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u|ireNj lshkafka l=ulao@
fuu m%Yakh wioa§u fndfyda fokl=g 
u|irenj lshkafka f,vla@ fïl 
Wmam;a;sfhkau we;sjk ;;a;ajhla@ 

wd§ jYfhka iDKd;aul woyila 
;uhs we;sfjkafk' kuq;a fuu ;;ajh 
iïnkaOfhka woyia olajñka uyr.u 
úIa u|ire frdayf,a wOHlaI ffjoH 
fy<rejka myka l=udr uy;d m%ldY 
lr isáfha u|ireNdjh lshkafka 
frda.S ;;a;ajhla fkdjk njhs' 
tfykï fï ;;a;ajh l=ulao@ fndfyda 
úg wfma udkisl l%shdldß;ajh ksid 
we;sjk ;;a;ajhla úÈyg ;uhs fï 
u|irenj lshk ;;a;ajhg wmj 
m;ajkafka'

u|ireNj lshkafka wfma Ôú; ld,h 
;=< mj;skaklao@

idudkHfhka mila jqK;a ksire jk 
ld,hla tkjd' tal úúO fya;+ka ksid 
isÿfjkak mq¿jka' kuq;a ta i|yd 
wjYH fmdfydr wdÈh fh§fuka wmsg 
kej;;a tu mfikau ire M,odjla 
ks¾udKh lr .ekSug yelsfjk nj 
wms w;aoelSfukau okakd fohla' ta 
jf.a ;uhs u|irenj lshkafka' úúO 

fya;+ka ksid wfma YÍrfha 
isÿjk fjkiaùï ksid 

we;sjk fuu ;;a;ajh ksjerÈ 
WmfoaYkh" u.fmkaùu iy l%ufõo 
Tiafia kej; m%lD;s ;;a;ajhg 
f.ktafï yelshdj mj;skjd' fï 
i|yd uQ,sl jYfhka wjYH jkafka 
Tn kejrÈ ia:dkh lrd fhduqùu 
mu‚'

Wish Fertility Hospital lshkafka 
l=ulao@

,xldfõ muKla fkdfõ wdishdfõu 
u`oireNdjh i|yd m%;sldr lsÍug 
bÈlr we;s úYd,;u frday, ke;akï 
m%;sldr uOHia:dkh ;uhs Wish 
Fertility Hospital lshkafk' j¾. wä 
65"000l N+ñhl bÈlr we;s fï 
frday, ;Ügq y;lska iukaú; fjkjd 
jf.au u`oireNdjh i|yd jk oekg 
f,dalfha l%shd;aul jk m%;sldr l%u 
ish,a,lau fuu uOHia:dkfha 
isÿlsÍu;a iqúfYaIS lreKls' fuhg 
wu;rj j¾. wä 18"000l 
úYd,;ajhlska hq;= Y,Hd.dr 
ixlS¾Khlskao iukaú; fuh 
wdishdfõ we;s úYd, IVF Y,Hd.dr 
ixlS¾Kh jk w;r w;r fuys 
m<mqreÿ fukau mqyqKqj ,;a l,, 
úfYaI{hka /ilf.ka iukaú; 
ùuo ;j;a iqúfYaI lreKls'  

zzwo fjkfldg orejka fkdue;s lñka 
úYd, msßila fõokdjg m;afjkjd 
uu w;aoel,d ;sfnkjd' jf.au ta 
.eg¨ ksid ;ukaf.a Ôú;h mjd 
úkdY lr .ekSug Tjqka fhduqfjkjd' 
fï ;;a;ajh we;a;gu we;s fkdúh 
hq;= ;;a;ajhla' fudlo uu tfyu 
lshkafka fïl b;d myiqfjka 

úi|d.ekSfï yelshdj f,dalfha 
mj;sk ksid' kuq;a wjdikdjlg wfma 
iudcfha fndfyda fokl=g fï 
iïnkaOfhka wjfndaOhla we;af;a 
keye' fï ksid fï ;;a;ajh mjq, iy 
iudch ;=< ne?reï ;;ajhla 
we;slr ;sfnkjd' fï ;;a;ajh 
fjkia lsÍfï wjYH;djh ug §¾> 
ld,hla mqrd ;snqkd' ta fjkqfjka uu 
úúO ld¾hhka l<d' tys ;j;a tl 
m%;sM,hla úÈyg ;uhs uu 
u|ireNdjh fjkqfjka m%;sldr lsÍu 
i|yd Wish Fertility Hospital tl 
ks¾udKh lsÍug fhduqjqfKa 
zzhkqfjka frdayf,a wOHlaI ffjoH 
fy<rejka myka l=udr uy;d fuu 
úYañ; m%;sldr uOHia:dkh ks¾udKh 
lsÍfï wruqK wm iu. m%ldY 
lf<ah' 

Wish m%;sldr uOHia:dkfha 
úfYaI;ajh 

frday,lg tyd .sh m%;sldr 
uOHia:dkhla úÈyg ;uhs wmg fuu 
Wish m%;sldr uOHia:dkh oelaúh 
yelsh' fuys§ uQ,sl jYfhka 
meñfKk whf.a udkisl ;;a;ajh 
iïnkaOfhka jeä wjOdkhla fhduq 
lrñka fuu uOHia:dkh mjd bÈlr 
;sîu úfYaI;ajhls' fï iïnkaOfhka 
woyia olajñka ffjoH fy<rejka 
myka l=udr uy;d m%ldY lr isáfha" 
zzwfma wdh;khg meñfKk 
yeufokdu jf.a udkisl mSvkhlg 
,lafj,d ;uhs tkafka' t;k§ ug 
wjYH jqfKa wfma wdh;khg 
we;=¿ùfï§ u Tjqkaf.a tu udkisl 
;;a;ajh fjkia lsÍughs' t;k§ uu 
Wish m%;sldr uOHia:dkhg we;=¿ 
ùfï§ ;re mka;sfha fydag,hlg 
we;=¿ùfï§ w;ajk w;aoelSula 
Tjqkag ,ndfokak ;SrKh l<d' 
t;k§ we;sjk wdl¾IKhla tlal 
Tjqkf.a udkisl ;;ajh fjkia 
ùulg jf.au m%;sldr uOHia:dkhlg 

meñfKkafka lshk yeÕSu;a bj;a 
lrkjd' óg wu;rj fï 
uOHia:dkfha nqÿrcdKka jykafiaf.a 
iy wx.=,sud, uy ry;ka 
jykafiaf.a Od;= ;ekam;a lr wms 
Èkm;d mQcdjka mjd mj;ajkjd' ta 
wdYs¾jdoh;a tlalu ;uhs fï 

ia:dkhg ish¨ fokdu meñfKkafka' 
fï ksid wdOHd;añl mßirhla 
ieliSu ;=<ska wms ta wfh.a udkisl 
;;ajh ksrjq,a lrkjd jf.au thg 
Yla;shla ,nd§ug;a lghq;= lrkjd' 

ta jf.au fuu wjldYh ;=< ;ukaf.a 
leue;a; wkqj Ñ;%mg" lshùug 
fmd;am;a jf.au ì,shâ jeks l%Svd 
mjd lsÍfï wjldYh ilid 
;sfnkjd' óg wu;rj iEu i;s 
wka;fha Èklu Ñ;%mg m%o¾Ykh 
lsÍu jf.au fpf,da iy mshdfkda 
ix.S; ixOHdjka ixúOdkh lrkjd' 
thska fjkiau w;aoelSula ,ndfoñka 
iEu fokdgu w¨;a w;aoelsula 
,ndfokjd'zz

VIP myiqlï

iudcfha iqúfYaIS wh fjkqfjka fuu 
m%;sldr uOHia:dkh ;=<ska ,nd § 
we;s iqúfYaI meflachla f,i fuh 
y÷kajd Èh yelsh' fuys§ 
ryiHNdjh Wmßu whqßka iqrlsñka 
jdykh keje;=ï ia:kdfha isg 
fjku úÿ,s fidamdk Tiafia úfYaI 

VIP m%;sldr ldur fj; msúiSfï 
yelshdj we;' w;s kùk myiqlï 
iys;j ks¾udKh lr we;s fuu 
ldur" ish¨u m%;sldr iy 
mÍlaIK myiqlï iys;j 
ks¾udKh lr ;sîu;a 
úfYaI;ajhls' ;jo 
Tfí jákd ld,hg 
iq/flñka úkdä 15la 
jeks flá ld,hla 
;=< ish¨u m%;sldr 
ld¾hhka isÿlr 
.ekSfï miqìu o fuys 
ilid ;sîu iqúfYaI 
lreKls' 

úfYaI{ fiajdjka
uoirenj hkq frda.hla fkdjk 
nj Tng fuu ia:dkh fj; 
msúiSfuka mila lr .; yels jkafka 
tu ia:dkfhka ,enQ id¾:l m%;sM,h 
oEiska oel .ekSfuks' wo jk úg 
8500lg jeä fouõmshkaf.a ore ÿl 
ksjd,ñka orejka tu m%udKhg;a 
jeäfhka fuf,djg taug wjia:dj 

,nd § we;s fuu iqúfYaIS m%;sldr 
uOHia:dkh f,dalfha w;s kùk;u 
myiqlï iy úfYaI{ fiajdjka 
/ila iu.ska ks¾udKh lr ;sîuo 
iqúfYaI lreKls' úfYaIfhka 
udkisl Wmldr iy WmfoaYk" 
m%;sldr iïnkaOfhka oekqj;a lsÍu 
jf.au fuu l%shdj,sh iïnkaOfhka 
mj;sk kS;s l%ufõo iïnkaOfhka 
Tnj oekqj;a lsÍu i|yd iqúfYaI 
ks,OdÍka /ilau fuu m%;sldr 
uOHia:dkh ;=< mQ¾Kld,Sk fiajdfõ 
ksr;j we;' fuys§ WmfoaYk fiajd" 
ialEka mÍlaIK" IUI/IUTPI/IPI  
mÍlaIK" l,, ;ekam;a lsÍu we;=¨ 
ish¨u ie;alï ld¾hhka ffjoH 
fy<rejka myka l=udr uy;df.a 
uQ,sl;ajfhka isÿlsÍuo iqúfYaI fõ' 

orejka wfmalaIdfjka isák Tng 
;udf.au orefjl= ish l=i ;=< fyda 

fjk;a wfhl=f.a .enl fyda w;s 
kùk ;dlaIKh Tiafia l,, 

;ekam;a lsÍu jeks Tng 
.e<fmk l%ufõohla 

Tiafia ìysl< yels 
w;r" ta i|yd jk 
id¾:l odhl 
Y%l%dKq iy äïn 
fukau l,, 
nexl= o ia:dmkh 
lr we;' úksúo 
núka hq;=j 
kS;Hdkql+, whqßka 

Tng Tfí ore 
isyskh h:d¾:lhla 

lsÍug wjYH miqìñ 
fuu wdh;kh u.ska i,id 

§ we;s w;r" ta i|yd jk mQ¾K 
u.fmkaùug fuu wdh;kh u.ska 
imhkq ,nhs' 

cd;Hka;r jYfhkao buy;a 
lS¾;shla w;am;a lrf.k we;s fuu 
Wish Fertility m%;sldr uOHia:dkh 
,xldjg lS¾;shla w;alr foñka 

,dxlsh b;sydifha m<uq jrg f,dal 
u|ireNdjh 
iïnkaOfhka jk 
cd;Hka;r 
iïfï,kh fuu 
m%;sldr 
uOHia:dkfha 
meje;aùug 
lghq;= fhdod 
we;' fuys 
we;s w;s kùk 
iïuka;%KYd,d 
myiqlï iy 
Y,Hd.dr 
myiqlï 
fujeks 
iïfï,khla 
meje;aùug ukd 
mßirhla ks¾udKh 
lr § we;s w;r" 
tjeks cd;Hka;r 
uÜgfï m%;sldr 
uOHia:dkhl b;d wdl¾IŒh ñ, 
.Kka hgf;a m%;sldr ,nd .ekSug 
Tngo wjia:dj ysñj ;sîuo 
iekiqïodhl ;;a;ajhls'

frday,la fkdjk 

frday,l 

w;aoelSu Tng 

oeka Wish 
Fertility Hospital 
fj;ska'''

orejka lshkafka wmf.a m%dKhhs' 
wmf.a Ôúf;a wfmalaIdjhs'
wfma wkd.;hhs' kuq;a tu Ôú; 
wfmalaIdj N=la;s ú`§ug fkdyels 
nyq;rhl msßila wm iudch 
;=< isák nj wm iefjdu okakd 
lreKla' Ôú;fha wfkal jQ 
lemlsÍï lrñka" wdorh Èkd 
.ksñka wfmalaIdjka fmdÈne`o 
.ksñka újdy Ôú;hg msúfik 
we;eï fmïj;=ka fuu .eg¨j 
fya;=fjka mSvdjg m;ajk whqre 
jf.au b;d fÄokSh whqßka ish 
újdy Ôú;hg iuqfok wdldrh 
wm iefjdu w;aú`o we;'
fujeks msßia i|yd iqN 
m‚úvhla f.k tñka" Tjqkf.a 
wfmalaIdjka kej; oe,aùu 
wmf.a uQ,sl wruqKhs' 
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තම ආදරණීය ‘තාත්තා’ අහිමි හනාවන්නට 

ඉඩ තිබිණි. ආදරණීය බිරිඳ දිල්කි 

්පෙන්තිෙහේටද තම ආදරණීය සැමියා 

අහිමි හනාවන්නට තිබිණි.

“එදා දවහස් �වදාවත් හනාහවන හද්වල් 

කිහි්පයක සිද්්ධවුණා. එදා මම ඉස්හ�ෝහලට 

ගිය නිසා එයා දවල් මාව ගන්න දුව 

එක�ම ඉස්හ�ෝහල් ළඟට ආවා. තාත්තහේ 

තුන්මාහස් දාහන් හයදිලා තිබුහේ හ්පබරවාරි 

විසිහවනිදට නිසා දාහනට ඕන �රන පිරි�ර 

ඇතුළු බඩු වගයක ගන්න තිබුණා. ඒ 

නිසා එයා �ාේ එහ�න් ඇවිත් තිබුහේ. 

ඉන්්පස්හස් අපි අලුත්ගම ටවුමට ආවා. 

ඕන �රන හද්වල් අරහගන එයා රට යන්න 

බලාහ්පාහරාත්තුහවන් හිටිය නිසා ඊට ඕන 

�රන හ�ාහටෝත් අරහගන හගදර ආවා. ඒ 

ඇවිත් පුරුදු විදියට �ාලය හගවුණා. ඔය 

අතහේ මහේ යාළුහවක �තා �ළා. එයා 

කිේවා අයියා අද වැලන්ටයින් දවස නිසා 

හොඳටම හරාමෑන්ටික හවලා හන්ද, එ �.

�. හ්පෝස්ට් එ�කුත් දාලා තියනවා දැක�ා 

කියලා. ඇත්තටම මම එහෙම එ�ක 

දැනහගන හිටිහය නෑ. ්පස්හස තමයි දැකහ�,

‘ෙරාසම� නෑ

ෙචා�ල� නෑ

Surprise නෑ

වග�ෙම� �ය�ෙ�, ෙ� ෙගෙවන 
ත�පෙර� ආදෙර�’ 

‘තොතතො ක�ෝල්’ කිය කියො 
දුව තොමත කේ පුරො 
තොතතොව ක�ොයනවො

ක�ල්මට ප්ර�ොරකයන මිය�ය රං්ග විරො�කේ බිරිඳ කියන �තොව
කියලා එයා හ�ස්බුක එහක මං 

හවනුහවන් ලියලා තිබුණා. අපි ෙමුහවලා 

ආදරය �රන්න ්පටන් අරහගන අවුරුදු 

නවයක හවනවා. එයාව මට මුණගැහුහන් 

�ැම්්පස් �ාහල් හ�ාළඹදී. එතහ�ාට 

ඔහු හ්පෞද්ගලි� ආයතනය� රැකියාවක 

�රනවා. ආදහේ �රන �ාහලදි මහේ 

උ්පන්දිනය�ටවත් එයා එහෙම හ්පෝස්ට් 

එ�ක දාලා නෑ. හගදර ඉන්න හ�නාට ළඟ 

ඉඳන් ආදහේ කියන්න පුළුවන්�ම තිහයද්දී 

ඕවා හ�ස්බුක දාන්න ඕනද කියලා තමයි ඒ 

ගැන ඇහුහවාත් කියන්හන්. ඇත්තටම ඔහු 

හබාහොම ආදරණීයයි. හබාහොම නිවුණු 

හ�හනක. මං වචන සීයක �තා �හළාත් 

එයා �තා �රන්හන් වචන හද� තුනයි. ඒත් 

ඕනම හවලාව� ඕනම හ�හනකුහේ 

දු��ට �රදරය�ට ඔහු උදේ 

�රන්හන් ෙදවතින්මයි.”

ඒ ෙදවත හිමි ආදරණීයයා 

දැන් දිල්කිහගන් හබාහෙෝ ඈත�ය. 

වැලි්පැන්න ගල්මත්ත, කුරුදිපපිට 

ගහම් ්පදිංචි රංග එදා සවස ෙයට 

්පමණ ගල්මත්ත �ඩමේඩියට 

යාමට පිටත්වුහේ �ට �න්නට 

්පාන් හගහනන්නටය.

“හගදර ඉඳලා කිහලෝ�ටේ 

එ�ෙමාරක වහේ දුරක තමයි 

ෙන්දියට තිහයන්හන්. එයා ගිහින් 

විනාඩි ්පෙකින් වහේ මං එයාට 

හ�ෝල් එ�ක ගත්තා. ඒ මහේ 

යාළුහවක බඩු වගයක අරන් 

ෙන්දියට එනවා, ඒ ටි�ත් අරන් 

එන්න කියලා කියන්න. හදවන 

වතාවට හ�ෝල් �රත් මෙත්තයා 

හ�ෝල් එ� ආන්සේ �හේ නෑ. ඒ 

්පාර මං දන්න නංගි හ�හනක 

එක� එයාහේ බයික එහ�න් ්පාරට 

ආවා. ඒ ආහේ හගදර ඇඳන් හිටපු ඇඳුම 

පිටින්. හවනදට මම �වදාවත් එහෙම යන්හන් 

නැෙැ. ෙරිම ඉකමනට මම ඒ තීරහේ 

ගත්හත්. ්පාහේ ටි� දුරක යද්දි, ඉස්හ�ෝහල් 

ළමයි කිහි්පහදහනක ්පාහේ තැන� ඉන්නවා 

දැක�ා. මම මං එක� ගිය නංගිට කිේවා, 

හගදර ඇඳන් හිටි ඇඳුම පිටින් ඉන්හන්, 

අතන ඉස්හ�ෝහල් ළමයිනුත් ඉන්නවා ආ්පහු 

යන් කියලා. ඒ එක�ම මං දැක�ා ්පාහේ 

වටහවලා හිටිය අයහේ �කුල් අතරින් 

හ�හනක ්පාහේ වැටිලා ඉන්නවා. මාව දැ�පු 

එතන හිටි හ�හනක කිේවා ‘�වුද විස්තහේ 

කිේහේ, ඉකමනින් අයියව හොස්පිට්ල් 

හගනියන්න’ කියලා.”

දිල්කිහේ ෙදවත නතරවුණා වැනිය. ඒ 

වැ� සිටින්හන් තම ආදරණීය සැමියා බව 

ඇය දුටුහේ එවිටය. තමාට ඔහුට අනතුරක 

බව කිසිවකු හනාකිේවත්, කුමකහදෝ 

හේතුව�ට ඇය ඒ අසළට ්පැමිණ සිටියාය.

“ඇත්තටම ඒ තත්්පර කිහි්පය විස්තර 

�රන්න ෙරිම අමාරුයි. එයා අමාරුහවන් 

හිටිහේ. මම ඉකමනට එතැන හිටි අයහේ 

උදේහවන් එයාව වාෙහන්�ට දාහගන 

හගහවන තත්්පරහේත් ආදහේ යැයි කිේ 

ඔහුට ඒ අවසන් තත්්පරහේදීත් දිල්කිහේ 

ආදරය ලැබිණි. ඔහු දෑස් පියාගත්හත් 

ඈ අත අල්ලාහගනය. මිනිසත්�ම ගැන, 

මිනිසුන්හේ සංහේදී�ම ගැන ඇති හිඩැස 

ගැන හලාවටම හිතන්නට යමක ඉතිරි�ර 

ඔහු හරෝෙලට හගනයන අතරතුරම දෑස් 

පියාගත්හත්ය. නමුත් ඔහුහේ සිඟිති 

දියණිය තාත්තා එනතුරු තවමත් මඟ බලා 

හිඳින්නීය. ඇය “තාත්තා හ�ෝල්” කියමින් 

හේ පුරා දිවයන්හන් තවමත් හම් කිසිවක 

හනාදැනය.

“දුවහේ උ්පන්දිනය ගැනත් එයා නිතරම 

�තා �ළා. දුව ළඟට හවලා ඉන්න එයා 

�ැමතියි වහේම දුව මටත් වඩා 

එ�තු තාත්තට. දුව ගැන, එයාහේ 

අනාගතය ගැන හගාඩක හීන ඒ 

හිහත් තිබුණා. ඔවුන් හම් විදියට 

උදුරගත්හත් හබාහොම සාම�ා�ව 

ෙැමහදනාටම උදේ �රහගන හිටපු 

හ�හනක. �රුවරියක විදියට මම 

වගකීම් සෙගතව �ටයුතු �ළා. 

මළහගදර �ටයුතුත් හබාහොම 

සාම�ා�ව සිදු�ළා. ඇත්තටම 

හම් සිද්ධියට සම්බන්්ධ දරුවන්හේ 

හදමාපියන් අපිට හ්පාලිසිහේදී 

මුහුණට ෙමුවුණා. ජීවිතයක 

අහිමිහවලා තිහයද්දිත් ඒ ගැන 

�ම්්පනයක දු�ක එයාලා තුළින් මම 

දැකහක නැෙැ. නීතිය හ�ාහොම 

වුණත් මම හසාබාදෙම දිො බලන් 

ඉන්නවා.”

බයික අහප නම්, ළමයිනුත් 

අහපනම්, අහප ළමයින්ට අවවාද 

හදන්නට පිට මිනිසුන් උවමනා 

නැතැයි කියා කියන, එහස් සිතන 

හදමාපියන් ඒ දරුවන්ට �රන්හන් හොඳකද, 

නර�කදැයි සිතීම ඔබට බාරය. හගදර 

වාහේම ්පාසල, දෙම්්පාසල තුළින් ආ 

යුතු විනය, හික�ම, �රුණාව, දයාව, 

සංහේදී�ම ආදිය මගින් පිරිපුන් දරුහවකු 

රටට දායාද �රන්හන්ය.

රංග විරාේහේ ඝාතනයට හ්පාලිස් 

භාරයට ගත් 16 ෙැවිරිදි සැ��රුවන් 

තිහදනා මතුගම මහේස්ත්රාත් අධි�රණයට 

ඉදිරි්පත් කිරීහමන් අනතුරුව හ්පබරවාරි 

28 වනදා දකවා මාහ�ාළ රැඳවුම් නිවාසහේ 

රඳවා තබන්නට නිහයෝග හ�රිණි.

පියාහේ තුන්මාහස් දානමය පිං�ම 

හයදුණු හ්පබරවාරි මාසහේ විසිවැනිදා රංග 

විරාේහේ සත් දවහස් දානමය පින්�මත් 

හයදිනි. ෛදවය එවැන්නකි. එහෙත් ෙයක 

ෙතරක හනාදන්නා පුංචි දූ සිඟිත්තිය 

“තාත්තා හ�ෝල්” කියද්දී ඔහුට සිදුවූ හද් 

ඇයට ්පෙදා හදන්නට දිල්කි ්පෙන්තිෙහේට 

තවත් හබාහෙෝ �ලක බලා හිඳින්නට සිදුවනු 

ඇත.

ඔ� හිටිකේ 
රට රැකියොව�ට 

යනන. 
ජීවිතය� වටිනො�ම 

කනොදනන අය 
ඔ�ව අපිට 
අහිමි �ළො

• දීපො වසනති එදිරිසිං�

අලුත්ගම හරෝෙලට හගනාවා. ඒ අතරමගදි 

එයා හුස්මගත්හත් අමාරුහවන්. හවට්ටුවක 

දාලා ගිය නිසා ළමයින්ට අවවාද �රා, එයාලා 

හෙල්මට්වලින් ගැහුවා කියලත් කිේවා. ඒ 

ළමයින්හේ තාත්තලහේ නම් කිේවා. එහෙම 

විනාඩියක හද�ක �තා �රමින් හිටිය 

මෙත්තයා එ�්පාරටම �ඩා වැටුණා වහේ 

වුණා. මම හිතුහේ සිහි නැතිවුණා කියලයි. 

ඒත් එයා ආහය ඇස් ඇරිහේම නෑ.”
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එම. ක�රත

r;a;rka ÿfõ

�ලට අද මං කියන්න යන්හන් අහප දුවක �රගත්ත 

විනා්ශයක ගැන �තාවක. මම ඒ සිද්ධිය වුහේ 

හමාන ්පළාහත්ද කියන එ� හනාකියා සිද්ධිය විතරක 

කියන්නම්. 

එකතරා වි�ාලය� 10 වසහේ ඉහගනගනිපු දුවක හිටියා. 

ඒ දුවහේ හදමේපිහයෝ දරුවව චරිහත්රට ඉස්හ�ෝහල් එේවා 

මිසක අධ්ා්පනහේ වැදගත්�ම ගැන හිතලා ඉස්හ�ෝහල් 

එේහේ නැෙැ. ආේඩුහවන් හ්පාතුයි හරදියි නි�න් දුන්න 

හින්දා ඇය ඉස්හ�ෝහල් ආහේ විහනෝදය පිණිස. හගදරින් 

ඒ දුවට අසීමිත නිදෙසක ලැබිලා තිබුණා. එයා ගැන 

හසායන්න බලන්න �වුරුවත් හිටිහේ නැෙැ. ඇහේ අහත් 

ඉස්තරම්ම වේගහේ ස්මාේට් ජංගම දුර�තනයකුත් තිබුණා. 

ඒ� ලැබුහේ හ�ාහොමද, �වුද අරන් දුන්හන් කියලා කිසි 

හ�හනක ඇහුහේ නැෙැ. හදමේපිහයෝ ඒ ගැන ආඩම්බර 

වුණා මිසක ඒ ගැන වි්පරම් �හේ නැෙැ. සමෙරවිට ඒ 

අය හිතාහගන ඉන්න ඇති හරදියි, හ්පාතුයි හදනවා වහේ 

දුර�තනත් ආේඩුහවන්ම හදනවා කියලා. නැත්නම් ‘ඕ� 

උඹට හ�ාහෙන්ද ලැබුහේ?’ කියලා අෙන්න එ්පැයි. �ාමහේ 

හදාර වෙහගන එළිහවන�ල් දුර�තනය අහත් තියාහගන ඇය 

�රපු කිසිම හදයක හදමාපිහයෝ දැනහගන හිටිහේ නැෙැ. ඒ 

හගාල්ල හිතුහේ දුව අධ්ා්පනයට දැඩිව නැ�රුව ඒ මත්හතම 

නැහෙනවා කියලා. 

ඔහොම �ාලයක ගියා. ටි�ක �ල් යද්දී  ඇය ්පංතිහේ 

යාළුහවෝ එක� නිතර �තා �රන්න ගත්හත් අ�සැමි 

සම්බන්්ධතා ගැන. ඒ�ටම ගැළහ්පන තවත් අයත් හම් 

්පංතිහේ හිටියා. ඒ අයහගනුත් හමයාහේ වැඩවලට හලාකු 

දිරිගැන්වීමක ලැබුණා. ඒ වහේම හම් දුවට පිරිමි යාළුහවෝ 

කිහි්පහදහනකුත් හිටියා. ඒ අය දැනහගන හිටියා හම් ළමයා 

ඕන තැන�ට අරහගන යන්න පුළුවන් කියලා. ඒහ�න් 

ප්රහයෝජන ගත්තු හම් පිරිමි ළමයි හම් දැරිවිව හෙෝටල් 

�ාමරවලට අරහගන ගියා. මුලදි අ�මැත්හතන් වහේ ගියත් 

්පහුහවනහ�ාට හම් ළමයහගන් හබහරන්න හ�ාල්ලන්ටත් 

අමාරු වුණා. ඇයට ජංගම දුර�තනය අරන් දීලා තිබුහණත් 

ඒ තරුණයන්හගන් එක හ�හනක. ඇය සමඟ රවුහම් යන 

තරුණයන් සියල්ලම ්පාහේ මුහුණුහ්පාහතන් එ�තු �රගත් 

අය නිසා ඒ එ� එකහ�නාට හොහරන් හම් හසල්ලම �රහගන 

යන්න එයාට ්පෙසු වුණා. සතිඅන්තවල අමතර ්පන්තිවලට 

යන බව කියමින් හගදරින් ගියපු හම් දුවහේ දින හගවු හේ 

අවට නගරවල තිබුණු ලැ�ම්ෙල්වල. 

අඩුතරහම් ඔය යන ්පංතිවල ්පංති ගාස්තු හගවන්හන් 

හ�ාහොමද, බස් එ�ට සල්ලි තිහයනවද කියලවත් හම් 

දුවහේ අම්මා තාත්තා �වදාවත් ඇහුහේ නෑ. ඒ ළමයා 

හගදරින් ඒවාට සල්ලි ඉල්ලුහවත් නෑ. ඒ දුවහේ හගදර තව 

නංගිලා හදන්හනකුත් මල්ලිහයකුත් හිටියා. තාත්තා �හේ 

හගාවිතැන් වැඩ. �ාලය ඔහොම හගවිලා ගියා. ඇහේ 

හම් අ�රෙස් ජීවිතය තවදුරටත් ෙංගහගන ඉන්න ඇයට 

ඕන වුහේ නැෙැ. ඇය ්පංතිහේ මිතුරියන් එක� ඇහේ 

ේපන්�ම් එකින් එ� කියන්න ගත්තා. ඒ අයත් ඒවා ආ්ශාහවන් 

අෙහගන හිටියා. එ� දවසක එයා යාළු දැරිය�ට කියනවා 

මහේ බහ� බහබක ෙැහදනවා වහේ දැහනනවා කියලා. 

ඒ දැරිය හම් රෙස �හනන් �නට යැේවා. අන්තිහම් මුළු 

ඉස්හ�ෝහලම හම් රෙස දැනගත්තා. �රුවරුන් අතරටත් 

ඒ� ගියා. විදුෙල්්පතිනියට හම්� ආරංචි වුණා. ඇය හම් 

දුවව �ැඳවලා අම්මට එන්න කියලා ්පණිවිඩයක යැේවා. ඒ 

වහේම විදුෙල්්පතිනිය සියලු �රුවරු �ැඳවලා හම් ගැන 

එයාලහග අදෙස හමා�කද කියලා ඇහුවා. සියලුම �රවරු 

එ�ෙ�න්ම කියාසිටිහේ අම්මටත් දන්වා සතිය�ට ්පමණ 

ඇයට ්පාසල් ඒමට තෙනමක ්පනවන හලසයි. ළමයින්හේ 

ප්රශන දිො �රුණාහවන් බලන විදුෙල්්පතිනිය ඇහේ අම්මා 

�ැඳවා ඇයට හම් සිදුවීම දන්වලා ටි� දවස�ට දුව හගදර 

තබාගන්නා හලසත් දුව ෛව�වරහයකුට හ්පන්වන හලසත් 

දැනුම් දුන්නා. අම්මා දුවත් රැහගන හගදර ගියා. අම්මා එයාව 

ෛව�වරහයකුට හ්පන්නුවා. ඇය ගැබිනියක හනාවන බව 

ෛව�වරයා සෙති� �ළා. තමන් යාළුවන්ට විහිළුවට කී 

හදයක ඒ අය හබාරුවට විදුෙල්්පතිනියට වාේතා �ළ බවයි 

ඇය අම්මට කිේහේ.

තම දුව ගැබිනිය� හනාවන බව කියා විදුෙල්්පතිනිය ලවා 

යළි දුව ්පාසලට දාන්න අම්මා තීරණය �ළා. විදුෙල්්පතිනිය 

ඇයට කියලා තිබුහණත් එහෙමයි. ඊළඟ සඳුදා විදුෙල්්පතිනිය 

ෙමුවී තත්ත්වය වාේතා කිරීමට අම්මා �ල්්පනා �ළා. ෙැබැයි 

ඊට �ලින් ප්රාහද්�ය පුවත්්පත් වාේතා�ාර මෙත්මහයකුට 

හම් පුවත ආරංචි වුණා. ඔහු සිද්ධිය ගැන කිසිවක හනාදැන 

සිසුවිය තාව�ාලි�ව ්පංති තෙනම�ට ලකව ඇති බව 

තමන්හේ පුවත්්පතට වාේතා �ළා. ඊට්පස්හස් ඒ� සියලුම 

�්පවාහිනී නාළි�ාවල ්පළවුණා. හම් ආරංචිය එව�ට සිටි 

අධ්ා්පන ඇමතිවරයාටත් වාේතා වුණා. ඔහු වොම දැරිය 

එකතරා ජාති� ්පාසල�ට මාරු �රන්න �ටයුතු �ළා. 

ඒ� ��ත්ව විභාගහයන් සමත්වුණු අයට යන්න පුළුවන් 

්පාසලක. ඒ නිසා ��ත්වයක නැතිව එවැනි ්පාසල�ට 

යාමට ලැ�ම ඒ දුවට වාසනාවක වුණා. නමුත් �ලින් 

්පාසහල් විදුෙල්්පතිනිය වැඩ තෙනමට ලකවුණා. හමා�ද 

හම් සිදුවීම ගැන තීරණ ගන්න �ලින් විදුෙල්්පතිනිය �ලා්ප 

�ාේයාලහයන් අවසර ගත යුතුව තිබුණා. ඇය හිතුහේ නැෙැ 

හම්� හම් තරම් බර්පතළ ප්රශනයක හේවි කියලා. �රුතුමිය 

සතිය�ට දැරියහේ ්පංති තෙනම් �හේ ඒ දුවහේ යේපතට. 

අහනක සිසුන් ඇයට අ්පොස �රන නිසා. හ�ාහොමින් 

හ�ාහොමෙරි විදුෙල්්පතිනිය හගදර නැවතී මාසයක ගිහේ 

නැෙැ ඒ පීඩනය දරාගත හනාෙැකිව ඇය ජීවිතහයන් 

සමුගත්තා. 

අර තරම් හොඳ ්පාසල�ට යන්න අවස්්ාව ලැබුණත් 

දුහේ, �ැලය මාරු වුණාට හ�ාටියාහේ  පුල්ලි මාරු වුහේ 

නැෙැ. ඒ කියන්හන් ්පාසැල මාරු වුණාට හම් දුවහේ චේයාවල 

හවනසක වූහේ නැෙැ. ඒ ්පාසලටත් හම් සිදුවීම ආරංචි වුණා. 

දුව ගැන දැනගත් ඒ විදුෙහල් ළමයින් ඇයව හ�ාන් �ළා. 

හම් දැරිය සුපුරුදු ්පරිදි තමන් සිදු�ළ හද් දිගටම �රහගන 

ගියා. අන්තිමට ඇය ්පාසැල අසල ගැහේේ එ�� වැඩ�රපු 

තරුණහයක එක� ්පැනලා ගියා. 

ඉතින් දුහේ ්පාසල් දරුවන් දුර�තන භාවිතා කිරීම 

නිසා දුවලාට සිදුහවන වි්පත ගණනය කිරීමට කිසිම 

සං�ාහල්ඛනයක අ්ප ළඟ නැෙැ. �ාමර නැතිනම් හම් 

ලැ�ම්ෙල් සංස්�ෘතිය අද නගරහයන් ගම්බදටත් ්පැතිරිලා. 

හමහෙම අයාහල් යන ජීවිතවල අවසානය කුමකද? ‘ස්්පා’ද? 

තාකෂණි� ගණි�ා වෘත්තියද? ඉතින් දුහේ �ල්්පනා �රලා 

හම් ගැන තීරණයක ගන්න. අවුරුදු 18 හවනහතක හම් දුවලා 

පුතාලා අයිති රටට. ආේඩුවට. ඒ�යි ඊට �ලින් විවාෙ 

වුහණාත් අත්අඩං�වට ගන්හන්. හදමේපියන්ට ආ්පසු හනාදී 

්පරිවාස භාරයට ්පත්�රන්හන්. 

