
2021 ජූලි 14 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය තිස් දෙවන කලාපය

මිල රු. 40 යි

 ඡායාරූපය - 
ක්රිෂාන් කාරියවසම්

ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදේ
කාන්්ා 
පුවතප්

   සනත ගුණතිලක 

එදා ස්වරණට 
තුවාල දවන්න 
ගැහුදේ නැතනම් 
වසන්් ඔදේදස්කර 
මදග ඔලුව පලනවා

සමාජ මාධ්යවල
අ්ඩ නිරුවත 
ඡායාරූප 
ප්රෙර්ශනය කිරීමත 
මානසික දරෝගයේ

  මහාචාරය 
    අතුල සුමතිපාල

දහාඳම 
පුහුණුකරු දුන්නත 
දුරවල ක්රී්ඩකදයෝ එේක 
්රඟ දිනන්න බෑ

  චමරි අ්පතතු 

ළාබාල්ම 
ඔරුපැදීදම් ශූරිය

සමාඛ්ා 
ගජනායක



2021 ජූලි 14 බදාදා02
‘ධරණී’ තුළින් අද දවසේ අපි ඔබට 

සමීප කරන්සන් සුජිත් හීනටිගල විසින් 

අනුරාධපුර නගරසේ පවත්වාසගන 

යන ‘සුජී බ්රයිඩ්ල්’ සවතින් හැඩගැන්වූ 

සුන්දර උඩරට මනාලියක්.

උඩරට මනාලිය සලසින් හැඩගන්වා 

තිසයන්සන් අනුරාධපුරසයන්ම කලා 

සලාවට පිවිසි සේ සවද්දී පුුංචි තිරය 

තුළින් කා අතරත් ආදරය දිනාසගන 

ඉන්න ජනප්රිය නිළි දිල්හානි වීරසිුංහව.

දිල්හානිව හැඩගැන්වීම ගැන 

සුජී බ්රයිඩ්ල්හි සුජිත් හීනටිගල කියා 

සිටිසේ,

‘‘මෙය සාම්ප්රදායික උඩරට ඔසරියක්. 
ෙෑත කාලමේ ම�ාම�ෝමෙමෙක් අඳිනෙ 
කැෙති වුණු අයිවරි කලර් එකකින බීරළු 
ෙැටීරියල් එකක් මයාදාමෙෙ තො ෙෙ 
ඔසරිය සකස් කරෙතමත.

මෙතැෙදී ෙෙ සාම්ප්රදායික ආභරණ 
කටටලයෙ මයාදාමෙෙ ෙැ�ැ. සිහින 
ෙළල් පටයක් මයාදාමෙෙ තිමයෙවා. ඉර 
�ඳ භාවිතා කරලා ෙැ�ැ. 

ඒ එක්කෙ සාම්ප්රදායික ොල �තෙ 
මෙතැෙදී ෙෙ මයාදාෙතමත ෙැ�ැ. 

ඒකට මේතුව විදියට කියෙවා ෙම්ප 
අපි ොවට එෙ මොඩක් අය ඔසරිය 
අඳිනෙ ඕමන නිසා ෙංෙල දිෙමේ 
ඔසරිමයන �ැඩ වුණාට සාම්ප්රදායික 
ආභරණ කටටලයෙ මයාදාෙනෙ 
අකැෙති අය ඉනෙවා. ඒ නිසා එවැනි 
මවෙසක් �ලාමපාමරාතතු මවෙ අයට 
මයාදා ෙනෙට �ැකි සරල ආභරණ 
කිහිපයකින තො දිල්�ානිව �ැඩ කමේ.

මම්පකප් එක ෙැෙ කතා කරද්දී අෙවෙ 
විට මොඩක් අය කැෙති ෙැචුරල් 
මම්පකප් එකට. ඒ නිසා දිල්�ානිමේ 
සිරුමර් පැ�ැයට ෙැලමපෙ පරිදි 
ඇයමේ සුනෙරතවය ෙතු මවනෙ තො 
මෙතැෙදී ෙෙ මම්පකප් එක භාවිතා 
කමර්.

මකාණඩය ෙැෙ කතා කරෙවා 
ෙම්ප මලාකු මවෙසක් කරලා ෙැ�ැ. 
සාම්ප්රදායික උඩරට ෙොලියකට 
ෙැලමපෙ ආකාරයට පිටුපසට කර 
මකාණඩය මෙඩියක් ආකාරමයන සකස් 
කරා.

ෙල් කළඹ ෙැෙ කතා කරද්දී 
මෙතැෙදී අපි �ෙපු ෙල් කළඹක් 
භාවිතා කරලා තිමයනමන. ඔසරියට ස� 
අපි මයාෙපු අභරණවල වඩාත කැපී 
මපමෙෙ ආකාරයට සාොන්යමයන මම්ප 
කාලමේ නිර්ොණය වෙ ආකාරමේ ෙල් 
කළඹක් අපි මයාදාෙතතා.

මම්ප ම�ාමටෝ ශුට එක කරාට පසුව 
ම�ාඳ ්රතිචාර ලැබුණා. අනුරාධපුරමේ 
පැතමත වැඩිපුර ඉල්ලුෙක් 
තිමයනමන උඩරට ෙොලියන විදියට 
ෙංෙල දිෙමේදී සැරමසනෙ. ෙෙ 
අනුරාධපුරමේ වමේෙ පිට පළාතවල 
පවා ෙොලියන �ැඩෙැනවීම්ප කරෙවා. 
ඉතින ඒ �ැෙ තැෙකිනෙ මොඩක් 
අය මම්ප ආකාරයටෙ ඔවුනමේ ෙංෙල 
දිෙමේ �ැඩ කරලා මෙනෙ කියලා ෙට 
කියලා තිමයෙවා.’’

මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී 

සුජී බ්රයිඩ්ල්
අනුරාධපුර 

ඡායාරූප - 
ජනත් රරෝයි

සමබන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

පසු්තලය
රන්දිය රහාරෙල් 

අනුරාධපුර

උඩරෙ මනාලියක්

සම්ප්රදායික ආභරණ 
කටටලය මොපැළඳි



මානසික ස�ෞඛ්ය පිළිබඳව �මාජසේ 
සබාස�ෝසෙනා තුළ ඇතසත ඉතා අඩු 
තකසසේරුවක්ය. ‘පිසේස�ක ස�ෝ මානසික 
ස�ෝගිස්යක’ සෙ� �ංවඩු ගැසසේවි 
්යැයි ඇතික�ගනනා හුඹසේ බි්ය නි�ා 
සබාස�ෝසෙනා මානසික ස�ෝගවෙට ප්රතිකා� 
ගනනවා අඩු්ය.
ඒ නි�ාම ‘සි්යදිවි න�ාගැනීම’ සේ වනවිටත 
අප �සේ �මාජයී්ය ගැටළුවක බවට පතව 
ඇති බව කි්යනසන මසනෝවිද්ා උපසේශිකා 
�සිනි බණ්ා�්ය. සේ ඇ්ය �මඟ ක�න ෙෙ 
කතාබ� ඇසුරින �කසේ ක�න ෙෙ ලිපි්යකි.

මානසික ස�ෞඛ්ය පිරිහීම ගැන කතා කරද්දී 
සගාඩකසදෙසනක ඒකට සදෙන නිර්වචනය තමයි 
‘පිස්සු්ව’ නැතනම් ‘ඔලමාදෙය’. ඒක හරිදෙ?

කිසිසේත්ම නැහැ. ්මානසික ස�ෞඛ්ය පි 
රිසහනවා කියනසන ‘පිේසු හැසෙනවා’ 
කියන එකට සනසවයි. යම් සකසනකට 
ත්මනසගේ ආතතීන නිසියාකාරව හඳුනාසෙන 
ඒවට සහාඳින මුහුණසෙනන අපහසුයි නම් 
ඔහුසගේ ්මානසික ස�ෞඛ්ය පිරිහිලා කියලා 
අපිට කියනන පුළුවන.බරපතළ ්මානසික 
ව්ාකූලතවයකට පතවුණ පුදෙලසයකට 
වුණත ඒ වසගේ වචන භාවිතා කරන එක 
නම් අනු්මත කරනන බෑ.

මානසික ස�ෞඛ්ය බිඳ්වැටුණු සකසනක 
අඳුනගනන තිසයන පහසුම විදිහ සමාකකදෙ?

විවිධ ්මානසික ෙැටළුවල ලක්ෂණ 
එකිසනකට සවනේ. උදාහරණයක විදිහට 
විශාෙය ෙතසතාත, විශාෙසයන පීඩා විඳින 
සකසනක නිතර්ම දුසකන ඉනනවා. නිසරෝගී 
පුදෙලසයක වුණත ප්රශනයක ආසවාත 
දුකින ඉනන අවේ්ා තිසයනවසන. හැබැයි 
සම් කියන තතතවය එසහ්ම සනසවයි. 
ඔහු ෙවසේ වැඩි සවලාවක දුකින ඉනන 
බලනවා. එසහ්මත නැතනම් බලාෙතතු අත 
බලාසෙන ඉනනත ඉඩ තිසයනවා. එතනින 
ගියහ්ම නිනෙ සනායා්ම, කෑ්ම අරුචිය වසගේ 
ලක්ෂණත තිසයනවා. ඒ අය අඳුනෙනන 
පහසු තවත විදියක ෙැනත ්ම්ම කියනනම්. 
�්මහරු ඉනනවා එක්ම සද නැවත නැවත 
කරන, උදාහරණ විදිහට සකායිසවසලත 
සෙවල් සදාරවල් සුදෙ කරනවා. එසහ්මත 
නැතනම් නිතර නිතර අත ස�ෝෙනවා. සම් 

තතතවයට අපි කියනසන 
Obsessive Compulsive Disorder කියලා.
සහාඳින නිරීක්ෂණය කසළාත ත්මයි 
අපිට යස්මකසගේ අ�ා්මාන්ය ෙති ලක්ෂණ 
අඳුනෙනන පුළුවන. එසහ්ම නැතුව 
දුටු ප්මණින ්මානසික ස�ෞඛ්ය පිරිහුණ 
පුදෙලසයකව අපිට අඳුනෙනන අපහසුයි.

මානසික ප්රශනයක නි�ා දෙැඩි්ව විඳ්වන 
සකසනකුට ඒ කිසිම සදෙයක පිටට සනාසපන්වා 
හිනාස්වලා ්වසේ �තුටින ඉනන පුළු්වනදෙ?

ඔව්. එසහ්ම ඉනන පුළුවන. ඒකට සහාඳ්ම 
උදාහරණයක ත්මයි සම් ්මෑතකදී සලෝසක්ම 
කතාබහට ලකවුණු සු්ෂානත සිිං කියන 
සබාලිවුඩ් රිංෙන ශිල්පියාසගේ සියදිවි 
න�ාෙැනී්ම. ඔහු ජීවිසත නැති කරෙනන 
ෙව�කට සෙකකට කලිනුත ්මාධ්ය ඉේ�රහට 
ඇවිල්ලා හරි ලේ�නට කතා කරලා 
තිසයනවසන.
ත්මනසගේ හිසත තිසයන පීඩනය අනිත අයට 

සනාෙැසනන විදිහට හිංෙසෙන ඉනන 
සම් අය නිතර්ම උත�ාහ කරනවා. 

ඒ විතරක සනසවයි ඒවා 
අ්මතක කරනන ්මතවතුර, 
්මත්රව් වසගේ සදවල්වලට 
ඇබබැහි සවන පිරි�ත 
බහුලයි.
හැමතිස්ස�ම අනුනසේ 
්වැරදිම සහායන අය 
ඉනන්වා. ඒ අය ක්වදා්වත 
කිසිම සද්ක සහාඳක 
දෙකිනසන නෑ. ඒකත 
මානසික ප්රශනයකදෙ?

නැහැ. ඒවට කියනසන 
සපෞරු්ෂ ආබාධ කියලයි. 

හැ්මතිේස�්ම අනුනසගේ 
වැරදි්ම සහායන සකසනකසගේ 

ජීවිසතට නික්මට ටිකක එබිලා 
බැලුසවාත ඒ ජීවිසත ඇතුසේ අඩුපාඩු 

එ්මටයි කියලා සතසරනවා. ඉතින සම් අය 
ත්මනසගේ වැරදි වහෙනන ඕසන නි�ා 
අනුනසගේ වැරදි සහායනවා. ත්මනසගේ හිත 
හදාෙනන තිසයන එක්ම ්මාරෙය අනුනසගේ 
වැරදි සලෝසකට සහළිකරන එක කියලා 
ත්මයි ඔවුන හිතනසන.

ඒ පුදෙලයාව විසව්චනය කරනන කිසි්ම 
සුදුසුක්මකවත නැති සවනන පුළුවන. 
ඉතින එවැනි අය සනාෙැනුවතව්ම 
�්මාජයට විහිළුවක සවනවා. සම් වසගේ 
අර්ශුන්ය සදවල්වලට කාලය නාේති කරන 
පුදෙලයනවත නිසි උපසදශනයකට සයාමු 
කරන එක ත්මයි වඩා සහාඳ.

කානතා්වක වි සශෂසයනම ත්වත කානතා්වක 
විසේ්වනය කරනන ඉස්�රහට එන ප්ර්වණතා්වය 
පිරිමිනට �ාසේකෂ්ව ්වැඩියි කියලා අපිට 
හිසතන්වා. ඒකට බලපාන මසනෝවිද්ා පසුබිමක 
තිසයන්වදෙ?

