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isis, f.kfoajd 
isisf,ka f,dj msf¾jd 

isis, me;sf¾jd 
isis, iykh ksu fkdfõjd 

 

we;=<; úia;r 

iliqf.ka 

w~yerh 

ksyd,a f.a nxl=j 

jix.; ld,fha Èjx.; 
fkdfjk u;ldj¾ck 

wl=re wyqre 

c.;a f.a flá igyka 

ta j.;a fufiau 

isis, m%fya,sldj 

iqNdú; .S ri ú£ug w;aje,la 

wfma f.or ú;a;s 

fudid*a ^flál;dj& 

 

pdßld Èkfmd; 

i| isl=re fhda.h 

fkdard f. TiS vhßh 

f,dj oi; j.;=. 

uhsu;h 

fifkyi ^kjl;dj& 

ioaoka; l=f,a .c.d jkaku 

ld,h f.ù hhs ^ldjH& 

wm isrlr oeuQ fldfrdakd 
^ldjH& 

uf. uõ ìu ^ldjH& 

fcia;rhf. l;kaor 



 

 

iliqf.ka 
isis, bf,lafg%dksl udisl iÕrdj fuf,i ieliS Tng ,efnkafka 

´iafÜ%,shdfõ ksõ ijq;a fõ,aia m%dka;fha ixia:dms; isxy, ixialD;sl yuqjg 
wkqnoaO f,aLl ixiofha m%ldYkhla f,ihs' 

—isis,˜ hkafkka wm woyia lrkafka iskqjr isxy, hkakhs' iskqjr hkq 
´iafÜ%,shdfõ ksõ ijq;a fõ,aia m%dka;fha w.kqjr jk isâks kqjr wm úiska 

ldjHuh NdIdfjka y÷kajk wdldrhhs' 

fï jif¾ uq,a ld,fha fhdackd ù" idlÉPd ù" fufyhqï m%;sm;a;s ud,djla o 
flgqïm;a ù" wkqu; ùfuka miq wka;¾.;h i|yd ks¾udKd;aul Þhl;ajh o" 
wjYH uQ,sl há;, myiqlï o imqrdf.k" iÕrdj fuf,i t<soelaùug ,eîu 

b;d i;=gls' 

isis, iÕrdj m< lsÍfï wfma uQ,sl wruqKq" isxy, NdIdj lshùug m%sh lrk 
f,dj mqrd fjfik ck;dj tlg tl;= lsÍu f,i iïmsKavkh l< yel' 

wm Tng ,nd fokakg woyia lrkafka n,kakg iÕrdjla fkdj lshjkakg 
iÕrdjls' 

úúO ud;Dld hgf;a ,shjqKq ;Sre ,sms" flál;djla" fldgia jYfhka m<fjk 
kjl;djla" ldjH ks¾udK lsysmhla fuka u yriamo m%fya,sldjla o isis, 

iÕrdfõ fuu uq,a l,dmhg we;=<;a fõ' 

isis,( iskqjr isxy, idr ix.%yh ixialrKh lrkakg wjYH miqìu ilid ÿka 
isxy, ixialD;sl yuqjg;a" f,aLl ixiohg;a" ks;sm;d ,sms iemhSug fmdfrdkaÿ 
jQ iyDo f,aLl msßig;a" iÕrdj .ek úia;r oel ;u ks¾udK wm fj; fhduq 

l< whg;a" iqn me;=ï tjQ ieug;a iÕrdfõ ixialdrl f,i uf.a fkduo ia;=;sh 
fuhska msß kuñ' 

fï iÕrdj lshjkak'  

Tfí iyDohska w;r fnÞ yßkak' 

iÕrdfõ msgm;a fl<skau ,nd .ekSug wjYH whg my; ,smskhg úoHq;a 
m‚úvhla tjkakehs oekqï fokak' 

sisila.sangarawa@gmail.com 

iÕrdj .ek fmdÿfõ Tfí woyia o" iÕrdfõ wka;¾.;j we;s ,sms iy ks¾udK 
ms<sn| Tfí iqùfYaIS woyia o by; ,smskhg u túh yel' 

isxy, lshùug wu;rj" Tn isxy, ,sùug o leue;a;la we;s wfhl= kï Tfí ,sms" 
flál;d iy ldjH ks¾udK o tu ,smskhg u wm fj; tjkak' 

 

ia;=;shs' 

රසික සූරියආරච්චි 

ixialdrl 

 

සිසිල සඟරාවේ පළ වී ඇති ලිපිෙල බුද්ධිමය අයිතිය වමන්ම සහ ඒොවේ අන්තර්ගතතය පිළිබඳ ෙගකීම ද ඒ ඒ වේඛකයා සතුවේ. වමහි 
පළ වී ඇති ලිපිෙලින් සිිංහල සිංස්කෘතික හමුවේ වේඛක සිංසදවේ අදහස් නිරූපණය ව ාවෙ  බෙ කරුණාවෙන් සලකන් . 

The intellectual property of the aricles published in Sisila magazine remains with the respective writers. Writers 
are also responsible for the content of the articles published under their names. Please note that articles 
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ක ෝවිඩ් 
 ෙසර එකහමාරකට පමණ වපර වකෝවිඩ් 
ෙසිංගතය පැතිවරන් ට පටන් ගත් විට අප 

සිතුවේ මාස කිහිපයකින් එය අෙසන් වී අවප් ජීෙ  
රටාෙ සාමා ය තත්ත්ෙයට පත්වෙනු ඇතැයි කියා ය.  
එවහත් දැන් ආපසු හැරී බල  විට වපව න්වන් 
තත්ත්ෙය උග්ර අතට හැරී ඇති බෙ ය. අප ජීවිත කාලවේ 
කිසිවිටක අත් ව ාදුටු, ව ාසිතූ විරූ, ව ාඇසූ විරූ, 
වපරළියක් වලෝකය පුරාම සිදු වෙමින් පෙති  බෙ ය. 

වලෝකවේ විවිධ වරෝග, විවේෂවයන්ම ෙසිංගත වරෝග, 
විටින් විට ඇති වී  ැති වී යයි. යළිත් ෙරින් ෙර පැමිණ 
මිනිස් ජීවිත රැසක් බිළිවග  
තාෙකාලිකෙ  තර වෙයි. අවප් 
පැරණි සාහිතය ග්රන්ථයක් ෙ  
සද්ධධර්මරත ාෙලිවේ වමෙැනි 
ෙසිංගත වරෝග ගැ  සඳහ ක් ඇත. 
අභිොතක වරෝගය වලස හැඳින්ූ 
එයින් මිදීවම් එකම ක්රමය ූවේ 
වගයි බිත්ති බිඳ වග  යාම පමණි. 
අභිොතක වරෝගය ෙැළඳී 
මරණාසන් ෙ සිටි  කුම්භව ෝෂක 
සිටාවණෝ බිත්ති බිඳ වග  වගාස් 
අසෙේ තැ  සඟො ඇති සතළිස් වකළක් ෙස්තුෙ වග  
ජීෙත් ෙ  වලස තම පුතුට කියයි. එවහත් 
වකාවරෝ ාවෙන් මිදීවම් එෙැනි උපක්රමයක් අපට  ැත. 

වරෝග ලක්ෂණ පහළ ව ාවීම නිසා වහෝ වරෝග ලක්ෂණ 
පහළ ූ පසුෙ ද වකෝවිඩ් පරීක්ෂණය කර ව ාගත් නිසා 
වහෝ තමන්ට වකෝවිඩ් වරෝගය ෙැළඳී ඇති බෙ ව ාදැ  
සමාජවේ හැසිවරන් න්වගන් එම වරෝගය අන් අයට 
වබෝවීම වම් වරෝගවේ ඇති ඉතා භයා ක ස්ෙරූපයයි. 
වකෝවිඩ් වරෝගය ෙැළඳී ඇති බෙ දැ ගත් 
අය මූලිකෙම කළ යුත්වත් එම වරෝගය අන් අයට 
වබෝවීම ෙැළැක්වීමට සඳහා නිෙස තුළට වී සිටීම 
ය. ඕස්වේලියාවේ රාජය  ායකයින් මහජ තාෙවගන් 
ඉේලා සිටින්වන් අතයෙශ්ය කාරණයකට හැර නිෙවසන් 
පිට ව ාවී නිෙසට වී සිටි  වලසය. එය නිොස 
අඩස්සිවේ සිටීමට සමා ය. වම් ඉේීම කඩ 

කරමින් ඇතැමුන් නිෙවසන් පිටත්ෙ යෑම සහ 
කණ්ඩායම් ගැසීවම් ප්රතිඵලයක් වලස, වරෝගය වබෝ වීම 
ෙැඩිවී ඇති බෙ දි පතාම මාධය මගින් අපට අසන් ට 
ලැවේ. රජවේ ඉේීම කඩ කර  අය කරන්වන් 
තමන්වේ සමාජ ෙගකීම පැහැර හැරීමකි. දැඩි නීති දමා 
පුරෙැසියන් ඔවුන්වේ නිවෙස් තුළ හිරකර තැබීමට තරම් 
දරුණු පියෙර ගැනීමට ඕස්වේලියානු රාජය  ායකවයෝ 
අදහස් ව ාකරති.  

වමහිදී මට මතක් ෙන්වන් පසුගිය සියෙවස් අසූෙ 
දශ්කවේ අග භාගවේ දී වගදර ආ ලියුමකට වහෝ තුණ්ු 

කැබැේලකට අෙ ත වී නිෙවසන් 
බැහැර ව ාවගාස් සිටි ශ්රී ලාිංකික 
ජ තාෙ ගැ ය. මුළු රටම 
භීෂණවයන් ඇළී ගිය සමයක 
එක්තරා වද්ධශ්පාල  පිරිසක් විසින් 
ප ෙ  ලද නීති විවරෝධී නීතියකට 
අනුෙ මරණ බිවයන් තැතිවග  
වගදරින් පිට ව ාවගාස් සිටි 
ජ තාෙ ගැ ය. එෙැනි නීති 
විවරෝධී ක්රියාමාර්ගයක් අනුගම ය 
කිරීමට තරම් ඕස්වේලියාෙ ෙැනි 

ප්රජාතාන්ික පද මක පිහිටි රටක් යුහුසුළු ව ාෙ  බෙ 
රහසක් ව ාවේ. තමන්වේ වපෞද්ධගලික ආරක්ෂාෙ 
වමන්ම වසසු මිනිසුන් වේ ආරක්ෂාෙ ගැ  සිතා 
තමන්වේ සමාජ යුතුකම් හා ෙගකීම් ගැ  අෙධා ය 
වයාමු කර  ශිෂ්ට සම්පන්  සමාජයක් ය අප විසින් 
වගාඩ  ැගිය යුත්වත්. 

වකෝවිඩ් ෙසිංගතය අපට කියා වද  එක් පාඩමක් එයයි. 

වකෝවිඩ් නිසා ලක්ෂ සිංඛයාත ෙටි ා මිනිස් ජීවිත අහිමි 
විය. වරෝහේෙල ඉඩකඩ මදි වී මහමග මිනිස්සු මැරී 
ෙැටු හ. එදා වේල හම්බ කරගත් දිළිඳු ජ තාෙවේ 
රැකියා අහිමිවිය. දියුණු ආර්ිකයක් ඇති ඕස්වේලියාෙ 
ෙැනි රටෙල පො අනියම් වස්ෙකයින්ටත්, විවිධ 
ක්වෂ්ත්රෙල රැකියා කළ වබාවහෝ වදව කුටත් රැකියා 
අහිමි විය. රජවයන් වද  දීම ාෙකින් යැවපන් ට 
සිදුවිය. නිෙවස් ආර්ික ගැටළු උග්ර විය. කෑම බීම 

මීට 



 

 

ගන් ට පො මුදේ වසායා ගන් ට බැරි ූ පවුේ 
වබාවහෝ විය. මා සික වරෝග ෙර්ධ ය විය. ගෘහස්ත 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ඉහල ගිවේය. ළමා ළපටින්වේ පාසැේ 
ගම   තර විය. වගදර සිට පාසේ ෙැඩ, ඉගැන්වීවම් 
කටයුතු ඇරඹීණි. වබාවහෝ වදව කුට වගදර සිට ෙැඩි 
කිරීමට සිදුවිය. වම් නිසා ඉන්ධ  හා ප්රොහ  ගාස්තු 
ඉතුරු විය. පරිසර දූෂණය අුවිය. කාර්යාලවේදී කර  
ෙැඩ ප්රමාණයට ෙඩා ෙැඩිවයන් ෙැඩ ප්රමාණයක් කිරීමට 
වගදරදී හැකිවිය. සමාජ සම්බන්ධතා ඇණ හිටිණි. 
සමාජ උත්සෙ  තර විණි. තම හිතෙවතකු මිය ගිය විට 
අෙසන් වගෞරෙ දැක්වීවම් අෙස්ථාෙ පො කිහිප 
වදව කුට පමණක් සීමා විය. 

වකෝවිඩ් ෙසිංගතයට වේතු කාරක ූ වකාවරෝ ාෙ 
වමතැන් සිට අප එදිව දා ජීවිතවේ අිංගයක් බෙට 
පත්වේවිද? උණ වසම්ප්රතිශ්යාෙ වමන් ොර්ිකෙ 
එන් ත් ලබාවග  වකාවරෝ ාෙ සමග අපට ජීෙත්වීමට 
සිදුවේද? 
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ආර් අගය යනු කුමක්ද? 

දි පතා පැෙැත්වෙ  වකෝවිඩ් වෙරසය ෙයාප්තිය 
පිළිබඳ ප්රෙෘත්ති සාකච්ඡාෙල දී නිරතුරුෙ ඇවස  
ෙච යක්  ම් ආර් අගය (R value) වහෙත් Reff 
යන් යි.  වම් කුමක්ද? 

එවලස Reff  මින් වකටිවයන් හැඳින්වෙන්වන් 
effective reproduction number යන් යි. එය 
ෙයිරසය පැතිරයාවම් වේගය ගැ  වත්රුම් ගැනීමට 
උදේ වෙ  මිනුමකි. එ ම් එක් වකෝවිඩ් ආසාදිත 
පුද්ධගලවයකුවගන් සාමා යවයන් තෙත් වකාපමණ 
පිරිසකට ෙයිරසය පැතිවර් ද යන් යි. වමය ගණ ය 
කරන්වන් එදිව දා ොර්තා වෙ  ආසාදිතයින් සිංඛයාෙ 
දිවෙ  අගයක් වලස සාමා යයීකරණය (moving 
average) කර ජ ගහණවයන් වකාටසකට 
ප්රතිශ්ක්තිකරණය ඇති බෙත් සිංචරණ සීමා සහ සමාජ 
දුරස්තභාෙය පෙති  බෙත් සැළකීවමනි. 

අපට අසන් ට ලැබුණු පරිදි, වම් ෙ  විට 
ඕස්වේලියාවේ නිේස වුත් වේේස් ප්රාන්තය තුළ වම් 
Reff අගය 1.3 ක් බෙ ගණ ය කර ඇත. එයින් 
හැවඟන්වන් වකෝවිඩ් ආසාදිත පුද්ධගලයින් දස 
වදව කුවගන් තෙත් දහතුන් වදව කු ආසාදිත වෙ  
බෙයි.  

ඒ අනුෙ Reff අගය 1.0 ට ෙඩා ඉහළ  ම් වකෝවිඩ් 
පැතිරීම ව ා ෙතී. සිංචරණ සීමා පැණවීම්, උත්සෙ 
සහ රැස්වීම් තහ ම ආදී වලාක්ඩවුන් නීතිරීති ප ො 
ඇත්වත් Reff අගය 1.0 ට ෙඩා අු කිරීමයි.  

යම් අවයකුට වකෝවිඩ් ආසාද ය වී පැය හතළිස් අටක් 
තුළ වෙරසය අන් අයට පැතිරීම ඇරවේ. වමහි අුම 
කාලය ොර්තා ගත වී ඇත්වත් පැය තිහක් වලසයි. 
ෙයිරසය පැතිරවීම ෙැළැක්වීවම් දී වසෞඛයවස්ො මුහුණ 
පා  විශ්ාලතම ප්රේ ය ෙන්වන් ආසාද වයන් පසු දි  
කිහිපයක් ම කිසිම වරෝග ලක්ෂණයක් වපන්නුම් 
ව ාකර  නිසා පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයකින් වකෝවිඩ් 
ආසාද ය සිදු වී ඇති බෙ නිේිතෙ වසායාගන් ා විට 
ආසාදිතයාවගන් තෙත් අයට ෙයිරසය පැතිරීම පටන් 
වග  තිබීමයි.  

අලුත් වඩේටා ප්රවේදය මීට කලින් තිබුණු ෙයිරස් 
ප්රවේදෙලට ෙඩා වදගුණයක් වේගවයන් පැතිර ය  
අතර, ආසාද ය වීවමන් පසු වරෝගය අන් අයට පැතිරීම 
ඇරඹීමට ය  කාලය ද අු වී තිවේ.  

https://www.abc.net.au/news/health/2021-08-28/nsw-
covid-number-high-lockdowns-victoria-
cases/100409856 

-පු.සූ. 

වපවන් නිබඳ බිහිසුණු සිතුෙම් …..…… ව තට  
දැවන් හදට සිංකාෙක් වපර …………… ව ාෙට  
කවන් ෙැවට  වතාරතුරු ව ාම වේ .. සතුට  
අවන් කුමක් වී වදෝ අද වම් ……….…… වලාෙට 
 
වදසින් වදසට වරෝ බිය පැතිවර  …..… අයුරූ  
ඇසින් දකි  වද්ධ අදහ  බැරි …….……… මිතුරූ  
මසින් වලයින් පිරි දිවි ගිලිවහ  ……...… අයුරූ  
පසක් කවේ ජීවිතවේ බෙ ………….……… නිසරූ 
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,S lajdka hQ" whs lsõ tl b;d jeä w;s 
olaI uqkqnqrd" thdf.a fodia;r nEkKaä" 
fuys fjfik ,xldfõ wh'  
yenehs thdf.a iïNjh bkaÈhdkq" jdih 
isx.mamQre' <uhs tlal fufy weú;a" 
úY%du iqjfhka' thhs fkdakhs ;ks f.al' 
álla ú;r fu;kska wE;' 
 
fyg b|ka jyskj¨"  
tl È.g pkaøka lshkj' 
jeiaig wdi jqj;a jeäkï ljqo leu;s@ 
jeiai;a tlal u;l f.dvla ne¢,d"  

wfm ldf. ldf.;a' 
,xldfj jeiaig f;uqfKd;a fyïìßiaidj'  
fufyÈ kx tfyu tlla kE' 
jeiaig ;j wre;la tl;= jqKd'  
fï ux jdäfj,d bkak nxl=j;a talg .EjqKd'  
fï nxl=jg ux lshkafk pkaøkaaf. nxl=j 
lsh,' yekaoEjg f.or wh udj fydhkj kï 
pkaøka nxl=j <Õg tk ldf,l=;a ;snqKd' 
ta jf.au y|g;a oeka w¨;a wre;la'  
u;lhka wE¢,d' 
 
f.dxux hdfï nxl=fõ jdä ù b£u ud m%sh l< 
fohla' ux ys;kafka pkaøkq;a'  <Õska jdäfj,d 
thd lshk l;d weyqï lka ÿkafka ux ksid 
fjkavE' <Õska hk wh yeugu pkaøka ydhs 
lshkjd' 
ta wh W;a;r fkdÿkafkd;a ug lsÜgq lr 
lshkjd 
—¨la weÜ §ia wer.kaÜ mSm,aæ˜  
 
wE;ska we;a mjqrla n÷ ks,a l÷ hdh'  
bka tmsáka nysk ysre f.a  
úÑ;%;ajh mska;dre lrk wyia miqìu' 

  
wjqreÿ ish .Kklg fmr  
fï yßfh Ôj;a jQ wdÈjdiSka 
ovhï l< i;=ka w,a,d.;a uiqka nqÈkak we;s' 
yekaoEjg ksoyfia jdäfj,d bkak;a we;s' 
ta fj,djg;a fï br u ta úÈhg mdhkak we;s'  
ta;a ljodj;a yjia wyi tl jf.a kE' 
yeuodu tlsfklg fjkia Ñ;%hla' 
fï ojiaj, jdyk .ukd.ukh wvqfj,d ksid 
jdhq ÿIKh wvqfj,d' fldaúâ ksid" 
tal¨" l÷hdh fjkog jvd meyeÈ,sj 
fmfkkafka' 



 

 

 
pkaøka ,S lajdka hQ .ek l;d lf<a" 
fndfydu wdvïnfrka'  

—thd wr.;af;a fyd|u olaIu ñksiaiq" 
,xldfjka .;a; fvdlag¾ia,d" 
fm%dlag¾ia,d" tljqkagkaÜia,d" ux 
ys;kafka leìkÜ tfl;a ysáh ,xldfõ 
wh' fydrlu" jeroao wyq jqfKd;a ljqre 
jqfKd;a ysf¾'˜ 

—Tõ" Tõ" wfma olaI wh bkakj f,dafla 
yeu ;eku' ux wy, ;sfhkj *Sð 
whs,kaâiaj, Ö*a ciaáia jqfK;a 
,xldfõ flfkla lsh,'˜ 
 
—uf.a mq;d fufy tkak leu;s kE' ÿj ksihs 
wms fufy wdfõ'˜ 
pkaøkaf.a ol=Kf;a weÕs,s mfyau oUrka uqÿ' 
yß la,Ska tlg w¢kj' ysiflakï iqÿu iqÿhs' 
—hqoafO ksid  rg bkak neß ;ekla jqKd talhs 
wmsg tkak jqfKa'˜ ux lsõj'          
—isx.mamqrefõ yeu cd;shgu tlu ie,ls,a," ,S 
lajdka hQ <Õu ysgmq ñksy bkaÈhkaldrfhla'˜ 
 
,xldfõ cd;Skag fjkia ie,lSula ;snqK lsh, 
okak nj o pkaøka lshkafka@ 
 
pkaøka úY%du iqjh f.jñkqhs" isáfha' jhfia 
w.a.siafia ;uhs b|, ;sfhkafk' fmkqfK kE' 
yß welaáõ" mdla tl jfÜ jg lSmhla fyñka 
weúÈkj'  
 
;j fï yßfha fjfik ,xldfõ wh .ek;a 
Wkkaÿ jqKd' ´m¥m fkdjk ´m¥m'  
ta ux ,xldfõ ksid" ux leu;shs lsh, ys;, 
fjkavE' 
—wr ´f.d,a,kaf.a iaà%Ü tfla bkafka ,xldfj 
tlaflkd˜  
ux wykj —ljqo@˜ 

b;sx úia;r lrkjd' 

—wr wjqreÿ yegla" yeg myla jf.a jhi 
msßñ flfkla" ìu n,df.k weúÈkafka  
ms<sfj<g we|f.k fldKafv l¨ lr,d 
me;a;g mSr,d kSÜ tlg' álla l¿ 
mdghs uf.a mdg'˜ ^ol=Kq wdishdkq ñïu& 

 
ljqo-- uu ys;kjd' yß yß ta f.or 
<Õska yekaoEjg hkfldg wr iSkqjla 
.yk ioaohla wefykafka' fyd| 
yÿkal+re iqj|l=;a tkjd' —we;a;gu ux 
ys;=fj ta wh ol=Kq bkaÈhdj me;af; 
ljqreyß fjkak we;s lsh,d'˜ 
 
—kE kE ta wh ,xldfõ" b;sx msßñh ke;s 
jqKdfka fï <Õ§˜ ^we;a;g fï mdf¾ b|,j;a 
wms okafka kEfka' yß yß ux oel, ;sfhkjd 
fndfydau l,d;=rlska' nia fyda,aÜ tfl;a 
bkakjd' ug ys;s,d ;sfhkjd thd ,xldfõ 
rcfha fiajlfhla jf.a lsh,;a& —wïuj 
;d;a;j f.kak f.k ;sfhkafk mq;d" 
tlaflfkl=g fvd,¾ 50"000 g jeäh .sys,a,d 
;sfhkjd'˜ 
 
—thd ug yïnjqKq fjf,aÈ lsõjd ;j ál 
ojilska mekaIka tl yïfnkjd t;fldg 
<uhskag lrorhla kEfka lsh,d' fufy oeka 
wjqreÿ oyhlg jeähs ¨' wjqreÿ 65 fjklï 
bkak ´kE' taf.d,a,kag fmkaIka tl yïn 
fjkak'˜ 
 

wr uqre.ika jreidjg miafi 
pkaøkq;a wdfõu kE'  
 
miafi wdrxÑlr, n,k fldg pkaøka 
ñh.sys,a,' yDohdndOhlska ¨'   
 
nxl=fõ jdäfjk tl oeka jeäfh  
lrkafk;a kE ux'  
 
wr f.or <Õska hkfldg  
yekaoEjlg ;ju wefykj'  
wr iSkq kdoh"  
y÷kal+re iqj|;a tkj'  
 
fmdah odg wyi nef,kj'  

 

-ksyd,a rEmisxy

 



 

 

 

lmqfgla iy ñksfyla
uu il=Kkaf.a ñysß kdohg ks;ru ijka 
fokafklañ' l=i.skakg w~djefgk ñksiqkag 
jvd l=i.skak ordf.k iskdfik tu ñysß 
kdoh fu;rï lkal¿j uOqr jQfha lskï 
wdYap¾hlskaoehs is;kakg ud fm<UjQfha 
wd¾:sl w. ysÕlïj,ska fm¿K mjq,a Ôú;hl 
Wreulï lshQ orefjl= f,i uqyqK mE 
oßø;djhhs' —kqUg nv.skakla oefkk úg 
l=re,af,l=f.a ñysß 
kdohg ijka fokak˜ 
fuh ud úiska ugu 
lshk ,oaola neúka th 
ord.; yelsj ;snQ ld, 
iSudj blau hk úg 
l=i.skak fjkqfjka 
l< fkdyelalla 
fkdue; hk jok ug 
ks;ru isyshg tkakg 
jQfha ta ñysß isfhd;a 
kfoa ñysßhdj yd 
nef|ñks' 

l=vd l< k.rh ueo 
ye§ jevqKq ud ks;ru ÿgqfõ lmqgka h' ud 
uq,skau fmï lf<a ta lmqgkaf.a ldla y~g h' 
l=i.skakg ´kEu crdjla lkakg mqreÿ jQ 
lmqgka flfrys we;sjQ wkqlïmdj ksidu uu 
lmqgkag ysñ wiqN jpk lmd yer w;g wiqjk 
fohla úislr Wkaf.a .skak ksùug W;aiql 
jqfKñ' wm, ÿrejkakg lshd Wkag fok 
.sf;,a .|g ffjr lf<ñ' ta ÿlanr ñysß y~ 
lka lrÉp,hla njg flrk fodaIdfrdamK 
.Kka fkdf.k Wkaf.a l¿mdg rej uf.a 
Ôú;hg ióm lr.;af;a fndfyda f,ka.;=j h' 
ìug jegqKq <má lmqgq msydÜgla fidaod tys 
fome;a; .,jd uqÿka fldgi muKla b;sß lr 
lk leiSfuka ,enQ wdiajdoh wog;a uf.a 
u;lfha we;'  

lsisfjl= lsis Èfkl lmqgka iqr;,a mlaIsfhl= 
f,iska we;s lrkafka ke;' l+vqjl oudf.k   
—lmqfgda n;a lEj o@˜ lshd wikafka ke;'     
—lmqgmamq n;a lEj" n;a lEjd˜ lshd lmqgdg lE 

