
2021 ජුනි 30 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය තිසවන කලාපය

මිල රු. 40 යි

ධරණී
ශ්රී ලංකාවේ

අංක එවේ
කාන්ා 
පුවතප්

තුෂානි ජයවරධන
සහ

නටාෂා නිර්ාණි

නිදහස ගැන 
ක්ා කරද්දී ්ට 

සුනිල් ආරියරතන 
සරවගේ බල්ලව 

අ්්ක 
කරනන බෑ 

සනත ගුණතිලක 
රිදී තිරවේ 
සුප්රකට නිළියන ගැන 
ව්ව්ේ වනාකී ක්ා, 
අද සිට 
ධරණීට කියයි 

බුල්වටා වවගේද 
ව්ඩල්ටා?
වදරණ ඩ්රීම් සටාර 
වේදිකාව වහාල්ලන 
තුශානි සහ 
නටාෂා  
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී 
ගගන ද සිල්වා

ඡායාරූප - 
ප්රසංග රතනායක

සමබන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

අද ‘ධරණී’ තුළින් අපි ඔබට සමීප කරන්්න් සාම්ප්රදාය 
රැක්ෙන නව මාදිලි්ේ ආභරණ සමඟ සුන්දරව හැඩ 
ෙැන්වුණු උඩරට මනාලියක්.

සාමන්ය්යන් අපි දන්නවා උඩරට මනාලියක් 
හැඩෙන්වද්දී එහි ති්යන සුන්දරතවය ව්ේම පිළි්වල 
කියන ්ද් අංක එක බව. ඒ විදියට උඩරට මනාලියක් 
සතු ගුණාංෙ සියලල එකතු කර මනා සංයම්යන් 
හැඩෙැන්වුණු මනාලියක් ෙැන තමා අද අපි කතා 
කරන්්න්.

්ම්ප විදියට සුන්දර උඩරට මනාලියක් ්ලසින් මන්සලා ව 
හැඩෙන්වා ඇත්ත ්මාරටුව සහ ජා ඇල මනාලියන්්ේ 
සුන්දරතවය මවන බ්රයිඩ්ල ඔෆ් ෙෙන සැ්ලෝන් හි 
රුපලාවන්ය්ේදී ෙෙන ද සිලවා.

“මන්සලා ව හැඩෙන්වන්න මම ්යාදා ්ෙන ති්යන්්න් 
සුදු පැහැ්යන් යුත ්ලස් සාරියක්. ්මහි පබළු සහ 
ස්්ටෝන්ස් ති්යනවා. වැඩිපුර ති්යන්්න් පබළු. ්මවැනි 
සාරි අපිට ක්ඩන් මිලදී ෙන්න පුළුවන්. මම ්ම්පක මිලදී 
ෙත්ත අපසරාස් සාරි ්සන්ටර් එ්කන්. එ්හම අර්ෙන 
අපි අන්දන මනාලියට ෙැල්පන විදියට සකස් කර ෙන්න 
පුළුවන්.

මන්සලා කියන්්න් පිරිපුන් සුන්දර යුවතියක්. ඒ 
නිසා ඇය්ේ ඒ සුන්දරතවය කැපී්ප්නන ආකාරයට 
සාම්ප්රදායික උඩරට මනාලියක් විදියට.  

තමා ්ම්ප ඔසරිය නිර්මාණය කරෙත්ත. අපි ්මතැනදී 
මන්සලාට ෙැල්පන විදියට පිරිච්ච නළල පටයක් එක්ක 
සාම්ප්රදායික ආභරණ කටටලය ්වනුවට නවීන පන්න්ේ 
ආභරණ කටටලයක් ්යාදා්ෙන ති්යනවා.

්ම්ප ්වද්දී ්ොඩක් මනාලියන්්ේ ඉලලුම ති්යන්්න් 
දිලි්සන බවින් අඩු සරල සාරිවලට. ්මය සුදු පැහැති 
ඔසරියක් නිසා ස්වභාවික සුදු ්රෝස භාවිතා කරමින් හදපු 
ස්වභාවික මල කළඹක් භාවිතා කරා. ්කාණඩා ්මෝස්තරය 
ෙැන කියනවා නම්ප සාම්ප්රදායික ඔසරියකදී භාවිතා කරන 
විදියට පිටිපස්සට කර ්ෙඩියක් ආකාර්යන් ්කාණඩය 
බැඳලා ්කාණඩා ්මෝස්තරය ්යාදා ති්යන්්න්.

්ම්පකප එක ෙැන කතා කරද්දී දැන් හැ්මෝම කැමති 
නැචුරල ්ම්පකප එකකට. ඉතින් මමත මන්සලාට ්යාදා 
ති්යන්්න් ්ම්පකප දැම්පමා ්නාදැම්පමා ව්ේ ඉතා සරල 
නැචුරල ්ම්පකප එකක්. ඇය්ේ මුහු්ණ පාට අත ්ද්ක් 
පාටට වඩා ්වනස් කරලා නැහැ.

මනාලියක් විදියට හැඩ ්වන්න ඉන්න ඕ්න් ්ක්නක්ට 
තමන්්ේ ශරීර්ේ හැඩය උස මහත අනුව යම්ප යම්ප ්පාඩි 
්වනස්කම්ප කිහිපයක් කරලා ්ම්ප විදියට තමන්්ේ මංෙල 
දින්ේදී හැඩ ්වන්න පුළුවන්.”

උඩරට සාමප්රදායික 
සුන්දර මනාලියක් 
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

බුල්ටා ව්ේද 
්ෙලටා?

බ්රිතාන්ය ඇල්ා 
ප්ර්ේදයට 
වො ඉන්දියානු 
්ෙලටා ප්ර්ේද්ේ 
පැතිරයාම 
50%කින් ්ේගවත්

එන්්නත මගින් 
සිංකූලතා සහ 
මරණ ප්රමාණය 
අඩුකළ හැකියි

දින දෙකක් තිසදස වූ දෙම්ප්රතිශ්යාව 
දේතුදවන් අමන්දි සිටිදේ ඇඳටම වීය. 
දුම්ප ඇල්ලීමත්, දකයාත්්තමල්ලි බීමත් 
දනයාඅඩුව කදෙන්, ඈ බලයා සිටිදේ 
ඉක්මනින් ද�ෝග ලක්්ෂණ අඩුදේ යැයි 
කියයාය. 

‘‘මේ දවසවල බල බලා ඉන්න එක බයයි 
මනද අමා? PCR එකක් කරගමුද?’’

එය දකෝකටත් ද�යාඳ යැයි අමන්දිට 
සිතුණෙ ඇය ෙැමියයාට කීදේ ්තවත් 
ෙවෙක් දෙකක් බලමු කියයාය.

එද�ත් එදින ෙවස දවද්දී හිෙ�ෙය, 
දෙයාටු දිය� ගැලීම දමන්ම උගුදේ 
අමයාරුවෙ වැඩි වූදයන්, PCR එකක් 
ක�ගැනීම ද�යාඳ යැයි අමන්දි කල්්පනයා 
කෙයාය.

‘‘පැය 24න අපි රිමපෝට් එක මද්නවා. 
මපාසිටිව් වුම�ාත් විතරක් මකාල් 
කර්නවා.’’

්තම ජෛව ෙයාම්ප්පලය ලබයාගත් 
ද්පෟද්ගලික ද�ෝ�දල් ද�දිය කීවයාය. 
අමන්දි දගෙ� ආදේ දෙගිඩියයාදවනි. 
එදින ෙවෙ වනවිට ඇයට ්තෙ උණ 
ගතියක්ෙ ෙැදනන්නට වූවයාය. ටික ටික 
ද�ෝග ලක්්ෂණ වැඩිදවද්දී ඇයදේ 
සි්තට ෙැනුදණ් බියකි.

දකදස නමුත් ්තම ද�ෝග ලක්්ෂණ 
ඉන්දියයාදේ ්පැති� යන දෙල්ටයා 
්රදේෙදේ ලක්්ෂණවලට ෙමයාන යැයි, 
අමන්දි ෙැමියයාට කීදේ නිකමට දමනි. 
ඒ ්තවත් මයාෙ දෙක තුනක් දවද්දී 
යුද�ෝ්පයා �ටවලින් �මුවන දකයාද�ෝනයා 
ද�ෝගීන්දගන් 90%ක් ්පමණම දෙල්ටයා 
්රදේෙය ආෙයාෙනය වූවන් විය �ැකි 
බවට අනතුරු අඟවයා තිබූ ද�යිනි.

‘‘ලංකාමව් මෙල්්ා අඩුයි අමා. 
හැබැයි බුල්ම්ෝ ්නේ තිමය්නවා.’’

ඔහු එදස විහිළුවක් කදේ අමන්දිදේ 
හි්ත ෙැ�ැල්ලු ක�න්නට නමුත්, ඒ 
වනවිට ්පැතිරීම සියයට ්පන�කින් 
දේගවත් ඉන්දියයානු දෙල්ටයා ්රදේෙය 
වැෙඳුණු ද�ෝගීන් ්පසදෙදනකු දකයාෙඹ, 
දෙමටදගයාෙ ්රදද්ශදයන් දෙයායයාදගන 
තිබූ බව ඔවුන්ෙ ෙැන සිටිදයෝය. 
දකයා්ටදට ්රදද්ශදයන්ෙ එවන් ෙැක 
කටයුතු ද�ෝගිදයකුදේ ජෛව ෙයාම්ප්පල 
්පරීක්්ෂණයකට දයයාමුදකයාට ඇති බව 
එදින ්රවෘත්තිවලට කීදේය.

ඉන්දියයාවට, ඉම�ත් ව්යෙනයක් 
දගනදුන්දන් බි.1.617.2 ද�වත් 
දම්ප කියන දෙල්ටයා ්රදේෙයයි. එම 
ආෙයාදි්තයින් දම්ප වනවිටත් ලංකයාදවන් 
�මුව තිබීම කිසිදසත්ම සුළුදවන් ්තැකිය 
�ැකි ්තත්ත්වයක් දනයාදේ.

්පසුගියදා දමම ජව�ෙ ්රදේෙ 
පිළිබඳ ්පදේේ්ෂණ සිදුක�න 
ලද්දද්, ශ්රී ෛයවේ්ධනපු� 
විශවවිද්යාලදේ ජවද් 
පීඨදේ, ආෙයාත්මික්තයා 
්රතිශක්තිදේෙ �යා 
ජෙල විද්යා අධ්යයන 
අංශදේ ්ර්ධයානී 
ආචයාේය චන්දිම 
ජීවන්ෙ� 

ම�්තයාදේ 
්ර්ධයානත්වදයනි.

‘‘මමම වවරස 
ප්රමේදය ඉතා 
ඉක්මනින පැතිර 
ය්න ප්රමේදයක්. එය දැ්න් ලංකාමවන 
හමුව්න බී 117 ඇල්්ා බ්රිතාන්ය ප්ර මේදය් 
වො 50%ක පම� සීඝ්රතාවයකින පැතිර 
ය්නවා. ඉහත ප්රමේශවලින මමම මරෝගීන 
හමුවීම සමාජමේ මෙල්්ා ප්රමේදය 
ආසාද්නය වූ මරෝගීන හඳු්නාගත් පළමු 
අවස්ාව මමයයි. ඉන මපර නිමරෝධාය්න 
මධ්යස්ා්නයකින මමම මරෝගීන ගැ්න 
වාරතා වූවත්, සමාජමයන හමුවූමේ ්නැහැ.

දමය ෙැලකිලිමත් විය යුතු 
්තත්ත්වයක්. දමය එන්නත් මයාත්යාවකින් 
්පමණක් වෙකයාලීම අසීරුයි. නිසි දෞඛ්ය 

පුරුදු අනුගමනය ක�නවයා 
වදේම දමම ෙැ� ජව�ෙ 

ආෙයාෙනය වූ ද�ෝගීන් 
�මුවූ ්පසු, දෙසු 

ආශ්රි්තයින් 
ඔවුන්දගන් 
දවන්දකයාට 

නිද�ෝ්ධයායනය 
කිරීම 
අවශ්යි. 
දමයාකෙ 
දමය 

්පැති�යයාම 
�ැකි්තයාක් අවම 
ක�ග්ත යුතුයි.’’

ෙැනටමත් දමම 
ජව�ෙ ්රදේෙය ෙමයාෛය 

තුළින් ්පැති� යමින් ඇද්ෙැයි 
දෙවීම ෙඳ�යා ්පදේේ්ෂණ 
වට කිහි්පයක් ්පැවැත්වීමට 

නියමි්තව ඇති බවෙ ජීවන්ෙ� 
ම�්තයා ෙඳ�න් කදේය. එදමන්ම 

ඉ�්ත කී ද�ෝගීන් කිහි්පදෙනයාදේ ජෛව 
ෙයාම්ප්පල ්පරීක්්ෂයාදේදී දවනෙක් ෙකින්නට 
ලැබුණු ද�යින් ඒ පිළිබඳව දෞඛ්ය අංශ 
කල්තියයාම ෙැනුවත් කිරීමට පියව� ගත් 
බවෙ ද�ද්තම ෙඳ�න් කදේය. එමගින් 
අදාෙ ්රදද්ශ හුදෙකලයා ක� අවශ් 
දෞඛ්යමය පියව� ගැනීමට දෞඛ්ය 
අංශවලට අවකයාශය ලැබුණි.

දම්ප අ්ත�, අමන්දිදේ PCR වයාේ්තයාවෙ 
්පැමිණ තිබුණි. ඇයටෙ දකයාද�ෝනයා 
ආෙයාෙනය වී තිබුණි. ඇයත් ්පවුදල් අයත් 
දවන් දවන්ව නිද�ෝ්ධයායනය ෙඳ�යා 
දයයාමුදකරිණි. ඇයදේ ද�ෝග ලක්්ෂණ 
ෙමයාන වූදේ ෙැනට ්පැති� යන ්රදේෙයට 
මිෙ දෙල්ටයා ්රදේෙයට දනයාවූවෙ දම්ප ඒ 
ගැන කවුරුත් අව්ධයානදයන් සිටිය යුතු 
කයාලයකි.

ඕනෑම ජව�ෙයක් දේගදයන් ්පැති� 
යද්දී, එහි විකෘතිභයාවයක් ඇතිවීම 
ෙයාමයාන්ය සිදුවීමක් බව දලෝක දෞඛ්ය 
ෙංවි්ධයානයෙ ෙඳ�න් ක�යි. එදසම එවැනි 
විකෘති ්රදේෙ ්පැති� යයාමෙ දේගවත් 
දේ. එන්නත් මයාත්යා දෙකම ලබයාගත් 
පුද්ගලයින්ට දමම දෙල්ටයා ්රදේෙදයන් 
දේරී සිටීමට යම්ප ආ�ක්්ෂයාවක් ෙැලසුනෙ, 
එම ෙම්පභයාවි්තයාව සියයට සියයකින් 
අඩු දේ යැයි කිව දනයා�ැකිය. දකදස 

නමුත් එන්නත්ක�ණයට ලක්ව 
ඇත්නම්ප, නව ්රදේෙය නිෙයා ඇතිවන 
ෙංකූල්තයා දමන්ම ම�ණ ්රතිශ්තය 
අවම ක�න්නට �ැකියයාවක් ඇති බව 
දෞඛ්ය අංශයන්හි ම්තයයි.

ඒ වයාදේම දමය අධික 
දෙම්ප්රතිශ්යාවක් දලසින් ෙැදනන 
බැවින්, බහුලව මතුවන ද�ෝග ලක්්ෂණ 
දකද�හි ෙැලකිලිමත් වීම අවශ්යි. 
දමහි ෙයාමයාන්ය දකයාද�ෝනයා ද�ෝග 
ලක්්ෂණ වන්දන් හිෙ�ෙය, මසපිඬු 
දේෙනයාව, දවද�ෙකයාරී බව, අධික 
උණ, වියළි කැසෙ, ශවෙන අ්ප�සු්තයා, 
ගඳ සුවඳ දනයාෙැනීම ආදියයි.

දෙල්ටයා ්රදේෙදේදී දෙම්ප්රතිශ්යා 
ලක්්ෂණ, නයාෙදයන් දෙයාටුදිය� 
ගැලීම, උගුදේ අමයාරුව �යා හිෙ�ෙය 
්ර්ධයානය. දමම ්රදේෙය වැෙදඳන 
්තරුණ පිරිෙට බ�්ප්තෙ  ද�ෝග 
ලක්්ෂණ දනයාද්පන්නුවෙ, ඔවුන්දේන් 
ද�ෝගය ව්යයාප්ත වන ්රමයාණය 
වැඩිය. එදමන්ම ද�ෝගය වැෙදඳන 
වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ට, අව්ධයානම්ප 
කණෙයායම්පවලට එහි බල්පෑම වැඩිය.

එනිෙයා දමහිදීත් වැෙගත් වන්දන් 
නිේදද්ශි්ත දෞඛ්ය පුරුදු දවනදාටත් 
වෙයා ද�යාඳින් අනුගමනය කිරීමයි.

දලයාව එන්නත්ක�ණය 
ෙම්පබන්්ධදයන් කටයුතු ක�න 
GAVI (Global Aliance for Vaccines 
and Immunization) ආය්තනය 

ද්පන්වයා දෙන්දන් දමවන් ෙැ� ජව�ස 
්රදේෙයක් ව්යයාප්ත වන දමයාද�යා්තක 
එකිදනකයා ෙමී්පව ගැවදෙන අවස්යා 
අඩුක�ග්ත යුතු බවයි. ඒ ජව�ෙය 
ශරී�ග්තව ඇ්තත් ද�ෝග ලක්්ෂණ 
දනයාද්පන්වන අවස්යාවක, ඔදබන් ඔදේ 
ඥාති හි්ත මිතු�න්ට, අෙල්වැසියන්ට 
ද�ෝගය ව්යයාප්ත වීදම්ප අව්ධයානම 
දේතුදවනි. 

එබැවින් �ැකි ෙෑමවිටම මුව ආව�ණ 
්පැෙඳීමත්, නි්ත� අත් දසදීම, ෙැනිටයිෙේ 
භයාවි්තය මගින් ජව�ෙය ඔබ ෙමී්පයට 
දනයාකැඳවයා ගැනීම වැෙගත්ය. දමම 
ජව�ෙය ආෙයාෙනය වූ අදයකුට 
ද�ෝග ලක්්ෂණ මතුවීමට දින කිහි්පයක් 
ග්තදවන බැවින්, ඔබ නිද�ෝගි යැයි සි්තයා 
ෙමී්පව ක්තයාබ� කෙ, ආශ්රය කෙ අදයකු 
නිෙයාදවන් ඔබ ෙ ආෙයාදි්තදයකු විය 
�ැකිය.

භයයානක දකයාද�ෝනයා ්රදේෙයක් 
්පැති� යද්දී ඒ ගැන දවනදාටත් වෙයා 
ෙැලකිලිමත් විය යුත්දත් ඔදේ ්පවුදල් 
ෙයාමයාජිකයන්දේ නිද�ෝගීභයාවය ඔබට 
දකයා්ත�ම්ප වැෙගත්ෙැයි අමුතුදවන් සිහි්පත් 
දනයාකෙ යුතු බැවිනි.
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ලිහිණි මධුෂිකා

පසුගිය දිනක මා ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
රරෝහලට ගිරේ මාධ්යරේදීන් සඳහා 
ලබාදුන් රකාරරෝනා මර්දන එන්නත 
ලබාගැනීමටය. එහි තිබුරේ දිගු 
රපෝලිමකි. ආරක්ෂක නිල්ධාරීන් 
රමන්ම රරෝහල් කාරය මේ්ඩලය්ද 
පිරිස හැසිරවීමට මහත් පරිශ්රමයක 
්දරමින් සිටියහ. ඒ අතර සිටි එක තරුණ 
වවද්යවරියක මට රහාඳින් ්දැකපුරුදු 
බවක ්දැනුණි. මුව ආවරණයක පැළඳ සිටියත් 
ඇරේ රපනුම මට ඉතාම හුරුපුරුදුය. ඒ 
නිසාම මා පැමිණි කාරයය අවසන් වූවායින් 
පසු මා ඇය රසායා ගිරයමි.

‘‘ර්ඩාකටර මට ටිකක කතා 
කරන්න පුළුවන්්ද...?’’

‘‘ඔේ පුළුවන්. රමාකද්ද 
කාරණාව?’’

මීට වසර ගණනාවකට 
රපර අතීතයට මරේ 
මතකය රැරගන 
යාමට ඒ රකටි 
සංවා්දය රහාඳටම 
ප්රමාණවත් විය.

දිනය 2004 අරරේල් 
14 වනදාය. සිංහල 
අලුත් අවුරුදු දිනය 
නිසාරවන් රගයින් 
රගට එන රසකැවිල්ලක 
රස බැලීම හැර රවන 
යමක රවත අරේ අව්ධානය 
රයාමු වුරේ නැත. එරහත් 
උ්දෑසන 10ට පමණ අපරේ 
නිවසට යාබ්දව පිහිටි මාරේ 
මිතුරිය ටානියාරේ නිවස 
ර්දසින් ඇසුරන් රතිඤ්ා 
හඬ පරයා ගිය අසාමාන්ය 
ශබ්දයකි. නමුත් වරින් වර 
නැගුන රතිඤ්ා ශබ්ද 
කන්වල ර්දෝංකාර දුන් 
නිසා කිසිරවකුත් 
ඒ ගැන වැඩි 
අව්ධානයක රයාමු 
කරේ නැත.

‘‘අර කාලකේනි 
ගෑනි රහාර මිනිරහක 
එකක රේ ඇතුරළ 
ඉඳලා මහත්තයාරේ 
අතටම අහුරවලා. ඒ 
ලැජජාවට මහත්තයා 
රවඩි තියාරගනලු. 
මුන්රේ වනචරකම් 
නිසා නිරපරාර්ද 
්දරුරවකුට තාත්රතක 
නැති වුණා.’’

ඊට ටික දිනකට 
පසු ටානියාගේ මව 
ගැන අස්සක් මුල්ලක් 
නෑර පැතිරුණු එවැනි 
කතාවලින් පසු 
ඔවුන් ආගිය තැනක් 
ග්සායාගැනීමට 
්ලැබුගේ නැත. 
කිසිම හාවක් හූවක් 
නැතිව අවුරුදු 17ක් 
ගතවිය. නමුත් ඔබ විශවා්ස කරනවාද අද ගේ 
ගමාගහාගත් මා ඉදිරිගේ සිටින වවද්යවරිය 
ඇයයි. ව්සර 17ක් මා ගනාදුටු මගේ අ්සලවාසී 
මිතුරියයි. විසිහත් හැවිරිදි ටානියා මා ගනාදැන 
සිටි කතාව මා ්සමඟ පැවසුවාය.‘‘මගේ අේමා, 
තාත්තාගග කන්ස්රක්්ෂන් කේපැණි එගක් වැඩට 
ආපු ගකගනක්. ඒ වගේම අේමා තාත්තට 
වඩා අවුරුදු දහයක් බා්ලයි. ටික කා්ලයක් යද්දි 
තාත්තා අේමාගේ ගගදරට විවාහ ගයෝජනාවක් 
අරන් ගිහින් තිගයනවා. කේපැණිගය 
රස්සාවකට ගියපු තමන්ගග දුවට කේපැණි 
අයිතිකාරයාව බන්ද්ලා ගදන්න ආත්තේම්ලත් 
එක පයින් කැමති ගව්ලා. ඒ විදිහට තමයි ඒ 
ගදන්නා ක්සාද බැඳ්ලා තිගයන්ගන්.’’

ආදරයත්, ්සතුටත් ගනාඅඩුව තිබුණ ඔවුන්ගේ 
කැදැල්ලට තුන්වැන්ගනකු වී ටානියා එකතු 
වන්ගන් ඔය අතරය.

ව්ාපාරිකගයකු වුවත් දැහැමි ්සර්ල ජීවිතයක් 
ගතකළ ඇගේ පියාට ගසවකයන් ගමන්ම 
අ්සලවාසීන්ද ගබාගහෝ ්ලැදිය.

‘‘මරේ තාත්තා දානමාන, පිංකම් කරන්න 
රගා්ඩක කැමතියි. ඒ නිසා තාත්තා මාස 
ර්දකකට වතාවක සවාමීන් වහන්රසලා රග්දරට 

හ�ොඳට ඉහෙනෙනනවො ඇහෙනන  

ඒ නරකාදියෙන් 
ගැලයෙන්න මට යෙන 

විදිෙක් තිබුයෙ නෑ
පැලපතකින් බිහිවූ වෙද්යෙරිෙක් කිෙන කතාෙ

ව්ඩම්මවලා දාන දුන්නා. මාස තුනකට සැරයක 
ගරම් අයවත් රග්දරට කතා කරරගන පිරිතක 
කිේවා.’’

ඇත්තය. එය නේ මටත් මතකය. ග්ලාකු 
මිනිසසු මැද පෑහීමට තිබූ අකමැත්ත නි්සා මා 
එහි ගනාගිය ්සෑමවිටකම මාගේ කෑම පිඟාන 
ගනාවරදා නිව්සටම එවීමට ඔහු කටයුතු කගේ 
ඒ ගුණයහපත්කම නි්සාය.

‘‘තාත්තා අම්මටයි, මටයි ඉල්ලපු රදවල් 
ඉල්ලන පමාවට රගනත් දීපු රකරනක. අම්මා 
එයාට ව්ඩා ලසසනයි කියලා කවදාවත් අම්මව රේ 
මුල්ලට හිරකරලා තිබරබ නෑ. තාත්තා ගියපු හැම 
බිසනස පාටියකටම, උත්සවයකටම, අම්මවත් 
එකකරගන ගියා.’’

ඇය කියන්නීය.

එගස ගිය ්සාදයකදී ඇගේ මවට ගමරට 
සුප්රසිද්්ධ චිත්රපට නිළියක් මුණගැසී ඇත. 
්සාදගේදී ඇතිවූ හිතවත්කම නි්සාගවන් නිවාඩු 
පාඩුගේදී මුණ ගැග්සන්නටත් ්සතුටු ්සාමීචිගේ 
ගයගදන්නටත් ඔවුන් අමතක ගනාකගළෝය.

‘‘ටික කාලයක යදදි අම්මට රඟපාන්න යන්න 
ඕන වුණා. තාත්තා හැමරවලාරවම කිේරව, 

රඟපාන්න යන එක ඇරරන්න 
රලෝරක තිරයන ඕනම 

ර්දයක ඉල්ලන්න රගනත් 
ර්දන්නම් කියලා.’’

මවගේ නිළි 
සිහිනයත් පියා ඊට 
දැඩි ග්ල්ස අකමැති 
වීමත් නි්සාගවන් 
නිවගස තිබූ ්සතුට 

්සාමදානය නැතී වී 
යන්නට වැඩි ක්ලක් 

ගත වූගේ නැත.

‘‘අම්මට එකපාරම අපි 
හිටපු රග්දර රහාඳ මදි වුණා. 

ඒත් තාත්තා හැමරවලාරවම 
කිේරව රපාඩි වුණත් එයාට වාසනාව 

රගනාපු රේ දාලා යන්න බෑ කියලා. ඒත් අම්මරග 
කර්දර ඉවසන්නම බැරි තැන තාත්තා රලාකු 
ඉ්ඩමක අරරගන අම්මට ඕන විදිහට රගයක 
හ්දන්න පටන් ගත් තා.’’

ඔය කා්ලය වනවිට ඇගේ මව ඇසුරු කළ 
අය පවා තීරණය කගේ යාළු නිළිය විසින්ය. ඒ 
සියලග්ලහි ප්රතිඵ්ලය ග්ල්ස අව්සානගේ කැ්ලණි 
ගේ ප්රසිද්්ධ ගද්ශපා්ලකයකුගේ ගජ මිතුගරකු 
වූ ගපෝල ඇයගේ හිතවගතකු බවට පත්විය.

තම වතගගාත පමණක් ගනාව සිය 
්සැමියාගේ ව්ාපාරික රහස පවා 
ටානියාගේ මව ගපෝලට කීගේය. එගමන්ම 
්සැමියාත්, දියණියත් ගනාමැති ගබාගහෝ 
ගේ්ලාවට ඔවුන් නිවගසදී හමුවී ගපේ 
සුව වින්ගදෝය. එගහත් ටානියාගේ පියා 
ගේ කිසිවක් දැනසිටිගේ නැත.

‘‘ඩ්රයිවර රසන තමයි හැමදාම වරේ මාව 
ඉසරකෝරලන් ගන්න එන්රන. ඒත් එදා හිතපු 
නැති විදිහට තාත්තා ඇවිත් තිබුණා. අපි රග්දර 
ගියාට පසරස තාත්තා ආපහු ඔෆිස යන්න ඕන 
කියලා වාහරන් පාරරම නවත්තලා ඇතුළට ගියා. 
ඒත් රේ ඇතුළට යදදි මහ හයිරයන් අම්මාරගයි 
තවත් පිරිමි රකරනකුරගයි හිනාවක ඇහුනා.’’

‘‘තාත්තා රවඩි තියාරගන මැරිලා යාන්තම් 
්දවස හතයි ගිරේ අටරවනි ්දවරස අම්මා රපෝල්ව 
බැන්දා. ඊට මාස තුනකට විතර පසරස අලුරතන් 
හදාරගන ආපු රග්දරට පදිංචියටත් ගියා.

ඊටපසග්ස ගපෝල අගේ ගගවල ගදාරවල, 
වතුපිටි ගසරම අේමව රවටට්ලා එයාගේ නමට 
හරවා ගත්තා. ගකාටින්ම කිේගවාත් අපිට 
තිබුණ වාහන පවා විකුණගගන එයාගග නමට 
අලුත් වාහන ගත්තා. වියදේ වැඩියි කිය්ලා 
වැඩට හිටපු අයව එ්ලව්ලා අේමට තනියම වැඩ 
කරගන්න කිේවා. අේමා ඒවට විරුද්්ධව කතා 
කගරාත් කේමුල පාරකට වඩා වැඩි ගදයක් 
්ලැබුගණ නෑ. ඒ ගව්ලාවට අේමා කාමගේට 
ගිහිල්ලා තාත්තගග ග�ාගටෝ එක තුරුල කරන් 
අඬනවා මං අනන්තවත් දැක්ලා තිගයනවා.’’

ගේ සියලු දුක් කරදර හමුගේ ්සාමාන්ය 
ගපළ විභාගය ඉහළින්ම ජයගත් ටානියා උ්සස 
ගපළ ්සඳහා සූදානමින් සිටියාය. ඒ වනවිටත් 
ගපෝලගගන් දරුගවකු ්ලැගබන්නට සිටි නි්සා 
අේමාට ඇයව අතපසු වී තිබුණි.

‘‘එක ්දවසක මටත් ව්ඩා වැඩිමල් ළමයි 
ර්දන්රනකුත් එකක ගෑනු රකරනක රපෝල්ව 
රහායාරගන ආවා. එතරකාට තමයි අපි 
්දැනගත්රත රපෝල් අම්මව බැඳලා තිරයන්රන 
රබාරුවට කියලා. අන් තිමට අරේ සබබ 
සකලමනාවම හූරරගන ඒ මිනිහා අම්මවයි 
මාවයි එළියට ඇ්දලා ්දැම්මා. මම අම්මත් එකක 
ත්රීවිල් එකකට නැේගත් යන්න තැනක තිබුරණ 
නෑ.’’

පසුව ඇය තාත්තාගග ග්සාගහාන් ගකාත 
අබිය්ස සිට ග්ලාකු තාත්තා ඇමතුවද 
තම ්සගහෝදරයාව ඇස පනාපිට මරාගත් 
ගැහැනියකට අනුකේපා කිරීමට ඔහු තුළ 
කැමැත්තක් වූගේ නැත.

‘‘ඒ රවලරව මරග ළඟ තිබුරණ රුපියල් 
3500යි. මං ත්රීවිල් එකකට නැගල කිේවා කුලී 
කාමරයක තිරයන තැනකට අරන් යන්න කියලා. 
අන්තිමට ඒ මනුසසයා අපිව රබාරැල්රල් වත්තක 
රේලි රේකට එකකක ගියා.’’

ඒ ගමාගහාගත් ඇයට ඒ ගවනුගවන් සිත 
තදකර ගන්නවා හැගරන්නට කළ හැකි යමක් 
තිබුගේ නැත.

‘‘හිරත් හයියට වැටිලා හිටියට ඒක 
නරකාදියක. එකම රටායිලට් එකට රගවල් පහක 
හයක අය ගියා. නාගන්න රපෝලිරම් යන්න වුණා. 
ඒ හැම රමාරහාතකම මට ්දැනුරේ මම අහසින් 
රපාරළාවට වැටිලා වරේ.’’

ඇය කියන්නීය

‘‘බැරිම තැන මම ආපහු රලාකු තාත්තට 
කතා කරලා කිේවා තාත්තා නිසාවත් මට උ්දේ 
කරන්න කියලා. ඒත් මට ඉරගනගන්න හැම 
මාරසකම රුපියල් 8000ක ර්දන්න කැමති වුණා 
ඇරරන්න එතනින් එහා උ්දේවක එයාලරගන් 
ලැබුරණ නෑ. රහාඳට ඉරගනගන්නවා ඇරරන්න 
මට ඒ නරකාදිරයන් ගැලරවන්න රවන විදියක 
තිබුරණත් නෑ.’’

ඒ නි්සාම ඇය සියලු අපහසුතා විඳගගන 
උ්සස ගපළ විභාගය ්සඳහා සූදානේ වූවාය. 
ගබාගහෝ අවස්ාව්ල පාඩේ වැඩකටයුතු ්සඳහා 
ගහාඳම ගයගහළියගේ නිව්සත්, ගකාළඹ 
මහජන පුසතකා්ල භූමියත් ඇයට උපකාර වූ 
බව ඇය පැවසීය.

‘‘රිසාල්ට් ආව ්දවරස මට සතුට වැඩිකමට 
ඇඬුණා. වවද්ය පීඨයට රත්රිලා කියලා 

්දැනගත්තම මට ්දැණුරන මරග 
ඔලුවට ඔටුන්නක ්දැම්මා 
වරේ.’’

ජිවිතය යනු 
බ්ලගපාගරාත්තු වූ 
ගදය ්ලැගබන තැනක් 
ගනාගේ. නමුත් 
්ලැගබන ගද් පමණක්ම 

භාරගගන කරබාගගන 
සිටීමද ජීවිතය ගනාගේ 

බවට ටානියාගේ කතාව 
ගහාඳම උදාහරණයකි.

‘‘රදාසතර උපාධිය ගත්තට 
පසරස මට ඉන්ටරන් රකරනක 

විදියට රසසාව ලැබුණා. අම්මට ර්දවනි 
පාර ලැබුරණ මල්ලි රකරනක. මරේ මල්ලිවයි, 
අම්මවයි බලාරගන අපි අ්ද දුකක නැතුව ජීවත් 
රවනවා. ඒත් අ්දටත් මරේ අම්මා තාත්තරේ 
ර�ාරටෝ එකයි, මාවයි බදාරගන එයාට 
සමාරවන්න කියලා අඬනවා.’’

තාතතා අමමටයි,  
මටයි ඉලලපු යේෙල 

ඉලලන පමාෙට යගනත දීපු 
යකයනක්. අමමා එොට ෙඩා 
ලස්සනයි කිෙලා කෙදාෙත 

අමමෙ යේ මුලලට 
හිරකරලා තිබයබ නෑ

නිව්ස තුළ සිදුගවමින් තිබූ ගදය 
වැටහුණත් ඇය විසින්ම ඒ 
ගැන කියනාගතක් මා නිහඬ 
වුගණමි.

‘‘එදා තමයි අම්මයි 
රපෝලුයි එකට ඉන්නවා 
තාත්තට අහුවුරේ. 
ඒ රවලාරව රපෝල් 
තාත්තරග ඔලුවට 
පිසරතෝලයක තියලා 
තරජනය කරලත් 
තියනවා. රම් කිසිම 
ර්දයක තාත්තා 
මරග ඇස ර්දකට, 
කන් ර්දකට රේන්න 
ඇරහන්න දුන්රන නෑ.’’

ඇය කියන්නීය.

නමුත් මවගේ එම ්සේබන්්ධය 
නතර කිරීමට කටයුතු ගනාකළ නි්සා ඇගේ 
පියා අව්සානගේ ගේදනාවත්, ්ලැජජාවත් පිට 
කරගැනීමට තීරණය කර තිබුගේ තම ජීවිතය 
තමා අතින්ම නැතිකර දැමීගමනි.

හියත හයිෙට ෙැටිලා 
හිටිෙට ඒක නරකාදිෙක්. 

එකම යටායිලට් එකට 
යගෙල පහක හෙක අෙ 
ගිො. නාගන්න යපෝලියම 

ෙන්න වුො. ඒ හැම 
යමායහාතකම මට දැනුයේ 

මම අහසින් යපාය�ාෙට 
ෙැටිලා ෙයේ
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‘‘ල�ෝක අපස්මාර දිනයට අපි විලේෂ 
වැඩසටහනක් සැ�සුම් කළමා.’’ ශ්රී ලංකා 
අපස්ාර සංග්යේ සභාපතිනිය ළ්ා ස්ායු 
යරෝග වියේෂඥ ජිතාංගි වනිගසංහ ්හත්මිය 
කීවාය.

ජිතාංගි වවද්යතුමිය මුණගැසුයේ ්ා මිතුරු 
සංඛ අ්රජිත් නිසාය.

‘‘වසන්ති.... අපිට බැරිද රිජලවේ ලහමාසපිට්ල් 
එකට එම් ආර් අයි එකක් ගන්න උදවේ කරන්න?’’ 
දි්ක් සංඛ ්යගන් වි්සුයේ ප්රවෘත්ති විකාශය 
ඉදිරිපත් කිරී්ට අප යෙයේ සූදා්ම් ව් 
යන්පත්ාගාරයේදීය.

‘‘පුළුවන්.’’ ්් ගත් කටට් කීයවමි.

‘‘පුළුවන් නම් ඒක ල�මාකු පිනක්. එම් ආර් 
අයි කරන්න දරුවන්ව යවන්න ඕලන් ලෙනරල් 
ලහමාසපිට්ල් එකට. එතන ල�මාකු ලිසට් එකක 
ඉන්න ලවනවමා. ල්මාකද ල�ඩ්ඩු වැඩියිලන්.’’

‘‘අපිට පුළුවන් සංඛ ඒ ගැන වැඩසටහන් 
කීපයක් කර�මා අවශ්යතමාව පැහැදිලි කරන්න. 
එතලකමාට බ�ධමාරීන්ට ල්මානවමා හරි බ�පෑ්ක් 
කරන්න බැරිලවන එකක් නෑ.’’

‘‘ඒක ත්යි. ඒ වැලඩ්ට පුදු් ්හන්සියක් 
ගන්න ලඩමාක්ටර් ලකලනක් ඉන්නවමා. ලඩමාක්ටර් 
ජිතමාංගි කිය�මා.’’ සංඛ කීයේය. ඒ අනුව ්ා 
සංඛයගන් ලබාගත් දුරකථ් අංකය හරහා 
ජිතාංගි වවද්යතුමිය සම්බන්්ධ කරගනිමින් 
වැඩසටහන් ගණ්ාවක් ඉදිරිපත් කයළමි. තවත් 
්ාධ්ය හිතවතුන්යගේ සහායෙ ඒ සඳහා ලැබිණ. 
අවසා්යේ ඇය යසසු වවද්යවරුන් ස්ඟ 
එක්ව යසෞඛ්ය අ්ාත්ාංශය හරහා රිජයේ 
ආරයා ළ්ා යරෝහලට එම් ආර අයි යන්්රයක් 
ලබා ගත්තාය. ඒ 
ස්ඟ ජිතාංගි 
වවද්යතුමිය ්යගේ ෙ 
සමීපත් හිතවතියක් 
බවට පත්වූවාය.

එතැන් පටන් 
ස්ායු යරෝග 
පිළිබඳවත්, අපස්ාරය 
පිළිබඳවත් ස්ාජය 
ෙැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන්වලට 
දිගින් දිගට් ඇය 
්ා ස්ඟ සම්බන්්ධ 
වූවාය.

යේේට ඇතිව තිබූ 
අපස්ාර යරෝග 
තත්ත්වයට ප්රතිකාර 
කිරීයම් වගකී්ෙ 
ඇය භාර ගත්තාය. 
සෑ් වියටක් 
යේේ පරීක්ෂා 
කරමින්, ඖෂ්ධ 
ලබායෙමින්, අවශ්ය 
අවසථාවන්වලදී 
ඖෂ්ධ යව්ස 
කරමින්, යේේ 
යවනුයවන් කළ 
යුතු චිකිත්සක 
ක්ර්යේෙයන්ට 
යයාමු කරමින් 
අපස්ාරය ඉතා 
සාරථකව පාල්ය 
කර ජයගැනීයම් 
අවසථාවට ඇය ්ඟ පාදා දුන්්ාය. 
එනිසා් ජිතාංගි වවද්යතුමිය අයේ පවුයේ 
සා්ාජිකාවක් බවට පත්වූවාය.

ශ්රී ලංකා අපස්ාර සංග්යේ සභාපතිනිය 
බවට පත්වූ දා ඇය ්ට කීයේ ‘‘වසන්ති අයේ 
සංග්යට එකතු යවලා වැඩ කරමු’’ යන්්යි. 
්ා ඊට එක පයින් කැ්ති විය. ෙරුවන් 
යවනුයවන් වැඩ කිරීයම් සහි්යක් ්ා යවත 
තිබුණි. එය සඵල විය.

ශ්රී ලංකා අපස්ාර සංග්යේ විවි්ධ නිලතල 
ෙරමින් ්ා හට හැකි ප්ණින් වවද්යවරුන් සහ 
විවි්ධ ස්ාජ තල නියයෝජ්ය කරන්්න් ස්ඟ 
වැඩ කිරීයම් අවසථාව ්ට උදා වූයේ එයලසයි.

‘‘ල්මානවද ලඩමාක්ටර් ලම් සැලර් අපස්මාර 

ලවයි ඒක. 
්ලගන් ල්මාකක් හරි 
ලදයක් ලකලරන්න 
තිලයනවද?’’

‘‘ඔවේ වසන්ති. 
ඔයමාලගන් ත්යි 
්් ල�මාකු් උදවේව 
බ�මාලපමාලරමාත්තු 
ලවන්ලන්. ඇත්තට් 
ඒක ්ට කරන 
උදවේවක් ලනලවයි. 
ඒක ඔයමා මුළු රටට් 
කරන උදවේවක්.’’ 
ජිතාංගි වවද්යතුමිය 
කීවාය.

‘‘කියන්න 
ලඩමාක්ටර් ල්මානවද 
්ලගන් ලකලරන්න 
ඕලන්? ්ට පුළුවන් 
ඕලන් ලදයක් 
කරනවමා. අනික ්්ත් 

එපිල�ප්සි ඇලසෝසිලේෂන් එලක් සමා්මාජිකමාවක්. 
්ටත් ඒ ගැන තිලයනවමා ල�මාකු වගකී්ක්.’’

‘‘අලප් ෙමාතික උත්සවයට අපි ආරමාධනමා කර�මා 
තිලයනවමා අපස්මාරය හැදි�මා ලබමාලහමා් ලහමාඳින් 
පමා�නය කරලගන සමා්මාන්ය ජීවිත ගතකරන 
දරුවන් ඉන්න ලද්වේපියන්ට සහ ඒ දරුවන්ට. ඒ 
අයට අපි සම්්මාන කීපයක් පිරින්න්නත් �ෑසති 
කර�මා තිලයනවමා. ල්මාකද ලම් දරුලවෝ ස්මාෙලේ 
කිසි් ලදයක් කර කියමා ගන්න බැරි, වගකී්ක් 
දරන්න බැරි ලනමාවටිනමා පිරිසක් හැටියට 
පිළිගන්න හුඟමාක් අය පුරුදු ලව�මා ඉන්ලන්. ඒක 
එලහ් නෑ. 

