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�ෙරඑ�ය ්ෙත හැඩකළ 
ශ�නද්රා සැ්්ාන 

මනාලියන දැ�ම

නුව�එළිය ්ශකීන්රා සැර�ෝන 

අධිපතිනී නදී්ශානි නානායක්කා� 

විසින ඉදිරිපත ක�න �්ද 

මනාලියන ්දැක්මක් පසුගිය 23 

වනදා නුව�එළිය සිනිසිටා ්ශා�ාරේදී 

උතකර්ෂවත අන්දමින පවතවන 

�දි. ඊට අමෙ�ව ්ශකීන්රා සැර�ෝන 

ආයෙනය ඉදිරිපත කළ විවිධ 

විරශෂාිංගයනරගන්ද උතසවය 

වර්ණවත විය.

ෙව්ද රහාඳම ව��ස, �ේසනම 

යුවතිය, රහාඳම සම, කඩවසම්ම 

ෙරුණයා, සිඟිති කුම�ා හා කුමරිය 

ඇතුළු අිංගවලින උතසවය අ�ිංකා� වී 

තිබිණි.

රම් නිසාම නදී්ශානි නානායක්කා� 

ඉදිරිපත කළ මනාලියන ්දැක්ම 

රබාරහෝර්දනාරගේ පැසසුමට �ක්විය.

උරළරල අවසාන අිංගය රගස 

පැවතිරේ විවෘෙ මනාලියනරගේ 

ෙ�ඟයයි. රකාළෙ, ගම්පහ, 

මහනුව�, බදුල� ආදී ප්රරද්්ශවලින 

පවා ෙ�ඟකරුවන ඉදිරිපත වී තිබීම 

විරශෂතවයක් විය. එහිදී බුතෙ� සිට 

පැමිණි ර�හාන ඉදිරිපත කළ මනාලිය 

සුන්ද�ම මනාලිය ර�ස ්ජයග්හණය 

ක�න �දි. 

ඩලසි හතෙැල�, කි�න � රසායිසා 

ආ�ාධිෙ අමුතෙන ර�ස නිවැ�දි ෙ�ඟ 

විනිශෙයක් �බාදුන අෙ� නුව�එළිය 

නග�ාධිපති ඇතුළු විවිධ ක්රේත්රයනහි 

ප්ර�වරුන ආ�ාධිෙ අමුතෙන ර�ස 

සහභාගී විය. රමම උතසවය සඳහා 

මුද්රිෙ මාධ් අනුග්හය සපයන �ද්රද් 

‘ධ�ණී’ පුවතපෙ විසිනි.

�්ෂාන්ත පුෂේපකුොර
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• දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

මෙම ර�ෝගය ඔරෙර�ෝ සිනර්ෝම් 

(Othello Syndrome) ය. 

ර�ෝගාතු� ඊර්ෂ්ාව (Morbid 

Jealousy), මිථ්ා ඊර්ෂ්ාව (Delusional 

Jealousy) යන නම්වලින්ද රමම ර�ෝග 

ෙතතවය හඳුනවන අෙ�, ඊට ඔරෙර�ෝ නම 

�ැබුරේ ඉහෙ නාට්ය පසුබිමත සමඟිනි.

‘සැකය’ ගිනි පුලිඟුවක් ෙ�ම් 

භයානක වූවකි. එය අලු යට තිබී වරිනව� 

්දැලරවනනා රේ ෙම සහකරු සහකාරිය 

අරේතුක රපළීමකට �ක්ක�නු �බයි. රමම 

සැකය තුළ කිසිඳු ෙහවුරු ක�ගත සිද්ධි 

දාමයක් නැෙත, ෙම මානසික වටාපිටාව 

තුළ එය ග�පාගැනීමට ඔහු උතසුක රේ. 

අනතුරුව අදාළ පුද්ග�යා රප�රෙනරන 

එය ෙහවුරු ක�න වටපිටාවක් මනරේ 

ඇඳගනිමින ෙම සහකරු සහකාරිය ්දැඩි 

ර�ස ප්රශන කිරීමටය.

“රමම ෙතතවය ේ්රී පුරුෂ ර්දපාර්්ශවය 

තුළම ්දකිනන �ැරබනවා. වැඩිපු�ම පුරුෂ 

පාර්්ශවය තුළ රමම �ක්ෂණ ්දැකිය හැකියි. 

ඊට වයසක්, ෙ�ාති�මක් නැහැ. ෙමනරගේ 

රපම්වො, රපම්වතිය, එරහම නැතනම් 

සහකරු, සහකාරිය ගැන ඇතිවන ‘සැකය’ 

ෙමයි රමහි ප්රධාන �ක්ෂණය රවනරන. රම් 

සැකය මාස ගණනක සිට හිරත තිරයනන 

පුළුවන. එහිදී ර�ෝගියා හඳුනාගනන 

මාසයක කා�යක්වත ර�ෝග �ක්ෂණ සහිෙව 

පසුරවනන ඕන. රමහිදී සිදුරවනරන නිශචිෙ 

රේතුවක් ඇතිව රහෝ නැතිව සිරත ඇතිවන 

සිතිවිල�ක්. ඒ වරගේම රමෙැනදී ඇතිවන 

සැකය ෙහවුරු ක�නන සාධක ඔහුම 

රසායාගනනවා.  ර�ෝන රෙක් ක�නවා. හැක් 

ක�නවා. සමහ� අවේ්ාව� කො ක�නරන 

රමානව්ද බ�නන ර�රකෝඩර් පවා සවි 

ක�නවා. යාළුරවෝ ආශ්රය ක�නන ර්දනරන 

නෑ. පවුරල ඥාතීනවත දු�ේ ක�වනවා. 

ෙමනරගේ රපම්වතිය බිරිඳ හුර්දක�ාරේ 

ඉනනවට කැමතියි. රම් සියල� ක�නරන 

සැකය නිසා. සාමාන්ය මානසික ෙතතවයකදී 

සැකයක් ඇතිවුරණාත ඊට අදාළ රො�තුරු 

ෙහවුරු වීමක් රනාමැතිවිට එය යටපතව 

යනවා. ඒත රම් ෙතතවය තුළ එය එරේ 

රනාරවයි. ඇෙැම් අවේ්ාව� රපම්වතියට 

රපම්වොට ඒ ගැන පාරපාචො�ණය ක�නන 

කිය�ා ෙර්්ජනය ක�නවා. සමහ�විට පහ� 

ර්දනවා. එෙැනදී සහකරු රහෝ සහකාරිය 

රබාරුවට රහෝ එය පිළිගතරොත ඇතිවන 

ෙතතවය ඔහුරගේ සැකය ෙහවුරු වීමක් 

හැටියට ඔහු ්දකිනවා.”

ඒ ක�ාපිටිය ශික්ෂණ ර�ෝහරල මරනෝ 

වවද්ය විරශෂඥ රූමි රුබන මහොයි. 

ඔහු රපනවා ර්දනරන එරේ රනාක�න �්ද 

ව�්දක් පිළිගැනීම තුළම, ඇයව රහෝ ඔහුව 

ෙව ෙවත අවිශවාස ක�නනට, ඒ තුළ ෙ�ා 

රප�ා ්දමනනට ර�ෝගියා උතසාහ ක�නු 

�බන බවයි.

“කාට පේන්නද දන්නනෑ ඔය තරම් හැඩපෙනපන?”
සම්පතරගේ ඇනුම්ප්දයට කිසිවක් රනාකී උදා�ා, හැඳසිටි සාරිරේ අඩුපාඩු සකසනනට 

වූවාය. ඒත එක්කම ඇයට මෙක් වූරේ, සම්පත ෙම කාර්යා�යට්ද ඇමතුම් ර්දමින 

ෙමන එහි සිටිනවා්ද යනන වරිනව� විමසනවා යැයි දු�කෙන සහායිකාව කී කොවය. 

ඒ ගැන ඔහුරගන අහනනට සිතුණත එය්ද ඔහුරගේ රකෝපයට රේතුවනු ඇෙැයි ඇයට 

සිතුණාය.

“පරක්කු පේනො උදාරා.”
සැබෑවටම ප�ක්කුවක් නැෙත උදා�ා �ේසනට, පිළිරව�ට කාර්යා�යට යෑම 

සම්පතරගේ හිෙට රගරනනරන ඊර්ෂ්ාවකි. ෙ�හවකි. ඒ වරගේම සති කිහිපයක සිට ඔහු 

ඇයව සැක ක�නනට රප�ෙ තිරේ.

“ඔයාට පරක්කු ්නම් ඔයා යන්න සම්පත්... මං බස් එපක් එන්නම්.”
ෙමා ර්දස රනාරිේසුමින බ�ා සිටින සම්පත ර්දස බ�ා උදා�ා කීවාය.

“ඔව් එතපකාට පේසිපන අරූ එක්ක ප�ෝඩු දාලා යන්න.”
“කා එක්කද..? කවුද අරූ කියනපන..?”
“මම දන්නනෑ කියලද හිතනපන?”
සම්පත උදා�ා රවෙ කඩා පැනරනය.

“පමා්නෙද සම්පත් පම් විකාර කතා. ඔයා නිසා මට දැන රස්සාෙත් කරගන්න 
බැරිපෙලා. මපේ හිතකෙත් ්නැති මනුස්සපයක් එක්ක සම්බන්ධයක් තිපය්නෙද කියලා 
ඔයා අහ්නො. ඇයි පම් සැපක්?”

උදා�ා කීරේ ්දෑසින කඳුළු වැරටද්දීය. ඉන සම්පත රකෝප ගතරතය.

“මං දෙසක අතටම අේලගන්නම්. එතකේ ඉඳපනපකෝ.”
“්නැති පදයක් අේලගනපන පකාපහාමද?”
“්නනෑ කියන්න එපා යපකෝ තමනපේ ෙරද පිළිගනින.”
එය ෙර්්ජනයක් වැනන. ඔහු ඇයට ෙම ව�්ද පිළිගනනැයි කිහිපවිටක් කීරේය. රම් 

සිදුවනරන කුමක්්දැයි උදා�ාට සිොගනනටවත රනාහැකිය. කාර්යා�යට යන අ්දහස 

එවරලම  අෙහැ� ්දැමූ උදා�ා කාම�යට වී හඬා වැරටනනට වූවාය.

සම්පත රග්දරින ගිය පසු ඇය කලපනා කරේ රම් අරේතුක සැක කිරීම සමඟ 

ජීවතවනරන රකරේ්ද කියායි. අවසානරේ ඇය ෙම මිතුරියකට රම් ගැන කීවාය. මිතුරිය 

කීරේ වවද්යව�රයකු රවෙ සම්පත රයාමු ක�න ර�සයි.

විලියම් රේක්ේපියර්රගේ ‘ඔරෙර�ෝ’ නාට්යරේ ඔරෙර�ෝ ්ද රමවනම පට�ැවිල�ක් 

රේතුරවන ෙම බිරිඳ සැකක� ඇය ම�ා ්දමනු �බයි. අවසානරේ ඇයරගේ 

නිර්ර්දෝෂීභාවය වටහාගනනා ඔරෙර�ෝ්ද ජීවිෙය හැ� යන අෙ� ඒ වනවිට සැකය නිසා 

වන විනා්ශය වී අවසනය.

කරාපිටිය ශික්ෂණ මරෝහමේ 
විමේ්ෂඥ ෙම�ෝ වවද්ය 
රුමී රූබන්

රමම ර�ෝගියාරගේ මූලිකම �ක්ෂණය සැක 

කිරීම විෙ�ක් රවනන පුළුවන. රවනත කිසිඳු 

ර�ෝග �ක්ෂණයක් නැහැ. බැලූ බැලමටත 

එරේයි. එරහත, ෙමනරගේ සහකරුට රහෝ 

සහකාරියට ්දැඩි ර�ස පීඩා එල�කිරීම 

සිදුරවනවා. ෙමනරගේ ්දරුරවෝ ෙමනරගේ 

රනරවයි කිය�ා හිෙනවා. ඇෙැම්විරටක 

රමවැනි පුද්ග�යිනට ප්රතිකා� �බාදීමට 

නීතිරේ පිහිට පෙ�ා, ර�ෝහලගෙ ක� 

ප්රතිකා� �බාර්දනන සිදුරවන අවේ්ා 

තිරයනවා. අඩුම ෙ�මින වස�ක පමණ 

ප්රතිකා�වලින අනතුරුව ර�ෝගියා සුවපත 

ක�ගැනී රම් බ�ාරපාර�ාතතු ෙබාගෙ 

හැකියි.”

අරේතුක සැකයකින සියල� බිඳ 

වැරටනනට රනාදී ෙම පවුරල ආ්ද�ණීයයන 

ගැන අවධානරයන සිටිනන. නැතිනම් 

අරේතුක සැකයකට හිරත සතුට, සැනසුම 

අහිමිව යනු ඇෙ. වටිනා ජීවිෙය්ද අහිමිව 

යා හැකිය.

ෙමේ 
යකා 
අවුසන්මන් 
�ැතුව 
ඌත් එකක 
ගිය බව 
පිළිගනින්

ලිංගික 
ඊර්ෂ්ාව 

ොයා 
මරෝගයක

ෙත්්රව්ය, ෙත්පැන් පා�ය මෙන්ෙ 
ලිංගික මබලහී�තාවයන්මගන් 

මපළීෙ නිසාත් මේ තත්ත්වය 
ඇතිමවන්� පුළුවන්

රමය මායා ර�ෝගයක් ර�ස සැ�රකන 

අෙ�, අරනකුත මායා ර�ෝගයනට වඩා 

රමය රවනේය. රමහිදී ෙම රපම්වතියට 

රහෝ බිරිඳට අසීමිෙව ආ්ද�ය ක�න අෙ�ම, 

ඉහවහා යන වවරී සිතිවිල�ක්්ද හිරත 

පවතී. රමම එකිරනකට රවනේ මරනෝභාවය 

තුළ ෙම සහකරු රහෝ සහකාරිය ්දැඩි 

පීඩාවකට �ක්රකරර්.

රමම ර�ෝගය ඇතිවීමට බ�පාන 

සාධක කිහිපයක් ඇෙ. ්ජානමය 

සාධක එහිදී මූලිකය. එනම් පවුරල 

අරයකු බීනරනානමා්දය වැනි මානසික 

ර�ෝගාබාධයකට �ක්ව ඇතනම් ඔවුන 

රමම ර�ෝගරේ රගාදු�ක් වීමට ඉඩ තිරේ. 

මත්රව්ය, මතපැන පානය රමනම ලිිංගික 

රබ�හීනොවයනරගන රපළීම, ේනායු 

ආබාධ, අතීෙරේ රරේම සබඳො බිඳී ඇතිවන 

වි�හව තුළ �බන අමිහිරි අත්දැකීම්්ද මීට 

රේතුවන අවේ්ා තිරේ.

“රමෙැනදී ර�ෝගියා උතසුක රවනරන 

නැති ර්දයක් සනා් ක�ගනන. ඒ වරගේ 

අවේ්ාවක ඔහුරගේ සැකයට භා්ජනය වන 

පුද්ග�රයක්, ෙමනරගේ සහකාරිය සමඟ 

කො ක�නවා දුටුවරහාත ඔහුට එම 

පුද්ග�යාරගේ රහෝ ෙම සහකාරියරගේත 

ජීවිෙ නැති ක�නන හිරෙන සිතිවිල�ක් 

එකව� ආ හැකියි. එරහම සිදුවීම් ඕනෑෙ�ම් 

සිදුරව�ා තිරයනවා. ඒ වරගේම රමය අදාළ 

පුද්ග�යා දිගින දිගට රමම මරනෝභාවයන 

තුළ හිඳීම වි්ශා්දය ඇති ක�වනනක්. ඒ 

වරගේම ඔහුට නින්ද යනරන නැහැ. සතුටක් 

නෑ. බ�ාරපාර�ාතතුවක් නැහැ. ෙමනරගේ 

ජීවිෙය පවා නැති ක�ගනන රප�රෙනවා.”

රමම ර�ෝගීන ෙමනට එවන ර�ෝගයක් 

ඇෙැයි පිළිගනනට අකමැති අෙ�, 

වවද්යව�රයකු රවෙ යාමට කො 

කළරහාත ‘පිේසු්දැයි’ අසන අවේ්ා තිරේ.

“එරහම අකමැතෙක් ්දකිනන තිබුණත 

රමම ර�ෝගයට ප්රතිකා� අවශ්යයි. 

ඖෂධ ප්රතිකා� වරගේම මරනෝ වවද්ය 

උපරද්්ශනයත වැ්දගත රවනවා. එයට 

රමාවුන කිසිරේතම කැමති නැහැ. ඒ වරගේම 
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ඔබ ෙරලත් ගණකාධිකාරිනියක් බෙට 
පත්පෙනපන විශෙවිද්ාල අධ්ාප්නය 
අෙසන කරන්න කලින. පම් කතාෙ අපි 
එතැනින පටනගමු? 

රහාඳයි. රකාළෙ විශවවිද්යා�රේ 

මූල්ය සහ කළමනාක�ණ උපාධිය හදා�න 

ගමනම මම ොර්ටඩ් අකවුනටින ක�නන 

පටනගතරත. ඉතින විශවවිද්යා� 

අධ්ාපනය අවසන ක�නන කලින මට 

ව��ත ගණකාධිකාරිනියක් රවනන පුළුවන 

වුණා.. ොර්ටඩ් අකවුනටනට් රකරනක් 

වුණාට පේරස මම මුලිනම රැකියාවට 

ගිරේ ඩයර�ාගේ ආයෙනයට. ඒ සහකා� 

මූල්ය කළමනාකාරිනියක් විදියට. එෙරකාට 

මට වයස අවුරුදු විසිපහයි. මම මුලිනම 

රැකියාවට බැඳුණු අවේ්ාරේ මට 

වඩා වයසින වැඩි සහ අත්දැකීම් බහු� 

කිහිපර්දරනක් මට වාර්ො කළා. අවුරුදු 

විසිපහක ෙරුණියක් විදියට එය මට වි්ශා� 

වගකීමක් වරගේම නායකතවය පිළිබඳ 

වටිනා අත්දැකීමක් වුණා. රපාතපතවලින 

�ැරබන ්දැනුමට වඩා වැඩි ්දැනුමක් 

කේඩායමක් විදියට වැඩ ක�ද්දි �ැබුණා. 

සහකාර කළම්නාකාරිනියක් විදියට 
පටනගත්ත ෙෘත්තීය ගම්න ඔබ දැන 
සාමාන්ාධිකාරිනියක් දක්ො පැමිණ 
තිපය්නො. ඒ ගම්න ගැ්න පකටිපයන 
කියන්න? 

ඩයර�ාගේ ආයෙනරයන පසුව මම 

මූල්ය කළමණාකාරිනියක් විදියට එක්වුරේ 

ර්ජෝන කීලේ සමූහ ව්යාපා�යට. එෙැනදි 

මම කීලේ සුපර් ආයෙනරේ වරගේම 

එලි�නට් හවුේ ආයෙනරේත මූල්ය 

කළමනාකාරිනියක් විදියට කටයුතු කළා. 

්දැන රැකියාව ක�න ර�ාක්�නඩ් ඩිේට�රීේ 

ආයෙනයට මම එක්වුරේ මූල්ය ප රධානී 

විදියට. ර�ාක්�නඩ් එකට බැඳි�ා වස� 

ර්දකකට පසු මම එහි සාමාන්යාධිකාරිනිය 

ර�ස පතවුණා. 

*පගාඩක් කානතාෙන ෙෘත්තීය ගම්න 
අතරමග ්නතර කර්නො. ඔබට හිපත්න 
විදියට එපහම පෙනප්න ඇයි?

ඒකට වගකියනන ඕනි කානොවන 

වන අපිමයි. එයට රහාඳ උදාහ�ණයක් 

මම කියනනම්. සාමාන්යරයන සමාගමක 

විධායක මට්ටරම් සියර්දරනක් ඉනනවා 

නම් එයින හෙළිහක් විෙ�ම ඉනරන 

කානොවන. හැබැයි ඊට පියව� කිහිපයක් 

ඉහළින තිරයන මැරන්ජර් ර�වල එරක්දි 

ඒක සම්පූර්ණරයනම රවනේ රවනවා. 

කළමනාකා� කිය�ා ෙනතුරු විේසක් 

තිරයනවා නම් එෙැන කානොරවෝ ඉනරන 

ර්දනනයි. විධායක මට්ටරම්දි සියයට 

හෙළිහක් වුණු කානො නිරයෝ්ජනය 

කළමනාක�ණ මට්ටරම්දී සියයට ්දහයක් 

රව�ා. 

ඒක එරහම රවනන බ�පාන බාහි� 

සාධකත තිරයනවා. නමුත වැඩි ව්ශරයන 

ඒකට වගකියනන ඕනි කානොවනම ෙමයි. 

උසේවීමකට සුදුසුකම් �බනන නම් වැඩි 

වගකීම් ්ද�නන රවනවා. හැබැයි වගකීම් 

ර්දනන හ්දනරකාට විවිධාකා� රපෞද්ගලික 

රේතු මෙ ඒවා ප රතික්රේප ක�න 

කානොවන මම ්දැක�ා තිරයනවා.  

*ඔපේ ෙෘත්තීය අත්දැකීම් අනුෙ 
ෙෘත්තිපයන ඉහළට යන්න කානතාෙක් 

හිත්න විදිය පේනස් කරගන්න ඕපන 
පකාපහාමද? 

කානොවක් වීම නිසා වෘතතීය ජීවිෙරේ 

විරශෂ සැ�කිලි �ැරබනන ඕනි කිය�ා හරි, 

මෘදු විදියට ෙමනට අනිත අය සැ�කිය 

යුතුයි කිය�ා හරි කානොවන හිෙනවා නම් 

ඒක වැ�දියි.  

ෙවත සමහ� කානොවනරග හිතව� 

තිරයනවා ෙමන කානොවක් නිසා හවස 

පරහන පේරස කාර්යා�රය ඉනන ඕනි 

නැහැ, සතිඅනෙරේ වැඩ ක�නන බැහැ 

වරගේ අ්දහේ. එරහම අ්දහේ ්ද�න 

කානොවනට වෘතතීය ජීවිරත ඉහළට 

යනන අමාරුයි. 

රමෙැනදි කිවයුතු ෙවත වැ්දගතම 

කා�ණයක් තිරයනවා. සමාන ෙනතුරු 

ර්දකක කානොවක් සහ පිරිමි රකරනක් 

ඉනන අවේ්ාවක පිරිමි රකනාරගේ 

වැටුපට වඩා කානොවරගේ වැටුප ෙ�මක් 

අඩුරවනන පුළුවන. එරහම රව�ාවට 

කානොව හිෙනවා ‘මම කානොවක් රව�ත 

මට රම් ෙනතු� දුනනරන, ඒ නිසා වැටුප 

ගැන ප රශන ක�නන අවශ්ය නැහැ’ කිය�ා. 

එරහම හිෙනන රහාඳ නැහැ. ර්දනනම 

එකම රේවය නම් �බාර්දනරන කානො 

පිරිමි කිය�ා රේ්දයක් නැතිව එකම වැටුප් 

සහ ව�ප රසා්ද �ැබිය යුතුයි. ඒ රවනුරවන 

හඬ නගනන ෙ�ම් ආතම්ශක්තියක් 

කානොවනට තිබිය යුතුයි. 

*කානතාෙන ඉහළ ත්නතුරුෙල ඉන්නපකාට 
ආයත්නයට ොසියි කියලා ඔබ හිත්නෙද? 

ඒකට රහාඳ උදාහ�ණයක් මම ඔබට 

කියනනම්. ඒ ෙමයි අනෙර්්ජාතිකව ක�පු 

සමහ� පරර්ේෂණවලින අනාව�ණය 

රව�ා තිරයනවා අධ්ක්ෂ මේඩ�රේ වැඩි 

කානො නිරයෝ්ජනයක් තිරයන සමාගම්ව� 

මූල්යමය ප රතිඵ�, එරහම රනාවන 

සමාගම්ව�ට වඩා වැඩියි කිය�ා. 

යම් ප රශනයක් දිහා පිරිමි ප රධානිරයකුයි 

කානො ප රධානිරයකුයි බ�න විදිය 

හාතපසිනම රවනේ රවනන පුළුවන. 

පිරිමි පුද්ග�යා ඒ ප රශනය ආයෙනයට 

බ�පානරන රකාරහාම්ද කිය�ා බ�ද්දි 

කානොව රබාරහෝවිට එය පැති 

ගණනාවකින බ�නවා. මතුරව�ා තිරයන 

ප රශනය ආයෙනයට, රේවකයිනට, 

පාරිරභෝගිකයිනට වැනි පාර්්ශවව�ට 

රවන රවනම බ�පානරන රකාරහාම්ද 

කිය�ා ඇය හිෙනවා. ඒක හරියට අම්මා 

රකරනක් රග්ද� ප රශනයක් දිහා හැම 

පැතෙකිනම බ�නවා වරගේ වැඩක්. අම්මා 

ප රශනයට උතෙ� 

රහායනරන පවුරල 

හැම සාමාජිකරයක් 

ගැනම හිෙ�ා. රබාරහෝ 

කානො ප රධානීන 

ප රශන විසඳනන 

උතසාහ ක�නරනත 

ඒ ප රශනයට මැදිරව�ා 

ඉනන හැම පාර්්ශවයක් 

ගැනම හිෙ�ා. ඒක 

කානොවනට සිංරේදී 

බවත එක්ක එන 

විරශෂ ්දක්ෂොවයක්. 

*සම්ප රදායිකෙම 
අපේ පවුේෙල ෙැඩි 
ෙගකීම් පැෙපරනපන 
කානතාෙට. එපහම 
ෙගකීම් පැෙපර්න එක 
කානතාෙපේ ෙෘත්තීය 
දියුණුෙට බා්ධාෙක්ද? 

රමරහමයි. අපි රකායිෙ�ම් බටහි� 

සිංේකෘතියට අනුගෙ රවනන හැදුවත 

අරප් �රට් කානොවකට සම්ප රදායිකව 

�ැරබන පවුරල වගකීම්වලින ඇයට 

සම්පූර්ණරයනම නි්දහේ රවනන බැහැ. 

එරහම නි්දහේ රවනන ඕනි කිය�ා මම 

හිෙනරනත නැහැ. 

පවුරල සහාය නැතිව කානොවකට 

වෘතතීය ජීවිෙරේ ර�ාකු ගමනක් යනන 

අමාරුයි. ෙමනරග වෘතතීය ගමන ගැන 

නිවැ�දි අ්දහසක් පවු� තුළට දුනනහම 

කිසිම පවු�ක් එයට බාධා ක�යි කිය�ා 

මම හිෙනරන නැහැ. මරගේ වෘතතිය ගැන 

විශවාසයක් මරගේ පවුර� අයට තිරයනවා 

නම් සම්ප රදායිකව මට පැවර�න පවුරල 

වගකීම් මා සමඟ රබදාගනන ඔවුන ඉදිරිපත 

රවනවා. එරහම වුණහම පවුරල වගකීම් 

බාධාවක් ක�ගනරන නැතිව කානොවකට 

ෙමනරගේ වෘතතීය ගමන යනන පුළුවන. 

*ෙෘත්තිපයන ඉහළට ය්න බිරිඳකට 
සැමියාපේ සහායත් අෙශ්යයි පනද? 

අපි ඔෙැනදි රබාරහාම පැහැදිලිව 

රතරුම්ගනන ඕනි රද් ෙමයි ර්දනරනක් 

එකතුරව�ා එක පවු�ක් හදාගතෙට ඒ 

“පිරිමින්මේ කර්ොන්තයක කියලා හිංවඩු ගහපු කමෂේත්රයක මලාකු ත�තුරක දර� 
එක අභිමයෝගයක. හැබැයි වැඩ කරද්දි ෙෙ ගැහැනිමයක කියලා හිත හිතා ඉන්මන් �ැහැ. 
ෙහන්ස මවලා වැඩ කරන්� පුළුවන් �ේ ඔය අභිමයෝග මේරෙ අපිට යටයි.”

එමහෙ කියන්මන් හී�ා �ාගරාජන්. ඉන්දියාව කියන්මන් නිකන්ෙ ම�මවයි කටුත් ගහලා 
සිංේකකෘතික වැටවේ හදපු රටක. විමේ්ෂමයන්ෙ ගෑනුන්ට. එමහෙ රටක අරකකු කර්ොන්තය 
පිරිමින්මේ ආධිපත්යයට යටත් එකක වීෙ අහන්� මදයක ම�මෙයි. හැබැයි 2020දී 
කාන්තාවක ඒ ආධිපත්යය මව�ේ කළා. ගෑනුන්ට ෙත්පැන් තහ�ේ ඉන්දියාමේ මලාකුෙ 
ෙත්පැන් සොගමේ �ායකත්වය දරන්මන් ඔය උඩින් �ෙ කියපු හී�ා. ඉන්දියාමේ ෙත්පැන් 
සොගෙක කළෙ�ාකාර අධ්යක්ෂ ත�තුර දරාපු ප්රථෙ සහ එකෙ කාන්තාවත් ඇයයි.

හී�ාමේ කතාව ෙතක වුමේ ජානි නිසා. 
ජානි ගමන්්ෂන් ලිංකාමේ ප්රමුඛ මපමේ ෙත්පැන් සොගෙක ව� ‘මරාකලන්ඩ් ඩිේටිලරීේ’ 

සොගමේ සාොන්ාධිකාරිනිය. සහකාර මූල්ය කළෙ�ාකාරිනියක විදියට වකෘත්තීය ජීවිතය 
ඇරැඹූූ ඇය අභිමයෝග, කැපකිරීේ ෙැද සාර්ථකත්වමේ හිනිමපත්තට ආපු කාන්තාවක.
ඉතින් පිරිමින්මේ ආධිපත්යය පැතිරුණු කර්ොන්තයක ඉහළ ත�තුරක දර� මේ සුවිමේෂී 
කාන්තාවට අද ‘ධරණී’ කවරය සරසන්� ඉඩ මදන්� අපි හිතුවා.

කාන්තාවක 
මලාකු පුටුවකට 
ආවෙ 
ආයත�යට 
වාස වැඩියි

ජානි ගමන්්ෂන්
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ර්දනනට තිරයනරන වෘතතීය ගමන ර්දකක් 

කියන එක. ර්දවිදියක හීන ඒ ර්දනනට 

තිරයනරන. එෙරකාට ර්දනනම ්දැනගනන 

ඕනි එකිරනකාට ගරු ක�නන. ඔවුනරගේ 

වෘතතීනව� ේවභාවය අඳුනගනන. 

සැමියරග හීන හැබෑ ක�ගනන බිරිඳ උ්දේ 

ක�නන ඕනි. ඒ වරගේම බිරිඳරගේ හීන හැබෑ 

ක�ගනන සැමියා උ්දේ ක�නන ඕනි. එරහම 

රනාවී එක්රකරනක් හරි පසුපසට ගිරයාත 

එරහම පසුපසට ගිය රකනා ඉනරන සතුටින 

රනරමයි. අපි හිෙමු එරහම අසතුටින ඉනරන 

බිරිඳ කිය�ා. එෙරකාට ඇය රකාරහාම්ද 

සැමියව සතුටින තියනරන? 

හැබැයි මම රම්කත කියනනම  ඕනි. 

්දැන සමා්ජය අතීෙයට වඩා සෑරහන 

රවනේ. රබාරහෝ සැමියන ඔවුනරගේ බිරියනට 

වෘතතීයමය විදියට ඉදිරියට යනන රගාඩක් 

උ්දේ ක�න හැටි අපි ්දකිනවා. එරහම ක�න 

සැමියනව අපි අගය ක�නනම ඕනි. මමත 

වාසනාවනෙ රව�ා තිරයනවා මරගේ හීන 

ඉටු ක�ගනන මටත වඩා උනනදු සැමිරයක් 

�බනන. 

ඉහළ ත්නතුරක ඉන්න කානතාෙක් විදියට ඔබ 
පකාපහාමද පිරිසක් පාල්නය කරනපන? 

පා�නය කියන වෙනය රවනුවට 

කළමනාක�ණය කියන වෙනය භාවිෙ ක�නන 

මම කැමතියි. රමාක්ද ආයෙනයක පිරිසක් 

කළමනාක�ණය ක�නවා හැ� පා�නය 

ක�නන බැහැ. ඒ නිසා මම ක�නරන මරගේ 

යටරත වැඩ ක�න අය කළමනාක�ණය 

ක�න එක. ඔෙැනදි වැ්දගතම ර්දයක් 

ෙමයි රේවකරයක් ෙමන වැඩක�න 

ආයෙනරයන රේවයට සරි�න වැටුපක් 

බ�ාරපාර�ාතතු රවනවා වරගේම එෙැනින 

ෙමනට රගෞ�වයකුත, රැකියාරේ ප රගතියකුත 

බ�ාරපාර�ාතතු රවනවා. ඕනිම ෙ�ාති�මක 

රේවකරයක්ට ඒ රගෞ�වය සහ අවේ්ාව 

ර්දනන අපිට පුළුවන රවනන ඕනි. එෙරකාට 

කානො ප රධානිරයක්ට වුණත රේවකයින 

කළමනාක�ණය ක�ගනන එක අපහසු ර්දයක් 

රනරමයි. 

කාරයබහුල ජීවිපත්ට විපව්කයක් 
පහායාගනපන පකාපහාමද? 

කැමැතරෙන සහ ආ්ශාරවන ක�න 

කටයුතුව�දි  කාර්යබහු� බවක් ්දැරනනරන 

නැහැ. හැමරද්ම නිසියාකා�ව සැ�සුම් 

ක�න නිසා විරේක කා�ය ඉරේම �ැරබනවා. 

රැකියාරේ කටයුතුව�ට පරිබාහි�ව මම 

ව��ත ගණකාධිකාරීවරුනරගේ ආයෙනරේ 

රනාරයක් කටයුතුව�ට සම්බනධ රවනවා. 

ෙරුණ ව��ත ගණකාධිකරීවරුනරගේ 

සිංගමරේ සභාපති ෙනතු�ත ්ද��ා තිරයනවා. 

රද්්ශකරයක් විදියටත කටයුතු ක�නවා. මම 

Toastmaster රකරනක් වුරේ මරගේ කථික 

හැකියාවන දියුණු ක�ගනන. රම් හැමර්දයක්ම 

මම සතුටින ක�නරන.  

පවු� සහ සමීප මිතු�න සමඟ කා�ය 

ගෙ කිරීමත මම මගරනාහැ� ක�න ර්දයක්. 

ව්යායාම කිරීමත මරගේ ජීවිෙරේ අනිවාර්යය 

අිංගයක්. නිර�ෝගී බව ආ�ක්ෂා ක�ගනන 

අවශ්ය රද් රවනුරවන අනිවාර්යරයනම කා�ය 

රවන ක�නවා. අපි හැරමෝටම තිරයනරන 

පැය විසිහෙ�යි. ඒ පැය විසිහෙ� හරියට 

කළමනාක�ණය ක�ගනන අයට රම් 

කිසිර්දයක් අපහසු රද්වල රනරමයි.  

 

• හසත කුරුප්පු 
ඡායාරූප - හසත නිලුපුේ

අපි මකායිතරේ 
බටහිර 

සිංේකකෘතියට 
අනුගත මවන්� 

හැදුවත් 
අමප් රමේ 

කාන්තාවකට 
සේප රදායිකව 

ලැමබ� පවුමේ 
වගකීේවලන් 

ඇයට 
සේපූර්ණමයන්ෙ 
නිදහේ මවන්� 
බැහැ. එමහෙ 
නිදහේ මවන්� 
ඕනි කියලා ෙෙ 

හිතන්ම�ත් 
�ැහැ
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w;a;kdhl tï' fyar;a

r;a;rka ÿfõ

අත්ත�ායක 
එේ. මේරත්

r;a;rka ÿfõ
ෙමේ �න්සපේ මලඩ වුණාෙ බලාගන්� 
ෙෙ කවදාහරි 
වවද්යවරියක 
මව�වා

ෙෙ කවදාහරි ෙෙ කවදාහරි 
යක 

තිබුරේ නැහැ. ඇය රම් දුව දිහා බැලුරේ 

පලිගනනා ්දෑසකින. රම් ටීෙරගේ වැරඩ් 

ළමයිනරගේ රම් වරගේ කා�ණා ඉේරකෝර� 

පු�ාම පතු��ා ඒ ළමයට ඉේරකෝර� එපා 

ක�වන එක බව රම් දුව ්දැනරගන හිටියා. 

