
2021 ජූලි 07 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය තිස් එකවන කලාපය

මිල රු. 40 යි

  ඡායාරූපය - ප්රදීප් දඹරගේ

ධරණී
ශ්රී ලංකාගේ

අංක එගක
කාන්ා 
පුවතප්

19 හැවිරිදි ජාතික 
යතුරුපැදි ධාවන ශූරිය  
හංසිකා අගේසිංහ

්ාත්ාට 
ග�ාකා මල්ලි 

කියනගන 
ග�ාකලට් කනන 
කැමති නිසා මිසක 

�ණඩිගයක
 නිසා ගනගවයි

  පාර්ලිගේනතු මන්රී 
ගරේමලාල් ජයගස්කරගේ දුව  

ගසනාලි ජයගස්කර

ලකගෂෙට 
ගකාඩිය දානන යන  
ගනෝනලා නිසා 
හරි කරදගර්

ඔනලයින 

පනතියට 
ග�ෝන එකක ගනන 
වැලි ගගා්ඩ දැමූ 
දුවට ග�ෝන 
හ්රකම ලැබිලා 

බයික ගර්ස් යද්දි  
ගලාකු අනකල්ලා  
මාව 
පරද්දනනමයි 
බලනගන

 19 හැවිරිදි ජාතික 
  යතුරුපැදි ධාවන ශූරීය  

  හංසිකා අගේසිංහ
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී 

ඉරේෂ් රතනායක
IRESH BRIDALS

ඡායාරූප - 
අනුරුද්ධ ජයවේ්ධන

Roosara 
Photography

සමබන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂ්පකුමාර

රමාඩේන් කැන්ඩියන් එකක රමාඩේන් ඉන්දියන් 
මිශ්රවුණු රවනසම මංගල ඇඳුමක

ඇඳුම නිේමාණය -

රුවන් චාමර
OUTFIT BY ME

‘ධරණී’ තුළින් අපි අද ඔබට සමීප කරන්්න් ්�ොඩර්න් 
කැන්ඩියන් එකක් විදියට සහ ්�ොඩර්න් ඉන්දියන් එකක් 
විදියටත් දැකිය හැකි ලසසන �නොලියක්. ්ේ �නොලිය්ේ 
ඇඳු� නිර්�ොණය කරලො ති්යන්්න් �හර කඩවත OUTFIT BY 
ME හි රුවන් චො�ර.
රුවන් කියන්්න් හැ�දා� එකි්නකට ්වනස වූ අලුත් නිර්�ොණ 
කරන්නට උත්සොහ කරන ්ක්නක්. ්�වර ඔහු කරලො 
ති්යන්්න් ්�ොඩර්න් කැන්ඩියන් සහ ්�ොඩර්න් ඉන්දියන් මිශ්ර 
්වනස� �ංගල ඇඳු�ක්.
්ේ ගැන රුවන්්ගන් ඇහුව� ඔහු නේ කියන්්න් ්�ය 
්�ොඩර්න් ඉන්දියන් විදියට හඳුන්වො දිය හැකි බවයි.
‘‘�� �්ේ ගොවට එන �නොලියන්ට හදලො ්දන්්න් 
එකකට එකක් ්වනස ඇඳුේ. ්ේකත් �්ේ 
ළඟට ආව �නොලියක් ්වනු්වන් කරපු �ංගල 
සොරියක්. පසුව ත�ො අපි නිරූපිකොවක් සහ රංගන 
ශිල්පිණියක් වන පියුමිට අන්දලො ්�ෝටෝ ශුට් 
එකක් ක්ර්.
්ේකට �� ලයිනින් එකට ඩය�න්ට් සිල්ක් 
එක ්යොදා්ගන ති්යනවො. ඒ උඩින් අපි 
්ල්ස �ැටීරියල් එකක් ්යොදා්ගන ති්යනවො. 
්�හි ති්යන පර්ල් ඔක්්කො� �� අතින්� 
්යොදාගත්ත ඒවො. සොේ්රදායික බවින් මිදිලො අලුත් 
්දයක් නිර්�ොණය කරන්න ඕ්න් නිසො ත�ො පහල ්කොටසට 
පිහොටු භොවිතො ක්ර්.
්�ය ත�න්ට දැරිය හැකි මුදලකින් නිර්�ොණය කරගන්න 
පුළුවන්. ්ේ සඳහො අපි ්යොදාගන්නො ්ල්ස එක සහ 
ලයිනින්වලට ගන්නො සිල්ක් �ැටීරියල් එක අනුව වියද� අඩු 

වැඩි කරගන්නට පුළුවන්.’’
දැන් අපි කතො කරන්්න් ්ේ �ංගල ඇඳු� පියුමි ශ්රිනොයකට 
අන්දලො හැඩ ගැන්වූ ්පෝළොන්නරුව සහ නුවර ඉ්ර්ෂ් 
බ්රයිඩ්ල්හි ඉ්ර්ෂ් රත්නොයක එක්ක.
‘‘පියුමි කියන්්න් ්කෝහො�ත් ලසසන සුන්දර නිරූපිකොවක්. 
ඉතින් �ට ඕ්න් වු්ේ ඒ ඇය්ේ ති්යන සවභොවික ලසසන 
තව ඉස�තු වන ආකොරයට හැඩ කරන්න. ඒ නිසො �� 
්�තැනදී පියුමිට ්යොදාගත්්ත් සිේපල් නැචුරල් ්ේකප් එකක්. 
ඒ ව්ේ� පියුමිට ලසසන දිගු වරලසක් ති්යන නිසො �� 

පියුමි්ේ ්කොේඩ්යන්� ත�ො එයෝේ මූණට 
ගැල්පන විදියට ්කොේඩො ්�ෝසතරය 

්යොදාගත්්ත්.
ආභරණ ගැන කතො කරද්දී රුවන් හදපු 
ඇඳු�ට ගැල්පන පරිදි අලුතින්� නිර්�ොණය 

කරපු ආභරණ කට්ටලයක් ත�ො භොවිතො 
ක්ර්. ්�ොකද ්ේ ඇඳු� ්�ොඩර්න් 
කැන්ඩියන් සහ ්�ොඩර්න් ඉන්දියන් 
කියන ්දක අත්ර් මිශ්ර වූ �ංගල 

ඇඳු�ක්. ඒ නිසො සේ්රදායික නළල් පටිය 
සහ කර�ොලය ්�තැනදී අපි ්�ොඩර්න් 
විදියට ්වනස කරලො ඉන්දියන් විදියට 
භොවිතො කරො.

�ල් කළඹ අපි හැදු්ේ සවභොවික ්රෝස �ල්වලින්. 
සුදු ්රෝස සහ හරිත පැහැය ඉස�තු ්වන්න ශොක පත්ර 

කිහිපයක් ්යොදාගත්තො. ්ේ හැ�්ද්� ඇඳු� මූලික කර්ගන 
ත�ො අපි ්යොදාගත්්ත්.
නිතර දකින්න ්නොලැ්බන විදි්ේ �ංගල ඇඳු�ක් නිසො ්ේ 

රම්තැනදී 
පියුමිට 

රයාදාගතරත 
සිමපල් 
නැචුරල් 

රමකප් එකක

මල් කළඹ 
හැදුරේ 

සවභාවික 
රරෝස 

මල්වලින්

සාම්රදායික බවින් 
මිදිලා අලුත රෙයක 
නිේමාණය කරන්න 
ඕරන් නිසා සාරිරේ 

පහල රකාටසට 
පිහාටු භාවි්තා කළා
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ
ලයනල් ද සසායිසා - ලිංකාපුර

ඔන්ලයින පනතියට 
දුරකතනයක් ගනන

වැලි ස�ාඩ දැමූ 
දුවට දුරකතන 

හතරක්ම ලැබිලා

්මට එක දුරකතනයක 
ඇති. ්මිං වසේ්ම දුෂකරතා 

්මැද ඉස�න�න්න 
තුන්සදසනකුට අසනක 
දුරකතන තුන සදනවා 

පුංචි දුවණියක් සිය මව සමඟින් ඔයක 
වැලි ග�ොඩදාන දසුනක් පසුගියදාක 
සමොජ මොධ්ය හො විද්යුත් මොධ්ය මගින් 
දැක�න්නට ලැබුණි. එම පුංචි පැටික්කිය 
හඬමින් කී කතොව ග�ොගහෝගදගනකුගේ 
හදවත් සසල කරන්නට ගේතු විය. 
තවමත් දස හැවිරිදි විගේ පසුවන ඇය 
දැහැමි ගනත්සරො ය. ගපොගලොන්නරුව, 
හිඟුරක්දමන පොසගේ ඉග�නුම ල�න 
දැහැමි ගමවර ශිෂ්යත්ව විභො�ය 
ලියන්නට සූදානමින් සිටියි.

‘‘සතියක් වැලි ග�ොඩ දැමමම අපට 
රුපියේ ගදදාහක් විතර ලැග�නවො. 
තොත්තගේ අත තුවොල ගවලො ගම දවසවල 
ඉන්ගන් ග�දර. ඉතින් අමමත් එක්ක 
මම වැලි ග�ොඩදාන්න එන්ගන් මගේ 
ඉග�නුම කටයුතුවලට ඕන කරන විදිගේ 
දුරකතනයක් මිලදී �න්න. ඒත් තවම ඉතුරු 
කරන්න පළුවන් වුගේ රුපියේ 1500ක් 
විතරයි. ග�ෝන් එකක් �න්න ඒ මුදල මදි.’’

එසේ කියද්දී ඇසේ සෙසෙතින් 
කඳුළු කඩා වැටිනි. සෙෙරට ආර්ථික 
ශක්තියක් වන්ෙට සිටි ෙැහැමිසේ පියා 
වෙ ආරච්චිසෙෙර සමන් ගුණතිලක (48) 
වැලි සොඩ දාද්දී වූ අසේ තුවාලයක් 
සේතුසවන්ම සේ දිෙවල ඉන්සන් 
සෙෙරය. ඒ නිසාම ෙැහැමිසේ මව වෙ 
සේමා දිසාොයක (48) ෙ සමඟ ඇය වැලි 
සොඩ ෙමන්ෙට පැමිණිසේ ඉසෙනුමට 
ඇති ආසාව නිසා සකසේ සහෝ ජංෙම 
දුරකතෙයක් මිලදී ෙැනීටම මුෙල් 
සසායාෙැනීසේ අදිටනිනි.

ඉසෙනුමට ෙක්්ෂතා ඇති 
ෙැහැමි දුව පන්තිසේ හතර 
පේ සවනියාසෙන් පහලට 
ගිය අසයකු සොසේ. 
ශිෂ්යේව විභාෙය ෙැෙ 
බලාසපාසරාේතු 
සොන්ෙක් තබා සිටි 
ඇයට පාසල් වසා 
ෙැමීමේ සමඟ මුහුණ 
සෙන්ෙට සිදුවූසේ සේ 
වෙවිට සමරට සබාසහෝ 
ෙරු ෙැරියන් පි රිසක් 
මුහුණසෙමින් 
ඇති 

මාර්ෙෙත ඉසෙනුේ ක්රියාවලිය කරසෙෙ 
යාමට ඇති අභිසයෝෙයටයි. ඒ ඊට 
අවශ්ය දුරකතෙ ඇතේ අවශ්ය සංඛ්ාත 
ක්රියාවලිය සපුරා ෙැනීමට සොහැකි 
වීමේ, තවේ පිරිසකට ෙැලසපෙ 
දුරකතෙයක් ලබාෙැනීසේ දුෂකරතාවේ 
නිසාය. ඇතැේ ෙරුවන් දුරකතෙ සංඥා 
සසායා ෙේ ෙල් ළඳු කැලෑ පීරද්දී, පුංචි 
ෙැහැමි දුව සිතුසේ තමා ෙ පරාජය 
බාරෙන්ෙට සූදාෙේ ෙැති බවයි. ඒ 
නිසාම ඇය මුලදී කිසලෝමීටර් හතරක් 
පමණ දුර සෙවා මිතුසරකුසේ නිවසට 
සොේ ඔන්ලයින් පන්තිවලට සේබන්්ධ වී 
පාඩේ වැඩ සේපූර්ණ කරෙේතාය. ෙමුේ 
ඒ ෙමෙ දුෂකර එකක් විය. අඟහිඟකේ 
ඇති කුඩා නිවසේ ජීවිතය ෙැට ෙසා 
ෙන්ෙට සවර ෙරණ මවට බරක් සොවී 
ඇය හා වැලි සොඩ ෙමද්දිේ ඇය හිතුසේ 
සකසේ සහෝ සපුරාෙත යුතු පාඩේ වැඩ 
ෙැෙය.

‘‘අමමො ඔගේ කිමිදිලො �න්න 
වැලි �ොසකට් එක මම ඔගයන් 
ගමග�ොඩට ග�නැත් දානවො. 
මට ග�ොඩක් ගේන්නත් �ෑ. මම 
ඉග�න�න්නත් ග�ොඩක් ආසයි. 
මට පොඩම වැඩ අතපසු ගවද්දී 
ග�ොඩක් දුක දැගනනවො. මම 
ඔන්ලයින් පොඩම අහ�න්න 
ගිගේ මගේ පන්තිගය් 

සගදව් ලක්ෂිත 
කියන 
යොළුවගේ 
ග�දරට. 
එත් හැමදාම 

කිගලෝමීටර් 
හතරක් විතර 

යන �මන 
අපහසුයි.’’

සකසේ ෙමුේ 
ෙැහැමි දියණියසේ 
කතාව මාධ්ය 
මගින් විකාශය වී 
පැය කිහිපයක් 
යන්ෙට 
මේසතන්, 
ඇයසේ පුංචි 

බලාසපාසරාේතුව 
ඉටු කරන්ෙට තරේ 
සළංෙතු හෙවේ 
ඇේතන් ඉදිරිපේ 
වූසවෝය. සතියක් 
මව සමඟ එක්වී 
වැලිසොඩ ෙමා ඒ 
එකතු කරෙන්ො 
මුෙලින් ේමාර්ට් 
ජංෙම දුරකතෙයක් 
මිලදී ෙැනීමට සිහිෙ 
දුටු ඇයට එකවර 
දුරකතෙ හතරක්ම 
ලැබුණි.

‘‘මට දැන් ග�ොඩක් 
සතුටුයි. මම පහුගිය 
දවසවල �ගම කොගේ 
හරි ළඟ පරණ ග�ෝන් 

එකක් තිගයනවද කියලත් ගහොයලො 
�ැලුවො, ගම කොලය ඔන්ලයින් 

ඉග�නග�න ඉසගකෝගේ පටන් 
�ත්තම ආපහු ගදන්න. ඒත් 
එගහම තිබුගණ නැහැ. දැන් 
මට ග�ෝන් හතරක් ලැබුණො. 
මම කැමතියි අනිත් ග�ෝන් තුන 
මුං වගේම නැති �ැරි නුංගිලො 

මේලිලො කිහිපගදගනකුට 
ගදන්න.’’

ෙැහැමි කියද්දී ඇය 
ඉසෙෙෙන්ෙට ආසා 
ෙරුසවක් පමණක් 
සොව, සබාසහෝ 
සළංෙතු සිතක් ඇති 
දියණියක වෙෙ පසක් 
වන්නීය.

සැබෑවටම 
ෙැහැමිසේ කතාව 
එකක් වුවෙ සේ 
ෙැටළුවට මුහුණ පා 
ඇති තවේ ෙරුවන් 
සබාසහෝමයක් හිඳිො 
වෙ අමුතුසවන් කිව 
යුතු සොසේ. ෙැහැමි 
දුව එම පවුසල් එකම 
දියණිය වාසේම 
ඒ සෙමාපියන්සේ 
එකම 
බලාසපාසරාේතුවෙ 
සවයි. ඒ 
බලාසපාසරාේතුව 
සඵල කරන්ෙට 
ෙැෙටමේ අසේ 
රසට් ෙයාබර 
හිේ ඇේතන් 
ෙැහැමිසේ හිතට 
සතුටක් සෙන්ෙට 
එක්වීම සහාඳය. 

ඒ අතර ඇයට වසර කිහිපයකට ශිෂ්යේව 
මුෙලක් ලබාදීමටෙ පියවර ෙැනීම පැසසිය 
යුේතක්මය.

‘‘පහුගිය දවසවල මහත්තයො එක්තැන්වුණ 
නිසො අපට එදිගනදා ජීවිතය ග�නයන 
එකත් අමොරු ගදයක් වුණො. සමෘද්ධිගයන් 
යම මුදලක් අපට ලැග�නවො. ඒත් දරුවගේ 
ඉග�නුමට ඕන කරන ගද්වේ ග�ොගහෝමයක් 
තිබුණො. දුරකතනය ඉන් එකක්. ඒ වගේ 
ගවලොවට දරුවගේ හීන බිඳ වැගට්විද 
කියලො �යකුත් තිබුණො. ඒත් දැන් සතුටුයි. 
දුවට දුරකතන හතරක් ලැබුණො. එයොට 
එක දුරකතනයක් ඇති. අගනක් දුරකතන 
තුන දුව වගේම දුෂකරතො තිගයන දරුගවෝ 
තුන්ගදගනකුට ගදන්න කැමතියි. ඇත්තටම 
අමමො ගකගනක් විදිහට මට දැගනන ගදයක් 
තිගයනවො. ගම රගට් යමක් කරකියො�න්න 
�ැරි හැම දරුගවකුටම ගම වගේ උදව් 
ලැග�නවො නම මුං හරිම කැමතියි.’’

ෙැහැමිසේ මව කියන්සන් සැෙසිල්සලනි. 
හිසේ ගින්ෙරින් සෙවා ෙැමූ ෙවේ ඕෙෑතරේ  
ඇසේ ජීවිතසේ තිබුණි. ඒ නිසාම 
අඟහිඟකේ පිරි ජීවිතයක අමාරුව ඒ 
අේමා සහාඳින්ම ෙන්නීය.

ෙැහැමිට මඟහැරුණු පාඩේ 
කියාසෙන්ෙට වාසේම උෙේ කරන්ෙට 
ඇය ඉසෙනුම ලබෙ පාසසල් ගුරුවරුන්ෙ 
ඉදිරිපේව තිසේ. එය සතුටකි.

ෙැහැමි සහාඳින් ඉසෙනුම ලබා, රටට 
ෙැයට ආෙසර් ඇති යහපේ දියණියක 
වනු ෙැකීම ඇයට ආෙරය කරෙ, ඇයට 
සේ අවේ්ාසේ උෙේ දුන් සොදුන් 
හැමසෙොසේම ප්ාර්්ෙයයි. ඒ පැතුේ 
එසලසට ඉටුසේවායි ‘්ධරණී’ අපෙ ඇයට 
සුභාශිං්ෂණ එක් කරන්සෙමු.

දුවට ස�ෝන් එකක ලැබුණා 
වසේ සේ රසේ ඉන්න නැති 

බැරි හැ්ම දරුසවකුට්ම 
සේ වසේ උදව් ලැසබනවා 

නේ සතුටුයි 

දැහැමි

දැහැමිගේ මව

දැහැමි, පියා සහ මව ඔවුන්ගේ නි්වස ඉදිරිපිට

වැලි ්�ාඩ දමන දැහැමි



04 2021 ජූලි 07 බදාදා

වැන්දඹු දේශපාලනදෙන මැති සබෙට ගිෙ බිරිදෙෝ රැසක් 
සිටිනදනෝෙ. මතු දනාව මැති ඇමැති තාතතලාදේ අකල් 
මරණදෙන පසු ඒ අඩුව පුරවනනට පැමිණි දූවරුනදගෙන්ද 
අඩුවක් නැත. එදෙත දසනාලි ජෙදේකර දේ ද්දවරගෙෙටම අයිති 
නැත. ඈ දේශපාලන දේදිකාවට නගිනදන තමනදේ තාතතා 
එල්ලුේගෙෙට නිෙම වූ පසුවෙ. පසුගිෙ මො මැතිවරණදේදී මුළු 
රදේම අවධානෙ දිනාගෙත ඇෙ, රතනපුර දිේ්රික් පාරලිදේනතු 
මන්රී දරේමලාල් ජෙදේකර දෙවත ද�ාකා මල්ලිදේ දිෙණිෙකි. 
දේ ඇෙ ‘ධරණී’ට කී කතාවෙ.

සාමාන්යයෙන් දුයෙක් ෙැඩිපුර ආදයරයි කිෙලා කිෙන්යනෙ තාතතට. 
ඔබටත එෙ එයෙමම යෙන්නෙ ඇති. එයෙම පසුබිමක තාතතට ‘මරණ 
දඬුෙම’ ලැබුණා කිෙනෙ යේ අෙනෙ එක දුයෙක්ට යේසි යදෙක් යනෙයමයි. 
තාතතට දුන්යනෙ ‘මරණ දඬුෙම’ කිෙලා දැනෙගතත යෙලායෙ යමානෙ 
ෙයේ ෙැඟීමක්ද ඔබට ඇති වුයණ?්

මම මුලිනම එදා දවස ගැන ඔබට කියනනම්. ගිය අවුරුද්ද 
තිබුණු මහමැතිවරණයට ප්රචාරක කටයුතු කරපු කාලය ඒ. 
අගමැති මහිනද රාජපක්ෂ මහත්තය්ග ප්රධානතව්යන 
කහවත්ත ප්රචාරයක රැළියක පැවැතවුණු දවස. ජූලි තිස්එක 
්වනිදා. ්තාත්ත්ග නඩු දිනය තිබු්ණත හරියටම එදාමයි.
්තාත්තා එදා උ්දම නැගිටලා මට ක්තා කළා. ්තාත්තා නඩුවට 
යන නිසා රැස්වීම ති්යන ්තැනට ගිහින මට එ්තැන වැඩ 
්හායලා බලනන කිවවා. ්තාත්තා එනන පරකකු වු්ණාත 
ක්තාවත මට කරනන කිවවා. ්තාත්තා කිවවා ව්ේම 
්වලාවට ආ්ව නැහැ. මහිනද මහත්තයව 
පිළිගත්්තත, ක්තාව පැවැතවු්වත මම. ඒ 
ප්රචාරක රැළිය ඉවර්වලා මම රකවා්න 
යනන පිටත වුණා. ්මාකද එදා මීටින 
එ්කන පස්්ස මම ්යාදා්ගන හිටි්ය 
රංජිත ්සායිසා මන්රීතුමා්ග දුවත 
එකක රකවා්න රැස්වීම්වලට යනන. 
ඔය ්වන්කාට රංජිත මන්රීතුමා 
හදිසි්ේ ජීවි්ත්යන සමු්ගන 
ගිහින හිටි්ේ. එතුම්ග බිරිඳ ්තමයි 
අ්ේකෂිකාව වු්ේ.

තාතතා පරක්කු වුණත ඔබ උසාවිෙට 
යනොගිහින් රක්ොයනෙ ෙන්නෙ පිටත 
වුයේ තාතතා නිදෙස් යෙයි කිෙලා 
විශොසෙක් තිබුණද?

්ම්හමයි. ‘රකවාන’ කියලා 
්බෝඩ් එක ගහලා ති්යන ්තැනට 
වි්තරයි මම ගි්ේ. එ්තැනින එහාට 
යනන හිතු්ණම නැහැ. ම්ගත 
එකක හිටපු අයට මම කිවවා 
මට රකවා්න යනනත බැහැ 
රැස්වීම් කරනනත බැහැ 
කියලා. මට යනන හි්ත 
දුන්නම නැහැ. ඊටපස්්ස 
වාහ්න හරව්ගන අපි ආපහු 
ආවා. එ්හම ආපහු ආවහම 
එ්තන දාහක වි්තර ්සනඟ 
හිටියා.

යකාතනෙ ගැනෙද ඔබ ඔෙ කිෙන්යන්?
රතනපුර නව නගර්ේ උසාවි 
සංකීරණය අසළ. අපි එ්තනට 
ගියහම මැතිවරණ ප්රචාරක 
ස්ටිකර ගහපු වාහන ඔක්කාම 
අයින කරනන කියලා 
්පාලිසි්යන කිවවා. අපි ඒවා 
එ්තනින ඉවතකරගත්තා. ඊට ටික 
්වලාවකට පස්්ස උසාවි්ය 
ඉඳලා අ්ේ රියදුරු මහත්තයා 
දුව්ගන දුව්ගන ආවා. ඔහු 
වාහ්න වාඩි්වනන හැදුවත 
වාඩි්වනන බැරිව සීට් එ්කන 
වැටුණා. මට ඒ ්වලා්ව 
අමුත්තක දැනුණා.

ඔබ යමාකක්ද ඒ යෙලායෙ කයේ?
මම උසාවිය ඇතුළට යනන 
ගියා. ්ේට්ටුව ළඟ කීප්ද්නක 
හිටියත එයාලා කිසිම ්දයක 

කිව්ව නැහැ. ඔවුන ්මාකුත ්නාකියපු නිසා මම එ්තන 
නැවතුණා. ටික ්වලාවකට පස්්ස ‘ඔයා මන්රීතුමා්ග දුව ්නද’ 
කියලා අහලා මට ඇතුළට යනන කිවවා. මම ඇතුළට ගි්ය 
දුව්ගන.

ඔෙ යෙනෙයකාට අමමා හිටියෙ උසාවියෙද?
ඔව. මම උසාවිය ඇතුළට යන්කාට අම්මා හම්බවුණා. ඒ 
්වලා්ව අම්ම්ග මූණ තිබු්ණ ්හාඳටම රතු්වලා. ඒ වි්තරක 
්න්මයි අම්මා අඬනවා. එ්ත්කාට මට හිතුණා නඩු තීනදු්වන 
්තාත්තට යම් දඬුවමක දීලා ඇති කියලා.

තාතතට දුන්යනෙ මරණ දඬුෙම කිෙලා ඔෙ යෙනෙයකාටත ඔබ දැනෙයගනෙ 
හිටියෙ නෙැේද?

නැහැ. එචචර බරප්තළ දඬුවමක දුන්න කියලා 
ඔය ්මා්හා්ත ්වන්කාටත මම දන්න නැහැ. 
යම්කිසි සිර දඬුවමක ්දනන ඇත්ත කියල 
මට හිතු්ණ.
තාතතට ලැබුණු දඬුෙම ගැනෙ දැනෙගතයත 
යකායොමද එතයකාට?

්ජෝන ්ස්නවිරතන ඇමැතිතුමා 
එ්තන හිටියා. එතුමා මාව පැත්තකට 
එකකර්ගන ගිහින කිවවා අඬනන 

එපා අපි අභියාචනයක කරමු 
කියලා. ඔය ්වන්කාට 

මම හි්තන්න පියවි 
සිහි්යන ්න්මයි 
මම හිටි්ේ. මම 

්ස්නවිරතන 
ඇමැතිතුමාවත 

්තල්ලු කර්ගන 
්තාත්තව බලනන 
දිවවා.
උසාවියෙදි තාතතෙ ෙමබ 
වුණාද?
්තාත්තා හිටි්ය වීදුරුවලින වටකරපු 
කාමරයක. එ්තන ්පාලිස් නිලධාරීන 
සහ බනධනාගාර නිලධාරීන 
හිටියා. නීතීඥ මහතවරුන හිටියා. 

්තාත්තා දැකකහම ්තාත්තට 
්මානවා හරි කියනන ඕන 
වුණත මට වචන පිටවු්ණ් 

නැහැ. ඒ ්වලා්ව ්තාත්ත්ග 
මුහු්ණන ්තැතිගැනමකවත, 
කඳුළුවත මම දැක්ක නැහැ.
 යමානෙෙද කයේ ඉතින් ඒ 

යෙලායෙ?
්තාත්තා හිටපු වීදුරු කාම්ර් 
්දාරට ගැහුවා මම. එ්තන 

හිටිය ්පාලිස් නිලධාරීන 
එ්ත්කාට ්දාර ඇරලා දුනනා. 
ඒ කාම්ර ඇතුළට ගියහම 
්තමයි මම ්තාත්තට දීලා 
ති්යන දඬුවම දැනගත්ත. 
ඊට ටික ්වලාවකට පස්්ස 

්තාත්තව බනධනාගාරයට 
රැ්ගන යනන එකකර්ගන 
ගියා. මමත ්තාත්තා 

පස්්සන ගියා. ටික දුරක 
යදදි මාව ඇද්ගන වැටුණා. 

සිහිය එදදි මම හිටි්ය 
රතනපු්ර ්පෟදගලික 
්රෝහලක කාමරයක. 

්බා්හෝ්ද්නක ඒ 
්වලා්ව ම්ේ ව්ට් 

හිටියා. සිහිය ආපු ගමන 
මම ඇහු්ව ‘්තාත්තා 
්කෝ’ කියලා.

 
 

තාතතට ච�ාකා මල්ලි කියනචන 
ච�ාක්ලට් කන්න ආස නිසා මිසක

චේඩියෙක් නිසා යනෙයෙයි
පාර්ලියමන්තු මන්්රී යරේමලාේ ජෙයස්කරයේ දිෙණිෙ යසනොලි ජෙයස්කර

තාතතා හිටියෙ 
වීදුරුෙලින් ෙටකරපු 

කාමරෙක. එතනෙ යපාලිස්  
නිලධාරීන් සෙ බන්ධනොගාර 
නිලධාරීන් හිටිො. නීතීඥ  

මෙතෙරුත හිටිො. තාතතා 
දැක්කෙම තාතතට යමානෙො 
ෙරි කිෙන්නෙ ඕනෙ වුණත මට 
ෙචනෙ පිටවුයණ් නෙැෙැ. ඒ 

යෙලායෙ තාතතයග මුහුයණන් 
තැතිගැන්මක්ෙත, කඳුළුෙත  

මම දැක්යක නෙැෙැ.

තාතතාට මරණ දඬුෙම ලැයබන්නෙ යේතුවුණ සිේධියේදි 
යේශපාලනිකෙ තාතතට විරුේධ පාර්ශෙයෙ ්යකයනෙක්ට ජීවිතෙ 
අහිමි වුණා. දැන් ඒ පවුලත දුක් විඳිනෙො, ඔයේ පවුලත දුක් විඳිනෙො. 
එදා ඒ සිේධිෙ යනොවුණා නෙම යොඳයි කිෙලා හියතන්යනෙ නෙැේද?

්ම්හමයි. මම ප්රචේඩ ්දශපාලනය අනුම්ත කරන ්ක්නක 
්න්මයි. ්දශපාලන්ේදී ්හෝ ්වනත අවස්්ාවකදී ්හෝ 
කිසිම ්ක්නකට අයිතියක නැහැ ්තවත ්ක්නක්ග ජීවි්තය 
නැති කරනන. ්දශ්පාලනඥයින සහ ඔවුන්ේ ආධාරකරුවන 
ගැ්ටනන ඕන ම්තවාදීමය මිසක ඇ්ේ හයි්යන ්න්මයි. 
්කා්හාමත මම හි්තන්න මා ද ඇතුළුව ම්ේ පරම්පරා්ව 
්තරුණ ්තරුණියන සිහින දකින්න ඒ විදි්ේ අලුත රටක 
දකිනන.
ම්ේ ්තාත්ත්ග සිදධිය ගත්තහම මම ්හාඳටම දනනවා ්තවත 
්ක්නක්ේ ජීවි්තය නැති කරනන ්තරම් ්තාත්තා දැඩි හි්තක 
ති්යන ්ක්නක ්න්මයි කියලා. එදා සිදධි්ේදි නැතිවුණ 
ජීවි්තය ගැනත ඔහු්ග ්පවු්ල් අය ගැනත මට ති්යන්න 
විශාල කණගාටුවක. මම ්හාඳටම විශවාසයි ම්ේ ්තාත්තා 
්ම් ්ද ක්ේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම කියන්න ්ම් ්ද 
කරපු ඇත්ත වැරදිකාරයා ්හායල දඬුවම් ්දනන කියලා. 
ඇත්ත වැරදිකාරයට නීති්යන දඬුවම් ්නාලැබුණත කවදාහරි 
්සාබාදහ්මන හරි දඬුවම් ලැ්බයි. ්මාකද ඔබ කිවවා 
ව්ේම ්ම් සිදධිය නිසා ජීවි්තය අහිමිවුණු ්කනා්ග පවුලත 
දුක විඳිනවා, අ්ේ පවුලත දුක විඳිනවා.

ඔයේ තාතතාෙ රටම දන්යනෙ ‘යචාකා මේලි’ කිෙලා. ඔහු චේඩියෙක් 
කිෙලා තමයි සමාජයේ තියෙනෙ අදෙස යෙන්යන්. තාතතා චේඩියෙක් 
කිෙනෙයකාට යමානෙ ෙයේ ෙැඟීමක්ද ඇති යෙන්යන්?

රතනපු්ර ්තාත්තත එකක ඉනන මිනිස්සු සහ ්තාත්තව හරියට 
දනන කවුරුවත නම් ්තාත්තට චේඩි්යක කියලා කියන්න 
නැහැ. ්තාත්තා මිනිස්සුනට හරිම සමීපයි. මිනිස්සු ්වනු්වන 
කළ හැකි උපරිම ්ද ්තාත්තා කරනවා. ඒ නිසා එයාලත 
්තාත්තට ආද්රයි. සමාජ මාධ්යවල ඉනන සමහරු ්තමයි ඉතින 
්තාත්තා චේඩි්යක කියලා ්පනනනන හදන්න. අනිත එක 
්චාකා මල්ලි කියන්න චේඩි්යක නිසා වැටිචච නමක 
්න්මයි. ්තාත්තා ්පාඩි කා්ල ඉඳලා ්චාකලට් කනන හරි 
ආසයිලු. ඒ නිසා ්තමයි ඒ නම වැටිලා ති්යන්න.
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ඔබේ පවුල මුහුණදුන් ප්රශ්නය වබේ ප්රශ්නයකදී 
සාමාන්යබයන් එළියට එන්බ්න බේශපාල්නඥයබේ 
බිරිඳ. හැබැයි බමතැ්නදී එළියට ඇවිත් ඉන්බ්න 
දුව. අපි ඔබේ මවබේ ඡායාරූපයකවත් වැඩි දැකලා 
්නැහැ. අමමා වැඩිය එළියට එන්බ්න ්නැත්බත ඇයි?
ඒක සැලසුම් කරලා කරපු දෙයක් දෙදෙයි. 
දකද�ාෙත් අදේ තාත්තට ෙෙවත් ෙදේ 
ෙංගිලා දෙනෙවත් ෙල්ලිවත් දේශපාලෙයට  
දේනෙ කිසිෙ අෙ�සක් තිබුදෙ ෙැ�ැ. 
තාත්තා දෙදෙ�ස් ප�ද�ාදේ බන්ධොගාරගත 
දවලා ඉනෙදකාට නිවිතිගල අදේ දගෙර 
ොධ්ය සංවි්ධාෙ රැස්වීෙක් තිබුො. තාත්තදග 
පාක්ෂිකදයා දෙෙ�සක් විතර එයට ආවා. එදා 
තාත්තා දවනුදවන කතාවක් කරනෙ වුදේ 
ෙට. එදා ආපු අයදේ ඉල්ලීෙත් එක්ක ඊටපස්දස 
දිගටෙ ෙට තාත්තව නිදයෝජෙය කරනෙ 
වුො. තාත්තත් කේවා එයා ගැෙ විශවාසය 
තියපු පාක්ෂිකයනව අතරෙං කරනෙ එපා 
කියලා. ඔය දේවල් නිසා ෙට දබාද�ෝ තැනවල 
තාත්තව නිදයාජ්ෙය 
කරනෙ වුො. ඒ 
නිසා තෙයි ොව 
වැඩිපුර දපන්ෙ 
ගත්දත්.

අමමා බදශ්පාල්න 
වැඩවලට වැඩිය කැමති 
්නැේද?
අම්ො කැෙති 
දගෙරට දවලා 
තාත්තදග වැඩයි 
අදේ වැඩයි 
කරදගෙ ඉනෙ. 
දේශපාලෙ වැඩවලට 
කිසිෙ කැෙැත්තක් 
ඇයට ෙැ�ැ. පාඩුදේ 
ජීවත් දවනෙ තෙයි අම්ො කැෙති.

තාත්තට දඬුවම ලැබුණට පසබස මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා ඔබට කතා කළාද? කතා කළා ්නම 
බමා්නවද ඔහු කිවබව?
ඔේ. එතුො කතා ක�ා. හිත ශක්තිෙත් කරදගෙ 
දම්කට මුහුෙ දෙනෙ කිේවා. ඒ වදේෙ 
තාත්තාදග අදේක්්ෂකත්වයට නීතිෙය බා්ධාවක් 

දවනදෙ ෙැ�ැ, ඒ නිසා ෙැතිවරෙ 
ව්ාපාරය ෙවත්වනදෙ ෙැතිව කරදගෙ 
යනෙත් කිේවා.

ඔබේ පක්ෂබේ රත්්නපුබේ අබ්නකුත් 
අබේක්ෂකයන් ඒ බවලාබව මැතිවරණ 
ව්ාපාරයට උදව කළාද?
දෙද�ෙයි. ෙඩු තීනදුදවන පස්දස ෙෙත් 
පවුදල් අදෙක් අයත් සෑද�ෙ ොෙසිකව 
වැටුො. ඒ නිසා කැම්දේන එක යම් 
තරෙකට අඩාල වුො. අදප ්පක්්ෂදේ 
අදෙකුත් අදේක්්ෂකයින රැස්වීම් තිදයෙ 
දවලාවල් එද�ෙ ෙැනුම් දීලා අපට උෙේ 
ක�ා.

තාත්තබෙන් දඬුවම විඳලා එබහම ්නැේද?
පුංචි කාදල ෙම් ෙඟ වැඩ ක��ෙ ගුටි කාලා 
තිදයෙවා. �ැබැයි ඊටපස්දස ෙම් කවදාවත් 
ග�ලා ෙැ�ැ. �ැබැයි ද�ාඳටෙ බැණුම් අ�පු 
දවලාවල් ෙම් තිදයෙවා.

තාත්තබෙන් ලැබිලා තිබය්න බහාඳ තෑේෙ 
බමාකකද?
එද�ෙ විදශ්ෂදයන 
කියලා දෙයක් ෙම් ෙැ�ැ. 
දොෙවා�රි දෙයක් 
ඉල්ලුදවාත් තාත්තා 
ඒක අරන දෙෙවා. එක 
පාරක් ෙෙ ද�ෝන එකක් 
ඉල්ලුව�ෙ අදිෙදි කර කර 
ඉඳලා සතියකට පස්දස් 
අරන දුනො.
තාත්තා ඔබට දීලා 
තිබය්න බහාඳම අවවාදය 
බමාකකද?
දපාද�ාදේ පය ග�ලා 
ජීවත් දවනෙ කියෙ එක 

තෙයි. ඒ වදේෙ �ැෙ දොද�ාතකෙ නි�තොනී 
දවනෙ ස� අවංක දවනෙ කියලත් තාත්තා 
කියල තිදයෙවා. ෙෙ හිතෙවා ෙට වදේෙ 
ෙදග ෙංගිලා දෙනෙටයි ෙල්ලිටයිත් ඒ ගුෙංග 
පිහිටලා තිදයෙවා කියලා.

්නංගිලා බදන්්නයි මල්ලියි බමාකද කරන්බන්?
දලාකු ෙංගි අධ්යාපෙ කටයුතු නිෙ කරලා 

එයාදගෙ ව්ාපාරයක් පටන අරන තිදයෙවා. 
දෙවනි ෙංගි උසස් දප� අවසන කරලා නීති 
අංශදයන උසස් අධ්යාපෙය ලබනෙ කටයුතු 
කරදගෙ යෙවා. ෙල්ලි තාෙ පාසල් අධ්යාපෙය 
ලබෙවා.

ඔබ  බබාබහාම තරුණ වයබස ඉන්්න බකබ්නක. 
බම සිේ්ධ බව්න බේවල් ජීවිබත්ට බර වැඩියි කියලා 
හිබතන්බ්න ්නැේද?
මුල් කාදල ෙම් දම්වා ෙරාගනෙ එක දල්සි 
වුදේ ෙැ�ැ. තාත්තා ෙවසක් අපට කිේවා 
තාත්තට ඡනෙය දුනනු ස� තාත්තව විශවාස 
කරෙ මිනිස්සු දකායි දවලාවකවත් අත�රිනෙ 
එපා කියලා. එතදකාට තෙයි ෙට හිතුදෙ 
තාත්තා දවනුදවන ෙට විශාල වැඩ දකාටසකත් 
කරනෙ තිදයෙවා කියලා.
අදෙක් අතට ෙට දත්රුො ෙෙ කඩා 
වැටුදොත් ෙදේ අම්ෙත් කඩා වැදටෙවා 
කියලා. ඒ නිසා ෙෙ හිත ශක්තිෙත් කරගත්තා. 
අම්ො ෙංගිලා දෙනදගයි ෙල්ලිදගයි වැඩ ටික 
බලලා කරෙවා. ඒක ෙට දලාකු ශක්තියක්. 
ෙෙ ෙැන ෙදේ මුළු ජීවිතයෙ කැප කරලා 
තිදයනදෙ තාත්තා දවනුදවන. දෙෙ�ස් 
ප�ද�ාදේ ෙ�ෙැතිවරෙය, දෙෙ�ස් ෙ�අදේ 
ප�ාත් පාලෙ ෙැතිවරෙය ස� ගිය අවුරුේදේ 
තිබුණු ෙ�ෙැතිවරෙයට වැඩ කරලා ෙෙ ලබපු 
අත්ෙැකීම් දම් ජීවිතයට මුහුෙ දෙනෙ ෙට 
විශාල පනෙරයක්.

