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සෙෑම වසරකම ල�ෝක කාන්ා දිනයට සමගාමීව 

පවතවනු �බන ‘�ංකා �ංකාරී උත්මාවී 

උත්මාචාර සමමාන උලෙ�’ පසුගිය 8 වනදාත 

ලකාෙඹ බණ්ාරනායක සමමන්රණ ශා�ාලේදී පැවැතවිණි. 

ලමහි ප්රධාන ආරාධි්යා වශලයන රූපවාහිනී සංස්ාලේ 

හිටපු සභාපතිනි ඉලනෝකා සත්ාංගනී මහතමිය සහභාගී වූ 

අ්ර ලකාෙඹ ජාතික ලරෝහලේ ක්න පුහුණු වවද්ය ජයමලී 

ජයසංහ මහතමිය, නාව� ජනාධිපති බාලිකාලේ විදුහේපතිනි 

නයනා වනනිආරච්චි මහතමිය, හිටපු අමාත් රාජි් 

ලසනාරතන මහ්ා ඇතුළු ්වත විලේෂ ආරාධි්යන රැසක් 

සහභාගී වී තිබිණි.

ලමම සමමාන උලෙලේදී ක�ා, මාධ්ය, ක්රී්ා, ව්යවසායික 

ක්ලෂේ්ර ඇතුළුව ්වත ක්ලෂේ්ර රැසකම නායකතවය දරන 

කාන්ාවන ඇගයීමට �ක්කර සමමාන පිරිනැමිණි. වසර 

ලදකහමාරක් වැනි ලකටි කා�සීමාවකදී කාන්ා පුවතප්ක් 

වශලයන ‘ධරණී’ ඉටුකෙ මාධ්ය ලමලහවර ලවනුලවන ‘ධරණී’ 

පුවතපලත කර්තෘ සුරංගා සමරනායකද සමමානයට පා්රවීම 

විලේෂතවයක්.

ඒ අ්ර පසුගිය දිනව�දි දිවයිලන ලහාඳම ලත දලු 

ලනෙනනිය වුණු නුවරඑළිය සමලසන වතුයාලේ සීලදයිඅමමා 

මහතමියද විලේෂ සමමානයක් පිරිනැමුණු බවයි ලමම 

උතසවය සංවිධානය කෙ ‘අහස’ මාධ්ය කණ්ායලම ප්රධාන 

විධායක නි�ධාරීනී ප්රියංගා බණ්ාරනායක මහතමිය 

කියාසටිලේ.

“කාන්ාව කියනලන උපතිනම නායකතව �ක්ෂණ 

අරලගන එන ලකලනක්. හැබැයි අදටත සමහරු ඇය 

නායිකාවක් විදියට පිළිගනන කැමති නැහැ. කාන්ාවන කරන 

හැමලදයක්ම ඇලේ වගකීමක් වි්රයි, ඒ හැමලේම ඇය 

අනිවාරයලයනම කරනන ඕන කිය�ා ඇ්ැමමු හි්නවා. ඇයට 

සමාජලයන නිස ඇගයීක් ලනා�ැලබනලන ඒකයි. හැබැයි 

නිකමටවත ඇය ඒ සයලුම වගකීම අ්ෑර�ා දැමලමාත 

එදාට ලම මුළු සමාජයම අවුේ ජා�ාවක් ලවනන පුළුවන. ඒ 

නිසා අහස මාධ්ය කණ්ායලම අපි හැමලව�ාලවම උතසාහ 

කරනලන ඒ ඇගයීම ඇයට �බ�ා ලදනන.”

ලිහිණි මධුෂිකො 
ඡොයොරූ්ප- ලලිත ශ්පශේරො

අ

ද ‘ධරණී’ මනාලිය හැ්ලව�ා ඉනලන ලමා්රන කැනඩියන 

වි�ාස්ාවකින. ‘ලකාච්චි’ සංගී් කණ්ායලම සාමාජිකාවක් 

වන ශෂික�ා ්මයි අද අලේ මනාලිය.

ඇයව හැ්කලේ හබරක් සැල�ෝන දිලිනි රූප�ාවණ්ය 

ආය්නලේ රූප�ාවණ්ය ශිේපිනී දිලිනි ලහට්ටිආරච්චියි.

“ලම ලමා්රන කැනඩියන එක හැදුලේ මහරගම ‘හැ්කාරි සාරි 

ක්රිලේෂන’ එලකන. ලගෝේඩ් අයිවරි වරණලයන ල්ෝරගතතු සාරිය 

පුරා හරිම සමපේ විදියට සීකුවිනස වරක් එකක් කර�ා තිලයනවා. 

මනාලියලේ ඇලේ හැ්ය මතුලවනන සාරි ජැකට් එලක් අ් දිගට 

දා�ා, කර ටිකක් ලහවි විදියට නිරමාණය කො. 

ලමකේ එකත සාමාන්ය මනාලියකට ගැෙලපන සර� එකක්. 

ලමකේ එකට ලගෝේඩ් ටච් එකක් එකතු කර�ා තිලයනවා. 

ලකාණ්ය සාමාන්ය කැනඩියන බන එකක් විදියට හද�ා 

කරේසවලින ඒ බන එක හදපු එක ්මයි විලේෂතවය. ලේබිසලරෙත 

පාවිච්චි කර�ා සැරසුවත ලකාණලඩ් කිසම ඕනමනට් එකක් 

ලයාදාලගන නැහැ. 

කැනඩියන මනාලියට පෙඳින සයලුම ආභරණ ලම මනාලියට 

භාවි්ා කර�ා තිලයනවා. ලවනසකට තිලයනලන නෙ�ට ලමා්රන 

විදියට තුන්ැේ� භාවි්ා කරපු එක වි්රයි. මනාලියට ලහාඳ 

ලපනුමක් තිලයන නිසා ලබාලහාම සමපේ විදියට ්මයි ලම නිරමාණය 

කලේ.”

සෙමබනධීකරණය 
ක්රිෂොන් පුෂ්පකුමොර

‘ධරණී’ සිදුකළ මොධ්ය ශමශහවර ශවනුශවන 
කොන්ො දි�ය දා සෙමමො�යක්

ඡොයොරූ්ප
ක්රිෂොන 
කොරයවසෙම

හැ්ඩගැනවීම 
දිලිනි 
ශහට්ටිආරච්චි 
(සෙැශලෝන 
දිලිනි - හබරක්ඩ)

පිරපුන යුවතියකට ගැළශ්ප� 
ශමෝඩේන කැනඩියන එකක්
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‘ශකො�ලවනනු 

ලවනකලට්ෂේ’ 

හතෘද ලේශි දුරව� 

දරුලවක්. ඒ නිසා ලවනකලට්ෂේට 

ජීවතලවනන ල�ාකු කා�යක් ඉතිරිලව�ා 

තිබුලණ නැහැ. ඉතින ඒ කා�ය ඉවර 

ලවනන කලින ලවනකලට්ෂේලේ හීන 

හැබෑ කරනන ඔහුලේ මව ‘සුජා්ා’ 

ල�ෝකයා එක්ක සටන කො. ඊටපසලස 

ලම ලවනකලට්ෂේලගයි සුජා්ලගයි 

ක්ාව පාදක කරලගන ‘ස�ාම ලවනකි’ 

කිය�ා චි්රපටයක් පවා හැදුනා. ඔය 

චි්රපටය අවසාන හරිලයදි සුජා්ා 

දරුවව තුරුළු කරලගන �සසනට 

හිනාලවන දරශනයක් තිලයනවා. මට 

දැනුණු විදියට ඒක ්මයි චි්රපටලේ 

�සසනම ලකාටස.

්මනලේ ල�යින ජා්ක වුණු 

දරුපැටියා ලමාන ්තතලවන උනනත 

හිලත හයියට දරාලගන හිනාලවන 

සුජා්ා වලේ ්වත අමම�ා ඕන්රම 

ලම ල�ෝලක් ඉනනවා. හැබැයි ඒ 

හැම අමමා ලකලනක් ගැනම චි්රපට 

හැලදනලන ලහෝ කවි ලියැලවනලන 

නැහැ. ලව�ාවකට ඒ සමහර ක්ා 

ල�ෝලකටත ලහාලරන කා�ලේ 

වැලි්�ාවලින වැහි�ා යනවා.

ඉතින ඔය වලේම ආබාධි් 

දරුලවක් කරපිනනලගන හිනාලවන 

අමමා ලකලනක්ලේ ඡායාරූපයක් 

පහුගිය දවසව� සමාජ මාධ්යව� 

හුවමාරු වුණා. පිංතූලර දැක්ක 

හැටිලේ ම්ක් වුලණ අර චි්රපටලේ 

අවසාන දරශනය. ඇත්ටම අමමා 

ලකලනක්ලේ හි් ලකාච්චර හයියද? 

ලම අමමලේ ක්ාව සමාජ මාධ්යවලින 

ලමහා මිනිසසුනටත කියනන ඕලන 

කිය�ා හිතුණු නිසා අපි ඇලේ දුරක්න 

අංකයක් ලහායාලගන ඇයට ක්ා කො.

අම�මගේ මෆොමටෝ එකක ම�සබුක එමක 
තිබු�ො. ඒ මකොමහදි �තතු එකක්ද?

“අේ ඒ ලසවණග� ඉසපිරි්ාල�. 

මට ආබාධි් දරුලවක් ඉනනවා. දරුවා 

වැඩි ලව�ාවක් ඉනලන ඇල�. ඉතින 

එයාට නි්රම ඇඳ තුවා� එනවා. 

මම හැම මාලසම දරුවා උසසලගන 

ලසවණග� ඉසපිරි්ාල�ට යනවා. 

එ්ලකාට කවුලදෝ ලකලනක් මලේ 

ල�ාලටෝ එකක් ගත්ා.”

ඉසපිරිතොමල යනවො පයින?

“ඔේ බසව� යනන අපිට සේලි 

නැහැලන. අනික ලම දරුවා එච්චර 

බරත නැහැ.”

එස.ලක්.නනදනී ලසවණග�, 

ඉඳිලකාෙපැ�ැසලස ජීවතලවන නිවුන 

දරුවන ලදලදලනකුලේ මවක්. දරු 

ලදනනට අවුරුදු දහහ්රයි. ලමයින 

එක දරුලවක් උපතිනම ආබාධි්යි. 

දනන ්රමට ඉඳිලකාෙපැ�ැසලස 

ඉඳ�ා ලසවණග�ට කිල�ෝමීටර 

දහයකයට එහා තිලයනවා. නනදනීට 

දරුවලේ බර ලනාදැලනනලන දරුවලේ 

බර අඩුකමට ව්ා දරු කැක්කුලම බර 

වැඩිකම නිසා කිය�යි මට හිතුලණ.

“ආබාධි් දුවලේ නම නදිනි 

නලවෝද්යා. අනිත දරුවා පුල්ක්. දරුලවෝ 

ලදනනා බලඩ් ඉනදැේදි පු්ාලේ ඇඟට 

දුවව ්ද ලව�ාලු. ඉතින ඉපදුණු දවලස 

ඉඳ�ම දුවට ක්ා කරනන ඇවිදිනන 

ලමාකුතම බැහැ.”

දරුලවෝ ලදනනා ඉපදි�ා අවුරුේදක් 

යේදි කබල�න ලිපට වැලටනනා වාලේ 

පිළිකාවකින දරුවනලේ ්ාත්ා ආන්රා 

වුණාලු.

“මහත්යාලේ ආදායම මිසක 

ලගදරට ලවන ආදායමක් තිබුලණ 

නැහැ. එලහමයි කිය�ා දරු පැටවුනව 

බ්ගිනලන තියනනයෑ. ඉතින මම 

දරුවනව ආච්චි ගාව තිය�ා කු�රුව� 

කුලී වැ්ට ගියා.”

ඔය විදියට අවුරුදු දහහ්රක්ම 

ඇය දරුවනව රැකගත්ලු.

“කුලී වැ් කරනන දැන එච්චර හයි 

හතතියක් නෑ. අනික ඉසසර වලේ කුලී 

වැ් එනලනත නැහැ. ඒත පුළු පුළුවන 

ලව�ාවට මම කුලී කරනවා. දුවලේ 

වැ් කරනලනයි පු්ාව ඉසලකෝලේ 

යවනලනයි ඒ සේලිවලින.”

අද තිලයන ආර�ක ප්රේන එක්ක 

නනදනී�ලේ ජීවි් දැන ්වත අමාරු 

ලව�ා.

“දරුවට කෑම ගිලිනන ලතරුමක් 

නෑ. කෑම හිරලවන නිසා බත ලදනන 

බෑ. දුව ජීවතලවනලන කිරිපිටිවලින. 

කිරිව� ගණන වැඩිලවච්චි නිසා 

ලකේ�ට කිරිපිටි එකක් ගනලන හරිම 

අමාරුලවන.”

ලගා්ක් මිනිසසු අර අපි කලින 

කිේවා වලේ චි්රපට බ��ා අඬනවා, 

සමාජ මාධ්යව� දුක්බරි් ලපෝසට් 

හුවමාරු කරනවා. හැබැයි ඇත් 

ජීවිලතදි මනුසසලයක්ට උදේවක් 

කරනන හිල්නලන කීලයන කීලදනාටද?

එලහම හිල්න ලකලනක් ඉනනවා 

නම ලම අමමලේ හිලත හයිය 

ලවනුලවන, ලසලනලහබර හිනාව 

ලවනුලවන හයියක් ලවනන ලමක ලහාඳ 

අවස්ාවක්.

එස.ලක්.නනදනී, 452/1, 

ඉඳිලකාෙපැ�ැසස 2, ලසවණග�. 

ඒ ්මයි ලම අමමලේ ඇඩ්රස එක. 

0771282322 ඇලේ අංකය.

දරුවශේ බර ශ�ොදැනුශණ 
දරු කැක්කුම බර 

වැඩි නිසෙොද අමශම...

• ශසෙේවනදි ශහට්ටිආරච්චි

එස.ශක්.�නද�
(ආබො�් දරුශවක් �කගන� මවක්)

‘ශකො�ලවනනු 

ලවනකලට්ෂේ’ 

හතෘද ලේශි දුරව� 

අවසාන දරශනය. ඇත්ටම අමමා 

ලකලනක්ලේ හි් ලකාච්චර හයියද? 

ලම අමමලේ ක්ාව සමාජ මාධ්යවලින 

දරුවශේ බර ශ�ොදැනුශණ 

“මහත්යොශේ ආදායම 
මිසෙක ශගදරට ශව� 

ආදායමක් ති�ශණ �ැහැ. 
එශහමයි කියලො දරු 
්පැටවුනව බ්ඩගිනශන 
තියන�යෑ. ඉතින මම 
දරුවනව ආච්චි ගොව 
තියලො කු�රුවල කුලී 

වැ්ඩට ගියො”



4 2023 මාරතු 15 වන බදාදා4 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

ඉසසර අලේ ජනසමාල� කු� ල�දය 

කියන එක ලබාලහාම දරුණුවට 

ඉසමතුලව�ා තිබුණා. අඩු කු�ව� 

මිනිසසු මූණට මුනිච්චි ලවනවටවත රද�ලයෝ 

කැමති ලව�ා නෑ. ඒ වලේ උදවිය ඉසසරහට 

එේදි අඩු කුලේ මිනිසසු කාණුවකට බැහැ�ා 

ඉ් ලදනන ඕනා. රජතුමා ඉසසරහදි වි්රක් 

ලනලම රද�ලයෝ ඉසසරහට ගිහිේ�ත 

“බලුගැත්ාට අවසරයි” කිය�ා ලකානද 

පහත කරනන ඕලන. ඒ කාලේ ලගවේව� 

සුදු පිරියම කරනන වුණත අවසර තිේලේ 

කුල�න උසස නම වි්රයි කිය�ා ලරාබට් 

ලනාක්ස ‘එදා ලහෙදිව’ ලපාලත ලිය�ා 

තිලයනවා. රද� මිනිසසු ඉසසරහා ්මන ඒ 

අයලේ පයට පෑලගන දූවිේ�ක් ්රමවත 

වටිනලන නෑයි කිය�ා අර අඩු කුලේ කියන 

මිනිසසුත පිළිගතතු එකලන වැලඩ්.

්මන පහත කිය�ා ්මනම හි්ාලගන 

ජීවතලවන එකට කියනලන හීනමානය 

කිය�ා. ඉසසර ඉඳ�ම අලේ රලට් 

මිනිසසුනලේ ඔළුව� හීනමාලන පැෙකෙ 

නිසාලදෝ අදටත අලේ රලට් හීනමාලනන 

ජීවතලවන මිනිසසු වැඩියි. ්මනලේ 

බ්ට ලනාකා ඉඳ�ා හරි ්මනලේ පක්ලෂේ 

නායකයාව දිනවන එක උසස වැ්ක් කිය�ා 

හි්න මිනිසසු හැලදනලනත හීනමානය 

නිසාම ්මයි. සමාජ ගැටලු රාශියකටම 

මූ��ජ ලවන හීනමානය ගැන අපි ක්ා 

කරනනම ඕලන.

අවුරුදු ගාණකට කලින මලේ ෙඟම 

මිතුලරක්ට වුණු සදුවීමකින මා්තෘකාවට 

අවතීරණ ලවනනම. හැඳිනවීලම පහසුව 

සඳහා මම ඔහුට කසුන කියනනම. 

කසුන යමක්කමක් ඇති පවු�ක බා�යා. 

අධ්යාපනලයන පසලස ඔහු ක�ාවට 

ලයාමුවුණා.

කසුන විවාහ කරගතලත ඔහුට ව්ා 

අවුරුදු පහක් වි්ර වැඩිමහේ කාන්ාවක්. 

ලම කාන්ාවලේ පවු�ට කසුන�ට ්රම 

වතකම තිබුලණ නැහැ. එලහමයි කිය�ා 

කසුනලේ පවුලේ උදවිය විවාහයට අකමැති 

වුලණ එලහම නැහැ. ්ව කාරණාවක්, 

කසුන ලබාලහාම  පැහැපත ක්වසම 

්රුණලයක්. ඔහුලේ බිරිඳ ටිකක් පැහැලයන 

අඩුයි. හැබැයි ඇයත දැකුමකළු සුනදර 

කාන්ාවක්.

විවාහ ලව�ා ටික දවසකින කසුනලේ 

ක�ා කටයුතු සාර්ක ලවනන ගත්ා. ඒත 

එක්කම ඔහු ්රමක් ප්රසේධ  වුණා. ප්රේලන 

පටනගතලත එ්ැනින.

සැමියා ්මනට ව්ා �සසනයි, ප්රසේධයි, 

වයලසනුත අඩු නිසා ලවන සමබනදයක් ඇති 

කරගනී කිය�ා හි්පු බිරිඳ ඔහුව නි්රම 

සැක කරනන ගත්ා. කේ යනන යනන සැක 

කිරිේ� නිසා ලම ලගදර ප්රේන වැඩිවුණා. 

ඊටපසලස ලම බිරිඳ කසුනලේ චරි්ය ලහාඳ 

නැහැ ඇයට ස�කනලන නැහැ කිය�ා 

හැලමෝටම කියනන පටනගත්ා. ලම ප්රේන 

නිසා මලේ මිතුරා ඔහුලේ වතෘතතීය පවා 

න්ර කො. එලහමයි කිය�ා ප්රේලන ඉවර 

වුලණ නැහැ. එයින කාල�කට පසලස ලම 

කාන්ාව සැමියලේ අනියම සමබනධ 

නිසා සයදිවි නසාගනනවා කිය�ා 

ලිපියකුත ලිය�ා සයදිවි 

නසාලගන තිබුණා.

ඒ ලවනලකාට ඔවුනට 

දරු ලදලදලනක් පවා හිටියා. 

බිරිඳලේ විලයෝව එක්ක 

කසුන මානසකව වැටුණා. 

දැන ඔහු දරු ලදනනා එක්ක 

විලේශ රටක ජීවතලවනවා.

සැමියලේ/බිරිඳලේ ලපනුම 

නැත්ම ්තතලේ ්රාතිරම ල�ාකුයි 

කිය�ා ්මන ගැන හීනමානයක් ඇති 

කරලගන  පවුේ ප්රේන ඇතිකරගනන 

පිරිස අනන්යි. ඒ වි්රක් ලනලමයි සමාජ 

ප්රේන බහු්රයකට මිනිසසු ඔළුව ඇතුලේ 

හදාගනන ලමනන ලම හීනමානය ලේතු 

ලවනවා.

අනිත අයට සාලේක්ෂව ්මන පහත 

කිය�ා හි්න එකටයි හීනමානය කියනලන. 

ඒක රූපලයන, ආර�ලකන නැත්ම 

දැනුලමන, උගතකලමන ඔය ඕන එකකින 

ලවනන පුළුවන. හැම මනුසසලයක්ලගම 

හිලත යමකිස හීනමානයක් තිලයනවා. 

හීනමානය මානසක ව්යාධියක් දක්වා දුර 

යන අවස්ාත තිලයනවා. බුදුන වහනලස 

පවා ලම හීනමානය ගැන නි්ර ලේශනා කර 

තිලයනවා.

“ලස�සස හීලනෝ හමසමීනි මාලනෝ” 

අනිත පුේග�යන අ්ර ්මා පහතලකාට 

සැ�කීම හීනමානය කිය�යි උනවහනලස 

ලේශනා කලේ.

ලකලනක්ලේ හිලත මුලිනම හීනමානය 

ඇති කරනලන ඔහුලේ පවුලේ අය කිේලවාත 

හරි. බහු්රයක් ලදමාපිය වැඩිහිටියන 

දරුවනව ඒ පවුල�ම දරුවන එක්ක 

නැත්ම වටපිටාලේ දරුලවෝ එක්ක 

සංසනදය කරනන යනවා.

“ඔයා කළුයි, ඔයාට ව්ා අක්කා 

�සසනයි, එහා ලගදර ෙමයා ඉලගනගනන 

දක්ෂයි. ඔයාට ්මයි බැරි.” පුංචි දරුවනට 

ලමෝ්යි, කැ්යි, ඔයාට බැහැ වලේ වචන 

කිේවහම එයා�ා ඒ ලේවේ ඇත් කිය�ා 

හි්නන ගනනවා. ඒ ඇතිලවන හීනමානය 

වයසත එක්කම පිළි�යක් වලේ දලු දානවා.

ලම ලකනා සමාජයට ගියගම එ්ැනිනුත 

ඔලුව කුරුවේ ලවනවා. ටිකක් ලකාට 

පිරිමි ෙමලයක්ව උදාහරලණට ගනනලකෝ. 

ලකාේල�ක් වුණාම උසට මහ්ට 

ඉනන ඕන කිය�ා සමාජ ම්යක් 

තිලයනවාලන. එ්ලකාට 

අර උස අඩු පිරිමි ෙමයට 

සමාජය ලකාටා, මිට්ටා 

වලේ වචන කියනන 

ගනනවා. ඒලකන අර 

පුේග�යා තුෙ තිේබ 

හීනමානය වැඩි ලවනවා. 

පැහැලයන අඩු අයට මහ් 

අයට වුණත ලවනලන ලම ලේම 

්මයි.

ලම වලේ වුණාම ඒ ලකනාට සමාජය 

ගැන අනාරක්ෂි්බවක් දැලනනවා. 

මිනිසසුනලගන ඈතලව�ා ඉනන බ�නවා.

්මනව අනිත අයත සංසනදය කර කර 

හිතින විඳවනවා. සමහරු මුළු ගැලහනවා. 

්මන යමකට නුසුදුසුයි කිය�ා හි්නවා. 

විශාදය, සමාජ �තිකාව, කාංසාව වලේ 

මානසක ල�් හැලදනවා. සමහරුනට 

ලපෞරුෂ ලවනසකම ඇතිලවනවා. 

හීනමානලේ ලම අන්යට යන අයව 

ලබාලහාම පහසුලවන අනිත අයලේ 

අ්ලකාළු කරගනන පුළුවන.

්මන ස් පහකට ලනාවටිනා බව හි්�ා 

සමාලජන පළිගනන බ�න ලකාටසකුත 

ඉනනවා. ්මනට නුසුදුසුයි කිය�ා හිල්න 

ලේවේ බල�න ගනන හදනවා. ම්කද එක 

පාරක් ආණඩුලේ ආය්නයක සභාපති 

ලකලනක් ්මනට “සර” කියනන කිය�ා 

දැනවීමක් අ�ව�ා තිේබා. ඒ ්නතුරට සුදුසු 

නැහැයි කිය�ා හි්ාලගන අනිත අය සර 

ලනාකියයි කියන හීනමානය නිසා ්මයි ඔහු 

ඒ ලේ කලේ.

්මනට යමක් සුදුසු නැහැයි කිය�ා 

හි්ේදි වැරදි පාරවලින ඒ ්ැනව�ට යනන 

හදන එකත හීනමානයක්. ඔෆිස එලක් යම 

්නතුරකට හරි මාරලගන ගනන ගිලයාත 

්මනට කවදාවත ඒ ්ැනට යනන බැහැ 

කිය�ා හි්න ලකලනක් ගැන හි්නනලකෝ. 

එ්ලකාට එයා වැරදි පාරකින හරි ඒ ්ැනට 

යනන හදනවා.

ඒ වි්රක් ලනලමයි හීනමානය තිලයන 

සමහරු තුෙ ආක්රමණ�ලී හැසරීම වලේම 

අධික ්රඟකාරීබවකුත තිලයනන පුළුවන. 

ඒ සමහරු අනුනව කපාලගන හරි උ්ට 

යනන බ�නවා.

අනික ලම අය නි්රම අයහපත ලේ 

ගැනම උපකේපනය කරනවා. “මම කළු 

නිසා මට පිරිමි ෙමලයක් ලහායාගනන 

බැරිලවයි, මම විභාගය ලේේ නිසා මලේ 

අනාගලතම විනාශ ලවයි.” ලම වලේ සතුවිලි 

සයදිවිනසාගැනීමක් දක්වා දුර යනනත 

පුළුවන. ලමාකද හීනමානය තිලයන සමහරු 

විලේචනව�ට ලබාලහාම සංලේදියි.

හීනමානයක් නැති මනුසසලයක් 

හදනලන ලකාලහාමද කියන එකයි වැදගතම 

කාරණාව. ඒක මුළු සමාජයටම පැවලරන 

වගකීමක්.

මුලිනම අපි රුලවන, ආර�කලයන, 

ජාතිලයන, ආගලමන, කුල�න මිනිසසු මනින 

එක න්ර කරනන ඕලන. සමානාතම්ාවය 

තිලයන සමාජයක හීනමානය පිරුණු මිනිසසු 

අඩුයි.

ඊෙඟට ලදමාපියන දරුවන එක්ක 

ක්ා කරේදී වචන ගැන පරිසසම 

ලවනන. O/L, A/L ලේේ වුණාය කිය�ා 

මිනිසසුනලේ දක්ෂ්ා නැතිලවනලන 

නැහැ. හැම මනුසසලයක්ටම ලමාකක්ම 

හරි දක්ෂ්ාවයක් තිලයනවා. ඒ පැත් 

ලහායාලගන එ්ැනින ඉසසරහට යන එකයි 

කරනන ඕලන. ඒ නිසා ලමෝ්යා, විභාග ලේේ 

වුණා මූලණ දැලි ගෑවා කිය�ා ල්ගා නටනන 

�ෑසති ලවනන එපා. 

නි්රම ්මන පහත කිය�ා හිල්න 

ලකලනක්ටයි ඊගාවට මම ක්ා කරනලන. 

ලම ල�ෝලක් උස මිනිසසු පහත මිනිසසු 

කිය�ා මිනිසසු ජාති නැහැ. හැලමෝම 

ඇට, ලේ, මසවලින හැදුනු මිනිසසු. 

හැලමෝටම වටිනාකමක් තිලයනවා. ඒ නිසා 

මුලිනම ්මනලේ වටිනාකම අඳුනලගන 

්මනට ආදලර කරනන. ඒ වලේම විෂ 

සහි් මිනිසසුනලගන ඈත ලවනන. ඔයා 

කැ්යි, ඔයාට සේලි නෑ වලේ ක්ා කියන 

ඍණාතමක මිනිසසුනලගන අයින ලව�ා 

ධනාතමක ලේ ක්ා කරන මිනිසසුනව ආශ්රය 

කරනන.

්මන ගැන විේවාසයක් ඇති 

කරගනන. විභාගයක් ලේේ වුණත ලවනත 

කුස�්ාවලින උ්ට යනන. මහ් ලකලනක් 

නම කෑම එලහම ටිකක් පා�නය කර�ා ඇඟ 

හදාගනන.

අඩුපාඩුත එක්ක ඉපදි�ා සාර්කතවය 

ෙඟා කරගතතු මිනිසසු ඕන්රම ලම 

ල�ෝලක් ඉනනවා. එලහම මිනිසසුනලේ ක්ා 

කියව�ා ්මන ගැනත ආතමවිේවාසයක් 

ඇති කරගනන.

ඉනදිකො ප්ර�ොනදු 
මශ�ෝඋ්පශද�කො
සෙමොජ වි�ො ග්රනථ කතුවර

• ශසෙේවනදි ශහට්ටිආරච්චි

‘මට සෙේ 
කියලො ක්ො 

කරන�’
රජශේ 

නිලධොරශයක් 
දැනවීමක් 

ගහලො 

ශම ප්රේ� නිසෙො 
මශේ මිතුරො ඔහුශේ 
වෘත�ය ්පවො �්ර 

කළො. ඒත ශම කොන්ොව 
ලිපියක් ලියලො සියදිවි 

�සෙොශග� ති�ණො
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අත්�ොයක 
එම. ශේරත

r;a;rka ÿfõ

එදා මට තිබුලණ ප්ර්ම ශාස්ර විභාගයට නියමි් 

උමංදාලේ පා්මක්. උමංදාලේ එක් ්ැනක තිලයනවා 

කාන්ාවකලේ නුවණ විභාග වන ක්ාවක්. ඒක 

පා්මක් විග්රහ කරනවට ව්ා ලහාඳින කරනන මම 

හි්ාගත්ා. අලේ දරුවනට විෂය නිරලේශයම ඔලුවට 

ලදනවට ව්ා පා්ම ඇතුලේ ජීවි්ය කිය�ා ලදන එක 

ලහාඳයි කිය�ා මට හිතුණා. උමංදාලේ එක ්ැනක තිලයනවා 

මලහෞෂධලේ නුවණ පරීක්ෂා කරන ක්ාවක්. ඇත්ටම 

කියනවා නම නුවණ නැති එක ගැන ක්ාවක්. දවසක් 

මලහෞෂධ කුමාරයා නඩු විසඳමින යන ්ැනට එනවා 

කා�ලගෝ� කිය�ා ලකාට පුේග�ලයක්. ඒ පිටිපසලසන එනවා 

රූමත ගෑනු ෙමලයකුයි ඊටම ගැෙලපන රූමත ්රුණ 

පුේග�ලයකුයි. නඩු අහන ශා�ාලේ ඉනන අය ලම ලදනනව 

කුමරු හමුවට පමුණුවනවා. කා�ලගෝ� කියනවා ලම ගෑනු 

ෙමයා මලේ කිය�ා. ගෑනු ෙමයා කියනවා මං ලමයාලේ 

ලනලවයි ලමයාලේ කිය�ා. �සසන ලකාේ�ත කියනවා ලම 

මලේ බිරිඳ, ලම ලකාට කැ් මිනිහා කවුද කිය�ාවත අපි 

දනලන නැහැ කිය�ා.

මලහෞෂධ කුමාරයා අහනවා තුනලදනාම කැමතිද මං 

ලමක විසඳ�ා ලදනවට කිය�ා. තුනලදනාම කැමැත් 

පෙකරනවා. ඊටපසලස තුනලදනාව ලවන කරනවා. 

ලවනකර�ා කා�ලගෝ�ව කැඳවනවා. ලියනලනෝ ඉඳලගන 

සාක්ෂි ටික පුසලකාෙව� ලියනවා.

“ම�ොකක්ද ත�නමගේ න�?”
“කොලම�ෝල.”
“ත�නමගේ බිරිඳමගේ න�?”
“දිකතල.”
“දිකතලමගේ අම�මගේ තොතතමගේ නම?”
කා�ලගෝ� ඒ සයේ�ම දනන හිනදා දික්්�ලේ ල්ාරතුරු 

සයේ� කියනවා. ඊෙඟට ලගනවනවා දිේපිටිගම.

“තමුනමගේ න�?”
“දිප්පිටියො.”
“තමුනමගේ භොරයොවමගේ න�?”
දික්්�යි දිේපිටියයි හමබවුලණ ගඟ මැදදිලන. ඉතින 

උස ගැෙපුණාට, ලපනුම �සසන වුණාට දිේපිටියට ඇලේ 

නම අහගනන බැරිලව�ා. දිේපිටියා ඇලේ නම ලවනුවට 

ලබාරු නමක් කියනවා. 

ඊෙඟට දික්්� ලගනවනවා. කුමරයා ඇලේ නම අහනවා. 

දික්්�. එ්ලකාට සැමියලේ නම? ගඟ මැදදි හමබලවච්ච 

පලියට, උස ලපනුම ගැෙපුණාට ඔහුලේ නම අහගනන 

බැරි වුණා. ඇය ලබාරු නමක් කියනවා. කුමාරයා ඇලේ 

අමමා ්ාත්ලේ නම, ඉනලන ලකාලහද ඔක්ලකාම අහනවා. 

දැන තුනලදනාලේ සාක්ෂි අවසන. ලකාෙ ටික ජූරි සභාවට 

ලදනවා. ජූරි සභාව තීරණය කරනවා ලම ලියැවිලි අනුව 

නම කා�ලගෝ�ලේ ප්රකාශත දික්්�ලේ ප්රකාශත සමාන 

බව. මලහෞෂධ කුමාරයා ගැටලුව විසඳ�ා ලදනවා වි්රයි. 

කා�ලගෝ�යි දික්්�යි බනද�ා ලදනන හදනලන නැහැ. ඒ 

අයට නිදහලස ඒ ගැන හි්නන ඇර�ා කුමාරයා කැමැත්ක් 

කරගනන කිය�ා නිදහස ලදනවා. ක්ාව කිය�ා නැ්ත 

සේධලවනලන දික්්� දිේපිටියා එක්ක යාම හා කා�ලගෝ� 

අ්රමං වීම වි්රයි. දැන කා�ලගෝ�යි දික්්�යි නෑගම 

යනන ගඟක් ෙඟට ආවමලන දික්්�ලේ හා කා�ලගෝ�ලේ 

උදේවට දිේපිටියා මැදිවුලණ. දිේපිටියා දික්්�ට ලරේමය 

ප්රකාශ කලර ග�ායන ගංගාවක ඉඳලගනයි. ඒ ලදනනලේ 

ලරේමයට සාක්ෂියට හිටිලේ මාළුලවායි කුරුේල�ායි වි්රයි. 

ගඟ කියනලන ස්ාවර ්ැනක් ලනලවයි. ලමක හරියට 

‘මිස ලකෝේවලින’ ඇතිවන ්ාවකාලික ලරේම සමබනධයක් 

වලගයි. ලදනනම ලදනනලේ ගැන ලමල�ෝ ලදයක් දනලන 

නැහැ. ඒලකන ලබාලහෝවිට අනා් ලවනලන ගෑනු ෙමයා. පිට 

ඔලේට රැවටිච්ච ලම ලදනනලගම ජීවි්ව� ලකෙවර ගැන 

කියනන අමාරුයි. දික්්�ට කා�ලගෝ� ලනාගැෙලපනවා 

වලේම දික්්�යි දිේපිටියයි ගැෙලපනලනත නැහැ. ඉතින 

ඔනන ඔලහාම ලම ක්ාව කිය�ා මං කිේවා විලේෂලයන 

දුව�ට ඔබ කවුරුහරි එක්ක යාළුලවනවා නම එයා ගැන 

ලහායනන. ලගවේ ලකාලහද, ලිපිනය ලමාකක්ද, ග්රාමලසවක 

සහතිකය ලේනන කියනන, කු�ය ලමාකක්ද, ්රුණයාට 

සවයං තීරණය ගනන අමමා බ�ය දී�ා තිලයනවද? කලින 

ලපමවතියලගන �බාගත් චරි් සහතිකයක් එලහම කිය�ා 

ෙමුන හිනසසවමින.

කා�ය ලගවි�ා ගියා. ටික දවසකට පසලස මට දුලවක් 

මුණගැහුනා. ඒ මලේ පංතිලේ හිටපු දුලවක්. ගම පෝ 

මාවනැේ�. එයා මට කිේවා, “සර මටත හිටියා ඔය වලේම 

ලපමවල්ක්. එයා මට ලගදරින එළියට බැහැ�ා එනන කිය�ා 

කිේවත එදා සර කියපු ක්ාව හිනදා මං එකඟ වුලණ නැහැ. 

මලේ හි් දිනාගනන මට ඇඳුම පැෙඳුම පවා අරන දුනනා. 

මට ඕලන වුලණ විවාහයක්. ලරේම කර කර ඉනන ලනලවයි. 

ඒත විවාහය ගැන කියනලකාට එයා මග හරිනවා. ලදමාපියන 

එක්කරලගන එනන කිේවට ඒක කලේ නැහැ. ඇත්ටම 

සර ඒ ලකාේ�ා �සසනයි. අපි ලදනනලේ උසත එක වලේ. 

ඒත සර කිේවලන දික්්� දිේපිටියා එකතුලවනන ඇති. ඒත 

ඒ සමබනධය ලකාච්චර දිගට යයිද කිය�ා දනලන නැහැ 

කිය�ා. 

මට සර එයා ක්ා කරනලකාට මම ටිකක් වැදගත 

ලේවේ ගැන කියනන ගත්ා. ඒවට එයාලේ කිස ප්රතිචාරයක් 

නැහැ. මම ආගම ගැන ක්ා කරනලකාට එයා කිේලේ 

ආගම කියනලන නාකිනට අයිති ලදයක්, ඒක අපට වැ්ක් 

නැහැ. ලදමේපියනට ස�කන එක ගැනත එයා කිේලේ ලවන 

ක්ාවක්. අපිව හදන එක එයා�ලග වගකීමක්. අපි ඉපදුලණ 

අලේ කැමැත්ට ලනලවයි එයා�ලග ආශාවට. ඉතින අපි ඒ 

අයට වඳින පුදන එක ලමෝ්කමක් කිය�යි එයා ්රක කලර. 

ලදයියලන ලම මිනිහා එක්ක ගිහිේ�ා මට අමමා ්ාත්ට 

ස�කනන බැරිලවයි. ලමාකද සර මං හි්නලන සර කියන 

විදියටලන. දුලවක් කියනලන අමමා ්ාත්ලේ ‘ලනාවරදින 

ඉනෂුවරනස එක.’ ඉතින ලම මිනිහා එක්ක ගිලයාත ජීවි්යක් 

නැහැලන. ලම මනුසසයා නි්රම ක්ා කලර සලත එකතුව 

ලනලවයි කලේ එකතුව ගැන. නි්රම මට එේලේ ‘ලසක්ස’ 

පිනතූර. මම ඒවට ප්රතිචාර ලනාලදනවිට මට දැනුලණ 

එයාලේ කැමැත් ටික ටික අඩුලේලගන එන හැටි. මම 

දවසක් කිේවා සර ලබාරුවට අලේ අමම�ා මට විවාහයක් 

කර�ා ලදනන යනවා කිය�ා. එයා එකපාරටම ඇහුවා කවුද 

ඒ අවාසනාවන්යා කිය�ා. මට ලතරුණා ලම මිනිහා එක්ක 

දීග ගිලයාත මට ලවනලන මැරි මැරී ඉපලදනන. ඉතින සර 

මං තිරණයක් ගත්ා ඒක නවත්නන. එයා මට දුනන 

ලසරම ඇඳුම ටික මම ලහාඳට ලහෝද�ා මැද�ා පාරස�යක් 

හැදුවා. ඊටපසලස ඒ ලරදි ටික ඇතුෙට වතුර ලනායන විදියට 

ඉටිලකාෙවලින එතුවා. ලගදර ටේ එකට ඇඳුම පාරස�ය 

දා�ා බැලුවා වතුර යනවද ඒක ඇතුෙට කිය�ා. ඊටපසලස සර 

මම ඒ ඇඳුම පාරස�ය මා ඔයට අ්හැරයා. ඒක පා ලවවී 

පහ�ට යන විදිය බ�ාලගන හිටියා. නනනාඳුනන කවුරුහරි 

ලකලනක් ඒ ඇඳුම පාරස�ය ගනන ඇති. ඉතින මට ජීවි්ය 

ගැන කෙකිරුණා. ඒත මම ගඟට පැනලන නැහැ. මම ගඟට 

දැමලම එයාලේ ලබාරු ආදරය රැඳුන ලභෞතික ලේවේ ටික 

වි්රයි.” එදා මට එලහම කිේව දුව අද විදුහේපතිනියක්. මම 

අදත ලකාෙඹ යනලකාට ලම ගංගාව උඩින යනවා. එදා ඒ දුව 

දැමම ඇඳුම පාරස�ය ්ෑගි �ැබිච්ච ලකලනක් සමහරවිට 

‘ධරණී’ පත්රය බැලුලවාත ලම ක්ාව ම්ක් ලවනන 

පුළුවන.

ඉතින දුලේ මං දූ�ට කියනලන ලරේම සමබනධයක් 

කියනලන පුේග�යන ලදනලනක්ලේ එකතුවක් ලනලවයි. 

ඒක පවුේ ලදකක, ගම ලදකක එකතුවක්. ලදනලනක් විවාහ 

වනවිට අලුත නෑදෑ සමූහයකුත එකතු ලවනවා. අද ලගා්ක් 

අය හි්නවා අපිට අපි ලදනනා හිටිලයාත ඇති කිය�ා. 

නෑ දුලේ. සංහ� අවුරුේද එනලකාට යනන ලදනනටම 

ගමක් තිලයනන ඕන. බ�නන යනන ලදපැතල්ම නෑලයෝ 

ඉනන ඕන. මඟු�ක් කියනලන පරමපරා ලදකක එකතුවක්. 

හුලදක�ා ලව�ා ජීවතලවනන අපට බැහැ. විවාහය කියනලන 

ලිංගිකතවය හා බැඳුනු ගනුලදනුවක්  වි්රක් ලනලමයි කියන 

එක දූ�ාත පු්ා�ත හැලමෝම වටහාගනන ඕන. ලිංගිකතවය 

කියන එක පුලත, දුලේ බේල�ාත කුකුලොත අපට ව්ා 

දිගු කා�යක් රස විඳිනවා. ඒත ලකෝ උනට ජීවි්යක්? 

පැවැතමක්? කැපකිරීමක්? ඒ නිසා විවාහය කියනලන 

පුේග�යන ලදලදලනකුට එහා ගිය මහා මානව ක්රියාවලියක් 

බව මලේ දූ�ා පු්ා�ා අඳුරාගනන ඕන.

මම 
ඒ මිනිහශේ 
ශබොරු 
ආදශේ 
්පොේසෙේ 
කරලො 
මො ඔයට 
ගිහින 
දැමමො

සිංහල අවුරුදද 
එ�ශකොට යන� 
ශදන�ටම ගමක් 

තිශයන� ඕ�. බලන� 
යන� ශද්පැතශ්ම 
�ෑශයෝ ඉන� ඕ�. 
මඟුලක් කියනශන 
්පරම්පරො ශදකක 

එකතුවක්. හුශදකලො 
ශවලො ශදනශ�කුට 
ජීවතශවන� අ්පට 

බැහැ
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ඒ 

කාලේ අලේ අත්�ා මුත්�ා ලගදරට ඕන කරපු 

ආහාරපානවලින වැඩිහරියක් සපයාගතලත 

ලේලනන, කු�ලරන නැතනම ලගවතල්න. 

ලකාලහාමටත රජ කාලේ ඉඳ�ම අලේ ඉතිහාසය ලියැවි�ා 

තිලයනලන වවාලගන කාපු ජාතියක් විදියට. ඒකලන අර 

ගී්ලයනුත කියනලන ‘අපි වව�යි අපි කෑලේ උත්ම 

රජාලගාේ� වලේ’ කිය�ා. ඒ කාලේ කු�ලරන වී ටික 

�ැබුණ නිසා ලගදර වී බිසස හැමලව�ාලවම පිරි�ා 

තිබුණා. ලේලනන අ�, බ්�, ම�ලඤාක්කා ටික �ැලබේදී 

ලගවතල්න හිඟුර�, රටා�, කිරිඅ�, කුකු�� සහ බ්� 

ටික �ැබුණා. වදනිකව අව� ලවන එෙවලු ටිකයි, 

ලබලහත වරග ටිකයි වුණත සපයාගතලත ලගවතල්න. 

ඒ කාලේ අලේ පැරැනනනට අද උදවියට වලේ �න 

පාන ලගදර ලදාරක්ට ආලේ නෑ. ඒ ලවනුවට කුරක්කන 

ලරාටියක්, ්�පයක්, පිට්ටුවක් හදාලගන ්මයි ඒ උනද�ා 

කෑලේ . නමුත අවාසනාවකට වලේ අද ඉනන ලගා්ක් 

ලදලනක් පයට පෑගුණත ආහාරයට ගනන සුදුසු ලේවේ 

වලේම ලබලහ්ට ගනන සුදුසු ඖෂධත අඳුරනලන නෑ.

අනන එලහම අයට ලම ක්ාව විලේෂයි. මාරතු 

19 වැනිදා උලේ නවයට ලකාෙඹ ලබෞේධ සමලම�න 

ශ්රවණාගාරයට එනන පුළුවන නම ඒ ගැන ලනාදනන 

කාරණා ලගා්ක් එදාට දැන කියාගනන පුළුවන.

ලබෞේධ සමලම�ලේ ප්රධානතවලයන එදිනට 

පැවැතලවන ලේ�ය ආහාර ප්රවරධන වැ්සටහන ගැන 

එහි සමබනධීකරණ වවද්ය ලක්.එස.දහනායක මහ්ා 

කිේලේ ලමලහම ක්ාවක්.

“අද ලවනලකාට රලට් ආර�ක ගැටලු තිලයනවා 

කිය�ා අමුතුලවන කියනන අව� නෑලන. ඒ නිසා ඖෂධ 

ගැටලුවක් ඇතිලව�ා තිලයනවා. ඒ වලේම ල�්ලරෝග 

ඉහෙ ගිහිේ�ා තිලයනවා.

සමහරු ඉනලන එදාලේ�වත පිරිමහගනන අමාරු 

්තතලවක. එ්ලකාට එලහම අයට ලබලහත ලේත ටික 

සපයාගනන එක ලකාලහාමටත අමාරු ලදයක්.

හැබැයි ලගා්ක් අයට ලනාලපනුණාට ලමකට අපි ෙඟම 

ලහාඳ විසඳුමක් තිලයනවා. ඒ ්මයි ලේ�ය ආහාර ටිකයි, 

ලබලහත පැෙෑටි ටිකයි ආරක්ෂා කරගනන එක.

අනන ඒ නිසායි ලම විදියට ලේ�ය ආහාර ප්රවරධන 

වැ්සටහනක් ආරමභ කරනන අපි තීරණය කලේ.”

ලම වැ්සටහනට ආයුරලේද වවද්යවරුනලේ ලමනම 

බටහිර වවද්යවරුනලේද සහාය �ැලබන බවකුයි ඔහු 

කියාසටිලේ. ඊට අම්රව නාගරික කාන්ාවට ලේ�ය 

ආහාර සහ ඖෂධ ගැන නිස අවලබෝධයක් �බාදීමටත 

කටයුතු කරන බව ඔහු කියාසටියා.

“අද ඉනන ලගා්ක් කාන්ාලවෝ පයට පෑගුණත 

ප�ා වරගයක්, ලබලහත පැෙැටියක් අඳුරනලන නෑ. 

උදාහරණයක් විදියට පැණිල්ෝර, ලපතිල්ෝර, ලකෝේප 

ලකාෙ වලේ ප�ා වරගයක් අඳුරනලන නැති ගතෘහිණියන 

්ාමත අපි අ්ලර ඉනනවා. කටු අ�, කහට අ� වලේ අ� 

වරග ආහාරයට ගනනවද කිය�වත සමහරු දනලන නෑ. 

්වත සමහරු අහ�ා තිබුණට අඳුරනලන නෑ. එෙවලු, 

ප�තුරුව� ්තතවයත ඕකම ්මයි.

ඒ නිසා එදාට සහභාගී ලවන අයට ලේ�ය ආහාර 

වරග ගැන විලේෂ අඳුනවාදීමක් කර�ා ඒවා ආහාරයට 

සහ ලබලහ්ට ගනන ආකාරය ගැන අවලබෝධයක් �බ�ා 

ලදනන අපි කටයුතු කරනවා.

ඊෙඟට ලම ආහාරවලින විවිධ ආහාර නිෂේපාදන කර�ා 

ඒවට ලවෙඳලපාෙක් නිරමාණය කරගනලන ලකාලහාමද 

කිය�ත පැහැදිලි කරනවා.

උදාහරණයක් විදියට අදටත සමහර සංචාරකලයෝ ඒ 

අයලේ ශරීරව� විෂහරණය කරගනන අපිව ලහායාලගන 

එනවා. ඒලකන පැහැදිලි ලවන එක ලදයක් ්මයි අලේ 

ලේ�ය ඖෂධ මීට ව්ා දියුණු කලොත ඒ හරහා අපිට 

හි්නවටත ව්ා විලේශ විනිමයක් උපයනන පුළුවන කියන 

එක.

නමුත ඒ ලමාන ලේ කරනනත කලින අපි අලේ ලේවේ 

දැන හඳුනලගන ඉනන අව�යි. අනන ඒ නිසා මම අලේ 

ලේ�ය ලේ අගය කරනන කැමති, දැන අඳුනගනන කැමති 

හැලමෝටම ආරාධනා කරනවා මාරතු 19 උලේ නවයට 

ලකාෙඹ ්රුණ සංගමයට එනන කිය�ා.”

igyk - fÊ'ta'iS' Ydka; l=udr

ld,h f.ú hEu wmg md,kh l< 
fkdyelsh' jhia.; ùu md,kh 
l< fkdyelsh'
jhia.;jk ldka;djka ;u 
rEm,djkHh
ms<sn|j ie,ls,a,la fkdolaj;s' 
is; yd .; 
mSvdjg 
m;alrk .eg¿ 
rdYShls" 
ldka;djkaf.a 
;rndrelu" 
iu /,s jeàu" 
wjmeye 
.ekaùu" 
weiahg 
l¿ùu" l=re,E 
we;s ùu jeks 
isÿùï 
lsysmhls' 
fuu 
.eg¿j,g ksis 
úi÷ula f,i 
f,dal fi!LHh 
ixúOdkh ms,s.;a Ök lgq 
ffjoHh l%ufha furg m%ùKu 
ffjoHjrhl= jk l¿fndaú, Ök 
lgq ffjoH idhkfha wOHlaI 
m%idoa foaYm%sh uy;d iu. 
idlÉPdjg iyNd.S úh' 

ffjoH;=uks" 

ldka;djka uqyqK 
fok ;rndrelug m%;sldr 
;sfío@
ienúkau Tõ" ldka;djka 

uqyqKfok 
;rndrelu" iu 
wjmeye .ekaùu
we;=¿ .eg¿ 
rdYShlg úi÷ula 
f,i Ök lgq ffjoH 
l%ufhka ksÜgdjg 
iqj l< yelsh'
;rndre lug .eg¿ 
rdYShla bjy,afõ' 
md,khla ke;=j 
wdydr .ekSu jHdhdu 
fkdlsÍu" u;aøjH 
Ndú;h ldka;djka 
uqyqK fok w;aj, 
l,jdj, uiamsvq 
t,a, jeàu" uqyqfKa 

l=re,E we;sùu" mshhqre úYd, 
ùfuka YÍrh wj,iaik ùu jeks 
.eg¿j,g ksis úi÷ï Öklgq 
ffjoH l%ufhka isÿ lrhs" tuÕska 
ta ta frda.j,g ks, ia:dk 
Woa§mkh lsÍug bf,lafg%dksla 
úoaHq;a W;af;ack hka;% fhdod 

(kneedle) ks, ia:dk Woa§mkhla 
isÿ lrhs" ks, ia:dk WoaoSmkh 
lsÍu úoaHq;a hka;% Ndú;fhka 
id¾:l m%;sM, ,nd.; yelsh' 
meyem;a isyska isrerla ,ndfohs'
iqkaor hqj;shlg meyem;a nj 
,nd.kak yelshdjla ;sfhkjdo@
;re‚hla" ìß|la" meyem;a 
ksle,,a iqkaor iula wfmalaId 
lrkjd" tfy;a iu wjmeye 
.ekaùu isÿfjkjd' fya;= idOl 
jYfhka ysret<sh jeàu" ¥ú,s 
ne£u u;aøjHh Ndú;h" 
fkd.e,fmk wdf,am Ndú; lsÍu 
wd§ lreKq uq,afjkjd'
iu meyem;a lsÍug wjYHh 
ia:dk WoaoSmkh lrñka id¾:l 
m%;sM, ,nd fokjd'

ffjoHdpd¾h;=uks Ök lgq ffjoH 
l%ufhka(ACUPUNCTURE) 
iqjl< yels fjk;a frda.dndO 
fudkjdo@
ykaÈm;a fõokdj" Wi 
fkdhEu" wêl ;rndrej" 
l=re,E ,m le<e,a" wl,g yu 
/,s jeàu" fmd;= lnr" iqÿ 

lnr" mSki" 
weÿu" kyr 
.eg.eiSu" 
wl,g 
ysiflia jeàu" 
wd;rhsàia" 
,sx.sl ÿn,;d" 
iakdhq wdndO" 
u;aøjH 
weíneys jQjka 
uqojd .ekSu jeks frda. ,laIK

ffjoH m%idoa foaYm%sh
wOHlaI"
l¿fndaú, Öklgq ffjoH idhkh"
fkd'144" ÿgq.euqKq mdr" l¿fndaú,'

071 42 99 777 l¿fndaú, Ök lgq ffjoH idhkfha wOHlaIl

ffjoH m%idoa foaYm%sh

iqkaor j;lg kSfrda.s Ôú;hlg

l¿fndaú, Öklgq ffjoH idhkh meje;afjk fõ,djka'
i÷od isg isl=rdod Wfoa 7'00 isg iji 6'00 olajd
fikiqrdod m'j 1'00 isg 6'00 olajd
udf.a ÿrl:k wxlh 071- 4 299 777
fjí( www.kalubowilaacupuncture.lk
Bfï,a( info@kalubowilaacupunture.com

Ök lgq ffjoH m%;sldr

බ්ඩගිනශ� 
මැශරන� ශවයි කියලො 
බයක් තිශය�වො�ම
මොේතු 19 ඔබත එන�

;rÕ úNd.hka ys ^kS;s m%fõYh" mßmd,k úNd." 
Wiia ;rÕ úNd.''& by< idud¾:hla ,nd.; hq;=  

IQ  ^nqoaê mÍlaIK .‚; .eg¿& iy bx.%Sis NdId 
^Grammar/Spoken& Ndú;h ms<sn| mq¿,a 

oekqula Tng ,nd.ekSug wjYH kï uq, isg b;du;a 
ir,j ufkdaúoHd;aul b.ekaùï rgdjla ;=<ska w;s 

id¾:l mdGud,d fufyhjk úYaj úoHd,
isiqka fofofkl= Tn yd iïnkaO lr.; yel'

;rÕ úNd. i|yd fmkS isák Tn i|yd'''

iSñ; msßila muKla  n`ojd .kakd w;r ;ks ;ks 
jYfhkao b.ekaùï lghq;= lrkq ,efí'

R.N. l=udrR.N. l=udrR.N. l=udr (IQ)
071 519 52 36

K.A.m%nqoaêlK.A.m%nqoaêlK.A.m%nqoaêl (English)

074 227 17 39

Individual

Classes

ෛව� 
ශක්. එස. 
දහ�ොයක

සමබනධීකාරක

'සේ සුවඳයි

ලහෙ දිවියයි'

 ප්රාලේ�ය 

ආහාර 

ප්රවරධන ජාතික 

වැ්සටහන



8 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

මාධ්යලේදී

තිලක් ශස�ොසිංහ

“ශමො� පිසසුද? 
ඕක අපි ශදන�ො 

අ්ශේ ශ�ොශහොඳ 
ශ�ෝක්කොඩුකම 

ඇති කරන� අශප 
ඉරසියොකොරශයක් 

ශගෝපු ක්ොවක් බව 
ඔයොට ශතරුමගන� 

බැරද?”

ශමය හැත්ෑව දශකලේ මු� 

භාගලේ ගමපහ දිස�ක්කලේ 

ඓතිහාසක පුදබිමක් ආ�් 

ගමමානයක සදුවූ ක්ාවකි. එම ගලම 

‘මැමබර මහත්යා’ යනුලවන ගමමුන 

විසන හඳුනවන �ද ප්ර�වරලයකු සටිලේය. 

එවක පැවති ගමසභාලේ ස�ක �රයක් 

ලහාබවන �ද නිසා ඒ නමින හඳුනවනු �ැබූ 

ඔහු ජීවලනෝපාය සඳහා සේ�ර ව්යාපාරයක් 

පවතවාලගන ගිලේය. ඔහුලේ බිරිඳ 

ගුරුවරියක වූ අ්ර දියණිවරු තිලදලනක් 

සටියහ.

දිනප්ා ලපරවරු හ්ට පමණ විවතෘ් 

වන මැමබර මහත්යාලේ ලවෙඳසැ� 

රා� හ්ට පමණ වැසීම සාමාන්ය සරි්ය. 

ඒ අ්රතුර දිවා ආහාරය සඳහා පසවරු 

එකට පමණ නිවසට පැමිලණන ඔහු නැව් 

කලඩ්ට යනලන පසවරු හ්රට පමණය. 

ඒ අ්රතුර ගමබද මගල්ාට වැඩිපුර 

ගැමියන දක්නට ලනා�ැ�මද ඊට ලේතු 

වනනට ඇ්.

ඔය අ්ලර සතියකට හමාරකට වරක් 

මැමබර මහත්යාලේ ක්ය පිටුපස ලපාේ 

රුේපාව දිලේ පැමිණ වටපිට බ�ා පසුපස 

ලදාරින ක්යට රිංගන ්රුණ ගැහැනියක් 

ඉ්ා අහමලබන ගැමියනලේ ලන් ගැටුණි. 

ඒ ඔහු දිවා ආහාරය සඳහා නිවසට යනනට 

ක්ලේ ඉදිරිපස ලදාරවේ වසා දැමූ පසුවය. 

ඊට පැය බාගයකට පමණ පසුව නැව්ත 

පිටුපස ලදාරටුලවන පිටවන ගැහැනිය ලපාේ 

රුේපාව දිලේ ලහෝ ක්ය ඉදිරිපිට ඇති 

ගුරුපාර දිලේ ලේගවත ගමනින යුතුව 

ගලමන පිටව යනනීය. ගමමුනලේ ලපාදු 

ම්ය වූලේ ඇය යාබද ගමක පදිංචියට 

පැමිණි පිටගමකාරියක විය හැකි බවයි. 

ලකලස ලහෝ ඒ ආගනතුක කාන්ාවලේ 

පැමිණීලමන මාස ගණනකට පසු 

්ම සැමියා පිළිබඳ ලමම අතිශය 

අප්රසනනජනක පුව් මැමබර 

මහත්යාලේ බිරිඳලේද සවන වැකිණි. 

එලහත එම ආගනතුක ගැහැනියලේ 

පැමිණීම අලේක්ෂාලවන ක්ය ආසනනලේ 

සැඟවී බ�ා හිඳීමටද ඇයට ලනාපුළුවන. 

බ�ා හිඳ අ්ටම අේ�ාලගන පහරදීමද 

ගුරු ලගෞරවයට ලනාගැෙලපන ක්රියාවක් 

බව මැමබර මහත්යාලේ බිරිඳ දැන 

සටියාය.

නමුත ඒ වනවිට මුළු ගමමානය පුරාම 

කනින ලකානින ලම ක්ාව පැතිර යනනට 

වූ නිසා ්ම සැමියාලගන ඒ ගැන අසා 

ලනාසටීමද එම ගුරු බිරිඳට ලනාහැකි විය.

“ම�ොන පිසසු්ද? ඕක අපි ම්දනනො 
අතමර මනොමහොඳ මනෝකකො�කම ඇති 
කරනන අමප් ඉරිසියොකොරමයක ම�ොතපු 
කතොවක බව ඔයොට මතරුම�නන බැරි්ද?” 
ඒ සමබනධලයන විමසූ කෙ බිරිඳට මැමබර 

මහත්යා සැමවිලටකම දුනලන එබඳු 

පිළිතුරකි.

එලහත ගිනනක් නැතිව දුමක් නගිනලන 

නැහැයි කීවාක් ලමන ලමම පුවලතද 

කිනම ලහෝ සත්යක් ඇ්ැයි මැමබර 

මහත්යාලේ බිරිඳ ස්නනට වූවාය. ඒ 

අනුව ්මනලේ ලගදරලදාර ලසම පාසලේ 

කටයුතුද ලකලමන අ්ා� කරගත ඇය 

ලකලමන සතින ලසම කයිනද ඔතප� විය.

්ම සැමියා සමබනධ එම පුවලත 

සත්ාසත්්ාව අකුරටම දැනග් හැකි 

ක්රමයක් පිළිබඳව ඇයට  දැනග් හැකි 

වූලේ ඔය අ්ලරය. ඒ සඳහා එක්්රා 

කාන්ාවක් ආරූඪලයන ශාස්ර කියන 

ස්ානයක් පිළිබඳව ල්ාරතුරු ලහළි කෙ 

ඇලේ හි්වත අසේවැස කාන්ාවක කීලේ 

එම ස්ානයට ලගාස බු�ත හුරුේ�ක් මැද 

්ැබූ ප�රක් පිදීලමන ්ම පවු�ට සදුව 

ඇති සංසේධිය ඒ ආරූඪලයන පැවලසන 

ශාස්රය මගින සහසුේලදනම දැනග් හැකි 

බවකි. 

“්දැන ඔය ්දරුවො ඉනමන මබොමහො� 
මලොකු හිත අ�ොරුවකින මන්ද? ඒ වමගේ� 
ඇඟ ඇතුමේ එක මලඩක මනමවයි මලඩ 
හත අටක� තිමයනවො වමගේ ්දැමනනවො 
මන්ද?” �ැමබර �හතතයොමගේ බිරිඳ 
ඉදිරිමේදී ආ�ඪයට පත ශොසත්රකොරිය 
එකවර� ඇසුවොය. එමහත ඊට “ඔව” 
මිස “නෑ” කීමට ලනාහැකි ්තතවයක් 

ලනාමැති බව මැමබර මහත්යාලේ බිරිඳට 

වැටහිණ.

“මමක උඹලමගේ පවුල විනොශ 
කරනන හතුමරක කටින විනයක ්දරුවො. 
මවන එකක තියො උඹලොමගේ පවුල කඩො 
ඉහිරුවනන ඔනන ්දැන ඒ හතුරො �ො�ම 
පිේලියකුත එවලො. උඹ ්දනනව්ද ්දරුවො 
�ො�ම පිේලියක කියනමන ම�ොකක්ද 
කියලො?” එම ශාස්රකාරිය ආරූඪලයන 

පවසමින සටි ශාස්රය අවසානලේ ඇසූ 

පැනලයන මැමබර මහත්යාලේ බිරිඳ 

තුෂේනිම�් වූවාය.

“�ො�ම පිේලියක කියනමන ්දරුවො �ෑනු 
�නුසසමයක වමගේ ්දකින ්දකින අයට මප්න 
�ෑනු �පයක. ඒත ඒක �නතර බලමයන 
ජීවම කරන කටුසමසක, මබෝදිලිම�න 
වමගේ සමතක. ඒ ජීවමම බලමයන ්දකින 
්දකින මකනොට ඒ කටුසසො මපනමන �ෑනු 
�පයක වමගේ. ඇයි ්දරුවො එමහ� මද්කුත 
මවලො තිමයනව්ද?” එම විස්රලයන පසු 

ශාස ්රකාරිය ඇසූ පැනයට පිළිතුරු ලනාදී 

හිඳීමට ලනාහැකි වූ මැමබර මහත්යාලේ 

බිරිඳ පසුගියදා ්මනට අසනනට �ැබුණු 

්ම සැමියා පිළිබඳ පුව් ලනාව�හා ලහළි 

කොය. එවිට ඇය කීලේ ඉ්ා ඉක්මනින ඒ 

ලකාඩිවිනය කපා ඉවත ලනාකෙලහාත ඉ්ා 

ලකටි කා�යක් තුෙ එම පවු� මුළුමනින 

නැසී වැනසී යන බවකි.

එසැනින මැමබර මහත්යාලේ බිරිඳ 

තුෙ තිබූ කායික, මානසක ලරෝග අරබුද 

මුළුමනින දුරුව ගිය අ්ර, පසුව ඇය 

්මන ශාස්රකාරියලේ ආරූඪලයන අසා 

දැනගත ලදය ්ම සැමියා සමඟද කීවාය. 

ඉනපසුද ්ම බිරිඳ අසනනට ගිය ශාස්රලේ 

විසමයජනක බව ක්යට පැමිලණන 

සෑම අලයකු සමඟම පැවසීමටද මැමබර 

මහත්යා පුරුදු විය. ඒ ්ම නිලදාස බව 

කියා පෑමටය.

ලම අ්ර ඒ ගලම සතිලපාෙක් 

පැවැතලවන දිනයක ක්පිලේ ගැමියන 

කිහිපලදලනකු ගිමන හරින ලමාලහා්ක 

එක්්රා ්රුණ ගැහැනියක් හිටිහැටිලේ 

මැමබර මහත්යාලේ ක්යට ක්ා 

වැදුණාය.

“කමඩ කවුරුවත නැති මවලොවක 
�ට එනන කියලො හොේ මසරුවටයි, �නි 
රොතතලටයි �ම�න �නන තිමයන හැ� 
ප්රමයෝජනයක� අරන ්දැන �ොව පිේලියක 
කියලො පැතතකට දානන හ්දනවලු මන්ද?” 
එම කාන්ාව හාතපසටම ඇලසන ලස 

ලබරිහන ලදනනට පටනගත්ාය. “උඹ 
්දැන�නින �� අ්ද යනමන උම� කැ�ේටුව 
මම �මම හැ� එමකකට� සහසුද්ම්දන 
කියලො දීලයි.”

ඒ කාන්ාවලේ ලගෝරනාඩුලවන 

පසු ගලම කාටත වැටහී ගිලේ මැමබර 

මහත්යා ඒ ශාස්රකාරියට අ් 

යටින මුද�ක් දී ශාස්රය ්මනට ඕනෑ 

පරිදි කියවාලගන ඇති බවකි. ගමපහ 

දිස�ක්කලේ පුරාවිද්යා ක්ලෂේ්රලේ 

ප්රවීණලයකු මා හා කී ලමම ක්ා පුව්ට 

ඔහුලේ ඉේලීම ම් නම ඇතුෙත ලනාකරන 

�ද බවද සටහන කරමි.

මැමබේ 
මහත්යොශේ 
්පවුල ක්ඩන� 

කටුසශසෙක් 
කශේට රංගලො  
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�ධායක �පෙ�� 
���ද අෙ���ව�ධන
B.B.Q. on Wheels, කැ�බරා 
ඔ�ෙ��යාව

වැඩි වැ්ඩ �ැතුව 
රසෙට කෑම හදන�

මා� 
ඇ���ය�
අව� ද්ර�
² ලක�වේ�ා මාළු ග්රෑම 500

 (්�පත ලහෝ බ� මාළුද ග් හැකියි)

² ලගාරකා ලේසට් ග්රෑම 40

 (ලගාරකා ්මබා අඹරාගනන)

² ගමමිරිස කුඩු ලත හැඳි 3

² ලුණු කුඩු අව� පමණට

² සයඹ�ා ලේසට් ලත හැඳි 1

² කරපිංචා අතු කිහිපයක් ලහෝ ලකලසේ ලකාෙ 

කැබැේ�ක්

සෝදන ක්ර�ය
² ලගාරකා ලේසට්, ගමමිරිස කුඩු, සයඹ�ා ලේසට් සහ 

ලුණු කුඩු එක්කර වතුර සවේපයක්ද එක්කර උකු 

මිශ්රණයක් සාදාගනන.

² අනතුරුව ලසෝදා කපාගත මාළු කැබලි එකින එක 

සාදාගත ලගාරකා මිශ්රණලේ දවටාගනන.

² දැන මාළු පිසගැනීමට ගනනා මැටි ඇතිලිය ලගන 

කරපිංචා ලකාෙ ලහෝ ලකලසේ ලකාෙ කැබැේ� අඩියට 

අතුරාගනන.

² අනතුරුව එහි මාළු කැබලි අඩුක්කරගනන.

² ඉනපසු ඉතිරි ලගාරකා ලේසට් ටිකද මාළු කැබලිව�ට 

උඩින දමාලගන ලමය ලිප ්බනන. (එහි ලුණු රස 

ප්රමාණවතද බ�නන.)

 ටික ලව�ාවක් වැඩි ගිනදලර එය ්ැමබුණු පසුව 

මද ගිනදලර වැඩි ලව�ාවක් පිසගනන. වරින වර 

මාළු ඇතිලිය ලසා�වා දිය ගතිය සලඳනතුරු පිස 

ගැනීලමන ව්ා රසයක් �ැලබන අ්ර, දින කිහිපයක් 

නරක් ලනාවී ්බාග් හැකිය.

දැ�ෙලා 
බැ�ම
අව� ද්ර�
² ්රමක් ල�ාකු දැේ�න ග්රෑම 300

² ගමමිරිස ඇට ලත හැඳි 2

² ලුණු කුඩු අව� පමණට

² පානපිටි සවේපයක්

² හාේපිටි සවේපයක්

² බැදගැනීමට ල්ේ

² �නු ලකාෙ මිටක්

² රතු මිරිස කරේ 2

සෝදන ක්ර�ය
² දැේ�න ලහාඳින සුේදකර ලසෝදා ලකාටු 

හැ්යට ලහෝ දිගැති හැ්යට කපාගනන.

² දැන ගමමිරිස ඇට ්රමක් බැදලගන 

වංලගඩිලේ ලකාටාගනන. ඊට ලුණු කුඩුද 

එක්කරගනන.

² අනතුරුව කපාගත දැේ�න ලහාඳින 

දිය ලේලරනනට ්බා ගමමිරිස කුඩුව� 

දවටාගනන.

² දැන පානපිටි හා හාේපිටි එකට මිශ්ර 

කරගනන. (හාේපිටි ලනාමැතිනම ලකෝන 

පිටි ලත හැනදක් එක්කරනන.)

² පසුව ලුණු, ගමමිරිස දවටාගත දැේ�න 

පිටි මිශ්රණලේද දවටා ගැ�රු ල්ලේ 

රනවන පැහැයට බැදගනන. (විනාඩි 

ලදකක් පමණ)

² දැන බඳුනක් ලිප ්බා ඊට ල්ේ එක්කර 

කු්ාවට කපාගත සුදු�නු, කපාගත මිරිස 

හා කපාගත �නු ලකාෙ එක්කර ගමමිරිස 

හා ලුණුද අව� පමණට එක්කර බැදගත 

දැේ�නද ඊට එක්කරගනන.

² ලමය රස කරගැනීමට ලදහි බිංදු ලදක 

තුනක් එක්කර කෑම ලමසයට යවනන. 

ත�කා� ෙසා�
අව� ද්ර�
² ඉදුණු ්ක්කාලි ග්රෑම 500

² මිරිස කුඩු ලත හැඳි 2

² කපාගත සුදු�නු බික් 4/5

² සීනි ලත හැඳි 3/4

² විනාකිරි ලත හැඳි 4

² ලුණු කුඩු ලත හැඳි 1

² වතුර අව� පමණට

සෝදන ක්ර�ය
² පෙමුව ්ක්කාලි ලසෝදා කැබලි කපා කු්ාවට කපාගත සුදුලුනුද සමඟ වතුර 

සවේපයක් එක්කර ්මබාගනන.

² පසුව ්මබාගත ්ක්කාලි ලිලපන බාගනන. එය මඳක් නිලවනනට හැර ේල�නඩ් 

කර ලපරාගනන.

² අනතුරුව බඳුනක් ලිප ්බා ඊට ්ක්කාලි මිශ්රණය එක්කර ගනන. ඊටම 

විනාකිරිද එක්කරගනන.

² අනතුරුව මිරිස කුඩු හා සීනි එක්කර 

මද ගිනදලර එය පිසගනන. අනතුරුව 

ලුණු කුඩුද රස අනුව එක්කරනන.

² ලමය හැඳිගාමින පිසගනන. ලමය 

්රමක් ඝන පදමට එේදී ලිලපන බා 

නිලවනනට ්බනන.

² පසුව එය පිරිසදු වීදුරු ලබෝ්�යක 

දමා �්කරණලේ ්බා ආහාරයට 

ගනන
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හයිශයන හි�ොශව�, ක්ො කර� ගෑනුනව එක්දාස අටසිය ගණනවල එංගලනශත ්පොලශන 
කළ වික්ශටෝරයො ���ට අරහංලු. ගෑනුනට හි�ොශවන� උගනව� ්පංති ්පවො ඒ කොශේ 

තිබිලො තිශය�වො. ශම ්පසුගො� අදහස කොලී�ව යටතවි�්වලටත ්පැතිරුණො. ඉතින ගෑනු 
හි�ොශවන� ශහොඳ �ෑ, පිරසෙක් ඉසසෙරහො අදහස ප්රකොශ කරන� ශහොඳ �ෑ වශේ ්පසුගො� 
අදහස අශප රටට ආශේ එංගලනශ්න.

හි�ොශවන� ්හ�ම එශක් විහිලු කරලො අනිත අයව හි�ොගසසෙ� එක ගැ� කවර ක්ොද? 
ඉතින ඒ කොශේ රො� �ො� කණ්ඩොයමක විකට නිළියක්වත ඉඳලො �ැහැ.

හැබැයි ්පසශස එංගලනශත ගෑනු ඔය �මො ක්ඩොශග� එළියට ආවො. විකට නිළිශයෝ 
වි්රක් ශ�ශම සෙජීවි හො� ක්ො ඉදිර්පත කර� ශරොයිසින ශකො�ොටි, එලී ශට්ලේ, සෙොරො 
මිලිකන වශේ ශලෝක ප්රසිදධ සටෑනේ අප ක�ඩියනලො (ශ�ක්ෂක පිරසෙකට සෙජීවීව ප්රහසෙ� 
රංග�යක්, ක්ොවක් ඉදිර්පත කරන�ො) ්පවො බිහිවුශණ එංගලනශ්න.

එංගලනශ් එශහම වුණොට ලංකොශේ එශහම ශවනශන  �ෑ. හයිශයන හි�ොශව�, විහිලු 
්හ� කර� ගෑනු ගැ� අමුතු්ොශේ ප්රතිරූ්ප මවොගන� මිනිසසු ්ොමත අශප සෙමොජශේ 
ඉන�වො.

ඒ නිසෙොද ශකොශහශදෝ සටෑනේ අප ශකොමඩි කියනශන අශප ගෑනු අ්ගහන� ්පැකිශළ� 
විෂයයක්. ඉතින සෙොශපක්ෂව අඩු කොන්ොවන ප්රමොණයක් ඉදිර්පත ශව� ක්ශෂත්රයකට ශකශ�ක් 
එ� එකම අගයන� වටි� කොරණොවක් කියලයි අපිට හිතුශණ.

අශප ක්ො �ොයිකොව ටොනියො ශලේවනදුවශේත ඉං�සි භොෂොශවන සටෑනේ අප ශකොමඩි 
කර� හුරු�හුටි ්රුණියක්. ්පහුගිය දවසෙක ටොනියොශේ ශකොමඩි වි�ශයෝ ක්ලිප එකක් සෙමොජ 
මොධ්යවල හුවමොරු වුණො. ඒ නිසෙො ශම ශව�ශකොට ටොනියොව ශ�ොදන� අය අඩුයි. පිරසෙක් 
හි�ොය� ක්ො කිය� ටොනියව අගයදදි ්වත ශකොටසෙක් “ශශෝ එකට ඉං�සි ක්ො කර�වො” 
වශේ ප්රතිචොරත දක්වලො ති�ණො. අශප වශේ සෙමොශජකින ශමශහම ප්රතිචොර ලැශබන� පු�වන 
කියලො දැ� දැ�ත බය �ැතිව ශම වශේ වැ්ඩකට අ්ගහපු ටොනියට අද ‘ධරණී’ කවරය 
සෙරසෙන� අපි ක්ො කළො.

අනිත අයලගන ඒ වලේ ලහාඳ ප්රතිචාර 

�ැබුණත ටානියා ඒ ගැන වැඩිය හි්නන 

ගිලේ නැතිලු. 

“ඔය අ්ලර ලකාවිඩ් ආවා. මිනිසසු 

ජීවතලවනන ල�ාකු අරග�යක් කො 

ම්කලන. ඉතින ඒ දවසව� මට එදිලනදා 

අතවිඳිනන වුණු සදුවීම මම පුංචි පුංචි 

ලදබස විදියට ලිය�ා ලේසබුක් එලක් 

ප�කො ලපාඩි විහිලු කෑලි විදියට Tani’s 

Originals කියන හෑෂේ ටැේ එලකක්, ලමාකද 

මට ලවච්ච ඇත් සදුවීම නිසා. ඒවා බ�න 

අය ලබාලහාම කැමැතල්න භාරගත්ා. 

එයා�ලේ ලේවේ ලබදාගත්ා. සෑලහනන 

ලහාඳ ප්රතිචාර �ැබුණා. ඔය අ්ලර අලේ 

ඉසලකෝලේ ආදිශි� සංගලමන ටැ�නට් ලෂෝ 

එකක් ඕගනයිස කො. ඒලක අංගයක් තිේබා 

සටෑනඩ් අේ කමීඩියන කිය�ා. අතහදා 

බ�නන තිේබ ආසාවට මම ඒකට ්රඟ 

කර�ා බැලුවා. ඒලකන ජයග්රහණය කිරීමත 

එක්ක ්මයි සටෑනඩ් අේ ගමන හරියටම 

පටනගනලන.”

කමීඩියන ලකලනක් විදියට ඇයව 

ලබාලහෝලදනා අඳුනලගන තිලයනලන ඔය 

�ටියුේ චැනේ එක හරහා.

“මට ලකාමඩි කියනලන හිනාවකට එහා 

ගිය ලදයක්. ලකාමඩි කියනලන ලකලනක්ට 

ලදයක් ලදනන පුළුවන ක�ාවක්. මිනිසසු 

ක්ා කරනන කැමති නැති සංකීරණ ප්රේන 

සර�ව, විහිලුලවන බර අඩු කර�ා ක්ා 

කරනන පුළුවන විදියක් වලේම හඬක් 

නැති මිනිසසුනට හඬක් ලවනන පුළුවන 

සර�ම ්ැනක්. අනික ලකලනක්ලේ මානසක 

ලසෞ� ගතල්ාත පැහැදිලි සමබනධයක් 

ලම  හිනාව කියන ලේ ඇතුලේ තිලයනවා. 

හිනාවට පුළුවන ඔයාලේ මූඩ් එක ක්ෂණිකව 

ලවනස කරනන; සතුටු ලහෝරලමෝන තුළින 

ඔයා ඉනන මානසක 

මට්ටලමන උ්ට 

උසසනන. මට උවමනා 

වුලණ ලම ආරට් ල�ෝම 

එක හරහා මිනිසසුනට 

ලදයක් ලදනන, අදහස 

නිරූපණ මාධ්යක් විදියට 

පාවිච්චි කරනන සහ 

ලපාඩ්්ක් හරි ලවනස 

විදියකට එක්ලකලනක් හරි 

හි්නන ලපාෙඹවනන. 

නැතුව ලට්රනඩ් ලවනන 

ප්රසේධ ලවනන හි්ාලගන 

සටෑනඩ් අේ කියන අංශය 

ල්ෝරගතලත නෑ.”

පිරිසක් ඉසසරහට 

ගිහිේ�ා හිනායන 

ක්ාවක් කිය�ා හිනසසන 

එක හැලමෝටම කරනන 

පුළුවන වැ්ක්යෑ. 

මුලිනම පිරිසක් ඉසසරහා 

කරපු ඉදිරිපත කිරීම ම්කද කියන එකයි 

ටානියාලගන අපි ඊගාවට ඇහැේලේ. 

“ලමලහමයි, Toastmasters ව�දී 

ලකාලහාමටත විශා� පිරිසක් ඉරිදිලේ ්රඟ 

කර�ා, සමුළුව� ඉදිරිපත කිරීම කර�ා ඒ 

අතදැකීම �බාලගන තිබුණා. එත මලේ 

පෙවැනි standup performance එක ලවනලන 

ලකාවිඩ් කාල�දිමයි, ඒකත ඔන�යින. 

පිරිසක් ඉසසරහා මම කරපු පෙවැනි පේලික් 

ලෂෝ එක ‘කැකිරි’. එදා මට ලගා්ක් ලහාඳ 

ප්රතිචාර තිබුණා සහ ලපෞේගලිකව හුඟක් 

්තෘේතිමත අතදැකීමක්.”

හැබැයි ටොනියොමගේ ඉදිරිපත කි�මවලට 
හිනොයනමන නැහැයි කියලත ස�හරු කියලො 
තිබු�ො මන්ද?

“ලමලහමයි ලකාමඩිව�ත එක එක 

ජාතිලේ ශානර තිලයනවා. ඉතින හැම 

ලකලනක්ටම හැම විහිලුවකටම හිනායනලන 

නැතිලවනන පුළුවන. එලහම හැම එකටම 

හිනාලවනන ඕලන කිය�ා එකකුත නෑ. ඒක ඒ 

මනුසසයාලේ අයිතිය සහ කැමැත්. 

ලවන ඕනෑම ආරට් ල�ෝම එකක 

ක�ාකාරලයක් වලේම කමීඩියන ලකලනක් 

විදියට අපිත යම ඉදිරිපත කිරීමක් කරනලන 

සෑලහනන පුහුණුලව�ා. ලකලනක්ට 

ලේනලන විනාඩි කිහිපයක් වුණාට ඒ විනාඩි 

කිහිපය පිටිපසලස සෑලහන මහනසයක්, 

කැපකිරීමක්, පුහුණුවක් තිලයනවා. ඒ 

මහනසලේ හැටියට ඉදිරිපත කෙ ලේ මම 

හිතුව විදියට හරි ඊට ව්ා ලහාඳට ඉදිරිපත 

කො කිය�ා හරි දැලනන එක ්මයි මලේ 

්තෘේතිය. මම මලේ උපරිමය මනිනලන ඒ 

්තෘේතිලයන මිසක හිනාලවන අයලේ ඔළු 

ගාණ ගැන�ා ලනලමයි.”

අපි මු�දි ක්ා කො වලේ සටෑනඩ් 

අේ ලකාමඩි කියනලන 

ගෑනු සු�බ ක්ලෂේ්රයක් 

ලනලමයි. ඒ ගැන ටානියා 

කිේලේ ලමලහම ක්ාවක්.

“�ංකාලේ වි්රක් 

ලනලමයි ල�ෝලකම 

ගත්ත සාලේක්ෂව 

�ලමේ සටෑනඩ් අේ 

කමීඩියන�ා අඩුයි. 

�ංකාලේ ්වත අඩුයි. 

පිරිමිනට ව්ාත සුදුසුයි 

කිය�ා සමාජයක් විසන 

අනුම් කරපු රැකියා 

අංශ තිලයනවාලන. 

සටෑනඩ් අප ලකාමඩි 

කියනලනත එලහම 

අංශයක්. ලමාකද �්තෘ 

මූලික සමාජ පසුබිමක 

හැදී වැල්නලකාට 

අලේ ගෑනු ෙමයිලේ සහ 

පිරිමි ෙමයිලේ ඔළුව�ට 

බසසන එක එක රාමු 

ඉංගිරසිශයන 
රට්ටු හි�සසෙ�

ටොනියො

“�මගේ �� අවිසසොමවේල. එක වසමර 
ඉඳලො පහ වසර මවනකේ ඉම�න�තමත 
අවිසසොමවේල ජනො�පති වි�ොලමයන. 
ඊටපසමස ත�යි ��තවය පොසමවලො 
මකොළඹ විශොඛො වි�ොලයට ආමව. 
ඉං�සි භෝෂොව, කලොව, මේඛනය වමගේ 
වි්ෂයනවලට මයොමුමවනන ඉසමසේලො� 
�ට අවසථොව ලැබුමණ විශොඛො එමකන. 
මබොමහො� සතුතිවනත මවනවො ඒ �ැන. 
උසස මපළට ජීව වි�ො වි්ෂයන කරලො 
කැලණිය වි�වවි�ොලමේ සයනස ෆැකේටි 
එකට ඇතුළත වු�ො. ඒමකදී ඉනඩස�යේ 
�ැමන��නේ කියන ඩිපොරේ�නේ (DIM) 
එමක කළ�නොකර�ය සහ මතොරතුරු 
තොක්ෂ�ය පැතමතන විම�්ෂ වි�ො 
උපො�යක ලබොම�න මම මවද්දී PIM එමකන 
ප�චොත උපො�යත සම�ර� කරලො 
තිමයනවො.”

ලම ලවනලකාට ටානියා �ංකාලේ 

ප්රධාන ලපලේ ඇඟලුම ආය්නයක මානව 

සමපත අංශලේ කාන්ාවන බ�ගැනවීම 

සමබනධ රැකියාවක නිර් ලවනවලු. 

ආගිය ල්ාරතුරු ටිකක් ක්ා කොට 

පසලස සටෑනඩ් අේ කමීඩියන ලකලනක් 

ලවන අදහස ආලේ ලකාලහාමද කිය�ා මම 

ටානියාලගන ඇහුවා. 

“නි්ලරෝම කියවන එක නම පුංචි කාලේ 

ඉඳ�ම තිබුණා. හි්�ා කෙත ලනාකෙත 

මම ක්ා කරන විදියට සහ ක්ා කරන 

ලේවේව�ට අනිත අයට හිනායනවා. 

ක්නදර කීලම හැකියාව නම ඒ කාලේ 

ඉඳනම තිේබා මම හි්නලන. 

සටෑනඩ් අේ ලකාමඩි ගමන පටනගනලන 

මම Toastmasters ව�ට සමබනධවීමත 

එක්ක. 'Toastmasters' කියනලන 

ජාත්න්රව පිළිගත්, පිරිසක් ඉසසරහා 

ඉං�සලයන ක්ා කරනන අවස්ාවක්, 

පුහුණුවක් �බාලදන සංවිධානයක්. ඒලක් 

හා�ජනක ක්නය (humorous speech) 

කිය�ා ලකාටසක් තිලයනවා. මම ලගා්ක්ම 

කැමති සහ දක්ෂ වුලණ ඒ අංගයට. ඒ 

ඔසලස Toastmasters තුළින පවතවපු 

හා�ජනක ක්න ්රඟව�ට මම ඉදිරිපත 

ලවනන පටනගත්ා. එක එක මට්ටමවලින 

ඒ ්රඟ ජයග්රහණය කර�ා �ංකාව 

නිලයෝජනය කරමින ලචනනායි එලහමත 

යනන පුළුවන වුණා. ඒ ලගා්ක් ්ැනව�දී 

මලේ යාළුලවෝ කිේව ලදයක් ්මයි ‘ඔයා 

සටෑනඩ් අේ ලකාමඩිත කර�ා බ�නන, ඒ 

හැකියාව ඔයාට තිලයනවා’ කියන එක.” 

මට උවම�ො 
වුශණ ශම ආේට් 
ශෆෝම එක හරහො 

මිනිසසුනට 
ශදයක් ශදන�. 
�ැතුව ප්රසිදධ 

ශවන� 
හි්ොශග� 
සටෑනේ 

අප ශකොමඩි 
කිය� අංශය 

ශ්ෝරගතශත �ෑ
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R e v i t a l i z e s  H a i r

• ශසෙේවනදි ශහට්ටිආරච්චි

භාවි්යක් නැති නිසා හසුරවනන අමාරුයි. 

ඒ ගැන මම හරියට දුක් ලවනවා. භාෂාවන 

දනන ්රමට ලකලනක්ට වැ්ක් මිසක 

අවැ්ක් ලවනලන නෑ.”

ටානියා කියනලන අලුත අදහස තිලයන 

්රුණ යුවතියක්. ඉතින ඇයත එක්ක පැය 

ගාණක් වුණත ක්ා කරනන පුළුවන වුණත 

ලිපිය අවසන කරනන ඕන නිසා ඇයට අ් 

හි් ලදන අය ගැනත අපි අහ�ා බැලුවා. 

“�මගේ පවුල, විම�්ෂමයන� �මගේ 
යොළුමවෝ සහ �කියො සථොනමේ හැ�ම්දනො� 
අව� හැ�මවලොමව� �ට උ්දව කරනවො. 
�ොත එකක ඉනනවො. ඒක �ට මලොකු 
හයියක. �ොව ්දැකලොවත ්දනමනවත නැතුව 
�මගේ මකොනමටනේ බලලො මහොඳ අ්දහස 
එකතු කරන, සුබපැතුම දිරි�ැන�ම එවන 
�ොත එකක ඉනන �මගේ රසිකයනවත �තක 
කරනන ඕනි. ඒ ලබොම්දන ශකතියට සතුතියි. 
අමප් ‘කලමමබෝ ක�ඩි මසනට්රේ’එමක හසො 
ඇතුළු හැ�ම්දනො�ත, ‘හොහො ලංකො’ එමක 
හැ�ම්දනො�ත ආ්දමරන �තක කරනන 
ඕන. සටෑනඩ අප් මකො�ඩි ලංකොවට අලුත 
ම්දයක. මම අලුත මද්ත එකක ඉසසරහට 
මහොඳ ��නක යන එක ත�යි අපි 
හැම�ෝම�� බලොමපොමරොතතුව. හැබැයි මම 
තුළින කිසි� ආ��කට පහර�ැ��ක මහෝ 
මකමනකමගේ හිත රිද්්දනන කිසි� සටෑනඩ 
අප් ක�ඩියන මකමනක බලොමපොමරොතතු 
මවනමන නෑ.”

ටානියා කිේලේ මූණ පුරා පිරිච්ච 

හිනාලවන හිනාලවන ගමන. අවසාන 

වශලයන ‘ධරණී’ කියවන ඔබට ඇය දුනලන 

ලමලහම පණිවි්යක්.

“නි්රම සතුට ලහායාගනන බ�නන. 

මට අනුව නම සතුට කියනලනම මානසක 

සැනසීමට. මම බුේධ දරශනලයන මානසක 

සැනසීම ලහායාගනන උතසාහ කරන 

ලකලනක්.

මම විේවාස කරන විදිහට අපි හැලමෝම 

ලම ල�ෝලකට ආපු ලේතුවක් තිලයනවා. ඒ 

ලේතුව මට නම අනිත අයට උදේ කරන 

එක. ඒ නිසා මම නි්රම අනිත අයට උදේ 

කරනවා.

ඒ වලේම ්මනටත ප්රමුඛ්ාවය ලදනන. 

ඔයාලේ ජීවිලත ලම්ාක් දුර අරලගන ආලේ 

ලවන කවුරුත ලනලම ඒ ඔයා. ඒ නිසා 

තීරණ ගනනලකාට ්මනලේ වර්මාලනට, 

අනාගලතට බ�පාන ලහාඳම තීරලණ 

ගනන.”

තිලයනවාලන. ගෑනු සුමටයි, කෑගහනන 

බෑ, විහිලු කරනන බෑ, විනී්ව හැසලරනන 

ඕලන වලේ ලම දාන රාමුවට සටෑනඩ් අේ 

ලකාමිඩියන කියන චරි්ය ගැෙලපනලන නෑ. 

ඉතිං ඒ රාමුව ක්ාලගන විලේෂලයන ගෑනු 

ෙමලයක් හැසලරනලකාට ඒකට සමාජලයන 

එන ප්රතිලරෝධය වැඩියි. පිරිමි වි්රක් 

ලනලවයි ්ව කාන්ාවකටම හිල්නන 

පුළුවන ලමක නුසුදුසුයි, හරි අමාරුයි 

කිය�ා. මුලිනම කියනන ඕන මම ගැහැනු 

ලකලනක්  වීම නිසා අලන එයා පේ කිය�ා 

කවුරුත එලහම දුක හිති�ා හිනාලවනන 

උවමනා නෑ. සටෑනඩ් අේ ලකාමඩි වි්රක් 

ලනලවයි ලවන ඕනෑම වතෘතතීයක එලහම 

ලිංගිකතවය ම් පදනම වුණ ලවනසලකාට 

සැ�කීම තිලයනන අව� නෑ. ලමල්ක් මට 

ලහාඳයි කිේව කිස ලකලනක් මම දැනුවතව 

මම ‘ගැහැනු ලකලනක්’ නිසා මම ලහාඳයි 

කිය�ත නෑ. ලමාකක්හරි ඒ ලගාේල�ෝ 

දකින ගුණාංගයකට ්මයි මිනිසසු ලහාඳයි 

කියනලන. 

ඒ වලේමයි, ලමයා ගෑනු ලකලනක් 

නිසා මට ලමයා කියන ඒවට හිනායනලන 

නෑ, ලමයා ගෑනු ලකලනක් ලව�ත ්රම 

අඳුරලගන ලනලවයි ක්ා කරනලන වලේ 

ලේවේ ලකලනක්ට හි්නවා නම, ඒ නිසා 

්රහා යනවා නම, ඒක එයාලේ ප්රේනයක්.”

ඔය ටානියා කිේව සමාජ විකසනය 

දැනටමත සේධලවන බව ලේනන තිලයනවා 

කිය�ත ඇය කිේවා. 

ඊෙඟට අපි ක්ා කලේ ඉං�ස ගැන. 

ලකලනක් ඉං�ස වචනයක් ක්ා කෙහම 

සුේලදෝ ම්ක් කර කර බනින පිරිසක් ්ාමත 

අලේ රලට් ඉනන නිසාලදෝ ටානියා ඉං�ස 

ක්ා කරන එකත සමහරුනට ප්රේනයක් 

ලව�ා තිබුණා. 

“ලමලහමයි අර මම කිේවා වලේ එක 

එක විදිහට හි්න මිනිසසු හැම්ැනකම 

ඉනනවා. ඒ බහු්රය ලනලමයි. ඒ නිසා සුළු 

පිරිසට අපි අනව� අවධානයක් ලදනන 

ඕනා නැහැ. අනික මට ක්ා කරපු අයලගන 

බහු්රයක් ඒ ගැන ලදයක් ඉලගනගනන 

ආසාලවන ක්ා කො මිසක පහර ගහනන 

ක්ා කලේ නෑ.

ඉං�ස කියනලන මට නම සනනිලේදනය 

කරනන පාවිච්චි කරන ලමව�මක් 

වි්රයි. ලගෝලීය භාෂාවක් නිසා ඉං�ස 

ඉලගනගතල්ාත ල�ෝකයට විවර ලවනන 

ලේසයි. ඒ ලේතුවට ඇර ඉං�ස ක්ා 

කරනන පුළුවන කිසම ලකලනක් අනුනට 

ලේනන ඉං�ස  ක්ා කරනවා ඇති කිය�ා 

මම හි්නලන නැහැ. විවිධ භාෂාවන දනන 

්රමට ලහාඳයි. උදාහරණයක් විදිහට මට 

ලදමෙ ලියනන කියවනන පුළුවන. ඒත ඡොයොරූ්ප - ජගත �ො�ොයක්කොර



12 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

   ශමදි�-සෙයුරංගි

• ශේමන් ලිය�්පතිරණ

“රටවේ හ්ක් සහභාගී ලවන 

්රඟයක් වුණාට අපිට ඒ සඳහා 

සූදානම ලවනන තිබුලණ මාසයක 

වලේ කා�යක්. ක�ාපලේ රටවේ වලේම 

ල�ෝකය ගැන දැනග් යුතු ලබාලහෝ කරුණු 

කාරණා ඒ අ්ර තිබුණා. ඊෙඟට ලම වලේ 

්රඟයකට සහභාගී ලවන පෙමු අවස්ාව 

ලමය නිසා, හිලත පුංචි ්ැතිගැනමක් 

තිබුණා. හැබැයි අලේ හිතව� තිබුණු 

අධිෂේඨානය, බ�ාලපාලරාතතුව ඒ 

්ැතිගැනමට ව්ා වැඩි නිසාම අලේ රටට 

ලම ජයග්රහණය ලේනන පුළුවන වුණා.”

ඒ ලමදිනී අනුපමා වනිගරතනයි. 

ඇය මහනුවර හිේවුඩ් විද්යා�ලේ ගණි් 

අංශලයන උසස ලපෙ හදාරනනීය. 

කු්ා විලේ සටම විෂය කටයුතුව�ට 

ලමනම විෂය බාහිර කටයුතුව�ටද උනනදු 

වූ ඇය ප්ලපා් කියවනනටද කැමැත්ක් 

දක්වනනීය. මහාමායා බාලිකාලේ සයුරංගිද 

ඊට ලනාලදලවනිය.

“රටවේ හ්ක ්රඟකරුවන එක්ක 

ඉස ඉසලසේ�ම ්රඟයට වාඩිවුණාම 

පුංචි බයකුත හි්ට ආවා. ඒත පෙමුවටය 

අවසානලේ ඒ බය නැතිලව�ා ගියා.”

බිමසලටක් (BIMSTEC) මහලේකම 

කාරයා�ය පිහිටුවා වසර විසපහක් පිරීම 

නිමිතල්න, ලබංගා�ලබාක්ක ක�ාපය 

ආ�් රටවේ හ්ක දරු දැරියනලේ දැනුම 

මිනුම ලම අයුරින උරගා බැලුණි. බිමසලටක් 

කී විට අපට සහිපත වනලන ක�ා�ය 

සහලයෝගී්ාව ලවනුලවන පවතවන 

බිමසලටක් සමුළුවයි. 

එහිම එක් අංගයක් ල�ස ලමම ්රඟය 

සඳහා ලමදිනී හා සයුරංගි ලතරීපතවුලණ 

සසුන පනසලදලනකු අ්රිනි. ඒ අධ්යාපන 

අමාත්ංශලේ මැදිහතවීලමනි.

“පෙමුලවනම අපි ලි�් පරීක්ෂණයකට 

මුහුණ දුනනා. ඊට සසු සසුවියන 

පනසලදලනක් සහභාගී වුණා. එමඟින 

දසලදලනක් ල්ෝරාගත්ා. ඒ දසලදනා 

සමමුඛ පරීක්ෂණයකට ලයාමුකො. ඉන 

ලදලදලනක් ල්ෝරාගත්ා.”

්රඟයට 
�දා�ම 
ශවන� 
ති�ශණ 
මොසෙයයි 

බිමසශටක් ශේකම කොේයොලය පිහිටුවො විසි්පස වසෙරක් පි�ම නිමිතශ්න ඉකුතදා 
�්ො�ශේදී ්පැවැතවූ කලො�ය දැනුම මිනුම ්රඟොවලිශේ ප්රථම සථො�ය ලැ�මට ශමරට 
්පොසෙේ සිසුවියන ශදශදශ�කු සෙමතවිය. ඒ මහනුවර හිේවුේ බොලිකො වි�ොලශේ ශමදි� අනු්පමො 
සෙහ මහනුවර මහොමොයො බොලිකො වි�ොලශේ සෙයුරංගි ශ�මසිර ය� සිසුවියනය. බිමසශටක් යනු 
බහු අං�ක ්ොක්ෂණික සෙහ ආේ�ක සෙහශයෝගි්ොවය ශවනුශවන ශබංගොල ශබොක්ක ආ�් 
රටවේවල එකතුශවන පිහිටුව� ලද සෙංවිධො�යකි. 

ඔවුන ශමම ්රඟොවලිය සෙඳහො ශ්ෝරොගැනුශන ඉකුත වසෙශේ ්පැවති අ.ශ්පො.සෙ. සෙොමො� 
ශ්පළ විභොගශයන දිවයිශන වි�ෂට ප්රතිඵල ලැ� සිසු සිසුවියන ්ප�සශදශ�කු අ්රනි. ඒ 
ගැ�ත ්මන ලද අ�ශයෝගොතමක ජයග්රහණය ගැ�ත ශමදිනි හො සෙයුරංගි ‘ධරණී’ හො 
ක්ොබහකට එක්වුශණ ශමශලසිනි.

ශබංගොල ශබොක්ක 
කැළඹූ 
නුවර 
මැණිශකලො 

ජයග්රහණය ගැ� කියපු ශමොශහොශත 
ශලෝකයම දිනුවො වශේ හැ�මක් ආවො

ලමදිනී හා සයුරංගි ලමම ්රඟාවලියට 

සහභාගී කරවීමට සහකාර අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂිකා නිලරෝෂා කනනනගර මහතමියද 

ඔවුන හා �්ානය බ�ා පිටත විය.

“ලම දියණියන ලදලදනා රටට අතකර 

දුන ජයග්රහණය ඉ්ාම විශිෂේට වූවක්. 

ආර�ක වශලයන ගැටලු රැසක් මැද අපි 

හිටියත, ලමවැනි ්රඟ හරහා අලේ රටට 

කීරතියක් ලගන එනන හැකිවීම ගැන 

සතුටුයි.”

ඇය කියනලන ලම �ද ජයග්රහණය 

ගැන සැබෑම සතුටකිනි. එහිදී අධ්යාපන 

අමාත්ාංශලේ ලේකම නිහාේ රණසංහ 

මහ්ා ඇතුළුව ගුවන ගමනට සහාය 

දැක්වූ සයේ�නටද ඔවුන කතෘ්ලේදීතවය 

පෙකරති.

ලමදිනීත, සයුරංගීත දැන ක�ාපලේ 

දක්ෂයිනය. ක�ාපලේ රටවේ අ්ර 

�ංකාලේ නම බබෙවනනට දැක්වූ 

දායකතවය ලවනුලවන ඔවුනට ‘ධරණී’ 

මේ මිටක් ලගලනන අ්රම, ලහට දවලස 

ද ල�ෝකය සරසනනට ඔවුනට ශක්තිය 

වධරයය ප්රාර්නා කරනලනමු.

ල�ෝලකම දිනුවා වලේ හැ�මක් ්මයි හි්ට 

ආලේ. අ�ලයෝග ්නි ්නිව වලේම එක්ව 

ජයගනනත පුළුවන.”

ලමහිදී �කුණු අසූහ්ක් �බා ලනපා�ය 

ලදවන ස්ානය �ැ�ය. බංග�ාලේශය, 

�්ානය, ඉනදියාව, මියනමාරය, ලනපා�ය 

සහ ්ායි�න්ය ලමම ්රඟයට සහභාගී වූ 

අලනකුත රටවේය.

ලමදිනීත, සයුරංගීත දැන ලහාඳ 

යාළුලවෝය. දැනුම ලසායා යේදී ඒ හමුවූ 

මිතුරුකම වලේම, සයුරංගිලේ අලේක්ෂාව 

වවද්යවරියක් වී ලරෝගීන සුවපත කිරීමය. 

ලමදිනී ්වමත අනාග්ලේ ්මන කරනා 

රැකියාව කුමක්දැයි තීරණය කර නැ්ත, 

රටට වැ්දායී වතෘතතියක නියැලෙනනට 

ඇයද අලේක්ෂා කරනනීය.

ලමම ජයග්රහණලේදී ලදමාපියනලගන 

�ැබුණු දිරිමත කිරීම ගැනද සසුවියන 

ලදලදනාම සටිනලන සතුටු සල්නි. ඒ 

වාලේම ගුරු මහතම මහතමීනද අගයනලන 

ලමම ජයග්රහණලේ අඩි්ා�ම ඔවුන බැවිනි.

ඒ ලදලදනා වීමට භා� �ද ලමදිනීත, 

සයුරංගීත මාසයක කා�ය තුෙ සාමාන්ය 

දැනුම පිළිබඳ අධ්යයනයක ලයලදනනට 

කා�ය ලවනකලේ එම ජයග්රහණය රටට 

වාලේම ්මනටද වැදගත බැවිනි.

“ඇත්ටම ජාත්න්ර මට්ටලම 

්රඟයකට සහභාගී වීම, ඒ �බන 

අතදැකීම ලවනසම ඒවා. අලනක් රටව� 

්රඟරුලවක් ලවනුලවන පුහුණුකරුවනද 

ලයාදවා තිබුණා. ඒත අපිත ආසයාලේ 

රටවේව� විස්ර ලහාය�ා ඒවා ම්කලේ 

තියාගත්ා. ඒ නිසාම සයේ� අපට පහසු 

වුණා.”

සයුරංගි කියනලන එම ්රඟලේ පෙමු 

වටලයන ලදවන ්ැනට පතවුවත, ලදවන 

වටලේදී �ද ජයග්රහණය සමඟ �කුණු 

එකසය තිහක් �බා, � �ංකාව ජයග්රහණය 

කරවීමට හැකිවූ බවයි.

“ඇත්ටම ලම ජයග්රහණය ගැන කියපු 

ලමාලහාලත අපිට හි්ාගනන බැරිවුණා. අපි 

සහකාර අ�ාපන අ���කා සමග

ජ�ො�්පති �තිඥ සෙරත ජයමොන� ඔහුශේ අතදැකීම ඇසුරන ශහළි කර� “අ්පරොධ” සෙමබනධ ලිපි මොලොශේ හයවැන� 
ශ�ොවැලැක්විය හැකි ශේතුවක් නිසෙො ශම සෙතිශේ ්පළ ශ�ොව� බව කරුණොශවන සෙළකන�
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ගෑනුනලග තිලයන සමහර පුරුදු උපතින 

ලනලවයි සංසාලරනම අරලගන ආපු ඒවා 

කිය�යි මට හිල්නලන... 

ම�ොමකෝ එකපොර එමහ� හිතුමණ?

නෑ ඉතින ඔය ලක්�මක් ඕපයක් දූපයක් කියන එක 

පැත්ක තියමුලකෝ. ඒ වලේද පුදුම ්රඟයක්ලන ගෑනු 

අ්ලර තිලයනලන...

ම�ොනවො මබදා�නන බැරුව්ද?

දැන ලමලහම හි්නනලකෝ... ඔය සම ්ැන දියේ 

නිස ්ැන දියේ කිය කියා කාන්ා දින දවසට  පිරිමි 

එක්ක ඔට්ටු ඇේලුවට ලමාකද ගෑනු කිස ලව�ාවක පිරිමි 

එක්ක හරි හරියට ්රඟ කරනන යනලන නෑ. ගෑණුනට 

හැමතිසලසම ්රඟය තිලයනලන අනිත ගැහැනුන එක්ක. 

ඒ නිසා ්මයි හැම ලමාලහා්කම ගැහැනියක් ්වත 

ගැහැනියක් එක්ක ්මනව සංසනදනය කරනලන.

මකොමහො�්ද හරියට� එමහ� කියනමන?

පාරක ල්ාටක ගියත පිරිමි වැඩිපුර බ�නලන ගැහැනු 

දිහා වුණාට, ගැහැනු කවදාවත ඒ විදියට පිරිමි දිහා 

බ�නලන නෑ. හැබැයි ඇස ලදකට දකින, දනන ලනාදනන 

අනිත හැම ගෑනිලයක්ලගම ලකාණල්, පාට, ඇඳුම, 

ලසලරේපු ලදක, ඔරල�ෝසුව වි්රක් ලනලවයි පසසයි, 

පපුවයි ලදකත ්මනට ව්ා ලකාච්චර අඩුද වැඩිද හැ්ද 

කිය�ා වැඩිපුරම බ�නලන ගෑනු.

පුංචි කාල� පනතිලය එහා පැතල් ඉනන ලකේ�ලේ 

ඉඳ�ා ටියුෂන ක්�ාස එලක්, කැමපස එලක්, ඔෆිස එලක්, 

බස එලක්, ලකෝච්චිලේ දකින අනිත හැම ගැහැනියක් 

එක්කම ්මනව සංසනදනය කර�ා බ�න එක ගෑනුනලග 

ජීවි්ව� අ්ෑරගනන බැරි පුරුේදක්. 

ක්ාව ඇත් ලවනන පුළුවන. හැබැයි ඔය විදියට 

්මනව ්වත ගෑනිලයක් එක්ක සංසනදනය කර�ා බ�න 

එක ජීවිලත වනසරගික කෑේ�ක් කරගතතු ගෑනු ඒ 

පුරුේදට වවර කරන එක ්ැනක් එනවා. 

ඒ ම�ොකක්ද?

ඒ ්මයි ්මනලේ පිරිමියා, 

්මනව ලවන ගෑනිලයක් ඒකක 

සංසනදනය කර�ා බ�න ්ැන. 

හරියට හරි. ඕනම සුනදර 

ගෑනිලයක්ට යක්ෂනියක් ලවනන 

ඒ එක ලමාලහා් ලහාඳටම ඇති. 

ගෑනු ්මනලග පංචසකනලද ්වත 

ඒ වලේම එකක් එක්ක සංසනදනය 

කර�ා බැලුවට හසබනඩ් හරි, 

ලබෝයි ලරෙනඩ් හරි, ක්රෂේ එක හරි ඒක 

කරනවට කැමති නෑ.

ඒකට මේතුව ම�ොකක මවනන ඇද්්ද?

අමුතු ලේතු නෑ ඉතින. බදාගනන මිසක් ලබදාගනන 

පුරුේදක් නැතිකමලන... 

ගෑනු හරි ආසයි ්මනව වරණනා කරනවට. ඒ 

වලේම අගය කරනවට. හැබැයි අනිත පැත්ට ්මනලග 

හසබනඩ් හරි, ලබෝයි ලරෙනඩ් හරි, ක්රෂේ එක හරි ලවන 

ගෑනිලයක්ලග ගුණ වයනවට ගෑනු කැමති නෑ. ඒ නිසා 

පිටට ලනාලපනනුවට ගෑනු හැමතිසලසම ඉනලන ලරස 

එකක.

්මනලග මනුසසයාලග ලචායිස එක ලමකයි කිය�ා 

දැනගත්ට පසලස, ඒ ලචායිස එකට මැච් ලවන කිස 

ගෑනිලයක් ඒ මනුසසයට ෙංලවනවට එයා�ා කැමැති නෑ. 

ඒකට මන්ද ඔය insecurity කියලො �මනෝවි�ොමව 
කියනමන. 

ඇත්ම ක්ාවනම ඒක ්මයි. ලගා්ක් 

සමබනධ්ාව� ප්රේන පටනගනලන ඔ්නින. ්මනලේ 

පිරිමියලේ හිලත ්මනට තිලයන ඉ් ්වත ගැහැනියක් 

ලහාරා ගනියි කියන බලයන ්මයි ලගා්ක් අය දවස 

ලගවනලන. ඒකලන ඔච්චර සැක කරනලන. ඒකලන ඔච්චර 

ගහ මරා ගනලන. ඒ නිසාම ්මයි උසාවි ලපාලිස ගාලන 

ගිහින දික්කසාද ලවනලනත. 

එලහම සැලකන බලයන ජීවතලවන ගැහැනු ලගා්ක් 

ලව�ාවට ්මනලග පිරිමියා කැමති විදිලේ ලකලනක් 

ලවනන උතසාහ කරනලන බාහිර ලපනුලමන වි්රයි. 

එයාලේ ලතරීම පැහැපත ගෑනු ෙමලයක් නම ල�ෝලක 

තිලයන ලසරම වයිට්නින ක්රීම ගා�ා හරි ලකේල�ෝ සුදු 

ලවනන ට්රයි කරනවා. ලකාණල් ලකාටට කපපු ලකේල�ක් 

නම මෑනලග ලචායිස එක, පය පාමු�ට  වවාගත් 

ලකාණ්යක් වුණත ලදපාරක් ලනාහි්ා කපනවා.

එච්චර වි්රක් ලනලවයි බහු්රයක් පිරිමිනලේ 

ලචායිස එක පසස, පපුව ටිකක් ල�ාකුවට තිලයන ගෑනු 

කියන එකත ලගා්ක් අය දනනවා. ඒ නිසා ජිම ගිහිේ�ා 

හරි, සලිකන පුරව�ා හරි, �ැට් ඉනලජක්ට් කර�ා හරි 

ලමාන ලසේ�මක් හරි දා�ා ඔය අවයව ල�ාකු කරගනන 

පුදුම දුකක් විඳිනවා. ලමාකද ලගා්ක් අය හි්නවා ඒවට 

්මයි පිරිමි ඇලදනලන කිය�ා.

හැබැයි ඉතින ඒමක ඇතතක නැතමත�ත නෑමන. 
බහුතරයක පිරිමි ඒවටමන ඇම්දනමන.

ලමලහම ලේකුත තියනවා. කි්ාරම ම�කට කවදාවත 

මී මැසලසා වහනලන නෑලන. ලරෝස ම�කට කවදාවත 

නි�මැසලසා ඇලදනලනත නෑ. ඒ නිසා ්මනලග 

දිහාවට ඇලදන පිරිමි ලමාකටද ඇලදනලන 

කියන එක ලතරුමගනනත ගෑනිලයකුට 

ලපාඩි ඉවක් තිලයනන ඕන. 

එලහම නැතුව ්ව කවුරුහරි 

එක්ක ්මනව සංසනදනය කර�ා, 

අරයලග ලකාණල් මට ව්ා 

දිගද, කළුද, ඝනද, මහ්ද කිය�ා 

බ�නවට ව්ා එයා මට ව්ා සුදුද, 

මිටිද කිය� බ�නවට ව්ා එයාලග 

පසසද ල�ාකු මලේද කිය�ා 

බ�නවට ව්ා ඒ සංසනදනය කිරීම 

ටිකක් ඇඩ්වානස වුණානම ලහාඳයි. 

ඒකයි මං කිේලව ගෑනු හැමතිසලසම 

පිරිමිලයක්ලග ලචායිස එකත එක්ක මැච් 

ලවනන හදනලන බාහිර ලපනුලමන කිය�ා. 

එලහම නැතුව ලගා්ක් අයට උවමනාවක් නෑ 

පිරිමිලයක් ඇතුොනල්න බ�ාලපාලරාතතු ලවන විදිලය 

ගෑනිලයක් ලවනන. 

පිරිමි සීයට සීයක් නිවැරදි නෑ. හැබැයි ඉතින 

සමබනධ්ාවයක් පවතවාලගන යනනනම ගෑනු දැනගනන 

එපැයි ්මනලේ ලකාටස නිවැරදි කරගනන. 

�සසනට ඉනනවාට වලේම පිරිමි කැමතියි අමමා 

වලේ ආදලරන ්මනව බ�ාගනන ගෑනිලයක්ට. ලහාඳම 

යාළුවා වලේ ්මනව විනිේචය ලනාකර හැමලේකටම 

ඇහුමකන ලදනන පුළුවන ගෑනිලයක්ට. ඒ වලේම ලජාේ 

එක ඇතු ලෙ, බාහිර සමාලජට ලමාන්රම ල�ාක්කිලයක් 

වුණත, ්මනලග ගාව හා පැටිලයක් වලේ ඉනන පුළුවන 

ගෑනිලයක්ට. ඔය ටික නැතුව පසසයි පපුවයි ලදක පුමබා 

ගතතු පලියට පිරිමිලයක් බ�ාලපාලරාතතු ලවන විදිලය 

ගෑනිලයක් ලවනන බෑ.

එතමකොට �ෑනු විතර්ද ඔය ටික මතරුම�නන ඕන? 
පිරිමිත මතරුම�නන එපැයි.

ඔේ... එලහම ලවනවනම ඒක ලමාන්රම 

වාසනාවක්ද...

බදාගන� 
මිසෙක් 
ආදශේ
ශබදාගන� 
ගැහැනු 
කැමති �ෑ

සෙැශකන 
බශයන 

ජීවතශව� ගැහැනු 
ශගෝඩක් ශවලොවට 

්මනශේ පිරමියො කැමති 
විදිශේ ශකශ�ක් ශවන� 
උතසෙොහ කරනශන බොහිර 

ශ්පනුශමන වි්රයි



14 2023 මාර්තු 15 වන බදාදා

විවොහමයන පසමස තිලකෂිම�න සධීර 
වැඩිපුර� බැණුම අහනමන ඇයි?

(සනාලසමින) අම්ක ලවන ල�ලඩ්ට 

්මයි එයා මලගන වැඩිපුරම බැණුම 

අහනලන.

ම්දනනත එකක පොමරමතොමේ යද්දි සධීරට 
ලැමබන ප්රතිචොර මකොයි වමගේ්ද?

ප්රතිචාර නම ලගා්ක් ලහාඳයි. 

සමහර පිරිමි ෙමයි එලහම එයාලේ 

ෙඟට ඇවිත ලසේෆියක් ගහ�ා 

ක්ාබහ කර�ා යනවා. ටීම එලක් 

නැති කාලේ එලහම “ආලයත 

ඉක්මනට ටීම එකට එනන ඕන” 

කිය�ා ලගා්ාක් අය එයාට 

සුබපැතුවා.

එතමකොට අමප් �ෑනු ළ�යිනමගේ 
එමහ� ප්රතිචොර මකොමහො�්ද?

(සනාලසමින) ඒත ලවනසක් නෑ. 

සමහර ලව�ාවට මමමයි එයාට 

ලපනනනලන “අනන අර ගෑනු ෙමයා 

ඔයාව අඳුරලගනද ලකාලහද ඔයා 

දිහා බ�ාලගන ඉනනවා” කිය�ා. මං 

හි්නලන ඒ විදියට ආදලර �බනන 

අපි හැලමෝටම බෑ. ඒ අතින නම 

සධීර හරිම වාසනාවන්යි.

ම�්දර උයනමන සධීර කියනමන 
ඇතත්ද?

(සනාලසමින) අයිලයෝ කවුද ඒ 

ලබාරුව කිේලේ? එයාට උයනන බෑ.

අපි සධීරමගේ ක්රිකේ ජීවිමත පැතතට 
හැරුම�ොත පසුගිය ‘ලංකො ප්රිමියර 
ලීගේ’ (LPL) තරඟොවලිය සධීරමගේ 
ක්රිකේ ජීවිමත සහමුලින� මවනස 
කළො මන්ද?

අනිවාරයලයනම. සධීර ජාතික 

කණ්ායමට ආලේ 2017 අවුරුේලේ. ඒත 

කණ්ායලමන එයාව ගිලිහුනා. ඒ නිසා එයාට 

උවමනා ලව�ා තිබුලණ ආලයත ලකාලහාම 

හරි කණ්ායමට එනන. ඒ ලවනුලවන 

එයා ලගා්ාක් මහනස වුණා. ඉතින ඒ 

මහනසලේ ප්රතිඵ�යක් විදියට පහුගිය 

LPL ්රඟාවලිලේ එයාට ලහාඳට දසකම 

ලපනනනන පුළුවන වුණා. ්රඟාවලිලේ 

වීරයාත වුණා. ඒත එක්කම එයාව ආලයත 

ජාතික කණ්ායමට කැලඳේවා.

ඒ �ැන සධීරටත වඩො සතුටුමවනන ඇතමත 
එයොමගේ තොතතො මවනන ඇති මන්ද?

ඔේ ඔේ. එයාලේ ්ාත්ා ්මයි සධීරලේ 

පෙවැනි පුහුණුකරු. මැච් එකකට යේදි පවා 

්ාත්ට ක්ා කර�ා යනලන. මැච් එකක් 

ලේේ වුලණාත එලහම ලගදර ඇවිත මුලිනම 

කරනලන එයාලේ ්ාත්ට ක්ා කර�ා ඒ 

අඩුපාඩුව ගැන ක්ා කරන එක. ඒ ලදනනා 

අ්ලර ල�ාකු බැඳීමක් තිලයනවා.

ශ්රී ලංකො කණඩොයමම මබොමහෝ ක්රීඩකමයෝ 
ඉනමන ටැටූ �හලො. ඒත සධීර එමහ� නෑ. 
ඒකට මේතුවක තිමයනව්ද?

(සනාලසමින) ඇත්ටම සධීර ටැටූව�ට 

ආසයි. ඒත එයා කටුව�ට බයයි. එයාට 

ලබලහත විදිනන එලහම ලේස නෑ. ඔනන 

රිලදනලන නැතුව ටැටූ ගහන කා�යක් 

ආලවාත සධීරත ටැටූ එකක් ගහයි. හැබැයි 

මං නම ටැටූව�ට ටිකක් අකමැතියි.

සධීර ඇරු�� තිලකෂි ආස� ක්රිකේ 
ක්රීඩකයො කවු්ද?

ඉනදියාලේ සූරයකුමාර යාලදේ ්මයි.

අවසොන වශමයන කියනන, එකදින මලෝක 
කුසලොනයට තව ටික ්දවසයි තිමයනමන. 
සධීර ඒ මවනුමවන ලෑසති්ද?

මං විේවාස කරනවා එයා ල�ෝක 

කුස�ාන සංචි්යට නම කරයි කිය�ා. 

එලහම වුලණාත එයා එයාලේ උපරිමය 

කරයි. ලමාකද එයාලේ ල�ාකුම ආසාව 

ල�ෝකලේ අංක එලක් පිතිකරුවා ලවන එක. 

ඒ නිසා එයා උපරිමය කරයි.

2017 වසෙශේදී දකුණත පිතිකරුශවකු ශමනම කඩුලු රකිනශ�කු ශලසෙද ජොතික ක්රිකට් කණ්ඩොයමට එක්වූ දක්ෂ ක්රී්ඩකශයකි සෙධීර සෙමරවික්රම. 
මුේ කොලශේදී ඉහළ දක්ෂ්ො ශ්පනවුවත අ�තුරුව ඔහුශේ සුපුරුදු පිතිහරඹ රටොව ගිලිගී ගිශේය. එ්ැන ්පටන සෙධීරට වූශේද කණ්ඩොයමට 
එ� ය� ක්රී්ඩකශයක් ශවන�ටයි. �මුත මෑ්කදී නිමොවූ ‘ලංකො ප්රිමියේ ලීේ’ (LPL) ්රඟොවලිය ඔහුශේ ක්රිකට් ජීවි්යම කණපිට හැශරේශේය. 

තිසෙර ශ්පශේරො ප්රමුඛ ජැෆ�ො කිංේස කණ්ඩොයමට ක්රී්ඩො කරමින ්රඟ 10ක් තුළ ලකුණු 294ක් ලබොගනිමින ඔහු ්රඟොවලිශේ වීරයො බවට 
්පතවිය. එම දක්ෂ්ොවය නිසෙොම ශම ව�විට යළිත ඔහුව ශ්රී ලංකො ජොතික කණ්ඩොයමට කැඳවො තිශේ. එවන ශමොශහෝක ශම ක්ොබහ ඒ සුපිර ක්රිකට් 
ක්රී්ඩකයොශේ ආදරණීය බිරඳ තිලක්ෂි ගමශේ සෙමඟිනි.

• රුවන එස.ශසෙ�විරත�

“අන� අර ගෑනු ළමයො 
ඔයො දිහො බලොශග� 
ඉන�වො” කියලො 
මමයි එයොට 
ශ්පන�නශන 

ඒ සතුට අසමස මපොඩි බයකුත තිමයනන 
ඇති. ම�ොක්ද ක්රිකේ ක්රීඩකමයෝ කියනමන 
තරුණියනමගේ ආකර්ෂ�ය මලොකුවට� 
ලැමබන පිරිසක. අමනක කොර�ොව ඒ 
මවනමකොට සධීර කියනමන ඔයොමගේ 
මපමවතො විතරයි?

ඔේ ඉතින හසබනඩ් ක්රිකට් ගහනවා 

වලේ ලනලවයි ලබෝයිලරෙනඩ් ක්රිකට් 

ගහනලකාට. ඒ අතදැකීමට මුහුණලදන ඕන 

ගෑනු ෙමලයකුට එලහම බයක් දැලනනන 

පුළුවන. ඒත සධීර මට එලහම බයක් 

ඇතිලවනන පුංචි ඉ්ක්වත තිේලේ නෑ. එයා 

පුංචි පුංචි ලේවේ පවා මලගත එක්ක කිේවා. 

ඒ විේවාසය නිසා ඇත්ටම මට බයක් 

දැනුලණ නෑ.

මකොමහො�හරි 2021 අවුරුද්මද් ම්දනනො එක 
වහලක යටට ආවො මන්ද?

(සනාලසමින) අවුරුදු අටක් ආදලර 

කර�ා 2021 ලපබරවාරි 02 වැනිදා අපි 

විවාහවුණා.

ක්රිකේ ක්රීඩකමයකුමගේ බිරිඳක මවලො ඉනන 
එක මේසියි්ද?

එළිලේ ඉඳන බ�න අයට නම ලේනවා 

ඇති ක්රිකට් ක්රී්කලයක්ලේ බිරිඳක් කියනලන 

හැමලේම �ැලබන හරිම වාසනාවන් 

පිරිසක් කිය�ා. ඔේ ඒක ඇත්. හැබැයි ඒ 

ඇත් අසලස කවුරුත ලනාදකින පැත්කුත 

තිලයනවා. ඒ ්මයි ක්රිකට් ක්රී්කලයකුලේ 

තිලයන කාරයබහු� බව. සමහර ලව�ාවට 

එයා�ා සති ගණන මාස ගණන ලගවේව� 

නෑ. ෙඟින ඉනන ඕනම ලව�ාවේව� ලගදර 

නෑ. ටුවර වලේ ගියාම හරියට දැලනනවා. ඒ 

නිසා ක්රිකට් ක්රී්කලයකුලේ බිරිඳක් ලවනන 

ලේස නෑ. ඒකට ක්රිකට් ගැන අවලබෝධයක් 

සහ ලතරුමගැනීලම හැකියාවක් තිලයනන 

ඕලන. ඒත එක්කම ල�ාකු කැපකිරීමක් 

කරනනත ලවනවා.

සධීර ම�්දරදි හරි නි්දහමස ඉනන කැ�ති 
මකමනක කියනමන ඇතත්ද?

ඒක ඇත්. එයා හරි සර�ව නිදහලස 

ඉනන ආස ලකලනක්. ලගදර ඉනන ලව�ාවට 

මැච් එකක් බ�න එක නැතනම සංදුවක් 

අහන එක ්මයි කරනලන. හැබැයි එයා 

හරිම ආසයි ලගදර අයත එක්ක ඉනන.

සෙධීර සෙමරවික්රමශේ 
බිරඳ තිලක්ෂි

�ං ආසයි මම කතොබහ ඔයොට සධීරව 
මු��ැහුනු තැනින පටන�නන. ඇතතට� 
ම්දනනො මු��ැහුමන මකොමහො�්ද?

අපි මුණගැහුලන 2013 අවුරුේලේ. 

ඒ මලේ යාළුලවකුලේ උපනදින පාටියක් 

ලව�ාලේ. එදා සධීරත ඒකට ඇවිත හිටියා. 

එදා දැනඅඳුරලගන ලේසබුක් හරහා 

්මයි අලේ යාළුකම ලගා්නැගුලන. 

ලකාලහාමහරි ඒ විදියට මාස පහක් වලේ 

හිටියා. ඊටපසලස සධීර ඇහුවා මලගන 

කැමතිද කිය�ා. ඉතින මට අකමැති 

ලවනන ලේතුවක් තිබුලණ නෑ.

එදා සධීරට කැ�ති මවනන තිබුණු මේතු 
ම�ොනව්ද?

එයාලේ ගතිගුණ ්මයි ඉතින. මං 

අදටත ආස එයාලේ නිහ්මානීකමටයි 

කරුණාවන්කමටයි. එදත ඒ ගතිගුණ 

ලදක එයාට අඩුවක් නැතුව තිබුණා.

2013 කියනමන ඒ කොමේ ම්දනනො 
ඉසමකෝමේ යන වයමස ඉනන ඇති මන්ද?

(සනාලසමින) ඔේ ඔේ. ඒ ලවනලකාට 

සධීර උසස ලපෙ පනතිව� හිටිලේ. මං 

නම සාමාන්ය ලපෙ ලිය�ා හිටිලේ.

ඒ මවනමකොට සධීර ඉසමකෝමේ ක්රිකේ 
�ැහුව්ද?

ඔේ. එයා පාසේ ක්රිකට් කණ්ායලම 

හිටියා. ආදලර කරන කාල�ම 19න පහෙ 

ජාතික කණ්ායමටත ලතරුණා. ඒත 

ජාතික කණ්ායමට නම ලතලරයි කිය�ා 

හීලනකිනවත හිතුලේ නෑ.

හැබැයි එමහ� වු�ො මන්ද?
ඔේ. අපි ආදලර කරනන පටන අරන 

හ්රවැනි අවුරුේද ලවනලකාට එයාව 

ජාතික කණ්ායමට කැලඳේවා. මං 

හි්නලන සධීර ජීවිලත වැඩිපුරම 

සතුටින හිටිලේ ඒ ආරංචිය 

�ැබුණු දවලස ්මයි.

තිලකෂි ඒ මවනමකොට ක්රිකේ 
�ැච් බලලො තිබු�්ද?

මං ඉසලකෝලේ කාලේ 

ඉඳන ක්රිකට් මැච් බ�නවා. 

ඒ ලවනලකාටත මං ලහාඳ 

ක්රිකට් ලරේක්ෂිකාවක්. 

ඒ නිසාම සධීර ජාතික 

කණ්ායමට කැලඳේවට 

පසලස එයා ්රමටම 

මටත ල�ාකු සතුටක් දැනුණා 

“අදින පසලස මලේ ලකාේ�ත මැච්ව� 

ඉනනවලන” කිය�ා.

දිගු කොමලකට පසමස ආමයත සධීරව 
ජොතික කණඩොය�ට කැඳවලො තිමයනවො. 
ඔබට සතුටුයි්ද ්දැන?

ඇත්ටම සධීරට ්රමටම මටත ල�ාකු 

සතුටක් තිලයනවා. ලමාකද එයා ල�ාකු 

කා�යක් තිසලස කණ්ායලමන ගිලිහි�ා 

හිටිලේ. එයාට ල�ාකු උවමනාවක් තිබුණා 

ආලයත කණ්ායමට එනන. ඒ ලවනුලවන 

එයා කරපු කැපකිරීම දනලන මං වි්රයි. 

ඉතින එක්දින ල�ෝක කුස�ානයකුත අ් 

ෙඟ තිලයන ලව�ාවක සධීරට ආලයත 

කණ්ායලම ස්ානයක් �ැබුණු එක ගැන 

හරිම සතුටුයි.



15 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

දෙදා මාලිගාලේ ඇත පනතිය බ�නන �සසනය. 

ලපරහර කා�යට එහි සුනදරතවය ්වත වැඩි ලේ. 

කරද� උස මහත වූ අලි ලකාේ�නලගන පිරුණු ඇත 

පනතියට ‘සාමා’ එකතුවූලේ වසර පහකට පමණ ලපරය. 

නාඹර අලි ලකේ�ක එකතුවීලමන පසු ඒ ඇත පනතිලේ 

සුනදරතවය ගැන ්වත වැනුම කුමටද? හැබැයි ඉතින 

ලකේ�ක පැමිණියා කියා අලිනලේ ගාය අඩුලේවිද? ඉඳහිට 

දාන ලකළි ලසේ�මව�ට එය බාධාවක් ලනාලේ. 

ප� වවද්ය ්රිඳු විල�ලකෝනට එවැනි අවස්ාවකට 

මුහුණදීමට සදුවූලේ මීට වසර හ්රකට පමණ ඉහ්දීය. 

ලහල්ම සතිඅන්යක කුරුණෑග� පැවති කු්ා ලපරහරක 

නිරවිනදන කටයුතුව�ට සමබනධව සටිලේය. මධ්යම 

රා�ය පසුවන විට හසතිපා�කවරලයක් වවද්යවරයා 

ලව් දුව ආලේය. 

“ගලේලව�දි අලිලයක් ක�බ� ලව�ා. ්වම 

අේ�ලගනත නෑ.”

ක�බ� වූ උනදෑලේ ්රම ප� වවද්ය ්රිඳු 

ලහාඳ හැටි දනී. නිරවිනදන ඔසු නැතිව ක�බ�කාරයා 

අේ�නවා ලබාරුය. ලහල්ම සය ගුරු, මහාචාරය 

අලශෝක දංලගාේ�ටද සදුවීම දැනවීය. නවීන වායු �්න 

තුවක්කුවද රැලගන ප� වවද්ය ්රිඳු එම ස්ානයට 

යාම උචි් බව මහාචාරයවරයාලේද අදහස විය. දෙදා 

මාලිගාලේ ඇත පනතිලේ භාරකරු ප්රදීේ මියනප�ාවද 

සය නිවසන පිටතව අදාෙ ස්ානයට පැමිලණන බව 

වවද්ය ්රිඳුට දැනුම දී තිබිණ. ලහල්ම ගලේලව�ට 

ෙඟාවන විට අලියා ගැටගසා තිබුලණ පාදලේ දමවැ�කින 

පමණි. ඒ වනවිටද අලියා ක�බ�ලයන එලහ ලමලහ 

වැලනමින සටිලේය. පසුදා එළිය වැටුණ පසු අලියා 

නිරවිනදනය කර ල�ාරියට පැටවීම උචි් බව තීරණය 

ලකරිණ. එල්ක් නිකරුලණ කා�ය ග් කරනවා ලවනුවට 

මාලිගාලේ රියැදුරු සමන සමඟ එක්ව ලපරහලර ගිය 

අලි ඇතුන පරීක්ෂා කිරීමට ප� වවද්ය ්රිඳු පියවර 

ගතලතය. එකිලනකා පරීක්ෂා කරමින යන අ්ර යම 

අඩුවකි. ඇත පනතිලේ ලපාඩි ලකේ�, සාමා අතුරුදනය. 

සාමා බ�ාගනනා අසංක ද ආගිය අ්ක් නැ්. රියැදුරු 

සමනලේ ලයෝජනාව අනුව ‘සී්ා’ ඇතිනන බ�ාගත සමීර 

ද සමබනධ කරලගන ප� වවද්ය ්රිඳුලේ වාහනලයනම 

ලගාස සාමා සහ අසංක ලසවීලම ලමලහයුම ඇර�ණ. 

එලහත කිසඳු ලහෝඩුවාවක් නැ්. පැයකටත වැඩි කා�යක් 

එලහ ලමලහ විමසූ පිරිස නැව් පනස�ට පැමිණිලේ කෙ 

යුත්ක් ස්ාග් ලනාහැකිවය. එක්වරම mate 50 වරගලේ 

යතුරුපැදියකින පැමිණි වයස අවුරුදු 60ක පමණ 

පුේග�ලයක් ්රමක් ලක්නතිලයන කෑ ගැසීය. 

“ඇයි අංකේ, ප්රේනයක්ද?”

ප� වවද්ය ්රිඳු ඇතුළු පිරිස ඔහුලගන විමසුලේ මීට 

ලපර එම ්ැනැත්ා ඔවුන සමඟ සුහදව ක්ාබහ කර තිබූ 

බැවිනි. 

“මට තිලයන ප්රේන මදිවට ්ව එකක්. කාලගලදෝ 

අලිලයකුයි මිනිලහකුයි අ්රමං ලව�ා මලග මිදුලේ. දුවත 

බයලව�ා ඒක හිනදා.”

ලදන ලදයිලයෝ ලගදරටම ලගනැත ලදනවා කියනලන 

රෂනිකො ලිය�ශේ

ශ්ොරතුරු
්ප� ෛව� 
්ර� විශ�ශකෝන 
(ශ්රී දළදා මොලිගොව, Millennium Elephant 
Foundation සෙහ Vetcare සෙතව ශරෝහල)

මොලිගොශේ සෙොමො
අසෙංක එක්ක ්පැ�ලො ගිහින

ඕකටය. ලම නං පිරිස බ�ාලපාලරාතතුලවන සටි පණිවි්යකි. මිනිසා පසුපස ඔවුන ගමන කලේ සාමාත 

අසනකත දැකගැනීලම අලේක්ෂාලවනි. කු්ා පාරවේ ගණනාවකින හැලරමින ලගාස, ්වත පටු මාව්කද 

ලගාස ස්ානයට ෙඟාවීමට පිරිසට හැකිවිය. නිලවස හිමියාලේ ලකෝපය ලදගුණ ල්ගුණ වනනට ඒ ලවේදී 

සදුලවමින තිබූ ලේ ලහාඳලටෝම ඇතිය. සාමා වලේ වගක් නැතිව අලුතිනම �ලදමින තිබූ ලපාේ පැෙය �ක්ති 

විඳිමින සටියාය. පිරිස වහාම නිවැසයා ඇමතුලේ ඒ අ්රයි. 

“ලම ඉනලන �ංකාලේ �සසනම ඇතිනනක්. ඒ වලේම හරිම හී�ෑයි. එලහම ලකලනක් එන එක වාසනාවක්.”

ඒ වචන ටික ලහාඳටම ප්රමාණවතය. ලකෝපය පා�නය කරගත නිවැසයා ්රමක් ආ්මබරලයන පසු විය. 

්මාලේ නිවසටම පැමිණ �බා දුන ලගෞරවයට තුටු ප�රු ල�ස සාමාට සය ලකලසේ පාතතිලයන ඇති්රම 

ලකලසේ ගස කපා ලදන ල�ස ලහල්ම අසංකට දැනනුලේය. ඉන ලනානැවතුණ ඔහු පැමිණි පිරිසට ලත පැන 

සංග්රහයක්ද කලේය. සයේල�න අනතුරුව එෙැ�ලේ සාමා රැලගන යාලම අවස්ාවයි. නිවැසයාලේ ලත 

පැනිනද සේපායම වූ අයට උතුර දකුණ මාරු වූලේ එවිටය. සාමා හදිසයට ලගාස තිබුලණ බයිසකේ දැමීමට 

සාදා තිබූ හුඩ් එක යටිනි. ගිය හැටි ලකලස ලව්ත ඇයට යළි එනනට විදියක් නැ්. ඒ ඇලේ උස නිසාය. 

්තතවය අවලබෝධ වූ නිවැසයාට යළි යක්ෂාරූඪ විය. 

සාමාලේ නිලයෝජි්ලයෝ නිවැසයාට විකේප තුනක් ලයෝජනා කෙහ. වැලට් ලකාටසක් ග�වා සාමා ඉවත 

කිරීම, නිවස ක්ා සාමා ඉවත කිරීම ලහෝ සදහටම සාමා එ්ැන ්ැ�ම ඒ ලයෝජනාය. අවසන ලක්නතිලයන 

පුපුරමින වුවද වැට ග�වා සාමා පිට්ට ගැනීලම ලයෝජනාවට ඔහුලේ සහාය හිමිවිය. ලම සා දුරක් සාමා 

රැලගන යාමට අසංකලගන ලේතු විමසීම ලකරුලණ පසුවය. ගලේලව�දී අලියා කු�ේපු වීලම සේධිය 

ලේතුලවන සාමාලේ ආරක්ෂාව ප්ා ලහල්ම ඇය රැලගන ලමලස පැමිණ තිලේ. අසංක ඊට ප්රශංසා �බේදී 

ඇති පදමට ජ�ය පානය කෙ සාමා සුපුරුදු දඟකාරකමිනම නැව් දෙදා මාලිගාව ලව්ට පිටත වූවාය. 

 w,s l;d w,s w,s w,s w,s

රෂනිකො ලිය�ශේ



16 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

මහොචොේය අත්�ොයක එම ශේරත කියයි

ජා්ක ක්ා ලපාලත කුමභකාරක ජා්කය කිය�ා 

ජා්කයක් තිලයනවා. ඒ ක්ාලේ හැටියට ලබාලහාම 

ආදලරන පවුේ ජීවිලත ග්කරපු ්රුණ යුව�ක් හිටියා. 

ලම ලදපෙට පුංචි දරු ලදනලනක් එලහමත හිටියා. කුඹේ 

කරමාන්ය කර�ා ්මයි ලම පවු� ජීවත වුලණ. ඔලහාම 

ඉනදැේදි ලම ගමට පලස බුදුවරු ස්ර නමක් වැ්ම කර�ා 

තිලයනවා. ගලම හිටි ලගා්ක්ලදනා ලම පලස බුදුවරුනලේ 

ධරමය අහනන ආවා ගියාලු.

අපිත ලම පලස බුදුවරුනලගන බණ ටිකක් ඇහුලවාත 

ලහාඳයි කිය�ා දවසක් ලම ්රුණයාට හිතුණලු. ඊටපසලස 

ඔහු බිරිඳවයි දරු ලදනනවයි අරලගන බණ අහනන ගිහින. 

බණ ඇහැේවයින පසලස ලම ්රුණයාට ජීවිලත අනිත් 

ගැන වැටහි�ා. සවාමියාට ලනාකිේවට බණ අහපු බිරිඳත 

එලවලේම අනිත් වටහාගත්ා. ටික දවසකින ලම සැමියා 

බිරිඳලගන පැවිදි ලවනන අවසර ඉේ��ා. ඒ ලව�ාලේ ඇය 

කිය�ා තිලයනලන ලම වලේ ක්ාවක්.

“සවාමීනි, දරුවන සටින අපට හිතුමලත තීරණ 

ගැනීමට ලනාහැකිය. එලස වුවලහාත අසරණ වනලන හය 

හ්ර ලනාදනනා දරුවනය. කුමන ප්රේනයක් පැමිණියද 

අප ඔවුන ගැන ස්ා නුවණැතිව ක්රියා කෙ යුතුය. ඔබලේ 

පැවිදිවීලම අදහසට මලගන බාධාවක් නැ්. එලහත දරු 

ලදලදනාට ්නිවම යමක්කමක් කරගැනීමට හැකිවන තුරු 

සටිය හැකිනම යහපතය.” 

බිරිඳලේ කියමන නිවැරදියි කිය�ා හි්ාපු මිනිසා 

පැවිදිවීලම අරමුණ ටික කා�යකට යටපත කරගත්ා.

ඔය අ්ලර දවසක් ලම බිරිඳ දරු ලදනනව සැමියාට 

බාරදී�ා පැන කෙයක් අරන එනනම කිය�ා කැ�යට 

ගිහිේ�ා. එලහම ගියපු බිරිඳ ආපහු ලගදර ආලේ නැහැ. 

පවු�ට ලගා්ක් ආදලරන හිටපු බිරිඳ ආගිය අ්ක් නැති 

එක ගැන සැමියා දුක්වුණා. හැබැයි එලහමයි කිය�ා ලම 

සැමියා බිරිඳ ලසාර සැමිලයක් එක්ක ප�ාගියා කිය�ා 

ගම පුරා අඬලබර ගැහුලවවත, දරු ලදනනවත මරාලගන 

මැලරනන උතසාහ කලේවත නැහැ. ඒ ලවනුවට ඔහු කලේ 

බිරිඳ නැති දුක හිලත ්ද කරලගන වතෘතතිය කර�ා දරු 

ලදනනව ජීවත කරවපු එක.

ඔය විදියට ඔහු අවුරුදු හය හ්ක් අර දරු ලදනනව 

උසමහත කර�ා ලතලරන වයසට ආපුවහම නෑයිනට 

බාරදී�ා පැවිදි ලවනන ගියා.

ඊටපසලස දවසක් එතුමා පි�සඟා වඩිනලකාට ගිහි 

කාලේ බිරිඳව මූණටම මුලිච්චි ලව�ා. බැලිනනම ඇයත 

ගිහින තිලයනලන මහණ ලවනන. ඇයට කලින ඔහු ඉසසර 

වුණා නම ඇලේ ගමන වෙකින නිසා රහලසම ගිය බව 

ල්රණිය හිමිනමට කිේවා. ්මන ලගදරින ගියාට පසලස 

වුණ ලේවේ ගැන ලනාදනන නිසා ඇය ඔහුලගන ලමලහම 

අහ�ා තිලයනවා.

“ඔබ අලේ දරු පැටවුන ලදලදනාව මරා දමා ආලේද..? 

්නිකර දමා ආලේද?”

“මරා දැමුලේත නැ්. ්නි ලකරුලේත නැ්. ලතලරන 

වයස වනතුරු රැක බ�ාලගන නෑයිනට භාරදී පැමිණිලයමි” 

කිය�යි එ්ලකාට හිමි නම උත්ර දුනලන.

අලේ ලබෝස්ාණන වහනලසයි, යලශෝදරා මහරහත 

ල්රණියයි ්මයි ඔය ක්ාලේ අ�සැමි යුව�. දුවයි 

පු්ායි ලවන කවුරුත ලනලවයි උතප�වණණා මහරහත 

ල්රණියයි, රාහු� මහරහ්න වහනලසයි. 

අද අපි ක්ා කරනන යන මා්තෘකාවත කුමභකාරක 

ජා්ක ක්ාවට ටිකක් සමානයි. ක්ාවට කලිනම ලම 

ජා්ක ක්ාව ගැන ටිකක් ම්ක් කලේ ඒකයි. ජා්ක 

ක්ාවට අනුව මව පියා ලදනනලගන ලකායි ලකනා මුලිනම 

පවු� අ්ෑරියත ඉතුරු වුණු ලකනා ඒ �්නය දරුවනලගන 

පිට කලේ නෑ. හැබැයි ලම වලේ ලදයක් වුණාම අද කාලේ 

මිනිසසු කරනලන දරුවනලේ ලබේ� මිරික�ා වහ ටිකක් 

කව�ා නැතනම ගඟට මුහුදකට ්ේලු කර�ා දාන එක. 

ඔය වලේ ක්ා එක ලදකක් ලනලවයි ඕන්රම පහුගිය 

කාලේ අපිට ඇහුණා. ඒ අ්ලර ්ාත්�ත හිටියා වුණාට 

වැඩිපුරම හිටිලේ අමම�ා.

පහුගිය ලදවැනිදා අමමා ලකලනක් ්මනලේ දියණියව 

ඉසලසෝ ලකාටුවකට ්ේලු කර�ා. ලම මාලසම ලපෝය 

දවලස ්ව අමමා ලකලනක් දරුලවෝ ලදනනවත අරලගන 

ළිඳකට පැන�ත තිබුණා. ඉසලසෝ ලකාටුවට ්ේලු කරපු 

අර දුව නම ්ාමත දැඩිසතකාර ඒකකලේ ජීවි්යත 

මරණයත අ්ර සටනකලු. අවාසනාවකට අර ළිඳට 

පැනපු අමමලේ වැඩිමහේ දරුවා එ්ැනම මිය ගිහිේ�ා. 

අලේ අමම�ාට ලමලහම වුලණ ඇයි කියන එක ගැන ලම 

ක්ාබහ ලේරාලදණිය විේවවිද්යා�ලේ විශ්රාමික මහාචාරය 

අත්නායක ඒම ලේරත මහ්ා සමඟයි.

• ලිහිණි මධුෂිකො

ඔය ගැන රට්ටු එක එක විදිලේ ක්ා කියනවා. 

බඩු මි� අහස උසට ගිහින නිසා දරුවනට කනන 

දීගනන බැරුව මැලරනවලු. ඒ මිනිසසුනට එලහම 

කරනන ලමානවාම හරි සාධාරණ ලේතු ඇති කිය�ා ්ව 

අය කියනවා. ලම අය මානසක ල�ඩ්ඩු කිය�ා කියන 

අයත ඉනනවා. හැබැයි මලේ ්රකය නම ඕකට ලේතුව 

ඔය එකක්වත ලනලවයි. අලේ අවාසනාවකට මනදා 

අද ඉනන ලගා්ක් අමම�ාට එදා වලේ දරු ලසලනහස 

ඇඟටවත, හි්ටවත බේධ ලව�ා නෑ. ඒවට ලේතුත 

තිලයනවා. සමහරක් අමම�ා දරුලවෝ බ්ට ආපු දා 

ඉඳන ඒක මහා කරුමයක් විදියටමයි ස�කනලන. 

දරුවා බ්ට ආපු දවලස ඉඳ�ා මට බ්ක් දී�ා අරූ 

කුරුේ�ා වලේ ලරෝනලේ යනවා කිය�ා මනුසසයාට 

වවර කරනන ගනනවා. එ්ැනින නවතිනලන නෑ. 

දරුවා �ැබුණට පසලසත පපුව එේල�නවාය, ඇඟ 

කැ් ලවනවාය කිය�ා හරියට කිරි ටික ලදනලනත 

නෑ. අඩු්රලම නැෙවිලි ගී්යක් දනලනත නෑ. සමහර 

අමම�ා දරුවා �ැබි�ා මාලස ලදක යනලකාට ඒ දරුවව 

්මනලේ අමමට, නැනදමමට පුරුදු කර�ා ලවන 

අ්ක් බ�ාගනනවා. දරු කැක්කුමක් කිය�ා එකක් 

ගෑවි�ාවත නැති අයත ඉනනවා. ඊටපසලස ප්රේනයක් 

වුණ හැටිලේ දරුවනව බලු පැටේ, බෙේ පැටේ ගාණට 

ළිංව�ටයි, ඉසලසෝ ලකාටුව�ටයි අ්ඇර�ා දානවා. 

ලකාලහාම වුණත ලම අයලගන බහු්රයක් මානසක 

ල�ඩ්ඩු ලනලවයි කියනන මලේ ෙඟ ඕන්රම උදාහරණ 

තිලයනවා. 

ඒ අ්රින එකක් කියනනම. ලම ෙඟදි මට ක්ා කො 

අවුරුදු 35ක කාන්ාවක්. ඇය විවාහ ලව�ා තිලයනලන 

අවුරුදු 28න. විේවාස කරනන ලම ලවනතුරුත ඇය 

්මනලේ සැමියා එක්ක එක කාමලරක එක ඇඳක 

නිදාලගන නැහැ. ඒ ලවනුවට නැනදමමලු සැමියා ෙඟ 

නිදාගනලන. ඒකට ලේතුවත ඇය මාත එක්ක කිේවා. 

ඇලේ සැමියා අවුරුදු 15ක් වි්ර ලවනකේ නිදාලගන 

තිලයනලන ඔහුලේ පියාට තුරුේලව�ා. ඉතින අර 

අමමට ඒ කියනලන නැනදමමට ඇලේ ්රුණ ජීවිල්න 

බාගයක්ම ඉනන ලව�ා තිලයනලන සැමියාලගන 

ලවනලව�ා. ඇය නිදාලගන තිලයනලන ලවන කාමරයක. 

ඒ නිසා ඇය පු්ාට සෑලහන වවර කර�ා.

මශේ මහත්යො ගොව 
නිදියන� පු�වන 

එයොශේ අමමට වි්රයි

දවසක් ලම නැනදමමා පු්ා නැති ලව�ාවක ්රුණ 

බිරිඳට ලමලහම ක්ාවකුත කිය�ා තිලයනවා.

“ල්ාලේ මිනිහා මට මලේ මිනිහා ෙඟ නිදාගනන දුනලන 

නෑ. ඒ නිසා මට ්ව දරුලවක්වත හදනන �ැබුලණ නැහැ. 

දැන බ�පිය මමත මැලරනකමම ල්ාපි ලදනනට එක ඇඳක 

නිදාගනන ලදනලන නෑ.” 

ඉතින බ�නන ලමක මානසක ල�්ක්ද? එලහම ලවනනත 

පුළුවන කිය�ා සමහරු හි්නවා. හැබැයි මට අනුව නම 

ලමක නැනදමමා දරුවාලගන පලිගනන සැ�සුමසහග්ව 

කරපු අමන වැ්ක්.

දැන කාලේ මහඋන ලමලහම රැේ�ට වලේ දරුලවා 

මරාලගන මැලරනලන රලට් ල�ෝලක් උනුත අ්කට බැඳලගන 

ඒ දිහා බ�ාලගන ඉනන නිසා කිය�යි මම හි්නලන.

ඒකටත මම උදාහරණයක් කියනනම. ඇහැලේලපාෙ 

කුමාරිහාමිට එදා මේදුම බණ්ාරලේ බා� නංගිව වංලගඩියට 

දා�ා ලකාටනන සේධවුණාලන. නමුත එ්ැනින එහාට රජා 

කෙ ලේට රට්ටු නිකන හිටියද? නෑ. ඒ විදිලේ කෲර අණක් 

දීපු � වික්රම රාජසංහ ර��රුවනව සංහාසලනන එෙව�ා 

දැමමා. රජ මාලිගාව ඉසසරහට ගිහිේ�ා කෑගැහුවා. 

අනතිමට ර��රුවනවයි ඒකට උ්ලගඩි දීපු අනිත උනවයි 

ලසරම ගහ�ා පනන�ා දා�යි මිනිසසු පසස බැලුලේ. ඒ 

වි්රක් ලනලවයි මුළු රලට්ම ලගවේව� මාස ගණන බත 

හැලි ඉදුලන නෑ. මිනිසසු ඇ� කඳුළින කමපා වුණා. හැබැයි 

අද වලේ උදවිය නම එදා හිටිලේ, අලන අර අහිංසක 

ර��රුවනට මානසක ආ්තිය කිය�ා නිකන ඉඳීවි.

අවසානලේ මලේ ්රකය ලවනලන ලමනන ලමකයි. 

මිනිසසු වුණ අපි හැලමෝටම ප්රේන තිලයනන පුළුවන. හැබැයි 

එලහමයි කිය�ා අහිංසක දරු පැටවුනව මර�ා දා�ා ඒවට 

අමුතු ලේතු සපයන උනදැ�ාට කිසම සමාවක් ලදනන 

ලහාඳ නැහැ. ්මනලේ මිනිහා එක්ක ලකෝන්ර පිරිමහන 

ගෑනු උදවිය දරුවනව ඉසලසා ලකාටුව�ටයි, ළිංව�ටයි, 

ගඟවේව�යි අ්ෑර�ා ඇවිේ�ා අනතිලමදි බේබු වලේ මලේ 

මිනිහා ගහනවා, මිනිහට ලහාර ගෑනිලයක් ඉනනවා කිය�ා 

කියනවා. ගෑනු වි්රක් ලනලවයි සමහර පිරිමිත එලහමයි. 

දරුලවකුට කනන දීගනන බැරිනම, ්නියම හදාගනන 

බැරිනම ලම රලට් ඕලන්රම ආය්න තිලයනවා, හදාගනන 

බැරිනම දරුවනව එලහම ්ැනව�ට බාරලදනන. එලහම 

බාරදී�ා යන ලේවාල�ක යනන.



17 2023 මාරතු 15 වන බදාදාbeauty

• ශසෙේවනදි ශහට්ටිආරච්චි

1

830 ගණනව� එංග�නලත පා�ලන 

කෙ පෙමුවැනි වික්ලටෝරියා රැජිනත 

ලබාලහාම ්දින ල්ේ කෑමට ඇේබැහි 

වුණු ලකලනක්. ලම රැජින පුංචි සනදිලේ 

ඉඳ�ම බැදපු මස කනන ලබාලහෝම කෑදරලු. 

කවදාහරි රජ ලවනන ඉනන කුමාරිකාව ලම 

විදියට බැදුම කන එක ගැන වික්ලටෝරියාලේ 

අමමා නි්ලරෝම ලදාස පලරාස කිය�ා. 

හැබැයි වික්ලටෝරියා ලනලමයි ඒ ක්ා 

කනකට අරන තිබුලණ.

ඔලහාම ලකාලහාමහරි වික්ලටෝරියා 

රජ වුණා. ජමලමට ව්ා පුරුේද ල�ාකුයි 

කියනනා වාලේ රජ ලවච්චි දා ඉඳ�ා රැජින 

බැදුම කන එක වැඩි කො මිසක අඩු කලේ 

නැතිලු. ඉතින වික්ලටෝරියා රැජින පිට්ටු 

බමබුවක් වලේ මහත වුණා. ්මනලේ 

ඇලේ �සසන නැති කරගතතු වික්ලටෝරියා 

�සසනට අඳින පෙදින ගෑනුනට ඊරිසයා 

කො. ඒ වි්රද හැ් ගෑනුනව මර�ත 

දැමමා.

ලව�ාවකට අලේ සමහර බව�ත 

උදවියත වික්ලටෝරියාට ලදවැනි නෑ කිය�ා 

හිල්නවා. උනදැ�ට �සසනට ඉනනත 

ඕලන, හැබැයි කට පා�ලන කරගනනත 

බැහැ.

ල්ේ කියනලන ඒ ්රමට නරක 

ලදයක්දෑ කිය�ා ඔලහාම කිේවහම 

ලකලනක්ට හිල්නන පුළුවන. ඇත්ටම 

නැහැ. ල්ේ නැතිව වාහනයකට දුවනන 

බැහැ වලේ ්මා අලේ ඇඟටත ල්ේ ඕලන. 

ල්ේ කියනලන අපිට ශක්තිය ලදන ලහාඳම 

ශක්ති ලපෝෂකයක්. ආහාරවලින �ැලබන 

විටමින A, D, E, K වලේ ලමද ද්රාවක විටමින 

ඇඟට අවලශෝෂණය කරගනනත ල්ේ උදේ 

කරනවා. ඒ නිසා මනුසසලයක් දවසකට ල්ේ 

20gක් ඒ කියනලන කැ�රිවලින ගතල්ාත 

කැ�රි 400-500ක වලේ ල්ේ කනන ඕලන.

ප්රේලන ල්ේ කන එක ලනලමයි. 

ඉවක් බවක් නැතිව කන එක. වදනික 

අව�්ාවයට වැඩිලයන ගනන ල්ේ ලමදය 

ලව�ා ඉලේ බලඩ් අලත පලේ ්ැමපත 

ලවනවා. එ්ලකාට ඉතින මහත ලවන එක 

ගැන අමුතුලවන අහනන ලදයක් නැහැ. ඒ 

වි්රයෑ ශරීරලේ අනව� ලමදය ්ැමපත 

වුණාහම අධිරුධිර �්නය, ලකාල�ාසලට්රෝේ, 

හතෘදලරෝග වලේ ලසෞ� ගැටලු ඇතිලවනවා. 

ට්රානස ලමදය (Trans fat), සං්තෘේ් 

ලමදය (Saturated fat), අසං්තෘේ් ලමදය 

(Unsaturated fat) කිය�ා ලමද වරග 

කිහිපයක් තිලයනවා.

ට්රානස ලමදය කියනලන සකස කෙ 

ආහාරව� තිලයන ලමදයට. ල්ෝනට්, �ස, 

බරගර, �සා, ගැ�රු ල්ලේ බැදගත 

මස, මයිලක්රෝලේේ කෙ ලපාේලකෝන වලේ 

ආහාරව� ට්රානස ලමදය ඕලසට. ලම වලේ 

ආහාරව� ලමදය ඇලේ ්ැමපත ලවනවත 

වැඩියි. ඇඟත ලකට්ටුවට තියාලගන ලගා්ක් 

කේ ජීවතලවනනත හීන දකිනවා නම මුලිනම 

ඔය ජනක් �ඩ් කියන ලකාට්ඨාසය මනාප 

�ැයිසතුලවන කප�ා දානන.

ඊගාවට සං්තෘේ් ලමදය සහ 

අසං්තෘේ් ලමදය. සං්තෘේ් ලමදය 

කියනලන ේවිතව බනදන අඩු ල්ේ වරගයක්. 

ඒ කියනලන රසායනික �හය ගනිපුවහම 

බනදන අඩුයි. සං්තෘේ් ලමදය හරි 

ඉක්මනට ලකාල�ාසලට්රෝේ බවට පතලවනවා. 

එ්ලකාට ලරෝගාබාධ ඇතිලවනනයි මහත 

ලවනනයි තිලයන ඉ්ක් වැඩියි. සං්තෘේ් 

ලමදව�ට ලහාඳම උදාහරණය ්මයි 

ලපාේල්ේ.

අසං්තෘේ් ලමදය ඕලක් අනිත 

පැත්. ඔලිේ, රටක� ල්ේ, ලසෝයා ල්ේ, 

අලිගැටලේර, ආමනඩ් ල්ේ, ්� ල්ේ, 

සූරියකාන් ල්ේ අසං්තෘේ් ලමදයට 

උදාහරණ.

සං්තෘේ් ලමදය ඇඟට ලහාද නැතිය 

එ්ලකාට අසං්තෘේ් ලමදය ලහාඳය කිය�ා 

සමහරු කියනවා අහ�ා ඇති. හැබැයි 

ඇත් ක්ාව ඒක ලනලමයි. අසං්තෘේ් 

ලමදය වලේම සං්තෘේ් ලමදයත අපිට 

ඕලන. හැබැයි ගාණට. දවසකට අව� ල්ේ 

පරිමාණය ඇතුලේ සං්තෘේ් ලමදය ලකාටස 

එකකුයි අසං්තෘේ් ලමදය ලකාටස ලදකකුයි 

තිලයනලන ඕලන. ඒ පරිමා යකාට දා�ා ලම 

වරග ලදලකන එකක් වි්රක් වැඩිපුර කනන 

ගිලයාත වැලඩ් ලදේ ලවනවා.

අලේ රලට් ලගා්ක් අය කෑමව�ට 

දානලන ලපාේල්ේ. ලපාේල්ේවලින 

අලේ ඇඟට අව� සං්තෘේ් ලමද 

ප්රමාණය �බාගනන පුළුවන. ඒ වලේම 

්මයි වැඩි උෂේණතවයකට භාජන කරේදි 

ඇඟට අහි්කර රසායනික විපරයාස 

ලවනලන නැහැ. ඒ නිසා ගැ�රු ල්ලේ 

බදිනන ලහාඳම ල්ේ ලපාේල්ේ. හැබැයි 

ලපාේල්ේව� අපිට අත්ව� ලමද අම� 

නැහැ.

සුරියකාන්, ඔලිේ, ලසෝයා වලේ 

අසං්තෘේ් ල්ේව� අපිට අත්ව� ලමද 

අම� තිලයනවා. හැබැයි ලපාඩි ප්රේනයක් 

තිලයනවා. ලම ල්ේ වරග ්ද උෂේලණකට 

�ක් කොම රසායනිකව ප්රතික්රියා ලව�ා 

වරග ගනන එපා. ල්මපරාදුවකට නැත්ම 

සැ�ඩ් එකකට එකතු කරනන.

හැමඑකටම ලපාේල්ේ දානලනත නැතිව 

අසං්තෘේ් ල්ේ දානලනත නැතිව ඔය 

කිේව විදියට ල්ේ වරග  1:2 ( සං්තෘේ්: 

අසං්තෘේ්) අනුපා්යට සමබර කරනන.

ඇඟට ගුණ විදියට ල්ේ කනන වැදගත 

ලවන ටිේස ටිකකුත ලම ගමනම කියනනම.

අපි කෑමව�ට ලපාේල්ේ දානවා මදිවට 

ලපාේකිරිත දානවලන. ලපාේකිරිව�ත 

ලපාේල්ේ තිලයනවා. එ්ලකාට කෑමව� 

එක්කාසු ලවන සං්තෘේ් ල්ේ ප්රමාලණ 

වැඩි ලවනවා. ලගා්ාක් ලව�ා රත කරේදි 

ලපාේව� ල්ේ පෑලදනවා. ඉතින ලපාේකිරි 

ලගා්ාක් රතලවනන කලින ලහාේද ලිලපන 

බාගනන පුළුවන නම ලපාේකිරි ලපාේල්ේ 

ලවන එක අඩු ලවනවා.

සාමාන්යලයන අපි කරනලන භාජනය 

ලිලේ තිය�ා ඒක රතවුණාම භාජලනට ල්ේ 

ටිකක් දා�ා ඒ ල්ලුත රත වුණාම උයන 

පිහන ලේ දාන එකලන. හැබැයි ඒ ක්රලම 

වැරදි. ල්ේවලින දුම දානවා කියනලන ඒලක් 

රසායනික ප්රතික්රියාවක් ලවනවා කියන එකයි. 

ඒ නිසා ල්ල�න දුම දානන කලින ආහාර 

එක්කාසු කරනන. පුළුවන නම භාජනලේ 

වතුර ටිකක් තිලයේදිම ල්ේ ටික එක්කාසු 

කරනන.

ලවෙඳලපාලේ එක්සට්රා වරජින ල්ේ 

වරග තිලයනවා. සාමාන්යලයන ලම 

වරගව�ට රාසයනික ද්රව්ය එකතු කරනවා 

අඩුයි. වවද්යවරු වුණත ලසෞ�සමපනනයි 

කිය�ා නිරලේශ කරනලන ලම ල්ේ. හැබැයි 

ඉතින ලමේවලේ ගාණ සැරයි. ඉතින ලගදර 

ල්ේ හිනද ගනන පුළුවන නම ඒක ්මයි 

ලහාඳම ලේ.

පාම ල්ේ කෑමට ලහාඳද කිය�ත 

සමහරු අහනවා. ලමලහමයි පාම ල්ේ 

ලකාටස ලදකකට ලබලදනවා. එකක් 

පාම ඇලටන හදාගනන ල්�. සං්තෘේ්, 

අසං්තෘේ් ලමද වරග ලදකම ලම වරගලේ 

තිලයනවා. ලම ජාතිය මිල�න වැඩියි. 

පාම ඇටය සහ ලපාත් අ්ර ලකාටසන 

හදාගනන ල්ේ වරලගකුත තිලයනවා. ලමක 

ලබාලහාම �ාබයි. ඇඟටත ලහාද නැහැ. 

ලගා්ක් �ාලබට ලපාේල්ේ විකුණන 

උනද�ා කරනලන ලපාේල්ේව�ට ලම බා� 

පාම ල්ේ ක�වම කරන එක.

ට්රානස �ැටි ඇසඩ් 

හැලදනවා. ලමක හතෘද 

ලරෝග හැලදනන ලේතු 

ලවන වරගයක්. ඒ නිසා 

ගැ�රු ල්ලේ බදින කෑම 

හදනන ලමලහම ල්ේ 

බැදුම කන� ඕශන 
මැදුම පිළිශවශත ඉඳන



18 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

පුදගලික සෙමබනධ්ො ගත්ත, රොජකොර මට්ටශම සෙබඳ්ො ගත්ත ශබොශහෝවිට අපි පුරුදුවී සිටිනශන අගය කි�මට ශහෝ ප්රශංසෙො කි�මට ව්ඩො  ශචෝද�ො කි�මටයි. එශසත �ැති�ම මැසිවිලි �ැගීමටයි. එම සෙබඳ්ො නිසෙො 
සෙතුටු ශවන�ට කොරණො සියයක් ඇ්ත, ්පසු්ැශවන�ට ඇති එක් කොරණොවක් ශහෝ මුේ කරශග� අපි කරනශන සියේල අවුේ කරගැ�මයි.සෙැමියො දහම සෙහ දරුශවෝ තිශද�ො සෙමඟ ජ්පො�ශේ ජීවතව� හෂිනි ම�ශමනද්ර 
ඇශේ ජීවි් අතදැකීම ඇසුරන අපිට කියොශදනශන විශේෂශයනම ‘්පවුල’ �මැති සෙමබනධ්ොවයට �ලිකතවය දීම සෙහ එය �කගැ�ශම ඇති වැදගතකමයි. එශමනම ඕ�ෑම ශහොඳ ශහෝ �රක සිදුවීමකටම ්පසු සෙතුට 
විය හැකි කොරණො ්පමණක් ජීවි්යට එක් කරගැ�ශමන, බලො සිටියදී ්පවුේ ජීවි්ය සෙතුටින පි� ඉති� ය� අයුරු ඇය කියනශන සෙතුටින ජීවි්ය දරණ ඇශේ ජීව� අතදැකීම සෙමුදාය මුේකරශග�ය.

• හෂිණි ම�ශමනද්ර

ගැහැනියක් සවාධීන ලවනවා 

කියනලන කාලගනවත 

යැලපනලන නැතිව ්මනලේ 

ලේවේ ්මනම කරගනන එකට. ඒ අය 

ලගා්ක් ලව�ාවට කාලගනවත උදේ 

බ�ාලපාලරාතතු ලවනලන නෑ. පුළුවන 

්රම හැමලේම ්නියම කරනනයි 

උතසාහ කරනලන. ඒ අය ්මනලේ වියදම 

ගැන බ�ාගනනවා. ඒ කියනලන එයා�ා 

මූ�මය අතින ස්ාවරයි. සවාධීන වීම 

කියන මා්තෘකාව ගැන මලේ සර�ම 

ලතරුමගැනීම ්මයි ඒක. කසාද බැඳ�ත 

සවාධීනව ජීවතලවන ගැහැනු ඉනනවා. 

ලගදර වියපැහැදමව�ට එයා�ත සම සමව 

දායක ලවනවා. 

ගෑනිලයක් වුණාම ්මනටම කිය�ා 

ආදායම මාරගයක් තිලයනන ඕලන කියන 

වා�ය ලකාලහනහරි දවස ගාලන මලේ 

ඇහැ ගැලටනවාමයි. ඉතින මං ලම 

සවාධීන ගැහැනු ගැන ක්ා කලේ, පහුගිය 

දවසක මං දහම එක්ක කියව කියව ඉඳිේදි 

ඔය සවාධීන කියන වචලන ඇදි�ා ආව 

නිසා. එලහම ඇදි�ා ආලේ, “මාත සේලි 

හමබකො නම මටත ඕන ලේවේ කරනන 

තිේබාලන...” කිය�ා මං කිේවට පසලස. 

“ඉතින දැනුත ඔයාට ඕන ලේවේ ඔයා 

කරනවාලන, මං එපා කියනලන නෑලන. 

අනික මං හමබ කරනලනත ඒකටලන” 

කිය�ා දහම කිේවා. 

එ්ලකාට මං කිේවා “කවුරුහරි 

අමාරුලවන ඉනන ලව�ාවක මලගන 

කීයක්හරි ඉේලුලවාත ලදනන පුළුවනලන 

ඔයාලගන ඉේ�නලන නැතුව...” කිය�ා. 

එ්ලකාට දහම හිනාලව�ා ඇහුවා “ඔයාට 

සේලි හමබකරනන ඕන කිය�ා හිතුලණ 

ලබදනනද? මං හිතුලේ ඔයා ආස ලේවේ 

කරනන, ආස ලේවේ ගනන මලගනවත 

යැලපනලන නැති ලකලනක් ලවනන 

ආසාවක් ඇවිත කිය�ා. ලරෝස ඔයාට සේලි 

හමබකරනන ආසම නම කරනන. හැබැයි 

පිටට දනලදනන ලනලවයි. මලගනවත 

ලනායැ� ඔයාලේ ලේවේ කරගනන. ලගදර 

ලේට, දරුවනලේ ලේට සම සමව වියදම 

දරනන ඕන කිය�ා හිල්නවනම හමබ 

කරනන. එලහම නැතුව ්මන ලවනුලවන, 

්මනලේ පවු� ලවනුලවන ඒවා වියදම 

ලනාකර මලේ සේලි කිය�ා පුළුවන ්රන 

පිං ්කා ලදනන ලනලවයි. අපි ඒවා කරනන 

ඕලන අලේ වැ් කරලගන, ඉතුරු කරන 

ලේවේ කර�ා, ලක්රඩිට් බිේ එකක්වත 

ලගවනන නැතුව නිදහස නම වි්රයි.’’

දහම ඔය ටික විස්ර කරලගන යන 

අ්ලර මම වචනයකිනවත බාධාවක් 

කරනන ගිලේ නෑ. ලමාකද ඒ හැමලේම 

ඇත් බව මම දැනලගන හිටපු නිසා. 

හැබැයි දහමලේ ක්ාව ්ව ඉවර නෑ. 

“ලරෝසී මං ඔයා�ා ලවනුලවන කරනන 

තිලයන ලේවේ මගඇර�ා කවුරු දුක 

කියන ආවත සේලි ලදනලන නෑ. ලමාකද 

මං ඔයාලේ, දරුවනලේ උවමනා එපාකම 

බ�නන ඕලන. මං මහනස ලව�ා හමබ 

කරනලන ඒකට. කිසම අඩුපාඩුක් නැතුව 

ඔයා�ව හිලත සතුටින තියනන. ඒ 

ඔක්ලකාමත කර�ා පුළුවන නම ්මයි 

මං උදේවක් ඕන ලකලනක්ට උදේ 

කරනලන. මාව හි්ක් පපුවක් නැති 

මනුසසකමක් නැති මිනිලහක් කිය�ා 

මිනිසසු ලමානවා හිතුවත මට වැ්ක් නෑ. 

මට ඔය හ්රලදනාව, ඔය හ්රලදනාලේ 

ඕනෑඑපාකම ඒ හැමලේටම ව්ා වටිනවා. 

ඔයා සේලි හමබ කරනන ඕන නම කරනන. 

රසසාවක් කරනන ආසයි නම කරනන. ඒ 

හමබකරන ලදයින ඔයාලේ වැ් කරලගන 

ලගදර වියදමව�ට මට උදේ ලවනන. 

එ්ලකාට ඔයාටම ලතලරයි ලම හැමලේම 

කරනන මං ලකාච්චර මහනස ලවනවාද, 

හැමලේම ලකාලහාමද මැලන� කරනලන 

කිය�ා. සේලි හමබකරනනත ලේසයි, 

වියදම කරනනත ලේසයි. සේලි මැලන� 

කරලගන මාලස ලේම ගහනනයි අමාරු. 

ඒ ්ැනව�දි ලබාෙඳ වුලණාත, සංලේදි 

වුලණාත අපිට වරදිනන පුළුවන ඉ් 

වැඩියි. අනික මං ඔයා�ා ආස හැමලේම 

කරනලන අනව� කිසම ලේකට වියදම 

ලනාකර. මං ලම ටික ඔයාට කිේලේ, ඔයා 

සේලි හමබකරනන ඕනයි කිය�ා කිේව 

පරමාර්ය නිසා මිසක් ඔයාට කිය�ා 

හමබකරගනන ඕන නිසා ලනලවයි. අනිත 

එක ලරෝස සවාධීන ලවනවා කියනලන 

සේලි හමබකරන එක වි්රක්ම ලනලවයි. 

්ැනකට ගිහින ්නියම වැ්ක් කරගනන, 

බැංකුවකට ලහාසපිටේ එකට ්නියම 

ගිහින වැ්ක් කරගනන පුළුවන ලවනනත 

ඕලන. ජපන ඩිංගක් ඉලගනලගන ඒ ටික 

කරගනන පුළුවන නම මට ඒ ලහාඳටම 

ඇති.” 

ඔය ලේශනය අහ�ා ඉවර ලවනලකාට 

ඉතින මම පටනගතතු සවාධීන ක්ාලේ 

මු� ම්ක් ලව�ා මට හිනාගියත එක්ක. 

ඒත දහමට එයාලේ සවාධීන පා්ම ඉවර 

ලනාකර ්වත කියනන ලේවේ ඉතුරු ලව�ා 

තිබුණා. 

“ඔයා ලදයක් කරේදි හ්රවලටනම 

උදේ අරලගන කරනලන නැතුව, කරන 

ලේ ලහාඳට අධ්යයනය කර�ා කරනන. 

දැන ඕන ලදයක් ඉනටරලනට් එලකන 

ලහායාගනන පුළුවන. සවාධීන කියන 

වචලනට වටිනාකමක් ලදනන පුළුවන 

විදියට සවාධීන ලවනන. ඔයා හදන වීඩිලයෝ 

එලහම මලගනවත උදේ අරන ලනලවයිලන 

කරනලන. ඔයාලේ හැකියාලවන. ඒ 

හැකියාලවන ප්රලයෝජනයක් ගනන. අනික 

ලම දැන වුණත ඔයා මලගන යැලපනවා 

කිය�ා එකක් මං දකිනලන නෑ. ඔයා ලගදර 

වැ් බ�ාගනනවා, මං ඒ ලගදර වැ්ව�ට 

ඔය�ාලේ අව�්ාවයනට හමබකරනවා. 

අපි ලදනනාම ලදවිදියකට පවු� ලවනුලවන 

කැපලවනවා.” ඉතින අනතිමට මුේ කාලේ 

මං එකඟ ලනාවුණ ලේවේව�ට පවා එකඟ 

ලවනන මට ලේතු �ැබුණා. 

ඇත්ටම මුදේ හරිහමබ කර�ා 

පවු� ලවනුලවන වියදම කරනන පුළුවන 

ගැහැනියක් ලගා්ක් ශක්තිමත. ඒත 

්මන හමබ කරනවා කිය�ා උ්ඟුලව�ා, 

්මනලේ පිරිමියාව ලහ�ා දැක�ා, පහත 

කර�ා ක්ා කරන අයත මං දැක�ා 

තිලයනවා. ඒ වලේ ්ැනව�දි මං ලගා්ක් 

ලව�ාවට ඉනලන නිහඬව. ලමාකද 

මං මුදේ හමබලනාකරත ්තෘේතිමතව 

ජීවතලවනවා කිය�ා මලේ හි් ලහාඳටම 

දනන නිසා. ඒ මලේ වලේම දරුවනලගත 

හැම ඕනෑඑපාකමක්ම දහම ලහාය�ා බ�න 

හිනදා. ඒත දැන මට ලතලරනවා මාලස 

පඩිලයන ඒ හැමලේම කරනන එයාට ලහාඳ 

කෙමනාකරණයක් තිලයනවා කිය�ා. වලට් 

ඉනන අය සතුටු කරන ගමන අලේ හැම 

පුංචි ලදයක්ම අ්පසු ලනාකර කරනන බෑ. 

වලට් අය සතුටු කරන එක එයාලේ ලිසට් 

එලක් තියනලන අනතිමට. අංක එක අපි 

හ්රලදනා, ඊටපසලසයි අනිත හැමලේම 

කිය�ා මට ආලයම දැනුණා. 

ලකාලහාම වුණත අනාග්ලේ දවසක 

මාත මං ආස ලේකින මුදේ උපයන 

ක්රමයක් ලහායාගනීවි. හැබැයි ඒ මම 

සවාධීනයි කිය�ා ල�ෝලකට අඬලබර ගහ�ා 

කියනනවත, දහමව පහ් ලහ�නනවත 

ලනලවයි. මලේ සතුට ලවනුලවන.

ගැහැනු 
සවොධී� ශවන� ඕ�
 පිරමිනට ්පෝඩම 
උගනවන�ද? 

සෙේලි 
හමබකරන�ත 
ශේසියි, වියදම 

කරන�ත ශේසියි. 
සෙේලි මැශන� 

කරශග� මොශස 
ශේම ගහන�යි 

අමොරු. ඒ 
්ැනවලදි ශබොළඳ 
වුශණොත, සෙංශේදි 
වුශණොත අපිට 

වරදින� පු�වන 
ඉ්ඩ වැඩියි
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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

“අද නම මම ළිඳට පැන�ා මැලරනවාමයි.”

ඒ මහා ක�බගෑනිය ඇහුලන අලේ ලගදරට පහෙ 

ලගදර මැගිලින ඇනටි�ා දිහායින. ලම අේ�පනේලේ 

ළිල� පනිනන හදනලන කවුදෑ කිය�ා මාත නිකමට වලේ 

ටිකක් විපරම කො. බ�ේදි මැගිලින ඇනටිලේ ලදවැනි දුව 

මේකි.

“ලමාකද මේකිලයෝ ලව�ා තිලයනලන?” ළිල� පනිනවාය 

කිේව ලකේ�ට ෙංලව�ා අහ�ා බැලුවා.

“බ�නනලකෝ මලේ ලකාේ�ා මාත එක්ක ්රහා ලව�ාලන.” 

කඳුළු පිහ පිහා ලකේ� කියාපි.

“ටික්ලටාක්ව� ඉනනවා වලේ ලනලමලු, ඇත්ට දැක්කහම 

මම සුදු නැතිලු.”

මේකි ටිකක් ්ල�ලු, හැ්කාර ගෑනු ෙමලයක්. දැන 

ටික දවසක ඉඳ�ා මේකිලේ ටික්ලටාක් මාත ලේසබුක් එලක් 

දැක්කා. ඇත් ්මයි. හැබෑවට ඉනනවා වලේ ලනලම. 

ටික්ලටාක් එලක් මේකි සුදුම සුදුයි. මූණට මුලිච්චි වුණාහම 

අර වලේ සුදු නැහැයි කිය�ා මුණගැලහනන ගියාපු පෙවැනි 

දවලසම මේකිලේ ලබෝයිලරෙනඩ් ්රහාලව�ා.

හලපායි මේකිට ලවච්චි විනනැහිය. ඔය වලේ �ාබ 

ලබෝයිලරෙනඩ්ස�ා ්රහා ලවන එක දාලහන සමප්ක් කිය�ා 

මේකිට පැහැදිලි කරනන මට පැයක් ගියා.

“ඉනනලකෝ... මම ේලිචිං ක්රීම එකක් ගා�ා හරි සුදු ලව�ා 

ලපනනනමලකෝ.”

අනුනලගන පලිගනන ඔය වලේ වැ් කරන එක මූණත 

එක්ක�ා ්රහාලව�ා නහය කපාගනනවා වලේ වැ්ක් කිය�ා 

පැහැදිලි කරනන ්ව පැයක් ගියා.

කළු කියනලන �සසන පාටක්. ඒත කැමති නම ඉසලසෝ 

දැේල�ෝ ගාණට නැතිව සම ටිකක් පැහැපත කරගත්ට 

කමක් නෑ. හැබැයි ඒකට හමට වින කරන ේලීචිං ක්රීම ගානන 

ඕනම කිය�ා එකක් නෑ. සවභාවික සතකාරව�ත ේලීචිං ගුණ 

තිලයනවා. එේවා ගෑවය කිය�ා සමට ලහාඳක් මිසක නරකක් 

ලවනලන නෑ. දනන කියන ලහාඳ රූප�ාවණ්ය ශිේපිනිලයක්ට 

ක්ා කර�ා මූණ පැහැපත කරන සවභාවික ේලීචිං සතකාර 

ටිකක් අහ�ා මේකිට කිේවා. ඕනන දැන ඒවා ගා�ා ලකේ� 

ඇත්ටම පාට වැටි�ා. මේකිට කියාපු සතකාර ටික 

ඔයා�ටත දැනගනන ලම විදියට ලියනනමලකෝ.

• ශසෙේවනදි ශහට්ටිආරච්චි

ටික්ශටොක් එශක් 
ශප� ගොණට 
සුදු වුණො�ම 

ශහොඳටම 
ඇති

උ්පශදස 
ප්රවීණ රූ්පලොව� �ේපි� ප්රියනති �රස

ටික දවසක ඉඳ�ා මේකිලේ ටික්ලටාක් මාත ලේසබුක් එලක් 

දැක්කා. ඇත් ්මයි. හැබෑවට ඉනනවා වලේ ලනලම. 

ටික්ලටාක් එලක් මේකි සුදුම සුදුයි. මූණට මුලිච්චි වුණාහම 

අර වලේ සුදු නැහැයි කිය�ා මුණගැලහනන ගියාපු පෙවැනි 

ලබෝයිලරෙනඩ්ස�ා ්රහා ලවන එක දාලහන සමප්ක් කිය�ා 

“ඉනනලකෝ... මම ේලිචිං ක්රීම එකක් ගා�ා හරි සුදු ලව�ා 

අනුනලගන පලිගනන ඔය වලේ වැ් කරන එක මූණත 

එක්ක�ා ්රහාලව�ා නහය කපාගනනවා වලේ වැ්ක් කිය�ා 

කළු කියනලන �සසන පාටක්. ඒත කැමති නම ඉසලසෝ 

දැේල�ෝ ගාණට නැතිව සම ටිකක් පැහැපත කරගත්ට 

කමක් නෑ. හැබැයි ඒකට හමට වින කරන ේලීචිං ක්රීම ගානන 

ඕනම කිය�ා එකක් නෑ. සවභාවික සතකාරව�ත ේලීචිං ගුණ 

තිලයනවා. එේවා ගෑවය කිය�ා සමට ලහාඳක් මිසක නරකක් 

ලවනලන නෑ. දනන කියන ලහාඳ රූප�ාවණ්ය ශිේපිනිලයක්ට 

ක්ා කර�ා මූණ පැහැපත කරන සවභාවික ේලීචිං සතකාර 

ටිකක් අහ�ා මේකිට කිේවා. ඕනන දැන ඒවා ගා�ා ලකේ� 

ඇති

උ්පශදස 
ප්රවීණ රූ්පලොව� �ේපි� 

 සවභාවික ේලීචිං වැඩිපුරම තිලයනලන ල�මනව�. 

එලහමයි කිය�ා ල�මන යුෂ වි්රක් මූලණ උ�නන 

යනන එපා. ඇසඩ් ගතිය වැඩි නිසා ල�මන 

වි්රක් ගෑලවාත මූණ පිච්ලචනන බ�නවා. ඒ නිසා 

ල�මනව�ට 1:3 ලවනන වතුර ක�වම කරනන. 

ලයෝගට් ටිකකට ල�මන ක�වම කර�ා ගෑවත කමක් 

නෑ.

 ඊගාවට සුදුහඳුන. ලමේවලයත සවභාවික ේලීචිං ගුණ 

තිලයනවා. සුදුහඳුන කුඩු ටිකක් අරලගන කාරිය ඒකට 

මී කිරි ටිකක් කහ ටිකක් එක්කාසු කර�ා මූලණ අලත 

පලේ ගානන. විනාඩි 20කින ලහෝද�ා දානන.

 ටිකක් ගණන වුණාට සැරෙන කියනලනත සම සුදු 

කරන ලේ්ක්. ලයෝගට් එකකට සැරෙන එක්කාසු කර�ා 

ගානන.

 කහ කෑේ� වලේ ඉනන ආස නම කහ ගානනම ඕලන. 

වදකහ කෑේ�ක් ගලේ උරච්චි කර�ා ඒකට මී කිරි 

එකතු කර�ා හලම ගානන.

 ලපාේ වතුරව�ටත මූණ සුදු කරනන පුළුවන. කිසම 

ලව�ාවක ලපාේ ලගඩිය බිඳ�ා ලපාේවතුර විස කරනන 

එපා. ඒ වතුලරන මූණ ලසෝදනන. නැත්ම ලපාේ 

වතුරව�ට මී පැණි ටිකක් ක�වම කර�ා ගානන.

 කිරිව�ත ේලි�ං ගුණ තිලයනවා. ලරෙෂේ මිේක් ටිකක් 

අරන ඒකට මී පැණි දා�ා ගානන.

 ්ක්කාලිත මූණ සුදු කරනන කියාපු ලදයක්. ්ක්කාලි 

ලගඩියක් ේල�නඩ් කර�ා අමු කහයි, නැවුම කිරියි 

එකතු කර�ා ගානන.

 ක්� ගෑවහමත සුදු ලවනවා. ක්� පිටි ලරෝස වතුරින 

අන�ා මූලණ ගානන. විනාඩි 20ක් තිය�ා ලසෝදනන.

 අනතිමට කියනලන ලදා්ම ල�ලි ගැන. ලනාදැන අහක 

දැමමට ලදා්ම ල�ේල�ත ේලීචිං ගුණ තිලයනවා. 

ලදා්ම ල�ලි ලේෙ�ා කුඩු කර�ා ඒකට නැවුම කිරි 

ටිකක් දා�ා ගා�ා බ�නන.



20 2023 මාරතු 15 වන බදාදා

• ශසෙේවනදි ශහට්ටිආරච්චි

iajhx /lshd පාඩ� අංක 60

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

�තා 
ෙපා�න�ෙප�ම
සවයං �කියො 
්පොඨමොලො උ්පශද�කො

රටවැසියනට 
ශක්ක් කන� කිේවට 
��� කොල තිශයනශන 
කිසෙස

එකදාස හතසීලේ ප්රංශ සාග් කාල�දි 

පාන ඉේ��ා අඬාවැටුණු මිනිසසුනට 

පාන නැත්ම ලක්ක් කාපේ�ා 

කිය�ා කියාපු දරුණු ක්ාව නිසා මාරි 

ඇනලටානයිට් රැජින ඉතිහාසලේ ප්රකටයි.

මාරි ඇනලටානයිට් කසාද බැඳ�ා 

හිටිලේ 16 වැනි ලුවී ර��රුවනව. ලමක ඒ 

ලදනනාලේ කසාලදට කලින වුණු සේධියක්. 

රජ පවුේවලින තීනදු කොට ලමාලකෝ ලුවී 

ර��රුවනව විවාහ ලවනන මාරි කුමාරිලේ 

හිලත වැඩි මනාපයක් තිබි�ා නැහැ. 

හැබැයි ඒකටත එක්ක ලුවීලේ හිලත මාරි 

ඇනලටානයිට් ගැන ල�ාකු කැමැත්ක් 

තිබුණලු.

මාරි ඇනලටානයිට්ලේ හි් දිනාගනන 

ලුවී ර��රුලවෝ නානාප්රකාර අරුලමෝසම 

ලේවේ අලටෝරාශියක් වි්ර ඇයට ්ෑගි 

කර�ා. හඳ ගල�ෝ�ා ලගනේ�ා දුනනත 

ගෑනු සනසනන බෑ කිය�ා ඔය සමහර පිරිමි 

ක්ාවට කියනනා වලේ රත්රං, දියමනති, 

මුතු, මැනික් දී�ත මාරි කුමාරිලේ හි් සතුටු 

කරනන රජාට බැරි වුණාලු.

රසවයින විලේෂ කෑමක් හද�ා 

දුනලනාත කුමරියලේ හි් දිනාගනන 

පුළුවන ලවයි කිය�ා හි්ාපු රජතුමා මාරි 

ඇනලටානයිට් ලවනුලවන විලේෂ කෑමක් 

හදන වැලඩ් රාජකීය ලකෝකියට පවර�ා. 

හේලේ දැන ලමාකද කරනලන රැජිනියලේ 

හි් සතුටු ලවන ජාතිලේ කෑමක් 

ලනාහැදුලවාත මැරුම කනනයි ලවනලන 

කිය�ා හි්පු ලකෝකියා දහඅලත කේපනා 

කොලු.

ඔය කාලේ සේසටර�නලත ගසපරිනි 

කිය�ා ලබාලහාම දක්ෂ ලකෝකිලයක් හිටියා. 

ප්රංලේ රාජකීය ලකෝකියලේ ගුරුතුමාත 

ගසපරිනි. දවසක් ගුරුතුමා කටට දැමමහම 

පුළුන වලේ දියලව�ා යන �සසන කෑමක් 

හදන හැටි ඉගැනනුවා කිය�ා ලකෝකියට 

ම්ක් වුණා. හරියනන හරි වැරලදනන 

හරි කිය�ා ලකෝකියා ඒ කෑම ජාතිය හද�ා 

කුමාරිකාවට පිළිගැනනුවා.

වැලඩ් කියනලන රත්රං මුතු 

මැණික්ව�ටවත සතුටු වුලණ නැති මාරි 

කුමාරි ලම කෑමව�ට එක ලමාලහාතින 

වහවැටුණා. එදා ඉඳ�ා මාරි ඇනලටානයිට් 

්නියමත ලම ජාතිය හදාලගන කෑවය 

කිය�යි ලපාතව� තිලයනලන.

රජ කුමාරිකාවකලේ හි් දිනාගතතු ඒ 

රස කෑම ජාතිය ලමානවා ලවනනැති කිය�ද 

හි්නලන? ඒ ්මයි කිසස. කිසස කාපු මාරි 

කුමාරි ඒ සතුටට රජතුමාට කිස එකකුත 

දුනනද දනලන නෑ ලනද?

කිසසව�ට ඒ නම වැටුණු හැටි ගැනත 

පුංචි ක්ාවක් තිලයනවා. එංග�නලත 

පෙවැනි එළිසලබත රැජින කිසස කාපු 

පෙවැනි ව්ාලේ ඒ රලසට ව�ලව�ා කිසස 

එකකට හාදුවක් දී�ා ඒවා කිසස කිය�ා 

නම කො කිය�ා කියනවා. කිසස කියනවට 

අම්රව ලමේවට ලමරිංගු කිය�ත 

කියනවා. මුලිනම කිසස හදාපු ගසපරිනි 

ජීවතවුලණ සවිසටර�නලත ලමරිංගුව� 

නිසාලු කිසසව�ට ඒ නම වැටුලණ.

ඒ කාලේ හිටපු රැජිනිලයෝ වි්රක් 

ලනලම අදටත  කට්ටිය කිසසව�ට 

ලබාලහාම මනාපයි. ඒ නිසා සවයං 

රැකියාවක් විදියට පටනගනන ලමක නියම 

වැ්ක්.

අනික රසකැවිේ�ක් විදියට වි්රක් 

ලනලම ලක්ක් වරග, පුඩිං සරසනන 

එලහමත කිසස පාවිච්චි කරනවාලන. 

ඉතින �සසනට පාටට රසට හදාගතල්ාත 

ඉක්මනිනම ඉේලුමක් හදාගනන බැරි නැහැ.

හරි ක්ා ඇති.  බිත්ර සුදු මද 100g, සීනි 200g, ලදහි බිංදු 2, වැනි�ා ලත හැනදයි, 

ක�රිනුයි අරන වැලඩ් පටනගමු. බිත්ර සුදු මද සහ සීනී 1:2 අනුපා්යට ගනන.

�යවර 1

මුලිනම උඳුන 100 C�ට 

රත කරගනන. අවන එලකන 

එකට උෂේණතවය ලවනස ලවන 

නිසා ්මනලේ උඳුලන අවම 

උෂේණතවයට තියාගනන. ්ැටියක් 

අරන ල්ේ ක්දහියක් එලහම 

දා�ා �ක�ෑසති කරගනන

�යවර 2

්ැටිය රතලවන අ්ලර වතුර නැති 

භාජලනකට බිත්ර සුදු මද, ලදහි දා�ා 

�ට් කරනන. පසලස සීනිත ටිලකන ටික 

එක්කාසු කරන ගමන �ට් කරනන. මිශ්රණය 

පුළුන වලේ ලවනන ඕනා. බිත්ර සුදු මලේ 

පරිමාව වලේ අට ගුණයක් වැඩිලවන එකයි 

ලම්ැනදි ලවනලන. �ටලර විසක් එක 

උසස�ා බැලුවහම මිශ්රණය කනදක් වලේ 

තිලයනවා නම ආනන පදම. අවසාලනදි 

වැනි�ා ටික එලහමත එකතු කරනන.

පසලස මිශ්රලණ ලකාටස ලදකකට 

ලබද�ා පාට එකතු කරනන.

�යවර 3

සටාර ලනාලසේස 

දාපු පයිපින බෑේ එකකට 

මිශ්රණය දානන. අර කලින 

�ැහැසති කරගතතු 

්ැටියට අඟේ 2-2 

පර්රය තිය�ා පයිේ 

කරගනන. ලමක විනාඩි 

50-60ක් ලේක් කරගනන. 

අවන එක ඕේ කර�ා 

කිසස ඒ ඇතුලෙම 

නිලවනන අරිනන. 

එ්ලකාට ්මයි කිසස 

ක්රිසපි ලවනලන.

ලපාලි ලපාේලීන 

බෑේව� අසුරනන. 

ලමලහම හදාගනන කිසස 

මාස හයක් කේතියාගනන 

පුළුවන. විශා�තවය අනුව 

රුපියේ අලට් ඉඳ�ා මි� 

තීරණය කරනන පුළුවන.

කිසස ගැන ්ව 

ලමානාහරි දැනගනන 

ඕනා නම 0714766819 ලම 

අංකයට ක්ා කරනන.
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සෙමනතිනී නිේශංක රාජපක්ෂලේ 

මුහුණ ලදස බැලුලේ සැකලයනි. 

ලවනදාට ඇති සුපුරුදු ලපනුම 

ලවනුවට ඒ මුහුලණ වූලේ ලවනසම ලපනුමකි. 

නිේශංකලේ ක්ාලේ ව්යංගාර්ය ඔහු 

දියණිය ගැන ්නි තීරණයක් ගනනා බවකි. 

චතුමිණීලේ හිලත ඇති බ�ාලපාලරාතතු 

දනලන ්මාය. ඇයට උවමනා ලතනුක මිස 

ලවන අලයක් ලනාලේ.

“ඒ කතොව ම�ොකද්්ද? �ට 
මතමරනමන නෑ. අනික දුව �ැන 
ම�ොකක හරි තීර�යක �නනවො 
නම ��ත ්දැන�නන ඕන. �ං 
අම�ො...”

සමනතිනීලේ ක්ාවට 

නිේශංක ඉඳසටි පුටුලේ ්වත 

ලහාඳින හරි බරි ගැසී ඉඳ 

ගතලතය.

“�ං ්දනනවො �ැණිමක ත�ො 
සුදු දුවම� අම�ො කියලො. ඒක 
්දැන�නන ත�යි �ං මම කතොව 
කිවමව.”

“ඉතින කතොව ම�ොකද්්ද 
කිවමව නෑමන... අපබ්ංශ 
කතොවක කිවවො මිසක...

“ඒක ඉතින �ැණිමක 
මතරුම�නන ඕනි. එක 
මකොටසක හරි. ්දැන හැටත 
පැනලමන. මකොණමඩ ඉදුම� 
නිකම මනමවමන...”

සමනතිනී ක්ා කරනලන අමනාපලයන 

බව දැනුණු නිේශංක ඒ අමනාපය 

නැතිකරනු සතින විහිලුවක් කර සනාසුණත 

ඒ ක්ාවට සමනතිනීට සනානැගුලන නැ්. 

“�ං කිවමව අකකො මපොඩි පුතො අපිට 
ම්දනවො නම එමහ�යි. එතමකොට ඒ 
ම�ොේමලො එකක හිමත හැටියට සුදු දූට 
ජීවතමවනන පුළුවන. හැබැයි ඒ �ඟුල 
මනොමකමරනවො නම �ං සුදු දුවට ඒ වමගේ� 
අතතක අේලනවො.”

සමනතිනී ඔහු ලදස බැලුලේ පුදුම වීය.

“ඒ වමගේ� අතතක...?!”
නිේශංක රාජපක්ෂ හිස වැනුලේ 

ගානටය.

නිේශංක ඉඳ සටි ්ැනින නැගිට්ලට්ය. 

ඒත ක්ාව අවසන බවක් ඔහුලේ මුහුණින 

ලපනු ලණ නැ්. 

“�ැණිමකට �තක්ද කීරතිබණඩොර 
ඇ�ති? අර උස �හත සුදු මකොච්චරවත 
හිනොමවම�න වමගේ ඉනන ඇ�තිතු�ො..?”

නිේශංක ආලයත විත සැටි පුටුලවන 

ඉඳගතලතය. 

“ඉතින..?”
“කීරති බණඩොරට ඉනමන පුතොල� 

තුනම්දමනක. හැබැයි තොතතො වමගේ 
එකමකමනකවත මද්ශපොලමනට ඇවිත 
නෑ. තුනම්දනො� පිටරට යවලො උ�නනලො 
තිමයනමන...”

නිේශංක රාජපක්ෂ කියනනට යනලන 

කුමක්දැයි දැන දැන සමනතිනීට ලතලරයි. 

ඒත ඒ අතු අේ�නලන ලකාලහාමදැයි ඇයට 

සතුණි. ඇේලුවද ඊට දියණිය කැමතිලේදැයි 

කියාත ඇලේ ස් කීලේය.

ලමාලහා්කට ලපර චතුමිණී ක්ා කර 

කීලේත ලතනුකලේ හි් දිනාගනනා විදියක 

සැ�සුමකි. 

“මම ්දවසවල කීරතිබණඩොර ම්දවැනියොට 
�න�ොලිමයෝ මහොයනවලු. �ට ආරංචිය 
දුනමන ඒ පවුමේ ළඟ මකමනක. මිනිහො 
ත�යි කිවමව සුදු දුව මයෝජනො කරමු කියලො. 
ආමේ වරදිනමන නෑ �ැණිමක. ඒක නම 
ටකමකට� හරියනවො...”

නිේශංක රාජපක්ෂ කීලේ ආ්මබර 

සනාවකිනි. ඒත එය සමනතිනීලේ හි්ට නම 

හරි නැ්.

“ඔය මකොයි �න�ොලයො හරි ගියත සුදු 
දුව කැ�තිමවනනත එපැයි. කසෝද බඳිනමන 
ඔයොවත ��වත මනමවයි, දුවමන. ඒ 
හිනදා ්දරුවො කැ�ති මකමනක මතෝර�නන 

ඉඩම්දමු කියලයි �ං කියනමන...”
“බලමු... �ං ම�යක අරන මනොදී 

තවදුරටත ඔය ඇ�ති බං�ලොමවන ්දරුවො 
තියලො තිමයනමනත ඒකයි... මපොඩි පුතත 
ඉඳ හිටලො හරි අම�ො බලනන එමහත 
එනවො. අනික නංගිම�යි �සසිනොම�යි 
ආ්දමර හරි දිනො�නියි කියලො. අනික 
�ැණිමක �ං ඔය ම�ොබයිේ ම්ෂොප් එක ළඟ� 
සැමලොන එක දාලො දුනමනත ඒකයි. නිතර 
ම්දමවමේ මම ම්දනනො මු��ැමහනවමන... 
නිතර ්දකිද්දී කතො කරද්දී හිත බැමඳනන 
පුළුවන...”

නිේශංක රාජපක්ෂ එලස කියා ලසටි 

පුටුලවන නැගිට්ලට් සමනතිනී ලදස බ�ා හඬ 

නගා සනාලසමිනි. 

“�ං යනවො වතතට. අ්ද මිනිසසු 
�මමිරිස කඩනවො... �ැණිමකත ඕන නම 
්දවේමවලො එනන ඒ පැතමත...”

නිේශංක රාජපක්ෂ විසත් කාමරලයන 

පිටව යේදී සමනතිනී සතුලේ ඔහුලේ 

සැ�සුම ගැනයි. ගමමිරිස ක්නු බ�නනට 

වත්ට යනවාට ව්ා, ගුරුලේව හමුවීමට 

යෑම වටිනා බව ඇයට ම්ක් විණි. දියණිය 

කී ල�ස හිත ක්වන හිත දිනාගනනා සුරය 

ඉක්මනින සෑදවිය යුතුය. ඒ නිසා ඇය ්ම 

මිතුරිය සවරණපාලීට ඇමතුමක් ගත්ාය.

ලතනුකට මා්ලේ සටියදී ලසලනලහ�්ා 

මැණිලක්ලේ ලවනස දරුණු ල�ස හි් 

ලනාලපළුවත ලකාෙඹට ෙංලවේදී එය දැඩි 

ල�ස හි් ලපළුලේය. අංජනා නිවසට දමා 

ඇයව හමුලවනනට ස්ා සටි නිසාම ලතනුක 

ලසලනලහ�්ා මැණිලක්ට දුරක්න 

ඇමතුමක් ලහෝ දුනලන නැ්. 

ලකාෙඹ එනනට පිටත ලවේදීම 

වාලේ ක්ා කෙ අමමාලේ වචන 

තුෙත ලවනදා ල�නගතුකම 

නැති බවක් ඔහුට දැනුලණය. 

ඈ ක්ා කලේ කෙබ�ලයන 

වාලේය. ඇසුලේ ලකාෙඹ 

එේදී කීය වි්ර ලවේදැයි 

කියාය. ලකාෙඹ අ විගස 

අමමාට ්මන හමුවීලම දැඩි 

උවමනාවක් ඇති බව ඒ වචන 

ටිලක්ත ගැේව තිබූ බවට ලතනුකට 

ම්ක් වුලණය. විනදන පමණක් සටිලේ 

නම ලටලිල�ෝන සාේපුව දවා�ට වහනනට 

සදුලවයි. කමලුත ඉනනා නිසා දැන එය 

වැලසනලන නැ්. ඔවුන එය ලහාඳින කරන 

බව මෑ්දී ඊට සමබනධ කෙ සීසීටීවී කැමරා 

සමබනධ්ාවය දුරක්නයට සමබනධ 

කෙ පසු ලපලනයි. කැමරාවක් චතුමිණීලේ 

සැල�ෝනය පැත්ට දැමලම හි්ාම්ාය. ඒ 

පැතලත සදුවන ලේවලුත එවිට උවමනා නම 

බ�ාගනනට පුළුවන. 

“ඔයො ඉනමන මලොකු කේපනොවක. �ං 
්දනනවො ඔය කේපනො කරන මද්...”

ලබාලහෝ ලේ�ාවක් ලතනුකලේ නිහඬ බව 

ලදස බ�ා සට අංජනා ලසමින කීවාය. 

“�ං හිතුමව ඔයො නිදියි කියලො. �ං 
බලනමකොට ඔයො ඇස වහන හිටිමේ...”

ලතනුක කීලේ ඇත්ටමය.

“�ං එමහ� හිටිමය ඔයොට කේපනො 
කරනන ඉඩ දීලො. ඒත ඔච්චර කේපනො 
කරනන එපො. ඔයො අම�ො �ැන මන්ද ඔය 
හිතනමන?”

ඇය ඔහුලේ වම අලත 

අ් පට�ාගනිමින කීලේ 

ආදරණීයවය. 

“අම�ො එකපොරට 
මවනසමවලො 
මනෝනො... අම�ො 
කවදාවත ඔමහො� 
මවනස වුමණ නෑ...”

ලතනුක එලස 

කියා දිගු හුසමක් 

ලහළුලේය. ඒ 

ලවනසවීම ඔහුලේ 

හි්ට ලකායි්රම බරක් 

දැයි අංජනා ඒ හුසලම 

බලරන ලතරුමගත්ාය.

“මිනිසසුනට මවනස මවනන තතපමරත 
ඇති... ඒත එච්චර ආ්දමරන හිටියො කියන 
අම�ො මවනස වුමණ...?”

අංජනා කිසදා දැක ලනාතිබුණත 

ඔහුලේම මුහුණුවර ඇති, දවසක් දා ඈ අසා 

තිබුණු පරිේලදන ල�ාකු ලකාණ්යක් බැඳි 

ඔසරියක් ඇඳි අමලමකු හි් ඇතුලේ ඇඳ 

ගනිමින කීවාය.

“�ං ඔයොම�න ම්දයක අහනන්ද 
මනෝනො..?”

ඇලේ ක්ාවට උත්ර ලනාබැඳ 

ලතනුක වාහනලේ ලේගය බා� කරමින ඈ 

අේ�ාගත අලත ඇඟිලි අ්ැඟිලි අ්රට හසු 

කරගනිමින ඇසුලේය.

“ම�ොකද්්ද?”
“හදිසසිමේ හරි අපිට ලංකොව දාලො යනන 

වුම�ොත ඔයො �ොත එකක එනව මන්ද..?”
ඒ කවදාවත අංජනාට එකවර උත්ර දිය 

ලනාහැකි ප්රේනයකි. හදවලත ඔහුට ඇති 

ඉ්ම අමමාටත නංගීට හා මේලීට ඇ්. ඒ 

නිසා ඇලේ උත්රය ලදනනට ලමාලහා්ක් 

පමා වුලණය. ඒ ලමාලහාලත ලතනුකලේ 

දුරක්නය නද දුනලනය. ඇමතුම 

කමේලගනි. ඔහු ක්ා කලේ ක�බ�ලයනි.

“�හතතයොට කියනන එපො කියලො මලොකු 
මනෝනො කිවවො. මම මවලොමව මලොකු මනෝනො 
ඉනමන �හතතයොම� ම�්දර. සොප්පුවට 
ඇවිත �ොත එකක ආවො යතුරු නැති 
හිනදා. ්දැන ඕන බැේකනියට මවලො බලන 
ඉනනවො. අංජනො මනෝනව මපොඩඩක එළිමය 
මකොමහනහරි තියලො එනවනම මහොඳයි 
කියනන �ං කතො කමේ...”

ලතනුක කාරය පාලර පලසකට කර 

නව්ාගතලතය. අංජනා පාවිච්චි කරන 

ඔහුලේ කාමරය වසා යතුරුදමන ල�ස 

කියනනට යේදීම කමේ ඇමතුම විසනදි 

කලේය.

�බන සතියට

w jirhs
112 ශකොටසෙ

බියංකො �ො�ොයක්කොර ලියයි

මිනිසසුනට 
ශව�සශවන� 

්ත්පශරත 
ඇති

ශම ශවලොශව 
ශලොකු ශ�ෝ�ො 

ඉනශ� 
මහත්යොශග 

ශගදර
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වරක් පැරීසලේ නීතිපතිවරයාට පැමිණි ලියුම අ්ලර 

වූ එක් ලියමනක හරි අ�රු ක්ාවක් තිබුණි. ඒ 

නගරලේ ප්රසේධ පවු�ක අප්රසේධ රහසක් ගැනය. 

1901 වසලරදී නීතිපතිවරයාට �ැබුණු එම ලිපිය එවූ 

පුේග�ලයක් ගැන එහි සඳහනක් ලනාතිබුණි. නමුත 

ලියුලම වූ රහස ඇඟ කිලිලපාො යන අනදලම එකක් වූ 

නිසා ඔහු එය විමරශනයක් ලවනුලවන එරට ලපාලිසයට 

ලයාමුකලේය. ඒ ලමලසද පවසමිනි.

“මට ලම ලියුම එවපු ලකලනක් ගැන සඳහනක් නෑ. ඒත 

ලම ලියුලම තිලයනලන ටිකක් භයංකාර ක්ාවක්. ලමානියර 

වතුයාලේ ඉනන මැ්ම ලමානියර මහතමියලේ ලගදර 

පරීක්ෂා කරනන. ඒ ලගදර කාමලරක මහා නරක ලදයක් 

සේධලවනවා කිය�ා ලම ලියුලම ලිය�ා තිලයනවා.”

මැ්ම ලමානියර යනු එවකට පැරීසලේ උන ධනවත 

ප්රසේධ කාන්ාවකි. ලබාලහෝවිට ඇය සමාජය තුෙ 

ප්රසේධව තිබුලණ පුණ්ය කටයුතු සදුකරනනියක් ල�සය. ඒ 

ලවනුලවන ඇයව අගයා ප්රජා සමමානයක් පවා ඇයට �ැ� 

දුප්පශ්කුට 
ශ්පම කළ වරදට 
වසෙර 25 ක් 
හිශේ දාලො
තිබුණි. ඇයට මාරලසේ නමින පුල්ක් සහ ේ�ැනලච් නමින 

දුලවක් සටි අ්ර මාරලසේ නීතිඥලයකු ල�ස ලසවය කලේය. 

දියණිය ගැන නම ක�ක පටන ක්ාබහක් තිබුලණ නැ්. ඒ 

නිසා ඇයව දනනා හඳුනන ලබාලහෝමයක් ලදනා ස්ා සටිලේ 

ඇය විලදස රටක අධ්යාපනය හදාරමින සටින බවකි.

ලම අ්ර නීතිපති නියමලයන විමරශන සදුකරනනට 

මැ්ම ලමානියරලේ නිවසට පැමිණි ලපාලිස කණ්ායම පුළුේ 

ලසෝදිසයක් සදුකෙද සැකකටයුතු කිසවක් ලසායාගැනීමට 

ලනාහැකි විය. නමුත උඩුමහලේ ලසෝදිසකිරීම අ්රතුලර 

හුෙඟත සමඟ එක්වරම හමා ආ ඉහිලිය ලනාහැකි 

දුරගනධයක් ඔවුනලේ සැකයට ලේතු විය. ්වදුරටත 

ලසායාබැලීලමදී ලපනී ගිලේ එම ගඳ ආලේ ඉහෙ මා�ලේ 

ලදාරඅගුේ දා වසා තිබූ කාමරයකින බවයි.

කාමරලේ එක් ජලන�යක් තිබූ අ්ර එයද අවුරුදු 

ගණනකින විවතෘ් කෙ බවක් ලපලනනනට තිබුලණ නැ්. 

එලහත එක් ලපාලිස නි�ධාරිලයක් දුරගනධය ඉවසාග් 

ලනාහැකිව එය විවතෘ් කලේය. ඒත සමඟිනම කාමරයට 

වැටුණු ආල�ෝකලයන ලපාලිස කණ්ායම දුටුලේ ඔවුන 

හීලනකින ලහෝ ලනාසතූ අනදලම අප්රසනන දසුනකි. ඒ 

මෙමු්රා ලගා්ක් මැද යක් දමවැ�කින ගැටගසා සටි 

දිරාපතව ගිය කාන්ාවකි.

ඉනපසු මැ්ම ලමානියරව උඩුමහ�ට කැඳවා ප්රේන 

කරනනට එ්ැන පටන ලපාලිසය පියවර ගතලතය. 

මුලින ඇය ලබාරු රංගනයක නියැල�නනට උතසාහ 

කෙත ඒ කිසවක් සාර්ක වූලේ නැ්. අවසානලේ විසපස 

වසරක් සඟවා තිබූ ඇත් වමාරනනට ඇයට සදුවිය. 

එහිදී ලපාලිසයට දැනගනනට �ැබුලණ ඒ ේ�ැනලච් 

නම මැ්ම ලමානියරලේම දියණිය බවයි. ඇය විසපස 

වසරක් පුරාවටම සට ඇතලත යක් දමවැේව�ට සරවී ඒ 

අඳුරු කාමරය තුෙය. ඒ පනුවන ගැසූ ඇයලේම මෙමු්රා 

ලගාලඩ්ය. කනනට ටිකක් �ැබුණද එක විනාඩියකට ලහෝ 

ඇයට හිරුඑළිය දකිනනට අවස්ාවක් ලදනනට මැ්ම 

ලමානියරලේ හි් උණුවී තිබුලණම නැ්. ්ම කුසන 

වැදුවද ලමානියර ඇයට කර තිබුලණම සතුවිේ�කින 

ලහෝ ්ම දරුලවකු ගැන මවකට ලනාසල්න අනදලම 

හතුරුකමය. එනිසාම ඇය ලපාලිස අතඅ්ංගුවට පතවූ 

අ්ර ලපාලිසය විසන ේ�ැනලච්ව ලරෝහේග් කලේය. 

එහිදී ්හවුරු වූලේ ඇයට ක�ක පටන හරිහැටි කෑමක් 

�මක් ලනා�ැ� ඇති අ්ර දරුණු මනදලපෝෂණලයන 

ලපලුණු බවකි.

ලරෝහලේ ලනවාසකව ප්රතිකාර සඳහා ලයාමුකර තිබූ 

ේ�ැනලච් සය පාලපාච්චාරණය සදුකලේ දින ගණනාවකට 

පසුය. එහිදී අනාවරණය වූලේ ලම සයේ�ටම මු� ඇය 

වයසන වැඩි දුේපත නීතිඥලයක් සමඟ ඇතිකරලගන තිබූ 

ලරේම සමබනධයක් බවයි. ඊට මැ්ම ලමානියර එකලහ�ාම 

අකමැති වී ඇ්. ඒ ඔහු ඇයට ලනාගැෙලපන බව කියමිනි. 

නමුත දියණිය එම සමබනධය නව්ා දැමීමට සූදානමක් 

ති� නැ්. ඊට පලිගැනීමක් ල�සනුයි ලමානියර ඇයව 

යක් දමවැේවලින අ්පය ගැටගසා කාමරයක සරලකාට 

්බා ඇතලත. ලමානියරලේ සැමියා ලමනම අලනක් පිරිමි 

දරුවාද ඊට බ�පෑම ලනාකර තිලබනලන ඔවුන ඇයට 

දැක්වූ බියගුළුකම ලේතුලවනි.

ලකලස ලහෝ වවද්ය ප්රතිකාරවලින පසුව ේ�ැනලච් 

ප්රංශලේ සාතතු නිවාසයක ජීවි්ලේ ඉතිරි කා�ය ග් 

කෙ අ්ර 1913 වසලරදී ඇය මියලගාස තිලේ. එලහත 

මැ්ම ලමානියර නම මිය ඇදුලන ඇය දියණියට 

කෙ අකටයුතුකමව�ට වනදි ලගවමිනි. ඒ අනුව ඇය 

අත්ංගුවට පතව දින කීපයකින දරුණු මානසක 

�්නකට �ක්ව ඇති අ්ර එහි ප්රතිඵ�ය වූලේ මැ්ම 

ලමානියර හතෘදයාබාධයකට ලගාදුරුවීමයි. පසුව දින 

කීපයකින ඇය මියලගාස තිලේ. එලහත අදටත ලම 

ක්ාලේ එක් අ�රහසක් ඉතුරුව ඇ්. ඒ ේ�ැනලච් ගැන 

නීතිපතිවරයාට ලිපිය එවූ පුේග�යාය. කාලේත විේවාසය 

වනලන ඒ නාදුනනනා ලවන කවුරුත ලනාව ේ�ැනලච්ලේ 

හිටපු ලපමව්ා බවයි.

“අපි ලම කාමලර ඇතුෙට ගිහින බ�නන ඕලන. 

ගඳ එනලන කාමලරන. මැ්ම ලමානියරට ලනාකියා 

අපි අගු� ක්මු.”

ලමානියරට ලහාරා අගුලු ක්ා කාමරලේ ලදාර 

අරිනවාත සමඟම ලපාලිස කණ්ායමට පැන 

දුවනනට සතුලන එයින වහනය වූ අධික දුරගනධය 

නිසාය. එය ඒ ්රමටම නාස කුහර හැකි� යන 

අනදලම දුරගනධයකි. කිසඳු එළියක් ලනාතිබූ 

�ලැ�ෙ� ෙමා�ය� ත�ණ �ෙ��

�ලැ�ෙ� ෙමා�ය� �රකර ��ය�

�ලැ�ෙ� ෙමා�ය� 
ෙරාහෙ��
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�යඇ� �ෙ� ��ව� පාටට  ඇ�ල
ක�සර ගම� ය� ද� ෙනළනා  ෙක�ල

ෙ� පැ��ය� න� ගම �ළ  පව�නවා
වැ� හ�ය� ගෙ� එ� ෙ�ෙවට  යනවා
රස ෙ� ද�ල න� �ටරට  පටවනවා
ෙ�ෙවට වඩා එ� රසය�  ෙගනෙදනවා

පැ��ෙ� ඇ�ෙළ ද�වල ෙ� ද�  හලන
හ� ක�සර� අ� ෙදක එෙහ ෙමෙහ  යවන
ෙපා�ය� පමා �ෙවා�� නැත  සහන
සමහ� ��� මාෙන� �ස  උ���ණ

පාලක�මා කාට� හ�  ක�ණාව�
කාට� ෙපා�ෙව එක ෙලස සැමටම  සලක�
ෙ� පැ��ය� හ�යට හ�  ��යාව�
පාලක�ම� ඔබහට �රසණ  සරණ�

ශ�මො බ්රේමණ
හැඩිගේල ජ�්පදය

අ�ක� �ණාද 
�ය�ෙ�
ම��ස ����ණ� �ට  ��නමවා
ඉප�ණ � පට� නළවා කවා  ෙපාවා
දහස� ��න මා�ග �ත �ළම  ෙහාවා
ඇ� දැ� කළා �ත ෙනා�� උෙ�  හවා

පාස� ෙගා�� එන�� මග බලා  �ට
හැෙදනා ෙලසට � ඔවද�  අෙ�ෙකාට
අ�ව� නැ�ව සැප පහ�ව  ළඟාෙකාට
��යාවට යැ�වා වැ� ෙසෙ�  �ට

අ��� ��ස ලබනා�ට ���  ෙලස
මනමාලෙය� ෙහ�වා ගැළෙපන  �ලස
දෑවැ�ද�� ෙද�නට ස��ව  ෙමෙලස
�නය� �යම ෙක�වා අත ග�  ��ස

�ෙ� න� ��ෙණ වැ��ර  අකමැ�ත
වැ��ර සැල�ෙ� නැහැ අප ඒ  පැ�ත
මනමාලයාෙ� අ�ව� නැහැ  ඇ�ත
�ග �� ස�ර තරෙණට �ත ඇත  ස�ත

පැ�ව� ��න මංගල  උ�සෙ�කට
��ව� මාල හත ෙගළ  පළඳව�නට
ල�සන ඇ�� අ�� හැඩ  බල�නට
නැහැ ලැ�ෙ� ඉඩ� �ව ෙගා� ෙග��  �ට

�.ලිලියන විශ�සුනදර
�ොලවලො� කු/ශගෝ�විල

ෙසා��ය
�ං� කල �ඹ �ක� � �ට
මාව ෙස�වා ක�� ගල ගල
�� �වඳ �ෙඹ ය�නට ෙපර
මෙ� උ�ෙල� නැළ�ෙ� �ඹ

අසාධාරණ �ෙ� �රණ
�ක� ෙගනෙද� මෙ� �ත යට
�� �නා �ෙඹ �ෙ� �� �ට
මටද �නහව ආව ෙපර �න

මෙ� ��යම �ඹට �දකර
බලා ��යා ෙසෙනහ�� මම
�ක� නෑ මට �ෙ� වැඩ ගැන
�ෙ� ��යම �ෙඹ� ෙසා��ය

දැෙන� �ඹහට කවද ෙහා �න
මෙ� �කවරෙ� ෙහාඳකම
නැවත ඔබ මා ළඟට එන �ට
�නාෙස�න� ෙපර වෙ� මම

�.ජී.විනුකි ඔමේහොරො
ගොේල

ස��ම
�ලබර අහ� �ස
ත� �ය� ය��
සඳ �ෙය� ෙත�
�ල වලාවක පා�

ෙ� ෙනා�� ෙගවන �ෙ�
ආදරෙ� ෙසා�� �ත

ෙතා�ෙප� මත ��ණ ��ණ
ඔබ ආවාෙදා මෙග ��යට
අනංගයා සමඟ ෙසා��
ආදරෙ� �මල පැ��

හද �රවා
 ම� �ෙය� �ද �ෙර�න
ඔබ හද මඬෙ� නැව�
ම�සරාට අ� ස�ෙද�

තව� හදවතක
ෙසා�� පැ�� ඉ� කර�න

එම.එම.එස.�රුසිංහ
කැලණිය



ෙකාළඹ 7 �ෙ�රාම මාවත අංක 91 � ��� �බ�� ප��ෂ�� ( ෙපෟ�ග�ක) සමාගම ���, ම�වාන ක�ෙකාඳයාෙ� ��� �ය �ද්රණාලෙ� �ද්රණය කර ප්ර��ධ කරන ල�.


