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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ප්රැන්සිස්කා ප්නකාන්දු මලකානි පුෂ්පලතකා

මේරි ්පකාතිමකා මරැක්ෂිනකා

ධීවර රකාජ්ය අමකාත්ය  
්කාංචන විමේමස්ර

්පකාරිම�ෝගි්යන් හිඟ මත්ස්ය මවමෙඳම්පකාෙ

ගිනිගැනීමට ලක්වූ එක්ස්ප්රස්ප පර්ල් න�ෞකානෙන් 
සාගර කලාපයට එක්වූ අපද්රව්ය නේතුනෙන් 
මත්ස්යයින් ඇතුළු ජලජ ජීවීන් රැසක් මියනගාස්ප 
ඇති අයුරු දකින්�ට ලැබුණි. එනස්ප මියගිය 
මත්ස්යයින්නගේ කරමල් ආශ්රිතෙ කුඩා පලාස්පටික් 
කැබලි රැඳී තිනබ� අයුරු ද දක්�ට ලැබුණි. 
අදාළ න�ෞකානේ ගින්න�න් බලපෑම් එල්ල වී 
ඇති මුහුදු කලාපනේ ධීෙරයින්ට ඇතිවූ බලපෑම 
විශාලය. මාළු පරින�ෝජ�ය කරන්�ට එපා 
යැයි ෙගකිෙ යුතු කිසිනෙකු න�ාකීෙත්ස මාළු 
පරින�ෝජ�ය සානපක්්ෂෙ අඩුවීම නිසා ඒ ආශ්රිතෙ 
ජීෙන�ෝපාය කරනග� ගිය නබාන�ෝනදන�කු 
අද ෙ�විට පීඩාෙට පත්සෙ තිනේ. ඒ අතර එදින�දා 
මාළු නෙනළඳානම් නයනදමින් ජීෙන�ෝපාය සරි 
කරගන්�ා කාන්තාෙන්ද නබාන�ෝනදන�කු සිටියි.
මත්ස්ය නෙනළඳාම සිය ජීවිකාෙ කරගත්ස මීගමුෙ 
්රනේශනේ නෙනස� එෙැනි කාන්තාෙන් 
කිහිපනදන�කු ‘ධරණී’ ට කියූ කතාෙයි නම්. 

චාරුණී ගේට්ටුව හැරිගේ එළවළු 
ගවගළනගදෙකුගේ හඬ ඇසීගෙනි. ඒ හඬ එනගන 
ග�ාගහනදෙැයි විපරම් �රද්දී ඈ දුටුගේ ගුරුපාර 
ග�ලවරින ෙතුවූ ොළු අම්ොවයි.

“නම් දෙස්පෙල මාළු කන්� න�ාඳ �ෑ. දැක්කා 
නන්ද මැරුණු මාළුන්නගේ කරමල් අස්පනස්ප පලාස්පටික් 
තිබුණ �ැටි?”

චාරුණීට අම්ො කියූවක් සිහිවූවාය. ඒ 
වාගේෙ රූපවාහිනී ප්රවෘත්තිවලදෙ ඈ ඒ දෙර්ශන 
දුටුවාය. ොළු අම්ො ගේට්ටුව ළඟට එනනට 
ගපර ගේට්ටුව වසා දෙැමූ චාරුණි එළවලු දෙ 
ගනාගෙනෙ ගෙට ආවාය.

ඒ ොළු ගවගළඳාගෙන ජීවගනෝපාය සරි 
�රෙත් ොළු අම්ො වැනි ග�ාගහෝගදෙගනකුට 
දින කිහිපය� සිට මුහුණ ගදෙනනට සිදුවී 
ඇති අත්දෙැකීෙයි. එගේෙ ධීවර වෘත්තිගේ 
ගයගදෙන ග�ාගහෝගදෙගනකු ගම්වනවිට මුහුදු 
ගනායෑෙත්, මුහුදු යනනවුනට රැගෙන එන 
ෙත්්ය අේවැනන විකුණා ෙැනීෙට ගනාහැකි 
වීෙත් නිසා ෙැටළු රැස�ට මුහුණ දීෙට සිදුවී 
ඇත.

මීෙමුව ෙත්්ය ගවගළඳගපාළවල් 
ආශ්රිතව ගම් ආ�ාරයට සිල්ලර ගවගළ ඳාගම් 
ගයගදෙනනනගෙන 75%ක්ෙ �ානතාවනය. 
අදෙ ඔවුන මුහුණ පා ඇති තත්ත්වය 
පිළි�ඳව මුලිනෙ අප හා �තා �ගේ මීෙමුව 
වැල්ලවීදිගේ පදිිංචි ොලනී පුෂපලතා ගෙල්්ඩර 
(57)ය.

“මම මාළු නෙනළඳාමට ඇවිත්ස 
දැන් අවුරුදු විසි �තරක් විතර 
නෙ�ො. ඒ අතනර් අමාරු කාලෙල් 
තිබුණා. නකාන�ාම වුණත්ස, රට 
සාමාන්ය තත්සත්සෙනේ තිනයේදී 
රුපියල් දා�ක, එක්ද�ස්ප පන්සීයක 
ලාබයක් ගත්සතා. ඒත්ස නම් පර්ල් 
�ැනේ ගින්�ත්ස එක්ක පැතිර 
ගියපු කටකතා නිසා අපිටයි 
අද බඩ ගින්දනර් ඉන්� නෙලා 
තිනයන්නන්. නමාකද ඒ කටකතා 
එක්ක ජ�තාෙ මාළු කෑනමන් 
ඈත්සනෙලා. අද රුපියල් නදතුන් 
සීයක මාළු විකුණගන්� බැ�ැ. 

අපි උනේ ඇවිත්ස දෙනස්ප 
නපාලියට සල්ලි අරනග� 
තමයි මාළු අරගන්නන්. 
�ෙසට නපාලියයි සල්ලියි 
නේරන්� ඕ�. මාළු ඉතුරු 
වුනණාත්ස අයිස්ප දාන්� රුපියල් 
නදසීයක් ය�ො. මාළු ටික 
ොඩිනේ තියලා ය�ෙ�ම් තෙ 
රුපියල් සීයක් ය�ො. නම් 
දෙස්පෙල නෙනළඳාමක් �ැති 
නිසා නගදර යන්� නෙලා 
තිනයන්නන් හිස්ප අතින්. මං 
නම් උපය� මුදලින් තමයි 
මායි දරුනොයි කුසගිනි 
නිොගන්නන්.” 

ඇය කීවාය. පුිංචි පුිංචි 
ොළු ලෑලිවල, ොළු කූ්ඩාවල 
දෙොගෙන ගොේ අගලවි 
�රන ඇය වැනිෙ �ානතාවන රැසකි. ඒ 
අතර ෙැක්ෂිනා ප්රනානදු දෙ (59) වැල්ලවීදිගේ 
පදිිංචි�ාරියකි.

“නම් ටිනක් මාළු මාර්කට් එක ෙ�ලා. රස්පසාෙ 
කරගන්� විදි�ක් �ැ�ැ. මාළු ටිකක් අරන් 
ඇවිත්ස පාර අයිනන් තියානග� තමයි නෙනළඳාම් 
කරන්නන්. සම�ර නෙලාෙට නපාලිසිය ඇවිත්ස 
පන්��ො. ඒත්ස නම් කට්ට කානග� දුක් 
විඳින්නන් නගදර �ය නදන�ක් ජීෙත්ස නෙන්නන් 
නම් න�ායාගන්� මුදලින් හින්දයි. ඒ ෙනගේම එක 
තැ�කින් එනලේනොත්ස තෙ තැ�කට ගිහින් 
�රි නෙනළඳාම කරගන්� ඕ�. අනප නගෙල් 
තිනයන්නන් මුහුද කිට්ටුෙ. �ැබැයි හුස්පම ටික 

විතරයි නිකන් ගන්� 
ලැනබන්නන්. ආදායම අඩුයි 
කියලා දරනෙෝ බඩගින්නන් 
තියන්� බෑ. නපාලියට �රි 
අරන් උන්නගේ බඩගින්� 
නිෙන්� �ාල් ටිකක් නපාල් 
නගඩියක් ගන්� ඕ�.”

ඇය කීගේ දිගු සුසුෙක්දෙ 
ගහළමිනි. මුනනක්�රගේ 
ගරජිනා පාගර පදිිංචි, ගම්රි 
ෆාතිො ගෙනීපාට දෙ (68) 
ඇත්ගත් ගම් ප්රශනයෙය. 
ඇය ොළු ගවගළඳාෙට 
පැමිණ වසර පනේ පහකි.

“නම් රස්පසාෙ කරන්නන් 
එදා නේල න�ායාගන්�යි. 
රසට ගුණට ක� එක 

නකාන�ාම වුණත්ස මැනරන්නන් �ැතුෙ ජීෙත්ස 
නෙන්� මුදලක් න�ායාගන්නන් මාළු ටිකක් 
විකුණලා. නෙ�දට දෙසට ද� ප�නළාස්ප දා�ක 
මාළු බිස්ප�ස්ප කළා. මාළු කිනලෝ එක ගත්සතු අය අද 
ගන්නන් මාළු ග්ෑම් 250යි. ඒ නිසා දෙසට රුපියල් 
නදදා�ක නෙනළඳාමක් �ෑ. අපි ෙනගේම මාළු ගන්� 
එ� අයනගත්ස අනත්ස මුදල් �ෑ.”

ඇය සගහෝදෙරයාගේ විගශෂ අවශ්යතා ඇති 
දෙරුගවකු වසර 31ක් තිේගේ රැ��ලා ෙනිමින 
ජීවි�ාව ගෙවනගන ගම් ලැග�න මුදෙලිනි.

ඊළඟට අපට හමුවුගේ වරණකුලගේ 
ප්රැනසිේ�ා ප්රනානදු ය. 

“මනගේ සැමියා මියයේදි මනගේ ෙයස තිස්ප එකයි. 
ඉන්පස්පනස්ප ෙසර තිස්ප එකක්ම මම නම් රස්පසාෙ 

කළා. එන�ම තමයි දරුනෙෝ නලාකු ම�ත්ස කනේ. 
නගදරට ඕ� කර� අඩුෙැඩිය අරනග� යන්�ෙත්ස 
මුදලක් අතට එන්නන් �ැ�ැ. නපාලියට තමයි 
සල්ලි ගන්නන්. සමෘේධිය �ැති නිසා පන්දා� 
ලැබුනණත්ස �ැ�ැ.”

ඇය කීවාය. මීෙමුගේදී අපට ඇසුණ �තා 
එ��ට එ�ක් සොනය. එක් පැත්තකින 
වසිංෙතයකි. ෙිංවතුර, ේවභාවි� විපත් ෙැද්ගද් 
නැේ ගිනනදෙ අප වැනි රට�ට ඔගරාත්තු 
ගනාගදෙනගනකි. ග�ගේ ගවතත් නැේ ගිනන 
සෙඟ ධීවර ප්රොව ෙැන විගශෂගයන ගසායා 
�ලා වනදි මුදෙලක් ල�ා ගදෙනනැයි ෙනාධිපති 
ගෙෝඨාභය රාෙපක්ෂ ෙහතා පසුගියදා ප්ර�ා්ශයක් 
ග�ාට තිබුණි.

අපි ඒ පිළි�ඳව ධීවර රාජ්ය අොත්ය �ිංචන 
විගේගේ�ර ෙහතාගෙන විෙසුගවමු.

“අපි ෙැයි 23දා සිට ජූනි 04 දෙක්වා �ාලය 
තුළ තෙයි නැගේ �ලපෑෙ එල්ල විය හැකි 
මුහුදු �ලාපය ගලස හඳුනාෙත් සාෙර �ලාපය 
ආශ්රිතව මුහුදු යාගෙන වළකින ගලස ධීවර 
ප්රොවගෙන ඉල්ලීෙක් �ගේ. ග�ාගහාෙ 
නමුත් ඍජුවෙ ධීවර �රොනතගේ ගයගදෙන 
අය ඇතුළුව ඊට �ද්්ධව ඇති �රොනත 23ක් 
හඳුනාගෙන තිග�නවා. ධීවර යාත්ා හිමියන, 
ෙසුන අගලවි �රනනන, අයිේ විකුණනනන, 
ගතල් සැපයුම්�රුවන වගේෙ ෙත්්ය ඇෙ 
විකුණන පුද්ෙලයන ඇතුළු තවත් අිං්ශ 
ෙණනාවක් ඊට අයත් ගවනවා. ගම් වනවිට ධීවර 
ගදෙපාරතගම්නතුගේ නිල්ධාරීන ඔවුනට අහිමිවුණ 
දදෙනි� ආදායම් පිළි�ඳ දෙළ ඇේතගම්නතුවක් 
හදෙලා තිග�නවා. එහි පළමු ග�ාටස 

නීතිපතිවරයා ගවත ගයාමුග�ාට 
තිග�නවා.

නැගේ අපද්රව්ය සෙඟ ඔවුනගේ 
දෙැල් ඇතුළු ආම්පනනවලට හානි 
සිදුව තිග�නවා. ඒ අයටත් වනදි 
ල�ාදීෙ �රනවා.

ඒ වගේෙ රුපියල් පනදාගේ 
දීෙනාව ගෙගතක් ධීවර රැකියාගේ 
නියුතු ප්රොවට ල�ාදීෙක් 
�ගේ නැහැ. එය ල�ාදුනගන 
සිංචරණ සීො ආශ්රිතව ජීවත්වන 
ෙනතාවටයි. ග�ගේ නමුත් අදාළ 
මුහුදු �ලාපගේ ධීවර රැකියාව 
ඇනහිටපු ෙනතාවට එය 
ල�ාදීෙට �ටයුතු �රනවා. තවදෙ 
ගෙෙ මුහුදු �ලාපය ආශ්රිතව 
දෙැනට මුහුදු යන ධීවරයන 

ගෙගනන ෙත්්ය ගතාෙ අගලවි �රෙනන 
අපහසුනම් ඒවා ධීවර ගදෙපාරතගම්නතුව 
හරහා මිලදී ෙැනීගම් වැ්ඩපිළිගවලක් ගම් 
වනවිට හදෙලා තිගයනවා.” 

ග�ාගරෝනා වසිංෙතය නිසාත්, නැේ 
ගිනන නිසාත්, හිගත් ගිනි ඇවිගලන ධීවර 
ෙනතාවටත් ොළු ගවගළඳාගම් නියැලි දිරිය 
ෙේවරුනටත් ගෙෙ සහන යම් අේවැසිල්ලක් 
වනු ඇත. එය එගේෙ වනනට නම් ගම් කියන 
සහන ඔවුනට අඩුවක් නැතුව ල�ාදිය යුතුය.

මේ දැන් අල්ලපු මාළු  
්ලාබයි ගන්්නම�ා යාළු

බර්ටි වීරසිංහ - මීගමුව 

හුසම ටි�  
විතරයි 

නි�න් ගන්්න 
්ලැමබන්මන්. 

ආදායම අඩුයි 
කිය්ලා දරමවෝ 

බඩගින්මන් 
තියන්්න බෑ 

මගාඩක් අයට 
මුහුදු යන්්නත් 

්නෑ. ගියත් 
මේ්න මාළු 

විකුණගන්්නත් 
බෑ. වන්දියක් 

මද්නවා කිවවට 
ඒ�ත් තාම ්නැහැ
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බියංකා නානායකකාර

“එදා දෙවනගල නාය ගිහින් උදේෂලාදේ 
දේ පස් කන්ෙට යටදවලා කියලා ෙැනගත්ත 
ගමන් මං එද්තන්ට ගියා. ඒ දවනදකාටත 
එද්තන්ට දවලා හිටපු ‘රයිනි’  මං ගිය ගමන් 
මදේ ළඟට ඇවිත එයාදග ඉදිරි අත දෙක 
මදේ ඇඟට තියලා විලාප දුන්නා. මට ඒ 
සිද්ධිය ම්තක් දවනදකාට පපුවට ෙැදනන්දන 
උහුලදගන ඉන්න බැරි දුකක්..”

ඔහුගේ පපුවට ඒ සා විශාල දුකක් 
දැගෙනගන රයිනිගේ විලාපය නිසා 
විතරක්්ම ගොගේ. ඒ ග්මාග�ාගේ පස් 
කනදට මිහිදන වූ නිවැසියන �තරගදො 
අතගේ ඔහුගේ ගපමවතිය ද සිටි නිසාය. 

ගම තරුණයා ඔහුගේ ෙම ග�ළිකරනෙට 
අක්මැති වුණේ ඔහු ද ඒ පළාගේ්ම 
අරණායක පදිංචිකරුගවකි. එදා ඒ ්ම� 
වැස්සට ොයගිය ගතත පස් කුට්ටි අස්ගස් 
පණවන ගපමවතිය වූ විසිතුන �ැවිරිද 
උගමෂා ්මධුවනති විගේරේෙ ද සග�ෝදර 
�මුදා ගසබළුන විසින ග�ාඩ�නො අයුරු 
ඔහු නි�ඬව බලා සිටිගේ විලාප ගදෙ 
�දවතිනි. 

එදා ජූනි �තරවැනිදාය. දවස එළිගවනෙටේ 
ගපර සිට්ම ඇද �ැලුණු ්ම� වැස්ස අ�ස හිල් 
ගකරුවා ගස් කඩා වැටුගේ පැයක් ගදකක් 
ගෙගේ. පැය විසි �තරටේ වැඩි කාලයක් 
ගොෙවේවා ්ම�ා වතුර කඳක් අ�සින කඩා 
වැටුගේ ්ම� ගපාගළාවටේ දරනෙට බැරි 

ගලසිනි. සිංචරණ සී්මා 
පෙවා තිබූ නිසාේ එක 
ද�ට කඩා �ැගලෙ වැස්ස 
නිසාේ ඒ ග්මාග�ාගේ 
ගදවෙ�ල කඳු පාමුල පුිංචි 
නිවගස් අම්මාේ, තාේතාේ 
මීට ්මසකට ගපර විගේශයක 
සිට ලිංකාවට ආ ඇගේ 
එක්ම සග�ෝදරයා වූ විසි 
ෙව �ැවිරිද ශානික පුෂප 
කු්මාරේ සිටිය�. ගපෞේ�ලික 
පාසලක ගුරුවරියක් ගලස 
රැකියාව කළේ රට වසා 
ඇති බැවින උගමෂාට නිවාඩු 
ලැබී තිබුණි. ලිංකාවට ආ 
සැනින ජීවේවෙ ග�දරට 
මීටේ ගදසියයක් තරම 
ගපගෙෙ දුරින වැඩ 
නි්මගවමින පැවති අලුේ 
නිවස �දා නි්ම කරනෙට 
ශානික ්ම�නසි වූගේ යළි 
විගදස්�ත වනෙට ගපර එහි 

වැඩ නි්මවා අම්මාේ, තාේතේ උගමෂාේ එහි 
පදිංචි කරෙ බලාගපාගරාේතුගවනි. ඒ නිසා්ම 
එහි පදිංචියට යෙ දෙයක් �ැෙ උගමෂාගේ 
ග�දර ගකායි කවුරුේ සිහිෙ දුට�.

උගමෂාට වැඩිදුර ඉ�ැනනුගේද 
ශානික   ය. ඇයට ගපෞේ�ලික 
පාසලක ග�ෝ ගුරුවරියක් 
වනෙට වාසොව ලේගේ 
ඒ ඉග�නුගම පිෙටය. 
උගමෂා ගුරුවරියක් වූවා 
ගස්්ම ලස්සෙ ආදරයකට 
හිමිකම කී ආදරණීය 
ගපමවතියක ද වූවාය. 
ඒ ගරේ්ම සමබන්ධයට 
වැඩිකල් යනෙට කලින 
ගදපාේශවගේ්ම ග�වල් හී 
ආශිේවාදය හිමිවුගේය. එක්ම 
ෙැ�ණියට ලැබුණු ගපමවතා �ැෙ 
ශානික ද සතුටට පේ වූගේ ඔහු ග�ාඳ 
තරුණයකු බව දැෙ�ේ නිසාය. ගම නිසා 
තරුණයා නිතර නිතර ආදරවනතියගේ 
නිවසට ආ ගිය අතර මීට ්මාස �ත අටකට 
කලින අරණායකින ‘රයිනි’ පැටියා ග�ෙ 
එනෙටේ ඔහු සමබන්ධ වුගේය. එදා 
පටන නිවැසියනගේ ගස්්ම උගමෂාගේ 
ගපමවතාගේේ ආදරය කරුණාව රයිනිට 
ලැබුගේය.

ජුනි පස්වැනිදාට එළිවෙ විටේ 
ගොෙවතිෙ වැස්සකට අර ඇඳ තිබූ ගපරදා 
පටන�ේ වැස්ස ත්මනට අසුබ ආරිංචියක් 
ග�ෙ එයි කියා උගමෂාගේ ගපමවතාට 
සිතුගේ ෙැත. ගපරදා ගබාග�ෝ රෑ ගබෝවී ඇය 
කතා කරේදේ කීගේ පුදු්මාකාර ගලස වහිෙ 
බවයි. ගදවෙ�ල පේවතගේ ඇති පස් කඳු ඒ 
වැස්සට නිවසට වැගටතැයි ගොසිතුවේ 2018 

වසගේ ගම තැෙ ොය යා �ැකි අවදාෙම 
කලාපයක් ගලස ෙම වී තිබුණි. ගකගස් වුවේ 
ඒ අොවැකිය ගම වැස්සට කී ගලසට්ම වී 
තිබුණි. ග�වල් �ණොවක් පස් කනදට යට 
ගොවූවේ අවාසොවට ොයගිය පස් කනදට 
වැළලී තිබුගේ උගමෂලාගේ ග�දරයි. ඒ 
එහි සිටි නිවැසියන ද මිහිදන කරමිනි. ඒේ 
පුදු්මයකට ගස් ‘රයිනි’ ඒ අෙතුරට ග�ාදුරුව 
සිටිගේ ෙැත. ආරිංචිය කෙවැකුණු සැනින 
කරමපිටිය බලා උගමෂාගේ ගපමවතා 
එෙවිටේ ස�ෙ කේඩායම ස්ම� �ගම 
මිනිසුන විශාල ප්රගේශයකට කඩා වැටී ඇති 
පස් අතගේ උගමෂලා ගසායමින සිටිය�. 
ඒ අතර ගසාවින ඒේ ත්ම ආදරණීයයන 
ගසායමින වැස්සට ගතග්මමින ඒ බිගම්ම 
සිටි රයිනි එහි ගිය උගමෂාගේ ගපමවතා 
ළඟට දුව ගියාය. ගසෝබර බැල්්මක් ග�ළූ 
රයිනි ඔහුගේ ඇඟට ඉදරි දෑේ තබා විලාප 
ගදනෙට �ේතාය. සිදුව ඇති විපතේ 
නිවැසියනට කරදරයක් බව ඔහුට දැනුම 
ගදෙ රයිනිගේ දුක්මුසු විලාපය ්මැද ඔහු 
කිසිවක් කර කියා�ත ගො�ැකිව අසරණ 
වුගේය. නිවැසියන ගසායමින රැස්ව සිටි 
මිනිසුන �ා බැගකෝ යන්ර අතරින එග� 
ග්මග� දුවමිෙ  තැෙක ඉව කරමින, තවේ 
විගටක ගපාගළාගේ හිස ඔබාග�ෙ වකුටුව 
සිටි රයිනි අවස්්ා කීපයක්්ම වලි�ය වෙමින 
පස් තට්ටු ලිහිල් කරමින ගපාගළාව ගදඅතින 
�ාරනෙට උේසා� �නනීය. තවේ විගටක 
කු්මක් ග�ෝ කියනෙට උේසා� කරනොගස් 
සිංගේද ස්වර පිට කරමින ඒ පස් කනගේ 
තැන තැනවලට දුවයි. 

රැස්ව සිටි ඇතැම �මවැසියන රයිනිගේ 
�ැසිරී්ම කරදරයකැයි සිතා ඒ ස්්ාෙගයන 
පළවා�ැරි අවස්්ා ද තිබුණි. ඒේ ගබාග�ෝ 
ගේලාවක් යෙතුරු මිහිදන වූවන සිටිො 
තැෙ නිශචය කර ගසායා�නෙට බැරිවූ 
�මුදා කේඩායම රයිනි ගදෙ ඉඟි ඔස්ගස් 
ග�ාස් බැලුගේ ඉදරි දෑතින ගපාගළාව �ාරෙ 
තැෙකින පටන �නිමිනි. තවේ ඔවුෙට 
මිහිදන වූවන ඇේගේ ගකාතැෙදැයි ගසායා 
වද ගවනෙට උව්මො වූගේ ෙැත. රයිනි 
එගතක් ගේලා ගපනවනෙට දැඟලුගේ එයයි. 
ඔවුන �ැකි ඉක්්මනින පස්වලට යටවූවන 
මුදා �ැන්ම ඇරඹවූේ ඒ වෙවිටේ ඔවුන 
ජීවිතගයන නික්්ම ග�ාස් සිටිය�. ගපමවතිය 
මියගිය දුගකන හිටියේ තරුණයා රයිනි 
එහි ද්මා ආගේ ෙැත. ඔහු රයිනිව ඔහුගේ 
අරණායක ග�දරට අරන ආගේය. 

“රයිනිට වයස මාස හ්තක්. දේ යටවුණ 
දගෙර එයාට කූඩුවක් තිබුණා. රෑට එයා ඉන්දන 
කූඩුදේ. ඕන දවලාවකට එයාට ඒක ඇරදගන 
එළියට යන්න පුළුවන්. එදා වැස්ස නිසා එයා 
අනිවාරයදයන් කූඩුදේ ඉන්න ඇති. ඒත ඒ 
දවලාදව දකාදහාම හරි දමයා දේදරන්න 

ඇති. ඒ කට්ටියව දගාඩගත්තට පස්දස 
රයිනිව එ්තැන ්තනිකදේ නෑ..”

රයිනිග� කතාව ්මාධ්ය ්මගින 
�ා ස්මාජජාලා ඔස්ගස් මුළු 
රටේ ගලෝකයේ දැෙ�නිේදී 
ඊළඟට ්මාතෘකාව වූගේ ඒ 
රයිනිව කෑ�ල්ගල් �මුදා 
කඳවුරට රැග�ෙ ගිය බවයි. 
ඒේ ඒ කතාව සත්යයක් 

ගොගේ. රයිනි රැග�ෙ 
ගිගේ උගමෂාගේ ගපමවතාගේ 

අරණායක ග�දරටය.
“මං එයාව අදේ දගෙර දගනාවා. අදේ 

දගෙර ්තව බලදලක් ඉන්නවා. එයා ඉන්න 
නිසා දමයාට පාලුවක් නැතිදවයි. මුල ෙවස් 
දෙක තුදන් එයා හිදත හරි දේෙනාවකින් 
වදගයි එයා හිටිදය. හරියට කෑදව බිේදවවත 
නෑ. ෙැන් ටික ටික එයා ප්රකෘති  ්තතතදවට 
පතදවනවා. හුඟක් දෙදනක් මට කිේවා රයිනි 
පදරස්සේ කරගන්න කියලා. දකාදහාමත 
රයිනිට මං ආෙදරයි. උදේෂා දවනුදවන් මට 
ඉතිරිවුණ එකම වස්තුව රයිනි වි්තරයි.”     

ගපමවතිය වගේ්ම ඇගේ පවුගල් අයටේ 
සිදුවූ අවාසොවනත සිදුවී්ම තව්ම ඔහුට 
සිහිෙයක් ගස්ය. ඒ සිහිෙගයන ඔහුව 
ෙැගිට්ටවෙ එක්ම ගකො රයිනිය.

උමේෂා මෙනුමෙන් 
මට ඉතිරි වුණු 
එකම ෙස්තුෙ 
රයිනි විතරයි 

නාය ගිය දෙවනගල කනෙ පාමුල 
නිවැසියන දෙවූ සුනඛයාදේ කතාව 

මුල් දෙස් මදක 
තුමන් එයා 
හිමේ හරි 

මේදනාෙකින් 
ෙමෙයි එයා 

හිටිමය. 
හරියට කෑමෙ 
බිේමෙෙේ නෑ

වැළලුණු ගෙය ගෙස දුගෙන් 
බලා සිටින රයිනි

හමුදාගේ භට පිරිසහට සහය ගවමින් 
නිවැසියන් වැළලී ඇති තැන ග�ාගළාව 

හාරමින් ග�න්වමින්

නිවැසියන් 
මිහිෙන් වූ 
ස්ානගේ 

ගේෙනාගවන් 
වැතිරී

මව, පියා, උගේෂා සහ ශානිෙ

උ ගේෂා මධුවන්ති

මතාරතුරු හා ඡායාරූප
මාෙනැල්මල් සමන් විජය බණ්ාර
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නම

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ලිපිනය

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

දිස්ත්රික්කය

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

දුර්කතන අං්කය

විද්යුත් තැපෑල

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ජාති්ක හැඳුනුමපත් අං්කය

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

උපන්දිනය

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

රැකියාව

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

යන ලිපිනයට එවනන.

සතුටින ජීවිතය දරනනට 

ඔබට මඟ කියන ‘ධරණී’ 

පුවත්පත මගින මමමෙයවන 

‘දිරිය ධරණී’ වැඩසටෙන 

මාලාව ො සමබනධ වීමට 

මමහි දැකමවන අයදුම ්පත්රය 

පුරවා

‘දිරිය ධරණී’, 
කර්තෘ, 
ධරණී පුවත්ප්, 
න�ො.91, 
විනේරොම මොව්, 
නකොළඹ 07.

077 16 36 807

නැතිනම ඉෙත අංකයට වට්ස්ඇප්  කරනන.

අයැදුම් ්පත්රය
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

දුවයි, පුතයි, කේකුයි, 
වාහකේකුයි තියන 
තැන�ටම කනකමයි

සාර්ථක 
පවුලක් කියන්න

ටික දවසකට කලින් එක 
ගෑනු ළමයෙක් මට කතා කළා. 
‘අක්යක මම ප්රයිවට් කම්පැණි 
එකක වපැඩ කරන්යන්, තව මාස 
යදක තුනකින් කසාද බඳිනවා, 
මම බපැන්දට ්සයසත් රසසාව 
කරන්න තමයි කපැමති, හසබන්ඩ් 
කිෙන්යනත් වපැඩට ෙන්න කිෙලා, 
ඒත් ්වුලවල අෙයි,  දන්න කිෙන 
ඔක්යකාමයි කිෙන්යන් බපැන්දට 
්සයස රසසාවල කරනයකාට 
්වුල ජීවිත අවුල යවනවා කිෙලා. 
ඒක ඇත්තද අක්යක්? මට ඒකට 
උ්යදසක් යදන්නයකෝ.’

අපි ්ෙ ගහලා ඉන්න සමාජ 
වටපිටායේ ්වුල ජීවිතවලට 
උ්යදස යදන අෙයි, ඒ යදන 
උ්යදසුයි දපැක්කම තරහ එනවා යනයමයි හිනා 
ෙනවා.

මුලින්ම එකම එක යදෙක් සරලව 
යකටියෙන්ම කිෙන්නම...

ගෑනු විදිහට කෑමක් හදන හපැටි, ළමයි 
නිදිකරවන හපැටි, බඩ අඩුකරගන්න හපැටි ගපැන 
එක එක්යකනායගන් උ්යදස ගත්තට කමක් 
නපැහපැ. අයන් යදයිෙයන් ්වුල කන විදිහ ගපැන 
නම අනුන්යගේ උ්යදස හිඟා කන්න එ්ා. 
එතන තමයි ්වුල අවුල යවන ්ළයවනිම තපැන.

කන යදන්නා තමයි රහ යකායහාම යවන්න 
ඕයනද කිෙලා තීරණෙ කරන්න ඕයන්. ඒ නිසා 
්වුල කන විදිහ  අහගන්න සමායජන් life line 
යහාෙන්න එ්ා.

මයග කතාව කිේයවාත්, අපි යදන්නා කසාද 
බපැඳලා හනිමූන් ෙනයකාට යගනිහින් තිබයබ 
එක tooth brush එකයි. එදා කරන්න යදෙක් 
නපැතිකමට එක බුරුසුයවන් දත් මපැද්දා, ඒ 
පුරුද්දට දපැන් අවුරුදු දහෙකට වපැඩි කාලෙක් 
අපි යදන්නම දත් මදින්යන් එක බුරුසුයවන්. 
(බුරුසු මාරු වුණාට ගන්යන් එකයි) යමක 
ඇහුවම ඔොලා ඊො, මලජරාව, අප්පිරිො නපැද්ද, 
යසෞඛ්යෙට යහාඳ නපැහපැ ඕවා යමවා යකෝටිෙක් 
කිෙයි. හපැබපැයි ඒක මටවත් එොටවත් කිසි 
ප්රශනෙක් නපැහපැ. එක්යකයනක් මපැදලා ඉවර 
වුණහම බ්රෂ් එක යහෝදලා අනිත් එක්යකනා 
මදිනවා.

පුරුද්දක් විදිහට අපි ගමන් බිමන් ෙන්යන් 
එකට. මම තනිෙම ෙනවට එො කපැමතිත් නපැහපැ, 
එො නපැතුව ෙන්න මම කපැමතිත් නපැහපැ. දවසක් 
මයග ොළුයවක් කිෙනවා යමාන කරුමෙක්ද 
බන් ඕක, උඹට කිෙලා නිදහසක් ඇත්යතම 
නපැද්ද, personal space නපැතුව යගවන ජීවියත් 
යහන යබෝරින් යන්ද කිෙලා. 

එො ඒ කිේයේ එො ගපැන මිසක් මම ගපැන 
යනයමයි. මට ඕන personal space එකක් නපැහපැ. 
අපි යදන්නා එකට නපැති කිසිම තපැනක මට කිසි 
සතුටක් නපැහපැ. ඒ අපි පුරුදු යවච්ච විදිහ. ඕන 
කුණුහර්ෙක් කතා කරලා, එක යත් එක බීලා, 
යබාක්යක තිෙන යද්ත් කිෙලා, ඉඳිකට්ට වයගේ 
ළඟ ඉන්න ඕයන්.

කාට හරි යහන යබෝරින් 
කිෙලා හිතුනට, පුද්ගලික 
ජීවිතෙක් නපැහපැ කිෙලා හිතුනට, 
හිරයවලා යකාටුයවලා කිෙලා 
හිතුනට වපැඩක් නපැහපැ, අපි 
යදන්නා තුළ අපි යදන්නා ්ට්ට 
යකාන්ෆිඩන්ට්. හපැමයද්කටම 
්සයස අපිට අපි 
අතිසාර්ථකයි.

මයග තව 
ොළුයවක් 
ඉන්නවා, 
එො 
හසබන්ඩ්යගේ 
්ඩිෙ කීෙද 
කිෙලවත් 
දන්යන නපැහපැ. 

යදන යද් කාලා යවන යද් 
බලායගන ඉන්නවා. එො එොට 
ඕන ගමන් බිමන් තනිෙම ෙනවා. 
හසබන්ඩ් යවනම ෙනවා. යදන්නම 
රෑ යවලා යගදරට ඇවිත් 
හායි ඩාරලින් 
කිෙලා ජීවත් 
යවනවා. මට 
ඒ යදන්නව 
දපැක්කම 
යම යමාන 
ජීවිතෙක්ද 
කිෙලා 
හියතනවා. 
හපැබපැයි මම 
එයහම හිතුවට 
උන් යදන්නට 
එයහම හියතන්යන් 
නපැහපැ. ඒ යදන්නම ඒ LIFESTYLE එක ඇතුයේ 
්ට්ට සපැටිස.

තව දන්න යකයනක් ඉන්නවා , හසබන්ඩ් 
යහනම ය්ෝසත්. ඒ යකලල ඒ මනුසසෙව 
බපැන්යද් දුක් විඳලා එ්ා යවලා හිටපු නිසා, 
සපැ් විඳින්න බලායගන. එොයගේ හසබන්ඩ් 
සපැ් විදිහට දපැක්යක් බිසනස. ඉතින් එො 
බිසනස යවනුයවන් ජීවත් යවලා යරේක් එකකට 
යගදර ගිහින් ්වුල කන්න කපැමති යකයනක්. 
මයග ොළුවත් ඒ වයගේම තමයි. දවයසම 
උෙ උො යගවල අස කර කර ඉන්න එොට 
උවමනාවක්වත් කපැමත්තක්වත් තිබයබ නපැහපැ. 
එො යහේව සපැ් තිබයබ BMWවල, luxury 
appartment වල, branded ඇඳුමවල. ඒ ඇයරන්න 
මම වයගේ අයත් එලලිලා ්ායර ඇවිදින්න, 
්පැෙ ගණන් බයිලා කිෙවන්න, කෑ ගහලා 
හිනායවන්න එොට ආසාවක් තිබයබ නපැහපැ. 
අයන් ඉතින් යදයිෙන්යගේ පිහියටන් ය�ෞතික  
සපැ් මපැද්යද් ඒ ඩබලත් එොලා කපැමති විදිහට 
අවුල යනාවී ්වුල කනවා.

