
2023 ජනවාරි 25 වන බදාදා
3 කාණ්ඩය 08 කලාපය
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ලිබේටි පබ්ලිෂේස 
ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

අංක 91,  විජේරාම මාවත,  ජකාළඹ 07.

දුරකථන 0115 200 900

ජෙදාහැරීජේ අංශය  0112 127204

දැන්වීේ අංශය 0112672801 0112672603

 ෆැක්ස් 0112 673 451  

පුවත ප්
නිවසටම ව්ගනවා්ගනන 

අම්නන 
076 1367 623

අද අප ඉදිරිපත් කරන්ජන් GOING 

AWAY අවස්ථාව සඳහා හැඩවූ 

සුන්දර මනාලියක්. ජේ මනාලිය 

හැඩකරන්ජන් කිරිෙත්ජගාඩ ජවනුජ 

බ්රයිඩ්ල් ආයතනජේ ඉජේෂ් රත්නායක 

විසින්.

“ඇත්තටම ජේක ඉතාමත්ම සරල 

විලාසිතාවක්. වැඩිපුර ආයිත්තේ ජනාදා 

ඉතා සරල ආකාරයට තමයි ජේ මනාලිය 

හැඩගන්වලා තිජෙන්ජන්. රතුපාට 

ගවුමට සුදුපාට මල් වැටුණු වේක් එකක් 

දාලා තිජයනවා. කර ජහාඳින් ජපජනන 

ආකාරයට තමා කුඩා අතක් නිේමාණය 

කරලා තිජයන්ජන්. 

ජකාණඩා ජමෝස්තරය ඉතා සැහැල්ලු 

නිදහස් ආකාරයට දාලා තිජයනවා. 

මල් ජොජක් එකත් ජකාළ වේග සහ 

ඊට ගැලජපන මල් ජයාදා සකස් කරලා 

තිජයනවා. හිස පළඳනාව ඔටුන්නක් 

ආකාරයට තමා නිම කරලා තිජයන්ජන්.

ජුවලරි වේග භාවිතා ජනාකර අතට 

සැහැල්ලු වළල්ලක් විතරක් පළඳලා 

තිජයනවා. ජේ මනාලිය පැහැපත් සමක් 

ඇති චාේ මනාලියක් ජලස හඳුන්වා 

ජදන්න පුළුවන්.”

ෙැ්ඩ්ගැනවීම
ඉවේෂ රතනායක 
(වවනුජ බ්රයිඩ්ේ - කිරිබතව්ගා්ඩ)
ඡායාරූප - කසුන ්තසර
සම්බනධීකරණය - ක්රිෂාන් පුෂපකුමාර

GOING AWAY එකට 
්ගවුමකින ෙැ්ඩවුණු 

මනාලියේ

පැවිදි වූ සාමණේර හිමිවරු ණෙනම දානය වළඳමින්
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වදවජලාව සැප ජකළවර අමාමහ 

නිවන් ජදාරටු විවර ජවවා යන්න 

නිතර ජෙෞද්ධයින්ජගේ සවන් 

වැජකන වදන් ජපළකි. නමුත් ඒ කියන 

පරිදි සියලු සැප ජකළවර ජනාව, සියලු 

සැප අතහැර දමා ජේ භවජේදීම මාේග 

ඵල අවජෙෝ්ධය පිණිස කටයුතු කරන්ජනෝද 

නැතුවාම ජනාජව. ඒ ගමන තනිවමත්, තම 

පවුජල් ආදරණීයයන් සමඟිනුත් යා හැකි 

ගමනකි.

පසුගියදා බංගිරිය ගජේ එකම පවුජල් 

මව, පියා, පුතුන් ජදජදනා ඇතුළුව 

එම ගජේම තවත් ජදජදජනකු ඒ මග 

ජතෝරාගත්ජත් සසර පින් මහිමය නිසා විය 

යුතුය.

දුරුතු ජපෝයදා ජේ අසිරිමත් ජමාජහාත 

දැකෙලාගැනීමට ලැබුජණ, බංගිරිය-

කරවවැව අනීඝ සද්ධේජමෝදය ජසනසුන් 

කුටි විහාරජේදීය. සතර ජපෝයට සිල්සමාදන් 

ජවමින්, සතර සතිපට්ානය වඩමින් ගිහි 

ජීවිතජේ ඇති දුක් ජදෝමනස්සයන්ට සැනසුම 

ජසවූ කරවවැව ගජේ එකම පවුජල් පිරිස 

කාජගත් අව්ධානයට ලක්වුණි.

ඒ පවුජල් පියා තිස්නව හැවිරිදි ලක්ෂ්මන් 

ආරියරත්න බංගිරිජේ සතිමන්ත හිමි 

ජලසත්, මව තිස්නව හැවිරිදි රසිකා දිල්හානි 

බංගිරිජේ සිසුපචාලා මෑණියන් ජලසත්, 

ඔවුන් ජදපළජගේ වැඩිමහල් පුතු දස හැවිරිදි 

ජදනුවන් නිේසර බංගිරිජේ අමරවංශ හිමි 

ජලසත්, හත් හැවිරිදි ජපාඩි පුතු යසිත් 

ජදනුවන් බංගිරිජේ කල්ාණවංශ හිමි 

ජලසත් පැවිදි නේ ලදහ.

ජදනුවන් තරමටම ආදරය රැකවරණය 

ජදමින්, පුතුන් ජදජදනා හා සැපවත් 

ජීවිතයක් ගත කරන්නට එම ජදමාපියනට 

තිබූ සැපසේපත් ජහාඳජටෝම ප්රමාණවත්ය. 

ඒ එම ජදපළ කලක් සයිප්රසජේ රැකියාජකාට 

මිල මුදල් උපයාගනිමින්, ජගවල් ජදාරවල් 

යානවාහන මිලදී ගනිමින් ගිහිදිවිය 

ජගාඩනගාගත් ෙැවිනි. මව දිල්හානි 

ලංකාවට ආජව පළමු දරු ප්රසූතිය සඳහාය. 

ඉන් කලකට පසු සැමියාද ලංකාවට 

පැමිණි අතර, ඔහු වාහන සේෙන්්ධ 

ව්ාපාරයකට අත තැබුජවය. උදව අවැසි 

ජොජහෝජදජනකුට උදව උපකාර කරමින් 

එම පවුජල් උදවිය ජොජහෝ සැනසිලිදායක 

සතුටක් අත්විඳි ෙව කියති. දිල්හානිද 

රූපලාවණ්ාගාරයක් පවත්වාජගන යමින් 

ගජේ අය හා ජොජහෝ සුහදව කටයුතු 

කළාය. පුතුන් ජදජදනාද ඉජගනුමට වාජගේම, 

පිනට දහමටද ලැදිය. ඔවුන් සිවජදනා 

සද්ධේජමෝදය ජසනසුජන් සතර ජපෝයටම 

සිල්සමාදන් ජවන්නට ගිජේ ඒ දහේ ලැදියාව 

නිසාය.

“ජේ හතරජදනාජගන් ජලාකු පුතා වන 

ජදනුවන් නිේසර තමයි මුලින්ම එයාට 

මහණ ජවන්න ඕන කියලා ජගදරදි කියලා 

තිජයන්ජන්. අයියා මහණ ජවනවා කිවවම 

මල්ලිටත් ඒ සිතිවිල්ලම ආවා. දරුජවෝ 

ජදන්නා ඔජහාම කියදදි තාත්තජගේ හිතත් 

මහණ ජවන්න ඕන කියන තැන නතර 

ජවනවා. ඒ නිකේම ජනජවයි සසර ගමන 

පිළිෙඳ හිජත් ඇතිජවන දහේ අවජෙෝ්ධය 

එක්කයි.”

ඒ හඬ අනීඝ සද්ධේජමෝදය අසපු 

ආරාමජේ ප්ර්ධාන අනුශාසක උඩුනුවර 

පසන්න මානස හිමියන්ජගේයි. 

තම පුතුන් ජදජදනාත් සැමියාත් 

ගිහිජගයින් නික්ජමන්නට ඇති කැමැත්ත 

කියදදී මව දිල්හානිද ගිහි ජීවිතජේ 

ෙැඳීේවල නිස්සාරත්වය ගැන සිතන්නට 

වූවාය. ඒ නැතත් පුතුන් හා සැමියා යන 

ගමනට ආශිේවාද එක්කළ හැකි ජහාඳම 

විදිය තමාද සතුටු සිතින් ඒ ගමනට 

එක්වීමය. ඒ අනුව එකම බමකදී, එකම 

අරමුණක් උජදසා හිස මුඩුජකාට පැවිදිවීජේ 

සිතිවිල්ලට අවසානජේ ඇයජගේ සිතද 

කැමතිවන්ජන් සසර පුරුදදට යැයි කීම 

වැරදි ජනාජව.

ලංකාජව හතර ජපෝයටම නිවාඩු නැතත් 

ජේ පවුජල් උදවියත් ගජේ ජොජහෝජදනාත් 

දුර මග ජගවා ජසනසුනට එමින් දුකින් 

නිදහස් වීජේ මාවත ජසායා යන්ජන් 

සැදැහැ සිත් ජපරදැරිවය. ‘අනීඝ සදහේ 

කථිකාවත’ ජොජහෝජදනාජගේ සිත්ගත් දහේ 

වැඩසටහනක්ව තිජේ.

පසන්න මානස හිමියන් කියන්ජන් තවත් 

තරුණයකු එදා පැවිදි ජවන්නට සිටියත් 

ඔහුට කේමය හරස් වූ ෙවයි. එනේ ඔහු 

පැවිදි ජවන්නට කැමැත්ජතන් සිටියද ඔහුජගේ 

බරිඳ ඊට අකමැති වී තිජේ. ඒ අනුව ඔහුජගේ 

පැවිදිවීජේ ෙලාජපාජරාත්තුව ජමවර ඉටු 

ජනාවුණත්, ඉදිරිජේදී ද ආරාමජේ පැවිදිෙව 

ලෙන්නට අජේක්්ාජවන් තිස්ජදජනකු පමණ 

සිටින ෙවද උන්වහන්ජස් පැවසූහ. 

එදා එකම පවුජල් සිවජදනා සමඟින් 

පැවිදි වූ අජනක් තරුණිය විසිහය හැවිරිදි 

තාරුකා උදාරි, බංගිරිජේ උේපලවණණා 

මෑණියන්ය. ඇය ජපෞදගලික ආයතනයක 

මුදල් අයකැමිවරියක ජලස කලක් ජස්වය 

කළාය. දිලූප ජරා්ාන් තරුණයා තිස්අට 

හැවිරිදි විජේ පසුවූ අතර ඔහු විදුලි කාේමික 

ශිල්පිජයකු ජලස රැකියාව කජේය. ඔහු 

කජතෝලික ආගජේ සිට බුද්ධාගම වැළඳගත් 

අතර, දැන් පැවිදි නමින් මාරවිල සන්ථජෙෝධි 

හිමිය.

“ජේ පැවිදිවුණු පුංචි සාමජන්ර 

හිමිවරුන් ජදනම පවා රාත්රියට ආහාර 

වැළඳීමක් නැහැ. ආරණ්වාසී භික්ෂූන් 

වහන්ජස්ලා හැටියට අපි මුදල් පරිහරණය 

කිරීමක් කරන්ජන් නැහැ. පිණඩපාතජයන් 

පමණයි යැජපන්ජන්. සද්ධේජමෝද කුටි 

ජසනසුන කියන්ජන් තවමත් ජගාඩනැජගමින් 

පවතින ජසනසුනක්. ජපාල්අතු ජසවිලි 

කළ ්ධේමශාලාවක් තිජයන්ජන්. ජමහි 

බුදුජගේ ඇතුළුව වැඩසිටින කුටි කිහිපයක 

වැඩ නිමවා තිජෙනවා. බුදුන්වහන්ජස් 

පැනවූ විනය නීති ජමහි පිළිපැදීමක් 

සිදුජවනවා වජගේම පැවිදද ලෙන්න කලින් ඒ 

පිළිෙඳව ජලාකු කුඩා සැමට අවජෙෝ්ධයක් 

ලොජදනවා. ඒ වජගේම පිණඩපාජතන් 

යැජපන භික්ෂූන් වහන්ජස් නමක් හැටියට 

මට ඉන්ජන් ශ්ාවකජයෝ. දායකජයෝ ජනජවයි.”

පසන්න මානස හිමියන් පවසන පරිදි 

ජමම ආරාමය ජගාඩනගා ඇත්ජත් 2014 

වසජේදීය. 

ජමවර පැවිදි දිවියට පත් හිමිවරුන් 

එහි කුටිවල වාසය කරදදී, මෑණිවරුන් 

නාන්කඩවර ජමජහණි ආරාමජේ 

වැඩවාසයට පිටත්ව ජගාස් ඇත. 

ජමම පැවිදි පින්කමට සමගාමීව සිදුවූ 

තවත් පුණ්කේමයක් ජවන්ජන් දියණිවරුන් 

එකසියදාසය ජදජනකු තම අලංකාර ජක්් 

කලාපයන් දන්දීමයි. ඒ පිළිකා ජරෝහජල් 

ප්රතිකාර ලෙන ජරෝගීන් ජවනුජවන් කෘත්රිම 

ජකාණඩා සැකසීම ජවනුජවනි. 

ජේ සියලු පින් කටයුතුවලට බංගිරිය 

ගජේ සැදැහැවතුන් වජගේම දිවයිජන් ජොජහෝ 

ප්රජදශවල සැදැහැවතුන්ජගේ දායකත්වය 

ලැබී තිජේ. එදින ජමම ආරාමජේ පැවිදි 

වූ භික්ෂූන් වහන්ජස්ලා හා මෑණිවරුන්ට 

අමතරව නාන්කඩවර ජමජහණි ආරාමජේ 

වැඩවාසය කරන මෑණිවරුන් සිවනමක්ද 

ජමහි ්ධේම විනය තුළ කටයුතු කරන්නට 

එක්වීමද විජේ්යකි.

ජමම පැවිදි පින්කජේ ආචාේය 

උපාධ්ායන් වහන්ජස් ජලස කටයුතු කරන 

ලදජද අනුනායක ඉහළමුල්ජල් සුගුණවංශ 

නාහිමියන් වන අතර, නුවරඑළිය දිසාජව 

ප්ර්ධාන සංඝනායක ශාස්්රපති, පණඩිත 

ඇකිරිජේ පඤ්ානන්ද හිමියන් ඇතුළු 

භික්ෂූන් වහන්ජස්ලා පිරිසක් එක්වූහ.

කලක් එකට දුකසැප ජෙදාගනිමින් 

එකට විසුවත්, පැවිදි ජීවිතය තුළ අතහැරීම 

ඉහළින්ම තිජෙන්නකි. ඒ අතහැරීම තුළ මව, 

පියා, දූදරු ෙැඳීේ නැත. ජලෝජකෝත්තර 

සුවය පතා යන ගමජන් ඔවුන් ප්රාේථනා 

කරන්නා වූ සැනසුම ජොජහෝ දුරක 

ජනාජවවායි අපද ප්රාේථනා කරන්ජනමු.

• දීපා වසනති එදිරිසිංෙ 

ේර වපෝයට සිේ්ගතතු 
අම්මයි, ්ාත්යි, 
පු්ාලා වදනනයි 
එකම දවවස මෙණ වවලා

වම් අය මෙණ වුවණ වමෝස්රයටවත 
ආේථික ්ගැටලු නිසාවත වනවවයි. මාේ්ග ඵල පිණිසමයි

පසන්න මානස හිමි

පැවිදිවීමට ණපර පැවිදි වූ පසු

පැවිදි වූ සාමණේර හිමිවරු ණෙනම දානය වළඳමින්
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වම් 

සිදධිය වුජණ මල්කඩුවාව උසස් අධ්ාපන 

පී්ජේදී. මම පුරුදු විදියට පංතිජේ ඉගැන්වීේ 

කටයුතු හමාර කරලා ඉන්නජකාට දැරියක් 

මාව ජසායාජගන ආවා. මම හිතුජව ජේ දැරිය මල්කඩුව 

පළාජතම ළමජයක් ජවන්න ඇති කියලා. ඇජගේ පජේ පාවහන් 

තිබුජණත් නැහැ. මම හිතුජවම ඒ දුව අජේ පන්තිජේ ජයන්ති 

අක්කා ජහායාජගන ආපු ජකජනක් කියලා. ජයන්ති අක්කා 

කියන්ජන් අජේ පන්තිය ජමජහයවපු සංවි්ධායිකාව.

“සර් මං ආවෙ සර්ෙ ව�ොයොවෙන. පංතිවය ළමයි යනකල් 
ඉඳලයි මං ආවේ. මවේ ෙම උහුමීය. මට උපොධි පංතියට 
එනන ඕන. ඒත් සර් මට සල්ලි නැ�ැ.” 

“මට ඔයො ෙැන විස්තරයක් කරනන බලනන.” 
මං එජහම කිවජව ජගාඩක් ළමයි විවි්ධ කතන්දර 

කියාජගන පංති ගාස්තුජවන් නිදහස්ජවන්න එන නිසා. 

දරුජවකු පංති ගාස්තුවලින් නිදහස් කජළාත් ඒ වි්යට 

අදාළ ගුරුවරුන්ටත් ඒක කියන්න ඕන. එජහම නිදහස් කරන 

දැරියජගේ ඉල්ලුේපතට අදාළ ගුරුවරුන් අත්සන් කරන්නත් 

ඕන. ඒ හින්දා මට ඇජගේ සියලු විස්තර අවශ්ය ජවනවා. 

“සර් අවේ අයියලො තුනවදෙනොෙම �මුදාවෙන පැ�ැරවෙන 
ගිහිල්ලො මරලො දෙැමමො. ඒ අයවේ පවුල්ෙල ඔක්වකොම ළමයි 
බලොෙනවන අවේ අමමො වෙෙල්ෙල කුඹුරුෙල ෙැඩ කරලො. 
අවන සර් මට ඉවෙනෙනන ඉඩ වදෙනන.” 

මම ජයන්තිට කතා කරලා ඇජගේ කතාව කිවවා. කියලා 

ග්ාමජස්වක සහතිකයකුත් රැජගන ආපසු එන ජලස දැන්වුවා. 

ඇය කියූ කතාව ඇත්ත ෙව ග්ාමජස්වක මහතාත් මට දන්වා 

එවා තිබුණා. ඒත් ජේ දැරියට පාවහන් තිබුජණ නෑ. ඇඳුේ 

පැළඳුේවලත් පිළිජවලක් නෑ. ඒ ජදවල් ගැන ජහායලා ෙලලා 

අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියන රාජකාරිය මා ජයන්තිට 

පැවරුවා. ඇය පංති ඒමට පටන්ගත්තා. පංතිය ඉවරජවලා 

ඔක්ජකාම ගියාට පස්ජස් මට කතා කරලා තමයි ජගදර 

යන්ජන්. එක දවසක් ඇය මට කියනවා, “සේ මං ආමි එජක් 

අයියා ජකජනක් එක්ක යාළුයි. එයා කුරුණෑගල වදාකඩ. 

ඉතින් සේ එයාට ඕන එයාජගේ නෑජයෝ අජේ ජගදරට ජගේන්න. 

ඒත් සේ අජේ දුේපත් ජගදර ඉඳගන්න පුටුවක්වත් නැහැ. සේ 

ඒ අයියා හමුදාජවන් ජලෝන් එකක් දාලා ජගදරට ඕන ෙඩු ටික 

ජගනාවා. ජගේ කපරාරු කරා. අයියජග නෑජයෝ එන දවජස් 

අජේ ජගදර හිටපු ජපාඩි එවුන් ටික හැංගුවා. ඊටපස්ජස් 

අයියජග නෑජයෝ ආවා. අජේ විවාහයට එයාජගේ නෑජයෝ 

අවසර දුන්නා. පංති ගාස්තු නිකන් වුණාට ජපාත්පත් ගන්න ඒ 

අයියා මට සල්ලි ජදනවා.”

“ඉතින දුෙ ඔයොට �මබවෙලො ඉනවන සැබෑ 
රණවිරුවෙක්වන. ව�ොඳට ඉවෙනෙනන දුෙ. උෙනෙන 
අපටත් ආඩමබරයක් වෙනන. ඔයොවෙ වෙදෙරට දෙෑෙැදදෙ 
වෙනොෙ අයියටත් සතුටුවෙනන උපොධිය ෙනන.” 

කාලය ජගවිලා ගියා. ඒත් කවදාවත් ඒ රණවිරු 

ජසෙළා පංතියට ආජව නැහැ. ජේ දුේපත් දැරිය ජහාඳට 

ඉජගනගත්තා. ඇජගේ සියලු කටයුතු අජේ ජයන්ති ජහායලා 

ෙැලුවා. උපාධි විභාගය අවසන් වුණා. ජේ දුව විභාගය 

මහඉහළින් සමත් වුණා. අජේ සිරිතක් තිජයනවා දරුජවක් 

උපාධිය ගත්තට පස්ජස් අපි උපාධි සාදයක් පවත්වනවා. 

ඔය කියන කාලජේ ොහිර දරුවන් ජවනුජවන් විේවවිද්ාලය 

උපාධි උත්සව පැවැත්වුජව නැහැ.

උපාධි උත්සවජේ ප්ර්ධාන ආරාධිතයා වුජණ ගුණදාස 

කපුජගේ මහත්තයා. සංගීත සන්දේශනයකට ජනායා එතුමා 

අජේ උත්සයට ජනාමිලජේම ආවා. ඉතින් උත්සවජේ ප්ර්ධාන 

ජදසුම තිබුජණ මට. මම මජගේ ජදසුජේදී සඳහන් කරා ජේ 

විභාගය සමත්වූ දුලා පුතාලා අතර අපි ජනාමිලජේ උගන්වපු 

දූලා පුතාලා ඉන්නවා. හැෙැයි ඒ එක ළමජයක්වත් ඒ ගැන 

අන් අයට කියලා නැහැ. අපි කියලත් නැහැ. ඒ සමත්ජවචච 

දූලා පුතාලා ගැන අපිට ආඩේෙරයි කියලා. 

1900 ගණන්වල එංගලන්තජේ වඩුොස් උන්නැජේ 

ජකජනක්ජගේ දුේපත් වඩු දරුවා තාත්තා එපා කියදදිත් 

ඉජගනගත්තා. ඒ වඩු දරුවට ගුරුවරජයක් උදව කරා. 

තාත්තා ජනාහිතපු විදියට ජේ වඩුරාළජගේ පුතා ලන්ඩන් 

සරසවියටත් ගිහිල්ලා ඒ සරසවිජේ මහාචාේයවරජයක් 

වුණා. ඒ දවස්වල ලංකාජව පළමු විේවවිද්ාලය හදන්න 

සුදු ආණඩුව කටයුතු කළා. 1938 ජේරාජදණිය සරසවිජේ 

ජගාඩනැගිලි සැලසුේ කජේ ්ේලි අල්විස් මහත්තයා. එහි 

පළමු කුලපති පදවියට පත්ව ආජව වඩු මහතාජගේ පු්ර සේ 

අයිජවෝේ ජජනිංගේස් මහාචාේයතුමා. එතුමා ලංකාවට ඇවිත් 

සරසවිය හදලා දුේපත් ළමයින්ට ශිෂ්යත්ව ක්රමයකුත් හැදුවා. 

ඒත් අද ඒ ශිෂ්යත්ව ක්රමය නැහැ. අපි අජේ දුේපත් දරුවන්ට 

ශිෂ්යත්ව දුන්ජන අජනක් ළමයින්ට ජනාදැජනන්න. 

ඊටපස්ජස උත්සවජේ කටයුතු නිමාවුණා. මං උත්සවය 

ඉවරජවලා එළියට ආ ගමන් අර මා ඉගැන්වූ තරුණිය එක්ක 

රණවිරු ජසෙළා මා ළඟට ආවා. 

“සර් මං ්තමයි වමයොවෙ වපමේතො. අවුරුදු �්තරක් 
තිසවස සර් වමයොට ඉෙැනනුෙො. ඒත් මං සතූති කරනනෙත් 
ආවේ නැ�ැ. මං සර්ෙ සැක කරො ඇයි සර් මවේ වකල්ලට 
උදෙේ කරනවන කියලො. අදෙයි මං දෙැනෙත්ව්ත ඒ ෙවේ දුෙලො 
පු්තොලො වෙොඩකට සර්ලො උෙනෙලො තිවයන බෙ. අවන සර් 
මට සමොවෙනන එව�ම හිතුෙට.” 

ශූරවීර යුදභටයා දණ නමා මට වැඳලා අර දුවත් එක්ක 

පිටජවලා ගියා. අද වයඹ පළාජත් ඉස්ජකෝජලක ජේ දුව 

ගුරුවරියක ජලස ජස්වය කරනවා. 

මං ජේ කතාව දුවලට කිවජව ජේතු කිහිපයක් හිජත් 

තියාජගන. දුජව ඕනනේ අර දුවට ජේ පීඩනය දරාගන්න 

ෙැරිව දිවි නසාගන්න තිබුණා. එජහම නැත්නේ ඉජගන 

ජනාජගන ජකාජේ හරි තැනක සුළු වැටුපකට වැඩ කරන්න 

තිබුණා. අේමයි අයියලජග දරුජවා ටිකයි අතඇරලා අර 

හමුදා තරුණයා එක්ක පැනලා යන්න තිබුණා. ඒත් ඒ බුදධිමත් 

දුව ඒ එකක්වත් කජේ නැහැ. ඇය අධ්ාපනය ජතෝරගත්තා. 

දුක් කරදර අගහිඟ මැද වුණත් ඉජගනගත්තා. එදාටත් වඩා 

දුජව අද අජේ රට දුේපත්. දුේපත් ජවන්න ජවන්න ඒ දුක 

මැදින් සතුට ජහායාජගන යන්න ඕන. ජීවිතයට ජසනසුරු 

මහ දසාව ලැබුවම කරන්න ඕන එකම ජදය අධ්ාපනය 

ෙවට කියමනක් තිජයනවා. ඒ නිසා රට දුේපත් වීම යනු 

අධ්ාපනජේ මුල් පියවර ජවන්න ඕන. අද දූලා රට පුරාම 

සේභාහන ආයතනවලට රිංගමින් මුදල් ජහායනවා. දුජව 

තරුණ ශරීරය තිජයනකල් විතරක් ඒවා කරන්න පුළුවන්. 

සේභාහන වෘත්තිය යහපත් ජීවන මාේගයක් ජනජවයි.

ඒ වජගේම ජේ දුවට හේෙජවචච ජපේවතා ගැනත් 

කියන්න ඕන. ජපේවතුන් ජොජහෝවිට ජපේවතියන් රවටන 

සමාජයක ඒ තරුණයා ආඩේෙරයක්. ජපේවතියජගේ ජගදරට 

ලී ෙඩු අරන් දීලා, ජගේත් කපරාරු කරලා එයා කළ කැපකිරීම 

ගැන කියන්න වචන නැහැ. ඒ වජගේ තරුණයන් ජේ වජගේ 

ඇගයුමට ලක්කරන එක මං හිතනවා ජහාඳ ජදයක් කියලා. 