.ikakg W.kajkafka ke;' ri wdydr lj,d 
rka l+vqfj ;sh,d lmqgka l+vqjl oud isr lr 
fkd.ekSu ms<sn|j ud ñksiqkag ia;+;ssjka; 
jQjd fiau" fidrd.;a; flacq lE,a,la lfÜ 
;shka lmqfgla f.dia lef,a .yl jeiqj 
ikaf;diska jeks .dhkdj,g ffjr lrkakg 
jQfha uf.a <ud l, lmqgkag ;shd ugj;a 
yßyuka flacq lE,a,la oel .kakg fkd;snQ 

fyhsks' tf,iu kßhka 
fihs,fï fkdisáh 
fyhsks' tf,iu Wkag 
fld<U ldlalka lshd 
wmydi l< fyhsks' 
fld<U ldlalka ;rï 
ÿla ú|sk mlaISka 
j¾.hla fu;=jlg ud 
oel ke;' tfyhska ud 
lmqfgl= iqr;,hg we;s 
l< orefjl= jQfha 
ks;e;sks' ud iÕjdf.k 
we;s l< tu lmqgdg 
ksoyi ysñ jQfha 
fkdis;+ mßoafoks' ta 

lmqgq meáhdg tla rd;%shlg jvd uf.a l+vqfõ 
/f|kakg fkdyels jQfha Wf.a wjdikdjka; 
lg ksidh' lg mßiaiï fkdlr.;a jrog Wf.a 
l+vqfõ fodrgqj újr jQfha uf.a wdÉÑ w;sks'   
—msiaiqo fld,af,d uQi, if;la we;s lrkak@˜ 
uQi, jkafka W! o ke;akï ñksiqka o hkak 
is;ñka tod uu ,;jqfKñ' bkamiq ksji 
bÈßmsg myka lKqfõ ks;ru jeiqfõ ta ksoyia 
jQ lmqgd hehs is;ñka ug ,efnk l=ula fyda 
lEulska iaj,amhla W!g úis lrkakg mqreÿ 
jQfhñ' miq l,l§ t;ekg frdlajk ish¨u 
lmqgkaf.a j¾Kh iy ;ru tl neúka W! ug 
y÷kd.ekSug fkdyelsj u.yeÍ .sfha ks;e;sks' 

miq lf,l uf.a ;j;a tla m%sh;u i,rejla jQ 
iq.;md, fikr;a hdmd ks¾udKh l< —ñksid 
iy lmqgd˜ flá Ñ;%máh ud lSmjrlau 
krUkakg fm<UjQfha ta ñksiqka iu. tlg 
jdäfjñka lmqgd iy ñksid .ek fufkys 



 

 

lrñks' tfy;a ñksid ;rïu lmqgd lEor 
fkdjk j. ug wjfndaO jkakg jQfha lmqgd 
kue;s mlaIshdf.a uy;aud .;s.=K ud 
w;aoelSfukau ,enQ ksid h' 

lmqgd lsis Èfkl Okh" n,h" ;DIaKdj ;nd" 
i;=ka urd uialr YS;lrKj, ;nd.kakd 
;rug my;a ;;ajhlg jegqKq if;l= fkdfõ' 
rfÜ iïm;a iQrdlñka crdj lk uyd nexl= 
.sKqï we;s m%N+ ñksiqka w;r" W! crdj wkqNj 
lrkafka Ôj;aùu ms‚i mu‚' ñksiqka úiska 
;¨ urd nqÈkakg urd ouk if;l=f.a b;sß jQ 
frdâvla veyef.k Ôú;h .eg .id.kakd  
lmqgq mqreoaog uu .re lf<ñ' tfiau f,dfõ 
iduh fjkqfjka lrKï .ikakg mqreÿ l< 
hq;af;a iqÿ mfrúhd fkdj l¿ lmqgd hehs 
is;=fjñ' W! wkqkaf.a crdj lñka" ÿla ú|sñka 
;u ksjiak mjd wkqkag ì;a;r oukakg fok 
mlaIsfhla neúka ta iqÿiqlï muKg jvd imqrd 
we;s nj uu úYajdi lf<ñ' 

miq lf,l kej;;a ug lmqfgl= uqK .eiqfKa 
isâks kqjrg md ;enqjdhska miqj h' taa lmqgd 
uõ rfÜ lmqgka fuka leyegq .eiqKq udkaou 
ieÿKq lmqfgl= fkdfõ' mDIaáu;a h' 
ld,j¾Kg jvd kS,j¾K h'  weúÈk úg uf.a 
byg by<ska lSmjrla W! mshdUd .sfha wehsoehs 
uu is;=fjñ' uf.a ifï j¾Kh ksid keoElï 
mj;ajkakg oehs iel isf;k ;rug <xj 
mshdUd .sfha wk;=rla lrkakgoehs ug iel 
is;=‚'  

.ï .ia fomi msysá WoHdkhla ueÈka jeà we;s 
fldkal%sÜ ux ;Srejl .uka lrk úg wefik 
l=ck y~g ud ljo;a wdila; h' tu wdYdj 
ksidu uu ta lmqgq we;=¿ isfhd;a ko ueÈka 
ks;ru mshdUkafka isß,lg h' uE;l § 
fldjq,l=f.a y~ ug weiqfKa f,dlavjqkaa iuh 

weröug fmr mej;s furg wjqreÿ isßhl y~ 
máhla ;=<sks' fldjq,d fl;rï lmá oehs ug 
tjr is;=‚' ljo;a ud fldjq,df.a kdoh 
wu;l lrñka lmqgdg fukau fou,sÉpdf.a 
y~g wdila; jQ ñksfil= ùu ms<sn|j wdvïnr 
jQfhñ'  

nqÿka il=K cd;lh foaYkd lf<a ñksidg h' 
lEug we;s ;DIaKdfjka uymdf¾ .uka l< 
r:hlg wiqj ;e,S fmdäù ñh.sh il=Kd .ek 
wog;a uf.a yojf;a WmÈkafka wkqlïmdjls' 
tl," ful, fuka úÈ,s fõ.fhka Èfjk r: 
;snqfKa ke;' tu r:h wYaj lr;a;hla fyda 
f.dka lr;a;hla úh yel'  tjeks ;ekl § 
mshdUd mek hd yels il=Kd Wl=fKl= fuka 
cd;l l;djl jqjo ueÍ" ;e,S ñh hkq oelSug 
uu m%sh fkdflf<ñ' tfy;a ljo;a mekagishl 
Ôj;aùug leu;s wm jeks ÿyqkkayg l;djl 
cd;lh fiùfu we;s M,h l=ulaoehs is;ñka 
uu ta wirK i;d .ek ÿla jqfKñ' 

uE;l isg ksji msgqmi jefÜ jid isák lmqgd 
olsk jdrhla mdid ug u;la jkafka uf.a l=vd 
wjÈhhs' tfy;a W! tod ud fuka fkdj 
mDIaáu;a h' lÈu .uka ,;djla we;' fí;a 
fya;a .kakd frda.sfhl= fyda wvq jYfhka 
uqyqKq wdjrKh lr.;a wfhl= fyda fkdfõ' 
ksjig isr ù .ukla ìukla hdug wjia:djla 
ke;s lf,l Wf.a bßhõ foi n,d ,efnk 
iekiSu;a  wo ug i;=gls' l++vqjla idokakg 
wvqu-l=vqu fidhk lmqgd foi wog;a ud n,d 
isákafka myka yeÕ=fuks' yqiaula b,a,d hÈk 
ñksiqka isák f,djl" lmqfgla ù fyda ksoyfia 
mshdUd hkakg we;akï th fl;rï 
iekiSulao@  

-,laIauka fldä;=jlal= 



 

 

 
අනවරත දරු කෙකනහෙ - මිමී 

සැඩ රළක ගිලුන තම දරුවන් බේරා 
ගැනීමට වලිගබෙන් මහ මුහුද 
ඉසින්නට තැත් කළ බේන් මවක් ගැන 
අප බ ෞද්ධ සාහිතයබේ කිෙවා 
තිබ නවා. අම්මා බකබනකුබේ 
ආදරෙ නම් එබහමයි. බකාන්බද්සි 
විරහිත ඒ ආදරෙ ගැන කිෙැවුණු, 
ලිෙැවුණු, නිමැවුණු කලා නිර්මාණත් 
බ ාබහෝමයි. 

ගම්මානෙම කිරිසුවඳ කරබගන කිරි 
අම්මාවරු දනට වඩිද්ී අම්මා ඒ සමඟ 
බනාෙන්බන් ඇයි දැයි පුංචි පබතක් 
අහන්බන් චන්රබේඛා බපබර්රා ගෙන, බහක්ටර් විබේසිරි 
විසින් ලියූ ගීතෙක. 

දස මසක් කුබේ දරා, ඇඟ බේ කිරි කර බපාවා දරුවන් 
හදා, දනට වඩින කිරි අම්මලාත්, ඒ අෙ වාබේම බනත නිදි 
වරා කැත කුණු අතගා දරුවන් හදා නමුත් දනට වඩින්නට 
වරම් නැති තවත් අම්මලාත් ගැන මම ඉේබසේලාම අසා 
දැනගත්බත් ඒ ගීතබෙන්. 

බුදු දහබම් කිෙබවන්බන් “දාරක ේබන්හෙ නම්, සම් මේ 
නහර අේි විනිවිද බගාේ ඇට මිදුළුවල හැපී පවතී 
කිෙලා” ඇට මිදුළු වල  ද්ධ බවන තරම් බම් සා ගැඹුරු 
ේබන්හෙක් මවකට දරුබවක් බකබරහි හටගන්බන් කිනම් 
කාරණාවක් මූලික කරබගනද? දස මසක් තම කුස තුළ 
බහාවා බිහි කරන දරුබවක් නිසාද? නැතිනම් තමන්බේ 
බලයින් හැදුණු අලුත් ප්රානිබෙක් ගැන ඇතිවන 
ආදරෙක්ද? නැතිනම් කිරි අම්මාවරු ගීතබේ බමන් 
හුබදක් දරුබවක් සහ මවක් වීම ම ඒ සඳහා ප්රමාණවත්ද? 

මිමී රාජාේථාන්හි පුංචි ටවුමක ඉන්න නැට්ටුක්කාරිෙක්. 
ඇබේ එකම හීනෙ ඒ වෙබේ අනිත් නර්තන ශිේිනිෙන්ට 
ඇති හීනෙමයි. ඒ බ ාලිවුඩ් සිනමා තාරකාවක් වීම. ඒත් 
සිනමා තරු පාෙන්බන් ඉහළ අහබේ. මිමී ඉන්බන් බිම. 
තමන්බේ හීනෙ සැ ෑ කරගන්න මුදේ අබත් නැතිව.  

මිමීබේ බම් අනාරක්ිත  වින් ප්රබෙෝජන ගන්න ටැක්සි 
රිෙදුබරක්   ඇෙට   අරබගන   එන්බන්   සිත්ගන්නාසුළු  

බෙෝජනාවක්. ඒ දරුබවකු පතන 
විබද්ශීෙ යුවලකට ඇබේ ගර්භාෂෙ 
කුලිෙට ී මුදලක් උපො ගැනීමට 

අවේථාවක්. වැඩිදුර බනාහිතන මිමී 
මුදේ ල ාගැනීබම් ආශාබවන් තම 

ආදරණීෙන්ටත් බහාබරන් ඒ 
බෙෝජනාවට කැමති බවනවා. 

එතැනින් එහාට සිද්ධබවන්බන් ඇෙ 
සිහිබනන්වත් බනාසිතූ බදෙක්. 

අතිශෙ සුංකීර්ණ සමාජ ගැටලුවක් 
සරල විබනෝදාේවාදෙ කැටිවුණ 

සිනමා පටෙක දවටා බදන මිමී වේ 
කතාෙ අෙසා ය දක්ො  ැලුබවාත් මීට කලින් මම අහපු 

ප්රශ්න කිහිපවේ උත්තරවලට බහෝඩුවාවක් 
බහාොගන්නත්, හැඟීම් වලට රූරා වැබටන්නට පුංචි 

ඉේපාසුවක් හදාගන්නත් ිළිවන්. 

අන්වාබද්ශෙ බහවත් Surrogacy ෙන්න දරුබවක් ිළිසිඳ 
ගැනීමට හැකිොවක් නැති කාන්තාවකට තම ප්රබේණි 
දරුබවක් ල ාගැනීමට නූතන බලෝකබේ ඇති මහඟු 
අවේථාවක්. එබහත් මාිෙන් වීමට බපරුම් පරන 
යුවලකබේ හැඟීම් වලටත්, ඊට පහසුකම් සපෙන  ාහිර 
කාන්තාවකබේ ශරීරෙටත්, ගණන් හිලේ, ලාභ පාඩු නිෙම 
බවන්නට පටන්ගත් බමාබහාබත් පටන් බමෙ අහිුංසක 
මානුෂීෙ අවශයෙතාවෙකින් එහා ගිෙ සුංකීර්ණ සමාජ 
ප්රශ්නෙක්  වට පත්බවනවා. එවැනි ප්රශ්නෙක් විවරණෙ 
කරන්නට තතනන ඕනෑම නිර්මාණෙක් බකාබහාමත් අඩි 
කිහිපෙකින් අබනක්වාට වඩා ඉදිරිබෙන්. 

මේ පදවිෙ බරෝමැන්තිකකරනෙ කරනවා විනා, 
අන්වාබද්ශෙ සඳහා බොමුබවන  හුතරෙක් ඉන්දිොනු 
කාන්තාවන් විඳින ශාරීරික සහ මානසික පීඩනෙ බමම 
චිත්රපටබෙන් නිවැරදිව විවරණෙ බනාබවනවා ෙන 
බචෝදනාවත්, කාන්තා අයිතීන්, ගේසාව වැනි කාරණා 
සම් න්ධබෙන් බලෝකෙ වඩා ිළිගන්නා නූතන සුංකේප 
ගැන නිර්මාණකරුවන්ට බවන සුළු අත්වැරීමුත් 
බමාබහාතකට බනාසලකා හැරිබොත් මිමී  ැලුවාට 
අවැඩක් නැති චිත්රපටිෙක්. 

- බීතල 
(මිමී සිනමාපටය ඔබට කනට්ෆ්ලලික්් චැනලය ඔ්ක් නැරඹිය හැ ) 



 

 

 

fïâ bka Y%S ,xld 

ud 1997 ckjdß udifha § TiafÜ%,shdjg md 
;enqfõ idudkHfhka ixl%u‚lhkaf.a m<uq 
.ukdka;h fkdjk ;eiafïkshdfõ 
f,dkafiiagka k.rhg h'  

ud ,shkakg hkafka ck.ykh wvq iqkaor 
f,dkafiiagka k.rh .ek fkdfõ' ta kuq;a 
tlu lreKla ta .ek ,shkakg ug isf;hs'  

f,dkafiiagka k.rfha isák úg ud úfoaYhl 
isákafka h hk ye`.Su ug fyd¢ka u oekqKs' ta 
yeÕSu wo fu,ankfha Ôj;ajk úg ug 
fkd±fkhs' 

;eiafïkshdjg f.dv nei ojia follska wm 
iu. isá jeäysá {d;shl= wikSm jQ neúka 
.s,ka r:hla f.kajd weh f,dkafiiagka 
frday,g f.k hkakg wmg isÿúh' .s,ka r:h 
msgqmiska uu uf.a f,dkafiiagka {d;shdf.a 
fudag¾ r:h mojdf.k .sfhñ' th uf.a 
TiafÜ%,shdfõ m<uq r: Odjkh f,i jd¾;d 
.;fjhs' 

 

f,dkafiiagka frday, ;=< § ud uy;a i;=gla 
,o oiqkla úh' frday,a fldßfvdafõ ;ekska 
;ek iúlr ;snQ w;a wdjrK fmÜá ish,a,l u 
i|ykaj ;snqfKa —fïâ bka Y%S ,xld˜ lshd h' 
ÿr neyer rgl§ ys;j;l= yuqjQjdla jeks 
yeÕSula ug ±kq‚' ta yeÕSu fjk;a 
wdldrhlg úia;r lrkakg fkdyels h' 

thg;a jvd ud m%fudaohg m;a lf<a 
;eiafïkshd rEmjdyskS fiajd Tiafia úldYh jQ 
fïâ bka Y%S ,xld ±kaùuls' ta ä,aud f;a fj<| 
±kaùuhs'  

—uf.a f;a j;af;ka fk,d .kakd f;a j,ska 
iefok Y%S ,xld f;a˜ hhs m%kdkaÿ uy;d ta 
±kaùfï fmkS isg lshk úg uf.a isf;a we;s jQ 
i;=g pjk j,ska ,shkakg fkdyels h'  

ä,aud f;a ±kaùï úlafgdaßhd m%dka;fha 
rEmjdysŒ kd,sldj,ska ±kq;a b| ysg uu olsñ'  

iqmsß fj<|i,a rdlal wrd isák —ä,aud˜ f;a 
melÜ ug uy;a m%sh oiqkls' f,dalh ch.kakg 
yels fj<| kduhla ks¾udKh l< m%kdkaÿ 
uy;d ms<sn|j uu wdvïnr fjñ' 

wo;a uu iqmsß fj<|i,lg .sh úg —ä,aud˜ 
f;a melÜ wiqrd we;s rdlal wi< u|la 
k;rfjñ' ta fmÜá ñksiqkag fkdfmfkk 
wkaoug rdlalfha miqmig f.dia ;snqfKd;a uu 
tajd bÈßhg lr ksis f,i ;nkafkñ' m%kdkaÿ 
uy;d ud y÷kkafka ke;s jqj;a fï uf.a rfÜ 
ksIamdokhls' uu thg wdorh lrñ' 

iuyrúg Tn ug iskdfikq we;' th ug 
m%Yakhla fkdfõ'  

rdcd 

fï kqjr fmryef¾ 
rdcd we;d .ek 
wdorŒh rpkd 
,shefjk ld,hhs'  

we;df.a .dïNSrlu 
.ek;a mskajka;lu 
.ek;a fndfydu 
wdorfhka ,shefjk ta 
rpkd lshjoaÈ ug 
isf;kafka u fujka 
woyils'  

ta ,shk wh rdcdg 
yenEjg u wdorh 
lrkafka kï l< hq;= 
jkafka fï we;d fï ÿIalr l%shdfjka ksoyia 
lrkakehs u;hla ck.; lsÍu h' we;dg 
iekiSula ,efnkafka tjka ksoyila ,enqK 
odg h' 

rdcd we;d b;d leue;af;ka fï rdcldßh 
lrkafka hhs is;d isákd wh mqkre;am;a;sh;a 
úYajdi lrk wh neúka" B<Õ wd;aufha § 
Tjqkag o we;=ka ù bmfokakg jdikdj 
,efíjdhs uu wjxlj m%d¾:kd lrñ'  

- c.;a fÊ tÈßisxy 
 



 

 

mqgqj 

gqj jkdyS yEu f.orlu mdfya olakg 
,efnk .Dy NdKavhls' hï ksjfil th 
ke;akï ta ksji ysñhd jvqjl= hehss hk 

lshukla o wm w;r we;'  

mqgqj ;u ;ukaf.a ;rd;sru fmkajk f,i 
ilia lr .ekSug iuyre fjfyfi;s' úfõl 
.ekSug ydkais mqgqo" fldkafoa wudre lï we;s 
whg wekao fl<ska we;s ,S mqgqo" mdie,a isiqkag 
kï nxl= o wd§ jYfhka fulS fkdlS iEu 
wdldrfhkau mqgq idod we;' 

we;a; lshkak;a ìu b|.kak;a ldf.kaj;a 
wjirhla .; hq;= ke;ehs lshukla we;' bka 
fmfkkafka mqgqjl b| .ekSug wjir ,eìh 
hq;= njhs' ta msg f.orlg .sh úgh' wuq;a;l= 
ksjig meñ‚ úg Tyq idorfhka ms<sf.k b| 
.ekSug wdikhla mekùu wm ixialD;sfha 
wx.hls' meñ‚ mqoa.,hd ;ukag jvd my;a 
wfhl= kï my;a mqgqjla o jeo.;a mqoa.,hl= 
kï Bg jvd fyd| mqgqjla §fuka muKla 
fkdkej;S tys ÿyqú,s .id nid b| .ekSug 
ie,eiaùuo isÿfõ' iajdókajykafia kula 
ksjilg jeäh úg fok wdikhg iqÿ froaola 
oud §u wfma fyd| isß;ls' 

wm  mqgqj lshd lSj;a jeo.;a wh b|.kakd 
mqgqjg zwdikh lshd fh§u idudkHfhka isÿ 
jkakls' rc;=ud b|.kakd mqgqj zisxydikhZ 
jk w;r ila foúhka b|.kakd mqgqj 
zffY,dikhZ f,i ye¢kafõ' ila foúhka 
wiqka .kakd ta mdKavqlïn, ffY,dikh 
f,dj jik hï ñksfil=g widOdrKhla jk 
úg WKqiqï fjhs' túg ñksia f,dj foi ne,Su 
ilafoúhka i;= ld¾hhls' Tyq ta widOdrKh 
isÿ jQ ;ekg meñK isÿjk wlghq;a; jyd 
kj;d ouhs' tfy;a uE;l isg ila foúhka tys 
wiqka fkd.kakd nj wdrxÑ ù uyd n%yauhd ta 
.ek úNd. lsÍug Tyq yuqùug .sh wjia:djla 
mqj;a m;l m< ù ;sìKs' ila foúhka túg 
uyd n%yauhd iuÕ ffY,dikh fj; f.dia 
Tyqg ffY,dkh fmkajd fufia lSjd¨' 

—wr n,kak' ux fldfyduo tafl jdä 
fjkafka@˜ 

—fudkjd@ ta ffY,dikho@ ux ys;=fj tal .skss 
lkaola lsh,d˜ uyd n%yauhd mejiqfõ ¨' 

zwo f,dafl ñksiaiqkag fjk widOdrK j, 
;ru fuhska Tng f;areï .kak mq¿jka fkao@ 
b;ska tl ila fohsfhlag fï Tlafldu 
úi|kak wudrehs' talhs ux fufyu bkafkZ 
lshd ila foúhka ÿka ms<s;=frka iEySulg m;a 
jqKq uyd n%yauhd msgù f.dia we;' fï ksid 
ila foúhka i;=j ;snQ m%Odk ld¾hh fkdlr 
Tyqf.a uq¿ ld,hu iqr iem ú£ug lem lr 
isák neõ ta mqj;amf;a m<ù ;snqfKa ¨'  

uyd n%yauhd ila foúhkag mdKavqlïn, 
ffY,dikh § ñksiqkag jk wlghq;= .ek 
fidhd n,kak lSjd fiau ñksiqka o fjk;a 
ñksiqkag mqgq idod § ;ukag fiajh lrkakg 
lshd lsh;s' tajd ;k;=re mqgqh' iuyre ta 
mqgqj, b|.ekSug fmdrl;s' ñksurd .ks;s' ta 
fld;rï fmdr lEj;a" ñksurd .;a;;a 
iuyrekag tajdfha b|.ekSug bv ,efnkafka 
ke;' tfy;a iuyrekaj nf,ka Tijdf.k ú;a 
ta mqgq j, jdä lrj;s' ñka fmfkkafka fuu 
;k;=re mqgqj, b| .ekSug jdikdj ;sìh hq;= 
njh' tfia jqjo iuyrekag fuu mqgqj, b| 
.ekSug jdikdj ,efnkafka Tjqka l< mskla 
ksid fkdj Tjqkaf.a mshd fyda uj fyda ieñhd  
fyda l< mskla ksidh' ta flfia fj;;a ta 
mqgqj, b|f.k isák wh ila foúhka l<d 
fiau  ;uka ta mqgqj, bkao jQ whg isÿ jk 
widOdrKlï foi fkdn,d" mqgqjg whs;s iqr 
iem ú£u muKla lrk neõ f,dalfha isák 
fndfyda kdhlhska foi n,k úg wmg fmkS 
hk ldrKhls' 

hï flfkl=  fï ;k;=re mqgqj, bkaojkjd 
kï th wm b;d l,amkdldÍj l< hq;= jevls' 
Bg fya;=j iuyre fld;rï by< mqgqjl 
bkaÿj;a Tjqkaf.a ckau .;s w;a kEfrk neúks' 
iqkLfhl= isxydikfha ;enqj;a mdjyka f,ùu 
fkdkj;ajk njg lshukla we;' isjf,l= rc 
lug m;a l<;a yQ lSu fkdkj;ajhs' ta ksid 
wm iqkLhska fyda isj¨ka fï mqgqj, bkaoúh 
hq;= ke;' b;ska Tjqka y÷kd .kafka flfiao 
hk m%Yakh mek kef.a' tfy;a Bg ms<s;=re §u 

mq 



 

 

b;d myiqh' ukao h;a iqkLhd jfÜ isákafka 
iqkLhska /,la ùu;a isj,d jfÜ isákafka 
isj¨ka /,la ùu;a ksid h'  

mqgqj we;af;a b|.ekSug jqj;a iuyr úg 
.=rejre" jerÈ lrk isiqkag o~qjï §ug 
mqgqfjys ysg .ekSug wK lr;s' th t;rï 
jrola fkdjQj;a iuyre mqgqfjys ysg .kafka 
wjg we;s whf.a wjOdrKh ;uka fj; weo 
.ekSugh' tfia mqgqfjys ysg f.k jeÈ nK 
foik whj mqgqfjys bkao jqjfyd;a hk l, 
.ek lsj hq;= ke;' 

mqgqj .ek lshk úg ug wfma ñ;% WvqrdjK 
uy;d lS l;djla u;la fjhs' jfrl Tyq rd;S% 

iudc Yd,djlg f.dia ;ud yd kgkakg iqÿiq 
rEu;a ;re‚hla isà oehs úmrï lrkakg úh' 
iudc Yd,dj w;=re isÿre ke;sj msÍ mej;=‚' 
tl jfru b;du rEu;a ;reKshla Tyq isá mqgqj 
wi,g meñK zTn kgkakg iQodkïo@Z hehs 
úuiqjdh' jydu wiqfkka ke.sg .;a WvqrdjK 
uy;d zTõZ hehs ms<s;=re § wef.a w;ska w,a,d 
.ekSug W;aidy lf<ah' 

zfndfydu ia;=;shs' Thd .syska kgkak' ux 
t;l,a fï mqgqfjka b|.kakï hehsZ ta rEu;a 
ldka;dj lSfõ ¨'  

-iuka Èidkdhl
  

නිේ සවුත් වේේස් සිිංහල සිංස්කෘතික හමුෙ ආරම්භ ූ ආකාරය 

සිසිල මාසික සඟරාෙ පළ කර  වේඛක සිංසදය නිේ සවුත් වේේසවේ සිංස්ථාපිත සිිංහල සිංස්කෘතික හමුෙට අනුබද්ධධ 
සිංවිධායකි. සිංස්කෘතික හමුවේ ආරම්භය පිළිබඳෙ එහි පුවරෝගාමිකවයකු ූ වදාන් උභයසිරි විජය න්ද වික්රම විසින් මීට ෙසර 

දාසයකට ඉහත ලිය  ලද ලිපියක් පහත පළ කරමු. 

සිිංහලයන් වදවදව ක් අතර මඟදී හමු ූ විවටක 
සිිංහවලන් ඇමතීම මදිකමක් යයි සිතූ සමවයක, 
ඕස්වේලියාවේ සිඩ්නි පුරෙරය වෙත ශ්රී ලිංකාවෙන් 
පැමිණි සිිංහල සම්භෙයකින් යුත් අයට අවප්කම ය  
සිංකේපය හඳුන්ො දී, ඔවුන් තුළ එය වපෝෂණය වකාට 
ෙර්ධ ය කිරීවම් අෙිංක වච්ත ාවෙන්, සිිංහල 
සිංස්කෘතික සාරධර්මය ට හිතැති අතවළාස්සක් පමණ 
පිරිසක්, 1990 ජ ොරි මස 10 දා එපිිං (Epping) හි 
චන්රා සන්ද ායක මහතාවේ නිෙවස් දී වසෝමරත්  
දිසා ායකයන්වේ මූලිකත්ෙවයන් රැස්වීමක් පැෙැත්ූහ. 