ඇය රම් ්දැරිවිවත රැරගන විදුහලපතිතුමා 

ළඟට ගියා. ඇයට රපම්වො ලියා එවූ 

රපම්පෙ එතුමිය විදුහපලපතිතුමාට දුනනා. 

එතුමා ලිපිය දිහා බැලුරවවත නැහැ. ඇය 

දිහා බ��ා මුල ගුරුතුමා ඒ ලිපිය කෑලි 

කෑලිව�ට ඉ��ා කුණු �රඩට ්දැම්මා. 

“�ටර පම් ප්රශපන පමතැනින ඉෙරයි. 
කිසිම �රුෙරපයකුට පම් පක්ලම කියන්න 
එපා. එපහම කියලා පතුරෙලා ති�පණාත් මං 
ඒ ගැ්න බලාගන්නම්.” 

්දැරියව මඳක් එළියට යවා එතුමා 

ගුරුවරියට ෙදින ර්දෝෂාර�ෝපණය ක�ා. 

පිංතිභා� ගුරුමියවත රගනනුවා. ඇයට 

ගුරුතුමා රදාේ කිේවා. ඒ ගුරුවරු ක�නරන 

ළමයිනරගේ රම් වරගේ ව�්දක් ්දැක්කම 

විසඳන එක රනරවයි. ඒක �හ ක� ක� ගුරු 

විරේකාගා�රේ පතු�න එක. ඉතින ආපහු 

ළමයව කැඳවපු ගුරුතුමා ඇයට කිේවා 

“දුපව් ඒක ඉෙරයි. ඔයා ඉපග්නගන්න. 
පපම් කරන්න ඕ්න ෙයසක ප්නපෙයි 
දුෙ ඉනපන, ඉපග්නගන්න ෙයසක. දුෙ 
බයපෙන්න එපා. ඔයා පංතියට යන්න.” 

දුව හිතුරේ මුල ගුරුතුමා ර්දමේපියන 

කැඳව�ා ෙමනව ්දැඩි අස�ණ ෙතතවයකට 

පතක�යි කිය�ා. සිද්ධිය එෙැනින නෙ� 

වුණා. පිංතිභා� ගුරුතුමියයි විනයභා� 

ගුරුතුමියයි රම් දුවරගේ කොව පැතිරුරේ 

නැහැ. මුල ගුරුතුමාරගේ හැටි ්දනන හිනදා ඒ 

අය නිහඬ වුණා. හැබැයි ඒ ර්දනනා එදායින 

පේරේ රම් දුවරගේ මූණ දිහාවත බැලුරේ 

නැහැ. විදුහලපතිතුමාරගේ හිතුවක්කා� වැඩ 

ගැන ඒ ර්දනනා හිටිරේ ්දැඩි කළකිරීරමන. 

එදා ඉඳ�ා රම් දුව අ� රරේම සබඳොව 

අෙහැරියා. ඒ පිරිමි ළමයා රම් දුව පේරේ 

ආරවත නැහැ. ඇය ආ්ද�ණීය මුල ගුරුතුමා 

දුනන ්දඬුවම �ක්ති විනදා. මුල ගුරුතුමා 

ඇයට පහ� දුනරන නැහැ. රකාන කරර් 

නැහැ. ඉතින දුරේ එදා ඉඳ�ා දුවරගේ 

සම්පූර්ණ අවධානය ඉරගනීමට රයාමුවුණා. 

ර්දමේපියනට රම් රවනස රතරුරේ නැහැ. 

රකාරහාමටත ඒ අය ්දරුවරගේ අධ්ාපනය 

ගැන ඒ හැටි අවරබෝධයක් තිේබ අය 

රනරවයි. ඇය වස�ක් ඇතුළෙ ඒ පාස�ට 

කීර්තියක් රගන ර්දමින A9ක් සහිෙව 

සමත වුණා. ඉතින දුවව කැඳව�ා  මුල 

ගුරුතුමා ඇයට සුබ පැතුවා. ්දැන දුව රවන 

ඉේරකෝර�කට යා යුතුයි. මුල ගුරුතුමා 

ඒකටත උ්දේ ක�ා. ඇය මහාමායාවට 

රතරුණා. මහාමායාරේ ඇඳුරමන සැ�සී 

විද්යා විෂයයන හදා�ණ ඇය විදුහලපතිතුමා 

ර්දස බ�ාරගන කිේවා, 

“පම් ඉනපන මපේ ඒ මුේ �රුතුමා.” 
මුළු සභාගැබක් රකළව�ක් නැති 

අතරපාළසන නා්දයකින පුිංචි දුවට රගෞ�ව 

කළා. ඇය අවසානයට කියපු රද් දුරේ මරගේ 

කන අේරේ ෙවම ර්දෝිංකා� ර්දනවා. 

“මපේ මුේ �රුතුමා අපේ මිශ්ර 
පාසැපලන මාරුවුණා පම් ඉස්පකෝපලට. ඒක 
මට ආරංචි පෙලා මම ආො පම් උත්සෙයට. 

මප්�ාර්දණිය �ා්ජකීය විද්යා�රයන 

එක්ෙ�ා ්දවසක මට 

ආ�ාධනාවක් �ැබුණා. ඒ 

ඉේරකෝරල විදුහලපතිව�යා විශ්රාම යන 

්දවරේ සිසු ර්දමාපියන අමො ගුරුවරු 

පිළිබඳ අනුේම�ණ රද්්ශනයක් කිරීමට. ඒ 

විදුහලපතිතුමා මිං ්දැනරගන හිටිය රකරනක් 

රනරවයි. ඒත මිං ආ�ාධනය භා�ගතො. 

ර�ෝයල විද්යා�ය පිරිමි විද්යා�යක්. මිං 

උතසවයට ගියාට පේරේ ොරිත්රානු��ව 

රකර�න කටයුතු එකින එක අවසන වුණා. 

ඊටපේරේ තිබුරේ මරගේ රද්්ශනය. මම කො 

ක�නන යනවිටම සුදු ඇඳගත මහාමායා 

ශිෂ්ාවක් මරගේ ළඟට ආවා. 

“සරපේ කතාෙට කලින මට සරපේ 
කාලපයන පුංචි පෙලාෙක් පද්නෙද කතාෙක් 
කරන්න?” 

න්යාය පත්රානු��ව ඒ වරගේ අවදානම් 

වැඩක් ක�න එක ටිකක් භයානක 

වුණත ඒ වරගේ ඇට්ට� වැඩ කිරීමට මම 

රගාඩක් කැමති හිනදා මිං ඒ දුවත එක්ක 

රේදිකාවට රගාඩවුණා. මම රේදිකාවට 

රගාඩරවනරකාටම ඒ සිදුවීම බ�ාරගන 

හිටිය විශ්රාම ගනනා විදුහලපතිතුමා ඒ දුවරගේ 

ක්රියාව දිහා සැ�කිලර�න බ�ාරගන ඉනන 

බව මිං ්දැක්කා. ඇය පළමුරවන සභාරවන 

අවස� ගතො. ෙමනරගේ කා�රයන විනාඩි 

කිහිපයක් �බාදීම ගැන මටත ේ�ති ක�ා. 

මිං කිේවරන දුරේ රම් පාස� පිරිමි පාස�ක් 

කිය�ා. ඒ හිනදා රම් රවනන යන රද් ගැන 

මටත පුදුමයි.

ඉතින දුරේ ඒ දුව කියනන පටනගතො 

රමරහම කොවක්. ඒ දුව ඉරගනරගන 

තිරයනරන රප්�ාර්දණිය පැතරත මිශ්ර 

ඉේරකෝර�ක. ඒ ඉේරකෝරල විදුහලපතිතුමා 

විදියට ඉඳ�ා තිරයනරන අ්ද විශ්රාම යන 

මුල ගුරුතුමා. එෙරකාට එයා ඉඳ�ා 

තිරයනරන හය වසරර්. අම්මා ොතොටත 

රම් දුවට ඉගැනවීමට ඒ ෙ�ම් උවමනාවක් 

තිබි�ා නැහැ. රම් දුවට ඉරගනගනන 

ඕනකමක් තිබි�ත නැහැ. ඒ හිනදා රම් දුව 

ඉේරකෝරල ඇවිල�ා තිරයනරන රග්ද� ඉනන 

කම්මැලිකමට. ආේඩුරවන නිකන ර්දන සුදු 

ර�දි ටිකයි, නිකන ර්දන රපාත ටිකයි හිනදා 

ඉේරකෝරල ආවා මිසක් ඇයට අධ්ාපනය 

�ැබීරම් අවශ්යොවයක් තිබි�ා නැහැ. 

ඉේරකෝරල උගනවන පාඩම් වැඩට සහභාගී 

වුණා මිසක් අතිරර්ක පිංතිව�ටවත ඇය 

සහභාගී රව�ා නැහැ. අම්ම�ා යනන කිය�ත 

නැහැ. රම් අෙ� ්දහය වසරර් ඉරගනගනන 

ඒ දුව ෙමන ්දනන හඳුනන රකරනක් එක්ක 

රරේම සම්බනධයක් පටනගතො. රම් සිදුවීම 

සිදුරවන කා�රේ ්ජිංගම දු�කෙන භාවිෙය 

දියුණු රව�ා තිබුරණත නැහැ. රරේමය ප්රකා්ශ 

ක�ගැනීමට ලියුම් ලියන කා�යක ෙමයි 

රම් සිදුවීම සිද්ධ වුරේ. ඇරගේ ර්දමේපිරයෝ 

රම් දුවරගේ හැසිරීම් ගැන රහේරවත 

නැහැ. ඒ හිනදා එයා ෙම රපම්වොට ලියුම් 

ලියමින විරනෝර්දන ක�්දවස රගේවා. ඔය 

අෙරර් රපම්වො දුනන ලිපියක් ඇරගේ 

අතවැ�දීමක් හිනදා පිංතිභා� ගුරුතුමියරගේ 

අෙට අහුවුණා. ලිපිය ්දැක�ා පිංතිභා� 

ගුරුතුමිය රකෝපරයන රවේ�නන 

පටනගතො. ගුරුතුමිය හැසිරුරේ 

ර�ෝරක පළවැනි රපම් ලිපිය ෙමන අෙට 

පතවුණා ෙ�ම් රකෝපයකින. ජීවිෙරේ 

කිසිම ්දවසක කිසිම රකරනකු හා රරේමයක් 

විඳ�ා නැති ගුරුවරියක් වරගේ ඇය රම් දුව 

දිහා බ�ාරගන ඉඳ�ා පාසරල විනයභා� 

ආොර්යවරිය රවෙ ඇය පිටත ක�ා. ඇය 

රම් දුවරගන ඒ ෙරුණයා ගැන රනාරයක් 

රද් ඇහුවා. ර�ෝමිරයෝ �ලියට්ට පසු රපම් 

ලිපියක් රම් ගුරුතුමී කවමදාකවත ්දැක�ා 

අත්ත්නායක සර මට අෙස්ථාෙක් පද්න 
බෙ මම දැ්නපග්න හිටියා. මම පකාපහාම 
හරි වෙද් විද්ාලයට ය්නො. ගිහින 
මං වෙද්ෙරියක් පේනො. ඒ පමාකටද 
දන්නෙද? මට පහර ප්නාදී අෙොද දීලා මාෙ 
පම් ෙපේ තත්ත්ෙයකට පත්කරපු මපේ මුේ 
�රුතුමා පලඩ වුණාම මට ඕ්න එතුමාෙ 
බලාගන්න. මං පදාස්තර පෙනපන මපේ සරට 
උදව් කරන්න.”

සභාගැබ රනානවතවා අතරපාර�ාසන 

ර්දනන වුණා. විදුහලපතිතුමා හිස ඔසවා 

බැලුරේ නැහැ. එතුමා බිම බ�ාරගන සිටිනවා 

විෙ�යි මම ්දැක්රක්. ඒ උතසවරේ ප්රධාන 

ර්දසුම ඒ දුව ක�ා. හැමෙැනම ප්රධාන 

රද්්ශකයා වුණ මම එදා අප්රධාන රද්්ශකයා 

වුණා. මිං ඒ හැටි දිගු කොවක් කරර් නැහැ.

කා�ය රගවී ගියා. ඒ දුව උසේ රපළ 

සමත වුණා්ද? වවද්ය විද්යා�යට ගියා්ද? මම 

්දනරන නැහැ. ඔය සිද්ධිරයන වස� පහකට 

පේරේ මට රකාළෙ විශවවිද්යා�රයන 

ආ�ාධනාවක් �ැබුණා වවද්ය පීඨරේ ශිෂ් 

ශිෂ්ාවන රවනුරවන රද්්ශනයක් පවතවනන 

�ස වින්දනාතමක ගීෙ සාහිත් ගැන. 

ඒ.එන.ඕ. ධර්මදාස, නනදා මා�නී වරගේ අයත 

මාත එක්ක ඔය ගී �ස වින්දන සැඳෑවට 

එකතු වුණා. ඒ වැරඩ් ඉව�වුණ ගමන එක 

දුරවක් මරගේ ළඟට දුවරගන ආවා. 

“සරට මාෙ මතකද? අර පරෝයේ 
පකාපේ� එපක් මපේ මුේ �රුතුමාපේ 
උත්සෙපේ කතාෙ පකරුපව් මම. මම 
වෙද් විද්ාලයට ආො සර. සරට මතකද 
මපේ පපාපරානදුෙ? තෙ ටික දෙසකින 
මම වෙද්ෙරියක් පලස පස්ෙය අරඹ්නො 
මපේ මුේ �රුතුමාට පබපහත් පදන්න. මපේ 
නියම අේපචචිට පබපහත් පදන්න. මම සර 
පහායාපග්න ය්නො.” 

ඇරගේ ඒ උදාන වා�යට අතරපාර�ාසන 

ර්දනන රකරනක් එෙැන හිටිරේ නැහැ. ඒ 

දුව අ්ද රකායි ර�ෝහරල ඉනනව්ද? ඇයට 

මුලගුරුතුමා හමුවුණා්ද? මම ්දනරන නැහැ. 

ඒත රම් සිදුවීරමන මට ෙවත ර්දයක් 

කලපනා වුණා. 

රප්�ාර්දණිය වවද්ය පීඨරේ, රකාළෙ 

වවද්ය පීඨරේ පමණක් රනරමයි මුළු 

ර�ෝකරේම අවධානයට �ක්රවචෙ 

මහාොර්ය රේනක බිබිරල මහතෙයා 

ගැන සඳහනක් ක�නන ඕන දුරේ. එතුමා 

ඉපදුණාට පේරේ එතුමරගේ අම්මට කිරි 

එරුරේ නැහැ. බිබිරල ්දරුවරගේ ොතො 

ගරම් දුප්පත අම්ම�ට එනන කිය�ා ඒ 

දුප්පත අම්ම�ට කිය�ා දුප්පතුනරගේ කිරි 

බිබිරල ්දරුවාට රපාවනන සැ�ැේසුවා. 

බිබිරල මහතෙයරග ොතො �්දළරයක් 

වුණත ගැමියා ෙ�ාරප�ා වැඩගත රකරනක් 

රනරවයි. එතුමා ෙම පුොට නිෙ�ම කිේරේ 

බීපු කිරිව� ණය රගවනනනම් කව්දහරි රම් 

දුප්පත අම්ම�ට රේවය ක�නන කිය�ා. 

ෙමනරගේ කුඹුරු රගාවිනට අර�ට දුනනත 

ඒවරේ වැඩි �ාභය බිබිරල මහතෙයා දුනරන 

දුප්පත ගැමියනට. ඉතින දුරේ පුිංචි බිබිරල 

්දරුවා ඉරගනගනන ආරේ �තව විද්යා�යට. 

ඔය අෙරර් ොතො නැතිවුණා. බිබිරල 

්දරුවට අධ්ාපනය අෙහරිනන කටයුතු 

රයදුණා. නමුත �තව විද්යා�රේ ගුරුවරු 

එකතුරව�ා බිබිරල ්දරුවට ඉගැනනුවා. 

එතුමා රකාළෙ වවද්ය විද්යා�යට රතරුණා. 

රදාේෙ� විභාගය පාේරවචෙ බිබිරල 

මහාොර්යතුමාට ඕන වුණා අ� අම්ම�ා 

රහායාරගන ගිහිල�ා ස�කනන. අරන 

එෙරකාට ඒ අම්ම�ා රේ�ම නැතිරව�ා. 

ඊටපේරේ ෙමයි ර�ෝකරේ රබරහත 

මාෆියාවට එර�හි සටන එතුමා පටනගතරත. 

වවද්ය නාමරයන පමණක් රබරහත නිකුත 

කිරීම මුළු ර�ෝකරේම රැල�ක් බවට 

පත ක�ා. ෙමනට කිරි දුන අම්ම�ා නැති 

හිනදා �රට්ම අම්ම�ා රවනුරවන ඖෂධ 

ප්රතිපතතිරේ රවනසක් එතුමා ඇති ක�ා. 

S.P.S රබරහත �ාභ ක�ා. �ා් ඔසුස� 

එතුමාරගේ සිංකලපයක්. එතුමරගේ රම් 

විප්�වයට රබරහත සමාගම් විරුද්ධ වුණා. 

එතුමාට ම�ණීය ෙර්්ජන ආවා. රම් ර�ේඨ 

මහඇදු�ා හදිසිරේම මියගියා. 

අ� දුව වවද්ය විද්යා�රයන නුව� 

එනරකාට මුල ගුරුතුමා හිටියත රනාහිටියත 

දුප්පත ්ජනයාට ස�කනන ක්රමයක් ඇති 

ක��යි රදාේෙ� බිබිරල මියගිරේ. දුප්පතුනට 

ස�කනන කිය�ා ඌරේ මහකළු සිිංහ�යා 

කිේව අ�රයෝගය මහාොර්ය රේනක බිබිරල 

මහතෙයා ඉේට ක�ා. ඉතින මරගේ දුරේ 

ඉරගනරගන ඉව� රවනකල රරේමය, කසා්දය 

ඔයා�රගේ පරිචර�්දය ක�ගනන එපා. 

සාගිනරන හරි ඉරගනගනන. මුල ගුරුතුමා 

රපනවූ මාර්ගරේ ගිය දුව එතුමා කි� 

ෙැනටම ගියා. මහාොර්ය රේනක බිබිර�ත 

ොතෙරගේ අවවා්දය භා�රගන ඒ විදියටම 

කළා.
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• මසේවන්දි මහේටිආර��

මිරෙල �ර්රබර් ඇමරිකානු ෙර්ම ර�ෝග 

වවද්යවරියක්. රෙෙමනකා�කයක් 

පාවිචචි රනාක� ඉන්දැද්දි සමට රවන 

විපැතතිය පැහැදිලි ක�නන ඇය අපූරු 

පරීක්ෂණයක් කළා. ඒකට භා්ජනය වුරණත 

මිරෙලමයි.

මිරෙල එයාරගේ මූරේ එක පැතෙක් 

රෙෝ�රගන ඒ පැතෙට හැමදාම 

රමායිේෙ�යිසර් ක්රීම් ගෑවා. පැතෙකට 

ගෑරේ නෑහැ. ්දවේ තුනකට පේරේ ක්රීම් 

ගෑව පැතෙට වඩා අනිත පැතෙ රේළි�ා. 

ඔරහාම සතියක් ගියාට පේරේ ඒ පැතෙ 

රේළි�ා මදිවට මළානික පාටකුත ගතො. 

මාරසකින රමායිේෙ�යිසර් රනාගාපු 

පැතෙ රහාඳරටෝම රේළි�ා �තු පැල�ම් 

ආවා. මාරසකින මිරෙල පරීක්ෂරේ නෙ� 

කළා. එරහම රනාකළා නම් ඇරගේ මුහුරේ 

සියුම් රැළි ඇතිරවනන තිබුණා කිය�යි 

වවද්යවරිය කිේරේ.

රමායිේෙ�යිසර් නැතෙම් 

රෙෙමනකා�කයක් ගාන එරකන හරම් 

ඇතිරවනන පුළුවන ප්රශන කීපයක්ම 

වළක්වගනන පුළුවන. හැමරද්කටම වරගේ 

අරප් හමටත අනෙ ර්දකක් තිරයනවාරන. 

මූණ රේළි�ා කිය�ා රකාටසක් කණු කුණු 

ගාද්දි ෙව කාේරඩකට ඕරක් අනිත පැතෙ. 

කැවුම් බැ්දගනන ෙ�මට හරම් රෙල. ඔය 

අනෙ ර්දකටම රනායා මැදුම් පිළිරවතින 

සම තියාගනන රහාඳම උපක්රරම් ෙමා 

රමායිේෙ�යිසර්. හැමදාම පුරුද්්දක් විදියට 

රමායිේෙ�යිසර් ටිකක් ගානන ඕරන 

ඇයි කියන කා�ණාව වරගේම රග්ද�දිම 

රමායිේෙ�යිසර් හදාගනන හැටිත අ්ද 

ලිපිරයන කො ක�මු.

හමට රෙෙමනකා�ක ගානන ඕනය 

කියන එක මුලිනම රහායාරගන තිරයනරන 

ඊජිප්තුවරු. ඒ කාරල හිටපු හැම ඊජිප්තු 

කුමාරිකාවක්ම රමායිේෙ�යිසර් එකක් 

විදියට ඇඟට ඔලිේ රෙල ගා�ා. 1550 

ගණනව� එිංග�නරත �්ජකම් ක�ාපු 

පළමුවැනි එළිසබත රැජිනත රූරප් ගැන 

සෑරහනන හිොපු රකරනක්රන. ඉතින 

එතුමිය  රමායිේෙ�යිසර් එකක් විදියට 

හැමදාම ඇඟ පු�ාම මී පැණි ගානවලු. 

ඉේස� කානොරවෝ රූරප් ගැන හිෙපු ෙ�ම් 

්දැන අයට ගානක් නෑ කිය�ා හිරෙන ෙැනුත 

නැතුව රනරමයි.

රමායිේෙ�යිසර් ක්රීම් එකක් ගාන එරකන 

හමට රහාඳක් මිසක න�කක් රවනරන 

නෑ කිය�ා ්දනනවා වුණත  රම්රකන රවන 

සනෙෑසිය ගැන රගාඩක් අයට ්දැනුමක් 

නැහැ. ඒ නිසාර්දෝ බහුෙ�යක් කරඩන ගනන 

ක්රීම් එක ගානරන ්දවසයි ර්දකයි. හැමදාම 

ගානන කම්මැලි. ඊටපේරේ ඉතින හාවා හඳ 

්දකිනනා වරගේ ඉඳ�ා හිට�ා හිතුණු රව�ාවට 

විෙ�ක් ක්රීම් ටිකක් උ�නවා.

රමායිේෙ�යිසර් එකකින අරප් හමට 

රමාක්ද රවනරන කිය�ා ්දැනුවත රවන එක 

වටිනරන ඒකයි. අරප් සරම් සීබම් කිය�ා 

ේවභාවික රෙල වර්ගයක් තිරයනවා. 

සරම් රෙෙමනය ඇතිරවනරන ඔය රෙ� 

නිසයි. සීබම් ටික අනවශ්ය විදිහට අයින 

රව�ා යනවා නම් අරප් සම රේරළනවා. 

රෙෙමනකා�කයක් ගෑවහම ආ�ක්ෂක 

පට�යකින සම සීල ක�නවා. එෙරකාට 

අරප් සරම් තිරයන සීබම් නිේසා�රේ නාේති 

රවනරන නෑ. ඒ වරගේම රමායිේෙ�යිසර් 

එරකනුත වස�ව�ට රෙෙමනයක් ඇති 

ක�නවා.

සරම් වැඩිපු� සීබම් හැර්දන රකරනක් 

ගැන හිෙමුරකෝ. ඒ කියනරන මූරේ රෙ� 

වැඩි අය. සීබම් සරමන අයින රවනන රවනන 

වැඩිපු� සීබම් නිේපා්දනය රවන එක ෙමයි 

රම් අයරගේ සරම් ේවභාවය. රමායිේෙ�යිසර් 

එකකින සරම් තිරයන සීබම් ආ�ක්ෂා 

ක�ගනන පුළුවන නිසා අලුරෙන සීබම් 

හැර්දන එක පා�රන රවනවා. රෙෙමනය 

රැරකනරකාට අලුත වස� ඇතිරවන එක 

ඉක්මන රවනවා. ඒ වරගේම රැළි ඇතිරවන 

රෙල ගලවනවලු. මූරේ ගානන �ා්ජකීය 

ර්ජල කිය�ා රවනම රමායිේෙ�යිසර් 

එකක් තිබුණලු. ඒක හ්ද�ා තිරයනරන මී 

පැණිවලිනලු. ඉතින නෑවට පේරේ නැතනම් 

ඇඟ රේදුවට පේරේ ක්ලිරයෝපැට්රා වරගේ 

රමායිේෙ�යිසර් ගානන කිය�යි අරප් 

බව�තියනටත අපි කියනරන. 

මූණ රේදුවට පේරසත රමායිේෙ�යිසර් 

ක්රීම් ටිකක් ගානන. රමාක්ද සබන නැතනම් 

රෆේ රවාේව� තිරයන සමහ� සිංරයෝග 

නිසා අරප් සරම් තිරයන සීබම් ඉවත රවනවා.

වළිං, භා්ජන, ර�දි රේදුවට පේරසත 

අතව�ට රමායිේෙ�යිසර් ගානන පුළුවන 

නම් යසයි. රම් වැඩව�ට පාවිචචි ක�න 

සැ� සබනවලින අතව�ට රවන හානිය 

අවම ක�ගනන එෙරකාට පුළුවන. ඉේස� 

අරප් අතෙම්ම�ා වුණත ඉඳුල වළිං රසෝ්ද�ා 

අහව� වුණාට පේරේ රකෝමාරිකා කෑල�ක් 

අරත අතුල�ගනනවලු.

අනවශ්ය ර�ෝම ඉවත ක�නන සම 

රර්සර්වලින රශේ ක�න රකරනක් නම් රශේ 

කළාට පේරේ රමායිේෙ�යිසර් ගානනම 

ඕරන. රර්සර් ක�ද්දි අරප් සරම් සීබම් ඉවත 

රවනවා. අනික අරප් ්දෑහැට රනාරපනුණාට 

රර්සර් නිසා සම සියුම්වට තුවා� 

රවනවා. ඉතින රම් හානි වළක්වගනනත 

රෙෙමනකා�කයකට පුළුවන.

ඉ�එළියට නි�ාව�ණය රවනන කලින 

ඇර�පරත රමායිේෙ�යිසර් ටිකක් ගාරගන 

යන එක නුවණට හුරුයි. ඒ වරගේම ෙමයි 

රම්කප් එකක් ක�නන කලිනුත රම් ක්රීම් 

ටිකක් ගානන. එෙරකාට රූප�ාව� 

ආරලපනවලින රවන හානිය අවම ක�ගනන 

රලසියි. ඒ වරගේම �ා�රේ නින්දට යනන 

කලිනුත රමායිේෙ�යිේ ක�නන අමෙක 

ක�නන එපා.

රමායිේෙ�යිසර් ගානවා කිය�ා මූරණයි, 

අත ර්දරකයි, කකුල ර්දරකයි විෙ�ක් 

ක්රීම් ගා�ා ප�ක් නැහැ. �හේ ප්රරද්්ශ 

ඇරුණුරකාට මුහුණ, කන, රබල�, පපුරේ 

ඉඳ�ා යටිපතු� ්දක්වාම රමායිේෙ�යිේ 

ක�නන.

හැමරද්ම වරගේ රමායිේෙ�යිසර් ක්රීම් 

එරහමත ්දැන ගණන උේස�ාරන. ඒ නිසා 

රග්ද�දිම රමායිේෙ�යිසර් ක්රීම් ටිකක් 

හදාගනන හැටිත අපි බ�මු.

රහාඳම ේවභාවික රෙෙමනකා�කය 

ෙමයි රකෝමාරිකා. ඉතින රග්ද� රකෝමාරිකා 

ගහක් ර්දකක් පැළ ක�ගනන එක ෙමයි 

රහාඳම වැරඩ්.

ගේලිසරින 10mlකට ර�ෝස වතු� 5ml 

එක්ක රකෝමාරිකා යුෂ ටිකක් එකතු 

ක��ා රහාඳට මිශ්ර ක�නන. රම් මිශ්රණය 

ශීෙක�ණරේ දා�ා සතියක් තියාගනන 

පුළුවන. 

ර�ෝස වතු� ටිකකට රදාඩම් යුෂ ටිකක් 

මිශ්ර ක��ා රමායිේෙ�යිසර් එකක් විදියට 

පාවිචචි ක�නන.

ර්ජාර්ජෝබා රෙලව�ට ගේලිසරින මිශ්ර 

ක��ා භාවිො ක�නන. 

ෂියා බටර්ව�ට සුදු රපාලරෙල එකතු 

ක��ා රහාඳට මිශ්ර ක��ා පාවිචචි ක�නන.

රකාරකෝවා බටර් ටිකකට විටමින E 

ක��ක් එකතු ක��ා කලතියාරගන පාවිචචි 

ක�නන.

රකෝමාරිකා යුෂව�ට ඕට්ේ පිටි මිශ්ර 

ක��ා ගානන. 

සහල ටිකක් ්දවසක් රපරඟනන තිය�ා ඒ 

වතු�ට රකෝමාරිකා යුෂ මිශ්ර ක��ා ආරලප 

ක�නන.

රම් රද්වල රග්ද�දිම හදාගනන පුළුවන 

නම් ෙවත රමායිේෙ�යිසර් ක්රීම් ගනන 

කරඩ්ට ගාටනන ඕරන නැහැ. සමට ආ්දරර් 

ක�න රකරනක් නම් රමායිේෙ�යිසර්ව�ට 

ඇේබැහි රවනන කිය�ා ෙමයි අවසාරනට 

කියනන තිරයනරන.

ගෑනු 
ළෙයින්ට 
මතමේ 
වැඩි 
වුණත් 
ප්රේ� 
අඩු 
වුණත් 
ප්රේ�

එකත පා�රන රව�ා කැළැල එරහමත 

මැරකනවා.

රහාඳ රමායිේෙ�යිසර් එකක් 

රෙෝ�ගනරන රකාරහාම්ද කියන එකත 

්දැනගනනම ඕරන. කඩව�ට ගියාම �ාක්ක 

පුර�ෝ�ා වවවා�ණ වර්රගේ ක්රීම් ්ජාති 

තිබුණට ඔය හැම එරකනම අපිට ඕන රද්වල 

රවනරන නැහැ.

රමායිේෙ�යිසර් වර්ග ර්දකක් තිරයනවා. 

එකක් ්ජ�ය මෙ ප්දනම් ඒවා (Water based 

moisturizer). අරනක රෙල මෙ ප්දනම් 

එේවා (Oil based moisturizer).

රෙල සහිෙ සමක් තිරයන රකරනක් නම් 

්ජ� මූ�්රව්යවලින හදාපු රමායිේෙ�යිසර් 

එකක් රෙෝ�ගනන. සාමාන්ය සමක් තිරයන 

රකරනක්ටත රම් වර්ගය ගානන පුළුවන. 

වියළි සමක් තිරයනවා නම් රෙල 

මෙ ප්දනම් රවන රමායිේෙ�යිසර් එකක් 

ගැළරපනවා. සාමාන්ය සමක් තිරයන 

රකරනක්ට රම්කත පාවිචචි ක�නන පුළුවන.

රමායිේෙ�යිසර් එකක් ගනිද්දි ඒරක් 

ප්රමිතිය ගැන හිෙනන. හයලුර�ානික් 

ඇසිඩ් (Hyluronic acid), ඩිරමතිරකාන 

(Dimethicone), ගේලිසරින (Glycerin), 

රප්රාපිලීන ගේ�යිරකෝල  (Propylene Glycol) 

වරගේ අමු්රව්ය අඩිංගු රමායිේෙ�යිසර් එකක් 

රෙෝ�ගනන පුළුවන නම් වැඩිය රහාඳයි. 

සමහ� රමායිේෙ�යිසර්ව� UV  ෆිලටර් 

ඒ කියනරන හිරුකි�ණින සම ආ�ක්ෂා 

ක�න සිංරයෝග තිරයනවා. එරහම එකක් 

ගනන පුළුවන නම් එක ගර�න කුරුලර�ෝ 

ර්දනනයි.

රමායිේෙ�යිසර් ක්රීම් එකක් ගානන ඕරන 

රකායි රව�ාවට්ද? ඒක ෙමයි කට්ටියට 

ඊගාවට තිරයන ප්රශරන. 

්ශරී�ය රේදුවට පේරේ අනිවාර්යරයනම 

රම්වරගන ටිකක් ගානන ඕරන. ඇයි 

්දනනව්ද? නානරකාට, ඇඟ රසෝ්දනරකාට 

අරප් ඇර� තිරයන ේවභාවික රෙල අයින 

රව�ා යනවා. උණුවතුර�න නානවා නම් 

රම්ක ෙවත වැඩියි. වැඩිපු� රව�ාවක් 

නෑවට පේරේ හම නිකන රේලිචෙ ගතියක් 

්දැරනනරන ඒකයි. 

ඊජිප්තු රැජින ක්ලිරයෝපැට්රා නෑරේ 

කිරිවලිනලුරන. නා�ා අහව� වුණාට 

පේරේ ක්ලිරයෝපැට්රා මුළු ඇඟ පු�ාම ඔලිේ 

සෙට 
ආදමර් කර� 
මකම�ක �ේ 

අනිවාර්යමයන්ෙ 
මොයිේ�රයිසර් 
එකකට ඇ�බැහි 

මවන්�
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අචිනෙ ඒ රව�ාරේ හිටිරේ බැිංකුරේ 

කළමනාකා�තුමා එක්ක සාකචඡා 

ක�න ගමන. ඒ, බැිංකුරේම විර්දේ 

්ශාඛාවකට අචිනෙට �ැබුණු උසේවීම ගැන. 

අචිනෙ හිටිරේ රගාඩක් සතුටින. උසේ රපළ 

කාරල ඉඳනම ඔහු හීන මැේරේත පිට�ටකට 

යනන. ෙනියම රනරවයි, ෙමනරගේ 

ආ්ද�වනතිය එක්ක. අනුනරගේ රපෞද්ගලික 

ජීවිරත ගැන උනනදු රනාරවන විර්දේ 

�ටක ජීවිරත අලුතිනම පටනගනන ර්දනනා 

කොරව�ා හිටියා.

ඒත ඒ සැ�සුම රම් රවද්දී වැ�දීරගන එන 

බව අචිනෙ ්දැනරගන හිටිරේ නැහැ.

අචිනෙ කළමනාකා�තුමා එක්ක කො 

ක��ා එළියට එද්දී හැරමෝරගම මුහුණු 

අමුතුරව�ා බව ඔහුට රතරුණා.

“පමාකද බන?” ඔහු ඇහුරේ සුපුරුදු 

කවටකරමන.

ොරුකී�ා, මාලිකා�ා අචිනෙව 

රනා්දැක්කා වරගේ අහක බ�ාගතො. අචිනෙ 

හිටිරේ සිද්ධ රවන රද් රමාකද්්ද කිය�ා 

හිොගනන බැරිව.

“ආ බන? උඹ අර හැමතිස්පසම කිය්න 
උප� පදෙැනි අම්මා, දිස්්නා �්චර. ඒකි උප� 
පදෙැනි අම්මා ්නම් පමාකද පම් පදන්නා 
බදාපග්න?” කමල අමුතු හිනාවක් මුහුරේ 

තියාරගන ර�ෝන එක අචිනෙ දිහාවට දිගු 

කළා.

“සි�ො පකපළ� ්නාකි �්චර.” අනන 

එරහමයි මාෙෘකාව තිේරේ. ඒ අචිනෙ උසේ 

රපළ ක��ා ඉව� වුණු ්දවරේ ගතතු ර�ාරටෝ 

එකක් බව අචිනෙට මෙක් වුණා.

“අපන අචිනත මපේ පෆෝන එක ්නැති 

ඇයි ෙට ෙමේ වයි�ට 
මදවැනි අේො කියලා කියන්� බැරිද?

• සොධි ඩයේ
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පෙලාපන.” මීට ටික ්දවසකට කලින දිේනා 

ටීෙර් ෙමනට එරහම කියපු හැටි අචිනෙට 

මෙක් වුණා.

“අපන අචිනත ඔයා ගැ්න හිතන හිටිය 
විදිය ගැ්න අපිටම ලැ��යි.” ොරුකී කිේවා.

“තාරුකී, කටෙහන හිටපන බන. 
පකාේපලෝ එපහම තමයි. අපිට දුක � අපිටත් 
ඒ ගැ්න හංගපු එක. අපිට කිව්පව් දිස්්නා 
�්චර කියනපන පදෙැනි අම්මා කියලපන. 
උඹට ඇත්තම කියන්න තිේබපන. උසස් පපළ 
කාපේ උප� සම්බන්ධයක් තිේබා කියලා ඒ 
ගනෑනි එක්ක. දික්කසාද ගනෑනිපයක්ලු පනද?” 
සුනන්ද ඇහුරේ හිනාරවවී.

“උඹලට ෙැරදිලා. දිස්්නා කියනපන මපේ 
පදෙැනි අම්මා තමයි. ඇයි මට මපේ ෙයි�ට 
පදෙැනි අම්මා කියලා කියන්න තහ්නම්ද?” 
අචිනෙ ඇහුවා.

“පමා්නො. ෙයි�. උඹ අපිටත් පහාපරන 
බැනදද?” කවුර්දෝ අහපු ප්රශරනට උතෙ� 

ර්දනන අචිනෙ ප්රමා්ද වුරේ නැහැ. ඒ 

රවනුවට ඔහු පිටෙට ගිහින දිේනාට 

දු�කෙන ඇමතුමක් ගතො.

දිේනා රහාඳටම බයරව�ා. අචිනෙරගේ 

ොතො දිේනාරගේ පාස� ගාවට ඇවිත න�ක 

වෙන කිය�ා කෑගැහුවා කිය�ා දිේනා කිේරේ 

අඬමින.

“ප්රිනසිපේ, අනිත් �්චරස්ලා මම දිහා 
බැලුපව් අේපිරියාපෙන අචිනත.” දිේනා 

කිේරේ කඳුළු එක්ක.

“පමා්න පේ සිේ්ධ වුණත් අපේ සැල�පම් 
මුකුත්ම ෙරදින්න විදියක් ්නැහැ. ේලනෑන එපක් 
විදියටම ඔයා අද �ට රට යන්න. ඔයාෙ 
මපේ යාළුො එක්කපග්න යයි අපාරේමනේ 

එකට. මම පමපහ ෙැඩ ඉෙර කරලා සතියක් 
ඇතුළත එ්නො.” අචිනෙ කිේවා.

අචිනෙරගන වුරේ රමාකද්්ද කිය�ා 

්දැනගනන හැරමෝම හිටිරේ රනාඉවසිලර�න.

“කියන්න පුතා. ඔයා ඉස්පකෝපේ ය්න 
කාපේ බලහත්කාරකමක් වුණාද? අපිට 
පුළුෙන එපහ්නම් �තිය ඉස්සරහට යන්න. 
මම සපපෝරේ කරන්නම් පුතා.” අචිනෙරගේ 

්දක්ෂකම්ව�ට කව්දත ආ්ද�ය කළ 

කළමනාකා�තුමා කිේරේ සිංරේගරයන.

“අපපෝ ්නැහැ සර. ඒ මපේ ආදපර.” 
අචිනෙ කියද්දී කළමනාකා�තුමාරගේ මුහුණ 

රවනේ වුණා.

අචිනෙ වැඩ ඇරි�ා රග්ද� යද්දී 

අචිනෙරගේ ොතො හිටිරේ ආරේ්ශ රව�ා.

“පමා්න ලැ��ාෙක්ද පම් වුපණ? අපි 
පකාපහාමද ආපේ සමාප�ට මුහුණ 
පදනපන.” ඔහු හිටිරේ කෑ ගසමින.

“තාත්තට ඕො හිතන්න තිේපේ ඒ කාපේ. 
ඒ කාපේදි ඔයාෙත්, අම්මෙත් මට ආදපර 
කළාද? ්නැහැපන. ලකුණු අඩුයි කියලා පදාස් 
කියපු එක, ප�තුෙක් ්නැතුෙ මට ගහපු එක 
ඇපරන්න. අනිත් එක ඔයාලා පදන්නා රණඩු 
පෙවී හිටියා ඇපරන්න මම කනපන පබානපන 
පමා්නාද කියලෙත් පහායන්න ඔයාලට 
උෙම්නාෙක් තිේබද? මම පපාඩි ළමපයක් 
විදියට මට ආදපර ලැ�ණු තැ්නට මම කිේ� 
වුණා.” අචිනෙ කිේරේ ගාණක්වත නැතුව.

“ඕකිෙ මම ම...ර්නො.” ොතො කෑ 

ගැහුවා.

“මම තෙ සතියකින රට ය්නෙපන. 
එතපකාට ඔය ඔක්පකාම ඉෙරයි. දිස්්නා 

මිස්ට ෙද පදන්න යන්න එපා.” අචිනෙ 

කිේවා.

අචිනෙරගේ ොතො නිහඬ වුරේ ඒ 

කොවට.

පුො �ට ගියාට පේරේ, �ිංකාරේ 

ෙනිරවන දිේනා ගැන බ�ාගනනම් කිය�ා 

ඔහු හිොගතො.

අචිනෙ �ට ගිහින සමා්ජ මාධ්ව� 

දිේනා එක්ක සතුටින තුරුලු රව�ා ඉනන 

ර�ාරටෝ එකක් ්දැම්මා.

“මම මපේ අයපේ ආදපර ්නැතිෙ 
පගාඩක් දුක් විඳපු කාපලක, ආදපර 
දැප්න්න තැ්නක ්නතර වුණා. එදා මට දුක් 
දීපු මිනිස්�නපගන, එදා මම විඳපු දුක් දිහා 
අනුකම්පාපෙන ප්නාබලපු මිනිස්�නපගන, 
මම පහායාගත්තු ආදපර ඇද පහාය්න 
මිනිස්�නපගන දුරස් පෙලා පම් ආදපර 
වි�න්න ලැ�ණු එක මපේ පපර පි්නක්.” 
අචිනෙ ඒ විදියට ලිය�ා තිබුණා.
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මාධ්රේදී

තිලක මේ�ාසිංහ

“නාග පිලලුව කියනරන රමාකක්්ද?”

එක්ෙ�ා වි�ත නාළිකාවක 

නිරේදිකාවක් පසුගිය දිනරයක දු�කෙන 

ඇමතුමක් දී මරගන ඇසුවාය.

“පිලලුව, පිලලිය කියනරන මැරුණු 

රකරනක් හරි සරෙක් හරි අද්�ෙ බ�යකින 

නැවෙ පණ ගනව�ා හතු�න විනා්ශ ක�නන 

යවන එකට. රමරහම යවනන පුළුවන කියන 

විශවාසය ර�ෝකය පු�ාම තිරයනවා. රම් 

පිලලිය, පිලලුව කියන එකට ඉිං�සියන 

කියනරන Zombie කිය�ා. ඒ කියනරන නාග 

පිලලුව කියනරන මැරුණු නරයකුට පණ 

උපද්්දව�ා හතු�න විනා්ශ ක�නන යවන 

එකට.” මම පිළිතුරු දුනරනමි.

“ඉතින එරහම ඇතෙටම යවනන 

පුළුවන්ද?” ඒ සැනින ඇය යළි ඇසුවාය.

“එරහම යනන පුළුවන නම් ඉතින �ටකට 

�විධ හමුදාවක් ඕරන නැහැ. ෙමනරගේ 

හතු�න ඉේස�හට ඔය වරගේ පිලලි ටිකක් 

ජීවම් ක��ා යව�ා යුද්ධයක් වුණත දිනනන 

පුළුවනරන.” මම යළි සිනාරසමින කීරවමි.

“ඒකම ෙමයි මාත කියනරන. ඒත 

මරගේ රහාඳම යාළුරවකුරගේ හේබනඩ්රගේ 

පිටිපේරසන මෑෙක ඉඳ�ා නාග පිලලුවක් 

ලුහු බඳිනවා කිය�ා එයා පුදුම බයකිනලු 

ඉනරන. �ට රග්දරින අඩියක් එළියට 

තියනරන නැතිලු. ඒ මදිවට හීරනන බයරව�ා 

කෑගහනවලු.” අනතුරුව එම නිරේදිකාව 

කීවාය.

“එරහමනම් ඉතින රේ�ටම කලින එයාව 

මරනෝ වවද්යව�රයකුට රපනනන එක ෙමයි 

ක�නන තිරයනරන. රමාක්ද ඕක සමහ� 

මානසික ර�ෝගව�ට රපාදු මරනෝ භ්රානති 

ෙතතවයක් රවනන පුළුවන.” මම කීරවමි.

“ඒත ඒක එරහමම කියනනත බෑ. රමාක්ද 

රමයා ඔය ෙතතරවට පතරව�ා තිරයනරන 

එක මනුේසරයකුට කිය�ා ක�වාගනන 

ගිය ගුරුකමක් වැ�දි�ා.” එම නිරේදිකාව 

එරේ පවසතම ඒ සම්බනධරයන මා තුළ වූ 

කුතුහ�ය ලිය�ා වැරඩන අයු�ක් වැටහිණ.

“මට එයත එක්ක රපාඩ්ඩක් කො ක�නන 

බැරිරේවි්ද? එරහම වුරණාත කා�රේ 

හරියටම ්දැනගනන පුළුවන රේවි.” ඒ අනුව 

මම කීරවමි.

“වැරඩ් කියනරන යාළුවරගේ හේබනඩ් 

ඔය ගැන කිසිම රකරනක් එක්ක කො ක�නන 

කැමති නැති එකරන. එරහමනම් මම මරගේ 

යාළුවට කියනන්ද ති�ක් මහතෙයට රකෝල 

එකක් ර්දනන කිය�ා?” ඉන අනතුරුව එම 

නිරේදිකාව ඇසුවාය.

“එරහමනම් කො ක�නන කියනන. 

හැබැයි ඒ කොරේ සමහ� රකාටේ වසන 

ක��ා කොව රවන රවන පැතිව�ට හ�ව�ා 

කිේරවාත එයා ඒ කොව කියන එරකනවත 

මම ඒ කොව අහන එරකනවත කිසිම 

ප්රරයෝ්ජනක් �ැරබන එකක් නෑ කියන එකත 

කියනන.” මම ඇයට අවධා�ණයරකාට 

කීරවමි.

ඒ අනුව ඇය රහළිකළ සැමියා පසුපස 

ලුහුබඳින ‘නාග පිලලුව’ පිළිබඳ කො 

ප්රවෘතතියයි රම්.

මා රවෙ දු�කෙන ඇමතුම දුන 

කානොවරගේ සැමියා ඉො සුළුරවන ඇ�ෙූ 

ව්යාපා�ය රම් දිනව� මහා පරිමාණ 

ව්යාපා�යක් රෙක් ප්රවර්ධනය රකාටගත 

්දක්ෂරයකි. රම් වනවිට හෙළිේ නවවන විරේ 

පසුවන ඔහු කලින එක් ධනවත ව්යාපාරිකයකු 

යටරත රේවයරකාට ඇෙ. පසුව ඔහු යටරත 

වැටුපට රේවය කිරීරමන ෙම ජීවිෙයට 

අ�වෘද්ධියක් සිදුරනාවන බව වටහාගත ඔහු 

පසුකර�ක ෙම ව්යාපා� ෙනිව පවතවාරගන 

රගාේ තිරේ. ඒ අෙරර් ව්යාපාරික පසුබෑමකට 

�ක්ව සිටි ධනවත ව්යාපාරිකයා හදිසිරේ 

මියයන �දුව එම ව්යාපා�ය ඔහුරගේ වැඩිමල 

පුතු විසින අතක�රගන තිරේ. ඒ සමඟම ඔහු 

හා රමම කානොවරගේ සැමියා අෙ� පැවති 

ව්යාපාරික ෙ�ඟය පසුව ඔවුරනාවුන අෙරර් 

පවතින රකෝනෙ�යක් බවට පතව ඇෙ.

“අනතිමට ඒ මනුේසයා පාො�රයෝ 

්දම්ම�ා මරගේ මහතෙයාව ම�වන ෙැනටම 

ආවා. අනතිරම් බැරිම ෙැන ෙමයි මරගේ 

මහතෙයා රම් වරගේ රද්කට රපළඹුරේ. රවන 

රමාකකටවත රනරවයි ෙමනරගේ ජීවිරත 

රැකගනන.” මරගේ හිෙවත නිරේදිකාවරගේ 

රයරහළිය කීවාය.

සතු�න මුළුමනින විනා්ශරකාට ්දැමිය 

හැකි රමම ‘නාග පිලලුව’ නම් ගුරුකම 

පිළිබඳව ඔහු මුලව�ට ්දැනරගන තිබුරේ 

අනෙර්්ජා�රයනි. එම මනත්රකරු කඩුරව� 

ප්රරද්්ශරේ පදිිංචිකරුරවකි. ඒ ඔහු එම 

සැමියාට රහළිරකාට ඇති අන්දමට ඉො 

දුේක� වෑයමකින යුතුව නාගයකුරගේ 

හැවක් �ා්රී යාම තුරන තුනව� බැගින දින 

හෙක් එකදිගට ජීවම්රකාට විනා්ශ කළ යුතු 

පුද්ග�යාරගේ නමට ‘්දපරන’ ්දැම්මවූ පසු ඒ 

නාග පිලලුව එරවරලම ඒ අදාළ පුද්ග�යා 

රසායාරගාේ ඔහුට ්දේඨරකාට ආපසු 

එනු ඇෙ. වරු තුරන සිට දින හෙක් තුළ 

සිදුරකර�න රමම කාරිරේදී ඒ පුද්ග�යා 

ඒකානෙ ව්ශරයන මියයනු ඇෙ. ඒ ම�ණ 

පරීක්ෂණයකදී පවා ම�ණයට රේතුව 

රසායාගෙ රනාහැකි අන්දමකිනි. පසුව ඒ 

නාග පිලලුව යළි මනත්රකරු රසායා පැමිරණන 

විට එය ්දමනය රකාට එහි බ�ය නිරශධ 

කිරීරම් වගකීම්ද ඒ මනත්රකරු රවෙ පැවර�නු 

ඇෙ.

“රකාරහාමහරි ඒ ගුරුකමට යන දිවිමකුළු 

රල, ඇටිකුකුල ඇේ, උණහපුළු කඳුළු වරගේ 

රද්වල වරගේම නයි හැවක් රසායාගනන 

කිය�ා රුපියල �ක්ෂයකුත වැරඩ්ට 

අතතිකා�මක් හැටියට ෙව �ක්ෂ ර්දකකුත 

ඒ මනුේසයා මහතෙයාරගන ඉල�ාරගන 

තිරයනවා. පේරේ ්දවසක මහතෙයා ඒ 

මනුේසයාරගේ රග්ද� යනරකාට ඉේස�හා 

කාමරර් ඔය ගුරුකම ක�නන �ෑේති රව�ත 

තිරයනවා. රකාරහාමහරි වැරඩ් ඉව� වුණාම 

ෙව �ක්ෂ තුනක් රගවනනත ඒ මනුේසයා 

අරප් මහතෙයාව රපාර�ානදු ක�රගන.” එම 

කානොව කීවාය.

එරහත, එහි අපූරුම සිද්ධිය එය රනාරේ. 

දින හෙක් තුළ සිදුකළ එම ගුරුකමින පසු 

අදාළ ව්යාපාරිකයා රවෙ රයාමුකළ නාග 

පිලලුව රවතින ඊළඟ දින හෙ තුළ ෙමනට 

නියමිෙ ‘�ා්ජකාරිය’ හරිහැටි ඉටු රනාවීමය. 

රකාටිනම එම සැමියා පවසා ඇති අන්දමට 

එම නාග පිලලුව යැවීරමන ෙම සතු�ාරගේ 

සිරුරර් ර�ෝම �පයකටවත හානියක් සිදුවී 

නැෙ.

“පේරේ මහතෙයා රම් ගැන අහනන 

අ� මනත්රකා�යා හම්බුවුණාම ෙමයි කිය�ා 

තිරයනරන, ‘ඒක ෙමයි මාත රම් ර්දර�ෝ 

�තරව�ා ඉනරන, ඒ නාග පිලලුව රකාරේ 

ගියා්ද කිය�ා මටවත හිොගනන බෑ. ඒත 

සමහ�විට ඒ පිලලුව ආපහු හැරි�ා අපි 

ර්දනනා පේරේ වුණත ලුහු බඳිනන බැරි 

නෑ’ කිය�ා. රකාරහාමහරි ඊටපේරේ අරප් 

මහතෙයා ඒ නාග පිලලුරවන රේර�නන 

ෙව �ක්ෂ පහ හයක් ඒ මනෙ�කා�යාට 

දී�ා තිරයනවා. ඒත මහතෙයාරගේ හිරත 

අ� නාග පිලලුව ගැන තිරයන බය ්දවසින 

්දවසම වැඩිරවනවා. ඒත රකාරහාම්ද අපි රම් 

කොව කාටහරි කියනරනවත?” එම ව්යාපාරික 

බිරිඳ කීවාය. ඇය රහළිකළ රො�තුරු අනුව 

රමම නාග පිලලුරේ කොව මුළුමනිනම 

මිථ්ාවකි. එරහත ඒ ඔේරේ ඇරගේ සැමියා 

බ�පෙළ ර�ස මිංරකාල�කමින ඔහු 

මානසික ර�ෝගිරයකුරගේ ෙතතවයට ඇ්ද 

්දැමූ ‘මනත්රකරුරගේ පිලලුව’ නම් අතිවි්ශා� 

සමා්ජමය උවදු�ක් සිදුක�න බව ඒකානෙ 

ව්ශරයනම කිව යුතුය. එබැවින එවැනි ‘පිලලු’ 

දුරුකිරීමට හැකි සෑම උතසාහයක්ම ්දැරීම 

අප කාරගේත රපාදු සමා්ජ වගකීමකි.

�ාග පිේලුවක 
ෙමේ 

ෙහත්තයාමග 
පේමසන් 
එ�වා

�ාගයකුමේ හැවක රා� යාෙ තුමන් 
තුන්වර බැගින් දි� හතක එකදිගට 

ජීවේමකාට වි�ාශ කළ යුතු පුද්ගලයාමේ 
�ෙට ‘දපමන්’ දැේෙ� පසු ඒ �ාග පිේලුව 
එමවමේෙ ඒ අදාළ පුද්ගලයා මසායාමගාේ 

ඔ�ට දෂේඨමකාට ආපසු එනු ඇත

පිටිපේරසන මෑෙක ඉඳ�ා නාග පිලලුවක් 

තියනරන නැතිලු. ඒ මදිවට හීරනන බයරව�ා 

“එරහමනම් ඉතින රේ�ටම කලින එයාව 

මරනෝ වවද්යව�රයකුට රපනනන එක ෙමයි 

ෙතතවයක් රවනන පුළුවන.” මම කීරවමි.

“ඒත ඒක එරහමම කියනනත බෑ. රමාක්ද 

රමයා ඔය ෙතතරවට පතරව�ා තිරයනරන 

එරේ පවසතම ඒ සම්බනධරයන මා තුළ වූ 

කුතුහ�ය ලිය�ා වැරඩන අයු�ක් වැටහිණ.

“මට එයත එක්ක රපාඩ්ඩක් කො ක�නන 

හරියටම ්දැනගනන පුළුවන රේවි.” ඒ අනුව 

ඔය ගැන කිසිම රකරනක් එක්ක කො ක�නන 

කැමති නැති එකරන. එරහමනම් මම මරගේ 

යාළුවට කියනන්ද ති�ක් මහතෙයට රකෝල 

එකක් ර්දනන කිය�ා?” ඉන අනතුරුව එම 

ක��ා කොව රවන රවන පැතිව�ට හ�ව�ා 

කිේරවාත එයා ඒ කොව කියන එරකනවත 

ප්රරයෝ්ජනක් �ැරබන එකක් නෑ කියන එකත 

ඒ අනුව ඇය රහළිකළ සැමියා පසුපස 

කානොවරගේ සැමියා ඉො සුළුරවන ඇ�ෙූ 

්දක්ෂරයකි. රම් වනවිට හෙළිේ නවවන විරේ 

පසුවන ඔහු කලින එක් ධනවත ව්යාපාරිකයකු 

යටරත රේවයරකාට ඇෙ. පසුව ඔහු යටරත 

අ�වෘද්ධියක් සිදුරනාවන බව වටහාගත ඔහු 

පසුකර�ක ෙම ව්යාපා� ෙනිව පවතවාරගන 

ඒකානෙ ව්ශරයන මියයනු ඇෙ. ඒ ම�ණ 

පරීක්ෂණයකදී පවා ම�ණයට රේතුව 

රසායාගෙ රනාහැකි අන්දමකිනි. පසුව ඒ 

නාග පිලලුව යළි මනත්රකරු රසායා පැමිරණන 

විට එය ්දමනය රකාට එහි බ�ය නිරශධ 

කිරීරම් වගකීම්ද ඒ මනත්රකරු රවෙ පැවර�නු 

ඇෙ.

“රකාරහාමහරි ඒ ගුරුකමට යන දිවිමකුළු 

රල, ඇටිකුකුල ඇේ, උණහපුළු කඳුළු වරගේ 

රද්වල වරගේම නයි හැවක් රසායාගනන 

කිය�ා රුපියල �ක්ෂයකුත වැරඩ්ට 

අතතිකා�මක් හැටියට ෙව �ක්ෂ ර්දකකුත 

ඒ මනුේසයා මහතෙයාරගන ඉල�ාරගන 

තිරයනවා. පේරේ ්දවසක මහතෙයා ඒ 

මනුේසයාරගේ රග්ද� යනරකාට ඉේස�හා 

කාමරර් ඔය ගුරුකම ක�නන �ෑේති රව�ත 

තිරයනවා. රකාරහාමහරි වැරඩ් ඉව� වුණාම 

ෙව �ක්ෂ තුනක් රගවනනත ඒ මනුේසයා 

අරප් මහතෙයාව රපාර�ානදු ක�රගන.” එම 

කානොව කීවාය.

එරහත, එහි අපූරුම සිද්ධිය එය රනාරේ. 

දින හෙක් තුළ සිදුකළ එම ගුරුකමින පසු 

අදාළ ව්යාපාරිකයා රවෙ රයාමුකළ නාග 

පිලලුව රවතින ඊළඟ දින හෙ තුළ ෙමනට 

නියමිෙ ‘�ා්ජකාරිය’ හරිහැටි ඉටු රනාවීමය. 

රකාටිනම එම සැමියා පවසා ඇති අන්දමට 

එම නාග පිලලුව යැවීරමන ෙම සතු�ාරගේ 

සිරුරර් ර�ෝම �පයකටවත හානියක් සිදුවී 

නැෙ.

“පේරේ මහතෙයා රම් ගැන අහනන 

අ� මනත්රකා�යා හම්බුවුණාම ෙමයි කිය�ා 

තිරයනරන, ‘ඒක ෙමයි මාත රම් ර්දර�ෝ 

�තරව�ා ඉනරන, ඒ නාග පිලලුව රකාරේ 

ගියා්ද කිය�ා මටවත හිොගනන බෑ. ඒත 

සමහ�විට ඒ පිලලුව ආපහු හැරි�ා අපි 

ර්දනනා පේරේ වුණත ලුහු බඳිනන බැරි 

නෑ’ කිය�ා. රකාරහාමහරි ඊටපේරේ අරප් 

මහතෙයා ඒ නාග පිලලුරවන රේර�නන 

ෙව �ක්ෂ පහ හයක් ඒ මනෙ�කා�යාට 

දී�ා තිරයනවා. ඒත මහතෙයාරගේ හිරත 

අ� නාග පිලලුව ගැන තිරයන බය ්දවසින 

්දවසම වැඩිරවනවා. ඒත රකාරහාම්ද අපි රම් 

කොව කාටහරි කියනරනවත?” එම ව්යාපාරික 

බිරිඳ කීවාය. ඇය රහළිකළ රො�තුරු අනුව 

රමම නාග පිලලුරේ කොව මුළුමනිනම 

මිථ්ාවකි. එරහත ඒ ඔේරේ ඇරගේ සැමියා 

බ�පෙළ ර�ස මිංරකාල�කමින ඔහු 

මානසික ර�ෝගිරයකුරගේ ෙතතවයට ඇ්ද 

්දැමූ ‘මනත්රකරුරගේ පිලලුව’ නම් අතිවි්ශා� 

සමා්ජමය උවදු�ක් සිදුක�න බව ඒකානෙ 

ව්ශරයනම කිව යුතුය. එබැවින එවැනි ‘පිලලු’ 

එ�වා

�ාගයකුමේ හැවක රා� යාෙ තුමන් 
තුන්වර බැගින් දි� හතක එකදිගට 

ජීවේමකාට වි�ාශ කළ යුතු පුද්ගලයාමේ 
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මරගේ 

හිෙට 

ආවා. 

මරගේ 

ජීවිරත 

රබදාගනන මිං 

රෙෝ�ාගතතු රකනා 

ගැන සැනසීම පිරුණ හැඟීමක් හිෙට 

්දැනුණා. එයාට ඕනනම් මරගන රප�ළා 

ප්රශන ක�නන පුළුවනකම තිබුණා. එක්රකෝ 

එයාට කියනන පුළුවන සමා්ජ මාධ්ව� 

ලියනන ගියානම් ඔයාට එන විරේෙන 

ඔයාම බා�ගනන, ඒවා මට අදාළ නෑ කිය�ා. 

එරහම නැතනම් කියනන තිබුණා අතීෙරේ 

ඔයාරගේ අතින එරහම වැ�දි වුණු නිසාරන 

ඔයාට ඇඟිල� දික් රවනරන, ඒවාට මට 

ක�නන ර්දයක් නෑ කිය�ා. හැබැයි ඒ කිසිම 

රව�ාවක ඔයාරගේ ප්රශන ඔයා විසඳගනන 

කිය�ා මාව ෙනි රනාක� එයා මිං රවනුරවන 

රපනී හිටියා. මරගේම අය ගාවදී මිං ෙනිවුණ 

රව�ාවට මරගේ රයෝධ රහවණැල� වරගේ 

එයා මිං ගාව හිටියා. මරගන වැරැද්්දක් 

වුණත ෙමනරගේ එකකුස උපන සරහෝ්ද�යන 

ර්දනනාටවත ඒ ගැන රනාකියා, මාව එයා�ා 

ඉේස�හා හෑලලු රනාක� හිටියා. රගාඩක් 

රව�ාවට ්දහම් මිං රවනුරවන රපනීහිටිරේ 

මිං නැති ෙැනව�. කාරගනවත කිසිම 

ර්දයක් අහනනවත කියනනවත එයා ඉඩ 

තිය�ා නෑ. ඉතින ෙමනරගේ සහකරුරගන 

සහකාරියරගන �ැරබනන ඕන එරහම 

සැනසීමක් රනරවයි්ද?

මට මරගේ මහතෙයාරගන �ැරබන රම් 

සහරයෝගයම ඇති මරගේ හිරත සැනසීම 

්දවස පු�ා තියාරගන ඉනන. මරගේ පවුල 

ජීවිරත බිඳි�ා යනන තිබුණ ෙැනදි පවා 

රැකි�ා තිරයනන රේතුරවනන ඇතරෙත 

්දහම්රගේ රම් ගුණාිංගය කිය�ා මට හිතුණ 

අවේ්ා රගාඩාක් තිබුණා.

රගාඩාක් පවුල ජීවිෙ ඇතුරේ ප්රශන 

 �ේඩු සරුවල තිරයනවා. රනාතිබුරණාත 

ඒක පුදුමයක්. ඒ රමාන රද් තිබුණත 

පිටෙැනකදි සැමියා රහෝ බිරිඳ 

අසීරුොවයකට පතරවද්දි, ෙමනරගේ බිරිඳ 

රහෝ සැමියා රවනුරවන රපනීහිටින එකම ඒ 

පුද්ගලක සේබන්ධතා ගත්තත්, රාජකාරි ෙේටමේ සබඳතා ගත්තත් මබාමහෝවිට අපි පුරුදුවී සටින්මන් අගය කිරීෙට මහෝ ප්රශිංසා කිරීෙට වඩා  ම�ෝද�ා කිරීෙටයි. එමේත් �ැති�ේ ෙැසවිල �ැගීෙටයි. එෙ සබඳතා නිසා 
සතුටු මවන්�ට කාරණා සයයක ඇතත්, පසුතැමවන්�ට ඇති එක කාරණාවක මහෝ මුේ කරමග� අපි කරන්මන් සයේල අවුේ කරගැනීෙයි.සැමියා දහේ සහ දරුමවෝ තිමද�ා සෙඟ ජපා�මේ ජීවත්ව� හෂිනි ෙ�මේන්්ර 
ඇමේ ජීවිත අත්දැකීේ ඇසුරින් අපිට කියාමදන්මන් විමේ්ෂමයන්ෙ ‘පවුල’ �ෙැති සේබන්ධතාවයට මූලකත්වය දීෙ සහ එය රැකගැනීමේ ඇති වැදගත්කෙයි. එමෙන්ෙ ඕ�ෑෙ මහාඳ මහෝ �රක සදුවීෙකටෙ පසු සතුට 
විය හැකි කාරණා පෙණක ජීවිතයට එක කරගැනීමෙන්, බලා සටියදී පවුේ ජීවිතය සතුටින් පිරී ඉතිරී ය� අයුරු ඇය කියන්මන් සතුටින් ජීවිතය දරණ ඇමේ ජීව� අත්දැකීේ සමුදාය මුේකරමග�ය.

• හෂිණි ෙ�මේන්්ර

දුකක් ක�්ද�යක් රවචෙ රව�ාවට 

අරප් යාළුරවක්, සරහෝ්ද�රයක්, 

සරහෝ්දරියක් අපි රවනුරවන 

රපනීහිටිනවාට අපි හැරමෝම 

කැමතියි. විරශෂරයනම 

අපි අස�ණ රව�ා ඉනන 

රව�ාවක, ජීවිරත අමාරුම 

අවේ්ාවක අපි රවනුරවන 

රපනී හිටිනන කවුරුහරි 

ඉන්දැද්දී හිෙට ්දැරනන 

්ශක්තිය රකාරහාම්ද 

කිය�ා අමුතුරවන 

කියනන අවශ්ය නෑරන. 

විවාහ ජීවිරත රගවද්දී 

රහෝ අ්ද� සම්බනධයක් 

ඇතුරේ වුණත එකිරනකා 

රවනුරවන රපනීහිටීම අනිත 

රකනාට රමානෙ�ම් මානසික 

සුවයක්්ද කියන එක ඒ අත්දැකීම �ැබූ 

අය ්දනනවා. හරියට අ� නනදා මා�නී 

මහතමිය ගයනා ක�න ගීෙරේ තිරයනවා 

වරගේ. ‘ර�ාවම එපා වී ර�ාවම කළකිරී ෙැවී 

්දැවී හිඳිනා රේරල... ඔරේ ්දයාබ� එකම 

ව්දනකින මරගේ ආතමය සුවපත රේ...’ ඒක 

හරියට ඒ වරගේ හැඟීමක්. වාසනාවකට වරගේ 

මරගේ මහතෙයා ්දහම්රගේ මිං ප්රිය ක�න එක 

ආ්ද�ණීය ගුණාිංගයක් විදියට ඒ සුවය මට 

අඩුවක් නැතුවම �ැරබනවා. අ්ද ලිපියත 

එරහම සිදුවීමක් මූලික ක�ගතතු එකක් 

ගැනයි. 

‘ධ�ණී’ පුවතපෙට මරගේ අත්දැකීම් 

ලියනවා වරගේම සමා්ජ මාධ්රේත මම මරගේ 

අත්දැකීම් ලියනවා. එරහම ලියනරන ෙවත 

රකරනකුට ඒවායින රමානවහරි ර්දයක් 

ජීවිරතට එකතු ක�ගනන උ්දේවක් රවයි 

කියන බ�ාරපාර�ාතතුරවන. ඒ වරගේම 

රගාඩක් අය ඒ රද්වල රබාරහාම ආ්දර�න 

වැළඳගනනවා. ඒ නිසාම රහාඳ ප්රතිො�ත 

�ැරබනවා. හැබැයි සමහ� සීමිෙ පිරිසක් 

මම ලියන රද්වල විරේෙනය ක�නවා. ඒක 

ඒ අයරගේ කැමැතෙ නිසා මට ඒ විරේෙන 

්ද�ාගනන සිද්ධරවනවා වරගේම ්ද�ාගනනත 

පුළුවන. එවැනි අවේ්ා කිහිපයකම මිං 

අමෙක ක��ා දාපු මරගේ අතීෙ සිදුවීම් 

කිහිපයක් නැවෙ මෙක් ක�මින මාව 

වට්ටනන උතසාහ ක�පු අයත හිටියා. 

ඉතින ඒ හැම අවේ්ාවකම මම ්දහම්ව 

ඒ රද්වල ගැන ්දැනුවත ක�නනත අමෙක 

කරේ නැහැ. එරහම එක අවේ්ාවක 

්දහම් මරගේ අතින අල�ාරගන රමරහම 

ර්දයක් කිේවා “මායි ඔයයි අමෙක ක�පු 

රද්වල ඔලුරේ තියාරගන ඒවා මතුක�නන 

උතසාහ ක�නරන ඊට වඩා කුණු ෙමනරගේ 

ජීවිෙව� තියාරගන ඉනන අයයි ර�ෝසී. 

ඔයා හිනාරව�ා සතුරටන ඉනන, මිං ඔයාට 

ඉනනවා.”

මරගේ මහතෙයා මරගේ ඇේ දිහා 

බ�ාරගන ඔරහාම කියද්දී පුදුම ්ශක්තියක් 

යකකුන්ට මදාළ පිමද්නි 
දුන්�ත් එකයි 
පවුේ ප්රේ� 
පිටට දුන්�ත් එකයි

කසා්ද බඳිනන ඉනන රහෝ බැඳපු ර්ජෝඩුවක් 

ඉේස�හා අපිත රම් වරගේ ආ්දර�න ඉමු 

කිය�ා හිරෙන විදියට ජීවතරවනන. මිං 

කියනරන �ඟපානන රනරවයි අවිංකව 

ජීවතරවනන. ආ්දර�න ජීවතරවනන.

මිං ෙදිනම විශවාස ක�නවා පවුල 

ජීවිරත ඇතුරේ රනාගැ�පීම් ග�පාරගන 

ජීවිෙ ඉේස�හට අ�න යනන සැමියා බිරිඳ 

රවනුරවනුත, බිරිඳ සැමියා රවනුරවනුත 

රපනීහිටිම රගාඩක් වටිනවා කිය�ා.

රම් ර�ෝරක් කිසිම පවු�ක් 

සර්වසම්පූර්ණ නෑ. අනවරබෝධයන, 

වැ�දි වැටහීම් තිරයනවා. ඒ නිසා ප්රශන 

ඇතිරවනවා. නමුත ඒ හැම අවේ්ාවකම 

ෙමනරගේ රකනා රවනුරවන රපනී හිටිනන. 

එරහම රපනී හිටින බව ර�ෝකයට ්දැරනනන 

ර්දනන. එෙරකාට ඇතිරව�ා තිරයන ප්රශන 

විසරඳයි වරගේම අලුතින ප්රශන ඇතිරවන 

එකත සෑරහන දු�ට අඩුරේවි.  

පවුරල බැඳීම සු�ක්ෂිෙ රවනන ප්රමාණවත 

කිය�යි මට හිරෙනරන. 