සියල්ල උඩුයටිකරු කරමින් පහලට ගලායන ගංගාවක 

උඩුගං ෙලායන ධ්ධේයවන්ත දරුවන් ගැන මං ලියන්ජන ඒ 

අය මජගේ දරුජවා කියලා හිතාජගන.

r;a;rka ÿfõ

w;a;kdhl tï' fyar;a

අත්නායක 
එම්. වේරත දුවට 

උ්ගනවපු 
මාව 
රණවිරු 
වපම්ව්ා
සැක කරලා 
තිබුණා

උපාධි උතසවවේ 
ප්රධාන ආරාධි්යා 
වුවණ ගුණදාස කපුවේ 
මෙත්යා. සංගී් 
සනදේ්ශනයකට වනායා 
එතුමා අවේ උතසයට 
වනාමිලවේම ආවා
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අපි ජගාඩක්ජවලාවට හිතනවා පවුල් 

ජීවිජත් සාේථකව ජගනියන්න 

ආදරය, අවජෙෝ්ධය, එකිජනකාජගේ 

අදහස්වලට ගරුකිරීම වජගේ ජදවල් 

තිබුජණාත් ඇති කියලා. ඇත්තටම ඒ ජදවල් 

ඇරුණම පවුල් ජීවිතයක සාේථකත්වයට 

ෙලපාන තව වැදගත් ජදයක් තිජයනවා. ඒ 

තමයි ලිංගික එක්වීමකින් ජදජදනා ලෙන 

තෘේතිමත්ෙව.

ඒ වුණත් ලිංගිකත්වය ගැන තමන්ට 

දැජනන ජද කතා කරන්න ජගාඩක්ජදනා 

ලැේජයි. හැෙැයි ඒ ලැේජාව ඉස්සරහට 

දාජගන ලිංගිකත්වය පිළිෙඳව තමන්ට 

අවශ්ය ජද සහ අනවශ්ය ජද ගැන ජදජදනා 

සුහදව කතාෙහ ජනාකජළාත් ඒ කාරණාව 

නිසාත් පවුල් ජීවිත අවුල්ජවලා යන්න 

පුළුවන්. ජීවිජත් ජෙදාගන්න අපි ජතෝරගත්තු 

සහකරුවා එක්ක එවැනි ජදයක් විවෘතව 

කතා කරන්න ෙැරිනේ අපි ජත්රුේගන්න 

ඕන ජද තමයි අජේ ෙැඳීජේ යේකිසි 

පලුදදක් තිජයන ෙව. 

මටත් ඉස්සර එජහම ජදවල් ගැන කතා 

කරන්න ෙැරි කුලෑටි ගතියක් තිේො. මට 

දැජනන ජද ගැන කතා කරන්න, කියන්න 

මටත් පුදුම ලැේජාවක් තිබුජණ. දහේ 

මාත් එක්ක ඒ ජදවල් ගැන 

විවෘතව කතා කළත් පැය 

විසිහතජේම කියවන මං ඒ 

ජවලාවට මුනිවත රැක්කා. 

අඩුමතරජේ සුරාන්තය 

කියන ජද ජත්රුමවත් මං 

හරියට දැනජගන හිටිජේ 

නෑ. ලිංගික එක්වීමක් 

ඇතුජේ ඒ ජදවල් ගැනත් 

දැනගන්න, ජත්රුේගන්න 

ජගාඩක් ජදවල් තිජයනවා 

කියලා මං දැනගත්ජත් 

අන්තේජාලජයන්. ඒත් මට 

ඒ ජදවල් විවෘතව දහේ 

එක්ක කතා කරන්න හරිම 

ලැේජාවක් තිබුණා. සමහර 

ජදවල් අහලා දැනගන්න 

ඕන වුණත් ලැේජාව නිසාම 

අහන්ජන නැතුව හිටියා. 

හැෙැයි යාළුජවෝ එක්ක කිසි 

ෙයක් සැකක් නැතුව හිතට 

එන හැමජදම කියලා, ඒ 

ජදවල් ගැන විවෘතව සාකචඡා 

කළා. පස්ජස් මටම හිතුණා මට යාළුජවක් 

එක්ක සාකචඡා කරන්න පුළුවන් නේ ඇයි 

මට මජගේ මහත්තයා එක්ක ඒ ජදවල් කතා 

කරන්න ෙැරි? ඊටපස්ජස් මට දැජනන 

හැමජදම විවෘතව දහේ එක්ක කතා කළා. 

මුලදි මුලදි අපහසුෙවක් තිබුණත් දහේ 

හරිම සාමාන්ය ජදයක් විදියට මං එක්ක ඒ 

ජදවල් කතා කරදදි මට ජලාකු පහසුවක් 

දැනුණා, මට හැජඟන දැජනන ජදවල් 

කියන්න. 

අන්තේජාලජේ වුණත් ඒ සේෙන්්ධව 

කවුරුම හරි ලියපු ලිපියක් දැක්ජකාත් 

අපිට ගතයුතු ජදයක් තිජයනවා නේ මං 

ඒක දහේ එක්ක හුවමාරු කරගන්නවා. 

ලිංගිකත්වය සේෙන්්ධව තිජයන හා� 

උපදවන මීේ පවා හුවමාරු කරගන්නවා. 

එජහම කළාට පස්ජස් ඒ ජදවල් ගැන කතා 

කරන එක, ප්රේන අහන එක හරිම සාමාන්ය 

ජදයක් වුණා. 

ජගාඩක් ජවලාවට පවුල් අවුල් ජවන්න 

ප්ර්ධාන ජේතුවක් ජවන්ජන් ලිංගික ජීවිතය 

ඇතුජේ තෘේතිමත්ෙවක් නැතිවීම කියලා 

මම කලිනුත් කිවවා. ඉන්නන් වාජල් ඉන්න 

එජකන් ජදන්නාටම ඒ ජීවිජත් නීරස 

ජවනවා. ජගාඩක් ජවලාවට ගෑනු අපි උජද 

ඉඳන් කරන වැඩ කන්දරාව එක්ක රෑ 

ජවදදි ඇඳට වැටිලා අතපය දිග ඇරන් 

නිදියගන්නයි ආස. ඒත් පිරිමිජයක් තමන්ජගේ 

බරිඳජගේ ආදරණීයෙව තුළින් එයාලජගේ 

දවජස් මහන්සිය, පීඩනය පිටකරගන්නයි 

කැමති. එජහම ජදවිදියක් වුණාමත් අපි 

ජනාහිතන ගැටලු ඇතිජවනවා. ඒ නිසා 

ජදන්නාජගේ ඕන එපාකේ වජගේම, කායික 

මානසික අපහසුතා ගැනත් කතාෙහ කරලා 

අවජෙෝ්ධයකට එන්න පුළුවන්නේ ජගාඩක් 

ප්රේන ඇතිජවන එක අඩුයි. 

අජේ පාසල් අධ්ාපන ක්රමය ඇතුජේ 

ලිංගික අධ්ාපනයක් නෑජන්. අපි පාසජලන් 

ඉජගනගන්ජනත් නෑ. නිසි වයසට එදදි 

ජදමවපිජයෝ කියලා ජදන්ජනත් නෑ. 

හැමජදම අේමලා දරුවන්ට කියලා ජදන්න 

ඕන කිවවට ලිංගිකත්වය ගැන කතා 

කරන්ජන් නෑ. ඒ වචජන් ඒ තරේ භයානකයි, 

නරකයි වජගයි හැසිජරන්ජන්. මං හිතුවා 

මජගේ දරුජවෝ මජගන් ඒ සේෙන්්ධජයන් 

ප්රේන කජළාත් ජහාඳම උත්තර එයාලට 

ජදනවා කියලා.

ඉතින් හැමජදටම උත්තර තිජයන්ජන් 

අපි ගාව. අපි අජේ ඕනම ජදයක් අජේ 

සහකරු සහකාරිය එක්ක කතා කරලා 

විසඳගන්න තරමට අපි එකිජනකාට 

හිටියාට වඩා කිටටු ජවනවා. එකිජනකාව 

දැජනන්න ගන්නවා. ඒ නිසා පවුල් 

ජීවිජත් සාේථක කරගන්න අවශ්ය ජවන 

ලිංගිකත්වය කියන ජකාටජසදිත් දැජනන 

හැජඟන ජද බරිඳ එක්ක ස්වාමියා එක්ක 

කතා කරන්න. ඒ ජවනුජවන් කාලය 

ජවන්කරන්න. එතජකාට එකිජනකා අතජේ 

සමීප ෙව තවත් වැඩිජවනවා. ප්රේන 

අඩුජවනවා.
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077 292 0 268

f,dj ms<s.;a ldka;d 
ikSmdrlaIl ksIaamdokh

 

f.kajd fnodyeßu, ta nj¾ iy mqoa.,sl iud.u 

Tima ld,h ;=< ,sx.dY%s; m%foaYh msßisÿj 
mj;ajd .ekSug yels ùu yd iqjmyiqj ,nd §u.
wdidok yd ndysßka we;súh yels frda. j,ska 
wdrlaIKh.
ks;r we;sjk leiSï" ÿ¾.kaOh jeks ;;aj 
md,kh. 
Èkm;d Ndú;d lsÍfuka by< udkj iqj;djhla Èkm;d Ndú;d lsÍfuka by< udkj iqj;djhla 
mj;ajd .; yels ùu.

පුේ්ගලික සම්බනධ්ා ්ගත්ත, රාජකාරි මට්ටවම් සබඳ්ා ්ගත්ත වබාවෙෝවිට අපි පුරුදුවී සිටිනවන අ්ගය කිරීමට වෙෝ ප්ර්ශංසා කිරීමට ව්ඩා  වචෝදනා කිරීමටයි. එවසත නැතිනම් මැසිවිලි නැගීමටයි. එම සබඳ්ා 
නිසා සතුටු වවනනට කාරණා සියයේ ඇ්ත, පසු්ැවවනනට ඇති එේ කාරණාවේ වෙෝ මුේ කරව්ගන අපි කරනවන සියේල අවුේ කර්ගැනීමයි.සැමියා දෙම් සෙ දරුවවෝ තිවදනා සමඟ ජපානවේ �වතවන ෙ�නි 
මනවම්නද්ර ඇවේ �වි් අතදැ�ම් ඇසුරින අපිට කියාවදනවන විවේෂවයනම ‘පවුල’ නමැති සම්බනධ්ාවයට �ලිකතවය දීම සෙ එය රැක්ගැනීවම් ඇති වැද්ගතකමයි. එවමනම ඕනෑම වොඳ වෙෝ නරක සිදුවීමකටම 
පසු සතුට විය ෙැකි කාරණා පමණේ �වි්යට එේ කර්ගැනීවමන, බලා සිටියදී පවුේ �වි්ය සතුටින පිරී ඉතිරී යන අ�රු ඇය කියනවන සතුටින �වි්ය දරණ ඇවේ �වන අතදැ�ම් සමුදාය මුේකරව්ගනය.

අනිත වේවේ 
වවේම 

ලිංගිකතවය 
්ගැනත 

අපි ක්ා කරනවා

• ෙ�ණි මනවම්නද්ර
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නළජල් ගල්වා තැබීජමන් ඕනෑම 

දහවලක වුව, කිසිජවකුටත් 

ජනාජපනී සිටිය හැකි ෙලගතු 

කාල අංජනම නේ අජල්පනයක් 

උතුවන්කන්ජද සරදිජයල් සතුව තිබූ ෙව 

සහතික කර කියන පුදගලජයකු ගැන මට 

දැනගන්නට ලැබණ. ඒ මීට වසර දහයකට 

පමණ ඉහතදී විජේ්ඥ ධවද් ආරියජස්න 

යූ ගමජගේ මගිනි. ජේ වනවිට ජීවතුන් අතර 

නැති විජේ්ඥ ධවද් ගමජගේ එවක 

මාවනැල්ල ගමජගේ ජරෝහජල් අධ්ක්්වරයා 

වූ අතර මාවනැල්ල උතුවන්කන්ජද 

සරදිජයල් ගජේ නිේමාතෘවරයාද ජව.

“මම සරදිජයල් ගැන ජතාරතුරු 

ජහායන ෙව දැනගත්තු එක මනුස්සජයක් 

පසුගිය දවසක මාව ජහායාජගන ආවා. ඒ 

කාජල් සරදිජයල් පාවිචචි කරපු මන්තර 

ගුරුකේ ජපාතක් ගැන විස්තර කියාජගන. 

ඒත් ඔය වජගේ ජදවල් ගැන මජගේ හිජත් 

අෙමල් ජේණුවක තරේවත් විේවාසයක් 

නැති හින්දා මම ඒක එචචර ගණන්ගත්ජත් 

නෑ. ඒ මනුස්සයා තමයි මට ඔය සරදිජයල් 

පාවිචචි කළාය කියන ඕජන්ම දවාලක 

ජනාජපනී ඉන්න පුළුවන් කාල අංජනම ගැන 

කිවජව. ඒත් මට පස්ජස් කල්පනා වුණා 

ඔයාට නේ සමහරජවලාවට ඒක වැදගත් 

ජතාරතුරක් ජවන්න පුළුවන් කියලා.” දිනක් 

මාවනැල්ල ගමජගේ ජරෝහලට ගිය මට ඔහු 

කීජවය. 

“උතුවන්කන්ජද සරදිජයල් කියන්ජන් 

ගුේත විේවාසවලට තදින්ම ඇේෙැහි වුණු 

ජකජනක් කියලා මම අහලා තිජයනවා. 

නමුත් සරදිජයල් ළඟ ඔය කාල අංජනම 

කියන ජද තිබුණාය කියන කතාව නේ මීට 

කලින් අහලා නෑ.” මම ද කීජවමි.

“ජකාජහාමත් ඔය මනුස්සයා වැඩි 

ඈතක ජකජනක් ජනජවයි. ජකෝකටත් 

කියලා අපි ඒ මනුස්සයාජගේ ජෆෝන් නේෙේ 

එකක් ඉල්ලාගත්තා. එජහම නේ මම 

මිනිහව ජගන්නලා ජදන්න ෙලන්නද?” එජස් 

කී ධවද් ගමජගේ ඔහුජගේ හිතවජතකුට 

(ඔහුජගේ නම දැන් මට මතක නැත) 

දුරකතනජයන් අමතා සරදිජයල්ජගේ මන්තර 

ජපාත සහිත පුදගලයා කැඳවන ජමන් 

ඉල්ලා සිටිජේය.

“ඔය මනුස්සයා මට ඔය ජපාත ගැන 

කිවජව මට ඕක දීලා කීයක්හරි ඉල්ලාගන්න 

ෙව මට ජත්රුණා. ඒත් ඊට වඩා ජහාඳයිජන් 

ඒ සල්ලිවලින් පාජේ ඉන්න ෙල්ලන්ට ආේප 

අරන් ජදනවා. ජකෝකටත් ඔයා ඒ ජපාත 

ගන්න විදියට කතා කරලා උවමනා විස්තර 

දැනගන්න.” ඒ සමඟම ඔහු කීජේ මජගේ 

අරමුණ මුදුන් පත්කරගැනීමටද දක්වන 

සහජයෝගයක් ජලසිනි.

ඊට පැයක් ගතවීමටත් මත්ජතන් දශක 

හත අටක් පැරණි ෙව නියත වශජයන්ම 

කිවහැකි ‘ජරෝයල් එක්සසයිස් බුක්’ යන 

සඳහන සහිත පිටු හතළිජේ ජපාතක් ‘සිලි 

සිලි ෙෑගයක’ දමාගත් අහිංසක ගැමිජයකු 

අප ඉදිරිජේ ජපනී සිටිජේය. කල්ගතවීම 

නිසා දුේවේණ ෙවට පත් සුදු පිටුවලින් යුතු 

එම අ�ාස ජපාජත් පිටකවරජේ තීන්ත 

පෑනකින් ‘සරදිජයල්ජගේ මන්්ර ගුරුකේ 

ජපාත’ යනුජවන් ලියැවී තිජෙනු එය 

අතටගත් සැනින් මම දුටුජවමි.

“ඔය ජපාත අජේ කිරිඅත්තාජගේ. 

ඒ කිරිඅත්තාජගත් අත්තා ජකජනක් 

ඉලුක්ජගාඩ පන්සජල් මහන ජවලා ඉඳලා 

තිජයනවා. සරදිජයලුත් අකුරු කරලා 

තිජයන්ජන් ඒ පන්සජලන්. ඒ වජගේම 

සරදිජයල් ඒ පන්සජල්දී මන්්ර ශාස්්රත් 

ඉජගනජගන තිජයනවා. ඒ විදියට සරදිජයල් 

ඉජගනගත්තු මන්තර ගුරුකේ තමයි ඔය 

ජපාජත් තිජයන්ජන්. ඔය සරදිජයල් ළඟ 

තිබුණාය කියන කාල අංජනම හදන හැටිත් 

ඕජක් අකුරක් නෑර තිජයනවා.” එම ගැමියා 

කීය.

“ජකාජහාමත් ජේක මීට අවුරුදු සීයකට 

ජමහා පැත්ජත් ලියැවුණු ජපාතක්. ඒ වජගේම 

ජේකට පදනේ වුණු කරුණු ජකාජහන් 

ජහායාගත්තද, කවුරු කවදා ජමාන 

කාරජණකට ජේක ලිවවද කියලා කිසිම 

ජතාරතුරක් නෑ. ඒ හින්දා එකපාරටම ජේකට 

වටිනාකමක් ජදන්න අමාරුයි. හැෙැයි 

ජේජකන් එක ගුරුකමක් හරි අත්හදා ෙලලා 

සාේථක වුජණාත් කිසිම ප්රේනයක් නෑ. අපි 

ගනුජදනුව කතා කරලා වැජඩ් ඉවරයක් 

කරගමු.” එම ගැමියාජගේ සිතැඟි පිරික්සනු 

පිණිස මම කීජවමි.

“අජන් එජහමනේ ෙෑ මහත්තයා. 

අනික ජේවජේ තිජයන්ජන් ජොරුනේ 

අජේ කිරිඅත්තලා ජමචචර කාලයක් ජේවා 

පරිස්සේ කරන්ජනත් නෑජන්.” එජස් කී ඔහු 

එම අ�ාස ජපාත නැවත සිලි සිලි ෙෑගයට 

දමාගත්ජත් නරක් කරගත් මුහුණින් යුතුවය.

ඔහු නික්ම ගියපසු මම මජගේ හිතවතකු 

වන හිටපු ජාතික ජකෞතුකාගාර අධ්ක්් 

ආචාේය සිරි නිමල් ලක්ද්රසිංහයන්ට 

දුරකතන ඇමතුමක් දී එම ජපාත ගැන 

කීජවමි. එජස් කියා ඔහුජගේ අදහස් 

විමසනුවස් “ඕවජේ තිජයන්ජන් ජකාජහාමත් 

පටටපල් ජොරුජන් ඉතින්.” කියාද කීජවමි. 

පුරා විද්ා, මානව විද්ා, ජකෞතුක 

විද්ා ආදී වි්ය පථයන් කිහිපයක් පිළිෙඳ 

ප්රමාණික විදවතකු වන ආචාේය ලක්ද්රසිංහ 

දෙවලට 
වනාවපනී සි�මට 

කියාවදන 
�ර සරදිවයේවේ 
මනත්ර ගුරුකම් 

වපා් 
වසායා්ගතිමි

ජදශපාලනික වශජයන්ද වාමාංශික අදහස් 

දරන්ජනකි. එවැන්ජනෝ කිසිවිජටකත් 

ජමෙඳු ගුේත විේවාස ජකජරහි තැකීමක් 

ජනාකරති. නමුත් ආචාේය ලක්ද්රසිංහ විසින් 

ලොදුන් පිළිතුර මා අන්දමන්ද කජේය. 

“එජහමම කියන්න ෙෑ. කටුජගේ තිබුණු 

ඔය වජගේ සමහර මන්තර ගුරුකේ 

ජපාත්වල ඇත්තත් තිජයනවා මම දැකලා 

තිජයනවා.” ඒ ඔහුජගේ පිළිතුරයි. 

“අපි හිතමු ඔය කාල අංජනම වජගේ 

ගුරුකමක් කරගන්න හැටි ගැන පරණ 

පුස්ජකාළ ජපාතක තිජයනවා. ඒජක් 

තිජයනවා ෙකමූණු පිහාටු, දිවි මකුළු ජල්, 

ෙක් මී ජපාතු, රත් හිරියල් වජගේ ඒවාට 

උවමනා ෙඩු ලැයිස්තුවක්. ඒ අතජේ 

තියනවා රිළා දළ වජගේ ජදකුත්.” ආචාේය 

ලක්ද්රසිංහ කීය. 

“ඒ ජමානවටද රිළා දළ කියන්ජන්?” 

මමද කුතුහලජයන් ඇලීයමින් ඇසීමි.

“රිළා දළ කියන්ජන් ඉතින් රිළවුන්ජගේ 

දළවලටජන්.” ජහජතම කීය.

“ඒත් රිළවුන්ට ජකාජහද දළ 

තිජයන්ජන්?” මමද විස්මජයන් යුතුව ඇසීමි.

“ඒක තමයි කියන්ජන්. ඒ පුස්ජකාළ 

ජපාත්වල තිජයන විදියට ඔය කියන 

ගුරුකම හරියට කරන්න ඕජන්නේ ඒකට 

රිළවුන්ජගේ දළත් ගන්න ඕජන්. ඒත් ඉතින් 

ඒක කීයටවත් කරන්න ෙෑජන්. ඒජකන් 

කියන්ජන් ඔය කියන ගුරුකමත් කීයටවත් 

කරන්න ෙෑ කියන එක. එතජකාට ඒ 

පුස්ජකාළ ජපාත්වල තිජයන්ජන ඇත්ත 

ජනජවයිද?” ආචාේය ලක්ද්රසිංහයන් 

ම’ජවතින් එජස් අසන ලදජද හඬනගා 

සිනාජසමිනි.

මාධ්ජවදී

තිලේ වසනාසිංෙ

උතුවනකනවේ 
සරදිවයේ 
කියනවන ගුේ් 
විේවාසවලට 
්දිනම ඇබ්බැහි 
වුණු වකවනේ 
කියලා මම අෙලා 
තිවයනවා. නමුත 
සරදිවයේ ළඟ 
ඔය කාල අංජනම 
කියන වේ 
තිබුණාය කියන 
ක්ාව නම් �ට 
කලින අෙලා නෑ
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ජන්ජමට වඩා පුරුදද ජලාකුයි කියා කීමට අපි 

කියන්ජන් නිකන්ම ජනාජව. ජොජහෝජදජනකුට එය 

අදාළ වන නිසාය. ජකජස්නමුත් ඇතැමුන්ජගේ ඇතැේ 

පුරුදු මතුවන විට තැන ජනාතැන අදාළ ජනාජව. සාමාන්ය 

පුදගලජයකු ජනාව වෘත්තිකයකු වුවද එහි ජවනසක් නැත. 

ධවද්වරයකු වූවා කියා එය එජස් ජනාවිය හැකිද? 

ජේරාජදණිය සරසවිජේ ඉජගනගන්නා කාලජේ 

සිටම ප� ධවද් තරිඳු විජේජකෝන් අලි සමඟ ගනුජදනු 

කිරීමට කැමැත්ජතන් සිටිජේය. ක්රම ක්රමජයන් ඒ අරමුණ 

මුදුන්පමුණුවා ගැනීමට ජහජතම සමත් විය. සිය ගුරුවරයා 

වූ මහාචාේය අජශෝක දංජගාල්ලජගේ අඩිපාජේ යමින් ඔහු 

ජොජහෝ ජද උගත්ජත්ය. 

නමුත් අලි හා ඇයිජහාඳයිය හිතන තරේ පහසු නැත. 

ජපාඩ්ඩ ගැස්සුණජහාත් සියල්ල හෙක්ය. ප� ධවද් 

තරිඳු එවැනි පාඩේ ඕනෑතරේ උජගනජගන ඇත. අලි 

හා හරි හරියට ගැජටමින් කටයුතු කරන අය ගැන අපට 

හිතන්ජන් ඔවුන් හා අලි ඇතුන් මි්ර ෙවය. එජහත් අලින්ට 

ප්රතිකාර කරන ධවද් තරිඳු විජේජකෝන්ජගේ අදහසනේ, 

අලි ඇතුන්ට ඔහුව ජේන්නට ෙැරි ෙවයි. ප්රතිකාර දුන් 

අලියකුජගන් ජකායිජවජල් ජහෝ ජහාඳ කෑමක් ලැජෙනු ඇති 

ෙව ඔහුජගේ විස්වාසයයි. 

ප්රතිකාර ලොදීජේදී ඇතැේවිට අලි ඇතුන්ට ජවදනාව 

දැජන්. එවැනි අවස්ථාවක ඖ්්ධ ලොදීම පජරස්සමට 

කළ යුතුය. ජකාජතක් ප්රජවසේ වුවද ඇසිල්ලකින් අලියා 

ජකෝපවීමට ෙැරි නැත. එවැනි අහඹු අවස්ථා සඳහා ජපර 

සූදානමින් සිටිය යුතු ෙව ඕනෑම ජකජනකු දන්නා කරුණකි. 

එජහත් ඉල්ලජගන කන කෑේවලට ජපර සූදානමක් ඕනෑ 

නැත. ජේ ද එවැනි සිදධියකි.

ප� ධවද් තරිඳු විජේජකෝන්ට කුඩා කාලජේ සිටම 

එක්තරා පුරුදදක් විය. ඒ කාජගේ ජහෝ කනට කුමක් ජහෝ 

කිරීජේ පුරුදදකි. ෙලහත්කාරජයන් පුරුදද මැඩපවත්වා 

ගත්තද ඉඳහිට එය මතු ජව. ජකාජරෝනා සමජේ දිනයකද 

ඔහුජගේ පුරුදද උඩට ආජවය. ඒ, එජස් ජමජස් අවස්ථාවක 

ජනාජව. ඇතින්නකට ප්රතිකාර කරමින් සිටියදීය. ඈ, 

පාරේපරික අලි හිමියකුට අයත් ඇතින්නකි. ඇතින්නට 

ආහාර දිරවීම සේෙන්්ධ ගැටලුවකි. එය තරමක් ෙරපතළ 

විය. පැය ගණනක් ඒ සඳහා ප්රතිකාර කර, අවසානජේ 

ජස්ලයින් ලොදීමට ප� ධවද් තරිඳු පියවර ගත්ජත්ය. 

තීරණය ජකරුජණ ජස්ලයින් ජෙෝතල් විසිපහක් පමණ 

ලොදීමටයි. 
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රෂනිකා ලියනවේ

ව්ාරතුරු
ප� ෛව� 
්රිඳු විව�වකෝන 
(ශ්රී දළදා මාලි්ගාව, Millennium Elephant 
Foundation සෙ Vetcare සතව වරෝෙල)

ඔනන ඕවට වි්රේ 
එනන එපා 
වදාස්ර මෙත්වයෝ 

ඇතින්න ජලාරියක් අසළට ජගන්වා ගැනිණ. 