මම දීපු උදාෙරණය ඇරුණම හම් වහේ සිද්ධි හම් රහට් 

තව ඕනෑතරම් සිද්්ධ හවලා ඇති. බලන්න අර පුවත්්පත් 

වාේතා�රු දුරදිග හනාබලා �රපු �යාව නිසා මුළු රටකම 

හම් ඕ්පදූ්පය ගැන �තා �රන්න ගත්තා. ඒ ළමයා සියදිවි 

ොනි �රගත්තනම් ඒ වගකීහමන් මිහදන්න අම්මට තාත්තාට, 

්පාසහල් �රුවරුන්ට විතරක හනහවයි කුණු රසය මතු 

�රන්න හම් සිද්ධිය මතු�රපු මාධ්යටත් බෑ. ඒ නිසා 

ජනමාධ් හ්පනී හිටින්න ඕන හම්වා ගැන දැනුවත් �රන්න 

මිසක, හම් වහේ සිද්ධියක වුණාම ඒහ� කුණු රසය මතු 

�රලා ඕ්පදූ්ප මවන්න හනහවයි. අනි� හගදර� හදමේපිහයෝ 

හ�ාච්චර �ගත් වුණත්, හ�ාච්චර ග්රා�ය වුණත් දරුහවකුට 

දැනමුතු�ම් හදන්න ඒවා බා්ධ� හනහවයි. ඒ නිසා හදමේපිහයෝ 

වහේම �රුවරුත් හම් �ාරණා හිතට ගන්න. අවස්්ානු�ලව 

බුද්ධිමත්ව වැඩ �රන්න. 

සමෙරවිට දෙය වසහේ දුවලා ගැන හමහෙම ලියන 

එ� හොඳ නැෙැ කියලා සමෙරු කියයි. ගිය සතිහේ දෙය 

වසහේ දුහවකුට බහබක ෙම්බහවලා තිහයනවා බාත්�ම් 

එහකදි. අම්මා දැනහගන ඉඳලා නෑලු බබා ෙම්බහවලා 

ළමයා �ෑගෙන�ල්. අපි ඉන්හන් එහෙම සමාජය�. ඒ නිසයි 

අපි දිගින් දිගටම කියන්හන් අහප දුවලා පුතාලට ‘ලිංගි� 

අධ්ා්පනයක’ ලබාදීම ඉකමන් �රන්න ඕන කියලා.

්බක්බක 
�ම්බකවනන 

�යපු 
දුකවක නිසො 

පොසකල් 
විදු�ල්පතිනියට 

ජීවිතකයන 
සමු්ගනන 

වුණො



5 2023 මාේතු 01 වන බදාදා



6 2023 මාේතු 01 වන බදාදා

ඉනදි�ො ප්රනොනදු 
මකනෝඋපකද��ො
සමොජ වි�ො ග්රනථ �තුවරි

• කස�වනදි ක�ටටිආර��

6 2023 මාේතු 01 වන බදාදා

ඉනදි�ො ප්රනොනදු 
මකනෝඋපකද��ො
සමොජ වි�ො ග්රනථ �තුවරි

දෑවැ�දට 
බ� ෙගාඩ� 

ෙදනවද? 
භාෂා ෙගාඩ� 

ෙදනවද? 

අද මාතෘ�ාවට �ේවි�ා �රගන්හන් 

�ාලයක මාත් එක� වැඩ �රපු 

�ාන්තාව�හේ �තාවක. ඇය 

අහප �ාේයාලයට එ�තුවුහේ �ම්�රු 

හස්වි�ාවක විදියට. රැකියා සම්බන්්ධ අහප 

මිනිස්සුන්හේ ආ�ල්්ප හබාහොම ්පටුයිහන්. 

ඉතින් �ම්�රු හස්වි�ාවක විදියට ඇය 

නිතරම ඇනුම්බැනුම්, ගැරහුම්වලට 

ලකවුණා.

ඒ හ�ාහොම හවතත් හම් �ාන්තාවට 

ඉං�සි ඉහගනගන්න හලාකු උනන්දුවක 

තිබුණා. වැඩ නැති හවලාවලට වුණත් 

ඇය නි�න් හිටිහේ නැෙැ. අකුරු ්පාඩම් 

�රනවා, භාෂාවට ඇහුම්�න් හදනවා, 

හ්පාත් බලනවා. ඔය විදියට අවුරුදු ්පෙක 

ගතවුණා. හම් �ාන්තාව මුහුණදුන්නු 

විභාගය�ට ඇමරි�ානු ��ත්වයක ලැබිලා 

්පවුල එක�ම අහමරි�ාහේ ්පදිංචියට ගියා. 

අද ඇයට නින්දා �ළ උදවියට වඩා හොඳ 

තැන� ඇය ඉන්නවා.

මම දන්න තවත් පුද්ගලහයක ඉන්නවා. 

ඔහු සාමා� හ්පළ අසමත්. ්පස්හස් ්පවුහල් 

ඇඳුනුම්�මක මත නැව� අතු්පතු ගාන 

වැඩට ගියා. එතැනදි ඔහු නැහේ යන එන 

විහද්��යන් එක� �තාබෙ �රලා භාෂා 

දෙයක විතර ඉහගනගත්තා. දැන් ඔහු 

විවි්ධ භාෂා උගන්වන  �රුවරහයක විදියට 

යුහරෝපීය රට� ජීවත්හවනවා.

තමන්හේ මේ භාෂාවට අමතරව හවනත් 

භාෂාවක ඉහගනගත්හතාත් ඒ� �වදාවත් 

අ්පහත් යන්හන් නැෙැ කියන එ�යි ඒ �තා 

හදහ�න් මට කියන්න ඕහන්. හවනත් භාෂා 

ඉහගනගන්න එහ�න් අපිට ලැහබන ්පල 

ප්රහයෝජන වහේම ඉකමනින් හවනත් භාෂාවක 

ඉහගනගන්න උදේ හවන ක්රමහේද ටි�ක 

ගැනත් අද �තා �රමු. රහට් තිහයන ප්රශන 

නිසා හම් දවස්වල හගාඩක අය රට යනවහන්. 

එහෙම යන්න භාෂා ඉහගනගන්න උදවියටත් 

හම් ලිපිය වැදගත් හවයි.

ඒ �ොක්ලදි මම හිතින 
හිටිකේ ජර්මනිකේ. 

ඒ රටට ආදකර් 
�ළො. සංේ�ෘතිය 

්ගැන ක��වො. 
ඒ අයකේ සිංදු, 

කටලිඩ්රොමො ්බැ�වො. 
ඉතින හිතුවටත 

වඩො අඩු �ොක්ලකින 
මම ජර්මො� භොෂොව 

ඉක්ගන්ගතතො

හමාළහේ �යා�ාරීත්වයත් චින්තන සෙ 

තේ�න බුද්ධියත් වැඩිහවනවා කියලා 

ඔහු වි�ාත්ම�ව ඔපපු �ළා. භාෂා 

ඉහගනගනිද්දි හමාළහේ �යා�ාරීත්වය 

වැඩිහවන නිසා ඩිහමන්�යාව වහේ සංකීේණ 

හරෝගවලට භාෂා චිකිත්සාව හයෝ�ද කියලා 

දැන් බටහිර ෛව�වරු ්පරීකෂණ �රනවා.

භාෂාවක ඉහගනගන්න එහ�න් අපිට 

ලැහබන �ලි�ම හද් බුද්ධි වේ්ධනය. ඒ 

නිසා පුංචි �ාහල් ඉඳලම දරුවන්ව භාෂා 

කිහි්පයක ඉහගනගන්න හයාමු �රන්න 

පුළුවන් නම් හොඳයි.

අනි� දැන් ඉස්සර වහේ හනහමයි හම් 

මුළු හලෝ�යම හගෝලීය ගම්මානයක. ඉතින් 

හවනත් භාෂාවක දන්නවා කියන්හන්ම 

හලෝ�යට හදාරටු ඇරගන්න ්පෙසුයි කියන 

එ�. උ්පාධි සෙති� කිහි්පය�ට වඩා චතුර 

භාෂා ෙැකියාව වටින අවස්්ා තිහයනවා 

කියලා මම අර මුලින් කිේව �තාවලින් 

වුණත් ්පැෙැදිලිහන්.

භාෂාවකින් මුදල් හොයන්න විහදස්ගත 

හවන්නම ඕහන් නෑ. ඉං�සි, ජ්පන්, 

හ�ාරියන්, �න, ජේමන් වහේ භාෂා 

උගන්වලත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අනි� 

භාෂා චතුරතාවය ඇති අයට හජාබ මාේ�ට් 

එහක තිහයන තැනත් වැඩියි.

භාෂාවක ඉහගනගත්තෙම හවනත් 

සංස්�ෘතියක එක� ගනුහදනු �රන්න 

හල්සියි. දැන් බලන්න අහප රහට් බහුතරයක 

මුස්ලිම් සෙ දමිළ අයට සිංෙල, දමිළ, 

ඉං�සි භාෂා තුනම පුළුවන්. ෙැබැයි 

සිංෙල උදවියට බැෙැහන්. ඉතින් ඒ අයට 

අපි එක� වැඩ �රන්න ්පෙසුයි. ෙැබැයි 

දමිළ ්පරිසරය�ට අහප හ�හනක ගිහයාත් 

�ර�වලා අතඇරියා වහේ තිහයයි.

ලං�ාවට විහද්�ය ජාති�හයෝ ආවෙම 

සමෙරු ඒ අයට මුදල් වංචා �රනවා, 

හොඳ වචන කියලා කුණුෙර්ප උගන්වනවා. 

ෙැබැයි හම්වට අහු හනාවන සිංෙල දන්න 

විහද්��හයාත් ඉන්නවා. හවනත් රට�ට 

ගියාපුවෙම ඒ රහට් භාෂාව හත්හරනවා 

නම් එතැනදි අපි රැවටිලිවලට අහුහවන්න 

තිහයන ඉඩ අඩුයි.

ළමා �ාහලදි ඒ කියන්හන් හමාළය 

වේ්ධනය හවන �ාහලදි හවනත් භාෂාවන් 

ඉහගනගන්න හල්සියි. ඒ කිේහේ වැඩිහිටි 

�ාහලදි  භාෂා ඉහගනගන්න බැෙැ කියන 

එ� හනහම්, සාහපකෂව කුඩා �ාහලදි 

ඉහගනගන්න හල්සියි කියන එ�. ඉතින් ගෑනු 

ළමයින්ට දෑවැද්දට රත්තරං ෙදලා හදන්න 

හිතනවා නම් දැන්මම ඒ අදෙස අතෑරලා 

භාෂා කිහි්පයක උගන්වන්න.

පුද්ගලයන් අතර සන්නිහේදනය 

සිද්්ධහවන්හන් භාෂාවලින්. ගල්යුගහේ 

මිනිස්සු අදෙස් හුවමාරු �රගත්හත් 

සං�වලින්. සං� භාෂාවන් වි�සන 

හවලා පුද්ගල �ාේඩවලට අන� භාෂා 

හගාඩනැ�ණා. හලෝ�හේ මුල්ම භාෂාව 

ආරම්භ වුහේ �ට අවුරුදු 150,000�ට 

�ලින්ලු.

හිහ්පා�ැම්්පස්, හමන්ටල්හලකසිහ�ෝන්, 

හබ්රා�ාස් ඒරියා වහේ හමාළහේ හ�ාටස් 

භාෂා කුසලතාවය එක� සම්බන්්ධයි. 

අපි ඉහගනගන්න වචන ගබඩා හවන්හන් 

හමන්ටල් හලකසිහ�ෝන් එහක. �ා�රණ නීති 

තැම්්පත් හවන්හන් හබ්රා�ාස් ඒරියා එහක. හම් 

හ�ාටස්වලට ොනිවුහණාත් භාෂා ෙැකියාව 

සම්�ේණහයන්ම වුණත් නැතිහවන්න 

පුළුවන්.

ඇහලකසැන්ඩේ ආේගියුලස් කියන 

අහමරි�ානු වි�ාඥයා භාෂා ්පනෙක 

ඉහගනගත් අහයක. ඉහගනගන්න 

භාෂා ප්රමාණය වැඩිහවන්න හවන්න 

රුධිර ගමනාගමනය වැඩිහවලා 

හවනත් භාෂාවක හල්සිහයන්ම 

ඉහගනගන්න �කස් ටි�ක දැන් බලමු. මුල්ම 

හද් ආසාහවන් ඉහගනගන්න. මම ජේමානු 

භාෂාව ඉහගනගත්තා. ඒ �ාහලදි මම  

හිතින් හිටිහේ ජේමනිහේ. ඒ රටට ආදහේ 

�ළා. සංස්�ෘතිය ගැන හෙේවා. ඒ අයහේ 

සිංදු, හටලිඩ්රාමා බැලුවා. ඉතින් හිතුවටත් 

වඩා අඩු �ාහලකින් මම  ජේමානු භාෂාව 

ඉහගනගත්තා.

මුලින්ම භාෂාවක ඉහගනගන්න හමාළය 

සූදානම් �රන්න. අපි ඉන්හන් ඒ රහට් කියලා 

පුළුවන් නම් හමාහේ රවට්ටගන්න බලන්න.

අපි භාෂාව� වචන 250ක දන්නවා 

නම් අපිට යාන්තමට ඒ භාෂාව �තා 

�රන්න පුළුවන්. වචන 1000ක දන්නවා නම් 

සාමා� ප්රමාණයට භාෂාව පුළුවන්. වචන 

10000-20000ක දන්නවා නම් මේ භාෂාව 

වහේ භාෂාව පුළුවන්. ඉතින් නිතරම වචන 

ඉහගනගන්න. මුලින්ම බරසාර වචන එ්පා. 

මිනිස්සු එදිහනදා ්පාවිච්චි �රන සාමා� 

වචන ඉහගනගන්න. අලුතින් හොයාගන්න 

වචන හ්පාත� ලියලා ආහේ ආහයත් 

බලන්න. ්ශබද නගා කියවන්න. වචනයක 

කියවන්න කියවන්න ඒ� මත� හිටිනවා 

වැඩියි. අර �වි එහක නිතරම යන සිංදු, 

ඇ�වේ�ස්මන්ට් ඉහබටම වහේ මත� 

හිටින්හන් ඒ�හන්.

ඒ භාෂාවට අදාළ නා�, චිත්ර්පට බලන්න. 

මුලින්ම උ්ප�ේෂ එක� නරඹලා ඊට්පස්හස් 

උ්ප�ේෂ නැතිව කී්ප්පාරක බලන්න.

ඔස්හ�ලියානු ජාති� හබන් මැකහමාෙන් 

කියන තරුණයා එ�්පාරක දරුණු රිය 

අනතුර�ට මුහුණ දුන්නා. දවස් ගාණක සිහි 

නැතිව හිටපු හබන් සිහිය එනහ�ාට ඔහුට 

තාව�ාලි�ව ඔහුහේ මේ භාෂාව හවන 

ඉං�සි අමත� හවලා. ඒ හවනුවට ඔහු �තා 

�හේ මැන්ඩරීන් භාෂාව. මැන්ඩරීන් පුළුවන් 

වුණාට �වදාවත් ඒ භාෂාව ඉහගනහගන 

නැෙැයි කියලයි හබන් කිේහේ. ෙැබැයි 

හබාහොම හ�ටි �ාලසීමාවක �නහේ 

ජීවත්හවලා තිහයනවා. ඒ �ාහලදි ඇහුනු 

හද්වල් අවි�නි�ව හබන්හේ හමාළහේ 

තැම්්පත් හවලා කියලයි ්පරීකෂණවලින් 

කිේහේ. ඉතින් නිතරම ඉහගනගන්න අවශ්ය 

භාෂාහවන් සිංදු අෙන්න, හේඩිහයෝ අෙන්න. 

එතහ�ාට හමාළය අවි�නි�ව යම් යම් 

වචන ආදිය මත� තියාගන්නවා.

පුළුවන් නම් ඒ භාෂාහවන් හිතන්න 

්පටන්ගන්න. පුංචි හද්වල්. උදාෙරණයක 

විදියට ‘මම බත් �ෑවා’ කියන එ� 

ඉං�සිහයන් හිතන්න. පිහිනන්න ඕහන් නම් 

වතුරට බහින්නම හවනවා කියනවා වහේ 

හවනත් භාෂාවක ඉහගනගන්න නම් ඒ 

භාෂාහවන් �තා �රන්නම හවනවා. පුළුවන් 

නම් භාෂාව දන්න යාළුහවෝ හොයාහගන 

�තා �රන්න. හ�ෝන් එහ�න් �ෑම ඕඩේ 

�රනවා නම් �ස්ටමේ හ�යා එ��ට 

�තා �රනවා නම් ඉං�සි/දමිළ භාෂා 

හතෝරගන්න. කියන හද් වැරදුණත් ඒ අයට 

ඔයාහේ �ණ හපන්හන් නෑහන්.

පුංචි �ාහල් අපි උපුල් ඊළඟ නැහවන් 

ගිහින් දම්මි නිදිද බලා වහරන් කියලා දි්ශා 

මත� තියාගත්තා මත�ද? අන්න ඒ විදියට 

හල්සි ක්රම ෙදලා වචන මත� තියාගන්න. 

උදාෙරණයක විදියට ප්රං්ශ භාෂාහවන් හගෝවා 

හගඩියට කියන්හන් ‘�’ කියලා. එතහ�ාට 

ඔයාට පුළුවන් හගෝවා හගඩියට ‘�’ එ�ක 

නැත්තම්  ස්පත්තුවක මත� තියාගන්න. 

ඒ වහේම භාෂා ඉහගනගන්න දැන් 

ඕනතරම් ඇපස් තිහයනවා, � ටියුබ වීඩිහයෝ 

තිහයනවා. ඒවත් බලන්න.

හමාළය තුවාලවුණු හ�හනකට, උ්පතින්ම 

භාෂා අස�තාව (ඩිස්හලක�යාව) වහේ 

ආබා්ධ තිහයන හ�හනකට භාෂාවක 

ඉහගනගන්න අමාරු හවන්න පුළුවන්. ඒ ඇර 

හමාළය නිහරෝගී ඕනම හ�හනකට ඕනම 

භාෂාවක ඉහගනගන්න පුළුවන් කියන එ�ත් 

කියන්න ඕහන්.
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හවස රත ර�සයට රවනස�

ආ�ොර වටකටෝරු ඉදිරිපත කිරීම
වි්ධොය� �පක�දී
���ද අෙ���ව�ධන
B.B.Q. on Wheels, �ැන්බරො, ඔේක�ලියොව

අ්ල ඩ්රමේටික 
Potato 
Drumstick
අව� ද්ර�
² තරමක හලාකු අල හගඩි 2

² සුදු ොල්පිටි හම්ස ෙැඳි 2

² හ�ෝන්�ලා හම්ස ෙැඳි 1

² ලුණු, ගම්මිරිස් අවශ්ය ්පමණට 

 (අවශ්යනම් �ෑලිමිරිස්  ස්වල්්පයක එක�ළ ෙැ�)

² බැදගැනීමට හතල්

සාදන ක්රමය
² අල තම්බාහගන හොඳින් හ්පාඩි�රගන්න.

² දැන් එයට ොල්පිටි, හ�ෝන්�ලා, ලුණු, ගම්මිරිස් ො �ෑලි මිරිස් එක�ර 

හොඳින් මිශ්ර�රගන්න.

² දැන් එම මිශ්රණය අතින් ඩ්රම්ස්ටික ෙැඩයට සාදාගන්න.

² හමහස් සාදාගත් ඩ්රම්ස්ටික ගැ�රු හතහල් බාහගට බැදගන්න.

² එහස් බාහගට බැදගත් ඩ්රම්ස්ටික ්පැය හද� තුනක තබා නැවත ගැ�රු 

හතහල් බැදගැනීහමන් එය �ස්පි ගතියට ආොරයට ගැනීමට ෙැකියි.

�ේ කරො� 
Cheese Roti
අව� ද්ර�
 ² ්පාන්පිටි ග්රෑම් 250     

 ² නැවුම් කිරි (හ්පාල්කිරි ෙැර  ඕනෑම කිරි 

වේගයක) මි.ලී.130

 ² ලුණු කුඩු අවශ්ය ්පමණට    ² ගාගත් 

�ස් ග්රෑම් 50-75

 ² බටේ හම්ස ෙැඳි 2 ² හතල් හත් ෙැඳි 1

ish¨u udkisl frda.j,g ,lajQjka iy jeäysá mqoa.,hka i|yd
ffjoH m%;sldr - myiqlï iys; fkajdisld.dr - udkisl j¾Ok l%shdldrlï

wfmalaId udkisl mqkre;a;dmk yd WmfoaYk uOHia:dkh - fkd'59 .,nvhdj;a; mdr" u;=.u 

wfmalaId udkisl mqkre;a;dmk yd WmfoaYk uOHia:dkh úuiSï( 0756046535 / 0715531404
rcfha ,s'm' wdh;kh W.H.M 1696

wo j;auka iudcfha fndfyda fokl=g fkdis;= 
fudfyd;l we;súh yels fõokdldÍ frda.S 
;;ajhla f,i fi,shq,hsàia frda.h ye`Èkaúh 
yel' iq,Nj mdoj, fï ;;a;ajh we;súh 
yels w;r fuh j<¨lßka mgkaf.k l%ufhka 
by<g hdu;a olakg ,efnk w;r fuh 
oKysfika by, olajdu me;sr hdyel'mqxÑ 
orejkaf.a uqyqfKa yg.; yel' l%shdYS,S 
jhfia isák orejdf.a isg uy,a,d olajdu 
wdidokhg f.dÿre ùu ljr fudfyd;l 
isÿfjkjdo ldgj;a lsj fkdyel'

ffjoH;=uks" fi,shq,hsàia frda.h lshkafka 
l=ulao@
fi,shq,hsàia ;;a;ajh f,i y`ÿkajkafka iug 
háka we;s uDÿ mglj, streptococcus fyda 
straphylococcus nelaàßhd wdidokh ù 
me;sr hduhs' fndfyda úg Èhjeähd 
frda.Skaf.a reêr .; iSks md,kh fkdjk 
wjia:djkays§o" 
.,a ;e¨ï we;s 
úgo" kyr .eg 
.eiSï we;súgo" 
mdo we`.s,s 
lrej, È,Sr 
wdidok  we;s 
úgo" i;a;aj kshfmd;= fukau ;udf.a leiSï 
j,§ we;sjk kshfmd;= isÍï" lïì isÍï" 
jeàï" imd lEfuka úimamq jeks ;;a;aj" 
ks;r ;=jd, we;sjk whgo" ú¨U me<Sï 
we;sú fukao" wm fkdis;k wdldrhlg 
úiîc YÍr.; úh yel'

ffjoH;=uks" fi,shq,hsàia frda.shl=f.a uq,sl 
,laIK fudkjdo @
fi,shq,hsàia ;;a;ajh we;sjqKq frda.shl= wm 
y`ÿkd .ekSfï§ uQ,sl ,laIK f,i tu 
ia:dkh bÈóu olakg ,efnkjd' fndfyda 

fokl=f.a mdoj, fuh oelsh yel' fuu 
bÈuqu by<g me;sr hd yel' há m;=,o 
bÈuqu f.kÈh yel' u;=msáka iu r;=ùu" ,m 
le,e,a fukao ;=jd, le,e,a fukao" ÈhmÜgd 
f,i we;sùuo wdidokh ;;a;aj wkqj fjkia 
ù we;súh yel' wêl leiSula we;sùu" 
oeú,a,la f.k§u" mqmqre .ikjdla fuka b;d 
fõokdldÍ ;;a;aj f.koS weúoSug" isgf.k 
isàug fkdyels ùu" fuys m%Odk ,laIK f,i 
ye`Èkaúh yel' ;jo " fjõ,d WK we;sùu" 
iS;, .;sh oekSu" reêr .; ESR, CRP 
w.h by< hdu fuys§ oelsh yel' 

fuu ;;a;ajh ksjerÈj y`ÿkd m%;sldrh 
ksjerÈj fkdjqKfyd;a Nhdkl ;;a;ajhla 
lrd hdú' we;eï 
úg urK 
;¾ckSh wjia:d 
Wodúh yel' 
nelaàßhdj 
wdidokh jQ uDÿ 
mgl Èf.a reêrhg we;=¿ ù" reêrh yryd 
uq¿ YÍrh mqrdu úIîc me;sr hdyel' tjeks 
wjia:djka ðú;hg ;¾ckhla úh yelsh'

;j;a ixl=,;djla jkafka uialk nelaàßhdj 
fkdfyd;a Necrotizing Fascilitis ;;a;ajh" 
túg ifï ffi, fldgia" uDÿ fldgia yd Bg 
háka we;s udxYfmaYSka mjd fuu 
nelaàßhdjg úkdY l< yel' túg mgl 
blaukska úkdY ù úYd, ;=jd, njg 
m;ajkjd' fuh iuyr úg mdoh lmd bj;a 
lrk ;;a;ajhg m;ajkakla jkakla jkjd'

fï i`oyd fydañfhdam;s m%;sldr mj;skjdo @
nelaàßhd úkdY lrk T!IO fydañfhdam;s 
m%;sldrj, ;sfnkjd' fydañfhdam;s m%;sldr 
j,§ frda. ,laIK wmg b;d jeo.;a fjkjd' 
mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg mj;sk YÍr 

m%;sYla;sh wkqj wdidokh jk wdldrh 
fjkia fjkjd' fmkajk frda. ,laIK o 
fjkila fyda fjkiaùula olakg ,efnkjd'

kuq;a fuys§ wksjd¾hfhkau wdidok ;;a;ajh 
iaÓr ;;ajfhka ke;sj hdug we;=,<dka;fhka 
kyr ,sys,a ù fydo reêr .ukd.ukhla 
isÿúh hq;=hs' 
túg bÈuqu 
ke;a;gu ke;sù 
wdidok 
;;a;ajhka 
kej; kej;;a 
we;s fkdjk 
f,i mQ¾K 
iqjhla f.k 
fokafka th 
fydañfhdam;s 
T!Iëh m%;sldr 
u.ska isÿùu;a th ta wdldrhg isÿúh hq;= nj 
fkdoek isàu;a Tjqfkdjqka fuu frda.hg 
cSú; ld,h mqrdjg ú`oùug fya;=jla jkjd' 
mdo wjmeye .ekaùu" fõokdjka jßka jr 
u;=ùu;a" wdidok ;;a;aj jßka jr u;=ùu 
bÈuqu jir .Kkdjla mej;Su Tn 
wiykldÍ ;;ajhg m;aùu frda.h ksiel 
iqjh fkdjkq we;'     

fuys§ ffjoHjrhdf.a olaI;djh" ksjerÈ 
T!IOh frda. ,laIKj,g wkqj f;aÍu 
jeo.;a jkjd' fydañfhdam;s m%;sldr 
uq,O¾uhg wkqj iqjùu isÿjkjd' fuys§ 
ÿ¾j, jQ YÍr m%;sYla;slrKh f.dvk.ñka 
úiìchg tfrysj igka lrkjd'fydo reêr 
.ukd.ukhla kyr ;=< we;s lrkjd' ta 
iu. bÈuqu yd leiSu ke;sj hdu" fõokdj 
ke;sj hdu iu. wdidÈ; ;;a;ajh myj 
hdu;a isÿjkjd' tu.ska frda.shd mQ¾K jQ 

úiañ; iqjhla iaÓr f,i w;aoelSu 
fi,shq,hsàia frda.hg Tn ,nk mq¾K iqjh 
jkq we;'  

fjk;a frda. j,g;a fydañfhdam;s m%;sldr 
;sfnkjdo @
fi,shq,hsàia jf.au 
ish¨u p¾u frda." 
wd;rhsáia" mdlskaika" 
fld`ÿ weg fmf<a 
wdndO" iakdhq frda." 
w;a mdj, ysßjeàu" 
fjõ,su" kyr .eg 
.eiSu" w¾Yia" 
y¾kshd" brejdroh" 
wl,g flia iqÿùu" 
.e,ù hdu" o;auq,a 
Èhùu" wdudY.; 
frda." u,noaOh" 
,sx.sl frda." yDo 
frda." wlaud frda." 
jl=.vq uq;%dY%s; frda." 
Èhjeähdj" wêl ia:q,;djh" leiai" weÿu" 
mskih" ish¨ ldka;d frda." wd§ iEu 
frda.hlguo fydañfhdam;s ffjoH l%uh ;=< 
T!IO ;=<ska iqjh ,eìh yels jkjd' th Tng 
kSfrda.su;a Èúhlg Èj Tiq w;aje,la jkq 
fkdwkqudkh'

fi,shq,hsáia frda.h iaÓr iqjhg fydañfhdam;s m%;sldr
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úuiSï (
tÉ' fla' fydañfhdam;s

fy,a;a flhd¾ fikag¾ m%hsjÜ ,sñgâ 
fkd'12" mS'î' w,aúia fmf¾rd udj;"

lgqneoao" fudrgqj'

iqjyila frda.Ska 
fydañfhdam;s ffjoH 
l%ufhka iqjm;a lrk 
tÉ'fla' fydañfhdam;s 

wdfrda.HYd,dfõ
ks¾ud;D 

ffjoH wkqId fyaul=udr

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

සාදන ක්රමය
² කිරි ටි� බඳුන�ට දමා ඊට ්පාන්පිටි, ලුණු එක�ර 

හමෝලියක හලස අනාගන්න.

² දැන් හමයට හතල් හත් ෙැන්ද දමා එය අහත් 

හනාඇහලන මෘදු ්පදමට අනාගන්න.

² එය ්පැය බාගයක වසා තබන්න.

² අනතුරුව එය හම්සයක මතට දමා ග්රෑම් 50 ්පමණ 

�ැබලිවලට �ඩාගන්න.

² දැන් හරෝලින් පින් එ�කින් රවුම් ෙැඩයට සාදාගත් 

හරාටිය මතට යන්තමට රත් �රගත් බටේ ආහල්්ප �ර 

ගාගත් �ස්ද ඒ මත විසුරුවා ෙරින්න.

² දැන් එය හරෝල් එ�ක ආ�ාරහයන් නවා, අනතුරුව 

්පැතලි ෙැඩයට අතින් තද �රගන්න.

² එය යළි හරෝලින් පින් එ�කින් තුනී �රහගන තැටියක 

රත්�ර හද්පැත්තම රන් ්පැෙැයට පුළුස්සා ගන්න.

² හ්පාල් හනාදැම්මද හමය ඉතා රසවත් හරාටියකි.

දැන්වීමකි
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වැල�ට�� සැම�වද? 
ආදහේ සමරන්න අපිටනම් හවලාවක 

�ලාවක නෑ. අනිත් එ� ඉතින් ඔය කියන 

දවසට ආදහේ �රන උන්ට වඩා ඕ� 

සමරන්හන් �ඩියා�ාරහයාහන්. 

��යා ��වහම මත� �ෙ�. වැල�ට�� 
දවෙ� ෙ��ෙයා, �� ෙදෙ�ම පරමාද�� 
ආදරව�තෙයා ෙග�නලා හ� හ�යට ආදර 
බණ ෙදසනවා මම බලාෙගන. ෙමානවා 
�ණ� ඔය ආදෙ� ස�බ�ධ �තවලට එක 
එ�ෙකනා ෙදන ��වචන අහෙගන ඉ�න 
එෙක� ෙපා� ෙජා�ය� නැ�ෙතම නෑ. 

ෙැබැයි ඔය ආදරවන්තයින්හේ දවහස 

සමෙර ගීත දේ්ශ�වල ‘මහේ පුංචි හරෝස 

මහල්’ කියන සිංදුව උත්�ේෂයට නගපු 

එ�ටනම් මහේ වැඩි �ැමැත්තක නෑ. 

ඇ�? 
ඇයි කියන්හන්? ඒ� හම් අප්පහේ වයහස 

නාකි මනමාලහයෝ හ්පාඩි හ�ල්ලන්ට බැල්ම 

දාන්න අටවගත්තු ඇමක හන්. 

නයාහේ වලිහගන් අල්ලගත්තා වහේ 

හ�ායි හද්ත් වැරදි ්පැත්හතන් අල්ලගන්න 

එ්පා. වනචර�මට හ්පාඩි හ�ල්ලන්ට බැල්ම 

දාන එවුන්ට හ�ෝම් හවන්න හදයක ඒ සින්දුහේ 

නෑ. ‘�ළුවර � සඳක වහේ අෙහස් ඔබ 

ඉන්නවනම් ආසයි මං හනාකී �විය නුඹට 

කියන්න... තරෙක නෑ නෑවිත් ඉන්න..’ ආහව 

නැත්නම් බලාගනින්, රස්සාහවන් අයින් 

�රනවා වහේ සම්ප්රදායි� විය්පත් බඹරු 

හදන හටෝකස් හම් සින්දුහේ හ�ාහෙවත් නෑ. 

ඒ �ය�ෙ� වය�� වැ� ��� ෙපා� 
ෙක�ල�ට ල� කළාට කම� නෑ??

ඔේ.. �මක නෑ... හමා�කද ඒහ� තියන 

වැරැද්ද? එහෙම හවන්න පුළුවන්. එච්චර 

විතරක හනහවයි හ්පාඩි හ�ල්ලන්ටත් පුළුවන් 

අප්පහේ වයහස මිනිහෙක එක� ආදහරන් 

බැහඳන්න. තේජන, ගේජන, ලිංගි� අල්ලස් 

ක්රහම්ට යන්හන් නැතුව හදන්හනකහේ 

�ැමැත්හතන් එහෙම සම්බන්්ධයක 

ඇතිහවනවනම් ඉතින් හමා�ද? 

ඕ� කියද්දී මට අර ්පාකිස්්ාන සිද්ධිය 

මතක වුණා...

ෙමාක�ද? 
ඒ� සිද්්ධ වුහේ මට මත� විදියට 2012. 

ඒ හ�ල්ලහේ නම �ේසානා ්පේවීන්. හ�ල්ලට 

ඒ හවනහ�ාට වයස 25යි. ඒ හ�ල්ල 

හමාහොම� ඉකබාල් කියලා මනුස්සහයකට 

ආදහේ �ළා. 

ඉ��?
ඉතින් �ාලයක යද්දී �ේසානාට 

ඉකබාල්හගන් දරුහවක ලැහබන්න හිටියා. 

ෙැබැයි ්පාකිස්්ාන හදයියන්හේ නීතිය 

ආදහේට වඩා බලවත් නිසා බහ� දරුහවක 

ඉද්දීම �ේසානාට ගහඩාල් �ැටවලින් ගෙලා 

මැරුවා. 

ෙමාන වරද� කළාටද? 
තමන්ට වඩා අවුරුදු 20කින් වැඩිමල් 

පිරිමිහයකුට ආදහේ �රපු වැරැද්දට. 

ඒ �ය�ෙ� ඉ�බා�ට වයස 45�ද?
ඔේ. ඉකබාල් එක� යාළුහවද්දී 

�ේසානාට අවුරුදු 20කවත් නෑ. ඉකබාල්ට 

ඒ හවද්දී තවත් විවාෙයක තිබුණා. ඒ ්පවුහල් 

දරුහවෝ ්පස්හදහනක හිටියා. 

ඒ �ය�ෙ� ෙ�ක අස�මත ෙ�මය�?
ඔේ. සම්මතහේම පිහිටා වැඩ �රන 

එවුන්ට එහෙමත්  කියන්න පුළුවන්. 

එතෙකාට අර ක�� කසාෙදට ෙමාකද 
�ෙ�? 

හම් සම්බන්්ධය ඇතිහවලා ටි� �ාලයක 

යද්දී ඉකබාල්ට හිතුණා �ේසානව විවාෙ 

�රගන්න ඕහනමයි කියලා. ඒ�ට තිබුණු 

හලාකුම බා්ධාව වුහේ විවාෙ� බිරිඳ. ඒ නිසා 

ඔහු ඇයව මරලා දැම්මා. ෙැබැයි ඉකබාල්ට 

ඒ මිනීමැරුම් හචෝදනාව හවනුහවන් හලාකු 

ද�වමක ලැබුහේ නෑ.

ඇ�? 
ඉකබාල්හේ හලාකු පුතා නීතිය 

ඉස්සරෙට ඇවිල්ලා කිේවා තාත්තට සමාව 

හදන්න ලෑස්තියි කියලා. 

අ�පාෙග ��ය�ෙ� ඒක...
ඔේ ්පාකිස්්ාන නීතියට අනුව අගතියට 

්පත්හවච්ච ්පාේ්ශවහේ අය වැරදි�රුට 

සමාව හදන්න �ැමතිනම් එහෙම හ�හනකුට 

බර්පතළ ද�වම�ට යටත් හනාවී නිදෙස 

ලබන්න පුළුවන්. 

එතෙකාට ක�ද ෆ�සානා මැ�ෙ�?
�ේසානා මැරුහේ ඇහේ හගදර 

අයමයි. හමා�ද හම් සම්බන්්ධයට ඇහේ 

තාත්තා දැඩි හලස විරුද්්ධ වුණා. විවාෙයට 

අනුමැතිය හදන්නනම් �ේසානාහේ තාත්තා 

ඉකබාල්හගන් හලාකු මුදලක ඉල්ලුවා. 

ඒ� ්පාකිස්්ාන රුපියල්වලින් ගත්හතාත් 

ලකෂය�ට වැඩි මුදලක. ෙැබැයි 

හගාවිහයක හවච්ච ඉකබාල්ට එච්චර මුදලක 

හගවාගන්න පුළුවන් වුහේ නෑ. 

