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THE BANK LOAN 

(Intro) 

 

 එදා දඩයම් යුගය  වර ජිවිත ගතක අපේ අය එපේර යුගපයත් පගොවි යුගපයත් එපතනින් පසුත් ඒ පව සිටින්නට 

පනොශැකි විය. හුලමාරු අගය තක්පවේරුලට පපොදු පදයක් ශදුන්ලා දිම තුළින් එදා ජනයා අප ජිවිත පශසු පේදැයි සිතුල එයට මුදල් 

දැයි නම කියද්දි අද ඒ හුලමාරු එකකය නිවාම බුදුන් ලැඩි පද්යට යක්යාද ලඩිනු ඇති බල එදා   සිටියවුන් පනොසිතන්ට ඇත 

 ජන අලයතා දිපනන් දින කාර්යක්ම වි නිලවක් ශදන්ට ලයපාරයක් කරන්ට තමන් වතු මුදල් ලිනන් පමකක් බැි  බල 

ජනයා පත්රුම් ගත්ත ඇති ශැකි අයපගන් නැති බැි  අය ඉල්ා ටික ටික ගත් මුද පියවුශ. මුදල් දි කෂ උදවුල පලනුපලන් 

ප්රතිඋපකාරයක් පව දුන් මුදට ලඩා ටිකක් දුන් පකනාට ලැඩිුරර දුන්නශ. එයට පපොළිය දැයි නම් තැබුල. රප  වවලර්ධනය 

ගැන සිතු රජය එම කාර්ය භාරපගන මිනිවාපේ දියුණුල පලනුපලන් කපෂය එයට නමක් තැබිය ඒ බැවකුල දැයි ජනයා ශදුන්වුශ.... 

විනාපේ ආරම්භය වනිටුශන් කරමින් 1971දි ආර්ටික පදොර විලර විය විපද් මුල්ය වමාගම් වකාලට ගා එන්නට විය 

රප  ජනයාපේ ජිලන ම ටම ඉශ දමන්ට කියමින් පොකපේ දැපලන්ට බැවකු මාතූභූමියට ඇපදන්ට විය එය පානයට බැවකු 

 රාජා දැයි මශ බැවකුල පිහිටුවිය. නමුත් පපොඩි දරුලකුපවේ මශ බැවකුල රලටමින් පැමිණි බැවකු ජනතා අලයතා ගැන පනොසිතා තම 

අලයතා පලනුපලන් ජනයා භාවිතා කරන්ට විය තම ාභයයි තරයයයි ගැන සිතා කටයුතු කෂ පමම බැවකු නිතිවිපරොි  කය 

ක්රම මශ බැවකුලට පශොපරන් ශදුන්ලා පදමින් ජනයා කබපන් ිනපට දමන්ට කටයුතු කපෂ ය. 

අගනුලරට කිපොමිටර සියයක් එශා සුන්දර කදුගැටලිනනුත් දියශැළි පලල් යායලල් ල සුන්දරත්ලපයන් දිදුන 

ගම්මානයකි. නිදශව් අධයපනපේ උගත්කමත් මුදල් මත වු අධයපනපේ නුගත්කමත් අතර තනිවු ගැමි තරුකපයකි. තම එකම 

ුරතු පලනුපලන් සිය ජිවිතය ුරරා මේ පවපනශව පදොපර් ගැලු මාතාලකි. ආදයම් බදු පදපාර්තපම්න්තුපේ නිධාි යකු විලාශ කර 

ගැනිපම් සිහිනපයන් පසුලන පපම්ලන්තියකි. පම් ජිවිත පකොතරම් නැතිබැි  කමින් වුලත් දුක වතුට පවොම්නව එක්ල ගාා ගිපේ 
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අපමන බධා මතින් වුලත් වතුටිනි. පම් සුන්දර ජිවිත ලට ුරද්ගිනක බැවකු කය මාරයා පැමිණිම පකොපතක් දුරට වාධාරකද පම් 

සුන්දර ජිවිත උඩු යටි කුරු කරලන්ට ගතවුපේ නිපම්යකි. නැති අශව් මාිනගා තනා ඒලා වමය ජිවිතද සුනු විසුනු කර දමන්ට පම් 

බැවකු ලට පම් අභවවක ජිවිත කෂ ලරද කුමක්ද? 

තම දරුලාපේ අනාගතය පමකක් තම ජිවිතය කරගත් දිි ය මාතාලනි ගත් බැවකු කයට වැමපදම මුදිනන් තක්පවේරු 

කරන වමාජපේ බැවකු පපොළිය ඔපේ ජිවිතපේ රුි ර බිදු ලිනන් පගවු වෑම ශ්රිවකිකපයකුටම අම්මා දැයි ආඩම්බරපයන් කිල ශැකි 

ඇය ගැන පොකයා දැන ගත යුතු කාය එඹ ඇත. දැි ය මාතාලනි පම් ඔපේ ලාරයයි 

තම මැණියන්පේ පල් බිදු ලට පපොළිය පලනුපලන් පොල දැපලන්ත බැවකුලක් ශා වටන් පකොට පපොපෂොලට වමතා 

පකොට දැමු ඒ අපේ කාපේ විර ලරයාපේ කථාල ඔබ දැනගත යුතුමය. පොකයම අවිපයන් වටන් ලදින පම් යුගපේ මුදල් එකකය 

තම ආයුධය කරගනිමින් තම මලපේ ආශිර්ලාදයත් එක්ල පොක බැවකු ලට පාඩම් කියා දුන් ඒ පකොටිපතියාපේ යට ගිය අදුරු 

අතිතය ඔබ දැනගත යුතු පනොපේද 

ප්රලතත්තියක් පව ඔබ ඇසු ප්රමුක බැංක ුවේ  කඩා ලැටිපම් යට ගිය රශව ඒ වැයවුණු කථාල යදිම පමම පලේ 

අඩවිපයන්ම පමකයි. රව විදින්න එක්ලන්න ඔපේ අදශව් මට එලන්න තලත් රප  ආන්පදොනාත්මක කථා ුරලතක පෙදලාචකය 

ඔපේම පලේ අඩවිපයන් ෂයදිම......... 

කලදාත් අභපයොගාත්මක කථා ඔබපලත පගන එන මා කවුරුන්දැයි ඔබ පනොදන්නලා පනොපලයි......තලත් 

පෙදලාචකයක් වමය අපි යදිම ශමුපලමු..... 

 

Shiwendra Kumara…… 