පසුව ජලාරි තටටුවට නැගගත් ප� ධවද් තරිඳු 

ජරෝගියාට ජස්ලයින් ලොදීම ඇර�ය. ජස්ලයින් 

ජෙෝතල් විසිපහක් ලොදීමට සැලකිය යුතු කාලයක් 

ගතජව. එය මහා කේමැලි ක්රියාවකි. ජස්ලයින් 

ජෙෝතල් දහයක් පමණ ඇතින්නට දීජමන් පසු ධවද් 

තරිඳුජගේ පරණ පුරුදද ඉස්මතු විය. ජහජතම නිකමට 

ජමන් ඇතින්නජගේ කන කිති කැවජවය. ඇයට වජගේ 

වගක් නැත. එනිසා ප� ධවද් තරිඳුට අවදානමක්ද 

ජනාජපජන්. ජස්ලයින් ලොදීම අවසන් ජවමින් තිබයදී 

ඔහු නැවත ඇතින්නජගේ කන කිති කිවජවය. ඕනෑම 

ජදකට සීමාවක් ඇත. නිහඬව සිටින්න සිටින්න තමාව 

විහිළුවට ගත් ජවදැදුරා ගැන ඇතින්නට අසූහාරදාහට 

නැගේජගේය. නිජේ්යකින් ඈ ජහාඬ ඔසවා ධවද් 

තරිඳු ජවත හැරුජණ ජහාඳ පහරක් එල්ලකිරීජේ 

අජේක්්ාජවනි. එජහත් ඒ ඇසිල්ජල් ජලාරි තටටුජවන් 

ඉවතට පැනගැනීමට තරේ ධවද්වරයා වාසනාවන්ත 

විය. ඉලක්කය ගිලිහුණ ෙැවින් ඇතින්න සන්සුන් 

විය. ජකජස් ජහෝ ප� ධවද් තරිඳු එම ස්ථානජයන් 

පිටත්ව යාමට ජපර ඇතින්න සුවපත් වූජේ ප� 

ධවද්වරයාටද පාඩමක් උගන්වමිනි. මින්පසු 

කිසි දිනක කිසිඳු සතකුජගේ කිතිය පරීක්්ා කර 

ජනාෙැලීජේ පාඩම ප� ධවද් තරිඳු විජේජකෝන් එම 

ඇතින්නජගන් උගත්ජත්ය. 
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“අපි නිතරම ප්රියමනාපව ඉන්න ඕජන්. විජේ්ජයන්ම 

ජහදියන්. ලස්සනට, පිළිජවලට, දැක්කහම ආස හිජතන්න, 

ජලඩාජගේ ජලඩ සනීප ජවන විදියට මූණු, ශරීර තිජයන්න 

එපැයි. හරි නේ ඔයාලා හැමදාම ජිේ යන්න ඕජන්. හැම 

ජහදියකටම ජිේ යෑම අනිවාේයය කරලා ආයතනික 

මටටජේන් නීතියක් ජගේන්න ඕජන්. ඇත්තටම මම ජරෝහජල් 

ධවද්වරජයක් හරි ජලාක්ජකක් හරි නේ නේස්ලා ටික 

ඔක්ජකාම සිහිනිඟ, පුළුලුකුල, පිරුණු ලැම තියාන් ඉන්නවට 

මම කැමතියි.”

පහුගිය දවසක සමස්ත ලංකා ජහද සංගජේ ජාතික 

සමුළුව අමතමින් ජනතා විමුක්ති ජපරමුජණ හිටපු 

පාේලිජේන්තු මන්්රී ලාල් කාන්ත ජහදියන්ට කරපු ඔය කතාව 

සමාජ මාධ් පුරා ලැවගින්නක් වජගේ පැතිරුණා. විවි්ධ 

ක්ජෂ්්රවල උදවිය ඔය ගැන විවි්ධ කතා කිවවා.

“ලාල් කාන්ත වැරදි ජදයක් කිවජව නැහැ. කියපු විදිය 

ටිකක් අවුල් වුණාට එයාජගේ ජචතනාව ජහාඳයි.” පාේලිජේන්තු 

මන්්රී නාමල් රාජපක්් ඔජහාම කියදදි ලාල් කාන්තජගේ 

පක්ජ්ම සාමාජිකාවක් ජවන ආචාේය හරිනි අමරසූරිය 

ලාල් කාන්ත මහත්තයජගේ කතාවට යහපත් ප්රතිචාර දක්වලා 

තිබුජණ නැහැ.

ගෑනු පිරිමි ජේදයකින් ජතාරව ජසෞඛ්යසේපන්නව 

ජීවත්වීජේ නිදහස අහිමිවුණු රටක ගෑනු විතරක් හැඩට 

ඉන්න ඕජන් ඇයි කියලා ඇතැේමු ප්රේන කරලා තිබුණා. ඒ 

මුළු කතාවම ජහාඳයි, නේස්ලා ඉස්පිරිතාජල ජදාස්තරලජගයි, 

ජලාක්කන්ජගයි ඇහැ පිනවන්න ඉඟ සුඟ මිටින් ගන්න ගාණට 

තියාගන්න ඕජන් කියන කෑල්ජලන් ලාල් මහත්තයා කතාව අල 

කරගත්තය කියලාත් කථිකාවක් ජගාඩනැගුණා.

අහක ඉඳලා විචාජේ කරන ඔය ජකායි කාජගන්වත් නැතිව 

නේස්ලා ගැන ලාල් කිවව කතාවට නේස් ජනෝනලජගේ හිත් 

රිදිලද කියලා අහන්න අපි කතා කජේ වසර ගාණක් ජහද 

ජස්වජේ නිරත ජයේෂ්් ජහදිය පුෂ්පා රම්ානි ද ජසායිසාට. 

අද ‘්ධරණී’ කවරය සැරජසන්ජනත් ඇජගේ හැඩැති රුවින්.

ජිම් යනන කියලා 
කිේවට 
අපි ලාේ කාන් 
මෙත්යා එේක 
්රෙ නෑ

පුෂපා රම්ානි ද වසායිසා 
ජාතික පුහුණු කිරීවම් වෙද නිලධාරිනී

• වසේවනදි වෙට්ටිආරච්චි

පුෂපො මිස ලොල් කොන්ත ම�ත්්තයවේ ක්තොෙ ඇහුෙදෙ?

ඔව මම ඒ කතාව ඇහුවා.

ඒ ක්තොෙ අ�පු නර්ස වනෝනලොවේ හිත් රිදිලොදෙ?

අජන් නැහැ. ඒ මහත්තයජගේ කතාව අහලා කාජගවත් හිත් රිදුණු ෙවක් මම 

නේ දැක්ජක් නැහැ. ජහදියක් කියන්ජන් ඕනම ජදකට ඔජරාත්තු ජදන හිත් 

හයිය ගෑනු ජකාට්ාසයක්. ඔය වජගේ කතාවලට හිත් රිජදන ජකජනක්ට 

ජහදියන් ජවන්න ෙැහැ. මම හිතන්ජන් ඔහු ඒ කතාව කිවජව නරක 

හිතකින් ජනජමයි. ඉතින් ඔහු ගැන මජගේ හිජත් නේ තරහක් 

නැහැ.

ඒ කියනවන නර්ස වකවනක් වුණ�ම ඇ�ැට කනට වේනන 
ලසසනට ඉනන ඕවන කියලදෙ ඔබත් කියනවන?

ජමජහමයි. ලස්සන මිනිස්සු කැත මිනිස්සු කියලා 

ජපනුජමන් මිනිස්සු ජෙදන්න ෙැහැ. හැෙැයි උසට සරිලන 

ෙරක් පවත්වගන්න එක, ඇජේ හැඩය පවත්වගන්න එක 

නේස්ලට විතරක් ජනජමයි ගෑනු පිරිමි ජේදයක් නැතිව 

ජකායිකාටත් වැදගත්. ජකජනක්ජගේ ඇඟ හැඩයි කියන්ජනම 

ඒ මනුස්සයා ජසෞඛ්යසේපන්නයි කියන එක. ඉතින් නේස් 

ජකජනක් වුණත් හැඩට ඉන්න එක ඇයජගේ ජසෞඛ්යට වජගේම 

වෘත්තීය ජීවිජත්ටත් ෙලපානවා.

කරුණොෙ, දෙයොෙ, �ැකියොෙ ෙවේ වදට අම්තරෙ  සිහිනිඟයි, 
පුළුලුකුලයි ව�දියකවේ ෙෘත්තීය ජීවිවත්ට බලපොනවන වකොව�ොමදෙ?

මම කිවවජන් ජකජනක්ජගේ ඇඟ හැඩයි කියන්ජන් ඒ ජකනා නිජරෝගී කියන 

එකයි. ජහදියක් කියන්ජන් දුවලා පැනලා ජරෝගීන් ජවනුජවන් කඩිමුඩියට වැඩ 

කරන ජකජනක්. ඉතින් නිජරෝගී නැති ජකජනක්ට එජහම ක්රියාශීලි ජවලා වැඩ 

කරන්න අමාරුයි. අනික හැඩට, පිරිසිදුවට ඉන්න නේස් ජනෝනා ජකජනක් දකින 

මම දිනප්ාම 
එකදි්ගට විනාඩි විසසේ 
ව්ායාම කරනවා. ඒකට 
මම ව්ායාම උපකරණ 

කිහිපයේම ්ගත්ා. වැ්ඩ 
ඉවර වවලා ඇවිේලා 
රෑ එකට වදකට ෙරි 

ව්ායාම කරනවා
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ඡායාරූප - ක්රිෂාන කාරියවසම් 
පසු්ලය - Step up Fitness Center වබාරලැස්ගමුව

• වසේවනදි වෙට්ටිආරච්චි

එක ජලඩ්ඩුන්ජගේ මනසටත් අස්වැසිල්ලක්. ඒක ජරෝග සුවපත් ජවන්නත් නිමිති ජවනවා.

වලඩ්ඩුනට අම්තරෙ ව�ොසපිට්ල් එවක් වඩොක්ටර්සලොටයි, වලොක්කනටයි වේනනත් නර්සලො 
�ැඩට ඉනන ඕවන ෙවේ එකකුත් ඒ ම�ත්්තයො කිේෙො?

ඔය කාටවත් ජේන්න ජනජමයි. තමන් ගැන හිතලා තමන් හැඩට ඉන්න කියන එකයි 

කාන්තාවන්ට මම කියන්ජන්. ඒක පවුල් ජීවිජත්ට පවා ෙලපානවා.

නර්සලට ජිම යන එක අනිෙොර්යය කවළොත් ජිම එකට යනන වෙලොෙ තිවයනෙදෙ?

ඔය නීති පනවන කතාව නේ ප්රාජයෝගික නැහැ. ඇත්තටම මමත් කාලයක් ජිේ ගියා. 

ජවලාව නැති නිසා නතර කළා. අජේ ජරෝහල්වල ජස්වයට ජහදියන් 72,000ක් අවශ්යයි. 

ඒත් අපිට හිටිජේ ජහදියන් 40,000යි. ඒජකනුත් ෙහුතරයක් මෑතකදි විජදශගත වුණා. තව 

ජකාටසක් විශ්ාම ගියා. දැන් ඉන්ජන් ජහදියන් 38,000යි. ඉතින් හැම ජහදියක්ම තමන්ජගේ 

ජස්වා කාලයට අමතරව අතිකාල ජස්වා කරලා තමයි ජහද ජස්වය ඇදජගන යන්ජන්. එයාලට 

ජගවල්වල ගිහින් එයාලජගේ වැඩක් කරගන්නවත් ජවලාව නැහැ. ඉතින් එජහම එජක් නීති 

පනවලා අනිවාේයජයන්ම ඔයාලා ජිේ යන්න කියලා කාටවත් කියන්න ෙැහැ.

ජිම යනන වෙලොෙකුත් නැත්්තම නර්සලො �ැඩට ඉනන 
ඕවන කියලො කියනවන වකොව�ොමදෙ?

ජමජහමයි. ජිේ යන්න ජවලාවක් නැති එක නිදහසට 

කාරණාවක් ජනජමයි. තමන්ට වටිනාකමක් ජදන මිනිස්සු 

ජකාජහාම හරි තමන්ට ජවලාව ජහායාගන්නවා. හැඩට, 

නිජරෝගීවට ඉන්න ජිේ යන්නම ඕජන නැහැ. ජගදරදි හරි ඒ 

ජදවල් කරන්න කාලය ජහායාගන්න ජවනවා.

පුෂපො මිස වෙදෙරදි ව්ොයොම කරනෙදෙ?

ඔව අනිවාේයජයන්ම. මජගේ ජීවිජත් අංක එක මම. මම 

නිජරෝගී වුජණාත් තමයි මට අනිත් අයට ජහාඳින් ජස්වය 

කරන්න පුළුවන්. මම දිනපතාම එකදිගට විනාඩි විස්සක් 

ව්ායාම කරනවා. ඒකට මම ව්ායාම උපකරණ කිහිපයක්ම 

ගත්තා. වැඩ ඉවර ජවලා ඇවිල්ලා රෑ එකට ජදකට හරි 

ව්ායාම කරනවා.

ව්ොයොම කරනෙට අම්තරෙ කෑමත් පොලනය කරනෙො ඇති?

ඔව. මම මස්, මාළු මුකුත් කන්ජන් නැති පිජයෝ 

ජවජිජටරියන් ජකජනක්. හැෙැයි එළවලු, පලතුරු, ්ධාන්ය 

වජගේ ජද වැඩිපුර කනවා. දවසට වතුර ලීටර 3ක් විතර 

ජොනවා. ජසෞබ්යමත් ජීවිතයක් ගතකරන නිසා අදටත් මට 

ඉජහන් ෙහින ජලඩක් නැහැ. අනිත් අය කියන කතාවලට 

හිත් රිදදගන්න ජවලාවයි, ඒවජග හරි වැරැදද ජහායන්න 

යන ජවලාවයි තමන්ජගේ වැඩක් ජවනුජවන් ජයාදවන්න 

කියන එක තමයි මට අනිත් අයටත් කියන්න තිජයන්ජන්.

අවේ බහු්රයේ 
වෙදියනට 

ව්ගවේවල ගිහින 
එයාලවේ වැ්ඩේ 

කර්ගනනවත 
වවලාව නැෙැ. 
ඉතින එවෙම 

එවේ නීති 
පනවලා 

අනිවාේයවයනම 
ඔයාලා ජිම් 

යනන කියලා 
කාටවත කියනන 

බැෙැ
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ජවන්න ජදන්ජන් නැහැ. එතජකාට යැපුේ 

මානසිකත්වය සහිත දරුවන් හැජදන එක 

අරුමයක් ජනජමයි.

ඒ වජගේම ගෑනිජයක් වුණාම සැමියාජගන් 

නඩත්තු ජවන්න ඕජන් කියන එක ගෑනු 

ළමයින්ජගේ ඔලුවලට දානවා. ඒජකන් ජවන්ජන 

යැපීජේ මානසිකත්වයක් හැජදන එක. 

යාළුජවලා ඉන්න කාජල් ඉඳලම ජොයිජෆ්රන්ඩ් 

යටඇඳුජේ ඉඳලම අරන් ජදන්න ඕජන් 

කියලා හිතන ගේල්ජෆ්රන්ඩ්ස්ලා හැජදන්ජන්ත් 

එජහමයි.

ජකජනක් මත ආේථිකව යැජපන 

එජකන් මනුස්සජයක්ට ජවන්න පුළුවන් හානි 

කිහිපයක් තිජයනවා. එකක් මුදල් වියදේ 

කරන තැනැත්තාජගේ අණසකට යටත්ජවන්න 

ජවනවා. ඒත් එක්කම ඔහුජගේ ජපෞරු්ය 

ඉජේටම යටපත් ජවලා ආත්මඅභිමානයත් 

කඩා වැජටනවා. ජකජනක් මත 

යැජපන්න යැජපන්න මනුස්සජයක්ජගේ 

නිේමාණශීලීත්වය නැතිජවනවා. එතජකාට 

ඒ අයට ජකජනක්ජගන් 

ඉල්ලන් කනවා ඇර 

ජවනත් විකල්ප ජේන්ජන් 

නැහැ.

දියුණු ජවන 

මනුස්සජයක්ට මී කුණත් 

ඇති කියලා අපි අහලා 

තිජයනවජන්. අජේ 

රජට සේපත් ඕජසට. 

ජමාජේ කල්පනා කජළාත් 

දියුණුජවන්න ඕනතරේ 

මාේග ජහායාගන්න 

පුළුවන්. හැෙැයි සමහරු  

රජජයන්ම ජදවල් ජදන්න 

ඕජන්, එයාලා ඒකට ෙැඳිලා ඉන්නවා කියලා 

දත නියවජගන ඔජේ ඉන්නවා. එජහම ඉන්න 

එකට වඩා දරුජවෝ කිහිල්ජල් ගහන් ජකාළ 

විකුණන අේමලා උත්සාහවන්තයි.

තව කාන්තාවක් ඉන්නවා. ඇජගේ 

සජහෝදරිය ඉන්ජන් පිටරටක. රට ඉන්න 

සජහෝදරිය කාලයක් අර කාන්තාව නඩත්තු 

කළා. විවි්ධ ජේතු මත පස්ජස් අර කාන්තාව 

මුදල් එවන එක නතර කළා. පස්ජස් ලංකාජව 

ඉන්න සජහෝදරිය හැමතැනම ගිහින් අර 

කාන්තාවට ජදාස් කිවවා. දවසක් මාත් 

එක්කත් රට ඉන්න සජහෝදරියට ෙැන්නා.

ජේකත් ජගාඩක් අය පටජලෝගන්න 

තැනක්. විජදස්ගත ජවලා ඉන්න ජකජනක් 

අනිත් අයට ජදවල් ජදන්න ෙැඳිලා ඉන්නවා 

කියලා මිනිස්සු හිතනවා. ඒ අයජගන් ජෆෝන්, 

ජටා�, ජචාක්ලට ෙලාජපාජරාත්තු ජවනවා. 

නුදුන්ජනාත් “අජපෝ ඕකා ජහන ජලෝෙයා, 

රට ඉඳලා අත වන වනා ආවා” වජගේ කතා 

කියනවා. රට ගිය පලියට මිනිස්සු ගස්වලින් 

සල්ලි කඩන්ජන් නැහැ. ඒ අය මහන්සි ජවලා, 

පවුජලන් ඈත්ජවලා හේෙකරන සල්ලි නිකන් 

ෙලාජපාජරාත්තු ජවන එක අසා්ධාරණයි.

ඊළඟට චිත්තජවගීය යැපීම ගැන කතා 

කරමු. චිත්තජවගීය වශජයන් ජකජනක් 

මත යැජපන එක ආේථික යැපීමටත් වඩා 

භයානකයි. ජමජහම අය නිතරම අනිත් 

අය මත මානසිකව යැජපන්න ෙලනවා. 

තනියම හිතලා තීරණයක්, වගකීමක් ගන්න 

ෙැහැ. විවාහය, රැකියාව වජගේ ජීවිජත් 

වැදගත් ජදයක් පවා ජතෝරගන්ජන් තමන්ජගේ 

උවමනාවට ජනජේ, අනිත් අයජගන් අහලා 

ඒ අයජගේ කැමැත්තට. අේමව ජකාජරෝනා 

මධ්ස්ථානයකට එක්කරජගන ගියා කියලා 

ජකාවිඩ් කාජල් තරුණ පිරිමි දරුජවක් 

සියදිවිනසාගත්තා මතකද? ඉපජදදදි 

දරුවජගේ ජපකනිවැල කපන්න අමතක 

වුණු අේමලාජගේ දරුජවෝ තමයි වැඩිපුරම 

මානසිකව අනුන් මත යැජපන්න ෙලන්ජන්. ඒ 

අයට යැජපන ජකනා නැතිව තනි ජීවිතයක් 

නැහැ.

එජහම දරුවන්ට තනියම කිසිම 

තීරණයක් ගන්න ෙැහැ. හැමජදම කරන්ජන් 

අේමජගන් තාත්තජගන් අහලා. “අජන් අජේ 

දරුවා නේ හරිම කීකරුයි” එතජකාට අර 

වැඩිහිටිජයෝ කියන්ජන් එජහම. කීකරුකම 

ජනජේ ඒකට කියන්ජන් යැපීජේ ජපෞරු්ය 

කියලා. ජමජහම දරුජවෝ, වැඩිහිටිජයෝ නැති 

කාජලක  තීරණ ගන්ජන් කාජගන් අහලද?

ඊළඟට ජ�ම සේෙන්්ධතා සහ 

විවාහය ඇතුජේ මානසිකව යැජපන එක. 

සේෙන්්ධයක් ඇතුජේ තමන්ට වැඩිය අනිත් 

පුදගලයට තැන ජදනවා. ජේ අයට තමන් 

ගැන විේවාසයක් නැහැ. එයා නැත්තේ 

මමත් නැහැ කියලයි හිතන්ජන්. ජමානතරේ 

වි් සහිත එකක් වුණත් සේෙන්්ධයක් 

නවත්තන්න ෙයයි. අසරණ ජවයි වජගේ 

හැ�මක් තිජයනවා. ඒ නිසා ප්රති පුදගලයා 

කියන ඕනම ජදයක් කරනවා. ජේ වජගේ අය 

ජොජහාම ඉක්මනින්ම වි් සහිත මිනිස්සුන්ට 

අහුජවනවා. ජේ වජගේ උදවිය බහිජවන්ජනත් 

අර පුංචි කාජලදි පවුජලන් ජවන වැරදි 

නිසාමයි.

ඉතින් පුංචි කාජල් ඉඳලා දරුවන්ට 

ස්වා�න ජවන්න ජදන්න. තමන්ජගේ වැඩ 

තමන්ටම කරගන්න උගන්වන්න. අනිත් අයට 

යටජවලා යැජපන්න, ජීවත්ජවන්න දරුවන්ට 

උගන්වන්න එපා. ඒ වජගේම නිතරම ආේථික 

වශජයන් ස්වා�න ජවන්න ෙලන්න. තමන්ට 

තනියම තිරණ ගන්න ෙැරිනේ, වගකීේ 

ගන්නයි ජනාගැලජපන සෙඳතා අවසන් 

කරන්නයි ෙයයි නේ එජහමත් නැත්තේ 

ආත්මවිේවාසය අඩුයි කියලා හිජතනවා නේ 

උපජදශනයට ජයාමුජවලා ඒ ගැටලු යටපත් 

කරන්න පුළුවන්.

1948 නිදෙස ලැවබේදී අවේ රවට් රා� භාණ්ඩා්ගාරවේ වි්ශාල විවේ්ශ වතකම් ප්රමාණයේ 
ඉතිරි වවලා තිබුණා. නිදෙවසන පසවස වම් මුදේවලින වැඩි වකාටසේ වවනකව� සුබසාධනයට. 
ඒ ්තතවය එේක 1953 වවේදි රට සතුව තිබුණු විවේ්ශ වතකම් අ�වවලා රා� අයවැය 
හිඟය පු�ේ වුණා.

රටකට සුබසාධනය ඕවන ්මයි. ෙැබැයි සුබසාධනයට වවනකළ මුදලින වකාටසේ 
නිෂපාදන සෙ කේමාන් අං්ශ වවනුවවනුත වවනකළා නම් රවට් වසවා නි�ේති ය වැඩිවවනන 
තිබුණා. නිදෙස ලැබුණු  ෙැටිවේ පිනට වදනන පටන්ගතතු එවකන වුවණ නිකන වදන වටායිලට් 
වපෝච්චියටයි, ටකරමටයි ඡනවේ වදන යැවපනනම බලාව්ගන ඉනන පිරිසේ බිහිවවච්චි එකයි.

්වත වකවනේ ම් යැවපනන බලාව්ගන ඉනන මිනිසසු සුලබ වීම මු� සමාජයකටම වින 
කටිනන පු�වන වබාවොම භයානක ්තතවයේ.

ඒක ආේථික යැ�ම, චිත්වේගීය යැ�ම නැත්ම් ශ්රමය ම් යැ�මේ වවනන පු�වන. වම් 
ලිපිවයන ඒ කාරණාව ්ගැන ටිකේ ක්ා කරනනයි මවේ බලාවපාවරාතතුව.

• වසේවනදි වෙට්ටිආරච්චි

ඉනදිකා ප්රනානදු 
මවනෝඋපවේශිකා
සමාජ වි�ා ග්රනථ කතුවරි

බිරිඳවේ 
අනියම් ව�මයට 

මෙත්යාත 
්ගජරාවමට 
උදේ කරලා

මම දන්න පවුලක් ඉන්නවා. ඒ ජගදර 

පිරිමි ජකනා රැකියාවක් කරන්ජන් 

නැහැ. බරිඳ තමයි පවුල නඩත්තු 

කරන්ජන්. ජගදර ජවනත් වැඩකදි වුණත් 

බරිඳව ඉස්සරහට යවලා සැමියා පස්සට 

යනවා. ඔජහාම කාලයක් යදදි ජේ කාන්තාව 

කාේයාලජේ ජලාක්ජකක් එක්ක සේෙන්්ධයක් 

ඇති කරගත්තා. ඔහු ජේ කාන්තාවට 

සෑජහන මුදල් වියදේ කළා.

කාලයත් එක්ක සේෙන්්ධය ගැන 

සැමියාත් දැනගත්තා. සිදධිය දැනගත්තට 

පස්ජස් ඔහුත් බරිඳජග සේෙන්ජ්ධට උදව 

කළා. පස්ජස් ජේ කාන්තාව රැකියාජවන් 

ඉවත් වුණා. ඉතින් අර ්ධනවත් පුදගලයා 

තමයි අවුරුදු ගාණක්ම ජේ පවුල නඩත්තු 

කජේ. දවසක් ඒ පුදගලයා හදිසි රිය 

අනතුරකින් මියගියා. පවුජල් ආදායම 

එකපාරම නතරවුණු නිසා පස්ජස් ජේ 

කාන්තාව මානසිකව වැටුණා. හැෙැයි 

පස්ජස් ඇය නැවතත්  රැකියාවක් 

ජහායාජගන තිබුණා. ඉතින් අදටත් ඒ 

කාන්තාව තමයි ඒ පවුලට කරගහන්න 

ඉන්ජන්. ජේ පුදගලයා විතරක් ජනජමයි 

රැකියාවක් කරන්න කේමැලිකමට බරිඳව 

රට යවලා ඒ එවන සල්ලි රහජමරට වියදේ 

කර කර බරිඳ මත යැජපන සැමියන් 

ජකාචචර අජේ රජට ඉන්නවද?

ඒ විතරක් ජනජමයි හැකියාව සහ 

උගත්කම තිබලත් ෙැන්දට පස්ජස් 

කේමැලිකමට රස්සාජවන් අස්ජවන 

බරින්ඳෑවරුත් ඉන්නවා. සිංහලයා කියන්ජන් 

ජකාජහාමත් කේමැලි ජාතියක්ලු. එදාජවල 

හේෙකරන් කන එක විනා අනාගතයක් ගැන 

හිතලා වැඩ කරන පිරිසක් ජනජමයි කියලයි 

ජරාෙට ජනාක්ස් ‘එදා ජහළදිව’ ජපාජත් 

ලියලා තිජයන්ජන්. පාරේපරිකව එන ඒ 

ගති සිරිත්වලට පවුජලනුත් ජපාඩි කාජලදිම 

පිදුරු වැජටනවා.

