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2 2023 මාරතු 22 ්වන බදාදා

“අපි නහ්ට උනද 5්ට්වත පි්ටතන්වනන 

ඕනන. ඒ නි්සා හතර්ට විතර 

නැගිටිමු. ඔනන නහ්ටනම උනද්ට 

උය උය ඉනන හදනන එ�ා. යන ගමන 

මගදී නමාන්වා හරි අරනගන කමු.” කියන 

ගමන ්සරත කෑම නමන්සන නැගි්ටලා 

ඉ්වත්ට ගියා.

“එනහම කියලා හරි යන්වායැ. කඩ 

කෑම්වල්ට ්සේලි වියදම කරනන පුළු්වනද? 

උනද නැගි්ටලා බත ක්ටක උයන එක මහ 

නලාකු නදයකද ?” ්සරතනගේ අමමා ්වන 

්සනධ්යා නහමි නහමිහි්ට කිය්වන ගමන 

්වතුර වීදුරු්වක පුර්වා ගතතා. තමනනගේ 

නැනදමමනග කතා්ව ඇහුණ ්සරතනගේ 

බරිඳ දීප්තිනගේ මුහුණ ඇද වුණා.

සුසුමක නහළපු ඇයත කෑම නමනස් අස් 

කරලා දාලා නහමී්ට නිදන කාමරය්ට ගියා. 

්සරත නිදාගනන ආනේ න�ාඩේඩක �රකකු 

න්වලා.

“එලාම එක හතර්ට තිේබද දීප්ති?” 

්සරත ඇහු්වා.

“අනන ්වැඩක නැහැ ්සරත. ඔයා 

එ�චර කියලත අමමා කිේ්වා නහ්ට උනද්ට 

නැගි්ටලා උයන්වා කියලා, අමමා උයදදී 

ඉතින ම්ට නිදාගනන බැහැනන. ඒ නි්සා 

නදකහමාර්ට්වත ඇහැනරනන න්වන්වා 

ම්ට.” දීප්ති කිේනේ න්වනහ්සකාරී හඬකින.

“අමමා එනහම කිේ්වද?” ්සරත ඇහුන්ව 

සුසුමක නහළමින.

“ඔේ.”

“ඒක්ට කමක නැහැ. ඔයා නිදාගනන. 

අපි කතාවුණ විදිය්ට හතර්ට ඇහැනරන්වා. 

එ�චරයි.” ්සරත කිේ්වා.

“එනහම පුළු්වනද? අමම්ට තරහා යයි.” 

දීප්ති කිේනේ ඇනේ ්වැතිනරන ගමන.

“මමනන කියනනන. අමම්ට තරහ 

ගිනයාත මම ඒක බලාගනනම.” කියපු 

්සරත නදකහමාර්ට තියලා තිබුණ එලාම 

එක හතර්ට න්වනස් කළා.

්සරතනගේ අකකා වි්වාහ න්වලා 

නකාළ�න නගාඩක දුර හිටිනේ. අවුරුදු 

8ක්ට කලින එනහදි වුණු අනතුරක නි්සා 

අකකනග නකාඳුඇ්ට න�ළ්ට හානින්වලා 

තිබුණා. ඉතින ්සරතලා මා්ස නදකක්ට 

්වතා්වක්වත නම විදිය්ට උනදම නැගි්ටලා 

අකකා්ව බලනන යන්වා.

“්සරත ඇතත්ටම කමක නැදද මම 

නැගිට්නට් නැති වුණා්ට?” දීප්ති නිදිමනත 

ඇහු්වා.

“එ�ා, ගිය ්සැනරත මතකයිනන. 

ඕනෑ්ව්ට ්වැඩිය �ානදර නැගි්ටපු නි්සා 

ඔයා ගමන ගිනේම ඔළු්ව කැකකුනමන. කී 

්සැරයක නම ්වමනන දැමමාද? මම කියන 

නද අහල හතර්ට ඇහැනරනන.” ්සරත 

උතතර දුනනා.

ඊළඟ ද්ව්ස �්ටනගතත තැන ඉඳන 

්සරතනගේ අමමා හිටිනේ අමනා�නයන. 

හිනා්වක නැති මුහුනණන. ඇය දීප්ති්ට 

කතා කළා.

“හරි අ�රුයි මම ඊනේ රෑ කියලත 

ඇයි උනද නැගිට්න්ට නැතනත? නම නාකි 

මම තනියම හැමනදම කරනන ඕනනද? 

උනද නැගි්ටනගන තනියම තුනනදනනක්ට 

ගිලිනන හදන්වා කියනනන නේසි �ාසු 

්වැඩකද?” දීප්ති ඒක්ට මුකුත උතතරයක 

නනාදුනනත ්සරත ඉදිරිය්ට ආ්වා.

“අයිනයෝ අමනම. ගමනක යන ද්ව්සක 

උනද �ානදර නැගි්ටනගන උයන එක නේසි 

නැහැ කියලා දනන නි්සා තමයි කනඩන 

කමු කිේනේ. ඔය නබාරු ්වැඩ කරනනන 

නමාක්ටද? ගමනක යනනකා්ට හිනත 

නිදහන්සන යනඩ ඕනන. කෑම උයානගන 

න�ාදි බැඳනගන යනනන නමාක්ටද 

ඔ�චර අමාරුන්වන? අනිත එක මම හරි 

ආ්සාන්වන හිටිනය නහාරණ හනදිනේදී 

හමබන්වන ්ස්වාන නරස්න්ටෝරනට් 

එනකන උනද්ට කෑම කනන. අනප් ඔ�ස් 

එනක එනකක කිේ්වා එතන කෑම මරු 

කියලා. අමමා උයපු්වා �ජ එක්ට දාලා 

අපි යමු. යන ගමන එතනින කමු. ඕ්ව 

ඉතින ඇවිේලා රෑ්ට රතකරනගන කනන 

බැරියෑ.” ්සරත න�ප් එනක කියදදි 

්සනධ්යා්ට කියනන ත්වත නදයක ඉතුරු 

න්වලා තිබුනණ නැහැ.
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කේලේ සුෙතදාස
ලොඩලගේ මාවත, අනුරාධපුරෙ

මෙ� අ�මා
මළෙපාෙ� අ�� ෙනාමද�  අ�මා
හය හතර� ෙහාඳ ෙනාෙහාඳ� ඉගැ��  අ�මා
��ය �රා ක�ණා �ණ වැ�� මෙග  අ�මා
ෙපාත� �යා �ම කරනට බැහැ �ණකඳ ��මා

අඬනා �ට� ෙදතෙ� �� ෙප�වා මෙග  අ�මා
�දනා �ට� මෙග �ස ��මැ�� මෙග  අ�මා
�වනා �ට�  ප�ෙස� �ව ආවා මෙග  අ�මා
��නා �ට� ��ප� � ඇ�වා මෙග  අ�මා

ඇඟ දැ� �� තැ��ණ �� �යක� �  අ�මා
හදවත �තරම ෙසෙනෙහ� �ර� මෙග  අ�මා
ෙනෙ� ක�� මට� ෙහාරා �සදැ� මෙග  අ�මා
ෙමෙ� ��� ළඟ �ව�� සැනෙස� මෙග  අ�මා

ද� කැළටම මහ ඇ�ෙර� �වා මෙග  අ�මා
�පස� මන�� කට�� ෙක�වා මෙග  අ�මා
���� අතෙ� ෙදවඟන �වා මට  අ�මා
ෙමෙ� ��� ළඟ �ව�� සැනෙස� මෙග  අ�මා

ඩ�.එම.අෙෙරත්�
ලොරවැව, ලමාරලොේොෙම

පන්ති යදකක්
��ලැ�ය ඔබ ��ළස
���ෙය� ප්රථම ප��යක
ක��ෙව� එ�ටට පැ�ණ
��මකය චම�කාර

���ෙය� ෙතවන ප��යක
ක��ෙව� ද��ෙන� මම

ප�� ෙ�දය කැටය� කළ
ෙකාට� යා කර එ�ෙනක
���ය ���� ගමනකය
වග� ෙනාමැ�ය අප ගැන

මාෙතී �පිකා පුංචිල�වා

අං කන් සහ �ෑකම
�වන ගමෙ� සහජාතය  ක�ෙදකය
ක� ප�කර� ළඟ ඇ�ෙ� අං  ෙදකය
ක� එකතැනය අං ෙමා�ය  �ල��ය
නෑක�වල� ඔය දම න�  ෙනාෙවන�ය

නෑනල ම��නාලා බෑණල ෙ��ලා  ෙගාඩ�
එ�� තැෙනක ෙගනෙද�ෙ�  �ටපටය�
ෙ� නෑක�� �� නැත එ��  �ංග�
ක� ප�කර� අං යාම� එෙහම  වැඩ�

ද� ම�ල� ලබා පර�ර ඉ��යට  ය��
නෑක� පැ�ෙර�ෙන ස�හෙ�ම එක�  කර�
අං �ය�ව� �� නළලම ෙදප�  කර�
ක� ෙනාෙවන�ය අං උඩ යනවාය  ෙහ��

ක� පර� අං �යලන හැ�  ��ම�
නව නෑක� මැ�ෙ� ෙපර නෑක�  ����
එ�සා කනට වැ�ෙය� අං ෙලා�ය  �ය�
අං හැ�ණ� ක� වළප�ෙල��  ඉ��

ආරිෙපාෙ ආරචචිලෙ ෙමලගේ
ලරා�නි වීදිෙ, ලො�ේෙ
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• දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

කරාපිටිෙ �ක්ෂණ ලරෝහලේ 
විලේ්ෂඥ මල�ෝ ෛව� 
�� �බ�

ෙස් නැ්වතුම්ට ආ රනදු� ්ව්ටපි්ට 

බැලුනේ ගිමහාන �ැමිණ ඇදදැයි 

බලනන්ටය. ඔහු කී නේලා්ව අනු්ව 

නම නම ්වනවි්ට �ැමිණ සිටිය යුතුය.

රනදු�ත ගිමහානත න�ම්වතුන වී ්වැඩි 

ද්ව්සක නැතත උනද්ට බස් නැ්වතුනමදී 

හමුවීම පුරුදදක්ව තිබුණි. රනදු� 

්වැඩකනේ නකාේලුපිටිනේ කාරයාලයකය. 

ගිමහානනගේ කාරයාලය තිබුනේ 

නකාහු්වලය. නදනදනා න්වන න්වනම බස්්වල 

යා යුතු වු්වත, උදෑ්සන සිදු්වන නමම හමු්ව 

නදනදනා්ටම අස්්වැසිේලක විය. 

“මිස් යවලාව කීෙද?” ඒ හඬ තමන් අ්සළ 
සිටි තරුණොයගනි. රන්දු� මද සිනහවක් 
පා ඔහුට යවලාව කිො හි්ස ඔ්සවදදිම 
දු�යේ ගිේහානෙ. ඔහු මුහුණ තරහින් 
පුරවායගන තමා යද්ස බලා සිටිනු ඈ දු�යේ 
එවිටයි. 

“ගිේහාන, ළඟට එනකල දැක්යක නෑ.”

රනදු� න�ම්වතානගේ තරහින පිරුණු 

මුහුණ නද්ස බලමින කී්වාය.

“යේන්න ඉතින් අවධායනන් ඉන්න එපැයි. 
එක එකා එක්ක බස් යහෝලට්වල යවන යවන 
කතාවලයන්.”

ගිමහානනගේ හඬ රනදු�්ට �මණක 

නනා්ව ඒ නමානහානත බස් නැ්වතුනම සිටි 

සියේලන්ටම ්වානගේ 

ඇන්සනන්ට ඇත. 

නමානහාතක්ට 

න�ර තමානගන 

න්වලා්ව විම� 

තරුණයාද 

තමන නද්ස 

බලා සිටිනු 

රනදු� 

දුටු්වාය.

“යමානවද 
යේ කිෙන්යන 
ගිේහාන?”

“මං දැක්කයන ඇස් යදයකන්ම. මම අර 
�විල එයක් ඉඳන් ඔක්යකාම බලායගන 
හිටියේ... ඇස් කරක කරක බලන හැටි 
දැක්කා.”

රනදු�නගේ නදනනත්ට ආනේ කඳුළකි. 

ගිමහාන න්වනදා්ට එන �ාර නද�්ස 

කිහි�වි්ටක බැ� බ්ව ඇතතය. ඒ න්වනත 

අනයකු න්සායනන්ට නනා්ව ගිමහාන 

එනනනදැයි බලනන්ටය.

නකනස් නමුත ගිමහානනගේ නමම 

හැසිරීනමන රනදු� තිගැස්සුණාය. ඒ ඔහු 

මී්ට දින නදක තුනක්ට න�ර තමා යන 

බ්සනේම, තමා්ට නනාන�නනනන්ට �ැමිණි 

බ්ව කී අයුරු මතක වීය.

“ගිේහාන ඔොට හැංගිලා ඉඳලා අලලන්න 
තරේ වැරදි වැඩ මං කරන්යන් නැහැ. ඇයි 
යමයහම හැසියරන්යන්?”

රනදුලිනගේ හඬ බඳී තිබුණි. 

“ඒත යමාකටද එයහනං එක එකා එක්ක 
කතාවට ෙන්යන්?”

“කතාවට ගියේ නෑ. ඒ මනුස්්සො යවලාව 
ඇහුවා. මං කිේවා.”

“ඔේ... යවලාව අහලා තමයි පටන්ගන්යන්. 
ඊටපස්යස් තමයි හඳහන් බලන්යන්.”

ලකල�කුට හිලතන්� පුළුවන්, ලමො මං ෙ� 
කිසිම ෙම�ක ෙැ� ලහාෙන්ල�ත් �ැහැ, 
අහන්ල�ත් �ෑ ඒ නිසා ලමො මට ආදලේ 

�ැතුවැති කිෙො

සමහරු 
අ�ාෙලත් දවසක 

ෙැට�වක ඇතිලව්වි 
කිෙො උපකේප�ෙ 
කරො, ඊට කලින් 

ෙන්� �ොමාේෙෙක 
ලෙසත් සැක කරන්� 

ලපළලඹ�වා

‘සැකෙ’ 
කිෙන්ලන් 

ආදලේ 
ලකාටසකද?

ලකල�කුට හිලතන්� පුළුවන්, ලමො මං ෙ� 
කිසිම ෙම�ක ෙැ� ලහාෙන්ල�ත් �ැහැ, 
අහන්ල�ත් �ෑ ඒ නිසා ලමො මට ආදලේ 

අ�ාෙලත් දවසක 
ෙැට�වක ඇතිලව්වි 
කිෙො උපකේප�ෙ 
කරො, ඊට කලින් 

ෙන්� �ොමාේෙෙක 
ලෙසත් සැක කරන්� 

කිෙන්ලන් 

ලකාටසකද?

ඇය්ට ආගනතුක තරුණයා නද්ස 

බැලිණි. ඔහුද නම ආරවුල නද්ස බලා 

සිටිනේය. එය ගිමහානත දුටුනේය.

“උඹ යමාකද ෙයකෝ මයේ යකලල දිහා 
බලන්යන්?”

ඊළඟ්ට ගිමහාන කඩා�ැනනන නාඳුනන 

තරුණයා න්වතය. ඇස් ඇතනත බලනන්ට 

නමුදු, රනදු� නද්ස කවුරුනුත බලන්වා්ට 

ගිමහාන කැමති නැත.

“යේ නංගි යේකා ඔොයේ යබෝයියෆ්රන්ේද..? 
යේකව යදාස්තර යකයනක්ට යපන්නලා 
ඉන්න...”

එනස් කිවු ආගනතුකයා බ්සය්ට 

නැගුනනය. රනදු�්ට එම බ්සය්ට 

නගාඩන්වනන්ට ගිමහාන ඉඩ දුනනන නැත. 

ඇය්ට එම බ්සනේම යාම්ට නේතු්වක 

තිබුනේද නැත. බස් නැ්වතුනම ටික 

න්වලා්වක සිටියදී ගිමහානනගේ නකෝ�ය අඩුවී 

ගිනේය.

ගිමහාන රනදු�්ව ඊළඟ බ්සය්ට 

නගාඩකනේ ඇනගේ හි්ස අතගාමිනි. 

අනතුරු්ව ඔහුද කාරයාලය්ට යා යුතු 

බ්සය්ට නැගුනනය. ‘ආදනර ්වැඩි නි්සා 

නමනහම න්වන්වා ඇති.. ටික ද්ව්සකින 

හරියාවි.’ රනදු� සිතනන්ට වූ්වාය. එනහත 

නමානහාතක්ට න�ර බස් නැ්වතුනම සිටි 

ආගනතුකයා කීනේ ගිමහාන්ව මානසික 

නරෝග පිළිබඳ ධ්වද්්වරනයකු්ට න�න්වන 

නල්ස නනානේද?

“නම තතත්වය, ලිංගික ඊර�ා්ව 

මත ඇති්වන ්සැකයක. හැබැයි ඊ්ට 

නි�චිත නේතු්වක නැහැ. මි�ා ඊර�ා්ව 

(Delusional Jealousy), නරෝගාතුර ඊර�ා්ව 

කියන නම නමාන නමින හැඳිනවු්වත 

නේතු්වක නැතු්ව ඇති්වන ්සැකය ආදරනේ 

නකා්ට්සක නනන්වයි. එය නබානහෝනදනා 

්වැරදි නල්ස්ට ්ව්ටහාගනන්වා.

ආදරය කරදදී ඒ ආදරය ගැන තිනයන 

හැ�ම තමන්ට නහාඳින දැනුණ්ට, ආදරය 

්වැඩිකම එකක එන ගැ්ටලු පිළිබඳ්ව 

අ්වනබෝධයක නබානහෝනදනනකු්ට නැහැ. 

ඒ ්වනගේම ්සමහරු හිතන්වා ආදරය එකක 

්සැකයක තිනයනන ඕන කියලා. එනහම 

්වැරදි අ්වනබෝධයකින �සුන්වන අය 

ඉනන්වා. නමතැනදි ්සැක කරන එක, තමන 

නකානේ ගියත යන එන න්වලා්වේ න්සායා 

බලන එක, ඒ ගමන ගැන ්වනගේම යන එන 

අය ගැන ප්ර�න කරන එක, එනහම නැතනම 

රහනස් �සු�්ස ඇවිත ඒ ගැන න්සායන 

එක ආදනරම නකා්ට්සක කියලා හිතන්වා. 

ඒ ්වනගේම එනහම නනාකරන ්සහකරුන්වක 

ගැන ත්ව නකනනකු්ට හිනතනන පුළු්වන, 

නමයා මං යන කිසිම ගමනක ගැන 

නහායනනනත නැහැ, අහනනනත නෑ ඒ නි්සා 

නමයා ම්ට ආදනර නැතු්වැති කියලා. 

නමුත එතැනදි ආදරනේ අඩුකමක 

නනන්වයි ඒක නදනදනා අතර ඇති 

අ්වනබෝධය, ්ව්ටහාගැනීම න්වනන පුළු්වන. 

්සාමා� නල්ස ක්ටයුතු කරන, ්සාමා� 

මානසිකත්වයකදී නමම තතත්වය 

්ව්ටහාගැනීම්ට හැකියා්ව තිනයන්වා.

එනහම නැතු්ව නම කියන නි�චිත 

නේතු නැති ්සැකය එකක, නදනන්ට එක්ට 

ගමනක බමනක යනන්වත බෑ. ගෑනු 

ළමයා දිහා පිරිමි ළමනයක බැලු්වනම ඒ 

නදනන්ටම බැනලා රේඩුන්වලා ප්ර�න 

නගාඩයි. ඒ ්වනගේම නදනනා්ට න්වන න්වනම 

ගමනක බමනක යනනත බෑ. නමාකද න්වන 

කවුරුහරි නමයා දිහා බලයි, නමයා්ට කිට්ටු 

න්වයි කියලා හිතින හදාගනන ්සැකය නි්සා 

රේඩු හැනදන්වා”

ඒ කරාපිටිය ශික්ෂණ නරෝහනේ මනනෝ 

ධ්වද් වින�්ෂඥ රුමී �බන මහතායි.

ඔහු න�න්වා නදනනන න�ම්වතුන 

්වානගේම, න�ම්වතියනද නමම තතත්වය්ට 

මුහුණ නදන බ්වයි. ඇතැමුන න�ම්වතියනගේ 

නහෝ න�ම්වතානගේ නම්වන මානසික 

හිරිහැර්වල්ට ලකන්වමින, ඒ කරදර 

ඉ්ව්සමින සිටිනනන, වි්වාහනයන �සු සියේල 

යහ�ත අත්ට �තනේයැයි යන අදහසිනි. 

එනහත නමම ්සැකය එනස් අ්ව්සන ්වනනක 

නනානේ.

“නම ්සැකය ඇතින්වනනනම තමනනගේ 

න�ම්වතියනගේ, න�ම්වතානගේ ආදරය 

අඩුනේවි, න්වනත නකනනකු්ට ඒ ආදරය 

හිමිනේවි කියන බය එකකයි. එය විවිධ 

ආකාරය්ට එම පුදගලයා්ට බල�ානන 

පුළු්වන. හැබැයි නමක්ට නේතු්වක නැහැ. 

මුලදි ඇතින්වනනන ්සාමා� ්සැකයක 

න්වනන පුළු්වන. ඊ්ට�ස්නස් එම හැ�ම 

ඔඩුදු්වා ගිහින එය මානසික නරෝගයක බ්ව්ට 

�තන්වන්වා. ්සැකය කියන නද ගතතම 

්සාමා�නයන ්සංස්කෘතිකයි. අපි ඇතුළු 

ආසියා ර්ට්වල නමය ්වැඩිපුර දකිනන 

ලැබුණත බ්ටහිර ර්ට්වල ඒ තතත්වය 

න්වනස්. ඔවුන තමනනගේ න�ම්වතා 

න�ම්වතිය න්වන නකනනක එකක ගමනක 

බමනක ගියා කියලා ්සැක කරනනන නැහැ. 

ලංකා්ව ්වනගේ ර්ට්වල කරනනම නදයක 

නැතිකම්ට ඒ ්වනගේ අ්වස්ථා දරාගනන අයත 

ඉනන්වා. එනහම නැතනම, යම ්සැකයක 

ආන්වාත ඒ ගැන ප්ර�න කරන්වා. නමතැනදී 

්සමහර පුදගලනයෝ අනාගනත ද්ව්සක 

ගැ්ටලු්වක ඇතිනේවි කියලා උ�කේ�නය 

කරලා, ඊ්ට කලින ගනන �යාමාරගයක 

නල්සත ්සැක කරනනත පුළු්වන.”

එනස් අනාගතය්ට ආරකෂිත පිය්වරක 

නල්ස සිතා ඇතැමුන �යා කරනු ලැබූ්වත 

්සාධාරණ ්සැකයක්ට එහා ගිය ්සැක 

කිරීම නබානහෝ අ්වස්ථා්වල �විත්වල්ට 

නගනනනනන දුකක, කරදරයක, 

�සුතැවීමක, නැතනම �විත හානි �මණි.

නමනල්ස අනේතුක ්සැකයක ඇති්වනනන 

ආතම වි�්වා්සනේ අඩු�ාඩුකම, ආදරනේ 

අඩු�ාඩුකම නස්ම, ආදර ්සබඳතා්වක තිබය 

යුතු ගුණාංග නැතිකම නේතුන්වනි. නකනස් 

නමුත ්සැකය ්සැමවි්ටම මානසික නරෝගයක 

නි්සා හ්ටගනනක නනාවූ්වද, දීරඝකා�න්ව 

එම තතත්වයන නි්සා �ඩා විඳින්වා නම 

මනනෝ ධ්වද් උ�නදස් ්වානගේම ඖ්ෂධ 

ප්රතිකාර කරා අදාළ පුදගලයා නයාමු කරවීම 

්වැදගතය.
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විවාහ ලවන්� කලින් 
‘Room’වෙට 

ලොඩවැලදන්� එපා 
මලෙ දුලව්

එදා න�ාේගහමුල අධ්යා�න ආයතනය්ට අලුනතන ළමයි 

බඳ්වාගනන ද්ව්සක. උනද ඉඳලම කාරයාලය අ්ව්ට 

දරුන්වායි නදමාපිනයායි පිරිලා. නකාටිනම කියන්වානම 

අපි්ට කාරයාලය්ට ඇතුළුන්වනන්වත ඉඩක තිබුනේ නැහැ. 

ඒ නි්සා මම කාරයාලය්ට ඇතුළු නනාවී ඒ අ්සළ තිනයන අපි 

කවුරුත නත නබාන කැනටිම්ට ගියා. කැනටිනමත නදමාපිනයෝ 

පිරිලා. මම හැමදාම ඉඳගනන පුටුනේ ්වාඩිවුණා. කැනටිනම 

මුදලාලි ඒ පුටු්ව ම්ටම න්වනකරපු පුටු්වක. එනතන්ට එක 

මහතතනයක ආ්වා.

“්සර මට ටිකක් ්සර එක්ක කතා කරන්න ඕන. මයේ අයිෙයේ 
දුවව අද පංතිෙට ඇතුළු කරනවා. එොයේ තාතතා තදින්ම 
මතද්ර�වලට ඇබබැහි යවලා. එොයේ අේමා යේ යදන්නව 
දාලා යවනත විවාහෙක් කරගතතා. යේ ළමො තනිවුණා. 
මටත දුවලම යදන්යනක් ඉන්නවා. මට යේ දුව අනාථ කරන්න 
බැහැ. මම අයේ දුවලව වයේම යේ දුවව බලාගතතා. උ්සස් 
යපළත යහා�න් ්සමත වුණා. ඒත ්සර්සවියේ යදාර වැහුණා. 

ඉතින් මට හිතුණා දුවයග 
උපා�ෙ බාහිරව හරි කරලා 
යදන්න. අයේ යනෝනා �ණට 
යනාකිේවත යේ දුව හදාගතත 
දවය්ස ඉඳලම යමො එොයග හිතට බරක්. හැබැයි එො 
ඒක යපන්නන්යන් නැහැ. අයේ දුවලටත වඩා යේ දුව හරිම 
තැන්පත යකයනක්. විශවවි�ාලෙට ෙන්න බැරිවුණාට 
පස්යස් යමොයේ හිත යහාඳටම �ඳවැ�ණා. දිගින් දිගටම 
කලපනා කර කර හිටියේ. ඉතින් මට හිතුණා දුව ්සරයේ 
පංතිෙට ්සේබන්ධ කරන්න. අයන් ්සර මං යවනුයවන් යේ දුව 
යහාඳට බලාගන්න. කිසිම දඩබබර හිතුවක්කාර ගතිෙක් 
දුවයේ නැහැ. එකම ප්රශයන් උ්සස් යපළ ප්රතිඵල නි්සා 
අධ්ාපනෙට ති�ණ උවමනාව නැති යව�ච එකයි.” 

ඒ කතා්ව කියදදී නම දු්වත නම ඔකනකාම අහනගන 

එතැනම හිටියා. නමුත ඈ තුළ ඒ හැටි උනනදු්වක නප්නන 

තිබුනේ නෑ. ඒක්ට නේතු්ව මම දැනගතනත ටික කානලක්ට 

�ස්නස්. දු්ව ඉනගනනගන තිබුනේ නහාඳ ්සැ� �හසුකම 

තිනයන ඉස්නකෝනලක. අනප් න�ාේගහමුල �ංතිනේ න්සනඟ 

හිටිය්ට එතැන කිසිම ්සැ� �හසුකමක ඇති තැනක නනන්වයි. 

හිටිනයත ්සාමා� මට්්ටනම දු්වලා පුතාලා. න�ානහා්සත 

මධ්යම �ංතිනේ දරුන්වෝ එතැන හිටිනේ නැහැ. දු්ව්ට ආ්ව 

දාම �ංතිය එ�ාන්වලා තිබුනේ ඒකයි. තමනනගේ අයියනගේ 

දු්ව්ට නහාඳ අනාගතයක උදා කරලා නදනන කියලා ඒ යහ�ත 

්සනහෝදරයා දු්ව �ංතිය්ට ්ාරදීලා ගියා. එදා ඉඳලා ඒ දු්ව 

හිටිනේ �ංතිනේ ඉස්්සරහම නප්ළිනේ. එයා්ව උනදම නගනැත 

ඇරලන හිනදා දු්ව්ට හැමදාම ඉස්්සරහ නප්ළිය න්වනවුණා. 

කිසිමදාක නම දු්ව �ංතිනය පිටි�ස්නස් හිටිනේ නැහැ. මම 

ලියනන නදන හැම නිබනධනයක්ටම ඒ දු්ව උතතර ලිේ්වා. 

ද්වන්සන ද්ව්ස ම්ට දැනුණා එයා ටික ටික අනප් �ංතිනේ 

්සංස්කෘතිය්ට හැඩගැනහන බ්ව. දු්ව නිතරම ගැහැනු ළමයින 

ළඟ මි්සක පිරිමි ළමයි ළඟ ගැ්වන්සන බ්ව න�නුනේ නැහැ. 

ඒ දු්වනගේ තිබුණ �ැහැබර බ්ව හා දයාබර බැවින පිරුණු 

න�ෟරු්ෂය නි්සා �ංතිනේ ළමයින ඇය්ට නගෟර්ව කළ බ්වක 

න�නුණා. ඒත ද්ව්සක දු්ව ඇවිත ම්ට එකම �ැමිණිේලක 

කරා. ඒ එයා පිටි�ස්න්සන එන පිරිමි ළමනයක ගැන. 

ඒ පිරිමි ළමයත මනගේ �ංතිනේ ඉඳපු නහාඳම දරුන්වක. 

ඒ දු්ව ඒ පිරිමි ළමය්ට කියලා තිබුණා අපි ්සනහෝදරයන ්වනගේ 

ආශ්රය කරමු. හැබැයි වි්වාහ න්වනන, යාළුන්වලා ඉනන එයා්ට 

බෑ කියලා. ඉතින ඒ පිරිමි ළමයා මනගේ ළඟ්ට ආ්වා. මම 

කිේ්වා “පුනත ඒ දු්ව පි්ට්ට නප්නන ලස්්සන්ට හිටිය්ට ඒ දු්ව්ට 

නලාකු අභිනයෝගයක තිනයන්වා �විතය ගැන. එයානගේ අමමා 

නැහැ. තාතතත හිටිය්ට ්වැඩක නැහැ. ඒ මදි්ව්ට හැනදනනන 

බාප්�යි පුංචියි එකක. ඒ දු්ව්ට ඕන ක්සාදයක නනන්වයි, නම 

නරා්වනළන නගාඩ එනන ක්රමයක.” අනන දුනේ ඒ පිරිමි ළමයා 

ඒක පිළිගතතා. එදා ඉඳලා අපි ළමයි එකක විවිධ ගමන බමන 

යදදි ඒ දු්වනගේ ආරක්ෂකයා වුනේ ඒ පුතා. ඉතින ඒ පිරිමි 

ළමයා නි්සා නම දු්ව්ට පිරිමි ළමයි ගැන ඇතින්වලා තිබුනේ 

නලාකු නගෟර්වයක. 