අවසානයේ ්වුල තුනක් සමපුරණයෙන් 
එකියනකට යවනස ක්රම තුනකට සතුයටන් 
සාමයෙන් ජීවත් යවනවා.

එක එක මිනිසසුන්ට අයේණික යවච්ච 
ජීවිත කතා සහ රටා තිෙනවා. අපිට අවුල 

රාමුව අනිත් අෙට දික්කරන්න ෙන්න එ්ා. 
අනිත් අෙ දික්කරන රාමු යගනිහින් ඔොයගේ 
යගදර එලලගන්නත් එ්ා.

යගදරින් කාලා හරි, කයඩන් කාලා හරි, 
ළමයි හදලා හරි, ළමයි නපැතුව හරි, යගෙක් 
හදලා හරි, කුලිෙට හරි, ලංකායේ හරි 
පිටරට හරි, ඒ ඉන්න ක්රමෙට ඒ යදන්නම 
එකඟයි නම, ඒ යදන්නම කපැමතියි නම 
යවන්න ඕයන් අන්න එච්චරයි. සාර්ථක 
්වුලක් කිෙන්යන්, දුවයි, පුතයි, යගේකුයි, 
වාහයන්කුයි තිෙන තපැනකටම යනයමයි. 
උන් කපැමති විදිහට උන්ට උන් යවලා 
යදන්නටම සතුයටන් ඉන්න පුළුවන් 

යවන තපැනකට.

ඉතින් ඒක තීරණෙ කරන්න ඕයන් 
සමාජ මාධ්යවලින්වත්, ්වුල කාලා 
ඉසමුරුත්තාව හදායගන ඉන්න, 
යනෝනා මහත්තුරුන්යග මහප්රාණ 
උ්යදසවලින්වත් යනයමයි. එකට 
ලගින්න බලන් ඉන්න යදන්නයග 
අදහස සිතුම ්පැතුම කපැමපැත්ත මත 
විතරමයි.

ලංකායේ ්වුල ජීවිත බහුතරෙක් 
පිටින් ඔයප් ෙටින් හයප් යවලා 
තියෙන්යනත් ඔන්න ඕක හින්දාම 
තමයි. අරො යමො කිෙන යද්වල 
අරො යමො කරන යද්වල මපැච 
කරන්න ගිහිලලා. 

ඒ නිසා ජීවිත ගමයන් ඕනම 
යද්කට අනිත් අෙයගේ උ්යදස 
අනුශාසනා ගන්න, හපැබපැයි 
යහාඳ බිරිඳක් යවන විදිහ, 
යහාඳ සපැමියෙක් යවන විදිහ 
ගපැන ඔෙ යදන්නා විතරක් 

කතාබහ කරලා තීරණෙ 
කරන්න.

යලෝයකට යප්න්න යබාරුවට 
හිනායවලා, හපැංගිලා මරාගන්න 

විදිහ යනයමයි, යලෝයකට යප්න්න හිනායවලා 
හපැංගිලා බදාගන්න පුළුවන් විදිහට යදන්නට 
යදන්නා සපැටිස යවන විදිහට අයජසට් යවන්න.

අනුන්යග පිඟන්වලින් ්වුල කන්න ෙන්න 
එ්ා ඒ වයගේම, මයග පිඟාන තමයි යහාඳම 
පිඟාන කිෙල හිතායගන ඔොයග පිඟායනන් 
අනිත් අෙට ගිලලවන්න ෙන්නත් එ්ා. 
ඔො කිෙන්යන් එො යනයමයි වයගේම එො 
කිෙන්යන් ඔෙත් යනයමයි.

්වුල ජීවියත් විමානෙක් නම ඒක හදාගන්න 
ඕයන ඒ ෙකාට ඕයන් විදිහට මිසක්, අනිත් 
ෙක්කුන්ට ඕන විදිහට යනයමයි.

අන්තිමටත් කිෙන්යන්, සාර්ථක ්වුල 
ජීවිතෙක් කිෙන්යන්, ‘යමන්න යම වයගේ එකක්’ 
ඒක රවුම, ඒක හරි හතරැස, ඒක ත්රියකෝණ 
කිෙල කාටවත් කිෙන්න බපැහපැ.

කාලා, බීලා, නටලා, රණ්ඩුයවලා ඔෙ 
යකායහාම හරි කමක් නපැහපැ අවසාන වශයෙන් 
ඩබලම සතුටින් නම සාර්ථක ජීවිතෙක් කිෙලා 
කිෙන්යන අන්න ඒකට තමයි.

වයගේ වුණාට, ඒක අයප් ක්රමෙ යනාවුණට, අපි 
අකමපැති වුණාට, ඒ මිනිසසු ඉන්යන් සතුයටන් 
නම එච්චරයි. විවාහෙ කිෙන කාරණායේදීත් ඒ 
න්ාෙ එයහමම තමයි.

Bulk cooking කරන්න එ්ා, හසබන්ඩ් 
අසයසම ඉන්න එ්ා, ඕනවට වපැඩිෙ විශවාස 
කරන්න එ්ා, ගෑනු හුරතල කරන්න එ්ා, ්වුල 
කන්න ඕයන් යමයහමයි, හසබන්ඩ් & වයිෆ් 
වුණහම ඉන්න ඕයන් යමයහමයි, සාර්ථක ්වුල 
ජීවිතෙක් කිෙන්යන් යමකයි කිෙල ඔොයගේ 

�ෑමක් හදේන, 
ළමයි නිදි�රවේන, 

බඩ අඩු�රගේන එ� 
එක්ක�නාකගේ උපකදස් 
ගතතට �මක් නැහැ. 
ඒත පවුල් �ේනනම් 

අනුේකේ උපකදස් හිඟා 
�ේන එපා
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ලබන සතියට...
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සාර්ථක ගමනකින් 
පසු ඇය එක් 

කකාණකින් අකනක් 
කකාණට පියවර 
මනින්නට සමත් 

වූවාය. 

rggu iskyjlska ix.%y lrk jika;s 
kdkdhlaldr fï lshkafka wmg iskdf 
ikakg fkdyels ÿlanr l;djls' weh 
fï  ienE Ôú; jD;dka;h È.yßkafka 
úfYaI wjYH;d iys; orejka bkakd 
ujqjrekag f,dalhd yuqfõ iskdfiñka 

Ôj;aùug Èß§u i`oydhs'

27 වැනි කකාටස

කේවට වටිනා 
ගිටාරයක් 
තෑගි ලැකබයි 

දේව් වැඩිපුරම ආසා කදේ සංගීතයටය. 
සංදු අහන්න, සංගීත රසය විඳින්නට ඇය 
දැක්වූදේ පුදුමාකාර කැමැතතකි. ඒ නිසාම 
විවිධ වූ සංගීත භාණ්ඩ ද�ාදහාමයක් ඈ 
සතුවූවාය. 

“ඔන්න දේව්ට අපි දේනාවා ලස්ස්න  මියුසික් 
තිදේන ද�ෝනික්දකෙක්.” 

“ඇඳුමවල්ට වඩා දේව ආ්සා කෙරනදන 
මියුසික්වල්ට නි්සා ඕෙන එකෙක් දේනාවා අපි.” 

“දෙන්න �ලන්න දේව ආ්සෙ සිිංදු දොඩාක් 
තිදේන ජා්නකී සූරිෙආරච්චිදේ සිිංදු සීඩී එකෙ 
දේනාවා.”

අදේ දෙදරට එ්න ්නෑ හිතවතුන දේව් 
දවනුදවන දේනදන ඇය කැමතිම සංගීත 
භාණ්ඩය.

“අපි ද�ාඩි ්සිංගීත ්සාජජෙක් දාන්න ෙමුද 
දිේන �ැතදත?” 

සුරාජ් දයෝජ්නා කදේ නිවාඩුව අවසන 
වී ්නැවත ඕමා්නය 
�ලා යාමට සතියක් 
තිබියදීයි. සුරාජ් ඇ්නා 
නිවහ්න දතෝරාදේන 
තිබුදෙ දිේන විදේජ් 
රිදසෝට් හියි. එහි 
පරිසරය දැකුමකළුය, 
නිසකලංකය. අප 
සයලුදද්නා යාමට ප්රිය 
වූ ස්ා්නයකි. සුරාජ් 
ඇ්නා පවුල ඕමා්න්නයට 
යාමට දපර සටම අප ඒ 
නිවසට යාම ඊම කදෙමු. 
එම පරිසරදේ වූ නිසල �ව දේව්ටද සුවදායක 
වීම ඊට දේතු විය. 

“ෙමු... ෙමු..” 

මදේ සැමියා එකපයින කැමති විය. එහි 
වූ විශාල පිහිණුම තටාකදේ දේව්ට ජල 
චිකිතසාව සදුකිරීම ඇ්නා සහ දරශ්නදේ 

ප්රියතම කාරයයකි. 

දවස දසෞම්යය. 
නුවර දේශගුෙය 
කවදත සසේය. අප 
එහි ය්න විටත ඇ්නා 
සුරාජ් පවුල අප 
දවනුදවන විදේෂ 
සූදා්නමක පසුවිය. ඒ 
දේව් දවනුදවනි. 

“අක්කො �හළ 
කොෙදේ ඔොල්ට 
සුපුරුදු විදිේටෙ හදලා 

තිදෙනදන.” 

සුරාජ් කීදව්ය. දේව් එහා දමහා රැදේන 
යාමට ව්ඩාත පහසු දලස නිවහදන සයලු 
කටයුතු සූදා්නමය. දේව්දේ සුවිදේෂී 
ආහාර රටාව පිළිදයල කිරීමද ඔවුනට දැන 
ආෙනතුක ්නැත. 

රාත්රිදේ අප දවනුදවන පිළිදයල වූ විදේෂ 
ආහාර දව්ල සැකසීදම කාරයය සදුවූදේ 
එළිමහදනය. සංගීත සාජ්ජයට ද සයලු දේ 
සූදා්නමය. ගීත ොය්නයට දමනම වාද්නයටද 
අවශ්ය දෑ අඩුවක් ්නැත. සෑම දිද්නකම අපට 
ඒ නිවස සුවිදේෂ වූදේ දමවැනි සතෙන්නා 
සුළු සූදා්නම වීම දේතුදවනි. 

සයේල ඇරඹිණි. දේව් සතුටින ඉහවහා 
දොසනි. ඇය සංගීතයට දක්වනදන දපාඩි 
ඇේමක් ද්නාදව්. දලාකු පුතු දසෝරූෂ් දේව් 
අත තැබුදව් කු්ඩා ගිටාරයකි. එය දසේලම 
එකක් ද්නාදව්.

“පුදත ඕකෙ ්නම 
්නිංගි්ට දදන්න එ�ා. 
එෝට දතදර්නවා 
ෙදිදන. එොදෙ 
අතින කෙැදඩයි. 
එොදේ ද්සලලම �ඩු 
තිදේනවදන. අපි ඕකෙ 
දහමිහි්ට ්නිංගිදෙන 
අයින කෙරමු.” 

මම දලාකු පුතු 
දසෝරූෂ්ට කීදවමි.

“කෙෙක් ්නෑ ආනටි. 
්නිංගි ඒකේට ආ්සයි. එෝට දන්න විදිේට ඒකෙ 
පදල කෙරන්න දදන්න.” 

දසෝරූෂ්දේ දැඩි කැමැතත වූදේ දේව්ට 
ඔහුදේ වටි්නා ගිටාර එක වාද්නය කිරීමට ඉ්ඩ 
සලසා දිය යුතු �වටයි. 

ෂදලෝම දපාඩි පුතු දේව් ෙඟ සැරිසරමින 

ඇයට වාද්නය උෙැනවීමට මහනස ෙතදතය. 
දේව් සයලු අෙ ද්නාතකමින ඈට ඕ්නෑ 
හැටියට සහින ඇඟිළි තුඩු ගිටාරදේ තත 
දිදේ එහා දමහා යැව්වාය. ගිටාරදයන නිකුත 
වූ ්නාදය රිේමයක් දේන දුනදනය. එයින 
ෙයානවිත ්නාදයක් නිකුතවිය. දේව් ගිටාරය 
තුළින ල�්න සතුට මා දුටුදව් ඇදේ දිදුේන 
දෑසවලින සහ මුවට ්නැංවී තිබූ ස්නහදවනි. 

“ොදේ පුතු්ට ෙල ෙහ්න ්සදනදන 

දෑදස සිහි්න වැල �ාවී එනදන

දරෝ්ස කෙැදලකින හමු වූ වැනදන 

ේට දම කුෙරුන කෙවුදදෝ දුනදන....” 

සුරාජ් ගීත ොය්නය ඇරඹීය. දේව් ගීතයට 
්නැෙදවන්නට වූවාය. ඇය �ලා සටිදේ 
සුරාජ්දේ ොය්නයත, 
ඉතාම මිහිරි දලස 
වාද්නය කර්න ඔහුදේ 
ගිටාරය දදසතය. දේව් 
දහමි දහමින ඇදේ 
අතැඟිලිද ගිටාරය පුරා 
යැවීය. 

ජීවිදත දේව් 
දවනුදවන තව කුමක් 
ල�ා දදන්නද? ඇදේ 
සතුට, විනද්නය, 
ආරක්ෂාව, ආදරය 
පමෙයි ඇදේ 
අදේක්ෂාව. එයයි අප ඇයට ල�ාදිය යුතු 
වනදන. රැය පහන වන්නට ආසන්න 
ව්නතුරුම සංගීත සාජ්ජය පැවැති අතර 
දේව්දේ නිනද අහලකවත ද්නාවීය. ඇයට 
රිස දස ඇදේ සතුට ල�ා ෙන්නට අප 
කිසදවකුදෙන �ාධාවක් ද්නාවීය. සුරාජ් 
සහ ඇ්නාදේ පවුදේ හිතවතිය සුකී දේව් 
දවනුදවන ගී ෙැයුවාය. ඇ්නා අතවැේ 
ොය්නදයන සහාය වූවාය. දේව්දේ දලෝකය 
පිරී ඉතිරී දොසනි. ඈ මදේ දරෝස කුමරියයි.

පසුදා අප ්නැවත දකාෙඹ ආ යුතු වූදේ 
මදේ රාජකාරී කටයුතු කරවටක්ව පැවැති 
නිසාය. දපරදා අප විඳි විනදනීය දි්නය 
සහිපත කරමින අප ඇ්නා සුරාජ් පවුදලන 
සමුෙතදත දවනවීදම දව්ද්නා දැඩිව දරා 
ෙනිමිනි. 

“ල�්න ්සතිදේ අපි ඕෝනේට ගිෙත ඕ්න 
දවලාවකෙ අපි අක්කො එක්කෙ ඉන්නවා.” 

සුරාජ් කීදව් හැඟුම�රවය. 

“දකොච්්චර දුර හිටිෙත ඔොදේ ඕ්න 
ප්රශද්නකේට අපි ඉන්නවා.” 

ඇ්නා කීදව් දේව්දේ ්නෙලතට උණුසුම 
හාදුවක් එක් කරමිනි.

දසෝරූෂ්ට සහ ෂදලෝමට සමුදදමින අප 
දමෝටර ර්යට දෝඩ විය. දසෝරූෂ් යළි 
නිවස තුෙට දිව ගිදේය. ඔහු ක්ෂෙයකින 
්නැවත පැමිණිදේ ඔහුදේ වටි්නා ගිටාරය ද 
අතැතිවය.

“දමකෙ ්නිංගි්ට.” 

දසෝරූෂ් දමෝටර ර්දේ පුටුපස දදාර ඇර 
වාඩි වී සටි දේව් අතට ගිටාරය දුනදනය. 
දේව් සතුටින ඉපිදේන සැටි දපණුනි.

“අදන පුදත ඔොදේ ගි්ටාේ එකෙ. ඒකෙ 
දොඩක් වටි්නවදන. ්නිංගි්ට එච්්චරෙ 
දතදරනදන ්නෑ දමදකෙන මියුසික් 
ඉදේනෙන්න.” 

මම කීදවමි. 
සැ�ැවිනම දේව්ට 
එවැනි භාණ්ඩයකින 
ඉදේනෙැනීමට තවම 
හැකියාවක් ්නැත. 

“ඔව පුදත ඔො දමකෙ 
තිොෙන්න. ඔෝට දමකෙ 
දොඩාක් වටි්නවා.” 
දරශ්න කීදව්ය.

“ඒකෙ ්නිංගි්ට 
ෙැලද�්නවා. එො 
ඒදකෙන දෝනවා හරි 

දදෙක් ඉදේනෙනියි. අොරුදවන හරි දදෙක් 
ඉදේනෙනියි. දොකෙද ්නිංගි ෙදේ ගි්ටාේ එකේට 
කෙැෙතියි. ඊදේ ආපු දවලාදව ඉඳල එො දමකෙ 
එක්කෙ ්සතුටු වුණා. දම දේව ්නිංගි්ට ෙදෙන 
තෑේෙක්.” දසෝරූෂ් කීදව්ය. 

“ඔෝට දොඩාක් සතුතියි පුදත දේව 
්නිංගිදෙ ්සතු්ට දුන්න්ට.” මම කීදවමි. 

අපි යළි දකාෙඹ �ලා ෙමන කදෙමු. 
ො මීදුමට එක්වුණු සරි දපාදය පරිසරය 
චමතකාර කදේය. මට දසෝරූෂ් ෙැ්න 
ඇතිවුදණ ආ්ඩම�රයකි. දම දරුවන 
සය දේව් ්නැෙණියට ආදරය කරන්නට 
ඉදේනෙතදත තමනදේ දදමාපියනදෙන 
ලැබුණු ආදරශයන නිසාය. මදේ දේව් වැනි 
දරුවනට ආදරය කරන්නට, ඔවුනව ආරක්ෂා 
කරන්නට, සතුටින තියන්නට දලෝකදේ 
හැම දරුදවකුටම උෙනවන්නට දදමාපියනට 
පුළුවනකමක් ඇත්නම දම දලෝදක් දමා්න 
තරම ලසස්න දව්දැයි සතුදණ කඩුෙන්නාදව් 
පරිසරදේ සුනදරතවය විඳි්න අතරතුරදීය.

රාත්රිකේ අප කවනුකවන් 
පිළිකයල වූ විකේෂ 

ආහාර කවල සැකසීකේ 
කාරයය සිදුවූකේ 

එළිමහකන්ය. සංගීත 
සාජ්ජයට ද සියලු කේ 

සූදානේය

කේව සතුටින් 
ඉහවහා කගාසිනි. 
ඇය සංගීතයට 

දක්වන්කන් කපාඩි 
ඇලමක් කනාකව 

රැය පහන් වන්නට 
ආසන්න වනතුරුම 

සංගීත සාජ්ජය 
පැවැති අතර කේවකගේ 

නින්ද අහලකවත් 
කනාවීය
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වසන්ත විජේරත්න

අම්මාජේ මිනී වළ 
්ත්මාජේ දෑතින කැපූ 
දුජවකු කිය්න 
අනුජේදනීය ක්තමාව 
බිහාරයේ ඈත ගමක යෙයෙන යෙෝනි 

කුමාරි ෙයෙ අවුරුදු 18ක සුන්දර තරුණියකි. 
අයනක් ෙෑම තරුණියකටම යමන යෙෝනිට්ද 
අනාගතය යෙනුයෙන එකතුකරගත් සිහින 
කන්දක්ම තිබුණි. හැදු ෙැඩු ය්දමව්පියනටම 
බරක් යනාවී නැගණියන ය්දය්දනායේත් පුංචි 
මල්ලීයේත් යහට ්දෙෙ යෙනුයෙන යමක් 
කරනනට ඇත්නම් කියා ඇය නිතර සිතුොය. 
නමුත් එදා බිහාර් ප්ානතයට මුදුන වූ හිරු ඒ 
සියලු සිහින එකියනක ්දො හළු කරනනට 
ෙැරයෙන බෙක් ඇය ්දැනසිටියේ නැත. 

“මගේ තාතතා වෛද්යෛරගෙක්. අපි පස් 
ගෙගෙකුට කාල ඇඳලා ජීෛත ගෛනෙ තිබුගේ 
තාතතාගේ රස්්ාෛ විතරයි. ඔහු මුෙල් හම්බ 
කරෙෛට ෛඩා ඒ ෛෘතතිගෙන අෙනත අප්රමාණ 
මිනිස්සුනට පිහිට වුණා.  විගේෂගෙනම අහළ 
පහළ අෙට ගලඩක් දුකක් හැදුෙම තාතතා 
කෛදාෛත අහක ්බලල ෙෑ.”

බිහාර් ප්ානතයේ අගනගරය ෙන පටනාහි 
සිට කිය�ෝමීටර 350ක දුරකින පිහිටි අරාරියාහි 
රානිගානජ් බය�ාක් යෙෝනියේ ගමය. බියර්න්ර 
යමත්තා කුඩා ඩිසපැනෙරියක් පෙත්ොයගන 
ගියේ යම් ගයම්ය. අතමිට ෙරු නැති යරෝගීනට 
ප්තිකාර යකාට අතමිට ෙරු කරගනනට ඔහු 
යකදිනකෙත් උත්ෙහ කයේ නැත. අයත් මු්දල් 
ඇතත් නැතත් හියත් කහටක් නැතිෙ ඔහු තමා 
කරා එන සියලු යරෝගීනට ප්තිකාර කයේය. 

“ඒත එදා උගේ ම ගේ අමමටයි තාතතටයි 
ගෙනෙටම ගකාවිඩ් ආ්ාධෙෙ ගෛලා කිෙලා 
ෙැෙගනෙ ලැබුණු ගෛලාගේ හැගමෝටම 
කලින අහක ්බලාගතගත එගහම උෙේ කරපු 
මිනිස්සුම තමයි. ගෛෙදා ගහාඳට හිොගෛලා 
කතා කරපු මිනිස්සු ඊටපස්ගස් අගේ මූණෛත 
්බැලුගේ ෙෑ. මුළු රගේම අස්්ක් මුල්ලක් ෙෑර 
ඒ ගෛෙගකාටත ගරෝගෙ පැතිරිලා. ඒත මගේ 
අමමටයි තාතතටයි විතරක් හැදුනු ගරෝගෙක් 
ෛගේ ඔවුන අපිෛ ගකාන කළා” 

යෙෝනි කුමාරි පෙෙනයන කඳුළු පිරි ්දෑසිනි.
46 හැවිරිදි බියර්න්ර යමත්තාත් යෙෝනියේ 

මෙ ප්රියුංකා යේවිත් බිෂනපූර් පන්චයාත් 
යරෝහයල් ප්තිකාර �බාගැනීම ෙඳහා නතර 
විය. නමුත් ප්තිකාර ෙඳහා විය්දම් කරනනට 
මු්ද�ක් යෙෝනියේ අයත් තිබුයේ නැත. 

“අතමාරුෛට කීෙක්ෛත ඉල්ලගනෙ හරි 
අපිට ඒ ගෛලාගේ කවුරුත හිටිගේ ෙෑ. ඒ නි්ා 
අමමගගයි තාතතගගයි ග්බගහතෛලට විෙෙම 
කරනෙ ගගෙර තිබුණු ්මහරක් ්බඩු මුේටු 
ෛගේම අගේ ගගෙර හෙපු  ්තුනෛත විකුණනෙ 
මට සිේධ වුණා.”

ඒ අනුෙ ඔවුන ෙතු එළුෙන ය්දය්දයනකු 
රුපියල් 11,000කටත්, ගෙයයකු රුපියල් 
10,000කටත් විකුණා ්දමනනට යෙෝනි කටුයුතු 
කළාය.

නමුත් ඒ සියල්� සිදුයෙමින තිබියදී 
බියර්න්ර යමත්තායේ හුසම එනන එනනම 
හිර යෙනනට පටන ගත්යත්ය. කළ හැකි ෙහ 
කළ යුතු සියලු යේ කළත් අෙොනයේ යකාවිඩ් 
මාරයා ඔහුෙ රැයගන ගියේය. 

යම් අතර අෙල්ෙැසියන යෙෝනි�ායේ 
නිෙෙ ෙටකර ෙැටක් ්ද ගො තිබුණි. ඒ සියලු 
යේ ්දරායගන ඉතිරිෙ සිටින මෙයේ ජීවිතය 
යෙනුයෙන ඔවුන ය්දවියන යැේදාය. නමුත් පියා 
නැතිවී දින හතරකට පසු මධීරාපූරා වෙද්ය 
විද්යා� යරෝහ�ට රැයගන යන අතයර්දී ඇයේ 
මේද ඉතා අොෙනාෙනත ය�ෙ මියගියාය. 

මෙ හා පියා ය්දය්දනාම අහිමි වූ පසුෙත් 
ඔවුන යෙත අෙල්ෙැසියනයේ කරුණාෙ 
හිමිවූයේ නැත. ඒ නිො හිත ත්දකරයගන 
යගාස මෙයේ මෘත යේහය භාරගනු 
හැයරනනට යෙෝනිට කරනනට යෙන යමක් 
තිබුයේ නැත. 

“ගකාගහාමහරි මම ගිහින අමමගේ ගේහෙ 
භාරගතතා. ඒත මිනිෙ ගගෙරට ගගොෛට 
පස්ගස් මට හිතාගනෙ ්බැරිවුණා ගමාෙෛෙ 
ඊටපස්ගස් කරනෙ ඕෙ කිෙලා.”

හිතට යෙර වීරිය ගත් 18 හැවිරිදි යම් පුංචි 
යකල්� ෙම්පූර්ණ ශරීරය ආෙරණය ෙන පරිදි 
ෙකොගත් ඇඳුමකින ෙැරසුණාය. ඉනපසු 
නිෙයස පිටුපෙ ්දමා තිබූ උ්දලුයකටියක් 
යගන මෙයේ සිරුර මිහි්දන කරන ෙළ ඇයේ 
්දෑතිනම කැපොය. යම් කිසිෙක් හරිහැටි 

යනායත්යරන නුංගි�ා ය්දය්දනාත් මල්ලීත් හඬා 
ෙැයටනයන බඩගිනන උහු�ාගනනට බැරුෙය. 
නමුත් නිෙයස ඉතිරිෙ තිබුයේ ඇයේ මෙ 
අෙොනයට පිෙගිය පිළුණු වූ ආහාර පමණකි. 
බියර්න්ර යමත්තායේ යබයහත් ශා�ාෙ ෙැසූ 
ගමනය. ඔහුට අයත් යතුරුපැදිය නියෙෙ 
පයෙක නතර කර තියබ.

යකාවිඩ් යේතුයෙන මියගිය අය යෙනුයෙන 
ප්ානත රජයයන ඔවුනට රුපියල් �ක්ෂ හතරක 
ෙනදියක් �ැබුණි. යෙනත් ෙමාජ යසො 
කේඩායම්්ද ඔවුනයේ ෙහායට පැමිණ ඇත. 
නමුත් ඒ කිසිෙකින ඔවුනට තම ය්දමව්පියන 
නැති අඩුෙ පිරවීමට යනාහැකිය. අෙශ්ය 
යමායහායත් උපකාර �ැබුයේ නම් තෙත් 
ඔවුන ජීෙත් ෙනනට ඉඩ තිබුණි.

“අගේ මුළු ජීවිතෙම වූගේ ගෙමේපිෙන. 

ඔවුන ෙැති අඩුෛ අපට තදින 
ෙැගෙෙෛා. අප ඉදිරිගේ 
පෛතිනගන කුමෙ ආකාරගේ 
අොගතෙක් ෙැයි සිතාගැනීමට 
අපහසුයි.”

යෙෝනියේ නැගනිය ප්කාශ 
කරනනීය.

යම් ඉනදියායව් බා� පරපර 
අ්ද මුහුණ දී සිටින යේ්දෝචකය 
පිළිබඳ එක් උදාහරණයක් 
පමණකි. ඉනදියායව් මව්පියන 
යහෝ භාරකරුෙන අහිමිෙ 
අෙරණ වූ ්දරුෙනයේ ගණන 
දිගින දිගටම එහි ඉහළ යමින 
පෙතී. ඒ පිළිබඳ ෙමාජ 
මාධ්යජා� ඔසයස ොර්තා වීම්ද 
යකළෙරක් නැත. මාෙ ය්දකක 
කා�යක් තුළ එබඳු සිදුවීම් 
577ක් ොර්තා වී ඇති බෙ එරට 

ළමා හා කානතා කටයුතු ඇමති සමිත්රී 
ඉරානි පෙෙයි. නමුත් රජයට ොර්තා 
යනාෙන සිදුවීම් ඊට ෙඩා ෙැඩිය.

“්මාජ මාධ්ය හරහා ෙරුෛනට 
රැකෛරණෙ ඉල්ලා පළකරෙ ෙැනවීම 
නීති විගරෝධීයි. ඒ මගින ළමා අපචාර 
හා ළමයින මුෙලට විකිණීම ආදී නීති 
විගරෝධී කටයුතුෛලට අෛස්්ාෛ උදා 
ගෛෙෛා.”

ඉනදියායව් ළමා සුරැකුම් ආයතනයක් 
ෙන බැචපෑන බ්චායෙෝ ආනය්දෝ�න 
හි විධායක අධ්යක්ෂ ධනුංයජ් තිුංගාල් 

පෙෙයි. ජාතික අපරාධ 
යතාරතුරු කාර්යාුංශය ප්කාශ 
කරන පරිදි 2019 ෙෙර තුළ 
පමණක් ළමුන අතුරු්දන වීම් 
70,000ක් (එනම් විනාඩි 8කට 
ෙරක් එක් ළමයයකු) ොර්තා 
වී තියබ. යකාවිඩ් ෙෙුංගතය 
යේතුයෙන එය තෙත් ඉහළ 
යගාස ඇත.

අෙරණ ෙන ්දරුෙන 
බාරගැනීමට ෙමහර 
ධානපතියන උනනදු වුේද 
එය ඍජුෙම කළ හැකි ය්දයක් 
යනායව්. එෙැනි ්දරුෙන 
පිළිබඳෙ මුලිනම CHILDLINE 
නම් ෙහන යසොෙට ්දැනුම් දිය 
යුතුය. පසුෙ ප්ානත බ�ධාරීන 
විසින ඒ පිළිබඳ යොයා බ�ා 
තීරණය කිරීමට ළමා සුබොධන 

කමිටුෙට පෙරනු �ැයබ. 
යකාවිඩ් යේතුයෙන තනි වූ එෙැනි 

්දරුෙනයේ පිහිටට පැමිණි ය්දය්දයනකු ය�ෙ 
යම්ධා මිනාල් හා හරි ශුංකර් හඳුනො දිය 
හැකිය. ඔවුන විසින ඒ ෙඳහා ෙමාජ මාධ්ය 
ඔසයස ආරම්භ කළ අරමු්ද� හඳුනො ඇත්යත් 
ජායා ව්ාපෘතිය නමිනි. යම් ්දක්ො එයට එකතු 
වී ඇති මු්ද� යඩා�ර් 28,000ක් පමණ යව්.

යෙෝනියේ දුක්බර කතාෙ මාධ්ය ඔසයස 
ප්කාශ වීමත් ෙමඟ ඇයට ප්ානත බ�ධාරීනයේ 
හා ෙමාජ සුබොධන අුංශෙ� උපකාරය �ැබී 
තියබ. ්දැන ඇයේ අයේක්ෂාෙ සිය බා� 
යොයුරිය යහෝ යොයහායුරා සිය පියායේ 
ෙෘත්තිය වූ වෙද්යෙරයයකු බෙට පත් කිරීමය.

ජකමාජ�මා්�රි ්් 
ගිහින අම්ජේ ජේ�ය 
භමාරගත්තමා. එත මිනිය 

ජගදරට ජග්නමාවට 
පසජස ්ට හි්තමාගන්න 

බැරිවුණමා ජ්මා්නවද 
ඊටපසජස කරන්න ඕ්න 

කියලමා

�ැජ්ෝට් 
කලින අ�ක 

බලමාගතජත අපි 
උදේ කරපු අ�ළ 
ප�ළ මිනිසසු් 

්ත්යි

්ව �මා පියමා 
ජදජද්නමා් 

අහිමි වූ පසුවත 
ඔවුන ජව්ත 

අසලවැසියනජේ 
කරුණමාව 

හිමිවූජේ ්නැ්ත

මවගේ ගේහය අසළ තනිව වැළගෙන ගසෝනි කුමාරි

ඔවුනගේ මව සහ පියා මිහිදන කළ ස්ානය

ගසෝනි කුමාරිගේ සගහෝදර සගහෝදරියන

අසලවැසියන ඔවුනගේ නිවස වටකර වැටක් බැද තිබූ අයුරු



ෂෙනාල් 
ගුණෂේකර

ක�ොළඹ ඉපදුණු මිනිස්සු, ගකේ ඉඳලො ක�ොළඹට 
ආපු මිනිස්සු, ක�ොළඹට යන එන මිනිස්සු ආදී 
වශකයන් කේ කගන්්දගේ කපොකළොකේ පය 
ගහන කස්රම මිනිස්සු, ක�ොටුව, පිටක�ොටුව, 
මරදාන, ක�ොරැලල ඇරුණම නිතර �තො �රන 
තැනක් තමයි තුේමුලල කියන්කන්. ක�ොළඹ 
�ැේපස් එ�ට එන ළමකයක්ට නං කියන්කන්, 
‘‘තුේමුලකලන් �ැහැලො පයින් එන්න’’ කියලො. 
එ�සිය තිස් අට, එ�සිය විස්්ස, එ�සිය විසි 
ක්ද�, එ�සිය පනස් හතර කේ ඕන �ස් එ�� 
ක�ොන්කදාස්තර ක�කනක්, ‘‘ඔය තුේමුලකලන් 
�හින �ට්ටිය කදාර ගොවට එන්න’’ කියලො ්දව්සට 
කිහිපවතොවක් �ෑගහනවො. තුේමුලල කියන්කන් 
ජනොකීරණ ක�ොළඹ මැදකද ගස්ක�ොළං තිකයන 

හරි නිස්�ලං� �ලොපයක්. කේ වැකේට තුේමුලල කියන නම ්දැේකමත් කේතුවක් 
උඩ. නගරය අස්කස් �රක් ගහනක�ොට අහන්න ්දකින්න ලැක�න කදවල, ඒවො 
ගැන හිකතන කදවල, කේ හැම එ�ක්ම කේ ක�ොලේ එ�ට කවන් කවන ඉකේ මං 
දිග අරිනවො. එතැනට ගකමන් අරන් ආව �තන්්දර, ක�ොළඹින් එහො තිකයන 
�තන්්දර, ලස්්සන තැන්, �ැත තැන්, සුවඳ හමන �තො, ගඳ ගහන �තො කේ හැම 
එ�ක්ම මොත් එක්� �ස් එකක් ෆුට්ක�ෝේ එකක් එලලිලො තුේමුලල පැත්තට එනවො. 
ඒ හැම �තොවක්ම �කර තියොකගන මොත් �හිනවො. ඒවො තුේමුලකල දිග හරිනවො. 
�තො කියවන අයට, ඒවො අරකගන ඉගිලකලන්න පුළුවන්. ඒ�ට තුේමුලකල 
රවුන්ඩ�වුට් එකක් තිකයන එයොක�ෝස් පකලන්, කහලික�ොපටර, �ෆීර උ්දේ �රොවි. 
්සමහරවිට කමස් එ� ඉස්්සරහ ඒ කවලොවට ඩියුටි ඉන්න එයොක�ෝස් අයියොකගන් 
පරමිෂන් ගන්න කවයි, ගණන් ගන්න එපො. එයොකේ ඩියුටියකන්.
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බැන්දට පේෂසෙ
නි්දහෂේ ඉනනනම් 

හරි හමන ෂකාල්ෂලෙක් 
ෂහායාගනින   

මගේ ගෙගෙළිෙක් ඉන්නවා දිලිනි කිෙලා. 
අගේ බැච් එගක් හිටිෙ ෙැඩම ගෙලල. එො 
දැන අමමා ගෙග්නක්. එොගේ ෙසබනඩ් 
ගබෝයිගරෙනඩ් විදිෙට හිටිෙ ොගල දිලිනිගේ 
ගෙදරින වැටිච්්ච ගොකු ෙැ්න, ්නෑදෑෙනගේ 
මැදිෙත්වීම ෙැ්න, වටපිටාගේ මිනිසසුනගේ 
ගක්ලම ෙැ්න කිෙගව්න ග�ෝසට් එෙක් 
�හුගිෙ දවසෙ එොගේ ගේසබුක් එගක් 
ගෙො ෙරලා තිබබා. ෙසාදෙ සාදෙක් 
ග්නාගවන්න ගොච්්චර ්නං ගේවල ෙළාද 
කිෙලා �වුගල අෙවත් ටැේ ෙරල තමයි ඒ 
ග�ෝසට් එෙ දාලා තිබුගේ.