අත්හැරීම ප්රගුණ කරපු ජෙෞද්ධ රටක් 

වුණාට අජේ උදවිය කරන්ජන්ම අල්ලගන්න 

එක. ජගාඩක් අේමලා අවුරුදු ගාණක් 

යනකල් දරුවන්ජගේ වැඩයි දරුවන්වයි 

ෙදාජගන ඉන්නවා. ඒ අයට ස්වා�න 

අම්මව වකාවරෝනා ම�සථානයකට 
එේකරව්ගන ගියා කියලා වකාවිඩ් කාවේ 

්රුණ පිරිමි දරුවවේ සියදිවිනසා්ගත්ා 
ම්කද? ඉපවදේදි දරුවවේ වපකනිවැල 
කපනන අම්ක වුණු අම්මලාවේ දරුවවෝ 

්මයි වැඩිපුරම මානසිකව අනුන ම් 
යැවපනන බලනවන
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අවනෙේ කළමනාකරු

වෙට දවජස් අපජගේ 

ආදරණීයයන්ජගේ 

ආරක්්ාව, රැකවරණය හා 

සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු 

කරනුවස් දීපව්ාේතව සිදුකරන 

දැවැන්ත ජමජහවරක පළමු 

අදියර ජලස ‘මාතෘ’ සුවැති 

රටක් සමාරේභක හමුව පසුගිය 

ජනවාරි 15 වැනිදා කෑගල්ල 

දිස්ත්රික්කජේදී පැවැත්වුණි. ඒ 

කෑ/ජදහි/ජවලන්ගල්ල කනිෂ්් 

විද්ාලජේදීය. සුවැති රටක් 

නිේමාණය කිරීමට මවවරුන්ජගන් 

ඉටුවිය යුතු වගකීේ ජකාටස 

පිළිෙඳව ඔවුන්ට මඟජපන්වීමත්, 

සහායවීමත් අරමුණු කරගත් 

ජමම වැඩසටහනට ප්රජදශජේ 

මවවරුන් විශාල පිරිසක් සහභාගී 

වූ අයුරු දක්නට ලැබුණි.

වේතමාන ආේථික අේබුදය 

හමුජව ජොජහෝ පවුල්වලට 

යහපත් කායික, මානසික ජමන්ම 

සමාජ�ය ජසෞඛ්යයක් පවත්වා 

ගැනීමට ෝධා එල්ල වී තිජේ. 

එකී ෝධාවන් ජයගැනීමට සෑම 

ගමකම මාතෘ සමිති පිහිටුවීම 

ජමම වැඩසටහජන් අරමුණයි. 

ඒ සඳහා ගම තුළ ක්රියාවට 

නැංවිය හැකි ජකටිකාලීන සහ 

දිගුකාලීන ව්ාපෘති සමිතිය මඟින් 

ජයෝජනා කර ක්රියාත්මක ජකරන 

අතර අවශ්ය වූ විට ජාතික 

සහ දිස්ත්රික්ක මටටජේ සහාය 

ලොදීමටද කටයුතු කරනු ලැජේ. 

එකී ව්පෘති සියල්ලම ක්රියාත්මක 

වන්ජන් ආහාර හා ජපෝ්ණය, 

ව්වසායකත්වය සහ පවුජල් 

ආරක්්ාව යන ප්ර්ධාන නිේනායක 

ත්රිත්වය යටජත්ය. ජමය ජාතික 

තලජේ සිට බේ මටටම දක්වා 

විහිජදන දැවැන්ත ව්ාපෘතියකි.

සුවැති රටක් ජවනුජවන් 

කෑගල්ල දිස්ත්රික්කජයන් ආරේභ 

කළ මාතෘ වැඩසටහන ‘ජදරණ’ 

මාධ් ජාලජේ සභාපති නීතිඥ 

දිලීත් ජයවීර, රජජේ ධවද් 

නිල්ධාරීන්ජගේ සංගමජේ ජල්කේ 

ධවද් හරිත අලුත්ජගේ, ගජමන් 

වැඩක් සංවි්ධානජේ ධවද් 

කසුන් තාරක යන මහත්වරුන්ජගේ 

ප්ර්ධානත්වජයන් පැවැත්විණි. ඊට 

අමතරව පවුල් ජසෞඛ්ය ජස්වා 

සංගමජේ සභාපතිනී ජදවිකා 

ජකාඩිතුවක්කු මහත්මියජගේ 

මඟජපන්වීම ඇතිව පවුල් ජසෞඛ්ය 

ජස්වා නිල්ධාරිනියන් රැසක්ද 

ජමම අවස්ථාවට සහභාගී විය. 

මාතෘ සුවැති රටක් කෑගල්ල 

දිස්ත්රික් සංවි්ධායක මණඩලය 

විසින් සංවි්ධානය කර තිබූ 

ජමම අවස්ථාව ප්රජදශජේ දුවා 

දරුවන්ජගේ නැටුේ, ගැයුේ ආදී 

විජේ්ාංගවලින් හැඩවීමද 

විජේ්ත්වයකි. 

රුවන එස.වසනවිරතන

සුවැති රටේ වවනුවවන 
දැවේ මේවරුන වපළ්ගසවන 

‘මා්ෘ’ කෑ්ගේවලන 
වැ්ඩ අරඹයි

• ෙැරිස්ටා ජස්වක  • ජභෝජනාගාර ජස්වක • නුපුහුණු ජස්වකයින්

සුදුසුකම
අදාළ අංශය සේෙන්්ධජයන් උපාධියක් ජහෝ ඊට අදාළ වෘත්තීය සුදුසුකේ

වසර 2-3ක පළපුරුදද

ජහාඳින් කතා කිරීජේ හා ලිවීජේ හැකියාව

ඉහත සුදුසුකේ ඇත්නේ ඉක්මනින් ඔජේ අයැදුේපත info@spartanventures.lk ජවත ජහෝ 

0778177387 අංකයට ජයාමු කරන්න. 

අ්වනහ� ඇබෑ��

අවන්හල් ජස්වක/ජස්විකාවන් සඳහා පහත ඇෙෑේතු ඇත.

ණෙරණ 
මා� ජාලණ� 

සභාප� 
දි�� ජයවීර

ෛව� 
හ�ත අ��ණ� 

ෛව� 
කසුන් තාරක
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ෙැලින්නේ ජේකා මට ජහාරාට ඒ 

පැත්තට ගිහිල්ලා කටජගාන්නක් 

බීලා. අන්තිමට ජකාජහාමහරි 

චාරිකාව ඉවරජවලා අපි කැේපස් 

එකට ආවට පස්ජස් මම අර 

ජෆාජටෝවලට යටින් විහිළු 

කතා ලියලා දැන්වීේ පුවරුජව 

ඇජලවවා. හැෙැයි අර ජකාල්ලා 

බීලා හතරගාජතන් උස්සජගන 

එනජකාට ගහපු ජෆාජටෝ එක 

විතරක් දැන්වීේ පුවරුවට ජනාදා 

ලියුේ කවජරක දාලා ඌජගේ අජත් 

තියලා මම සදද ජනාකර යන්න 

ගියා. 

උපාධිය අරන් 

විේවවිද්ාලජයන් ගියාට 

පස්ජස් මම ජේ ජකාල්ලව ආපහු 

ඇහැටවත් දැක්ජක නෑ. ඔන්න ඊට 

ටික කාජලකට පස්ජස මම දැන් 

ඉන්න මහනුවර කඩුගන්නාජව 

ජගදරට එන කන්ද දිජගේ ලස්සනට 

සරසපු ම�ල් කාේ එකක් එනවා 

මම දැක්කා. ඒ ජවලාජව මට 

හිතුජණ ෙැඳලා හනිමූන් යන උන් 

ජදන්ජනකුට ජගස්ට හවුස් එක 

වැරදිලා අජේ ජගදරට එනවා 

කියලා. ඒත් ජේ ම�ල් කාේ 

එජකන් ෙැහැලා ආජව එදා අර බීලා වැටුණ ජකාල්ලා. ජේකා ම�ල් 

ඇඳුේ පිටින්ම ඇවිල්ලා මට දණගහලා වැඳලා කිවවා ‘සේ මම එදායින් 

පස්ජස් අද ජවනකල් අරක්කු සිගරට කජට තිේජේ නැහැයි’ කියලා.

හැෙැයි එදා මම ඒ දරුවට හැජමෝම ඉස්සරහ ෙැන්නනේ, 

කතා ජනාකර ජේෙදදා කියලා ජකාන්කළා නේ, ලැේජා කරලා 

ආත්මගරුත්වයට හානිකළා නේ, එක පැත්තකින් ඒ දරුවා මජගන් 

ඉජගනගන්න නෑවිත් අධ්ාපනය අඩාල කරගන්නවා. එජහමත් නැත්නේ 

ඊටත් වැඩිය බීමට ඇේෙැහි ජවලා ජේෙදජදක් ජවනවා.

ඒ නිසා මට ජේ කතාජවන් වැඩිහිටි හැජමෝටම කියන්න ඕජන් වුජණ 

දරුජවෝ උන්ජගේ ළමාකමට, ජකාලුකමට, ජකළිකමට, ජනාදැනුවත්කමට 

හරි ඔය ජකායි එක ට හරි වරදක් කරපු ගමන් ජකාස්ස, ඉදල, ජපාල්කටු 

හැන්ද අරන් රටටුන්ට ජේන්න උන්ට ගහලා මී හරජකක් වජගේ ගස් 

ෙඳින්න යන්න එපා.

ජේකත් ගුරුවරියක් දුරදිග ජනාෙලා දීපු දඬුවමක් නිසා ජීවිජත් 

නැති කරගන්න හදපු දුජවකුජගේ කතාවක්. දවසක් මම ජේ ජකාළඹ 

පැත්ජත් ඉස්ජකෝජලකට ගියා ජදශනයක් පවත්වන්න. ජදශනය ඉවර 

වුණාට පස්ජස් එක දුජවක් මජගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිවවා ‘අජන් සේ, 

සේට පුළුවන්ද මාව ජේ ඉස්ජකෝජලන් අයින් කරලා ජවන ඉස්ජකෝජලකට 

යවන්න? නැත්නේ මම වහ ටිකක් කාලා හරි මැජරනවා සේ’ කියලා. 

පස්ජස් මම කාලජවලාව ගැන තකන්ජන් නැතුව ජේ දුවව පැත්තකට 

කතා කරජගන සිද්ධජවලා තිජයන ජද ගැන අහලා දැනගත්තා. ඒ 

ජවනජකාට ජේ දරුවජගේ අේමා කුලී වැඩ කරලා තිජයන්ජන්. තාත්තා 

දාලා ගිහිල්ලා. ජේ දුව හැමදාම ඉස්ජකෝජලට එන්ජන් කහට උගුරක්වත් 

නැතුව ෙඩගින්ජනලු. ඒ නිසා ෙඩගින්න ඉවසගන්න ෙැරිම තැන දවසක් 

පන්තිජේ ළමයි එහාට ජමහාට ජවනකල් ඉඳලා ජවන ළමජයකුජගේ 

කෑමජපටටිජයන් ෙටේ පාන් ජපත්තක් ජහාජරන් අරන් කාලා. ඕක 

දැනගත්තු අනිත් දරුවා පන්තිභාර ගුරුතුමියට කිවවම ගුරුතුමිය ජේ 

කිසිම ජදයක් ගැන අහන්ජන් නැතුව පන්තිජේ පිටිපස්ජස දණගස්සලා 

තියලා. එදා ඉඳලා ඉස්ජකෝජලම ළමයි ජේ දරුවව දකිනජකාට ‘අජපෝ 

අද නේ පාන් කන්න ෙෑ, අද උජද අජේ ජගදර තිබුණ පාන් ජගඩිය 

නැතිජවලා’ වජගේ හින්ට පාස් කරනවලු. පස්ජස් මම ඒ ගැන අදාළ 

ගුරුතුමිය එක්කයි, ඉස්ජකෝජල විදුහල්පතිතුමිය එක්කයි කතා කරලා 

ඒ අය ලවවා අනිත් දරුවන්ට කරුණු පැහැදිලි කරලා දුන්නා. නමුත් 

ෙලන්න එදා අර ගුරුතුමිය ඒ දුවව පන්තිජේ ඉස්සරහා දණගස්සවන්න 

කලින් පාන් ජපත්තක් ජහාරකේ කරන්න ජේතුව ජමාකක්ද කියලා අහලා 

ඒක පන්තිජේ අනිත් දරුවන්ට ජනාදැජනන්න විසඳුවා නේ ඒ දුව වහ 

බීලා මැජරනවා කියන තැනට එනකල් ඒ ප්රේජන් දුරදිග යනවද?

ඕවට විතරක් ජනජවයි තරුණ දරුජවාන්ජගේ ජපේ පලහිලවවලදිත්, 

හිතුවක්කාරකේ, මුරණඩුකේවලදිත් ආජය ජනාකරයි කියලා හිතාජගන 

ප්රසිදධිජේ දඬුවේ කරන වැඩිහිටියන්ට, ජදමාපියන්ට වජගේම 

ගුරුවරුන්ටත් මම කියන්ජන් ඔෙ ඒ වරද කරන්න එපා කියලා. ඔෙ ඒ 

වරද කරලා ප්රසිදධිජේ උන්ජගේ හිරිඔතේ බන්දට පස්ජස් ආජේ උන්ට 

අලුතින් රැකගන්න ජහෝ නැතිජවන්න ලැේජාව, ෙය කියලා ජදකක් 

නැතිව යනවා. ලැේජාව, ෙය නැතිවුණු මිනිස්සු තමයි ඊටපස්ජස් 

මංජකාල්ලකාරජයෝ, සල්ලාලජයෝ ජවන්ජන්.

ජදමාපිජයෝ, ගුරුවරු ජවන අපිට දරුජවාන්ට වඩා ජීවිත 

අත්දැකීේ තිජයනවා. ඒ නිසා කාවන්තිස්ස රජතුමා ගැමුණු කුමාරයාජගේ 

මුරණඩුකම ඉස්සරහා දුරදිග ෙලලා වැඩකළා වජගේ ස්ථාජනෝචිත 

ප්රඥාජවන් කටයුතු කරන්න ඕජන්.” 

මහාවංශ කතාවල වැඩිපුරම ලියැවිලා තිජයන්ජන් අජේ රජවරු 

එදා ඉඳලම රට එක්ජස්සත් කරන්න ජකායිතරේ යුද සැලසුේ දියත් 

කළාද, ජස්නාව රැස්කළාද කියලජන්. හැෙැයි ඉතින් දුටුගැමුණු 

රජතුමාජගේ පිය රේජුරුජවෝ වුණ කාවන්තිස්ස රජතුමා ගැන නේ 

ඉතිහාසජේ ලියැවිලා තිජයන්ජන් ජවනස්ම විදිජේ කතාවක්. ඒ තමයි 

කාවන්තිස්ස රජතුමා යුදජ්ධට තදින්ම විරුද්ධ වුණ ඉතාමත් දැහැමි 

රජජක් කියන එක. 

ඒ ජමානවා වුණත් යුද්ධය ගැන විතරක් ජනජවයි හිතුවක්කාර ගැමුණු 

කුමාරයාජගේ මුරණඩු වැඩවලදිත් රජතුමා කටයුතු කරලා තිජයන අපූරුව 

දැක්කම ඒ ඔහුජගේ දැහැමිකමද එජහමත් නැත්නේ ඉතාමත් සූක්්මශීලී 

දුරදක්නා නුවණද කියලත් අපිට හිජතනවා. ජමාකද කාවන්තිස්ස රජතුමා 

මාගම රජ කරපු කාජල් රජරට පාලකයා වු ජණ එළාරජන්. එළාරට 

සමකාලීනව කාවන්තිස්ස රජතුමාත් අවුරුදු 64ක් මාගම පාලනය කළා 

කියලා මහාවංශජේ සඳහන් ජවනවා. ඔය අවුරුදු 64ක කාජලදි යුද්ධ 

ජනාකළට ජමාකද මාගම පරපුජේ රජ ජපළපත පරේපරා ජදක තුනක් 

තිස්ජස් සැලසුේ කරපු යුද සැලසුේ කාවන්තිස්ස රජතුමා විසින් ඉතාමත් 

සූක්්මශීලීව ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලා තිජයනවා.

ඒත් පිය රජතුමාජගේ ජේ පාලන පිළිජවත ගැන හිතුවක්කාර ගැමුණු 

කුමාරයා නේ ඉඳලා තිජයන්ජන් පුදුමාකාර තරහකින්. ඔය කියන කාජල් 

ජවනජකාට ගැමුණු කුමාරයාට යාන්තමට අවුරුදු දාසය සේපූේණ 

වුණා විතරලු. වයස ජපාඩි වුණාට ජමාකද ජේ හිතුවක්කාර ජකාල්ලා 

හැමදාමත් එළාරට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්න කියලා කාවන්තිස්ස රජතුමා 

එක්ක හරි හරියට වලි අල්ලනවලු. ජේ තාත්තජගයි පුතාජගයි වලි නිසා 

විහාරමහාජදවිටත් හිතට නිදහසක් තිබලාම නෑ. රාජසභාජවදි වුණත් 

තාත්තයි පුතයි කතාවක් පටන්ගත්ජතාත් ඒක ජකළවර ජවලා තිජයන්ජන 

එළාර නිසා ඇතිජවචච රණඩුවකින්.

ජකාජහාමනමුත් ඒ ජවනජකාටත් දුටුගැමුණු කුමාරයා කීපවිටක්ම 

එළාරත් එක්ක යුද්ධ කරන්න කාවන්තිස්ස රජතුමාජගන් අවසර ඉල්ලලා 

තිජයනවා. හැෙැයි ඒ එක වතාවකදිවත් දුටුගැමුණු කුමාරයාට පිය 

රජතුමාජගන් ඒ අවසරය ලැබලා නෑ. ඒ ජමාකද කියනවා නේ අජත්පජේ 

හයිය තිබුණට ඒ ජවලාජව හැටියට එළාර එක්ක යුදජ්ධට ගිජයාත් මහා 

විනාසයක් ජවයි කියලා එතුමා දැනජගන ඉඳලා තිජයන නිසා. අන්තිජේදි 

ජමානතරේ ඇහුවත් පිය රජතුමාජගන් යුදජ්ධට යන්න අවසරයක් 

ලැජෙන්ජන නැති නිසා ජකෝපවුණ ගැමුණු කුමාරයා, පිය රජතුමාට 

විහාරමහාජදවියජගේ සළුපිළි වස්්රාභරණ පාේසලයකුත් එක්ක ජේන් ජේ 

විදිජේ ලියමනකුත් යවලා තිජයනවා.

“පියාජණනි, නුඹට ජහාඳටම විේවාසද නුඹ නියම පිරිමිජයක් කියලා? 

හැෙැයි ඒක මට නේ විේවාස නෑ. ජමාකද නුඹ නියම පිරිමිජයක් නේ අර 

පරජදසක්කාර ජසාලී රජා තමන්ජගේ රටවැසියන්ව දිගට හරහට මරලා 

ගඟට විසි කරනකල් මාලිගාවට ජවලා අතපය අකුළාජගන ඔජේ නිකන් 

ෙලාජගන ඉන්ජන නෑ. ආන්න ඒ නිසා මම ජේ එවන මෑණියන්ජගේ ඇඳුේ 

ටික ඔෙතුමාජගේ සයිස් එකට හරියනවා නේ ඇඳගන්න පියාජණනි” කියලා.

ඒ කියලා ජේ හිතුවක්කාරයා මාගමින් කඳුරට ජකාත්මජල්ට පැනලා 

ගිහිල්ලා තිජයනවා. හැෙැයි ගැමුණු ජවස්වලාජගන හැංඟිලා ඉන්ජන 

ජකාත්මජල් කියලා ඒ ජවලාජව කාවන්තිස්ස රජතුමා ජහා�කාරවම 

දැනජගන ඉඳලත් තිජයනවලු. කාවන්තිස්ස රජතුමාට ඒ ජවලාජව ඕන 

වුණා නේ රාජපුරු්යින්වයි, දසමහා ජයෝ්ධජයාන්වයි ජකාත්මජල්ට යවලා 

ගැමුණු කුමාරයාව අල්ලජගන වජරල්ලා කියලා අණ කරන්න තිබුණා. 

ඒත් ජේ නුවණක්කාර පියා එජහම කජේ නැහැ. ඒ ජවනුවට ඔහු කරලා 

තිජයන්ජන් ගැමුණුට ජකාත්මජල් සරසවියක් කරජගන ජීවිජත් ගැන 

අත්දැකීේ ලොගන්න ඉඩ දීලා කිසිජදයක් ජනාදන්න ගානට දුරට ජවලා 

ගැමුණු දිහා ෙලාජගන ඉඳපු එක. එදා අවුරුදු දාසජයන් ජකාත්මජල්ට 

පැනලා ගිය ගැමුණු කුමාරයා රටක් සශ්රීක කරලා, ජගාවිතැන් ෙත් කරන 

විදිය, ජන ජීවිතය නගා සිටුවන හැටි, සංඝයා වහන්ජස්ලා එක්ක කටයුතු 

කරන විදිය, යුද සැලසුේ කරන විදිය වජගේ ජොජහෝ ජද ඉජගනජගන 

තිබුජණ ජකාත්මජල් සරසවිජයන්. නමුත් එදා පුතා තමන්ට ගෑනු ඇඳුේ 

එවලා සයිස් එක හරි නේ ඇඳගනින් තාත්ජත් කියපු ජවලාජව කාවන්තිස්ස 

රජතුමාත් දුරදිග ජනාෙලා රටටු ඉස්සරහට අරන් ගිහින් ගැමුණුජගේ හිස 

ගසා දාන්න නියම කළා නේ අද අජේ මහාවංශයට ජවනස් විදිජේ වංශ 

කතාවක් එකතු ජවන්නත් ඉඩ තිබුණා. 

ජේ කතාව ජපාඩ්ඩක් මතක් කරලා හිටිජේ අදටත් අජේ සමාජජේ 

දරුජවක් අතින් පුංචි වරදක් වුණත් රජට ජලෝජක් ජස්රම උන්ට ජේන්න ඒ 

දරුවට ගහලා ෙැනලා ලැේජාව, ෙය නැති කරන ජදමවපිජයෝ, ගුරුවරු, 

වැඩිහිටිජයෝ ඕනතරේ ඉන්න නිසා. සමහර ජදමාපිජයෝ හිතන් ඉන්ජන් 

දරුජවකුට ප්රසිදධිජේ දඬුවේ කරලා වැරදිකාරජයක් ජහාජරක් කියලා 

හංවඩු ගහපු ගමන්ම ලැේජාවට ආපහු ඒ වරද ජනාකර ඉඳීවි කියලා. ඒත් 

ඒක එජහම ජනාවී නහයට උඩින් ගිය වතුර ඔලුවට උඩින් ගියාම ජමාකද 

කියලා ඒ දරුවා එතැන ඉඳන් එළිපිටම ඒ වරද නැවත නැවතත් කරන්න 

ජපළජඹන්න පුළුවන්. එළිපිටම ජහාරමැරකේ කරන්න, මත්ද්රව් පාවිචචි 

කරන්න පටන්ගන්නත් පුළුවන්.

දරුජවකුට ප්රසිදධිජේ දඬුවේ කිරීම නිවැරදිද? එජස්ත් නැතිනේ 

දරුවාජගේ හිරිඔතේ බඳීජමන් දරුවාට සිදුජවන්ජන් යහපතක්ද 

අයහපතක්ද?

ඒ ගැන ජේ කතාෙහ ජේරාජදණිය විේවවිද්ාලජේ විශ්ාමික මහාචාේය 

අත්තනායක එේ ජේරත් මහතා සමඟින්. 

මොචාේය අත්නායක එම් වේරත කියයි

්ාතවත උඹ 
නියම පිරිමිවයේ 

වනවවයි 
ඒ නිසා අම්මවේ ඇඳුමේ 

මෙලා ඇඳ්ගනින
ලංකා ඉතිොසය වවනස කළ 

පුව්කුවේ ක්ාවේ
“අද ජවනජකාට මම ජේ වෘත්තීය ජීවිජත්දී 

ඕනෑතරේ විේවවිද්ාලවලට, ඉස්ජකෝලවලට 

වජගේම ජපෞදගලික ආයතනවලටත් ජදශනවලට 

ගිහිල්ලා තිජයනවා. ඒ වජගේම ආරක්්ක 

අංශවලට, පුනරුත්ථාපන කඳවුරුවලටත් 

ගිහිල්ලා තිජයනවා. ඒ හැමතැනකදිම වජගේ 

ජදශනවලට ඇවිල්ලා හිටපු කවුරුහරි ජකජනක් 

මජගන් ඔය ප්රේජන් අහලා තිජයනවා.

ඉස්ජකෝලවලට ගියාම සමහර ගුරුවරු 

ඇවිල්ලා කියන්ජන ‘අජන් සේ අද කාජල් හැජදන 

උන් නේ ජමාන භා්ාජවන් කියලවත් හදන්න 

ෙෑ’ කියලා. ‘ඒ නිසා ෙැරිම තැනක් ආවම මුළු 

ඉස්ජකෝජලටම ජේන්න දණ ගස්සලා තියනවා’ 

කියලා.

ඒ විදියටම සමහර ජදමවපිජයෝ ඇවිත් කියලා 

තිජයනවා ‘අජන් සේ ජේ දරුවන්ට කියලා හදන්න 

ෙැරිම තැන අහල පහල මිනිස්සු දැක්කමවත් 

ලැේජාවට හැජදයි කියලා හිතලා ජගේ ඉස්සරහ 

අඹ ගජේ ෙැඳලා දිමිජගාටටක් දැේමා’ කියලා.

ඒ උදවිය එජහම කිවවට සමහරක් 

පුනරුත්ථාපන කඳවුරුවලට ගියාම ඒ දරුජවෝ 

කියන්ජන් ජවනම කතාවක්. උන් මට කියනවා 

‘අජන් බුදු සේ, සේ ඇවිල්ලා අපිට ජනජවයි 

ජදශන පවත්වන්න ඕජන් අජේ මහඋන්ට’ 

කියලා. ජමාකද කියලා ඇහුවම උන් කියන්ජන් 

ජනාදැනුවත්කමට සිගරට එකක් ගංජා සුරුටටුවක් 

ඉරුවා කියලා ගමටම ජේන්න කුඩ්ඩා ජේෙදදා 

කියලා ගැහුවම අල්ලපු ජගදර උන්දැජග යටසාය 

නැති වුණත් ජපාලිසිජයන් උන්ව කුදලජගන ඇවිත් 

පුනරුත්ථාපනය කරනවා කියලා.”

පසුව මහාචාේයවරයා ඔහුජගේ වෘත්තීය 

ජීවිතජේ රසවත් අත්දැකීමක්ද කියමින් ඒ ගැන 

ජේ විදියට පැහැදිලි කළා.