ඊටප�ෙ�?
ඊට්පස්හස් අහප ඔය ගහම් හගාහ� 

හ�ල්හලා ්පැනලා යනවා වහේ �ේසානත් 

හගදරින් ්පැනලා ගිහින් ඉකබාල්ව �සාද 

බැන්දා. එතැනින් එොට �ේසානාට 

හ�ාහොමටත් හගදරින් සමාවක ලැබුහේ 

නෑ. අන්තිමට ඔවුන් ලාහෙෝේ මොධි�රණහේ 

ඉකබාල්ට විරුද්්ධව නඩුවක ්පැවරුවා. 

�ේසානව බහලන් අරන් ගිහින් �සාද බැන්දා 

කියලා. ඒ නඩුව විභාග හවන අතහර දවස� 

උසාවිය ඉස්සරෙදී තමයි ඇහේ පියා ඇතුළු 

පිරිස ඇවිල්ලා ගහඩාල් �ැටවලින් ගෙලා 

මාස තුන� ගැබිනියක හවච්ච ඇයව මරලා 

දැම්හම්. 

මම කියන්හන් ඔය සිද්ධිය ගත්තාම 

අපිට විහේචනය �රන්න තැන් නැත්හත්ම 

නෑ. ෙැබැයි වයසින් අඩු ගෑනු දැරිවිහයෝ 

සමෙරහවලාවට මැහරන්න බලාහගන ෙරි 

වැඩිමල් පිරිමින්ට හ�ම �රනවා කියන එ�ට 

ඕ� එ� උදාෙරණයක.

ඇ�තටම ෙම�චර ෙකා�ෙලා ඉ�දැ�� 
ඇ� ෙක�ෙලා එෙහම ��� එ�ක 
යා�ෙව�ෙ�?

සමෙරවිට එවැනි පිරිමිහයකහගන් 

ගැෙැනියක බලාහ්පාහරාත්තු හවන්හන් 

ලිංගි�ත්වයම හනාහවන්න පුළුවන්. 

සමෙරවිට තාත්තා වහේ තමන්ට ඇහුම්�න් 

හදන, රැ�බලාගන්න, තමන්ව විනිශචය 

හනා�රන පිරිමිහයක මුණගැහුණු දාට 

ගැෙැනිය�ටත් වයස කියන එ� ඉලක�මක 

විතරක වහේ දැහනන්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා හම් ෙැම සම්බන්්ධයකම 

නිේවචනය �රන්න ලිංගි�ත්වය ඉස්සරෙට 

දාගන්න එ� ෙරි අසා්ධාරණයි කියන එ�යි 

මහේනම් අදෙස. මම හම් ළඟදි දවස� 

සුරත් ද මැල් ලියපු ‘ඩුඕ’ කියන නව�තාව 

කිහයේවා. ඒහ� ඉන්නවා උමා කියලා ගෑනු 

ළමහයක. අහප වචහනන් කියනවනම් සල්ලම් 

හවච්ච ගෑනු ළමහයක. අන්තිමට එයාහග 

ගමන නතර හවන්හන් ගණි�ා නිවාසයකින්. 

ෙැබැයි එතැනදී උමාහග ජීවිහත් හවනස් 

�රන ජාතිහේ �ස්ටමේ හ�හනක එයාට 

ෙම්බහවනවා.

ඒ ��ෙ�?
ඒ මනුස්සයාහේ නම මහේෂ. මහේෂ 

උමා එක� �ාමහේට ගිහින් ගලවන්හන් 

ස්පත්තු හද� විතරයි. එතැනින් එො කිසිම 

හදයක හවන්හන් නෑ. සමෙරකදාට මහේෂ 

උමා එක� හලස්ටේහේ චිත්ර්පට ගැන �තා 

�රනවා. තවත් සමෙරකදාට ්ශං�ේහේ 

මියුසික ගැන �තා �රනවා. 

ඌ මාර ෙපාර�ෙ�...
ඔේ... නිදිවදින්න බලාහගන හගට 

හගාඩහවන පිරිමින්ට වඩා එහෙම මාර 

හ්පාරවල් තමයි ගෑනුන්ට ඕන �රන්හන්. 

අන්තිහම්දී ්පණ වහේ ආදහේ �රපු පිරිමි 

නිසා ගණි�ාවක වුණු උමාට, ගණි�ා 

නිවාහසට ආපු මිනිහෙක නිසා ආ්පහු ආදහේ 

දැහනන්න ්පටන් ගන්නවා. තමන්හග ඇඟ 

විකුණන වෘත්තියට සමුහදන්න හිහතනවා. 

ෙැබැයි එහෙම වුහේ මහේෂ ආපු 

අධිසුහඛෝ්පහභෝගී වාෙනය දැ�ලවත්, ඒ 

මිනිෙහේ හවන යමක දැ�ලවත් හනහවයි. 

තමන්ට ඒ මිනිො ගාව දැනුණු සැනසීම 

නිසා. ජීවිහත් කිසිම පිරිමිහයකහගන් තමන්ට 

හනාලැබුණු විදිහේ රැ�වරණයක ඒ මිනිො 

ගාව දැනුණු නිසා. 

ඒ නිසා මමනම් කියන්හන් ගෑනිහයක 

වුණත් පිරිමිහයක වුණත් නවතින්න ඕන 

සංස්�ෘති� රාමුව ගෙපු උත්තමයන්හේ 

හිත් සනසන්න පුළුවන් තැන්වල හනහවයි. 

මැහරන�න් තමන්ට සැනහසන්න පුළුවන් 

තැන්වල. 

ඒ කියනකන කම� අසමමත ක�මයක?
ඔ�. සමමතකේම පිහිටො වැඩ �රන එවුනට 

එක�මත  කියනන පුළුවන

�ැ�ම��මර්ලො 
දැමමට පේකසත  
.EKqkag wdof¾ 
oefkk ;ekla 

tkjd 
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iu. ióm iïnkaO;djhla olajhs' fm!reI 
.eg¿ we;sfjhs' oÕ,k yeu orefjlau 
HYPERACTIVE  fkdfõ'

fï lreKqj,ska wju f,i lsysmhla fyda wjq' 
y;g fmr fmkajkafka kï  wOHdmk 
WmfoaYkh ufkda ffjoH m%;sldr foi fhduq 
ùu jeo.;ah'

udf.a w;aoelSï wkqj fï orejkaj ksis uÕg 
.ekSug w;HdjYHh' orefjda wjq'16 § 
ñkSurkjdkï'  újdy ù w~ onr lrkjdkï'

l,a,sj,g nefokjdkï' <ud wmpdr lrkjd 
kï  /lshdj úáka úg udre lrkjd kï"
iajdñhd iu. ks;r t,a,S t,a,S rKavq lrkjd 
kï' ks;ru flkl=g myr fokak hkjdkï' 
rKavqfjkak leu;s kï' ìß|g wvkaf;Ügï 
lrkjdkñ" fldákau iudc wm.dó ÿYapß;    
mqoa.,fhla ks¾udKh jkafka fï frda. 
,laIKhka iys;j jevqk orejkah'

uu oyia .Kka orejka fï iïnkaOj n,d 
we;' ksis Wmfoia wkqj l%shd;aul úh hq;=h'
orejkaf.a Wi nr j¾Okh ukao fmdaIKh 
fkal Wmdê lrjkak' rg hjkak W.;l= 
lrkak' fmdfydi;l= lrkak' uykaisjk rfÜ"  
orejkaf.a wkd.;fha  udkisl ;;a;ajh .ek 
wjfndaOh ;sfnkafka ldgo@
WmfoaYkh .ek lsisu msì§ula fkdue;s
ld,fha tkï  2006  wjqreoafoa  l=reKE., 
m%:u jrg ufkda idudÔh jpkh mdúÉÑ lr, 
WmfoaYk uOHia:dkhla wdrïN lf,a uu' tod 
fuod;=r ld,fha w;a oelSfuka fuu ,smsh 
,shkafk fï .ek yeu flfklau oekqj;aúh 
hq;= ksiduhs'

fmr Èk ug fydr‚ka wjq 12'l orefjla 
fmkakqjd ta orejd ujg myr §u" weila ;=jd, 
lsÍu" mqgq fiá .sks ;eîu ,laI foll nvq 
oekg lvd ìo oeóu lr we;' bf.kSu b;d 
my;a wähl nj wkdjrK mÍlaIKfha§ fmksk' 
bÈßfha fï <uhdf.a wkd.;h flnÿ fõo@  

fï orejd wê l%shd ldÍ 
orefjls' 

f,dß miafi ÿjk orejka' 
ishU,d .i uqÿfka 
irex.,h .kak hk 
orejka mdi, weÍ uv 
lä;sj, nei .vd f.ä 
lvñka crdjdi ù ksjig 
meñfkk orejka' rxpq 
msáka tl;= ù ;ks <uhl=g 
.id wdndO lrk orejka'" 
Wia ;dmam u; ke. ìug mksk orejka" Wia 
.iaj,g k.sk orejka úYd, jYfhka uqK 
.efia'  fï ;;a;ajh iys; orejka ysxidldÍ 
jev lrhs ta whg by; oelajq lrekq j,ska 
oyhlg jeä m%udKhla ;sfíkïh'

tfiau cx.u ÿr' game .eiSug weíneysùu 
fï ;;a;ajh hgf;a jeäfõ' ldgqka ne,Sug 
weíneysfõ' bf.kSï lghq;= j,ska m,d hhs' 
ksjiska mek hdu isÿ lrhs' jhiska jefvk úg 
fidrlï lrhs' fndre lSu úfkdaohla lr .kS'

wjqreÿ 12 fmr orejkaf.a p¾hdj yod .kak 
Wmfoia jevla ke;' Wmfoia fokak hk 
;eke;a;dg uereï ld yel' idudkH mqoa.,hka 
m%fõYï úh hq;=hs' ta ;rug iudcfha orejka 
msßyS we;' 

uyW¿ f.org n;a n¢kak iqodkï úh hq;= 
ke;' orejka y÷kd .; yels jD;a;sh iqÿiqlï 
we;s mqoa.,hkag fhduq jkak' orejkaf.a 
udkisl;ajh y÷kd .kak' uf. <Õg tk 
.eg¿ iys; mqoa.,hskaf.ka 50] lg jvd l=vd 
ld,fha wê l%shdldÍ whj¨kafõ' nyq;rhlf.a 
Ôú; wjq,ah'

nqÿ nK lSjdg tajd wikak isys nqoaêh

wjYHh' nqÿ nK fuÉpr wÉpr lshk rfÜ 
ñkSuereï wmrdO' ¥IK jxpd" fydr" fndre 
.ek jyis niafodvñka isàu m,la ke;' l=vd 
l, isg orejkaf.a ufkda idudÔh me;a; 
i,ld ne¨jdkï fu;rï wmrdOhla wm rgg 
isÿ jkafka ke;' túgh nqÿ nfKa wre; 
jegfykafka tu orejka jhiska jefvk úg'

msfmkd u,lg - .,kd .Õlg
oefkkd nqÿ .=K - fkdoefkk ñksiqks
fldhs f,dj hkafka - ur‚ka u;af;a
mska mõ tkjd - wms miq miafia

orejkaf.a frda. ,laIK y÷kdf.k p¾hdj 
yeÿfjd;a muKhs fï orejkag fuys w¾:h 
jegfykafka'

,sùug" lshùug yelshdj wvq ksid id'fm< 
wiu;a ÿ¾j, orejkaf.a wkd.;h id¾:l lr 
.ksuq'

wOHdmk WmfoaYk mqkqre;a:dmk l|jqr Nød'Ô' 
lsßkaf.dv fufyhjhs'

 úNd. wiu;a $ úNd.h fkdl<
 úNd. ìh
 ,sùu lshùu yelshdj wvq
 wêl flaka;shk
 lsisu fohla lsÍug leu;s ke;s
 Ôú;h Tfya mdù hdug bvfok orejka
 wê l%shdldß ,CIK we;s

ia:dkh - l=reKE., ^Nød Ô' lsßkaf.dv wOHdmk 
p¾hd m%Óldr WmfoaYk uOHia:dkh" l=reKE.,&

077 5736 446 $ 077 352 4962 
^l<uKdlre&
wjqreo 43 l wp, úYajdikSh .uka u.'

wjq' 10-30 w;r bf.kqï yelshdj wvq tfy;a ldhslj ksfrda.S 
orejka iudc.; lsÍfï jev ms<sfj,la ^fkajdisl $ wfkajdisl&

1' fndfydaúg fkdikaiqkah'

2' tl bßhõjl fndfyda fj,d fkdisà'

3' ;udg wod, ke;s fohla n,d wjOdkh ke;s lr .kS'

4' ;ukaf.a jdrh tk;=re fkdisg ueÈka mkS'

5' m%Yakh wid fkdisg lSug;a fmr W;a;r fohs'

6' Wmfoia .ekSug" weiSug" wkq.ukh lsÍug wlue;sh'

7' wk;=reodhl foaj,au lrhs' bka ,efnk m,  úmdl 
jevla ke;'

8' lsisu jevlg wjOdkh fkdfoa' 

9' tl jevlska ;j jevlg gla .d udre jkafk wka 
whf.a weia jidh'

10' ksYaYíoj fi,a,ï lsÍug fkdf;af¾'

11' fkdkj;ajd l;d lrhs'

12' wkHhkag ndOd yd wjysr lrhs'

13' lshk fohg weyqïlï fkdfohs'

14' wjidk m%;sM,hla .ek lsisfia;au fkdis;hs'

15' ;udg tlÕ fkdjk whg l,yldÍnjla" 
;¾ckd;aul njla fmkajd hg;a lr .ekSug mgka 
.kshs'

16' NdId fodaIh ;Èka we;s lr .kshs'

17' lEug .scqjk w;r jeä m%udKhla wkqNj lrhs'

18' f,dl= l=vd ldf.;a fodaI o¾Ykhg ,lajk ksid 
udkisl fi!LH msßyqK whl= f,i Ôj;a fjhs' 
t;kska Tyqf.a$wef.a Ôú; fÄodjdplh werfò'

my; ,laIK wglaj;a yhudihla 
fmkajqjfyd;a Tn ie,ls,su;a úh h;=uh'

Nød Ô' lsßkaf.dv
MA, BA in Kelaniyauni

Dip in Counselling (NISD)
Family Counseling (SLF)

ieliqu (
Nød Ô 'lsßkaf.dv

l=reKE.,

https://www.facebook.com/profile.php?id=10
0001548353511&mibextid=ZbWKwL

දැන්වීමකි

ඇස් හද� ටි�ක වෙහගන ඔයාහේ හිටපු 

හ්පම්වතාව/හ්පම්වතියව මතක �රගන්න.

හමානවද හිහතන්හන්?

තඩි හ්පාල්ලකින් එකස්හේ ඔලුවට ්පතබාන්න, �ද්්ධ 

සිංෙහලන් අමතන්න, නැත්තම් පිහියකින් ඇනලා මරන්න?

�න්දක උඩ හගයක ෙදලා, සාරි ඉරලා ජහනල්වලට 

දාලා, ලුණුයි බතුයි �ා�ා, කිරියි ්පැණියි වහේ ජීවත්හවමු 

කියලා යාළුහවලා ඉන්න �ාහල්දි කිේවට හමා�ාක  

ෙරිම අල�ලංචියක හවලා අතරමගදී සම්බන්හද් නතර 

වුහණාත් කිරි ්පැණි යි හදන්නා නයි හ්පාහළාං� ගාණට 

වැහටන්න ගතහවන්හන් ස්වල්්ප හවලාවයි.

්පහුගිය දවස� හ�ාළඹ තුරඟ තරඟ පිටිහේ තරුණ 

ගෑනු ළමහයකව මරලා තිබුණා, හ�ම සම්බන්්ධය 

නතර �රපු නිසා හ්පම්වතා හබල්ල �්පලා. හිටපු 

හ්පම්වතියහගන් හ්පම්වතාහගන් ්පළිගන්න �රපු එ�ම 

මිනීමැරුම හම්� හනහමයි. හ්පම් සබඳතා නිසා පිහිවලින් 

අනින, ඇසි� ගෙන, වීඩිහයෝ ලීක �රනවා කියලා 

තේජනය �රාපු සිදුවීම් ්පඳුර�ට ්පයින් ගැහුවත් දුසිමක 

විතර විසිහවනවා.

මිලී ඇමරි�ාහේ තරුණියක. ඇය හජෝේේ කියලා 

තරුණහයක එක� අවුරුදු කිහි්පයකම ආදහරන් හිටියා. 

හ්පම් සබඳතාවක ්පැවැත්තුවා. ්පස්හස් හජෝේේ මිලීව 

අතඇරලා හවනත් සම්බන්හද�ට ගිහින්. ෙැබැයි එහෙමයි 

කියලා මිලී හජෝේේට ඇසි� ගෙන්න, හබල්ල �්පන්න  

ගිහේ නෑ. ඒ හවනුවට මිලී �හේ හජෝේේව ඉබහබකට 

�න්න දාපු එ�.

ඒ හමාන ෙතර�රි �තාවකද?

ඇමරි�ාහේ හටකසාස් ප්රාන්තහේ සැන් ඇන්හටෝනිහයෝ 

සත්ව උ�ානහේ උදවිය වැලන්ටයින් දවසට එකස්හගන් 

්පළිගන්න අලුත්ම ක්රමයක හොයාහගන. සත්හවෝ�ාහන් 

සත්තුන්ට �ෑමට හදන �ැරහ්පාත්හතක නැත්තම් එළවලු 

හගඩියක එකස්හේ නමින් නම් �රන එ� තමයි ඒහ�දි 

�රන්හන්.

“වැලන්ටයින් එ� ෙැහමෝටම සුන්දර නැෙැ. හිටපු 

හ්පම්වතාහේ හ්පම්වතියහේ මත� අලුත් හවන නිසා 

හගාඩක අය වැලන්ටයින් දවසට හිතින් විඳවනවා. �ට 

�ලින් නම් මාත් එහෙමයි. ෙැබැයි හම් ්පාර මම හගෝවා 

හගඩිය�ට එකස්හේ නම තිබබා. ්පස්හස් එයාලා ඒ� 

ඉබහබකට �න්න දුන්නා. ඉබබා හිමින් හිමින් එයාව 

�ාලා දාද්දි මහේ හිතට හලාකු සැනසීමක දැනුණා. එයාව 

සම්�ේණහයන්ම ගිලලා දැම්මට ්පස්හස මට ආහේ 

අලුහතන් ජීවිහත් ්පටන්ගන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා. 

ඉතින් ඊට �ට වඩා හොඳ වැලන්ටයින් 

තෑේගක  තිහයනවාද?”

එහෙම කියන්හන් මිලී. විරෙ හේදනාවට 

මුහුණහදන හ�හනක හිටපු එකස්ව 

සංහකතාත්ම�ව සහතකට �න්න දුන්නෙම 

යම් මානසි� සෙනයක ලැහබනවා කියලයි 

මිලී වහේම සත්හවෝ�ානහේ උදවියත් 

කියන්හන්.

හම් විදියට එකස්හේ නමින් 

�ැරහ්පාත්හතක නැත්තම් එළවලු හගඩියක 

නම් �රන්න සත්හවෝ�ානහයන් යම් 

මුදලක අය �රනවා. ඒ මුදල් හලාව පුරා 

වනජීවි  සතුන්හේ සුබසා්ධනය හවනුහවන්ලු 

හවන්හවන්හන්. ඔන්ලයින් ෙරො ආරම්භ 

�රාපු හම් එකස්ලාහගන් ්පළිගන්න අ�රු වැඩසටෙනට 

රටවල් තිෙ� අය තමන් අ�ය �රන අතීත හ්පම්වතුන්හේ 

නම් ලබාදීලා.

ඉතින් හමා�ද කියන්හන්? එකස්හග නමින් 

�ැරහ්පාත්හතක නම් �රමුද?

• කස�වනදි ක�ටටිආර��

ඉ�ෙබ�ට 
�ලලා ��න 

පරණ ෙප�වතා 
�ලා ��න
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මාධ්හේදී

ති්ලක කේනොසිං�

ප්රවීණ මාධ්හේදී කුසුම්සිරි 

විජයවේ්ධනයන්හේ ‘�ැලණි ගඟ 

බඩ පුරාවෘත්ත’ නම් නවතම 

�ෘතිය ්පසුගියදා හදාම්හප ප්රාහද්�ය හල්�ම් 

�ාේයාල ශ්රවණාගාරහේදී එළිදැකවිණි. 

එහිදී එකවරම මහේ සිහියට නැංවුහේ �ට 

ද්ශ� හද��ට ්පමණ ඉෙත �ැලණි ගඟ 

හද්පස පිහිටි ගම්්පෙ දිස්�ක�යට අයත් 

සියනෑ හ�ෝරළහේත් හ�ාළඹ දිස්�ක�යට 

අයත් හේවාගම් හ�ෝරළහේත් මා සිදු�ළ 

සංචාරයන්ය. මා එම සංචාරයන්හි හයදුහේ 

අදටත් එම ප්රහද්්ශවල ප්ර්ධානතම ජන 

ඇදහීමක වන ‘රන්වල හදවියන්’ පිළිබඳ 

පුරාවෘත්ත ඒ�රා� කිරීමටය. �ැලණි ගඟ 

හද්පස සිටින ජනතාව විසින් අදෙන බැවින් 

එම රන්වල හදවිහයෝ ‘හදගම්බඩ හදවිහයෝ’ 

හලසද ෙැඳින්හවති.

එම සංචාරහේදී �ැලණි නදියට තරමක 

නුදුරින් පිහිටි ගම� පුංචි හත් �ඩය� ගිමන් 

ෙරිමින් සිටියදී එහි රැස්ව සිටි ගැමියන් 

සමඟ ප්රහද්්ශහේ ්පැරණි විශවාස පිළිබඳව  

සුෙද �තාබෙ� හයදීමට මට ෙැකිවිය.

“හමොට එන එ� අයියා හ�හනක 

ඉන්නවා. එයා නම් ඔය වහේ ්පරණ 

�තන්දර හගාඩක දන්නවා. මහේ ළඟ ඒ 

අයියහග හ�ෝන් නම්බේ එ�ත් තිහයනවා. 

ඕහනනම් හදන්න පුළුවනි.” අහප 

�තාවට �නින් හ�ානින් සවන් දී සිටි එම 

හවළඳසැහල් තරුණ �ාන්තාව ඒ අතරතුර 

කීවාය. ඒ අනුව එම ගැමියන් කිහි්පහදනා 

හවළඳසැහලන් නිකම ගිය ්පසු මම ඇය දුන් 

දුර�තන අං�යට එතැන් සිටම ඇමතුමක 

ගතිමි.

“ඔ� ඔ� ඔය කෙ� නං�ව මම ෙහාඳට 
ද�නවා. මම දැ� න� කැල�ෙ� ෙපා� 
වැඩකට ඇ�� ඉ�ෙ�. ඔබ�මා ෙකාෙහද 
ඉ�ෙ�? මට දවස�, ෙවලාව�, තැන� 
�ය�න මම ඇ�� හ��ෙව�න�.” ඔහු 

පිළිතුරු හදන ලද්හද් අති්ශය උනන්දුවකින් 

බව මට වැටහිණි.

ඒ අනුව මම ඔහුට එව�ට මා හස්වහේ 

හයදී සිටි මාධ් ආයතනහේ නම සෙ 

ස්්ානය කියා ෙැකි නම් �ලින් දුර�තන 

ඇමතුමක දී ්පැමිහණන හමන් ඉල්ලා 

සිටිහයමි. 

“මම අසවලා, මම දැ� ඉ�ෙ� 
ඔබ�ම�ලෙ� ක�ෙතා�ෙ� ����� 
එක ළඟ. ඔබ�මා දැ� ෙකාෙ�ද ඉ�ෙ�? 
ක�ෙතා�ෙවද?” දිනක හිටිෙැටිහේ මා 

හවත ලැබුණු දුර�තන ඇමතුමකින් එහලස 

්පැවසුණි. 

ඒ මා හ්පර කී පුද්ගලයාය. �ලින් දන්වා 

එන හලස කියා තිබියදීත් ෙදිසිහේ ්පැමිණීම 

ගැන සියුම් අ්පැෙැදීමකද මා තුළ ඇතිවිය. 

ඒ එම හමාහොහත් මා තරමක අවිහේකීව 

සිටි බැවිනි.

“මම ෙමතැ�� යන ගම� හ��ෙ�ම 
ඔබ�මාව මත� �ණා. ඒක� ගමන �කකට 
නතර කරලා හ� �ක� කතා කරලා ය�න 
��ෙ�.” ඔහු කීය. ඒ අතහේ ඔහුහේ එම 

දැනුම අතනින් හමතනින් පිරිකසා බැලිය 

යුතු යැයි සි� මම ඔහු දන්නා �ැලණි ගඟ 

අද්දර ජනප්රවාද පිළිබඳව උඩින් ්පල්හලන් 

�රුණු විමසා සිටිහයමි.

“ඔය �යන කතා ෙ�රම පැ�තක 
�ෙය�� මට ප��ය දවසක අ��ම 
කතාව� අහ�න ලැ�ණා. ඒක තම� මම 
ඔය පැ�ෙ� කතා අත�� අහ� ���ම 
කතාව.” හෙහතම කීය. ඉඳින් එය ්පවසන 

හමන් මම ඔහුහගන් ඉල්ලා සිටිහයමි.

ඔහු ්පැවසූ විස්තරයට අනුව �ට 

සියවස් එ� ෙමාර�ට ්පමණ හ්පර එම 

ර��රුවනකේ 
නි්ධොනය රකිනන 
�ැ්ලණිකයන 
තව නකයක 
මතුකව්ලො

 ඔය �කඩ් නං�ව 
මම ක�ොඳට 

දනනවො. මට දවසක, 
කව්ලොවක, තැනක 

කියනන මම ඇවිත 
�ම�කවනනම

මාධ්හේදී

ති්ලක කේනොසිං�

හයදී සිටි මාධ් ආයතනහේ නම සෙ 

ස්්ානය කියා ෙැකි නම් �ලින් දුර�තන 

ඇමතුමක දී ්පැමිහණන හමන් ඉල්ලා 

ඔබ�ම�ලෙ� ක�ෙතා�ෙ� ����� 
එක ළඟ. ඔබ�මා දැ� ෙකාෙ�ද ඉ�ෙ�? 

දිනක හිටිෙැටිහේ මා 

හවත ලැබුණු දුර�තන ඇමතුමකින් එහලස 

ඒ මා හ්පර කී පුද්ගලයාය. �ලින් දන්වා 

එන හලස කියා තිබියදීත් ෙදිසිහේ ්පැමිණීම 

ගැන සියුම් අ්පැෙැදීමකද මා තුළ ඇතිවිය. 

ඒ එම හමාහොහත් මා තරමක අවිහේකීව 

“මම ෙමතැ�� යන ගම� හ��ෙ�ම 
ඔබ�මාව මත� �ණා. ඒක� ගමන �කකට 
නතර කරලා හ� �ක� කතා කරලා ය�න 

ඔහු කීය. ඒ අතහේ ඔහුහේ එම 

දැනුම අතනින් හමතනින් පිරිකසා බැලිය 

යුතු යැයි සි� මම ඔහු දන්නා �ැලණි ගඟ 

අද්දර ජනප්රවාද පිළිබඳව උඩින් ්පල්හලන් 

“ඔය �යන කතා ෙ�රම පැ�තක 
�ෙය�� මට ප��ය දවසක අ��ම 
කතාව� අහ�න ලැ�ණා. ඒක තම� මම 
ඔය පැ�ෙ� කතා අත�� අහ� ���ම 

හෙහතම කීය. ඉඳින් එය ්පවසන 

හමන් මම ඔහුහගන් ඉල්ලා සිටිහයමි.

ඔහු ්පැවසූ විස්තරයට අනුව �ට 

සියවස් එ� ෙමාර�ට ්පමණ හ්පර එම 

මම ක�ොඳට 
දනනවො. මට දවසක, 

කව්ලොවක, තැනක 
කියනන මම ඇවිත 

�ම�කවනනම

ඒ කාෙ� ඉඳලම එක එක අය ඔය ෙ�� 
ඉඩම� ස�� �ලා ග�න බලලා �ෙයනවා. 
ඒ� ඒෙ� අ��කාරෙයා �යටව� ඒකට 
කැම� ෙවලා නැහැ. අ�ක ��ෙ� �ය�ෙ� 
අදට� ඒ ඉඩම වෙ� හැම��ෙසම වෙ� 
�� නෙය� කැරෙකනව�ෙ�.” ඔහු කීහේ 

ඉමෙත් උනන්දුවකිනි. එහෙත් අති්ශය 

අද්�තජන� වූ ඒ ප්රවෘත්තිය කිසිවකු විසින් 

ප්රබන්්ධය �ළ මනඃ�ල්පිතයක බව මහේ 

වැටහීම විය. 

ඉන්්පසු දිහන� මා එම ප්රහද්්ශහේ 

සංචාරය �රන අතහේදී මා ො හිතවත් 

වූ ප්රා�ණ ්පේඩිත උ්පාධි්ධාරී පිරිහවන් 

ආචාේය ස්වා�න් වෙන්හස් නම�ට එම 

‘රේ�රුහවෝ’ නමින් ෙැඳින්හවන පුද්ගලයා 

පිළිබඳව ්පවසා ඔහු සම්බන්්ධහයන් වැඩිදුර 

හතාරතුරු ස්පයාදිය ෙැකිද යන්න විමසා 

සිටිහයමි. එවිට ඒ හිමියන් කියා සිටිහේ එස්.

ඩබ.ආේ.�.බේඩාරනාය�යන්හේ පියා වන 

හසාලමන් ඩයස් බේඩාරනාය� මුදලිතුමන් 

ො කිරිඳිවැල හස්නාරත්න ්පරපුහේ අතීත 

ප්ර�වරහයකු එව� ගැමියන් ‘රේ�රුහවෝ’ 

යනුහවන් ෙඳුන්වා ඇති බවකි. ්පසුව මම 

ඒ හිමියන් සමඟ ඉෙත කී ‘රේ�රුවන්හේ 

නි්ධානය’ පිළිබඳව කී විට උන්වෙන්හස් ඊට 

සිනාසී නිෙඬ වූ අයුරු මට මත�ය.

නමුත් මහේ මිතුරු කුසුම්සිරි 

විජයවේ්ධනහේ ‘�ැලණි ගඟබඩ 

පුරාවෘත්ත’ �ෘතිය එළිදැකවීහම් පුවත 

දුටු මට රේ�රුවන්හේ නි්ධානය පිළිබඳ 

පුවත සිහිගැන්වී දි��ල�ට ්පසු 

නැවතත් ඒ හිමියන්ට දුර�තනහයන් 

ඇමතීමි. හම් වනවිට පිරිහවන් ආචාේය 

වෘත්තිහයන් විශ්රාමහගන හිඳින හිමියන් 

වැඩසිටිනුහේ ෙම්බන්හතාට දිස්�ක�හේ 

විොරස්්ානය�ය.

“ඔය �යන ෙ�� ඉඩම� ��� ආ� 
ක��හ� ඒෙ� ව�නාකම වෙ� හ� අට 
�ණයකට අරෙගන �ෙයනවා. ඒ ස��� 
අරෙගන අර ���� ප�ල ��� රට 
�යා�. ෙකාෙහාමහ� ඔය �ද� කතාව 
ඔය ඉඩම ��ණග�න ෙබ්රාක�ලා ෙගාතා� 
කතාව� �යලා ප�ෙ� දැනග�න ලැ�ලා. 
ඔ�න දැ� ඒ ෙ�� ඉඩම� පා�වට 
����.” ඒ හිමිහයෝ සිනාහසමින් කීෙ.

ප්රහද්්ශහේ ‘රේ�රුහවෝ’ නමින් ෙැඳින්හවන 

වං්ශවත් ්ධන කුහේරහයක ජීවත් වී තිහබ. 

අක�ර සිය ගණන� ඉඩ�ඩම් හස්ම රන්, 

රිදී, මුතු, මැණික ආදී වස්තු සම්භාරයකද 

ඔහු සතුව ති� ඇත. එහෙත් එම වස්තුව 

හසාර සතුරන් විසින් ්පැෙැර ගනිතැයි 

යන සැ�ය මත එම ්ධන කුහේරයා ඒවා 

තම ඉඩහම් කිසියම් තැන� වළලා ඒ මත 

්පැලක තනාහගන එහි ජීවත්වන හලස තම 

ස�්පතම අතවැසියාට දන්වා ඇත්හත් මතු 

ලබාගන්නා හතක ඒවා ඔහුහේ ආරකෂාව 

යටතට ්පත්කිරීහම් අදෙසිනි. ්පසුව එම 

්ධනවතාත් අතවැසියාත් හදහදනාම 

මියහගාස් ඇති අතර එම අතවැසියාහේ 

දරුවන් එම නිවස වඩාත් හොඳින් 

අලුත්වැඩියා හ�ාට එහි ්පදිංචි වී තිහබ. 

අද වනවිට එහි ්පදිංචිව සිටිනුහේ එම 

අතවැසියාහේ තුන්වන දරු ්පරම්්පරාවය. 

එහෙත් තම හග්පැහල් නිදන්හ�ාට ඇති රන්, 

රිදී, මුතු, මැණික ආදී මො ්ධන සම්භාරය 

ගැන ඔවුහු ොං�විසියකවත් හනාදනිති.

“ඉ�� ෙකාෙහාමද ඔය කතාව 
ඔබ�මාට දැනග�න ලැ�ෙ�?” ඔහුහේ 

එම ප්ර�ා්ශය අවසානහේ මම ඇසීමි.

“ෙ�ක ඉ�සරෙවලාම අ�තනග�ෙ� 
එ�ල�කල ප��� ෙ�වාල ක� 
මහ�තෙය� ආ�ඪය�� �ය� ෙදය�. 
ඒක ෙවලා �ෙය�ෙන� ෙබාෙහාම ඉ�සර. 
ඒ ආ�ඪෙය� �යැ�� ��තර අහෙගන 
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රෂනි�ො ලියනකේ

අ�ව තිහයද්දී අත පුළුස්සා ගන්නා අය 

ඕනෑතරම්ය. තමන් ගැන අධිතකහස්රුහවන් 

අවදානම් ගැනීමට යෑහම් ්පල වි්පා� ඔවුන් 

හත්රුම්ගන්නා විට හබාහෙෝ හද් සිදුවී ෙමාරය. හම් ද 

එවැනි �තාවකි. 

මෙනුවර ඇසළ හ්පරෙර ්පැවැත්වූ දිහන� 

මොචාේය අහ්ශෝ� දංහගාල්ලට හ�ාළඹ ්පැවැත්හවන 

ජා�න්තර සම්මන්ත්රණය�ට සෙභාගි වීමට සිදුවිණි. 

එබැවින් රා� ඇසළ හ්පරෙහේ නිේවින්දන රාජ�ාරි 

හෙහතම හවනත් ෛව�වරයකුට ්පැවරීය. දෙවල් එ�ට 

්පමණ මොචාේය දංහගාල්ල මෙනුවරින් පිටත්වූහේ 

හ�ාළඹට ්පැමිණීහම් අරමුණ ඇතිවයි. �ඩුගන්නාව 

්පසු�ළා ්පමණි, මෙනුවරින් ෙදිසි දුර�තන ඇමතුමකි. 

“ඇසළ හ්පරෙරට ආපු පිරිමි අලිහයක දම්වැල් 

ගලවහගන. ්පත්තිනි හද්වාල �මිහේ එහෙ හමහෙ 

දුවනවා.”

හමවැනි ්පණිවිඩයක ලැබුණු විට හමාන 

සම්මන්ත්රණද? ඇසළ හ්පරෙර �ාලයට ්පත්තිනි 

හද්වාලය ්පරිශ්රහේ ගැවහසන මො ජන සං�ාව 

මොචාේයවරයාට සිහි්පත් විය. බර්පතළ ජීවිත 

අවදානමක වළ�ාගැනීමට ප්රමුඛතාව ලබාදිය යුතු 

බව තීරණය �ළ මොචාේය දංහගාල්ල වොම ආ්පසු 

ෙැරුහේය. මෙනුවරට නැවත ්පැමිහණන අතර 

විශවවි�ාල ්ප� �කෂණ හරෝෙලට හගාඩ වූ හෙහතම 

ඖෂ්ධ සෙ නිේවින්දන තුවකකුද සූදානම් �හේය. තවත් 

ෛව�වරුන් සෙ සිසුන්ද රැහගන �ඩිමුඩිහේ මෙනුවර 

්පත්තිනි හද්වාලය �රා පිටත්වූහේ මො අනතුරක 

වළ�ාගැනීම සඳොය. 