දැන බැඳලා දරුමලගලාත් ලැබිලා නිසා 
එොට ඒවා එළිපිට අෙන්න පුළුවන. ්නමුත් 
ඉසසර දිලිනිට ඔෙ නිදෙස තිබගබ ්නෑ. 
කිවුවත් වගේම එෙ එෙ බාලදි ග�රළිලා 
වැගඩ් ග්නාගව්න තැ්නටම තමයි ෙටයුතු 
ගෙදිලා තිබගබ. එච්්චර එගරහි ගවන්න 
තරම ඒ ගොලලා ්නරෙ ගොලගලකුත් 
ග්නගවයි, ගබාගොම ගොඳ ග�ාබ 
එෙක් ෙර්න, ගොඳ ෙතිගුණ තිගේන 
ගොලගලක්. ග�ාබ එෙටත් වඩා ඇත්තටම 
ඒෙගන වැදෙත්ම ගේ ගවන්න ඕගන. ඒත් 
ගොගොමෙරි ගෙදරින ෙැමති වුගේ 
්නෑ. ඒෙ ඉතිං ගලෝෙ සවභාවෙ. ගෙදරින 
ගොෙලා දුනනු එෙක් ග්නගවයි ්නං, 
මුල ඉඳලම �වුගල අෙ ඒ ගොලලා දිො 
බලනගන සැෙගෙන.

ශාරුක් ඛානගෙන එෙ ඉනටවිේ එෙෙදී 
මාධ්යගේදිො අේනවා එොගේ දුව සුෝනා 
ෙැ්න. ඕ්නම තාත්තා ගෙග්නක්ගේ �ණ 
ගෙනද �රිසසමින තිෙලා තිගෙනගන 
පුගතකුට වඩා දුගවක් ළඟ. ්නමුත් දුගවක් 
ෙවදාෙරි තාත්තාගේ තුරුගළන නික්මිලා 
අලුත් ජීවිතෙක් ගොොගේන ේනවා. ඒෙට 
තාත්තා ගෙග්නක් හිත ෙදාෙනගන අලුත 
ඉ�දුණු දූ ග�ාඩිත්ත ඉසගසලලම ගදෝතිනම 
ෙත්ත දවගස ඉඳලාමයි. ඒෙ ශාරුක්ටත් 
ග�ාදුයි. මට මතෙ විදිෙට ෆිලමගෆෙො 
ගෙෝ ගෆෙමි්නා මැෙසින එෙෙ ගම ඉනටවිේ 
එෙ ගිගේ. �ර්නලිසට් ශාරුක්ගෙන ප්රශ්න 
ෙර්නවා, “සුෝනා දැන තරුණයි, ආදරෙෙට 
හිත ේනවා ඇති අනිවාරෙගෙනම. 
තාත්තාට ඒ ෙැ්න තිගෙනගන ගමා්න 
වගේ අදෙසක් ද?” කිෙලා. ශාරුක් 
උත්තර ගද්නවා, “මගේ දුව එක්ෙ ෙවුරු 
ොළු වුණත් මතෙ තිොෙන්න, ඔො 
ගොයිතරම ගොඳ ගෙග්නක් වුණත්, මම 
ඉසසිසගසලලාම ඔොව දකි්න ගවලාගේ, 

ඔො ෙැ්න ග�ාඩ්ඩක්වත් �ැෙැදීමකින 
ග්නගවයි මං ඉනගන” කිෙලා. ඒ ගමාෙද 
තාත්තා ෙැමති ්නෑ තමනගේ උකුගේ ඉන්න 
ගෙලලගේ හිත උදුරෙන්න ගව්න ගෙග්නක් 
එ්න එෙට. දිලිනිගේ ෙතනදගරත් එගෙමයි. 
ගොගොමෙරි ඉතිං ගෙවලවලින අනතිගමදී 
ෙැමති වුණා. දැන ලසස්න ෆෙැමිලි ලයිේ 
එෙක් ගෙනිේනවා.

මැරි ෙළාට �සගස එොගේ ගේසබුක් 
ගප්රාෆෙයිල එගෙන විවිධාොර ගව්නසෙම 
මට ගේන්න ෙත්තා. ගව්නදාට වඩා සටයිලිෂ් 
විදිෙට අඳින්න �ළඳින්න, අලුත් අලුත් 
ගෙොසටයිලස ට්රයි ෙරන්න, ෙසබනඩ් 
එක්ෙ ලංොව වගට්, ගලෝගක් වගට් ට්රැවල 
ෙරන්න, ගම වගේ පුදුම නිදෙස වීමක් එො 
අේගලෝඩ් ෙර්න ගසලෆිගේ සිට ගශො ෙර්න 
මීම එෙ දක්වා මට 
ගේන්න ෙත්තා. ඒ ො 
සමා්නවම, අගේ බැච් 
එගක් හිටිෙ ගෙලගලෝ 
එෙ එක්ගේනා මැරි 
ෙළාට �සගස ග�නුගම 
සිට ෙැමගදෙක්ම 
ගව්නස ගවන්න 
�ටන ෙන්න ෙැටිත් 
මං දකි්නවා. සමෙර 
ගවලාවට ොළුගවෝ 
ඒ අෙගේ ගෆොගටෝ 
ග�න්න ග�න්න ෙතා 
ෙර්නවා, “අගඩෝ බල�ං 
මුන ඉසගෙෝගල ේන 
ොගල, ෙැම�ස ොගල 
හිටිගේ ගොගොමද, 
ග�ාලගතල ්නාලා තනි 
ෙරලට ගොේගඩ 
ගොතලා බිම අතුෝන 
තරමට දිෙට දිගේ 
ගදාරගරදි සාෙවල ඇඳගේන. බැනදට �සගස 
බලෙංගෙෝ ෙගෙෝ නිළිගොත් ෙැගල ගන 
මුනගේ ඇක්සනවලට” කිෙලා.

ෙෑනු ළමගෙක් ග�ාඩි ොගල ඉඳලාම 
ෙැගදනගන ගොඩක් හිරවුණු වටපිටාවක් 
ඇතුගේ. මං ගම කිෙනගන ගෙදර බිත්ති 
ෙතගර සයිස එෙ ෙැ්න ග්නගවයි, අගේ සමා� 
ක්රමෙ සෙ ඒ ඔසගස ළමගෙක්ට සැරිසරන්න 
ගද්න ව�සරිගේ ප්රමාණෙ ෙැ්න. ඒ ඉඩ 
ගොඩක් අඩුයි. විගශෙගෙනම ෙෑනු ළමයිනට. 
(අද ොගල ්නං පිරිමි ළමයි තමයි වැඩිපුර 
�රිසසම ෙරන්න ඕගන.) සමෙර ගවලාවට 

ෙෑනු ළමයිනට තමනගේ ජීවිගත් තිගේන 
ටාෙට්ස �වා ගව්නස ෙරන්න සිේධ ගව්නවා 
ගම ලිමිට් කිරීම නිසා. නිෙං උදාෙරගණෙට 
කිේගවාත් එගෙම, ගමෙෑනික් ගෙග්නක් 
(ොරමිෙ) ගවන්න ඕ්න ගෙලගලක් ඉන්නවා 
්නං, ලාංගක්ෙ සමා�ෙ ඇතුගේ එොට ඒෙට 
තිගේන ඉඩ ප්රස්ාව අඩුයි. ගේතුව, ඔෙ 
එනජින අලලන්න ගිහින අත�ෙ ෙඩාෙනියි 
කිෙලා, ම�ං ෙෑවිලා අත�ෙ ෙැත ගවයි 
කිෙලා බෙයි. අනිෙ එගෙම රසසාවල ෙෑනු 
ළමගෙකුට අෙැ�යි කිෙල තමයි ගොඩක් 
අෙ හිතනගන. ෙෑනු දරුගවක්ට ගසලලමක් 
ෙරන්න, දූවිලි ටිෙක් ඇඟ�ගත් ොෙන්න 
එළිෙට ෙවන්නෑ, 

ගෙලල ෙළු වුගණාත්, ගලඩ වුගණාත්, 
තුවාල වුගණාත් එගෙම? ෙවස ගව්නෙං 

එළි�ෙලිෙට බැෙැලා 
ඉන්න ගදන්න විදිෙක් 
්නෑ, ඒ තරම සුනදර 
සමා�ෙෙ අපි ජීවත් 
ගවනගන. ගම වගේ 
ගේවල ගොඩක් හිනදා 
ෙෑනු ළමගෙක්ට 
ග�ාඩි ොගල 
ඉඳලා ෙැගදන්න, 
ෙැවගසන්න, 
සැරිසරන්න ඉඩ 
තිගෙනගන ලිමිටඩ් 
ඒරිො එෙෙ. ඒෙට 
වැරැේදක් කිෙන්න බෑ 
ඉතිං, ගමාෙද ගොයි 
අමමා අේ�ච්චිටත් 
තමනගේ දරුවා 
මෙගමරක්. ආදගර 
වැඩිෙම නිසාම 
පුළුවන උ�රිමෙටත් 
එොට ගිහින �රිසසම 

ෙර්නවා. ඒ ගේතුව නිසාම ගෙලගලක්ට 
ජීවිගත් සමෙර ගේවල මිස ගවලා ේනවා. 
ෙරිෙට මං කිේව ගමෙෑනික් ඩ්රීම එෙ වගේ. 

ඒ වගේ විවිධ ගේතු නිසා �වුල අසගස 
හිරගවලා ඉන්න ගෙලගලක්ට එෙ�ාර ගලාකු 
නිදෙසක් ලැගබනගන ෙසාද බඳින්න ෙරි 
ෙමන ගොලගලක් ගසට් ගවච්්ච දවසට. 
අමමා අේ�ච්චි වුණත් කිෙනගන එගෙමගන, 
“උඹ බැනද දවසෙ මිනිෙත් එක්ෙ ඕ්න 
ගරෝනදෙක් ෙෙෙනින”, “බැනද ොගලෙ 
උඹට ඕ්න විදිෙට හිට�ං”, “උඹව බනදලා 
දුනනු දවසට අපි උගේ වෙකීමවලින 

නිදෙස”, ඔෙ වගේ ෙතා ඔෙ ව්ච්නවලිනම 
්නැතත් බහුතරෙක් ෙෑනු ළමයි අෙලා ඇති.

ෙරි, ෙසාද බැනදා. ඊට�සගස සිේධ 
ගවනගන, අර හිරගවලා හිටිෙ අවුරුදු 
ොණෙ ඇරිෙස ටිෙ ෙවර ෙරන්න ෙන්න 
එෙ. ගොටම ගොට ගඩනිම සෙරට් 
එෙක්, සකිනී එෙක් අඳින්න, ගොේගඩ් 
ගලෙර ෙරන්න, සගරේට් ෙරන්න, ගොටට 
ෙ�න්න, ටැටූ එෙක් ෙෙන්න, සමෙරවිට 
ග�ාඩි ගොට් එෙක් බීලා බලන්න වුණත් 
ෙෑනු ළමයි ට්රයි ෙර්නවා. ලැබිච්්ච නිදෙස 
නිසා ඒ ටිෙ එෙ�ාරම ෙරෙන්න ෙද්නවා. 
ඒ සිේධගව්න ගව්නසෙම දිො එළිගේ ඉඳන 
බලාගේන ඉන්න අපිට ඉක්ම්නට ගේන්න 
ෙන්නවා. එතගොට තමයි අර මගේ ොළුගවෝ 
ෙතාවුණා වගේ, “ෙගෙෝ මුන ෙැම�ස 
ේන ොගල හිටිගේ ගොගොමද” කිෙලා 
ෙගමනට් එෙක් එනගන.

‘තුමමුලල’ කිෙව්න ගොලගලක් ඉන්නවා 
්නං, ඔො මැරි ෙරලා ්නං, එක්ගෙෝ මැරි 
ෙරන්න ඉන්නවා ්නං, ්නැත්තං ෙරලගරෙනඩ් 
ගෙග්නක් ඉන්නවා ්නං ෙරි ෙමක් ්නෑ, 
එො ගමා්නාෙරි ආස ගදෙක් ෙරන්න ඕ්න 
කිේගවාත්, ප්රශ්නෙක් ්නැති සිේධිෙක් ්නං, 
තෙංචි ග්නාදා ඒෙට ඉඩගදන්න. ෆෙැෙන 
ෙරන්න, ටැටූ ෙෙන්න, ලසස්න ගවන්න, 
පිෙරසින ෙරන්න, ගෙලගලා ෙරි ආසයි. 
්නමුත් අගේ සිසටම එෙ අසගස ඒෙට 
ගලාකු ඉඩක් ්නෑ. ෙෑනු ළමගෙක්ට ඒ ගේවල 
ට්රයි ෙරන්න ඉඩ ලැගබ්නවා ගදන්නත් 
එක්ෙ අලුත් ජීවිතෙක් ගෙනිෙේදී. අනිෙ 
ගම ොගල ්නැතුව ආගෙ ෙවදා ඕවා 
ෙරන්නද? එෙත් අමමා ගෙග්නක් වුණාට 
�සගස, ඔෙ ගදන්නාගේ ගදමේපිගෙෝ 
ඉසසර ඔෙගොලලනව �රිසසම ෙරපු 
විදිෙ තව ඩබල ෙරලා ඔෙ ගදන්නා 
ඔොලගේ ළමයිනව �රිසසම ෙර්නවා 
අනිවාරෙගෙනම. ෙෑනු ළමයිත් දැ්නෙන්න 
ඕගන තමනට නිදෙසක් ගද්න, ගොඳ 
අවගබෝධෙක් තිගේන �ාට්්නර ගෙග්නක් 
ගතෝරෙන්න. ්නැත්තං විහින හිරකූඩුවක් 
අසසට ගිහින ආගෙත් හිරගවන්නයි 
ගවනගන. ඒ වගේම වැදෙත්ම ගේ, 
ඒ ලැගබ්න නිදෙස වලබූරු නිදෙසක් 
ෙරෙන්නත් එ�ා.

මං ආ�හු දිලිනිගේ ගප්රාෆෙයිල එෙට ගිහින 
බැලුවා. අර ග�ෝසට් එෙ දැන ්නෑ. ඒෙ ඩිලීට් 
ෙරලා. ්චේඩි �ාට් දැමමට දිලිනි තාමත් 
ගෙදරට බෙයි වගේ.

ශොරුක් උත්තර ක්දනවො, 
“මකේ දුව එක්� 

�වුරු යොළු වුණත් 
මත� තියොගන්න, ඔයො 

ක�ොයිතරේ කහොඳ 
ක�කනක් වුණත්, මම 

ඉස්සිස්ක්සලලොම ඔයොව 
්දකින කවලොකේ, ඔයො ගැන 
කපොේඩක්වත් පැහැදීමකින් 

කනකවයි මං ඉන්කන්” 
කියලො
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හැරීගේ 
චූටි දූට 
රැජිනගේ 
නම තියයි
සසසක්ස්හි ආදිපාද හැරී කුමරු හා සේගන් කුමරියසේ 

සදවන දරුවා සෙස උපත ෙැබුසේ දියණියකි. ඒ ඉකුත් ජූනි 
4දා කැලිස�ෝනියාසේ සැන්්ා බාබරා සරෝහසේදීය. සමම 
සිඟිත්තිය් නේ තැබීසේදී, තම මිත්තණිය වන එලිසසබත් 
රැජිනත්, මව වන ඩයනා කුමරියත් සිහි ගන්වමින් අපූරව 
නේ තැබීමක් කරන්න් සසසසක්ස් ආදිපාද යුවළ තීරණය 
සකා් තිබුණි. එම නාමය ලිලිසබට් ‘ලිලී’ ඩයනා මවුන්ට් 
බැට්න් වින්්ඩස‘ර (Lilibet ‘Lili’ Diana Mount Batten Windsor) 
යන්නය.

සමහිදී වැඩිපුරම කතාබහ් ෙක්වූසේ ‘ලිලිසබට්’ යන 
නාමයයි. එම නාමසේ විසේෂත්වය වන්සන් එය රැජිනව 
කුඩා කළ ආමන්්රණය කළ සුරතේ නාමය වීමයි. රැජින 
කුඩා කෙ ‘එලිසසබත්’ සෙස තම නම උච්ාරණය කළද 
ඇය් කියවී ඇත්සත් ‘ලිලිසබට්’ කියායි. සමය රජ පවුසේ 
සාමාජිකයින් විසින් ඇය් සුරතෙය් ආමන්්රණය කරන 
නාමය බව් පත්කර ගැනිනි. විසේෂසයන්ම රැජිනසේ 
මුත්තණුවන් වන පස්සවනි සජෝරජ් රජු ඇයව නිතර 
ආමන්්රණය සකා් ඇත්සත් ඒ නමිනි. පිලිප් කුමරාද තම 
බිරිඳ වූ රැජින ආමන්්රණය සකා් තිබුසේ ලිලිසබට් නමිනි.

එම නමත්, තම මියගිය මව ඩයනා කුමරියසේ නමත් එක් 
කරමින් තම දියණිය් නේ තැබීම් ප්රථම හැරී කුමරු සිය 
මිත්තණිය් පළමුසවන්ම ඒ බව දන්වා ඇතැයි සඳහන්ය. 
ඇය මසේ සදාකේ ප්රධානියායි හැරී කුමරා මිත්තණිය් වන 
සගෞරවයද ඒ වදන් තුළ ගැබව ඇත.

සකසස් නමුත් සමම නේ තැබීසේදී එය කලින් ඇය් 
දන්වා නැතැයි සඳහන් වූවත්, සසසක්ස් ආදිපාද පවුසේ 
ප්රකාශකසයක් සඳහන් කර තිබුසේ, රැජිනසේ අවසරය 
සනාෙැබුණා නේ ආදිපාද යුවළ ලිලිසබට් යන නම තම 
දියණිය් සතෝරාගනු සනාෙබන බවයි. ලිලිසබට් සෙස තම 
දියණිය් නේ තැබීම් ප්රථම රජ පවුසේ සාමාජිකයින්් හැරී 
කුමරු කතාසකා් ඇති බවත් රැජින ඒ කතා කළ අය අතරින් 
පළමුවැන්නා බවත් සඳහන්ය.

රජ පවුෙ හා සසසක්ස් යුවළ අතර සේබන්ධය 
සබාසහෝදුර් දුරස්ව තිසබන්සනක් බව සැබෑවකි. සේගන් 
දියණිය කුස දරා සිටියදී ඇමරිකානු මාධ්යසේදිනී 
ඔප්රා වින්ෆ්රි (Oprah Winfrey) සමඟ කරන ෙද සේමුඛ 
සාකච්ාවකදී රජ පවුෙ පිළිබඳ ආන්සදෝෙනාත්මක ප්රකාශ 
ගණනාවක්ම සිදුකරන ෙදසදය. ඒ අතර රජ පවුසේ වන 
වරගවාදී ආකේප ගැන යුවළ සඳහන් කසළෝය. එසහත් තමා 
හා මිත්තණිය අතර වන යහපත් සබඳතාව ගැනත් ඇය 
හා වීඩිසයෝ තාක්ෂණය උපසයෝගී කරගනිමින් කතාබසේ 
සයසදන අයුරුද ඔහු සිහිපත් කසේය.

සකසස් නමුත් දැන්මත් ලිලිසබට් කුමරිය රැජිනසේ 
ආදරය දිනාගන්න් සමත් වී ඇති අතර, බැකිිංහැේ මාලිගය 
නිසේදනය කසේ එම සිඟිත්තියසේ උපත සමඟ රැජින 
අතිශය සතු්් පත්ව සිටින බවයි. ලිලිසබට් සිඟිත්තිය 
එලිසසබත් රැජිනසේ එසකාසළාස්වන මී මිණිබිරියයි. 
එසමන්ම ඇය සදහැවිරිදි ආරචිසේ (Archie) සසහෝදරියයි. 
ආරචි උපන්සන් එිංගෙන්තසේදී වන අතර, පසුව හැරී හා 
සේගන් තීරණය කරනු ෙැබුසේ රජ පවුසෙන් හා සියලු 
තනතුරුවලින් ඉවත්ව තමන් සවනම ආරථික ස්ථාවරත්වයක් 
සගාඩනිංවා ගැනීම්ය.

ලිලී කුමරිය උපත ෙබන්න් සපර තම දරු ගැබක් ගබසා 
වූ බව සේගන් මාරකේ සඳහන් සකා් තිබුණි. එය තමන්් 
මානසිකව දැඩි සේදනාවක් සගනදුන් කාරණයක් බවද ඇය 
සඳහන්සකා් තිබුණි.

සකසස් නමුත් ලිලී කුමරිය වාසනාවන්තය. ඇසේ උපතින් 
හැරී කුමරු දැඩි සතු්් පත්ව සිටින අතර, විලියේ සක්ට් 
යුවළද ඇසේ උපත ගැන සතු් පළකරමින්, සුබපැතුේ 
එක්සකා් තිසබ.

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

 ලිලිගබට් සඟිත්තිය 
එලිසගබත් රැජිනගේ 

එග�ාග�ාසවන මී මිණිබිරියයි

 ‘ලිලිගබට්’ නම රැජින කුඩා �� 
ආමන්්රණය �� සුරතල් නාමයයි
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

අතටම අහුස්වලත් 
මම ෙමා්ව දුන්්ාට 
ස්ව් මිනිසෙක් ්ම් 
සම්කි්ව ඉතුරු 
කරන්සන් ්ෑ 

කසුන් මා හමුවීමට 
පැමිණියේ ඔහුයේ බිරිඳ අනුෂා 
ද සමඟය.

කසුන්යේ ඉල්ලීම මත 
මා හමුවීමට පැමිණියත්, 
ඒ වනවිටත් අනුෂා සිටියේ 
විවාහය කටුගා දැමීයේ දැඩි 
යේතනායවනි.

කසුන් යපෞදගලික 
ආයතනයක විධායක 
යරේණියේ නිලධාරියයකු 
යලස කටයුතු කයේය. යමක් 
කමක් ඇති පවුලක යදවැනි 
දියණිය වූ අනුෂා කසුන්ට 
වඩා ඉහළ වැටුපක් ලබන 
සහ උසස් නිලයක් දරණා 
රාජ්ය නිලධාරිනියකි. අනුෂා 
දික්කසාදය සඳහා සූදානේ වුවද 
තමා එයට කිසියස්ත්ම එකඟ 
යනාවන බව කසුන් කියයි.

“හරිනම් මමයි මමයාමෙන් ඩිම�ෝර්ස් එක 
ඉල්ලන්න ඕමන්, ඒ වුණාට මමයා තමයි දැන් 
මමෙන් අයින් ම�න්න හදන්මන්...”

කසුන් එයස් පැවසූයේ තරමක් 
ආයේගශීලී උස් හඬකිනි.

තත්පර කිහිපයක් 
නිහඬව කසුන් යදස 
බලා සිටි මම අනුෂා 
යදසට හැරී කසුන්යගන් 
යවන්වීමට යේතුව 
කුමක්දැයි ඇයයගන් විමසා 
සිටියයමි. තවත් තත්පර 
කිහිපයක් ගතවූවත් ඇය 
පිළිතුරු ලබායනාදුන් නිසා 
කසුන් නැවතත් ඔහුයේ හඬ අවදි 
කයේය.

“මමයා ම්ලාකු ම�ාබ් එකක් කරන 
මකමනක් නිසා මොඩක් බිසී කිය්ලා මනාදැන 
මනමමයි මම කසාද බැන්මදේ. කසාද බැඳපු 
අලුත නම් මමයා මකාමහාමහරි මං ම�නුම�න් 
කා්ලය මහායාෙතතා. පස්මස පස්මස් නම් 
මමේ ෙැන මහවම� බැලුම�ම නැහැ.”

අනුෂා වැඩි අවධානයක් යයාමු කරන්යන් 
ඇයයේ රැකියාවට බව ඔහුයේ මතය විය.

“මමයා මෙදර එන්මන් රෑ න�යට දහයට. 
ඒ ඇවිල්ලත ඔෆිස් එමක් �ැඩ. මම නිදාෙන්න 
එන්න කිව�ම ඔයා නිදාෙන්න මට �ැඩ 
තිමයන�ා කියන�ා. ඒ විතරක් මනමමයි, 
මමයා මෙදර ෙැන වුණත කිසිම මදයක් 
මහාය්ලා බැලුම� නැහැ.”

කසුන් සහ අනුෂා ජීවත්ව ඇත්යත් 
අනුෂායේ නැන්දනියක්ද සමඟය. නිවයස් 
සියලු වැඩ කටයුතු කළමනාකරණය කර 
ඇත්යත් එම නැන්දනියයි.

“මමත ආසයි ඉඳ්ලා හිට්ලා හරි මමයා 
හද්ලා මදන කෑමක් කන්න. ඒ තියා මම කෑ�ද 
බි�වද කිය්ලා�ත මහාය්ලා බ්ලන්න මමයාට 
ම�්ලා�ක් තිබ්මබ් නැහැ.”

රැකියායේ කාරයබහුලත්වය 
නිසා අනුෂාට ඇයයේ විවාහ 
ජීවිතය මගහැරී තිබිණි. එයට 
සිත් අමනාප කරගත් කසුන් 
ගැටළුව සාකේ්ා යනාකරම 
ඇයට පාඩමක් ඉගැන්වීමට 
ඉක්මන් වී තිබුණි.

“පස්මස පස්මස් මමත මමයා 
එක්ක කතා මනාකර ඉන්න 
පටන්ෙතතා. මමයා� රිදේදන්න 
හිතාමෙන මමත මමයා� 
මෙඇරියා.”

තමායගන් සැමියාට ඉටුවිය 
යුතු යුතුකේ ඉටුයනාවීම 
වරදක් බව වටහා යනාගත්තද 
සැමියා තමාව මගහැරීම 
නිසා අනුෂා දැඩි යකෝපයටත්, 
පශ්ාත්තාපයටත් පත්ව තිබිණි.

යමයතක් යවලා නිහඬව සිටි 
අනුෂා ඇයයේ නියදාස්බව යවනුයවන් ඇයයේ 
හඬ අවදි කළාය.

“හරි, මමේ අතින් �රදක් වුණා කියමුමකෝ. 
මමයාට තිබුණමන් මම් ෙැන මමෙත 

එක්ක කතා කරන්න. මමයා තමයි 
මම් ඇතිවුණ ප්රශන මස්රටම 

මු්ල.”
අනුෂායේත්, කසුන්යේත් 

කතායේ තවත් අඳුරු 
අහුමුළු තියබන බව 
අනුෂායේ ඒ කතාව ඇසූ 
මම අනුමාන කයළමි.

“මම් මනුස්සයා මමේ 
මූණ�ත බ්ලන්මන් නැතු� 

ගියා. මමේ එක්ක කතා 
කරන එකත ටික ටික අඩු කළා. 

මමත මනුස්සමයක්මන්. මමයා මා� 
මෙඅරිනමකාට මටත ම්ලාකු තනිකමක් 
දැනුණා.”

ඇයයේ වදන් සාධාරණ යනාවන බව 
වැටහුණත් හරස් ප්රශන යනාඅසා ඈට සිතූ 
යස් කතාන්දරය දිගහරින්නට ඉඩදී නිහඬවම 
සිටීමට මම තීරණය කයළමි.

“මමයා මා� මෙඇරිය නිසා මම ඔෆිස් එමක් 
මකමනක් එක්ක සම්බන්්ධයක් පටන්ෙතතා.”

සැමියායේ යවනස්වීම නිසා අනියේ 
සබඳතාවයක් තුළින් සතුට යසායායෑමට 
අනුෂා තීරණය යකාට තිබුණි. නමුත් 
අනුෂායේ යේ සබඳතාවය කසුන්ට හසුවීමට 
වැඩි කාලයක් ගතව තිබුයේ නැත.

“මම එයා එක්ක කතා කර කර ඉදේදි ද�සක් 
මමයාමේ අතටම අහුවුණා. ඒත මමයාට 
තිබුණා කතාබහ කර්ලා ඒ ප්රශමන් විසඳෙන්න. 
ඒ ප්රශමන් ඇති වුමණත මමයා නිසාමන්. මමයා 
ඒක ෙැන මමේ ඔෆිස් එමක් ම්ලාක්කන්ටත 
කිය්ලා මා� ්ලැජ�ා කළා. හරිහමන් පිරිමිමයක් 
කරන �ැඩක්ද ඒක? මම් �මේ චීතත අඳින 
මිනිමහක් එක්ක මම නම් ත�ත ඉන්මන් 
නැහැ.”

කසුන්යේ ක්රියාකලාපය නිසා අනුෂාට 
කාරයාලයයන් විනය ගැටළුවක් මතුවූ බව ඈ 
කියයි.

“මට ඒ ම�්ලාමව ආ� මක්න්තියටයි මම 
එමහම මදයක් කමේ. ඔය සම්බන්මදේ අතටම 
අහුම�්ලත මම මමයාට සමා� දුන්නා. ම�න 
මිනිමහක් නම් මමයා� ඉතුරු කරයිද?”

අනුෂාත් කසුනුත් යදයදනා, 
යදයදනාට ය්ෝදනා කිරීමට 
පටන්ගත් යහයින් ප්රථමයයන් 
යදයදනාව සන්සුන් කිරීමට 
මම කටයුතු කයළමි. අනුෂා 
සැමියායේ වරද පමණක් 
දුටු නිසා උපයදශන වාර 
ගණනකින් ඇයව යථා 
තත්ත්වයට පත් කරලීමට මම 
අයපායහාසත් වීමි. නමුත් 
උපයදශන සහ යේ යේ 
චිකිත්සක වාර කිහිපයකින්ම 
ඇයයේ සිත තුළ වූ යවන්වීයේ 
සිතුවිල්ල යටපත් කර ඇයව 
ආදරණීය බිරිඳක් බවට 
පත් කිරීමට මම කටයුතු කයළමි. යමම 
ගැටළුයේදී කසුන් ක්රියා කර ඇති ආකාරයත් 
අනුමත කළ යනාහැකි බව මම ඔහුට පහදා 
දුන්යනමි. යදකඩ වීමට ගිය යේ පවුල 
නැවත ආදරණීයව එක්කාසු කිරීමට ලැබීම 
ගැන මට දැනුයේ සතුටකි.

විවාහ ජීවිතයට වඩා රැකියාව පිළිබඳව 
වැඩි අවධානයක් යයාමු කරනා යමවැනි 
බිරින්දෑවරුන් යමන්ම ස්වාමිපුරුෂයින්ද මයේ 
වෘත්තිමය ජීවිතය තුළදී මට හමුවී ඇත. 
රැකියායේ කටයුතු සමඟ ඔබ කාරයබහුල 
වීමට ඉඩ ඇත. නමුත් ඒවා කළමනාකරණය 
කරගනිමින් ජීවිතය සමබර කරගැනීමට 
ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. ඉහළ තනතුරු දැරීම 
යහෝ විශාල වැටුපකට හිමිකේ කීම, 
විවාහ ජීවිතයේදී ඔබට පැවයරන 
වගකීේ, යුතුකේවලින් රිිංගා 
යාමට ඔබට ලැයබන 
නිදහසට කාරණාවක් 
යලස යනාගිනිය යුතුය. 
එපමණක් යනාව ඔබට 
ඔබයේ සැමියායගන් සහ 
යහපත් සබඳතාවයකින් 
ලැයබන මානසික සතුට 
ඔබ උපයන මුදල්වලින් 
මිලයට ගැනීමට යනාහැකි 
බවත් ඔබ වටහාගත යුතුය.

ඕනෑම පිරිමියයකු තමා විවාහ 
කරගන්නා බිරිඳයගන් ආදරය, යසයනහස, 
කාලය බලායපායරාත්තු යේ. බිරිඳක් 
ආදරණීයව සිදුකරන ආමන්්රණ, තම 
බිරිඳයේ දෑතින් තමා යවනුයවන්ම සෑදූ 
කෑමක් නැතයහාත් බීමක් ඔහුයේ සතුටට 
යේතු විය හැකිය. යේ කතායේ කතා 
නායිකාව වන අනුෂා කුඩා කෑමක් බීමක් 
සෑදීම තියා සැමියා නිසි යලස ආහාරපාන 

ලබාගන්නවාද යන වගවත් යසායා බලා 
නැත. සැමියාට බත් මුට්ටියේ පළමු 
යකාටස යවන් කිරීම අතීත ගෘහනියන්යේ 
සිරිත විය. සැමියාට පළමුව පත්පත යබදා 
සෑමවිටම ඔහුට පසුව ආහාර ගත යුතු 
යැයි මා ඉන් අදහස් කරන්යන් නැත. 
නමුත් අදටත් නිවසක ගෘහමූලිකයා 

වන්යන් නිවයස් සැමියාය. 
ඒ නිසාම ස්වාමිපුරුෂයාට 
ස්වාමීත්වයයන් සැලකීම 
සැමියායේත්, බිරිඳයේත් 
අන්යයනෝන්ය සබඳතාවය 
සවිමත් වීමට යේතුවන බව 
මතකයේ තබාගත යුතුය. 
සැමියායේ ආහාරපාන හා 
යවනත් අවශ්යතා පිළිබඳව 
යසායාබැලීයමන් කිසිවිටකත් 
ඔබයේ තත්ත්වය, තරාතිරම 
පහල වැයටන්යන් නැත. 

බිරිඳ කුමන රැකියාවක 
නිරත වුවත්, කුමක තරාතිරමක 
සිටියත් සැමියාට යගෞරව 

කළ යුතුය. ඔහු යවනුයවන් වටිනාකමක් 
ලබාදිය යුතුය. බිරිඳයගන් එවැනි ප්රියජනක 
දෑ යනාලැබන විට පවුල් ජීවිත අවුල් 
වියවුල් වී යාම වළකාලිය යනාහැකිය.

අනුෂායේ කතායවන් මට මතුකරලිය 
හැකි තවත් කාරණාවක් ඇත. ඒ යබායහෝ 
බිරින්දෑවරුන් තුළ තමා අතින් සිදුවන 
වැරදි පිළිගැනීමට ඇති අකමැත්තයි. 
සැමියා විසින් ඇයේ කාරයාල සගයින් 
ඉදිරියේ ඇයට සිදුකළ අපහසුතාවය ගැන 
පමණක් වැඩිපුර සිතුයේ තමා අතින් සිදුවූ 
වැරදි පිළිගැනීමට තිබූ බලවත් අකමැත්ත 
නිසාය. ඇතැේවිට යේ යේ යපෞරුෂ 
ආබාධ නිසා සෑමවිටම තමා නිවැරදි යැයි 

සිතනා පුදගලයන් යේ සමාජයේ 
යකායතකුත් ඇත. එවැනි 

ගැටළුවලදී නිසි උපයදශන 
යස්වාවන්ට යයාමුවීම වඩා 
යයෝග්ය බව කිව යුතුය.

පවුල් ජීවිතය තුළ 
ඇතිවන ගැටළු සැමියා 
සහ බිරිඳ සාකේ්ා 
යනාකිරීම කසුන්යේත්, 
අනුෂායේත් පවුල් ජීවිතවල 

මා දුටු තවත් දුරවලතාවයක්.  
කසුන් තම සිතට මතුවූ ගැටළු 

අනුෂා සමඟ කතාබස් කරනවා 
යවනුවට ඒවා සියතහි සඟවා ගනිමින් 

වවරීසහගත සිතක් ඇති කරගැනීම නිසා 
සිදුවූයේ ගැටළුව තව තවත් සිංකීරණ 
වීමය. ඒ නිසා ඔබ යදයදනායේ අතිශය 
යපෞදගලික කාරණා පිළිබඳව කතාබස් 
කරගැනීමට කාලය යවන් කරගැනීම 
වැදගත් බව අවසාන වශයයන් සටහන් 
කළ යුතුය.

ඔෆිස් එසක් 
සලාක්කන්ට 
කියලා මට 

ලැජ්ා කළා. 
එතසකාට ඒ්වා 

ෙරිද?

අඩුම තරසම් 
මම කෑ්වද 

බිව්වද කියල්වත් 
සොයලා 

බැලුසව ්ෑ 

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්්ා 
පුෂ්ප කුමාරි



මම ක�ොනකදොස්තර
කෙකෙයි
බස එකේ 

අයිති�ොරයොකේ පු්තො
ක�ොනකදොස්තරෙරකයකුකේ දැලට හසුවී මත්ද්රව්යෙලට ඇබබැහි වූ 

සරසවි සිසුවියේ කියෙ �්තොෙ

ෙංගි අපිට 
හෙසටත්ද 

ටර්න එ�ේ 
තිකයෙෙො, 
�ැමති ෙම් 
හෙසටත්ද 

කම්ක�ම යනෙ 
පුළුෙන

ලිහිණි මධුෂි�ො

අන්තරොය�ර 
ඖෂධ පොල� ජොති� 
මණ්ඩලකේ සහ�ොර 
උපකේශෙ නිලධොරිනී 

මකෙෝවිද්ොඥ
භොග්ො අකබසිංහ 

2021 ජුනි 16 බදොදො 13

ආදරයේ නාමයෙන් 
සල්ා්යින්්ට මුවා වී ජීවිතෙ 
වනසාගත් තරුණිෙන් ගැන 
එදා යමන්ම අද්ටත් යනාඅඩුව 
අසන්න්ට ්ැයේ. විසිඑක් 
හැවිරිදි විශවවිද්ා්යීෙ 
සිසුවිෙක් වූ අංජු ද එවැනිම 
යුවතිෙකි. ඇෙයේ පදිංචිෙ 
අවිසසායේල් ප්රයේශයේෙ. 
යේ ඇයේ කතාවයි.