ඔනහාම යදදී නම දු්ව ඉනගනතතා විතරක නනන්වයි 

�ංතිනේ අනනකුත ්වැඩ්වල්ටත උදේ කරා. �ංතිනේ ්සමිතිනේ 

නිලතල අරනගන ළමයි්ව ්වැඩ්වල්ට එකමුතු කළා. ්වරක අනප් 

�ංතිනේ දු්වක්ට ්සර�නයක දෂ්ට කරලා මියගියා. ඒ ළමයනග 

අ්වම�නේ සියලුම ක්ටයුතු කනේ නම දු්වනගේ මූලිකත්වනයන. 

නම දු්ව මූලික න්වලා වි�ාල මුදලක එකතු කරලා ඒ දුප්�ත 

අමම්ට දුනනා. �ංතිනේ ළමයි කලින හිතාගනන හිටිනය නම 

දු්ව හරිම ආඩමබර උදද�ච ළමනයක කියලා. �ස්නස් තමයි 

ළමයින්ට නතරුනේ ඒ දු්ව නකා�චර අහිං්සක ළමනයකද 

කියලා. 

ම්ට දිය්වැඩියා්ව හැදිලා තරමක නරෝ� වුණු කාලයක ආ්වා. ඒ 

හැමදාකම ්සතිඅනත �ංතිය්ට එනනකා්ට ම්ට නකානහාඹ නකාළ 

යු්ෂ හදලා නගනත දුනනා. ඒ දු්ව කියන්වා “මට අේප�චි 
වුයේ මයේ බාේපා. ඊළඟට මට ‘පිෙබ්ස’ කිෙලා දුන්යන් 
මයේ ්සර” කියලා. ‘මේබ්ස’ අමමා කියලා දුනන්ට ලියන බ්ස 

කියලා නදනනන ගුරු්වරුනන. ඒක ඒ දු්වනගේ අලුත ්වචනයක.

කාලය නගවිලා ගියා. වි්ාග ප්රතිඵල නිකුත වුණා. 

දු්ව උ�ාධිය �ංති ්සාමාරථයක එකක ්සමත වුණා. ඒත 

වි්වාහයක්ට ඉකමන වුනේ නැහැ. ගුරු �තවීමක ලැබුණා. 

නප්රානදණි ්සර්සවිය්ට ඇවිත �ාස්ත්ර�ති උ�ාධියත 

දිනාගතතා. දැන ඒ දු්ව සිංහල වි්ෂය පිළිබඳ ප්රධාන 

ගුරු උ�නදශිකා්වක. ඊ්ට�ස්න්ස දු්ව වි්වාහ වුනේ 

වි්වාහයක්ට ගැළන�න චාරිත්ර ්සහිත උත්ස්වයකින.

මම දු්වල්ට නිතරම කිේ්වා ක්වදා්වත �ැනලා 

යනන එ�ා. න�ෝරු්වක්ට නැගලා අමමල්ට 

තාතතල්ට නෑයන්ට කතා කරලා නගෟර්වානවිත 

ක්රමයක්ට යනන. කවුරුහරි �ැනලා යනන කතා 

කනරාත �ැනලා යනන මම නහානරක නනන්වයි 

කියන එක කියනන කියලා. වි්වාහ උත්ස්වයක 

නගාඩක දුර්ට �විනත්ටම එනනන එක �ාරයි. 

මනගේ දු්ව ඒ කාරයය ඉටු කරලා ඒ බ්ව ම්ට දැනුම 

දුනනා. අද ඇය දුන්වකුනගත පුනතකුනගත ම්වක 

්වනගේම අභිමාන්වත ්සැමිනයකුනගත �තිනියක. ම්ට තාම 

මතක න්වන්වා ඇය බාප්�ා එකක ඇවිත, මළානික දෑසින 

අ්වඥාන්වන අනප් �ංතිය දිහා බලපු විදිය. ඉතින දුනේ මම 

මනගේ අනනක දු්වලනගනුත ඉේලනනන ඔබ්ව ්සත�්වනන 

බලානගන නකා�චර කාමර තිබුණත ඒ්ව්ට යනන නකා�චර 

ආරාධනා ලැබුණත ඒක්ට ඉකමන න්වනන එ�ා. �ල්ට 

ඉලකකයක තියාගනන. වි්වාහ උත්ස්වය්ට සුළු මුදලක 

වියදම කරනන. චාම ඒත ආඩමබරකාර දු්වක ්වනගේ වි්වාහ 

නලෝකය්ට ඇතුළු්වනන. ්සැමියා හා හරි හරිය්ට ගැළන�න 

්වැදගතකම එනනන දුනේ අධ්යා�නනයන. ඉඩම කඩම, 

නද�ළ, ්වතුපිටි්වලින නනන්වයි. අර මම කිේ්ව දු්ව්ට බාප්�ා 

්සේලි දුනනා. අනනක දරුන්වෝ බාහිරින ආදරය, අ්වධානය 

නහායනන න�ළනඹන විදිනේ නේතු ඕනෑ්ව්ටත ්වැඩිය නම 

දු්වනගේ �විතනේ තිබුණා. හැබැයි ඒ නමානහානත තා්වකාලික 

්සැනසීමක නහායනන ගියානම ඒ දු්ව්ටත ්සදාකාලික ්සැනසීම 

මඟහැනරනන තිබුණා. ඒ නි්සා මනග දුනේ, ඉනගනගනන 

තියන කානල නහාඳ්ට ඉනගනගනන. නදමේපිනයාත ඒ 

න්වනුන්වන දරු්වන්ට හරි මාරගය න�න්වනන. ඒක තමයි 

මනගේනම ඉේ�ම. 

ඒ 
දුවලගේ ති�ණ 

පැහැෙර ෙව හා දොෙර 
ෙවින් පිරුණු ලපෟරු්ෂෙ 

නිසා පංතිල� ළමයින් ඇෙට 
ලෞරව කළ ෙවක ලපනුණා. ඒත් 

දවසක දුව ඇවිත් මට එකම 
පැමිණිේෙක කරා. ඒ එො 

පිටිපසලසන් එ� පිරිමි 
ළමලෙක ෙැ�
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*¾Ütaâ m%Óldr ir,hs'
ta jf.au

b;du;a id¾:lhs' 
,laI .Kka uqo,a úhoï 
lrkakg ke;ehs m%;sldr 
w;yer oukakg tmd'

orejka ,nd jdikdjka; 
Ôú;hla f.jkakg yels fyd| 

jhi kslrefKa f.ù hkakg bv 
yßkakg tmd'

oekqu yd w;aoelSï we;s 
ffjoHjrhl= fj; fhduq jkakg 

yd Tfíu orejl= ms<sn|
Tfí isyskh ienE lr .kakg 

Tng flfrk wdrdOkhhs'

oreM, mudjQ újdylhkaf.ka 80]lg muK 
ldka;djf.a îc j¾Okh - wvd< ùu ksid oreM, 
yefokafka keye'

Tn oreM, mud jQ ldka;djla kï yd Tfí udia Y=oaêh 
wl%uj;a kï - fï nj f;areï .kakg Tngu mq¿jka fõú'

fï whf.ka jeä fofkl=g udia Y=oaêh yefokafka keye 
- tfyu ke;akï udia Y=oaêh udi fol ;=k mud ù 
yefokjd' ta fmd,sisiaála frda.h ^PCOS& ksihs' tfyu 
whf. fydafudak mÍlaIdjla l< úg LH fydafudakh 
jeä ù we;s nj fmakak ;sfhkjd'

;j;a msßilg fm%diag.,ekaäka (PROSTAGLANDIN) 
i%djh wêl fjkjd' fï whf.a YÍrh WIaKdêlhs' udia 
Y=oaêh - Èk 20la ;rug flá ù yefokjd' fydafudak 
mÍlaIdjla l<du FSH by< ke. ;sfhk nj oel 
.kakg mq¿jka'

oreM, mudjQ újdylhkaf.ka 80]lg muK 
ldka;djf.a îc j¾Okh - wvd< ùu ksid oreM, 
yefokafka keye'

Tn oreM, mud jQ ldka;djla kï yd Tfí udia Y=oaêh 
wl%uj;a kï - fï nj f;areï .kakg Tngu mq¿jka fõú'

fï whf.ka jeä fofkl=g udia Y=oaêh yefokafka keye 
- tfyu ke;akï udia Y=oaêh udi fol ;=k mud ù 
yefokjd' ta fmd,sisiaála frda.h ^PCOS& ksihs' tfyu 
whf. fydafudak mÍlaIdjla l< úg LH fydafudakh 
jeä ù we;s nj fmakak ;sfhkjd'

;j;a msßilg fm%diag.,ekaäka (PROSTAGLANDIN) 
i%djh wêl fjkjd' fï whf.a YÍrh WIaKdêlhs' udia 
Y=oaêh - Èk 20la ;rug flá ù yefokjd' fydafudak 
mÍlaIdjla l<du FSH by< ke. ;sfhk nj oel 
.kakg mq¿jka'

úIh lreKq fkdokakd wfhl=g fï nj f;areï .kakg 
wmyiqhs' ksjerÈ m%;sldrhlg fhduq fjkakg;a fï 
whg oekqu wvqhs'

wjfndaOh wvq ksid ,laI .Kkska úhoï fjk k, ore 
Wm;a jeks ;dlaI‚l m%;sldrj,g Tjqka fhduq fjkjd' 
ke;akï uqo,a ke;slu ksidu m%;sldr w;ayer oukjd'

úIh lreKq fkdokakd wfhl=g fï nj f;areï .kakg 
wmyiqhs' ksjerÈ m%;sldrhlg fhduq fjkakg;a fï 
whg oekqu wvqhs'

wjfndaOh wvq ksid ,laI .Kkska úhoï fjk k, ore 
Wm;a jeks ;dlaI‚l m%;sldrj,g Tjqka fhduq fjkjd' 
ke;akï uqo,a ke;slu ksidu m%;sldr w;ayer oukjd'

wmf.a m%;sldrj,g wkqj oreM, mud jQ 
whf.ka 95]la ;rï jeä msßilg ir, 
m%;sldrj,ska id¾:l m%;sM, ,nd .kak mq¿jka'

,laI .Kka úhoï jk k< ore 
m%;sldr wjYH fjkjd kï ta 
w;f,diailg muKhs'

wmf.a m%;sldrj,g wkqj oreM, mud jQ 
whf.ka 95]la ;rï jeä msßilg ir, 
m%;sldrj,ska id¾:l m%;sM, ,nd .kak mq¿jka'

,laI .Kka úhoï jk k< ore 
m%;sldr wjYH fjkjd kï ta 
w;f,diailg muKhs'

ta jf.au m%;sldr ,nkakg ,laI 
.Kka uqo,a wjYH hehs ;SrKh ù 
m%;sldr w;a yer oeuQ Tng

fï m‚jqvh jeo.;a fõú'

úfYaIfhka wjqreÿ .Kkdjla 
m%;sldr wrf.k wid¾:l jQ Tng'

orem, mudjg wo Tng ,efnkafka
ksjerÈ m%;sldrho@

oreM, mud jQ



6 2023 මාරතු 22 ්වන බදාදා

• රුවන් එස.ලස�විරත්�

2022 අවුරුදනද �්වත්වපු න�ාදුරා� 

මේඩ�ය �ඩා උනළනේදී කිනලෝග්රෑම 

57 බර �නතිය නිනයෝජනය කරමින 

‘නනතමි අහිං්සා ප්රනානදු’ නලෝකඩ 

�දකකමක දිනාගතතා ඔබ්ට මතක ඇති.  

ඒත එකකම මේල්වන�ාර �ඩාන්වන එ්වැනි 

ජයග්රහණයක ලබාගත ළාබාලතම �ඩිකා්ව 

බ්ව්ටත ඇය �තවුණා. ඒ න්වනනකා්ට 

නනතමි්ට ්වය්ස අවුරුදු 18යි.

එදා නනතමිනගේ ජයග්රහණය ගැන ඇනගේ 

පුහුණුකරු වූ සුරංග කුමාර මහතමයා එකක 

කතාබහ කරන අතරතුනර ඔහු නමනන 

නමනහම කතා්වක කිේ්වා.

“යනතමි ඇරුණම මයේ ගාව 
පුහුණුයවන තව ගෑනු ළමයි යදන්යනක් 
ඉන්නවා. ඒ යදන්නා ගැන කතාව තාම 
එ�ෙට ආයේ නෑ. හැබැයි යබායහාම යපාඩි 
කාලෙක් ඇතුළත ඒ යදන්නත එ�ෙට එන 
බව මට ඉර හඳ වයේ විශවා්සයි.”

සුරංග මහතතයා ඉර හඳ ගාන්ට 

වි�්වා්ස කරපු ඒ නකේනලෝ නදනනා තමයි 

නිපුනි ්වා්සනා ධරමදා්ස ්සහ චනමෝද්ා 

නක්ෂානි. අර කිේ්වා ්වනගේම �සුගිය ද්ව්සක 

17 හැවිරිදි නිපුනි මේල්වන�ාර ඉතිහා්සයම 

න්වනස් කරමින තමනනගේ ්වය්ස්ටත ්වඩා 

්වැඩිය නලාකු ජයග්රහණයක ලබාගතතා. ඒ 

�සුගිය න�බර්වාරිනේ නකාළඹදී �ැ්වැතවුණු 

ජාතික මේල්වන�ාර �රතානේ දක්ෂතම 

�ඩිකා්ව නල්ස ්සමමානය්ට �ාත්රන්වමින. 

නිපුනි එහිදී නිනයෝජනය කනේ කිනලෝග්රෑම 50 

බර �නතිය. ඉතින ඇය ලැබූ ජයග්රහණය 

පිටු�්ස කතා්ව අහනන අපි 

ඇය්ට කතා කළා.

“මාස්්ටර නම 

කලිනම කිේ්වා මං 

දිනන්වා කියලා. ම්ටත 

ඕන වුනේ දිනනනම 

විතරයි. ඒ වි�්වා්සය 

මනගේ හිනත 

හැමන්වනේම 

තිබුණා. 

ඉතින සුරංෙ කුමාර 
(නිපුනිනගේ පුහුණුකරු)

“මං නිපුනි්ට කලිනම කිේ්වා ඔයා 

අතින ්වරදක නනාන්වනන නම ්සැනර 

ජාතික මේල්වන�ාර �රතානේ දක්ෂතම 

�ඩිකා්ව න්වනනන ඔයා කියලා. අනතිනම 

එයා ඒක කළා. හැබැයි නිපුනිනගේ 

ජයග්රහණය පිටි�ස්නස් ්සංනේදී කතා 

නගාඩාක තිනයන්වා. ඒ අතරින නලාකුම 

කතා්ව තමයි එයා නම ජයග්රහණය 

ගතනත අඩු�හසුකම එකක පුහුණුවීම 

කරලා. රජය මැදිහත න්වලා හරි 

අපි්ට හරිය්ට පුහුණුවීම ටික කරනන 

�හසුකම නදන්වා නම නම ළමයි ත්ව 

නගාඩාක දුර අරන යනන ම්ට පුළු්වන. 

මං නිපුනි්ව අනප් නගදර තියානගන 

තමයි පුහුණුවීම කර්වනනන. මං ඉස්්සර 

හිටිනේ හමුදානේ. ඒ විශ්රාම ්වැටුන�න 

තමයි නමයාල්ට කනන නබානන ටික 

නදනනන. නිපුනි ඇරුණම 2022 න�ාදු 

රා� මේඩ�ය �ඩා උනළනේ �දකකම 

දිනපු නනතමි අහිං්සා, චනමෝද්ා නක්ෂානි 

ඉනන්වා. හරිය්ට පුහුණුවීම කරනන 

�හසුකම ටික ්ස�යලා දුනනනාත මං 

නම නකේනලෝ තුනනදනා්වම ඔලිමපික 

ය්වලා තමයි �ස්්ස බලනනන. ලබන 

අවුරුදනද ප්රං�නේ තිනයන ඔලිමපික 

එක තමයි මනගේ ්ටාගට් එක. ඉදිරි තරඟ 

ටික හරිය්ට න්සේලම කනළාත ඒක්ට 

යනන පුළු්වන. ම්ට වි�්වා්සයි හරිය්ට 

පුහුණුන්වනන �හසුකම ටික ලැබුනණාත 

සු්සනතිකා්ට �ස්නස් නම ළමයි 

තුනනදනානගන නකනනක තමයි ඊළඟ 

ඔලිමපික �දකකම ලංකා්ව්ට දිනලා 

නදනනන. ඒක ම්ට නහාඳ්ටම වි�්වා්සයි.”

ය්ටනත පුහුණුවීම කරලා තමයි නම 

ජයග්රහණ අපි ගනනන. නහාඳ්ට පුහුණුවීම 

කරනන ලැබුනණාත අපි්ට ත්වත ඉදිරිය්ට 

යනන පුළු්වන.”

නිපුනිනගේ ගම �ළාත න්වේ�ේල. නම 

න්වනනකා්ට ඇය �ා්සේ අධ්යා�නය හමාර 

කරලයි ඉනනන. ඇය කියන විදිය්ට ඇය්ට 

දැන තිනයනනන එක ඉලකකයයි. ඒ �ඩා්ව්ට 

�ය තියන නබානහෝ �ඩකයින්ට තිනයන 

ඉලකකය. ඔේ ඒ ඔලිමපික. ඉදිරිනේදි 

ඇය්ට ඇති ජා�නතර තරඟ කිහි�ය 

ඇය ජයග්රහණය කනළාත නි්සැක්වම ලබන 

්ව්සනර ප්රං�නේ තිනයන ඔලිමපික �ඩා 

උනළල්ට සුදුසුකම ලබාගනන නිපුනි්ට 

පුළු්වන.

“ලබන අවුරුදයද ඔලිේපික් �ඩා උයළල 
තියෙනවා. මං උත්සාහ කරනවා ඉදිරි 
තරඟ යහාඳට ජෙග්රහණෙ කරලා ඔලිේපික් 
පරි්සාධන මට්ටම ඉක්මවලා ඔලිේපික් 
ෙන්න. මයේ හිත කිෙනවා ලංකාවට ඊළඟ 
ඔලිේපික් පදක්කම යේන්යන් මං කිෙලා.”

ඉතින ඒ න්වනුන්වන නිපුනි්ට සුබ�තන 

ගමන අපි ඇය්ට ්සමුදුනනන ඒ වි�්වා්සය 

අනප් හිත නකානණත �රිස්්සම්ට තියානගන. 

නමාකද අවුරුදු දාහනතන ලංකා්වම 

නහාේලපු නම පුංචි නකේල්ට නලෝකය 

අේලන එක එ�චර අමාරු න්වන එකක නෑ. 

ොතික �රිෙක 
ලව�කන් 

පුහුණුවට අමතරව 
මාසටේ කන්� 

ලොන්�ත් දුන්�ා 
ෙංකාවට ඊළඟ ඔලිමපික 

පදකකම ලගේන්ලන් 
මමයි කිෙො මලගේ හිත කිෙ�වා

අවුරුදු 17ක ්වනගේ න�ාඩි ්වය්සකදි ම්ට 

ජාතික මේල්වන�ාර �රතානේ දක්ෂතම 

�ඩිකා්ව න්වනන ලැබුණු එක ගැන හරිම 

ආඩමබරයක තිනයනනන.”

බැ� බැේම්ට නිපුනි කියනනන 

මේල්වන�ාර �ඩා කරන �ඩක �ඩිකා්වන්ට 

්වනගේ මහ නලාකු ඇඟ�තක තිනයන 

දැරියක නනන්වයි. ඒ නි්සා ළාබාල ්වයනස් 

�සුවුණු ඇය නම�චර නලාකු ජයග්රහණයක 

ලබාගනීවි කියලා කවුරුත හිතනන නැතු්ව 

ඇති. ඒත ඇය්ට ්වඩා ්වයසින ඇඟ�තින 

�මණක නනන්වයි අතදැකීම අතිනුත 

ඉදිරිනයන හි්ටපු හැනමෝම නම න්වදදිත නම 

පුංචි නකේල්ට නද්වැනියි.

“මට ඉන්යන් තාතතයි, අයිෙලා 
යදන්නයි, නංගියි. අයේ එක අයියෙක් 
ඉස්්සර මලලවයපාර ගැහුවා. මට මුලින්ම 
මලලවයපාර ගහන්න ආ්සාවක් ඇතිවුයේ ඒ 
නි්සා. අයිෙත කිේවා එන්න කිෙලා. එතයකාට 
මං ඉස්යකෝයල නවෙ ව්සයර හිටියේ. එයහම 
තමයි මං යේ �ඩාවට යොමුවුයේ.”

දරු්වන න්වනුන්වන. ඒ කැ�කිරීම ගැන 

අපි කියන්ව්ට ්වඩා නිපුනිනගේ ්වචන්වලිනම 

කියන එක ්වටිනාකමින ්වැඩියි කියලයි අපි්ට 

හිතු නේ.

“නනතමි අකක්ව පුහුණු කරපු සුරංග 

කුමාර කියනනන මනගේ මාස්්ටර. එයා මා්ව 

එයාලනගේ නගදරම තියානගන තමයි කෑම�ම 

ටික දීලා පුහුණුවීම කර්වනනන. මුලදි අපි 

කා්ට්වත පුහුණුවීම කරනන නමට්්ට තිබුනේ 

නෑ. ම්ට මතකයි අපි මුලිනම පුහුණුවීම 

කනේ � කුඩු නගානඩේ. හරිය්ට පුහුණුවීම 

කරනන තැනක තිබුනේ නෑ. ම්ට මතකයි 

මාස්්ටර අපි්ට ණය න්වවී කනන අරන 

දුනනා. මාස්්ටරනගේ බරිඳත අ�්ට ්සලකනනන 

එයානගේම ළමයින්ට ්වනගේ. කනන නබානන 

ටික හදලා නදනනන එයා. හරිය්ට අමනමක 

්වනගේ. නම �ඩා්ව කරන එක නේසි නෑ. 

නගාඩාක කැ�කිරීම කරනන ඕන. අද්ටත 

හ්ව්ස �නේ හනේ ඉඳන මහ රෑ දහය 

එනකාළහ න්වනකේ අපි එකදිග්ට පුහුණුවීම 

කරන්වා. ඒක නේසි නදයක නනන්වයි. නම 

නිපුනි එහිදී නිනයෝජනය කනේ කිනලෝග්රෑම 50 

බර �නතිය. ඉතින ඇය ලැබූ ජයග්රහණය 

පිටු�්ස කතා්ව අහනන අපි 

ඇය්ට කතා කළා.

“මාස්්ටර නම 

කලිනම කිේ්වා මං 

දිනන්වා කියලා. ම්ටත 

ඕන වුනේ දිනනනම 

විතරයි. ඒ වි�්වා්සය 

මනගේ හිනත 

හැමන්වනේම 

තිබුණා. 

ඉතින 

පුහුණුවට අමතරව

ලොන්�ත් දුන්�ා 

මමයි කිෙො මලගේ හිත කිෙ�වා

ජයග්රහණය පිටි�ස්නස් අනප් දක්ෂතා ්වනගේම 

මාස්්ටරනගේ කැ�වීම තිනයන්වා.”

නහාඳ ගුරු්වරනයක්ට නගාඩාක දුර 

නප්න්වා කියන්වනන. ඒ කතා්ව ඇත ත. 

නමාකද නිපුනි කියපු විදිය්ට ඇයනගේ 

ජයග්රහණය සුරංග මහතතයා කලිනම 

දැකලා තිබුණා.

“නනතමි අකකා දිනපු ද්වනස් සුරංග 

මාස්්ටර ම්ට කිේ්වා ඊළඟ්ට ඔයා කියලා. ඒ 

න්වලානේ ම්ට නලාකු වි�්වා්සයක ඇතිවුණා. 

නමාකද නනතමි අකකා දිනනන කලිනුත 

මාස්්ටර එයා්ට ඒ ටිකම කියලා තිබුණා. 

මාස්්ටර නලාකු කැ�කිරීමක කරන්වා අපි 

හරහා ලංකා්ව්ට ජයග්රහණ නගේනන. ඒත 

ඇතතම කතා්ව නම අපි්ට ත්වමත හරිය්ට 

පුහුණුන්වනන්වත තැනක නෑ. අඩු�හසුකම 

ඒ විදිය්ට නිපුනි 

මේල්වන�ාර �ඩා්ව්ට 

නයාමුවුණු විදිය කියදදි ගෑනු 

ළමනයක විදිය්ට මුහුණ�ානන 

වුණු අභිනයෝග ගැනත අපි 

ඇයනගන අහලා බැලු්වා.

“මුලින නගදරිනුත නලාකු 

කැමැතතක තිබුනේ නෑ නම 

�ඩා්ව්ට එන්ව්ට. ්වනට් පිනට් අය 

වුණත කිේනේ ගෑනු ළමනයක්ට 

නම ්වනගේ �ඩා්වක ගැළන�නනන 

නෑ කියලා. ඒත මං හිතු්වා කවුරු 

නමාන්වා කිේ්වත ඒ හැනමෝ්ටම 

ද්ව්සක මං කවුද කියලා න�නනන්වා 

කියලා. එනහම හිතලා තමයි සුරංග මාස්්ටර 

ගා්ව්ට පුහුණුවීම කරනන ආනේ.”

සුරංග කුමාර ගැන අමුතුන්වන කියනන 

උ්වමනා නෑනන. ඔහු තමනනගේ මුළු �විනතම 

කැ�කරනනන නිපුනි, නනතමි ්වැනි ්වැඩි 

�හසුකම නැති්ව පුහුණුන්වන අහිං්සක 

නිපුනි වාස�ා ධේමදාස

ල�ත්මි අකකා දි�පු දවලස 
සුරංෙ මාසටේ මට කිව්වා 

ඊළඟට ඔො කිෙො. ඒ ලවොලව් 
මට ලොකු විේවාසෙක ඇතිවුණා. 

ලමාකද ල�ත්මි අකකා දි�න්� 
කලිනුත් මාසටේ එොට ඒ ටිකම 

කිෙො ති�ණා
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ikaê frda.h .ek ksis wjfndaOhla 
fkdue;sj wirKj ÿla ú¢k 
frda.Ska yuqfjkjd' ikaê frda.h 
W;aikak jQ úg tla;eka ù wirK 
fjkak mq¿jka' b;d fõokdldÍ 
ikaê frda. yg.kakd uq,a 
wjia:dfõ§u y÷kdf.k ksis 
m%;sldr ,nd.kak ´kE'

ikaê frda.h je<£ug l=vd" ;reK" 
uy¿ lsh,d jhia fNaohla keye' 
´kEu jhil flkl=g ikaê 
frda.h je<£ug mq¿jka' fndfyda 
fokl= mjikafka oksia fõokdldÍ 
njhs' ikaê keófï§ fõokdldÍ 
njla yd Yíohla kef.k nj 
fndfyda fokd mjihs'

fyd¢ka wjfndaO lr.; hq;=hs' 
ikaê w;r fõokdjla f.k fokafka 
ikaê w;r ldáf,ac f.ù hduhs' 
ldáf,ac hkq wiaÓ folla w;r 
tlsfkl iam¾Yùu je<elaùu i|yd 
È.yeÍu" keóu myiq lsÍug fc,a 
jeks ñY%Khls' l%ufhka jhia.; 
jkúg ldáf,ac f.ùu isÿfõ' 
ksjerÈj wjfndaO lrf.k 
jgyd.; hq;af;a fuu ldrKhhs'

ikaê w;r ldáf,ac f.ù .sh úg 
ikaê bÈóu" lelal=u" fõokdldÍ 
fjhs' tuksid m%;sldr l< hq;=uh'

ikaê w;r lelal=u" fõokdldÍ nj 
W;aikak jQ úg frda.Skag fndfyda 

úg we|gu ù isàug isÿfõ'

fï wdldrhg ikaê frda.fhka mSvd 
ú¢k Tfí foudmshkag" 
ifydaorhkag" wi,ajdiSkag b;d iqn 
m‚jqvhla l=reKE., ‘fjo wrK’ 
wdhq¾fõo ksIamdokd.drh /f.k 

ú;;a ;sfhkjd' f.ù .sh ldáf,ac 
kej; j¾Okh lsÍug fmdaIKh 
imhk T!IOhla y÷kajd § 
;sfnkjd'

l=reKE., fjo wrK wdhq¾fõo 
ksIamdokd.drfhka Tn fj; tk 
ldáf,ac j¾OK fmdaIK 
w;sf¾lhls'

´kEu jhil flkl=g fmdaIK 
w;sf¾lh ms<sfj,g mdkh l<fyd;a 
Tfí ikaê wdY%s; frda. ish,a, 

ksÜgdjg 
iqj l< 
yelsh' wo jhi 
wjq' 30-¡40 wh;a 
ikaê frda.fhka 
mSvd ú¢kjd' 

úfYaIfhka 
ldka;djla újdy 
jkúg nrg jvd 
orejka ,o miq 
lsf,da 20¡-30 
jeäfõ' nr 
jeäùu ord.; 
hq;af;a fmr wiaÓ 
moaO;shhs' tuksid 
l%ufhka ikaê 
ÿ¾j, fjkjd' tfiau 
weÕ¨ï wdh;kj, tl 
È.g isgf.k fiajh lsÍu ikaê 
frda.h nyq,j olakg ,efnkjd' 
fuhg fya;= jkafka wêl f;,a 
wdY%s; wdydr .ekSu" msá wêl 
wdydr .ekSu jeks lreKqh'

tfiakï Tng ikaê frda.h iqj l< 
hq;=o@ mSvdldÍ Ôú;fhka uqojd 
.ekSug we;s wNsfhda.h wm 
ch.%yKh lrkjd'

ish¨ wiaÓ frda. ksÜgdjg iqj lsÍu 
ldáf,ac j¾Okh lsÍug 
l=reKE., fjo wrK ksIamdokh 
isÿlrk ldáf,c j¾OK fmdaIK 

w;sf¾lhg 
yelshdj 

,efnkjd'

Y%S ,xld wdhq¾fõo 
fomd¾;fïka;=fõ 
wkqu; fmdaIK 

w;sf¾lh'

ld¾hnyq, ldg;a 
mdúÉÑ l< yels fuu 
fmdaIK w;sf¾lh Èklg 
iaj,amhla Ndú; lrkak' 
l,la mdúÉÑ lr fjki 
y÷kd.kak' ish¨u ikaê 
wdY%s; frda. iqj 
lrhs'

iakdhq m%dKj;a lrhs' Èhjeähd wd§ 
frda.Skago b;d hym;a T!IOhls' 
úfYaIfhka la,dka;h" f;fyÜgqj" 
l%shdYS,s ÿ¾j, whg b;d hym;ah' 
l=reKE., fjo wrK wdhq¾fõo 
ksIamdokd.drfhka Tn fj; tk 
ldáf,ac j¾Ol fmdaIK w;sf¾lh 
Tfí ksjigu f.kajd .kak'

fuys lsisÿ w;=re wdndOhla ke;'
jeä úia;r ( 074 335 3371
074 271 3371

igyk( fÊ' ta' iS' Ydka; l=udr

yelsh' wo jhi 
40 wh;a 

ikaê frda.fhka 

ldka;djla újdy 
jkúg nrg jvd 
orejka ,o miq 

jeäùu ord.; 
hq;af;a fmr wiaÓ 
moaO;shhs' tuksid moaO;shhs' tuksid 
l%ufhka ikaê 
ÿ¾j, fjkjd' tfiau ÿ¾j, fjkjd' tfiau 

ï wdh;kj, tl ï wdh;kj, tl 

w;sf¾lhg 
yelshdj 

,efnkjd'

Y%S ,xld wdhq¾fõo 
fomd¾;fïka;=fõ 
wkqu; fmdaIK 

w;sf¾lh'

ld¾hnyq, ldg;a 
mdúÉÑ l< yels fuu 
fmdaIK w;sf¾lh Èklg 
iaj,amhla Ndú; lrkak' 
l,la mdúÉÑ lr fjki l,la mdúÉÑ lr fjki 
y÷kd.kak' ish¨u ikaê 
wdY%s; frda. iqj 
lrhs'

ikaê frda.h y÷kd .kak - iaÓr iykhlaikaê frda.h y÷kd .kak - iaÓr iykhla
ldáf,ac j¾Ol fmdaIK w;sf¾lh - Tfí ksjigldáf,ac j¾Ol fmdaIK w;sf¾lh - Tfí ksjig

ñ, ( 4990$-

අංක 91,  විනජරාම මා්වත, 

නකාළඹ 07. 

