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 ව� 2017� � ඔ�ෙතාබ� මස 29 වැ�� ඉ��

ඡායා�ප -  �ද� �ණ �ංහ

හ� ය�න 
හ� වර ��න හ� 

මං කෙ� මට ඕෙන ෙ�. 
ෙලාෙක ��� �� �ඟ� 
���� �� ව �කා රෙයා. 

මා� එෙහ ම�.   

 ඔබ �� ණ�ෙන ‘��න�’...   
ආද �ශ ෙය� ම ‘��න�’ ��ෙවා� තම� වැ�ය හ�. 

මං �ායා� උප ක රණ �� ණන සම�ත �ෙ�ත්ර යට 
ම, අ� ෙයාග කරන ෙකෙන�. පා� ෙභා � ක ය� එ�ක 
ග� ෙද � ව �� ඔ�බට �ය බැ� ම� ඇ� ක ර ග�න 
 ෙකෙන�. ෙ�ව ක ය�ට �ණ� බෙල� හ� �ායාම 
කර වන ෙකෙන�.   

 ෙමාන ව ටද ඔබ ෙ� අ� ෙයාග කර�ෙන...   
මට ෙ� ඉ�ඩ�� එෙ� තර ග කා ර ෙය� නැ� �සා. මං 

ආස�, ෙ� ඉ�ඩ�� එෙ� �ාපාර �� ක � ව� ක�� 
හ� මා� එ�ක අ�ම තරෙම �ෙලා �ටර හත ර �ව� 
�ව�න එනවා න�.. ක�� හ� මා� එ�ක තර ෙගට 
පව� ���� කර�න එනවා න�. ෙමාකද ෙ�වා මට 
�� ෙ�ව�. ඒ වෙ� ම, මං පා� ෙභා � ක ය �ට� චැෙ��� 
කර නවා. �ායා� උප ක ර ණ ය� ග�නවා න� ඔබ ��� 
ම කර�න ඕෙ� ඒ �ාපා රෙ� �� ක� ඉ�ට �� කරන 
එක.   

 භා�ඩය �ස, පා� ෙභා � ක යාට ෙමාක ටද �� ක-
�ෙග වග�...   

ෙලා� බඩ ෙග� ය� �යා ෙගන, �ග ර� අර�� 
�ෙගන අ��ට �ායා� උප ක ර ණ වල �ණ ��ෙවා� 
එතැන ෙකාෙහද ආද �ශ ය�. තම� ග�න යන මැ�ම 
ගැන ව� පා� ෙභා � ක යට ��වා ස ය� උප �ද... ��න� 
�ෙයන ෙකෙන� ද �යලා, බල�න ඕෙන ඒ �සා. 
�ායා� ෙනාක ර නවා න�, ඒ උප ක රණ �� ණ �න� 
එපා! ඒක තම� මෙ� �ය �ය.   

 ඇ� ෙ�ව ක ය�ට බෙල� �ායාම කර ව�ෙන...   
එෙහම ෙනෙව� න� එයා �ායා� උප ක රණ 

�� ණ�න ��� නැහැ. අෙ� ��� එක ෙ�ව ක ය�ට 
තහ න�. ��� එෙ� ස��� ඇ� ම�� එකට මාෙස-
කට �� ය� ල�ෂ ය� ෙගව නවා. ඒ �ණාට පා��� 
කර�නෑ. අ�ම තරෙ� ෙ� ත�� පෙ� ���ෙ� ප�-
ෙපළ, දව සට හතර වතා ව �ව� ඔ�� න� නවා - බ�-
නවා. හැම �ම වැඩ පට� ග�න ක�� ඔ��ට �� එක 
ෙමතැන ම �ෙබ නවා. ෙ� ෙ�ව� �� �ලා හ� කෙළා� 
�ෙරා� ෙව�ෙන ඔ��.   

 ඔබ �ඩ ක ෙය� ද...   
ඉ�ෙකාෙල කාෙල රග� ගහ� �ක� ගහ� ෙහාඳ 

�ඩ ක ෙය�. 2014 � ෙවෙළඳ ෙ�වා �ක� තර ගා ව-
� ෙය� අ� අ� � රෙයා �ණා. මං ඕප �� බැ��ම�. 
අ� �� �� ගණ �වල ක��ය එ�ක තම� ෙස�ල� 
කෙ�. අද ට� ��න� ගැන �ඟ� �තන, හැම දව සම �� 
එෙක� දවස ආර�භ කරන �ඩ ක ෙය� තව ම මෙ� 
ඇ ෙ� ඉ�නවා.   

 ඔබට අ�ව, අෙ� රෙ� ���� �� �ායා� 
කරන ප්රව ණ තාව වැ� ෙවලා ද...   