“මගේ තාතතා 
ව්ාපාරිකගෙක්. එො ග�ාඩක් 
සැරයි. ඒ නිසාම අනිත 
ළමයින්ට වගේ හිගත තිගෙන 
ගෙෙක් තාතත්ට කිෙලා, 
අෙහසක් ගෙදාහදා�නන 
ලැබුගේ නෑ. හැමගවලාගවම මගේ 
ජීවිගත ගමාකක්ගෙෝ තනිකමක් පාළුවක් 
තිබුණා. ඒ ගමාන ගේ වුණත ම්ට තිබුණ 
ගලාකුම ෙලාගපාගරාතතුව ගහාඳ්ට උසස් 
ගපළ පාස්ගවලා කැමපස් ෙන එක. ඒ 
ගවනුගවන මම රෑ ෙවල් ගෙගක් ග�ාඩක් 
මහනසි ගවලා වැඩ කරා.”

2019 දිනකදී ඇයේ එම 
බ්ායපායරාත්තුව එ් දැරීෙ. ඒ ඇේටත්, 
මිතුරිෙ වූ වාසනා්ටත් සරසවි වරේ 
හිමිවීමත් සමඟෙ.

“ම්ට කැමපස් ෙනන පුළුවන කිෙලා 
ෙැන�තත්ට පස්ගස අමමයි තාතතයි 
ග�ාඩක් සතුටු වුණා. ඒත මම ගකාළඹ 
ගෙෝඩිං ගවලා ඉග�න�නනව්ට තාතතා 
ගකාගහතම කැමති වුගේ නෑ. වාසනා 
කැමපස් එක ළඟම ගෙෝඩමක නතර ගවේදි 
ම්ටත එගහම කරනන ගෙනන කිෙලා මම 
තාතතා්ට කිවවා. ඒ හැමගවලාවකම එො 
කිවගව අවිස්සාගවල්ගල ඉඳන ගකාළඹ්ට 
මහ ගලාකු දුරක් නැති නිසා උගේ ගිහින 
හවස ග�ෙර එන එක මහ ගලාකු ගෙෙක් 
ගනගවයි කිෙලා.”

ඇෙ කිෙන්නීෙ. 

දිනපතාම උයේ හවස යකාළඹ ොම 
ඒම දුශකර කාරෙෙක් වුවද, පිොයේ 
තීරණේට පිටින් ොම්ට ඇේට හැකිොවක් 
තිබුයේ නැත. දිනපතාම ඇෙව නිවස 
ඉසසරහින් බසේට නැේගුයේ ඇයේ 
පිොෙ.

එවැනි උදෑසනක බසනැවතුයමහි 
රැඳී සිටි අංජු ඇඹිලිපිටියේ සි්ට 
අවිසසායේල් හරහා දිනපතාම යකාළඹ 
ෙන බස රථෙක්ට යගාඩවන්නීෙ.

“එතන ඉෙලා ෙවස් ගෙක තුනක්ම ම්ට 
හිතපු නැති විදිහ්ට ඒ ෙස් එකම හමබුණා. 
ගවලව්ට ඇවිත ගපාඩඩක් විතර හයිගෙන 
ෙන නිසා, මහනසිෙක් නැතුව ෙනන ඒ 
ෙස් එක ගහාඳයි කිෙලා ම්ටත හිතුණා.”

සිදුයවන සිෙල් අහේබෙක් ෙැයි අංජු 

හැමදොම උකේට 
මොෙ පරිසසමට කේ 

ඉසසරහින බස එ�ට 
ෙේ්ගපු ්තොත්ද්තයි, මං 
උපොධිය අරන එෙ�න 
ආසොකෙන බලොක්ගෙ 

හිටපු අම්මයි 
කම් කිසිම කදයේ 

දැෙක්ගෙ හිටිකය ෙෑ

සිතුවත්, යකාන්යදාසතර රසික 
තමා්ට කුරුමාණමක් අල්න 
බවක් ඇේට දැනුයේ නැත. 
පසුව වැඩි යවයහසක් 
යනාදරාම රසික අංජුව 
හිතවත් කරගත්යත් ඔහුයේ 
තිබූ කඩවසේ යපනුමද 
ප්රයෙෝජනේට ගනිමිනි.

“ඔගහාම ටික ෙවසක් 
ෙේදි රසික ම්ට ළඟින ෙහින 
ගකගනකුග� සීට් එකක් 
අල්ලලා තිෙනනත පුරුදු 
ගවලා හිටිො. ෙස් ටිකට් 
එක �නිේදී, ඉතුරු සල්ලි 
හුවමාරු කර�නිේදී වුණත අපි 
හිනාගවලා කතා කරා. පස්ගස 

ෙවසක රසික ම්ට කිවවා, නිංගි අපි්ට 
හවස්ටත ගකාළඹ ඉඳලා ඇඹිලිපිටිේට 
්ටර්න එකක් තිගෙනවා, කැමති නම 
හවස්ටත ගමගකම ෙනන පුළුවන කිෙලා. 
එගහම කිෙපු එො ෙස් එක ෙන එන 
ගවලාව හරිේටම ෙැන�නන ඕන වුගණාත 
කතා කරනන කිෙලා ෙස් ටිකට් එකක 
ග�ෝන නමෙර් එකත ලිෙලා දුනනා. 
පස්ගස මම ඒ �ැන වාසනා්ට කිවවම එො 
ම්ට කිවවා, ඔෙ මිනිහා එනගන එච්චර 
ගහාඳ ගපා්ටක්ට ගනගවයි ඕක මඟඇරලා 
ගවන ෙස් එකක වගරන කිෙලා.”

ගින්දරත් පුළුනුත් ඇවිය්න්න්ට 
මහා යේ්ාවක් 
ගතවන්යන් නැතැයි 
කිො කිෙමනක් 
ඇත. අංජු්ටද එම 
කිෙමන සැබෑවක් 
කිරීම්ට මහ ක්ක් 
ගත වූයේ නැත.

“පස්ගස්  අපි 
ගෙනනා හැම 
ගවලාගවම 
මැගස්ජ් කරා. 
ගකෝල් �තතා. ටික 
කාලෙක් කතාෙහ 
කරේදි රසික කිවවා 
එො ෙස් එගක් 
ගකානගදාස්තර 
ගනගවයි 
අයිතිකාරොගේ 
පුතා කිෙලා. 
ගකානගදාස්තර 
නිවාඩු ගිෙ ෙවසක 
අහමගෙන වැඩ්ට 
ඇවිත මාව ෙැකපු 
නිසා දි�්ටම එනන 
හිතුණා කිවවා. ෙස් 
අයිතිකාරගෙකුගේ 
පුගතක් මිං 
ගවනුගවන එච්චර 

ගෙෙක් කරා කිවවම හිත ඇතුගළන 
ගපාඩ ආඩමෙරෙකුත ෙැනුණා. ඒත 
මම ඒ විතතිෙක් එෝට ගපනනුගව නෑ. 
ඒ හැමගෙෙක්ම මම වාසනා්ට කිවවම 
එො කිවවා ඔෙ මිනිහා කිෙන ගේවල් 
එක පාර්ටම පිලි�නගන නැතුව ටිකක් 
ගහාඳ්ට ගහාෙල ෙලපන කිෙලා. ඒත ම්ට 
ඒ ගවලගව හිතුගණ එොගේ ගකාල්ල්ට 
එච්චර සල්ලි නැති නිසා ඉරිසිොව්ට 
කිෙනවා කිෙලා.”

යමය්සින් ඇරඹි කතාබහ ආදරෙක්ට 
යපරය්න්න්ට තරේ මහා කා්ෙක් ගත 
යනාවීෙ. තමන්යේ මුළු ය්ෝකෙම අංජු 
බව්ට කිෙමින් ඇේට වඩාත් ළංවීම්ට 
තරේ රසික සූක්්ෂම විෙ. වසරක් වැනි 
යකටි කා්ෙදී අංජුව සේපූරණයෙන්ම 
තමන්යේ යදස්ට නේමවා ගත් පසු ඇෙව 
ටියකන් ටික වාසනායගන් ඈත්කිරීයේ 
දැ් ද රසික එ්න්න්ට ප්ටන් ගත්යත්ෙ. 
ඒ වාසනායේ දුර දක්නා නුවණ පිළිබඳව 
ඉවක් වැටී තීබීම නිසා විෙ යුතුෙ. මුල 
කා්යේදී තමන් කරන කිෙනා යේවල, 
ෙන එන තැන් පවා වාසනා්ට පැවසූ අංජු 
පසුව රසිකයේ කීම මත එෙද නතර කර 
දැමුවාෙ.

“ඒ ගවේදි මම රසික එක්ක රූමස්වල්ට 
පවා ෙනන එනන පුරුදු ගවලා හිටිො. 
ඒත හැමදාම උගේ්ට මාව පරිස්සම්ට ගේ 
ඉස්සරහින ෙස් එක්ට නේ�පු තාතතයි, 

මිං උපාධිෙ 
අරන එනකන 
ආසාගවන 
ෙලාග�න හි්ටපු 
අමමයි ගම කිසිම 
ගෙෙක් ෙැනග�න 
හිටිගෙ නෑ.”

ඇෙ කිෙන්යන් 
යේදනායවනි.

එදින 
සතියේ දිනකි. 
යවනදා යමන්ම 
විශවවිද්ා්යීෙ 
යේශනෙ 
මඟහැරිෙ අංජු 
රසික සමඟින් 
සුපුරුදු ්ැගුේහ් 
යවත ෙන්යන් 
සිත් යස යපේ 
සුව විඳීයේ 
බ්ායපායරාත්තුව 
ඇතිවෙ. 

“එදා රසික 
මග� අත්ට බීලා 
ෙලනන කිෙලා 
ගෙෙක් දුනනා. 
ඒක �නන විදිෙත 
කිෙලා දුනන. 

මිං ඒ ගමානවෙ කිෙලා ඇහුවම අරග�න 
ෙලනනගකෝ, ඊ්ට පස්ගස කිෙනනම 
කිවවා. ඇතත්ටම මම ඒක �තත්ට පස්ගස 
තමයි එො කිවගව ඒ කුඩු කිෙලා. රසික ඒ 
ගවේදිත කුඩුවල්ට ඇබෙැහි ගවලා කිෙල 
මිං ෙැන�තගත ඒ ගවලාගව. 

ඊ්ටපස්ගස් ඉස්සරහ්ටෙ පස්ස්ටෙ  ෙනගන 
කිෙලා තීරණෙක් �නන ෙැරුව මම පුදුම 
දුකක් විනදා. ඒ අතරතුර කාගලත සැරින 
සැගර්්ට රසික ම්ට කුඩු ග�නත දුනනා. 
එො කිෙන ගේ ගනාකර එක පාර්ටම 
අතෑරිගොත ගමානවා හරි කරයි කිෙලා 
ෙෙකුත හිගත තිබුණා. ඒත අනතිම්ට 
ලැජ්්ාව පැතතක තිෙලා ගම ගවච්ච 
හැමගෙෙක්ම වාසනා්ට කිෙනන මිං 
තීරණෙ කළා.”

පසුව ඇෙ සිදුවූ සිෙල් වක්කඩ 
කැඩුවාක් යමන් වාසනා ඉදිරියේදී 
දිග හරින්න්ට වූයේ, ඒ යමායහායත් 
පිළිසරණක් පැතිෙ හැකි එකම යකනා 
ඇෙ පමණක්ම වූ නිසාෙ.

පසුව වාසනායේ යපේවතායේද 
උදේ ඇතිව රසික පිළිබඳව යසාො ගිෙ 
අංජු්ට දැනගන්න්ට ්ැබු යේ, රසික වැඩ 
කළ බස රථයේ හිමිකරු්ට රසික වැනි 
පුයතකු යනාමැති බවෙ. නමුත් දවසින් 
දවස මානසිකව යමන්ම කායිකවද දුබ් 
වන අංජු නැවතත් ෙථා තත්ත්වේට 
යගනඒම්ට වාසනා්ට උවමනා විෙ. 
පසුව ඇෙ යේ පිළිබඳව විමසීම්ටත්, 
උපයදස ්බාගැනීම්ටත්, අන්තරාෙකර 
ඖ්ෂධ පා්ක මේඩ්යේ 1927 අංකේට 
ඇමතුවාෙ.

එතැන් සි්ට සිදුවූ යේවල පිළිබඳවත් 
අන්තරාෙකර ඖ්ෂධ පා්ක මේඩ්යේ 
සහකාර උපයේශන නි්ධාරිනී, 
මයනෝවිද්ාඥ භාග්ා අයේසිංහ යමයස 
කිො සිටිොෙ.

“ඇතත්ටම අගේ �ෑනු ෙරුගවාන්ට 
කිෙනන ඕන ගෙෙක් තිගෙනවා. ඒ තමයි 
ෙනගන අඳුනනගන නැති පිරිමි ළමගෙක් 
එකපාර්ටම ළිංගවනන හෙනගකා්ට, 
කතාෙහ කරනගකා්ට ඒ �ැන මී්ට වඩා 
සැලකිලිමත ගවලා බුේධිගෙන ක්ටයුතු 
කරනන ඕන කිෙන එක. 

ගමතැනදි ඇගේ මිතුරිෙ ඉතාමත 
බුේධිමත විදිහ්ට ක්ටයුතු කරලා, ඇෙව 
අගේ ගේශනවල්ට ගොමු කරා. ගම ගවේදි 
ඇෙ සාමාන්ය අත්ට හැගරමින ඉනනවා. 
අනිත කාරණෙ තමයි ගම වගේ සිේධිවල 
ආරම්භෙවත අවසානෙවත ගමක 
ගනගවයි. ඒක නිසා ගම වගේ සිේධිවලදි 
තමාගේ ජීවිගත වටිනාකම ගතරුම අරන 
ඉදිරිේට මූණ ගෙනන කිෙලයි මිං හැම 
�ෑනු ෙරුගවකු්ටම කිෙනගන.”
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ක්වරසේ කතා්ව

ඡායාරූප - ෙමන් අසේසිරි්වර්ධන

මම කැමති  
මසේ රට ස්වනුස්වන් 
සේ්වය කරන්න

ඔසනලා කරුණානායක

“මම බ�ොබ�ොම සරලව ජීවත් බවන්න 
කැමති, බ�ොබ�ොම සොමොන්ය විදි�ට හිත්න 
පත්න බකබ්නක්. ඒ වබේම වැඩ කර්න 
ශ්රී ලොංකික කොනතොවක් විදි�ටත් මොව 
�ඳුනවලො බෙන්න පුළුවන.”
අෙ ‘ධරණී’ කවරය ෙරො සිටි්න සුනෙර යුවතිය 
තමොව �ඳුනවොබෙනබන එබලසිනි.
ඔබ්නලො විරනති කරුණෝනොයක ්නම් 
ඇය හිටපු විබේශ කටයුතු අමොත්ය රවී 
කරුණෝනොයක ම�තොබේ වැඩිම�ල් 
දියණියයි. බම් දිග�ැබරනබන ඇය අපත් 
සමඟ සිදුකළ සංවොෙබේ සට�්නයි.

සේශපාලන පරිෙරයක් ඇති නි්වෙක ෙැසෙන 
්වැසෙන එක සමාන ්වසේ අතෙැකීමක්ෙ 
ඔසනලා?

ලංකාවේ වේශපාලන පවුලක හැදී 
වැවෙන එක ඒ තරම් වේසි පහසු වෙයක් 
වනවෙයි. සාොන්ය පවුලක ෙරුවන්ට වවේ 
වනවවයි අපි්ට ඇණුම්, බැණුම්, විවේචන 
ෙැේවේ තෙයි ජීවත් වවනන වවනවන. ඒ 
වවේ අත්ෙැකීම් රාශියක්ට අපි මුහුණ දීලා 
තිවයනවා.

සපාඩි කාසල ඔසනලාට තාතතසෙන් සීමා ්වැටිලා 
නැේෙ?

ෙෙ තෙයි අවේ වෙෙර වැඩිෙහේ දුව. ේට 
තව නංගිලා වෙනවනක් ඉනනවා. ෙෙ 
පංචි කාවල පිරිමි ළෙවයක් වවේ හරිෙ 
ෙඟයි. ඒ නිසා ඉසවකෝවලදි කරන ෙඟ 
වැෙ ෙැන ගුරුවරු තාත්ත්ට පැමිණිලි කරප 
අවස්ාත් තිබුණා. හැබැයි තාත්තා කවදාවත් 
අපි්ට තහංචි දාල නැහැ. උසස අධ්ාපන 
ක්ටයුතුවල්ට විවේශෙත වවනව්ටනම් ඔහු 
කැෙති වුවේ නැහැ. ඒ ඇවරනන කිසිෙ 
වවලාවක සීො ොයිම් දාලා අපිව වකාටු 
කරනන උත්සාහ කවේ නැහැ. ඒ වවේෙ අපි 
ඔහු දීප නිෙහස කිසිෙ වවලාවක අවභාවිතා 
කවේත් නැහැ.

අධ්ාපන පසුබිම ෙැනත ටිකක් කතා කරමු?
ෙෙ පාසේ ගිවේ වකාළඹ ජාත්යනතර 
පාසල්ට. උසස වපළින පසවස ගිණුම්කරණය 
අංශවයන උසස අධ්ාපනය හැෙෑරුවා. 
තාත්තා කාලයක් ෙණකාධිකාරිවරවයක් 
විදිහ්ට වැෙ කළා. ඒ නිසා තාත්තවේ 
අඩිපාවේ යනන ේටත් කැෙැත්තක් ඇති 
වුණා. ඒ නිසා තෙයි ෙෙ ගිණුම්කරණය 
වතෝරෙත්වත්.

පාෙල් අධ්ාපනසයන් පේසේ ජීවිසත සෙස්වන්සන් 
සකාසොමෙ?

වේශපාලන්ට එනන කලින ඉඳලෙ තාත්ත්ට 
ඔහුවේෙ ව්ාපාර ක්ටයුතු තිබුණා. ඉතින 
ෙෙ උසස අධ්ාපනය අවසන කළා්ට පසවස 

ඒ ව්ාපාරවල්ට එකතු වවනන කියලා 
තාත්තා ේට කිේවා. තෙනවේ පවුවේ 
ව්ාපාරයක් ඇතුවේ වැෙ කරේදී අපි්ට 
වැව්ටන නීති වරගුලාසි අවෙ වවනවා. 
එතවකා්ට අපි්ට ව්ාපාර සම්බන්ධ විනය 
ඇතුළු වැෙෙත් අත්ෙැකීම් ලබාෙනන බැහැ. 
වවනත් ආයතනයක්ට සම්බන්ධ වවලා 
වම් කියන අත්ෙැකීම් ටික ලබාෙනන ේට 
උවෙනා වුණා. ඒ නිසා ෙෙ වලාජිසටික් 
ආයතනයක ඉතා කුො තනතුරක් සඳහා 
අයදුම් කළා. ෙෙ හිතුවා වවේෙ ේට ඒ 
රැකියාව ලැබුණා. පසවස කාලයක් යනකේ 
ෙෙ එතන වැෙ කළා. ඒ ආයතනවයන 
කුොෙ තනතුරක ඉඳලා අංශ ප්ර්ධානී 
තනතුර වවනකේ යනන ේට පළුවන වුණා. 
ඊ්ටපසවස ෙෙ ඒ රැකියාවවන ඉවත්වවලා 
පවුවේ ව්ාපාරවල්ට සම්බන්ධ වුණා. ෙැන 
ෙෙ එහි වි්ධායක අධ්ක්ෂිකාවක් වලස 
ක්ටයුතු කරනවා.

සපෞේෙලික අංශසේ රැකියා්වක් ස්වනු්වට රජසේ 
උෙේ තනතුරක් ස්වනුස්වන් ඉල්ලුම් කරන්නත 
තිබුණා සන්ෙ?

ෙවේ තාත්තා වේශපාලනය්ට ඇවිේලා ෙැන 

වසර විසි පහක් විතර ඇති. ඔහු කවදාවත් ේට 
අනිසි විදිහ්ට තනතුරු අරන වෙනන උත්සාහ 
කරලා නැහැ. යෙක් අවශ්ය නම් හරි විදිහ්ට 
ෙහනසි වවලා ඒ වේ ලබාෙනන කියලා 
තෙයි තාත්තා අපි්ට කියනවන.

ඔසනලාට යම් යම් ස�ෝෙනා එල්ල වුණු අ්වේ්ා 
තිබුණා. ඒ ්වසේ තැන්්වලදී මනෙට පීෙනයක් ඇති 
වුසේ නැේෙ?

පීෙනයක් ඇති වුවේ නැහැ කියනන බැහැ. 
ෙවේ තාත්ත්ට, ේට සහ අවේ පවුල්ට ඒ 
වවේ ප්රශන වොෙක් ඇති වුණා. හැබැයි 
කවුරු වොනවා කිේවත් තෙන නිේවෙෝෂියි 
කියලා තෙනවේ හෘෙ සාක්ෂිය ෙනනවා 
නම් ඒ ෙැන දුක්වවනන අවශ්ය නැහැ. ඔය 
ප්රශන ආව මුේ ෙවසවලනම් ේටත් ඒවා 
ෙරාෙනන ටිකක් අොරු වුණා. හැබැයි ඒ 

වේවේ නිහඬවෙ ෙරාෙනන හැටිත් තාත්තා 
අපි්ට කියලා දුනනා. වම් වවේ ප්රශන අපි්ට 
ඉසසර්ටත් එනන පළුවන. ඒත් ඉසසර්ට වො 
ෙෙ ෙැන වොෙක් ශක්තිෙත්.

පවුලක් විදිෙට එකට කාලය ෙත කරන්සන් 
සකාසොමෙ?

තාත්තා, ෙෙ වවේෙ නංගිලා වෙනනත් 
වැෙත් එක්ක වොෙක් කාේයබහුලයි. හැබැයි 
වකාචචර කාේයබහුල වුණත් සුොවනක්ට 
එක ෙවසක් හරි අපි වසරෙ එක්ට එකතු 
වවලා අවේ එදිවනදා අත්ෙැකීම් ෙැන කතා 
කර කර කෑෙ ටිකක් කනන වවලාවක් 
වවන කරෙනනවා. ෙවේ නංගිලා වෙනනා 
ේට වො වයසින වොොක් බාලයි. හැබැයි 
ෙෙ ඒ වෙනන්ටෙ වො පංචි පා්ටයි කියලා 
තෙයි හැවෙෝෙ කියනවන. අපි තුනවෙනා 
වවලාවක්ට රේඩුත් කරනවා. හැබැයි 
ඇත්ත්ටෙ අපි අපි්ට හරිෙ ආෙවරයි.

තාතතා දීලා තිසයන සොඳම උපසේශය සමාකක්ෙ?
තාත්තා උපවේශ නම් වොෙක් වෙනවා. 
හැබැයි ඔහු හැෙවවවේෙ කියන වෙයක් තෙයි 
හැෙවේෙ ෙහනසිවවලා ලබාෙනන පරුදු 
වවනන කියන එක. වේශපාලන පවුලක 
ෙරුවවක් කිේවෙ වොෙක් අය හිතනවන 
අපි්ට ඉේලන ඉේලන වේ ලැවබනවා 
කියලවන. හැබැයි අවේ තාත්තා අපි්ට වෙයක් 
වෙනවන ඒ වවනුවවන ෙහනසි වුවණාත් 
විතරයි. උදාහරණයක් විදිහ්ට තාත්තා ේට 
ඉසවසේලාෙ ව�ෝන එකක් දුනවනත් ෙෙ 
සාොන්ය වපළ විභාෙය වහාඳ්ට පාස වුණා්ට 
පසවසයි. ඒවකන ෙහනසි වවලා වෙයක් 
ලබාෙනන හැටි තාත්තා ේට ඉෙැනනුවා. 
ඒක තෙයි තාත්තවෙන ේට ලැබුණු වහාඳෙ 
උපවේශය.

ආෙරය ෙැන සමාකෙ හිතන්සන්?
ආෙරය කියනවන හැෙ වකවනක්ෙ විඳිනන 
ඕවන ලසසන වෙයක්. පළවවනි වත්රීවෙනෙ 
ෙැලවපන වකනා වනාලැවබනන පළුවන. 
ඒත් ඒක ආෙවේ වැරේෙක් වනවවයි. 

ෙමාජ මාධ් නිො තරුණ පරපුර විනාශ ස්වන්වා 
කියලා මතයක් තිසයන්වාසන්. ඒ ෙැන සමාකෙ 
හිතන්සන්?

සොජ ොධ් වේදිකාවලින වහාඳ අවස්ාවන 
ලබාෙනන පළුවන. වකාවිඩ් තත්ත්වය 
නිසා බිඳවැටුණ වොෙක් ව්ාපාර නැවත 
පණෙහලා එනන ප්ටනෙත්වත් සොජ ොධ් 
හරහායි. සොජ ොධ් හරහා තෙනවේ 
ෙක්්ෂතා ෙතුකළ තරුණ තරුණියන වකාචචර 
ඉනනවෙ? ෙෙ ෙකින විදිහ්ට වෙතන ෙැ්ටළුව 
තිවයනවන සොජ ොධ්වල වනවවයි. අවේ 
රවේ වොෙක් අය තව වකවනක් ඉහළ්ට 
යනව්ට කැෙති නැහැ. ඉතින ඔවුන ඒ 
ොනසිකත්වයෙ වම් තැනවල්ටත් ආවරෝපණය 
කරලා තිවයනවා. ඒ වවේෙ වම්වා වැරදි 
විදිහ්ට පරිහරණය කරන පිරිසකුත් ඔය අතර 

ඉනනවා. ඇත්ත්ටෙ වම් වවේ 
වේවේ වනාවවනවා නම් සොජ 
ොධ්වලින මී්ටත් වො වැෙක් 
ෙනන අපි්ට පළුවන.
ඔසනලා රට ස්වනුස්වන් සෙයක් 
කරන්න බලාසපාසරාතතු ස්වන 
තරුණියක්ෙ?
ඇත්ත්ටෙ ෙෙ ෙවේ ර්ට 
වවනුවවන වෙයක් කරනන 
කැෙතියි. වම් වවනවකා්ටත් 
ෙෙ “Women in Management” 
ආයතනයත් එක්ක එකතු වවලා 
සොජ සුබසා්ධක ක්ටයුතු 
කිහිපයක් කරවෙන යනවා. 
ඒ  ආයතනවේ සභාපතිනිය 
ආචාේය සුවලෝචනා සිවේරා 
ෙහත්මිය අවේ රවේ 
කානතාවන වවනුවවන විශාල 
වෙවහවරක් කරන කානතාවක්. 

වම් වවලාවේ ෙෙ එතුමියවත් ෙතක් කරනන 
කැෙතියි.

අ්වොන ්වශසයන් තරුණ පරපුරට සෙන්න තිසයන 
පණිවිෙය සමාකක්ෙ?

හැෙ වවලාවවෙ ෙහනසි වවලා වැෙ කරනන. 
කිසිෙ වෙයක් අවේ ළඟ්ට ඇවිෙවෙන එනවන 
නැහැ. අපිෙ ෙහනසි වවලා කැපවීවෙන 
ඒ වේවේ ළඟා කරෙනන ඕන. ඒ වවේෙ 
වකවනක් සාේ්කත්වවයන ඉහළ්ට යනවා 
නම් ඒ වකනා්ට පළුවන තරම් උෙේ කරනන. 
එතවකා්ට තෙයි අවේ ජීවිතත් සාේ්ක 
වවනවන.

ප්රශන ආ්ව මුල් 
ේවේ්වලනම් 
මටත ඒ්වා 
ෙරාෙන්න 

ටිකක් අමාරු 
වුණා. ෙැබැයි ඒ 
සේ්වල් නිෙඬ්වම 
ෙරාෙන්න ෙැටිත 

තාතතා අපිට 
කියලා දුන්නා

මෙන්සි ස්වලා සෙයක් 
ලබාෙන්න එසක් 
්වටිනාකම මට 
කියලා දුන්සන් 

තාතතා 
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සූපවේදී 

මධුශංක ද සිල්වා 
(Sous Chef) 

WATERS EDGE 
ව�ෝටලය

ආහවාර ්ට්ටෝරු සහ 
්�වාරතුරු සැපයීම

සංචරණ සීමා නිසා 
නිවෙසෙලට ව�ාටු වී සිටින 
ඔබට වේ දිනෙල ආ�ාරපාන 
සපයා ගැනීමත් තරමක් අප�සු 
�ටයුත්තක් බෙ අපි දනනො. 
ඒ නිසාම අලුත් අත්දැකීම�ටත් 
එක්� වගෙත්වත් ඇති ඉතා 
ප�සුවෙන වසායාගත �ැකි 
වේෙල් කිහිපයකින රසෙත් 
ආ�ාරපාන ස�ස �රගනනා 
ආ�ාරය තමයි අපි වමෙර 
‘ධරණී’ විවේෂ ආ�ාර 
අතිවේ�වයන ඔබෙ දැනුෙත් 
�රනවන.

්සවාස් එක සඳහවා 
 තක්�ාලි වසෝස 50ml
 වසෝයා වසෝස වත් �ැඳි 2
 වචාප් �රගත් සුදුලූනු වත් �ැඳි 1
 වචාප් �රගත් ඉඟුරු වත් �ැඳි 1
 වද�ට �පාගත් අමුමිරිස �රල් 4-5
 �පාගත් තක්�ාලි වගඩි 3
 වලාකුෙට �පාගත් බී ලූනු වගඩි 2
 �ෑලිමිරිස වත් �ැඳි 2
 අඹ චට්නි වේස �ැඳි 1
 සීනි වත් �ැඳි 1
 ලුණු ස� ගේමිරිස රස අනුෙ
 වතල් වේස �ැඳි 2

සවාදාගන්වා ආකවාරය
 තේබා �පාගත් වපාවලාස ලුණු ස� ගේමිරිස දමා සීසන  
 �රගනන.
 සීසන �රගනනා ලද වපාවලාස බැටරවේ ගිල්ො ගැඹුරු  
 වතවල් රනෙන පැ�ැ ෙනතුරු බැදගනන. 
 භාජනයක් ලිප තබා එයට වතල් වේස �ැඳි 2ක් දමා රත්වූ  
 පසු ඉඟුරු ස� සුදුලූනු දමා �ලෙේ �රනන.
 එයට �පාගත් ලූනු, අමුමිරිස දමා �ලෙේ �ර, තක්�ාලි  
 වසෝස, වසෝයාවසෝස, සීනි, �ෑලි මිරිස, අඹ චට්නි, ලුණු ස�  
 ගේමිරිස දමා �ලෙේ �රනන.  
 බැදගත් වපාවලාස සාදාගත් වසෝස එ�ට දමා තක්�ාලි ද  
 �ලෙේ �ර පිළිගනෙනන. 

බැටර් එක සඳහවා
 පානපිටි වේස �ැඳි 3
 ව�ාල් ෆලා වේස �ැඳි 1
 බිත්තර 1
 ෙතුර 30ml
 ලුණු ස� ගේමිරිස රස අනුෙ
 වික්ස එ�ක් ආධාරවයන වේ සියල්ල �ලෙේ �ර තරමක්  
 ඝන�ේ බැටේ එ�ක් සාදාගනන.

අ්ශ්ය ද්රව්ය
 තේබා කුඩාෙට �පාගනනා ලද වපාවලාස 200g
 බැදීම සඳ�ා වතල්

්පවා්�වාස් ්ේල
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අවශ්ය ද්රව්ය
 හ�ොඳින් ඉදුණු වරකො 250g
 හරෙෂ් මිල්ක් 500ml 
 කස්ටඩ් පවුඩර් හේස �ැඳි 2
 සීනි 40g
 හරෙෂ් ක්රීේ අඬු හකොපප 1/2   
 වැනිලො හේ �ැඳි 1/2

සාදාගන්ා ආකාරය
 කිරි ස� සීනි බදුනක්ට දමො උණු කරගන්න. 
 එය්ට දියකරගේ කස්ටඩ් පවුඩර් දමො වික්ස  
 එකක් ආධොරහයන් කලවේ කරගන්න.
 බුබුළු දමනහෙක් රේකර ලිහපන් බොගන්න.
 එය්ට වැනිලො දමො කලවේ කර නිහවන්න්ට  
 �රින්න. 
 ගසොගේ හ�ෝ බීට් කරගේ හරෙෂ් ක්රීේ �ො  
 බහලන්ඩ් කරගන්නො ලද වරකො දමො කලවේ  
 කර ශීෙකරණහේ ෙබන්න.
 එය බොහග්ට මිහදන වි්ට එළිය්ට හගන  
 නැවෙේ බීට් කරගන්න. නැතිනේ වික්ස  
 එකක් ආධොරහයන් ගසොගන්න.
 හේ ආකොරය්ට �ෙර වෙොවක් මිහදන්න්ට  
 �ැර නැවෙ බීට් කරමින් ශීෙකරණහේ ෙබො  
 පිලිගැන්විය �ැක.

වරකා 
අයිස්ක්රීම්
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අලුකෙකෙල් 

බඩ 
ෙලුක�ොල් 

මොලුව

අවශ්ය ද්රව්ය
 හ�ොඳින් පිරිසිදු කරගත් හකහෙල් බඩ 500g
 සිහින්්ව කපොගත් සුදුලූනු බික් 2
 සිහින්්ව කපොගත් රතුලූනු 30g
 අමුමිරිස් කරල් 2
 රමහපේ
 කරපිිංචො
 කුරුඳු කැබැල්්ලක්
 හස්ර කැබැල්්ලක්
 කරඳමුිංගු ඇට 2
 කලුහපොල් (කබහල් බැදගත් හපොල්) හමෙ �ැඳි 4
 අබ ඇට ස්්වල්පයක්
 උමබ්ලකඩ ස්්වල්පයක්
 බැදපු තුනප� කුඩු
 මිරිස් කුඩු
 ලුණු ෙ� ගමමිරිස් රෙ අනු්ව
 හෙල් හමෙ �ැඳි 2
 දියකිරි අඬු හකොපේප 1
 මිටිකිරි අඬු හකොපේප 1/2

ෙොදාගන්ො ආෙොරය
 බදුනක් ලිප ෙබො එයට හෙල් දමො රත් වූ පසු   
 අබ ඇට, කුරුඳු හපොතු, කරඳමුිංගු දමො   
 ක්ල්වම කර ලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස්, කරපිිංචො,  
 රමහපේ, හස්ර දමො ක්ල්වම කරගන්න.
 ඉන්පසු එයට බැදගත් තුනප� කුඩු, මිරිස්   
 කුඩු, ලුණු, ගමමිරිස් ෙ� කලුහපොල් දමො   
 ක්ල්වම කරගන්න.
 හ�ොඳින් පිරිසිදු කර හෙෝදා හකොටු �ැඩයට   
 කපොගත් අලු හකහෙල් බඩ එයට එකතු කර   
 දියකිරි්වලින් ෙැමබී හිහඳන්නට �ැර එයට මිටි  
 කිරි දමො රත් වූ පසු ලිහපන් බොගන්න. 
 පිලිගැන්වීහමදී කලුහපොල් ටිකක් මොලු්වට උඩින්  
 ඉෙගන්න.