ඔබේ ජීවිතබේ තරුණ වයස බම බෙබවන්බන්. 
බපමවබතක ඉන්්නවද? ඉන්්නව ්නම බම බව්න බේවල් 

ෙැ්න බමා්නවද ඔහු කියන්බ්න?්
දපම්වදතක් ෙැ�ැ.
ඉඳලත් ්නැේද?
එද�ෙ සම්බන්ධතා ෙට තිබිල තිදයෙවා. 
ඒ ගැෙ තාත්තත් ෙනෙවා. ෙෙ කිසිෙ 
දෙයක් අම්ෙටයි තාත්තටයි �ංගනදෙ 
ෙැ�ැ.
ඔබ පාසල් අධ්ාප්නය ලැබුබව රත්්නපුබේද?
ෙෙ පාසල් තුෙකට ගියා. ප�දවනි 
පංතිදය ඉඳලා දෙවැනි පංතියට දවෙකම් 
නිවිතිගල විද්ාලයට. තුනදවනි පංතිදේ 
ඉඳලා පස්දවනි පංතියට දවෙකම් 
රත්ෙපුර �රගසන බාලිකා විද්ාලයට. 

�යදවනි පංතිදේ ඉඳලා උසස් දප� 
දවෙකම් දකා�ඹ විශාකා විද්ාලදේ 
අධ්යාපෙය ලැබුදේ.

උසස බපළින් පසබස බමාකද කබේ?
ෙැදල්සියාවට ගිහින ජෙොධ්ය පිළිබඳව 
උසස් අධ්යාපෙ කටයුතු ක�ා. �ැබැයි 
දම් ප්රශෙ නිසා එය සම්පූරෙ කරගනෙ 
බැරිවුො.

ඔබේ තාත්තා බේශපාල්නය පටන් ෙත්බත 
ප්රාබේශීය සභාබවන්. ඊටපසබස නිබයෝජ්ය 
ඇමැතිවරබයක දකවා දිගු ෙම්නක ආවා. ඔය 
ෙමබ්නදි තාත්තබෙන් දැකපු විබශ්ෂ ලක්ෂණය 
බමාකකද?
කැපවීෙ තෙයි. තාත්තා භාරගනෙ වැදේ 
�රියට කරනෙ උපරිෙ කැපවීෙ කරෙ 
දකදෙක්.

තාත්තබෙ බේශපාල්න ප්රතිවාදී පාේශවබේ 
තාත්තබෙ ප්ර්ධා්නම ප්රතිවාදියා තලතා අතුබකෝරල 
මන්්රීතුමිය කියලයි මම හිතන්බන්. ළඟකදී 
ඇයව හමුවුබණ ්එබහම ්නැේද?
බෙ දගෙරකදී �ම්බ වුො. ඒත් ඇය ෙට 
මුහුෙ දෙනදෙ ෙැතිව කතා දොකර ගියා. 
එතුමියත් ොත් මුහුෙට මුහුෙ �මුවුදොත් 
එතුමිය ොව ෙග�රිනෙ �ෙෙවා කියලයි ෙෙ 
හිතනදන.

හසිත කුරුේපු
ඡායාරූප - සමන් අබේසිරිවේ්ධ්න

ප්රේමලාල්, බිරිඳ සහ දරුවන්

හිත ශකතිමත් කරබේන 
බමකට මුහුණ බදන්්න. 
ඒ වබේම තාත්තබෙ 

අබේක්ෂකත්වයට නීතිමය 
බා්ධාවක ්නැහැ. ඒ නිසා 

මැතිවරණ ව්ාපාරය දිෙටම 
කරබේන යන්්න කියලා මහින්ද 
මහත්තයා දුරකත්නබයන් කතා 

කරලා කිවවා.
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ජීවිතේ ත�ොත�ෝ තෙයින් 
ෙැ�ැල්ලු තෙමින් තිබිණ. 
ඕනෑම ප්රශනයක් පටන් 
ගැන්තමේදී ඇතිෙන මොනසික 
වියවුල, තනොෙන්සුන්�ෙ, 
පීඩනය තකතමන් ප�ෙ 
යමින් ඇත. ෙෑම විතටකම 
ජීවිතය ෙරල කරගැනීතමේ 
තම ත�යුම තුළ හිත ඒ �ො 
ෙමොනෙ ෙන්සුන් තෙමින් 
පෙතී.

අප ආතේ තකොතේ සිටදැයි තනොදනී. 
යන්තන් තකොතැනකටදැයි තනොදනී. එතේ 
නමේ ලැබී ඇති කොලය තුළ ත�ොඳින් 
ජීෙේවීම ගැන පමණක් සිතන්නට මතේ 
හිත හුරුතෙමින් පෙතියි.

පොතේගම ඥාණීේෙර හිමියන් 
මුණගැහුතේ මතේ ෙොහිත්ය 
ෙැඩෙට�නකට ෙැඩිය තමොත�ොතකදීයි. 
තේේ පිළි�ඳ උන්ෙ�න්තේ ෙමඟ කතො�� 
කතේය.

‘‘මම දැනගෙන හිටිගේ නැහැ වසන්ති 
ගමච්චර වැඩ ග�ොටසක් �රන්ගන් ග�ොකු 
ප්රශනයක් එක්� හැප්පි හැප්පී කිය�ො.’’

‘‘ඔව් අගප් හොමුදුරුවගන්.’’

‘‘වසන්ති හිතන විදිය හරි. අපි ගේ ඇවිත් 
තිගයන තොව�ොලි� ෙමගන් හැමගව�ොගවම 
සොරවත් ගේවල් ෙැන හිතන්න ඕගන්. �ැබි�ො 
තිගයන්ගන් විශො� අභිගයෝෙයක්. ඒත් අේමො 
ග�ගනක් හැටියට වසන්ති ගේ �රන ක්රියොව 
හරිම උතුේ.’’ ඥාණීේෙර හිමියන් තේේ ෙ� 
මො අතර ඇති �ැඳීම පිළි�ඳ විග්ර� කළ�.

‘‘ඔබ වහන්ගසේගේ ව්චන මගේ හිතට 
ග�ොකු ශක්තියක් අගප් හොමුදුරුවගන්. අපි 
හැමදාම ඉන්න ආපු අය ගනගවයිගන්. 
යනග�ොට ගෙනියන ගදයක් නෑ අපි 
�රපු ගහොඳක් ඇගරන්න. ඒ නිසො මං දැන් 
ජීවිගත් සැහැල්ලුගවන් දකින්න පුරුදු වුණො. 
ඇත්තටම ඒ ටි� මට පුරුදු �ගේ මගේ දුව, 
ගේව්.’’

‘‘ඒ� හරි වසන්ති. හුඟොක් මිනිසේසු 
�රන්ගන් ග�ොදි බඳින එ�, ගෙොඩ ෙහන 
එ�. අද එ�තු �රන ගේ ගහට මදි. ගහට 
එ�තු �රන ගේ ඊළඟ දවගසේ තව මදි. 
�වදාවත් ඇතිවීමක් නෑ. ඇතිවීමක් නැති 
තැන සෑහීම�ට �ත්වීමකුත් නෑ. ඊට�සේගසේ 
ඇතිගවන්ගන් ඊර්ෂ්ොව, වවරය, ග්ෝධය. 
සුළු ගේටත් �ේ�ො ගවන අගප් සමොජගේ 
වසන්ති හිතන විදිය යහ�ත්. මම වසන්තිට 
ගදන්නේ ගහොඳ ග�ොත් ටි�ක් කියවන්න.’’ 
එතේ කියූ පොතේගම ඥාණීේෙර හිමිතයෝ 
ෙටිනො තපොේ කටටලයක් මට තෑගි කළ�.

තේේතේ තලෝකය විනිවිද දකින්නට 
මතේ තපොේ කොමරය විශොල ශක්තියක් 
විය. කුඩො කල පටන් තිබූ තපොේ කියවීතමේ 

පිපොෙයට පිිංසිදුෙන්නට මට මතේ ප්රශන 
ත�ොත�ොමයකට පිළිතුරු ලැබී තිබුණි.

ෙෑම ප්රශනයකටම කුමක්  ත�ෝ පිළිතුරක් 
ඇත. ෙැදගේ ෙන්තන් පිළිතුර තෙොයො 
ගැනීමයි.

‘‘අක්�ො මට ඔයොගෙන් උදව්වක් ඕගන්.’’

රේනපුතේ අක්කොට දුරකතන ඇමතුමක් 
ල�ොදුන් විට මතේ පිහිටට, උදේෙට ඕනෑම 
විතටක අතේ නිෙෙට දිෙ එයි. තේේතේ 
සියලු ෙැඩකටයුතු තෙොයො �ලො ඉටුකිරීමට 
මටේ, දේශනටේ, නැන්දමේමොටේ පසු 
සිටිතේ රේනපුතේ අක්කොය. ජීවිතේ ඇතැමේ 
ප්රශනෙලට පිළිතුරු ලැබුතේ පුදුමොකොර 
තලෙය. අවුරුදු ගණනොෙක පටන් පේමො 
අක්කො මො තෙනුතෙන් කැපවීමට �ලො 
සිටියොය.

‘‘නංගී මගෙන් ගමොනවො හරි උදව්වක් 
අවශ්ය වුගණොත් අනිවොර්යගයන් මට 
කියන්න.’’ ඒ ඇය මට නිතරම කියූ තදයකි.

‘‘හරි අක්�ො තවම මට හදිසියක් ගව�ො 
නෑගන්. අවශ්යය වුගණොත් කියනවො.’’

‘‘කියයි... කියයි... ඔයො ඉතින් �වදාවත් 
ග�ගනක්ගෙන් උදව් ඉල්�න්න �ැමති 
ග�ගනක් ගනගවයිගන්. හැමගේම 
අමොරුගවන් හරි �රෙන්නගන් බ�න්ගන්.’’ 
අක්කො එවිට පෙෙයි.

‘‘නංගී අනිවොර්යගයන් අපි ඔක්ග�ොම 
�හුගිය ආත්ගම� එ�ට ඉන්නැති. ඒ�ගන් 
ගේ ආත්ගේ ගේ විදියට එ�තුගව�ො දුවට 
උදව් �රන්න �ැබුගේ.’’ පේමො අක්කො 
එතේ කීතේ අතේ නිෙතේ තේේතේ 
ෙැඩකටයුතුෙලට පැමිතණන්නට ඇරයුමේ 
ලැබූ විටය. තේේ තකතමන් තකතමන් උේ 
ම�ේ තෙමින් ෙැතඩේදී ඇතේ කටයුතුෙලට 
අප තමන්ම ඇයට ආදරය, රැකෙරණය ල�ො 
තදන්නියක අෙශ්යය යැයි මට �ැඟුණි. ඒ 
කොේයය ෙමේපූේණ කිරීමට ෙමේ වූ එකම 
තැනැේතිය වූතේ පේමො අක්කොය.

‘‘නංගී අපිට දුව ගවනුගවන් ඔයොට �ර�ො 
ගදන්න පුළුවන් එ� ගදයයි. ඒ අක්�ව 
ඔයො�ගේ උදව්වට එවන එ�.’’ රේනපුතේ 
අයියො කීතේය. රේනපුතේ තපොලිසිතේ, උප 
තපොලිේ පරීක්්ෂක තලෙ තේෙය කළ ඔහු 
මිනිේකමින් පිරුණු තැනැේතතකි.

‘‘�වුද අක්�ො ඔගහොම උදව්වට 
තමන්ගේ ගෙදර ගනෝනව එවන්ගන්.’’ මම 
අක්කොට �ැම දිතනකම අයියො ගැන සිහිපේ 
කතේ එතලසිනි. අක්කො අතේ නිෙතේ මතේ 
ෙැඩකටයුතුෙලට ෙ�ොය ල�ො තදනවිට 
ඔවුන්ට සිටි පුතො ෙ� දියණිය නිෙතේ 
ෙැඩකටයුතු තනිෙ කරගැනීමට ද හුරු වූතේ 
තේේට තිබූ ආදරය නිෙොතෙනි.

‘‘නැන්දා... නංගීව බ�ොෙන්න අේමට 
පුළුවන්. අපිට පුළුවන් තොත්තො එක්� ඉන්න.’’ 
පුතු ෙ� දියණිය �ැමවිතටකම මතේ හිත 
ෙනෙොලීය.

අක්කො තේේට කැවීමට �ේ අනො ගුලි 
ෙොදන විට මට දැනුතේ ඕනෑකම 
තිතේ නමේ, කැමැේත තිතේ නමේ, 
ආදරය, තෙතන�ෙ ඇේනමේ 
ඕනෑම තදයක් කළ �ැකි 
�ෙය. තේේතේ සියලු 
ෙැඩකටයුතු ඉටු 
කිරීමට රේනපුතේ 
අක්කො පුරුදු 
පුහුණු වූතේ 
සීරුෙටය. 
දියණිය 
පිටේතර 
තකතනකු 
විසින් 
රැක�ලො 
ගැනීමට දිය 
තනො�ැක. ඒ අද 
ෙමොජය එතරමේම 
පිරිහී තිත�න නිෙොතෙනි. 
�දිසියකින් ත�ෝ මො අෙනීප 
තේේෙයකට පේවුෙත�ොේ දැන් 
තේේ �ලොගැනීමට තෙේ අමේමො තකතනකු 
සිටීම මතේ හිතට ශක්තියක් විය.

‘‘නංගී නිවොඩුවක් දා�ො අගප් ගෙදර 
ඇවිත් යන්න එන්න.’’ රේනපුතේ අක්කො 
මෙකට ෙරක් ත�ෝ ඇවිටිලි කරන්තන් තේේ 
තෙනුතෙන් තෙනේ පරිෙරයක් ෙකෙො 
දීම ෙඳ�ොය. රේනපුතේ ගිය විට මට 
තිත�න්තන් නිද�තේ සිටීමය. නැතිනමේ 
තමොනෙො ත�ෝ ලියන, කියන තදයක් 
කරගැනීමය. තේේතේ සියලු ෙැඩේ, උයන 
පි�න ෙැඩේ සිදුකරනු ල�න්තන් අක්කො 
විසිනි.

මුලින් මුලින් අතරින් පතර ඔවුන් 
සියලුතදනො අප නිෙෙට යොමේ ඊමේ 
සිදුකිරීමේ අප ඔවුන් තේ නිෙෙට යොමේ 
ඊමේ කිරීමේ පසු කතලක සියලුතදනො නිතර 
තදතේතල් එ�ො තම�ො හුෙමොරුවීමක් දක්ෙො 
දුරදිග ගිතේය.

‘‘මම අක්�ට කිව්වගන් හදිසි ගවන්න 
එ�ො මට උදව් �රන්න. ඒ�ට �ො�යක් එයි 
කිය�ො. ඔන්න දැන් ඒ�ට �ො�ය ඇවිත් 
තිගයන්ගන්. අක්�ට දැන් පුළුවන් �හසු ඕන 
දවස� අගප් ගෙදර ඇවිත් ගේව් ගවනුගවන් 
�ැ� ගවන්න.’’ නැන්දමේමොතේ ප�සුෙට 
තෙේ තක තනකු අෙශ්ය �ැේ දැනුණ 

නිෙොතෙන් මො පේමො 
අක්කොට තයෝජනො 
කතළමි.

‘‘හරි නංගී මම 
හරිම �ැමතියි. 

ගමො�ද මම 
ගෙදරට 

ගව�ොගන් 
ඉන්ගන්. අනි� 
දුවටයි පුතොටයි 

එයො�ගේ වැඩ 
ටි� �රෙන්න 

පුළුවන්. අයියත් 
උදව්වට ඉන්නවගන්.’’ 

අක්කො කීෙොය.

මො අයියො ෙමඟ ද දීේ්ඝෙ 
ෙොකච්ො කතළමි.

‘‘නංගිගේ ඕන ගව�ොව� අක්�ව එක්� 
යන්න. අපිට පුළුවන් හැටිය�ට ඔයො�ගේ 
රසේසොවල් ආරක්්ො �ර�ො ගදන්නේ. අනි� 
දුව ගවනුගවන් අපි උදව් �රනවො කියන්ගන් 
ඒ� අපි හැගමෝටම �ැගබන ගහොඳ 
අවසේ්ොවක්.’’ අයියො කීතේය.

‘‘නංගී මම සතියක් ඇර සතියක් ඇවිත් 
දුවගේ වැඩ �ර�ො දී�ො යන්නේ. මම ඒ� 
�රන්ගන් හරිම �ැමැත්තකින්, සතුටකින්.’’ 
අක්කො කීෙොය.

රේනපුතේ අක්කො ඇතුළු පවුතල් ෙැම 
අතේ ජීවිතෙලට ශක්තිමේ �ැඳීමක් විය. 
තපර භෙයකදී තේේතේ මෙ, පේමො අක්කො 
වූෙොට ෙැක නැත.

‘‘�වුද අක�ො 
ඔක�ොම උදවවට 
තමනකගේ කෙදර 

කනෝනව එවනකන.’’ 
මම අක�ොට �ැම 

දිකන�ම අයියො ෙැන 
සිහිපත් �කේ එකලසිනි

ඒ තමයි මකෙ දුවකෙ 

කදවනි අමමො

‘‘නංගී මම සතියක 
ඇර සතියක ඇවිත් 
දුවකගේ වැඩ �රලො 
දීලො යනනම. මම 

ඒ� �රනකන �රිම 
�ැමැත්තකින, 

සතුටකින.’’ අක�ො 
කීවොය



2021 ජූලි 07 බදාදා 07



08 2021 ජූලි 07 බදාදා

සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්නා 
පුෂ්ප කුමනාරි

ලකසෂෙට 
ස�නාඩි දාන්් ය් 
ස්ෝ්ලනාසෙන් 
ෙරි �රදසේ

ඒ ද්වස් ටිසක 
තුන්සවලම �ෑසව 

සෙෝටල්වලින්

බනාලම දරු්වනා 
අෙනී්ප ස්වච්්ච 
ස්වසල ත්රීවිල 

එ�� යන්්්වත 
කීයක්වත 

තිබුසෙ ්ෑ

අන්තිමට ්ටපු 
ස�නාවිසලකුත 

්ෑ සබසේ 
්පලු්වකුත ්ෑ

මා තරමක් දන්ා හඳු්් 
කානතාවක් වූ සුම්ා දි්ක් හැඬූ 
කඳුළෙන මා ඇමතුවාය.

‘‘අනේ මනේ දුවට න�ොකු ප්රශ්නයක්. 
නේ දැේමම අනේ නෙදරට එේ්න 
පුළුවේද?’’

ඒ ව්විටත් රෑ ළ�ෝවී තිබූ නිසා 
ඇයළේ ඒ ඉල්ලීම පිළිගැනීමට මට 
අපහසු විය. ්මුත් ඇයළේ �ලවත් 
ඉල්ලීම නිසා පසු දි් ඇයළේ 
නිවසට පැමිළේ �ව පවසා මම 
ඇයව අසවැසුළවමි.

සුම්ාළේ දියණිය තමාලි විවාහ 
වූළේ ආර්ථික වශළයන එතරම් 
ස්ාවර ළ්ාවූ තරුෙළයක් සමඟය. 
්මුත් ඔහු ඉතා උත්සාහවනත, ළහාඳ 
ගුෙයහපත් අළයකු �ව වරක් සුම්ා 
මා හා පැවසූ වග මට මතකය.

සුම්ාව ළමතරම් පීඩ්ට ලක්කෙ 
ගැටළුව කුමක් විය හැකි දැයි සිතමින 
පසුදා මම ඇළේ නිවසට ගිළේ කුකුලාද 
අතින ළග්ය.

මා එහි ය්විටත් සුම්ා සිටිළේ 
ඇයළේ නිවසට යා�දව ඉදිළකළරමින 
තිබුණු දියණියළේ නිවළසය. මා දුටු 
විගස සැ්සුම් සුසුමක් ළහලූ ඈ මා 
යමක් විමසීමටත් ළපර කතාවට අවතීර්ෙ 
වූවාය.

‘‘නමයො�ො බැඳ�ො අවුරුදු හත අටක්  
අනේ නෙදර හිටියො. න�ොඩි උේ නදේ්නො 
�ැබුණට �සනස තමයි අනේ ඉඩනමම 
කෑලි නදකක් හදානේන �දිංචියට ගිනේ.’’

සුම්ාළේ හඬ �යාදුය. ළමාළහාතක 
නිහැඬියාවකින පසු සිදුවූළේ කුමක්දැයි 
මම ඇයළගන විමසුළවමි.

‘‘දවස නදක තු්නක ඉඳ�ො මනේ දුවට 
න�ොඩි ඔලමොද ෙතියක් තිනය්නවො... අනේ 
නහොඳට හිටිය මනේ දරුවො.’’

දියණිය ළවතට මා කැඳවාළග් ය් 
ළලස මා ඇයට පැවසුළවමි. පසුව 
සුම්ා දියණියළේ කාමරය ළවත මා 
කැඳවාළග් ගිය අතර, ඒ ව්විටත් 
සැමියා ඇය අසල සිටිළේය.

මා දුටු සැනින හු්සළ්න ්ැගී සිටි 
තමාලි එක්වර මා ළවත පැමිෙ මා සිප 
වැෙඳ ගත්තාය. පසුව ඇය මහහඬින 
කවියක් ගාය්ා කිරීම ඇරඹුවාය. ඒ 
අතරතුර තමාලිළේ සැමියා ඔහුළග් හඬ 
අවදි කළේය.

‘‘අපිට එක�ොර කරදර නෙොඩක් ආවො. 
ඊට�සනස තමයි නමයොට නමනහම වු නේ.’’

ඔහු පැවසුළේ ළේද්ාත්මක 
සවරළයනය.

‘‘අපි නේ නේ හදේ්න කිය�ො ණයට 
සලලි ටිකක් නහොයොෙතතො. මනේ කරුනමට 
ඔය දවසව�ම අල�පු නෙදර ශ්රියොනි�ො 
අලුත ටීවී එකක් ෙතතො. ඒ නිසො නමයොටත 

ඒ වනේම එකක් 
ෙේ්න ඕනේ 
වුණො. ණයට 
ෙතත සලලිවලිේ නමයො 
ඒ �ොර ටීවී එකකුයි, �ැේනටොේ එකකුයි, 
නවොෂිේ මැෂිේ එකකුයි ෙතතො. ඒ විතරක් 
න්නනමයි සලලි �ැබුණු දවනස ඉඳ�ො 
නමයො නෙදර ඉවනව ්නැහැ. තුේනව�ම 
කෑනව න�ොකු න�ොකු නහෝටලවලිේ. 
ඒවො කතො කරේ්න ගියහම, ‘තමුනස මම 
සතුටිේ ඉේ්නවට කැමති ්නැහැ’ කිය�ො 
මොත එක්ක රේඩු කළො.’’

නිවස සෑදීමට ෙයට ගත් මුදල් තමාලි 
නිරපරාළේ ්ැති ්ාසති කර දැමු �ව 
සැමියා කියයි.

‘‘සලලි ඉවර වුණු නිසො නේ හැදල� 
්නතර කර�ො දැේමො. �සනස �සනස 
නේ හදේ්න ආව බොස�ට සලලි දුේන්න 
සේතනක්ටම තිබුණු මගුල මුදු නදකයි, 
මොන�යි විකුණ�ො. අේතිනේට ්නටපු 
නතොවින�කුත ්නැහැ නබනේ �ලුවකුත 
්නැහැ වනේ වැඩක් තමයි අපිට වුනේ.’’

තමාලිළේ අසනීප තත්ත්වය ගැ් 
දුක් වුවත් ඇයළේ ්ාසතිකාර හැසිරීම 
පිළි�ඳව ඔහු කියා සිටිළය් තරමක් 
ආළේගළයන �ව වට වැටහුණි.

‘‘මම කිය�ො මහ න�ොකු �ඩියක් 
ෙේ්න මිනිනහක් න්නනවයි. දැේ මම 
එ�ැයි ඔය ණය නෙවේ්න... ඒ කතොව 
�ැතතකට දාමුනකෝ. දැේ දවස නදක 
තු්නකට කලිේ මමයි, අේමයි නෙදර ්නැති 
නව�ොවක බො�ම දරුවට අසනී�යක් 
හැද�ො තිනය්නවො. ඒ නව�ොනව ත්රීවිල 
එකකවත යේ්න නමයොනේ අනත සලලි 
තිබි�ො ්නැහැ. එදා රෑ ‘අනේ අපිට සලලි 
්නැහැනේ’ කිය කිය නමයො හරියට ඇඬුවො. 
ඊට�සනස තමයි නේ විදහට හැසිනරේ්න 
�ටේෙතනත.’’

තමාලිළේ නිවළස අවශ්ය ළදයට වඩා 
අ්වශ්ය ළේ ළ�ාළහාමයක් තිළ�්යුරු 
මා ද දුටු නිසා ඔහු පවස් කරුණු 

සියල්ල 
සත්යයක් �ව 

වටහාගැනීමට මට අපහසු 
ළ්ාවීය.

සැමියා දුක් මහනසි වී හරි හම්�කර්ා 
මුදල් නිසි පරිදි කෙම්ාකරෙය කිරීළම් 
වගකීම පැවළරනළන බිරිඳටය. ්මුත් 
එම මුදල් නිකරුළේ විය පැහැදම් කර 
අ්වශ්ය ආර්ථික ගැටළුවලට මැදිව 
දුක් විඳි්ා ළමවැනි බිරිනදෑවරුන ළම් 
සමාජළේ හිඟ ්ැත.

ඒ ව්විට තමාලිට මා්සික 
ව්ාකූලතාවයක් ළ්ාතිබුණු අතර එක 
පිට එක ගැටළු රැසකට මුහුෙ දීමට 
සිදුවීම නිසා ඇය යම්කිසි කම්ප්යකට 
ලක්ව ඇති �ව මට පැහැදිලි විය.

ළමවැනි තත්ත්වයකදී උපළේශ්වලට 
වඩා චිකිත්ස්ය වඩා ඵලදායී �ැවින 
ඇය ළවනුළවන මම චිකිත්ස් 
ක්රමළේද කිහිපයක්ම 
භාවිත කළෙමි. සති 
කිහිපයකින ඇය 
ය්ා තත්ත්වයට 
පත්වූ අතර, 
සැමියා උපය් 
මුදල් නිසි පරිදි 
කෙම්ාකරෙය 
කිරීම යහපත් 
බිරිඳකළේ වගකීමක් 
�ව පසුව මම ඇයට 
පැහැදිලි කළෙමි.

සාර්්ක පවුල් ජීවිතයක් 
උළදසා ආදරය, ළගෟරවය, කරුොව, 
ලිිංගිකත්වය වැනි කරුණු ළමනම 
අරපිරිමැසමද ළේතුව් �ව පැවසිය 
යුතුය.

සැමියා ළවළහස වී ළසායාගන්ා 
මුදලින මිලදී ගන්ා නූල් පටක්වත් 
අපළත් යෑමට ළ්ාදී මැ්වින 
භාවිත කිරීමට අපූරු දැනුමක් අතීත 
කානතාවනට වූ �ව අප අසා ඇත. 
්මුත් වර්තමා් ගෘහනියළේ තත්ත්වය 

ඊට ළව්සය.

සැමියා හම්�කර් 
මුදල රුපියල් දාහක් 
වුවත් ෙය වී ළහෝ 
රටට ළලෝකයට 
ළපළ්්නට 
ලක්්ෂයට ළකාඩි 
දැමීම අද 
කාලළේ ළ�ාළහෝ 

ගෘහනියනළේ 
සිරිතය. අසල්වාසීන 

ළමෝටර් ර්යක් මිලදී 
ගතළහාත් ෙය වී ළහෝ 

ළමෝටර් ර්යක් ගන්ා ළලස 
මැසිවිලි ්ග්ා බිරියනද ඔය 

අතර ඇත.

අන්යයන තමාළේ වත්ළපාළහාසත්කම් 
පිළි�ඳව කුමක් ළකළස සිතුවත් ඔ�ට 
එයින ඵලක් ළ්ාව් �ව වටහාගත 
යුතුය. ඔ� නිරපරාළේ ෙය වී මුදල් 
්ැති ්ාසති කිරීම නිසා අමාරුළේ 
වැළටනළන ඔ�ය.

එවැනි පුහු ක්රියාවන නිසා ඔළේ 
පවුළල් ආර්ථිකය කඩා වැළට්වා 
පමෙක් ළ්ාව ඔ�ළේ සැමියා විංචනික 
ෙය උගුල්වලට ්ැතළහාත් මුදල් 
ඉපයීළම් අය්ා ක්රමවල පැටලීමටත් ඉඩ 
ඇත. එවැනි ළදයකින පසුව සැමියාළේ 
සිත තුෙ බිරිඳ ළකළර් වවරීසහගත 
සිතක් මතුව් �වට අමුතුළවන පැහැදිලි 
කර දිය යුතු ්ැතැයි සිතමි. නිතර 
අ්වශ්ය දෑ ඉල්ල් කරදරකාරී බිරිඳක් 
ළවනුවට මූලික අවශ්යතාවලට නිතරම 
ප්රමුඛත්වය ළදමින සියල්ල පිරිමහගන්ා 
නුවෙැති බිරිඳක් ළකළර් සැමියාළේ 
ආදරය, ළගෟරවය වැඩිව් අතර තව 

තවත් ළවළහස මහනසි වී ඔ�ට 
සැපවත් ජීවිතයක් ල�ාදීම 

ඔහුට සිත් පහල වනළනද 
එවිටය.

ආදායමට සරිල් 
මූල්ය පරිපාල් 
සැලසුමක් ක්රියාවට 
්ිංවමින සැමියාට 

ශක්තියක් වීමට 
බිරිඳක් දක්්ෂ විය 

යුතුය. ඔහු සමඟ 
එකට එකතු වී ශක්තිමත් 

ආර්ථිකයක් ළගාඩ්ගාගැනීමට 
තරම් ඇය උත්සාහවනත විය යුතුය. 
එළස ළ්ාමැතිව දකි් දකි් පාට 
ළතාළරාම්�ල් මිලදී ගැනීමට යාළමන 
පවුල් ජිවිත අවුල් ව් �ව තමාලිළේ ළම් 
කතාළවන වටහාගත යුතුය.

නමය රත්නො පුෂ� කුමොරි මහතමියනේ 
වෘතතීය ජීවිතනේ අතදැකීේ ඔසනස 
නසවො�ොභීේ හඳු්නොෙත න්නොහැකි �රිද 
නිේමොණොතමක න�ස නව්නස කර්න �ද 
කතොවකි.
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ශිර�ෝමි �ත්නායක

මම අදටත ධරමසිරි 
එකක ඊරිසියයි

බක්මහ දීගේ 
‘අයිරාංගනී ගේරසංහ’ එක්ක 

රඟපාන්න බැරිවුණ එ්කට

සිංහල සනමාවේ වේ වනවිට ජීවතුන් අතර සටින 

අත්දැකීේ බහුලම නිළිය ඇයයි. ජාත්යන්තරයට 

ව�ාස් රිං�නය පිළිබඳව හදැ්ෑරූ ප්රථම නිළිය් 

ඇයයි. වේ ප්රතිභාපූර්ණ ‘ඇය’ නේ අයිරාිං�නී 

වස්රසිංහ මහතමියයි. වේ ඇය �දැන සනත 

ගු්ණතිලකයන්වගේ මතක ආවරජනයයි.

‘‘අපට සටි්න ගයෙෂ්ඨත්ම, ගරේෂ්ඨත්ම වගේ්ම 
ගබෝසත් ගුණාංගවලින සපිරුණු අයිරාංගනී ගේරසංහ 
්මහත්මිය ්මෑත්කදී අනූ හතරව්න වියට පා තැබුවා.

්මට අද වගේ ්මත්කයි ්ම්ම එතුමියව මුලින්ම දැකගක 
‘ඔබ දුටුදා’ චිත්රපටිගේ ගාමිණී ග�ානගේ්කා ්මහතාගේ 
කුඩම්මා විදිහට රඟපා්න විටයි. ඒ ්කාගේ ්ම්ම පාසේ 
ය්න කුඩා දරුගවක. එතුමිය ඇත්තට්ම එදා රඟපෑගේ 
්නැහැ. එතුමිය චරිතය තුළ ජීවත් වුණා. එදා ්ම්ම 
සටිගේ රඟපෑ්ම පිළිබඳව කිස්ම විචාරයක ්කරන්න 
පුළුවන වයස්ක ග්නග්මයි. අග්නක ්කාරණය එදා එතුමිය 
රඟපෑගේ ටි්කක ්නපුරු චරිතයක. ්ම්ම කුඩා ්කල සට්ම 
ප්රිය ්කළ වීරයා වුගේ ගාමිණී ග�ානගේ්කායි. එතුමිය 
ඒ චරිතය තුළින ගාමිණී ග�ානගේ්කාට ග්කග්නහිලි්කම 
්කළත් ්මට වච්නගයන විේතර ්කරන්න බැරි 
ආ්කර්ශ්නයක ඒ චරිතය තුළ තිබුණා. ඒ ්කාගේ සම්මා්න 
උගළලවේවල ගහාඳ්ම ්නළුවා, නිළිය වනගන ගබාගහෝවිට 
චිත්රපටිගේ ප්රධා්න චරිත ගද්ක. ්නමුත් ඒ වසගර ගහාඳ්ම 
නිළිය වුගේ ග්මතුමිය.

එදා කුඩා දරුගවක විදියට එතුමියට දකවපු ඇේ්ම්ම 
ගවන්න ඇති අදටත් ්මට එතුමිය ග්කගරහි තිගයනගන.

අද ග්නගම මීට අවුරුදු ගණ්නාව්කට ගපර ්මගගන 
්කවුරුහරි ඇහැේගවාත් ඔබ ්කැ්මති්ම නිළිය ්කවුද 
කියලා, ්ම්ම ගදපාරක හිතනගන ්නැතිව කියනගන 
අයිරාංගනී ගේරසංහ ්මහත්මිය කියලා. ්ම්ම එගහ්ම 
කියන්න ගේතුව එතුමිය අතිදක්ෂ චරිතාංග නිළියක. 
නිළි පරපුගර රංග්නය පිළිබඳව ජාත්යනතරගයන්ම මුේ්ම 
හැදෑරී්ම ්කගේ එතුමියයි. ්ම්ම හිතනගන බ්රිතාන්යගේ 
ත්මයි ඇය ඒ හැදෑරී්ම ්කගේ. ඊට පේගස ඇය ගලේටර 
ගේමේ පීරිේ ්මහතාගේ ‘ගරඛාව’ චිත්රපටිගයන ස්න්මාවට 
පැමිණියා. ඊට ගපර ඇය ගලේටර ්මහත්තයා ්කරපු රථ 
වාහ්න නීති සමබනධ වාරතා චිත්රපටිය්කත් රඟපෑවා. 
්මට ්මත්කයි ගම ගදගද්නා්ම එ්කට මුණගැසුණු විට්ක ඒ 
ගැ්න සඳහන ්කළා.’’

අයිරාිං�නී වරාකසානා මීව්ණිය නේ වූ 

ප්රතිභාපූර්ණ නිළිය සනමාවට පිවිවසන්වන් 1956 

වසවර තිර�ත වූ වලස්ටර වේේස් පීරිස් මහතාවගේ 

‘බක්මහ දීගේ’ චිත්රපටගේ 
ධර්මසිරි බණ්ඩාරණඩායක සහ 
අයිරඩාංගනී ගේරසිංහ

අයිරඩාංගනී 
ගේරසිංහ

තරුණ විගේදී

අපි රදන්නා එතුමිය ළඟට 
ගිහිල්නා ‘මැඩම්’ කිය්නා 

කතනා කළනා. එවිට ඇය අපිට 
කිව්නා මට මැඩම් කියන් 
එපනා කිය්නා. අපි ඊට පසු් 
ඇයට අයි�නාංගනී ඇනටි 

කිය්නා කතනා කළනා

‘වරඛාව’ චිත්රපටිවයනි. එහි ඇයට හිමි වූවේ 

මවකවගේ චරිතයයි. එවස්ම ඊට වබාවහෝ කලකට 

පසුවත ‘සකමන් මළුව’ චිත්රපටිවේ ඇය රඟපෑවේ 

සනත ගු්ණතිලකවගේ මව වලසනි. වමම චරිත ව්ක 

පිළිබඳව සන්සන්්නාතමකව බදැලූ විට වපවනන්වන් 

ඇය චරිතයට උචිත අන්්මින් තම රිං�නය උපරිමව 

ලබාදී ඇති බවකි.

‘‘සංහල ස්න්මාගේ පළමු 
නිළිය වූ රුක්මණී ගේවියගේ 
සට අද දකවා ්ම්ම රඟපෑ ගහෝ 
රඟ ග්නාපාපු කිස්ම නිළියක 
අවතකගේරු ්කරනගන 
්නැතිව ්මට එ්ක වාක්යයක 
කියන්න පුළුවන. ඒ ත්මන 
රඟපාපු සෑ්ම චරිතය්කට්ම 
සමපූරණ සාධාරණයක ඉෂ්ඨ 
්කළ තැ්නැත්තියක සටී ්නම 
ඒ අයිරාංගනී ගේරසංහ 
්මැතිණියයි. එගහ්ම ්නැත්්නම 
ඇය රඟපෑ චරිතයන 
දිහා බලලා ගව්නත් ප්රවීණ 
අධ්යක්ෂ්කවරගයකුට ගහෝ ගව්නත් 
්කලාව පිළිබඳව සුවිගේෂී හැකියාවක තිගබ්න 
ග්කග්නකුට ගහෝ ගම චරිතය ග්මතුමියට වඩා අහවලා 

ගහාඳින රඟපාවි යැයි කියන්න ඇය කිස ඉඩක තියලා 
්නැහැ. ග්මතුමිය පිළිබඳව අපි ගම ව්නතුරුත් ඇගයී්මක 
්කරලා ්නැහැ. ්නමුත් ගම එයට ්කාලය ග්නගවයි. මීට ගපර 
එවැන්නක ්කරන්න තිබුණා ්නම ගහාඳයි කියලයි ්ම්ම 
හිතනග්න.

්මට මුේවරට්ම ඇයත් ස්මඟ රඟපෑ්මට අවේථාව 
ලැගබනගන ‘ගදවැනි ග්ම්න’ චිත්රපටිගේදී. එහිදී ඇය 
රඟපෑගේ ්මගේ ්මවගේ චරිතය. ඒ දර්ශ්න තලය 
තිබුගේ නුවර ප්රගේ්ශගේ. එ්ම චිත්රපටිගේ අධ්යක්ෂ 
වුගේ එච්.ඩී.ගරේ්මරත්්න. 
ඇත්තට්ම ග්ම්ම චිත්රපටිය 
්මට විතරක ග්නගම සබීතාටත් 
ඉතා්ම වැදගත් චිත්රපටියක 
වුණා. අපිට ග්මහිදී ප්රවීණයන 

රාශියක ඇසුරු කිරී්මට අවේථාව 
ලැබුණා. සබීතා එ්ක ගවලාව්ක 

්මට කිේවා අපි ගිහිේලා අයිරාංගනී 
්මැඩමට ්කතා ්කරමු කියලා. අපි 
ගදන්න්ම එතුමියට ්කතා ්කරන්න 
එතුමිය සටි තැ්නට ය්නග්කාට 
්ම්ම දැක්කා එතුමිය තිර 
පිටපත තියාගග්න ගදබේ එ්ක 
එ්ක ආ්කාරයට උච්චාරණය 
්කර්නවා. ්කටපාඩම ්කර්නවා 
ග්නගේ. එ්ක එ්ක ආ්කාරයට 
කිය්නවා. ඒ්ක එකතරා 
ආ්කාරය්ක අභ්ාසයක. ඒ 
ගව්නග්කාටත් ඇය අතිදක්ෂ 

රංග්න ශිේපිනියක. ඒ්ක ත්මයි 
ඇයගේ සුවිගේෂීතාවය.

අපි ගදන්නා එතුමිය ළඟට ගිහිේලා ‘්මැඩම’ කියලා 
්කතා ්කළා. එවිට ඇය අපිට කිේවා ්මට ්මැඩම කියන්න 
එපා කියලා. අපි ඊට පසුව ඇයට අයිරාංගනී ඇනටි 

කියලා ්කතා ්කළා.’’
චිත්රපටිවේ ඇය එකිවනකට 

වවනස් වූ චරිතයන්ට ප්ණ 

වපේව් සදැබෑ ජීවිතවේ ඇය 

නිහතමානී කාන්තාවකි. සනත 

ගු්ණතිලකයන් ඇයට �රු කරන්වන්ත ආ්රය 

කරන්වන්ත වේ නිසාමය.

‘‘්ම්ම ඇයට පුදු්මා්කාර ගලස ඇේ්මක දකව්නවා. ඒ 
ඇේ්ම ග්කාතරමද කියලා කිය්නවා ්නම ‘ගදවැනි ග්ම්න’ 
චිත්රපටිගේදී ්මට ්මත්ක ්මගේ ගදබේ ග්නගේ ඇගේ 
ගදබේ. ඒ තර්මට්ම හිතට වදි්න විදිහට ඇය වච්න උේ 
පහත් ්කළා. චිත්රපටිගයන පසු ඇතැම අවේථාවල, අද 
පවා ්මට එතුමිය හමුවුණා්ම ‘ගදවැනි ග්මගන’ ගදබේ 
එතුමියට ඇගහන්න කිය්නවා. එවිට එතුමිය 
ග්කාක හඬලා හි්නා ගව්නවා.

ඊට පසු්කාලී්නව ඇය සක්මන ්මළුව 
චිත්රපටිගේත් ්මගේ ්මව ගලස රඟපා්නවා. එහි 
්කරපු රංග්නය ්මට අති්ශයින වැදගත්. ඒ 
්කාගේ ලං්කාගේ තිබුණ ස්න්මා උගළලවේවල 
දක්ෂත්ම ්නළුවා සම්මා්නය ්මට හිමිවූවා. ඒ 
වගේ්ම එ්ම චිත්රපටිය ස්මඟ ජපා්නයට ගිය 
විට සුමිත්රා පීරිේ ්මැතිණියත් ස්මඟ්ම ්මාවත් 
ප්ර්ශංසාවට පාත්ර වූණා.’’
ඇය චිත්රපටි චරිත නිරූප්ණවේදී 

රඟපෑවේ එකිවනකට වවනස් වූ චරිතය. 