සියලු මානව සෙ හභෞති� සම්්පතින් සන්නද්්ධව 

මොචාේය අහ්ශෝ� දංහගාල්ල අදාළ ස්්ානයට 

්පැමිණිහේය. දම්වැල් හනාමැතිව ඔබහමාබ දුවන 

මද කිපීමට ආසන්න පිරිමි අලියා ඔහුහේ දේ්ශනයට 

ෙසු විය. ඒ සමඟ දුටු හදයින් ඔහුට අහන් අහ්පායි 

කියා කියැවිණි. ඔහු දුටුහේ �ණා ්පල්ලම් බැහීමටත් 

වඩා අවදානම් �යාවකි. අලියා සමඟ ෙරි ෙරියට 

දුවන්හන් ඇත්හගාේවාය. ඔහු මධුවිතින් සප්පායම් 

වී ඇති හසයකි. එන හ්පාට හොඳ නැත. මොචාේය 

දංහගාල්ල ඇත්හගාේවාට අනතුරු ඇඟවීය. අලියා 

මද කිපීමට ආසන්න බැවින් හමම ස්්ානහේ ජීවිත 

තේජනයක ඇති බවත් තත්ත්වය තනිව නිරා�රණය 

කිරීමට ඇත්හගාේවාට හනාෙැකි බවත් හෙහතම 

්පෙදා දුන්හන්ය. ඇත්හගාේවාට හදන උ්පහදස් �රි 

අලින්ට වීණා වැ�මකි. හදාස්තරහේ උ්පහදස් �නට 

හනාගත් ඔහු අලියා හමල්ල කිරීහම් තනි සටන�ය. 

මොචාේය දංහගාල්ල අලි හිමියා සම්බන්්ධ �රගැනීමට 

කිහි්පවතාවක උත්සාෙ දැරීය. එයද නිශඵල විය. 

එනිසා අලියා නිේවින්දනය කිරීමට සොය වන්නැයි ඔහු 

යළිත් ෙස්ති්පාල�වරයාහගන් ඉල්ලීය. එහෙත් ඔහුට 

ඒ ඉල්ලීම ගැන වහේ වගක නැත. හම් �තාව අෙද්දී 

දළ� මොලි්ගොක�දී 
ඇතක්ගො�කව�ට 
අං�ලිමෝල වැහි්ලො

අපිට සිහිවුහේ අං�ලිමාල සෙ බුදුන් 

වෙන්හස්ය. නැවතී සිටි බුදුන් අං�ලිමාල 

දුවනවිට ඔහුට නවතින හලස කීෙ. නමුත් 

බුදුන්ද ඔහු හමන් දුවනවා හමන් දුටු අං�ලිමාල 

බුදුන්ට නවතින හලස අණ �හේය. ‘අං�ලිමාල මා නැවතී 

සිටිමි. ඔබද නවතින්න’ යැයි බුදුන් වෙන්හස් නැවතත් 

අව්ධාරණය �ළෙ. අං�ලිමාලට නැවතීම පිළිබඳ අවහබෝ්ධ 

හවන්නට ්පටන්ගත්හත් එතැන් සිටයි. 

ජීවමාන බුදුන් ො සමාන දන්ත ්ධාතුන් වෙන්හස් 

වැඩහිඳින �මිහේ සිට මොචාේය දංහගාල්ලද හම් 

ඇත්හගාේවාට නවතින හලස කීහේය. නමුත් ඔහු  “ො... 

ො� මට පුළුවන්” යයි කියමින් දිගටම දිේවා මිස නැවතුහේ 

නැත.

මොචාේයවරයාට �ළ ෙැකි හදයක නැත. හෙහතම 

ඇත්හගාේවාට ඉඩ දී මදක බලා සිටිහේය. ගතවූහේ ස්වල්්ප 

හේලාවකි. මො හකන්තියකින් ඇත්හගාේවා හවත දිව 

ආ අලියා ඔහුව ්පයින් ්පාගා බිම දැ�ය. ්පසුව සිය ඉදිරි 

්පාදය ඇත්හගාේවාහේ ්පපුව මත තබා තද �හේය. එම 

අවස්්ාහේ �ාහේවත් උදේ ඉල්ලීමට ඉඩක නැත. මොචාේය 

දංහගාල්ල වොම අලියා සිහි නැති �හේය. වටපිටාහේ සිටි 

ඇත්හගාේවන් අලියා බැඳ දැම්හම් අනතුරුවයි. අසාධ් වූ 

ඇත්හගාේවා �ඩිනමින් මෙනුවර මෙහරෝෙලට ඇතුළත් 

හ�රිණ. ඔහු ්ශ��ේමය�ට ලකකිරීමටද ෛව�වරු 

පියවර ගත්ෙ. මෙනුවර මෙහරෝෙහල් ්ශ� ෛව�වරයා 

මොචාේය දංහගාල්ල හවත දැනුම් දුන්හන් ඇත්හගාේවාහේ 

ජීවිතය ඉතා අවදානම් තත්ත්වය� ්පවතින බවයි. 

්ශ��ේමහයන් ්පසු හෙහතම ජීවිතකෂයට ්පත්විය. එම 

්පණිවිඩහයන් මොචාේය දංහගාල්ල හබාහෙෝ �ම්්පනයට 

්පත්වූහේ එය මගෙැර ගැනීමට ති� මරණයක බව ඔහු 

හොඳින්ම දැන සිටි බැවිනි. 

කතොරතුරු

ම�ො�ොර්ය 
අකශෝ� දංක්ගොල්්ල 
(කේරොකදණිය විේවවි�ෝලය)
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මම මො අවාසනාවන්ත ගැෙැනියක. 

ඒ බව ෙැහමෝම �තා හවනවා. මහේ 

�තීන් හිතවතුන් විතරක හනහේ, 

මහේ මේපියන් ්පවා දැන් ඒ බව පිළිහගන 

අවසන්. මමත් හිටිහේ ඒ බව පිළිගන්න 

ඔන්න හමන්න. ඒ තරමටම ජීවන ගමහන් 

මට විඳින්න වුණ දුක �රදර හබාහෙෝමයි. 

අවාසනාවන්ත නැතිනම් හම් වහේ හද්වල් 

සිද්්ධහවයිද? 

මම විවාෙ වුහේ හයෝජනාවකින්. සිසිර 

හබාහොම �ණ යේපත් තරුණහයක බව 

කියමින් ඔහුව මට අඳුන්වලා දුන්හන් අහප 

නිවසින්ම තමා. අම්මාටත් තාත්තාටත් ඒ බව 

සෙති� හවලා තිබුහේ මහේ හලාකු නැන්දා. 

ඒ හවද්දි මට විවාෙහවන්න කිසිම අදෙසක 

තිබුහණ නැෙැ. හමා�කද මන්දා හේතුව�ට 

මට අවුරුදු විසි ගණන්වලදී හගාඩකම 

වැදගත් වුහේ මහේ නිදෙස.

මට හිටියා අ�රු යාළුහවෝ �ේඩායමක. 

ගැෙැනු පිරිමි හබදයක නැතුව හම් අය 

සහෙෝදර සහෙෝදරියන් හස් හිතින් බැඳුණු 

අය. ඔවුන් එක� බණ අෙන්න යන්න, 

විහනෝද චාරි�ා යන්න මම පුරුදුහවලා 

හිටියා. මට ඒ තරුණ වයහස්දී මෙණ හවන්න 

අදෙසක නම් තිබුහේ නැෙැ. ෙැබැයි 

හලෞකි� ජීවිතහේ නිස්සාර බව මට යන්තමට 

වහේ දැනිලා තිබුණා. ඒ වහේම ඇවිදින්න 

යන එ�, �ඳු නගින එහ�න් මම හලාකු 

සතුටක ලැබුවා.

හමන්න හම් �ාහලදි තමයි මහේ මුළු 

�ති ්පරම්්පරාවටම මාව විවාෙය�ට 

ඇතුල් �රන්න ඕහන් වුහේ. මම ්පවුහල් 

එ�ම දරුවා නිසා ඔවුන් මට හබාහෙෝ හද් 

කිේවා. �වදා හෙෝ මම වයසට ගියාම මාව 

රැ�බලාගන්න සහෙෝදරහයකවත් නැති 

නිසා මහේ හදමේපියන්ට හිහත් සැනසීහමන් 

මැහරන්නවත් බැරි බව ඔවුන් මට කිේවා.

“ආගම දහම අදහන එක ෙහාඳ�. 
හැබැ� ඕනම ෙදය� ඕනෑවට වඩා ෙහාඳ 
නැහැ.” තාත්තහේ මතය වුහේ ඒ�.

“�� යන එක ෙජා� වැඩ� තමා. ඒ� 
අ�කෙ� යා�ෙවා කසාද බැ�දට ප�ෙස 
උ� යන ��වලට අ�කව එ�කෙගන ය� 
නෑ. ෙමාඩ ෙනා� �� ය�න ආස ෙකා�ෙල� 
ෙහායාෙගන ඌ එ�ක ෙලාෙ� වෙ�ම �� 
යනවා.” මහේ �ති සහෙෝදරහයක දවසක 

මට කිේවා.

“ෙමයාෙ� යා�ෙවා �ක තම� ෙමයාෙ� 
ඔ�ව ෙවන� කර�ෙ�.” අම්මා එහෙම 

කියමින් �ම්්පා වුණ.

විවාෙ හයෝජනාව අහප හගදරට ආහේ 

හම් අතහේ. හබාහෙෝහදහනකහේ ඉල්ලීම 

්පරිදි මම සිසිරව ඇසුරු �රන්න ගත්තා. 

ඔහු හබාහොම �ණ යේපත්, පිනට දෙමට 

ලැදි පිරිමිහයක. ඒ බව මට දැනුණා. ඒ 

වහේම විහනෝදජන� තරුණහයක. ඉතින් 

මටත් හිතුණා ඔහු මහේ සෙ�රු හවන්න 

ගැළහ්පන බව. නෑදෑ හිතවතුන්හේ 

ආ�ේවාදය මැද අපි විවාෙ ජීවිතයට ඇතුළු 

වුණා.

ජීවිතය ඇත්තටම ෙරිම ලස්සනයි. 

විවාෙහයන් ්පස්හස මට එහෙම හිතුණා. 

ජීවිහත් සතුට අස්�ර බව බණ අෙලා 

ඔලුවට දාහගන හිටිය මමම එය හබාහොම 

ඉකමනින්ම අමත� �ර දමා සිසිරට 

ෙදවතින්ම බැඳුණා. අහප ්පවුලට පුංචි 

පුහතක ලැබුහේ මහේ ජීවිහත් සතුට 

තව තවත් වැඩි �රමින්. හලෝ�හේ ඉන්න 

වාසනාවන්තම ගැෙැනිය මම කියලා මට 

හිතුණා.

“දැ� අර ඉ�සර ��බ මන�ගාත 
අදහ� නැ�ෙවලා ෙ�ද?”

අම්මයි තාත්තයි හිටපු ගමන් මට විහිළු 

�රන්නත් ්පටන්ගත්තා. පුතාට අවුරුදු 

්පෙක යන�ම් හම් ආදරණීය සතුට පිරුණ 

ජීවිතහේ කිසිම හවනසක සිද්්ධ වුහේ නැෙැ. 

ෙැමහද්ම හවනස් වුහේ අවුරුදු ්පහේ 

පුංචි පුතුට ලිේහකමියා හරෝගය වැළ�මත් 

සමඟයි. සතුට කියන හද් හබාහොම 

ඉකමනින් අහප ජීවිතවලින් ්පලා ගියා. 

සිසිරයි මමයි පිස්සුහවන් වහේ මෙන්සි වුණා 

අහප දරුවාහේ ජීවිතය හබරාගන්න. වියදම් 

එන්න එන්නම වැඩි වුණා. මම දරුවා ළඟින් 

හෙලවුහේවත් නැෙැ. හම් �ාහල් ජීවිතයට 

ගිනි ඇවිලුණු �ාලයක. අවුරුදු හද�ක 

විතර අපි ඒ ගින්හන් දැහවමින් ඉන්න ඇති. 

ඒ ගින්හන් දරුණුතම අවස්්ාව උදාහවමින් 

අහප පුංචි පුතු හමහලාව ෙැර ගියා. මටත් 

සිසිරටත් දැනුහේ හලෝ�යම �ඩාවැටුණු 

බවක.

අපි හදහදනා එ�තු හවලා දු� හබදා 

ගන්නවා හවනුවට සිද්්ධ වුහේ එන්න 

එන්නම දුරස් වුණු එ�. සිසිර සමෙර රා�න් 

ගත�හේ ඔහුහේ �ාේයාලහේ. ඔහු කිේහේ 

ඔහුට හගදරට එන්න හිත හනාහදන බව. 

හගදරට ආපුවම පුංචි පුතුව මතක හවන 

බව. මටත් ඒ �ාලය හබාහොම අඳුරු 

�ාලයක. දවසම පුංචි පුතුහේ මත� පිරුණු 

හගදර ඇතුහේ ඉන්න එ� මටත් ්පෙසු වුහේ 

නැෙැ. මම මහේ හදමවුපියන් ළඟට ආහේ 

ඒ නිසා. ඒ ආවත් මම �හේ �ාමහේට හවලා 

වැඩි හවලාවක ගත �රන එ�යි.

සිසිරයි මමයි අතර දුර�තන ඇමතුම් 

හුවමාරු වුහේත් හබාහොම අඩුහවන්. 

හදමේපියන් අපිට උ්පහදස් හදන්න උත්සාෙ 

�ළත් ඒ උ්පහදස් අෙන මානසි�ත්වය� 

අ්ප හිටිහේ නැෙැ. ෙැබැයි පුංචි �ාලයක 

ඇතුළත සිසිර හවනත් විදියකින් සැනසීම 

හොයාහගන කියලා මට ආරංචි වුහේ 

හබාහොම ඉකමනට. ඔහු හවනත් ආදර 

සම්බන්්ධය� ්පැටලිලා තිබුණා. ඒ 

සම්බන්්ධය පුංචි පුතුහේ මත�ය අමත� 

�රගන්න ඔහුට උදේවක හවලා තිබුණා.

මට සිසිරවත් නැත්තටම නැතිවුහේ 

අන්න ඒ විදියටයි. මුලින්ම සිද්්ධවුහේ �තීන් 

අතරින් මාව ක්රම ක්රමහයන් හ�ාන්වීම. සුබ 

�ටයුතුවලදී මට ආරා්ධනා හනා�රන්න ඒ 

අය ්පරිස්සම් වුණා. ඒ බව මට දැනුණත් මම 

එය හනාදන්නා හස් සි�මට උත්සාෙ �ළා.

“මහා අවාසනාව�ත ෙක...�ෙල�. 
ද�ව� නැ� �ණා. ��හ� �ලා �යා.” ඒ 

අය මම ගැන �තා වුහේ ඒ විදියට.

මහේ හදමේපියනුත් මහේ 

අවාසනාවන්ත�ම ගැන කියමින් හබාහොම 

දුකවුණා. ෙැහමෝම මම අවාසනාවන්ත බව 

කියද්දී මමත් එය පිළිගන්න තත්ත්වයට 

්පත්වුණා.

මහේ ්පැරණි මිතුරිය මට ෙදිසිහේම 

මුණගැහුහන් හම් අතහරදි. ඇය තවමත් 

විවාෙ හවලා නැෙැ. මම ඇයත් එක� 

�තාවට වැටුණා.

“මට පුදුම ඔයාහේ ඔය හදමේපිහයායි 

නෑදෑහයායි ඔහොම කියන එ� ගැන. ඒ 

�ාහල් ඔයා �සාද බඳින්න බැෙැ 

කියද්දි බහලන්ම ඔයාව �සාහද�ට 

තල්ලු �හේ ඒ මිනිස්සු. ඔයා එදා 

විවාෙ හනාවුණා නම් හම් වහේ ප්රශනවලට 

මුහුණහදන්න හවන්හන් නැෙැහන්.” ඇය 

කියද්දී මට ඒ ස�යක බව දැනුණා.

“දැ� බණ අහ�න, ක� න��න ය�ෙ� 
නැ�ද?” මම ඇයහගන් ඇහුවා.

“ඉස්සර තරම් නැෙැ. හමා�ද මට 

හවලාව නැෙැ රස්සාවත් එක�. ෙැබැයි 

මාහස�ට වතාවකවත් අනිවාේයහයන්ම 

යනවා හසෝහලෝ �ප එ�ක. අහප ජීවිතහේ 

තීරණ ගන්න ඕහන් අහප �ැමැත්හතන් 

හසේවන්දි. එතහ�ාට ඒ� වැරදුණත් ෙරි 

ගියත් ඒහ� වගකීම තිහයන්හන් අපිට. ඔයා 

ඒ �ාහල් ආසාහවන් හිටිහේ විවාෙ හනාවී 

ඉන්න. මට මත�යි ඒ �ාහල් ඔයා කියනවා 

අවුරුදු 40 විතර හවන�ම් රස්සාහවන් 

සල්ලි හොයාහගන හිහත් ෙැටියට �ප 

යනවා කියලා. 40 ්පැන්න ගමන් රස්සාහවන් 

අයින් හවලා හමහෙණි ආරාමය�ට යනවා 

කියලා. ඔයාහේ සිතුවිලි ආ්ශාවන් බහලන් 

හවනස් �හේ ඔයාහේ වහට් හිටපු අය. ඔයා 

හවනුහවන් එයාලම ගත්තු තීරණ තීන්දු දැන් 

වැරදුණාම ඔයා අවාසනාවන්ත හ�හනක 

කියන එ� හමානතරම් නර�ද? හලාකුම 

විහිළුව ඔය තීන්දු තීරණ ගත්හත් ඔයා 

හනහවයි. ඔයා හවනුහවන් ඒ අයයි ඔය තීන්දු 

තීරණ ගත්හත්. ඉතින් ඒවා වැරදුණාම ඒ�ට 

වැරදි ඔයාද? අපි ඒ �ාහල හත්රුම්ගත්ත 

හදයක තිබුණා. අපිට හදයක නැතිහවන්හන් 

අපිට ඒ හද් හිමිවුහණාත් විතරයි කියන 

ඇත්ත. දැන් සිද්්ධ හවලා තිහයන්හන් ඒ හද්. 

ඔයාට දරුවා අහිමි වුහේ ඇයි? ඔයාට 

දරුහවක ලැබුණ නිසා. ඔයාට සැමියා අහිමි 

වුහේ ඇයි? ඔයාට සැමිහයක ලැබුණ නිසා. 

ඒ හද්වල් ඔයාට හනාලැබුණා නම් ඒ හද්වල් 

�වදාවත් ඔයාට අහිමි හවන්හනත් නැෙැ. 

හ�ාටින්ම කියනවා නම් ඔයාහග ජීවිහත් 

තීරණ ඔයාට ඕහන විදියට ගන්න ඉඩ දීලා 

අනිත් අය තමන්හග ්පාඩුහේ හිටියා නම් හම් 

කිසිම හදයක හවන්හන් නැෙැ. හම් සිද්්ධ 

වුණ කිසිම හද්�ට හේතුව ඔය ෙැහමෝම 

කියන විදියට ඔයාහේ අවාසනාවන්ත�ම 

හනහවයි.”

ඇය මහේ හිත ෙදන්න ්පැය ගණනාවක 

හවන් �ළා.

“ආෙය ක�� මට ඇ��ල �� 
කළ�, මම අවාසනාව�ත ගැහැ�ය� 
�යලා හංව� ගැ�ව� ඒ කතාව මම 
��ග�ෙ� නැහැ. ඒක අවාසනාව� න�, ඒ 
අවාසනාව ඒ අයම මා මත බෙල� පටව� 
අවාසනාව�. මම අවාසනාව�ත නැහැ.” 
මම මටම ස්ප් �රගත්තා.

සමො� ඩයේ

කි�ව නිසො 
අමමො අකේ 

්බැනද 
�සොකද
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fld<U BMICH ys ud¾;= ui 3" 4" 5 hk Èkhkays meje;afjk Medicare m%o¾Ykfha AP3 l=áfhys
Jananam Indo Lanka Fertility Center ysÈ bkaÈhdfõ kï oerE uoireNdjh ms<sn| úfYaI{ ffjoHjreka"

fmdaIKfõÈkshka yd l,, úfYaI{jreka yuqù fkdñf,a Wmfoia ,nd .; yels w;r" wkqu; ish¿ fokd yg fkdñf,a w,ag%dijqkaâ 
ialEka mÍlaIK isÿ lrjd .;yel'

tfiau tÈk IVF m%;sldr i|yd ks¾foaY jk ish,a,kagu re'50"000la jákd jÜgï
;E.s jjqp¾m;la ysñ fõ'

jeä úia;r i|yd 0777443311 wu;kak

bkaÈhdfõ ckkdï m%Odk frdayf,a
úfYaI{ ffjoHjßhka fofofkla jk 
m%ij" kdßfõo yd uoireNdjh ms<sn| 

úfYaI{ ffjoH jdks uy;añh iy
 m%ij" kdßfõo yd uoireNdjh ms<sn| 

úfYaI{ ffjoH ux.,ï uy;añh 
m%o¾Ykh meje;afjk f;Èk mqrd 

AP 3 l=áfhys§ yuqúh yel'

Jananam Indo Lanka Fertility Center
wxl 12" n.;f,a mdr" nïn,msáh

m%ij yd kdßfõo ffjoH úfYaI{ yd uoireNdjh 
ms<sn| úfYaI{ ffjoH ux.,ï uy;añh
DGO, DNB, EFOG
Master in reproductive medicine

m%ij yd kdßfõo ffjoH úfYaI{ yd uoireNdjh 
ms<sn| úfYaI{ ffjoH jdks uy;añh

MD, DGO, FRCOG
Master in reproductive medicine

fifkyi jeäysá yd wdndê; ksjdihg
fkajdisl wh n|jd .kq ,efí'

wdndê;" tla;eka jQ" frda.S" kSfrda.S wh iy
ukao udkisl wdndO iys; wh ksis f,i wdydr 

mdk ffjoH myiqlï iy ldre‚l id;a;= fiajh 
iuÕska Ôú;dka;h olajd fifkyiska

/l n,d .kq ,efí'
r;akmqr fld<U yhsf,j,a mdrg

kqÿßka msysgd we;'
177$2" .,aj,uq,a," jg/l" mdÿlal" fydaud.u' 

077 402 4553

y`vk yoj;a 
iqjm;a lrk

ãYŠ[ŒpŒ pŒ{p

^fld<U yd l=reKE., isg tk whg ud¾. wxl 6 nifhka meñK" 
;=,aysßh" w,õj Widúh bÈßmsg niskak'&

w,õfõ Y%S iq.; fjo ydñfka'''
jHdmdrh ì`o jeà o @ mjq,a wdrjq,a o@ 

orejka wlSlre o@ ier mreI o @ fkdu`. hkjd o @ 
ieñhd orejd u;g weíneysù o @ 

ieñhd$ìß`o wkshï iïnkaOlï mj;ajhs o @
fmñj;d$fmïj;sh wukdm o @ Tnj u`.yßkjd o @

újdy m%udohg ux., u,a jrñ
Tn kvqjlg meg,S o @ i;=re lror o @

nf,ka bkak wh t,jd oeóu o 
tmd wh wE;a lr ´kE wh ,xlr .ekSu o 

lkiai,af,ka fkdbo" m%ud o fkdù wou tkak'
ldka;djks" .eyekshlf.a ÿl okafka ;j;a .eyekshla muKs' 

 ;u wd;au f.!rjh" ryiHNjh /lf.k" 
ieflka ìfhka f;drj ish ujg" fidhqßhg fuka mjikak' 

ksiel ch ,nkak' meñKSu w;HdjYHhs'
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ඇමති බිරිඳ කපෝර�යට යයි
මරො දැමූ වරදට

ජනො�පති නීතිඥ සරත ජයමොනන ය� 
වි�ොතම�ව ස� �්ලොතම�ව පැමිණිල්්ල 
කමක�යවීමට නම දරො ඇති වි�ෂටකයකි. 
ක�ොක්බයි්ගකන �ප සුනදරී ඝොතනය, 
කටෝනි මොටින ඝොතනය, ම�ො��රණ 
විනිසුරු සරත අක�පිටිය ඝොතනය ස� 
ක�ෝ�නදර සය පුද්ග්ල ඝොතනය ආදී 
ආනකදෝ්ලනොතම� නඩු රැස� පැමිණිල්්ල 
කමක�යවීමට ඔ� දාය� වී ඇත. සිය 
අතදැකීම නිර්මොණ��ව කයොදා ්ගනිමින 
නීතියද පැ�ැදිලි �රමින ඔ� විසින 
ර�ත ‘ය� මැකවන අපරෝධයක’ �ෘතිකේ 
සංේ�රණය �ළ කදවන මු්රණයද 
පසු�යදා ජන්ගත ක�රිණ. ජනො�පති 
නීතිඥ සරත ජයමොනන නීතිපති 
කදපොර්තකමනතුකවන පසු�ය වසකර්දී 
සමු්ගතකත ක�ෂඨ අතිකර්� කසොලිසිටර් 
ජනරොල්වරය� ක්ලස �ටයුතු �රමින 
සිටියදීය. කම, ඔ�කේ අතදැකීම අ්ල්ලො 
ලියැකවන ලිපි මෝලොක� පේවැනනයි. 

අ�ව ද්ශ�හේ ෙලාවත 

මොධි�රණහේ විභාගයට ගැනුණ 

මිනීමැරුම් නඩුව�දී විත්ති�රුවන් 

සිේහදනාම වරද�රුවන් �රමින් ඔවුන්ට 

මරණ ද�වම නියම විය. �ටුහන්රිය ද්විත්ව 

ඝාතනය හලස ප්රචලිත වූ ඒ හ�හරහි 

එ�ල වැඩි අව්ධානයක හයාමුවූහේ 

්පළමු විත්ති�ාරිය එව�ට සුප්රසිද්්ධ 

අමා�වරයකුහේ බිරිය වීම නිසාය. ඇමති 

බිරිඳ ඇතුළු පිරිසට මරණ ද�වම හිමිවූහේ 

කුමක නිසාද? 

අමා� ධුරයක දැරුවද, විවාෙ වී 

දරුමල්ලන් ලබාසිටියද හ�මයට සීමා නැත. 

ඒ අනුව හනාසි� හමාහොත� අමා�වරයා 

�ාන්තාව� ො හ්පමින් බැඳුහේය. අපි 

එම �ාන්තාව ‘සාරා’ යන අන්වේ් නමින් 

ෙඳුන්වමු. ඇයද විවාෙ�ය. සැමියා සෙ 

එක පුහතකු සිටිහේ විහදස්ගතවයි. අහනක 

පුතා හමරට වාසය �හේය. සාරා සෙ 

හිටපු අමා�වරයා අතර හ්පම් ්පළහිලේව 

ගලාහගන යද්දී එය ඇමති බිරියහගන් 

සැඟවීමට ෙැකියාවක හනාවීය. ඒ සමඟ 

සියල්ල හවනස් වන්නට විය. ඇමති බිරිය 

හේදනාවට ්පත්වූවාය. ඊටත් වඩා හ�ෝ්ප 

ගත්තාය. හ�ෝ්පය ්පළිගැනීම දකවා 

වේ්ධනය විය. සාරා පිළිබඳ සියලු �රුණු 

ඉතා සූකෂම හලස ඈ හසායාගත්තාය. 

ෛවරය ක්රමහයන් වේ්ධනය හවද්දී ඈ සාරා 

මරා දමන්නට සැලසුම් �ළාය. ඇතැම්විට 

තමා සතු ්ධනය, බලය නිසාම සැලැස්ම 

�යාත්ම� �රවීම ගැන ඇයට සැ�යකද 

හනාතිහබන්නට ඇත. මකනිසාද තමාහේ 

එ� වචනය�ට නතු �රගත ෙැකි පිරිස්ද ඒ 

වනවිට ඈ සතුව සිටි බැවිනි. 

සම්බන්්ධය නතර හනා�ළහොත් මරා 

දමන්හන්යැයි ඇමති බිරිය සාරාට තේජනය 

�ළාය. සිය සැමියා වාසය �රන ඉතාලියට 

යාමට සාරා තීරණය �හේ ඒ ජීවිත අවදානම 

නිසාහවනි. ඒ අනුව 1991 හදසැම්බරහේ ඈ 

හමරටින් පිටත් වූවාය. එහෙත් ඉන්දියාවට 

්පමණක ගිය ඈ නැවතත් ෙැරී ලං�ාවට 

්පැමිණිහේ සිය හ්පම්වතාහගන් හවන්ව සත් 

සමුදුරු තරණය �රන්නට සිත් දුන්හන් 

නැති නිසා විය ෙැකිය. ඉතාලියට යනවා 

යැයි කී සාරා ෙදිසිහේ යළි මේ රටට 

්පැමිණිහේ ඇයි? යනුහවන් ප්රශන �ළ 

සැමට ඇය දැනුම් දුන්හන් ජනවාරි මස 

මුලදී යළි විහදස්ගත වන බවයි. හමරටට 

්පැමිණියද සිය ජීවිතය අනතුර� බව සාරා 

හොඳටම දැන සිටියාය. එනිසාම තමාහේ 

නිවහස් නවතිනු හවනුවට ඈ සිය සැමියාහේ 

සහෙෝදරිය�හේ වාසස්්ානහේ නවාතැන් 

ගත්තාය. සාරාහේ හස්වි�ාවද ඒ සමඟ 

ගියාය. (ඇය අපි ‘ලීනා’ හලස ෙඳුන්වමු.)

සාරාහේ ෙැම �යා�ාර�මක හ�හරහිම 

ඇමති බිරියහේ උකුසු ඇස හයාමුවී තිබිණි. 

එනිසා විහදස්ගත වූ සාරා නැවත දිවයිනට 

්පැමිණි බව දින කිහි්පය�දීම ඇමති බිරිය 

දැනගත්තාය. සිය තේජන ්පවා හනාසැල� 

සාරා හ�හරහි ඇහේ හ�ෝ්පය තවත් 

උග්ර විය. සිය සැලැස්හම් ඊළඟ අදියරට 

පිවිසීමට ඇය තීරණය �හේ ඒ අනුවයි. 

1992 නව වසර ඇර� හතවන දිනහේදී ඇය 

සිය සැලැස්ම �යාත්ම� කිරීමට විධිවි්ධාන 

හයදුවාය. සැමියාට සැ� හනාසිහතන ්පරිදි 

එය �ළ යුතුය. ඒ අනුව සිය සැමියා වූ 

අමා�වරයාට ඈ දැනුම් දුන්හන් තමාහේ 

සහෙෝදරයාහේ නිවසට යාමට අවැසි බවයි. 

ඒ සඳො ඔහුහේ ජීප ර්ය සෙ රියැදුරු 

ලබා හදන හලස ඇය ඉල්ලුවාය. හමතැන් 

සිට රියදුරු ‘සාගර’ යන අන්වේ් නමින් 

ෙඳුන්වන්හන් කියැවීහම් ්පෙසුව හවනුහවනි. 

ඇමති බිරිය 1992 ජනවාරි තුන්වනදා සාගර 

සමඟ නිවසින් පිටත් වූහේ කුමන්ත්රණහේ 

සැලසුමද අතැතිවය. දියණියද ගමනට 

එක වූවාය. දියණිය ඇහේ මිතුරිය�හේ 

නිවසට ඇරලවූ ඇමති බිරිය නිදෙහස් 

සිය සැලැස්හම් ෙවුල්�රුවන් හසායා 

ගියාය. ඈ ප්ර්මහයන් ෙමුවූහේ තමාට 

අයත් හ�ාහුහමෝල� �ළමනා�රුවයි. ඔහු 

රියට නංවා ගත් අතර හ�ාහුහමෝහලන් 

හිස් �ලියකද වාෙනයට ්පටවා ගැනීමට 

�ළමනා�රු පියවර ගත්හත්ය. අනතුරුව 

යුද ෙමුදා හසබළකු සෙ ඔහුහේ මිතුරකු 

වන 18 ෙැවිරිදි තරුණයකුද වාෙනයට 

නංවා ගැනීමට පියවර ගැනිණ. සියලු 

ෙවුල්�රුවන් අමා�වරයාහේ ජීප ර්යට 

නංවා ගැනීහමන් ්පසු ඇමති බිරිය සිය 

සහෙෝදරයාහේ නිවසට ගියාය. හසස්හසෝ 

නැවත ගමනට පිවිසුණෙ. රියැදුරු 

අසුනට යාබදව අසුන්ගත් හ�ාහුහමෝහල් 

�ළමනා�රුහේ හමහෙයවීම මත සියල්ල 

සිදුවිය. ගමන අතරතුර යම් ඉන්්ධන 

පිරවුම්ෙල�ට වාෙනය ඇතුල් හ�රුහේ 

හතල් ගසාගැනීහම් අහපකෂාහවනි. �ලියටද 

ඉන්්ධන පුරවාගත් බවක සාගරහේ මත�හේ 

ඇත. 

සාගරට යම් අමුත්තක දැනිණ. 

කුමක හෙෝ නර�ක සිදුවන්නට යන බවට 

ඉව වැටුණද ඔහුට �ළ ෙැකි හදයක 

හනාවීය. රා� අන්්ධ�ාරය අතරින් ඔහු රිය 

ඉදිරියට ්ධාවනය �හේ කිසිවක සිතාගත 

හනාෙැකිවය. ඒ අතරතුර රිය නවතන 

හලස �ළමනා�රු සාගරට අණ �හේය. 

තරමක උස් ස්්ානය� ර්ය නතර හ�රුණු 

අතර ඒ අසළ මාේගයක විය. අනතුරුව 

�ළමනා�රු සෙ යුද ෙමුදා හසබළා 

සාගර අසළට ්පැමිණියෙ. ඔවුන් සතුව 

අත්හබෝම්බයක ඇති බව දුටු සාගරහේ බිය 

හද�ණ හත�ණ විය. 

2023 මාේතු 01 වන බදාදා

මරණ ද�වම නියම විය. �ටුහන්රිය ද්විත්ව 

සම්බන්්ධය නතර හනා�ළහොත් මරා 

දමන්හන්යැයි ඇමති බිරිය සාරාට තේජනය 

�ළාය. සිය සැමියා වාසය �රන ඉතාලියට 

යාමට සාරා තීරණය �හේ ඒ ජීවිත අවදානම 

නිසාහවනි. ඒ අනුව 1991 හදසැම්බරහේ ඈ 

හමරටින් පිටත් වූවාය. එහෙත් ඉන්දියාවට 

්පමණක ගිය ඈ නැවතත් ෙැරී ලං�ාවට 

්පැමිණිහේ සිය හ්පම්වතාහගන් හවන්ව සත් 

සමුදුරු තරණය �රන්නට සිත් දුන්හන් 

නැති නිසා විය ෙැකිය. ඉතාලියට යනවා 

යැයි කී සාරා ෙදිසිහේ යළි මේ රටට 

්පැමිණිහේ ඇයි? යනුහවන් ප්රශන �ළ 

සැමට ඇය දැනුම් දුන්හන් ජනවාරි මස 

මුලදී යළි විහදස්ගත වන බවයි. හමරටට 

්පැමිණියද සිය ජීවිතය අනතුර� බව සාරා 

හොඳටම දැන සිටියාය. එනිසාම තමාහේ 

නිවහස් නවතිනු හවනුවට ඈ සිය සැමියාහේ 

සහෙෝදරිය�හේ වාසස්්ානහේ නවාතැන් 

ගත්තාය. සාරාහේ හස්වි�ාවද ඒ සමඟ 

ගියාය. (ඇය අපි ‘ලීනා’ හලස ෙඳුන්වමු.)

සාරාහේ ෙැම �යා�ාර�මක හ�හරහිම 

ඇමති බිරියහේ උකුසු ඇස හයාමුවී තිබිණි. 

එනිසා විහදස්ගත වූ සාරා නැවත දිවයිනට 

්පැමිණි බව දින කිහි්පය�දීම ඇමති බිරිය 

දැනගත්තාය. සිය තේජන ්පවා හනාසැල� 

සාරා හ�හරහි ඇහේ හ�ෝ්පය තවත් 

උග්ර විය. සිය සැලැස්හම් ඊළඟ අදියරට 

පිවිසීමට ඇය තීරණය �හේ ඒ අනුවයි. 

1992 නව වසර ඇර� හතවන දිනහේදී ඇය 

සිය සැලැස්ම �යාත්ම� කිරීමට විධිවි්ධාන 

හයදුවාය. සැමියාට සැ� හනාසිහතන ්පරිදි 

එය �ළ යුතුය. ඒ අනුව සිය සැමියා වූ 

අමා�වරයාට ඈ දැනුම් දුන්හන් තමාහේ 

සහෙෝදරයාහේ නිවසට යාමට අවැසි බවයි. 

ඒ සඳො ඔහුහේ ජීප ර්ය සෙ රියැදුරු 

ලබා හදන හලස ඇය ඉල්ලුවාය. හමතැන් 

සිට රියදුරු ‘සාගර’ යන අන්වේ් නමින් 

ෙඳුන්වන්හන් කියැවීහම් ්පෙසුව හවනුහවනි. 

ඇමති බිරිය 1992 ජනවාරි තුන්වනදා සාගර 

සමඟ නිවසින් පිටත් වූහේ කුමන්ත්රණහේ 

සැලසුමද අතැතිවය. දියණියද ගමනට 

එක වූවාය. දියණිය ඇහේ මිතුරිය�හේ 

නිවසට ඇරලවූ ඇමති බිරිය නිදෙහස් 

සිය සැලැස්හම් ෙවුල්�රුවන් හසායා 

ගියාය. ඈ ප්ර්මහයන් ෙමුවූහේ තමාට 

අයත් හ�ාහුහමෝල� �ළමනා�රුවයි. ඔහු 

රියට නංවා ගත් අතර හ�ාහුහමෝහලන් 

හිස් �ලියකද වාෙනයට ්පටවා ගැනීමට 

“අර පහළ ෙගදර සාරා ඉ�නවා. ��� 
�යනවා ඇම��මා ඇ�� ඉ�නවා, එ�න 
�යලා.”