එම රැස්වීමට වේතුෙ ූවේ, වම්ෙ  විට වමේබර්න් 
පුරෙරයට පැමිණ සිටි වික්ටර් රත් ායක ශූරීන් සිඩ්නි 
නුෙරට වගන්ො ගැනීමට කිසිවෙකු මූලික ව ාෙ  විට, 
වයෝජ ාෙක් ෙශ්වයන් පමණක් තිබි සිිංහල සිංස්කෘතික 
හමුෙ ය  සිතිවිලි කළලය, සැවණකින් පිරිපුන් අෙදියට 
පත්වකාට, සැත්කමකින් වහෝ ප්රසූත කල යුතු යයි එදා ඒ 
කලා ලැදි පිරිස මැදිහත්වී තීරණය කල වහයිනි. 

ඒ අනුෙ නිේ සවුත් වේේස්හි සිිංහල සිංස්කෘතික හමුෙ 
 මැති බිළිදා බිහිූවේ 1990 මාර්තු 25 දා, 
වෙන්්ෙර්ත්විේහි, RSL ශ්ාලාවේදී වික්ටර් රත් ායක 
ශූරීන්වේ “ස” ප්රසිංගය පැෙැත්ූ දි වේ යයි පැෙසීම 
අතිශ්වයෝක්තිවයන් වතාර ය. 

වමම ප්රසිංගය සිංවිධා ය කිරීමට ඇප කැප වී, සිිංහල 
සිංස්කෘතික හමුෙ ඇරඹීමට එදා එපිිං නිෙසට එක්ූ 
පිරිස අතර චන්රා / ිත්රා සන්ද ායක යුෙළ, ජී.එම්. 
ආරියරත් , උබයසිරි විජය න්ද වික්රම, කමේ 
ඇේවේවපාල, කිත්සිරි කරුණාරත් , වසව විරත්  

බණ්ඩා, ටී.බී. ඉලිංගසිිංහ, වජෝයි ධම්මපාල, මහී 
රත් පාල, වක්.ඒ.සී. ජයතිලක, ජයන්ත අවේදිර හා 
පාලිත මිංච ායක ය  අය විය. 

සිිංහල සිංස්කෘතික හමුවේ සමාරම්භක මිංගල මහා සභා 
රැස්වීම 1990 මැයි මස 26 ෙ  වස සුරාදා, පැරමටාහි 
ශ්ාන්ත ඇන්රෑ වද්ධෙස්ථා වේදී පැෙැත්වුණි.  පැරණි 
සිිංහල චාරිත්රානුකූලෙ වපාේවතේ පහ ක් දැේවීවමන් 
උත්සෙ සභාෙ ඇරඹුණි. මහාචාර්ය වේම එේලාෙල, 
සිසිේ වීරවකෝන් (සභාපති, ශ්රී ලිංකා සිංගමය-1990), 
වක්.වේ. වීරසිිංහ (ශ්රී ලිංකා වකාන්සේ) හා සිංවිධායක 
කමිටුෙ වෙනුවෙන් වසෝමරත්  දිසා ායක, 
වසව විරත්  බණ්ඩා හා උබයසිරි විජය න්ද වික්රම 
වපාේවතේ පහ  දැේූහ. අ තුරුෙ සිංස්කෘතික 
හමුවේ අරමුණු, පරමාදර්ශ් හා දර්ශ් ය විග්රහ කරමින් 
මහාචාර්ය වේම එේලාෙල මැතිතුමන් විසින් සාරගර්භ 
වදසුමක් කර  ලදී. 

විවිධත්ෙය තුළ ඒකීයත්ෙය (Unity in diversity) ය  
ඕස්වේලියාවේ සිංස්කෘතික විවිධත්ෙ සිංකේපයට 
අනුරූපෙ, නිේ සවුත් වේේස්හි ජීෙත්ෙ , සිිංහල 
සම්භෙයකින් යුතු වහෝ සිිංහල හැදියාෙ අගය  වහෝ 
බාල-වයාවුන්-තරුණ-ෙැඩිහිටි පරපුරට සිිංහල 
සිංස්කෘතික ලක්ෂණ හෘදයිංගම වකාට හඳුන්ොදී, එය 
ඔවු ට දායාද කර දීමට හැකි විවිධ ෙැඩ සටහන් 
සිංවිධා ය වකාට, අප ප්රජාවේ පිරිස අවප්කම පිළිබඳ 
උ න්දු වකාට අෙදිකර ීමට සිිංහල සිංස්කෘතික හමුෙ 
ප්රතිඥා දී ඇප කැප වී ඇත. 

උබයසිරි විජයනන්ද වික්රම 
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වසෞන්දර්යාත්මක සියුම් වින්ද වයන් අධයාත්මය 
චමත්කාරයට පත් කර සිත අමන්දා න්දවයන් පුරෙ  
සුභාවිත ගී රසවිඳීම, අර්ථෙත් විව ෝදාිංශ්යකි. ජීෙ  
සරතැස නිොල , අතුපතරින් සැදි මහා තුරු වසෙ කි. 

වම් ලිපිවයන් ෙැඩි අෙධා යක් වයාමු ෙන්වන්, යම්යම් 
වේතු සාධක නිසා සුභාවිත ගී රස විඳීම අතපසු කරගත් 
රසෙතුන් වෙතය. වම් විව ෝදාිංශ්වේ දැ ට වයවද  
රසෙතුන්ට ද වමය ප්රවයෝජ ෙත් වේ යයි සිතමි.  

සුභාවිත ගී සහ සරල ගී (වපාදුජ  ගී) ෙල වෙ ස ගැ  
විවිධ මත පෙතී. එය විොදාත්මක ය. එවහත් ආධුනික ඔබට  
වම් ගී වදෙර්ගය වෙන්කර හඳු ා ගැනීවම් අෙවබෝධය ලබා 
දීම සඳහා ඒොවේ දැකිය හැකි  විවේෂ ලක්ෂණ පහත 
දක්ෙමි.   

සරල ගීයේ (ය ොදුජන ගී) දැකිය හැකි වියේෂ ලක්ෂණ.  

1. වබාවහෝවිට ඇත්වත්, ඇවස  සැවණකින් රසිකයාට 
හැවඟ  අර්ථය (මුඛයාර්ථය) පමණි. එය ද රසෙත් විය 
හැක. සිත්කලු, ඇසු සැවණකින් විඳිය හැකි 
වසෞන්දර්යයක් එහි වේ.  

2. ගීතවයන් රසික ම ස තුළ උපදෙ  හැඟුම් ෙඩා තීව්ර 
කිරීම සඳහා වේයපද රච ය, තනුෙ හා සිංගීත 
නිර්මාණය,  සහ ගාය ය ය  ිත්ෙවේ සුසිංවයෝගක් 
වහෙත් (උිත සම්මිශ්රණයක්) අතයාෙශ්යම ව ාවීම. 
වම් කරුණ සුභාවිත ගීතවේ වදෙ  ලක්ෂණය ෙටහා 
ගැනීවමන් ආධුනික ඔබට   පැහැදිලිෙ වත්රුම් ගත 
හැක.  

3. වබාවහෝවිට සමාජ නියාමක වත්මාෙක් අන්තර් ගත 
ව ාවීම   

සුභොවිත ගීතයේ වියේෂ ලක්ෂණ   

1.  ඇවස  සැවණන් රසිකයාවේ ම සට හැවඟ  
අර්ථයක් (මුඛයාර්ථයක්) තිබීම. එය රසෙත් ය. කන්කලු, 
සිත්කලු ඇසු සැවණකින් විඳිය හැකි වසෞන්දර්යයක් එහි 
වේ.  

භාෙ පුර්ණ ෙදන් ෙැල, එම ෙදන් එකිව ක අපුර්ෙ 
ආකාරවයන් වපළ ගැස්වීම සහ, කාෙයමය සිංවක්ත සහ 
රූපක ආදිවේ ශ්ක්තිවයන් ධ්ෙනිත ෙ  
වසෞන්දර්යාත්මක ෙයිංගාර්ථයකින් වපාවහාසත් වේ. 

එමගින් රසික අධයාත්මය, චමත්කාරවයන් කුේමත් කර 
ස හාල  වසෞන්දර්යකින් වපාවහාසත් වේ.                                               

2.  වේය පද රච ය, තනුෙ හා සිංගීත නිර්මාණය, 
සුගාය ය ය  ිත්ෙවේ උිත සුිංවයෝගයක් තිබීම 
අතයාෙශ්ය වීම  

තනුෙ හා සිංගීත නිර්මාණ ශිේපියා, වේය පද රචකයා 
සමග සාකච්ඡා කර, ගීතවයන් ධ්ෙනිත කරණ සියලුම 
හැඟුම් අෙවබෝධ කර ගතයුතුය. තනුෙ හා සිංගීතය ඒ 
හැඟුම් ෙඩාත් තීව්ර කිරීමට උිත වස් ෙච වයන් ප්රකාශ් 
කිරීමට දුෂ්කර හැඟුම් පො මතු කිරීමට සමත් තනු හා 
සිංගීතය නිෂ්පාද ය කිරීම අතයාෙශ්ය වේ.   

ගාය  ශිේපියා ද, පද රචකයා රසික ම සට ධ්ෙනිත 
කරන් ට උත්සාහ කරණ හැඟුම් නිසි වලස දැ , ඒො 
තෙතෙත් තීව්ර කිරීමට සමත් උිත ගාය යක් කළ යුතු ම 
ය. එය සුගාය ය  මි. පද රච ය, තනුෙ හා සිංගීත 
නිර්මාණය හා සුගාය ය ය  ිත්ෙවේ සුසිංවයෝගය 
එයයි.  

3.  වබාවහෝ සුභාවිත ගීතයන් සමාජ නියාමක වත්මාෙකින් 
සන් ද්ධධ වීමත් විවේෂ ලක්ෂණයකි. එය ප්රශ්ස්ත 
සුභාවිත ගීතයක ලක්ෂණයක් වේ. 

වම් ගී වදෙර්ගවේ වෙ ස ගැ , පැහැදිලි ෙැටහීමක් රසික 
ඔබ ලබාගත යුතු ය.  

වේමකීර්ති ද අේවිස් රච ා කළ පහත දැක්වෙ  ගීතය 
වදස විමසිේවලන් බලන් .        

වකදි ද කූු හදන් ට එන්වන්,  
වකදි ද කූු වෙලා අප ඉන්වන්   
වසෞමය වේම සඳ කිරවණ්  කෙදා තනි ෙන්වන්  
 
බිඳුණු වසවන් දළු ලියලාලා දිවි 
ෙ  වපත ඒකාවලෝක වකවර්  
මා පිය හිමි ඔබ වී විඩාවෙන්  
දුර එ තුරු වදාරකඩ රැක ඉන් ට 
වසෞමය වේම සඳ කිරවණ්  කෙදා තනි ෙන්වන්  
 
වදපය වදාො පිනි දිය වදෝවර් ගිය     
බිරිඳක ූ දා වන්ද අවේ  
මා හිස සිඹ වදාඩ ා කතන්දර  
රස මසවුළු සුෙවඳහි තුඩ තබ ට  
වසෞමය වේම සඳ කිරවණ්  කෙදා තනි ෙන්වන්  



 

 

වමය කිරිලියක් තම හද දිනු කුරුේලාට, කුුෙක් සාදාවග  
එක්වී වෙවසමු යැයි කරණ වේමාන්විත ඇවිටිේලකි. එය 
වමය ගීතවේ මුඛයාර්ථය (1) යි. 

වමවස් සැමියා ෙැඩ අෙසන්කර සෙස වගදර එ වතක් මග 
බල බලා ඉන්වන් කිරිේලියක්ද? තරුණියක් බෙ පහසුවෙන් 
හැවේ. කුරුළු කූුෙ හා කිරිේලිය සිංවක්ත වේ. තම 
වපම්ෙතා සමග විොහ වීමට පුල පුලා සිටි , යුග දිවිවේ 
සැ සුම් සිහි  දකි  වයෞෙනියකවේ ශ්ෘිංගාරාත්මක 
හැඟුම්ෙල වසෞන්දර්යය වම් ගීතවයන් ධ්ෙනිත කරයි. රසික 
ඔබවේ සිතට දැන් දැන්වන් ශ්ෘිංගාර රසයයි. ඒ සමග සිවත් 
ඇතිෙ , විස්මිත ප්රීතිය චමත්කාරය  මි. එයයි, ගීතවේ (2) 
රසෙත් ෙයිංගාර්ථය.    

පදමාලාෙ, උිත සිංගීතය, සුගාය ය ය  (3) ිත්ෙවේ 
සුසිංවයෝගවයන් වම් ගීතය නිර්මිත ය.  

සමාජ නියාමක වත්මාෙක් වම් ගීතවේ  ැත.  

ගීතයේ රස විඳීම  

තම වපම්ෙතා සමග එක්වී එක නිෙහ කට වී, ආදරවේ මුදු 
සුෙ ලැබීවම් ආශ්ාවෙන්, කේප ා වලෝකයක සිහි  දකි ,  
සුන්දරියක් ඇවේ යහවන් ෙැතිරී, අහස වදස බලාවග  
ඉන් ා අයුරු රසික ඔබ දැන් සිතින් දැකිය යුතුය. විොහ 
මිංගලයය, එක නිෙහ කට වී ආදරවේ මුදු සුෙ ලැබීම ආදී 
ඇවේ ආදර සිහි  මම  ැෙත වමහි සඳහන්  ව ාකරමි. 

ඇවේ රුෙ පමණක් ව ාෙ, ඇවේ සිත තුළට ද එබී බල  
ඔවේ ම සට මහත් සතුටක් දැන් දැව යි. ඒ වින්ද ාත්මක, 
ශ්ෘිංගාරාත්මක හැඟුම චමත්කාරය  ම් වේ. 

සිනිඳු සුදු මුතු තලොයේ  

දැන් අපි සුභාවිත ගීයක සියලුම ලක්ෂණ දක්ෙ  "සිනිඳු සුදු 
මුදු තලාවේ" ගීතය විමසමු. වමය "සත් සමුදුර" ිත්රපටවේ 
වත්මා ගීතයයි. 

ගාය ය:  පණ්ඩිත් අමරවද්ධෙ 
පදමාලාෙ: මහගම වස්කර   
සිංගීත නිර්මාණය:  වසෝමදාස ඇේවිටිගල    
 
සිනිදු සුදු මුතු තලාවේ  
පිවප  වපණ පිඬු සි ාවස්   
සැවල  රළ මත ගිී ඉපිදී  
ගල  සිතුවිලි මුලාවේ   
 
ගැඹුරු සත් සමුදුර පතුල බිඳ  
ඇඹරි ඇඹරී වියරු දළ රළ   
තුමුල මහවමර වදදරෙයි   
බුර බුරා  ැගී කුරිරු ජල කඳ  
වදරණ සම්පත ගිල ගනී                                                                                                                           

 
මුේ පදවයන් රසික ඔබවේ සෙනින් ම සට වයාමුෙන්වන් 
සන්සුන් මුහුවද්ධ ඇති ම  පි ෙ  වසෞන්දර්යයයි. පුිංි 
පුිංි රළ රැළි  ැගි  ැගී බසිමින්, වෙරවේ සිනිදු මුදු සුදු 
ෙැලි තලාෙ සිප ගනිමින්  ඟ  සුදු වපණ පිු තැ  තැ  
බැබවළයි. එය කුඩා දරුවෙකු කිරි දත් පා වපන්ෙ  සි හෙ 
ෙැනි ය. රළ වපළ  ගිමින් බසිමින් එ  ළගන් ා රටාවේ 
අපුර්ෙත්ෙයට සිත වයාමු ූ විට  ැවග  සුන්දර හැඟීම් 
අතර සිත මිංමුළා වේ. කාන්සිය මාන්සිය නිො සිත 
ස සාල  පියකරු වෙරළ පරිසරවේ වසෞන්දර්යය රසික 
ම සට වයාමුකර, ශ්ාන්ත රසවයන් කුේමත් කරයි.   

වම් ගීතය සෙ ට ෙන් සැණින් දැව   මතුපිට අදහස 
වහෙත් මුඛයාර්ථය එයයි.  

ගීතවේ වදෙ  පදය වදස විමසිලිමත් ෙ  රසික ඔබවේ 
සිවත් ඇති ෙ  හැඟීම් ගැ  විමසිලිෙත් ෙන් .  තුමුල 
මහවමර වදදරෙ  ශ්ේදයක්ද ඇතිෙ, එ  වයෝධ දළ රළ 
 පුරු, බියකරු බෙක් හඟෙයි. ගීතවේ තාලය, සිංගීතය, සහ 
පසුබිම් ගාය ය (වකෝරස්: "හා හා වහෝ වහෝ") හඬ සියේල 
ගැ  සිත වයාමුූ විට මතක් ෙන්වන් 2004 ෙර්ෂවේ දී 
අත්දුටු, බියකරු කුරිරු සු ාමියයි.   

ගීතවේ මුේ වකාටසින් දැක්ූ සුන්දරත්ෙයත්, වදෙ  
වකාටසින් සිතට දැව   බියකරු භාෙයත් හඳු ාගන් . 
වම් එකිව කට විරුද්ධධ හැඟීම් වදකක් එකම ගීතවයන්, 
ෙච  කීපයකින්, කළ නිර්මාණවේ විස්මිත බෙ ෙටහා 
ගන් .    

වමවලස නිර්මාණය වුවේ: 1. භාෙ පුර්ණ පද මාලාෙ, 2. 
උිත තනුෙ, හා ෙච  ෙලින් කියූ වදය තීව්ර කළ, ෙච  
ෙලින් කිෙ ව ා හැකිූ හැඟීම් පො ඉපදවීමට සමත් 
සිංගීතයත්, 3. ගීතවේ පණිවිඩය ප්රබල වලස සෙ ට වග  
එ  හැඟීම්බර, ලයාන්විත ගාය ය ය  ිත්ෙවේ, අපුර්ෙ 
සම්මිශ්රණවේ ප්රාතිහාර්යයි.   

සිංගීත නිර්මාණය ගැ  සිත  විට, සෙ ට වයාමුෙ  
සිතාර් ොද වයන්, ෙච  ෙලින් කී වද්ධට ෙඩා වපරට යමින්, 
 ගිමින්, බසිමින්, වෙරළ කරා ඇදී එ  රළ  රැළි ෙල රටාෙ 
අවප් ම සට වයාමුකර   සුලලිත භාෙය ගැ  සිතා 
බලන් . එයින් පසු ඇවස  ෙයලි  ොද ය රළ පිංති සුදු 
ෙැලි තලාවේ හැපී බිඳී ය  අයුරු ම ස්කාන්ත වලස 
ිත්රණය කරයි.  

ඒ මුහුද සිංසුන් වෙලාෙයි. ගීවේ වදෙ  පාදවේ, මුහුවද්ධ 
සැඩ පරුෂ, වරෞර, බියකරු බෙ ඇඟවීමට කර  සිතාර් 
ොද ය හා අව ක්  ාද  මාලා වෙ ස්ෙ වයාදා වග  ඇති 
ආකාරයද විමසිේවලන් අසා බලන් . පසුබිම් ගාය ය (හා, 
හා, වහෝ, වහෝ හඬ),  සිංගීතය තෙත් තීව්ර කරයි.වම් ගීතවේ 
පදමාලාවෙන් මතුෙ  මුඛය අදහස ඉක්මො ගිය රසෙත් 
වින්ද ාත්මක ෙයිංගාර්ථය ගැ  සිත වයාමුකරන් . වමය 



 

 

ිත්රපටවේ වත්මා ගීතය නිසා, සත්සමුදුර ිත්රපටවේ අදාළ 
රූප රාමු  රඹමින් ශ්රෙණය කිරීම අෙශ්යයයි. එය 
අන්තර්ජාලවයන් පහසුවෙන් ලබා ගත හැක.  

මුහුද මිනිස් ජීවිතවේ සිංවක්තයකි. සතුට, සැ සුම වස්ම 
සු ාමි ද ජීවිතවේ වකාටසකි. තීරණාත්මක ගැටළුෙක දී 
හදෙතින් ව ාෙ බුද්ධිවයන් කටයුතු කළ යුතු ය. මහළු 
මෙවේ විවරෝධයට පයින් ගසා, බඩවියත රැකගන්  ප ම් 
හතරක් වසායා, ොරකන් සමවේ මුහුදු යෑමට, ධීෙර පුතා 

තීරණය ගත්වත් හදෙතිනි. ඔහුවේ දුක්බර අෙසා ය, රසික 
ඔබ අනුකම්පාවෙන් පුරෙමින් වග  ආ හරෙත් පණිවිඩයයි. 
දිළිඳු කවම් ශ්ාපය වදස මා ෙ දයාවෙන් පිරි ඇස් ඇවර්ො 
ය  උත්තම ආකේපයද රසික හදට පිරි මයි.  

සුභාවිත ගීවයන් ඉඟිකර  සමාජ නියාමක වත්මාෙට වමය 
උදාහරණයකි.  

 රුණාක්න  හටපිටිය

 

“සිනුෙර” :  මක ෙත 
සිසිල සිිංහල සඟරාෙ නිේ සවුත් වේේසවේ සිිංහල 
සිංස්කෘතිහ හමුවේ වේඛක සිංසදවේ ප්රකාශ් යක් බෙත්,  
සිසිල ය   වමන් අහස් ෙන්වන් සිනුෙර සිිංහල යන්  
බෙත්, සිනුෙර යනු සිඩ්නි නුෙර කාෙයමය සිිංහල 
භාෂාවෙන් අප හඳුන්ෙ  ආකාරය බෙත් කතුෙැකිවේ 
සඳහන් වී ඇත. 

සිඩ්නි නුෙර 
ඕස්වේලියාවේ 
පැරණිම  ගරය 
වමන්ම, ප්රමාණවයන් 
විශ්ාලතම, ෙැඩිම 
ජ ගහ යක් වෙවස  
සහ ෙඩාත්ම වියදම්කාරී 
 ගරය ද වේ. එය 
ඕස්වේලියාවේ නිේ 
සවුත් වේේස 
ප්රාන්තවේ අගනුෙරයි. සිඩ්නි තදාසන් වේ ොසය කර  
කවියට ප්රිය සිිංහලයින්ට වම් සුවිසේ  ගරය හා ඇති එක 
ප්රේ යක්  ම් සිඩ්නි ය   ම කවි පදයක වයදිය හැකි 
ආකාරවේ මටසිළුටු එකක් ව ාවීමයි. 

එළිෙැට වහෝ එළිසමය රුකීමට සිඩ්නි යන්  වයාදා ගැනීම 
 ම් හුවදක් සිහි යක් ම පමණි. 

වම් ප්රේ යට සාර්ථක විසඳුමක් ලබා දුන්වන් 
ඕස්වේලියාවේ සිට ශ්රී ලිංකාෙට සම ළවයකු මගින් 
යැවෙ  සිංවද්ධශ් කාෙයයක් “සම ළ දූතය”  මින් රච ා 
කළ වහන්රි කුමාරප්වපරුම කවියා ය. 

ෙසර 2005 අග භාගවේ දී වහන්රි කුමාරප්වපරුම නිේ 
සවුත් වේේස් හි "ස්කැ්ස්" සිංවිධා ය මගින් ඉදිරිපත් කළ 
“සිංක්රමණික ින්තා”  ම් සිිංහල කාෙයය පිළිබඳ 

සම්මන්ත්රණවේ දී පළ වකරුණු සඟරාෙ සඳහා ඔහු රච ා 
කර තිබුණු කවි පන්තියක සිඩ්නි නුෙර යන්  වයදුම වකටි 
වකාට -සිනුෙර- ය   ම නිමො භාවිතා වකාට තිබුණි. 

කවියක එළිසමය සහ තාලය රකිමින් වයාදන් ට ඉතා 
අසීරු ෙච යක් ෙ  සිඩ්නි යන් ට ෙඩා "සිනුෙර" යන්  

වකාතරම් වයෝගයදැයි 
යන්  අමුතුවෙන් කිෙ 
යුතු  ැත. 

එයින් ෙසර තු කට 
තු කට පමණ පසු 
ඕස්වේලියාවේ 
පළවෙ  එක් සිිංහල 
මාසික සඟරාෙක් ෙ  
සන් ස සඟරාෙ සඳහා 
සිඩ්නි නුෙර සිට 
ලියවුණු තීරු ලිපියක් 

සඳහා වයාදා වග  තිබුවණ් "සිනුෙර හසු " ය   මයි. 

පසු කවලක, ලිංකා ජර්මානු කාර්මික අභයාස විදයාලවේ 
ආදි ශිෂය සිංගමවේ සිඩ්නි නුෙර ශ්ාඛාෙ විසින් ඇරඹුණු 
ොර්ික සිංස්කෘතික විවිධ ප්රසිංගයට ද සිනුෙර ය   ම 
සහිතෙ “සිනුෙර ප්රතිභා” යනුවෙන්  ම් වකරිණි. 

සිනුෙර  ාමාභිවෂ්කය ලබූ අලුත්ම දරුෙන් ෙන්වන් 
වේස්බුක් අෙකාශ්වේ පෙති  “සිනුෙර සිිංහල සිංොද”, 
“සිනුෙර සිිංහල කවි මුෙ” සහ “සිනුෙර කතු එකමුතුෙ”  ම් 
ෙත්වපාත් කණ්ඩායම් ය.  

සිනුෙර සදා දිවන්ො! 



 

 

අපේ ජාතික ඇඳුම කලිසම ද? 

ලිංකාවේ ඉන්  අවප්  ෑදෑ ක්ටිය  ම් සිිංහල අලුත් 
අවුරුද්ධදට ලක ලැහැස්ති වෙන්වන් කේ තියාම 
රසකැවිලි හදලා, ෙැඩිහිටියන්ට,  ෑදෑයන්ට, තෑගිවබෝග 
අරන්. වමවහ ඉන්  අපට  ම් ඒො වමාකුත්  ැහැ. 
රසකැවිලි ටිකක්  ම්, අලුත් අවුරුද්ධද කි්ටු කරලා, ළඟ 
තිවය  තු පහ බු කවඩන් ගන්  පුලුෙන්වන්. ඒත් 
ඉතිිං වගදර ක්ටිය ඒො ක ො  ම් විතරයි. වමවහ 
හැදුණු ළමයි සිිංහල කෑමෙලට ෙැඩිය ම ාපයක්  ෑ 
ව ාෙැ. තෑගිවබෝග ගන්වන් කාට වදන් ද? ලිංකාවේ 
ඉන්  තමන්වේ වදමාපියන්ට  ෑදෑ හිතෙතුන්ට සුබ 
පතන්  වටලිව ෝන් කර  එක තමයි ඉතින් වමවහ 
ඉන්  ෙැඩි වදව කුවේ අලුත් අවුරුදු චාරිවත්ර.  

අව ක් අය කරන්වන් එවහමයි කියලා මටත් එවහමම 
කරන්  බෑවන්. ෙැඩ වගාඩක් අස්වස් රසකැවිලි 
වදපිංගුෙක් හැදුො. මුිං කැවුම් හද  වකාට  ම්, දුෙයි, 
පුතයි, මවේ ෙව්ට කැරකි කැරකි හිටියා. දුෙටත් ඕ ෑ 
කිේො පිටි අ න් . උදේ කර ෙට ෙැඩිය ඉතිිං ෙැඩ 
ෙැඩි කර  එක තමයි ෙැවඩ්. මිං ඒත් ඉතින් ඕෙට ඉඩ 
වද ො.  ැත්තිං ඔය දරුෙන්ට වකාවහන්ද වම් ෙවේ 
ෙැඩ ෙලට හුරුෙක් ලැවබන්වන්? පුතයි දුෙයි පැණි දාලා 
අ පු පිටි අමුවෙන්ම ක  වකාට මට මතක් වුවණ් මවේ 
ළමා කාලය. අවප් මහත්තයා ඕක දැකලා “ඕො කාලා 
දැන් බවඩ් අමාරුෙක් හැවදයි” කියලා කෑ ගහපුොම, මිං 
මතක් කළා එයාත් ඔය විදිහටම කන්  ඇති කියලා.  
වදයියන්වේ පිහිවටන් ළමයි වදන් ට බවඩ් අමාරුෙක් 
හැදුවණ්  ෑ 

වමවහට ගැලවප  විදියට හරි ගස්සපු  ැකත් 
වකාළයක් අවප් හිතෙවතකුවගන් ලැබුණා. අවුරුදුදාට 
තෑගි වදන්  පුතාටයි දුෙටයි තෑගි වදකකුත් ගත්තා.  