වවරක මවකි. තවත විවටක ඊට හාතපසන්ම 

වවනස් වූ කාන්තාවකවගේ චරිතයකි. ‘සුදු කළු 

සහ අළු’ චිත්රපටය ඊට කදිම නි්සුනකි.

‘‘එකතරා ්කාලය්කදී ‘සුදු ්කළු සහ අළු’ කිය්න 
චිත්රපටිය්ක අපි වැඩ ්කළා. එහි ඇය 

රඟපෑගේ එන.ජී.ඕ. ග්නෝ්නා 
ග්කග්නකුගේ චරිතයයි. කුඩා 

ළ්මයිනව ග්මගහ්කාර රැකියා 
සඳහා රැගග්න යා්මට ග්මට 

එ්න චරිතයක. ඇය එ්ම 
චරිතයට මුලදී එතරම 

්කැ්මැත්තක තිබුගේ 
්නැහැ. ්නමුත් චරිතයට 

අවතීරණ වුණාට පසුව ඇය 
අතිවිශිෂ්ඨ අනදමින චරිතය 
නිරූපණය ්කළා.

අන්න ඒ චිත්රපටිය ්කර්න 
්කාගේ ඇයට තිබුණා දණහිේ 

අ්මාරුවක. ඒ දවේවල ඇය ඇවිේගේ 
හැරමිටි ගහ ගහා. ඒ දවේවල ්ම්ම ගව්නත් 

චිත්රපටිය්ක සටන ජවනි්කාවක ්කරන්න ගිහිේලා ්මගේ 
දණහිසත් තුවාල ්කරගග්න හිටිගේ. ්ම්ම එය එතරම ගණන 

ගත්ගත් 
්නැහැ. ්මට 

පිසගයෝගතරපි 
්කරන්න කියලත් 

තිබුණා. ්ම්ම ්කගේ 
්නැහැ. ්නමුත් එතුමිය 

එය හරියට ්කරන්න 
ග්නන ග්නාගග්න ඉන්න එපා 

කියලා නිතර්ම කිේවා.
ගම සදුවී්ම ගවලා ටි්ක ්කාගල්කට 

පසුව ්ම්ම දි්නක කු්මක ගහෝ ්කාරණය්කට 
ඇයට සුබ පතන්න ්කතා ්කළා. ‘අයිරාංගනී ්මැඩම 
ග්කාගහා්මද?’ කියලා ්ම්ම අහ්නග්කාට ඇය හයිගයන 
හි්නාගවලා ්මගගන අහ්නවා ‘ඔයා දන්නවද ්ම්ම දැන 
ඉනගන ග්කාගේද කියලා?’ ඉතින ්ම්ම එතුමියගගන 
ඇහැේවා ‘ඔබතුමිය දැන සනීගපන ඉන්නවාද?’ කියලා. 
ග්මා්කද ්ම්ම එගහ්ම ඇහැේගේ ටි්ක ්කල්කට ්කලින ඇය 
දණහිේ අ්මාරුගවන පීඩා විනද හිනදා. එතුමිය ්නැවතත් 

්මගගන අහ්නවා ‘ඔයා දන්නවද ්ම්ම 
ග්කාගේද ඉනගන කියලා? ්ම්ම ගම දැන 
ඉනගන ්න්කේේවල ඇවිදිමින’ කියලා 
එතුමිය ්මට කිේවා. ්ම්ම පුදු්මගයන වගේ 
‘ආ....’ කිය්නග්කාට එතුමිය කිය්නවා 
‘ඇවිදලා ඇවිදලා ්කකුේ ඇවිදින්න 
පුළුවන විදිහට හරිගේසාගත්තා’ කියලා. 
්ම්ම ඉතින ‘අගන...’ කියලා කිේවා.

ග්මතුමිය ්මට දැන අවුරුදු 
ගණ්නාවකින හමුගවලා ්නැහැ. අද ඇය 
විගේ්ක සුවගයන ඉන්නවා. ්මට ග්කාච්චර 
ඇයව දැක්කත් ඒ සරියාවනත මුහුණ 
එපා ගවනගන ්නැහැ.

ඇය ගදවැනි ග්මගන අම්මා. සක්මන 
්මළුගවත් අම්මා. ඊටපසුව සාගරයක 

්මැද චිත්රපටිගේ ඉන්න ්නපුරු ඇ්මතිගේ ්මව. වසනත 
ඔගේගේ්කර ඇය පාවිච්චි ්කර්නවා ‘දඩය්ම’ චිත්රපටිගේ 
ගණි්කා නිවාසය්ක පාලි්කාවක ගලස. ග්කාගහා්මද 
ඇය ඒ එකිග්න්ක ගව්නේ චරිත නිරූපණය ්කරනගන? 
ඒ ප්රතිභාව ඇය උපපත්තිගයන්ම ගග්නත් ඇති. 
්ම්ම ජීවිතගේ ආදරය ්කරපු ්නළුගවෝ ගදන්නා ගටාන්ි 
අයියා සහ විජය. ඒ වාගේ්ම ගාමිණී, ගජෝ ඇතුළු 
ගබාගහෝ ්නළුවනගේ රඟපෑ්ම අගය ්කර්නවා වාගේ්ම 
්ම්ම ඔවුනගගන යම යම ගේ ඉගග්නගත්තා. ධර්මසරි 
බේඩාර්නාය්ක කියනගන ඒ වාගේ්ම චරිතාංග ්නළුගවක. 
කිස්ම ්නළුගවකුගේ රඟපෑ්ම්කට ්මට ඊරෂ්ා හිතුගේ 
්නැහැ. ්නමුත් ‘බක්මහ දීගේ’ චිත්රපටිගේ තරුණ 
ළ්මාතැනී ගලස ගේරසංහ ්මැතිණිය රඟපෑ අවේථාගේ 
තරුණ සුනදර අහිංස්ක ගැටයා ගලස ධර්මසරි ්කරපු 
රංග්නය ්මත්කගේ රැගඳ්න රංග්නයක. අදටත් ඒ 
චරිතය ්මට ්කරන්න බැරි වුණාගන කියලා ්ම්ම ධර්මසරිට 
ඊරෂ්ා ්කර්නවා කිේගවාත් ්ම්ම කියනගන ගබාරුවක 
ග්නග්මයි.’’
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යෙවවන්දි යෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - ප්රදීප් දඹරයේ

‘‘ගෑනු ළමයි මමෝටර් බයිසිකල් මර්ස් පදින්න 
එ්නවා අඩුයි. ඉතින ඒ නිසා මේ මව්නමකාට ලංකාමේ 
මමෝටර් බයිසිකල් මර්ස් පදි්න ගෑනු ළමමෙකට 
ඉනමන මම විතරයි. මරෝඩ් මර්ස්වලට වෙස් 
සීමාවකුත් ්නැහැමන. ඒ නිසා මට මගාඩක මවලාවට 
මර්ස් පදින්න මවනමන මට වඩා වැඩිමල් පිරිමි අෙත් 
එකක. මකල්මලකට පරාද මවන්න කවුරුත් කැමති 
්නැහැමන. ඒ නිසා ට්ැක එමකදි මාව පරදදන්න 
කරන්න එොලා මගාඩක උත්සාහ කර්නවා. හැබැයි 
ඒවට බෙමවලා මම තරඟෙ අත්අරිනමන ්නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි මට මේ තරේ ජෙග්රහණ මගාඩක 
ලබාගන්න පුළුවන වුමේ.’’

එසේ දැඩි අධිෂ්ඨානසෙන් යුතුව පවසන්නී 19 

හැවිරිදි පුංචි දිෙණිෙකෙ.

සිහින හඹඨාෙෑමට ශරීර ශකතිෙ, ේ්රී-

පරුෂභඨාවෙ සහෝ වෙස ෙනඨාදී සේ කිසිවක 

අවැසි නැතැයි අපට සපථ කරනඨා ඇෙ හුංසිකඨා  

අසේසිුංහ ෙ.

ජඨාතික සහ ජඨාත්යන්තර මටටසේ ෙතුරුපැදි 

ධඨාවන තරඟ රැසකින් ජෙ පිට ජෙ ලබඨාගත් 

සේ හුරුබුහුටි ජඨාතික ධඨාවන ශූරිෙ අද ‘ධරණී’ 

කවරෙ හැඩ කරන්නීෙ.

මීගමුව හරිේ්චන්්ර ජඨාතික පඨාසසේ සිසුවිෙක 

වන හුංසිකඨා බඨාල විසේ සිටම ෙතුරුපැදිවලට හරි 

හරිෙට සපේ බැඳි බව ඈ පවසන්නීෙ.

‘‘අමේ තාත්තා ඉස්සර මමෝටර් බයිසිකල් 
ව්ාපාරෙක කළා. ඉතින තාත්තා මගදරට 
එක එක ජාතිමේ බයිසිකල් මේ්නවා. 
මම ඒ හැම එකකටම වමේ ආසයි. 
ඒ නිසාම සීො මට බයිසිකල් පදින්න 
කිෙලා දුන්නා. අවුරුදු හතක 
මව්නමකාට මට මහාඳට බයිසිකල් 
පදින්න පුළුවන. ඒ දවස්වල මම 
තාත්තාවත් දාමග්න ගම වමේම 
බයිසිකල් පදි්නවා.’’

හුංසිකඨාසේ පිෙඨා 

ෙතුරුපැදි ධඨාවන 

තරඟ නැරඹීමට ඉතඨා 

ප්රිෙෙ. ඔහු ඒවඨා 

නරඹන්නට ෙද්දී 

පුංචි හුංසිකඨාවත් 

ඒ ගමනට එකකඨාසු 

කරගන්නට අමතක 

සනඨාකසේෙ.

‘‘මමත් තාත්තා 
එකක ඉස්සර හැම 
බයිසිකල් මර්ස් 
එකකම බලන්න 

ේනවා. ඒ හැමමවලාමවම මට හිතුමණ මටත් ඒ 
විදිහට ෙන්න තිමේනවා ්නේ කිෙලා.’’

හුංසිකඨා ඇෙසේ ඒ ආශඨාව මවටත්, 

පිෙඨාටත් පැවසුවඨාෙ.

‘‘මට ඒ මව්නමකාටත් මහා්නේ, ට්ැකර් මේ ඕ්නම 
එකක පදින්න පුළුවන. ඒ නිසා තාත්තටත් මං ගැ්න 
මලාකු විශවාසෙක තිබුණා. හැබැයි අේම ්නේ මුලිනම 
ටිකක බෙ වුණා. ඒත් අේමා අකමැති වුමේ ්නැහැ. 
පස්මස් තාත්තා මට PW50CC කිේන බයික එක අරන 
දුන්නා. ඊටපස්මස් මම PW කිෙලා මපාඩි තරඟෙකට 
සහභාගී වුණා. එතමකාට මට අවුරුදු ්නවෙයි.’’

ෙතුරුපැදිෙක සේගසෙන් ගමන් කරනඨා හඬ 

ඇසසන විටත් අසේ ඇසේ හිරිගඩු පිපණද 

ෙතුරුපැදි ධඨාවනෙට තිබූ දැඩි ආශඨාව නිසඨා 

තමඨාට නේ ඒ පිළිබඳ කිසිඳු බිෙක, ්චකිතෙක 

සනඨාදැනුණු බව හුංසිකඨා කිෙන්නීෙ.

‘‘මම මුලිනම සහභාගි වුමේ අවුරුදු 
දහමෙන පහල මමාමටෝ ම්ාස් 

තරඟවලට. ඒවමගත් මම 
තරඟ කමේ පිරිමි ළමයිත් 
එකක. පළමවනි තරඟමේදී 
්නේ මට ජෙග්රහණෙක 
ලබාගන්න බැරි වුණා. 

ඒත් ඊටපස්මස් 
සහභාගි 
වුණ 

නුවරඑළිෙ සුපර්ම්ාස් තරඟමෙන මට පළමවනි 
වටමේ මදව්න ස්්ා්නෙ ලබාගන්න පුළුවන වුණා. 
ඊටපස්මස් සහභාගි වුණු මමාමටෝ ම්ාස්වලිනුත් මම 
ජෙග්රහණ මගාඩක ලබාගත්තා. ඒත් තුවාල මවන්න 
තිමේන ඉඩකඩ වැඩි නිසා මමාමටෝ ම්ාස්වලට ේනවට 
අේමා වැඩිෙ කැමති වු මේ ්නැහැ. ඒ නිසා 2012දී මම 
මරෝඩ් මර්ස්වලට මාරු වුණා.’’

සමඨා සටෝ ස්ඨාේ තරඟ බිමට සමුදුන් හුංසිකඨා 

ෙතුරුපැදි ධඨාවන පථෙට පිවිසිසේ එසලසෙ.

‘‘මරෝඩ් මර්ස් තරඟවලදිත් මට ජෙග්රහණ රාශිෙක 
ලබාගන්න පුළුවන වුණා. ඒ වමේම අවුරුදු පහක එක 
දිගට මරෝඩ් මර්ස් ජාතික ශූරිෙ මවන්නත් මට පුළුවන 
වුණා.’’

හුංසිකඨාසේ හැකිෙඨාවන් පැහැදිලි කිරීමට 

අමුතු අටුවඨා ටීකඨා අනවශ්යෙ. හැඩි දැඩි, 

ජවසේපන්න පිරිමි තරඟකරුවන් 

එකිසනකඨා අභිබවඨා ෙමින් 

ජඨාතික ශූරිෙක වීමම ඇසේ 

දකෂතඨාවෙට නිදසුන් සපෙයි.

‘‘එක දිගට ්නැෂ්නල් 
චැේපිෙන වුණු නිසා මම 
Asia Cup Road Race වලට 
ෙන්න සුදුසුකේ ලැබුවා. 
ඒ මව්නකල් කවදාවත් 
ලංකාමවන ගෑනු ළමමෙක 
මේ තරඟවලට සහභාගි 
මවලා තිබුමේ ්නැහැ. ඒත් 
මම තායිලනතෙ, ඉනදිොව, 

තායිවා්නෙ වමේ රටවල්වල 
තරඟවලටත් සහභාගි වුණා.’’
ඒ තරඟවලදීත් ඇෙ තම 

දේකේ විේකේ සපන්වමින් 

ලකමව සවනුසවන් ජෙග්රහණ 

රැසකම දිනඨාගත්තඨාෙ.

‘‘ඒ රටවල මර්ස් ට්ැක අමේ රමේ ඒවා වමේ 
ම්නමවයි. ඒවමේ පුරුදු මවන්න මදනම්නත් එක 
දවසක වමේ. ඉතින මර්ස් එකට ඉන්න අෙමේ 
අඩුපාඩු පවා අපි ඒ පැෙ කිහිපෙ ඇතුමේ 
මහාොගන්න ඕමන. ඒ වමේම විමදශ රටවල අෙ ට්ැක 
එමකදි බාධා කර්නවත් වැඩියි. එකපාරක මටයි, මමේ 
ඉස්සරහින ගිෙ මක්නාටයි තරඟකාරමෙක අතින 

ගහමග්න ගිො. ඊටපස්මස් මමේ ඉස්සරහින 
ගිෙ මක්නා වැටුණා. තව මපාඩ්මඩන 

මමත් එොමග ඇඟ උඩටම වැමට්නවා. 
හැබැයි මම බයික එක හරිෙට 
කනමට්ෝල් කරපු නිසා එොව මඟඇරලා 
ෙන්න පුළුවන වුණා. ්නැත්්නේ එදා 
මලාකු අ්නතුරක මවන්නත් තිබුණා.’’

විසද්ශ තරඟ සුං්චඨාරෙකදී අත්විඳි 

අමතක සනඨාවන සිදුවීමක පිළිබඳව ඈ 

එසේ විේතර කළඨාෙ.

‘‘ඉන්දිෙඨාසේ තිබුණු තරඟසේදී 

ඒෂිෙන් ්චැේපිෙන්ෂිේ රවුන්ඩ් 

එසකන් පළසවනි වටසේ තුන්සවනි 

ේථඨානෙත්, තුන්වැනි වටසේ සදවනි 

ේථඨානෙත් ලබඨාගන්න මට පළුවන් 

වුණඨා. ඒ තරසඟට රටවේ හතකින් 

තරඟකරුවන් හතළිේ සදකක 

සහභඨාගී වුනඨා. එතනත් වැඩිපරම 

හිටිසේ පිරිමි අෙ. සේක තමයි මම දැනට 

ලබඨාසගන තිසබන සලඨාකුම ජෙග්රහණෙ.’’

රටවේ රැසක විවිධ වෙේ කඨාණඩවල 

අතිදකෂ ධඨාවකෙන් සමඟ කරට කර තරඟ 

කර ඈ ලබඨාගත් ඒ ජෙග්රහණ සුවිසේෂීෙ. 

එසේම ඇෙත් සමඟ තරඟබිමට ෙන ඇසේ 

ෙතුරුපැදිෙ ගැනද කිෙන්නට ඈ අමතක 

සනඨාකළඨාෙ.

‘‘තරඟවලදී එමහමත් ්නැත්්නේ 
පුහුණවීේවලදී වැමට්න මවලාවල් ්නේ 
අ්නනතයි. එක දවසක පුහුණුවීමක 
අතරතුර මම වැටිලා බයිසිකමලත් ඈතට 
විසිමවලා ගිො. මට ඒ මවමල් මගාඩකම 
බෙ හිතු මේ ම මේ බයිසික මල් ගැ්න. බයික 
එකට එදා මගාඩක ඩැමේජ් වුණා. ඇත්තටම 

බයික එකට මම හරිම ආදමරයි. ඒමක වෙර් 
එකක වුණත් මපාඩි හරි මව්නසක තිමේනවා ්නේ 

පදි්නමකාට මට ඒක දැම්න්නවා.’’
දැන් හුංසිකඨාට තිසබන්සන් CBR160 වරගසේ 

ෙතුරුපැදිෙකෙ. ඉදිරිසේදී සවනත් මඨාදිලිෙක 

ෙතුරුපැදිෙක ගැනීම ඇසේ සිහිනෙයි.

‘‘මට දැන ඕ්නම ජාතිමේ බයිසිකලෙක පදින්න 
පුළුවන. ඒ වමේම 180ක වමේ මේගෙකින වුණත් 
මට ෙන්න පුළුවන. ඉස්සරහට මීට වඩා මලාකු 
බයිසිකලෙක අරන මරෝඩ් මර්ස් තරඟ අංශමෙන 
රටට ජෙග්රහණ රාශිෙක ලබාමද්න එක තමයි මමේ 
ඉදිරි බලාමපාමරත්තුව.’’

ඇෙ සේ වසසර අ.සපඨා.ස. උසේ සපළ විභඨාගෙ 

සඳහඨා සපනී සිටීමට නිෙමිතෙ. පහුණුවීේ සහ 

ෙතුරුපැදි ධඨාවන තරඟ පැවැත්සවන්සන් ඉරිදා 

දිනවල පමණක නිසඨා සේ කටයුතු ඇෙසේ 

අධ්ඨාපන ගමනට කිසිවිසටකත් බඨාධඨාවක සනඨාවූ 

බව ඈ කීවඨාෙ. එසේම සේ සිෙලු සද් සඳහඨා 

පවුසේත්, ෙතුරුපැදි ධඨාවන තරඟ කණඩඨාෙසේත් 

සහඨාෙ ඇෙට නිබඳවම හිමිසවයි.

‘‘මේ හැමමදටම මමේ අේමයි, තාත්තයි, ්නංගියි 
මට මලාකු සහමෙෝගෙක මද්නවා. ඒ වමේම කිෙන්න 
ඕමන මේ එක තරඟෙකට සහභාගී මවන්නත් මලාකු 
මුදලක වැෙමව්නවා. ඉතින ඒවා අපිට තනිෙම 
කරගන්න අපහසුයි. Hellibees කිේන ධාව්න 
තරඟ කේඩාෙම තමයි මමේ හැම තරඟෙකටම 
අනුග්රාහකත්වෙ දකවනමන. එහි සභාපති Murald 
Ismail සහ Reza Odaya මට මලාකු සහාෙක මද්නවා. 
මමේ බයිසිකලෙ තරඟවලට සුදුසු විදිහට හදලා 
මද්න Ned Danielවත් මේ මවලාමේ මතක කරන්න 
ඕමන. ඒ වමේම මීට කලින මට බයිසිකලෙ සූදා්නේ 
කරලා දීපු ධර්මසිරි මාමටයි, මට වචම්නකින හරි 
උදේ උපකාර කර්න හැ මමෝටමයි ස්තූතියි කිෙලා 
කිෙන්න මම මේක අවස්්ාවක කරගන්නවා.’’

දැන් හුංසිකඨාට ලැසබන ප්රති්චඨාරවලින්ද 

අඩුවක නැත. ඒ අතර සහඨාඳ ප්රති්චඨාර සමන්ම 

නරක ප්රති්චඨාරද නැතුවඨාම සනඨාසේ. සකඨාේලන්ටත් 

අභිසෙෝගෙක වන තරසේ හිසත් හයිෙක ඇති 

හුංසිකඨාට එවැනි සද් ගැන නේ හඨාන්කවිසිෙකවත් 

නැත.

‘‘මම බයික පදි්නවා කිේවම අමපෝ... ඔෙ වමේ 
ඇඟක තිොමග්න ඔොට පුළුවනද බයික පදින්න 
කිෙලා සමහරු මමගන අහ්නවා. ඒ මවලාවට 
ඉතින මම හි්නාමවලා නිකන ඉන්නවා. හැකිොවයි, 
කැපවීමයි තිමේනවා ්නේ අපිට කරන්න බැරි මදෙක 
්නැහැ. ඒ නිසා තමන කැමති මද කරන්න බෙ මවන්න 
එපා කිෙලා තමයි මට අනිත් අෙටත් කිෙන්න ඕමන.’’

දකෂතඨාවසෙන් ජෙ කරඨා ඉගිසලන හුංසිකඨා 

අපට, අපසේ රටට සැබැවින්ම ආඩේබරෙකෙ. 

ඉදින් ඉදිරි අරමුණු සිෙේල ජෙ ගන්නට සේ දිරිෙ 

දිෙණිෙට සිෙලු ශකතිෙ, ධධරෙෙ ලැසේවඨා 

ෙන්න ‘ධරණී’ අසේත් පැතුමයි.

19 ෙැවිරිදි ජාතික යතුරුපැදි 
ධාවන ශූරිය  

ෙංසිකා අයේසිංෙ

ඒ රටවල යේස් 
ට්ැක් අයප් රයට් 

ඒවා වයේ යනයවයි. 
ඒවයේ පුරුදු යවන්න 

යදන්යනත් එක දවෙක් වයේ. 
ඉතින් යේස් එකට ඉන්න 

අයයේ අඩුපාඩු පවා අපි ඒ 
පැය කිහිපය 

ඇතුයේ යොයාගන්න  
ඕයන්

බයික් යේස් යද්දි 
යලාකු අංකලලා 

මාව පරද්දන්නමයි 
බලන්යන්

තුවාල යවන්න 
තියයන ඉඩකඩ 

වැඩි නිො යමායටෝ 
ය්ාස්වලට යනවට 
අමමා වැඩිය කැමති 
වු යේ නැෙැ. ඒ නිො 
2012දී මම යරෝඩ් 

යේස්වලට මාරු වුණා
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úYajikSh meyeÈ,s fjkila i;s lsysmhl§'

Èÿ,k meyem;a uqyqKlg Èÿ,k meyem;a uqyqKlg 

me,a,ï iy uqyqfKa isÿre bj;a lsÍume,a,ï iy uqyqfKa isÿre bj;a lsÍu

l=re,E ioygu iqjh Èk 05la muKhs'l=re,E ioygu iqjh Èk 05la muKhs'

isref¾ wkjYH ;rndrej wvqlrk
jir 25l w;aoelSï bkaÈhdkq ryis.;
ueá i;aldr l%u wkqj

isref¾ wkjYH ;rndrej wvqlrk
jir 25l w;aoelSï bkaÈhdkq ryis.;
ueá i;aldr l%u wkqj

hqj;shka" ldka;djka fjkqfjkahqj;shka" ldka;djka fjkqfjka

Èk 20 § wÕ,a 3 m%udKhla

(5 Pimple Treatments)

(Skin Polishing) Èk 03la muKhs'

ouhka;s úu,ùr

by; ÿrl:k wxl u.ska fõ,djka fjka lrjd .kak'

ud,fí ;,dfyafka§

kslfÜ wkjYH fïoh
        bj;a lsÍfï m%;sldr
Treatment for Double Chin

fmr miq

fkdñf,a

^wdydr md,kh jhia m%udK ke;&

Èk 20 l§ uqyqfka yevh h;d

iajrEmhg 100] m%Óm, iy;slhs'

fuu i;aldrh b;d ir,j myiqfjka

Tngu ksjfia§ lr .; yel'
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වසන්ත විජේරත්න

ජේරි

දිනක් සන්ධ්යාවේ ව�ෝල්රූම් සයාදයකට 
සහභයාගීවීමට සැරසී සිටි ඇමරිකයානු 
ජයාතික යුවතියක් වූ වම්රි වෙල්ප්ස් 
වේවකයාබ් කැඩපත ඉදිරියට ව�යාස් තම 
රූ සපුවේ හැඩ �ැලුවයාය. නමුත් ලැම 
වපවදස වදස ටිකක් උනන්දුවවන් �ැලු 
පසු ඇයට දැනුවේ තම වපනුම විකෘති 
වී ඇති �වකි.

‘‘ඒ ම�ොම�ොමේ �ො දුටුමේ �මේ පියයුරු 
මෙක එකට තෙවී මෙට්ටියක �ැඩය මෙන 
ඇති ආකොරයයි.’’

ඒ පිළි�ඳව පසුකවලක ඇය ‘THE 
PASSIONATE YEARS’ නම් 
චරිතයාපදානවේ එවස් සඳහන් කර 
තිබුණි.

එදා සයාදයට යයාමට වපර වපට්ටියක 
හැඩය ව�න තිබූ තම පියයුරුවලට 
ආකර්ෂණීය වපනුමක් ල�යාදීමට හැකි 
විදියක් �ැන වම්රි කල්පනයා කළයාය. 
ඉන්පසු වල්න්සු වදකක්, වරෝස පැහැ 
රි�න් පටියක් හයා ඉඳිකටුවක් �ත් ඇය 
පියයුරු ආවරණය කිරීම සඳහයා නව 
ඇඳුමක් නිරමයාණය කළයාය. ඇයට 
සැහැල්ලුවක් දැනුණු අතර ඒ ඇඳුම 
නිසයා තම වපනුමද වඩයා ආකර්ෂණීය වූ 
�ව වම්රිට දැවනන්නට විය.

සයාදවයන් අනතුරුව ඇවේ 
මිතුරියන්ව�න් නම් වම්රිට �ැලවීමක් 
තිබු වේ නැත. ඒ ඇවේ ලැම වපවදස 
හැඩ කළ ඇඳුම පිළි�ඳව ඔවුන්වේ 
කුතුහලය නිසයාය. මහත් උනන්දුවවන් 
ඒ පිළි�ඳව විස්තර කළ ඇයට එවවල්ම 
තවත් එවැනිම තනපටයක් සඳහයා 
වඩයාලර 1ක ඇණවුමක් ලැබුණි. 
තමයා වැඩිදුර වනයාසිතයා නිරමයාණය 
කළ ඇඟළුමට දැඩි ආකර්ශණයක් 
පවතින �ව ඇයට වත්රුම් ගිවේ 
එවිටය. ඒ අනුව නූතන තිසරපටවේ 
නිරමයාතෘවරිය වලස සැලවකන්වන් 
ඇයයි. වරතමයානවේ කයාන්තයාවන් 
අඳින ‘බ්යා’ එක වහවත් තනපටය සඳහයා 
වප්ටන්ට් �ලපත්රය ල�යා�ත් පළමු 
කයාන්තයාව ද ඇයයි. ඇමරිකයානු ජයාතික 
සමයාජ ක්රියයාකයාරිනියක් වූ ඇය වසවරස් 
ව්යාස්බි යනුවවන්ද ප්රසිද්ධව සිටියයාය.

වං්ශවත් පරපුරකට අයත් වම්රි 
වේවකයාබ් 1892 අවරේල් 20 වනදා උපත 
ලැබුවේ ඇමරිකයාවේ නිේ ජරසිහිදීය. 
ප්ලයිමවුත් හි පළමු ආේඩුකයාර 
විලියම් බ්ැඩවෙෝඩ හයා දුම් ව�ෝට්ටුවේ 
නිරමයාතෘ වරයා�ට් ෆුල්ටන් ඇවේ මුතුන් 
මිත්තන්ය. ඒ නිසයා නවවෝත්පයාදනය 
හයා නිරමයාණශීලීත්වය ඇවේ වල් වලම 
තිබුණි.

1914 වප�රවයාරි 12 වනදා සිය නව 
නිරමයාණය වවනුවවන් ඇය වප්ටන්ට් 
�ලපත්රයක් ඉල්ලයා සිටියයාය. ඒ අතර 
‘ෙැ්ෂන් ව්ෝම් වබ්සියර කම්පැනි’ නමින් 
එය නිපදවීවම් සමයා�මක්ද ආරම්භ කළයාය. 
එම වසවර වනයාවැම්�ර 03 වනදා ඇයට 
වප්ටන්ට් �ලපත්රය ලැබුණි. ව්යාපයාරයට 
ඇති ඉල්ලුම වර්ධනය වුවද වප්ටන්ට් 
�ලපත්රවේ අයිතිය වම්රි විසින් වවෝනර 
බ්දරස් වකෝවසට් ආයතනයට වඩයාලර 
1500කට විකිණූ �ව සඳහන්ය. නව 
ඇඟළුමට පැවති ඉල්ලුම වකවස්දයත් ඊළඟ 
ද්ශක තුනක කයාලවේදී තිසරපට මිලියන 

15කට වඩයා එම සමයා�ම විසින් නිෂපයාදනය 
කවේය.

1915 දී රිචඩ පීව�යාඩි සමඟ විවයාහ වූ 
ඇය 1922දී ඔහුව�න් වවන්වී හැරී ව්යාස්බි 
සමඟ විවයාහ වූවයාය. ඔහු සමඟ BLACK 
SUN PRESS නමින් මුද්රණයාලයක් ආරම්භ 

කළ අතර එහි වස්වය ල�යා�න්නවුන් 
අතර පසු කවලක මහත් සම්භයාවනයාවට 
පයාත්ර වූ අරනස්ට් වහමිං වේ, වහන්රි 
මිලර, D.N. වලෝරන්ස්, වේම්ස් වජයායිස් 
ආදී වල්ඛකයන්ද විය. සුප්රසිද්ධ ටයිම් 
සඟරයාව පවසන ආකයාරයට වම්රි 
වෙල්ප්ස් යනු ‘පැරිසිවේ පශචයාත් වල්ඛක 
පරම්පරයාවේ වදව මයාතයාව’ ය.

පැරිසිවේ අතහැර දැමුණු වමෝලක් 
මිලයට �ත් ව්යාස්බි යුවළ එය මනහර 
උත්සව ්ශයාලයාවක් �වට පත් කවළෝය. 
පසුකයාලීනව එය වලයාව ඉහළම ඝනවේ 
උත්සව පවත්වන ස්්යානයක් �වට 
පත්විය. එහි දිදුලන ්ධවල පැහැ බිත්තිය 
අමුත්තන්වේ අත්සන් තැබීම සඳහයා 
විවෘත විය. සූරය වමෝල (LE MOULLIN 
DU SOLEIL) වලස නම් වකරුණු එය 
වදවන වලෝක යුද සමවේදී දරුණු 
තරජනයකට ලක්වූ �ව පැවවස්.

1929 දී ව්යාස්බිවේ හදිසි අභයාවවයන් 
වි්ශයාල වදපළක් ඇයට හිමිවූ අතර 
ඇමරිකයාවට පැමිණි ඇය ‘ව්යාස්බි 
කන්ටිනන්ටල් එවි්ෂන්ස්’ නම් තවත් 
ප්රකයා්ශන ආයතනයක් ආරම්භ කළයාය. 

ඒ හැර කලයා�යාරයක් නිරමයාණය 
කිරීමටද පියවර �ත්තයාය.

පසුකයාලීනව තවත් පුද�ලයින් 
කිහිපවදවනකු සමඟම විවයාහ 

ජීවිත පවත්වයා �ැනීමට වම්රි 
කටයුතු කළයාය. එවහත් 
ඒ එකක්වත් දිගු කලක් 
පැවතුවේ නැත.

සිය අවසන් ද්ශකය 
ඇය �තකවේ 
තමයා විසින් මිලයට 
�ත් වරෝමවේ 
CASTELLO DE 
ROCCA SUNBALDA 
මන්දිරවේය. සිය 
හිතවත් කලයාකරුවන් 
සඳහයා හැමවිටම 
එය විවෘතව තිබුණි. 
‘වසවරන් කුමරිය’ 
වලස ඇය හඳුන්වනු 
ලැබූ අතර මිතුරියන් 
අතර ඇය ප්රසිද්ධව 
සිටිවේ  ‘වපයාලී’ යන 
ආදරණීය නයාමවයනි.

‘හිරු මයාලි�වේ’ 
ඇවේ ජීවිතය 
අලලයා පසුකවලක 
සිනමයාකරුවවකු 

විසින් වකටි වයාරතයා 
චිත්රපටයක් නිරමයාණය 
කවේය. ඒ වනවිට සිය 
ජීවිතවේ සත්වන ද්ශකය 
ව�වමින් සිටියද ඇවේ ළය 
මඬල දිස්වූවේ 18 වියැති 
තරුණියකවේ වමනි. තමයා 
විසින් නිරමයාණය කළ 
නව ඇඟළුම ඒ වනවිට 
වලෝකය පුරයා ප්රචලිත වී 
තිබුණි.

වලයාව වදවනෝදහක් 
කයාන්තයාවන්වේ ලැම 

සුන්දරත්වය වවනුවවන් 
විප්ලවකයාරී නිරමයාණක් 
බිහිකළ වම්රි වෙල්ප්ස් 
ව්යාස්බි 1970 ජනවයාරි 
24 වනදා නිේවමෝනියයාව 
වැළඳීවමන් වරෝමවේ පිහිටි 
සිය හිරු මයාලි�වේදී මිය 
ගියයාය.

නූතන 
තිසරෙටමේ 

හිමිකොරී 
‘‘ඒ ජ�ොජ�ොජත 
�ො දුටුජේ �ජේ 

පියයුරු ජෙක එකට 
්තෙවී ජෙට්ටියක 

�ැඩය ජේන ඇති 
ආකොරයයි.’’ඒ 

පිළිබඳව ෙසුකජෙක 
ඇය ‘THE 

PASSIONATE 
YEARS’ ්නේ 

චරි්තොෙදා්නජේ එජේ 
සඳ�න කර තිබුණි

නූ්ත්න  
තිසරෙටජේ 

නිර�ෝතෘවරියත, ඒ 
ජවනුජවන ජේටනට් 
බෙෙත්රයක් ෙබොෙත 

ෙළමු කොන්තොවත  
ඇයයි

මේරිසියසැමියාවූරිචඩ්පීම�ාඩිසමඟ
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wmf.a m%;sldr i|yd uykqjr yd lvj; fj; fhduqjkakg mq`Mjka'
uykqjr fmardfo‚h mdf¾ lsxiajqâ úoHd,h bÈßmsg - wÕyrejdod" n%yiam;skaod" isl=rdod iy bßod'
182" kqjr mdr" uyr" lvj;" CDB nexl=j bÈßmsg - nodod iy fikiqrdod 

081 222 46 72 $ 077 301 51 22

orem,orem,

,xldfõ jvd;a id¾:lj ore t, mudjg m%;sldr lrk *¾Ü taâ
wdh;kfha
;s<sKhls

fï wfma l;djhs
th oreM, mud jq
Tn fjkqfjkauhs

Tn jf.au wms fofokd;a wfmau lsßleáfhl= yod .kakg 
oyil=;a tlla ÿla fõokd ú|mq hqj,la" *¾Ü taâ 
wdh;khg;a" ñysmsg foúfhl= jka ffjoH l=iqïisß o is,ajd 
uy;dg;a mska isÿ jkakg uf.a ìß| .eí f.k we;s nj 
miq.sh i;sfha wms oek.;a;d' orefjl= m;k iEu hqj,lgu 
wjidkfha ysu úh hq;= i;=g ,Õd lr .;a blau‚kau 
l÷,ska ,súh hq;= wfma ÿlanr l;dj - Tng msgqjy<la 
jkakg fufia ,shd ;nkafkuq' újdy jQ od isg - orefjl= yod 
.kak n,dfmdfrd;a;=fjka wms wfma Wmßufhka lem jqKd'  
.kak mq¿jka yeu Wmfoilau .;a;d - krlhs lshk lEu 
îu j,ska je,l=kd' weÕ uykais fjhs lsh, nhg yß yeá 
.ukla ìukla .sfha keye' udihla .; fj,d w¨;a 
udihlg tk fldg n,dfmdfrd;a;= w¿;a lr f.k wfma 
W;aidyh w¿;ska mgka .;a;d - ta udih wjidkfha;a ta 
úÈhgu wfma ys;a lvd jegqKd' fï úÈhg n,dfmdfrd;a;= 
w¨;a fjù - tajd iqkq úiqkq fjù flf;la kï ld,hla .; 
jkakg we;s o' Tn;a fï jf.au - ys;ska .;ska lem fj,d ÿl 
Wyq, f.k orefjl= yod.kakg fjr .kakg we;ehs lsh, 
wmsg ys;d .kak mq¿jka' tfyu ld<hla .; fjoaÈ wfma 
b<`. mshjr jqfka ffjoH m%;sldr i`oyd fhduq ùuhs'

ore Wm;la i|yd m%;sldr .kak
;SrKh lrk tl;a

wmsg Ôú;fha .kak isÿ jqK"
f,dl= msïula jqKd' 

udifhka udih - ore ms<siso .eksula  wo fjhsfoda fyg 
fjhsfoda lsh,d ys; ys;d - ffjoH Wmfoia .kak mrlal= jqKd 
- jeähs lsh,d oeka ysf;kjd'

jhi hk fldg - ire nj l%ufhka wvq fjk nj;a" udia 
Y=oaêh wl%uj;a fjoaaos îc j¾Okh nd, fjk nj;a wms 
oekf.k ysáhd'

tfyu ;sfhoa§ - ffjoH jrfhl= yuqfj,d Woõ .kak tl 

óg jvd blau‚ka l< hq;=j ;snqKd'
orefjl= yod .kak Tn .kakd W;aidyh udifhka udih 
jHd¾: fj,d hkjd kï ffjoH Wmfoia .kak ´kEjg jvd 
mrlal= lrkak tmd ìß|f.a jhi wjqreÿ 30 g wvqkï yd - 
orefjl= yod .kak neß úÈfha wvq mdvqjla fmfkkag 
ke;skï muKla - wjqreoaola ú;r ffjoH Wmfoia mud 
lrdg lula keye'

ta;a fmfkk wkaoug - jhi jeä lula fyda udia Y=oaêh 
wl%uj;a ùula fyda udia Y=oaêh yd iïnkaOj widudkH 
fõokd ;;a;ajhla jeks hula we;s kï l,a fkdhjd blau‚ka 
iqÿiq ffjoHjrfhl= yuq ùu yeu w;skau fhda.Hhs'

bfrdaId;a ;rx.d;a újdy ù wjqreÿ 5 la hk ;=re 
orejka fkd,o hqj,la ffjoH Wmfoia ,nkakg 
;SrKh l< miq ffjoHjre .Kkdjla yuqú m%Óldr 
,nd ;snqKd" Tjqka ,o m%Óldr w;r lD;su Od;= 
;ekam;a lsÍu ^IUI& mjd lr ;snqKd' ta lsisjlska  

m%ÓM,hla fkd,o ksid wjidkfha Tjqka *¾Ü taâ 
fj; wdjd' ta tk úg fofokdu m%;sldr w;ska fyïn;a 
ù isáhd" iudcfhka ,o wmydi ksid;a" lsisod orejka 
,nkakg fkdyels hehs we;s j ;snq is;=ú,a,la ksid" 
Ôú;fha wkka;hgu l<lsÍ isáhd' wm Tjqka 

wOHhkh l< úg bfrdaIdf.a fydafudak úYaf,aIKh wkqj" weh fmd,sisiaála frda.h ^PCOD& 
yd tkafvdafuÜg%sfhdaisia hk frda. fofla ixl,Khla ksid îc j¾Okh w;ska msßys isáhd" 
wmf.ka ,o úêu;a m%;sldr ksid Tjqka .sh i;sfha l< mÍlaIKfhka orems<siso f.k we;s nj 
;yjqre jqKd' thska Woaoduhg m;a Tjqka fofokd" Tjqka jeksu jQ oreM, mud jQjkag" ;ukaf.a 
w;aoelsu lshd fokq ms‚i" iafjÉPdfjkau bÈßm;a jqKd' fï m<jkafka Tjqkaf.a l;djhs"

ore meáfhl= lshkafka ieñhd;a ìß|;a - Wmßu wdofrka tla ùfï m%;sM,hla jYfhka 
ke;akï - wdorfha ixfla;hla f,i hqj,lg ,efnk ;E.a.la

ore ms<sis| .ekSula lshkafka - yeu w;skau iajNdúlj isÿ úhhq;= fohla' tal yßu 
wysxilhs' wuq;=u iqkaor;ajhla" ikaf;daihla ta ;=< .eífj,d ;sfhkjd'

th tfyu jqK;a" isß hykl isÿ úh hq;=j we;s pu;aldrckl l%shdj,shla - ffjoH 
m¾fhaIKd.drhlg weo f.k hdu - tys iqkaor;ajh wld uld oeóula jqj;a - th 
l<hq;=u fõ kï" wmsg thg wjk; jkakg isÿ jkjduhs'

hï fyhlska wms fofokd;a ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu mud l<d kï - wog;a wms orejka 
ke;s fõokdj lr mskakdf.k Ôj;a jk hqj,la fõú'

ta .ek ys;kak - ffjoH Wmfoia fkd,nd - ffjoH m%;sldr fkdf.k - ore ms<sis| .ekSu 
ojiska oji l,a hkjd kï - mud fkdù wo wou ffjoH Wmfoia lrd hkak' 

wfma l;dj fu;ekska bjr keye" b;sßh ,nk i;shg 
ffjoH m%;sldr lrd hdfï § wmsg isÿ jQ wlr;eín .ek 
,nk i;sfha lshkakï'

wfma l;dj fu;ekska bjr keye" b;sßh ,nk i;shg 
ffjoH m%;sldr lrd hdfï § wmsg isÿ jQ wlr;eín .ek 
,nk i;sfha lshkakï'

mudjkafka wehs @mudjkafka wehs @

;rx. mqIam l=udr bfrdaId ðkdoß

fï <sms fm< ilikafka
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තනිවෙන්න බය ්නැති ගැහැනුනෙ 
රිද්දන්න සක්කරයටෙත් බෑ

පිරිමින්ට 
සාපේක්ෂව හිතුවම ගැහැනු මාර බයයි 
තනිපවන්න.