ලම් දරුලවෝ අතලර ඉන්නවමා සුවිලේෂී 
හැකියමාවන් තිලයන, දක්ෂ දරුලවෝ. ඒ අයටත් 

ඒ අයලේ ලද්මාපියන්ටත්, මුළු ස්මාෙයටත් 
වසන්තිලගන් පණිවිඩයක් �බමා ලදන්න පුළුවන් 
නම් ඒක අපිට හුඟමාක් වටිනවමා.’’ ජිතාංගි 
වවද්යතුමියයගේ කතාව සම්පූරණයයන්් 
සත්යක් බව ්ා ෙන්යන් යේේ සම්බන්්ධයයන් 
ස්ාජයේ ඇතැම් පිරිස ෙරණ ්තය පිළිබඳවත් 
්ා පැහැදිළිව් ෙන්්ා බැවිනි.

්යගේ ජීවිතයේ වටවූවන් ෙ ඇතැම් විට 
්යගේ බලායපායරාත්තු සංසඳවනු ලැබූ 
අවසථාවන් එ්ටය. ්යගේ හී් කඩා විසුරුවා 
හැරි අවසථාවන්ෙ ඕ්ෑ තරම්ය. එයහත් ්ා 
විේවාස කයේ එක් යෙයක් ප්ණි. ්යගේ 
බලායපායරාත්තු සඳී යා හැක, හී් යබාඳව යා 

හැක, එයහත් යේේ 
අෙ ්ා ස්ඟය. ්යගේ 
හුස් වැයට්තුරු 
ඇය ්යගේ යහවයන් 
සතුටින් ජීවිතය 
යගවනු ඇත.

‘‘ලඩමාක්ටර් ්ං 
කැ්ැතියි ඒ ගැන 
කතමා කරන්න. ලේවේ 
වලේ දියණියකලේ 
්ව වීලම් සතුට ගැන 
කතමා කරන්න.’’ ජිතාංගි 
වවද්යතුමියට ්ා 
පැවසුයේ හිත පිරීගිය 
සතුටකිනි.

‘‘්් සතුටු ලවනවමා වසන්ති, ඔයමාලේ 
කැපකිරී්ට. ්ට ඕලන් ඔයමා වලේ අම්්මා 
ලකලනකුලේ ශක්තිය ලම් ස්මාෙයට කියන්න. 
ඔයමාලේ අත්දැකීම්, ඔයමාලේ කටහඬින්් අහන්න 
තිලයනවමා නම් හැ්ලකලනකුට් ඒ කතමාව 
දැලනයි.’’ ජිතාංගි වවද්යතුමිය කීවාය.

අපස්ාර ජාතික උත්සවය දි් ්යගේ 
කතාවට පැය බාගයක අවසථාවක් හිමිව තිබුණි. 
්යගේ වම්පසන් ෙැවැන්ත තිරයේ දිස වූයේ 
යරෝස ්ලක් වැනි දියණියක් යරෝග තත්ත්ව 
කිහිපයක් ස්ඟ ජීවිතයේ පියවයරන් පියවර 
ඉදිරියට එ් අයුරුයි. ්ා යේශ් ශාලාව පුරා 
විසරී සටි අමුත්තන්ට පැහැදිළි කයේ ආෙරය 
සහ ආරක්ෂාව විසන් ෙරුවන් රැක බලාගැනී් 
පිළිබඳවයි. යේාපිය කැපකිරී්, උත්සාහය, 
ය්ාපසුබට ශක්තිය ඕ්ෑ් යරෝගී තත්ත්වයක 
සටි් ෙරුයවකුට ජීවිතය ජයගන්්ට, සතුට 
විඳින්්ට හැකියාව තියබ් අයුරු ්ා පැහැදිළි 
කයළමි.

්යගේ කතායේ අවසා් වි්ාඩි කිහිපය ්ා 
යවන්කයේ යම් පුළුේ තිරයේ සටි් දියණිය, 
යේවශිඛා වීරයසකර බව පැහැදිළි කිරී්ටය. 
ඇය ්යගේ දියණිය යහවත් සහි් කු්රිය බව 
කී්ටය. 

අ්තුරුව යබායහෝයේා පැමිණ ්යගේ 
දියණියට ප්රසංසා කළාය. ඈ පිළිබඳ වි්සන්්ට 
වූවාය. ඇයගේ සුරූපී බව පිළිබඳ කතා කළාය. 
එප්ණක් ය්ාව යේේ වැනි දියණියක ලැබී්ට 
්ා වාස්ාවන්ත යැයි යබායහෝයේා කීයේය. 
ඇයට නිදුක් නියරෝගී, ඉක්්න් සුවය පැතුවාය.

යේශ්ය අවස් ්ා පුදු්ාකාර නිෙහසක් 
සහ සතුටක් වින්යෙමි. ඒ, ්යගේ දියණිය යේේ 
ස්ාජයේ සයලු්යේාට යහපතක්් උදාකර 
යේ ආෙරශ්ත්, වීර ෙැරියක් වී් නිසාය.

අපේ ජාතික උතසවයට 
අපි ආරාධනා කරලා 
තිපයනවා අපස්ාරය 

හැදිලා පබාපහා් පහාඳින් 
පාලනය කරපෙන සා්ාන්ය 
ජීවිත ෙත කරන දරුවන් 
ඉන්න පද්ව්පියන්ට සහ 

ඒ දරුවන්ට. ඒ අයට 
අපි සම්ාන කීපයක් 
පිරින්න්නත ලෑසති 

කරලා තිපයනවා. ප්ාකද 
පම දරුපවෝ ස්ාජපේ 
කිසි් පදයක් කර කියා 
ෙන්න බැරි, වෙකී්ක් 

දරන්න බැරි පනාවටිනා 
පිරිසක් හැටියට පිළිෙන්න 
හුඟාක් අය පුරුදු පවලා 
ඉන්පන්. ඒක එපහ් නෑ.

පේශනය අවසන ්ා 
පුදු්ාකාර නිදහසක් 

සහ සතුටක් වින්පදමි. 
ඒ, ්පේ දියණිය 
පේව් ස්ාජපේ 
සියලු් පදනාට 

යහපතක්් උදාකර 
පදන ආදරශ්ත, වීර 
දැරියක් වී් නිසාය

29 වැනි පකාටස

 පේව් වපේ දුපවකුට ‘අම්ා’ පවන්න 

ලැබුණු එක ්ට සතුටක්

දිනයට සැ�සුම් කලේ?’’ ්් යඩාක්ටර 
ජිතාංගියගන් ඇසුයවමි.

‘‘අපි ලම් සැලර් ෙමාතික උත්සවය �ෑසති කලේ 
ලෙනරල් ලහමාසපිට්ල් එලක් ඔඩිලටෝරියම් එලක්. 
අපි ලම් සැලර් මුළු රටට් ලහමාඳ පණිවිඩයක් 
ලගනියන්න බ�මාලපමාලරමාත්තු ලවන නිසමා 
ල�මාකුවට සැ�සුම් කළමා. අලප් සංග්ලේ 
සන්නමා් තමානමාපති කු්මාර් සංගක්කමාර. එයමාත් 
සහභමාගි ලවනවමා.’’ වවද්යතුමිය අපස්ාර 
ජාතික වැඩසටහ් පිළිබඳ යතාරතුරු 
පැවසුවාය.

‘‘ලඩමාක්ටර් හුඟමාක් ලහමාඳ වැඩසටහනක් 
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1978 වර්ෂයේ ආරම්භ වූ විජය 
ධර්ම ශ්රීයේ ‘සිටු කු්මරියයෝ’ 
චිත්රපටයයන් සින්මාවට පිවිසි 
‘සනත් ගුණතිලක’ ය්මරට 
සුවහසක් යරේක්්ෂකයින්යේ 
ආදරය දිනාගත් සම්මානනීය 
රංගන ශිල්පියයකි. 
පසුකයලක ඔහු රංගන 
භූමිකායවන් එහාට යගාස් 
චිත්රපට නිෂපාදකවරයයකු 
ය්මන්්ම අධ්යක්්ෂවරයයකු 
යලසද කටයුතු කයේය.
අසූව දශකයේ සිට ්මෑත යුගය 
දක්වා්ම ඔහු ය�ායහෝ සින්මා 
නිළියන්යේ යපමවතා වූ 
�ව අපිට ්මතකය. ඒ නිසා 
ඒ යුගයේ තිරය පසුපස සැඟවුණු රස ්මතක 
පිළි�ඳව ‘ධරණී’ ට කියන්නැයි අපි සනත්ට 
ඇරයුම කයෙමු. ඔහු ඉතා කැ්මැත්යතන් ඒ 
ආරාධනාව ්භාරගත්යත්ය. යම රුක්්මණී යේවි 
පිළි�ඳව ඔහුයේ ්මතක ආවරජනයයි.
‘‘ඒ 1978 වසයර දිනයක්. ්ම්ම සින්මාවට 

අවතීරණ යවලා ්මාස යදකක් වයේ. එදා ‘සිටු 
කු්මරිය’ චිත්රපටයේ චමින්ද යපයරරා සහ එහි 
අධ්යක්්ෂ විජය ධර්ම ශ්රී යන යදයදනා ්මාව 
එක්කරයගන ගියා එක්තරා උපන්දින සාදයකට. 
උපන්දින සාදයක් කිවවට ඇත්තට්ම ඒක ප්රභූ 
පැලැන්තියේ අය සහ්භාගී යවචච වියේ්ෂ 
සාදයක්. ඒ නිවයස් යගමිදුයල් ත්මයි සාදය 
පැවැත්වුයේ. යලාකු පිරිසක් සහ්භාගි යවලා 
සිටියයත් නැහැ. ආරාධනා ලැබිලා තිබුයේ ටික 
යදයනකුට විතරයි.’’

රුක්මණී දේවි පිළිබඳ ්මතකය අවුස්සන 
අතීත කතාව ඔහු අසූව දශකදයන් එහාට 
රැදෙන ගිදේය.

‘‘හැ�ැයි එදා සින්මායව සිටි ප්රසිේධ්ම 
කීපයදයනක් ඇවිත් සිටියා. යලස්ටර යේමස් 
පීරිස් ්මහතා සහ සුමිත්රා පීරිස් ්මහත්මිය වායේ්ම 
එඩී-රුක්්මණී යුවෙත් ඒ අතර සිටියා. එදා ත්මයි 
්ම්ම මුලින්්ම රුක්්මණී යේවියව දැක්යක්. ඒ 
යවනයකාට ්ම්ම එතුමියව හැ�ැහින් දැකලා 
තිබුයේ නැහැ. නමුත් එතුමිය රඟපෑ චිත්රපටි 

යදක තුනක් නරඹලා තිබුණා.
්මට අදටත් ්මතකයි එදා 

ඇය ඇඳයගන හිටියේ තද දම 
පැහැති සාරියක්. ඒ සාරියේ 
්මල්  ය�ෝඩරයක් තිබුණා. 
යගමිදුල සරසලා තිබුණු 
එක එක පාට විදුලි ආයලෝක 
රුක්්මණී යේවියයේ සාරියට 
වැටිලා ඒ එළියට ඇය රැජිනක් 
වායේ දිලිසුණා. වචනයේ 
පරිස්මාපත අර්ථයයන්්ම 
ඇය යත්ජවන්තයි. ඒ වයේ්ම 
සුන්දරයි.

ඉතින් එදා ඒ උත්සවයට 
සහ්භාගි යවලා හිටිය ශාන්ති 

යල්ඛා ්මහත්මිය, යේසි අක්කාට (රුක්්මණී 
යේවියට) ්මාව අඳුන්වලා දුන්නා. ඒ යම 
විදියට. ‘යේසි අක්කා යම ත්මයි අයප 
සින්මාවට විජය ධර්ම ශ්රී හඳුන්වලා 
දීපු යකාලු ගැටයා. අලුත්්ම නළුවා’ 
කියලා.’’

නමුත් ඒ ද්මාදහාදත් සින්මාවට 
පය තැබූ ආධුනිකදයකු වශදයන් 
සිටි ්සනත්ට කු්මක කිව යුතුදැයි 
සිතාෙැනී්මට දනාහැකි විය.

‘‘ඒ යවලායව ්මයේ කකුල් 
යදක යවවලනවා වයේ 
්මට දැනුණා. ය්මාකද ඇය 
වැනි යකයනක්යගන් 
්ම්ම ය්මානවා කියලා 
අහන්නද? ය්මාකද දුක 
සැප අහන්න කියලද? 
නැත්නම ඇය රඟපාන 
චිත්රපටි ගැන අහන්න 
කියලද?

ඊටපස්යස් යේසි 
අක්කා ්මයේ හියස් 
සිට යදපතුල දක්වා්ම 
යදපාරක් �ැලුවා. 
ඊටත් පසුව ඇය 
්මට සු� පැතුවා. 
්ම්ම ඉතින් ඇයේ 

සු�පැතු්මට ස්තූති කරලා 
එතනින් යන්න හැදුවා.’’

එ්ම ස්ානදයන් ඉවත්ව 
යන්නට පය ඔ්සවනවාත් 
්ස්මඟ්ම රුක්මණී දේවිය 
අ්සල සිටි ශාන්ති  
දේඛාට ්සනත්ව දපන්වා 
තවත් ය්මක කිවවාය. 
නමුත් ඔහු පව්සන්දන් 
එදා ඇය කියූ කතාදව 
අරුත දත්රුමෙන්නට 
අදටත් ඔහුට හැකියාවක 
දනාලැබුණු බවය.

‘‘්ම්ම එතනින් යන්න 
හදනයකාට්ම යේසි අක්කා 

්මාව යපන්නලා කිවවා ‘ශාන්ති පරිස්සම 
කරගන්න යවයි යන්ද?’ කියලා. ඒ කතාව 
ඇහුණා විතරයි ්ම්ම එකපාරට්ම ය්ෂාක් වුණා. 
එතුමිය කවුරු කායගන් පරිස්සම කරගන්න 
කිවවද කියලා ්මට වැටහුයේ නැහැ. ්ම්ම 
පස්යස කායලක යම ගැන ශාන්ත යල්ඛා 
්මහත්මියයගන් අහන්න සිටියා. නමුත් ඇය 
පසුකාලීනව ප්රංශයේ පදිංචියට ගියා. ඇය අද 
ජීවතුන් අතරත් නැහැ. එදා රුක්්මණී යේවිය 
කිවයව ්ම්ම පරිස්සම යවන්න ඕනද, නැත්නම 
කවුරුහරි ්මයගන් පරිස්සම කරගන්න ඕනද 
කියන එක ්ම්ම අදටත් දන්යන් නැහැ. ඒක ්මට 
අදටත් ගැටළුවක්.’’

දවදිකා නාට්ය රංෙනදයන් සින්මාවට 
පිවිසුණ ද්මරට ප්ර්්ම ්සහ අග්රෙණ්ය 
නිළිය දේසි ඩැනිදයේ දනාදහාත් 

රුක්මණී දේවියයි. නමුත් ඇය ්ස්මඟ 
රඟපෑ්මට දහෝ වෘත්තීය අත්දැකීම 
දබදාහදාෙැනී්මට කිසිඳු අවස්ාවක 
දනාලැබුණු බව ්සනත් පව්සන්දන් 
තර්මක කණොටුවකිනි.

‘‘ඇය මියයනතුරු්ම ්මට ඇයත් 
ස්මඟ රඟපාන්න කිසි්ම අවස්්ථාවක් 

ලැබුයේ නැහැ. ඒ වයේ්ම ත්මයි 
සින්මාවට පිවිසුණු කායලදි 

ලැබූ අත්දැකීම පිළි�ඳව ්මට 
ඇයගන් අසා දැනගන්න 
ඕන වුණා. ඒත් ඒකට 
අවස්්ථාවක් ලැබුයේ 
නැහැ. ඒ ගැන නම ්ම්ම 
අදටත් කණගාටු යවනවා.’’

රුක්මණී දේවියදේ 
යුෙදේ ්ස්මාජ පසුබි්ම 
දවනසය. ඇය්ම පව්සා 
ඇති පරිදි, එය කාන්තාවන් 
කලාවට ්සමබන්්ධ වී්ම 
අවතකදසරුදකාට 
්සැලකූ යුෙයකි. එවැනි 
පසුබි්මක නිළියක ද්මන්්ම 
ොයිකාවක දල්සද කලා 

දලාවට අවතීරණ වී්මට ඈ 
්සතුව තිබූ එඩිතරභාවය අදත් 

අප අෙය කළ යුතුය.
‘‘රුක්්මණී යේවිය කියන්යන් සුවියේෂිත 

කාන්තාවක්. ඇය සින්ගින් ඇක්්රස් (Singing 
Actress) යකයනක්. ඇයගන් පසුව එවැනි 
නිළියක් බිහිවුයේ්ම නැහැ. යම කයපදිනම 
එවැනි නිළියක් බිහියවයි කියලා ්ම්ම හිතන්යන් 
නැහැ.

රුක්්මණී යේවිය පිළි�ඳව ්මයේ ්මතකයේ 
රැඳුණු කතා අතර තවත් එක කතාවක් 
තිය�නවා. ඒක ්මයේ ජීවිතයටත් ඉතා්ම 
සම�න්ධයි. යම කතාව ්ම්ම වැඩිය ප්රසිේධ 
යනාකරපු කතාවක්. හැ�ැයි ඒක ්ම්ම දැන් 
කියන්නම. රුක්්මණී යේවිය මුණගැසුණු 
සාදයේදී්ම ්මට තවත් යදයදයනක් මුණගැසුණා. 
ඒ එවකට සුප්රසිේධ ඡායාරූප ශිල්පී දයා යපයරරා 
සහ ඔහුයේ මිත්රයයකු වන කිරති ඇයලෝසියස් 
කියන තරුණ ව්ාපාරිකයා. ටික යවලාවක් 
කතා�හ කරේදී යම යදයදනා්ම ්මා ගැන යමකිසි 
පැහැදීම ඇති කරගත්ත �ව ්මට යත්රුණා. 
යම යදන්න්ම ඒ වනවිට විජය කු්මාරතුංග සහ 
ජනප්රිය නළුවක් රාශියක් ෙඟින්්ම ආශ්රය කෙ 
යදයදයනක්. ඒ කායල් ්ම්ම නවාතැන්යගන සිටි 
යේ රත්්මලායන්. ඉඳලා හිටලා ්ම්ම යකාටුවට 
ගිහින් යම යදයදනාව මුණ ගැයහනවා. 
ය�ායහෝවිට ඔවුන් ස්මඟ දිවා ය්භෝජනය යහෝ 
රාත්රී ආහාරය ගන්නවා. දයා හුඟක් යවලාවට 
ඔහුයේ පත්තර, සඟරාවල මිතුරන්ට ්මාව 
හඳුන්වා යදනවා.’’

දයා දපදරරා, රුක්මණී දේවියදේත් 
්ස්මකාලීන මිතුදරකු විය.

‘‘යේසි අක්කයේ පෙමුයවනි යකාන්සරට් 
එක තියන්න තිබුයේ 1978 ඔක්යතෝ�ර 30 
යහෝ 31. ඊට කලින්  ඔක්යතෝ�ර 27 රාත්රියේ 
්මාතර උයන්වත්ත ක්රීඩාංගණයේ තිබුණු සංගීත 
ප්රසංගයකට එතුමියත් එඩී ජය්මාන්න ්මහතාත් 
ස්මඟ දයා යපයරරා ්මහතා යෑ්මට නියමිතව 
තිබුණා.’’

ඔවුන් ේමන යා්මට ්සැලසුම කරදෙන 
තිබුදේ දයා දපදරරා ්මහතාදේ වෑන් 
ර්දේය. ඒ නි්සා්ම ත්මාදේ තනියට එහි 
යන්නට එන ද්මන් දයා දපදරරා, ්සනත් 
ගුණතිලකටද ඇරයුම කදේය.

‘‘්ම්ම එකපයින්්ම කැ්මති වුණා. නමුත් 
ඔක්යතෝ�ර 27 යයදිලා තිබුණු ්මයේ 
උපන්දිනයට හිතවත් පිරිසක් සංවිධානය කෙ 
යපාඩි උපන්දින සාදයක් නිසා ්මට ්මාතර ග්මන 
්මඟහැරුණා. නමුත් ඒ ්මාතර ග්මන යකෙවර 
වුයේ 28 උයේ පාන්දර දයායේ වාහනය ජාඇල 
තුඩැල්යල්දී දැඩි අනතුරකට ්භාජනය වීය්මන්. 
ඒයක ප්රතිඵලයක් විදියට දයා සහ යේසි අක්කා 
28 පාන්දර ය්මයලාවින් සමුගත්තා. එදා ්ම්ම 
ඒ ග්මන ගියා නම ්මයේ ග්මනත් එතැනින්්ම 
අවසන් යවන්න තිබුණා. දයායේ ්මරණයත්, 
මීගමුයව අති්මහත් ජනතාවයේ යසෝ සුසුම ්මැද 
අවසන් ග්මන් ගිය යේසි අක්කායේ වියයෝවත් 
්මට අදටත් ්මහත් කමපාවක් යගන යදන 
සිදුවී්මක්.’’

මුලින්ම ්මාව දැකපු දවසේ 
රුක්මණී සේවී, 

ශාන්ති  
ලේඛාට කිව්ා 

‘පරිස්සම් 
කරගන්්න’ කියලා

රුක්මණී සේවී

ශානති  සේඛා

සනත් තරුණ විසේ
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තුෂානි ඇයව හඳුනවාදෙනදන සරලව, 
සුනෙරව ජීවිතය ෙකින සහ කලාවට ආෙරය 
කරනනියක දලසය. ඇදේ පියා අද�ෝක 
ජයවර්ධන ය. ඔහුෙ ප්රකට වයලීන වාෙන 
ශිල්පිදයකි.

‘‘මගේ තාතතත ඒ කාගේ රූපවාහිනී 
වැඩසටහනවලට නැතුවම බැරිවුණු වයලීන වාදන 
ශිේපිගයක්. ඉතින මම ගපාඩි කාගේ ඉඳලා හැදුගන 
වැඩුගේ වයලීන හඬ මැදගදයි. ඒ හුරුව නිසාමද 
ගකාගහද මම අවුරුදු හය ගවදදී වයලීන ගහනන 
පටනගතතා.’’

ඇය වි�ාඛා විදුහදල් ආදි සිසුවියකි. 
වයලීනදයන ෙැක්වූ ෙසකම්, විසකම් නිසාම 
පාසදල්ත් ප්රකට චරිතයක් වී සිටි බව ඈ කියයි.

‘‘මම මුලිනම සංගීතය ඉගගනගතගත ආනනද 
දාබගේ සේගගන. පසගස තවත ගුරුවරුන 
කිහිපගදගනක් යටගතත ඉගගනගතතා. ගදක 
වසගේ වගේ ඉඳල ඉසගකෝගේ හැම ප්රසංගයකම 
මම වයලීන වාදනය කළා. එතගකාට මාත එක්ක 
පගේ කළ හැගමෝම මට වඩා වැඩිමේ අය කියලත 
මට මතකයි. අවුරුදු අගේ ඉඳලම මම වයලීන 
වාදනගයන යම් යම් ජයග්රහණ ලබාගතතා. ඒ 
නිසා වැඩි කාලයක් යනන කලින මට රූපවාහිනී 
වැඩසටහනවලට සහභාගි ගවනන අවස්ාව 
ලැබුණා. අවුරුදු ගදාළගහදි මට ශ්රී ලංකා සිම්්ෆනි 
ඔගකසට්ා එකත එක්ක සම්බන්ධ ගවනන ලැබුණා. 
සාමාන්යගයන සිම්්ෆනි ඔගකසට්ා එකත එක්ක 
සම්බන්ධ  ගවනන ලැගබනගන ලංකාගේ ගහාඳම 
සංගීතඥයනටගන. ඉතින ඒක මට ලැබුණු ගහාඳ 
අවස්ාවක් කිේගවාත හරි.’’

බදුල්ල විහාර මහා දේවි 
විද්ාලදේ ආදි සිසුවියක 
වන නටාෂා මැන්ඩලීන 
වාෙනදයන දෙරණ ඩ්රීම් 
සටාර දේදිකාව රස 
ගනවනනීය. සංගීතය 
තුළින දිගු ගමනක් යාමට 
කු්ඩාකල සිටම සිහින දුටු 
බව ඇය පවසනනීය.

‘‘මගේ අක්කා සංගීතය 
හැදෑරුව නිසා මටත 
සංගීතය හදාරනන 
කැමැතතක් ඇති වුණා. 
ඊටපසගස 5 වසගරදි 
මම ජිනපාල ඒකනායක 
සේගගන මැනඩලීන 
වාදනය ඉගගනගතතා. 
ඊටපසගස දිගින දිගටම 
විවි්ධ ගුරුවරුන යටගත 
සංගීතය හැදෑරුවා. 
අවුරුදු ගදකක් සමසත 
ලංකා මැනඩලීන 
තරගාවලිගේ 
ප්ර්ම ස්ානය 
ලබාගනන මට 
පුළුවන වුණා. 
ඒ වගේම තවත 
අවුරුදු ගදකක් 
සමසත ලංකා වයලීන 
තරගාවලිගයනුත ප්ර්ම 

ස්ානය ලබාගතතා.’’

දකාළඹ දසෞනෙරය 
විශවවිද්ාලදේ 
උපාධි්ධාරිනියක වන 
නටාෂා කලා ක්දෂේත්රයට 
පා තබනදන යූටියුබ්, 
දේසබුක් වැනි සමාජ 
මාධ්ය ඔසදස තම 
හැකියාවන දපනවමිනි. 
එයෙ හරි අහම්බයකින 
සිදුවූවක් බව ඈ 
කියනනීය.

‘‘පළමු ගකාවිඩ් රැේල 
කාගලදි ගගදරට ගවලා 
නිකන ඉනන ගවලාවක 
මම මැනඩලීන වාදනයක් 

තුෂානි ජයවර්ධන

වයලීන්, මැන්්ඩලීන් හඬටත් 
දරුවන් නැළවවන බව වවාලී 
බැස්ටියන් මහතාවේ ‘විවයෝවේ’ 
ගීතවේ පද වේළි අතර වූ බව 
මට මතකය. නමුත් මා පුද්ගලිකව 
වයලීනය සහ මැන්්ඩලීනය එකට 
සුසංවයෝජිත වාද්ය වෘන්දයක් 
කිසිදිවනක සජීවීව විඳ තිබුවේ 
නැත.

වමවර ‘්ධරණී’ කවරය සරසන 
තුෂානි ජයවර්ධනවේත්, නටාෂා 
නිරමාණිවේත් මිහිරි වැයුමකට 
සජීවීව සවන්දීමට ඉ්ඩලද වමාවහාත 
මට දැනුවේ ඒ භාවමය ස්වරයන්ට 
දරුවන් පමණක් වනාව වැඩිහිටියන් 
පවා සුව නිද්ාවට පත්කළ හැකි 
බවය. ඒ මිහිරි සංගීතය තවත් 
වමාවහාතක් වහෝ දිගුවූවානම් 
වකතරම් අපූරුදැයි සිතමින් වයලීන් 
සහ මැන්්ඩලීන් නාදවයන් වදරණ 
ඩ්රීම් ස්ටාර වේදිකාව රස්ගන්වන 
ඒ වසාඳුරු රුවැත්තියන් වදපළ 
සමඟ මම පිළිසඳරක වයදුවනමි. 
වම් දි්ගහැවරන්වන් ඒ සංවාදවේ 
සටහනයි.

බාල විදේදීම සුවිදශෂී ජයග්රහණ රැසක් ලෙ 
තුෂානිට විදෙසගතව සංගීතය වැඩිදුර ඉදගනීමට 
ශිෂ්යත්වයක් හිමිවූදේෙ ඈ සතු වූ සුවිදශෂී වාෙන 
හැකියාව නිසාමය.

‘‘මට එංගලනතගේ ගරෝයේ ඇකඩමි එගකන 
සංගීතය  ඉගගනගනන අවුරුදදක ශිෂ්යතවයක් 
ලැබුණා. පසගස මම එගහ ගිහිේලා මහාචාේය 
හාවේඩ් ගඩ්විසගගන සංගීතය ගැන තව තවත 
ඉගගනගතතා. ඇතතටම සංගීතය ගැන විතරක් 
ගනගවයි සවාධීනව ජීවත ගවනනත 
මම ඉගගනගතගත එගහදි කිේගවාත 
හරි. ගපාඩි කාගල මම බස එකක 
තනියම ගිහිේලාවත තිබුගේ නැහැ. 
ඉතින එගේ ගිහිේලා තනියම 
ජීවතගවන එක මට අලුතම 
අතදැකීමක් වුණා. වයලීන එකක් 
පිගේ එේලගගන ගකාච්චිගේ 
යනගකාට සමහර අය මට පගේ 
කරලා ගපනවනන කියනවා. මම 
නැවතිලා හිටපු තැන ඉඳලා වයලීන 
පගේ කරදදි පාගේ යන අය නැවතිලා 
ඒවා අහගගන ඉඳලා මට අතපුඩි ගහන 
ගවලාවලුත තිබුණා. ඒ වගේ ගවලාවට 
ඇතතටම හිතට දැනුගේ පුදුමාකාර සතුටක්.’’

විදෙ�් අධ්යාපනය අවසන කළ ඇය දකාළඹ 
විශවවිද්ාලදයන මූලික උසස අධ්යාපනය 
ලබාගත්තාය. එදසම වසර කිහිපයක් විවෘත 
විශවවිද්ාලයීය කථිකාචාරයවරියක දලසෙ ඇය 
කටයුතු කර ඇත.

ෙක්ෂ සංගීතඥදයකු දලස බිහිවීමට හැකියාව 

පමණක් දනාව අත්ෙැකීම් සහ ෙැනුමෙ වැෙගත් බව 
ඇය කියනනීය.

‘‘වයලීන එක පගේ කරදදි ඒ සවර හරි රහට 
අනිත අයට දැගනනන සංගීතඥයාගේ භාවමය 
ප්රකාශනත ගේතු ගවනවා. සංගීතය එනගන 
වයලීන එගකන ගනගවයි. සංගීතඥයාගේ ඇඟ 
ඇතුගළන කියලා මිනිසසුනට දනවනන පුළුවන 
නම් ඔහු ඉතාම සාේ්කයි. මම මගනෝ විද්ාව, 

ජනමාධ්ය, කලාව වගේ විෂයනුත හදාරලා 
තිගයනවා. ඉතින ඒ හැමගදයක්ම මගේ 

සංගීත ජීවිතගේ පරිපූේණතවයට 
ගේතු වුණා කියලා තමයි මම 
හිතනගන.’’

තුෂානිදේ ෙක්ෂතා 
දබාදහෝදෙනා ෙැන 
හඳුනාගත්දත් දෙරණ ඩ්රීම් 

සටාර දේදිකාව හරහා බවත් ඈ 
මතක් කළාය.
‘‘මම ගක්මදාස මාසටේ එක්කත 

වැඩ කරලා තිගයනවා. ඒ වගේම 
ගටලිනාට්ය කිහිපයකටත සංගීතගයන 

සම්බන්ධ වුණා. ඒත මම රසිකගයෝ අතරට ගිගේ 
ගදරණ ඩ්රීම් සටාේ හරහායි. එහි පළමු වැඩසටහගන 
ඉඳලම වයලීන වාදනගයන මම එයට සම්බන්ධ 
වුණා. රූපවාහිනී මාධ්යවලින ගායන ශිේපියාට 
ජනප්රියතවයක් ලබාගදන එක සාමාන්ය ගදයක්. 
නමුත සංගීතමය වැඩසටහනකදී එහි වාදන 
ශිේපීනුත විශාල කාේයභාේයක් ඉටුකරන බව 
ගබාගහෝගදනා අමතක කරනවා. ඒත ගදරණ 
නාළිකාව අපිව තිරයට විවෘත කරලා අපිට 

ගහාඳ අවස්ාවක් ලබාදුනනා. ඒ නිසා අගප 
සංගීත කේඩායගම් සියලුම ගදනාව අද රටම 
හඳුනනවා.’’

ෙැන තුෂානිට වි�ාල රසික ආෙරයක්, 
ජනප්රියත්වයක් හිමිය. නමුත් ඒ සියල්ල මධ්යස්ථ 
සිතින බාරගැනීමට තරම් ඈ නිහතමානීය. දම් 
කතාබහ අතදර තුෂානිදේ පවුදල් දතාරතුරු 
පිළිබඳව ෙ විමසීමට අප අමතක දනාකදළමු.

‘‘මගේ පවුගේ ඉනගන අම්මයි, තාතතයි, 
නංගියි, මමයි. මම විවාහකයි. මගේ සැමියා 
ගතාරතුරු තාක්ෂණ විගේෂඥවරගයක්. 
මට චූටි දුගවකුයි, පුගතකුයි ඉනනවා. 
දරුවනගේ වැඩයි, සංගීත කටයුතුයි ගම් 
ගසරම ගදවේ කළමනාකරණය කරගනන 
එක ගලාකු අභිගයෝගයක්. ඒත ඒ හැමගදකටම 
මහතතයාගගන ගලාකු සහගයෝගයක් ලැගබනවා. 
ගගදර උයන පිහින වැඩකටයුතු වුණත අපි 
ගදනනා එකතුගවලා තමයි කරනගන. ඇතතම 
කිේගවාත තවත මම වයලීන වාදනය කරනගන 
ඔහු ලබාගදන ඒ සහගයෝගය නිසයි.’’

තුෂානි ෙැනටමත් සංගීත දලෝකදේ දිගු 
ගමනක් දගාස අවසානයි. ඇය ඉදගනගත් 
දේ තවත් ෙරුවනට උගැනවීම ෙැන ඇයදේ 
අරමුණය.

‘‘අද මම ගමතන ඉනගන මගේ ගුරුවරුන 
ගලෝබ නැතුව ඔවුනගේ දැනුම මට දීපු නිසයි. 
ඒ සියලුම ගුරුවරුනව මම ගම් ගවලාගේ මතක් 
කරනවා. ඔවුන මට ඉගැනනුවා වගේ මගේ 
දැනුමත අනාගත පරපුරට ලබාගදන එක තමයි 
මගේ ඉදිරි බලාගපාගරාතතුව.’’

එංගලනයත ඉන්න 
කායල සුද්දනයග 
ඉල්ලීමට මට 

පායරත් වයලීන 
ගහන්න වුණා

සන්නසගල 
සරයග වැඩක් 

නිසයි ඩ්රීම් 
සටාර එන්න 

ලැබුයේ
නටාෂා නිරමාණි

අ්ද මම යමත්න  
ඉනයන මයේ 

ගුරුවරුන යලෝබ 
්නැතුව ඔවුනයේ  
්දැනුම මට දීපු  

නිසයි 

ඉදිරියේදී  
මයේම නිරමාණ 

ටිකක් කරලා 
සංගීතයයන 

ඉදිරියටම ය්න එක 
තමයි මයේ එකම 

අරමුණ
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නිම්මි මුදිතා හේරත්

ඇගේ නම ‘හවා අක්තර්’ ය. 
ඇය සුන්දර ්තරුණියකි. එගහත් 
ආගමික අන්තවා්දගයන පිරි 
බංේ්ාගේශය වැනි රටක ජීවත් 
වූ ඇගේ ජීවි්ත ක්තාව නම් ඇය 
්තරම් සුන්දර නැ්ත.

එරට ගබාගහෝ ්තරුණියනට 
ගමන හවාට්ද ්තම අධ්ාපනය 
අ්තරමග නව්තා ්දමා, අඩු 
වයසිනම විවාහ ගවනනට 
සිදුවිය. ඒ ්තමාට වඩා ්දස 
වසරක වැඩිමල්, රෆීකුල් 
ඉස්ාම් නමැති ්තරුණගයකු 
සමඟය. රෆීකුල් ඉගගනගගන 
තිබුගේ අටවන පනතිය ්දකවා 
පමණි. ඔහු එකසත් අරාබි 
එමීර් රාජ්යගේ සංක්රමණික 
කම්කරුගවකු වශගයන 
ගසවය කගේය. හවාට 
ගම් විවාහය සම්බන්ධ 
කැමැත්්තක ගනාතිබුණත්, 
බංේ්ාගේශගේ ආගමික 
සංසකකෘතික පරිසරය තුළ, 
විවාහයකට කාන්තාවගේ 
කැමැත්්ත කිසිගසත්ම අදාළ 
වුගේ නැ්ත.

එගහත් විවාහ වනවාට වඩා ග්ාකු 
සිහිනයක ඇයට තිබිණ. ඒ ගහාඳට ඉගගන 
ගගන, උපාධි්ධාරිණියක වී, උගත්කමට සරි්න 
රැකියාවක කරනනටය. ඒ නිසා විවාහගයන 
පසුව ගහෝ ඒ සිහිනය සැබෑ කරග්ත යුතු යැයි 
ඈ සිතුවාය. ්තවදුරටත් ඉගගනගනනට අවසර 
ග්දනනැයි ඇය ්තම සැමියාගගන ඉල්ලුගේ ඒ 
නිසාය. නමුත් ඇයට අවසර ්ැබුගේ නැ්ත.

සැමගේ බ්වත් අකමැත්්ත මැ්ද වුවත් ඇය 
්තම අරමුණ ගවනුගවන අධ්ාපන කටයුතුව් 
නියැග්නනට පටන ගත්්තාය.

නමුත් ඇගේ සැමියා රෆීකුල් වරින වර ඇගේ 
ඉගගනීම ගැන සිය අප්රසා්දය පළ කගේය.

‘‘ගෑනු ම�ොකටද ඔච්චර ඉමගනගනමන? උයන්ඩ 
පිහන්ඩයි ළ�යි හදාගන්ඩයි දැනගත්ො� �දැයි..’’ 
ඔහු නි්තරම කීගේය.

එගහත් රෆීකුල් සිටිගේ විගේශයක වීම හවාට 
එක්තරා ආකාරයක අසවැසිල්්ක විය.

ඒ නිසාම ඇයට අධ්ාපන කටයුතු ගවනුගවන 
ගවන කරනනට කා් ගේ්ාව්ද ඉතිරි විය. 
එබැවින කාටත් ගනා්දනවා ඇය බාහිර උපාධියක 
ස්දහා ලියාපදංචි වූවාය.

නමුත් ගම් කාරණය සැමියාගේ කනට යනනට 
වැඩිකල් ග්ත වූගේ නැ්ත.

‘‘�ං කිව්ො මනද ගෑනු ්ැඩිය ඉමගනගන්ඩ 
ඕන නෑ කියලො. ඒක අමේ ආග�ට අනු් හරොම් 
මදයක්..’’ හවාගේ සැමියා ගග්දරට දුරක්තනගයන 
ක්තාගකාට ගගෝරනාඩු කගේය.

‘‘නැහැ. �ට ඉමගනගනන ඕන. ක්දහරි �මේ 
දරු්නට මහොඳින උගනනනන �ං ඉමගනමගන 
තිමයනන ඕන..’’ හවා උත්්තර දුනනාය.

බැණ වැදීගමන, ්තර්ක කිරීගමන, ්දබර 
කිරීගමන ප්ක ගනාවූ ්තැන ඇගේ සැමියා 
නිහඬ වුගේය. හවාට සිතුගේ ්තම උත්සාහය 
ජයගත් බවය. ඇය ්තම අධ්ාපන කටයුතු දගටම 
කරගගන ගියාය.

ඒ අ්තරවාරගේ ඇගේ සැමියා, රැකියාගවන 
නිවාඩු ්බා යළිත් බංේ්ාගේශයට පැමිණිගේය.

‘‘ඔයොට මදන්ඩ �ං ්ෑේගක් මගනත තියන්ො..’’ 
නිවසට පැමිණි පසු රෆීකුල්, හවා අක්තර්ට 
කීගේය. සියලු අමනාපකම් අම්තක කර ්තමා 
සමඟ සතුටින ඉනනට සැමියා තීරණය ගකාට 
ඇ්තැයි සිතූ හවා ගබගහවින සතුටු වූවාය.

‘‘හරි ඉතින. මකෝ ්ෑේග මදනන..’’ ඇය ගපාඩි 
්දැරිවියක ගමන අ්ත දගු කළාය.

‘‘ඒක එමහ� මදන්ඩ බෑ. ඒක �ං ඔයෝ පුදු� 
කර්න්ඩ මගනොපු මදයක්.’’ ඔහු සිනාගසමින 
කීගේය. ඉනපසු ඇයව පුදුම කරවන ්තෑේග 
ග්දනනට ගපර ඇගේ ඇස ග්දක ගරද පටියකින 
බැඳ ්දැමුගේය. එපමණකින ගනානැවතී ඇගේ 
කටට්ද ගේප් පටියක ඇ්වූගේය.

‘‘හරි දැන අ් දික් කරන්ඩ..’’
එක අංශුමාත්රයකිනවත් ්තම සැමියාව සැක 

ගනාකළ හවා ්තෑේග ගනනට ්දකුණ්ත දගු 
කළාය.

ඊළඟ ්තත්පරගේදී ඇගේ අ්තට ්දැනුගේ තියුණු 
ගේ්දනාවකි. අක්තර් මහ හඬින කෑගැසුවාය.

‘‘උඹ �හමලොකු්ට ඉමගනගනනමන ගිමේ.. 
උපොධි අරන අමේ ආග�ට අපහොස කරනන.. ඔනන 
�ං උමේ අ් කපලො දැම්�ො.. දැන පුළු්නනම් 
ඉමගනගනින..’’ ්දරා ගනනට බැරි ්තරම් වූ 
ගේ්දනාව නිසා සිහි නැති ගවනනට ගපර ඇයට 

්තම සැමියාගේ රුදුරු වචනත් 
හා වියරු සිනා හඬත් ඇසිණ.

නැව්තත් සිහිය ්ැගබේදී 
අක්තර් සිටිගේ ගරෝහගල් 
ඇඳක ම්තය. ඇගේ ්දකුණු 
අගත් ඇඟිලි හ්තරකම 
මනනයකින කපා ්දමා තිබිණ. 
වවද්යවරගයකුට ඒ ඇඟිලි 
නැව්තත් බේ්ධ කරනනට 
ගනාහැකි වන ගස ඇගේ 
නැන්දම්මා විසින ඒ කැපුණු 
ඇඟිලි කුණු කූඩයට විසිකර 
තිබිණ. සිහිසන වූ හවාගේ 
අතින අධික ග්ස රුධිරය 
වහනය ගවනනට වූ බැවින 
ඇයව ගරෝහ්කට ගගන 
යනනට ඔවුන කටයුතු කර 
තිබුණි.

සිදුවුණු ග්දය හවා 
අක්තර්ගගන ්දැනගත් 
ගරෝහල් කාර්යමේඩ්ය 
ඒ පිළිබඳව බංේ්ාගේශ 
ගපාලිසියට පැමිණිළි 
කළහ. කිසිගවකු විසින 

අන්තර්ජා්යට එකකර තිබුණු හවා අක්තර්ගේ 
ක්තාව මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීනගේ අව්ධානයට 
්ක විය. ඔවුහු ඇයට සිදුවුණු අසා්ධාරණය 
ගවනුගවන හඬ නැගූහ. ගපාලිසිය රෆීකුල්ව 
අත්අඩංගුවට ගත්ගත්ය.

ඒ අ්තර ්දකුණු අගත් තුවා් සුව ගවනතුරු 
ගරෝහගල් නැවතී සිටින හවා අක්තර් වම් 
අතින අකුරු ලියනනට හුරු වූවාය. එගසම 
්තම මිතුරු මිතුරියනගේත්, මානව හිමිකම් 
ක්රියාකාරිකයිනගේත් උ්දේගවන ්තම අධ්ාපන 
කටයුතු නැව්ත ඇරඹුවාය.

‘‘අ් පය නැති මිනිස්සු ඕන ්රම් 
ඉමගනගනන්මන. �ටත පුළු්න. �� මකොමහො� 
හරි ඉමගනගනන්ො. මහොඳට ඉමගනගනන එමකන 
්�යි මම් නූගත ආගමික අන්්ොදයට උත්ර 
මදනන පුළු්න..’’ ඇය සුපුරුදු සිනාගවන යුතුව 
පවසමින යළිත් ඇගේ සාමාන්ය දවි ගපගව්ත 
ඇරඹුවාය.

ඒ අ්තර බංේ්ාගේශගේ සවාර් හි Centre for 
Rehabilitation of the Paralysed (CRP) ආය්තනයට 
සම්බන්ධ වවද්ය ඒ.ටී.එම්.අබ්දුර් රසාක 
ඇතුළු ්දහග්දගනකුගගන යුතු වවද්යවරුන 
කේඩායමක විසින ඇය ගවනුගවන, ක්රියා 
කරවිය හැකි ්දකුණු අ්තක නිර්මාණය කළහ. ඒ 
කකෘතිම අග්තහි මහපටැඟිල්්ත්, ්දබරැඟිල්්ත්, 
මැ්දැඟිල්්ත් භාවි්තගයන යළිත් පෑනක 
අල්්නනට ඇයට හැකි විය. නැව්තත් ්දකුණු 
අතින අකුරු අමුණා වචනයක ලියා ගනනට 
හැකිවුණු දන ඇගේ සතුට නිම්හිම් නැති විය.

‘‘මම් ම�ොමහෝ ගැන විස්්ර කරනන �ට ්්චන 
නෑ. �මේ දකුණු අතින ආමය�ත ලියනන පුළු්න 
ම්යි කියලො �ං ක්දා්ත හිතුම් නෑ..’’ හවා 
අක්තර් සතුටු කඳුළු පිසිමින වවද්ය කේඩායමට 
සතුතිය පු්ද කළාය.

ඉනපසු ඒ දරිය ගැහැනිය හවා අක්තර්, 
අන්තවාදී ඉස්ාමික සමාජය තුළ ගැහැනියකට 
අතිදුෂකර ඉ්කකයක වූ උපාධිය ්දකවා 
ඉගගනගගන, ඇගේ සිහිනය සැබෑ කරගත්්තාය.

කරලො ඒක ම�ෝන එමකන වීඩිමයෝ කරලො 
මේස්බුක් එකට දැම්�ො. පස්මස් �� මනොහිතු් 
විදිහට ඒක මෙයො ම්නන පටනගත්ො. අමේ 
රමේ අය වි්රක් මනම�යි විමේෙග්ම්ලො 
ඉනන ශ්රී ලොංකිකයිනුත �ට ක්ො කරලො �මේ 
දක්්ෂ්ෝයට සුබ පැතු්ො. ඒ ්මේ� ලංකොමව 
ජනප්රිය කලො ශිල්පීන ප්ො මම්ක දැකලො �ට 
ක්ො කළො. ඔය අ්මේ සනනස්ගල සේමේ 
්ැ්ඩසටහනක් ම්නුම්න ්ොද්ය ්ෘනදයක් 
්ොදනය කරනන �ට අ්ස්්ෝක් ලැබුණො. ඒ 
වීඩිමයෝ එකටත මගෝඩක් ප්රති්චොර ලැබුණො. 
මදරණ ඩ්රීම් ස්ටොේ ්ොදක �ඬුල්ලට සම්බන්ධ 
ම්නන අ්ස්්ෝ ලැබුමණත ඒ හරහොයි.’’

ඩ්රීම් සටාර් ගේදකාව ඇයගේ හැකියාවන 
ග්ාවට ගපනවීමට ්්ද මහඟු අවස්ාවක 
බව ඈ කියනනීය.

‘‘ඩ්රීම් ස්ටොේ ්ොදක �ඬුල්ලත එක්ක 
එකතු වුණොට පස්මස් මගෝඩක්මදනො �ෝ 
අඳුනගත්ො. ඒ වි්රක් මනම්යි ඒ ්මේ 
ප්රවීණ සංගී්ඥයින පිරිසක් එක්ක ්ැ්ඩ 
කරනන ලැබුණ එක �මේ ජීවිමතට මලොකු 
ආශිේ්ොදයක්.’’

ගම් සියලු කටයුතුව්ට ඇයගේ පවුගල් 
සහායත් නිබඳවම ්ැගබන බව පැවසීමටත් 
ඈ අම්තක ගනාකළාය.

‘‘�මේ පවුමල් ඉනමන අම්�යි, ්ොත්යි, 
අක්කයි, ��යි. අමේ මග්ල් බදුල්මල්. ඉතින 
මම් ්ැ්ඩ නිසො �� ්නිය� මකොළඹ න්ර 
වුණො. ඇත්� �� එමේ ග්කළ ජීවිමතට 
්්ඩො මකොළඹ මග්න ජීවිමත හරි ම්නස්. ඒ 
ම්නසට පුරුදු ම්නනත �ට ටික කොලයක් 
ගියො.  
�මේ 
මගදර අය 
හැ�ම්මල්� 
එමහ ඉඳලො 
�ට ෙක්තිය,  
ධ්ධේයය 
ලබොමදන්ො. 
ඉදිරිමේදී 
�මේ� 
නිේ�ොණ 
ටිකක් කරලො 
සංගී්මයන 
ඉදිරියට� යන 
එක ්�යි 
�මේ එක� 
අරමුඉදිරිමේදී 
�මේ� 
නිේ�ොණ ටිකක් කරලො සංගී්මයන ඉදිරියට� 
යන එක ්�යි �මේ එක� අරමුණ.’’

හෙව්වන්දි හෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - ප්රදීප් දඹරහේ

විහේෂ ස්තූතිය - 
හදරණ ඩ්රීම් ස්්ාර් ්වැඩේෙහන් හයෙෂ්ඨ 

විධායක නිෂපාදක්වරුන් ්වන  
ක්රිෂාන්ති රාජිකා ෙෙ කැලුම් දර්්ශන

ෙස්බන්ඩ් මහේ 
දකුණු අහත් 

ඇඟිලි ෙතරකම 
කපලා දැම්මා

තෑග්ගක් දෙන්න කියලා ඇස් දෙක වහලා

අසීමිත ්වදහිංෝවල් ලකවූ පසුත් 

සිහන ෙඹාගිය දිරිය ගැෙැනියක

කපපු
ඇඟිලි ටිකත් 

නැන්දම්මා කුණු 
කූහඩ් දාලා

හවා අක්තර්
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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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සුනිල ආරියරත්න 
්සරකග �ලලොව 

අමත� �රන්න �ෑ

නිදහස ගැන කතා කරද්දි මට

‘‘බැන්දට පස්ස නි්දහ්ස 
ඉන්න ්නම් හරි හමන ්�ොල්ලෙක් 
්හොයොගනින’’ කියලෙො �ලින සතිය� මං 
‘තුම්මුලලෙ’ට ්ග්නත් දිගහැරපු �තොවට 
්ගොඩක් ප්රතිචොර ඇවිත් තිබුණො. වැ්ේට 
මුලවුණු �තො ්නොයි�ොව දිලිනිටත් 
පුදුමයි මං ඒ ගැ්න ලිවව එ�ට. එයෝේ 
යොළු්වෝ හුඟ්්ද්්නක් මං ලියපු ්ේවල 
යවලෙො තිබබො, මං එයොට කියන්නත් 
�ලින. එ්හම තමයි ඉසසර ඉස්�ෝ්ල 
ය්න �ෝලෙත්. බොලි�ොවියන්ේ 
්්නටවර්ක් එ්ක් සටසට ගොලෙො ඩී්ටලස 
එහො ්මහො ය්නවො ්ටලි්�ෝන 
්්නටවර්ක් එ��ටවත් හිතොගන්න බැරි 
විදිහට. ‘‘්ම් අන්න ්ේනොල ඔයො ගැ්න 
පත්ත්ර්ට ලියලෙො පිටුවක් පි්රන්නම’’, 
එ්හම ගිනි්ගඩි ්්ද්න ්ලෙවල එ්�න 
නිවස එ� ලෙැබිලෙො ඔලුව ගිනි අරගත්ත 
දිලිනි, ්දහ අ්ත් ම්ේ ලිපිය ්හොයන්න 
අර්ග්න. කි්යවවට පස්ස තමයි 
ඇඟට ්ල ටි�ක් උ්නලෙො ති්යන්න.

‘‘්�ලලෙන්ේ නි්දහස ගැ්න �තො 
�රන්න ඇයි අපි �ලු ්ද? උඹ �ොනතො 
පත්ත්ර්�ට ලිවවො කියලෙො අදාළ ්නෑ 
අනිත් අය්ේ නි්දහස ගැ්නත් �තො 
�රපං’’ කියලෙො ආව ප්රතිචොර කිහිපයක් 
තිබබො. ඒ අස්ස මට පරණ සිේධියක් 
මතක් ්වලෙො ්බොල්ගොඩ වැව පැත්තට 
දි්නය හරියටම 2018 ඔක්්තෝබර් මෝස 
27. ්ස්නසුරොදා ්දවසක්. හදිසි්ේ ආණ්ඩු 
මොරුවක් ්වලෙො හනදි ගෝණ් කිරිබත් 
උයපු ්දවසක්. මම ඒ �ෝල සිරස ටීවි 
එ්ක් සි්නමො ්ප්රෝග්ෑම් එ�ක් ප්රසනට 
�ළො. අපිට ්ර්�ෝඩිං එ�ක් තිබබො 
්ප්රෝ�සර් සුනිල ආරියරත්්න්ේ 
්ග්දර. ඒ ‘විජයබො ්�ොලලෙය’ ශූට 
�රන්න ලෙෑසති ්ව්න ්දවස. ්ේමොල, 
්ස්නොලි, අශොන තුන්්ද්නොව එ්හම 
්තෝර්ග්න, ප්රී ප්රඩක්ෙන වැඩ �ර්න 
�ෝල. ෆිලම් එ�ට ති්ය්න සූදා්නම ගැ්න ්පොඩි 
්සේමනට එ�ක් �රගන්න මමයි, වැඩසටහන 
නිෂපෝද� ප්රදීප් ම්ේෂ ලිය්න්ේ මොමයි යුනිට 
එ�යි පිළියන්දලෙ මඩපොත �හ්පොළ පැත්්ත් 
ති්ය්න ්ප්රෝ�සර්්ේ ්ග්දරට ්ගොඩ වුණො.

හරිම ලෙසස්න, නිස�ලෙං� ්ග්දරක්. 
�ලෙො�රු්වක්ට ජීවත් ්වන්න කියොපු ප්්ලස 
එ�. ්බොල්ගොඩ වැව ඉසමත්්ත්, ගස්�ොළං 
ඇති ප්දමට පිරිලෙො ති්ය්න, නිතරම හීතලෙ 
හුළඟ එක්� වැ්ව ්තතගතිය ගතට හිතට 
්දැ්්න්න, තණ්�ොළ ටි�ක් සනී්පට පෑ්ග්න, 
අතපය දිගෑරලෙො ඉන්න පුළුවන වත්තක් ති්ය්න, 
ආරක්ෙොවට මරු බල්ලෙෝ ්්දන්්නකුත් 
ඉන්න, ලෙසස්න ්ග්දරක්. ඒ ්ග්දරට දාලෙො 
ති්යන්න එත්නට හරියටම ගැළ්ප්න ්නම, 
‘ආරණ්යවොසය’.

හැමදාම ව්ේ හි්නෝවලෙො ්ප්රෝ�සර් 
ආරියරත්්න අපිව පිළිගත්තො. බල්ලෙෝ ්්දන්නොත් 
අපිව ්චක් �රලෙො, ‘‘අවුලෙක් ්නෑ, ඇතුළට 
එන්න’’ ව්ේ එ�ක් දුන්නො. �ැමරො ටි�යි 
ක්ලි්පෝන මයික් ටි�යි හරිගසස්ග්න, ෂූට 
�ර්න ්ෙොටස ටි�, ඇවි්දන එ්න විදිහ ප්ලෙෑන 
�රලෙො, �තොබහ ්�්රන්න ඕ්න ්ේවල 
්ප්රෝ�සර් එක්� �තොබහ �රලෙො, ෂූට එ� 
පටන ගත්තො. මං පැ්නයක් අහ්නවො. ්ප්රෝ�සර් 
පිළිතුරක් ්්ද්නවො. වැ්ේ සරලෙව ය්නවො.

්සේමනට එ� ෂූට �රලෙො අහවරයි. 
්ප්රෝ�සර් ඊටපස්ස අපිට පුංචි සංග්හයක් 
ලෙෑසති �ළො. �්න ්බෝන ගමන විසතර �තොබහ 

�ර්න අත්ර්, ්ප්රෝ�සර්්ේ බල්ලෙොත් අපිව ඉව 
�ර �ර ආරණ්යවොසය ව්ට ඇවි්ද ඇවි්ද, උන්ේ 
කූඩුව අසසටත් ්ගොඩ ්වවී ආ්ේ එළියට ඇවිත් 
එහො ්මහො යමින හිටියො. ටි� ්වලෙොව�ට පස්ස 
්මන්න එහො පැත්්තන ්දඩබඩ ගොලෙො ්මෝනොහරි 
වදි්න සේ්දයක් එක්� බල්ලෙක් ්�ඳිරි ගෝනවො 
ඇ්හ්නවො. බලෙේදී ්ප්රෝ�සර්්ේ එ� බල්ලෙක්, 
කූඩු්ව ්දැල ්�ොටු අස්ස තිබබ හිඩස� ්හොම්බ 
හිර �ර්ග්න.

බලලෙො ්දඟලේනවො ්හෝ ගොලෙො. 
අනිත් බලලෙොත් ළඟ �ැරකී 
�ැරකී ඉන්නවො ්මෝනො 
�රන්න්ද කියලෙො 
හිතොගන්න බැරුව. 
සැරින සැ්ර් අපි 
දිහො බලේනවො, 
‘‘්මෝනෝද 
බලෙ බලෙ 
ඉන්න උ්දවවක් 
�රන්න්�ෝ, 
මිනිසෝේ �ල්ොණ 
මිතුරො බලලෙො ්න්ද’’ 
ව්ේ අහ්න 
්ලෙවල එ්�න. 
්ග්දර උ්දවවට 
ඉන්න අප්පුත් ඇවිත් 
බලලෙොව ්බරගන්න 
ට්රයි එ� ්්ද්නවො. 
්ප්රෝ�සත් බලලෙෝේ ්හොම්්බන 
අලලෙලෙො ආපහු ඇතුළට ඔබලෙො ්බරගන්න 

පුළුවන්ද බලේනවො. හරියන්නෑ. 
්දැලෙට අහු්වලෙො බලලෙෝේ 
්හොම්බ තුවොලෙ ්ව්නවො. ඒ 
මදිවට ඌ බය්වලෙො ්හොඳටම 
්දඟලේනවො. බලෙන ඉන්න අපිටත් 
දු�යි.

අප්පු පිටිපසසට ගිහිලලෙො 
්ග්නොවො ්පොඩි හැක්්සෝ 
බ්ලේ එ�ක්. ්හොම්බ ළඟිනම 
්දැලෙ �පලෙො ඉඩ හදාගත්්තොත් 
හරි. ඒ�ටත් ඉතිං බලලෙො එ� 
විදිහ�ට ඉන්න එපැයි. හැක්්සෝ 
බ්ලේ එ� ්දැක්� ගමන මූ 
්නලිය්න එ� ඩබල වුණො. ඌට 
හි්තන්න ඇති ්බරගන්න 
විදිහක් ්නැති නිසො බ්ලෙනම 
අවසන ගමන යවන්නයි 
හ්දන්්න කියලෙො. හැබැයි අනිත් 
බලලෙොට ්මො�ක් ්හෝ ්ේතුවක් 
නිසො ්ත්රුණො අපි ්මො�ේ්ද 
�රන්න යන්න කියලෙො. ඌත් 
ගියො කූඩුව අසසට. ්හොම්බ 
හිරවුණු බලලෙොට අමුතු විදිහට 
්�ඳිරි ගොලෙො ්මෝනොහරි කියලෙො, 
ඌ ළඟටම ්වලෙො හිටියො ස්පෝට 
එ�ට ව්ේ. ්හොම්බ හිරවුණු 
බලලෙෝේ ්දැඟලිලලෙ ටි�ක් අඩු 
වුණො. අප්පු ්බෝහොම සීරු්වන 

හැක්්සෝ බ්ලේ එ� හසුරුවලෙො ටි� ්වලෙොවකින 
්දැලෙ �පලෙො ්හොම්බ එළියට ගන්න ඉඩ හ්දලෙො 
දුන්නො.

්දැලෙ බුරුල වුණො විතරයි, බලලෙො එ�පොරම 
කූඩු්වන එළියට පැ්නලෙො දිවවො දිවිලලෙක් ආ්ේ, 
වි්නොඩි 10ක් විතර ඌ �්ේ ගොලෙ �ඩොගත්ත 
හර�ො ව්ේ ආරණ්යවොසය ව්ට, වත්ත ව්ට 
්නනස්ටොප් දුවපු එ�. ඊටපස්ස 

තමයි ඌ සනසුන 
වු්ණ්. ්ප්රෝ�සර්ටයි 
අපිටයි ඒ දිවිලලෙ බලෙන 
ඉඳලෙොම හි්නො. නි්දහස 

වී්ම් ති්ය්න සං්තෝ්ස 
්මෝනතරම් ්ද කිය්න 

එ�, නි්දහස කිය්න ්ේ 
හැම ප්රොණි්යක්ටම 
අවශ්යයි ්න්ද 

කිය්න එ� මට තදිනම 
්දැනිචච සිේධියක් තමයි 

්ප්රෝ�සර්්ේ බලලෙොට 
්වචචි අ්න්ප්ක්ෂිත 
අ�රතැබබය.

්�ෝරෝ්නො ඇවිත් 
අවුරුදු එ�හමොරකුත් 

පැ්නලෙො. ඒ අවුරුදු 
එ�හමෝරන අපි වැඩි �ොලෙයක් 

හිටි්ේ ්ගවලවලෙ හිර්වලෙො. 
ඒ� අපිට ්මෝනතරම් අමොරු වුණෝද? 

මිනිසසුනට ්�ොචචර ඩි්ප්රෙන වැඩි වුණෝද? 

ඒ නිසො ්ගවලවලෙ බහිනබස වීම්, ගුටිබැට 
හුවමොරු විදිහට ඒ ්ප්රෙර් එ� පිට වුණෝද? 
ඒවොට �ොරණො ්ගොඩක් ්ේතු වුණො. අපි ්ම් 
අලුත් ජීව්න රටොවට හුරු්වන්න ඕ්න ්මෝන 
විදිහට්ද කියලෙො ටීවි එ්ක්, ්ර්ඩි්යෝ එ්ක්, 
පත්තරවලෙ, ්ේසබුක්, යූටියුබවලෙ නිතර 
්්ද්ව්ල �තො වුණො.

අපිට ්ග්දර හිර්වලෙො ඉන්න ටි� අමොරු 
වුණො ්නම්, ඒ� අ්ප් නිව ්්නෝමල එ� 
�රගන්නවො ඇ්රන්න අපිට ්ව්න ඔප්ෙන 
එ�ක් ්නැත්තං, හිතලෙො බලෙන්න සත්තු වත්ත� 
මුළු ජීවිත �ොලෙයක්ම කූඩු ්වලෙො ඉන්න සත්තු 
ටි� ්මෝනතරම් ්ව්ද්නොවකින්ද ඇත්්ත්? 
�ැ්ල නි්දහ්ස තමන්ේ වර්ගයො එක්� 
ඉන්නවො ්වනුවට, මෝනවයෝේ ආතල 
එ� ්වනු්වන උනට අවුරුදු සියගොණක් 
තිස්ස නිව ්්නෝමල එ��ට හුරු ්වන්න 
්වලෙො. සත්තුනට හිතක් පපුවක් ්නැේ්ද? 
උනට ඩි්ප්රෙන ්නැේ්ද? ඒවො පිට �රගන්න 
්�ෝහොම්ද? සත්තු වත්ත කිය්න �න්සප්ට 
එ� එ්හම්පිටිනම ්ව්නස ්වන්න �ෝලෙ හරි 
කිය්න එ� ්�ෝරෝ්නො නිසො අලුතින �තොබහ 
�රන්න ගත්තො. අ්ප්ත් ඉතිං සිංහයොට ්�ොවිේ 
හැදු්ණ් ්නැත්තං අපිට ඇත්තටම ්්දහිවලෙ 
සත්තු වත්ත ගැ්න ්ම් ්�ෝරෝ්නො �ෝල 
මතක් වු්ණ්වත් ්නෑ්න.

්ප්නහලු පි්රන්න ්හොඳ හුසමක් උඩට 
අර්ග්න, හිර�ර්ග්න ඉඳලෙො බලෙන්න. ්ම්� 
කියව්න ගමන හරි �මක් ්නෑ. සොමොන්ය 
මනුසස්යක්ට ්නං වි්නොඩියක් එ�හමොරක් 
අත්ර් ්වලෙොවක් අලලෙං ඉන්න පුළුවන. ඒත් 
අනතිම ටි්ක් හුසම අලලෙං ඉන්න හුඟක් 
අමොරු්වන. ඒ ඉඳලෙො, එ�පොර හුසම පිට �රලෙො 
බලෙන්න. පුදුම සැහැලලුවක් ්න්ද ්දැ්්නන්න. 
ජීවි්තත් ඒ ව්ේ තමයි. ගැහැනු පිරිමි සතො 
සීපොවො හැ්මෝටම නි්දහස ඕ්න. අපි සුළුවට 
තැකුවට ‘නි්දහස’ කියන්න අමොරු්වන 
දි්නොගත්ත වච්නයක්. ‘නි්දහස’ කිය්න වච්න 
ඇහුණු ගමන සුේදා්ගන සහ ත්රසතවොදීන්ගන 
මිදිලෙො ලෙබොගත්ත නි්දහස ගැ්න මතක් වුණොට, 
මනුසස්යක් විදිහට, තමතමන්ේ කුලෙ�යන 
ඇතු්ේ එදි්්නදා ජීවි්ත්ටත් නි්දහසක් 
ති්යන්න ඕ්න. ඒ� අවශ්යයි තමනව රි්රෙෂ 
�රගන්න. වොහ්නයක් වුණත් මයි්ලජ් එ�ක් 
ආවට පස්ස සර්විස �රන්න ඕ්න. එත්�ොට 
තව ඉසසරහට ්ලෙඩ ්නැතුව දුවන්න පුළුවන. 
වැඩ අත්ර් හුසමක් �ටක් ගන්න ්වලෙොවක් 
්වන �රගන්න. ්�ෝන එ� ලෙැප්්ටොප් එ� 
පැය�ටවත් පැත්තකින තියලෙො අත් ්්ද�, 
ඇස ්්ද�, �න ්්ද� නි්දහස �රලෙො ඔලුවට 
නි්දහසක් ්්දන්න. විහින හිර්වන්න ්නැතුව 
නි්දහ්ස ජීවි්ත් ්ගවන්න පුළුවන බුේධිමත් 
තීනදු තීරණ ගන්න.

අන්න අන්න ඉතිං, ඒ පොර නි්දහ්ස ඉන්න 
ඕ්න කියලෙො හිතෝග්න මොසක් නි�ටට දා්ග්න 
හතර අ්ත් ්රෝන්ේ ගහන්න හිත්නව්ද? ඒවො 
්නං තියොගන්න ලෙෑසති ්වන්න එපො පු්තෝ.

මොස්ක් එ� 
නි�ටට දාකගන 

කරෝන්ක්ද ගහන්න 
හිතුවො කන්්ද? ඒවට 
නේ ලෑස්ති කවන්න 

එපො පුකතෝ
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හිමේෂා සවන්තී රාජපකෂ 

ළමා මරෝග 
විමේෂඥ වවද්ය 
දීපාල් මපමේරා 

සතුන්්ට 
පණු අමාරුව 

හැදුණම 
අපි්ට අමාරුද?

සුරතල් සතුන් ඇතිකිරීම සහ උන් 
සමඟ කාලය ගතකිරීම දරුවන්්ගේ 
පමණක් ්�ාව වැඩිහිටියන්්ගේ වුව 
ම�ස සුවපත් කරන්�කි. �මුත් සුරතල් 
සතුන් ඇතිකිරී්ේදී ්�ා්හෝවිට 
එන්�ත්කරණය පිළි�ඳව උ�න්දු 
වුවත් එම සතුන්ට නිසි ්ේලාවට පණු 
්�්හත් ල�ාදීම ගැ� ්�ා්හෝ්ද්�කු 
උ�න්දුව� �වක් ්ප්�න්�ට �ැත. 
එ්ේ ්�ාකිරීම ්ේ දි�වල නිව්ේ 
සුරතල් සතුන් සමඟ වැඩි ්ේලාවක් 
ගතකර� ඔ ් ේ දරුවා්ගේ ජීවිතය 
අ�තු්ේ ්හලීමක් �ව පවසන්්න් 
රිජ්ේ ආේයා ළමා ්රෝහ්ල් ළමා ්රෝග 
වි්ේෂඥ වවද්ය දීපාල් ්ප්ේරාය.

නිවමේ සුරතල් සතුන්්ට පණු මබමහත් 
ම�ාදුන්�හම දරුවන්මගේ ජීවිත අ�තුමේ 
වැම්ටන්ම� ම�ාමහාමද?

මේ දවසවල දරුවන්ට පාසල් යන්න 
විදියක් ්නෑ. ම�ාවිඩ් ව්ාප්තිය නිසා 
දිවා සුරැකුේ 
මධ්යස්ා්න ආදී 
මේ සියල්ල 
වැහිලා ගිහින. 
එතම�ා්ට දරුමවා 
මෙවල්වල්ට 
ම�ාටුමවලා. ඒ 
දරුවන්ට යාළු 
මිත්ාදීන සමඟ 
මසල්ලේ කිරීම්ට, 
අදහස හුවමාරු 
�රෙැනීම්ට 
තිබුණු අවස්ාව 
්නැතිමවලා. මේ 
නිසා දරුමවා 
මෙවල්වල 
ඉනම්න මලාකු පාළුවකින. එමහම 
පාළුමවන ඉන්න දරුමවා මොඩක් 
මවලාව්ට මෙදර හද්න සුරතල් සතුන 
එක්� මසල්ලේ �ර්නවා. උන එක්� 
�තාබහ �ර්නවා. ඒ� දරුවනමගේ 
ම්නස්ට ඉතාම මහාඳයි. ්නමුත් ඒ 
සතුන්ට පණු මේත් දීලා ්නැත්්නේ එත්න 
මපාඩි ෙැ්ටළුවක් තිමය්නවා.

සුරතල් සතුන ඇති �ර්න 
මබාමහෝමදම්නක් ළමයින්ට වමගේම 
සත්තුන්ටත් පණු මබමහත් මදන්න ඕ්නෑ 
කියලා දැනුවත් ්නැහැ. ඇමරි�ාව වමගේ 
ර්ටවල මේ� හරිය්ටම සිද්ධ වුණත් 
අමප් රමේ ඒ �ාරයය හරිය්ට සිද්ධ 
මවනම්න ්නෑ. ඒම� ප්රතිඵලයක් විදිය්ට 
මේ සුරතල් සතුන්ට වැළමද්න ව්ටපණු 
මරෝෙය නිසා අමප් දරුවන මරෝගී 
මව්නවා.

නිවමස ඇති �ර්න සුරතල් සතුන 
විතරක් ම්නමමයි අසල්වාසී සුරතල් 
සතුනුත් අමප් මෙවත්ත්ට එ්න 
මවලාවල් තිමය්නවා. ඒ සතුන මළ 
මූත් පි්ට�ළා්ට පසමස ඒ අසූචි පස 
වැලි සමඟ මිශ්ර මව්නවා. විමේෂමයන 
වැසි දවසවල්ට ඒවා වත්ත පුරා මසදී 
ය්නවා. ඒවා ව්ටපණු මරෝෙය හැදිච්ච 
සමතක්මෙ මළපහ වුමණාත් ඒ 
පස්ට ව්ටපණු කී්ටයන හා ලාවා මිශ්ර 
මව්නවා. මේ මුකුත් ම්නාදන්න අමප් 
කුඩා දරුවන ව්ටපණු කී්ටයන හා 
ලාවා මිශ්රිත පස, වැලි අල්ල්නවා. ඒ 
වමගේම ක්රමවත්ව අත් ම්නාමසෝදා ආහාර 
ෙන්නවා. එමසත් ්නැත්්නේ කුඩා දරුවන 
වැලි පස අල්ලා ඇඟිලි �මේ ෙහ්නවා. 
එමහමත් ්නැත්්නේ ම්නාමත්රුේ�ම්ට 
ෙල් වැලි �මේ දා්නවා. එහි ප්රතිඵලයක් 
මලස මේ කී්ටයන හා ලාවා 
දරුවනමගේ මුඛ මාරෙමයන 
ශරීරෙත වී ම්ටාක්මසා�ාරසිස 
(Toxocariasis) කිය්න මරෝෙය 
වැළමඳ්නවා.

ම්ටාකමසා�ාරසිේවල 
බලපෑම මමා� වමගේද?

ඇස්ට, මමාළය්ට, මප්නහල්ල්ට, 

අක්මාව්ට, සම්ට මේ මරෝගී තත්ත්වය 
නිසා පීඩා මේන මදන්න්ට පුළුවන. 
ම්ටාක්මසා�ාරසිස (Toxocariasis) 
මරාගී තත්ත්වමේ ඇස ආසා්ධ්නය 
වීමේ තත්ත්වය හඳුනවනමන Ocular 
Larva Migrans ්නමින. ශරීරමේ අම්නක් 
අවයව ආසා්ධ්නය වීම Visceral Larva 
Migrans ්නමින හඳුනව්නවා. බල්ලන, 
පූසනමගේ අසූචිවල හි්ටපු ලාවා නිසා 
දරුවනමගේ ඇස ආසා්ධ්නය වුමණාත් 
හිසරදය, ඇස මපනීම අඩු වීම වැනි 
මරෝගී ලක්ෂණ ඇති වන්න්ට පුළුවන. 
මමාළය්ට ගිමයාත් ඒත් හිසරදය්ට 
අමතරව වලිප්පුව (fit) ඇතිමවන්නත් 
පුළුවන. මප්නහල්ල්ට ගිමයාත් �ැසස, 
හුසම ෙැනීමේ අපහසුතා ඇති මව්නවා. 
අක්මාව්ට ගිමයාත් බඩ පිපුම, �ෑම 
අරුචිය ඇතිමවන්න පුළුවන. ඒ ව මගේම 
සම්ට ඇතුළු වුමණාත් දදයක් වමගේ 
දිසමවන්න �සන්න, මේද්නාවක් මේන 
මදන්න පුළුවන.

මේ මරෝගය්ට ප්රති�ාර තිය�වාද?

ප්රති�ාර තිය්නවා. පසුගිය දවස� 
දරුමවකුමගේ ඇමස හි්ටපු ලාවා 
(Larva) අපි ඉවත් �මේ සැත්�මකින. 
මබාමහෝවි්ට ශරීරය්ට ඇතුළු ව්න ලාවා 
(Larva) සැත්�ේ මගින ඉවත් �ළ යුතුම 
මව්නවා. ඒ නිසා අපි්ට මේ තත්ත්වය 
සුළුමවන හිතන්න බැහැ. ඒ වමගේම 
ප්රති�ාර සහ ඖෂ්ධවලින මේ තත්ත්වය 
පාල්නය �රෙන්න, සුව �රෙන්න 
පුළුවන. ඒත් සුවය ලැමබ්න�ේ දරුවා්ට 
විඳින්න ව්න මේද්නාවන සුළු ්නැහැ. ඒ 
නිසා මේ මරෝෙමයන ආරක්ෂා වීම්ට 
දරුවන ෙැ්න සැලකිලිමත් වීම හරිම 
වටි්නවා.

මරෝගමයන් වැළම�න්මන් ම�ාමහාමද?

වැළකීම හරිම පහසුයි කියලා අපි්ට 
ව්ච්නමයන කියන්න පුළුවන. දරුවනමගේ 
මුඛ මාරෙමයන මේ ලාවා ඇතුළුව්න 
නිසා දෑත් සබන ො මහාඳින මසෝදා 

ආහාර ෙැනීම 
�ළ යුතුමයි. 

එළවළු, පලා වරෙ 
මහාඳින මසෝදා පිළිමයල 

�ළ යුතුයි. මහාඳින පිසූ 
ආහාර ෙැනීම තමයි වැඳෙත්. 

ඒ වමගේම බිම වැටුණු පළතුරු 
ආහාරය්ට ෙැනීමේදී මහාඳින 
මසදිය යුතුමයි. මේ දි්නවල ්නේ 
බිම වැටුණු පලතුරු හා ආහාර 
වරෙ ම්නාෙන්නවා ්නේ වැඩිය 
මහාඳයි. දරුවන්ට පස, ෙල් 
�මේ දැමීම්ට ඉඩ ම්නාදිය 
යුතුයි. ඒ� හිත්න තරේ මල්සි 

්නෑ. වැඩිහිටියන 
ඇස පිය ෙහ්න 
මේෙමයන දරුවන 
උත්සාහ දරනමන 
ෙල් �ැ්ටයක් මහෝ 
�මේ දාෙන්න. 
ඒත් දරුවන 
ආරක්ෂා කිරීම 
ම�තරේ අපහසු 
වුණත් ඔවුනමගේ 
නීමරෝගී�ම 
මවනුමවන අපි්ට 
එය �ළ යුතුම 
මව්නවා. අපි 
ම�තරේ දරුවන 
ආරක්ෂා �ළත් 
අමප් මෙදර හද්න 
සුරතල් සතා 
ව්ටපණු මරෝගී 
සමතක් ්නේ අමප් 
දරුවන ඉනමන 
අව්ධා්නම� කිය්න 

එ�ත් මත� තියාෙන්න ඕ්නෑ.

සුරතල් සතුන්වත් මේ පණු මරෝගවලින් 
ආරකෂා �රගන්� පුළුවන්ද?

මේ මරෝෙය වළක්වා ෙන්න අපි 
�ළ යුතු වැදෙත්ම මද තමයි මෙදර 
ඇති �ර්න සුරතල් සතුන නිසි පරිදි 
එන්නත් �ර්නවා වමගේම පණු මබමහත් 
නිසි පරිදි ලබාදීම.  ඔමේ නිවස්ට 
අසල්වැසි පූසන, බල්ලන එ්නවා ්නේ 
ඔවුනමගේ හිමි�රුවන පණු මබමහත් 
ෙැ්න තැකීමක් ්නැත්්නේ ඔමේ 
දරුවන මවනුමවන ඒ සත්තුන්ට පණු 
මබමහත් මදන්න ඔබ්ට පුළුවන. මේ 
පණු මබමහත් ෆාමසිවලින ලබාෙන්න 
පුළුවන. පශු වවද්ය නිල්ධාරීනමෙන 
උපමදස අරමේන දරුවන්ට වමගේ 
නිසි �ාලය්ට තම සුරතල් සතුන්ටත් 
පණු මබමහත් ලබා මද්නවා ්නේ 
ම්ටාක්මසා�ාරසිස (Toxocariasis) ්නේ 
මරෝෙමයන අමප් දරුවන මේරා ෙැනීම 
අපහසු ්නැහැ.

ම්ටාකමසා�ාරසිේ (Toxocariasis) 
මරෝගය වැළමදන්ම� බල්ලන්මගන්, 
පූසන්මගන් විතරද?

්නාෙරි� පරිසරය තුළ ්නේ මබාමහෝ 
මවලාව්ට සුරතලය්ට ඇති �ර්න බල්ලා, 
පූසා, හාවා වැනි සතුනමෙන වැළ මඳන්න 
පුළුවන. ඒත් අමප් නිවමස වහලමේ 
ඉන්න උගුඩුවන, මුෙටීනමගේ අසූචි නිසා 
මරෝගී වූ දරුවන ද සිටි්නවා. අපි්ට ඒ 
සත්තුන්ට පණු මබමහත් මදන්න බෑ. 

ඒත් ඔවුන අමප් නිමවසවල්ට 
රිිංේන මාරෙ අවහිර �රන්න 
පුළුවන. ම�ාමහාමත් මේ මරෝෙය 
අපිරිසිදු�ම නිසා වැළමඳ්න මරෝෙයක්. 
මසෞඛ්ාරක්ෂිත පුරුදු අනුෙම්නය 
�රමින, මසෞඛ්ාරක්ෂිත ආහාර 
පරිම�ෝජ්නය �මළාත් අප්ට අමප් දරුවන 
මේ මරෝෙමයන වළක්වා ෙන්න පුළුවන.

දරුමවාන්්ට 
පණු මේත් 

මද�වා 
වමගේම 

සතුන්්ටත් 
මදන්�

ප්රති�ාර 
තිමය�වා. ඒත් සුව 
මව�මතක විඳින්� 

මව� මේද�ාව  
සුළුපටු �ෑ
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තිලක් 
සේනාසිංහ

ඒ ළමයා ක�ෝච්චියට පනිනවා 
මම ඇස් කෙක�නම ෙැක�ා 

ඒත් සරේක් ගහලා 
බලද්දි හිටිසෙ නෑ
දුම්රිෙ රිෙැදුසෙකු කිෙන ඇත්්ත ක්තාවක් 

ගණේමුලණල, බුළුගහණගොඩ පදිංචි සරත් 
සමරණ�ෝන් වෘත්තිණෙන් දුම්රිෙ රිෙැදුණරකි. 
මීට වසර පහණ�ොව�ට පමණ ණපර එක්තරො 
දනෙ� පසවරු 5.25ට ණ�ො�ඹ ණ�ොටුණවන් 
මීරිගම දකවො ධොවනෙ වූ අිං� 175 දරණ 
දුම්රිණේ රිෙැදුරු ණෙස �ටයුතු �ණේ ඔහුෙ. 
මගී මැදරි අටකින් යුතු එම දුම්රිෙ සඳහො 
ණෙොදවො තිබුණේ එිංගෙණන්ේ නිෂපොදනෙ 
�රනු ෙදුව 1981 වසණේ ශ්රී ෙිං�ොවට ණගන්වනු 
ෙැබූ එම් 7 �ොේඩෙට අෙත් දුම්රිෙ ඇන්ජිමකි.

රොත්රී අන්ධ�ොරෙ 
�ලණවේෙො ඇතිවම 
පැමිණ තිබූ එම වැසිබර 
සන්ධ්ොණවේ දුම්රිෙ 
ණවේෙන්ණගොඩට පැමිණණන 
විට එෙ නැව්තත් ණ�ො�ඹ 
ණ�ොටුව බෙො ධොවනෙට 
�ටයුතු �රන ණමන් 
මරදාන දුම්රිෙ පොෙ� 
මැදරිෙ  ණවේෙන්ණගොඩ 
දුම්රිෙ ස්ොනොධිපතිවරෙොට 
දන්වො තිබිණි. ඒ ඊට 
ආසන්නම ණවේෙොව� 
මීරිගම ණ්තක ගමන් 
ගන්නො මගීන්ට ගමන් �� හැකි ණවනත් 
දුම්රිෙක තිබූ බැවිනි. ඒ අනුව එම දුම්රිෙ 
නැව්තත් ණ�ො�ඹ ණ�ොටුව බෙො පිටත් විෙ යුතු 
ණවේෙොවට සමරණ�ෝන් මහ්තො රොත්රී ඝනදුරින් 
වැසීගත් හිරිණපොද වැසණසම ණ�ො�ඹ ණ�ොටුව 
ණදසට ගමන් ඇරඹීෙ. ණ�ො�ඹ ණ�ොටුණවේ සිට 
ණවේෙන්ණගොඩ දකවො ධොවනෙ ණ�ණරනවිට 
රිෙදුරු කුටිෙ දුම්රිෙ ඇන්ජිණම් පසුපසින් 
යුතු වූ අ්තර (long hood) ෙළි දුම්රිෙ ණ�ො�ඹ 
ණ�ොටුව බෙො එනවිට රිෙදුරු කුටිෙ ඇන්ජිණම් 
ඉදරිපසින්ම ණෙදී (Short hood) තිබිණි. එවිට 
රිෙැදුරට සහ සහොෙ�ෙොට ඉදරි දුම්රිෙ මොේගෙ 
වඩොත් පැහැදලිව දැ�ග්ත හැකිෙ.

ණම් දුම්රිෙ ගණේමුලෙ දුම්රිෙ ස්ොනණේ 
න්තර �රනවිට රොත්රී අට ද පසුවී තිබිණ. 
ප්රධොන නිෙොම�ණේ සිංඥාවට අනුව ගණේමුලෙ 
දුම්රිෙණපොණ�න් නැව්තත් ගමනොරම්්භ �� 
රිෙැදුරුවරෙො මීටේ එ�සිෙ පනහක පමණ 
ඔබණබහි පිහිටි දුම්රිෙ පොණේ වමට හැණරන 
�වො�ොර විංගුව පසු �රත්ම දුම්රිෙ මඟ අදදර 
හිඳින ්තරුණණෙකු මනොව දුටුණවේෙ. දුම්රිෙ පොර 
හරහො පැනීමට පැමිණණන්නො වුන් දුම්රිෙක 
පැමිණණන විට ණමණෙස බෙො හිඳීම සොමොන්ය 
්තත්ත්වෙකි. එණහත් ණම් ්තරුණෙො දුම්රිෙ ්තමන් 
ණව්ත �ඟොවත්ම දුම්රිෙ පොරට පිවිස සිරුණේ �ඳ 
ණ�ොටස වම්පස ණේල පීලෙට සිටින ණස මුනින් 
වැතිර ගන්නො අයුරු සමරණ�ෝන් මහ්තොට 
ණහොඳින්ම දසවිෙ. ඒ අනුව ඔහු විසින් දුම්රිණේ 
තිරිිංග පදධතිෙ ක්රිෙොත්ම� �ණේ ඇසිපිෙ 
ණහ�න ණවේගණෙනි. නමුත් දුම්රිෙක තිරිිංග 
ක්රිෙොත්ම� �� සැනින් ඉදද ගැසුවොක ණමන් 
න්තර ණනොණවේ. ඒ අනුව ණම් දුම්රිෙද ්තරුණෙො 
වැතිරගත් ්තැන පසුණ�ොට අඩි තිහ හ්තළිහක 
ඉදරිෙට ණගොස න්තර විෙ.

‘‘හරි වැඩේඩේ වුඩේ. ළමඩෙක් ඩ�ෝච්චිෙට 
පැේ්නා. ඉක්ම්ට බැහැලනා බලේ්. ඩේ දැේ 
පැේඩේ. ඇේජිම ෙටම වඩේ ඇති.’’

සමරණ�ොන් මහ්තො ්තම සහොෙ�ෙො අම්තො 
පැවසුණවේෙ. ණමවැනි සිදුවීම�දී වුව එකවරම 
දුම්රිණෙන් බැසීමට රිෙැදුරුට අවසරෙක නැ්ත. 
ඒ එණස වුවණහොත් දුම්රිෙ ඔහුණේ පොෙනණෙන් 
මිදී ඉදරිෙට ණහෝ පිටුපසට ඇදී ෙො හැකි බැවිනි.

ඒ අනුව රිෙැදුරු සහොෙ�, දුම්රිණේ ප්රධොන 
නිෙොම�, උප නිෙොම� සහ දුම්රිණෙන් බැසගත් 
මගීන් කිහිපණදණනකුද විදුලි පන්දම් දලවමින් 
දුම්රිණේ ඇන්ජිම සහ ප�මු මැදරිෙ ෙට පරීක්ො 
�ණ�ෝෙ. අනතුරුව ඔවුන් ණ�ණමන් දුම්රිණේ 
පසුපස මැදරි ෙටද පරීක්ො �රනු සමරණ�ෝන් 
මහ්තො දුටුණවේෙ.

‘‘හරි වැඩේඩේ ඩබනාස්. අපි හැමතැ්ම බැලුවනා 
ඩෙට් එ� ෙට �වුරුත් ්ැහැ. පැඩෙේ්ජර් 
ඩ�ඩ්ක් ඩෙට් එ� ෙටට රිිංගලත් බැලුවනා.’’

රිෙ සහොෙ� පවසන ෙදණද කිසිණසත් 
ඇදහිෙ ණනොහැකි �ොරණොවකි.

‘‘ඒ� මහ පුදුම �තනාවක්ඩේ. 
එතඩ�නාට ඩමනා�ද වුඩේ දැේ ඩර්ල් 
පනාඩර් නිදාගත්තු ළමෙට?’’

ණ�ණස ණහෝ එදන රොත්රිණේ දුම්රිෙ 
�ටටෙෙ මරදාණන් ධොවනොගොරෙ 
ණව්ත ණගන ණගොස ්භොරදුන්න ද 
සමරණ�ෝන් මහ්තොණේ සි්ත තු� 
එම මොනසි� විෙැවුෙ එණෙසින්ම 
පැවතිණ. දුම්රිෙ ්තමන් සමීපෙට 
එනවිටත් දුම්රිෙ මොේගණේ 

මුනින්්තෙො වී බිම ඇදී නිදාගන්නට ණපරත් එම 
්තරුණෙො රිෙැදුරු කුටිෙ ණදස බැලූ අන්දම පවො 
සමරණ�ෝන් මහ්තොට මැවි මැවී ණපණනන්නට 
විෙ.

්තමන්ණේ ණසවො සටහනට අනුව ඊට පසු 
දන ගොලෙ බෙො ධොවනෙ වන දුම්රිෙ� රොජ�ොරී 
�� යුතු වුවද මොනසි� අසවැසුමක ණනොමැති 
නිසො අසනීප නිවොඩු ඉලලූ ඔහු සිෙ නිවස බෙො 
පැමිණිණේෙ.

ණ�ණස ණව්තත් සි්ත තු� �ැ�ෑණරමින් තිබූ 
ණමම සිදධිෙ නිසො සමරණ�ෝන් මහ්තොට එදන 
රොත්රිණේද නින්දක ණනොවීෙ. ඒ අනුව පසුදා 
අලුෙමින් පිබිදුණු ඔහු ෙන්්තම් හ්තරවටින් 
එළිෙ වැටීණගන එන අ්තණේ කිණෙෝමීටේ 
ණද�ක පමණ ණගවො ්තම ණමෝටේ සයි�ෙණෙන් 
සිදධිෙ වූ ්තැනට පැමිණිණේෙ. ඒ ්තරුණෙොණේ 

ම�සිරුර අසෙ වන ණරොද�ටවත් 
විසිවී ඇත්දැයි ණසොෙො බැලීමටෙ. 
එණහත් ඒ ණමොණහොණත් දුම්රිෙ ගමන් 
�� ණවේගෙ අනුව එෙ එ්තරම් දුර�ට 
විසිවන්නට ද ණනොහැ�.

සොමොන්යණෙන් ෙණමකු දුම්රිෙ� 
ගැටීණම්දී ඒ ්තැනැත්්තොණේ සිරුරට 
බරප්ත� හොනි සිදුණවයි. එබැවින් 
අලුෙම පිබිදී �ෑම ණසොෙො ෙන 
�පුණටක එවැන්නක දුටු සැනින් 
දුම්රිෙ මඟ අදදර දුර�්තන 

රැහැන්වෙ ෙැග �ෑණමොර ණදයි. එවිට ඒ හඬට 
හොත්පස සිටින �පුටන් සිෙ ගණන් එකව 
�ෑගැසීම නිසො මිනිණසකු ණහෝ සණ්තක දුම්රිෙට 
හැපී මිෙණගොස හිඳින බව අසලවොසීන් ද 
දැනගනියි. එණහත් එම ස්ොනණේ ප්රණදශවොසීන් 
්තබො අඩුම ්තරමින් �පුණටකුවත් සිටිණේ නැ්ත.

පසු අවස්ොව� ණම් සම්බන්ධව �්තොබහ 
�රදදී ඔහු මො සමඟ කිෙො සිටිණේ ණහොලමන් 
අව්තොර ආදෙ විශවොස ණනො�රන ්තමන් පිෙැවි 
ණනතින් දුටු ණමම සිදධිෙ කුමකද ෙන්න 
්තවමත් අේ් නිරූපණෙ �රග්ත ණනොහැකි 
බවයි.

නමුත් සමරණ�ෝන් මහ්තො දුටු ්තරුණෙො 
පිළිබඳ සිදධිෙ සත්යෙක ණනොණවේ. ඔහුට එෙ 
සත්ය අත්දැකීමක ණස හැඟී ෙන්ණන් ්තමන් 
දුටු ණදෙක ණෙස එෙ මනැණස ්තැන්පත්ව ඇති 
බැවිනි. ෙණමකු ණදණනතින් දුටු බව සහති� 
වශණෙන්ම පවසො හිඳින ණද අතුරින් අතිශෙ 
අහඹු ණෙස ෙමක සැබැවින්ම ණනොදුටුවද 
සැබැවින්ම දුටු ණදෙක ණෙස ඔහුණේ ණහෝ 
ඇෙණේ මනැණස සටහන් වීණම් හැකිෙොවක 
ඇ්ත.

සොමොන්ය ව්යහොරණේ මණනෝභ්ොන්තීන් 
(Hallucinations) ණෙස හැඳින්ණවන ණමම 
අසොමොන්ය අත්දැකීම්වෙ පරොසෙ අතිශයින් 
පුළුලෙ. ඒ අතුරින් ණවනෙම් බොහිර 
අරමුණුවලින් ණ්තොර ණබොණහෝණවේෙොවක එ�ම 
ඉෙක�ෙක ණෙස බෙො හිඳීණම්දී ඇතිවන අේධ 
නිද්ොමනෙ මගින් ෙටි සිණත් පරි�ලපෙන් 
බිහිවීම අතිශෙ �ෙොතුරකින් ණහෝ ණ�ණනකුට 
මුහුණදීමට සිදුවන ්තත්ත්වෙකි. අධි� නිදම්ත, 
විවිධ ඖ්ධ වේග සහ මත්පැන්, මත්ද්ව්ය 
්භොවි්තෙ මගින් ණමවැනි අසොමොන්ය අත්දැකීම් 
ෙද හැකි බව පැවණසන අ්තර විවිධ ්භොවනො, 
ෙන්්ර, මන්්ර ආදණෙන් අේධ නිද්ොමනෙට 
පත්වීණමන්ද ණමවැනි භ්ොන්තිමෙ අත්දැකීම් ෙද 
හැකි බව පැවණස.

පොළු මහො මොේගවෙ ඇති සුදු පොට 
�ඩඉරි ණදස එ� එලණල බෙොගත්වනම 
රිෙ පදවන්ණනෝද ණමවැනි අත්දැකීම්වෙට 
මුහුණ ණදති. මහොමොේග ණමෝහනෙ (Highway 
Hypnosis) සුදු ඉරි උණ (White Line Fever) ආදී 
නම්වලින් හඳුන්වනු ෙබන්ණන් ඒ ්තත්ත්වෙයි. 
ඒ අනුව වැසි සහි්ත රොත්රිණේ නිහඬව දුම්රිෙ 
පදවමින් සිටි සමරණ�ෝන් මහ්තො දුටු දුම්රිෙ 
මොේගණේ වැතිරුණු ්තරුණෙො ඔහුටත් 
ණහොණරන් මනැසින් පිබිදී එකවරම ම්ත� 
ගබඩොවට පිවිසි පරි�ලපනෙකි.

ණමවැනි අසොමොන්ය අත්දැකීම් සම්බන්ධ 
මණනෝ විද්ොත්ම� අේ්�්න ෙබොදීම 
ණවනුවට සමහණරක විශවණේ පවත්නො අදභූ්ත 
සිංසිදධීන්වෙ ප්රතිඵෙ ණස හුවො දකවති. නමුත් 
ඒ නිසො විණශ්ණෙන් දරුවන් බිෙගැන්වීමට 
ණහෝ රසොසවොදෙ ණවනුණවන්වත් පදනමක 
නැති ‘ණහොලමන් �්තො’ වැණඩන දරුවන් ඉදරි 
ණේ �්තොබහ ණනො�රන්ණන් නම් ණහොඳෙ. 
ණමවැනි පදනම් විරහි්ත විශවොසෙන් කුඩො 
දරුවන්ණේ මනැස තු�ට පිවිසුවීණමන් 
වැඩිවිෙට පත් වූ පසු ඔවුනණේ විද්ොත්ම� 
චින්්තනෙ ‘ණමොට’ වන බව මවේවරුන් ්තරණේම 
වටහොග්ත යුතුෙ.

සුගත් සමරක�ොන්

එම තරුණයො දුම්රියට පැන්්න බව  
පැවකස්න ස්ෝනය

එම සිදුවීමට අදාළ එම් 7 �ොණ්ඩකේ  
දුම්රිය ඇන්ජිමක්

හරි වැසේසේ වුසේ. 
ළමසෙක් සකෝච්චිෙට 
පැේනා. ඉක්මනට 
බැහැලා බලේන. 
සම් දැේ පැේසේ. 

ඇේජිම ෙටම වසේ 
ඇති

සබාේ අපි හැම්තැනම 
බැලුවා සෙට් එක 

ෙට කවුරුත් නැහැ. 
පැසෙේ්ජර් සකසනක් 

සෙට් එක ෙටට 
රිිංගලත් බැලුවා
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

අපි මේ ඉනමනෙ 21 මෙනි සියෙමේ 
මුල හරිමය. ඉේ්සර කාන්ාෙන්ට 
්සාමේක්ෂෙ බැලුෙම ෙර්මානෙ 
කාන්ාෙන ඉනමන හැ්ැේම ගානෙක 
ඉේ්සරහින.

ඒ දියුණුෙ, ඒ රැඩිකල් බෙ මකාච්චරද 
කිවමොත් ්සමහරු බමලන රැඩිකල් 
මෙනනෙ හි්ාමගනෙ ගැහැනුකම්ට 
ආමවණික ම්සාඳුරු ගතියත් අභිබො 
ගිහින, නිකන අමුතුම ජීවීන මකා්ට්සක 
ෙමේ හැසිමරනනෙ අරන.

ගැහැනු කියනමනෙ උපතිනම 
මැජිකකාරමයා. එක ්සැමර මදතුන 
මදයක ගැනෙ හි්නනෙ පුළුෙන ෙමේම 
එක ්සැමර ෙැඩ මදක තුනෙක මේමක 
නෙැතුෙ කරනනෙත් කාන්ාෙන්ට පුළුෙන. 
පිරිමි ඇේ මදක ටීවී එමක ඔබාමගනෙ 
ටීවී බලනෙමකා්ට, ඉරිච්ච ගවුමක්ට 
අනඩයක දානෙගමන, මපාඩි එකාමග 
ඉේමකෝමල් මහෝේ ෙරක එක්ටත් උදව 
කරලා ටීවී එකත් බලලා ක්ාමව මහ්ට 
මකා්ටමේ මෙනනෙ තියනෙ මේත් බැලුො 
ෙමේ කියනනෙ ගෑනු පුදුම දක්ෂයි.

අනනෙ ඒක ්මයි ගැහැනුන්ට 
උපතිනම ලැබිලා තිමයනෙ 
ම්සෞනදරයාත්මක සුනදරත්ෙය, 
අ්සම්සම හැකියාෙ.

ඒ ෙමේම ගැහැනු ම්ටසිළුටුයි, 
ආදරණීයයි, මබාළඳයි. එ්නෙ ්මයි 
ගැහැනු පිරිමින්ට ෙඩා මෙනෙේ 
මෙනමනෙ.

මම්නෙදී ම්ටසිළුටු, මබාළඳකම 
කියනමන, හුළඟකෙත් ෙදින 
නෙැතුෙ මගයක අේමේ හැංගිලා 
ඉඳලා, ක්සාදයක බැඳලා 
ඊ්ටපේමේ ේොමි පුරු්ෂයා 
මදනෙ මදයක කාලා, මෙනෙ 
මදයක බලන ඉනනෙ එක 
මනෙමෙයි. කැරමපාත්ම්ක 
දැකකත් මුත්ා පහමෙනෙ, 
මකානද මකලින 
තියාමගනෙ ේචනෙ 
මදකක ක්ා කරගනනෙ 
බැරි සීනිමබෝල බමබක 
මෙනෙො කියනෙ එකත් 
මනෙමමයි.

ඉමගනෙගනනෙ, රේ්සාෙක 
කරනනෙ, ෆැ්ෂන කරනනෙ, 

මමාඩ් මෙනනෙ, නේටනනෙ, 
්සමාජග් මෙනනෙ, 
මේශපාලනෙය කරනනෙ, 
මපෞරු්ෂෙත් මෙනනෙ මේ 
හැමමේම ගැහැනු කරනනෙ 
ඕමන. හැබැයි ඒ අේම්ස 
ම්සාබාදහම මෙලා දීපු මේ 
ගැහැනුකමත් ගැහැනියක්ට 
තිමයනනෙ ඕමන.

්සමහරු ගැහැනුකමේ 
සියලුම සීමාෙන පසුකරලා, 
්ෙත් දුර ගිහින මහම මහ 
අමුතු විදිහක්ට රැඩිකල් 
මෙච්ච බෙක මේනෙො.

එයාලා මකාච්චර 
රැඩිකල්ද කියනෙෙනෙේ,

මමග හේබනඩ් මාර මහාඳයි. හැබැයි 
එයා්ට මමගන බමබක ඕමනෙලු. මම 
කැමති නෙැහැ ළමයි හදනනෙ. ම්ට ඕමන 
ලයිෆ් එක එනමජෝයි කරනනෙ. ඒ නි්සා 
මම ඩිමෙෝේ වුණා. දැන ඉතින මම 
ම්ට ඕනෙ විදිහ්ට ලයිෆ් එක එනමජෝයි 
කරනෙො...

මමග අලුත් මබෝයිමරෙනඩ් මහනෙ ඕල්ඩ් 
ෆැ්ෂන අමන. එයා කැමති නෙැහැ මම 
ex BF එකක ්චැට් කරනෙේට. මම කැමති 
මමාඩරන ලයිෆ් එකක්ට. ඒ නි්සා අපි 
බමරක වුණා...

මම කැමති නෙැහැ මගදර 
ෙැඩ කරනනෙ. මේ මකෝපි 
කාමල් මනෙමේමන අමන. 

මගෙල් අේ කරනනෙ, උයනනෙ, මත් 
හදනනෙ, ඕො කරනනෙ පුළුෙන කා්ටද? 
nails කැඩිලා, skin ඩල් වුණහම ෙැඩක 
තියනෙෙද? ඒ නි්සා මම මැරීඩ් ලයිෆ් 
එකක්ට කැමති නෙැහැ අමන.

ඔනනෙ ඕකයි ්ත්ත්ෙය.

එයාලමග රැඩිකල් වීම මකාච්චරකද 
කිවමොත් එයාලා, ගැහැනුකේ 
පහුකරමගනෙ පිරිමිකේෙල්ටත් එහා 
මගාඩක දුර ගිහිල්ලා.

ගෑනිමයක මෙලා ඉපදිලා හූමනෙක 
ඇඟ්ට ෙැටුනෙම මුත්ා යනෙෙනෙේ, 
මකාල්මලක ජැක ගැහුෙම ඌ්ට කණ 
ගැලමෙනනෙ මදකක කියනනෙ ක්ට හයිය 

නෙැත්්ේ, මිනිහා දාලා ගිමයාත් 
ජීෙත් මෙනනෙ විදිහක 
දනමනෙ නෙැත්්ේ, ආරථිකෙ 
ේ්ාෙර නෙැත්්ේ, කවුරුහරි 

රෙලා බැලුෙම කඳුළු 
එනෙෙනෙේ, 
මූමේ 

කුරුලෑෙක 
ආෙම ෙහ මබානනෙ 

හිම්නෙෙනෙේ, ඒක 
ගැහැනුකම 
මනෙමමයි, ඒො 

උපනමගයි කරුම.

හැබැයි එමහමයි කියලා, 
රැඩිකල් උණ ්සනනිපාමත් හැදිලා, 
එක ්සැමර මකාල්මලෝ මදතුන 
මදමනෙක එකක මඩ්ටින කරනනෙ 

හිම්නෙෙනෙේ, මගදර ෙැඩ්ට ඉනනෙ 
මකනො ගමේ ගිය මෙලාෙකෙත් 

උයලා පිහලා, ෙලන මදක තුනෙ 
මහෝදලා මගදර අේ කරගනනෙ 
බැරි නෙේ, මහත්්යා කනනෙ ආ්ස 
කෑමක බීමක ඉඳලා හි්ටලා හරි 
හදලා මදනෙ එක පෙක කියලා 
හිම්නෙෙනෙේ, මිනිහ්ට දරුෙන්ට 
මහාමරන යාළුමොත් එකක 
බාර එකක්ට ගිහින ෙැම්ටනෙකේ 
බීලා නේටනනෙ හිම්නෙෙනෙේ, 
දරුමෙෝ මෙනුමෙන එක රැයක 

නිදිමරනනෙ බැරිනෙේ, උනමේ 
පේ්ස මහෝදලා නිදිකරෙනනෙ 
බැරිනෙේ, ඉඳලා හි්ටලා හරි ්සැමියා්ට 
තුරුල්මෙලා හුර්ල් මෙනෙ එක 
මමෝඩකමක කියල හිම්නෙෙනෙේ, 
ඒක රැඩිකල්කම මනෙමමයි, ඒක 
මනොලැබීම.

ගෑනු අපි පිරිමිනමගන ්සම ්ැනෙද 
මමාකේද ඉල්ලලා මබාරුේට කෑ 
ගැහුේට ඇත්්්ටම ගැහැනුන්ට නිසි 
්ැනෙ තිමයනමන පිරිමින්ට ෙඩා 
මගාඩක ඉදිරිමයන. ඒ නි්සා ්මයි 
ගෘහ මූලිකයා ්ාත්්ා මෙනෙ මගාඩක 
පවුල්ෙල ප්රධානෙ තීරකයා අේමා 
මෙලා තිමයනමන.

දියුණුමෙච්ච, ්සමගිමයන ඉනනෙ, 
ලේ්සනෙ පවුල් දිහා නිකම්ට බලනනෙ. 
ඒ හැම්ැනෙම ගෘහණිය පිරිමියා 
අභිභො ගිය ගැහැනුකේෙලින පිරුණු 

හයිය ගැහැනු ආත්මයක.

රැඩිකල් මෙනනෙ 
ගිහින ගැහැනුන්ට 

අමවණික 
ඒ සුනදර 

ලාලිත්ය, 
ආදරණීය 
දක්ෂකේ, 

ෝසනොෙන් 
මබාළඳකේ 

නෙැතිකරගත්ම්ාත් අනතිම්ට 
ඉතුරුමෙනමනෙ පිරිමින්ටත් 

ෙඩා මමෝරපු දරදඬු මෙච්ච ගේ 
ෙමේ ගැහැනු.

මලෝමක දිනෙපු මබාමහෝ ගැහැනු 
එළිය්ට පිරිමි ෙමේ හිටිය්ට මගෙල්ෙලදි 
ගැහැනුකේ උතුරනෙ නියම ගැහැනු. 
රැඩිකල් මෙනෙො කියනමනෙ අනනෙ 
ඒක්ට.

එමහම නෙැතුෙ ම්සාබාදහම මෙපු 
ගැහැනුකේ ඔකමකාම මරලා දාලා 
අමුතු ජීවීන මකා්ට්සක ෙමේ හැසිමරනෙ 
ගැහැනු ළඟ මගාඩක මෙලාේට 
අනතිම්ට ඉතුරුමෙනමනෙ කඳුළු පිරිච්ච 
පශ්චත්්ාපයක වි්රයි.

ගැහැනු රැඩිකල් මෙනනෙ ඕමනෙ 
ගෑනුකේ අේම්ස මි්සක පිරිමිකේ 
අේම්ස මනෙමමයි. ගැහැනුකම 
්සේපූරණමයනම මරලා, ඕනෙේට ෙඩා 
රැඩිකල් මෙච්ච ගැහැනු දැකකම 
ලේ්සනෙයි, හැබැයි ටිකක මෙලා බලන 
ඉේදී අේපිරියයි.

ඕනෙේට ෙඩා මබාරුේට මපාෂ් 
මෙනනෙ, මබාරුේට බිසී මෙනනෙ, අමුතු 
විදිහ්ට රැඩිකල් මෙනනෙ ගිහිං ගැහැනු 
නෙැති කරගනමන, ්මන්ට ජීවිමත් 
විඳිනනෙ තියනෙ ර්සෙත්ම මකා්ට්ස කියල 
මත්මරනෙමකා්ට ්සමහරවි්ට ඔයා පරකකු 
ෙැඩි මෙයි.

ඒ නි්සා ඇති පදේ රැඩිකල් විදිහ්ට 
අඳිනනෙ, රැඩිකල් විදිහ්ට හි්නනෙ, 
රැඩිකල් විදිහ්ට හැසිමරනනෙ, රැඩිකල් 
මෙලා ජීෙත් මෙනනෙ. හැබැයි ඒ මමාක 
නි්සාෙත් ඔයා්ට උපතින ලැබුණු සුනදර 
ගැහැනුකම නෙැති කරගනනෙ එපා. 
ගැහැනු ආත්ම මගාඩක ලේ්සනේට 
මේනමනෙ, ගැහැනුකේ එකක රැඩිකල් 
වුණාම මි්සක, ආමවණික ගෑනුකම 
මරලා දාලා කසිකබල් විදිහ්ට රැඩිකල් 
වුණහම නෙේ මනෙමමයි.

එ� සැකේ ක�ාලකලෝ කෙතුන් කෙකෙක් 
එක්� කේටින් �රන්ෙ හිකෙෙවෙම්, 
කෙෙර වැඩට ඉන්ෙ ක�ො ෙකම් ගිය 

කවලාව�වත් උයලා පිහලා, වලන් කෙ� 
තුෙ කහෝෙලා කෙෙර අස් �රෙන්ෙ බැරි 
ෙම්, මහත්ෙයා �න්ෙ ආස �ෑමක් බීමක් 
ඉඳලා හිටලා හරි හෙලා කෙෙ එ� පවක් 
කියලා හිකෙෙවෙම්, මිනිහට ෙරුවන්ට 

කහාකරන් යාළුකවාත් එක්� බාේ 
එ��ට ගිහින් වැකටෙ�ම් බීලා ෙටන්ෙ 
හිකෙෙවෙම් ඒ� රැඩි�ල�ම කෙකමයි, 

ඒ� කොලැබීම

කලෝකක් දිෙපු කබාකහෝ 
ෙැහැනු එළියට 

පිරිමි වකේ හිටියට 
කෙවලවලදි ෙැහැනු�ම් 
උතුරෙ නියම ෙැහැනු. 

රැඩි�ල කවෙවා 
කියන්කෙ අන්ෙ ඒ�ට

හැබැයි 
ටි�ක් බලන් 
ඉන්ෙක�ාට 
අප්පිරියයි

රැඩිකල් ගෑනු 
බැලූ බැල්්මට ලස්සනයි



16 2021 ජුනි 30 බදාදා

ලිහිණි මධුෂිකා

දෑස 
න�ානෙනුණත් ඇනේ 
වැඩිය ොඩු �ෑ

“මම ඉපදුණේම ඇස් ණ�ොණපණ�� 
ණෙණ�ක් විදියට. ඒත් මම ෙවදාවත් ඒ ගැ� 
හිතල දුක්ණවවී ඉඳලො �ෑ. ණමොෙද ණපනීම 
ණ�ොලැබුණොට ඇස් ණේ� ණෙණ�කුට වඩො 
ණ�ොඳට මට ණේවල් �ැණෙ�වො. ඒ වණේම 
දැණ��වො. ඕ�ම ණෙණ�කුණග ෙට�ඬින්, 
සුවඳින් ඒ ණෙ�ො ෙවුද කියලො අඳුරගන්� මට 
පුළුවන්. සමොජය අපි වණේ ඇස් ණේන්ණ� 
�ැති අයට ආදණේ ෙර�වොට වඩො අනුෙමපො 
ෙර�වො. ඒත් ඒෙ සමොජණේ ණගොඩ�ැගුනු 
ණපොදු මතයක් නිසො මම ෙොටවත් වරදක් 
කියන්ණ� �ෑ.”

ඒ කුරුණෑගල උඩබදලව මහා විද්ාලයේ 
ප්ාසාංගික කලා විෂය භාර ආචාරිනියයේ 
හඬයි. 30 හැවිරිදි වියේ පසුවන ඇයේ නම 
සඳරූ ප්රියංවදාය. සඳරූ උපනයන අනුරාධපුර 
පදවිය ග්ාමයේය. දරුවන යදයදයනකුයගන 
යුත් පවුයේ බාලයා වන ඇයට වැඩිමේ 
යසායහායුයරකුද සිටින අතර, මව ගුරුවරියකි. 

“ජීවිණත් පටන් ගන්�ණෙොට මට ලැබුණණ 
ෙළුවරයි, ෙරදරයි විතරයි. ඒත් එණ�මයි 
කියලො මුළු ජීවිණත්ම සුදු සැරයටියෙට බොර 
දීලො පරොජිතණයක් වණේ ජීවත්ණවන්� මං 
ෙැමති වුණේ �ෑ. ණෙොටින්ම කිය�වො �ම 
මම මණේ ඇස් ණදෙ ණේන්ණන් �ෑ කිය� එෙ 
අමතෙ ෙරලො ජීවත් වුණ ණෙණ�ක්. ඒ නිසොම 
ගණම අනිත් ළමයි එක්ෙ ඇණල් ණදාණල් ණවල් 
ඉප�ැල්ණල දුවලො පැ�ලො ණසල්ලම ෙරලො 
මණේ ළමො ෙොලයත් ණගොඩක් සතුටින් ණගවවො. 
�ැබැයි ටිණෙන් ටිෙ ණත්ණර� වයසට එේදි 
මණේ එෙම අධිෂ්ො�ය වුණේ ෙොටවත් බරක් 
ණ�ොවී ජීවත් ණවන්�”

සඳරූයේ එකම සිහිනය වූයේ යකදිනක 
යහෝ උපාධිධාරිනියක වීමය. එයහත් එම 
සිහිනය එක රැයකින එළි යනාවන බව දැන 
සිටි ඇය ඒ යවනුයවන දිවා රෑ යනාබලා 
යවයහස වූවාය. එම උත්සාහය මේ්ඵල 
ගනවනනට ඇයේ මවද යයෝධ යසවණැේලක් 
යමන ඇය පසුපසම සිටියාය.

“මණේ අමමොත් මම ඉණග�ගත්ත 
ඉස්ණෙෝණලම සොමොන්ය විෂයන් උගන්වපු 
ගුරුවරියක්. ඒත් මම ඉණග�ගත්ණත ණරේල් 
මොධ්යණයන් නිසො අමමත් මං ණවනුණවන්ම 
ම�රගම ජොතිෙ අධ්යොප� ආයත�ණේ ණරේල් 
මොධ්ය පෝමොලොවක් �ැදෑරූවො. අන්තිමට එයො 
සොමොන්ය විෂයන්වලින් අයින් ණවලො මණේ 
පොසණල්ම ණරේල් මොධ්ය ගුරුවරියක් විදි�ට 
ඉගැන්වීම ෙරො. මට ඉස්ණෙෝණලදි ඇස් ණදෙ 
�ැති අඩුව දැනුණණ �ැත්ණත මණග අමමො 
නිසො. අදටත් මණේ අමමො මං ඉණග�ගත්ත 
පොසණල් ඇස් ණ�ොණපණ�� දරුවන්ණේ ණරේල් 
මොධ්ය ගුරුවරිය විදි�ට ණස්වය ෙර�වො”

ඇය එම අතීතය ආවර්ජනය කරනයන තම 
මව යකයරහි වූ අප්මාණ යසයනහසකිනි.

“මට ඉණග�ගන්� ෙොණල තිබුණ ණලොකුම 
ප්රශණ� තමයි අනිත් ළමයින්ට වණේ ලියොණග� 
පොඩම ෙරන්� බැරිෙම. ඊටපස්ණස මණග 
අත්තමමයි, අමමයි, තොත්තයි මොරුණවන් 
මොරුවට ණවලොව �දාණග� මට විභොණගට ඕ� 
ෙර� ණපොත් කියව� එෙ පුරුේදක් ෙරගත්තො. 
මම ඉණග�ණග� ඉවර ණව�ෙමම ඒ අය 
මං ණවනුණවන්  ඒ ෙැපකිරීම ෙරො. �ැමදාමත් 

එයොලො කියවපු ෙරුණු මතෙ තියොණග� ගිහින් 
තමයි මං විභොණග ලිවණව.”

කුරුණෑගල ගැට්ටුවන මහා විද්ාලයයන 
අධ්ාපනය ලැබූ ඇය සාමාන්ය යපළට ‘ඒ’ 
සාමාර්ථ දහයක් ලබායගන, උසස් යපළ 
සඳහා ඉබබාගමුව මධ් විද්ාලයට ඇතුළු 
වූවාය. එහිදී ‘ඒ’ සාමාර්ථ තුනක් සමඟින 
උසස් යපළ කඩයිමද සාර්ථකව ්ජයගත් 
ඇයට යකාළඹ යසෞනදරය විශවවිද්ාලයට 
ඇතුළුවීමට අවස්්ථාව උදාවිය. 

“2011 අවුරුේණදදි අපිට විශවවිද්ොල 
ප්රණවශයට ෙලින් දවස් විසි එෙෙ �ොයෙත්ව 
පුහුණු වැඩසට��ෙට යන්� සිේ්ධ වුණො. 
ඒෙ පැවැත්වුණව යුද �මුදා පුහුණු පොසණලන්. 
මමත් අනිත් ළමයි වණේම අමමයි තොත්තයි 
එක්ෙ ණගොඩක් ආසොණවන් එණතන්ට ගියො. ඒත් 
ඇස් ණදෙ ණේන්ණ� �ැති ළමණයකුට දුවන්� 
පනින්� බෑ කියලො ඒ අය මට ණගදර යන්� 
කිවවො. ඒ ණවලොණව මණග අේපච්චි එතැ� 

හිටපු බ්රිණේඩියේවරයොට කිවවො මණග දුවට 
එෙම එෙ අවස්්ොවක් දීලො බලන්� සේ, බැරි 
වුණණොත් මම දුවව ආපහු ණගනියන්�ම කියලො. 
ඊටපස්ණස මම දවස් 21 ක් පුහුණුව ලබලො 
පදක්ෙමකුත් අරණග� තමයි ණගදර ආණව.”

පසුව විශවවිද්ාලයීය අධ්ාපනය ද 
සාර්ථකව නිමකළ සඳරූ සංගීත අංශයයන 
කලා උපාධියක් ලබාගත්තාය. යේ වනවිට 
ඇය භාත්්ඛණයඩේ සංගීතය පිළිබඳ 
විශාරදවරියකි. එයතකින යනානැවතුනු ඇය 
තම දක්ෂතා රැයගන රියැලිටි යේදිකාවටද 
පැමිණියාය.

“2012 අවුරුේණේදි  ‘සිහි�ය’ කිය� 
රියැලිටි වැඩසට�ණන් වයලීන් වොද�ණයන් 
ලංෙොණවන්ම පළණවනියො ණවන්� මට පුළුවන් 

වුණො. ඊටපස්ණස 2016 දී ජොතිෙ තරුණ ණස්වො 
සභොණව ණයෞව� සමමො� උණළණල්දී ණ�ොඳම 
ගොය�යට සමමො� ලැබුණණත් මට. ණම ණවේදි 
මම ‘හිත ණ�ොඳටම රිදු�ො’ කියලො මණේම ගීත 
එෙතුවකුත් එළිදක්වලොත් තිණය�වො.”

දෑස් යදකම යනායපයනන ඇය අවැසි 
සියලුම යේ කරගනු ලබනයන ගඳ සුවඳ බලා 
තීරණය කිරීයමන යහෝ අේලා බලා නිගමනය 
කිරීයමනි. වයලීන වාදනය, ්ජංගම දුරකතන 
භාවිතය, ගමන බිමන යාම සහ පුේගලයයකු 
හඳුනාගැනීම පවා ඇය කරගනු ලබනයන ඒ 
ආකාරයයනි.

උපනදා පටනම තමනයේ රූපය යකායි 
වයේද කියාවත් දැක නැති ඇය තවත් දරුවන 
දහස් ගණනකයේ දෑස් පෑදීමට එය බාධාවක් 
කර යනාගත්තාය.

“පස්ණස මම 2018  අවුරුේණේදී ජොතිෙ �ො 
පළොත් වෘත්තීය අධ්යොප� ගුරු විභොගයට 
ණපනී ඉඳලො ඒණෙන් සමත් වුණො. ඊටපස්ණස 
තමයි මට වෘත්තීය අධ්යොප� අංශණයන් 
ප්රොසොංගිෙ ෙලොව උගන්වන්� ගුරු පත්වීමක් 
ලැබුණණ. මණග ඇස් ණදෙම ණ�ොණපනුණොට 
මම උගන්�න්ණන් ඇස් ණ�ොඳට ණේ� 

දරුවන්ට. ණදයක් ඇඳලො ලියලො 
ණපන්�න්� බැරි වුණොට එයොලට 
ණත්රුම ය� විදියට උගන්වන්� 
මට පුළුවන්.” 

ඇය කියනයන නිහතමානී 
ආඩේබරයකිනි. 

“ඕ�ම ණෙණ�කුට ජීවිණත්දි 
ඉපදුණ දවණස ඉඳලම මූණ 
ණදන්� සිේ්ධ ණව� ෙඩඉම 
ණගොඩක් තිණය�වො. ඇස් 
ණේන්ණ� �ැති වුණොට මමත් 
මණේ ජීවිණත් ඒ එෙක්වත් මෙ 
ඇණරන්� දුන්ණ� �ෑ. ඒ නිසයි 
මමත් අනිත් ගෑනු ළමයි වණේම 
ආදරය ෙරලො විවො� ගිවිස 

ගත්ණත. එයොණගත් ඇස් ණදෙ ණේන්ණ� �ෑ. 
�ැබැයි අපිට ෙොණගවත් උදව �ැතුව අණේ 
එදිණ�දා �ැම වැඩක්ම ෙරගන්� පුළුවන්. 
ආදරය කියන්ණ� ඇස් ණදණෙන් දකි� එෙ 
විතරක්ම ණ�ණවයි. ඒෙ �දවතට දැණ�� 
ණදයක්”

සඳරූ තම ආදරණීය ජීවිතය පිළිබඳ ඉතාම 
ආදරණීය යලස එයස් පවසනනීය. 

“මම වණේම ඇස් ණදෙ ණේන්ණන් �ැති 
දුවලො ඉන්� අමමලො තොත්තලො ණම රණේ තව 
ඕ� තරම ඇති. ඒ අමමලො තොත්තලොට මං 
කියන්ණන් ඇස් ණේන්ණ� �ැති දරුණවකුණග 
ජීවිණත් එෙ තැ� �වතින්� ඉඩ ණදන්� එපො. 
අද ණගොඩක් දියුණු තොක්ශණයක් තිණය� නිසො 
ඒ ණේවල් උපණයෝගී ෙරණග� එයොලටත් ණ�ොඳ 
අධ්යොප�යක් ලබලො ණදන්�. ඇස් ණේන්ණ� 
�ැති ළමයින්ටත් අනිත් ළමයින්ට වණේම 
උපතින්ම ණග�ොපු දක්ෂතො, �ැකියො තිණය�වො. 
ණදමවපිණයො විදි�ට ඒ අයණග �ැකියොවල් 
ණත්රුම අරණග� ඒ අයට උදව ෙරන්�. 
ඇස් ණේන්ණ� �ැති අපිට විතරක් ණ�ණවයි 
ඇස් ණේ� ණෙණ�කුට වුණත් නිෙන් හිටියට 

ඇස් නදක නේනන� 
�ැති ළමනයකුට දුවන� 

ෙනින� බෑ කියලා ඒ 
අය මට නෙදර යන� 
කිවවා. ඒ නවලානව 

මනෙ අේෙච්චි එතැ� 
හිටපු බ්රිනේඩියරවරයාට 

කිවවා මනෙ දුවට 
එකම එක අවස්්ාවක් 
දීලා බලන� සර, බැරි 

වුනණාත් මම දුවව 
ආෙහු නෙනියන�ම් 

කියලා

ජීවිනත් ෙටන 
ෙන�නකාට මට 

ලැබුනණ කළුවරයි 
කරදරයි විතරයි
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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

අලුත් විදිහකට ්ැව් මවාලු හදමු

සවාදාගන්වා ආකවාරය
 මාළු වහාඳින පිරිසිදු �ර වසෝදා,  
 ඉරි ගසාගනන.
 ඉහත සඳහන ඉතිරි ද්රව්ය සියල්ල  
 එ�ට දමා වේසට් එ�ක් ෙනතුරු  
 වහාඳින බවලනඩ් �රගනන.
 සාදාගත් වේසට් එ� මාළුෙල  
 වහාඳින තෙරා විනාඩි 45-60  
 පමණ සීසනවීමට තබනන.
 ඉනපසු තොගත් ව�වසල්  
 ව�ාළය� වහෝ තොගත් රේවේ  
 ව�ාළෙලින මාළු ඔතාගනන.
 නැෙත ඇලුමිනියේ ව�ායිල්  
 එ�කිනද ඔතාගනන.
 ගිනියේ �රගත් වපාල්�ටු අගුරු  
 මත දැලක් තබා ඒ මත ඔතාගත්  
 මාළු දමා විනාඩි 45ක් පමණ   
 බාබාකියු ආ�ාරයට පිසගනන.

අ්ශ්ය ද්රව්ය
 ෙැේ මාළු 1kg
 සුදුලූනු බික් 4-5
 අඹරාගත් අබ 15g
 �රපිංචා
 රතුලූනු 30g
 අමුමිරිස �රල් 4
 සිහිනෙ �පාගත් වසර ගහක්
 වදහි යුෂ සෙල්පයක්
 ලුණු සහ ගේමිරිස රස අනුෙ
 වපාල්වතල් 75-80ml

Sri Lankan Spices Marinated Baked River Fish

w¨;a úÈylg jeõ ud¨ 
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak



18 2021 ජුනි 30 බදාදා

ක�ෝලිෆ්ලවර් සමකබෝ්ලය
Cauliflower Sambol

f lda,s*a,j¾ iïfnda,h  
yok yeá n,kak  

fuu QR  
f ldaâ tl ialEka lrkak

අවශ්ය ද්රව්ය
 ක�ෝලිෆ්ලවර් 200g

 ගාගත් ක�ාල් කේස හැඳි 5

 උේ්බ්ල�ඩ කේස හැඳි 1

 සිහිනව ��ාගත් රතුලූනු කගඩි 6-7

 සිහිනව ��ාගත් අමුමිරිස් �රල් 1

 කෙහි යුෂ ස්වල්�යක්

 ලුණු සහ ගේමිරිස් රස අනුව

සාදාගන්ා ආ�ාරය
 ක�ෝලිෆ්ලවර් සිහිනව කරේට් �රගන්න.
 එයට ඉතිරි සියල්්ල ෙමා �්ලවේ �ර  
 පිළිගනවන්න.
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බල මාළු ලැවරියා
Skipjack Tuna Levariya

පිටි මිශ්රණය සඳහා 
අවශ්ය ද්රව්ය
 හාල්පිටි ක�ෝප්ප 2
 ලුණු කේ හැඳි 1 1/2
 වතුර ක�ෝප්ප 1 1/2
 හාල්පිටි සහ ලුණු එ�ට දමා වතුර ටි�  
 ටි� එ�තු �රමින් අකේ ක�ාඇකෙ�  
 ්පදමට අ�ාගන්�.

මිශ්රණය සඳහා අවශ්ය ද්රව්ය
 බෙ මාළු 200g
 සිහින්ව �්පාගේ රතුලූනු 30g
 සිහින්ව �්පාගේ සුදුලූනු බික් 3
 සිහින්ව �්පාගේ අමුමිරිස් �රල් 2
 සිහින්ව �්පාගේ �රපිිංචා
 සිහින්ව �්පාගේ රමකප
 �ෑලිමිරිස් කමස හැඳි 1 1/2
 �හකුඩු ස්වල්්පයක්
 ලුණු සහ ගමමිරිස් රස අනුව
 කදහි යුෂ ස්වල්්පයක්
 කුරුඳු �ෑල්ෙක්ක්පාල්කතෙල් කමස හැඳි 4

සාදාගන්ා ආකාරය
 භාජ�යක් ලි්ප තෙබා කතෙල් ස්වල්්පයක්  
 දමා එයට රතුලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස්,  
 රමකප, �රපිිංචා සහ කුරුඳු දමා �ෙවම  
 �රගන්�.
 ඉන්්පසු බෙ මාළු එ�තු �ර එයට �ෑලි  
 මිරිස්, �හකුඩු, ලුණු, ගමමිරිස් සහ කදහි  
 යුෂ දමා �ෙවම �රගන්�.
 මාළු සිහින් �ෑලි සිටි� කස් හැන්කදන්  
 කහාඳින් ක්පාඩි �රගන්�.
 ඉන්්පසු �ැන්ද ක�ාළයක් කග� එයට  
 ක්පාල්කතෙල් ස්වල්්පයක් දමා අතෙගා   
 සාදාගේ පිටි මිශ්රණය ඉඳිආප්ප වක්�ර�  
 කස් අවශ්ය ප්රමාණයට වක්�රගන්�.
 සාදාගේ බෙ මාළු මිශ්රණය මැදට දමා  
 ඔතොගන්�.
 වි�ාඩි 10-15 ්පමණ හුමාෙකයන්   
 තෙමබාගන්�.

n,ud¿ ,ejßhd
yok yeá n,kak fuu 
QR f ldaâ tl ialEka 

lrkak
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f.dvmr jHdxckh
 yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

ග�ොඩපර ව්ොාංජනය
Godapara Curry

අවශ්ය ද්රව්
 ග�ොඩපර 200g
 සිහින්ව කපො�ත් සුදුලූනු බික් 2-3
 සිහින්ව කපො�ත් රතුලූනු 30g
 සිහින්ව කපො�ත් අමුමිරිස් කරල් 2
 කරපිංචො
 තුනපහ කුඩු ගේස හැඳි 1
 මිරිස් කුඩු ගේස හැඳි 1
 කහකුඩු ස්්වල්පයක්
 ලුණු සහ �ේමිරිස් රස අනු්ව
 සීනි ගත් හැඳි 1
 කුරුඳු ගපොතු කැබැල්්ලක්
 අබ ඇට ස්්වල්පයක්
 මිටිකිරි ගකෝපපයක්
 දියකිරි ගකෝපප 1/2
 ගපොල්ගතෙල්

සොදා�නනො ආකොරය
 ග�ොඩපර හතෙරට ප්ලො මද ඉ්වත් කර�නන.