එ�ස �ස �� මැ�� �� ෙණන ප්රමා ණය න� 
වැ� ෙවලා. ෙපා� �� ස� තම� ෙබාෙහාම ආසා ෙව� 
අඛ �ඩව �ායා� කර ෙගන ය�ෙ�. �ඟ� අය ෙසාඩා 
ෙබාතෙ� කැ�වා වෙ�. ආසා වට මැ� ම� ග�නවා. �ක 
දව ස� උන �� ෙව� කර ෙගන යනවා. අ�හැ රලා �නවා. 
එෙහම කර�න න� �ය ද� කරලා මැ� ම� ග�ෙන 
ෙමාක ටද.   

 �ාපා � කෙයා ස�� ෙව�ෙන ස�� ව ��. ඔබ� 
එෙහ මද...   

මට �� වයස 46 �. ඇ�තට ම මං �� හ�බ ක රලා 
ඉව ර�. පට� ග�� හැ� යට මං ආ� �ර ෙහාඳට ම ඇ�. 
අ� �� 46 � �ව� �ණාට තව 46 � මං ඉ�� �යලා 
කාටද �ය�න �� ව�. �� මං භා�ඩ �� ණ�ෙන 
තෘ�� යට. ඒ තෘ��ය �ළ ��ක ෙව�ෙන ස�� 
ෙනෙව�. එතැන මට කලා ව� �ෙබ නවා. ෙහාඳ ම�� 
ග� ෙද � ව� �ෙබ නවා.   

 ෙමාක�ද ඒ �ය�ෙන...   
මං මැ�� �� ණ නවා. ���� ඒවා ග�නවා. ඒ අය 

�ායා� කර නවා. ෙක�� ෙවනවා. �ෙරා� ෙවනවා. 
ෙලඩ අ�� �ය නවා. එ�ෙකා ඇ�� අ� පා� �ය නවා. 
ග�� මැ�ම කැ�ණා �ය නවා. මං ඒවා හදලා ෙදනවා. 
අ� �ායා� ගැන - මැ�� ගැන කතා කර නවා. ඒ �හද 
ම�� ග� ෙද �ව �ද �ව ලට එහා �ය ෙදය�. ඒ ෙබ� 
ගැ� මට �ල� නැහැ. ඒ ස� ටට �මා ව �� නැහැ.   

 එත ෙකාට ෙකාෙහා මද �ාපාර ��� කර�ෙන...   

මං �ාපාර ��� කර�ෙන අ�� ��න� ඇරලා 
ෙනෙව�. �ෙයන �ාපාර ඉතා ෙහා�� කළ ම නා ක ර ණය 
�� ෙම�. අෙ� ඉ�ඩ�� එක �� �ඟ� �ශා ල�. ජවන 
හා ��ය �ඩා භා�ඩ සහ උප ක රණ අ� ෙග�ව නවා. 
ලංකාව �රා ��� ෙහාට� සහ �වාස සං��ණ ඉ� ෙව-
නවා. ඒවාෙ� ‘��’ හැෙද නවා. අෙ� උප ක රණ ෙ� හැම 
තැන කට ම ඉ�ල නවා. ෙ� වැ� �ම අෙ� ��න� එකට 

ඉතාම සාධ �ය ත�ව ය�.   

 �ාපාර ෙලාකය එකම ෙපාර �� ය�. ඉ�� 
ෙකාෙහා මද ��න� එක ගැන ඔය තර මට ��වාස 
කර�ෙ�...   

එක උ� හ ර ණ ය� �ය �න�, �ට� ජනා � ප � �මා 
පා��� කෙළ� අෙ� �ායා� උප ක රණ. �� ජනා �-
ප � �මා පා��� කර �ෙන� අෙ� පැර ම ��� �� එක. 
එ� ම �ලාට ෙකාෙහ� ෙ��න බැ�ද... ඒ �ණාට ඔ�� 
��වා සය තැ�ෙව ෙ��ය �ාපා � කයා ගැන. මට ඒක 
ආඩ �බ ර ය�. ෙගෟර ව ය�. එකම ෙ� මං කව � ව� ෙ� 
ෙද�නව ම �ණ ගැ� ල ව� නැහැ. ෙහාඳ ම ෙ� ෙදනවා 
න�, ඕන ෙපාර � � ය ක� පා� ෙභා � කයා හ� ෙ� ෙතාරා 
ග�නවා. ජනා � ප � ව ර ෙය� �ණ� එෙහ ම�. සාමා� 
ෙපා� පා� ෙභා � කයා �ණ� එෙහ ම�. ��න� පව-
��ෙන ඒ බැ�ම උඩ. ��වා සය උඩ.   

 ෙකාෙහද ෙලාෙක ෙහාඳ ම �ායා� උප ක රණ 
හද�ෙන...   