බාහි� සමා්ජයට ්දැරනනන ගතෙම 

‘ගෑනිට මිනිහා නෑ මිනිහාට ගෑනි නෑ’ කියන 

රද්, ඒවාරගන ප්රරයෝ්ජන ගනන බ�ාරගන 

ඉනන මිනිේසුනට රහාඳ අවේ්ාවක් 

�ැරබනවා. ඒ වරගේ හිේෙැන තිබුණාමයි 

යක්කු යකිනනිරයෝ පවු� ඇතුළට රිිංගරගන 

පැ�පදියම් රවනරන.

පිරිසක් එක්ක ඉනන ෙැන සැමියා ගැන, 

බිරිඳ ගැන වැ�දි කීම, රනාසැ�කිලිමතකම් 

ගැන, මගහැරීම් ගැන කියද්දි රවනරන 

අනිත මිනිේසුට ඒවාරගන අරප් ජීවිෙ 

විනිශෙය ක�නන රේතු ර්දන එක. අහන 

ඉනන අය ඒවා ෙැන ෙැනව� කියවන එක. 

වයිෆට හේබනඩ් ගැන වරගේ වගක් නෑ, 

හේබනට වයිෆ ගැන ගාණක් නෑ කිය�ා 

මිනිේසුනට ්දැරනනන රේතු අරපනම 

ර්දන එක. ප්රශන විසඳගනන ඕරන පවු� 

ඇතුරළදි. හැබැයි ආ්දරර් රබ්දනන ඕරන 

පවුර�න පිටටත ්දැරනන විදියට. අලුරෙන 
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ඩිේ්ාන මුණවීරපේ බිරිඳ නිසා සං� හරි 
ආඩම්බපරන ඇති පනද?

එරහම නෑ කිේරවාත රබාරුවක්. 

ඇතෙටම ඩිලෂානරගේ බිරිඳ රවනන �ැබුණු 

එක ගැන මට ආඩම්බ�යක් තිරයනවා. 

රමාක්ද එයා �ටක් ර�ෝකයක් ආ්දරර් ක�න 

ක්රීඩකරයක්. මිං එයාරගේ බිරි ඳ වීම නිසා ඒ 

ආ්දරර් මටත රවනසක් නැතුව �ැරබනවා. 

මිං හිෙනරන ඩිලෂාන මරගන යාළුරවනන 

අහද්දි මිං එයාට කැමතිවුණු එක ෙමයි මිං 

ජීවිරත ගතෙ රහාඳම තී�ණය. එදා ගතෙ 

තී�ණය ගැන මට අ්දත සතුටුයි.

ඔයා එයාට කැමතිවුපණ එයා ක්රිකේ 
�ඩකපයක් නිසාද?

අරන නෑ. එයා ්ජාතික කේඩායමට 

එනනත කලින ඉඳන අපි ආ්දරර් කළා. ඒ 

රවනරකාට ඩිලෂාන ්ජාතික කේඩායමට 

ක්රීඩා ක�යි කිය�ා මිං කීයටවත හිතුරේ නෑ. 

හැබැයි අපි ආ්දරර් ක�න කාර�දිම එයා 

්ජාතික කේඩායමට රතරුණා.

සං�ට ඩිේ්ානෙ මුණගැහුපන 
පකාපහාමද?

මම උසේ රපළ ක��ා ඉව�රව�ා උසේ 

අධ්ාපන ආයෙනයකට ගියා. ඩිලෂානුත 

ඒකට ආවා. ඒ අෙරර් ෙමා අපිට අපිව 

මුණගැහුරන. මුලිනම ්දැන අඳුනරගන 

අපි යාළුරවෝ වුණා. අනතිරම් ඒ යාළුකම 

ආ්දරර්කට හැරුණා.

ඩිේ්ාන ඔයාෙ කැමති කරගත්පත් එයාම 
හදාගත්ත පලාකු ේලනෑන එකකට අනුෙ 
කියනපන ඇත්තද?

(සිනාරසමින) කවු්ද ඒක කිේරේ? 

ඇතෙටම මටත එරහම හිරෙනවා. මිං ඒ 

කාරල ඉරගනීම් කටයුතුව�ට මූලිකතවය 

දුනන රකරනක්. ඉතින ආ්දරර් වරගේ රද්වල 

පේරේ ගිරේම නෑ. ඒත ඩිලෂානරගේ ප්�ෑන 

එක ඉේස�හා මට එයාට කැමති රනාවී 

බැරිවුණා.

අපිත් ආසයි ඩිේ්ාන ඔයාෙ දැපේ දාගන්න 
ගහපු ඒ ආදර�ය ේලනෑන එක ගැ්න 
දැ්නගන්න?

අපි යාළුරවෝ විදියට ඉනනරකාට මුලිනම 

එයා මාව රහාඳටම කිරයේවා කිේරවාත 

හරි. ඉතින එයාට රතරුණා එකපා�ට 

කැමැතෙ ඇහුරවාත රපාෙපෙ එක්කම 

�කේ �ඩකයින්මේ �කේ �ඩකයින්මේ 
හමේ පාරවේ පිටිපේමේ හමේ පාරවේ පිටිපේමේ 

�කේ �ඩකයින්මේ 
හමේ පාරවේ පිටිපේමේ 

�කේ �ඩකයින්මේ �කේ �ඩකයින්මේ 
හමේ පාරවේ පිටිපේමේ 

�කේ �ඩකයින්මේ 

බිරින්දෑවරුන්මග් බිරින්දෑවරුන්මග් 
කැපකිරීෙත් 

බිරින්දෑවරුන්මග් 
කැපකිරීෙත් 

බිරින්දෑවරුන්මග් 

තිය�වා 
ඩිල්ශාන මුණවී�රගේ බිරිඳ සිංජි මුණවී�

අ�ව දශකමේ ෙැදභාගය ව�විට මලෝකමේ මහාඳෙ 
ආරේභක පිතිකරු යුගලය සටිමේ � ලිංකා �කේ 
කේඩායමේය. ඒ ස�ත් ජය�රිය සහ මරාමේෂේ 
කළුවිතාරණයි. පසුව ජය�රියට උපුේ තරිංග එකවිය. 
ඔ�ද මහාඳෙ ආරේභක පිතිකරු යුගලමේ වාර්තාව 
මව�ත් රටකට මදන්�ට කිස� අවේථාවක �දා�ේ 
�මේ �ැත. ජය�රිය �කේ පිටියට සමුදීෙත් සෙඟ 
එතැ�ට එන්�ට මබාමහෝ �ඩකයින් තරඟ කළද ඒ 
අවේථාව ලැබුමේ �.එේ. ඩිේශාන්ටය. ඔ�මේ මේගවත් 
පිතිහරඹ විලාසය උඩ ඔ�ද ඊට නියෙ සුදුේමසකු බව 
ඔප්පු කමේය. එමහත් එකෙ කාලවකවානුවක ඔවුන් 
මදමද�ාෙ �කේ පිටිමයන් නිකෙයාෙත් සෙඟ එමතක 
මලෝකමේ මහාඳෙ ආරේභක පිතිකරු යුගලය සටි � 
ලිංකා කේඩායෙ ෙහත් අර්බුදයකට මු�ණ දුන්මන්ය. ඒ 
ව�විට කුසේ ජනිත් මපමර්රා එක පමසකින් ආරේභක 
පිතිකරු �මිකාවට සුදුේමසක වී සටියද අම�ක පසට 
නිත්ය ආරේභක පිතිකරුමවකු මසායාගැනීෙට ම�ාහැකි 
විය. එතැ�ට එන්�ට නියෙ සුදුේමසක ෙතුව සටියද 
මොකකමදෝ අවාස�ාවක නිසා ඔ�ට ඒ අවේථාව 
ම�ාලැ� ගිමේය. ඔ�ව මයාදාගත්මත් තරඟ කීපයකට 
පෙණි. එමහත් විමදේ රටවලන් �ේ ඔ�ට දැඩි ඉේලුෙක 
නිර්ොණය වී තිබිණි. අදටත් එහි මව�සක �ැත. ඔ� 
මව� කවුරුත් ම�ාව ප්රහාරාත්ෙක පිතිකරු ඩිේ්ෂාන් 
මුණවීර ය. ඉතින් ඩිේ්ෂාන් ගැ� මේ කතාබහ ඔ�මේ 
ආදරණීය බිරිඳ සිං� මුණවීර සෙ�නි.

හිටපු මිං එයාට බෑ කියනවා කිය�ා. ඒ නිසා 

එයා කරේ යාළුරවක් විදියට මරගේ ළඟින 

ඉඳරගන ආ්ද�වනෙරයක් විදියට මරගේ 

ගැන රහාය�ා බ�පු එක. ඒ හින්දම ටික 

කා�යක් යද්දි මට එයාව ්දැරනනන ගතො. 

එරහම ්දැරනනන ගතෙට පේරේ ෙමයි 

එයා මරගන කැමැතෙ ඇහුරේ. ඉතින 

මට අකමැති රවනන රේතුවක් තිබු රේ 

නෑ. ඩිලෂාන හරිම රහාඳ ගතිගුණ තිබුණු 

ස��ව හිටපු රකරනක්. ඉතින මිං එයාට 

කැමති වුණා.

මුලින කියපු විදියට එයා �ාතික 
කණඩායමට පත්පරනපන පදන්නා ආදපර 
කර්න කාපලමයි පනද?

ඔේ 2012 අවුරුද්රද් ෙමයි ඩිලෂාන 

්ජාතික කේඩායමට රතරු රේ. එදා එයා 

පුදුම විදියට සතුටු වුණා. මරගේ ජීවිරත මට 

අමෙකම නැති ්දවසත එදා ෙමයි.

අපි දන්නො ක්රිකේ �ඩකයිනට 
තරු�යනපේ ආකර්ණය දැඩි පලස 
තිපය්නො. ඉතින ඔයාපේ ආදරෙනතයා 
�ාතික කණඩායමට �ඩා කර්නපකාට ඔය 
හිත ගැස්�පන ්නැේද?

ඒ රවනරකාට අපි අපිව රහාඳටම 

රතරුම් අ�න හිටිරේ. එයා හැමරද්ම 

මට කිේවා. මමත එරහමයි. ඉතින හිෙ 

ගැේරසන ෙැනට එයා වැඩ කරේ නෑ. 

රවන ගෑනු ළමරයක් එරහම ඒ අත්දැකීමට 

මුහුණදුනන නම් රකාල�ට රගාඩාක් 

රකානරද්සි දායි. ඒත ඩිලෂාන ගැන මට 

තිබුණු විශවාසයට මට එරහම ක�නනවත 

උවමනා වුරේ නෑ.

එතපකාට පදන්නපේ විොහය සිේ්ධවුපණ 
පකාපහාමද?

අපි අවුරුදු හෙක් ආ්දරර් ක��ා 

ර්දනනරගේම රගවලව� ආශිර්වා්ද එක්ක 

2016 අවුරුද්රද් විවාහ වුණා.

පම් පේනපකාට ඩිේ්ාන එක්ක පගේන 
ජීවිපත් පකායි ෙපේද?

රම් අවුරුද්්දට අපි විවාහරව�ා අවුරුදු 

හෙක් රවනවා. ්දැන අපිට රප�පාසල යන 

වයරේ දුරවකුයි පුරෙකුයි ඉනනවා.

ක්රිකේ �ඩකපයකුපේ බිරිඳක් කිය්න ෙගකීම 
සං�ට දැප්නනපන පකාපහාමද?

රගාඩාක් අය හිොරගන ඉනරන ක්රිකට් 

ක්රීඩකරයක්රගේ බිරිඳක් කිේවම හැමරද්ම 

�ැරබන වාසනාවනෙ පිරිසක් කිය�ා. 

ඔේ ඒක ඇතෙ. ඒත එෙැනින එහා ර�ාකු 

වගකීමක් ක්රිකට් ක්රීඩකරයකුරගේ බිරිඳකට 

තිරයනවා. ර�ාකුම වගකීම රවනරන එයාව 

නි්දහේ මනසකින ෙ�ඟයට යවන එක. 

ඒ රවනුරවන ර�ාකු කැපකිරීමක් ක�නන 

ක්රිකට් ක්රීඩකරයකුරගේ බිරිඳකට සිදුරවනවා. 

අනික ෙමයි එයා�රගේ කාර්යබහු� බව. 

රග්ද� නැති ්දවේ ෙමයි වැඩි. ටුවර් 

එරහම ගියාම මාස ගාණකින ්දකිනන නෑ. 

්දරුවනටත ොතො ඕරන. ඒ රව�ාවට 

ඉතින දුකයි. ඒ හැමරද්ම අපිට ්ද�ාගනන 

රවනවා.

ඔයා ෙපේම පපාඩි පදන්නත් ඩිේ්ානපේ 
මැච බලන්න හරි උ්නනදුයි කියනපන 
ඇත්තද?

මිං ඉේස� ක්රිකට් ගැන කිසිම ර්දයක් 

්දනරන නෑ. ඩිලෂාන ෙමයි මට හැමරද්ම 

කිය�ා දුනරන. පේරේ මිං ක්රිකට් ගැන 

උනනදු වුණා. අ්දටත ඩිලෂාන ඉනන මැච 

එකක් මගඅරිනරන නැතුව මිං බ�නවා. 

්දැන ්දරුවනටත ඒ හුරුව ගිහිල�ා. 

එයා�ටත ොතෙරගේ මැච එකක් යනවා නම් 

ඊට වඩා ර්දයක් නෑ.

ලංකාෙ නිපයෝ�්නය කරපු �ඩකපයෝ එක්ක 
බැලුෙම ඩිේ්ාන ටිකක් අොස්නාෙනත 
�ඩකපයක් කියලා මං කිව්පොත්?

ඔේ එයාට �ිංකාව නිරයෝ්ජනය 

ක�නන අවේ්ාව �ැබුරේ හරි අඩුරවන. 

එයාරගේ රහාඳම කාරල කේඩායමට එයාව 

ගිලිහුණා. ඒත ඩිලෂානට කිසිම පසුෙැවීමක් 

නෑ. රමාක්ද එයාට ඕනකම තිබුරේ අරප් 

�ට නිරයෝ්ජනය ක��ා එක මැච එකක් හරි 

ගහනන. �ිංකාව රවනුරවන එක හයක් හරි 

ගහනන. ඉතින එයා ඒක කළා.

හැබැයි ඩිේ්ානපේ ෙටි්නාකම අප්නක් 
රටෙේෙලට ්නම් පහාඳටම දැනුණා පනද?

ඒක ඇතෙ. ර�ෝරක් වරට්ම තිබුණු 

ක්රිකට් ෙ�ඟව�ට ක්රීඩා ක�නන එයාට 

අවේ්ාව �ැබුණා. ඒ හැම අවේ්ාවකදිම 

එයා රහාඳින ක්රීඩා කළා. එයාරගේ රිද්මය 

රේරගන රබෝර�ට ගහන එක. ඒ රිද්මය 

හැම ෙ�ඟයකදිම මිං ්දැක්කා. මිං එයාරගේ 

ආසත ඒ ගහන ේටයිල එකට ෙමයි.

ක්රිකේ පිටිපේ එපහම පේනපකාට එයා 
පගදරදි පකායි ෙපේ පකප්නක්ද?

ඩිලෂාන කියනරන බිරිඳක් ප්රාර්්නා 

ක�න විදිරේ සැමිරයක්. මිං වෘතතිරයන 

රමෝේෙ� නිර්මාණක�ණරේ රයර්දනවා. 

ඩිේ්ෂාන් මුණවීරමේ බිරිඳ 
සිං� මුණවීර
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• රුවන් එේ.මස�විරත්�

ඉතින එයා රග්ද� ඉනන ්දවසට මරගේ වැඩව�ටත 

රගාඩාක් උ්දේ ක�නවා. උයන පිහන වැඩ, රග්ද� 

වැඩ, ්දරුරවෝ නාවන වැඩ පවා එයා බෑ රනාකියා 

ක�නවා. ඉතින මටත රලසියි. එයාරගේ බිරිඳ වීම මිං 

ජීවිරත ගතෙ රහාඳම තී�ණය කිය�ා මට හිරෙනවා.

ඒ කියනපන ඩිේ්ානට රහට උයන්න පුළුෙනද?

(සිනාරසමින) නැතුව නැතුව. රහාඳටම උයනන 

පුළුවන. මිං රව�ාවකට කියනවා “ඔයාට ඩිලූ රහාඳ 

රෙෆ රකරනකුත රවනන තිබුණරන” කිය�ා. ඒ විෙ�ක් 

රනරවයි එයාට සැඟවුණු ්දක්ෂො රගාඩාක් තිරයනවා. 

රහාඳට ඉරගනගනන, සිිංදු කියනන එරහමත පුළුවන.

එයාට සි්නමාශාලාෙලින චිත්රපට බලන්නත් පලාකු 
හැකියාෙක් තිපය්නො කියනපන ඇත්තද?

(සිනාරසමින) ඔේ ඔේ. අ්දටත එයා චිත්රපට බ�න 

විදිය මෙක්රව�ා මට හිනායනවා. ඔනන ආ්දරර් 

ක�න කාරල අපි ර්දනනා ෆිලම් එකක් බ�නන ගියා. 

ඒක ඇක්ෂන ෆිලම් එකක්. ටික රව�ාවලින මට ෆිලම් 

රහෝල එරක් රකරනක් රගා�වනවා වරගේ ඇරහනවා. 

ඉතින ෆිලම් රහෝල එරකත නිදියන මනුේසරයෝ 

ඉනනව්ද කිය�ා හිතින හිනාරවවී මිං ෆිලම් එක 

බැලුවා. ඒත හිරත සැරක්ට මිං ඩිලෂාන දිහා බැලුවා. 

බ�ද්දි එචෙ� රව�ා රහාඳට නිදාරගන රගා�ව�ා 

තිරයනරන එයා. අචෙ� සද්රද් එන රහෝල එරකත 

නිදියන ඉනන හැටි ්දැක්කම මටත හිනා. එදායින 

පේරේ ඊරේ රපරර්දා රවනකල ෆිලම් බ�නන නම් 

ගිරේ නෑ.

එයා ඔයාට ආදපරට කියනප්නත් "My Queen" 
කියලලු පනද?

ඒක නම් ඇතෙ. එයා ඉේස� ඉඳනම මට කො 

කරේ "Princess" කිය�ා. ඒත දුව �ැබුණට පේරේ 

දුව "Princess" රව�ා මිං "Queen" වුණා. රගාඩාක් 

රව�ාවට එයා මට කො ක�නරන "My Queen " 

කිය�ා.

�ාතික කණඩායමට සමුදුන්නට ඩිේ්ාන අදටත් 
පලෝපක් ෙපේම ක්රිකේ ගහ්නො. බිරි ඳ විදියට පම් 
පමාපහාපත් ඔයා එයාෙ දකිනපන පකාපහාමද?

එයාට ොමත රහාඳට ක්රීඩා ක�නන පුළුවන. 

්ජාතික කේඩායමට වුණත ක්රීඩා ක�නන බැරිකමක් 

නෑ. එයා නිෙ�ම කියනරන එයාට පුළුවන කා�යත 

රවනකල එයා ක්රිකට් ගහනවා කිය�ා. ඩිලෂාන රකායි 

�රට් ක්රිකට් ගැහුවත එයා නිරයෝ්ජනය ක�නරන අරප් 

�ිංකාව. ඉතින එයාරගේ බිරිඳ විදියට මට ඩිලෂාන 

ගැන ආඩම්බ�යි.

දුව ලැබුණට පේමේ 
දුව "Princess" මවලා 

ෙිං "Queen" වුණා. 
මගාඩාක මවලාවට 

එයා ෙට කතා කරන්මන් 
"My Queen" කියලා. සර්දයිඅම්මාරගේ සිරත තිබුරණත 

අරනක් රබාරහෝ අම්ම�ාරගේ හිරත 

ඇති බ�ාරපාර�ාතතුමය. ්දරු 

තිර්දනාට රහාඳට ඉගැනවීම ඇරගේ ර�ාකුම 

බ�ාරපාර�ාතතුව විය. ඒ හීන රවනුරවන ්දලු 

මෙ කඩිස�ව එහා රමහා දිවූ සිර්දයිඅම්මාරගේ 

්දෑෙට පසුගියදා සම්මානයක් හිමිවිය.

ඒ පසුගියදා �්දැල� වතුයාරේදී පැවැතවූ 

රහාඳම රත ්දලු රනළනනියට හිමි සම්මානයයි.

වතු කම්කරුවන රම�ටට පැමිණ වස� 

ර්දසීයක් පිරීම නිමිතරෙන එම ්ජනොවරගේ 

ජීවන ෙතතවය ඉහළ නැිංවීරම් අ�මුණින 

රමම ෙ�ඟය සිංවිධානයරකාට තිබුරේ 

කැ�ණිවැලි, ෙ�වකැරල රමනම රහා�ණ වැවිලි සමාගම් 

එක්වය.

එහිදී තිේඅට හැවිරිදි ආර්.සිර්දයිඅම්මා හෙළිේ 

ගණනක් වූ ෙ�ඟකාරිනියන අෙරින පළමුවැනියා බවට 

පතවිණි. ඒ විනාඩි විේසක කා�යකදී ්දලු කිර�ෝ ්දහයකුත 

ග්ෑම් හා�සිය පනහක් රනළා ගනිමිනි. ඇයට රහාඳම ්දලු 

රනළනනිය ර�ස රුපියල �ක්ෂ තුනක ත්ාග මු්ද�ක් 

�ැබුණු අෙ�, ෙ�වකැරල රහාඳම ්දලු රනළනනිය ර�ස 

ෙවත රුපියල �ක්ෂයක මු්ද�ක් �ැබිණි. 

“වතු කම්කරු කානොවක් හැටියට මට ර�ාකු 

බ�ාරපාර�ාතතු නෑ. හැබැයි උතසාහය තිබුරණාත 

්ජයග්හණය කියන රද් අපිට �බාගනන පුළුවන. රහාඳම 

රත ්දලු රනළනනිය වුණ එක ගැන 

මට රගාඩක් සතුටුයි. ඒ රමාරහාරත 

මරගේ හිරත තිබුරේ මරගේ ්දරුවනරගේ 

අනාගෙය ගැන බ�ාරපාර�ාතතුයි. 

එරහම හිරෙද්දි මම ඉක්මනින ්දලු 

රනළුවා.”

�ේසාවක ර�ාකු පුිංචි කියා 

ර්දයක් නැෙ. කැමැතරෙන එය ක�නා 

ෙ�මට, �ැරබන ඇගයීම්ද අඩු නැති 

බව සිර්දයිඅම්මාරගේ කොව අපට 

කියාර්දනනීය. ඒ අනුව ඇයට රමම 

ෙ�ඟාවලිරයන �ක්ෂ හෙ�ක මු්දල 

ත්ාගයක් හිමිවුණි.

“වතරත වැඩ ක�න අරප් ජීවිෙ ඊටම දියරව�ා 

යනවා කියනවා රවනුවට, වැඩ ක��ා අපිට වැඩි මු්ද�ක් 

උපයගනන, ඒ මු්දලින ්දරුවනරගේ ඉරගනුම් කටයුතු 

ක�නන පුළුවනනම් ඒක වැ්දගත කිය�ා මම හිෙනවා. 

අපිට ආර්ථික ප්රශන තිරයනවා. සමහ� ්දවසට ්දරුරවෝ 

ඉේරකෝරල යනරන ර�ාටියක් කා�ා. ්දරුවනරගේ ඉරගනුම් 

කටයුතුව�ට රයා්දවනවා වරගේම රමම මු්දල ේථි� 

ගිණුමකට බැ� ක��ා ්දරුවනරගේ අනාගෙය රවනුරවන 

රවන ක�නවා. මරගේ ර�ාකු දුව රමව� සාමාන්ය රපළ 

විභාගයට පාඩම් ක�නවා. ඉතින වතරත මහතවරුත මට 

කිේවා රම් මු්දල රහාඳ ර්දයකට රයා්දවනන කිය�ා. මරගේ 

මහතෙයා එදිරනදා කුලී වැඩ ක�මින පවුරල ආර්ථිකය 

්ශක්තිමත ක�නන රවරහරසනවා. ඔහුත රම් ගැන 

සතුටුරේවි. ඒ වරගේම හැමර්දනාම රම් වරගේ ්ජයග්හණ 

�බාගනන උතසාහවනෙ රවනන ඕන.”

සිර්දයිඅම්මා කියනරන, ෙමන අතවිඳි රම් 

සතුට ෙම සරහෝ්ද� ්දලු රනළනනියන්ද දිනක 

අතක�ගනනවා ්දකිනනට ඇය කැමති බවයි. 

රමම ෙ�ඟරේ අවසන ෙ�ඟකාරිනියන හෙළිේ 

ර්දර්දනා රෙෝ�ාරගන ඇතරත, ඒ ඒ වතු ආශ්රිෙව 

ෙ�ඟවට කිහිපයක් පැවැතවීරමනි. එහිදී රමම 

ෙ�ඟරේ සමාගම් තුරනම ප්ර්මයාත, ෙ�වකැරල 

වතුයාරේ ප්ර්මයාත සිර්දයිඅම්මා රවද්දී, රහා�ණ 

වැවිලි සමාගරම් රහාඳම රත ්දලු රනළනනිය ර�ස 

එම් විගේරනේවරීත, කැ�ණිවැලි සමාගරම් රහාඳම 

්දලු රනළනනිය ර�ස එම්.ර්ජෝතිමදිත �ක්ෂරේ මු්දල 

ත්ාග �ැබීය. රමහිදී ර්දවන හා රෙවන ේ්ානයන 

�බාගත ්ජයග්ාහිකාවනට්ද පිළිරවළින රුපියල 

හැතෙෑපන්දහස බැගින හා පනේ ්දහස බැගින මූල්ය 

ත්ාග පිරිනමා තිරේ.

දිනකට රුපියල ්දහසක වැටුපක් �බන වතු 

කම්කරුවන  ඒ රවනුරවන දිනකට රත ්දලු කිර�ෝ 

්දහඅටක් රනළිය යුතුය. එවැනනන දිරිගැනවීම 

රවනුරවන සිංවිධානය කළ රමම වැඩසටහන 

සැබැවිනම ප්ර්ශිංසාවට �ක්විය යුතුය.

වි�ාඩි 
විේසට 
මත් දලු 

කිමලෝ දහයක 
ම�ළූ 

සමදයිඅේො

• දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

දරුවන්ට 
මහාඳට 

උගන්ව�වා. 
ඉතිරි මුදේ 

මපාමත් 
දා�වා



14 2023 මාර්තු 08 වන බදාදා

ෙහා�ාර්ය අත්ත�ායක එේ මේරත් කියයි

සයිමන නවගතරතගමරගේ ආනර්දෝ�නාතමක 

නවකොවක් ෙමයි ‘සුද්දි�ාරගේ කොව’ කියනරන. 

ඔය කොරේ ඉනනවා එක දාමරිකරයක්. කොරේ 

හැටියට ඔහු අවුරුද්රද් තුනසිය හැටපේ ්දවරසන වැඩි 

හරියක් ඉනරන හි�රග්ද�. එකවොවක් හිර�න නි්දහේ 

රව�ා ආපු ගමනක ගරම් ඉනන අහිිංසකම මනුේසරයක්ව 

ම��ා දානන කිය�ා ඔහුට රකානත්රාතතුවක් �ැරබනවා. 

රකානත්රාතතුව නිසා රම් දාමරිකයා අ� පුද්ග�යාව ම��ා 

දානවා. ඊට ටික කාර�කට පේරේ රම් දාමරිකයයි අ� 

ම��ා දාපු පුද්ග�යාරගේ බිරිඳයි අෙරර් රරේම සම්බනධයක් 

ඇතිරවනවා. ඔය සම්බනරද් ටිරකන ටික දු�දිග ගියාට 

පේරේ ර්දනනා අඹුසැමිරයෝ විදියටත ජීවතරවනන 

පටනගනනවා. ඔය අෙ�වාර�දි අ� පුද්ග�යාව මැරුරේ 

රම් දාමරිකයා කිය�ා රපාලිසියට ඔතතුවක් යනවා. ඒ නිසා 

රපාලිසිය විටිනවිට රමාහුව ලුහු බඳිනන පටනගනනවා. 

හැබැයි ඒ රවද්දිවත අ� කානොව ්දැනරගන හිටිරේ නෑ 

ෙමනරගේ කලින සැමියාව ඝාෙනය කරේ රම් දාමරිකයා 

කියන විතතියක්. පේරේ රමාවුන ර්දනනා රපාලිසිරයන 

රේරි�ා ජීවත රවනන දු� පළාෙකට පැන�ා යමු කිය�ා 

කොබහ රවනවා. ඒ අනුව රමාවුන ර්දනනා රබාරහාම දු� 

පළාෙකට පැන�ා යනවා. ඔය යන අෙ�වාර�දි ර්දනනම 

විඩා නිවාගනන කිය�ා හිොරගන ගලෙ�ාවක් උඩට 

ගිහිල�ා මහනසි අරිනවා. ඒ ඉනන අෙ�තුරර්දී ර්දනනා 

ර්දනනරගම ජීවිෙව� යටගියාවල ගැන කො ක�නන 

පටනගනනවා. අ� කොවකුත තිරයනවරන ආ්දරර් අනධයි 

කිය�ා. රම් රමෝඩ දාමරිකයාටත වුරේ ඒ සනෙෑසියම 

ෙමයි. ටික රව�ාවක් යද්දි ්දනරනම නැතුව කොරවන 

කොරවන රමාහු ඇරගේ පහසට මතරව�ා ඔරේ රදාඩවනන 

පටනගනනවා. කොව අෙ�තුරර්දී ඇරගේ කලින සැමියාව 

ඝාෙනය කරේ ෙමන බවත ඔහු අ� කානොව ඉදිරිරේ 

වමා�නවා. “බ�නනරකෝ මම එදා ආරේ ඔයාරගේ මහතෙයව 

ම�නන රනරවයි. ඒත ඒ රව�ාරේ මරගේ ඉ�ක්රක් වැ�දි�යි 

ඔයාරගේ මහතෙයට රවඩි වැදුරන” කිය�ා ඔහු කියනවා. 

ඒ බ�ාරපාර�ාතතු රනාවුණ කොරවන ඇරගේ ේවරූපය 

සම්පූර්ණරයනම රවනේ රව�ා යනවා. ක්ෂණිකව අ� 

දාමරිකයාරගේ ඉරන තිබුණ පිේරෙෝර� උදු�රගන ඇය 

ඔහුව ඉ�ක්ක ක�රගන රමනන රමරහම කියනවා.

“මරගේ මිනිහා මළාට පේරේ මම උෙට ආ්දරර් කළා 

ෙමයි. උෙත එක්ක එක වහ�යක් යට ජීවතරව�ා එක 

ඇඳක නිදාගතො ෙමයි. ඒත එරහම කරේ රමරහම 

ර්දයක් රනා්දැන මිසක් මරගේ රකාන්ද පණ නැතිකමටවත 

ෙප�කමටවත රනරවයි. අනික උෙ මරගේ මිනිහරගේ 

මිනීමරුවා කිය�ා ්දැන ්දැනම ෙවදු�ටත උෙ එක්ක 

පවුල කනන ෙ�ම් මම බියගුලු ගෑනිරයකුත රනරවයි. එදා 

උෙට උරේ ඉ�ක්රක් වැ�දුණාට අ්ද උෙ බ�ාගනින මරගේ 

ඉ�ක්රක් රකාරහාම්ද කිය�ා.”

ඔය විදියට කියන ඇය හරියටම ඉ�ක්රකට රවඩි 

තිය�ා ඒ දාමරිකයාව එෙැනදිම ම��ා දානවා.

රමානම රේතුවක් නිසාවත මිනීමැරීම අනුමෙ 

රනාකළට 

රමාක්ද ඔය 

කොව කියවන 

ඕනම රකරනකුට 

ඇරගේ නිර්භීෙ 

රපෞරුෂය ගැන 

අනිවාර්යරයනම 

පැහැදීමක් 

ඇතිරවනන පුළුවන. 

රමාක්ද ඇය ඒ රව�ාරේ 

රමාන ෙතතරවක හිටියත 

හැඟීම්ව�ට වහල රව�ා 

කටයුතු කරේ නෑ. මැරුණ එකා 

මැරි�ා ඉව�යි, ්දැන ජීවතරවන මාව 

නඩතතු ක�නන පිරිමිරයක් ඕරන කිය�ා 

හිතුරවත නෑ. කිසිම විදියට ඔහුට සමාවක් දී�ා ආපහු 

සැ�යක් රගට වද්්දගතරෙත නෑ.

රමනන රම්කත ඒ විදිරයම කොවක්.

්ජාෙක කො රපාරත තිරයන 117 වැනි ්ජාෙකය 

ෙමයි වට්ටක ්ජාෙකය. ඔය කොරේ 

ඉනනවා උතෙ� කිය�ා සිටු 

කුමා�රයක්. සිටු සම්පත තිබුණට 

රමාක්ද ඔහු ගිහි ජීවිෙයටවත, කම්සැපව�ටවත වැඩිය 

ඇලමක් තිබුණ රකරනක් රනරවයි. ඔරහාම ඉනනරකාට 

ඉනදියාරේ කාර්තික උතසව කාරල උදාරවනවා. ඔය 

කාර්තික උතසවය කියනරන හිනදු උ්දවියරගේ නැකැත 

රකළියට. ඒක හරියට අරප් සිිංහ� අලුත අවුරුද්්ද වරගේ 

එකක්. විරශෂරයනම ඔය කාර�ට ඒ අය ෙම ෙමනරගේ 

පවුලව� උ්දවිය එක්ක එකතුරව�ා රගාඩක් සතුරටන 

සමාදානරගන කා�ය ගෙ ක�නවලු. එෙරකාට ඒ කාර�දි 

සාමාන්ය රගවලව� විෙ�ක් රනරවයි සිටුමැදුරුව�ත 

නැටුම්, ගැයුම්, ප්රිය සම්භාෂණවලින කිසිම අඩුවක් නෑලු. 

හැබැයි රම් කියන උතෙ� කුමා�යා නම් ඔය රද්වල 

ෙ�රේම ප්රතික්රේප ක�පු රකරනක්. ඒ විෙ�ක් රනරවයි 

ඔහු රගාඩක් රව�ාවට සිටුමැදු�ට රව�ා භාවනාරයෝගීව 

ඉනන ෙමයි කැමැතෙක් ්දක්ව�ා තිරයනරන. එක ්දවසක්දා 

උතෙ�රගේ සම වයරේ යාළුරවෝ ටිකක් සිටුමැදු�ට ඇවිත 

ඔහුට රමනන රමරහම කොව කියනවා. 

“අයිරයෝ උතෙ�, උෙ සිටු කුමා�රයක් රව�ත රම් වරගේ 

කාර�කදී විරනෝ්ද රවනන බැරිනම් ඒ ජීවිරෙන ඇති පරල 

රමාකක්්ද? උෙට රකලර�ක් ඕරන නම් අපි රහටම රහාය�ා 

රගනත ර්දනනම්. උෙට තිරයනරන ඒ රකල�ත එක්ක 

රහාඳහැටි විරනෝ්ද රවනන විෙ�යි” කිය�ා.

ඊට පහුරවනිදාම උතෙ�රගේ රම් යාළුරවෝ ටික ගිහිල�ා 

රහාඳ �ේසන ගණිකාවක් රහායාරගන එනවා. ඇයට 

සිද්ධිය විේෙ� ඇතුව කිය�ා උතෙ�ව රපාළෙවගනන 

�හසිනම සිටුමැදු�ටත ඇතුල ක�නවා. යාළුරවානරගේ 

රම් රනාරහාබිනා වැරඩ් ගැන ්දැනගතතු උතෙ� කුමා�යා 

ඇයට නිකම්ම මු්දල රගව�ා සිටුමාලිගාරවන පිටත ක��ා 

යවනවා. 