17
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ගස්ලබු 
මැල්ලුම

අවශ්ය ද්රව්ය
 අමු කුඩා ගස්ලබු ගගඩියක් 
 ග�ාල් ගේ හැඳි 4
 සුදුලූනු බික් 3
 අබ ගේ හැඳි 1
 කරපිංචා
 අමුමිරිස කරල් 4
 කහ ගේ හැඳි 1
 ලුණු ගේ හැඳි 1
 ගම්මිරිස ගේ හැඳි 1

සාදාගන්ා ආකාරය
 �ළමුව ගස්ලබු ගගඩිය   
 ග�ාඩියට ක�ාගගන ලුණු   
 සහ කහ මිශ්ර නටන   
 උණුවතුගේ තම්බාගනන. 
 ඉන�සුව ගාගේ ග�ාල්,   
 සුදුලූනු, ගම්මිරිස, කරපිංචා,  
 අමුමිරිස බග්ලනඩ් කර   
 තම්බාගේ ගස්ලබු සමග   
 ක්ලවම් කරගනන.
 අනතුරුව භාජනයකට ගතල්  
 සවල්�යක් දමා අබ ඇට  
 එකතු කර සාදාගේ ගස්ලබු 
 මිශ්රණය දමා මඳ ගිනගන   
 ම්ලවාගනන.
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අද බබොබ�ෝ කොන්ොවන කොර්යබහුල්ය. ඒ නිසොම 
දැනුවතව බ�ෝ බ�ොදැනුවතව ඒ අ්යබේ ජීවි්වලින 
සතුට ස� ආදර්ය අන �ැමබේටම බෙර ෙලො ්යයි. 
�මුත පුංචි පුංචි බේවලවලින සතුටු බවන�ට පරුදු වි්ය 
�ැකි�ම් ඒ ඕ�ෑම බකබ�කුබේ ජීවි්්ය හි්�වොට වඩො 
සුනදර එකක් වනු ඇ්. විබදස් රටක ජීවත ව� �ෂිනි 
බම් කි්යනබන ඕ�ෑම අම්මො බකබ�කුට, ඕ�ෑම බිරිඳකට 
එබස් සතුටින දිවි බෙවි්ය �ැකි ආකොර්යයි. 

�ෂීණී ම�බම්න්ර

ෙවුලම නිබරෝගීව 
ති්යන� පළුවන 
�ැනද තිබ්යනබන 
අම්මබේ අබත

මං ජපානේ පදංචියට ගිනේ 2010දී. 
ඊටපසනස ජීවිනේ පංචි පංචි 
නෙනස්කම් කීපයකම වුණා. 
ෙැදගේම නේ අවුරුේද්කට 
ෙතාෙක medical check-up එ්කක 
්කරේන මම පරුදු වුණා. 2019 
මැනේසියාෙට ආෙේ පරුේදක 
විදයට හැම අවුරුේද්කම ඒ 
නමඩි්කේ නේකප් එ්ක ්කළා. ඒේ 
නම් අවුරුේනදේ check-up එ්ක 
්කරලා දෙස කීපයකිේ report එ්ක 
ගේන ගියාට පසනස න�ාකටර් කියප 
විදයට එචෙෙරම සතුටු නෙේන පළුෙේ 
තේේෙයක නනනෙයි තිබුනේ. ගිය 
අවුරුේදට ෙ�ා නම් අවුරුේනේ report 
එනක හැමනේම ෙැඩිනෙලා. ඒ කියේනේ 
න�ාකටර් කියන විදයට මං ඉේනන 
ෙැනේ. න්කානලසටනරෝේ, �යබිටීස 
කියන නල� හැනදේන පළුෙේ ඉ�්ක� 
ෙැඩියි. Workout ්කරනොද ඇහුොම මං 
ඉතිේ නෑ කියලා ඇේතම කිවො. බේ, 
පිටිෙලිේ හදප ්කෑම, බිස්කේ, නූඩ්ේස 
කිසිනදයක ්කේන එපා කිවො. මං පැණි 
රසට ආස න්කනනක නනාවුණේ ගිය 
පාරට ෙ�ා නම් පාර sugar level එ්කේ 
ෙැඩි නෙලා. ඒ බේෙලට.

මනේ උස අඩි පහයි. ඒ නෙේද බර 
කිනලෝ 60ක තිබුණා. හදසසි නැතුෙ 
හිමිේ මානසට එ්ක කිනලෝ එ්ක ගානේ 
බර අඩු ්කරගේන කියලා න�ාකටර් 
කිවො. ඉතිේ මම නපබරොරි මානස 
පළනෙනිදා ඉඳේ සතිඅේනේ විතරක බේ 
්කාලා, අනිේ දෙසෙලට පළුෙේ 
තරම් healthy විදයට ්කෑම plan 
්කරා. නසනසුරාදා ඉරිදා බේ ්කෑෙේ, 
බේ න්කෝප්ප බාගයයි. එළෙලු ජාති 
නද්කක උයලා මැේලුමක හදලා, 
මස හරි මාළු හරි ජාතියක ඉවො. 
එදා ඉඳේ නම් දකො ඒ්ක නෙනො. 
ෙතුරේ හිතලාම ලීටර් නද්කක 
නබානො. මුලිේ alarm එ්කක 
තියේ පැනයේ පැයට බිවො. දැේ 
පරුේදටම නෙනො.

මං නම් නේෙේ ්කරේනේ 
ඇඟ හැ� ්කරනගන ලසසන 
නෙන අදහසිේ නනනෙයි. මනේ 
දරුනෙෝ නෙනුනෙේ, මනේ පවුනේ 
යහපත නෙනුනෙේ මං නහාඳිේ 
නිනරෝගිමේෙ ඉේන ඕන නිසා. 
නමා්කද මම නිනරෝගී නෙන තරමට 
මනේ පවුනේ නිනරෝගී්කමේ 
රැන්කනො. ඒ නිසා අම්මා න්කනනක 
බිරිඳක වුණාම එ්කපැේතකිේ 
බැලුෙම නිනරෝගී්කම කියේනනේ 
අනප් ෙගකීමක.

ඒ නිසා මනේ පවුල නෙනුනෙේ 
සහ මම නෙනුනෙේ මනේ ්කට 
පාලනේ ්කරගේන මංම පරුදු වුණා.

උනේට මං නගා�කම බිවනව පලතුරු 
සමූති. ඒ්කේ නම්දය රහිත නැවුම් 
කිරිෙලිනුයි, නම්දය අඩු නයෝගේෙලිනුයි 
හැදුනව. සතිනේ දෙස පහ මස නහෝ 
මාළු ෙර්ගයක එක්ක එළෙලු ්කෑො. 
එළෙලුෙලිේ ්කැරේ, න්ා්කලී, නගෝොමේ, 
ඇසපරගස (නම් එළෙලුෙ ලං්කානව 
නැතුෙ ඇති) ගර්කිේ එනහම නැේනම් 
English Cucumber, සපිනාච (නිවිති), 
සලාද න්කාළ ෙර්ග නගා�ක ්කෑො. 

අලිගැටනප්ර ්කෑමට ෙැඩිපර එ්කතු 
්කරගේතා. 

හැමදාම බේ උයප මට නම්්ක නෙනස 
අේදැකීමක වුණා. අලුේ ්කෑම ෙර්ග, 
සලාද ෙර්ග, මස මාළු මැරිනේේ ්කරන 
අලුේ විද නහාය නහාය හැදුො. ඒ 
නිසා ්කෑම හදන එ්කට තියන ආසාෙ 
තෙේ ෙැඩි වුණා. නම් රටාෙට දහම් 
න්කානහාමේ ආස නිසා එයානගේ 
ලැබුණ පැසසුමේ ෙැඩියි. 

අපි නමාන නේ නමාන විදයට 
ඉවෙේ ඒ්ක ආසානෙේ ්කනරාේ 
්කලාෙක නෙේනේ ඉනේටම. 
නම් රටාෙේ මට ්කලාෙක 
වුණා. අලුේ නේෙේ නහායේන 
පරුදු වුණා. පැටව තුේනදනාට 
අපි ්කන ඒො ්කේන අමාරු 
නිසා එයාලට මං නෙනම 
හැදුො. නෙනසක නනා්කර 
එයාලා ආස ්කෑම හදලා 
දුේනා. නම් ්කෑම රටාෙ නිසා 
මට නෙලාෙ නගා�ක ඉතුරු 
වුණා.

මං මනේ පවුනේ අයට රසට 
්කෑම හදලා නදේන ආසයි. 
ඒ්ක මනේ සතුට. ඉතිේ ඒ 
නෙනුනෙේ මං ටි්කක වියදම් 
්කරනො. අපි හැනමෝම 
අනප් දරුෙට, මහේතයාට 
නහාඳම නේ නේ නදේන 
හදේනේ. ඉතිේ මාේ එනහම 
ගැහැනිනයක.

හැබැයි නම් නේේ කියේනම 
ඕනේ. මං දේනො එ්ක 
එකන්කනානේ ජීවිත, ආර්ථි්ක 
තේේෙයේ එ්ක එ්ක විදයයි. 
ලං්කානව ගණේ ෙැඩි නේ 
මං ඉේන රනේ ගණේ අඩු 
නෙේන පළුෙේ. මං නම් 
පාවිචචි ්කරලා තිනයන නේෙේ 
සමහර නෙලාෙට ලං්කානව 
නැති නෙේනේ පළුෙේ. 
ඒේ රහට ගුණට උයේන 
නගා�ාක සේලි ඕන නෙේනේ 
නෑ. තමේනේ ආදායමට 
හරියන විදයට ඒ්ක හදාගේන 
ගෘහණියක දක්ෂ නෙේන ඕන. 

ලං්කානව නගා�ක අයට හුරු 
තුේනවලම බේ ්කාලා. එ්ක 
නවලක හරි බේ නනා්කෑනොේ 
දෙසම ්කෑනව නෑ ෙනේ 
හැඟීමක තමයි තිනයේනේ. මං 
පිටරට්ක ජීෙේ නෙන නිසා 

ලං්කානව ්කෑමෙල අනේ 
දැනනනො ෙැඩියි. 

ඒේ අපි අනප් 
නසෞඛ්ය සහ 
පවුනේ අයනේ 
සතුට ගැන 
හිතනොනම් 
ප්රමාණය 
ඉකමො බේ 
්කන එ්ක 
ගැන ටි්කක 
හිතේන 

නෙනො. 
ෙැඩිපර 

බේ ්කාලා 
අඩුනෙේ එළෙළු 

්කාලා පසනස ්කානල්කදී 
අසනීප නෙනෙද එනහම 

නැේනම් අඩුනෙේ බේ ්කාලා එළෙලු, 
පළතුරු, මස මාළු ටි්කක ෙැඩිපර ්කාලා 
නිනරෝගීෙ ඉේනෙද කියන තීරණය 
අපිට ගේනම නෙනො. නමා්කද පවුලම 
නිනරෝගීෙ තියේන පළුෙේ හැේද 
තිනයේනේ අම්මනේ අනේ. සමහරවිට 
න්කනනකුට හිනතේන පළුෙේ මස, 
මාළුෙලට වියදම් ්කරේන න්කෝ අපිට 
සේලි කියලා. ඒේ මස මාළු නැතුෙට 
තමේනේ අනේ තියන මුදලට නහාඳ 
නප්රෝටීන පිරුණු ආහාරපාන නහායාගේන 
ලං්කානව ඉේන න්කනනකුට අමාරු නෑ.

ඒ නිසා දරුෙේට, මහේතයාට ආදනර් 
නබදේන රහට උයන ්කෑම නවලට 
ගුණයේ එ්කතු ්කරේන අමත්ක ්කරේන 
එපා.

ර�ට ගුණට 
උ්යන� 
බෙොඩොක් 
සලලි ඕ� 
බවනබන �ෑ

මම පිටරටක 
ජීවත 
බව� නිසො 
ලුංකොබේ 
කෑමවල 
අබේ 
දැබ��වො 
වැඩියි

වැඩිපර බත කොලො 
අඩුබවන එළවළු කොලො 

ෙස්බස් කොබලකදී 
අසනීෙ බව�වද එබ�ම 

�ැත�ම් අඩුබවන 
බත කොලො එළවලු, 
ෙළතුරු, මස් මොළු 

ටිකක් වැඩිපර කොලො 
නිබරෝගීව ඉන�වද 
කි්ය� තීරණ්ය අපිට 

ෙන�ම බව�වො 
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මහා බලසම්පන්න ්නර්පතියෙකු 
ව්න රාවණ රජුනයගේ දඬු යමා්නර 
ෙන්රෙ තවමත් සබරගමුයේ ඉ්පැරණි 
යේවාලෙක අගුල් දමා ඇති කාමරෙක 
රහසිගතව තැන්පත්යකාට තියේ. 
එ්පමණක් ය්නාව රාවණා රජුයගේ 
ධ්නෙ සහ යව්නත් යුද උ්පකරණ 
කිහි්පෙක් ද එයේ රහසිගත යලස 
තැන්පත්යකාට ඇති යසසු භාණ්ඩ 
අතර ඇත. යමයේ තැන්පත්යකාට 
ඇති රාවණා රජුයගේ දඬු යමා්නර 
ෙන්රෙ යකතරම ආනුභාව 
සම්පන්නද ෙත් එෙ පිටතට ගත් 
සැනින මහ වැසි ඇද හැයලයි. 
එනිසාම කිසි යලසකිනවත් ඉන 
පිටතට ය්නාගැය්න්න එෙ බැලීමට කිසියවකුටත් 
ඉ්ඩක් යදනු ය්නාලැයේ.
ඉහත ප්රවෘත්තිෙ මුල්වරට මට අසන්නට 

ලැබුයණ 1994 වසයේ ශ්රී ්පාදෙ හා සමබනධ 
ජ්නශ්ැති අධ්යේනෙකට ‘සිරි්පා හිමෙ’ ට ොබද 
ශ්රී ්පලාබේදල ප්රයේශයේ සංචාරෙ කරමින 
සිටිෙදීෙ. ඒ ශ්රී ්පලාබේදල ගැමිෙන ‘්පෑලිේ 
ආතා’ ්නමින හැඳිනවූ එන.යක්.්පෑලිේ සිඤයඤෝ 
්නම විේපත් ගැමිොයගනි. දිගු කලක් අවාරයේ 
ශ්රී ්පාදේ්ා්නයේ මුරකාර භූමිකාව ද ඉටුයකාට 
තිබූ ‘්පෑලිේ ආතා’ ශ්රී ්පාද හිමෙ පිළිබඳ ඇවිදි්න 
විශවයකෝෂෙක් යම්නැයි ඔහු සමඟ කතාබේ කළ 
මට සිතිණි.
සාමාන්යයෙන ගැමිෙන අතයේ ්පාරම්පරිකව 

්පැවත එ්න යමවන ජ්න විශවාස යබායහෝවිට 
ජ්න විඥා්නයෙන ්පැ්න්නගි්න යසෞනදේොත්මක 
උ්පකල්්ප්න බැවින ‘්පෑලිේ ආතා’ කී දඬු යමා්නර 
කතායේ එතරම සත්යෙක් ්නැතැයි මට සිතිණි. 
එයහත්, ඊට ්පසුව එම ජ්නශ්ැති අධ්යේනෙට 
අදාළව රත්්නපුර මහ සමන යේවාලෙ ප්රධා්න 
යකාටගත් යසසු ප්රධා්න සමන යේවාල හතර 
සමබනධයෙන යතාරතුරු විමස්න අතයේ ්පෑලිේ 
ආතා කී දඬු යමා්නර කතාව නිකමම ඉවත දැමිෙ 
යුත්තක් ය්නාව්න බව මට වැටයහන්නට විෙ. 
ඒ සම්නල කනද මුදුයන පිහිටි සමන යේවාලෙ, 
මහිෙංග්නයේ අලුත් නුවර මහ සමන යේවාලෙ, 
දැරණිෙගල සමන යේවාලෙ සමඟ කිෙැයව්න 
යබාල්තුයේ සමන යේවාලෙ තුළ රාවණා 
රජුයගේ දඬු යමා්නරෙ වශයෙන සැලයක්න 
කිසිෙම ආනුභාව සම්පන්න අත්භූත වේතුවක් 
තැන්පත්යකාට ඇතැයි ේන පුවත තවත් මූලාශ් 
කිහි්පෙකින ස්නා් වූ බැවිනි.
රත්්නපුර දිේ්රික්කයේ, ඉඹුල්ය්ප ප්රායේශීෙ 

යල්කම යකාට්ාසෙට අෙත් යබාල්තුයේ සමන 
යේවාලෙ පිහිටියේ බලංයගා්ඩ-පින්නවල හරහා 
හැටන යතක් වැටීගත් මාවයත් කියලෝමීටේ 
යදාළහක ්පමණ දුරිනි. රත්්නපුර මහ සමන 
යේවාලයේ ආකෘතිෙට ත්නා ඇති යමම යදයවාල 
අතීතයේ රාවණා රජුයගේ යුද අවි ගබ්ඩාව බවත් 
රාම-රාවණ යුේධයෙන රාවණා රජු මිෙගිෙ ්පසු 
එෙ එතුමන උයදසා ව්න යේවාලෙක් වූ බවත් 
ජ්නප්රවාදයේ එයි.
සබරගමුයේ ්පාරම්පරික ජ්නප්රවාදවලට අනුව 

දුරාතීතයේ රාම-රාවණ අවසන යුේධෙ සිදුව 
ඇත්යත් බලංයගා්ඩ, පින්නවල හා යදත්නගල 
කඳුවැටි ආශ්රිතවෙ. උඩුකුරුව වැතිරගත් 
කානතාවකයගේ පිෙයුරු යුගලෙකට සමා්න 
මුදුන යදකකින යුතු නිසා යදත්නගල ෙනුයවන 
හැඳිනයව්න බව ්පැවයස්න යමම කඳුවැටියේ එම 
මුදුන යදකට යදදණ තබා වීරිෙගත් රාම කුමරු 
රාවණා රජුට මරු කැඳවූ හීෙ යහවත් ‘රාම ශරෙ’ 
විදහල බවත් එම මාරානතික හී ්පහර කෑ රාවණා 
රජු ඒ තැනිතලාව මතම මැරී වැටුණු බවත් එක් 
ජ්නප්රවාදෙක සඳහනෙ.
එම ජ්නප්රවාදෙට අනුව එම යදත්නගල කනයේ 

මුල් ්නම යදද්නගල ව්න අතර රාම කුමරුන හීෙ 
විදීමට වීරිෙ ගැනීමට යදදණ තබාගැනීම මත 
්පළමුව යදද්නගල වූ එෙ ්පසුව උචචරණ ්පහසුව 
තකා යදත්නගල බවට ්පත්ව තියේ. එම ජ්නප්රවාද 
අනුව රාවණා රජුට මරු කැඳවූ තැන්න අද ද 
හැඳිනයවනුයේ ‘මාර තැන්න’ ෙනුයවනි.

යමම යදයවාල තුළ ඇති රාවණා රජුයගේ දඬු 
යමා්නරෙ පිළිබඳව ඊ.එම.රත්්න්පාල සූරීන ලියූ 
‘සමන යදවියෙෝ’ ්නම ්පයේේෂණාත්මක ග්රන්යේ 
යමයේ සඳහනව තියේ.

“මේ මේවාලමේ ඇති භාණ්ඩ අතුරින් රාවණා 
රථය නමින් යුතු අේභූත වස්තුවක් මවයි. මෙය 
මේවාලමයන් පිටතට ගතම�ාත් වැසි වසින්නට 
පටන්ගන්නා බවට විශවාසයක් තිමේ. රථයක් 
යැයි කීවද මෙයට මරෝද නැත. මෙය මලෝ�වලින් 
තනවා ඇතැයි කියනු ලැමේ. මෙය රාවණා 
රජුමේ දඬු මොනරය සංමක්තවත් කරන බව 
මබාම�ෝමදනාමේ විශවාසයයි. මේ විශවාස නිසා 
මබාල්තුමේ මේවාලමේ තිමබන බව පැවමසන මේ 
භාණ්ඩ ගැන පරීක්්ාවක් 
කිරීෙට අපටද ඉ්ඩක්ඩ 
මනාලැබිණ. මේවාලය තුළට 
ඇතුළු වීෙට ආගන්තුකයන්ට 
අවසර මනාදීෙ ඊට ප්රධාන 
මේතුවයි.”
ඉහත සඳහන කෘතියේ 

යේම ප්රයේශයේ 
්පවති්න ව්ඩාත් ප්රචලිත 
ජ්නප්රවාදෙකට අනුව ඉංග්රීසි 
්පාල්න සමයේ රත්්නපුරෙ 
භාරව සිටි ඉංග්රීසි ජාතික 
්පරි්පාල්න නිලධාරියෙක් 
යමම යදයවාලට ්පැමිණ 
එහි ඇතුයේ තැන්පත්යකාට 
ඇති භාණ්ඩ පිටතට 

ගන්නා යමන යේවාල භාරකාරත්වෙට දනවා 
තියේ. එයහත් එයේ පිටතට ගතයහාත් මහ 
වැසි ඇදහැයල්න බවට යේවාල භාරකාරත්වෙ 
කළ ප්රකාශෙට සරදම වශයෙන එම ්පරි්පාල්න 
නිලධාරිො, “එම�නේ ඉතින් උඹලමග ඕක 
ගනිල්ලමකා බලන්න ෙට ඔය කතාමේ �ැබෑ 
මබාරු බලන්නත් එක්ක” ෙනුයවන සි්නාසී 
්පැවසූ බව සඳහනෙ. ඔහුයගේ එම ප්රකාශෙ 
රාජකීෙත්වෙ මත ්පද්නම වූ නියෙෝගෙක් බැවින 
යේවාල භාරකාරත්වෙ එම රාවණ ර්ෙ ්නම 
අේභූත වේතුව පිටතට ගනිත්ම එක්වරම මහා 
වැේසක් ඇද වැටී තියේ. අකුණු, කුණාටු මැද 
ය්නාක්ඩවා දි්න තු්නක් දිවා රෑ ඇදහැලුණු එම 

වැේයසන යේරීම පිණිස එම 
්පරි්පාල්න නිලධාරිොට 
දි්න තු්නක්ම එම යේවාලෙ 
තුළට යකාටුවී හිඳින්නට 
සිදුවූ බවත් ්පැවයසයි. ්පසුව 
එම යබාල්තුයේ යේවාලෙට 
හමබනයතාට ලුණු යල්වාෙ 
මගින අඛණ්ඩව ලුණු 
ස්පේන බවට බාරෙක් 
වූ ්පසු එම වේෂාව ්පෑයූ 
මුත් ඉන ඇතිවූ ගංවතුර 
්පහව ය්නාගිෙ බැවින එම 
්පරි්පාල්න නිලධාරිොට 
යේවාලයෙන පිටව ොමට 
ඇයතකු යගනවීමට සිදුවූ 
බවත් ජ්නප්රවාදයේ සඳහනෙ. 
ඒ ගංවතුර යකායතක්දෙත් 

එෙ ඇතායගේ කරවටක් යතක් ඉහළ ්නැංවී තිබූ 
බවක්ද ්පැවයසයි.
අතීතයේ දරුවන ය්නාමැති කානතාවන එම 

යේවාලෙට විත් බාරහාර වූ ්පසු ඔවු්නට අලි 
ඇතුනයගේ ශක්තිෙ සහිත පුතුන ලැයබ්න බවත්, 
යමෙ තමනයගේ රාජ්ය බලෙට අභියෙෝගෙක් විෙ 
හැකි බවට සැක ්පළ කළ සීතාවක රාජසිංහෙන 
ආඬි ගුරුවරුනයගේ උ්පයදේ මත යමෙ සමන 
සුරිඳුන උයදසා කැ්පයකාට රත්්නපුර මහ සමන 
යේවාලෙ ෙටයත් ්පාල්නෙ විෙ යුතු බවට 
නියෙෝගෙක් ්පැ්නවූ බව ජ්නප්රවාදයේ සඳහනෙ. 
එයහත්, යමම ජ්නප්රවාද ඓතිහාසික වශයෙන 

තහවුරු කළ හැකි සාක්ෂි කිසිවක් මට යමයතක් 
හමුවී ්නැත.
යම සිෙලු තත්ත්වෙන ෙටයත් කි්නම ක්රමෙකින 

යහෝ යමම යදයවාල තුළට පිවිස රාවණා රජුයගේ 
දඬු යමා්නර ෙන්රෙ යහවත් යමම රාවණා 
ර්ෙ දැකගැනීයම සිහි්නෙ ය්පරදැරි කරගත් 
මම 2003 වසයේ මුල් භාගයේ දි්නයෙක එහි 
ගියෙමි. එයහත් ඒ ව්නවිට ්පැවැත්යවමින තිබූ 
අටව්න යලෝක ක්රිකට ශූරතා තරගාවලිෙ යවත 
සිත් යොමුයකාට තිබූ නිසායදෝ අවට වැසිෙන 
්පවා මා ්පැමිණි කරුණ සමබනධයෙන උ්නනදු 
ය්නාව්න බවක් හැගිණි. එයමනම ඔවුන කිො 
සිටියේ එම යේවාලයේ බේ්නාෙක නිලයමවරො 
යහෝ කපු මහතුන ඒ අවට ්පදිංචිකරුවන 
ය්නාව්න බවත් ඒ කවයරකු මුණගැසුණ ද 
රාවණා ර්ෙ බැලීමට අවේ්ාවක් ලබාගත හැකි 
ෙැයි සිතීම ්පවා විහිළුවක් බවෙ.
යමයේ සිටිෙදී 2009 ජූනි මස අග භාගයේ 

දි්නයෙක පුරාවිද්ා යද්පාේතයමනතුයේ සබරගමු 
්පළාත් කාේොලයේ ගයේෂණ අංශයේ යේවෙ 
යකාට විශ්ාම ලබා හිඳි්න ජෙනත වියේරත්්න 
මහතායගන මට දුරක්්න ඇමතුමක් ලැබිණි. 
ඔහු සබරගමුයේ මා විසින කර්න ලද ජ්නශ්ැති 
අධ්ය්නෙනහිදී මා හට ය්නායෙක් ඇ්පඋ්පකාර 
කළ සුහද මිතුයරකි.

“අන්න ෙෙ අර ඔයා ම�ායන මබාල්තුමේ 
මේවාමල් තිමයන දඬු මොනමේ පින්තූර ගත්තා. 
ඕමන් නේ ඊමේල් කරන්න පුළුවන්.”
ජෙනත කළ එම දැනුමදීයමන මම 

අනදුනකුනදුන වීමි.
“ඒ මකාම�ාෙද ඒමක් පින්තූර ගත්මත්?”
මා ඔහුයගන විමස්න ලේයේ ඔහුයගේ එම 

ප්රකාශෙ සරදමකැයි ේන අනුමා්නයෙනි.
“පහුගිය දවසක ඒ මේවාමල් ම�ාරු බිඳලා 

ඇතුමේ තිමයන මේවල්වලින් මකාටසක් අරන් 
ගිහින්. ඒත් ම�ාඳ මවලාවට ඔය කියන රාවණ 
රථය නේ මේරිලා තිමයනවා. ඒ ගැන පරීක්්ණ 
කරන්න යන මපාලිස් කණ්ඩායෙත් එක්ක ෙෙ 
ගිහින් ඒමක් තිබුණු පුරාවස්තුවල පින්තූර අරමගන 
ඒවා මල්ඛනගත කළා.”
ජෙනත කීයේ මා විේමයෙන කුළුගනවමිනි. ඒ 

සමඟම ඔහු විසින එව්න ලද එම දඬු යමා්නරෙ 
යහවත් රාවණා ර්යේ ඡාොරූ්ප සහ විේතර දුටු 
මට මයගේ සිත තුළ ්පැවැති යතාරතුරු පි්පාසෙ 
උේමරුත්තාවටම සංසිඳී ගිෙ බවක් හැඟිණි. ඒ 
තුළ තිබූ රාවණා ර්ෙ යලස හඳුනවනු ලැබූ 
එම යලෝහමෙ භාණ්ඩෙ ෙම යගා්ඩ්නැගිල්ලක 
ආකෘතිෙක් වූ අතර එෙ ‘තුනමල් කූඩුව’ 
යලස හඳුනව්න බවද ජෙනතයගේ සටහයන 
විෙ. යසනටිමීටේ හතළිහකින යහවත් අඟල් 
්පහයළාවහමාරක උසකින සහ යසනටිමීටේ විසි 
යදකක හා දහඅටක යහවත් අඟල් අටහමාරක 
සහ අඟල් හතක දිග ්පළලකින යුතු එෙ ්නැවතත් 
සුරක්ෂිතව එම යදයවාල තුළ තැන්පත් කර්න 
බව ජෙනත තම සටහයන සඳහනයකාට 
ඇත. ඒ යකයේ යහෝ වේතමා්නයේ රට පුරා 
්පැතිර ේන රාවණ උයේෙෝගෙ හමුයේ රාවණා 
රජුයගේ දඬු යමා්නරෙ යලස වියශෂ අයලවි 
වටි්නාකමක් ලබාදිෙ හැකි යමම භාණ්ඩෙ 
සමබනධයෙන එදා යමදා තුර කිසිවක් ය්නා්පවසා 
යබාල්තුයේ යේවාලෙ සමන යේවාලෙක් යලසම 
්පවත්වායග්න ේන එහි ්පාලාකාධිකාරිෙට අ්ප 
ේතූතිවනත විෙ යුතුමෙ.

බ�ොල්තුබේ බේවොලය

අලි ඇතුන් මෙන් සවිෙත්  
දරු සම්පත් ලබාමදන 

රාවණාගේ දඬු ග�ානරය

තිලක් 
ගේනාසිංහ

ගේවාල භාරකාරතවය එ� 
රාවණ රථය නම් අේභූත 
වේතුව පිටතට ගනිත� 

එක්වර� �හා වැේ්සක් ඇද 
වැටී තිගේ. අකුණු, කුණාටු 
�ැද ගනාකඩවා දින තුනක් 
දිවා රෑ ඇදහැලුණු එ� 

වැේග්සන් ගේරී� පිණි්ස එ� 
පරිපාලන නිලධාරියාට දින 
තුනක්� එ� ගේවාලය තුළට 

ගකාටුවී හිඳින්නට සදුවූ 
බවත පැවග්සයි

බ�ොල්තුබේ බේවොලබයහි තැන්පත් 
කර ඇති රොවණො රථය බලස හදුනවන 
බලෝහමය ආකෘතිය (එහි ඉදිරි්පසින 

බ්පබනන අයුරු)
බලෝහමය ආකෘතිය (එහි ්පැත්තකින �ැලූ 

විට දිසවන අයුරු)

ඡොයොරූ්ප 
සැ්පයූ ජයනත 

විබේරත්න මහතො



අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
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හරියට ඇවිදින 
කබකෙක� වකේ 

දන්න න්නොදන්න 
හැමනේම කියව්න ගෑනු

ද�ෝණි බලන්නද�ො 
පුදේ ඔයොදෙ ඇඳුම් 
අල්ොරිදය හැටි. ද්දහ් 
අපිළිදෙලට තිදය්නද�ොට 

ද�ොදහෝ� ඔයො හරියට 
ඇඳු්කෙේ ද�ෝරෙනද්න?

‘අනන අමමො ඕක නකොච්චර අස් 
කළත් ඔනහොමමම තමයි, ඒ නිසො 
අස් න්නොකරම තිය්න එක නේසියි. 
ඇයි එදා අමමනග යොළුවො කමනි 
ඇනටිනේ නගදර ගියොම තඩි පුටුවක් 
පිනරන්නම නරදි තිබ්ො මතක ්නැේද? 
නකොච්චර අස් කරත් වැඩක් ්නැති නිසො 
ඔනහොමම තිය්නවො කියලො ඒ ඇනටි 

කිවනව. එදා අමමත් ඇනටිට 
මුකුත් න්නොකියො හි්නො වුණො 

මට මතකයි.’

�්නි ඇනටි හුඟක දහොඳ 
යොළුදෙක පුදේ. ඉතින 
එයොදේ දරදි දෙොඩෙල ෙැ්න 
අෙෙො� ද�න්න ගිහින, බැරි 
දෙලොෙේ අපි අ�ර තිබබ 
දහොඳ හි� පළුදු වුණෝනම් 

දේරු්ක තිදය්නෙ�? අනි� 
අනුනදේ දරදි 
දෙොඩෙල අපිට 
අදාළ ්නැහැදන 
පුදේ.

අනුනදෙ දරදි 
ෙැ්න ඕ්නෙට ෙඩො 
ෙ�දෙන්න ය්න 
එ� නිසො �්යි 
ෙෑනු ෙෑනු අ�ර 
දම් �රම් ප්රශ්න.

යොළුදෙො 
වුණේ අනුනදෙ 
ජීවි�ෙල දපොඩි දපොඩි තීරණෙලට බලපෑම් 
�ර්න එ� එච්චර ලසස්න ්නැහැ පුදේ.

ඒේ ඔයො ්දෙ දුෙ නිසො ඔයොදෙ 
ජීවිදේට පිළිදෙළ, පිරිසිදු�් උෙන්න්න 
එ� ්දෙ යුතු�්ක. ඊට �ලින �ෙ 
ද�යක දහොඳට අහෙන්න ද�ෝණි. හැ් 
්නුසසදයකදේ දහොඳ ්නර� කියලො 
ද�පැේ�ක තිය්නෙො. ඒද�න දහොඳ 
පැේ� ආ�ර්ශයට ෙන්නෙො මිසක ්නර� 
දේ ඇ�ලො අරදේන ඔළුෙ උඩ තියොෙන්න 
�රම් ද්ෝඩ දෙන්න එපො. �්නි ඇනටිදේ 
දහොඳ ෙතිගුණ ඔකද�ෝ පැේ�කින තියලො 
එයොදෙ දරදි දෙොඩ වි�රක �ැ�ලො ඒ 
විදිහට හැසිදරන්න ඉදේනෙේ� එ� ද්ෝඩ 
ෙැඩක ද්නද්යි�?

අනි� පුදේ, පිළිදෙල පිරිසිදු�් 

ෙදේ දේෙල ෙෑනු 
ළ්දයකදෙ ජීවිදේට 
අෙශ්ය දේෙල ද්නද්යි, 
අත්යෙශ්ය් දේෙල.

ද�ොච්චර දහොඳට 
ඉදේනෙේ�ේ, ද්ෝන 
�රම් දලොකු රසසොෙක 
�ළේ, ෙැහැනු ආේ් 
ලසස්න දෙන්න ්නම් 
හැ්දේ�් පිළිදෙලක 
තියනද්න් ඕදන පුදේ.

දෙ�ර සොදල �ැක� 
ේන ඒ දෙ�ර 
ඉන්න ෙැහැනු ද�්නො 

ද්ෝන ෙදේ� 
කියලො කියන්න 
පුළුෙන ද�ෝණි. ඒ 
නිසො අඳි්න ඇඳුම් 
වි�රක ද්නද්යි 
හැ්ද�යක් 
හරි �ැ්න හරි 
විදිහට තියන්න 

ඉදේනෙන්න. 
එ�ද�ොට 
්්නසටේ 
සැහැලලුයි, 
දෙලොෙේ 
ඉතුරුයි.

‘අමමො නහට අනේ ෆැකේටිනය 
විවොද තරනේ. නමක ්නම දි්නන්නම 
ඕනන... මට න�ොඩි ට්රික් එකක් 
නදන්නනකෝ 
අමමො.’

දහට 
�රඟය 

වි�රක ද්නදම්, මුළු 
ජීවිදේ් දි්නන්න 
පුළුෙන දලොකු ට්රික 
එ�ක ද�න්නම්ද�ො.

ද්ො�ක� �න්නෙ�?

‘ඇහුම්�ම් 
ද�න්න...’ ද�ද්නක 
ද්ෝනෙහරි ද�යක 
බොදෙට කියෙදේන ය්නද�ොට ඒද� 
ඉතුරු ටි� ඔයො හිතින ්ෙොදේන 
පට පට ෙොලො උේ�ර ද�න්න යන්න 
එපො. මුලින් සම්පූරණ ��ොෙ අහලො 
ඉන්න. අන්න ඊට පසදස හරියට් 
උේ�ර ද�න්න. අනිේ ද�්නොට එයොදේ 
අ�හසෙේ හරියට කියන්න ද්නොදී ්ැ�ට 
පැ්නල කියෙන්න ගිදයොේ නි�ම්් පරො� 

දේන එ�යි දෙනද්න. �රඟ වි�රක 
ද්නදම් ජීවි�ය් එදහ් �්යි.

�රඟෙලට ෙො� විෙො� �රලො දිනුෙට 
�්ක ්නැහැ පුදේ. ඒේ ජීවිදේදී ්නම් 
අ්නෙශ්ය ෙො�ෙලට ද්නොය්න �ර්ට් 
දහොඳයි.

ෙෑනු �ටට එ්න හැ්දේ් සී්ො 
්ොයිම් ්නැතුෙ කියෙදේන කියෙදේන 
යේදී අහන ඉන්න අයට එපො දේනෙො 
පුදේ. පුළුෙන�රම් අඩුදෙන ��ො 
�රලො ෙැඩිදයන අහන ඉන්න �්යි 
එ� �ටකුයි �න ද��කුයි තිදයනදන.

�න්න ද්නො�න්න හැ්දේ් කියේන 
ෙෑනු නි�ම් ඇවිදි්න 
දබදලක� ෙදේ පුදේ. 
අෙශ්ය  �ැ්නදී, අෙශ්ය 
දේ පැහැදිලිෙ, සරලෙ 
ද�ලින ��ො �රන්න 
පුරුදු වුණ ෙැහැනුනදේ 
දපෞරුෂය ළඟදී පිරිමිේ 
පරො�යි ද�ෝණි.