දුරකථන 0115 200 900

නබදාහැරීනම අං�ය  

0112 127204

දැනවීම අං�ය   

0112672601, 0112672603, 0761393811   

ෆැකස්  0112 673 451  

පුවත් පත 
නිවසටම 

ලෙන්වාෙන්� 
අමතන්� 

076 1367 623

ලිෙේටි 
ප�ලි්ෂේස 
ප්රයිවට් 
ලිමිට� 
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මාධ්යනේදී

තිෙක ලස�ාසිංහ

අනුරාධපුර නි්වනතක න�තිය මහා 

විද්ාලනේ  විදුහේ�ති ්ව�නයන දිගු 

කලකුත, �සු්ව විල�චිය අධ්යා�න 

නකාට්ඨා්සනේ අධ්යක්ෂක්වරයා ්ව�නයන 

නකටිකලකුත නස්්වයනකා්ට නම ්වනවි්ට 

විශ්රාම සු්වනයන �සු්වන න්සෝමානනද 

කටුගම�ල මහතා මනගේ සුහද මිතුනරකි. 

ගුප්ත වි�්වා්ස ්සත �හක්ට මායිම 

නනාකරන ජාතිනේ අ�රු මිනි්සකු ්වන ඔහු 

එ්වන වි�්වා්ස්වල එේබගත පිරිස් ඒ්වායින 

මුදාලනු පිණි්ස නිහඬ නමනහ්වරක නයනදයි. 

එතුමා නි්වනතක න�තිය මහා විද්ාලනේ 

විදුහේ�ති නල්ස නස්්වය කරන ්සමනේ 

අතදුටු ගුප්ත වි�්වා්ස හා ්සමබනධ ර්ස්වත 

සිදුවීමක නමනල්ස ්ස්ටහන කිරීම්ට ම්ට 

සිතවිය.

න්සෝමානනද කටුගම�ල ්සහෘදයානගේ 

හිත්වතකු ්වන ඔහු අනුරාධපුර ප්රනද�නේ 

ධන්වත ව්ා�ාරිකනයකි. ඔහු සිතන 

අනදම්ට ඔහුනගේ එම ව්ා�ාර්වල 

්සාරථක අ්සාරථක්ා්වය තීරණය ්වනනන 

ග්රහයනනගේ බල�ෑම මතය. එනි්සා තම 

ව්ා�ාර්වල සුළු නහෝ �සුබෑමක දකන්ට 

ලැබුණු ්සැනින ඔහු කරන එක නදයක තිනේ. 

එනම අ� ්සමාජනේ ප්ර� �ැලැනතිය්ට 

�මණක නස්්වය කරන බ්ව �ැ්වන්සන 

න�ෝතීරනේදිනයකු න්වත නගාස් තම ජනම 

�ත්රය ඔහු්ට දී �ලා�ල දැනගැනීමය. 

මී්ට ්ව්සර කිහි�යක්ට න�ර ඔහු ඒ ්සඳහා 

බතතරමුේල ප්රනද�නේ න්වන්සන එ්වැනි 

න�ෝතීරනේදිනයකු නතෝරානගන තිබණ. 

ඒ ව්ා�ාරිකයා �ැ්ව� අනදම්ට ඒ 

න�ෝතීරනේදියා එක නකනද්ර �රීක්ෂා්වක 

්සඳහා රුපියේ විසිදහ්සක මුදලක අය 

කරනනනකි. එනි්සාම ්සාමා� �නතිනේ 

ජනතා්ව ඔහු හමු්ව්ට නනාඑති. නමුදු 

අ� රනට් මුේන�නේ නද��ාලනඥයන, 

්සමාජනේ ඉහළම තැනක හිමිකරගත 

ප්ර�න නමනම මහා �රිමාණනේ �ාතාල 

නායකයනද ඒ න�ෝතීරනේදියා න්වතින තම 

ජනම �ත්ර �රීක්ෂා කර්වාගනනා බ්ව එම 

ව්ා�ාරිකයා්ට අ්සනන්ට ලැ� තිබණ.

්වරක ඔහු හමු්ව්ට ජනම �ත්රය රැනගන 

ගිය ව්ා�ාරිකයා්ට න�ෝතීරනේදියා 

කියා තිබුනේ එම නකනද්රනේ එතරම 

නදෝ්ෂ්සහගත බ්වක නැතත බරිඳනගේ ජනම 

�ත්රය �රීක්ෂා කිරීනම හදිසි 

අ්වශ්යතා්වක �ැන නැ� 

ඇති බ්වකි.

“නමක්ට එ�චර බය 

න්වනන නදයක නෑ. ඒත 

මම හිතන්වා නනෝනනගේ 

නකනදනරත පුළු්වන තරම 

ඉකමන්ට බැලුන්වාත 

නහාඳයි කියලා. එතනකා්ට 

ඉතින ඒනක නමාකකහරි 

වි�තක, අයහ�තක 

න�නනුම කරන්වා නම 

ඒනකන අත මිනදනන 

පුළු්වනනන.” එනස් 

�්ව්සතම ව්ා�ාරිකයානගේ 

සිත තුළ හ්ටගත බය 

්සැක නකානතකදයත 

ඔහු ඒ නමානහානතම 

වි�ත ක්රමයකින තම 

බරිඳනගේ ජනම �ත්රය එහි 

නගන්වානගන තිනේ.

“ඇතනතනම කියන්වා 

නම නමක්ට කරනන නද්වේ 

නැතනතම නෑ. න්වග්රහ 

�ජා්වක, යනත්රයක 

�ැළඳීමක ්වනගේම 

දරු්වන ලැනබනන ඉනන 

මේ්වරු හතනදනනකු්ට, ඒ 

්වනගේම කිරිනදන මේ්වරු 

හතනදනනකු්ට හීේ දානයක 

දීම, කිරි එළනදනක 

මරණනයන 

නිදහස් කිරීම ්වනගේ නද්වේ කී�යක 

තිනයන්වා. ඒ්වා හරිය්ටම කනළාත නම 

අ�ලනේ බර�තළකම අඩුන්වනන පුළු්වන. 

්සමහරවි්ට අනහෝසින්වලාම යනනත ඉඩ 

තිනයන්වා.” 

එම න�ෝතීරනේදියා �්ව්සන ලදනද 

ව්ා�ාරිකයානගේ සිත තුළ හ්ටගත කුතුහලය 

ත්වදුර්ටත පුබුදු්වමිනි.

“ඒ කිෙන්යන් එයහම මුකුත යනාකයළාත 
මයේ වයි�යේ ජීවිතෙටත?” �ෙ ්සැක 
රජෙන මනැසින් යුතු ඒ �ාපාරිකො එයස් 
විම්සතම “ඔේ එයහම යදකටත ඉඩකඩක් 
තියෙනවා තමයි නැතයතම නෑ.” ෙනුයවන් 
පව්සා ඇතයත ඇෙට බරපතළ මාරකෙක් 
එළැ� ඇති බවක් හැඟ�ම පි�්සෙ.

“යකායහාමහරි ඒ ය්සනසුරු �ජාව, 
ෙන්ත්ර දැ�ම වයේ යදවලවලට රුපිෙල 
ලක්ෂ හත අටක් වයේ ඒ ය�ෝ�රයේදිොට 
යදන්න මයේ හිතවතාට සිදධ වුණා. 
ඒ වයේම දරුයවෝ ලැයබන්න ඉන්න 
අේමලාට, කිරි යදන අේමලාට �ල දායන් 
යදන්න ඉස්පිරිතායල ක්ලිනික් එක තමයි 
එො යතෝරාගතයත. ඒ වයේම මරයණට 
කැපවුණු කිරි එළයදයනකුත බර ගාණක් 
දීලා අරයගන තිරේපයන් පැතයත 
යගාවියෙකුට බාර දුන්නා. යකායහාමහරි 
ඔෙ කායල යවනයකාට මයේ හිතවතා 
වැඩ කය� ඔලුව ගිනිගතතු ගාණට. ඒත 
මම කිේවා ඔෙ එක එක මිනිස්සු කිෙන 
යදවල ගණන් අරයගන නිකේ ඔලුව අවුල 
කරගන්න එපා කිෙලත.” න්සෝමානනද 

කටුගම�ල මනගේ හිත්වතා කීය.

ඔය අතනර එම න්සනසුරු �ජා්ව ්සහ 

යනත්රය ජ� කිරීම ්සමබනධ ්වැඩිදුර 

නතාරතුරු දැනගැනීම්ට ඒ ව්ා�ාරිකයා 

අ්වස්ථා ගණනා්වකදීම ඉහත ්සඳහන 

න�ෝතීරනේදියානගේ දුරකතනය්ට ඇමතුම 

දුන මුත ඊ්ට ප්රතිචාර ලැ� නැත.

එනස් ප්රතිචාර නනාලත තුන්වන නහෝ 

හතර්වන දිනනේ ඔහු න�ෝතීරනේදියා 

න්සායා ඔහුනගේ නි්ව්ස්ට නගාස් ඇතනත සුළු 

නහෝ �මා්වකින තම බරිඳනගේ දිවිය්ට මහත 

අනතරායක සිදුවිය හැකි නි්සාන්වනි. 

එනහත, න�ෝතිරනේදියානගේ නි්ව්ස්ට 

යනවි්ට දුටු නදයින එම ව්ා�ාරිකයා 

අනදමනද වී තිනේ. එනම ඔහුනගේ නි්ව්ස 

ඉදිරිපි්ට සුදු නකාඩි්වැේ නස්ම ‘නි්වන 

්සැ� ලැනේ්වා!’ යනුන්වන ්සඳහන ඔහුනගේ 

නම ්සහිත බැනරයකද ප්රදර�නය ්වනු 

දැකීනමනි.

“�හුගිය බදාදා රෑ දහය්ට විතර �වී බල 

බල ඉනන ගමන මනගේ ඇඟ්ට අමුතතක 

දැනනන්වා මම ගිහින හානසි න්වන්වා 

කියලා එයානගේ කාමනර ඇඳ්ට ගියා. ඒත 

අපි ඒක එ�චර ගණන ගතනත නෑ. විනාඩි 

�හක්ට විතර �ස්නස් නලාකු දු්ව කාමනර්ට 

ගිහින කෑගැහු්වා අමනම තාතතනගේ කටින 

න්සම ගලන්වා ඉකමන්ට එනන කියලා. 

අපි්ට තාමත හිතාගනන බෑ ගහක ගලක 

්වනගේ හි්ටපු මනුස්්සය්ට නමාකද නම වුනේ 

කියලා.” එම න�ෝතීරනේදියානගේ බරිඳ 

ව්ා�ාරිකයා්ට එනස් කියා තිනේ.

“ඒක තමයි අඩුම ගානන ඉතින 

එතුමා තමනනගේ නකනදනර්වත 

බලානගන නැදද? ඔය ්වනගේ 

වි�තක න�නනුම කරන්වද කියලා 

දැනගනන?” සියුම බුදධියක ්සහිත 

ව්ා�ාරිකයා න�ෝතීරනේදියානගේ 

බරිඳනගන එනස් විම� �සු “යමාකද 
නැතයත? මහතතො තමන්යේ ්සේ�රණ 

ජීවන පලාපල යපාතක ලිෙලා තිොයගන 
හිටියේ. එයක් විදිෙට මහතතොට යේ 
විපතතිෙ සිදධයවලා තියෙන්යන් එොයග 
ජීවියත යහාඳම කායලදියන්.” න�ෝතීරනේදී 

බරිඳනගේ කතාන්වන �සු එම ව්ා�ාරිකයාද 

තමනනගේ සිත තුළ එනතක තිබූ ගුප්ත 

වි�්වා්ස මුළුමනින දුරුකරගත බ්වත නම 

්වනවි්ට ඔහුනගේ ව්ා�ාරික දිවිය අති්සාරථක 

වී ඇති බ්වත න්සෝමානනද කටුගම�ල මනගේ 

හිත්වතා මා ්සමඟ කීනේය.

කාලෙත් අ�ාෙලත් දැකපු එො 
ලපාලත් ලිෙො ති�ණු 
දවසටත් 
කලින් මො 
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ඒනකන අත මිනදනන 

සිත තුළ හ්ටගත බය 

්සැක නකානතකදයත 

වි�ාඩි 
පහකට විතර 

පසලස ලොකු දුව 
කාමලේට ගිහින් කෑෙැහුවා 

අමලම තාත්තලගේ කටින් ලසම 
ෙෙ�වා ඉකම�ට එන්� කිෙො. 

අපිට තාමත් හිතාෙන්� ෙෑ 
ෙහක ෙෙක වලගේ හිටපු 
මනුසසෙට ලමාකද ලම 

වුලේ කිෙො
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දැ��ම�

újdy Èúfha mru mú;% fÉ;kd j,ska 
tlls' ksfrda.S hym;a oreiïm;a ,nd 
Tjqka W.;a nqoaêu;a mqrjeishka f,i  
iudc.; lsÍu' tfy;a Tfí orejd 
úfYaI wjYH;d we;s ukao udkisl 
orefjl= f,i ìys jqjfyd;a Tng we;s 
jkafka l=ulao@

Èfkka Èk ÈhqKqfjk ngysr fjolu 
fujeks orejka ìysùfï fya;+ka bÈßm;a 
l<;a m%Óldrhla fkdlru uqksj; rlsoa§ 
foaYSh Ñls;aidj fmruqK .ksñka ksYaÑ; 
m%Óldr mx;shlska ksfrda.S orefjl= 
jYfhka iudc.; lrkakg;a yels 
úYañ; fjolula lrk ffjoHjrfhl= 
miq.sh Èkl wmg uqK .eiqks' t;=uka 
ùod.u fjo mrïmrdfõ j;auka 
ksfhdackh je,a,jdh l=udrodi udjf;a 
È,dka wdhq¾fõo wdh;kfha wêm;s 
l=udrisxy wdrÉÑf.a ùrfialr 
ffjoH;=ukah' wms t;=uka yd 
idlÉPdjlg fhduq jQfha tys ms<sn|j 
fidhd ne,Sfuka miqjh' 

ffjoH;=uks" úfYaI wjYH;d we;s 
orejka iqjm;a lsÍfï ukd yelshdjla iy 
Ñls;aidjla Tn i;=j ;sfnk nj wmg 
oek .kak ,enqKd' fï jf.a ;;a;ajhla 
hgf;a fujeks orejkaf.a 100] la iqjm;a 
lr ksfrda.S orejka fia iudc.; 
lrkakg iqúfYaIs jQ yelshdjla we;s 
Tnf.a m%Óldrhla w;a;gu fudllao@ 

wms fï l;d lrk orejkaf.a iakdhq 
moaO;sh ÿ¾j,hs' uu lrkafka wkak ta 
ÿ¾j, iakdhq moaO;sh il%Sh lr,d jv 
jvd;a j¾Okh lr m%Óm, ,nd §u 
yenehs fï ld¾h myiqfjka lr yelafla 
orejdf.a <ore wjêfha bo,d' 

<ore wjêfha orefjl=f.a fujeks 
iajNdjhla fldfyduo y÷kd.kafka@

b;du;a ir,hs ukao udkisl ;;a;ajfha 
tfyu;a ke;akï úfYaI wjYH;d we;s 
orejkaf.a ;;a;ajh we;s jkafka ujq l=fia 
bo,d' bka miafia orejd ìys jqKdu y÷kd 
.ekSu ;j;a myiqhs' 

fldfyduo ta@

idudkHfhka bmÿk yeáfhu y~kjd' fï 
yeä,af,ka orejdg wjYHlrk Tlaiscka 
m%udKh ,nd.kakjd muKla fkdfõ 
wfkla iEu bkaøshlgu wjYH Yla;sh 
,nd fokjd' kuq;a úfYaI;ajh lsishï 
wdndOhla ;sfnkjdkï tjeks orejka 
y~kafka keye'  fï ;;a;ajh úfYaIhs' 
wksl ;uhs fujeks orejkaf.a iuyr 
orejkaf.a j,smamq frda. ;;a;aj we;s ùu' 

;j;a y÷kd .ekSfï l%ufõo ;sfhkjdo@
Tõ ;sfhkjd@

YdÍßl j¾Kh ÿ¾j, ùu" uqyqfKa 
iqúfYaIS yevh" nqoaê uÜgu wvqùu" 
m%ÓYla;slrkh ÿ¾j, ùu jf.au iakdhq 
moaO;sh ÿ¾j, ùu ksid we;s jk 
wdndOhka jYfhka j,smamq frda.h we;s 
ùu" weia fmkSu ÿ¾j, ùu yd jmr weia 
msysàu" weiSfï ÿ¾j,;d" l;d lsÍfï 
wmyiq;d" ks¾udKYS,s yelshdjka ke;s 
ùu  jf.au weúÈfï úlD;s;d fmkajd 
fokak mq¿jka' ;j;a y÷kd .; yels 
fN!;sl ,laIk yeáhg È. Èj yd m<, 

l=vd lg" kslg ySka ùu fldg fow;a 
fn,af,a fldg nj" l=vd lka" widudkH 
f,i msysgk o;a fï ;;a;ajhg m;ajqK 
orefjl= ;=<ska oel .ekSfï yelshdj 
;sfhkjd'  fï frda.S ;;a;ajh mq¿,aj 
ú.%y l< hq;= tlla' kuq;a wms fláfhka 
lshkjd kï ukao udkisl fyda ukao 
nqoaêl tfyu;a ke;a;ï ngysrfjolfï§ 
lshk Táiï ke;akï vjqkaiskafv%daï 
lsh,d kï lrkafka cdk úlD;sNdjhlg" 
m%Odk lreKq folla ksid yefudaf.au 
udkisl ,laIK jf.au yeisÍï rgdjo 
fouõmshkaf.a cdkhkaf.a Wreu ùu;a 
Ôj;a jk mßirfha iajNdjh wkqj fjkia 
fjkjd' wkka tfyu fjkiajk ,laIK 
j,g j¾K foayh lsh,d lshkjd' fï 
j¾k foay hq., jYfhka 23 la yeáhg 
46 la ;sfhkjd' fuhska 23 la ujf.kq;a 
wfkla 23 mshdf.kq;a orejkag ,efnkjd' 
wfma wdhq¾fõoh iqY%e; wdpd¾hka 
jykafia lshkafka fï j¾K foay ;=< 
;siaoyla ú;r cdk ;sfhkjd lsh,d fï 
ñksia ikay;sfha mdrïmßl ,laIKhka 
f,i Wiañá l¿ iqÿ ;f,¨ uy; flÜgq 
we,s fudx.,a jYfhka foay ,laIk;a" 
ukao udkisl ;;a;ajh;a" f.d¨ ìysß 
nj;a" Wreu jkafka cdk j,ska fudkhï 
fyda n,mEula fï j¾K foayj,g 
we;sjqfkd;a ldhsl udkisl j¾Okhg 
jf.au fm!¾Y;ajhg nqoaêh yd iïnkaO 
iDK ;;a;ajhla yd YÍr j¾kh ÿ¾j,;d 
jeäfhka msysgkjd' kuq;a tal yeu 
wjia:djl§u fkdfõ' idudkHfhka .eìks 
ldka;dj mjqf,a fm!oa.,sl m%Yak ordf.k 
wiykfhka lror ueo fYdaldl+,j 
f.jk ld,h" nhùu" jeàu" ;e,Sï" 
l=i.skafka miqùï" ;ryfjka ffjrfhka" 
fl%daOfhka .¾NkS wjÈfha f.jkjdkï 
jf.au iskyd fkdù ikaiqka is;a ke;sj 
bkakjdkï .¾NdY.; nDkhd f.d¨ ùu 
fyda ukao udkisl ;;a;ajhg m;aj 
bm§ug yelshdjla ;sfhkjd' ta jf.au 
.¾NdY .; ld,fha§ fndafjk frda." 
irïm" mefmd, jeks frda.S ;;a;ajhkag 
f.d÷re ùu" wê reêr mSvkh" fïoh 
by, hdu" Èhjeähdj jeks ;;a;ajhka 
we;s ùu;a fn,ySk orejka ìysùfï 
m%jK;djh jeähs' 

ffjoH;=uks" fï ;;a;ajh l=vdld,fha§ 
y÷kd.ekSfï yelshdjla ;sfhkjdo@

idudkHfhka <ore jhfia nyf;dark úg 
jpk Yío lrk ld,fha§ tu l;d ny 
k;rfjkjdkï" l%shdldrlï 
ÿ¾j,fjkjd kï Táiï ;;a;ajhla 
lsh,d ;SrKh lrkak mq¿jka' ;j;a fya;= 
;uhs weig wei fkdn,d jeäysáhkaf.a 
wjOdkh fkdfhdod jeä fõ,djla tlu 
wruqKl isàu fï frda. ,laIKhka 
fjkak mq¿jka' ta jf.au blauka fldamh" 
yqol,dfõ isàu" ksy~j ld,h .;lsÍu 
jeks fya;+kao fmkajd fokak mq¿jka' 
fukak fï orejka wmg iqjm;a lsÍfï 
yelshdjla ;sfhkjd jf.au wms tjeks 
orejka iqjm;a lsÍug ne§ bkakjd' fï 
m%Óldrfha§ ukao nqoaêl orejkaf.a iakdhq 
ffi, yd nefok ;j;a ffi, we;s ksid 
tajdfha wdrlaIdj iy  jHqyh we;s lsÍug 
úúO frda. j,§ tajdg f.d÷re jqjfyd;a 

ffi, úkdi jk ksid b;du;a 
l,amkdfjka tajdg;a m%Òl¾u fhdokjd' 

fï orejka iïnkaOfhka wmsg fyd| 
wjfndaOhla ;sfhkjd jf.aj iqjm;a lrmq 
w;aoelSï ;sfhkjd' fï l< mqreoao yd 
m<mqreoao we;sj ;uhs wms m%Óldr 
lrkafka'

ffjoH;=uks" fujeks orejka iqjm;a 
lsÍug ld,hla fõ,djla ;sfhkjdo@

tfyu ld, fõ,djla ke;s jqKdg <ore 
jhfia§ frda.h y÷kd.;a;dyu blaukska 
orejd iqjm;a lrk tl ta ;rï 
wmyiqjla kE' 

blaukska lsõfõ@

ta bmÈ,d m,uq udi lsysmh ;=< m%Óldr 
wdrïN lf<d;a flá ld,hla ;=< 
iïmQ¾Kfhkau iqjm;a lsÍfï yelshdj 
;sfhkjd' 

Tn ;=ukag iaÒrju  th lshkak 
mq¿jkao@

fkdyels kï fï jf.a m%ldY lrkafka 
keye' ug uu jf.au uf.a m%Óldrh 
.ek;a úYajdihla ;sfhkjd' 

ffjoH;=ukS wms ys;uq udihl muK 
jhi orefjl=f.a wdndO ;;a;ajh y÷kd 
.;a;d lsh,d ta;a ta jf.a l=vd orefjl=g 
isxy, fnfy;la fmdjd .kafka 
fldfyduo@ 

Tn weyqõfõ fyd| m%Yakhla' ta;a tjeks 
orejkag m%Óldr lsÍu ÿYalr keye' 
fya;=j fujeks T!IO orejdg muKla 
fkdj ujg;a ,nd fokjd' fufyu 
lshmqjdu Tng .eg¿jla u;=jkak mq¿jk 
orejg fok fnfy;a wïug ÿkaku 
fldfyduo orejd ikSm fjkafka lsh,d 
W;a;rh yßu ir,hs' orejd fmdaIKh 
fjkafka ujf.a lsß j,ska tfyukï 
orejdg Èh fkdyels T!IO ujg ÿkakdu 
ujq lsß iu. tl;= ù orejdg fnfy; 
,efnkjd' 

Táiï orejka wdhq¾fõofhka iqjl< yelshs'

ffjoH;=uks" t;fldg uu wr uq<ska 
weyqj jf.a orejdg T!IO fokafka 
fldfyduo@ 

ta orejg fok fjku fnfy;a ;sfhkjd' 
taflka orejg fokafka tl fõ,lg ìxÿ 
lsysmhla muKhs' ta ìxÿ lsysmh yß 
m%n,hs' ta jf.au lsß orefjl=g mdkh 
lsÍug yels mßÈ ñysß" fi!uHhs 
wmyiqjlska f;drj orejd lsisu ms<sl=,la 
wlue;a;lska f;drj fï fnfy; mdkh 
lrkjd' 

ffjoH;=uks" fujeks orejka wo jk úg 
m%Òldrhla fkdue;sj ;reK jhig 
m;afj,d bkakjd'  ta whg;a fï m%Óldrh 
lrkak yelshdjla ;sfhkjo@ 

wehs ke;af;a" m%Óldrfha fjkila keye' 
ud;%dfõ fjkil=hs ;sfhkafka ;j;a 
meyeÈ<s lf<d;a" jhfia yeáhg ,nd 
fok T!IO ud;%dfõ m%udKh jeä 
lrkjd' yenehs iqjm;a ùfï ld,h 
jeäfjkjd' idudkHfhka orefjl=g 
jirl ld,hla hkjkï ;reKfhl=g 
jir foll ld,hla muK hkjd'

ffjoH;=uks" fï frda.hg m%Óldrhla kE 
lsh,fka lshkafka

Tõ tfyu lshk wh;a bkakj' ta;a ta 
lshk whg ke;s jqKdg ug ;sfhkjd' uu 
fufyu lshkafka idlaIs we;sj' wjYH kï 
b;du;a fm!oa.,slj iqjm;a jQ orejka 
y÷kajd fokak;a mq¿jka' yenehs ta 
fouõmshka leu;s kï muKla'

wjidk jYfhka hula lshkjdkï'

fï frda.fha iajNdjh iy ;;a;ajh l=uk 
wdldrfhka isÿfjkjdo" tfyu fjkafka 
l=uk fya;=jla ksido hkak meyeÈ,s 
lsÍug fujeks fmdä fõ,djlska wmyiqhs' 
ta;a fujeks orejka y÷kd .ekSfï 
yelshdjla ug ;sfhkjd' ta 
y÷kd.ekSfuka miq orejdf.a ÿ¾j, 
iakdhq moaO;sh m%dKj;aj iy j¾Okh 
lrjd orejd ;j;a wdndê; ;;a;ajfhka 
fkdisákakg 100] lau iqjm;a lr fok 
njg iy;sl fjkjd'  
wksl ;uhs uf.a m%Òldr mx;sh lrk 
w;rjdrfha§ fï orejkaf.a iajNdjh 
fjkia fj,d mqÿu ,iaikla we;sfjkjd' 
iuyr fj,djg fouõmshkag;a mqÿu 
ysf;k ;rug fï fjki we;s fjkjd' 
tal úfYaIhla'

fï orejka j;auka iudcfha fld;rï 
wjOdkhg m;alr ;sfnkafka oehs 
meyeÈ,s jkafka tjka orejkag Ndú;d 
l< ukao udkisl hk jpkh mjd 
jHjydrfhka bj;a lr —úfYaI wjYH;d 
we;s orejka˜ f,i kï lr ;sìfuks' oeka 
oeka tu orejkaf.a yelshdjka y÷kdf.k 
Tjqka ta i|yd fhduq lrk jevigyka 
mjd wdrïNlr we;s nj wms oksuq'
tfia kï fïjeks orejka 100] la iqjm;a 
l< ksfrda.S orejka fia iudc.; 
lrkakg iqúfYaIs jQ yelshdjla we;s fy< 
fjo foú jre  ñysmsg isáh§;a Tn 
;ju;a Tfí orejd wdndê; ;;a;ajfhau 
isákakg bv yer ;sfnkjdkï th 
fl;rï wjdikdjla o@ 

wdhq¾fõo ffjoH
úrfialr l=udrisxy

l=vd orejkaf.a iakdhq frda.l=vd orejkaf.a iakdhq frda.
újdy Èúfha mru mú;% fÉ;kd j,ska l=vd lg" kslg ySka ùu fldg fow;a i, úkdi jk ksid b;du;a ffjoH;=uks" fï frda.hg m%Óldrhla kE

l=vd orejkaf.a iakdhq frda.l=vd orejkaf.a iakdhq frda.l=vd orejkaf.a iakdhq frda.l=vd orejkaf.a iakdhq frda.l=vd orejkaf.a iakdhq frda.
iqjm;a lsÍfï fjolu'''iqjm;a lsÍfï fjolu'''

^je,a,jdh l=udrodi udjf;a È,dka wdhq¾fõo 
wdh;kfha wêm;s l=udrisxy wdrÉÑf.a 

ùrfialr ffjoH;=uka iu. l< idlÉPdjls'&

oeka ms<shkao, §
Tng ffjoH;=udj yuqúh yel' 
^ffjoH;=ud yuq ùug wjYHkï&
071 381 0005 $ 055 227 4950
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‘සිතාසියෙන් පසු කැතාසිස්මික හදවත’ 
ඇතතටම යමාකදද ඒ නයේ යතරුම?

“තමන්ට තමන නැතිවුණා කියලා 

දැනනන තැන්වලදි මිනිස්සු දරුණු න්වන්වා. 

නේදනා්ව දුනනු මනුස්්සයා්ව මරනන, 

රිදදනන හදන්වා. හැබැයි හරි විදිය ඒක 

නනනමයි. මනුස්්සනයකනගේ හද්වත්ට දැනනන 

න�ෝකය විනදනය කරලා ඒ සිතුවිලි කලා 

නිරමාණයන හරහා නබානහාම සුනදර 

විදිය්ට පි්ට කරනන පුළු්වන. ඉංග්රීසිනයන 

ඒක්ට කියනනන ‘කැතාසිස්’ කියලා. ඉතින 

මම මනගේ රිදුණු තැලුනු හද්වත එළිය්ට 

දැමනම කැතාසිස්මික විදිය්ට. න�ාත්ට ඒ 

නම දැමනම ඒකයි.”

යේ යපායත කවි පනහක් තියෙනවා. ඒ 
කිෙන්යන් ඒ යස්රම කවිවල තියෙන්යන් 
ලක්ෂිකායේ අතදැකීේ?

“ඔේ. ම්ට දැනුණු, රිදුණු, ්සතුටු වුණු 

මනගේ අතදැකීම. හැබැයි නිරමාණයක 

කරලා එළිය්ට දැමමහම ඒනක රචකයා 

මැනරන්වා කියන්වනන. ඒ කියනනන 

නිරමාණය �ාඨකයන්ට අයිති න්වන්වා. 