පරේම සමබන්ධකම බිපේනපකා්ට, ආදපේ කරපු 
අය මැපර්නපකා්ට, අහිමිපව්නපකා්ට, යාළුපවා 
තමනව තනිකර්නපකා්ට ගැහැනු ප�ාප�ාපේ 
�ස් කකා හූල්ල හූල්ල අඬනපන ඒ අය්ට තිබබ 
ආදපේ සහ ඒ සමබන්ධතාවපේ තිබබ බැඳීම 
්නැතිපව්ලා ගිය නිසා විතරකම ප්නපමයි.

එයා්ලා ්නැතුව, ඒ සමබන්ධය, 
ඒ බැඳීම ්නැතුව තමන්ට තනි 
පවන්න වුප�ාත් කිය්න බය 
නිසා.

ඒක්ට ඉතින, අපේ සංස්කකෘතිය, 
සදාචාරය, සමාජ ක්රමය එපහමත් 
ටිකක බ්ල�ා්නවා ඇති. පමාකද 
්ලංකාපේ ගෑනිපයක විදිය්ට 
ඉ�දි්ලා, තනිපවන්න වු�ා 
කියනප්න ඒ ප්රශපන ගැ්න 
තමන්ට වඩා අනිත් මිනිස්සු 
වදපව්නවා. පගාඩක ගෑනු ආත්ම 
වැඩිපුරම දුකවිඳිනපන අන්න 
ඒ පුහු බය නිසා කිය්ලා ඔයා 
දන්නවද?

දිකකසාද පව්ලා තනිපවන්න 
වුප�ාත් කිය්ලා ගුටි කකා අ�ා දුක විේලා 
මැරිචච ගෑනු පකාචචරකද? යාළුපව්ලා පගදර්ටම 
ආපු ගියපු නිසා ඒ සමබනප්ධ කැඩුප�ාත් 

පව්න ප්ලෝක ්ලැජජාව නිසා වංචාකාරපයක, 
පහාපරක, පබාරුකාරපයක කිය්ලා දැ්න 

දැ්නම කසාද සහතිකව්ල අත්සන කර්ලා 
අහස දිහා බ්ලාපග්න හූල්ල්න ගෑනු 
පකාචචර ඉන්නවද? අ�ා දුක විෙ විෙ 
ඉන්න ගෑනු පදතුන පදප්නකපගන 
එයා්ලපේ කතාව නිකම්ට අහ්ල 
බැලුපවාත් පත්පරයි, අතීතපේ 
දවසක තනිපවන්න තිබබ බය 
අද ඒ ජීවිත පකාචචර රිදද්නවද 
කිය්ලා.

ඉංග්රීසිපයන කියම්නක තිය්නවා, ‘ 
life is a Journey’ ‘කිය්ලා. ඔේ ජීවිපත් කියනප්න 
සංචාරයක. හැබැයි ඒක මු්ල මැද අග පකාපේදී 
හරි තනිපවන්න, අත් ඇපරන්න, අත අරින්න 
වු�ා කිය්ලා journey එක ්නවත්තන්න බැහැ. 
පමාකද ඔයා ්නැවතු�ා කිය්ලා ඔයා හති ඇර්ලා, 
හිත හදාපග්න එ්නකම ප්ලෝකය ්නැවති්ලා ඉනපන 
්නැහැ.

තනියම ඉ�දි්ලා තනියම මැරි්ලා ය්න ගම්නක 
අතරමගදි අපි්ට පහාෙ, ්නරක, ක�ටි ඔය වපේ 
එක එක එක විදිපේ මිනිස්සු මු�ගැපහ්නවා. 
ඒ එක එක සමබන්ධකම ඇතුපේ පරේමය, 
අනුකම�ාව, පගෞරවය, ්ලැජජාව, තරහ, වවරය 
වපේ මහ අමුතු අමුතු පදවල තිපය්නවා. හැබැයි 
මතක තියාගන්න ඇතිපව්න සියල්ලම දවසක 
්නැති පව්නවා. ඉතින ඒ සමබන්ධකම වු�ත් ඒ 
බැඳීම වු�ත් සදාකාලික ්නැහැ.

දුපවක විදිහ්ට, මවක විදිහ්ට, බිරිෙක පහෝ 
පරේමවනතියක විදිහ්ට, යාළුපවක විදිහ්ට පහෝ 
අනියම විදිහ්ට හරි පව්න පමා්න ක්රපමක්ට 
හරි දවසක ඔයා්ට තනිපවන්න වුප�ාත් 
ප�ාඩඩකවත් බය පවන්න එ�ා.

පමාකද ඒක තමයි ඔයා්ට, ඔයාව පහායාගන්න 

්ලැපබ්න 
පහාෙම අවස්්ාව. තද්ට රිදි්ලා තනිපවන්න 
වු� දවස්ට තමයි මිනිස්සුන්ට තමනව හරිය්ටම 
දැප්නන්න �්ටන ගනප්න. ඒපකන උ�රිම 
ප්රපයෝජ්න ගන්න.රිදි්ලා, අඬ්ලා, අහිමි පව්ලා, පම 
හැමපදම පව්ලා, දවසක පහාේටම තනිවු�ා්ට 
�ස්පස තමයි පගාඩක ගෑනු ආත්ම සැ්නසිලපල 
නිපවන්න �්ටන ගනපන. පමාකද එදා්ට තමයි 

ගැහැනුන්ට හරිය්ට තමනව පේන්න 
�්ටන ගනප්න.

ඔයා තනිපවනපන පරේම 
සමබන්ධයක බිඳුණු නිසා ්නම, 
ඇති තරම අඬ්ලා ය්න පක්නා්ට 
නිදහපස් යන්න පදන්න. යන්න 
එ�ා කිය්ලා වැෙ වැටි වැටි 
හිඟමන ඉල්ලන්න එ�ා. ඔයා්ට 
්නැතිපවනපන යාළුපවක ්නම, 
පජාබ එකක ්නම, සපහෝදරපයක 
�වුපල පකප්නක ්නම, �ස්පස් හිත 
හදාගන්න හිතාපග්න හරි ඉස්පසල්ලා 
අහිමිපව්න පද්ට අහිමි පවන්න ඉඩ 
පදන්න.

ගැහැනු ප්නාදන්නවා වු�ා්ට 
ගෑනු හිත් මාරම හයියයි. හැබැයි ඒ 
හයිය නිතරම මතුපවනප්න ්නැහැ. 

රිදි්ලා, දැනි්ලා, අඬ්ලා පම ඔකපකා්ටම �ස්පස් 
තමයි ගැහැනුනපේ හයිය ්නහර �� ගහ්ලා 
එන්න �්ටන ගනපන. ඒ පව්නකන අල්ලන 
ඉන්න ගැහැනු රිදදන්න ඉතින සකකරය්ටවත් 
පලසි ්නැහැ. පමාකද උන යකඩව්ල්ටත් වඩා 
හයියයි.

ඒ නිසා තමන්ට තමනව පහායාගන්න ඕප්න 
්නම, තමන්ට පුළුවන පමා්නවද, බැරි පමා්නවද 
කිය්ලා දැ්නගන්න ඕප්න්නම ගැහැනියක බප්ලන 
හරි එක සැරයක හරි තනි පවන්නම ඕප්න.

තනිවීම තමයි හයිය ගැහැනු ආත්මයක 
turning point එක. තනිපවන්න තනිපවන්න 
තමන්ට ප්නාදැනීම හිමින හිමින තමනව 
පගාඩ්නැපගන්න �්ටන ගන්නවා.

ඒ පගාඩ්නැගීම තු� තමයි සමාජය ඉස්සරහදි 
ගැහැනිපයක්ට පකානද පකලින තියාපග්න 
හි්ටගන්න හයිය ්ලැපබනප්න.

බය ්නැතුව තනිපවන්න පුළුවන පවචච දා්ට 
ගෑනුන්ට රැවප්ටන්න සිද්ධපවනපන ්නැහැ. 
ගැ්ලප�නපන ්නැති සමබන්ධකමවලින මිදි්ලා 
පත්රුමක ්නැති රංචුවලින ඉගිලි්ලා නිකම්ට 
වපේ, ප�ාඩඩක්ට තනිපව්ලා බ්ලන්න, පුදුම 
සැහැලලුවක සැ්නසීමක ඔයා්ට දැප්නයි.

නිකම්ට පහාය්ල බ්ලන්නපකා ජීවිපත් දි්නපු, 
ප්ලෝපක පව්නස් කරපු පබාපහාමයක ගැහැනු 
ජීවිපත් රිපදන්නම අඬ්ලා කට්ට්ටම තනිපවචච 
අය.

දුපවක, පකලප්ලක, අමපමක, ගැහැනිපයක 
විදිහ්ට ඔයා්ට ජීවිපත් ඉහ�්ටම ඉගිප්ලන්න ඕප්න 
්නම බය ්නැතුව තනි පවන්න හුරුපවන්න.

හුරුපව්නකම ප�ාඩඩක අමාරුයි තමයි. 
හැබැයි හුරුවු� දා්ට ඔයාව රිදව්නවා, අඬව්නවා 
කියනප්න හී්නයක විතරයි.

ගැහැනු කියනප්න පලසිපයන රිදදන්න 
පුළුවන ජාතියක ප්නපමයි කිය්ලා එදා්ට 
ප්ලෝකයම පත්රුම ගනියි.

අනිශා ජයව්කාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

යාළුවෙලා වග්දරටම ආපු ගියපු නිසා 
ඒ සමබනවධෙ ්කැඩුව�ාත් වේන වලෝ්ක 

ලැජජාෙ නිසා ෙංචා්කාරවයක, වහාවරක, 
වබාරු්කාරවයක කියලා ්දැ්න ්දැ්නම 

්කසා්ද සහති්කෙල අත්සන ්කරලා අහස 
දිහා බලාවග්න හූලල්න ගෑනු ව්කාචචර 

ඉන්නේද?

ගැහැනු 
ව්නා්දන්නො 
වු�ාට ගෑනු 
හිත් මාරම 

හයියයි

තනිවීම තමයි 
හයිය ගැහැනු 

ආත්මය්ක 
turning 

point එ්ක
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අද බබොබ�ෝ කොන්ොවන 
කොර්යබහුල්ය. ඒ 
නිසොම දැනුවතව 
බ�ෝ බ�ොදැනුවතව 
ඒ අ්යබේ ජීවි්වලින 
සතුට ස� ආදර්ය 
අන �ැමබේටම බෙර 
ෙලො ්යයි. �මුත පුංචි 
පුංචි බේවලවලින 
සතුටු බවන�ට පරුදු 
වි්ය �ැකි�ම් ඒ ඕ�ෑම බකබ�කුබේ ජීවි්්ය 
හි්�වොට වඩො සුනදර එකක් වනු ඇ්. විබදස් 
රටක ජීවත ව� �ෂිනි බම් කි්යනබන ඕ�ෑම 
අම්මො බකබ�කුට, ඕ�ෑම බිරිඳකට එබස් 
සතුටින දිවි බෙවි්ය �ැකි ආකොර්යයි. 

කෑම ෙලෙෙන� බැරි �ම් 
බකොච්චර රසට ඉවවත වැඩක් �ෑ
අපි කෑමක් හදලා පිලියෙල කරලා 

පිළිගන්වද්දී ඕනම යකයනක් මුලිනම ඒ 
කෑම්වල රස බලනයන ඇස්වලින. කෑම 
පිඟානක් ලසසන පාටින පිළිය්වලට 
තියෙනයකාට කනන කලිනම ආස හියෙන 
එක සාමාන්ය යදෙක්. ඉතින අපි කෑම 
පිළිගන්වද්දී ලසසන විෙරක් යනය්වයි කෑම 
ගැලපීයමන රස්වත් කෑම පිඟාන හදාගනනත් 
දැනගනන ඕයන.

යකාච්චර රසට උෙනන දනන්වා 
වුණත් ්වැඩක් නෑ, අපිට කෑම 
ගලපගනන අපහසුයි 
නම්. එළ්වළු, මස, මාළු 
ගැලපීයමනුයි බත් 
පිඟානක් යගාඩක් 
රස්වත් ය්වනයන. 
ජාති යදකක් එක්ක 
වුණත් බත් කනන 
අපි ගලප ගනන ව්යංජනෙ 
්වරග ගැලයපනන ඕයන. ඒ 
්වයේම ඇස පින්වනනත් පුළු්වන 
ය්වනන ඕයන.

‘මයං යකාච්චර යහාඳට ඉව්වත් 
්වැඩක් නෑ රස නෑ’ කිෙලා හිෙන අෙ 
යපාඩඩක් හිෙලා බලනන ඔෙලා කෑම රස 
ය්වනන කෑම එකියනකට ගලපන්වද කිෙලා.

ඒ නිසා ඉවීයම්දී කෑම ගැලපීමත් යගාඩක් 
්වැදගත්.

යපාඩි උදාහරණෙක් කිෙනනද? කුකුලමස 
කිරට උෙලා, පරිප්පුත් කිරට උෙලා, කැරට් 
කිරට උෙලා, මැලලුමක් හැදුය්වාත් බැලු 
බැලමට පිගානට යබදු්වාම ලසසනට තියෙයි, 
ඒත් රහක් නෑ. ඒත් කුකුලමස මිරිසට උෙලා, 
පරිප්පු කිරට හදලා, කැරට් යෙලදාලා, 
මැලලුමක් හැදුය්වාත් රසයි, ලසසනයි යදකම 
තියේවි යනද?

බත් පිඟානකට යෙලදාපු ව්යංජනෙක්, 
මිරිසට උෙපු ව්යංජනෙක්, කිරට උෙපු 
ව්යංජනෙක්, සම්යබෝලෙක් හරි සලාදෙක් 
හරි මැලලුමක් එකතු වුණාම රස්වත් ්වයේම 
හැඩයි. උෙද්දි කෑම ්වරණ එක්කම ලසසනට 
ගලපගනන පුළු්වන හැකිෝව ඇතිය්වනයන 
ඉයේටම. ඒකට අමුතු හැකිෝවක් යහෝ සහජ 
කුසලෝවක් ඕන ය්වනයන නෑ.

මයං බත් උෙපු කායල එක එක ද්වස්වලට 
යද්්වල යබදාගත්ො. ඒයකන ආහාර ගැලපීම 
යගාඩක් පහසු වුණා. අල ්වරග එක ද්වසකට, 
යකාලපාට එළ්වළු ්වරග එක ද්වසකට, මස 
්වරග උෙනන ද්වස යදකක්, මාළු ්වරග 
උෙනන ද්වස යදකක්, බිත්ෙර උෙනන එක 

ද්වසක් ්වයේ යබදාගත්ො.
යම් විදිෙට කිෙනනම්යකෝ.. යම් මට 

පහසුම වුණ විදිෙක්.
මස ්වරගෙක් සඳුදාට, මාළු ්වරගෙක් 

අඟහරු්වාදට, බිත්ෙර බදාදාට, ේව කැමති 
මස ්වරගෙක් බ්රහසපතිනදාට, මාළු ්වරගෙක් 
සිකුරාදාට. සතිඅනෙ ද්වස වියේෂ යද්්වල 
හදන නිසා යගාඩක් යවලා්වට ඒ ද්වස යදක 

නිදහස කරා.
යමයහම මයං ය්වන 
කරගත්ොම අනි්වාරෙයෙන 
දනන්වා යම් ද්වසට මාළු, 

යම් ද්වසට මස, බිත්ෙර 
හදනන තියෙනයන 
කිෙලා. මාළු කිව්වාම 
සැමන, හාලමැසයසෝ, 
කර්වල ්වරගත් උෙන්වා.

බත් කනන උෙනයන 
ව්යංජන යදකද තුනද 
කිෙන එක ෙමන තීරයණ් 
කරනන ඕන යදෙක්. 

ෙමනයේ කාරෙබහුලත්්වෙ 
එක්ක ජාති තුනක්ද යදකක්ද 

හදනයන කිෙලා තීරයේ කරනන ඕයන.
මයං යගාඩක් යවලා්වට සතියේ ද්වස 

පහ හැදුයව බත් කනන ජාති තුනයි. මස, 
මාළු, බිත්ෙර ්වරග්වලට අමෙර්ව. එළ්වළු, 
මැලලුමක් අනි්වාරෙයෙන එකතු කරගත්ො. 
ජාති හෙරක් හදපු ය්වලා්වලුත් තිේබා. ඒ 
ඉතින මයේ ආසා්ව අනු්ව.

මාරකට් එයක් එක එක කායලට එක 
එක එළ්වළු ්වරග තියෙන්වා. ඒ කායලට 
ඒ යද්්වල පාවිචචි කරා. හැමදාම තිෙන 
එළ්වළු ්වරග්වලිනුයි මයං ද්වස්වලට එළ්වළු 
යබදාගත්යත්. ඉතින යම් එළ්වළු යබදාගනන 
ඕනත් ෙමනට පහසු විදිෙට.

ේවත් ්වැදගත්ම යද් බත් එක්ක එළ්වළු, 
මස, මාළු ගලපද්දී යපෝෂණ ගුණෙ ගැනත් 
හිෙනන ඕයන. කායබෝහයියරේට් තිෙන ආහාර 
අඩුය්වනුත්, කැලසිෙම්, විටමින, ය්ෝටීන 
විටමින තිෙන කෑම ්වැඩියෙනුත් තියෙනන 
ඕයන. ඒ කිෙනයන බත් අඩුය්වන එළ්වළු, 
මස, මාළු, මැලලුම් ්වැඩියෙන. මැලලුමක්, 
සලාදෙක් හැමදාම කෑමයවලට එකතු 
කරගනන පුළු්වන නම් යගාඩක් යහාඳයි.

යම් තිෙනයන යපාඩි යමනු ටිකක්. ඔොලට 
උදව්වක් ය්වයි.

වම්බටු තෙල්දාලා, පරිප්පු කිරට උයලා, 
ෙලපත් මාලු මිරිසට, ත�ාටුත�ාළ සමත්බෝල

�ඩල කිරට උයලා තෙමපරාදු �රලා, 
බීට්රෑට් කිරට උයලා හින්දලා, කුකුල්මස් 
�ළුවට උයලා, මුකුණුවැන්න මැල්ලුමක්

හාල්මැස්තසෝ තෙල් දාලා, පරිප්පු කිරට 
උයලා, ඇඹරැල්ලා ඇඹුලක් එක්� තපාල් 
සමත්බෝල

ත�ෝවා තෙල් දාලා, මුුංඇට කිරට උයලා, 
ඉස්තසෝ මිරිසට හ්දලා, පපඩම

ෙල්න ්බටු තෙල්දාලා, මාලු මිරිසට, පිපිඥ්ඥා 
සලා්දයක්

කිරට හ්දපු බිත්ෙර ව්ුංජ්නය, තෙල්දාපු ්දඹල 
එක්�, තපාල් සමත්බෝල

්බණඩක්�ා තෙල්දාලා, පරිප්පු කිරට උයලා 
කුකුල්මස් මිරිසට හ්දලා, නිවිති මැල්ලුම

තසෝයාමීට් මිරිසට හින්දලා, පරිප්පු 
වතුතරනම තු්නපහ රසට, සීනීසමත්බෝල, 
පපඩම

තපාතලාස් ව්ුංජ්නය, �රවල 
තෙල්දාලා, තපාල් සමත්බෝල

අලුත�තසල් කිරට, 
සාලතයෝ මිරිසට, 
මුකුණුවැන්න මැල්ලුම

පරිප්පු, 
ත්බෝුංචි කිරට, 
තපාතලාස්, 
මාළු 
ඇඹුල්තියල්

්දැල්තලෝ මිරිසට, �ැරට් 
උයලා, ත�ාටුත�ාළ සලා්ද

මඤතඤාක්�ා කිරට, බීට්රෑට් 
තෙල්දාලා, කුකුල්මස් ්බැ්දලා 
උයලා, ත�ාටුත�ාළ සලා්ද

වට්ටක්�ා නියඹලා, ෙලපත් මාළු 
මිරිසට, �තුරුමුරුුං�ා ත�ාළ 
මැල්ලුම, තෙල්දාපු මාළුමිරිස්

යම් මයං ලිවයව මට මෙක් 
වුණ විදිෙට. ඔොලට අදහසක් 
ගනන පුළු්වන යම්යකන.

උෙන එක යලසි වුණත් 
උෙද්දි හිෙනන යද්්වල 
තිෙන්වා කිෙලා  යත්යරන්වද? 
හැබැයි ඒ හැමයද්ම යලසි 
යද්්වල ය්වන්වා උෙන එකට 
ආස වුණාම. අලුත් අලුත් 
යද්්වල අත්හදා බලනයකාට.

මුලිනම කෑම එක දකිනයන 
ඇස්වලින, රස දැයනනයන 
ඇස්වලට. ඒ නිසා බත් පිඟානක් 

කනන ආස හියෙන විදිෙට තියෙනන ඕයන. 
ලසසනට පිළිය්වලට බත් ටික යබදනන 
ඕයන. හදපු ්වරග පිඟානට යබදද්දී ඇස්වලට 
කා්වදින ෙරමට හැඩ කරල යබදනන ඕයන. 
ඕනම යද්කදි පිළිය්වල ්වැදගත්.

කෑම ගලපගත්ොම රසත් ්වැඩී යපනුමත් 
යහාඳයි. ඉවීයමදී යම් පුයංචි පුයංචි යද්්වල 
හරි ්වැදගත්. මයේ අම්මාට පුළු්වන යහාඳට 
කෑම ගලපනන. වියේෂ අ්වස්ා්වකදී උෙන 
යද්්වල ගැන යහාඳ අ්වයබෝධෙක් තිෙන්වා. 
වියේෂයෙනම පනසයල දායනට උෙද්දී 
උෙනන ඕන යමානාද නැත්යත් යමානාද 
කිෙලා එො දනන්වා. ඒ ආභාෂෙ මටත් 
ටිකක් ඇවිත්. මට දනන මට  යත්යරන 
විදිෙට ඒ්වා යබදාගනයන ඉවීම කිෙන කලා්ව 

යකාච්චර සුනදර යදෙක්ද කිෙලා 
ඒත්තු ගනනනන ඕන 

නිසාමයි.
සතිය සුන්දරව 

ත�තවන්න 
කියලා ප්ාර්ථ්නා 

�ර්නවා.

�ෂීණී 

බෙොඩි උදා�රණ්යක්  
කි්යන�ද? කුකුලමස් කිරට 

උ්යලො, ෙරිප්පත කිරට උ්යලො, 
කැරට් කිරට උ්යලො, මැලලුමක් 

�ැදුබවොත බැලු බැලමට පිෙො�ට 
බබදුවොම ලස්ස�ට තිබ්යයි, ඒත 
ර�ක් �ෑ. ඒත කුකුලමස් මිරිසට 

උ්යලො, ෙරිප්ප කිරට �දලො, කැරට් 
බ්ලදාලො, මැලලුමක් �ැදුබවොත 
රසයි, ලස්ස�යි බදකම තිබේවි 

බනද?

මුලිනම කෑම එක 
දකිනබන ඇස්වලින, 

රස දැබ�නබන 
ඇස්වලට. ඒ නිසො 

බත පිඟො�ක් කන� 
ආස හිබ්� විදි්යට 

තිබ්යන� ඕබන
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අවශ්ය ද්රව්ය
 තැඹිලි වතුර 350ml

 ග්රීන් කියුකම්බර් ජූස් 150ml

 සීනි රස අනුව

 ස්්ටාර් ඇනීස් කරල් 2

 කුරුඳු අඟලක පමණ කෑල්ලක්

 ලුණු කුඩු පිංච් එකක්

 දෙහි යුෂ දේ හැන්ෙක්

සාදාගන්ා ආකාරය
 තැඹිලි වතුර 100mlක් පෑන්   
 එකක් ෙමටා එය් සීනි දමස  
 හැන්ෙක්, ඇනීස්, කුරුඳු, ලුණු ෙමටා   
 මඳගින්දනේ රේ කරගන්නෙ.

 දමය දහටාඳින් නිවුණු පසු ඉතිරි   
 තැඹිලි වතුර් කලවම කරගන්නෙ.

 ඉන්පසු එය ග්රීන් කියුකම්බර් ජූස්   
 එක් එකතු කරන්නෙ.

 අවසටානෙදේ දෙහි ස්වල්පයක් ෙමටා   
 පළිගන්වන්නෙ.

පිපිඤ්ා සහ 
තැඹිලි රසමුසුව

සූපදේදී 

මධුශංක ද සිලවා 
(Sous Chef) 

WATERS EDGE 
දහෝ්ලය

ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්තාරතුරු සැපයීම

සිංචරණ සීමටා නිසටා නිදවස්වල් දකටාටු වී සිටිනෙ 
ඔ්බ් දම දිනෙවල ආහටාරපටානෙ සපයටා ගැනීමේ තරමක් 
අපහසු ක්යුේතක් ්බව අප ෙන්නෙවටා. ඒ නිසටාම 
අලුේ අේෙැකීමක්ේ එක්ක දගවේදේ ඇති ඉතටා 
පහසුදවන් දසටායටාගත හැකි දේවල් කිහිපයකින් 
රසවේ ආහටාරපටානෙ සකස් කරගන්නෙටා ආකටාරය තමයි 
අප දමවර ‘ධරණී’ විදේෂ ආහටාර අතිදර්කදයන් 
ඔ්බව ෙැනුවේ කරන්දන්.
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කකුළුවන් සහ 
ඉසසන් මිශ්ර 
මඤ්ඤොකකො 
චීසි කට්ලටස

අවශ්ය ද්රව්ය
 තම්බාගත් මඤ්ඤබාක්බා 200g

 ්�බාතු ඉවත් ්රගත් ඉස්සන් 40-50g

 ්ටු ඉවත් ්රගන්්බා ලද ්කුළු්වෝ  
 මස 40g

 ්�බාඩි ්්බාටු ්�බාගත් ්ෙඩබාර් චීස 40g

 ්�බාල්තල ්ම්ස හැඳි 2

 අ් ඇට සවල�යක

 සිහින්ව ්�බාගත් අමුමිරිස ්රල 2

 සිහින්ව ්�බාගත් ්රපිංෙබා සවල�යක

 සිහින්ව ්�බාගත් රතුලූනු ්ගඩි 5-6

 සිහින්ව ්�බාගත් සුදුලූනු බික 3

 කුරුඳු ්ැ්ැලලක

 ්ෑලිමිරිස සවල�යක

 ්හකුඩු සවල�යක

 ලුණු ්සහ ගමමිරිස ර්ස අනුව

 ්දහි යුෂ සවල�යක

 රම්පේ ්ැ්ැලලක

 ්හබාඳින් වියළබා ්රේට් ්රගත් �බාන්වල  
 සුදු ්්බාට්ස ්හෝ �බාන් කුඩු

 බිත්තරයක

 ්ැදීම ්සඳහබා ්තල

සොදාගන්්ො ආකොරය
 ්�බාල්තල සවල�යක ්ඳු්්ට දමබා  

 රත්ව්විට එයට අ් ඇට දමබා   

 රතුලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස, ්රපිංෙබා,  

 රම්පේ, ්සහ කුරුඳු ්ැ්ැලල දමබා   

 ්ලවම ්රගන්්.

 එයට ්ෙබාපේ ්රගත් ඉස්සන් ්සහ   

 ්කුළුවන් දමබා ්හබාඳින් ්ලවම ්ර  

 ්ෑලිමිරිස ්හකුඩු, ලුණු ්සහ ගමමිරිස  

 දමබා ්ලවම ්රගන්්.

 ඉන්�සු එයට මඤ්ඤබාක්බා දමබා   

 ්හබාඳින් ්ලවම ්රගන්්.

 චීස ්ැ්ැලලක මැදට සිටි් ්ස ත්බා  

 අවශ්ය ප්රමබාණ්ේ ගුලි ්සබාදාගන්්.

 ඉන්�සුව බිත්තරය ගෑරුපේපුවකින්  

 බීට්්ර ්සබාදාගත් ගුලි එහි  දවටබා �බාන්  

 කුඩුවල තවරබා ගන්්. ්මය ්දවරක  

 ්රගන්්.

 අව්සබා්්ේ ඒවබා රන්වන් �ැහැ   

 ව්තුරු ්ැද්ග් පළිගන්වන්්.
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ක�ොච්චි 
ක�ොළ බැදුම

ස්පයිසි ක�ොමෑක�ෝ  
ඩිප් එ� සඳහො
 මද ඉවත් කර සිහිනව කකොටු කපොගත්   
 තකකොලි කගඩි 2

 ක�ොඳින ඉදුනු තකකොලි කගඩි 3ක යුෂ

 සිහිනව කපොගත් අමුමිරිස් කරල් 2

 සිහිනව කපොගත්  රතුලූනු කේස �ැඳි 1

 සිහිනව කපොගත් සුදුලූනු කත් �ැඳි 1

 ලුණු ස� ගේමිරිස්

 කදහි යුෂ ස්වල්පයක

 �කුරු කේස �ැඳි 1

 බඳුනක ලිප තබො �කුරු දමො රත්වුණු විට   
 සුදුලූනු, රතුලූනු දමො පසුව තකකොලි යුෂ ටිකද  
 දමො හිකෙනනට �රිනන.

 ඉනපසු එයට අමුමිරිස් දමො හිඳීකගන එනවිට   
 සිහිනව කපොගත් තකකොලි ටික එකතුකර ලුණු  
 ස� ගේමිරිස් දමොගනන. අවසොනකේ කදහි යුෂ  
 ස්වල්පයකද එකතු කරනන.

බැ�ර් එ� සඳහො
 පොනපිටි කේස �ැඳි 4

 කසෝඩො 150ml

 සිහිනව කපොගත් අමුමිරිස් කරලක

 සිහිනව කපොගත් සුදුලූනු කත් �ැඳි 1

 බැදලො කුඩුකරගත් කරපිිංචො කත් �ැඳි 2

 ලුණු ස� ගේමිරිස්

 ක� ස්වල්පයක

 කෑලිමිරිස් ස්වල්පයක

 පොනපිටිවලට කසෝඩො ටිකකන ටික දමො  
 දියොරු නැති බැටර් එකක සොදාගනන. අනිත්  
 සියලුම ද්රව්ය එයට දමො කලවේ කරගනන.

අවශ්ය ද්රව්ය
 සුදු කකොච්චි කකොළ

 පොනපිටි

 බැදීමට කතල්

සොදාගන්ො ආ�ොරය
 ක�ොඳින කසෝදාගත් කකොච්චි කකොළ පොනපිටිවල  
 දවටොගනන.

 ඉනපසු බැටර් එකක ගිල්වො ගැඹුරු කතකල්  
 බැදගනන.

 සොදාගත්  කටොමෑකටෝ ඩිප් එක සමඟ   
 පිළිගනවනන.
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අවශ්ය ද්රව්ය
 කෑලි සිටින සේ ස�ොප් කරගත් රටඉඳි 200g

 සකෝන් ඔයිල් සේස හැඳි 3

 ස�ොප් කරගත් ඉඟුරු සත් හැඳි 3

 ස�ොප් කරගත් සුදුලූනු සත් හැඳි 3

 විනොකිරි සේස හැඳි 4

 ලුණු රස අනුව

 හීනියට කපො ඇට ඉවත් කළ බැදපු වියළි මිරිේ කරල් 3

 බැදගත් කජු සේස හැඳි 3

 රන්වන් පැහැ වනතුරු බැදගත් ලූනු සේස හැඳි 2

 බැදගත් කරපිං�ො

සාදාගන්ා ආකාරය
 බඳුනක් ලිප තබො සකෝන් ඔයිල් දමො රත් වනවිට  
 ඉඟුරු සහ සුදුලූනු දමොගන්න.

 ඒවො බැදුනුවිට රටඉඳි එකතු කරගන්න.

 විනොකිරි, ලුණු සහ බැදගත් වියළි මිරිේ ටික එකතු   
 කරන්න.

 කජු සහ ලූනු එකතු කර අවසොනසේ ලිසපන්  
 බොනවිට කරපිං�ොද එකතු කරගන්න.

රටඉඳි 
චට්නි

rgb`È pÜks
 yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak
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බබාගේ මුහුණ පිස දමන ටිෂූ පැකට් (Baby wipes) මීට පසගස විසි කරනන එපා. එයින ද අපට ප්රග�ෝජනවත් නිරමාණ�ක් කරගනන හැකියි. අද අප කරනන �න නිරමාණවලට 
අවශ්ය වනගන ගේ ටිෂූ පැකට්වල ඇති රවුේ සහ හතරැස හැඩැති පලාසටික් පි�න කීප�කි.

බැලූ බැල්මට ප�ොඩි වුණොට වැඩ නම් ප�ොකුයි

ටූත් පික් දාන චූටි �ර්ස් එකක්

ගේ සඳහා රවුේ හැඩැති පලාසටික් පි�න 
ගදකක් සෑගේ. මුලිනම ඇතුගේ සිදුරක් සහිත 
පලාසටික් රවුම තබා පාට ඒග�ෝ කාඩ් එකකින 
ගහෝ තුනී කාඩ්ගබෝඩ් කැබැලලකින රවුමක් 
කපාගනන. එ� පලාසටික් පි�ගන පිට පැත්ගත් 
අලවා ගනන. ඉනපසු එහි ගේ තවරා අගනක් 
පලාසටික් පි�න ද ේලූ ගන එකක ආධාරග�න 
එ�ට අලවා ගනන.

පි�න ගදක ඇලවූ දාර� වැගසනගස විසිතුරු 
ගකෝඩ් පටි�ක් ගහෝ ගරනද කැබැලලක් අලවාගත 
හැකියි. ඉනපසු රැපින ගකාළ ගහෝ වරණවත් 
මුද්රිත ගරදි කැබැලලකින ගපර පරිදිම රවුේ 
හතරක් කපා එයින ගදකක් පලාසටික් පි�ගන 
අකුරු ඇති පැත්ගතත් ගදකක් ඇතුල පැත්ගත් ද 
අලවා ගනන.

හදිසි�ට ගනන ටූත් පික් එකක්, ගකාට්නබඩ්ස 
ගදක තුනක් වගේම පුංචි ආභරණ�ක් ගදකක් 
වුණත් ගේ කුඩා පැකැට්ටුගේ සුරක්ෂිතව 
තබාගනන පළුවන.

්මපනෝරො පරේ්මති�ක
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හදිස්සියට අපත් දුරින්
මවකගේ ගමනම 

දි�ණි�කගේ 
කාමරගේ ගේස� 
උඩ, ගපාත් 
රාක්කගේ නැත්නේ 
අලමාරිගේ 
අගත් දුරින තබා 
ගත හැකි පුංචි 
නිරමාණ�ක් ගේ. 
ප්රග�ෝජනවත් ගේවිද 
කි�ා බලනන. 
ගපාඩි කාඩ්ගබෝඩ් 
ගපට්ටි�ක් ගගන 
මුළු ගපට්ටි�ම 
රැපින ගකාල�කින 
ආවරණ� කරනන. 
පි�න අරිනන 
හැකිවන පරිදි එම 
ගකාටස ද අදාළ 
හැඩ�ට රැපින 
ගකාළ අලවාගනන. 
ගේ සඳහා හතරැස 
පලාසටික් පි�නක් 
ගගන ගපට්ටිගේ 
පළල පැත්ගත් 
�ටින තබා සිදුගර 
ප්රමාණ� සලකුණු 
කර එ� කපා ඉවත් 
කරනන. ඉනපසු 
පලාසටික් ගකාටස 
එහි අලවා ගනන.

පලාසටික් 
ගබෝතල මූඩි 
හතරක් ගගන 
දාර� වටා ගේ 
ගා ගපට්ටිගේ 
�ට ගකාටගස 
අලවා ගනන. දැන 
කාඩ්ගබෝඩ් ගපට්ටි� 
ඕනෑම මතුපිටක් 
මත ගහාඳින රඳවා 
තැබි� හැකියි. 
ගපට්ටිගේ උඩ 
ඇති පි�න ඇර 
ඔබට අවශ්ය පෑඩ් 
ප්රමාණ� ගපට්ටිගේ 
තැනපත් කරනන.
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ගඟේ රත්තරන් නිසා 
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තිලක් 
ඟේනාසිංහ

2012 මැයි විසිතුන වන 
දින රාත්රියේ සිට යමරට 
රූපවාහිනී නාළිකාවලින් 
ය�ාය�ෝයෙයනකුයේ 
කුතු�ලයත්, උනන්දුවත් 
පුබුෙන විදියේ ප්රවෘත්තියක් 
විකාශනය යකයරමින් 
තිබිණි. එනම් පූය�ාඩ, 
කුමාරිමුලල ආශ්රිත කැලණි 
නදියයන් හිටි�ැටියේ රන් 
ඉලලම් මතුවීමට පටන්ය�න 
ඇති �වයි. ප්රයේශවාසී 
පිරිස් කැලණි නදියේ 
ඉඟටිය යතක් ජලයේ 
�ැස �ඟ පතුලින් �ත් වැලිවලින් රත්රන් 
�රන අන්ෙම ස� එයස් �රන භාජනවල 
මණ්ඩි ස්වරූපයයන් රත්රන් කුඩු රැඳී තිය�න 
අන්ෙමත් රූපවාහිනී ප්රවෘත්තිවල යපන්වන ලදි. 
රත්රන් සඳ�ා යවයෙඳයපා යේ ඇති ඉලලුම ස� 
මිල �ණන් අනුව ඒවා කැලණි �ංපතුයලන් 
තාච්චියකට, නෑඹිලියකට යනාමියල එක්රැස් 
කර�ැනීමට ලැබීම යකතරම් වාසනාවක් ෙැයි 
රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති දුටු ය�ාය�ෝයෙයනක් 
එදා සිතන්නට ඇත. යම් සිදුවීමට රූපවාහිනී 
ප්රවෘත්ති මගින් ල�ාදුන් ජාතික මටටයම් 
ප්රසිේධිය නිසා පසුදා අළුයම වන විට පිට 
පොත්වලින් පවා එම ප්රයේශයට ෙ�ස් �ණන් 
ජනතාව එක්යරාක් වූ�.

ඒ අතයේ යමම කල�ැ�ෑනිය මැෙට පිවිසි 
පූය�ාඩ යපාලිසිය කිසියවකුටත් කැලණි 
�ඟට �ැසීම ත�නම් කයේය. එම වාරණය 
පනවන ලේයේ භූ විද්ා �ා පතල කාේයංශය 
විසින් කරන ලෙ ඉලලීමකට අනුවය. ඉන් 
�ලවත් යනාසන්සුන්තාවයට පත් කුමාරිමුලල, 
කණම්පැලල, ඕවිටි�ම, පූය�ාඩ ආදී තදාසන්න 
ප්රයේශවල වැසියයෝ ඊට පසු දිනම එනම් මැයි 
මස විසි�තර වන දින පූය�ාඩ න�ර මධ්යයේ 
වියරෝධතාවයක් දියත් කෙ�.

කැලණි නදියේ කුමාරිමුලල ප්රයේශයයන් 
රත්රන් පවුම් �ණන් ලැය�මින් පවතින 
�වත් ඒවා සාමාන්ය ජනතාව අතට 
පත්වීමට වැෙැක්වීම පිණිස ඉ�ෙ යපයේ 
යේශපාලනඥයයකු විසින් යපාලිසිය ලවා 
කැලණි නදියේ රත්රන් �ැරීම නතරයකාට 
ඇති �වටත් කටකතාවක් ප්රයේශය පුරා පැතිර 
ගියේ ඔය අත යේය. ඒ අනුව ඇතැම් පිරිස් 
�ල�ත්කාරයයන් කැලණි නදියට පැන රත්රන් 
�ැරීමට පටන්�ත් අතර ඔවුන් වැෙැක්වීමට 
පසුව යපාලිස් වියේෂ කාේය �ෙකාය පවා 
යයෙවීමට සිදුවිය.

