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ව�ර �ය නෙ�

ෙහා ෙදනාෙ� න�ව ලට 
���ම ගෙ� නම එ��ම එ� 
�ට අෙ� සමා ජෙ� ද�නට 
ලැෙබ �න�. �ෙ� ෂ ෙය� 
හා� � � ව�ෙ� නමට ක�� 

උප� ග� ප ළාත �ක ගත හැ�ය. ම�ෙ� 
ප�� �හ, මා� � වාෙ� ෙසා�ත හා 
ව�ෙපාළ රා�ල එවැ� සංඝ �තෘ ව ��ෙ� 
න�ය. ෙ� අත �� ව�ෙපාළ රා�ල �� ය� 
ෙ�ම �ස අග මැ� �ගෙ� ගම කට ෙයා� 
�� නම කට �ෙරා ධය ���ෙ� උප හා ස-
ෙය�. ගෙ� නම '�ෙ�� ය� ගම' ය. ගම 
හ� ��ෙ� �ග ත �ස �ෙ�� ය� එක 
��� �� ෙ�� ඉව� ෙක�� 
පැ�ප�වා�� ෙව� ෙව�. 

"�� අග මැ � �මා ඔය ගෙ� ෙකා�ෙල� 
මහණ කෙළා� '�ෙ�� ය �ගම රා�ල' �යල 
ෙ�ද ��න ෙව�ෙ�. ෙමානාද ඔය බ� �ත 
න�." රා�ල �� ය� �න� අග මැ� ෙ�ම-
�ස �� ���� ශාලා වක පැව �ෙ� සභා වම 
�නහ ග�ව ��. 

ප� �ය අඟ හ � වා� රා� ඇ�� ��න� 
ගැන වා�තා ෙව�� ප්ර�න ය� �ෙ� එම 
ව�තට එම නම වැ�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න�. 
ව�ෙ� නම 'ක�මාව�ත'ය. එම ��න 
වා�තා කර �නට �ය හැට � ටා මා ර� 
ප�තර - ෙ��ෙයා - �� - ෙව� එක �ව� 
ෙ� ව�තට නම වැ�ණ හැ� ෙසාය �නට 
�ෙ� නැත. 

ක�මාව�ෙ� ��න ගැන ෙතාර �� 
ෙසාය �නට �ය අව �ථාෙ� අපට ���ම 
ඕනෑ �ෙ� ෙ� ව�තට නම වැ�ණ හැ� 
�න ගැ� ම ටය. ෙ� ව�ෙ� ප�ං � ක � ව� 
ෙබාෙහා ෙදනා එය �න ��ෙ� නැත. ඒ� 
අ�� මට තර මක �ය ප� ��ග ල ය� අපට 
ෙ� නම වැ�ණ හැ� පහ� ෙදන ල�. 

"ක�මා �ය�ෙ� ජප� නම�. කැල� 
පාලම හද�න ආවා ජප� ෙකා�පැ � ය�. 
ෙ� ව�ෙ� තම� යකඩ - ක� ග� ෙගාඩ 
ගැ�ෙ�. ජප ���ට නව ��න �ෙම ��-
ෙය� ෙගව� වග ය� හැ�වා. ඒ වැඩ කර� 
බැෙකා - �කැෙ� ට� - �ප �වල ඒ ෙකා�පැ-
�ෙ� නම ගහල ��බ. ෙකා�පැ �ෙ� 
නම ක�මා. ක�මා ෙලා� නව �තන ව�ත 
අ�� මට ක� මා ව�ත �ණා.   

ක� මා ව�ෙ� ��න ඇ�  වන �ට තව� 
ෛදෙවා ප ගත �� � ම� �ෙ� ජන ප� 
ර�� ��ෙ� ක�මා ෙකා�පැ �ය අ�� 
ජපා න ෙ�ය. ජනා � ප � �මා ජපා නෙ� �ට 
උප ෙද� ��ෙ� ක� මා ව�ෙ� ��ෙන� 
අව තැ �� ව�ට සහන සැල � මට �ෙ�ෂ 
වැඩ � � ෙව ළ� සක සන ෙලසය.