 භොජනයක් ලිප තෙබො ගපොල්ගතෙල් දමො රත්වූ  
 පසු අබ ඇට දමනන.

 එයට සුදුලූනු, රතුලූනු, අමුමිරිස්, කරපිංචො,  
 රේගප දමො ගතෙගල් බැදීග�න එන විට  
 ග�ොඩපරද දමො ක්ල්වේ කරනන.

 තුනපහ, මිරිස්කුඩු, කහකුඩු දමො ක්ල්වේ කර  
 ලුණු සහ �ේමිරිස්ද එකතුකර දියකිරි දමො  
 රත්කර �නන.

 ඉනපසු මිටිකිරි එකතු කර සීනිද දමො  
 පසග�න පළි�න්වනන.
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කෑම වල රහ විතරක් මදි 
ගුණත් ඕන

ලංකාවේ අවේ ප්රධාන ආහාරය බත්. ඒ නිසා තුන් වේලම බත් කන්න තමයි අපි  හුරු වෙලා තිවයන්වන්.  හැබැයි ව�ාඩක් අය බත් කද්දී බඩ පුරෙ�න්න විදිය �ැන හිතුෙට ව�ෝෂණය �ැන 
හිතන්වන් හරි අඩුවෙන්. ඉතින් ඒ ෙැරදි ආහාර රටාෙ නිසාම අද අපි අතර දියෙැඩියාෙ, අධි රුධිර පීඩනය ෙවේ වලඩ වරෝ�ත් බහුල වෙලා. ඒ නිසා කෑම හදද්දී රහ ෙවේම ගුණ �ැනත් හිතන්න 
පුළුෙන්නම් අවේ වසෞඛ්ය �ැටළු වබාවහාමයකට එතනින්ම විසඳුම් වහායා�න්න පුළුෙන්. �හත දක්ො ඇති ආහාර පිඟන් ෙලින් ඔබට රහ ගුණ වදකම අන්තර�ත එෙැනි ආහාර වේලක් සකස් 

කර�න්න ආකාරය �ැන අදහසක් ලබා�න්න පුළුෙන්.

සුරංජි උඩකන්ද

04
රතු කැකුළු බත්

�රිේපු කිරට

හාලමැස්සන් මිශ්ර දඹල 
වතලට

ව�ාටුවකාළ සම්වබෝල

තම්බපු බිත්තර

01
සුදු කැකුළු බත්

කතුරුමුරුං�ා කිරිවහාදි

සුදුලූනු මිශ්ර ව�ාල 
සම්වබෝල

තම්බපු බිත්තර

04
කරපිංචා සහ 

සුදුලූනු මිශ්ර බිත්තර 
ෆ්රයිඩ් රයිස්  

03
සුදු කැකුළු බත්

ඇඹරැලලා දළු සම්වබෝල
�රිේපු කිරට

තුන�හ මිශ්ර වසෝයාමීට් 
හින්දුම

බිත්තර බැදලා

05
බිත්තර ස්ක්ැම්බල

තම්බපු අල

තම්බපු වබෝංචි

තක්කාලි සම්වබෝල
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හෂීණී මනමේන්ද්ර

අද මබොමහෝ කොන්ද්ොවන්ද 
කොර්යබහුල්ය. ඒ 
නිසොම දැනුවතව 
මහෝ මනොදැනුවතව 
ඒ අ්යමේ ජීවි්වලින්ද 
සතුට සහ ආදර්ය 
අන්ද හැමමේටම මෙර 
ෙලො ්යයි. නමුත පුංචි 
පුංචි මේවලවලින්ද 
සතුටු මවන්දනට පරුදු 
වි්ය හැකිනේ ඒ ඕනෑම මකමනකුමේ ජීවි්්ය 
හි්නවොට වඩො සුන්දදර එකක් වනු ඇ්. විමදස් 
රටක ජීවත වන හෂිනි මේ කි්යන්දමන්ද ඕනෑම 
අේමො මකමනකුට, ඕනෑම බිරිඳකට 
එමස් සතුටින්ද දිවි මෙවි්ය හැකි 
ආකොර්යයි. කවදාවත රෑ ඇඳුම පිටින්ද 

උමේ කුස්සි්යට ්යන්දන එෙො!
මීට කලින් ලිපියකත් 

මම ලියලා තියයනවා මං 
ඇහැයෙන්යන් පාන්්දෙ 
හතෙට කියලා. ඉතින් 
එයහම නැගිටටට පසයසෙ 
එකයකා නාලා, නැත්නම් 
ඇඟපත යසෙෝ්දයෙන තමයි 
මං කුසසියට යන්යන්. මම 
කවදාවත් රෑ ඇඳුම පිටින් කුසසියට 
යන්යන් නෑ. ඒක මං හදාෙත්ත පුරුද්දක. 
ඒක පුරුදු වුයේ මයේ ්දහම්යේ 
අම්මයෙන්. අම්මායි, තාත්තායි අපිව 
බලන්න ජපායනට ආවාම මාසෙ තුනක, 
මාසෙ හයක වයේ කාලයක ඉන්නවා. 
එයහම යවලාවලවල මං අම්මායෙන් 
ඉයෙනෙත්ත යදවල යොඩයි. ඒ 
යොයඩන් එකක තමයි රෑ ඇඳුම පිටින් 
කුසසියට යනායන එක. අම්මාත් උය්දන් 
ඇහැෙලා මූණ යසෙෝ්ද  යෙන, යවන 
ඇඳුමක ඇඳයෙන, යකාේයඩේ පීෙලා 
ලසසෙන හිනාවක එකකයි කුසසියට 
එන්යන්. හරිම සිරියාවන්තයි උය්දන්ම 
්දකිනයකාට. ඉතින් මාත් ඒක පුරුදු 
වුණා. ්දැන් ඒ පුරුද්දට මං ඇබබැහි 
යවලා.

උය්දන්ම ඇහැෙලා, නාලා, යවන 
පිරිසිදු ඇඳුමකින් කුසසියට 
ගියාම තියන්යන් හරිම 
නැවුම් බවක. උයදට 
යේදෙ අනිත් අය ඇහැෙලා 
එදදී, එයාලාට මාව 
්දකින්න ලැයබන්යන 
කුසසියේදි. ඉතින් එයාලා 
උයද ඇහැරිලා මුලින්ම 
මාව ්දකිදදි රෑ ඇඳුයමන් 
්දකිනවට වඩා අලුත් 
ඇඳුමකින් නැවුම්ව 
්දකිනයකාට එයාලටත් සෙතුටක ඇති 
යවනවා.

අනික වැ්දෙත්ම යද කුසසියේ කෑම 
පිළියයල කෙදදී මං අනිවාරයයයන් 
ඒප්රන් එකක අඳිනවා. එයහම ඇන්දාම 
මං ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම අපිරිසිදු 
යවන්යන් නෑ. ඒකත් මං හිතලාම ඇති 
කෙෙත්ත පුරුද්දක.

උයන එකට ආසෙ යවදදී කුසසිය 
පිළියවලට පිරිසිදුව තියාෙන්න එකත් 
ඉයබම හුරුයවනවා. තමන් ආසෙම 
යද කෙන තැන ලසසෙනට පිරිසිදුව 
තියාෙන්න කවු්ද අකමැති? මාත් මට 
පුළුවන් උපරිම විදියට පිළියවලට 
පිරිසිදුව කුසසිය තියාෙන්නවා. කිසිම 
්දවසෙක ඉඳුල භාජනවලින් සින්ක එයක 
පුෙවන් ඉන්යන් නෑ. ඒ හැමයදම පිරිසිදු 
කෙලා යේයලන්න තියලා, කුසසියේ 
පැන්්රි එක උඩ පිහලා, ලිප පිහලා 
සින්ක පිරිසිදු කෙලා කුසසිය යමාබ 
කෙලයි වැඩ ඉවෙ කෙන්යන්.

උය්දන්ම නාලා කුසසියට එදදී 
කලින්දා ඉඳුල භාජන තිබයබාත් 
අප්රිය ෙතියක මිසෙක කවදාවත් නැවුම් 
හැඟීමක එන්යන් නෑ. හැමදාම කුසසිය 
අසකෙලා, පිරිසිදු කොමයි උයදට අෙ 
මං කීව නැවුම් හැඟීම විඳින්න පුළුවන් 
යවන්යන්. ෙෑනියයකුයේ පිරිසිදුකම 

මට ති්යනවො 
ක්ලීනින්ද 
පලෑන්ද 

එකක්. හැම 
මොමසම මුල 
සතිමේ මුල 

දවස් ෙහ මුං 
මවන්දකරන්ද 

ඉන්දමන්ද 
කුස්සිමේ 
පිරිසිදු 

කිරීේවලට

පිළියවල මනින තව තැනක තමයි 
මුළුතැන්යේ. ඒ නිසො පුළුවන් තෙම් ඒක 
ලසසෙනට තියාෙන්න.

මං ්දැන් ඉන්න යේදෙ කුසසි ය්දකක 
තියයනවා. ආලින්ය්දට විවෘත වුණ 
කුසසියකුයි, විවෘත කුසසියට 
යාබ්දව තියයන යපාඩි 
කුසසියකුයි. ඉතින් ඔය 
යපාඩි කුසසියය තමයි 
මං උයන පිහන වැඩ 
කෙන්යන්. එතයකාට 
ආලින්ය්දට කෑමවල 
සුවඳ එනවා අඩුයි.

මට තියනවා 
කලීනින් පලෑන් 
එකක. හැම මායසෙම 
මුල සෙතියේ මුල ්දවස 
පහ මං යවන්කෙන් 
ඉන්යන් කුසසියේ පිරිසිදු 
කිරීම්වලට. ඒ ්දවස පහ 
මයේ කුසසියේ විදිය අනුව යබදායෙන 
හැම මායසෙම මුල ්දවස 5 මං ඒ අදාළ 
යකාටසෙ අස කෙනවා. මට යලසි විදියට 
යබදායෙන තියන්යන් යමයහම.

උඩ පැන්්රි කබඩේ ටික, පහල පැන්්රි 
කබඩේ ටික, ලාච්චු ටික, අමතෙ කබඩේ 
ය්දක, යපාඩි කුසසිය

යම් ක්රමය නිසො ්දවසෙ ොයන් මහන්සි 
යවන්න ඕන නෑ. මායසෙකට සෙැෙයක 

ඒ අදාළ යකාටසෙ අසයවලා සුද්ද පවිත්ර 
යවනවා. ඒ ඇරුණාම, හැම සුමායනම 
බ්රහසපතින්දාට කුසසියේ යපන්න 
තියන යදවල ඒ කිේයේ තුනපහ 

යබෝතල, පැන්්රි එක උඩ තියන බඩු 
පැත්තකට කෙලා පිහලා සුද්ද 

කෙනවා. තව ලිප උඩින් 
තියන එකයසෙෝස ෆෑන් 
එකත් හැම සුමායනම 
බ්රහසපතින්දාට පිරිසිදු 
කෙනවා. සුමායනට 
සෙැෙයක පිරිසිදු 
යවන නිසො හැමදාම 
පිළියවලට තියයනවා.
අවන් එක පාවිච්චි 

කයළාත් නියවනකන් 
ඉඳලා ඒකත් එදාම 

පිරිසිදු කෙනවා. වැඩ 
එකතු කෙෙන්යන නැතුව 

එවයලට කෙන්න තියයන වැයඩේ 
ඒ යවලායවම කොම හරිම පහසුවක 
්දැයනනවා.

මං උයද පාන්්දෙ 4ට ඇහැයෙන්යනත් 
යේලාව ඉතුරැ කෙෙන්න ඕන නිසොමයි. 
උය්දන් ඇහැෙලා, උය්දන්ම උයලා ඉවෙ 
කොම ්දවයස යේලාව යොඩක ඉතුරුයි. 
අයප ෙෘහනියන්ට උයන්නමයන් ්දවසෙ 
ඉවෙ යවනවා කියන්යන්. 

ඒ නිසෙයි උයන එකත් යොඩක අයට 

ව්දයක යවන්යන්. උය්දන්ම ඇහැෙලා 
වැඩ කොම ්දවයස යවලාව ඉතුරු 
කෙෙන්න යොඩක යලසියි. ෙෑනියයක 
ඉෙ නගින්න කලින් අවදියවන්න ඕන 
කියලා ඉසසෙෙ මයේ ආච්චි කියනවා. 
ඉතින් මං ඉෙට කලින් ඇහැයෙනවා.

මාත් යොඩක යවලාවට යේල තුනම 
කෑම හ්දනවා. ඒ යදවල කෙන්නත්, 
යේදෙ අනික වැඩ කෙන්නත්, 
්දරුවන්යේ වැඩ කෙන්නත්, මං 
යවනුයවන් යපාඩි යේලාවක යවන් 
කෙෙන්නත් මට යලාකු පහසුවක යවලා 
තියන්යන් උය්දන්ම ඇහැයෙන නිසො.

රෑ අට අටහාමාෙ යවදදී හැම වැඩම 
ඉවෙ කෙලා නමය නමයාමාෙ යවදදී 
නින්්දට යනවා. උය්දන් ඇහැයෙන්න 
කලින් නිදියන්නත් ඕයන්. ඒ අඩුම 
වශයයන් පැය හයක අටක නිද්දක 
ඕනම යකයනකුට අවශ්ය නිසො. අනික 
වැ්දෙත්ම යද උය්දන් ඇහැරුණාම මං 
කවදාවත් මයේ phone එක බලන්යන 
නෑ. උයද වැඩ ඉවෙ කෙලයි phone එක 
බලන්යන්.

උය්දන් ඇහැෙලා කලබලයයන් නැතුව 
නි්දහසින් උයදදී හිතටත් සෙතුටුයි. යම් 
හැමයදම මාත් හුරු වුයේ ටික ටික. 
මයේ ්දවයස යේලාව ඉතුරු වුණා. මයේ 
පිරිසිදු කිරීයම් සෙැලසුම නිසො ්දවයස 
වැඩ යොඩෙැයහන් නැතුව පිළියවලට 
වුණා.

අපි අකමැති යදකට වුණත් ආසොව 
ඇති යවනවා පිළියවලක තියයදදී. 
උයන තැන පිරිසිදුව පිළියවලට තියයදදී 
ඉවීම ෙැන ආසොව වැඩියවනවා වයේම 
උය්දන්ම ඇහැෙලා වැඩ කෙෙත්තාම 
යේල තුනක උයන එක එපා කෙපු 
වැඩක යවන්යන් නෑ කවදාවත්. අනික 
අපි උයන්යන් අපි ආ්දෙය කෙන 
අයට නම් යේල තුනක උයන එක 
යකායහාම්ද අපිට කේදෙයක යවන්යන?

ෙැහැනියක වුණාම ්දැනෙන්න 
ඕයන් කාලය කන යදවලවලට 
යේලාව වැඩිපුෙ යයා්දවන් නැතුව 
්දවසෙ ප්රයබෝධමත්ව යෙවන්න, කාලය 
කළමනාකෙණය කෙෙන්න. ඒක යහාඳ 
ෙෘහනියකයේ ලක්ෂණයක.

වියේ්ෂයයන්ම, තමන්යේ පවුල 
යවනුයවන් යේල තුනක ඉේවත් 
ඒක සෙතුයටන් උයන්න. කෑමක ෙසෙ 
යවන්යන් තුනපහ, ලුණු, මිරිස, ය්දහි 
ඇඹුලවලින් විතෙක යනයවයි, ආ්දයෙත් 
එකතු වුණාමයි. ආ්දයර කෑමකට එකතු 
යවන්යන් ආසොයවන් උයදදි කියලා 
අමතක කෙන්න එපා.

ඉතින් ආදරෙත් එක්ක උයන්්න.
සුන්දෙ සතියක ප්රාර්ථ්නරා ්කේනවරා.

ෙෑනිම්යක්  
ඉර නගින්දන කලින්ද 
අවදිමවන්දන ඕන 

කි්යලො ඉස්සර මමේ 
ආච්චි කි්යනවො. ඉතින්ද 

මුං ඉරට කලින්ද  
ඇහැමරනවො



අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

 r;a;rx ÿfõ
දුක, කළකිරීම්, අහිමිවීම් 
මැදත් හිනාවෙනන දනන

ගෑනු ළමයි 
තමයි ඇතතම 
සුරංගනාවිකයා
‘අම්මා, ව�ාකු නැනදට 

කිය�ා මටත් නංගි 
ඇඳන හිටියා ෙවේ 
සින්ඩරැල�ා ගවුමක් මහ�ා 
වදනනවකෝ...’

අනේ න�ෝණි ඔයා 
�ැේ න�ාඩි ළමනයක් 
නෙනමයිනේ, ඒ ගවුම් 
අඳිේෙ.

‘අවන අම්මා මට ආසයි... 
සින්ඩරැල�ා ෙවේ �සසන 
ගවුමක් ඇඳවගන, ප්රිනසස 
වකවනක් වෙ�ා බ�නන...’

ගවුමක් නම් නැන්දට 
කියලා මහලා ද්දනනම් ද්දෝණි. හැබැයි 
සින්ඩරැලලා දෙදනක් දෙනන නම් 
හිතනන එපා දහාදේ.

දගා්ඩක් ගෑනු ්දරුෙනට ෙරදින තැන 
තමයි ඔතන . සුරංගනා දලෝදෙයි, 
ජීෙතදෙන දලෝදෙයි පටලගනන එෙ.

සින්ඩරැලලලා, එල්සලා, 
රපන්සලලාලට හීන 
දලෝෙෙලම ඉනන 
ද්දනන 
පුදත. 
ඇතත 

ඉදගනගනන ඕදන. දුෙ, ෙළකිරීම, 
තනිවීම, නැතිවීම, අහිමිවීම දම් 
ඔක්දොම එක්ෙත හිනාදෙලා ජීෙත 
දෙනන ඉදගනගනන ගෑනු ළමයි 
තමයි ඇතතම සුරංගනාවිදයෝ.

‘ඔව් ඒක නම් ඇත්්ත අම්මා, 
වේනනැදද අර එහා වගදරට අලුව්තන 
ආපු කපල එක. ඕන වෙ�ාෙක වදනනා 
යනවන එනවන වෙන වෙනම. කාවගෙත් 
මූණක් දිහාෙත් හරියට බ�න නැහැ. 
බව�න බනද�ා ෙවේ ඉනවන. ඔවහාම 
ජීවි්ත වමාකටද අම්මා. හි..හි..’

දමාෙක්, ඔදහාම ජීවිත... ඔයා 
දොදහාම්ද ද්දෝණි දම් දග්දර ඉඳලා 
ඒ දග්දර මිනිස්සු ජීෙතදෙන විදිහ 
ගැන තීරණ ද්දනදන? ඔනන ඕො 
තමයි ගෑනු ළමයිනදගේ ජීවිත ෙැත 
ෙරන ගති.

ඉස්්සර ොදල මිනිස්සු ෙදගේ උඩින 
පලදලන මිනිස්සු දිහා බලලා එළිදේ 
ඉඳන ඒ ජීවිතෙලට ඇඟිලි ගහලා 
ඒෙදේ ර්ස ගුණ තීරණය ෙරන එෙ 
දලාකු ෙැරැද්දක්. ඒ ෙදගේම ඒෙ හරිම 
නරෙ පුරුද්දක් පුදත.

්සමහරවිට ඒ ද්දනනා දම් 
දලෝදක් ්සතුදටනම ඉනන ද�ෝඩුෙ 
දෙනන ඇති. ්සමහරවිට එදහම 
දනාදෙනනත ඇති. හැබැයි ඔයා 
ඒෙ තීරණය ෙරපු විදිහ ෙැරදියි. ඒ 
ෙදගේම ඔයාට ඒෙ අනෙශ්යයි.

එෙ එෙ පාට ෙණනාඩි දාදගන 
දලෝදක් දිහා බලනන පුරුදුදෙනන 
එපා ද්දෝණි. එතදොට ඔයාට 
දලෝදක් දේනදන එෙ එෙ පාටට. 

ඒෙ ඔයාටත ්සමාද�ටත 
ද්දෙටම බරක් ෙදගේම 
ේදයක්.

ඇඳුම දිහා, 
ොහදන 
දිහා, 
මූණ 

දිහා 
බලලා අපි මිනිස්සු 
ගැන ගනන තීරණ 
දමාන තරම් ෙැරදි්ද 

කියලා 
්දැනගතත 
්දේසට 
ඔයාට 
ඔයා 

ගැනම ලැජ� හිදතයි ද්දෝණි.

ඒෙ නි්සා මීට පස්දස් කිසිම 
දෙදනක් ගැන විනිශ්චය 
ෙරනන හදිස්සි දෙනන එපා. 
එදහම ඇස් මාදනන බලලා 

ගනන විනිශ්චයන නි්සා දගා්ඩක් 
අයදගේ හිත රිද්දනන පුළුෙන.

‘ඒකත් ඇත්්ත ්තමයි අම්මා. 
වෙනුරි එයාට කම්මැලියි කිය�ා 
ඊවයත් ක්�ාස ආවෙ නැහැ. හැමදාම 
ෙවේ ඉතං එයාවේ වනෝට්ස ටික 
වකාපි කර�ා වදනන ඕවන මම. මම 
ගිහින ඒ ෙැවේ කරනනම් අම්මා.’

ඒ පාර ඒ ්දරුො ඒෙ පුරුද්දෙට 
තියාගතත්ද පුදත? යාළුෙනට 
උ්දව් ෙරන එෙ දබාදහාම දහාඳ 
ද්දයක්. ඉදගනගනන ෙැ්ඩෙලට 
උ්දව් ෙරන එෙ ඊටත ේඩා දහාඳ 
ද්දයක්. හැබැයි ඔයා ඔය ෙරන 
ෙැද්ඩන දෙනදන ඒ ළමයා එනන 
එනනම ෙම්මැලි දෙන එෙ. 
ඒදෙන ඔයාට ෙදගේම එයාටත 
දෙනදන පාඩුෙක්.

ඒ නි්සා මීට පස්දස් ඔය ෙැදේ 
ෙරනන එපා.

තමන උ්දව්ෙක් කියලා හිතාදගන 
ෙරන ද්දයකින ඒ දෙනාට 
දෙනදන හානියක් නම් ඒ ෙදගේ 
දදෙල ෙරනන එපා පුදත. අනිෙ 
ඔයා හැමදාම බැහැ දනාකියා 
ෙරන නි්සා එයා වුණත ඒදෙන 
සීමාෙට එහා අයුතු ප්රදයෝ�න 
ගනන බලනො ෙදගේ. දමානතරම් 
පාඩුෙක් වුණත, බැරි දදට ෙට 
ඇරලා බැහැ කියලා කියනන පුරුදු 
දෙනන මදගේ ද්දෝණි.

නැතතම් දෙනදන අනිත අයදග 
හිත රිද්දයි කියලා බයට හැමදාම 
ඔයාදග හිත රිද්දගනන දෙන එෙ.

පුළුෙන හැමදෙලාදව්ම 
ොට හරි උ්දව් ෙරන එෙ 
හරිම දහාඳ පුරුද්දක්. හැබැයි 
ඒ දහාඳෙම ප්රදයෝ�නයට 
අරදගන ෙවුරුහරි දෙදනක් 
ඔයාදගන සීමාෙ ඉක්මෙලා 
උ්දව් උපොර බලාදපාදරාතතු 
දෙනෙනම්, බැහැ කියනන ෙට 
හුරුෙරගනන පුරුදුදෙනන මදග 
ද්දෝණි. එතදොට ජීවිදත දලසියි 
මැණිදක්...

අහස මැ� දිනෙෙ නිල් 
තරුන�ාකුරු ගානේ...

කළුවරට එළිය වී සෙසේෙ රෑ 
නම්...

මැ� දිනෙෙ මිණිකැටය නුඹ 
නවේෙ ඕනේ...

නෙෝකයට එළිය දී දිලිනසේෙ 
න�ෝණි...

දලෝදක් සුරංගනා දලෝදක් 
තරම් ලස්්සන නැහැ. 
සුරංගනා ෙතා බලලා ඒ 
දලෝදෙට යනන හිතුෙට 
ඔයා දම් ඇතත දලෝදෙත 
එක්ෙ ගැටිලා ජීෙත දෙන 
විදිහයි පුදත ඉදගනගනන 
ඕදන.

ඇතත දලෝදෙදි 
ගෑනු ළමයි ඕනෙට ේඩා 
සුරංගනාවිදයෝ ෙදගේ 
හිතුො පැතුො හැසිරුණා 
කියලා, එයාලෙ එක්ෙන 
යනන අශෙදයෝ පිටින 

කුමාරෙරු එනදන නෑ. අනිෙ එදහම 
කුමාරදයක් ඇවිත එක්ෙන යනෙම් 
බලන ඉනන තරම් ්දැන ගෑනු ළමයි 
දබාළඳත නෑ. කුමාරදයෝ ෙදගේ දෙස් 
ෙලාදගන ආපු අයට රැෙටිලා ර� ්සැප 
විඳිනන හිතාදගන ඒ ෙරතතෙලට 
නැගපු හුඟක් ගෑනු ්දරුදෙෝ අනතිමට 
ජීවිදත තනි වුණා පුදත.

සුරංගනා ෙතා live happily ever after 
කියලා ඉෙර වුණාට, ඇතත 

ජීවිදත එදහම නැහැ 
ද්දෝණි. 
ඔයා අනන 
ඒ ඇතත 
ජීවිදත 
තමයි 

කුමාරකයෝ වකේ 
කවස් වලාකගන ආපු 

අයට රැවටිලා රජ සැප 
විඳිනන හිතාකගන ඒ 

�රතතවලට නැගපු හුඟක් 
ගෑනු දරුකවෝ අනතිමට 

ජීවිකත තනි වුණා 
පුකත

අwïudf.a y`äkauඅඅඅ
wykak 
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ialEka lrkak

කමානතරම් පාඩුවක් 
වුණත, බැරි කේට �ට 
ඇරලා බැහැ කියලා 

කියනන පුරුදු කවනන  
මකේ කදෝණි
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්නා 
පුෂ්ප කුමනාරි

බස් හ�ෝල්ට් එහේ
මං ළඟ  ගෑනු හෙහෙේ 

හිටිහ�ොත්

සමයනා ඇවිත ඒ ගෑනිට ගේ්වනා

දිනක් මා කාර්ාලී් කටයුතු අවසන් 
කර නිවසට ්ාමට සූදානම් වන අතරතුර 
මගේ දුරකතන් නාද  වි්.

‘‘හල�ෝ, මට පුළුවන් තරම් ඉකමනට 
මිසව හම්්බලවන්න ඕලන්.’’

එහා පසින් මා ඇමතූ පුද්ගල්ා 
එගේ පැවසූගේ කනට නෑගසන තරගම් 
රහේ හඬකිනි. මා ඔහුගේ වතග්ගාත 
විමසීමටත් ගපර ්ම් කාන්තාවක් 
ඔහුග්ගන් දුරකතන් උදුරා්ගැනීමට තැත් 
කරනා බව මට වැටහුණි. ඒ ක්්ෂණග්න් 
දුරකතන් විසන්ධි වූ අතර, 
සිදුවූගේ කුමක්දැයි 
සිතමින් මම 
නිවසට ්ාමට 
පිටත් වුගණමි.

පසුදා 
උදෑසනද ඒ 
දුරකතන 
අංකග්න්ම 
මට 
ඇමතුමක් 
ලැබුණු 
අතර සිගත් 
තිබූ චකිත් 
නිසාම මම 
දුරකතන්ට 
ප්රතිචාර දැක්වීම 
පමා කගෙමි. නමුත් 

කිහිපවරක්ම දුරකතන් 
නාද වූ නිසා මම ඇමතුමට 
සම්බන්්ධ වුගණමි.

‘‘මිස මම උපුල් කතා 
කරන්ලන්. මලේ වයිෆට ල�ාකු 
මානසික ප්රශනයක තිලයනවා. 
අලන් ලමාකක හරි කර�ා 
ලමයාව ලහාඳ කර�ා ලෙන්න.’’

උපුල් පැවසූ කරුණු 
කාරණා නිහඬව අසා සිටි 
මම බිරිඳත් සමඟ පැමිණ 
මා හමුවන ගලස ග්ෝජනා 
කගෙමි.

මාස හතරකට පමණ 
පසු උපුල් ඔහුගේ බිරිඳ 
තමරා ද සමඟ මා හමුවට 
පැමිණිගේ්. ඇ්ව මා 
හමුවට කැඳවාග්ගන 
ඒමට ඔහුට දැඩි 
පරිශ්රම්ක් දැරීමට 
සිදුව ඇති බව මම 
වටහා්ගත්ගතමි.

උපුල්ගේ 
ඉල්ලීමට මා ගවත 
පැමිණි්ත් මුලින්ම 
කතාවට අවතීරණ 
වූගේ තමරා ්.

‘‘මට ලනලමයි 
උපලේශන ඕලන්, 
ලමන්න ලම් 
මිනිහට. උපාසක 
්බළ�ා වලේ 
ඉඳලෙන මීලයෝ 
ලෙන්නා තුන්ලෙනා 
අල්�න්න ගිහින් මලේ 
අතටම අහුවුණ නිසා 
තමයි මාව ලම් විෙඩම්ව�ට 
එකකලෙන එන්ලන්.’’

තමරාගේ හඬ දැඩි්. ඇ් කතා 
කගේ ආගේ්ගග්න් බව වටහා්ගත් මම 
තමාරා සමඟ තනිව කතා කිරීමට අවශ්ය 

බව පවසා උපුල්ට මඳකට 
කාර්ාල කාමරග්න් පිටවන 
ගලස පැවසුගවමි.

ප්රථමග්න් තමරා සමඟ 
සුහදව කතාබේගකාට ඇ්ට 
මා පිළිබඳව විශවාස්ක් 
ග්ගාඩනැංවීමට මම කටයුතු 
කගෙමි. පසුව සිදුවූගේ 
කුමක්දැයි ඇ්ග්ගන් විමසා 
සිටිග්මි.

‘‘අපි ්බැඳ�ා ෙැන් අවුරුදු 
පහලළාවක විතර ලවනවා. 
ඔය අවුරුදු පහලළාවට ලම් 
මිනිහලේ ලහාර ෙෑනු විසසක 
විතර මලේ අතටම අහුවුණා. 
සමහර ෙෑනුන්ට මම කුඩ 
කැලඩන්න ෙහ�ත් තිලයනවා. 
ඒත් මුන් හැලෙන්ලනම 

නැහැලන්.’’

තමරා 
අසාමාන්ය 
සැක්කින් 
කල්ග්ගවනා 
බිරිඳක් බව 
මම නි්ගමන් 
කගෙමි. උපුල් 
මට ඇමතූ 
ගමාගහාගත්ත් 
දුරකතන් 
උදුරා්ගැනීමට 
තැත් කගේ ඒ 
ගේතුව නිසාම 

වන්නට ඇතැයි 
මම වටහා්ගත්ගතමි.

නමුත් උපුල් සමඟත් ්ගැටළුව සාකච්ා 
කිරීමට අවශ්ය නිසා ඔහුව කාමර්ට 
කැඳවා තමරාට මඳකට කාමරග්න් 
පිටවන ගලස මම පැවසුගවමි.

පසුව තමරාගේ ගචෝදනාවල සත්ය 
අසත්යතාව් පිළිබඳව මම ඔහුග්ගන් 
විමසුගවමි.

‘‘අලන් ඔය කියන විදිලේ සම්්බන්්ධතා 

මට නැහැ මිස. මට ෙැන් ෙෑනු කියන 
ජාතිය වහකදුරු වලෙයි. ඒත් ඉතින්  ලම් 
හැම ප්රශනයකම ඇතිවුලේ මලේ යාළුලවෝ 
නිසයි. ඒකට නම් මම අෙටත් උන්ට සාප 
කරනවා.

අපි ්බැඳපු ෙවලස මලේ යාළුලවෝ 
විහිළුවට වලේ ‘නංගි මූ අමු කුකුල�ක. 
හතරවලේටම ෙෑනු ඉන්නවා. ඒ නිසා 
්බැන්ෙට පසලස 
ටිකක 
ලහවිල්ල�න් 
ඉන්න ලවයි’ 
කිය�ා 
ලමයාට 
කිවවා. 
එදා ඉඳ�ා 
අෙටත් එයා 
ඒ යාළුලවෝ 
කිවවා 
වලේම 
මලේ ෙැන 
ලහවිල්ල�න් 
ඉන්නවා.’’

උපුල්ටත් තමරාටත් දරුවන් 
ගදගදගනකු සිටිනා බවත්, ඔවුන්ගේ සි්ලු 
වැඩකටයුතු අමතක කර දමා තමාගේ 
ගහාර ඇල්ලීමට තමරා වැඩි කාල්ක් 
වැ් කරනා බවත් උපුල් කි්යි.

‘‘ලමයාලේ ලම් ලහාරා ලපාලිස ලසල්�ම 
නිසා මට පාරක ලතාටක යන්න නැහැ. 
හරියට රසසාවක කරෙන්න ්බැහැ. ්බස 
ලහෝල්ේ එලකදි මලේ ළඟ ෙෑනු ලකලනක 
හිටලෙන හිටිලයාත් ලමයා ලකාලේලෙෝ 
ඉඳ�ා ඇවිල්�ා ඒ ෙෑනු ලකනාට ෙහනවා. 
මලේ ඔෆිස එලක ෙෑනු ළමයින්ම 
කීලෙලනකට ඔ ලහාම ෙහ�ා ඇේෙ? මම 
පුදුම �ැජජාවකින් ජීවත් ලවන්ලන්. 
ලව�ාවකට මට මැලරන්න හිලතනවා. ඒත් 
ලපාඩි උන් ලෙන්නා හින්දා හිත හදාලෙන 
ඉන්නවා.’’

උපුල් ඔහුගේ කතාව කි්ා අවසන් 
කිරීමටත් ගපර තමරා කාර්ාල කාමර්ට 
කඩාවැදුනා.

‘‘ෙැන් කතා කළා ඇති ලන්.. ලන්ෙ?’’

විවාහ දිනගේදී උපුල්ගේ මිතුරන් පැවසු 
වදන් තමරාගේ ්ටි සිතට තදින් කාවැදී 
තිබූ නිසා උපගදශන වාර ්ගණනාවකින් 
ඇ්ව ්ථා තත්ත්ව්ට පත් කරලීමට 
මම අගපාගහාසත් වීමි. නමුත් උපගදශන 
සහ චිකිත්සක වාර කිහිප්කින් ඇ්ව 
ආදරණී් බිරිඳක් බවට පත් කිරීමට මට 
හැකි වි්.

පිටේතර පුද්ගල්න්ගේ හිේ 
වචන අනවශ්ය ගලස හිස මුදුගන් 
තබා්ගැනීමට ්ාගමන් පවුල් ජීවිත් 
අවුල් ජාල්ක් බවට පත්වන 
බව පසක් කරලීමට උපුල්ගේත්, 

තමරාගේත් ගම් කතාව ප්රමාණවත් 
බව මම සිතමි.

දිනක ඔබ විවාහ් සඳහා 
ගතෝරා්ගනු ලබන්ගන් ඔබට 

්ගැලගපන ගහාඳම සහකරුවා්. 
ඒ නිසා ඔබට ඔබගේ සැමි්ා 
ගකගර ගහාඳ විශවාස්ක් 
තැබි් හැකි වි් යුතු්. ඔබ 
විවාහ වීමට සිටිනා පුද්ගල්ා 
ගකගර විශවාස්ක් තැබි් 

ගනාහැකි බව ඔබට වැටගහන්ගන් 
නම් ඔහුග්ගන් ඉවත් වීම වඩා 

ගහාඳ ්ැයි මම ග්ෝජනා කරමි.

එගේ ගනාමැතිව පිටේතර පුද්ගල්න් 
සැමි්ා පිළිබඳව පවසන ඕනෑම 
්ගජබින්න්ක් විශවාස කිරීමට ්ාම 
නුවණැති බිරිඳකගේ ලක්්ෂණ්ක් 
ගනාවන බව කිව යුතු්.

බිරිඳකට තම සැමි්ා සම්බන්්ධ ්ම්කිසි 
සැක්ක්, ්ගැටළුවක් මතුවූගේ නම් ඍජු 

ගලස ඔහුගේ එ් විමසා 
්ගැටළුව සුහද ගලස 
විසඳා්ගැනීමට දක්්ෂ 
වි් යුතු්. එගේ 
ගනාමැතිව ගම් 
කතාගේ නායිකාව 
ගමන් ඒ පිළිබඳවම 
සිතමින් තැගවමින් 
ඒවා සිත තුෙට 
ඔදදල් වීමට ඉඩ 
හරිමින් සැමි්ාට 
ගචෝදනා කිරීමට 
්ාගමන් සිදුවන්ගන් 
සැමි්ා, බිරිඳ අතර 
ආදර්, සතුට, 
සැනසීම ගිලිහී 
්ාමයි. එපමණක්ද 
ගනාගේ. ඔබගේත් 

ඔබගේ සැමි්ාගේත් 
මානසික පිරිහීමටද 

ගමවැනි ්ගැටළු ගේතුවන 
බව ඔබ වටහා්ගත යුතුව ඇත.

ගමහිදී මතුකෙ හැකි තවත් වැද්ගත් 
කාරණාවක් ඇත. ඒ පවුල් ජීවිත් තුෙ 
ඇතිවන විසඳා්ගත ගනාහැකි ්ගැටළු සඳහා 
ගනාපමාව උපගදශන ගේවා ගවත 
ග්ාමුවීම වැද්ගත් බවයි. උපුල් ගම්ට 
ගපර තමරාව උපගදශන ගේවාවක් ගවත 
ග්ාමු කො නම් ඔවුන්ගේ අවුරුදු 15ක 
පවුල් ජීවිත් ගමගලස කටුක ගනාවීමට 
ඉඩ තිබිණි.

ගකගේ නමුත් ගම් ගදපෙ ඉතා 
මෑතකදීත් මට හමුවූ අතර, එහිදී තමරා 
මා සමඟ පැවසූගේ දැන් ඔවුන් ඉතා 
සතුටින් විවාහ ජීවිත් ්ගතකරනා බව්.

‘‘මට ස්සමයි උ්පසේශ් 
ඕසන්, සමන්් සේ මිනිෙට. 

උ්පනාෙක බළලනා ්වසේ 
ඉඳසග් මීසයෝ සෙන්්නා 

තුන්සේනා අලලන්් ගිහින් 
මසේ අතටම අහුවුණ නිෙනා 
තමයි මනා්ව සේ විගඩේ්වලට 

එකකසග් එන්සන්’’

‘‘මම පුදුම ලැජ්නා්වකින් 
ජී්වත ස්වන්සන්. 
ස්වලනා්වකට මට 

මැසරන්් හිසත්්වනා. 
ඒත ස්පනාඩි උන් සෙන්්නා 
හින්දා හිත ෙදාසග් 

ඉන්්්වනා’’

අපි බැඳපු ේවසේ මසේ යනාළුස්වෝ 
විහිළු්වට ්වසේ ‘්ංගි මූ අමු 

කුකුසලක. ෙතර්වසට්ටම ගෑනු 
ඉන්්්වනා. ඒ නිෙනා බැන්ෙට 
්පේසෙ ටිකක සෙවිලසලන් 
ඉන්් ස්වයි’ කියලනා සමයනාට 

කිව්වනා. එදා ඉඳලනා අෙටත එයනා 
ඒ යනාළුස්වෝ කිව්වනා ්වසේම මසේ 

ගැ් සෙවිලසලන් ඉන්්්වනා
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වසන්ත විජේරත්න

‘‘මම පාන්දර හතරට නැගිටලා පහට විතර 
අමමත් එක්ක පාරට බහිනවා. ඒ වවලාවට හරිම 
සීතලයි. සීතල නිසාම හුඟ ව්දවනකුට වේනසු 
උවමනා වවනවා. ලා පාසවල මඟ එන අයට 
වේනසු විකුණන එ්ක තමයි මම ්කරනවන. ’’

මෙමේ ප්රකාශ කරනමන ම�ාලිවියාමේ ලා 
පාේ හි කුඩා දැරියක වන වැලන්ටයින ය. 
සපත්තු ඔප දෙනනියක වන සිය ෙව සෙඟ 
හරි හරිය්ට ජීවන ස්ටමනහි මයමදනන්ට ඇය්ට 
සිදුවී තිමේ.

‘‘අමමා මාව ඉසව්කෝවල්කට ඇතුළු ්කළාට 
එ්ක ්දවසකවත් ඉසව්කෝවල යනන බැරි 
වුණා. අඩු තරවම වපාත් පැනසේ ටි්කවත් 
ගත්වත් නැහැ. මට වලාකුම දු්ක ඉසව්කෝවල 
යාළුවවාත් එක්ක වසේලම ්කරනන බැරි වුණ 
එ්ක.’’

වැලන්ටයින පවසනනීය.
2020 ොර්තු ොසමේ ප්ටන මකාමරෝනා 

ව්ාප්ත වීෙත් සෙඟ ඇමේ පාසල වසා දො 
තිමේ. පාසල් යාෙ මහෝ සෙ වයමේ දරුමවෝ 
සෙඟ මසල්ලම් කිරීෙ මවනුව්ට ඇය්ට සිදුවී 
ඇත්මත් ජීවත්වීෙ සඳහා මුදල් උපයනන්ටය.

මේමකෝේමේ ක්තාව ඊ්ට වඩා දරුණුය. 13 
හැවිරිදි මේමකාේ වාසය කරනමන ඝානා හි 
අක්ා අගනුවර ආසනමනේ පිහිටි ම�ෝමකෝර් 
ධීවර ගම්ොනමේය. මුළු දවසෙ ගිනිදළු සෙඟින 
සිය කාලය ග්ත කිරීේට ඔහු්ට සිදුවී තිමේ.

‘‘මම පාන්දරම නැගිටලා නැනදාවේ මාළු දුම 
ගැසීමට උ්දව් වවනවා. මුලිනම ්කරනවන ්දර 
එ්කතු ්කරන එ්ක. ඊටපසවස මාළු ටි්ක ්කපලා 
පිරිසිදු ්කරලා මැසස උඩ දාලා දුම ගසනවා.’’

ඔහු පවසයි.
පුංචි මේමකෝේමේ රාජකාරි එම්තකින 

නිොවන මන නැ්ත. උමේ පානදර වැඩ ඉවර 
කළ පසු ඔහු හවස වැඩ මුරය මවනුමවන 
සූදානම් විය යුතුය.

‘‘හවසටත් ඒ විදියයි. නැනදා වේන මාළු, දුම 
ගහලා මම නින්දට යනවන රෑ 11ට විතර. නැවත 
පාසල පටන ගත්තත් මට යනන බැරි වුණා. 
නැනදා මට වපාවරානදු වුණ විදියට පාසේ නිල 
ඇඳුමක මහලා දුනවනත් නැහැ. පරණ ඇඳුවම 
අත් ව්ද්කම මීවයා ්කාලා. ඉතින ඒ නිසා තවමත් 
මම වග්දර.’’

මේමකෝේමේ ෙව මියමගාේ ඇත්මත් ඔහු 
අවුරුදු අ්ටක දරුමවකුව සිටිේදීය. එදා සි්ට ඔහු 
හා ඔහුමේ සමහෝදර සමහෝදරියන පේමදනා 
�ලාගත්මත් මිත්්තණිය විසිනි. ඇය ද ෙරණය්ට 
පත්වීමෙන අනතුරුව නැනදණිය විසින ඔහු 
�ැල මෙමහවර සඳහා මයාදාමගන ඇ්ත.

උමේ වැඩ මුරය අවසන වූ වි්ට ආහාර 
ගැනීෙ සඳහා මේ මකෝේ්ට සුළු මුදලක් ලැමේ. 
එයින ඔහු මිලදී ගනමන එෙ ප්රමේශමේ ඇති 
සරලෙ සහ මිල අඩුෙ ආහාරයක් වන ‘�ුංකු’ 
හා �ැදප ොළු ය. පාසල් යාේට ප්රිය කළත් 

පාසල් වැජසද්දී දරුවන්ට  
ජෙජෙකාර ජේවජේ ජදාර විවර ජවයි

දැන මේමකාේ්ට ඊ්ට ඉඩක් නැ්ත. කැෙැත්ම්තන 
මහෝ අකෙැත්ම්තන ඔහු්ට මෙමහකාර මේවමේ 
මයදීේට සිදුවී ඇ්ත.

මලෝකමේ වර්්තොන ළො පරපර අලුතිනෙ 
මුහුණ දී සිටින මේදවා�කය දැක්මවන 
උදාහරණ මදකක් පෙණ මම්. ළෙයින 
මෙමහකාර මේවය්ට මයාදාගැනීෙ නිසා ්තවත් 
සුංකීර්ණ ගැ්ටළු ගණනාවක්ෙ ෙතුවී ඇ්ත.

‘‘ළමා ශ්රමය ඔවුන වේ අනාගතය ව්කවරහි 
ඍජුව බලපානවා. එමගින ඔවුනට පාසේ 

අධ්ාපනය අහිමිවීම 
හරහා දියුණුවීවම 
අවස්ාව අහිමි 
වවනවා. එහි ප්රතිඵලය 
තමයි දිළිඳුභාවය. 
වමය දිගින දිගටම 
විෂම චක්රයක වලස 
පැවතිය හැකියි.’’

යුනිමසෆ් 
සුංවිධානමේ 
මයෙෂ්ඨ උපමේශක 
ක්මලෝඩියා කපපා 
පවසයි.

‘‘්කවුරු හරි වේනසුවක අරවගන මු්දේ දුනනම 
ඉතුරු මු්දේ ව්දනන මම ්දනවන ටි්කක දුරට හරි 
ඉවගනගනන පුළුවන වුණු නිසා. නමුත් ආවයත් 
ඒ වවේ ඉවගනගනන අවස්ාවක ලැවබන 
එ්කක නැහැ.’’

එමේ පවසනනී කුඩා වැලන්ටයින ය.
වැලන්ටයිනමේ ෙව ප්රකාශ කරනමන 

සිය දියණියමේ පාසල් වියදම් දැරීේට ්තෝට 
හැකියාවක් නැති �වයි. ඒ මේතුමවන කුඩා 
දැරියමේ පාසල් අධ්ාපනය කඩාකපපල් වී 
තිමේ.

�ුංේලාමේශමේ ඩකාහි කඩදාසි ප්රති�ක්රීකරණ 
කම්හලක මේවය කරන ඉම්රානමේ වයස 
අවුරුදු එමකාළහකි. ඔහු කරනමන කඩදාසි �ෑේ 
නිෂපාදය කිරීෙයි.

‘‘ව්කාවිඩ් පැතිර යනනට වපර පාසේ ගියත් 

්දැන මම පාසේ යනවන නැහැ. වලාක ඩවුන 
්කළාට පසවස ්කඩදාසි ්කමහලත් වැවහනන 
ගියා. මම ්දැන සිටිනවන අසාද් භායි ළමා 
සුරැකුම ආයතනවේ. ඔවුන මට වව්ේ තුනම 
්කෑම ව්දනවා. වැඩ පුහුණු ්කරනවා. එවහත් මට 
්දැවනනවන හිස, පාළු ගතියක.’’

ඔහු පවසයි.
ඔහු මේවය කළ කම්හල නැව්ත විවෘ්ත කළ 

පසු උමේ හ්ත්ට මේවය්ට යන ඉම්රාන්ට රෑ 
දහය වනතුරු එහි මේවය කිරීේට සිදුමේ.

ළො විය ෙහෙඟ්ට දිය කරන ්තවත් 

එවැනිෙ දැරියක 
මලස  මජෝර්දානමේ 
ඩානා හඳුනවාදීේට 
පිළිවනි. 13 හැවිරිදි 
ඇය පලේතීන 
ජාතිකමයකි.

‘‘මට අවුරුදු 
9දී මවේ පියා 
සිරගත වුණා. 
ඊටපසවස මවේ 
ඥාති සවහෝ්දරිය 
එක්ක වවවළඳාම 
්කරනන පාරට 

ආවා. ව්කාණඩ ්කටු, වූේ බෑනඩ්, වහයා බෑනඩ් 
තමයි මම විකුණනවන. හමබ ්කරන වසරම මු්දේ 
මම අමමාට දුනනා.’’

සාොජිකයන සය මදමනකුමගන යුත් පවුල්ට 
ඇය උර දුනමන එමලසිනි. සිය මසල්ලම් 
කාලය අහිමිවීෙ මලාකු දුකක් �ව ඩානා ප්රකාශ 
කරයි.

දැන ඇය මවමළඳාෙ න්තරකර යුනිමසෆ් 
සු�සාධන ආය්තනයක්ට සම්�නධව සිටී. ඒ 
හරහා අරාබි භාෂාව, ගණි්තය ආදී විෂයන 
ඉමගනගැනීේටත් මිතුරියන හා මසල්ලම් 
කිරීේටත් ඇය්ට අවේ්ාව සැලසී තිමේ.

මකදිනක මහෝ මකාණඩා මෙෝේ්තර 
ශිල්පිණියක වීෙ ඇමේ සිහිනයයි.

12 හැවිරිදි මොමහාෙඩ් මජෝර්දානමේ අම්ොන 
නගරමේ කසළ ඉවත් කිරීමම් රැකියාවක් 

ආරම්භ කමේ අවුරදු 9දී ය. එෙ කුණු කසළ 
ම්තෝරා මවන කර කසල ප්රති�ක්රීකරණ 
ෙධ්ේ්ානයක්ට විකිණීෙ ඔහුමේ කාර්යය 
විය.

‘‘එ්ක ්දවසක විශාල ්කසල උරයක පිවේ 
තියාවගන යද්දී එහි බර ්දරාගැනීමට බැරිව 
මම වැටුණා. ඒ වවලාවව් මවේ ඇඟිේලකුත් 
්කැඩුණා.’’

එමේ පවසන ඔහු ද මම් වනවි්ට යුනිමසෆ් 
ආශ්රි්ත ළො සු�සාධන ආය්තනයක ඉමගනීෙ 
ල�යි.

මලෝක ළො අරමුදල හා යුනිමසෆ් 
සුංවිධානය්ට අනුව මකාවිඩ් - 19 
වසුංග්ත ව්ාපතිය අ්තරතුර ළො 
පරපමර් අනාරක්ෂි්තභාවයද විශාල 
වශමයන ඉහළ මගාේ තිමේ. මෙය 
වාඩත් දක්න්ට ලැම�නමන ලතින 
ඇෙරිකානු, අප්රිකානු හා දකුණු 
අසියානු ර්ටවලය. විමේෂමයන 
මකාවිඩ් මේතුමවන උග්ර මලස 
�ැ්ටකන ඉනදියාමේ ්තත්ත්වය 
ම�මහවිනෙ භයානකය.

එහි ළො ආරක්ෂාව සඳහා හඳුනවා 
දී ඇති CHILDLINE උපකාරක 
මේවාමේ 1098 අුංකය්ට පසුගිය 

මලාක්ඩවුන සෙය තුළ පැමිණ තිබූ ඇෙතුම් 
සුංඛ්ාව 460,000්ට අධික �ව පැවමේ.

ළො මෙමහකාර මේවය්ට අේතරව 
ළමුන මුදල්ට විකිණීෙ, ළො විවාහ, ලිුංගික 
අපහරණයන ආදී විවිධ හිරිහැරවල්ට ම�මහෝ 
දරුවන මුහුණ මදමින සිටිති.

SAVE THE CHILDREN පවසන ආකාරය්ට 
පාසල් වසා දැමීමෙන පසු ොර්ගග්ත (Online) 
අධ්ාපනය ලැබීේට අවේ්ාව සැලසී ඇත්මත් 
දරුවන සුළු පිරිසක්ට පෙණකි. දරුවන 
33%ක්ට කිසිෙ ්තාක්ෂණික මෙවලෙක් නැ්ත.

‘‘වම නිසා වබාවහෝ ව්දමව්පියනට සිය 
්දරුවනවේ අනාගතය පිළිබඳව ඇත්වත් හිස වූ 
බලාවපාවරාත්තු. ඒ නිසාම ඔවුන පිරිමි ්දරුවන 
මුේ ඉපයීම සඳහාත් කුඩා ගැහැනු ්දරුවන විවාහ 
්කරදීම සඳහාත් වපළඹී සිටිනවා.’’

‘මප්රාටයහාන ඉනදියා’ ළො සු�සාධන 
ආය්තනමේ අධ්ක්ෂ මසෝනාල් කපූර් පවසයි.

මම් මලෝකමේ ්තත්ත්වයයි. සුං�රණ සීො 
නිසා එදාමේල හම්� කරගැනීේට මනාහැකි 
වූ අන්ත අසරණ පවුල් අමප රමට ද එේටය. 
ඒ දරුවන්ට ඔනලයින ක්ෙය්ට ඉමගනීමම් 
පහසුකම් තියා එක මේලක් �ඩ පිමරනන්ට 
කෑේට මදයක්වත් නැ්ත. මම් නිසා පාසල් 
අධ්ාපනය න්තර වුණු දරුවන මෙමහකාර 
මේවය්ට මයාමුවීමම් අවධානෙක් අමප රමට ද 
නැත්මත්ෙ මනාමේ.

මාලු දුම්ගැසීම ජේජ�ාබ් ජේ රාජ�රියයි

ලා පාස් න්රජේ 
වීදිය� ජේන්සු 

විකුණන 
වගැලන්්ටයින්�ඩදාසි බෑේ හදන ඉමරාන්



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ලිංගාශ්රිත ර�ෝග 
පිළිබඳ 

 විරේෂඥ වෛද්ය

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

ෙෙ ඒඩ්ස් මර්ධන 
්වැඩෙටෙන

26 2021 ජුනි 30 බදාදා

කල්තියා හඳුනාගත්තාත 
ගැබසගල පිළිකා්ව 
සු්වකරන්න පුළු්වන් 

කාන්ාවන්ට හ්ටගන්ා 
පිළිකා අ්රින ත්වැනි ්ැ්්ට 
පතව ඇතතත ගැබතගල 
පිළිකාවය. සෑම වසරකම 
ගැබතගල පිළිකාතවන පීඩා 
විඳි්ා කාන්ාවන 1136ක් 
පමණ හඳු්ාගන්ා අ්ර, 
තේ තේතුතවන වාර්ෂිකව 643 
තෙත්කු පමණ මියයයි. එතේම 
ඉදිරිතේදී ්වත කාන්ාවන 
මිලිය් 8.4ක්ට පමණ ගැබතගල 
පිළිකා අවදා්මක් ඇති බව්ට ශ්රී 
ලංකා පවුල් තසෞඛ්ය කාර්යාලය 
ගණන බලා ඇ්.

තේ පිළිබඳව ඇති 
ත්ාෙැනුවත්ාවය නිසා තබාතහෝ 
කාන්ාවන ප්රතිකාර සඳහා 
තයාමුවනතන එහි අවසා් 
අදියතර්දී බවත, එය කල්තියා 
හඳු්ාගැනීම ඉ්ා වැෙගත බවත 
ලිංගාශ්රි් තරෝග පිළිබඳව විතේෂඥ 
වවද්ය I.L.ජයවීර පවසයි. 

ගැබසගල පිළිකා්ව ඇතිස්වන්සන් සකාසොමද?

ය�ෝනි මාර්ග�ත් ්ගර්ාෂ�ත් එකට 
එකතුයෙන ස්ාන� ඒ කි�නයන ්ගර්ාෂයේ 
පහලම යකාටසට තමයි ්ගැබය්ගල කි�ලා 
කි�නයන. ්ගැබය්ගයලහි තියෙන නිය�ෝගී 
සසලෙල විකෘතිතා (Mutation) ඇති වුණහම 
තමයි ්ගැබය්ගල පිළිකාෙ ඇතියෙනයන.

ගැබසගල සෙල ඒ විදිෙට විකෘතිතා්වලට 
ලකස්වන්න බලපාන සේතු සමාන්වද?

මානෙ පැපියලෝමා සෙ�ස� (Human 
Papilloma Virus) තමයි ඔ� කි�පු විකෘතිතා 
ඇතියෙනන සුලෙෙම ෙලපානයන. 
HPV සෙ�සයේ ප්රයේද ෙර්ග �ාශි�කම 
තියෙනො. ඒ අතරිනුත් ්ගැබය්ගල පිළිකාෙ 
ඇතියෙනන ෙැඩිමනකම යේතුයෙනයන 
මානෙ පැපියලෝමා සෙ�සයේ 16, 18 කි�න 
ප්රයේද යදකයි. යම� ලිංගිකෙ සම්යරේෂණ� 
ෙන සෙ�ස�ක. ලිංගික එකවීමකින විත�ක 
යනයමයි කලාතු�කින ලිංගික සපර්ශ�කින 
පො යම් සෙ�ස� යෙෝවි� හැකියි.

කාන්තා්වක සනාදැනු්වත්ව වු්වත ගැබසගල 
පිළිකා්වක ්වැළඳී තිසයන්න පුළු්වන්ද?

යමයහමයි. යොයහෝ කානතාෙනට යම් HPV 
කි�න සෙ�ස� ආසාදන� යෙනො. ඒත් 
ප්රති්ශකතික�ණ පද්ධති� මගින ඒ සෙ�ස 
ආසා්ධන� අයේ ්ශරී�ය�න ඉෙත් ක�නො. 
නමුත් යනාය�ක සා්ධක නිසා සමහ� 
කානතාෙනයගේ ්ශරී�යේ යම් සෙ�ස� දිගු 
කාල�ක පෙතිනො. ඒ ෙයගේ යෙලාෙකදී 
යසමින ්ගැබය්ගල සසලෙල සිංයුති� 
යෙනස ක�නන HPV සෙ�ස�ට පුළුෙන. ඒ 
නිසා යම් සෙ�ස ආසාදන� පිළිකාෙක ෙෙට 
පත්යෙනන ෙස� දහ�ක ෙයගේ දිගු කාල�ක 
්ගත යෙනො. ඒ ෙයගේම තමයි ්ගැබය්ගල 
පිළිකායේ මූලක අෙදියේදී කිසිම ය�ෝ්ග 
ලකෂණ�ක යපනනුම් ක�නයනත් නැහැ. 
ඒ නිසා �ම් කානතාෙක යනාදැනුෙත්ෙම 
ඇ�ට ්ගැබය්ගල පිළිකාෙක ෙැළඳී තියෙනනට 
පුළුෙන.

එතසකාට සරෝග ලක්ෂණ ඇතිස්වන්න 
පටන්ගන්සන් සකායි කාසලද?

ය්ගාඩක යෙලාෙට ය�ෝ්ග ලකෂණ 
ඇතියෙනයන පිළිකාෙ ෙර්ධන� වුණු පසුෙයි. 
ඒ කි�නයන පිළිකායේ පසු අෙධියේදීයි. 
ඒක තමයි යම් පිළිකායේ තියෙන අ�හපත්ම 
පැතිකඩ. 

පසු අ්වධිසේදී ඇතිස්වන සරෝග ලක්ෂණ 
සමාන්වද?

ඇතැම් කානතාෙනට ලිංගික සිංසර්ගය�න 
පසයස අසාමාන්ය යලස ය�ෝනි මාර්ගය�න 
රුධි�� ෙහන� යෙනො. ඇතැම් යෙලාෙට 
දුඟදැති අසාමාන්ය ය�ෝනි ස්ාෙ�න පිට 
යෙනනත් පුළුෙන. ඒ ොයගේම අර්ෙහ�ණ� 
වූ කානතාෙනට නැෙත ඔසේ ෙැනි රුධි� 
ෙහන� වීමක, ආර්ෙහ�ණ� යනාවූ 
කානතාෙනට මාසික ඔසේ වීමට පසු 
රුධි�� ෙහන� වීමුත් සිදුයෙනො නම් ඒො 
්ගැබය්ගල පිළිකායේ ය�ෝ්ග ලකෂණ යෙනන 
පුළුෙන. ඊට අමත�ෙ සාමාන්ය පිළිකා 
ය�ෝගිය�කුට ඇතිෙන කෑම අරුචි� සහ 
්ශරී�යේ ෙ� අඩුවීම ෙයගේ ලකෂණත් ඇති 
යෙනො.

ලිංගික්ව ෙක්රීය කාන්තා්වන්ට සේ තතත්වය 
ඇතිස්වන්න තිසයන ඉඩකඩ සමාන ්වසේද?

ලිංගිකෙ සක්රී� යනාවූ කානතාෙකට 
සායේකෂෙ ලිංගිකෙ සක්රී� කානතාෙකට 

යම් තත්ත්ෙ� 
ඇතියෙනන ෙැඩි 
ඉඩක තියෙනො. 
එතනින ගි�හම 
ලාොල වියේදීම 
ලිංගිකෙ සක්රී� 
වූ කානතාෙනට, 
ෙහු ලිංගික 
සහකරුෙන 
ඇසුරු ක�න 
යහෝ ලිංගික 
සහකරුො නිත� 
නිත� මාරු ක�න 
කානතාෙනටත් 
සෙ�ස� 
ෙැළයෙනන තියෙන අේධානම ෙැඩියි. 
තෙ එතයකාට ්ශරී�යේ ප්රති්ශකති� අඩු 
ක�න ඒඩ්ස ය�ෝ්ග� ෙැළඳිලා තියෙන 
කානතාෙකටත් යම්ක ඇතියෙනන ඉඩ 
තියෙනො.

සේ පිළිකා්ව කල්ඇති්ව ෙඳුනාගන්න ක්රමයක 
තිසබන්වාද?

ඔේ, ්ගැබය්ගල පිළිකාෙ කල්ති�ා 
හඳුනා්ගනන එක ඉතාම ෙැද්ගත්. ඒකට 
්ගැබය්ගල පරීකෂාෙ (පැේ පරීකෂණ�) 
කි�ලා වියේෂ පරීකෂණ�ක තිය�නො. 
ඒක ඉතාම ස�ල, යේදනායෙන යතා� 
පරීකෂණ�ක. යමතැනදී ක�නයන 
සයපකුලම් (Speculam) කි�න උපක�ණ� 
ය�ාදාය්ගන ්ගැබය්ගල පරීකෂා ක�න එකයි. 
ඊටපසයස ්ගැබය්ගල නි�ැදි අ�ය්ගන 
පරීකෂණෙලට ලක ක�නො. පරීකෂණෙලන 
පිළිකාෙ පහසුයෙනම හඳුනා්ගනන පුළුෙන. 
ශ්රී ලිංකා සුෙනාරී සා�න සහ ලිං්ගාශ්රිත 
ය�ෝ්ග සා�න හ�හා යම් පැේ පරීකෂණ� 
යනාමියල්ම ක�්ගනන පුළුෙන.

එ�ට අමත�ෙ පැේ සසල පරීකෂණ� 
(DNA) කි�ලා පරීකෂණ�ක අපිට ඉතා 
මෑතකදී හඳුනො දී තියෙනො. එමඟින ඉතාම 
ඉකමනින ්ගැබය්ගල පිළිකාෙ හඳුනා්ගනන 
පුළුෙන. ඉදිරියේදී යම් පරීකෂණ�ත් යම් 
සෙහා ය�ාදා්ගනන අපි ෙලායපාය�ාත්තු 
යෙනො.

සේ පරීක්ෂණ්වලට සයාමු ස්වන්න ඕන ්වයස් 
කාණඩයක තිසබන්වද?

සාමාන්යය�න ්ගැබය්ගල පිළිකා සෙහා 

අෙදානම් ෙ�ස සීමාෙ යලස සැලයකනයන 
අවුරුදු 35-45 ෙ�ස සීමාෙයි. ඒ නිසා 
යම් ෙ�ස සීමායේ පසුෙන කානතාෙන 
අනිොර�ය�නම පැේ පරීකෂාෙකට 
ය�ාමුවීම ෙැද්ගත්. නමුත් ලිංගිකෙ සක්රී� 
අවුරුදු 21ට ෙැඩි ඕනෑම කානතාෙකට 
යම් පරීකෂණ� ක�්ගනන පුළුෙන. ඒ 
ෙයගේම පරීකෂණ� ආ�ම්් කළ ෙ�යස 
ඉෙලා අවුරුදු 65 දකො සෑම ෙස� පහකට 

ෙ�ක යම් පරීකෂණ�ට 
ය�ාමුයෙන එකත් ඉතාම 
ෙැද්ගත්.

ගැබසගල පිළිකා්ව 
ෙේපූරණසයන්ම සු්වපත 
කළ ෙැකිද?

ඔේ. මුල් අෙධියේම 
හඳුනා්ගත්යතාත් පිළිකා 
යකාටස සැත්කමක 
මගින ඉතා සාර්කෙ 
ඉෙත් ක�නන පුළුෙන. 
පිළිකාෙ යොයහෝ දු�ට 
පැතිරිලා නම් ව්ාේති� 
ෙළකෙනන පැයලෝපී� 
නාල, ඩිම්ෙ යකෝෂ 
නැතිනම් ්ගර්ාෂ� වුෙත් 

ඉෙත් කිරීමට සිදුෙන අෙස්ා තියෙනො. 
යම් ්ශල්යකරමෙලට සම්ගාමීෙ පිළිකානා්ශක 
ඖෂ්ධ සහ විකි�ණ ප්රතිකා�ත් සිදුක�නො. 
නමුත් පිළිකාෙ යොයහෝදු�ට පැති� තිබීම 
මා�ානතික යෙනන පුළුෙන කි�න එකත් 
මතක ති�ා්ගනන ඕයන.

HPV ස්වරෙසයන් ආරක්ෂා වීම ෙඳො එන්නතක 
ෙඳුන්්වාදී තිසබන්වා සන්ද?

ඔේ. HPV සෙ�ස� යෙෝවීම ෙළකෝගනන 
එනනතක 2017 ෙසයරදී පටන ලොයදනො. 
යම් එනනත අවුරුදු 12ට අඩු ්ගැහැනු 
දරුෙනට ප්රායදශී� යසෞඛ්ය නිල්ධාරීන හ�හා 
යනාමියල්ම ලෝගනන පුළුෙන. යම් මගින 
ඉදිරි ප�පු� ්ගැබය්ගල පිළිකා අේධානයමන 
මුදෝගනන එක තමයි අ�මුණු ක�නයන.

ඒ ෙයගේම දැනට අවුරුදු 10-26 ත් අත� 
ඕනෑම කානතාෙකට යම් එනනත පුද්ගලක 
අිං්ශය�න ලෝගනන පුළුෙන කි�න එකත් 
මතක ක�නන ඕයන. හැෙැයි එනනත ප්ර්ම 
ලිංගික එකවීමට යප� ලෝගනන එක තමයි 
ෙඩාත්ම ප්රතිඵලදා�ක.

ඒ කියන්සන් ලිංගික්ව ෙක්රීය කාන්තා්වකට සේ 
එන්නසතන් ප්රසයෝජනයක නැදද?

යමයහමයි, ලිංගිකෙ සක්රී� වීමට යප� 
එනනත ලෝගැනීම ත�ම්ම සාර්කත්ෙ�ක 
නැහැ. හැෙැයි ඔවුනටත් යම් එනනයතන 
�ම්කිසි ආ�කෂාෙක ලෝගනන පුළුෙන. ඒ 
නිසා එනනත ලෝගත්තා කි�ලත් ෙ�දක 
යෙනයන නැහැ.

පිළිකා්ව දැඩි්ව  
ව්ාපත වී තිබීම 

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

fldf,a Wv áflka ál ;jrkak bv fokak'

ixL wu¾ð;a

ixLf.a 
ur.d;

තාතතගේ ග�ාගේ 
දිනිඳු කියන්නෙ රූපවාහිනී නි්ේදක්යක්. විවාහ 

්වලා ්පර පාසල් යනෙ වය්ස පු්ෙක් හිටියත් මිනිහා 
ොම හැනඩියා. ඒ ව්ේම ටිකක් මනෙමාලයා. හැබැයි 
එයා්ෙ ජීවි්ත් නෙං හරිම සැලසුමසහෙෙයි. ්ෙදර 
්ෝේ වැඩ.... ්ෙදර ්ෝේ වැඩ කිේවහම ්ෙදර ්ොරට 
සර්නරු අල්ලනෙ, තීනෙ ොනෙ වැඩ ව්ේ වැඩ ්නේවයි, 
පවු්ල් කටයුතු ඉතින ඒව වුණත් දිනිඳුයි, වයිෆුයි ක්ේ 
හරියටම ්දකට ්බෝෙනෙ. ඒ අනුව පුොව ්මානටි්සෝරි 
එක්ක්ෙනෙ යනෙ එක භාරෙත්්ෙ සව කැමැත්්ෙනම 
දිනිඳු.

ඉතින එක දවසක් ඔය විදිහට 
පුෝෙ අතින අල්ල්ෙනෙ 
්මානටි්සෝරිය දිහාට ඇවිද්ෙනෙ 
එද්දි දිනිඳුට ගිහානව හමබවුණා. 
ගිහාන වැඩ ක්ෙත් ඒ රූපවාහිනී 
ආයෙනේයමයි. ගිහාන එෙනෙට 
එනේකාටත් දිනිඳුයි, පුෙයි බර 
කොවක හිටි්ය.

“්මාකද ්පාඩි මෑන 
කියන්නෙ?”

ගිහාන ඇහුවා.

“කියනනේකා පු්ත් 
ඔයාට ති්යනෙ ්ලාකුම 
ප්රශ්නෙ ්ම අංකල්ට.”

දිනිඳු ්පාඩි එකාට කිේවා. 

“නෙෑ. අංකල් අ්ේ 
්මානටි්සෝරි්ේ හැම 
බ්බක්වම එක්කං එන්නෙ එයාල්ෙ 
අමමිලා. ඇයි මාව විෙරක් අ්ේ ොත්ති 
එක්කර්ෙනෙ එන්නෙ?”

්පාඩි එකා හුරෙල් හඬින ගිහාන්ෙන ඇහුවා.

“අනිත් හැම බබාවම අමමිලා එක්ක්ෙනෙ එනෙ නිසා 
ෙමයි පු්ත් ඔයා්ෙ ොත්තිම ඔයාව එක්ක්ෙනෙ එන්නෙ.”

ගිහාන ඇඟට පෙට ්නොදැ්නෙනනෙ කිේවා.

“්ම උඹ යනෙ ෙමනෙක් යනෙවද ්මෙනෙ”

දිනිඳු ගිහානව පනනොෙත්ො.

අන්ඩේ ගෙයාේ 
ගෙලගෆෙයාේ

ඒ දවසවල මං වැඩ ක්ේ සිරස එෆ්.එම. එ්ක්. එක ඇසෙ 
මා්සකදි අපිට නුවර දෙඳා ්පරහැ්ේ සජීව විකාශයක් කරනනෙ 
භාර වුණා. අපි කට්ටියට නෙවාෙැන ලෑසති කරලා තිබ්බ නුවර 
ති්යනෙ ෙරු තු්න ්හෝට්ල්ක. එහාට ගිය ්වලා්ව ඉඳලම අ්ේ 
්ත්ජනේෙ කුරුමානෙම පූල් එකට බැහැෙනනෙ. ගිය දව්ස දවල්ම 
්ත්ජනෙ පූල් එකට බැහැලා දිය ්කළිය පටනෙත්ො. ඒත් ඒ හැම 
්කළියම තිබ්බ ටික ්වලාවයි.

‘‘එක්සකියුස මී සේ. අ්න ෙරහ ්වනනෙ එපා. පූල් එකට බහිනෙව 
නෙං අ්ේ ්රගියු්ල්ෂනස ෆ්ලෝ කරනනෙම ්වනෙවා. අ්නෙක් 
විසිටේසලට, ස්පෂල් ්ෆාරිනෙේසලට අපහසුොවයක් ්නෝවනෙ 
්රෙස එකක් ෙමයි යූස කරනනෙ ්වන්නෙ.’’

පූල් මැ්නජේ ්බා්හාම කරුණිකව ්ත්ජනෙ ොවට ඇවිත් 
කිේවා.

‘‘කලින කිේවනෙං ෆුල් සූට් ෙහලා හැට් එකකුත් ොලා එනෙවා.’’

්ත්ජනෙ පූල් එ්කන ්ොඩට ආ්ව එ්හම කියා්ෙනෙ. එේකාට 
ෙමයි අපිත් දැක්්ක මිනිහා වතුරට බැහැලා ති්යන්නෙ යටට 
අඳිනෙ කලිසම පිටින කියලා. ඒ්කත් යුද්්ධෙ කා්ල කිළි්නොච්චි්ය 
්ෙදරක බිත්තියක් ව්ේ හැමෙැනෙම හිල්. ්පරහැර ඉවර්වලා 
්ෙදර එනෙකමම මිනිහට ්නෙෝනඩි ්පරහැරයි. ්කාෙඹ ආවට 
පස්ස අපි ආධොර පත්රයක් එකතු කරනනෙත් ෙත්ො. ඒ්ක උඩිනම 
අපි ‘්වල්්ෆයාේ ්ෆෝ අනඩේ ්වයාේ’ කියලා ලිේවා. වරහන 
ඇතු ් ෙ ‘්ත්ජනෙට සරණක් ්වමු’ කියලත් ලිේවා. ආධොර පත්රිකාව 
එෆ්.එම. එක ව්ට්ම ගියා. හැ්මෝම ්ලාකු ්ලාකු ෙණන ලිේවත් 
ඒවා අකුරු විෙරක්ම වුණා. සල්ලි වු්ේම නෙෑ. හැබැයි ඒ කා්ල 
අ්ේ ්බාස ්වච්්ච නිමල් ලක්ෂපතිආරච්චි... මිසටේ නිමල් රුපියල් 
්දකක් ලියලා ඒ ්වලා්වම හිනෝවවී ඒක අපිට දුනනො.

අනති්මදි එකතු්වච්්ච ්සාච්්චම හිල් රහිෙ අනඩේ්වයාේ 
එකක් අර්ෙනෙ ්දනනෙ ප්රමාණවත් වු්ේ නෙෑ. අපි ්දතුන ්ද්නෙක් 
ඒ සල්ලිවලින අරලිය උය්නෙ ක්ේකින ්යෝෙට් අර්ෙනෙ කෑවා. 
සිර්සන අස්වලා එනෙකමම ්ත්ජනෙ අපිට ආශිේවාද ක්ේ,

‘‘ම්ේ ්ජා....්ෙ සල්ලිවලින ්යෝෙට් කාපු උඹලට බඩම 
පලයං’’ කියලයි.

PCR එගේ ඉඳන 
අපි ග�ාසිටිව්

ඔහු පුද්ෙල සංවේධෙනෙය හා 
ම්නෙෝ උප්ද්ශනෙය ෙැනෙ ජනෙප්රිය 
්ද්ශක්යක්. අපි එයාට නිකමට 
ව්ේ ්ජහාන කියලා කියමු්කා. 
්ම ්ජහාන රූපවාහිනී නොළිකා 
කීපයකම වැඩසටහන ඉදිරිපත් 
කරනෙවා. ්ජහාන නිෙරම 
කියන්නෙ හැම්දයක් 
ෙැනෙම ධෙනොත්මකව 
හිෙනනෙ කියලයි. විශව 
ආකේශනෙ නීතිය කියලා 
එකක් ති්යනෙවා. 

ඒ්ක හැටියට 
ධෙනොත්මකව හිෙනෙ අයට 
්හාඳ ප්රතිඵලයි, ඍණාත්මකව 
හිෙනෙ අයට නෙරක ප්රතිඵලයි 
ලැ්බනෙවා කියලයි ්ජහාන එයා්ෙ 
වැඩසටහනවලදි කියන්නෙ. අපරා්ද 
කියනනෙ බෑ වැඩසටහනවල කියනෙ 
්ද්ම සාමාන්ය ජීවිේයදිත් එයා 
කියනෙවා. (හුඟක් ්ද්නෙක් එ්හම 
්නේවයි්නෙ.)

‘‘මල්ලි ්පාසිටිේ තිංකිනේ 
කියනෙ එක හරිම වැදෙත්. නිෙරම 
ධෙනොත්මකව හිෙනනෙ. ්පාසිටිේ 
්වනනෙ. ්පාසිටිේ ්වනනෙ.’’

්ජහානට කවුරුහරි ප්රශනෙයක්, 
ෙැටළුවක් කිේවත් එයා කියන්නෙම 
‘්පාසිටිේ ්වනනෙ’ ‘්පාසිටිේ 
්වනනෙ’ කියලමයි.

්මනනෙ අහවල් ටීවී ්චැනෙල් 
එ්ක් ්ජහාන්ෙ වැඩසටහනෙ 
පටිෙෙ කරනනෙ දවසක් ති්යද්දි 
වැඩසටහ්න සහාය නිෂපාදකයා 
්ජහානට කො කො.

‘‘මිසටේ ්ජහාන, ්හට 
්ර්කෝඩින එක කැනසල් කරනනෙ 
්වනෙවා. අ්ේ ්ප්රාඩියුසේට 
්කා්රෝනො හැදිලා.’’

පණිවි්ේ අහලා ්ජහානට 
හරි දුකයි. එයා ඒ එක්කම 

නිෂපාදකට ්කෝල් එකක් ෙත්ො. ඒ 
්වනේකාටත් නිෂපාදකව අර්ෙනෙ 
යනනෙ 1919කුත් ඇවිත්.

‘‘්මාකද මල්ලි ්ම වු්ණ්?’’

්ජහාන ඇහුවා.

‘‘්ජහාන අයියා හැමොම 
කියනෙව්නෙ හැම්ද්කදිම ්පාසිටිේ 
්වනනෙ, ්පාසිටිේ ්වනනෙ කියලා. 
ඔනනෙ මං පී.සී.ආේ. එ්කනුත් 
්පාසිටිේ වුණා.’’
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සනත් ප්රියන්ත

29 වැනි ක�ොටස

එල්.ටී.ටී.ඊ මරොකෙන මැකරන ක�ොටි 
�ොන්තොවක්           ට කියයි

මෙමෙක් කොව

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

ෙරාමගන ෙැමරන දිනය එනමෙක් 

ඇඟිලි ෙනිමින සිටි 
ක�ෝජිනීට රූබන හමුකවයි 

ක�ොටි පොලන වන්නිකේ ජීවතව සිට 
රජකේ පොලන ප්රකේශයක් වූ වව්නියොවට 
පැමිණීකෙන් පසුව මුලවරට තනිවෙ 
වව්නියොව නගරයට ගිය කලෝජිනීට සිකත 
තිබූ බිය සැ� දුරු වූවොය.

“මුල් දවසේ තිබුණ බය සැක සදවන 
දවස සවද්දී දුරුසවලා තිබුණා. 
ඊටපේසේ දවසකට 
සදකකට සැරයක් 
වව්නියාව නගරයට 
යන එක පුරුද්දක් 
කරගත්ා. හමුදාව, 
සපාලිසිය දකිද්දි 
සවනදා තිබුණ 
චකි්ය 
නැහැ. අනිත 
අ්ට සබාරු 
හැඳුනුමපසත 
(ව්ාජ 
ස්ාරතුරු 
ඇතුළත සැබෑ 
හැඳුනුමප්) 
ෂිවසේෂවරී 
කියන නම ගම 
විේ්ර කියේන 
පුරුදු සවලා හිටිසේ. 
ඒ සවද්දි වව්නියාසව් මසේ 
නවා්ැනට සවලා ඉේන බැරි ්තතවයක් 
තිබුසණ. සමාකද මම සවන පළා්ක ඉඳලා 
ඇවිත නැවතිලා ඉේසන කියලා සමහර 
අය දේනවා. අනිත එක නැවතිලා ඉඳපු 
සගදර අයටත මම කියලා තිබුසණ පරිගණක 
පාඨමාලාවක් හදාරනවා කියලා. ඒ නිසා 
සපාත සදක තුනකුත අරසගන නගරයට යන 
එක මම පුරුද්දක් කරසගන හිටිසේ.”

කේ අතර වන්නි ෙොනුෂීය කෙකෙයුකේ 
නිරතවන යුද ෙමුදාව දිකනන් දින ඉදිරියට 
යමින් තිබිණි. බටහිර කවරළ තීරකේ 
සිට ඉදිරියට පැමිණි ෙමුදා කේනොං� 
2008 කනොවැේබර් 15 දින ක�ොටින්කගේ 
බලක�ොටුවක් වූ පුනරීන් ප්රකේශකේ බලය 
තෙවුරු �රකගන තිබිණි. අනතුරුව 
පුනරීන් සිට A-15 ෙොර්ගය දිකගේ පරන්තන් 
කදසට කෙකෙයුෙ ආරේ්භ �ර තිබුණි. 
පරන්තන් යනු කිළිකනොච්චිය නගරකේ 
එක් අන්තයකි. දුර ප්රෙොණය ගතකෙොත 
කිළිකනොච්චි සිට කිකලෝමීටර 2-3� දුරකි. 
අකනක් පසින් එනේ කිළිකනොච්චිය 
නගරයට දකුකණන් ක�ො�ොවිල කදස සිට 
A-09 ෙොර්ගය ඔේකේ 57 කේනොං�කේ 
්භටපිරිේ කිළිකනොච්චිය නගරය ඉලක්� 
�රමින් කෙකෙයුෙ ක්රියොතෙ� �රමින් 
උන්ෙ. කිළිකනොච්චිය යනු ක�ොටින්කගේ 
ඊළොේ රොජ්යකේ අගනුවරයි. රටෙ කෙන්ෙ 

කලෝ�යෙ බලො සිටිකේ කිළිකනොච්චිය සටන 
�වුරු ජයග්රෙණය �රන්කන්ද යන්නයි. 
නමුත රොජ්ය ෙොධ්ය කෙන්ෙ විවිධ ෙොධ්ය 
ආයතන යුද ෙමුදාකව් ඉදිරි ජයග්රොහී ගෙන් 
ෙොර්ග ජනතොව කවත ඉදිරිපත �රමින් 
සිටියෙ. නමුත කදෙළ ජනතොව රොජ්ය 
ෙොධ්යකේ කතොරතුරු එතරේ විශවොස �කේ 
නැත. ඔවුන්ට කතොරතුරු ලැකබන පැති�ඩ 
කිහිපයක් තිබුණි. ඒ පිළිබඳව විේතර �ළ 
කලෝජිනී.

“අපි වේනිසේ ඉද්දි පුලියේකුරල් (සකාටි 
හඬ) ගුවල්විදුලිය ඊලනදේ පුවතප් වසේ 
්ැේවලිේ ්මයි ප්රවෘතති දැනගේසන. 
ඒත වව්නියාවට ඊලනදේ පත්ර ආසව් 
නැහැ. සකාටි හඬ සහාසරේ අහේන පුළුවේ 
වුණත ඒ සවද්දි කිළිසනාච්චිසේ සකාටි හඬ 
ගුවේවිදුලි මධ්යේ්ානය උඩිේ සබෝමබ 
දාලා විනාශ කරලා තිබුසණ. ඒ නිසා එයාලා 
්ාවකාලිකව අටවපු කුළුණුවල ඉඳලා 
්මයි විකාශනය කසේ. ඒ නිසා වව්නියාවට 
සහාඳට ඇසහේසන නැහැ. වව්නියාසව් අය 
සගාඩක් ඇහුසව් BBC ගුවේවිදුලි ප්රවෘතති. 
ඊට අම්රව ටැමිල්සනට් වසේ සවබ් අඩවිවල 
යන ප්රවෘතති බැලුවා. ඒ වසේම සමහර 
ප්රවෘතති ආසව් වේනිසේ ඉේන සමහර 

අය පිටරටවලට ක්ා කරාම ඒ ලැසබන 
ස්ාරතුරු ප්රරංශය, කැනඩාව, එරංගේ්ය 
වසේ රටවල ඉේන අය ලරංකාසව් ඉේන 
ඥාතීේට දුරක්නසයේ කීවම කටක්ා 
වසේ ඒ ස්ාරතුරු ලැසබනවා. හැබැයි 
එ්ැනදී සතරුම ගියා එල්.ටී.ටී.ඊ. සරංවිධානය 
සමානවා කීවත යුද හමුදාව දවසිේ දවස අපව 
පරාජය කරසගන ඉදිරියට එනවා කියලා. 
සම ්ත්වය මටත හිසරදයක්. මටත ඕන 
වුණා මම ආපු ගමසේ ඉවරයක් දකිේන. 
ඒ කියේසන ලැසබන ඉලක්කයකට ගිහිේ 
මරාසගන මැසරන ප්රහාරය එල්ල කරලා 
අවසානයක් දකිේන.”

ඉවසීකේ සීෙොව ඉක්ෙවො ගිය කලෝජනී 
ක�ලින්ෙ යන්කන් තෙ නවොතැන අසල 
පිහිටි දුර�තන ෙධ්යේ්ොනය කවතයි. ඒ 
වනවිට එෙ ේ්ොනකේ සිටි කේව�යින්ද 
සෙඟ කලෝජිනී යේ ෙැඳුනුේ�ෙක් 
කගොඩනගොකගන තිබුණි. ඕලන්දකේ සිටින 
සුගන්දනකගේ දුර�තන අං�ය ලබොදී 
සේබන්ධ �රකදන කලස කීවොය. විනොඩි 
කිහිපයකින් සුගන්දන්කගන් ඇෙතුෙ ලැබිණි.

“ඇයි සලෝජිනී ප්රශනයක්ද?

“විසශෂ ප්රශනයක් නැහැ. ඒත මම 
වව්නියාසව් ඉේන එසක් සතරුම සමාකක්ද? 
වේනිසයේ (සකාටි මූලේ්ානසයේ) 
සමාකක්ද මම ගැන කියේසන? ්ව ටික 
දවසක් යද්දි නිකමම මාව හමුදාවට අහුසව්වි.”

කලෝජිනී උතතර දුන්නො.

“්ව ටික දවසක් ඉවසසගන ඉේන. මම 
ඉක්මනිේ උත්රයක් සදේනම.” 

සුගන්දන්කගේ ඇෙතුෙ විසන්ධි විය.

දිනය 2009 ජනවොරි 01 දිනයි. 
කලෝජිනීකගේ ඉරණෙ තීන්දුවන ෙමුවීෙ එදින 
සිදුවිය. ඒ ගැන සඳෙන් �ළ කලෝජිනී.

“ජනවාරි 01දා නිසා එදා සකෝවිලට යේන 
ඕන කියලා හිතුණා. ඒ නිසා උසදේම 
නාලා ලෑේතිසවලා පාරට ආවා. පාසේ ටික 
සවලාවක් ඉද්දි සවන ගමනක් ගිය ත්රීසරෝද 
ර්යක් මසේ ඉේසරහට ආවා. මම අ් දාලා 
නවත්ලා නැේගා. වව්නියාවට යමු කියලා 
මම වාඩි වුණා. මට එච්චර ගානක් නැහැ. 
ඒත මට සතරුණා රියදුරා කණණාඩිසයේ 
සැරේ සැසේ මසග දිහා බලනවා කියලා. 
මටත ඉසබ් බැලුනා. ඊටපේසේ මසේ විේ්ර 
ඇහුවා.

‘මම ෂිවසේෂවරී, මසේ සගවල් යාපසේ. 
මසේ අයියා ප්රරංශසේ ඉේසේ. මමත ප්රරංශයට 
යන බලාසපාසරාතතුසවේ ඉේසේ. ඒක 
හරි යනකම සමසේ පරිගණක පාඨමාලාවක් 
කරනවා.’

ෙැකෙෝටෙ කියන කබොරුව ෙෙ කීවො.

‘මම රූබේ’ කියලා එයා විේ්ර ටිකක් 
ක්ා කළා. මම බහිද්දි එයාසග සගදර 
ලිපිනයයි, දුරක්න අරංකයයි (ඒ වනවිට 
ආරක්ෂක සේතු ම් උතුසේ ජරංගම දුරක්න 
සරංඥා විසේධි කර තිබිණි.) දුේනා. ‘හදිසි 
හයේ එකක් හරි උදව්වක් හරි ඕන නම මට 
පණිවිඩයක් සදේන, මම එේනම’ කියලා 
කීවා. අහමසබේ හමබවුණ රූබේ ගැන 
සලාකු විශවාසයක් නැති වුණත පැහැදීමක් 
ඇතිවුණා.”

�බන සතියට

එල්.ටී.ටී.ඊ. එ� 
කමොනවො කීවත් 

යුද හමුදාව 
දවසින දවස 
අපව පරොජය 

�රකෙන 
ඉදිරියට එනබව 

මට දැනුණො 

මට ඕන වුකේ 
ඉවරයක් දකිනන. ඒ 
කියනකන �ැකබන 

ඉ�ක්�ය�ට ගිහින 
මරොකෙන මැකරනන 

කිලින�ොච්චිය දක්ො ක්රියොත්මක වූ හමුදා න්මනහයුනේ දළ සැලැස්මක
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කවි වර්ණනාවල කියැවවන තරමටම 
ගැහැනුනවගේ සිත් මෘදුද? වමවෙකද? නැත. 
නැත. අසීමිත දුක්ඛ වදෝමනස්සයන මතින 
යළි යළිත් නැගිටින ගල් වැනි හයිය හිත් 
ඇති ගැහැනුන අනනතවත් ඇත 
. වේ කතාවේ කතා නායිකාව 
නිශානි රවනත්රි ද ගල් ව�ාරළු 
මතින වුව ජීවිතය ජයගත 
හැකි �ව ක්රියාවවන 
ඔප්පු කෙ එවැනි ගල් 
සිත්ඇත්තියකි.

නිශානි ඇයටම ආවේණික 
වූ ක්රමයකට රළු ගල් කැට මත සියුම් රූ 
රටා මවන්නීය. පයට පෑවගන ගල් වුව මුදල් 
කළ හැකි බව අපට කියාවදන ඇවේ වම් 
කතාව, ව්ාපාරයක් අරඹන්නට මුදල් 
නැතැයි මැසිවිලි නගනා අයට නම් 
වහාඳ ආදරශයක් වනු වනාඅනුමානය.

නිශානි ජීවතවන්වන් වේයන්වගාඩ, 
කූරියවකාටුවේය. දුකක් කරදරයක් 
නැතිව ජීවත විය හැකි වහාඳ රැකියාවක් 
කළ ඇය විවාහවයන් පසුත රැකියාවේ 
නිතර වුවේ සැමියාට ශක්තියක් වන්නටය. 
නිශානිවේ කිරි සිහින සැබෑ කරමින් ඇයවේ 
පළමු පුතු උපත ලබන්වන්ත ඔය අතරය. 
නමුත ඉන්පසු ජීවිතය ඇය සිතූ තරම් 
සුන්දර එකක් වුවේ නැත.

‘‘පුතා ලැබු්ණට පසවස මට පසු 
ප්ර්සව විශාදය කියන තත්ත්වය 
ඇතිවු්ණා. ඒ නි්සා රස්සාවවන 
අයින වවනන සිද්ධ වු්ණා.’’

පසු ප්රසව විශාදය වලසින් 
හඳුන්වන්වන් මවකට 
දරුවවක් ලැබුණු විගස වහෝ 
දරුවා ලැබීමට ආසන්න 
කාලවේදී මානසිකව ඇතිවන 
පීඩාකාරී තතතවයටය.

දරු ප්රසූතිවයන් පසු ශරීරවේ 
ඇතිවන වහෝරවමෝන වවනස්වීම්, දරුවා 
රැකබලාගැනීවම් අපහසුතා, නිදිවැරීම, පසු 
ප්රසව තුවාල නිසා ඇතිවන වේදනා සහ 
ජීවිතයට එක්වර එකතුවන වගකීම් රාශිය 
නිසා වබාවහෝවිට කුළුඳුල් මේවරුන්ට වම් 
තතතවය ඇතිවවයි.

කාලයත සමග තතතවය වහාඳ අතට 
හැරුණු නිසා ඇය නැවතත අලුත 
රස්සාවකට ගියාය. නමුත එවරද ඇය සිතූ 
වලසින්ම සියල්ල සිදුවූවේ නැත. රැකියාවේ 
කාරයබහුලතවය සමග ඇයට නැවතත 
දරාගත වනාහැකි මානසික පීඩනයක් 
දැවනන්නට විය.

‘‘වජාබ් එවක තිබුණු සවරෙස එක නි්සා ඒ 
වවනවකාටත් මම මානසික අවපීඩනය කියන 
තත්ත්වයට පත්වවලයි හිටිවය. ඒකට ප්රතිකාර 
කරලා ආවයත් රැකියාවට යනන හැදුවත් 
දිගින දිගටම අ්සාර්ථක වු්ණා. ඊටපසවස 
මම රැකියාවවන ඉවත්වවලා වගදර ඉනන 

නිශානි
රළු ගල් මත සියුමැලි චිත්ර අඳින

තීර්ණය කො.’’

රැකියාවවන් 
ඉවතවී නිකරුවේ 
වගදරට වී කාලය 
කා දැමීම ඇවේ 
සිතට හිස්බවක් 
වගනවදන්නක් 
විය. අතට හසුවවන 
ඕනෑම වදයක හිතට 
නැවගන සිතුවිලි චිත්රයට 
නගන්නට ඈ සිතුවේ ඒ 
හිස්බව ටිකක් වහෝ මකාගන්නටය.

‘‘මම වපාඩි කාවල් ඉඳලා චිත්ර අඳිනන 
දක්ෂයි. ඉතින චිත්රයක හරි ඇඳලා හිවත් තිබුණු 
�ර නිදහස කරගනනයි මට ඕවන වුවේ.’’

දකින ඕනෑම වදයක් ඒ අයුරින්ම ඇඳීමට 
නිශානිට හැකිය. ඇය පවසන්වන් එය 
සහජවයන්ම හිමිවූ හැකියාවක් බවය. වම් 
සහජ හැකියාවවන් ප්රවයෝජන වගන අතමිට 

සැරු කර ගැනීවම් 
වපාටක් පාදාගත 
හැකිදැයි නිශානි 
සිතන්වන් ඔය 
අතරය.

නමුත ඈ සතුව 
තිබුවේ හැකියාව 
සහ උතසාහය 

පමණි. චිත්ර අඳින 
වැවේට අවශ්ය 

අඩුමකුඩුම ටිකවත මිලදී ගැනීමට 
වතකමක් ඇයට තිබුවේ නැත. ඒ නිසා 
චිත්ර ඇඳ විකිණීවම් සිහිනය ඇය තවදුරටත 
සිවතම ගුලිකර තබාගතතාය.

‘‘කැනවස, වතල් ්සායේ වවගේ වදවල් මිලට 
ගනන තරමක මුදලක යනවා. ඇරත් එවහම 
අරවගන චිත්ර ඇඳලා ඒවා විකු්ණගනන �ැරි 
වුව්ණාත් ඒකත් ප්රශනයකවන. ඒ නි්සා මම ඒ 
අදහ්ස අතඇරලා දාලා නිකන හිටියා. එවහම 

ඉනනවකාට දව්සක දියඇල්ලක �ලනන ගිය 
වවලාවක එතන තිවයන ලස්සන ගල්වලින 
ෙමයි ව්සල්ලේ කරනවා මම දැකකා. වේ 
වවගේ ගලක වු්ණත් චිත්ර අඳිනන පුළුවන වනද 
කියලා ඒ වවලාවේ තමයි මට හිතුව්ණ.්’’

ඒ සිතුවිල්ල නම් පංකාදුය. ඒ නිසාම 
ඇය යහමින් අතට අහුවවන තරමක ගල් 
කිහිපයක් එතැනින්ම අහුලා ගතතාය. 
වතෝරාගත සුමට පෘෂ්ඨයක් සහිත පැතලි 
ලා පාට ගල් මත වනාමැවකන පාට සායම් 
තැවරීමට ඇය එදින රාත්රියම වවන් කළාය. 
ඉන්පසු ඒ ගල් මත ඇත රූප, මිනිස් රූප 
වැනි වනාවයකුත ආකරවේ චිත්ර ඇඳ ඇය 
ඒවාවේ හැඩ බැලුවාය.

‘‘වප�ල්ස කියන ගල් වරගය තමයි වේ 
වැවේට හරියටම හරියනවන. ගල්වල පාට 

ගානන, රටා මවනන ඕවන හරිම 
සියුේ විදිහට. වකාටිනම 

කිේවවාත් වේක හරියට 
භාවනාවක වවගේ වැඩක.’’

පසුව වමෝස්තර ඇඳගත 
ගල් කිහිපවේ ඡායාරූප 
වපළක් මුහුණුවපාතට 
එක්කළ ඇය ඒවා විකුණන 
බව කියමින් සටහනක්ද 

තැබුවාය. ඒ අනුව 
වැඩි වේලාවක් 
වනාවගාස් පළමු 
චිත්ර ගල ඇවේම 

වයවහළියකට අවලවි 
කරන්නට නිශානිට 

හැකිවිය. ඒ රුපියල් 
නවසියයකටය. චිත්රවල අනර්ඝ 

නිමාවත, අද්විතීයභාවයත නිසා 
නිශානි සිතුවාටත වඩා ඇණවුම් 
ගලා එන්නට විය.

‘‘කාවගහරි ව�ාවටෝ එකක 
දුනනම මම ඒක ඒ විදිහටම 

ඇඳලා වදනවා.  වේ වැවේට නේ 
මට දවස වදකක විතර යනවා. ඒ නි්සා 

ව�ාවටෝ එකක අඳිනන රුපියල් වදදහස 
පනසීයක විතර ගනනවා. වේ චිත්ර කිසිම 
විදිහකින මැවකනවන නැහැ. ඒ නි්සා මවගේ 
නිරමා්ණවලට වහාඳ ඉල්ලුමක තිවයනවා. 
මම දැන වේ නිරමා්ණ වවවෙඳවපාෙටත් 
දානවා. ඒ වවගේම ඔනලයින බිසනස එකක 
විදිහටත් කරවගන යනවා.’’

විවේෂ අවස්්ාවක ආදරණීයයන්වේ 
වදවනත විේමයට පතකරවීමට කැමති 
වබාවහෝවදනා නිශානිවේ නිරමාණවලට 
ප්රියය. තෑගි දීමට පමණක් වනාව කාරයාල 
කාමරවේ ලිපිවගානු රඳවා තබාගැනීමටත 
වම්වා කදිමය.

අප අසා තිබූ පරිදි වලවහසිවයන්ම 
මුදල් බවට පතකළ හැක්වක් මැණික් ගල් 
පමණක්ය. නමුත ඒ සිතුවිල්ල වබාරු 
කරමින් නිශානි අපට කියාවදන්වන් 
උතසාහයත, අධිෂ්ඨානයත ඇති කල පයට 
පෑවගන ගල් වුවද මුදල් කළ හැකි බව 
වනාවේද?

සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සෙබල්ස් කියන 
ගල් ්වරගය තමයි 

සේ ්වැසේට ෙරියටම 
ෙරියන්සන්. ගල්්වල 

ොට ගාන්න, රටා 
ම්වන්න ඕසන් ෙරිම 

සියුේ විදිෙට. ස�ාටින්ම 
කිවස්වාත් සේ� ෙරියට 

භා්වනා්වක් ්වසේ 
්වැඩක්.’
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ලබන සතියට...

w jirhs
29 ක�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

කේ කේවල් ටි�ක 
යනන ඇරලො අපි බඳිමු

මෙමෙක් කොව

අංජනා ඇලමලම�ාල සරසවි 
සිසුවියකි. විදුහල�ති පිමයකු හා 
ෙවත් සමහෝදරයාත්, සමහෝදරියත් 
සෙග ඈ උ�න්දා සිට විසුමේ ගුරු 
නිවාසවලය. මසනරත් බණ්ාර 
ඇලමලම�ාලමේත් වත්සලාමේත් 
ෙනි තීරණයට වූ විවාහමයන් 
�වුමල නෑයන් අහිමි වූ නිසා යළි 
මනායන්නටෙ ඔවුන් උ�න් ගම් 
අෙැර ලංකාමේ ඈෙ �ළාෙකට 
�ැමිණ �ාසල ගුරුනිවාසමේ සතුටින් 
ජීවිෙය විඳිමින් ජීවත් වූහ.

මත්නුක බණ්ාර මෙන්නමකෝන් 
ඇෙති පුමෙක් වූවාට ඔහු 
මේශ�ාලනයට සහ මේශ�ාලනය 
කරන්නන්ට එදා සිටෙ කැෙති නැෙ. 
එනිසාෙ වසර ගණනක් විමදසගෙව 
හිඳ ලංකාවට ආමේ මබාමහෝ අසනී� 
වූ අම්ොමග හිෙට දුකක් මදන්නට බැරි 
නිසාය.  

කු්ා කල �ටන් ඔහුත් අම්ො 
මසමනමහලො බණ්ාර ෙැණිමක්ත් 
අෙර වූ අසීමිෙ බැඳීෙ නිසා ඔහු සියලල 
අෙැර ලංකාවට ආමේය.    

අම්ොමේ හිෙ සනසන්නට ලංකාවට 
ආවත් ඔහු ඇෙති නිල නිවමස �දංචිය 
ප්රතික්මෂේ� කමළන් මසනරත් බණ්ාර 
මෙන්නමකෝන්මේ ක්වෙ වූ නිවමස 
ජීවත්මවමින් කිරිබත්මගා් ඔහුමේෙ 
ජංගෙ දුරකෙන අමලවිසැලක් 
�වත්වාමගන ගිමේය. ඔහුට අංජනා 
හමුවන්මන් මම් ස්ානමේද වුවත් 
එමෙක් හමුවූ සියක් දහසක් යන 
එන්නන්ට ව්ා සංසාරික හුරුපුරුදු 
බවක් ඈ ළඟ දැනුමණන් ඔහු ඈ හා 
සබඳොවක් ඇතිකරගත්මත්ය. ඒ 
ඔහු කාමේ කවුදැයි යන්න ෙවදුරටත් 
රහසක් කරමිනි. ඒ අෙමේ පියාමේ 
අඩි�ාමේ යමින් මේශ�ාලනයට 
පිවිමසන්නට අර අදන මම්නක 
මෙන්නමකෝන් මත්නුක �දංචිව සිටින 
නිවසට ඇස ගසාමගන කටයුතු කරයි. 
එය දැනගන්නා මත්නුක ඉන් ඉවත් 
වන්නට සිෙේදී හදසිමේ අසනී� වූ 
අංජනාමේ පියා මෙමලාවින් සමුගත්මෙන් 
අංජනාමේ ම�ම්වො මලස මත්නුකට විසල 
වගකීෙක් දරන්නට සිදුවුමණය. එහි මූලිකෙ 
වගකීෙ වූමේ ඉන්න හිටින්නට මගයක් නැති 
ඔවුනට ගුරුනිවාසමයන් ඉවත්ව �දංචි වීෙට 
ෙැනක් මසවීෙය. 

අද එෙැන් සිට

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ සෙෙදාටත් 
ෙඩා ෙැඩි සේලාෙේ සත්නුක ො 
ගත කළාය. ඈ සොකියා කීසේ 
ඉතා ඉේමනින් සේ නිෙසින් 
ඔහු පිටවිය යුතු බෙයි. ඇය 
නිෙසින් පිටෙ ගිය පසු 
ඔහු රජසේ බැංකුෙක 
සිටිෙ හිතෙත් බැංකු 
කළමොකරුසෙකුට 
කතා කරන්ෙට සිතුසේ 
නිෙෙේ සොයා ගැනීමට තෙත් 
මගේ මතේ වීය. ෙමෙරුන් සේ සදාර 
බැංකුෙට තබා අෙශ්යතාෙන්ට මුදල් ගත්තද 
ඇතැමුන්ට ෙැෙත සේ සදාර සේරා ගන්ෙට 
තරේ ොෙොෙේ ෙැත. එෙන් ඇතැසමේ 
තමන් ෙමුවී ෙෙෙ පතෙ බෙ කළමොකාර 
මිතුරා පසුගිය දිසෙක කීසේ ඔහු ෙමුෙට යද්දී 
කළමොකාර කුටිසයන් පිටෙ ගිය කාන්තාෙ 
සපන්ෙමිනි. ඔහු ෙමුෙන්ෙට සපර ඒ ගැෙ 
කතා කර යෙ එක සොඳ බෙ සත්නුකට 
සිතුණි. සේ සමාසොසත් ඔහු රාජකාරි නිමො 
ඇති බෙ දැෙ දැෙත් කතා කසේ ඒ ක්රමසේ 
ොර්ථක බෙේ සපසෙන්සන් ෙේ තෙත් 
සබාරුෙට සෙේ අඩවි සපරලමින් නිොෙ 
සොයන්ෙට කාලය සෙන් සොකර සිටින්ෙට 
ෙැකි නිොය. ඇමතුම ෙැඩිසේලා ොද වූසේ 
ෙැත. ඔහු දුරකතෙයට ෙේබන්්ධ වුසේය.

“මම් මවලාමේ කො කරන්න පුළුවන් ද 
දන්මන නෑ?”

ෙැඩි කාලයේ සොසගෙ ඇමතුම අෙෙන් 
කරන්ෙට ඔහුසේ රාජකාරී සෙලාෙ සොවූ 
බැවිනි.

“මවනදා වමේෙ කො කරන්න පුළුවන්. 
ප්රශනයක් නෑ..”

ඔහු ෙැෙැල්ලුසෙන් සිොසෙමින් කතා 
කසේ නිදෙසේ සිටිෙ නිො බෙ සත්නුක දැෙ 
ගත්සත්ය.

“ම�ාඩි කාරණාවකට කො කමේ. බැංකුමේ 

කවුරුහරි උගස කරලා සින්න මවන්නයන 
මගයක් කාට හරි ගන්න පුළුවන්ද මවන්මේසි 
මවන්න කලින්?”

“හිමිකරු එක්ක කො කරගත්මොත් පුළුවන් 
මවයි. කාටද...?”

“ෙට.”
“ඔයාට?”
“ඔේ.”
“ඇයි ඔයා හිටපු මගදර?”

“ඒක ෙමේ 
මනමවයිමන..”

“ෙං ඔයාට මදයක් 
කියන්නද..? ඔයාටෙ 

ගන්නවනම් ඒ වමේ 
මගවල ගන්න එ�ා.. ඒ 

කිේමව නැකැත් බලලා.. 
ඔක්මකාෙ කරලා හදන මේ 

අයිතිකරුට නැතිමවනවා කියන්මන් 
ඒ මගදර වාසනාවක් නෑ කියන 

එකමන..”
ඔහු ෙැෙත ද සිොසී කීසේ විශොෙය පිළිබඳ 

කතාෙකි. ඒ කතාෙ විහිළුෙේම කියා අෙක 
දැමිය සොෙැකි බෙ ඔහුටත් සිතුසේය. සගයේ 
ෙදද්දී සියල්ල කරනුසේ සගදර පදිංචියට 
යන්ෙන්සේ සේන්දරෙලට අනුෙය. සගයේ සේ 
ක්රමයට ගන්ෙට ගිසයාත් ෙමෙරවිට අේමාත් ඊට 
අකමැතිෙනු ඇත.

“ඔයාට ගන්න මහාඳ මගයක් තිමයනවා. ඒකත් 
වාසනාවන්ෙයි කියලා ෙං කියන්මන නෑ. ඒත් 
ඒමක හිටපු මිනිසසුන්ට වාසනාව අරන් ආව 
මගයක්..”

“හා මකාමහද..?”
“කිරිබත්මගා්ට කිට්ටුයි.. ඒ  හරිමය වැසසට 

යටමවන්මන එමහෙත් නෑ.. හැබැයි ෙට්ටු මදකට 
හදාපු මගයක්..”

පරසෙන්ෙට ගිය සත්නුකසේ හිතට එළියේ 
ෙැටුසේය. තමන් සෙේසේ තට්ටු සගයේමයි 
කියා කියන්ෙට ආ ෙචෙ ඔහු කට ඇතුසළම 
හිරකරගත්සත්ය. 

“ෙං දැන් ඉන්මන අමේ වයිෆලමග ෙහමගදර.. 
එයාමේ ොෙමග පුමෙක්මග මගයක් ගැන ෙෙයි 
ෙං කිේමව. අපි මම් ඒ මේ ගැන කො කර කර 
ඉන්නැේද ෙෙයි ඔයා කො කමේ.”

“හා ඉතින් ඒ මගදර විකුණන්මන ඇයි..”
“ඒ මගාලමලා ඔක්මකාෙ පිටරට �දංචියට 

යනවා..”
“ඉතින් ඒක බලමුමකෝ. ෙට හරි ගිමයාත් 

ගන්නම්.”
“වැමේ කියන්මන් අපි මම් ඒ ගැන කො කර 

කර හිටිමය..  ඔයා මගයක් ගැන අහේදී ෙට පුදුෙ 
හිතුමණත් ඒකයි.. මත්නුක ඔයාට මේ හිෙට 
අලලනවද බලන්න.. අනිත් ඒවමය ප්රශනයක් නෑ.. 
ෙං ඇ� මවනවා..”

“ගණන් මකාමහාෙද..? ඒකත් දැනන් ඉන්න 
ඕන..”

“මත්නුකට සලලි මොකේද.. ෙද �ාඩුවක් 
ආමවාත් විකල� මදකක් තිමයනවා. එකක් ෙං 
ඉක්ෙනට හවුසින් මලෝන් එකක් හදලා මදන්නම්. 
නැත්ෙම් ඉතින් අේ�ච්චිට කිේවානම් ඉවරයි.. 
මත්නුක මෙන්නමකෝන් කියන්මන සලලි නැති 
මිනිමහක් මනමේමන්..”

ඔහු යළිත් සිොසුසේය. පසුදාට උසද්ට ඒ 
සගදර බලන්ෙ යන්ෙට කතා කරසගෙ ඔහු 
ඇමතුම අෙෙන් කසේ පිරුණු සිසතනි. මුදල 
ගැෙ තීරණය කරන්ෙට සගය බලා ඉන්ෙට 
ඔහු සිතුසේය.

ඒ ඇමතුම අෙෙන් සෙත්ම අංජොසගන් 
ඇමතුමේ ආසේය. සේ ෙැඩ කටයුතු අෙෙන් 
වී නිෙෙ මිලදී ගන්ො තුරු ඇයටෙත් සේ ගැෙ 
සොකියන්ෙට ඔහු සිතාගත්සත් ඈෙ පුදුම 
කිරීසේ සිතුවිල්ලේ ද ෙමගිනි.

“මොකද මනෝනා කරන්මන්..?”
ඇමතුම ගත්සත් ඈ වුෙත් ඊට 

ෙේබන්්ධ වූ ෙැනින් ඔහු ඇසුසේය. 
“විමශෂයක් නෑ.. අර අලුමෙන් 

ඉසමකෝමලට �ත්මවලා ආව 
ගුරුවරයා එක්ක අම්ො කො 
කර කර ඉන්නවා. ෙට ඒ 
ෙනුසසයාමග නෙ 
ෙෙක හිටින්මනෙ 
නෑමන්. ොත් ඉතින් 
එමෙන්ට මවලා 
ඉන්නවා..”

“හා ඒක මහාඳයි. එෙමකාට ඔයාට අර 
හැෙමවමලෙ දැමනන �ාළුව දැමනන 
එකක් නෑ..”

“අමන් ඉතින් මොනා කළත් ඒක නම් හිමෙන් 
යන එකක් නෑ.. ඒ �ාළුව ෙං ෙැමරනතුරා හිෙට 
දැමනයි...”

ඊට සත්නුක කිසිෙේ කීසේ ෙැත. 

ඔහු ඒ තරුණ ගුරුෙරයා සිත ඇඳ 
ගැනීමට උත්ොෙ කසේය. ඒ දිෙ 
ගණොසේම ඔහු ගුරුනිොෙසේ රැඳී 
සබාසෙෝ සද් කළ අයුරු ඔහුට මතේ 
විය. අංජො ෙෙ ඇසේ අේමා ෙේ 
කීසේ ඔහු අපපච්චිට සබාසෙෝ ගරු 
කළ නිොත් අපපච්චි ගැෙ සලාකු 
ආදරයකින් පසුවූ නිොත් සබාසෙෝ ෙැඩ 
කළ බෙයි.

සදයේ ගැෙ යළි යළි කතා කරද්දී 
ඒ ගැෙ ෙැඩි ෙැඩිසයන් සිතුවිලි 
හිසත් උපදිෙො ෙැඩිය. ඒ නිො 
අත්ාෙශ්යම කරුණේ සෙනුසෙන් 
අංජො ෙමග සේ සියල්ල ගැෙ කතා 
කරන්ෙට ඔහු සිතාසගෙ අෙෙන්ය. 

“එයා අහන්මනත් දැන් අපි මොකද 
කරන්මන කියලයි..”

“මනෝනා ෙං කියන මේ ඔයා මත්රුම් 
ගනියි කියලා ෙං හිෙනවා. ඔය අහන 
හැමෙෝටෙ එක උත්ෙරයයි ඔයාට 
මදන්න තිමයන්මන්..”

“ඒ මොකේද?”
“කියන්න.. ෙහත්ෙයාමග මගදර 

ටිකක් කල ඉන්නවා කියලා. ඔයාට 
ෙං කියලමන ආමව.. ෙවත් කවුරුත් 
එක්ක ඔය ප්රශමන කො කරන්න 
එ�ා. ෙං ඔයාලමග �වුලට සම්බන්්ධ 
මවලා ඉන්න මම් මවලාමේ ෙට 
එමහෙ උදේවක්වත් කරන්න බැරිනම් 
මොකටද?”

අංජො නිෙඩ වුණාය. ඔහු කතා 
කරන්සන් තරසෙන් කියා ඇයට 
දැනිනි. ඒ සමසතේ කෙදාෙත් ඒ ෙසේ 
තද ේෙරයකින් ඔහු කතා කර ෙැති 
නිොය. 

“ෙං මකාළඹ ආමවෙ ඒකයි. ඔමහ 
වැ් ඉවරමවනමකාට මොකක් හරි 
ඉක්ෙනට පිළිමවලක් කරන්න ඕන 
නිසා. අම්ෙටත් කියන්න. ආමය කවුරු 
ඔය කොව ඇදගත්ෙත් ඔය උත්ෙමේ 
මදන්න.”

සමාසොතකට සදසදො අතසර 
නිශ්ශේදතාෙයේ ඇතිවිය. ඒ නිෙඬ 

බෙත් සත්නුක කතා කළ විදිෙත් අංජොසේ 
හිතට මො බරේ එේ කසේය.

“අම්ො �ේ. අම්ෙට ෙං ඕක මකාච්්චර කිේවත් 
මත්රුම් ගන්මන නෑ.”

“ෙමේ ව්චමන ඔයා විශවාස කරන්නමකෝ. ෙං 
මදයක් කියන්මන කරන්නන් පුළුවන් නිසා. ඔයා 
බයමවන්න එ�ා. ඔය වමේෙ අෙ �ය දක් කරලා 
නිදහමස ඉන්න පුළුවන් ෙැනකට ඔයාලව ෙං 
එක්ක එන්මන.”

අංජොට දිගු සුසුමේ සෙළුසේය. එය 
දුරකතෙය ඔේසේ ආෙද ඒ බර සත්නුකසේ 
පපුෙටත් දැනුසේය. 

“මනෝනා.. ඔයාටත් සෙහරවිට ොව ොෙ 
හරියටෙ විශවාස කරන්න බැරුව ඇති. ෙං 
කාමේ කවුද කියලවත් දන්මන නැතුව. ෙං 
කාමග කවුරු වුණත් ෙං කරන්මන ෙට ඕනි 
මේ. ඒක ෙං ඔයාට කලිනුත් කියලා තිමයනවා. 
අපිට අපි ගැන හරියට කො කරන්න බැරිවුණත් 
දැන අඳුරමගන දවස ගානක් වුණත් ෙං මවනස 
මවන්මන නෑ. ඔයාට ඕමන නම් මම් මේවල 
ටිකක් යන්න ඇරලා අපි බඳිමු.”

අංජොසේ පපුසේ හුේම එතෙම හිරවුණා 
ෙැනිය. 

“ෙට ඔයා ගැන සැකයක් අවිශවාසයක් 
නෑ. ඒත්  ෙට මත්මරන්මන නෑ. ඔයා ගන්න 

හදන්මන මලාකු වගකීෙක්. ඔයාමග නිදහස 
එෙමකාට?”

“ඒව ගැන හිෙන්න එ�ා. දාමනට 
මෙමහන් මේන්න ඕන මේවල 

ටික ඔක්මකාෙ කියන්න. 
ෙං පිරිකරත් එක්ක අරන් 
එන්නම්. මකාමහාෙත් 
ෙං ඔයාමග අම්ෙට කො 

කරන්නත් ඕනෑ. මොකද 
ඔයාට කියපු ටික අම්ෙටත් ෙං 

කියන්නම්..”
“එ�ා. ෙං කියන්නම්.”

“ඇයි..?”
“එයාමග හිෙ රිමදයි..”

සත්නුක සිොසුසේය. ඒ ඇසේ සත්රුේ 
ගැනීමටයි.

“අම්ෙට ෙං ඒක කියන්මන ඔයාට කිේවට 
ව්ා මවනස විදහකට.. ඒ හින්දා ගිහින් බය 
නැතුව මටලිම�ෝන් එක මදන්න..”

තවත් 
�වුරුවත් 
එක� ඔය 

ප්රශකන �තො 
�රනන එපො

මං අේමට 
ඒ� කියනකන 
ඔයොට කිවවට 
වඩො කවනස් 
විදිහ�ටයි
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පං සිද්ධ වෙයි මවේ දරුො 
වෙනියපු වකවනක මට 

ආපහු වෙනල්ා වදනන
“ගෙදර පාළු ගෙලා. 

අගේ හිත් ඊට ෙඩා 
පාළු ගෙලා. හරියටම 
අගේ ගෙදර දරුගෙක් 
අතුරුදහන් වුණා ෙගේ. 
ෂැගඩෝ අපට සගෙක් 
ගෙගෙයි පුගෙක්. 
ගේ දෙස් තිස්හයටම 
මං බුදු පහෙ පත්තු 
කරලා, ගදවියන්ට පහෙ 
පත්තු කරලා ප්ාර්ථො 
කරන්ගන් මගේ දරුො 
ගෙනියපු ගකගෙක් 
මට ආපහු ගෙෙලලා 
ගදන්ෙ කියලා.” 

බණ්ඩාරවෙල, 
ඇලල පදිංචි වේනකඩා 
ජයසුන්දරවේ 
ඉකිබි ව්දන හඬ 
ෂැව්ෝට තිබූ 
ආ්දරවේ තරම කියඩා 
පෑෙඩාය. බඩාරහඩාර 
වෙමින, වෙත්ඩානති 
කරමින වේනකඩාත 
ඇවේ පවුවල අයත 
තෙමත ෂැව්ෝ 
ගැන වතඩාරතුරක් 
ලැවබනතුරු 
බලඩාඉනවන ඒ තරමට 
ඒ සුරතලඩා ඔවුනවේ 
හ්දෙත වෙඩාරඩාවගන, 
වග්දර ෙඩාමඩාජිකවයකු වූ 
නිෙඩාය.

අවුරුද්දයි මඩාෙ 
ව්දකක් ෙයෙැති 
වරඩාටෙයලර් ෙර්ගවේ 
බලුපැටවෙක් වූ ෂැව්ෝ 
නිවරෝගීෙ වහඩාඳ උෙ 
මහතට ෙැඩී සිටිවේය. 
දුටුෙන බිය ෙැදදුෙත, 
අෙලෙඩාසී නිවෙසෙල 
අයත ෙමග ෂැව්ෝ 
මිතුරුය.

“ෂැගඩෝ ගෙොෙ 
දා ඉඳලා හැදුගන් ගේ ඇතුගේ. මාස 8 විෙර 
වුණාට පස්ගස ෙමයි එයාෙ අපි ගපාඩඩක් 
මිදුලට දැේගේ. මං පාන්දර 4ට ෙැගිටටම එයා 
ෙැගිටලා කාමගරන් එළියට එෙො. ඒ ආෙම 
පාන්දර 5 විෙර මං ටිකක් මිදුලට යෙෙො. ඒ 
ගෙලාෙට මිදුලට යන්ෙ එයත් කැමතියි. මිදුල 
කිවෙට ගේ පැත්ගත් ගෙෙලෙල ෙතු ෙටකරලා 
ොේප ගේටටු ෙහලා ෙෑ. අගපත් එගහමයි. 
ඉතින් ෂැගඩෝ නිදහගස් ඇවිද ඇවිද ඉන්ගන් 
කො කග�ාත් ඇගහෙ මාගන්. අගේ ගේ ොෙ 
පුංචි අතුරු පාරක් තිගයෙො හිෙලඇලල, 
මැදපෙෙ පාර කියලා. ඒ පාර දිගේ ටිකක් දුර 
යෙො. ඒත් එක්ක අගේ උඩ ගෙදර ඉන්ෙ චූටි 
බලුපැටිගයක් �ඟට ගිහින් හැමදාම පැය බාෙයක් 
විෙර ගසලලේ කර කර ඉඳලා එන්ගන්.”

වේනකඩා රැකියඩාෙ කරනුවේ බණ්ඩාරවෙල 
මහනගර ෙභඩාවේය. ඇයවේ පවුලට ෂැව්ෝ 
එකතු වූවේ ඇතතටම ආ්දරයට හ්දනනට 
මිෙ වබඩාවහෝව්දවනකු වස පැටවුන හ්දමින 
විකුණනනට වහෝ ඊට දායක ෙනනට වනඩාවේ. 
ෙැමියඩා මෙකට ෙරක් වකඩාළඹ රැකියඩාෙ 
කර වග්දර එනවතක් වේනකඩාවේ නිෙවස 
දයණියවේත, පුතුවේත, අේමඩාවේත පඩාළු 
මැකුවේ ෂැව්ෝවේ ආ්දරයයි.

“එයා නිදාෙත්ගත් මගේ ඇඳ �ඟ. ඕෙ වුණාම 
ඇඳට ෙැෙලා ගකාටගටන් නිදියෙන්ෙො. ඒ 
වුණාට සිගමන්ති ගපාග�ාගව සීෙලට බඩ 
ගේත්තු කරගෙෙ නිදාෙන්ෙ ෙමයි එයා ආස. 

හැමදාම උගේ 7.30 
ඉඳලා කෑම ගවල හයක් 
විෙර ගදෙො. එකක් 
හරි මෙ ඇරගණාත් 
ඒක ගකාගහාමහරි 
ඉලලෙන්ෙත් දක්ෂයි. 
ඒ ගකාච්චර කාලා 
නිදාෙත්ෙත් එදා ඉඳලා 
හැමදාම පාන්දර 2ට 
මාෙ ෙැගිටටෙලා, 
කාමගරන් එළියට 
ෙලලු කරෙො ෙේබපු 
බිත්ෙරයක් ඉලලෙන්ෙ. 
ඊටපස්ගස් ආගයත් 
නිදාගෙෙ ඉඳලා 
ෙමයි මාත් එක්ක 
ෙැගිටින්ගන්.”

වේනකඩා කියනවන 
එදා 2021 මැයි මෙ 19 
ෙැනිදා බෙය. ්දරුෙන 
පඩාෙල වනඩායන නිෙඩා 
ඇය උයනනට නැගිට 
ඇතවත තෙත පැයක් 
පමඩාවී පඩාන්දර 5ට 
පමණය. 

“5.30ට මං ෂැගඩෝෙ 
ගෙයින් එළියට දැේමා 
පුරුදු විදියට මිදුගල 
ගසලලේ කරන්ෙ. 
එගහම දැේමත් විොඩි 
10න් 15න් මං බලෙො. 
ගේන්ෙ ෙැත්ෙේ 
අඬෙහෙො. ඊටපස්ගස් 
අඬෙැහුෙත් ෙැෙත් 
6.30 ගෙේදි ගේ ඇතු�ට 
එෙො. එදත් 5.45ට 
බලෙගකාටත් ෂැගඩෝ 
මිදුගල නිදාගෙෙ 
හිටියා. හැබැයි එදා 
ආගේ මට එයාෙ 6.30 
ගෙෙකල බලන්ෙ 
බැරි වුණා. 6.35ටත් 
ගෙදර ආගව ෙැති 
හින්දා බලෙගකාට 
එයා මිදුගල හිටිගේ 

ෙෑ. අඬෙැහුෙත් ආගව ෙෑ. ඊටපස්ගස මිදුගල, 
ෙත්ගත්, අසලොසී යෙඑෙ ගෙෙලෙල, පාගර 
හැමෙැෙම ෙම කිය කිය ගහායලා බැලුො. 
ෂැගඩෝ ඒ ගකාගහෙත් හිටිගේ ෙෑ. අගේ අයියලා, 
ෙෑගයෝ හැගමෝම ඊටපස්ගස ොහෙෙලින් 
ගිහිලලා �ඟම ආසන්ෙ ෙෙර වුණ ඇලල, 
කුඹලගෙල, ගදෝෙ, හීලඔය ෙගේ හැමෙැෙකම 
ෂැගඩෝෙ ගහවො. ඒත් කිසිම ගොරතුරක් 
ලැබුගේ ෙෑ. 
දැක්ක ගකගෙක් 
හිටිගයත් ෙෑ.”

ඒ වමඩාවහඩාවත 
පටන ගිනිගත 
හ්දෙතින 
වේනකඩාත 
පවුවල අයත 
ෂැව්ෝෙ 
වහඩායනනට 
පටනගතහ. 
බඩාරහඩාර 
වූහ. කකුල 
වගවෙනතුරු 
යනනට පුළුෙන 
දුර ඇවිද්දත, 
කට රිව්දනතුරු 
නම කියඩා කතඩා 
කරමින වහේෙත 
ෂැව්ෝ හමුවූවේ 

නැත. 

“එදා උගේ ගමයාෙ දැකපු අසලොසී 
කිසිගකගෙක් ෙෑ. අර බලුපැටියා එක්ක 
ගසලලේ කරන්ෙ ආෙද ෙැේද කියලා ඒ ගෙදර 
අය දැක්ගකත් ෙැතිලු. ඒ ගෙලාගව ඒ අය 
නිදාගෙෙ ඉඳලා තිගයන්ගන්. සාමාන්යගයන් 
ෂැගඩෝ ොඳුෙෙ ගකගෙක් �ඟට යන්ගන් ෙෑ. 
ොඳුෙෙ අය ඉන්ෙ ොහගන්කට ෙගින්ගෙත් 
ෙෑ. කවුරුහරි දන්ෙ ගකගෙක් හරහා ෙමයි සො 
ගකාහාට හරි අරන් යන්ෙ ඇත්ගත්.” 

ෂැව්ෝ ගැන කිසිම වතඩාරතුරක් නැති 
තැන වේනකඩාත නිෙවස අයත සිතනවන 
එවසය. දුටුෙන බය හිවතනඩා වහඩාඳින ෙැඩුණු 
වරඩාටෙයලර් බලවලක් ළඟට වනඩා්දනනඩා 
වකවනක් ළිංවෙනවන නැත. ෙවතකුට 
ෙැබෑෙට ආ්දවර් කරනවනෝ මිෙ වෙනත 
අෙශ්යතඩා ෙඳහඩා ෙතුන හ්දනවනෝ වේ 
බැඳීේෙත, වේ අහිමිවීවේ දුකෙත ්දනවන 
නැත. 

“කෑම කන්ෙ හිගෙන්ගෙත් ෙෑ 
ෂැගඩෝ මෙක් ගෙේදි. එයාගේ 
ගසලලේ බඩු, කාපු බීපු 
භාජෙ දකිේදී පපුෙ 
පැගලන්ෙ දුක හිගෙෙො. 
රෑට නිදාෙන්ෙ ගියාම 
ඒ දුක ෙෙත් ෙැඩිගයන් 
දැගෙෙො. ෂැගඩෝ 
මැරුණෙේ ඒක එගහමයි, 
ආගය එයා එන්ගෙ ෙෑ කියලා 
දුක්ගෙලා හරි හිෙ හදාෙන්ෙ 
පුළුෙන් ගෙයි. ඒත් ගේ සොෙ 
ගෙනියන්ෙ ඇත්ගත් සත්තු 

හදලා විකුණෙ 
ගකගෙක් 
�ඟට කියලා 
හිගෙෙගකාට 
හිෙට දැගෙෙ 
දුක උහුලන්ෙ බෑ. 
එයාට මුළු ජීවිෙ 
කාගලම ෙද විඳ විඳ 
ඉන්ෙ ගෙෙ බෙ 
මෙක් ගෙෙගකට 
පපුෙට ොෙන්ගෙ ෙැ. 
ඇයි මිනිස්සු ගමගහම 
අනුන්ගේ සත්තු 
ගහාරකේ කරන්ගන්? 
මට ෙේ හිගෙන්ගෙ අපි 
ගේ දුක් ගෙෙො ෙගේම 
අගේ ෂැගඩෝ පුෙත් හුඟක් 
දුගකන් ඇති අපි ෙැතුෙ 
කියලා.” 