“මම විේවවිද්ාලජේ ජදශන පටන්ගත්ත මුල් 

කාජල් කැේපස් එජක් ජකාල්ජලෝ ජකල්ජලෝ ටිකත් 

එක්ක සීගිරිජේ විජනෝද චාරිකාවකට සහභාගී 

වුණා. ඒ කාජල් මජගේ අජත් ජකායිජවලාජවත් 

කැමරාව වරදින්ජන් නෑ. ජමාකද මම හරි ආසයි 

තරුණ දරුජවෝ එක්ක ගමන්බමන් යනජකාට උන්ට 

ජනාදැජනන්න උන් කරන මජගෝඩි වැඩ ජස්රම 

ජෆාජටෝ ගහන්න. ඉතින් ඔය ගියපු ගමජනදිත් මම 

උන්ට ජහාරාට, උන් ජකල්ජලා ජකාල්ජලා උකුළු 

මුකුළු කරන හැටි, ෙත් කවාගන්න හැටි, ජහාරාට 

ජපේ ජකළින හැටි ජස්රම ජෆාජටෝ ගැහුවා. 

ඔජහාම ටික ජවලාවක් යනජකාට මට ජේනවා 

සීගිරිජේ ගල උඩ පැත්ජත් ඉඳන් මිනිස්සු කටටියක් 

එකතුජවලා මජගේ ජකාල්ජලක්ව හතරගාජතන් 

උස්සජගන එනවා. 

ජවලා තිජයන්ජන් ජමාක වුණත් මම හනිකට 

ඒකත් ජෆාජටෝ එකක් ගහගත්තා. ළඟට ගිහින් 
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ෙැලින්නේ ජේකා මට ජහාරාට ඒ 

පැත්තට ගිහිල්ලා කටජගාන්නක් 

බීලා. අන්තිමට ජකාජහාමහරි 

චාරිකාව ඉවරජවලා අපි කැේපස් 

එකට ආවට පස්ජස් මම අර 

ජෆාජටෝවලට යටින් විහිළු 

කතා ලියලා දැන්වීේ පුවරුජව 

ඇජලවවා. හැෙැයි අර ජකාල්ලා 

බීලා හතරගාජතන් උස්සජගන 

එනජකාට ගහපු ජෆාජටෝ එක 

විතරක් දැන්වීේ පුවරුවට ජනාදා 

ලියුේ කවජරක දාලා ඌජගේ අජත් 

තියලා මම සදද ජනාකර යන්න 

ගියා. 

උපාධිය අරන් 

විේවවිද්ාලජයන් ගියාට 

පස්ජස් මම ජේ ජකාල්ලව ආපහු 

ඇහැටවත් දැක්ජක නෑ. ඔන්න ඊට 

ටික කාජලකට පස්ජස මම දැන් 

ඉන්න මහනුවර කඩුගන්නාජව 

ජගදරට එන කන්ද දිජගේ ලස්සනට 

සරසපු ම�ල් කාේ එකක් එනවා 

මම දැක්කා. ඒ ජවලාජව මට 

හිතුජණ ෙැඳලා හනිමූන් යන උන් 

ජදන්ජනකුට ජගස්ට හවුස් එක 

වැරදිලා අජේ ජගදරට එනවා 

කියලා. ඒත් ජේ ම�ල් කාේ 

එජකන් ෙැහැලා ආජව එදා අර බීලා වැටුණ ජකාල්ලා. ජේකා ම�ල් 

ඇඳුේ පිටින්ම ඇවිල්ලා මට දණගහලා වැඳලා කිවවා ‘සේ මම එදායින් 

පස්ජස් අද ජවනකල් අරක්කු සිගරට කජට තිේජේ නැහැයි’ කියලා.

හැෙැයි එදා මම ඒ දරුවට හැජමෝම ඉස්සරහ ෙැන්නනේ, 

කතා ජනාකර ජේෙදදා කියලා ජකාන්කළා නේ, ලැේජා කරලා 

ආත්මගරුත්වයට හානිකළා නේ, එක පැත්තකින් ඒ දරුවා මජගන් 

ඉජගනගන්න නෑවිත් අධ්ාපනය අඩාල කරගන්නවා. එජහමත් නැත්නේ 

ඊටත් වැඩිය බීමට ඇේෙැහි ජවලා ජේෙදජදක් ජවනවා.

ඒ නිසා මට ජේ කතාජවන් වැඩිහිටි හැජමෝටම කියන්න ඕජන් වුජණ 

දරුජවෝ උන්ජගේ ළමාකමට, ජකාලුකමට, ජකළිකමට, ජනාදැනුවත්කමට 

හරි ඔය ජකායි එක ට හරි වරදක් කරපු ගමන් ජකාස්ස, ඉදල, ජපාල්කටු 

හැන්ද අරන් රටටුන්ට ජේන්න උන්ට ගහලා මී හරජකක් වජගේ ගස් 

ෙඳින්න යන්න එපා.

ජේකත් ගුරුවරියක් දුරදිග ජනාෙලා දීපු දඬුවමක් නිසා ජීවිජත් 

නැති කරගන්න හදපු දුජවකුජගේ කතාවක්. දවසක් මම ජේ ජකාළඹ 

පැත්ජත් ඉස්ජකෝජලකට ගියා ජදශනයක් පවත්වන්න. ජදශනය ඉවර 

වුණාට පස්ජස් එක දුජවක් මජගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිවවා ‘අජන් සේ, 

සේට පුළුවන්ද මාව ජේ ඉස්ජකෝජලන් අයින් කරලා ජවන ඉස්ජකෝජලකට 

යවන්න? නැත්නේ මම වහ ටිකක් කාලා හරි මැජරනවා සේ’ කියලා. 

පස්ජස් මම කාලජවලාව ගැන තකන්ජන් නැතුව ජේ දුවව පැත්තකට 

කතා කරජගන සිද්ධජවලා තිජයන ජද ගැන අහලා දැනගත්තා. ඒ 

ජවනජකාට ජේ දරුවජගේ අේමා කුලී වැඩ කරලා තිජයන්ජන්. තාත්තා 

දාලා ගිහිල්ලා. ජේ දුව හැමදාම ඉස්ජකෝජලට එන්ජන් කහට උගුරක්වත් 

නැතුව ෙඩගින්ජනලු. ඒ නිසා ෙඩගින්න ඉවසගන්න ෙැරිම තැන දවසක් 

පන්තිජේ ළමයි එහාට ජමහාට ජවනකල් ඉඳලා ජවන ළමජයකුජගේ 

කෑමජපටටිජයන් ෙටේ පාන් ජපත්තක් ජහාජරන් අරන් කාලා. ඕක 

දැනගත්තු අනිත් දරුවා පන්තිභාර ගුරුතුමියට කිවවම ගුරුතුමිය ජේ 

කිසිම ජදයක් ගැන අහන්ජන් නැතුව පන්තිජේ පිටිපස්ජස දණගස්සලා 

තියලා. එදා ඉඳලා ඉස්ජකෝජලම ළමයි ජේ දරුවව දකිනජකාට ‘අජපෝ 

අද නේ පාන් කන්න ෙෑ, අද උජද අජේ ජගදර තිබුණ පාන් ජගඩිය 

නැතිජවලා’ වජගේ හින්ට පාස් කරනවලු. පස්ජස් මම ඒ ගැන අදාළ 

ගුරුතුමිය එක්කයි, ඉස්ජකෝජල විදුහල්පතිතුමිය එක්කයි කතා කරලා 

ඒ අය ලවවා අනිත් දරුවන්ට කරුණු පැහැදිලි කරලා දුන්නා. නමුත් 

ෙලන්න එදා අර ගුරුතුමිය ඒ දුවව පන්තිජේ ඉස්සරහා දණගස්සවන්න 

කලින් පාන් ජපත්තක් ජහාරකේ කරන්න ජේතුව ජමාකක්ද කියලා අහලා 

ඒක පන්තිජේ අනිත් දරුවන්ට ජනාදැජනන්න විසඳුවා නේ ඒ දුව වහ 

බීලා මැජරනවා කියන තැනට එනකල් ඒ ප්රේජන් දුරදිග යනවද?

ඕවට විතරක් ජනජවයි තරුණ දරුජවාන්ජගේ ජපේ පලහිලවවලදිත්, 

හිතුවක්කාරකේ, මුරණඩුකේවලදිත් ආජය ජනාකරයි කියලා හිතාජගන 

ප්රසිදධිජේ දඬුවේ කරන වැඩිහිටියන්ට, ජදමාපියන්ට වජගේම 

ගුරුවරුන්ටත් මම කියන්ජන් ඔෙ ඒ වරද කරන්න එපා කියලා. ඔෙ ඒ 

වරද කරලා ප්රසිදධිජේ උන්ජගේ හිරිඔතේ බන්දට පස්ජස් ආජේ උන්ට 

අලුතින් රැකගන්න ජහෝ නැතිජවන්න ලැේජාව, ෙය කියලා ජදකක් 

නැතිව යනවා. ලැේජාව, ෙය නැතිවුණු මිනිස්සු තමයි ඊටපස්ජස් 

මංජකාල්ලකාරජයෝ, සල්ලාලජයෝ ජවන්ජන්.

ජදමාපිජයෝ, ගුරුවරු ජවන අපිට දරුජවාන්ට වඩා ජීවිත 

අත්දැකීේ තිජයනවා. ඒ නිසා කාවන්තිස්ස රජතුමා ගැමුණු කුමාරයාජගේ 

මුරණඩුකම ඉස්සරහා දුරදිග ෙලලා වැඩකළා වජගේ ස්ථාජනෝචිත 

ප්රඥාජවන් කටයුතු කරන්න ඕජන්.” 

දරුජවක් ලැජෙන්නට සිටියදී නානාප්රකාර දෑ 

කන්නට ජදාළදුක් එන්ජන් ජමජේ අේමලාටය. 

එජහත් පිටරට අේමලාජගේ ජදාළදුක් ඊට වඩා 

ජවනස්ය. ඔවුන් කැමති ඒ කාලජේ ජකාජේ ජහෝ 

සංචාරය කරන්නටය. රුසියානු ජාතික ගැබනි 

කාන්තාවක් වූ ලීලා පසුගියදා ලංකාවට පැමිණිජේද 

එවැනි සංචාරයකටය. දින කිහිපයක් ජමරට සංචාරය 

කර දරු ප්රසූතිය ජවනුජවන් මානසික සූදානමක් 

ලෙන්නට ඇයට උවමනා විය. ලීලා ඒ ජවනුජවන් 

ජතෝරාගත්ජත් සංචාරකයින්ජගේ ජතෝතැන්නක් ෙඳු වූ 

අේෙලන්ජගාඩ මුහුදු තීරයයි.

“මං වෙොඩොක් ආස ලංකොවේ මුහුදු වෙරළට. 
ඉතින මං ලංකොවේ හිටපු දෙෙසෙලින ෙැඩි වෙලොෙක් 
හිටිවේ මුහුදු වෙරවේ. ඒ වෙොඩොක් වෙලොෙට මං 
මුහුදෙට බැ�ැලො නෑෙො.”

ගංඟාවක ඇළක ජදාළක නානවාට වඩා මුහුජද 

නෑම ආේවාදජනකය. රැල්ල ජවරළ ජසායා එන විට 

ඒ රැල්ජල්ම ජවරළට ඇදී ඒමත් නැවත රැල්ල මුහුදට 

යනවිට ඒ පිටුපස යාමත් මුහුදට ජපේෙඳින කාහටත් 

හති ජනාවැජටන අපූරු ජසල්ලමකි. එදා ලීලා ද පැය 

ගණනක් සිටිජේ ඒ ජසල්ලජේය. නමුත් ඇයට ජහාරා 

මාරයාද ජවනත් ජසල්ලමක් කරමින් සිටිජේය. ඒ ඇය 

ගැඹුරු මුහුද ජදසට රැජගන යාජේ ජසල්ලමයි.

“මට වත්රුවේ නෑ මම එච්චර දුරක් මුහුවද 
ඇවිත් කියලො. ඇත්්තමයි මට කිසිම වදෙයක් 
හි්තොෙනන බැරිවුණො. එකපොරම මොෙ ගිවලනන 
ෙත්්තො. උදෙේ ඉල්ලලො කෑ ෙැහුෙත් කොටෙත් ඇහුවන 
නෑ.”

ඔය අතරවාරජේ සංජීව කුමාර නේ ලාංකික 

තරුණජයක්  මුහුදු ජවරළ ජේනමානජේ ජහෝටලයක 

ආහාර ගනිමින් සිටිජේය. ඔහු එම ප්රජදශජේම 

සංචාරක නිජක්තනයක ජස්වකජයකි. ලීලාජගේ 

ජමාකක්ජදෝ වාසනාවකට සංජීවට ඇයව ජපනුණි. 

ඔහුට හිතන්නට ජවලාවක් තිබුජණ නැත. කමින් උන් 

කෑම පිඟාන පජසකට දැමූ ඔහු ලීලා ජේරාගැනීමට 

මුහුද ජදසට දිවජවය. පසුව තම දිවි පරදුවට තො 

මුහුදට පැන ජල රකුසා සමඟ ජපාර ෙැදුජවය. 

අවසන ඔහුජගේ උත්සාහය සාේථක විය. ලීලා 

ජේරාගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණි.

“ඇත්්තටම මට හි්ත හි්තො ඉනන වෙලොෙක් 
තිබුවේ නෑ. වමොකදෙ එක ්තත්පවරත් ඇති ජීවිවත් 
නැතිවෙනන. මං මුහුදෙට පැනලො ඇය ෙොෙට �නුෙො. 
ඊටපසවස කිේෙො කලබල වනොකර ඉනන මං ආවේ 
ව�රෙනන කියලො. එයත් ඒ විදියටම මං කියපු වද 

ඇහුෙො. �ලො වෙොඩට ආපු ෙමන කවේ මොෙ බදාවෙන 
අඬපු එක. ඒ වෙලොවේ මටත් වලොකු සතුටක් දෙැනුණො 
�ලොෙ ව�රෙනන ලැබු� එකට.”

එජස්ම ලීලා ද තම ජීවිතජේ මුහුණ පෑ බහිසුණුම 

අත්දැකීම ගැන ජමජස් පවසන්නීය.

“එදා මං ගිවලනන ගිය �ැටි ම්තක් වෙනවකොට මට 
්තොමත් බය හිව්තනෙො. ඒ සිදධිය ම්තක් කරනනෙත් 
මං ආස නෑ. ඒ වෙලොවේ මොෙ ව�රෙත්්ත ලංකොවේ 
්තරුණයට වකොව�ොම සතූති කරනනදෙ කියලො මට 
වත්රුවේ නෑ. මං එයොෙ බදාවෙන ඇඬුවේ ඒකයි. 
ඇත්්තටම ඔහු හිනදා ජීවි්ත එකක් වනවෙයි වදෙකක් 
ව�රුණො.”

එදා සංජීව, ලීලා ජනාදකින්නට ඇය අද ජීවතුන් 

අතර ජනාසිටින්නට පවා ඉඩ තිබුණි. එජහත් ඇජගේ 

වාසනාවට සියල්ල සිදුවුජණ සුෙවාදී අයුරිනි. ඒ 

නිසාම ඇය එකී සිදුවීජමන් පසු ලංකාජව මිනිසුන් 

අගයන්නට කටයුතු කර තිබුජණ ජමජලසිනි.

“ඇත්්තටම ලංකොවේ මිනිසසු �රිම ව�ොඳයි. 
එයොලො �රිම ය�පත් අය. ඕන වකවනක්ට උදෙේ 
කරනෙො. මං ලංකොෙට වෙොඩක් ආදෙවරයි. ලංකොවේ 
මිනිසසුනට ආදෙවරයි. වම සිදධිවයන පසවස ඒ 
ආදෙවර් ්තෙත් ෙැඩිවුණො.”

ලංකාව ජේ වනවිට මුහුණපා ඇති දැවැන්ත 

ආේථික අේබුදය නිසා ඇය සමස්ත ජලෝකවාසී 

සංචාරකයින්ජගන් ආදරණීය ඉල්ලීමක්ද කරන්නට 

කටයුතු කර තිබුණි.

“මට දෙැනෙනන ලැබුණො � ලංකොෙ ඉනවන 
අමොරු අඩියක කියලො. ඒ නිසො මං වලෝවක් ෙවට්ම 
ඉනන සංචොරකයිනට කියනෙො ඔව� සංචොරක රට 
විදියට ලංකොෙ ව්තෝරෙනන කියලො. වමොකදෙ ලංකොවේ 
බලනන වෙොඩොක් ්තැන තිවයනෙො. ඒ ෙවේම 
ලංකොවේ මිනිසසු ඔබෙත් ආදෙවරන බලොෙනි�.”

ජමජස් ලංකාව ගැන ගුණ වයන ලීලා නුදුජේදීම 

මව පදවිය ලැබීමට දින ගනිමින් සිටින්නීය. ඉතින් 

නිසැකවම ඇය මවක් වූ දාට ඇජගේ දරු පැටියාට හරි 

අපූරු කතන්දරයක් කියාජදනු ඇත. ඒ ශ්රී ලංකාව 

කියා හරි අපූරු මිනිසුන් ජීවත්වන සුන්දර රටක් ජේ 

ජලෝකජේ ඇති ෙවය.

ලංකාවේ මිනිසසුනවේ 
හි් වොඳ නිසා 

බවඩ් හිටිය පැටියා වබ්රුණා
රුසියානු ජාතික ්ගැබිනි මවේ කියයි

• රුවන එස.වසනවිරතන• ලිහිණි ම��කා 

එදා අර 
ගුරුතුමිය ඒ 
දුවව පනතිවේ 
ඉසසරො 
දණ්ගසසවනන 
කලින වේතුව 
වමාකේද 
කියලා අෙලා 
ඒක පනතිවේ 
අනිත දරුවනට 
වනාදැවනනන 
විසඳුවා නම් ඒ 
දුව වෙ �ලා 
මැවරනවා කියන 
්ැනට එනකේ 
ඒ ප්රේවන දුරදි්ග 
යයිද?



14 2023 ජනවාරිï25 වන බදාදා iajhx /lshd
පාඩම් අංක 53

• වසේවනදි වෙට්ටිආරච්චි

සීතා 
පපාන්නම්පපරුම
සවයං රැකියා 
පාඨමාලා උපවේශිකා

හිපේ හයිපෙන ජීවිතෙ දි්නන්න කැමති පකායිකාටේ අතහිත පෙන්න ‘ධරණී’ හැමදාමේ 
කැමතියි. නිකරුපේ පෙවිලා ේන කාලෙ තමනපගේම කිෙලා ස්වෙං රැකිෝවක් ප්වනුප්වන 
පොේවන්න කැමති කානතා්වනට පහාඳ ඉල්ලුමක් තිපේන විවිධ ෙෑ පිේවපරන පිේවර පෙෙරදිම 
හදාෙන්න හැටි කිෙලා පෙන්න අපි හිතුපේ ඒකයි. කඩදාසි, මැටි, පරදි, විවිධ ආහාර, සබන 
ඇතුළු විවිධ පේ නිරමාණෙ කර්න විදිෙ ෙැ්න සහ ඒ්වා ප්වළඳපපාළ ප්වත පොමු කර්න ආකාරෙ 
ෙැ්න පම් ලිපි මාලා්ව හරහා ඔබ්ව ෙැනු්වේ කර්න්වා.

පහල ඉඳලා උඩට ලකුණු කරන්න (දිග 

24÷4=6+1/2=6 1/2) 

6 1/2 ලකුණු කරගත්තු තැන ඉඳලා 

උඩට තව 2.5 cm මැනලා හරස් ජේඛාවක් 

අඳින්න. එතැන එළිජේ ඉඳලා ඇතුළට 7cm 

ලකුණු කරන්න. ජසජරේපුජව පිටුපස පටි 

ඇතුළු කරන්ජන් ජමතැනින්. උඩ ජකළවජේ 

ඉඳලා පහලට 4.5cm මැනලා මහපට 

ඇඟිල්ල පැත්ජත් ඉඳලා 3cmක් ඇතුළට 

මැනලා එකතුජවන තැන ලකුණු කරන්න. 

ඇඟිලිකරුවට පටිය සේෙන්්ධ ජවන්ජන් 

එතැනින්.

ඉන්දියාව ඉංග්රීසීන්ජගන් නිදහස් 

කරන්න සටන් කරාපු මහත්මා 

ගාන්ධිතුමාව දන්නවජන්. ඔන්න එතුමා 

දවසක් ගමනක් යන්න දුේරියට ජගාඩජවදදි 

ජසජරේපුව ගැලවිලා ජකෝචචිජයන් බමට 

වැටුණලු.

ජසජරේපුව වැටිචචි හැටිජේ මහත්මා 

ගාන්ධිතුමා හනිකට ඔහුජගේ අනිත් 

ජසජරේපුවත් ගලවලා අර ජසජරේපුව 

ළඟටම විසි කළාලු.

“ඇයි ඒක විසි කජේ?”ජකෝචචිජේ හිටපු 

අය පුදුජමන් වජගේ ඇහැවවලු.

“ඒ ජසජරේපුව දැේජේ අනිත් 

ජසජරේපුව ජහායාගන්න.”

ඔහු පිළිතුරු දුන්නලු. ඉතිරි ජසජරේපුවත් 

විසි කළාම ලැජෙන ජකජනක්ට ඒජකන් 

ප්රජයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියන එකයි 

ඔහු අදහස් කජේ. සාමාන්ය මනුස්සජයක්ට 

ඔය ජද වුණානේ ඔහු කරන්ජන් ජසජරේපු 

ජසාවින් දවසම තැජවන එක. අපිට ජදයක් 

නැතිජවනවා නේ ඒක තව ජකජනක් 

ජවනුජවන් අතෑරලා ඉස්සරහට යන්න 

කියලලු මහත්මා ගාන්ධි කිවජව.

මහත්මා ගාන්ධිතුමා ජොජහාම සරල 

ජකජනක්ජන්. ඉතින් එතුමා දාලා තිජයන්ජන් 

පටි ජසජරේපු. ‘පටි ජසජරේපු දාන 

වීරයා’ කියලත් මිනිස්සු ඔහුව හඳුන්වලා 

තිජයනවා. හැෙැයි පටි ජසජරේපු දාලා 

ඇවිදද පලියට හැම ජකජනක්ටම වීරජයක් 

ජවන්න ෙැහැ. පටි ජසජරේපු දාලා ජලෝජකට 

ජේන්න ඇවිදින්න ගිහින් ජනෝන්ඩි ජවචචි 

ජදශපාලනඥජයෝ අජේ රජටත් ඉන්ජන්.

මුලින්ම ෆලැට ජසජරේපු දාන්න අරන් 

තිජයන්ජන් චීන්නු. ඒ ක්රි.පූ. 4700දී. ඒ 

අය කපු, සත්ව සේ වජගේ ජදවලින් හදාපු 

ජසජරේපු දැේජේ සීතජලන් කකුල් ආරක්්ා 

කරගන්නලු.

බුදුහාමුදුරුවන්ජගේ කාජලත් මිනිස්සු 

ජසජරේපු දාලා තිජයනවා. ඒ කාජල් එවවා 

හඳුන්වලා තිජයන්ජන් ‘පාදුකා’ කියලා. 

භික්ෂුවක් පාදුකා පාවිචචි කරන්න ඕන 

ආකාරය ගැන විනය පිටකජේ පැහැදිලි 

කරලා තිජයනවා.

“ජහළදිජව ස්්රී පුරු් කිසි ජකජනක් 

පාවහන් පාවිචචි ජනාකරති. පාවහන් 

පැළඳීජේ අයිතිය ඇත්ජත් මහරජුට පමණි.”

එක්දාස් හයසිය හැට ගණන්වලදි 

රජතුමා ඇර සාමාන්ය උදවිය ජසජරේපු 

දැේජේ නැහැ කියලා ජරාෙට ජනාක්ස් ‘එදා 

ජහළදිව’ ජපාජත් ලියලා තිජයන්ජන් ඔජහාම. 

ජදයියජන් කියලා දැන් නේ ජසජරේපු දාන්න 

අපිට කාජගන්වත් තහනමක් නැහැ.

ජසජරේපු කිවවහම ජෆස්බුක් නිේමාතෘ 

මාේක් සකේෙේගේ මෑතකදි කිවව කතාවක් 

මතක් වුණා. එයා කියන විදියට විවාහයයි 

ජසජරේපු කුටටමයි සමානයිලු. තමන්ට 

පහසු එක ජතෝරගන්න තමන් දැනගන්න 

ඕනලු.

අඩි උස ජසජරේපු දානවට වඩා ෆලැට 

ජසජරේපු දාන එක පහසුයි කියලයි ජගාඩක් 

ෙවලතිජයෝ කියන්ජන්. හැෙැයි පටි ජසජරේපු 

දැන වසවරේපුව සවි කරමු.
ඉන්ජසෝල් එජක් උඩ 

ඇඟිලිකරු අතජේ හිල විදලා 

පටිය අලවගන්න. පස්ජස් ලාස්ට 

එක අරන් ඇඟිලිකරු රිංගවලා  

ඉන්ජසෝල් එජක් ගේ ගාලා පටි 

ජදක ජහාඳට ඇදලා අලවන්න. 

අවසාජනදි ඉන්ජසෝල් එකයි ජසෝල් 

එකයි අලවන්න.

ගේ ගාන හැමතැනකම 

කලින් ප්රයිමේ ගාන්න. එතජකාට 

ජසජරේපු ජහාඳට ඇලජවනවා. 

ජනෝේමල් පටි විතරක් ජනජමයි 

රටා තිජයන ජමෝස්තර දාපුවත් 

අලවගන්න පුළුවන්. ජේ ජසජරේපු 

කුටටමක් 300 ඉඳලා අජලවි 

කරන්න පුළුවන්. තවත් විස්තර 

අහගන්න ඕජන් නේ ජවනදා 

වජගේම 0714766819 අංකයට 

කතා කරන්න.

මුලිනම ඉනවසෝේ එක අලවමු.
ඉන්ජසෝල් ජජෝඩුව අරපිරිමැස්මට ජරක්සින් එක උඩ තියලා වජටට ඇඳජගන අඟලක් 

විතර වජටට ඉඩ තියලා කපාගන්න. පස්ජස් ඉන්ජසෝල් එක ජරක්සින් එජක් අලවන්න. ඉතිරි 

ජරක්සින් ජකාටස ඉන්ජසෝල් එජක් අලවලා වජටටම මිටිජයන් තටටු කරන්න.

දැන වසවරේපු පටි ෙදා්ගමු.
 ජරක්සින් කෑල්ලක් අරජගන හරස් අතට 

අඟල් 9-10 දිග, අඟලක් පළල පටි හතරක් 

කපාගන්න. පටිවල හරි මැදින් ඉරි අඳින්න. 

පටි හතරට ගේ ගාලා විනාඩි 20ක් ජවජලන්න 

තියන්න. පස්ජස් ජදපැත්ජතන් හරි මැද ඉර 

ළඟට නවලා මිටිජයන් තලන්න. හැෙැයි මැද 

ඉර ජේන්න ඕජන්. හදාගත්තු පටියට ආජයත් 

ගේ ගාලා ජදකට නවන්න. පටි ජදකක් එකට 

තියලා ඇඟිලිපුරුකට සේෙන්්ධ ජවන තැනින් 

ෙට කෑල්ල සේෙන්්ධ කරන්න.

1

2

3

4

පටි වසවරේපු 
දාන අයට 

හිටු කියලා විකුණනන
ලසසන පටි වසවරේපු වදකේ 

ෙදන ෙැටි
දාන එක මදිපුංචිකමක් කියලා හිතන 

උදවියත් ඉන්නවා. ඒත් ොහිර ඔජේට 

වඩා තමන්ජගේ සුවපහසුව ගැන හිතන 

අය දාන්ජනම සාමාන්ය ජසජරේපු. ඒ නිසා 

ජමවවට තිජයන ඉල්ලුම අඩුජවන්ජන් නැහැ. 

ලස්සන පටි ජසජරේපු ජදකක් හදන හැටි 

කියලා ජදන්න හිතුජව ඒකයි.

ඒකට ජේ ජදවල් ඕජන්. අඬුවක්, රෙේ 

මිටියක්, පන්චේ කටු (හිල් විදින්න), පටි 

ඇඟිලිකරු අතජර රඳවන ට්ාන්ස්ජේරන්ට 

ෙට, බ්රෂ් එකක්, ට්රිමේ එකක්, කතුරක්, 

මල්ටිජොන්ඩ් 508/ ජඩාන්සන්/F ජටක් 

වජගේ ජසජරේපු අලවන ගේ එකක්. 

ප්රයිමේ (ජමයින් ඇලවීම පහසු කරවයි), 

001 ලාස්ට ජජෝඩුවක් කකුල් ප්රමාණය 6 

නේ ඒ ලාස්ට එජකන්ම 5, 7 ප්රමාණවල 

ජසජරේපු හදාගන්නත් පුළුවන්. (පටි 

නියමිත ප්රමාණවලින් තද කරගන්න 

කෘත්රිමව සැදූ කකුල් වේගයක්) ජසජරේපු 

අඩි (උඩ ජකාටස ඉන්ජසෝල් යට ජකාටස 

ජසෝල්), ජරක්සින් මීටේ 1/4 (ජසජරේපු 

හතරකට), පාවහන් සෑදීමට ගන්න කතුරක්. 

පිටජකාටුව කුමාර වීදිජයන් ජේවා අඩුවට 

ගන්න පුළුවන්. ජසජරේපු හදන්න ගන්න 

කලින් පරණ ජසජරේපු කුටටමක් ගලවලා 

ඒක හදලා තිජයන විදිය අධ්නය කරලා 

ෙලන්න.

4.5cm

3cm

7cm 7cm

2.5cm

6.5cm

වසවරේපු පටි අලවනන 
මිම්ම ෙදා්ගමු.

ජසජරේපුජව පටි 

කකුලට ගැලජපන්න 

හරියට දාගන්න නේ 

ජේ මිමි ටික හරියටම 

ගන්න ඕජන්. ඒකට ජේ  

පජතාරම හදාගන්න.

කාඩ්ජෙෝඩ් 

කෑල්ලක ඉන්ජසෝල් 

ඇඳගන්න. 

ජසජරේපුජව උඩ 

ඉඳලා පහලට හරි 

මැදින් ඉරක් අඳින්න. ඒ 

ඉජේ දිග මැනලා ඒ දිග 

හතජරන් ජෙදලා 1/2ක් 

එකතු කරලා. 

ජසජරේපුජව 
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කජළාත් දින තුන හතරකින් 

වුව ඒ කටයුත්ත කරන්නට 

හැකියාව ඇති ෙැව ඇය 

කියන්නීය. සැෙැවින්ම 

එය අපූරු හැකියාවකි. ඒ 

හැකියාවට තවත් ජලාකු 

වටිනාකමක් එකතුවන්ජන් ඇය 

කාන්තාවක් වීම නිසාය.

“මං මට පුළුවන් 

හැමජවජල්ම කරඬු නිේමාණය 

කරලා විහාරස්ථානවලට පූජා 

කළා. පස්ජස් පස්ජස් ඒක 

දැනගත්තු අය මට කියලා 

පූජා කරන්න කරඬු නිේමාණය 

කරගත්තා. මුලදී නිකන් 

තමයි දුන්ජන්. පස්ජස් මට 

හිතුණා නිකන්ම දුන්නම ගන්න 

ජකනාට ඒජක කිසි වටිනාකමක් 

නැතිජවනවජන් කියලා. 

ඊටපස්ජස් මං දන්න ස්වාමීන් 

වහන්ජස්ලා කීපජදජනක්ජගේ 

උපජදස් අරජගන මුදලට 

කරඬු නිේමාණය කරන්න 

පටන්ගත්තා. ඒ ජවනජකාට 

මං ජපෞදගලික ආයතනයක 

ගණකාධිකාරීවරියක් 

විදියට ජස්වය කරමිනුයි 

හිටිජේ. අන්තිජේ එතැනින් 

අයින්ජවලා ‘Dinu Creations’ 

නමින් ජපාඩියට පූජා භාණඩ 

ව්ාපාරයක් පටන්ගත්තා.”

ඇය කරඬුජව කතාව කියාජගන යදදී මා 

දුටුජව එක් පජසක වැඩ අවසන් ජනාකර තිබූ 

ධචත්යයවල පළඳන කංචුකයකි. මජගන් 

ඇයට ලැබුණු ඊළඟ ප්රේනය වූජේ ඒ ගැනය.

“නුජගේජගාඩ නාවල පැත්ජත් ්ධාතු 

කරඬු හදන තරුණ ගෑනු ළමජයක් 

ඉන්නවා.”

ජගවුණු ෙදාදාජව මට ඒ පණිවිඩය 

ලැබුජණ මිතුජරකුජගනි. සේවඥන් වහන්ජස් 

ඇතුළු ආේයන්වහන්ජස්ලාජගේ ්ධාතු තැන්පත් 

කරන්නට කරඬු තනන ඒ යුවතිය ජසායා 

යනජතක් පණිවුඩය ලැබුණු ජමාජහාජත් 

පටන් මට ඉස්පාසුවක් තිබුජණ නැත. එනිසා 

කුකුළත් අතින්ජගන පහුවදා මා ඇජගේ නිවසට 

යනවිටත් අජේ කතානායිකාව වන දිනූ්ා 

දිවිජතාටජවල හරි හරියට වැඩය.

“මං පුංචි කොවල් ඉඳනම පින අවත් 
ෙැඩෙලට කැමතියි. ඒ කැමැත්්ත ඇතිවුවේ 
මවේ අමමයි ්තොත්්තයි නිසො. එයොලො ්තමයි 
පුංචි කොවල් ඉඳනම මොෙ ඒ වදෙල්ෙලට 
හුරුකවේ. එයොලත් බුදුදෙ�මට වෙොඩොක් ලැදි 
අය. ඉතින ඒ පසුබිමත් එක්ක ්තමයි කරඬු 
නිර්මොණය කරන ෙැවඩ් පටනෙත්වත්.”

කරඬුවක් විහාරස්ථානයක් ජවත පූජා 

කිරීම මහත්ඵල මහානිශංස ලැජෙන කුසල 

ක්රියාවකි. නිජරෝගී දිවිජපවතක් ලැබීමත්, 

මරණින් මතු සුගතිජයහි උපත ලැබීමත්, 

සැප සේපත් ලැබීමත්, නිේවාණාවජෙෝ්ධයට 

පහසුජවන් ළඟාවීමට හැකිවීමත් ඒ අතරින් 

කිහිපයකි. නමුත් හිතුමනාජේ කරඬුවක් 

තනන්නට ෙැරිය. ඒ ගැන ජොජහෝ ජද උගත 

යුතුය. 

“මුලිනම මම කවේ කරඬුෙක් අරවෙන 
ඒක නිර්මොණය කරලො තිවයනවන 
වකොව�ොමදෙ කියලො බලපු එක. ඊටපසවස 
අමමලොවෙන සල්ලි ඉල්ලවෙන කරඬුෙක් 
නිර්මොණය කරනන පටනෙත්්තො. එ්තවකොට 
මට ෙයස අවුරුදු 24ක් වි්තර ඇති. 
ඇත්්තටම මට ඒ මුල්ම කරඬුෙ හිතුෙටත් 
ෙඩො ව�ොඳට නිර්මොණය කරනන ලැබුණො. 
පසවස මං ඒක ධොතු ප්රදෙර්්ශනයක් වෙනුවෙන 
ෙලිෙමුවේ ඥනදීප �ොමුදුරුවෙෝ ෙැඩෙොසය 
කරන වි�ොරස්ොනයට පූජො කළො.”

තම සුරතින් නිේමාණය කළ මුල්ම 

කරඬුව පූජාකිරීජමන් අනතුරුව දිනූ්ාට 

දැනුජණ නිරාමිස සතුටකි. ඒ නිසාම ඇය 

දිගින් දිගටම එකී පින්වන්ත කටයුත්ජත් 

ජයදුණු ෙවයි ‘්ධරණී’ට කියාසිටිජේ.

“මං දිෙටම කරඬු නිර්මොණය කළො. 
එව�ම නිර්මොණය කරන කරඬු ලංකොවේ 
ප්රසිදධ වි�ොරස්ොනෙලට පූජො කළො. 
රුෙනෙැලිසෑයට පෙො මං කරඬුෙක් පූජො 
කරලො තිවයනෙො. කරඬුෙක් පූජොකරලො 
වෙදෙර ආෙම කියොෙනන බැරි පුදුම 
සැ�ැල්ලුෙක් හි්තට දෙැවනනවන.”

කරඬුවක් නිේමාණය කරන්නට ඇයට 

සති එකහමාරක පමණ කාලයක් වැයජවයි. 

නමුත් ජවලාවක් කලාවක් ජනාෙලා වැඩ 

• රුවන එස.වසනවිරතන

ධාතු කරඬු 
ෙදනන 

්ගණකාධිකාරී 
රසසාවවන 
අයිනවුණා 

“කරඬු විතරක් ජනජවයි මං කංචුකත් 

නිේමාණය කරනවා. ඒ විතරකුත් ජනජවයි 

පාවඩ, වටාපත් වජගේම පා්ර එජහම 

නිේමාණය කරන්නත් පුළුවන්. ජේ 

ජවනජකාට මං නිේමාණය කරපු කංචුක 

රුවන්වැලිසෑය, කතරගම කිරිජවජහර, 

ථූපාරාමය වජගේ ඓතිහාසික අතින් ප්රසිද්ධ 

ධචත්යවලට පවා පළන්ඳලා තිජයනවා. මට 

හිජතන්ජන්ම එජහම අවස්ථාවක් ලැබුජණ 

පහුගිය ආත්මයක කරගත්ත ජලාකු පිනක් 

නිසා ජවන්නැති.”

කරඬුවක් කංචුකයක් නිේමාණය කිරීම 

හිතන තරේ ජල්සි නැත. දිනූ්ා පවසන්ජන් 

ඊට නිේමාණාත්මක ඇහැක් ජමන්ම මනා 

ඉවසීමක් සංවරෙවක් තිබය යුතු ෙවයි.

“වමව�ම වදෙල් කරන ්තරුණිවයෝ �රි 
අඩුයි. දෙනන ්තරමින නැතිම ්තරම. වමොකදෙ 
වමව�ම වදෙල් කරනන කොන්තො පොර්්ශෙයට 
පුංචි බයක් තිවයනෙො. මටත් මුලදි 
එව�ම බයක් තිබුණො. පසවස මං සෙොමීන 
ෙ�නවසලො කීපවදෙවනක්වෙන ඒ ෙැන 
ඇහුෙො. උනෙ�නවසලො වම ෙැවඩ්ට මට 
අනු්ශොසනො කළො.  ඒ ෙවේම උපවදෙස දුනනො. 
ඊටපසවසයි මං වමව�ම නිර්මොණ කරනන 
වපළඹුවේ. �ැබැයි එක වදෙයක්. මං කිසිම 
නිර්මොණයක බුදධරූප සිතුෙම කරනවන නෑ. 
වමොකදෙ පුංචි පැනසල් ඉරිකෑල්ලකින �රි 
බුදුනෙ�නවසවේ රුෙට �ොනියක් වුවණොත් 
ඒක උනෙ�නවසට කරන අවෙෞරෙයක්.”

රිදිජයන් සහ පිත්තලින් නිමජවන 

දිනූ්ාජගේ කරඬුවලටත් කංචුකවලටත් 

දිළිජසන පෙලු එක්වූවිට වැජටන්ජන් අපූරු 

ආජලෝකයකි. ඒ ජවනුජවන් ඇයට නාවල ශ්රී 

දියවන්නා විහාරජේ විහාරාධිපති හිමියන්, 

මැහිගල ජසෝමරතන හිමියන්, ජොරැල්ල 

අතුලනායක හිමියන්, සේජෙෝධි විහාරාධිපති 

ජොරලන්ජද වජිරඥාන හිමියන් ජමන්ම 

ජමාරවත්ජත් සුජෙෝධි හිමියන්ජගන්ද ලැජෙන 

මගජපන්වීම මහජමරකි.

“කංචුක හදදදි මං සති ජදකක් 

විතර ජේජවනවා. ඒ කාජල් අඩුතරමින් 

හාල්මැස්ජසක්වත් කන්ජන් නෑ. මජගේ 

ජවජහස ජවනුජවන් සා්ධාරණ මුදලක් 

ගත්තත් ජගාඩාක් ජලාකු ශ්ද්ධාවකින් තමයි 

හැමජදම කරන්ජන්.”

ජේ අපූරු කටයුත්ත ගැන ඇයට 

කියන්නට ඇති දෑ ජොජහෝය. මට අසන්නට 

ඇතිදෑද ජොජහෝය. එජහත් පත්තර 

පිටුවකට ඒ කතාව ජගානුකළ හැකි ඉඩකඩ 

සීමිත නිසා අජේ කතාෙහ අවසන් කරන්නට 

සිදුවිය. නමුත් කතාෙහ අවසානජේදී 

ජමවැනි කටයුත්තක් තුළින් දිනූ්ා 

ෙලාජපාජරාත්තු වන සංතුෂ්ටිය කවරාකාර 

එකක්දැයි කියා අසන්නට මට උවමනා විය. 

නිවුණු හඬකින් ඇය ඊට ජකටි පිළිතුරක් 

පමණක් දුන්නාය. 

“මට ඕන සසර වකටිකරෙනන.”
ඒ ජලෝජකෝත්තර පැතුම එජලසම 

ඉටුජවවායි පතමින් මා ඇජගේ නිවසින් 

නික්මුජණමි. 

දිනූ
ෂ

ා ්ග
ංඟ

ා දි
වි

ව්
ාට

වව
ල

කංචුකයේ ෙදනන 
කලින ොේමැසවසේවත 

වනාකා සති වදකේ 
වි්ර වේවවනවා
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එකපාර 
පැය 16කට යනන 

බැරි නම් පැය 10න 
පටන අරන ටිවකන 

ටික කාවේ වැඩි 
කරනන 

එක රටක ජොජහාම ්ධනවත් 

ව්ාපාරිකජයක් හිටියා. දවසක් ඔහු 

්ධනවතුන්ජගේ සාදයකට සහභාගී 

වුණා.

“අපි �ැවමෝවෙම අශෙවයෝ දෙමමලො 
වර්ස එකක් තියමු.”

සාජද හිටපු යාළුජවෝ ටික කතා වුණා. 

හැෙැයි අර කලින් කිවව ්ධනවතාට 

අේවජයක් හිටිජේ නැහැ. අර කතාව 

ඇහැවව ්ධනවතා ඊට පහුජවනිදම ජලෝජක් 

ඉන්න ජවගවත්ම, වටිනාම අේවයව 

මිලදීගත්තා. අේවයාට රත්තරං කුටියක් 

හදලා දීලා ජලෝජක් තිජයන රසම කෑම 

එජහමත් දුන්නා.

ඔන්න දැන් තරජඟ දවස. ජලෝජක් 

තිජයන හැම සැප සේපතක්ම ජදන නිසා 

තමන්ජගේ අේවයා දිනයි කියලයි ්ධනවතා 

හිතුජව. හැෙැයි අඩියයි ජදකයි ගිජේ ඇජේ 

ෙර නිසා අේවයාව බමට ඇදන් වැටුණා.

“මවෙ අසසයට වමව�ම වුවේ ඇයි?”
මනුස්සයා පළාජත් බුදධිමජතක්ජගන් 

අහලා ෙැලුවා.

“ඔයො කවේ අසසයට කෑම ගිල්වලේෙ 
එක වි්තරයි. ස්තොට ඕන කරන ආ�ොර 
පොලනයෙත්, පුහු�ෙෙත් �රියට දීලො 
නැ�ැ.”

කෑමවලට තියන ගිජුකම නිසා ෙත් 

පිඟන් ගණන් ගිලලා දාලා ජලඩජවන අජේ 

උදවියත් ජේ අේවයාට සමාන කරන්න 

ෙැරිකමක් නෑ. ජලඩයි, ෙරයි ජදකම අඩු 

කරජගන සම වයසට යන එකත් පාලනය 

කරන්න කැමති නේ ඒකට ජහාඳම ක්රජේ 

ආහාර පාලනය (Fasting) කරන එකයි.

ජවලක් ජදකක් මඟඇජරන එක ඇඟට 

ජහාඳයි කියලා පහුගිය දවසක මාධ් 

හමුවකදී ජඩාක්ටේ ජකජනක් කියලා තිබුජණ 

ඒකයි. නැතිෙැරිකමට ජනාකා ඉන්න එකයි, 

ෆාස්ටින් කරන එකයි ජදකක් කියලා ඒ 

මහත්තුරු වුණත් ජනාදන්නවා ජවන්න 

පුළුවන්. ඒ ජකාජහාම ජවතත් එදිජනදා 

අවශ්ය ජපෝ්ණය සපුරගන්න ෙැරි ජකජනක් 

නේ අපි අද කියලා ජදන ආහාර පාලන 

ක්රමය අනුගමනය කරන එක හානිදායක 

ජවන්න පුළුවන් කියන එකත් මුලින්ම කියන්න 

ඕන.

ගල් යුගජේ ජීවත්ජවචච මිනිස්සුන්ට 

ආහාර කල් තියාගන්න අයිස් ජපටටි තිබුණ 

එකක්යෑ. ඉතින් කන ජවලාවට ජහාඳට මස්, 

මාළු, පලතුරු කාලා පැය ගණන් නිරාහාරව 

ඉන්න එකයි ඒ අය කජේ. සැලකිය යුතු 

කාලයක් කෑම නැතිව ඉන්න පුළුවන් විදියට 

අජේ ඇඟවල් හැඩගැහිලා තිජයන්ජන් 

පරිණාමය එක්කමයි. සත්ව වේග අනුව 

නිරහාරව ඉන්න පුළුවන් කාලසීමා ජවනස් 

ජවනවා. සේපයින් වජගේ උරගයින්ට මාස 

ගාණක් වුණත් නිරාහාරව ඉන්න පුළුවන්. 

රස්ජන් කාජලට ජගාදුරු ගිලින උරගජයෝ 

ශීත කාජලට ගුල්වල හැංජගනවලු. ශීත 

කාජල් ළඟයි කියලා ඉස්සර මිනිස්සු 

ජහායාගත්ජත් ගුල්වල හැංජගන සේපජයෝ 

දිහා ෙලලලුජන්.

බුදුන්, ජේසුතුමා, නබනායකතුමා වජගේ 

ආගමික ශාස්තෘවරුන් පවා ආහාර පාලනය 

කරලා තිජයනවා. ජකජනක්ට තමන්ජගේ 

ආහාර පාලනය කරන්න පුළුවන් නේ ඔහුට 

ඔහුජගේ මනස පාලනය කරන්න පුළුවන් 

කියලයි ජේසුතුමා කියලා තිජයන්ජන්. 

ඉස්ලාේ, ක්රිස්තියානි, හින්දු වජගේ ආගේ 

අදහන මිනිස්සු නේ තවමත් ෆාස්ටින් 

කරනවා.

ෆාස්ටින් කරන එක ඇඟට ජහාඳයි කියන 

එක මුලින්ම ජහායාජගන තිජයන්ජන් ධවද් 

විද්ාජව පියා හිජපාක්ර�ස්. ඊටපස්ජස් කාලය 

එක්ක ජලෝජක් පුරා එක එක ජාතිජේ ෆාස්ටින් 

ක්රම ව්ාේත ජවලා. හැෙැයි කැනඩියානු 

ධවද් ජේසන් ෆන්ගේ හඳුන්වල දුන්නු 

ඉන්ටමිටන්ට ෆාස්ටින් (Intermittent Fasting) 

ක්රමය තමයි ජේ ජවනජකාට ජලෝකය පුරා 

ජනප්රිය. අපි අද කියලා ජදන්ජනත් ජේ ක්රජේ 

ගැනයි.

දවසට පැය 24යි. ඒ කාජලදි අපි 

පැය 16ක් ඇතුජළදි උජද/දවල්/රෑ කෑම 

ජවල් ටික ගන්නවා. ඊටපස්ජස පැය 8ක් 

නිදාගන්නවා. ඒජක් අදහස අපි පැය16ක් 

කනවා 8ක් ෆාස්ටින් කරනවා කියන එක. 

ඉන්ටමිටන්ට ෆාස්ටින්වලදි කරන්ජන් 

නිරාහාරව ඉන්න පැය ගාණ වැඩි කරලා 

ආහාර ගන්න පැය ගාණ අඩු කරන එකයි. 

උදාහරණයක් විදියට පැය 8ක් ඇතුජළදි 

ආහාර අරන් පැය 16ක් නිරාහාරව ඉන්න 

එක. තමන් කැමති විදියට ජේ පැය ප්රමාණය 

14/10, 12/12 වජගේ ජවනස් කරගන්න 

පුළුවන්. හැෙැයි 16/8  පැය ක්රජේ තමයි 

වැඩිය ප්රතිඵලදායක.

“පැය 16ක් බඩගිනවන ඉනන වමොන 
වදෙයියටදෙ පුළුෙන?” උඩ කතාව කිජයවවට 

පස්ජස් එජහම හිතුණා ජන්ද? ඇත්ත. ගජහන් 

ජගඩි එන්නා වජගේ පැය දාසයක් ජනාකා 

ඉන්න කාටත් ෙෑ. ඉතින් අපිට ඒකටත් 

හුරුජවන්න ජවනවා. ඒ ජමජහමයි. සමහරු 

ඉන්නවා උජදට ජනාකා ඉන්න ෙෑ. තව 

අයට දවල්ට ජනාකෑවත් රෑට ජනාකා ඉන්න 

ෙැහැ. මුලින්ම තමන්ට අත්අරින්න පුළුවන් 

කෑමජවල ජහායාගන්න. උජද 6ට උජද 

කෑම කන ජකජනක් නේ 6ජේ ඉඳලා පැට 

අටක කාලයක් ඇතුළත ඒ කියන්ජන් දවල් 2 

පහුජවන්න කලින් දවල්ට කන්න. ඊටපස්ජස් 

ආජේ පහුජවනිදා 6 ජවනකල් කන්න ෙැහැ. 

එතජකාට එයාට මගඇජරන්ජන් රෑ ජවල. 

ජකජනක් උජද 11ට කෑජවාත් 7 පහුජවන්න 

කලින් රෑට කන්න ඕජන්. එයාට ආජේ කන්න 

තිජයන්ජන් පහුජවනිදා හතට. එයා එතජකාට 

උජද ජවල මඟඇරලා.

ජකජනක්ට ජේකත් එකපාර කරන්න 

ෙැහැ. අපි කෑම කාලා හුරුජවචචි 

ජවලාවටම ජමාජේට කෑම ඕජන්. ඉතින් 

ජමාළය ගේජේලින් (Ghrelin) කියන ෙඩගිනි 

ඇතිකරන ජහෝේජමෝනය ස්රාවය කරලා 

එජවජලට අපිට සංඥාවක් ජදනවා. ඒ නිසා 

කන්න පුරුදු ජවචචි ජවලාවට අපිට ෙඩගිනි 

එන එක සාමාන්යයි.

ඒ නිසා මුලින්ම ප්ර්ධාන ආහාර ජවල් තුන 

අතජේ  ගන්න ජචාක්ලට, ජක්ක්, බස්කට 

වජගේ කඩජචෝරු කන එක නවත්තන්න. 

සතියක් ජදකක් යදදි ඉජේටම අපි එවවා 

නැතිව ඉන්න හුරුජවනවා. ඊටපස්ජස් අර 

කිවව විදියට ජවලාව ෙලලා එක ජවලක් 

ස්කිේ කරන්න. ෆාස්ටින් කරන අතරතුජේ 

ජකෝපි, ේජල්න් �, වතුර බවවට කමක් 

නැහැ. එකපාර පැය 16කට යන්න ෙැරි 

නේ පැය 10න් පටන් අරන් ටිජකන් ටික 

කාජල් වැඩි කරන්න. කැමති විදියට සතියට 

දවසක්, ජදකක්, තුනක් නැත්තේ දිනපතාම 

වුණත් ජේ වැජඩ් කරන්න පුළුවන්. මාස 

තුනක් විතර යනජකාට ඇඟ ඉජේටම ජේ 

ක්රජේට හුරුජවනවා.

ජමජහම ෆාස්ටින් කරනජකාට ජමාකද 

ජවන්ජන් කියලා දැන් ෙලමු. අපි ගන්න 

ආහාර ජේදය විදියට අජේ ශරීරජේ 

තැන්පත් ජවනවා. අජේ රජට උදවිය පිෂ්් 

කෑම, ජතල්, සීනි වැඩිජයන් ගන්න නිසා 

තැන්පත් ජවන ජේද ප්රමාණයත් වැඩියි. ඒ • වසේවනදි වෙට්ටිආරච්චි

beauty

සේපවයේ 
වවේ ඉඳලා 

ලසසන වවනවන 
වකාවොමද?

එකපාර 
පැය 16කට යනන 

බැරි නම් පැය 10න 
පටන අරන ටිවකන 

ටික කාවේ වැඩි 
කරනන 

තැන්පත් වුණු ජේදය තමයි අපි නිරාහාරව 

ඉන්න කාජලදි ශක්තිය විදියට වැය ජවන්ජන්. 

එතජකාට අජේ ශරීරජේ ෙර ඉජේටම 

අඩුජවලා ඇඟ හැඩජවලා ෙඩ අඩු ජවනවා. 

ඒ වජගේම දියවැඩියාව, අධිරුධිර පීඩනය, 

හදවත් ජරෝග පාලනය කරන්නත් ෆාස්ටින් 

ජහාඳයි.

අපි කන හැම කෑමක්ම ශක්තිය ෙවට 

පරිවේතනය ජවනවජන්. ආහාර ශක්තියට 

පත්කරන හැම  ජමාජහාතකම අජේ ඇඟට 

ඔක්සිඩන්ට කියලා රසායනික ද්රව්ක් 

මුදාහැජරනවා. අජේ සම ඉක්මනට වයසට 

යවන්න උන්දැට පුළුවන්. ඉතින් නිතරම 

කෑම කකා ඉන්නවා කියන්ජන් අජේ ඇඟට 

යන ඔක්සයිඩ් ප්රමාණය වැඩිජවනවා කියන 

එකයි. නිරාහාරව ඉන්න කාලය වැඩි කළාම 

සම වයසට යන එකත් පාලනය කරන්න 

පුළුවන් කියන එක පැහැදිලිජන්.

නිරාහාරව ඉන්දැදදි ධසලවල තිජයන 

අපද්රව් ධසල විසින්ම ගිලදානවා කියලා 

යුෂිජනාරි ඔසුමි කියන ජපන් ධවද්වරයා 

මෑතකදි ජහායාජගන තිජයනවා. ජේ නිසා 

පිළිකා තත්ත්වයන් පවා අවම කරගන්න 

පුළුවන් කියලයි ඔහු කියන්ජන්.

ෆාස්ටින් කරන ජකජනක් කන්න ඕන 

ජකාජහාමද කියන එකයි ඊළඟට වැදගත් 

කාරණාව. ජමාකද පැය 16ක් ෙඩගින්ජන් 

ඉඳලා කන්න ලැබුණු පැය අජටදි අර 

වාඩුව ගන්න වාජගේ ෙත්, පාන් ගිලිනවා නේ 

වැඩක් නැහැජන්. පැය 16ක් ෆාස්ටින් ඉඳලා 

එකපාරම ෙත් කන්න එපා. පුළුවන් නේ කැඳ 

වේගයක්, සුේ එකක්, �ස් එකක් ජොන්න. 

නැත්තේ සලාද කන්න.

ඊට පස්ජස් පිෂ්්ය, හිතකර ජේදය, 

ජප්රෝ�න, විටමින් ජේ හැමජදම අඩංගු 

සමෙල ආහාරජවලක් ගන්න. ජමතැනදි 

කාජෙෝහයිජ�ට විශාල ප්රමාණයක් ගන්න 

එපා. ඒ ජවනුවට මස්, මාළු, ජටෝ�, ඇට 

වේග, ඕටස්, කුරක්කන්, එළවලු, පලතුරු 

වැඩි කරන්න. සීනි, ලුණු, ජතල් වජගේ ජදවල් 

අඩු කරලා වතුර ජොන එක ටිකක් වැඩි 

කරන්න.

හැෙැයි ජේ ලිපිය කිජයවව පලියට  

හැජමෝමට ෆාස්ටින් කරන්න ෙැහැ. 

දියවැඩියාව, අධිරුධිර පීඩනය තිජයන 

අය, ගැබනි සහ කිරි ජදන අේමලාට වජගේම 

පුංචි දරුවන්ටත් ජේ ක්රජේ සුදුසු නැහැ. 

අනික ෆාස්ටින් කරන අලුත හිසරදය, ශරීර 

අප්රාණිකෙව, කේමැලිකම  වජගේ තත්ත්වයන් 

එන්න පුළුවන්. ඉතින් යේ ජරෝග තත්ත්වයක් 

තිජයන ජකජනක් නේ ෆාස්ටින් කරන්න 

කලින් අනිවාේයජයන්ම ධවද් උපජදස් 

ගන්න.
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4�රණ�රණ�රණ�රණ�රණ�රණ�රණ�රණවසරවසර
4

වසර
4

ඔය උස 
ෙද�නට� �ය�ෙ�.... 

ද� ෙප�නලා 
�නා �ණාට කම� නෑ 

කට අ�නවා 
එෙහම ෙනෙව�

අ�ෙයා...
 නැ�වට වැඩ� නෑ 

ළමෙයා... ෙදෙ� ඉල�කම
අ�� පැ�ත 

හැ�ලා...

�ල �. 
120/-

එෙහම ෙනෙව�

���වයට ශපර�� 
ප්රේ්න ප�තර

�ංහල ග�තය ප�සරය  
ඉං�� ශදමළ පාඩම්

පින�ර පි� �ංචි අශේ 
චිත්ර - රච්නා

තෑ�  ශගශ්න්න ප්රශ��කා

වැ�ම 
අ�මාන ගැට� 

ලබා�� 
ප්ර�න පත්ර ෙපළ 

ෙමවර�

6පාඩම් සඳහා මා�ශගෝපශේශ  ��ශේ�ත  
පිං�ර ශපා�  ද�වනශගේ 
��ණතා ව�්ධ්නය ශපනවයි

පශේශ  ��ශේ�ත  ශේ�ත  ශේ
ශගේ 

පනවයි

ජ්නවාරි 
කලාපයන් දැන් 
ෙවෙෙඳෙ�ාෙේ



18 2023 ජනවාරි÷25 වන ෙදාදා

අෙ� ද්රව්
² මාලුමිරිස් කරල් 7/8       ² අල ග්ෑේ 150

² මාළු ග්ෑේ 150

² සිහින්ව කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2/3

² තලාගත් ඉ�රු, සුදුලූනු ස්වල්පය ෙැගින්

² කුරුඳු ජපාතු කැෙැල්ලක්

² සිහින්ව කපාගත් ලූනු ජගඩි 1

² පාන්කුඩු ස්වල්පයක්

² ජතල් අවශ්ය පමණ

² ලුණු, ගේමිරිස් රස පදමට

² ජදහි ඉස්ම ජත් හැඳි 1

² පාන්පිටි ග්ෑේ 50

² ජකෝන්ෆලා ජේස හැඳි 2

සොදෙන ක්රමය
² ෙඳුනක් ලිප තො ඊට ජතල් එක්කර රත්ජවදදී ඊට තලාගත් ඉ�රු, සුදුලූනු, ලූනු, 

අමුමිරිස්, කරපිංචා, කුරුඳුජපාතු, එනසාල් එක්කර ෙැදගන්න.

² එයට තේො ජපාඩි කරගත් මාළු සහ අල එක්කර ජහාඳින් කලවේ කරන්න. ලුණු, 

ගේමිරිස්, ජදහි යු් රස පදමට එක්කරන්න.

² දැන් මාලුමිරිස් ජසෝදා පලා ඇට ඉවත් කරගන්න.

² සාදාගත් මිශ්ණය පිටතට ජනාඑන ජස් කරල් තුළට පුරවාගන්න.

² දැන් පාන්පිටි හා ජකාන්ෆලා වතුර එක්කර සාමාන්ය ඝනකේ ෙැටරයක් සාදාගන්න. 

එජස් සාදාගත් ෙැටරජේ මාලුමිරිස් කරල් ගිල්වා පාන්කුඩු දවටා ෙැදගන්න.

² ජමය අමුත්තන්ට සංග්හයටද කදිමය.

අෙ� ද්රව්
² ෙත් ජකෝේප 1 1/2

² අල ග්ෑේ 250

² කැරට ජගඩි 1

² මාළු ග්ෑේ 150

² අමුමිරිස් කරල් 3/4

² ඉ�රු කැෙැල්ලක්

² සුදුලූනු බක් 2/3

² ජලාකු ලූනු ජගඩි 1

² ලුණු, ගේමිරිස් රස පදමට

² කුරුඳු කැෙැල්ලක්

² එනසාල් කරල් 1

² පාන්කුඩු ග්ෑේ 100

² ෙැටරයට පාන්පිටි අවශ්ය පමණට

² ෙැදගැනීමට ජතල්

සොදෙන ක්රමය
² අල සහ කැරට තේො අතින් ජහෝ ගෑරුේපුවක් භාවිතජයන් ජපාඩි කරගන්න.

² තේොගත් මාළු කෑල්ලද කටු ඉවත්කර ජපාඩිකරගන්න.

² දැන් ෙත්වලින් ජකාටසක් යාන්තමට ේජලන්ඩ් කරගන්න.

² අනතුරුව භාජනයක් ලිප තො ඊට ජතල් එක්කර සිහින්ව තලාගත් ඉ�රු, සුදුලූනු, ලූනු, 

කරපිංචා (කුඩාවට ලියාගත්) ඊට එක්කරන්න.

² කුරුඳු ජපාතු, තලාගත් එනසාල්ද ඊටම එක්කර ජහාඳින් ෙැදගන්න.

² දැන් එයට අල, කැරට, මාළු සහ ේජලන්ඩ් කළ ෙත් සහ අජනක් ෙත් ජකාටසද එක්කර 

ජහාඳින් කලවේ කරගන්න. රස අනුව ලුණු, ගේමිරිස් එක්කරන්න.

² ජමම මිශ්ණය ලිජපන් ො මදක් නිජවන්නට හැර කුඩා ජෙෝල ජලස සාදාගන්න.

² සාදාගත් පාන්පිටි ෙැටරජේ කටලට ගිල්වා එය පාන්කුඩුවල දවටාගන්න.

² දැන් ජමය ගැඹුරු ජතජල් ෙැද කෑම ජේසයට යවන්න.

² ෙත් කන්නට අදිමදි කරන කුඩා දරුවන්ට වුවද ජමය ගුණදායක කෑමකි.

වියදම අ�වවන 
රස වැඩිවයන
ව්ගදර කෑම වම්සය 
ෙැ්ඩ කරමු

නිපරා� 
පදාළමුල්ල

�රව� 
මා����

බේ 
ක�ල�

ජා

ත්යන්තර රූ රැජින කිරුළක හිමිකාරියක් වන්නට �න දකින තරුණියන්ජගේ 

අජේක්්ාවන් මල්ඵල  ගැන්වීජේ අරමුණින්  ‘QUEEN SRI LANKA 2023’ නමින් 

පැවැත්ජවන ජාත්යන්තර මටටජේ රූ රැජින තරඟයක් 2023 ජනවාරි 21 වැනිදා උදෑසන 

8.00 සිට ජකාළඹ ටාේ සමුද්රා ජහෝටල් පරිශ්ජේදී පැවැත්ජවයි.

ජමම තරඟජේ විජේ්ත්වය වන්ජන් සේප්රදායික නිරූපණ තරඟ ඉතිහාසය ජවනස් 

කරමින් ජාත්යන්තර නිරූපණ තරඟ ත්රිත්වයක් එකම ජවදිකාවක පැවැත්ජවන පළමු 

අවස්ථාව ජමය වීමයි. ඒ වයස අවුරුදු 16 - 21 අතර තරුණියන් ජවනුජවන් පැවැත්ජවන 

‘Miss Teen Sri Lanka 2023’ තරඟය, විවාහක තරුණියන් ජවනුජවන් පැවැත්ජවන 

‘Mrs.Earth Sri Lanka 2023’ තරඟය සහ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අවිවාහක තරුණියන් 

ජවනුජවන් පැවැත්ජවන ‘Queen of International Tourism Sri Lanka 2023’ තරඟයයි.

‘QUEEN SRI LANKA 2023’ තරඟජේ National Director ජලස චරිත් ගුණජස්කර, 

Event Manager ජලස තාරක ගුරුකන්ද, Model Choreographer ජලස රුක්මාල් 

ජස්නානායක ජමන්ම Dance Choreographer ජලස ලලිත් පැරකුේ ද කටයුතු කරයි. 

තරඟ වට කිහිපයකින් පසු අවසන් මහා තරඟය එළැජඹන අජ�ල් මස ජකාළඹ ජනළුේ 

ජපාකුණ පරිශ්ජේදී පැවැත්වීමට කටයුතු ජයාදා තිජේ. ජාත්යන්තර රූ රැජින කිරුළක 

හිමිකාරියක් වන්නට �න දකින තරුණියන්ට ජමය කලකට පසු ලැජෙන වටිනා 

අවස්ථාවකි. ‘QUEEN SRI LANKA 2023’ තරඟය ජවනුජවන් මු�ත මාධ් අනුග්හය 

සපයන්ජන් ‘්ධරණී’ පුවත්පත විසිනි.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

071 - 9521742 චරිත්  - 077 - 0700040 ඉසුරු  - 071 - 4899977 තාරක

රූ රැජිනේ වවනන 
�න දකින �වතියනට

National Director

චරිත ගුණවසකර
Event Manager

්ාරක ගුරුකනද
Model Choreographer

රුේමාේ වසනානායක
Dance Choreographer

ලලිත පැරකුම්

• රුවන එස.වසනවිරතන

QUEEN SRI LANKA 
2023

ආොර වට්වටෝරු 
ඉදිරිපත කිරීම
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බියංකා නානායේකාර ලියයි

දැන් තමයි ජීවිතේ 
ප්රශ්න පේතරයක් කියලා 

දැත්නන්තන්

වසජනජහලතා මැණිජක් එළියට 

ආ සැනින් දිගු හුස්මක් 

ජහලුවාය. මවජගේ මුහුජණ 

වූ සංකීේණ ජපනුමින් ඇතුළත තත්ත්වය 

ජත්නුක ජතන්නජකෝන්ට ජහෝ ජේනකට 

වටහාගන්නට ෙැරිවිය. ජත්නුක හා ජේනක 

ජදපසින් ජසජනජහලතා මැණිජක්ව 

අල්ලාගත්ජත් ජතන්නජකෝන් ෙණඩාර ගැන 

ජතාරතුරු අසන්නටයි. ජසජනජහලතා 

මැණිජක් ඇතුළට කැඳවූ ජහදිය ජදාර ඇර 

හිස එළියට දැේමාය.

“කවුරු �රි ඔය එක දෙරුවෙක් එනන. 
ඇමතිතුමො දෙරුවෙක් ට ක්තො කරනෙො. ම්තක 
තියොෙනන.. එයො අසොධ්ය වලවඩක් කියලො...”

ජහදිය අනතුරු ඇඟවීමද කළාය. 

ජත්නුක හා ජේනකජගේ ජදඇස් ආජයත් එකට 

හමුවුජණය.

“මල්ලි යනන. ඔයො දෙැක්කම අේපච්චිට 
සතුටු හිව්තයි.”

ජත්නුක කිසිවක් කියන්නට ජපර ජේනක 

කියා සිටිජේය.

අංජනා තවදුරටත් ඔහුව දුරකතනජේ 

ජනාතො ඇමතුම අවසන් කළාය. ඔහු 

දුරකතනය කලිසජේ සාක්කුවට දමාගත්ජත් 

කමිස සාක්කුජවන් එය වැටුණ ෙව සිහිපත් 

වීය. ජසජනජහලතා මැණිජක්ත් ජේනක 

හා චතුමිණී කතා කරමින් හිඳිනු ජපජනයි. 

ඔහු එජදසට යන්නට සැරජසදදී නැවත 

දුරකතනය නද දුන්ජන්ය. ඇමතුම දුටු ඔහුට 

පුදුම සිතුණි. ජොජහෝ දිනකට පසු ඒ ඇමතුම 

ජදවාන්ජගනි. දවසකට ජදකකට වරක්වත් 

එදවස කතා කළ මිතුරා අංජනා හමුවීමත් 

සමඟ දුරස් වුජණ හිතාගන්නට ෙැරි ජලසය. 

ජදජදනාම වැරදිය. ඔහු එජහන් ඇමතුේ 

ගන්ජන්වත් ජත්නුකට ජමජහන් ඇමතුමක් 

ගන්නටවත් මතක් වන්ජන් නැත. ඔහු තවත් 

ජනාහිතා ඇමතුමට කතා කජේය.

“වකොව�ොමදෙ... ඉඳලො ඉඳලො වකල්වලක් 
ව�ොයොෙත්්තො. කල්ොණ මිත්රවයොත් 
අම්තකයි.”

ඔහු ඇමතුමට සේෙන්්ධ වූජේම 

ජනෝක්කාඩුවකිනි. කතාව ඇත්තක් නිසා ඔහු 

ඊට කිසිවක් කියන්නට ගිජේ නැත. 

“වසොරි වදෙොන... දෙැන ්තමයි ජීවිවත් 
ප්රශන පත්්තරයක් කියලො දෙැවනනවන.”

“නෑ නෑ... මං විහිලුෙට කිේවේ. මොත් ඔය 
ප්රශන පත්්තවර්ට උත්්තර ලිය ලිය ඉනන 
හිනදා ්තමයි ම්තක් වෙනවන නැත්වත්...”

වෙනදා වස විහිලුෙක් ව�ෝ නැති වෙනසම 
�ඬකින වදෙොන කීවේය.

“ඔේ ඉතින ලංකොෙට එනෙො කිේෙො. 
අවෙත් නැත්වත් වමොකක් �රි කියලො මට 
හිතුණො.”

“විස්තර පසවස ක්තො කරමු. වපොඩි 
පණිවිවඩ්කට ක්තො කවේ...”

“වමොකදදෙ..?”
“වපොඩි සෑඩ් නිේස එකක්.”
“වමොකදදෙ?”
“වටොෂිවකෝවෙ ෙො�වන ඇක්සිඩනට් 

වෙලො.”
ජදජදනා අතර ජමාජහාතකට ගැඹුරු 

නිේශේදෙවක් ඇතිවුජණය. එතැන ඇති 

ජශෝකජනක ආරංචිය ජමාකක් ජවදදැයි 

සිජතදදී නේ ජත්නුකජගේ හිජත් ජටාෂිජකෝජගේ 

හිනාජවන් පිරි මුහුණ මැවී ජනාජපනී ගිජේ 

හදවතත් හිස් කරමින් වාජගේය.

ලෙන සතියට

“ඔයොවන අේපච්චි එක්ක ළඟින 
ඉනවන... ඔයො යනන.” 

ජේනක ඊට කිසිවක් ජනාකියා ඔහුව ජදාර 

ජදසට උරජයන් තල්ලු කජේය.

“මට ඕන වෙලොෙක බලනන පුළුෙන.”
ජත්නුක ජතන්නජකෝන් ඇතුළට පා 

තැබුජව චකිතයකිනි. ඔහු ෙලාජපාජරාත්තු 

වූජේ මළානික මුහුණින් යන්්ර උපකරණ මැද 

සිටින ජතන්නජකෝන් ෙණඩාර ජකජනකි. ඒත් 

ඔහු සිටිජේ පුරුදු සිනාජවනි.

“අමවම. ඔයත් ඇවිදින. වමොකට පණිවිඩ 
යෙලො වම �දිසසිවේ වෙනනුෙොදෙ දෙරුවෙෝ...”

ඔහු දකිත්ම ජතන්නජකෝන් ෙණඩාර 

ඇමතිවරයා කියවිල්ල පටන්ගත්ජත්ය.

“අේපච්චිට ක්තො කරනන ව�ොඳ නෑ 
කිේෙො.”

ඔහු කීවට උත්තර ජනාදී ජත්නුක 

ජතන්නජකෝන් කීජවය.

“ඇයි මට දෙැන එව�ම අසනීපයක් 
නෑවන. �ැබැයි මං ඒ වෙවල් නම බයවුණො 
මැවරයි කියලො...”

ජතන්නජකෝන් ෙණඩාරජගේ කියවිල්ල 

ළඟ ජත්නුකජගේ හිත ජෙජහවින් ෙයවුජණය. 

ජේනක විස්තර කළ ඔහුජගේ ජරෝගී 

තත්ත්වයට අනුව නේ ඔහු අවදානේ 

තත්ත්වජේ ජරෝගිජයකි. සමහර ජරෝගීන් 

අවදානම වැඩිවන්නට ඔවුන් ජහාඳින් 

හැසිජරන ෙව අසා තිබූ නිසා ජත්නුකජගේ හිත 

ජනාසෑජහන්නට ෙයජවමින් තිබුණි.

ජත්නුක ඇතුළට යනු දැක්ජකන් 

හිජත් ෙයක් නැතුවම චතුමිණී අංජනාජගේ 

ඇමතුමට කතා කළාය. 

“වත්නුක මොමේඩි ළඟ ඉනවන වම 
වෙලොවෙ... කවුදෙ ක්තො කරනවන..?”

එහාපස උන් අංජනා ඒ හඬට ජහෝ 

උත්තරයට කලෙල වූජේ නැත. මාමණඩි 

කියන්ජන් දුජවක් ජනාව ඒ චතුමිණී විය හැකි 

යැයි ඇජගේ සිත කීජවය. 

“ඔයො චතුමිණීදෙ?”
ඒ නිසා ඇය ෙය නැතුවම ඇසුවාය.

“ඔේ... ඔයො මං හි්තනවන අංජනො වෙනන 
ඕනි?”

ඒ ඇය ෙව දැන දැනත් ඇසුවාය.

“ඔේ... එයො එළියට ආෙම මං ක්තො කළො 
කියනෙදෙ?”

“�ො... වකොව�ොමදෙ ඉතින ඔයොට..? 
බලනනවකෝ සිදධවුණ වදෙයක්... මොමේඩිට 
ව�ොඳටම අමොරුයි ෙවේ...”

ඇයට දුරකතන ඇමතුම අවසන් 

කරන්නට ජනාදී ඇය කතාව ඇදදාය.

“ඒක ්තමයි. වකොව�ොමදෙ කියලො විස්තර 
අ�නනත් එක්ක ක්තො කවේ...”

“කිේෙ �ැටියට නම වෙොඩක් අමොරුයි... 
වෙදෙර අය ඔක්වකොම ඇතුවළ වම 
වෙලොවේ...”

“අයිසීයූ එවක්..? ඒක ඇතුළට එව�ම 
යනන වදෙනෙදෙ?”

“වලඩ්ඩුනට අමොරු වුණොම යනන 
වදෙනෙො. අවන මනදා වමොකක් වෙයිදෙ 
කියලො. ඔය ෙමන වත්නුක අයියට වෙදෙරම 
ඉනන වෙයිදෙ දෙනවන නෑ. එයො අමමටයි 
අේපච්චිටයි �රි ආදෙවරයිවන...”

අංජනාජගේ හිත අවුල්කරන 

පරමාේථජයන් ඇය කීවත් අංජනාජගේ හිත 

එයින් සැලුජන් නැත.

“වදෙමේපිවයෝ අසනීප වෙදදී දෙරුවෙො 
ළඟ නැෙතිලො �රි බලොෙනන ඕන... 
නැත්තේ එයාලා පව.”

“ඔයො ඉනවන වකොව�දෙ අංජනො...?”
චතුමිණී කතාව ජවනස් කජේ අංජනා 

ගැන ජතාරතුරක් දැනගන්නටයි. ඇජගේ ඇස් 

නැවතී තිබුජණ ජත්නුක ඇතුළට ගිය ජදාර 

ජවතය.

“දෙලුෙම.”
“ඒ කිේවෙ වත්නුකවෙ ව�ොේ එක 

කිට්ටුෙ?”
“නෑ කැමපස එක කිට්ටුෙ.”
“ඔයොවෙ වෙෙල් වමව�දෙ එ්තවකොට?”
“නෑ මං වබෝඩ්වෙලො ඉනවන.”
“ඒ කිේවෙ ඔයො යුනිෙර්සිටි ෙර්ල් 

වකවනක්..?”
“ඔේ.”
“ව�ොඳයිවන... එ්තවකොට වමයොෙ 

�මබවුවේ..?”
අංජනා ඊට උත්තරයක් ජදන්නට 

සැරසුණත් චතුමිණී කලෙලජයන් ඇමතුම 

අවසන් කළාය .

“අනන එයොල එළියට ආෙො. මං කි..
කියනන..ම ඔයොට වකෝල් එකක් වදෙනන 
කියලො.”

ඇමතුම කලෙලජයන්ම අවසන් කරමින් 

චතුමිණී කීවාය. ඈ තුළ විේවාසනීයත්වය 

තහවුරුජවන්නට නේ ජේ ජපාජරාන්දුව 

ඉටුකළ යුතුය. ඒ නිසා දැඩිසත්කාර 

ඒකකජයන් එළියට ආ ජත්නුක ළඟට 

චතුමිණී ගියාය. ඇය ඔහුට ජපජනන්නට 

දුරකතනය දිගු කළාය. ජත්නුකට සැෙෑවටම 

ජටලිජෆෝනය මතක් වූජේ එවිටය. ඔහු 

තමන් ළඟට දුරකතනය ගන්නට එනතුරු 

ඇය එතැනම රැඳුනාය. එවිට අජනක් අයට 

නෑජසන්නට ඔහුට පණිවිඩය දිගන්නට 

පුළුවන.

“අංජනො ක්තො කළො.”
ළඟට ආ ජත්නුක ජතන්නජකෝන්ජගේ 

මුහුණ ඒ කතාවට ජවනස්ජවනු චතුමිණී 

දුටුවත් ජනාදැක්කා ජස්ම සිටියාය.

“ඔයො වකෝල් එකට ක්තො කළොදෙ?”
චතුමිණීජගේ හැටි දන්නා නිසා ජත්නුක 

ඇසුජව සැකජයනි.

“ඔයො හිටිවය නැති හිනදා මං ෙත්්තො. 
එයො මොෙ දෙනනෙවන අනික...”

“ඒ වුණොට ඔයො ම්තක තියොෙනන 
අනුනවෙ වටලිව�ෝනෙලට එන වකෝල්ෙලට 
ක්තො කරනන ව�ොඳ නෑ කියලො.”

“අයිවයෝ... මං එච්චර වදෙයක් හිතුවෙ නෑ 
අේපො... ඒ ළමයො කලබලවෙයි කියලො මං 
පණිවිවඩ් කිේෙො...”

ජත්නුක තවත් කිසිවක් ජනාකියා 

දුරකතනයත් ජගන මදක් ඈතට ජගාස් 

අංජනාට කතා කජේ චතුමිණී ඇයට කුමක් 

කියන්නට ඇත්දැයි සැකජයනි.

“වනෝනො...”
ඔහුජගේ කටහඬ ඇජසනතුරු කතා 

ජනාකර සිටි අංජනාට ඇසුජණ ජත්නුකජගේ 

පුරුදු ආදරණීය හඬය.

“වකොව�ොමදෙ අේපච්චිට දෙැන..? ඔයො 
වෙොඩක් වෙලොෙකින ක්තො කවේ නැති 
හිනදෙයි මං ක්තො කවේ...” 

“මං අයිසීයූ එක ඇතුළට ගිය හිනදෙයි 
ව�ෝන එක චතුමිණීට දීලො ගිවේ... එයො 
ඔයොවෙන වමොනෙත් ඇහුවෙ නෑ වනදෙ 
වනෝනො..?”

“නෑ... වමොකුත් ඇහුවෙ නෑ...”
අංජනා කීජව ඒ කතාව දුර ජනායා යුතු 

ෙව සිතමිනි.

“මං ්තෙ ටිකකින එනෙො...”
“ඔ්තන ඔයො ඉනන ඕනි නම ඉනන. මං 

ෙැන හි්තලොනම වමව� දුෙවෙන එනන 
එපො...”

අංජනා කීජව ඇත්තටමය. ජේ 

ජමාජහාජත් ආත්මාේථකාමී වන්නට 

ගිජයාත් සමහරවිට එය ඔහුට ජීවිජත් පුරා 

විඳවන්නට සිදුවන අවස්ථාවක් වන්නටත් 

පුළුවන.

“නෑ වනෝනො... දෙැන අේපච්චි ක්තො 
කරනෙො. මං ටිකක් වෙලො ඉඳලො එනනම. 
අමමයි අයියයි වදෙනනත් ඉනනෙො වම්තන.”