ඒ අ�ව ෙකාළඹ ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨා සෙ� මාද �� �ය ග්රාම ෙ�වා 
වසෙ� ක� මා ව�ත �වාස ස� හෙ� ඇ� � 
��ෙන� අව තැ �� ව�ට සහන සැල �ම 
සහ ඔ�� ෙව� ෙව� � ඉ�� වැඩ � � ෙවළ 
�� බඳ �ෙ�ෂ ���� ස�බ �� ක රණ 
ක�� ��� ම� ජනා � ප� ර�� �ක්ර ම �ං-
හ ය�ෙ� උප ෙද� ප�� අග්රා මා� �ෙ�� 
�ණ ව �ධ න ය�ෙ� ප්රධා න �ව ෙය� ප� �ය 
බ�� ෙපර ව �ෙ� ෙකාළඹ ���� ෙ�ක� 
කා�යා ල ෙ�� පැවැ ���.    

එ�� අනා ව ර ණය �ෙ� ෙමම ��න 
ෙ�� ෙව� �වාස 71ක ��ග ල ය� 306 
ෙදෙන� අව තැ� � ��න බවය. අව තැ� 
� ��ග ල ය� 306� 200� වැ� � � ය� වන 
අතර ළ�� සං�ාව 106�. ෙ� වන �ට 
අව තැ� � ��� ෙමාදර උයන ප්රජා ශාලාෙ� 
සහ කැල� න� �හා ර �ථා නෙ� පහ � ක� 
ස� තව රඳවා ඇත.

ආප� කළ ම නා ක රණ ම� �ථා නය, 
ෙකාළඹ මහ නගර සභාව, මාද �� �ය ග්රාම 
�ල ධා� බල ප්රෙ� ශ ය  බාර ෙපා� �ය, ��ධ 
හ� �ෙ� මැ� හ ��ම හා සහ ෙයා ගය මත 
අව තැ� � ��� සඳහා ආහාර පාන ඇ�� 
පහ � ක� අඛ �ඩව ලබා �ම �� ෙක�� 
බව ෙම�� ෙහ� ද ර� �ය. 

ක� මා ව �තට අප යන �ට  ද� �නට 
ලැ�ෙ� �� ම ��ම �� බ� � යාය�. 
��ෙන� අව තැ� � ජන තාව ���ම 

��� කෙ� පළාෙ� ග්රාම �ල ධා� ප්ර�� 
ෙපෙ� රා ටය. 

"ග්රාම ෙ� වක මහ �තයා ���ම ෙගව-
�වල ල�� ��ක ෙන�� කර�න ��වා. 
���ම ෙගව �වල ඉ�න ෙපා� ළම� එ�-
යට ග�න උද� කෙ� එයා තම�."

2007 ව�ෂෙ� �ට ෙතාට ළඟ ක� මා ව�ත 
අත ර මැ� කඳ � ර� වශ ෙය� නාග �ක සංව-
�ධන අ� කා �ය ��� පව �වා ෙගන ෙගා� 
ඇ� අතර, 2014 අව ස� වන �ට එ� �� 
�ය� ෙදනාට �වාස ලබා � අව ස� කළ 
බව නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ෙ� අ��ෂ 
ජන රා� ප්රසා� රණ �ර ෙමම ��� ෙ�� 
ෙප�වා ��ෙ�ය. න�� 2015 වසෙ� �ට 
��� �ට අන ව සර ප�ං � ක � ව� ��� 
ෙමම ඉඩම අ�ප� කර ෙගන ඇ� බව ද 
නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ය ෙප�වා ෙද�. 
ප� �ය ව�ෂ ෙදක ඇ� ළත අව�ථා 03ක� 
ෙමම �වාස �� ගැ� මට ල� � බව�, 
ෙමම �� �ම ස�බ �ධ ෙය� �� ම� හා අප-
�ෂ පා� ප� �ෂ ණ ය� වහාම �� කළ �� 
බව ට� ෙමම සාක �ඡා ෙ�� �ර ණය ෙක��. 