යම් අතර හිටි�ැටියේ කැලණි නදියයන් 
රන් ඉලලමක් මතුවීමට යේතුවූ කාරණාව 
සම්�න්ධයයන්ෙ ප්රයේශය පුරා යනායයක් 
කටකතා පැතිර යන්නට විය. කුමාරිමුලල යනු 
සීතාවක රාජසිං� රජු සමයේ කුමාරිකාවන් 
පිරිසක් සඟවා තැබූ ස්්ානයකි. ඔවුන් විසින් 
තමන් සතු රත්රන් සංචිත ඒ කැලණි �ංඉවුයේ 
ආරක්ෂිත ස්්ානයක සඟවා ඇති අතර, �ං 
ඉවුරු ඛාෙනය වීමත් සමඟ ඒවා �ංදියට මුසුවූ 
�ව ඉන් එක් කටකතාවකි. එයස්ම එය එම 
ප්රයේශයට අධි�ෘහිත රන්වල යෙවියන් විසින් 

රටවැසියන් �මුයේ තම යත්ජස 
�ා �ල පරාක්රමය පෑම පිණිස සිදුකරන ලෙ 
දිව්යමය ප්රදානයක් �ව අයනක් කටකතාවයි. 
යම් සියලු කටකතා මැෙ කැලණි නදියයන් 
මතුවන රන් ඉලලයම් ප්රමාණය යකයස් යවතත් 
�ංදියට �ැස රත්රන් �රන්නවුන්යේ ප්රමාණය 
නම් ෙ�ස් �ණනින් වැඩි විය. ඒ නිසා ඒ 
සම්�න්ධයයන් මැදි�ත් වීමට භූ විද්ා �ා 
පතල කාේයංශය කටයුතු කයේය. ඒ කැලණි 
නදියයන් රත්රන් �ැරීම පිණිස මාස තුනක් 
සඳ�ා වලංගු �ලපත්රයක් රුපියල යෙෙ�සකට 
ල�ායෙමිනි. භූ විද්ා ස� පතල කාේයංශය 
මගින් පනවන ලෙ යකාන්යේසි මාලාවක් 
යටයත් එම �ලපත්ර ප්රදානය සිදුවූ අතර 
කැලණි නදියයන් ල�ා�න්නා 
රත්රන් ප්රමාණයේ තක්යස්රු 
වටිනාකමින් සියයට ප�ක් 
රජයට ය�විය යුතු �වට 
යකාන්යේසියක්ෙ ඊට එක්ව 
තිබිණ.

යම් අතර එම �ලපත්ර 
අවභාවිතා කරමින් 
ස� පාරිසරික 
අණපනත් 
නීතිරීති මුළුමනින් 
උලලංඝනය කරමින් 
කැලණි �ංදියේ 
ම�ා පරිමාණ වැලි  
ය�ාඩ ෙැමීමක් සිදුවූ 
අතර, ප්රයේශයේ යේශපාලන 
�ලවයතකු විසින් සිදුකරන ලෙ එම 
නීති වියරෝධී පාරිසරික විනාශයට එයරහිව 
යවනම සටන් වදින්නටෙ �ලපත්රලාභී 
සාමාන්ය ජනතාවට සිදුවිය.

යකයස් යවතත්, කැලණි නදියයන් 
යමයලස රත්රන් මතුවීයම් කතාව හුයෙක් 
අතිශයයෝක්තියක් �ව මට මුල සිටම �ැඟී 
ගියේ ශ්රී ලංකායේ ඛනිජ සම්පත් ෙැක්යවන 
සිතියයම් කිසිඳු තැනක රත්රන් නිධි පිළි�ඳ 
සඳ�න් යනාවන �ැවිනි. නමුදු කිරිඉබ�න්ආර, 
�ලංය�ාඩ, අයේපුස්ස ආදී ප්රයේශවල වලයේ, 
මැණික් යන �ං�ා නිම්නයන්හි ස� මා ඔය 

නිම්නයේ ඇති මැේනටයිට, ය�මටයිට අයත් 
ඔක්සයිඩ් සහිත කළු වැලිතලාවල වියේෂ 
ආේථික වටිනාකමක් යනාමැති ඉතා සුළු 
රන්සුණු සංයුතියක් පවතින �ව මා මින් යපර 
අසා තිබිණ. නමුදු යමය ඒ තත්ත්වය ඉක්මවා 
යන කිසියම් ආේ්චේයමත් තත්ත්වයක් විය 
යනා�ැකිෙ?

පූය�ාඩ, කුමාරිමුලයල පදිංචි ආේ.පී.යක්.
වියේදාස ම�තා දිගු කලක් තිස්යස් කැලණි 
නදියේ වැලි ය�ාඩ ෙැමීයමන් තම ජීවිකාව 
සලසා�ත් අයයකි. ඔහු මා �ා පැවසූ අන්ෙමට 
රන් �ැරීයමන් වැලි ය�ාඩෙැමීයමන් ලැය�න 
ආදායමින් ෙ�යයන් පංගුවක්වත් ල�ා�ත 

යනා�ැකි වී ඇත. වැඩදුරටත් ඔහු 
කීයේ සතියක් කැලණි �ඟට 
�ැස රත්රන් �ැරීයමහි යයදුණත් 
රත්රන් මං්චාඩියක්වත් ල�ා�ත 
යනා�ැකි �වය. (මං්චාඩිය 
යනු ග්ෑම් එකකින් �තයරන් 

පංගුවකට ආසන්න 
�ර ප්රමාණයකි. එනම් 
මිලිග්ෑම් යෙසිය අසූ 
�යකි.) යකයස් 
යවතත් ජනමාධ්ය 
මගින් පැවයසන 

කුමාරිමුලයල 
රත්රන් ඉලලම ස� 
ඒ සම්�න්ධයයන් 
ප්රයේශවාසීන් පවසන 
විස්තර අතර සුවිසල 
පරස්පරතා පැවතීම 

යේතුයවන් පිළි�ත �ැක්යක් කවර 
පාේශවයේ ප්රකාශයෙ යන්න සැක�ැර 

ෙැන�ැනීම සඳ�ා ස්්ානීය විමේශනයක් කිරීමට 
මට සිත් විය. ඒ අනුව 2012 ජූනි 17 වනදා එහි 
ගිය මට කැලණි නදියයන් රත්රන් �රා ය�ාඩට 
එමින් සිටි පූය�ාඩ එන්.රත්නාවතී ම�ත්මිය 
�මුවිය. ඇය කියාසිටියේ යමම රත්රන් �ැරීයමන් 
කිනම් ය�ෝ ලාභයක් ලැය�තැයි සිතා තමන් 
සතු කරාබු කුටටම උ�ස්යකාට භූ විද්ා �ා 
පතල කාේයංශයයන් �ලපත්රයක් ල�ා�ත් 
�වයි. නමුත් �තවූ මාසය තුෙ සතියකට දින 
ප� �යක් අළුයම සිට රාත්රිය යතක් දියේ �ැස 

සිටියෙ මාසයටම රුපියල යෙතුන් 
ෙ�සකට වැඩි ආදායමක් ල�ා�ත 
යනා�ැකි වූ �වෙ පැවසීය. ෙවයස් 
එක් යේලක් පිරිමසා�ැනීමට පවා 
කැඳ උගුරක්වත් බීමට ප්රමාණවත් 
යනාවන ඒ මුෙලින් රජය �දු 
ඉලලා සිටීම විහිළුවක් �ව කී 
ඇය මය�න් ඉලලා සිටියේ 
ල�ා�ත් �ලපත්රය යළි භාරදී තම 
රුපියල යෙෙ�ස නැවත ල�ා�ත 

�ැකි ක්රමයක් පවසන යලසය.
‘‘ගඟේ රත්තරං ඟ�ොයන්න ගිය 

මට අනතිමට සිද්ධ වු ඟේ කඟන තිබුණු 
රත්තරන ඩංගත ්නැති කරගන්න.’’
ඇය දිගු සුසුමක් ය�ෙමින් කීවා මට තවම 

මතකය.
ඒ යකයස් ය�ෝ ජනමාධ්ය මගින් විසිතුරු 

යලස ජන�ත කරන ලෙ යමම කුමාරිමුලයල 
රත්රන් කතායේ අභ්යන්තරය තවදුරටත් විමසනු 
පිණිස පූය�ාඩ ලකී ජුයවලේස් ආයතනයට 
ගිය මම ඊට රන්සුණු රැය�න එන්නවුන් 
සමඟ කතා��කට අවසර ඉලලා සිටියයමි. ඒ 
සඳ�ා එහි හිමිකරුවන්ය�න් ලැබුණු කාරුණික 
අවසරය මත මා එහි පැමිණි කිහිපයෙයනකු 
�ා කතා�ස් කයෙමි. රන්සුණු විකිණීයමන් 
රුපියල යදායොස් ෙ�සක් උපයා�ත් 
පූය�ාඩ, �ං�ලාවත්යත් අයශෝකා ප්රියං�නි 
ම�ත්මියය�න් වියේෂ යතාරතුරක් ෙැන�ැනීමට 
එහිදී මට �ැකි විය.

ඇය එදින එම ආයතනයට ය�යනන ලෙ 
රත්රන් ප්රමාණය මං්චාඩි අටකි. එය දින අටක් 
තිස්යස් තුන්යෙයනකු විසින් කරන ලෙ රත්රන් 
�ැරීයම් ප්රතිඵලයකි. ඒ අනුව එම රත්රන් 
�ැරීයමන් එක් අයයකුට හිමිවන ෙවයස් ආදායම 
රුපියල පන්සියයක් පමණි.

‘‘ඟේක අඟේ කොරයංශය කරපු ජ්න්තොවඟේ 
මුදල් ගසොකෑමක් කියලො අර්ථක්ථ්නය කරන්න 
බැ�ැ. අපි ඟේක කඟේ 1992 අංක 33 දරණ ප්තල් 
�ො ඛණිජ ද්රව්ය ආඥා ප්න්තට අනුව ඟපො ඟ�ොවන 
ලබොගන්නො ඟේරම ඛණිජ ද්රව්යවල අයිතිය රජය 
සතු හිනදා ඒවො ලබොගන්නො අයඟගන සියයට 
ප�ක බදදක් ලබොගැනීම නීත්ොනුකූලයි. ඒ 
වඟේම අපි පූඟගොඩදී රත්රන කැණීමට ්තොවකොලික 
බලපත්ර නිකුත කඟ�ත ඒ ප්නඟත ප්රතිපොද්නවලට 
අනුකූලව. ඒත ජ්න්තොවඟේ ඉල්ලීේ ම්ත මිසක් 
අපි බල�තකොරඟයන කොටවත බලපත්ර ඟදන්න 
ගිඟේ ්නැ�ැ.’’

පූය�ාඩ කුමාරිමුලයල කැලණි �ඟ ආශ්රිත 
රත්රන් සම්�න්ධ අවනඩුව පිළි�ඳව විමසීමක් 
කෙ මට භූ විද්ා �ා පතල කාේයංශයේ 
යයෙෂ්ඨ නිලධාරියයක් කීයේ එයස්ය. නමුත් 
කැලණි නදියයන් මතු වූ කුමාරිමුලයල රත්රන් 
නිධානයේ යමතරම් යශෝඛනීය ය්ාේ්යක් 
�ැබව තිබූ �ව අෙටත් ය�ාය�ෝයෙයනකු 
යනාෙන්නවාට සැක නැත. අප අසා ඇති 
අන්ෙමට මාධ්ය මගින් විකාශය වන ප්රවෘත්තියක් 
සැමවිටම පවතින්යන් ය්ාේතයට වඩා තරමක් 
ඉ�ළින්ය. ෙැන්වීම්කරණය පවතින්යන් එකී 
ය්ාේතයට වඩා ය�ාය�ෝ ඉ�ළින්ය. ඒ නිසා 
මාධ්ය මගින් විකාශය වන ඇතැම් පුවත් සත්ය 
�ා නිරවද් �ව ඉර �ඳ සප් කර කීවත් 
ඒවායේ �තයුත්ත පමණක් �ැනීම බුේධිමත් 
ඔ�ට භාරය. ෙැන්වීම් සම්�න්ධවෙ එය 
එයස්මය.

ඇ්තැම් පුවත  
සත්ය හා නිරවද්ය 
බව ඉර හඳ සපථ 
කර කීවත ඒවාඟේ 
ග්තයුත්ත පමණක් 
ගැනීම බුද්ධිමත  

ඔබට භාරය

රන්වල ඟෙවියන් විසන් 
රටවැසයන් හමුඟේ 
්තම ඟතජස හා බල 

පරාක්රමය පෑම පිණිස 
සදුකරන ලෙ දිව්යමය 

ප්රදානයක් බවත 
සමහරු කිේවා
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tu moaO;sh ksjerÈ lsÍuhs' uq,ska 

;o ù ;sfnk udxYfmaYSka nqre,a lr 

miqj fjkia lsÍug Ndckh jQ 

fld÷wegfma<sh ksjerÈ lsÍu isÿ 

lrkjd' frda.shdf.a udkisl" 

YdÍßl" wOHd;añl kSfrda.slu 

j¾Okh lsÍu i|yd WmfoaYl 

fiajdjla o wm wdh;kh isÿ 

lrkjd' wdydrmdk ,nd.ekSfï § 

yd ffoksl jevlghq;= j,§ ksjerÈ 

bßhõ Ndú;h ms<sn|j;a wms 

Wmfoia ,ndfokjd'

   Tiaáfhdam;s ffjoH l%uh

1872 § weußldkq cd;sl ffY,H 
ffjoHjrfhla jQ wekavD fÜ,¾ 

úiska y÷kajdfok ,oaola' fï 

m%;sldr l%uh fidhd .kafka ffY,H 

l¾u j,ska miqj frda.Skag we;sjk 

w;=re wdndO i|yd ms<shula 

jYfhka' lsisÿ fõokd kdYl 

T!IOhla fyda ffY,H l¾uhla isÿ 

fkdlr m%;sldr 

,nd §u 

Tiaáfhdam;s 

ffjoH l%ufha 

;j;a 

úfYaI;ajhla' 

fï ksid 

idudkHfhka 

fldkafoa 

fõokdfjka 

mSvkhg ,laj 

l,a.; lrk frda.Skag uy;a 

iykhla n,dfmdfrd;a;= úh yelshs'

 Tiaáfhda la,sksla wdh;kh 

ms<sn|j i|yka lf,d;a@

  YS% ,xldfõ§ Tiaáfhdam;s ffjoH  

m%;sldr l%uh ,nd .; yels tlu 

wdh;kh jkafka Tiaáfhda la,sksla 

wdh;khhs'  oekg jir lsysmylg 

muK by; § YS% ,xldfõ Tiaáfhda 

la,sksla wdh;kh wdrïN lrkafka 

furg ck;djf.a oeä b,a¨u u;hs' 

  Tiaáfhda la,sksla wdh;kh ;=<ska 

fï jk úg;a frda.Ska úYd, 

m%udKhla iïmQ¾Kju iqj lr 

;sfnkjd' fuu wdh;kh iuÕ 

ngysr úfYaI{ ffjoHjreka o 

iïnkaOhs' úfYaIfhka fuys§ mQcH 

mlaIhg" wdndê; rKúrejkag" 

ffjoHjrekag" l,dlrejkag 

iafõÉcd fiajdjla jYfhka  m%;sldr 

,ndfokjd' ta jf.au wd¾Ól 

wmyiq;d we;s frda.Ska ms<sn|j;a 

wjodkh fhduq lrkjd'

  Tn wdh;kfhka m%;sldr 

,nd.; yels Èkhka iy 

fõ,djka ms<sn|j;a

       i|yka lf<d;a" 

Tiaáfhda la,sksla YdLdj 531$ 1" 

w;=re.sßh mdr" ud<fò ,smskfha 

msysgd we;s w;r tys nodod" 

isl=rdod" fikiqrdod" bßod Wfoa 

8'00 isg iji 2'00 olajd" Tiaáfhda 

la,sksla wdh;kh e- channelling 

myiqlï o i,id we;' ud;r 

ñßiai§ i÷od iy n%yiam;skaod 

Wfoa 8'00 isg iji 2'00

m%;sldr ,nd.; yelshs'  fuys 

m%;sldr  ms<sn|j jeäÿr úia;r 

011-2054444" 011-2054433 iy 

011-2054499 hk ÿrl:k wxlj 

j,skao ,nd .kak'

^fld÷weg fm< wdYs%; frda.j,g id¾:l m%;sldrhla&

Dari Taylor, MP.  Stockton South, England

Captain Nick Wright, LVO, Royal Navy.
Private Secretary to HRH The Princess Royal.

The Principality of St. Michel de Clermont. Canada

Prof Sir Steve Russell (Dr.)

ud;r fmd,afyafka .=Kj¾Ok  uy;d'

Sir Arthur C. Clerk

Thank you for sending me a brief introduction 
to the healingpathy healing science and your 
method of healing. I have read the document 
and found the contents to be very interesting.
I am absolutely of the belief that being 
positive persuades qualities of human life to 
be used in a profoundly valuable way’ I also 
believe that mind over matter is one of the 
most powerful tools to be used by human 

The princess Royal has asked me to thank 
you for your recent letter enclosing some 
information about the healing science of 
Healingpathy. Her Royal Highness read the 
enclosures to your letter with interest and 
was pleased to note that in 2001 you spent 
some time at Brent center Centre explaining 
more about your work. 

We are aware that there are many unexplained anomalies in 
nature both of a medical and non-medical kind. Your essay has 
helped explain some of these events and occurrences that have 
been hitherto unexplained.

I am impressed by your achievements as a 
practitioner of complementary medicine, 
particularly your expectation to see that I 
walk unaided again. 
As I am now completely wheel-chaired (By 
post-Polio syndrome). I will not be visiting the 
UK again. However, you are well come to call 
at my office on your next visit to Sri Lanka. 

I have known Professor Karunathilaka now for 
many years both as student and colleague. I 
commend this gentleman to anyone who has 
need of any medical help. He is second to none 
as a dedicated and professional practitioner, who 
is passionate in what is does. Many people 
world-wide, have been helped by his unique way 
of improving people’s structure and lifestyle. He 
could so easily keep this knowledge to himself, 

ug ;snqKd fldkafo wudrej" ;=káh wudrej" ll=,a 
lelal=u" w;mh fõokdj' fndfyda ;ekaj,ska 
m%;sldr .;a;d' kuq;a iqjhla  ,enqfKa keye' uf.a 
f.org wdmq ñ;=frla ug uydpd¾h id.r 
lreKd;s,l ffjoH;=ud .ek lsh,d ;snqKd' t;=ud 
yuqùug uu ud,fí Tiaáfha la,sksla wdh;khg 
wdjd' ffjoH;=ud ug lSjd ug frda. folla ;sfhkjd 
ojia myla k;r jqfKd;a ish¿u frda. iqjlr 
fokakï lsh,d ' ta wkqj uu kej;S m%;sldr .;a;d' 
ug oeka fyd|gu iqjhs'  lsisu fnfy;la ke;sj 

beings. I wish you every success in your venture and hope that 
people very quickly believe the power of the human mind in 
healing.

but selflessly he wishes to teach others so that all can benefit from his 
range of abilities.
A grate man with great ability.

fodia;r uy;a;hf. w;a foflkau ;uhs ish¿u frda. iqj lf,a' b;sx id.r 
uy;a;hd lshkafka uysmsg my, jQ foúflfkla' ld¾h uKauv,h;a yßu 
fyd|hs' ug fyd|g ie,l=jd' lsisu wvqmdvjla lf,a keye' id.r 
lreKd;s,l ffjoH;=ud úYaul¾u ffjoHjrfhla

f,dj iqm;, mqoa.,hskaf.a woyia lSmhla

දැන්වීමකි



ලිහිණි මධුෂිකා

ක�ොටි �ොන්ොවන්ටත්  
දෑකත් �ර්ොන්ය ඉගැනවූ

කාංචනා

‘‘මම කාලයක් මඩකලපුව උන්නේෙයි 
කියනෙ ප්ර්ේශ්ේ ජීවත් ්වචෙ දමිළ 
තරුණියන්ට සහ එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකාවන්ට 
හසත කරමානතය ඉගැනනුවා. මං එ්හ්ට 
යනේකා්ට අ්ේ හමුදා්වන පවා ම්ගන 
ඇහු්ව ම්ට පිසසුද කියලා. ්මාකද ඒ ්වේදි 
ඒ ප්ර්ේශවල්ට හමුදාව්ටවත් 
ඇතුළු ්වනනෙ බෑ. ඒත් ඒ 
අසරණ ළමයි ්වනු්වන 
මං ඒ ්මා්හා්ත් ම්ේ 
රාජකාරිය ඉෂ්ඨ කළා.’’

ඒ කාංචනා 
වේවැල්පනාවවේ හඬය. 
ඇය ‘හම්දූ’ හස්ත කර්ාන්ත 
ව්ා්පාරවේ හිමිකාරිනියයි. යුද 
ස්වේදී ත්රස්තවාදී ්පාලනයට 
නතුව තිබූ ප්රවේශවලට ව�ාස 
එල.ටී.ටී.ඊ. ්තරුණියනට හස්ත 
කර්ාන්ත ඉ�ැනවූ ව්රට එක් 
කාන්තාව ඇයයි. එවස් හස්ත 
කර්ාන්තය ්ත් ජීවවනෝ්පාය 
බවට ්පත්වූවේ ්ත්ාට යන්තම් 
අවුරුදු විසස පිවරනවිට බවද 
ඈ ්පවසයි.

‘‘ම්ේ අමම්ටයි, තාත්ත්ටයි 
සටූඩි්යෝ තිබුණා. ඒක තමයි අ්ේ 
පවු්ල් ව්ාපාරය වු්ේ. ඒ නිසා අපි්ට ආරථික 
ප්රශනෙ තිබු්ණ නෙෑ. අමම්ගයි, තාත්ත්ගයි 
ආදරය මැේ්ද නෙංගියි, මල්ලියි, මමයි ්ගාඩක් 
සතුටින ජීවත් වුණා.’’

එවහත් අවුරුදු දාහ්තක් ්ප්ණ වනවිට 
වකාවහනවදෝ ආ ආ�නතුක කුරුලවලකුවේ 
ව්පම්බසවලට හි්ත නතුවී් නිසා ඇයට වැඩිකල 
ඒ වසවවේ වසවනහස විඳිනනට හැකියාවක් 
ලැබුවේ නැ්ත. වම් ව්පම් ්පලහිලේව නිසා 
්ත් අධ්ා්පන කටයුතුද සා්ාන්ය ව්පළින ්පසු 
අ්තර්� න්තරකර ද්නනට ඇයට සිදුවිය. ඒ 
ඇවේ විසි වදහැවිරිදි ව්පම්ව්තා ්ත්ා ස්ඟ 
විවාහ වන වලස ඇයට ්තර්ජනය කරනනට 
්පටන�ත් නිසාය.

‘‘්රේම සමබන්ධතාවයක් තිබුණ්ට ම්ට කවදාවත් 
ඒ තරම ඉක්මනේට විවාහ ්වනනෙ උවමනොවක් 
තිබු්ණ නෙෑ. ඒත් අ්ේ ්ගදරින ඒ සමබන්්ධ්ට 
විරුේ්ධ වුණහම එයා මාව එක්ක්ගනෙ ගිහින 
්බාරු වයසක් දාලා කසාද බනදවා ගත්තා. ඒක 
ම්ේ කැමැත්්තන ්වචෙ කසාදයක් ්නේවයි.’’

විවාහවයන ්පසුව සැමියාවේ �් වූ 
ව්පාවලානනරුවේ කුලී නිවසක ජීවත් වනනට 
ගියත් නමුත් හා හා පුරා කියා ්තනා�ත් 
ඒ කැදැලවල ඇය සිතූ ්තරම් වසවනහස 
තිබුවේ නැ්ත. ්ත්්පැන කවේවත් වනා්තබන 
වබාධ්ිසත්වවයකු වස කාංචනා ඉදිරිවේ ව්පනී 
සිටි ව්පම්ව්තා විවාහ වූ ්පසු ව�දර ආවේ 
හ්තර�ා්තවයනි. ඔහුවේ සලලාලකම්ද ඊට 
වනාවදවවනි විය. එවහත් විවාහවයන ්පසු 
වකටි කලක් �ත්වූ ්තැනහි කුසට දරුවවකු 
්පැමිණී් නිසා සියලල ඉවසා සිටිනවා 
හැවරනනට ආ්පසු හැවරනනට හැකියාවක් 
ඇයට තිබුවේ නැ්ත.

දිවනන දින ඔහුව යහ්ඟට �ැනී්ට ඈ 
�ත් සියලු උත්සාහයන �ඟට කැපූ ඉනි ව්න 

විය. ජීවි්තය �ැට�සා�ැනී්ට 
නම් ්ත්න විසින් කීයක් 
වහෝ වහායා�්ත යුතු යැයි 
ඇය තීරණය කවේ ඉන්පසුය. 
ඒ වනවිට ව්පාවලානනරුව 
ප්රවේශයට වේශීය ව්න් 
විවේශීය සංචාරකයිනව�නද 
අඩුවක් තිබුවේ නැ්ත. ඒ නිසා සංචාරකයින 
කැ්ති විදිවේ ය්ක් අවලවි කළ හැකි නම් 
අ්තමිට සරුවනු ඇ්තැයි ඇය සිතුවාය. අත්කම් 
නිර්ාණ සංචාරකයිනට අවලවි කිරී්ට ඈ 
තීරණය කරනවන ඉන්පසුවය. එවහත් ඒ 
වකවසද වහෝ වකාවේද යනන පිළිබඳව 
නිච්චියක් කාංචනාට තිබුවේ නැ්ත.

‘‘අත්කම නිරමාණ විකුණනනෙ ඕනෙ කියලා 
හිතුව්ට ඒ ්වනේකා්ට මම කවදාවත් පන 
පැදුරක්වත් දැකලා තිබු්ණ නෙෑ.’’

ඒත් එන විදිහකට මුහුණ වදනවා යැයි සිතූ 
කාංචනා ගිරි්තවල වැේ රක්ෂි්තය අසල කටු 
්ැටි �සා කුඩා කඩයක් සාදා �ත්්තාය.

‘‘ක්ේ ්පාඩිය්ට හදාගත්ත්ට පස්ස මම 
්පා්ලානනෙරුව පුරාම අත්කම 
නිරමාණ කරනෙ 
අයව ්හායා්ගනෙ 
ගියා. ඊ්ටපස්ස ඒ 
අය පනවලින හදපු 
්පාඩි වට්ටි ්පට්ටි 
්ගනෙල්ලා ම්ේ ක්ේ 
දාලා විකුණනනෙ 
ප්ටන 

ගත්තා. ඒත් ටික කාලයක් 
යේදි මම ්ත්රුමගත්තා 

ඒ භාේඩවල 
වරණ සංකලනෙය්ට 
වි්ේශික්යෝ එචෙර 
කැමති නෙෑ කියලා. 
පස්ස මම බඩු ගනනෙ 
නිරමාණකරුවන්ට 
ඒ ගැනෙ කියලා ම්ට 
ඕනෙ විදිහ්ට නිරමාණ 
කරගනනෙ හැදුවත් ඒ 
අය ඒක්ට උදව් ක්ර 
නෙෑ.’’

ව්ා්පාරයක් 
ඉදිරියට යෑ්ට නම් 
්ත්නටත් ඒ පිළිබඳව 
මූලික දැනු්ක් 
වහෝ තිබිය යුතුය. 

ඒ බව වත්රුම්�ත් 
ඇය ්ත්ාටද වම් ශිල්පය උ�නවන වලස 
එ් නිර්ාණකරුවනව�න ඉලලා සිටියත් 
ඔවුනව�න යහ්පත් ප්රතිචාරයක් ලැබුවේ නැ්ත. 
්පසුව ්ත්ා ළඟ තිබූ ්පන බෑ�යක් ලිහමින 
නැව්ත ව�ා්තමින එහි නිර්ාණ ආකෘතිය 
පිළිබඳ ඇය සවයං අධ්නයක වයවදනනී 
ව්පරට ්තැබූ ්පය ආ්පසසට �ැනී්ට කැ්ැත්්තක් 
වනාතිබුණු නිසාය. එහි ප්රතිඵලය වලස ්ාස 
2ක් වැනි වකටි කාලයක් ඇතුළ්ත ්පන ්පැදුරක්, 
අත් බෑ�යක් වැනි දෑ ්තනිව ව�ා්තා �ැනීවම් 
ස්ර්ථක් ඈ ්ත්ා සතු කර�ත්්තාය.

‘‘පස්ස ම්ට සංොරක්යෝ ඉල්ලපු විදි්හ 
නිරමාණ කරලා ්දනනෙ පුළුවන වුණා. ඒ නිසා 
ටික කාලයක් යේදි බිසනෙස වැඩි වුණා. ඊ්ටපස්ස 
මං ක්ේ වැඩ්ට ගෑනු ළමයි තුන්ද්නෙකුත් 

ගත්තා.’’
ඇය කියනනීය.
නමුත් වනාසිතූ 

ව්ාවහා්තක කර්ාන්ත 
අ්ාත්ංශය සහ 

වාරි්ාර� 
වද්පාර්තවම්නතුව එක්ව 

ඇවේ කඩය වැේ රක්ෂි්තවයන ඉවත් 
කිරී්ට නඩුවක් ්පවරා ඇති බව දැන�නනට 
ලැවබනනීය. නමුත් කාංචනා වනාවේ ව්පරට 
තිබූ ්පය ආ්පසසට �ත්වත්. නිලධාරීන ස්ඟ 
උවරන උර �ැවටමින ්ත් අයිතිය වවනුවවන 
ව්පනී සිටි ඇයට ඒ අසල් තිබූ වන සංරක්්ෂණ 
වද්පාර්තවම්නතුවේ ඉඩ්කින බිම් කැබැලලක් 
ලබාවදන වලස වනසංරක්්ෂණ ්ජනරාලවරයා 
ලිඛි්තව දැනුම්දුනනද, ප්රාවේශීය වලකම්වරිය ඊට 
දැඩි වස විරුේධ විය. ්පසුව ඔවුන ස්ඟ නඩු 
්ඟට බසිනනටත් කාංචනාට සිදුවිය. නමුත් 
වසර හ්තකින ්පසු ඒ නඩුව ්ජයග්රහණය කර එ් 
භූමිවේ් අක්කර හ්තරහ්ාරක බිම් කැබැලලක් 
ඇවේ න්ට ලැවබනවන සි්තට පුදු්ාකාර 
සහනයක්ද එක් කරමිනි.

‘‘ඉඩම ලැ්බනේකා්ට ම්ට ්වනනෙ ඕනෙ 
හරිය ්වලා. උඹ ඉඩමක් එක්ක ඔට්ටු ්වලා 
මැරියන කියලා ඒ අවුරුදු හ්ත්ම මහත්තයා මාව 
දකිනනෙවත් ආ්ව නෙෑ. ක්ේ වැඩ්ට හි්ටපු අයත් 
්වනෙ රසසාවල් ්හායා්ගනෙ ගියා. දරුවවත් 
අමමල්ග ්ගදර නෙවත්තලා මම තනියම ඒ කටු 
මැටි බිත්ති මැේ්ද ජීවත් වුණා.’’

ඇය කියනනීය.
නමුත් වසර හ්තක් ්ප්ණ සැඟව සිටි 

සැමියා නැව්ත ්පැමිණ ඇවේ ව්ා්පාරවේ 
වකාටසක අයිතිය ඉලලනනට ්පටන �ත්ව්තන 
නැව්තත් ඇවේ සතුට සැනසී් වහාරු අරන 
ගියාක් ව්න විය. අවසන ්ත්ා සතු අක්කර 
හ්තර හ්ාරක ඉඩව්න අක්කර කාලක බිම් 
වකාටසක් ඔහුට දී්ට තීරණය කළ ්පසුද ඇයට 
ඔහුව�න �ැලවී්ක් තිබුවේ නැ්ත.

වම් කරදර නිසා ව්ා්පාරය අ්තර්� නව්තා 
දැමූ ඇය හි්තවව්තකුවේ ්ාර�වයන තිරසාර 
්පදන් ්්ත ර්ජවේ රැකියාවකට ගියාය. ඒ හස්ත 
කර්ාන්තය පිළිබඳව සිවත් තිබූ ආශාව සහ 
කැ්ැත්්ත අල්ප ්ාත්රයකින වහෝ අඩුකරව�න 
නම් වනාවවයි. ඇයට අහම්වබන ව්න හමුවන 
රාජ්ය වනාවන සංවිධානයක සා්ාජිකවයකු 
හරහා එල.ටී.ටී.ඊ. ්පාලන ප්රවේශවල ජීවත් 
වූවනට හස්ත කර්ාන්ත පුහුණුව ලබාදී් සඳහා 
ඇරයුම් ලැවබනවනද වම් කාලවේ්ය.

‘‘එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකා්වා, ්දමළ තරුණියන, 
මව්වරුන පවා ඒ වැඩමුළුව්ට සහභාගී වුණා. 
ඒ අය ම්ට ආද්රන සැලකු්ව් නෙම නෙෑ. ඒත් 
වවර ක්ළත් නෙෑ. හැබැයි ඒ කිසිම දරු්වක් 
ළඟ සාමාන්ය දරු්වක් ළඟ ති්යනෙ ජීව ගුණය 
තිබු්ණත් නෙෑ.’’

ඇය කියනනීය.
‘‘්ම ්වනේකා්ට ම්ේ අත්කම නිරමාණවල්ට 

ගුේ මාරකට්, ලක්සල ව්ේ ්ව්ළඳසැල්වල 
්හාඳ ඉල්ලුමක් ති්යනෙවා. ඒ ව්ේම ්ම 
්වේදි ම්ේ ව්ාපාරය ්ගාඩක් දුර්ට දියුණු 
කරලා ඉහළ ආදායමකුත් ලබනෙවා. ඒ ව්ේම 
ඉදිරි්ේදී යු්රෝපීය ර්ටවල්වල්ටත් අ්ේ නිරමාණ 
අපනෙයනෙය කරනනෙ වැඩපිළි්වලක් ්යාදලා 
ති්යන්න.’’

අතකම් නිරමාණ 
විකුණනන ඕන 

කියලා හිතෙනතකාට 
පන පැදුරක්වත 

දැකලා තිබුතණ නෑ

කාංචනා වේවැල්පනාව
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සමහර කේවල් 
දිනාගනන නම් 

සමහර තැනවල 
නිහඬ කවනනම 

කවනවා

ඊයෙ ය�ොකු නැන්දා ආපු යෙ�ොයේ කිෙපු 
යේෙලෙ�ට හිත රිේ්දගන්න එපො මයග ය්දෝණි.

ඔෙොට උපොධි ගන්න උගන්නන්න කලින් 
කුස්සියේ ෙැඩ ටික උගන්ෙන්න කිෙ�ො 
කිෙනයකොට ඔෙොයේ මූණ අර ඉස්්සරහ ඇටඹ 
ගයේ ඇයේට හැදිච්ච අඹ යගඩිෙක් ෙයේ ඇ්ද 
වුණො කිෙ�ො අ්ද උයේ අපපචචිත් හිනොයෙවී 
කිේෙො.

ඔෙොයේ නැන්දා විතරක් යනයමයි යගොඩක් 
ෙැඩිහිටියෙෝ ජීවියත් දිහො බ�න්යන් හුඟක් පරණ 
කණණොඩිෙලින් පුයත්.

ඉතිං එෙො�ට යේෙල යපන්යන් ටිකක් පරණ 
විදිහටම තමයි.

කොය�ත් එක්ක යෙනස් යෙනෙො කිෙන එක 
හැයමෝටම කරන්න බෑ. ඒක හිතන තරම් යලසිත් 
නැහැ.

ඒ යෙ�ොයේ ඔෙො නැන්දා එක්ක එකට එක 
යනොකිෙො කිෙන යේ අහයගන හිටපු එකම ය�ොකු 
ය්දෙක් පුයත්.

‘ඒ කියන්නෙ මම ඉ්ෙනෙෙනනෙ එක නෙවත්තලා 
කුකින ඉ්ෙනෙෙනනෙ ඕ්න කියනෙ එකද අමමා?’

නැහැ පුයත්, මම එයහම හිතන අම්මො 
යකයනක් යනයම්. 
අයප අම්ම�ොයේ 
කොය�නම් 
ඉස්යකෝයල ඉෙර 
යෙච්ච ගමන් 
යකලය�ෝ ගියේ 
කුස්සිෙට තමයි. 
ඒ ගිෙ ගමන 
බැඳ�ො, ්දරුයෙෝ 
හ්ද�ො, මුණුබුරු 
මිණිබිරියෙෝත් 
ය�ොකු කර�ො ෙ� 
පෙයි යගොඩ පෙයි 
තෙ�ො තමයි ආයෙත් 
කුස්සියෙන් එළිෙට 
එන්යන්.

්දැන් ඒ කොය� 
ඉෙරයි මයග දුෙ. කවුරු යමොනෙො කිේෙත් 
මයග ය්දෝණිෙ කුස්සියේ හිර කර�ො තෙොගන්න 
නම් මට ඕන නැහැ. ඔෙො ඉහළටම 
ඉයගනගන්න ඕයන්.

රයේ ය�ෝයක් මිනිස්සුත් 
එක්ක ගැයටන්න 
ඉයගනගන්න ඕයන. 
රස්්සොෙල කර�ො උ්සස්වීම් 
අරන් පවු�ට, රටට 
හයිෙක් යෙන්න ඕයන්. 
ඒ අතයේ ඉඩකඩ 
තෙන විදිහට ඔෙො 
කැමත විදියේ ඔෙොටම 
අයේණික උෙන පිහන 
ක්රමෙක් යහොෙොගන්නත් 
ඕන පුයත්.

‘ඒත නෙැනදා කිව්ව අමමා 
උයනෙ පිහනෙ විදිහ ඉ්ෙනෙෙනනෙ 

කියල්න.’

ඔෙො කැමත, ඔෙොට 
යලසි මයග ක්රමෙ නම් 

ඒ විදිහට ඉේෙට කමක් 
නැහැ. හැබැයි ඔෙො මොෙම 
යකොපි කරන්න ඕයන් 

කිෙ�ො එකක් නැහැ පුයත්. 
උෙන පිහින එක ක�ොෙක්. මම 
පරිපපු උෙන විදිහටම ඔෙොයග 

පරිපපුෙ යනොතබබට කමක් 
නැහැ. ඔෙොට ඕන අඩු ෙැඩිෙ 

දායගන අලුත් අලුත් ක්රම අත්හදා 
බ� බ� ඔෙොටම අයේණික ක්රමෙක් 
හදාගන්නෙට තමයි මම නම් 
කැමත, අර කතොෙටත් කිෙන්යන,

‘අළුත් අළුත් යේ යනොනගන ජොතෙ 
යනොනැයගත්’

කිෙ�ො.

අයප පැරැන්යනෝ කරපු 

යේෙලෙ�ට‘්සිංස්කකෘතෙ’ කිෙ�ො නමක් දායගන 
ෙය්දන් යපොයරන් යුයගන් යුයේට අරයගන 
ආෙට ්සිංස්කකෘතෙ කිෙන්යන යහොඳම විදිහෙත් 
නිෙැරදිම විදිහෙත් යනයම් පුයත්.

ඒ නි්සො ඊට ෙඩො සුදුසු, යලසි ක්රම 
යහොෙොයගන ජීවියත් වින්දා කිෙ�ො 
්සිංස්කකෘතෙට, රට ජොතෙට අහිතක් යෙන්යන 
නෑ.

ඕෙො නැන්්දට කිේෙට යත්රුමක් නැත 
නි්සයි මමත් ඔලුෙ ෙන�ො එකඟ යෙ�ො නිකන් 
හිටියෙ.

අනික ෙැඩිහිටියෙෝ නිතරම බ�ොයපොයරොත්තු 
යෙනෙො යපොඩි අෙ එෙො� කිෙන යේ 
පිළිගන්නම ඕයන් කිෙ�ො.

ඒෙයේ යෙ�ොෙට දිගින් දිගටම ෙෝද කරන්න 
ගිෙොම අන්තමට පවුල පිටින් තරහ යෙ�යි 
නතරයෙන්යන්. ඔලුෙ ෙන�ො හො කිේෙම 

යෙ�ොෙත් ඉතුරුයි, එෙො�ත් ්සතුටුයි.

‘ඒකනෙම ඇත්තම ඇත්ත අමමා..

නෙැනදා හවස යද්දී, ්කලල 
හරිම කීකරුයි කියලා ම්ෙ ඔලුව 

අ්තොල එයා්ේ අර නිල 
පාට ලසසනෙම ලසසනෙ බෑේ 

එකත දීල ගියා.’

හ හො.. අන්න ඒකයන්.. 
බ�න්නයකො ඔෙො එකට 

එක යනොකිෙො කට ෙහන් 
හිටිෙ එයකන් ෙොසිෙකුත් 
වුණොයන යන්්ද?

ෙොසි එකක් ෙයේ 
යපනුණට ඔෙො ්දන්නේද 

ය්දෝණි එයකන් ඔෙොට ෙොසි යගොඩක් වුණො.

කොයේෙත් හිත රිදුයන් නැහැ. කවුරුෙත් 
පරෝද වුයණත් නැහැ. මොම� ෙයේ බය�න් 
දාගන්න නිකම් යබොරු ෙෝද විෙෝද නි්සො හැමදාම 
ෙයේ රණඩු ඇත වුයණත් නැහැ.

ගෑනු ළමයි වුණොම ෙෝද විෙෝද කරනයකොට 
යබොයහොම පරිස්්සම් යෙන්න ඕයන් පුයත්.

හැම යෙ�ොයෙම තේකෙලින්ම දිනුම 
�ැයබන්යන් නෑ. ජීවියත් ්සමහර අෙස්්ොෙල 
තෙනෙො ඔෙොට දිනන්න ඕයනනම් කරන්න 
ඕයන් එකම යේ නිශ්ශබ්ධ යෙන එක විතරයි.

ෙෝද කර�ො දිනන්න බැරි යගොඩක් යේෙල, 
නිශ්ශබ්ධ වුණොම දිනන්න පුළුෙන් ය්දෝණි. ඒ 
ක්රයම් හරිෙට ඉයගනගත්තො කිෙන්යන උපොධි 
ය්දක තුනක් ගත්තො ෙයේ ජීවියත්ට ෙැ්දගත්.

න�ොවුණත් දුනේ නුඹ කුස්සිනෙ වැඩකොරී

උපොධි සහතිනේ ඇඳපන් තරු නේළී

නිවලො නලොවම ෙහ ගුණනෙන් සඳ සොවී

විඳපන් ජීවිනත් නසොඳුරුම තැන් න�ෝණි

අකේ පැරැනකනෝ 
�රපු කේවල්වලට 

‘සංස�කෘතිය’ කියලා 
නමක් දාකගන වකෙන 

කපාකරන යුකගන 
යුකේට අරකගන ආවට 

සංස�කෘතිය කියනකන 
කහාඳම විදිහවත් 

නිවැරදිම විදිහවත් 
කනකම් පුකත්

ගෑනු ළමයි 
වුණාම වාෙ විවාෙ 

�රනක�ාට 
කබාකහාම 

පරිසසම් කවනන 
ඕකන

 r;a;rx ÿfõ



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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විභාග ෂේල් ෂෙනෂන 
ෙැඩ බැරි අයද? 

සිගනල් නැති අයද?

‘‘දවස් හතරෙන් 60GB ඉවෙ රවලා 
බං, ඊටපස්රස් තව 100GB ගතතා. දැන් 
ඒකත ඉවෙරවන්්න ළඟයි. අරන් මන්දා 
රේටාවලට රමා්නා රව්නවද කියලා”, 
රගදෙ ඉඳන් ඔෆිස් එරේ හදිසි වැඩ 
ටිකේ සබ්මිට් කේන ගමන් සිංහොරේ 
කිට්ටුව ඉන්්න ඩිලා සහ මතරතරගාඩ 
ඉන්්න මම චැටේ දා්නවා. ටික දවසකට 
කලින් ඔෆිස් එරේ දමිත අයියාත කිවවා 
රේටා ප්රශ්නය එයාට බලපාලා තිරය්න 
විදිහ. ඔෆිස් වැඩත එේක පුතාලාරේ 
ඉස්රකෝරල වැඩවලටත රේටා දාගන්්න 
ගියාම එයාට මාරසට රහාඳ ගාණකට 
තට්ටු රව්නවලු.

එතරකාට තමයි මට රේරේ රව්න 
පැතතේ සහ රලාකු බෙපතළකමේ 
රේන්්න ගතරත. රේ රව්නරකාට 
ලංකාරව ඉන්්නවා ඉස්රකෝරල ය්න 
වයරස් දරුරවා ලේ්ෂ ගාණේ. හැබැයි 
රේ දවස්වල ඉස්රකෝල අරින්රන් 
්නෑ. රේ දවස්වල කියන්රන් දැන් 
අවුරුදදකුත මාස තු්නේ විතෙ හරි 
විදිහට ඉස්රකෝල වැඩ කටයුතු සිද්ධ 
වුරේ ්නෑ. පැන්රඩමිේ එක නිසා 
අධ්ාප්නරේ සිද්ධ රවලා තිරය්න 
රව්නස්කේ සහ ඒ නිසා ළමයින්ට 
කන්්න රවචච කට්ට ගැ්න මං 
කලප්නාවකට වැටුණා.

රකාරෙෝ්නා මදිවට ගංවතුෙකුත 
ආවරන් සති ගාණකට ඉස්රසලලා. 
එරහම රවලාවක කරේක තට්ටුවේ 
උඩට ්නැඟලා ර�ෝන් එරකන් සූේ 
රකෝල එකේ අෙරග්න ේලාස් එරේ 
පාඩේ වැඩ කේන දරුරවේරග ර�ාරටෝ 
එකේ පහුගිය දවස්වල රසෝ්ෂල 
මීඩියාවල වරේම ටීවි එරේ, පතතෙවල 
පවා ගියා. අතරවලා තිරය්න 
තතතවය ගැ්න රලාකු දුකේ වරේම 
ළමයාරේ අධිෂ්ා්නය ගැ්න රලාකු 
ආදරේකුත දැනුණා ඒ ර�ාරටෝ එක 
දැකලා.

සමහෙ ළමයි රත වතු මැද කුඩ 
ඉහළරග්න පාඩේ වැඩ කේනවා. 
වහල උඩට රමට්ට දාලා පාඩේ වැඩ 
කේනවා. රමාකද ඒ වරේ අමුතු 
රැන්ඩේ තැන්වල තමයි බා්ධාවේ 
්නැතුට එක දිගට සිේ්නල තිරයන්රන්. 
අද රදෙණ නිවස් එරේ රපන්නුවා 
ලුණුගල පැතරත පලරලකිරුව, 
රවෙරගාඩ කිය්න ගේමා්න රදරේ 
ළමයි ගැ්න. රේ ළමයි පාඩේ කෙන්්න 
හැමදාම කන්දේ මුදු්නට පයින් 
බඩගාන්්න ඕරන් කිරලෝමීටෙ හතෙේ 
විතෙ. රමාකද එත්නට විතෙයි සිේ්නල 
තිරයන්රන්. වැඩිහිටිරයෝ එකතු රවලා 
ඒ ළමයින්ට තාවකාලික හට් එකේ ගහලා දීලා. 
ඒත හුළඟේ වැස්සේ ආරවාත වි්නාසයි. එරහන් 
දවල පෑවිලලට ටකෙම ෙත රව්නවා. පස්රස් මම 
දැේකා ඒ දැනුවත කිරීමත එේක පලරලකිරුරව 
අලුරතන් සිේ්නල ටවේ එකේ හයි කෙලා තිබ්බා. 
දැන් ළමයි රගවලවලට රවලා පාඩේ වැඩ 
කේනවා.

ලුණුගලටත වඩා තව දුේ විඳි්න පැති 
තිරය්නවා. කලාවැව ්ධාතුරස්්නපුෙ ගේමා්නරේ 
ළමයි පාඩේ වැඩ කෙන්්න සිේ්නල රහායාරග්න 
එන්රන් වැව ඉස්මතතට. ටීචේස්ලා උගන්්න්න 
වැඩ කෙන්ර්නත ර�ෝන් එක ගස් රදබලක 
හිෙ කෙලා ්නැත්නේ රෙදි පටි රදකකින් ගැට 
ගහලා. ඒ රදවල රකාරහාමින් රකාරහාම 
හරි කෙගතතා කියමුරකෝ. වැව අයිරන් හුළං 
සදරද එ්නවා �ෑන් එක ෆුල දාලා මූණ ළඟින් 
තියාගතතා වරේ. බාග රවලාවට කිය්න කිසිම 
රදයේ ඇරහන්රන් ්නෑ. ඒරලවල ළමයි, කැේපස් 
ළමයි එරහම රෑටත කලා වැව අයි්නට එ්නවා 
පාඩේ වැඩ කෙන්්න. වැරේ කියන්රන් අලිරයාත 
තමන්රේ සංචාරේ පටන්ගන්රන් ඒ රවලාවට. 
එරහමයි කියලා රලේචේස් පාඩු කෙගන්්නත 
බෑ. හිතාගන්්න පුළුවන්රන් ජීවිත අවදා්නම. 
අනික ඒ හුඟ රදර්නේට ලේ්ෂ ගාණේ යට 
කෙලා ස්මාේට්ර�ෝන් ගන්්න විදිහේ ්නෑ. තිරය්න 
ගාණට උපරිරේටම පුළුවන් එකේ ගන්්නවා. 
්නමුත අපි දන්්නවා රපාඩි ස්මාේට් ර�ෝන් 
හිෙරවලා රලඩ රදන්්න ගතතම තිරය්න කෙදරේ. 
හරිහමං ඩිවයිසස් ්නැති එකත ගැටලුවේ. ර�ෝන් 
ප්රමාණයත අඩු නිසා තුන් හතෙරද්නා එක 
ර�ෝන් එකකින් සූේ රලාේ රවලා තමයි පාඩේ 
ඉරග්නගන්රන්. ‘‘රව්නදාට ්නං රේල රවන්රන් 
අඩු ලකුණු ගන්්න ළමයා, රේ කාරල රේල 
රවන්රන් අඩු සිේ්නල තිරය්න ළමයා’’ කියලා 
වද්නේ ර්ෂයාේ රව්නවා මං දැේකා. දුෙකත්න 

සමාගේ රේ රවලාරව කඩි්නමින් කෙන්්න ඕරන් 
අලුත අලුත රේටා පැරේේ රේ්න එකට වඩා තම 
තමන්රේ කවරේේ එක වැඩි කේන එක.

(ඒ අස්රස්ම මං රේ නිවැෙදි කිරීමත කෙන්්නං. 
මං දන්්නෑ මිනිස්සු ඇයි රේ ‘‘සූේ තාේ්ෂණය, 
සූේ තාේ්ෂණය’’ කිය කිය සූේ එක තාේ්ෂණයේ 
විදිහට කතා කෙන්රන් කියලා. අපි රේස්බුේ 
එකට ‘‘රේස්බුේ තාේ්ෂණය’’ කියන්්නෑ. වට්සැේ 
එකට ‘‘වට්සැේ තාේ්ෂණය’’ කියන්්නෑ. ඒවා 
රයදවුේ, ඇේස්. ඒ නිසා ‘‘සූේ තාේ්ෂණය’’ 
රවනුවට ‘‘සූේ රයදවුම’’ වරේ ්නමේ කියන්්න 
පුරුදු රවන්්න.)

නුවෙ ඉන්්න කාරල මං 
ඒරලවලවලට ේලාස් 
ගිය තැ්නේ තමයි 
සු්ධේමාොමය. ට්රිනිටි 
එක පහු කෙලා 
ටිකේ මහයියාව 
පැතතට ය්නරකාට 
්ධේමදස්සි මාවත 
හේබරව්නවා. 
එතනින් 
උඩට, ට්රිනිටි 
එරේ ලැබ් 
එකයි පන්ති 
වගයකුයි පහු 
කෙලා කන්ද 
්නැඟලා ගියාම 
තඩි මාෙ ගහේ 
තිරය්න හන්දිරේදී 
සු්ධේමාොමය 
හේබරව්නවා. 
ඒක ටියු්ෂන් 
පන්සලේ. 
රස්නසුොදා 

ඉරිදා කට කපලා රස්නඟ. 
අනුෝධපුෙරේ සිට කෑගලල දේවා 
ළමයි සු්ධේමාොරේ ේලාසස්වලට 
එ්නවා. ඒ එ්න සමහෙ ළමයි 
කලින් දවරස් ඇවිත රකාරේහරි 
දන්්න රගදෙක ්නවති්නවා. 
්නැතතං පාන්දරින්ම තමතමන්රේ 
රගවලවලින් පිටත රව්නවා සීට් 
අලලන්්න.

සු්ධේමාොරේදී මං දකි්නවා 
රු.25ට මාරි පැකට් එකේ කාලා 
පන්සරල ටැේ එකකින් වතුෙ 
බීලා දවස රගනිය්න රකාලරලෝ. 
ඉන්ටවල එක රව්නරකාට 
සු්ධේමාොරේ කැන්ටිරේ හද්න 
සීනි සේබල පාන් එරේ සුවඳට 
්නලිය්න බඩ, අමාරුරවන් 
කන්ර්ෝල කෙරග්න හිටිය 
යාළුරවෝ. පාන්දෙ ආව නිසා 
ඇරේ මහන්සියට නින්ද යාරග්න 
එ්නරකාට එහා පැතරත ඉන්්න 
යාළුවාට කියලා සැරින් සැරේ 
කණ රකානිතතරග්න ඇහැරිලා 
ඉන්්න ්යි කේන රකාලරලෝ 
රකලරලෝ, හතෙ පස්රදර්නේ 
වාඩිරවන්්න ඉඩ තිරය්න බංකුරව 
හය හතරදර්නේ තදරවලා 
හැරිලා අමාරුරවන් වාඩිරවලා 
ඉරග්නගන්්න රකාලරලෝ 
රකලරලෝ, ළමයි එේක පාන්දෙ 
ඉඳන් ඇවිත හවස් රව්නකං 
මාෙ ගහ යට නිදි කිේන අේමලා 
අේපචචිලා. රස්නසුොදා ඉරිදා 
කියන්රන් රවරහසකෙ ටියු්ෂන් 
ගම්නටම සින්්නේකෙ ලියලා දීලා 
තිරය්න දවස් රදකේ.

හැමදාමත අපි අධ්ාප්නය රවනුරවන් කට්ටේ 
ක්නවා. රේ රමාරහාරත සිද්ධ රවලා තිරයන්රන් 
ඒකට Digital Approach එකේ ඇවිත තිරය්න 
එක. ඒක රව්නදාට තිරය්න කට්ට ඩබල රවචචි 
වැඩේ බව මට රතරේනවා. ්නමුත මං කියන්රන්, 
රදයේ ලබාගන්්න ්නං මහන්සි රවන්්නම ඕරන්. 
එතරකාටයි ඒ ලබාගන්්න රදවලවල අගයේ 
තිරයන්රන් සහ ඒ ගැ්න තමන්රේ හිරත ජයග්ාහී 
සතුටේ ඇතිරවන්රන්. ඒක කෑගහලා රසලිරරේට් 
කෙන්්න හිරතන්රන්. රලසිරයන් ලැරබ්න 
තෑේගකට වඩා තමන්ම දුේ මහන්සිරයන් හේබ 
කෙපු සලලිවලින් මිලදී ගන්්න රද වටි්නවා වැඩියි. 
රමාකද ඒ රවනුරවන් තමන් කාපු කට්ට දන්්නවා.

ඉරග්නගන්්න දුේ විඳින්්නම ඕර්නද? ්නෑ, ඒත 
දුේ විඳලා මහන්සි රවලා අධිෂ්ා්නරයන් රදයේ 
ඉරග්නගතතාම දැර්න්න සංරතෝරස් විඳලා 
බලන්්නරකෝ. ‘කොරට් කිේ’ බලලා තිරය්නවද? 
රකාරහාමද මිස්ටේ මියාගි රගදෙ වැඩ ඔේරකාම 
කෙගන්්නවා වරේ ඩැනිරයල සන්ව මහන්සි 
කෙවලා කෙවලා, අන්තිමට එයාරේ ඇඟට 
කොරට් පදේ කෙපු විදිහ. මහන්සිය ගැ්න 
රේන්තිරයන් හිටිය ඩැනිරයල සන් කොරට් 
ඉරග්නගතතට පස්රස් ඒ ගැ්න රකාචචෙ පුදුම 
වුණාද? ඒ වරේම සතුටු වුණා ද? රේ දවස්වල 
හරිහමං විදිහට ඉරග්නගන්්න ්නෑරන් කියලා 
හිත්න, හිරත්න අය ‘තුේමුලල’ කියව්නවා ්නං, 
මං කියන්රන්, ටිකේ ඉවසලා, වැඩිරයන් මහන්සි 
රවන්්න. ඉදිරි වැඩ තකා, ඇලරමන් අකුරු 
උගනිමු.

‘‘ඇයි රේ ර්ෂ්නාල ටියු්ෂන් කතන්දෙ 
කියන්රන්? ඇයි ඉස්රකෝල ගුරුවරු රහාඳ 
්නැදද?’’ වරේ එකේ හිරත්නවාද? ඒත මට 
ලියන්්න දීලා තිරය්න ඉඩ ඔන්්න ඔය පලරලහා 
දාරෙ ගාවින් ඉවෙ රව්නවා. ඒ නිසා මං ඉස්සෙහ 
රහෝලට් එරකන් බහි්නවා. තව දවසක ආරයත 
කතා කෙමු. කතාව තවමත ටයිපිං...

ක�ොකහොම්ද මිස්ටර මියොගි 
කග්දර වැඩ ඔක්ක�ොම 

�රගන්නවො වකේ ඩැනිකයල 
්සන්ව මහන්සි �රවලො �රවලො, 

අන්තිමට එයොකේ ඇඟට 
�රොකට් ප්දේ �රපු විදිහ. 

මහන්සිය ගැන කක්න්තිකයන් 
හිටිය ඩැනිකයල ්සන් �රොකට් 

ඉකගනගත්තට පස්කස් ඒ ගැන 
ක�ොච්චර පුදුම වුණෝද?
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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

හමුදාව කිළිමනාච්චිය 
අල්�ගත්තු ්දවමස 

මට දැනුකෙ පපුවට 
කුලුකෙඩියකින 
ෙහනවො වකේ

‘‘ජනවාරි 01 දා මුල් වතාවට රූබනව හමුවුණාට 
පස්සෙ දව්සෙ නරකම ප්රවෘත්තියක් අහනන 
ලැබුණා. ඒ තමයි කිළි්නාච්චිය 
යුද හමුදාව විසින අත්පත් 
කරගත්තා කියන එක. 
ඇත්තටම ඒ සිදුවීමත් ම්ේ 
ඉදිරි තීනදු තීරණවලට 
්ලාකු බලපෑමක් එල්ල 
කළා.’’

ල�ෝජිනී කියන්නීය.
ලෙසැම්බර් 15 දින පුනරීන් 

ප්රලේශය අත්පත කරගැනීලෙන් 
්පසුව A-15 ොර්ගය දිලේ ඉදිරියට ්පැමිණි යුෙ 
හමුදාව ලෙසැම්බර් 23 දින සිට කිළිලනාච්චිය 
වට කර ප්රහාර එල� කිරීෙ ආරම්භ කරන �දි. 

අලනක් ්පසින් A-09 ොර්ගය ඔසලස ්පැමිණ 
සිටි 57 ලසනාංකයෙ ප්රහාර එල� කරන්නට 
වූහ. ලෙහිදී A-15 ොර්ගය ඔසලස ්පැමිණි ්පළමු 
කාර්ය සාධක ්බළකාය ලහවත 58 ලසනාංකය 
කිළිලනාච්චිය නගරයට ආසන්නව උතුරින් 
පිහිටි ෙංසන්ධිය වූ ්පරන්්තන් සන්ධිය 2009 
ජනවාරි 01 දින අත්පත කරගන්නා �දි. ඉන් 
අනතුරුව කිළිලනාච්චියට ෙකුලණන් A-09 
ොර්ගය ඔසලස ්පැමිණි 58 වන ලසනාංකයට 
අයත 08 ලෙලනකුලගන් යුත ්භට කණ්ායෙක් 
කිළිලනාච්චිය නගරයට ඇතුළු විය. එවකට 
ලුතිනන්වරලයකු වූ නා�ක ගුණලසකර 
නායකතවය දුන් එෙ ්භට කණ්ායෙ ්තෙන් 
කිළිලනාච්චිය නගරයට ඇතුළු වූ ්බව සිය 
්පණිවි් හුවොරු යන්්ර ෙගින් ෙැනුම දුන්ලන්ය. 
ඒ වනවිට ලකාටි සාොජිකයන් කිළිලනාච්චිය 
නගරය අතහැර ෙො යමින් සිටිලේය. ලුතිනන් 
නා�කලේ ්පණිවි්ය �ැබීෙත සෙඟ හමුදා 
ලසනාංක කිළිලනාච්චිය නගරයට ඇතුළු විය. ඒත 
සෙඟ ්පණිවි්ය හමුදා මූ�ස්ානයට ෙැනුම ලෙනු 
�ැබිණ.

‘‘කිළි්නාච්චිය යුද හමුදාව අත්පත් කරගත්තා.’’
ලේශීය ලෙන්ෙ විලේශීය ොධ්ය ෙගින් ප්රචාරය 

ලකරිණි. හමුදාලේ ජයග්රහණය සැ�වීෙත සෙඟ 
රට පුරා රතිඤ්ා ෙලවා ජයග්රහණය සැෙරීෙට 
ජන්තාව ල්පළඹුණහ.

‘‘ඇත්තටම යුදමය වශ්යන කිළි්නාච්චි්ේ 
්ලාකු වටිනාකමක් තිබු්ණ නැහැ. සෙංවිධාන්ේ 
අවි ගබඩා, ්බෝමබ නිෂපාදනාගාර, පුහුණු කඳවුරු, 
නායකයන්ග ්ගවල් ්සරම තිබු්ණ මුලතිව් 

පුදුකුඩුඉරිප්පුවල. කිළි්නාච්චි්ේ තිබු්ණ 
සෙංවිධාන්ේ ්ේශපාලන, ්පාලිස, ්ේගු, 

බැංකු ව්ේ ආයතනවල මූලස්ාන 
විතරයි. හැබැයි සෙංවිධානය තමන්ේ 
ප්රධාන පරිපාලන අගනගරය 
විදිහට ජාත්යනතරයට ්පනනුු් ව් 
කිළි්නාච්චියයි. ජාත්යනතර සොම 

නි්යෝජිතයන්ේ හමුවීම, සොම 
සොකච්්ා, ප්රධාන ජනහමු ව්ේ හැම්ේම 

තිබ්බ කිළි්නාච්චිය නගර්ේදියි. ඒක 
නිසො ්ලෝකය දැන්ගන හිටි්ය එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සෙංවිධාන්ේ ප්රධාන නගරය කිළි්නාච්චිය කියලා. 
අනිත් එක කිළි්නාච්චියට යුද හමුදාව ආ්වාත් ඒක 

යුද හමුදා්ව් විනාශය කියලත් සෙංවිධාන්යන 
නි්ව්දනයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. ඇත්තම 
කී්වාත් ්දමළ ජනතාව්ගන බහුතරයක් 
හිත යටින හරි සෙංවිධානයට සෙහ්යෝගය 
දැක්වුවා. ඒ ව්ේම සෙටන කරලා යමකිසි 
ජයග්රහණයක් ලබා්ේවි කියලත් විශවාසෙ කළා. 
ඒත් කිළි්නාච්චිය අහිමිවීමත් එක්ක ඒ විශවාසෙය 
පළුදු වුණා.්දමළ ගුවනවිදුලි ප්රවෘත්ති ව්ේම 
්වබ අඩවිවලිනුත් කිළි්නාච්චියට 
හමුදාව ඇතුළු වුණා කියලා 
තහවුරු කළා. හැබැයි සෙමහර 
්දමළ මාධ්ය ්කාටි 
සෙංවිධාන්ේ ප්රකාශයක් 
දමලා තිබුණා. සෙංවිධානය 
කී්ව් ඉතිහාසේයත් ්ම 
ව්ේ හමුදාව ්ම ජයග්රහණ 
ලැබුවත් ඒවා තාවකාලික 
බවත් පස්ස ප්රහාර එල්ල කරලා 
හමුදාවට විනාශ අත්කරලා නැවත 
එම ප්ර්ේශ සෙංවිධානය විසින අත්පත් 
කරගත් බවයි. ්කා්හාමහරි සෙමහර රූපවාහිනී 
නාළිකාවල ජයග්රහණය සෙමරනන රතිඤ්ඥා දමන 
දේශන ්පනනුවා. ඒ රතිඤ්්ා පත්තු කරේදී මට 
දැනු්ේ ම්ේ පපුවට කුලු්ගඩියකින ගහනවා 
ව්ේ. ්මාකද කිළි්නාච්චිය කියන්න මමත් 
වැඩි කාලයක් ඉඳපු නගරය. අපි ඒ කාල්ේ ්ම 
නගර්ේ ඇවිේ්ද අ්ප් ඊළාම රාජ්ය්ේ අගනුවර 
කියලා ආඩමබර්යන. නමුත් දැන ඒ නගරයට 
යුද හමුදාව ඇතුළු ්වලා ජයග්රහණය සෙමරනවා. 
ඉතින ඒවා දකිේදී සෙංවිධාන්ේ ඉඳපු ඕනෑම 
්ක්නකුට හිතට ්ව්දනාවක් දැ්නනවා.’’

්තෙ හි්තට දුකක් ෙැනීෙ පිළි්බඳව 
සාධාරණීයකරණය කරමින් ල�ෝජිනී කීවාය.

කිළිලනාච්චිය ජයග්රහණය එහි සිටි ඇ්තැම 
හමුදා ්භටයන් සෙරනු �ැබුලේ අහසට ලවඩි 
්ත්බමිනි. එලෙන්ෙ එෙ ජයග්රහණය යුේධලේ 
ප්රධාන සංධිස්ානයක් විය. ජයග්රහණයත සෙඟ 
ලකාටින්ලේ ්පරාජලේ ්තවත එක් ්පරිච්ලඡේෙයක් 
ලියැවී තිබිණ. සටලන්දී යුෙ හමුදාලේ ජයග්රහණය 
්පැහිදිලිව ල්පලනන්නට තිබූ නමුත යුෙ 
හමුදාව ලකාටි සංවිධානය ලෙන්ෙ සාොන්ය 
ජන්තාවලේ ජීවි්ත හා ලේ්පළව�ට හානි ලගන 
ලෙමින් යුේධය ඉදිරියට ඇදී ගිලේය.

‘‘කිළි්නාච්චිය ජයග්රහණ්යන පස්ස ශ්රී 
ලංකා්ව් ජනාධිපති මහිනද රාජපක්්ෂ මහත්තයා 
ගුවනවිදුලි්යන හා රූපවාහිනි්යන වි්ශ්ෂ 
නි්ව්දනයක් නිකුත් කළා. ජයග්රහණය ගැන දැනුම 
දීලා, ආයුද බිම තියලා යටත් ්වනන කියලා විවෘත 
ඉල්ලීමක් කළා. ඒක බැලුවම සෙමහර ්දමළ අය 
කීවා ්ත්රුමක් නැති යුේධයක් කරනවට වඩා යටත් 
වුණා නම ඉසසෙරහට ්වන ජීවිත හානි හරි නතර 
්වනවා කියලා. මටත් හිතුණා ඒ්ක ඇත්තක් 
ති්යනවා කියලා. හැබැයි මම දනනවා ත්ලවේ 
(නායක ප්රභාකරන) කවදාවත් යටත් ්වන්න නැහැ 
කියලා.’’

්තෙන් මුහුණ දී තිල්බන ්තතතවය පිළි්බඳව 
කීෙට ලකලනක් සිටිලේ නැ්ත. ඇය 

ස්බඳ්තා ්පැවැතවූ එකෙ පුේග�යා 
වූලේ ඕ�න්ෙලයන් ඇයව 

ලෙලහයවන සුගන්ෙන්ය.
සුපුරුදු ල�ස දුරක්තන 

ෙධ්යස්ානය ගිය ල�ෝජිනී 
සුගන්ෙන්ව දුරක්තනලයන් 

සම්බන්ධ කරගත්තාය.
‘‘්මාකක්ද කරන්න අයියා? 

කිළි්නාච්චියටත් හමුදාව ආවා.’’
‘‘කලබල ්වනන එපා නංගි. නායකතුමා 

්මානවාහරි කරාවි.’’
සුගන්ෙන් එල�ස පිළිතුරු දුන්ලන් ්පරාජි්ත 

හඬකිනි.
විශවකර්ෙයක් වුවලහාත මිස යුෙ හමුදාලේ ඉදිරි 

ගෙන ආ්පසු හැරවිය ලනාහැකි ්බව ලෙලෙනාෙ 
ෙැන සිටිලේය.

ලකටි කා�යක් තුළ දුරක්තන ඇෙතුෙ විසන්ධි 
විය.

ලම අ්තර දින කී්පයකට ල්පර හමුවූ රූ්බන් 
ල�ෝජනී නැවතී සිටි නවා්තැන්්ප� වටා සැරි 
සරන්නට විය. වසර කී්පයක්ෙ ත්රීලරෝෙ රියැදුලරකු 
ල�ස රැකියාව කළ රූ්බන්ට ල�ෝජනීලේ 
නවා්තැන්්ප� ලෙන්ෙ ල�ෝජනීලේ දෙනික 
කා�සටහන පිළි්බඳව ෙැනගැනීෙට අ්පහසු 
වූලේ නැ්ත. ඒ අනුව අ්තරෙගදී රූ්බන් ්පැමිණ 
ල�ෝජිනීව හමුවිය. ල�ෝජිනී ෙ නගරයට යමින් සිටි 
නිසා රූ්බන්ලේ ත්රීලරාේ ර්යට ලගා්විය. එදින 
රූ්බන්ලේ ක්තා්බලේ ලවනසක් ෙකික්නට �ැබිණ.

‘‘්මයා ්මාකාටද අද එන්න?’’
ල�ෝජිනීට ඉලේෙ සිතුණි.

‘‘කමො�ක්ද 
�රනකන අයියො? 
කිළිකනොච්චියටත් 
හමුදාව ආවො’’  

ම�ෝජිනී

සුගන්්දන්

‘‘��බ� කවනන 
එපො නංගි. 
නොය�තුමො 
කමොනවොහරි 

�රොවි’’

කිලින�ොච්චි 
ජයග්රහණනයන් 

පසු යුද 
හමුදාන�ෝ

�ගර මධ්යනේ 
ජොතික 

නකොඩිය ඔස�ො 
ජයග්රහණය 
සංනේත�ත් 
කළ අයුරු



දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

මගේ පුංචි ව්යාපයාරය 
ග�ෝගෙටම ගෙනියන 

සහිනයක්  
මට තියයනවා
සිහින බිඳ වැටෙනනෙ ටනොදී ඒවො යථොරථයන බවෙ 

පත්කරගනනො මිනිසුන අප දැ්ක ඇතටතෙමු. නතෙර වූ තෙැන 
නතෙර ටනොවී, අලුත්ම තෙැනකින අඩියක් ට�ෝ ඉදිරියෙ තෙැබූ 
මිනිසුන, තේම අරමුණු ටවතෙ ළඟොටවනටන ටේ කියන 
ධෛරයටේ, උත්ො�ටේ ප්රතිඵලයක් ටල්ය.

දිනූෂො එරනදි ්මොයොදුනන ද ටේ කුල්කටේ්ම දිරිය 
්කොනතෙොවකි. අලං්කොරවත ඉටිප�න ඇතුළු උත්ව 
නිර්මොණ ටගොනනක් ඇටේ 
දෑතින ්ැ්කට්න අපූරුව 
දැ්කගනනෙ ලැබුණි. 
අරලිය ්මල්, වද ්මල්, 
ටරෝ් ්මල්, ටනළුේ 
්මල් ආ්කෘතිටේ වන 
ඉටිප�න ටගොනනක් 
ඒ නිර්මොණ අතෙරෙ 
ඇතුළතය. ඒ 
වොටේ්ම නතතෙල් 
උත්ව, ප්රිය 
්ේ්ොෂණ, ්මංගල 
උත්ව ට්මන්ම 
විවිෛ උත්ව ආදියෙ 
ගැලටපන අයුරින 
අලං්කොරවත ඉටිප�න ඈ 
අතින නිර්මොණය වී තිටේ.

‘‘මම විවාහ වුණේ 
2006 අවුරුදණද. දැන් 
අපිට දුවලා ණදන්්නයි, 
පුතාලා තුන්ණදණ්නකුයි 
ඉන්්නවා. පවුලට 
දරුණවෝ එකණකේනා 
ණදන්්නා එකණවදදි 
ණ්නාණෙකුත් 
ආර්ථිකෙ අපහසුකෙම් 
දැණ්නන්්න ගත්තා. 
ඉතින් ඒවණෙන් 
ණගාඩ එන්්න 
වණේම දරුවන්ණේ 
අ්නාගතෙ ෙහපත් 
විදිහට සකෙසගන්්න 
ණමා්නවද කෙරන්ණන් 
කිෙලා මාත් මහත්තෙත් 
කෙතා කෙළා. ඒ ණව්නණකොට අපි 
හඳුන්කූරු බිස්නස එකෙක කෙළා. 
ඒත් ජීවත්ණවන්්න ්නම් ඊට වඩා ණදෙක කෙරන්්න ඕ්න කිේන 
අධිෂ්ා්නෙ ආවා. එණහම තමයි ඕ්න කෙර්න අමුද්රව්ය ටිකෙකුත් 
ණහාොණග්න ‘අමා’ ඉටිපහන් නිෂපාද්නෙ කෙරන්්න ගත්ණත්. ඒ 
්නමත් හිතුණේ මමමයි. ණලාකු දුවණේ ්නණම් ණකොටසක අමා 
කිෙන්ණන්. ණගදර ණපාඩි ඉඩකෙ තමයි නිෂපාද්න කෙටයුත්ත 
ආරම්්භ කෙණේ.’’

ඇය සිතෙ උපන සිහිනයෙ මීෙ ව්ර ප� �ය්කෙ ටපර පණ 
ටදනටන එටලසිනි. මුලදී ඉටිප�න ්ඳ�ො අවශ්ය අමුද්රව්ය 
ට්ොයොගැනී්ම දුෂ්කර වුවත, ඒවො ට්ොයො රැටගන එමින, 
්ැමියො වන කු්මොර ඇයෙ ශක්තියක් විණි.

ේටලොක්වලෙ අනුව තෙැනූ ට්ම්ම ඉටිප�න දකිද්දී ඕනෑ්ම 
ට්කටනකුටේ සිත ප�න ්කරවන අපූරවතවයක් ඒ තුළ 
දැ්ක ගනනෙ ලැබුටණන ඒවො තෙව තෙවත ඔප ්කරමින පංචි 
ටවටළඳටපොළක් �දාගනනෙ දිනූෂොෙත කු්මොරෙත �ැකිවිය.

‘‘මුලින් කිේවා වණේ සමහර අවස්ාවල අපට ණලාකු 
අපහසුකෙම් තිබුණා. ඒත් පිටරට ණදම අගෙ කෙර්න අෙට වඩා 
ණම් නිෂපාද්නෙන් දිහා බලලා එෙ අගෙ කෙර්න පිරිසක ඒ 
අතණර් හඳු්නාගන්්න ලැබුණා. එණහම අණේ නිෂපාද්න දැකෙලා 
ඇණවුමක එදදි ණලාකු සතුටක හිතට එ්නවා. අලුත් ණදෙක 
අලුත් විදිහට හිතලා කෙණළාත් ණගාඩක ණවලාවට ඒ ණද සාර්්කෙ 

ණව්නවා. ණම්ඩ් ඉන් ශ්රී 
ලංකො කිෙලා ‘අමා’ ඉටිපහන් 

ණලෝණකෙට ේන දවසක තරමට 
මණේ හී්නෙ දිගුයි.’’

දිනූෂො කියනටන බලොටපොටරොතතු 
ටපරදැරිවය. ටපොල්ටතෙල් ප�න ටවනුවෙ 
පන්ටල්, පල්ලිටේ, ට්කෝවිටල් ටේ 
ඉටිප�නක් පතතු ්කරනනෙ ටබොට�ෝටදනො 
ළඟ විටේෂ ්කැ්මැතතෙක් තිබුණත පොස්කු 
ප්ර�ොරයත, ට්කොටරෝනො ව්ංගතෙයත නි්ො ටේ වනවිෙ 
ටතෙව්රක්්ම ලොංකි්කයනෙ ටව්ක් �ො ටපොට්ොන 
්මංගල්යයන අහිමිව ටගොස් තිටේ. එට�ත පසුගිය ්කොලටේ 
ට්ම්ම ඉටිප�න බුදුන පදනනෙ ටබොට�ෝටදටනකු මිලදී 
ගතටත ්කැ්මැතටතෙනි.

‘‘ණම් දවසවල අපි ජීවත්ණවන්ණන් ණලෝකෙෙක බෙ කෙර්න 
ණකොණරෝ්නා ණරෝගෙක එකකෙයි. ඉතින් විෂබීජවලින් වැළකිලා 
ජීවත් ණවන්්න ඕ්න විදිෙ ගැ්න වවද්යවරුන් නිතර උපණදස 
ණද්නවා. මාත් හිතුවා ණම් දවසවල විෂබිජ වි්නාශ කෙරන්්න 
වණේම, ණගදර ප්රසන්්න පරිසරෙක ඇති කෙරන්්න පුළුවන් 
විදිණේ පහන් කිහිපෙක නිපදවන්්න. කුරුඳු ණතල් පහන්, පැඟිරි 
ණතල් පහන් හා ණකොණහාඹ ණතල් පහන් ඒ අතර තිණේනවා. 
ඊට පුංචි පුංචි ඇණවුමුත් ලැණබ්නවා. රට වහලා තිණෙදදී ්නම් 
බිස්නස අඩුයි. ඒත් සාමාන්ය වාතාවරණෙක තිණෙදදි අණේ 
නිෂපාද්නවලට ඉල්ලුමක තිණේනවා වණේම අණප් එදිණ්නදා 
ජීවිතෙ ණග්න ෙන්්න ණම් ව්යාපාරෙ අපට ණලාකු හයිෙක.’’

විටේක ඇටඳන නැගිෙ ගනනෙ බැරි තෙරේ අ්නීප 
තෙතතවටයන ටපළුණත, දිනූෂො තේම උත්ො�ය අත�රිනනෙ 
්කැ්මති නැතෙ. ඇයටේ වැඩි්ම�ල් දියණියටේ වය් ටේ 
වනවිෙ අවුරුදු ද�තුනකි. බොල්ම දරුවොෙ වය් අවුරුදු 
�තෙරකි. ඇටේ ව්යොපොරයෙ ඕනෑ්කරන අමුද්රව්ය ට්ොයොටගන 

ඒ්මත, නිෂපොදන ටවටළඳටපොළෙ දැමී්ම 
ආදියත ්ැමියො අතින සිදු්කරද්දී, පවුලක් 

ටල් ව්යොොපරය ටගොඩ දාගනනෙ වන 
්කැපවී්ම ඇය අගයනනීය.

වි්මල් වීරවංශ අ්මොත්යවරයොද ඇයටේ කුඩො 
්කර්මොනතෙය දියණු ්කරගනනෙ අතෙහිතෙ ටදනනෙ 

ටපොටරොනදුව තිටේ. කුඩො ටගොඩනැගිල්ලක්, ඊෙ 
අවශ්ය ්කරන අච්චු ්ොදාටගන ටේ තිටබනවොෙ වඩො 
ව්යොපොරය දියුණු ්කරගනිමින, ටදතුන ටදටනකුෙ 
ට�ෝ රැකියො අවස්ථොවක් දී්ම ඇයටේ මීළඟ 
බලොටපොටරොතතුවයි.

‘‘ඇත්තටම මම හිතන්ණන් තව ණකෙණ්නක 
කෙර්න ණදට වඩා, අපි හිතලා බලලා අලුත් 

ණදෙක කෙණළාත් ඒකෙ සමාජෙ වැළඳ 
ගන්්නවා. ඒ වණේම ණගාඩක දුෂකෙර 

අවස්ාවල මට අත හිත දුන්නු අෙ 
ණබාණහාමයි. ඇත්තටම ණකෙණ්නක අත 

දිගු කෙළා ්නම් ඒ උදේවක සඳහාමයි. 
කෙවුරුත් ණම් කෙරණග්න ේන වැණඩ්ට බාධා 

කෙණේ ්නැහැ. අපි කෙර්න නිෂපාද්න විවිධ 
අංශවලට ණගනිෙන්්න පුළුවන් වුණණත් ඒකෙයි. 

ඒ අතර ්නත්තල් උත්සවෙට ඕ්න කෙර්න නිෂපාද්න 
තිණේනවා. ්නත්තල් සීො පවා අණේ නිෂපාද්න අතර 

තිණේනවා. දැ්නට නිෂපාද්න වර්ග හතළිහක පමණ 
අපි කෙර්නවා. ම්නාලිෙණේ ණවඩින් සාරිෙට ගැලණප්න 

විදිහට කෙැන්ඩ්ල් එකෙ හදලා ණද්නවා. උපන්දි්න සාදෙ ලසස්න 
කෙරගන්්න වණේම ඒ අවශ්යතාවෙ අනුව නිපැයුම් කෙර ණදන්්න 
අපට හැකිොවක තිණබ්නවා.’’

රටේ ටබොට�ෝටදටනක් වොටේ්ම ඇයද බලො සිටිනටන ටේ 
පවතනො ටලඩ ටරෝග දුරුවී ජන ජීවිතෙය ්ෝමොන්ය අතෙෙ පතවී 
්කරන කියන ්කර්මොනතෙ ්කෙයුතු ්කරටගන යෝමෙ ය�පත 
වොතෙොවරණයක් උදාවන දව්කි.

‘‘ඇත්තටම මහන්සිණෙන් වැඩකෙර්න තරමට තමයි අපිට 
සාර්්කෙ ප්රතිඵල ලැණබන්ණන්. බාධකෙ ණ්නාපැමිණිොම ණ්නණවයි. 
ණලඩදුක කෙරදර ආවා. දැ්නටත් එණහම දවස තිණේනවා. 
ඒත් හරිම සතුණටන් ්භකතිණෙන් තමයි ණම් කෙටයුතුවල 
නිෙැණලන්ණන්. ‘අමා’ නිෂපාද්න ණවනුණවන් වච්නණෙන් හරි 
උදේ උපකොර කෙළ සෑමණද්නාටම මම සතූතිවන්ත ණව්නවා.’’

ඇය කියනටන ට�ෙ දව් ගැන බලොටපොටරොතතු 
ටගොනනක් හිතෙ තෙබොටගනය.

දැනෙ එ්ම ව්යොපොරය ්කරටගන යනටන ්කඩුටවල-
ට්කොරටතෙොෙ (අතුරුගිරිය) ප්රටද්ශටේය. අලුතින සිතෙමින, 
අලුත නිපැයු්මක් ්කරනනෙ ටවර දරණ සිතවලෙ ඇය වැනි  
ධෛරය්මත ්කතුන ආදරශයක් බව කිවයුතු්ම ටනොටේද?

යේ දවසවල 
විෂබීජනාශක 

යකායහාඹ යෙල් 
පහනට, පැඟිරි 

යෙල් පහනට වයේම 
කුරුඳු යෙල් පහනට 

වැඩි ඉල්ලුමක් 
තියයනවා

මනාලියයේ 
මිංගල සාරියට 

ගැලයපන විදිහට 
ඉටිපහන හදලා 

යදනවා

‘අමා’ නිෂපාදන 
යවනුයවන් 

වචනයයන් හරි 
උදව් උපකාර කළ 
සෑමයදනාටම මම 

සතූතිවන්ෙ  
යවනවා

28 2021 ජූලි 07 බදාදා



2021 ජූලි 07 බදාදා 29

úfYaI{ ma,diaála 
Y,H ffjoH
(Plastic & 

Reconstructive 
Surgeon) 

lúkao rdcmlaI

§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

කරාබු නිසා ඉරීගිය 
කන් පපත්ත 
පාසසන්්න පුළුවන්

දෙකන් යුගලදේ ඇෙකුෙ තිබුණද�ොත් 
එය තම දෙනුමට බොධොවක් දේ 
සලකනු ලබන්්නන් හිඳී. උෙතින්ම 
ද�ෝ ෙසුකදලක සිදුව්න අ්නතුරක් 
ද�ෝ දරෝගොබොධයක් දේතුදවන් 
දමම ගැටළුවට මුහුණදෙන්්නන් 
දබොද�ොමයකි.