අවප් උදවිය සිංවිධා ය කර  සිිංහල අලුත් අවුරුදු 
උත්සෙයට යන් ම එපැයි. එත  විතරයිවන් අවප් 
වපාඩි ක්ටියට සිිංහල අලුත් අවුරුද්ධදක සිරිය බලන්  
තිවය  එකම තැ . 

වම් සැවර් අවුරුදු උත්සෙය  ම් හරි ජයයි. 
ෙැඩිහිටියන්ට වපාඩි අය ෙැන්දා. හිසවතේ ගෑො. ඒො 
වකායි තරම් උසස් සිරිත් ද? සිිංහල අලුත් අවුරුද්ධද ගැ  

වබාවහාම හරබර කතාෙකුත් අවප් එක්වකව ක් 
පැෙැත්තුො. වම් සැවර් ිත්ර පාට කිරීවම් තරගයකුත් 
තිබුණා වන්. වපාඩි දරුවෙෝ වබාවහාම වදව ක් ඒකට 
සහභාගි වුණා. අවන් ඉතිිං ඒ පාට කරන්  තිබුණ ිත්රය 
සිිංහල අවුරුද්ධදට සම්බන්ධ එකක් වුණා  ම් වකායි 
තරම් අවේ ද? 

වපාඩි වදන් ා කණා මු්ටියට ගැසීම, අලියාට ඇස 
තැබීම, වදහි වගඩිය හැන්වද්ධ තියාවග  දිවීම, ෙවේ 
තරඟ ෙලට සහභාගී වුවණ් හරිම උ න්දුවෙන්. වගදර 
එක්කරවග  එන්  කැමති කරො ගත්වත් ෙවදන් 
වපාවරන්. මිං එතැ ම තිබුණ රසකැවිලි කවඩන් 
රසකැවිලි කිහිපයකුත් ගත්තා. වපාඩි වදන් ට 
වබාවහාම සරුයි. තමන් දි පු තරගෙලින් ලැබුණ තෑගි 
අපට වපන්නුවෙ හරිම උජාරුවෙන්. 

පිටත්වෙලා ටික දුරක් ය  වකාට මට වත්රුණා පුතා 
වබාවහාම කේප ාවෙන් ඉන්  බෙ. ෙැඩි කතා බහක් 
 ෑ. ටික වෙලාෙකින් අහ ො “අම්මා අවප් ජාතික ඇඳුම 
වමාකක්ද?” කියලා. 

ගෑනු ක්ටියට  ම් සාරිය. පිරිමි උදවිය  ම් දැන් ආරිය 
ඇඳුම අඳින්වන් කලාතුරකින් පුවත්. ඒ වගාේල 
ෙැඩිපුරම අඳින්වන් කලිසමයි කමිවසයි. ඇයි මවේ පුතා 
එවහම ඇහුවේ?” 

“ ෑ ඉතිිං අම්මා කිේෙවන් අද වස්රමලා ජාතික ඇදුම 
ඇදවග  එයි කියලා”. 

“ඔේ ඉතින් ඒකවන් මිං උවදන්ම  ැගිටලා ෙැඩ 
ඔක්වකාම අස්වස් සාරියක් ඇද ගත්වත්!” 

“ ෑ ඉතිිං එත  හිටිය ඇන්ටිලා වගාඩ වදව කුයි, 
අිංකේලායි ඇඳලා හිටිවේ කලිසම් හින්දා මිං හිතුො 
අවප් ජාතික ඇඳුම කලිසම කියලා” පුතා එවහම 
කිේෙහම මට හරිම පුදුමයි. වම් ගැ  මවේ හිතත් ටිකක් 
කලකිරිලයි තිබුවණ්. ඒත් වම් වපාඩි දරුෙට ඕවක් 
ගාණක් තිවයයි කියලා හිතුවෙම  ැහැ. 

“පිරිමි අය  ම් ඉතින් ඉිංග්රීසි කාරවයෝ ලිංකාෙ යටත් කර 
ගත්තට පස්වස් රජවේ උසස් ත තුරු තාන්  මාන්  
ලබා ගන්  හිමින්ම කලිසමට මාරු වුණා. ගෑනු ක්ටිය 



 

 

 ම් දිගටම ඇවේ සාරිය. ගවුම, සාය ඇන්වද්ධ  ැතුොම 
ව ාවෙයි. වම් අවුරුදු උත්සෙයට ආපු කීප වදව කුම 
මිං ඇහුෙම කිේවේ ඒ වගාේල වර්ස්ෙලට සහභාගී 
වෙන් යි, කඹ අදින් යි ලැහැස්ති වෙලා ආො 
කියලයි.” 

“අවන් මිං දැක්වක්  ෑ ඒ ඇන්ටිලා ඔය එකක්ෙත් 
කර ො. කීපවදව ක්  ම් සහභාගි වුණා තමයි. ෙැඩි 
වදව ක් පි්ටනිය ෙව් කණ්ඩිවේ ඉවග  කතා කර 
කර ඉන් ෙ ම් මිං දැක්කා” වමච්චර වෙලා නිස්සද්ධදෙ 
හිටපු අවප් මහත්තයත් කට දැම්මා. 

“අම්මා සමහර ඇන්ටිලා සාරි ඇඳවග ම කඹ අදි ො 
මිං දැක්කා” වපාඩි වුණාට වමාවකෝ දුෙ වබාවහාම 
විමසිේවලන් හිටපු විත්තිය වත්රුවණ් එතවකාටයි. 

“අවන් මන්දා, අවප් මිනිස්සුත් දැන් වමවහය ඇවිදින් 
වමවහ විදිහට පුරුදු වෙලා. තෙ ටික කාවලකින්ම පිරිමි 
ෙවේම ගැහැනුත් කලිසම ජාතික ඇඳුම...” මට ඉතුරු 
ටික කියලා ඉෙර කරන්  වදන්වන්  ැතුෙ මහත්තයා 
කිය ො, “ඉතින් වමාකක්ද ඒවක් ඇති ෙැරැද්ධද? එවහම 
තමයි. වරෝවමට ගියාම වරෝම විදියට හැඩ ගැවහන්  
එපායැ?” 

“අවන් වම් විදිහට හැඩගැවහ  එවක් කිසිම ෙැරැද්ධදක් 
 ෑ. මිං වුණත් ඉතිිං සාමා යවයන් කලිසම අඳි ො 
වන්. සීත කාවලට වකාවහාමටත් කලිසම  ැතුෙ බැහැ. 
ඒ ඇඳුම පහසුයි. මිං කියන්වන් ඒක ව ාවෙයි. සිිංහල 
අලුත් අවුරුද්ධද කියන්වන් අපට තිවය  වලාකුම ජාතික 
උත්සෙයක්. එදාට තමයි අවප් දරුෙන්ට අවප්කම 
වපන්ෙන්  තිවය  වලාකුම අෙස්ථාෙ. එදාටත් ඉතිිං 
පහසුෙ බලාවග  සුද්ධදවේ කලිසම ම ඇඳවග  
ආපුහාම, අපි වකාවහාමද කියලා වදන්වන් සිිංහලකම?” 
මිං උත්තර දුන්වන් ඉතාමත් කලකිරීවමන්. 

“ඔයා ඔය සිිංහල අවප් ඇඳුම කියලා කිේවේ සාරියට ද?” 

 “ඔේ, ඇයි?” 

 “ඔයා දන්වන්  ැති වුණාට සාරිය අවප් ඇඳුමක් 
ව ාවේ ඕක අපට ලැබුවණ් ඉන්දියාවෙන්!” 

 “ආදී සිිංහලයාවේ ඇඳුම පැළඳුම ගැ  ලියැවුණු වපාත 
පත  ම් මිං වගාඩක් කියෙල  ෑ. අවප් පැරණි විහාර 
දාගැේෙල තිවය  බිතුසිතුෙම්ෙලිනුත් ඔය ගැ  කරුණු 
ටිකක් දැ  ගන්  පුළුෙන්. සිිංහල කාන්තාෙ  ම් ඉස්සර 
ඇවේ හැ්වටකුයි වස්ලයකුයි. වරාබ් ව ාක්ස් ලිංකාෙ 
ගැ  ලියලා තිවය  වපාවතත් තිවයන්ව  එවහමයි. 
එවක් කිය  විදිහට ගැමිවයෝ ඉතාම සරල විදිහටයි 
ඇඳුම් ඇඳලා තිවයන්වන්. රජ වගාේවලායි, උසස් 
නිලධාරිනුයි ඉතාමත් අලිංකාර විදිහට ඇඳපු විත්තිය 

ඒවක් කියලා තිවය ො. ඒ කාවලත් දැන් ෙවේම තමයි. 
දැන් වුණත් ඔය ටිකක් ඉහළ පැළැන්තිවේ කියලා 
හිතාවග  ඉන්  උදවියයි, ඉහල පැළැන්තියට  ගින්  
ඉනිමිං තියන් ඉන්  ක්ටියයි වබාවහාම උජාරුෙට 
බටහිර පන්ව ට වන් අඳින්වන් පළඳින්වන්? ඒ කාවේ 
ඉහළ පැළැන්තිවේ උදවියත් පිටරට, ඒ කියන්වන් 
ඉන්දියාවේ, වමෝස්තර තමයි අනුගම ය කරලා 
තිවයන්වන්.” 

 “සමහර කාලෙලදී රජෙරුන්ට බිවසෝෙරුන් වග ාවේ 
ඉන්දියාවෙන් වන්. ඉතින් ඒ අය එක්කත් එක එක 
වමෝස්තර ලිංකාෙට ආො. මිං දැකලා තිවය ො වදෝ  
කැතරි ා කුමරියවේ ිත්රයක්. එවක් එයා ඇඳලා ඉන්වන් 
පෘතුගීසි විදිහට. ඉතිිං ඔවහාම තමයි. කාවලන් කාවලට 
අවප් ඇඳුම වෙ ස් වෙලා තිවය ො.” 

 “පුරාණවේ සාමා ය ගැමිවයෝ  ම් ඉතිිං යටි කය 
ෙහගන්  වමාකක් හරි සරමක් ෙවේ වදයක් විතරක් 
අඳින්  ඇති. මට  ම් හිවතන්වන් පිරිමින්වේ ජාතික 
ඇඳුම ‘අමුවඩ්’ වෙන්  ඇති කියලා” අවප් මහත්තයා 
එක දිගට කියාවග  ගියා. 

“හරි මිං  ෑ කියන්ව   ෑ. ඉන්දියාවෙන් අපට යම් යම් 
ආභාසය ලැබුණා තමයි. අවප් කලා ශිේප, භාෂාෙ 
ආදියට ඉන්දියානු බලපෑම් තිබුණ බෙ ඇත්ත. අපට අවප් 
ආගම, බුද්ධධාගම, ලැබුවණත් ඉන්දියාවෙන් වන්. හැබැයි 
මිං  ම් ඔසරිය ඉන්දියන් මිනිස්සු අඳි ො දැකලා  ෑ” 
මිං කිේවේ ටිකක් කේප ා කරලා. 

 “ඔේ, ඉන්දියාවෙන් අපට ලැබුණ සාරිය ටිකක් වෙ ස් 
කරලා, අපටම ආවේණික විදිහට හදපු එකක් තමයි ඔය 
ඔසරිය. ඒ වුණාට බලන්  ඔය උඩරට මගුේ ඇඳුම, 
ම ාලියවේ ආභරණ වස්රම, ඉන්දියානු ආභරණ. 
ම ාලයා අදි  තුප්වපා්ටිය එවහමම ඉන්දියාවෙන් 
වකාපි කරපු එකක්.” මහත්තයා වබාවහාම ජයග්රහි 
ීලාවෙන් කිය ො 

 “හරි හරි. කිය  ඒො ඔක්වකාම හරි. සාරිය අපට 
ලැබුවණ් ඉන්දියාවෙන් බෙ ඇත්ත. ඒත් ඒක අවප් රව් 
අවුරුදු සිය ගණ ක් තිබිලා අපට උරුම වුණු ඇඳුමක් 
බෙට පත්වෙලා” දැන් අවප් විොදය ටිකක් උණුසුම්. 

“කතාෙ ඇත්ත. මිං කියන්වන් ඇඳුම කිය  එක 
කාලවයන් කාලයට වෙ ස් විය යුතු වදයක් කියලයි. 
ඒක යුගවේ අෙශ්යතාෙය හැටියට, කාලවය, වද්ධශ්වේ 
හැටියට වෙ ස් වෙන්  ඕනි. එවහම  ැතුෙ ඉස්සරම 
කාවේ අවප් මුතුන් මිත්වතෝ, ඒ කියන්වන් ෙැද්ධවදෝ, 
ඇන්ඳා කියලා අපි තාමත් වකාළඅතු ඇඳවග  ඉන්වන් 
 ෑවන්. අපි වම් ඉන්වන් විසිඑක්වෙනි ශ්ත ෙර්ෂවේ. ඒක 



 

 

මතක තියාගන් !” මහත්තයාවේ කටහඬ වබාවහාම 
වේගෙත්. 

“ඔයා කියන්වන් සාරිය විසිඑක්වෙනි ශ්ත ෙර්ෂයට 
ගැලවපන්වන්  ෑ කියලයි එවහ ම්. අපි ලිංකාවේ 
ඉන් වකාට ඇන්වද්ධ කලිසමවන්. අවන් අවන්, ඔයාටත් 
ඉතින් වම් අවුරුදු ටිකට වමවහ සිංස්කෘතිය 
වලාකුවෙලා. ලිංකාවේ තාමත් සියයට අසූෙක් විතර 
ගෑනු ක්ටිය අඳින්වන් සාරිය. විවේෂවයන් ම රජවේ 
වස්විකාෙන්. වගාඩක් පුද්ධගලික ආයත ෙල යුනිව ෝම් 
එකත් සාරිය. වම් රටෙල කලිසම ඇදවග  කර  හැම 
ෙැඩක්ම ලිංකාවේ ගෑනු උදවිය සාරිය ඇඳවග  
කර ො. ඔයා කිය  විදිහට ඒ අය වම් ශ්තෙර්ෂයට 
ගැලවපන්වන්  ැති හණමිටි යුගවේ මිනිස්සු!” මාත් 
වේසිවයන් අත අරින්වන්  ැති බෙ වපන්නුො. 

“ ෑ ඉතිිං මිං වම් ටික කිේවේ ඔයාට අවප් ජාතික ඇඳුම 
ගැ  ටිකක් කරුණු දැ  ගන් . එවහම  ැතුෙ යන් න් 
ොවේ දුෙලා, මුල අමතක කරන්  කියලා ව ාවෙයි. අපි 
ඉතින් පිටරට හිටියා කියලා අවප් ජාතික සිරිත් විරිත් ගති 
පැෙතුම් සම්ූර්ණවයන්ම වෙ ස් කරන්  අෙශ්ය  ෑ. 
හැබැයි ඉතිිං වමහාට ගැලවප  ආකාරයට වෙ ස් 
වෙන්  ඕනි. වලෝකවේ මුලින්ම ඇතිවුණු ඒක 
වසලිකයාවේ ඉඳලා අද වම් දියුණු මිනිසා දක්ො 
පරිණාමය වුවණ් සත්ෙයා පරිසරයට අනුෙ හැඩ ගැසුණු 
නිසා වන්!” 

“මිං කියන්වන්  ෑ ලිංකාවෙ මිනිස්සු හණමිටි යුගවේ 
කියලා. මිං කිේෙවන් කාලවේ හැටියට ෙවේම වද්ධශ්වේ 
හැටියටත් ඇඳුම වෙ ස් වෙන්  ඕනි කියලා. එවහදි ඒ 
විදියට. වමවහදි වම් විදිහට” මහත්තයා දැන්  ම් 
කතාවේ වේගෙත්කම ටිකක් බාල කරලයි කතා කවේ. 

“මිං කිේෙවන් ඉස්සර වෙලත්. වමවහ විදිහට හැඩ 
ගැවහ  එවක් කිසිම ෙැරැද්ධදක්  ෑ කියලා.” 

 “එවහ ම් ඉතිිං වමත  ප්රේ යක්  ෑවන්?” 

 “ ැත්වත් වමාකද තිය ො. ඔයා මිං කිය  එක තාම්ත් 
වත්රුම් අරිං  ෑවන් ඇත්තටම. මිං කියන්වන් කාලවේ, 
දීපවේ, වද්ධශ්වේ හැටියට ඇඳුම විතරක් ව ාවෙයි තෙත් 
වගාඩක් වද්ධෙේ වෙ ස් වෙන් ම ඕනි.  මුත් අපි 
අ  යතාෙ රැකගත යුතු අෙස්ථාෙලදී ඒකත් කරන්  
ඕවන්. මිං වුණත් ආසා  ෑ සාරියක් ඇඳවග  වමවහදී 
ෙැඩට යන් . ඇඳවග  ඉන්   ම් අපහසුෙක්  ැහැ. ඒ 
වුණාට එතවකාට අපි  අන්අයවගන් වෙන්වෙලා කැපිලා 
වපව  ො. අපට සාමා ය ජීවිතවේදී එවහම 
වෙන්වෙලා ඉන්  අෙශ්ය  ෑ.  මුත් සිිංහල අවුරුදු 
උත්සෙය ෙවේ අවප් ජාතික උත්සෙයකදී අපි අවප්කම 

වපන්ෙන්  ඕනි. එවහම  ැතුෙ ඉතිිං අලුත් අවුරුදු 
උත්සෙයක් පෙත්ෙන්  ඕනි කමකුත්  ෑවන්. 
පුළුෙන්ව  ඉතිිං, වද්ධවස් හැටියට බාවස් කියලා, වම් 
රව් තිවය  ඔය වමාකක් හරි උත්සෙයක් සමරලා, 
එදාට බාබකිේ කාලා,  ටලා, සන්වතෝෂ වෙන් . 
හැබැයි ඉතිිං එවහම කිරීවම් ප්රතිඵල තෙ අවුරුදු 
කිහිපයකින් විඳි වකාට අඬන්  තමයි වෙන්වන්. 
වදමේපිවයෝ සිිංහල චාරිත්ර-ොරිත්ර තමන්වේ දරුෙන්ට 
ආදර්ශ් මාර්ගවයන් වදන්වන්  ැතුෙ වමවේ විදිහට 
වබාවහාම උජාරුෙට ඉඳලා, පස්වස් දරුවෙෝ වලාකු 
වෙලා, ඒ ළමයිනුත් වමවේ ක්රවම්ටම හැඩගැහිලා, 
තමන්වගනුත් ඈත් වුණාම. එතවකාට ඉතින් වපරහැර 
ගිහින් ඉෙරයි. 

“අම්මා වපරහැරකුත් එ ෙද අද?” දුෙ ඇහුවේ අපි අතර 
වුණ සිංොදය වත්රුම් ගන්  බැරිෙ වගාඩක් වෙලා 
ඉඳලා අන්තිමටම. 

“ ෑ දූ, වපරහැරක් එන්ව   ෑ. මිං එවහම කිේවේ 
වෙන්  තිවය  වද්ධෙේ වෙලා ඉෙරයි කියල කිය  
එකයි”. 

“අවන් වම්, මට අනිත් මිනිස්සු හදන්  බෑ. ඔවහාම 
ගිවයාත් වකළෙර වෙන්වන් වකාතනින්ද කියලා 
අනුමා  කරන්  විතරයි මට පුළුෙන්. අපි බලාගන්  
ඕනි අවප් ළමයි. ලිංකාවෙන් වකාච්චර ඈත හිටියත් මට 
පුළුෙන් විදිහට සිංස්කෘති වදවක්ම වහාඳ ගතිෙල 
ප්රවයෝජ ය වදන් ට ලබලා වදන්  උත්සාහ කර ො. 
මිං කියන් ද එකක්? මිනිස්සු සිිංහල ගතිය අමතක 
කරලා වමවහ ළමයි හදන්  වපළවඹන්වන් තිවය  
කම්මැලිකමට. වමවේ විදියට හද  එක පහසුයි. මිං  ම් 
ඒ තාෙකාලික පහසුෙ බලලා දිගුකාී  පසුතැවිේලට 
පත් වෙන්  කැමති  ෑ.” 

“කතාවෙන් කතාවෙන් වගදරට ඇවිත්. චේ! ඔයාවේ ඔය 
හදිසිවේ පහළ වුණු ජාතික හැඟීම හින්දා මට වප්රේ 
ටිකක් ගහගන් ත් අමතක වුණා. මහත්තයා කිේවේ 
ොහ ය වගදර ඉස්සරහ  තර කර  ගමන්. 

“හදිසිවේ පහළ වුණු?” මිං කිේවේ තරමක් තරහින්. 
“හදිසිවය පහළ වුණා ව ාවෙයි, ජාතික හැඟීමක් මට 
වකාවහාමටත් තිය ො. ඒො ඉස්මතු වෙන්ව  
කලාතුරකින්” 

 “හරි හරි, මිං ගිහින් පැට්රේ ටිකක් ගහවග  එන් ම්. අද 
හෙස අවුරුදු සිංදර්ශ්වන් බලන්  යන් ත් එපැයි” 
ොහවන් හරො ගත්ත මහත්තයා ආපහු ගියා. 

ශ්යාමා රත්නායක (2005)

 



 

 

fud--id--*a 
ksyd,a rEmisxy 

ls%'j' 2040 

ñÿ, fldfKa yefok iukamsÉp je, u,ska 
nrj úysok iqj| iaj¾Kl,d f,daNlñka 
wd>%dKh l<d h' meyem;aj ysre mdhd we;s 
m%ikak ojils' ta m%ikak yd m%dKj;a nj ish 
bkaøshhkag o me;sr we;s nj wehg oeksK' 
lf,l isg jo fok fmky¨" wo úfõlhla 
f.k we;sjdla fuks'  

iaj¾Kl,d fï Èk .;lrkafka ish mq;=" 
f,a,sh yd Tjqkf.a mq;= iu.ska Tjqkaf.a 
ksjfia h' ksu,am%shf. úfhdafjka miqj fokak 
foud,af,da ;ksj" ksoyiaj Ôj;a jQ ksjfia yeu 
f,dl= l=vd u;=msgl u yeu wjldYhl u 
wyquq,a,lu msÍ ;snqK ksy~" tfy;a fodvu¨" 
iaurK fijke,af,ka wE;aùu b;du ÿIalr 
jHdhduhla jqj o" orejkaf.a n,j;a weúá,a,g 
msgqmEug fkdyels úh' fï weh udrefjka 
udrejg ÿj <Õ;a" mq;d <Õ;a Ôú;fha wjika 
È.= ojia hd;%d lrñka isák ld,hhs' 

ieÕù ;snqKq fï úfYaI jQ u;lh bms, 
biau;a;g ú;a l,l isg tyd fuyd .uka 
lrkafka" ish Ôú;h jid me;sr ;snQ w;sYh 
ld¾Hnyq, nj" oreu,a,kaf.a wfkal jQ j.lSï" 
mjq,a in|lï iqyoj mj;ajdf.k hdfï 
j.lSï" iudc hq;=lï wdÈfhka ksoyiaùu ksid 
o" byqï msyqï msßisÿlsÍï wd§ tÈfkod lghq;= o 
wju ;;ajhg m;aù we;s ksid o@ hehs 
iaj¾Kl,d is;=jd h' th ßÿulg iudk 
yeÕsulao@ 

ish fyd|u ñ;=ßhf.a yd ta mjqf,a whg 
lvdmd;ajq fyK f.äh iy YxLmoau .uka 
lrkakg we;ehs is;sh yels lgq bUq,la iu 
ÿ¾.h yd fÄokSh wka;h" tl, ,dxlsl mjq,a 
yd ñksiqka oioyia .Kklg ú¢kakg isÿjQ 
f.dr;r wNd.Hfhka wxY= ud;%hla muKls' 
tfia jqjo iaj¾Kl,df.a ;reK Ôú;hg 
iómfhkau mqmqrd ye¨Kq ixisoaêhla jq neúka 
oYl mylg lsÜgq È.= ld,hlg miqj jqjo tys 
ìhlre fodaxldrh wef.a is; ;ju;a lïmkh 
lrjhs' 

ld,hla mqrdjg wdor neïfuka ne¢ ys| 
;ukaf.a isysk l=udrhd ysñlrf.k" ukd,shla 
ù fmdarejg k.sk Èkh .ek isysk ujñka isg 
ta fid÷re isyskh ienEjQ Èk iuka;df.a is; 
fudk;rï i;=glska yd wkd.; iqN 
isyskj,ska msÍ ;sfnkak we;so@ ta i;=g" ;u 
ch.%yKh ms<sn| Woï is;=ú,s tla 
fudfyd;lska úkdYhg m;ajQfha l=uk 
wjdikdjlska o@ 

ksjig tk mgq udj;g uqyqK ,d wd,skaofha 
ydkais mqgqjlg nr §" foll=,a ñá fïi 
lene,a,la u; ;ndf.k isák iaj¾Kl,d" 
mdi,a ksjdvq ld,h ksid Wfoa isg mdf¾ ÿj 
mek fi,a,ïlrk fld¨ /, foi ish Wmeia 
hqj< ilid fyd¢ka ne¨jd h' ish uqkqmqrd ;j 
fudfyd;lska ta rxpqjg tl;=ùug ÿjkq we;' 

—woj;a uf.a ysf;a llshk fï l;dj 
fld<hlg od.kak we;akï" ug úYd, 
ksoyila oefkhs" ke;akï ud;a Tjqkg 
widOdrKhla" fkdmk;alula l<d úh yelshs̃  
wehg is;=‚' 

—mqf;a fufy tkak mqf;a" uf.a fyd| mq;dfka'˜ 

—fudlgo lsß wïfï@ ug jevla ;sfhkj' ux 
ìiSæ˜ 

—Thdg b;sx yeu ;siafiu jevfka" ug 
lshkakfld ksjdvq mdvq fj,djla" fmdä jevla 
;sfhkj lr.kak" ìiS lsõjg fldhs fj,dfõ 
ne¨j;a mdf¾ fi,a,ufka˜ iaj¾Kl,d lSfõ 
iskdfiñks' 

—fudloao lsß wïfï@˜ ÿjk .uk kj;ajd 
uqkqmqrd iaj¾Kl,dg weyqïlka §ug kej;=fKa 
h' 

—fyd| mq;d okakjfka lsßwïug ,shkak 
lshkak oeka wudrehsfka" weia fmakj;a wvqhs" 
w;;a fjõ,kjdfka' b;sx Thdg lsh, fmdä 
l;djla ;sfhkj ,shj .kak' lsßwïud" 
lsßw;a;d jf.a fydia .d,d fï f,daflka 
.sfhd;a fï l;dj ,shd.kak neßfjkj'˜ 



 

 

—lsßwïug tfyu fjkafka kE' whsfhda" fjdhsia 
ghsmska lr.kakfld lsßwïfïæ˜ 

—ux okak fjdhsia ghsmskhla kE ufh mqf;a'˜ 

—f,d,a" b;ska tfykï ;j meh ld,lska 
mgka.uq'˜  

—Thf.d,a,kaf.a wïuhs" wmamÉÉhs" T*sia 
.sys,a, f.or tkak biafi,a, ´l ,sh, bjr 
lrkak ´fk' oelafld;a ug neKqï wykak 
fjhs Thdf.a fydaï j¾la j,g lror l<d 
lsh,'˜ 

—nhfjkak tmd lsß wïfï Wfokau flrej' 
uu ála .d, tkj'˜ 

ls%'j' 1988-89 

th wnqoaoiai ld,hla úh' mq¨gq .¢ka ¥IKh 
jQ" ÿudrfhka w÷re jQ mßirh o" uy u. o" 
hlaIhd wrla .;a iuhla úh' tjlg isá 
ckm;s yd w.ue;s w;r ;snQ n, wr.,fhÈ 
w.ue;s ;u ch.%yKh fjkqfjka W;=re yd 
ol=Kq ikakoaO úuqla;s jHdmdrhka mdúÉÑ 
lrk ,o w;r wjidkfha th ;u mej;au o 
wjika lrk nj kj ckm;s fkdoek isákakg 
we;' 

úreoaOjd§yQ w;=reoka jQy" miqj ta w;=reoka 
lsÍï l< Wka o w;=reoka jQy' ta Èkj, 
;reKhska w;r fï w;=reoka ùï yeÈkajqfKa —
wev%ia kE˜ lsයායි' isÿ jQ foa iy isÿ jQ wdldrh 
wog o wNsryia h' 

m%Odk mlaIj, lemS fmfkk W.;a kdhlhka" 
ckudOHj, lemS fmfkk mqoa.,hska" bj;a 
flre‚' tajd W;=fr;a ol=fK;a wú.;a 
foaYmd,k lKavdhïj, .sKqug u ner úh' 
iel l< yels Wka o tldg tld urdf.k h' 
w. uq, mqrela bj;a lr we;' hï n,fõ.hla 
úiska oekqj;aj w;s ìysiqKq wNsryia pl%hla 
l%shd;aul lළාla fuks' 

ksu,am%shg wkqj fïjd fudid*aa jev h' “thd 
ysáh kï thd i;=gqfjhs" uu fï l;dj ,shkj 
lsõju” Tyqf.a fudid*a lkaiamsris l;djg 
;uka tlÕ;dj fkdfmkajQfha" yoj;ska tlÕ 
fkdjQ ksidu fkdjk nj weh isysm;a l<d h' 

isÿjkakg wjYHh iy wkjYHh ish¨ foa 1994 
jk úg isÿù wjika úh' wdKavqj fmr¨‚' kj 
rchla m;aùfuka miq ish m%:u rdcldßh f,i 
miq.sh rcfha wkS;sl" wjkS;sl ukqIH >d;k" 
ñkSuereï fidhkakg rdclSh fldñiula m;a 
flre‚' 

ls%'j' 1995 

ksu,am%shf.a Wiia wOHdmk lghq;= i|yd jir 
foll ld,hla úfoaY .; ù isg wm 
;=kafokdu uõ rgg meñK .;ù ;snqfKa Èk 
lSmhla mu‚' fï úYajdi lrkakg ÿIalr 
m%jD;a;sh uq,ska u ÿgqfõ Tyq h. 

—fï weyqKo?˜ 

—wehs? ux fï jevlã  

—fufy tkakflda˜  

—wehs wfka fudloao Th w;rï yÈish?˜ 

—m;a;f¾ ;sfhk ksõia tlla fmkajkak˜ 

—Thdf.a ke;s jqKq hd¨jf. yiankaâ" wr ´ 
whs iS uy;a;h" thdf.a mjq, biairy T¨jg 
fjä ;shdf.k ueß,d'˜ 

—YxLmoau@ whsfhda" wfka wïfï yÍu wysxil 
ukqiaihdæ˜ 

—fyd| wysxil" thd¨ b¨la,kao jold.drh 
Ndrj b|, ;sfhkafk ã  

—fudkjdæ fjkak nEæ˜ 

—fjkak nE fkfjhs" Tõ' thdj w¨;a wdKavqj 
m;a lrmq rdclSh fldñiug idlals fokak 
le|j, ;sfhkj' fyg¨ hkak ;sì, 
;sfhkafka' wms fokak j;djla folla ta 
f.d,a,kaj úisÜ l<d fka" ug;a f;arefKa 
fndfydau idOdrK fmd,sialdrfhla lsh,h s'˜ 

—huq tfykx n,, tkak blaukg wfka" 
wfkdauud,sg fudkj fj,do okafka kE' 
mqf;la ,enqKd lsh, ;snqKd <ÕÈ" ta <uhdg 
fudkj jqKd o@˜ 

—huq n,, tkak'˜ 

úY%du,;a uydêlrK kS;s{ ;=ka fmd,lska 
iukaú; rdclSh fldñiu úiska udi 
.Kkdjla ;=, mqoa.,hska úYd, ixLHdjlf.a 
idlaIs tl;=lrf.k hñka ;snq‚'˜ 

—fïj kï fudid*a jev wmamd' f,dl= tjqka ál 
mekakd' fmdä tjqka lr uq,ska wyqfj,d" uQK 
§.kak neßj" ;ukagu fjä ;shd.kakjd' 
idlals bjrhs'˜ 

—Thd b;ska lshkafku Th jf.a fldkaiamsris 
;shß l;d fkaæ˜ 

—fldkaiamsris fkfjhs" n,kak" ta ñksyj 
hflla lrmq úÈh' ;j fmd,sisfh wdñ tfla lS 
fofkla Th ;ekg m;a l<d o@ Wka ,õj 
uialfâ jefâ lrf.k" Wkaj;a olalkjd uia 
lfâgu' fïjd fudid*a jev fkfõ kï fjk 
fudkjo@” 



 

 

—Th jOld.drj, f,dl= ;eka fufyhjmq 
m%isoaO lSmfokdf.a u Th jf.a mjqf,a ljqre 
yß ikakoaO jHdmdrj,ska >d;kh fj,d 
;sfhkj¨æ˜  

—mõ wirK orejd' ug yß ÿlhs ta orej .ek'˜  

—wmsg mqf;la kEfka" ÿj weú,a, mdr jeyeõj 
jf. a'˜ 

—.fyka f.ä tkakd jf.a" fï fudlo@ Thdf.a 
hd¨j ke;s fj,d bjrhs" fï orejf. wïu" 
fjk flfkla fkaæ˜ 

—YxLmoau lshkafka uf.a fyd|u hd¨jf.a 
uy;a;h" thdg;a jqfKa f,dl= widOdrKhla" 
ug fyd|gu úYajdihs" ta ukqiaih fï jf.a 
wukqiai jev lrk ñksfyla fkfjhs' fïl 
msámiafia fudlla yß f,dl= fohla ;sfhkj'˜ 

—ux tal;a fydhd .kakj" fldau yß" uf.a 
fyd|u hd¨j fjkqfjka uu fudkj yß 
lrkak ´fka'˜  

                                                                                                                                   
)               )                ) 

—ksu,am%sh lSmj;djla u uf.ka wy, ;sfhkj 
iuka;d ke;s jqfKa fldfyduo lsh," thdg 
iefla ;snqfKa mjqf,a wfkla Tlafldu 
ke;sfj,d YxLmoau ú;rla fírefKa 
fldfyduo lsh<d'˜   

iuka;dhs" YxLmoauhs hd¨ fj,d ysáfh leïmia 
tfla bkak ldf, b|kauhs' ixLmoau Th 
wkqrdOmqf¾ me;af;a idudkH mjq,l <ufhla' 
ta fokakd fndfydau wdofrka ysáhd' ta 
fokakf.a fjäka tl .kak fldg ux jev 
lf<a ÿr m<d;l' t;fldg ug;a ÿj ,eì,' 
m<uqfjks m;aùu" ta uÈjg ;%ia;jd§ l,n," 
we¢ß kS;sh" tkak mq¨jka lula ;snqfKu kE' 
tod u yekaoEfõ iuka;d jev l< Èydjg 
hkak ;uhs .sys,a, ;sfhkafka'” 

—fld<U b|, f;rms,d .sh ksid" .ug 
lsÜgqfjoa§ ta f.d,af,d jdyk udrelr.;a;d' 
t;fldg YxLmoau ysáfh fmd,sia Ôma tfla'˜ 

—Wxg whska lrkak ´k lr, ;snqfKa 
YxLmoaujhs' ne|mq lm,a tl tkjhs lsh, Wka 
ys;mq jdyfka md,ula Wäka hkfldg u 
fndaïfn mqmqrj,d ;sfhkj'˜ 

—ug Tkak T;k ;uhs m%Yafka ;sfhkafk' 
T;k ;uhs fudid*a tl l%shd;aul jqfKa' uu 
kï lshkafka wysxil ks,Odßhj hflla 
lrkak ys;du;du wfgdamq uqre. W.=,la˜ ug 
u;lhs ksu,am%sh Tfydu lshkj ta .ek 
l;dl< yeu j;dfju' 

—Thdg ´k fohla Thd ys;d .kak' uf.a 
hd¨jhs thdf.a mjqf,a wh ke;s fjÉp tl 
ú;rhs jqfKa' wka;sug Thd udj;a odhso okafka 
kE fudid*a f.dvg" fuÉpr hd¨fjla fj,;a 
uu fjäka tlg .sfha ke;af;a wehs lsh,d'˜ 

—ta ú;rla fkfjhs" f,dl=u mska;+f¾ olskj 
kï" fmdâvla ys;kak" Th n,h ;shd.kak 
lrmq fï uy fmd<j kqyq,k wmrdO ksid rgg 
fjÉp úme;a;sh' W;=frhs ol=fKhs ;reK 
W.;a ks¾NS; mrïmrd folla ;=kla YdÍßlju 
úkdY l,d' rg miaig .shd yeu w;skau'˜ 

ksu,am%shf. foaYmd,k o¾Ykfhka පේfrkakg 
neß h' 

—ug Th foaYmd,fka kï f;afrkafk kE'˜   

—Thd lshkafka YxLmoau Th lshk lekao,kao 
jOld.df¾ fufyhqj lsh,o@˜ 

—ke;akï fudfldgo ñksy ish Èú ydks 
lr.kafka? ta uÈjg ;ukaf.a ore mjq, 
bÈßfha@˜ 

—uu kï lShgj;a úYajdi lrkafka kE ixL 
moau Th jf.a wmrdO lrhs lsh,'˜ 

ta;a isÿù we;s foh ys;Æjla fyda 
ufkdan%dka;shla fyda fkdfõ' ienEjg u isÿ ù 
we;' we;a;gu fudloao isÿjqfKa? 

ixLmoau" .ek uf.a u;lh fudk jf.a 
tllaදැයි is;d ne¨fjñ' leïmia tlg ú;a 
iuka;d tk;=re lekaáug ù n,d isák" 
pdfug tfy;a ms,sfj,g msßisÿjg we|.;a" ;o 
mdg Pú j¾kfhka hq;a" m%ikak yskdjla iys;" 
uOHu m%udKfha tfy;a iúu;a isrerlska fyì 
mqoa.,fhls' bka miqj iuka;d;a uu;a we;=¨ 
;j ñ;=re ñ;=ßhka lSm fokd;a iu. 
vqma,sflaIka mdf¾ fjksia tlg f.dia whsial%Sï 
ri ú¢uq' Tyq jeä l;ny fkdlrk tfy;a 
ish¨ l;dnyg wiñka lkafoñka isg 
jpkhlska follska  ieu iskd.iaijhs' Tyq 
wdiu *DÜ wekaâ kÜ jQj;a iuka;d leu;s 
uekaf.d neka.d rihg ksid fofokdu ta ri 
we;s whsial%Sï fldaka weKjqï lr;s' ud fukau 
iuka;d;a fldaka tfla ìialÜ tlg f,d,a h' 
ish¨u úhoï YxLmoau w;sks' wka flfkl=g  
úhoï lrkakg Tyq bv fkd;nkafka h' tl, 
uyfmd< YsIH;ajfhka udislj remsh,a 450 la 
,enq‚' hdka;ï .eg .id.;a wfma isiq Èúhg 
remsh,a ;=k y;rl b;sßhla jqj;a f,dl= 
.Kkls' Èkla iuka;dg msgfldgqfõ .Eiamy 
yxÈfha  wreKÈisfhka m,;=re îu fndkakg 
fod<ÿlla bm§ wm iefjdu msgfldgqjg hk 



 

 

úg YxLmoau wm msළි.kakg .sks wõfõ 
msÉfpñka fnda .y <Õg ù isáfha h'   

ixLmoau f.a ;ry uQKla" wukdm" fr!ø uQKla 
oel ke;' Tyqf.a uqúka ier jpkhla msgfjkq 
lsis Èfkl weiS ke;' ta;a ñksiqkag fudkවා 
fjkak neßo@ ish wdorŒh ke.‚h" 
ifydaorhd yd ish wdorŒh iyldßh ux., 
Èk rd;%sfhau urd oeóu ksid ñksfyකු fjkia 
úh yelsh' wksjd¾hfhkau' tfy;a YxLmoau 
úiska lshk ,o hï lreKlska th ksfIaO ù 
hhs'  

iuka;df.a wNdjh;a" YxLmoau Èú kid  .ekSu 
olajd w;r ld,h jir myla yhla jqj;a ug 
Tyqj uqK .eiS we;af;a wjiaථා lSmhl § mu‚' 
{d;sfhl=f.a ksji fydre levQfhka Tyqf.a 
b,a,Su mßÈ fmd,sia:dkhg f.dia YxLmoau 
yuqjQ wjia:dfõ § ,dÉpqfjka t<shg .;a 
we,anuh È. yer fmkajQ nj u;l h' ux., 
wjia:dfõ .;a fmdarej pdß;% wdÈhg miqj 
;snqfKa ñkSfmÜá ;=kl PdhdrEmhls' th oEia 
f;;a l< yo lïmkh l< oiqkls" u;lfhka 
.s,sfkdfyk oiqkls' we;a;gu fï wmrdOh 
lf<a ljqo hk uf.aka u;= jq m%Yakhg Tyqf.a 
ms<s;=r jQfha th jer§ulska isÿj we;s nj;a 
ol=fKa ikakoaO úuqla;s jHdmdrh ;udf.ka 
iudj .;a nj;a h' 

bkamiqj ál lf,lska ixLmoau újdyhla lr 
.;a nj wdrxÑ úh' újdy ux., W;aijhg wmg 
wdrdOkd ,enqfKa ke;' moauYxL yd Tyqf.a 
w¨;a iyldßh wfkdauud,s iu. újdyfhka 
miqj wm b;d lsÜgqj md; úiqj;a mjq,a w;r 
ióm in|lula mj;ajd.ekSug fkdyelsjqfha 
wfma /lshd;a mjq,a mkai¨;a ksu,am%shf.a 
jeäÿr wOHdmk lghq;=;a ksid h' 

Tyqf.a fojk újdyfhka miqj Tjqkg iqn 
me;Sug" wjika j;djg .Õ woaor ksfjig .sh 
wjia:dfõ È wfkdauud,sf.a úhm;a foudmshka 
wmg y÷kajd ÿka whqre o isysfõ' 

                    )           )             )            
) 

mdrj,a Èf.a msÉfpk u<ñks" .x.d Èf.a 
.idf.k ú;a lnrhska lk u<ñks" ta Èkj, 
idudkH fohla jk ;rug wúpdrfoaYhla njg 
rg m;aúh' wmf.a ;reK Ôú; o fï w÷re 
ÿudrh yd uqiqj fõ.fhka .id.sh  iq<Õlg 
wiqj iS lv jQ l=re¨ l+vqjl isá l=re¨ megjqka 
rxpqjlg iudk úh' flfkl= wE; m<d;lg ù 
ish Ôúldj lr.;af;a h' flfkl= úfoaYhlg 
úisù f.dia tys me,mÈhï úh' ;j;a flfkl=g 
fudkjd jqkdoehs ;ju okafka ke;' 

tl, lekao,kao wudkqIsl jOld.drhla f,i 
rfÜu m%isoaO h' 

lekao,kao ;=< isÿj ;snQ wudkqIsl jO ysxik 
ixLmoau jeks flfkl=f.a wkqoekqu we;=j 
isÿjQfha hehs lsisfia;a u is;sh fkdyels h' tajd 
ta ;rïu wudkqIsl h" lDDr h' oreKq h' 
ñksfil= úiska ;j ñksfil=g l<d hhs 
ySfkkaj;a fkdis;sh yels oreKq .Kfha 
;sßika wmrdO h' hum,a,kag ñi ienE 
isysnqoaêfhka isák flkl=g is;d.; fkdyels 
;srYaÖk o~qjï h' ixLmoau hlaIfhla njg 
m;ajQfha flfiao@ 

tfy;a ixLmoau ish;ska u Èúf;drlrf.k 
we;' 

Tyq ;u ysigu fjä ;shd.;af;a rdclSh 
fldñiug le|jkq ,ÿj tys hdug ;snQ ìh 
ksid fkdfjo@ m%;smlaI fpdaokdj,g uqyqK § 
.; fkdyelsj we;s jQ jroldÍ yeÕSu ksid 
fkdfõ o@  

Bg;a ;udf.a l=vd orejd yd ìß| bÈßfha § uæ 
ìß|g fudkjd ysf;kak weoao@ fld;rï ìhla 
lïmkhla yg.kak we;s o@ uq¨ Ôú; 
ld,hgu iqj l< fkdyels ;=jd, wef.a isf;a 
we;sfjkakg we;sæ 

fjä ;nd.ekSug ;rï Tyq l=uk wd;;s 
;;ajhl" úIdohl isákakg we;s o hk 
l=;=y,h o" ixLmoaug isÿjQ wn.a.h ms<sn|j 
;eùu o ug ordf.k isàug fkdyels úh' 
miqj" thg fya;=j fidhñka  ud wfma ñ;=re 
le, iu. fld;rï fï .ek l;d lr weoao@ 

ls%'j' 1997   

fya;=j l=ulao lshd fydavqjdjlaj;a  fidhd.; 
yels u.la fidhñka isáh § 1997 § muK 
lekao,kao fldñIka jd¾;dj ksl=;a úh' 
iaj¾Kl,d blaukgu tys fldmshla ,ndf.k 
lsfhõjd h' msgq oyia .Kkl jd¾;djla jQ th 
lshùug i;s .Kkdjla .; úh' ixLmoaug 
fldfya § fyda widOdrKhla isÿù we;s nj weh 
;Èkau úYajdi l<d h' fmd,sisfha l%shdjka 
iïnkaOj mqj;a m;aj, m< jQ f;dr;=rej,ska 
ඇf.a úYajdih ;yjqre jk idlaIs miqj  
fy<sjkakg úh'  iuyrúg foaYmd,kfha wÈis 
yia;hka yryd by< ks,Orfha kS;Hkql+, 
fkdjk ksfhda.j,g úreoaOjQ úg my< 
ks,OdÍka wfkal úÈfha wvkaf;Ügï" 
n,mEïj,g yiqfldg kS;shg fldgq lsÍug .;a 
W;aidyhka iuyrúg t<súh' uy fudafrl=f.a 
.%yKhg k;=jQ yd,aueiafil= n÷ l=vd 
ks,Odßfhl= jQ YxLmoau ish mjq, yd Ôú;dYdj 
ksid fkdlr neß ;;ajhlg m;a jQjd o@ m;a 



 

 

l<d o@ lekao,kao jd¾;dfõ o tjeks isÿùula 
folla wehg yuqúh' l=vd ks,OdÍka ,jd 
fldiaweg nEjq uy Wka rg yer mek .sh nj 
ryila fkdùh' ixLmoau tjeks tfll=f.a 
f.dÿrla ùo@ —Tõ tfyuu ;uhs fjkak 
we;af;a˜  wef.a yDoh idlaIs le|jd úNd. 
fldg YxLmoauj ish¨u fpdaokdj,ska 
ksfodiafldg ksoyia lf<a h' 

—wfma úYajúoHdf,a oeka b;=refj,d bkak lSm 
fokdghs m;a;r lSmhlghs" fjíihsÜ" f*ianqla 
tlghs" íf,d.aj,ghs fï l;dj hjkj˜ weh 
bgd.;a;d h' 

ksu,am%shf.a fudidâ fldkaiamsris kHdh 
we;a;la úh fkdyelso@ fï Tlafldu 
tl;=lr, .;a;u fm%fya,sldj úif|kj fkao@ 

—fyg wksoaod fjkfldg ug ksu,am%sh bkak 
Èydjg hkak jqk;a oeka b;sx ug lula kE'˜ 

 

fuf;la fõ,d yqï ke;sj lsßwïud lshQ l;dj 
,shñka isá uqkqmqrd tlúgu w~kak mgka 
.;af;ah'  

—wehs mqf;a w~kafka@˜ 

—lsß wïud wmsj od, hkako yokafka@˜ 

—kE mqf;a tfyu uu mq;dj od, hkjo@˜ 
iaj¾Kl,d ish uqkqmqrdj ;=re,a lr.;a;dh' —
w,s fld,af,la fufyu w~kjo wfkaæ˜ 

ish mq;d ìß|;a iu. jev weÍ f.or tk úg 
iaj¾Kl,dg ;=re¨j bls.ik ish mq;= ÿgq 
foudmsfhda l,n,ù isÿù we;s foh úuiQy' 
lsßwïud lshQ l;djla fld<hlg ,shQ nj;a th 
wjik ;ukg we~qï wd nj;a uqkqnqrd lSfõh' 
—fudloao l;dj@˜ lshd weiQ f,a,sh ish 
kekaoïud w; ;snQ lvodis lSmh w;g f.k 
yqiau kd,a,d weia f,dl=lrf.k lshjkakg 
úh' 

—wehs wïfï fufyu fohla wfmka wykafka 
ke;=j lf<a@˜ 

—fudkjo ÿfõ tafl wykak ;sfhkafka@ uu 
l;djla lsõjd" ta <uh ,sõjd' fudloao tafl 
jro@ uu uefrkak biafi,a, fï l;dj ,sh, 
;shkak lsh, ys;=jd'˜   

mq;d" w~k uqkqmqrdj w;ska w,a,df.k bj;g 
f.k .sfhah' —wehs mq;d w~kafka@˜ 

—lsßwïu wmsj od, hkako yokafkaæ˜ uqkqmqrd 
lshkjd iaj¾Kl,dg weiq‚' 

—uf.a fohshfka foaYmd,khhs' ñksuereuqhs" 
ryia fmd,sisfh jevhs" wmsg;a fmd,sis .dfk" 
ysrl+vqj," ,.skak fjhs fïj wyq jqfKd;a' fï 
wysxil <uhg;a'˜ 

—fï n,kak Thdf.a wïu ,sh, ;sfhk foaj,a" 
uu fïl lS;= lS;=j,g br, od, mqÉpkjd˜ 
weh lSfõ uyd wdfõ.hlsks' wdfõYhlsks' 
iydislj h'  

—bkak" bkak" fmdâvla bji, bkak" flda ´l 
fokak ug'˜ 

—ug yßu nhla ys;=Kd'˜   

—l,n,fjkak tmd YskQ' ´l fokak ug ux 
fyñysg lshj, n,kakï'˜ 

jpkhl=ÿ fkdìKQ iaj¾Kl,d ish wiqfkka 
ke.sg ierñáh jdrefjka msgqmi ish l=áh 
fj;  fyñka .shdh' —wms fokak" ;=kafokd 
fuÉpr l,a fudid*a tflka fíß,d ysáh tl 
f,dl= fohlah lsh,d ksu,am%sh ysáh kï 
lshdú˜  

YxLmoauf.a kslau hdfuka fkdfnda Èklska u 
Tyqf.a ìß| ish ksji msgqmi .Õg mek 
Èúkid.;a njg ,enqKq wdrxÑfhka miqj 
ìß|f.a jhia.; foudmshka yd Tjqkf.a Ndrhg 
m;aj ;snq lsßorejd n,kakg .sh yeá 
iaj¾Kl,dg isysúh' ta .ek jeäuk;a i|yka 
fkdlsÍug mßiaiïùu .ek weh ;ukag u 
ia;+;s lr.;a;dh' 

mq;df.a f.or isák Èkj, f;a tl 
yodf.kú;a mdi,a hdug uqkqmqrdj 
ke.sgqjkafka lsßwïud úisks' yeu od tk 
fj,djg wo lsßwïud wdfõ ke;' ál fõ,djla 
wef|a isá uqkqmqrdg ielhla Wmks'  

—ux we~qfj ke;akï lsßwïuf.a l;dj .ek 
uf.a wïud oek.kafka kEfkã  Tyqg lsßwïud 
.ek ÿlla we;súh' Bfha yekaoEfõ isÿjQ foa 
ksid weh ;uka iu. WrK ù we;ehs is;= Tyq 
lsßwïud fidhd wef.a ldurhg .sfhah'  

—lsßwïfï" lsßwïfï fudlo ksÈ" weyefrkak" 
flda uf.a f;a tl@˜ 

lsßwïud fyd|gu ksÈ h' 

—nh fjkak tmd lsßwïfï" wr l;dj ,shmq 
fld< wmamÉÖ brefõ kE" ux fudnhs,a tflka 
mska;=r;a .;a;d' lsßwïfï' ke.sákak'˜ 

ls%'j' 2040 

-ksyd,a rEmisxy 



 

 

 

ජූනි 8, 2020 
ඕස්වේලියාවේ ශීත සමවේ ආරම්භ වෙලා. සිත කීරි ගැවහ  සීතවලන් පිරි ඒ ශ්නිදා උදවේ උණුසුම් වත් 
වකෝප්පයකින් ද, සුපුරුදු කිරිමුසු ඕ්ස් පාතරාසවයන් ද සප්පායම් වුණු මම, අප පවුවේ සැම සමගින් වමෝටර් රථයට 
 ැග ගත්වත් නිෙවස් සිට කිවලෝමීටර් 55 ක් පමණ දුරින් ඇති මවුන්් වටෝමා (Mount Tomah) උද්ධභිද උදයා ය කරා 
ගමන් කිරීමටයි. වකාවිඩ් ෙසිංගත භීතිය මදක් තුරන් වී කාලයකට පසුෙ නිෙසින් බැහැරෙ වමවලස යාමට හැකි වීම 
නිසා ඇතිවුණු සතුට අප මිතුරු පවුේ කිහිපයක් වමම ගම ට එක් වීම නිසා තෙත් ෙැඩිවුණා.  

ේවලන්වමෝ පාක් ග්රාමවයන් පිටත්වුණු අපි, 
ව ෝදර්න් වරෝඩ් ඔස්වස් ගම ට ඇරඹුො. 
රිච්මන්ඩ්  ගරවයන් පසු රථය පිවිසුවණ් මාර්ගය 
වදපස හරිත ෙර්ණවයන් බහුල සුන්දර කඳු බෑවුම් 
සහිත ප්රවද්ධශ්යකට. එම දසුවන් සිරි  රඹමින් ය  
අතර ඉක්මනින්ම මා ව ත ගැටුවණ් 
බලාවපාවරාත්තු ව ාූ දර්ශ් යක්. ඒ මාස 
කිහිපයකට ඉහත ජ ොරිවේ ලැේගින්ව න් 
වි ාශ් ූ කළු පැහැගත් ශ්ාක අප ය  මග වදපස 
එම ස්ෙභාවික ෙයෙස වේ වශ්ෝචනීය  ටබුන් 
වලස දෘශ්යමා  වීමයි. දැවීගිය ශ්ාක මත ඉපිද එ  
හරිත ෙර්ණ අිංකුර ද අතරින් පතර දකින් ට 
ලැබීම සුළු ෙශ්වයන් වහෝ  ෙ ජීෙ යක 
අවප්ක්ෂාෙක් සිංවක්තෙත් කළා. 

අප මවුන්් වටෝමා උදයා යට ළඟාවෙ  විට වේලාෙ උදෑස  
දහයට පමණ බෙ උදයා වේ හිරු-වහෝරා-මාපකවේ සනිටුහන් වී 
තිබුණා. වෙ  කිසිදු කාර්යක් ඇරඹීමට වපර අප කවේ වමෙැනි 
චාරිකාෙක ඇති ෙැදගත්ම අිංගයක් ෙ  වත් පා ය කිරීමයි. අප 
වග ා වත් පැන් සහ වකෝපි පා යට අමතරෙ අප මිතුරියක් 
නිෙවස් දී තැනූ බටර් වක්ක් ද වග ැවිත් තිබීම කාවේත් සතුට 
වදගුණ කළා.  

ඉන් අ තුරුෙ සීතල සුළවඟන් වේරීමට උණුසුම් කබාවයන් සැරසී 
අප සැරසුවණ් උදයා ය ගවේෂණය කිරීමටයි. මවුන්් වටෝමා  
උද්ධභිද උදයා ය වහක්ටයාර් විසිඅටක ෙපසරියක පිහිටා තිබුණත් 
පැෙති ලැේගිනි නිසා එයින් වකාටසක් ෙසා දමා තිබුණා. උදයා  
භූමිය මුහුදු ම්ටවමන් මීටර් දාහක් උසින් පිහිටා තිවබ  නිසා 
හාත්පස වපව   දර්ශ් ය ඉතා ම හරයි.  



 

 

මවුන්් වටෝමා උදයා වේ 
විවේෂත්ෙය ෙන්වන් ඕස්වේලියාෙට 
ආවේණික පැළ සහ ශ්ාක වබාවහෝ 
ෙගා කර තිබීමයි. වොරටා (Waratah) 
කියන්වන් අප ෙස  නිේ සවුත් 
වේේස ප්රාන්තවේ ලාිංඡ ය සඳහා 
වයාදා වග  ඇති පුෂ්පයයි. තද රතු 
ෙර්ණවයන් යුතු විශ්ාල මේ සහිත 
වමම ශ්ාක අයත් වෙන්වන් 
වප්රාටියාසියා (Proteaceae) පවුලටයි.   

 

වමම ශ්ාක පවුලටම අයත් කහ පැහැති ඉටිපන්දම් ෙැනි 
ස්ෙරූපයක් ගන් ා බැන්ක්සියා (Banksia) මේ ද වමහි 
සුලභෙ දක් ට ලැබුණා.  

 මුත් වම් උදයා වේ ඇති මේ අතර ප්රමුඛස්ථා ය ගත්වත් 
ශීත සමවේ පිවප  වප්රාටියාසියා පවුලටම අයත් වප්රෝටියා 
(Protea)  ම් දකුණු අප්රිකාෙට ආවේණික වුණු විවේෂයයි. 
වප්රෝටියා ඕස්වේලියාෙට ආවේණික මලක් වලස මේ 
සැකසුම්ෙල වබාවහෝවිට ෙරදො  ම් කර ො.  

 

 

මවුන්් වටෝමා උදයා වේ දී අපට වහාඳින් පිපුණු අලිංකෘත වරෝස, 
සුදු, රතු පැහැ වප්රෝටියා මේ දැක ගත හැකි වුණා. (වමම පුෂ්පයට 
විවේෂ ෙැදගත්කමක් ලබා දී දකුණු අප්රිකාවේ ක්රික් කණ්ඩායම 
 ම් කර තිවබන්වන් ද වප්රෝටියාස් කියායි.) 

උදයා වේ සිරි  රඹමින් අප එහි අතුරු මාෙත් ඔස්වස් පැය තු ක් 
පමණ සක්මන් කළා. අෙසා වේ දී නිෙවස් දී පිළිවයල කර වග  
ආ රසෙත් දහෙේ ආහාරවයන් ද, වසාඳුරු කතාබවහන් ද, බඩ කට 
සහ සිත පුරො ගත් අප විසිර ගිවේ  ැෙතත් නුදුරු දි කදීම 
වමෙැනි චාරිකාෙකින්  ැෙත හමුවීවම් බලාවපාවරාත්තුවෙන්.  

 

වකාවිඩ් ෙසිංගතය පාල ය කිරීමට රජවයන් පැ ූ සිංචරණ 
සීමා නිසා මාස වදකකටත් ෙඩා කාලයක් නිෙසට වකාටුවී සිටි අප 
එදා සිනුෙර අෙට අූරු ස්ොභාවික වසෞන්දර්යය  ැරඹීමට කළ ඒ 
චාරිකාෙ ප්රාන්තය පුරා විවිධ ස්ථා  කරා යැවෙ  සිංචාර 
රාශියකට මුේ වෙනු ඇතැයි අප එදා දැ  සිටිවේ  ෑ. 

චාරිකා දි වපාවත් තෙත් පිටුෙකින් ඊළඟ මාසවේ හමුවෙමු. 

-පුෂ් ො සූරියආරච්චි 

ප/ලි 

දැන් එකම වප්රාටියාසියා පවුවේ වොරටා, බැන්ක්සියා සහ වප්රෝටියා ශ්ාක වලාෙ පුරා විසිර සිටියත්, පෘිවිවේ මුේ 
යුගවේ දී වම් සියලු ශ්ාක වගාන්ඩ්ො ා සුපිරි මහද්ධවීපවේ එකට සිටි බෙ විේොස කර ො.   



 

 

සඳ සිකුරු යයෝගය 
ලක්්මේ රේකදණිය 

 

දිනක් අග බසන්පතිබේ දිෙණිෙ සුචිත්රා කුමරිෙ, 
ඇබේ බපම්වතා හමු වී බපම් සුව විඳින්නට කදිම 
අවේථාවක් උදා වී ඇති බෙ දැක තම බසායුරු 
කුමරු අත බපම්වතාට බමවලස පණිවුඩෙක් 
ෙැවුවා ය. 

“ආදරණීෙ කුමරුනි, අද අම්මත් තාත්තාත්  හවස 
දුර ගමනක් ෙන්න සුදානම්. මට හිවතන්වන් 
අබේ  ිනට බම් වබේ දවසක් උදා වුවණ්. ඔො රැෙ 
කළුවර ආ විගස මුරකරුට බනාබපබනන බේ ඇවිත් 
මබේ කාමරෙ ිුපසට එන්න. මම සඳලු තලබේ 
ජබන්ලබේ අගුල ඇරලා තිෙන්නම්. මුරකාරො නිදි කිර 
කිරායි ඉන්බන්. රාජ පරුෂබොත් බම් දවේවල නිවාඩු. 
බකාබහාම හරි සඳළු තලෙට නගින්න. ගිෙ පාර වබේ 
 ෙ බවලා නෑවිත්  ඉන්න එපා. 

එළිබවන තුරු ඔොබේ තුරුලට බවලා ඉන්න මිං මග 
 ලන් ඉන්නවා.  

එක බනබම්, මම ිෙ රජුබේ අභිවෂ්ක සිංෙත්සරෙ 
දවබේ  ඇඳප බේද සළුවයි අද අඳින්බන් ඔොව 
ිළිගන්න.  

ඔොට තෑගි බගාඩක් මා ළඟ තිබෙනවා. ඒවා ල ා ගන්න 
වෙ  කාටෙත් ින්  ෑ. 

මා ඔබේම සුචිත්රා” 

සුචිත්රා බේ බසාබහායුරු  ාරදටත් බමෙ කදිම 
අවේථාවකි. බසායුරිෙබේ හසුන රැබගන ෙන අතර මග 
ඔහුට තම බපම්වතිෙ හමුවන්නට වහාඳ අවේතාවක් 
ලැබී තිබේ. මිතුරන් කිහිප බදබනකු අත පණිවුඩ  ෙවා 
ගිංබතර ී බපම්වතිෙ හමුවීට සැළසුම සාදාගත් ඔහු ඇය 
සමග ආදර සුංවාදබේ පැටලුබන් දිෙට දැමූ මාළුවකු 
බමනි.  

ඔහුබේ බපම්වතිෙ අන් කිසිවෙකු බනාව, ගජමන් 
බනෝනාට ළඟ නෑකමක් ඇති ඇඩ්ලින් සමදරා ෙ.  

ගඟ ඉවුබර් වැතිර තම බපම්වතාබේ උණුසුබම් හිස 
සතපා බගන සිටි ඇෙට කාලෙ බගවී ගිෙ වගක් 
නිකමටවත් දැනුබන් නැත. කළුවර බසමින් බේන්දු වී 
තරු ිපී එන  ටහිර අහබේ අති  ීේතිමත් බලස පාො 
තිබුන පර සඳත්, සිකුරු තරුවත් ඇබේ බනත් ගැුණි.  

අතිශෙ චමත්කාර බමම දසුන ඇෙබේ සිබත් බපම් කවි 
සිතුවිලි පබුදු කවේ නිතැතිනි. සඳ සිකුරු සුසුංබෙෝගෙ 
ආදරවන්තෙන් හැගීම්  ර කරවන ග්රහ හමුවක්  ව ඇෙ 
දන්නී ෙ.  

“ඔො දන්නව බන්ද අද විබශ්ෂ රාත්රිෙක් ය කිෙලා, 
බෙෞවන ආදරෙ ඉේමතුබවන රැෙක්”  නාරදබේ  
බදබනත් බදස  ලමින් ඇෙ මිමිණුබේ රස කේ පදෙක් 
බලසිනි. 

ආදරබෙන් මන්මත් වී සිටි ඔහු ඇෙට ෙමක් කිෙන්නට 
තැතනුවද, එහි ශේදෙක් නම් බනාවී ෙ. ඔහුට සැබනකින් 
සුචිත්රා බසායුරිෙබේ පණිවුඩ රාජකාරිෙ සිතට ආබේ ෙ.   

“මට සමාබවන්න, බම් ලියුම ඉක්මනට ශ්රීනාත අයිෙට 
බදන්න කිෙල මට මබග බසායුරිෙ දුන් ා” ඔහු සමු බදන 
ලීලාබවන් ඇෙබගන් ඉවත් වන්නට ආොස ගත්බත් ෙ. 

“බමන්න බමබහ බදන්න” කිො ලියුම උදුරා ගත් ඇෙ එෙ 
එක හුේමට කිෙවාබගන ගිබේ සරදම් ිරුණු සිනහවක් 
මුව මත රඳවාබගන ෙ. 

“බම් ලියුම  ලල ශ්රීනාත මැදුරට ෙන එකක් නැහැ. බම් 
මල බකෝලම් කතාබන ලිෙල තිබෙන්බන.”  

ඇෙ සිනහා බනාවී ඉන්නට ගන්න වෑෙම දැක නාරදට 
තරහකුත් මුසුවුන ආදර හැගීමක් ඇඩ්ලින් සමදරා 
බකබරහි ඇති විෙ.  

“බදන්න ඔෙ ලියුම ආපසු මට, මිං දුවල ගිහින් බම්ක 
ශ්රීනාත අයිෙට ීල එන්නම්” නාරද කියුබේ බ ාරු 
තරහකිනි. 

“අි බදන්න බගබදරට ගිහින්  ලියුම නැවත ලිෙල, 
සුචිත්රා කුමරිෙ දුන්න විදිෙට ශ්රීනාත අයිෙට අරිමු” 
ඇඩ්ලින් සමදරා කීො ය. 



 

 

දෑත් පටලවාගත් බදබදනා ඇඩ්ලින් සමදරාබේ නිවසට 
ගිබේ ෙන්තමින් වැබටන සඳ එළිබෙන් මඟ වසායා 
බගන ෙ. 

බගදරට බහාබරන් ඇතුළු වී පන්හින්දක් අතට ගත් ඇෙ 
නිබම්ෂෙකින් කවිවයන් හසු ක් ලිො නාරද අත ත ා 
බගතුලට වසුං වුවා ෙ. 

ඒ කවි හසු  කිෙවමින් නාරද ශ්රීනාත බේ නිවස බදසට 
ිෙමන් කවේ බමෙ ශ්රීනාතට ලියූ එකක් ද,  ැති ම් 
තමන්ට ලියු එකක්ද  කිො නිසැකව සිතා ගත 
බනාහැකිව ෙ. 

මුදු ලැම බේද සළු ිලි වැට  ැඳුනාට  
ඉනවට බේල බමවුලින් සිර බකරුනාට  
නැකතක්් නැතත් දවසකි හරි ින් පාට  
කුමරුනි සඳු සිකුරු බෙෝගෙ අද රෑට  
 
මන් මත් බවන්න ඇති සඳු දැක කුමුදු විල  
බරාන් රස ිබරන්නැති මුදු බර්ණු තුඩුවල  
විෙවුේ බවන්න ඇති බෙෞවන සිත කමල  
අමතක බවන්න ඇති කවුළුබව බදාර අගුල  
 

කේ දැන සුවඳ එන මුදු මදනලක එතී  
ගුවනත නැගි බිඟුන් අඳුරට නිගා බදතී   
සපැමිණ නැවුම් මේ පැණි බී උදම් බවතී  
කේ  ල  ලා සිටි බිඟු දුක්් වැළඳ ගතී 
 
ගලනා විලස දිෙ රැේ ගඟ දුවාබරට   
වැබටනා බලස දහේ වැසි රළු තලාවට   
දිබලනා පහන් ටැඹ බලස අඳුර දුරු බකාට  
නැගලා එන්න මැදුබර් සඳ තලාවට 

නාරද හති දමා දුව බගාේ අවන්හලක අඩ අදුබර් තනි වී 
සිටි ශ්රීනාථ අබත් ඇඩ්ලින් සමදරා ලිවූ බපම් පණිවුඩෙ 
තැබුබේ ෙ. පහන් එළිබෙන් හසුන කිෙවූ ශ්රීනාථබේ 
බදබනත් කලාමැදිරි එළි බමන් ීේතිමත් වෙනු  ාරදට 
වපනුණි.  

නාරද අවන්හබලන් එළිෙට පැ  ගත්බත් ඇඩ්ලින් 
සමදාරබේ නිවසට හනිකට දිව ෙන්නට ෙ. බහට වන 
තුරු පමා වුවබහාත් සඳ සිකුරු සුසුංබෙෝගෙ නිේ ගුවන් 
ගැබේ ඡාො බනාවන  ව ඔහු දනී. 

- ,laIauka rkafo‚h 
 

 

 



 

 

 

මුං් බනෝරා. වෙස් තිේ් හතරයි.් බනෝරා් කිෙලා් කියුවට් උේපැන්න් සහතිබක්්  මබේ් නම් ලිෙවිලා් තිබෙන්බන්
විදානාඅරච්චචිලාබේ්  බනාරිකා්සුන්දරී්විදානආරච්චචි්කිෙලා.්ලුංකාබව්  ඉදිද්ී්වබට්ට්ිබට්ට්උදවිේආදබර්ට්නම්බකාට්
කරලා් කතා් කරාට් ලුංකාබව් ඉදලා් බමහාට්ආප් අි් මාගලක්් වබේ් දිග් නම්් බකාටකරගන්බන් විහින්මයි. එබහම්
නැතුව්බකාබහාමද්සුද්බදාත්්එක්ක්පෑබහන්බන? 

රබට්ට් ේිර් පදිුංචි් කාරිබෙක්් විදිහට ඕේබේලිොවට් බගාඩ ැහැලා් ගතබවච්චච් කාබල් බගවුබන් මේ් පාරක්් උඩ්
බනබමයි. ඒ්ආප්කු්බකාබහාේ්ිරිච්චච්පාබර්විේතබර්්තමයි්බනෝරබග්ඔසී්ඩෙරිේඇතුබල්ලිෙබවන්බන. 

කිෙවන්න. ගේ,්මේ්dasu.hetti@hotmail.com්විදුත්්ලිිනෙට්තැපැේ්කරන්න. 

 

27/12/2015 සදුදා 

ඕේබේලිොවට්බගාඩ් ැේබස්ඊබෙ. ඊබේකියුවට්ඊබේ
රෑ. හරිෙට්හතයි්තිහයි.්අහේ්්ෙන්තබරන්් ැහැලා්
තනිකමයි,්පාලුවයි,් ෙයි්තුනම්කැලැත්බතන්හිතත්්
අරබගන්ගුවන්බතාුපලින්්එලිෙට්එනබකාට්මාව්
ිලිඅරගන්න්බරෝසමේ්අරබගන්කවුරුවත්්ඇවිත්්
හිටිබේනෑ. රේසාවක්්බහාොගන්න්කේ්ඉන්න 
බදන්නම්්කිෙලා්අම්මබග්ොලුබවක්්කිෙලා්තිබුනා. ඒ්
අුංකේ්ඇඩ්රේ්එක්ීලා්තිබුනා. කැේ්එකක්්කතා්
කරබගන්ඒ්අුංකේබග්බගදරට්ආවා. අුංකේ්කට්
පබරෝලා්හිනා්උනාට්ඇන්ටිබග්මූබණ්හිනාවක්්තිබුබන්
නෑ.්මට්කාමරෙක්්ලෑේති්කරලා්තිබුනා. 
ඉදිආේපයි,කිරිමාලු්බහාදියි,්කට්ටටසම් ලුයි්රෑට් තට්
තිබුනා. "්ඔෙත්්විහින්්දාගන්න්බලඩ"්ඇන්ටි්අුංකේ්
එක්කලා්කණු්කුණු්ගානවා්ආපහු්කාමබර්ට්එද්දි්මට්
ඇහුණා. 

28/12/2015 අගහරුවාදා 

අද්පාන්දර්ඇහැ්ඇබරනබකාට්බවලාව්අටයි. තාමත්්
නින්දෙන්බන්ලුංකාබව්බවලාවට. ඇහැ්ඇබරන්බන්
පරක්කු්බවලා.්"පේස්පැත්තට්එලිේවැබටනකේ්
බුදිෙනවා්"්කිෙලා් නින්න්අම්මා්බමබේ්නෑ. ඒත්්
නැගිටින්න්පරක්කු්උනාම්බගදර්ඇන්ටිබග්මූණ්
බකාබරාේ්හට්ටටිෙක්්වබේ්විසාලයි. අුංකේ්හවස්වැඩ්
ඇරිලා්ඇවිත්්කඩවේ්කීබපකට්එක්කරබගන්ගිො. එක්
කබඩ්ක්නම්Coles.්Grocery් ඩු්රාක්ක්වල්හරි්
ලේසනට්පරවලා්තිබුනා.්මට්ලුංකාබව්Cargills්
සාේපව්මතක්්උනා. ඇපේ්බගඩිෙක්්ගන්න්ගිෙත්්
බඩාලර්්ගාන්රුිෙේ්වලට්හිබතන්්හැරවුබන්්

ඉබේටමයි. කවුද්අේබේ්රුිෙේ්එකසිේපනහක්්ීලා්
ඇපේ්කන්බන?්"්අබපෝ්හරි්ගනුං" 

කටින්්බනාකියුවට්මට්හිතට්හිතුනා.ඒත්්අතයාවශය්
කලමණා්ටිකක්්ගත්තා. "දැන්්ඉතින්්පාර්දන්නවබන"්
ආපහු්එද්දි්අුංකේ්කියුවා. ඒ්"ආබේකබඩ්්එද්දි්තනිෙම්
එන්න"්කිෙලා්බනාකිේකිෙන්හැටි්බවන්න්ඇති්කිෙලා්
මට්හිතුනා.්අුංකේ්එක්ක්වාහබන්්එන්න්ගිබේ්විනාඩි්
පහක්්උනාට්පයින්්එන්න්නුං්පැේ ාගෙක්්විතර්ෙයි්
මට්හිතුනා. රෑ්අම්මව්හීබනන්්බපනුනා."්පරිේසබමන්්
ඉන්න්පබත්"්කිෙලා්හිනාබවලා්එෝබනාබපනී්ගිො. 

31/12/2015 බ්රහස්පතින්දා 

පරණ්අවුරුද්බද්අන්තිම්දවස. බහට්අලුත්්අවුරුද්ද. 
මබගත්්ජීවිබත්්අලුත්්බවලා. අලුත්්රටක්්කිෙන්බන්
ඉතින්්අලුත්්ජීවිතෙක්්තමා. අලුත්්අවුරුද්ද්සමරන්න්
හැම්අවුරුද්බදම්31්බවනිදට්සිඩ්නි්නගබර්අහේූරු්
සුංදර්ශනෙක්්තිබෙනවා්කිෙලා්අුංකේ්කියුවා. අුංකලුයි,්
ඇන්ටියි්අහේූරු්සුංදර්ශබන්් ලන්න්ෙන්හන්දා්
මබගනුත්්එනවද්ඇහුවා. ොන්තම්්බම්්සරුව්ිත්තල්
බපාබලාබව්අඩිෙගහලා්හිටගන්න්හදන්මට්බමාන්
අහේූරු්සුංදර්ශනද? 

ඇරත්්අබේ්තාත්්තා්අලවුංගුබේ්ගැටගහලා්උඩෙවන්
අහේූරු්වලට්වැඩිේඅමුතු්කැටෙමක්්ඕවබේනැතුව්
ඇති. රට්මාරු්උනාට්අහේූරුවල්ේවරූබප්මාරු්
බවන්බන්නෑ්බනාවැ. 

01/01/2016 සිකුරාදා 

අලුත්්අවුරුද්බද්පලබවනි්දවස. 



 

 

පාන්දර්නැගිටලා්ඇන්ටිට්කිරි ත්්හදන්න්උදේ්උනා. 
ළගදි්ඉදන්් ඇන්ටි්වබහන්්ඔබරෝ්කිෙන 
අරිොදු කතන්දර්ඇබේ්වැදුබන්නැතුවට්හිබත්්ඇතුලට්
ඊෙම් රු්වාබග්කිදා් ැේසා. "බම්්වබේ්රටවල්
කවුරුවත්්බගවේවල නිකුං්නවාතැන්්බදන්බන්නැතිෙ"්
කිෙලා්ඇන්ටි්කියුවා. මුං්පලුවන්්තරම්්බගදර්වැඩ්වලට්
අත්්උදේ්බදන්න්හැදුවත්්ඇන්ටිට්ඒ්වැඩවල්ඇදෙක්්
මිසක්්බහාදක්්බපනුබන්්නෑ. 

ගිණුම්කරණය්උපාධිෙක්්තිබෙන්හන්දා්විගහට්
රේසාවක්්බහාොගන්න්හතර්අබත්්අෙදුම්පත්තර්
දැම්මත්,්මබේ්අෙදුම්පත්තබර්්ප්රතික්බේප්උනාේකිෙන්
දැන්වීම්්මිසක්,්සාර්ථකත්වබේ්ලකුණක්වත්්
හතරමායිමක්බපනුබන්්නෑ. 

"බගටබවලා්ඉදබගන්හතර්අබත්්අෙදුම්පත්තර්දැම්මට්
වැඩක්්නෑ. රේසාවක්්බහාොගන්න්නුං්කඩවේ්ගාබන්
ගිහින්්අහන්න්බවයි. නැනී්රේසාවක්වත්්බහාොගත්තා්
නම්්බන්ද්බහාද?උපාධිෙක්්තිබුනේකිෙලා්කන්බතෝරු්
රේසාවේ්බමබේ්බහාෙන්න්අමාරුයි" 

ඇන්ටි්එක්දිගට්කිබෙෝබගන්ගිො. මුං්ඒ්උපබද්බස්
ිලිගත්තා්කිෙලා්බපන්නන්න්ඉහලටයි්පහලටයි්ඔලුව්
බහබලේවා. 

03/01/2016 ඉරිදා 

ඉරිදා්හන්දා්අුංකේ්බගදර. ඇන්ටි්අුංකලුයි්උබද්ම්
ඇවිදින්න්ගිො. පාබර්පැෙ ාගෙක්්විතර්උබද්ට්දුවන්
එක්අුංකේබගයි්ඇන්ටිබගයි්පරුද්දක්. ඒවා්ඉතින්්බහාද්
බසෞඛය්පරුදු. 

ඇන්ටි්දවසගාබන්උෙන්බන්නෑ. ඉරිදට්උෙලා්
සතිෙටම්කෑම්පැක්්කරලා්fridge එබක්්දානවා.්ඉවුම් 
පිහුම් ෙලට වපාඩි අත් උදේ දුන් ා. ඇන්්ටිට්
සන්බතෝසයි. බමබේ්හැබමෝම්වාබග්සතිෙට්උෙන්බන්
එකපාරේකිෙලා්ඇන්ටි්කියුවා. බද්බස්හැටිෙට්වාබස්
කිෙලා්වවුලබග්මගුේ්බගදර්ආවනුං්එේලිලා්ඉන්න මුං්
හිතාගත්තා. 

බම්්රබට්ට්කවුරුවත්්සති්අන්බත්වැඩ්කරන්බන නැති්
හන්දා්අද්රේසාවලට්දාප්අෙදුම්්පත්තරවලට්උත්තර්
ලැබ යි්කිෙලා්හිතන්න්අමාරුයි. රේසාවක්්කවදා්
ලැබ යිද? බගදරින්්බගනාප්බඩාලර්්එක්දාේ්පන්සීේ
තව්සති්බදක්තුනකින්්ඉවරබවයි.් ැරිම්උබනාත්්
කබඩ්කවත්්වැඩට්ෙන්න ඕන. මුං්මටම්කිොගත්තා. 

මතුවට........

 

 

 



 

 

රළ දිහා බලා සිතියම් හැදු මිනි්ු 
මුහුවද්ධ රළ දිහා බලාවග  ඉඳලා, තමන්ට කිවලෝ මීටර් 
දහස් ගණන් දුරින් තිවය  කුඩා දිෙයින් පිහිටි දිශ්ාෙ 
නීර්ණය කරලා, ඒො ගවේෂණය කරපු මිනිසුන් 
වකාටසක් වමවලාෙ සිට ඇති බෙ අහලා තිවය ො ද? 

වම් කියන්වන් මාෂේ දිෙයිවන් පැරණි ෙැසියන් ගැ යි. 

ඇත්වතන්ම වපාදුවේ මයිවක්රෝනීසියානුෙන් හා 
වපාලිනීසියානුෙන් කියා කිේෙත් ෙරදක්  ැහැ. ඒත් වම් 
දැනුම වසායා වග  ඇත්වත් මාෂේ දූපත්ෙල ජ තාෙ. 

වම් මිනිසුන් තරම් අමාරු ගවේෂණයක් වෙ  කවුරුත් 
කර  ැති තරම්. මාර්වකෝ වපාවලෝලා, වකාලම්බස්ලා, 
ෙස්වකෝ ද ගාමා ලා, ඒබේ තැස්මන්ලා, ඇමරිවගෝ 
වෙස්පුචීලා, බර්ක්ලා, ේලින්ඩර්ස්ලා ඇතුළු හැවමෝම 
කවේ එක්වකෝ වගාඩබිම දිවේ ය  එක  ැති ම් 
බලාවපාවරාත්තු ෙ  වලාකු වගාඩබිමක් වහායාවග  
මුහුවදන් ය  එක. එවහම  ැති ම් අහම්වබන් 
ගහවග  ගිහින් වකාවේ හරි ව ාදන් ා තැ කට 
වස්න්දුවීම. 

වම් මයිවක්රෝනීසියානුෙන් සහ වපාලිනීසියා කලාපවේ 
තිවයන්වන් කිමි දහස් ගණනින් දුරින් පිහිටි කුඩා තිත් 
ෙවේ හින්නිකිත්තර දූපත්. ඒත් වම් දුපත් පැතිරිලා 
තිවය  මුහුදු කලාපය ප්රමාණවයන් වලෝවකන් තුව න් 
එකක් විතර විශ්ාලයි. ඉතිිං යම් දූපතකට යන්  ඕනි  ම් 
ඒ දුපත පිහිටි තැ  ටක්වකටම දැ වග  ඉන්  ඕවන්. 
අහඹු වලස එහා වමහා යන්  බැහැ. ඒ කාවේ 
 ාවිකවයකු දූපත පිහිටි තැ  ව ාදැ  මුහුවද්ධ යන්  
ගිවයාත් වබාවහෝ විට ඔහු අතරමිංවෙලා අෙසා වේ 
මිය ය ො ස්ිරයි. 

මාෂේ දූපත් ෙැසියන් දැ වග  හිටියා දූපතක් නිසා 
මුහුදු දියෙැලක් ඇද ගැවහ  හැටි. කිවලෝ මීටර් දහස් 
ගාණක් දුර තැ ක දී රැේලක් කිවලෝ මීටර් කීපයක් 
කැු ම ඒවක් පරාෙර්ත  රැේල පුිංි රැළිත්තක් ඒ 
කියන්වන් රිපේ එකක් වලසින් ආපහු එ ො. ඒක 
මනින්  බැහැ. ඒත් ආපහු එ  රැේල වපරට ය  රැේල 
එක්ක  ාස්තිකාරී විදියටත්, ෙැඩදායී විදියටත් 
ගැවට ො. වම් රටාෙ එක ව ාවපව   තරම් කුඩා 
වුණත් ඒක නිරීක්ෂණය සහ ගවේෂණය කිරීම මගින් 
කිවලෝ මීටර් දහස් ගාණක් දුරින් තිවය  කිවලෝ මීටර් 
කීපයක් පළල දූපතක් ගැ  අනුමා  කල හැකියි. 

 මුත් වම් අනුමා  ගණ ය කිරීම් ෙැරදුවණාත් මූවද්ධ 
ය  පිරිස් මුහුවද්ධම මිය යාම ෙළක්ෙන් ත් බෑ.  

වම් දැනුම සම්වේෂණය වෙලා ඇත්වත් කවි ෙලින්. 
මයිවක්රෝනීසියානු හා වපාලිනීසියානු ෙෘත්තීමය කවීන් 
හැම ජ  වකාටසකම ඉඳලා තිවය ො. වම් කවීන්වේ  
කුසලතා ඉතා ෙටි ා නිසා ඔවුන් වම් ගවේෂණෙලට 
මුහුවද්ධ යෙලා තිවයන්වන් ඉතා අුවෙන්. වගදර ඉඳිං 
දූපත් පිහිටි තැන් කිේවේ වම් අයයි.  

ඒ දැනුම ඇසුවරන් හදාපු  ාවික ගවේෂණ උපකරණ 
තිබුණාලු. ඒො වකෝටු සැකිලි ෙර්ගයක්. වම් කාවේ 
ඒොවේ අනුරූ සිහිෙට  හදලා විකුණ ො. 

 
වම් ෙැවඩ් හරියට කළ හැටි වහෝ ඒ සඳහා උපවයෝගී 
කරගත් වකෝටු සැකිලි සිතියම්ෙල සම්ූර්ණ අදහස අද 
වලෝකය දන්වන්  ැහැ. අනුමා යක් පමණයි 
තිවයන්වන්. 

~සුජීව කකාකාවල 
[image from Wikipedia/ National Geographic]



 

 

 
Tn;=ud" jeisls<s iy rfÜ ÈhqKqj 

 

l,lg by; weußld tlai;a ckmoh m%uqL 
ngysr Okm;s rgj,a iy reishdj m%uqL 
kef.kysr hqfrdamshdkq iudcjd§ rgj,a w;r 
iS;, hqoaOhla mej;=Kq iufha §" wm Ôj;afjk 
mD:súh kue;s f,dalh" tlS Okm;s rgj,aj,ska 
iukaú; m<uqjk f,dalh" iudcjd§ 
rgj,aj,ska iukaú; fojk f,dalh iy wka 
ish¨u rgj,aj,ska iukaú; ;=kafjks f,dalh 
hkqfjka fldgia ;=klg fnod úYaf,aIKh 
lrkq ,eì‚' 

miq lf,l" fï fofjks f,dalh iajNdúl 
urKhlg f.dÿrej wfydais ù .sh w;r" Bg 
l,ska isg u jdf.a ;=kafjks f,dalfha rgj,a 
fjkqjg ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,a hk 
fhÿu Ndú;h werö ;snq‚' tl, ixj¾Okh 
fjñka mj;sk rgj,a hehs ye¢kajqKq 
lKavdhfuka o fldgila" fï jk úg kj 
ld¾ñl rgj,a hkqfjka jvd by< ;;ajhl ,d 
ye¢kafõ' 

wjdikdjg fuka wfma ,xldj kï ;ju;a 
we;=<;a jkafka ixj¾Okh fjñka mj;sk 
rgj,a f.dkakg h' 

tla lf,l ixj¾Okh fjñka mj;skafka hehs 
ielflk rgla" miq lf,l ixj¾Okh jQ" 
tkï ÈhqKq jQ" rgla hehs Wiia lsÍu i|yd 
Ndú;d l< hq;= úúO iudc wd¾:sl ñkqï oඬ q 
yd tajdfha wju ñkqï fï lreKq ms<sn| 
úfYaI{hska úiska kS¾Kh lr we;s njg iel 
ke;' uf.a fï jEhu" ta úIhdkqnoaO lreKq 
.ek idlÉPd lrkq fjkqjg" ixj¾Okh 
fjñka mj;sk ;;ajfhka ixj¾ê; ;;ajhg 
wjYH msïu mkskakg kï wfma Y%S ,xldjg 
idlaId;a lr .; hq;= b;d ir, lreKq folla 
.ek fláfhka i|yka lrkakhs' 

bka m<uqjekak fufiah' 

wm tfll=g wfkld Tjqka f.a uq,a ku Ndú;d 
lr" úfYaIK mo fkdue;sj weu;Sug yels 
Èkhl wm ÈhqKq rgla jQjd fjkq we;' 

ud thska woyia lrkafka iudcfha mqoa.,hska 
tlsfkld ms<sn|j we;s f.!rjh fyda ie,lSu 

ke;s l< hq;=h lshd fkdj" fidlalka 
f,dlalkag t;=ud" Tn;=ud" ue;s;=ud hkd§ 
jpkfhka uQ‚Épdg fyda nh mlaImd;lu 
fmkaùug flfrk weu;=ï fukau" f,dlalka 
fidlalkag ´hs" ;uqfia hkdÈ f,i flfrk 
weu;=ï o k;r ù ieu fokdgu tlsfkld 
;uka f.a kñka wu;kakg yels fjk Èk wm 
ÈhqKq jQjd hehs i,lkakg yels njhs' 

rgl ÈhqKqfõ m%Odk u idOlhla úh hq;af;a 
rgjeishka f.a iudk;ajhs' ish¨ fokdgu 
tlu whs;sjdislï iy tlu j.lSï ;sìh hq;= 
w;r" tfll= wfkldg jvd Wiia fyda my;a 
fkdúh hq;=h' 

wm iyuq,ska u ke;s lr .; hq;af;a msÈh 
hq;a;dg ms§u fyda f.!rj l< hq;a;dg f.!rj 
lsÍu fkdj" ta msgqmiska tk n¨ .e;a;rluhs' 
wks;a mig tk yhsrxldrluhs' 

óg wu;rj wo iudcfha jD;a;slhska w;rg o 
me;sr we;s ms<s,hla jk whshd-u,a,S ^wlald-
kx.S& weu;Su o iyuq,skau k;r úh hq;=h' th 
{d;S;ajfhka ifydaorlug muKla iSud úh 
hq;=h' uf.a woyi wkqj whshd-u,a,S ^wlald-
kx.S& weu;Sfuka .uHjkafka o yhsrxldr-n¨ 
.e;a;rluhs' th ÈhqKq iudchlg wkjYH 
mka;s fNaohls' 

fkdÈhqKqlfuka ÈhqKq ;;ajhlg wm m;aùu 
i,l=Kq flfrk fojeks ks¾Kdhlh f,i ud 
olskafka fmr lS uq,a wjYH;djhg jvd 
iyuq,skau fjkia tlls' th fufiah' 

,xldfõ mqrjeishka .ejfik iEu m%isoaO 
ia:dkhlu" úfYaIfhka u ldka;djkag iy 
fmdÿfõ ieug u" ysßls;hlska f;drj ;u YÍr 
lD;Hhka isÿ lr.; yels fmdÿ jeisls<s 
f.dvke.S mejf;k Èkhl wm ÈhqKq rgla 
jqjd fjkq we;' 

fmdÿ jeisls<sj, ysÕlu fuka u" ;sfnk fmdÿ 
jeisls<sj, wmsßisÿlu ksid u" ;ukag 
ksjfika msgù meh fol ;=kl .ukla hdug 
we;s kï" Bg mehl muK ld,hl isg Èhr 
j¾. fkdî ffjoH mÍlaIKhlg fuka fma 



 

 

fjkakg ldka;djkag isÿfjk ;dla l,a wm 
,nk ÈhqKqjla ke;'  

msßñka f.a ;;ajh ldka;djka f.a ;;ajh 
;rïu lk.dgqodhl ke;s uq;a" fmdÿ msßñ 
jeisls<sj, ;;ajh ÿgqfjd;a n,a,ka n;a 
fkdlk nj wms fyd¢ka oksuq'  

fuh jeisls<s myiqlï iemhSu ms<sn|j u 
m%Yakhla fkdfõ' jeisls<s mdúÉÑ lrkakka 
f.a fkdÈhqKq" wd;aud¾:ldó yeiSÍu o" wo we;s 
fÄockl ;;ajfha tla m%Odk idOlhls' rg 

ÈhqKq jQjd hehs ie,lSug kï" rfÜ mqrjeishka 
f.a ÈhqKq yeiSÍu o ukdj m%o¾Ykh úh hq;=h' 

uf.a m%d¾:kh" iudkhka fjfik" msßisÿ 
jeisls<s we;s iqmsß rgls' 

th w;s ir, jpk lsysmhla muKla jqj;a" 
tjeks ;;ajhla idlaId;a lr .ekSu f,ais myiq 
ld¾Hhla fkdfjk nj lK.dgqfjka jqj o lsj 
hq;=h' 

-risl iQßhwdrÉÑ

 

 

සිිංහල සිංස්කෘතික හමුකේ කලේඛක සිංසදය ගැන විස්තර 
 
සිසිල මාසික සඟරාෙ පළ කරන්වන් ඕස්වේලියාවේ නිේ 
සවුත් වේේසවේ සිංස්ථාපිත සිිංහල සිංස්කෘතික හමුෙට 
අනුබද්ධධ සිංවිධායක් ෙ  වේඛක සිංසදය විසිනි. මීට 
ෙසර වදාළහකට ඉහත 2009 ව ාෙැම්බර් 29 දි  
ඇරඹුණු වේඛක සිංසදවේ අරමුණු වමවස් වේ. 

• ඕස්වේලියාවේ සහ සුවිවේෂීෙ නිේ සවුත් වේේස් 
ප්රාන්තය තුළ සිිංහල භාෂාෙ සහ සිිංහල සාහිතයය 
පිළිබඳ ෙැඩකටයුතු ප්රෙර්ධ ය 

• සිිංහල වේඛකයින්වේ සාහිතයය ෙැඩකටයුතු 
ප්රෙර්ධ ය කරමින් ඔවු ට අතහිත දීම 

• සිිංහල සිංස්කෘතික හමුවේ වේඛ  කටයුතු සඳහා 
දායක වීම 

පසුගිය කාලය තුළ වේඛක සිංසදය විසින් තම අරමුණු 
ඉටුකර ගැනීම සඳහා ෙයාපෘති සහ ෙැඩසටහන් රාශියක් 
ක්රියාත්මක කර ඇත. ඒො අතර:   

• නිේ සවුත් වේේසවේ ොසය කර  සිිංහල වේඛක, 
සිංගීතඥ සහ ගායක පිරිවස් නිර්මාණ කුසලතා 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2010 ෙසවර් දී රුෙැත්තිවේ 
 ම් සිිංහල ගීත එකතුෙ සිංයුක්ත තැටියක් වලස 
නිෂ්පාද ය කිරීවම් ෙයාපෘතිය ඇරඹීම සහ ඒ සඳහා 
අෙශ්ය වේය පද නිර්මාණ ඇගයීවම් කටයුතු සිදු 
කිරීම  

• සිිංහල සිංස්කෘතික හමුෙ විසින් සම්පාද ය කර 
ප්රකාශ්යට පත් වකරුණු ඕස්වේලියාෙ පිළිබඳ සිිංහල 
කාෙය සිංග්රහය ෙ  “දකුණු කුරු දිේ කේ : Poetic 
Impressions of Australia” කෘතිවේ එළිදැක්වීවම් 
උත්සෙවේ සිට අද දක්ො නිේ සවුත් වේේස් 
ප්රාන්තවේ සිිංහල වේඛකයින්වේ සාහිතය කෘති 
වමන්ම වෙ ත් නිර්මාණ කටයුතු වදාරට ෙැඩීවම් 
උත්සෙ සිංවිධා ය කිරීම,  

• සිිංහල සඳැස් කාෙයය, වකටිකතා සාහිතයය, සිිංහල 
ගීත සාහිතයය සහ සිිංහල නිසදැස් කාෙයය පිළිබඳ 
සාහිතය ෙැඩමුළු සිංවිධා ය කිරීම,  

• නිේ සවුත් වේේසවේ ොසය කර  සිිංහල වේඛක 
වේඛිකාෙන්, සිංගීතඥයින් සහ ගායක ගායිකාෙන් 
වේ නිර්මාණ කුසලතා විදහා දැක්වෙ  ගීත 
එකතුෙක් “සිසිල ගී”  මින් 2013 ෙසවර් දී 
නිෂ්පාද ය කිරීම 

• නිේ සවුත් වේේසවේ වෙවස  සිිංහල සාහිතයයට 
ප්රිය කර  පාඨකයින්වේ පහසුෙ පිණිස ශ්රී ලිංකාවේ 
මුද්රිත ග්රන්ථ සිඩ්නි  ගරට වගන්ො වපාත් සේපිේ 
පැෙැත්වීම,  

• ෙරින්ෙර සිඩ්නි  ගරයට චාරිකා සඳහා ශ්රී ලිංකාවේ 
සිට පැමිවණ  කලාකරුෙන් සමග සාකච්ඡා සහ 
සම්මන්ත්රණ සිංවිධා ය කිරීම සහ  

• අප අතර වෙවස  වේඛකයින්වේ නිර්මාණ පිළිබඳ 
සාකච්ඡා වකවර  “රස විඳුම”  ම් ෙැඩමුළු 
සිංවිධා ය කිරීම සහ ඕස්වේලියාවේ වෙවස  
සිිංහල වේඛකයින්වේ වකටිකතා නිර්මාණ රැගත් 
ඔසී රව් අවප් කතා ග්රන්ථය 2018 ෙර්ෂවේ දී 
ප්රකාශ් ය කිරීම වේ. 

ඉහත සඳහන් “රස විඳුම” ෙැඩසටහන් මාලාෙ ෙඩාත් 
විිමත්ෙ, ශ්රී ලිංකාවේ වේඛකයින්ද සම්බන්ධ කරවග  
පුළුේ අරමුණු සහිතෙ පෙත්ොවග  ය  අතර සූම් 
තාක්ෂණය ඔස්වස් දැන් ඔබ සැමට සහභාගී විය හැක. 
 
මීට අමතරෙ සිිංහල ගීත සාහිතයයට සම්මාදම් වීම සහ 
අවප් සිිංහල වේඛකයින්වේ නිර්මාණ කුසලතා ඉදිරිපත් 
කිරීම සඳහා “ගී ලියමු” [geeliyamu.blogspot.com] 
 මින් වේය පද සිංිතයක් ද අප විසින් පෙත්ොවග  
ය  අතර ඔවේ ගී පදමාලා අෙශ්යතා ඒ මගින් සපුරා ගත 
හැක. 

ඉිංේලිෂ් භාෂාවෙන් පළවීමට නියමිත වකටිකතා සිංග්රහ 
කෘති ද්ධෙයක ෙැඩකටයුතු ද වම් ෙ  විට ඇරඹී ඇති බෙ 
සතුටින් දැනුම් වදමු.

 



 

 

 

hdka;ug r;a meye jQ iekaoE wyfi rkajka 
mdgg Èÿ,ñka ;snqKq ysref. m%Ndiajrh 
flfuka flfuka wvq fjñka áflka ál 
Ë;sch fj;g ,x fjkjd' wjr.sr wyi 
mqrdjg ;ekska ;ek frd| ne¢ rka meye j<d 
leá ujk oiqka fm< yßhg rkauqjd fia,hl 
ß§yqfhka f.;a;ï l< is;=jï fm<la jf.a 
yßu pu;aldrhs'  

oi;ska u;=jk wv wÿr fiñka fiñka ñysu; 
fudaÿ fjk úg lkal¨ ko m;=rjñka 
isfhd;=ka ?ka msáka ,ys ,ysfha Wka f. l+vq 
fydhdf.k b.sf,kafk yßhg ;rÕhlg 
jf.hs'  

Ë;sc bug fiakaÿ jk ukaÞiañ; ysre oU rka 
;,shla fia uy ihqr ;=< .s,S hkúg uq¿ 
mßirh mqrdjgu .,d f.k hk u| wÿr lE,s 
lemsh yels .k÷rla njg m;a jkakg jeä 
fj,djla .;jkafka keye' fï fj,djg" 
f;rla fkdfmfkk uy ihqr;a" bula 
fkdfmfkk ks,a wyi;a tlg hdlrk Ë;sc 
udhsfï bì .ufkka wefok kejl t<sh 
fmakafk yßhg l,dueÈß t<shla jf.hs' 

;u kekao‚hf. f;uy,a kssjfi io¨ ;,fha 
ys‚ jegg fya;a;= ù br neyef.k hk 
fj,djg wjr.sr wyfi we;s wmQre iqkaor;ajh 
fï úÈhg tlska tl .,mñka ri ú¢kak 
wxc,S ljo;a wdihs' 

fmd,a j;a;la ueo yßu ,iaik ;ekl wxc,S 
f.a kekaof. ksji msyssg, ;snqKd'  

uqyog ;rula lsÜgqj Wia jQ N+ñhl msysg, 
;snqK tu f;uy,a ukaÈrfh io¨;,hg fmd,a 
remamdj w;ßka wE;ska uy uqyqo lÈu f,ig 
fmkqKd' uy uqyqfoys" r< m;r kef.k úg 
we;sjk pu;aldrh jf.au" bka keÕ=K fyda 
fyda yf~ys rdj m%;srdjh" wxc,S f. yo .eiau 
jf.au" wehg iómhs' 

mqxÑ ld,fha wxc,Sg" n;a ljkak yßu 
wudrehs' tA fj,djg" kekaod wxc,Sg n;a 
ljkak i|¨;,hg wrf.k tkjd' wE; fmak 
uqyqo" fmrf<k r<" nei f.k hk ysre" i÷" 
;re fmkak, kekaÞ n;a ljmq yeá wxc,Sg 
;ju u;lhs'   

—wdka" wfma ;d;a;s hk kej tkjd" wd" ;d;a;s 
tlal wïñ;a tkjd˜ hehs lshñka" wxc,S mqxÑ 
ldf,a kejla oelal .uka i;=fgka lsß,a,shla 
jf.a Wv mkskjd' 

wxc,S tfyu i;=fgka bkakjd n,kak f.or 
yefudau wdihs' ta fj,djg kekao ;ukaj 
wdorfhka ;=re¿ lrf.k —uf.a r;a;rka ÿjg 
wms Tlafldu wdofrhs fka˜ lsh,d iekiQ úÈh 
wxc,Sg isys fjk jdr wkka;hs' 

tod ud mshka wysñ ù we;s nj fkdoek" 
Tjqkaf.a fifkyi fidhñka" fmruÕ n,disá 
;u <ud ld,h wxc,Sg fmr Èk /hl ÿgq 
isyskhla jf.a hdka;ñka ysf;a /¢, ;snqKd' 
ÿlauqiq jqj;a" ta u;l igyka j,g wef.a uq¿ 
y|j;skau weh wdorh lf<a wysñ jQ uõmsh 
fifkyfiys iqj| bka weh w;a ú¢ ksihs' 

i|¨;,fhys ys‚ jegg fya;a;= ù" w;S; u;l 
igyka iuÕ fmr,ss l< wxc,Sg ld,h .; 
fjkjd oekqqfku keye' yßhgu weh fu;ekg 
meñK fydard folla .; ù ;snQKd' 

wxc,S f. ududf. ßfhka ke.=K k<d y~g" 
weh ;s.eiais,d jgmsg ne¨jd' ksji bÈßmi 
we;s myka lKqfj wdf,dalfhka uq¿ ñÿ,u 
nn<kjd'  

óg¾ ishhla muK wE;ska msysá j;a;g 
msúfik f.aaÜgqj fj; ÿj hk isßodi f. 
miafika jegqKq nQ,d isßodi;a tlal ;r.hg 
ÿjk yeá oel,d wxc,Sg nlia .d,d yskdjla 
.shd'   

ta ojiaj, isßodi;a tlal" fï jf.a uduf. 
fmruÕg ÿjmq wef.a <ud ld,h" wxc,Sg 
isysjqKd' f.aÜgqj <ÕÈ udud wxc,Sj Wiai, 
wrf.k" ;ukaf.a welfha ;shdf.k" fndfydu 
mßiaifuka ßh fmdaáfldajg wrf.k tk 
whqre wxc,Sg wo jf.a u;lhs' udud f.ak ri 
leú,s" fpdla,Ü Tlafldu ál wxc,Sf. w;g 
fok udud —uf. mq;d whsh, fokak tlal 
fnod f.k lkaak ´kE˜ hehs mqreoaog jf.a 
lsõjd' 

wxc,S ta yeu tllau whsh, fokakg ú;rla 
fkú f.or bkak yefudau tlalu fnodf.k 
lk nj udu okakjd' oekq;a wxc,S ksjfi 



 

 

isák yeu Èklu udud tk fmruÕ n,d isg 
f.aÜgqj <.g Èj hkafk ke;sjqK;a ßh 
kj;k fmdaáfldaj hgg .syska uduf. .uka 
u,a, b,a, .kakjd'   

l=vd wjêfh§u b;d fYdapkSh whqßka" wxc,Sg 
;u foudmshka wysñ jqKdg miq" wxc,SS f. 
kekao‚h" ta lshkafk wxc,Sf. mshdf. tlu 
fidhqßh" weh b;d wdorfhka yod jvd.;a;d'  
wehg ienE ud msh fifkyi wysñ lrkakg 
;rï" wef.a ffojh l=ßre jqK;a" ienEu odrl 
fm%Aufhka msß  l=¿Kq is;lska" wxc,Sg wdorh 
lrk udmsh hqj,lf. muKla fkdfjhs" ta 
mjqf, ish¨ fokdf.a u fifkyi wxc,Sg 
fkdwvqj u ,enqKd' iuyr úfgl" wxc,S g 
kekaod udud fom< olajmq wdorh" Tjqkaf.au 
mq;Kqjka fofokdg oelajQ fifkyfia lvbï 
o miq l< wjia:d tug ;snqKd' tf,i wdorh 
fifkyi ,enqK;a ;u ud msh fofokdf.a 
WKqiqu yd wdornr u;lh" isysfkka .E 
iqj|la fia" wef.a yojf;a ksOka.;j ;snqKq 
ksid" Tjqka isysfjk yeu ËKhlu wxc,Sf. 
is; ks;e;skau yvd je,mqKd'   

wxc,S f. kekao;a" wef.a ;d;a;;a w;r ;snqKq 
ifydaor ne§u b;d u f,ka.;= tlla' l=vd l< 
isg wdorfhka ;u u,Kqjkag ie,l+ wef.a tu 
fifkyi" Tyq yÈisfha ñh hk ;=reu;a wxY= 
ud;%hlska j;a wvqjqfKa keye' wxc,S f.a mshd;a 
Ôj;a ù isá ld,h ;=< § mjd" ;u tlu 
fidhqßh fj; oelajQ wkqmfïh fifkyi g" 
mneÿï Wmud ;snqfKa keye' 

wxc,S f. kekaof. újdyhg fmr ku ;,;d 
Wfoaks úl%uiQßh' weh" we,ka fkdakd 
iQßhmgneÈf.a iy ysgmq .ïuq,EoEks ;ekam;a 
Wfoaksia úl%uiQßh hqj<f.a jeäuy,a Èh‚hhs' 
wxc,S f. mshd f. tlu fidfydhqßh' ;,;d 
m%isoaO kS;s{jrfhla jQ fkrkacka nqjfkl 
úfÊúl%u iu. foudmshka f.k wd 
fhdackdjla wkqj újdy jqKd' mrïmrdfjka 
mej; tk Okhg muKla fkdfjhs" wxc,Sf. 
mshd ñh hk úg wxc,S wvq jhia <oeßhlaj isá 
ksid" wxc,Sf. mshdf. foafmdf<;a Ndrldßh 
fjkak ;,;d g isÿjqKd'    

wxc,Sf. mshd kdúl bxðfkarefjla jQ iïm;a 
Wfoaaks úl%uiQßh' uj ffjoHjßhla j isá 
W;am,d l=udß tÈßùr' fï fokakd kElñka 
wejeiai kEkd yd uiaiskd jqKd' fudjqka újdy 
jqfKa fm%au in|;djhlska jQj;a újdyhg 
fomd¾Yjfhau Y=NdYsxik fkdwvqj ,enqKd' 
iïm;a f. fidhqßhg jf.au b;d w,xldr kj 
ksjykla iïm;a f. mshd ;u mq;=g iy 
f,a,shg ;s<sK l<d'  

tu ksfjia fol msysg, ;snqfKa wlalr 
úismyla muK úYd, fmd,a j;a;l tlsfklg 
fmfkk f;la udkfha' W;am,d f. uj jQ 
we.akia úl%uiQßh" Wfoaksia .ïuq,doEks 
;ekf.a nd, fidhqßhhs' wehg Èh‚hka 
fofofkla isáhd' jeäuy,a Èh‚h msgrgl 
Ôj;a jqKq ksid;a" ;u ieñhd ál l,lg fmr 
ñh mrf,dj .sh ksid;a" yqfol,d jQ ksid" ;u 
ieoE iuh .; lrkak weh nd, Èh‚h f. 
ksji f;dard f.k ;snqKd' Bg wu;rj" W;am,d 
f. ksjfia jev lghq;= j,g yd wxc,S n,d 
lshd .ekSug" iydh jQ ñ,skd iy ßhÿre 
ihsuka o" tu ksjfia u jdih l<d' 

wxc,Sf.a mshd f.a /lshdj wkqj ksjfia .; 
lrk ld,h b;du iSñ; jqj;a" Tyq bv ,efnk 
ieu úfglu ksji n,d meñ‚hd' ta wdorfhka 
je<| .kakg n,d isák" ;u isÕs;s Èh‚h 
wxc,S yd wdorŒh ìß| W;am,d f.a u;lfhka 
Tyqf.a uq̈  wd;auh u fj,s,d ;snqKq ksihs' 
Tjqkaf.ka f;dr f,dalhlA iïm;a g ;snqfKa u 
keye'   

ta ffojfhdam.; Èkfha;a" iïm;a ta i;=g 
WKqiu wrf.k fjko jf.au ksjdvqjlg 
ksjig meñK isáhd' tfia meñ‚ yeu Èklu 
jdf.a W;am,d fiajh lrk frday,g weh 
yer,jkak;a" fiajh ksu jQ miq weh kej; 
ksjig /f.k taug;a" iïm;a wu;l lf<a 
keye' ta yeu ojilu" ;u ksjfia fiajhg isá 
ñ,skdg yd ;u kekao‚hg Èh‚h Ndr § 
hkakg" Tyq mqreÿ ù isáhd' tÈko iqmqreÿ mßÈ 
W;am,d frday,g yerÆ iïm;a" kej; ksjig 
meñK" ;u pQá Èh‚h iuÕ iqmqreÿ mßÈ fl<s 
fof<ka ld,h .; l<d' ta w;r ;=f¾" fjkod 
jf.au ;u fidhqßhf.a ksfjig f.dia ÿl iem 
fnod .ekSug;a" mq;=ka fofokd g fifkyi 
oelaùug;a" iïm;a wu;l lf<a keye' fï 
whqßka iïm;ag fkdoekSu" W;am,df. fiajh 
ksujk fydardj o ,x ù ;snqKd' Èh‚hf.ka 
iy kekao‚hf.ka iuqf.k ßhg f.dv jQ 
iïm;a frday, lrd tÈk o ßh meojQfha yels 
blaukska ìß| o /f.k kej; ksjig 
meñfKk wÈgkska' frdayf,a r: .df,a § 
W;am,d kxjd .;a iïm;a iqmqreÿ mßÈ kej; 
ksji lrd taug ßh meojQfha o iqmqreÿ 
ixhufhka hq;=jhs'  

ta;a ksji lrd hñka isá fudjqkaf.a fid÷re 
f,dalh lvd ì| jefgkak ksfïIhla j;a .; 
jqfKa keye' îu;a f,dß ßhÿfrl=f.a 
fkdie,ls,su;alñka iïm;a iy W;am,d .uka 
l< ßh wk;=rlg ,la jqKd' urKfhys 
fodrlv isá W;am,d iy iïm;a fom<j 
iefKlska frday,lg f.k hd yels jqK;a 