ඒ සඳහා පා�� ෙ��� ම�� �ශ්රා �ක 

ෙ�ජ� ප්ර�� උ�ෙඩ සහ ෙකාළඹ 
���� ෙ�ක� ප්ර�� යස ර�න 
යන මහ �ව ��ෙ� ප්රධා න �ව-
ෙය� ප� කළ ක� �ව, ෙකාළඹ 
ප්රාෙ� �ය ෙ�ක�, නාග �ක 
සංව �ධන අ� කා �ෙ� අ��ෂ 
ජන රා�, �වාස සංව �ධන 
අ� කා �ෙ� සාමා �ා � කා�, 
රජෙ� රස ප� �ෂක, බල ප්රෙ�ශ 

බාර ෙපා�� අ� කා�, එම ප්රෙ� ශෙ� ෙපා�� 
�ථානා � ප � ව රයා සහ මාද �� �ය ග්රාම 
�ල ධා � ව රයා ඇ� ළ� ෙකාට ෙගන ෙමම 
ක� �ව ��� වැඩ  ක රන �න හත� ඇ�-
ළත අ�ළ �� �ම ඇ�  � මට ෙ�� � ක�� 
හා ඉ� � ෙ�� ෙමම ප්රෙ� ශෙ� සංව �ධ න ය�, 
ප�ං � ක � ව� සඳහා ෙයා�ත �යා මා�ග 
�� බ ඳ ව� ක� න� වා�තා-
ව� ජනා � ප � ව රයා ෙවත හා 
අග්රා මා � ව රයා ෙවත ඉ� � ප� 
කරන ෙලස ද ��� � ඇත. 

අව තැ�ව ��න �ය �ම 

පාස� ද� ව� ලබන ස�� 
�ට �� �� ප�� පාස� යැ�ම 
සඳහා අව� ෙපළ ෙපා�, 
අ�ාස ෙපා�, �ල ඇ�� 
සහ පාව හ� ලබා �ම ට�, 
ගැ�� ම� ව ��, ම� ව �� 
හා කා�තා ව�ෙ� �ය� 
ෙසෟ� පහ � ක� සැල � ම ට�, 
�� ආහාර අඛ �ඩව සැප �ම 
සහ තාව කා �ක නවා තැ �ප-
ළ වල අ� ව� �ය� ��ක 
පහ � ක� සැල � ම ට� �ර ණය 
ෙක��. 

ෙ� �� ග� ප්රෙ� ශය ��-
�ෂ ණ ෙ�� ෙප� ය�ෙ� 
�ෙම �� ෙය� බ�න ලද 
��ම �ව ස� ෙම� ෙනා� 
බවය. ෙ� �වාස �ය�ල ලෑ� 
ගසා �ම� ඒවාය. අමාෙනා 
තහ� ෙහා ටක ර�ව�� වට 
කළ ෙගව� ද �ප ය� �ක ගත 
හැ�ය. වහල ෙබාෙහා ම ය� 
තහ� ෙස�� කළ ඒවාය. 
��ෙන� � හා�ය අතර 
��, ළම ය�ෙ� ෙස�ල� බ�, 
ෙවා�� මැ�� ෙම�ම අඩ� 
�� ��� මංගල ඡායා �ප 
ද �ය. ෙකාතැ න ක ව� ගෑ� 
�� �ඩ� න� ෙනා�ය. 

"ඔය උද� කර�න �යලා 
ආ� අය අතර �ට� ��ෙඩා 
ඉ�ෙස �ලම ඉ��ෙ� ගෑ� 
�� �ඩ� �ක. සම හර අ�මා-
� වල ��බ ස�� අ�මා� 
කඩල අර� ��බා. මරණ 
බයට ෙගාඩ� අය ළම� අර-
ෙගන පැනල ��වා." 

ෙ� ��න ගැන ෙකාළඹ 
�සා ප� ප්ර�� යස ර �න ෙග� 
�මසා �� ෙය�. 

ෙමාදර, ක� මා ව�ෙත 
�වාස ෙපෙළ� ඇ�� ��න 
ස�බ �ධ ෙය� ෙසායා බලා 
�ඩා වට ප�� ව�ට සහන 
සැල � මට �ය වර ග�නා 
ෙලස ජනා � ප� ර�� �ක්ර-
ම �ං හ ය� උප ෙද� ��නා. 
�නට එ� නාග �ක සංව �ධන 
අ� කා �ය ��� අත ර මැ� 
කඳ � ර� ෙලස පව �වා ෙගන 
යනවා. ෙමම ව�ෙත� �නට 
�වාස 220� ඉ� කර �ෙබ-
නවා. එ� ��ග ල ය� 1000කට 
වැ� �� ස� �ව� ෙවනවා. 
ෙම� ��න බ� ත ර ය� ෙදනා 
අන ව සර ප�ං � ක � ව�.  