හැබැයි 

ඉතින අ� 

ඌර�ෝ කැකුණ 

ෙ�ද්දි හබන 

කුකු�නට �්ජ 

මඟුල කියනනා 

වරගේ ඕක ්දැකපු 

ඇමතිරයක් 

�හසිනම රම් ගණිකාව 

උේසරගන ඔහුරගේ 

රග්ද�ට අ�රගන යනවා.

එෙැන ඉඳන ඇය ආගිය 

අෙක් ගැන කාටවත ්දැනගනන 

�ැරබනරන නෑ. ඔය රවද්දි කාර්තික 

උතසවයත ඉව� රව�ා. බ�න ඉඳ�ා බැරිම ෙැන 

ඇරගේ අම්මා ඇවිල�ා උතෙ� කුමා�යාරගන අහනවා 

ෙමනරගේ දුවට රමාකක්්ද කරේ කිය�ා. නමුත ඇයට 

මු්දල දී�ා පිටත ක�පු විතතියක් ඇර�නන ඊට වැඩි 

යමක් කියනන උතෙ� කුමා�යත 

්දැනරගන හිටිරේ නෑ. අනතිරම්දී රම් 

කොව �්ජතුමාරගේ කනටත යනවා. 

රව�ා තිරයන රද් ගැන මු� ඉඳන අගට යනකල රහාය�ා 

බ�න �්ජතුමා රම් සිදුවීම සම්බනධරයන උතෙ�ව 

වැ�දිකා�යා ක��ා ඔහුට ම�ණ ්දඬුවම නියම ක�නවා. 

හැබැයි ඊටපේරේ උතෙ�ව ම�නන අ�රගන ගිරේ 

අ� ගණිකාව සඟවාරගන හිටපු ඇමතියරගේ රග්ද� 

ළඟිනමයි. ගණිකාවක් ම�පු ව�්දට උතෙ�රගේ හිස ගසා 

්දමන බව ව්දකයා ප්රො�ය ක�ද්දී ඔය කොව  ඇමතියරගේ 

රගේ ඇතුරේ හිටපු අ� ගණිකාවටත ඇරහනවා. එෙරකාටම 

ඇය �ැජ්ජාව බය පැතෙකින තිය�ා අ� හැරමෝම 

ඉේස�හට ඇවිත ඒ කියන ගණිකාව ෙමා බවත, ෙමා 

නිරුපද්රිෙව සිටින බවත පිළිගනනවා.

ගණිකා වෘතතිය ඉතිහාසරේ ප�ණම �ේසාව වුණත 

අ්දටත ෙමන ගණිකාවක් කිය�ා ප්රසිද්ධිරේ පිළිගනන අය 

නැති ෙ�ම්රන. රමාක්ද කවුරු රමානවා කිේවත ඊටපේරේ 

සමා්ජරයන එල�රවන ප්රශනව�ට මූණ දීගනන අමාරු 

නිසා. ඒත වට්ටක ්ජාෙකරේ ඉනන රම් ගණිකාවට ඊට එහා 

ගිය ආතම්ශක්තියක් තිබි�ා තිරයනවා. ෙමන ගණිකාවක් 

වුණත ඔේ මම ගණිකාවක් කිය�ා ප්රසිද්ධිරේම කියනන 

ෙ�ම් ඇයට රපෞරුෂයක් තිබි�ා තිරයනවා. 

ඉතින මුලිනම ඔය කො ර්දක ගැන ටිකක් මෙක් 

ක��ා ඉනන හිතුරේ අ්ද අපි කො ක�නන යනරනත 

කානොවනරගේ රපෞරුෂය ගැන නිසා.

කානොවන ෙමනරගේ රපෞරුෂය සකසාගෙ යුතරත 

රකායි ආකා�යට්ද?

ඒ ගැන රම් කොබහ රප්�ාර්දණිය විශවවිද්යා�රේ 

විශ්රාමික මහාොර්ය අතෙනායක එම්.රේ�ත මහො 

සමඟින.

කාන්ා දිනය නිමිත්්න පළ්ෙන වි්ේෂ ලිපියකි

ෙැේමසකවත් 
වහලා �ැති 

ගෑනිමයක තෙයි 
ෙිං කසාද 
බඳින්මන් 
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• ලහිණි ෙ�ෂිකා

රමදා පා� කානො දිනය රවනුරවන 

ඔවුනරගේ රපෞරුෂය හදාගනන ඕන විදිය 

ගැන යමක් කො කරළාත රහාඳයි කිය�ා 

මට හිතුණා. රමාක්ද රපෞරුෂ වර්ධනරේ 

මදිකම නිසා රනාරයක් විදිරේ ප්රශනව�ට 

මූණර්දන කානොරවෝ වරගේම ෙරුණ 

��ාත ොම අපි අෙරර් ඕනෙ�ම් ඉනනවා. 

මම මුලිනම මරගේ විශවවිද්යා� 

ශිෂ්ාවකට වුණ ඇතෙම සිදුවීමක් 

කිය�ා රම් කොව පටනගනනම්. මරගේ 

්දක්ෂ ශිෂ්ාවක් හිටියා සමාධි කිය�ා. 

ඇයට විශවවිද්යා�රේම ෙරුණරයකුත 

එක්ක රරේම සම්බනධයකුත තිබුණා. අපි 

කවුරුත ්දැනරගන හිටිය විදියටනම් 

ඇයට ඔය කියන රරේම සම්බනධයට කලින 

රවනත සම්බනධො තිබුණ රකරනක් 

රනරවයි. හැබැයි ඇරගේ රපම්වොට නම් 

රවනත සම්බනධො හය හෙක්ම වරගේ 

තිබි�ා තිරයනවා. ඒ විෙ�ක් රනරවයි 

ඔහු කලින හිටපු ෙරුණියන එක්ක 

�ැගුම්හලව�ට ගිය හැටි පවා ප්රසිද්ධිරේ 

කියවන රසල�ක්කා� ෙරුණරයක් 

විදියටයි විශවවිද්යා�ය පු�ාවටම 

ප්රසිද්ධ රව�ා හිටිරේ. හැබැයි අ� දුව 

ඔහුව යහමාර්ගයට ගනන රවරහසුණා 

ඇර�නන ්දම�ා ගහ�ා යනන ගිරේ නෑ. 

නමුත ඇය ්දවසක් මරගේ ළඟට ඇවිල�ා 

කිේවා “සර් මම අ� සම්බනරද් නවතෙ�ා 

්දැම්මා” කිය�ා. ඒ කියද්දි වුණත ඇරගේ 

මූරේ කිසිම දුකක් කණේසල�ක් රප්නන 

තිබුරේ නෑ. පේරේ මම 

හීනසැරර් එරහම ක�නන 

රේතුව රමාකක්්ද කිය�ා 

ඇරගන අහ�ා බැලුවා. 

රම් දුව කියපු විදියට 

ඇය අ� පිරිමි ළමයරගන 

අහ�ා තිරයනවා, මටත 

ඔයාට වරගේ රවන 

සම්බනධො රගාඩක් 

තිබුරණාත, මමත ඔයා 

වරගේ කාම� ගාරන 

ගිහිල�ා අහුවුරණාත, 

ඒවට සමාව දී�ා මිං 

ඔයාව භා�ගතො වරගේ 

මාවත භා�ගනනව්ද 

කිය�ා. ඒ ඇහුවට පේරේ අ� ෙරුණයා 

ගතකටටම කිය�ා තිරයනරන, මම 

කවදාහරි බඳිනවා නම් බඳිනරන එක එකා 

එක්ක වරට් ගිහින නැති පිරිසිදු රකලර�ක් 

විෙ�යි කිය�ා. ඔය කොව මට කිය�ා 

අ� දුව මරගන අහනවා “එෙරකාට සර් 

රමචෙ� වැ්දගත විදියට ජීවත වුණ මම 

විෙ�ක් රමාකට්ද රම් වරගේ නැතිනාේති 

වුණ රසල�ක්කා� රකාලර�ක්ව 

ක�ගහනරන?” කිය�ා. “එචෙ� වැ�දි 

ක��ත එයාට පුළුවනකමක් තිරයනවා 

නම් එයා භා�ගනරන වැ්දගත පිරිසිදු 

රකලර�ක් විෙ�යි කිය�ා මරගේ මූණටම 

කියනන රමචෙ� වැ්දගත විදියට ජීවත 

වුණ මට ඇයි ඒ වරගේ පිරිමිරයක් එපා 

කියනන ෙ�ම් ආතම්ශක්තියක් නැතරත” 

කිය�ා. 

රම් කොරවන මම කියනන උතසාහ 

කරේ කසාර්දකට කලින රකලර�ෝ 

රකාලර�ෝ ෙමනරගේ පිරිසිදුකම 

රැකගනන ඕරන කියන අ� සාම්ප්රදායික 

කොවම රනරවයි. ෙමනරගේ සැමියා 

ඉදිරිරේ රේවා රපම්වො ඉදිරිරේ රේවා 

ෙමනට රගෞ�වරයක් �බ�ා ර්දනන, 

ෙමන රවනුරවන රපනී හිටිනන ෙ�ම් 

අරප් දුව�ට රහාඳ ආතමා�මානයක්, 

රපෞරුෂයක් තිරයනන ඕන කියන එක.

ඕරකම අනිත කා�ණාව ෙමයි මහා 

ර�ාකුවට විය්දම් රනාකළත ෙමන දීග යන 

්දවසට නෑ්දෑ සනුහරර් මැද්රද් රපෝරුවකට 

නැග�ා වැ්දගත විදියට පිටතරව�ා යනන 

අරප් දුව�ා හැම රකරනක්ම හිෙට ගනන 

ඕන කියන එක. රමාක්ද එරහම හිොරගන 

ඉනන දුරවකුට නිකමට හරි පිරිමි ළමරයක් 

රහා�ාට දීග යනන කො කරළාත, 

�ැගුම්හල ගාරන යනන කො කරළාත 

ඒවා ප්රතික්රේප ක�නන ෙ�ම් රහාඳ 

රපෞරුෂයක් රගාඩනැරගනවා. 

රම්කත ඔය විදිරයම ෙවත කොවක්. 

රම් කියන දුව රම් මහනුව� පළාරෙම 

මම රහාඳට ්දනන කියන ව්යාපාරික 

පවු�ක රකරනක්. ඇයට රවන සරහෝ්ද� 

සරහෝ්දරියක්වත හිටිරේ නෑ. ර්දමේපිරයෝ 

වුණත විසිහෙ� පැරේම ව්යාපා�ත එක්ක 

ඔට්ටු වුණ අය. රගාඩක් රව�ාවට ඇරගේ 

ෙනි රනාෙනියට හිටිරේ රග්ද� වැඩ 

ක�පු අය විෙ�යි. රග්ද� රියදුරු රව�ා 

හිටිරයත රහාඳ ඇහැට කනට රප්න 

කඩවසම් ෙරුණරයක්. රම් දුවත උරද් 

හවස ඉේරක්ර�ට, අමෙ� පිංතිව�ට 

පවා ගිරේ ආරේ ඒ රියදු�ා එක්ක. ඔරහාම 

යන එන අෙ�තුරර්දි රම් දුවයි ඒ රියදු�යි 

අෙරර් රරේම සම්බනධයක් ඇතිරව�ා 

තිරයනවා. අනතිමට පිට �ැගුම්හලව�ට 

යන එන ෙ�මටම ඕක දු�දිග ගිහිල�ාත 

තිරයනවා. එරහම ගිය ්දවසක ර්දනනා 

අෙරර් වුණ හැමර්දයක්ම වරගේ අ� 

රියදු�ා වීඩිරයෝගෙ ක�රගන තිරයනවා. 

ඊටපේරේ ර්දමේපියනරගන මු්දල ඉල��ා 

රනාදුනරනාත ඒවා අනෙර්්ජා�යට දානවා 

කිය�ා ඇයට ෙර්්ජනය ක��ා තිරයනවා. 

ඒ විෙ�ක් රනරවයි ඔහුරගේ නානාප්රකා� 

යාළුරවෝ එක්කත ෙැන ෙැනව�ට යනන 

කිය�ා බ�පෑම් 

ක��ා තිරයනවා. 

රම් දුව මට කියපු 

විදියට මුලින රමෝඩ 

විදියට කටයුතු 

ක��ා තිබුණත 

පේරසදි රබාරහාම 

උපක්රමශීලීව බය 

නැතුව කටයුතු 

ක��ා තිරයනවා. 

ඇය ඔහුරගේ 

වෙරනට බයරව�ා 

ර්දමේපියනරගන 

මු්දල ඉල��ා 

දී�ාවත, ඔහුරගේ 

යාළුරවෝ එක්ක �ැගුම්හලව�ට 

ගිහිල�ාවත නෑ. ඒ රවනුරවන දී�ා තිරයන 

එකම උතෙරර් ෙමයි එෙැනින එහාට ඔහු 

ඇතික�න ඕනම ප්රශරනකට මූණර්දනන 

ඇයත �ෑේතියි කියන එක. 

රම් කොරවන මම කියනන හැදුරේ ඒ 

දුව කරේ මහ ර�ාකු හපනකමක් කිය�ා 

රනරවයි. ෙමන අතින වුණ වැරැද්රද් 

වගකීම භා� අ�න ජීවිෙ හානියක් 

ක�ගනරන නැතුව ඊට මූණර්දනන ෙ�ම් 

ඇයට රහාඳ රපෞරුෂයක් තිබුණා කියන 

එක. 

ඔය අපි ්දනන කියන එක ප්රශනයක් 

ර්දකක් විෙ�රන. නමුත අ්දටත ෙමනරගේ 

රපම්වො දා�ා ගිය පලියට, රැකියාව 

ක�න ෙැන ප්රශනව�ට මූණ දීගනන 

බැරුව විෙ�ක් රනරවයි රගවලව� 

තිරයන ආර්ථික ප්රශන නිසාත දිවි 

නහගනන හ්දන, දිවි නහගතතු ෙරුණ 

දුව�ා, කානොරවෝ රකායිෙ�ම් ඉනනව්ද? 

රම් ෙතතරවට ර�ාකුම රේතුව ෙමයි 

රපෞරුෂ වර්ධනය හීනවීම. අ� සුද්දි�ාරගේ 

කොරේ හිටපු කානොවටත, වට්ටක 

්ජාෙකරේ හිටපු ගණිකාවටත බය නැතුව 

කියපු රද් ක�නනත, ක�පු රද් කියනනත 

ෙ�ම් රහාඳ රපෞරුෂයක් තිබුණා. අරප් 

ෙරුණ දුව�ා වරගේම කානොවනුත අනන 

ඒ විදිරේ රහාඳ රපෞරුෂයක් ඇති ක�ගෙ 

යුතුයි කිය�යි අවසාන ව්ශරයන මම 

කියනරන.

ෙෙ එදා ආමේ 
ඔයාමේ ෙහත්තයව 
ෙරන්� ම�මවයි. 

ඒත් ඒ මවලාමේ ෙමේ 
ඉලකමක වැරදිලයි 
ඔයාමේ ෙහත්තයට 

මවඩි වැදුමන්
මතාරතුරු

ෙහා�ාර්ය 
අමශෝක දිංමගාේල 
(මප්රාමදණිය විේවවිද්යාලය)

වස� කිහිපයකට රප� මහාොර්ය 

්දිංරගාල�ට විරශෂ රො�තු�ක් 

්දැනගැනීමට �ැබිණ. ඒ, පිරිමි 

අලිනරගේ �ක්රාණු එකතු ක�ගැනීමට 

හැකි බවත, ඒවා කෘ�ම සිිංෙනය ක� 

රම�ට අලිනට පිට�ටව�දී ඒ ක්රමයට 

පැටේ ඉපදී ඇති බවතය. එය කදිම 

ආ�ිංචියකි. ආ�ිංචිය ්දැනගැනීමත 

සමඟ මහාොර්යව�යාරගේ කුතුහ�ය 

ඉහළ ගිරේය. එරකරනහිම අලිරයකුරගේ 

�ක්රාණු එකතු කිරීමට රහරෙම කලපනා 

කරේය. ඒ සඳහා ඔහු ගැළරපන පිරිමි 

සෙකු රෙෝ�ාගතරතය. ඉරගනගැනීමට 

කැමති ්ජවසම්පනන පිරිමි ළමරයකු්ද 

රසායාගතරත අලිනරගන �ක්රාණු එකතු 

කිරීම සඳහායි. 

මහාොර්ය ්දිංරගාල� ඒ පිළිබඳ 

ෙරුණයාට පුහුණුවක් �බා දුනරනය. 

අලියාරගේ ගු්ද මාර්ගයට අෙ ්දමා එහි 

පතු� ක්රමරයන ේපර්්ශ කළ යුතු බව 

මහාොර්යව�යා ඔහුට ඉගැනවීය. 

රහරෙම වැඩිදු�ටත ්දැනුම් දුනරන අඩ 

පැයක් පමණ ගෙවනතුරු එය නැවෙ 

නැවෙ කළ යුතු බවයි. කාර්යය දිනපො 

සිදුරකරිණ. සෑම දිනකම උ්දෑසන හය 

රවද්දී පිරිමි ළමයා අලියාට ළිංව රම් 

කටයුතෙ කරේය. සතියක් පමණ රගවී 

ගිරේය. අලියා රහාඳට ෙරුණයාට 

හුරුවන බව මහාොර්ය ්දිංරගාල�ට 

වැටරහමින තිබිණි. සති ර්දකක් පමණ 

රගවී ගිය විට පිරිමි ළමයා දුටු විගස 

කිසිඳු විධානයකින රො�වම කකුල 

ඈතක� සිය පුරුෂ ලිිංගය පිටෙට 

්දැමීමට අලියා හැඩගැසී සිටිරේය. 

රම් ්දසුන ්දකිද්දී මහාොර්යව�යාට 

සිනා රනාවී සිටිය රනාහැකි විය. 

රකරේ රවෙත �ා්ජකාරිය සඳහා ෙමා 

රෙෝ�ාරගන ඇතරත ගැළරපනම අලියා 

සහ ෙරුණයා බව ෙහවුරු වීම ඔහුරගේ 

සතුටට රේතු විය. 

පිරිමි සොරගේ �ා්ජකාරිය සාර්්කව 

සිදුවන නිසා ගැහැනු සෙකු්ද ඒ සමඟම 

රසායාගැනීමට මහාොර්ය ්දිංරගාල� 

කටයුතු කරේය. ගැහැනු අලියාරගේ 

රයෝනි මාර්ගයට අෙ ්දමා බටයක් 

ඇතුල ක�ගැනීමට හුරුකිරීමටත ඔහු 

රයාදාගතරත ඉහෙ පිරිමි ළමයාමය. ඒ 

සඳහා අඩියක් පමණ උසැති සිරමනති 

කණු හෙ�ක් මෙට ගැහැනු සො 

නිංවාගැනීම අවශ්ය විය. ක්රම ක්රමරයන 

ඈ ඊට හුරු වූවාය. සති ර්දකක් පමණ 

ගෙ වූ විට කාරිය අතිසාර්්ක මට්ටමක 

පැවතිණ. ඇයට පිරිමි ළමයා ඇස 

ගැටීම පමණක් වුව්ද ප්රමාණවත විය. 

ඇෙැම් අවේ්ාව� ඇතරගාේවාරගේ 

අණ කිරීම පවා ඇයට අවශ්ය 

රනාවීය. පිරිමි ළමයා ්දකිනවිටම ේව 

කැමැතරෙන දුවරගන රගාේ කණු 

මෙට රගාඩවී පිරිමි ළමයාට අවැසි රද්ට 

ඉඩ සැ�සීමට ඈ ඉඩ ර්දන ආකා�ය 

මහාොර්ය ්දිංරගාල�ට සුපුරුදු ්දසුනක් 

විය. 

 w,s l;d

ඒ මකාේලා 
දැකක තැ� 

මේ අලයා පුරු්ෂ ලිංගය 
එළියට දා�වලු

රෂේනිකා ලය�මේ



16 2023 මා�� 08 වන බ�� 17 2023 මා�� 08 වන බ��

• ��ඥ ර��කා �යනෙ�

ජනා�ප� ��ඥ සර� ජයමා�න ය� 
��ා�මකව සහ කලා�මකව පැ���ල 
ෙමෙහය�මට න� දරා ඇ� ���ටෙය�. 
ෙකාෙබ�ගෙ� �ප ��ද� ඝාතනය, 
ෙටා� මා�� ඝාතනය, මහා�කරණ 
���� සර� අෙ���ය ඝාතනය සහ 
ෙහාක�දර සය ��ගල ඝාතනය ආ� 
ආ�ෙදාලනා�මක න� �සක පැ���ල 
ෙමෙහය�මට ඔ� �යක � ඇත. �ය 
අ�දැ�� ��මාණ��ව ෙයා� ග��� 
��යද පැහැ�� කර�� ඔ� ��� 
ර�ත ‘ය� මැෙවන අපරාධය�’ කෘ�ෙ� 
සං�කරණය කළ ෙදවන �ද්රණයද 
ප��ය� ජනගත ෙක�ණ. ජනා�ප� 
��ඥ සර� ජයමා�න ��ප� 
ෙදපා�තෙ���ෙව� ප��ය වසෙ�� 
ස�ග�ෙ� ෙ��ඨ අ�ෙ�ක ෙසා��ට� 
ජනරා�වරය� ෙලස කට�� කර�� 
��ය�ය. ��ය ��බඳව ��ධ ක�ඩාය� 
දැ�ව� ��මටද ෙහෙතම ප�බට 
ෙනාෙව�. �� අපරාධ ��තරය�� 
ඔ�බට ෙගා� ය� ෛන�ක දැ�ම� 
පාඨකයාට ලබා�ෙ� අර��� �යැෙවන 
ෙමම ��යද ඔ�ෙ� මගෙප��ම, දැ�ව� 
��ම යටෙ� සක� �ව�. ෙ� එවැ� �� 
මාලාවක සයවැ�න�. 

ද�ෙ� ප්රාෙ��ය ෙ�ශපාලනඥෙය�ට එෙර�ව �ය 
�ං�ක අපචාර න�ෙ� ඇ�ත කතාව

ප��ය කාලෙ� බාලවය�කාර 

දැ�යකට �ං�ක අතවර ��ෙ� 

���ය� ස�බ�ධව ද�� පළාෙ� 

ප්රාෙ��ය ෙ�ශපාලනඥෙය�ට ���ධව 

න�ව� �භාග � අතර මා� ම��ද ��� 

�ට එම ���ම වා�තා කෙ�ය.

ෙමම ප්රාෙ��ය ෙ�ශපාලනඥයා, 14 

හැ��� දැ�යක �ෂණය කළ බවට �� 

ෙචාදනාවට වරදක� � මහා�කරණෙය� 

වසර 15ක බරපතළ වැඩ ස�ත �ර 

ද�වම� �යම කර� ලැ�ය. න�� ඊට 

�ක කලකට ප� අ�යාචනා�කරණය ��� 

ඔ� �ෙ��ෙකාට �දහ� කෙ�ය. 

එෙ� �මට ෙ��ව හ�යටම පැහැ�� 

ෙක�ෙ�, අ�යාචනය �භාග ෙකෙර��ය. 

��ය� අපරාධය� ගැන �ම�ශනය 

��ෙ� �� පරමා�ථය ව�ෙ� 

ස�ය ෙහ�දර� කරගැ�ම�. එන� 

සැබෑ අපරාධක� ක���ද ය�න 

ෙසායාගැ�ම�. ඒ සඳහා ෙපා��ය 

��� එ��� කරන සා�� අ�කරණයට 

ඉ��ප� ෙකෙර�ෙ� සා�� ආ� පනෙ� 

���ධාන අ�ව�. 

න�� ෙම�� ��මයට ක�ණ 

න� ෙපා��ය �ම�ශන ආර�භෙකාට 

��ෙ� අ�ළ දැ�යෙග� ප්රාෙ��ය 

ෙ�ශපාලනඥයාට ���ධව පැ���ල� 

ෙනාමැ� අව�ථාවක �මය. 

ඒ අ�ව ෙපා��ෙ� ඉහළ 

�ලධා��ෙග� ලද �ෙයාගය� මත එම 

ප්රෙ�ශෙ� ෙ��ඨ ෙපා�� �ලධා��ය� 

ඇ�� ක�ඩායම� දැ�යව ෙසායාෙගා� 

���. ඉ�ප� ඇයෙග� ප්ර�න කළ 

ෙපා��ය, දැ�යෙග� ප්රකාශය�ද 

ලබාග�ෙ�ය. අන��ව දැ�ය ජා�ක ළමා 

ආර�ෂක අ�කා�යට ෙයා� ��ෙම� ප� 

එ�� ඇය ��කළ ප්රකාශය ��ෙයාගත 

කර ���. එම ��ෙයාපටෙ� ඇ�ළ� 

ඇෙ� ප්රකාශය ප�� ෙප��ෙ� ඉහත � 

ප්රාෙ��ය ෙ�ශපාලනඥයා ඇයට �ං�ක 

අතවරය� ��කළ බවය. එම�සා 2012� 

��ප�වරයා ඔ�ට එෙර�ව න�ව� 

පැව�ෙ�ය. න�ව �භාග වන අතර�ර 

ෙ� ���ෙ� ���තයා � 14 හැ��� දැ�ය 

සා�� ලබා�මට අ�කරණයට පැ��යාය. 

න�� සා�� ��වට නැ�ග ප� ඈ කෙ� 

ෙපර � ප්රකාශයට වඩා හා�ප��ම ෙවන� 

එක�. එන� “ෙ� ���ක� මට ෙමා�� 
කෙ� නෑ. ඇ�තටම �යනවාන� ��ම 
අතවරය� �ෙ� නෑ.”

සා�� ��වට නැග දැ�ය ෙමෙලස 

ලබා�� සා��ය ��ෙකාට තැ�ය 

ෙනාහැ�ය. ම��සාද එෙ� කෙළා� 

එම�� පහර ව��ෙ� න�ෙ� පදනමට�. 

��ය� ��ගලෙය� ෙපා��යට ලබාෙදන 

ප්රකාශය� ��ම අව�ථාවක අ�කරණය 

ඉ��ෙ� සා��ය� ව�ෙ� නැත. 

එෙහ� ප�කෙලක උසා� ��ෙ� �ට 

සා�� ලබා�ෙ�� �න වකවා�, �ථාන 

ආ� කාරණා අමතක � ��ණෙහා� 

ෙපා��යට කළ ප්රකාශෙය� උපකාර 

ලබාගත හැ�ය. අපරාධ ���තය�ෙ� 

අ��වා�ක� ආර�ෂා ��ම සඳහාම එවැ� 

ප්ර�පාදන හ��වා � �ෙ�. ද�ව� ස�බ�ධ 

කාරණාවල� ෙමම ත��වය තව� ��� කර 

ඇත. එන� ද�ව� �ං�ක අපෙයාජනය� 

ස�බ�ධෙය� ෙපා�� �ලධා�ෙය�ට ෙහා 

��ය� වැ���ෙය�ට ප්රකාශය� කළ ප�, 

එය ��ෙයාගත කර ඇ�න� න� �භාගෙ�� 

එය ප්රචාරය කළ හැ�ය. එවැ� අව�ථාවක 

පැ���ෙ� ��ඥයා ��� ���ත ද�වාෙ� 

සා��ය ෙමෙහයව�ෙ� නැත. එෙහ� ���ෙ� 

��ඥයාට හර� ප්ර�න ඇ�ෙ� අ��ය� 

පව�. 

දැ�යෙ� ��ෙයා සා��ය අ�කරණයට 

ඉ��ප� ��ෙ�� ඇය කර ��ෙ� ෙමවැ� 

ප්රකාශය�.

“මෙ� අ�මා වැඩ කර�ෙ� ෙ� ප්රාෙ��ය 
ෙ�ශපාලනඥයාට අය� ෆැ�ට�යක. ඔ� මාව 
අර� ��� �ෂණය කළා.”

එය ප්රචාරය 

��ෙම� 

අන��ව 

පැ���ෙ� 

��ඥයා දැ�යෙග� 

�ම�ෙ� ��ෙයාෙ� 

සඳහ� කරන ෙ�ශපාලකයා ඒ 

ෙමාෙහාෙ� අ�කරණෙ� ෙප� ��න 

තැනැ�තාමද ය�න�. එ�� ඇය ��ෙ� 

ෙවන�ම ���ර�. 

“ෙ� තැනැ�තාව මම ද�නවා. මෙ� අ�මා 
වැඩ කර�ෙන ඔ� ගාව. හැබැ� ෙමා� මට 
��ම කරදරය� කෙ� නෑ.”

දැ� ෙ� සා��ය සහ ��ෙයා සා��ය 

අහසට ෙපාෙළාව ෙම�. ෙකෙ� ෙවත� 

��ෙ� ප්ර�පාදන අ�ව සා�� ��ෙ� �ට 

ලබාෙදන සා��ය සහ ��ෙයා සා��ය 

අතර පර�පරය� පව�න �ට න�ව ඔ�� 

��මට ��ෙයා සා��ය ප්රෙයාජනයට ගත 

හැ�ය. එෙහ� ඒ සඳහා �වා�න සා�� ම�� 

��ෙයා සා��ය තහ�� කළ ��ය. �වා�න 

සා�� න� ඇයව ප��ෂා කළ ෛව�වරයා 

ලබාෙදන ප්රකාශය, ඇයව ��ය� �ථානයකට 

�ෙගන �ෙ�න� ඒ බව ද�න ෙකෙන� ෙදන 

සා��ය, අ�ළ �ථානය ��බඳ දැ�ය 

කරන ��තරය, අතවරය � �ථානෙය� 

ලබාග�නා ��ධ සා�පල (ෙක�, �ය, 

�ක්රා� වැ�) ආ�ය�. ෙකෙ� ෙවත� 

එෙලස �වා�න සා�� ම�� ��ෙයාව 

තහ�� ��මට හැ� ව�ෙ� අ�කරණෙ� 

ලබාෙදන සා��ෙ� පර�පරතා �න 

වකවා�, අ���ෙවල ආ� ෙ�ව�වලට 

අ�ළ වන�ට�. එෙහ� ඇය සා�� ��ෙ� 

�ට පැව�ෙ� තමා �ෂණයට ල� ෙනා� 

බව�. එය පර�පරතාවකට වඩා න�ෙ� 

සම�ත හරයට බලපාන ප්රකාශය�. 

ෙකෙ� ෙවත� ��ෙයා සා��ය මත න�ව 

පව�වාෙගන යාමට ඉඩ �� �ය. එෙහ� 

එම ෙචාදනාව තහ�� ��මට පැ���ල 

��� �වා�න සා�� ��ව� �වැර� 

අ��� ඉ��ප� කර ��ෙ� නැත. ෙපර 

හැ��ම, ප� හැ��ම සහ ��ා�මක 

සා�� ��ව� එ� �� නැත. දැ�ය 

ෙමම ���ම ගැන අ�කරණ 

ෛව� �ලධා�යාට, 

ප�වාස �ලධා�යාට සහ 

මෙනා ෛව�වරය�ට 

පවසා ��ණ. 

පැ���ල ��� 

එම තැනැ�ත� 

සා��ක�ව� ෙලස 

ඉ��ප� කරන ල�. 

ඔ�� පැව�ෙ� 

දැ�ය ෙ� ���ම 

� බව තම�ට �� 

බව�. එෙහ� ��යට 

අ�ව ���තයා ���ම 

�යෙදෙන�ට පැව�වද 

ඒවා �වා�න සා�� ෙනාෙ�. 

ෛව�වරයා කළ ප��ෂාෙ��ද 

එවැ� අතවරය� ��� බවට සා�� ලැ� 

ෙනා���.

ෙකෙ� න�� දැ�ය සා�� ��ෙ� �ට 

කළ ප්රකාශය �සා ඇය ෙව�ෙව� ෙප� 

�� රජෙ� අ���ඥවරයාට තරම� 

ෙ��� �ෙ�ය. 

“බෙබ� ෙව�න එපා.”

“ද�නවද ෙබා� ��ෙවා� �ෙ� ය�න 
ෙවනවා.”

ඔ� දැ�යට ත�� කතා කෙ�ය. 

එෙ�ම න� වා�තාවට අ�ව ඔ� 

දැ�යෙග� �� 50ක පමණ හර� ප්ර�න 

අසා ඇත. පා�ශවක� ��� තම�ෙ�ම 

සා��ක�ෙග� හර� ප්ර�න අස� 

ලබ�ෙ� න� ඒ සඳහා සා�� ආ� පනෙ� 

154 වග��ය අ�ව ����ෙග� ��ව 

අ�මැ�ය� ලබාගත ��ය. එෙහ� ෙම�� 

පැ���ෙ� ��ඥයා සා��කා�යෙග� 

ප්ර�න කර ඇ�ෙ� එවැ� අවසරය�� 

ෙතාරවය. ����වරයාද ඒ ෙමාෙහාෙ� 

ඒ ස�බ�ධව ��� ප්ර�චාරය� ද�වා 

��ෙ� නැත. අවසානෙ� ��ෙයා සා��ය 

මත පමණ� පදන�ව 2020 ජනවා� 

මාසෙ�� ���ක� වරදක� ��මට 

ෙකාළඹ මහා�කරණය �යවර ග�ෙ�ය. 

වසර 15ක බරපතළ වැඩ ස�ත �ර 

ද�වමකට අමතරව ��ය� 25,000ක 

දඩය� සහ ��ය� 250,000ක ව��ය� 

ෙගවන ෙලසටද ඔ�ට �ෙයාග ෙක�ණ. 

ඉ�ප�ව� ෙමම ���වට එෙර�ව 

ෙහෙතම අ�යාචනා�කරණය හ�වට 

�ෙ�. එ�� අ�යාචක ෙව�ෙව� ෙප� 

�� ��ඥ�� ��ෙයා සා��ය ෙවන� 

�වා�න සා�� ම�� තහ�� ෙනා��ම 

ආ� අ�පා� �ස� ෙප�වා ��හ. ඊට 

අමතරව ඔ�� අ�යාචනා�කරණයට 

ෙප�වා ��ෙ� ෙමම ���ම ��පස අ�� 

හ�තය� �යා�මක � ඇ� බව�. ඊට 

ප්රධානම සාධකය �ෙ� 2019 �� 12 වන� 

ෙ��ඨා�කරණෙය� �රණය ෙක�� 

SCFR NO. 677/2012 ��ක අ��වා�ක� 

න�ව�. 

ඉහත ���මට ආස�න කාලයක� 

� ���ම� ෙමම ��ක අ��වා�ක� 

න�වට ෙ�� � ���. ඉහත ���ෙ� 

�ම�ශනය භාර � ඉහළ ෙපා�� 

�ලධා��ය එම කාලෙ��ම ද�� පළාෙ� 

තව� දැ�යකෙ� �වසකට ක�ඩායම� 

සමඟ කඩාවැ� ���. ඒ, අ�ළ දැ�ය 

සාමා� ෙපළ �භාගය අවස� කළ �ය. 

ඇය දැ�යෙග� �මසා ��ෙ�, ඉහත � 

ෙ�ශපාලකයා ඇයටද අතවර කළා ෙ�ද 

ය�න�. එෙහ� දැ�ය එවැ�න� ��ෙනා� 

බව �යා ���. ෙපා�� �ලධා��යෙ� 

ප්රකාශය ප්ර��ෙ�ප ෙක� �සාෙව� 

ෙ���ග� ෙපා��ය, දැ�ය �ෙගන 

ෙගා� �ය� අ��කව �ර මැ��යක 

�ඳ�මට �යා කෙ�ය. ඇය සමඟ 

යාමට ඉඩ � ��ෙ� ��ත�යට පම�. 

කෑම�ම සපයා නැ� අතර ෙදමා�ය� 

හ��මටද අව�ථාව � නැත. අන��ව 

ඇයව �න 8� ෙරාහලක රඳවා තබා 

ඇත. එ�� ෛව�ව�� සඳහ� කෙ� 

ඇය �ෂණයකට ල�ව ෙනාමැ� බව�. 

ෙපා�� ආර�ෂාව යටෙ� අඛ�ඩව 

ඇය ෙරාහෙ� රඳවාෙගන ��ෙ� එවැ� 

ත��වය� යටෙ�ය. �න 8කට ප�ද 

ෙරාහෙල� �ට�මට ඇයට ඉඩ ලැ�ෙ� 

ෙදමා�ය� මානව ��ක� ෙකා�සමට 

කළ පැ���ලක ප්ර�ඵලය� ෙල��. ෙ� 

���ම දැ�යට ෙම�ම ඇෙ� ප�ලටද 

ෙගන ආෙ� බරපතළ ක�පනය�. 

එබැ�� දැ�ය ෙ��ඨා�කරණය හ�ෙ� 

��ක අ��වා�ක� න�ව� පැව�වාය. 

���ෙරා� අ�අඩං�වට ගැ�ම, 

�දහස අ�� ��ම, මෙ��ත්රා�වරෙය� 

ෙවත ඉ��ප� ෙනාකර අසාධාරණ 

ෙලස රඳවා තබාගැ�ම සහ අවම� 

සහගතව සැල�මට ල���ෙම� ආ� 

ෙලස දැ�යෙ� ��ක අ��වා�ක� කඩ 

කළ බවට ඉහළ ෙපා�� �ලධා��යට 

ෙචාදනා එ�ල �ය. අ�ළ ප්රාෙ��ය 

ෙ�ශපාලකයා තම�ට අතවර කළ බව 

��ග�නා ෙලස දැ�යට ��පවතාව� 

එම �ලධා��ය බලපෑ� කර �ෙබන බවද 

��ක අ��වා�ක� න� �භාගය අතර�ර 

ෙහ�ව �ෙ�. දැ�යට සලකා ඇ�ෙ� 

���තය�ට වඩා අපරාධක�ව� 

ෙලසට බව අ�කරණය ප්රකාශ කෙ�ය. 

එෙම�ම ��ය �යා�මක කරන ආයතන 

බලය අ�� ෙලස භා�ත ��ෙ� ���� 

ගැනද ෙ��ඨා�කරණය අවධානය ෙයා� 

කෙ�ය. ඉ�ප� අ�ළ �ලධා��යට 

ෙ��ඨා�කරණය �ෙයාග කෙ� දැ�යට 

��ය� ල�ෂයක ව��ය� ෙගවන 

ෙලස�. එෙම�ම ද�ව� ස�බ�ධ 

�ම�ශන ��මට අ�ළ මා�ෙගාපෙ�ශ 

ෙනාමැ�න�, ඒවා සක� කරන ෙලස 

ෙපා��ප�වරයාටද �ෙයාග ෙක�ණ. 

ෙ� න�ව ස�බ�ධෙය� මහා�කරණ 

න� �භාගය අතර�රද ���ය 

ක�� ද�වා ��ණ. එෙහ� එයට 

මහා�කරණෙ� අවධානය �� � නැත. ඒ 

ගැනද අ�යාචනා�කරණෙ� අවධානය 

ෙයා� �ය. අ�යාචක ෙව�ෙව� ෙප� 

�� ��ඥ�� ෙප�වා ��ෙ�, එකම 

කාල වකවා�වක ෙමම ���� ෙදකම 

� ආකාරය ම�� ��ව�ෙ� බලපෑම� 

මත එය ��ව ඇ� බව ෙප� යන බව�. 

ඉහත ඉ��ප� � ක�� �ය�ල සලකා 

බලා අ�යාචනා�කරණය ���ක� 

�ෙ��ෙකාට �දහ� ��මට �රණය 

කෙ�ය. 

ෙදපා�ශවයටම සව� �ම ය� 

�වභා�ක ��� �ලධ�මය�. එෙම�ම 

ආ��ක්රම �ව�ථාෙ� 12 වැ� 

�ව�ථාෙ� ද�වා ඇ�ෙ� ��ය 

ඉ��ෙ� �ය�ල� සමාන�� ෙලස 

සැල�ය �� බව�. ඔ��ට ��ෙ� 

ආර�ෂාව ලබා�ය �� බවද දැ�ෙ�. 

සාධාරණ න� �භාගයක අ��වාරම වන 

�ම�ශනය සාධාරණ �ය ��ෙ� එ�සාය. 

�ම�ශක�� ප�ෂග්රා� ෙලස කට�� 

��මට ෙයා� �වෙහා� ���ය ඉ� 

��මට ඉඩ ෙනාලැෙබ� ඇත. 

එෙම�ම ඉහත ���� සැල� �ට 

ෙපා��ය ��ය අවභා�ත කරන අව�ථා 

ෙ�ම ��ය ��බඳ �� දැ�ව� �ම� 

නැ� බවද ෙප� ය�. ��ය �යා�මක 

��ෙ�� ��ගල��ෙ� අ��වා�ක�වලට 

ග� ��මට �ලධා�� උගත ��ය. 

අෙන� අතට අ�කරණයට ඉ��ප� 

කරන සා�� තහ�� කරන ආකාරය 

ගැන ��ක ම�ටෙ� ෙහා දැ�ම� ඒ 

ස�බ�ධව �යා කරන �ලධා��ට ��ය 

��ය. ම��සාද ය�, ��ය ෙනාදැන 

��ම �දහසට ක�ණ� ෙනාවන බැ��. 

ඒ ෙනාදැ�ව�කම �සා වන අ����තා 

මත සැබෑම අපරාධක�ව� �ව ��ෙ� 

�හැ�� ගැල� යාමට ඉඩ �ෙ�.

ෙපා��ෙ� බලපෑම �සා ෙබා� ��වට

ෙ� ��ගලයා මට �ං�ක අතවරය� කෙ� නෑ
ද�ෙ� ප්රාෙ��ය ෙ�ශපාලනඥෙය�ට එෙර�ව �ය 

�ං�ක අපචාර න�ෙ� ඇ�ත කතාව

එය ප්රචාරය 

��ෙම� 

අන��ව 

පැ���ෙ� 

��ඥයා දැ�යෙග� 

සා��ය, අ�ළ �ථානය ��බඳ දැ�ය 

කරන ��තරය, අතවරය � �ථානෙය� 

ලබාග�නා ��ධ සා�පල (ෙක�, �ය, 

�ක්රා� වැ�) ආ�ය�. ෙකෙ� ෙවත� 

එෙලස �වා�න සා�� ම�� ��ෙයාව 

තහ�� ��මට හැ� ව�ෙ� අ�කරණෙ� 

ලබාෙදන සා��ෙ� පර�පරතා �න 

වකවා�, අ���ෙවල ආ� ෙ�ව�වලට 

අ�ළ වන�ට�. එෙහ� ඇය සා�� ��ෙ� 

�ට පැව�ෙ� තමා �ෂණයට ල� ෙනා� 

බව�. එය පර�පරතාවකට වඩා න�ෙ� 

සම�ත හරයට බලපාන ප්රකාශය�. 

ෙකෙ� ෙවත� ��ෙයා සා��ය මත න�ව 

පව�වාෙගන යාමට ඉඩ �� �ය. එෙහ� 

එම ෙචාදනාව තහ�� ��මට පැ���ල 

��� �වා�න සා�� ��ව� �වැර� 

අ��� ඉ��ප� කර ��ෙ� නැත. ෙපර 

හැ��ම, ප� හැ��ම සහ ��ා�මක 

සා�� ��ව� එ� �� නැත. දැ�ය 

ෙමම ���ම ගැන අ�කරණ 

ෛව� �ලධා�යාට, 

ප�වාස �ලධා�යාට සහ 

මෙනා ෛව�වරය�ට 

පවසා ��ණ. 

පැ���ල ��� 

එම තැනැ�ත� 

සා��ක�ව� ෙලස 

ඉ��ප� කරන ල�. 

ඔ�� පැව�ෙ� 

දැ�ය ෙ� ���ම 

� බව තම�ට �� 

බව�. එෙහ� ��යට 

අ�ව ���තයා ���ම 

“බෙබ� 
ෙව�න එපා.”

“ද�නවද ෙබා� 
��ෙවා� �ෙ� 
ය�න ෙවනවා.”
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පිිං 

අපත් ෙැඩ පකපර්න තැනෙල 
බැලුපොත් ඇත්්නම් ගනෑනුමපන 
ඉනපන. විපශ් ප�තුෙක්ෙත් 

තිපය්නෙද?
විරශෂ රේතුවක් නම් නෑ. හැබැයි බුද්ධ 

කාර�ත එරහමලු.

ඒ කියනපන �දුනපගන බණ අහන්නත් 
ෙැඩිපුරම ගිහින තිපයනප්න කානතාපොද?

එරහම රනරමයි. ඒ කාර�ත ගෑනු 

උ්දවිය බුද්ධ ්ශාසරනත එක්ක හරි එකතුයිලු. 

සමහ�විට ොමත ඒ පුරුද්්ද රවනනැති 

ඔය තිරයනරන. හැබැයි ඔය ගෑනු උ්දවිය 

්ශාසරනත එක්ක තිබුණු ඇඟෑලුම්කම වැඩි 

නිසා ්දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුවනට ර�ාකු 

ප්රශනයක් මතු වුණාලු.

පමාකක්ද?
බුදුන නැති කාර�ක රකාරහාම්ද රම් 

උන්දැ�ත එක්ක ගනුර්දනු ක�නරන කිය�ා.

ඉතින..?
ඉතින බුදුහාමුදුරුරවා විරේකීව වැඩ 

ඉනන රව�වක ආනන්ද හාමුදුරුරවෝ ගිහින 

ඇහුවලු ‘ේවාමීනි, ඔබවහනරේ නැති 

්දවසක අපි කානොවන රකර�හි පිළිපදිනන 

ඕන රකාරහාම්ද?’ කිය�ා. 

ඊටපස්පස්?
ඊටපේරස බුදුහාමුදුරුරවෝ උතෙ� 

දුනනලු ‘ආ්දේසනිං ආනන්ද ආ්දේසනිං’ 

කිය�ා.

ඒ කිව්පෙ?
ඒ කිේරව, ‘කානොරවෝ නම් ආනන්ද 

රනා්දැක ඉනන ෙ�මට රහාඳයි’ කිය�ා. 

ඊටපේරේ ආනන්ද හාමුදුරුරවෝ ඇහුවලු 

‘ේවාමීනි බැරිරව�ාහරි ්දැක්රකාත රමාක්ද 

ක�නරන’ කිය�ා.

ඉතින?
ඊටපේරස කිේවලු ‘අනා�ාරපෝ ආනන්ද’ 

කිය�ා. ඒ කියනරන ‘්දැක්කට කමක් නෑ 

ආනන්ද කෙවට යනන එපා’ කිය�ා. 

ඊටපේරස ආනන්ද හාමුදුරුරවෝ ඇහුවලු 

‘ඒත ේවාමීනි ඒ අය අපිත එක්ක කොවට 

ආරවාත රමාක්ද ක�නරන’ කිය�ා.

ආ්නනද හාමුදුරුපොත් ෙැපඩ අතනෑරලා 
්නනෑ ඒ කියනපන. ඉතින ඒකට පමාකද කියලා 
තිපයනපන?

එෙරකාට බුදුහාමුදුරුරවා කිේවලු 

‘එරහම ආරවාත රහාඳට සිහිය 

පිහිටුවාරගන කො ක�නන’ කිය�ා.

පකාපහාමද එපහම කරනප්න?
ආනන්ද හාමුදුරුරවාත ඔය විදියටම 

ඇහුවලු, ‘ඒ රකාරහාම්ද ේවාමීනි එරහම 

ක�නරන’ කිය�ා. එෙරකාට බුදුහාමුදුරුරවා 

කිේවලු ‘ආනන්ද ෙමනට වඩා වැඩිමල 

රකරනක් ෙමන එක්ක කොවට ආරවාත රම් 

කො ක�නරන මරග අම්මා එක්කයි කිය�ා 

සිහිය පිහිටුවාගනන. කොවට එනරන සම 

වයරස රකරනක් නම් රම් කො ක�නරන 

මරගේ සරහෝ්දරියක් එක්ක කිය�ා හිෙනන 

කිය�ා. බැරිරව�ාහරි ෙමනට වඩා වයසින 

බා� රකරනක් කොවට ආරවාත, රම් මරගේ 

නිංගි වරගේ රකරනක්, දුව වරගේ රකරනක් 

කිය�ා හිෙ�ා සිහිය පිහිටුවරගන කො 

ක�නන’ කිේවලු. ඔය කොව තිරයනරන 

මාතුපුතු කියන සූත්රරේ. ඒ සූත්රය රද්්ශනා 

ක��ා තිරයනරනත රේතුවක් ඇතුව.

පමාකක්ද ප�තුෙ?
බුදුහාමුදුරුරවා වැඩ ඉනන කාර�ම 

එකම පවුර� අම්මයි, පුෙයි ර්දනරනක් 

සැවැතනුව� පැවිදි රව�ා හිටියලු. පේරස 

වේකාර� ආවම රම් ර්දනන වේ සමා්දන 

රව�ා තිරයනරනත එකට. ඉතින ඔරහාම 

ඉනනරකාට රම් අම්මට හැමදාම ඕනවුණාලු 

පුොව ්දකිනන. පුොටත ඕනලු අම්මව 

්දකිනන. 

ඊටපස්පස?
පේරස ඉතින රම් ර්දනනා නිෙ� නිෙ� 

මුණගැරහනන ගතෙලු. 

ෙමනරග කිය�ා කාත 

කවුරුත නැති ෙැනක 

ෙමනරගේ කිය�ා ්දැරනන 

එක මනුේසරයක් හරි 

මුණගැරහන එක මා� 

සහනයක්රන. 

ඉතින පමාකද පෙලා 
තිපයනපන?

ඉතින රමරහම නිෙ� 

්දකිද්දි රම් අම්මට ටිරකන 

ටික අමෙක වුණාලු රම් 

ඉනරන මහා සිංඝ�තනරේ 

ගුණ ්ද�ණ බුද්ධ 

ශ්රාවකයනවහනරේ නමක් 

කිය�ා. ර්දවනුව රම් අම්මට 

අමෙක වුණාලු රම් ඉනරන 

මම කුසින වදාපු පුො කියන 

එක. 

අම්මට අමතක වුණා කියමුපකෝ. ඒත් 
පුතාට මතක තිපයන්න ඇතිපන?

ඒකරන වැරඩ් කියනරන. අවාසනාවට 

පුොටත ඒ ටික අමෙක වුණාලු. එකක් රම් 

ඉනරන �ක්�ණියක් කියන එක. අනිත එක 

්දස මාසයක් කුරේ ්ද�ාරගන රල කිරි ක��ා 

රපාවපු අම්මරන රම් ඉනරන කියන එක.

ඊටපස්පස් පමාකද පෙලා තිපයනප්න?
ඊටපේරස ඉතින රම් ර්දනනා අසත 

ධර්මරේ හැසිරුණා කිය�ා ෙමයි කියනරන. 

ඒ කා�ණාව මුලක�රගන ෙමයිලු 

බුදුහාමුදුරුරවා රම් සූත්රය රද්්ශනා ක��ා 

තිරයනරන.

හැබැයි ඔය කොව අහද්දි මට රමරහම 

හිරෙනවා.

පමාකක්ද?
්දැන ඔය ප්රශරන ගිහින 

බුදුහාමුදුරුවනරගන ඇහුරව ආනන්ද 

හාමුදුරුරවාරන. සමහ�විට �හත 

�ක්�ණියක් රහෝ රවනත �ක්�ණියක් 

ගිහින ඔය කා�ණාරවම අනිත පැතෙ 

බුදුහාමුදුරුවනරගන ඇහුවනම්?

ඒ කියනරන ේවාමීනි ඔබවහනරේ 

පිරිනිවන පෑවට පේරස අපි පිරිමි රකර�හි 

පිළිපදිනන ඕන රකාරහාම්ද කිය�ා?

ඔව්.
ඒකටත උතෙ�යක් ඔය සූත්ර රද්්ශනාව 

ඇතුරළම තිරයනවා. බුදුහාමුදුරුරවා 

කියනවා ‘ආනන්ද කඩුවක් ගතෙ වධකරයක් 

ඔබව ම�නන ඇවිත ඉනනවා කිය�ා 

හිෙනන. ඊළඟ රමාරහාරෙ ඔහු ඔබව 

ම�නවා. ඒ වුණත ඔබ ඔහුට රහාඳින 

කො ක�නන. විෂරඝෝ� සර්පරයක් ඇර� 

්දවටරගන හරි කමක් නෑ ඇසුරු ක�නන. 

වැඩිම වුරණාත ඌ ්දේට ක��ා ආනන්ද ඔබ 

මැර�යි. හැබැයි ෙනියම ඉනන පුරුෂරයක් 

කවදාවත ෙනියම ඉනන කානොවක් එක්ක 

නම් කොවට යනන එපා කියනවා.

ප�තුෙ විදියට පමාකක්ද කියනප්න?
රේතුව ෙමයි ෙනියම ඉනන පිරිමිරයක් 

ෙනිරයම ඉනන ගෑනු රකරනක් එක්ක 

කොවට ගිරයාත ෙමනරග හිනාරවන, 

කොරවන, බැලරමන ඒ පිරිමියාව වසඟයට 

ගනන ගෑනු රකරනකුට පුළුවනලු. අනන 

ඒකයි බුදුහාමුදුරුරවා කියනරන සර්පරයක් 

අෙට අ�න හු�ෙල කළත ෙනියම ඉනන 

ගෑනිරයක් එක්ක නම් කොවට යනරනපා 

කිය�ා. 

ඉතින ඕපකම අනිත් පැත්ත පෙන්න 
බැරිද?

රමාකක්්ද අනිත පැතෙ?

මම නම් කියනරන ෙනියම 

ඉනන ගෑනිරයක්, ෙනියම 

ඉනන පිරිමිරයක් රනරවයි 

රකායි පිරිමියත එක්ක 

කොවට ගියත ගෑනුනට 

රවනන ඕරක අනිත පැතෙ. 

මායම් දානරන ගෑනු කිේවට 

රමාක්ද සමහ� පිරිමි ගාව 

ගෑනු ළඟ තියනවට වඩා 

මායම් තිරයනවා.

ඒ කොරව ඇතෙක් 

නැතුවම රනරවයි. ගෑනු 

පිරිමිනව වසඟයට ගනන 

හිනාව, කොව පාවිචචි කළාට, 

පිරිමි ගෑනුනව ෙමනරග 

වසරඟට ගනරන අනුකම්පාව 

ඇති ක��ා. එක්රකා වයිෆ 

ෙමන ගැන බ�නරන නෑ කියයි. නැතනම් 

ගර්ල රරෙනඩ්රග ප්රශන කියයි. රමාක්ද පිරිමි 

්දනනවා ගෑනුනරග හිත හරි ඉක්මනට උණු 

රවනවා කිය�ා. ඒ ්දනන හින්දම ඒරකන වාසි 

ගනන පිරිමි ්දක්ෂයි. 

මට මුහුණුරපාරත තිබුණු කවියක් මෙක් 

වුණා. 

පමාකක්ද?
‘�තවුණු සැනින ෙැටිරේ පුචෙනා ර�ාටී.. 

ඇතෙම කිේරවාතින ඒ පිරිමිනරගේ හැටී..’ 

ඕක ලිය�ා තිබුරේ ඩිලෂාන පති�තන. 

ඇතෙටම රම්ක අබුද්ධේස කාර� 

හිනදා රහාඳයි. බුදුන වැඩ ඉනන කා�යක් 

වුණා නම් ්දැන ඉනන පිරිමි ්දැක�ා මාතුපුතු 

සූත්රරේ අනිත පැතෙ රද්්ශනා ක�නනත 

තිබුණා.

අනික බුදුහාමුදුරුරවා ආනන්ද 

හාමු්දරුරවානට කිේරව ෙනියම ඉනන ගෑනු 

එක්ක කොවට යනන එපා කිය�රන. හැබැයි 

ඕක ගැහැනුනට අදාළ ක�ගතෙම මටනම් 

කියනන තිරයනරන රවන කොවක්. 

පමාකක්ද?
ගෑනු රකරනක් ඇතෙටම ෙනියම ඉනන 

පිරිමිරයක් එක්ක කොවට ගියත කමක් නෑ. 

රමාක්ද ඒ මනුේසයා ෙනිකඩයිරන. හැබැයි 

පිරිමිනට ඔය දුක මාකට් කිරීරම් හැකියාව 

තිරයනොක් ෙනියම ඉනන ගැනිරයක් 

කිසිම රව�ාවක කසාඳ බැඳපු පිරිමිරයක් 

එක්කනම් කොවට යනන න�කයි. ඒක අ� 

බුදුහාමුදුරුරවෝ කිේවා වරගේ  සර්පරයක් 

අෙට අ�න හු�ෙල ක�නවට වඩා 

භයානකයි.

සෙහර පිරිමි 
දා� ොයේ එකක 

ගෑනුන්ට 
හැමරන්�ත් බෑ

බුදුන් වැඩ 
ඉන්� කාලයක 
වුණා �ේ දැන් 

ඉන්� පිරිමි 
දැකලා ොතුපුතු 
�ත්රමේ අනිත් 

පැත්ත මද්ශ�ා 
කරන්�ත් 
තිබුණා
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ඕ� යකඩ යමකක ෙේටු කරන්�
අපි මදන්�ෙ ඔේටුයි

එකදාේ නවසීරේ මු� රවද්දිත 

ඇමරිකාරේ ගෑනුනට ඡන්ද 

අයිතිය තිබුරේ නැහැ. ඒ විෙ�ක්්ද 

පිරිමිනරග ගාණටම වැඩ ගතෙත ඒ අයට 

�ැබුරේ රසාචෙම් පඩියක්. රම් අසාධා�රේ 

ඉවසනන බැරිම ෙැන නිේ රයෝර්ක් නග�රේ 

කම්හල රේවිකාරවෝ පහරළාේ දාහකට 

වැඩි පිරිසක් 1909 රපබ�වාරි 28 වැනිදා 

උද්රඝෝෂරේකට පා�ට බැේසා. වැඩ ක�න 

පැය ගාණ අඩු ක��ා ඒකට සරි�න වැටුපක් 

එක්ක ඡන්ද අයිතිය �බාර්දනන කියන එකයි 

එදා ඔවුනරගේ ඉලලීම වුරේ. එදා ගෑනු ක�පු 

ඉතිහාසගෙ රප�ළිය රවචචි ්දවස ර�ෝරක් 

මුලම කානො දිනය විදියට හඳුනවනවා.  

හැබැයි 1975 මාර්තු 08 වැනිදා ර�ෝක 

කානො දිනය විදියට නම් කළා. 

ඒ කාරල ඉඳ�ා ර�ෝරක් පු�ා ගෑනුනට 

රවන ෙ�මක් වුරේ රකරනහිලිකම්රන. 

ඉතින කානො දිනයක් රවනකළ පලියට 

පිරිමිනට �ැබුණ ව�ප්රසා්ද ගෑනුනට �ැබුරේ 

නැහැ. ඉතින ඒ ව�ප්රසා්ද දිනාගනන ර�ෝරක් 

පු�ා ඉනන ගෑනු අ�ග� කළා. ඉලලීම් කළා. 

සිංේකෘතියට එපිටින ගිහින ජීවිෙ පූ්ජා 

කළා. ඔය රද්ව� ප්රතිඵ�යක් විදියට 1995 

දී �ටවල 189ක් එකතුරව�ා කානොවන 

රවනුරවන ගිවිසුමක් අතසන කළා. ර�ෝරක් 

ඕනම කානොවකට අධ්ාපනය �බනනත, 

ෙමනරගේ අ�මෙය අනුව ඕනෑම රද්්ශපා�න 

මෙයක් ්ද�නන වරගේම ෙමන කැමති 

පරිස�යක ජීවතවීරම් අයිතියත ඔය 

ගිවිසුරමන ෙහවුරු රකරුණා.

ඒ අ�ග�වලින, ගිවිසුම්වලින යුර�ෝපරේ 

කානොවනට සම්පූර්ණ ේවා�නතවය 

�ැබුණත ආසියාතික �ටව� ජීවතරවන 

කානොරවෝ බහුෙ�යක් ෙවමත ඉනරන 

පසුගාමී ෙැනක. හැබැයි ඉදිරියට ඒක 

රවනේ රවයි කිය�ා හිරෙන සාධක අපිට 

අ්ද ඕනෙ�ම් හම්රබනවා. ර�ෝක කානො 

දිනය ්දවරේදී රම් කියනන යනරන එරහම 

කොවකට උදාහ�ණයක්.

දිලකි මදුශිකා සහ ෙරුණි සතස�ණිව 

අපිට මුණගැහුරන කටුබැද්්ද ්ජර්මන 

කාර්මික අ�ාස ආයෙනරේදී. ගෑනුනට 

උරුම සියුමැලි හීන විෙ�යි කිය�ා හිෙන 

සමාර්ජක යකඩ හීන එක්ක ඔට්ටු රවනන 

ඉරගනගනන රම් රකලර�ෝ ර්දනනා විරශෂයි 

කිය�යි අපිට හිතුරේ. 

“පුිංචි කාරල ඉඳන හීන ්දැක්රක් 

වවද්යවරියක් රවනන. ඒත සාමාන්ය 

රපළ සමතරව�ා උසේ රපළට යද්දි 

ඉිංජිරනරුවරියක් රවනන ආසා හිතුණා. 

පේරේ මිං උසේ රපළට ‘ොක්ෂණරේ්දය’ 

කළා. හැබැයි උසේ රපළට මම 

බ�ාරපාර�ාතතු වුණ ෙ�ම් ප්රතිඵ� තිබුරේ 

නැහැ. පේරේ මම කටුබැද්්ද ්ජර්මන 

කාර්මික අ�ාස ආයෙනරේ පාඨමා�ාවකට 

සම්බනධ වුණා.”

කොබරේ ආ�ම්භය ගතරත 24 

හැවිරිදි දිලකි මදුශිකා. ඇය කුරුණෑග�ත 

අනු�ාධපු�යත අෙ�මැ්ද තිරයන අෙනරපා� 

පැතරත ෙරුණියක්. මහව මහා වි්ජයබා 

්ජාතික පාසර�න ඉරගනගතතු දිලකි ඇය 

හදා�ණ පාඨමා�ාව ගැන කිේරේ රමරහම.

“යනපත්රෝපකරණ අලුත්ෙැඩියාෙ, 
්නඩත්තුෙ හා ෙනෑේදුම් �ේපය ෙපේ පේ 
ගැ්න උගනේන පාඨමාලාෙක් තමයි මම 
කරනපන. ලංකාපෙනම පම් පාඨමාලාෙ 
තිපයනපන ක�බැේද �රමන කාරමික 
අ�ාස ආයත්නපේ විතරයි. අපේ බැ� 
එපක් ළමයි 50ක් ඉන්නො. ඒ අතරින ගනෑනු 
ළමයි පදනප්නක්ට ඉනපන අපි පදන්නා 
විතරයි. ඉතින පිරිමි කර්න හැම ෙැඩක්ම 
අපිත් ඉපග්නගන්න ඕපන. ඇත්තටම 
පකේපලක්ට ඒක පේසි ්නැහැ. උදාහරණයක් 
විදියට බැපකෝ එකක් ගත්පතාත් අපට 
ඒක එළෙන්න පො ඉපග්නගන්න පේනො. 
පමාකද අලුත්ෙැඩියාෙ කළාට පස්පස් 
ෙැපඩ හරියට වුණාද කියලා බලන්නත් 
එපැයි.”

“එෙරකාට ්දැන දිලකිට බැරකෝ 

එළවනනත පුළුවන්ද?” ඇඟපතින 

පුිංචි වුණත ගරත හයිහතතිරයන 

දිලකි පුිංචි නැති බව හිෙන ගමන 

මම ඇහුවා.

“රමාක්ද බැරි? රහාඳට පුළුවන. 

අරප් රටක් එරක් බැරකෝ එකක් 

තිරයනවා. ඒරකන ෙමයි පුරුදුවුරේ.”

එරහම කියපු දිලකි දු�කෙනරයන 

බැරකෝ පදින වීඩිරයෝවක් රපනනුවා. ඒ 

වීඩිරයෝ එක පහුගිය ටිරක් සමා්ජ මාධ්ව� 

හුවමාරු වුණ බවත ඇය කිේවා.

“පම් පාඨමාලාෙ කර්නෙට පගදරින 
කැමති වුණා. හැබැයි ඒකට මාෙ පකාළඹට 
එෙන්න අම්මලා කැමති වුපණ ්නනෑ. ඉතින 
පගදරින අෙසර ගන්න පලාකු මහනසියක් 
ගත්තා. හැබැයි දැන්නම් මපේ ගැ්න 
එයාලත් ආඩම්බරයි. ඇත්තටම පම්ක 
තමයි මපේ ජීවිපත් මම ගත්තු පහාඳම 
තීරපණ. මපේ අ්නාගතය දැන පැහැදිලියි. 
දැ්නටමත් විවි්ධ ආයත්නෙලින මාෙ ඒ 
අයපේ ආයත්නෙලට සම්බන්ධ කරගන්න 
අහ්නො. පම් අවුරුේපදන පස්පස් මට පම් 
ක්ප�ත්රපයනම පහාඳ ෙැ�පකට �කියාෙක් 
කරන්න පුළුෙන.”

දිලකිත එක්ක පාඨමා�ා ක�න අරනක් 

ෙරුණිය 23 හැවිරිදි ෙරුෂි සතස�ණි. ඇය 

ගාල� බද්රද්ගම. රපාඩි කාරල ර�ෝයර් 

රනෝනා රකරනක් රවනන හීනයක් තිබුණත 

උසේ රපළ ක�ද්දි ඒ හීරන රවනේ වුණාලු. 

“මම ඉරගනගතරත ගාල� ්ශානෙ 

අනරෙෝනි මහා විද්යා�රයන. රග්ද� ඉනරන 

අම්මයි, ොතෙයි, අයියයි, නිංගියි. ොතො 

ක�නරන වෑලඩින වැඩ. ඉතින අයියව රම් 

ක්රේත්රයට රයාමුක�නන ොතෙට ර�ාකු 

ආසාවක් තිේබා. ඒත අයියා කැමති වුරේ 

නෑ. ොතෙරගේ ආ්ශාව ඉේට ක�නන මම 

රම් පැතෙට රයාමු වුණා. අනික මාත 

රම් පැතෙට කැමතියි. මම රමරහම 

පාඨමා�ාවක්  ක�නන යනවා කිය�ා 

්දැනගතෙම ‘ගෑනු ළමරයක්ට ඔය වැඩ 

හරියනරන නෑ’ කිය�ා සමහරු කිේවා. 

පේරේ මිං ඉේරකෝරල ගුරුවරුනරගන 

ඇහුවා. රම් ක්රේත්රයට වැඩිය ගෑනු 

ළමයි රනාඑන නිසා ඉදිරියට යනන රහාඳ 

අවේ්ාවක් තිරයනවා කිය�යි එයා�ා 

කිේරේ.”

උසේ රපළට ඉිංජිරනරු ොක්ෂණරේ්දය 

ක�පු ෙරුෂිරගේ ඉදිරි බ�ාරපාර�ාතතුව 

රම් ක්රේත්රරයනම ඉදිරියට ගිහින 

ඉිංජිරනරුරවක් රවන එකලු. හැබැයි කානො 

නිරයෝ්ජනය අඩු පිරිමි වැඩි ක්රේත්රයක 

වැඩ කිරීම ෙරුණියක් විදියට ර�ාකු 

අ�රයෝගයක් කිය�යි ඇය කිේරේ.

“ඇත්තටම පම්ක අ�පයෝගයක්. පමාකද 
අපිට හැේපපන්න තිපයනපන යකඩ එක්ක. 
පබාරු කියන්න ඕ්න ්නනෑ මුේ කාපේ එපාවුණු 
පෙලාෙලුත් ති�ණා. හැබැයි පම් පාර 
පතෝරගත්තු එක ගැ්න දැන ්නම් ආඩම්බරයි. 

මපේ පදමව්පිපයෝ, මපේ �රුෙරු, මපේ 
බැ� එපක් යාළුපෙෝ පම් පෙලාපව් මතක් 
කරන්නම ඕපන. ඒ අයපේ උදව් මට පලාකු 
ශක්තියක්.”

කොබහ අවසානරේ සාම්ප්රදායක රැකියා 

�ාමුරවන එළියට ගිය ෙරුණියක් විදියට 

‘ධ�ණී’ කියවන �ිංකාරේ ෙරුණියන 

රවනුරවන රමරහම කොවක් කියනනත ඇය 

අමෙක කරේ නෑ.

“රම් වරගේ ක්රේත්රව�ට එනන කැමැති 

රගාඩාක් ගෑනු ළමයි ඉනනවා. සමා්ජරයන 

ඇරහන කො නිසා ඒ අයරගේ හිතව� 

ෙකිෙයක් තිරයනවා. ඒ අයට මිං කියනරන 

බය නැතුව රම් ක්රේත්රයට එනන. එරහම 

එන ඕන රකරනක්ට ෙමනරගේ අනාගෙය 

හදාගනන පුළුවන. ගැහැනු �ේසා පිරිමි 

ක�න �ේසා කිය�ා නෑ. හිරත හයිය 

තිරයනවා නම් ගෑනු අපිට ඕනම ර්දයක් 

ඡායාරූප - ප්රදීප් දඹරමේ
පසුතලය - ලිංකා ජර්ොනු
කාර්මික අ�ාස ආයත�ය, කටුබැද්ද

• රුවන් එේ.මස�විරත්�

අපි 
මදන්�ටෙ 

බැමකෝ 
එළවන්�ත් 

පුළුවන් 

දිේකි

තරුෂි
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ඔහු දු�කෙන ඇමතුමක සිටිනු දුටු නිසා 

අිං්ජනා ඇලරලරපා� හිෙ ර්දගිඩියාව 

නැතික� ගනනට හිෙට ආ ර්දය 

නාහාම ඔහුට ළිං වුණාය. ඇඳට ආසනන වූ 

අිං්ජනා ඇලරලරපා�රගේ ්දකුණතින රතනුක 

අල�ාගතරත හිොමොමය. අම්මාරගේ ප්රශන 

කිරීම් ඉදිරිරේ ඈ රකාෙ�ම් අපහසුොවයට 

පතවනනට ඇත්දැයි රමාරහාෙකට රප� 

ඔහු සිෙ ඇතිවූ සිතිවිල� ඔහු සිෙ පතුරල 

තිබුණි.

ඈ ්දකිතම එය රරේමනීය සිතුවිල�ක් වී 

හිෙ උඩට ආරේය.

“අරප් අම්මා රකෝ නිංගී..?”

ඈ පිළිබඳ හිරත වූ අමනාපයන පරසක 

ෙබමින රතනුක ඇසුරේය.

“නැන්දම්මා ඉනනවා. එයාරග ර�ෝන 

එකට ගනන බැරි්ද..?”

ඔහු කො කළාට හිෙ යටින 

සිංරෙෝෂරවමින ෙතුමිණී �ා්ජපක්ෂ කීවාය.

“ඒක ගනරන නැති හිනදා ෙමා 

අහනරන... අම්මට රමාක්ද රව�ා 

තිරයනරන..? ෙමුන අම්මත එක්ක රමානව 

හරි කිේව්ද?”

හිටිහැටිරේ වූ රසරනරහ�ො 

මැණිරක්රගේ රවනසට එකම සැකය රේ 

රතනුකරගේ ඔලුරේ කැ�කුරේ එයයි. 

“අනික කවු්ද ඔය ඇවිත ඉනරන.. මරගේ 

රකෝල එකට කො රනාක�නන ෙ�ම්..?”

“මිං කිේරේ රම්නක අයියාරග යාළුරවෝ 

කිය�ා. අනික අයියා මිං නැන්දම්මාට 

රමානා කියනන්ද... කියනවනම් ඒ ්දවේව�ම 

කිය�ා ඔයාරගේ ගර්ල රරෙනඩ් ගැන. අනික 

ඕකට මාත එක්ක එලලි�ා හරියනරන නෑ. 

නැන්දම්මටම කො ක��ා අහගනනරකෝ...”

“එයා මාත එක්ක ගානට කො ක�න එක 

ෙමයි ප්රශරන... මා එක්ක රකාචෙ� කො 

ක�පු අම්ම්ද.”

“ආ ඒවා මිං ්දනරන නෑ.”

ඇය කීරේ හිෙ යටින සිනාරවමිනි. 

රසරනරහ�ො මැණිරක් හා රතනුක අෙරර් 

අමනාපයක් ඇතිව ඇති වග ෙතුමිණී 

�ා්ජපක්ෂට අලුත ආ�ිංචියකි. ඊරේ 

සමනතිනී ආරයමත ර්ෝතිෂරේදියාරගේ 

රග්ද� ගිය බව ෙතුමිණීට කීරේ උරද්ය. 

එහිදී රමාකද්ර්දෝ යාතිකාවක් ක� රපාල 

රගඩියක්්ද ගැසූ බව ඇය කීවාය. 

“ළඟ ළඟම සුබ රප�නිමිතෙක් රපනනයි 

කිේවා. ඊටපේරස ඉතින ඔයා අරත ෙමා 

ඉතුරු වැඩ තිරයනරන...”

සමනතිනී �ා්ජපක්ෂරගේ ඒ වෙන ටිකට 

සතුටුරවමින සිටි ෙතුමිණීට රම් සිද්ධරවන 

රද්වල අගරනය කියා සිතුණි. රම් වැඩ 

ක�නරන ඒ යාතිකාරේ ප්රතිඵ� කියා්ද ඇයට 

සිතුණි. 

“නැන්දම්මට ර�ෝන එක ර්දනන්ද 

අයියා..?”

ඇය ඇසුරේ ආ්ද�ණීයවය.

“ඔයා ඔරහාම �යින එරක් ඉනනරකෝ...”

ඇය රසරනරහ�ො මැණිරක් ළඟට 

යනනට සැ�රසමින කීවාය. 

“එපා. එපා. එයාට මට කො ක�නන 

බැරිනම් ඔයාට කො ක��ා එයාට කො 

ක�නන ඕනි නෑ...”

ඔහු ඇමතුම විසනධි කරේ පිරිරේ 

හඬවල අෙරින රසරනරහ�ො 

“අපි ඉක්මනට අ� සුරර් වැරඩත ක�ගමු. 

හැබැයි ඉතින ඕක ඒ ්දරුවරග ක�ට දානරන 

රකාරහාම්ද? රකාරහාම හරි නැන්දම්මා 

�ේවා ෙමා ඒක ක�ගනන පුළුවන 

රවනරන.”

“අම්මා ඒක හ්දවනනරකෝ... අපි දාමු 

රකාරහාමහරි. ආ එයාරගේ උපනදිරන 

ළඟයි කිය�ා නැන්දම්මා කිේවා. අම්මා ඒ 

සුරර් අපි �ේසන හෙරැේ ර�ාකට් එකක් 

ඇතුළට දා�ා ර�ාකට් එරක් එක පැතෙකට 

නැන්දම්මරගයි අනිත පැත ෙට රතනුකරගයි 

ර�ාරටෝ ්දම්මමු. සලලි ටිකක් වැඩිපු� යයි. 

ඒත මට ඕනි රකාරහාම හරි රම් වැරඩ් ඉව� 

ක�නන...”

සමනතිනී සිනාසුණාය. ොමත ඇයරගේ 

සිතුවිලි රපාඩි කා�රේ වරගේය. රපාඩි 

කාර�ත රමාකක් රහෝ ඕනෑ නම් ඇය 

පේස බ�නරන එය දිනාරගනය. අම්මාට 

උපර්දේ දුන ෙතුමිණී ඇමතුම අවසන 

ක�ද්දී නිශ්ශිංක �ා්ජපක්ෂ සමනතිනී අස�ට 

ආරේය .

මෙදා පූජාව �ේ 
මහාඳට වැඩ කරලා 

වමේ...

“රමාක්ද දුව කියනරන..?”

ඇයට කො කරේ ෙතුමිණී බව 

්දැනරගනම නිශ්ශිංක බිරිඳරගන ඇසුරේය. 

සමනතිනී සැක සිතින ඔහු ර්දස බැලුරේ ඊට 

ර්දනනට උතෙ�යක් ඇහිදින ගමනය. 

“කො ක�පුවා නම් ඇහුරන නෑ. ඒත 

ඔයා කො කරේ දුවත එක්ක කිය�ා මිං 

්දනනවා...”

ඇරගේ හිෙ ්දැනගතො රේ ඔහු කීරවන 

සමනතිනීරගේ හිෙට සැහැලලුවක් ්දැනුණි. 

“රම් ළමයා එක්රකෝ �ටම හිටියනම් 

රහාඳයි කිය�ා මට හිරෙනවා. �ිංකාවට  

ආවා කිය�ා ඇති වැඩක් තිරයනව්ද? 

රග්ද�ත නෑ. ඊටත වැඩක් ඇති රද්කට්ද ඔය 

රකාළෙ නටනරන?”

දියණිය ක�න වැඩව�ට ෙමන 

සහරයෝගය රනාර්දන වග රපනවනනට ඇය 

කීවාය.

“ඔය ෙව ටික ්දවසරන.”

නිශ්ශිංකරගේ වෙන කීපය ඇරගේ හිෙ 

රසර�ේරේය. ඔහු රමාකක් ක�නනට 

හිෙ ෙබාරගන ඉනනවා්ද කියා ඇයටත 

හිොගනනට බැරිය. 

“ඇයි ඔයා එරහම කිේරේ?”

රපාඩි හරි ඉඟියක් ්දැනගනනට 

සමනතිනීට අවැසි වූවාය. 

“ඊටපේරස එයා වැඩ ක�නන ඕනි මිං 

කියන විදියට. මිං එයාට හිරෙන කා�යක් 

දී�ා තිරයනවා මැණිරක්... ඒ කාර�දි එයා 

ඔය සියල� අවසන ක�නන ඕනෑ...”

නිශ්ශිංක කීරේ ේථි�වය. 

“එයා රම් කාරල රහාඳ විදියට ජීවිරත 

රපාෙ ලියාගතරොත ඒ රපාරතම පිටු 

රප�ළගනන එයාට පුළුවන මැණිරක්. 

නැතෙම් මිං එයාරග ජීවිරත රපාෙ එෙැන 

ඉඳ�ා රප�ළන විදිය ලියනවා...”

නිශ්ශිංක �ා්ජපක්ෂරගේ වෙන 

සමනතිනීරගේ හිරත තිගැේමක් ඇතිකරේ 

රේතු කා�ණා කීපයක්ම නිසාය. 

�බන සතියටහි්ට ළඟ අය 
ප්රේන ඇති කරන්කාට 
ජීවි්ත ප්ලෑන අවුල්ෙනො...

මැණිරක්රගේ්ද කටහඬ ඇරසද්දීය. 

දු�කෙනය එරහමම ඇඳට අෙහැරි රතනුක 

රෙනනරකෝනරගේ හිෙට අස�ණබවක් 

්දැනුණි. ඒ හැඟීම මුහුණින පනනා 

සිනාරසනනට හ්දමින ඔහු අිං්ජනාරගේ මුහුණ 

ර්දස බැලීය.

“ප්රශනයක්්ද?”

ඔහු ඉනරන ප්රශනයක බැේ ්දැනුරණන 

ඇය ඇසුරේ ඒ හිස මෙ අෙක් ෙබමිනි.

“ප්රශන නැති ජීවිෙයක් නෑ. ඒත හිෙට 

හුඟක්ම ළඟ අය ප්රශන ඇති ක�නරකාට 

ජීවිරත ප්�ෑන අවුලරවනවා. ඒෙරකාට 

ෙමයි ඒ ප්�ෑන පැතෙකට දා�ා රවන ප්�ෑන 

හ්දනන රවනරන..”

ඔහු කීරේ රබාරහෝ සිතුවිලි හිෙට එද්දීය.

“ප්රශරන අම්මා එක්ක රන්ද? ඒ මිං හිනදා 

නම් ඒ රගාලර�ා නැති ක�ගනන එපා... ඔයා 

කිය�ා තිරයන ඒවයිනම මට ්දැරනන විදියට 

ඔයාරගයි අම්මරගයි තිරයනරන ර�ාකු 

බැඳීමක්රන... ඒ හිනදා එකට අම්මා, ර්දකට 

මිං තියාගනන...”

හ්දවෙට එවැනනක් හිතීමත 

අමාරුරවද්දී වුව අිං්ජනා ඇලරලරපා� 

රතනුකට කීරේ ඇතෙටමය. ගැහැනියක 

ජීවිෙයට රකාරහාම රහායාගනනට පුළුවන 

වුවත අම්රමකු හමුවනරන ජීවිෙ කා�යටම 

එක්රකරනකි. රතනුකට අිං්ජනාරගේ ඒ නී�ස 

කොව නවෙනනට ඕනෑ විය. ඔහු ්දෑෙ ඈ 

පසට විහිදා ඇරගේ ඉඟ වටා පට�වා ගනිද්දී 

අිං්ජනාට කාම�රේ රදා� ර්දස බැලුරේය. 

රතනුක රෙනනරකෝනරගේ ඇමතුම විසනධි 

රවතම ෙතුමිණී සමනතිනීට ඇමතුමක් 

ගතොය. රසරනරහ�ො මැණිරක්රගේ හා 

රතනුකරගේ අමනාපය ෙතුමිණීරගේ හිරත 

සතුට උතු�ා යනනට කා�ණාවකි. රතනුක 

රෙනනරකෝන ප්රතික්රේප ක�නනට 

ක�නනට ෙතුමිණීට උවමනා වූරේ රකරේ 

රහෝ ඔහුරගේ ආ්ද�ය දිනාගනනටයි.  

“රමදා පූ්ජාව නම් රහාඳට වැඩ ක��ා 

වරගේ...”

සමනතිනීරගේ කටහඬ ඇරසතම ෙතුමිණී 

කීරේ සතුටු හඬිනමය.

“ඒ ෙ�ම් ඉක්මනට!”

සමනතිනී �ා්ජපක්ෂ පුදුම රවමින 

ඇසුවාය.

“ඔේ අම්මා... ්දැන අම්ම�ා පුො�ා 

වි�සකයි වරගේ... රම් ්දැන රතනුක මරගේ 

ර�ෝන එකට කො ක��ා කිේරව ඒක... 

්දනනව්ද, ඒකට සැක ක�නරන මාව. 

මිං නැන්දම්මට රමානව්ද කිේරව කිය�ා 

අහනවා...”

ෙතුමිණී සිනාසුණත ඒ කොවට 

සමනතිනීරගේ හිෙ බය වුරේය. ඒ 

හැමර්දයක්ම කළ හැකි වනරන ඒ නිවරේ 

සිටිරයාත පමණි. ඔය සැකය රසරනරහ�ො 

මැණිරක්ට පැමිණ ඒ නිවසින පිටමිං වනනට 

වූරවාත සියල� අවසනය. ඊට රප� ගුරු 

රද්ව කිවූ ර�ස මතු�වා ගත �නපෙ ඔහුට 

පළන්දනනට හැකි නම් සියල� හරිය. එය 

ටක්රකටම ඇනනා රේ හරියන ගුරුකමක් 

බව එෙැනට පැමිණ සිටි කීපර්දරනක්්ද 

කියනු ඇය අසාරගනය. 

w jirhs
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නිකී ඇනට්රම් යනු ජිම් නම් ආබාධිෙ 

්දරුරවකු සමඟ ෙනිවුණු 

ඔේර�ලියානු ්ජාතික මවකි. ඇය මේ 

ප්දවිය �ැබුරේ වයස අවුරුදු 17දීය. ්දරුවා 

බිහික� ර්දතුන මාසයක් ගෙරවද්දී එක්ව�ම 

ජිම්රගේ ඇේ අනධ විය. ප්රතිකා� රසායා 

නිකී ර�ෝහ�ක් ර�ෝහ�ක් ගාරන ඇවි්ද ගිය්ද 

ජිම්රගේ රපනීම නැවෙ �බාර්දනනට ඇයට 

හැකිවුරේ නැෙ. ඔය අෙ�ම ්දරුවාට 

අපේමා� ර�ෝගය්ද වැළඳුනි. එහි ප්රතිඵ�ය 

ර�ස පුිංචි ජිම් ඇවි්දගැනීමට බැරි ආබාධිෙ 

්දරුරවක් බවට පතවිය.

්දරුරවකුරගේ පුිංචි සීරීමක් වුව්ද 

අම්රමකුට එය මහා හිස�්දයකි. ඒ 

අම්ම�ාරගේ හැටිය. ජිම්රගේ අසනීප ෙතතවය 

නිසා නිකීරගේ හිෙත රහාඳටම පෑරී තිබිණි. 

එර�ස පෑරුණු හිෙ සනසාගැනීරම් අටිරයන 

ඇය ්දරුවා ඉදිරිරේ රපාර�ානදුවක් වූවාය. 

එනම් රකාෙ�ම් දුේක�ො මැ්ද වුව්ද ඔහු 

මපාේ කඩ�වට අෙතරව 
ෙෙ දැන් තැ�ලත් බා�වා

• රුවන් එේ.මස�විරත්�

සතුටින ෙැබීමට කටයුතු ක�න බවයි. 

අනතුරුව ජිම්ව පිරට් රුවාරගන �ට වරට් 

ඇවිදිමින ඈ ඒ රපාර�ානදුව ඉටු කළාය.

“ඔේ මට මහනසියි. ඒත මිං මරගේ 

්දරුවා රවනුරවන පුළුවන කා�යක් රමරහම 

ක�නවා. අම්රමකුට ්දරුරවෝ රවනුරවන 

ක�නන බැරිර්දයක් නෑ.”

ඇය පවසනරන කුසින වැ� ්දරුවකුරගේ 

බ� කිසිදිරනකවත අම්රමකුට බ�ක් 

රනාරවනා බවයි. ඒ බව සනා් කළ ෙවත 

මවක පිළිබඳව කොවක් පසුගියදා අපට 

්දැනගනනට �ැබුණි. ඒ අම්බ�නරොට, 

රනෝනාගම ප්රරද්්ශරයනි. ර�ෝහිණී මලලිකා 

නම් වන රම් මවට වයස අවුරුදු 28කි. ්දරු 

ර්දර්දරනකි.

රප්දරර්රු රැකියාරේ නි�ෙ වූ ඇරගේ 

සැමියා ඉදික�මින තිබූ රගාඩනැගිල�ක 

ඉහළ මා�රයන ඇ්ද වැටී මීට අවුරුදු 

්දහයකට ඉහෙදී මියරගාසිනය. දිවි රො� 

ක�ගනනට ෙ�ම් හිෙ රේ්දනා තිබියදීත 

්දරුවන ර්දර්දනා සමඟ දිවි ගැටගහ ගනනට 

ර�ෝහිණී සැමවිටම උතසාහ කළාය. ්දසඅරත 

රැකියා රසේව්ද අකුරු �ගත ඇයට 

රැකියාවක් ර්දනනට කිසිරවකුරගේත හිත 

උණුවුරේ නැෙ.

“මිං ඉරගනගතෙ රකරනක් රනරවයි. ඒ 

හිනදා ඉතින අකුරු ලියනන කියනන එරහම 

බෑ. එරහම රකරනක් වැඩට ගනන කවුරු 

වුණත කැමති නෑරන. ඉතින ්දරුවනරගේ 

අනාගරත ගැන හිෙ�ා මිං තී�ණය කළා 

කාටවත බ�ක් රනාවී මට පුළුවන විදිරේ 

�ේසාවක් ක�නන.”

ඇරගේ රෙෝ�ාගැනීම වූරේ රපාල කඩන 

�ේසාවය. පිරිමිනට සිනනක්ක�ව ලියාදී 

රනාතිබුණ්ද රමරෙක්කල රපාල කඩන 

�ේසාව කරේ පිරිමිය. ඒ නිසා ර�ෝහිණීට 

මු�දී වැඩ �ැබුරේ නැෙ. ඒ ගරම් 

උ්දවියරගේ ගේව� කඩනනට රපාල රනාතිබූ 

නිසාම රනාරේ. ගැහැනියක් රපාල ගසකට 

නිංවා එක හිෙකින ඒ ර්දස බ�ා ඉනනට තිබූ 

රනාහැකියාව්ද ඊට රේතු වූවා වියහැකිය. 

නමුත පුරුදුකාරියක රමන ර�ෝහිණි 

ඇරගේ වතරත ගේව�ට නැග රපාල කඩා 

විකුණනනට පටනගත නිසාරවන ගම්මුනරගේ 

බිය සැක සිංකා තු�න වී ගිරේය.

“ගරම් රගාරඩ් හැදුනු වැඩුනු නිසා 

රපාඩි කාරල ඉඳ�ා මට පුවක් ගේ, රපාල 

ගේව�ට බඩගා�ා පුරුදුයි. ඒ හිනදා ආරයත 

පුරුදුරවනන ර්දයක් තිබුරේ නෑ. ්දැන මම 

රපාල කඩනවට අමෙ�ව ෙැ�ලි බාන එකත 

ක�නවා. ්දැන මිං රම් �ේසාව ක�නන අ�න 

අවුරුදු කීපයක් රවනවා. මමයි ්දරුරවෝ 

ර්දනනයි කා�ා ඇඳ�ා ඉනරන රම් �ේසාව 

නිසා. ඒ විෙ�ක් රනරවයි මරගේ නිංගිට 

ටිකක් අසනීපයි. ඉතින එයයි එයාරගේ ්දරුවා 

ගැනයි බ�නරනත මිං ෙමයි.”

්දරුවන අරත, කරර් එල�ාරගන, 

්දහසකුත එකක් නැතිබැරිකම් කියාරගන 

සිඟමන යදින මේවරුන බහු� යුගයක 

ර�ෝහිණී වැනනවුන පසසනනට අප ්දනනා 

වෙන ප්රමාණවත නැෙ. මතු යම් දිරනක 

බුදුබව �බනු ඇෙැයි කියනරන්ද නිසැකවම 

එරහම අම්ම�ා විය යුතුය.

�කන් 
රසට කැෙති ඔබට

�ධායක �පෙ�� 
��න්ද අෙ���ව�ධන
B.B.Q. on Wheels, කැන්බරා 
ඔ�ෙ��යාව

�කන 
්සා්�ජ�
අෙශ්ය ද්ර�
² කටු නැති කුකුල මේ ග්ෑම් 300

² මිරිේ කුඩු රම්ස හැඳි 1

² ගම්මිරිේ කුඩු රම්ස හැඳි 2

² පානපිටි ේවලපයක්

² ලුණු �ස අනුව 

² ඇලුමිනියම් ර�ායිල රකාළ 1

 (ෙව්ද ෙමන කැමති ඕනෑම 

 තුනපහ වර්ගයක් රමයට එක්ක�ගෙ 

හැකිය.)

සාද්න ක්රමය
² කුකුලමේ රසෝදා ඊට මිරිේ කුඩු, 

ගම්මිරිේ, පානපිටි හා ලුණු කුඩු 

එක්ක� රහාඳින ේර�නඩ් ක�ගනන. 

(රමයට පානපිටි ේවලපයක් 

එක්ක�නරන ඉහෙ මිශ්රණය ලිහීයාම 

වැළැක්වීමටයි.)

² ්දැන එම මිශ්රණය රසාරේ්ජේ හැඩයට 

අතින ර�ෝල ක�ගනන.

² රමරේ සකසාගත රසාරේ්ජේ, 

ර�ායිල රකාළ කැබලි රගන එහි 

්දවටාගනන. (ර�ායිල රකාළ ර්දපස 

රටාෆි හැඩයට නවාගනන.)

² ්දැන බඳුනකට වතු� එක්ක� එය 

උතු�ද්දී රමම රසාරේ්ජේ ්දමා 

විනාඩි 30ක පමණ කා�යක් රහාඳින 

ෙම්බාගනන.

² පසුව එය නිරවනනට ෙබා ර�ායිල 

රකාළරයන ඉවත රකාට රෙරල 

බැ්දගනන.

² රමය ඉො �සවත අෙ� අඩු විය්දමින 

රග්ද�දිම හදා �ස බ�නනට හැකි 

ආහා�යකි.

�කන චා��
අෙශ්ය ද්ර�
² කටු නැති කුකුල මේ 

 ග්ෑම් 300ක පමණ කැබැල�ක්

² රසෝයා රසෝේ රම්ස හැඳි 1

² ඔයිේටර් රසෝේ රම්ස හැඳි 2

² මී පැණි රහෝ පැණි රම්ස හැඳි 4

² ේර�නඩ් ක�ගත ඉඟුරු, සුදුලූනු රප්ේට් රම්ස හැඳි 2

² ගම්මිරිේ රත හැඳි 1

² සීනි රම්ස හැඳි 1

² �තුපාට ක�රින ේවලපයක්

² ලුණු අවශ්ය පමණට

² ර�ායිල රකාළ කැබැල�ක්

සාද්න ක්රමය
² බඳුනක් රගන ඊට රසෝේ වර්ග, ඉඟුරු සුදුලූනු රප්ේට්, 

ලුණු, පැණි හා ගම්මිරිේ, සීනි, ක�රින එක්ක�ගනන. 

² ්දැන එය රහාඳින ක�වම්රකාට, රසෝදා කටු ඉවතකළ කුකුල 

මේ කැබැල� මිශ්රණරේ ගිලවා රහාඳින ප්දම් ක�ගනන.

² එරේ ප්දම් කළ මේ කැබැල� පැය රදාළහක් පමණ 

ශීෙක�ණරේ තිරබනනට හරිනන.

² ්දැන ප්දම් ක�ගත මේ කැබැල� ර�ායිල රකාළයක් 

්දැමූ රේකිිං ෙැටියක ්දමා රසනටිර�ඩ් අිං්ශක 200ක 

උේණතවරයන විනාඩි 15ක් ර�ෝේට් ක�ගනන.

² අනතුරුව චිකන ප්දම් ක�ගැනීමට ගත මිශ්රණරේ 

්රාවණය �තක� ර�ෝේට් ක�ගත චිකන කැබැල� මෙට 

එක්ක�නන.

² රමය �න ්ජාතිකයින ඉොම ප්රිය කෑමක් වන අෙ�, පැණි 

�සට කැමති ඔබට්ද රමය විරශෂ වූවකි.

්�ර් ක්රමයට 
��ලම� 
ෙලෑංජනය�
අෙශ්ය ද්ර�
² කුකුල මේ ග්ෑම් 500

² රකාතෙමලලි කුඩු රත හැඳි 1

² මිරිේ කුඩු රත හැඳි 1

² ග�ම් මසා�ා රත හැඳි 2

 (රකාතෙමලලි, ගම්මිරිේ, සූදුරු, මාදුරු, කුරුඳු, ක�ාබුනැටි, එනසාල 

එක්ක� සාදාගනනා තුනපහ විරශෂයක් වන අෙ� ඉනදීය ආහා� සැකසීරම්දී 

රයාදාගනී.)

² කහකුඩු රත හැඳි 1/2      ² සූදුරු රත හැඳි 1/2           ² බී ලූනු රගඩි 1

² සුදුලූනු බික් 6/7              ² රපාලකිරි රකෝප්ප 1           ² අමුමිරිේ ක�ල 2             

² රපාලරෙල ේවලපයක්    ² �ම්රප්, ක�පිිංො               ² ලුණු, ගම්මිරිේ  

     අවශ්ය පමණට

සාද්න ක්රමය
² භා්ජනයක් ලිප ෙබා ඊට රෙල එක්ක�, සිහිනව කපාගත ලූනු, සුදුලූනු, ලුණු 

එක්ක� රෙම්ප�ාදු ක�ගනන.

² ඉනපසු ග�ම් මසා�ා හා රකාතෙමලලි හැ� අරනකුත කුළුබඩු වර්ග ඊට 

එක්ක�නන.

² එය රහාඳින ක�වම් ක� රසෝදා කපාගත කුකුල මේ කැබලි ඊට එක්ක� රහාඳින 

රෙම්ප�ාදු ක�ගනන.

² ්දැන ඊට ග�ම් මසා�ා්ද එක්ක� ක�වම් ක�ගනන.

² අනතුරුව එයට රපාලකිරි රකෝප්පය එක්ක� විනාඩි පහක් පමණ වැඩි ගින්දරර් 

පිසගනන.

² ්දැන ලිරප් ගින්ද� අඩු ක� ෙවත විනාඩි පහරළාවක් පමණ පිසගනන.

² වෑිං්ජනය ලිරපන බෑමට ආසනනරේ රකාතෙමලලි කුඩු්ද එක්ක�ගනන.
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�ෙ� හ�ෙයන් ��තය �නන්න කැම� 
ෙකා�කාට� අත�ත ෙදන්න ‘ධර�’ 
හැම�ම� කැම��. �කරුෙ� ෙග�ලා 
යන කාලය තමන්ෙ�ම �යලා �වයං 
��යාව� ෙව�ෙවන් ෙයාදවන්න කැම� 
කාන්තාවන්ට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන ��ධ 
දෑ �යවෙරන් �යවර ෙගදර�ම හ�ගන්න 
හැ� �යලා ෙදන්න අ� ��ෙ� ඒක�. 
කඩ��, මැ�, ෙර�, ��ධ ආහාර, සබන් 
ඇ�� ��ධ ෙ� ��මාණය කරන ��ය 
ගැන සහ ඒවා ෙවළඳෙපාළ ෙවත ෙයා� 
කරන ආකාරය ගැන ෙ� �� මාලාව හරහා 
ඔබව දැ�ව� කරනවා.

• මසේවන්දි මහේටිආර��

නිළි රැ�� 
හැඩමවලා තිමයන්මන් 
ඒනිේ අයියමේ 
කි� කි� 
මබෝල සබන් 
ගාලා‘�ෙඳ සබන ඇඟ ගාලා හායි හායි

කු�පක් ළිපඳන දිය ඇදලා ්නාලා...’

‘�ා්ජකපුරු’ රේදිකා නාට්යරේ එන රබාරහාම ප්රසිද්ධ ගීෙයක් ඒක. 

හැබැයි ඉතින හායි හායි ගගා සබන රපන පිෙ පිො �ොවට සුවඳ 

සබන ඇඟ ගෑරේ ඉේස�. සබන මි� අහස උසට ගියාට පේරේ කට්ටිය 

සබන ගානරනත �ල� �ල�. රමාක්ද ්දැන සබන කෑල�ක් දියරවන 

එකයි �තෙ�ිං වතුරර් යන එකයි අෙරර් ර�ාකු රවනසක් නැහැරන.

රබාරහාම ඉේස� අරප් උ්දවියට සබන තිබි�ා නැහැ. ඒ අය ඇර� 

ගා�ා තිරයනරන රපරනළ රකාළලු. රපරනළ රකාළ මිටක් රහාඳට 

ෙ��ා ඒරක් සාරුව අ�රගන වතු� ටිකකට ්දැම්මයින පේරේ රපණ 

එනවා. ඒ රපණ ගා�ා ගලරපාතරෙන ඇඟපෙ ඇතිලලුවම කුණු 

යනවලු.

අරප් අයට සබන ගා�ා නානන උගනන�ා තිරයනරන සුද්ර්දෝ. ඒ 

අය �ිංකාවට රගනා මුලම සුවඳ කැරට් නම ‘පැරමෝ�ා’. සේරකාළව� 

ඔොපු රබෝ� හැරඩ් ගතතු රම් සබනව�ට අරප් උන්දැ�ා කිේරේ 

‘රබෝ� සබන’ කිය�ා. පැරමෝ�ා සබන කැරට් ්දැන සබනව�ට වඩා 

රබාරහෝම පුසුෙලු.

මුල කාරල රබෝ� සබන ඇර� ගා�ා තිරයනරන කුමාරිහාමි�ා 

විෙ�යි. “අපිට රකායින්දෑ රබෝ� සබන” කිය�ා ගරම් සාමාන්ය රකලි 

ගැටිේසිරයෝ හිත හදාගතෙලු. ගෑනු මනාප බව ්දනන නිසා ඒ කාරල 

රපම්වතතු රපම්වතීට ෙෑගේගට දී�ා තිරයනරන �තෙ�ිං මුතු මැණික් 

රනරමයි. රබෝ� සබන.

පේරේ �ිංකාරේ උ්දවියත සුවඳ සබන හ්දනන පටන අ�න. ඉතින 

කාර�කදි සබන මිනිේසු අෙ� සාමාන්ය රවළඳ භාේඩයක් රව�ා. 

1950 ඉඳ�ා සබන විකුණනන නානාප්රකා� රවළඳ ්දැනවීම් පවා හ්ද�ා 

තිරයනවා.

රවළඳ ්දැනවීම් ගැන කියද්දී නිළි රැජින මා�නී ර�ානරේකා 

මහතමිය මාධ් සාකචඡාවකදී කිේව කොවක් මෙක් වුණා. මා�නී 

ර�ානරේකාරගේ මහරගවල තිරයනරන කැ�ණි පළාරෙ. සිනමා නළු 

විමල කුමා� ්ද රකාේො මහතෙයත ඒ පළාරෙමයි. ඒ කාර�දි මා�නී 

කැ�ණි කල්යාණිය වුණාලු. ඒ උතසරේ අනුග්ාහක ඇඩ්වර්ටීේමනට් 

කියවනන ඉඳ�ා තිරයනරන විමල කුමා� ්ද රකාේො. ති�රේ වරගේම 

ඔහු හැබෑවටමත හරි විහිළුකා�යලු. ඇඩ්වර්ටීේමනට් කියවන අෙරර් 

ඔහු මා�නී වරගේ කො ක�නන පටනගතෙලු.

“මම වැඩිරයනම ගානරන ඒනිේ අයියරගේ සේ කිචි කිචි රබෝ� 

සබන...”

එරහම කිේවහම මා�නීට හුේම හි� රවනකල හිනා ගිහින. ඒ 

පැතරත ඒනිේ කිය�ා මු්ද�ාලි රකරනක් හිටියලු. ගමටම රබෝ� සබන 

හ්ද�ා තිරයනරන උන්දෑ.මා�නී ගා�ා තිරයනරනත ඒනිේරගේ රබෝ� 

සබන. ඒ නිසාලු විමල අ�ම විහිලු කරේ.

ඔය කියන කාරල රකායි කවුරුත ගා�ා තිරයනරන අරප් උ්දවිය 

නිේපා්දනය ක�ාපු සබන. විවෘෙ ආර්ථිරක්ට පේරේ පිට�ටින සබන 

රගනනනන පටනගතෙහම අරප් සුවඳ සබන කර්මානරත කඩාවැටි�ා. 

හැබැයි රඩා�ර් දී�ා පිට�ටින රගනනන සබනව� ගාණ ්දවසින 

්දවස වැඩිරවනන ගතතු දා ඉඳ�ා රගාඩක් උ්දවිය සුළු ව්ශරයන 

නිේපා්දනය රවන රද්ශිය සබන ගැන ආරයත හිෙනන ගතො. ඒ නිසා 

අ්දටත ේවයිං රැකියාවක් විදියට සබන අර�වි ක��ා රහාඳ �ාබයක් 

උපයනන පුළුවන.

සබන නිේපා්දනය ක�නවා නම් SLS ප්රමිති සහතිකය ගනන එක 

වැ්දගත. සමහරු රම් කිසිම සහතිකයක් නැතිව වාණි්ජ අ�මුණුවලින 

රහෝම්රම්ඩ් සබන විකුණනවා. ඒ වරගේ රද්වල ක��ා සාර්්ක රවනන 

බැහැයි කියන එකයි අපි නම් කියනරන.

පියෙර 2
්දවේ ර්දකකට පේරේ 

රපාලරෙල සහ සූරියකානෙ 

රෙල භා්ජරනකට දා�ා 

යනෙමින �ත ක�නන. 

කලින හදාගතතු රකෝේටික් 

රසෝඩා මිශ්රණය රම් 

මිශ්රණයට එකතු ක�නන. 

ඔය අෙරර් ෂියා බටර් 

ටික ඩබල රබායිල ක්රරම්ට 

දියක�ගනන.

කේතුරි කහ, ගේලිසරින, 

සුවඳ, ටැලක්, විටමින E, 

පාට පිළිරවලින අ� මිශ්රණය 

එකතු ක�න ගමන එකම 

අෙකට ඉක්මනිනම මිශ්ර 

ක�නන. අච�ව�ට දා�ා 

රසට්රවනන තියනන.

ේවයිං රැකියා ක�න 

අයට ගනන පුළුවන සිලිකන 

සබන අච� රවළඳරපාරළන 

ගනන පුළුවන. හදාගතතු 

සබන ්දවේ 21ක් තිය�ා 

ඇසුරුම් ක�නන. වැඩි 

විේෙ� ්දැනගනන රම් 

අිංකයට කො ක�නන 

0714766819.

මුලිනම සබන කැට 10ක් හ්ද�ා වැරඩ් පටනගමු. ඒකට රම් අමු්රව්ය රම් ප්රමාණවලිනම ගනන. 

ඉර�ක්�ක් ෙ�ාදියකින මැන�ා ගනන පුළුවන නම් වැඩිය රහාඳයි.

රකෝේටික් රසෝඩා 87g, වතු� 175ml, සුදු රපාලරෙල 495g, සුරියකානෙ රෙල 5g, කේතුරි කහ 5g, 

ෂියා බටර් (ෂියා ්ශාකරේ නිේසා�ණයකි. සම සිනිඳු ක� පැහැපත ක�යි) 2g (shea butter), ගේලිසරින 

5g (සරම් රෙෙමනය ආ�ක්ෂා ක�යි) සුවඳ වර්ගයක්, ටැලක් (සුමුදු බවක් �ැරේ) 25g, විටමින E 

ක��ක්, අවශ්ය නම් පමණක් පාට. රම් රේ�ම බඩු පිටරකාටුව බිංගසා� වීදිරයන අඩු මි�ට ගනන 

පුළුවන.

්ජ�ය රවනුවට රවනිවැලගැට ෙැම්බුව වතු�, දාේරපති මල නිේසා�ණ, ව්දමල නිේසා�ණ, 

රකාරහාෙ නිේසා�ණ රයාදාගනන පුළුවන නම් සමට ෙවත රහාඳයි.

පියෙර 1
ප්�ාේටික් භා්ජරනකට වතු� ටික දාරගන රකෝේටික් 

රසෝඩා ටිරකන ටික එකතු ක�න ගමන රහාඳට 

දියක�ගනන. එරහම හ්දපු මිශ්රරේ පැය 48ක් වහ�ා 

තියනන.

�තා 
ෙපාන්න�ෙපරුම
ේවයිං රැකියා 
පාඨොලා උපමද්ශිකා



23 2023 මාර්තු 08 වන බදාදා

ආසයා රාෙසාන් 
Asia Ramazan

කුර්දිය මවනුමවන් දිවි පිදූ 
මරෝස කුසුෙ ආසයා

සරියාවත තුර්කියත අෙ� මායිරම් පිහිට�ා තිරයන 

කුර්දි කඳු නිසා ඒ ප්රරද්්ශරේ තිරයනරන අමුතුම 

ර�ෝකයක් කිේරවාත හරි. ඒ අමුතු ර�ෝරක් අේරේ 

ගුප්ෙ �ේසනක් තිරයනවා කිය�ා සමහරු කොවට 

කියනවා. හැබැයි ඇත ෙටම කුර්දි කඳු පළාෙ �ේසන 

රවනන ඒ හැමරද්ටම වඩා රවන ර�ාකු රේතුවක් තිබුණා. 

ඒ ෙමයි රපනුම අතින �ේසනම �ේසන රකලර�ෝ රම් 

ප්රරද්්ශරේ ජීවතවීම.

ආසියා �ාමසාන, ඇයත රම් කියපු කුර්දි ප්රරද්්ශරේ 

කමිශලි කියන කුඩා ගම්මානරේ ජීවතවුණු හැඩකා� කුර්දි 

්දැරියක්. ආසියා රකාචෙ� �ේසන්ද කිේරවාත ආසියාරගේ 

රූරපට වශීවුණු ෙරුණරයෝ ම�කින ර�ාන ගනන එන 

බෙරු වරගේ ඈ වරට් කැ�කුණා. වයසත එක්ක�ා ආසියාට 

නම් ආ්ද�ය ගැන හිෙනන උනනදුවක් තිබුරේ නෑ. හැබැයි 

ඇයට එරහම ඉනන �ැබුරණත ටික කා�යයි. උපනදා ඉඳ�ා 

ෙමනරගේ පවු�ට උරුමරව�ා තිබුණු දුප්පතකම නිසා 

වැඩි වයසක් යනනට කලින ආසියාට විවාහරවනන සිද්ධ 

වුණා. එෙරකාට ඇයට අවුරුදු පහරළාවයි. ඒත ඒ විවාහය 

සාර්්ක එකක් වුරේ නෑ. 