ඉතා �ෙ�. ඒවා �ඟ� �ල�. එෙහ �� ෙ�නවා. 
�නෙය, තා� වා නය සහ ඇම � කා ෙව� තම� අ� වැ� �ර 
ෙග�ව�ෙ�. වැ�ම ඉ��ම �ෙය �ෙන� �න මැ� �ව-
ලට.   

 ඒ� ඔබ කර �ෙන� ෙ� රෙ� ස�� �ක �ට රට 
යවන එක. ඇ� ඔබට බැ� ෙ� රෙ�� යම� ��පා-
ද නය කර�න...   

ෙ� රෙ� ඉව ත ලන යකඩ උ� කරලා, ග්රෑ� 500 ඉඳ� 
�ෙලා 15 ද�වා යකඩ �� �ක� හදලා ෙද�න �යලා 
මං ප�තෙ� ��� ම� ��මා. බර උ� ලන උප ක රණ 
හද�න අව� සරල ම ෙ� ඒක. න�� ෙ� රෙ� එක 
�� ෙහ� ඉ� � ප� �ෙ� නැහැ. ෙ��ව මං ඉ�ලන 
ප්රමා ණය ෙද�න බැ��. ���� නැ��.   

 ඒ� ඔබට ��ණා ඔ�� �� ම� කර�න...   
ෙ� රෙ� එක ක�මා �ත� හ� �ෙක�න තම� මං 

එෙහම ඉ�� ම� කෙ�. න�� යකඩ උ� ක රලා �� ය� 
ෙවලා �ෙය�� කර�න ඕෙන ෙ� වැ ෙ� �ක� මහ ���. 
�� ���� කැමැ� නැහැ මහ �� ෙවලා ස�� ෙහාය�න. 
�ෙනට වඩා ෙ� ෙ� අෙ� රෙ� කර�� ගාණ අ��. 
න�� මං ඉ�ලන ප්රමා ණය �ග�න බැ� �සා ඔ�� ඒක 
අ�හැ �යා. 

 එත ෙකාට ඇ� ෙත්ර� - �� වෙ� මැ�� හද�න 
බැ�...   

එෙහම හද�න න� අ� �ංග �� � වට වැ�ය උ�� 
ඉ�න ෙවනවා. � �වා�� � �ංග �� �ව, ෙකාළ ඹ� 
කර නවා �යලා �� වට, අෙ� රෙ� ෙ�ශ පා ල ක ය�ට, 
නාය ක ය�ට ෙ��ය ක�මා�ත ��� ��ෙ� අව �-
තා ව� නැහැ. ඒ �සා අ� හැම �ම �ෙ� ප�සට. ඉ�� 
අ� �� ��ෙස � ව� මට ෙ��නෑ අ�� තා�ෂ ණ යට 
ගැළ ෙපන ෙත්ර� �� එක� අෙ� ර ෙ� හැෙද� �යලා. 

අක මැ �ෙත� �ණ� �ය�න ෙවන ඇ�ත� ඒක.   

 ඔබට �ක නැ�ද, �ට ර ටට යන ෙ� ස�� ක�ද රාව 
ගැන...   

�ක�. පාෙර �ගට ම මඩ න� මට බැහැ ඒ �� පාරම 
කාප� කර�න. මට �� ව� එක ම ෙ�, ෙසෙර�� 
ෙදක� �ෙගන යන එක. අ��ෙග වැ�� �ය �� ළතැ-
ෙව න වට වඩා, මට �� ව� ෙ�� මම කර�න ඕෙ�.   

 ඔෙ� ෙ� �ායා� උප ක රණ �තර ගැව ෙස�ෙ� 
ඉහළ සමා ජ ය� එ�ක. එෙහම ෙ�ද...   

නැහැ. මම තම� �නට ලංකාෙ� �� ෙක�� ෙලා� 
ම �ායා� උප ක රණ ෙට�ඩ� ෙදක ම කෙ�. එක� 
2014 � � ලංකා නා�ක හ� � වට. අෙනක උ�� මැද 
පළා� සභාව යටෙ� �ෙබන �ය� ම පාස �ව ලට ජවන 
හා ��ය �ඩා උප ක රණ සැප� ෙට�ඩ රය. ෙ� පාස� 
බ� ත ර යක ඉ�ෙන අෙ� සාමා� ප� �වල ද�ෙවා. 
සම හ ර �ට ��ප� ළම ��. ඉ�� රජය ෙකා� ගණ� 
වැය කරලා ෙ� �ඩා උප ක රණ මෙග� ග�ෙත ඒ 
��ප� ද�ෙවා ෙව� ෙව�. උ� � මැද පළා� සභාෙ� 
හැම පාස ල� ම �� එ� ප්රෙයා ජ නය ලබ නවා ඇ�. 
�ඩා වට සමාජ පර ත ර ය� නැහැ. මෑත ක� උස පැ�ෙ� 
වා�තා ව� තැ� ෙපාල �� බ්රෑ�ඩ එෙ� �ඩා උප ක රණ 
�ඩා අමා �ාං ශ යට සැප � ෙ�� අ� ම�.   