ස්මසහ්මයි. පිරිමි ත්මයි වැඩිපුර්ම 
කානතාවනව විසව්චනය කරනසන. හැැබයි 
පිරිමිනට �ාසේක්ෂව බැලුව්ම ෙැහැනු 
ඒවා විවෘතව කතා කරන ේවභාවය වැඩියි. 
ත්මන්ම හදාෙනන රාමුවක හිරසවචච 
ෙැහැනු, මිනිේසු ත්මයි සොඩක්ම ඔය 
සද කරනසන. සී්මා ්මායිම් නැතුව ජීවිසත 
විඳින සකසනක ෙැකක්ම සම් අයසගේ හිතට 
ෙැසනන පශචාතතාපය පිට කරෙනන 
එයාලට හිසතන එක්ම ක්ර්මය ත්මයි අනුනව 
විසව්චනය කරන එක. සම් වසගේ අය නි�ා 
ස්මචචර කාසලකට නරකක මි�ක කාටවත 

සහාඳක නම් සවලා 
නැහැ. එසහ්ම 
අයට අනුකම්පා 
කරන එක ත්මයි 
අපි කරනන ඕසන. 
එසහ්ම නැතුව 
ඔවුනසගේ වචන 
ෙැන හිත හිතා 
ඉනන ගිසයාත 
කවදාවත අපිට 
�තුටින ජීවත 
සවනන නම් 
ලැසබනසන 
නැහැ.
මානසික ස�ෞඛ්ය 
නගාසිටුවීම 
ස්වනුස්වන 

ඔබ සම් ්වනවිට 
�ක්රීය්ව දායක වී ඇති ්වැඩ�ටහන 
සමාන්වදෙ?
සම් සවනසකාට ්ම්ම 'Mind Heals' 
කියනා ඔනලයින උපසදශන 
සේවාවක එකක �ම්බනධ සවලා 
එහි ්මසනෝවිද්ා උපසදශිකාවක 
විදිහට කටයුතු කරනවා. අසේ 
ආයතනසේ සේවාවන ලබාෙනන 
්මානසික ෙැටළුවක තිසයනන්ම 
ඕසන නැහැ. යම් සකසනකට 
කාටවත කියාෙන බැරි දුකක, 
පීඩාවක තිසයනවා නම් අපිත 
එකක ඒ ෙැන කතා කරනන 
පුළුවන. ඔවුනසගේ රහස්යභාවයත 
රැකසෙන ඔවුන සවනුසවන වඩා 
ඵලදායී සේවාවක ලබාසෙනන අපි 

ඇපකැප සවනවා.
නැ්ව ගිලුණත බෑන චූන ්වසේ ඉනන ඕන කියලා 
කතා්වක තිසයන්වසන. අ්ව�ාන ්ව ශයන කියනන 
සමාන ප්රශසන තිබුණත අපි එසහමදෙ ඉනන ඕන?

කිසිසේත්ම නැහැ. ස්මාන ප්රශසන ආවත 
කටට කාසෙන ඒක ඉව�සෙන ඉනන 
ඕසන කියන කතාව එකක ්ම්ම එකඟ 
නැහැ. සකසනකට එකතරා ප්රශනයක 
ඇතිසවනවා කියලා අපි හිතමු. ඊටපේසේ 
තවත ටික ෙව�කින තවත ප්රශනයක 
එනවා. ඔය විදිහට හිත ඇතුසේ ප්රශන 
සොඩ ෙැසහනවා. සම්වා ඉව�ලා ඉව�ලා 
ඉව�නන බැරි්ම තැනක ආසවාත ත්මයි 
මිනිේසු සියදිවි න�ාෙැනී්ම වසගේ බරපතළ 
තීරණවලට එළැසෙනසන.
ඉතින තනිය්ම ෙරාෙනන අපහසු ප්රශනයක 
ආසවාත ඒක තනිය්ම ඉව�සෙන ඉනන 
උත�ාහ කරනසන නැතුව විශවා�වනත 
සකසනක එකක ඒ ෙැන කතා කරනන. 
හැබැයි එසහ්මයි කියලා ත්මනසගේ ප්රශන 
එතන ස්මතන කියවනනවත, සේේබුක 
එසක සශෝක සපෝේටු හුව්මරු කරනනවත 
කියලා සනස්මයි ්ම්ම සම් කියනසන. 
ඒසකන ප්රශසන තවත වැඩි සවනන 
පුළුවන. සම්කට විශවා�වනත්ම සකසනක 
සහායාෙනන ඕසන. එසහ්ම සකසනක 
නැහැ කියලා හිසතනවා නම් නිසි 
උපසදශන සේවාවක සවත සයාමු සවන 
එක ත්මයි වඩා සහාඳ.

සකසනක තමනට කියපු සදෙයක නි�ා 
සිතතැවුලට පතස්වලා, ඒ ගැනම 
හිතලා ජීවිතය ප්වා නැති කරගතත 
අය ඇතිසන. එසහම හිතනසන 
බලනසන නැතු්ව අනුන ගැන අදෙහස් 
දෙක්වන අයට මසනෝ උපසද්ශිකා්වක 
විදිහට සදෙන පණිවිඩය සමාකකදෙ?

අනුනසගේ ශරීර ඇෙකුෙයි, හිතන 
පතන විදිසේ අඩුපාඩුයි ෙැකක 
ේමන මූණට්ම ඒවා කියනන 
වුණත සෙපාරක හිතනසන 
නැති අය සකාචචර නම් සම් 
�්මාජසේ ඉනනවෙ? ෙැන 
හිතනනසකෝ ්මානසික ප්රශනයක 
නි�ා විඳවන සකසනකට ‘අසපෝ 
ඔයා ්මහත සවලා කැත සවලාසන’ කියලා 
කිව්සවාත, එයාට ඇතතට්ම ඒක ෙරාෙනන 
අපහසුයි. එසහ්ම සකසනකට ජීවිසත නැති 
කරෙනන සම් සපාඩි වචසන වුණත සහාඳට්ම 
ප්ර්මාණවත. ඒ වසගේ ්ම්ම ෙනන සිදුවීම් 
ඕනතරම් තිසයනවා.
කිසි්ම සකසනකට ත්මනසගේ හිතයි, ශරීරයයි 
හිතූ හිතූ විදිහට පාලනය කරනන බැහැසන. 
ඉතින අපිට අසේ සිත, කය පාලනය 
කරෙනන බැරිසකාට ඇයි සවන අය හිතන 
පතන විදිසහයි, ශරීර අඩුපාඩුයි කියවනන 
යනසන. පුළුවන නම් ඒ සවලාව අරසෙන 
ෙහක, සකාළක ඉනෙනන කියන එක ත්මයි 
අනුනසගේ හිත රිසෙන විදිහට වචන හසුරුවන 
අයට ්මට සෙනන තිසයන පණිවිඩය.

�මහරු �මාජ මාධ්ය උපසයෝගී කරසගන ජනප්රිය 
චරිත විසේචනය කරන්වා, සබාසහාම නිනදිත 
විදියට. �මහරවිට ඒ අය බලාසපාසරාතතු 
ස්වනසන අන්යනසේ අ්වධානය. සම්කත මානසික 
සලඩකදෙ?

නැහැ. ජනප්රිය චරිත විසව්චනය කරලා 
අවධානය ලබාෙනන උත�ාහ කරන එකත 
්ම්ම අර කලින කිව්වා වසගේ්ම සපෞරු්ෂ 
ආබාධයක. සම් අය �්මාජ ්මාධ්ය භාවිතා 
කරනසනත අර වඳුරා ෙැලි පිහිය පාවිචචි 
කරන සිේටම් එකට්ම ත්මයි.
ෙැන හිතනන සකෝ යම් සකසනක ජනප්රිය 
සවනසන ඒ පුදෙලයා �්මාජය සවනුසවන 
ය්මක ක්මක කරලා තිසයන නි�ාසන. ඒත 
ඒ අයව ස්මසහ්ම විසචචනය කරන අයට 
අදාළ පුදෙලයා ෙැන හරිහ්මන ෙැනු්මකවත 

2021 ජූලි 14 බදාදා 03

ස�ේ්වනදි සහට්ටිආරච්චි

සපෞරුෂ ආබාධ ඇති අයයි!
ජනප්රිය චරිත විවේචනය කරලා 

අවධානය ගනන හදනවන

මවනෝවිද්ා 
උපවේශිකා 

රසිනි බණඩාර
Mind Heals 
ආයතනය

අනුනසේ ්වැරදිම 
සහායන සකසනකසේ 

ජීවිසතට නිකමට ටිකක 
එබිලා බැලුස්වාත ඒ ජීවිසත 

ඇතුසේ අඩුපාඩු එමටයි 
කියලා සතසරන්වා. ඉතින 
සම් අය තමනසේ ්වැරදි 

්වහගනන ඕසන නි�ා 
අනුනසේ ්වැරදි  

සහායන්වා

යම් සකසනක ජනප්රිය 
ස්වනසන ඒ පුද්ගලයා �මාජය 

ස්වනුස්වන යමක කමක 
කරලා තිසයන නි�ාසන. ඒත 
ඒ අය්ව සමසහම විසච්චනය 
කරන අයට අදාළ පුද්ගලයා 
ගැන හරිහමන දෙැනුමක්වත 

ඒ පුද්ගලයා්ව විසේචනය 
කරනන කිසිම සුදුසුකමක්වත 
නැති ස්වනන පුළු්වන. ඉතින 
එ්වැනි අය සනාදෙැනු්වත්වම 

�මාජයට විහිළු්වක ස්වන්වා. 
සම් ්වසේ අර්ථශුන්ය 

සද්්වල්වලට කාලය නාස්ති 
කරන පුද්ගලයන්වත නිසි 

උපසද්ශනයකට සයාමු කරන 
එක තමයි ්වඩා සහාඳ
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වැඩිම එක්දින තරඟ ප්රමාණයක් 
පරාජය වූ රට බවට ශ්රී ලංකා 
ජාතික ක්රිකට් කණ්ායම 
පසුගියදා ලලෝක වරතාවක් 
තැබුලේය. ලේ නිසා කරළිලේ 
‘ක්රිකට්’ සේබන්ධ කතාබහ 
තවමත් උණුසුේය. ඒ නිසා 
කානතා ක්රිකට් ලලෝක වාරතා 
කිහිපයකම නම සටහන කළ 
ශ්රී ලංකා විසසයි විසස කානතා 
ක්රිකට් නායිකා චමරි අතපත්තු 
සමඟ අපි ක්රිකට් ගැන කතා 
කලළමු. ඒ කතාබහයි ලේ.

2017 කාන්ා ක්රිකට් ල�ෝක 
කුස�ානලේදී ඕස්ලරේලියාවට 
එලෙහිව ඔබ �බාගත් �කුණු 
178 වාර්ාව ්වමත් ලනානැසී 
පවතිනවා. පොජි් කණ්ායමක 
ක්රීඩිකාවක් �ැබූ ඉහළම �කුණු 
ප්රමාණය ල�සයි එය සටහන 
ලවනලන. අද ඒ ගැන හිල්නලන 
ලකාලහාමද?

ඒ වනවිට ල�ෝක ශූරයන් වූ 
ඕස්ලරේලියාවට එලරහිවයි 
මම ඒ ඉනිම ල�ාඩනැගුලේ. 
ඒ නිසා ඒ ඉනිම �ැන එදා 
වලේම මම අදත් ල�ාඩක් සතුටු 
ලවනවා.

එදා ශ්රී �ංකාව පොජය වුවත් 
්ෙගලේ වීෙයා ඔබ. චමරි අ්පත්තු 
ගැන ල�ෝකලේම අවධානය 
ලයාමුවු ලණ ඉන පස්ලසද?

ඊට කලිනුත් මම ල�ාඳට ක්රීඩා කර තිබුණා. 
නමුත් ලේ ඉනිලමන් පස්ලස තමයි �ැලමෝම මං �ැන 
කතා කරන්න �ත්ලත්. ල�ාල�ෝ ලීේවලින් මට ආරාධනා 
�ැබුලණත් ලේ ඉනිම නිසා. ඇත්තටම 
මලේ ජීවිලත්ට ල�ාඩක් ලේ �ැබුලේ 
ඊට පස්ලසයි.

ඒ ජයග්රහණය සමඟ සුවිලේෂී සුබපැතුම් 
එලහම �ැලබනන 
ඇති ලනද?

ල�ෝලක පුරා 
ල�ාල�ෝලදනා 
මට සු� 
පැතුවා. ල�ාඩක් 
අය ඒ තරඟය 
නරඹ�ා තිබුණා. 
සනත් ජයසූරිය, 
මලේ� ජයවරධන, 
කුමාර සං�ක්කාර 
වලේ ලයෙෂ්ඨයන්ලේ 
සු�පැතුමුත් �ැබුණා.

ඒ ල�ෝක වාර්ාව ්ැබූ 
අවස්්ාව ලවද්දී කණ්ායලම් 
ලසසු සාමාජිකාවන සහ 
නි�ධාරීනලගන �ැබුණු සහාය 
ලකලස්ද?

ඒ තර�ාවලිලේදී කේඩායේ නායිකාව 
වුලේ ඉලනෝකා 

රණවීර. ඇය ඇතුළුව �ැම සාමාජිකාවක්ම 
මට ස�ාය දුන්නා. ඒ වලේම ඒ වනවිට 
ලත්රීේ කමිටු සභාපති රසාංජලී සිලවා, 
කාන්තා ක්රිකට් �ාරව සිටි අපසාරි 
ති�කරත්න, ඉන්ද්ානි ආරියරත්න ඇතුළු 
කළමනාකාරීත්වලයනුත් මට විශා� ස�ායක් 
හිමිවුණා.

ජාත්යන්ෙ එක්දින ්ෙගයක වැඩිම �කුණු 
ප්රතිශ්යකට හිමිකම් කියන ක්රීඩිකාවන අ්ෙ 
ඉහළිනම ඉනලන ඔබ. ඒ වලේම විස්සයි විස්ස 
්ෙගව�දීත් ඔබ ඒ සටහලන දසවැනනිය. 
එලහම බ�ද්දි ශ්රී �ංකා කණ්ායලම් �කුණු 
�ැබීම ඔලේ කෙ ම් රැඳී තිලබනවා කීලවාත් 
ඔබ ඊට එකඟද?
ල�ාඩක් ඉනිේව� මුළු �කුණුවලින් වැඩි 
ප්රමාණයක් මම අරන් තියනවා කිය�ා දත්ත 
සැ�කුවාම ලපනවා. මම �කුණු අතර 
ඉන්න ක්රීඩිකාවක්. 

�කුණු �න්න ඕලන කියන එක මට 
දැලනනවා. 

ඒ ලප්රෂර එකට මම කැමතියි. මං ඒක 
ලපාසිටිේ විදියට අරල�න ලසල�ේ කරනවා.

එක්දින 
ක්රිකට් වැඩිම 

�කුණු�ාභිනියන 
දසලදනා අ්ෙ සිටින 

එකම ශ්රී �ාංකිකයා 
ලවනලනත් ඔබ. වසෙ 
දහයකට වැඩි ජාත්යන්ෙ 

ක්රී්ා අත්දැකීම් ඇති 
ක්රීඩිකාවක් විදියට ඒ ගැන ඔබ 

සෑහීමකට පත් ලවනවාද?
නෑ. මම ඉන්න තැන �ැන මම 
සෑහීමකට පත්ලවන්ලන නෑ. 
2009 ඉඳ�ා මම ටී ටුලවන්ටි 
ලසල�ේ කරනවා. ඕ.ඩී.අයි. 
ලසල�ේ කරන්ලන 2010 ඉඳ�ා. 
ඒත් අන්තිම අවුරුදු ලදකටම 
අපිට තරඟ තිබුලණ නෑ. ලේ 
අවුරුදු �ානට මීට වඩා තරඟ 
ප්රමාණයකට ලසල�ේ කරන්න 

තිබුණා කිය�ා මම හිතනවා. ඒත් 
අපිට තරඟ �ැල�න්ලන අඩුලවන්. 

තරඟ වැඩිලයන් �ැබුණනේ මීට 

වඩා අත්දැකීේ �න්නත් තිබුණා. තව 
දක්ෂතා ලපන්නන්නත් තිබුණා

ශ්රී �ංකාව තුළ කාන්ා ක්රිකට් සඳහා 
ප්රමාණවත් සැ�කීමක් �ැලබනවා කිය�ා 

ඔබ හි්නවද?
ප�සුකේ පැත්ත සැ�කුවාම 
ඒ සියල� පිරිමි කේඩාමට 
වලේම කාන්තා කේඩායමටත් 

�ැල�නවා. ඒත් ක්රීඩකයකුට 
�ැල�න මූල්යමය වටිනාකම 
ක්රීඩිකාවකට �ැල�න්ලන නෑ. 
එතන විතරයි සම�රතාවයක් 
නැත්ලත්. ඒකට ල�ාඩක්ම 
��පා�ා තිලයන්ලන් 

අනුග්ා�කයන් හිඟවීම. ලේක 
ප්රඩක්ට් එකක් විදියට අපි මාකට් 

කරනවා මදි කිය�ත් මට හිලතනවා. 
තරඟ සජීවීව ප්රචාරය කරනවනේ 
මීට වඩා කාන්තා ක්රිකට්ව�ට 
ආකරෂණයක් ඇතිලවයි. ඉතින් මං 
හිතනවා ක්රීඩිකාවන් ලවනුලවන් මීට 
වැඩි යමක් කලළාත් තව ප්රතිඵ� 
�න්න පුළුවන් කිය�ා.

ඔබ වැඩිලයනම �කුණු වාර්ා කෙ 
තිලබනලන කණ්ායම් නායිකාව ල�ස 
සිටියදී. නායකත්වය ඔලේ සාමාන්ය ක්රී්ා 
ෙටාව ශක්තිමත් කෙනවාද? නැතිනම් ඒක 
අභිලයෝගයක්ද?

නායකත්වය තිලයේදිත් නැතුවත් මම 
ල�ාඳින් �කුණු අරන් තියනවා. 178 
�ත්ලත් නායිකාව ල�ස ලනලමයි. 
ඒ වලේම �ංකාව ලවනුලවන් 
ටී ටුලවන්ටි පළලවනි ශතකය 
මම �න්ලන නායිකාව විදියට. 
නායිකාව වුණත් නැතත් මම ක්රීඩා 
කරන්ලන් මලේ රට ලවනුලවන්. මම 
නායකත්වය �ාර�න්ලන් සැ�ැලලු 
විදියට. නායිකාව ලවන්ලන් ග්වුන්ඩ් 
එලක්දී ෆීලඩ් එක ලසට් කරේදි �රි 
පිටිලයන් එළිලේ සැ�සුේ �දේදී �රි. 
ඒත් �ැට් කරේදී මම තවත් ක්රීඩිකාවක් 
විතරයි. ඒ නිසා මලේ සුපුරුදු 
ක්රීඩා රටාවට නායකත්වය �ාධාවක් 
ලනලේ. ඒක මම ඔපපු කර�ත් 
තියනවා.

ල�ෝලෙ ඉන්න ල�ොඳම 
පුහුණුෙරු ලේනත් දුන්නත්

මම �කුණු අ්ෙ 
ඉනන ක්රීඩිකාවක්. 

�කුණු ගනන 
ඕලන කියන එක 
මට දැලනනවා. 
ඒ ලප්රෂර එකට 
මම කැමතියි.

ක්රී්කලයා විදියට 
අපිට ලම් හැමලද්ම 
�ැබි�ා තිලයනලන 
ක්රිකට් නිසාලන. ඒ 
හිනදා ඒකට අපි 
ප්රමුඛ්ාව ලදනන 

ඕලන. ක්රිකට් 
ලවනුලවන වන 

ලගෞෙවය, කැපවීම 
අඩු කලළාත් අපිත් 
ටික ටික පහළට 

වැලටනවා

දුරව� 
ක්රි්කලයා එක්ක 
්ෙඟ දිනනන 

බෑ
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ක්රීඩකයෙකු/ක්රීඩිකාවක සතුවිෙ යුතුම ගුණාංග 
යෙස ඔබ දකිනයන යමානවාද?

ඉවසීමයි න�ොපසුබට උත්ොහයයි තමො 
මං හිත� විදිහට ක්රීඩකයකුට තිබිය යුතුම 
ගුණොංග.

ඔබ අනුගමනෙ කරන ය�ෝ කැමතිම ක්රීඩකො 
කවුද?

පංචි කොනෙ ඉඳෙම මනේ ආ්ම ක්රීඩකයො 
්�ත ජයසූරිය. මං ්මහර ඉනිම් න්ලෙම් 
කළොට පසන් නගොඩක් අය මට කිය�වො මං 
ජයසූරිය වනේ ක්රීඩො කර�වො කියෙො. මම 
න්ලෙම් කර� විදියට කැමතියි කියෙ ්�ත 
අයියත කියෙො තිය�වො. මනේ ක්රිකට් වීරයො 
ඔහු නි්ො ඒ ගැ� හරිම ්තුටුයි.

කුසල් ජනිතයගේ නාෙකතවෙ ජාතික කණඩාෙමට 
සාධාරණෙක් ඉෂ්ඨ කරනවා කිෙො ඔබ හිතනවාද?

නහොඳ �ොයකනයක් හැමවිටම නිරමොණය 
නවනන� නහොඳ ක්රීඩකනයො ඉද්දි. නහොඳ 
ක්රීඩකනයො ඉන�නකොට නහොඳ කණඩොයමක් 
හැනෙ�වො. එතනකොට තරග දි��වො. 
නම්ක චක්රයක් වනේ. නෙෝනක ඉන� 
නහොඳම පහුණුකරුයි, නහොඳම �ොයකයොයි 
නග�ැත දීෙො දුරවෙ ක්රීඩකයන ෙහයක් 
දුනන�ොත තරග දි�න� බෑ. �ොයකයවත, 
පහුණුකරුවත නව�ස කර� එක න�නම් 
කරන� ඕ�. ඕ� නරෙෂර එකක න්ලෙම් 
කරන� පළුවන ක්රීඩකයන හෙ� ක්රමනේෙයක් 
්හ වටපිටොවක් හැනෙන� ඕනන. �ැතුව 
කකුනෙ තිනය� තුවොනෙට ඔලුවට නබනහත 
බැනෙට වැඩක් �ෑ.

යේ යවොයේ ඔබ, ජාතික කානතා ක්රිකට් 
නායිකාවක විදිෙට ජාතික කණඩාෙමට කරන 
යෙෝජනාව යමාකක්ද?

නම් තමයි අපිට ආනය හැනෙන� තිය� 
නහොඳම නවෙොව. අපිට ෙැන �ැතිනවන� 
නෙයක් �ැහැනන. සියලුම අංශ එකතුනවෙො 
්ොකච්ො කරෙො අඩුපොඩු හදානග� ඉදිරියට 
යන� අවධො�ය නෙන� ඕනන. ඒ වනේම 
නද්ශීය තරග ව්යුහය තවත තරගකොරී වුණො�ං 
නහොඳයි. මට හිනත� විදියට නඩොනමසටික් 
ස්රක්චර එකයි ඉනටර�ැෂ�ල නෙවල 

එනකයි ගැප් එකක් තිය�වො. ඒක හැකිතොක් 
අඩුකර ගන� ඕනන. ඒ වනේම ක්රීඩකනයො 
විදියට අපිට නම් හැමනද්ම ෙැබිෙො තිනයනනන 
ක්රිකට් නි්ොනන. ඒ හිනදා ඒකට අපි රෙමුඛතොව 
නෙන� ඕන�. ක්රිකට් නවනුනවන ව� 
නගෞරවය, කැපවීම අඩු කනළොත අපිත 
ටික ටික පහළට වැනට�වො. විරොට් 
නකෝලි ගැ� මම කියවෙො තිය�වො 
ඔහු ක්රිකට් නවනුනවන නබොනහෝ 
කැපකිරීම් කර� බව. ඒ වනේ 
අයනගන අපට ඉනග�ගන� 
නබොනහෝ නද් තිය�වො. ටික 
කොෙයයි අපි ඒ කැපකිරීම 
කරන� ඕනන. පැරදු�ොම 
තමයි අපි ඉනග�ගනන� 
දි�� විදිය. වැරදි 
හදානග� අපිට ඉදිරියට 
යන� පළුවන.

ඔබ යේ දක්වා ආපු ගමයන 
කරපු කැපකිරීේ යමානවද?

මම කුරුණෑගෙ 
නගොකරැලනෙ. 
පවුනෙ එකම 
ෙරුවො. අප්පචචිනේ 
අභොවයත එක්ක 
මමයි අම්මයි 
එක කොනෙකදි 
තනිවුණො. 
ඊටපසන් 
හැෙහැප්පීම් මැෙ නම් 
ගම� ආනව. පහුණුවීම්වෙට 
පොනෙර තු�ට නගෙරින 
ඇවිත ආනය ය�නකොට රෑ 
ෙහය විතර නව�වො. ක්රිකට් 
බෑේ එකක් අරන එ�නකොට 
්මහරු හි�ො වුණො. මනග 
වයන් යහළුවන පවො කිේවො ගෑනු 
ළමයි ක්රිකට් ගහ�වෙ කියෙො. අෙ ඒ 
තතතවය නව�ස. අමොරුනවන ආප 
ගමන�දි ජීවිනතට නබෝනහෝ නද් 
එකතු කරනග� මම ශක්තිමත 
වුණො.

රෂනිකා ලිෙනයගේ

චමරි යනාදැවී ෙකුණු 178 ක් ෙැබූ 
අවස්ායේ ඔබ එෙ සජීවීව නැරඹුවා. එෙ 
ඔබට දැනුයණ යකාය�ාමද?

එංගෙනතනේ නද්ශගුණය, ඒ තණතීරු 
්ැෙකුවොම ක්රීඩො කිරීම එතරම් පහසු 
�ෑ. ක්රීඩිකොවක විදියට මම ඒක නහොඳට 
ෙන�වො. චමරි ඉනිනම් මුල ටික හරිම 
ඉවසීනමන ක්රීඩො කනේ. එයො සියලෙ 
නහොඳින අධ්යය�ය කළො. පසුව චමරි 
ඇනේ සුපරුදු පිතිහරඹයට අවතීරණ වුණො. 
ඒක මල වරු්ොවක් වනේ. ඕසනරේලියොනු 
ක්රීඩිකොවනට කිසිවක් හිතොගන� බැරිවුණො. 
එදා චමරි ඒ ඉනිම ක්රීඩො කරද්දි ඉඳනග� 
ඉන� හැකි වුනණත �ෑ. ඒක නලවෙටම 
ෙැන�� හැඟීමක්. මට ෙැනුනණ මමත 
කණඩොයනම් ක්රීඩිකොවක් වනේ. මම 
හිත�වො ඒ ඉනිම ්ජීවීව �රඹන� 

චමරි අතපත්තු 178 ක වාරතාව තබන 
විට එවකට ශ්රී ලංකා කානතා ක්රිකට් 
තත්රීම් කමිටු සභාපතිනිය වූතේ 
රසාංජලී චනදිමා සිලවාය. ඇය තවමත් 
කානතා ක්රිකට් වාරතා කිහිපයකට 
හිමිකම් කියන ශ්රී ලංකා කානතා ක්රිකට් 
හිටපු නායිකාවකි. එංගලනතතේ සිට 
චමරිතේ දසකම් සජීවීව නැරඹ ූඇයවද 
අපි සාකච්ාවට සම්බන්ධ කරගතිමු.

වනේම ඒ නවෙොනේ නතරීම් කමිටු 
්භොපති වීමත මනේ වෝ�ොවක් කියෙො.

චමරි අතපතතු කානතා ක්රිකට් කණඩාෙයේ 
නායිකාව කිරීම සේබනධව වියරෝධතා තියෙද්දි 
ඔබ ඇෙ යවනුයවන යපනී සිටිො. එයස කිරීමට 
ඈ යවතින දුටු වියේෂතවෙ කුමක්ද?

චමරි ්ටනකොමී ක්රීඩිකොවක්. කිසි නද්කට 
බය �ෑ. ඕ� අභිනයෝගයක් බොර ගන�වො. 
අනිත ළමයිනට වඩො මං ඇනගන 
දුටු විනේෂතවය තමො තරඟය වුණත 
පහුණුවීම් වුණත එයො ඉනනන ක්රීඩොව 
තුළ. තරගයක් වුණත හරිම අවධො�නයන 
අධ්යය�ය කර�වො. ඒ වනේම ෙැඩි 
කැපවීම. නම් සියලු ෙක්ෂණ නි්ො තමයි 
චමරි නම් විදියට ක්රීඩො කරනන�ත. යම් 
යම් බොධො ආවත නතරීම් කමිටුනේ සිටි 
අප සියලුනෙ�ො ඇය �ොයකතවයට 
සුදුසුයි කිය� මතනේ ස්ොවරව හිටියො. 
ඒක ඇයත ඔප්ප කළො.

ක්රීඩික ක්රීඩිකාවනයගේ විනෙ සේබනධව යේ 
වනවිට සමාජයේ විශාෙ අවධානෙක් යොමුව 
තියබනවා. ඒ ගැන ක්රීඩා පරිපාෙනෙට 
පැවයරන වගකීම ගැන ඔබ දකිනයන 
යකයසද?

ක්රීඩකනයක් හරි ක්රීඩිකොවක් හරි 
කණඩොයමට නතෝරගනිද්දිමයි වි�ය පටන 
ගනනන. රනට් ඉන� නහොඳම ක්රීඩකයො 
වුණත ශොරීරික නයෝග්යතො පරීක්ෂණ 
අ්මත වුනණොත කණඩොයමට එන� 
බෑ. ඊටපසන් නව� රටකට ය�නකොට 
ක්රීඩක ක්රීඩිකොවනටත ඒ හැඟීම ෙැන�න� 
ඕනන. 

නමොකෙ නපොඩි ළමයි න�නම්නන. 
කණඩොයම භොර කළම�ොකරුනවක් 
හිටියත ක්රීඩකයන ෙැ�ගන� ඕනන 
තමන ඇවිත ඉනන� රට නවනුනවන 
ක්රීඩො කරන� කියෙො. අම්මො නකොයිතරම් 
නහොඳට ළමයො හැදුවත එළියට ගිහින 
�රක් වුණොම අම්මට නචෝෙ�ො කරෙො 
වැඩක් �ෑ කිය� එකයි මනේ මතය.

රසාංජලී චන්දිමා සිල්ා
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ඇය ගැහැනියකි. ගැහැනියක් 

ගැහැනියක් වීමම ගැටලුවක් බව 

ඇය කියන්නීය. එසේම ඇය 

ගැහැනිය ගැන අපට කියන්සන් 

ඇසේ ජීවිතසයන් සනොව ඇය 

රඟපොන චරිතවලිනි.

මීට වසර කිහිපයකට 

සපර ඇයට උපහොර පිණිස 

පැවැත්වූ උසෙලකදී ඇයව 

හඳුන්වො තිබුසේ ‘සිංහල 

සනමොසේ ගැහැනිය’ කියොය. 

සේ ගැහැනිය සවන කිසසවකුත් 

සනොසේ, ප්රවීණ රිංගන ශිල්පිනී 

ේවරණො මල්ලවආරච්චියි. 

සමවර සනත් ගුණතිලකයන් 

අපට කියන්සන් ඒ ේවරණො 

ගැනය.

‘‘එවකට මා කුඩා පාසල් 
දරුවවක්. අවේ පාසවෙන් ඒ 
කාවල් තිරගත වූ ‘සතසමුදුර’ 
චිත්රපටය නැරඹීම සඳහා මා 
ඇතුළු ළමා පිරිසක් මහනුවර 
ඕඩියන්ස් සිනමා ශාොවට 
එක්කවගන ගියා. අපි කුඩා 
දරුවන් වුණත එවකට 
රංගනවේ ප්රසිද්ධ ශිල්පීන් වූ ගාමිණී ව�ාන්වස්කා, සන්ධ්ා 
කුමාරි, විජිත මල්ලිකා, ජීවරාණි, වටෝනි රණසිංහ වැනි 
නළු නිළියන් වකවරහි අවේ යම්කිසි බැඳීමක් තිබුණා. 
‘සතසමුදුර’චිත්රපටිවේ එවස් ප්රියකරන වකවනක් සිටිවේ 
නැහැ. වදනවක හාමිවන් නමැති වැඩිහිටි නිළිය පිළිබඳවත 
සිරිල් වික්රමවේ කියන තරුණ නළුවා ගැනත චිත්රපටිවයන් 
පසුව අවේ ගුරුවරුන් ප්රසංසා කරනවා අපිට ඇහුණා. 
නමුත අපට එතරම් හැඟීමක් තිබුවේ නැහැ. එම 
චිත්රපටවේ සන්ධ්ා, ජීවා වහෝ විජිතා වවනුවට එහි සිටි වේ 
ස්වරණායි. ඇය දුටු විට අපට මතක් වුවේ අප සවහෝදර 
බාලිකා විද්ාෙවේ ඉහළ පන්තියක ඉවගනුම ෙබන වකට්ටු 
අක්කා වකවනක්ව. ඊට පසුව මම වම් වකට්ටු අක්කව 
චිත්රපටිවලින් දැක්වක නැහැ. දැක්කත මතකවේ තිබුවේ 
නැහැ. ‘හන්තාන කතාව’ නැරඹ ූවවොවේ වම් අක්කාව 
දැක්කත මම ඒක බැලුවේ එම චිත්රපටිය තිරගත වවො 
වබාවහෝ කෙකට පසුවයි.’’

ේවරණො මල්ලවආරච්චි සනමොවට පිවිසසන්සන් මීට 

පනේ පේ වසරකට සපරය. ඒ සරි ගුණසිංහයන්සේ 

‘සත්සමුදුර’ චිත්රපටිසයනි. සනත් ගුණතිලක මුල්වරට 

දුටුසේ එම චිත්රපටිසයන් වුවද මුල්වරට ඇයත් සමඟ 

රිංගනයට එක්වන්සන් ‘රිදී නිේනය’ චිත්රපටිසයනි.

‘‘මම අහම්වබන් සිනමා නළුවවක් වුණාට පස්වස 
මුල් වසර වගවී යනවාත (1978) සමඟම අතිශයින් 
කාරයබහුෙ වුණා. වගෞරවණීය සිනමා ශිල්පී ඩී.බී.
නිහාල්සිංහයන් මාව ‘රිදී නිම්නය’ චිත්රපටියට වතෝරාගතතා. 
මම එහි මුහුරත උවළෙට පවා සහභාගි වුවණ ්නැහැ. 
නමුත එහි පූරව නිෂපාදන කටයුතු සඳහා වම්කේ වටස්ට් 
එකකට මාව කැවඳේවා. අන්න එදා තමයි වම් ‘අක්කාව’ 
හැබැහින් දැක්වක්. අක්කා නම් එදා වවේමයි. මවේ කරදඬු 
උස් වුණාට අක්කා නම් නංගි වකවනක් වවේ වවො කියෙයි 
මම දැක්වක්. එදා පටන්ගතත මිතුදම් අදටත පවතිනවා. 
නිහාල්සිංහයන් මටත ස්වරණාටත පසුකාලීනව අවේ 
කේඩායමට එකතු වූ අවනෝජාටත සැෙකුවේ ඔහුවේම 
බාෙ සවහෝදර සවහෝදරියන් වවේ. ඔහු අපට ආදරය කළා 
වවේම තද අවවාද කිරීම් වවේ වදවලුත කළා. නිහාල් 
අයියවේ වැඩි කැමැතත ඇතවත අප අතරින් කාටදැයි 
අප අතර එළියට වනාවපවනන සීතෙ යුද්ධයක් පවා 
තිබුණා. ඒ නිසාම අපි විටින්විට එකිවනකාවේ අඩුපාඩුකම් 
එකිවනකාට වහාවරන් නිහාල් අයියට කියනවා. හැබැයි  
වම්වා කවළ ්ඊරෂ්ාවක් වහෝ වවරයකින් නම් වනවම්. එය 
හුවදක් විවනෝවදට විතරයි. වම් අවේ වැවේ නිහාල් අයියා 
වැඩිවයන්ම රස වින්දා.

රිදී නිම්නය චිත්රපටිවේ මටත ස්වරණාටත එකට 
රඟපාන දරශන වැඩිය තිබුවේ නැහැ. නමුත එවකට 
ඇය මට වඩා අතදැකීම් බහුෙ නිළියක්. නමුත ඇය 
එවහම හැසිරුවේ නැහැ. ඊට පසුකාලීනව අපි රඟපෑ 
‘කැෙෑ මල්’, ‘මායා’ වවේ චිත්රපටිවෙදී ඇය මවේ 
රංගනයට වබවහවින් උපකාර කළා. මම අදටත එයට 
ඇයට ස්තූතිපූරවක වවනවා.

නිහාල් අයියා අධ්ක්්ෂණය කළ ‘මල්වදණිවේ සිමිවයාන්’ 
චිත්රපටිය අපි  වදන්නටම හරිම වැදගත. එම චිත්රපටිවේ 
ස්වරණා සිමිවයාන්වේ බාෙ දියණියයි. මම සිමිවයාන්වේ 
පුතා සමඟ කසිේපු වපරන ජස්ටින් නමැති තරුණ ගැටයා 
විදිහටයි රඟපෑවේ. එම චිත්රපටිවේදී මම සිමිවයාන්වේ 
බාෙ දියණිය රැවගන පැන යනවා. ඊට වපර අවස්්ාවක 
සිමිවයාන්වේ වගදරට බීමතව පැමිවණන ජස්ටින් බාෙ 
දියණියට බෙහතකාරකම් කරන අවස්්ාවක් තිබුණා. වමම 
දරශනය රූගත කිරීමට වපර නිහාල් අයියා ස්වරණාටත 
මටත අභිවයෝගයක් දුන්නා. එයත කිේවේ පුරදු පරිදි ශිර�ෝමි �ත්නායක

සමච්චෙය මුසු හඬකින්.
ඔහු කිේවා ‘එවහනම් වැවේ කරො 
වපන්වන්නවකෝ’ කියො. ඔහු 

මට එවහම කියො ස්වරණාට 
කිේවා වම් බෙහතකාරකවම්දී 
ඇය ඊට විරුද්ධ වුණත තම 
වපම්වතා හින්දා විරුද්ධතවය 
තුළම යම්කිසි කැමැතතක් 
වපන්විය යුතුයි කියො. 
එවහම කියො නිහාල් අයියා 

කියනවා, ‘ඒ කැමැතත ඕනවට 
වැඩි වුවණාත ඔයාවගන් වම්කා 

වරේ වුණා වවේ තිවයයි’ කියො. 
නිහාල් අයියා ඕකා වම්කා කියො 

අපිට කතා කරන්වන් 
වැඩිවයන්ම ආදවර කරන 
වවොවටයි. දරශනවේ 
රිහසල් තිබුවණත නැහැ. 
එකපාරම ගතතා. 
ස්වරණාව මම ඇඳක් මත 
වපරොවගන දරශනයට 
උචිත ආකාරයට මවේ 
රංගනය ඉදිරිපත කළා. 
ස්වරණා ඊට වනාවදවවනි 
වවන ආකාරයට කැමැතත 

සහ අකමැතත අතර සියුම් රංගනයක වයදුනා. 
දරශනය එක දිගටම රූගත කළා. වම් වවොවේ 
නිහාල් අයියා කැමරා කවේ ඔහුට සුපුරුදු හස්තගන 
(Hand Hell) කැමරාවවන්. ඔහු දරශනය අවසාන 
වුණාට පසුව ‘කට්’ කියො කිේවේ වවනදාට වඩා තද 
හඬකින්. එවහම කියො මට කියනවා ‘වමානවද 
මිනිවහෝ කවේ.. තව ඩිංවගන් වම් ගෑනි මැවරනවා’ 
කියො. මම කිේවා ‘එවහම වකාවහාම වවන්නද?’ 
කියො. ඔහු නැවතත මවගන් ඇහැේවා ‘එවහනම් 
වමානවද වවන්ඩ ගිවේ?’ කියො. මම කිේවා ‘වවන්ඩ 
ගිවේ වැඩිම වුවණාත වමයා වරේ 
වවයි. ඒක ඔයාට බොවගන ඉන්න 
බැරි හින්දාවන් ඔයා කට් කවේ’ 
කියො මම කිේවා. වමවහම 
කිේවා විතරයි නිහාල් අයියට 
බකස් ගාො හිනා ගියා. 
වමතන හිටපු ස්වරණා 
සුපුරුදු පරිදවදන්ම වකාක් 
හඬො හිනා වුණා. වම් 
චිත්රපටිවේ එම දරශනය යම් 
සාර්කතවයක් තිබුණා නම් 
එහි වගෞරවය හිමිවිය යුතවත 
එය සමබරව රඟපෑ සවරණාට 
කියො මම අදත හිතනවා.’’

සවරණො මල්ලවආරච්චි 

ඇයට ලැසබන 

ඕනැම 

චරිතයක් 

රඟපොන්සන් සරේකෂකයොසේ 

මතකසේ සදා රැසෙන අයුරිනි.

‘‘ස්වරණාවේ ස්වරණමය 
යුගය ඇරවඹන්වන් ‘දඩයම’ 
චිත්රපටවයන්. දඩයවමන් 
රඟපෑ පසුව පටන්ගතත 

චිත්රපටි රාශියකම ඇය 
ස්්රී ්චරිත දඩයම් කවේ 
වවන නිළියකට දඩයම් 
කිරීමට වගාදුරක් 

වහෝ ඉතිරි වනාකර. ඒ 
වාවේම පසුකාලීනව 
ඇය විසින් නිෂපාදන 
කළමනාකාරිතවය 
වහඹවූ ‘කැඩපතක ඡායා’ 
චිත්රපටිය මවේ ජීවිවත 

වනාමැවකන සටහනක් 
වවනවා. එහි අපි රඟපෑවේ 

වපම්වතුන් වෙස. චිත්රපටිවේ 
ආරම්භක දරශනවෙ ඇය 

පාසල් උසස් වපළ සිසුවියක්. 
මම හමුදා වසාල්දාදුවවක්. එවකට 
ඇවේ වයස මට කියන්න බැහැ. 
මම රාජකාරිවේ වයදී සිටි හමුදා 
බංකරය පසුකර වගන යන ඇය 
මට ඇවසන වස් සිය මිතුරියන්ට 
කියනවා ‘අපිව ව්චක් කරන්වන 
නැදද? අපි ළඟත වබෝම්බ 
තිවයනවා’ කියො. එම දරශනය 
දකින ඇය ආශ්රය කරන ඕනෑම 
වකවනක් කියන්වන් වමයා නම් 
කවදාවත වයසට යන්වන් නම් 
නැහැ කියො. එතරම් වකෝමෙ 
විදිහට ඒ වදබස් කිේවා.

ඒ වවේම ගැටුම් ජවනිකා රඟපාන වවොවල්වෙදී ඇය 
තුළ තිවබන ස්්රී ජවය සහ අවස්්ාවට උචිත වරෞද්රකම 
මට අදටත පුදුමාකාරයි. ‘කැඩපතක ඡායා’ චිත්රපටිවේ මා 
විසින් ඇයට පහරවදන අවස්්ාවක් තිබුණා. මා ගැසූ පළමු 
පහර වදවක්දී එයට ප්රති්චාර දැක්වූවේ ගානක්වත නැහැ 
විදිහට. වසන්ත ඔවේ වස්කරවේ අධ්ක්්ෂණයට අනුව එහිදී 
මවගන් පහර කන ඇය තදබෙ වෙස අසරණ විය යුතුයි. 
නමුත එය සිදුවු ේ නැහැ. මට ඒ වමාවහාවත මවේ මතකයට 
ආවේ තමාව යට කිරීමට ආ ර්ය ඉදිරියට පැන මුගුරකින් 
ර්යට පහරවදන ‘දඩයවම්’ නිරභීත රන්මලීවේ ්චරිතයයි. 
මා ඉදිරිවේ වම්  වමාවහාවත ඉන්වනත එම රන්මලී බව මට 
නිවම්්ෂයකින් අවවබෝ්ධ වුණා. එතරම් ප්රබෙ රංගනයක් ඇය ඒ 
වමාවහාවත ඉදිරිපත කළා. දරශන ඉවර වුණාට පස්වස් වතාල්  
වපාටවල්වලින් වල් වැගිරි වැගිරී මවේ ළඟට ඇවිත මවේ 
උරහිසට වාරුවවො හැඬූ අන්දම මට අදටත මතකයි. එදා 
මම එම දරශනවේදී එවහම පහර දුන්වන් නැතනම් වසන්ත 
ඔවේවස්කර මවේ ඔලුව පෙනවා.’’

ලොිංසක්ය සනමොසේ ‘කැඩපතක ඡොයො’, ‘සොගර ජලය 

මදි හැඬුවො’, ‘සුද්දිලොසේ කතොව’, ‘චන්නකින්නරී’ වැනි 

ගුණොත්මක නිරමොණ අප හද තුෙ ජනිත කිරීමට මුල්වූසේ 

ේවරණො මල්ලවආරච්චියි.

‘‘සිංහෙ සිනමාව තුළ විවි්ධ සළකුණු තැබූ වරේෂ්ඨ නිළියන් 
අතරට සවරණා එක්වන බව අපි අවිවාදවයන් පිළිගන්න ඕන. 
එය අපි හැවමෝම පිළිගන්නා වදයක් කියො මම හිතනවා. 
වෙෝකවේ විවි්ධ රටවෙ විවි්ධ තරාතිරවම් දක්්ෂ නිළියන් 
ඉන්නවා. ඒ අතරින් සමහරකට තම රංගනයට උචිත පරිදි 
බාහිර වපනුම නිරායාසවයන්ම උදාකර ගැනීමට හැකි වී 
තිවබනවා. එය වාසනා ගුණයක්. එම වාසනා ගුණය නිසා 
නිළිය අභිබවමින් වයස මකා දමමින් අවශ්ය වපනුම අවශ්ය 
්චරිතයට උදාකර ගැනීවම් ගුණය ඇති වමරින් ස්්රිේ (Meryl 
Streep) වැනි නිළියන් අතරට ස්වරණ ද මා ඇතුළත කරන්වන් 
කිසිම වදගිඩියාවකින් වතාරවය.’’

වසන්ත ඔරේරේක� 
මරෙ ඔලුව පල්වනා

එදා ස්වරණාට තුවාෙ වවන්න ගැහුවව නැතනම්

ඔහු දර්ශ්ය 
අවසනා් වුණනාට 

පසුව ‘කට්’ 
කියලනා කිවරව 
රව්දාට වඩනා 
්තද හඬකින. 
එරහම කියලනා 
මට කිය්වනා 

‘රමනා්වද 
මිනිරහෝ කරේ.. 
්තව ඩිංරෙන රේ 
ෙෑනි මැර�්වනා’ 

කියලනා

දඩයරමන 
�ඟපෑ පසුව 
පටනෙත්ත 

චිත්රපටි 
�නාශියකම 
ඇය ේ්රී 

චරි්ත දඩයේ 
කරේ රව් 
නිළියකට 
දඩයේ 
කිරීමට 

රෙනාදු�ක් 
රහෝ ඉතිරි 
ර්නාක�ය

‘දඩයම’ 
චිත්රපටවයන්

සනත සහ ස්වරණා හමුවූ වමාවහාතක්

කැඩපතක ඡායා 
චිත්රපටවේ විජය සහ 
සනත සමඟ ස්වරණා

ඩී.බී. නිහාල්සිංහ
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අ�� අ�ෙම�ව 
කෙඩ� ෙ�නවා �යලා 

�� �ව �ය�� 
දරාග�න 
බැ� �ණා

��තයක ප්රා�ථනා එකම 
��මය�� ගලා ය�ෙ� නැත. 
බාධක ග�පර වාෙ�ම 
අනෙ���ත වැ��, 
නැ���ද ��තෙ� 
උ�මය�ය. එෙහ� 
ඒ �ය�ල ෙදස 
උෙ��ෂාෙව� 
බැ�ය හැ� 
�ත� ෙ� 
න�, ඒ �ෙ� 
සැන��ල ගැන 
අ��ෙව� පහ� 
ෙද�නට ෙදය� 
නැත.

ඇය උ�� 
ච��කා 
�ණ�ංහය. තවම� 
�� හතරවන 
�ෙ� ප�වන ඇය, 
අ��ාශෙ� ඇ�� 
��කා ත��වය� �සා 
�ඩා ���� ����ය. 
එෙහ� ��කා ෛසල �යදහ� 
ගණනකටව� �තක ෛධ�යය 
අකාමකා දැ�ය ෙනාහැ� යැ� 
�ෙත�ෙ�, ඇය තම ��තය 
ෙසායා ආ අනෙ���ත ���ව 
මැදහ�ව ��ග� ෙහ��.

‘‘ෙ� කැ�ස� එක ඇ�තටම 
දැ� මට ආ��වාදය�. මෙ� ෙරාග 
ත��වය �සා ��කා ෙරාගයට 
ෙගා�� � ෙබාෙහා අය මට 
�ණගැ� �ෙබනවා. ඔ�� හැෙමාම 
මරණයට ලෑ��ෙවලා ��ය� ඒ 
ක��� ඒකට �ත හ�ෙගන �� ෙ� 
නැහැ. මෙ� මහ�තයා �ණ� �ල� 
��ෙ� අ� ෙගදර� මරණය ගැන 
කතා කරන එක ෙහාඳ නෑ �යල�. 
එයා මාව ද�න හැම ෙවලාවකම 
��ෙ� ඇ�වල ක�� �රවෙගන. 
ඒ� ��කාව� හැ�න ෙකෙන�ට 
ප්ර�කාර කර��, අෙ� ශ�රය ඇ�ෙළ 
ෙවන ෙ�ව� අපට ෙ�ෙරනවා. 
ඇඟ ඇ�ළ ��ෙචනවා. එතෙකාට 
අ�ට �ෙතනවා ෙ�ෙක� අපට 
ගැල�ම� නෑ �යලා. එතැන� 
�ඳව�න ෙවනවා. ෙ� ත��වය 
ෙ��� අර� මම මෙ� ප�ෙ� අයව 
දැ�ව� කළා. මම මෙ� �වලා ෙද�නට� 
��වා ය�න �ෙයන දවසක අ�මට ය�න 
ෙවනවා, හැබැ� ඔයාලා ඉ�නකං අ�ම� 
එ�ක ස��� ඉ�න �යලා. මරණය ගැන 
කතා කර�න �ල� අකමැ� �� මහ�තයට 
මම ��ෙ� අ� ඒ ගැන කතා කර�. නැ�න� 
මා� එ�ක තව ෙපා�ඩ� හ� කතා කර�න 
��ණ න� �යලා ඔයාලට ප�ෙස දවසක 
�ෙත� �යලා.’’

ච��කා අප හා කතාබහට එ��ෙ� 
එෙ��. ��තෙ� යථා �වභාවය 
ෙ���ගැ�ම ඈ ප්ර�ණ කර ඇ� අ�� 
��මය. ෙකා�ඩය ගැල� යාම �ල� 
දරාග�නට ෙනාහැ� �ව�, අන��ව එය 
තමෙ� ල�සන වැ� කරනා ෙ��ව� බවට 
ප�කර ග�නට ඇය සම� �වාය.

‘‘ෙමෙහම ෙදය� ��වම මාන�කව 
වැෙටනවා. ඊටප�ෙස ඉ�� �ත�ෙ� 
හැමෙ�ම ඉවර� �යල�. නෑදෑෙයා �ණ� 
�යනවා මැෙර�න ක�� ඉ�මනට ෙලඩාව 
බලලා එ�න ඕන �යලා. ෙ�ක අෙ� 
සමාජෙ� �ෙයන අ�ල�. එෙහම �ණාම 
ෙලඩා බල�න එන අය එ�ෙ� මරෙණට 
ක�� ෙලඩාව බලලා ය�න ඕන �යන 
අදහ��. ඇ�තටම කැ�ස� එක� �සා 
ෙ� තර�� ��තය ෙ��� ග�න ��ව� 
තැනකට මම ඒ� �යලා මම කව�ව� 
��ෙ� නැහැ.’’

ඇය �ය�ෙ� උෙ��ෂාෙව�.

එෙහ� �ල� එෙ� ෙනාෙ�. තම�ට 
��කාව� වැළ� ඇතැ� දැනග� 

ෙමාෙහාෙ� ඇය මහහ�� කෑගසා හඬා 
වැ�ණාය. මරණයට බය� නෑ යැ� �තා 
��යද, එය දැනග� ෙමාෙහාෙ� ඇයටද 
මරණ �ය දැ� ��ණාය. ඒ අතර නෑදෑ 
�තව�� අර ෙ��තර, ෙ� ෙ��තර 
ඉ�නවා, අ� ඔයාව ෙ�රාග�නවා යැ� 
�ය�� බය ඇ�ව�නට එයම ෙ��ව� � 
බව ඇයෙ� අදහස�.

‘‘ඒ ත��වය �තට අමා��. ඒ� 
වාසනාවකට මෙ� මහ�තයා මාව ෙ��� 
ග�තා. එයා මං එ�කම ��යා. ඒක මම 
කර� ෙලා� �න�. එයා තම� මට ඇ�� 
ෙතාරලා ෙද�ෙ�, �ය ආෙ�පන, ෙතා� 
ආෙ�පන ෙගන� ෙද�ෙ�. ෙමෙහම 
ල�සනට ඉ�න ෙමෙහම ල�සනට අ��න 
�යලා �ය�ෙ� ඔ��. �වලට ��� 
�ලා�තා ගැන �යලා ෙද�ෙන� ඔ��.

ඒ� ෙ� ප්ර�නය එ�ක අ� 
ප�ල� ��හට ෙගාඩ� 
ත��ණා ��ෙවා� 
හ�. තවම මෙ� 
ෙලා� �වට අ��� 
පහෙළාව�. �� 
�වට අ��� පහ�. 
දවස� �� � ඇ�� 
�යනවා අ�ෙ� 
මෙ� ෙපාක� එෙ� 
ස�� �ෙයනවා, මට 
අ�� අ�මා ෙකෙන�ව 
ස�� �ලා ග�න 
��ව� �යලා. 
�තාග�න ��ව�ද? 
ඒ ෙ�ව� දරාග�න 

��ව�ද? ඊළඟට 
මත� �ෙ� ම 
ෙ� �� �වට මාව 
කව�හ� මතක �ෙය්�ද 
�යලා. එෙහම �තලා 
මම �ක කාලය� 
එයාව මඟහැ�යා. ඒ� 
ඒක හ�යන ෙදය� 
ෙනෙව� �යලා මට 
��ණා. ඊටප�ෙ� මම �නාෙවලා 
ඉ�න �රණය කළා.’’

ඇය �ය�ෙ� එය ��තයට 
සැන�ම� ෙගන�� බවය. අද වන�ට ඇය 
ෙ�දනානාශක ෙප�ත� ෙහා ලබාග�ෙ� 
නැත. ඒ ඇය �ත හ�ග��� ඉ�නා 
හැ�ය.

‘‘ඇ�තටම මම මරෙණට බය ෙකෙන� 
ෙනෙව�. මෙ� ��ෙ� ��ධ හැලහැ��� 
��ණා. එකපාර� මම ෙබ�ෙ� වැල 
�ග�න� ��� �ෙයනවා. අ�ය�, තා�ත� 
තම� මාව ෙ�රග�ෙ�. එෙහම මරෙණට 
බය නැ�ව ��ය මං කැ�ස� එක� ��වම 
�ල� බය �ණා.’’

ඇයට ෙරාග ල�ෂණ එ�නට පට� 
ග�ෙ� 2020 ෙනාවැ�බ� මාසෙ��ය. ඒ 
වන�ට උස� ��යා ��පයකම �යැ� 
�ට ඇය තම�ෙ�ම �යා ෙපෟ�ග�ක 
ඇග�� ආයතනය� පට� ග�තාය. ඒ 

අතර�ර ඇය ෙවෙළඳ දැ��� 
��පයකට ද ෙප� �ට �ෙ�. 

ඇය තම ෙරාග ත��වය 
ගැන පළ�ව ලැ�� ඉ� 
ගැනද ෙමෙ� කතා 
කළාය.

‘‘2020 අ���ෙ� 
ෙනාවැ�බ� 
ෙව�� මට කෑම 
ක�න බැ��ණා. 
බ� කටව� 

ෙදක �න� ක�� 
ඉ����තාවට 

එ�න ග�තා. 
මහ�තයා ��ෙ� මම 

කෑම ෙනාකා ෙක�� ෙව�න 

හදනවා �යල�. මම 
��ෙ� ෙගදර වැඩ�, 
ෆැ�ට�ෙ� වැඩ� 

�සා මට හ�යට 
කෑම� ක�න 
බැහැ �යල�. 
ඔය අතෙ� 
මට ෙකා�ෙ� 
අමා�ව�� 

ආවා. මම ගණ� 
ග�ෙ� නැහැ. 

මම ��ෙ� එය වාත 
අමා�ව� ෙව�නැ� 

�යල�. ෆාම�ය�� 
ෙගන� ෙත� ගෑවා. ප�ව 

අමා�ක� වැ� ෙව�� ප�ෙ� ෛව�වරයා 
ළඟට �යා. ෛව�වරයා ෙරාගය 
හ�නග�තා. ෙ�දනානාශක ��ෙ�. දව� 
ෙදක �න� ය�� ද�ෙව� ප්ර�ත කර�න 
එන තර� ෙ�දනාව� ආවා. අන��ව 
තම� �කෑ� එක� කෙ�. එතැන� තම� 
දැනග�ෙ� ෙලාකෙ� �ෙයන ද��ම 
ඝනෙ� ��කාව� මට වැළ�ලා �යලා. 
ඇල�ව �යන තැන හැ�� ��කාව, 
අ��ාශය, අ�මාව ද�වා පැ�රෙගා� 
ඇ� බව� දැනග�තා. ශ�ක�මය� 
කර�න� අව�ථාව� නැහැ. ඒ �ය�ෙ� 
මෙ� ෙලෙ� ෙසායා ග�නෙකාටම එය 
ෙහාඳ කර�න බෑ �යල� දැනග�න 
ලැ�ණා.’’

ෙරා�ව ��ය� ප�බට වන �ත� 
�� අෙය� ෙනාෙ� ඇය. ඒ �සා 
ෙබාෙහාෙදෙන�ට උද� ��මට �තා ඇය 
ෙව� අඩ�ය�ද ��මාණය කළාය. තව 
ෙකෙන�ට උද�ව� ��මට අව� න� 
එය සැකසංකා ෙනාමැ�වම කළ �� බව 
ඇය �ය�.

ඒ වාෙ�ම ෙලාව ෙකාතැන ��ය�, 
ෙගදර, කා�යාලෙ�� අ�මා ෙකෙන� 
කරන කා�යබාරය හැම�ම� ඇග�ය �� 
බව ඕ �ය��ය.

ෙහට දවෙ� ��වන ඕනෑම ෙදයකට 
��ණ�මට ��න�� ප�වන ඇය 
ෙලාකයට ආදරය කර��ය�. ෙලාකයක 
ආදරය ලැ�ය �� ෛධ�යව�ත �ත�ද 
ඇයට ��ය. ඉ�� ඇය �ය�නා ෙ�ම 
ඇය තව�රට� ශ��ම�ව �� �� බව 
‘ධර�’ අපෙ�ද හැ�ම�.

ආෙ�පන ෙගන� ෙද�ෙ�. ෙමෙහම 
ල�සනට ඉ�න ෙමෙහම ල�සනට අ��න 
�යලා �ය�ෙ� ඔ��. �වලට ��� 
�ලා�තා ගැන �යලා ෙද�ෙන� ඔ��.

ඒ� ෙ� ප්ර�නය එ�ක අ� 
ප�ල� ��හට ෙගාඩ� 
ත��ණා ��ෙවා� 

ෙලා� �වට අ��� 

දවස� �� � ඇ�� 

මෙ� ෙපාක� එෙ� 
ස�� �ෙයනවා, මට 
අ�� අ�මා ෙකෙන�ව 

�තාග�න ��ව�ද? 
ඒ ෙ�ව� දරාග�න 

වන�ට උස� ��යා ��පයකම �යැ� 
�ට ඇය තම�ෙ�ම �යා ෙපෟ�ග�ක 
ඇග�� ආයතනය� පට� ග�තාය. ඒ 

අතර�ර ඇය ෙවෙළඳ දැ��� 
��පයකට ද ෙප� �ට �ෙ�. 

ඇය තම ෙරාග ත��වය 
ගැන පළ�ව ලැ�� ඉ� 
ගැනද ෙමෙ� කතා 
කළාය.

‘‘2020 අ���ෙ� 
ෙනාවැ�බ� 
ෙව�� මට කෑම 
ක�න බැ��ණා. 
බ� කටව� 

ෙදක �න� ක�� 
ඉ����තාවට 

එ�න ග�තා. 
මහ�තයා ��ෙ� මම 

කෑම ෙනාකා ෙක�� ෙව�න 

කව�හ� මතක �ෙය්�ද 
�යලා. එෙහම �තලා 

එයාව මඟහැ�යා. ඒ� 
ඒක හ�යන ෙදය� 
ෙනෙව� �යලා මට 
��ණා. ඊටප�ෙ� මම �නාෙවලා 

හදනවා �යල�. මම 
��ෙ� ෙගදර වැඩ�, 
ෆැ�ට�ෙ� වැඩ� 

�සා මට හ�යට 
කෑම� ක�න 
බැහැ �යල�. 
ඔය අතෙ� 
මට ෙකා�ෙ� 
අමා�ව�� 

ආවා. මම ගණ� 
ග�ෙ� නැහැ. 

මම ��ෙ� එය වාත 
අමා�ව� ෙව�නැ� 

�යල�. ෆාම�ය�� 
ෙගන� ෙත� ගෑවා. ප�ව 

අමා�ක� වැ� ෙව�� ප�ෙ� ෛව�වරයා 

මරණය ගැන කතා 
කර�න �ල� අකමැ� 
�� මහ�තයට මම 

��ෙ� අ� ඒ ගැන කතා 
කර�. නැ�න� මා� 

එ�ක තව ෙපා�ඩ� හ� 
කතා කර�න ��ණ න� 
�යලා ඔයාලට ප�ෙස 
දවසක �ෙත� �යලා

එකපාර� මම ෙබ�ෙ� 
වැල �ග�න� ��� 

�ෙයනවා. එෙහම 
මරෙණට බය නැ�ව 
��ය මං කැ�ස� 
එක� ��වම �ල� 

බය �ණා
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

ගැහැනියකට ජීවත්වන්න පිරිමි්යක් ඕ්නමද? 
රස්සාවක් තිය්නව්නම්, ්ල්ලි තිය්නව්නම් පිරිමි 
ඕ්න ්නැහැ. පිරිමි ්මසාක්කුද? ගැහැනු විතරක් 
්ගවල්වල වැඩ කරන්න 
ඇයි? පිරිමිනට ්ගදර 
උයන්න පිහන්න බැරිද? 
්ගදර වැඩ සීයට ප්නහ 
ගසා්්න ්බ්දන්න ඕ්න.

එක එක 
විදි්ේ අය, එක 
එක විදිහට ්නව මසාධ්ය 
්හ යූ ටියුබ් හරහසා 
්ැරටම ්ම් මසාතෘකසාව 
කරළියට ්ේ්න බවක් 
්ේ්නවසා.

තමන මසාරම 
්�ෝරවරඩ් කසානතසාවක් 
බව ්පනවී ් ම් උත්සාහයක් 
විදිහට ්හෝ ්ව්නයම් 
පුදගලික ්ේතුවක් මත ්මහර 
කසානතසාවන ්්නසා්නවතවසාම පිරිමි ්මඟ ඇරියස 

එකක් පිරිමහමින ඉන්නවසා.
්නමුත අවසා්්නසාව කියන්න එවැනි 

්ංවිධසා්නසාතමක වැඩ්ටහනවල අව්සා්න 
්ගසාදුරු බවට පත්වන්න මධ්යම 
පසානතික, සුනදර, දක්්ෂ ගැහැනු 
මි්ක් ්පසා්�සා්ේ පය ්්නසාගහ්න 
්හ ඇරියස පිරිච්ච ගැහැනු ටික 

්ද්නසා ්්න්මයි.
්ලෝකය මැේ්ේ 

කවුද කියලසා අපි 
කවුරුවත හරියටම 

්්නසාදන්නවසා වුණසාට 
ඒ සියලු නිමැවුම් 

්්සාබසාදහම එක්ක ්ලහන්න 
බැරි තරම් තදින බැඳිලසා 

තිය්නවසා කිය්න එක 
කසාට වුණත පිළිගන්න 
්ව්න ඇතතක්.

ඉර හඳ, 
ගහ්කසා�, ්තසා 

සිේපසාවසා ව්ේම ගැහැනු 

පිරිමි කිය්න පසාර්ශවවලටත අ්නන්ය වූ හැඩයක්, 
රටසාවක්, ක්රමයක් එක්ක තමයි ්්සාබසාදහම ්ම් 
බිහිකිරීම් කරලසා ති්යන්්න.

ගැහැනියට ඩිම්බ්කෝ්ෂ දීලසා, පිරිමියට 
ශුක්රසාණු දීලසා ඒ ්ද්ක් එකතු්වන ජීවි්යක් 
බිහි්ව්න එ්කනම ්ත්ර්නවසා මනු්තතු 
නිරමසාණය ්වලසා ති්යන්්නම ගැහැනු පිරිමි 
්ද්ගසාල්්ලසාම එකට පවතින්න මි්ක් ගැහැනු 
්නැතිව පිරිමිවත පිරිමි ්නැතුව ගැහැනුනටවත 
තනි්යන පවතින්න ්්න්මයි කියලසා.

ඒ නි්සා ගැහැනුද පිරිමිද වැඩිය වටින්න 
කියලසා තීරණය කර්න එක හරියට, කලින 
ආ්ව කිකිළිද බිතත්රද කියලසා ්හසාය්නවසා 
ව්ේ ්තරුමක් ්නැති වැඩක්. ්මසාකද ්ම් 
්ද්ගසාල්ලනටම ්ද්ගසාල්්ලෝ ්නැතුව 
පැවැතමක් ්නැහැ.

ඒ්ක ්තරුම, සියලුම ගැහැනුනට පිරිමි්යක් 
්හ සියලු පිරිමිනට ගැහැනියක් අත්යවශ්යයි 
කිය්න එක ්්න්මයි. තමන්ේ ජීවි්ත 
්බදාගන්න ගැහැනි්යක් ්හෝ පිරිමි්යක් 
අවශ්යද ්නැදද කියලසා තීරණය කර්න එක 
අති්ශය පුදගලික තීරණයක්. ඒ වුණසාට වැඩව්ම් 
කසා්ල් ්නම්, ක්සා්දන පස්ස ගැහැනුනට කෑම 

උයන්න බසාර දීලසා, 
පිරිමි ටික කෑම 
්හසායන්න ගියසා.

පස්් කසා්ල 
්ව්නස ්වලසා 
තසා්ල් අලුත ්වලසා, 
සියල්ල ්ංකීරණ 
්ව්න්කසාට, 
ජීවිතවල අවශ්යතසා 
්ම්පුරණ කරගන්න 
උවම්නසා ්දවල් 
එන්න එන්නම වැඩි 
වුණසා.

ඉතින පිරිමි 
විතරක් හම්බකරලසා 
මදි නි්සා 
ගැහැනියත කරට 
කර උපයන්න 
පටන ගතතසා. 

්ල්ලි ්හසාය්න එක ්බදාගතතසා ව්ේම, කෑම 
උය්න එකත ්බදා හදා්ග්න කර්න තතත්වට 
පතවුණසා. ඇඳ ්බදාගන්නවසා ව්ේම, කුසසි්ේ 

වැඩ, ්ගදර වැඩ ටිකත ්දන්නසා ්බදා්ග්න 
කර්න එක ්සාමසාන්ය ්දයක් වුණසා. ඒක 

්රලයි ව්ේම සුනදරයි.
එ්හමයි කියලසා හැම්දම 
්ව්�ඳාමක් ්වලසා තිය්න ්ම් 
කසා්ල් ක්සාදය ඇතු�ටත 
මිලක් වටි්නසාකමක් දීලසා, 
්දන්න හරියටම ්මසා්නව 
හැම්දම ්බදා්ග්න කරන්න 
ඕ්න කියලසා ඉල්ලීම් කර්න 
තරමට ගැහැනු අ්ං්ේදී 

්වන්න ඕ්නද?
ක්සාදය කිය්න එක 

ගණු්දනුවකට සීමසා කරලසා, මම 
පිඟන ්ේදුවසා උඹ ්කෝේප ්හසාද්පන 

කිය්න තතත්වට ජීවි්ත 
යුතුකම්, වගකීම් ඉරි ගහලසා 
්කසාටු ගහලසා ්බදාගන්න 
හිත්නවසා්නම් ඒ ඔබ ඔබටම 
කරගන්න වැරැදදක්. ඕ්නෑම 
පුදගල්යකු්ේ අගය 
වැඩි්වන්න ඒ තු� 
තිය්න වටි්නසාකම් 
වැඩි්ව්න්කසාට 
මි්ක්, අපි 
වටි්නවසා අපි 

මසාරයි 

කියලසා ්බසාරුවට කෑ ්කෝ ගගහසා කිය්න්කසාට 
්්න්මයි.

තමනට ්නමක් හදාගන්න, තමන මසාර 
්�ෝරවරඩ් කියලසා ්පන්නන්න, අපි ්ලෝ්ක් 
්ව්නස කර්න ගැහැනු කියලසා ්පන්නන්න 
හිතසා්ග්න කණඩසායම් ගැහිලසා, ්ංවිධසා්නය 
්වලසා පිරිමිනට විරුදධව ලිපි ලිේවට, කවි 
ලිේවට කිසිම පිරිමි්යක් ගැහැනු හම්බ 
කරන්නම ඕ්න අපිට විතරක් හම්බකරන්න 
බැහැ, ගැහැනු ්ම්හම ්වන්න ඕ්න, 
අ්ර්හම ්වන්න ඕ්න කියලසා කියලසා 
්ංවිධසා්න ්වවී උද්ඝෝ්ෂණ කර්නවසා ්නම් මම 
ජීවි්තට දැකලසා ්නැහැ.

අන්න එතැ්නදීම ගැහැනු අපි බ්ලන 
ඉල්ල්ග්න පරසාද ්වලසා කියලසා ්ත්ර්නවසා 
්නද?

පිරිමි්යක්්ේ හයිය ්නැතුව දරු්වෝ පහ හය 
තනි්යන ්ලසාකු මහත කර්න ගැහැනු, පවුල් 
පිටින තනි්යනම ්නඩතතු කර්න ගැහැනු, 
පිරිමිනට හිතන්නවත බැරි ්බසා්හෝ ්ද නිහඬව 
දරසා්ග්න ලස්්නට ජීවත්ව්න ගැහැනු, 
පිරිමිනටත හයියක් ්වලසා, ජීවි්ත දි්නපු ගැහැනු 
මි්ක් පිරිමිනට විරුදධව අවි අ්මෝරසා්ග්න, 
ප්නහට ප්නහ න්යසාය කර තියසා්ග්න, ඊනියසා 
කල්ලි ගැහිලසා පිරිමි පිටුදැකපු ගැහැනු ්්න්මයි.

හී්නමසා්න්යන ්ප්ල්න ්මහර කල්ලි පිරිමි 
පිටුදකිමු කියලසා ඇරියස කවර කරගන්න්කසාට 
ඇතතටම හිත හයිය ගැහැනු පිරිමි්යක් හිටියත 
්නැතත ලස්්නට තමන්ේ ගම්න ය්නවසා.

ජීවිතවල ්බසා්හෝ හිසතැන තිය්න, 
අභ්යනතර්යන විඳව්න, ්රේම්ේ, විවසාහ්ේ 
ර්ය හරි හැටි ්්නසාවිඳි, පිරිමින්ේ ආකර්ෂණය 
හිඟවී්ම් ්ේද්නසාබර අ්ේනි කරතියසා්ග්න, 
පිරිමින ්ම්බනධව ඇරියස එකකින පසුව්න 
අය කිය්න ්දවල් අහලසා, ‘මම ්රදි ්ේදුවසා, 
තමු්් ්ේ ්මසාේ කර්නවසා’ ව්ේ ්මෝඩ තරක 
්ග්නල්ලසා, ඔ්බ් ලස්්න කුරුළු කූඩු වි්නසා් 
කරගන්න එපසා.

්මසා්න ්ද ගණු්දනුවක් කරගතතත විවසාහය 
ගණු්දනුවක් කරගන්න එපසා. ඔයසා ්ද්න 
ගසා්නටම එයසා ්දන්නත ඕ්න, එයසා ්ද්න 
ගසා්නටම ඔයසා ්දන්නත ඕ්න කියලසා එකක් 
්නැහැ. තමනට පුළුවන උපරිම්යන ජීවි්ත 
්වනු්වන ආදර්යන කැප්වන්න.

මිල කරන්න බැරි ්තුට ්ැ්නසීම පවුලට 
්ේ්න එ්ක් වැඩි වගකීම ගැහැනියක් විදියට 
ඔබ ගන්න. ්මසාකද ්මසා්න ්ේතුව නි්සා හරි 
ජීවි්ත පැටලිච්ච දාට පිරිමිනට වඩසා ඉක්ම්නට 
ඇස ්තත්වන්න ගැහැනු අ්ේ.

එයසා ඉේවත ඔයසා ඉේවත එයසා හම්බක�ත 
ඔයසා හම්බක�ත කමක් ්නැහැ, තව ද්ශක ්දක 
තු්නක් ගිහින ආපස්ට හැරිලසා බල්න්කසාට, 
ඔයසා වටසා හිටපු ආදරණීය ්චරිතවලට ඔයසා 
්මසා්න තරම් ්තුටක් ්ැ්නසීමක් ලබසා දුන්නද 
කියලසා ්ැ්නසී්මන ්තුටු ්වන්න පුළුවන 
විදි්ේ ගැහැනි්යක් ්වන්න බලන්න.

්මසාකද බල කරලසා, නීති දාලසා, කෑ ගහලසා 
උද්ඝෝ්ෂණ කරලසා, බ්ලන ව්දන ්පසා්රන 
ලබසාගන්න ්දවල්වල ්තුටක් ්නැහැ. ඒ 
නි්සා පිරිමිනට විරුදධව අවි අ්මෝරසා්ග්න 
්නැගිටි්නවසා ්වනුවට, ්ද්ගසාල්්ලසාම එකට 
අතවැල් බැඳ්ග්න ආදර්යන ජීවිත ගම්න 
ය්න එ්ක් සුනදරකම ජීවි්ත හවසවරු්වදි 
ලස්්නට විඳින්න පුළුවන ගැහැනි්යක් 
්වන්න.

්මසාකද සවයං තෘේතිය, ්ැ්නසීම වැඩිපුරම 
දැ්්නන්න තමන අනිත ්ක්නසා 

්වනු්වන කරපු ආදරණීය 
කැපකිරීම්වල මි්ක්, අනිත 
්ක්නසා්ගන තමන්ග 

අයිතිවසාසිකම් ඉල්ලලසා 
ගහ මරසාගතත 
තැනවල ්නම් 
්්න්මයි.

මම පිඟන් කේදුවා 
උඹ ක�ෝප්ප ක�ා්ද්පන් 

කියන තතතකවට 
ජීවිකත යුතු�ම්, 

වගකීම් ඉරි ග�ලා 
ක�ාටු ග�ලා 

කබදාගන්න තරම් 
ගැ�ැනු අසංකේදී 

කවන්න ඕනද?

හීනමානකයන් 
ක්පකලන සම�ර 

�ල්ලි පිරිමි පිටුදකිමු 
කියලා ඇරියස් �වර් 

�රගන්නක�ාට 
ඇතතටම හිත �යිය 
ගැ�ැනු පිරිමිකයක් 

හිටියත නැතත 
ලස්සනට තමන්කගේ 

ගමන යනවා

පිරිමිත් එක්ක 
‘ඇරියස්’ තියන 
ලිබරල්වාදී ගෑනු 

කියන ්කතවා අහලවා

කුරුළු කූඩු 
�ඩාගන්න එ්පා!
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ngysr rgj, b;d m%p,s; úYañ;
wiaÓ úoHdj Tiaáfhdam;s oeka YS% ,xldfõ

YdLd ( ñßiai" ud;r
jeä úia;r i|yd www.osteodr.com jk wmf.a  fjí wvúhg msúfikak'

Tiaáfhda la,sksla ffjoH uOHia:dkh" ud,fò' 
531$ 1" w;=re.sßh mdr" ud<fò' ËKsl weu;=ï 075 86 97 697 / 077 52 60 401
ÿ( weu;=ï 0112 054 444 / 0112 054 433 / 0112 054 499 

frda.j,g id¾:l m%;sldrhla

Prof Sir Steve Russell (Dr.)
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, but selflessly he wishes to teach 
others so that all can benefit from his range of abilities. A 
grate man with great ability.

My name is Bikkhu Assaji. I am originally from Sri Lanka. 
But I have lived 22 years in England I met professor doctor 
Sagara In year 2000 and from then onwards I have taken 
his treatments and recovered from most of my diseases 
and difficulties like numbness in legs, neck arthritis and 
nerve traps and his all healing therapies which are based 
on buddhist principles too. I have been able to travel all 
around the world because I have recovered from his  

Dr. Bikkhu Assaji

I am an academic who used to use computer nearly 15 
hours a day for last 10-15 years at a stretch.. But all ofa 
sudden I realized  that I could not bend my right hand and 
I couldnt use my computer anymore. On top of that there 
was a lump on my right hand near the wrist. So I met 
several Doctors  and they wanted me to operate it. I scared 
of operations. So I refused to do that. At that time the priest 
of our temple who was sort of paralyzed for two three 

Dr. HemamaliPalihawadana.

treatments and it has no side effects, It has no any surgery and It’s really, really 
wonderful to have. I recommend his treatments for people of all faith or no faith 
irrespective of nation, religion, culture and ethnic background thank you very 
much. 

j,amsg iqOïud,xldr ysñ'

ñksia isrerg lsis÷ ydkshla fkdue;s b;d .=Kd;aul yd 
iajNdúl m%;sldr l%uhla jYfhka Tiaáfhdam;s m%;sldr 
l%uh y÷kajkak mq¿jka' fuu m%;sldr l%ufha w;=re wdndO 
lsisjla fkdue;' T!IO mdkhla fyda Y,Hl¾u j,ska f;drh' 
fld÷ weg fm< iïnkaO ish¨u frda.o wiaÓ yd iakdhq 
frda.o i|yd Wiia ;;a;ajfha id¾:l m%;sldr l%uhla 
jYfhka fuh fkdmels,sj y÷kajkak' mq¿jka'

ffjoH mQ¾K lS¾;s fmf¾rd (M.B.B.S) ffjoH wOHË Tiaáfhda la,sksla

fld÷weg fm< wdYs%;

Some of the diseases which are being treated.

m%;sldr ,nd.; yels frda.

 fld÷ weg fm, iïnkaO ish¿ frda. / Back Pain
 ysfia frda. Migraine
 ykaÈ fõokd $ Neck Pain $ Arthritis
    Shoulder Pain
 wiaÓ frda. $ Bone Disorders 
 ysßjeàï $ Numbness
 i| ñÿ¨ yd lfYareld fjkaiaùï $ Vertebrae &
    disc Misalignments
 wiaÓ ;oùï $ Bone Tightness
 iakdhq f;rmSï $ Spinal Nervous Decompression
 udkisl wd;;sh $ Stress
 Parkinson frda.h $ Parkinson’s Disease
 me;sl=oh $ Scoliosis
 wxYNd.h $ Paralysis
 iakdhq frda. $ Nervous Disorders
 úvdnr nj $ f;fyÜgqj $ Fatigue
 kskao fkdhdu $ Sleeplessness
 úYdoh $ Depression
 reêr ixirK moaO;sh wdYs%; frda.
     All Circulatory Disorders
 udxYfmaYS ;oùï Tight Muscles
 uOH iakdhq moaO;sh wdYs%; frda.
     All Central Nervous System Related Problems

fuu ffjoH m%;sldr l%uh ngysr 

rgj,a /il b;d ckms%h iy id¾:l 

m%;sldr l%uhla njg m;aj ;sfnkjd' 

fld÷weg fm< wdYs%; frda.d ndo 

we;sùug uq,sl fya;=j jkafka 

fldkafoa we;s lfYareld fjkia ùuhs' 

tu fõokdj we;s ia:dk ;sfnk 

iakdhQ f;rmSug ,laùfuka fuu 

frda.h yg.kakjd' fuu iakdhq 

;oùu ksid  ffjoH úoHdfõ i|yka 

mßÈ lfYareldfõ

C moaO;sh" T moaO;sh"

L4,L5,S1 moaO;ska frda.S fjkjd' 

wmf.a m%;sl¾u uÕska isÿ lrkqfha 

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'

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'

ffjoHjrekaf.a iy iqjh ,enQjkaf.a woyia lsysmhla

tu yduqÿrejkag iqj jQ w;r fïjkf;la lsisu wmyiqjla oeks,d keye' ug;a ks;r 
ysfia wudrej la ;snqKd ' talg úúO m%;sldr l,d' kuq;a iqjhla ,enqfKa keye' uu 
uydpd¾h;=udg fïnj oekqï§ m%;sldr .;a;d' tu ysfia wudrej wojkf;la kej; 
we;sjqfKa keye' Wrysia wudrejl=;a jï wf;a ;snqKd' isjqre weo.ekSug;a wmyiqhs' 
t;=ud th ikSm l<d' id.r uy;a;hd ,jd m%;sldr .kakjd lsh,d oeä wêIaGdkhla 
;snqKq ksid wfkl=;a ffjoH l%u fj; uu .sfha keye' t;=udf.a oEf;a n,fhka" ysf;a 
yhsfhka fïlrk m%;sldr l%uh úYsIaGhs' th udjf.au t;=udf.ka m%;sldr .kak 
frda.Ska fyd¢ka okakjd' ms<sldjla yeÿKq wfma odhl uy;a;fhla urKdikakj isá 
w;r uydpd¾h ;=udf.a m%;sldr j,ska wk;=rej  wog;a Tyq b;d kSfrda.su;aj ;u 
jHdmdr lghq;= lrf.k hkjd'  t;=udf.a fuu m%;sldr l%uh ,xldj ;=, ;j;a 
jHdma; lr,d frd.Skag taldka; iqjh ,ndÈhh;= w;r wm ta ioyd wjYH iEu 
wdYs¾jdohlau lrkjd'

months, told me that there is a Professor at Osteo clinic Malabe, who could 
really  help. I came  to see him. I couldn't believe eyes. What he has done was 
amazing . He said that I do not need any operation. He could cure it within rew 
days. So actually at the very first day itself, I I found so much of relief . He didnt 
do any kind of operation.just therapy in the sense  and also gave so much of 
instructions regarding my usage of computers and the way of sit down  and 
using computers and all that. Within the first week itself my pain and everything 
was cured by 75 %. And on top of that every week I came to this place about 3-4 
times. By now I am 90%   cured. But people  don't know that there is this kind of 
treatment in Sri Lanka. He is very kind,very understanding ,very professional 
and gives relevant  advices to everybody . My advice to all my collegues,profes-
sionals who used to use computers alk the time and having pains, please come 
and see Professor SagaraKarunathilake at   Osteo Clinic Malabe.