වේනකඩාට එය සිතුණඩාට 

ෂැව්ෝ රැවගන ගිය ෙහ රැවගන යනනට 
උ්දේ කළ වකවනකුට එවස සිවතනනට ඉ්ක් 
නැත. අෙඩාෙනඩාෙ එය වනඩාවේ. වමවලෙ 
ආ්දරවයන වග්දර හ්දන සුරතලුනවගන 
නැතිවුණ පළමු ෙතඩා ෂැව්ෝ වනඩාවේ. 
මීට වපර වේ වලෙම සුරතලයට හැදූ 
ෙටිනඩා කියන බලලන, පූෙන වගෙලෙලින 
වහඩාරකේ කරවගන ගිය අෙස්ඩා වබඩාවහෝ 
ෙඩාර්තඩා වී තිබුණි. පිටරට වමන ලිංකඩාවේ 
ෙතුනට ෙටිනඩාකමක් දී නැති නිෙඩා ෙවතකුට 
සිදුවූ අෙඩාධඩාරණයක් පිළිබඳෙ වපඩාලිසියට 
පැමිණිලලක් කළ්ද ඒ ගැන ෙඩාධඩාරණෙ 
වෙඩායඩා බලනවන එවහමත වකවනක් 
ව්දනවනක් පමණි. එවස පැමිණිලලක් කළ 
පසු ෙවතකුවේ අයිතිකරුෙනට බැරි වූෙඩාට 
අදාළ වපඩාලිස ස්ඩානයකට ඒ අෙට වගෙලෙල 
ඇති සීසීටීවී කැමරඩා ්දර්්න වහෝ නිරීක්ෂණය 
කර ෙතඩා පිළිබඳ වහෝඩුෙඩාෙක් ලබඩාගනනට 
පුළුෙන. ඒ කිසිෙක් ෙවතකු වෙනුවෙන ෙන 
පැමිණිලලකට වනඩාෙනවන ලිංකඩාවේ ෙතුනට 
සිදුවෙන අෙඩාධඩාරණයන වෙනුවෙන හරිහැටි 
නීතියක් නැති නිෙඩාය. 

“ෂැගඩෝ ෙැතිවුණ දෙගසම මම ඇලල 
ගපාලිසිගේ පැමිණිලලක් දැේමා. අගේ ගෙදර 
සීසීටීවී කැමරාෙ ඒ ගෙෙගකාට ෙැඩ කරන්ගන් 
ෙෑ කියලා අපි දැෙෙත්ගත් එදාමයි. අගේ ගෙෙල 
පාරට හැගරෙ ගක�ෙර කගඩ සීසීටීවී කැමරා 
තිගයෙො. අපි එෙනින් ගහෝඩුොෙක් ෙන්ෙ 
හැදුො. එදා අගේ ගෙෙල පැත්ෙට පාර ගේෙ 
කැමරාෙට කරන්ට ගිහින් ෙෑ කියලත් අනිත් 
ඒො විෙරයි ෙැඩ කියලා ඒ කගඩන් කිවො. 
අපිට කාටෙත් බල කරලා හරි ප්ශෙ කරලා හරි 
ඒ ෙගේ ගොරතුරු එකතු කරෙන්ෙ විදියක් ෙෑ. 
මට කියන්ෙ තිගයන්ගන් ගමච්චරයි. ෂැගඩෝෙ 
ෙත්ෙ ගකගෙක් මට ගෙෙත් ගදන්ෙ. මම එහි 
රහසිෙෙභාෙය රකින්ෙේ. ඒ ෙගේම ෂැගඩෝගේ 
ෙරෙගේ සගෙක් ෙන්ෙ මං අදා� පුේෙලයාට 
උදවුත් කරන්ෙේ. මගේ දරුො ගෙනියපු 
ගකගෙක් ඉන්ෙො ෙේ ගේක දැක්ගකාත් හරි 
මට එයාෙ ගදන්ෙ.”

දන තිසහයක් ගතවීත අ්දටත 
පඩාන්දර 4ට 5ට වදාර ඇර 
වේනකඩා මිදුල ව්දෙ බලඩා 

සිටී. ඒ ආශ්චර්යයකට 
වහෝ ෂැව්ෝ 
වෙඩාරඩාවගන ගිය 
අය නැෙත මිදුලටම 
වගනැවිත ්දමඩා 
ඇත යන සිහින 

සිතුවිලවලනි. ඒත 
අ්දටත එය සිහිනයකි.

මම රහසිෙතභාෙය රකිනනම්. 
ඒ ෙවේම ෂැව�ෝවේ ෙරෙවේ 

සවතක ෙනන මං අදාළ 
පුදේයාට උදවුත් කරනනම්. 

මවේ දරුො වෙනියපු 
වකවනක වම්ක දැකවකාත් හරි 

මට එයාෙ වදනන
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ප්ාස්ටික් සැත්කමක් 

වරදින්්න පුළුවන්්ද?

තම පෙනුපේ ආකර්ෂණීය බව වැඩිකර 
ගැනීම සඳහා රූෙලාවන්ය සැතකේ සඳහා 
පයාමුවන පිරිස් පවති. ඒ පබාපහාමයක් 
සැතකේ සාර්ථක ප්රතිඵල අතකර පෙනවා 
පමනම ඒවා වරදින අවස්්ථාෙ නැතුවාම 
පනාපේ. එපස් වරදින ප්රමාණය ඉතා අඩු 
අගයක් වුවෙ, 
සුදුසුකේ 
පනාලත, 
පලාස්ටික් 
ශල්ය 
වවද්යවරුන 
යැයි 
කියාගනනා 
පිරිස් නිසා 
පේ අවධානම 
සැලකිය යුතු 
පලස ඉහළ 
ගිය අවස්්ථාෙ 
ඇත.

පේ නිසා 
රූෙලාවන්ය 
සැතකමකට 
පයාමුවන 
පකපනක් සුදුසුකේ 
ලත වවද්යවරපයකු 
පතෝරාගැනීපමන 
සැතකමකින ෙසු ඇතිවිය 
හැකි සිතතැවුල් හා පීඩා 
අවම වන අතර, ඒ ගැන ඔබ 
ෙැනුවතව සිටිය යුතු කරුණු 
පිළිබඳව විපේ්ෂඥ පලාස්ටික් 
ශල්ය වවද්ය කවිනෙ රාජෙක්්ෂ 
පමවර කතාබහ කරයි.

රූප්ාවන්ය සැත්කමක් සඳහා 
සුදුසු ශල්ය වවද්යවරයෙක් 
හඳු්නාගන්යන් ය්කායහාම්ද?

අද වෙනව�ොට ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්ය 
විද්යොෙ තුළින් තමන්වගේ වෙනුම ෙැඩිදියුණු 
�රගැනීමට උත්ොහ කිරීම  ව්ෝ�ය පුරොම 
ෙෙතින ප්රෙණතොෙයක් වේො. වමහිදී 
ෙර්ත ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්යෙරවයකු 
වෙත වයොමුවීම අත්යෙශ්ය �ොරණයක්. 
ඊට වේතුෙ තමයි අද වෙනව�ොට 
සුදුසු�ම් වනෝත, වෙද්යෙරුන් හො 
ශල්ය වෙද්යෙරුන් යැයි කියොගන්නො 
පිරිස් නි්ො රූේොෙන්ය ්ැත�ම්ේට ෙසු 
ඇතැමුන් හිටියට ෙඩො වි�ෘති තතතෙයට 
ෙතවෙනෙො. අනි� වම් ආ�ොරවේ 
ප්ොස්ටික් ්ැත�මක් �රන්න වෙද්ය 
්භොවේ අනුමැතිය හිමිවේො තිවයන්වන් 
ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්යෙරවයකුට 
ෙමණයි. වෙනත වෙද්යෙරුන්ට වහෝ 
මුදල් ඉෙැයීවම් ෙරමොර්ථවයන් �ටයුතු 
�රන ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්යෙරුන් යැයි 
කියොගන්නො (සුදුසු�ම් වනෝත) පිරිස්ේට 
ඊට සුදුසු�මක් නැහැ. ශ්රී ්ං�ො වෙද්ය 
්භොවේ ලියොෙදිංචි ප්ොස්ටික් 
ශල්ය වෙද්යෙරුන් 
හඳුනොගැනීමට 
SLMC වහෝ PGIM 
වෙබ් අඩවි උෙවයෝගී 
�රගැනීවම් හැකියොෙ 
ෙෙතිනෙො. ඒ නි්ො 
ප්ොස්ටික් ්ැත�ම් 
කියන ව�ෝඩ් එ�ක්ෙත, 
සීල් එ�ෙත දුටු ෙමණින් 
�්�් වනොවී නිසි 
වතෝරොගැනීමක් කිරීමට 
ඔ� බුද්ධිමත විය යුතුයි.

රූප්ාවන්ය සැත්කමක් 
්කරගන්්න ප්ාස්ටික් ශල්ය 
වවද්යවරයෙක් යවත යොමුයව්න 
ය්කය්නක් මූලි්කවම අවධා්නෙ  
යොමු්කළ යුතු ්කරුණු යමා්නව්ද?

ප්ර්ථමවයන්ම අදාළ පුද්ග්යො තමන් ගැන 
්ැ්කිලිමත වෙන්න ඕන. ්ැත�වමන් 
ෙසුෙ ඇතිවිය හැකි ව්ොකූ්තො පිළි�ඳෙ 
අෙධොනය වයොමු කිරීවමන්, ඒ තතතෙ 
ෙළක්ෙො ගන්න පුළුෙන්. අදාළ ව�නො 
යම්කිසි වරෝග තතතෙයකින් වෙවළනෙො 
නම් ඒ ගැන මුලින් අෙධොනය වයොමු�ළ 
යුතුයි. දියෙැඩියො වරෝගිවයක් නම් තුෙෝය 
සුෙවෙන්න �ල් යනෙො. අධි රුධිර 
පීඩනවයන් වෙ ව්නෙො නම් සිහි නැති 
කිරීවම් ගැටළු මතුවෙනෙො. වම් සියලු 
තතතෙයන් ගැන වරෝගියො දැනසිටිය 
යුතුයි ෙොවගේම ප්රති�ොර මගින් ්ැත�මට 

සුදුසු තතතෙයට අදාළ පුද්ග්යො වගන 
ඒවම් ෙගකීම වෙද්යෙරයො ්තුයි.

උදාහරණයක් විදිහට ෙසුගියදා� ෙය් 
අවුරුදු හතළිස්ෙහ� ෙමණ �ොන්තොෙක් 
මවගේ ්ොයනය�ට ෙැමිණියො. ඇයට 
දියෙැඩියොෙත, ඇදුම වරෝගයත තිබුණො. ඒ 
ෙවගේම ඇය අධි� තරො�රු �ොන්තොෙක්. 
ඇයට ඕන වුවේ උදරය අඩු �රන ටමි 
ටක් එ�ක් �රගන්නයි. වමතැනදි මම 
ඇයට ෙහදා දුන්නො ඉහත තතතෙයන් 
තුළ ඇයට ඇති අෙධොනම. රූේොෙන්ය 
්ැත�මක් කියන්වන් අත්යෙශ්යම වදයක් 
වනවමයි. ්ස්්න ගැන හිත්ො වමය 
�රගන්න හැදුෙත එවස් වනො�ර වුෙ 
ජීෙතවීමට හැකියොෙ තිව�නෙො. වමතැනදී 
ඒ අෙධොනම වතරුම්ගත යුතුයි.

ඊළඟට ්ැත�ම සිදු�රන ස්්ථොනය 
ෙවග්ම, වෙද්යෙරයො �වුද කියන 
�ොරණයත ෙැදගත වෙනෙො.

සැත්කම සදු්කර්න ස්්ා්නෙ වැ්දගත 
කිේන එය්කන් ඔබ අ්දහස් ්කරන්යන් යමා්කක්්ද?

්ැත�මක් �රන්න සුදුසු ෙරි්රයක් 
තිබිය යුතුයි. ඉඩ�ඩ, ශල්ය උෙ�රණ 
ෙවගේම විෂබීජ රහිත (ජීෙොනුහරණය �ළ) 
ෙරි්රයක් විය යුතුයි. ඒ ෙවගේම ව්ෟඛ්ය 
�ොරයය මේඩ්ය, වෙද්යරුෙන්, වහද 
වහදියන් නිසි පුහුණෙ ්ද අය විය යුතුයි. 
එවහම වනොවුවණොත නිසි ක්රමවේදයට 
අනුෙ එන්නතක්ෙත ්�ොදීවම් හැකියොෙක් 
නැහැ. එවිට ්ැත�ම ප්රමිතිය�ට අනුෙ 
සිදුකිරීම අෙහසුයි. ඒ ෙවගේම සිහි නැති 
�ර්ො �රන්න ඕන ශල්ය�රම ්මහරු 
හිරි ෙටට්ො �රනෙො. ඒ� අෙධොනම්. 
අනි� වරෝගියොට අෙශ්ය ප්රතිජීෙ�, ඖෂධ 
ආදිය නිසි ෙරිදි ්�ොදිය යුතුයි. වම් නි්ො 
ප්රතිඵ්ය ්ොර්ථ� වෙන්න නම් ෙළපුරුදු 
ව්ෟඛ්ය �ොරය මේඩ්යක් සිටීම 
අත්යෙශ්යයි.

ඒත අමත� �රන්න එෙො, මුදල් ඉෙයීවම් 

අරමුණින් වමෙැනි ්ැත�ම් සිදු�රන 
පිරිස්, යූටියුබ් වීඩිවයෝෙක් �්්ො 
්�ොගන්න දැනුම වහෝ විධිමත වනොෙන 
ෙොඨමෝොෙකින් ්�ොගත දැනුම අනුෙයි 
්ැත�ම �රන්වන්. රූේොෙන්ය ්ැත�මක් 
කියන්වන් 100%ක් නිශ්චිතෙ �ළ හැකි 
්ැත�මක් වනොවෙයි. ඒත සුදුසු�ම් ්ත 
ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්යෙරවයක් යමක් 
ෙැරදුවණොත සිදුෙන ආදීනෙය දන්නො නි්ො 
ඉතොම ්ැ්කිල්ව්න් තමයි ඒ� �රන්වන.

උදාහරණයක් විදිහට ගතවතොත ව�වනක් 
සුදුවෙන්න ඕන කිය්ො ආවෙොත, ඒ 
ඉල්ලීම ව�ොවහොම වල්සිවයන් ඉටු �රන්න 
වම් කියන ආයතන �ටයුතු �රනෙො. මුදල් 
තිවයනෙොනම් ඊට නැඹුරුතොෙයක් දක්ෙන 
පිරි්ත ෙැඩියි. ඒත මින් සිදුවිය හැකි 
ෙසු�ොලීන ගැටලු ගැන ප්රති�ොර ්�න්නොට 
නිසි අෙව�ෝධයක් නෑ. ඒ ෙවගේම වමෙැනි 

තැනකින් රූේොෙන්ය ්ැත�මක් 
�ර්ො ගියහම යළි දින කිහිෙයකින්, 
්තියකින්, මෝයකින් �රන ෙසු 
විෙරමක් සිදුවෙන්වන් නෑ.

එවිට ්ංකූ්තො ඇතිවුෙත අදාළ 
ආයතනය වරෝගියො මග හරිනෙො.

සුදුසු්කම් ්නැති එවැනි වවද්යවරයෙක් 
හඳු්නාගන්යන් ය්කායහාම්ද?
ඒ� අමොරු ෙැඩක්. ව�ොවහොම නමුත 
තම ආයතනය ගැන පුළුල් ප්රචොරයක් 
වදන්න වමොවුන් �ටයුතු �රනෙො. 
ඒ ෙවගේම යම් පුද්ග්වයක් තමොවගේ 
අෙශ්යතොෙ වමය යැයි කී ්ැණින් 
එම �ොරයය �රවදන්නත වමෙැනි 

පුද්ග්යින් ෙැකිව්න්වන් නැහැ. එහි 
ආදීනෙ ගැන ඔවුන් හිතන්වන් නැහැ. 
ව�වස් නමුත ෙර්ත ප්ොස්ටික් ශල්ය 
වෙද්යෙරුන්ට ප්රචොරණ �ටයුතුෙලින් 
ෙැඩි වස්ෙෝොභීන් ප්රමොණයක් 
ව්ොයගැනී වම් ෙරමොර්ථයක් නැහැ. නමුත 
්ැත�මක් �රන්වන් නම් ඔවුන් එය ඉතො 
අෙව�ෝධවයනුයි සිදු �රන්වන්.

සුදුසු්කම් ය්නා්ත වවද්යවරුන් සැත්කම් 
්කළාම යමා්න වයේ සිංකූ්තා්ද වැඩිපුරම 
මතුයවන්යන්?

ෙරක් තරුණියක් ෙැමිණියො ඇයවගේ 
නෝවේ ස්ෙරූෙය වෙනස් �රගැනීවම් 
ශල්ය�රමයක් සිදු�ර්ො. ශල්ය�රමය 
�ර්ො තිබුවේ ශල්ය වෙද්යෙරවයක්. ඔහු 
ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්යෙරවයක් වනවෙයි. 
ඇයවගේ නෝයට දැඩි ව්් හොනි වේො 
කුණුවේො තිබුණො. එවස් වෙන්වන් 
්ැත�වම්දී ෙට� විචවඡේදනය නිසි 
ආ�ොරෙ සිදු වනොවුණ නි්යි. එවිට ෙට� 
මිය යනෙො. නමුත ්ැත�මක් වමවහම 
ෙැරදුනොට ෙසුෙ �ළ හැකි වද් සීමිතයි. 
ඊට වේතුෙ තමයි ්ැත�ම සිදු�ළ සිරුවර 
ව�ොටස් ඒ ෙනවිට දැඩිව්් හොනියට 
ෙතෙ තිබීම.

තෙ �ොන්තොෙක් ඉතො මෑත�දී මවගේ 
්ොයනය�ට ෙැමිණියො පියයුරු 
්ැත�ම�ට ෙසුෙ මතුවුණු ්ංකූ්තො 
වේතුවෙන්. ඇය පියයුරු පිරිපුන් �රගන්න 
සිලි�න් ඉම්ප්ොන්ට �ළ �ොන්තොෙක්. 
තොයි්න්තවයන් තමයි ්ොව�ට ඒ 
්ැත�ම �රවගන තිබුවේ. ඒ පිළි�ඳ 
වෙද්ය ෙොරතොෙක් වහෝ ඇයට දී නැහැ. 
්ැත�මින් ෙසු පියයුරු ෙැ්වීම�ට 
්ක්වූ නි්යි මවගේ ්ොයනයට ෙැමිණිවේ. 
්ැත�මට විශෝ මුද්ක් වියදම් �රපු 
නි්ො ඇය සිලි�න් ඉම්ප්ොන්ට එ� 
ඉෙත �රන්න �ැමති නෑ. ඇයට ප්රති�ොර 
�රන්න කිය්ො ඉල්ලුෙත එතැනදී අෙට 
�ළ හැකි වද්ත සීමිතයි.

්මහරු වම් නුසුදුසු තැන්ේට ගිහින් 
මුහුණ ෆි්ර ව�ෝවටොක්ස් �රගන්නෙො. 
ඊටෙස්ව් තිබුණට ෙඩො මුහුණ, නෝය 
ඇදයි. ඊළඟට ්මොජයට මුහුණ වදන්න 
�ැහැ. නැෙත ්�්න්න යද්දී විශෝ 
වෙවහ්ක් දරන්න වෙනෙො ෙවගේම 
තමන්ටත එය මොනසි� පීඩොෙක්.

ඒ නි්ො රූේොෙන්ය ්ැත�ම් කිය්ො, 
අඩු මුද්ට ප්රමිතිවයන් වතොර ්ැත�ම් 
සිදු �රගන්නෙො වෙනුෙට, අදාළ ්ැත�ම 
තමන්ට අෙශ්යම ද නැද්ද යන්න 
�ල්ෙනො�ොරීෙ �්ො එම අෙස්්ථොෙට 
මුහුණදීම තමයි �ළ යුතවත.

ප්ාස්ටික් 
සැත්කමක්  

වැරදු ය්නාත 
ආපහු හ්දන්්න  

යේස ්නෑ

අන්තර්ජාලයෙන 
උපුටජාගත් වැරදුණු 
පලජාස්ටික් සැත්්කම් 

කිහිපෙක්
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නදීශා නිර්ාණි

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

්ාලිංග ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

Wonder Women 
පවා කරන 

Salicylic Acid Peel 
සතකාරය

බටහිර රටවල කාන්ාවන්ගෙන 
සියයට හ්ළිහක් පමණ 
පිගමන්ටේෂන නිසා පීඩා විඳින බව 
ඇ්මරිකානු චරම්රෝගෙ ඇකඩමිය 
විසින සිදුකළ සමීක්ෂණයකින 
ගෙණන බලා ඇ්.

්ම්්කැයි කියා ගෙණන බලා 
නැ්ත් පිගමන්ටේෂන නිසා මුහුණ 
අවලසසන වනවා යැයි මැසිවිලි 
නගෙන කාන්ාවන නම් අප ර්ටේත් 
ඕනෑ්රම් සිටිනා බව අප දනිමු.

ඒ නිසාම ්ම් පිගමන්ටේෂන 
කරදර්යන ඔබව මුදවාලන 
සත්කාරයක් පිළිබඳව ක්ා 
කරනනයි අද අප්ග සූදානම.

්මම සත්කාරය හඳුනවන්න 
“Salicylic Acid Peel” ්ලසය. ්ලෝ 
ප්රකට රංගෙන ශිල්පිනියන ්බා්හෝ ්ද්නක් 
පිගමන්ටේෂන ඉවත් කිරීම සඳහා ්ම් 
සත්කාරය සිදුකරන බව වරක් ඇ්මරිකා්ේ 
සුප්රසිද්ධ රූපලාවන්ය සඟරාවක් වන ්වෝග 
සඟරා්ේ සඳහන විය. “Wonder Woman” 
චිත්රපටය හරහා ්ලෝ පුරා රසික ආකර්ශනය 
දිනාගෙත් 36 වියැති ගෙැල් ගෙැ්ඩාටේ ඒ අ්රින 
්ක්නක්ය. ඇය ්මම සත්කාරය පිළිබඳව 
දැක්වූ අදහස ලිපි්ේ සටහන්කාට තිබු්ේ 
්ම්සය.

‘‘පළවෙනි බබා ලැබුණට පසවස මවේ 
මුහුවේ පිේමනවටේෂන ඇති වුණා. ඇත්තටම 
ඒො ව�ාඳ කරගන්න මම ව්නාකළ වෙයක් ්නැ�ැ. 
ඒත ඒ එක ක්රමයක්ෙත සාර්ථක වුවේ ්නැ�ැ. 
�ැබැයි වේ “Salicylic Acid Peel” එක කළාට 
පසවස ඒො ටිවකන ටික අඩුවෙලා ගියා.’’

දරු ප්රසූතියකට පසු ්බා්හෝ කාන්ාවනට 
පිගමන්ටේෂන ඇති වුවත් ඒවා ඇතිවන්න 
ගෙර්භනීත්වය නිසා නම් ්නා්වයි.

පිගමන්ටේෂන ඇතිවීමට බලපාන 
ප්ර්ධාන්ම ්ේතුව ස්ම් යම් යම් ස්ානවල 
වරණක සසල (Pigments) ඒකරාශී වීමය. ඒ 
සඳහා ගෙර්භනී සම්ේ සිදුවන ්හෝර්මෝන 

්වනසවීම්ද බලපෑ හැකිය. 
ඊට අම්රව ජාන ්වනසවීම්, 
හිරුඑළියට නි්ර නි්ර 
නිරාවරණය වීම, වියපත් 
වීම සහ අහි්කර රසායනික 
අඩංගු රූපලාවන්ය නිෂපාදන 
්භාවි්ය නිසාද වරණක සසල 
එක්ැනකට ඒකරාශී වීම සිදුවිය 
හැකිය.

්ම් සත්කාර්ේදී මූලිකවම 
සිදු කරන්න ්මම වරණක 
සසල “Salicylic” නම් 
රසායනික ද්රව්යයක් මගින සූරා 
ඉවත් කිරීමය.

සත්කාර්ේ මූලික අරමුණ 
පුළුෙන කිය්න එකත ම්තක තියාගන්න ඕවන.

ඒ ෙවේම ඇ්තැේ සතකාරෙලින 
පිේමනවටේෂන සේපූරණවයනම ඉෙත 
වෙනව්නත ්නැ�ැ. ඒත වේ සතකාරය 
මසකට එක බැගින ොර �යක් කළාම 
මුහුවේ පිේමනවටේෂන එක තිබබ ්තැ්නක්ෙත 
ව�ායාගන්න බැරි වේනො.

සතකරවේදී මුලිනම සම ව�ාඳට පිරිසිදු 
කරලා වකමිකල් එක ආවල්ප කර්නො. ඒක 
වි්නාඩි කිහිපයක් තියලා ඉෙත කර්නො. 
සතකාරය කළාට පසවස සම රතු පැ�ැ 
ගැනවෙන්න ඉඩ තිවබ්නො. ෙෙස වෙක 
තු්නකින ඒ ්තත්තෙය ඉවබටම ෙවේ මඟ�ැරිලා 
ය්න නිසා ඒ ගැ්න බයක් ඇති කරගන්න අෙශ්ය 
්නැ�ැ.’’

්ම් සත්කාරය වඩාත් ්යෝග්ය වන්න 
වයස අවුරුදු 25ට වැඩි කාන්ාවනටය. 
එ්සම සත්කාර්යන දින කිහිපයක් යනතුරු 
හිරුඑළි්යන ආරක්ෂා වීමටත් ම්ක ්බාගේ 
යුතුය.

රසායනික ද්රව්ය නිසි ්ලස ්භාවි්ා කිරීමට 
පළපුරුදදක් සහි් රූපලාවන්ය ශිල්පි්යක් 
්්ෝරාගෙැනීම ඉ්ා වැදගෙත් බවත් අවසාන 
ව්ශ්යන සටහන කළ යුතුය.

පිගමන්ටේෂන ඉවත් 
කිරීම වුවත් එයින 
ලැ්බන ප්රතිඵල 
එපමණක්ම ්නාවන බවද 
කිව යුතුය.

කුරුලෑ සහ මුහු්ේ 
ඇති සිදුරු (Pores) ඉවත් 
කිරීමටත් ්ම් සත්කාරය 
සිදුකළ හැකියි.

‘‘කේමුල්, ්නාසය, 
්නළල, උරහිස ෙවේ 
ප්රවේශෙල ්තමයි වේ 
පිේමනවටේෂන ෙැඩිපුරම 
ෙැකගන්න ලැවබනවන. 
පිේමනවටේෂන එකක් ඇති වුණාට පසවස 
කාන්තාෙකවේ ෙයස ෙැඩිවෙලා වේන්න 
පටන ගන්නො. ඒ නිසා වගාඩක් කාන්තාෙන 
වේෙට ව්නාවයක් ආකාරවේ සතකාර කර්නො. 
ඒත ප්රමිතිග්ත ව්නාේන සතකාරෙලින 
පිේමනවටේෂන ්තතතෙය ්තෙ ්තෙත ෙැඩිවෙන්න 

පිග්න්දටේෂන් එකක් ඇති 
වුණාට පසදස කාන්්ාවකදග 
වයස වැඩිදවලා දේන්න පටන් 

ගන්නවා. ඒ නිසා දගාඩක් 
කාන්්ාවන් දේවට දනාදයක් 
ආකාරදේ සතකාර කරනවා. 

ඒත ප්රමිතිග් දනාවන 
සතකාරවලන් පිග්න්දටේෂන් 

්තතවය ්ව ්වත 
වැඩිදවන්න පුළුවන් කියන 

එකත ්්ක තියාගන්න ඕදන්

දරු ප්රසූතියකට 
පසු දබාද�ෝ 
කාන්්ාවන්ට 

පිග්න්දටේෂන් 
ඇති වුවත ඒවා 

ඇතිවන්දන් 
ගර්භනීතවය නිසා 

නේ දනාදවයි
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දිවයිනේ දහස් සංඛ්යාත සිසුේ්ට 
ප්යාන�ෝගික පුහුණුව ලබයාදී ව්යාපයාර 

සඳහයා මගනපේවූ ප්වීන ඇඳුම් 
නමෝස්තර නිරමයාණ පුහුණු නේශක 

සහ බතික් කලයාව පිළිබඳව 
පුහුණු නේශක 

චමිේද කුමයාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

පයාඩම් 
අංක 
03

බලවුස් එකක් 
නිවැරදිව කපන විදිහ 

මුල සි්ට සරලව 
ඉනගනගමු

අපි ගිය සතියේ ඉයෙනෙතයත බ්ලවුස් එයේ 
පිටුපස පළුයේ උරහිස දේ්වා අඳින විදිය. අද 
අපි එතැන් සිට ඉතිරි ටික අඳින විදිය බ්ලමු.

අත් රවුමේ මේඛාව ඇඳ ගැනීම

ලබාගත් පපුවේ මිම්මට එකතුකළ යුතු 
ප්ර්මාණය එකතු කර එය 4න් වබදා එන 
අගය නැමවම සිට හරස් අත පැත්තට ස්්ාන 
කිහිපයකින් ලකුණු කර එ්ම ස්්ාන හරහා උඩ 
සිට තර්මක් පහලට පපුවේ වේඛාව අඳින්න.

ඇවේ ගානට ලබාගත් පපුවේ මිම 4න් වබදා එන 
අගවයන් Cup එවක් ප්ර්මාණය අනුව අඩු කළ යුතු 
අගය අඩු කරන්න. එය අත් රවුවම අගය වේ. ව්ම්ම 
අගය උරහිවස් පහල වකළවවේ සිට පපුව වේඛව 
්මත ලකුණු කරන්න.

උරහිවස් පහල වකළවවේ සිට උරහිවස් දුරට 
ස්මාන වන පරිදි පපුවේ වේඛාවට ස්මාන්තරව 

පහලට වේඛාවක් 
අඳින්න. පසුව එ්ම 
වේඛාවේ සිට 1/4ක් 
ඇතුළතින් යන පරිදි 
නැවත වේඛාවක් 
අඳින්න. 

අත් රවුවම අගය 
ලකුණු කළ ස්්ානවේ 

සිට උරහිවස් පහල වකළවර දක්වා අත් රවුවම 
වේඛාව හැඩ සහිතව පහත (1) රූප සටහයන් පරිදි 
අඳින්න.

A = පපුව 1/4 වකාටස (......................) 

B = අත් රවුවම අගය (......................)

ඉණ මේඛාව ඇඳගැනීම

උරහිවස් ඉහළ ස්්ානවේ සිට ඉණ දක්වා ලබාගත් 
උස පහලට ලකුණු කර ඒ හරහා හරස් අත 
පැත්තට ඉණ වේඛාව ඇඳගන්න. ඉන්පසු ලබාගත් 
ඉණ මිම්මට එකතු කළ යුතු ප්ර්මාණය එකතු කර 
එය 4න් වබදා නැමවම සිට හරස් අත පැත්තට 
ඉණ වේඛාව ්මත ලකුණු කරන්න. පසුව Dart එක 
නිසා ඉවණන් අඩුවන ප්ර්මාණය අඟල් 1ක් ඉදිරියට 
ලකුණු කරන්න.

උකුල ලකුණු කරගැනීම

Blouse එක සඳහා ලබාගත් ලබාගත් සමපූේණ උස 
උරහිවස් ඉහළ ස්්ානවේ සිට පහලට ලකුණුකර 
ඒ හරහා වාටිවේ වේඛාව අඳින්න. ලබාගත් 
උකුවල් මිම්මට එකතු කළ යුතු ප්ර්මාණය එකතු 
කර එය 4න් වබදා එන අගය නැමවම සිට හරස් 
අත පැත්තට වාටිවේ වේඛාව ්මත ලකුණු කරන්න. 
පසුව වාටිවේ උසට ්මැහුම වාසිය එකතු කර 
එන අගය පහලට ලකුණු 
කර වාටිය සඳහා අවශ්ය 
ප්ර්මාණය වවන්කරගන්න.

අංශමේ මේඛාව ඇඳගැනීම

අත් රවුවම වකළවවේ 
සිට ඉණ ලකුණු කරගත් 
ස්්ානය දක්වාත් ඉවේ 
සිට උකුල ලකුණු 
කරගත් ස්්ානය දක්වාත් 
අංශවේ වේඛව හැඩකර 
රූපසටහවන් පරිදි අඳින්න.

Dart එක ඇඳගැනීම

පළමුව Cup Point එක 
දක්වා ඇති උස උරහිවස් 
සිට පහලට ලකුණු කර ඒ 
හරහා වේඛාවක් ඇඳ එ්ම 
වේඛාව ්මත Cup 2 අතර 
පරතරය 2න් වබදා එන 
අගය ලකුණු කරන්න. එ්ම 
ස්්ානය Cup Point එක 
වේ. Cup 2 අතර පරතරය 
ඉණ වේඛාව ්මතත් ලකුණු 
කර Cup Point එවක් සිට 
ඒ හරහා පහලට වේඛාවක් 
ඇඳ Dart එවක් අවසානය Blouse උස අනුව 
ලකුණු කරන්න. ඉණ වේඛාව ්මත Dart ගැඹුර 
වදපැත්තට අඟල් 1/2 බැගින් ලකුණු කර Cup Point 
එවකන් පටන්වගන Dart එවක් අවසානය දක්වා 
වදපැත්වතන් හැඩ කර (2) රූප සටහයන් පරිදි 
අඳින්න.

A = ඉණ දක්වා උස (ලබාගත් මිම්ම ......................)

B = ඉණ 1/4 වකාටස (......................)

C = සමපූේණ උස (......................)

D = උකුල 1/4 වකාටස (......................)

E = Cup Point එක දක්වා උස (......................)

F = Cup වදක අතර පරතරය (......................)

G = වාටිය සඳහා අවශ්ය ප්ර්මාණය (......................)

1 රූපය

2 රූපය
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dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරනන

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

පසක් කළ අනියත
වටිනා පෙට්ටියක් ඇණවුම් කපේ නැත
නිපවනා ෙත්තුපවන විදුලිය ෙහන් නැත
පෙපනනා පවනත් කිසි සැරසිල්ලක්්ද නැත
කියනා මිනිය අෙපේ යැයි සිතනු ඇත

නෑ්දෑයින් තබා අඹු ්දරුවන්්ද නැත
හඬනා පොඩන පවන කිසි කවුරුන්්ද නැත
මළපෙය සඳහාම මහ පසනඟක්්ද නැත
බැලුවම ෙවුප්ල අය පවත සහනය්ද ඇත

බූරුව ෙහන අය පෙයි පිටු ෙසින් නැත
අදිනා ොම් පෙත, ෙහනා කැරම් නැත
රෑ නිදි වැරීමට පසනඟ්ද අවැසි නැත
රුදු වවරසය ඔහු පමප්ලාවින් රැපෙන ඇත

නිවනට යවන බැනර ්ද පේ වපට් නැත
පෙෝලිම බුපේ, පොරකන කෑමක් ්ද නැත
පකෝපි ්ද පත් ්ද බීම ්ද පම් මුකුත් නැත
අහවල අය පමප්ලාව නැත, ෙණිවිඩය ඇත

පසාපහානක් වටා ෙැ්දකුණු කිසිපවකුත් නැත
මහොපේ ්දැපනන සුදු පකාඩි ්දමා නැත
නාමය රැඳුනු අය මින්ෙසු පමප්ලාව නැත
කළ පහාඳ නරක ප්දක ෙමණක් රැ පඳනු ඇත

  අධ්ාපනමේදී විශ්ාමලත් පරිමේණාචාරය
     පී.බී.ගුණරත්න

ඒෂයා
(ඉතින් අපි කවොවත් හමුපවන්පන 
නෑ. එකම එක වචනයක් කීවා 
නම් මට නවතින්න තිබුණා. ඒත් 
ඔබ එය කීපේ නෑ. - ඒෂයා)

ඒෂයා
ඔබ ගිහින්
පසායා එන
මඟ ්ලකුණු
පනාතියා
ඔබ ගිහින්

එකම එක වචනයක්
ජීවිතය තරම් වටිනා
එකපමක ව්දනක්
ඔබට පනා කිේ
කඳුළු පිරි නුවන් ොරා
සුළඟට විසි කළා
හිස් කුඹුරට අත හැරියා

අනේ්ථ සූචක
දුේව්දපවෝෙෙත
කුටිපේ
ඔබ ළඟ
පනාකියූ 
ආ්දපේ

ඔබට හිමිකර ප්දන්ට බැරි වූ
ආ්දපේ
පබාල සුළඟට කීවා

(ඉවාන් කුේපේනිේපේ ‘ඒෂයා’ 
පකටිකතාව ඇසුරිනි)

  චමින්ද මරාෂාන

වෛරසය
මිසයි්ල යු්ද ටැංකි පවඩි උණඩ්ද පනාමැති
යු්දයකි මුළු ප්ලාවම බියකින් ඇ්ලලී ඉඳිති
කිසිො කිසිපකපනක් පනාසිතූ අයිරු පවති
හුස්ම බිඳටත් ඔක්සිජන් ටැංකිය පිහිට පවති

නි්දහපස් ෙත් හුස්මටත් පොරගුළු වැටුණී
මුඛ ආවරණ අත්පස්දුම මීටපේ දුර ප්රමුඛ පවතී
නි්දහස් ඉපෙනුමට කණපකාකා වැටුණී
පෙට පකාටුපව්ලා ්දරුවන් ඔන්්ලයින් යතී

මංෙල්යය කල ්දමා පොපත් අත්සන ෙසතී
විය්දමක් නැතුවම යුවතිය ෙතිකු්ලපය යතී
ොංස කූ්ලය්ද නැතුවම මිනී පසාපහාපන් ්දවතී
පම් උවදුර නිමවන දින කිසිපවක් පනා්දතී

කළ ෙේ අනුව ඉරණම තීරණය වන
කා්ලය ෙැමිණ ඇත මිනිසුන් සම පවන
මු්ද්ලට ෙත හැකි්ද මිනිපසකුපෙ ෙණ
පසාබා්දහම ෙමණි ්දන්පන් නිමා වන දින

  ශ්රියාණි මපමරරා

මේපියන
පහාඳ පනෝන්ලා, මහත්වරු පනාකර
ප්ලාකු පනෝන්ලා, මහත්වරු කරාම ්දරුපවා,
අම්ම්ලා, තාත්ත්ලා බ්ලන්න එන්පන 
වැඩක් නැති පව්ලාවට
‘මහලු නිවාසව්ලට’

  ටිෂාන සදීප මමත්තානන්ද 
    පානම

(අ)ප්රකාශිත
ය්දම් බැඳි ප්ලාවක් පනාපවයි  
නම් පමය 
සම්මත අසම්මතකම්
ෙපසක්ලා කියන්න
තිබබා මට 
මං නුඹට  
පෙම් කරන බව රහපසම...
එත් මං ආසම
නුඹ ඒක පත්රුම් ෙන්නවට
හිමිහිට...

  පියුමනති ප්රිය්දර්ශනී 
    රත්නපුර  

්දහඅට අවුරුද්දක් 
ඉමෙනෙත්මත් මමානෛ්ද?
මම නම් මි අපි නම් මු ප්ලසින්
ඉපෙනෙත්තා ෙහ ොස් පවන්න
කැමති අකමැති පමාන පමානවප්දෝ නම විෂයන්
ඉපෙනෙත්තා අට ොස් පවන්න 
පකාපහාමින් පකාපහාමහරි ආවා උසස් පෙළට
ඉපෙනෙත්තා ප්ද අවුරුද්දක් යන්න විස්ස විද්ාපලට
හැකි වුණා එහි යන්න හතපරන් එකකට
බැරි වුණ ඉතුරු හතපරන් තුනට
ඉල්ලනවා පමානවප්දෝ රස්සාපේ සුදුසුකමට
 
්දහඅට අවුරුද්දක් ඉපෙනෙත්පත් පමානව්ද?
ඉල්ලනවා ප්දන්නලු වෘත්තීය සුදුසුකම
බෑ හිතාෙන්නට ඒ පමානව ්ද?
්දහඅට අවුරුද්දක් ඉපෙනෙත්තා පොත් පුරවන්න

  ෛයි.වි.ජී.දිල්කි 
     මහාරණ

අහිමි නුඹට
කදුළු අතරින් සිනාපසන්පනමි
ඔපබ සිනහව මතක් කරපෙන
සියලු දුක් මා ්දරාෙන්පනමි
ඔපබ සතුටත් මපේ කරපෙන

පකපස්නම් අමතක කරන්න්ද
ඔබත් සමගින් පෙවූ කා්ලය
අයිති නෑ ්දැන් නුඹව මා හට
ඉතිං යන්පනමි නුපඹන් දුරකට

සිපත් ෙතුප්ලහි නුඹව රඳවා
සුසුම් ්ලන්පනමි දිවි තුරාවට
නමුත් මා ළං පනාපවමි නුඹහට
්දනිමි ඇය ්දැන් නුපඹ ජීවිතය බව

 මල්කි ඉමාෂා 
    හිරිෛඩුනන

ජීෛමේ උල්පත
ජීවය උේදවන්නී
ජීවිත පොඩනෙන්නී
ප්ලය කිරි කරන්නී
කුසගිනි නිවන්නී

්දරු දුක ්දරන්නී
රැක ම්ල රකින්කී
යහමෙ යවන්නී
උස් මහත් කරන්නී

පේ පොර රකින්නී
පොස් පොම්නස් ්දරන්නී
ගුණ යහෙත් ්දරුවන් පු්දන්නී
ඇයයි අම්මා මතු බුදු ්ලබන්නී

  ජයනත මරේමලාල්
     ්දළුපත, මීෙමුෛ

අඳුමර ගිලුණු 
ම්දමනත්
ඇපසනවා මට පහාඳින්
වැස්ස බිම වැපටන හඬ
්දකිනවා මා සිතින්
අවට වැහිබර ෙතිය
ඇසුණමුත් වහින හඬ
සිතින් ්දැකුමක් හැපරන්න
පනතින් ්දැකුමට දිනක්
කවො හිමිපේ ප්දෝ මට

පෙයි පිපල සිටින මම
අත ්දමමි වැසි දියට
්දැපන් ෙත පුබුදුවන
සිසි්ලසක් මපෙ අතට

පවර ්දැරුවත් ප්දනුවනින්
අවට සිරි ්දැකෙන්න
ඝණ අඳුර ෙමණමයි
වැජපඹන්පන සැමතැනම

සාහිත්ය පොත ෙපත්
කතුන්පෙ අෙනා ප්දනයන
ෙැන කරන වේණනා
අසා රස විඳිමි මම

මපේ ඇස්ව්ල සිරිය ්ද
වැසි දිනක ්ලස්සන ්ද
පමාපහාතකට ්දැකෙන්න
ඝණ අඳුර දුරු පවන්න!!!

 තරිනදි
    රත්තනපිටිය

මේපිය හා සම මමේ 
මලාෛ රජිඳුන ඔබයි
උරෙත හිස පහාවා සිඹ සුරතල කරනා
මේ සුවඳ උතුරනා, බස හැමවිටම මුමුණනා
මාමා ඔබමයි ්දරු පෙමට කිරි එපරනා...
ඔපබ රුහිරය මපේ රුහිරය පනාවූවත්
ඔපබ ආ්ලය මහපමර පස්ම සොකල
රුහිරු පෙමට පනාප්දපවනි ඔපබ පෙම
මපේ දිවිමපෙහි නිබඳ ශක්තියයි...
මේපිය ගුණ සිහිකරනා එසිතින්ම
සිහි කරපනමි මාපම් ඔබ හැමොම
පෙරො පමන් නැත හැමො
ඔබ මා හමුවට එන්පන්
මා තනිකර ටිකක් දුරට
පියමන් කර්ලයි ඉන්පන්
ඒ ෙැන සිහියට එදදී
කඳුළ ෙමණි හිනැපහන්පන්
ඔබ මා හමුවන දිනයක් එදදී
හැපඟනා සතුටට නිමක් පනාවන්පන්..
ඔබයි මපේ ප්ලාව එළිය කරන 
මේපිය හා සම
මපේ ප්ලාව රජිඳුන්
අ්දටත්, පහටටත්, මතු හැම ජාතිත්
පවන්නට ෙතනවා දුව ඔබපේ...

  ඉසුරුණි අත්තනායක
    මමා/යම්ශෝධරා බාලිකා විද්ාලය
    බිබිල
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ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.