අප ක�මාව�තට යන �ට 
එ� අත හැර දමා �� �වැ�ත 
ශාලා ව� �� ස කර කර �� 
��ෙ� ජන තා වට තාව කා-
� කව නවා තැ� ගැ� මටය. 
ෙමම ව�ෙ� ප�ං � ක �-
ව� �වාස ප්රමා ණය ගැන 
�ය�ෙ� පර �පර �ෙරා� 
ගණ� �ල� �සා ක� මා-
ව�ෙ� ග්රාම �ල ධා� ප්ර�� 
ෙපෙ� රා ෙග� ෙ� ගැන 
�ම � ෙව�. 

ප� �ය වසර එක හ මාර �ළ 
ෙමම �වාස ෙපළ �� ගැ� මට ල��ෙ� 
�� වැ� වතා ව ට�. 2021 වසෙ� ඇ�� 
�� ගැ� ෙම� �වාස 27� �නාශ �ණා. 
ෙම� ��න බ� ත ර ය� ෙදනා අන ව සර 
ප�ං � ක � ව�. නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ය 
��� ෙම� අත ර මැ� කඳ � ර� පව �වා-
ෙගන යනවා. ෙමම ව�ෙ� ප�ං� ඇතැ� 
��ග ල ය� රජ ෙය� �වාස ෙදක �න� 
ලබා ෙගන �ෙබ නවා. ��ර �වාස ලබා 
ග�ත� ඔ�� ෙ� ව�ෙ�ම ප�ං �ව ��-
නවා. අ� �� �න කට ෙපර ෙම� ��ෙ� 
�වාස 160�. නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ය 
මැ� හ�ව ඉ� ෙගව� 60� �තර ඉව� කළා. 
න�� ප� �ය ෙකාෙරානා සම ෙ�� ෙමම  
ව�ෙ� අන ව සර ඉ� � �� වැ�  �ණා. 

ෙ� ක� මා ව�ෙ� ෙබාෙහා ෙදනා 

නාග �ක සංව �ධන අ� කා � යට ෙචාදනා 
කර�ෙ� තම�ට ෙව� කර ඇ� �වාස 
ලබා ෙනා� පැහැර හැර ඇ� බවටය. 

නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ෙ� අ��ෂ 
ජන රා� ප්රසා� රණ � ර ෙග� ෙ� ගැන 
ක�� �මසා �� ෙය�. 

ෙදද හ� හත අට ව�ෂ වල ෙදම ට ෙගාඩ 
�වාස �ාපෘ �ය �යා �මක කරන කාල-
ෙ�� එම ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක � ව� තාව කා-
� කව ක� මා ව�ෙ� ප�ං� කළා. එ� �ට 
ෙ� ද�වා නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ය 
ෙමම ��ය අත ර මැ� කඳ � ර� ෙලස භා�ත 
කර නවා. ෙ� ප�ං� ෙවලා ඉ�න �ය �ම 
ෙදනාට 2014� �වාස ලබා � ෙමම ��ය 
ස�� �ණ ෙය�ම �ද හ� කර ග�තා. �නට 
තාව කා �ක කඳ �� අව� නැහැ. අ�-
ව� ෙවලා වට ���� නතර 
කර�න අව� තර� ෙගව� 
�ෙය නවා. ක�� ෙගව� �� 
අයෙ� නාම ෙ�ඛ න ය� �ෙය-
නවා. 