කවි්වල තිනයනනන මනගේ කතා්ව කියලා 

මම හිතු්ව්ට ඒ තිනයනනන ඒ අයනගේ  කතා්ව 

කියලා කී�නදනනකම මාත එකක කිේ්වා.”

නමක ලකෂිකානගේ �ළමු න�ාත හැබැයි 

ඊ්ට කලින ඉඳලම ලකෂිකා නේස්බුක එනක 

ජනප්රිය කිවිඳියක.

“මම පුංචි කානේ ඉඳලා කවි ලියනන 

දක්ෂයි. හැබැයි නහාඳම කවි ලියැන්වනනන 

නේදනාබර හිත්වලින කියන්වනන. මම අර 

කලින කිේ්වා ්වනගේ ද්ව්සක ම්ට සිතාසියක 

ආ්වා. සිතාසිනයන �ස්නස් ත්වත ලස්්සන 

කවි ලියැන්වනන ගතතා. ඒ කවි මම 

නේස්බුක එනක දැමමා. එනහම කවි දානගන 

යනනකා්ට KBOOK එනක හිමිකාරිය 

කාංචනා ම්ට කතා කරලා න�ාතක කරමු 

කිේ්වා. ‘සිතාසිනයන �සු  කැතාසිස්මික 

හද්වත’ න�ාතක විදිය්ට එළිදැකවුනේ 

ඇනගේ අදහ්සක්ට අනු්ව.”

‘වඳ යනාවූ ගර්ාෂෙ’ යේ යපායත මට 
දැනුණුම තැන. ඇතතටම ලක්ෂිකා දරු 
දුකට අලගු තිෙන්න ගෑනු බඩයවන්නම 
ඕනද?

“�පු කුහර කඩානගන-නදතන දුක 

නදනනා වූ

මීට ටික කාලෙකට කලින් පණිවිඩ හුවමාරු 
වුලේම ලියුමවලින්. තාක්ෂලේ දියුණුව නිසා 
නිතරම ලියුම කඩදහි හුවමාරු ල�ාවුණත් 

ඉඳො හිටෙවත් තමන්ලගේ �මට ලියුමක ෙැලෙ�වට 
කවුද අකමැති?

හැෙැයි ඒ ලකාච්චර වුණත් ඕ�ම මනුසසලෙක 
දවසක තමන්ලගේ �මට ඒවී කිෙො තුන්හිතකින්වත් 
ල�ාහිත� ලියුමක තිලෙ�වා.

දිකකසාද සිතාසිෙ.
ජීවිත කාලේම එකට ඉන්� ලපාලරාන්දු ලවො 

අත්සන් කරපු මිනිහලෙන්ම ඒ ලපාලරාන්දුව ලිහන්� 
එ� සිතාසිෙට ෙෑනිලෙකලගේ හිත කීතු කීතුවෙට 
ඉරො දාන්� පුළුවන්. ඔව්. ලකාච්චර හයිෙ 
ෙෑනිලෙකලගේ වුණත් පපු කුහලේ ලහාෙවන්� ඔෙ 
කඩදහිෙට පුළුවන්.

“ඒ ලියුම එ�වා කිෙො මම දැ�ලෙ� හිටිො. ඒ 
ලකාච්චර වුණත් ලියුම අතට ආවහම ඇඟ සීතෙ 
ලවො ගිො. හදවත ඇතුළට කරන්ට් එක වැදු�ා 
වලගේ දැවිේෙක ආවා.”

ඒ ව්ච� ටික කිව්ලව් ෙකෂිකා රත්�ාෙක. 
වෘත්තිලෙන් නීතීඥවරිෙක. ඒ වලගේම කිවිඳිෙක, ගීත 
රචිකාවිෙක, සාහිත්ය වි්චාරිකාවක. මෑත දවසකදි 
ඇෙටත් ලෙෝලක අසුන්දරම සිතාසිෙ ඇවිත්.

සමාලෙන් කිෙ� කයිකතන්දර නිසා එලහම 
සිතාසිෙක ඇවිත් කිෙන්�ත් අලේ ෙෑනු ෙෙයි. 
දිකකසාද වුණාට පසලස සමහර ෙෑනු මැෙලව�වා. 
ටික ලදාහකට සමාලෙන් හැංලෙ�වා. ඒකටත් 
එකක ෙකෂිකා සිතාසිලෙන් පසලස කවිලපාතක එළිදකවො. දිකකසාද ලසෝතාලේ මකාෙන්� 
කවි ලපාතක ලිොපු ෙෑනිලෙක ඒලරාේලපවත් �ැතිව ඇති. ඒ නිසයි ෙකෂිකාලගේ ලපාත අපට 
විලේ්ෂ. ලම සිතාසිලෙන් පසලස ෙකෂිකාලගේ කැතාසිසමික හදවලත් කතාෙහ.

දරු දුකට 
අෙගු තිෙන්� 
ඒකි ෙඩ ලවන්�ම 
ඕ�ද?

දරු දුක්ට අලගු තියනන්ට ඒකී බඩ 

න්වනනම ඕනද?

දරුන්වෝ නෑ කියලා ්වතා්වක ම්ට 

නචෝදනා්වක ආ්වා. නම කවිය්ට �ාදක 

වුනේ ඒ සිදුවීම. ඇ්ට, නේ, මස්්වලින 

හැදුනු හද්වතක තිනයන ඕනම නකනනක්ට 

දරුන්වෝ ගැන ආදරයක දැනනන්වා. ඒක්ට 

බඩින දරුන්වෝ ්වදලා තිනයනනම ඕනය 

කියලා එකක නෑ. අනුනනගේ දරු්වන්ට කුසින 

්වදාපු අමම්ටත ්වඩා න්සනනනහ්වනත න්වන 

ගෲ්ෂා ්වනගේ අමමලා ඕන තරම නම නලෝනක 

ඉනන්වා.”

ඉස්්සර හිටපු අේමලා වයේ යනයේ දැන් 
අේමලා දරුවන්ට ආදයර නැහැ කිෙලා 
්සමහරු කිෙනවා. ඔෙ ගැන යන්ද ‘අේමි’ 
කවි පංතියෙන් කිෙන්යන්?

“ඉස්්සර අමමලා දරු්වන්ව බැලු්ව 

තරම ආදනර කළ තරම දැන අමමලා 

දරුන්වෝ බලනනන නෑ කියලා කියන්වා ම්ට 

ඇහිලා තිනයන්වා. නකාේනඩේ �ා්ට කළාය 

ෆැ්ෂන කළාය කියලා දැන අමමලා්ට දරු 

දුක නැතනත නෑ. කාලය අනු්ව අමමලානගේ 

කැ�කිරීම ්සං්සනදය කරනන බෑ. ‘ගැහැනු 

්වැඩ ඇරී ්වැඩ්ට යතී’ කියලා ලක්ෂානත 

අතුනකෝරාල කවියා ලියලා තිනයන්වා. 

ඉස්්සර පිරිමි දඩයනම ගියා, ගැහැනිය ඒ 

නගේන නද්වේ උයලා ළමයි බලාගතතා. 

දැන ගෑනු ්වැඩ්ටත යන්වා, නගදර ්වැඩත 

කරන්වා, ළමයිත බලාගනන්වා. දැන කානේ 

ගෑනුනනගේ ඒ හයිය අ්වතකනස්රු කරන එක 

හරිම අ්සාධාරණයක.

‘99 �නනතන - හය බංදු නඩතතු්ව 

2005 34 න- ළං නනා්වනන්ට නිනයෝගය

ලම� ්සම� එකක දිකක්සාද නිනයෝගය

ගතතා post divorce �ාටිය නලාකු්ව්ටම

දැන මම පිනයෝ සිනගේ...’

සිතාසිනයන �ස්නස් ලකෂිකානගේ 

හද්වත ගැනහන හැටි බලනන ‘සිතාසිනයන 

�සු කැතාසිස්මික හද්වත’ කිය්වනන. ඒ 

කිය්වදදි ්සමහරවි්ට න�ාත අස්න්සන ඔනේ 

හද්වතත හමුන්වයි.

කැතාසිසමික හදවලත් හිමිකාරී 
ෙකෂිකා රත්�ාෙක

ඒ ලියුම එ�වා 
කිෙො මම දැ�ලෙ� 
හිටිො. ඒ ලකාච්චර 
වුණත් ලියුම අතට 

ආවහම ඇඟ සීතෙ 
ලවො ගිො

• ලසව්වන්දි ලහට්ටිආරචචි



11 2023 මාරතු 22 ්වන බදාදා

ලතාරතුරු
ප� ෛව� 
තරිඳු විල�ලකෝන් 
(� දළදා මාලිොව, Millennium Elephant 
Foundation සහ Vetcare සත්ව ලරෝහෙ)

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

ර�නිකා ලිෙ�ලගේ

‘උලත එකයි පිලත එකයි මළත එකයි නැතත 

එකයි’ කියා කිරීම්ට සිදු්වන රාජකාරි ඇත. අලි 

බැලිේලද න්වලා්වක්ට එ්වැනිය. ක්වර තතත්වයක 

ය්ටනත වු්ව �� ධ්වද්්වරුන්ට තම ්වගකීම ඉටු කිරීම්ට 

සිදු්වන න්වලා්වේ ඇත. ්සාමා�නයන �� ධ්වද්්වරයකු 

්සායනයකදී නහෝ ්සත්ව නරෝහලකදී ්සතුන්ට ප්රතිකාර 

කිරීනමහි අරුමයක නැත. එනහත ඉඳහි්ට ්වතුර ය්ටදී 

ප්රතිකාර නකනරන අ්වස්ථාද �්වතිනන්ට පුළු්වන. එනස් 

්වනනන විකේ�යක නනාමැති වි්ටය. �� ධ්වද් තරිඳු 

විනජනකෝන්ටනම එ්වැනි අතදැකීම රැ්සකි. ඉන බහුතරය 

අලි ඇතුන න්වනුන්වනි. පිහිනීම්ටද කැමැතතක දක්වන 

ධ්වද් තරිඳු්ට නම නමය ර්ස්වත අතදැකීමකි. 

ඇතැම අලි අ්සනී� වූ වි්ට කියන කිසි්වක කනක්ට 

ගනනන නැත. හිතු්වකකාරකම ්වැඩිපුර න�න්වනනන 

ගැහැනු ්සතුනය. ඔවුහු ඇතනගාේ්වනනගේ අණ්ටද ය්ටත 

නනාන්වති. එ්වැනි අ්වස්ථා්වක සි්ටනගන සිටිදදී ප්රතිකාර 

කළනහාත ්වනනන ්වඳිනන ගිය නද්වාලය ඉනේ කඩා 

්වැ�මකි. නබනහත කරන්වා යනන ඔවුන්ට අදාළ නැත. 

ඇතනගාේ්වා්ටත, න්වදැදුරු්ටත නහා�න නහෝ �ාදනයන 

�හර ්වැදීම්ට එ්වැනි අ්වස්ථා්වක නහාඳ්ටම ඇතිය. 

නහාඳින සිටිදදී නහාඳ වූ්වා්ට අ්සනී� වූ වි්ට අලි ඇතුන්ටද 

නකායිනදත න�නනනනන හරහ්ටය. ඔවුනනගේ හැසිරීම ර්ටා්ව 

උඩු යටිකුරු වීම්ට නබානහෝවි්ට නරෝගය නේතු නේ. 

නම කතා්ව දැන්ට �්වතුන අතර නනාමැති එ්වැනි 

ඇතිනනක ගැනය. ඈ ්ව්සර දහයක්ට ආ්සනන කාලයක 

නරෝගාතුර්ව සිටියාය. ඒ කාලනේ ඇය්ට ප්රතිකාර කිරීම 

නබානහෝ අ�හසු විය. ඈ මියයන වි්ට ්ව්සර 70ක �මණ ආයු 

්වළ� තිබණ. එනහත මියයාම්ට න�ර දිනනේද ඇය �� 

ධ්වද් තරිඳු්ට නහා�න �හරක එේල කළාය. 

එම ඇතිනන ප්රතිකාර කිරීම්ට නගාඩබමදී ඉඩ 

නදනනනම නැත. ඒ ්සඳහා නගාඩබම නිදාගැනීම්ට ඇය 

කිසිනස්ත එකඟ නනා්වනනීය. නකනස් වු්වද ඇය ්වතුර්ට 

නබනහවින ඇලුම කළාය. එබැවින ඇය්ට ප්රතිකාර කරන 

අ්වස්ථා්වලදී ජලනේ පිහි්ට �ැතීම්ට සිදුවිය. ප්රතිකාර 

කිරීම ්සඳහා නයාදාගනනා උ�ක්රමය ්වනනන ඇතනගාේ්වා 

විසින ඇතිනන දිනේ නිදිකර්වා නස්දීම්ට �්ටනගැනීමයි. 

�� ධ්වද් තරිඳු ද කලි්සම කමි්ස උඩින ඇතනගාේ්වානගේ 

්සරමක ඇඳ ගනී. ඒ කලි්සම කමි්ස අඳිනනන ධ්වද්්වරයා 

බ්ව්ට ඇතිනන හඳුනාගැනීනමන ්වැඩ ්වරදින නි්සාය. 

�සු්ව නහනතම න�ාේ නලේලකද නගන දිය්ට බසිනනන 

ඇතිනන නා්වනන්ට එන �රිදනදනි. ්ව්සර ගණනා්වක 

පුරාම ධ්වද් තරිඳු අනුගමනය කනේ නමම ක්රමනේදයයි. 

අලියා්ට නස්ලයින ලබානදනනන කනන නහරයකිනි. එනි්සා 

අලියා නස්දීම යම නේලා්වක කරමින සි්ට ධ්වද් තරිඳු 

�සු්ව ඇතිනනනගේ කන පිරිසිදු කිරීම්ට එකන්වයි. ඒ න්වදදී 

ඇතිනන්ටද ඔහු ගැන වින�්ෂයක නැත. ්වතුර්ට වී ්සැ� 

නස් සිටිනනීය. අඩ �ැයක �මණ ජලනේ ගි� සිටිදදී 

ඇතින්�ට 
ලදාසතර මහත්තො 

ලේන්� ෙෑ 
එලහමයි කිෙො 

ප්රතිකාර ල�ාකරත් ෙෑ
ඇතිනන එකනකෝ අඩ නිනනදය. නැතිනම ්සම�රණ 

නිනනදය. එනි්සා ආරකෂිත්ව අ්වශ්ය කාරිය කළ හැකිය. 

සිය ්සහායකයින ්සමඟ එක්ව නස්ලයින ්සහ අනනකුත 

නබනහත දීම්ට අ්වශ්ය කටු ආදිය ්සවි කරගනනන ඒ 

අ්ව්සරනේදීය. ්වතුර්ට පින සිදුවීම්ට කිසිඳු බාධා්වකින 

නතාර්ව ්වැනඩේ හමාර කළ හැකිය. ඇතැම අ්වස්ථා්වල 

නරෝ� තතත්වය ්වඩා උත්සනන වූ වි්ට ්වරක්ට �ැය 

නදක තුන බැගින දිනක්ට �ැය �හ හයක ්වතුනර බැ්ස 

ප්රතිකාර කිරීම්ට සිදු වූ අ්වස්ථාද තිනේ. නකානර පි්ට්ට 

මනර කියනනාක නමන ඇතැම අ්වස්ථා්වල ්වර්ෂා්වද 

�තිත නේ. එය අලි ඇතුන්ට නම ්වනගේ ්වගක නැත. 

එනහත මිනිසුන්ට එය එතරම හිතකර නනානේ. එනස් 

ක්වර ්වාතා්වරණයක �ැ්වතියද අලි ඇතුන්ට ප්රතිකාර 

දීම නනාන්වතී. ඒ එම ධ්වද්්වරුන රාජකාරිය 

නද්වකාරියක නමන ්සලකන නි්සා විය හැකිය. 
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ඇතැම අඳුරු යුග්වලදී නදවියන 

�ලානගාස් යකකු ඉතිරි න්වති. 

්සමන දිව් රාජයා ්වැඩසිටින්වා 

යැයි ්සැලනකන ්සබරගමු්ව්ටද එය අදාළය. 

1988/89 යුගයද නමර්ට නදවියන �ළාගිය නහෝ 

්සැඟ්ව සිටි කාලයකි. මනු�ත්වය්ටද හි්ස 

එ්සවීම්ට නනාහැකි තරම විය. ආේඩු්ව ්සහ 

නද��ාලන ්සංවිධානයක අතර ඝට්්ටනනයන 

්වැඩිනයන බැ්ට කෑනේ ්සාමා� ජනතා්වයි. 

ආේඩු්ව ඉතා දරුණු නල්ස මරධනය ආරම් 

කර තිබණ. රනට් �ැ්වති අස්ථා්වර්ා්වය 

ප්රනයෝජනය්ට ගනිමින න�ෟදගලික නකෝනතර 

පිරිම්සා ගැනීම්ට ඉදිරි�ත වූන්වෝද ර්ට පුරා 

මතුවූහ. 

ර්ට පුරා �ැතිර ගිය �්ෂණය්ට 

්සබරගමුනේ නකානලානන ආ්සනය්ට අයත 

ඇ�ලිපිටිය, �රියකනද, කුට්ටිගල ්සහ 

උඩ්වල්ව ආදී ප්රනද�ද නගාදුරු විය. ඒ නි්සාම 

අද්ටත ඇ�ලිපිටිය නම ඇසුණු ්වහාම ‘සිසු 

ඝාතනය’ යනන මතකය්ට නැ�ම්ට තරම 

මහා කළු �ැේලමක ඉතිහා්සය්ට එකතු විය. 

�ැ්වති ්වාතා්වරණය හමුනේ 

්සබරගමුනේ ප්රනද� කිහි�යකම හමුදා 

කඳවුරු ස්ථාපිත නකරිණ. ඇ�ලිපිටිය 

මධ්ය මහා විද්ාලය ආ්සනනනේ වූනේ 

‘න්ස්වණ හමුදා කඳවුර’ නල්ස ප්රසිදධිය්ට 

�ත වූ්වකි. නම කතා්ව්ට �සුබම තැනුනේ 

එම කඳවුර ්සහ එ්වක්ට ඇ�ලිපිටිය මධ්ය 

මහා විද්ාලනේ විදුහේ�ති්වරයාය. එම 

විදුහේ�ති්වරයා නද��ාලනය්ට ්සමබනධ 

වූන්වකි. ආරම්නේදී � ලංකා නිදහස් �ක්ෂ 

්සාමා�කත්වය දැ� නහනතම අ�්ව ද�කනේ 

මුල එක්සත ජාතික �ක්ෂය්ට ්සමබනධ 

වූනේය. �්ෂණ ්සමය ඇරනඹන වි්ට ඔහු 

නස්්වය කරමින සිටිනේ ඇ�ලිපිටිය කලා� 

අධ්යා�න කාරයාලනේය. ඊ්ට න�ර විදුහේ�ති 

�රය දැ� �ා්සනේ නදමාපියනනගන එේල 

වූ විනරෝධතා මත ඔහු්ව කලා� කාරයාලය්ට 

අනුයුකත කර තිබණ. 

1988 ්වර්ෂනේ ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා 

විද්ාලනේ නනා්සනසුනකාරී ්වාතා්වරණයක 

ඇති විය. ඒ, න�ෟදගලික ව්ා�ාරිකයකු 

විද්ාල �මිනේ ඉනධන පිරවුමහලක 

ආරම් කිරීම නේතුන්වනි. ඊ්ට නදමාපියන 

නමනම සිසුනනගේද විනරෝධය එේල විය. 

සිසුහු �ා්සනේදී රති�ඤා �තතු කළ 

අතර න�ෝස්්ටරද ඇලවූහ. නම තතත්වය 

විදුහේ�ති්වරයා්ට �ාලනය කළ නනාහැකි 

වූ අතර කලා� කාරයාලනේ  නස්්වනේ නියුතු 

වූ න�ර කී තැනැතතා ඊ්ට අ්වධානය නයාමු 

කනේය. නහනතම �ැ්වති තතත්වනේ ්වාසිය 

ලැබ එම විදුහනේ විදුහේ�ති්වරයා නල්ස 

�තවීම ලැ�ය. 

�ළානත නද��ාලන බල්වතුනනගන 

ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා විද්ාලනේ 

විදුහේ�ති්වරයා්ට ඉේ�මක ඉදිරි�ත විය. 

ඒ, ප්රනද�නේ �ා්සේ්වල විනරෝධතා �ාලනය 

කරන නල්සයි. ඒ ගැන දැඩි අ්වධානයක 

නයාමු කළ ඔහු අනනකුත විදුහේ්වල ප්රධානීන 

්සමඟද ්සාක�ඡා �ැ්වැතවීය. සිසුන්ට 

අ්ව්වාද දීම්ට නමාරකැටිය මහ විදුහල්ට 

ගිය ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා විද්ාලනේ 

විදුහේ�ති්වරයා සිසුන්ට ්යානක අනතුරු 

ඇඟවීමක කනේය. 

“�ට පස්ය්ස වියරෝධතා කයළාත 
හමුදායවන් අරන් ෙයි.”

ඒ අනතුරු ඇඟවීම අතර ඔහුනගේ 

�ා්සනේද යම සිදුවීම ්වාරතා විය. 

විදුහේ�ති්වරයානගේ පුතානගේ හැසිරීම්ට 

ඇතැමුනනගේ විනරෝධයක �ැ්වතිණ. 

විදුහේ�ති්වරයානගේ පුතා එ්වක්ට උ්සස් 

න�ළ හදාරමින සිටි අතර ත්වත සිසුන 

්සමඟ ගැටුම්වල්ට මැදිහත විය. ඒ අතර 

ඔහු 11 න�ණිනේ සිසුවියක ්සමඟ න�ම 

්සමබනධයක ඇරඹීය. ඇය්ට ඔහු ලි� 

ලිපියක එම �නතිනේ ශි�නයකු අත්ට �ත්ව 

තිබණි. ත්වත මිතුරන ්සමඟ එක්ව එම ලිපිය 

කිය්වමින ඔවුන සිසුවිය්ට උසුළු විසුළු කර 

තිනේ. නම බ්ව දැනගැනීනමන විදුහේ�ති 

පුතා එම �නතිනේ සිසුන පිරි්සක ්සමඟද 

උරණ විය. 

නම අතර විදුහේ�ති්වරයා්ටද උ්සස් 

න�ළ සිසුන රැ්සකනගේ විනරෝධය එේල විය. 

පිරි්සක ්සංවිධානය වී විදුහේ�ති්වරයා්ට 

� තැ�නම සිදුවීමකද ්වාරතා විය. එනි්සා 

විදුහේ�ති්වරයා සිටිනේ සිසුන ගැන දැඩි 

නකෝ�යකිනි. න්ස්වණ හමුදා කඳවුනර න්සබළුන 

්සමඟ ්සමී�්ව ඇසුරු කළ විදුහේ�ති්වරයා 

සිය ආරක්ෂා්ව්ට හමුදා න්සබළුන තබාගත 

බ්ව්ටද නතාරතුරු �ළ විය. එනමනම එකල 

�ැතිර ගිය ආරංචියක වූනේ විදුහේ�ති්වරයා 

�ා්සනේ ගමන කනේ පිස්නතෝලයක ්සහ 

අතනබෝමබයක ඇති්ව බ්වයි. උ්සස් න�ළ 

�නති්වල සිසුන්ට ්සහ සිය පුත්රයානගේ න�ම 

�ළහිලේ්ව්ට ්සමබනධ �නතිනේ සිසුන්ට 

විදුහේ�ති්වරයා තරජනයද කර තිබණ. 

යාබද �ා්සලක විදුහේ�ති්වරියකනගේ 

පුනතකද 11 ්ව්සර �නතිනේ සිටිනේය. 

ඔහුද තරජනය්ට ලකවූ්වනනගන අනයකි. 

විදුහේ�ති්වරයා විනය ්සෑදීම්ට අ්වශ්ය 

බ්ව �්ව්සමින සිසුනනගේ නම ලැයිස්තු්වකද 

්සක්සා තිනේ. සිය කාරයාලනේ 

හමුදා න්සබළුන සිටින අ්වස්ථා්වල 

එම සිසුන ්වරින ්වර නගන්වා 

විදුහේ�ති්වරයා ඔවුන්ට නමින 

ආමනත්රණය කළ බ්ව්ටද �සු්ව නතාරතුරු 

නහළිවිය. 

නම �සුබම නමනස් ්සැකන්සමින තිබයදී 

ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා විද්ාලනේ සිසුන 

අතුරුදන වීනම සිදධි ්වාරතා විය. �ළමු 

අතුරුදන වීම ්වාරතා වූනේ 1989 ඔකනතෝබර 

ම්ස මුලදී ගණිත අං�නයනි. ඒ ්සාමා� න�ළ 

වි්ාගය උ්සස් අනදමින ්සමත්ව ඇ�ලිපිටිය 

මධ්ය මහා විදුහල්ට ඇතුළත වූ සිසුන්වකි. එක 

රැයකදී උ්සස් න�ළ �නතියක එක නප්ළියක 

සිටි සිසුන ්සැන්වාම අතුරුදන වූ අ්වස්ථාද 

තිබණ. විදුහේ�ති පුතානගේ න�ම කතා්ව්ට 

සිනාසුණු 11 ්ව්සර සිසුහුද �ැහැරගැනීම්ට ලක 

වූහ. ඉන �ළමු්වැනනා වූනේ යාබද විදුහලක 

විදුහේ�තිනියනගේ පුත්රයාය. ඇය නමනම 

ඇනගේ ්සැමියාද �ැ්වති රජය්ට හිත්වත වූ 

බැවින නබානහෝනදනනකුනගේ විමතිය්ට එය 

නේතු විය. ටිනකන ටික අ්ව්ට �ා්සේ්වල 

සිසුනද අතුරුදන ලැයිස්තු්ව්ට එක වී තිනේ. 

අතුරුදන වූ සිසුන ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා 

විද්ාලය්ට ආ්සනන න්ස්වණ හමුදා කඳවුනර 

රඳ්වා ඇති බ්ව්ට නතාරතුරු හු්වමාරු 

වු්වද ගිය කිසින්වකු නැ්වත �ැමිණිනේ 

නැත. දරු්වනනගේ අතුරුදන වීම ගැන 

ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා විද්ාලනේ නිනයෝ� 

විදුහේ�ති්වරයා �ා්සනේ �ැ්වති රැස්වීමකදී 

අදහස් �ළ කනේය. ඔහු විදුහේ�ති්වරයා්ට 

ප්රසිදධිනේ නචෝදනා කිරීම්ට තරම එඩිතර 

විය. එම රැස්වීම �ැ්වතිදා මධ්යම රා�නේ 

නිනයෝ� විදුහේ�ති්වරයා ඝාතනය්ට 

ලකවූනේය.

1989 නනා්වැමබරය ්වනවි්ට රනට් 

කලබලකාරී ්වාතා්වරණය තුරන න්වමින 

ගිය අතර 1990 ආරම්නේදී න්ස්වණ යුද 

හමුදා කඳවුර ්ව්සා දමා න්සබළු පි්ටත වූහ. 

එනහත �ැහැරගත දරු්වන්ට වූනේ කුමකද 

යනන ගැන කිසිඳු නතාරතුරක නනාවීය. 

එය අද දක්වාද රහ්සකි. රනට් �ැ්වති 

නනා්සනසුන ්වාතා්වරණය �හ්ව ගියද 

අතුරුදන වූ දරු්වන න්සවීම ්සමබනධනයන 

කිසිඳු ්වැඩපිළින්වළක දකන්ට නනාවීය. 

න�ාලිසිනයන නහෝ රජනයන ඒ ගැන උනනදු 

්වන බ්වකද දකිනන්ට තිබුනේ නැත. �සු්ව 

නද��ාලන �යාකාරීන කිහි�නදනනකුනගේ 

මැදිහත වීම මත �රියකනනද ්වළලා තිබූ 

පිරි්සකනගේ ඇ්ට්සැකිලි නගාඩගැනීම සිදුවිය. 

නදතුන සියයකනගේ �මණ ඇ්ට්සැකිලි එහි 

තිබණ. ඇ�ලිපිටිනේදී �ැහැර ගැනීම්ට ලක 

වූ සිසුනනගේ අස්ථි නකා්ටස්ද ඒ අතර තිනබන 

බ්ව්ට මත �ළ නකරිණ. එනහත අ්වා්සනා්වක්ට 

ඒ ්වනවි්ට �.එන.ඒ. තාක්ෂණය නමර්ට ්ාවිත 

නනානකරුණ බැවින අද්ටත ඒ කවුරුනදැයි 

කිසි්වකු දනනන නැත. 

එනස් නම, ඇ�ලිපිටිනේදී �ැහැරගත 

සිසුන ඝාතනය වූ්වාද? අද්ටත �්වතුන අතර 

සිටින්වාද? එය නීති�ති්වරයා්ට �්වා සිදුවීම්ට 

අදාළ්ව අධිනචෝදනා නගානු කිරීනමදී නැගුණ 

�ැනයකි. �්ෂණ ්සමනේ �ැ්වති රජය 1994 

දක්වා ර්ට �ාලනය කනේය. ඇ�ලිපිටිය 

සිසුනනගේ අතුරුදනවීම ගැන ඒ කාලනේදී අධි 

නචෝදනා නගානු කිරීම්ට ඉඩක ලැබුනේ නැත. 

1994 දී ආේඩු මාරු විය. බලය්ට �ත රජය 

ඇ�ලිපිටිය සිසුන න්වනුන්වන �යාමාරග 

ගනනා බ්ව්ට න�ානරානදු දී තිබණ. 

�්ෂණ ්සමනේ ඇ�ලිපිටිය මධ්ය මහා 

විද්ාලනේ රාජකාරි කළ විදුහේ�ති්වරයා, 

ඔහුනගේ පුත්රයා, න්ස්වණ හමුදා කඳවුනර 

ප්රධානියා ඇතුළු න්වනදනනකු්ට එනරහි්ව 1996 

දී රතනපුර මහාධිකරණනේ අධිනචෝදනා 

නගානු කිරීම්ට නීති�ති්වරයා පිය්වර 

ගතනතය. සිසුන 25 නදනනකු්ට අදාළ්ව 

එම නීතිමය පිය්වර ගැනිණ. එනහත ඊ්ට 

මිනීමැරීනම නචෝදනා්ව අනතරගත නනාවීය. 