හවනදාටත් අමා�වරයා සමඟ හගාස් 

සාරා �ැඳවාහගන එන්හන් සාගරය. එය 

දැන සිටි ඇමති බිරිය උ්පාය�ලීව සාගර 

සිය හමහෙයුමට එක�රහගන තිබුණි. 

අ�මැත්හතන් වුවද හෙහතම වාෙනහයන් 

බැස්හස්ය. ඔහු මුහුණදුන්හන් ‘හගදර 

ගිහයාත් අ� නසී - මග හිටිහයාත් හතෝ 

නසී’ වැනි අවස්්ාව�ටය. වාෙනහේ සිටි 

අහයකුහේ ඔත්තු බැලීම අතරම සාගර 

සාරා සිටි නිවසට ගිහේය. ඔහු හදාරට තට්ටු 

�ළ විට ්පැමිණිහේ ලීනාය. ඒ හදහදනාද 

එකිහන�ා ෙඳුනති. ඒ අනුව ලීනා වොම සිය 

ස්වාමි දුවට සාගර ්පැමිණ ඇති බව දැනුම් 

දුන්නාය. ඒ බව සාරාහේ නෑනාටද දැන්වීමට 

ඇය අමත� හනා�ළාය. සාරා සාගර හවත 

ගිහේ ඒ අතරය. 

“මැඩ�, ඇම��මා ඇ�� ඉ�නවා. �� 
එකට එ�න ��වා.”

ඇමතිකේ කපමවතිය
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“ෙකාෙහාමට� පැනෙඩා� ග�න මට 
කෙ�ට ය�න ඕන.”

සිය නෑනේඩියට එහස් කි� සාරා නිදන 

ඇඳුම පිටින්ම එළියට බැස්සාය. නෑනාට 

ඇහේ මුසාව වැටහුණා වුවද බහලන් 

නවතාලීමට සාරා කුඩා දැරිය� හනාහේ. 

සිය ස්වාමිදුවට අනතුරක හේයැයි සැ� 

සි� ලීනාද සාරා ්පසු්පසින් ගමන් �ළාය. 

ජීප ර්ය හවත ගමන් �ළ සාරාට එහි සිය 

හ්පම්වතා දැ�ගත හනාෙැකි විය. 

“මහ�තයා ෙකා?”

සාරාහේ ්පැනයට පිළිතුරු දීමට 

සාගරට ඉඩක හනාවීය. සැඟව සිටි 

පිරිමින් තිහදහනකු වාෙනයට නැගගත්හත් 

සාරාට හෙෝ ලීනාට කිසිවක සිතා ගැනීමට 

ඉඩ හනාතබාය. ඔවුන් හදහදනා ර්හේ 

පිටු්පස අසුහන් සිරවූහේ යුද ෙමුදා හසබළා 

සෙ තරුණයාට මැදිවය. වාෙනහේ 

වීදුරු ඉෙළට ඔසවා �වන්විදුලිහේ 

ෙඬ ඉෙළ නංවන හලස රියැදුරාට අණ 

ලැබිණ. �තිහයන් හවලී ගිය සාගර අණට 

කී�රුව හේගහයන් රිය ්ධාවනය �හේ 

්පසු්පස අසුනට ඇස් බැල්මක හෙෝ හයාමු 

හනා�රමිනි. වැඩි හේලාවක යන්නට 

මත්හතන් කිසිඳු පිහිටක හනාවූ �ාන්තාවන් 

හදහදනාහේ හුස්ම වාතලයට මුසු විය. ඒ 

්පසු්පස අසුහන් සිටි හදහදනාහේ ඉන බැඳි 

බඳ්පටිවලට සිරවීහමනි. �ාන්තාවන්හේ 

හගල සිර �රන අයුරු සාගර හනාදුටුවද 

බඳ්පටි හද� ්පසු්පස අසුහන් තිහබන 

අයුරු ඔහු දැ� ඇත. ්පසුව ඒවා ගඟ�ට 

විසි �ර තිහබ. �ාන්තාවන්හේ කිසිඳු 

ෙැලහොල්මනක හනාමැතිව ජීප ර්ය 

තවදුරටත් ්ධාවනය හ�රිණ. තරමක 

ඉදිරියට යාහමන් ්පසු වාෙනය නවතන්නට 

නැවත සාගරට අණ ලැබිණ. සාගර ෙැර 

අහනක සියල්හලෝ වාෙනහයන් බැස ගත්ෙ. 

එහෙත් �ැළ�ල්ල හේතුහවන්හදෝ ඔහුට 

�ාන්තාවන් ගැන නිනේවක හනාවීය. ටි� 

හේලාවකින් සාගර සිය ්පැති �ේණාඩිහයන් 

දුටුහේ මො ගිනි ජාලාවකි. ටි� හේලාවකින් 

�ළමනා�රු, යුද ෙමුදා හසබළා සෙ 

තරුණයා නැවත ර්යට හගාඩ වූෙ. 

“දැ� ය�.”

සාගරට අණ ලැබිණ. �ාන්තාවන් 

හදහදනාට වූ හදයක නැත. පිටු්පස 

ඇවිහලන ගින්න සාගරට ඒ ගැන ඉඟි 

�රන්නට ඇත. භයාන� ෙැ�මකින් මනස 

�ා�ල වූ සාගර ෙැකි හේගහයන් ර්ය 

්ධාවනය �රවීය. මො අ්පරා්ධයක �ර 

්පළායන අයට ස්වභාව ්ධේමය උ්ප�ාර 

�රාවිද? ඒ අ්පරා්ධය සදා�ාලි�ව සැඟවීමට 

ෙැකිද? එහස් හනාහේ. හ�ාතැනින්, �වදා 

හෙෝ ඒවා අනාවරණය හේ. හමම 

සිදුවීහම්දී යුකතිය ඉටු කිරීමට 

සොය දැකවීමට මාේගහේ වූ 

මාර ගසක සූදානමින් සිටි බව 

අ්පරා්ධ�රුවන් දැන සිටිහේ 

නැත. අවුල් වූ මනසින් රිය ්පැදවූ 

සාගරහේ ්පාලනහයන් ගිලිහුණු 

ජීප ර්ය මාර ගහස් වැදිණ. 

වාෙනහේ සං� ලාම්පුව� 

�ැබලි �ැ� නිෙඬව බිම ඉතිරි වූහේ 

එතැනද සාක�යක ඉතිරි �රමිනි. ජීවිත 

ොනි සිදුහනාවූ බැවින් නැවත රිය ්පණ 

ගන්වා ්ධාවනය �රවීමට සාගර සමත් විය. 

්පැය කිහි්පය� ඇවෑහමන් ර්ය ඇමති 

බිරියට බාරදීමට හෙහතම සමත් වූහේය. 

්පසුව සාගර සමඟ හසසු තිහදනා ඔවුන්හේ 

නිහවස් හවත ඇරලවා ඇය සිය නිවසට 

ආවාය. 

“ඔයා බයෙව�න එපා. �� එක 
හැ��ෙ� ම�� අ�� �යලා මම ස�ට 
�ය�නං. මාව ෙගදරට �ලා ඔයා ආප� 
වාහෙ� ම��ෙග ෙගදරට ��න.”

ඇමති බිරිඳ කපෝර�යට යයි
මරො දැමූ වරදට

• නී�ඥ රෂනි�ො ලියනකේ

ගමහන්දී ඈ සාගරට කීවාය. 

අමා�වරයා රිය අනතුර ගැන සිය බිරිය 

කී හද් විශවාස �ළද හනාහබෝ දිනකින්ම සිය 

හ්පම්වතියට සෙ ඇහේ හස්වි�ාවට අත් 

වූ ඉරණම දැනගත්හත්ය. සිය ස්වාමියාට 

දැඩි හස් අවං� වූ සාගරටද තවදුරටත් 

කිසිවක සඟවා සිටිය හනාෙැකි විය. ඔහු 

අමා�වරයාට සියල්ල හෙළි �හේය. 

අමා�වරයා සිදුවීම යට්පත් කිරීමට කිසිඳු 

උත්සාෙයක හනාගත්හත්ය. ්පසුව සාගර 

හ්පාලිසියටද ප්ර�ා්ශයක ලබා දුන්හන්ය. 

අනතුරුව මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිහේද 

හෙහතම ්පාහ්පාච්චාරණය �හේය. එය 

නීති්පතිවරයා හවත හයාමු කිරීහමන් ්පසු 

අ්පරා්ධ සොය�යකුට හිමිවන සමාව 

ඔහුට හිමිවිය. අධි�රණය ඉදිරිහේද 

හම් සාක� ලබාහදන බව දන්වමින් ඔහු 

නීති්පතිවරයා සමඟ ගිවිසුම�ට එළැ�හේ 

ඒ අනුවය. හම් අතර පිළිස්සුණු සිරුහේ 

දත් හද�ක අතර වූ හිදැසක සෙ නිය 

ආහල්්පන ආදිහයන් එය සාරාහේ මෘත 

්ශරීරය බව නෑනා ෙඳුනාහගන තිබිණ. 

මාර ගස් අසළ වූ වීදුරු �ැබලි ජීප ර්හේ 

සං� ලාම්පුව සමඟ සසැහඳන බව රජහේ 

හිටපු රස ්පරීකෂ� මා.අ.ජ.හමන්ඩිස්හේ 

�ට්ටු සාක�වලින් තෙවුරු විය. ඝාතනයට 

සම්බන්්ධ අය ලබා දුන් හතාරතුරු අනුව 

හසායාගත් රත්රන් මාලයක සෙ �රාබුද 

සාරාට අයත් බව තෙවුරු විය. හමම සිදුවීම 

සම්බන්්ධහයන් ෙලාවත මොධි�රණය 

ඉදිරිහේ ප්ර්මහයන් නඩු ්පැවරුහේ 

ඝාතන කුමන්ත්රණය සම්බන්්ධහයන් ඇමති 

බිරිය ්පළමු විත්ති�ාරිය බවට සෙ හසසු 

තැනැත්තන් හදවැනි, හතවැනි සෙ සිේවැනි 

විත්ති�රුවන් බවට ්පත් �රමිනි. සිදුවීමට 

අදාළ නඩුවක ්පැවතීමට ප්ර්ධාන අවස්්ාව 

හිමිවූහේ රියැදුරා ්පැමිණිල්ල හවනුහවන් 

සාක� දීමට ඉදිරි්පත් වූ බැවිනි. ෙලාවත 

මොධි�රණය විසින් සියලු විත්ති�රුවන් 

වරද�රුවන් �රනු ලැ�ය. එහෙත් 

්පැමිණිල්ල හමහෙයවීහම් දුේවලතා හලසින් 

්පශචාත් මරණ ්පරීකෂණ ආදිය විධිමත්ව 

ඉදිරි්පත් හනාකිරීම වැනි හදෝෂ හ්පන්වා 

හදමින් විත්තිය අ�යාචනයක ඉදිරි්පත් 

�හේය. එහිදී අ�යාචනාධි�රණය තීන්දු 

�හේ නඩුව නැවත මුල සිට ආරම්භ �ළ 

යුතු බවයි. 

ඒ අනුව සිදුවීහමන් වසර දෙතුන�ට 

්පසු හ�ාළඹ මොධි�රණයට හයාමු 

කිරීහමන් අනතුරුව උ්පාලි අහබරත්න 

විනිසුරුතුමන් ඉදිරිහේ 2005 හ්පබරවාරි 

මාසහේදී නඩුව යළි විභාගයට ගැනිණි. 

්පැමිණිල්ල හමහෙයවනු ලැ�හේ ජනාධි්පති 

නීතීඥ සරත් ජයමාන්න විසිනි. එව�ට 

ඔහු හ�ෂඨ රජහේ අධිනීතීඥහයකි. 

නඩු විභාගය ආරම්භහේ සිටම හෙහතම 

විවි්ධ අ�හයෝගවලට මුහුණ දුන්හන්ය. 

තමන්හේ නඩුව විනිසුරු හෙෝ �රි සභාවක 

ඉදිරිහේ විභාග �රනවාද යන්න තීරණය 

කිරීම විත්තිහේ අයිතියකි. ඒ අනුව ඔවුන් 

ඉල්ලා සිටිහේ �රි සභාවක ඉදිරිහේ 

නඩුව විභාගයට ගත යුතු බවයි. ඒ සඳො 

උසාවියට ලැහබන නම් අතුරින් �රි සභාහේ 

අසුන් ගන්නා ෙත්හදනා හතෝරා ගැහනන්හන් 

අං� භාවිත �ර අෙ� හලසය. එහලස 

හතෝරාගත් ෙත්හදනාහගන් ෙයහදහනකුම 

�ාන්තාවන් විය. හමවැනි සිදුවීම�දී 

�ාන්තාවන්හේ ප්රතිචාරය හ�හස් විය 

ෙැකිද? අනාචාරය අ්පරා්ධ වරදක හනාහේ. 

නමුත් මනු� ඝාතනය අ්පරා්ධ වරදකි. 

එහෙත් සමාජ�ය මතවාද හ�හරහි 

අවනතව �යා කිරීමට එම �ාන්තාවන් 

�ටයුතු �ළහොත් කුමක හේවිද? සාරා 

හ�හරහි හනා්පෙන් ෙැ�මකින් ඔවුන් 

නඩුවට ප්රවිෂට වුවහොත් යුකතිය ඉටු 

වීම යට යනු ඇත. එනිසා ඔවුන් මධ්ස්් 

මතය� තබා සන්සුන්ව නඩුව ඇසීමට 

හ්පළඹවීම හවනුහවන් �රුණු දැකවීම 

වඩා වැදගත් බව ජනාධි්පති නීතීඥ සරත් 

ජයමාන්න �ල්්පනා �හේය. ්පැමිණිල්ල 

හමහෙයවීමට හ්පර හ�ටි හද්්ශනයක කිරීමට 

ලැහබන වටිනා අවස්්ාව ඔහු ඇර�හේ එය 

සැලකිල්ලට ගනිමිනි. 

“ක�ද ආදරෙ� පැටෙල�ෙන නැ�ෙත? 
ෙලාකෙ� ෙ��ඨ ����ෙ� මහා�ඝ 
රා�ය� පවා ආදරය �සා අ��ෙවලා 
�ෙයනවා. ෂාජහ� - ��ටා�, සා�ය 
- අෙශාකමාලා ආ� ෙ�ම කතා මත� 
කරග�න. ඒ තම� ආදරෙ� හැ�. ෙකා� 
ෙමාෙහාෙ� ක�� ආදරෙ� පැටෙලනවද 
ද�නෑ. ෙ� �� සභාෙ� ඉ�න ඔබ, අද ෙ� 
න�ව ඉවර ෙවලා ෙගදර යනෙකාට ඔබට 
ෙමාෙහාතකට ��වාසෙය� දැ� �ය�න 
��ව�ද ඔෙ� ඇ� තව ඇ� ෙදකක 
පැට�ලා ���ව� ෙම� දැෙව�ෙන 
නැ�ෙව� �යලා? �ත�න, ෙ� මැ�ලා 
ඉ�ෙන ඔබෙ�ම �ය�ය� �යලා. 
ඇයට සාධාරණය� ඉ� කර�නට ඔබට 
ෙනාහැ�ද? ඒ �සා ෙ� න�ෙව� හැ��බර 
ෙව�න එපා. ෙ� �යන මම�, ඔබ� 
අ�තෙ� ෙප� සබඳතාවල ඉ�න ඇ�. 
අනාගතෙ� ෙනාඉ�� �යලා තහ��ව� 
ෙද�න බෑ. ඒ �සා ෙ� ෙදස මැදහ� 
මනස�� බලලා �වැර�ව ෙ� න�ව 
�සඳ�න.”

්පසුව එළැ�හේ ්පැමිණිල්ල විභාගයට 

ගන්නා අවස්්ාවයි. විත්තිහේ තේ�ය වූහේ 

සාගර අ්පරා්ධ සොය�යකු බවයි. අ්පරා්ධ 

නඩු වි්ධාන සංග්රෙහේ 256 වගන්තිය අනුව 

අ්පරා්ධය සිදුවන බව දැන දැනම ඊට 

සම්බන්්ධ වන්නන්ද අ්පරා්ධ සොය�යින් 

හලස සැලහක. සාක� ආ� ්පනහත් 114 

අනුව අ්පරා්ධ සොය�යකුහේ සාක�ය 

විශවාස හනාමැති බවට බිඳ හෙළිය 

ෙැකි �ේව නිගමනයක ්පවතී. එබැවින් 

හවනත් සාක� මගින් තෙවුරු හනා�ළ 

එවැන්නකුහේ සාක�යකින් විත්ති�රුවකු 

වරද�ාරයකු කිරීම අවදානම් සෙගත 

බව විත්තිහේ තේ�ය විය. එහෙත් ඔහු 

එහස් �හේ ස්හේච්ඡාහවන් හනාවන බවත් 

�තියට ්පත්කිරීහම් ප්රතිඵලයක හලසින් 

බවත් ්පැමිණිල්ල හ්පන්වා දුන්හන්ය. ්පසුව 

හවනත් ස්වා�න සාක� මගින්ද ඒවා 

තෙවුරු හ�රිණ. බිඳුණ සං� ලාම්පුහේ 

�ැබලි එහිදී ප්ර්ධාන �ාේයභාරයක ඉටු 

�හේය. තවත් සාක��රුවන් කිහි්පහදහනකු 

අධි�රණයට ඉදිරි්පත් හ�රිණ. අවසානහේ 

6:1 ක හලස �රිය තීන්දු �හේ සියලු 

විත්ති�රුවන් වරද�රුවන් කිරීමටයි. 

ඒ අනුව ්පළමු විත්ති�ාරිය මිනීමැරීමට 

කුමන්ත්රණය කිරීහම් හචෝදනාවට සෙ හසසු 

විත්ති�රුහවෝ මිනීමැරීම සෙ ්පැෙැරහගන 

යාහම් හචෝදනාවලට වරද�රුවන් වූෙ. 

වසර හද��ට ්පසු හමම තීන්දුවට එහරහිව 

අ�යාචනයකද හගානු හ�රිණ. එහෙත් 

්පළමු විත්ති�ාරිය සිය අ�යාචනය ඉල්ලා 

අස්�ර ගනිමින් මරණ ද�වම් ලැයිස්තුවට 

එක වූවාය. ඉන්්පසු හිටපු ජනාධි්පති මහින්ද 

රාජ්පකෂහේ ධුර �ාලහේදී ඇය ජනාධි්පති 

සමාවක ලබා නිදෙස් වූහේ ජා�න්තර 

�ාන්තා දිනය�දී වීම විහශෂත්වයකි. 

�ාහේවත් උවමනාවක මත අ්පරා්ධයට 

සම්බන්්ධ හසස්සන්ට ගැලවීමක හනාවීය. 

විජිත් හක.මලල්හගාඩ සෙ එච්.ජී.ඒ.මඩවල 

අ�යාචනාධි�රණ විනිසුරන් විසින් ඔවුන්ට 

එහරහි මරණ ද�වම ස්�ර �රනු ලැ�හේ 

බලයට, මුදලට යටත්ව අ්පරා්ධවලට සොය 

වුවහොත් එහි වි්පා� වි�මට සිදුවන බව 

තෙවුරු �රමිනි.

කෙ�ට ය�න ඕන.”

ඇඳුම පිටින්ම එළියට බැස්සාය. නෑනාට 

ඇහේ මුසාව වැටහුණා වුවද බහලන් 

නවතාලීමට සාරා කුඩා දැරිය� හනාහේ. 

සිය ස්වාමිදුවට අනතුරක හේයැයි සැ� 

සි� ලීනාද සාරා ්පසු්පසින් ගමන් �ළාය. 

ජීප ර්ය හවත ගමන් �ළ සාරාට එහි සිය 

හ්පම්වතා දැ�ගත හනාෙැකි විය. 

සාගරට ඉඩක හනාවීය. සැඟව සිටි 

පිරිමින් තිහදහනකු වාෙනයට නැගගත්හත් 

සාරාට හෙෝ ලීනාට කිසිවක සිතා ගැනීමට 

ඉඩ හනාතබාය. ඔවුන් හදහදනා ර්හේ 

පිටු්පස අසුහන් සිරවූහේ යුද ෙමුදා හසබළා 

සෙ තරුණයාට මැදිවය. වාෙනහේ 

වීදුරු ඉෙළට ඔසවා �වන්විදුලිහේ 

ෙඬ ඉෙළ නංවන හලස රියැදුරාට අණ 

ලැබිණ. �තිහයන් හවලී ගිය සාගර අණට 

කී�රුව හේගහයන් රිය ්ධාවනය �හේ 

්පසු්පස අසුනට ඇස් බැල්මක හෙෝ හයාමු 

හනා�රමිනි. වැඩි හේලාවක යන්නට 

මත්හතන් කිසිඳු පිහිටක හනාවූ �ාන්තාවන් 

හදහදනාහේ හුස්ම වාතලයට මුසු විය. ඒ 

්පසු්පස අසුහන් සිටි හදහදනාහේ ඉන බැඳි 

බඳ්පටිවලට සිරවීහමනි. �ාන්තාවන්හේ 

හගල සිර �රන අයුරු සාගර හනාදුටුවද 

බඳ්පටි හද� ්පසු්පස අසුහන් තිහබන 

අයුරු ඔහු දැ� ඇත. ්පසුව ඒවා ගඟ�ට 

විසි �ර තිහබ. �ාන්තාවන්හේ කිසිඳු 

ෙැලහොල්මනක හනාමැතිව ජීප ර්ය 

තවදුරටත් ්ධාවනය හ�රිණ. තරමක 

ඉදිරියට යාහමන් ්පසු වාෙනය නවතන්නට 

නැවත සාගරට අණ ලැබිණ. සාගර ෙැර 

අහනක සියල්හලෝ වාෙනහයන් බැස ගත්ෙ. 

එහෙත් �ැළ�ල්ල හේතුහවන්හදෝ ඔහුට 

�ාන්තාවන් ගැන නිනේවක හනාවීය. ටි� 

හේලාවකින් සාගර සිය ්පැති �ේණාඩිහයන් 

දුටුහේ මො ගිනි ජාලාවකි. ටි� හේලාවකින් 

�ළමනා�රු, යුද ෙමුදා හසබළා සෙ 

තරුණයා නැවත ර්යට හගාඩ වූෙ. 

හදහදනාට වූ හදයක නැත. පිටු්පස 

ඇවිහලන ගින්න සාගරට ඒ ගැන ඉඟි 

සිය හ්පම්වතා ්පැමිණි බව ඇසුණු විට 

සාරා උද්දාමයට ්පත්වන්නට ඇත. ඇය සිය 

නෑනාට ඒ බව දැනුම් දුන්නාය. 

“අරයා ඇ��ලා ඉ�නවා. මං 
හ�බෙවලා එ�නං.”

හමහි අග මුල හොඳින්ම දන්නා නෑනා, 

ඊට දැඩි විහරෝ්ධය ්පළ�ළාය. ඒ, දැනටමත් 

සාරාට ඇති මරණ තේජන හොඳින්ම 

දැන සිටි බැවිනි. සාරාට �ළ ෙැකි හදයක 

නැත. එහෙත් ආලය සැබවින්ම අන්්ධය. 

එනිසාමහදෝ අනතුර� හස්යාවක හෙෝ සාරාට 

දැනුහේ නැත. 

ඇමතිකේ කපමවතිය



16 2023 මාේතු 01 වන බදාදා CoverStory
“ගෑ��ෙ� ��� අ�ව�� බර වැඩ 

කර�න බැහැ �යන එක ����ෙ� 
වා�යට හ�ග�� ප�ටප� ෙබා�ව�. 
එතෙකාට දැ� නාවර ෙපරාෙගන ගෑ� 
���ෙ� බර වැඩ කර�ෙ� ෙකාෙහාමද? 
ළම�  උ�ෙ� ගහ� බරට බෙ� ව�ර 
ප��� උ�ස� හැතැ�ම ගණ� ප�� 
ගාට�ෙ� ෙකාෙහාමද?”

හම් 2015 තිරගතහවච්චි 'The lady 

mechanic' චිත්ර්පටහේ �තානායි�ාව කියන 

හදබසක. ඇය තමයි සැන්ඩ්රා අ�බේ, 

නයිජීරියාහේ ප්ර්ම හමෝටේ ර් �ාේමි� 

�ල්පිනිය. ඇහේ ජීවිත �තාව ්පාද� 

�රහගනයි හම් චිත්ර්පටය ෙදලා තිහයන්හන්.

ගෑනුන්ට බර වැඩ බැෙැ කියන මතය 

දැඩිව විශවාස �රපු රටක නිසා 1994 

හවද්දිත් නයිජීරියාහේ �ාන්තා �ාේමි� 

�ල්පිනියන් ඉඳලා නැෙැ. ඒ නිසා ගෑනුන්ට 

�රන්න බැෙැ කියලා කියපු හද්වල් �රලා 

හ්පන්වන්න ඉටාගත්තු සැන්ඩ්රා සෑහෙන 

�ට්ටක �ාලා ඒ අරමුණ ජය අරන්. නමුත් 

ඒ තැනට යන්න පිරිමිහයකට වඩා විසි තිස් 

�ණය� ්පරිශ්රමයක දරන්න වුණු බවත්, 

මුලදි පිරිමි සගයන් ඇයව පිළිගන්න 

අ�මැති වුණු බවත් මාධ් සා�ච්ඡාවලදි 

ඇය ්පවසා තිබුණා. 

සැන්ඩ්රා ඇරුණුහ�ාට අදටත් 

නයිජීරියාහේ �ාේමි� �ල්පිනියන් අඩුයි. 

හවන රටවල් ගැන එහෙම කිේවට අහප 

රහට් තත්ත්හවත් ඔයිට හදවැනි නැෙැ. 

ජලනල �ාේමි� �ල්්පය, වාෙන ෙදන 

එ�, ඉහලක�ක වැඩ යුහරෝහප ගෑනුන්ට 

සාමා� රස්සා වුණාට අහප රහට් එහෙම 

තත්ත්වයක නැෙැ. සමාජහයන් එන 

අ�හයෝග වැඩියි කියලා හිතන නිසාහදෝ 

�ාන්තාහවෝ වුණත් ඒ වහේ ්පැතිවලට 

හයාමුහවනවා ෙරි අඩුයි.

අහප �තානායි�ාව සංජනා ගමහේ ඒ 

අ�හයෝගයටත් අ�හයෝග �රපු අවුරුදු 

විස්ස� ළාබාල යුවතියක. බහුතරයක ගෑනු 

ළමයි හකක ෙදන ෙැටි, මැහුම් හගතුම්, 

�්පලාව� විතරක ඉහගනගනිද්දි සංජනා 

ඒ ෙැමහද්මත් එක� හමෝටේ �ාේමි� 

�ල්්පයත් ෙදාරලා. ‘්ධරණී’ මුල්පිටුහේ 

ෙැමදාම තැනක හදන්හන් සුවිහශ�  තාහලට 

හිතන විහශෂ �ාන්තාවන්ට. ෙම්බන්හතාට 

දිස්�ක�හේ, අම්බලන්හතාට ග්රාමහේ 

ජීවත්හවන සංජනාව හොයාහගන අපි 

අම්බලන්හතාටටම ගිහේ ඇහේ �තාවත් ඒ 

තරම්ම සුවිහශ� �තාවක නිසයි.

“ෙැමහද්ම ඉහගනගන්න පුහත්! පිරිමින්ට 

පුළුවන් ෙැම වැඩකම ගෑනුන්ටත් පුළුවන්.”

ගෑනු දරුහවෝ ඉන්හන් කුස්සිහේ වැඩ 

�රන්න කියලා පුංචි �ාහලදිම ඒ අයහේ 

ඔලුවට දාන බහුතරයක හදමාපියන් අතහේ 

සංජනාහේ අම්මයි තාත්තයි ඇයට උ්පහදස් 

දුන්හන් ඔහොමලු.

“අම්මයි තාත්තයි නිතරම එහෙම 

කිේව නිසා ෙැමහද්ම ඉහගනගන්න ඕහන් 

කියලා මටත් හිතුණා. තාත්තට �ැබ 

එ�ක තිහයනවා. වාෙහන් �ැඩුණෙම ඒ� 

ෙදන්හන් තාත්තමයි. හමා�ද එයාට වාෙන 

ගැන හොඳ දැනුමක තිහයනවා. අවුරුදු 

දෙහේ වහේ ඉඳලා වාෙහන් ෙදන්න මමත් 

තාත්තට උදේ �ළා. වාෙහන් ෙදන ගමන් 

තාත්තා ඒ වැඩ එකින් එ� මට කියලා 

දුන්නා.”

මව පියා ඇරුණුහ�ාට සංජනාහේ 

්පවුහල් තව මල්ලිලා හදන්හනක ඉන්නවලු.

“මම ඉහගනගත්හත් අම්බලන්හතාට 

හ්රපුත්ත ජාති� ්පාසහලන්. සාමා� 

හ්පළ විභාගහයන් හොඳ ප්රතිඵලයක 

ලැබුණා. මම මුලින්ම හතෝරගත්හත් ගණිත 

කකක �දනනත පුළුවන... 
ඇ�ම ම�නනත පුළුවන... 
කම ඔකක�ොම �රන ්ගමන 
්ගැකර්� වැඩත මට පුළුවන 

“දැන �කපෝක� 
�සල් ක�නින එ� 
ඉවරයි. �ැමපේ 
පටන්ගතත�ම 
�ැමපේ යනවො. 
මම කම පැතත 
ඉක්ගන්ගතකත 

සල්ලි 
�ම්බ�රනන 

්බ්ලොක්ගනම 
කනකමයි. �ැ්බැයි 

්ගරො� යතුරු 
ටි� අරන එ�යට 

්බැේකසොත 
මට සල්ලි 

�ම්බ�රනනත 
පුළුවන”

අං්ශය. හ�ාවි� �ාහල්දි අහප ඉස්හ�ෝල 

වැහුණා. ෙරියට කලාස් හ�රුහණත් 

නැෙැ. ඉතින් ගණිත අං්ශහයන් විභාහේ 

�රගන්න අමාරු හවයි කියලා හිතුණු 

නිසා මම තාකෂණ විෂය ්ධාරාවට 

මාරු වුණා. ඉංජිහන්රු තාකෂණහේදය 

තමයි එතැනදි මම හතෝරගත්හත්. 

සිවිල් තාකෂණහේදය, ඉහලක��ල්, 

ඉහලකහට්රානික, ඔහටෝහමාබයිල්, ප්රඩක්ශන් 

ඔය ෙැමහදයකම හම් විෂයට ඇතුළත්.

රසාංග සමරතුංග �රුතුමා තමයි 

ඉංජිහන්රු තාකෂණහේදය ෙදාරන්න මාව 

හයාමු �හේ.”

සංජනා ඉංජිහන්රු තාකෂණ විෂයන් 

හතෝරගත්තු එ� ගැනත් ඇහේ හදමාපියන් 

සෑහෙන සතුටු වුණාලු. “පිරිමි අය අ�ව 

අතට ගන්න �ලින් ඔයා අ�ව ගන්න පුරුදු 

හවන්න” කියලා සංජනාහේ පියා ඇයට 

නිතරම කිේවලු. ෙැබැයි හම් වහේ විෂයක 

ගෑනු ළමයින්ට ගැළහ්පන්හන් නැෙැයි කියල 

කියපු උදවියත් හිටියලු.

“ගෑනු අයට �රන්න ඕන තරම් 

සබහජකට්ස් තිහයද්දි ඇයි ඔහටෝහමාබයිල් 

හතෝරගත්හත්, ඔේවා ගෑනු ළමයින්ට 

�රන්න පුළුවන් වැඩද කියලා සමෙරු 

ඇහුවා. මජං ගාගන්න එ� ගෑනු අයට 

ගැළහ්පන හදයක හනහමයි කිේවා.”

මජං ගාගන්න එ� �හේ දැලි ගාගන්න 

මට්ටමට දාලා �තා �රන උදවිය කියන 

�තා වම් �හනන් අෙලා දකුණු �හනන් 

පිට �රනවා කියලයි සංජනා අපිත් එක� 

කිේහේ.

ඒ �තාවලට ඇහුම්�න් හනාදුන්නු 

සංජනා ඉංජිහන්රු තාකෂණ විෂහේ 

දිස්�ක හ�ණිගතකිරීම්වල 85 වැනි තැන 

ලබාගනිමින් විභාගය හොඳින් සමත් හවලා 

හමාරටුව විශවවි�ාලයට ඇතුළත් හවන්න 

සුදුසු�ම් ලබාගත්තලු.

“විභාගය ඉවර වුණාට ්පස්හස ්පාසහල් 

මඟහ්පන්වීම යටහත් ජාති� ආධුනි�ත්ව 

මේඩහල් (NAITA) ඔහටෝහමාබයිල් 

ඉංජිහන්රු ්පාඨමාලාව�ට සම්බන්්ධ වුණා. 

හ�ෝස් එහක මාත් එක� තව ගෑනු ළමහයක 

හිටියා.”

්පාඨමාලාහේ ප්රාහයෝගි� පුහුණුවට 

සංජනාව සෙ ඇහේ මිතුරියව 

අම්බලන්හතාට ලංගම ඩිහ්පෝවට හයාමු 

�රලා.

“ඔහටෝහමාබයිල් හටකනි�යන් හ�හනක 

වුණෙම හ්පට්රල් වාෙන වහේම �සල් වාෙන 

ගැනත් ඉහගනගන්න ඕහන්. ඩිහ්පෝ එහක 

තිහයන්හන් බස්හන්. ඉතින් අපිව එතැනට 

දැම්හම් �සල් වාෙන ගැන ඉහගනගන්න. 

ඩිහ්පෝ ගරාේ එහ� වැඩ �රන්හන් පිරිමි අය 

විතරයි. ඊට �ලින් �වදාවත් ඩිහ්පෝ ගරාේ 

�ම්බ�රනනත 
පුළුවන”

සංජනො ්ගමකේ
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එහක ගෑනු ළමයි වැඩ �රලත් නැතිලු. ඒ නිසා ඒ අයත් 

මුලින් ටි�ක පුදුම වුණා. ෙැබැයි එයාලා අපිට හගාඩක 

උදේ �ළා.

ඩිහ්පෝ එ�ට ගිය මුල් �ාහල් මට කිසිම හලඩක 

අඳුරගන්න බැෙැ. ෙැබැයි දැන් නම් හගාඩක හලඩ 

අඳුනගන්න පුළුවන්. හරෝද ගලවලා ටයේ මාරු 

�රන එහක ඉඳලා එන්ජින් හරහ්පයාේ, ගියේ හබාකස් 

හරහ්පයාේ, කලච් පහල්ට්, හප්ර්ශේ පහල්ට් ෙයි �රන්න, 

හ�ක ලයිනේ ගෙන්න, ඕල්ටහන්ට් හරහ්පයාේ, දුනු 

ගැසීම ඇතුළු හගාඩක වැඩ තනියම �රන්න පුළුවන්.”

ගෑ��ට බර වැඩ බැහැ� �යලා සමහ� 
�යනවෙ�. ඇ�තටම සංජනාට ඔය වැඩ අමා� 
නැ�ද?

“මුල් �ාහල් අමාරුයි කියලා දැනුණා. හගදර 

ගියාම ඇඟට අමාරුයි. හ�ාන්ද රිහදනවා. ෙැබැයි 

්පස්හස් ්පස්හස් ඒ හද්වල්වලට හුරුවුණා. අනි� 

අමාරුයි කියලා කිසිම හවලාව� අතෑරිහයත් නැෙැ. 

�ඹවලින් ගියේ හබාකස් එහෙම බාද්දි අපිට අමාරු 

හවයි කියලා හිතලා පිරිමි අය අපිට අයින් හවන්න 

කියනවා. ෙැබැයි අපි හනහමයි අයින් වුහේ. හගාඩක 

හවලාවට අපි බර වැඩ උදුරලා අරන් අපිට පුළුවන් 

කියලා �රනවා.”

බර වැඩ �රනවා කිේවට සංජනාහේ අහත් 

නියහ්පාතු ටි�ත් ෙරි ලස්සනට තිබුණා. හ�ාහොමත් 

ඉතින් ගෑනු ළමයි ලස්සනට ඉන්න ආසයිහන්.

අෙ� මජං ගෑෙවනවට සංජනා අකමැ� නැ�ද?

“එහෙම අ�මැත්තක තියාහගන හම් වැඩ �රන්න 

බැෙැ. ෙැබැයි අපිත් එක� ඩිහ්පෝ එහක වැඩ�ළ 

එ� අං�ල් හ�හනක හිටියා. එයාහේ ගරාේ ඇඳුම 

හසෝදලම දියහවලා. වැහ� කියන්හන් ඒ ඇඳුහම් එ� 

මජං බිඳක නැෙැ. ෙැබැයි එයා හගාඩක දකෂයි. 