 ෙමාක�ද ඔෙ� �� තය ෙවන� කළ Turning 
point එක...   

ඒ - ෙලව�� කරලා මං ෙගදර ��ෙය ‘මහා ෙලා�’ 
උපා � ය� ග�� �� ෙහ� වෙ�. හැ� � ෙණ� 
හ� යට �තට අර�. අ�ම� තා�ත� වැඩ� 
��ව� ත�ක කර නවා. ප්ර�න කර නවා. ෙ� 
ප�� ත කම බලා ෙගන �ට� තා�තා 
ඉව සලා ඉව සලා දව ස� කට ඇ�යා. 
‘උඹලා වෙ� එ�� ප� ර කට 
ගැහැ �ව� දහ ය� �තර 
�� ෙව�...’ අ�න එ� තම� 
මෙ� ඇ� ඇෙර�ෙ�. 
මං ක�පනා කළා. 
ෙමාක�ද ඒ ��ෙව 
�යලා. උපා� �යා ෙග-
න� ර�සා නැ�ව ෙ� රෙ� 
ෙමාන තර� �� ස� ඉ�න වද... 
එ�ච ර ක� බර ප ත ළ� ෙනා�-
�� �ඟ� ෙ� මට �ෙන�න ග�තා. 
මං මෙ� අනා ග තය ගැන �ත�න ග�ෙත 
එ� �� ප�ෙස.   

 ඒ කතා වට අ�ප�� එ�ක තර හ� �න ුෙණ 
නැ�ද...   

නැහැ. අ�ප�� මෙ� ඇ� ඇ�යා. අද න� මං ප්රා�ථනා 
කර�ෙන, මං වෙ� ���� ප� ර කට ගැහැ �ෙවා� 
�� ප හ �ව� �� ෙ�වා! �යලා. එෙහම �ෙණා� අෙ� 
රටට තව ද�ෂ �ාපා � කෙයා �ක� �� ෙව�.   

 ෙකාෙ�ද ඔබ ඉෙගන ග�ෙත...   
�වර ධ�ම රාෙජ. ක� ග �නාෙව ග�අංෙග, අෙ� 

ගෙ� ඉඳලා මං ඉ�ෙකාෙල �ෙ� බ� එෙ�. බ� එෙ� 
ෙහා� එක ඇෙහ න ෙකාට ක�ද බැහැලා, �යර �ෙ� 
�වලා, වං� ෙව� බ� එක හර ව�න ක�� පාරට ෙගාඩ 
ෙවනවා. පා�දර ෙපෙනන ෙනාෙප ෙනන ක� වෙ� ය�� 
දව ස� මං හර ෙක �ෙ� ඇ ෙ� හැ�ලා වැ�ණා. මඩ 
ෙහාද ෙගන ආෙය ��වා. සම හර ෙවලා වට �යර බැඳලා 
�ෙය�ෙන ක�� �. අ� ෙනා�න �ව ෙගන යනවා. �යර 
කඩා ෙගන, මං මෙ�. සප�� ෙහාද ෙගන ආෙය �ව නවා. 
ෙකාෙහාම �ණ� බ� එක �� කර ග� නෑ.   

 �ං� කාෙල� ෙබාෙහාම �යා �� ද� ෙව� ව ෙ�...   
ඒ �යා � � කම ෙකා�ච රද �ය නවා න� අෙ� සම හර 

නෑෙයා මං ෙගව �ව ලට එන ව ට ව� කැමැ� �ෙ� නැහැ. 
මා� එ�ක එක� �ණාම ඒ ළම � �� නර� ෙවනවා 

�යලා. මං ෙකා�ච ර ව� ග� උඩ. වහ ල ව �උඩ. 
 ෙබාල ගහ�. උ� කඩ�. ��� කඩ�. කෙ� 

ම එපා කර� ෙ�ව�. ඒ �ත ර� 
ෙනෙව�, ��ම ෙ�� ම� අර �-

ණ� නැ�ව ඉ�ෙකාෙල 
�ට්ර�� 

සං� ධා නය කර�න, ෙපා�ට� ගහ�න වෙ� භයා නක 
වැඩ කර�න ��ම උණ� ��ෙණ. ඒ ෙවලාෙව ��ෙව 
ඒක, ‘ෙහණ ��ල ව ය�’ �යලා. මෙ� ෙ� වැඩ �සා 
ෙලා� �තා �යලා �ෙ�ෂ �� ගැ � ම� ෙගදර �� ෙණ� 
නැහැ. මෙ� නං�� ම��� මට සාෙ� �ෂව ෙහාඳ ළම�.   