නාග �ක සංව �ධන අ� කා-
�ය ප�ං� කරලා �ෙය�ෙ� 
ප�� 20�. ඉ�� ප�� 200ම 
අන ව සර ප�ං � ක � ව�. 2015 
වස ෙර� ප�ව ෙම� අන ව-
සර ��ග ල ය� ප�ං� �ණා. 
නගර සභාව ��� ෙ� �ය �ම 
�වා ස ව ලට ව� ප න� අංක 
ලබා� ජලය, �� �ය ලබා � 
�ෙබ නවා. එෙම�ම ඔ�� 
ඡ�ද �� නාම ෙ�ඛ න යට පවා 
ඇ� ළ� කරලා �ෙය නවා. 
න�� ෙමෙහම ෙගව� ෙද�න 
�ෙයා� ෙගව� ල�ෂ 2� �තර 
ෙද�න ෙවනවා. ෙකාළඹ තව� 
ෙ� වෙ� ව� �වාස �ෙබ නවා. 
න�� �ර �ත ර ෙය�ම �� 
ග�ෙ� ක� මා ව�ත �ත ර�.  

ක� මා ව �තට රජෙ� රස 
ප� �ෂ ක ව �ය පැ� ෙණ�ෙ� 
ප� �ය 28 වැ� බ� �ය. එම 
��න �� ප� �ෂා වට ල��ය. 
ෙතව ර� �� ග� ක� මා ව�ත 
�� ගැ� මට ෙ��ව ��-

�මක ෙලස තහ �� කළ 
හැ� ආය ත නය රජෙ� 
රස  ප � �ෂක ෙදපා �ත-
ෙ� �� වය. 

�� ෙ� ක� මා ව�ෙ� 
��ෙන� අස රණ � අය 
තව� අස රණ � ඇ�ෙ� 
ඇත ��ෙ� සහ නා ධාර 
ලබා  ගැ � මට අව� ජා�ක හැ� � �පත 
පවා �� ෙගන ��ම �සාය. එෙම�ම 
�ෙරාද - බ� � ක� �යා ප �ං� සහ �ක, 
�වාහ සහ �ක, ද� ව�ෙ� උ�පැ�න සහ-
�ක �� �� ෙද�ෙයා �� ෙගන හමා රය. 
ෙ� ව�ෙ� වාසය කරන ප� �වල �වා�යා 
ෙම�ම ��ය ද �� යා වල �රත බව කතා බ-
ෙ�� තහ �� �ය. 

ක� මා ව�ෙ� ��ෙන� � ��නැ-
�ය ගැන �� �ෂ ණ ෙ�� පැහැ � �ව ෙප� 
ය�ෙ� ෙමරට ෙ�ශ පා ල ක ය� බලය 

පතා ජන තාව 
ෙගානාට අ�දන 
අ�ද මය. ක�-
මා ව �තට එ�ල 
වන ප්රධාන 
ෙචාද නාව 
ඔ��ට ලබා �� 
�වාස ��ණා 
නැවත ක� මා-
ව �තට පැ�ණ 
ඇ� බවය. 
බල යට ප�වන 
හැම ආ�� ව�ම 
�ෙවස බැ�� 
ප� ල කට �මට 
බැ� නැත. රා� 
ය�ත්ර ණය ��� 
කළ ��ෙ� 

�� ම� ප� �ෂ ණ ය� පව�වා එවැ� �වාස 
ලබා  ග� ��� ��� තව හ�නා ෙගන ඔ�-
නට එෙර �ව �යා �� මය. එෙම�ම �වාස 
අ�� �යම අස ර ණ ය�ට ක්රම ෙ� ද ය� 
සක� �� මය. එෙ� නැ�ව �ය �ල �ටම 
ව� �� ග�නා වාර ය� ගාෙ� ෙගව� 
ෙද�නට �ෙයා� ආ�� ව කට ෙගව� හද-
නවා හැර අ� �� ව� �� මට හැ� යා ව� 
ෙනාව� ඇත. 

ස�� �මා�
"ෙ� ��ෙන� ප�� 71කට 

උ��� තැ� අ�� �ණා. අ� 
ජනා � ප � � මාට �ය�ෙ� අ�ට 
කෑම, ෙස�� තහ� ��� එපා. 
ආ� ම� ෙමතන තහ� කෑ� 
ගහල ���� ගහ�න එපා. අ�ට 
ෙදන ව� �යල ෙපාෙරා�� ෙව�ච 
ඔ�� ජ� �ලැ� එෙ� ෙගව� 
�ක� ෙනෙව� �� ය� අර ෙගන 

ෙද�න" 