සිසුන මියගිය බ්ව ඔප්පු කිරීම්ට නනාහැකි 

වීම ඊ්ට නේතු්වයි. කුමනත්රණය කිරීම ්සහ 

�ැහැරනගන යාම්ට අදාළ්ව නචෝදනා 80ක 

නගානුකර තිබණ. �ැහැරනගන යානම 

න�තනා්ව අනු්වද නැ්වත නචෝදනා ්වරග 

නකරිණ. රහසිගත්ව හා අයුතු නල්ස සිරකර 

ෙ�ා�පති නීතිඥ සරත් ෙෙමාන්� ෙනු වි�ාත්මකව සහ කොත්මකව පැමිණිේෙ 
ලමලහෙවීමට �ම දරා ඇති වි��ටලෙකි. ලකාලෙයිෙලන් �ප සුන්දරී ඝාත�ෙ, ලටෝනි 
මාටින් ඝාත�ෙ, මහා�කරණ විනිසුරු සරත් අල�පිටිෙ ඝාත�ෙ සහ ලහෝකන්දර සෙ පුේෙෙ 
ඝාත�ෙ ආදී ආන්ලදෝෙ�ාත්මක �ඩු �සක පැමිණිේෙ ලමලහෙවීමට ඔහු දාෙක වී ඇත. 
සිෙ අත්දැකීම නිේමාණ��ව ලොදා ෙනිමින් නීතිෙද පැහැදිලි කරමින් ඔහු විසින් රචිත ‘ෙළි 
මැලව� අපරාධෙක’ කෘතිල� සංසකරණෙ කළ ලදව� �ද්රණෙද පසුගිෙදා ෙ�ෙත ලකරිණ. 
ෙ�ා�පති නීතිඥ සරත් ෙෙමාන්� නීතිපති ලදපාේතලමන්තුලවන් පසුගිෙ වසලේදී ස�ෙත්ලත් 
ල��ඨ අතිලේක ලසාලිසිටේ ෙ�රාේවරෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් සිටිෙදීෙ. ලකාතරම 
�ක්ෂමව සිදුකළද අපරාධෙක සදාකාලිකව වසන් කිරීමට ල�ාහැකි ෙැවින් අපරාධකරුවන්ට 
ද�වම හිමිව� ෙවත් කිොපෑමට, ඔහුලගේ අත්දැකීම අෙො ලිෙැලව� ලිපි මාොලව්  

අමලම ලම අෙ මට 
ඇණයි, �ලේ� තෙයි කැව්වා...
අලන් මාව ල�රෙන්�
ඇ�ලිපිටිල� සිසුන් අතුරුදන් කර�වන් 
ලසාො ගිෙ ෙම�

ෙසවණ කඳ�ර පැව� �ථානය

��යක�ද ස�හ ��වෙ� කැ�� අතර�ර



13 2023 මාරතු 22 ්වන බදාදා

තැ�නම අදහසින �ැහැරගතනතනම දේඩ 

නීති ්සංග්රහනේ 356 ්වගනතිය්ට අනු්ව 

එය ්වරදකි. දේඩ නීති ්සංග්රහනේ 355 

්වගනතිය්ට අනු්ව මරණය්ට �තකිරීම්ට නහෝ 

මරණය ලැ�නම අනතුර්ට ්ාජනය කිරීනම 

අරමුණින �ැහැරනගන යාමද ්වරදක න්වයි. 

නමම ්වරද්ට විතතිකරු්වන ය්ටත කිරීනමදී 

මරණකරු්වන මියගිය බ්ව ඔප්පු කිරීම්ට 

අ්වශ්ය නනානේ. අ්වැසි ්වනනන �ැහැරනගන 

යානම න�තනා්ව තහවුරු කිරීමයි. ඒ ්සඳහා 

�රිනේ්ෂණීය ්සාකෂි ්ාවිත කළ යුතුය. 

මිනිමැරීනම නචෝදනා්වක නනාමැති වීම 

නේතුන්වන �ැමිණිේල්ට ප්රානයෝගික ගැ්ටලු 

රැ්සක්ට මුහුණ දීම්ට සිදුවිය. �ැහැරගැනීම්ට 

ලක වූ දරුන්වකු හමුදා කඳවුනර සිටි සිය ගම 

න�නදනස් ්වැඩිහිටියකු අත රහසිගත්ව ම්ව්ට 

ලිපියක එ්වා තිබණ. ලිපිය ලියා තිබුනේ 

අ�රු කැබැේලකිනි. 

“අේයේ,

මාව හමුදා කඳවුයර රඳවලා තියෙනවා. 
මට යේ අෙ ඇණ, බයලේ තල වයේ ඒවා 
කැේවා. මාව යඩාක්ටර යකයනක් ගාවටත 
යගනි�චා. අයන්, මාව ඉක්මනට යබරගන්න.”

නමම ලිපිය �සු්ව විමර�කයින අත්ට 

�තවිය. එය අ්සා දැනගත ්සාකෂියකි. ළමයා 

මියගිනේ නම ්සාකෂි ආඥා �නත අනු්ව එම 

ලිපිය මරණා්සනන ප්රකා�යක නල්ස නයාදා 

ගැනීම්ට ඉඩ තිබණ. එනහත ඒ ්සඳහා දරු්වා 

මියනගාස් ඊ්ට අදාළ නචෝදනා්වකද අධිකරණය 

ඉදිරිනේ �ැ්වතිය යුතුය. එ්වැනනක නනාවූ 

බැවින ලිපිය ්සාකෂියක නල්ස නයාදාගැනීම්ට 

ඉඩ අහිමි විය. 

නඩුනේ ්සාකෂිකරු්වන බහුතරය 

දරු්වනනගේ නදමාපියනය. �ැහැරගැනීම්වලදී 

අනුගමනය නකරුණු ක්රමයක ති� ඇත. 

ඔවුන �ැමිණ ඇතනත ආයුධ ්සනනදධ්ව 

රා�ය්ටයි. අනතුරු්ව නදාර්ට තට්ටු කර 

�්ව්සා ඇතනත “අපි න�ා�සිනයන” යනුන්වනි. 

�සු්ව දරු්වානගේ නම �්ව්සා රැනගන නගාස් 

ටික න්වලා්වකින එ්වන බ්ව ්සඳහන කර 

ඇත. නි්වනස් විදුලි බේබ නි්වන නල්ස 

අණ ලැබුණ බැවින නදමාපියන බහුතරය 

්සාකෂි දී ඇතනත ්සාලනේ වූ බුදු �හනන 

ආනලෝකනයන, පි්ටත වූ එළියක ආධාරනයන 

ආදී නල්ස �ැහැර ගැනීම්ට ආ තැනැතතන 

දුටු බ්වයි. දරු්වන නි්වනස් නනාසිටි ඇතැම 

අ්වස්ථා්වල නදමාපියන්ට හා දරු්වානගේ 

්සනහෝදර ්සනහෝදරියන්ට �හරදුන අ්වස්ථා 

ගැනද නතාරතුරු නහළිවිය. ඇ�ලිපිටිය 

න�ාලිසිය්ට නගාස් ඇතැම නදමාපියන ප්රකා� 

ලබා දී තිබුණද ඔවුන නිසි විමර�නයක 

කනේද යනන ්සැක ්සහිත විය. ඇතැම ප්රකා� 

නප්ළි නදක තුනක �මණි. ඒ්වානේ ්සඳහන 

කර තිබුනේ �ැහැර ගැනීම්ට �ැමිණි අය 

හඳුනාගත නනාහැකි බ්වයි. ආරම්ක ්සමනේ 

නිසි විමර�නයක නනාවීම මත අනතරජාතික 

්ව�නයනද නමම සිදුවීම්ට අ්වධානය නයාමු 

විය. ආේඩු මාරුන්වන �සු විමර�නය 

අ�රාධ �රීක්ෂණ නද�ාරතනමනතු්ව්ට 

බාරදුන අතර නමම සිදුවීම්ට අදාළ්ව වින�්ෂ 

නකාමි්සමකද �තනකරිණ. එකම කාරණය්ට 

අදාළ්ව විවිධ කේඩායම මගින විමර�නය 

කිරීනමදී නනාගැළ�ම මතුවීනම ්වැඩි ඉඩක 

�්වතී. එයද �ැමිණිේල්ට අභිනයෝගයක 

විය. ඇතැම �ැමිණිලි දමා තිබුනේද ්ව්සර 

ගණනක්ට �සු්වයි. කිසි්වකු අතුරුදන 

වී ඇති වි්ට එම තැනැතතා ඉදිරි�ත 

කරනනැයි ඉේලා හබයාස් නකෝපුස් ඉේ�මක 

අභියාචනාධිකරණය්ට ඉදිරි�ත කිරීම්ට 

ආේඩු ක්රම ව්්වස්ථාන්වන ප්රති�ාදන ්සල්සා 

තිනේ. ඇතැම අය ඒ අනු්වද ක්ටයුතු කර 

තිබණ. ඒ්වානේ විතතිකරු්වනනගේ නම �්වා 

්සඳහන විය. විද්ාතමක ්සාකෂි කිසි්වකද 

නනාමැති්ව නම්වැනි ්වාතා්වරණයක ය්ටනත 

එ්වක්ට නිනයෝ� න්සාලිසි්ටර නජනරාේ 

�.�.කුමාරසිරි ප්රමුඛ �ැමිණිේනේ නීතිඥ 

මේඩලය්ට ඇතිවූනේ �හසු තතත්වයක 

නනානේ. චනදදා්ස නානායකකාර මහාධිකරණ 

විනිසුරුතුමන ඉදිරිනේ නඩු්ව වි්ාග න්වමින 

තිබයදී අ�රාධ නඩු විධාන ්සංග්රහය්ට 

අනු්ව ඇතැම ස්ථාන නැරඹීම්ට යාමද 

සිදුනකරිණ. �ැමිණිේනේ නඩු්ව අ්ව්සන 

වීනමන �සු විතති්වාචක කැඳවීම සිදු 

නකරිණ. එහිදී විතතිකරු්වන්ට නිහඬ්ව 

සි�ම, ්සාකෂි �ඩු්ව්ට නැ� ්සාකෂි දීම, විතති 

�ඩුනේ සි්ට ප්රකා�යක කිරීම නහෝ න්වනත 

්සාකෂිකාරයන කැඳවීම ආදිය සිදුකළ 

හැකිය. විතතිකරු්වන කිසි්වකු ්සාකෂි �ඩු්ව්ට 

නැ� නැත. එනහත විතතිකරු්වන න්වනුන්වන 

්සාකෂිකරු්වන ඉදිරි�ත කිරීම්ට පිය්වර 

ගැනිණ. ඒ බහුතරය හමුදා නිලධාරීනය. 

ඔවුන න�න්වා දුනනන අදාළ කාලනේදී 

නචෝදනා ලත හමුදා ්සාමා�කයින දියතලානේ 

පුහුණු්වක සිටි බ්වයි. අදාළ ලිපි නේඛනද 

ඉදිරි�ත නකරිණ. නීතිනේදී එය ්සැලනකනනන 

අ�ස්ථානික්ා්වය (Principle of Alibi) 

යනුන්වනි. එනම ඉදිරි�ත ්වන කරුණු සිදු්වන 

අ්වස්ථානේ එය සිදු්වන ස්ථානනේ ්සැකකරු 

නනාසිටි බ්ව අධිකරණය්ට ඉදිරි�ත කිරීමයි. 

ඒ්වා ්සම�රණනයනම අ්ස� බ්ව න�නවීම්ට 

�ැමිණිේල්ට සිදුවිය. ජනාධි�ති නීතිඥ 

්සරත ජයමානන වි�්වා්ස කරනනන නමර්ට 

නීතිය න්වනස් කිරීම්ට නමම නඩු්වද ඉ්වහේ වූ 

බ්වයි. අ�රාධ නඩු විධාන ්සංග්රහය්ට 2005 

අංක 14 ්සංන�ෝධනය ඉදිරි�ත නකරිණ. 

ඉන කියැන්වනනන කිසිම විතතිකරු්වකු්ට 

අ�ස්ථානික්ා්වය එක්වර අධිකරණය්ට 

කියා�ෑම්ට නනාහැකි බ්වයි. එනස් �්ව්සනනන 

නම මූලික අ්වස්ථානේදී ඒ බ්ව න�ාලිසිය්ට 

ප්රකා� කර තිබය යුතුය. එහිදී සිදුනකනරන 

විමර�නනේදී අ�ස්ථානික්ා්වය තහවුරු 

කිරීම්ට අදාළ නේඛන ්සංන�ෝධනය කිරීමක්ට 

න�ර ලබාගැනීම්ට න�ාලිසිය්ට හැකියා්ව 

තිනේ. නනාඑනස්නම මනේස්ත්රාත අධිකරණනේ 

�ැ්වැතන්වන �රීක්ෂණනේදී නහෝ එය 

�ැ්වසීම්ට හැකිය. අඩුතරනම මහාධිකරණ 

නඩු්ව ආරම්නේදී නහෝ එය �්ව්සා තිබය 

යුතුය. 

නකනස් න්වතත නමම ්සංන�ෝධනය නගන 

ආනේ ඇ�ලිපිටිය සිසු අතුරුදනවීම්ට 

අදාළ නඩු වි්ාගය්ට  �සු්ව වු්වද රතනපුර 

මහාධිකරණය අ�ස්ථානික්ා්වය පිළිබඳ 

විතති්වාචකය ්සම�රණනයන බැහැර කනේය. 

හරස් ප්ර�න ඇසීනමදී විනිසුරු්වරයා්ට 

න�නීගිය ඇතැම ්සාධකද ඊ්ට නේතු ්වනන්ට 

ඇත. 

හරස් ප්ර�න විම්සන අ්වස්ථානේදී 

�ැමිණිේල න්වනුන්වන න�නී සිටි ජනාධි�ති 

නීතීඥ ්සරත ජයමානන්ට ්වැ්ටහුනේ එක 

්සාකෂිකරු්වකු නිරතුරු්වම විතතිනේ 

නීතීඥ්වරයා නද්ස බලන බ්වයි. ්සාකෂි 

දීම්ට න�ර ඔහු විතතිනේ නීතිඥ්වරයා 

හමුවී ඇතැයි යන ්සැකය ඔහු්ට මතුවිය. 

්සාකෂිකරු්වන සිය නීතීඥයා හමුවීම සුදුසු 

නැත. එය එම තැනැතතා විසින නදනු ලබන 

්සාකෂිනේ ස්්වා�න්ා්වය ගැන  ්සැක මතු 

කරයි. ඒ අනු්ව ්සාකෂිකරුනගේ ්සැක ්සහිත 

හැසිරීම විනිසුරුනගේ අ්වධානය්ට ලකකිරීම්ට 

ජනාධි�ති නීතිඥ ්සරත ජයමානන පිය්වර 

ගතනතය. හරස් ප්ර�න ඇසීනම අ්වස්ථානේ 

දීම නහනතම එය මතු කනේ එබැවිනි.

“මහතමො යුද හමුදායේ යන්ද වැඩ 
කරන්යන?”

“ඔේ.”

“යබායහාම යගෟරවාන්විත රැකිොවක් 
යන්ද?”

“ඔේ.”

“උ්සාවිෙට ්සාක්ෂි යදන්න එන්යන ගාේ�ර 
විදිෙට යන්ද?”

“ඔේ.”

“යහාඳ �දානමින් යන්ද එන්යන?”

“ඔේ.”

“එයහනං අඩු ගායන විතතියේ �තිඥ 
මහතතෙව හේබයවන්නත ඇති යන්ද?”

“හේබ වුණා. හේබ වුණා.”

්සාකෂිකරු ලබාදුන ්සාකෂිය ස්්වා�න 

නනා්වන බ්ව්ට ්සහ ්සාකෂි දීම ගැන ඔහු සිය 

නීතීඥ්වරයානගන උ�නදස් ලබා ඇති බ්ව 

විනිසුරු්වරයා්ට ්ව්ටහාගැනීම්ට එම පිළිතුර 

ප්රමාණ්වත විය.

විතතිනේ නීතීඥ්වරයා හමුවී ති�නමන 

න�නී යනනන ්සාකෂිනේ ස්්වා�න බ්ව ්සැක 

්සහිත බ්වයි. 

අ්ව්සානනේදී නඩු තීනදු්ව ප්රකා�ය්ට 

�තනකරිණ. විදුහේ�ති්වරයානගේ පුත්රයා ්සහ 

න්ස්වණ හමුදා කඳවුනර ප්රධානියා නිදහ්ස 

ලැබූහ. ඊ්ට ප්රධාන නේතු්ව ඔවුන්ට එනරහි්ව 

්සාධාරණ ්සැකනයන ඔේබ්ට තහවුරු කිරීම්ට 

්සාකෂි නනාති�මයි. විදුහේ�ති්වරයා ්සහ 

න්සසු සිරකරු්වන්ට ්ව්සර 10 බැගින සිර 

ද�්වම නියම නකරිණ.  

අතුරුදන වූ දරු්වන ප්රචේඩ �යා්වල්ට 

්සමබනධ බ්ව්ට රා්වයක �ැතිර ගියද �සු්ව 

නහළි වී ඇතනත ඔවුන එ්වැනි කිසි්වක්ට 

්සමබනධ නනාමැති බ්වයි. ඔවුන අහිං්සක 

�ා්සේ සිසුන �මණි. දඟකාර ්වය්ස්ට කරන 

උසුළු විසුළු්වක, � තැ�මක හැරුණුනකා්ට 

ඔවුහු ත්රස්ත්වාදීන, අනත්වාදීන නහෝ 

මිනීමරු්වන නනාවූහ. එනහත ර්ටක නීතිය බඳ 

්වැ� අස්ථා්වරත්වයක ්වරධනය ්වන කාලයක 

�ා්සේ සිසුන �්වා �විත අ්වදානම්ට ලක්වන 

බ්ව නමම සිදුවීනමන න�නී යයි. එනමනම 

බලය ඇතනතෝ සිය අ්වශ්යතා ඉටුකරගැනීනම 

අරමුණින අනීතික්ව නිලදරු්වන �ාවි�චි 

කරති. විදුහේ�ති �රයක දැරිය යුතනත 

සියලු දරු්වන්ට ්සමාන්ව �තෘ ගුණනයන 

්සැලකිය යුතු වූ අනයකු වු්වද නමහි කතා 

නායකයා එ්වැනනනකුද? තමානගේම දරු්වා 

හා ්සමාන ත්වත දරු්වනනගන ්සාහසික නල්ස 

�ළිගැනීම්ට තරම ඔහු්ට හෘද ්සාකෂියක 

නනාති�ද? නම සියලු අ�රාධකරු්වන සිතා 

සිටිනන්ට ඇතනත ්සදාකාලික්ව අ�රාධය 

්ව්සන කර තැ�ම්ට හැකියි කියාද? 1992 ඉරිදා 

පු්වත�තක �ළවූනේ අතුරුදන වූ දරු්වකුනගේ 

ම්වක ලියුනකමියා්ව ්වැළඳී මියගිය බ්වයි. 

නරෝගනයන �ඩා විඳීම්ට න�ර ඇය සිය දරු්වා 

නැති න්සාවින කඳුළු නබානන්ට ඇත. ත්වත 

මේ්වරුන, පිය්වරුන, ්සනහෝදර ්සනහෝදරියන 

අද්ටත සුසුමලනනන නැතැයි කි්ව හැකි 

කා්ටද? 1990 ආරම්නේ න්ස්වණ හමුදා 

කඳවුනරන නිකම යාම්ට න�ර දින ඇ�ලිපිටිය 

මධ්ය මහා විද්ාල පිටිනේ �ැ්වති ්සං�ත 

්සංදර�නයක්ට �ැමිණි න්සබළුන නහාඳින 

විනනෝද වී තිනේ. ඒ නමානහාත ්වනවි්ටද සිය 

අනාගතය ගැන අවිනි�චිත්ා්වනයන සිසුන 

න්ස්වණ කඳවුනර සිටියා විය හැකිය. ඔවුන්ට 

කුමක වීද? කඳවුර ්ව්සා දමා යනවි්ට දරු්වන 

නිදහස් කිරීම තමන්ට තරජනයක නේයැයි 

සිතා ඔවුන ්සාකෂි ්සැඟවූ්වාද? එය දනනන 

ඔවුනම �මණි. එය නකනල්ස අ්ව්සන වු්වද 

සුලු පිරි්සකනගේ අතතනනෝමතික �යාන්වන 

හානිවූනේ අ්වංක්ව ්සහ මානුෂික්ව රාජකාරි 

කිරීම්ට නලා්ව පුරා නම දරා ඇති � ලංකා 

හමුදානේ න�ෂඨත්වය්ටයි. එම �ලුදද යම 

තරමක්ට ්ව්සා දැමීම්ට නමම නඩු තීනදු්ව 

ඉ්වහේ වූ්වා්ට ්සැක නැත.

ර�නිකා ලිෙ�ලගේ

එකෙ පැතිර ගිෙ 
ආරංචිෙක �ල� 

විදුහේපතිවරො පාසලේ 
ෙමන් කල� පිසලතෝෙෙක 

සහ අත්ලෙෝමෙෙක 
ඇතිව ෙවයි. උසස 

ලපළ පන්තිවෙ සිසුන්ට 
සහ සිෙ පුත්රොලගේ 
ලපම පළහිෙව්වට 
සමෙන්ධ පන්තිල� 

සිසුන්ට විදුහේපතිවරො 
තේෙ�ෙද කර තිබිණ

අමලම ලම අෙ මට 
ඇණයි, �ලේ� තෙයි කැව්වා...
අලන් මාව ල�රෙන්�

ෙසවණ කඳ�ර පැව� �ථානය

��යක�ද ස�හ ��වෙ� කැ�� අතර�ර
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• රුවන් එස.ලස�විරත්�

ඒ 

ඇනමරිකා එක්සත ජන�දනේ 

නිනේයෝරක නගරය. එදා කානගේත 

ඇස් නයාමුන්වලා තිබුනේ නගරනේ 

ඇවිදිමින හි්ටපු හැඩකාර තරුණියක 

න්වත්ට. ඈ ගැන නලාකු්ව්ටම උනනදු වුනේ 

පිරිමි උදවිය කිේන්වාත හරි. ඒ උනනදු්ව 

නකා�චරකද කිේන්වාත ්සමහරු යනන 

ආපු ගමන �්වා අමතක කරලයි ඇනගේ දිහා 

බලානගන හිටිනේ. ඒ අතනර ඇනගේ න�නුම්ට 

්වහ්වැටිලා ඇය දිව්ංගනා්වක කියපු අයත 

නනාහිටියාම නනන්වයි.

ඔනහාම ටික දුරක ඇවිදන ගියපු 

තරුණිය එක්වරම තමනනගේ ගමන 

මේනලන වි�ාල පි�නරක ඇදලා ගතතා. 

ඊ්ට�ස්නස් ඇය තමනනගේ ගමන බමන 

ගිනේ ඒ වි�ාල පි�ර්ව සුරතනලක නල්ස 

ලණු්වකින ගැ්ටගහනගන. නිනේයෝරක 

නගරනේ වීදියක වීදියක ගානන පි�නරක 

එකක යන නම හැඩකාරිය කවුද කියන 

එක කා්ටත ප්ර�නයක වුණා. �ස්නස් තමයි 

කවුරු කවුරුත දැනගතනත ඇය ‘න්සාරී්ටා’ 

(Zorita) නම වූ නිරු්වත නරතන ශිේපිනියක 

බ්ව.

න්සාරී්ටා උ�ත ලැබුනේ ඇනමරිකා 

එක්සත ජන�දනේ ඔහිනයෝ ප්රානතනේ 

යනගේස් ්ටවුන්වල. ඒ 1915 අනගෝස්තු 30 

්වැනිදා. ඇනගේ මුේ නම ‘කැ�න නබායිඩේ. 

ම්ව විසින ඇය්ව අතහැර දැමූ නි්සා අනාථ 

නි්වා්සයකයි ඇනගේ බළිඳු විය නගවුනේ. 

�සු්ව කැ�න්ව න්වනත නදමේපියන යු්වලක 

විසින දරුකම්ට හදාගත බ්ව ්සඳහන. 

කුඩා කාලනේ �්ටනම ��නයන පිරිපුන 

ඇය නරථනය්ට දක්ෂ තරුණියක වුණා. 

ඒ නි්සා ද්ව්සක ඇනගේ මිතුනරක ඇය්ට 

අ�රු නයෝජනා්වක කළා. ඒ රා� ්සමාජ 

�ාලා්වක නිරු්වත නරථන ශිේපිනියක නල්ස 

නරථනනේ නයනදනන.

ඒ න්වනනකා්ට කැ�න්ට ්වැඩි ්වය්සක 

නෑ. ඇනගේ ්වය්ස අවුරුදු 17ක. දිනක 

ඇය අදාළ ්සමාජ �ාලානේ නරථනනේ 

නයනදදදි හරි අ�රු මිතුනරක මුණගැහුනා. 

ඔහු ්සර�යන ඇති කරනනනක. ඇනගේ 

නරථනය ගැන ඇතිවුණු කැමැතත නි්සා 

කැ�න්ට වි�ාල පි�රන නදනදනනක තෑගි 

කරනන ඔහු ක්ටයුතු කළා. ්සාමා�නයන 

තරුණියන, ්සර�යින පිළිකුේ කරත කැ�න 

එනහම කනේ නෑ. ඇය ඔවුන නදනදනා්ව 

අරනගන හුරතනේ්ට හදාගතතා. ඒ විතරක 

නනන්වයි ‘ඔස්කා’ (Oscar) ්සහ ‘එේ්වා’ 

(Elva) කියලා නම නදකකුත දැමමා. එතැන 

�්ටන ඇය ්සමාජ �ාලානේ නරථනනේ 

නයදුනන නම අමුතතන නදනදනත එකක. 

කැ�න තමනනගේ නම ‘න්සාරී්ටා’ නලසින 

න්වනස් කරගතනතත ඔය අතරමයි.

1935 ්ව්සර කියනනන ඇනගේ නරථනය 

ගැන ර්ටම කතා කරනන �්ටනගතත 

කාලයක. එතනකා්ට ඇනගේ ්වය්ස අවුරුදු 

20යි. ඒ කාලනේ තමයි න්සාරී්ටනගේ නරථනය 

කනේ. ඇය 

අලුත සුරතලා 

්සමඟින අලුත 

පුරුදදකුත 

�්ටනගතතා. 

ඒ ්සෑම දිනකම 

උදෑ්සන්ට 

නිනේයෝරක 

නගරනේ වීදියක 

වීදියක පුරා 

ඇවිදපු එක.

්සර�යින නි්සාම ජනප්රිය වූ න්සාරී්ටා 

1954 ්ව්සර න්වනනකා්ට නරථනනයන 

්සදහ්ටම ්සමුගතතා. �සු්ව 1959 ්ව්සනරදී 

ඇය ‘න්සාරී්ටා’ නමින �තයක එළිදැකවීම්ට 

ක්ටයුතු කළා. ඒ අතර්වාරනේ චිත්ර�්ට 

කිහි�යක්ටත ඇය දායක වුණා. ඒ 

්වනවි්ටත ඇය නරථනනයන නබානහෝ මුදේ 

හමබකරනගන තිබූ අතර ්සමාජ �ාලා 

කිහි�යකම හිමිකාරිනියක බ්ව්ටත �ත්ව 

සිටියා.නම අතර ඇය විසින �රසියානු 

බළලුන නබෝ කිරීනම මධ්යස්ථානයක 

�්වත්වානගන ගිය බ්වත ්සඳහන.

මිලමුදේ ්සැ� ්සම�ත අතින අඩු්වක 

නනාවුණද න�ෟදගලික �විතය �ැතනතන 

නම ඇනගේ කතා්ව සුනදර එකක වුනේ නෑ. 

ඒ නි්සාම ඇනගේ �විතය්ට දිකක්සාද තුනක 

හිමිවුණා. ඒ අතර්වාරනේ ඇය ්සමලිංගික 

්සබඳතා කී�යකද �්වත්වා නගන නගාස් තිබූ 

අතර ඇය්ට න�ම්වතියන කිහි�නදනනක 

සිටි බ්ව ප්රසිදධ රහ්සක. නකනස් නහෝ 

අවුරුදු 86ක ආයු ්වැළ� න්සාරී්ටා නහ්වත 

නම ්සර� ගැහැනිය 2001 නනා්වැමබර 12 

්වැනිදා නමනලාවින ්සමුගතතා. මියයන වි්ට 

ඇය නලෝක ඉතිහා්සනේ ඉතාමත ප්රක්ට 

නමනම අතිදක්ෂ නරතන ශිේපිනියක 

නල්ස නම තබා තිබුණත න්සාරී්ටා කී 

්සැනින අද්ටත නබානහෝනදනනක ඇය්ව 

හඳුන්වනනන හුරතලය්ට ්සර�යින ඇතිකළ 

සු�පිනිය නලසින.

කැ�න් ලොයි� කිෙ� �ම තරමක නුහුරු වුණත් ලසාරීටා කිෙ� �ම �ම අපිට නුපුරුදු �ෑ. ලමාකද ‘ලසාරීටා’ (Zorita) කිෙන්ලන් ඇලමරිකාලව් හිටපු 
ලෙෝකප්රකට ලමන්ම අතිදක්ෂ �ේථ� �ේපිනිෙක. හැෙැයි ඇලගේ ප්රසිේ�ෙට ෙෙපෑලව් �ේථ�ෙම විතරක ල�ලවයි. ඒකට ඇලගේ සුරත�න් ලදලද�ාත් 
ෙෙපෑවා. සාමා�ලෙන් සුරත�න් කිෙො අපි ඇති කරන්ලන් ෙේලෙෝ, �ලසෝ, හාලවෝ වුණාට ඇෙ ඇතිකල� පි�රන් ලදලදල�ක. ඒ නිසාම ලොඩාක අෙ 
ලසාරීටව හැඳින්වුලව් සේප සු�පිනිෙ කිෙො. ඉතින් පි�ලරාත් එකක මිතුරුලවො අ�තු �ැ�ම �ටපු ලසාරීටාලගේ කතාවයි ලම කිෙන්� ෙන්ලන්...

පි�රන්ට තහ�මද 
ෙැහැනුන්ට ක�රන්�?

ලඩාෙේ 1500ක 
ඇපෙක 
මත ඇෙව 
�දාහැරිෙත් 
�ැවතත් ඇෙට 
ඇලගේ සේප 
මිතුරන් ලදලද�ා 
�ම හිමිවුලේ 
�ෑ. ඒ සාංකාව 
නිසයි ඇෙ 
ෙළිත් පි�ලරකව 
හදාවඩාෙන්�ට 
තීරණෙ කල�.

දකින ප්රක්ට ්සමාජ 

�ාලා හිමිකරුන්වක 

ඇය්ට ‘Burlesque’ 

නම නරථන ක්රමයක ගැන �ැහැදිලි කනේ. 

Burlesque කියනනන නිරු්වත රංගනයක්ට 

එහා ගිය කලාතමක නමනම නා�මය 

ස්්ව��නේ ඉනගනීම්ට ඉතාමතම අ�හසු 

නරථන ක්රමයක. නමුත උ�තින නගනාපු 

හැකියා්ව උඩ ඇය ඒ නරථන ක්රමය නකටි 

කාලයක තුළ ඉනගනගතතා. එතැන �්ටන 

කවුරුත ඇය්ව හඳුන්වනනන න්සාරී්ටා නම 

Burlesque නරතන ශිේපිනිය විදිය්ට.