 ෙමාන වද ඔබට ��� �න අර ��...   

�� ම �ෙ�ෂ අර � ණ� ��ෙණ නැහැ. මං ඉෙගන 
ග�න� අ� ද�ෂ ෙය� ෙනෙව�. ඒ - ෙලව�� වලට 
මැ�� කෙ�. ඊට ප�ෙස ඕෙන �ෙ� ඉ�ම නට ර�සා-
ව� කර�න. එ�ච ර�.   

 ඉ�� ර�සා ව� ලැ� ණද...   
මෙ� අ�තා ෙකෙන� ��යා, �� ෙප� පැර ��ච 

ඇම� ෙකෙන�. එයා ඒ කාෙල ෙලාත �� ම�ඩ ලෙ� 
අ� �ෂ ව ර ෙය�. ර�සා ව� ෙදනවා �යලා, අ�මා මාව 
එයා ළඟට යැ�වා. ‘හ� �තා ලබන �මාෙන එ�න’. එයා 
මට ��වා. අෙ� ඉ�� මං, �වර ඉඳ� ඊළඟ �මා ෙන� 
ෙකාළඹ �යා. ‘අ� වා �ෙය� ලබන �මාෙන වැෙ� කර�...’ 
ආෙ� මං හැ�ලා �වර යනවා. ඊළඟ �මා ෙන� ෙකාළඹ 
එනවා. ආෙ� �වර යනවා. ඔෙහාම මාස �න� ෙනාක-
ඩවා මං ෙකාළඹ ආවා. හැ�ලා �යා. ලැ��ච ර�සා ව� 
නැහැ. මං අ�ලලා �ලා ටය� ෙකා�පැ � යක ෙ��� ෙර� 
ර�සා ව� ෙහායා ෙගන ෙකාළඹ ආවා. අ�මා �� �� ය� 
ෙද�හ �ත ර� අෙ� ��ෙණ. ඒ තම�, මෙ� �� ම 

ර�සාව.   

 ෙ��� ෙර� ෙකෙන� ෙකාෙහා-
මද අද ෙ� තර� තැෙනක 

ඉ�ෙන...   

ඔය ප්ර�න මෙග� 
ආද ය� බ� ෙදපා-

�ත ෙ� �� ෙව-
�� අහ නවා. 

ෙහාඳට 
අහ ග�න! 

�ාපා � කයා 
�ය�ෙන උ�ප� 

�ෙයන �ඳ�! ���� 
ව�ර ග�න ග�න �ඳ 

�ෙර නවා. හැබැ� �ඳ ව� 
ද�නෑ ව�ර �ෙරන තැ�. ඒ 

තර මට උ�ප�. ෙ� රෙ� ප්ර� ඛ තම 
ෙකා� ප � යා ෙග� අහ�න, ඔෙ� ��න� 

ෙමාන වද �යලා. ෙකාෙහා මද ඔබ හ�බ 
කෙ� �යලා. �ය ව ෙර� �ය වර මතක �යා-

ග�න බැ� තර� අ�� �� ඒ අ� තෙ� �ෙය�න 
�� ව�. අ� උ�ප� ��� �ඳ� ෙවලා. සාමා� 

���� �� වළ� ෙව�ෙන� ඔය ෙ�� �සා.   

 ඇ� ඔබ එෙහම �ය�ෙන. හැෙමාට ම බැහැ 
�ාපාර කර�න...   

�ඟ� ���� ග�� ක�මැ ��. �� �� ක�මැ ��. 
ග�� ක�මැ � ක මට වඩා භයා න ක�, ��� ක�මැ-
� කම. �ාපා � ක ෙය� - �ව සා ය ක ෙය� ෙව�න 
දඟ ලන �� ෙහ� එන හැම අ�� � ම� ම අ� ෙයා ග ය� 
කර ග�නවා. ටය� ෙකා�පැ �ෙය �ක කාල ය� වැඩ 
කර� මං, ඊළ ඟට කෑ� ෙර� �ට� �� ණන සමා ග ම කට 
බැ ෙඳනවා. ��ෙප අ�ලා ග�නවා. කඩ වල කැ��ච කෑ� 
ෙර� �ට� අර� හදලා �� ණ නවා. ෙද�� ෙදෙන� 
වැඩට අර� ඒ ෙ� ��� කර නවා. ලාභ ෙහාය නවා. 
��න� එක� බවට ප� කර නවා. ප්රඩ�� එක ෙවන� 
කර නවා. එ�ස �ස �� මැ�� ෙග�ව නවා. මං හ� ග�� 
ෙවෙළඳ ජාලය ප්රෙයා ජ න යට ග�නවා. මං වෙ� ම හැම 
��න �කා ර ය �ට ම �ෙය�ෙන ෙමෙහම හඹා යෑ ම�. 
එෙහම ෙනාක රන ���� කව � ව� සා�ථක �ාපා �-
කෙයා ෙව�ෙන නැහැ.   