 

 

nrm;, f,i ;=jd, ,nd isá Tjqka f.a cSú; 
fírd .ekSug ffjoHjreka .;a ish¨ 
W;aidyhka jHj¾: jqKd' l=vd wxc,Sg uõmsh 
fifkyi ioygu wysñ jqKd'  

we.akia ydñfka iqmqreÿ mßÈ ;u ñksìßh 
welfha ;ndf.k Èh‚h iy nEKkqjka tk 
f;la fmru. n,d isáhd' ñksìßhf.a isÕs;s 
joka j,g fjkod fuka m%;sjoka ÿkak;a" ;u 
Èh‚hf.a yd nEKkqjka f.a m%udoh wef.a 
is;g f.k wdfõ pls;h uqiq jQ ìhla'  

iïm;a f.a fidhqßh jQ ;,;d frdayf,ka 
,enqKq ÿrl:k m‚úvfhka l,n, ù 
frday,g Èj .sfha iq,q ;=jd, ,en Ôj;=ka w;r 
isák fidhqrd;a" kEkKaäh;a oel n,d 
.ekSughs' tfy;a frdayf,a § wikakg ,enqKq 
mqjf;ka lïmkhg m;a jQ weh isysiqka j .sfha" 
;u tlu fidfydhqrdf.a yd kEkKaähf.a 
úfhdaj ord .; fkdyels jQ fyhska' 

óg g isõ jirlg fmr ñh .sh ;u mshdKka 
o" Bg wjqreoaolg miq fuf,dj yer .sh ;u 
uE‚hka o fukau ;u tlu u,Kqjka f.a 
fifkyio fkdis;+ whqßka ;ukag wysñ ù 
we;s nj wehg mila jqKd' 

isÿ jq wkfmaËs; úmf;ka" nqjfkl o lïms;j 
isáh;a" ish,q j.lSï lrg f.k lghq;= lsÍug 
Tyqg yelsùu ;,;dg f,dl= Yla;shla jqKd' 
flfia fyda ;u u,Kqjka fjkqfjka Tyqf.a 
Èh‚hg ÿlla fkd§ fydÈka yodjvd .ekSug 
wÈgka lr .ksñka is; ikid .ekSu yer wka 
l< yels lsisjla wehg b;sßj ;snqfKa keye' 

Okfhka yd n,fhka ysi Wÿïujd fkd.;a 
iïm;a yd W;am,dg m<df;a f,dl= l=vd 
iefjdu ys;e;shka jqKd' fï ieuf.a yd Tjqka 
fofokdg wdorh l< kE ish ñ;=re le, f.a 
fida iqiqï ueo iïm;a yd W;am,d f.a wjika 
lghq;= by<ska u isÿjqKd'   

t;eka isg mqxÑ wxc,S ;,;d f.a muKla 
fkdj" ;,;d f.a kekao‚h o jq W;am,df.a 
uj yd ksjfia fufyhg isá ñ,skd f.a o 
Ndrldß;ajhg m;a jqKd' ;u Èh‚hf.a yd 
nEKkqjka f.a úfhdúka ÿlg m;a ù isáh;a" 
we.akia ydñfka" ;uka Ôj;=ka w;r isák ;=rd 
mqxÑ wxc,S /l n,d .ekSug fkdu| fjfyila 
.;a;d'  

ldg;a fydfrka ld,h fkdoekSu .,d .shd 
lsh,hs wxc,Sg ysf;kafk' wxc,S oeka úis 
yeúßÈ úfha miqjk rEu;a hqj;shla' l=vd l< 
isg fi!kao¾Hhg fnfyúka m%sh l< wxc,S 
oeka fi!kao¾Hh úYajúoHd,fha fojk jif¾ 
wOHhk lghq;= lrf.k hkjd' kekaod iy 

udud f.a mq;=ka fofokdf.ka" jeäuy,a mq;= jQ 
foajl bxðfkare Wmdêhla yodrd .=jka 
yuqodfõ .=jka kshuqfjl= f,i fiajh lrkjd' 
fojeks mq;= iqfk;a fld<T úYajúoHd,fha 
ffjoH mSGfha f;jk jif¾ wOHhk lghq;= 
yodrkjd'  

;ukaf. wOHhk lghq;= iy /lshdj f;dard 
.ekSfï§" iqfk;a mshdg iy ujg wjk; 
jqK;a" foajl tfia fkdl< nj wxc,Sf. ye.Su 
jqKd' foajl f;dard .;a /lshdj .ek wxc,Sf. 
isf;;a wn u,a f¾Kqjl ;rïj;a i;=gla 
;snqfKa keye'  

foi;shl ksjdvqjlg ksjig meñK isá 
wxc,Sg ksjfiys ;o md¿ .;shla oekqKd' .sh 
ksjdvqfjÈ kï iqfk;a whshd f.or meñK isá 
whqre wehg isyshg ke.=Kd' l=vd l< isg tlg 
yeÿKq jevqKq fudjqqka ;sfokd tlsfkldg 
fnfyúka we¨ï l<d'  

ta;a foajl whshd fuka fkdj" lf,l isg 
iqfk;a whshd f.a yeisÍï j, yd l;d nfya 
fjkila wxc,Sg fmfkkakg ù ;snqKd' 
tmuKla fkdj" iqfk;a whshd fudkj yß 
wehg lshkak W;aidy lrk nj;a" weh f;areï 
f.k ;snqKd'  

—wxcq fíìg md¨o@ fukak" uu f;a tlla 
f.kdjd'˜  

ñ,skd f;a tlla /f.k wehf. ldurhg 
we;=,a jqfKa wkfmaËs; fudfyd;l'  

—;shkak ñ,skd uu fndkakï˜ 

túgu ÿrl:kh kdofjkj weiqKq wxc,S 
ßiSjrh w;g .;a;d'   

—fyf,da" wxc,S iamSlskã  

—fyf,da wxcqæ fyg uu tkjd fldfyaj;a hkak 
tmd uu tklï'˜ 

—wfka iqfk;a whshæ uu fyg leïmia tlg 
hkjd'˜ 

—Thd ljqre n,kako fyg tfya hkafk@ Thdg 
fï i;s folu ksjdvqhs fkao@ uu fyg 
t<sfjk fldg f.or we;s' ug Thdg lshkak 
fohla ;sfhkjd nnd' uu ;shkakï' iS hQæ˜ 

—iS hQæ˜ 

wxc,S t;eku ;snQ fidamdj u; ys| .;af;a —
oeka uu fudkjo lrkafka@˜ hehs is;ñka' 

u;= iïnkaOhs'
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ෙ න්තවර් සිටිය සත්තු 
බිේවලා අේල ගත්තූ 
බේවලා ෙවේ ඇද වග  යති 
කැලවේ මහ සත්තූ 
 
බට ගඟුලැලි දිළි - ෙ වපත වපම් බැඳි - ඇතා වකාරවහ  ාෙන්  සිතී  
ොරණ ෙරිවගට - ෙ වපත ොරණ - ඇත් කුණ්ඩලවේ - බැඳ දමතී 
ිමද ගලිත ගජ - ෙරණිඳු අේලා - යදම් දමා වපරහැර කරතී 
ගජ  කුව් එේී ගම රාළල - සුර පුරයට යන් ට සිතතී 
 
සද්ධදන්තයි කුවේ බවේ  
ගජ බින්  ද වදසති වබාවේ 
ගජ දන්ත ද කැවේ හැවේ 
නියිං සාය  සන්  
වෙස්සන්තර දුන් ඇළි ඇතු 
විකුණා මිල කරන්  
 
වස සුරු අපලය - නිම වෙ  දා වතක් - විෂ්ණු ෙවේ බට - වකාළ කාලා  
පතන් කැලෑ මැද - දළු වකාළ කඩමිනි - ඇත් රැළ ෙ වේ - සිටිවය පුලා 
හීව න් ඇවිදින් - සුදු ඇත් පැටෙකු - කුස පිරිමැදි සිහි ය පතලා 
ගජ වපාේෙන් - වසාඬ ෙැවලන් තුරුලු කර - ඇතින්නියන් වී - සිටිති වකළා 
 
හස්ති පාද උපමා කළ  
පාරිවලයය බුහුමන් ලද 
අවිහිිංසා ධර්මය වදසු 
තිවලෝ පියා සෑසී 
වමත් සුතුවර් අනු දුටුෙද 
වමෙන් ක්රියා සැහැසී 
 
“දී ා ො වේ ෙ මහන්තා -ො  
මේ ඣිමා රස් සකා අණුකථූලා 
දි්ඨා ො වේෙ අද්ධදි්ඨා 



 

 

වය ච දූවර ෙසන් ති අවිදූවර 
භූතා ො සම් භවේසී ො 
සේ බසත් තා භෙන් තු සුඛිතත් තා” 
 
වදේ පුර ඇවතකී - වපරහැවර  ටතී - වෙඩි ෙැද මැවරතී - වකාට අදිතී  
දළ දළ කපතී - බිල බිල කියතී - ෙද වදතිසම දී - දණ  මතී 
ව ළුම් හුවයන් බැඳි - වබාටකඳ ඔළුවේ - සඳ කඩ පහවණ් - පා පිසිතී 
 ාලාගිරිටත් - රා වපේ මිනිසුන් - බුදුන්වග ධර්වමට - වි  කරතී 
 
අඹ වගඩියට වලාබ බැඳලා  
බිඳුවණ්  ැත දළ යුෙළා 
වඩාලර් වකාවේ බල දැකලා 
කපාපු ගජ දන්තා 
වෙන්වද්ධසිවය විකිව  ෙලු 
ගණ වදවිවයාත් අන්දා 
 
තුඟු සිරුරැති ෙර-නිඳු ව ා දුටුෙ ඇස් - පිට බැඳි රන්සිවි-වගය දුටුො 
පසතුරු තාවලට - රූබර ගම ම - දුටුමුත් විලිංගු - ව ාම දුටුො 
පෙන් සල  විට - කන් වපති පාර  - රන් අිංකුස ෙැදි - තැන් ෙැසුො 
බතික් රන් පටින් - විදුලි එළි ෙැවටන් - වලෝවකට වප්න්  - ඔප වකරුො  
 

ගජමන් ඇති ව ෝ ාෙරු  
ගජ මුතු හර වගල ලා වග  
ඇත් වසාඬ ක්රම උන් ත ූ 
කළො යුග ෙ තී 
වපරහැර බලමින්  ා ලිය 
ඇත් කුඹු තන් සදතී 
 
කුිංච ාද  ැත - සාධුකාර මැද - පිිං කර ා කන්-ෙල ෙැකුවණ් 
සිංස්කෘතිය  ම් - බැටළු හමින් ෙැසි - ෙෘක රාළ වපරමුවණ යන්වන් 
පාරිවලයය ඇතු - විලිංගු ලා වග  - වපරහැර ව ාම කළ - බුදු රජුවන් 
 ාග වීිවයන් - ඓරාෙණ ඇතු - බැසවුත් අප රකු - සුර ෙරවණ් 
 
හස්තිකාන්වතන් ෙෑවහ   
වීණා හඬෙේ  ෑවස  
බීරි අලිවයා ෙවග උදවිය 
අලි දුක  ැහැ දන්වන් 
ඇත් වපාරයට ඇහැ ෙහමින් 
අලිය බීම වබාන්වන් 
 
අලි මිංකඩ තැනු - අලි බිංගලාවෙ - වමාළ  ැති මුවර්ල - රජ කරතී  
කුඹු දහසයකී - එක වමාළ ව ාමැතී - මිනිසුන් අනුෙණ කම් කරතී 
ඇතා පිව් ය  - මහ දැ මුත්තල - මු්ටිය අේලලා - දළ කපතී 
ගණ අඳුවරන් ෙැසි - තිමිර ඉරන් ට - ගජ ෙත් ගණවදවි - නුෙණ වදතී 
 
වහණ්ුෙට ම කණ තුොල  
වතාණ්ුෙ වුනි වගලට මාල 



 

 

කරඬුෙ පිට මත තබාල 
මිංගල ඇතු යන්වන් 
දණ  ම  ම රජුන් තැනුෙ 
කණ්ුල මයි දන්වන් 
 
අකුලා වග  වසාඬ - ගජවතකු ෙැන්වන් - බුන්දත් ඇත් කන් - නිති වයාම ා 
අක්කියාේ වී - අහුරක් අර වග  - පුේවලයාර් ගජ - දන්ත වක ා 
ඇතා ගිලපු දිවු-ලක් ෙැනි ඔළු තුළ - පින් ඇති ගණවදවි - නුෙණ වද ා 
කන්වද්ධ බණ්ඩර - වදවියනි මුන්වේ - අලි පිස්සුෙ වහාඳ - කරනු මැ ා 
 
අන්ධයන්ට ගජ හැඩ රූ 
කීෙත් පල වේද මිතුරු 
ගජ වේ උර ා ඔඩ්ඩිස 
යකුවන් දළ කපමින් 
මවග ිතකය ගිනි තියපිය 
අලියා ගිනි කූවරන් 
 
බබළ  දළා  - තුන් මද ගලා  - වකළි ෙ  ගුළා  - සිත් පිනුවණ්  
උන් ගජ රළා  - තුඟු තුරු වහළා  - මවග ඇත් රජුවන් - වකාතැ  අවන් 
ඇතා වෙලා හිමවේ ඉපදුණු දා - අපවේ දුක දුටු - වබෝසතුවන් 
ෙ  ගජතායා - දුට ෙ සායා - ගජගා  මකී - යන්ව  මැකී 
 
එක පුතු රැකි ඇතින්නියා  
වසාවඬන් සුසුම් පිඹින්නියා 
ව ත කඳුළැලි සලන්නියා 
මිනිසුන් බිලි ගත්තූ 
 ැති වුනු පුතු වසායන්නියා 
වකාවහද මවේ පුත්තූ 
෴ 
 
ිරාන් වින්ඩ්සර් විසින් රිත “සද්ධදන්ත කුවේ ගජගා  
ෙන් ම” කාෙයය සමග වමහි පළ කර ඇති ඡායාරූප පසුගිය සියෙස මැද භාගවේ දී  ාත ය කර  ලදුෙ පසුෙ ප ාමුවර් ඇත් 
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ඇවිදිනු ව ාහැක ොහ  යයි විදුලි .…. වෙසින් 

 



 

 

අප සිරකර දැමූ වකාවරෝ ා 
ඇනට් ගුණකස්කර 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ව ාවපව   සතුවරකි ය වකෝවිඩ් ......... දහ ෙය 
කාටත් වහාරා සිරුරට එයි  ැතිෙ ...................... බිය 
වප හලු වදවක් හුස්මත් තද ................... කර ෙ ය 
හිත් පිත්  ැතිෙ අසරණයින් .................... මරණෙ ය 
 
වම් ෙසවරදිත් වකාවරා ා මුලු වලාෙ …....... අේලා 
සියලුම මිනිස් ජීවිත උු යටි ........................ වපරළා 
හැම රටකම ෙවේ ජීවිත ............................ ෙ සාලා 
කුමක් ලබා ගත්තද වකෝවිඩ් .......................... නුඹලා 
 
අප පමණක් ව ාවේ වම් දුක ................... විඳින්වන් 
මුලු වලෝකයම මුන් ෙ සා ........................ දමන්වන් 
වලෝබ  ැතිෙ විස වපාකුරුය ................ වබදන්වන් 
කෙදද වදවිඳුවන් මුන් චුත වී ...................... යන්වන් 
 
බාල, තරුණ, මහලුන් ඇත වගාදුරු ............... වෙලා 
නිවෙස් තුලට වී සිරකරුෙන් ............................. වීලා 
නීතිරීති රජවයන් දැමුෙත් ................................ හදලා 
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වේවරනු වකවස් ෙයසක අය .. ... ........... බිවයන් ලූ 
පේ පින් අනුෙ ජ ගහ ය අු .................... වෙයි ලූ 
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සුළඟට පො මුසුවී සැඟවෙන්  ........................ එපා 
වලෝ ෙැසියන්වග නිදහස  ැති කරනු .............. එපා 
වකෝවිඩ් නුඹලාට හිමිවෙයි සතර ...................... අපා 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතුවම් නිර්මාණය: සීතා විකේක ෝේ

 

මගෙ මව්බිම 
වීර පුතුන් රජ කළ ලක අග ................ නගපේ 

රන්වැලි සෑය වට මනරම් ඇත් ............. පවුපේ 

සිසිලැල් තුරු පසවණ පගන පදන වැව්.. ඉවුපේ 

සිතුවම් මවයි සුන්දර .................. අනුරාධපුපේ 

 

පලෝවාමහ පාපය විස්කම් ගල් ............. කුලුණූ 

පත්ජස් අභයගිරි සෑ අහසට ................ නැගුණූ 

මහ විරුවනි වළගම්බා ................... දුටුගැමුණූ 

රකිනට රට සමග ජාතිය යළි ................ වඩිනූ 

 

සීතා විකේකකෝන් 



 

 

 

පැේකොේ මීටිම – When should a man retire? 

දැන් වම් වෙ වකාට මිං දන්  කිය  වබාවහෝ වද ා 
පැන්වසාන් ෙයසට ළඟා වෙමිනුයි ඉන්වන්. සමහරු 
දැ ටම වේපී වහෙත් වජාලි වපන්ෂන් කිය  
තා ාන්තරයත් ලබලා හමාරයි. 

ඉතිිං මට හිතුණා මිං වම් සිසිල සඟරාෙට ලිය  
වජස්තරයවග කතන්දර කිය  වකාළවම් හා හා පුරා 
කියලා මිං අහලා තිවය  පැන්වසාන් කතාෙක් මට 
මතක හැටියට ලියන් . 

ඔන්  පැන්වසාන් ෙයස, ඒ කියන්වන් ව ාහැකි වහෙත් 
 ාකි ෙයස එළැඹිලා එක වපාරක් තමන් කරමින් හිටිය 
රස්සාවෙන් පැන්වසාන් ගත්තලු. අන්තිම දෙවස් ඔෆිස් 
එවක් තිබුණු පාටිවයන් පස්වස් හැවමෝවගන්ම 
සමුවග  ඇවිත් වපාර වගදර විවේක සුෙවයන් ඉන්  
වෙවේ වපාරවේ අෙයෙ, අිංවගෝපාිංග, පිංචායුධ ටික 
හදිසි රැස්වීමක් කැඳෙලා වම් එළැවඹ  අලුත් යුගය 
ගැ  කතා කරන් . 

රැස්වීවම් මූලාස ය අරිං තිවයන්වන් ශ්රීරවේ 
අෙයෙෙල ප්රධානියා වෙ  වමාළයයි. 

"අද වම් රැස්වීම කැඳෙන්  මූලිකම වේතුෙ වුවණ් අවප් 
අයිතිකාර සුව ත් විවේරත්  මහතාවේ විශ්රාම යෑමයි. 
ඔහු වම් අවුරුදු හැටක් වෙ තුරු ෙැඩවපාල කරගත්වත් 
ඔහුවේ අෙයෙ, අිංවගෝපාිංග, පිංචායුධ වෙ  අවප් 
පිහිවටනුයි. සුව ත් විවේරත්  මහතාවේ අදහස  ම් 
වහට සිට ඉදිරි ජීවිතකාලය විවේක සුෙවයන් ගත 
කිරීමයි." 

"වම් නිසා වහට සිට අප කුමක් කළ යුතුද කියා සලකා 
බැීමට කාලය එළැඹ තිවබ  බෙයි මවේ අදහස. ඒ 
ගැ  ඔවේ අදහස් ඉදිරිපත් කර  වමන් අද වමහි රැස්වී 
සිටි  සවහෝදර අෙයෙ, අිංවගෝපාිංග, පිංචායුධ ඔබ 
සැමවගන් මා ඉේලා සිටි ො." 

කවුරුත් බලාවපාවරාත්තු ූ පරිදිම වමාළවේ කතාෙ 
ඉෙර වෙන් ත් කලින් ෙවේ කතා කරන්  පටන් 
ගත්වත් සුව ත් වේ කට යි. 

"උපන්දා කිරි ඉේලා අඬන්  පටන් ගත්තු වමාවහාවත් 
ඉඳලා වම් ෙ තුරු සුව ත් වේ ජීවිතයට මවගන් වුණු 
වස්ෙය අප්රමාණයි. වපාර ඔෆීසිවේ දී ජාම් වේර ගත්වත් 
මවේ උදේවෙන්. වගදර ඇවිේලා ව ෝ ාවගන් 
ගැලවිලා ඉන්වන්ත් මවේ පිහිවටන්. 

දැන් අපි වම් විදියට සුවන්ත් ට කැඹුරුො වහාඳවටෝම 
ඇති." 

"මා වයෝජ ා කර ො අප සියලු වද ාම පැන්වසාන් යා 
යුතුය කියා!" 

මහා අත්වපාළසන් හඬක්  ැගුණා. 

ඊළඟට කතා කවේ සුව ත් විවේරත්  වේ දකුණු අතයි. 

"උපන් දා සිට සුව ත් තමන්වේ බරපතල ෙැඩ 
වබාවහාමයක් කවේ මවේ උදේවෙන්. ආහාර ගැනීම, 
දඟර පන්දු යැවීම විතරක් ව වම් ඔහු කළ තරමක් ඇණ 
මුරුච්ි බුරුේ කවේත්, තද කවේත් මවේ උදේවෙන්. මට 
කැමතියි අවප් කට සවහෝදරිය වග ා වයෝජ ාෙ 
අනුමත කරන් . අපි ෙහාම පැන්වසාන් යන්  ඕ ෑ!" 

"මාත් ඒකට එකඟයි" ඊළඟට ෙම් අත කතා කළා. "කක්ක 
දාලා පස්ස පැත්ත වහෝද  එක විතරක් ව වමයි මවේ 
සවහෝදර දකුණු අතින් විතරක් කරන්  බැරි හැම 
ෙැඩකටම සුව ත්ට මවේ සහවයෝගය මා ලබා දුන් ා. 
වහට සිටම පැන්වසාන් යෑවම් වයෝජ ාෙට මා 
එකඟයි." 

ඔය අතවර් සභාවේ එක වකා කින් හීන් හඬක් 
 ැගුණා. 

අවන් මටත් ඕ ෑ හැකි ඉක්මනින් පැන්වසාන් යන් ! 

කවුද වම් කතා කරන්වන්, වමා ෙද කියන්වන් කියලා 
කාටෙත් වත්රුවණ්  ෑ. 

"කවුද ඒ? කරුණාකර, ටිකක් හයිවයන් කතා කරන් ". 
මූලාස වේ සිටි වමාළය කිේො. 

අවන් මටත් ඕ ෑ හැකි ඉක්මනින් පැන්වසාන් යන් ! 

"කවුද හවලෝ ඔය? කිය  වදයක් පැහැදිලිෙ 
කිය ෙවකා හවලෝ වපාඩ්ඩක්  ැගිටලා!" අෙයෙ, 
අිංවගෝපාිංග, පිංචායුධ සභාවේ හයිරිංකාර වපාරක් ෙ  
දකුණු කකුල එවහම කිේො. 

" ැගිටලා කතාකරන් ?  ැගිටින්  පුළුෙන්  ිං 
වපන්වසාන් ඉේල ෙද ඕයි?" 

ඔන්  ඒ පාර  ිං කවුද වම් කතා කරන්වන් කියලා 
හැවමෝටම පැහැදිලි වුණා! 

- විදූෙක



 

 

ඕස්කට්රලියාකේ නිේ සවුත් කේලේස් පරාන්තකය් සිිංහල සිංස්කෘතික හමුව 
විසින් සහ සිිංහල සිංස්කෘතික හමුකේ කලේඛක සිංසදය විසින් 

සම්පාදනය කර ඇති කෘති 

 

 
 

 

ඕස්වේලියාවේ වෙවස  සිිංහල වේඛක වේඛිකාෙන් විසින් තම සිංක්රමණික 
අත්දැකීම් ඇසුවරන් රච ා වකරුණු වකටිකතා එකතුෙක් තිරස තරණ  මින් 
සිිංහල සිංස්කෘතික හමුවේ ප් රකාශ් යක් වලස 2008 වපබරොරි මස 
එළිදක්ෙ  ලදී. 

වකාළඹ දයාෙිංශ් ජයවකාඩි සමාගම මගින් මුරණය කර වබදාහරිනු ලැබුණු 
වමම කෘතිය රසික සූරියආරච්ි වේ සිංස්කරණයකි. 

ඕස්වේලියාෙ, එහි පරිසරය, ඉතිහාසය, ප් රජාෙ සහ සිංස්කෘතිය පිළිබඳෙ 
සම්ප් රදායානුකූල සිිංහල සඳැස් පැදි බසින් රිත දකුණු කුරු දිේ කේ - Australia: 
Sinhala Poetic Impressions  ම් ූ ග් රන්ථය සිිංහල සිංස්කෘතික හමුවේ 
ප් රකාශ් යක් වලස 2010 ඔක්වතෝම්බරවේ දී එළි දක්ෙන් ට වයදුණි.  

වමම කෘතිය සඳහා  ඕස්වේලියාවේ දසත වෙවස  කවි කිවිඳියන් තිස් තුන් 
වදව ක් නිර්මාණදායකත්ෙය සපයා තිබීම විවේෂයකි. වමම ග් රන්ථය රසික 
සූරියආරච්ි සහ වහන්රි කුමාරප්වපරුම වේ සම සිංස්කාරකත්ෙවයන් සැකසී, 
වකාළඹ දයාෙිංශ් ජයවකාඩි සමාගම මගින් මුරණය කර වබදාහරිනු ලැබුණි.  

 

 

 

ඕස්වේලියාවේ වෙවස  සිිංහල වේඛක වේඛිකාෙන් විසිතුන්වදව කු විසින් 
තම සිංක්රමණික අත්දැකීම් ඇසුවරන් රච ා වකරුණු තෙත් වකටිකතා එකතුෙක් 
“ඔසී රව් අවප් කතා”  මින් 2018 අවගෝස්තු මස එළිදක්ෙ  ලදී. 

වකාළඹ සරසවි වපාත් සමාගම මගින් මුරණය කර වබදාහරිනු ලැබුණු වමම 
කෘතිය වේඛක සිංසදවේ සාමාජිකයින්වේ සහභාගීත්ෙවයන් රසික සූරියආරච්ි 
සහ ඥා තිලක වේෙගමවේ වේ සම්බන්ධීකරණවයන් කළ සිංස්කරණයකි. 

කේඛ  ෙංෙදකේ ඉදිරි ප්ර ාශන 
ළඟදීම ඔබ හමුෙට එ  වේඛක සිංසදවේ ප්රකාශ්  වදකකි. එයින් පළමු කෘතිය සිිංහල භාෂාවෙන් ලියා පළ 

කරණ ලද “තිරස තරණ” සහ “ඔසී රව් අවප් කතා” වකටිකතා සිංග්රහ ද්ධෙවයන් වතෝරාගත් වකටිකතා ඉිංේලිෂ් 
භාෂාෙට පරිෙර්ත ය කර සම්පාද ය වෙමින් පෙතී. 

වදවෙනි කෘතියට ඇතුළත් වෙනු ඇත්වත්  ඉිංේලිෂ් භාෂාවෙන් ම ලියවුණු වකටිකතා ය. 

වමම ග්රන්ථ ද්ධෙය සිංස්කරණය විහිංග වපවර්රා සහ රසික සූරියආරච්ි විසිනි. 
 
 

ඕස්කට්රලියාකේ නිේ සවුත් කේලේස් පරාන්තකය් සිංස්ථාපිත සිිංහල සිංස්කෘතික හමුකේ කලේඛක සිංසදය කවනුකවන් ගේකලන්කමෝ 
පාේහි පදිංි රසික හරිශ්ේචන්ර සූරියආරච්චි විසින් සිංස්කරණය කර 2021 සැප්තැම්බේ මස පළමුකවනි දන 

ඉකලක්කරානික මාධ්ය ඔස්කස් කබදා හරින ලදී. 
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