විදේෂඥ පලොේටික් ශල්ය වවද්ය 
කවින්ෙ රොජෙක්ෂ දමවර කතොබ� 
කරන්දන් එදේ ක්න ආශ්රිතව සිදුකර්නො 
සැත්කමකදී සැලකිලිමත් විය යුතු 
කරුණු කොරණො සමබන්ධදයනි.

ක්න ආශ්රි්ත දකින්්නට ලැපබ්න උපත 
ආබාධ ප�ා්නවාද යන්්න පැහැදිලි 
කරමින්� ප�� ක්තාබහට ප්රපේශයක් 
ගනිමු.

කන ආශ්රිතව සිදුවිය 
හැකි එවන් වවනසකම් 
අතර කන් වෙතත 
සම්පූර්ණවයන්්ම 
වනොපිහිටන අවස්ො, 
කන් සිදුර 
වනොපිහිටන 
අවස්ො වවේ්ම 
කන වටො 
වන දාරය 
වනොපිහිටන 
අවස්ො 
තිවෙනවො. 
ඒ වවේ්ම කන් ඇදට 
පිහිටනවො. එක කන් 
වෙතතක් අවනක් කන් 
වෙතතට වඩො කුඩොවට පිහිටන 
අවස්ො තිවෙනවො. තවද කන එල්ො 
වැවටන අවස්ොත, කවන් 
ඉදිරිෙස පිටුෙස ස්මොනව 
හැඩය වනෝමැතිව පිහිටන 
අවස්ොත තිවෙනවො. ව්ම්ම 
වවනසකම් දුටුව්ම දරුවවකු 
උගුර කන නොසය පිළිෙඳ 
වවද්යවරවයකු වවත වයොමු 
කරන්න කටයුතු කරනවො. ස්මහර 
දරුවන්වේ කවන් සිදුර පිහිටො 
නැතත ශ්රව්ණ යොන්්ර්ණයට 
අභ්යන්තරවයන් ෙොධොවක් නැහැ. 
අදාළ වවද්යවරයො ඒ පිළිෙඳ 
නිග්මනයකට එනවො. ඒ වවේ්ම 
ඇතැමුන්වේ කන් අවොනක් 
වවේ පිටතට වනරො ආ අවස්ො 
තිවෙනවො. තවත විවටක මුහුවේ 
වෙනු්ම ස්මඟ කවන් පිහිටී්ම 
අස්මොන වූ අවස්ො තිවෙනවො. 
අද ප්ොසටික් ශල්ය වවද්ය විද්යොව තුළ ඊට 
විසඳුම් තිවෙනවො.

ඒ වපේ� නි්තර අපිට අහන්්න ලැපබ්න පදයක් 
්ත�යි ගැහැනු ළමුන්පේ කන් ආශ්රි්තව සදුව්න 
පැසවීම්, කන්පපත්ත ඉරීය්න අවස්ාත පම් අ්තර 
තිපබ්නවා. එවැනි විපටක ප�ා්නවද කරන්පන්?

කන විද්ො, කරොබු දැම්්ම්ම කරොබුවේ දේඩට 
කන ටික ටික කැපි්ො ෙහ්ට ඉරී යන 
අවස්ො තිවෙනවො. ඊට වේතුව ව්ම්ම රන් 
ආභර්ණ සැකසීවම්දී ඊට වකොෙර හො ව්ඩ් 
වැනි ව්ෝහ අන්තරගත කර තිබී්මයි. එවිට 
කන ෙැසවනවො. ස්මහර අයට ඉමිවේෂන් 
ආභර්ණ ෙළඳින්න ෙෑ. එවහත පිරිසිදු රනින් 
තැනූ ආභර්ණ එවස වනොවවයි. ඒ වවේ්ම 
කන් වෙතිව් උෙතින් ඇතිවුණු ඇදයක්, 
විකෘතිවී්මක් තිවෙනවො නම් එය සැතක්මකින් 
සකසොගන්නොතුරු ෙෝ වය වස ෙසුවන 

දැරියන්වේ කන් විදී්ම සුදුසු 
නැහැ. ඒ වවේ්ම ක්ොතුරකින් විදපු 

කන ෙැසව්ො (Keloid) අධි කැළ්ක් 
දක්වො එය වරධනය වව්ො, ගැටිතතක් 

වහෝ කුඩො වගඩියක් හටගැනී්මටද ඉඩ 
තිවෙනවො. ඊට ප්රතිකොර ්ෙොගැනී්ම වැදගත 

වවනවො.

ඒ වවේ්ම යම් අවස්ොවක කන් ෙැසවී්මකට 
්ක්වව්ො නම් එහිදී සිදුවවන්වන් කොටිවලජ 
ආසොදනයට ්ක්වී්මයි.

කපන් කාටිපේජවලට හානිපවලා ්නම් පහෝ 
ක්නක් පිහිටා ්නැත්නම් පකාපහා�ද ක්නක් 
ප්රතිසකසන්පන්?

ඉ්ඇටව් කොටිවලජ භොවිතො කර්ො 
ත්මයි කන් වෙතත වහෝ එහි අඩු වකොටස 
සකසන්වන්. එහිදී කන් වෙතතට වයොදන 
්මැහුම් ෙටකව්ට ෙදධ වනතුරු ප්රවේසම් 
කරගත යුතුයි. කොටිවලජව්ට වයොදන ්මැහුම් 
ඉතො සියුම්. උෙතින් කන වනොපිහිටි දරුවන්ට 
නිසි වයස සම්පූර්ණ වනතුරු සැතකම් 
කරන්වන් නැහැ. ඒ අනුව වයස 14න් ෙසුව 
ත්මයි සැතකම්ව්ට වඩොත සුදුසු වයස 
වවන්වන්. වයස 16, 17 වවේ නම් වඩොත 
සුදුසුයි. එවස වනෝමැතිව කුඩො වයවසදී 
සැතක්මක් කවළොත වරධනීය අවස්ොවවන් 
ෙසු එ්ම ස්ොනය වවනසවී්මට භොජනය විය 
හැකියි. ඒ වවේ්ම ඉ්ඇට වම් වයස වවදදි 

වරධනය වී නැහැ. තවද අවනක් කනත 
වරධනය වවනවො. වයස අවුරුදු 15, 16 
වනවිට ත්මයි සැතක්මක් කළත ඔවුන්ට ත්ම 
කන රැකේොගත හැක්වක්.

අද ව්නවිට පිරිමි ළමුනුත කරාබු දා්නවා. ඔවුන්ටත 
ප�� ගැටළුව තිපබ්නවා පන්ද?

ඔේ. ප්රමිතියක් නැති කරොබු වරග ෙැළඳීව්මන් 
ත්මයි ෙැසවීම්ව්ට ්ක්වවන්වන්. එ්මගින් 
කොටිවලජව්ට විෂබීජ යනවො. එවහ්ම 
ගිවයොත කන් වෙතත නරක් වවනවො. 
කවන් කරොබුව තිවයනකල එ්ම ආසොදනය 
වීම් තිවෙනවො. ඒත ස්මහරු කරොබු ග්වො 
ද්මන්න අක්මැතියි. ඒත එතැනදී සුදුසු්ම 

වද වවන්වන් තුවෝය පිරිසිදුවකොට 
විෂබීජ වනොරැවඳන තැනට වගේො 

ගැනී්මයි. ඒ වවේ්ම ස්මහර 
කරොබු වදක තුන දානවො. එහිදී 

නිසිෙරිදි ජීවොනුහර්ණය 
කළ උෙොංගයක් කන 
විදී්ම සඳහො භොවිත කළ 
යුතුයි. ස්මහර පුදග්වයෝ 

එනවො කරොබුව ෙැසව්ො 
ස්මත අල්්ො. එවහ්ම වවන්වන් 

කරොබු දේවඩ් ව්ෝහ ස්මට ප්රතික්රියො 
දක්වදදියි.

කන් ආශ්රි්තව තුවාල හටගන්පන්, පැසවීම් පවන්පන් 
ඔය කිය්න කාරණා නිසා ප�ණද?

නැහැ චර්ම පිළිකොවන් වැනි වද නිසොත 
විය හැකියි. කන, නොසය ආශ්රිතව තුවෝ 
හටගන්නො අවස්ො තිවෙනවො. තුවෝයක් 
ඇති වුව්ණොත ඒ ගැන සැ්කිලි්මත විය 
යුතුයි. ෙරීක්ෂො කරගත යුතුයි. එහිදී තුවෝය 
ඇතිවී්මට වේතු වහොයවගන ප්රතිකොර කිරී ්මට 
හැකියොව ෙවතිනවො. ව්මහිදී විෂබීජයක් 
ආසොදනය වී්ම වේතුවවන් තුවෝ වී ඇතනම් 
එහි විෂබීජහර්ණය කර ප්රතිජීවක ඖෂධ 
්ෙොදී්ම කළ යුතුයි. එවහ්ම නැතනම් ඒ 
ආශ්රිතව ඇති ෙැසවීම් තවදුරටත ව්ොපත 
වව්ො කවන් කොටිවලජව්ට සම්පූර්ණවයන්්ම 
හොනි සිදුවවන්න ඉඩ තිවෙනවො.

කුඩා� වයපස දරුවන්පේ කන්පපති ඉරීයා�ත පම් 
අ්තර විපේෂයි පන්ද?

ඇතතට්ම කුඩො ගැහැනු ළමුන්වේ කන්වෙති 
ඉතෝම සියුම්. යම් වදයක කරොබුව ෙැටව්න්න 
පුළුවන්. එවැනි වදයක් වු්ණහ්ම ඔවුන්ටද 
කවන් සැතක්මක් කළ යුතුයි. අනතුරකින් 
කන් වෙතවත ෙොගයක් කැපි්ො ගිය අවස්ො 
තිවෙනවො. වකොවහෝම නමුත ඒ අවස්ොවේ්ම 
ඊට අදාළ සැතක්ම කිරී්ම ප්රතිඵ්දායකයි.

කපන් පපනු� ගැ්න හි්තද්දී ප�ා්න වපේ කාරණා 
ගැ්නද සැලකිලි�ත විය යුතපත?

ස්මහර පුදග්වයෝ ඉන්නවො ත්මන්ට ්ැබුණු 
ශරීරොංග ගැන නිරතුරුව ක්ණසසලව්න් 
ඉන්නවො. වකවනකුට එය ඉතෝම සුළු වදයක් 
වවදදී තව වකවනක් ඒ ගැන ක්ණසසලු 
වවනවො. ඒත කවන් විකෘතිවී්මක් කියන්වන් 
අද ශල්යකර්මයකින් ය්ො තතතවයට වගන ආ 
හැකි වදයක්. වෙනු්ම ගැන අවධොනය වයොමු 
කරන වකවනකුට සැතක්මක් සඳහො ප්ොසටික් 
ශල්ය වවද්යවරවයක් වවත වයොමු විය හැකියි. 
එහිදී නිසි වවද්ය උෙවදශනය වැදගත 
වවනවො. අද ඒ තුළ ඕනෑ්ම වදයකට විසඳුම් 
තිවෙනවො. කවනහි හටගන්නො වරෝ්ම වුවත 
වලසර ප්රතිකොර ්මගින් සථිරව්ම ඉවත කිරී්මට 
අද හැකියොව තිවෙනවො.

අ්නතුරකදී ක්න 
කැපුණත පරෝහලට 

පිළිපවලට 
පග්නාපවාත බද්ධ 
කරන්්න හැකියාව 

තිපබ්නවා

කාටිපේජවලට 
හානිපවලා 

නිස ප්රතිකාර 
ප්නාලැබුපණාත 
ක්න පැසව්නවා

කන් පෙත්ත විදීපෙන් ෙසු 
Keloid වර්දනය වීෙක්

ශල්යකරෙයට ෙසු

ඉල ඇට ආශ්රි්ත කාටිපේජ ෙගින් බාහිර කන 
නිරොණය කිරර්මක්

බාහිර කන් පෙතපත පකාටස්

විකෘතිව පිහිටන ල්ද කන් පෙත්තක්

කන් පෙත්තක ප්දෝෂ සහග්ත පිහිටීෙක් ශල්යකරෙයකින් යථා ්තතතවයට 
ෙත කළ අවස්ථාවක්

ඉරී ගිය කන් පෙත්තක්
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බියංකා නානායකකාර

පුතා බඩේ ඉන්න කාඩෙ 
අතපය ඩෙඩෙවඩවෙ 
චූටි කිටීගෙ 
පුරුපුරු සදගදෙට

‘‘පුතා හම්බවෙන්න ඉන්නව�ාටත් චූටි කිටී 
මාත් එක� ඇවේ නිදාගත්වත්. වගාඩක වෙලාට 
එයාට ඕ්න වුවේ මවේ ්බඩට වේත්තු වෙලා 
නිදාගන්න. ඒ විතරක ව්නවෙයි එවහම වේත්තු 
වෙලා පුරු පුරු ගා්නො. ඒ හැම වෙලාෙ�ම 
මවේ පුතා ්බඩ ඇතුවෙ ඉඳලා දඟල්නො. 
හරියට පුරුපුරුෙ ඇහිලා ෙවේ. ව�ාවහාම හරි 
පුතා ලැව්බ්න�ලම චූටි කිටීවේ පුරු පුරුෙට 
පුතා ්බඩ ඇතුවෙ ඉඳලා එවහම ප්රතිචාර 
වෙනනුො.’’

ජනනි චතුරිකා ප්රනාන්දු කුසින් වැදුවේ 
එක් පුවෙක් වුණාට ඈට වෙදර චූටි පුතුන් 
වදවදවනක්්ම සිටියි. ඒ අවනක් පුො චූටි 
කිටීය. ේම පුතුට ෙර්මට්ම චූටි කිටීටත් ඇය 
ආදවේය.

ජනනිවෙ ්ේම පානදුවේ වුණත් දැන් ඇය 
ජීවත්වන්වන් ්මහනුවර ෙලවෙදරයි. ඒ ඇවේ 
සැමියා වන එරංෙ ප්රසාද් රූපරත්නවේ 
වෙදරය. පානදුවේ සිට විවාහ වී 
ෙලවෙදරට ආ ජනනි සතුවටන් ජීවත් 
වුණත් නිරන්ෙරව ඒ නිවවේදී ඇවේ 
හිෙ වපලූ කාරණාවක් වදකක් විය. 
පළමුවැන්න විවාහවයන් වකටි කලකට 
පසු එරංෙ රැකියාව සඳහා විවදේෙෙ 
වී්මයි. වදවැන්න ඈ පානදුර වෙදර 
බලලන්, පූසන් වොඩක් ්මැද ජීවත් 
වී ආවේ කිසි්ම සවෙක් වනාහදන 
වෙදරකට වී්මය.

‘‘මං වොඩි �වල ඉඳලාම සත්තුනට 
හරිම �ැමතියි. විවේෂවයන පූසනට. 
අවේ වගදර ්බලවලා පූවසා වදවගාලලම 
හිටියා. ඒ අවේ අමමයි තාත්තයි 
ොවර හිටපු වොඩි ්බලුෙැටව් පූස් ෙැටව් 
වගදර වග්නත් හදපු හිනදා. ඉතින මං වොඩි 
�ාවල ඒ වගාලලනට ආදවේ �රන්නත්, 
ඒ වගාලලනවේ ආදවේ උෙරිම ල්බන්නත් 

ඇඟට වේත්තු වෙලා.’’

සාම්පප්රදායික ්මෙ හිස ්මෙ ෙබාවෙන 
නැන්දම්ප්මා චූටි කිටී ඈත් කරන්න කියන්වන් 
ෙරහට වනාව ලැවබන්න ඉන්න දරු 
පැටියාවේ වහාඳට බව ජනනි දැන සිටියාය. 
ඒ නිසා ෙැටු්මක් ඇති වනාවන්නට ඈ කටයුතු 

කළාය.

‘‘මං අමමට ෙහදලා දුන්නා. පූස්ට ෙණු 
වේත් දුන්නම, වරෝග ෙැෙවඳ්නෙට දියයුතු 
එන්නත් දුන්නම එවහම ෙඟින තියාගන්න 
්බයවෙන්න ඕ්න ්නෑ කියලා. අනි� පූස් මවිල 
හුස්ම එක� ය්නො, වලඩ හැවද්නො කිය්න 
�තාෙ ්නම මං විේොස �රනව්නම ්නෑ. 
මං පුංචි �ාවල ඉඳලා හැදුවෙම පූස් මවිල 
එක�. මට එවහම වලඩක හැදුවෙ ්නෑ. 
වම �ාවල ඉතින මමත් තනියම හිනදා චූටි 
කිටීටයි ලැව්බන්න ඉන්න ්බ්බාටයි වදන්නට 
මවේ ආදවේ උෙරිමවයන ලැබුො. ඒ 
වදන්නා එක� තමා මං නිතර �තා �වෙත්. 
ඉතින පුතා ලැව්බන්න හිටපු මුළු �ාවලම 

චූටි කිටී වගාඩක වෙලාෙට නිදාගත්වත් මවේ 
්බඩට වේත්තුවෙලා. ඒ වේත්තු වෙලා නි�ම 
හිටිවයත් ්නෑ. පුරුපුරුෙ ෙටන ගන්නො. අවන 
එතව�ාට පුතා ්බඩ ඇතුවෙ ඉඳලා දඟල්නො. 
සමහර දෙස්ෙලට දරුො ්බවේ දඟලනව්න ්නැති 
වෙලාෙලෙල මං හිතලම චූටි කිටී අරන ්බඩ 
උඩින තියාගන්නො. දෙසම සදද ්නැතුෙ හිටපු 
්බ්බා එයාවේ පුරුපුරුෙ ඇහුණු ගමන ඔන්න 
දඟලන්න ගන්නො.’’

චූටි කිටීවේ ආදවරන් හිෙ පුවරෝවෙන හිටි 
ජනනිට 2020 ්මැයි ්මාවේ පුතු ලැබුණාට පසු 
නැන්දම්ප්මාවේ අවවාද උපවදේවලින් ආවයත් 
කන් පිවරන්නට ෙත්වෙය්. එවර ඇයට ්මදක් 
සවන් දුන් ජනනී සතියක් ප්මණ චූටි කිටීවෙන් 
්මදක් දුරේ වුණාය.

‘‘දුරස් වුො කීෙට මං එයාෙ �ාමවරන 
යැව්වෙ ්නෑ. හැ්බැයි හැමවෙවලම මං 
ෙඩාගත්වත ්නෑ. වේනදා ෙවේම මවේ ඇඟට අත් 
වද� තියලා ෙඩාගන්න කියලා මූෙ දිහා ්බලා 
ඉන්නො. ඒත් පුතා ලැබුෙ ගමනම නිසා දෙස් 
හත අටක වොේඩක ඈත් �ො. ඒත් හැමදාම මං 
්නාන්න �ලින චූටි කිටී ෙඟට අරන ෙඩාවග්න 
හුරතල �රලා එයා එක� ටි�ක වෙලා �ාවල 
ගත �ො. සතියක වද�ක ය්නව�ාට ආවයත් 
පුරුදු විදිහට චූටි කිටී ඇඳට ආො. පුතා කිරි 
ව්බා්නව�ාට එයාටත් ඕ්න මවේ ඔවඩාකව�න 
ඉන්න. පුතා නිදාගත්තම ෙඟින නිදාගන්න ඕ්න. 
මං ඉතින චූටි කිටීෙ ෙැෙැකකුවෙ ්නෑ.’’

වයවහන් රූපරත්න පුතුට වයස දැන් 
අවුරුද්දකි. චූටි කිටීට වයස අවුරුදු වදකට 
වැඩිය. වදවදනාට වදවදනා වම්ප වනවිට 

වහාඳින් හඳුනයි. කුවේ 
පටන් තිබූ බැඳී්ම ෙවත් වැඩිවී ඇති 
සැටියකි. පුතු නිදාෙත් විට චූටි කිටී 
ෙනියට ඇවේ ෙබා යන ජනනී සැරින් 
සැවේ විත් බලන්වන් පුතු නින්වදන් 
ඇහැරීද කියාය. ස්මහර විට නින්වදන් 
නැඟිට අත්, පා එහා ව්මහා වසාළවමින් 
හිඳින වයවහන් පුතු වදස චූටි කිටී ළඟට 
වී බලා සිටියි. ෙවත් ස්මහර විවටක පුතු 
නින්වදන් නැගිට සිටිද්දී චූටි කිටී ඔහුට 
තුරුළුව සැප නින්වද්ය.

‘‘පුතා ්බහ වතෝරදදිම චූටි කිටී එක� 
යාළුවුො. දැක�ම හි්නාවෙන්නත් අත් 

සලා සතුට ප්ර�ාශ �රන්නත් ගත්තා. මං 
එයාට වොඩි�ාවල ‘චුටටයියා’ කියලා චූටි 
කිටී ගැ්න එ� එ� �තා කිය්නො. දැන පුතු 
අකුරු ගැට ගගහ ෙච්න අමුේන �ාවල. 
අමමා, තාත්තා කිය්නො අමාරුවෙන. ඒ 
අතවේ චුටටා කියලත් කිය්නො. ඒ ඇවරන්න 
තෙම වේන කිසි ෙච්නයක කියනව්න ්නෑ. පුතු 
චූටි කිටීට හිංසා �රනව්න ්නෑ. ඒත් සමහර 
වෙලාෙට �ව්නන අදි්නො. ෙලිවගන අදි්නො. 
එතව�ාට �ෑගහ්නො විතරයි. ආපිට හැරිලා 
ගහනව්නෙත් ්නෑ. මං ඉතින කියලා වද්නො 
එවහම �රන්න එො. එයාට රිවද්නො කියලා. 
ව�ාවහාම වුෙත් චූටි කිටී මවග පුතාට 
වහාඳ යාළුවෙක ෙවේම ෙඟින ඉන්න වහාඳ 
ආරකෂ�වයක. දරුෙන එක� සත්තු හදන්න 
්බයවෙන්න එො. ඒ වගාලලනට සත්තු එක� 
හැවදන්න ඉඩ වදන්න ඕ්න. දරුවෙක ආදවේ, 
�රුොෙ, ්බැඳීම දැ්නගනව්න ඇති�රගනව්න 
මුලිනම එතැනින. වෙලාෙට සතාට දිය යුතු 
ෙණු වේත්, එන්නත් ටි� දීලා, හද්නො ්නම 
එතැ්න අෙදා්නමක ්නෑ.’’

ෙව ටික දවසකින් වයවහන් පුතු 
වලාකුවවනු ඇෙ. චූටි කිටීට වඩා අය 
ඔහුවේ ජීවිෙයට ළංවවනවාද ඇෙ. ඒත් ඔහු 
සිවත් චූටි කිටීට ව්මන්්ම අවනකුත් සත්තු 
වවනුවවනුත් වලාකු ඉඩක් පවතිනු ඇති බව 
නම්ප නිසැකය.

ොස්නාෙනත වුො. ඒ වුොට මං විොහ 
වෙලා ආෙ වගදර සත්තු ව්නාහදපු තැ්නක. 
මහත්තයාවේ අමමා සත්තුනට �ැමති ්නෑ. 
හැ්බැයි මහත්තයා සත්තුනට ආදවරයි.’’

ව්මවේ සිටියදී දිනක් වෙදරට යන එන 
රඹුක්කන ෙලවෙදර පාවේදී පූේ පැටවවකු 
ඇවේ වනෙ ෙැවටන්වන් අහම්පවබනි. කහ 
පැහැති වකසඟ පූේ පැටියා දුටුවිට ජනනිට 
පූසන්ට අක්මැති වූ නැන්දම්ප්මා සිහි වූවේ 
නැෙ. ඒ නිසා්ම ඇය පුංචි පූේ පැටවා වෙදර 
වෙන ආවාය. නැන්දම්ප්මාවේ අක්මැතිකම්ප 
වපනුණත් ඒවා බිඳුවක් වහෝ ෙණන් වනාවෙන 
ඈ පූේ පැටියා හදන්නට ෙත්ොය. ඒ එවෙර 
සිටි එරංෙවේද අවසරය ඇතිවය.

‘‘චූටි කිටී මට හම්බවුවේ 2019 ජ්නොරි 
මාවස්. එයා එතව�ාට කිසිම ලස්ස්නක ්නෑ. මං 

එයාෙ වෙට ගාෙට අරන ගිහින වෙනනුො. 
ෙණු වේත් දීලා, ජලභීති�ා එන්නතයි 
ට්රයි�ැට එන්නතයි දුන්නා. වහාඳට 
�ාලා බීලා ආදවේ ල්බ්නව�ාට චූටි කිටී 
ලස්ස්න පූවසක වුො. එයා වගදරට 
ඇවිත් මාස ෙහක යදදි මහත්තයා 

රට ඉඳලා ආො. එයත් ආෙහු රට 
ය්න�ලම චූටි කිටීට වගාඩක 
ආදවරන සැලකුො. ඊට ෙස්වස් 
තමයි මට ආවයත් වොඩි වොඩි 

ගැටලු ආවව්. පුතා ලැව්බන්න ආෙම 
මහත්තයාවග අමමා කිව්වෙම චූටි කිටීෙ ඈත් 
�රන්න කියලා. හුස්ම ගන්නව�ාට පූස් වලාම 
ය්නො කිව්ො. මං ඒො ගෙන ගත්වත ්නෑ. චූටි 
කිටී ෙැඩිහරියක හිටිවය මවේ �ාමවේ, මවේ 
ඇඳ උඩ, මවග ෙඟ. එයා අෙශ්යතාෙය�ට 
විතරයි එළියට ්බැස්වස්. රෑට නිදාගත්වත මවේ 

පුතා ලැගබනන හිටපු මුළු 
කාගලම චූටි කිටී ගොඩක 

ගෙලාෙට නිදාෙතගත මගේ 
බඩට ගේතතුගෙලා. ඒ ගේතතු 

ගෙලා නිකම් හිටිගයත නෑ. 
පුරුපුරුෙ පටන ෙනනො. 
අගන එතගකාට පුතා බඩ 
ඇතුගෙ ඉඳලා දෙඟලනො. 

සමහර දෙෙසෙලට දෙරුො බගේ 
දෙඟලනගන නැති ගෙලාෙලෙල 
මං හිතලම චූටි කිටී අරන බඩ 
උඩින තියාෙනනො. දෙෙසම 

සදදෙ නැතුෙ හිටපු බබා එයාගේ 
පුරුපුරුෙ ඇහුණු ෙමන ඔනන 

දෙඟලනන ෙනනො
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ලිංගාශ්රිත ර�ෝග 
පිළිබඳ 

 විරේෂඥ වෛද්ය

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

ෙෙ ඒඩ්ස් මර්ධන 
්වැඩෙටෙන

ව්වරෙය විනාශ 
කරන්න පුළු්වන්

HIV ශරීරගත වී පැය 72ක් 
ඇතුළත අඳුනගත්තොත

ලිංගාශ්රිතව බ�ෝවන බ�ෝග 
බේතුබවන් බ�ාබ�ෝබෙනා 
කායිකව පමණක් බනාව 
මානසිකවත් පීඩා විඳිති. 
එබේම සමාජබේ පවතින 
අය�පත් ආකලප නිසා 
බමවැනි බ�ෝග සඳ�ා ප්රතිකා� 
ල�ාගැනීමට බයාමුවන 
ප්රමාණයෙ සාබේක්්ෂව අඩුය. 

ලිංගාශ්රිත බ�ෝග පිළි�ඳව 
විබේ්ෂඥ වවද්ය I.L. ජයවී� 
ම�තා අෙ කතා ක�න්බන් 
ඒවා මූලක අදියබේදීම 
�ඳුනාගැනීබේ ස� 
වළක්වාගැනීබේ වැෙගත්කම 
පිළි�ඳවය.

ලිංගාශ්රිත සරෝගයක් ස�ෝස්වන්සන් 
සකාසොමද?

බ�ොබ�ෝවිට බේවො 
බ�ෝබවනබන ලිංගික 
එක්වීමකින. නමුත් ඉතොම 
කලොතුරකින ලිංගික 
ස්පර්ශයකිනුත් ලිංගොශ්රිත බරෝග බ�ෝවිය 
�ැකියි. නමුත් උ්පදිං්ශය, HIV ආසොධනය 
මවබගන දරුවනට සේබරේෂණය බවනන 
තිබ�න ඉඩකඩ වැඩියි. ඒ වබේම බේ 
කියපු බරෝග බදක රුධිර ්පොරවිලයනය 
මගිනුත් බ�ෝවිය �ැකියි.

ොමාන්ය අන්තරපුදගල ක්රියාකාරකම්වලනුත් 
ලිංගාශ්රිත සරාග ස�ෝස්වන්වා කියලා ෙමෙරු 
කියන්වා සන්ද?

ඔව්. එකිබනකො අතර ඇතිබවන සි්ප 
වැළඳගැනීේ, ඇඳුේ, කෑමබීම හුවමොරුව 
මගින ඒ විතරක් බනබමයි බ්පොදු 
වැසිකිල භොවිතබයනුත් ලිංගොශ්රිත බරෝග 
බ�ෝබවනවො කියලොත් මිනිසසු හිතනවො. 
නමුත් බේවො බසරම මිත්ො විශවොස 
්පමණයි කියන එක ්පැ�ැදිලවම කියනන 
ඕබන. 

HIV ්වසේ ආෝධනයක් ඉඳිකට්ටක් මගින් 
ස�ෝස්වන්න පුළු්වන්ද?

එනනත් කටුවක එබ�මත් නැතිනේ 
ඉඳිකටු තුඩක HIV වවරසය ආසොධනය 
්පොලනය බනොකළ පුදගලබයකුබේ 
රුධිරය තැවරිලො එය තව බකබනකුට 
ඇණුනත් HIV ඇතිබවනන තිබ�නබන 
0.3%ක වබේ අවධොනමක්. ඒ වබේම HIV 
වවරසය ්ශරීරබයන පිටතට ්පැමිණ 
වොතයට නිරොවරණය වුණු ගමන විනෝශ 
බවලො යනවො. ඉතින සමොජබේ ්පැතිර 
යන බමවැනි අසත් මතිමතොනදර ගැන 
අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැ�ැ.

ලිංගාශ්රිත සරෝගයක් තිස�න �්වට ඉඟි කරන 
ලක්්ෂණ සමාන්වද?

ඇතැේ විට අසොමොන්ය බයෝනි ස්ොවයන 
ඇතිබවනන ඉඩ තිබ�නවො. ඒ වබේම 
ඇතැේ බවලොවට ලිංගොශ්රිත ප්රබද්ශබේ 
බව්දනොවක්, කසනසුළු සවභොවයක් මතු 
බවනන පුළුවන. ලිංගොශ්රිත බරෝග තිබ�න 
ඇතැේ කොනතොවනට ලිංගික සිංසරගබේදී 
බව්දනොවක් ඇති බවනනත් ඉඩතිබ�නවො. 
ඊට අමතරව මුඛය, ලිංගොශ්රිත ප්රබද්ශය, 

ගුද මොරගය අවට තුවොල බ�ෝ 
ලිංගික ඉනනන ඇති බවනනත් 
පුළුවන. 

ලිංගික සරෝගයක් ඇතිවීසම 
අ්ව්ධානමක ඉන්සන් සකායි ්වසේ 
පිරිස්ද?
ලිංකොබව් HIV ආසොධිත 
බ�ොබ�ෝ කොනතොවනට 
වවරසය සේබරේෂණය 
බවලො තිබයනබන තමනබේම 
සැමියබගන. ඉතින ඒ 
කියනබන ලිංගිකව සක්රීය 
ඕනම බකබනක්ට ලිංගොශ්රිත 
බරෝගයක් ඇතිබවනන 
අවධොනමක් තිබයනවො කියන 
එකබන. එතනින ගිය�ම 
�හුලිංගික ස�කරුවන ඇසුරු 
කරන බ�ෝ ලිංගික ස�කරුවො 
මොරු කරන අයටත් ලිංගොශ්රිත 
බරෝග ඇතිබවනන වැඩි ඉඩක් 

තිබයනවො. 

ඉතින් ෙෙකරුට ලිංගාශ්රිත සරෝගයක් තිස�න 
�්ව වි්වාෙයට කලන් දැනගන්න ක්රමසවදයක් 
නැදද?

විවො�යට කලන බවනත් ලිංගික 
ස�කරුවන සමඟ එක්වුණු බකබනක්ට 
යේ බරෝගකොරකයක් ්ශරීරගත වුණො 
කියලො අපි හිතමු. ඊට්පසබස ඔහුට බරෝග 
ලක්ෂණ මතු බනොවුබණොත් ඔහුත් ඒ ගැන 
බනොදැනුවත්බන. එවැනි බමොබ�ොතක 
ඒ පුදගලයොබගන අනිත් අයටත් එය 
බ�ෝබවනවො. බ�ොබ�ෝ කොනතොවනට 
විවො�බයන ්පළමු ලිංගික එක්වීබමන 
්පසු මුත්ො ආසොධන ඇති බවනවො. අපි 
ඒ තත්ත්වයට කියනබන මධුසමබේදී 
ඇතිවන මුත්ො ආසොධන කියලයි. 
ස�කරුවොට බගොබනෝරියොව, ක්ලැමීඩියො 
වබේ බරෝගයක් ආසොධනය බවලො නේ 
්පළමු ලිංගික එක්වීබමනම ස�කරුට 
එවැනි මුත්ො ආසොධන ඇති විය �ැකියි. 
ඒ නිසො විවො�යට කලන බදබදනොම 
ලිංගොශ්රිත බරෝග ්පරීක්ෂොවක් බවත 
බයොමුබවන එක තමයි වඩො බ�ොඳ.

සමාන්වද ඒ පරීක්්ෂණ?
HIV, බ�්පටයිටීස B, C එතනින ගිය�ම 
උ්පදිං්ශය, �රපීස වබේ බරෝග රුධිර 
්පරීක්ෂණයක් කරලො නිගමනය කරනන 
පුළුවන.

ලිංගික ඉනනන, HPV ආසොධන 
අඳුනගනන කොයික ්පරීක්ෂණ ස� 
ගැබබගල ්පරීක්ෂණ සිදු කරනවො. තව 
එතබකොට ලිංගොශ්රිත බ්පබදසවලන, 
ගැබබගලන ල�ොගනන නියැදි ්පරීක්ෂො 
කරලො බගොබනෝරියො, ක්ලැමීඩියො වබේ 
ආසොධන අඳුනගනනත් පුළුවන.

සම පරීක්්ෂණ්වලට ෙෙභාගී ස්වන්සන් 
සකාසොමද?

දිවයිබන සෑම දිස්රික්කයකම ජොතික 
ලිංගොශ්රිත බරෝග ස� HIV මරධන 
වැඩසට�න ක්රියොත්මක බවනවො. බේ 
�ර�ො බේ ්පරීක්ෂණ බනොමිබේම 
කරගනන පුළුවන. ඒ වබේම know4sure.
lk කියන බවබ අඩවිය �ර�ොත් දැන අ්පත් 
සමඟ සේ�නධ බවනන පුළුවන. 

සම සරෝග ෙමපූරණසයන්ම සු්වපත් කළ 
ෙැකිද?

ඇතැේ බරෝග මුේ අවධිබේම 
�ඳුනොගත්බතොත් නිටටොවටම සුව කරනන 
පුළුවන. ඒ වබේම HIV, HPV, �රපීස 
වබේ බරෝග කලන �ඳුනොගත්බතොත් 
සොර්ථකව ්පොලනය කරලො ය�්පත් ්පවුේ 
ජිවිතයක් ගත කරනන පුළුවන. HIV 
වවරසය �ඳුනොගත බනො�ැකි මටටමට 
්පොලනය කළොට ්පසබස ඒ පුදගලයො 
තවත් පුදගලබයකු සමඟ ලිංගිකව 
එක්වුවත් ඔහුබගන ලිංගික ස�කරුට 
වවරසය බ�ෝබවනබන නැ�ැ. 

සනාදැනු්වත්කමින් යම ලිංගාශ්රිත සරෝගයක් 
ආොධිත පුදගලසයකු ෙමඟ එක්වීමක් 
සිදුවුසණාත් සමාකද කරන්සන්?

ඒ වබේ බදයක් වුබණොත් �ැකි 
ඉක්මනින අවම ව්ශබයන ්පැය 72ක් 
ඇතුළතවත් ළඟම තිබ�න ජොතික 
ලිංගොශ්රිත සොයනයකට යනන. එතැනදී 
�දිසි නිරොවරණයවීමකදී ල�ොබදන 
ප්රතිවවරස ඖෂධ ල�ොබදනවො. ඒවො නිසි 
උ්පබදස අනුව ල�ොගතබ�ොත් වවරසය 
සේපූරණබයනම ්ශරීරබයන ඉවත් කරල 
දානන පුළුවන. 

අ්වොන ්වශසයන් අ්ව්ධානය සයාමු කළ යුතු 
අසනකුත් විසේෂිත කරුණු සමාන්වාද?

සමොජ ස�ඳතොවලදී, මගබතොටදී �මුවන 
පුදගලයන සමඟ ලිංගිකව එක්වීම 
ඉතො අවධොනේ. ඒ නිසො විශවසනීය 
එක් ලිංගික ස�කරුබවක්ට ්පමණක් 
සීමො බවනන කියන එක තමයි 
බමතැනදී තරුණ ප්රජොවට දිය යුතු 
වැදගත්ම ්පණිවිඩය. එබස නැතිනේ 
එක්වීමකදී ආරක්ෂක ක්රමබව්දයක් බලස 
බකොණඩයමක් ්පළඳිනන. දැන ලිංකොබව් 
කොනතො බකොණඩම ්පවො තිබ�න නිසො 
කොනතොවකට වුණත් එය ්පැළඳිය �ැකියි.

ෙමාජ ෙ�ඳතා්වලදී, 
මගසතාටදී ෙමු්වන 
පුදගලයන් ෙමඟ 

ලිංගික්ව එක්වීම ඉතා 
අ්ව්ධානම. ඒ නිො 

විේ්වෙනීය එක් ලිංගික 
ෙෙකරුස්වක්ට පමණක් 

සීමා ස්වන්න කියන 
එක තමයි සමතැනදී 

තරුණ ප්රජා්වට දිය යුතු 
්වැදගත්ම පණිවිඩය. 

එසස් නැතිනම 
එක්වීමකදී ආරක්්ෂක 

ක්රමසවදයක් සලෙ 
සකාණඩයමක් පළඳින්න.

ෙෙකරු්වාට 
සගාසනෝරියා්ව, 

ක්ලැමීඩියා ්වසේ 
සරෝගයක් ආෝධනය 

ස්වලා නම පළමු ලිංගික 
එක්වීසමන්ම ෙෙකරුට 

මුත්ා ආෝධන ඇති 
විය ෙැකියි. ඒ නිො 

වි්වාෙයට කලන් 
සදසදනාම ලිංගාශ්රිත 

සරෝග පරීක්්ෂා්වක් ස්වත 
සයාමුස්වන එක තමයි 

්වඩා සොඳ
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ලබන සතියට...

ඒත් මේ අවස්ථාමව එමෙම 
අෙන එක මෙථාඳද මන්දා

ඔයාගෙන් මං ගෙයක් අහන්්න හිටිගය..

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

වත්සලාගේ දුරකතන ඇමතුම අව්සන් වන තුරු ගුරුවරයා 
්සමග අංජනා එතැනම ඉඳගගන ග්සමින් කතා කළහ.

‘‘ඔයාමගන් ෙං මදයක් අහන්න හිටිමය.. ඒත් මම් අවස්ාමව 
එමහෙ අහන එක මහාඳද ෙන්දා..’’

වත්සලාගේ කතාබහට බාධාවක් ගනාවන්නට ඔහු කීගේ 
ඇගේ මැලවී ගිය මුහුණ ගේස බලාගගනයි.

‘‘මොකේද... කියන්නමකෝ.. ඊට කලින් ෙරහ නැතුව ෙටත් 

මදයක් කියනවද?’’
අංජනා කීගේ යන්තම් සිනාග්සමිනි.
‘‘මොකේද..?’’
‘‘එදා අප�ච්චි කිේවට ෙට නෙ ෙෙක නෑ. අප�ච්චි නෙක් කිේවද 

කියලත් ෙෙක නෑ..’’
ඔහු සිනාසුගේය.
‘‘ආමේ කියන්මන නෑ.. ෙෙක තියාගන්න. ෙෙ ෙහිෙ. ෙහිෙ 

විමේනායක..’’
ගමාගහාතකට අංජනාගේ මුහුගේත සිනාවක් ඉහිරුගේය.
‘‘හා... දැන් කියන්න.. කියන්න තිමයනවා කිේව මේ.’’
‘‘ඔයා කැම්�ස එකට මබාරු කිේවා කියලා මිසටේ ඇලමලම�ාල 

හම්බමවන්න ෙං මෙහාට ආව මුල දවමස ෙට කිේවා, ෙෙකද? 
ඊට�සමස දැන් ආමය කියනවා ඔයා බැඳලා ඉන්මන කියලා. ඇත්ෙ 
ද..?’’

‘‘ඇත්ෙ ෙෙයි ෙං මුලින් කිේමේ. ඒ ඇත්ෙට පුංචි මබාරුවක් එකතු 
කළා කැම්�ස එමක් ළෙයින්ට.. නැත්ෙම් ෙං මබාරුකාරයා මවන හින්දා. 
ඒකයි මබෝයි මරෙන්්ඩව ෙහත්ෙයා කියල එයාලට අඳුන්නලා දුන්මන්..’’