‘ඇඟ පුරා මජං ගාගන්නවා කියන එහ�න් හ�හනක 

දකෂයි කියලා අදෙස් හවන්හන් නැෙැ, ඒ නිසා පුළුවන් 

තරම් පිරිසුදුව ඉන්න, ආරකෂාව ගැන හිතන්න’ 

කියලයි එයා අපිටත් කිේහේ. ඒ �තාව මාත් හොඳට 

ඔලුවට ගත්තා. සුදු ඇඳුමක ඇඳහගන මජං හනාගා 

ටයේ එ�ක මාරු �රන්න  මටත් දැන් පුළුවන්. හම් 

වහේ වැඩ �රද්දි නියහ්පාතු සවුත්තු හවයි, �ළුහවලා 

�ැත හවයි කියලා ගෑනු ළමයි හිතනවා. අහප ඇඟ 

ලස්සනට තියාගන්න එ� අහප වැඩක. එහෙම නැතිව 

හම් වහේ හදවල් �ළා කියලා �්පයට ොනියක 

හවන්හන් නැෙැ කියන එ�යි මහේ අත්දැකීම.”

සංජනාහේ ඉදිරි බලාහ්පාහරාත්තු ගැනත් ඔය 

අතහරදි අපි ඇයහගන් ඇහුවා.

“දැන් ඩිහ්පෝහේ �සල් හ�නින් එ� ඉවරයි. හ්පට්රල් 

වාෙන පුහුණුවට සෙභාගී හවන්න බලාහගන ඉන්නවා. 

�ැම්්පස් ්පටන්ගත්තෙම �ැම්්පස් යනවා. මම හම් 

්පැත්ත ඉහගනගත්හත් සල්ලි ෙම්බ�රන්න බලාහගනම 

හනහමයි. ෙැබැයි ගරාේ යතුරු ටි� අරන් එළියට 

බැස්හසාත් මට සල්ලි ෙම්බ�රන්නත් පුළුවන්.”

සංජනා �තා �හේ නිෙතමානී ආඩම්බර�මකින්. 

අවසාන ව්ශහයන් ‘්ධරණී’ කියවන ඔබ හවනුහවන් ඇය 

කිේහේ හමහෙම හදයක.

“දැන් හිතන්නහ�ෝ ගෑනු හ�හනක තනියම 

වාෙනයක ්පැදන් යද්දි වාෙහන් මගදි �ැඩුහණාත් 

පිරිමි හ�හනකහේ උදේ ලැහබන�ල් බලාහගන ඉන්න 

හවනවා. හමහෙම හදයක ඉහගනහගන තිහයන එ� 

ඒ වහේ හවලාව�ට හ�ාච්චර ෙයියකද? ගරාේ වැඩ 

විතරක හනහමයි මට හොඳට උයන්න, හකක ෙදන්න 

එහෙමත් පුළුවන්. අනිත් ගෑනු ළමයි �හඩන් ඇඳුම් 

අරන් අඳිද්දි අවුරුදු ්පෙහළාහේ ඉඳලා මම තනියම 

මහේ ඇඳුම් මෙගන්නවා. මම අනිත් අයටත් කියන්හන් 

ගෑනු-පිරිමි හබදයක නැතිව ෙැමහද්ම ඉහගනගන්න. 

ඉහගනගත්තු හදයක �වදාවත් අ්පහත් යන්හන් නැෙැ.”

ඡොයො�ප - ම�සංඛ සිරිවර්්ධන 
පසුත්ලය - අම්බ්ලනකතොට �කපෝව

• කස�වනදි ක�ටටිආර��

පාඩම් සඳහා 

මාර්ගෝප්ේශ  

නිර්ේශිත  

පිංතූර ්පාත්  

දරුවන්ගේ නිපුණතා 

වර්ධනය ්පනවයි

  

අත්පොත 
තබන  

්පරපොසල්
නංගිලො 

මල්ලිලොට

වැඩිම 
අනුමොන ගැටලු 

ලබොදුන් 
ප්රශන පත්ර ්පළ 

්මවරත

අකුරු  
කරනනට අලුතිනම 
පාසලට පය නැගූ 

පුිංචි නිංගිලා 
මල්ලිලාට

සිංහල  
ගණිතය පරිසරය 

ඉිං�ස  ්දමළ 
පාඩම්

 සමඟින

ලියාපදිංචි 
පපරපාසල් 

සඳහා  
විපේෂ වට්ටම්

වි්ේෂ ඇණවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

ද ිවයින පුරා පුවත්පත්  නි්යෝජිතයින්ගන , සරසවි ්පාත්හල් සහ  අ්නකුත් ්පාත්හල්වලින මිලදී ගතහැක   
දැනවීම් සඳහා විමසනන ්ශහාන - 076 1393811

අපේ පිංචි නිංගිලා මල්ලිලා්ට දැන් පපර පාසපල් ප්ටන් ශිෂ්යතවය දකවාම හරිම පිළිපවළ්ට ඉපෙන ෙන්න 
මාසික 
අධ්ාපනික 
පුවතපත 6ක

මාර්තු 
කලාපයන් 

දැන් 
වවවෙඳවපාවේඅවසන වාර විභාගයට අභ්ාස සමඟින
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ම�ො�ොර්ය අතතනොය� එම ක�රත කියයි

• ලිහිණි ම�ෂි�ො

ඔය වැදුම්හගයි කිල්ලයි, මල්වර 

කිල්ලයි වහේම තවත් එ�ක 

තමයි �ාන්තාවන්හේ මාස් කිල්ල 

කියන්හනත්. ඒ නිසා අද මම හම් �තාව එදා 

�ාන්තාවන්හේ මාස් කිල්හලන් ්පටන්ගන්නම්.

සංඝමිත්තා හතරණිය � මො හබෝ�න් 

වෙන්හස්ව අහප රටට වඩම්මවාහගන ආහේ 

ඉන්දියාහේ හේතිස්සපුහේ ඉඳලා. ඇයට � 

මො හබෝ�න් වෙන්හස්ව වඩම්මන්න මාස 

තුන� ්පමණ �ාලයක ගතවුණා. එතහ�ාට 

ඒ මාස තුහන්දිම එතුමියටත් මාසි� ඔසපවීම් 

තුන�ට මුහුණහදන්න සිද්්ධවුණා. එහෙම 

බලනහ�ාට ජයසිරිමා හබෝ�න් වෙන්හස්ත් 

අතරමඟදිම කිලි තුන�ට අහුහවලා 

තිහයනවා. 

ෙැබැයි එහෙමයි කියලා අපි ජයසිරිමා 

හබෝ�න් වෙන්හස්ව ප්රතිකහෂ්ප �හේ නෑහන්. 

අපි උන්වෙන්හස්ව අප්රමාණ හගෞරවයකින් 

පිළිඅරන් අනුරා්ධපුර උඩමළුහේ හරෝ්පණය 

�ළා. ඔය කියන විදියට ගෑනුන්හේ මාස් 

කිල්ලට අහුහවන ඕනම හදයක ෙෑල්ලුවට 

අ්පොසයට ලකහවනවා නම් හම් හවනහ�ාට 

ජයසිරිමා හබෝධියත් අපිට නි�ම්ම නි�න් 

ගෙක විතරක හවලා තිහයන්න ඕන. ඒත් 

අදටත් උන්වෙන්හස්ට වන්දනාමාන �රන 

ලකෂ සං�ාත ජනතාව දැක�ම හත්හරනවා 

සංඝමිත්තා හතරණියහේ මාස් කිල්හලන් 

උන්වෙන්හස්ට අබමල් හේණුව�වත් 

ොනියක හවලා නෑ කියලා. අනි� 

සංඝමිත්තා හතරණිය විසින් වඩම්මවපු 

ජයසිරිමා හබෝ�න් වෙන්හස්ව ආරකෂා 

�හළත් ඔය කිලි තිහයනවායි කියන ගෑනු 

උදවියම තමයි. ඒ �ාහල් අර අනුරා්ධපුහේ 

මෙ �ැහල් අලි ඇත්තු උන්වෙන්හස්ව 

හ්පරළන්න එනහ�ාට අහප �ාන්තාහවෝ 

� එළිහවන�න් දරසෑයවල් බැඳහගන 

හබෝ�න් වෙන්හස්ව මුර �රලා තිහයනවා. 

මං අෙන්හන් එතහ�ාට ඒ අතහේ හිටපු 

කිසිම �ාන්තාව�ට ඔය මාස් �ද්ධිය හවලා 

නැද්ද? අදටත් නිකිණි හ්පෝයට දරමිටි හ්පෝය 

කියලා වන්දනාමාන �රන්හන් එදා ගිනිමැල 

ගෙහගන උන්වෙන්හස්ව රැ�ගත්තු අර 

�ාන්තාහවාන්ට උ්පොරයක විදියට.

ඒ වහේම තමයි දළ� වෙන්හස්ව 

වඩම්මවාහගන එන අතුරතුහේදි හේමමාලා 

කුමරියටත් ඔය සන්තෑසියම හවලා 

තිහයනවා. ඇයටත් ඔය විදියටම එන 

අතරමඟට මාස තුනක �ල්ගතහවලා 

තිහයනවා. ඒ තුන් මාහසදිම ඇයටත් අර 

විදියටම මාස් �ද්�න් තුනක සිද්්ධහවලා 

තිහයන්න ඕන. ඒ කියන්හන් කිලි තුනක. 

නමුත් හේමමාලා කුමරියහේ මාස් කිල්ල 

නිසා දළ� වෙන්හස්ට පුංචිවත් �ැළලක 

ඔය තිහයන්හන් ්පත්තිනි අම්මාහගන් 

වරදට සමාව ගන්න තිහයන ්පත්තිනි 

ෙෑල්හලම �වියක. මම ඒ�යි කිේහේ 

ඔය �පු මෙත්තුරු උහද් ෙවස කියවන 

ෙෑල්ල හමා�කද කියලවත් දන්හන් නැතුව 

ඇති කියලා. හමා�ද නි�මට ෙරි එහෙම 

දැනහගන හිටියානම් අඩුතරමින් ඔය �වියක 

කියලා ්පත්තිනි අම්මාහගන් සමාව අරහගන 

ෙතරහ�ාණට �ෙ දියර ටි�ක ෙරි ඉෙලා 

හද්වාහල් අරින්න තිබුණාහන්.

ඊළඟට ඔය �පු මෙත්තුරු හ�ාහොමද 

දන්හන් මාස් �ද්ධිය ෙැදුනු තරුණ දුවලා 

සෙ �ාන්තාහවෝ කීහදහනක නම් දවස�ට 

ඔය හද්වාහලට යනවා එනවද කියලා?

ෙරි දැන දැනමත් එහෙම නාවයි 

කියමුහ�ෝ. ඒත් හද්වාහල ඇතුහළදි 

වන්දනාමාන �රද්දි දුවලා අම්මලා කී 

හදහනකුට නම් ඔය සිද්ධියට මුහුණහදන්න 

හවනවා ඇද්ද?

ඔය විදියට බලනහ�ාට මළ්පෙ, මුත්රා 

�රන හම් අපි හ�ායි �වුරුත් ්පත්තිනි හේවා 

හවන හද්වාහල�ට හේවා යන එ�ත් කිලි 

ඇතිහන්? එතහ�ාට ඔය �පු මෙත්තුරු 

එහෙම මළ්පෙ, මුත්රා �රන උදවිය 

හනහවයිද? 

ඔය තිහයන්හන් ්පත්තිනි අම්මාහගන් 

වරදට සමාව ගන්න තිහයන ්පත්තිනි 

ෙෑල්හලම �වියක. මම ඒ�යි කිේහේ 

ඔය �පු මෙත්තුරු උහද් ෙවස කියවන 

ෙෑල්ල හමා�කද කියලවත් දන්හන් නැතුව 

ඇති කියලා. හමා�ද නි�මට ෙරි එහෙම 

දැනහගන හිටියානම් අඩුතරමින් ඔය �වියක 

කියලා ්පත්තිනි අම්මාහගන් සමාව අරහගන 

ෙතරහ�ාණට �ෙ දියර ටි�ක ෙරි ඉෙලා 

හද්වාහල් අරින්න තිබුණාහන්.

ඊළඟට ඔය �පු මෙත්තුරු හ�ාහොමද 

දන්හන් මාස් �ද්ධිය ෙැදුනු තරුණ දුවලා 

සෙ �ාන්තාහවෝ කීහදහනක නම් දවස�ට 

ඔය හද්වාහලට යනවා එනවද කියලා?

ෙරි දැන දැනමත් එහෙම නාවයි 

කියමුහ�ෝ. ඒත් හද්වාහල ඇතුහළදි 

වන්දනාමාන �රද්දි දුවලා අම්මලා කී 

හදහනකුට නම් ඔය සිද්ධියට මුහුණහදන්න 

හවනවා ඇද්ද?

ඔය විදියට බලනහ�ාට මළ්පෙ, මුත්රා 

�රන හම් අපි හ�ායි �වුරුත් ්පත්තිනි හේවා 

හවන හද්වාහල�ට හේවා යන එ�ත් කිලි 

ඇතිහන්? එතහ�ාට ඔය �පු මෙත්තුරු 

එහෙම මළ්පෙ, මුත්රා �රන උදවිය 

හනහවයිද? 

්පසුගිය සතිහේ තරම� ආන්හදෝලනාත්ම� සිදුවීම් හද�ක වුණා. එ�ක � ්පාද මළුව 

ආසන්නහේදී මවක බිලිඳියක ප්රසූත කිරීම. අනි� ්පත්තිනි හද්වාලහේදී දියණියක 

වැඩිවියට ්පත්වීම. සිරි්පා මළුහේදී ප්රසූත �රපු බිලිඳිය හබාහෙෝ වාසනාවන්තයි කියලයි 

හගාඩක අය කිේහේ. ඒ නිසාම ජනමාධ්වලිනුත් හම් සිද්ධියට විහශෂ අව්ධානයක දීලා 

තිබුණා. ඒ විතරක හනහවයි � ්පාදස්්ානහේ නාය� ස්වා�න් වෙන්හස් ඇතුළු සංඝයා 

වෙන්හස්ලාත් හමම දරු ප්රසූතිය ගැන �තා�හේ හබාහොම සුබවාදීව. එදා අං�ලිමාල 

මෙරෙතන් වෙන්හස් විලිරුදාව ඇති මවක ළඟට හගාස් පිරිත් හද්්ශනා �ළා නම්, අහප 

සංඝයා වෙන්හස්ලා අදටත් ගැබබර මේවරු ළඟටම හගාස් පිරිත් හද්්ශනා �රනවා නම්, � 

්පාද ්පද්මය හපනමානහේ දරුහවකු බිහිවීම බුද්්ධ දේ්ශනයට හෙෝ බුද්්ධාගමට කිසිහස්ත්ම 

�ැළලක හනාවන බවයි උන්වෙන්හස්ලා අව්ධාරණය �හේ. ඒ නිසා ගැබිනි මේවරුන්ට � 

්පාද වන්දනාව තෙනම් වුහේ නැෙැ. සිරි්පතුල වැදුම් කිල්ලට අහුවුණාය කියලා �ෙ දියර, 

පිරිත් ්පැන් ඉහින්න ගිහයත් නැෙැ. හ�ාටින්ම කියනවානම් ඒ දරු ප්රසූතිය බුදුන්ට හෙෝ 

සමන් හදවි ොමුදුරුවන්ට සිදුවුණ �ැළලක විදියට සල�ලා ෙෑල්ලුවට ලක�හළත් නැෙැ. 

ෙැබැයි නවගමුව ්පත්තිනි හද්වාලහේදී දියණියක වැඩිවියට ්පත්වීහම් සිද්ධිය නිසා 

හද්වාහල් ඇත්හතෝ ඊට ොත්්පසින්ම හවනස් විදිය�ට ෙැසිහරන්න ගත්තා. සිරි්පතුල වෙලා 

හනාදැම්මට හමා�ද ්පත්තිනි හද්වාහල් �පු මෙත්තුරු හද්වාලය සතිය�ට වෙලා දැම්මා. 

හේතුව විදියට කියලා තිබුහේ ්පත්තිනි අම්මව මල්වර කිල්ලට අහුවුණාය කියන එ�. 

පුරුෂ ්පකෂහේ උ්පන් හගෞතම බුදුන් වෙන්හස්ටවත්, සංඝයා වෙන්හස්ලාටවත්, සමන් 

හදවියන්ටවත් කිල්ලක හනාවුණු ගැෙැනිය, ගැෙැනියක වුණ ්පත්තිනි මෑණියන්ට කිල්ලක 

හවන්න පුළුවන්ද?

ඒ ගැන හම් �තාබෙ හපරාහදණිය විශවවි�ාලහේ විශ්රාමි� මොචාේය අත්තනාය� 

එම්.හේරත් මෙතා සමඟින්.

පතතිනි 
මෑණියකන
නව්ගමුව කදවොකල් 
�පුවනට පනතියක 
පවතව� මැකන
ෙැබැයි අද �ාහල් හද්වාලවල වැඩ 

�රන සමෙරක �පු මෙත්තුරු නම් 

බුදුන්ටත් ඉෙළින් ගිය උදවිය කියලයි මට 

හිහතන්හන්. හමා�ද මම වගකීහමන් කියනවා 

එදා නවගමුව හද්වාහලදි වැඩිවියට ්පත්වුණ 

දුවව කිල්ලක හවලා තිහයන්හන් ්පත්තිනි 

මෑණියන්ට හනහවයි හද්වාහල් හිටපු �පු 

මෙත්තයට කියලා. හේතුව තමයි උන්දැලා 

උහද් ෙවස හද්වාහලට හවලා යටිගිරිහයන් 

්පත්තිනි ෙෑල්ල කියලා �ෑගැහුවට ්පත්තිනි 

මෑණිහයෝ කියන්හන් �වුද කියලාවත් 

ෙරියට දන්හන් නැති උදවිය හවන්න ඕන. 

හමා�ද ්පත්තිනි ෙෑල්හල් කියැහවන විදියට 

ඇයත් මතු බුදුබව ප්රාේ්නා �රන වීර 

උත්තමාවියක. එකතරා ආත්මභවය� 

අනන්ත අප්රමාණ දුකගැෙැටවලට �ණදුන්නු 

ගැෙැනියක. ඒ නිසා �ාන්තාහවාන්හගන් හෙෝ 

දරුහවකුහගන් හනාදැනුවත්ව හවන වරද�ට 

ඇය අම්මා හ�හනක විදියට සමාව හදනවා 

කියලත් ඒ ෙෑල්හල සඳෙන් හවලා තිහයනවා. 

එහෙම එහක හම් අහිංස� දුහවක ඇහේ 

ඉස්සරො මල්වර වුණා කියලා ්පත්තිනි 

අම්මා කීයටවත් හ�ෝ්ප හවනවද?

‘උමා�� ෙදබසට
කමා කර �� වරදට
පමා ෙනාව ෙමරගට
දමා දෑෙ� වළ� නදෙකාට’

අවසාන ව්ශහයන් මහේ තේ�ය හවන්හන් 

හමන්න හම්�යි. බුදුන් වෙන්හස්යි, ්පත්තිනි 

මෑණිහයායි කියන්හන් අපි හබාහොම ගරු 

�රන සං�ල්්ප හද�ක. එදා අර අම්මා 

සිරි්පා මළුවට ආසන්නහේ දරුහවක ප්රසූත 

�හළත්, ්පත්තිනි හද්වාහලදි දුහවක මල්වර 

වුහණත් ඉතිොහස් ්පළවැනි වතාවට. නමුත් 

� ්පාද අඩවිහේ නාය� ොමුදුරුහවායි, 

අහප සංඝයා වෙන්හස්ලායි නුවණ ඇතිව 

�ටයුතු �රපු නිසා තව අවුරුදු ගාණකින් 

ජනමාධ්වලින් ඇයව හොයාහගන යයි. ඒ 

� ්පාද මළුහේ ඉ්පදුණු ්පළවැනි දුව විදියට. 

එතහ�ාට ඇයට තමන් ගැනම පුදුමා�ාර 

ආත්මා�මානයක දැහනයි. 

ඒත් එදා ඉතිොසහේ ්පළවැනි වතාවට 

්පත්තිනි හද්වාහලදි මල්වර වුණ අර අහිංස� 

දුවහේ මනසට හමෝඩ �පුහවෝ දැම්හම් ඇය 

මො �ාල�ේණි කිල්ලක කියන අදෙස. 

එතහ�ාට ඒ දුවහේ හිහත් තමන් ගැනම 

මො වරද�ාරී ෙැ�මක ඇතිහවන්නත් ඉඩ 

තිහයනවා. අන්න ඒ නිසා ්පත්තිනි හද්වාහල් 

�පු උන්දැලට නම් මට කියන්න තිහයන්හන් 

තමන් උහද් ෙවස කියවන ෙෑල්ල ගැන ඔයිට 

වඩා ටි�ක වැඩි අව්ධාහනන් ඉන්න කියන 

එ�.

හවලා තිහයනවා කියලා ඔය �වුරුත් 

අෙලා තිහයනවද? ඔය කියන විදියට 

සංඝමිත්තයි, හේමමාලායි හදන්නත් එදා 

අපිට කිලි තිහයනවා, අපි ගෑනුහන් කියලා 

ඔය හද� හනාහගනාවානම් අද අපිට වැඳුම් 

පිදුම් �රන්න ඔය හද�ම නැතිහවන්නත් ඉඩ 

තිබුණා. 

හම් සිද්ධිහේදීත් � ්පාදස්්ානහේ 

නාය� ස්වා�න් වෙන්හස් ඇතුළු සංඝයා 

වෙන්හස්ලා නියම ්ධේමාවහබෝ්ධයකින් 

�ටයුතු �රපු නිසා හගාඩක උදවියට � 

්පාද මළුව හපනමානහේ දරුහවක ප්රසූත 

කිරීහම් සිද්ධිය ගැටලුවක වුහේ නෑ. හමා�ද 

භා�වතුන් වෙන්හස්හේ ්ධේමහේ කිසිම 

තැන� ඔය කියන විදියට �ාන්තාව කිල්ලක 

විදියට අඳුන්වලා නෑ. 

සංඝමිතතො ර�ත 
කමක�ණින ව�නකේ 

ජයසිරිමො ක්බෝ�ය 
වඩමමදදි 

උනව�නකේටත 
තුනපොරක 

මොේ �ද�ය 
�ැදුනො
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��� හංසමා� 
�යන ගැහැ�ය 
හ��වන 
��වචනය ෙමාක� 
ෙව�න ඕන �යලද 
ඔබ �ය�ෙ�?

හ්පාහළාහේ 

්පයගෙලා ඉන්න හිත 

ෙයිය ගැෙැනියක 

කිේවනම් ෙරියටම ෙරි.

�නාව� අහලකව� 
නැ� �����ෙ� �ණට 
�නාව� ෙ�න එක දැ� 
���ෙ� ��ෙ� ෙකාටස� 
ෙවලාද?

මං ෙරි ආසයි මං 

හිනාහවනවා වහේම මහේ 

වහට් ඉන්න මිනිස්සුත් 

හිනාහවලා ඉන්නවා නම්. 

ඒ නිසා හ�හනකහේ �ණට 

හිනාවක හේන හදයක �රන්න 

මං හද්පාරක හිතන්හන් නෑ. 

මහේ ළඟ හලාකුවට සල්ලි 

නැති �ාහලත් මං මිනිස්සුන්ට 

ඇති තරම් උදේ �ළා. සල්ලි 

හ්පාට්ටනි ගෙලා බැංකුහේ දාලා 

්පරිස්සම් �ළත් අපි හම් හලෝහ�න් 

යන දවසට ඒවා අරන් යන්න බෑ. 

හමා�ද මිනී ඇඳුමට සාකකුත් 

නෑ. මිනීහ්පට්ටිහේ ලාච්�ත් නෑ. ඒ 

නිසා එදාට අරන් යන්න තිහයන්හන් 

අපි �රපු හොඳ නර� ටි� විතරයි. 

බලන්න හ�ාවි� �ාහල් හ�ෝටි්පතිහයෝ 

්පවා හ්පාලිතින් උහේ� අවසන් ගමන් 

ගිය ෙැටි. ඒ නිසා මං හ�ාච්චර 

සල්ලි හෙේවත් මට �න්න හබාන්න 

අඳින්න ටි�ක තියාහගන ඉතුරු ටි� 

මිනිස්සුන්හේ හිනාවල් හවනුහවන් වියදම් 

�රනවා.

දැ� �ක දවසකට ක�� ඔබ ඒ ��යට 
උද� කර� ද�ෙව� ගැන සමාජ මා�ෙ� 
කතාබහ� ඇ��ණා ෙ�ද?

දැන් දවස් කී්පය�ට �ලින් මං පුතාට 

හබල්ට් එ�ක ගන්න �ඩයක ගාව �ාේ 

එ� නැවැත්තුවා. ඒ හවලාහේ දැක�ා ෙරි 

ලස්සන පුංචි දරුහවක එතැන ෙඳුන්�රු 

විකුණනවා. ්පස්හස් මං දරුවා ළඟට ගිහින් 

විස්තර ඇහුවා. ඒ හවලාහේ එයා කිේවා 

හගදර වියදම හොයාගන්න ඉස්හ�ෝහල් 

ඇරිලා ආපු ගමන් ෙඳුන්�රු විකුණන්න 

ආවා කියලා. ්පස්හස් මං එයාවත් අතින් 

අල්ලහගන �හ�ට ගිහින් එයාට �ැමති 

හදයක අරගන්න කිේවා. එයාට ඉතින් 

හලෝ�යක ලැබුණා වහේ. ඇඳුම් ගන්නවා. 

ස්පත්තු ගන්නවා. හසල්ලම් බඩු ගන්නවා. 

මට ්පේ කියලා හිතුණා. මමත් දරුහවක 

ඉන්න අම්හමක නිසා හවන්න ඇති මට 

ඒ දරුවව එතැනදි හගාඩාක දැනුහේ. 

අන්තිමට ඒ දරුවට හගදර යන්න කියලා 

�විල් එ��ටත් හගාඩ�රලා තමයි මං 

එතැනින් ගිහේ. • රුවන එේ.කසනවිරතන

කතාව� �ෙයනවා ක��� එ�ක ��ෙ� 
ග�ෙද� කර� ����� �නාවක 
ව�නාකම ද�ෙ� �යලා. ���ට� 
එෙහම ක�� එ�ක ග�ෙද�ව� ��ලා 
�ෙයනවද?

හමා�ද නැත්හත්? මමත් ෙරි දුප්පත් 

්පවුල� හ�හනක. තාත්තා නැතිවුණාට 

්පස්හස් අම්මා තමයි හගාඩක දුක 

මෙන්සි හවලා මාව ෙදාගත්හත්. ඒ නිසා 

නැතිබැරි�මයි බඩගින්නයි මං හොඳට 

අඳුරනවා. අ්පට තුන්හේලක �න්න බැරිවුණු 

දවස් තිබුණා. ඒ වහේමයි ඒ දවස්වල මං 

ඇන්හද් අහප නැන්දහේ දුවහේ ඇඳුම්. 

හැබැ� ���� ඔබව ම��ෙ� අ�න 
පළ�න ��ෙය�. 

ඇ�තටම එෙහම 
��ව�ද?

ඇඳුමින් 

්පැළඳුමින් මිනිස්සු 

මනින්න බෑ. ඒ�ට 

හොඳම උදාෙරණය 

මම. හ්පාඩි �ාහල් 

ඉඳන්ම මං ආසයි ලස්සනට අඳින්න. ඉතින් 

මම පුළුවන් ෙැම විදිහයන්ම ලස්සනට 

අඳිනවා. ෙැබැයි ෙැමදාම මිනිස්සු දැකහක 

මං හ�ාටට අඳින එ�යි ඇඟ්පත හපන්න 

අඳින එ�යි. අඳින ්පළඳින විදිය කියන්හන් 

එ� �ැෂන් එ�ක. ඒහ�න් මිනිස්සු මනින්න 

බෑ.

*ඔය �යන කට කැ��ච කතාවලට 
���ෙ� �ත ��ලා නැ�ද?

මං ෙරි ්ශකතිමත් ගැෙැනියක. මං හම් 

කහෂත්රයට ආපු දවහස් ඉඳන් මට ඇඟිලි 

දිකවුණා. හිත රිහදන �තා අෙන්න වුණා. 

ෙැබැයි මං ඒ ෙැමහද්ම තනියම දරාහගන 

අදටත් ගෙක ගලක වහේ ඉන්නවහන්. ඉතින් 

තවත් හමානවද? පියුමිහේ හිත ෙයියයි. 

�����ට උද� කරන එක ��ෙයා කරලා 
ෙ���� දැ�මම සමහ� �යනවා 
ප්ර���ය බලාෙගන� ෙ� ෙ�ව� කර�ෙ� 
�යලා. ���� එෙහමද?

මට තවත් ප්රසිද්්ධ හවන්න උවමනාවක 

තිහයනවා කියලා හිතනවද? හමා�ද 

පියුමි ෙංසමාලි කිේවම හනාදන්න අයට 

වඩා දන්න අය වැඩියි. මං එහෙම හදයක 

දැම්හමාත් දාන්හන් තවත් හ�හනකුට එහෙම 

හද්වල් �රන්න හිත ්පෙදවන්න මිසක 

ප්රසිද්ධිය බලාහගන හනහවයි.

ෙ� ෙවනෙකාට ඔබ ය� ය� �ාපාරවලට� 
අතගහලා ඉ�ෙ�. ඒ ගැන ��ෙවා�?

ඔේ. ළඟදි සැහලෝන් එ�කුත් ්පටන් 

ගන්නවා. මං ඒ�ට ඕන�රන හද්වල් 

ඉහගනහගන ඉවරයි. ඒ�ට හවන්�රලා 

තිහයන සල්ලිම තමයි පින්දෙම් වැඩවලට 

ගන්හනත්. ඒ�යි ටි� ටි� ඒ� �ල් යන්හන්.

ඉ�සර වෙ� ෙනෙව� අතෙළා�ස� 
ඇ�ණම දැ� ෙබාෙහා ��ස� ���ට 
කැම��. ෙකාෙහාමද එෙහම �ෙ�?

ඒ� මහේ පින. මං ෙැමහද්ම �ාලයට 

බාරදුන්නා. හ�ාතැනදිවත් හබාරුවට 

දැඟලුහේ නෑ. ෙැමහද්ම �ාලයට 

බාරදුන්නම පියුමි ෙංසමාලි කියන්හන් �වුද 

කියලා ෙැහමෝම හත්රුම්ගත්තා.

‘ධර�’ �යවන කා�තාව� ට ප��ඩය� 
ෙද�න ��ෙවා� ඔබට ෙමානවද �ය�න 
�ෙය�ෙ�?

ගැෙැනියක වුණාම මුලින්ම ස්්ාවර 

හවන්න. �වදාවත් පිරිමිහයකහගන් 

යැහ්පන්න ඕන කියන තැන ඉන්න එ්පා. 

ෙරි ෙයිය ගැෙැනියක හවන්න. දැන් මට 

වයස තිෙක. මං හිතනවා දැන් මං ස්්ාවර 

ගැෙැනියක කියලා. ඒ වහේම පුළුවන් 

ෙැමහවහල්ම පිනක දෙමක �රන්න. හමා�ද 

අපිට යනහ�ාට අරන් යන්න තිහයන්හන් 

එච්චරයි.

සමහර ෙවලාවට ඔබ අ�ංසක ද�ව�ෙ� 
�න පාට කරනවා. මහපාරට වැ�� 
අ�මලා තා�තලාට ��ටෙවනවා. අසරණ 
සෙත� දැ�ෙකා� ඌ ගැන ෙහායලා 
බලනවා. එෙහම උ�ෙවන �ත� ලැ�ෙණ 
ෙකාෙහාමද?

මට හිහතන්හන ඒ� මහේ තාත්තහගන් 

ආපු පුරුද්දක. මං මහේ සීයා මට කියපු 

�තාවක කියන්නම්. මහේ තාත්තහේ නම 

ලකෂමන්. දවසක සීයට ්පාහරදි තාත්තහේ 

ඉස්හ�ෝහල් �න්සි්පල් මුණගැහිලා තිහයනවා. 

ඒ හවලාහේ එයා සීයහගන් ඇහුවලු “හමා�ද 

හම් ලකී හබෝයි ඉස්හ�ෝහල් එන්හන් නැත්හත්” 

කියලා. සීයට පුදුම හිතිලා. ඇයි ඉතින් 

ඉස්හ�ෝහල් එනවා කියලා තාත්තා ෙැමදාම 

උහද්ට හගදරින් එනවලු. ්පහුවදා සීයා 

හොරාට තාත්තා ්පස්හසන් ඇවිත්. එතහ�ාට 

තමයි දැ�ලා තිහයන්හන් ඉස්හ�ෝල වත්තට 

අල්ලපු වත්හත් බැල්ලක ්පැටේ දාලලු. 

තාත්තා තමයි එච්චර දවසක උන්ට �න්න 

හබාන්න දීලා බලාහගන තිහයන්හන්. ඉතින් ඒ 

පුරුද්ද මටත් ඇවිත්.

ඉේසර මමත 
ඇනකද නැනදක්ග් 

දුවකේ ඇ�ම

ක�කනකකේ මූණට 
හිනොවක කේනන පුළුවන නම 

මං කදපොරක හිතනකන නෑ

ළැම පමණක කපකනන 

ළය කනොකපකනන
පියුමි �ංසමොලි ‘්ධර�’ට කී �තොව

ක්බොබ්මොලි කියනකන සමොජ අසෝධොරණව්ලට එකරහිව ගීතකයන �ඬන්ගපු ්ගොය�කයක. ‘පුං� මිනි�ො’කේ අයිතිවොසි�ම කව�කවන ඔ� 
තනිපුද්ග්ල සටන� නියැ�ණො. ඒ නිසොම කදශ�මො ක�දයක නැතිව ක්ලෝ�යක ආදරය �රන ්ගොය�කයක ්බවට පතකවනන ක්බොබ්මොලිට පුළුවන 
වුණො. �ැ්බැයි එක�� ක්බොබ්මොලිවත අකේ සම�ර මිනිේසු අල්්ල්ගතකත වැරදි තැනින. සම�රුනට ඔ�කේ ‘ක�ොඳ හිතට’ වඩො අකත ති�� 
්ගංජො සුරුටටුව කේනන ්ගතතො. ඒ නිසො එවන පිරිේ ඔ�ව වික��නය �ළො. මං හිතනකන අකේ රකට පුං� එවුන පවො නම කි� සැනින දනන 
පියුමි �ංසමොලිටත කව්ලො තිකයනකන ඒ ටි�මයි. ක්බොක�ොම සරොගී විදියට කපකනන ඇකේ ‘ළැම’ ්ගැන මිසක අසරණ මිනිසුන, අසරණ සතුන 
කව�කවන උ�කවන ඇකේ ‘ළය’ ක්බොක�ෝකදකන�ට කනොකපනීම �ණ්ගොටුවට �රුණක. ඉතින පියුමි එක� කම �තෝබ� ඇකේ කනොකපකනන 
‘ළය’ ්ගැන මිසක ‘ළැම’ ්ගැන නම කනකවයි.
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• කස�වනදි ක�ටටිආර��

“එයා නාන්හන් නැෙැ, එ�ම ඇඳුම 

දවස් ගාණක අඳිනවා. ඒ මදිවට 

�කුල්වල නෙර ඉලිපපිලා 

සේ්පහයෝ වහේ. බලන්න �ැතයි.”

අ� ගණන්වලදි හ්පාප හලෝහක හොල්ලන් 

හිටපු ඇමරි�ාහේ �ට්නි ස්පියේස්ව 

හනාදන්න අය අඩුයි. �ාලයක �ට්නි, 

හේසන් ට්රැවික කියලා නළු ොදහයක එක� 

සම්බන්්ධයක ්පැවැත්තුවා. ්පස්හස් හම් 

ඇයිහොඳැයිය නතරවුණා. සම්බන්හද් නතර 

වුණාට ්පස්හස් හේසන් මාධ් ඉස්සරෙට 

ඇවිල්ලා �ට්නිහේ සායම හේදුව ෙැටි තමයි 

ඔය උඩින් සඳෙන් �රලා තිහයන්හන්.

යාළුහවලා ඉන්දැද්දි කිරි්පැණි තාහලට 

ඉඳලා සම්බන්හද නතර �ළාම හ්පෞද්ගලි� 

හද්වල් මාධ්ට කියාපු හේසන්හගයි 

හ්පෞද්ගලි� වි�හයෝ වහේ හද්වල් ලීක �රන 

බාල ගණහේ හ්පම්වතුන්හගයි හවනසක නෑ 

කියලයි �ට්නිහේ රසි�හයා නම් කිේහේ.

ඒ හ�ාහොම හවතත් �කුල්වල සේ්පහයෝ 

වහේ නෙර හපන එ� �ට්නිට විතරක 

හනහමයි ගෑනු 70%�ට විතර තිහයන 

ප්රශනයක. ඒ නිසා අද මාතෘ�ාව ඒ�.

�කුල්වල නෙර ගැටගැහිලා වහේ හපන 

එ�ට කියන්හන් හවරිහ�ාස් හේයින්ස් කියලා. 

නෙර ගැටගැසීම කියලත් කියනවා. 

හම් නෙර �රදහේ මිනිස්සුන්ට 

අද ඊහේ ඇතිවුණු එ�ක හනහමයි. 

ඊජිපතු �ැණීම්වලින් ෙම්බවුණු පුරාණ 

ඊජිපතුවරුන්හේ හවද හෙද�ම් ගැන ලියාපු 

‘ඊබේස් ්පැපිරස්’ කියලා ්පැපිරස් හ්පාත�ත් 

හම් ගැන සඳෙන් හවලා තිහයනවා. ඒ �ාහල් 

උදවියටත් හම් නෙර ප්රශහන් තිබුණය 

එහ�න් හත්රුම්ගන්න පුළුවන්. ඒ අය හම්�ට 

කියලා තිහයන්හන් ‘සේ්ප වං�’ කියලා.

�ාහල�ට �ලින් �සිහේ ඇහක්රාහ්පාලිස් 

නගහරන් �.�. 400ක ්පරණ පිළිමයක 

ෙම්බුණා. හවරිහ�ාස් ෙැදිච්චි �කුලක 

අල්ලහගන ඉන්න ෛව�වරහයකව තමයි 

ඒහ�න් නි�්පණය හවන්හන්. �කුල්වල නෙර 

ගැටගැහෙන එ� හබාහොම දරුණු හලඩක 

කියලලු ඒ �ාහල් උදවිය හිතුහේ. ඉතින් 

ෛව�වරු අමු අමුහවම මිනිස්සුන්හේ �කුල් 

්පළලා හ�ාකුවලින් නෙර දිග අරිනවලු. ඔය 

සැත්�ම් නිසා දාස් ගාණක මිනිස්සු මැරිලා. 

්පස්හස් ෛව� වි�ාහේ පියා හිහ්පාක්ර�ස් 

නෙර ගැටගැහෙන එ� මාරාන්ති� 

තත්ත්වයක හනහමයි කියලා හොයාහගන. 

ඊට්පස්හස් අර මාරාන්ති� සැත්�ම් එහෙමත් 

නතර වුණාලු.

�කුල්වල හම් හවරිහ�ාස් හේයින්ස් 

ඇතිහවන්හන් හ�ාහොමද?

ඔන්න ඒ� ්පැෙැදිලි �රගන්න පුංචි 

්පහේ වි�ා ්පාඩම�ට යන්න හවනවා. අහප 

ඇහ� තිහයන ටි�ක අපිරිසිදු හල් ටි� 

ෙෘදයට හගනියන්හන් �රා කියන නෙර. �රා 

හගනියන හල් ෙෘදහයන් පිරිසුදු �ළාම ්ධමනි 

එේවා එතැනින් එළියට අරන් යනවා.

ස්�න්්ධයක තිහයන ෙැම වස්තුවකම 

හ්පාහළාව දිොවට ඇදගන්නවා කියලා 

අයිහසක නිේටන් මෙත්තයාහේ 

�රුත්වා�ේෂණ නියමහයන් කියැහවනවහන්. 

ෙැමහදයකම හ්පාහළාවට ඇදගන්නවා නම් 

�කුහල් තිහයන හල් ටි� උඩට අරන් යන්හන් 

හ�ාහොමද? ඔය ප්රශහනටත් හසාබාදෙහමන් 

විසඳුම් දීලා තිහයනවා. අපි ටි�ක අත්පය 

හොලවද්දි මස්පි� සංහ�ෝචනය හවලා 

�කුහල් තිහයන හල් ටි� උඩට යනවා. �රා 

නෙර ඇතුහේ �්පාල කියලා පියන් වේගයක 

තිහයනවා. හල් ටි� උඩට ගියපු ගමන් 

�්පාලවලින් නෙර වැහෙනවා. එතහ�ාට 

�රාට පුළුවන් රුධිරය ෙෘදයට හ්පාම්්ප 

�රන්න.

ෙැබැයි �්පාල දුේවල වුණෙම හම් 

වැහ� ෙරියට හවන්හන් නැෙැ. එතහ�ාට 

නෙරවලට පිහරන රුධිර ප්රමාණය 

වැඩිහවලා ඒ පීඩහන්ට නෙර දඟර ගැහිලා 

ඉලිපපිලා එළියට හපන්න ගන්නවා. ෙරියටම 

වතුර බහට්�ට දරාගන්න බැරිතරහම් 

පීඩනයක ආපුවෙම ඇද හවන්හන්. ආන්න ඒ 

විදියට.

හම් විදියට �්පාල දුේවල හවන්න 

බල්පාන හේතු කී්පයකම තිහයනවා. 

ප්ර්ධානම හද් තමයි වැඩිපුර හිටහගන 

ඉන්න එ�. හගාඩක හවලා හිටන් ඉන්දැද්දි 

නෙරවල රුධිරය ්පල්හලොට තල්ලු 

හවනවා. එතහ�ාට �රාට හල් උඩට 

අරන් යන්න අමාරුයි. ඔහොම වුණෙම 

�්පාලවල �යා�ාරිත්වයත් අඩුහවන 

නිසා එේවත් ෙරියට වැඩ �රන්හන් 

නැතිව යනවා. එ�දිගට හිටහගන රැකියා 

�රන අයට එහෙම හම් ප්රශහන් වැඩියි. 

දැනටමත් හවරිහ�ාස් තිහයන හ�හනක 

නම් වැඩිහවලා හිටන් ඉන්න හවන රස්සා 

�රන්න හිතන්නවත් එ්පා. ඒහ�න් ප්රශහන් 

වැඩිහවන්න පුළුවන්.

ඊළඟ හද් බර. ඇහ� බර වැඩිවුණාම 

චලනයන් අඩුහවනවා. අනි� මුළු ඇහ�ම 

බර �කුල්වලට දැහනන නිසා �්පාල දුේවල 

හවන්න ඉඩ තිහයනවා. වයස්ගත හවද්දි 

වහේම ්පරම්්පරාහේ ජානමය උරුමයක 

විදියටත් හවරිහ�ාස් ෙැහදන්න පුළුවන්.

ටි�ක මෙතට වැඩිපුර පිටතට 

හපන්න හවරිහ�ාස් තිහයනවා නම් �කුලට 

න�ර�ොරියනට 
වැ�ය හිටක්ගන 
ඉනන නර�යි හේදනාවක ඇතිහවන්න පුළුවන්. ඉතින් 

එහෙම හ�හනක ෛව�වරහයක ගාවට යන 

එ� තමයි හගාඩක හොඳ. සැත්�ම්, හල්සේ 

සත්�ාර වහේ හද්වල්වලින් හවරිහ�ාස් ඉවත් 

�රන්න පුළුවන්. නෙර ගැටගැසීහගන එනවා 

කියලා හත්රිච්චි ගමන් ප්රති�ාර �රනවා නම් 

තත්ත්වය ්පාලනය �රගන්න හල්සියි.

සාමා� විදියට හවරිහ�ාස් තිහයනවා 

නම් හම් ප්රති�ාර �රන්න. ඔලිේ හතල් 

හබෝතල් �ාල�ට සුදුලූණු බික තුනක තලලා 

දාන්න. ඒ�ට විටමින් E �රල් තුනකුත් දාලා 

්පැය ෙයක තියලා �කුහල් ගාලා හ�ාට්න් 

හරද්දකින් සැෙැල්ලුවට �කුල ඔතලා විනාඩි 

විස්සකින් විතර හෙෝදන්න.

හගාටුහ�ාළ ඉස්ම ගාන්න. වැඩිපුර 

හගාටුහ�ාළ �න්න. තක�ාලි හගඩි 

හද�ක බහලන්� �රලා හවරිහ�ාස්වල 

ගාලා හ�ාට්න් �ෑල්ලකින් සැෙැල්ලුවට 

ඔතලා විනාඩි 20කින් හෙෝදන්න. �කුල 

උණුසුම් තුවායකින් තවලා සාමා� රස්හන් 

හ්පාල්හතල් ටි�ක ගාලා �කුහල් ්පෙල ඉඳලා 

උඩට සම්බාෙනය �රන්න.

දැනටමත් හවරිහ�ාස් තිහයන හ�හනක 

නම් දින්පතාම �ායාම �රන්න. �කුල් උඩට 

හිටින තාහල් �ායාම, ඇවිදීම, හයෝගා, ්පඩි 

නැගීම, ඇවිදීම �රන්න. හවරිහ�ාස් නැති 

හ�හනක වුණත් ඔය �ායාම �රනවා නම් 

එේවා ඇතිහවන එ� වළකවන්න පුළුවන්. 

වැඩි හවලාවක හිටන් ඉන්න හවන රැකියාවක  

�රනවා නම් ඒ අතර �ාලහේ ටි�ක 

ඉඳගන්න. වැඩ �රන අතරතුහේ �කුලට 

�ායාම �රන්න.

හමාන හද් වුණත් �රාව �ට් එහක 

තියාගන්න බලන්න. හමා�ද �රා �ට් 

නම් සේ්ප වං�වලට හනෝ චාන්ස්. එහෙම 

නැත්තම් ඉතින් නෙර�ාරහයක කියලා 

අනුන්හගන් �තා අෙගන්න තමයි හවන්හන්. 

ෙරියට �ට්නිට වුණා වහේ.

කම�ට 
සර්ප වං� 

කිය්ලත 
කියනවො
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“දැන් එහෙම නෑහන්. මං 

ඉන්නවහන්. ඔයාලා හ�ාළඹ 

ගියාම මං අප්පච්චි වහේම 

ඔයාලව බලාගන්නම්...”

“මං ආසයි ඉකමනට හ�ාළඹ එන්න. 

එතහ�ාට මටත් පුළුවන් අයියහග 

හටලිහ�ෝන් සාපපුවට එන්න...”

අගස්තිහග ආසාව දිලිහසන ඇස් 

හත්නු� දැකහක අංජනා �තා �ළ ෙඬට 

පිටු්පස ෙැරී බැලූ නිසාය. 

“ො හමයාව �තාවට අහුහවලාහන්. මං 

ඒත් බැලුවා තනියම මිදුලට හවලා හමා�ද 

�රන්හන කියලා. යමු හත් හබාන්න.”

අංජනා හසාහොයුරාහේ හිසහ�ස් ඉහිරී 

යනහස් හිස අතගාමින් කීවාය. 

“මට හමානවද හගනාහේ...?”

අගස්ති ඇසුහේ අංජනාහේ උරහිහස් 

එල්ලී හබානට්ටුහවන් බිමට ්පනින ගමන්ය. 

“හගනාව ඒවා තාම වාෙහන්... ඔයා 

අරහගනම එන්න...”

අංජනා හත්නු� හතන්නහ�ෝන් ො හේ 

තුළට යන්නට ෙදද්දී හබාහෙෝ හේලාවකින් 

නාද හනාවුණු ඔහුහේ දුර�තනය නාද 

වුහේය. ඔහු අතට ගත් දුර�තන තිරහේ 

දිස්වූහේ ‘අහප අම්මා’ නමයි.

“ඔයා තවම මගද... මාතහල් ආවද?”

ඔහුහේ �ටෙඬ ඇසුණු සැනින් 

හසහනහෙලතා මැණිහක ඇසුවාය.

“ආවා අම්මා. දැන් ආහේ...”

“ඔයාට හ්පාඩි හදයක කියන්න හම් 

ෙදිස්සිහේ ගත්හත්...”

�වදාවත් නැතුව අම්මා �තා �රන්හන් 

හවනස් විදිය�ට කියා හත්නු�ට දැනුහේය. 

w jirhs
110 ක�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

ඒත් ඔහු ඒ බවක හසහනහෙලතා මැණිහකට 

ඇඟවූහේ නැත.

“හමා�ද්ද අම්මා..?”

“හෙට මට ඔහෙ එන්න හවන්හන නෑ 

හ්පාඩිපුතා... ඒ ඇයි කියලා අෙන්න එ්පා. 

ඔයාට හ�ාළඹ ආවම කියන්නම්. ඔයත් දාහන 

වැඩ ඉවරවුණාම පුළුවන් ඉකමනට හ�ාළඹ 

ඇවිත් මට හ�ෝල් එ�ක හදන්න.”

හත්නු�ට අම්මා ගැන මුල්වරට හිහත් 

අමනා්පයක සෙ අවිශවාසයක ඇති 

වුහේය. අම්මා “බුදු සරණයි” කියා කීවද 

ඊට උත්තර හනාදීම ඔහු අතින් ඇමතුම 

විසන්ධි වී ගිහේය.

සති ගණනාව� සිට හසනරත් 

ඇල්හල්හ්පාලහේ දානයට සූදානම් වීම 

හත්නු� හිහතන් සැලසුම් �ර තිබුණත් 

හසහනහෙලතා මැණිහක දුන් දුර�තන 

ඇමතුම ඒ සියලු සැලසුම් �ඩා දැම්හම්ය. 

හසහනහෙලතා මැණිහකට අංජනා 

මුණගැස්වීම ගැන හනාකීවාට හලාකු 

සිහිනයක ඔහුහේ හිහත් තිබුණි. ඇහේ ෙදිසි 

හවනස්වීමට හේතුව චතුමිණී දැයි හිත යට 

සැ�යක ඔහු සිහත් යාන්තමින් ඉ්පදී තිබුණි. 

ඒ ඇමතුමින් ්පසු වරක හද�කම අම්මා 

සමඟ හත්නු� හතන්නහ�ෝන් �තා �ළත් 

ඒ ගැන ඇය හනාකියා මගෙැරියා හස් විය. 

ඇය �වදාවත් තමන් හමහස් හනාසල�ා 

ෙැර නැත. ඒත් දැන් සිදුවන්හන් එයයි.

අම්මා හවනස්හවලා කියා මුල්වරට 

හිහතද්දී හත්නු� හතන්නහ�ෝන්හේ හිතට 

්පෙදා දිය හනාෙැකි ්පරාජිත, ්පාලු, දුකබර 

සිතිවිල්ලක ඇතිවුහේය.

දානය සූදානම් �ර තිබුහේ ්පන්සලට 

හගාස් හදන්නටයි. හත්නු� ඔවුන් සමඟ 

ඒ �ටයුතුවලට සෙභාගී වුවත් අම්මාහේ 

හවනස්�ම වරින් වර හිත හ්පළුහේය. 

ඒ නිසාම ඉකමනින් හ�ාළඹ විත් ඊට 

හේතු �ාරණාව හසායාගැන්හම් බලවත් 

උවමනාවක ඔහු තුළ විය. ඒ අනුව 

සන්ධ්ාහේ නැවත හ�ාළඹ ඒම හත්නු�හේ 

අදෙස වුහේය. වත්සලා ඇල්හලහ්පාලහේ 

ො අංජනාහේ නංගීත්, මල්ලීත් හ�ාළඹ ඒම 

ආහයත් �ල් ගිහේ ඒ �ඩිමුඩිහේ ඔවුන්ට 

හ�ාළඹ යන්නට බැරි නිසාය. වත්සලා සෙ 

දරුවන් හගතුළ සිටියදී ඔහු �ාමරයට 

විත් ඇහේ ඇලවුහේ ඇඟට වාහේම 

හිතටත් හවහෙසක දැනුණ නිසාය. නින්දත් 

හනානින්දත් අතහේ සිටි ඔහුට �ාමරයට 

�වුරුන් හෙෝ විත් යළි පිටහවනු දැනුහේය.

“අර දරුවට නින්ද ගිහින්... ඔහොම 

මෙන්සිහවලා වාෙහන් එළවන එ� නම් 

හොඳ නෑ හලාකු දූ. එකහ�ා ඉඳලා හෙට 

්පාන්දරම යන්න...”

තවත් හමාහොතකින් හත්නු�හේ �නට 

හීහනන් හස් වත්සලා ඇල්හල්හ්පාලහේ 

�ටෙඬ ඇසුහේය. නිෙඬ හගතුළ ඔහුට 

ඒ ෙඬ ඇසුහන් �න ළඟින්ම වාහේය. 

විහේසිංෙ ඉස්හ�ෝහල් හනෝනා නිවහස් 

අහනක හ�ාටහස් විසූවද ඇයත් සැමියාත් 

�තා �රනවාවත් වැඩිපුර ඇසුහේ 

නැත. ඔවුන් හදහදනාම බණ භාවනාවටත් 

හ්පාත්්පත් කියවන්නටත් හුරුවූවන් නිසා 

එවන් නිශ්ශබදබවක ්පවතින බව කීහේත් 

හ්පරදා� වත්සලා ඇල්හල්හ්පාලමය

“එයාට මෙන්සි වුණාට වාෙහන් 

එළවලානම් පුරුදුයි අම්මා. අනි� ඉතින් 

තව දවසක හද�ක ඉඳලා යන්න බලාහගන 

ඇවිත් ඔය ෙදිස්සිහේ යන්න ෙදන්හන 

උවමනාව�ට හවන්න ඇති...”

අංජනා ඇල්හල්හ්පාල හත්නු� 

හතන්නහ�ෝන් හවනුහවන් හ්පනී සිටින 

ෙඬ ඇහසද්දී ඔහු නින්ද හනාඑන්නට ඇස් 

ඇරිහේය. ඒ �තාව ඔහු ගැන නිසාය.

“ඇයි ඔයා දන්හන නැද්ද ඒ දරුවා හම් 

ෙදිස්සිහේ යන්න ෙදන්හන ඇයි කියලා...”

හත්නු�හේ හිත ගැස්සුහේය. වත්සලා 

ඇල්හල්හ්පාල එහස් ඇසුහේ සැහරන් කියා 

ඔහුට සිතුණි. ඔහු ආහයත් ඇස් වසාහගන 

නිදි හස් උන්නද ඇසට නින්ද හනාඑන්නට 

දුන්හන්ය.

“මං ඇහුහව නෑ අම්මා. ඒ� මං 

දැනගන්න ඕනි නම් එයා කියයිහන...”

“හලාකු පුහත්... මං හම් ඔයාට 

කියන්නමයි හිටිහය...”

හත්නු� හතන්නහ�ෝන්හේ පියවුණු ඇස් 

ආහයත් ඇරුහේ හිතත් ගැස්සීය. 

“ඒ දරුවා හුඟක හොඳ දරුහවක... 

ඒත් ඔයා කියන විදියට එයා ගැන ඔයා 

දන්හන හබාහොම ටි�යි. අඩුතරහම් �ාහේ 

�වුද, අපි ඒ දරුවහග ්පවුලට ගැළහ්පනවද 

කියලවත් ඔයා දන්හන නෑ. සම්බන්්ධයක 

ඇති �රගන්නහ�ාට මුලදි ඕවා දැනගන්න 

ඕන හද්වල්...”

හත්නු� හතන්නහ�ෝන්හේ හිතට තමන් 

ගැන වත්සලා ඇල්හල්හ්පාල දරණ මතය 

දැනගන්නට හිතුහේය. ඒ නිසා ඔහු එහස්ම 

සිටිහේය.

“එයාට ඇහෙයි අම්මා...”

“ඒ දරුවා නිදි. අනි� හලාකු පුහත් මං 

වැරදි හදයක හනහේහන කියන්හන්. ඔයාම 

කිේවා ඒ දරුවා අම්මට හගාඩක ආදහරයි 

කියලා. ඔයා නි�මට හිතන්න, ඒ අම්මා ඔය 

සම්බන්හ්ධට අ�මැති වුහණාත්... අඩුතරහම 

ඔයා දන්හන නෑහන් ඒ හගාල්හලා අපි 

වහේ හ්පාඩි ්පවුලකද සල්ලි�ාර ්පවුලකද 

කියලවත්...”

“මං හෙමිහිට අෙගන්නම්හ�ෝ. ඔන්න 

අම්මා නම් අෙන්න යන්න එ්පා. එයාහග හිත 

නරකහවයි...”

“නෑ නෑ... ඔයාලහේ �තාහව අතරමග 

මං ප්රශන �රන්හන නෑ. අප්පච්චි ඉස්සර 

කිේහවත් තමන් හතෝරගන්න ගමන තමන් 

�ල්්පනාහවන් යන්න කියලහන. බලන්න ඒ 

අම්මා එනවා කියලා ආහව නැත්හත ඇයි..? 

අනි� ඇයි හම් දරුවා හගදර තිහයද්දී 

තනියම හගදර� කුලියට ඉන්හන... මටනම් 

හගාඩක ප්රශන තිහයනවා හලාකු පුහත්...”

ඒ ප්රශන සියල්ලටම ඇහඳන් නැගිට 

හගාස් උත්තර හදන්නට සිතුණත් හත්නු� 

හතන්නහ�ෝන් තවත් ඉවසුහේය. ඔහුට �තා 

�රන්නට හවලාව හමය හනාවන බව ඇතුළු 

ෙද තදින් කීහේය. අම්මාහේ හවනසට 

හේතුව හසායාගත් ්පසු නම් වත්සලා 

ඇල්හලහ්පාලහේ සියලු ප්රශනවලට උත්තර 

හදන්නට ඔහු සිතාගත්හත්ය. 

“එයා ඉකමනට අම්මව මුණගස්වයි. 

එත�ම් අම්මා හම්� ප්රශනයක �රගන්න 

එ්පා. එයා මට වහේම අහප ්පවුලටත් 

ආදහරයි...”

“එහෙම ආදරයක නැතිහවලා 

යයි කියලා තමයි ඕන හ�හනකට බය 

තිහයන්හන්. අප්පච්චි හින්දා මං කිසි 

හදයක එ්පා කියලා එළියට බැෙැලා ආවට 

හ�ාල්හලා එහෙම තීරණ ගන්නවා අඩුයි. 

ගෑනු අපි තමයි ආදහේ �රන පිරිමියා 

මත්හතම මැහරන්න ෙදන්හන්...” 

“අම්හම... ඔය �තාව නවත්තලා අපි 

හත් ටි�ක ෙදමු. මට හත්හරන ඇත්ත තමයි 

එයා �වදාවත් හබාරු �රන්හන නෑ කියන 

එ�.”

“අප්පච්චි හිටියනම් කියයි 

අහ්ශෝ�මාලව සාලිය බැන්දා නම්, 

දුෂමන්ත කුමාරයා සකුන්තලා බැන්දානම්, 

හත්නු�ත් අංජනාව බඳියි කියලා. අප්පච්චි 

හිතන්හනත් ඔයා වහේ. අප්පච්චිලා දුවලට 

ආදහේ වුණාට අම්මලාහේ හිහත් තමයි 

දුවලා ගැන බරයි බයයි තිහයන්හන්...”

එවර හත්නු�ට ඇසුහේ වත්සලාහේ 

හවනස්ම ස්වරහේ �ටෙඬකි. ඇය හබාහෙෝ 

සංහේදී වී �තා �රනු ඇතැයි ඔහුට 

සිතුහේය.

“බර ඇයි, බය ඇයි..?”

අංජනා �තා �හේ සිනාහසමින් වාහේය.

“ගෑනු දරුහවක �සාද බන්දලා 

හදන�ම් අම්හමකට බරයි, බයයි හද�ම 

තිහයනවා. �සාද බන්දලා හදන�ම් එයාව 

්පරිස්සම් �රන වගකීම තිහයන්හන අම්මට. 

හදාසක වුහණාත් ඒ නැන්දම්මා බනින්හන 

අම්මට මිසක අප්පච්චිට හනහේ...”

එය ඇහසද්දී හත්නු�හේ ්පපුව 

අමුතුහවන් රිදුහේය. ඒ අම්මා අවුරුදු 

විසි ගාණක ්පහරස්සම් �ළ ඇයව තමන්ට 

්පහරස්සමින් තියාගන්න බැරිවීම ගැන ඔහුට 

්පශචාත්තාපී සිතුවිල්ලක ආහේය.

හම් �තාව නවත්වන්නට අංජනාට 

උත්සාෙ දැරුවත් වත්සලා ඇල්හල්හ්පාල 

නවත්වන්හන් නැත. එය නවත්වන්නට ඔහුට 

පුළුවන් බව ෙැඟුහේය. �ාමරහේ ඔහු 

නින්හදන් නැගිට්ට බවට සද්දයක �හළන් ඒ 

�තාව සිතුවා හස්ම නැවතුණි.

හත්නු� දුර�තනය අතට ගත්හත් 

ෙදිසිහේ හිතට ආ සිතිවිල්ල�ටය. 

චතුමිණීහේ අං�යට ඇමතුම සම්බන්්ධ 

වනවිටම අංජනා �ාමරයට ආවාය. 

ලබන සතියට

ගෑනු අපි තමයි 
ආදරේ කරන 

පිරිමියා මතරතම 
මැරරනන 
හදනරන
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මම හත්රුම්ගත්තා මං දකින, මට හපන 

ෙැමහද්ම නිවැරදි නැති වග. 

එහෙම �තාව�ට එ� උදාෙරණයක 

කියන්නම්. මං ඕනම හ�හනකව ඉකමනින් 

විශවාස �රනවා. ඒ විශවාස කිරීම නිසා 

තව හ�හනකුට හබාහොම ්පෙසුහවන් 

මාව ්පාවිච්චි �රන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙම් 

මට ෙැමහවහල්ම ඕ� ගැන කියනවා. 

එයා අලුහතන් අඳුරගන්න මනුස්සහයකව 

විශවාස �රන්හන් අඩුම ගාහන් අවුරුදු 

දෙයකවත් ආශ්රය �රලා. එහෙම �රලත් 

මිනිස්සු අඳුනගන්න අමාරුයිනම් මං 

හ�ාහොමද එ�්පාර පිටස්තර මිනිස්සු 

විශවාස �රන්හන් කියලා එයා මහගන් 

අෙනවා. ෙැබැයි ඒ කියපු විදියට කිසිම 

හ�හනකව ඕනෑවට 

වඩා විශවාස �රන්න 

නර�යි කියන එ� 

පිළිගන්න මුලදී මම 

�ැමැති වුහේ නෑ. ඒත් 

එහෙම අනවශ්ය විදියට 

විශවාස �රපු මිනිස්සු 

නිසා ලැබුණු අමිහිරි 

අත්දැකීම්වලින් ්පස්හස් 

මම හත්රුම්ගත්තා, මට 

හනාහ්පහනන ්පැත්තක 

තවත් හ�හනකුට හපන්න 

පුළුවන් බව. 

ඒ වහේම තවත් හදයක කියන්න ඕන. 

සමෙර හවලාවට අහප නිෙතමානී�ම හෙෝ 

අහිංස��හමන් අයුතු ප්රහයෝජන ගන්න 

ෙදන මිනිස්සු ඒ අයහේ ඕනෑ එ්පා�ම් ඉෂට 

�රගන්න හිතාහගනත් අපිට ෙරි වැරදි 

හ්පන්වන්න එනවා හවන්න පුළුවන්. එහෙම 

අය ෙරි හද් වැරදි විදියට හ්පන්වලා, වැරදි 

හද් ෙරි විදියට හ්පන්වලා අපිව හනාමඟ 

යවන්නත් පුළුවන්. ඒ වහේ තැන්වලත් 

ප්රහේසම් හවන්න ඕන. 

ඇත්තටම බාහිර පුද්ගලහයෝ එක� 

ගනුහදනු �රන අවස්්ාවලට වඩා 

වැඩිහයන් හම් ගැන හිතන්න ඕන ස්වාමියා 

ො බිරිඳ සම්බන්්ධ �ාරණාවලදී. ්පවුල් 

ජීවිහත් ඇතුහේ හදන්නම �ැත්තට 

හ්පාල්ල වහේ තනි මතය� ඉඳහගන 

වැඩ �රන්න ගිහයාත් එහෙම දීහග�ට 

ආයුෂ අඩුයි. හොඳ රස්සාවක, හගයක 

හදාරක, යානවාෙන හම් හමානවා තිබුණත් 

එකිහන�ාට ඇහුම්�න් හදන්හන් නැති 

හගදර�, අහන�ාහේ මතයට ගරු �රන්හන් 

නැති හගදර�, යටෙත්්පෙත් බව කියන 

එ� දුේවල�මක විදියට දකින හගදර� 

සතුට රැහඳන්හන් නෑ කියන එ�යි මහේ 

විශවාසය. 

මම ්පවුල් ජීවිතයක ගත�රන්න 

අරහගන තාම අවුරුදු 10යි. මට 

හිහතන්හන් තාමත් මං ්පවුල් ජීවිහත්ට 

ආධුනි�යි කියලා. ඒ නිසා ්පවුල් ජීවිතය 

සාේ්� �රගන්න උ්පහදස් හදන්න මට 

පුළුවන්�මක නෑ. ෙැබැයි මට මහේ 

අත්දැකීම් හබදාගන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම් 

තමන්හේ ජීවිත �තාවලට ආහද්්ශ �රහගන 

තවත් හ�හනකුට ඒ වහේ වැරදුණු තැන 

ෙදාගන්න පුළුවන්. බිරිඳක, මවක විදියට 

හම් ලිපිහයන් මා බලාහ්පාහරාත්තු හවන 

එ�ම හද්ත් ඒ�යි. 

පුද්ගලි� සම්බන්ධතො ්ගතතත, රොජ�ොරි මටටකම ස්බඳතො ්ගතතත ක්බොක�ෝවිට අපි පුරුදුවී සිටිනකන අ්ගය කිරීමට ක�ෝ ප්රශංසො කිරීමට වඩො  ක�ෝදනො කිරීමටයි. එකේත නැතිනම මැසිවිලි නැගීමටයි. එම ස්බඳතො නිසො 
සතුටු කවනනට �ොරණො සියයක ඇතත, පසුතැකවනනට ඇති එක �ොරණොවක ක�ෝ මුල් �රක්ගන අපි �රනකන සියල්්ල අවුල් �ර්ගැනීමයි.සැමියො ද�ම ස� දරුකවෝ තිකදනො සමඟ ජපොනකේ ජීවතවන �ෂිනි මනකමන්ර 
ඇකේ ජීවිත අතදැකීම ඇසුරින අපිට කියොකදනකන විකේෂකයනම ‘පවු්ල’ නමැති සම්බන්ධතොවයට මූලි�තවය දීම ස� එය රැ�්ගැනීකම ඇති වැද්ගත�මයි. එකමනම ඕනෑම ක�ොඳ ක�ෝ නර� සිදුවීම�ටම පසු සතුට 
විය �ැකි �ොරණො පමණක ජීවිතයට එක �ර්ගැනීකමන, ්බ්ලො සිටියදී පවුල් ජීවිතය සතුටින පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියනකන සතුටින ජීවිතය දරණ ඇකේ ජීවන අතදැකීම සමුදාය මුල්�රක්ගනය.

• �ෂිණි මනකමන්ර

නියහ්පාත්හතන් �ඩන්න තිහයන හද් 

හ්පාරහවන් �්පන්න හවන තැනට 

එන�ල් හිටිහයාත් සමෙරවිට 

ජීවිහත් හගාඩක වටිනා හද්වල් අපිට 

අහිමිහවන්න පුළුවන්. හලඩක දු�ක 

සම්බන්්ධහයන් විතරක හනහවයි ්පවුල් 

ජීවිහත්ටත් ඒ �තාව අදාළයි. සමෙර පුංචි 

ප්රශනවලට �ලින්ම විසඳුම් හොයාගත්හත් 

නැත්නම් ්පවුහල් සම්බන්්ධ�ම්, ආදරය, 

විශවාසය විතරක හනහවයි එකිහන�ා 

හ�හරහි තිහයන හගෞරවය වුණත් 

නැතිහවලා යන්න පුළුවන්. 

සමෙර හවලාවට 

නිෙඬව ඉන්න ඕන 

තැන්වල සීමාවක 

නැතුව කියවන්න 

යන එහ�න් විතරක 

හනහවයි �තා �රන්න 

අවශ්යම තැන්වල 

නිෙඬව ඉන්න එහ�නුත් 

අපි ්පවුල් ජීවිත අවුල් 

�රගන්නවා. පුංචි 

අනවහබෝ්ධයක දුරදිග 

ගිහින් ඒ� දබරය�ට 

හ්පරළිලා, ්පස්හස් මො 

රේඩුවකින් ්පවුල් ජීවිත 

හද�ඩහවන අවස්්ා 

ඕනතරම් තිහයනවා. 

සමෙරවිට ඒ ෙැමහද්ම 

හවන්න හේතුහවලා 

තිහයන්හන් පුංචිම පුංචි 

වැරදි වැටහීමක. ඉතින් 

මං හම් කියන්හනත් 

එහෙම හදයක ගැන. 

ෙැමදාම වහේ මහේ 

අත්දැකීමකමයි 

හමතැනදීත් 

උදාෙරහණ�ට ගන්හන්. 

ඉස්සර හගාඩක 

හවලාවට මහේ තිබුණ 

හලාකුම වැරැද්දක 

තමයි �වුරු හමානවා කිේවත් මහේ 

මතහේම ඉන්න එ�. හමානම හේතුවක 

නිසාවත් මම මහේ මතය හවනස් �රන්න 

�ැමැති වුණු හ�හනක හනහවයි. ඒ �ාහල 

දෙම් එක� හ්පාඩි හ්පාඩි බහින්බස්වීම් 

වැඩිපුරම ඇතිවුහේ හම් හේතුව නිසා. 

දෙම් හ�ාච්චර හත්රුම් �රන්න උත්සාෙ 

�ළත් මං ෙැමහවහල්ම ‘නෑ ඒ� එහෙම 

නෑ, එයා එහෙම නෑ, ඒ� හම් විදියයි, ඒ� 

හමහෙම �රාමයි ෙරියන්හන්’ කියන මහේ 

මතහේම හිටියා. 

ඒ නිසා මට සමෙර තැන් වැරදුණා. 

ඒ වහේම සමෙර හද්වල් මගෙැරුණා. 

එහෙම මගෙැරුණ සමෙර  තැන් අදටත් 

මට ෙදාගන්න අමාරුහවලා තිහයනවා. 

ඒ අත්දැකීම නිසාම මම කියනවා, ්පවුල් 

ජීවිහත් ඇතුහේ තනි මතය� ජීවත්හවනවාට 

වඩා හදන්නහේම අදෙස්වලට ගරු 

�රන එ� ඉතාම වැදගත් කියලා. ඒ 

විදියට තමන්හේ මතය හවනස් �රන්න 

අ�මැති හ�හනකහේ චරිතය දිො හොඳට 

බැලුහවාත් හත්රුම්ගන්න පුළුවන් ඒ අය 

නිෙතමානී නෑ. තව හ�හනක හ්පන්වලා 

හදන හොඳ හෙෝ නර�ක දකින්න බැරි 

ඒ�යි. ඉතින් මහේ ගාවත් ඔය වහේ හද්වල් 

අඩු වැඩි ව්ශහයන් තිබුණා. ෙැබැයි �ාලයත් 

එක� ලැබුණු විවි්ධ අත්දැකීම්වලින් 

�ැතතට 
කපොල්්ල 
වකේ 

හිටිකයොත
දීක්ගට 

ආයුෂ අඩුයි
සම�ර කව්ලොවට අකේ 

නි�තමොනී�ම ක�ෝ අහිංස��කමන 
අයුතු ප්රකයෝජන ්ගනන �දන 

මිනිේසු ඒ අයකේ ඕනෑ එපො�ම 
ඉෂට �ර්ගනන හිතොක්ගනත අපිට 

�රි වැරදි කපනවනන එනවො 
කවනන පුළුවන.
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�ෙ� හ�ෙය� ��තය �න�න කැම� 
ෙකා�කාට� අත�ත ෙද�න ‘ධර�’ 
හැම�ම� කැම��. �ක�ෙ� ෙග�ලා 
යන කාලය තම�ෙ�ම �යලා �වයං 
��යාව� ෙව�ෙව� ෙයාදව�න කැම� 
කා�තාව�ට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන ��ධ 
දෑ �යවෙර� �යවර ෙගදර�ම හ�ග�න 
හැ� �යලා ෙද�න අ� ��ෙ� ඒක�. 
කඩ��, මැ�, ෙර�, ��ධ ආහාර, සබ� 
ඇ�� ��ධ ෙ� ��මාණය කරන ��ය 
ගැන සහ ඒවා ෙවළඳෙපාළ ෙවත ෙයා� 
කරන ආකාරය ගැන ෙ� �� මාලාව හරහා 
ඔබව දැ�ව� කරනවා.

අත�ම නිර්මොණ �ල්පිනී
��පා 
අ�බල�ෙගාඩෙ�

පියවර 2
�ට්ටු �රන හරද්ද දිග අඟල් 10 ්පළල 

අඟල් 10 හවන්න �්පාගන්න. ඒ වහේ හරදි 

හ�ාටස් හද�ක ෙදාගන්න. �්පාගන්නහ�ාට 

ොේට්, චතුරස්ර, හ�ාළ, මල් ඔය ඕන 

ෙැඩය�ට �්පාගන්න පුළුවන්.