�ට සංෙර �රෙන්න 
පුරුදු වුණහ් ේච්න 
දාහකින කියන්න 
බැරි දේ වුණේ 
ෙැහැනුනට එ�් එ� 
බැල්කින කියන්න 

පුළුෙන දේනෙො ද�ෝණි. දම් දලෝද� 
කියේන මිනිසසු ඕ්න �රම් ඉන්නෙො, 
අහදේන ඉන්න අය �්යි අඩු. ඒ 
නිසො �්යි දම් මිනිසසු දම් �රම් 
පීඩ්නයකින ඉනදන. ්දෙ දුෙ ඉන්න 

ඕදන අර සෙන 
ද�න්නනදේ ද�ොටදස. 
එ�ද�ොට �්යි අනිේ 
දබොදහෝද�්නොට 
දේනදන ්නැති, 
ඇදහනදන ්නැති 
ජීවිදේ සුන�ර �ැන 
දේන්න, �ැද්නන්න 
පටන ෙනදන.

අන්න එ�ද�ොට 
හැ් ද�ෝණිදයකදේ 
ජීවිදේ හි�්නෙට 

ෙඩො දෙොඩක ලසස්න දේනෙො ්දෙ 
්ැණි�.

ඉර හඳ දෙකම එක අහදේ පායද්දී

තරු නිහඬවම එළිදවනවා රෑදවද්දී

මදෙ දුව ඔයා මැණිකක් වී බබලද්දී

මුළු දලාව දිලිදේවි දූවරු හිනැදහද්දී

අනුනකගෙ කෙදි 
ගෙැන ඕනවට වඩා 

වදකවනන යන 
නිසා තමයි ගෙෑනු 
ගෙෑනු අතෙ කේ 

තෙේ ප්රශන
පිළිකවෙ පිරිසිදු�ම 
වකේ කේවල් ගෙෑනු 

ළමකයකකගෙ 
ජීවිකේට අවශ්ය 
කේවල් කනකමයි, 

අත්යවශ්යම කේවල්

�ට සංවෙ �ෙගෙනන 
පුරුදු වුණහම 
වචන දාහකින 

කියනන බැරි කේවල් 
ගෙැහැනුනට එ� 

බැල්මකින කියනන 
පුළුවන
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මම ගුරුවරියක් නිසා 
පුහුණුවීමවලට වවලාව 
ව�ායාගතවත 

ටිකක් අමාරුවවන් 
ආසියානු බ�ාකසිිං ශූරතාවලිබේ සිට  

ශ්රී ලිංකාවට බලෝකඩ පදකකමක බෙනා නදීකා 
“මගෙ පුහුණුවීම් කටයුතු කරෙන්න ෙමනම, 

ඉසගකෝගෙ ළමයිනගගේ පුහුණුවීම් කටයුතුත් 
කරවන්න මම දවසකට කිගෙෝමීටර් 110ක් විතර 
එහාටයි ගමහාටයි ගමෝටර් බයික් එක පැදො 
තිය්නවා....”

එසේ පවසන්නී ඩුබායිහි පැවති ආසියානු 
සබාක්සින් ශූරතාවලිසේදී ස�ෝකඩ පදක්කමක් 
දිනාගත් නදීකා පුෂප කුමාරිය.

30 හැවිරිදි විසේ පසුවන නදීකා නහල� 
ශ්රී සේවත මහා විද්ා�සේ සමන්ම සහාරණ 
විද්ාරත්න විශව විද්ා පීඨසේ ආදි සිසුවියකි. 
සේ වනවිට ඇය බු�ත්සිිංහ� ජාතික පාසසල 
ක්රීඩා භාර ගුරුවරියක් ස�සද කටයුතු කරන්නීය.

“මගගේ අම්මයි තාත්තයි ගොවිතැන කර්න 
අය. ඒ වුණාට මම ක්රීඩාවෙට සම්බන්ධ ගව්නවට 
එයාෙ කවදාවත් මට බා්ධා කරො ්නෑ. මම 
ගබාක්්සිං ක්රීඩාවට ගයාමු වුගේ උසස ගපළ 
හදාරන්න ගහාරණ විද්ාරත්්න විශව විද්ා පීඨයට 
ගියාට පසගස. මම ඒ ඉසගකෝගෙට ගිහින දවස 
හතරකට විතර පසගස මගගේ යාළුගවක් ගබාක්්සිං 
තරගෙකට ගිහින ආවා. ඊට පසගස මම එයාට 
කිවවා මටත් ගබාක්්සිං ෙහන්න ආසයි කියො. ඒ 
ගවොගව එයා මාව ඉසගකෝගේ ක්රීඩා කාමරයට 
එක්කගේන ගියා. එත්නදී තමයි මට මුලිනම මගගේ 
පුහුණුකරු අමිෙ අරවිනද සර්ව මුණෙැහුගණ.”

එදා පටන් නදීකාට තිබුසේ එකම සිහිනයකි. 
ඒ සබාක්සිිං ක්රීඩාව තුළ නේ දිනූ ක්රීඩිකාවක් 
බවට පත්වීසේ සිහිනයයි. ඇය ඒ සවනුසවන් 
දිව රෑ සනාබ�ා සවසහසී පුහුණුවීේ කළාය. ඒ 
කැපවීේව� ප්රතිඵ�යක් වශසයන් ඇයට 2010 

වසසේදී සබාක්සිිං කණිෂඨ ජාතික 
ශූරතාවලිසේ රන් පදක්කමක් 
දිනාගැනීමට හැකි විය.

පසුව 2011 වසසේදී MAS 
ආයතනයට සේබන්්ධ වන 
නදීකා 2011 සිට 2019 දක්වාම 
එම ආයතනය සවනුසවන් ක්රීඩා 
කරන්නීය. නමුත් බු�ත්සිිංහ� 
ජාතික පාසසල ක්රීඩා භාර 
ගුරුවරියක් ස�ස පත්වීම �ැසබද්දී 
සබාක්සිිං තරඟව�ට ඉදිරිපත් 
වීම තාවකාලිකව නතර කිරීමට 
ඇය තීරණය කරන්නීය. නමුත් 
දිගුකා�යක් එම තීරණසේ රැඳී 
සිටීමට ඇයට ඉඩ �ැබුසන් නැත. 

“ඔගහාම ඉන්නගකාට දවසක් 
මට ගබාක්්සිං සිංචිතගේ හිටපු 
ක්රීඩිකාවක් අහම්ගබන හම්බවුණා. 
එයා කිවවා ජාතික සිංචිතගේ මගගේ 
්නම තිගය්නවා කියො. ඒ නිසා මම 
එදාම මගගේ පුහුණුකරු වුණු අමිෙ 
සර්ට කතා කරො කිවවා මම ආපහු 
පුහුණුවීම් පටනෙන්නම් කියො.”

ගුරු වෘත්තිසේ නියැස�න අතර සබාක්සිිං 
ක්රීඩාසේ පුහුණුවීේව� නිරතවීම ඇයට 
අභිසයෝගයක් සනාවුණාම සනාසේ. නමුත් 
අධිෂඨානය එම අභිසයෝගයට වඩා ඉදිරිසයන් 
සිටි නිසා ඇය එය සාේ්ථකව කළමනාකරණය 
කළාය.

“මම උෙන්නපු බුෙත්්සිංහෙ ඉසගකෝගෙයි, 

මම පුහුණුවීම් කරපු තැ්නයි අතගර 
කිගෙෝමීටර් 25ක වගගේ දුරක් 
තිබුණා. ඒ නිසා දි්නපතා ය්න 
එ්න එක ඒ තරම් පහසු වු ගේ 
්නෑ. ඒත් මිං හිතාෙත්තා 
ගම් ගදකම ගකාගහාම හරි 
කර්නවාමයි කියො. මම 
උගේම ඉසගකෝගෙට ගිහිේො 
ළමයිනව පුහුණු කරො 
පුළුවන තරම් ඉක්ම්නට මගගේ 
පුහුණුවීම්වෙට ගියා. ඒත් 
එගහම යේදි සමහරදාට එත්න 
අය පුහුණුවීම් ඉවර කරො ගිහින 
තිබුණා. ඒ ගවොවට මම ගකෝච් සර් 
එක්ක තනියම පුහුණු වුණා. එගහම මහන්ස 
ගවො මට ආපහු ඉසගකෝගෙ ඇරුණම හවසට 
ළමයිනව පුහුණු කරන්න යන්නත් තිබුණා. ඒත් 
බෑ කියෙ හිතනග්න ්නැතුව හවසට ඉසගකෝගෙ 
ළමයිනව පුහුණු කරො රෑට හත අට ගව්නකන 
මමත් ගරේනින කරෙ තමයි ගෙදර ගිගේ.”

ඒ වචනව� ඇත්සත් අධිෂඨානශීලී බවම 
පමණි.

“මම ඩුබායි තරගෙට යන්නත් ගොඩක් 
කැපවීම් කරා. ඒ වගගේම මගගේ ගමාකේගදෝ 
වාස්නාවකට මාව පුහුණු කරපු අමිෙ සර්ම 
ගමත්නදිත් මගගේ පුහුණුකරු විදිහට ෙැබුණා. 
මට කරන්න තිබුණ ගරේනින එගක් ගොඩක් 
අමාරු තැන තිබුණා. සමහර තැනවෙදි මට 
ඇඬු්න ගවොවලුත් තිබුණා. මගගේ රාජකාරියටයි, 
පුහුණුවීම්වෙටයි ගවොව ගවනකරෙන්න 
බැරුව ගොඩක් අපහසුතාවයට පත්ගවච්්ච 
ගවොවේ තිබුණා. ඒ වගගේ ගවොවේවෙ 
බුෙත්්සිංහෙ ඉසගකෝගේ විදුහේපතිතුමා 
මගගේ පුහුණුවීම්වෙට නිදහස දීො මට ගොකු 

සහගයෝෙයක් ෙබො දුන්නා.”
ඇය කියන්නීය.

ඒ අනුව වසර නවයකට 
පසු ආසියානු සබාක්සිිං 
ශූරතාවලියකදී ශ්රී �ිංකාවට 
ස�ෝකඩ පදක්කමක් 
දිනාදීමට නදීකා සමත් 
වූවාය. ඒ එම ශූරතාවලිසේ 
ෆ�යි කිස�ෝ ග්රෑේ 51 බර 
පන්තිසේ කාන්තා ස�ෝකඩ 

පදක්කම දිනා ගනිමිනි.
ස�ෝක ශූරතා ද්විත්වයකට 

හිමිකේ කියන කසකේ්ථානසේ 
නසීේ කිසයිසේ හමුසේ අවසන් 

පූේව තරඟසේදී පරාජයට පත්වීම නිසා 
නදීකාට ෆ�යි බර පන්තිසේ අවසන් මහා 
තරගයට සුදුසුකේ �බා ගැනීමට සනාහැකි 
වූවාය. ස�ෝක ශූරතා හයකට හිමිකේ කියන 
ඉන්දියාසේ සේරි සකාේද පරාජයට පත් 
කරමින් එම බර පන්තිසේ රන් පදක්කම 
දිනාගනු �ැබුසේද නසීේ කිසයිසේ විසිනි.

“ඇත්තම කිවගවාත් අනතිම තරගේ 
දක්වා යන්න බැරි වුගේ අපිට අත්දැකීම් 
මදි නිසා කියෙයි මට ්නම් හිගතනග්න. ඒ 
නිසා තවත් ගහාඳට පුහුණුවීම් කටයුතු කරො 
ඉදිරියට මීටත් වඩා ගොකු ජයග්රහණ අගේ 
රටට ගේනත් ගදන්න බොගපාගරාත්තුවක් 
මගගේ හිගත් තිගය්නවා. ඒ වගගේම ඕ්නම 
ක්රීඩකගයකුගෙ, ක්රීඩිකාවකගෙ හිගත් තිය්න 
ගොකුම බොගපාගරාත්තුව තමයි ඔලිම්පික් 
ය්න එක. මමත් ඒ තැ්නට එන්න උපරිමගයන 
මහන්ස ගව්නවා.”

උවේ  
ඉසවකෝවලට ගිහිලලා 

ළමයින්ව පුහුණු කරලා 
මවේ පුහුණුවීමවලට 

යේදි සම�රදාට එතන 
අය පුහුණුවීම ඉවර 

කරලා ගිහින් 

ලිහිණි මධුෂිකා

මවේ අමමයි 
තාතතයි 

වගාවිතැන් 
කරන අය

නදීකා සහ ඇබේ 
පුහුණුකරු අමිල
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ලිෙර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 
අංක 91, විමේරාම මාවත, 
මකාළඹ 07.

එදා නම මවනස් කළානේ 
 අදත් මමේ මහත්්තයා 

ජීවතුන් අ්තර 

මකාතරේ මක්න්දර 
ගලපා විවාහ වුවද එකට 
ජීවත් මවද්දී මදන්නා 
මදමහල්ලන් අතර 
මනාමහාඳ මනෝක්කාඩු 
ඇතිවීම ස්වභාවිකය. 
මකමස්මවතත් හරියට 
මපාමරාන්දේ ගලපා කරන 
විවාහයක සැමියා මහෝ 
බිරිඳ අකාලමේ මියයාම 
වැනි අනර්්ථකාරී සිදුවීේ 
ම්ාතිෂ්යයට අනුවනේ 
විය මනාහැක්කකි. එමහත් 
නාම හා ශබ්ද ශාස්්රයට 
අනුව එය එමස් විය 
හැක. මක්න්දමර් කණවැන්දුේ මයෝග 
මනාමැති වුවත් නමේ එවැනි මදෝෂ 
ඇත්නේ එය එමස් සිදුවිය හැකිය. මේ 
ඒ අත්දැකීමට මුහුණ දුන් නුවනි වඩුමේ 
මේ කතාවය.

“අපි විවාහ වුමේ මහාඳට මක්න්දර 
ෙලලා. මමේ තාත්තාටත් ම්ාතිෂ්ය ගැන 
අවමෙෝධයක් තිමයනවා. අපිට ආර්ථික 
ප්රශන නේ තිබුමණම නැති තරේ. නමුත් 
දුව ඉපදිලා අවුරුදු තුනකින් විතර මමේ 

මහත්තයාට 
අංශභාගය 
හැදුනා. ඒක 
අපි මනාහිතුව 
තත්ත්වයක්. 
ඔහුට 
අංශභාගය 

හැදුනට පස්මස 
තමයි අපිට 

කරදර පටන් 
ගත්මත්. මමේ 

සැමියාට තිබුමණ 
පවුමල් ව්ාපාරයක්. 

ඔහු අසනීප වුණාට 
පස්මස ව්ාපාර 

ප්රශන ඇති වුණා. ඒ නිසා 
ශාරීරිකව වමේම මානසිකවත් ඔහු කඩා 

වැටුණා. අපි සැමියාට ආයුර්මවේද 
හා චීන කටු ප්රතිකාර කළා. 

ඒ ප්රතිකාර කරන විටයි 
අපිට  මඩාක්ටර් නිවංක 
හමුවුමේ. ප්රතිකාර 

කරන අතරතුර අපි අතර 
මි්රත්වයක් ඇති වුණා. ඒ අනුව තමයි 
ඔහු අමේ නේ ෙැලුමවේ. අපි මදන්නමගම 
නේවල විවාහ මදෝෂ තිමයන ෙවත් විවාහ 

ජීවිතය නිසා විඳවීමක් 
තියන ෙවත් කිවේවා. ඒ 
මවනමකාටත් අපි විඳවමිනුයි 
හිටිමේ. අපිට හිටිමේ එක 
දරුවයි. ඒ දුමවක්. දුවට 
ඒ වනවිට අවුරුදු 4ක් 5ක් 
විතර ඇති. දුවමග නමිනුත් 
තාත්තා එක්තැන් වන ෙව 
තිබුණා. ඒ වමේම ඒ නමත් 
සුෙ නමක් මනමමයි. නාම 
ශාස්්රයට අනුව අධ්ාපනය 
අතින් වුණත් මලාකු දුරක් 
යන නමක් මනමමයි ඇයට 

තිබුමණ. අපිට මවන්න තියන මද්වල් 
ඒ වනවිටත් මවලා තිබුණ නිසා දුවමග 
අනාගතය ගැන හිතලා ඇයමග නම 
මවනස් කරන්න මමත්, සැමියත් තීරණය 
කළා. ඒ අනුව දුවමග නම මවනස් කළා. 
අමේ නේවල විවාහ මදෝෂ තියන ෙව 
මඩාක්ටර් කිවේවත් අපි අමේ නේ මවනස් 
කරන්න හිතුමව නෑ. මමග තාත්තා වුණත් 
කිවේමව මමේ හඳහමන් කණවැන්දුේ මදෝෂ 
නැති නිසා ෙය මවන්න එපා කියලා. 
අපි තවදුරටත් රමට් නමගිය 
ම්ාතීෂ්යමවේදිමයක්මගන් 
අමේ හඳහන් ෙැමලවේවා. 
එතනදිත් කිවේමව 
කණවැන්දුේ මදෝෂ 
නැති නිසා ෙය 
මවන්න එපා කියලා. 
දුවමග නම මවනස් 
කළා, සැමියටත් 
ප්රතිකාරවලින් මහාඳ 
සුවයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා අපි හිතුවා අමේ 
ප්රශන ටිමකන් ටික අඩුමවයි 
කියලා. ඒ හඳහමන් කියලා 
තිබුමණ ඒ විදියට. 

නමුත් ඊට අවුරුදු මදකකට විතර 
පස්මස සැමියා හදිස්සිමය නැතිවුණා. ඒ 
නිවේමමෝනියාව හැදිලා. 

හඳහමන් කණවැන්දුේ මයෝග නැති 
වුණාට මනාසිතුව මමාමහාතක අවුරුදු 
හතක දරුමවක් එක්ක මම තනි වුණා. 
හැෙැයි දරුවාමග පැත්මතන් මලාකු 
ප්රගතියක් තිබුණා. ඇය අධ්ාපනයට ඉතා 
දක්ෂ දරුමවක්. 

ඇයට මහාඳ පාසලක් ලැබුණා. ආර්ථික 
අතින් අපිට ප්රශන නැති වුණත් සැමියා 
නැති අඩුව අමේ පවුලට තියනවා. එදා 

අපි ්තවදුරටත් 
රමේ නමගිය 

ම්ාතීෂ්යමේදිමයකමගෙන් 
අමේ හඳහන් බැමෙේවා. 

එ්තනදිත් කිේමව 
කණවැන්දුේ මදෝෂ නැති 
නිසා බය මවන්න එපා 

කියො

අපි නාම ශාස්්රය විශවාස කරලා අපි 
මදන්නාමග නේ මදකත් මවනස් කරගත්තා 
නේ අදටත් මමේ සැමියා ජීවත් මවනවා 
කියලා මට හිමතනවා. ඒ ගැන අදටත් 
තියන පසුතැවීම කියලා නිම කරන්න ෙෑ.”

ගිය නුවණ ඇතුන් ලවාවත් අද්දවා ගත 
න�ාහැකි බව නුවනි පිළිගන්නීය. නුවනි 
මුහුණ දුන් තත්ත්වය ගැ� �ාම හා 
ශබ්ද ශාස්ත්රඥ වවද්ය නිවංක දි�ාරංග 
පවසන්නන් නමබන්්දකි.

“නුවනිමගත් ඇමේ සැමියාමගත් 
නේ මදකම මදෝෂ සහිත නේ මදකක්. 
ඒ නේවල තිබුමණ ප්රෙල විවාහ මදෝෂ. 
විමශෂමයන් සැමියාමේ නමේ තියනවා 
විවාහ මදෝෂවලට අමතරව විවාහය නිසා 
මානසිකව විඳවන පිහිටීමකුත්. ඒ වමේම 
නුවනිමේ නමේත් විවාහය නිසා විඳවන 
පිහිටීේ තිබුණා. දරුවාමග නමේ තාත්තාට 
අසුෙ පිහිටීමක් වැටිලා තිබුණා. තාත්තා 
එක්තැන කරන පිහිටීමක් තමයි තිබුමේ. 
නුවනිමගයි, ඇමේ සැමියාමගයි, දුවමගයි 
නේවල මදෝෂ ඒ මවනමකාට සැමියාමග 
පිටින් ගිහින් තිබුමේ. 

දුවමග නමේ මදෝෂ ඉවත් කරලා 
සුෙ නමක් දාන්න නුවනිත්, 

ඇමේ සැමියත් කැමති 
වුණා. දුවමග නමේ තිබුණ 
පියාමග එක්තැන් වීම 
ඒ වනවිටත් සිදුමවලා 
තිබුමේ. නමුත් අේමා 
තාත්තාමග නේවල 
මදෝෂ දුවමග නමින් 
ඉවත් කරන්න ෙෑ. 

විමශෂමයන් ප්රෙල විවාහ 
මදෝෂ. 

මදමවේපියන්මග කැමැත්ත 
අනුව දුවමග අනාගතය සාර්්ථක වන 

නමක් තිබ්ො. 

ඒ නමට අනුව මපාත අමත් නැති වුණත් 
ඇය විභාගවලින් සමත් මවනවා. ඒ ෙව 
මේ මවද්දි ඇය තහවුරු කරලා ඉවරයි. දැන් 
ඇයට නම දාලාත් අවුරුදු 11ක් මවනවා. 
අධ්ාපනය අතින්, ක්රියාශීලී ෙව අතින්, 
ලැබීේ අතින් ඇය ඉතා සාර්්ථකයි. මේ 
සිද්ධිමයන් එක මදයක් තහවුරු මවනවා. 
ඒ තමයි මදමවේපියන්මේ ප්රෙල විවාහ 
මදෝෂ දරුවන්මග නේවලින් ඉවත් කරන්න 
ෙැරි ෙව. ඒ මදෝෂ ඉවත් කරන්න පුළුවන් 
ඔවුන්මග නේවලින්ම විතරයි.”

හඳහමන් 
කණවැන්දුේ 
මයෝගෙ නැති 

වුණාට මනාසිතුව 
මමාමහා්තක අවුරුදු 

හ්තක දරුමවක 
එකක මම ්තනි වුණා

ඒ නමට අනුව 
මපා්ත අමත් 

නැති වුණත් ඇය 
විභාගෙවලින් සමත් 

මවනවා
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එල්.ටී.ටී.ඊ මරාගෙන මැගරන ග�ාටි �ාන්ාවක්           ට කියයි
මෙමෙක් කොව

ම�ෝජිනීමේ උපන් ගෙ මකාටි සංවිධානමේ ෙරෙස්ානයක් වූ මු�තිව් මුල්ලියාවලි ග්ාෙයයි. 2004 සුනාමි ව්යසනය 
අවස්ාමව්දී ඇය ඉමගනගත් විද්ානන්්ද විදුහ� අවෙැන් කඳවුරක් බවට පත්කරන �දි. එහිදී සුනාමිමයන් විපෙට පත්වූවන්ට 
සහන සැ�සීෙ සඳහා පාසල් මිතුරියන් කීපම්දමනකු සෙඟ ම�ෝජිනී්ද විද්ානන්්ද විදුහ�ට යන්නීය. එෙ අවෙැන් කඳවුමර 
පරිපා�න කටයුතු භාරව සිටිනුමේ එල්.ටී.ටී.ඊ.යයි. එහිදී අවුරුදු 18 එළිපත්මත් සිටි ම�ෝජිනීව රැවටීෙකට �ක්කර එල්.ටී.ටී.ඊ.යට 
බඳවාගනී. පුහුණුමවන් පසුව මසෝදියා බළකායට එක්වන ම�ෝජිනී පසුව පාඨො�ා කීපයක් හදාරා සටන්කාමිනියක මව්. පසුව 
සංවිධානය ගැන ක�කිරී ප�ාගිය්ද, නැවෙ එල්.ටී.ටී.ඊ.යට හසුමව්. එහිදී ්දඬුවම් විඳී. ඒ අෙර ඇමේ මහාඳෙ මිතුරියන් ම්දම්දනාෙ 
සටමන්දී මියයයි. එහිදී ජීවිෙය ගැන කළකිමරන ම�ෝජිනී ෙරාමගන ෙැමරන කළුමකාටි බළකායට එක්මව්. වසරක පෙණ 
ෙරාමගන ෙැමරන දුෂකර පුහුණුව අවසන් කිරීමෙන් පසුව ඇයව පිටත් කරනු �බන්මන් වව්නියාවටයි. වව්නියාවට ඒෙට මපර 
කිසිඳු මපෞදගලික ලියවිල්�ක් මහෝ සටහනක් සන්ෙකමේ ෙබාගැනීෙට මකාටි අවසර මනාමද. නමුත් මකාටි විසින් රුපියල් 
10,000ක මු්ද�ක් පෙණක් �බාමද. එෙ මු්දල් අෙර තිබූ රුපියල් 20 මනෝට්ටුවක ප්ංශමේ සිටින ඇමේ මසාමහායුරාමේ දුරකෙන 
අංකය ඇය සතුව තිබූ ලියවිල්�කින් පිටපත් කර ගනී. ඇමේ අරමුණ වන්මන් වන්නිමේ දුරකෙන ඇෙතුම් පහසුකම් මනාෙැති නිසා වව්නියාවට පැමිණ 
සමහෝ්දරයා සෙඟ දුරකෙනමයන් කොබහ කිරීෙයි. නමුත් වව්නියාවට පැමිණ බැලීමම්දී එෙ රුපියල් 20 මනෝට්ටුව අස්ානගෙ වී ඇති බව ්දැන ගනී.

ග�ෝජිනී

27 වැනි ග�ාටස

සනත් ප්රියන්

අද එතැන් සිට
“අයියා එක්ක කො කරන්න පුළුවන් 

මව්වි කිය�ා ම�ාකු බ�ාමපාමරාත්තුවක්, 
ආශාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ ආශාව ඉෂඨ 
මවන්මන නැහැ කිය�ා ෙට මත්රුණා. 
හැබැයි ෙට තිබුණ ඊළඟ ප්ශනය ෙෙයි 
ෙෙ අංකය සඳහන් කරපු රුපියල් 20 
මනෝට්ටුව නැති වුමේ මකාමහාේද කිය�ා. 
සෙහරවිට ඒ රුපියල් 20 මනෝට්ටුව ෙෙ 
මනාහිෙපු විදිහට ෙමේ අතින්ෙ නැති 
මවන්න ඇති. එමහෙ නැතිනම් ෙමේ ළඟ 
තිබුණ මනෝට්ටුව සංවිධානමේ මකමනකු 
ගන්න ඕන. සෙහර විට එමහෙ සිදුමවන්න 
ඇති. මොක්ද සංවිධානමේ සාොන්ය ක්රෙය 
ෙෙයි ම�ාකු වගකීෙක් වමේෙ අවදානම් 
රාජකාරියක් පැවරුවෙ එයාටත් මනා්දැනී 
ෙවත් කීපම්දමනකු එයා කරන කියන 
මදවල් මහාය�ා බ�න එක. ඒ නිසා ෙෙ 
වන්නිමේදී ජීවත්මවන්න කලින් කරපු කියපු 
මදවල් ගැන ෙටත් මනා්දැමනන්න එයා�ා 
බ�ාමගන ඉන්න ඇති. ඒ වමේෙ දුරකෙන 
අංකය මනෝට්ටුමව් සටහන් කරනවා එයා�ා 
්දකින්න ඇති. ඊටපසමස 
ඒක ෙමගන් මහාරකම් 
කරන්න ඇති. මොක්ද 
ෙට �ැබුණ රුපියල් 
10,000 වන්නිමේදි අෙට 
ගත්ෙට පසමස ආපහු 
ෙමග අෙට ගත්මෙ 
වව්නියාමව නවාෙැනට 
ආවට පසමස. 
මකාමහාෙ වුණත් 
දුරකෙන අංකය තිබුණ 
මනෝට්ටුව මකාමහාේද 
නැති වුමේ කියන එක 
ෙට අ්දටත් ප්ශනයක්.” 

ල�ෝජිනී කීවාය.

ලෙලේ නමුත් 
වව්නියාවට පැමිණි 
ල�ෝජිනීට ඇය පැමිණි 
රාජොරිලේ මූලිෙ 
ෙටයුතු ආරම්භ 
ෙරනනට සිදුව තිබිණ. එනම ඇයට පැවරී 
තිබුණ මූලිෙ රාජොරිය වූලේ වව්නියාලව් 
එනම රජලේ පා�න ප්රලේශලේ සමාජ 
පරිසරයට අනුගතවීමයි. ඒ මක්නිසාදයත් 
මීට ලපරද මා සඳහන ෙළ පරිදි 
වව්නියාවට පැමිලණන ලතක් ල�ෝජිනීලේ 
ජීවිතය ලගවී තිබුලේ ප්ර්භාෙරනලේ 
සිහින ඊළාම රාජ්යය තුළයි. එල්.ටී.ටී.ඊ.යට 
අනුව ලම පය තබා ඇත්ලත් ඇයලේ 
සතුරු භූමියෙට ලහවත් රජලේ පා�න 
ප්රලේශයටයි. ල�ෝජිනීලේ නවාතැන පිහිටි 

පේ්ාරිකු�ම ප්රලේශය යනු වව්නියාව 
නගරලේ සිට කිල�ෝමීටරයෙ පමණ 
දුරකින පිහිටි නගරාසනන ගමමානයකි. 
වව්නියාව නගරලේ ආරක්්ාව සඳහා 
ඒ වනවිට දහේ ගණනෙ ්භට පිරිසක් 
ලයාදවා තිබිණි. කු්ා ෙඳවුරු ලමනම 
ලපාලිසිලේ හා යුද හමුදාව රැෙවල්�ා 
සිටින ආරක්්ෙ බංෙර කිහිපයක්ම තිබිණ. 
ල�ෝජිනීට පැවරී තිබුණු රාජොරිය වූලේ 
ලමම ආරක්්ෙ මුර ෙලපාළු තිබියදීම තම 
දදනිෙ ෙටයුතු සඳහා යාම ඊම කිරීමයි. 
නමුත් එම අභිලයෝගයටද ඇය සාර්ථෙව 

මුහුණ දුනනාය. ඇලේ පළමු රාජොරිය 
වූලේ ඕ�නදලේ සිටින සුගනදන හට ෙතා 
කිරීමයි.

“ෙෙ හිටපු ෙැනට කිට්ටුවෙ 
මකාමියුනිමක්ෂන් එකක් තිබුණා. ොව 
මගනාපු කවිදා ආපහු යන්න කලින් දුරකෙන 
ෙධ්යස්ානය ගැන කිය�ා ගිමේ. එමහදි 
හැසිමරන විදිහ ගැනත් ෙට පුහුණුවක් දී�ා 
තිබුමේ. වව්නියාමව් පදිංචිකරුවන්මේ 
මගාඩක් නෑ්දෑමයෝ යුමරෝපමේ පදිංචිව 
ඉන්නවා. එයා�ට �ංකාමව් ඉඳ�ා IDD 

(International Direct Dialing) 
ඇෙතුම් ගන්න එකයි, එමහ 
ඉඳ�ා ඇෙතුම් ම්දන එකයි 
සාොන්ය ම්දයක්. ඒ නිසා 
හැෙ මකාමියුනිමක්ෂන් 
එකකෙ ඔරම�ෝසු කිහිපයක්ෙ 
තිබුණා. ඒ ඔරම�ෝසුව� 
කැනඩාව, ප්ංශය, 
එංග�න්ෙය, මඩන්ොරකය, 
ඕසමරේලියාව වමේ රටව� 
මව�ාව ෙෙයි තිබුමේ. ෙෙ 
මකාමියුනිමක්ෂන් එකට 
ගිහින් සුගන්්දන්මග අංකය 
එෙන හිටපු මකනාට දුන්නා, 
ඇෙතුෙක් අරමගන ම්දන්න 
කිය�ා. ඒ කාමල් ්දැන් වමග 
වට්සඇප්, වයිබර වමේ 
පහසුකම් නැති නිසා IDD 
ඇෙතුම් ෙෙයි ගන්න ඕන. 
එක විනාඩියකට ම�ාකු 
ගානක් මවනවා. ඒ නිසා අපි 
කරන්මන ඇෙතුෙ අරමගන 
සම්බන්ධ මව�ා ඉන්නවා 
කිය�ා පණිවිඩය දුන්නෙ 
එයා�ා එමහ ඉඳ�ා ගන්නවා. 
විමදශීය �ැමබන ඇෙතුෙකට 
විනාඩියකට රුපියල් 5ක 
මසවා ගාසතුක් විෙරක් 
මකාමියුනිමක්ෂන් එමකන් 
ගන්නවා.

සුගන්්දන් කියන්මන 
ෙමේ අයියා විදිහට ෙෙයි 
ෙෙ එෙැනදි හැසිරුමේ. 
මකාමහාෙහරි ඇෙතුෙ 
සම්බන්ධ වුණාට පසමස,

‘අයිමය ෙෙ ෂිවමන්ෂවරී (එල්.ටී.ටී.ඊ. 
ව්යාජ හැඳුනුම්පමත් නෙ) කො කරන්මන. 
ෙට මකෝල් එකක් ගන්න’ කිය�ා ෙෙ 
දුරකෙනය තිබබා. විනාඩි කීපයක් යදදි,

‘ෂිවමන්ෂවරී ඔයාට මහෝ�න්්ඩව ලින් 
(ඕ�න්්දමයන්) මකෝල් එකක්. මසකන්්ඩ බූත්.’

කිය�ා කීවා. ෙෙ ඉක්ෙනටෙ අංක ම්දක 
ගහපු ඇෙතුම් කුටියට ගිහින් කො කළා. එදා 
ෙෙයි සුගන්්දන් එක්ක මුලින්ෙ කො කමේ.”

මරාගෙන මැගරනනට සිටි 
ග�ෝජිනීගේ 20 ගනෝට්ටුව 

එල්.ටී.ටී.ඊය 
අතුරුදහන �ගේ ඇයි?

දුර�්න අං�ය 
තිබුණ ගනෝට්ටුව නැති 

වුගේ ග�ාගහාමද 
කියන එ� මට අදටත් 

ප්රශනයක්

ෂිවගනෂවරී ඔයාට 
ඕ�නදගයන ග�ෝල් 

එ�ක්. ගස�නඩ් බූත් 
එ�ට යනන 

වව්නියාවව් සිට ව�ෝජිනි නවාතැනවගෙන සිටි පණ්ාරිකු�ම් ගෙම දකවා වැටී ඇති මාරගෙය

වව්නියාවට ආ ව�ෝජිනීවේ පළමු රාජකාරිය වූවේ නගෙරවේ 
ආරක්ාවට වයාදවා සිටි දහස් ගෙණන භට පිරිස් හා වපාලිස් 

නි�ධාරීන සිටියදී තමනවේ එදිවනදා වැ්කටයුතු සැක 
වනාසිවතන අයුරින කරවගෙන යාමයි
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තමන්ට ආදරය කරන ප්රේක්ෂකයින 
දහස් ගණනක හදාගනනවා කියන එක 
ප්කප්නකු්ට, එතරම් ප්ෙප්හසි පහසු 
ක්ටයුතතක ප්නාප්වයි. ප්රසිද්ධ වීම 
පහසු වුණත ජනප්රිය වීම එතරම්ම 
පහසු නැහැ. ප්්ටලිනාට්ය කප්ෂේත්රප්ේ 
ප්ම් දවස්වෙ ජනප්රිය චරිතයක, 
ප්රේක්ෂකයිනප්ගේ අවදානය දිනාගත 
චරිතයක ගැනයි ප්ම් කියනන යනප්න. 
‘ප්දවනි ඉනිම’ ප්්ටලිනාට්ය හරහා වැඩි 
ප්රේක්ෂක පිරිසක හඳුනාගත ඔහු මිලිනද 
මඩුගලෙ. ප්ේදිකාප්ේ ප්්ටලි තිරප්ේ 
වප්ගේම සිනමාප්ේත මිලිනද තමනප්ගේ 
හැකියාවන ප්පනවා තිප්ෙනවා. ඔහු 
මුලිනම කො කප්ෂේත්රය්ට එකතු ප්වනප්න 
ප්ේදිකා නාට්ය තුළින. පාසල අවදිප්යන 
පස්ප්ස ප්රවීණ නාට්යප්ේදී ෙනදුෙ 
විතානප්ගේ ය්ටප්ත ඔහු මුලිනම රංගනය 

නිසංක වෙවෙරදූෙ

වෙගා නාට්ය 
අෙශ්ය නෑ කියල 
බැෙැර කරනන බෑ 

මිලින්ද මඩුගල්ල 
පිළිෙඳ ඉප්ගනගැනීම ආරම්්භ කළා. ඉන 
පස්ප්ස් තවත ප්රවීණ නාට්යප්ේදිප්යක 
සහ සිනමාකරුප්වක වූ ්ධරමසිරි 
ෙණ්ාරනායක ය්ටප්තත රංගනය හදාරනන 
මිලිනද්ට අවස්්ාව ෙැබුණා. ඒ ෙොගත 
දැනුමත, ප්පාතපතින, චිත්රප්ට සහ නාට්ය 
නැරඹීප්මන ෙොගත දැනුමත එකකයි 
මිලිනද නළුප්වක ප්වනවා කියන සිහිනය 
දකිනන ප්ටන ගනප්න.