‘‘ඒ කියන්මන් ඔයාට මබෝයි මරෙන්්ඩ මකමනක් ඇත්ෙටෙ ඉඳලා..’’
ඈ ඊට නිහඬවම හි්ස වනා ඈත බලාගතතාය. ගතනුක මතක් 

වද්දී ඇගේ හිගත ඇතිවුගේ දුකකි. ඒ දුක ඇතගත ඔහුවන් 
ගහාඳ තරුණගයක් තමන්ගේ ගෙම්වතා වූ බව අපෙච්චිට 
කියාගන්නට ගනාලැබීම නි්සයි. ්සම්බන්ධයක් ඇතිවී 
මහා ගලාකු කාලයක් ගිගේත නැත. ඒත ෙවුගේ සියලු 
වගකීම් ඔහු අදිමදි කිරීමක් නැතුවම බාර ගතගතය. 
අම්මා දුරකතන ඇමතුම අව්සන් කරවිත දුරකතනය 
දිගුකරන තුරුමත ඈ සිටිගේ ඒ කේෙනාගේය.

‘‘අමන් ෙන්දා ඒ දරුවටත් ඉතින් කරන්න පුළුවන් 
සීොවක් තිමයනවමන්.. බයමවන්න එ�ා අම්මෙ 
කිේවට..’’

වත්සලා ඇේගේගොළ යළි ඔවුන් හා කතාවට 
එක්වූගේ එගේ කියමිනි.

‘‘ඇයි අම්මම්...?’’
ඒ කතාබගේ ගැටළුවක් ඇතිවූවා ෙැයි ්සැක සිතින් අංජනා 

ඇසුවාය.
‘‘අපි මකාළඹ යනමකාට නංගිමගයි ෙලලිමගයි ඉසමකෝල ප්රශමන 

එනවා. ඒත් ෙං කිේවා නංගිට විෙරක් ඉසමකෝලයක් මහායාගමු කියල. 
ෙව ොස තුනමන එයාට විභාමගට තිමයන්මන්.. පුොව මෙමහ මහාඳ 
ෙැනක නවත්ෙගන්න පුළුවන් වුමණාත් හරි.. ෙං ඒක ඒ දරුවටත් 
කිේවා..’’

‘‘මනෝන ෙහත්ෙයා කැෙති නම් ෙං ඉන්න ෙැන ෙලලිව නවත්ෙමු. 
ඒ මගදර කරදරයක් නෑමන්. වයසක මදන්න විෙරයි ඉන්මන. ෙටත් 

ෙලලිමග �ා්ම් වැ් ගැනත් බලන්න පුළුවන් මවයි එමහෙ 
වුමණාත්..’’

ඒ කතාව අව්සාන වනතුරු සිටි මහිම කීගවන් වත්සලාගේ 
ෙපුවට ්සැහැේලුවක් ෙැනුණි.

‘‘එමහෙ කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්ෙටෙ මහාඳයි දරුමවෝ. ෙටත් 
බයක් නෑ.. ඔය දරුවත් ඉන්න හින්දා.. මම් වැ් ඉවරවුණාෙ ෙං එමහ 
ඇවිත් කො කරන්නම් බලන්න..’’

වත්සලා හා කතාව අව්සන්ගකාට ගතනුක දුරකතනය තැබුගව 
බර වූ හගෙනි. ෙවුලක රැකවරණයට සිටි අතවැල කැඩී යනවා 
කියන්ගන් ඊළඟ වගකීම් ෙරන්නාට ගකාගතක් ප්රශන ්සමුදායකට 
උතතර ග්සවිය යුතු සිද්ධියක් ෙැයි ගමගතක් කලක් ප්රාගයෝගිකව 
ෙැනුගේම නැත. ඒත ෙැන් ඒ බව ෙනියි. 

වත්සලා ඇේගේගොල කියන විදිහට ෝසලක් ග්සවිය යුතගත 
අංජනාගේ නැගනියට විතරය. ගම් ගගගවමින් ෙවතින්ගන් ව්සගේ 
මැෙ නි්සා එය තරමක් අසීරු කටයුතතකි. ඒත විදුහේෙතිවරගයක් 
වූ ඔවුන්ගේ පියාගේ හදිසි අභාවය නි්සා ්සමහර විට ්සැලකියයුතු 

ෝසලක අවේ්ාවක් ගන්නට පුළුවන් ගවතැයි ගතනුකට 
සිතුණි. වත්සලාට සියලු කරුණු ගගානුකර 

අභියාචනයක් ලියා සූදානම් කරගන්නා ගල්සත 
ඔහු කීගේ අධ්ාෙන අමාත්ාංශය ඇතුළු ඒ 
්සම්බන්ධව වගකීම් ෙරණ පුද්ගලයන් ගවත 
ගයාමු කිරීගම් බලාගොගරාතතුගවනි.

ගතනුක බැංකු මිතුරා කී ගගය බලන්නට 
ගිගේ ඊට ෙසුදාය. මිතුරා ඒ ගමාගහාගත බැංකුගේ 

සිටි නි්සා ඔහුට ඒ ගගෙරම ගකගනක්ව ඔහු 
්සම්බන්ධ කර දුන්ගන්ය. ගමාගහාතකට දුරකතන 

්සාපපුව ව්සා ඔහු වින්ෙන එහි තබා ගිගේ ඒ නිව්ස 
වූගේ ඒ තරම් දුරක ගනාවූ නි්සාය. විශවවිද්ාලය ළඟ 

සිට එතැනට වූගේ බේ ගහෝේට් තුනකි. ඔහු කීගේ හගේ කණුව 
ප්රගද්ශගයන් ගකාළඹ ෙැතතට යද්දී හමුවන දිපපිටිගගාඩ ොගේ 
ෙැමිණිය යුතු බවයි. මීටේ ගෙසිය ෙනහක් ෙමණ ගියෙසු ෙකුණු 
ේස ගකාළොට තාපෙය ්සහිත ගගය ළඟට යන ගල්ස මිතුරා 
මං ්සළකුණු කියා තිබුණි. වාහනය ොගේ ෙග්සකින් නවතා ඔහු 
බිමට බසිද්දී ගේට්ටුව ඇරුගේය. ගතනුක ඇරුණු ගේට්ටුගවන් 
ඇතුළට ගිගේ තරමක ප්රමාණගයන් ඇති මිදුලත ්සමග උේව ඉහළ 
නැගි ගෙමහේ නිව්ස ගේස බලාගගනය. එය එතරම් විශාලවට 
ගනාගෙනුණත එය ගබාගහෝ ප්රියමනාෙ අයුරින් දිේවුගේය. ඔහු 
ගේට්ටුගවන් ඇතුළුවතම අගයක් මිදුගේ ෙග්සකින් සිටිගේය. ඒ 
ගෙනුගමන් ඔවුන්ගේම වයගේ තරුණගයකි. ඔහු බැංකු මිතුරාගේ 
මාමගේ පුතා බවට ඔහුම හඳුන්වා දුන්ගන්ය. මිතුරා ගේ ම ඔහු 
ෙ සුහෙශීලීය. ගතන්ුක ගගතුළට කැඳවා මුළු ගගෙරත ගගෙර 
වටපිටාවත ගහාඳින් ගෙන්නුගේය. නිව්ස ලේ්සනය. හුරුබුහුටිය. 
එතරම් විශාලවට ගනාගෙනුණත මහේ ගෙකටම කාමර ගෙක 
බැගින් තිබිණි.

‘‘විකුණන්න බලාමගන හදපු එකක් මනමවයි. ඒ හින්දා පුළුවන් 
මහාඳට හැදුවා. ඒත් වයිෆ් ආස නෑ මම් ගියාෙ ආමය ලංකාවට 
එන්න.’’

එක අතකින් ඔවුන්ගේ සිතුවිේල වැරදි නැත. අෙ ගවන විට 
ගබාගහෝ තරුණ පිරිේ උත්සාහ කරන්ගන් ගකාගේ ගහෝ රටකට 
ගගාේ ෙදිංචිවන්නටයි. ඕේගරේලියාව, ඇමරිකාව, ජොනය 
වැනි රටවල ගකාගතක් ශ්රී ලාංකික තරුණ ෙවුේ ලංකාවට 
නෑවිදින් ෙදිංචි වී සිටිනවා ෙ කියා ගතනුක ෙනියි. අම්මා අ්සනීෙ 
ගනාවුණානම් ඔහු ෙ ලංකාවට එන්ගන් නැත.

‘‘මකාහාටද යන්මන්?’’
‘‘ඕසමරේලියාවලට. වයිෆ්මග පුංචි අම්ෙලා, ොෙලා, බාප�ලා 

ඔක්මකාෙ ඉන්මන් එමේ.’’
‘‘එමහෙ �දංචි මවන්න පුළුවන් නම් අ�රාමද ෙෙයි මෙමහ එන 

එක.’’
ගතන්ුක කීගේ අවංක හිගතනි. නිව්ස මිලදී ගැනීමට කැමති බව 

ඔහු කීගේය. ඒත තවත ගද්වේ ඒ ්සම්බන්ධගයන් ෙැනගත යුතුව 
ඇත. ඒ ්සඳහා තරුණයා ඔහු අත ලිපිගගානුවක් තැබුගේය. 

එය ඔපපු, ෙතතිරු ඇතුළත නිව්ස පිළිබඳ ලිපි ගගානුවකි. 
මිතුරාගේ වචනය විශවා්ස කළත නිව්සක් මිලදී ගැනීම 
්සම්බන්ධගයන් අතෙැකීමක් නැති නි්සා ගතන්ුක ඒ ලිපිගගානුව 
ඉේලා ගතගතය. ඒ ඔහුගේ රාජකාරි වැඩ කරන නීතිඥ මහතා 

ගවත ලබාදීම ්සඳහාය. ගතන්ුක ඔහුගගන් ගොඩි 
කාලයක් ඉේලා සිටිගේය. ඔවුන් නිව්ස ගවනුගවන් 

බලාගොගරාතතු වන මුෙල ගැන ඔහු ඇසුගේ 
පිට ගවන්නට සූදානම් වීය.

‘‘සෙහර බලපු කට්ටිය ඉසසරමවලා මගට 
ඇතුල වුණ ගෙන්ෙ ඇහුමව මගදර කීයද 
කියලා. ඔයා එමහෙ නාහපු එකට ෙට 
පුදුෙත් හිතුණා.’’
‘‘මගදර ගාන දැනගන්න මේ මහාඳද 

කියල බලලා ඉන්න ඕනමන්. අනික මම් මේ 
හිෙට ඇලලුවා කියන්මන් ෙං මකාමහාෙහරි 

ගන්නවා කියන එක.’’
එගේ කී ගතනුක සිනාසුගේය. ඒ සිනාවට 

තරුණයාෙ එක් වුගේය.
‘‘අනිත් අයට ව්ා මෙන්ුක ළඟ ෙං දැක්ක මවනස ඒකයි. ඒ හින්දා 

මම් ගණුමදනුව මවයිෙ කියලා ෙං විශවාස කරනවා. විමුක්ති අයියා 
ෙට ඔයා ගැන විසෙර කිේවා.’’

ඔහුගේ අතට අදාළ ලිපි ගගානුව ගෙමින් තරුණයා කීගේය. 
ගතනුක ඊට කිසිවක් කියන්නට ගිගේ නැත. ඔහු ඒ නිවසින් 
පිටවූගේ ලිපි ගේඛනවල වරෙක් ගනාමැති නම් ඒ ගගෙර මිලදී 
ගන්නා බවට හිතට ගොගරාන්දු ගවමිනි.

w jirhs
30 මකථාටස

බියංකථා නථානථායකකථාර ලියයි

විකුණන්න බලථාමෙන 
ෙදපු එකක මනමවයි. ඒ 
හින්දා පුළුවන් මෙථාඳට 
ෙැදුවථා. ඒත් වයිෆ් ආස 
නෑ මේ ගියථාම ආමය 

ලංකථාවට එන්න

ඒ කියන්මන් 
ඔයථාට මබෝයි 

මරෙන්ඩ් මකමනක 
ඇත්්තටම ඉඳලථා
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නදීශා නිර්ාණි

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

්ාලිිංග ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

Retinol Peel සත්කාරය
වයස හිංගන ආදරවන්්තයා

ඔබ කෙදිනෙ ක�ෝ බිත්තර ෙ� මදකේ 
සාරුව සම ම්ත ආකේපකොට තිකේද?

පිළිතුර ‘ඔව්’ නම් ඒවා ආකේප ෙර 
කසෝදා�ැරි පසු ඒ කමාක�ාකතම සමට 
සිනිඳු, මෘදු සවභාවයක් දැකනනා බව 
කම් වනවිටත ඔබ දනනවා ඇ්ත.

බිත්තර ෙ� මදකේ අඩංගු විටමින 
A ඉක්මනින සකම් අභ්යන්තර 
සසල ස්ථරයට ොවැදී කොලජන 
පටෙ අලුතවැඩියා ෙරනා නිසා ඒ 
කමාක�ාකතම සමට මෘදු සවභාවයක් 
දැකනනා බව චරමකරෝග විකේෂඥ 
සවද්ය නික් කලාව්කගේ ම්තයයි.

බිත්තර, වටටක්ො, ෙැරට වැනි 
දෑ හි විටමින A බහුල බැවින ඒවා 
කයාදාගනිමින සම පුනරජනනය 
(rejuvenate) ෙළ �ැකිද යන වග 
කසායාබැලීමට ප්ර්ථමකයනම 
සවද්ය පරීක්ෂණ සිදුෙකේ 
සුප්රසිද්ධ ඇකමරිොනු චරමකරෝග 
සවද්යවරකයකු වන Albert M 
Kligmal විසිනය. ඔහු ඒවාකේ 
අඩංගු ‘විටමින A’ උෙ�ාකගන 
ඒවා කවනත රසායනිෙ ද්රව්ය 
සමඟ සංකයෝජනය ෙර ‘Retinol’ 
නම් සමට හි්තවත රසායනිෙ 
ද්රව්යක් සෑදීමට සමත වූකව්ය.

ඔහු �ඳුනවාදුන කමම 
රසායනිෙ ද්රව්යකේ සාර්ථෙතවය 
නිසාම 1970 පමණ වන 
විට ‘Retinol’ කයාදාකගන 
සිදුෙරනු ලබන රූපලාවන්ය 
සතොර යුකරෝපකේ ඕනෑම 
රූපලාවන්යාගාරයකින ලබාග්ත 
�ැකි ්තරමට ජනප්රිය විය.

අද අප ේතා ෙරනකනද වයස ෙපපාදු 
ෙරන ආදරවන්තයා කලස යුකරෝපීය 
ොන්තාවන අ්තර ප්රචලි්ත ‘Retinol’ 
කයාදාකගන සිදුෙරන සුවිකේෂී සතොරයක් 
පිළිබඳවය.

කමම සතොරය �ඳුනවනකන 
‘Retinol Peel’ යනුකවනි. මැකඩෝනා, 
කජනිෆර කලෝකපස, කිම් ොරඩෂියන 
වැනි සුප්රසිද්ධ ක�ාලිවුඩ් ්තාරොවියන 
පවා කම් සතොරකේ රසිොවියන බව 
වරක් ඇමරිොකව් සුප්රසිද්ධ රූපලාවන්ය 
සඟරාවක් වන  කවා්ගේ සඟරාකව්ද සඳ�න 
විය.

‘‘වියපත් වීම සමඟ කණ්ණාඩියයන් මුහු් 
බලන එක පවණා නවතණා දමන කණාන්තණාවන් 
සිටිනවණා. ඇත්තටම අපිට වියපත් යවන 
එක නවත්තලණා දාන්න බැහැ තමයි. හැබැයි 
වියපත්වීම පණාලනය කරන්න පුළුවන්. 
ඔබ වියපත් වීම පණාලනය කරන්න හිතන 

යකයනක් නම් ‘Retinol Peel’ සත්කණාරය ඒ 
සඳහණා වඩණාත්ම යයෝග්යයි.’’

කමම සතොරය පිළිබඳව චරමකරෝග 
විකේෂඥ සවද්යවරියෙ වන වැකනසා 
�රනානකඩෝ වරක් මාධ්යයට පවසා 

තිබුකේ එවැනනක්ය.

සකම් ්තරුණබව වියැකී යාමට 
ප්ර්ධානම කේතුව කොලජන අවම වීමය. 
සාමාන්යකයන වයස අවුරුදු 27 පමණ 
වනවිට අපකගේ ශරීරකේ කොලජන 

නිෂපාදනය ක්රමකයන 
අවම වී ශරීරය තුළ 
පවතනා කොලජන ්තනතුද 
බිඳවැටීමට පටනගනී.

කමම සතොර කේදී 
ප්ර්ධාන වශකයන සිදු 
ෙරනකන් කොලජන 
බිඳවැටීම මනදගාමී ෙර 
ඒවා පුනරජනනයට අවශ්ය 
උතකතජනය ශරීරයට 
ලබාදීමයි.

සතොරකේ මූලිෙ අරමුණ 
සම වියපතවීම පාලනය 
කිරීම වුවත එමගින කුරුලෑ 
ස� කුරුලෑ ලප ෙැළැේ 
ඉවත කිරීමටද �ැකියාවක් 
ඇ්ත. ඊට අම්තරව මුහුකේ 
ඇති සිදුරු (Pores) ඉවත 
කිරීමටත, මුළු මුහුණටම 
එෙම පැ�ැයක් ලබාදීමත 
සතොරකේ අම්තර 
ප්රතිඵලයනය.

‘‘සිහින් රැලි, එලලණාවැටීම්, 
කුරුලෑ ලප වයේ යේවල 
ඉතණාම ඉක්මනින් ඉවත් කරන 
නිසණා යබණායහෝ කණාන්තණාවන් 
යම් සත්කණාරයට කැමැත්තක් 
දක්වනවණා.

සණාමණාන්යයයන් අපි 
යම් සත්කණාරය කරන්යන් 
සවස 4න් පසයසයි. සම 
හිරුඑළියයන් අරක්්ණා 
කරගන්න එක තමයි ඒයක් 
අරමු්. සත්කණාරයයන් 

පසයස වු්ත් සති කිහිපයක් හිරුඑළියයන් 
ආරක්්ණා යවන එක වැදගත්.

සත්කණාරයේදී මූලිකවම අපි කරන්යන් 
මුහු් යහණාඳට පිරිසිදු කරන එකයි. 
ඊටපසයස ‘Retinol’ සමට ආයලප කරනවණා.

‘Retinol’ රැයක් පුරණා මුහුයණ තියබන්න 
ඉඩ හරින්න ඕයන්. ඒ නිසණා ඒවණා තනිව 
නිවයසදී ඉවත් කරගැනීමට උපයදස අපි 
යසවණාදායිකණාවට ලබණායදනවණා. ඒ අනුව 
පහුයවනි දවයසදි යම්ක යසෝදලණා ඉවත් 
කරන්න ඕයන්. යම් විදිහට යම් සත්කණාරය 
සති තුයනන් තුනට වණාර හයක් විතර 
කරගන්න ඕයන්.’’

කමම සතොරය ගැබිනි මව්වරුනට ස� 
කිරිකදන මව්වරුනට කයෝග්ය කනාවන 
බව කිව යුතුයි. එකසම සතොරය වඩා 
කයෝග්ය වනකන වයස අවුරුදු 30ට වැඩි 
ොන්තාවනට බවද සට�න ෙළ යුතුය.

ඇත්තට් අපිට වියපත දවන 
එක නවත්තලා දාන්න බැහැ 
්ත්යි. හැබැයි වියපතවී් 

පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඔබ 
වියපත වී් පාලනය කරන්න 

හි්තන දකදනක් නම් ‘Retinol 
Peel’ සතකාරය ඒ සඳහා 

වඩාත් දයෝග්යයි

දම් සතකාරය කරන්දන් 
සවස 4න් පසදසයි. 
ස් හිරුඑළිදයන් 

අරක්්ා කරගන්න එක 
්ත්යි ඒදක් අරමුණ. 
සතකාරදයන් පසදස 
වුණත සති කිහිපයක් 

හිරුඑළිදයන් ආරක්්ා 
දවන එක වැදගත
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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 
04

බලවුස් එකක් නිවැරදිව කපන විදිහ මුල සි්ට සරලව ඉනගනගමු

බලවුස් එකක ඉදිරිපස පලුව 
සකස්කර ගේනයා අයුරු

2 රූපය

1 රූපය

	 ප�ොඩි		 සොමොන්ය		 ප�ොකු

ඇතුළට	නැපෙන	ප්රමොණය	 1		 1		1/4		 1		1/2

ප�ොත්තම්	ෙොසිය	 1/2		 5/8		 3/4

කප්	ප�ොයින්ට්	එපේ	සිට	

�හත	කරන	ප්රමොණය	 1		 1		1/4		 1		1/2

1 වගුව

lr,a 40
re' 500$-

HERBALS

Èhjeähd frda.Skag
úfYaIhs

Èhjeähd frda.Skag
úfYaIhs

,sx.sl Yla;sh j¾Okhg
iy iakdhq ÿn,;djg

,sx.sl Yla;sh j¾Okhg
iy iakdhq ÿn,;djg

^wê fïoh bj;alrhs&^wê fïoh bj;alrhs&
ia:q,;djh yd fldf,diagfrda,a md,khgia:q,;djh yd fldf,diagfrda,a md,khg

î lmq Ydlidr f;aî lmq Ydlidr f;a

fïoyrK iqjhfïoyrK iqjh

iór .cflaIß lr,a iór .cflaIß lr,a 

Medaharana suwayaMedaharana suwaya

A Stop to cholesterolA Stop to cholesterol

;dreKHfha pu;aldrh;dreKHfha pu;aldrh

ldka;d rej /lfohsldka;d rej /lfohs

f,a iy Yla;sh jvhsf,a iy Yla;sh jvhs

Protects beauty of womanProtects beauty of woman

Promotes blood formationPromotes blood formation

Sameera Gajakeshari CapsulSameera Gajakeshari Capsul

iq.; ridhdkd.drh ^mqoa& iud.u

E-Mail: suensuherbals@gmail.com
138$6" wÕ=rejdf;dg mdr" fydrK 034-22 61 306

wdhq¾fõo T!IO

,shdmÈxÑ wxl

iqtkaiq

500ml
re' 600$-

fukak jákd wjia:djla æ
iskak ùug hk Tnf.a rka NdKav

fírd .kak wfmka uqo,aæ
iskak ùug hk Tnf.a rka NdKav

fírd .kak wfmka uqo,aæ
fírd .ekSfuka miqj tu rka NdKav 

Tng wjYH ´kEu ;ekl kej; Wlia 
lr" ;jo jeäfhka uqo,la w;g f.k 
wmf.ka .;a uqo, kej; wmsg fokak'

Tnf.a iqkaor u;lhka yd tla jqKq

rka NdKav
ldgj;au fkd§ Tfíu lr.kak

077 41 600 30 $ 070 70 719 99077 41 600 30 $ 070 70 719 99SJ Investment & Gold

iskak fjkak hk ´fí rka NdKav i|yd by<u 
ñ,la''' l;d lrkak wmsg 

Wlia ;enQ

iskakùug hk r;a;rx
NdKav fírd b;sß uqo,

Tfí w;g

076 49 40 373

mjqulg jeäu ñ,la wfmka

SL PRO
M

O

W.ia r;a;rx

frdah,a f.da,aâ

අපි පහුගිය 
පාඩම්වලදී 
ඉගෙනෙත්ා 
මිමි ෙනන විදිය, 
ලබාෙත් මිමි 
ෙණනය කරෙනන 
විදිය සහ පිටුපස 
පලු්ව හදන විදිය. අද අපි 
ඉගෙනෙනන හදනගන බලවුස් එගේ 
ඉදිරිපස පලු්ව හදන විදිය. මුලින්ම අපි 
බලමු පිටුපස පලු්වට ්වඩා ඉදිරිපස 
පලුගේ තිගයන ග්වනස්කම ග්මාන්වද 
කියලා. පිටුපස පලුගේ ්මැදින වි්වරයේ 
තිබගබ නැති වුණාට අපිට පුළු්වන 
ඉදිරිපසින වි්වරයේ තියනන. ඊළඟට 
පිටුපස කරෙැඹුර ගොඩේ ෙතග් නැති 
වුණාට ඉදිරිපස කර ෙැඹුර ගොඩේ 
ෙනන පුළු්වන. ඒ ්වගේ්ම කිහිලිකට 
(අත රවු්ම) ඉදිරිපස පලු්ව සඳහා 
අඳිනගකාට පිටුපසට ්වඩා ්වැඩිපුර 
ෙැඹුර අරගෙන ඇතුළතින ඉදිරිපස 
අත රවු්ම ඇඳෙනන ඕගන. ඊළඟ 
අනිත ග්වනස ්්මයි ඉදිරිපස Dart එක 
අඳිනගකාට පිටුපස 
Dart එක පටන 
ෙතතු ්ැනින 
ගනග්මයි ඉදිරිපස 
Dart එක ආරම්භ 
ග්වනගන. ග්මනන 
ගම ග්වනස්කම 
එේක අපි බලමු 
ගකාගහා්මද දැන 
ඉදිරිපස පලු්ව 
හදාෙනගන කියලා. 

ග්මහිදී අපි 
නි්වැරදි්ව කපාෙතතු පිටුපස පලු්ව 
්භාවි් කරලා ්්මයි ඉදිරිපස පලු්ව 
කපාෙනගන. මුලින්ම අපි බලමු අර 
කියපු ග්වනස්කම්වලින කිහිලිකගේ 
ෙැඹුරු ්වැඩි කරලා, ඉදිරිපස 
අත රවුගම ගේඛා්ව ඇඳෙනගන 
ගකාගහා්මද කියලා.

ඉදිරිපස අත රවු්ම ඇඳෙැනීගමදී 
පිටුපස පලු්ව ්ම් ඇති පපුගේ 
ගේඛ්ව සහ උරහිගස් ගේඛ්ව 
අ්ර පර්රය ්මැන එ්ම පර්රය 
පිටුපස අත රවුගම යට සිට ඉහළට 
ලකුණුකර එ්ැන සිට ඉදිරිපස 
අත රවු්ම පිටුපස අත රවු්මට ්වඩා 
හෑරී්මට අ්වශ්ය ප්ර්මාණය පර්රය 
අනු්ව පහ් දී ඇති අෙය අරෙනන.

1/2 – 1 = 1/2"

1 – 2 = 3/4"

2 – 3 = 1"

3 = 1"

ඉහ් පර්රය අනු්ව එන අෙයට 
ඉදිරිපස අත රවු්ම පහ් රූප සටහගන 
පරිදි අඳිනන.

1 රූපය

A= පපුගේ ගේඛ්ව සහ උරහිගස් 
ගේඛා්ව අ්ර පර්රය

B= A (්මැනෙත පර්රය ඉහළට 

ලකුණු කරන ප්ර්මාණය)

C= පර්රය අනු්ව හාරන ප්ර්මාණය

ඉදිරිපස ්මැද වි්වරය සඳහා ්වගු්ව 
අනු්ව ඇතුළට නැග්වන ප්ර්මාණය 
ගරදගද බල්වාටිගේ සිට හරස් අ් 
පැත්ට ස්්ාන කිහිපයකින ලකුණු කර 
එ්ම ස්්ාන හරහා ගේඛ්වේ උඩ සිට 
පහලට පිටුපස Blouse එගේ ප්ර්මාණයට 
ඇඳෙනන.

ඉදිරිපස ්මැද ගබාත්ම කාසි කැපී්මට 
සහ ගබාත්ම ඇල්ලී්මට ගබාත්ම 

්වාසියේ ්ැබිය යුතුය. ග්මහිදී ඇතුළට 
නැග්වන ප්ර්මාණය ග්වන කරෙත 
ගේඛාගේ සිට හරස් අ් පැත්ට 
ස්්ාන කිහිපයකින ්වගු්ව අනු්ව 
ගබාත්ම ්වාසිය ලකුණුකර එ්ම ස්්ාන 
හරහා ගබාත්ම ්වාසිගේ ගේඛා්ව 
ඇඳෙනන.

නි්වැරදි්ව කපාෙත 
පිටුපස පලු්ව ගෙන 
එහි නැම්ම ගබාත්ම 
්වාසිගේ ගේඛා්ව 
්ම් ්බා පිටුපස 
පලු්ව ්ම් ඇඳ ඇති 
උරහිගස් ඉහළ 
ස්්ානය උරහිගස් 
පහල ස්්ානය, 
ඉදිරිපස අත රවු්ම, 
Cup Point එක, Dart 
එගේ ගදපැත් සහ 

Dart එගේ අ්වසානය පිටපත කරනන. 
ඉනපසු්ව පිටුපස පලුගේ ප්ර්මාණයට 
ඉදිරිපස පලු්ව යටින සහ අංශය 
පැතග්න කපාගෙන පිටුපස පලු්ව 
ඉ්වත කරනන.

ඉදිරිපස පලු්ව සඳහා කරට කැ්මති 
ග්මෝස්්රයේ දැමිය හැක. ග්මහිදී 
ඔබ කළ යුතගත උරහිගස් ඉහළ 
ස්්ානගේ සිට පහලට ඉදිරිපස කර 
ෙැමුර සඳහා ලබාෙත මිම්ම ගෙන 
අ්වශ්ය කගේ ග්මෝස්්රය නිේ්මාණය 
කරෙනන. පහ් රූප සටහගන U කගේ 
ග්මෝස්්රය ඇඳ ඇ්.

ඉදිරිපස Dart එක ඇඳ ෙැනීගමදී 
Cup Point එගේ සිට පහත කළ 
යුතු ප්ර්මාණය පහතකර එ්ැන සිට 
ගදපැතග්න Dart එක හැඩකර 
ඇඳෙනන.

2 රූපය

A = ඇතුළට නැග්වන ප්ර්මාණය 
(්වගු්ව අනු්ව අරෙනන)

B = ගබාත්ම ්වාසිය (්වගු්ව අනු්ව 
අරෙනන)

C = Cup Point එගේ සිට පහත 
කරන ප්ර්මාණය

D = ඉදිරිපස කර ෙැඹුර (අරෙත 
මිම්ම)

1 වගුව
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සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

සුළවත් ලිය
කුදු වුව පත අරවයි කත නෙත රමණි
පුබුදයි සිත හැරලයි නොස ෙන් නලසිනී
නෙෙ එයි නෙක නතොරතුර කලතො කමනී
සෙසයි සුළවත් ලිය සිත් ඔබ ධරණී

 රත්නා මකාඩිකාර
    නාවිනන

ඇය
දිරිනයන් වීරිනයන් රට නෙොඩ  ෙෙන්නිය
දැනුනමන් රූපනයන් එය ඔප  කරන්නිය
ගුණනයන් දයොනවන් නසනෙහස  නබදන්නිය
සැබැවින් වටිෙ ඈ නලොව වැඩ  සදන්නිය

හරි දැකමකින් නිරතුරු කටයුතු  කරෙ
සවි ශකතිනයන් ඉහළම අරමුණු  තෙෙ
සිහි කලපෙොනවන් විමසො යළි  බලෙ
ඇය සත්තකින් ෙැහැනිය මුළු නලොව  දිෙෙ

අරපිරිමැසම ෙැතිෙම් ෙැහැනියක  අත
නවෙ නමොෙ මැසම දැෙෙත්ත ද කුමෙ  නසත
සැලකිලි නෙොදකවො පසුවට නෙොවනු  ලත
පිටුනවන් පිටුව නපරළනු දිවි ෙමැති  නපොත

  චාන්දනී ප්රසනති 
     කඩුමවල

අතීතය
සැඟවී යද්දි හිරු නදවි බටහිර  අහසින්
එබිකම් කළො සඳ කුමරිය  ෙැනෙෙහිරින්
ෙවරැල දකකනෙෙ නෙොවියො නදවට  දිගින්
එෙ හැටි බලො සිටි නෙවිලිය පෑල  නොරින්

නවල ඉසමත්නත මී ෙසවල මො  වවුලන්
නපොරකෙ විටදි මී නෙඩිවල රස  බලමින්
කිරිනකොක රෑෙකුත් ඉගිලී ඒ  අතරින්
පියඹො ගියො නද්දුන්ෙක හැඩ  ෙනිමින්

ලන්දට නෙොසින් කජු පුහුලන් කෑ  නකොලලන්
පැෙලො ඇළට කරෙො විට දිය  නසලලන්
උලනමක හඬෙ හඬ ඇහිලො වී  නහොලමන්
බිය වී දිව ගියො උපතින් සිටි  ඇඳුනමන්

  මසෝමසිරි ගමඇතිමේ

එමගාඩහ යනමනෝ
එනෙොඩහ යන්ෙ තව කවුරුද පැමිනණන්නන්
නමනෙොඩහ වුණත් යෙවො ෙම් නෙොඩ නවන්නන්
හිරු තව ඩිිංෙකින් සයුනේ සැඟනවන්නන්
අඳුරට තමයි ඉන්පසු නලොව ෙතු වන්නන්

මම නම් අඟුල උඩ දවසම පැදයන්නන්
අවවැසි සුළිං පීඩොමයි නෙෙ එන්නන්
නවනහසයි ෙතට තද නවනහසයි ළිංවන්නන්
ඔබ සැම එනෙොඩ කරලොමයි ෙවතින්නන්

පින් ඇති දෙන් සසරට බියපත් වන්නන්
ඒකයි සසර ෙඟුලින් එනෙොඩට යන්නන්
පව තුළ ෙැනලෙ උන් නමනෙොඩම ලැෙ ඉන්නන්
අඟුලයි මමයි අයිනයෝ කම්පො වන්නන්

කලප කොලයක නපරුමන් පුරමින්නන්
ෙඟුලින් එනෙොඩවෙ කොරිය හුරුවන්නන්
තනියම නෙොනවයි මම එනෙොඩට පැද යන්නන්
යෙවො ෙම් යන්ෙ මිනිසුනි පැමිනණන්නන්

නතොටියො මමයි නිරතුරුවම බුදුවන්නන්
මො නදසු දහමටයි අඟුලම සමවන්නන්
සසර ෙඟුල උඩ අප ෙැහැ නසලනවන්නන්
බොධක මැදින් එනෙොඩව ජය අරෙන්නන්

  අනුර විමේමසෝම
     දූනගහ

නූල් මබෝල
මැසූ සළු ඔවුෙට තබො
උරුම වැරහැලි ෙත දරො
සිෙො සොයම් වත උලො
ලියන් යති දුක සඟවලො

හලො දිය ොඩිය නිවො
තලො සම්නබෝලය හො
පොන් නපත්තක ගිල දමො
දකී සිහිෙය රැය පුරො

සිනිඳු අතැඟිලි දැවටිලො
යකඩ වුව සියුමැලි නවලො
නුනඹ සුසුම් උණුසුම ෙලො
මැෂිනම හද ගිනියම් නවලො

නිතින් සිතුවිලි කළඹෙො
නයොවුන් විය උකසට තියො
නසොඳුරු නහට නදෙයෙ මවො
මැෂිම පොෙන් නවර නයොො

ඉදිකටුනව නකළවර තබො
තිනබෙ සිදුනරන් රිිංෙලො
වඩිෙ තුරු මතු වොසෙො
තබන් පැතුමන් නපොදි ෙසො

 මමේෂ් සමන පුෂ්්පකුමාර
    ්දැඩිගමුව

්දසමකානට 
ම්පම් බඳිමි
ළඟක ෙැති වුණත් දසනකොන් මො සබඳ
දුටුනවමි හැඳින්නෙමි හැකිවෙ හිඳින්ෙට
කොලය නෙවුණි මිහිපිට වැලිතලො යට
නුඹ සඳපොෙ මොහද ෙැබ එළිය කළ

ඉකිබිඳ හඬෙ කුලනෙය ෙතු කියොවිද
නලෝකය හැරි හැරී බලමින් විමසයිද
ෙෑ පරපුර ම මො පන්ෙො දමොවිද
නුඹ සකමන් මළුව ළඟ නහට ඉන්ෙවද

කකියෙ රුහිරු මො හදවත පළොනෙෙ
ෙලමින් පහළ ඇනදමින් යයි කඳුළු නලස
නපරො සිහිල විඳි  මුත් කුලනෙයක සැප
මට මො හිමි නෙොවෙ තැෙ හිඳ කුමෙ ඵල

  කමණි ධරමසිරි

්පතමි සුබාසිරි
ෙලො හැනලෙ දිය ඇලි මත
ෙැනෙෙ බිනඳෙ නපණ පිඬුවල
රැඳී තිනබෙ පියකරු බව
සැමට දැනන්වො

තුරු නෙොමු පිරි වෙලැහැබක
සුවඳ පිරුණු මලයොයක
රැඳී තිනබෙ සිසිල සුවය
නලොවට දැනන්වො

දුරුනවලො නකොවිඩ් උවදුර
සැෙසිලො සියලු ජෙහිත්
හිමි ව දිෙොසිරි සැමටම
ඉසුරු ලැනේවො

  මරෝහිණි වරණකුලසූරිය
     ්පලතුඩුව

කුලවමිය 
කුලවමිය නිකමුණො
දෑනස කඳුළැල පිසදමො
කුලවමිය නිකමුණො
කුලනෙයින් නොර ඇරන්

සරත් සම ලපලනලෝ
නරොන් සුළඟ  හො නවනළයි
නුබ ගිගුම නවල වියනන්
නමවුලොලිිංෙෙනයන් ඇනසයි
කුල සිරිත් නදෙිංබඩ ඉවුනේ
රළ සමෙ නපොර බැනදයි
කටු නකොනහොල ෙමන් මඟ
අඩිතැබුම නිමවුණො

කුලවමිය නිකමුණො
දෑනස කඳුලැල පිසදමො
කුලවමිය නිකමුණො
කුලනෙයින් නොර ඇරන්

දඟ කියඹු රැල සැලී
ෙදඹ නපලහර පොයි
ඉසි නදසුම් සර සැලී
උමතුවයි නලොල බැනඳයි

  චන්රිකා පුෂ්්පරාණි ජයවීර

සංසාමර අපි
හිසට නසවණ නවයි මෙ තුරු  වැඩුණොම
ෙතට සිසිල නදයි මඳෙල  හැමුවොම
පයට බුමුතුරුණ නපොනළොනව  ඇවිදීම
නෙතට පිය දසුෙ විය ඔබ  හැමොම

කඳු පොමුල මිටියොවත  පැහැබරය
නදඩූ බහක ඇත්ෙම් එය  හරබරය
දරො සිටිය නපොත් අප නදෝතට  බරය
හසරැලි ෙඟයි හන්තොනන්  කඳුවැටිය

බන්ො සත්මොල හැඩකර කර  වටට
රන්ො රන්හුනයන් දෑඟිලි බැඳ  යසට
අන්ො සළු පිළි ද නසොඳ නස  හැඩරුවට
කැන්ො ගිනේ නසන්කඩෙල  පුරවරට

මල යොයක දුටිමු ඉහළින්  තණපිටිය
මෙෙඳ නකනරයි එයමය අප සිතු  සැටිය
ආ දුර නබොනහෝ නවයි යො යුතු මෙ  නකටිය
නදෝතට සවිය නදමු අතහැර  හැරමිටිය

  පියසීලි විමේනායක

අත්තම්මා
සඳ දිනේ නකොඳ කැකුළු
සිෙොමල විසිරිලො
තරු කිණිති පහන් වී
රෑ අහස එළි කළො

සුළිං කුමරිය නසනමන්
තුරු යහෙ සලසලො
නිනසොලමන් වී රඟයි
අතුපතර දැවටිලො

නදෝර ෙලෙො සතුට
හද දිනේ ෙෑවිලො
කිරි සිහිෙ දකිෙ මුව
සිප ෙන්ෙ නලොබ නවලො

නපරදි මැදියම් රැනයක
හිරු මනවත ඇවිලලො
මවකමට තිළිණ කර 
මට සඳක නෙෙැලලො

ටිකිරි කුමරුන් මනේ
නිදියන්නන් සැෙසිලො
ආත්තම්මනෙ කවිය
සිහිෙනයන් ඇසීලො

  චාන්දනී ජයසූරිය
     වටරැක

අමේ 
ගමන
හමු නව ෙම් ඔබ
මොවත නකළවර
තනි මෙ ඇවිදිමි
ඔබ ෙැතිවත් මම

අප නදනදෙොටම
වැරදුණු මොවත
මෙහැර එනු මැෙ
වසන්තනේ අෙ

මල නෙොපිපුණ මුත්
මොවත අද්දර
අප සිත් සුවඳය
පිරුණම නසනෙහස

නෙොකියො සලකුණු
නවෙ කොටත් නුඹ
එනු මැෙ ඉන්නෙමි
කවො නහෝ මම

  රසිකා දිල්රුක්ෂි           
    ලියනගමමේ
     මහෝමාගම

මිතුර ඔබට
මතකයන් නබොනහෝ ඇත
අමතකව
අමතක නෙොවෙ මතකයකි 
ඔබ

නබොනහෝ බැඳීම් අතර
සුන්දර වූ බැඳීමකි එය

කිසිඳු ඥාතීත්වයක නෙොමැති
කිසිඳු අනේක්ොවකින් නතොර

නරේමයට වඩො උතුම්ය
කිසිො ළිං නෙොවෙ
කිසිො ඈත්වද නෙොයෙ
ඒ පිවිතුරු බැඳීම

නබොනහෝනදෙො ෙැවනසෙ නලොව
ඔබටම සමීප
ආත්මෙත මිතුරො
ඔබ නිසො වන්ෙට ඇත

  බී.ටී.පී.ඒ.හිරුණි මනත්මානි  
     ්පතිරණ
     ම්දමටමගාඩ

විකසිත කුසුම
දහසකුත් මල පිපුණු නසොඳුරු බිම
දකින්ෙට නෙත් නයොමෙ සැමවිටම
මිංනපත් විවරව නෙොපැකිළිව
විකසිත කුසුමක පොර කියනු ඇත
නීල කඳු ෙැට මතින්
අවදිව දිනලෙ රත් මඬල
නිබඳ පවසනු මැෙවි
විකසිත කුසුමක නසොඳුරු සුෙන්ධය

  කවීශා සත්සරණි සිල්වා
     තල්පිටිය
     වාද්දූව



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.
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