ෙ�� රංජ� ෙපෙ�රා
"2015� ෙකා�ප �ඤ � �ෙ� 

ව� ෙගව� කඩ� ෙවලා වක 
�ලැ� ෙදන ක� ෙමතැන ප�ං� 
ෙකෙර�වා. අ� න� ෙමතැන 
ප�ං� �ෙ� නැ� බැ � ක මට. 
ම�ට �� �ෙ� ඔ�� ජ� �ලැ� 
එෙ� ෙගව� අ�ට ෙව� ක රල 
�ය නවා. ෙකාෙරා නා වට ක�� 
��� �ල ෙගව� 50� ��නා. 
�� ෙමතැන ෙගව� ජාවා ර ම�. ෙ� �ෙය�ෙ� 
�වාස අ� කා � ෙය� අ�ට ෙගව� අ� මත කළ ��ය. 
අෙ� ඡ�ෙද අ� �� 10� �ෙය �ෙන� ෙමෙහ ම�. 
අ� �ය�ෙ� ෙ�ෙ� ��� ක��ය ඔ�� ජ� �ලැ� 
එෙ� ෙව� ක ර� ෙගව� �ලා ෙ� ඉඩම වට ක රලා 
කාට ව� අ�ල ග�න බැ� �� හට තා�ප ය� ගහ�න 
�යලා."

ම� ව�� �ය��
"මම �ව� ෙව�ෙ� කර �ෙත� 

පල �� �� ණලා. මට ළම� 
ප�ෙද ෙන� ඉ�නවා. � හෙ� 
��� බල ල� ඉවර �ණාම තම� 
��  ග�න පට� ග�ෙ�. ෙපා�-
එ කාට ෙදන �� ෙබාත ෙ� ව� 
ඉ�� � ෙ� නැහැ. 

ළම ��ෙ� ඉ�ෙකාෙල ෙපා�, 
ඇ�� ඔ�ෙකාම ���ණා. �ෙපා � කා� එක �ව�, 
උ�පැ�න සහ � ක ය �ව� නෑ"

ෙරාබ� �ජ ය නා ද�
"මං තැපැ� ෙදපා �ත ෙ�-

��ෙ� ෙප�ෂ�. ෙමතැනට 
ඇ��ලා අ� �� 10කට වැ��. 
ෙ� ��ෙන� ෙ���ච එකම 
ෙගය ෙ�ක. මෙ� �ෙනා � �වා දය 
�ංහල නව කතා �ය වන එක. ෙ� 
හදල අ� � �ද �ව� නෑ. උද� 
කර�න �යල ��� ආ� ක��ය 
ෙගදර බ�� උ�ස� ���. ෙ� 
ෙගාඩ� ෙගව �වල ගෑ� �� නෑ. ගෑ� �� ��බා 
න� �� �ඩ� �� රලා �ට� වඩා අප රා ධ ය� 
ෙව�න ��ණා."

එ�. �ස ���
"අ� �යන ඒවා පාල කෙයා 

අහ�ෙ� නෑ. ඒ.� කාම ර වල 
�ල ධා �� �යන ෙ� තම� 
අහ�ෙ�. ෙ� �� ��ෙව� පාර 
�� ග�ෙ�. ෙ� ව�ෙ� අයට 
ම�ට �� �ෙ� ඔ�� ජ� ව�ෙ�, 
ර��� ෙසවණ, ස��� ෙසවණ 
ෙගව� අ� මත ෙවලා �ෙය�ෙ�. 
ග්රාම ෙ� වක ��ෙ� ශ� එ�ක 

නාග �ක සංව �ධන අ� කා �ෙ� �� තව ෙගව� 
අ� මත කරලා �ෙය නවා. ඒ �ණාට ඒ ෙගව� �කං 
වහල �ෙය නවා.  " 

ජප� 
ෙකා�පැ � ය� �සා 
ව�තට 
නම වැ�ෙණ

වය� ෙෂා� කරන 
�� කා ර ය� 
ගැන සැක ය�

ෙබා හ� ම�තා
ක�මා ව�ත �� �යන

�� ග�ෙ� 
�� වැ� 
වතා වට

ෙසායා �ෙය�

ඡායා�ප - �ෙලාචන ගමෙ�

ක�මා ව�ෙ� 
අයට 
ෙව� ක ර� 
ෙගව� 
ෙද�නැ �ව 
වහල �ෙය න ව�


