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ලිහිණි මධුෂිකා

දුක් කරදර මැදින් 
ජීවිතය දිනූ දිරිය 
දියණියකගේ  
සත්ය කතාව 

“මගේ අමමමා භූමිගෙල් හලන් ගිනි 
තියමාගෙන, රබර් වතෙ පුරමාම දුවද්දී, මමත 
පිස්සිගයක් වගේ අමමගේ පස්ගසෙන් දිවවමා. 
අදටත මට ඇස් ගදක පියමා ෙනිද්දී ගිනි 
ගබෝලයක් වගේ දුවපු අමමමාව මැවිලමා 
ගේනවමා. අමමගේ මරලගෙෝනිය ෙමාමත 
මගේ කන් ගදගක් ගදෝංකමාර ගදනවමා...”

මතුගම ප්රදේශදේ ජීවතවන තිස්තුන් 
හැවිරිදි සයුරි, දමරට ප්රමුඛ දෙදේ 
පුේගලික ආයතනයක මෘදුකාංග 
ඉංජිදන්රුවරියකි. ඇය තම ජීවිතදේ 
යටගියාව පිළිබඳව අතීතාවර්ජනයක 
දයදුදේ එදස්ය. 

“මං පුංචි කමාගල් අගේ මුළු පවුලම ජීවත 
වුගේ ගපමාඩි කටුමැටි ගෙදරක. යලට මහට 
අෙට අහුවුණ කුලී වැඩක් කරමා ඇගරන්න 
මගේ ෙමාතෙට රස්සෙමාවක් තිබුගණ නෑ. ඒක 
නිසෙමා අමමත රබර් කිරි කපලමා කීයක් හරි 
ගහමායමාෙන්න පුදුමමාකමාර දුකක් වින්දා. මට 
මෙකයි ඉස්සෙර මම උගද් ඉඳන් දවසෙම කහට 
උගුරක්වත නැතුව අමමමා හරි ෙමාතෙමා හරි 
කන්න ගමමානවමා හරි ගෙගනයි කියලමා මෙ 
බලන් හිටියමා. හැබැයි ඉතින් කිරි කපලමා 
හමාල් කිගලෝ එකකුයි, ගපමාල්ගෙඩියකුයි 
හරි අරගෙන ගෙදර ආගව අමමමා විෙරයි. 
ෙමාතෙමා නම හැමදාම ආගව කටගෙමාන්නක් 
බීගෙන හෙර ෙමාගෙන්.”

ඇය එම අතීත මතකයන් වචනයට 
දෙරලන්නී දේදනාදවනි.

“ඒ දුේපතකමයි,  බඩගින්නයි මං 
ගකමාගහමාම හරි ඉවසෙෙතෙමා. ඒත ෙමාතෙමා 
බීගෙන ඇවිත මගේ අමමට ෙහපු හැටි 
මෙක් ගවද්දි අදටත මට උහුලෙන්න බෑ. 
සෙමහරදාට ගේ පිටිපස්ගසෙ රබර් වතෙ 
පුරමාම එලව එලව ෙහනවමා. එක දවසෙක් 
ෙහපු ගපමාලු පමාරක් ගකමාන්දට වැදිලමා 
අමමමා මමාසෙයක් විෙර අත ගදගකනුයි කකුල් 
ගදගකනුයි බඩෙෙමා ගේ ඇතුගේ ඇවිද්දා.”

අමමාදේත තාතතාදේත ගහ 
මරාගැනිේල මැද ජීවතවීම ඇයට 
දලදහසි ෙහසු දදයක් වූදේ නැත. නමුත 
දමාකක්දදෝ පිනකට ඒ සියේල මැදත 
ජීවිතය දදස සුබවාදීව දැකීදම හැකියාවක් 
ඇයට තිබුණාය. 

“ඔගහමාම ඉන්නගකමාට මට අවුරුදු 
දහතුගන්දි විෙර අගේ අමමමා රට යන්න 
තීරණය කළමා. ඇතෙටම අමමමා යන්න හිෙ 
හදාෙතගත ගෙමාඩක් අමමාරුගවන්. ඒ මමාව 
ෙනියම දාල යන්න ගවන්න නිසෙමා. අන්තිමට 
ගකමාගහමාමහරි ගම කරුම ජීවිගෙන් ගෙමාඩ 
එන්න ඕන නිසෙමා, මමාව කිරි අමමමා ළඟ දාලමා 
යන්න අමමමා තීරණය කළමා. පස්ගසෙ කිරි 
අමමගෙයි, ගලමාකු අමමගෙයි උදව ඇතිව 
පමාස්ගපෝට් එගහමත හදාගෙන ඕන කරපු 

ගස්රම ගද්වල් ලෑස්ති කරෙතෙමා.”

අනතුරුව සයුරිදේ මව 2001 වසදරදී 
කුදේටය බලා පිටතව ගිදේ සැමියාටද 
දනාදන්වා රහසිගතවය.

“ඊටපස්ගසෙ අමමමා හැම මමාගසෙම කිරි 
අමමට සෙල්ලි එවවමා. කිරි අමමමා ඒ සෙල්ලි 
ගපමාඩඩක්වත නමාස්ති කගර් නෑ. ටිකක් 
ගෙදර වියදමවලටයි මට ඉගෙනෙන්නයි 
වියදම කරලමා, ඉතුරු කරන ඒවගෙන් 
ගපමාඩියට ගෙයක් හදන්න පටන් ෙතෙමා.”

ඒ සියලු වැඩකටයුතු මැද සයුරි සාමාන්ය 
දෙළ විභාගය සඳහා සූදානම වූවාය. සෑම 
දමාදහාතකම ඒ දවනුදවන් දවදහස 
මහන්සි වී වැඩ කළාය. මන්ද අරාබිකරදේ 
තනිව දුක් විඳින අමමාදේත, තමන්දේත 
අනාගතය යහෙත කරගැනීමට ඇති එකම 
විකේෙය එය බව ඇය දහාඳින්ම දැන සිටි 
නිසාදවනි.

“ටික කමාලයක් ඔගහමාම ඉද්දි අගේ ෙමාතෙමා 
ගේබදුකමටත එහමා ගියපු ගහමාඳ ගසෙල්ලමක් 
පටන්ෙතෙමා. එක එක දවසෙට අමුතු අමුතු 

ෙෑනු ගෙනත තියමාගෙන අලුතින් හදාගෙන 
ආපු ගෙදර පවුල් කන්න පටන්ෙතෙමා. ඒ 
හැම දවසෙකම කිරි අමමමා කෑ ෙහලමා රේඩු 
ගවලමා ඒ ෙෑනුන්ව එලවෙතෙ හැටි මට ෙවම 
මෙකයි.”

කාලය එදස් දගදවේදී උසස් දෙළ 
කඩයිමද සාර්ථකව ්ජයගත සයුරි, 
විශවවිද්ාල වරම ලැබුවාය. එදහත 
ෙහසුදවන් ජීවිතය දිනන්නට ඉඩ දනාදී 
දදවය ඇයට තවත සරදම කරන්නට 
ෙටන්ගතදතද ඒ කාලදේමය. 

“එක පමාරක් අමමමා මට ලියුමක් එවලමා 
තිබුණමා සෙල්ලි එවන්න ටිකක් පරක්කු 
වුණමාට කලබල ගවන්න එපමා කියලමා. මමත 
ඒක එච්චර දුරට හිතුගව නෑ. ඒත පස්ගසෙ 
දවසෙක අමමමා ලියලමා එවවමා වැඩ කරන 
ගෙදර මිනිස්සු මුලදි වගේ පඩි සෙල්ලි 

ගනමාදී ඉන්නවමා මදිවට කන්න ගබමාන්න 
ගදන්ගනත නෑ කියලමා. එදා ඉඳන් මම අමමව 
ආපහු ලංකමාවට ගෙන්න ෙන්න ගනමාෙතෙ 
උතසෙමාහයක් නෑ. අන්තිමට මම කකුල් 
කැගඩනකන් ඒජන්සි ෙමාගන් ඇවිද්දා.”

ෙසුව එම උතසාහදේ  ප්රතිඵලයක්  
වශදයන් ඇයට 2008 වසදරදී නැවතත 
තම මව දමරටට  දගන්වා ගැනීමට හැකි 
විය.

නමුත එතැන් ෙටන් දගවුණු ජීවිතයද 
එතරම සුන්දර එකක් වුදේ නැත. ඒ 
තාතතා නැවතත සුපුරුදු දේබදු රංගනදේ 
දයදීමට ෙටන්ගත නිසාය.

“අමමමා ආපහු ගෙදරට පය තිේබ ගවලමාගව 
ඉඳලමා ෙමාතෙමා පරණ ගෙමායිගලම නටන්න 
පටන්ෙතෙමා. ගෙෝ මට ගහමාගරන් ගිහින් 
අවුරුදු හෙක් අටක් නමානලමා එක්ක මගුල් 
නටලමා ආවද යගකෝ කියලමා, බීලමා ඇවිත ෙහ 
මරමාෙතෙමා.”

ඇය කියන්නීය.

“එදා මහමා මූසෙල දවසෙක්. ෙමාතෙමා කලින් 

දවගසෙ ෙහපු පමාරකට අමමමාගෙ දකුණු ඇහැ 
නිල්ගවලමා එළියට ඉලිේපිලයි තිබුගේ. 
අමමට අමමාරු නිසෙමා මම එදා කැමපස් ගිගයත 
නෑ. ඊටපස්ගසෙ මම අමමගෙ ඇගේ ඉදිමුම 
බහින්න මුකුණුවැන්න ගපමාට්ටනියකින් ඇහැ 
ෙවද්දි, ෙමාතෙමා බීලමා කෑෙහගෙන ඇවිත 
මටයි උණුවතුර ගකෝේගපටයි පයින් ෙහලමා, 
අමමව බිම ගපරලගෙන ෙැහුවමා. කිරි අමමයි, 
මමයි ගේරෙන්න හැදුවත අපිට කිට්ටු 
ගවන්නවත බැරිවුණමා. නමානමාලමා එක්ක මගුල් 
නටපු පමාහර බැල්ලි කියලමා ෙමාතෙමා අමමට 
ගකමාටන්න මන්ගන ෙන්නගකමාටම කුස්සිගය 
තිබුණ භුමිගෙල් කෑන් එකයි ගිනි ගපට්ටියයි 
අරගෙන අමමමා මිදුලට පැන්නමා. මං ළඟට 
ගියමාම මමාවත විසිගවලමා යන්න ෙල්ලු 
කරලමා, මුළු භූමිගෙල් කෑන් එකම ඔළුගව 
ඉඳන් හලමාගෙන ඇහිපිය ෙහන්න කලින් 
ගිනි තියමාෙතෙමා. අගන් මම ගින්දර ගෙමාඩට 

පැනලමා නිවන්න හැදුවමා. ෙගම අය වතුර 
බමාල්දි, ගෙෙ ගෙෝනි, පමාපිසි අරන් පස්ගසෙන් 
දිවවමා. ඒත අමමමා මරු විකල්ගලන් වගේ 
රබර් වතෙ පුරමාම දුවලමා දුවලමා ඇදගෙන 
වැටුණමා. ගකමාගහමාමහරි ඉස්පිරිෙමාගලට අරන් 
ගියත වැඩක් වුගේ නෑ. එදාම හවසෙ අමමගේ 
අන්තිම හුස්ම ටිකත ගියමා.”

දිගු සුසුමක් දහලූ ඇය දමාදහාතකට 
නිහඬ වුවාය. ඒ අකාරුණික අතීතය ඇයට 
දුන් වදදේදනා අදටත විටින් විට ඇයව 
ොරවන්නීය. ඇයදේ දදදනත අගින් 
ඇයටත දනාදැනීම කඳුළක් වැටුදේ ඒ 
නිසාදවන්ම විය යුතුය.

“ටික කමාලයක් ඔගහමාම ඉන්නගකමාට කිරි 
අමමත ගලඩ ඇඳට වැටුණමා. ගලමාකු අමමලත 
ඊටපස්ගස් අපි ෙැන බැලුගව නෑ. කිරි අමමට 
ගබගහත ටික අරන් දීලමා, බත කටක් කන්න 
ගදන්න මං ගනමාවිඳිනමා දුක් වින්දා. ගමමාකද 
කරන්ගන කියලමා කල්පනමා කරද්දි එහමා 
ගෙදර ගමරි අක්කමා මට එයත එක්ක ගත 
දලු කඩන්නයි, කිරි කපන්න යන්නයි එන්න 
කිවවමා. ඊටපස්ගසෙ මම උගද්ම ගිහින් කිරි 
කපලමා කැමපස් ගිහින්, හවසෙට ගෙදර ඇවිත  
දලු කඩන්න ගියමා. අන්තිමට කිරි අමමයි 
මමයි බත ගවලක් කමාලමා, උපමාධිය සෙමපූර්ණ 
කරෙන්නකල් ඉගෙනෙන්න කීයක්හරි 
ගහමායමාෙතගෙ ඒගකන්.”

අෙට අවැසි ජීවිතය කිසිදවකුත 
ොතතරයක තබා දගනවිත දදෝතට 
පුදන්දන් නැති බවත, එය දිනාගත හැක්දක් 
උතසාහයට මහන්සියට ෙමණක්ම බවත 
සයුරිදේ කතාදවන් මනාව ෙැහැදිලිය. 

“මගේ කිරි අමමත මීට අවුරුදු ගදකකට 
කලින් නැති වුණමා. ෙමාතෙව හදාෙන්න 
මම ගකමාච්චර උතසෙමාහ කළත අදටත 
එයමා ඒ විදියමයි. මම ගමමාන දුක විඳගෙන 
හරි ඉගෙනෙතෙ නිසෙමා ඒ නරකමාදිගයන් 
ෙැලගවන්න පුළුවන් වුණමා. සෙමහරවිට එදා මං 
විඳපු දුක අද විඳින ගෙමාඩක් අය ඇති. මටත 
හැමගද්ම අෙහැරලමා දාල ඔලුව හැරුණු අෙක 
යන්න හිතුණු වමාර ඕනෙරම තිබුණමා. 

ඒත එදා එගහම ගියමානම ෙැහැනු ළමගයක් 
විදියට හැම විදියටම අසෙරණ ගවනවමා 
ඇගරන්න ගවන ගමමානවමා ගවන්නද ? 
ඒනිසෙමා මම හැම ගකගනකුටම කියන්ගන් 
ජීවිගතට ගකමායිෙරම ප්රශන ආවත, ඉගෙනීම 
කඩමාකේපල් කරෙන්න එපමා. ජීවිගතට 
තිගයන ඉලක්ක නැති කරෙන්න එපමා. 
ගමමාකද ගමමානවමා නැති වුණත හිගත හයිය 
තියනකන් ඕනම ගදයක් කරන්න පුළුවන් 
කියල මම අතදැකීගමන්ම දන්නවමා”

(නම පමණක් මනඃකල්පිෙය )

එක පාරක් අමමා 
මට ලියුමක් එවලා 
තිබුණා සල්ලි එවන්්න 
ටිකක් පරක්කු වුණාට 
කලබල ගවන්්න එපා 
කියලා. මමත් ඒක 
එච්චර දුරට  
හිතුගව ්නෑ
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අඳුනගෙන 
දවස් තුනකින් 

ඔහුව කසාද බඳින්න 
ෙත්තු තීරණය ෙැන 

මට සතුටුයි
ෙංවතුගේ කිග�ෝමීටේ 22ක්, තමාව ඔසවාගෙන ගරෝහ�ට ගිය 

සැමියා ෙැන බිරිඳ චාන්දනී ‘ධරණී’ට කී කතාව

මීට දෙසතියකට පමණ දපර 
එක දිගටම වැසි ඇෙ හැදෙමින් 
තිබුණි. ඒ වැසසට ගමෙනව් 
වාදේම නගරෙ යටව ගිදේ 
ගඟදිය උතුරා යමිනි. දකාදරෝනා 
දේතුදවන් ද�ාදහෝදෙදනකුදේ 
ගමන් සීමා වුවෙ යා යුතුම 
ගමනක් බිමනක් එවන් ජල කඳකට වුව 
නවතාලිය දනාහැකි යැයි සිතුදේ ආෙරණීය 
සැමිදයකුදේ ආෙරය උතුරාගිය ෙසුන් දපෙක් 
නිසාය. ඔහු නමින් සින්නදව්ලු සුදේෂ් කුමාර 
(29) ය. හිනිඳුම, දකාඩිකන්ෙ (දපෞදගලික) 
දේ වේදේ, දේ ෙලු රැකියාවක නියැළුණ 
ඔහු බිරිඳ චාන්ෙනී කුමාරි (22) සමඟ 
තාවකාලිකව පදිිංචිව සිටිදේ දේ වේදේ වූ 
කුඩා නිවහදන්ය.

දකාදරෝනා මැෙ රදේ ද�ාදහෝ 
ප්රදදශවලට �ැටදෙමින් සිටි මහා වේ්ාව 
උඩුගම හිනිඳුමටෙ ඒ අයුරින්ම �ලපෑදව් 
ගිිංගඟ පිටාරයාම දේතුදවනි. පාරවල් අඩි 
තුන හතරක් උසට වැසි දිදයන් යටව තිබුණි. 
දින ගණනාවක් එක දිගට වහින වැසදස, 
චාන්ෙනී කී දෙයින් සුදේෂ් කුමාර ද�ාදහෝ 
තැති ගේදේය. ඒ ඇය ඒ වනවිට සේමස 
ගැබිනියක වූ �ැවිනි.

‘‘මගේ ඇඟට ග�ොකු අපහසුතොවක් දැනුණො. 
ග�ොනද රිගදන්න ගතතො. රෑ ඉඳනම ටි� ටි� 
ඒ අමොරු�ම් තිබුණො. දවල් ගවද්දි අමොරු වැඩි 
වුණො. බබො දඟ�්නවත අඩුයි වගේ දැනු ගේ. 
ගම් ටි� අපි මිඩවයිෆ් ග්නෝ්නටත කිවවො. ඇය 
කිවවො පැය පහක් ඇතුළත ඉස්පිරිතොග�ට 
යන්න කිය�ො. ග�ොගහොමින ග�ොගහොමහරි 
�ෑස්ති වුණත, මට අඩි දහය�ට පහගළොව�ට 
වඩො යන්න බෑ. මහතතයො මොව අත ගද�ට 
අරන පොරට ආවො.’’

ඒ වනවිට සවස දෙකට පමණ ඇත. 
වැසිදිය නිසා දපණුදන් පාර දනාව එම 
ප්රදදශයම ගිංගාවක් වී ඇති අයුරුය.

‘‘වතුර �ඳ දැක්�ම මටත බය හිතුණො. 
ඒ ගව්නග�ොට ග්නෝ්නො හිටිගේ ගහොඳටම 
බයගව�ො. බබො �ැගබන්න තරමට 
වගේ අමොරුගවන එයො හිටිගේ. හිනිඳුම 
ඉස්පිරිතොග�ට දුර කිග�ෝමීටර් හතරක් 
වගේ. වතුගරම මං එයොව අතගද�ට 
අරන ඉස්්සරහට ගියො. මගේ හිගත 
ඒ ගව�ොගව තිබු ේ එයොවයි බබොවයි  
ගේරගන්න සිතිවිල්� විතරයි. මම දනගන 
්නෑ මගේ ගදපොව�ට ඒ වගේ ශක්තියක් 
ආගව ග�ොගහොමද කිය�ො. මම පුළුවන තරම් 
ඉක්ම්නට ඇවිදගග්න ගියො. ්සමහර තැනව� 
පොගර් වතුර අඩි හතරක්, හතර හමොරක් වගේ 
උ්සට තිබුණො. මම එයොව උස්්සගග්න ගියත 
්සමහර තැනව�දි ග්නොගතමුගේ එයොගේ 
ගබල්�යි දණහිස් ගද�යි විතරයි. එගහම 
ගිහින ්සමහර තැනව� වතුර ්නෑ. ඒ වගේ 
තැනව� එයොව බිම තිේබත, ග�ොනගද් 
අමොරුව නි්සො අඩි දහය�ට වඩො යන්න බෑ එයො 
බිම වොඩිගව්නවො. ඒ වතුගර් කිසිම වොහ්නයක් 
්නෑ. ත්රීවී�රයක්වත ්නෑ. ඉතින මම ආගයම 
එයොව ඔ්සව ගන්නවො. බයගවන්න එපො කිය�ො 

කියමින තමයි මම 
ආගව.’’

ඒ ගමදන් දුෂ්කරකම 
වාදේම ඇසට කඳුෙක් නිංවන ආෙරදේ 
දෙිංගතුකම, ඒ දමාදහාේ යටවුණු 
දවදෙඳසැලක් අස කරමින් සිටි 
තරුණදයකුදේ ජිංගම දුරකතනදේ සටහන් 
වනු කුමාර දුටුවේ ඒ ගැන වගක් ඔහුට 
තිබුදේ නැත.

‘‘ඒ ග�ොගටෝ ගතත මහතතයො මට කිවවො 
ටි�ක් ඉන්න පුළුවන ්නම් පල්ලිගයන 
වොහ්නයක් �තො �ර�ො ගදන්නම් කිය�ො. ඒත 
එගහම කිවවට වි්නොඩියක්වත මට එගහම 

පමො ගවන්න ගව�ොවක් තිබුගේ ්නෑ. මට ඒ 
ගව�ොගව හැටියට හිතුගේ තවත හයිගයන 
යන්න පුළුවන ්නම් කිය�යි.’’

ඒ වනවිට චාන්ෙනීටෙ තම සැමියා දකදස 
දහෝ තමාව දරෝහලට දගන යන �වට 
විශවාසයක් වූදයන් වාහන �ලනවාට වඩා 
දම ආ අයුරින් ඉක්මනින්ම දරෝහලට යාමට 
ඕනෑ විය.

‘‘ග�ොගහොමහරි අපි හිනිඳුම ගරෝහ�ට ආවො. 
ඒත ගරෝහල් බ�ධොරීන කිවවො, ඇයව පරීක්්ො 
�රන්න ඕ්න පහසු�ම් ගරෝහගල් ්නැහැ, 
උඩුගම ගරෝහ�ට යන්න කිය�ො. එතැ්න ඉඳ�ො 
තව කිග�ෝමීටර් 18ක් හිනිඳුම ස්ටෑනඩ එ�ට 

ආවො. ඒ පොගරත තැ්න තැ්න වතුර. 
අර විදිහටම එයොව බිමින තියමින ආගයම 

ඔ්සවො ගනිමින අරගග්න ආවො. බස් ්නැවතුමට 
ආවට පස්ගස්, 1990ට ග�ෝල් �ළො. ඒ 
වොහග්නන තමයි ඇයව උඩුගම ගරෝහ�ට 
ගග්න ගිගේ.’’

ඒ වනවිට පවුල් දසෞඛ්ය දසවිකාව 
කී දවලාවෙ ඉක්ම යමින් තිබුණි. 
කුමාර දෙඇස ෙල්වාදගන �ලා සිටිදේ 
�ලාදපාදරාේතුදවනි. චාන්ෙනීදේ හිදේ 
වූ බියෙ ඒ වනවිට මඳක් අඩුව තිබුණාය. 
ඇයව ප්රතිකාර සඳහා දරෝහලට ඇතුෙේ 
කරගන්නාවිට රාත්රී 8.15ට පමණ ඇත.

ඉන්පසු තවේ දව්ලාවක් ඇය අසල සිටි 
කුමාර ආපහු එන්නට සැරසුදේ තමන්ට 
තවදුරටේ ඇය අසල රැදඳන්නට අවසර 
නැතිකමිනි. 

පහුවදාට ඇය �ලන්නට එන්නට සිතා 
ඔහු දරෝහදලන් පිටතට එන්දන් ඇයව එහි 
තනිකර එන්නට සිදුවූ කණසසල්ල තදින්ම 
හිතට ෙැදනදදීය.

දම වනවිට කුමාර ගිංවතුදේ 
බිරිඳ ඔසවාදගන යන 
ඡායාරූප සමාජ මාධ්යදේ 
එහා දමහා සැර සරමින් 
ද�ාදහෝදෙදනකුදේ දනත 
ගැදටමින් තිබුණි. ඒ ගැන 

ද�ාදහෝ සිංදව්දී දවමින් සිටි පිරිස 
ද�ාදහෝය.

‘‘මම චොනදනීව ්නවතව�ො රෑම 
ආපහු ආවො. ගරෝහ�ට ගිය 

විදිහට පයිනම තමයි ආපහු 
එන්න සිද්ධ වුගණත. ඒ 
එද්දි උඩුගම ගපොලිසිගේ 
ගපොලිස් බැරියර් එ�ක් 
තිගය්නවො. ඒ නි�ධොරී 
මහතතරු මගගන විස්තර 
ඇහුවො. මම විස්තගර් 

කියද්දි ඔයො�ො ගැ්න ගනද 
ගෆ්ස්බුක් එගක් දා�ො තිබු ගේ 

කිය�ත ඒ අය ඇහුවො. ගංවතුගර් 
යන්න බැහැගන කිය�ො මට ඉන්න 

පහසු�ම් දී�ො, රෑට �ෑමත ඒ මහතතරු 
දුන්නො. ඇතතටම ඒ මනුස්්ස�ම් වගේම ගම් 
ටි�ට අපට ගගොඩක් ගදග්නකුගගන �ැබුණ 
ආදරය ග�ොකුවට හිතට දැග්න්නවො.’’

එදස රැය දගවා ෙැමූ කුමාර පසුදා නිවසට 
දගාස ඇයට ඕනෑ ඇඳුම කැඩුම කිහිපයක්ෙ 
දගන යළි දරෝහලට ගිදේය. එදස දින 
දෙකක් ඇය උඩුගම දරෝහදල් දන්වාසිකව 
ප්රතිකාර ගේතාය.

‘‘මට පරීක්්ණ කිහිපයක් �ළො. ගල් මදියි 
කිය�ත කිවවො. ඊළඟට ගස්�යින දුන්නො. 
තව පරික්්ණ තිගය්නවො කිය�ො මහගමෝදර 
ගරෝහ�ට මොව මොරු �ළො.’’

ඒ දින දෙදක්ෙ කුමාරට ඇයව �ලන්නට 
යන්න සිදුවූදේ දපර දුෂ්කරතා විඳදගනමය. 
ඒ වනවිට ගිංවතුර තේේවය අඩු වුවේ 
දකාදරෝනා සිංචරණ සීමා නිසා දපාදු 
ප්රවාහන පහසුකම තිබුදේ නැත.

දකදස දහෝ කුමාර ඇය �ලන්නට 
මහදමෝෙරට යා යුතු විය. ඒ වනවිට පාදේ 
හමුවන යතුරුපැදියක නැගී ටික දුරක් 
යාමටෙ ඔහුට හැකි විය. හඳුනන්දන් නැතේ 
පාදේ යන තවේ වාහනයක් මඟක් දුරට ඔහු 
දගනැේ හැරලුදව්ය.

‘‘ඔය විදිහට එදත වැඩිපුරම යන්න වු ගේ 
පයින. එදා මහගමෝදර ගහොස්පිට්ල් එ�ට 
එද්දි 1.45 විතර ගව�ො. ඒ ග�ඩඩු බ�්න 
ගව�ොවක් ග්නොවුණත, මට යන්න ඉඩ දුන්නො. 
ගමො�ද ඒ ගව්නග�ොට ඒ  ගරෝහගල් �ොර්ය 
මේඩ�ය දන්නවො මම ඇයව ගරෝහ�ට 
ගග්නොව විදිහත, මම ඇයව බ�න්න පයින 
එ්න විදිහත. ඒ වගේම, මම ග්නෝ්නට �ෑම 
එ�ක් අරන ගදන්න හිටිගේ �ැනටිගමන. 
ඉස්පිරිතොග�ට එද්දි දවල් ගව�ො නි්සො �ෑම 
්නැහැ. ග�ොගහොමහරි මොව අඳු්නගතතු ්නර්ස්  
ග්නෝ්නො ග�ග්නක්, ඒ ගව�ොගව ගම් අහව�ො 
ගනද කිය�ො, දුර ඉඳනගේ ආගව ගම් �ෑම එ� 
�ො�ො යන්න කිය�ො දුන්නො. මම ඒ �ෑම එ� 

දැක්ක  
පළගවනි දවගසම 
එක පාන් කෑල� 

ගදකට  
ගබදාගෙන  

කෑවා

කතාබහ 
අරඹ�ා උදාවුණු 
තුන්ගවනි දවගස් 
අපි කසාද බඳිමු 

කිය�ා මම 
ඇයට කිවවා
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අරන් ගිහින් න�ෝ�ටත් කවලා මාත් කෑවා. 

ඒ නව�නකාට මනේ අනත් මුදලුත් �ෑ. වත්්තට 
රුපියල් හැටපන්දාහක මුදලක් නෙවන්�ත් 
තිබුණා. ඒකත් ඒ නව�නකාට නලාකුවට ඔළුනේ 
තිබුණා. ඇත්්තම කිේනවාත් නකානරෝ�ා එක්ක 
අපි නෙේනේ අමාරු ජීවි්තයක්.’’ කුමාර කීවේය.

එවෙත් ආදරය පිරුණු ඒ කැදැලවල, 
අඩුපාඩුවලට වඩා ආදරය මෙවමරක් 
තරමට වූ බව කුමාරවේ කතාවවන් වවේම 
චාන්දනීවේ වදන්වලින් පැෙැදිලි විය. 
ආදරයට උස් මිටිකම් වෙෝ ජාති වේද, ආගම් 
වේද නැතැයි කියන්නා වස්ම චාන්දනී 
දුටු මුලම දවවස්ම ඔහුවේ හිවත් ඈ ගැන 
ආදරයක් ෙටවගන තිබුණි.

‘‘මම උපන්නන් නමාරවක. වතුවලින් 
වතුවලට දලු රස්ාවට ය�වා. මම හිනිඳුම 
වත්්තක දලු කැඩුවා. ඒ වත්න්තම චාන්දනීනේ 
අමමත් දලු කැඩුවා. දව්ක් එයත් දලු කඩන්� 
ආවා. ඒ එද්දි එයා පාන් නෙ�ැත් තිබුණා. නත් 
න�ාන්� �ලද්දි පාන් කන්� මුකුත් නහාදි �ෑ. 
ඉතින් පාන් ක� ෙමන් මං හි�ාවුණා ඇල්වතුර 
එක්ක ්තමයි පාන් කන්� නවන්නන් කියලා. 
ඔනහාම පාන් කද්දි එකපාරටම චාන්දනී 
අනත් තිබුණු පාන් කෑල්ල බිම වැටුණා. ඒ 
නවලානේ එ්ත� ‘ටා්ා’ කියලා �ල්නලක් 
හිටියා. �ල්ලා පාන් කෑල්ල අහුලනෙ� කෑවා. 
නමයානේ මූණ ඇදනව� හැටි මං �ලානෙ� 
හිටියා. ඉතින් මනේ අනත් තිබුණු පාන් 
කෑල්ල නදකට කඩලා එක කෑල්ලක් මං ඇය 
අනත් තිබ�ා. ඔන්� ඔනහාම ්තමයි ඉතින් 
දැකපු පළමු දවනසම ඇයට හි්ත �ැඳුනේ.’’

එදායින් පසු කුමාරවේ හිවත් ඈ නමින් 
මො ආදරයක් ඉපවදමින් තිබුණි. හිවත් ඈ 
නමින් වූ ආදරය වකාතරම් වපාවොසත් 
වුවද, දලු රැකියාව ෙැරුණුවකාට 
වත්කමක්, ඉන්න හිටින්නට වගයක් වදාරක් 
වනාතිබුණි. එවෙත් චාන්දනී තම බිරිඳ 

කරවගන ඇයව ආදරවයන් රැකබලාගන්නට, 
ඇය ො අලුත් ජීවිතයක් අරඹන්නට ඔහු 
අදිටන් කරවගන තිබුණි.

‘‘අපි න�ෝන්වලින් දවස නදකක් වි්තර 
ක්තා කළා. මට හිතුණා මම නකලින්ම නම 

ෙැ� එයාට කියන්� ඕ� කියලා. එයා 
එක්ක ක්තා�හ කරද්දී එයානේ අදහස මට 
ෙැලනප�වා කියලා හිතුණා. අපි ක්තා කරන්� 
පටන්නෙ� තුන්නවනි දවනස මම ඇහුවා 
ඇයනෙන් මං එක්ක විවාහ නවන්� කැමතිද 
කියලා. 

එනහ�ම අදම නෙදරින් එන්� කියලත් 
කිේවා. හව්ට උත්්තරයක් නදන්�ම කියලා 
ඇය න�ෝන් එක තිබ�ා. මම ඒ නවලානවම 
ඇයට කිේවා, මම ඔයාට ආදනරයි. හැ�ැයි මට 
නෙවල් නදාරවල්, ්ල්ලි �ෑ. කුලියක් කරලා හරි 
ඔයාට කන්� න�ාන්� නදන්� මට පුළුවන් 
කියලා.’’

කුමාර බලාවපාවරාත්තුව සිටි පිළිතුර 
එදින සවස් වනවිට ඔහුට ලැබුණි. ඇය 
වගදරටත් වනාකියා ඔහු ො එන්නට තරම් 
තීරණයක් වගන තිබුවේ ඔහුවේ ආදරය 
ගැන විශවාසයක් ඈ තුළ වගාඩනැවගමින් 
තිබූ බැවිනි.

‘‘එයා නලාකු ඇඳුම �ෑේ එකක් අරනෙ�, 
්තවලම හන්දියට ඇවිත් මට නකෝල් කළා. මම 

ෆුට් ්යිකලනයන් ගියා. ඉතින් ඒ විදිහට ්තමයි 
අපි ජීවිනත් පටන්ෙත්නත්. එ්තනකාට මම 
හිටිනේ හිනිඳුම වත්්තක. මීට මා් හ්තකට 
කලින් ්තමයි නකාඩිකන්ද වත්්තට ආනේ.’’

කුමාර කියද්දී, ඔහුවේ වසවනෙස එදා 
තම සිතට දැනුණු විදිෙත්, ඒ ආදරය, 
රැකවරණය තමාට ජීවිතයක් දුන් අයුරුත් 
චාන්දනී සිහි කරන්වන් සතුටිනි.

‘‘ඇත්්තටම මමත් එයාට නොඩක් ආදනරයි. 
අපි අපිව නහාඳින් නත්රුම අරනෙ� ජීවත් 
නවන්නන්. මම එදා ඔහු ්මඟ ජීවි්තයක් 
පටන්ෙන්� එන්� ෙත් තීරණය හරි නදයක්. 
එයා මාව ඔ්වනෙ� ඉසපිරි්තානලට දුර 
නෙවානෙ� යද්දි මට දැණු�ා එයා මටයි, 
ඉපනදන්� ඉන්� ��ාටයි නමා�්තරම 
ආදනරයිද කියලා. අකමැති නවයි කියා හි්තලා 

නෙවල්වලට න�ාකියා නම තීරණය ෙත්්තත්, 
ඊට පසුව අපි නෙවල්වලට ගියා ආවා.’’

ඇය කියයි. කුමාර ඇයට විහිළු කරන්වන්, 
වතුර එක්ක කන්න පාන් දී අවසානයට සිදුවූ 
වද් වමය යැයි කියමිනි.

එදා වබාවෙෝ අඩුපාඩු මැද්වද් ඇරඹූ 
ජීවිතයට, කුමාරවේ වම් අපූරව ආදරය 
වසවනෙස නිසාම අද අලුත් ජීවිතයක් ලැබී 
තිවේ. ඔවුන්වේ පුවත සමාජ මාධ්ය ඔස්වස් 
ො මාධ්ය ඔස්වස් දුටු වබාවෙෝවදනා ඔවුන්ට 
උදේ කරන්නට ඉදිරිපත් වූවේ ඔහුවේ 
මනුස්සකම සපිරි වමම අපූරව ආදරය අගය 
කළ යුතු නිසාමය.

‘‘දවස හ්තරකට පසනස න�ෝ�ා පනරස්මට 
නෙදර එක්ක ආවා. නොඩක් අයනේ උදේ 
ලැබුණා. අනෙෝසතු මානස දව්ක ්තමයි ��ා 
ලැන�න්� දි� දීලා තිනයන්නන්. ඒත්, ඊට 
කලින් නරෝහල්ේත නවන්� කිේවා. ඇත්්තටම 
අපි ෙැ�  නහායා �ලපු, අනේ ණය නෙවන්� 
ඉදිරිපත් වුණු හැමනද�ාටම සතූතියි. අපි 
ෙැ� න�ානටෝ ෙත්තු මහත්්තයට, පත්්තනේට 
මුලින්ම ලියපු මහත්්තයට වනේම, අපිට ඉන්� 
නෙයක් හදලා නදන්�ම කිේව නදරණ මාධ්ය 
ආය්ත�යටත් නොඩක්ම පින් කියලා කියන්� 
ඕ�.’’

කුමාර කීවේය. ඔවුන්වේ වෙට දවවස් 
බලාවපාවරාත්තුව වම් ලැවබන ආදරය 
මැද, ආදරවයන් ජීවත්වීමය. ඔහුවේ පැතුම 
තම දරු පවුවල සතුටය. ඔවුනට ආදරය 
රැකවරණය දී, මෙ ගංවතුර වනාව, ගංවතුර 
ෙතක් ආවත් වම් වලසම ඔවුන් රැකගැනීමය. 
ඉතින් ඒ ආදරයට උපමා නැත. ඇත්වත් නම් 
ඒ ආදරයම පමණය.

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ
සමබන්ධීකරණය - 

ඒ.ඒ.චමපිකා ඇල්පිටිය

මම චාන්්දනීව 
නවතවලා රෑම 
ආපහු ආවා. 
රරෝහලට ගිය 
විදිහට පයින්ම 

තමයි ආපහු එන්න 
සද්ධ වුරණත



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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අයි මිස් යූ 
අපපච්චි

තොත්තොකේ ක�ෝල 
එ�ක් ආව ගමන් 
ගන්න. කවනවට 

කනකවයි, නමුත් අපි 
්දන්කන් නෑ, ඒ� අන්තිම 

ක�ෝල එ� ්ද කියලො

මම නින්ක්දන් 
ඇහැකරන්න යනවො 

වකේ නේ අපපච්චි අත 
අහ�ට අරකගන යන්න 

හ්දනවො. ආකයත් මං 
නින්්දට වැකටනක�ොට, 

ආකයත් අපපච්චි ඔළුව 
අතගොනවො. ඒ තමයි 
අපපච්චි මට ආ්දකර 

�රන හැටි

මේ සිස්ටේ එක ඇතුමෙ ඉහගහමගන 
ඉනනනේ අති බහුතරයක් මකොල්ලන්ට 
සිද්ධ මෙනෙො ම�ොඩි කොමල ඉඳ්ලො උස්මහත් 
වුණු රජෙොසම්ලන අභිනිෂ්ක්ර්මණය කරනන. 
මගදර්ට ලිනක් මේලො තිබුණු ම�කනි ෙැ්ල 
ක�ොමගන ත්මනමගේ්ම ග්මනක් යනන. ඒක 
හරි යන මේලොෙල ෙමගේ්ම, ෙැරදි්ලො අනති්ම්ට 
කරගනන මදයක් නැතුෙ ආමයත් �රණ 
පුරුදු ග්ම්ට යන තරුණමයොත් ඉනනෙො. 
හරිය්ට ෆිලේේල ස්රීන ම්ටස්ටේල්ට ගමේ 
ඉඳන මකෝච්චිමයන ඇවිත් මුේබොයි මසන්රල 
එමක් ප්ලැ්ටමෆෝේ එකකින බහින ඉනදියන 
මකොලම්ලෝ ෙමගේ. එක �ැත්තකින හීන 
පිරි්ලො �පුෙ පුේබගත්තු ශොරුක්්ලො, ආමිර්ලො, 
සල්මොන්ලො බහිනමකෝට, අනිත් �ැත්මතන 
හීන බිඳි්ලො උරහිස හැකිලුණු සුමරෂ්ක්ලො, 
රමේෂ්ක්ලො, විගේමනෂ්ක්ලො මගොඩමෙනෙො. 
මකොටුමේ, පි්ටමකොටුමේත් එමහ්මයි. ්මං 
ඇවිත් බැසස නුෙර මකොෙඹ බස එක්ට්ම එදා, 
මකොෙඹ හරි්ම නපුරුයි කිය්ලො හිති්ලො ආ�හු 
යනන මගොඩවුණු මකොලම්ලො මකලම්ලොත් 
ඉනන ඇති.

ගම්මන මකොෙඹ්ට ආේට �සමස ෙැඩිපුර 
මිසමෙන චරිත අමප ජීවිතේල ඉනනෙො. 
්ම්ට හිමතනෙො අපි හැ්ම මකමනක්්ට්ම අඩු 
ෙැඩි ෙශමයන අමප ජීවිත ඇතුමේ මිසමෙන 
ප්ර්ධොන්ම චරිතයක් ත්මයි තොත්තො කිය්ලො. 
ගහක මුදුන මු්ල හරිය්ට තිබමබොත් අතු�තර 
විහිදි්ලො ෙනස�ති ෙෘක්්ෂයක් මෙනෙො ෙමගේ, 
තොත්තො හරිය්ට හිටිමයොත් ත්මයි �වු්ල 
්ලසසන්ට ශක්ති්මත්ෙ ෙැමඩනමන. තොත්තො 
එක්ක මගොඩක්්ම කි්ටටු මෙනමන දුේලො. ්ම්ම 
පුමතක් නිසො ්ම්ම මගොඩක් කි්ටටු අේ්මෝට. 
�වුමල එක්ම ේමයො මේලත්, අප�ච්චි සහ 
්ම්ම අතර එක්තරො ගැප එකක් කෝලොනුරූපීෙ 
හැදුණො. �සමස ඒ ගැප එක කිම්ලෝමී්ටර 
120කින ෙැඩි වුණො. ඒ නිසො ්ම්ට අප�ච්චිෙ 
තර්මක් මිස වුණො. දැන ්මං රෑ්ට අප�ච්චි්ට 
මකෝල එකක් අරමගන, 360 බ්ලන ග්මන 
තරක කරනෙො. ෙොද පිටිමේ අය සටුඩිමයෝ 
එමක් ෙොද කරදදී නුෙර ඉනන අප�ච්චි 
එක්ක ්ම්ම ්මත්මත්මගොඩ ඉඳන ෙොද කරනෙො. 
සනනිමේදන තොක්්ෂණය දියුණු මේලො 
තිමයන එමක් ඒක �ොවිච්චි කර්ලො හරි අපි 
මදනනො අතර හැදුණු ඒ ගැප එක පුළුෙන 
තරේ අඩු කරනනයි ්මං දැන උත්සොහ 
කරනමන.

්මං නුෙර යැමෙනමන එමහ්ම්ටත් 
දෙසක. මකොමරෝනො ආෙත් හරි 
�ෑලියමගොඩින එහෝට ගිහින 
නෑ. එහෝට ම්මහෝට 
ඇඹරි්ලො ෙංගු 
හැරි්ලො, බයිබලස 
මරොක් එකත් ්ලොේට 
බ්ලොමගන බස එමක් 
ඇවිත්, රෑ මබෝ මේලො 
මපරොමදණිමයන බැහැ්ලො, 
හිරිෙැම්ටන හීතලින ඇඟ්ම 
ඔතොමගන මග්ට මගොඩමෙන ්ම්ට, 
ඇඟ�ත මහෝදමගන ඇඳ්ට ෙැම්ටන එක 
ගැන විතරයි ඔළුමේ ෙැඩ කරනමන. නමුත් 
�හුමෙනිදා �ොනදර අනිෙොරයමයන්ම සිද්ධ 
මෙන මදයක් ගැනත් ්මමගේ ඔලුෙ අසමස 
්මතකයක් නලියනෙො.

නුෙර ඉනන හැ්මදා්ම අප�ච්චි �ොනදරින්ම 
කෝමමර්ට ඇවිත් ඇඳ ෙඟ්ට මේලො, ්මමගේ 
මකොණමඩ අසමසන ඇඟිලි යේලො, මගදර 
හිටිමය නැති දෙස ඔක්මකෝට්ම හරියනන 
ඔළුෙ අතගොනෙො. ්ම්ම නිනමදන ඇහැමරනන 
යනෙො ෙමගේ නේ අප�ච්චි අත අහක්ට 
අරමගන යනන හදනෙො. ආමයත් ්මං නිනද්ට 
ෙැම්ටනමකෝට, ආමයත් අප�ච්චි ඔළුෙ 
අතගොනෙො. ඒ ත්මයි අප�ච්චි ්ම්ට ආදමර 

කරන හැටි. ්මං ඒක මහොමරන විඳිනෙො. 
තොත්ත්ලො කෙදාෙත් ත්මනමගේ දරුෙන්ට 
තිමයන ආදමර එළිපි්ට ම�නනනමන නෑ. 
අපි හැම්මෝ්ම ඒක අත්දැක්ලො තිමයනෙො. 
යකඩත් එක්ක ජීවිත කෝලයක්්ම ඔ්ටටු 
මේලො තිමයන නිසො ්මමගේ අප�ච්චිමගේ 
අත�ය හරි මගොමරෝසුයි. හසත මරඛොෙලින 

්මනුසසමයක්මගේ ජීවිමත් ගැන අනොෙැකි 
කියමෙනෙො ෙමගේ, අප�ච්චිමගේ අත් මදමක් 
කැපුණු මකටුණු තැනේල මුළු ්ලයිෆ් 
සම්ටෝරිය්ම ලියවි්ලො තිමයනෙො. ඒ තරේ 
අත්දැකීේ තිමයන අත් මදමකන ්මමගේ ඔළුෙ 
අතගෑේම, මකොෙඹ දූවිලි අසමස දුේලො දුේලො 
මහේබත් වුණු එනජි්ම්ට අලුතින මතල දා්ලො 
සරවිස කෙො ෙමගේ ්ම්ට දැමනනෙො.

ගොලමල හබරොදූමේ පිටිදූමේ ඉඳ්ලො, හීන 
හැබෑ කරගනන අප�ච්චි කනද උඩර්ට්ට 
එදදී ඒ ග්මන ගැන සීයො ඉඳ්ලො තිමයනමන 
දුමකන. ම්මොකද ්මහමගදර භොරමදනන 
හිටිය මකොල්ලො මගදරින ගිය නිසො. නමුත් 
සීයො ඒක්ට ඉඩ දී්ලො. ්මමගේ හීන දිමගේ ්මං 
කනද උඩර්ට ඉඳ්ලො මකොෙඹ්ට එදදී ්මමගේ 
අප�ච්චිත් මගොඩක් දුක් වුණො. අනිත් හැ්ම 
මේලොෙක්ම හිත තද කරන ඉනන අප�ච්චි්ට 
්මං නුෙරින ආෙ දෙමස ඇත්ත්ට්ම ඇඬුණො. 
ම්මොකද අප�ච්චි දැනන හිටියො, එයො තරුණ 
කොමල ගියො ෙමගේ්ම, ්ම්මත් මේ යනන 
හදනමන ආ�හු හැමරනන අ්මොරු ග්මනක් 
කිය්ලො.

කතොෙක් තිමයනෙො දූවිලි බැඳුණු, කැපුණු 
මකටුණු අත්ෙලින ම�නනනමන අෙංකෙ 
හේබ කරපු සලලි කිය්ලො. අප�ච්චි අත�ය 
ත්ලොමගන අෙංකෙ සලලි හේබ කරපු නිසො, 
්මමගේ අත�ය ්ලසසන්ට තිමයනෙො. ්මං සුෙඳ්ට 
ඉනමන, අප�ච්චි දාඩිය දාමගන ෙැඩ කරපු 
නිසො. ්මං බඩ පිමරනන කෑමේ, අප�ච්චි 

�ංගුෙක් අඩු කර්ලො කෑෙ නිසො. 
සුෙඳ හ්මන නයි්ට කඩ 
මගොඩක් �හුකරමගන, 
බඩගිනන ඉෙසමගන, 
ඒෙයින මහොඳ්ම �ංගුෙ 
අරමගන තොත්තො මකමනක් 
මගදර එනමන, මග්ට 

මගොඩ මෙච්චි ග්මන ්මලමල 
එලලි්ලො ම්මොනොද මගනොමේ 

කිය්ලො බ්ලනන, මකමනක් මගයි 
මදාරකඩ්ට මේලො ඉනනෙො කිය්ලො 

දනන නිසො. හැ්ම තොත්තො මකමනක්්ම 
එමහ්මයි. ණය මේලො හරි අපි්ට ඕන 

මදෙල පුළුෙන ඉක්්මනින උ�රි්මමයන 
මදනන තොත්ත්ලො ්මහනසි මෙනෙො. 
පුළුෙනක්මක්ට මනමෙයි, ඒත් පුළුෙන 
උ�රි්මය්ටත් එහෝට ගිහිල්ලයි තොත්ත්ලො 
දරුමෙෝ මෙනුමෙන මදෙල මදනමන.

ටික කොම්ලක්ට කලින එක්තරො ෙැඩක්ට ්මං 
සරිග්ම සටුඩිමයෝ එක්ට ගිහින ඉනනමකෝට 
භොතිය ජයමකොඩි කතොෙක් කිේෙො. මේ 
්මෑතකදී ටීවි මප්රෝග්ෑේ එකක්ට ගිහිල්ලත් 

භොතිය අයියො ඒක කියනෙො ්මං අහමගන. ඒ 
දෙසේල, සනතුෂ්ක එක්ක, ම්ම්ලඩියක් හදන 
ග්මන මියුසික් ෙැඩක්ට අේධොනය දී්ලො ඒමක් 
ගැඹුර්ට්ම ගිහින ඉනන මේලොමේ භොතිය්ට 
මකෝල එකක් ආෙලු, එයොමගේ තොත්තොමගන. 
මකෝල එක ආනසර කමෙොත් ම්මච්චර මේලො 
හිටිය ්මොනසික ඒකොග්තොෙය කැමඩන නිසො 
තොත්තොමන කතො කරනමන, �සමස මකෝල 
එක ආනසර කරනන පුළුෙනමන කිය්ලො 
හිත්ලො ඒ මේලොමේ මකෝල එක ආනසර 
කර්ලො නෑ. නමුත් ඒ ත්මයි භොතිය්ට ජීවිමත් 
තොත්තොමගන ආපු අෙසොන මකොල එක. ඔහු 
එදා කීය්ටෙත් හිතනන නැතුෙ ඇති ඒ ත්මයි 
එයොමගේ තොත්තොමගේ ක්ටහඬ අහනන ්ලැමබන 
්ලොස්ට චොනස එක කිය්ලො. අපි්ට ස්මහරවි්ට 
ෙැඩත් එක්ක බිසී මේලො අ්මොරු මෙනන 
පුළුෙන. අතිශය බර�තෙ මීටි්මක හිටිමයොත් 
ඒ මේලොේට මෆෝන ආනසර කරනන 
බෑමන. නමුත් පුළුෙන හැ්ම මේලොෙක්ම, 
උ�රි්මමයන්ම ්රයි කරනන, තොත්තොමගේ 
මකෝල එකක් ආෙ ග්මන ගනන. මෙනේට 
මනමෙයි, නමුත් අපි දනමන නෑ, ඒක 
අනති්ම මකෝල එක ද කිය්ලො.

පිය මසමනහස්ට ලියවුණු කවි ගී ්මදි කියන 
එක ටී.එේ.ජයරත්න ්මහත්්මයො කියනෙො. 
අනදර යොමේ ෙැේ තොවුලමල සක්්මන කරන 
අප�ච්චි ගැන දිවුලගමන ්මහත්්මයො කියනෙො. 
ඔය අතර්ට ්මමගේ මිත්ර රවී මරොයිස්ටර, ‘හ්මොර 
බණෙර’ අරමගන එනෙො. තොත්තො අෙසන 
ග්මන යන දෙමස මදන අෙසන අෙෙොදය, 
රවීමගේ බර හඬින ඇමහනමකෝට, කන හරහො 
ම්මොෙය්ට කිඳා බහිනමන ඇස මදක මතත් 
කරමගන.

‘‘කවමදාවත් මගේ බර උගේ

කගේ තිබගබ නෑ පුගත්

හුඟක් බර නම් බිමින් තියපන්

රිගෙනවා ඇති අත් උගේ’’

ෙැරදි කරන තොත්ත්ලො ඇති. අඩු�ොඩු 
තිමයන තොත්ත්ලො ඇති. නමුත් ම්මොන මද 
වුණත් ්මතක තියොගනන ඒ අමප තොත්තො.

‘‘වැඩ වැඩියි ගන්ෙ, මට හිතුණා, ගකෝල් 
එකක්වත් ගෙන්න බැරිවුගේ ඒක තමයි 
කියලා...’’

ෙැඩ ම්ලෝඩ් එකක් ඉෙර කර්ලො, දෙස 
ගොණක්ට �සමස මකෝල එකක් ගත්ත්ම, 
ම්මච්චර දෙස හිමත් තිබබ �ොළුෙ අප�ච්චි 
්ම්ට එක ෙදනකින කිය්ලො දානෙො.

හැ්ම තොත්මතක්්ම රමජක්.
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wfma oeh wfma fmdfydßka
iajhxfmdaIs;  lsÍug uyck nexl=fjka

j¾;udkfha§ rch f.k hk jevms<sfj,g Yla;shla jkq msKsi fmdfydr" m<sfndaOkdYl yd j,a kdYl foaYShj 
ksIamdokh Èßu;a lsÍu i|yd uyck nexl=j úiska idrN+ñ Kh myiqlu y÷kajdfokq ,efí'

²  fmdfydr ksIamdolhska cd;sl fmdfydr f,alï ld¾hd,fhka wod< iy;slh ,nd .; hq;=h
²  m<sfndaOkdYl yd j,a kdYl ksIamdolhska lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fõ m<sfndaOkdYl
   frðiag%d¾ ld¾hd,fhka (ORP) wod< n,m;%h ,nd .; hq;=h
²  fmdfydr ksIamdokh ms<sn|j ;dCIKsl úfYaI{;djhla ;sìh hq;=h
²  bÈßm;a lrkq ,nk jHdmD;s wd¾Óluh yd uq,Huh f,i YlH úh hq;=h
²  fmdfydr ñ,g .ekSu i|yd rch iuÕ .súiqula ;sìh hq;=hs

ta i|yd iqÿiqlï ,dNSka"

²  wdfhdack i|yd - Wmßu jir 10la olajd ²  ldrl m%d.aOk wjYH;d i|yd  - Wmßu jir 3la olajd ²  iykodhs fmd,S wkqmd;

jeä úia;r i|yd wu;kak
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ක්වරසේ කතා්ව

ඡායාරූප - ඩි්වන්ත හිරුෂාන්

මසේ රසට් පුරන් ස්වච්්ච 
සේන් කුඹුරු දකිද්දි 
ආපහු ඉතාලි යන්්න 

බෑ කියලා හිතුණා
කාබනික වගාවවන් ගමටත් වගදරටත් බත සරිකරන 

අමාලි අනුරාධා

මව්රට හැ්රදමා  කෙකේ කහෝ යුක්රෝපීය 
්රටෙට යාමට සිහින දකින උදවිය අප 
ඕනෑත්රම් දැෙ ඇත. නමුත් යුක්රෝපීය ්රටෙ 
ජීවත්වීමට ලද අවේ්ාව අතැ්ර පැමිණ  කේන් 
කුඹුරු කොටනා අයවලුන් ගැන අසා ඇත්නම් 
ඒ අකත් ඇඟිලි ගානටත් වඩා අඩුකවන්ය. 
අද ‘ධ්රණී’ ෙව්රය ද්රා සිටින්කන් එවැනි 
සුවි කේෂී ගැහැනියෙකේ රුවය. අකනක් 
විකේෂත්වය වන්කන් ඇය කගවිලියක් වීමයි.

්රසායනිෙ කපාකහා්ර කනාමැතිව වගාෙළ 
කනාහැෙ යනුකවන් ක�ාකහෝකදනා මැසිවිලි 
නගන අවේ්ාවෙ ො�නිෙ කපාකහා්ර 
වගාකවන් කගද්රටත්, ගමටත් �ත සරි ේරන 
කම් සුන්ද්ර කගවිලියකේ නම අමාලි අනු්රාධා 
ය. අමාලි උපන්කන් නුව්ර, හන්කදේස ගකම්ය. 
කුඩා ෙල සිටම ඉකගනුමට උපන් හපන්ෙම් 
ඇත්තියෙ වූ ඇය ෙැලණිය විේවවිද්ාලකේ 
උපාධිධාරිනියක්ය.

‘‘උපාධිය අවසාන කරලා ගෙදර ඉනන 
අතගේ මම රැකියා කිහිපකටම අයැදුම් කළා. 

හැබැයි ඒ එකකවත් 
මම බලාගපාගරාත්තු 
වුණු විදියට හරිගිගේ 
නම් නැහැ.’’

හරිහමන් රැකියාවක් 
කනාලැබීම නිසා අමාලිකේ සිතට දැනුකේ 
පීඩාවක්ය. ඔය ොලකේම අමාලිකේ නිවකේ 
ආර්ථිෙ ප්රේනත් එකින් එෙ වැඩි වන්නට වූ 
නිසා ඒ පීඩනය කදගුණ කතගුණ වන්නට 
වැඩිෙල් ගත වුකේ නැත. කම් ප්රේනවලට 
කහාඳම විසඳුම විකේශගත වීම යැයි අමාලි 
සිතුකව ඒ නිසාය.

‘‘ගෙදර ආේථික ප්රශන දිහා නිකන බලාගෙන 
ඉනන බැරි නිසා මම සල්ලි ටිකක ගහායාගෙන 
ඉතාලි යනන තීරණය කළා.’’

මුදල්වල වටිනාෙම දන්නා නිසාම 
ඉතාලිකේදී දුෙකේ හරි හම්� ෙළ මුදල් 
හිතුමනාපයට වියහියදම් කනාෙළ ඇය ඒවා 
හැකි පරිදි ඉතිරි ෙළාය.

‘‘මම අවුරුදු පහක විතර ඉතාලිගේ 
හිටියා. ඔය අතගේ ඇතිවුණු ෙැටළු 
කිහිපයක නිසා සති කිහිපයකට මට 
ලංකාවට එනන සිද්ධ වුණා.’’

සති කිහිපයකින් නැවතත් ඉතාලියට 
යාමට සිතාකගන පැමිණි මුත් අමාලිට 
ආපහු යන්නට සිතුකේ නැත.

‘‘ලංකාවට ආවට පසගස ෙගම් 
හැමතැනම ගේන-කුඹුරු ඈලියාවට 
ගිහිල්ලා තිගයනවා මම දැකකා. පාරම්පරික 
ගොවීන පවා තමනගගේ කුඹුරු පුරන 
ගවනන අතඇරලා දාලා තිගයන විදිහ 
දකිදදී ඇත්තටම පපුව ගහෝස ොලා 
යනවා. ඇත්තටම සමහර අය ගවන 
රටකට යනන ගකාච්චර හීන මැවවත් 
ගවන රටක ජීවත්වුණු ගකගනක විතරයි 
දනගන තමනගෙ මවරට ගකාච්චර සනීපද 
කියලා. අර කතාවකුත් තිගයනවගන ‘ඉවත 
දමන දණ්ඩක වුණත් දළු දාලා පැළගවන 
ගපාගළාවක අපිට තිගයනගන’ කියලා. 
ඉතින ඒ නිසා ඉතාලි ෙමන පැත්තකින 
තියලා ගමගේ ඉඳලා ගේනක කුඹුරක වො 
කරගෙන ඉනන එක වැඩිය ගහාඳයි කියලා 
මම තීරණය කළා.’’

කෙකනකුට එවැනි ප්රාර්්ොමී සිතුවිලි 
පහල වන්කන් ෙලාතු්රකින්ය. අමාලිකේ 
ඒ අදහසට කපකනන කනාකපකනන 
සියලු �ලකවගවල ආශිර්වාදය හිමිවන්නට 
ඇත්කත් ඒ නිසා විය යුතුය.

‘‘පසගස මම එකතු කරෙත්ත සල්ලිවලින 
අවුරුදු 40ක විතර පුරන වුණු කුඹුරු යායක 
ෙත්තා. එතන අකකර එකහමාරක විතර 
තිගයනවා.’’

අවුරුදු ගණනාවකින් වගා ෙටයුතු 
සිදුේර කනාතිබුණු නිසා කම් කුඹු්ර 
වගාවට අවශ්ය කලස හරි�රි ගේසා 
ගැනීමට අමාලිට සිදුවිය. උදැල්ලක් අතට 
ගත් අමාලි කුඹු්රට �ැස අනවශ්ය ජල 
පහ්රවල් හ්රේකොට කුඩා �ැමි �ැන්දාය. 
වියළි කොළ, ක්රාඩු, පිදුරු, දහයියා දමා 
භූමිය සරුසා්ර කෙරුවාය. කම් සියලු 
ෙටයුතු සඳහා ඇයට සැමියාකේත්, 
මවපියන්කේත් සහාය නි්රන්ත්රකයන්ම 
ලැබුණු �ව ඇය කියයි.

‘‘පුරන කුඹුර වැගේට හරියන විදිහට 
හදාෙනන සති කිහිපයකම ගියා. පසගස 
එළවලු, ගබෝෙ වොවට අකකරයකුත්, 
කුඹුරට අකකර බාෙයකුත් ගවන කළා. 
ඊටපසගස අහල පහලින කුඹුරු වැ්ඩවලට 
උදව කරන මාමලා කිහිපගදගනකුත් 

ගහායාගෙන පළගවනි කනනය 
කරනන පටන ෙත්තා.’’

කුඹු්ර අේවැේදුවාට 
පසුව අමාලි කේන් 
කගාවිතැනටත් අවධානය 
කයාමු ෙළාය.

‘‘මුලිනම වො 
කරනන ඕන කරන බීජ 
වේෙ ගමානවද කියන 
එක ෙැන මට  ගලාකු 
දැනුමක තිබු ගණ නැහැ. 

ඊටපසගස අවශ්ය කරන 
බීජ වේෙ ‘දිරි ලිය පරපුර’ 

කියන පදනගමන මට 
ලබාදුනනා. ඒ වගගේම ගොවිජන 

ගසවා කාේයාලගයනුත් මට ගම් 
වැගේට ගලාකු සහගයෝෙයක දුනනා. 

එයාලා මට දීපු බීජ ගෙදර අයගෙත් උදව ඇතිව 
පාත්ති හදලා පැල කළා. හිතුවා වගගේම ඒවා 
ගහාඳ සරුවට වැවුණා.’’

දැන් අමාලිකේ කෝරටුකව නැති 
එළවලුවක් නැත. මෑේරල්, ක�ෝංචි, �ටු, 
ෙැ්රට්, බීට්, ්රාබු පමණක් කනාව ඉතා වටිනා 
ඖෂධීය පැළ වර්ගද කම් අත්ර ක�ාකහෝය.

‘‘ගම් කිසිම ගදකට කවදාවත් රසායනික 
ගපාගහාර ගයාදලා නැහැ කිවවම සමහර 
අය පුදුම ගවනවා. රසායනික ගපාගහාර 
ගනාදැම්ගමාත් ෙසවල ඵලදාව අඩුගවනවා 
කියලත් කියනවගන. කාලයක පසට රසායනික 
ගපාගහාර දැම්මම පස නිසරු ගවනවා ඇති.  
ඒ නිසා පසගස පසගස ගහාඳ ඵලදාවක ෙනන 
නම් ඒ ෙසවලට ගපාගහාර දානනම ගවනවා 

කියන එකයි මගගේ අදහස. ඒත් ගම් ගපා ගළාවට 
කාගලකින රසායනික ගපාගහාර වැටිලා 
නැති නිසාගදෝ ගදවියනගගේ පිහිගටන මගගේ 
ෙසවලින නම් ගහාඳ ඵලදාවක ලැගබනවා.’’

කුඹුරු කගාවිතැනට සහ කේන් 
කගාවිතැනට අවශ්ය ේරන කොම්කපෝේට් 
සාදාගන්කන්ද අමාලිමය. ඉඩකම් තැනින් 
තැන කොම්කපෝේට් ෙඳු සාදා ඒවා වගාවලට 
කයාදනා �ව ඈ කියන්නීය.

පැළයෙට කපාකහා්ර, වතු්ර, හිරුඑළිය 
ල�ාකදන්නා කේම ෙෘමීන්කගන් ආ්රක්ෂා 
ේරගැනීමද වැදගත්ය. ෙෘතිම ්රසායනිෙ 
අඩංගු පලික�ෝධනාශෙ කනාකයදූ 
කේතුකවන්මකදෝ අමාලිකේ වගාවට විවිධ 
ෙෘමීන්කගන් �ාධා පැමිකණන්නට විය.

‘‘ගොලුගබල්ලනගෙන, ගපාඩි ගපාඩි 
කුරුමිණියනගෙන, වල් ඌරනගෙන වොව 
ගේරෙනන ටිකක අමාරු වුණා. ඒත් රසායනික 
ගදවල් ගනාගයාදා ඔවුනව ඉවත් කරනන තමයි 
මට ඕගන වුගණ. ඒ නිසා මම එක එක ගකම් 
ක්රම භාවිතා කළා. සවභාවික ගබගහත් වේෙ 
එගහම එකට එකතු කරලා මුළු ගපා ගළාවටම 
ඉසසා. ටික කාලයක  ඔගහාම කරදදී ඒ 
කරදගරනුත් නිදහස වුණා. හැබැයි ලීකස, 
කැරට්, ගෙෝවා වගගේ ගදවල්වලට ග්රීන හවුස 
එකක හැදුගවාත් නම් ගහාඳයි කියලා මට 
හිතුගණ ගම් කෘමි උවදුර නිසයි.’’

පසුව අමාලි ශ්රමයත්, මුදලුත් වැය ේර ග්රීන් 
හවුේ එෙක් ද සෑදුවාය. කේන් වගාකවන් 
ලැක�නවාටත් වඩා කහාඳ ඵලදාවක් කම් 
තුළින් ඇය ල�ාගන්නීය.

දැන් අමාලිකේ කුඹු්රත් ෙන්න තුනක් 
පමණ වගාේර ඇත. කුඹුකර් ේරල් පැකසනා 
විට අමාලිකේ අත මිට සිතුවාටත් වඩා සරු 
වන් කන්ය. එපමණක් කනාව පැළ දළු දමා 
සිනාකසනවිට අමාලි ද ඒ සමඟම සිනා 
නගන්නීය. සහල් පමණක් කනාව දැන් ඇය 
එළවලු, පලතුරු, පළා වර්ගත් හරි සාධා්රණ 
මිලට අකලවි ේරන්නීය.

‘‘ගම් ගොවිතැන පටන අරන දැන අවුරුදු 
එකහමාරක විතර ඇති. ගම් ගවනගකාටත් 
ගෙදරට ඕගන කරන හාල්, එළවලු, පලතුරු 
කග්ඩන ගගේනගනම නැති තරම්. ගෙදර 
පාවිචචියට වැඩි හරිය ෙගම් ක්ඩවලට දානවා. 
කිසිම වසක විසක නැති නිසා දරුවනට බයක 
සැකක නැතිව ගම් ගදවල් කනන ගදනන 
පුළුවන.’’

දැන් අමාලිට ඇකේ ගමන පැහැදිලිය. 
ඒ නිසා ඉතාලි ගමන අතහැරියා කියා 
ඇයට පාඩුවක් නැත. දිරිය සිතක් ඇති ඈ 
කම් වනවිටත් තවත් වටිනා කියන වැඩෙට 
අතගසා අවසානය.

‘‘මම මහා පරිමාණගයන ගකාම්ගපෝසට් 
නිෂපාදනය කරනන හිතුවා. මම දැනටමත් 
ඒකට ගොවිජන ගසවා මධ්යස්ානගේ 
ලියාපදිංචි ගවලා ඉවරයි. ගම් ගපාගහාර 
සා්ධාරණ මුලකට ලබාගදන එක තමයි මගගේ 
ඊළඟ අරමුණ.’’

අමාලි ඈ ගැන කමන්ම අන් අය ගැනත් 
සිතන්නීය. ඒ නිසා වාසනාවද දිකනන් දින 
ඇය හඹා පැමිකණන �ව නිසැෙය.

‘‘ඉසසර අ ගේ මුතුන මිත්තනට ඉගහන 
බහින ගල්ඩක තිබුගණ නැහැලුගන. ඒත් 
දැන හය හතර ගනාගත්ගරන දරුවනට 
පවා එක එක ජාතිගේ ගල්ඩ හැගදනවා. ඒ 
ගදවල්වලට අපි ආහාරවලින ෙනන වසවිස 
අනිවාගේයනම ගේතු ගවනවා. ඉතින ඒ 
නිසා ගෙදර තිගයන ගපාඩි ඉ්ඩකගේ හරි පුළු 
පුළුවන විදිහට ෙහක ගදකක හරි වවාෙනන 
කියලා තමයි මම හැගමෝගෙනම ඉල්ලනගන.’’

අමාලි පවසන්කන් වසවිකසන් කතා්ර 
ආහා්ර ක�ෝග ල�ාගන්නා නි ක්රෝගී 
සමාජයක් දැකීම ඇයකේ පැතුම �වය. 
උපන් කපාළාවට ණය නැති කමවැනි දිරිය 
ගැහැනුන් තව තවත් කම් බිම මත පහල 
වන්කන් නම් ඇයකේ ඒ පැතුම සඵල 
වන දිනය වැඩි ඈතෙ කනාවන �ව අකේ 
විේවාසයයි.

ඇතතටම  
ෙමෙර අය ස්ව්න රටකට  

යන්්න සකාච්්චර හී්න මැව්වත 
ස්ව්න රටක ජී්වතවුණු සකස්නක් 
විතරයි දන්ස්න තමන්සගෙ මවරට 

සකාච්්චර ෙනීපද කියලා. අර 
කතා්වකුත තිසය්න්වසන් ‘ඉ්වත 
දම්න දණ්ඩක් වුණත දළු දාලා 
පැළස්ව්න සපාසළා්වක් අපිට 

තිසයන්ස්න’ කියලා

විසේෂ ස්තූතිය - තක්ෂිලා සෙස්නවිරත්න
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තිලක් 
සේනාසිංහ

හැරගිය පෙම්වතිය 
රීරි යකාට 
බාර කරන
‘රතු නිවිති 
හූනියම’

තමන් හා විවාහ වන බවට ප�ාප�ාන්දු 
වී දිගු කලක් ප�මින් පවළී සිටි තරුණියක 
හිටිහැටිපේ පවනත් තරුණපයකු හා විවාහ 
වීම දැරිය පනාහැකි පේදනාවක් බවට 
සැක නැත. ඉන් එම තරුණයා තුළ තදබල 
දුකක් සංපේගයක් පේම එම තරුණිය 
පකප�හි බලවත් වව�යක්ද හටගැනීමටද 
පුළුවන. එවන් විපටක එම වව�ය පිරි 
මසාගැනීමට ප�මවතුන් විසින් සිදුක�න 
ගුපත �ලිගැනීමක් පිළිබඳ පතා�තුරු 
තවමත් අ�පේ ගැමි සමාජපයන් උකහාගත 
හැක. ගැබිනි මේවරුන් ඇතුළු බාල, 
තරුණ, මහළු කාටත් එක පේ ගුණදායක 
බව �ැවපසන පකාළ එළවලුවක් වන 
නිවිති පබෝගය මුලපකාට සිදුක�නු ලබන 
පමය හැඳින්පවනුපේ ‘�තු නිවිති හූනියම’ 
යනුපවනි.

එම ගුරුකපම අ�මුණ පකත�ම 
කෲ� හා අමානුෂික වුවත් එය සිදුක�න 
ආකා�පේනම කිසියම 
�සවත් බවක් තිපේ. ඒ 
පමපලසිනි.

දැනට අ� �පේ 
දක්නට ලැපබන නිවිති 
වරග පදක අතුරින් පකාළ 
නිවිති පහවත් පයෝධ 
නිවිති  හැරුණුපකාට 
දක්නට ලැපබන 
පසසු නිවිති වරගය 
�තු නිවිතිය. ඇතැම 
ප්රපේශවල ‘යක් නිවිති’ 
පලස ද හැඳින්පවන 
පමය, අපනක් නිවිති වරගය පමන් ජනප්රිය 
නැත. ඒ සඳහා වන විපේෂ පේතුවක් 
කිසිපවකු පහළික� නැතත් �තු නිවිති යනු 
‘හූනියම බඩුවක්’ පලසට �ැති� �වත්නා 
විේවාසය නිසා බව සහතික වන්නට මට 
පුළුවන. ඒ උතුරුමැද, මධ්යම හා සබ�ගමුව 
යන �ළාත් ආශ්රිතව මා ක�නු ලැබූ 
විමසුමකදී ‘�තු නිවිති හූනියම’ හා සමබන්ධ 
පබාපහෝ පතා�තුරු අනාව�ණය ක�ගත 
හැකි වූ බැවිනි.

හුපදක් වැඩිවියට �ත්වීපම සිට මාේ 
ශුේධිපේ අවසානය පහවත් අර්ථවහ�ණය 
(Menopause) පතක් වන තරුණියන් හා 
මැදිවිපේ කතුන් �මණක් ඉලක්කපකාට 
සිදු පකප�න පමම ‘�තු නිවිති හූනියම’ 
කුඩා දැරියන්, ආර්ථවහ�ණය සිදුවූ විය�ත් 
කතුන් පේම පුරුෂ �ාරශවය සමබන්ධපයන් 
පකපේවත් බලාත්මක පනාපේ. එපමන්ම 
එය සිදුකිරීම සඳහා යකැදුප�කුපේ සහාය 
ලබාගත යුතුමය. ඒ එම කාන්තාව ‘රීරි 
යකාපේ’ බැලමට නතු ක�වීමටය. රීරියකා 
යනුපවන් හැඳින්පවන යක්ෂයාපේ ‘රීරි’ 
නාමය රුධි�ය යන්න හැඟපවන ‘රුහිරු’ 
යන්පනන් බිඳී ආ එකකි.

පමම ‘�තු නිවිති හූනියම’ සඳහා අවශ්ය 
වනුපේ �තු නිවිති පකාළ අත්තක් සහ 
�තු, කහ සහ සුදු �ැහැපයන් යුතු නූල 
ප�ාටවල තුනක් �මණි. �ළමුව ඒ සඳහා 
පතෝ�ාගනු ලබන යකැදු�ා ලවා ඒ නූල 
තුන එකට අඹ�වා කිසියම මන්්රයකින් 
එය ජීවම ක�ගත යුතුය. එපහත් ඒ 
මන්්රය කුමක්දැයි පසායාගැනීමට 
බලවත් පේ පවපහසුණු මට අවසානපේ 
සෑහීමකට �ත්විය හැකි පිළිතු�ක් 
ලබාපදන ලේපේ හසලක, ව�ාපගාලපල 
අ�ඹපේ ජයවරධන කපු මහතා විසිනි. 
රීරියක් දැහැන යනුපවන් හැඳින්විය 
හැකි එම ජීවම තමන්ද අසා දැනහිඳින 
මුත් කිසිවකුටත් අවැඩක්, නපු�ක් 
සිදුක�න පේකට තමන් වචනයකින්වත් 
සහපයෝගයක් පනාපදන බව පහපතම කීය.

“ඕං නම�ෝ රුදුරු මේ විමෙන් උපන්, මේ 
කැටිමෙන් උපන් වොහක රීරි ෙක්ෂො... 
අව�ංගේමේ ොළුවා...” ආදී වශපයන් එම 
රීරි යක්ෂයා කැඳවීපම මන්්රය ඇ�පඹන 
බව ඔහු කියා සිටිපේ මාපේ බලවත් 
ප�රැත්තය නිසාමය. එපමන්ම පමම 
හූනියම සඳහා පවනත් ප්රපේශවල මීට 

පවනේ මන්්රද ජීවම පකප�න බව මට 
දැනගත හැකි විය.

පමපේ රීරියක් දැහැනින් ජීවම පකප�න 
එකට ඇඹරූ �තු, කහ, සුදු යන �ාටවලින් 
යුතු නූල තුන �ළමුව එම හූනියමට 
ලක්පකප�න තරුණියට පහෝ කාන්තාවට 
�ෑපගන්නට පහෝ එයට උඩින් �ැනයාමට 
ඉඩ සැලැේවිය යුතුය. ගුපත ශාේ්රවල 
පමය හැඳින්පවනුපේ ‘යටි �හු කිරීම’ 
යනුපවනි.

�සුව එම තරුණියට පහෝ කාන්තාවට 
මාේ ශුේධිය සිදුවන වකවානුවක් බලා ---
---- පහෝ�ාවකින් එම නූල�ට �තු නිවිති 
අත්තක ඔතා වක්කඩක් වැනි ගලායන 
දිය �හ�ක් යට සැඟවිය යුතුය. ඉන්�සු 
එම වක්කපඩන් වතු� ගලායන තු�ාවටම 
එම තරුණිය පහෝ කාන්තාව පවතින් 
නි�න්ත� පයෝනිමය රුධි� වහනයක් 
සිදුපේ. පමපලස මාේ ශුේධිපේදී අධික 
පලස රුධි�ය පිටවීම (Menorrhagia) පල 

මාලය යනුපවන්ද අක්රමවත් මාේ ශුේධිය 
(Metrorrhagia) පහවත් පයෝනි මාරගපයන් 
නි�න්ත�ව රුධි�ය පිටවීම කිලිමාලය 
යනුපවන් ද ගුපත ශාේ්රයන්හි සඳහන් 
පවයි. පමම තත්ත්වයන් පදපක්දීම �ළමුව 
එම කාන්තාවපේ ලිංගික ජීවිතය අඩාල වන 
අත�, �සුව දිගු කාලයක් පමම තත්ත්වයන් 
අඛණඩව හා නි�තුරුවම �ැවතීම 
මගින් ඇපේ ම�ණය �වා සිදුවිය හැක. 
එපමන්ම තම පුතු පගනා පලලිය පිළිබඳව 
විවිධ පේතූන් මත තදබල වව�පයන්, 
ේපේශපයන් �සුවන නපුරු නැන්දමමලා ද 
පමම ‘�තු නිවිති හූනියම’ ක�වන බව පමම 

විමසුපමදී මට දැනගත හැකි විය.

එපමන්ම පමම �තු නිවිති හූනියම 
ගුපත ශාේ්රීය �දනම වනුපේ රීරි 
යක්ෂයාට කැ� කළ තුන් �ැහැපේ 
නූල කැබැලල යටි �හු ක�න තරුණිය 
පහෝ කාන්තාව පකප�හි රීරි යක්ෂයාපේ 
ඇලම, බැලම පයාමුවීමය. අ� �පේ 
පසසු යකුන්ට සාපපක්ෂව රීරි යකා 
රුධි�ය පකප�හි අසීමාන්තික පලාල 
බවක් දනවන අමනුෂ්යපයකි. පමපලස 
මිනිේ පලයට පලාල යකුන් පිළිබඳ 
විේවාස පලාව පු�ා �වත්නා අත� 
ප�ාදුපේ එම යක්ෂයා හැඳින්පවනුපේ 
Blood Demon යනුපවනි.

“ඔෙ විශවාසෙ හින්දා ස�හරු රතු 
නිවිති ත�න්මගේ මගවතමත තිොගන්නත 
බෙයි. ඒවට රීරි ෙකාමගේ බැේ� වැමටයි 
කිෙො. නමුත �� නම් මීට අවුරුදු 

ගානකට කලින් අනුරාධපුමේ තිරපපමනන් 
මගනාව රතු නිවිති පැළෙක අමප මගවතමත 
හිටවා ගතතා. ඒ වමගේ� ඒක මබාමහා� 
සාමරටත හැදුනා. ඒ විතරක මනමවයි ඒක 
අවුරුදු කීපෙක තිසමස� අමප පවුමේ 
කෑ� බී�වෙට එකතු කරගතතා. ඒත අමප 
පවුෙට නම් ඔෙ කිෙන කිසි� මෙෙක වුමේ 
නැහැ. අනික ඒ ගුරුකමම් හැටිෙට රීරි 
ෙක්ෂො බැේ� මහෙනවාෙ කිෙන්මන් ඔෙ 

ජීවම් කරන පාට තුමන් නූේවෙට මිසක 
රතු නිවිතිවෙට මනමවයිමන්. ඒ හින්දා රතු 
නිවිතිවෙට බෙමවන එක පමතාමරා� නැති 
තුවකකුවකට බෙ මවනවා වමගේ වැඩක.”

පමම විමසුපමදී අ� හා අදහේ �ළකළ 
සීතාවක ජනශ්ැති පිළිබඳ විශා�දව�පයකු 
වන අවිේසාපේලල, මානියංගම 
බණඩා�වත්පත් හිටපු උප�ැන්න, ම�ණ 
සහ විවාහ පලකම අයි.ඩී.ඒ.ජී. ධන�ාල 
මහතා කීය.

“හැබැයි ඒ කාමේ මේත බඩුවෙට 
කිෙො ඔෙ රතු නිවිති අතු මගනිෙන්න පිට 
පළාතවලින් හිටන් මිනිසසු ආවා. ඒත �� 
ඇහුමව නෑ ම�ාකටෙ කිෙො. අනික �� 
ෙන්නවමන් �� එමහ� ඇහුවත ඒ මිනිසසු 
මබාරු වුණත කිෙන්න පුළුවන් කිෙො. 
ඉතින් �� ම�ාකටෙ විහින් මබාරුවෙට 
රැවමටන්මන්?” ධන�ාල මහතා කීය.

“හැබැයි ඉතින් රතුපාට මේවේවෙට 
රීරි ෙකාමගේ බැේ� තිමෙනවා කිෙන ජන 
විශවාසෙ අනුව ඔෙ රතු නිවිතිවෙටත ඒ 
රීරි ෙක්ෂ බැේ� තිමෙනවා කිෙො ස�හරු 
හිතනවා ඇති මන්ෙ?” අවසානපේදී මම 
ඇසීමි. 

“එමහනම් ඊට කලින් රීරි ෙකා බීට්රූට්වෙට 
බැේ� මහෙන්න එපාෙෑ.” ධන�ාල මහතා 
කීපේ සිනාපසමිනි.

ඒ පකපේ පහෝ තමන්ට පිටු�ා පවනතක 
ගිය ප�මවතියන් සහ ඔවුන් විවාහ ක�ගත් 
සැමියන් ම�ාදැමීම පිණිස අවි අපමෝ�න 
යුගයක තමන්පේ �ලිගැනීපම පේතනාව 
පමවන් ගුපත, මිථ්ා විේවාසයක් තුළින් පහෝ 
දියක� හැරීපම එත�ම පදාසක් නැතැයි මට 
සිපතයි. මක්නිසාද වවරී පේතනාව ද�ා 
සිටින පුේගලයාට මිස වව�යට ලක්වන 
කාන්තාවට අවැඩක් කිරීමට කිසිඳු �දනමක් 
නැති ගුරුකමකට කළ හැකි පදයක් 
පනාමැති නිසා සහ ඒ මඟින් �ළිගැනීපම 
පේතනාව සහිත පුේගලයාපේ ේපේශය 
තාවකාලිකව පහෝ යට�ත් වන නිසාය. 
එපමන්ම කිසිපවකුටත් ශාරීරික හානියක් 
පනාමැති නිසා එවැනි සිදුවීමවලදී වන මිනී 
ම�ාගැනීම, අඩදබ� වීම අවම වනු ඇත. 
නමුත් වව�ය ප��දැරිව සිදුක�න පම 
ගුරුකම හදි හූනියමවලින් වවරී පේතනාව 
සහිත පුේගලයාට එම පේතනාව නිසා 
සිදුවන අකුසලයත්, ඉන් ඇතිවන මානසික 
පීඩනයත් හැරුණුපකාට ලබාගත හැකි 
පවනයම ප්රතිලාභයක් නම නැත.

සේලිය පිළිබඳව 
දසවේශසයන් පසුවන 

නපුරු නැන්්දමමලාත් 
සමම ‘රතු නිවිති 

හූනියම’ කරනවලු 

අරඹගේ ජයවර්ධන 
කපු මහතා

අයි.ඩී.ඒ.ජී. ්ධනපාල 
මහතා

රතු නිවිති ශාඛය
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ලබන සතියට...
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28 වැනි ක�ොටස

MRI 
පරීක්ෂණය�ට 
කේව් නැවතත් 
ක�ෝහල්ගත ක�කේ 

ජීවිතේ අහිමිවන තේ සමඟ 
ත�ොරබදන තබොත�ෝතදනො මට �මු වී 
ඇත. තනොලැතබන තේ �මුතේ දුකට, 
සනතො�යට �ේවනනන අ�මණය. 
බලොත�ොතරෝතු බිඳ වැටුණු තැන 
අනුනට සො� කරමින, බැන වදිමින, 
ඊර්ෂ්ො කරනනනද ඒ අතර මුණ ගැසී 
ඇත. ඒ සියලුතදනොට 
මතේ ජීවිතය තුළින මො 
සැ�යූ පිළිතුර නම් මට 
අහිමි වූ කිසි තදයක් 
නැත යනුතවන ඒේතු 
ගැනවීමයි.

�ැමවිතටකම මට 
දැනුතේ අනනත 
අප්රමොණ තේ මට ලැබී 
ඇති බවකි. අඩුවක් 
�ොඩුවක් නැතිව ජීවේ 
වීමට කුඩො කල �ටන 
දැඩි ආශොවකින �සු වූ 
රැකියොව මට ලැබීමේ, ඒ 
තුළින මො තගොඩ නගොගේ 
සමොජ �රිසරයේ 
නිරනතරතයනම මසිතට 
තගන ආතේ පිරුණු 
බවකි. එතේම ඒ සියලු 
තේ මට ලැබුතේ 
තේේ නිසො යැයි �ැම 
තමොත�ොතකම  දැතනනනට විය.

ඇය මතේ කුසට ආ දා �ටන 
අතේ ජීවිතවලට ලැබුණු තේ වැඩි 
වූවො මිසක අඩුවීමක් තනොතිබුණි. 

“අපි දේවදගේ MRI එකක් අරන් 
බලමුද?” දිනක් ේනොයු තරෝග 
විතේෂඥ වවද්ය රංජනී ගමතේ 
ම�ේමිය තයෝජනො කළොය. 
රංජනී ගමතේ වවද්යතුමියතේ 
අ�ේමොර බළකොයට සම්බන්ධව දැනුවේ 
කිරීතම් වැඩසට�න මොලොවකට මො 
වරක් සම්බන්ධ විය. එවිට ඇයට තේේ 
පිළිබඳ තබොත�ෝ තතොරතුරු මො �වසො 
තිබුණි. වරක් ජොතික තරෝ�තේ ේනොයු 
ඒකකතේදී ඇය තේේ �රීක්ෂො කළොය.  

“ද�ොන වදගේ ප්රතිකොරයක් 
දුවට කරන්න පුළුවන් දවයිද?” 
වවද්යතුමියතගන මො විමසුතවමි. 

“දේ පරීක්්ෂණදයන් දුවට ප්රතිකොර 
කරන්න උත්ොහ කරන එක ගැන අපිට 
හිතන්න දවන්දන් පසදස. ඒත එයොදගේ 
ද�ොදේ  දකොයි තතතවයකද තිදයන්දන් 
කියලො අපිට දහොයලො බලන්න පුළුවන්. 
ඒකත හරි� වැදගත.” 

වවද්යතුමියතේ නිර්තේශ අනුව 
MRI �රීක්ෂණය සඳ�ො ඉක්මනින 
දින ලබො ගැනීමට මො උනනදු වූතේ 
තේේතේ තමොළය සම්බන්ධ කිසියම් ත�ෝ 
තවනසක් තිතබනවොදැයි දැනගැනීතම් 
වැදගේකම �ැ�ැදිළි කිරීතමන 
අනතුරුවය. එත�ේ ඒ තවනුතවන 
සූදානම් විය යුතුය. මක්නිසොද සොමොන්ය 
වොට්ටුවක තේේ තබොගැනීම දැන දැන 
වඩොේ ප්රේනකොරීය. රොගම තරෝ�තේදී 
සිදුකළ තද�ො සැේකතමන �සු ඇය 
දැන තරෝ�ලකට ඇතුළු තවේම කලබල 

ේවභොවයක්, තනොසනසුනකමක් 
ත�නවයි. එනිසොම ජොතික තරෝ�තේ 
තගවන වොට්ටුවකට ඇතුළු වීමට අ� 
තීරණය කතළමු. 

නැනදම්මො කිරිඳිතවල අයියලොතේ 
තගදර තගොසිනි. තොේතො, අම්මො සමඟ 
ත�ොේග�තවලය. උදේවට තකතනකු 
නැත කියො තේේතේ වැඩ කේදැමිය 
තනො�ැකිය. ඇයතේ වැඩකටයුතු අ� 
තකතේ ත�ෝ කරගත යුතුය. එනිසොම 
කිසිතවකුටේ තනොදනවොම අ� නියම 
කරගේ දින තේේ MRI �රීක්ෂණය 
සඳ�ො ඇතුළේ  කිරීමට සැළසුම් 
කතළමු. 

මො දර්ශන සමඟ තගොේ ජොතික 
තරෝ�ලට තේේ ඇතුළේ කරනවිට �වේ 
වී තිබුණි. තරෝ�ලට අවශ්ය කළමනො 
සියේල ද සමඟින අ� තගවන වොට්ටුතේ 
කොමරයක නතර වුතණමු. දර්ශන අ� 
තදතදනො තරෝ�තේ නවතො නිතවස බලො 
ගිතේ හිතකින තනොවන බව දනී. එත�ේ 
ජීවිතේ ඇතැම් අවේ්ොවල ඇතැම් 
තීරණ අකමැේතතන ත�ෝ ගැනීමට 
සිදුතේ. 

“�ට පුළුවන් තනිය� වැඩ ටික 
කරගන්න. බයදවන්න එපො.” මම 
දර්ශන සැනසුතවමි. කවුරුන ත�ෝ 

උදේවට සිටියො නම් ත�ොඳ යැයි ඔහුට 
සිතතනවොට සැක නැත. එත�ේ තනිවම 
වැඩ කරගැනීතම් ස� දරොගැනීතම් 
පුදුමොකොර ගේ හිතක් මො �ට තිතබන 
බව මො ත�ොඳින �ඳුනොතගන ඇත. 

“දහට උදේ එනවදන්. රෑ දවලොව 
විතරයිදන් තනිය� ඉන්දන්. ද�යො 
නිදාගතත� කරදරයක් නෑ.” මො කිසි 
තලසකවේ තනො�ැකියොව ඇඟවීමට ඉඩ 
තනොතැබුතවමි. තේේ දැන දැන ත�රට 
වඩො යමක් තේරුම් ගැනීතම් �ැකියොව 
ඇති ත�යින ඇය අකමැති �රිසරයකට 
�ැය කී�යකට ත�ෝ හුරු කිරීම තලත�සි 
තනොවන බැේ දනිමි. එත�ේ ඒ සියේල 
විඳ දරො ගැනීමට තම් තමොත�ොතේ මො 
සුදානම්ය. 

�තේ කණිසමට තලඩුන බැලීම 
අවසන වනනට ත�ර දර්ශන නිතවස 
බලො පිටේව යේදී දියණිය තරෝ�ේගත 
කළ ආරංචියට මතේ මිතුරියක වූ 
�ේමිණී �දිසිතේ කඩො වැදුණොය.

“�ං දේ හදිසසිදේ දැනගතදත. 
කියන්න තිබුණදන් කලින්.” �ේමි ආ 
සැනින බැණවදිනනට �ටනගේතොය.

�ේමිණී මොතරතේ මතේ මොධ්ය 
මිතුරියකි. ලක්බිම පුවේ�තේ තයෙෂ්ඨ 
පුවේ�ේ කලොතේදිනියකි.  වෘේතීමය 
සබැඳියොවට වඩො ළංවුණු ේතන�යක් 
අතේ �වුේ අතර වූතේ වසර ගණනොවක 
සිටය. 

“දහට කීයටද MRI එක කරන්දන්?” 
�ේමි ඇසුවොය.

“දඩොක්ටර් කිවදව දහය විතර දවයි 
කියලො.” මම කීතවමි.

“ඒකදන් දහට දවනකේ දේව 
තියොගන්න එක දේසි වැඩක්ද?” 
�ේමි කීතේ ඒ වනවිටේ තේේතේ 
තනොසනසුනකම පිරික්සො බලමිනි.

“දන්නවො අ�ොරුයි කියලො. ඒත 
නැන්දේ�ො කිරිඳිදවල ගිදේ හදිසියකට. 
තොතතොට එන්න විදියක් නෑ අ්නීදපන්. 
තොතතො නි්ො අේ�ට එන්න විදියකුත 
නෑ. අනිත අයටත ඉතින් එක වැඩ 
තිදයනවදන්. පුළුවන් දවලොවට එයොලො 
හැද�ෝ� එනවො. බැරිදවලොවලදි අදේ 
වැඩ අපි කරගන්න ඕදන්.” මම �ේමිට 
කරුණු �ැ�ැදිළි කතළමි.

“දලඩ්ඩු බලන්න ආපු අය දැන් යන්න 
දවලොව ඉවරයි.” ආරක්ෂො නිල්ධොරිණියක් 
අ� සිටි කොමරයට �ැමිණ කීවොය. 
තගවන කොමරයක් ලබො ගේතද ජොතික 
තරෝ�තේ නීතිය එකය. තරෝගීන බැලීමට 
පිටින �ැමිතණන අමුේතන නියමිත 
තවලොවට �සු පිටව යො යුතුය.

“�ට නේ හිදතන්දන් අද ��ත ද�දේ 
නැවතුදණොත දහොඳයි කියලො.” �ේමි 
කීවොය.

“දැන් ඔයො නවතින්න එපො. ඇඳු�ක්වත 
දගනැත නෑදන්. අනික එදහ� 
නවතින්න දදනවද දන්දනත නෑ. දේවො 
ප්රයිවට්  දහොසපිට්ේ වදගේ දනදවයිදන්.”

“ඒක හරි. අපි අහලො බලමු. අපිට 
අවස්ොවක් දදයි. ද�ොකද දුවදගේ 
අපහසුව ගැන ඕන දකදනකුට 
දතදරනවදන්. අපිට උදවවක් කරයි.” 
�ේමි කිසි තලසකින  ත�ෝ සිය අරමුණ 
අේ�ැර දැමීමට සූදානම් වූතේ නැත. 

ඇතේ ඉේලීම දැඩි වූ බැවින මො 
තගවන වොට්ටුව භොරව සිටි ත�ද 
තසොයුරිය මුණගැසුතණමි. 

“ව්න්ති... ්ො�ොන්යදයන් අපි 
එක්දකදනකුට ත�යි ඉන්න දදන්දන්, 
දේක දනෝ�ේ දවෝඩ් එක දනොවුණත. 
ඒත දුව ගැන අපිට දහොඳට� 
දතදරනවදන්. අනික ඔයො අදේ රදට් 
ද්ෞඛ්ය දවනුදවන් දලොකු දසවයක් 
කරන දකදනක්. ක�ක් නෑ යොළුවව 
උදවවට තියොගන්න.” ත�ද තසොයුරිය 
දැක්වූ ආදරය ස� තගෞරවය සියේල 
හිමිව තිබුතේ මතේ වෘේතීමය ජීවිතතේ 
මො ලද ආතලෝකතයනි. 

“දබොදහො� සතුතියි සිසටර්. දේ 
දවලොදව ඒක �ට දලොකු උදවවක්.” 
මම ඇයට තුති පුද තදමින නැවත 
තේේ තවත �ැමිතණේදී කොමරය 
තුළ වූතේ  තකෝලො�ලයකි. නැවත 
ආරක්ෂක නිල්ධොරිණිය �ැමිණ �ේමි 
සමඟ ආරවුලක �ැටලී ඇත. ඇයට රැඳී 
සිටීමට අවසර නැති බවට වොද කරයි. 
මො ආරක්ෂක නිල්ධොරිණියට සියේල 
�ැ�ැදිලි කළ �සු ඇය යනනට ගියොය.

“අපි ද�ොදකෝ වැරදි දදයක් කරනවද? 
දුවදගේ තතතදව නි්ොදන් උදවවට ඉන්න 
ඉේලුදව. �� කිවදව අපිට අවස්ොවක් 
දදයි කියලො.” �ේමි ජයග්ොහී විලොසතයන 
කීවොය. 

රොත්රිතේදී තේේ සොමොන්ය තේේවයට 
�ේ කර ගනනට මො දරූ තවත�සට 
දිරි තදනනට මතේ මිතුරිය �ේමි විශොල 
තවත�සක් ගේතොය.  

එයොකේ ක�ොකේ ක�ොයි 
තත්ත්වය�ද තිකයනකන 
කියලො කේක�න අපිට 

බලනන පුළුවන

අපි ක�ොක�ෝ වැ�දි 
කදයක ��නවද? දුවකේ 
තත්ත්කව නිසොකන ඉනන  

ඇහුකව් 
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්නා 
පුෂ්ප කුමනාරි

මසේ ෙසබන්ඩ් ්ම් 
මම ගේ ඕ් 

්පසේකට ්ට්්වනා
දැකකනා සන්ද? 
මීක ්ෑ... මං 
කිවස්වනාත ඕ් 
්වැඩක කරයි

උසේ ගෑනිට 
පිසසුද කියලනා 
යනාළුස්වෝ 
මසගන් ඇහු්වනා

පවුලේ හිතවතියක වන 
කමලා දිනක් මා හමුවීමට 
නිවසට පැමිණිලේ කුකුලා ද 
අතින් ලෙනය. ඇයලේ දුක්මුසු 
මුහුණ දුටුවිට ඇය මා හමුවීමට 
පැමිණිලේ මලේ සුවදුක් 
විමසීමට නම් ලනාවන බව මම 
අනුමාන කලෙමි.

‘‘මගේ පුතා දික්කසාද ගෙන්න 
හදනගන. ඒ ගෑනි මහ අමුතු 
ජාතිගේ ගෑනිගෙක. මමයි ඒ 
අහිංස්ක දරුෙට ඔෙ අපරාගේ 
්කගේ.’’

කමලා පැවසුලේ කම්මුල 
මතට රූරා වැලටන කඳුළු කැට 
පිසිමිනි.

කමලාලේ පුතු වන නදුන් 
විවාහ වූලේ ලමයට අවුරුදු 
ලදකකට ලපරය. ඒ කමලාලේ මිතුරියක 
ලෙන ආ ලයෝජනාවකට අනුව බව මටත් 
මතකය. රජලේ රැකියාවක් කරන නදුන් 
ඉතා ගුණයහපත් සන්සුන් ෙති ඇති 
තරුණලයකු බව මා ද ලහාඳහැටි දනිමි.

කමලාලෙන් ලම් කාරණය පිළිබඳව 
වැඩිදුරටත් විමසීමට යාම ඇයට 
ආතතියක් ලෙන ලදන්නක් බැවින් ඇලේ 
සිත සන්සුන් කර නදුන්ව බිරිඳ සමඟ මා 
ලවතට එවන ලලස මා ඇයට  ලයෝජනා 
කලෙමි.

ඉන් දින ලදකකට පමණ පසු නදුන් 
ඔහුලේ බිරිඳ වන සඳුනි ද සමඟ මා 
හමුවීමට පැමිණිලේය.

සඳුනි ඉතා ලසාඳුරු රුවකට හිමිකම් 
කියූ වයස අවුරුදු විසිඅටක පමණ 
යුවතියකි. මා යමක් විමසීමටත් ලපර 
කතාවට අවතීරණ වූලේ සඳුනි ය.

‘‘ඇතතටම ඩිගොර්ස් ගෙන්න තරම් 
ගොකු ෙරදක මම ගමොට ්කරො ්නැහැ.’’

ඇයට සවන් දුන් මම සඳුනිලෙන් 
ලවන්වීමට ලේතුව කුමක්දැයි නදුන්ලෙන් 
විමසා සිටිලයමි.

‘‘අපි බැඳො තාම ටි්ක ්කාෙෙයි. ඒත 
ඇයි මම ්කසාද බැනගේ කිෙො දැන මට 
හගත්නො. ඇතතටම ගමො නිසා දැන මම 
හැගමෝටම විහළුෙක ගෙො තිගෙනගන.’’

නදුන් ලදස ලනත් ලකානින් බලමින් 
සඳුනි ද ඔහුලේ කතාවට සාවධානව 
ඇහුම්කන් දුන්නාය.

‘‘මම බැඳපු දෙගස් ඉඳෙම ගගදර හැම 
ෙැඩ්කටම මට පුළුෙන විදිහට උදව් ්කළා. 
ඇතතටම මට ඕ්න වුගේ හැමගේම ගමො 
එක්ක ගබදාහදාගග්න ්කරන්නයි. හැබැයි 
ගමො හතුගව් මම එගහම ගගදර ෙැඩ 
්කගේ මගේ ග්නානජල්කමට කිෙො.’’

කේයත්ම සඳුනි නිවලේ වැඩපලවලින් 
වැඩි ලකාටසක් නදුන්ට පැවරූ බව ඔහු 
කියයි.

‘‘පස්ගස් පස්ගස් ගමො ගබාරුෙටත 
එක්ක මට ෙැඩ පැෙරුො. ඒ්ක එොට ගොකු 
ආඩම්බරෙක ෙගේ කිෙෙත මට හතුණා. 
ඒත ඒ ගමොගේ හැටි ගෙන්න ඇති කිෙො 
මම හත හදාගතතා.’’

ලමය සඳුනිලේ සාමාන්ය ෙති 
ලසාබාවකැයි සිතූ නදුන් ඒ පිළිබඳව 
ඇයට ලොේ පවරා තිබුලේ ද නැත.

‘‘දෙසක අපි පාර්ටි එ්ක්කට ගිො. ඒ 
ගෙොගව් ගමො මට බීම ගග්නලො 
ගදන්න, ්කෑම ගග්නලො ගදන්න කිෙො 
එ්ක එ්ක ෙැඩ කිව්ො. ඒ ගමොගේ හැටි 
නිසා මමත ඒ කිෙපු කිෙපු ගේෙල ්කළා. මම 
්කෑම එ්කත අරගග්න එ්නග්කාට, ‘දැක්කා 
ගනද  ඔන්න ඔගහාමයි මම හස්බන්ඩෙ 
හදාගග්න තිගෙනගන. මම ගමා්නාහරි 
ෙැඩක කිව්ගොත මීක ්නැතුෙ ඕ්නම ගදෙක 
්කර්නො. ඔොෙත හස්බන්ඩට බගේ ඉන්න 
එපා අගන. එගහම වුගණාත එොො අගේ 
්කගර් ෙන්න එ්නො’ කිෙො ගමො ගෑනු 
ගරාතතක ෙට ්කරගග්න හ්නා වුණා. මගේ 
්ක්නටම ඇහු්නා.’’

එදින සාදලේදී ලබාලහෝලදනා ඉදිරිලේ 
ඇය නදුන්ව අපහසුතාවට පත්කර තිබිණි.

‘‘එත්න මගේ ොළුෙනගේ ෙයිෆෙත 
හටිො. එොො ඒො ගගදර ගිහන 
කිෙො. මගේ ොළුගෙෝ ්කතා 
්කරො ‘උගේ ගෑනිට පිස්සුද?’ 
කිෙෙ මගගන ඇහුො. 
ගමො ඒ ගෙොගව් 
මට ෙැඩ පැෙරුගෙත 
ගබාරුෙට. අනිත අෙට 
ගමොගේ ගොකු්කම 
ගපනෙන්න. එදායින 
පස්ගස් ්නම් මට 
ගමොෙ තිතතයි. මට 
හගතනගන ඇතතටම 
ගමොගේ ගමා ගේ 
අමාරුෙක තිගේනො. 
අගේ අම්මෙත ගහාෙනග්න 
බෙනගන ්නැතුෙ මගේ ජීවිගත 
වි්නාශ ්කළා.’’

ඒ වනවිට සඳුනිට මානසික 
ව්ාකූලතාවයක් තිබුලේ නැත. නමුත් 
ක්්ෂණික ක්රියාමාරෙයක් ලනාෙත ලහාත් 
ලම් පවුල ලදකඩ වී යා හැකි බව මම 
වටහා ෙත්ලතමි. පසුව සැමියා ලමලතක් 
ලවලා පැවසූ කරුණු සත්ය දැයි මම 
සඳුනිලෙන් විමසා බැලුලවමි.

‘‘ඔව්, අගේ තාතතා ගගදර ෙැඩෙෙදි 
අගේ අම්මට කිසිම උදව්ෙක ්කගේ 

්නැහැ. අගේ අම්මා ඉස්සර උගේ ඉඳො 
ෙැඩ්කාරිෙක ෙගේ ගගදර ෙැඩ ගස්රම ්කළා 
මට මත්කයි. බැඳපු ගමනම හස්බන්ඩට 
ෙැඩ පෙරො එොෙ හරිෙට හදාගන්න 
කිෙො මගේ අම්මා තමයි මට කිව්ගව්.’’

සෑම පිරිමිලයකුම එක සමාන ලනාවන 
නිසා එකම ලකෝණයකින් සමේත පිරිමි 
සංහතියම මැනීමට යාම ඉතා අඥාන 
ක්රියාවක් බව මම ඇයට පැහැදිලි කලෙමි. 
එලේම ඇය පැතූ ලලස ඇයට උදේ 
උපකාර කරන සැමිලයකු හිමිවූලේ 
ඇයලේ වාසනාවට බවත් මා ඇයට 
ලත්රුම්කර දුන්ලනමි.

නිවලේ රාජකාරි සඳහා සැමියා  සහාය 
ලදන්ලන් ඔහුලේ ඇති ලනාන්ජේ 

ේවභාවය නිසා යැයි වරදවා 
වටහාෙත් ලමවැනි 

බිරින්දෑවරුන් මීට ලපරත් 
මට හමුවී ඇත.

නමුත් සැමියා 
බිරිඳට උදේ 
උපකාර කිරීලමන් 
ඔහු නිහඬවම 
කියාපාන්ලන් ඔහුලේ 
සිලතහි තම බිරිඳ 
ලකලර ඇති ආදරය 

සහ ලෞරවයයි. එවැනි 
සැමිලයකු ලැබීමට 

බිරිඳකට වාසනාවක් තිබිය 
යුතු බව මලේ විශවාසයයි. 

ඔබ කෙ යුත්ලත් එවැනි සැමිලයකුට 
ලපරලා ආදරය, ලෞරවය ලබාදීම මිස 
ඔහු නිවලේ වැඩ කරනා බවට පුරසාරම් 
ලොඩමින් සමාජය ඉදිරිලේ අපහසුතාවයට 
පත්කිරීම ලනාලේ.

පිටේතර අයවලුන් ඉදිරිලේ සැමියාලේ 
ලපෟරු්ෂය අභිලයෝෙයට ලක්කිරීම 
පිළිබඳ උජාරුවට සිතනා කාන්තාවන් 
ඇත. නමුත් එවැනි හැසිරීම් ඔබ 
ලනාදැනුවත්වම විලේචනයට ලක්වන 

අතර එයින් ඔලේ ලපෟරු්ෂය පිළිබඳවද 
වැරදි චිත්රයක් සමාජෙත ලේ.

සැමියා ඔබට උදේවක්, උපකාරයක් කෙ 
පසු ඔබ කෙ යුත්ලත් ඔහුව අෙය කිරීමයි. 
තව තවත් ඔබට උදේ කිරීමට ඔහුට සිත් 
පහල වන්ලන් එවිටය.

එලමන්ම ඔහුව අෙය කිරීලමන් තම 
බිරිඳ තමාට වටිනාකමක් ලබාලදන 
බවද ඔහුට හැලේ. එවිට ඔහුද ලපරලා 
ඔබට ආදරය, ලෞරවය සහ වටිනාකම් 
ලබාලදන අතර ඒ තුළින් ඔබ ලදලදනාලේ 
බැඳීම තව තවත් සවිමත් වන බව කිව 
යුතුය.

විවාහ ජීවිතය තුෙ එකිලනකා විසින් 
කෙ යුතු වැඩ කටයුතු පංගුලේරුලවන් 
ලබො ලවන් කරෙැනීම ලවනුවට 
ලදලදනාලේම සංලයෝෙලයන් ඒවා ඉටු 
කරෙැනීම පවුේ ජීවිතලේ සමබරතාවයට, 
රසබරතාවයට ලේතුවන බව තවදුරටත් 
පැවසිය යුතුය.

එලේම අවසාන වශලයන් සඳුනිලේ 
කතාලවන් මට මතු කරලිය යුතු තවත් 
කාරණාවක් ඇත. ඒ ඔබ පවුලක් 
ඇතුෙත බිරිඳ, සැමියා ලලස රඟදක්වන 
භූමිකාවලින් තමාලේ දරුවන්ද ආදරශ 
ලබාෙන්නා බවයි. තමාලේ මවලේ, පියා  
ලේ ජීවිතවලින් ලබාෙන්නා යහපත් දෑ 
ලමන්ම අයහපත් දෑ ද දරුවන් යම් දිනකදී 
තමාලේ පවුේ ජීවිතයට ආලරෝපණය 
කරෙනු ඇත.

උොහරණයක් ලලස පියා තම මවලේ 
ඉවුම්, පිහුම් කටයුතුවලට උපකාර කරයි 
නම්, ලමය දකින දරුවාද යම් දිනක 
තම බිරිඳට ඒ අයුරින්ම උදේ උපකාර 
කිරීම පැකිලලන්ලන් නැත. ඒ නිසා මතු 
වැඩිහිටියන් බවට පත්වන දරුවන්ට 
යහපත් ආදරශ ලබාදීමත් ඔබලේ 
වෙකීමක් බව වටහාෙත යුතුය.

අම්මනා තමයි 
කිවස්ව 

බැඳපු ගමන් 
ෙසබන්ඩ්සගන් 

්වැඩ ගන්් පුරුදු 
ස්වන්් කියලනා
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හෂීණී මනමේන්ද්ර

නම

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

----------------------------------------------------------------
ලිපිනය

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

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

දිස්ත්රික්කය

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

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

දුර්කතන අං්කය

විද්යුත් තැපෑල

----------------------------------------------------------------
ජාති්ක හැඳුනුමපත් අං්කය

----------------------------------------------------------------
උපන්දිනය

----------------------------------------------------------------
රැකියාව

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

යන ලිපිනයට එවනන.

අයැදුේ පත්රය

සතුටින ජීවිතය දරනනට ඔබට මඟ කියන ‘ධරණී’ පුවත්පත 

මගින මමමෙයවන ‘දිරිය ධරණී’ වැඩසටෙන මාලාව ො 

සමබනධ වීමට ඉෙත අයදුම්පත්රය පුරවා

‘දිරිය ධරණී’, 

කරතතෘ, 

ධරණී පුවත්පත, 

මනා.91, 

විමේරාම මාවත, 

මකාළඹ 07.

077 16 36 807

නැතිනම ඉෙත අංකයට වට්ස්ඇප්  කරනන.

අද මබොමහෝ කොන්ද්ොවන්ද කොරයබහුලය. ඒ නිසොම දැනුවතව මහෝ මනොදැනුවතව ඒ අයමේ ජීවි්වලින්ද 
සතුට සහ ආදරය අන්ද හැමමේටම මපර පලො යයි. නමුත පුංචි පුංචි මේවලවලින්ද සතුටු මවන්දනට පරුදු 
විය හැකිනේ ඒ ඕනෑම මකමනකුමේ ජීවි්ය හි්නවොට වඩො සුන්දදර එකක් වනු ඇ්. විමදස් රටක 
ජීවත වන හෂිනි මේ කියන්දමන්ද ඕනෑම අේමො මකමනකුට, ඕනෑම බිරිඳකට එමස් සතුටින්ද දිවි මෙවිය 
හැකි ආකොරයයි. 

ජීවිමත සමරන්දන 
වටින දවස් 

මඟහැරෙන්දන එපො 
උපන්දින, සංවතසර සැමරුම්, අවුරුදුවලට අමතරව 

ග�ොඩක් අය සමරන්න ඕන නෑ කියල හිතල අතහැරලො 
දාන දවසුත මම පංචි සොදයක් දාලො අගේ ග�දර සමරනවො. 
ඒකට ගේතුව තමයි අගේ ජීවිත හරිම අවිනිශ්චිතයි. සමහර 
ගවලොවට අපි ගනොහිතප ගේවල් ගනොහිතන ගවලොවක සිේ්ධ 
ගවන්න පළුවන්. ඉතින් එගහම අවිනිශ්චිත ජීවිත නම් අපිට 
තිගයන්ගන්, ජීවිගත සමරන්න තියන අවස්ොවල් ඇයි අපි 
මඟහැර�න්ගන් කියලයි මම හැමගවලොවකම හිතන්ගන්. 
අනිත එක ජීවිගත කියන්ගන් ගේතු හදාග�න හරි සමරන්න 
ඕන ගදයක් මිසක් නැතිවුණු, අහිමිවුණු ගේවල් �ැන හිත 
හිතො විඳවන්න ඕන ගදයක් ගනගවයිගන්. ඉතින් ඒ විදියට 
මම සමරන එක දවසක් තමයි පියවරුන්ගගේ දිනය. 

හැම අවුරුේගදම ජූනි මොගස තුන්ගවනි ඉරිදාට ගලෝක 
පියවරුන්ගගේ දිනය ගයදිලො තියනවො. ඉතින් පහුගිය 20 
ගවනිදාට ගයදිලො තිබුණු ඒ දවස හරි ලසසනට සමරන්න මට 
ගේතු ගදකක් තිබුනො. එකක් තමයි ජීවතුන් අතර 
නැති වුණත මගගේ තොතතො ගවනුගවන් මම 
ඒක සැමරුවො. අනිත එක මගගේ දරුවන්ගගේ 
තොතතො දහම් ගවනුගවන්. මට පළුවන් 
විදියට ගපොඩි ගපොඩි කෑම ටිකක්, ගක්ක් 
එකක් හදලො මගගේ පැටව් තුන්ගදනො 
එක්ක එකතුගවලො දහම්ට ලසසන 
සුබපැතුම් පතකුත හැදුවො. 

එගහම කළොට පසගස දහම් ගකොච්චර 
සතුටු වුණොද කියලො මම දැක්කො. 
තොතතොල කියන්ගන් ග�ොඩක් ගවලොවට හරි 
නිහඬ ්චරිත. දුක, ගව්දනොව වගගේම එයොලගගේ 
ආදගරත ග�ොඩක් ගවලොවට නිහඬයි. 
සමහරවිට ගකගනකුට හිගතන්න 
පළුවන් ඇයි තොතතොව සමරන්න 
එක දවසක් විතරක් කියලො? මම 
කියන්ගන් එක දවසක් ගනගවයි 
මුළු ජීවිත කොගලම තොතතව අ�ය 
කළත මදි. ඒත පංචි කොඩ් එකක් 
හදලො, පංචි ගක්ක් එකක් කපලො 
එයොව විගශ්ෂගයන් සමරන්න දවසක් 
තිගයේදී ඇයි අපි ඒක මඟ හරින්ගන්? 

අනිත එක දරුගවොත එක්ක 
එකතුගවලො ඒ වගගේ ගේවල් කරන 
එගකන් දරුවන්ට ඒ දවස �ැන 
අවගබෝ්ධයක් ඇතිගවනවො. ඊට 
අමතරව ගම් වගගේ පංචි පංචි අ�ය 
කිරීම්වලින් තොතතො සතුටුගවන හැටි 
ඒ දරුගවෝ දකින්න පටන් �න්නවො. 
තොතතො කියන්ගන් දුගවක්ගගේ 
පළගවනි ආදරවන්තයො කියනවගන්. 
ඒ වගගේම පතොගගේ ගලෝගක් ඉන්න 
වීරයො. ඒ වීරයොට ගවන්වුණ විගශ්ෂ 
දවස අපිට පළුවන් විදියට ලසසනට 
සැමරුගවොත ඒ වීරයොගගේ ඇසවල දිලිගසන සතුට මුළු 
ජීවිගතටම වටිනො මතකයක් ගවයි.

මගගේ තොතතො නැති වුගේ 2016 සැේතැම්බර් මොගසදි. 
අදටත ගමොනොද ඕන කියලො මග�න් කවුරු හරි ඇහුගවොත 
මට මතක් ගවන්ගන් තොතතොව. ගමොනොද අඩු කියලො ඇහුවත, 
මට මතක් ගවන්ගන් තොතතොව. ඒ ආදගර් අඩුව ජීවිගතට 
දැගනන්ගන් පදුමොකොර විදියට. තොතතොගගේ උපන්දිගන්ට 
සල්ලි එකතු කරලො තෑගි අරන් ගදනවො මං ඉසසර. 
ජපොගනට ආවම තෑගි අරන් යවනවො. පියවරුන්ගගේ දිගන්ට 
මං එගහම කගර් නෑ. ඒ දවගස තිබබ වටිනොකම �ැන මට 
ගතරුමක් තිබුගේ නෑ. තෑගේ�ක් යවන්න තිබුණො නම්, 
මගගේ හිගත තිගයන ආදගර් විගශ්ෂ කරලො කියන්න තිබුණො 

නම්, එදා දවසට 
මගගේ අතින් එයො 
ආසම ගදයක් 
කන්න හදලො 
ගදන්න තිබුණො 
නම් කියලො දැන් 
හිගතන වොර 
අනන්තයි. ඒත 
මට ඒ අවස්ොව 
ආපහු කවදාවත 
උදාගවන්ගන් 
නෑ. ඒ නිසොම 
මගගේ දරුවන්ට 
මං ඒ දවස  

මඟහැගරන්න ගදන්ගනත නෑ.

ඉතින් මගගේ ග�දර මගගේ පැටව්ගගේ වීරයො සතුටු කරප 
විදියයි ගම් පිංතූරවල තිගයන්ගන්. ඒවො සුන්දර මතක. 
ආදරණීය මතක. ජීවිගතට සතුට එකතු කරප සුන්දරම දවස.

කෑමවලට පළුවන් විගශ්ෂ දවස සුන්දර කරන්න. කෑමවලට 
පළුවන් විගශ්ෂ දවසවලට ආදගර් එකතු කරන්න.

‘ඉවීම’ විගශ්ෂ දවසකට විගශ්ෂ ගවන්ගන ඒකයි. විගශ්ෂ 
දවසකට කෑම හදන්න පටන්�න්න තැන ඉඳන්ම මං ඒවො 
කරන්ගන ආසොගවන්. හිගතන් ඒ දවස මවොග�න. විශ්වොස 
කරන්න හැමගේම හිතනවොට වඩො ගහොඳට ගවනවො.
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සංචරණ සීමා නිසා නිවෙසෙලට ව�ාටු වී සිටින 
ඔබට වේ දිනෙල ආහාරපාන සපයා ගැනීමත් තරමක් 
අපහසු �ටයුත්තක් බෙ අපි දනනො. ඒ නිසාම 
අලුත් අත්දැකීම�ටත් එක්� වගෙත්වත් ඇති ඉතා 
පහසුවෙන වසායාගත හැකි වේෙල් කිහිපයකින රසෙත් 
ආහාරපාන ස�ස �රගනනා ආ�ාරය තමයි අපි 
වමෙර ‘ධරණී’ විවේෂ ආහාර අතිවේ�වයන ඔබෙ 
දැනුෙත් �රනවන.

සූපවේදී 

මධුශංක ද සිල්වා 
(Sous Chef) 

WATERS EDGE 
වහෝටලය

ආහවාර ්ට්ටෝරු සහ 
්�වාරතුරු සැපයීම

සවාදාගන්වා ආකවාරය
 බඳුනක් ලිප තබා එයට �පාගත්  
 වදල් දමා බටේ සහ පානපිටි  
 එ�තු�ර මඳගිනවන �ලෙේ  
 �රගනන.

 එයට වෙජිටබල් සවටාක් දමා  
 තැේවබනනට 

 හැර ලිවපන බා   
 වහාඳින බවලනඩ් �රගනන.

 ඉනපසුෙ වරෙෂ් ක්රීේ 

 සහ වරෙෂ් මිල්ක් දමා 

 අෙසානවේ ලුණු සහ ගේමිරිස  
 දමාගනන.

 සිහිනෙ �පා බැදගත්

  වදල් චිප්ස උඩින දමා පිලිගැනවිය  
 හැ�.

්දල සුප්
Breadfruit Soup

අ්ශ්ය ද්රව්ය
 වහාඳින පැසුණු වපාතු ඉෙත්�ර �පන ලද වදල් 200g
 වෙජිටබල් සවටාක් 600ml
 වරෙෂ් මිල්ක් 200ml
 වරෙෂ් ක්රීේ 100ml
 පානපිටි වේස හැඳි 1
 බටේ වේස හැඳි 3
 ලුණු සහ ගේමිරිස රස අනුෙ

ගවානිෂ් එක සඳහවා
 සිහිනෙ �පා බැදගත් 
 වදල් චිප්ස 2ක් පමණ
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බැටර් එක සඳහා
 ක�ෝන් ෆ්ලා කේස හැඳි 4
 පලාන්පිටි කේස හැඳි 1
 බිත්තර සුදුමද 2
 �හ ස්වලපයක්
 ලුණු සහ ගේමිරිස

සාදාගන්ා ආකාරය
 අලුක�කසල කපති කහෝ දිගැටි  
 ආ�ලාරයට �පලාගන්්න.
 එයට බැටර් එ�ට අ්වශ්ය ද්රව්ය  
 සියල් දමලා �්්වේ �රගන්්න.
 ඉන්පසු එම අලුක�කසල කපති  
 රන්්වන් පැහැ ්ව්නතුරු ක්තකල  
 බැදගන්්න.
 ක්ව්නම ්තලාච්චියක් ලිප ්තබලා  
 බටර් ස්වලපයක් දමලා එයට  
 සුදුලූනු, කබලකපපර්, මලාලු මිරිස  
 සහ ලූනු අ් එ�තු �රගන්්න.
 ඔයිසටර් කසෝස, සීනි, ලුණු  
 සහ ගේමිරිස එ�තු�ර   
 බැදගත අලුක�කසල ද   
 දමලාගන්්න.
 ඉන්පසු ලූනු ක�ලාළ සහ සිහින්්ව  
 �පලාගත වියළි මිරිස �ෑලි  
 එ�තු �ර �්්වේ �රන්්න.
 අ්වසලා්නකේ කරෙෂ් මිලක්   
 ්තලාච්චිය අයික්නන් ්වකේට  
 එ�තුක්ව්න ආ�ලාරයට   
 දමලාගන්්න.

හහාට් බැටර් 
ඈෂ් ප්ානටන
Hot Batter Ash Plantain

අවශ්ය ද්රව්ය
 කපලාතු ඉ්වත �රගන්්නලා ්ද  
 අලුක�කසල 100g
 සිහින්්ව තීරු �පලාගත   
 කබලකපපර් (පලා ට තුක්නන්) 20g
 අඟකල ප්රමලාණයට �පලාගත ලූනු  
 ක�ලාළ සහ අ් 20g
 මලාලු මිරිස 15g
 ක�ලාප් �රගත සුදුලූනු 10g
 චිලි කප්සේ 10g
 ඔයිසටර් කසෝස කේස හැඳි 1
 සීනි ස්වලපයක්
 ලුණු සහ ගේමිරිස
 කරෙෂ් මිලක් කේස හැඳි 2
 සිහින්්ව �පලාගත වියළි මිරිස  
 �ර්ක්
 බැදීමට ක්තල
 බටර් ස්වලපයක්

fydÜ ng¾  
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Sri Lankan Spicy Flavored Potato Crusted Prawns
අල තැවරූ ඉස්සන්

අවශ්ය ද්රව්ය
 ස�ෝදා පිරිසිදු කර ස�ොතු ඉවත් කරගන්ො  
 ලද ඉසස�ෝ 100g
 සිහිනව ක�ො බැදගත් �ොමොන්ය ප්රමොණසේ  
 අල සගඩි 2
 (අල නූල් ආකොරයට සිහිනව ක�ො, වතුසේ  
 දමො පිටි ගතිය ය්සෙක් ස�ෝදා සෙෙමොත්තු  
 කරසග් බැදගන්)

ඩිප් එක ්සඳහා
 මසයෝනීස සේ� හැඳි 2

 සිහිනව ක�ොගත් අමුමිරිස කරලක්

 කෑලි මිරිස සත් හැඳි 1

 ලුණු, ගේමිරිස �හ සදහි යුෂ සවල්�යක්

 සේ සියල්ල එකට දමො මිශ්ර කරගන්. සමයින  
 එක් සකොට�ක් ඩිප් එක වශසයන   
 පිලිගැනවීමටත් අනිත් සකොට� ඉස�නසගේ  
 දැවටීම �ඳහොත් සවන කරගන්.

්සාදාගන්්ා ආකාරය
 ලුණු �හ ගේමිරිස දමො ඉස�න සී�න   
 කරගන්.
 සී�න කරගත් ඉස�න මඳ ගිනසන වි්ොඩි 2ක්  
 �මණ බැදගන්.
 බැදගත් ඉස�න සෙල් සේරොසග් �ොදාගත්   
 ඩිප් එසක් ෙවරො ගන්.
 අව�ෝසේ බැදගත් අලවල දවටො ඩිප් එක   
 �මඟින පිළිගනවන්.
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රම්පේ 
රසැති සව්

අවශ්ය ද්රව්ය
 රම්පේ 30g
 සව් 100g
 වතුර 500ml
 සීනි ්මස හැඳි 2
 උකු ්�ොල් කිරි  ් මස හැඳි 4
 කජු මද 40g
 ලුණු සවල්�යක්

සාදාගන්ා ආකාරය
 �ළමුව රම්පේ සිහිනව ක�ො  
 වතුර සමඟ බ්ලෙනඩ්   
 කර්ෙන ්හොඳින   
 ්�රොෙනන.

 සව් වැ්සන ්ස වතුර ටිකක්  
 දමො ්�්ඟනන හරිනන.

 ඉන�සු සොදාෙත් රම්පේ යුෂ  
 එ්කන 375mlක් සීනි සමඟ  
 කලෙවම කර ලි්පේ තබනන.

 එය �ැසී්ෙන එනවිට සව්  
 ටික දමො එයට ්�ොල් කිරි,  
 කජු මද සහ ලුණු දමොෙනන.

 ලි්�න බෑමට ප්රථම   
 ඉතිරි රම්පේ යුෂ   
 125ml දමො විනොඩියක්   
 �මණ රත්කරෙනන.

 අවසොන්ේ  ් �ොල් කිරි   
 ටිකක් සහ කජු මද උඩින   
 දමො පිලිෙැනවිය හැකිය.
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

තිබිලා මදි. අවබ�ෝධය, කැපවීම, ඉවසීම, 
දරාගැනීම බේ ඔකබකාම ටික ඕන. ඒ 
ඔකබකාටම වැඩිබයන් යථා සවභාවයට 
එකඟ බවන්න පුළුවන් බවන්න ඕබන්. 
යාළුබවලා ඉන්න කාබේ බපරුේ පුරලා 
හේබ�න්න එනබකාට තිබයන බහාඳම 
ඇඳුම ඇඳබගන බගදර තියන ඔකබකාම 
සුවඳ ගාබගන රැස විහිදබගන හිටියට, 

එක බගදර ජීවත් බවනබකාට දත් 
බනාමැදපු, රැවුල කපපු නැති 

බකබනකව දකිනබකාට, 
අප්පිරියා හිබෙනවනේ, 
ෙරහ එනවනේ අබපෝ 
මං ආදබේ කබේ මූටද 
කියල හිබෙනවනේ ඒ 
කියන්බන් එකිබනකාබේ 
යථා සවභාවය 
දරාගන්න �ෑ කියන 
එක. එෙබකාට ඒ 

විවාහය එබකන්ම බේේ. 
ආදබේ ආදබේ කියලා 

අනිත් හැමබේම සබත්කටවත් 
ගණන් බනාබගන �ැඳගත්ෙට 

මාබසකින් බදකකින් කසාබද 
කියන එබක තියන අර  අමුතු බමාරාේ 
එබක උපබයෝගිොවය හීනබවලා, බගවේ 
බොරවේ, කාේ �ාේ, සේලි, රත්ෙරන් �ඩු 
ඉසසරහට එනවා. බකාටින්ම කිවබවාත් 
අබප් බදමවපිබයෝ ගහපු බේමටම අපිටත් 

හිත ගියාට �මක් නෑ 
බඳිනන නම් 

හදිස්සි 
කෙනන එපා 

උබේට නැගිටිනවා, කනවා, බ�ානවා, 
ඔෆිස යනවා. බේ දවසවල නේ බගාඩක 
බදබනක බගදර ඉඳන් වැඩ. ජීවිබත් බලාකු 
බවනසක නැතුව හැමොම පුරුදු විදිහටම 
බගවිලා යනවා බන්ද?

කිසිම බවනසක නැහැ, හරිම ඒකාකාරියි 
කියල හිතුනට, අවුරුේදකට බදකකට කලින් 
හිටපු ඔයයි, අද බේ බමාබහාබත් ඉන්න 
ඔයයි එක සමානමද කියලා බපාඩඩක 
හිෙලා �ලන්න.

දවස සාමාන්ය විදිහට බගවුණට, පසස 
හැරිලා �ලේදී අපිටත් බනාදැනී අපි 
බගාඩක  බවනස බවලා. අබප් ජීවිෙ 
බවනස බවලා. එො කැමති බේවේවලට අද 
අකමැති බවලා. එො අකමැති බේවේවලට 
අද කැමති බවලා. සමහර බේවේ ඇයි 
කබේ කියලා දුක හිබෙනවා වබේම ෙවත් 
සමහර බේවේ බනාකබේ ඇයි කියලා 
පසුෙැබවනවා. කවො බකාබහාම බවනස 
වුණාද කියලා බනාදන්නවා වුණාට 
කාලයත් එකක අපිටත් බනාදැනී අපි 
බවනස බවලා.

ජීවිබත් හැටි එබහම ෙමයි. ඒකට 
අත්දැකීේ, පළපුරුේද, පරිණෙවීම, 
අවබ�ෝධය, වයස බහෝ ඔ� කැමති 
වචනයක ොගන්න. බේ කොවත් ඒ වබේ.

යන්ෙන් 
අවුරුදු 14ක 15ක 
බවලා ජීවිබත්ට 
පය තියනබකාට 
අපිට අමුතු අමුතු 
හැඟීේ දැබනන්න 
ගන්නවා. 
බෙේ නාපු 
බකාණඩයක, 
ඝනකේ රැවුලක, 
ගිටාේ එකක 
ගහන අත්බදකක, 
වල ගැබහන 
කේමුලක 
දැකකත් ඇති 
ඒ වයබසදී 
බකාේබලකට 
හිෙ යන්න. 
බකාේබලාත් එබහමයි. දත් ටිකක, හිනාවක, 
එක �ැේමක ඇති බකේබලකුට හිෙ යන්න. 
ඉතින් ඒ බවබේ ඉඳලා අපි ෙමයි සත්ය 
බරේම භංග රාෙබයෝ කියලා හිෙලා අපි 
හැසිබරනවා. ඔය අෙබේ ශාරුක ඛාන්බේ 
බරාමැන්ටික මූවි එකක �ලපු ගමන් 
අර Crush එක කැබේ. එො ඉඳන් ඉතින් 
ශාරුක ඛාන් ෙමයි සිහින කුමාරයා. ෙව 
දවසකින් බදකකින් ගබේ සංගීබත් �ලන්න 
ගිහින් ඒබක Key Board ගහපු බකාණඩ 
කුරුේලා දැකක ගමන් ශාරුක ඛාන්ට තිබ� 
ලව එකත් ඉවරයි. ඔබහාම අපි ජීවිබත් 
කීබදබනකුට Crush බවලා ඇතිද? 

සමහරු ඕකට ආදබේ ආදබේ කියලා 
හිොබගන රැවබටනවා. හැ�ැයි එකට 
කියන්බන් ආදබේ බනබමයි, ඒකට කියන 
නම ෙමයි ආකේ්ෂණය.

දැබනන බවලාවට පපුව සිදුරු 
කරබගන ගියාට, ආකේ්ෂණය කියන්බන් 
හරිම ොවකාලික හැඟීමක. ඒක ඕනෑම 
බමාබහාෙක ඕනෑම බකබනක බවනුබවන් 
ඇති බවන්න පුළුවන් වබේම ඕනෑම 
බමාබහාෙක නැති බවලා යන්නත් පුළුවන්.

ඒ නිසා ආකේ්ෂණය, ආදරය කියලා 
හිොබගන බරේම සේ�න්ධො දකවා දුරදිග 
ගිහින්  සැනසුන බසට් එකට වඩා වැනසුණ 
බසට් එක වැඩියි.

එෙබකාට බමාකේද ඔය ආදබේ 
කියන්බන්??

චන්දන ලියනආරච්චිත් කියනවා ‘එනමුදු 
බරේමය කිමැයි කියා හඳුනාගත් කිසි 
බකබනකු නැතී’ කියලා. 

ආදබේ කියන්බන් ආකේ්ෂණයට එහා 
ගියපු හරි අමුතු එකක. ආකේ්ෂණය 
දැබනන්න මූණ, හිනාව, කොව වබේ 
එක එක බේතු තිබ�ට ආදබේ දැබනන්න 
එබහම විබේ්ෂ බේතුවක ඕන නැහැ. දත් 
නැති, ඇස බප්න්බන් නැති බකබනක 

ගැන වුණත් ආදබේ දැබනන්බන් පුළුවන්. 
දැන් කාබේ ඉන්න බගාබිබලෝ �ැන්බේ 
නැත්ෙේ මරනවා, ගිනි තියනවා, මරාබගන 
මැබරනවා කියලා ලබෙෝනි දුන්නට 
ආදබේ කියන්බන් ෙණහාබවන් �ොගන්න 
බේකටනේ බනබමයි. අනිත් පාේශවය 
කැමති වුණත්, අකමැති වුණත්, ලැබුණත් 
බනාලැබුණත්, ඒ බකනා බකබරහි ඇතිවන 
පහන් හැඟීම, ඒ බකනාබේ සතුට 
දිහා �ලාබගන සතුටු බවන 
එක ෙමයි මම දන්න විදිහට 
ආදබේ කියන්බන්.

එෙබකාට විවාහය? 

එබහන් බමබහන් 
වයේ ඇදලා අපි  
විවාහය කියන එක 
බරේමය එකක සේ�න්ධ 
කරන්න හැදුවට, ඒ 
බදබක ඒ හැටි බලාකුම 
බලාකු සේ�න්ධයක 
නැහැ. බගාඩක බවලාවට 
විවාහය කියන්බන් බරේමබේ 
මළබගදර. ආදබේ උපරිමයට ගිහින් 
�ැඳලා, �ැන්ද දවබස ඉඳන් බරේම කරනවා 
බවනුවට බගාඩක උන් කරන්බන් කා 
බකාටා බගන වවර කරන එක.

බරේමය බලාකු කරබගන කසාද �ැන්දට 
ඇත්ෙටම කසාද ජීවිබත්ට බරේමය විෙරක 

enter බවන්න බවනවා. පාබේ �ස එබක 
යන්න පුරුදු නැතිම බකබනක ආදබේ නිසා 
ෆුට් �යිසිකලයකවත් නැති බකබනකව 
�ැන්ො කියන්නබකෝ. ටික දවසකින් එකබකෝ 
බකේල තීරණය කරනවා �ස එබක 
යනවද නැත්ෙේ එපාබවලා බකාේලව ොලා 
ආබේ බගදර යනවද කියලා. බකේලබේ 
බකාණබඩ දිග හින්ො, හම සුදු හින්ො 
ආදබේ කරලා උයන්න �ැරිනේ �ඩගින්බන් 
හරි ඉමු කියලා �ැඳගත්ෙට දවස බදක 
තුනක ගියාම බකාණබඩ දැකකා කියලා 
�ඩ පිබරන්බන් නැහැ කියලා බත්බරන්න 
ගන්නවා. එෙබකාට එකබකෝ ගෑනිට 
උයන්න ඉබගනගන්න කියලා රණඩු 
බවනවා, නැත්ෙේ පිටින් කන්න පුරුදු 
බවනවා, එබහමත් නැත්ෙේ �ඩගින්න 
දරාගන්න හුරුබවන්න බවනවා. ඉතින් 
ඔය සාසෙබේ දන්නැති ෙැන්වල ආදබේ 
පැදුරටත් බනාකියා බහාබරන්ම යනවා. 
යනවා කිවවට හිමින් යනවා බනබමයි 
දුවනවා.

අන්න ඒ නිසා ෙමයි කියන්බන් විවාහය 
කියන්බන බරේමය කියන කෑේල විෙරකම 
බනබමයි කියලා.

ආදබේ බේක, ආකේ්ෂණය බේක, විවාහය 
බේක කියලා බපාත් ලියලා කිවවත් කිරි කජු 
බකේබලෝ බකාේලන්ට ආදබේ, ආකේ්ෂණය, 
විවාහය කියන්බන් එකක බනබමයි තුනක 
කියලා බත්බරන්බන් නැහැ.

ඒක බත්රුේ ගන්න උත්සාහ කරන්බනත් 
නැහැ. බමාකද අේමා ොත්ොබගන් කාලා 
බීලා ලව කරන කාබේ බවන �රපෙළ වැඩ 
මුකුත් නැහැබන්. ඒ නිසා බගාඩක බදබනක 
ජීවිබත් කියල හිෙන්බන එයාලට දැබනන 
බේ විෙරයි. හැ�ැයි වයසින් මුහුකුරා 
ගිහින් අත්දැකීේ ල�ලා ජීවිබත් ටික දුරක 
යනබකාට, ෙමන්ම හේ�කරලා ජීවිබත් 
කියන බේේ එකට එන්ටේ වුණහම ෙමයි 
නියම ආදරය, ආකේ්ෂණය කියන බදක 
බවන් කරලා අඳුරබගන විවාහ බවන්න 
ඕබන් බකායි වබේ බකබනකවද කියලා 
හරියටම බත්බරන්න පටන්  ගන්බන්.

අන්න ඒ නිසා ෙමයි, විවාහ බවන්න 
වයසක නැහැ කියලා කියන්බන්. ෙමන්ට 
ජීවිබත් හරියට දැබනන්බන් 25 දීද, 30 දීද, 
50 දීද එොට ෙමයි විවාහ බවන්න ඕබන්. 
එෙන ආදබේ තිබුබණාත් ඒක බගාඩක 
බේසියි වබේම පහසුයි. හැ�ැයි ආදබේ 
තිබිලා අනිත් හැමබේම නැත්ෙේ ඒක 
අමාරුයි. ආදබේ නැතුව අනිත් හැමබේම 
තිබ�ත් ඒත් ඉතින් බේසි නැහැ.

ඔන්න ඕක හරියටම බත්රුේ බබරුේ 
ගන්න පුළුවන් බවන්බන් අඩුම ගාබන් 
ජීවිබත් දශක බදක හමාරකවත් ගියාට 
පසබස ෙමයි. ඒක නිසා ෙමයි, 18 ට වැඩි 
අයට කසාද �ඳින්න නීතිබයන් අවසර 
තිබ�ත් ඒ වයබසන් කසාද �ඳින එක 
බමෝඩකමක කියලා කියන්බන්.

බමාකද අවුරුදු 18දී 20දී අතින් 
අේලාබගන තුරුේ කරබගන ඉන්න එක 
ෙමයි ආදබේ කියලා හිතුවට  ඇත්ෙම 
ෙත්ත්බව බත්බරන්න ෙව ටිකක කේ 
යනවා. ඒත් ඒ බවනබකාට බපාෙක 
අත්සන් කරලා නීතියට බකාටුබවලා ඉවරයි 
නේ ඉතින් බසාරිම ෙමයි. ඒ කියන්බන් 
බ�ාබහෝවිට ජීවිබත් පැටලිලා ඉවරයි.

ආකේ්ෂණය කියන්බන් එකක, ආදරය 
කියන්බන් බවන එකක, විවාහය කියන්බන් 
බවනම එකක. ඔය තුන එකයි කියල 
ඔයාට හිතුනට, ඔය තුබන් බවනස හරියට 
තිෙටම බත්බරන්න නේ ඔයා ජීවිබත් 
දශක බදකකවත් ඉවර කරන්නම ඕබන්. ඒ 
නිසා ඉකමනට පවුේ බවලා ජීවිබත් අවුේ 
කරගන්න  හදිසසි බවන්න එපා.

�ැබඳන්න කලින්,  �ඳින්න කලින් ෙවත් 
ෙව ෙවත් හිෙන්න. ඉකමනට �ැබඳන 
ඒවා හරිම ඉකමනට බිබඳනවා ඒකයි.

පහු පහු බවනබකාට බකාහු බකාහු 
බවනවා කියලා කිවවට ජීවිබත් හරිම 
ෙැන අහුබවන්බන බකාබහාමත් ටිකක 
පහුබවලා. එෙකන් අහු බනාවී ඉන්න එක 
ෙමයි බවන්න ඕබන්.

ඇතතම  
තතතකවේ 

කතකෙනක�ාට  
කපාත� අත්සන �ෙලා 

නීතියට ක�ාටුකෙලා 
ඉෙෙයි නම් ඉතින 

ක්සාරිම තමයි



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ලිංගාශ්රිත ර�ෝග 
පිළිබඳ 

 විරේෂඥ වෛද්ය

I.L.ජයවීර
MBBS, PG Diploma,
MD (Venereology)
ජාතික ලිංගාශ්රිත සරෝග 

ෙෙ ඒඩ්ස් මර්ධන 
්වැඩෙටෙන

Hypoactive Sexual Desire Disorder 
නැතහ�ොත් HSDD නිසො ශ්රී 
ලංකොහේ වැඩිහිටි කොනතොවන 
10%ක ප්රමොණයක් පීඩොවිඳින බව 
වවද්යවරුනහගේ මතයයි.

ලංගොශ්රිත හ�ෝග පිළිබඳව විහේෂඥ 
වවද්ය I.L.ජයවී� ම�තො අද 
කතොබ� ක�නුහේ ලංගික 
එක්වීමට ඇති ආශොව අඩුක� 
පවුල් ජීවිත අවුල් ක� දමනො හේ 
හ�ෝගය පිළිබඳවය.

HSDD කියන තතත්වය ෙඳුන්්වලා 
සෙන්සන් සකාසොමෙ?

ලංගික ආශොව අඩුවීම නිසො 
ඇතිවන ලංගික අකරමණ්යතොවයට 
තමයි HSDD කියලො කියනහන. 
සොමොන්ය ව්යව�ො�හේදී හේ 
හ�ෝගයට නෂ්ඨ කොමය කියලත් 
කියනවො.

ලිංගික ආශා්ව අඩුවීම කියන එක 
ත්වදුරටත පැෙැදිල කස�ාත?

හේ තත්ත්වය ඇති වුණොට පසහස 
කොනතොවකහගේ ලංගික සිතුවිල 
උද්දීපනය අවම හවලො ලංගික 
එක්වීමකට ඇති ආශොව නැති 
හවනවො. ලංගික උත්හත්ජනය 
ඇතික�න හදයක් ගැන වුණත් 
ඇයට �ැඟීමක් නැ�ැ. ඒ 
කියනහන සිපගැනීේ, ශෘංගො�ය, 
�ොගය දැහනන හද්වල්වලට ඔවුන 
ප්රතිචො� දක්වනහන නැ�ැ කියන 
එකයි.

ඒ විදිෙට ලිංගික ආශා්ව අඩු ස්වන්න 
බලපාන සේතු සමාන්වෙ?

සවභොවික හේතු කො�ණො වහගේම 
බොහි� පරිස�හයන ඇතිවන යේ 
යේ බලපෑමුත් හේ සඳ�ො හේතු 
හවනවො.

ලිංගික ආශා්ව අ්වම ස්වන්න බලපාන 
කායික ො මානසික සේතු සමාන්වෙ?

යේ කොනතොවට කොයිකව 
හ�ෝ මොනසිකව ඇතිවන 
හ�ෝගොබොධ එහ�මත් 
නැතිනේ කොයික, මොනසික 
හවනසවීේ නිසො ලංගික 
ආශොව අවම හවනන 
පුළුවන. කොනතොවකහගේ 
ජීවිත කොලහේදී අවස්ො 
කිහිපයකදීම හ�ෝරහමෝන 
හවනසවීේ සිද්ධ 
හවනවහන. උදා��ණ 
විදි�ට ආර්ව��ණහේදී 
ස� පසු ගරභනී 
සමහේදී ඇතිවන 
හ�ෝරහමෝන හවනසවීේ 
ගනන පුළුවන. අනන 
එහ�ම හ�ෝරහමෝනවල 
හවනසකමක්, නැතිනේ 
ජොනවල හවනසවීමක්, 
සනොයු පද්ධතිය 
ආශ්රිතව ඇතිවන හ�ෝග 
තත්ත්තවයන, එතහකොට 
මොනසික අවපීඩනය, 
තමොහගේ ශොරීරික ප්රතිරූපය ගැන 
තෘප්තිමත් හනොවීම වහගේ හද්වලුත් 
ලංගික ආශොව අඩුවීමට බලපොන 
කොයික �ො මොනසික හේතු විදි�ට 
�ඳුනවනන පුළුවන.

එතසකාට ලිංගික ආශා්ව අ්වම වීමට 
බලපාන බාහිර සේතු සමාන්වෙ?

යුවළක් අත� මනො කොයික, මොනසික 
සේබනධතොවයක් හනොමැති නේ 
ඒ කොනතොවට HSDD තත්ත්වය 
ඇතිහවනන පුළුවන. ඒ වහගේම යේ 
කොනතොවකට සැමියොහගන යේ යේ 
තොඩන, පීඩන එල්ල හවනවො කියලො 
හිතමු. එවැනි බැඳීමකදී ඇතිවන 
ආතතිය නිසො ඒ කොනතොවට ලංගික 

ලිංගික ආශා්ව 
හීනවීම ොමාන්ය 

තතත්වයක් 
සනස්වයි!

ආශොව නැතිහවලො යනන 
ඉඩ තිහබනවො. බිරිඳහගේ 
ලංගික තෘප්තිමත්භොවය 
පිළිබඳව හනොසිතො 
තමනහගේ තෘප්තිය 
පිළිබඳව පමණක් සිතන 
සැමියනුත් සිටිනවො. 
එහලස ලංගික තෘප්තියක් 
හනොලැබීමත් HSDD 
තත්ත්වය ඇතිවීමට 
බලපොනවො. ඒ වහගේම 
ලංගික ස�කරුවොහගන 
කොලයක් ඈත්වී සිටීම, 
ලංගිකත්වය පිළිබඳව ඇති 
ඇතැේ සමොජයීය ස� 
සංසකෘතික මතවොදයන 
පවො ලංගික ආශොවන 
අවම ක�න බොහි� සොධක 
විදි�ට �ඳුනවනන 
පුළුවන. සේ තතත්වය මැදිවිය ගත කරන 

කාන්තා්වන්ට බහුල්ව ඇතිස්වන්සන් ඇයි?
හමහ�මයි, මැදිවිය ගත ක�න 
කොනතොවකට අපි ඉ�තින කිේ 
සවභොවික බලපෑේ වහගේම සමොජයීය, 
සංසකෘතික බලපෑමුත් එල්ල හවනවො 
වැඩියි. 

ආර්ව��ණය නිසො ඔවුනහගේ 
ශරී�හේ හ�ෝරහමෝනවල 
හවනසකමක් සිද්ධ හවනවො. ඒ 
වහගේම දැන දරුවන හලොකුයිහන, 
ඒ නිසො හේ වයසට ලංගික සබඳතො 
පැවැත්වීම නුසුදුසුයි කියලො සිතුවිල 
ඇති ක�හගන ආගමික හ�ෝ හවනත් 
කටයුතුවලට හයොමුවන බිරියනුත් 
සිටිනවො. 

මැදිවිහේදී ගැබගනීවි යැයි හිහත් 
ඇතිවන ආතතිය නිසොත් ලංගික 

ආශොව අවම හවනවො. හේ 
වහගේ කරුණු කො�ණො නිසො හේ 
වයස ගත ක�න කොනතොවනට 
HSDD ඇතිහවන ප්රවණතොවය 
වැඩියි. �ැබැයි අනිත් වයසවල 
කොනතොවනට හේක �ැහදනහන 
නැ�ැ කියලො ඒහකන අද�ස 
හවනහන නැ�ැ.

HSDD ්වලට ප්රතිකාර සනාකර 
හිටිසයාත සමාකෙ ස්වන්සන්?
යේ කොනතොවකට හේ තත්ත්වය 
ඇති වුහණොත් ඇය සැමියො සමඟ 
ලංගිකව එක්වීම මග�රිනවො. 
තෘප්තිමත් ලංගික ජීවිතයක් ගත 
කිරීම පුද්ගලහයකුහගේ කොයික �ො 
මොනසික හසෞඛ්යයට බලපොනවො. 
ඉතින ලංගික තෘප්තිය හනොලැබීම 
නිසො කොලයත් එක්ක අදාළ කොනතොව 
ආතතියකට, දුකට පත්හවනන 
පුළුවන. 

ඒ වහගේම තමනහගේ සැමියො හවනත් 
කොනතොවන එක්ක සබඳතො ඇති 
ක�ගනීවි යැයි ඔවුන නිත�ම 
සැකහයන, භීතිහයන පසුහවනවො. 
සැමියො හවනත් සබඳතො ඇති 
ක�ගනීවි යැයි බහයන අවුරුදු 
ද�යක් පමණ ඉතො අකමැත්හතන 
සැමියො සමඟ එක්වුණු කොනතොවක් 
ව�ක් මට �මුවුණො. හමය ඉතො 
හේදජනක තත්ත්වයක්.

ඒ විත�ක් හනහමයි බිරිඳ ලංගික 
එක්වීේ මග�රින නිසො අනො�ක්ෂිත 
ලංගික සබඳතොවලට හයොමුවන 
සැමියනුත් සිටිනවො. එවැනි හද් 
නිසො විවිධ ලංගොශ්රිත හ�ෝගවලට 
හගොදුරු වූ සැමියන වෘත්තීය 
ජීවිතය තුළදී අපට නිත� නිත� 
�මුවනවො. ඇතැේ සැමියන හේ 
නිසොම ලංගික අකරමණ්යතොවයට 
පවො පත්හවලො තිහබනවො.HSDD 
තත්ත්වය �ඳුනොගත �ැකි පරීක්ෂණ 
හමොනවද?

හමහිදී ලංගික ස�කරුවොහගේ ස� 
ඔවුනහගේ සබඳතොවහේ සවභොවය, 
කොනතොවහගේ සොයනික ඉති�ොසය 
වැනි කරුණු හසොයො බලනවො. 
ඉනපසු ඇයව කොයික පරීක්ෂොවකට 
ලක්ක� නියමිත ප්රතිකො� හවත 
හයොමු ක�නවො.

සේ තතත්වය නිට්ටා්වට සු්ව කරන්න 
පුළු්වන්ෙ?

ඔේ. හ�ෝගය නිටටොවටම 
සුව ක�නන පුළුවන. �ැබැයි 
හනොදැනුවත්කම නිසො හබොහ�ෝ 
කොනතොවන හ�ෝගහේ මූලක 
අවස්ොහේදී ප්රතිකො� හවත හයොමු 
වනහන නැ�ැ. 

කල්ගතවීම නිසො හ�ෝගය දරුණු 
වුහණොත් සුව කිරීමටත් කොලයක් ගත 
හවනවො. යේ කොනතොවකට HSDD 
ඇතිහවනන හේතු හවලො තිහබනහන 
බොහි� පරිස�හේ සොධක නේ ඒ 
සොධක ඉවත් කිරීමට ස�කරුවොහගන 
හ�ොඳ ස�ොයක් අවශ්යයයි. අවශ්ය 
නේ ඔවුන හදහදනොටම යුවළ 
උපහද්ශන හසවොවන ලබොහදනවො. 
ඒ වහගේම හේ තත්ත්වය ඇතිහවලො 
තිහයනහන හ�ෝරහමෝන ගැටළුවක් 
නිසො නේ ඇයට පිටතින හ�ෝරහමෝන 
ලබොහදනවො. 

ලංගික ආශොව වඩවන ඖෂධ මගින 
හේ තත්ත්වය සුව ක�න අවස්ොත් 
තිහබනවො. ඒ නිසො ලංගික ආශොහේ 
අඩුකමක් දැහනනවො නේ එය සොමොන්ය 
හදයක් යැයි හනොසිතො ලංගොශ්රිත 
හ�ෝග පිළිබඳව වවද්යව�හයකු හවත 
හයොමුවීම ඉතොම වැදගත්.

මැදිවිසේදී ගැබගනීවි යැයි 
හිසත ඇති්වන ආතතිය 

නිොත ලිංගික ආශා්ව අ්වම 
ස්වන්වා. සේ ්වසේ කරුණු 

කාරණා නිො සේ ්වයෙ ගත 
කරන කාන්තා්වන්ට HSDD 

ඇතිස්වන ප්ර්වණතා්වය 
්වැඩියි. ෙැබැයි අනිත 
්වයස්්වල කාන්තා්වන්ට 
සේක ෙැසෙන්සන් නැෙැ 
කියලා ඒසකන් අෙෙස් 

ස්වන්සන් නැෙැ

ලිංගික ආශා්ව ්වඩ්වන 
ඖෂ්ධ මගින් සේ 

තතත්වය සු්ව කරන 
අ්වස්්ාත තිසබන්වා. ඒ 
නිො ලිංගික ආශාසව 

අඩුකමක් ෙැසනන්වා නේ 
එය ොමාන්ය සෙයක් යැයි 
සනාසිතා ලිංගාශ්රිත සරෝග 
පිළිබඳ්ව ව්වද්ය්වරසයකු 

ස්වත සයාමුවීම ඉතාම 
්වැෙගත
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ලිහිණි මධුෂිකා

අවුරුදු තුනක් මම 
කකාක�ානන 
දිසා ක�ෝහකේ 
සකවේච්ාකෙන 
මිනී කැපුො

‘‘අවුරුදු තිස් එකක් මේ අත් මෙමකන් 
මම මළසිරුරු හයදාහකට වැඩිය කපලා 
තිමයනවා... ෙැන් මට මළසිරුරක් කපලා 
මහන එක මේලර් මකමනක් මරදි කෑලලක් 
කපලා ඇඳුමක් මහනවා වමේ සාමාන්ය 
මෙයක්.’’

ඒ මෘත ශරීර එම්බාම කිරීම සිය ජීවිකබාව 
කරගත් මමරට ප්රථම කබානතබාව, ම�ෝමබා 
මේවනබාරබායනමේ හඬය.

හැටඑක් හැවිරිදි විමේ පසුවන ම�ෝමබා 
දරුවන හත්මදමනකුමගන යුත් පවුලක 
මදවැනනබාය. ඇය මෘතශරීර එම්බාම 
කිරීමට පටනමගන ඇත්මත් වය� 
අවුරුදු විසිනවමේදීය. මේවබා අක්කබා 
නමින කබා අතරත් ප්රසිේ්ධ ඇය, රත්නපුර 
මකබාමලබානමනහි විමේරිය ප්රමේශමේ 
පදිිංචිකබාරියකි.

‘‘මම මමේ මෙමව්පිමයා ගැනයි, 
සමහෝෙරමයා ගැනයි නේ මතක් කරන්න 
එච්චර කැමති නෑ. මමාකෙ ඒ අය ඒ 
කාමලදිම මාව එපා කියලා අත්ඇරියා. 
ළමා කාලයයි, පාසල කාලයයි ගැන වුණත් 
අමුතුමවන් මතක් කරන්න තරේ සුන්ෙර 
මතක මට නෑ.’’

ජීවිතමේ යටගියබාව මතක් කිරීමට ඇය 
තුළ වැඩි කැමැත්තක් නැති ගබානය.

‘‘මම කවදාවත් කිසිම මකමනකුමේ යටමත් 
රස්සවක් කරලා නෑ. මීට අවුරුදු තිස්පහකට 
විතර උඩදි මම මලලිලා එක්ක එකතුමවලා 
අමේ මකාමලාන්මන මගෙර මේමව්න්්ර 
කියලා මල්ාලාවක් පටන්ගත්තා. මමත් ඒ 
මවනුමවන් අවුරුදු ගානක් දාඩිය මහන්සිය 
කැප කරා. ඒත් ටිමකන් ටික බිස්නස් එක 
දියුණු මව්මගන එේදි මලලිලා මාව එලවලා 
දාලා බිස්නස් එක සේපූර්ණමයන් එයාලමග 
අතට ගත්තා.’’

ඇය කියනමන මේදනබාමවනි. පසුව 
මකබාමලබානන දි�බාමරෝහල් මමෝචරිමේ 
සමේච්බාමවන මළසිරුරු කැපීමට සිතූ 
ම�ෝමබා, එහි ප්ර්ධබාන වවද්ය නිල්ධබාරීවරයබා 
මුණගැසී ඒ මවනුමවන අව�ර ඉල්ලබා 
සිටියබාය.

‘‘ඒ ෙවස්වල මකාමලාන්න දිසාමරෝහමල 
මමෝ්චරිමේ වැඩට මකමනක් හිටිමය 
නෑ. බයයි කියලා පිරිමි මකමනක්වත් 
රස්සාවට ආමව් නෑ. පස්මස මම ප්රධාන 
වවද්ය නිලධාරීතුමා හමුමවලා කිව්වා මම 
ස්මව්ච්ාමවන් මේ වැමේ කරලා, සුේෙ පවිත්ර 
කරමගන ඉන්නේ කියලා.’’

එතැන පටන ව�ර තුනක් පමණ 
ඇය මරෝහල් මමෝචරිමේ සමේච්බාමවන 

මසවය කළබාය. නමුත් කවුරුන මහෝ 
සවකැමැත්මතන දුන මුදලක් හැරුණුමකබාට 
ඇයට එයින මවනත් අදායමක් ලැබුමේ 
නැත.

මම නි�බා ඇයට අවශ්ය වූමේ තමනමේම 
කියබා මල්ශබාලවක් ආරම්භ කර කිසියම 
ආර්ථික සථබාවරත්වයක් මගබාඩනගබා 
ගැනීමටය. නමුත් ඊට අවශ්ය භූමියක් �හ 

මූලික ප්රබාේ්ධනය ඇය �තුව තිබුමේ නැත.

‘‘ටික කාලයක් යනකන් මමාකේෙ 
කරන්මන කියල කලපනා කරලා පස්මස මම 
බැංකු ණයක් අරගත්තා.’’

මනබාමයකුත් කරදර ්බා්ධක මැද මල්ශබාලබා 
ව්බාපබාරය ආරම්භ කළද එය �බාර්ථකව 
ඉදිරියට මගනයෑම සිතූ තරම පහසු මදයක් 
වුමේ නැත. වරින වර කුලී පදනම මත 

ගත් සථබානවලට කුලී මගවබා ගැනීමමදී 
මතුවූ දුෂකරතබා මේතුමවන ඒවබා අතරමගදී 
නවතබා දැමීමට සිදුවිය.

එමහත් තම සිහිනය �ැ්ෑ කරගැනීමම 
අරමුණින දිවබා රෑ මවමහසුණු ඇය ඒ 
මවනුමවන කළ ගත් උත්�බාහයන අතරමඟ 
නවතබා දැමුමේ නැත.

මකබාමලබානන විමේරිය ප්රමේශමේ 
දැනට ඇය විසින පවත්වබාමගන යනු 
ල්න සුප�න මල්ශබාලබාව ආරම්භ 
කිරීමට හැකි වූමේ ඒ උත්�බාහයනමේ 
ප්රතිඵලයක් මලසිනි.

‘‘මම මුලින්ම මල්ාලාව පටන් ගත්මත 
මිනී මපේටි තුනකින්. ඒත් අෙ මවනමකාට 

රුපියල එක්දාස් පන්සීමය ඉඳලා ලක්්ෂය 
මවනකන් ඕනම විදිහක මිනීමපේටි මමග 
ළඟ තිමයනවා. පටන් ගත්ත මුල කාමලදි 
මගාඩක් අය මමග මල්ාලාවට අමව් 
නෑ. ඒ මම ගමේ මිනිස්සු මැරියන් කියලා 
පහන පත්තු කරනවා කියලා. ඇත්තටම 
මම ව්ාපාරය දියුණු මවන්න කියලා 
හිතලා පහන පත්තු කරනවා තමයි. ඒත් 
අෙ මවනකන් මිනිස්සු මැමරන්න කියලා 
හිතලා නෑ. එතමකාට මකමනකුට අහන්න 
පුළුවන් මැරුමණාත්මන ව්ාපාරය දියුණු 

මවන්මන කියලා. ඇත්තටම මිනිස්සු සීයක් 
මැරුණත් මට වැඩක් තිමයනවෙ ඒ අය මට 
කියලා මිනිය කපාගන්මන නැත්නේ, මමගන් 
මපේටිය ගත්මත නැත්තේ? මමාකෙ මට 
කාමගවත් මගවලවලට බමලන් මිනී මපේටි 
ගිහින් මෙන්න බෑමන..’’

ඇය කියනනීය.

‘‘මකාමහාම වුණත් අෙ මවනමකාට 

මම එක මාමසකට මීනී පහ හය එේබාේ 
කරලා මහාඳ ආදායමක් ලබනවා. හැබැයි 
ප්රතිපත්තියක් විදිහට මමේ මාසික ආදායම 
මම කාටවත් කියන්මන නෑ.’’

මුළු විමේරිය ගමමබානයට ඇති එකම 
මල්ශබාලබාව වශමයන, ප්රමේශමේ ඇති 
මරණබා්ධබාර �මිතිවලට ඉතබාමත් �හනදායී 
මුදලට තම මසවය �ැපයීමටද ඇය 
කටයුතු කරනනීය.

‘‘මමමතන්ට එන මගාඩක් අය නිතරම 
වමේ මමගන් අහනවා මිනී කපේදි දුකෙ, 
ජීවිමත් කළකිමරනවෙ කියලා. එමහමත් 
නැත්තන් මිනී කපේදි අරක්කු මබාන්න 
ඕන නිසා මේක ගෑනුකමට ගැමලමපනවෙ 
කියලා. ඇත්තම කිව්මවාත් මට දුක හිතිලා 

උණුමවන හිතක් නෑ. 
අෙ මවනකන් මං 
මමග ෙරු මෙන්නට 
ඇමරන්න කාටවත් 
අනුකේපා කරලා 
නෑ. ඒක නිසා මේ 
රස්සාව හින්දා මට 
සසර කලකිරිලා නෑ.

අනික මකායි 
මපාමත්වත් ලියලා 
නෑ මිනී කපේදි 
අරක්කු මබාන්න 
ඕන කියලා. අවුරුදු 
තිහක් මේ අත් 
මෙමකන් මීනි කපපු 
මම අෙ මවනකන් 
අරක්කු කමේ තියලා 
නෑ. නීති විමරෝධී 

නැති ඕනම රස්සාවක් ගෑනිමයක්ටත් 
කරන්න පුළුවන්. මම එදා ඉඳලම මේ 
මල්ාලාමව මිනීත් කපලා, තනියම 
උයාමගනත් කාලා නිදාගන්නවා. මට කිසි 
බයක් ෙැනිලා නෑ.’’

වළලු දැමූ අතකින මළසිරුරු එම්බාම 
කිරීම අපට අරුමයක් වුවද, ඇයට නම ඒ 
පිළි්ඳ හබාිංකවිසියක වගක් නැත.

‘‘පිහියක් අරන් මාළු කුරිමයක් කපාගන්න 
හිමත් හයියක් නැති අය මිනී එේබාේ කරන 
මමේ රස්සාව විමව්්චනය කළාට මට ගානක් 
නෑ. මම ෙරු මෙන්මනක්ව උස් මහත් කමර් 
මේ රස්සාව කරලා. හැබැයි මිනිස්සු කියන 
ඒවට උත්තර මෙන්න නැවතුණා නේ මමේ 
ගමන මමච්චර දුර එන්න ලැමබන්මන් නෑ. 
ඒ නිසා තමන් කරන මේ හිතට එකඟයි නේ 
මලෝකය මමානව කිව්වත් සැමලන්න එපා. 
එච්චරයි මට කියන්න තිමයන්මන්.’’

මේ්ාලාෙ දියුණු කෙනන 
කියලා පහන පත්තු ක�ාට 
මිනිසසු මැක�නන කියලා 
මම කියනකන නෑ

මම මුලිනම මේ්ාලාෙ 
පටන ගත්කතෙ මිනී 
කපට්ටි තුනකින. ඒත් 
අද කෙනකකාට රුපියේ 
එක්දාස පනසීකය ඉඳලා 
ලක්්ෂය කෙනකන ඕනම 
විදිහක මිනීකපට්ටි මකග 
�ඟ තිකයනො

පිහියක් අ�න මාළු 
කුරිකයක් කපාගනන 
හිකත් හයියක් නැති අය 
මිනී එමබාම ක�න මකේ 
�සසාෙ විකවේචනය ක�ාට 
මට ගානක් නෑ
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සමාධි ඩයස්

ප�ොප�ොන් 
ප�ප�ොය 
නිමිතපතෙන් 
�ලවන 
විපේෂ 
පෙටිෙතෙොව

දරු බබාකබකෙ 
බෙඩ හැබදනබනෙ 

තිබයනෙ මූසෙකෙමට

‘‘මේ වතමත මලකවත පූදිනමන නැහැ කුසුමමෝ. 
කරුමකකකාරම�ෝ මෙට වැදුනම ඔමහකාම තමයි.’’ නන්දාවතී 
මැණිකේ එකෙම කිවකව ඇස් බැලම කෙොකෙන් කේ ඇතුළට 
පො කෙන ගමන්.

‘‘හැබෑවටම නනදාවතී අකමක, දැන පුතකා බැඳලකා අවුරුදු 
මදකකටත වැඩියි මනද? මේතකවත කරලකා බැලුමේ නැදද?’’ 
අසලවැසි කුසුමොත් ෙඬ අවදි කකේ ඇවිකෙන ගින්නට පිදුරු 
දානගමන්.

‘‘උපන කරුමමට මදාසතරලට කරනන මද�ක නැහැමන බං. 
ඕවකා උපතින මේන කරුම.’’ නන්දාවතී මැණිකේ කපෙටත් වඩො 
ෙඬ උස් කෙමින් කීවොය.

නිවකස් සියලු වැඩ කටයුතු අෙවෙ කළ මින්දුෙො සිටිකේ 
බණ කපොතේ කියවන ගමන්. නැන්්දමමොකේ කතොවට ඇකේ 
හිත යන්තමින්වත් සසෙ වුකේ නැෙැ.

්දරුකවේ කනොෙැකබන බව ්දැනගත් දා පටන් නැන්්දමමොකේ 
නපුරු කතො එන්න එන්නම වැඩි වුණො මිසේ අඩු වු කේ නෑ. 
ෙැබැයි මින්දුෙො ඒ කතො ඉදිරිකේ ෙඬො වැටුකේ මොසයේ, 
ක්දකේ විතෙයි. ඒ අතීතය සිතුවමේ කස් ඇකේ ක්දකනත් 
ඉදිරිකේ මැවී ගියො.

්දරුවන් කනොෙැකබන බව වවද්යවෙයො සනොථ කළ පසු 
එළඹුණු දිනයක නැන්්දමමො බැණ වැදුකන් බණ කතොවකුත් 
ඈඳා ගනිමින්.

‘‘පුමත පේකකාරම�ෝ ළඟකා කර ෙතතම හරි �නමන නැහැ. මම 
කිේවකා උඹට ඔ� කසකාමද කරෙනිදදිම. උමේ ෙෑණි ඉපමදදදිම 
මනද අේමකාත නැති වුණකා කි�නමන? මේක එමස මමමස 
කරුම�ක මනමවයි. පරේපරකාෙත කරුම�ක. අනික දරු 
මබකාකමක ඔමහකාම මලඩ එනමන තිම�න මූසලකමට මිසක 
මවන මමකාකටද?’’ නන්දාවතී කියද්දී සමන් සුසුමේ කෙලුවො.

‘‘අේමකා... මම ආදමේ මිනදුලකාට. දරුමවක ලැබුණත නැතත 
මම ආදමේ මිනදුලකාට. ඒක කවදාවත මවනස මවනමන නැහැ.’’ 
ඔහු පැවසුකව ස්ථීෙ ෙඬකින්ය.

‘‘උඹ අහලකා නැදද අර ගි� ආතමමක කුරුළු බිතතර බිඳ බිඳ 
කකාපු පකාමපකට දරු සේපත මනකාලැබුණකා කි�න බණ කතකාව? 
ඕවකා ගි� ආතමේ පේ. උඹත ඒවට කරෙහපු එකයි මට දුක.’’ 
කියමින් නන්දාවතී මැණිකේ එතැනින් පිටව ගිකේ ෙැඬුම 
වොවොකගනය.

‘‘ඔ�කාට මමමහ ඉනන අමකාරු නේ අපි ඇමනකස එකක අරන 
�මු.’’ ක�ෝකකයන් මුසපත්ව සිටි මින්දුෙො කවත පැමිකණමින් 
සමන් කීකවය.

‘‘ඔ�කාට පුළුවන නේ මකාව මමමහණින වහනමස මකමනක 
ෙකාවට එකකමෙන �නන සමන. මට ටිකක කතකාබහ කරලකා 
හිත හදාෙනන ඕමන. මේ තරේ මදවල් මටම මවනමන ඇයි 
කි�ලකා මට දැනෙනන ඕමන. ඔ�කාමේ අේමකා කි�නමන 
ඇතත. මම ඉපමදදදිම අේමත නැති වුණකා. දැන මට දරුමවෝ 
ලැමබනමනත නැහැලු.’’ මින්දුෙො ඒ ටික කිවකව ඉකි බිඳින 
ගමන්.

ඉතින් සමන්, මින්දුෙොව කමකෙණින් වෙන්කස් 
නමේ ගොවට රැකගන ගිකේ ඇකේ හිතට යන්තම කෙෝ 
අස්වැසිලෙේ ෙබො ක්දන්න.

‘‘ඔ� උපකාසක මනෝනකා දකිනමන ජීවිමතට මනකාලැබුණු 
මදවල් විතරයි. ඒකයි ඔ� තරමට දුක හිමතනමන.’’ 
කමකෙණින් වෙන්කස් කියද්දී මින්දුෙො හිස ඔසවෙො බැලුකව 
පුදුමකයන්.

‘‘ඇතත, ලැබීම මනකාලැබීම මෙකාඩක දුරට තීරණ� 
මවනමන කේම� මත තමයි. හැබැයි දරුමවෝ ඔ� දරුවට 
මනකාමපමනන රිදී මේඛකාවක මට ඔ� ජීවිමත ඇතුමළන 
මේනවකා.’’

‘‘ඒ කිේමේ මෑණි�නි?’’ මින්දුෙො විමසුකව කුතුෙෙකයන්.

‘‘බැඳීේ! දනනවද? සසරට මිනිසසුනව අදිනමන බැඳීේ. 
නිවනින ඈත කරලකා දානමනත බැඳීේ. විමේෂම�නම ධකාරක 
බැඳීම අනන ඒ වමේ එකක. දරුමවකට හයි�ක නැහැ 
තමනමේ අේමමෙන ඈත මවනන. ඒ වමේම අේමමකටත 
හයි�ක නැහැ දරුමවකමෙන ඈත මවනන.

බලනන, පැවිදි ජීවිමතට ආස කරන දරුමවෝ කීමදමනක 
නේ අේමමේ කඳුළු ඉසසරහ ඒ කැමැතත �ටපත කර 
ෙනනවද කි�ලකා. මහණ දිවි�ට ආස මවන අේමලකා කී�ක 
දරුමවෝ දාලකා �නන බැරි නිසකා මඟ හිර මවනවද කි�ලකා. 
ඇතතටම අනිත හැම බැඳීමකටම වඩකා දරුවත එකක තිම�න 
බැඳීම හයි�යි තමයි.

ඔේ. මවක මවන එක ලැබීමක. වකාසනකාවක. ඒත ඒ ලැබීම, 
වකාසනකාව අපිව ඇදලකා දානමන දීේ්ඝ සසරකට නේ? දනනවද 
දරුමවෝ ෙෑනු ළමයි හරි අහිංසකයි. මදුරුමවකවත මරනමන 
නෑ. හැබැයි අේමකා මකමනක වුණකාම තමනමේ දරුවකා 
මවනුමවන මිනිමහක වුණත මරනන ලෑසතියි. ඒ බැඳීම හරි 
සුනදරයි තමයි. මම නැහැ කි�නමන නැහැ. හැබැයි දරුවකා 
කකාරණකා මකකාටමෙන අේමකා කරෙනනකා කුසල් ඇරුණම 

අකුසල් ටික මෙවලකා ඉවර කරනන එ�කාට සසමේ මෙකාඩකාක දුර 
ඇවිදිනන සිදධ මවනවකා.’’

‘‘මෑණි�නි...’’ මින්දුෙො ෙඬ අවදි කකේ හිතට කමොකද්ක්දෝ 
සෙනයේ ්දැකනද්දි.

‘‘ඔේ දරුමවෝ. මම කි�නමන ඔ� මනකාලැබීම ලැබීමක 
කරෙනන. දරුමවක බිහි කිරීම බලන ඉනන අ�ට මපකාඩි සිදධි�ක 
විතරයි. ඒත ඒක අේමකා මකමනකට අවුරුදු 20ක 30ක වෙකීමක. 
දැන ඔ� දරුවට එමහම වෙකීමක නැහැ. ඔ� දරුවටයි, 
මහතත�ටයි මදනනට පුළුවන පවුල් ජීවිමත ෙත කරන ෙමනම 
ධේම�ට වැඩි වැඩිම�න ම�කාමු මවනන.’’

එදා සිට මින්දුෙො වැඩි වැඩිකයන් ධරමකයහිම ඇලුණොය. 
සියලෙටම උකේේ්ො සෙගත වන්නට පුහුණු වූවොය. 

සමන්කගනුත් ඊට ෙැබු කේ කනොමඳ 
සෙයකි. සමන්කේ නිවොඩු දිනවෙදී 
ඔහු මින්දුෙො සමඟ භොවනො 
මධ්යස්ථොන කෙො ඇදුකේය.

්දැන් ්දැන් මින්දුෙොකේ සිත 
සවිමත්ය. දුකටත්, සතුටටත් එක 
කෙස මුහුණ දීකම අපූරු හිතේ ඇය 
තුළ වැඩී තිබුණි.

තමන් කමොන කද් කීවත් 
සිනෙමුසුව එය ඉවසන තමන්කේ 
පුතණුවන් ගැනත්, කලලිය ගැනත් 
නන්දාවතී මැණිකේට එන්න 
එන්නම ්දැනුකේ කුහුෙකි. මුෙදී 
ඇය උත්සොෙ කකේ තව තවත් 

වචනවලින් මින්දුෙොට පෙෙ ක්දන්නටය. සංසුන්ව සිටින 
මින්දුෙොව අවුස්සො ගත කනොෙැකි තැන නන්දාවතී 
මැණිකේ්ද ෙති වැටුණොය. සිය කලලිය නිවකස් නැති 
කමොකෙොකත් කලලියකේ බණ කපොත් ඇ්ද කියවන්නට 
වූවොය.

‘‘එක අතකට මේ දරුමවෝ මදනනකා මට වඩකා දියුණුයි. මේ 
ව�සට මට �නන බැරි වුණ දුරකට දරුමවෝ මදනනකා ගිහින 
කි�ලකා මට දැමනනවකා.’’

අවුරුදු කීපයකින් ඇය ඇයටම කියොගන්නො දිනය එළඹ 
තිබුණි.

ඔය උපාසකෙ 
බනෙෝනො දකිනබන 

ජීවිබේට 
බනොෙැබුණු බේවල් 

විතරයි. ඒකෙයි 
ඔය තරමට දුකෙ 

හිබතනබන
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සඳුන් ය�ෝචන - මාවනැල්ල නිසංස්ලා ගුණසංහ - මාතයල යනතූ නිමසරා - කෑගල්ල සුභා ප්රනාන්දු - ඉතාලි� ගයනයි සනාෂ් අරී ෆ් - යකාළඹ

චයමෝද් නිලුසංඛ - �කක්ල සසඳි සස්මිකා - ගාල්ල  යෙහන්ො මනමයපේරි - මතයතයගාඩ අංජලී යේොනී - රාජගිරි� මිහිත මන්යුග - කඩුයව්ල

අරුණි දිසානා�ක - යකාළඹ මධුෂිකා හෂිනි - හිකකඩුව මධුෂිකා හෂිනි - හිකකඩුව නුවනි - යකාළඹ විනූ දිසානා�ක - ගම්පහ

ශලිනි යදාඩංයගාල්ල - නුවර ඉෂිනි එම. කු්ලයස්කර - ඩුබායි අයේෂිකා ඉඩංයගාඩ - ්පාදුකක සවනී ධනංජලී ්ලකමි කරුණාරතන - යකාස්ගම 

තතසරණි වියේයස්කර මයනෝජා දිලහානි - යකාළඹ තාරුකා ජ�වරධන - අනුරාධපුර සමන්තා යසන්්දනා�ක - යමාරටුව නි්ලංකා රාජ්පකෙ - ්ලන්ඩන්

රිෂ්නා යසාවිස් - යකාළඹ සමාධි යකෞෙල්ා - යකාළඹ රංජන් පීරිස් - කුයේට් ්පාරමී �හතුයගාඩ - යකාළඹ අහිංසා ්පලලි�ගුරු - යකාළඹ

අයස්්ල - කඩවත රණුක සංජීව - මීගමුව ඔොනි සන්්ලකෂිකා - යහාරණ යකොන් කලහාර - පිලි�න්්ද්ල සහනී මා�දුන්න - යකාට්්ාව

මුවින් යනාකී යසයනහසක හ්දවයත රුවායගන ්දරුවන් රකින ස�ලු පි�වරුන් යවනුයවන් පිය්දන උ්පහාර�ක යේවා!
ජුනි 20 වැනිදාට යෙදී තිබුණු පිෙවරුනයගේ දිනෙ නිමිතයතෙන ධරණී යේස්බුක් පිටුවට මුලින්ම  පිනතුර එවූ  තිස්්පස් යෙනායගේ ඡාොරූ්ප ය්මහි ්පලකර ඇතෙ.
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ලිෙර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 
අංක 91, විමේරාම මාවත, 
මකාළඹ 07.

මෙමව්පියන්්ට 
වැඩිකල් ජීවත් 

මවන්්න බෑ

දරුවන්ගේ නමවල  
ගණ මූල ්දෝෂ තිබු්ණොත්

නම්වල ප්වතින ඇතැම ද�ෝෂ නිසා 
පීඩා විඳිනනට සිදු්වනදන නම හිමි 
දෙනාට පමණක් දනාදේ. ගණ මූල 
ද�ෝෂය� එ්වැනනකි. නමෙ ඇති ගණ 
මූල ද�ෝෂය නිසා විපත් දගන එනදන 
ම්වට ද�ෝ පියාටය. ඒ පිළිබඳ නාම �ා 
ශබ� ශාස්ත්රඥ ව්වද්ය නි්වංෙ දිනාරංග 
ප්වසනදන දමබන�කි.

‘‘හැම නමකම ගණ මූල තියනවා. 
දරුමවක්මගේ නමකින් මවමගේ මහෝ 
පියාමගේ නමේ ගණ මූල කැපිලා යනවා 
නේ අපි එය හඳුන්වන්මන් ගණ මූල 
මදෝෂයක් කියලා. මේක වඩා භයානක 
වන්මන් ගණ මූල කැපුණු නම හිමි 
තැනැතතා ජීවිතක්ෂයට පතවීමේ 
අවධානම ඉතා වැඩි නිසයි. එක 
 උදාහරණයක් කියන්නේ. දරුමවක්මගේ 
නමින් පියාමගේ නමේ ගණ මූල කැපිලා 
ගිමයාත පියාමගේ ජීවිත අවධානම ඉතා 
වැඩියි. මොමහෝවිට එම දරුවාට වයස 
අවුරුදු 6, 
14, 21 කියන 
වයස්වලදී පියා 
අහිමි මවනවා. 
පියාමගේ 
මසමනහස 
අහිමි මවනවා. 
රැකවරණය 
අහිමි මවනවා. 
මේ තතතවය 
මවනස් 
මවන්මන් පියා 
විමදස්ගතව 
සිටිමයාත 
විතරයි. ඒ 
කියන්මන් 
දරුවාමගේ විවාහය වනමතක් පියා 
දරුවාමගන් ඈතවීමක් සිදධ වුමණාත 
පියාමගේ ජීවිතය මබ්රා ගැනීමට හැකි 
මවනවා. අවුරුදදකට, මදකකට වතාවක් 
නිවාඩුවකට ඇවිත දරුවා ළඟ සිටීම 
හැමරන්න දරුවාත එක්ක එකට වාසය 
කමළාත නේ පියාමගේ ජීවිතය අහිමිවීම 
අනිවාර්යයයි.

ගණ මූල මදෝෂය නිසා සිදුවන්මන් 
මවමගේ මහෝ පියාමගේ මසමනහස දරුවාට 
අහිමි කරවීම. විමදස්ගත වීමමන් පියාට 
මහෝ මවට දරුවා ළඟ රැමෙන්න ෙෑ. ඒ 
නිසා මව, පියාමගේ ආදරය, මසමනහස, 
රැකවරණය දරුවාට සැෙෑවට දැමනන්මන් 
නෑ. ඒ නිසා දරුවාමගේ නමේ ඇති මදෝෂය 
ක්රියාතමක මවන්මන නෑ. ගණ මූල 
මදෝෂය ඇති විට නම මවනස් කරන්න 
මනාහැකි නේ මදෝෂය ක්රියාතමක වන 
මව මහෝ පියා දරුවාමගන් ඈතවීම තමයි 
වඩා වැදගත මවන්මන්. විමදස්ගත මවන්න 
මනාහැකි නේ අඩුම තරමින් මසකට 
විතර මගදර එන දරුවා පදංචි ස්්ානයට 
ඈත ප්රමදශයක රැකියාවක නියැමලමින් 
ජීවත මවනවා නේ ඒත මේ මදෝෂය 
එතරේ ක්රියාතමක මවන්මන නෑ. මම 
මුලදම කිවවා වමගේ දරුවාමගේ විවාහය 
මවනතුරුවත මේ විදයට ශාරීරිකව, 
මානසිකව දරුවාමගන් ඈත මවන්න ඕනෑ. 
විවාහමයන් පස්මස මේ මදෝෂය ක්රියාතමක 
මවන්මන නෑ. ඒකට මේතුව තමයි 
විවාහයත සමඟ ඔහුට මහෝ ඇයට මවනත 
ආදරයක්, ආරක්ෂාවක් ලැමෙනවා. මවනම 
නිවසක, ප්රමදශයක වාසයට යනවා. 
විවාහමයන් පස්මස් වගකීේ පැවමරන්මන් 
විවාහ පාර්ශවකරුට. ඒ නිසා ගණ මූල 
මදෝෂය ෙල රහිත මවනවා. ගණ මූල 
මදෝෂය විවාහ  මදෝෂයක් මනාවන නිසා 

විවාහ පාර්ශවකරුට එහි ෙලපෑමක් ඇති 
වන්මන් නෑ.

සමහර ගණ මූල මදෝෂ දරුමවා 
කීපමදමනක්මග නේවල තිමයන්න 
පුළුවන්. දරුමවා මදන්මනක්මගේ නේවල 
මේ ගණ මූල මදෝෂය පිහිටීම සුෙයි. 
මමාකද එවිට ඒ මදෝෂ මදක එකිමනකට 
කැපිලා යන නිසා මදමවපියන්ට එහි 

ෙලපෑමක් ඇති වන්මන් නෑ. නමුත 
දරුමවා තුන්මදමනක්මග නේවල මේ 
මදෝෂය පිහිටිමයාත ඒ වනවිට අඩුම 
ශබ්ද ශක්තියක් ඇති දරුවාමගේ ජීවිතය 
මහෝ අේමාමගේ, තාතතාමගේ ජීවිතවලට 
හානි මවන්න පුළුවන්. මම ඒ සෙහා සත්ය 
උදාහරණයක් කියන්නේ. මට මේ පවුමල් 
අයමග නේ ෙලන්න ලැබුමණ ගණ මූල 

මදෝෂය නිසා එක ජීවිතයක් අහිමි වුණාටත 
පස්මස්.

මේ පවුමල් තාතතාමග නම හරි 
ප්රෙලයි. දරුමවා තුන්මදමනක්මගන් 
දරුමවා මදන්මනක්ටම ගණ මූල මදෝෂය 
වැටිලා තිබුණා. පියාමග නමේ ගණ මූල 
තමයි මේ දරුවන්මග නේවලින් කැපිලා 
තිබුමේ. නමුත මදෝෂමයන් මදෝෂය 
කැපුණ නිසා පියාට ජීවිත හානියක් 
සිදු වුමේ නෑ. ඒ අතර තමයි පවුලට 
හතරවැනිමයකුත එකතු වුමේ. කරුමමට 
හතරවැනි දරුවාමග නමිනුත පියාමග 
ගණ මූල කැපිලා තිබුණා. නමුත පියාමග 
නම ප්රෙලයි. හතරමවනි දරුවාමග නමේ 
ගණ මූල මදෝෂය තිබුණා වමගේම ඒ නම 
දුර්වල නමක් වුණා. එහි ප්රතිඵලයක් විදයට 
ලියුමක්මියාව හැදලා හතරමවනි දරුවා 
අඩු වයසින්ම නැති වුණා. මමතනද ගණ 
මූල මදෝෂය අඩුම ශබ්ද ශක්තිය ඇති 
හතරවැනි දරුවාමගේ පිටින් තමයි ගිමේ.

 ඒ නිසා ගණ මූල මදෝෂය ගැන අපි 
සුළුවට හිතන්න ෙෑ. රමණි දසානායක 
මහතමිය මීට අවුරුදු පහකට විතර කළින් 
මමගේ ළඟට ආමව තම මුණුපුරාමගේ නමේ 
සුෙ අසුෙ ෙලන්න. මුණුපුරාමගේ නමේ 
ගණ මූල මදෝෂයක් තිබුණා. මේ මදෝෂය 
නිසා පියාට විපතක් සිදුවන ෙවත කිවවා. 
ඒත මේ මිතතණිය හිතුමව මමය තම 
දයණියටවත ෙෑණාටවත කිව යුතු මදයක් 
මනමමයි, සැඟවිය යුතු මදයක් කියලා. 
එහි ප්රතිඵලයක් විදයට දරුවාට අවුරුදු 
හමේද හදසි මරෝගාොධයකින් පියා අහිමි 
මවනවා. පියා අහිමි වුණාට පස්මස තමයි 
මේ මිතතණියට මම කියපු මද හරියටම 
මතරිලා තිබුමේ. ඒත ඒ මවනමකාට 
මවන්න ඕමන් මලාකුම විපත මවලා 
ඉවරයි.’’

තමනදගන සිදුවූ අත්්වැරැද� නිසා තම 
දියණියට ස්ත්වාමියා අහිමිවීම පිළිබඳ්වත්, 
මුණුපුරාට පිය දසදන�ස අහිමිවීම 
පිළිබඳ්වත් රමණි දිසානායෙ ම�ත්මිය 
කීදේ දම්වැනි ෙතා්වකි.

‘‘ඇතතටම මම වවද්ය නිවංකව 
හමුවුමේ මුණුපුරාමගේ නමේ පලාපල 
ෙලන්න. මුණුපුරාමගේ නම ෙලලා  ඔහු 
කිවවා දරුවමගේ තාතතට මහාෙ නැහැ, 
මදන්නා එකට එක මගදර හිටිමයාත 
තාතතා අහිමි මවන්නත පුළුවන් කියලා. 
සමහර දරුවන්මගේ මවලාවල් නරක් 
වුණහම අේමලා, තාතතලට එමහම 
කරදර සිදධ මවනවා. ඒක වළක්වන්න ෙෑ. 
මමගේ මුණුපුරාමගේ අවාසනාවට ෙෑණට 
කරදරයක් මවනවා කියලා අනිත අය 
දැනගන්නවට මම කැමති වුමේ නැහැ. 
මම හිතුමව හෙහමන් මාරක වමගේ මේකත 
වළක්වන්න ෙැරි මදයක් කියලා. මඩාක්ටර් 
මේ ෙව දුවටයි, ෙෑණටයි කියන්න කියලා 
කියදදත මම ඒ අයට මනාකිවව ම හිත 
නරක් මවයි කියන ෙයට. කාලයත එක්ක 
මමගේ හිමතනුත ඒක ටිකක් ඈත වුණා. 
ඒත අපි මනාහිතපු මවලාවක ෙෑණා අපි 
අතරින් සමුගතතා. ඊටපස්මස තමයි මම 
දුවට මේ ගැන කිවමව. ඇතතටම ඇය මට 
මදාස් කිවවා. 

ඇය වවද්ය නිවංකවත හමුවුණා. ඒත 
ඒ මවනමකාට මවන්න ඕන හැමමදම 
මවලා ඉවරයි. මුලද දැනගතතා නේ 
පුතාමග නම මවනස් කරන්න තිබුණා 
කියලා ඇය දුක් වුණා. ඒ මවච්ච වැරැදද 
ගැන අදටත මට තිමයන්මන කියලා නිම 
කරන්න ෙැරි දුකක්.’’

ම�ාක්ටර් මේ බව දුව්ටයි, 
බෑණ්ටයි කියන්්න කියලා 

කියද්දිත් මම ඒ අය්ට 
ම්නාකිව්ව ම හිත් ්නරක 

මවයි කිය්න බය්ට. කාලයත් 
එකක මමේ හිමෙනුත් ඒක 
ටිකක ඈත් වුණා. ඒත් අපි 
ම්නාහිෙපු මවලාවක බෑණා 

අපි අෙරින් සමුගත්ො

ගණ මූල මෙෝෂය 
ඇති වි්ට ්නම මව්නස් 
කරන්්න ම්නාහැකි ්නේ 

මෙෝෂය ක්රියාත්මක 
ව්න මව මහෝ පියා 

ෙරුවාමගන් ඈත්වීම 
ෙමයි ව�ා වැෙගත් 

මවන්මන්
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හිත සුදු �රගත්තු 
ගැහැනු

ෙගාඩක්මලස්සන 
හ්මසුදුකරගත්තුගෑනුෙනෙෙයි

ක�ොක�ෝනො නිසො ඔයො 
��නන හිතොකෙන හිටපු 
කෙොඩක් කේවල් මෙෑරුණො 
කියලො මම කනොදනනවො 

කනකමයි.

ජීවිකේ අපිට ඕන හැමකේම ඕන 
කවලොවටම ��නන ලැකෙනකන නැහැ. 

එකහම වුණො කියලො අපි �ලකිරිලො දුක් 
කේවි ඉඳලො වැඩක් නැහැකන පුකේ. ෙෑනු 
දරුකවෝ වුණොම ජීවිකේ ඕනම කේ�ට 
හැඩෙැකහනන පුළුවන විදිහට flexible 
කවනන ඕකන. කසොෙොදහම් නීතිය අනිේ 
හැම නීතිය�ටම වඩො ඉහළයි කියලො අපි 
කේරුම් ෙනන ඕන. ඒ නිසො කම් කලකේ 
මහක�ොකළොකවන ගිය දවසට අපි ආකය 

මඟඇරිච්ච හීන ටි� කහොයොකෙන 
යමු පුකේ.

‘අෙේඅම්මාෙමබලේනෙකෝ්මෙග
මූණපුරා්මබිබිළිඇවිලලෙේ...’

අකන පුකේ, කම් කමො�ද 
එ��ො�ටම...? ඔයො අේවට ගිකයේ 
නැහැකන කම් ටිකක්ම. ඒ�කන මම 
කියනකන වැඩිය �ල්�නො�� �� 
�� දුක�න ඉනන එ�ො කියලො. 
අඬ අඬ �ල්�නො ��නන, ��නන 

ඔලුකේ තිකයන ෙ� මූකණන ඇකඟන �වො කේනන 
�ටන ෙනනවො. දැන ෙලනනක�ෝ මුළු මූණම 
�තුකවලො.

‘අෙේඑෙහ්මෙෙයකෙනේමයිඅම්මා.ළඟකදීටවුේ
එකටගියෙෙලාෙකෆැේසිබඩුෙ�ාප්එෙකඅකකා
අලුෙෙේආපුසුදුෙෙනක්රීමඑකකෙෙේනලාඒකෙ�ෝක
කිවො.ඉතිේ්ම්මඅප්ෙචිචිටකියලාඒකගත්ො.ඒක
ගෑෙටෙසේසේමයිෙමබිබිලිඑේනගත්ෙත්.’

ආ ඒ�යි කම්, දැන ඔයො කමොනවො කවනන 
හිතොකෙනද ඒ ක්රීම් එ� අ�කෙන මූකේ ෙෑකේ?

‘ෙෙටිකකසුදුෙෙලාලස්සනෙෙේනෙේඅම්මා.’

තව ටි�ක් සුදු වුණහම කමොනවද ඔයොට 
ලැකෙනකන? අනි� �ේද කිේකේ සුදු අය විත�යි 
ලසසන කියලො?

‘ඔයහැේමෝ්මකියේෙේ.්ස්මහරු
ඉේෙජෙක�ේෙොගහෙගනසුදෙෙෝෙෙේ
සුදුෙෙේෙේඅඳුරගේනෙත්බැරිෙෙන
විදිහට...’

හරි කදෝණි, මම ඔයොට දැන 
වැඩක් කදනවො ඔයො ගිහින 
ක�ොලයක් අ�කෙන ඔයොට කම් 
කලෝකක් ලසසනම ෙැහැනු 
දහකදකනක්කගේ නම් ටි� 
ලියොකෙන එනනක�ො මට 
ෙලනන.

‘ආඅම්මාඔේනලිවො...’

අම්මො, ආචචි, ක�ොඩි නැනදා, මලිති, 
ඔටො�ො, මික්චල් ඔෙොමො...

දැන එතක�ොට ඔයොට ලසසනම මමද? ඉතින 

මම ඔය කියන ත�ම් සුදු 
නැහැකන. ඔයො කම් ලියලො 
තියන ලිසට් එකක් ඉනන 
අනිේ අයේ සුේදිකයෝ වකගේ 
සුදු අය කනකමයිකන. 
එකහනම් ක�ොකහොමද ඔයො 
කියනකන ලසසන කවනන 
නම් සුදු කවනනම ඕකන කියලො?

‘්මටෙමෙලෝෙකඉේනලස්සන්ම
ෙකනාේමයි්මෙගඅම්මා.අනිත්අයට
ෙකාෙහා්මවුණත්ඔය්ම්මකියපුඅනිත්කට්ටිය
ේමයි්මටනමලස්සන.මිෙෙලඔබා්මාගැන
කිෙයවෙටෙසේසඑයාපුදු්මෙක�,ලස්සන්ම
ලස්සනෙකෙනකකියලාහිෙෙනොඅම්මා.්ම්ම
ඉේටරෙනට්එෙකඑයාෙගෙෆාෙටෝසුත්බැලුො.’

ඒ� තමයි පුකේ ඇේත. කලෝක� 
තියන ඔක්ක�ොම වසවිස ෙොලො �ොෙයිට් 
ෙහලො වකගේ ෙකලන මූණ සුදු ��කෙන, 
නොනොප්ර�ො� ඔ�කේෂන ��ලො ඉසස�හයි, 
�සසයි පුම්ෙ ෙේතටම ෙෑනු ලසසන 
කවනකන නෑ.

ලසසන කියනකන ෙොහි�යි, 
අභ්යනත�යි කදකක්ම 

එ�තුවක්. එළවලු �ලතුරු 
�ොලො, පිරිසිදුවට, 
පිළිකවලට ඉඳලො 
තමනට ලැබිච්ච රූක� 
ඔ�මට්ටම් ��ෙේතට 
�මක් නැහැ. කමො�ද 
ලසසන රූ�යක් 
දකිනන අපි හැකමෝම 
�ැමතියිකන ඉතින.

හැෙැයි අනිේ හැමකේම 
නවේතලො තියන හැම 

සකේම වියදම් ��ලො 
කලෝක�ට කේනන ක�ොේත �ොට 

��ෙේත කියලො නම් ෙෑනුනට ජීවිකේ 

දිනනන හම්කෙනකන 
නැහැ කදෝණි. අනන ඒ� 
කහොඳට මත� තියොෙනන.

�ොකේදී සුදු �ොටට 
දැක්�හම හැරිලො 

ෙැලුවො කියලො ඒ �ොවවේ 
මිනිසසුනකගේ හිේවල 

රැකඳනකන නැහැ. ආද�ය, දයොව, 
�රුණොව, මනුසස�ම, උෙේ�ම, 

හැදියොව, බුේධිය, ඔය ටි� නැේතම් කිසිම 
ෙැහැනිකයක් ලසසන කවනකනේ නැහැ. 
අපි ඉ�දිච්ච �කට් හැටියට සුදුසුම හම 
තමයි අපිට ලැබිලො තිකයනකන. කම් ත�ම් 
වටිනො තකලළු �ොට හම ඉසකසෝ තම්ෙලො 
වකගේ සුදු ��ෙනන ගිහින ක�ොච්ච� හොනි 
කවනවද කියලො ඔයො දනනවද? කමොන 
ත�ම් කලඩ ක�ෝෙ හැකදනවද?

කම් කලෝකක් ලසසනම ෙෑනු කියනකන 
හම සුදු ෙෑනුනට කනකමයි පුකේ.

හිත සුදු ��ෙේතු ෙෑනුනට.

හම කමොන �ොට වුණේ �මක් නැහැ 
මකගේ දුව හිත ලසසන ��ෙනනක�ෝ. එදාට 
ඔයොව ලසසනට කේන එ� �ොටවේ නත� 
��නන ෙෑ.

මූණ, ඇඟ කමොනත�ම් ලසසන වුණේ, 
හිතයි �ටයි �ැතයි නම් ඒ ලසසකනන 
ඇති �ළක් නැහැ කදෝණි.

අඩිකයන අඩිය මූණ ලසසන ��න 
තැන කතොෙ පිටින තිබෙට, හිේ ලසසන 
��න තැන ක�ොකහවේ නැහැ. අනන ඒ� 
නිසො තමයි සමොජය කම් ත�මටම පිරිහිලො 
තිකයනකන. ඒ නිසො මකෙ කදෝණි රූක�න 
ක�කසකවතේ හදවත ලසසන දුකවක් 
��නනයි මට ඕකන. අනන එදාට ඔය 
�ොටේ වඩො කලෝක�ට ඔයොව ලසසනට 
කේනවො මැණි�.

Tjqkaf.a y`äkauඅඅඅ
wykak 
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අඩිකයන් 
අඩිය මූණ ලස්සන 

�රන තැන් කතාග පිටින් 
තිබබට, හිත් ලස්සන 

�රන තැන් ක�ාකහවත් 
නැහැ. අන්න ඒ� 

නි්සා තමයි ්සමාජය 
කේ තරමටම පිරිහිලා 

තිකයන්කන්

නානාප්ර�ාර 
ඔපකේෂන් �රලා 

ඉස්සරහයි, පස්සයි 
පුේබ ගත්තටම 
ගෑනු ලස්සන 
කවන්කන් නෑ
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ශරීර ඩිස්මොපික් ආබොධයට 
(Body Dysmorphic Disorder) 
ලක්වූවන් පිරිසක් අප සමොජ්ේ 
ඇත. එම ප්රතිශතය 1%ක් 2%ක් 
තරමට කුඩො වුවද පලොසටික් 
ශල්ය වවද්යවර්යකු ්වත 
්යොමු්වන පිරි්සන් 15%ක් 
පමණම ්දනො ්ේ යටතට 
අයතය.
්මය මොනසික ආබොධයක් 
්ලස සැල්කන අතර, ්මහිදී 
තම ශරීර්ේ ඉතොම සුළු 
ඇදයක් ්�ෝ කැළලක් ්�ෝ 
්වනත ්වනසකමක් හි්තන් 
මවොගනිමින්, ඒ නිසොම ජීවිතය 
අසොර්ථක වනවො යැයි සිතමින් 
ලතැවීම ්මොවුන්්ගේ සවභොවයයි. 
එ්මන්ම ඔවුන් ශල්ය වවද්යවරුන්, 
පලොසටික් ශල්ය වවද්යවරුන් ්වත 
්යොමුවී්ේ ප්රවණතොවයක්ද ති්ේ.
වි්ේෂඥ පලොසටික් ශල්ය වවද්ය කවින්ද 
රොජපක්ෂ ම�තො ්මවර කතොබ� කරන්්න් 
එ්ස රූපලොවන්ය සැතකේ සඳ�ො ්යොමුවන 
පිරි්ස ආබොධ ලක්ෂණ ්කබඳු ද යන්න 
පිළිබඳවයි.

මෙෙ පුද්ගලයින් හඳුනා්ගත හැකි සුවිමේෂී 
ලක්ෂණ මොනවද? මෙය ොනසක බලපෑෙක නිසා 
සදුවන මදයකද?
ඔව්. ඇතතටම ්ේ අය්ගේ හි්ත තමයි 
්බෝ�ෝදුරට ගැටළුව පවතින්්න්. එහිදී 
ප්රධොනම ලක්ෂණය තමයි, තමන්්ගේ ශරීර්ේ 
කිනේ ්�ෝ අඩුවක් ඇතැයි සිතින් ලතැවීම. 
ඇතැේ අවස්ථොවල මුහු්ේ නැති කැළලක් 
ඔවුන් සිතින් මවො ගන්නවො. නොසය ඇදයි, 
්තොල් ම�තයි කියලො හිතනවො. ඒ ව්ගේම 
සොමොන්ය තතතව්ේ ඉන්න 
පුදගල්යක් කිසි විටකත 
ගනන් ්නොගන්නො 
කුඩො ලපයක්, 
්මම මොනසික 
තතතව්ේ සිටින 
පුදගලයොට තම 
අනොගතයම 
කඩොකපපල් 
වන කොරණයක් 
විදි�ට 
්ප්නනවො.
උදා�රණයක් 
විදි�ට 
ගත්තොත 
මීට 

කොලයකට කලින් ම්ගේ 
සොයනයකට ආවො වයස 
අවුරුදු �තළි�ක් පමණ 
වන පිරිමි පුදගල්යක්. 
ඔහු කිව්වො, ඔහු්ගේ නළ්ල් 
කැළලක් ති්යනවො, ඒක 
ශල්යකරමයක් මගින් ඉවත 
කරගන්න ඕන කියලො. ඔහුව 
නිරීක්ෂණය කළත ඔහු්ගේ 
නළ්ල් බැලූ බැල්මට එ්ස 
්ප්නන කැළලක් තිබු්ේ 
නැ�ැ. මුළු මුහු්ේම කුරුලෑ 
කැළැල් නේ තිබුණො. ්ේ 
පුදගලයො ඊළඟට කිව්වො, ්ේ 
කැළල නිසො මට රසසොවක් 
�රියන්්න් නෑ, විවො�යක් 
�රි යන්්න් නෑ කියලො. 
මම ඔහුට ප�දලො දුන්නො 

ඔබට වි්ේෂ කැළලක් නෑ කියලො. එ්�ම 
නැතුව ශල්යකරමයක් කරන්්න් ්කෝ�ොමද 
කියලො. ඊළඟට ඔහු කිව්වො මීට කලින් පලොස 
ටික් ශල්ය වවද්යවරුන් කීප්ද්නක් 
ළඟට ගියො. එයොලො කිව්්වත ඔය ටිකම 
තමයි කියලො. සුදුසුකේ ්නොලත පලොසටික් 
ශල්ය වවද්යවර්යකුට නේ ්මවැනි 
පුදගල්යක්්ගන් මුදල් ඉපයීමට ්මය 
අවස්ථොවක් විය �ැකියි. ඒත සුදුසුකේලත 
පලොසටික් ශල්ය වවද්යවර්යක් ්මතැනදී 
ගන්නො පියවර ්වනස.

මොනවද පලාස්ටික ශල්ය වවද්යවරමයක ්ගන්න 
පියවර?
්මතැනදී වවද්යවරයොට වගකීමක් 
ති්බනවො එම පුදගලයොට තතතවය 
්තරුේ කරදීමට. ්මය සොමොන්ය තතතවය 
ඉක්මවො ගිය මොනසික ගැටළුවක් වීමට ඉඩ 
ති්බනවො. ඒ නිසො, ප්රේනය ති්යන්්න් 
හි්ත නිසො මොනසික ්රෝග පිළිබඳ වි්ේෂඥ 
වවද්යවර්යකුට ්යොමු කිරීම වැදගත 

්වනවො. ්මහිදී ලැ්බන උප්දශනය 
අනුව තමන්ට සැතකමක් ඕන 

නෑ කියලො ්තරුේ ගන්න අය 
ඉන්නවො. සම�ර අයට එක 
සැතකමක් කළ�ම ඇති. ඒත 
සම�ර අය එක සැතකමකින් 
නතර ්වන්්න් නැ�ැ. තව 
ඇදයක් ්පනවො. නැතනේ �දපු 
තැන ඇදයි කියනවො. ඇතැේ විට 
්ේ තතතවය ්තරුේ ්නෝගන 
්මවැනි සැතකමකට යෝමන් 

පලොසටික් ශල්ය වවද්යවරයොත 
ගැටළුවලට මුහුණ ්දනවො. ්මොකද 
ඔහු කිව්්වොත සැතකම �රියට 
ක්ේ නෑ කියලො, පලොසටික් ශල්ය 

වවද්යවරයොට නීතිමය ගැටළුවක් මතුවීමට 
ඉඩ ති්බනවො.
්ේ තතතවය ප�දලො, අදාළ පුදගලයොව 
මොනසික ්රෝග පිළිබඳ වවද්යවර්යකු 
්වත ්යොමු කරන්න �ැදුවත ඔහු ඊට කැමති 
්වන්්න් නෑ.

මෙවැනි පුද්ගලයින් 
රූපලාවන්ය සැතකමවලට 
ලකවිය යුතු බව කියමින් 
ෙතුකරන තෙන්මගේ 
අඩුලුහුඬුකම ්ගැන 
තවදුරටත කතා 
කම�ාත?
සම�ර අවස්ථොවල 
්මවැනි අඩුපොඩු 
කියෝගන තරුණ 
වය්ස, වැඩිහිටි 
වය්ස අය ව්ගේම, 
කුඩො දරුවන්ව 
රැ්ගන මව්වරුත 
එනවො. මුහු්ේ 
ලප කැළැල්වලට 
අමතරව, නොසය 
ඇදයි, ්තොල ඇදයි 
කියනවට අමතරව 
කන්්පති ඇදයි 
කියන අවස්ථොත 
ති්බනවො. බලපුවම 
ඒවො සැලකිය යුතු තරේ 
්දවල් ්න්වයි. ඒත 
්ේ අඩුපොඩුව ඔවුන් 
ආ්දශ කරගන්නවො 
ඔවුන්්ගේ ජීවිතයත 
එක්ක. ඉ්ගනගන්න 
බෑ, විවො�යක් 
�රියන්්න නැ�ැ, 
�ැම්දටම මුල ්ේ 
ඇ්ද, එ්�මත 
නැතනේ ලපය 
කියලො හිතනවො. 
ඒ ව්ගේම ්මොවුන් 
එක සැතකමකින් 
සෑහීමකට පත ්නොවන නිසො එවැනි 
ශල්යකරම වළක්වො ගැනීම තමයි වැදගත 
්වන්්න්. ්ේ තතතවය ්�ොඳින් �ඳුනොගත 
�ැක්්ක් පලොසටික් ශල්ය වවද්යවරයොටත 
වඩො මොනසික වවද්යවර්යකුටයි.

මෙවැනි පුද්ගලමයක ොනසක විමේ්ෂඥ 
වවද්යවරමයකු මවත මයාමුවීෙ වැද්ගත මවන්මන 
මකායි විදියටද?
්ේ ව්ගේ තතතවය උග්ර අතට �ැරු්ණොත 
ඔවුන් දිවි නසොගන්න වුවත ඉඩ ති්බනවො. 
ඒ තතතවය වළක්වො ගන්න ඖෂධ ප්රතිකොර 
ව්ගේම මොනසික උප්දශනය වැදගත 
්වනවො. එ්�ම නැතුව ්තරුේ කරලො දීලො 
ඒ පුදගලයො සොමොන්ය තතතවයට ගන්න 
පුළුවන් නේ �රි. ඒ ව්ගේම ්මොවුන්්ගේ 
පැ�ැදිලි ලක්ෂණ �තරක් දකින්න පුළුවන්.
ඉන් පළමුවැන්න තමයි ්මොවුන් හිතන්්න් 
එකම ්ද ගැනයි. ඒ තමන්්ගේ ශරීර්ේ 
්කොටසක අඩුපොඩුවක් ති්බන බවයි. 
්දවැන්න එ්ස සිතමින් ජීවිත්ේ සියලු ්ද 
අසොර්ථක වීමට ්ේතුව ්ේ අඩුපොඩුව බවට 

ලඝු කිරීමයි. ්තවැන්න, ්ේ නිසොම තම 
ජීවිත්ේ සියල්ල කඩොකපපල් වන බව නිතර 
සිතීම ස� සිව්වැන්න නේ ්මය සොමොන්ය 
තතතවයක් බව, එහි ඇදයක් නැති බව 
කිව්වත එය පිලි්නොගැනී්ේ තතතවයයි. ්ේ 
පුදගලයො ්පන්වන තැන ඇදයක් නෑ කියලො 
කිව්්වොත ්දාසතරට පිසසු කියලො ්ේ අය 
නැගිටලො යනවො.

මෙවැනි අමයකුට සැතකෙක සදු කරදදී පලාස්ටික 
ශල්ය වවද්යවරයා සහ ොනසක වවද්යවරයා 

අතර අදහස් හුවොරුවක 
මවනවද?
ඔව් කුඩො ශල්යකරමයක් 
්�ෝ සිදුකිරීමට අප 
්යොමු්වන්්න්, සැබෑවටම 
ඉ�ත කියූ ආකොර්ේ 
ගැටළුවක් ඇතනේ පමණයි. 
්කො ් �ොම නමුත මීට 
පිලියේ ්සවී්ේදී මොනසික 
වවද්යවරයොත පලොසටික් 
ශල්ය වවද්යවරයොත 
එකට කටයුතු කරන 
අවස්ථො ති්බනවො. එහිදී 
මොනසික වවද්යවරයෝගේ 
ස�තික්යන් ්ේ පුදගලයොට 
ශල්යකරමයක් නිර්දශ කර 
ති්බනවො නේ එය කළ 
�ැකියි.
පුද්ගලමයක තු� මෙවැනි 

ොනසකතවයක නිරොණය 
මවන්න බලපාන විමේ්ෂ 
මේතුවක තිමයනවද?
්මයට වි්ේෂිත වූ 
්ේතු නැ�ැ. ්කෝ�ොම 
නමුත ළමො කොල්ේ 
වූ කටුක අතදැකීමක්, 
අස�නකොරී තතතවයක් 
මීට බලපෑ �ැකියි. 
උදා�රණයක් විදි�ට 
ඉස්කෝ්ල් ළමයි අතර 
නිතර උසුළු විසුළුවලට 
ලක්්වන අ්යක් නේ, 

එහිදී ඔවුන් නිතර, නොසය ඇදයි කිව්්වොත 
්ේක කොලයක් ්ේ දරුවෝගේ හි්ත තිබිලො 
වැඩිවියට පත්වදදී ්ේ කියන ගැටළුව 
දක්වො වරධනය විය �ැකියි. ්ේ සිතුවිල්්ලන් 
අදාළ පුදගලයො ගලවො ගැනී්ේ අප�සුව තුළ 
ඇතැේ වි්ටක සුදුසුකේ ්නොලත පලොසටික් 
ශල්ය වවද්යවරුන් යැයි කියොගන්නො පිරිසට 
්මය ම�ඟු අවස්ථොවක් ්වනවො. ්මොකද ්ේ 
සැතකම කරගන්නො පුදගලයින් ඕනෑම මුදලක් 
වියදේ කරන්න කැමතියි.
ඒත මුදල් වියදේ කර සැතකම කළත හි්ත 
්ල්ේ ති්යනතුරු එම සැතක්මන් අදාළ 
පුදගලයො තෘපතිමත ්වන්්න් නෑ. ඒ නිසො 
්�ොඳම ්ද ්වන්්න් ්මවැනි පුදගලයින්ව 
මොනසික වවද්යවර්යකු ්වත ්යොමුකර, 
ඔවුන් එම සිතිවිල්්ලන් ගලවො ගැනීමයි. එ්ස 
්නොවන ඕනෑම කැළැල් අවස්ථොවක්, ඇදයක් 
අද වනවිට පලොසටික් ශල්ය වවද්ය විද්යොව 
තුළින් ය්ථො තතතවයට ්ගන ආ �ැකියි.

ඇතැම පුද්ගලයින් 
සුළු සැතකෙකින් පසු 
සාොන්ය තතතවයට 

පතමවනවා

මෙවැනි පුද්ගලයින් 
ොනසක 

වවද්යවරමයක මවත 
මයාමු කිරීෙ අවශ්යයි

හිතින් හදා්ගන්න 
ඇදකුද 

ඉවත කරන්මන 
මෙමහෙයි
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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.
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සනත් ප්රියන්

උත්්රයක් �ෑස්ති �රගෙන හිටියත් 
ග�ාලිසිය මගෙන ප්රශන �ගේ නෑ

ඕලන්දයේ සිටින සුගන්දන සමඟ 
දුරකතනයෙන කතාබහ කිරීයමන පසුව 
යලෝජනීට නගරෙට ෙෑමට අවශ්ය වී තිබිණි. 
ඒ යවන කිසිවක් නිසා යනාව ඇඳුම් කීපෙක් 
මිලදී ගැනීමටයි. ඒ වනවිටත් ඇෙ සිටියේ 
එල්.ටී.ටී.ඊ. පාලන ප්රයේශයේ සිට වව්නිොවට 
ඇතුළු වනවිට ඇඟලායගන සිටි ඇඳුම 
සමඟෙ. නගරෙට ෙෑමට තිබූ කියලෝමීටර 
ය්දකක් පමණ වූ දුර ත්රීයරෝ්ද රථෙකින 
ෙනයන්ද, පාගමනිනම ෙනයන්ද ෙනන ඇෙ 
කල්පනා කළාෙ. වඩාත්ම ආරක්ෂිත ක්රමෙ 
ත්රීයරෝ්ද රථේද, පාගමන්ද ෙන ය්දගිඩිොයවන 
සිටි ඇෙ පාගමනිනම නගරෙට ොමට 
තීරණෙ කළාෙ.

‘‘වටපිටාව මකාමහාේද කිය�ා ්දැනගන්නත් 
එක්ක පයින්ෙ වව්නියාව නගරයට යන්න 
පිටත් වුණා. වව්නියාව නගරයයි ෙෙ නැවති�ා 
ඉඳපු පණ්ාරිකු�ම් කියන ගෙයි මවන්මව�ා 
තිබුමණ වැවකින්. වැව්බැම්මෙ මෙහා මකාමණ 
පණ්ාරිකු�ම් ගෙ. එහා මකාමණ වව්නියාව 
නගරය පටන් ගන්නවා. ෙෙ වැව්බැම්ෙ දිමේ 
පයින්ෙ ගියා. එමහෙ ගිහින් නගරයට ඇතුළු 
මවදදිෙ ඒ කියන්මන් වැව්බැම්ෙ ඉවරමවන 
ෙැනෙ මපාලිසිමේ බංකරයක් තිමයනවා 
්දැක්කා. එෙන මපාඩි මසෝදිසි මුරමපාළක් 
වමගත් තිබුණා. කවිදා එක්ක එදදි එෙන 
පහුකරමගන ඇවිත් තිබුණත් කවිදා හිටපු නිසා 
එෙන ගැන එච්චර ෙෙකයක් නැහැ.’’

යකාටි පාලනෙ කළ වනනියේ ඉපදී හැදී 
වැඩුණ යලෝජිනී සිෙ ජීවිතයේ කිසිඳු දිනක 
රජයේ හමුදා, යපාලිස් නිලධාරියෙකු අසලට 
තනිව යගාස් තිබුයේ නැත. නමුත් ්දැන ඇෙ 
එම අභියෙෝගෙට මුහුණදීමට ආසනනයේ 
සිටිොෙ.

‘‘ඈතින් ්දැකපු මපාලිසිමේ අය ්දැන් ටිමකන් 

ටික ළං මවනවා. එයා�ා මපාලිසිමේ වුණාට 
මපාලිස නි� ඇඳුෙ මනමෙයි තිබුමණ. Body 
Armour (මවඩි මනාවදින කබා) Helmet (මවඩි 
මනාවදින හිසවැසුම්) එමහෙ දාමගන පාමර 
යන එන අය ගැන විෙසිල්ම�න් බ�ාමගන 
හිටිමේ. එයා�ට සැක හිමෙන අයමේ 
හැඳුනුම්පත්, ගෙන්ෙළු එමහෙ පරීක්්ා 
කරනවා. සැක හිමෙන පිරිමි අයමේ ඉණ 
එමහෙ අෙ ගානවා. එමහෙ ඉණ අෙගා�ා 
බ�න්මන එල්.ටී.ටී.ඊ. පිසමෙෝ� කල්ලි 
සාොජිකමයා්ද කිය�ා ්දැනගන්න. මොක්ද 
වව්නියාව හමුදා ආරක්්ාව යටමත් තිබුණ 
ප්මදශයක් නිසා එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානමේ 
අය ම�ාකු ආයු්ද අරමගන යන්මන් නැහැ. 
ෙයිම්ා පිසමෙෝ� (කු්ා පිසමෙෝ� වරගයකි) 

අත් මබෝම්බයක් වමේ ෙෙයි අරමගන 
යන්මන. මගා්ක් මව�ාවට එයා�ාට ඉ�ක්ක 
මවන්මන සාොන්ය ඇඳුමෙන් ඉන්න බුදධි අංශ 
සාොජිකමයෝ හරි ෙනිවෙ ඉන්න හමුදාමව්, 
මපාලිසිමේ අය. ඒ වමේ මව�ාවට ප්හාරය 
එල්� කර�ා පැන�ා දුවනවා. නමුත් ෙමේ 

අරමුණ මවනයි. ඒ නිසා ෙට ආයු්ද මොනවත් 
දුන්මන නැහැ. ෙමේ උඩුහක්මක හංගමගන 
ඉඳපු සයනයිඩ් කරල් ම්දක ෙෙයි ෙට තිබුණු 
එකෙ ආයු්දය. අත්අ්ංගුවට පත්මව�ා 
මේමරන්නෙ බැරි අවස්ාවක් වුමණාත් 
සයනයිඩ් කා�ා ෙැමරන්න පුහුණ මව�ා 
හිටිමේ. මකාමහාෙහරි මපාලිස නි�ධාරීන්මග 
ළඟට කිට්ටු මවදදි මොන බුදධි අංශ පුහුණුවක් 
තිබුණත් තිගැසෙක් ඇති මවනවා. වැරදි�ාවත් 
මපාලිසිය ප්ශන කමළාත් ම්දන්න ඕන 
උත්ෙරයත් ෙෙක් කරමගන මපාලිස නි�ධාරීන් 
ළඟට ගියා. එයා�ත් මොනවා හරි අහන්න 
හ්ද�ා ඒත් නිකම්ෙ හිටියා. ෙෙත් පාඩුමව් 
එෙනින් ගියා. ඊටපසමස පාර දිමේ යදදි 

ෙැනින් ෙැන හමුදා, මපාලිස බංකර. එක එක 
වැ්ව�ට නගරයට ආපු හමුදාමව්, මපාලිසිමේ 
අයත් මගා්ක් නගරමේ හිටියා. හැබැයි 
හැමෙෝෙ හිටිමේ ආයු්ද සන්නදධව. නගරයට 
ආවෙ විමශ් මවනසක් ්දැක්කා. ඒ ෙෙයි ඕනෙ 
භාණ්යක් විකුණන්න තිබුණා. ඇපල්, මිදි, රට 

මදා්ම් වමේ ප�තුරු හැෙමදෙ තිබුණා. ඒක 
හරියට ්දැනුමණ මවන රටකට ගියා වමේ.’’

එම කාලෙ වනවිට එල්.ටී.ටී.ඊ. පාලන 
ප්රයේශවල භාේඩ ප්රවාහනෙ යබායහෝ සීමා වී 
තිබුණි. වියේෂයෙනම සියමනති, ෙකඩ කම්බි, 
ෙකඩ යබෝල ආදී ද්රව්ය ප්රවාහනෙ මුළුමනිනම 
තහනම් කර තිබුණි. වියේශීෙ පලතුරු 
සඳහා තහනමක් නැති වුණ්ද පැවති යු්දමෙ 
තත්ත්වෙ නිසා පලතුරු වරග වනනිෙ යවත 
රැයගන ොමක් සිදුවූයේ නැත. වනනියේ 
රුපිෙල් 500ක් පමණ වූ විශාල ප්රමාණයේ 
පැණි බීම යබෝතලෙක් වව්නිොයව් රුපිෙල් 
150කට විකුණනනට තිබුණි.

‘‘මකාමහාෙහරි පළමවනි ්දවස නිසා 
නගරමේ ඇවිදම්ද ටිකක් පරිසසෙට. මරදි 
ක් ඕනෙරම් තිබුණා වමේෙ මරදිත් 
ඕනෙරම් තිබුණා. ෙෙ ඊළඟට කල්පනා 
කමේ සිංහ� මකමනක් විදිහට ඉන්න 
ම්නිම් කලිසම්, ටී ්රට් වමේ ඇඳුෙක් 
ගන්නවා්ද නැත්නම් ම්දෙළ මකමනක් 
විදිහට ඉන්න ඇඳුම් ගන්නවා්ද කිය�ා. ඒත් 
වව්නියාමව් වැඩිපුරෙ ම්දෙළ අය ඉන්න 
නිසා සිංහ� මකමනක් විදිහට ඇඳුම් ගන්න 
එක අනවශ්ය අවදානෙක් කිය�ා හිතුණා. 
ඒ නිසා ම්දෙළ මකමනක් විදිහට අඳින්න 
සල්වාරි ඇඳුෙකුයි, ගවුෙකුයි ගත්ො. එදදි 
සංවිධානමයන් දීපු රුපියල් 10,000න් ෙෙයි 
මම් මදවල් ගත්මත්. රුපියල් 10,000 ඉවර 
වුණාෙ ඕ�න්්දමේ ඉන්න සුගන්්දන්ට 
කියන්න, ඊටපසමස අෙෙර මු්දල් ම්දනවා 

කිය�ා ෙෙයි ෙට උපම්දස �ැබි�ා තිබුමණ. 
ඒත් ෙෙ �ැබුණ රුපියල් 10,000 විය්දම් කමේ 
පරිසසෙට.’’

්ැනින ්ැන හමුදා, 
ග�ාලිස් බං�ර්. 

එ� එ� වැඩව�ට 
නෙරයට ආපු 

හමුදාගේ, ග�ාලිසිගේ 
අයත් ගොඩක් 

නෙරගේ හිටියා

ග�ාගහාමහරි 
ග�ාලිස් නි�ධාරීනගෙ 
ළඟට කිට්ටු ගවද්දි 
ගමාන බුද්ධි අංශ 

පුහුණුවක් තිබුණත් 
තිෙැස්මක් ඇති 

ගවනවා
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ලබන සතියට...

w jirhs
28 ක�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

අද එතැන් සිට
අම්මා ත්න් දෙසට දිගු 

කරදෙන සිටිනුදේ බැංකු 
ද�මාතක් බව ඇස ෙැසුණු 
සැනින් දේනුක දුටුදේය. ඔහු 
එදෙසට අත දිගු කරන්නට 
ඉක්්න් වූදේ නැත. ඒ දවනුවට 
අම්මාදේ මුහුණ බැලුදේය.

‘‘ගන්්න. මං අද වැඩිපුරම ආවවත් 
ඒකයි.’’

ඒේ ඔහුදේ හිදේ ඇේදේ ෙැටළුවකි.
‘‘ඇයි වේ.. කාවගද බැංකු ව�ාත..?’’
‘‘අරන් බලන්්නවකෝ. වේක ඔයාවග බැංකු 

ව�ාතක්. ඔයාට මතකද මං ඔයා ඉ�දුණාට �සවසෙ 
�ටන් ගත්ත බැංකු ව�ාත ඔයාට අවුරුදු දහඅටක් 
වුණාම ඔයා එක්කම බැංකුවට ගිහින් ව�ාතක් 
ඇරලා දාලා දුන්්නා?’’

‘‘ඉතින් ඒ සෙල්ලි මං රට යද්දි ගත්තව්න. අේමමයි 
කිවවව මට ඒව අරන් යන්්න කියලා. රුපියල් 
�න්සීයක් විතරක් ඉතුරුවවන්්න දීලා අනිත් සෙල්ලි 
ඔක්වකෝම ගත්තා.’’

‘‘ඒ වුණාට පුතා දාලා ගිය බැංකු ව�ාත මං 
�වරසසෙේ කළා. ඒක මට විසි කරන්්න දුකට.. ඔයා 
ඉ�දිලා �ළවවනි මාවසෙ ඉඳලා තමයි මං ඒ ව�ාත 
සෙල්ලිවලින් පුරවන්්න ගත්වත්..’’

අම්මාදේ හෙවත හැඟීමබරවී ඇති බව ඇදේ 
කතමාදේ සවරදයන් විතරක් දනමාව දිලිදසන 
දනේවලින්ෙ ඔහුට ෙැනුදේය. ඒ නිසමා ද්දතක් 
කලක් ඈ සුරැකි බැංකු ද�මාත ඔහු අතට ෙේදේය.

‘‘අප�ච්චි ඒ කාවල්ත් වාහ්න බිස්නස කරපු හින්දා 
මවේ අවතත් සෙල්ලි ගැවසුණා. වගදර වියදමට 
මට වද්න සෙල්ලිවලින් තමයි මං ඔය තුන්වද්නාවග 
්නේවලින් තිබුණු ව�ාත්වලට සෙල්ලි දැේවේ. 
අප�ච්චිත් ඉඳහිටලා ව�ාත්වලට දාන්්නම කියලත් 
සෙල්ලි දුන්්නා.’’

අම්මා එදස කළ ඉතුරුව නිසමා ලක්්ෂ තුනකට 
ආසන්න මුෙලක් ඔහුදේ ද�මාදේ තිබූ බව ්තක් 
වුදේය.

අම්මාදේ කතමාව අසන ේන් ඔහු නික්ට 
බැංකු ද�මාදේ පිටු ද�රලුදේය. ඔහු සල්ලි 
ෙේතමාටේ �සුේ දිෙට් ද�මාතට සල්ලි එකතුවී 
තිදබනු ෙකිද්දී දේනුකදේ හිත ෙැසසුණි.

‘‘ඔයාවේ ව�ාතට ඔයා පුංචි කාවල් දැේමා 
වවේම හැම මාවසෙම මං රුපියල් දාහක් දැේමා. ඔයා 
එවහ ඉද්දි මට එවාපු සෙල්ලිත් මං ඔය ව�ාතට දැේමා 
ව�ාඩි පුතා. මට අදටත් වගදර වියදමට ඉසසෙර 
වවේම අප�ච්චි සෙල්ලි වද්නවවන්.’’

ඇදේ මුහුදේ වූදේ වචනදයන් විසතර 
කළ දනමාහැකිවූ දසදනහස බැල්්කි. ඒ කතමාව 
ඇදසද්දී දේනුකදේ �පුව හිරවුණමා වැනි විය.

‘‘මං හිතාවග්න හිටිවය ඔයා කසොද බැන්ද දවසෙට 
වේ ව�ාත ආ�හු වදන්්න. ඒත් ඔයා වේ වවලාවව 
ඉන්ව්න ප්රශව්නක කියලා මං දන්්න හින්දා ඔයාට වේ 
වවලාවව සෙල්ලි ඕ්න කියලත් මං දන්්නවා එතවකාට 
මං වේක තියාවග්න ඉඳලා වැඩක් ්නෑව්න..’’

ඔහු ද�මාදේ අවසමාන පිටුව බැලුදේ නික්ටයි. 
සැබෑවට් ඔහුදේ ඇස උඩ ගිදේය. එහි අවසමාන 
දේ්ෂය දලස අනූ �න් ලක්්ෂ හැටනවෙහස තුනක් 
සටහන්ව තිබුණි.

‘‘අේමා....’’

අම්මකෙ සල්ලි 
්මං විතරක ක්මකේම 
ෙනන එ� ෙරිද?

වමවතක් කතාව

ඇමති �වුලක ඉ�දුණත් සොමාන්ය 
වලසෙ ජීවත් වන්්නට කැමති වත්නුක 
වතන්්නවකෝන්ට සෙරසෙවි සිසුවියක ව්න අංජ්නා 
ඇල්වල්ව�ාළ හමුවන්වන් ඔහුවේ දුරකත්න 
අවළවිහවල්දීය. �වුවලන් ඈත්වී වව්නම වසේන 
බාල පුතු ගැ්න වසෙව්නවහලතා වතන්්නවකෝන් 
සිටින්වන් වසොවිනි. වේ අතර වත්නුක ්නැවතී 
සිටි්න පියාවේ නිවසෙට ප්රශ්නයක් අතව්නනු 
ව�ව්නයි. හදිසිවේම අංජ්නාවේ අප�ච්චිවේ 
අසෙනී�වීමත් සෙමග අ්නවපක්ෂිත වලසෙ ඔහුට 
අංජ්නා හා ඇවේ වගදර යන්්නට සිදුවවයි. 
අප�ච්චි සෙදහටම සෙමුවග්න ඇති බව ඔවුන් 
දැ්නගන්වන් එහි ගිය �සුවය. මළවගදර 
සිට ්නැවත වකාළඹ �ැමිවණ්න වත්නුකවේ 
ඔළුව තවත් අවුල් වන්වන් තම වැඩිමහල් 
වසොවහායුරා වගාවක් කර්න නියාවවන් 
�ැමිණ ඔහු ජීවත්ව්න නිවවස 
යකා ්නටා ඇති බව දුටුව �සුය.

ඒ ඉලක්කම ප්ර්මාණය නිසමා් ඔහු පුදු් වූ 
සිතින් කතමා කදේය.

‘‘ව�ාඩි පුතා.. මං දන්්නවා ඔය අහන්්න යන්ව්න 
වමාකද්ද කියලා.. අප�ච්චිවගවත් අයියවගවත් 
සෙල්ලි ව්නවවයි ඔය..’’

‘‘එවහ්නේ අේමට වකාවහන්ද වමච්්චර 
සෙල්ලියක් මට ඉතුරු කරන්්න..? අනික දැන් දවස 
තු්නකට කලින් තමයි ලක්්ෂ අසූ�හක් එකවුන්ට් 
එකට වැටිලා තිවයන්වන්. වේක අප�ච්චිවගයි 
අේමවගයි කුමන්්රණයක් ්නේ පලීස අේමා වේ 
ව�ාත මට එ�ා.’’

ඔහු දසදනදහලතමා ්ැණිදක් දවතට් බැංකු 
ද�මාත දිගු කරදෙන කීදේය. අප�ච්චි උ�යන 
දද්ශ�මාලන සල්ලි සතයක්වේ ත්මාදේ වියේට 
දනමාෙන්නට ඔහු හිතට ද�මාදරමාන්දු වූදේ 
ජ�මානදේ සිටි කමාලදේ්ය. දසදනදහලතමා 
්ැණිදක් සිහින් සිනමාවකින් යුතුව පුතුට කතමා 
කළමාය.

‘‘ඒ ලක්්ෂ අසූ �හ දැේවම චූටි 
මාමා. හැබැයි නිකේ ව්නවව. මවේ 
සෙල්ලි..’’