�ට්ටු �රපු හරදි හද� මැදට ්පැඩින් 

�ෑල්ලක තියලා වහට්ට ්පයිපින් �රගන්න. 

එල්ලන්න ලූප එ�ක දාගන්න .

හ්පාට් හෙෝල්ඩේ එ�ක ප්රමිතිය සෙ 

නිේමාණ�ලීත්වය අනුව රුපියල් 250 

ඉඳලා අහලවි �රන්න පුළුවන්. හම් ගැන 

තවත් විස්තර දැගන්න අවශ්ය නම් 

0777760400 අං�යට �තා �රන්න.

සත්පුරුෂහයෝ ඔවුහනාවුන් බිඳුණාහුද 

වො සමඟියට ්පැමිහණති, 

අ�ණහයෝ මැටි බඳුන් බිහඳන්නාක 

හමන් ඔවුහනාවුන් බිහඳති, නැවත සමගියට 

හනා්පැමිහණති.

ඔය �පිට�හේ බුද්්ධ හද්්ශනාවක. 

මැටි බඳුනක බිඳුණයින් ්පස්හස් ආහේ ො 

�රන්න බැෙැ වහේ නුවණ අඩු මිනිස්සු 

අතර ඇතිහවන හනාහොඳ හනෝක�ාඩු 

ආහේ ්පාහින්ට බැෙැ කියන එ� හනාවැ ඔය 

කියන්හන්. නුවණ අඩු මිනිස්සු නම් අමනා්ප 

වුණත් �මක නැතයි කියමුහ�ෝ. ඒත් ඉතින් 

වළං බිහඳන එ�?

ඉස්සර හගවල්වල දැන් වහේ 

හනාන්ස්ටික භාජන තිබුහේ නැෙැහන්. 

ෙැම හගදර�ම තිබහබ මැටි ඇතිලි. 

මැටි ෙට්ටිහේ ඉහදන හොද්දට ගෙන්න 

�යිේස්ටාේ හොහටල්වලටත් බැෙැ හනාවෑ.

රස්හනට තිහයන මැටි ෙට්ටි බිඳින්හන් 

නැතිව හරදි �ෑල්ලකින් අල්ලලා දර�හවන් 

තියන සාස්තහේ අම්මලා, ආත්තම්මලා 

දන්නවා. ෙැබැයි උන්දැලාහගත් අත් එහෙ 

පියවර 1
හරදි �ෑලි ටි� �ැමති විදියට �ට්ටු �රන්න.

වළං ��න 
නරක ළම� 
ෙහම ෙනාෙව� අ�

හමහෙ හනාවුණු හවලාවල් නැතිව හනහම් 

කියලයි ආත්තම්මා කියන්හන්.

ෙැබැයි රස්හන ෙට්ටි, මුට්ටි, භාජන 

අල්ලන්න දැන් උන්දැලා නම් බය නැෙැ. 

හමා�ද දැන් �ාහල් හ�ායි හගදරත් 

ඒ වැහ�ට ෙදාපු හ්පාට් හෙෝල්ඩේස් 

තිහයනවාහන්.

ඒ විතරක හනහමයි මුළුතැන්හගයි 

අලං�ාහරටත් සමෙරු හමේවා එල්ලනවා. 

ඉතින් ස්වයං රැකියාවක විදියට හ්පාට් 

හෙෝල්ඩේස් ෙදන ෙැටි අද බලමු.

ඊජිපතුව, හමසහ්පාහත්මියාව, �නය, 

ඇනහටාලියාව වහේ රටවලින් තමයි 

මුලින්ම ආොර උයන භාජන ෙදලා 

තිහයන්හන්. ඒ �ට අවුරුදු 20000�ටත් 

�ලින්ලු. සරලව කියනවා නම් මිනිො 

�ලාචාර හවච්චි දවස්වල ඉඳලා බඳුන් 

ෙදන වැහ� �රලා තිහයනවා. මිනිස්සු 

මුල්ම භාජහන් ෙැදුහේ අලි අඩියකින් 

කියලත් කියනවා.

ඔන්න මැටි හ්පාළව� අලි ්පාද සටෙනක 

තිහයනවා දැ�පු ඓතිොසි� මානවයා ඒ� 

සියුම්වට ගලවලා වතුර පුරවලා අලයක 

දාලා ගින්දරට ඇල්ලුවලු. ගින්න නිසා ටි� 

හවලාව�ට ්පස්හස් මැටි අලි �කුල අමුතු 

්පැෙැය�ට ෙැරුණලු. පිච්�වයින් ්පස්හස් 

හොඳ ෙයියකුත් ලැබුණු නිසා මිනිස්සු 

ඒ� �ල් තියාහගන ්පාවිච්චි �ළාලු. ඔය 

විදියට භාජන ්පාවිච්චි �රන්න ගත්තු 

�ාහල් ඉඳලාම හ්පාට් හෙෝල්ඩේසුත් ්පාවිච්චි 

�ළාලු. ඒ �ාහල් අය හ්පාට් හෙෝල්ඩේස් 

විදියට ්පාවිච්චි �රලා තිහයන්හන් හ�ෝටු 

�ෑලි. ්පස්හස් ලී හ�ාකු ්පාවිච්චි �රලා. 

�සිහේ �ැණීම්වලින් උණුසුම් භාජන 

අල්ලන්න ්පාවිච්චි �රපු හ�ාකු ෙම්බහවලා 

තිහයනවා.

අපි දැන් ්පාවිච්චි �රන හරදිවලින් 

ෙදන හ්පාට් හෙෝල්ඩේස් ෙදලා තිහයන්හන් 

18 වැනි සියවහස්දි. ඊට්පස්හස් යුහරෝ්පහේ 

ෙැම හගදර�ම හම් හ්පාට් හෙෝල්ඩේස් 

්පාවිච්චි �රන්න අරන්. නත්තල් උත්සවහේ 

සැරසිල්ලක විදියටත් ඒ අය හම් අයිතමය 

්පාවිච්චි �රනවා.

ලං�ාහේ අහප හගවල්වලත් හගාඩක 

අය හරදිවලින් ෙදාපු හ්පාට් හෙෝල්ඩේස් 

්පාවිච්චි �රනවා. ඒ නිසා ලස්සනට 

නිේමා�ලීව ෙැදුහවාත් ඉල්ලුමක ෙදාගන්න 

අමාරු නැෙැ.

අනි� මුදලක ආහයෝජන හනා�ර 

්පටන්ගන්න පුළුවන් ස්වයං රැකියා ගැනත් 

කී්පහදහනකම අෙලා තිබුණා. හම් වැහ� 

්පටන්ගන්නත් එහෙම හලාකු මුදලක අවශ්ය 

නැෙැ. හගදර ්පාවිච්චි �රලා අයින් �රපු 

ඇඳුම් හම්�ට ්පාවිච්චි �රන්න පුළුවන්. 

හවළඳ �ලා්පවලින් නැත්තම් ඇඳුම් 

නිේමාණය �රන තැන්වල අෙ� දාන හරදි, 

්පැඩින් �ෑලි හනාමිහල්ම ගන්න පුළුවන්.

වේණ කිහි්පය� හරදි �ෑලිවලට 

අමතරව �තුරක, මෙන මැ�මක නැත්තම් 

ඉඳි�ටු, �ල්, ්පැඩින් �ෑලි කිහි්පයක 

හොයාගන්න.
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තරඟය�ට 
�ලින 
දවකේ ඇඟ 
ක�ෝදනනවත 
්බෑ. ඒ කදවල් 
නිසොම මට 
කම �ඩොව 
එපොවු� 
කව්ලොව�ත 
ති�ණො

• රුවන එේ.කසනවිරතන

ක�ොේඩය හ�ාටට �්පා, 

පුම්බාගත් මස්පි� 

සහිත අත්හගාබ 

ප්රදේ්ශනය �රන ්පාසල් සිසුවිය�හේ 

ඡායා�්ප කී්පයක ්පසුගියදා සමාජ මාධ්හේ 

සංසරණය විය. සුදු ඇඳුමින් සැරි මුව 

ෙසරැල්ල නිසාම හම් දියණිය සමඟ ටි�ක 

�තාබෙ �රන්නට අ්පටද සිත් විය. 

“මං ඉ�ෙකාෙල� �ඩාව� ��යට 
���� කළා. ඒකට ෙහාඳ ශ�ර 
ෙයා�තාවය� �ෙය�න ඕෙ�. ඒ ගැන 
�තල� �� එකකට �ෙ�. එතැන� මං 
දැ�කා �� එකට එන අයෙ� ඇඟව�. 
ඉ�� ගෑ� ළමෙය� �ණ� මට� ඒ වෙ� 
�� ඇඟ� හ�ග�න ආස ��ණා.”

ඒ ඉෙත කී දියණියයි. ඇය හමවර 

ගාල්ල ගිංහතාට මො වි�ාලහයන් උසස් 

හ්පළ විභාගයට මුහුණ දුන් 19 ෙැවිරිදි 

හ�ෞ්ශ�ා හවාෂානි ය.

“��� ආසාවට ඇඟ හ�ග�තට 
ප�ෙ� මට ��ණා කායව�ධන �ඩාවට 
ෙයා�ෙව�න. මං ඒක �� එෙ� ෙකා�ට 
��වා. ප�ෙ� එයා ��වා ආ��ක��ට 
‘Mr.Novise Women Physique’ �යලා 
තරඟය� �ෙයනවා අ� එෙහන� 
ඒකට ඉ��ප�ෙවලා බල� �යලා. 2021 
අ���ෙ� තම� ඒක ��ෙ�.”

එම තරඟහයන් ඇය හදවැනි 

තැනට ්පත්වූවාය. තමා මුහුණදුන් මුල්ම 

තරඟහයන්ම එවන් ජයග්රෙණයක හිමිවීමත් 

සමඟ �ායවේ්ධන �ඩාව හවනුහවන් ඇයට 

ති� ආසාව වැඩි  වූ බවයි ඇය ්පැවසුහේ.

“ඊට්පස්හස් මං ්පහුගිය අවුරුද්හද් 

තිබුණු විවෘත ‘Mr.Sri Lanka 2022’ 

තරඟයට ඉදිරි්පත් වුණා. ඒ තරඟය 

නිහයෝජනය �රපු ළාබාලම �ඩි�ාව වුහේ 

මං. ෙැබැයි මට පුළුවන් වුණා ඒ තරඟහයන් 

ලං�ාහවන්ම ෙයවැනි තැනට එන්න. ඒ� 

මං ලබපු හලාකු ජයග්රෙණයක”

ගාල්ල, ගිංහතාට ප්රහද්්ශහේ ්පදිංචි 

හ�ෞ්ශ�ාට මව සෙ පියා ෙැරුණුහ�ාට 

සිටින්හන් අක�ලා හදහදහනකි. සුකුමාල 

ගැෙැනු ළමුන් අතහේ වඩා ්ශකතිමත් 

්ශරීරය�ට හිමි�ම් කියන හ�ෞ්ශ�ා 

නිසැ�වම ්පාසල තුළ �ැපී හ්පහනන 

චරිතයක වන්නට ඇත. අ�න්හේ 

අව්ධානයද වැඩිපුර ලැබුණු බවට සැ� 

නැත. ඉතින් අපි ඒ ගැනද ඇහගන් 

ඇසුහවමු. 

“ඉස්හ�ෝහල් ගෑනු ළමයි නම් මං 

දැක�ම කියනවා මරු ඇඟක ඔයාට 

තිහයන්හන්, අපිත් ජිම් එක�න් යන්නහ�ෝ 

කියලා. පිරිමි ළමයිනුත් කියනවා මාර 

ඇඟක ඔයාට තිහයන්හන් කියලා. සුදු ගවුම 

ඇඳලා ්පාහේ යද්දි වුණත් හගාඩාක අය 

මහේ දිො අව්ධාහනන් බලනවා. හගාඩාක 

හවලාවට පිරිමි ළමයි තමයි. ඒ හවලාවට 

ඉතින් ආඩම්බර හිහතනවා.”

නමුත් ඒ ්පැසසුම් ලබන්නට ඇයට 

හබාහෙෝ හද් �ැ්ප�රන්නට සිදුවිය. 

“�ායවේ්ධන �ඩාව �රද්දි හගාඩාක 

�ැ්පකිරීම් �රන්න හවනවා. විහශෂහයන්ම 

තරඟය�ට සූදානම් හවද්දි ඒ �ැ්පකිරීම් 

ඉෙළයි. හ�ාච්චර ආස වුණත් දකින 

දකින �ෑම �න්න බෑ. පිටි �ෑම �න්න 

බෑ. �ම හබාන්න බෑ. තරඟය හෙට කියලා 

අඩුතරමින් වතුරවත් හබාන්න බෑ. හසෝඩා 

ටි�කින් හතාල හතමාගන්න විතරයි 

හදන්හන්. තරඟය�ට �ලින් දවහස් ඇඟ 

හෙෝදන්නවත් බෑ. ඒ �ැ්පකිරීම් නිසාම මට 

හම් �ඩාව එ්පාවුණු හවලාවලුත් තිබුණා. ඒ 

හවලාවට මං �හේ මහේ ඇඟ දිො බලලා 

ආහයත් ආසාව වැඩි�රගත්ත එ�.”

‘නං� ඔයොක්ග 
ඇඟනම 
මොරයි’ කිය්ලො 
පිරිමි ළමයි 
කියනවො 

‘නං� ඔයොක්ග 

 කිය්ලො 

පිහිනුම් �ඩාව නිසා �ායවේ්ධන 

�ඩාවට ්පැමිණි හ�ෞ්ශ�ා හම් වනවිට 

පිහිනුම් �ඩාවට සමු දී ඇත. නමුත් ඒ තුළින් 

ඇය ලබාහගන ඇති ජයග්රෙණ හදස බලද්දී 

අනාගතහේදී අහප රටට ජයග්රෙණ රැසකම 

උරුම�ර හදන්නට සිටි දකෂ පිහිනුම් 

�ඩි�ාවක අහිමි වූවාහදෝ යන සැ�යද 

අපිට හනාතිබුණාම හනාහේ. 

“මං �ට�ටම 2018 සහ 2019 �යන 
අ��� ෙදෙ�ම සැත�� ෙදෙ� ග���ස 
��� ���� තරඟෙ� පළවැ�යා �ණා. 
එතෙකාට 2018 අ���ෙ� �ං�ෙරා�� 
ජල �ඩා සමාජය ��� සං�ධානය 
කර� �ෙලා�ට� 10 �වෘත ��� ���� 
තරඟෙය� ලංකාෙව�ම ෙදවැ� �ථානය 
�නාග�තා. එතෙකාට මට වයස අ��� 
14�. එ� නැවෙත�ෙ� නැ�ව පැය ෙදක� 
�නා� 53�� වැ�ලව�ත, ෙද�වල, 
ග���ස ��ෙ� �ෙලා�ට� 10� එක�ගට 
��වා. ඊට අමතරව ප��ය අ���වල 
ජා�ක මහා �ඩා උෙළෙ� ���� 
අංශෙය� සම�ත ලංකා ජයග්රහණ පවා 
අර� �ෙයනවා.”

ක�ෟශ�ො කවොෂොනි

හම් අතර ්පසුගිය වසහේදී ඇය 

පිහිනුම් �ඩාවට සමුදී ඇත්හත්ද සුවිහශ� 

ජයග්රෙණකින් අනතුරුවය.

“්පාසල් මට්ටමින් ්පවත්වපු ‘Sri Lanka 

School Swimming Championship 2022’ 

තරඟාවලිහේ 20න් ්පෙළ බාලි�ා �ටේ 

100 නිදෙස් ආර ඉසේහවන් ්පළවැනි තැන 

ගත්තා. �ටේ 50 නිදෙස් ආර ඉසේහවනුත් 

්පළවැනියා වුණා. ඒ එක�ම �ටේ 50 

සමනල ආර ඉසේහවන් තුන්වැනි තැන 

දිනාගන්න මට පුළුවන් වුණා.”

හමකී සියලු ජයග්රෙණවලට මුල 

හ�ෞ්ශ�ාහේ ආදරණීය පියාය. ඇය 

්පැවසූ ආ�ාරයට වයස අවුරුදු හදහක 

සිටම ඇයට පිහිනන්නට උගන්වා ඇත්හත් 

ඔහුය. ඒ නිවස ස�්පහේ ඇති ගිං ගහ�ය.

“ඉ�සර අ� �ං ගඟට නා�න �යාම 
මම� අ�කලා ෙද�න� අ�මා ෙර� 
ෙහාදනක� �නනවා. ඒ� මට හ�යට 
�න�න බෑ. ප�ෙ� තා�තා තම� මට 
�න�න ඉගැ��ෙ�. ඒ මං �ෙලනවට 
�� ෙපා� ෙග� ෙදක� ල�වක ගැට 
ගහලා මෙ� බඩ ය�� �ලා එයාෙ� අත 
උඩ �යාෙගන. �ක දවස�� මං වැෙ� 
අ�ලග�තා. ඊටප�ෙ� �ස�ත ස�, 
ජය�ත ස� සහ ෙරාශා� ��� �යන 
ස�ලා යටෙ� මං ඒක �ඩාව� ��යට 
කළා. දැ� න� ��ම බය� නැ�ව ගෙ� 
��ෙ� පවා ඕනම ගැ�ර� �ෙයන 
තැනක �න�න ��ව�.”

�ායවේ්ධන �ඩාහවන් ගමනක 

යන්නට සිතා පිහිනීමට සමුදුන් හ�ෞ්ශ�ා 

දැන් තමාටම කියා ඉලක�යක තනාහගන 

තිහබ. ඒ හලෝ�හේ හොඳම �ායවේ්ධන 

�රිය බවට ්පත්වීමටයි. ඒ හවනුහවන් 

ඇය පුහුණු �රන්හන් �ායවේ්ධන �ඩාව 

තුළින්ම ලං�ාවට අ�මානයක හගන ආ 

�ායවේ්ධන �ඩ� ෙේෂ � පීරිස් විසිනි.

�ැ්පවීම ඇත්නම් වයස යනු 

ඉලක�මක ්පමණි. හ�ෞ්ශ�ා දියණියද 

ඊට හොඳ උදාෙරණයකි. ඉතින් ඈ ්පතන 

්පරිදිම ලං�ාහේ නම ජා�න්තරයට 

හගනයන්නට ඇයට සුබ ්පතමින් අපි 

ඇයට සමුදුන්හනමු.
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ෙව�න 
ඔයා මෙ�
නා�ලතා ම�� ෙම�ට මල� ෙනාමැ� ෙලාෙ�
උඩවැ�යා ම�� ල�� ෙමමා අමා �ෙ�

��න නැ�ව �� අරෙගන ��ෙන දැෙවන ෙලාෙ�
ෙ�ම ��න සං�ඳ � ග�ල ඔබ� මෙ�

�ය ම��ට තරඟ නැ� �ය කැළෙඹන ෙලාෙ�
�පාසයට ෙබා�න �ෙයන �ය ��ව� මෙ�

මදනල මහ ෙ�ඝය � �ම වනසන ෙලාෙ�
ගත සනහන ��� �ළඟ ෙව�න ඔයා මෙ�

දහ� ගණ� ෙයෟව�ය� ඇෙ� හැෙපන ෙලාෙ�
මට හ�යන ෙ�ම කැ�ළ ෙව�න ඔයා මෙ�

�.�.අ�ර වික�කසෝම
�න්ග�

අමනු�සරයා
ආදරය

ක�ණාව අය���
හඬනවා මව�
බ� නැව�ෙ�

�යැෙද�නට ෙපර
��ෙව�� ද�ව�ෙන 

නැහැ
හරසර

සැ�දෑ සෙ�
ත�ෙවලා පබාව�ය�

බ� නැව�ෙ�
ආදරය ෙප�ව�න
���� ෙපාර...

දයොනනද 
කපොනනමකපරුම

අහමි රසරනහස
��තෙ� ��� �ව �ඹෙග�  ලැ�ව
ෙකෙලසක ���නද �ඹ මා ළඟ  නැ�ව
��� ෙදෙදන ෙව�ව�නට ෙනාම  පැ�ව
�ඹෙ� �වඳ ඇත තාම� මා  ස�ව

ත�� හදට �ෙඹ ආදර වද�  ෙපළ
�� �� ස�ට මා ලැ� කළ ෙනාහැක  �ල
�� සඳ �රණ �පග� ඒ ���  �ල
��න �ෙ� න� ඒ ගැන �මද  පල

මගෙතාට යෙනන �ට මෙග ෙසෙනහස  බැ�ද
�යැ�� �ලස රස �ව � මක  ර�ද
�ඹෙ� �වට මා හද �ය මන  න�ද
අමතක කර�ෙ� එය මම ෙකෙල  ��ද

ෙදවැෙ� �� නාම� ෙප� පලස  �ෙ�
කලය� �ෙගන මදහස පා �ය�  අෙ�
�යද�න� �ණා �� එය ෙනතට  මෙ�
ආෙය� එය ද��ෙ� ෙකෙලසකද  නෙ�

හද �� නැෙග� මෙග ෙසෙනහස  වැ�කමට 
�දන� හර� � හැ� �� අෙප  ෙපමට
ව��ය උ��ම� සැඩ �� ��  අවට
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fydrK - b<sU
iy yxje,af,a iaj¾Kmd,s 
jeäysá ksjdihkag iy 

mdÿlafla ksu,d úl%uisxy 
jeäysá ksjdihg

ukao udkisl" udkisl
w|" f.d¿" ìysß iy

tla;eka jQ ldka;d msßñ
whj¿ka n|jd .efka'

076- 965 6827
011- 219 7652

fld<U Èia;%slalfha .eyeKq ,uqka fo;=ka fofkl= 
muKla isák ish¨u myiqlï imsß fjku ldur 
kdk ldur iys;j by,u ;;ajfha .eyeKq <ud 

ksjdihlg jhi wjq' 58 wvq újdyl jQ 
orejkaf.ka oekg mQ¾Kj ksoyiaj isák

^;kslv wkjYHhs& pß;j;a orejkag i,lk 
lreKdjka; kSfrda.S fn!oaO fiaúldjka jydu 
n|jd .efka' fiajd m,mqreoao wjYH fkdfõ'

jev t;rï fkdue;s w;r ksoyfia
fiajh l, yelsh'

jegqm udislj re' ;sia oyihs' ^30"000$-&

wkqYdil ysñmdKka úuikak'
071-866 0508 $ 076-523 1641

fírd§ jeä ñ,g ñ,§ .kq ,efí'

076 101 88 53
lerÜ 22 i|yd by, ñ,la

Tn W.ia ;enQ wdh;khg meñK
r;a;rx

SL PRO
M

O

W.ia ;enQ

අං� 91,  විහේරාම මාවත,  හ�ාළඹ 07. දුර�්න 0115 200 900

හබදාෙැරීහම් අං්ශය  0112 127204

දැන්වීම් අං්ශය 

0112672601, 0112672603, 0761393811

 �ැකස්  0112 673 451  

පුවත පත
නිවසටම ක්ගනවෝගනන 
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Tn W.ia ;enQ wdh;khg meñK
r;a;rx
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M
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W.ia ;enQ

fld<U Èia;%slalfha .eyeKq ,uqka fo;=ka fofkl= 
muKla isák ish¨u myiqlï imsß fjku ldur 
kdk ldur iys;j by,u ;;ajfha .eyeKq <ud 

ksjdihlg jhi wjq' 58 wvq újdyl jQ 
orejkaf.ka oekg mQ¾Kj ksoyiaj isák

^;kslv wkjYHhs& pß;j;a orejkag i,lk 
lreKdjka; kSfrda.S fn!oaO fiaúldjka jydu 
n|jd .efka' fiajd m,mqreoao wjYH fkdfõ'

jev t;rï fkdue;s w;r ksoyfia
fiajh l, yelsh'

jegqm udislj re' ;sia oyihs' ^30"000$-&

wkqYdil ysñmdKka úuikak'
071-866 0508 $ 076-523 1641
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u|ireNj lshkafka l=ulao@
fuu m%Yakh wioa§u fndfyda fokl=g 
u|irenj lshkafka f,vla@ fïl 
Wmam;a;sfhkau we;sjk ;;a;ajhla@ 

wd§ jYfhka iDKd;aul woyila 
;uhs we;sfjkafk' kuq;a fuu ;;ajh 
iïnkaOfhka woyia olajñka uyr.u 
úIa u|ire frdayf,a wOHlaI ffjoH 
fy<rejka myka l=udr uy;d m%ldY 
lr isáfha u|ireNdjh lshkafka 
frda.S ;;a;ajhla fkdjk njhs' 
tfykï fï ;;a;ajh l=ulao@ fndfyda 
úg wfma udkisl l%shdldß;ajh ksid 
we;sjk ;;a;ajhla úÈyg ;uhs fï 
u|irenj lshk ;;a;ajhg wmj 
m;ajkafka'

u|ireNj lshkafka wfma Ôú; ld,h 
;=< mj;skaklao@

idudkHfhka mila jqK;a ksire jk 
ld,hla tkjd' tal úúO fya;+ka ksid 
isÿfjkak mq¿jka' kuq;a ta i|yd 
wjYH fmdfydr wdÈh fh§fuka wmsg 
kej;;a tu mfikau ire M,odjla 
ks¾udKh lr .ekSug yelsfjk nj 
wms w;aoelSfukau okakd fohla' ta 
jf.a ;uhs u|irenj lshkafka' úúO 

fya;+ka ksid wfma YÍrfha 
isÿjk fjkiaùï ksid 

we;sjk fuu ;;a;ajh ksjerÈ 
WmfoaYkh" u.fmkaùu iy l%ufõo 
Tiafia kej; m%lD;s ;;a;ajhg 
f.ktafï yelshdj mj;skjd' fï 
i|yd uQ,sl jYfhka wjYH jkafka 
Tn kejrÈ ia:dkh lrd fhduqùu 
mu‚'

Wish Fertility Hospital lshkafka 
l=ulao@

,xldfõ muKla fkdfõ wdishdfõu 
u`oireNdjh i|yd m%;sldr lsÍug 
bÈlr we;s úYd,;u frday, ke;akï 
m%;sldr uOHia:dkh ;uhs Wish 
Fertility Hospital lshkafk' j¾. wä 
65"000l N+ñhl bÈlr we;s fï 
frday, ;Ügq y;lska iukaú; fjkjd 
jf.au u`oireNdjh i|yd jk oekg 
f,dalfha l%shd;aul jk m%;sldr l%u 
ish,a,lau fuu uOHia:dkfha 
isÿlsÍu;a iqúfYaIS lreKls' fuhg 
wu;rj j¾. wä 18"000l 
úYd,;ajhlska hq;= Y,Hd.dr 
ixlS¾Khlskao iukaú; fuh 
wdishdfõ we;s úYd, IVF Y,Hd.dr 
ixlS¾Kh jk w;r w;r fuys 
m<mqreÿ fukau mqyqKqj ,;a l,, 
úfYaI{hka /ilf.ka iukaú; 
ùuo ;j;a iqúfYaI lreKls'  

zzwo fjkfldg orejka fkdue;s lñka 
úYd, msßila fõokdjg m;afjkjd 
uu w;aoel,d ;sfnkjd' jf.au ta 
.eg¨ ksid ;ukaf.a Ôú;h mjd 
úkdY lr .ekSug Tjqka fhduqfjkjd' 
fï ;;a;ajh we;a;gu we;s fkdúh 
hq;= ;;a;ajhla' fudlo uu tfyu 
lshkafka fïl b;d myiqfjka 

úi|d.ekSfï yelshdj f,dalfha 
mj;sk ksid' kuq;a wjdikdjlg wfma 
iudcfha fndfyda fokl=g fï 
iïnkaOfhka wjfndaOhla we;af;a 
keye' fï ksid fï ;;a;ajh mjq, iy 
iudch ;=< ne?reï ;;ajhla 
we;slr ;sfnkjd' fï ;;a;ajh 
fjkia lsÍfï wjYH;djh ug §¾> 
ld,hla mqrd ;snqkd' ta fjkqfjka uu 
úúO ld¾hhka l<d' tys ;j;a tl 
m%;sM,hla úÈyg ;uhs uu 
u|ireNdjh fjkqfjka m%;sldr lsÍu 
i|yd Wish Fertility Hospital tl 
ks¾udKh lsÍug fhduqjqfKa 
zzhkqfjka frdayf,a wOHlaI ffjoH 
fy<rejka myka l=udr uy;d fuu 
úYañ; m%;sldr uOHia:dkh ks¾udKh 
lsÍfï wruqK wm iu. m%ldY 
lf<ah' 

Wish m%;sldr uOHia:dkfha 
úfYaI;ajh 

frday,lg tyd .sh m%;sldr 
uOHia:dkhla úÈyg ;uhs wmg fuu 
Wish m%;sldr uOHia:dkh oelaúh 
yelsh' fuys§ uQ,sl jYfhka 
meñfKk whf.a udkisl ;;a;ajh 
iïnkaOfhka jeä wjOdkhla fhduq 
lrñka fuu uOHia:dkh mjd bÈlr 
;sîu úfYaI;ajhls' fï iïnkaOfhka 
woyia olajñka ffjoH fy<rejka 
myka l=udr uy;d m%ldY lr isáfha" 
zzwfma wdh;khg meñfKk 
yeufokdu jf.a udkisl mSvkhlg 
,lafj,d ;uhs tkafka' t;k§ ug 
wjYH jqfKa wfma wdh;khg 
we;=¿ùfï§ u Tjqkaf.a tu udkisl 
;;a;ajh fjkia lsÍughs' t;k§ uu 
Wish m%;sldr uOHia:dkhg we;=¿ 
ùfï§ ;re mka;sfha fydag,hlg 
we;=¿ùfï§ w;ajk w;aoelSula 
Tjqkag ,ndfokak ;SrKh l<d' 
t;k§ we;sjk wdl¾IKhla tlal 
Tjqkf.a udkisl ;;ajh fjkia 
ùulg jf.au m%;sldr uOHia:dkhlg 

meñfKkafka lshk yeÕSu;a bj;a 
lrkjd' óg wu;rj fï 
uOHia:dkfha nqÿrcdKka jykafiaf.a 
iy wx.=,sud, uy ry;ka 
jykafiaf.a Od;= ;ekam;a lr wms 
Èkm;d mQcdjka mjd mj;ajkjd' ta 
wdYs¾jdoh;a tlalu ;uhs fï 

ia:dkhg ish¨ fokdu meñfKkafka' 
fï ksid wdOHd;añl mßirhla 
ieliSu ;=<ska wms ta wfh.a udkisl 
;;ajh ksrjq,a lrkjd jf.au thg 
Yla;shla ,nd§ug;a lghq;= lrkjd' 

ta jf.au fuu wjldYh ;=< ;ukaf.a 
leue;a; wkqj Ñ;%mg" lshùug 
fmd;am;a jf.au ì,shâ jeks l%Svd 
mjd lsÍfï wjldYh ilid 
;sfnkjd' óg wu;rj iEu i;s 
wka;fha Èklu Ñ;%mg m%o¾Ykh 
lsÍu jf.au fpf,da iy mshdfkda 
ix.S; ixOHdjka ixúOdkh lrkjd' 
thska fjkiau w;aoelSula ,ndfoñka 
iEu fokdgu w¨;a w;aoelsula 
,ndfokjd'zz

VIP myiqlï

iudcfha iqúfYaIS wh fjkqfjka fuu 
m%;sldr uOHia:dkh ;=<ska ,nd § 
we;s iqúfYaI meflachla f,i fuh 
y÷kajd Èh yelsh' fuys§ 
ryiHNdjh Wmßu whqßka iqrlsñka 
jdykh keje;=ï ia:kdfha isg 
fjku úÿ,s fidamdk Tiafia úfYaI 

VIP m%;sldr ldur fj; msúiSfï 
yelshdj we;' w;s kùk myiqlï 
iys;j ks¾udKh lr we;s fuu 
ldur" ish¨u m%;sldr iy 
mÍlaIK myiqlï iys;j 
ks¾udKh lr ;sîu;a 
úfYaI;ajhls' ;jo 
Tfí jákd ld,hg 
iq/flñka úkdä 15la 
jeks flá ld,hla 
;=< ish¨u m%;sldr 
ld¾hhka isÿlr 
.ekSfï miqìu o fuys 
ilid ;sîu iqúfYaI 
lreKls' 

úfYaI{ fiajdjka
uoirenj hkq frda.hla fkdjk 
nj Tng fuu ia:dkh fj; 
msúiSfuka mila lr .; yels jkafka 
tu ia:dkfhka ,enQ id¾:l m%;sM,h 
oEiska oel .ekSfuks' wo jk úg 
8500lg jeä fouõmshkaf.a ore ÿl 
ksjd,ñka orejka tu m%udKhg;a 
jeäfhka fuf,djg taug wjia:dj 

,nd § we;s fuu iqúfYaIS m%;sldr 
uOHia:dkh f,dalfha w;s kùk;u 
myiqlï iy úfYaI{ fiajdjka 
/ila iu.ska ks¾udKh lr ;sîuo 
iqúfYaI lreKls' úfYaIfhka 
udkisl Wmldr iy WmfoaYk" 
m%;sldr iïnkaOfhka oekqj;a lsÍu 
jf.au fuu l%shdj,sh iïnkaOfhka 
mj;sk kS;s l%ufõo iïnkaOfhka 
Tnj oekqj;a lsÍu i|yd iqúfYaI 
ks,OdÍka /ilau fuu m%;sldr 
uOHia:dkh ;=< mQ¾Kld,Sk fiajdfõ 
ksr;j we;' fuys§ WmfoaYk fiajd" 
ialEka mÍlaIK" IUI/IUTPI/IPI  
mÍlaIK" l,, ;ekam;a lsÍu we;=¨ 
ish¨u ie;alï ld¾hhka ffjoH 
fy<rejka myka l=udr uy;df.a 
uQ,sl;ajfhka isÿlsÍuo iqúfYaI fõ' 

orejka wfmalaIdfjka isák Tng 
;udf.au orefjl= ish l=i ;=< fyda 

fjk;a wfhl=f.a .enl fyda w;s 
kùk ;dlaIKh Tiafia l,, 

;ekam;a lsÍu jeks Tng 
.e<fmk l%ufõohla 

Tiafia ìysl< yels 
w;r" ta i|yd jk 
id¾:l odhl 
Y%l%dKq iy äïn 
fukau l,, 
nexl= o ia:dmkh 
lr we;' úksúo 
núka hq;=j 
kS;Hdkql+, whqßka 

Tng Tfí ore 
isyskh h:d¾:lhla 

lsÍug wjYH miqìñ 
fuu wdh;kh u.ska i,id 

§ we;s w;r" ta i|yd jk mQ¾K 
u.fmkaùug fuu wdh;kh u.ska 
imhkq ,nhs' 

cd;Hka;r jYfhkao buy;a 
lS¾;shla w;am;a lrf.k we;s fuu 
Wish Fertility m%;sldr uOHia:dkh 
,xldjg lS¾;shla w;alr foñka 

,dxlsh b;sydifha m<uq jrg f,dal 
u|ireNdjh 
iïnkaOfhka jk 
cd;Hka;r 
iïfï,kh fuu 
m%;sldr 
uOHia:dkfha 
meje;aùug 
lghq;= fhdod 
we;' fuys 
we;s w;s kùk 
iïuka;%KYd,d 
myiqlï iy 
Y,Hd.dr 
myiqlï 
fujeks 
iïfï,khla 
meje;aùug ukd 
mßirhla ks¾udKh 
lr § we;s w;r" 
tjeks cd;Hka;r 
uÜgfï m%;sldr 
uOHia:dkhl b;d wdl¾IŒh ñ, 
.Kka hgf;a m%;sldr ,nd .ekSug 
Tngo wjia:dj ysñj ;sîuo 
iekiqïodhl ;;a;ajhls'

 w;s kùk myiqlï 
iys;j ks¾udKh lr we;s fuu 
ldur" ish¨u m%;sldr iy 
mÍlaIK myiqlï iys;j 

.ekSfï miqìu o fuys 

uoirenj hkq frda.hla fkdjk 

kùk ;dlaIKh Tiafia l,, 
;ekam;a lsÍu jeks Tng 

.e<fmk l%ufõohla 
Tiafia ìysl< yels 
w;r" ta i|yd jk 
id¾:l odhl 
Y%l%dKq iy äïn 
fukau l,, 
nexl= o ia:dmkh 
lr we;' úksúo 
núka hq;=j 
kS;Hdkql+, whqßka 

Tng Tfí ore 
isyskh h:d¾:lhla 

lsÍug wjYH miqìñ 
fuu wdh;kh u.ska i,id 

§ we;s w;r" ta i|yd jk mQ¾K 

ffjoH fy<rejka myka l=udr uy;d
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u|ireNdjh 
iïnkaOfhka jk 

iïfï,kh fuu 

uOHia:dkfha 

lghq;= fhdod 

we;s w;s kùk 
iïuka;%KYd,d 
myiqlï iy 

iïfï,khla 
meje;aùug ukd 
mßirhla ks¾udKh 
lr § we;s w;r" 
tjeks cd;Hka;r 
uÜgfï m%;sldr 
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