ප්ේදිකා නාට්ය කිහිපයක්ටම රංගනප්යන 
දායක වූ මිලිනද ප්්ටලිනාට්ය සහ චිත්රප්ට 
කප්ෂේත්රය්ට ප්යාමුවීම සිදුවනප්න 
ප්කාප්හාමද? ඒ පැනය්ට මිලිනද ප්මප්හම 
උතතර දුනනා.

“මුලින්ම ්ම්ම වේදිකා නිර්මාණවලට 
ත්මයි දායක වුවේ. ඊළඟට ්ම්ම වටලිනාට්ය 
අංශයට වයාමු වුණා. ඒ අතරින TV 

වෙරණ නිෂ්ාෙනයක් වූ ‘වෙවනි ඉනි්ම’ 
වටලිනාට්යට දායක වී්මත් එක්ක වැඩි 
වරේක්්ෂක පිරිසක් අතරට යනන ්මට 
හැකියාවක් ලැබුණා. සින්මාව ගැන කතා 
කවරාත් ්ම්ම නාලක විතානවේ අධ්යක්්ෂණය 
කළ ‘අනිත්ා’ චිත්ර්ටයට මුලින්ම සම්බන්ධ 
වුණා. ඊළඟට ඔහුවේ්ම ‘රූ්ානතරණය’ 
චිත්ර්ටවේ ත්මයි ්ම්ම මුලින්ම ප්ර්ධාන 
චරිතයක් නිරූ්ණය කවේ. ඒ වවේ්ම 
වකාවරෝනා වසංගතය නිසා තිරගත වී්ම 
කලෙැමූ මිවචල ව�ානවසේකා අධ්යක්්ෂණය 
කළ ‘නිමහිම’ කියන චිත්ර්ටවයත් ්ම්ම 
ප්ර්ධාන චරිතයකට රංගනවයන දායක වුණා. 
ඒ වවේ්ම ෙැනට නිර්මාණ කටයුතු අවසන 
කරමින තිව්බන උදාර අවේසුනෙරවේ 
Public Domain චිත්ර්ටවේ ්මට රඟ්ානන 
අවසේ්ාව ලැබුණා. ඒ චිත්ර්ටය වවනසේ්ම 
කතා වත්්මාවක් තිවයන වවනසේ 

ආරක චිත්ර්ටයක්. සංජිව පුෂ්කු්මාර 
අධ්යක්්ෂණය කළ Peacock චිත්ර්ටවයත් ්මට 
රඟ්ානන අවසේ්ාව ලැබුණා.” 

දිනපතා දකිනන ෙැප්ෙන ප්මගා 
නාට්යයක රඟපෑම නළුප්වකු්ට හානියක 
ප්නාප්ේවිද? මිලිනද ඒ ප්රශනය්ට දුනප්න 
ප්මවැනි පිළිතුරක. 

“්මවේ ව්ෞදගලික අෙහස නම, වම 
හැ්ම විදිහක්ම නිර්මාණ තිවයනන 
ඕවන. එතවකාට ත්මයි වම කර්මානතය 
්වතිනවන. වලෝකවේ අනික් රටවල 
සලකා ්බැලුවත් තත්ත්වය එවහ්මයි. 
වසෝප් ඔව්රා කියන කාේ්ඩවේ 
නිර්මාණත් තිවයනවා. ඒවා වවේ ඉනන 
වරේක්්ෂකාගාරයකුත් තිවයනවා. ඒ වවේ්ම 
වවනත් ශානරවල නිර්මාණත් තිවයනන්ම 
ඕවන. 

එවහ්ම වුණා්මයි වරේක්්ෂකයිනට 
ත්මනවේ කැ්මැත්ත අනුව නිර්මාණ 
වතෝරාවගන නරඹනන අවසේතාව 
ලැව්බනවන සහ වම කර්මානතය 
්වතිනවනත්. ඒ නිසා අපිට වමවා අවශ්ය 
නැහැ කියල එවහ්ම ව්මගා නාට්ය ්බැහැර 
කරනන ්බැහැ. නළුවවකුට වහෝ නිළියකට 
ඒවාට සම්බන්ධ වීව්මන හානියක් වවනවාෙ 
කියන ප්රශනයට ්මවේ උත්තවර නම ඒක 
නළුවා වහෝ නිළියවේ වතෝරා ගැනී්ම ්මත 
තීරණය වවන වෙයක්. උදාහරණයකට ්ම්ම 
එකවර කරනන ්බාරගනවන එක ව්මගා 
නාට්යක් විතරයි. ඒ වවේ්ම එකිවනකට 
වවනසේ නිර්මාණ කිහි්යකටත් ඒ අතවර්ම 
වවලාව වවන කරගනනවා. 

වකාවහා්මත් ්ම්ම වැ්ඩ වගා්ඩක් ්බදාවගන 
කරනවන නැහැ. එවහ්ම වුවණාත් කරන 
එක නිර්මාණයක්වත් නිසි කැ්වීව්මන 
කරනන ්බැරි වවනවා. ඒක ත්මයි ්මවේ 
ක්ර්මය.”

udOH riaidj yß wuq;=hs' ta riaidj lrk wh Bg;a jvd 
wuq;=hs' ta whf.a yoj;a fjk whg jvd f,dl=hs' ta whf.a 
l÷¿ fjk whg jvd nrhs' ta whf.a yskdj;a fjk whg 
jvd m<,a' fldákau ta wh yß ryhs' ta ry fï iqÿ äuhs 

fldf,a Wv áflka ál ;jrkak bv fokak'

ixL wu¾ð;a

ixLf.a 
ur.d;

ඔවෙල් 
කවෙන 
කමබායක් 

ස්මහරු මුලින්ම ආවව වළලුකර ගාවට දිගට 
්මල ්මල චීත්ත ගවුම ඇඳලා ව්ාල වතල 
ගාලා වකාේව්ඩ කරල වෙකට වගාතලා. 
ගැමි සුවඳ වෑවහනවා. ඒත් ්මාවසන ්මාවස 
අඟවලන, අඟල ගවු්ම වවේ්ම වකාේ්ඩත් 
වකාට වවනවා. සිංහල පුළුවන ටික ටික. 
හැ්බැයි ඉංග්රීසි නං වකාටින්ම ්බෑ.

“ඕ.... වේ ඊසේ දීසේ ්ර්ල කලර තිංේ?”

කියලා ෙම ්ාට රාජ අල ව්නනලා 
අහපු වකාළඹ ඉඳන කිවලෝ මීටර වෙසීයක් 

විතර දුර ඉඳන වැ්ඩට ආපු ව්ාෂ නංගිලත් 
ඉනනවා.

එවහේ නංගිවයක් ්මාධ්ය ආයතනයක 
වැ්ඩට ඇවිත් ්මාසයක් විතර යදදි ඇහැච්චි 
වේබසක් තා්මත් ඒවක කේටිය කිය කිය 
හිනාවවනවා.

“නංගි, ඔයා ඔයාවග ්ළවවනි ්ඩිය 
ගත්තහ්ම අපිට ්ාටියක් වෙනව වනෙ?”

“නැතුව?”

“වවන ව්මානවෙ ඉතින ඔයා කරනන 
හිතාවගන ඉනවන?”

“තව ඉතින ්මං හිතාවගන ඉනනවා 
ඔව්ඩල කවේට ගිහිං කම්බායකුත් අරවගන 
එනග්මන පීසා හේ එකට ගිහින පීසා 
වරාටියකුත් කනන.”

වකලවලා විතරක් වනවවයි, 
වකාලවලාත් අවාවරට ව්ාෂ වවනවා. 
අනන ඒවවේ චරිතයක් එක්ක වකෝවිලක 
වත්රු උත්සවයක් ්ටිගත කරනන ගිය, 
්මාධ්ය කේටියක හිටපු වකවනක් ත්මයි වම 
කතාව කිේවව. 

වකෝවිල වේැත්වත කැනත් එක්ක්ම 
ක්ලා හිවටෝල තිේ්බ වකවසල ගසේ වෙක 
ෙැකලා වම තරුණ ්මාධ්ය සගයා ඔළුවව 
අත ගහගත්තලු.

“ඉඩියේ... ්බලනන ඉතින ව්මවහ්ම ගහ 
පිටින්ම ක්ලා කැන ගත්තහ්ම, ආවය 
ඉතින වකවසල ඵලදාවක් ගනන පුළුවනෙ 
්මං අහනවන?”

හැ්බැයි ඉතින වකාලලවග ඇඩ්රසේ එක නං 
ඇඹිලිපිටිවයලු.

ළඟදි හරි්ම නිර්මාණශීලී ව්ෝසේටුවක් 
තිේ්බා වේසේබුක් එවක්.

වකාටට අඳිනව නං

යටට අඳිනන

සුළවේ වේගය ්ැ.කි.මි. 70යි

කාලගුණ විද්ා වේාරතවමනතුවේ 
්ණිවි්ඩයක්.

්මාධ්ය ආයතනවල වකාටට අඳින 
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úfYaI{ ma,diaála 
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Reconstructive 
Surgeon) 

lúkao rdcmlaI

§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

කෘත්රිමව 
සවිකළ හැක්ක 
අත් පා පමණක 
්ේවයි!

අනතුරු නිසා මෙනෙ උපතිනෙත් අත් පා ඇතුළු 
ශරීරාංගවලට හානි සිදුවන අවස්ා ඇත. මේ කුෙන 
ආකාරමේ අත්්දැකීෙකට ඔබ මුහුණ දුනනත් කෘත්රිෙ අත් 
පා ඇතුළු අවයව ෙගින ඊට විසඳුෙක් ලබාගත හදැකිය. 
ඒ ෙඟින  පුදගලයාමේ භාහිර මපනුෙ මෙනෙ යේ 
ෙටටෙක ක්රියාකාරිත්වයක්් අමේක්්ා කළ හදැකිය.
විමේ්ඥ ේලාසටික් ශල්ය වවද්ය කවින් රාජපක්් 
ෙහතා මෙවර කතාබහ කරනමන මෙෙ කෘත්රිෙ 
උපාංග බද්ධ කරගදැනීමේ අවස්ාත්, ඒ ආශ්රිතව ඔබ 
්දැනුවත්ව සිටිය යුතු 
කරුණු කාරණාත් 
සේබන්ධමයනි.
්බා්හෝ්ෙො ෙන්්න් 
කෘත්රිමව සාෙෙ ලෙ 
අත් පා ගැෙ පමණයි. 
ඊට අමතරව ්මාෙ 
වා්ේ ශරීරාිංගෙ 
කෘත්රිමව සැකසය 
හැක්ක? 
පුද්ගලයෙකුයේ 

කන, නාසෙ, ඇස්, 

හනු ආදී මුහුණට 

අෙත් යකාටස්, අයත් 

ඇඟිලි, මැණික් කටුව 

(වළලුකර) වයේම 

උරහිස් දක්වාත්, 

තුනටිෙ ආශ්රිතව, 

කකුයේ දණහිස 

හා ඊට ඉහළ පහල 

යකාටස් යේ අතරට 

්ගත හැකියි.

උදාහරණෙක් විදිහට 

පිළිකාවක් යහෝ 

යවනෙේ කරුණක් 

නිසා උඩු තේලට 

හානි සිදුයවලා නේ, 

ආහාර ්ගැනීයේ 

ක්රිොවලියේ පහසුව 

උයදසා පලාස්ටික් 

තේලක් සකසා සවි 

කිරීම කරනවා. ඒ 

වයේම කනක් අහිමි 

යකයනකුට කනක් 

හදලා එෙ කයේ 

අස්ථිෙට සවි කරේන 

පුළුවේ. කකුලක් 

අහිමි යකයනකුට 

කකුලක් හදලා එෙ 

කකුයේ අස්ථිෙට සවි 

කිරීම කළ හැකියි. 

(Osseo - Intergrated 

Implants) 

ඒ වයේම උපතිේම 

සමහරුේයේ 

එක් ඇසක් 

යපයනේයේ නැහැ. 

ඒ යනායපයනන 

ඇස ඉවත් කරලා 

බාහිර යපනුම ්ගැන 

හිතන අයෙකුට, 

අයනක් ඇයස් 

යපනුමට සමානව 

කෘත්රිම ඇසක් වයේම 

ඇහිබැම ආශ්රිත පටක 

පිේතාරුකරුවේ 

ලවා පිේතාරු කර්ගත හැකියි. යේ සඳහා යවනමම 

පිේතාරුකරුවේ සිටිනවා.

නාසෙ අහිමි යකයනකුට කෘත්රිම නාසෙක් සවිකළ 

හැකියි. යමෙ දැමූ නාසෙක් බව යනායපයනේනටම 

එෙ තාත්වික යලස සවිකළ හැකියි. ඇඟිලි, පාද 

යකාටස් වුවත් යේ අයුරිේ සවි කිරීමට හැකිොව 

තියබනවා.

කෘත්රිම අවයව සවිකිරීම මගින් ්ක්ෙකුට 
බලා්පා්රාත්තු ්වන්ෙ පුළුවන් ක්රියාකාරීත්වයට වඩා 
බාහිර ්පනුම කියලා ්ක්ෙකුට හි්තන්ෙ පුළුවන් 
්න්ෙ?
එහි ෙේ සත්යතාවක් තියෙනවා. එම යකාටයස් 

ක්රිොකාරීත්වෙ නැවත ලබා්ගත යනාහැකි වුවත්, 

යපනුම නිසා අදාළ පුද්ගලොට මානසික සුවතාවක් 

අත්විඳිෙ හැකියි. ඇඟිේලක් ඉවත් කළහම 

කෘත්රිමව සකසන ඇඟිේල ක්රිොකාරී නැහැ. හැබැයි 

අයනක් ඇඟිලිවලිේ ෙමක් අේල ්ගනිදදි එෙ දෘඪ 

ආධාරකෙක් විදිහට ක්රිො කරනවා.

ඒ වයේම අත් ආදිෙ සවි කළහම විද්යුත් යමෝටර් 

මාර්්ගයෙේ එයහමත් නැත්නේ ස්්රීේ 

එකකිේ ක්රිොකාරී මටටමකට ය්ගන ආ 

හැකි අත් තියබනවා. සමහර අවස්්ාවල 

චාර්ජ් කළ හැකි බැටරි යොදන අවස්්ා 

තියබනවා. තාක්්ෂණෙ මගිේ ෙේ 

මටටමකට වැඩිදියුණු කළ අත් කකුේ 

සාදා්ගත හැකි අවස්්ා තියබනවා. හේදි 

නවේන දි්ග හරිේන පුළුවේකම එෙට ලැයබනවා. 

තම මූල්යමෙ ශක්තිෙ අනුව ඊට දියුණු තාක්්ෂණෙ 

යොද්ගේනා පුද්ගලයිේ සිටිනවා. ඒ අනුව බටේ 

එකක් එබුවම අත නවේන දි්ග හරිේන හැකියි.

කෘත්රිම ොසයක, කෙක සකසද්දි ්මාෙවෙ ඒ සඳහා 
්යාදා ගැ්ෙන්්න්?
සිලිකේ ඇතුළු කෘත්රිම අමුද්රව්ය කිහිපෙක් ඊට යොදා 

්ගේනවා. පයේට, දෘඪ ආධාරක යොදා්ගේනවා.

අපි හිතමු නාසෙ හා කන උපතිේම විකෘතිෙට 

ලක්වූ අයෙක් කිෙලා. එයහම නැත්නේ අනතුරක් 

යේතුයවේ එම අවෙවවලට හානි සිදුයවලා නේ 

(පිළිස්සීේ නිසා) දීර්්ඝකාලීනව එම තත්ත්වයෙේ 

සිටීමට අවශ්ය නැහැ. සිලිකේ යොදා තැනූ කන, 

නාසෙ දකින අයෙකුට යවනසක් යනාදැයනන 

යලස සාදා්ගත හැකියි. ඒ වයේම අත්වල නිෙයපාතු 

්ගැලවිලා, උඩ පුරුක් අයිේයවලා කිෙලා හිතමු. 

කෘත්රිමව සාදන ලද නිෙයපාතු වයේම එහිදී ඇඟිලි 

යකාටස් සවි කරේන පුළුවේකම තියබනවා. එහිදී 

සැලකිලිමත් විෙ යුතු කාරණා තියබනවා.

්මාෙවෙ ඒ?
අපි හිතමු අත් යකාටෙකට ෙේ ක්රිොකාරී මටටමක 

අතක් සවි කරනවා කිෙලා. අත් යකායට මාංශ 

යපෂි ්ගැන සැලකිලිමත් විෙ යුතුයි. යමාකද 

කෘත්රිම අවෙවෙ සවි කිරීම යේතුයවේ එම යකාටස 

තදයවදදි යේදනාකාරී වීමට ඉඩ තියබනවා. යේ 

්ගැන අවධානෙ යොමු කළ යුතු වයේම කායික 

චිකිත්සකවරු මගිේ මුේ කාලයේ එහි ක්රිෙකාරීත්වෙ 

සඳහා ව්යාොම කිරීම අවශ්යයි.

ඒ වයේම යමවැනි ශල්යකර්මෙකදී, අදාළ 

පුද්ගලයිේයේ ජීවන රටාව සේබේධයෙනුත් 

අවධානෙ යොමු කරනවා. උදාහරණෙක් විදිහට 

ක්රීඩකයෙක් නේ, ඔහුට ඉක්මනිේ කෘත්රිම කකුල 

අවශ්ය විෙ හැකියි. එෙ කිරීයේ හැකිොව තියබනවා. 

ඒත් වෙස්්ගත යකයනකුට තරුණ අයෙකුට යමේ 

ඉක්මනිේ අවෙව සවි කළ යනාහැකියි. ඔවුේට 

දිෙවැඩිොව වැනි යලඩ යරෝ්ග පැවතිෙ හැකියි. තුවාල 

තියබනවා නේ ඒවා සුවකර්ගත යුතුයි. තරබාරු 

අයෙක් නේ බර අඩු කර්ගත යුතුයි.

්මම කෘත්රිම අවයවයක සවි කිරී්ේදී එහි සාර්ථකත්වය 
ළඟා කරගැනීමට අවධාෙය ්යාමු කළ යුතු අ්ෙකුත් 
කාරණා ්මාෙවෙ?
යමහිදී පටක ්ඝනවීමට සති හෙකවත් කාලෙක් 

්ගතයවනවා. එම කාලෙ පුද්ගලොයේ යසෞඛ්ය 

තත්ත්වෙ මත ෙේ යවනසකට ලක්විෙ හැකියි. ඒ 

වයේම තුවාලවුණු කකුයේ අස්ථි යහාඳට ආවරණෙ 

වන පරිදි ශල්යකර්මයේදී මැහුේ යෙදිෙ යුතුයි. 

එයස් යනාවුණයහාත් මාංශ යපෂි දිෙවීමට ඉඩ 

තියබනවා. එහිදී කකුේ යකාටයස් ස්නායු මහන 

ආකාරෙක් තියබනවා. ස්නායු වැයවන නිසාම එෙ 

බුබුලක් ආකාරෙට වර්ධනෙ යවනවා. එෙ නියුයරෝමා 

තත්ත්වෙට ඒයේ ඉඩ තියබනවා. එහිදී කෘත්රිම කකුල 

සේබේධ කළත් දැඩි යේදනාවක් හට ්ගේනවා. ඒ 

නිසා කකුයේ සැත්කම කරන මුේ අවස්්ායේ කළ යුතු 

යදෙක් තමයි, ස්නායු යකාටස, මාංශ යපශිෙ ඇතුළට 

සිටින යස් කපා මැහුේ යෙදීම.

ඒ වයේම දිෙවැඩිොව යහෝ යවනත් පැසවූ තුවාල 

තියබනවා නේ ඒවා කෘත්රිම අවෙව බදධෙට යපර 

සුවකර ්ගත යුතුයි. ඒ වයේම කකුලක මැහුේ දාදදි 

යකළවරට සිටින යස් මැහුේ යෙදීම කරේයේ නැහැ. 

ඒ වයේම තුවාලෙ යහාඳ යවනකේ කෘත්රිම කකුල 

දැමීම සුදුසු නෑ. එවැනි බරක් යදදදී, ඇදීමක් යහෝ 

සම කැඩී යවේවීමට වුවද හැකිොවක් පවතිනවා. 

යේ ආශ්රිත සම 

රැක්ගේන පැඩිේ 

යෙදීමත් කරනවා. 

එවිට අස්ථි මත තුවාල 

වළකාලීමටයි එයස් 

කරේයේ. යමහිදී 

අදාළ ස්්ානයේ සමට 

හානිවීම වළක්වා ්ගත 

යුතුයි.

ඒ වයේම ඇතැේ 

අවස්්ාවල අදාළ අෙයේ 

යමාළෙට ෙන පණිවුඩෙ 

යවනස්. කකුල නැති 

වුණත්, තියෙන 

ආකාරෙට යමාළෙට 

පණිවුඩ ෙනවා. එවිට 

අමතක යවලා පුටුයවේ, 

ඇ යඳේ නැගිටයටාත් 

තුවාල යවනවා. යමෙ 

හඳුේවේයේ Phantom 

Limb Phenomenon 

කිෙලයි. එවැනි යරෝගීේ අපට නිතර හමුයවනවා.

අෙතුරකදී ෙණහිස් හන්දි්යන් කකුලක ඉවත් ක්ළාත්, 
කෘත්රිම කකුලක සවි කිරී්ේදී අවධාෙය ්යාමු කළ යුතු 
කාරණා ්මාෙවෙ?
එවැනි අනතුරකදී දණහියස් හේදියේ පහල අස්ථියේ 

උඩ යකළවයර් සිට යසේටිමීටර් 8-14ත් අතර 

යකාටසක් ඉතිරි කර ඇත්නේ ඇවිදිේන පුළුවේ 

ආකාරෙට කෘත්රිම කකුල යකලිේම අස්ථිෙට සවිකළ 

හැකියි. සමහර යරෝගීේ ආවහම ඉේලීේ කරනවා 

කකුල පුළුවේ තරමක් ඉතිරි කරේන කිෙලා. ඒත් 

වවද්යවරුේ හැටිෙට අපි බලේයේ, ඊළඟට 

කෘත්රිම අවෙවෙක් යොදා යහෝ අදාළ අෙයේ වදනික 

කටයුතුවලට බාධාවක් යනාවන අයුරිේ කකුලක් 

සකසා දීමයි. දණහිස හේදිෙට යසේටිමීටර ්ගණනක් 

අඩු වුවත් ඒ සඳහා ද වියේෂිත පාද තියබනවා.

්මවැනි අතක කකුලක ්යදූ පසු අවධාෙය ්යාමු කළ 
යුතු ්වෙත් කාරණා ්මාෙවෙ?
යමෙ වසර යදකිේ යදකට වයේ පරීක්්ෂා කර්ගත 

යුතුයි. ඒ සඳහා වවද්ය උපයදශනෙක් ලැබිෙ යුතුයි. 

යමහිදී කකුයේ බර දරණ යකාටස් වයේම, කැයඩේන 

පුපුරේන තියබන තැේ ්ගැන අවධානෙ යොමු 

කරනවා. පරීක්්ෂා කර බලනවා.

යකයහාම නමුත් අද යමම තාක්්ෂණෙ ඉතා දියුණුයි. 

කකුේ යදකම දාපු අෙ පැරා ඔලිේපික් තර්ගවලට ෙන 

ආකාරෙ ඊට එක් උදාහරණෙක් පමණයි. කකුලක් යහෝ 

අතක් අහිමිවීම අද යවදදී ජීවිතයේ බලායපායරාත්තු 

බිඳ දමා ්ගැනීමට තරේ කිසිඳු කාරණෙක් යනයවයි. 

අද වනවිට ලංකායේදීම ඉහළ තාක්්ෂණයෙේ යුතුව 

යමම යස්වාවේ ලබා්ගැනීයේ පහසුව තියබනවා.

්ම්ස් සවිකරෙ ඇතැේ 
අවයව ්පනුමට ව්ේම 
යේ ක්රියාකාරී මටටමකට 

්ගෙ ආ හැකියි

කෘතිම  
අත්පා පැළඳ 
ඔලිේපික යෙ 

ක්රීඩකයිනුත් අෙ 
ඉන්ෙවා

නාසයක් අහිමි මුඛය විකෘති පුද්ගලයකුට කෘතිම නාසයක් හා 
කෘතිම රුවුලක් සවිකර  පෙනුම යථා තතත්වයට ෙතකිරීම

කෘතිම කණක්

එක් ොදයක ඇඟිලි 
අහිමි අයකුට කෘතිම ොද 

පකාටසක් සවි කිරීම

කෘතිම ොදයක නම් කරන 
ලද පකාටස්

කෘතිම අතක් 
ක්රියාකාරී ්වන අයුරු

දෑපත ඇඟිලි අහිමි අයකුට 
සෑදූ කෘතිම ඇඟිලි

කෘතිම ොදයක් සහිත්ව තර්ගයකට  
සහභාගී්වන ධා්වකපයක්
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ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

මාලිංග ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

දෑත් සහ දදපා හැඩ කරන 
Paraffin WAX සත්කාරය 

වියළි, රළු දෑත්වලට 
සහ ඉරිතැලුණු දදපා්වලට 
කානතා්වකදේ සුනදරත්වය 
දසාරකම් කළ හැකි බ්වට 
මතයක් ඇත.

කතා්ව එදේ වු්වත රු්ව 
අලංකරණය පිළිබඳ්ව 
උනනදු්වක් දක්්වන 
කානතා්වනදගෙන ප්වා 
දබාදහෝවිට දෑත සහ 
දදපා්වලට ලැදබනදන 
කුඩම්මාදේ සැලකිලිය. 

දලෝකය පුරා දබාදහෝ 
කානතා්වන දෑත සහ 
දදපා්වල දපනුම 
පිළිබඳ්ව දනාසලකා 
හරින බ්ව ඇදමරිකාදේ 
සුප්රසිද්ධ චරමදරෝගෙ 
විදේෂඥ්වරියක ්වන 
Cynthia Bailey ්වරක් 
මාධ්යයට පැ්වසු්වාය.

“හිරු එළියට සහ 
විවිධ කාලගුණික 
විපරයාසවලට නිතර 
නිතර බඳුන් වන 
නිසා දෑත්, දදපා ඉතා 
ඉක්මනින් වියළී, අවපැහැගැන්වී්මට 
ඉඩ තිදබනවා. නමුත් දබාදහෝ 
කාන්තාවන් දේ ගැන වැඩි 
අවධානයක දකවන්දන් නැහැ. 
ඇත්තට්ම ඒක ඔවුන් සිදුකරන 
විශාල දනාසලකාහැරී්මක.”

එපමණක් දනා්ව දදපා්වල 
නිදරෝගීබ්ව සහ සුනදරත්වය ද 
ඔදේ දපෞරුෂත්වය මතුදකාට 
දපන්වන ත්වත එක් සා්ධකයකි. 
ඒ නිසාම දබාදහෝදදනාට ්වැඩි 
අ්ව්ධානයක් දයාමුකිරීමට අමතක 
වූ දෑත සහ දදපා ද්වනුද්වන 
සිදුකරන සතකාරයක් පිළිබඳ කතාබහ 
කිරීමට අපි සිතුද්වමු. 

‘Golden Ratio’ නම් දලෝ ප්රකට 
සමීක්ෂණ කණඩායමකින සිදුකළ 
සමීක්ෂණයකින ්වාරතා වූදේ දලෝකදේ 
සුනදරතම දෑත සහ දදපා හිමි කානතා්ව 
එංගෙලනතදේ සදසක්ේහි ආදිපාද්වරිය 
දලස හඳුන්වන දම්ගෙන මාරකල් කුමරිය 
බ්වයි.

එපමණක් දනා්ව ඇය රංගෙන 
ශිල්පිනියක්ව සිටි සමදේ සිට ඇය දෑත 

සහ දදපා ද්වනුද්වන සිදුකරන ලද 
සුවිදේෂි සතකාරයක් පිළිබඳ්වද එහිදී 
ඔවුන දහළි කදළෝය.

එම සතකාරය හඳුන්වනදන Paraffin 
WAX සතකාරය නමිනය.

“Paraffin WAX” යනු විවි්ධ ඛනිජ 
්වරගෙ කිහිපයක් එකට එක්දකාට සාදනු 
ලබන ඛනිජ ඉටි විදේෂයකි. 30 දශකදේ 
සිටම යුදරෝපදේ ඇතැම් රට්වල Paraffin 
සතකාර භාවිතා කළද එය යුදරෝපදේ 
සෑම රටකම පාදේ ප්රචලිත ්වනනට 
වූදේ ඇදමරිකාදේ ආහාර සහ ඖෂ්ධ 

පරිපාලන අංශදේ අනුමැති එයට හිමිවීම 
සමඟය.

සතකාරදේදී ප්ර්ධාන ්වශදයන 
සිදුකරනුදේ දෑත සහ දදපා්වල ඇති 
මැරුණු සසල ේ්ථරය ඉ්වතකර සමට 
දතතමනය ලබාදදන දපෝෂක සංඝටක 
සම අභ්යනතරයටම ලබාදී සදම් වියළි 
බ්ව පාලනය කර පැහැපත බ්වත, මෘදු 
බ්වත ඔපනැවීමයි.

දදපා අන්වශ්ය දලස වියළීම නිසා 
දකාරල සමක් මතු්වන යු්වතියන ඕනෑ 
තරම්ය. එ්වැනි තතත්වයකින පීඩා විඳින 

යු්වතියකට ප්වා එම තතත්වය නිටටා්වටම 
සු්වපත කරගෙැනීමට දම් සතකාරය ඉතා 
කදිමය.

සතකාරය අ්වසන වී සති කිහිපයක් 
යනතුරුත දතතමනය ඉතා දහාඳින සමට 
දැනීම දම් සතකාරදේ ත්වත සුවිදේෂී 
ගුණාංගෙයක්ය.

සතකාරදේ මූලික අරමුණ සදම් වියළි 
බ්ව ඉ්වතකිරීම වු්වත සතකාරදේ ප්රතිඵල 

එදතකින අ්වසන 
්වනදන නැත. හිරු 
එළිදයන හානි වූ සම 
ය්ථා තතත්වයට පත 
කිරීමට සහ සම දහාඳින 
පිරිසිදු කිරීම සඳහාත 
දමම සතකාරය සිදුකළ 
හැකිය.

එදේම තරමක 
උෂණත්වදයන යුතු 
ඉටි සමට ආදල්ප කිරීම 
නිසා දකාලජන තනතු 
පුනරජනනයට යම් 

උතදතජනයක්ද ලැදබන බ්ව කි්ව යුතුය. 

“දෑත් දදපාවල තිදයන වියළි බව, 
අවපැහැගැන්වීේ නිසා අත් රහිත ඇඳු්මක 
එදහ්මත් නැතිනේ තර්මක දකටි සායක 
අඳින්න බැහැ කියලා දුකදවන යුවතියන් 
ඕනතරේ ඉන්නවා. එවැනි අයට දේ 
සත්කාරය ඉතා්ම දහාඳයි. ද්මනික්යු 
දපඩික්යු එකකින් ලබාගන්න බැරි 
ප්රතිලාභ දගාඩක Paraffin සත්කාරදයන් 
ලබාගන්න පුළුවන් නිසා දැන් දැන් බටහිර 
රටවල යුවතියන් දේ සත්කාරයට වැඩි 
අවධානයක දයාමු කරනවා.

දේ සත්කාරදේදී අපි මුලින්්ම කරන්දන් 
දෑත් සහ දදපාවලට Paraffin WAX ආදේප 
කරන එකයි. ඊටපසදස දපාලිතීන් එකකින් 
අත් සහ කකුේ දහාඳට ආවරණය කරලා 
විනාඩි කිහිපයක තිදයනවා. දේක දහාඳට 
වියලුණාට පසදස ඒවා ගලවා ඉවත් 
කරනවා. 

දේ සත්කාරය වාර හයක විතර 
කරනදකාට ඉතා්මත් දහාඳ ප්රතිඵල 
ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ වදේ්ම අවුරුදු 25ට 
වඩා අඩු දකදනකට දේ සත්කාරය සුදුසු 
නැහැ කියලත් කියන්න ඕදන්.”

දලෝකදේ 
සුන්දරතම 

දෑත් සහ දදපා 
හිමි කාන්තාව 

දේගන් 
මාරකල් 

දෑත් දදපාවල 
තිදයන වියළි බව, 
අවපැහැගැන්වීේ 
නිසා අත් රහිත 

ඇඳුමක් එදහමත් 
නැතිනේ තරමක 

දකටි සායක් 
අඳින්න බැහැ 

කියලා දුක්දවන 
යුවතියන් ඕනතරේ 

ඉන්නවා

නදීශා නිරමාණි
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ප්රවීණ 
සේෂලා්වන්ය  
උප සේශක

සෙයාර් මාස්ටර්
රවී ඩී

කෙරටීන් සතෙකාරය (Keratin 
Treatment) කේ දිනවල ක�කාක�ෝ 
ජනප්රිය ස� රැලලට යන 
සතෙකාරයක් කලස �ැඳින්වීම 
නිවැරදිය. කමය හිසකෙසවලට 
සිදුෙරන සතෙකාරයක් වුවත 
ක�කාක�ෝකෙනකා එය හිසකෙස 
සඳ�කා ෙරන විලකාසිතකාවක් කලස 
වැරදි වැටහීමක් ඇතිෙරකෙන 
ඇත. 

“කෙරටීන් ට්රීට්මන්ට එෙක් 
කියන්කන් කෙොණකඩෙට ෙරන 
සතෙොරයක්. හැබැයි ක�ොඩෙක් අය 
හිතන්කන් කේෙ ස්කරේටනින්ග් 
එෙක් එකහ්මත නැතනේ 
රීකබෝන්ඩින්ග් එෙක් වකග් 
කෙොණකඩෙට ෙරන විලොසිතොවක් 
කියලයි. ස්කරේටනින්ග්, රීකබොන්ඩින්ග් වකග් 
විලොසිතො දිගු ෙොලයක් තියො�න්න පුළුවන් වුණත 
කෙරටීන් එෙක් උපරි්ම වශකයන් තියො�න්න 
පුළුවන් ්මොස තුනයි. කේ �ැන කනොදැනුවතව 
විලොසිතොවක් විදිහට කෙරටීන් ට්රීට්මන්ට එෙක් 
ෙරලො ්මොස තුනෙට පස්කස් පසුතැවිලි කවලො 
වැඩෙක් නැහැ.”

රැලලට යමින් කෙරටීන් සතෙකාරයක් 
සිදුකිරීමට කෙර එය ඔ�කේ කෙස ෙළඹට 
අත්යවශ්ය සතෙකාරයක්ෙැයි කසකායකා �ැලීම 
වැෙෙතය.

“අකේ කෙොණඩෙය හැදිලො තිකයන්කන් කෙරටීන් 
කියන ක්ෝටීනකයන්. කෙස් �සෙ තිකබන 
කෙරටීන් ්්මොණය ්්මොණවත නැතිනේ කෙස් 
�කස් ඝනතවය වකග්්ම දීේතියත අඩු කවනවො. 
මුලින්්ම කෙරටීන් සතෙොරය හඳුන්වලො දුන්කන් 
යුකරෝපීය රටවල ෙොන්තොවන්ට. ඔවුන්කග් 
කෙස්වල තිකබන කෙරටීන් ්්මොණය අව්ම වී්ම 
ත්මයි ඒෙට කේතුව. ලංෙොකේ යුවතියන් කහයො 
ෙලරින්, ස්කරේටනින්ග් ඇතුළු විලොසිතොවලට 
බහුල වශකයන් කයොමුවී්ම එක්ෙ ඔවුන්කග් 
කෙස්වලටත හොනි සිද්ධකවන්න පටන්�තතො. ඒ 
නිසො ත්මයි කෙරටීන් වකග් ට්රීට්මන්ට ලංෙොකේ 

සකරටීන් ෙතකාරය 
කියන්සන් 

විලාසිතා්වේ සෙස්වයි 

සකරටීන් එක කාලයේ 
තියාගන්ෙ පුුළු්වන් විදිේට 

සකරටීන් මිශ්රණය්ට 
සසරේට්නින්්ග්වල්ට 

සයාදාගන්ෙ රොයනික මිශ්ර 
කරෙ අයත ඉන්ේවා. ඒ 

්වස්ග සේ්වල්වලින් සකස්වල්ට 
බරපතළ සලෙ ොනි සිේ්ධ 

ස්වන්ෙ පුළු්වන්

උපරිම තියාගන්ෙ 
පුළු්වන් මාෙ තුෙයි 

ජනප්රිය වුකණ. කෙකනක්ට හිකතනවො නේ 
ත්මන්කග් කෙොණඩෙය හරියට කෙොහු ක�ොඩෙක් 
වකග් කියලො නැතනේ පොලනය ෙර�න්න 
අ්මොරුයි කියලො එකහ්ම කෙකනක්ට කෙරටීන් 
ට්රීට්මන්ට එෙ වඩෙොත කයෝග්යයි. හැබැයි ඉතින් 
කෙස්වලට හොනි කනොවුණු ෙොන්තොවක් වුණත 
කෙස් ෙළකේ දිදුලන බව වැඩි ෙර�න්න ෙැ්මති 
නේ කේ සතෙොරය ෙළො කියලො වරදක් කවන්කන් 
නැහැ.”