 ඔබ ෙ� �ය�ෙන ප්රැ�� ක� ම�-
� ෙය� �ෙ� වැද ග �ක මද?   

ඔ�. තම�ෙග ප� ෙය� �ව-
��ම කළ ම නා ක ර ණය කර ග�න 
බැ� ����, රෙ� ආ�� කය නඟා 
�� වන හැ� �ය නවා ඔබ අහලා �ෙය න වද. 

ප�ය �� ප �� හ�. හැබැ� �ය දම පන� �හ�. න�� 
උප ෙද� ෙද�ෙන රෙ� ආ�� කය හදන හැ�. TV එකට 
ඇ�� ව� ගණ� කතා කරන ෙ�ශ පා ල න ඥ ෙයා� ඒ 
වෙ�. ෙ� සමාෙජ වැ�, ක�� බතල ෙකාළ �ට වන 
����. තම�ෙග �� තය �ළ ත�ව �යා �මක �ම 
සහ ඉ� � යට යෑම� වැද ග� ෙ�. අ��ෙග කතා අහ ෙගන 
ඉ�ම, ඒ කතා මත තම�ෙග �රණ ෙවන� ��ම මං 
කව � ව� කර�නෑ,   

 �ාපා ර ය� සා�ථක ෙව�න බල පාන ප්රධාන සාධ-
කය �ම� ද...   

මට අ�ව න�, හව ෙු� �� ව කට අත ෙනාගැ �ම. 
හ� ය�න හ� වර ��න හ� මං කෙ� මට ඕෙන ෙ�. 
ෙලාෙක ��� �� �ඟ� ���� �� ව �කා රෙයා. 
මා� එෙහ ම�.   

 ෙමාක�ද ඔබ කර� ෙලා� ම �� ව �කා ර කම...   

ෙ� ��න� එකට අත ග හ� එක. 1999 මං ෙ� 
��න� එක පට� ග�ෙත ��ෙද න � ෙග කා�ය 
ම�ඩ ල ෙය�. අ� �� �ෙව කෑ� ෙර� �ට�. Eser 
�යන බ්රෑ�� කෑ� ෙරජ �ට ෙර� අ� �� �වා. ෙ� 
��න� එකට මං නම ��ෙම� ඒ ස�බ �ධ තා වය මත� 
ෙව�න. ඊළ ඟට ල�� �ය කාෙල ඉ�ව’ට�� ෙග��වා. 
CFL බ�� ෙග��වා. ඒවා �� � බල ම�ඩ ල ය ට� 
��නා. ඊට� ප�ෙස 2003 ��, එ�ස �ස �� මැ�� 
ෙ��න ග�ෙත. සාමා� ���� අතර ෙලා� ප්රව ණ-
තා ව� ඇ� �ණා. මෙ� �� ව �කා ර කම අ� සා�ථක 
�ණා. අද මං ෙමතැන ඉ�ෙ� ඒ �� ව �කා ර කම ���.   

 �ාපාර ෙලාෙක ඔෙ� Role Model ක�ද...   
��� වහ�ෙ�. ඊළ ඟට අහ�න එපා, ��� වහ�ෙ� 

ෙකාෙහා මද �ාපාර ෙලාෙකට ��වා ද�ශ ෙව�ෙ� 
�යලා. උ�ව හ�ෙ� ‘මාක� කර�’ ධ�මය �ළ තම� 
�ාපා ර ය �ෙග පැවැ�ම �ෙය�ෙ�. උප යන ෙද�� 
හත ෙර� එක� ප� ෙභා ජ නය කරලා, තව �ක� ඉ�� 
කරලා හත ෙර� ෙදක� ම ආෙයා ජ නය කර�න ��ෙව 
ඇ�. ඒ ෙලා�� එෙක� �ට පැ�න �� ම ෙකන �ට හ� 
�ෙ� නැහැ. මං ඉ�ෙන� පව � �ෙන� ඒ ත�කය �ළ.  

 �� තෙ� වැ�� - පැර �� තැ� මත කද...   

2004 මට �� ය� හත � �� හක OD එක� ඕෙන 
ෙවලා මං කාල ය� ��ෙස ග� ෙද� කර� බැං�ෙව 
ව� ගණ� ර�� යා� �ණා. අ��ෙ� OD එක පා� 
කර�න බැහැ �යලා මාව හර ව ල� යැ�වා. ඊට අ� �� 
ෙදක කට ප�ෙස මං �යා ඒ බැං� ව ටම. එ� �ෙ�, මෙ� 
ම �ෙපා �� එක ආප� ග�න. ඒ� එ� මෙ� ෙකා� 
ෙදකක �ෙපා �� එක ෙද�න තර� �ද ල� ඒ බැං�ෙව 
��ෙණ නැහැ. මට �ය�න ඕෙන ෙම�ච ර�. ෙවලාව, 
ක�ෙම... වාස නාව... එෙහම ෙ�ව �ව ලට වඩා මං ��වාස 
කර�ෙන එක ෙදය�. ඒ තම�, ‘�ය ෙනාහැ �ක� 
ෙනාමැත....!’ �යන ඇ�ත.   

 එෙහ න� ඔබ, ��ම ප්ර�න ය� ගණ� ග�න 
ෙකෙන� ෙනෙව�...   

මරණ මංචෙ� ආව� එත ක�ම �� ���ට ප්ර�න 
�ෙය නවා. එෙහ න� ෙමාක ටද වධ ෙව�ෙ�. ප්ර�න 
�� ණාෙ�. උ�ත ර� ඒ ප�ෙස ම ඒ�. ප්ර�න ව ලට සැහැ-
�� ෙව� ��ණ ෙදනවා. බැ� � ෙණා� අම තක කරලා 
�නවා. මං එන ෙබාෙලට ගහන ෙකෙන�. එත ෙකාට 
��ෙ� සැහැ ���.   

 ඒස� මාක �� ප�ෙ� �ාපා ර ය� ද...   
ඔ�. මම සහ මෙ� �� ඳට පම ණ� අ��. මෙ� 

ද�ෙවා ��ෙදනා තව ම ඉෙගන ග�නවා. ඒ �සා අනා-
ග තය ගැන ��ම �ය�න බැහැ.   

 ෙ�ා� ෂ යට අ� වද හැම ෙ�ම කර�ෙන...   

ඕන ෙ�� � ෙ� � ෙය� ෙදන ෙහන �� නැක-
තක �ණ� මං ��න� එක� ඇරලා ��� කරලා 
ෙප�ව නවා. ෙහාඳ ම නැකැත �යලා ෙදන ෙවලා වක 
�ණ� ��න� කරලා ව�ටලා ෙප�ව නවා. ෙකා�� ම 
ෙ�ා��ය මං ��වාස කර�නෑ. මං ��වාස කර�ෙන 
මෙ� ආ�ම ��වා සය පම ණ�.   

 ඔෙ� �� ත ෙය� ෙකන �ට ග�න �� ව� ෙහාඳ ම 
ආද �ශය �ය�න...   

හ� �ය� වැර � ණ� ඔබ ෙව� ෙව� ��� �රණ 
ග�න ඕෙන ඔබ ම�. ඔබ ෙව� ෙව� �රණ ගැ�ෙ� අ�-
�ය කාට ව� ෙද�න එපා! �ෙ� ෂ ෙය� ��න �ව ල�. ඔබ 
මං වෙ� ෙව�න� එපා! ඔබ ඔබ ම ෙව�න.   

ව� 2017� � ඔ�ෙතාබ� මස 29 වැ�� ඉ��

inoka.perera@lakehouse.lk

 ඉෙනාකා ෙපෙ�රා බ�ඩාර

රටට තව ද�ෂ �ාපා � කෙයා �ක� �� ෙව�.   

 ෙකාෙ�ද ඔබ ඉෙගන ග�ෙත...    ෙකාෙ�ද ඔබ ඉෙගන ග�ෙත...   
�වර ධ�ම රාෙජ. ක� ග �නාෙව ග�අංෙග, අෙ� 

ගෙ� ඉඳලා මං ඉ�ෙකාෙල �ෙ� බ� එෙ�. බ� එෙ� 
ෙහා� එක ඇෙහ න ෙකාට ක�ද බැහැලා, �යර �ෙ� 
�වලා, වං� ෙව� බ� එක හර ව�න ක�� පාරට ෙගාඩ 
ෙවනවා. පා�දර ෙපෙනන ෙනාෙප ෙනන ක� වෙ� ය�� 
දව ස� මං හර ෙක �ෙ� ඇ ෙ� හැ�ලා වැ�ණා. මඩ 
ෙහාද ෙගන ආෙය ��වා. සම හර ෙවලා වට �යර බැඳලා 
�ෙය�ෙන ක�� �. අ� ෙනා�න �ව ෙගන යනවා. �යර 
කඩා ෙගන, මං මෙ�. සප�� ෙහාද ෙගන ආෙය �ව නවා. 
ෙකාෙහාම �ණ� බ� එක �� කර ග� නෑ.   

 �ං� කාෙල� ෙබාෙහාම �යා �� ද� ෙව� ව ෙ�...    �ං� කාෙල� ෙබාෙහාම �යා �� ද� ෙව� ව ෙ�...   
ඒ �යා � � කම ෙකා�ච රද �ය නවා න� අෙ� සම හර 

නෑෙයා මං ෙගව �ව ලට එන ව ට ව� කැමැ� �ෙ� නැහැ. 
මා� එ�ක එක� �ණාම ඒ ළම � �� නර� ෙවනවා 

�යලා. මං ෙකා�ච ර ව� ග� උඩ. වහ ල ව �උඩ. 
 ෙබාල ගහ�. උ� කඩ�. ��� කඩ�. කෙ� 

ම එපා කර� ෙ�ව�. ඒ �ත ර� 
ෙනෙව�, ��ම ෙ�� ම� අර �-

ණ� නැ�ව ඉ�ෙකාෙල 
�ට්ර�� 

�ඟ� ���� ග�� ක�මැ ��. �� �� ක�මැ ��. 
ග�� ක�මැ � ක මට වඩා භයා න ක�, ��� ක�මැ-
� කම. �ාපා � ක ෙය� - �ව සා ය ක ෙය� ෙව�න 
දඟ ලන �� ෙහ� එන හැම අ�� � ම� ම අ� ෙයා ග ය� 
කර ග�නවා. ටය� ෙකා�පැ �ෙය �ක කාල ය� වැඩ 
කර� මං, ඊළ ඟට කෑ� ෙර� �ට� �� ණන සමා ග ම කට 
බැ ෙඳනවා. ��ෙප අ�ලා ග�නවා. කඩ වල කැ��ච කෑ� 
ෙර� �ට� අර� හදලා �� ණ නවා. ෙද�� ෙදෙන� 
වැඩට අර� ඒ ෙ� ��� කර නවා. ලාභ ෙහාය නවා. 
��න� එක� බවට ප� කර නවා. ප්රඩ�� එක ෙවන� 
කර නවා. එ�ස �ස �� මැ�� ෙග�ව නවා. මං හ� ග�� 
ෙවෙළඳ ජාලය ප්රෙයා ජ න යට ග�නවා. මං වෙ� ම හැම 
��න �කා ර ය �ට ම �ෙය�ෙන ෙමෙහම හඹා යෑ ම�. 
එෙහම ෙනාක රන ���� කව � ව� සා�ථක �ාපා �-
කෙයා ෙව�ෙන නැහැ.   

 ඔබ ෙ� �ය�ෙන ප්රැ�� ක� ම�- ඔබ ෙ� �ය�ෙන ප්රැ�� ක� ම�-
� ෙය� �ෙ� වැද ග �ක මද?   

ඔ�. තම�ෙග ප� ෙය� �ව-
��ම කළ ම නා ක ර ණය කර ග�න 
බැ� ����, රෙ� ආ�� කය නඟා 
�� වන හැ� �ය නවා ඔබ අහලා �ෙය න වද. 

ඕන ෙසන�� නැකතක
මං අ�� ��න� අරඹනවා

හ��ද්ර එල ��ත   
කළ ම නා කාර අ��ෂ 
ඒස� (Eser) මාක ��

න�න තා�ෂ ණය 
සහ �ායා� එකට 

පෑ� යන �ාපා ර ය කට, 
ෙකා� තර� �ර� 

යා හැ� �� 
ඔ� �න �� ෙ�ය. 

ඒ �න 
�� යා ට� වැ� �ර�, 

පැ�ණ ඇ� බව ඔ�ට 
�ෙන�.   

�ායා� �� බඳ 
ප්රෙබා ධය රට �රා 
ඇ�� �යා ෙ� ම, 

අ� ඉ� දමා �ාපා රය ද 
��� �ය. 

අද ඔ�ෙ� �ායා� 
උප ක රණ නැ� ත� 

ෙහාට ල ය� නැත. 
�ඩා ගා ර ය� නැත. 
ඒ තැනට තම�ෙ� 
�ාපා රය ෙගනා, 

හ��ද්ර එල ��ත ෙ� 
කතාව අපට වැද ග� 

ව�ෙ� එෙහ ��.   

�ාපා � කයා �ය�ෙන උ�ප� �ෙයන �ඳ�! 
���� ව�ර ග�න ග�න �ඳ �ෙර නවා. 
හැබැ� �ඳ ව� ද�නෑ ව�ර �ෙරන තැ�. 
ඒ තර මට උ�ප�. ෙ� රෙ� ප්ර� ඛ තම 
ෙකා� ප � යා ෙග� අහ�න, ඔෙ� ��න� 
ෙමාන වද? ෙකාෙහා මද ඔබ හ�බ කෙ� �යලා.