තමන් චතුමිණී හා ඉන්ජන් තනිවම 

ජනාවන ෙව අඟවන්නට ඔහු කීජවය.

“පවරසසමට ෙැඩ ටික කරෙනන. 
පිටත්වෙනන කලින ක්තො කරනන...”



20 2023 ජනවාරි÷25 වන ෙදාදා

2020 වසජේ ජොලිවුඩ් නිේමාණයක් විදියට 

තිරගත ජකරුණු ‘CHAAPAAK’ හින්දි 

චි්රපටය ජනාෙලපු ජකජනක් නැතිතරේ. 

ජමාකද සැරයක් ෙලපු හැජමෝම ජදවැනි 

සැජේටත් ෙලන්න හිජතන තරමින් ඒ 

චි්රපටජේ කතාවස්තුව ප්රෙලයි. ජමගේනා 

ගුල්සාේ විසින් අධ්ක්්ණය කරපු 

‘CHAAPAAK’ චි්රපටජේ ප්ර්ධාන නිළි 

චරිතයට පණ ජපාවන්ජන් දීපිකා පදුජකෝන්. 

ඇය තමයි ‘ලක්ෂ්මි අග්වාල්’ නේ හිත හයිය 

තරුණියක වටා ජගතුණු ඉතාමත් සංජවදී 

කතාවට ජීවය ජදන්ජන්. ඒත් චි්රපටය 

ෙලපු ජොජහෝජදජනක් ජනාදන්න කතාවක් 

තිජයනවා. ඒ තමයි ලක්ෂ්මී අග්වාල්ජගේ 

කතාව සත්ය කතාවක් කියලා. ඉතින් ජොලිවුඩ් 

නිේමාණයක් දක්වා පැමිණි ඇජගේ සංජවදී 

එජහත් දිරිය කතාවයි ජේ.

මං එයාට 
කැමතිවු වණ නෑ 

කියලා 
එයා මවේ �ණට 
ඇසිඩ් ්ගැහුවා

පුංචි ලක්ෂ්මිට කුඩාකල පටන්ම 

තිබුජණ එකම එක සිහිනයකි. 

එනේ ගායිකාවක් වීජේ අහිංසක 

සිහිනයයි. නමුත් ඇයටත් ජහාරා ඇජගේ 

ධදවය ලියැවී තිබුජණ නේ ජවනස්ම 

පරිචජ�දවලිනි. ඒ අනුවයි ඉන්දියාජව 

නවදිල්ලි නුවර මධ්ම පාන්තික පවුලක 

ඉපදුණු ඇයට වයස අවුරුදු 15ක් වනවිටම 

විවාහ ජයෝජනාවක් පැමිණිජේ.

“මට එච්චර වපොඩි ෙයසකින බ�නන 
කිසිම උෙමනොෙක් තිබුවේ නෑ. මට 
වකොව�ොම�රි ෙොයිකොෙක් වෙනනයි 
ඕවනකම තිබුවේ. ඒ හිනදා එකපොරිනම මං 
වෙදෙරට ආපු වයෝජනොෙට අකමැති වුණො.”

තමන් ජගන ආ විවාහ ජයෝජනාවට 

ලක්ෂ්මි එකජහළාම අකමැතිවීම නේ 

තරුණයාට රිස්සුජව නැත. එක්අතකින් ඔහුට 

ලැේජා සිතුණි. තවත් පැත්තකින් පැමිණිජේ 

දැඩි ආජවගයකි. එසැනින්ම දුරදිග ජනාෙැලූ 

ඔහු ජනාජහාබනා තීරණයකට එළැ�ජේය. 

ඒ ඔහුට අකමැති වූ එකට ලක්ෂ්මිට අමතක 

ජනාජවන අන්දජේ පාඩමක් උගන්වන්නටය.

“ඒ 2015 අවුරුදදෙ. එයො ්තෙත් යොළුවෙක් 
එක්ක ඇවිත් මට ඇසිඩ් ෙැහුෙො. ඒ ඇසිඩ් 
පොර �රියටම ෙැදුවන මවේ �ණ �රියට. 
ඒත් මං මැරු  වේ නෑ.”

තමන් ජපේ කළ යුවතියට ඇසිඩ් 

ප්රහාරයක් එල්ලකිරීමට තරේ තරුණජයක් 

සහැසිවන්ජන් නේ එතැන ආදරයක් 

තිජයන්නට ජනාහැකිය. ජකජස් ජහෝ 

ජමකී තරුණයා කළ ජදයින් ලක්ෂ්මිජගේ 

මුහුණ ජපජදසට දැඩි හානියක් සිදුවිය. 

ධවද්වරුන්ජගේ ජවජහස මහන්සිය නිසා 

ඇයට ජීවත්ජවන්නට වාසනාව ලැබුණද 

එක්ජදයක් ඇයට සහමුලින්ම නැතිවී ගියාය. 

ඒ ලක්ෂ්මි උපතින් ජගන ආ ඇජගේ ජපනුමයි. 

කණණාඩිජයන් මුහුණ ෙැලූ විට තමන්ට 

තමන්ව හඳුනාගත ජනාහැකි තරමටම එය 

ඇසිඩ් ප්රහාරජයන් පසු විකෘති විය.

“මං එකදිෙට ඇඬුෙො. වනොකො වනො� 
ඇඬුෙො. ඇයි එයො මට වමව�ම වදෙයක් කවේ 
කිය කියො ඇඬුෙො. දෙනනෙදෙ මවේ පවුවල් 
අයට මට වු� වද දෙරොෙනන බැරිවුණො. 
එව�ම දෙරොෙනන බැරිෙ මවේ ්තොත්්තො, 

“වපනුවමන වපොව�ොසත් වකල්වලකුට 
ෙඩො හි්ත �යිය වකල්වලකුට කරනන 
පුළුෙන වදෙල් වබොව�ොමයි.”

ඒ ලක්ෂ්මි තමන් ගැන හිතන හැටිය. 

උපතින් ලද සුරූපී ජපනුම ඇයට අහිමිව 

ගියද ඈ තමන්ජගේ හිජත් හයිජයන් 

නැගිටගත් හැටි සැෙැවින්ම ආදේශමත්ය. 

ඒ නිසාම 2014 වසජේදී ඇය ‘ජලෝකජේ 

ධ්ධේයමත්ම කාන්තාව’ (International 

Women of Courage) යන සේමානජයන් 

පිදුේ ලැබුජව එවකට ඇජමරිකානු 

ජනාධිපතිව සිටි ෙැරැක් ඔොමාජගේ ආේයාව 

වූ මිජ්ල් ඔොමා අතිනි. එජස්ම එකී 

වසජේදීම ND TV ආයතනය විසින් ඇයව 

‘වසජේ ඉන්දියානුවා’ ජලසද ප්රකාශයට 

පත්කළාය. එයින් වසර කීපයක් ගිය තැන 

ජගවී ගිය 2019 වසජේදී ඇය ‘International 

Women Empowerment Award 2019 from 

IWES’ නේ යුනිජසෆ සේමානජයන් ජමන්ම 

ඉන්දියානු ළමා හා කාන්තා අමාත්යාංශ 

සේමානජයන් ආදී සේමානවලින් පිදුේ 

ලැබුජව ලක්ෂ්මි යන්න ජලෝකජේ ඇසිඩ් 

ප්රහාරවලට ලක්වූවන්ජගේ ජාත්යන්තර හඬ 

ෙවට පත්ජවමිනි. එම නිසාම ඇජගේ කතාව 

අළලා 2020 වසජේදී ‘CHAAPAAK’ 

නමින් ජොලිවුඩ් නිේමාණයක් පවා බහිවිය. 

එහි ලක්ෂ්මිජගේ චරිතයට පණජපවජව 

ජොලිවුඩජේ සුපිරි නිළි දීපිකා පදුජකෝන් 

විසිනි.

“මං �ැවමෝටම ඇව�නන වමව�ම 
වදෙයක් කියනන කැමතියි. වකවනක් අපිට 
ප�රවදෙනෙො නම ප�රවදෙනවන එක පොරයි. 
ඒත් ඒ ප�රදීවමන පසවස සමොජය අපිට 
�ැමවෙවල්ම ප�රවදෙනෙො. මං අත්දෙැකීවමන 
දෙනනෙො ඒක �රිම වේදෙනොකො�යි. අනන ඒ 
නිසො ්තමයි මං ෙවේ සිදධිෙලට මුහුණදීපු 
අය සියදිවිනසොෙනන ්තැනට සමොජය 
විසින ්තල්ලුකරලො ෙනවන. මං කියනවන 
එව�ම අය වෙොදුරු විදියට සලකනන 
එපො. ඒ අයට මරණයත් එක්ක සටනක් 
කරලො ජීවි්තය ෙලෙෙත්්ත සටනකරුවෙෝ 
විදියට සලකනන. ඔබ අ්තරත් ඇති ඇසිඩ් 
ප්ර�ොරෙලින ජීවි්තය ෙලෙෙත්්ත එව�ම 
සටනකරුවෙෝ. ඉතින ආවයත් ඔවුනවේ 
ජීවි්ත දුෂකර කරනන එපො.”

ඒ මජගන් ඔජෙන් පමණක් ජනාව 

මුළුමහත් ජලෝකජයන්ම ලක්ෂ්මි කරන 

අහිංසක ඉල්ලීමකි.

ලේෂමි අග්රවාේ 
Laxmi Agrawal

• රුවන එස.වසනවිරතන

මවේ සව�ෝදෙරයො මට නැතිවෙලො ගියො. 
අනතිමට මට කියලො මවේ ෙොෙ ඉතුරුවුවේ 
අමමො වි්තරයි.”

දින ගණන් හඬාවැටුණු ලක්ෂ්මිජගේ කඳුළු 

පිසින අතරවාරජේ ඇජගේ මව දියණියට 

අපූරු පාඩමක් ඉගැන්වුවාය. ඒ හිත හයිය 

ගැහැනියක් ජවන හැටිය. එතැන් පටන් ඇය 

අපූරු වැඩකටයි අතගැසුජව. ඒ එරජට 

ඇසිඩ් ප්රහාරයට ලක්වූවන් ජවනුජවන් 

ජනාබයව ඉදිරියට පැමිණ සටන්කරන්නටය. 

ඇයජගේ ප්ර්ධාන අරමුණ වූජේ ඇසිඩ් 

අජලවිය ඉන්දියාව තුළ සේපූේණජයන්ම 

නතරකිරීමයි. එහිදී ‘Stop Sale Acid’ නමින් 

පදනමක් පිහිටුවාජගන ඇසිඩ් අජලවිය 

නතර කිරීමට ෙලකරමින් ජමන්ම ඇසිඩ් 

ප්රහාරවලට ජගාදුරු වූ තරුණියන්ජගේ 

මානව හිමිකේ ජවනුජවන් අත්සන් 

27,000කින් සමන්විත ජපත්සමක් පවා 

ජ�ෂ්්ාධිකරණය ජවත ඉදිරිපත් කළාය. එහි 

සුෙවාදී ප්රතිඵලයක් වූජේ ඇසිඩ් අජලවිය 

පිළිෙඳ නව නීති සේපාදනය කරන ජමන් 

ජ�ෂ්්ාධිකරණය විසින් මධ්ම හා ප්රාන්ත 

රජයන්ටත්, ඇසිඩ් ප්රහාරවලට එජරහිව 

නඩු පැවරීම පහසු කරමින් ඉන්දියානු 

පාේලිජේන්තුවටත් නි ජයෝගයක් ලැබීමයි. 

එම පුවත ඉන්දියාජව ප්රසිද්ධම පුවත්පත 

වන ‘හින්දුස්ථාන් ටයිේස්’ පුවත්පජත් පවා 

පළවිය.

“වම වෙනවකොටත් මවේ අරමු� 
සොර්්කයි. දෙැන දෙැන මං ෙවේ ඇසිඩ් 
ප්ර�ොරෙලින වනොමැ� ව�රු� අය එළියට 
එනෙො. ඔවුන වමච්චර දෙෙසක් හිටිවේ 
වලෝකයට ව�ොවරන. ඒත් දෙැන ඔවුන 
්තමනවෙ මුහු� වපනනනන පටනඅරන. 
ඒෙො සටන බෙට පත්වෙදදි මිනිසසු ඔවුනට 
සංවේදී වෙනෙො. මීට කලින ඉනදියොනු 
සමොජය ඇසිඩ් ප්ර�ොර ෙැන ක්තො කවේ නෑ. 
මං වම කරනවන රජය කරනන ඕන වදෙයක්.”

එජහත් ඇසිඩ් ප්රහාරයන්ට ලක්වූවන් 

ජවනුජවන් ලක්ෂ්මිට පින්සිද්ධ ජවන්න 

නීතිය ක්රියාත්මක වුවද තවමත් ඉන්දීය 

අධිකරණ පද්ධතිය ගැන ඇයට තිජෙන්ජන් 

කළකිරීමකි. ඇය පවසන්ජන් එය ජවගවත් 

වුවජහාත් ඇසිඩ් ගැසීම වැනි සාපරා� 

අපරා්ධ කිරීමට මිනිස්සු බයජවනු ඇති 

ෙවයි. ඒ නිසා ජනතාවජගේ 

ආරක්්ාව සහතික කිරීමට 

නේ නේ රජය මීට වඩා 

උනන්දු විය යුතු ෙවයි 

ලක්ෂ්මිජගේ අදහස.

වම් වවනවකාටත 
මවේ අරමුණු 
සාේථකයි. දැන 
දැන මං වවේ 
ඇසිඩ් ප්රොරවලින 
වනාමැරී වබ්රුණු 
අය එ�යට එනවා. 
ඔවුන වමච්චර 
දවසේ හිටිවේ 
වලෝකයට වොවරන.
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“පුංචි, මජගේ යාළුජවක්ජග අක්කා ජකජනක්ට ෙො 

ලැජෙන්න ළඟයි. එයා ෙො ෙලාගන්න ජකජනක් 

ජහායනවා. පුංචි කැමති නැදද එජහ යන්න?” 

මජගේ මියගිය අක්කාජගේ වැඩිමහලු දියණිය වූ සිතාරා 

මජගන් එජස් අසදදී මා ඇතුළතින් තිගැස්සී ගිජයමි. නමුත් 

එය පිටතට ජනාජපන්වා සිනාසුජණමි.

“ඒ අක්කි හරි ජහාඳයි පුංචි. අපි එජහ ගියාමත් අපිට 

ජහාඳට සලකනවා. නිකන් ජනජවජන්. 30,000ක්ම ජදනවලු 

මාජසට. පුංචිත් නිකන් ඉන්න එජක් ජහාඳයිජන් ඉතින් 

ආදායමක් හේජෙන එක?” සිතාරා දියණිය ජදවන වරටත් 

කියදදී මට නිහඬව ඉන්නට ෙැරි විණි.

“ේේ... මම හිතලා කියන්නේජකා දුව.”

“අයිජයෝ ජමානා හිත හිත ඉන්නද පුංචි? පුංචිට ඉතින් 

ජපාඩි අය ෙලාගන්න එක මහා ජලාකු ජදයක් ජනජවජන්. 

අජේ අේමා වැඩට යදදී අපිව ෙලාගත්ජතත් පුංචිජන්.” 

ොල දියණිය වූ නතාරා හිනාජවවී කියදදී මා නිරුත්තර වී 

ගිජයමි. 

“මජගේ ඔලුව ටිකක් රිජදනවා දූ. මම කාමජේට යන්නේ.” 

කී මම එතැනින් නැගිට කාමරය ජවත පැමිණිජයමි.

“පුංචිට අවුල් ගියාද දන්ජන් නැහැ ජන්ද අක්ජක්?” මඳක් 

දුර පැමිණි මට ඇසුජන් නතාරාජගේ හඬය.

“පිස්සුද නංගි? එයත් ජත්රුේගන්න එපායෑ ජේ කාජල් 

අපිටත් අමාරුයි කියලා. ජමජහට ජවලා නිකන් කකා බබී 

ඉන්ජන්.” මීළඟට ඇසුජන් සිතාරාජගේ හඬය. මම ඉන් 

වික්ෂිේත වී ගිජයමි.

කාමරයට පැමිණි මා අක්කාජගේ පින්�රය අතට ජගන 

එය ජදස ෙලා සිටිජයමි.

“අජේ දූලා ජදන්නා නංගිව දවසක ෙලාගනීවි.” අක්කා 

කී සැටි මට දැනුදු ඇජසන්නාක් ජමනි.

මා කුඩා කල සිට අධ්ාපනයට එතරේ දක්් නැත. 

අක්කා රජජේ රැකියාවකට ජත්රුණු විට මා නගරජේ 

අවන්හලක වැඩට ගිජයමි. එහි හිමිකරු මා එහි රැකියාවට 

පැමිණීම ගැන ජෙජහවින් සතුටු වූජේ මා පැමිණි පසුව 

පැමිජණන අමුත්තන් ගණන වැඩි වූ ෙව කියමිනි. එහි 

ජස්වය කළ එකම ගැහැනු ළමයා මා වූ අතර ජසසු පිරිමි 

ජස්වකයන් සියල්ජලෝම මා හට ඉතා කරුණාවන්තව 

සලකන්නට උත්සාහ කජළෝය. 

එහි ජස්වකයන් අතරින් කිහිපජදජනකුම මට ආදරය 

ප්රකාශ කළ අතර එකිජනකා අතර ගැටුේ ඇති ජවනවාට 

අකමැති වූ නිසා මම පාඩුජව සිටිජයමි. ඇරත් ඔවුන්ව මට 

ජපනුජණ මිතුරන් ජලස පමණි. 

එකවර කිහිපජදජනකු මාජගේ ආදරය දිනාගන්නට 

උත්සාහ කිරීම ගැන මා ඒ දිනවල සිටිජේ හිජත් කරදරජයනි. 

ඔවුන් මට ෙල කජේ නැත. නමුත් මාජගේ සිත දිනාගන්නට 

කරන විවි්ධ උත්සාහයන් නිසා මා කේපනයට පත් වී 

සිටිජයමි. ඔවුන්ජගේ සිත් රිදීම ගැන මා දුක් වූජයමි. නමුත් 

මට කරන්නට ජදයක් තිබුජණද නැත.

“නංගි මට ජේ දුවව ෙලාගන්න උදව කරනවජකෝ. ඔන්න 

ඔය රස්සාජවන් නැවතිලා අජේ ජගදර නවතින්න එන්න 

නංගි.” අක්කා කියදදී මා එයට කැමති වූජේ ඒ නිසාය.

“ඒක ජහාඳයි. ජමානවා වුණත් ඔය පිරිමි ජගාඩක් 

මැදජද රස්සාවක් කරන එකට මාත් එචචර කැමැත්ජතන් 

ජනජව හිටිජේ. අක්කා ළඟ ආරක්්ාවයිජන් දුජව ඊට වඩා.” 

අේමාද කීවාය.

මම අක්කාජගේ නිවජස් පදිංචි වුජයමි. අයියාද 

යහපත් මිනිජසකි. මජගේ නරක කාලය ජගවී ඇතැයි මටද 

සිතුනි. දියණියට මම ජොජහෝ ආදරය කජළමි. ඇයව 

රැකෙලාගත්ජතමි. ඒ අතජේ අක්කාට ජදවන දරුවාද 

ලැජෙන්නට ළං විය. මම අක්කාවද ෙලාගත්ජතමි. නිවජස් 

ආහාර පිසින්නටද මා ඉදිරිපත් වූජේ කැමැත්ජතනි.

“නංගි ගැන මජගේ යාළුජවකුත් අහනවා.” දිනක් අයියා 

අක්කාට කියනවා මා අසාජගනය.

“අජන් මට කසාද ඕජන් නැහැ අයිජේ. ඔයාලා එක්ක 

ඉන්න එක මට සැපයි.” මා කීජවමි.

අක්කා සහ අයියා ඉන් පසුව ඒ ගැන කතා කජේම නැත. 

“නංගි ෙයජවන්න එපා. අජේ දූලා මටත් වඩා ඔයාටජන 

ආදජේ. මාව වජගේම ඔයාවත් ෙලාගන්නවා අජේ දූලා.” 

දිනක් අක්කා කීවාය. 

අක්කා සහ අයියා යහමින් මුදල් ජසවූ අතර අප 

සැජවාම සැපවත් ජීවිතයක් ගත කජළමු. අප විජනෝද 

චාරිකා ගිය අතර මා දරුවන් ජදජදනා ෙලාගත්ජතමි. 

අක්කා සහ අයියා ජහෝටල් කාමර ගත් අතර, එක කාමරයක් 

මට සහ දරුවන් ජදජදනාට ලොදුන්ජනෝය.

“නංගි අපි එක්ක හිටිය එක ජකාචචර ජදයක්ද? අර 

ජපාඩි රස්සාව කර කර හිටියා නේ ජේ වජගේ ලක්්රි 

ජහාජටල්වල නවතින්න එන්න ලැජෙන්ජන් නැහැජන්. 

ජේවජේ කෑම වුණත් ජකාචචර රසද?” අක්කා දිනක් කියදදී 

ජලාකු දුව සිතාරා කුතුහලජයන් ජමන් අප ජදස ෙලා 

සිටිනවා මා දුටුජවමි.

“පුංචිට ඉතින් අපි නිසා ජහාඳයි සැජේ ඉන්න 

පුළුවන්ජන්.” දියණිය සිතාරා දවසක් මට කියදදී මට 

ජවනසක් දැනුණත් මා එය ජනාසලකා හැරිජයමි.

ජලාකු දුව සිතාරා දිගටම දැරුජව ඔවුන් නිසා මා 

ජහාඳින් සිටිනවා වැනි අදහසක් ෙව මට ඇජගේ කතාවලින් 

වරින් වර වැටහුණත් මා නිහඬව සිටිජයමි. දරුවන් ජකජමන් 

වයසින් වැඩුණු අතර මටත් ජනාදැනීම මා මැදිවියට එළඹ 

තිබුණි.

පසුගිය වසජේ අක්කා සහ අයියා රිය අනතුරකින් 

මියගිජේ මා තනිකර දමමිනි. දරුවන් ජවනුජවන් මා කළ 

කැපවීම දන්ජන් ඔවුන්ය. දරුවන්ට ඒ ගැන විජේ් හැ�මක් 

නැති ෙව මා හට ස්ථිර වූජේ අද දිනජේය. දරුවන් සිතා 

සිටිනවා ඇත්ජත් මා ඔවුන්ජගේ පිහිජටන් ජීවිතය ජගවන 

නිකජමකු ෙවය. 

මා දිගටම රැකියාව කළා නේ මටද මුදල් ඉතිරි කර 

ගන්නට තිබණි. මා විවාහ වුවා නේ මටද මජගේම කියා 

පවුලක් හිමි ජවන්නට තිබුණි. දැන් ගිය නුවණ ඇතුන් 

ලවාවත් අදදවන්නට මට ෙැරිය. අේමා සහ තාත්තා මජගේ 

නමට ලියූ මහජගදරට මා ජහටම යා යුතුය. ඉන් අනතුරුව 

අවන්හලක රැකියාවක් ජසායාගත යුතුය. නැතිනේ නිවජස් 

ෙත් උයා, මුල් ෙැඳ කඩයකට දැමිය යුතුය. මට ජහාඳ රසට 

උයන්නට හැකි නිසා ඉන් ප්රජයෝජනයක් ගත යුතුමය. මා 

අදිටන් කරගත්ජතමි.

flá l;dj

ඔයා 
ඔතහාම 
සැපට 
ඉන්තන් 
අ� �සා

ffjoH idhkhl wenE¾;=
wd¾hqfõo idhkhl jydu msrúug

 ms<s.eksfï ks,Odßks

 id;a;= fiajl fiaúldjka

 fjolu bf.ksug leu;s wh

jhi wjq 18 - 45 w;r wjxl l%shdY%S,s yd 
b;du;a ldreKsl wh muKla b,a¨ï lrkak'

b,a¨ï m;% rabiku65@gmail.com
fyda 076 480 2302 Whatsapp wxlhg fhduq lrkak

fydaud.u" f.dv.u" wúiaidfj,a," yxje,a,
wjg mÈxÑ wh úfYaIhs'

සමාධි ්ඩයස
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�� පහන ද�වලා

ම� ��
ඉඳග�තා ��ෙව සැන�මට

මහා පා�ව� �ත �රා
ඔ� �ව�න ග�තා

නෑනා නැ� අ�ව දැ�ණා ත��
ඔබ �ව� �ණා න�
තරමක ෙල�� �ව

ෙකා�චර ෙහාඳද �යලා
��ණා �තට

ඔබ නැ� අ�ව �ෙර�ෙන නෑ ඉ��
මහෙගදර පා�වට ය� ඉ�� 

කුලසිංෙ සමරදිවාකර
වේයනව්ගා්ඩ

මත� අ�ව

�ඹව �� � හදවතම ��ණා
මතක ක�සමට ෙගාඩෙව�
ෙපබරවා�ය ඈතක සැඟ�ණා
හදවත� �දවෙගන ආ
ක�� ගෙ� දවසම ගත�ණා
ඉ�සරම දවසක ල�සනම මතක
අද� �ළඟට එ��ණා

නිපුනි සන�ා රු�ගු
මාදම්වේ

විණයාගය

ඔබ නැති අ�ව 
රා�ෙ� ෙපර �නෙය බණ

ප�� �නය හ�ෙ�ෙ� 

නෑදෑෙයා ෙව�ෙවලා ෙගා��
බ���� තැ� තැ�වලම

එකලාසය� කරනවා

කඩ�� ����ල ෙ� �රා

ඉඳග�තා ��ෙව සැන�මට
මහා පා�ව� �ත �රා

ඔ� �ව�න ග�තා
නෑනා නැ� අ�ව දැ�ණා ත��

ඔබ �ව� �ණා න�
තරමක ෙල�� �ව

ෙකා�චර ෙහාඳද �යලා

ඔබ නැ� අ�ව �ෙර�ෙන නෑ ඉ��
මහෙගදර පා�වට ය� ඉ�� 

කුලසිංෙ සමරදිවාකර

මත� අ�ත�
අ�� ��ෙ� මා යටෙකාට
�� ��ෙ� ළඟ ����
�ර �වලා ෙපා� ගහලා
�� ෙකා� �න� �ලසට
මා වටකර ��නා �ෙඹ
��ණ ෙපෙනනවා...

අ�ර ��� ත� 
ෙනාෙපෙනන
ෙප� පර�ණ �යපත �ඹ
පහන �වා සැඟව �යද
අ�ල අ�ල �ඳ දවටා
ෙ� ��ෙතර ළඟ �වද
ප��යකෙග අත ග� �න
�ඹ ඒ�ද මා අතරට
ය�� උප� ෙ� සසෙ�
මාෙ� න� �ඹ ෙ��ද?

නිලන් අනුෙස



ණකාළඹ 7 විණ�රාම මාවත අංක 91 හි �හි� �බ�� ප��ෂ�� ( ණපෟ�ග�ක) සමාගම වි�න්, ම�වාන ක�ණකාඳයාණ� �හි� �ය �ද්රණාලණ� �ද්රණය කර ප්ර��ධ කරන ල�.