�කානිවුණු කෙස 
ෙළඹෙට ප්කාණවත �වක් 
කෙනදීමට අවශ්ය නේ 
ක�ෝ කෙසෙළඹට දිදුලන 
�වක් එක් කිරීමට අවශ්ය 
ඕනෑම ෙකාන්තකාවෙට 
කෙරටීන් සතෙකාරය කවත 
කයකාමුවිය �ැකිය.

“හැබැයි, ්මතෙ 
තියො�න්න ඕන තවත 
කදයක් තිකයනවො. කේ 
සතෙොරකයන් කිසි්ම 
කවලොවෙ හොනිවුණු 
කෙොණඩෙය අලුතවැඩියො 
කවන්කන නැහැ. ඒ 
සඳහො කවන්ම ඩෙැකේජ් 
කරකපයොර් සතෙොර 

(Damage Repair Treatments) තිකබනවො. ක්මතැනදී 
කවන්කන් හොනිවුණු කෙොණඩෙයට නව ්ොණවත 
බවක් ලැකබන එෙ විතරයි. ස්මහරු ක්මන්න කේ 
ෙොරණොවත පටලවො �න්නවො.”

කෙරටීන් සතෙකාරයක් සිදුකිරීමට සිතන 
ඔ� අවධකානය කයකාමු ෙළ යුතු තවත 
සුවිකේෂිතම ෙකාරණකාවක් ඇත. එනේ ෙළපුරුදු 
කක්ෂකාලංෙරණ ශිලපිකයකු කතෝරකාෙැනීම 
සේ�න්ධවය.

“වොණිජ අරමුණු �ැන හිතලො කෙරටීන් 
සතෙොරයක් ස්කරේටනින්ග්, රීකබොන්ඩින්ග් 
වකග් තවත එෙ විලොසිතොවක් විතරයි කියන 
ශිල්පීන් ඉන්නවො. ඒ විතරක් කනක්මයි කෙරටීන් 
එෙ ෙොලයක් තියො�න්න පුළුුවන් කවන 
විදිහට කෙරටීන් මිශ්රණයට ස්කරේටනින්ග්වලට 
කයොදා�න්න රසොයනිෙ සංකයෝ� මිශ්ර ෙරන 
අයත ්මට හමුවී තිකබනවො. ඒ වකග් කදවල්වලින් 
කෙස්වලට බරපතළ කලස හොනි සිද්ධ කවන්න 
පුළුවන්.”

කෙරටීන් සතෙකාරයක් සඳ�කා 
රූෙලකාවන්කාෙකාරයට යන විට කෙස ෙළඹට 
කතල ක�ෝ සීරේ භකාවිතකා කනකාෙළ යුතු අතර 

කෙර දිනකේදී ෂැේපු 
ෙමණක් කයකාදා කෙස ෙළඹ 
කසෝදාෙැනීම ප්මකාණවතය. 

“කෙරටීන් ට්රීට්මන්ට එෙෙදී 
සිද්ධ ෙරන්කන් කෙස් �ස 
තුළට කෙරටීන් ක්ෝටීනය 
තැේපත කිරී්මයි. එතැනදී 
අපි මූලිෙ වශකයන් කෙරටීන් 
ෂැේපු එෙක් කයොදලො කෙස් 
ෙළඹ කහොඳින් කසෝදා�න්නවො. 
ඊළඟ පියවරයන් කලස 
කෙරටීන් මිශ්රණය ආකල්ප ෙර 
විනොඩි කිහිපයක් තබො කෙස් 
ෙළඹ Blow Dry ෙරලො අයන් 
ෙරනවො. කෙරටීන් මිශ්රණය 
තැබිය යුතු කේලොව ඒ වකග්්ම 
කෙරටීන් සතෙොරය ෙරන 
ක්ර්මකේදය, භොවිතො ෙරන 
කෙරටීන් සන්නෝමයට අනුව 
කවනස් කවනවො. ඒ �ැනත 
රූපලොවන්ය ශිල්පියොට කහොඳ 
අවකබෝ්ධයක් තිබී්ම වැද�ත.”

කෙරටීන් සතෙකාරකයන් 
ෙසු මුහුදු ජලකයන්, 
ක්කලෝරීන් ජලකයන් ස� 
උණුසුේ ජලකයන් සනකානය 
කනකාෙර සිටීමට �ැකි නේ 
කෙරටීන් එෙ දීර්ඝ ෙකාලයක් 
ත�කාෙැනීමට ඔ�ට �ැකියකාව 

ලැක�නු ඇත.

“කෙරටීන් එෙක් ෙළොට පස්කස් ඒෙ හරියට 
ෙළ්මනොෙරණය ෙරනවො නේ ්ම්ම ෙලින් කිේවො 
වකග් කෙරටීන් එෙ උපරි්ම ්මොස තුනක්වත 
තියො�න්න පුළුවන්. එකහ්ම නැතුව ඒ �ැන 
කනොසලෙො හැරිකයොත කෙරටීන් එෙ ඉතො 
ඉක්්මනින්්ම ඉවතකවලො යනවො කියලත කියන්න 
ඕකන්.”

තැේෙත ෙරන ලෙ කෙරටීන් කප්ෝටීනය දිගු 
ෙකාලයක් කෙස ෙළකේ ත�කාෙැනීම උකෙසකා ඔ� 
ෂැේපු ස� ෙන්ඩිෂනර ආදිය භකාවිතකා ෙරන 
ආෙකාරයෙ �ලෙකාන �ව කිව යුතුය.

“ස්මහරු කියනවො කෙරටීන් එෙ ෙොලයක් 
තියො�න්න ඕකන නේ කෙරටීන් සතෙොරය 
ෙරන සන්නෝමකයන්්ම ෂැේපු, ෙන්ඩිෂනර් 
මිලදී �න්න ඕකන් කියලො. නමුත ඒවො වොණිජ 
අරමුණු කවනුකවන් ඉදිරිපත ෙරන ්මතවොද 
විතරයි. Paraben, Sulphate, Silicone නැති ඕන්ම 
කෙරටීන් ෂැේපු එෙක් ෙන්ඩිෂනර් එෙක් කේෙට 
කතෝර�න්න පුළුවන්. හැබැයි දිනපතො ෂැේපු සහ 
ෙන්ඩිෂනර් භොවිතො ෙරලො ස්නොනය ෙකළොත 
අපි තැේපත ෙළ කෙරටීන් එෙ ඉක්්මනින්්ම 
ඉවතකවලො යන්න ඉඩෙ තිකබනවො. ඒ නිසො දින 
තුනෙට වරක් කේ කදවල් කෙොණකඩෙට කයොදන්න 
කියලො ත්මයි ්ම්ම නේ නිර්කදශ ෙරන්කන්. ඒත 
අත්යවශ්ය්ම නේ ෂැේපු, ෙන්ඩිෂනර් කනොකයොදා 
්මඳ රස්නකයන් යුතු ජලකයන් ප්මණක් දවසක් 
ඇර දවසක් හිස කස්දීකේ වරදක් නැහැ. ඒ වකග්්ම 
විකේෂකයන් කියන්න ඕකන් ෙන්ඩිෂනර් �ොලො 
විනොඩි 5ක් විතර තියලො කසෝදා හරිනවො නේ 
ඒකෙන් වැඩෙක් කවන්කන් නැහැ. කෙරටීන් එෙක් 
ෙළ කෙොණකඩෙෙට විතරක් කනක්මයි සෝමොන්ය 
කෙොණකඩෙෙට වුණත ෙන්ඩිෂනර් අවකශෝෂණය 
කවන්න විනොඩි 20ක් විතර �තකවනවො. ඒ නිසො 
ෙන්ඩිෂනර් විනොඩි 20ෙට පසු කසෝදාහරින එෙ 
වැද�ත. ඒ නිසො කෙරටීන් එෙ දීර්ඝ ෙොලයක් 
පවතවො �න්න හිතන කෙකනක් නේ කේ වකග් 
කදවල් �ැන අවදානය කයොමු ෙරන්න්ම ඕකන්.”
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බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

හැමකෙයකම 
සිද්ධකෙනකන 

ඉරණකේ හැටියට
නිදිමරා වෙවෙස වී සිටි නිසාම වේනුකට 

ඇඳට ෙැටුණු සැනින් නින්්ද ගිවේය. ඔහුට 
නින්ව්දන් නැගිටුවේ දුරකතනවේ ෙඬටය. 
ඔහු අමාරුවෙන් නිදිබර ්දෑස් ඇර දුරකතන 
තිරය ව්දස බැලුවේය. ඇමතුවේ වූවේ 
වටාෂිවකෝය. 

ඔහු සිටි ඉරියේවෙන්ම ඇවේ ඇමතුම 
ගේවේය.

“ම�ොකද නිනමදේ වමේ..?”
ඔහුවේ නිදිබර ෙඬ නිසා ඈ කතාෙ 

ඇරඹුවේ එවෙමය.
“ටිකක් විතර නිනද ගියො.. දැන හරි.”
එෙර ඔහු ඇඳ විටටමට වකාටටය ්දමා 

ොන්සි විය.
“ඇයි අද මේනුකොමෙ ම�ොප් එක ඇරලො 

නෑ..?”
“නෑ. වැහලො.”
“ඒ ම�ොකද? ඔයො මේසියට ම�ොප් එක 

වහනමන නැති මකමනක් මන?”
“එක එක අවශ්යතො එනමකොට 

එමහ� වැඩ කරනන මවනවමන.. 
ඉතින මකොමහො�ද? ඕෆ් මවලො 
යනෙ�න මනද?”

“ඔව්. ඔයොට කතො කරනනේ 
බැරිවුණොමන. ඒකයි ෙේමේ.”

“ඒක මහොඳයි.”
“ම�ොකදේද මහොඳ?”
“කතො කරපු එක.”
“මේනුකො ඔයො මවනද වමේ 

මනමව්. �ොේ එක්ක ම�ොනවොහරි 
තරහකින වමේ කතො කරනමන?”

“අමන නෑ මටොෂිමකෝ සං.. �මෙ ඔළුමව 
ප්රශන පිරිලො..”

“ප්රශන... �ට උදව්කරනන පුළුවන ද බැයිද?”
“කොටවේ බැරිමවයි..”
“කියනනමකො පුළුවනද බැයිද බලනන..”
“අංක එක ඉනන තැනක් මහොයොෙනන ඕන. 

අංක මදක �මෙ ෙර්ේ මරෙන්ඩමෙ අප්්පච්චි 
හදිස්සිමේ නැතිවුණො. �ං ඒ මෙොේලනවේ 
ටිකක් බලනන ඕන. ම�ොන මදේ කරනනේ 
මේ මවලොමව් වියදේ කරනන කියලො මලොකු 
සේලියක් �මෙ අමේ නෑ..”

හිතට බරක් වී තිබූ ප්රශනය පුළුෙන් තරේ 
වකටි කර ඔහු ඇයට කීවේය. වකාවොමේ 
වේනුකට ඕනෑ ප්රශනයක් වටාෂිවකෝට කීවේ 
ෙැකියාෙ ්ද තිබුණි. 

“ඇයි දැන ඉනන මෙදර? එතන මෙොඩක් 
මහොඳයි කියලො ඔයො �ට කියලො තිබුණමන.”

“ඒ ඉස්සර. මේක අම්ප අප්්පච්චිමෙ. දැන 
අයියටේ මේ ඉඩම� වෙො කරනන ඕන 
මවලො..”

“හො ඒ අයියො ෙැන මේනුකො �ට කියලො 
තිමයනවො. එයොට ඔයො ඉස්සර ඉඳලො 

කැ�ති නෑ මනද..?”
“ඒ ඉතින කරන වැඩවලට.”

“එතමකොට ඔයොමේ 
ෙර්ේ මරෙන්ඩමෙ ්පවුමල 
ම�ොනවද බලනමන?”

“මෙොඩොක් තිමයනවො 
මහොයනන බලනන. ඒක 

ම�මහ� කියනන බෑ. ඔයො 
ලබන �ොමස එනවමන.. අපි 

එතමකොට ඔය ඔක්මකො� කතො 
කරමු..”

“ඒකේ ඇේත. ඔයොට �ං මේ මවමේ උදව් 
කරනනද..?”

“උදව් කිව්මව්..?”
“�ං ලංකොමව් මෙවේවල ෙණන දනමන 

නෑ. ඔයොට මෙයක් ෙනන ලක්� දහයක් 
්පහම�ොවක් විතර �ට මදනන පුළුවන 
මේනුකො..”

ඇවේ කතාෙට වේනුකවේ උගුර 
සිරවුවේය. ලංකාවේ තමන්වේම සවෙෝ්දරයා 
තේොවෙන් ෙැඩ කරද්දී වනාරටක සිටින 
යුෙතියක් උ්දේ කරන්නට සැරවසයි. ඇයට 
ලක්්ෂ ්දෙයක් පෙව�ාෙක් කියන්වන් ඇවේ 

රවට ෙැටුප් සමග බලද්දී එතරේ වලාකු 
ගණනක් වනාවේ. ඒේ ඒ ෙචනය 
සෑවේ.   

“ස්තූතියි මටොෂිමකෝ සං.. 
�ං උව�නොවක් වුමණොේ 
කියනනේ..”

තෙේ වකටි 
කතාබෙකින් පසුෙ 
ඇමතුම නිමා වූවේ ඒ 
වමාවොවේ ඔහුට කතා 
කරන්නට තරේ සුදුසු 
මානසික බෙක් නැති බෙ 
ඈ ෙටොගේ නිසාය. 

වේනුක තෙේ වමාවොතක් 
ඇවේ ොන්සි වී සිටිවේය. අ්ද 
්දෙසේ වමවස් වගවී ගිය පසු වෙට සිට 
ජීවිතවේ සැබෑෙට මුහුණ දිය යුතුවෙයි. 
ඒේ එය වකාතැනින් වකාවොම පටන් 
ගන්න්දැයි තෙම හිතට පැෙැදිලිතාෙයක් 
නැත. ප�මුවෙන්ම ක� යුේවේ තෙේ 
නොතැනක් වනාෙ නිෙසක් මිලදී ගැනීම 
බෙ හිත ්දනියි. ඒේ ඒ සඳො වේ ෙදිස්සිවේ 
ලක්්ෂ ෙතළිෙක් පනෙක් වසායන්වන් 
වකවස්්දැයි ඔහු සිතුවේය. වසනුකා අක්කාට 
කතා කර ගැටළුෙ කීවොේ ඈ ෙැකි විසඳුමක් 
ව්දනු ඇතැයි ඔහුට ෙදිසිවේම සිතුණි. ඒේ 
වේ වෙලාවේ කලබලවයන් ඇය ො කතා 
කරන්නට වනාෙැක. අේමා ඇවිේ ගියාට 
පසු පුරුදු වලස රාත්රිවේම ඇය ො කතා 
කරන්නට ඔහු සිතාගේවේය. 

ආවයේ දුරකතනය ෙැඬවෙන්නට විය. 
ඇමතුම අංජනාවගනි. ඔහු පමා වනාකර 
ෙො ඇමතුම ො සේබන්්ධ වුවේය.

“නිනදක් නිදාෙේතො. ඇහැරුමේ පුදු� 
්පොළුවකින. ඔයො කිව්වො වමේ ඇේතට මූණ 

මදනන ඕනි. ඒේ මේ හැ�තැන� �ට අප්්පච්චි 
මප්නවො. අප්්පච්චි කතො කරනවො ඇමහනවො..”

“මනෝනො.. හිත සනසුන කරෙනන. ඔය 
ඔයොමේ හිත. ඔයො කැ�ැේමතන� තනිමවන 
හිමේ අප්්පච්චි �වො ෙනනවො. ඔයොට දැමනන 
හැමෙන හැ�මවලොමව� දැන අප්්පච්චි නෑ 
කියලො හිතනන..”

“�ං ඉනමන මේ මස්්පොලිකො ෙහ යට 
බංකුමව් ඉඳමෙන. අමන ඉස්සර ම�තන 
ඉඳමෙන අප්්පච්චි මකොච්්චර නේ මදේවේ අපිට 
කියලො තිමයනවද? ඒවො හරි ලස්සන කතනදර. 
ජීවිමේට මකොයි කොමලටේ වටිනවො..”

ඇයට වකාවතක් එපා කිේෙේ වසනරේ 
ඇලවලවපාලවගන් මතකය වමොට ගන්වන් 
නැත. ඒ නිසා නිෙඬෙ ඈ කියන්නක් අසා 
සිටින්නට ඔහු සිතාගේවේය. ඇයටම ඇතිවී 
ඒ සිතුවිලි යටපේ කරගන්නා තුරු ඔහු 
නිෙඬෙ සිටින්නට සිතුවේය. 

“ඔයො එනමන කවදේද?”
“බණ දවසට කලින එනන කියලො හිතොමෙන 

ඉනමන.”
“ඔයොවේ ඉනනවනේ.. ටිකක් හරි හිතට 

මහොඳයි..”
“�ං ඔයේ එක්ක ඉනනවමන මනෝනො 

හැ�මවමේ�. ඔයොට �ොව �තක්මවන 
හැ�මවමේ� �ට කතො කරනන.”

“ඔයොවේ �ට හේබවුණ එක මහොඳයි. 
නැේතේ අපි මකොච්්චර අසරණ මවනවද?”

“හැ� මදයක්� සිදේ්ධමවනමන ඉරණමේ 
හැටියට. අපි හේබවුමණේ ඒ හිනදා මවනන 
ඇති.”

ඇවේ හිවේ තනිකම යන්නට තෙ 
වේලාෙක් කතා කරන්නට හිත තිබුණේ 
කමල කාමරවයන් පිටත සිට කතා ක� නිසා 
ඔහුට කතාෙ අෙසන් කරන්නට සිදුවුවේය.

“මලොකු මනෝනො ආවො....”
වොර ඇරුණ ගමන් කමල කීවෙන් ඔහු 

එවෙමම විසිේත කාමරයට ඇවි්ද ගිවේය. 
“ම්පොඩි පුතො නිදි කිව්ව� �ං ඒේ 

නැගිටටවනන එ්පො කිව්වො.”
ඔහු ්දකිේම සුපුරුදු වසවන්ෙන්ත සිනාවෙන් 

වසවනවෙලතා මැණිවක් වතන්නවකෝන් 
කීොය.

“නිනදක් ගිහින ඇහැරුණො.”
ඔහු ඈ ඉඳසිටි සැටි පුටුවේ ඉදිරිපස 

වූ පුටුවෙන් ඉඳගනිමින් කීවේ වසෞම්ය 
බැලමිනි. 

“ඔයොමේ යොළුවොට මකොමහො�ද..? ්පවුමල 
මවන වැඩිහිටිමයො නැදේද ඒ ��යිමෙ..?”

“නෑ ලූ අේ�ො. ඒමෙොේලනමෙ අේ�යි 
අප්්පච්චියි බැනදා කියනමන ්පවුමල 
අයමෙ අකැ�ැමතනලු. ඒ හිනදා ඒ අේ�ලො 
අප්්පච්චිලොව ඒ කොමල� ්පවුමලන අයින 

ක�ොලු. ඊට්පස්මස එයොලො ඒ ්පැේත 
්ප�ොමතනුේ එනන ආවලු. එමහ� 

ත�යි �ොතමේට ආව කියනමන..”
“ම�ොනවො වුණේ මකළින 

වැඩ කරන �නුස්සමයක්..”
“ඔව්. ��ේ ඒ 

මෙොේලනමේ අප්්පච්චිමෙ 
ඒ ම්පෞරු�යට ආසයි 

අේ�ො. එයොව ්පවුමලන 
අයින කරපු හිනදා ඊට්පස්මස ඒ 

දරුමවකුටවේ නෑදෑකේ කියනන 
්පවුමල අය ෙැන මතොරතුරක්වේ 

කියලේ නෑ. ඒේ �ට එයොව හැබෑවට 
කවදාවේ හේබමවලො නෑ..”
“පිරිමිමයක් වුණො� ඉනන ඕන එමහ� 

ත�යි පුතො. වැමනන පිරිමිනව ෙෑනුනට 
කොමලකදි එ්පොමවනවො. ්පව් ඔයොමෙ යොළුවමෙ 
අේ�ො. �ොේ එනනේමකො දවසක බලනන..”

අේමාවේ කතාෙට ඔහු කිසිෙක් වනාකියා 
සිනාසුණා පමණි.

වේටටුෙ ඇවරන ෙඬේ ොෙනයක් පිටෙ 
යන ෙඬේ ඇසුණි. එව්දසට කන් වයාමුක� 
වේනුක අේමා ව්දස බැලුොය.

“අයියො යනවො.. ”
“�ං නැති දවස්වල මේක අස්සටේ 

රිංෙමෙන බීලො. අප්්පච්චිට� හරියනන හැදිලො 
ඉනමන. යොළුමවෝ �ං මවනමන උදව්වට 
මනමව් මබොනන.”

වේනුකවේ කතාෙට උේතර ව්දන්නට 
ඉක්මන් වනාවූ වසවනවෙලතා මැණිවක් 
අේබෑගයට අත ්දමා බැංකු වපාතක් අතට 
ගේතාය. අනතුරුෙ ඈ සිනාමුසු මුහුණින් 
එය ඔහුට දිගු ක�ාය.

ම�මතක් කතොව

ඇ�ති ්පවුලක ඉ්පදුණේ සො�ොන්ය 
මලස ජීවේ වනනට කැ�ති මේනුක 
මතනනමකෝනට සරසවි සිසුවියක වන අංජනො 
ඇේමේම්පො� හමුවනමන ඔහුමේ දුරකතන 
අම�විහමේදීය. ්පවුමලන ඈේවී මවන� වසන 
බොල පුතු ෙැන මසමනමහලතො මතනනමකෝන 
සිටිනමන මසොවිනි. මේ අතර මේනුක නැවතී 
සිටින පියොමේ නිවසට ප්රශනයක් අතවනනු 
ම්පමනයි. හදිසිමේ� අංජනොමේ අප්්පච්චිමේ 
අසනී්පවී�ේ ස�ෙ අනමප්ක්ෂිත මලස ඔහුට 
අංජනො හො ඇමේ මෙදර යනනට සිදුමවයි. 
අප්්පච්චි සදහට� සමුමෙන ඇති බව ඔවුන 
දැනෙනමන එහි ගිය ්පසුවය. ��මෙදර 
සිට නැවත මකො�ඹ ්පැමිමණන මේනුකමේ 
ඔළුව තවේ අවුේ වනමන ත� වැඩි�හේ 
මසොමහොයුරො වෙොවක් කරන නියොමවන ්පැමිණ 
ඔහු ජීවේවන නිවමස් යකො නටො ඇති බව දුටුව 
්පසුය. 

අද එතැන සිට

ඔයො මොත් 
එක� 

තරහකින 
ෙකෙයි �තො 

�රනකන

ෙැකනන 
පිරිමිනෙ 
ෙෑනුනට 
�ොකල�දි 

එපොකෙනෙො
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ජනනි සෙව්වන්දි

හිත් රිසෙන්න කලින් 
සනොගැලසෙන අය්ව 

ජීවිසෙන් ඈත් කරන්න 
You can’t change the people.
But you can change the people.
වේවෙන් වේවෙන් whatsapp status 

අතර සැරිසරද්දී අහමවබෙන් වවේ 
හමුවුණු ව�ෝස්ටුවක තිබුණා වම 
කියමන. Upload කරලා තිබුවේ වහාඳම 
මිතුරියකවේ ව�මවතා. වමාකක්ද වම 
කියලා ආවයමත් කියවලා බෙැලුවේ ඒවක 
ව�ාඩි විවේෂත්වයක ්දැකක හින්දා. 
එතවකාටයි වමාකක්ද කියලා මීටර් 
වුවේ.

You can’t change the people. සරල 
සිංහවලන් කිේවවාත් ‘උඹට බෙෑ මිනිස්සු 
වවනස් කරන්න.’ ඕක ඉතින් අපි නිතර 
ව්දවේවේ අහන කතාවවන්. ඇත්තටම 
අපිට පුළුවන් වුණා නම මිනිස්සු 

වවනස් කරන්න වම වලෝවක මීට 
වඩා ලස්සන වවයි. එවහමවන් 
අපිට හිවතන්වන්. හැබෙැයි එවහම 

වුණා නම අනිත් මිනිස්සු 
වමලහකට උන්ට ඕන 
විදියට අපිවත් වවනස් 
කරලා. එවහම වකාවහාම්ද 

අපිව වවනස් කරන්වන්? 
ව�ාඩි ෙැමමකුත් එකක 
ආවයත් 

හිතුනා. ඕක තමයි මුළු සමාවෙටම 
වවලා තිවයන්වන්. එවහම සාධාරණ 
නිෙමනයකින් මවේ සතිවිේලට මිං තිත 
තිබබො.

But you can change the people. 
ව්දවවනි වකාටස ‘ඒත්, උඹට 
පුළුවන් මිනිස්සු වවනස් 
කරන්න.’ උඩ වැකියත් 
එකක 100%කම 
�රස්�රයි. හැබෙැයි 
ඒ අපි එකම විදියට 
එකම වකෝවණන් 
බෙැලුවවාත් තමයි 
වවනස් කියලා 
වේන්වන්. අපි 
බෙලමු ඇත්තටම වම 
වමාකක්ද කියන්වන් 
කියලා.

“You can’t change the 
people”. 

ඇත්තටම අපි වටා ඉන්න මිනිස්සු 
අපි බෙලාව�ාවරාත්තු වවන අය්ද? ඒ 
කියන්වන් හරිම ආ්දරණීය, අවිංක, 
සත්ගුණවත්, යහ�ත �තන, අපිට 
යහ�තක වවනවකාට හ්ද �ත්වලන්ම 
සතුටු වවන,  අපිට අයහ�තක 

වවනවකාට හ්ද �ත්වලන්ම කම�ා 
වවන අය්ද? නෑ වන්්ද? ලිංකාවේ 

ඕවන් වකවනකවෙන් අහල 
බෙලන්නවකෝ වේදරට අේලපු 
වෙවේවල කට්ටිය ෙැන. 
අව�ෝ කතාකරල වැඩක නෑ. 
මට නම ඕකුන් වේන්න බෙෑ. 
වම වවේ ෙමක නම ආවේ 
ඉ�ව්දන්න එ�ා. අහලා 
බෙලන්නවකෝ නෑ්දෑවයා ෙැන. 
කියලා වැඩක නෑ. අපිට 

වැරව්දනකේ බෙලන් ඉන්වන් 
හිනාවවන්න. ඇත්තමයි නෑ්දෑවයා 

වුණාට ගිය ආත්වම හතුවරා. 

අහලා බෙලන්නවකෝ යාළුවවෝ. ඒත් 
තත්ත්වව ඔච්චරයි. 

වමක ලියන මවෙත්, කියවන 
ඔයාවෙත් ජීවිවත් ඇත්ත තත්ත්වව 
ඕකයි. වමානවා කරන්න්ද. අපිට 
පුළුවන්්ද ඊර්ෂ්ාවවන්, කුහකකමින් 

පිරුණු මිනිස් මනවස් ආ්දරය, 
මිත්රත්වය වවේ කුසලවේ බීෙ 
වපුරන්න? ආෙම ධර්මයටවත් 
ඒක 100%කම කරන්න බෙෑ. 
ඒකවන වබෙෞද්ධ රටකත් 
වමවහම වවලා තිවයන්වන්.

හැබෙැයි අපිට පුළුවන් 
එක ව්දයක කරන්න. ඒ 
තමයි අපි අධම මිනිසුන් 

ොනට වනාවැටී ඉන්න. 
අපිට පුළුවන් වහාඳ 
ෙතිගුණවලින් පිරුණු 
මිනිසුන් වවන්න. 
මිනිස්සු අපිට වැරදි 

කරද්දි, ඊර්ෂ්ා 
කරද්දි, වට්ටන්න 

හ්දද්දි, අකුේ වහළද්දි ඒ මිනිසුන්ට 
මමත්රී කරමින් අවේ ෙමන යන්න. 
වම විදියට හැවමෝම හිතන ්දවසක උදා 
වේවි්ද? කියලා ප්රේනාර්්ථයක තිවයනවා 
හැර වමානවා කියලා ලියන්න්ද. 

අපි ්දැන් යනවා ව්දවවනි වකාටසට. 
වමකත් අර �ළවවනි වකාටසත් එකක 
සමබෙන්ධයි.

But, you can change the people. 
අපිට බෙෑ මිනිසුන් වවනස් කරන්න. ඒ 

මිනිස්සු හිතන විදිය වවනස් කරන්න. 
හැබෙැයි අපිට පුළුවන් අපි ආශ්රය කරන 
මිනිසුන්ව වවනස් කරන්න. නරක අධම 
මිනිසුන්ව අත හැරලා, අපිට පුළුවන් 
වහාඳ වකවනකව ඇසුරු කරන්න. අපිට 
පුළුවන් අපි ආශ්රය කරන්න වතෝරෙන්න 
මිනිසුන්ව වවනස් කරන්න. 

වමන්න වමතනදී එනවා ෙැටළුවක. 
ඒ තමයි වමච්චර වලෝවක වකාවහාම්ද 
මිනිස්සු වහාඳයි්ද නරකයි්ද කියලා 

වහායා ෙන්වන්? කාවලකදි වහාඳ 
මිනිස්සු, කාවලකදි නරක 

වවනවාවන. එතවකාට 
අවේ හිත රිව්දනවාවන.

මිං ඔයාට ඒකට 
option ව්දකක 
ව්දනවා. ඔයාට 
හිවතන වහාඳ එකක 
ක්රියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්.

01. මිනිසුන් ආශ්රය 
න�ොකර ඉන්�
වමක අවේ 

බුදුහාමුදුරුවවාත් කිේවවන්. 
ආශ්රය කරන්න වහාඳ අය 

නැත්නම, තනිවම ඉන්න කියලා. අපිට 
පුළුවන්වන් මිනිසුන් වවනුවවන් වවන් 
කරන කාවේ ව�ාතක කියවන්න වවන් 
කරන්න. ඒවකන් ඔයාවේ ්දැනුම 
වර්ධනය වේවි. තව වකාච්චර benefits 
ලැවබෙනව්ද?

02.මිනිස්සුන්්ව අනේ දුරින් ආශ්රය කරන්�
වකාවහාමත් වකාවරෝනාත් එකක ්දැන් 

අවත් දුර ඇවිත්වන. අවත් දුර ඇඟිේවේ 
දුරට යනකේ අඩු කරපු හින්්දවන් වම 
ආවයමත් වෙවේවලට වකාටු වවන්න 
සද්ධ වුවේ. ඉතින් මිනිස්සුන්වෙන් 
කිසම ව්දයක බෙලාව�ාවරාත්තු වනාවී, 
සයේල වවනස්වවන සුළුයි කියන තැන 
ඉඳල මිනිස්සුන්ව ආශ්රය කරන්න. ප්රේන 
අඩුයි ඇත්තටම. දුක හිවතනවත් අඩුයි. 
වවනස් වුණත් වලාකු ොනක නෑ. අපි 
කිසවක බෙලාව�ාවරාත්තු වනාවී මිනිස්සු 
වවනුවවන් වැඩ කරනවකාට ඇත්තටම 
අපිට ලැවබෙන පිනත් වැඩියි. 

වම option ව්දවකන් ඔයාට ෙැලව�න 
එකක වතෝරෙන්න. මිං හිතන්වන් 
ව්දවවනි එක තමයි වහාඳ. ක්රියාත්මක 
කරන්න තරම ප්රවයෝගික.

ජීවත් වවන පුිංචි කාවල ඇතුළත 
කවුරු එකකවත් මවරවයන්, තරවහන් 
ඉන්න ඕනි නෑ. හැබෙැයි තරහ දුක ඇති 
කරන මිනිස්සුත් එකක හිත රි්දවවෙන 
ඉන්න ඕනිත් නෑ. ඔයාට වනාෙැලව�න 
අය තරහක නැතිවම, එයාලවෙත් හිත 
වනාරිද්දා අයින් කරලා දාන්න. එතවකාට 
ඔයත් සැනසීවමන් ඉඳීවි. එයාලත් 
එයාලට ඕවන් ඕවන විදිහට ඉදීවි.

ආවයමත් වහාඳට මතක තියාෙන්න.

You can’t change the people.
ඒත් ව�ාඩි අවස්්ථාවක තියනවා. ඒකයි 

ඔයාට කියන්වන්, 

But you can change the people 
කියලා.

නෑෙැසයෝ ෙ?  
අපසප.. බලන් 
ඉන්සනම අපිට 
්වැරසෙනකල් 
හිනොස්වන්න. 

ඇත්ෙමයි නෑෙෑසයො 
වුණොට ගිය ආත්සමේ 

හතුසරො

අපි කිසි්වක් 
බලොසෙොසරොත්තු 
සනොවී මිනිස්සු 

ස්වනුස්වන් ්වැඩ 
කරනසකොට ඇත්ෙටම 
අපිට ලැසබන පිනත් 

්වැඩියි
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පිනී 

නදීෂා කුරේ

ඡායාරූප - 
ධනුෂ්ක රේනාධීර

සමබන්ධී්කරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

මල් ්කළඹ -
Country Bunches

මනාලයාරේ ර්කාණඩය සැ්කසීම
Aweera Hair & Beauty

විවාහ ගිවිසගැනීම දා ඉන්දියානු 
ක්රමයේ සාරියකින් හැඩවුණු 

ශියංගි 

උතසව දිනය සැලසුම්කරණය 
Siritha Wedding Planner

යේ දිනවල විවාහ මංගල උතසව 
පැවැතවීමට යනාහැකි වුණත සුබ 
නැකත සහිත දිනවල සිදුවන විවාහ 
ගිවිස ගැනීේ දකින්නට ලැයබනවා. 
අද අයේ මනාලියන් පිටුව හැඩ 
යවන්යන් සරලව සුන්දරව පැවති 
එවැනි විවාහ ගිවිස ගැනීමක 
ඡායාරූප එකතුවකින්. ඒ ව්ාපාරික 
සහ නීතිඥ රඛිත රාජපක්ෂයේ 
විවාහ ගිවිස ගැනීයේ දින ලබාගත 
ඡායාරූප කිහිපයක.

රඛිත රාජපක්ෂ කියන්යන් හිටපු 
අමාත්ය සහ පාර්ලියේන්තු මන්්රී 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතායේ 
වැඩිමල් පුතණුවන්. ඔහු විවාහ 
ගිවිසගතයත ගේපහ, ශියංගි 
ප්රනාන්දු සමඟ. ඇය වෘතතියයන් 
අභ්යන්තර ගෘහ නිර්මාණ 
ශිල්පිණියක.

යේ කාලයට ගැලයපන පරිදි 
ලසසනට විවාහ ගිවිස ගැනීයේ දිනය 
සැලසුේ කරලා තියයන්යන් සිරිත 
විවාහ සැලසුේකරුවන් විසින්.

බැලූ බැල්මටම ඉතා සුන්දර 
යලසින් එදින ශියංගිව ඉන්දියානු 
ක්රමයට සාරියකින් හැඩගන්වා 
තිබුයේ නදී්ෂා කුයර්. නදී්ෂා, 
ශියංගිට යයාදා තිබුයේ ඇයයේ 
සවභාවික ලසසන ඉසමතු වන 
ආකාරයේ  ඉතාම සවභාවික යේකේ 
එකක. එයමන්ම වැඩි ආභරණවලින් 
යතාරව ඉතා සරල යලසින් තමා 
ඇයව එදින හැඩ ගන්වා තිබුයේ. 
ඇයයේ මල් කළඹ නිර්මාණය කර 
තිබුයේ Country Bunches වන 
අතර එදින රඛිතයේ යකාේඩය 
සකස කර තිබුයේ Aweera Hair & 
Beauty විසින්. 

යේ සියල්ලයේ එකතුයවන් 
සුන්දරව හැඩවුණු රඛිත සහ 
ශියංගියේ විවාහ ගිවිස ගැනීයේ 
දිනය ඉතා ලසසනට ඡායාරූපගත 
කරලා තිබුයේ ඡායාරූපකරණයේ 
ඉහළින්ම නමක දිනා සිටින ධනුෂක 
යසනාධීර විසින්.
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ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.