‘‘අේමට චූටි මාමා වමා්නවටද 
එච්්චර සෙල්ලියක් ණය වුවේ..?’’

‘‘ණයක් ව්නවව පුවත්. එවහ 
ගවේ අවප අප�ච්චි හැවමෝටම 
�ර්චස විසසෙ ගාව්න ලිවවව්න 
අප�ච්චි වලඩවවලා ඉන්්න කාවල්. 
ඒක ඔයාලවේ අප�ච්චිවත් දැ්නන් 
හිටිවය ්නෑ. අේමවගන් හේබවුණු ඉඩේ 
ඒ කාවලම බිස්නස �ාඩුවවද්දි ඔයාලවග 
අප�ච්චි විකුණලා ්නැති ්නාසති කළාවන්. ඒ 
හින්දමයි මං වේ ගැ්න ව්නාකියා හිටිවයත්.’’ 
අම්මා ඒ ඉඩදම රහස අප�ච්චිට දනමාකී කරුණ 
දේනුක දේරුම ෙේදේය. ඒ දිනවල දම ඉඩ් 
ෙ එදස නම විකිණී දෙමාසිනි.

‘‘වමච්්චර දවසෙක් ඉඩවම ඔපපුව තිබවබත් 
ව�ාඩි මල්ලි ගාව. එයා වකාවහාමත් කිය කිය 
හිටිවය විකුණ්නව්නේ ඒක එයාට වදන්්න කියලා. 
අනික මල්ලිට දැන් සෙල්ලිත් වහාඳයි. ව�ාල් 
බිස්නස එක සොරයි කිවවා. වලාරි අටක් විතර 
තිවය්නවා. දරුවවාත් ලංකාවව ්නෑවන්...’’

‘‘්චතුමිණිත් තව ඇවිත් ්නැද්ද..?’’
‘‘්නෑ තව ටිකක් කල් එවහ රසසොව කරන්්න 

ඕනි කිය්නවලු. ඩුබායිවල බැංකුවකව්න වැඩ 
කිවවව..’’

දේනුක අම්මා කියන දද්වල් අසමා සිටිදේ 
බැංකු ද�මාදේ පිටු එකිදනක ද�රලමිනි. 
අම්මාට දම අයුරින් නෑෙෑදයක් ෙැන කතමා 
කරන්නවේ දකදනක් නිවදස නැත.

දසදනදහලතමා මිදුදල් සිටි වමාහනදේ 
රියදුරුට කතමා කදේය. වමාහනදේ ඇති බඩු 

භමාේඩ දෙතුළින් දෙනැවිේ තබන දලස 
කී ඇය ක්ල්ට ෙ කතමා දකමාට ඊට 

උෙේ වන දලස කීවමාය.
‘‘මාත් අද ඔයා එක්කම කෑම 

කාලා යන්්න ආවව..’’
‘‘ඉතින් වහාඳයිව්න අේමා..’’
දේනුක කීදේ ආසමාදවනි. 

�වුදල් දකදනක් හමා එකතුව 
ආහමාර ෙැනීදම අවස්මාවක් 
එන්දන්් නැත.
‘‘දැන් අේමා මට වේ හදිසසිවේ 

සෙල්ලි වගාඩාක් දාලා බැංකු ව�ාතක් 
වග්නත් දුන්ව්න ඇයි..?’’

ඔහු හදිසිදේ ්තක් වී ඇසුදේ අසමා ෙැනෙත 
යුතු් දෙයකි.

‘‘ඔයා වේ වවලාවව වමාකද්ද කරන්්න ඕ්න? 
ඔයාට නිදහවස ඉන්්න පුළුවන් තැ්නක් ගන්්න ඔය 
සෙල්ලිවලින්. හැබැයි ඒ තැ්න දැන්ම කාටවත්ම 

ව්නාකියා ඉන්්නව්නේ මං කැමතියි..’’
ඔහු හිස වැනුදේ අම්මාදේ අෙහසට එකඟ බව 

ද�න්වන්නයි.
‘‘සෙල්ලි මදි වුවණාත් බෑංක් වලෝන් එකක් දාගන්්න 

ව�ාඩිවට. අනික �රණ වගවල් ගන්්න එ�ා. තට්ටු 
වදකට වවේ හදපු වගයක් ගන්්නව්නේ ඔයාට එක 
තට්ටුවක් වරන්ට් කරන්්න වුණත් පුළුවන්.’’

දේනුකට අම්මා ෙැන පුදු් හිතුණි. ඊදය 
දෙවුණු �ැය ෙණනමාව් ඔහු හිතුදේෙ මුෙලට 
දෙයක් ෙන්නට දනමාහැකි නිසමා ්හල් දෙයක් 
කුලියට දහමායමාෙන්නටය. ඒ එවිට අංජනමාලට 
එක් ්හලක් දෙන්නට පුළුවන් නිසමාය. අම්මාට 
අංජනමා ෙැන කියන්නට කී�වරක්් හිතුණේ දම 
ඊට දවලමාව දනමාවන බව ඔහුදේ හිත් ආදයේ 
කීදේය.

‘‘අේමවග සෙල්ලි මං විතරක් වේ විදිහට ගන්්න 
එක හරිද?’’

හිත ඇතුදළන් බරට තිබූ ප්රේනයේ ඔහු අසමා 
ෙේදේය.

‘‘මට කියන්්නවකෝ ව�ාඩි පුතා ඒවක තිවය්න 
වැරැද්ද වමාකද්ද කියලා...?’’

‘‘අක්කයි අයියයි ඉන්්නැද්දී මං විතරක් ගන්්න 
එක..?’’

‘‘ව�ාඩි පුතා.... වසෙනුකා කවදාවත් ලංකාවට 
එන්ව්න ්නෑ කිවවා. ආවවාත් නුවර මහ වේ 
තිවය්නවා. එවහ ඉඩමත් මං අප�ච්චිට කියලා 
ඔයාලා තුන්වද්නාට ලියලා තිවයන්ව්න. හැබැයි 
ජීවිත බුක්තිය තියාවග්න. අයියා දැන් ඔය ව්නාකියා 
දඟලන්වන් වේ වගටයි ඉඩමටයි කියලා අප�ච්චිට 
ව්නාවත්රුණාට මට වත්වර්නවා. ඉතින් ආවය 
එයාට අමුතුවවන් වදයක් වදන්්න ඕ්න ්නෑ. ඔයා 
අනිත් අය ගැ්න ව්නාහිතා ඔයාවග වැවේ කරන්්න.’’

අම්මා ද්මානතරම දකලින් වැඩ කළ හැකි 
ද�ෞරු්ෂ්ේ ෙැහැනියක් ෙ?

ඇදේ ඉවසිලිවන්තභමාවයේ, 
කල්�නමාකමාරීභමාවයේ නැේනම අප�ච්චිට ඔහුදේ 
ේන වුවේ දම අයුරින් යන්නට ලැදබන්දන් 
නැත.

ඇය ඉඳසිටි තැනින් නැගිට ඔසරි ද�මාට අත 
වටමා �ටලවමා ෙේතමාය.

‘‘දැන් මාත් එක්ක අද රෑ කෑම කාල ව්න ය්නවා 
කිවවව..?’’

‘‘ඔව.. අපි යමුවකා වත්තට. අයියා වවන්ව්න 
වකාවහාමද බලන්්න. දැන් අනික ඕවා දැක්කා 
කියලා ඔයාට හිත රිද්දවගන්්න ඕ්න ්නෑවන්..’’

දේනුක ෙ අම්මා අනුව දෙයින් එළියට බැසදස 
දවනදාට වඩමා හිදේ සැහැල්ලුවකිනි.

අම්මොකේ ෙදවත 
ෙැඟීමබරවී ඇති 
බව ඇකේ �තොකේ 
සවරකයන විතරක 

කනොව දිලිකසන 
කනතවලිනද ඔහුට 

දැනුකේය

අම්මො 
ක්මොනතරම 

ක�ලින වැඩ �ළ 
ෙැකි ක�ෞරුෂ්මත 

ෙැෙැනියක ද?
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‘‘එතක�ොට මං ඉසක�ෝකෙ හත වසකෙ 
ඉකෙන ෙනනවො. දවසක් උකේ මං කෙදෙ 
මිදුෙ අතුෙොනක�ොට ක�ොඩි සර�කෙක් 
අතුෙොන තැනට ආවො. මං එෙොව අලෙකෙන 
ඇඳකෙන හිටපු ෙවුකම සොක්කුවට දාෙතතො. 
හැබැයි මිදුෙ අතුෙොෙො ඉවෙ වුණොම මට ඒ� 
අමත� වුණො. ඊට�සකස මං නැනදෙොකෙ 
කෙදෙ ගිෙො. මොව නැනදා ඔලුකව උකුකණො 
බෙනන අලෙ ෙනනවො ඒ ගිෙොම. එකහම 
උකුකණො බෙේදි මට එ� �ොෙටම මතක් 
වුණො උකේ සොක්කුවට දාෙතත සතො. ‘මං 
බඩුවක් ක�නනනම්‘ කිෙෙො සොක්කුවට අත 
දාෙො එෙොව අතට අෙන ක�නනනක�ොට 
ක�කන �ළො කිෙෙො මකේ අතට නැනදා 
ෙැහුවො. එතක�ොට සතො ඈතට විසිවුණො. ඒ 
මං සොක්කුකේ තිෙොකෙන ඉඳෙො තිකෙනකන 
ක�ොඩි නයි �ැටිකෙක් ලු. ඊට�සකස ඉතින 
අවවොද, නීති රීති කෙොඩයි, නැනදකෙන 
වකේම අකේ කෙදරිනුත. ඒ හිනදා ක�ොච්චෙ 
ආස හිතුණත ඊට�සකස සර�කෙෝ ඇලලුකේ 
නෑ. කෙොඩක් කෙොකු කවන�ල දැක්�ො 
අකේ කෙදෙත, අහෙ �හළ කෙවලවෙත 
අෙ සර�කෙෝ ආවම මෙණ හැටි. ඒ� 
දකිනක�ොටත මට නම් දු�යි. කමො�ද 
එෙොෙත ඉතින ක�ොකේ හරි ජීවත කවනන 
එ�ැයි... ඒ�යි.’’

එදා ගෙදරට බගේ සර්පයන් ඇල්ලීම 
නතර කළ චතුරි සඳමාලි ගතන්නගකෝන් 
ඊට අවුරුදු දහතුනකට ්පමණ ්පසු නැවතත් 
සර්පයින් අල්්ලන්නට ්පටන් ෙත්තාය. ඒ ඈ 
ජීවත් වූ නුවර ජම්බුෙහපිටිය මිනිරන්මනාව 
ෙම අත්හැර ෙම්්පහ ගකාරගස ්පදිංචියට 
්පැමිණි ්පසුය. ඇයට නයි අල්්ලන්නට 
හැකි විත්තිය අසල්වාසීන් දැනෙන්ගන් 
අහම්ගබනි.

‘‘මං උෙනන කුසසිෙට ෙනක�ොට 
කුසසිෙ ඇතුකළ නකෙක්. මට බෙ හිතුකණත 
නෑ. �ෙබෙ �කළත නෑ. ඉක්මනටම කේ 
ඇතුකළන කුසසිෙට එන කදාෙ වැහුවො. 
ඊට�සකස මං නෙොව අලෙෙො කබෝතෙෙ�ට 
දැම්මො. නෙො කිසි �ෙබෙෙක් �කළත නෑ. 
මහතතෙො එක්� ගිහින ඒ කවකලම කමකහ 
�ැෙෑව�ට නෙොව මුදා හැරිෙො.’’

ඒ කතාව ගකගේ ගහෝ අසල්වාසීන්ගගේ 
කනට ගිගයන් නගයක් ග්පාළගෙක් ආ 
ක්ල ගහෝ දුටු ක්ල ඔවුහු චතුරිගගේ උදව් 
ඉල්්ලන්නට ්පටන්ෙත්හ. ඇයද කැමැත්ගතන් 
ගොේ කාගගේ ගහෝ ග්පාලු ්පහරකින් මිය 
යන්නට සිටි නයි ග්පාගළාඟුන් අල්්ලා ඔවුන් 
ජීවත්විය හැකි ්පරිසරයකට මුදා හරින්නීය.

කා්ලය එගේ ෙතගවද්දී දුරබැහැර 
්පැතිවලින්ද ඇයට ‘නයි අල්්ලන්නට’ ඇමතුම් 
එන්නට ්පටන් ෙත්ගත්ය. එවන් ෙමන්ව්ලදී නම් 
දැනුම් ගදන්නන්ගෙන් ප්රවාහන ොේතුවක් ඇය 
අය කළාය. ගේතුව එම ේ්ානයට වාහනයකින් 
යා යුතු වූ නිසාය.

‘‘අනි� එකහම හැමතැනිනම ඇමතුම් එනනට 
ෙතතට �සකස කවෙොවක් අකේෙොවකුත නැතුව 
�තො �ෙනවො. රෑ කදාළහට එ�ට ඇමතුම් එනවො. 
ඒත මකේ කසවෙ මං කවෙොවටවත මුදෙටවත 
�ැහැෙ හැරිකෙ නෑ. රෑ කිෙෙො බෙනකන 
නෑ ෙනවො. දවසක් රෑ කදාළහට ගිෙො ෙම්�හ 
ඔරුකතොට �ොකෙ කෙදෙ�ට. මොළු ටැංකිකේ ෙට 
ක�ොන්රීට් ෙෑලෙට ෙටින නකෙක් ඉනනවො 
කිෙෙො ගිකේ. ඒ ගිහින නෙොව මුදාෙතතට �සකස 
තමයි දැක්ක� එතන තව නකෙක් ඉනනවො 
කිෙෙො. ඒ �ොෙ එෙොවත එතනින අයින �ෙෙො 
අලෙෙො කෙොකු කබෝතෙෙ�ට දැම්මො. දැනුම් 

දැනුත් අපේ පෙදර 
නයි බිත්්තර 

අනූවක තිපයනවා

දුනන අෙ �ැමති කවනව නම් අලෙෙො දුනන 
ක�නො ෙක්ෂිෙ�ට දානන මං දීෙ එනවො. එකහම 
�ැමති නැතනම් මං අෙන ඇවිත මහතතෙො 
එක්� ගිහින සතො ආෙක්ෂිත තැන�ට මුදා 
හරිනවො.’’

ඒත් ඒ අතරවාරගේ ඇය ේව කැමැත්ගතන්ම 
කරන තවත් වැඩකි. ඒ අල්්ලන්නට යන 
සර්පයින් තුවා්ල වී සිටීනම් ප්රතිකාර කිරීමයි. 
එහිදී සතාට සාමාන්ය ග්ලස තුවා්ල වී ඇත්නම් 
ඈ එහිදීම තුවා්ලයට ප්රතිකාර කරන්නීය. තුවා්ල 
බර්පතළ නම් සතා අල්්ලාගෙන ගෙදර ගෙනත් 
ප්රතිකාර කර සතාව සුව්පත් කර රක්ෂිතයකට 
මුදා හරියි. එගේ ගෙගනන සත්තුන්ට ප්රතිකාර 
කරන්නට චතුරිට බැරිය. ඒ නිසා ඇය ඊට උදව් 
ෙන්ගන් උඩුෙම්ග්පාළ ්පශු වවද්යවරගයකු වන 
සුගම්ද කනිෂකගෙනි.

‘‘කඩොක්ටර මට කිෙනකන සතො අලෙෙනන 
පුළුවන නම් අෙන එනන කිෙෙො. මං කෙනිෙන 
සර�යිනට කඩොක්ටර හැමදාම ප්රති�ොෙ �ෙනකන 
කනොමිකල. මං �ෙනකන කසවෙක් නිසො 
කඩොක්ටරත එකහම �ෙෙො කසවෙක් �ෙනවො. 
වොහනවෙට අහුකවෙො, මදුවෙට තුවොෙ කවෙො, 

බලකෙො අලෙෙො වකේ එකහම බෙ�තළවට 
තුවොෙ වුණු සතතුනකෙ තුවොෙවෙට මැහුම් 
දාෙො දවස හතකෙන හතෙ කඩොක්ටර ෙොවට 
කෙනිෙනන ඕන. එත�ල එෙොෙො අකේ කෙදෙ 
ඉනනවො. බිතතෙ, කුකුල මස වකේ ඒවො �ෑමට 
කදනවො. ඒ තුවොෙ කහොඳවුණොම මුදා හරිනවො.

සමහෙ ෙෑනු සතතු බිතතෙ දාෙො තිකෙනවො. 
ඒ අෙ කේනක�ොට බිතතෙ ටි�ත අෙන එනවො. 
එකහම කෙනත බිතතෙවලින �ැටේ එන�ල 
තිෙෙො ඒ �ැටවුනුත ආෙක්ෂිත �ැෙෑව�ට මුදා 
හරිනවො. කම් කවනක�ොට එකහම නයි �ැටේ 
හැතතෑවක් විතෙ මං මුදා හැෙෙො තිකෙනවො. 
දැනුත අකේ කෙදෙ නයි බිතතෙ අනූවක් 
තිකෙනවො. ඒ ළඟදි කදාෙණකෙොඩ කෙදෙ� පිෙක් 
අසකස හිටපු නකෙක්ව අලෙනන ගිෙො. පිෙ 
�ැඩුවම එතැන නයි කදනනයි. බිතතෙත තිබබො. 
ඒවො කෙනොවො.

කම් �ැතිවෙ කවනත සර�යිනට වඩො නයි 
එනකන. අනි� මිනිසසු කවනත සර�කෙෝ 
මෙනවො. නයි මෙනන බෙයිකන. කම් කවනක�ොට 
මං කෙොකු නයි 570�ට වඩො අලෙෙො මුදා හැෙෙො 
තිකෙනවො. ක�ොඩි සතතු නම් ෙණන �කේ නෑ.’’

චතුරිට තවම වයස 
අවුරුදු තිහක්වත් නැත. 
බල්ග්ලකුට පූගසකුටවත් 
කරුණාවක් නැති 
මිනිසුන් අතර එවැනි 
වයසක අගයක් 
සර්පයින්ට ආදරය 
කිරීම සතුටකි. ඇගගේ 
වාසනාවට ඇයට 
හමුවූ සැමියා සුරිංෙ 
ගසගනවිරත්න ද 
සතුන්ට කරුණාව 
දක්වන්ගනකි. චතුරි 
සර්පයින් අල්්ලන්ට යන 
හැමවිටම ඔහුත් ඇය 
සමෙ යයි. ඊටද වඩා 
චතුරි සර්පයින් හුරතල් 

කරන්ගන් හුරතල් වයගේ දරුගවක් ද ඇගගේ 
ඇකගේ හුරතල් ගවද්දීය. ඒ සය හැවිරිද පුත් 
ගේෂාන් ය.

‘‘පුතත සර�යිනට බෙ නෑ. එෙොට මං නිරවිෂ 
සතතුනව දැනමම අලෙනන කදනවො. මං 
සර�කෙෝ අලෙන වැකේ �ෙනවට පුතත ආසයි. 
ක�ොකහොමත ක�ොඩි �ොකල ඉඳෙො සර�යිනට 
තිකෙන බෙ ළමයිනකෙන ඈත �ෙනන ඕන.

ක�ොඩි �ොකල ඉඳෙ මං ක�ොකහොමත සර�ෙො 
කිෙන සතොට බෙ නෑ. මම ජීවත වුකේ සර�කෙෝ 
වැඩිපුෙ හිටපු �ළොත�. නයි ක�ොකළොංගු විතෙක් 
කනකේ ඒ �ොකල අකේ ඉඩම්වෙ පිඹුකෙොත 
හිටිෙො. එෙොෙව නිතෙ නිතෙ දැ�ෙම කවනන 
ඇති බෙ ගිහින තිකෙනකන. මං නයි අලෙනන 
අමුතුකවන පුරුදු වුකේ නෑ. ඒත මං ඕනම 
සර�කෙක් අලෙන ක්රමෙක් තිකෙනවො. 
බැරිම අවස්ොවක් ආකවොත විතෙයි ඔලුකවන 
අලෙනකන. අපි මුලින ෙෑලි �ෑලි ඒවො කම්වො 
තිෙෙො ඔලුව තද �ෙෙො අලෙනන ෙොකමන 
සතොකෙ ඔලුවට හොනි කවනන පුළුවන. ඒ 
නිසො මං කෙොඩක් කවෙොවට මුලින අලෙනකන 
වලිකෙන. හැබැයි ඉතින �ල�නොකවන ඒ� 
�ෙනන ඕන. වලිකෙන අලෙනක�ොට වැෙදිෙට 
ඇලලුකවොත අපිට හොනි කවනන පුළුවන. මට ඒ 
වකේ නයි කදනකනක් දෂ්ඨ �ෙෙො තිකෙනවො. 
කුණ�ටුකවක් �ොෙො තිකෙනවො. ඒත මං 
සර�යිනව අලෙෙො දීෙො ඉවෙකවෙො තමයි මට 
ප්රති�ොෙ ෙනන කෙෝහෙට ගිකේ.’’

නයි එළියට බහින ගව්ලාවල් ඇති බව 
චතුරි කියන්ගන් අත්දැකීගමනි. ඒ අනුව උගද් 
දහයත් එගකාළහත් අතරත් හවස තුනත් 
හතරත් අතරත් නයා අව්ව තපින්නට එයි. 
එගේම තව ගදයක් ඈ කියන්නීය. නගයක් 
ඇල්ලූවිට සමහගරක් ගකාගහාමද ෙණන් 
කියා ඇසීමයි. නයි අල්්ලන්ගන් මුද්ලට 
ගනාව ගේවයක් වශගයන් බවත් සගතකුගගේ 
ජීවිතයක් මි්ල කළ ගනාහැකි බවත් ඇය 
කියයි.
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නදීශා නිර්ාණි

 ඇස්වලට 
දිස්නෙ ්ෙනෙ 
Dark Circles 
Treatment

“දෑස් යනු මිනිසාගේ 
ආත්මගේ කවුළුවයි”

ඉහතින් උපුටා දක්ා 
ඇත්ත ්�ෝක පූජිත මහා 
සාහිත්යකරු්්කු ්න 
විලියම් ්ේකෂ්පියර්ගේ 
සුප්රසිද්ධ කියමනකි.

ඇතතය. ්ක්නකු්ගේ 
දෑස් ්දස බැලූ විට 
ඔහු්ගේ අභ්යන්තර 
සිතුවිලි, හැඟීම් පමණක 
්නා් ඔහු්ගේ ්යස, 
්සෞඛ්යසම්පන්නභා්ය 
ගැන ප්ා යම් නිගමනයකට 
එළඹිය හැකිය. ඊට අමතර් 
ඔහු රාත්රිය නිදි්රජිත් 
ගතකරන්්නකද, නැත්හාත 
යම් ගැටළු්කින් පීඩා විඳින්්නකද යන 
කරුණු ප්ා දෑස්්ලින් ්සායාගැනීම 
අපහසු නැත.

සුන්දරතම ශරීර අ්ය්යක ්�ස 
දෑස් පිළිබඳ් ලියැවුණු ්රණනා 
ඉහටත උඩින්ය. විවි්ධ ්රණ්ලින් දෑස් 
හැඩගැන්වීමට සහ ඒ්ා ත් ත්ත 
අ�ංකාර කිරීමට කාන්තා්න් පුදුමාකාර 
කැමැතතක දක්න්්න් ඒ නිසා විය 
යුතුය. එපමණක ්නා් දෑස් අ්�ස්සන 
කරන අ්පැහැගැන්වීම් පිළිබඳ්ද 
්බා්හෝ කාන්තා්න් දක්න්්න් 
්නාසතුටකය.

මිලියන ්දසිය දහහතකට ්ැඩි 
ඉන්ස්ටග්ෑම් අනුගාමිකයින් පිරිසක හිමි 
සුප්රසිද්ධ අ්මරිකානු ගායිකා ්සලීනා 
්ගෝමස්ට ඇති ප්ර්ධාන රූප�ා්න්ය 
ගැටළු් කුමකද යන ්ග ්රක 
මාධ්ය්ේදි්යක ඇය්ගන් ප්රේන ක්ේය.

“ඇස් වටා ප්රගේශය කළු වුණු ග්මන් 
්මගේ මුළු මූණ්ම කැත ගවනවා වගේ 
හැඟී්මක් ්මට දැගනනවා. ඒ නිසා ඇස් 
යට කළු ගවන එකට නම් ්ම්ම ගගාඩක් 
අක්මැතියි.”

ඒ ඇ්ගේ පිළිතුරයි.

දෑස් ්ටා අඳුරු වීමට නැත්හාත ‘Dark 
Circles’ ඇතිවීමට බ�පාන ප්ර්ධානතම 
්ේතු් ්න්්න් ඒ ්ටා ඇති ්කා�ජන් 
අ්ම වීමයි. සාමාන්ය්යන් අවුරුදු 
25 පමණ පසු්න විට ්ම් ්ප්ද්ස් 
ඇති ්කා�ජන් ක්රම්යන් අ්ම වීමට 
පටන්ගැනීම ස්්භාවිකය. ඊට අමතර් 
ප්රමාණ්ත නින්දක �බා ්නාගැනීම, 
ආහාර රටා්ේ ්්නස්කම්, මානසික 
ආතතිය, නිතර හිරුඑළියට නිරා්රණය 
වීම ්ැනි කරුණු නිසාද දෑස් ්ටා 
්ප්දස අඳුරුවීම සිදුවිය හැකිය.

නමුත දෑස් ්ටා ඇති සම ඉතාමත 
සං්ේදී බැවින් ්මම අ්පැහැගැන්වීම් 
ඉ්ත කිරීම සඳහා හිතුමනාපයට ප්රතිකාර 
කිරීමට යා්මන් ඔබ්ගේ ්පනීමට ප්ා 
ගැටළු ඇතිවිය හැකිය.

ඉතා ඉකමනින් ‘Dark Circles’ ඉ්ත 
කරන බ් සපථ කරන විවි්ධ රූප�ා්න්ය 
නිෂ්පාදන භාවිත කිරීමට ්පර ඒ්ා්ේ 
ප්රමිතිය පිළිබඳ් ්සායැබැලීම ්ැදගත 
්න්්න් ඒ නිසාය. 

දෑස්්�ට හානිකර විය හැකි ප්රතිඵ� 
රහිත ්ාණිජ නිෂ්පාදන ්්නු්ට දෑස් 
්ටා ඇති අ්පැහැගැන්වීම් ඉතා සාරථක් 
ඉ්ත කරන අනගි සතකාරයක දැන් 
ඔබට අතවිඳිය හැකිය. පහත සටහන ඒ 
පිළිබඳ්ය.

“ඇස් වටා ගෙගදස අඳුරු වුණාට ෙස්ගස් 
කාන්තාවකගේ සැබෑ වයසටත වඩා වයස 
ගේන්න ෙටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ගම් 
ගැන ගනාසලකා හරින්න එො කියලා 
මුලින්්ම කියන්න ඕගන්.

‘Dark Circles’ ඉතා්ම ඉක්්මනින් 
ඉවත කරන්න අපි විගේෂ සතකාරයක් 
හඳුන්වලා දීලා තිගයනවා. ගම් සතකාරය 
කරන්ගන් සතකාර කීෙයක එකතුවක් 
විදිහටයි.

මුලින්්ම අපි ඇස් වටා ගෙගදසට 

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

්ාලිංග ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

ගහාඳ සම්බාහන සතකාරයක් සිදු 
කරනවා. එ්මගින් ඇස් වටා රුධිර 
සංසරණය ගේගවත ගවනවා.

ඊටෙස්ගස් අපි 
්මයිග්රෝඩර්මාගරේෂන් සතකාරයක් 
සිදු කරනවා. ගම්ගකන් ගම් 
ප්රගේශගේ තිගයන ්මැරුණු චර්ම 
ගකාටස් ගහාඳින් ඉවත කරගන්න 
පුළුවන්.

තුන්වන අදියර විදියට 
අපි ගම් ප්රගේශයට විකිරණ 

සංඛ්ාත චිකිතසාවක් 
(Radiofrequency) කරනවා. 
ගම් සතකාරය නිසා 
ඇස් වටා ගෙගදසට 
නව ගකාලජන් තන්තු 
නිෂොදනයට අවශ්ය 
උතගතජනය ලැගබනවා. 
ඊටෙස්ගස් අවසාන 
වශගයන් ඇල්ගී ්මාස්ක් 
එකක් සහ Hyaluronic acid, 
Vetinol (Vitamin A) අඩංගු 
්මාස්ක් එකක් ආගල්ෙ 
කරලා විනාඩි කිහිෙයක් 
තියනවා.

අවුරුදු 25ට වැඩි ඕන්ම ගකගනක්ට ගම් 
සතකාරය කරගන්න පුළුවන්. ගම් විදිහට 
්මාසයකට එක බැගින් සතකාර වාර 

හයක් සිදුකළාට ෙස්ගස ඇස් වටා 
ගෙගදගස් සැබෑ්ම ගවනසක් 

ඔබට්ම දැකගන්න 
පුළුවන්.”

ඇස් වටා දපදෙස 
අඳුරු වුණාට පස්දස් 
කාන්්ාවකදේ සැබෑ 

වයසටත් වඩා වයස දේන්න 
පටන් ගන්නවා

ෙෑස් වටා ස්  
ඉ්ා්ත්  

සිංදේදී බැවින් ද්් 
අවපැහැගැන්වීම් 
ඉවත් කිරී් සඳහා 

හිතු්නාපයට ප්රතිකාර 
කිරී්ට යාද්න් ඔබදේ 

දපනී්ට හානි විය 

්ාසයකට එක 
බැගින් සත්කාර වාර 

හයක් සිදුකළාට 
පස්දස ඇස් වටා 
දපදෙදස් සැබෑ් 
දවනසක් ඔබට් 

ෙැකගන්න පුළුවන්
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පිනී 

අපේක්ා බණඩාර 
Salon Apeksha

ඡායාරූප - 
Athula Mendis & Manoj Mendis  

Two Brothers Photography

සමබන්ධීකරණය - 
ක්රි්ාන්්ත පුෂපකුමාර

අද ‘ධරණී’ තුළින් අපි ඔබට සමීප කරන්්න් 

‘උදුමබරා’ චිත්රපට්ේ උදුමබරා ්ෙස රඟපෑ නදීෂානි 

්ෙන්්ඩරසන්්ගේ මංගෙ දින්ේ ්සාඳුරු ඡායාරූප 

කිහිපයක්.

දක්ෂ ක්රීඩිකාවක් වූ නදීෂානි ්ෙන්්ඩරසන්්ගේ අත 

ගත්ත පාසල් මිතු්රකු ්ෙසින් දැන ෙඳුනා්ගන පසුව 

ආදරවන්තයින් බවට පතවූ වරාය ඉංජි්න්රු අංශ්ේ 

නාවික ඉංජි්න්රු සජිත ජයවීරයි.

නදීෂානිව මංගෙ දින්ේ සුන්දරව ෙැ්ඩගන්වා තිබු්ේ 

අතුරුගිරිය සැ්ෙෝන් අ්ේක්ෂාහි අ්ේක්ෂා බේ්ඩාර 

විසින්. 

“නදීෂානිට අවශ්ය වු්ේ සාම්රදායික උ්ඩරට 

මනමාලියක් ව්ගේ ෙැ්ඩ්වන්න. ්මාකද ඇය්ගේ 

මනමාෙයත උ්ඩරට මුල් ඇදුමින් සැර්සන නිසා. 

ඇය්ගේ සාරිය අයිවරි සාරි එකක්. ්ගෝල්ඩ් සෙ පබලු 

මිශ්ර සාම්රදායික උ්ඩරට ආභරණ සෙ ්රෝස මල්වලින් 

නිමැවූ මල් කළඹක් තමා මම ්මතැනදී ඇයට භාවිතා 

ක්ර.

ඒ ව්ගේම එයා්ගේ සවභාවික ෙසසන ඉසමතු ්වන 

ආකාරයට නැචුරල් ්මකේ එකක් තමයි ඇයට දැම්ම. 

්කාේ්ඩා ්මෝසතරය වුණත එයාට ගැේපන විදියට 

සරෙ ්මෝසතරයක් ්යදුවා.

තව ඇය්ගේ යෙළු මනමාලියන් 3 ක් සිටියා. ඔවුන් 

සැරසු්ේ ්ගෝල්ඩ් ්රෝස පැෙැති ඇදුමින්. ඉතින් 

අවසාන්ේ ඉතාම සුන්දර සාම්රදායික උ්ඩරට මනාලියක් 

සෙ කේ්ඩායමක් තමයි අපි ෙැ්ඩගැන්වීම ක්ර.”

නදීෂානි ්ෙන්්ඩරසන්්ගේ මංගෙ දින්ේ ්සාඳුරු දසුන් 

ඡායාරූපගත කර තිබු්ේ Two Brothers Photography 

හි අතුෙ ්මන්ඩිස සෙ ම්නෝජ් ්මන්ඩිස විසින්ය.

“උදුමබරා” පසාඳුරු 
මනාලියක වූ හැටි 

සාරිය අයිවරි 
සාරි එකක

පරෝස 
මල්වලින් 
නිමැවූ 
මල් කළඹක

පගෝල්ඩ් සහ 
පබලු මිශ්ර 
සාම්රදායික 
උඩරට 
ආභරණ



32 2021 ජුනි 23 බදාදා

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.