නමාන නරථන ක්රමය ප්රගුණ කළත 

ඇය තමනනගේ පි�රන නදනදනා නම 

අමතක කනේ නෑ. ඇය එකී නරථනයන 

සියේලකම �ානේ ඉදිරි�ත කනේ ඔවුන 

්සමඟින. ඒත 1941 අනගෝස්තු 15 ්වැනිදා 

න්සාරී්ට්ට අතඅඩංගු්ව්ට �තන්වනන 

සිදධවුණා. ඒ ්සත්ව ්සංවිධාන විසින 

ඇය්ට එනරහි්ව ්සත්ව හිං්සා �නත ය්ටනත 

�ැ්ව� නඩු්වක නේතුන්වන. අතඅඩංගු්ව්ට 

�තන්වන නමානහානත �්වා ඇය පි�රන 

නදනදනා ්සමඟ ්සමාජ �ාලා්වක නරථනනේ 

නයනදමින තමයි ඉඳලා තිනයනනන. නකනස් 

නහෝ ්සත්ව හිං්සා �නත ය්ටනත අ්ව්සානනේ 

ඇය්ට හය ම්සක සිර ද�්වමක්ට ය්ටත 

න්වනනත සිදධවුණා. හය ම්සකින �සු 

නඩාලර 1500ක ඇ�යක මත ඇය්ව 

මුදාහැරියත නැ්වතත ඇය්ට ඇනගේ ්සර� 

මිතුරන නදනදනා නම හිමිවුනේ නෑ. ඊ්ට 

නේතු්ව වුනේ අධිකරණය විසින ්සර�යන 

නදනදනා්ව රාජ්සනතක කිරීම. නමුත 

ඇය්ට ්සර�යින නනාමැති්ව �්වතන්වනන 

බැරිවුණා. ඒ ්සාංකා්ව නි්සයි ඇය යළිත 

පි�නරක්ව හදා්වඩාගනන්ට තීරණය 
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මහා්චාේෙ අත්ත�ාෙක එම ල�රත් කිෙයි

• ලිහිණි ම�ෂිකා

ෙෑනු දරුන්වක කනන කරාබු 

නදකක්ට ්වැඩිය දැමමා කියලා 

නහෝ පිරිමි දරුන්වක කරාබු්වක 

දාගතතා කියලා ඒක්ට කතා කියන්වනම මම 

දකිනනන ඒ අය තම තමනනගේ �විත විඳීම්ට 

්වඩා විඳ්වපු අය විදිය්ටයි.

ඕක්ට මම නහාඳ කතා්වක කියනනම. 

නම මහනු්වර �ළානතම මම දනන කියන 

�වුලක නබානහාම හැඩකාර දඟකාර දුන්වක 

හිටියා. ඇනගේ නදමේපිනයෝ නදනනා දක්ෂ 

නීතීඥ්වරු නද�ළක. ඒ න්වනනකා්ට නම 

කියන දු්වත මෘදුකාංග ඉං�නනරු්වරියක 

න්වනන ඉනගනගනන ගමන හිටිනේ. 

නදමේපිනයෝ නීතීඥ්වරු වුණා්ට ඒ උදවිය 

නම දු්ව්ව හිර කරලා හැදුනේ නෑ. මම දනන 

තරම්ට ඇය්ට කැමති විදිය්ට අඳිනන 

�ළඳිනන ගමන බමන යනන නිදහ්ස දීලා 

තිබුණා. ඒ නි්සාමද මනදා නම දැරිවිත ගනම 

අනිත නකේලනන්ට ්වඩා කැපිලා නප්නන 

ඇනදා �ැළැනදා. ලස්්සන ඇඳුමක ඇනනදාත 

ඒනක �ාටින අනි්වාරයනයනම අරුංගේ 

නදකකුත දාන්වාමයි. ඒ දැරිවිත ඔය කියන 

විදිය්ටම කන නදනක උඩ ඉඳන �හළ්ටම 

විදලා අරුංගේ දාලා හිටියා.

මනගේ මතනක හැටිය්ටනම නහයත 

විදලා තිබුණා. ඒත එක ද්ව්සක ම්ට නම දු්ව්ව 

කඩුගනනාන්වදි මුණගැහිලා කතා කරදදි ඔය 

කියපු අරුංගේ එකක්වත කන නදනක්වත 

නහනය්වත නප්නන තිබුනේ නෑ. �ස්නස් මම 

ඒ ගැන අහදදි ඒ දැරිවි කිේ්වා “අනන ්සර 

�ානර යනනකා්ට ගනම නකාලු කුරුට්න්ටෝ 

අහන්වා නංගි දැන හිේ කීයක විදලද? 

කියලා.” නකාේනලා නම ත්ව නකාලුකම්ටයි 

කියලා හිතමුනකෝ. ඒත අර අහල �හළ 

්වැඩිහිටි ගෑනු උදවියත නම දැරිවි යන 

එනනකා්ට “අනන අර ්සකකර්වට්්ටම 

එන්ව”යි කියන්වා ඒ දැරිවිනගේ 

කන්ටමත ඇහිලා තිනයන්වලු. ඔය 

කතා්ව ඇහු්ව්ට �ස්නස් මම ඒ 

දු්ව්ට කිේ්වා ආ�හු ්සැරයක අර 

ගල්වපු අරුංගේ ටික දාගනනය 

කියලා. ඒ දු්වත ඒක ඒ විදිය්ටම 

කරලා තිබුණා. නමාකද අපි කිසිම නකනනක 

කානග්වත ක්ට කැඩි�ච කතා්වල්ටයි �ද 

�ලි�චි්වල්ටයි බනේ �්වතන්වනන අ්වශ්ය නෑ. 

අනික ්සාමා�නයන දාන අරුංගේ නදක්ට 

්වැඩිනයන ත්ව එකක නදකක ්වැඩි වුණාය 

කියලා ගෑනු දරුන්වක්වත, කානතා්වක්වත 

්සකකර්වට්්ටමක න්වනනන නෑ.

ඊළඟ්ට ඔය ්වනගේම සිදධියක්ට ද්ව්සකදා 

මනගේ නද්වැනි පුත්රයා්ටත මූණනදනන 

සිදධවුණා.

මනගේ පුතානගේ �දිංචිය ජ�ානන. ද්ව්සක 

එයා මා්ව බලනන ලංකා්ව්ට ආ්වයින 

�ස්නස් අපි නදනනම මනගේ රාජකාරි 

්වැඩක්ට නමානරාගල යනන පි්ටත වුණා. 

ඒ යන අතරමගදි න�ාලිසිනේ මහතතරු 

කී�නදනනක අනප් ්වාහනන නැ්වැතතු්වා. 

�ස්නස් ඉතින “අනන නම අනප් අතතනායක 

මහතතයනන” කියලා ඒ අය මාත එකක 

ඉතාමත කුළු�ග්ව කතා කළා. ඒත මනගේ 

පුත්රයා දිහා බැලුනේ හරි අමුතු විදිය්ට. 

එනහම බලලා ඒ අය මනගනුත ඇහු්වා “්සර 

ඇතත්ටම නම ්සරනගම පුතාද?” කියලා. 

ම්ටත එක�ාර්ටම ඒ ගැන හිතාගනන බැරු්ව 

මම ඇහු්වා “ඔේ රාළහාමි පුතා තමයි. 

නමාකකද ප්ර�නන?” කියලා. බැලිනනම නම 

උනදැලා ටික එනහම අහලා තිනයනනන 

මනගේ පුත්රයා කන්ට දාලා තිබුණ කරාබු නදක 

දැකලා.

ඊ්ට�ස්නස් නම උනදැලා ටික මා්ව 

න�නනලා පුත්රයානගන අහපි “ඇයි පුතා 

ඔයා ඔනහාම කන්ට කරාබු දාලා නම ්වනගේ 

නහාඳ අප්��චි නකනනකුනගේ නමබු්ව නැති 

කරනනන?” කියලා. ඒ අහපු 

ගමන මනගේ එකාත කියපි 

“මං කරාබු්වක දැමනම 

මනගේ කන්ට මි්සක 

අප්��චිනග 

කන්ට නනන්වයිනන” කියලා. මම නකායිම 

න්වලා්වකදි්වත මනගේ දරුන්වක ්වැරදි නම 

ඒක්ට සුදුහුණු ගාපු අප්��චි නකනනක 

නනන්වයි. ඒත ඒ න්වලාන්ව ඒ දරු්වා නි්වැරදි 

නි්සා මමත නිහඬ්ව උනනා. නමාකද කතා්ව 

ඇතතනන. ඌ කරාබු්වක දානගන හිටිනේ 

ඌනගේ කන්ට මි්සක මනගේ කන්ට නනන්වයිනන. 

අනික ඒකා කරාබු්වක දැමම �ලිය්ට මනගේ 

නමබු්ව නැතින්වනනන නකානහාමද? අනන 

ඒකයි මම නම කතානේ මුලදිත �ැහැදිලි 

කනේ අද කානේ ඉනන නගාඩක උදවිය 

මිනිස්සුන්ව මනිනනන ඒ අයනගේ පි්ට 

න�නුනමන මි්සක අ�නතරනයන නනන්වයි. 

්සමහරක වි්ට බාහිරින ළමා්සාරි, ්සාරි, ඔ්සරි 

�්ටල්වනගන ඉනන ගෑනු උදවිය්ට ්වඩා සුදු 

�ා්ට ජාතික ඇඳුම ඇඳනගන ඉනන පිරිමින්ට 

්වඩා නම ්වනගේ නකාේනලා නකේනලෝ සියදහස් 

ගුණයකින උගත ්වැදගත න්වනන පුළු්වන. 

අනික මම අර මුලින කියපු කතානේ ඉනන 

දු්වත නහාඳ �වුේ �සුබමක, උගතකමක 

තිනයන දුන්වක. ඒත ඒ දරු්වා කනන ්වැඩිපුර 

හිේ ටිකක විදලා කරාබු නදක තුනක දාගතතු 

�ලිය්ට ගනම ගෑනු ටිකයි නකාලු කුරුට්න්ටෝ 

ටිකයි ඒ දරු්ව්ව ්සකකර්වට්්ටමක කියලා 

නේබලයක ගහලා. ඊළඟ්ට මනගේ පුත්රයත 

මම හදලා තිනයනනන ඉතාම නහාඳ විදිය්ට. 

ඒත උන තරුණනයෝ නි්සා නවීන �නනනේ 

විලාසිතා කරන්වා. අනික මනගේ නකාේලා 

ඌනගේ මුළු �විත කානලම අතතනායක එම.

නේරතනගේ නමබු්ව රැනකන විදිය්ට අඳිනන 

ඕනය කියලා නියනමකුත නෑනන. 

ඉතින ම්ට කියනන තිනයනනන ගෑනු 

දරුන්වක නහෝ කානතා්වක නදතුන තැනකින 

කන විදලා කරාබු දාපු �ලිය්ට, ්වැඩිපුර ටිකක 

නමෝස්තර කරපු �ළිය්ට ඒ අය විලි්සංගයක 

නැති අය න්වනනන නෑ. නකාේනලක 

අරුනමෝ්සම කළ �මණින ඌ මදාවිනයක, 

්සේලාලනයක න්වනනනත නෑ. ඒ නි්සා නම 

තරුණ දරු්වන දිහා පිටින බලලා නේබේ 

අල්වන එක කරුණාකරලා න්වත්වනන. 

්සමහර න්වලා්ව්ට අපි මුට්්ට කරගහන එකා, 

�විේකාරයා කියලා �හත්ට දාන මිනිස්සු 

තමයි �ාරක නතා්ටක උදේ්වක අ්වශ්ය 

වුණු න්වලා්වක මුලිනම උදේ්ව්ට එනනන. 

ඒ ්වනගේම තමයි සිේ ගතතු තානල්ට ඉනන 

්සමහර නනෝනලා්ට ්වඩා ඔය ්සකකර්වට්්ටම 

්වනගේ නප්න දු්වලා තමයි �ානරදි මනුස්්සනයක 

අත�ානනකා්ට රුපියලක හරි නදනනන. ඒ 

නි්සා නම නලෝනක සියය්ට සියයක නහාඳ නහෝ 

නරක මිනිස්සු නැති බ්ව දැනනගන �්වත 

න්වමු. 

කන් ලදකට කරා� දා� අෙ ඇරුණම ඇසවෙට, ඇහිෙැමට, �හෙට, දිවට, �ා�ෙට විතරක 
ල�ලවයි තමන්ලගේ රහස ප්රලේශ ආ�තවත් හිේ කරො කරා� දාලෙ� ඉන්� අෙ අද කාලේ 
එමටයි.
සමහර ෙටහිර රටවේවෙ �ම ලම විොසිතාවට දීො තිලෙන්ලන් ලව�මම අේථකථ�ෙක. ඒ 
අෙ කිෙ� විදිෙට ඔලහාම ශරීරල� තැන් කිහිපෙකටම කරා� දාන්ලන් අ�තු විදිල� ලිංගික 
උවම�ාවේ ඇති අෙ සහ ලිංගික ලෙෙ��තාවෙන් තිලෙ� උදවිෙ�. සමහරකවිට අලේ රලට් 
ඇත්ලතාත් ලමක දිහා ටිකක වප�හින් ෙෙන්ල� ඒ නිසා ලවන්ට ෙැරි �ෑ. 
ලකල�කුලගේ කලන් කරා� ලදකකට වැඩිලෙන් ති�ලණාත් අදටත් සමහරු ඒ අෙව �ා�ාප්රකාර 
විදිෙට ලේෙේ කර�වා. ලකේලෙක �ම ඒකි විලිසංෙෙක �ැති අමමේඩිලෙක, ලකාේලෙක �ම 
ඌ මදාවිලෙක. තමන්ලෙ මට්ටම තමමැට්ටම කිෙො ඕවා දිහා ම�සථව ෙෙ� අෙත් �ැතුවම 
ල�ලවයි. ලකාලහාම ��ත් ලම ලේවේ විලව්්ච�ෙ කළ යුතු ලේවේද? ලමවාද අලේ තරුණ 
පරමපරාලව් තිලෙ� සැෙෑ ප්රේ�? 
ඔෙ ෙැ� කතාකරේදී මහා්චාේෙ අත්ත�ාෙක එම.ල�රත් මහතා කිව්ලව් ලමන්� ලම වලගේ 
කතාවක. 

�ංගි දැන් 
හිේ කීෙද කිෙො 
පාලර ෙ�ලකාට 

ලකාේලෙෝ 
අහ�වා

ලම තරුණ දරුවන් දිහා පිටින් 
ෙෙො ලේෙේ අෙව� එක 
කරුණාකරො �වත්වන්�. 
සමහර ලවොවට අපි �ට්ට 
කරෙහ� එකා, �විේකාරො 
කිෙො පහතට දා� මිනිසසු 
තමයි පාරක ලතාටක උදව්වක 
අව� වුණු ලවොවක �ලින්ම 
උදව්වට එන්ලන්. ඒ වලගේම 
තමයි සිේ ෙත්තු තාලෙට ඉන්� 
සමහර ල�ෝ�ොට වඩා ඔෙ 
සකකරවට්ටම වලගේ ලේ� දුවො 
තමයි පාලරදි මනුසසලෙක 
අතපා�ලකාට රුපිෙෙක හරි 
ලදන්ලන්
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“දැන මනගේ ්වය්ස අවුරුදු 25ක. 

අවුරුදු 20දී විතර තමයි මං �ම 

එකක්ට යනන �්ටනගතනත. 

ඒ ටිකක මහතන්වලා ්වනගේ දැනුණු හිනදා. 

ඒ ගියාම දැකකා ්සමහර අය කාය්වරධන 

�ඩා්ව න්වනුන්වන මහනසි න්වන හැටි. 

එයාලා දැකකම ම්ටත කාය්වරධන �ඩා්ව 

ගැන නලාකු ආ්සා්වක ආ්වා. �ස්නස් මං ඒ 

ගැන ටිකක නහායලා බැලු්වා. එතැනදි ඒ 

�ඩාන්වන නලාකු ගමනක යනන පුළු්වන 

කියලා මං දැකකා. එනහම තමයි මං 

�ඩා්ව්ට නයාමුවුනේ.”

්වැනඩේ්ට අතගැසුනේ අහමනබන වු්වද 

්ව්සර �හක ්වැනි නකටි කලක තුළ ඇය 

ලබාගත ජයග්රහණය සුළු�ටු නැත. 

“මං කය� මුලින්ම ඉලක්කෙක් හදාගතත 
එක. ඊටපස්යස් මං මාව විශවා්ස කළා. ඒ 
විශවා්සෙත එක්ක කැප�යමන් කාෙවරධන 
�ාොේ කරන්න පටන්ගතතා. කාලෙක් 
එයහම කරදදි තමයි මට හරෂ � �රිස් ්සර 
මුණගැහුයේ. ඔහු මට කාෙවරධන �ඩාව 
යවනුයවන් ඇඟ හදාගන්න හැටි කිෙලා 
දුන්නා. ඔෙ අතයර තමයි මං ‘FIF World 
Wide Classic Pro – 2023’ කාෙවරධන 
තරඟාවලිෙට අෙැදුේ කය�. එහිදී මට 
පුළුවන් වුණා තරඟකරුවන් 12ක් අතරින් 
‘Ms.Sports Model’ අංශයේ �රතාවෙ 
දිනාගන්න.”

හෂිනි්ට නමම ජයග්රහණය සුවින�� 

න්වනන්ට ත්වත නේතු්වක තිනේ. ඒ 

‘FIF World Wide Classic Pro – 2023’ 

කාය්වරධන තරඟා්වලිය ඇය කාය්වරධන 

�ඩිකා්වක නල්ස තරඟ කළ මුේම 

තරඟා්වලිය වීමයි. ්සහ්ා� වුණු මුේම 

තරඟනයන නලෝක මට්්ටනම �රතා්වයක 

දිනාගැනීම්ට හැකිවීම ගැන ඇය්ට ඇතනත 

්වචන්වල්ට න�රලිය නනාහැකි ්සතු්ටකි. 

ඒ ්සතු්ට මැදනදනම තරඟය ්සඳහා 

සිංගප්�රු්ව බලා පි්ටත න්වදදී මුහුණ 

�ානන්ට සිදුවුණු අකරතැේබයක ගැනද 

ඇය සිහි�ත කළාය.  

“මං දැන්ට �දිංචි න්වලා ඉනනන 

ඩුබායි්වල. ඒ ඉනන තැන ඉඳන ඩුබායි 

එයාරන�ෝට් එක්ට තිනයනනන න�ාඩි 

දුරක. �ැය බානගන ්වනගේ යනන පුළු්වන. 

ඉතින එදා තරඟය්ට සිංගප්�රු යනන 

මං එයාරන�ෝට් එක්ට එනන ආනේ 

්ටැකසියකින. ඒ න්වලානේ ්ටැකසි ඩ්රයි්වර 

කිේ්වා එයාරන�ෝට් එක්ට යනන එයා දනන 

ළඟ �ාරක තිනයන්වා කියලා. මමත හා 

කිේ්වා. නකානහාමහරි එයා්ට �ාර ්වැරදුණා. 

ඉතින ම්ට ප්නේන එක මගඇරුණා. ඒ 

න්වලාන්වනම මම නහාඳ්ටම කඩා ්වැටුණා. 

�ස්නස් එයාරන�ෝට් එක ළඟ්ට න්වලා 

නහාඳ්ටම ඇ�්වා. ම්ට ආ�හු නගදර යනන 

හිත දුනනනම නෑ. �ස්නස් �ැය �හක 

එයාරන�ෝට් එනක ඉඳලා ඊළඟ ප්නේන 

එනක තමයි තරඟය්ට ගිනේ. ඒ සිදුවීම නම 

ක්වදා්වත අමතක න්වනනන නෑ.”

ගේ�ර දුටු �මණින ගලන ග ඟක 

න්වතිනනන නැත. හෂිනි ද එ්වැනි 

සුබ්වාදී දැකමක ඇති තරුණියකැයි කීම 

අති�නයෝකතියක නනානේ. 

“මං ඩුබායි්වල ගණකාධිකාරී්වරියක 

විදිය්ට ්වැඩ කරන්වා. ඒ අතනර තමයි 

කාය්වරධන �ඩා්වත කරනනන. ඉතින 

නනාදනන ර්ටක මං හැමනදම කරගතනත 

තනිනයන. ්සමහර ද්වස්්වල්ට �ැය න්වයක 

එකදිග්ට ්වැඩ කරලා නගදර ඇවිත �ැය 

ගාණක පුහුණුවීම කරන්වා. මග අරිනනනම 

නෑ. ලස්්සන න්වනන ඇඟ හදන එකයි 

�ඩා්වක න්වනුන්වන ඇඟ හදන එකයි 

කියනනන නදකක. �ඩා්වක න්වනුන්වන ඇඟ 

හදදදි නලාකු කැ�කිරීමක කරනන ඕන. 

තරඟයක ළංන්වදදි පුහුණුකරු න�ෝ�දායි 

ආහාර ්වට්න්ටෝරු්වක ලියලා එ්වන්වා. 

ඒ්වා ගනන නලාකු වියදමක යන්වා. ඉතින 

අනුග්රාහකනයක්වත නැති නි්සා රැකියා්ව 

කරලා හමබකරන ්වැටුන�න තමයි 

හැමනදම කරනනන.”

නම අතර කාය්වරධන �ඩිකා්වක 

න්වනන්ට මුලපුරන අ්වධිනේ සි්ට නම දක්වා 

හෂිනි්ට �ැමිණි අභිනයෝග ගැනද කියනන්ට 

ඇය අමතක නනාකළාය.

“මුල කායල නේ කවුරුත මාව ගණන් 
ගතයත නෑ. යමාකද මං එ�චර උ්ස මහත 
යකයනකුත යනයවයියන්. යේ �ඩාවට 
එනයකාට වුණත යගාඩාක් අෙ කිේයේ ගෑනු 
ළමයෙක්ට යේ වයේ �ඩාවක් ගැළයපන්යන් 
නෑ කිෙලා. ඒත යේ ජෙග්රහණයෙන් 
පස්යස් හැයමෝම මයේ ගැන කතා කරන්න 
පටන්ගතතා. ඒක මට යලාකු ්සතුටක්.”

නමාරටුනේ උ�න හෂිනි �ා්සේ 

කිහි�යක අධ්යා�නය ලබා තිබුණද උ්සස් 

න�ළ හදාරා ඇතනත බමබලපිටිය �ානත 

රුසිොලව් ඉපදුණු ‘�තාලිො (Nataliya Kuznetsova) කාෙවේධ� �ඩාවට පැමිලණ� විට ෙන්තම වෙස අවුරුදු 14 පිරුණා 
පමණි. හිලත් උපන් ආසාවට එවැනි ත්රාසෙ�ක �ඩාවකට ලො�වුණත් ඒ ෙැ� පවුලේ උදවිෙලගේ�ම වැඩි කැමැත්තක ති�ලේ �ැත. 
ඇරත් ඇලගේ ළාොෙ වෙස නිසා කාෙවේධ� �ඩිකාවක ලෙසින් කවුරුත් ඇෙව ෙණන් ෙත්ලත්ද �ැත. එවැනි ල�ාසෙකා හැරීම 
ලකාලතක ති�ණත් ඇෙ තමා පිළිෙඳ තැ� විේවාසෙ බිඳක ලහෝ අඩුකර ෙත්ලත් �ැත. කාෙෙ ලෙවී ගිල�ෙ. කාෙෙට ඉඩ දී තම 
දක්ෂතා ඔපමට්ටම කරෙත් ඇෙ ලෙෝක මට්ටලම ෙෙග්රහණ �සකම ෙො ෙත්තාෙ. දැන් 32 හැවිරිදි �තාලිොව කවුරුත් හඳුන්වන්ලන් 
රුසිොලව් ‘ඇමසන් ලෙෝ�ෙ’ ෙනුලවනි. 

�තාලිො පිළිෙඳව සිහිපත් කල� තමා පිළිෙඳ විේවාස කරමින් ඒ සා දීේඝ ෙම�ක පැමිණි අලේ කතා �ායිකාව හෂිනි ෙමලගේ 
ෙැ� කිෙන්�ටෙ. පසුගිෙ ලපෙරවාරි 18 වැනිදා සිංෙේ�රුලව් පැවති එ�.අයි.එ�. කාෙවේධ� තරඟාවලි ඉතිහාසල� පළ�වරට � 
ෙංකාවට ෙෙග්රහණෙක ලෙල�න්�ට ඇෙ සමත්විෙ. ඒ ොත්යන්තර ශාරීරික ලෙෝ�තා සමලමෙ�ෙ විසින් සංවිධා�ෙ කළ FIF World 
Wide Classic Pro – 2023’ කාෙවේධ� තරඟාවලිල�දී ‘Ms.Sports Model’ අංශල� �රතාවෙ දි�ාෙනිමිනි. එනිසාම ලමවර 
‘ධර�’ කවරෙ දරා සිටින්�ට අප කාෙවේධ� �ඩිකා හෂිනි ෙමලගේට ආරාධ�ා කලළ�.

දි�න්� කලින් 
මට ලහාඳටම 
අඬන්�ත් වුණා  

FIF World Wide 
Classic Pro–2023’  හි
‘Ms.Sports Model’ 
�රතාවෙ දි� 
හෂිනිඅඬන්�ත් වුණා  
‘Ms.Sports Model’ 
�රතාවෙ දි� 
හෂිනි
�රතාවෙ දි� 
හෂිනි
�රතාවෙ දි� 

�ාවුලු බාලිකා විද්ාලනයනි. �ා්සේ කාලය 

තුළ කිසිඳු �ඩා්වක නියැ� නනාමැති ඇය 

පුංචි ්සනධිනේ �්ටන සිහින ම්වා ඇතනත 

ධ්වද්්වරියක න්වනන්ටය. නමුත �සු්ව 

්වාණිජ අං�නයන උ්සස් න�ළ වි්ාගය්ට 

මුහුණ දී නකටි කලක නමර්ට බැංකු 

කනෂත්රනේ ද නස්්වය කර තිනේ. �සු්ව ඇය 

ඩුබායි බලා නගාස් ඇතනතද රැකියානේම 

ඉදිරිය ගැන සිතමිනි. හෂිනි �්ව්සනනන දුරු 

ර්ටක න්වන්සන ඇනගේ ්වෘතතීය �විතනේ 

නනාමැති ්සැහැේලු්ව කාය්වරධන 

�ඩා්ව තුළින ඇය්ට නනාමද්ව 

හිමින්වන බ්වයි.

“කාෙවරධන �ඩාවට 
යොමුවුණු එක ගැන 
මට තියෙන්යන් ්සතුටක්. 
තරු�ෙකට යේ �ඩාව 
යහාඳටම ගැළයපනවා. අනික 
ශ�ර ය්සෟ�ෙටත යහාඳයි. ්සමහරු 
හිතන් ඉන්නවා ගෑනු ළමයෙක් යේ වයේ 
යදෙක් කරදදි කැතයවනවා කිෙලා. ඒත 
මං කිෙනවා නෑ එයහම යවන්යන් නෑ, තවත 
හැඩයවනවා කිෙලා. ඇතතටම කාෙවරධන 
�ඩාව යතෝරාගතතට පස්යස් මට 
යහාඳ යපනුමක් ලැ�ණා කිෙලා 
මට හියතනවා.”

ඇස්්වහක ක්ට්වහක 

නැත. බැ� බැේම්ට 

ඇය ඇතත්ටම හැඩය. 

උ�තින ලද න�නුමත 

කැ�වීනමන ්වැඩිදියුණු 

කරගත දක්ෂතා්වයත නි්සා 

අද ලංකා්වම කතා කරන 

චරිතයක වී ඇති හෂිනිනගන 

ඇනගේ අනාගතය ගැන 

අ්සනන්ටද අමතක කනේ නැත.

තරඟෙක ළංලවේදි පුහුණුකරු ලපෝ�දායි 
ආහාර වට්ලටෝරුවක ලිෙො එව�වා. 
ඒවා ෙන්� ලොකු විෙදමක ෙ�වා. ඉතින් 
අනුග්රාහකලෙකවත් �ැති නිසා �කිොව කරො 
හමෙකර� වැ�ලපන් තමයි හැමලේම කරන්ලන්



17 2023 මාරතු 22 ්වන බදාදා

• ලසව්වන්දි ලහට්ටිආරචචි

• රුවන් එස.ලස�විරත්�
ඡාො�ප - �ේ�ක වික්රමාරචචි

“මං යගාඩාක් දුෂකරතා එක්ක අද 
ඉන්න තැනට ඇවිත ඉන්යන්. අේමා, 
තාතතා, ්සයහෝදරියෙෝ වයේම පුහුණුකරු 
හැමතැනදිම මට යලාකු හයිෙක් වුණා. ඒ 
නි්සා ඒ හැයමෝම ආදයරන් මතක් කරනවා. 
මයේ අනාගත බලායපායරාතතුව යවන්යන් 
මට පුළුවන් කාලෙක් යේ �ඩාව කරලා 
ලංකාවට කීරතිෙක් ලබායදන එක. තාම 
මං ඉන්යන් මුල. මට ෙන්න තව යගාඩාක් 
දුර තියෙනවා. මං ඒ දුරත යකායහාමහරි 
ෙනවා. යමාකද මට මාව 1000%ක් 
විශවා්සයි.”

ඇනගේ ඒ වි�්වා්සයම � ලංකා මාතා්ව්ට 

ත්වත ජයග්රහණය රැ්සක උරුමකරනදන 

බැේ අ�්ටද වි�්වා්සය. ඉතින ඒ න්වනුන්වන 

අ� හෂිනි්ට සුබ�තමින කතාබහ්ට 

නකාමා්වක දැමුනේ නුදුරු දිනකදී ඒ 

ජයග්රහණත ්සමඟ අලුත කතාබහක 

ආරම් කිරීනම බලාන�ානරාතතු ඇතු්වය.

පුේෙලික සමෙන්ධතා ෙත්තත්, රාෙකාරි මට්ටලම සෙඳතා ෙත්තත් ලොලහෝවිට අපි පුරුදුවී සිටින්ලන් අෙෙ කිරීමට ලහෝ ප්රශංසා කිරීමට වඩා  ල්චෝද�ා කිරීමටයි. 
එලසත් �ැති�ම මැසිවිලි �ැගීමටයි. එම සෙඳතා නිසා සතු� ලවන්�ට කාරණා සිෙෙක ඇතත්, පසුතැලවන්�ට ඇති එක කාරණාවක ලහෝ �ේ කරලෙ� අපි 
කරන්ලන් සිෙේෙ අවුේ කරෙැනීමයි.සැමිො දහම සහ දරුලවෝ තිලද�ා සමඟ ෙපා�ල� ජීවත්ව� හ ෂිනි ම�ලමන්ද්ර ඇලගේ ජීවිත අත්දැකීම ඇසුරින් අපිට 
කිොලදන්ලන් විලේ්ෂලෙන්ම ‘පවුෙ’ �මැති සමෙන්ධතාවෙට �ලිකත්වෙ දීම සහ එ ෙ �කෙැනීලම ඇති වැදෙත්කමයි. එලමන්ම ඕ�ෑම ලහාඳ ලහෝ �රක 
සිදුවීමකටම පසු සතුට විෙ හැකි කාරණා පමණක ජීවිතෙට එක කරෙැනීලමන්, ෙො සිටිෙදී පවුේ ජීවිතෙ සතුටින් පිරී ඉතිරී ෙ� අයුරු ඇෙ කිෙන්ලන් සතුටින් 
ජීවිතෙ දරණ ඇලගේ ජීව� අත්දැකීම ස�දාෙ �ේකරලෙ�ෙ.