“ඒ මිනිහා සතුටින හිටපු පකප්නක් ප්නපෙයි. 
ඊරෂ්ාපෙන, වෙරපයන පිරිච්ච යපකක්. ඒ නිසා මට ඒ 
කසාපේ එපා වුණා. ඒනිසා මම ඒ මිනිහපගන අයින වුණා.”

දික්කසා්දරයන පේරේ ආසියා ආරයත රග්ද� ගියා. 

අයිසිේ, ඩරේේ වරගේ භීෂණකාරී සිංවිධාන එළියට බහිනන 

පටනගතරෙත ඔය කාරල. ආසියා ඉනන ගම්මානය අයිති 

ක�ාපරේ ඉේ�ාමික �ා්යක් පිහිටුවන එකයි ඔවුනරගේ 

අ�මුණ වුරේ. රකාරහාමහරි ඔවුන ඒ ප්රරද්්ශරේ භීෂණය 

පැතිරුවා. 

හැබැයි අයිසිේ�ට අ�මුණ ්ජයගනන ඒ ෙ�ම් රලසි  

වුරේ නැහැ. රමාක්ද රම් වරගේ සිංවිධානව�ට මුහුණර්දනන 

කුර්දි ්ජනොව ඒ රවනරකාටත හමුදාවක් හදාරගන හිටියා. 

ඒ කුර්දි හමුදාරේ හිටපු ළාබා�ම රකල� වුරේ දික්කසා්ද 

රව�ා රග්ද� ආපු ආසියා.

“කුරදි හමුදාෙට එකතුපෙච්ච මුේ කාපේ මං කපේ ගම 
ෙපේ අගේ කපපු එක. පස්පස් මටත් අවි පුහුණුෙක් දුන්නා. 
ටික කාපලකින හැම ආයු්ධයක්ම පාවිචචි කරන්න මට 
පුළුෙන වුණා. ඒ දක්්තාෙය නිසා ඒ අය මාෙ හමුදාපව් 
ඉදිරිපපළ පසබළියක් කළා.”

ඔය කාරල ්දවසක් ්ජාත්නෙ� �තුකුරුස සිංවිධානය 

එක්ක කුර්දි ප්රරද්්ශයට ඡායාරූප ශිලපිරයක් ආවා. අවි 

අේද�න හිටපු හැඩකා� ආසියාව ඡායාරූප ශිලපියාරගේ 

ඇස ගැටු රේ එෙරකාට. රගාඩක් �ේසන නිසා ආසියා 

නිෙ�ම අනිත අයට වඩා කැපි�ා රපනුණා. අවියක් අරත 

තියන ඉනන �ේසන රකල�රගේ ර�ාරටෝ එකක් රනාගහා 

ඉනන ඡායාරූප ශිලපියාට පුළුවන වුරේ නැහැ. ඒ නිසා 

ආසියාට රහා�ා ඔහු ඇයරගේ ඡායාරූප කීපයක්ම අ�න 

එ�රට් ප්රසිද්ධ පුවතපත ආයෙනව�ට දුනනා. ඒ ඡායාරූප 

පුවතපතව� පළවුණත එක්කම ආසියාත රනා්දැනීම ආසියා 

ප්රසිද්ධ වුණා. රකාටිනම කිේරවාත ඇය එකරැයින ෙරුවක් 

වුණා. ආයිසාරගේ �ේසන නිසාම ර�ෝක ප්රසිද්ධ නිළියකරගේ 

නමක් ගාව�ා ‘කුර්දි ඇන්ජලීනා ර්ජාලී’ කිය�ා නමකුත 

පටබැඳුනා.

“මම තරුෙක් ෙපේ �්නප්රිය වුණා. පහාලිවුඩෙල 
අධ්ක්්ෙරු මට රඟපාන්න කතා කළා. ඒත් ඇමරිකාපව් 
තරුෙක් පෙන්න මට ඕපන ්නැහැ. යුේ්ධ කරලා අපේ ගම 
පේරගන්න විතරයි මට ඕපන.”

එදා 2016 අරගෝේතු 30. ඒක යුද්රද් වැඩි කා�යක්. 

අයිසිේ සිංවිධාරනට අයත ම�ාරගන මැර�න වාහන තුනක් 

කුර්දි ආ�ක්ෂක වළල� පැතෙට එනවා අසියා ්දැක්කා. 

එෙරකාට ආසියාට අවුරුදු 18යි. ආසියාරගේ හිෙට ෙමනරගේ 

උන ගැන ර�ාකු කැක්කුමක් ්දැනුණා. ඇයට හිෙනන 

රව�ාවක් තිබුරේ නෑ. අරත තිබුණු ගිනිඅවිරයන ආසියා 

එෙැනින ගිය වාහන ර්දකක්ම පුපු�ව�ා විනා්ශ කළා. එකක් 

ඉතුරුයි. දිගින දිගටම රවඩි තිේබත ඉ�ක්රක් අසාර්්ක 

වුණා. ෙවත බ�න ඉනන බැරි ෙැන ම�ාරගන මැර�න 

වාහනය කිට්ටුවටම ගිහින රවඩි තියනන ආසියා තී�ණය 

කළා. ආසියා වාහරනට රවඩි තියනවා. ආසියාවත කෑලි 

ක�රගනම වාහරන පිපුරුණා.

“ආසියා නිරභීත පකේපලක්. අපිට ඇය ගැ්න 
ආඩම්බරයි. කරදිය පේරගන්නයි ඇයට ඕ්න වුපණ. 
්නැත්්නම් අවුරුදු 15දී කැමැත්පතන හමුදාෙට බැපඳනපන 
පමා්න පකේලද? හැබැයි අොස්නාෙකට ඇයට යන්න වුණා. 
හැබැයි නිකන ප්නපමයි ඇය ගිපේ වීරෙරියක් විදියට.”

ෙමන රවනුරවන ජීවිෙය ්දන දුන ආසියා ගැන කුර්දි 

මිනිේසු කියනරන එරහමයි. ආසියා ජීවිෙරයන සමුඅ�න රම් 

රවනරකාට වස� හෙක්. හැබැයි අ්දටත කුර්දි ගමට ආසියා 

වී�වරියක්.

• රුවන් එේ.මස�විරත්�
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wd;rhsáia frda.hg ̂úfYaI m%;sldr&

iu úh,Su kj;d f;;ukh /lfohs'
l=re,E <m le<,a ke;s lrhs'
ysre lsrKska wdrlaId lrhs'
iu meyem;a lrhs'









rEueála wd;rhsàia frda.h hkq 
mqoa.,fhl=f.a YÍrfha we;s iajdNdúl 
m%;sYla;SlrK moaO;sfha isÿjk 
ÿ¾j,lula fyj;a mqoa.,hl=f.a Ôjn,h 
W!K jQ úg tu ia:dkfha we;sjk 
frda.dndO ;;a;ajhls' fuys§ ffjoHjre 
fydañfhdam;s ffjoHl%uh ks¾foaY lrkq 

,nk w;r fydañfhdam;s T!IOhla u.ska 
ÿ¾j, jQ Ôj n,h kej; m%lD;s ;;a;ajhg 
m;a lrkq ,nhs' tkï" frda.shdf.a ÿ¾j, jQ 
m%;sYla;sh jeälsÍu fydañfhdam;s 
ffjoHl%ufha uQ,sl isoaOdka;h jk ksidh' 

fydañfhdam;s m%;sldr lsÍu i|yd oekg Y%S 
,xldfõ rcfha ms<s.;a ffjoHjreka 183la 
muK fiajfha fh§ we;s w;r tjka ms<s.;a 
ffjoHjrhl=f.ka m%;sldr.; hq;= fya;= 
lsysmhls' frda.shdf.a frda. b;sydih 
fidhd ne,Su fuf;la l,la Ndú; l< 
T!IO ms<sn| úuiSu wjYH mÍlaIKhka 
isÿlsÍu ta w;ßka m%Odk fõ' 

fydañfhdam;s m%;sldr i|yd fhduqjQjkag 
uQ,sl jYfhka isÿlrkq ,nk mÍlaIK 
lsysmhls' tkï wd;rhsàia frda.shl=f.a 
idudkH mÍlaIK iïmQ¾K reêr 
mÍlaIKhla wlaudfõ l%shdldß;ajh ms<sn| 
mÍlaIKhla jl=.vq l%shdldß;ajh ms<sn| 
uq;%d yd reêr mÍlaIKhla wdÈhhs' LER 
CDR RF nelaàßhd yd m%;sfoaY úúr 
reêrfha hQßhd wï,h ,isld ;r, 
mÍlaIKh ANT-CT iy MRI ialEka 
mÍlaIK wd;rhsàia fldms mÍlaIKh
mgl mÍlaIKh wdÈho wjYH kï fuu 
ffjoHjrhl= hgf;a mÍlaId
lr .; yelsh' T!IOhla hkq frda.shdf.a 

frda.hg m%;sldr l< miq w;=re wdndOhla 
we;s fkdúh hqw;= fohls' kuq;a 
fydañfhdam;s T!IO ,nd .ekSfuka miq 
lsisÿ w;=re wdndOhlg ,la fkdjk neúka 
rEueála wd;rhsàia frda.h i|yd iqÿiqu 
m%;sldrh jkafka fydañfhdam;s T!IOhhs' 
fuys§ frda.shdf.a frda. ,laIK wkqj thg 
iqÿiq T!IOh f;dard .ekSu fydañfhdam;s 

ffjoHjrhdg whs;s 
ld¾hhls' frda. 
,laIKhg kshñ; 
T!IO j¾.h ,nd 
.;a úg tu 
fudfydf;au 
frda.shdg iqjh ,nd 
.ekSfï yelshdjla 
we;sfõ' fuys§ 
T!IO f;dard 
.ekSfï§ frda.shdg 
iqÿiq n,h fhojQ 

T!IOh f;dard .; hq;= fõ' fydañfhdam;s 
T!IO jYfhka tu frda.hg m%;sldr 
lsÍfï§ fmdgEishï hk T!IO n,h 
WmldÍ fõ' fuu frda.hg fydañfhdam;s 
T!IO 50la muK fydañfhdam;s T!IO 
ks.kavqfõ i|yka fõ' 

fuys§ ;jÿrg;a woyia oelajQ tia'ã'mS' 

ffjoH;=ud mejiQfha fuu frda.S ;;a;ajh 
i|yd wjYH m%;sldr lsÍfï§ rEueála 
wd;rhsàia frda.fhka fmf<k frda.Ska 
i|yd úfYaIs; f;,a j¾.hla wdf,am lr 
jHdhdu lsÍug i,iajñka ta ;ekaj, we;s 
ÿn,;dj u.yrjd,Sug lghq;= lrk njhs' 
tfiau frda.shdf.a frda.S ;;a;ajh y÷kd 
.ksñka by; oelajQ T!IO yd m%;sldr 
u.ska m<mqreÿ fydañfhdam;s ffjoHjrhl=g 
wd;rhsàia frda.shl=f.a frda.h iqj lsÍfï 
yelshdjla we;s njo fuu ffjoH;=ud 
jeäÿrg;a mejiSh' 

Tn;a fuf;la l,a ksjrÈ m%;sldrj,g 
fhduq fkdù rEueála wd;rhsàia frda.fhka 
mSvd ú¢kafkla kï bka ñ§ Tnf.a Ôú;h 
ksfrda.Sj .; lsÍug wjYH ienE 
m%;sl¾uhla Tng f.kk iqj mshila nÿ 
G.T.C. ffjoH uOHia:dkhg mshk.kak'

R£lyx‹Ò~Š »y£Š[»xpŠ ñµvf »ƒ£Š»v£Š»x£Šrl‹ r±l‹YMvR£lyx‹Ò~Š »y£Š[»xpŠ ñµvf »ƒ£Š»v£Š»x£Šrl‹ r±l‹YMv

yuqùu (
G.T.C. wxl 14" ÿïßhm<

bÈßmsg" cd we,
011 223 6250 $ 011 224 2804

00 224 1312
077 399 5134 $ 072 226 5099

ffjoH
tia'ã'mS' fmf¾rd

cd;Hka;r ldka;d Èkh 2023
zzysf;a yhsfhka ðú;h Èkkaku fjr ork TngZZ úfYaI oekaùï w;sf¾lh

j¾;udkfha fndfyda
fokd uqyqK mdkq ,nk 
frda.S ;;a;ajhla jk 
rEueála wd;rhsàia frda.h 
ms<sn|j Y%S ,xld rcfha 
iy;sl ,;a fmr wmrÈ. 
ffjoH Ñls;ail .re 
iNdm;s ,xld fydañfhdam;s 
mokfï
ffjoH tia'ã'mS' fmf¾rd 
ffjoH;=ud iu`. l< 
idlÉPdjla weiqßka
ieliQ ,smshls'
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Ôú;hu l< t<shhs
Èßh Tng  ,sh iúhhs

² 'alh;dmqkw S<dmf hŒI¾ldw
² .dH; a,oqu ;u hIaYf '
² 'akhkdo%m H,Qu Õui ïlqiym H,Qu dy|i d;HYjw a.fnT
² '¿quvej qKqyqm IaYfú guÍsl qKqhÈ hja;lhdijHj

² 'jd:aijw ïfù S.dNyi ghÕr; ïfÍa;f jdlshdijHj u|dyf zZskdusNw ßÈzz

* 'sh;syi siaofakdlf

Ôú;hu l< t<shhs
Èßh Tng  ,sh iúhhs

² 'alh;dmqkw S<dmf hŒI¾ldw
² .dH; a,oqu ;u hIaYf '
² 'akhkdo%m H,Qu Õui ïlqiym H,Qu dy|i d;HYjw a.fnT
² '¿quvej qKqyqm IaYfú guÍsl qKqhÈ hja;lhdijHj

² 'jd:aijw ïfù S.dNyi ghÕr; ïfÍa;f jdlshdijHj u|dyf zZskdusNw ßÈzz

* 'sh;syi siaofakdlf
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tfia mjqf,a" iudcfha fukau ud;D 
N=ñfha o fyg Èkh fjkqfjka 
ksrka;rfhka ;u Y%uh lemlrk 
Y%S ,dxlSh ldka;d mrmqr úiska 
isÿlrk wñ, fufNjrg f.!rj 
m%Kdu oelaùug ud¾;= 08 Èkg 
fhfok c.;a ldka;d Èkh 
iurñka uyck nexl=j o 
tlafjhs' 
fï ms<sn`oj woyia oelajQ uyck 
nexl=fõ ksfhdacH idudkHdêldßks 
^mqoa., flakaøsh nexl= lghq;=& 
f¾Kqld chisxy uy;añh -

ziliqreju foda;skau Wreu 
lr.;a Y%S ,dxlSh ldka;d mrmqrg 
b;sß lsßï ;jÿrg;a m%.=K 
lrkakg bv m%ia:d i,id foñka 
1993 jif¾§ c.;a ldka;d Èkhg 
iu.dój jks;djka fjkqfjka 
zjks;d jdikdZ b;=reï .sKqu 
uyck nexl=j úiska y÷kajd 
ÿkakd' ta wkqj fï jif¾oS jks;d 
jdikd .sKqug ;sia jirla 
iïmQ¾K ùu;a úfYaI;ajhla' 

furg jdKsc nexl=jla ldka;djka 
i`oydu úfYaIfhka y`ÿkajd ÿka 
m%:u .sKqu jkafka jks;d jdikd 
.sKquhs'

t;eka mgka jks;d b;=reï 
Èß.ekaùfuka fukau úúO Kh 
myiqlï ,nd§fuka foaYfha 
ldka;dj kexùu yd tu`.ska mjqf,a 
wd¾:slh k.d isgqùug o" rfÜ 
wd¾:sl kfjdaohg b;=reï ;=<ska 
m%n, odhl;ajhla ,nd§ug o 
zjks;d jdikdZ b;=reï .sKqu 
;=<ska uyck nexl=jg yelsjqKd' 
fujr cd;Hka;r ldka;d Èkh 
fjkqfjka fukau jks;d jdikd 
.sKqug ;sia jirla imsßu 
ksñ;af;ka zfyg f,djg ux iok 
wiuiu wehgZ hk f;audj Tiafia 
jks;d jdikd .sKqñka iqúfYaIs 
m%;s,dN /ila msßkeóug uyck 
nexl=j iqodkñka isákjd'Z

uyck nexl=j fujr cd;Hka;r 
ldka;d oskh fjkqfjkau ‘jks;d 
jdikd High Interest’  b;=reï 
.sKqu y`ÿkajd oS ;sfí' ldka;d 
Tfí wNsfhda. ch.kakg 
w;aje,la imhk kuHYS,s yd 
iqrlaIs; by< m%;s,dN ysñ 
wdfhdackhla jk fï ;=<ska 12] 
olajd wiuiu fmd,shla msßkefï' 
óg wu;rj m%:ufhka .sKqï 
újD; lrk Tng iqúfYaIs ;s<sK 
msßkeóugo uyck nexl=j 
lghq;= fhdod we;'

tfukau jks;d jdikd .sKqug 
iu.dój wrmsßueiau Tiafia 
jks;d mrmqf¾ wd¾Ól Yla;sh 
l%udkql=,j by< kexùfï 
mrud¾:fhka jks;d jdikd 
Money Planner wdfhdack 
ie,iqï mqxÑ isÜgqjo y`ÿkajd oS 
we;' jir wjidkfha Tn 
b;sßlsßug n,dfmdfrd;a;= jk 
uqo, wkqj  re'25"000$}"  
re'50"000$}"  re'100"000$}"  
re'250"000$}"  re'500"000$} 
jákdlñka hq;a fuu wdfhdack 
ie,iqï ;=<ska 10'5]l wdl¾IKSh 
fmd,shla msßkefï' ld¾h nyq, 
Tng ia:djr ksfhda. u.ska jqjo 
jdßl f.úfï myiqlu ,nd .; 
yel' óg wu;rj iEu mqxÉ 

isÜgqjlgu ;s<sKhlao msßkefï'

tfukau cd;Hka;r ldka;d oskfha 
oS tkï ud¾;= 08 jeks osk ‘jks;d 
jdikd High Interest’  b;=reï 
.sKqu yd Money Planner 
wdfhdack ie,iqï újD; lrk Tn 
fjkqfjka osjhsfka m%uqL;u oDIaá 
úfYaI{ wdh;k" ksñ we`ÿï" 
iqmsß fjf<`oie,a" iajd¾KdNrK" 

ms`.ka NdKav" frday,a iy ffjoH 
ridhkd.r fukau wka;¾cd, 
ñ,oS .ekSï i`oyd iqúfYaIs jÜgï 
msßkefï'

óg wu;rj jks;d jdikd .sKqu 
fjkqfjkau ikakduh lrk ,o 
úfYaI yr ldâm;ska ^Branded 
Debit Card) osjhsfka m%uqL;u 
fjf<`oie,a i`oyd 50]la olajd 
iqúfYaIs jÜgï ysñfõ' tfukaau 
jks;d jdikd .sKqï ysñhkag 
zuyck nexl=fõ iaj¾K m%oSmZ 
Wlia Kh i`oyd 0'5]l fmd,s 
iykhla ysñùu úfYaI;ajhls' 

fuu m%;s,dN ms<sn| jeä úia;r 
1961 Tiafia uyck nexl=fõ 
laIKsl ÿrl:k fiajdj 
weu;Sfukao oek.; 
yel'

ksis ie,iqula wkqj 
l%uj;aj b;sß 
l<fyd;a wkd.; 

uQ,H iqrlaIs;;djh i,id .ekSug 
fuu b;=reï l%u yryd uy`.= 
w;aje,la ie,fia' úfYaIfhkau 
Wiia wOHdmkhg"  
úfoaY.;ùug" iajhx/lshdjlg"  
fjf<| jHdmdrhlg fyda mjqf,a 
yÈis wjYH;djhl§ m%fhdackhg 
.ekSu i|yd uqo,la ;ud i;= fõ 
kï" th jks;djkaf.a wd;au 
úYajdih ;jÿrg;a by< 
kxjkakls' l%uj;a ie,iqulg Tn 
b;sßlrk uqo, csjk uxfmf;a 
Tn uqyqKfok ljr wNsfhda.hlg 
jqjo fkdie,S uqyqKosug yels 
wd;au úYajdihla Tn yo ;=< 
cks; lrk nj ksielh'

uyck nexl=j ldka;d Tn 
fjkqfjkau jks;d jdikd .sKqu 
y`ÿkajd os we;af;a Tnf.a 
b;sßlsßfï isß; Èß.ekaúu 
i`oyduhs' wkd.;h foi iqnjdosj 
n,k ldka;d Tng;a jks;d jdikd 
.sKqu iu. tlaù" Tfí isysk 
ienE lrf.k f,dalhu ch.kakd 
fuka uyck nexl=j f.!rjfhka 
wdrdOkd lr isà.

osjhsfka m%uqL;u n,m;%,dNs 
jdKsc nexl=jla jk uyck 
nexl=j" osjhsk mqrd úysÿKq YdLd 
yd fiajd uOHia:dk 743 lska iy 
8000 lg wêl ld¾h 
uKav,hlska iukaú;h' yeg tla 
jirl wNsudkj;a b;sydihla ysñ 
uyck nexl=j" ñ,shk 14'5 lg 
wêl .kqfokqlrejka msßilg 
fiajd imhñka ñ,shk 19 lg 
wêl .kqfokqldr 
iïnkaO;djhka iys;j osjhsfka 
úYd,;u uQ,H fiajd imhkakd 
njg m;aj we;'

cSú;h ch.kak'''

uyck nexl=fõ
jks;d jdikd iu`. b;sß lr

wdorKSh ujl"
ÈhKshl" fhfy<shl" 
fidfydhqßhl f,i úúO 
N=ñldjka Tiafia ish 
mjqf,a ia:djr;ajh
k`.d isgqùug Èßh fok 
weh" ;j;a úfgl
kdhl;ajh imhkakshl" 
jHjidhsldjl"
nqoaêh fufyhjkakshl"
;SrK .kakshl f,i 
rfgys wd¾:slh k`.d 
isgqùug o Wrfohs' 

f¾Kqld chisxy
ksfhdacH idudkHdêldßks

^mqoa., flakaøsh nexl= lghq;=& 

cd;Hka;r ldka;d Èkh 2023
zzysf;a yhsfhka ðú;h Èkkaku fjr ork TngZZ úfYaI oekaùï w;sf¾lh
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ldka;djla ù fï iif¾ Wm; ,enQ Tn" fï jk 
úg mdi,a hk oshKshla" fh!jkfha miqjk iqkaor 
;reKshla ke;fyd;a újdy wfmalaIdfjka isákd 
fm%aujka;shla úh yelsh' tfia;a ke;fyd;a fm%auhla 
wfmalaIdfjka wkka; ySk olskd flfkla fyda 
fm%aufhka meroS cSú;hu w`ÿre lr.;a we;a;shla 
ke;fyd;a m;sl=,hg meñK ld,hla f.ù hoaoS ;uka 
mKg jvd wdorh lrmq wdorKSh ieñhdf.a 
fkdukd l%shdjka ksid jo fõokd ú`oskakshla úh 
yelsh' tfia;a ke;fyd;a orejka ,en m;skshla jQ 
Tnj Tfí iajdñhd w;yer f.dia fyda ñh hdu ksid 
wirK jQ ujla jkakg mq`Mjk' ta l=uk wdldrhlska 
jqj o ldka;dj keue;s N+ñldj ksrEmKh lrk Tn" 
Tfí wirKlu ksidu isf;a llshk ÿl ksjd .ekSug 
fkdfhl=;a whf.ka ms<s;=rla úuikjd jkakg yelsh' 
ta whf.a uq,d nia j,g /jà we;eï úg Tn Tjqka 
yuqjkakg mjd fm<fnkakg we;s' lsisÿ wOHdmkhla" 
m<mqreoaola fkdo;a úúO ckm%sh mqoa,hska fhdod 
.ksñka mÉp j¾K we`o me<`of.k" r;= idhï .,ajd 
.ksñka" fldKavh lvdf.k" uyd f.drye`ä y`äka 
fj<`o oekaùï lrk fkdñf,a ish,a, hehs lshkd my;a 
fmf<a mqoa.,hskag Tn fï jk úg;a fld;rï kï uq,d 
jkakg we;a o @

wirK jQ oshKshks" uõjreks" tjeks foag ;j;a 
fkd/jfgkak' flfkl=g lshkak neß" lSj;a M,la 
ke;sj yoj;ska ú`ojk Tn" Tfí ÿla lrorh lsj 
hq;af;a W.;a" nqoaêu;a" .=Kj;a" Ydia;%h uekúka okakd 
m<mqoreÿ wfhl=ghs' ta wka lsisfjla fkdj ol=fKka 
ìys jQ fïjk úg furg fukau úfoia rgj, mjd wdor 
f.!rjhg md;%j .re iïudk ,en.ksñka jir 46la 
mqrd wl,xl fiajdjla wm fjkqfjka isÿ lrk w,õfõ 

Y%S iq.; fjo ueÿf¾ fjfik ÿl y`ÿkk" ÿlg msysg 
fjk msxj;a Y%S iq.; fjo ydñfka h'

ksis l,g újdy ùug fkdyels ùfuka wiykldÍj 
újdy wfmalaId lrk Tng ish¨u lror ndOl u`. 
yrjd ux., u,a jrï ,nd oSug t;=ñhg .; jkafka 
b;d iq`M ld,hls' 

tfukau .%yfodia ksid ldhslj yd udkislj 
mSvdfjka issák ÿjd orejkag ta ish¨ fodaI ÿre lr" 
/lshd ,dN ^foia úfoia ys& yosis Ok ,dN" jeäysá 
leue;a;" wdorh iaÓr lr .ekSu wdosh osk lSmhla 
we;=<; id¾:l lr oSug mq`Mjks' 

j¾;udkfha mdi,a hk l=vd orejdf.a mgka 
fh!jkfha miqjk orejka fkdfhla fya;+ka u; 
.=refo.=rekag úreoaOj lghq;= lrkq fmfka' ;u 
ifydaordoSkag kmqre fjhs' wOHdmkh w;yer fjk;a 
¥Ys; lghq;=j,g is; fhduq lr ;u cSú;h w`ÿrg 
fy<d .kshs' fï wh .=refo.=rekag lSlre lr" fu,a, 
lr kej; wOHdmkh fj; fhduq lrjd" iudchg 
jevodhS mqoa.,fhla lrùug fu;=ñh lghq;= lr fokq 
we;' 

uõjreks" Tfí wdorKSh oshKsh j újdy lr 
.ekSug fmdfrdkaÿ oS" wE i;= jákd foa fidrdf.k" 
wehf.a pß;h o flf<id weh ;ks lr m<d .sh 
fmïj;=ka o" újdy ù orejka o ,enqKq miq tu 
leoe,a, iqKq úiqKq lr oud .sh iajdñ mqreIhskag o 
osh yels Wmßu o`vqjï ,nd oSuo ke;fyd;a lSlre lr" 
fu,a, lr fjk;a whf.ka wE;a lr kej; f.kajd 
.ekSug lghq;= l< yel' 

u;g weíneys jQ ÿj" mq;d" nEKd" ieñhd i;s 
lSmhla ;=<oS b;d id¾:l flï l%uhla u.ska iqu.g 
.ekSug wehg .; jkafka b;d iq`M ld,hls'

;u ksjfia" /lshd ia:dkfha n,fhka /oS isák 
i;=rkaj tu ia:dkj,ska fkrmd wE;a lr .ekSug yd 
;u mjq,g i;=re lror lrkq hï flfkla fjf;d;a ta 
whj m%foaYfhkau msgux lr oSug wehg yelshdj we;'  

újdyhg m;aj isák ìß`o fyda iajdñhd ;u 
¥ orejkag;a fkdi,ld yßñka u;g" ÿrdpdrhg" 
wkdpdrhg yiqj oeä f,i ier mreI jQ ieñhd fyda 
ìß`o fu,a, lr kej; mjq,a osúh u iqr úukla lr 
.kakg Tng weh iyh jkq we;' 

kekaoïudf.ka" kEkdf.ka yd wi,a jeishkaf.ka 
,efnk /jqï f.rjqï" lror" ysxid ÿre lr" Tng 
Tfí wdor ieñhd$ìß`o iu`. i;=áka ld,h f.jkakg 
fu;=ñh yuqùfuka mq`Mjka jk nj lsj hq;=h'

Tfí ksjig" jHdmdrhg fi!Nd.H Wod lrk 
,laIm;sfhla" fldaám;sfhla lrjk uydkqNdj 
iïmkak jdikd iq.kaO OQmh iy ch msßf;ka 
,laIjdrhla cSjïn,h ldjoaod we;s rka ;eô,s f;,a 
,nd .ekSug wou fjo ydñfka wu;d oskh" fõ,dj 
fjkalr .kak' fï lsisjla ;eme,a u.ska isÿ fkdlrk 
nj lreKdfjka i,lkak'

w,õfõ msxj;a iq.; fjo ydñfka fj;ska Tjqkaf.a 
mqrdK i;H Ydia;% n,fõ. u.ska lghq;= isÿ lr 
fokafka t;=ñhf.a wimqjg meñK t;=ñh yuqjk whg 
muKs' 

w`ÿka"  wdrEV"  Ydia;% fndrejls' uq,d fkdjkak' 
ÿrl:kfhka wu;d Tfí meñKSu ms<sn`o okajkak' 
túg Tng t;=ñhj mqoa.,slj u yuqúh yel' ;u 
ujg" fidhqßhlg fuka Tng ´kEu fohla ielfhka" 
ìhlska f;drj mejish yelsh' Tnf.a wd;au f.!rjh" 
ryiHNdjh" /lf.k fï uõ;=ñh Tng wjYH ch" 
i;=g" iekiSu ,nd fokq taldka;hs'

y`vk Tfí yoj; ikid,k 
oefjk Tfí yoj; ksjd,k 
ixidr.; f ifkyffiia f id`ÿre wimqj

cd;Hka;r ldka;d Èkh 2023
zzysf;a yhsfhka ðú;h Èkkaku fjr ork TngZZ úfYaI oekaùï w;sf¾lh
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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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අිංක 91,  විරජ�ාම මාවෙ,  රකාළෙ 07. දු�ක්න 0115 200 900

රබදාහැරීරම් අිං්ශය  0112 127204

්දැනවීම් අිං්ශය   0112672601, 0112672603, 0761393811   �ැක්ේ  0112 673 451  

පුවත් පත නිවසටෙ මගන්වාගන්� අෙතන්� 
076 1367 623

ලබර්ටි ප�ල්ෂර්ේ ප්රයිවේ ලමිටඩ් 

A/L O/L Banking 
Accounting Econ 
BS wd¾Ól úoHdj" 
jHdmdr .‚;h" 

Commerce
uQ,H kHdh

Paper class 
revision

077 710 2241
L60075

A/L ixhqla; .‚;h
.shjr 24 ia:dkh iu.

ish,a,u Campus,
,xldfõ m%:u ia:dk
lsysm jrla ìysl<

fld<U rdclSh
^wjq' 18 1$2& wdkkao

^wjq' 7 1$2& W;a;rm;% 
mÍlaIl" úÿir f,aLl 

rEmjdyskSfoaYl"
Èjhsfkau iïm;a

mqoa.,fhl= f,i f;aÍ we;'
Maximum Qualification, 

Maximum result.

077 724 2160

ish¿u
fyh¾lÜia m¾ï" 

l,¾" iafg%Ü lsÍug 
fjka fjka

jYfhka mdGud,d 
yeoEßh yel'

jhia fío 
fkdie,fla' 

.eyeKq $ msßñ'
^i;s 6lska mdGud,dj 

wjika fõ'&

077 307 4080

^i;s 6lska mdGud,dj 

cd;sl f.!rj
kdu ikakiam;% m%odkh 

2023 iqÿiqlï,;a 
mqoa.,hkaf.ka whÿïm;a 

le|fõ'

076 360 1939
076 268 3426

foysj,
ldka;d muKla 

rEm,djKHd.drhla 
i|yd ldka;d

fldKavd fudaia;r 
rEm,djKH Ys,amskshla 

wjYHhs'
wdl¾YkSh

jegqma ¬ fldñia'

011 271 0177
077 151 1970

mdrïmßl ffjoH" fy, ffjoH m%idÈks"
ffjoH lS¾;s wd¾' î' msh;siai

r;ak fjo ueÿr
163$1" ks,amkdf.dv ykaÈh" ñkqjkaf.dv'

0776 060 950

wd;rhsàia
úfYaI m%;sldr

oKysia bÈuqu fõokd ish¨ ikaê frda."
jd; frda." ysÍh" lfYareld wE;a ùu" <xùu" 
bme/‚ ks, m%;sldr uÕska m<uq m%;sldrfha 

isgu iqjh' levqï ì÷ï m%;sldr'
wd;rhsáia m%;sldr Tfí ksjig 

f.kajd .; yel' udislj re'7500$-

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

්දැනවීම් සඳහා අමෙනන

0112 672 601  
0112 672 603
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අ�මාට ලියමි
ගෙ� ස� නැ��

�ෙ� බර හෑ��වට
��නාට මං කරකාර

�ඹ ස���ද 
මෙග අ�ෙම

දර �ක ෙගට ග�න
� �ක ෙ�ල�න

රටාවකට ��ල අම��න
ෙපා�� නැ�ව බැහැ ෙ�ද 

�ක නැ�ද මෙග අ�ෙම

ව�රාට ��යාට
මං නැ� �ක දැෙනනවාද

අෙ� ඒ අසරණය�ට
මට වෙ� ම� ෙවය�

මෙග අ�ෙම

අඹ ගහ පලබරද
ෙවර� ඉ�ලා �ම වැ�ලාද

ර� ෙ�ර පැ�ලාද
මත� ෙවනෙකාට �ත හඬනවා

මෙග අ�ෙම

ෙපා��ෙග ��ම ෙපාද ෙව�ච
මෙ� �� අ�ප��

ත�ව වැළෙපනවා ඇ�
උ�දෑට ඇ��පද ෙනා�ය�න

මෙග අ�ෙම

අඹ ගැෙ� ෙකා�ම�ල පවා
�ල කරන �ස� �රවරෙය

�ං� �� ෙගදරක
�� සමඟ මං ��න

�ඹට �� සරණ�
මෙග අ�ෙම

කාන්ති විම�සිංහ
ොලපේල පන්නිපිටිය

අ�මා නැ�ව 
අ��� එපා
පායා එ�ය ��න� නව සඳ අපට
ඇ��� ෙකාහා හැ�ව� ���ම කනට
ක� ��ල� �වඳ දැ�ණ� නැහ වලට
අ��� �ම� ��ග�නට බැහැ අපට

��බ� උයල එදවස මවෙ� �ර��
කැ� හැ� අපට ��යට නැෙගනව �තැ��
අප අතහැරලා අ�මා අෙප �ය �ල��
අ��� ක�ෙන ෙකාෙහාමද ෙද�ය� ස���

අ�මා නැ� �කට �තරම ක�� ��
ෙන� ෙදක මෙ� ඇත ක�ළැ� ග�ෙල එ�
��යට එ�� �� �� හෙද තල� ඉ�
ෙග� �ය අ�තෙය ඉප�ල යනව මැ�

එන අ���ෙද නව සඳ පාය�න එපා
ෙකාහා ගයන �තය ෙදසවනට එපා
ක� ��ල� �වඳ නැහැයට දැෙන� එපා
අ�මා නැ� අපට අ��� එපා එපා

�තා රත්�ායක
ඉහළ මබලගේල
මබලඅත්ත

lú
hdh

Tfí lú ks¾udK 
my; ,smskhg tjkak'

zzlú hdhZZ zOrKSZ l¾;D uKav,h" 
wxl 91"úfÊrdu udj;"

fld<U 07 ke;skï
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