ලොඩක න්වලා්ව්ට ගැහැනියක්ට නිනදා, 

අ�හා්ස කරනනන පිරිමි �ාර�්වය්ට ්වඩා 

ගැහැනුමයි කියලා කිේන්වාත ඔබ මාත 

එකක එකඟ න්වයිද මම දනනන නෑ. ්සාමාජ මාධ්ය්වල විතරක 

නනන්වයි, ්සමාජනේ නබානහෝ තැන්වල නමක සිදධ න්වන්වා මම 

දැකලා තියන්වා. ඒ ගැහැනු අතර තමන ්වඩාතම වි�්වා්ස 

කරපු නයනහළියන, නෑදැයින, කාරයාල ්සගයින ්වනගේම සියලු 

තරාතිරම්වල අය ඉනන පුළු්වන. 

ඒනකන කියැන්වනනන නැහැ ගැහැනුන්ව අ�හසුතා්වය්ට 

�තකරන අය අතනර පිරිමි නැහැ කියලා. ඒත පිරිමින්ට 

්සානප්ක්ෂ්ව ගැහැනුන අතින නම ්වැනඩේ ්වැඩිපුර න්වන්වා කියන 

එකයි මනගේ අතදැකීම. 

ඉතින මං හැමදාම ලිේනේ මනගේ න�ෟදගලික අතදැකීම 

නි්සා, නම කාරණා්ව ්සමබනධනයනුත මනගේ අතදැකීමක 

ඔයාලා එකක නබදාගනනම. ම්ටත නගාඩක න්වලා්ව්ට 

නනාහිතපු කාරණා එකක ගෑනු අයනගම ්සම�චනේ්ට, 

අ�හා්සය්ට ලකන්වනන වුණු අ්වස්ථා තිබුණා. නගාඩක 

න්වලා්ව්ට මං ලියන ලිපි, නේතු්වක කරනගන මා්ව ්සම�චනේ්ට 

ලකකරපු අ්වස්ථා ්වැඩියි. එනහම වුණත අද්ටත ම්ට ්සතුටු 

න්වනන පුළු්වන කාරණයක තිනයන්වා. ඒ න්වන නමාක්වත නි්සා 

නනන්වයි, මං ඒ අය එකක ඇවිලිලා �ැ්ටනලනන නනාගිය නි්සා. 

ඒ ්වනගේම ඒ අ�හා්ස්වල්ට බනේ මං කරන කියන නහාඳ නද්වේ 

නතර නනාකරපු නි්සා. 

හැබැයි ඉස්්සර කවුරුහරි ම්ට එකක කිේන්වාත එක්ට 

තුනහතරක කියලායි මං �ස්්ස බලනනන. 

�ස්නස් කාලයක යදදි ම්ටම නතරුණා ඒ 

කරන නදයින මා්වම �හත්ට දාගනන 

එකයි කරනනන කියලා. කවුරුහරි 

ම්ට ්සම�චේ කරදදි නේතු 

නහායානගන අ�හා්ස කරදදි, 

මාත ඒ නකනානගේ ගඳ ගහන 

නකා්ට්ස නහායානගන අ්වනමබු 

කරනන ගියාම ඒ දුරගනධනයන 

නකා්ට්සක මනගේ ඇනේත ්වදින 

බ්ව මම නතරුමගතතා. ඒ 

නි්සා දනන නකනනක වුණත 

නනාදනන නකනනක වුණත මා්ව 

අ�හසුතා්වය්ට �තකරනන 

උත්සාහ කරපු නබානහෝ අ්වස්ථා්වල 

දැකනක නැති ගාණ්ට ඉනන තරම්ට 

මං හිත හදාගතතා. ඇවිනලනන්වත 

�ැ්ටනලනන්වත ගිනේ නෑ. 

හැබැයි ඒ අතනර නම නදත නතරුමගනන ම්ට පුළු්වන 

වුණා කියලා මම හිතන්වා. ගැහැනිනයක්ට නිනදා කරන, 

අතීත සිද�න අවුස්්සලා මඩ ගහන ගැහැනියක ගා්ව ඊ්ට ්වඩා 

නිරා්වරණය නනාවුණු නකා්ට්සක තිනයන්වා කියලා. ඒ අය්ට 

ධ්වර කරන්වා න්වනු්ව්ට අනුකම�ා කළ යුතු බ්ව ්වනගේම 

්වඩාත කාරුණික විය යුතු බ්ව මම නතරුමගතතා. ඒක 

ගැහැනියක්ට විතරකම නනන්වයි පිරිමිනයකු්ටත න�ාදු නදයක. 

ඒ නද නතරුමගතත ද්ව්ස්ට ගැහැනුකම කියන එක ්වඩාත 

සුනදර න්වන්වා කියන එකයි මනගේනම හැ�ම.

ඉතින ්සමහරවි්ට ඔයා්ටත රැකියා්ව කරන ස්ථානනේ 

්වනගේම ්සමාජය එකක ගනුනදනු කරදදි එනහම අය 

මුණගැනස්වි. එනහම අය ඉදිරිනේ නිහඬන්වනන. ඒ අය්ට 

වීර්වරිනයෝ න්වනන දීලා �සුබැහැලා �රාජය න්වනන. ඒ 

�රාජය න්වන එකම නගාඩක න්වලා්ව්ට දිනුමක. ඇවිනලනන 

ඕන තැනදීත නින්වන එකයි දිනුම.

නහාඳ ගැහැනියක න්වනන ඕන නම ත්ව ගැහැනියක්ට 

අ්වනමබු කරන්වා න්වනු්ව්ට නගෟර්ව කරනන, මානසික්ව 

්වට්්ටන්වා න්වනු්ව්ට දිරිමත කරනන, නහළා දැකලා �හත 

කරලා ්සම�චනේ්ට ලකකරන්වා න්වනු්ව්ට ආදනර නදනන, 

කරුණා්වනත න්වනන. 

ඉතින ත්ව ගැහැනියක ඔයා්ට නිනදා කනරාත නි��ේද්ව 

එතැනින ඉ්වතන්වනන, ඒ ඔයානගේ කලාස් එක. ඔයා්ට 

්සම�චනේ්ට හිනාවුනණාත න�රළා සුනදර හිනා්වක නදනන. 

ඒ ඔයානගේ වින�්ෂත්වය. ඔයා්ව පිරි්සක ඉස්්සරහා නකාන 

කරනන හදන්වා නම එතැන එයා්ට වීර්වරිය 

න්වනන දීලා ඔයා �ාඩුනේ �ැතතක්ට න්වනන, 

ඒ ඔයානගේ ්වැදගතකම. ඔයානගේ අතීත 

සිදධි නහායන ඔයා්ට මඩ ගහනන 

හදන්වා නම ඒ්වා්ට බයන්වනන එ�ා 

�කතිමත්ව මූණනදනන. බයන්වනන 

ඕනන ඔයා ඒ ්වැරදි තාම 

කරන්වානම විතරයි. ඒත ඔයා 

ඒ්වා හදානගනනම, බය නැතු්ව ඒ 

මඩ්වල්ට මූණනදනන, කවුරු ඔයා 

ගැන නමාන්වා හිතු්වත ඔයානගේ 

ආතම�කතිය ගැන ඔයා්ට ්සතුටු 

හිනතයි. එ්වනල්ට මඩ මේ න්වලා 

ඔයා්ව සු්වඳ කරයි.

ගැහැනියක කියනනනම සුනදර 

හැ�මක. ඒ හැ�ම දැනනන විදිය්ට 

�්වතන්වනන. 

• හෂිණි ම�ලමන්ද්ර

තව 
ෙැහැනිෙක 

ඔොට නින්දා කලරාත් 
නිේශ�දව එතැනින් 

ඉවත්ලවන්�, ඒ ඔොලගේ කොස 
එක. ඔොව පිරිසක ඉසසරහා 
ලකාන් කරන්� හද�වා �ම 

එතැ� එොට වීරවරිෙ ලවන්� 
දීො ඔො පාඩුලව් පැත්තකට 

ලවන්�. ඒ ඔොලගේ 
වැදෙත්කම

පද හද� 
අෙ ඉදිරිල� 

පරදි� 
එකම තමයි 

දිනුම!
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• ලසව්වන්දි ලහට්ටිආරචචි

අද මාතෘකා්ව ගැන ලියනන ගනිදදිම 

පුංචි ්සනධිනේදි කරාපු න්සේලමක 

මතක වුණා. ඇහිපිහාට්්ටක 

ගැලවුණාම ඒක අත උඩින තියලා ඇස් 

්වහලා � ගාලා පි�නන ඕනාලු. ඒ පි�න 

ගමන ප්රාරථනා්වක කළාම ඒ ප්රාරථනා්ව 

ඉෂ්ට න්වන්වා කියලයි කට්ටිය කිේනේ. ඕක 

ඇතතක කියලා හිතාපු අපි ඒ කානලදි ඔය 

න්සේලම හරිය්ට්වත කළා.

හුළඟ්ට �ාන්වලා යන තරම්ට සියුම 

වුණත ඇස් නදනක න�නුම මහ නලාකු්ව්ට 

න්වනස් කරනන ඇහිපිහාටු්වල්ට පුළු්වන. 

ඒක ්සහතික කරනන ඇහිපිහාටු නි්සා 

�විනතම න්වනස් වුණු කානතා්වක ගැන 

කතා්වක කියනනම.

1932දී එංගලනනත නට්ලර යු්වල්ට 

දුන්වක ඉ�දුණා. නකේල්ට එළි්සනබත 

නට්ලර කියලා නම දැමමා. ඉ�නදදදිම 

දිග්ට දිනගේ ඇහිපිහාටු නප්ළි නදකක තිබුණු 

නි්සා එළ්සනබතනගේ ඇස් කැපිලා න�නුණා. 

නට්ලර යු්වල මුලදි ඩිංගක කලබල න්වලා. 

නම ්වනගේ න්වනනන ජාන විකෘතිතා්වයක 

නි්සා බ්වත ඒනක බයන්වනන කාරණා්වක 

නැති බ්වත �ැහැදිලි කළාම නදනනා 

්සැනසිලි සුසුම නහළු්වලු.

දිග ගන ඩබේ ඇහිපිහාටු නි්සා 

එළි්සනබත පුංචි කානේ ඉඳලම කැපිලා  

න�නුණා. ‘ඇස්පිහාටු දිග නබෝනිකකි’ 

්සමහරු ඇය්ට කතා කනේ එනහම යි. 

ඇහිපිහාටු නි්සාම එළි්සනබත්ට අවුරුදු 

12න නහාලිවුඩේ යනන ආරාධනා ලැබුණා. 

�හුකානලක ඇය නලෝනක ඉහළම මිලක අය 

කරන ්සාරථක නිළියක වුණා.

නලෝනක ලස්්සනම කානතා්ව විදිය්ට 

හඳුන්වන කලිනයෝ�ැට්රා රැ�නත ඇහිපිහාටු  

දිග්ට න�න්වනන එේ්ව්ට සියුම ්සත්ව 

නකඳි ඇනලේ්වලු. ඒ නි්සා කලිනයෝ�ැට්රා 

රැ�නනගේ ඇහිපිහාටු දිගයිලු. ඒ ඇහිපිහාටු 

නි��ණය කරනන ගැළපුණු නහාඳම නකනා 

එළි්සනබතලු. ඉතින අද්ටත කලිනයෝ�ැට්රා 

කිේ්වහම නගාඩක අයනගේ මතනක්ට එනනන 

එළි්සනබතනගේ මූණ කියන්වනන.

නකනනකනගේ ්සනම �ා්ට, මුහුනේ 

න�නුම නමාකක වුණත දිග ඇහිපිහාටු 

තිනයන්වා නම ඕනම නකනනකනගේ ඇහැ 

යනනන එතැන්ට. දිග ඇහිපිහාටු තිනයන 

කානතා්වන ආකර්ෂණීයයි කියන එක නලෝක 

්සමමතයක. ඇහිපිහාටු ලස්්සන කරගනන 

කානතාන්වෝ මස්කාරා ගානනන, කෘ�ම 

ඇහිපිහාටු අල්වනනන ඒකනන.

හරිය්ට මස්කාරා එකක ගානනන 

නකානහාමද, කෘ�ම ඇහිපිහාටු අල්වනනන 

නකානහාමද, එතනකා්ට දැන නගාඩක 

අය කරන අයිලෑ� එකස්න්ටක�න ගැන 

දැනනගන ඉනන ඕනන නමාන්වද කියන 

කරුණුත එකක ඇහිබැම ස්්ව්ාවික්ව 

්ව්වාගනන පුළු්වන ්සතකාර ගැනත කතා 

කරනන හිතුනේ ඒකයි.

ඇහිපිහාටු කියනනන මිනිස් සිරුනර 

ගනකම ්වැඩිම නකස්්වල්ට. අමතර කාරියක 

විදිය්ට ඇස් ලස්්සන කළා්ට බාහිරින 

එන දුවිලි, වි්ස�ජ ්වනගේ නදයින ඇහැ 

ආරක්ෂා කරන එකයි කඳුළු ග්රනථි්වලින 

එන කඳුළු ්වාෂ�ය �හසු කරන එකයි 

තමයි ඇහිපිහාටු්වල රාජකාරිය. ්වැඩුණු 

මනුස්්සනයකනගේ උඩුපියනන ඇහිපිහාටු 

150-200ක ්වනගේ ප්රමාණයක තිනයන්වා. 

එතනකා්ට ය්ටපියනන 50-100ක ්වනගේ. 

ඇහිපිහාටු්වක මා්ස 3-5ක විතර තමනනගේ 

රාජකාරිය කරලා ්වැටිලා යන්වා. 

්සාමා�නයන ද්ව්ස්ට ඇහිපිහාටු 1-5ක 

අතර ප්රමාණයක ්වැන්ටන්වා. �ස්නස් 

එතැනින අලුත ඇස්පිහාටු්වක  එන්වා.

හැබැයි ප්රමිතිනයන නතාර බාල මස්කාරා 

ආනේ� කනළාත ද්ව්ස්ට ඇහිපිහාටු බර 

ගාණක ්වැන්ටනන පුළු්වන. ඒ නි්සා මස්කාරා 

නතෝරගනිදදි ප්රමිතිය ගැන හිතන එකයි 

අංක එක.

මස්කාරා ගාන බුරුසු්ව අං�ක 45

ං

�ක්ට 

න්වාගනන පුළු්වන නම ඇහිපිහාටු ්වක්ර්ව 

හදාගනන නේසියි. මස්කාරා ගාන බුරුසු 

කමබ්වලින හදලා තිනයනනන අ්වශ්ය විදිය්ට 

න්වාගනන බ්ව නගාඩකනදනා දනනන නෑ. 

මස්කාරා ගාදදි මැද ඉඳලා අග්ට ගානන. 

ඇනේ මුල නකා්ටනස් ්වැඩිපුර ගානන ඕනා 

න්වනනන නැහැ. ආනේනප් ගාන ගමන 

ඇහිපිහාටු උඩඅත්ට ්වක්ර්ව කරක්වනන. 

නකානන ඇහිපිහාටු ටික ටිකක උස්්සනන. 

්වැඩි ගනකමක ඕන නම �ළ්වැනි නකෝට් 

එක නේනලනන ඇරලා ආනේ �ාරක 

මස්කාරා ගානන. මස්කාරා ගානන කලින 

ඇහිපිහාටු්වල්ට �වුඩර ටිකක ත්වරන 

එනකනුත ඇහිපිහාටු්වල ගනකම ්වැඩි 

කරගනන පුළු්වන.

�ාටියක්ට එනහම යදදි මස්කාරා 

ගාන්ව්ට අමතර්ව නගාඩකනදනා කෘ�ම 

ඇහිපිහාටු අල්වන්වානන. ඒ ්වැනඩේ 

හරිය්ට කරගනන ටිප්ස් ටිකකුත බලමු. 

මුලිනම ප්රමිතිය නහාඳ ඇහිපිහාටු න්සට් 

එකක නතෝරගනන. ලෑ්ෂස් �ටිය ඇතත 

ඇහිපිහාටු ළඟ තියලා දිග මැනගනන. 

ඇතත ඇහිපිහාටු්වල්ට ්වඩා නගාඩක 

දිගයි නම ඇනේ නකාන්ට එන �ැතනතන 

ටිකක ක�නන. (ඇහිපිහාටු ටිකක දිග්ට 

තිනයනනන ඇනේ නකාන්ට එන �ැතනත.)

අල්වනන කලින කෘ�ම ඇහිපිහාටු 

ටිකක සියුම්ව්ට න්වනන. �ස්නස් ලෑෂ 

�ටිය්ට ගම ගානන. නමේ්ව්ට හදාපු ගම 

්වරග විතරකම නම ්වැනඩේ්ට �ාවි�චි 

කරනන ඕනන ඔනන. ගම ගාපු ලෑෂ �ටිය 

තත�ර 30ක විතර තියලා දිග නකඳි ටික 

ඇනේ අග්ට එන විදිය්ට ඇහිපිහාටු දානර්ටම 

තියලා අල්වනන. �ස්නස් උඩින අයිලයිනර 

ටිකක ගානන.

ඊගා්ව්ට අපි කතා කරමු අයිලෑ� 

එකස්න්ටක�න ගැන. කාලයක තියාගනන 

පුළු්වන විදිය්ට කෘ�ම ඇහිපිහාටු අල්වන 

එක තමයි නමතැනදි කරනනන. දැන කානේ 

අය්ටත ්වඩා ඒ කානේ උදවිය ඇහිපිහාටු 

ගැන ්සෑනහන ්සැලකිලිමත වුණාලු.

ඉතින ඒ අයත නම එකස්න්ටක�න ්වැනඩේ 

කරලා. හිනස් නකස් අරනගන ්සැතකම මඟින 

ඇස්පිහාටු්වල්ට ්සමබනධ කරාපු එකයි 

එතැනදි කරලා තිනයනනන.

අයිලෑ� එකස්න්ටක�න කරන්වා නම 

නස්රන්ටෝම කලින �ලපුරුදු  ��ලා්ව� 

ශිේපිනයක නතෝරගනන. එකස්න්ටක�න 

දානන යදදි ඇහිපිහාටු්වල මස්කාරා, 

සීරම ්වනගේ නද්වේ ගානගන යනන එ�ා. 

්වැනඩේ කළා්ට �ස්නස් �ැය 24ක යනකේ 

ඇහිපිහාටු නතමනන එ�ා. මස්කාරා, �ම 

එනහම ගානනත එ�ා. ඇහිපිහාටු ක්සනන 

තද කරනන යනනත එ�ා. නහාඳ්ට �රිස්්සම 

කරගනන පුළු්වන නම නම කෘතිම්ව අල්වන 

ඇහිපිහාටු ්සති අ්ටක විතර තියාගනන 

පුළු්වන. හැබැයි ්සති තුනක්ට ්සැරයක 

ඇහිපිහාටු රී�ේ කරනන න්වන්වා.

ඔය කෘ�ම නද්වේ නමාකුතම නනාකර 

ඇහිපිහාටු ්ව්වාගනනත පුළු්වන. ඒ 

නමනහමයි.

එඬරු නතේ්වල රිසිනනාමික කියලා 

්සංඝ්ටකයක තිනයන්වා. ඇහිපිහාටු ගන 

කරනන, කළු කරනන නම ්සංඝ්ටකය්ට 

පුළු්වන. නකාට්න බඩේ එකක නකළ්වර එඬරු 

නතේ ටිකක ගාලා ඇස්්වල නනා්වදින විදිය්ට 

ඇහිපිහාටු්වල එඬරු නතේ ගානන. ්සතිය්ට 

ද්වස් නදකක්වත නම ්සතකාරය කරනන.

ඇස් ය්ට කළු න්වනක්ට විතරක නනනමයි 

ඇස්පිහාටු්වල්ටත � බෑගේ නහාඳයි. ්සතිය්ට 

නද්වතා්වක්වත ඇස්්වල � බෑගේ තියානගන 

ඉනන.

නදාඩම නගඩියක න�ාතත සිහින්ව්ට 

ගාගනන. සුදු න�ාේනතේ්වල්ට නදාඩම 

න�ාතු ටික දාලා දුම දාන තරම්ට රත 

කරනන. මිශ්රණය නින්වනන තියලා ඇනේ 

නනා්වදිනන ඇහිපිහාටු්වල ගානන.

ඊ්ට අමතර්ව බතතර, කිරි, �ස්, 

ආමනඩේ, මේනගෝ්වා, හතු, බතල ්වනගේ 

බනයෝ�න බහුල ආහාර ගනනත අමතක 

කරනන එ�ා.

නම නද්වේ හරිය්ට කනළාත කෘ�ම 

ඇස්පිහාටු නනාදාත නබෝනිකනකක ්වනගේ 

ලස්්සන ඇහිපිහාටු නදකක හදාගනන අමාරු 

න්වන එකක නෑ.

ඇහිපිහා� 
ණෙට ෙන්�වාද? 
වවා ෙන්�වද?

දිෙ ඇහිපිහා� 
තිලෙ� 

කාන්තාවන් 
ආකේ්ෂ�ෙයි 

කිෙ� එක ලෙෝක 
සමමතෙක
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බිරිඳනගේ බැංකු ගිණුනම 

යහමින මුදේ ඇති බ්ව දනනා 

්සැමිනයකු එම මුදේ තමා අත්ට 

�තකරගැනීනම ක්රමයක කේ�නා 

කරමින සිටිනේය. අ්ව්සානනේ ඔහු තම 

මිත්රනයකුනගේ උදේ ලබාගනිමින තම 

එකම පුත්රයා �ැහැරගැනීමක්ට ලකකර 

බරිඳනගන කප්�ම ඉේලුනේය. ඒ දරු්වා්ට 

�හරනදමින ඒ හඬ දරු්වානගේ ම්ව ්වන 

තම බරිඳ්ට ඇන්සනන්ට ්සලස්්වමිනි. ඔහු 

අ්ව්සානනේ තම අරමුණු ඉටුකරගතතත 

නැ්වත නගදර්ට ආ දරු්වා තම ළමා 

කාලය ගතකනේ අඳුරු කාමරයක නග්වා 

දමනන්ට වූ දින කිහි�නේ ්යානක මතක 

්සමඟිනි. අ්ව්සානනේ එම දරු්වා්ට මනනෝ 

ධ්වද් ප්රතිකාරද ලබානදනන්ට සිදුවිය. 

නමම කතා්ව දිගහැනරනනන දකුණු 

ඉනදියනු සිනමා�්ටයකය.

ඒ ආකාරය්ටම නනාවුණත, තම 

දරු්වා �ඩා්ව්ට �තකර, බඩවියත 

රැකගත අ�රු තාතනතක ගැන බකමූණ 

ප්රනද�නයන �සුගියදා අ්සනන්ට ලැබුණි. 

අමමා නනාමැති කල අප්�ා ක්වර කල 

යැයි කියනනා නස්, නම තාතතනගේ 

ආදායම මාරගය වී තිබු නේ දියණියනගේ 

කඳුළුය. ඇය්ට �හරනදමින නේදනාන්වන 

කෑනමාර නදදදී �ටිගත කරන ලද වීඩිනයෝ 

කුනේ්ටනේ රැකියා්වක නියැළි සිටින 

බරිඳ්ට (දරු්වානගේ ම්ව්ට) ය්වා ඇය බය 

ගන්වා, මුදේ නගන්වා ගැනීම්ට ක්ටයුතු 

කනේය.

කලින වි්වාහයකද කරගත නමම 

පුදගලයා්ට එම වි්වාහනයන දරු 

නදනදනනක ඇත. නම අනියම බරිඳ්ට 

තමන නමින ජාතක වූ දියණියයි. ඔහු 

එම දියණිය රැනගනනගාස් වි්වාහක බරිඳ 

්සමඟ බකමූණ ප්රනද�නේ නි්වනස් යළි 

�්වතවීම්ට �්ටනගතතත, මුදේ අගහිඟ 

න්වදදී ඔහු කනේ දියණිය්ට �හර නදමින, 

එම වීඩිනයෝ ්වට්ස්ඇප් මගින දරු්වානගේ 

ම්ව්ට යැවීමය.

“්සේලි එේනේ නැතනම නමකි්වත 

මරලා මාත මැනරන්වා.”

ඊ්ට බය්වන නමම කානතා්ව ඔහු්ට 

දහස් ගණන මුදේ එවීම කළත, ඊළඟ 

්වාරනේද ඔහු කනේ එම �යා්වමය. තම 

සිඟිති දියණිය්ට කරන නකනනහිලිකම 

ත්වත බලා සිටිනන්ට නනාහැකි වූ තැනයි 

ඇය සිය ම්ව්ට අදාළ වීඩිනයෝ දර�න එ්වා 

නීතිය හමු්ව්ට යනනැයි කියා සිටිනේ.

පිතතල බ්ටයකින �්වා හයක හතරක 

නනානතනරන දැරිය්ට �හරනදමින 

කෲර ්වධහිං්සා්වන්ට ලකකර ඇති පියා 

අනතුරු්ව අතඅඩංගු්ව්ට �තවූ අතර, 

දැරිය න�ාලිස් ්ාරය්ට නගන නරෝහේගත 

නකරිණි 

නම්වැනිම සිදුවීම ත්ව නකානතකුත 

තිනේ. බරිඳ විනද�ගත වූ �සු �මතකම්ට 

ඇේබැහි්වන ඇතැම පිය්වරු දරු්වන 

විවිධ හිරිහැරයන්ට ලකකළ අ්වස්ථා 

ඇත. ම්ව එ්වන මුදේ දරු්වනනගේ 

අධ්යා�නය්ට නනා්ව �මතකම න්වනුන්වන 

නහෝ අනිසි ්සබඳතා න්වනුන්වන වියදම 

කරනනන එ්වන ්සැමියනය. 

නමනල්සම ම්වක �සුගියදා තම සිඟිති 

දියණිය්ව අතින අේලා නගනනගාස් 

ඉස්්සන නකාටු්වක්ට තේලුකර දැමුනේ, 

්සැමියා ්සමඟින වූ ආරවුලක්ට ඔහුනගන 

�ලිගනන්ටය. නදමාපිය ආරවුේ්වල 

දිග �ළල කුමක වු්වත ඊ්ට දරු්වන 

විනදිතයින විය යුතුද? 

දරු්වන විවිධ හිරිහැරයන්ට 

ලකකිරීම, කුණුනගානඩේ දමා යාම 

නහෝ ්සලුපිළි අනද්වා නකෝ�චිනේ 

අතරමංනකා්ට �ලායාම්ට ම්වක්ට 

පිනයකු්ට සිනතනනන නම ඒ මේපියකම 

ගැන නද්වරක සිතනන්ට සිදුනේ. ඒ 

අ�මණ දුකගැහැ්ට විඳිමින තම දරු්වන 

න�ෝ්ෂණය කරනා, නබෝ්සත මේපිය්වරු 

ත්වමත අපි්ට හිඟ නනා්වනා බැවිනි.

්සැම දරුන්වකු්ටම නදමාපියනනගේ නහෝ 

අ� බාහිර ්සමාජනේ අඩමනතට්්ටම්වල්ට 

ලකනනාවී යහ�ත පුර්වැසිනයකු නල්ස 

්සමාජගත ්වනන්ට අ්වස්ථා්වක තිබය 

යුතුය. 

එනස් නනාමැති්ව දරු්වන රනට් ක්වර 

තැනකදී නහෝ හිරිහැරය්ට ලක්වනනන නම 

ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිනේ 1929 

අංකය අමතා ඒ ගැන දැනුම්වත කිරීම 

ඔනේත යුතුකමක නස්ම ්වගකීමකි. 

• දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

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

කුලවට් ඉන්� 
අමමලෙන් සේලි 
ෙන්� තාත්තා දරුවට 
පහරලද� වීඩිලෙෝ 
මවට ෙවොද�ව�ට 

��හැර 
කරනවාන�
1929ට 
�ය�න
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සිහින දකින තරම්ට ඒ්වා ්සැබෑ ්වනනන 

නැතත, ්සැබෑ වීනම ්සම්ාවිතා්වක 

ඇති සිහින කිසි්වකුත අතරමග 

අතහැර දමනනන නැත.

නබේලන විහාරගම �දිංචි 

ආර.ඒ.නිනරෝ්ෂා නිේමිණී්ටද එ්වන සිහිනයක 

තිබුණි. ඒ සිහිනය න්වනුන්වන ඇය නම්වර 

�ාර්ට බැස්්සාය. ඒ ‘නහේමට් කු්ෂන 

අලුත්වැඩියා්ව ක්ෂණික්ව’ යන බැනරයද 

තම කුඩා නලාරි රථනේ එේලානගනය.

මතුගම අලුතගම මාරගනේ සී.ඩේලිේ.

ඩේලිේ. කනනනගර මධ්ය මහා විද්ාලය 

�සුකර මද දුරක ඉදිරිය්ට යදදී නම කියන 

නලාරි රථනේ නහේමට් අලුත්වැඩියා කරන 

නිනරෝ්ෂානගේ දසුන දැන නබානහෝනදනනකු්ට 

හුරුපුරුදුය. 

“මයේ හැකිොයවන් ප්රයෙෝජනෙක් 
ගන්න ඕන කිෙලා හිතලා තමයි මම යේ 
කාරෙෙට අලුත විදිෙට අත ගැහුයේ. 
යගාඩක් යවලාවට පිරිමි අෙ තමයි යහලමට් 
අලුතවැඩිො කටයුතුවල නිෙැයලන්යන්. ඒත 
හරිෙට යදෙක් ඉයගනගතයතාත, ගැහැනු 
අපටත ඒ කටයුතු කරන එක අපහසුවක් 
නැහැ. මම ඒක අතදැකීයමන් දන්නවා. මම 
යලාරියෙන් යහලමට් අලුතවැඩිො කරන්න 
ඇවිත තවම ගතවුයේ ්සති පහක් විතරයි. 
යහලමට් එකක් හදාගන්න එන යකයනක්ට, 
තමන්ට දරන්න පුළුවන් මුදලකට එෙ 
අලුතවැඩිො කර යදන්න ලැබීම ්සතුටක්.”

ඒ නිනරෝ්ෂා නිේමිණීනගේ හඬය. ඇය 

නහේමට් අලුත්වැඩියා කරන ක්ටයුතත්ට 

අත ග්සා දැන්ට අවුරුදු තුනකි. ඒ 

�්ටනගැනම සිදුවුනේ බදුරලිය නගරනේ 

කුලිය්ට ගත කුඩා කඩ කාමරයකය. 

නකානරෝනා ්සමඟින එය ්ව්සා දමනන්ට සිදුවූ 

අතර, මී්ට මා්ස කිහි�යක්ට න�ර එය යළි 

වි්වෘත කළද, ලැනබන ආදායම කඩ කුලිය 

නග්වා දැමූ �සු ඉතිරි නනාවූ තරමය.

“එනහම නනාවී නම බස්නස් එක 

කරනන විදියක තමයි ඊළඟ්ට කේ�නා 

කනේ. නගාඩක න්වලා්ව්ට නම ්වනගේ ්වැඩක 

කරගනන ගියහම රස්තියාදු න්වනන 

න්වන්වා. එනහම නැතු්ව විනාඩි දහනයන 

�හනළාන්වන නහේමට් එක හදලා එ්වනලම 

අරනගන යනන දුනනම ්සමහර අය පුදුමත 

න්වන්වා. නකානහාම වුණත නම කානේ අලුත 

නහේමට් එකක ගනන්වා කියන එකත 

නකනනකු්ට දුෂකරයි. ඉතින, නහේමට් 

එකක අලුත කරනන කියලා දුනනම, 

ඒනක නලාක එක, කැප් එක, ඇණ �ටි 

ගැනත අ්වධානය නයාමු කරනන න්වන්වා.  

නමාකද නහේමට් එකකින න්වනනන හි්ස්ට 

ආරක්ෂා්වක ලැනබන එක. ඒ කාරයය 

පුළු්වන උ�රිම නහාඳ්ට කරලා නදන්වා. 

නහේමට් එකක අලුත්වැඩියා කරහම 

රුපියේ හයසීයක හතසීයක ්වනගේ මුදලක 

ගනන්වා. ඊ්ට අ්වශ්ය නකා්ටස් අනු්වයි 

මිල තීරණය කරනනන. නකානහාම නමුත 

�ැතතක්ට කරනන හි්ටපු නහේමට් එකක 

නහාඳින අලුත්වැඩියා කරලා දුනනම ඒ එන 

නකනා්ටත ්සතුටුයි.”

ඒ න්වනුන්වන ලැනබන ප්ර�ං්සා්ව ඇය්ට 

නමම ක්ටයුතු ්වඩාත නහාඳින කරගනන්ට 

ලැනබන ධධරයයකි.

නිනරෝ්ෂානගේ උ�නගම බදුරලිය, 

අත්වැේනතා්ටය. ඇය්ට ්සනහෝදර 

්සනහෝදරියන හතනදනනකි. �ා්සේ කාලනයන 

�සු රැකියා්වක ගැන නනාසිතු්වත, ඉඳහි්ට 

ඥාතීනනගේ නත ්වතු්වල දලු නනළීම්ට ගිය 

බ්ව නිනරෝ්ෂා කියනනීය. වි්වාහනයන �සු්ව 

ද �වුනේ ආරථිකය නං්වාලනන්ට හකුරු 

හැඳි ගෑනම ක්ටයුතු්වලද නයදුනාය. ඒ්වා 

්සාරථක නනාන්වදදී නිනරෝ්ෂානගේ හිත යනනන • දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

කැඩුණු බිඳුණු ඔළුලෙඩි 
පිළිසකර කරන්නී

පුතාත ම්ට නම නද කරනගන යනන නලාකු 

්සහනයෝගයක නදන්වා.”

නිනරෝ්ෂානගේ ්සැමියා අ්සංක විනේබඩ ය. 

�නානගාඩ යුද හමුදා කඳවුනර නස්්වය කරන 

ඔහු නම දින්වල රැකියා්ව්ට යනනන නි්වනස් 

සි්ටය. නිනරෝ්ෂා නහේමට් අලුත්වැඩියා කරන 

ස්ථානය්ට උනදම නලාරි රථය �ද්වානගන 

යනනන ඔහුය. හ්ව්ස්ට එය නගනනනනන ඔහු 

නහෝ ඇයනගේ ්සනහෝදරයායි.

“නම නලාරි රථය ගනන මනගේ ්සනහෝදර 

්සනහෝදරිනයාත ම්ට උදේ කළා. රියදුරු 

බල�ත්රය ගතතත, ත්වම මම තනිනයන 

නලාරිය අරනගන යනනන නැහැ. ඒත මං 

කැමතියි ඒ අභිනයෝගය්ටත මුහුණ දීලා 

බලනන. තමනනගේ ආතම ගරුත්වය 

තියානගන, තම හැකියාන්වන ප්රනයෝජන 

ගනන අපි දක්ෂ න්වනන ඕන.”

ඇය �්ව්සනනන සිනාමුසු්වයි. ඒ 

්වනගේම නි්වාඩු දින්වල ඇය හා නහේමට් 

අලුත්වැඩියා කරනන්ට ඇයනගේ ්සැමියාද 

එනනනය. නගදර ඉනනන නම, නගදර 

්වැඩ්වල්ට උදේ කරනන්ට ඔහු නද�ාරක 

සිතනනන නැතැයි ඇය කියනනන ඔහු නදන 

ධධරයය ගැනද සිහි�ත කරමිනි. පුතු 

චනමෝද නද�ාන එනකාළහ ්ව්සනර ඉනගනුම 

ලබන අතර, ඔහුද තමන්ට හැකි �මණින 

උදේ්වන පුනතකු බ්වද කී්වාය. චමුදි 

නන්වෝද්ා දියණිය හතර ්ව්සර �නතිනේ 

ඉනගනුම ලබනනීය. ්සැමියානගේ ම්වත, 

්සනහෝදරියත නි්සා තම ්වැඩක්ටයුතු නබානහෝ 

�හසු්වන බ්වද ඇය කී්වාය.

“මම උයද පාන්දරම නැගිටලා උෙලා 
දුවව ඉස්යකෝයලට දාලා තමයි යේ වැඩ 
පටන්ගන්න එන්යන්. කයේ කරන කායලට 
වඩා කාලෙක් දැන් යේ යවනුයවන් යවන් 
කරලා තියෙනවා. ඇතතටම දැන් බඩු 
මිලත එක්ක ්සැමිො විතරක් රැකිොව 
කරලා යගදරකට මදි. දරුවන්යේ අධ්ාපන 
අවශ්යතා ගතතත දවසින් දව්ස ඒවට යවන් 
කරන්න සිදුයවන මුදල වැඩියි. එතැනදී 
අපිට පුළුවන් යද කරලා යකයනකුට යස්වෙ 
්සල්සන ගමන් පවුයල ආරථිකෙ ශක්තිමත 
කරගන්න හිතනවානේ ඒක වැදගත 
කිෙලයි මං හිතන්යන්. එයහම නැතුව අපට 
තියෙන බලායපායරාතතුවලට ෙන්න අපට 
බැහැ.”

නිනරෝ්ෂානගේ ්වදන තුළ ඇතනත ත්ව 

නකනනක දිරිමත කරන ්වදනය. 2017 

්ව්සනර ඔවුන �දිංචි්ව සිටිනේ අත්වැේනතා්ට 

ගනමය. එම ඉඩම නායගිය බැවින ඔවුන්ට 

නබේලන්ට එනන්ට සිදුවිය.

කානතා්ව ගැන, කානතා්වනගේ 

ධධරයමත බ්ව ගැන, අධිෂඨානය ගැන 

්වැඩිපුරම කතා කරන මා්සනේ නිනරෝ්ෂා 

නමන �වුනේ ආරථිකය �කතිමත 

කරනන්ට, සිනතහි ්වන සිහින ජයගනන්ට 

නකාතැනින නහෝ පිය්වරක තබනන්ට ඔබ්ටත 

සිනත නම එය ්සතු්ටකි.

මලගේ මහත්තො වලගේම 
පුතාත් මට ලම ලේ 

කරලෙ� ෙන්� ලොකු 
සහලෙෝෙෙක ලද�වා

නහේමට් අලුත්වැඩියා්ව 

නකනරහිය. ඒ ඇයනගේ 

්වැඩිමේ ්සනහෝදරිය 

්වන ආර.ඒ.අයි කුමාරි 

නි්සාය. ඇය කලක 

රැකියා්ව කර ඇතනත 

හිස්්වැසුම අලුත්වැඩියා 

කරන ආයතනයකය. 

කුමාරි එම ශිේ�ය 

නහාඳින ලැබු්වා නස්ම, 

නිනරෝ්ෂා්ටද ඒ ගැන 

සියේල කියා දුනනාය.

“මා්ස තුනකින ්වනගේ 

අකකා ම්ට ඒ ්වැඩ 

ටික ඉගැනනු්වා. මුලදි 

අමාරුයි ්වනගේ දැනුණත 

ඉකමන්ටම ඒ ශිේ�ය 

මම ඉනගනගතතා. 

අකකා ්වැඩ කරපු 

ආයතනනයන 

අයිනන්වලා වි්වාහ වුණ 

අයියා එකක නලාරියක 

නහේමට් අලුත්වැඩියා 

කරන ව්ා�ාරයක 

�්ටනගතනත 

ඊ්ට�ස්නස්. ම්ටත 

නම අදහ්ස එනන 

නේතුවුනේ මනගේ 

අකකා නි්සා. අද මනගේ 

මහතතයා ්වනගේම 
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�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
සවෙං �කිො 
පාඨමාො උපලේ�කා

“පුංචි කැරලි තිනයන මනගේ උ�න 

නකාේනඩ්ට මම කැමතියි...

උ�තින ලැබුණු නිනග්රෝ නහය්ට 

කැමතියි...

නකා�චර ්සේලි හරිහමබ කළත මම 

මනගේ ්සමප්රදායන්ට ගරු කරන්වා...

ඒ නි්සා අද්ටත මනගේ බෑගේ එනක නහාට් 

න්සෝස් නබෝතලයක තිනයන්වා...”

ඔය කියේනේ නලෝකප්රක්ට ඇමරිකානු 

ගායිකා්වක න්වන බනයානන්සනගේ ‘I got a 

hot sauce in my bag’ සිංදුනේ �ද නප්ළියක 

සිංහල �රි්වරතනයක. බනයානන්සනගේ නම 

නහාට් න්සෝස් සිනදු්ව නබානහාම ඉකමන්ට 

නලෝනක පුරා ප්රසිදධ වුණා. ඒ නි්සාම 

අ්වනහේ්වල එනහම නිතර නිතර නම සිනදු්ව 

ප්රචාරය වුණා.

“ඇතත්ටම ඔයානගේ බෑගේ එනක නහාට් 

න්සෝස් නබෝතලයක තිනයන්වාද?”

්වැඩ්ස්ටහනකදී මාධ්යනේදිනයක 

බනයානනස්නගන ඔනහාම අහලා තිේබා.

“නහාට් න්සෝස් එකක ළඟ තියානගන 

ඉනන එක අනප්  ්සංස්කෘතිනේ නකා්ට්සක. 

මනගේ බෑගේ එනක නහාට් න්සෝස් එකක නැහැ. 

හැබැයි මම අද්ටත ඒ ්සමප්රදායන්ට ගරු 

කරන්වා. මනගේ ආතතමමා, අමමා �්වා නහාට් 

න්සෝස් එකක ළඟ තියානගන හිටියා.”

සුදනදෝ ඇමරිකා්ව්ට එනන කලින එනහ 

�්වතවුනේ ඇස්න්ටක, මායා, රතුඉනදියන 

්වනගේ නගා�කනයෝ. නලෝනක මුලිනම 

මිරිස් ්වගා කරනන අරන තිනයනනන 

ඇස්න්ටකස්්වරු. කනන විතරකද ආයුධයක 

විදිය්ටත නම උනදලා මිරිස් �ාවි�චි කරලා. 

ඇස්න්ටකස්්වරු මිරිස් අඹරලා ඒක පුංචි 

මේලක දාලා ළඟ තියාගනන්වලු. ඊ්ට�ස්නස් 

්සතුරන්ව දුර්වල කරන උ�ක්රමයක විදිය්ට 

ඒ අයනගේ මූණු්වල අඹරාපු මිරිස් ගාලා 

තිනයන්වලු.

�ස්නස් කානලකදි ඇස්න්ටකස්්වරු 

මිරිස්්වලින ්සැර න්සෝස් එකක හදලා. ඔනන 

ඔය න්සෝස් ්වරනග්ට තමයි අද ඉනන උදවිය 

නහාට් න්සාස් කියනනන. මුලින අඹරපු මිරිස් 

තියාගතතු අය �ස්නස් ළඟ තියානගන 

තිනයනනන නහාට් න්සෝස්. ඇස්න්ටක 

�රපුරකින �ැ්වනතන්වය කියන බනයානනස් 

ඔය ගැන තමයි අර සිංදුන්වන කියනනන.

ඉතින නම නලෝකප්රක්ට ගායිකා්වක න්ව�චි 

බනයානනස් නනෝනනගේ බෑගේ එනක තිනයන්වය 

කියන නහාට් න්සෝස් එක අද අපිත හදමු. 

නහාට් න්සෝස් කියනනන ක්ට්ට ්සැර්ට දැනනන 

දයියා න්සෝස් ්වරගයක. ඉතින ටිකක ්සැර්ට 

කනන කැමති අය්ට නමක නේසිනයනම 

විකුණගනන පුළු්වන. නකටි කෑම කදදි නට්ස්ට් 

එක්ට නහාට් න්සෝස් මරු. අනික මස්, නඩ්වේ 

්වරග හදදදි එනහමත නගාඩක අය නහාට් 

න්සෝස් �ාවි�චි කරන්වා.

නහාට් න්සාස්්වල්ට ඉදි�ච අමුමිරිස්, 

නයි මිරිස්, රතු �ා්ට නකා�චි ඔය ඕනම 

එකක ගනන පුළු්වන. හැබැයි පුනතෝ මිරිස් 

නතෝරගනදදි රතු �ා්ට එේ්වම ගනන මතක 

තියාගනන.

• ලසව්වන්දි ලහට්ටිආරචචි

දැන අපි බලමුනකෝ නමක හදන හැටි. 

මිරිස් 100g, සුදු�නු බක 9,  �නු නගඩියක, 

දු�රු සීනි නම්ස හැඳි 3, ලුණු නම්ස හැඳි 

තුනයි, විනාකිරි නකෝප්� 1යි (විනාකිරි 

න්වනු්ව්ට ලුණු දැමූ ජලයද ්ාවිතා කළ 

හැක), සි�ක ඇසිඩේ 3g ්ස�යාගනන.

�යවර 1
මුලිනම මිරිස්්වල නැටි අයින කරලා 

න්සෝදලා නතත අයින කරගනන. මිරිස් 

අේලදදි අනි්වාරයනයනම ගේලවුස් 

දාගනන. ටිකක නලාකු වීදුරු නබෝතලයක 

අරන ඒක්ට මිරිස්, සුදු�නු බක 8ක, දු�රු 

සීනි, ලුණු දානන. මිශ්රණය ්වැනහනන 

විනාකිරි දානන.

�යවර 2
මිශ්රණය දාගතතු නබෝතනේ ක්ට 

නහාඳ්ට සීේ කරනන. ඒක්ට කලිනගේ 

රැප්්වලින හරි නබෝතනේ ක්ට ්වනට්්ට 

ඉටි�නදම කිරි ගාලා හරි කමක නෑ. සීේ 

කළ නබෝතනේ ද්වස් 7-10ක වියළි අඳුරු 

තැනක තියනන. �ස්නස් මිශ්රණය අරනගන 

විනාකිරිත එකකම ේනලනඩේ කරනන.

�යවර 3
ේනලනඩර කරාපු මිශ්රණය මැටි 

හට්ටියක දානන. ඒක්ට සුදු�නු බකකුයි, 

�නු නගඩියකුයි එනහම එකතු කරලා 

අඩු ගිනදනර රත කරනන. මිශ්රණනයන 

බාගයක අඩු න්වනකේ හිනදගනන. 

ලුණු, සීනි �දම බලනන. මිශ්රණය ලින�න 

බානන කලින සි�ක ඇසිඩේ එකතු කරනන.

මිශ්රණය නින්වනන ඇරලා ආනයත 

ේනලනඩේ කරනන. �ස්නස් �්වානුහරණය 

කළ නබෝතේ්වල්ට දානන. නහාට් 

න්සෝස් 60ml රුපියේ 400 ඉඳලා මිල 

කරනන පුළු්වන. ඒ ්වනගේම මා්ස හයක 

කේතියාගනනත පුළු්වන. 0714766819 

අංකනයන නහාට් න්සෝස් ගැන ත්වත 

විස්තර අහගනන පුළු්වන.

jir 45 lg jeä m¾fhaIKd;aul wOHhkhka iu.

බිලොන්ලස 
ල�ෝ�ලගේ 

ලහාට් ලසෝස එක 
අපිත් හදො 

ෙෙ�ද? 
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දැනවීම ්සඳහා අමතනන

0112 672 601  0112 672 603

wm ,shdmÈxÑ .ïmyg kqÿßka wdrlaIs; 
jgmsgdjl" ksial,xl mßirhlg 

Wreulï lshk jeäysá ksjdihg ´kEu 
;;a;ajfha frda.S ksfrda.S Tfí wdorŒhkag 

kjd;eka myiqlï we;' ;jo iq¿fiajd 
lghq;= i|yd ksoyia wfhla wjYHhs' 

lEuîu iu. kjd;eka myiqlïo iemfha' 

bÿï ysgqï ;sfí

0768 388 906

0773 071 375
úlsKSug we;
idß

bkaÈhdfjka
f.kajk ,o

SL PRO
M

O

iqÿ lnr $ fmd;= lnr
úfYaI m%;sldr

p¾u frda. úfYaI ffjoHjrfhla úiska

iyk pek,a fikag¾
68" fmardfo‚h mdr" uykqjr" ^fjí,s iskud wi,&

yuqùu bßod 8'00 isg 10'00 olajd
úuiSï( 0777 488932" 0718202297" 0727900990

YdLdjka (- fydaud.u $ ó.uqj
m<uq Èk meñK iqj jQ frda.Skaf.ka úuid n,d m%;sldr ,nd .kak

oYl 4la mqrdu wirK ck;dj uqod.;a
cd;Hka;r lS¾;shg m;a .=ma;

úoHd úfYaI{ ioaO¾u lS¾;s Y%S fcda¾;s
úoHdY+r úydrdêm;s

w;s mQcH fõrmsáfha {d‚iair fjo yduqÿrefjda
mqrdK úydrh fõr;ekak" fõrmsáh'

udf.a ieñhdj u;aøjH Wjÿfrka fírd ÿka ksid r;akmqrfha l=udß úiska fuu oekaúu m< lrk ,§

071 031 4878

Wmka Èkh iy fõ,dj
iu`. wu;kak

ieñhdf.a$ ìß|f.a whq;= iïnkaO;d  

  kj;d .; fkdyelso@

 fmï in|;d ì| jeà we;ao@

 újdyh blauka lr.kak

Tnf.a ieñhd orejd u;aøjH j,ska    

  fírd.kafka flfiao@

 jHdmdrh lvd jegqKdo@

Tfí orejd fujr id$fm<" W$fm< úNd.j,ska by<skau
iu;alr .kafka flfiao@ wou wu;kak''' w;aÿgqjhs" i;Hhs" fkdjrÈhsæ



23 2023 මාර්තු 22 වන බදාදා

ලත්නුක නතනනනකෝන ඇමතුම 

වි්සනදි වී ගිය ්සැනින කමේ්ට 

නැ්වතත ඇමතුමක ගතනත 

අමමා ත්වමත කාමරය �ැතත්ට නනාගිනේ 

නම කාමරය ්ව්සා දමනන්ට කියනනයි. ඒත 

කමේ ඇමතුම ගතනත නැත. නැ්වත නැ්වත 

හතර �ස් ගමනකම ඔහු්ට කතා කරනන්ට 

මහනසි වූ්වත �ලක වූනේ නැත. නතනුක 

නතනනනකෝන්ට ඒ නමානහානත විවිධ නද 

සිනතනන්ට ගතනතය. න්සනනනහලතා 

නතනනනකෝන නම අයුරින ඔහු හා නහාරා 

න�ාලිස් න්සේලම කරනනන ඇයිදැයි ඔහු්ට 

සිතා ගනන්ට බැරිවුනේය. ඊ්ටද ඇය නම 

න්වදදී නි්ව්ස තුළ ඇවිද කාමරය්ට නගාස් 

ඇතනම තමන ගැන නියත නල්සම ්වැරදි 

නල්ස සිතනු ඇත.

අංජනා නිහඬ්වම නතනුක නද්ස බලා 

සිටියාය. ඔහු දුරකතන ඇමතුම ගනන්ට 

මහනසි වී අ්ව්සානනේ එය අසුන නදක 

අතනර වූ ඉනඩන තැබුනේ විසිකරන නලසිනි. 

ඔහුනගේ මුහුනේ වූනේ කිසිදා නනාදුටු 

අවුලකි. නතනුක අංජනා හා කතා නනාකරම 

කාරනේ නදාර ඇරනගන එළිය්ට බැස්නස් 

කේ�නාන්වනමය. එය අංජනානගේ හිත්ට 

සියුම කැළඹීමක ඇති කනේය. ඔහු අනනක 

�සින විත සි්ටගතනත ඇනගේ �්ස වූ කවුළු්ව 

ළඟය. ත්වදුර්ටත නිහඬ්ව සිටිනන්ට බැරි 

බ්වක හිත්ට දැනුනණන ඇය කවුළුනේ 

වීදුරු්ව �හත කර හි්ස එළිය්ට දමා ඔහුනගේ 

දෑස් ඇනගේ දෑස් බැේම්ට හසුකරගතතාය.

“ඇහුවට කමක් නැදද යමාකදද ප්රශයන 
කිෙලා..?”

ඊ්ට උතතරයක නදනු න්වනු්ව්ට ඔහු 

ඇය්ටද කාරනයන බැ්ස එන නල්ස කීනේය. 

්සනධ්යා්ව උදා්වනන්ට ත්වත �ැය 

කී�යක තිබුණි. ඒත අහනස් වූනේ තද 

අේ්වක නනානේ. නකාළඹ්ට වූනේ ත්වත 

ඒ තරම දුරක නනා්වන බ්ව්ට නතනුක 

නතනනනකෝන පුරුදනදන දැන සිටිනේය. 

කාරය නැ්වතූ තැන්ට ඉදිරිනයන වූ 

න්වේයානයන හමා එන සීත සුළඟ්ට හිනත 

අවුල මදක ලිහීයනු නතනුක්ට දැනුණි. 

පුළු්වන තරම නගදර යන ගමන �මාකිරීනම 

බාල නබාළඳ සිතුවිේලක ඔහු හිනත 

ඇතිවුනේ දුරකතන ඇමතුමක නහෝ නනාදී 

නි්ව්ස්ට �ැමිණ තමන එනතුරු බලා සිටින 

න්සනනනහලතා මැණිනක නි්සාය. ත්වදුර්ටත 

සිදු්වන නද, අංජනානගන ්සඟ්වානගන 

ඉනන්වා්ට ්වඩා සියේල කියනන්ට නහාඳම 

අ්වස්ථා්ව නමය බ්ව ඔහු්ට සිතුණි. අංජනා 

�ැමිණ ඔහුනගේ ඇනේ ගෑවී නනාගෑවී 

කාරය්ට නේතතුවී සි්ට ගතතාය. ඔවුන 

සිටිනේ න්වල්ාය්ට මුහුණ �ා �ාර්ට පිටු�ා 

නි්සා එතැනද න්වනම නලා්වක 

හදාගනන්ට නේසිනයනම 

පුළු්වන වුනේය. 

“යමාකදද ප්රශයන්..?”
ත්වත ඔහු ළඟ්ටම 

ළංවුණ අංජනා 

ඇේනේන�ාල ඇසුනේ 

ආදරණීය්වය. 

“අයේ අේමා 
කවදාවත නැතුව 
යනාකිෙම යගදර 
ඇවිත. කමල එක්ක. ඒක 
කිේවා විතරයි යේ මනුස්්සො 
යටලිය�ෝන් එක ගන්යන නෑ...”

නතනුකනගේ හනේ වූනේ තරහක නනා්ව 

අ්සරණකමකි.

“ඉතින් කමක් නෑ... ප්රශනෙක් යවන්න 
කලින් දැනගතතයන්...”

“මං ඔයා ගැන කියනන කලින දැන 

දැනනගන ඇති නනෝනා.”

“ඒ යකායහාමද..? කමල කිෙලද?”
“නෑ... කාමයරන්... ඇයේ අපි යදන්නා 

නිදාගතත යකාට්ට තිබබා. ඔොයග ඇඳුේ 

කාමයර ඇති. කාමයරට එො ගිොනේ 
ඒයක ගෑනු යකයනක් ඉන්නවා කිෙලා එො 
දැනගන්නවයන. දැනගතතට ප්රශනෙක්  
නෑ. දැනගතතත මං බෙත නෑ. ඒත එො 
ඔො ගැන වැරදිෙට හිතන එක ්සහතිකයි. 
මං අේමා ගැන දන්නවා.”

ඒ කතා්ව අංජනානගේ හිත අවුේ කළාය. 

නකායි අමනමක වු්ව හිතනනන තම පුතා 

ගැනය. වි්වාහය්ට න�ර තරුණයකු හා 

්ව්සන ගැහැනු ළමනයකු ගැන ්සමාජනේ 

තාමත ඇතනත ්වැරදි මතයකි. ඊ්ටත 

නු්වර �ළානත ඉ�දුණ ඔහුනගේ 

අමමා ්වන නකනනක එ්වන 

සිදධියක ලිහිනලන බාර 

නනාගනනා බ්ව ඔහු කී්වා 

නස්ම ්සහතිකය.

ඇනේ තිබූ තැළුණු 

න�ාඩිවුණ නකාට්්ටා 

නදක එක පි්ට තබා 

ඇතිරිලිද ්සැකසු්වා 

මතකය. ඒත රැනේ ඇඳ 

සිටි නිදන ඇඳුම ඇඳුම 

්වැනට් දැමු්වා මතකය. ඇඳුම 

්වැනට් ත්වත ඇඳුම කී�යකද තිබුණි. 

ඔහුනගේ කාමරය �රිහරණනේදී මී්ට ්වඩා 

්සැළකිලිමත ්වනන්ට තිබුණු බ්ව්ට ඇනගේ 

හිත ඇය්ට නදාස් �ැ්වරු්වාය.

“මං හින්දා අේමා ළඟ ඔො 
වැරදිකාරයෙක් යවනවා...”

අංජනානගේ හඬ බඳී තිබුණි. ඔහු ගැන 

ඇනගේ හිත්ට දුකක ඇතිවූනේ තරුණයකු 

වූ ඔහු්ට අමමා ළඟ ලැජජා්වනන්ට ්වන 

නි්සාය.

අමමානගන නා්සාම කැමැතත නදනන්ට 

අංජනා්ට පුළු්වන කියා සිතුණි. 

“ඔක්යකාම ඒ විදිෙටම යවනවානේ මං 
කැමතියි.”

“ඒ ඇති යනෝනා... ඒක මයග ඔලුවට 
යලාකු ්සැනසීමක්. ප්රශන ආයවාත ලංකායේ 
ඉඳලා �යිට් කර කර කායල කනවට වඩා 
ප්රශනවලින් මග ඇරලා අපි ජීවිත යගාඩ 
දාගන්න එක වටිනවා.”

නතනුක නතනනනකෝන කීනේ න්වේ 

යානයන ඉගිනලන නකාකකු රෑන නද්ස 

බලමිනි.

“එතයකාට ඔොයේ අේමා? ඔො 
කිේවයන අේමා ඔොට ආදයරයි කිෙලා. 
අනික එො හාට් යේෂන්ට් යකයනක් කිේවා 
යන්ද..?”

නතනුක හි්ස ්වැනු්වා විනා ඊ්ට මුවින 

උතතරයක දුනනන නැත. අමමා න්වනුන්වන 

නම තරම කැ�වීමක කරන තමන ගැන 

අමමා නනාසිතනනන නම තීරණයක ගනන්ට 

දැඩි නල්සම ඔහු සිතාගතනත අංජනා 

හමුවීනමන �සු්වය. 

“මං කැමතියි ප්රශන ඇති කරගන්යන 
නැතුව අයේ ප්රශන වි්සඳගන්න...”

අංජනා ඇේනේන�ාල කීනේ 

ඇතත්ටමය. තමන ගැන ්වත්සලා 

ඇේනේන�ාලනගේ ඇති බලාන�ානරාතතුම, 

නතනුක ගැනත ඔහුනගේ ම්ව ළඟ ඇති බ්ව්ට 

්සැක නැත. 

“ඔයහාම යපාතවලත තියෙනවා. 
යටලිවලයි චිත්රපටිවලත තියෙනවා යනෝනා. 
හැබැයි ඒ එකක්වත හිතන පතන විදිහට 
ඉෂට යවලා නෑ. කවුරුහරි දුෂටයෙක් 
එනවමයි...”

නතනුක නතනනනකෝන කීනේ 

සිනාන්සමිනි. අංජනා පි්ටර්ටක්ට යනන්ට 

කැමැතත දීමම ඔහුනගේ සිනත තිබූ වි්සේ 

බරක ඉ්වත කරනන්ට ්සමත වී තිබුණි. 

ඔවුන අතරවූ නිහඬබ්ව බඳිමින කාරය 

තුළින දුරකතනය හැඬන්වනු ඇසුනි. 

නතනුක ඇර තිබූ රිය කවුළුන්වන අත දමා 

න්ටලිනෆෝනය අත්ට ගතනතය. නාදන්වන 

දුරකතනනේ තිරය මත න�නුනේ ‘අනප් 

අමමා’ නමයි.

ලබන ්සතිය්ට

ඔකලකාම 
ඒ විදිෙටම ලව�ව�ම 

මං කැමතියි

w jirhs
114 ලකාටස

බිෙංකා �ා�ාෙකකාර ලිෙයි

“ඒක ප්රශනෙක් නෑ. ඔොයගන් මං 
ඊයේ යපයරදා ප්රශනෙක් ඇහුවා. ඒකට 
උතතරෙක් දුන්යන නෑ. ඔොයේ අේමා 
එක්ක කතා කරලා හරි අද යහට මට 
උතතරෙක් යදන්න...”

“යමාකදද..?”
“හදිස්සියේ හරි මාත එක්ක රට ෙන්න 

ඔො කැමතිද?”
“අපි යදන්නා ගිොම අයේ අේමා, 

නංගියි මලලියි... ඒ යගාලලන්ට යමාකද 
යවන්යන්..? අඩුතරයේ ඉන්න අපිටම තැනක් 
හරි තිබබානේ රස්්සවක් කරලා කීෙක් හරි 
එවනකල ඉන්න කිෙන්න පුළුවන්...”

“යනෝනා... ඕවා ප්රශන යනයේ... අපිට 
පුළුවන් අවුරුදු තුන හතරකට හරි යගෙක් 
බදදට වුණත ගන්න. අනික අපි ගිහින් 
ය්සට්ල වුණාම යපාඩි යදන්නා විතරක් 
යනයේ අේමත ගන්න පුළුවන්...”

අංජනා ඇේනේන�ාලනගේ හිනත 

බලාන�ානරාතතුනේ එළියක දැේ වුනේය. 

එනස් ්වනන්ට තිනේ නම එය ්වටිනනනය. 

“අනික ඔොටත තව ඉයගනගන්න ගමන් 
රස්්සාවක් කරන්නත පුළුවන්යන්...”

අංජනා්ට ඒ අදහ්ස්ටද ආ්සා හිතුණි. 

“එයහම වුයණාත අපි ෙන්යන් 
යකායේද?”

“ජපන්. මට යලසියෙන්ම ෙන්න පුළුවන් 
යවන්යන ජපායනට යනෝනා. කලින් ගිහින් 
ආව හින්දා. මං ඉස්ය්සලලා ගිහින් ඔොව 
ගන්න ඕනි.”

ඒ අදහ්ස්ට හිත මදක අකමැති වු්වත 

ඇය අ්සා තිබුනේත ජ�ානය ්වැනි ර්ටක්ට 

�හසුන්වන වී්සා නනාලැනබන බ්වය. ඒ 

විදිය්ටම ්වැඩක්ටයුතු ්වනනන නම ඒ ගැන 

ෆයිට් කර කර 
කාලේ ක�වට වඩා 

ප්රේ�වලින් මෙ 
ඇරො අපි අලේ 

ජීවිත 
ලොඩ දාෙන්� එක 

වටි�වා



ෙ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�.