William J. Burke, DO. Family practice Program Director.
Doctors Hospital.

fmaIS moaO;sh .ek i,lk úg ud is;k úÈyg uQ,sl fjki uf.a 
ukig oefkk f,i kï Tiaáfhdam;s Ñls;ail jrhd ,nk w;sf¾l 
mqyqKqjhs' Tiaáfhdam;s ffjoH l%uh oE;ska isÿlrk msúiqula jqjo" 
frda. ,laIK yÿkd.;a iy tfia;a ke;skï m%;sldr ;;a;ajhka hgf;a 
isák frda.Ska foj¾.hgu fhda.H fõ' uu is;kjd fow;a msúiqu iy 
Tiaáfhdam;s ffjoH l%uh hgf;a frda.S ,laIK yÿkdf.k lrk 
m%;sldrh hk folu tlal, fyd;a frda.Ska yg wmg w;sf¾l hula 
msßkeñh yel' yqÿ fnfy;a fm;s kshu lrkjg jvd oE;a u.ska 
wiu;=,s; ;;a;ajhka ;=,kh lsÍu jvd;a fhda.Hfõ '

uu ud;r j,a.u YS% fndaêrelaLdrdu úydria:dkfha 
úydrdêm;s yduqÿrefjda ' uu uydpd¾h id.r lreKd;s,l 
ue;s;=ud fndfyda l<la ;siafia yÿkkjd' t;=ud fndfydau 
ldre‚lj frda.Skag m%;sldr lrkjd ' wm mkaif,a fmdä 
yduqÿrefjda lsysm kulgu yqiau .ekSfï wmyiqjla  ;snqKd' 
uu tu yduqÿrejkag úúO m%;sldr flfrõjd' kuq;a iqjm;a 
jQfha keye' wk;=rej uydpd¾h id.r lreKd;s,l ue;s;=ud 
fj;u u Tjqkaj fhduql<d' t;=udf.a m%;sldr l%uh;a iu.u 

දැන්වීමකි
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rggu iskyjlska ix.%y 
lrk jika;s kdkdhlaldr 

fï lshkafka wmg 
iskdfikakg fkdyels ÿlanr 
l;djls' weh fï  ienE Ôú; 
jD;dka;h È.yßkafka úfYaI 
wjYH;d iys; orejka bkakd 
ujqjrekag f,dalhd yuqfõ 
iskdfiñka Ôj;aùug Èß§u 

i`oydhs'
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කේ ඉනන තැනට 
එනන මඟ හදපු 
එ�ම ඇති
තොතකත...

‘‘ක�ොක�ොමද පුකේ කේව්....’’ තාතතා 
මගේ දුරකතන ඇමතුමට හැමදාම මුලිනම 
අසන පැනය ඇසුගේය.

‘‘ක�ොඳින් ඉන්්නවො තොේකේ. දැන් ටි�ක් 
පැහිලො. �රිම පණ්ඩිතයි."

‘‘අමමො වකේ ්නැතෑ.’’ තාතතා කීගේය.

‘‘ඉතින් මම තොේතො වකේකන්. තොේතේ 
එක�ම කන්. පණ්ඩිතයිකන්.’’ මම තාතතාට 
එගේ කීගේය. ඔහු සිනාසුගේය.

මා කුඩා අවදිගේ පටන තාතතා ඔහුගේ 
යහළුවනට මා හඳුනවා ගෙනගන ‘‘කම 
තමයි මකේ පණ්ඩිත ක�ලල’’ යනුගවනි. 
ඔහු හැමවිටම කීගේ මා ඔහු වගේය කියාය. 
ඔහුගේ ඒ කියමනට මා වඩාත කැමති විය. 
ඒ මගේ ග�ෝකගේ වීරයා වූගේ තාතතා 
නිසාය.

ෙැන ඉේසර වාගේ තාතතා බැලීමට 
ඉඩක් නැත. රාජකාරී කටයුතුව�ට 
ගවනදාට වඩා වැඩි කැපකිරීමක් කරනනට 
සිදුව ඇත. රූපවාහිනී නාළිකා අතර 
තරඟකාරී නාළිකාවක් බවට අප ෙ පතවී 
ඇත. ඉතා ගකටි ක�ක් තුළ දිගු ගමනක් 
ඒමට මගේ නාළිකාවට හැකිව තිබුණි. ඒ 
සියල�ට ගේතු වූගේ අප සියලුගෙනා ෙැඩි 
කේඩායම් හැඟීගමන ඉ�ක්ක කරා යාමට 
ගවගහසීම නිසාය.

‘‘ක�ොක�ොමද පුකේ වැඩ�ටයුතු?’’ තාතතා 
ඇසුගේය. දියණියගේ සැපදුක් විමසීගමන 
පසුව තාතතාට අවශ්ය වනගන මගේ 
රාජකාරී කටයුතු පිළිබඳ විමසීමටය.

තාතතා මා සමඟ සිටින සමගේ වැඩ 
අහවරව නිවසට පැමිණි පසු මුලිනම 
ෙවගේ සිදුවීම් සියල� ඔහු සමඟ පැවසීමට 
මා හුරුව සිටිගයමි. තාතතා ෙ එය 
බ�ාගපාගරාතතු වූවකි. අප වැඩ නිමවී 
එනතුරු ඔහු නිවගේ බ�ා සිටිනගන 
ඇඟිලි ගනිමිනි. එගහත සියල� ගවනේ 
වී ඇත. තාතතා ෙැන ගපාලගහගව�ය. 
ඔහුට නිතර දුරකතනගයන කතා කිරීමටෙ 
ඉඩ �ැගබනගන නැත. දිගටම කතා කරන 
විට ඔහුට ෙැඩි මහනසියක් ෙැගන. ගබාගහෝ 
විට කතා කරන 
විට කහිනනට 
සිදුගේ.  

‘‘ප්රශ්නයක් 
්නෑ තොේකේ. 
ක�ොඳින් 
�රකේන ය්නවො. 
අලුතින් වැඩ 
කීකපකුේ පටන් 
ෙේතො.’’

‘‘නිවොඩු අඩු 
ඇති කන්ද?’’ 
තාතතා එගේ 
අසනගන අපව 
ෙකිනනට අවැසි 
විට බව මා ෙනී.

‘‘ඔව් තොේකේ. 
වැඩ ්නම ටි�ක් 
වැඩියි.’’ ගේේගේ 
සමාගම ඔහුට 
අහිමි වීම ෙැඩි 
ගේෙනාවක් බව මා ගහාඳින 
ෙනිමි.

‘‘දරුවො ක�ොඳින් 
බලොෙන්්න. මට ඔයොට 
උදව් �රන්්න බෑකන් 
පුකේ. අසනිප ක්නොවී 
හිටිය්නම මට තිබුණො 
ඔයො ළඟ ඉඳන් මට පුළුවන් 
�ැටියට කදයක් �රලො 
කදන්්න.’’ තාතතාගේ හඬ 
දුක්බරය.

‘‘තොේතො මොව උස් 
ම�ේ �රලො 
�දලො, රකේ 
ක�ොඳ 

තැ්න�ට එන්්න මොරෙය �දලො දුන්්න 
එ�ම ඇති කන්ද? අද මම කම වකේ 
තැ්න� ඉන්කන් තොේතටයි, අමමටයි 
පිං සිේ්ධ කවන්්න. කමච්චර �ොලයක් 
අපව බලොෙේතකන්. දැන් අප තොේතොව 
බලොෙන්්න ඕකන් �ොකල. ඒේ මට ඒ වොස්නොව 
අඩුකවන් ලැබුකණ් තොේකේ.’’ මම කීගවමි.

සැබෑව එයයි. තාතතා මගේ ගහවනැල� 
වූවාට තාතතා ගහෝ අම්මා රැක බ�ාගැනීම 
හරියාකාරගයන සිදුගනාවනු ඇතැයි යන 
සිතුවිල� මගේ හිතට නිතර වෙ දුනගනය.

‘‘ඔයොට දුවකේ ප්රශ්නයි, රස්සොව �රන්්නයි 
ගියොම විකව්�ය අඩුයි. ඒ� මම දන්්නවකන් 
පුකේ.’’ තාතතා මගේ හිත අේවසාලීය. 
එගහත තාතතාත මාත අතර වූ ේගනහය 
හෙවතට සීමාවීම මට ෙරා ගැනීමට පහසු 
නැත.

‘‘මකෙ වැඩයි, දුවකෙ වැඩයි, රස්සොකව් වැඩයි 
ඔක්ක�ොම �රන්්න ඔයොට බැ�ැ. ඔයොට පුළුවන් 
කවලොවට ඇවිේ යන්්න. මමයි අමමයි පුළුවන් 
කවලොවට අක්�ලො එක්� ඇවිේ ටි� දවසක් 
්නැවතිලො යන්්න එන්්නම.’’ තාතතා කිගේය.

තාතතා අසනිප වූ දා පටන අම්මාත, 
තාතතාත අක්ක�ා ගහෝ මලලි�ා සමඟ අගේ 
ගගෙර ඇවිත දින කීපයක් නැවතී සිට ආපසු 
ගිගේය. නැතිනම් මාසයක් ගෙකක් අම්මා 
සමඟ නැවතී සිට ගෙගෙනාම ආපසු ගිගේය. 
තාතතාට ෙැන කාගේ ගහෝ උෙේවක් අවශ්යය. 
ගහක් ග�ක් ගමන තනිව සිය වැඩකටයුතු 
කරමින අපගේ වැඩ කටයුතුව�ටෙ හරි 

හරියට සම්මාෙන වූ තාතතාට ෙැන 
සහායට ගකගනකු අවශ්ය වීම පිළිබඳව 
ඇතගත ෙැඩි ගේෙනාවකි. එගහත 
ජීවිගත ගමවැනි අභිගයෝගව�ට 
මුහුණදීමට ඕනැම අගයකුට සිදුවිය 
හැකි බව තාතතා නිතර නිතර මා හට 
සිහිපත කරගෙයි.

ගේේ ගහාඳින හිටියානම් මට 
තාතතා බ�ාගැනීම පහසුවනු ඇත. 

තාතතා ගහාඳින හිටියා නම් 
ගේේ බ�ාගැනීම මට තවත 

පහසුවනු ඇත. ඒ 

අවේ්ාවන ගෙකම මට අහිමිවිය. ඇතැම් 
දිනව� ගබාගහෝ ගේෙනාකාරී ග�ස හිත 
ෙැගවන කාරණා එළියට මතුවිය. එගහත 
ක්්ෂණගයන මා හිත හදාගැනීමට ඊළඟ 
ගමාගහාගත ගවර ෙැරීය.

ප්රශනව�ට කම්පා වූවා කියා පිළිතුරු 
�ැගබනගන නැත. උගේ සිට රෑ 
ගවනතුරු හූල�මින සිටියා කියා ජීවිගත 
ගවනේ වනගන නැත. රෑ පුරා සුනෙර 
හීන දුටුවා කියා සිදුව ඇති ගේ උඩු 
යටිකුරු වනගනෙ නැත. අගේ ජීවිතව�ට 
අප කැමති සියලු ගේ �ැගබනගන නැත. 
�ැබුණු ගේ ගහාඳම ගේ යැයි සිතමින 
කටයුතු කිරීම තරම් යහපත ගෙයක් 
තවත නැතැයි යනුගවන සිතනනට 
මගේ සිත නිතර ගපළගෙනනට පටන 
ගතගත එනිසාගවනි.

‘‘මට ක�ට නිවොඩුවක් ලැකබ්නවො. 
මිං හිතොකේන ඉන්කන් කේව් එක්� තොේතො 
බලන්්න එන්්න.’’ මම තාතතාට කීගවමි.

‘‘ක�ට කීයටද එන්කන් පුකේ?’’ තාතතගේ 
හඬ සැගනකින ගවනේවිය. ම�ානිකව 
ඇසුණු හඬ ප්රාණවතව ඇසුගේය.

‘‘අප උකදන්ම එ්නවො තොේකේ. ඔයොට 
අවශ්ය කේවල ඔක්ක�ොම අරන් තිකයන්කන්.’’

‘‘�රි පුකේ... එක�්නම පරිස්සමින් එන්්න.’’ 
තාතතා දුරකතනය විසනධි කගේය. ඒ 
අම්මාට සහ අක්කාට අපි එන බව කියනනට 
බැේ මා ගහාඳින ෙනී. ඔවුන සියලුගෙනාටම 
ගම් ෙැනුම් දීගමන පසු විගශ්ෂ සූදානමක් විය 
යුතුය. ඒ තාතතාගේ සැ�සුමය.

ගපාලගහගව� මගේ ගෙවන මහගගය 
ජීවිතගේ සුනෙර මතක සටහන ගගානනක් 
ඉතිරිව ඇති ේ්ානයකි. අක්කාත මලලීත 
කනතගල මහගගෙරට සමුදුන පසු ගෙවන 
මහගගය බවට පතවූ ගපාලගහගව� නිවස 
අෙටත මගේ හීන මාලිගාවකි.

ගේේ, අතතම්මා සහ සීයා වටා ගගවන 
ආෙරණීය කා� පරිචගඡේෙයක් පිළිබඳ මා 
ක�ක් සිහින දුටුගවමි. එගහත ගේේගේ 
අසනීප තතතවගේ සැබෑ ේවරූපය 
හඳුනාගත පසු මා ඒ හීන පුරා දුවන ගමන 
නැවැතවීය. ෙැන මා සිතනගන සියලු ප්රශන 
මැෙ සියලග�ෝ සතුටින කා�ය ගගවන 
සිහිනයක් පමණි.

‘‘පුකේ ජීවිකේ අප �ැමති �ැමකේම 
අපට ලැකබන්කන් ්නෑ.’’ තාතතා නිතර 

නිතර කියන ඒ වෙන මගේ 
මනගේ ෙ නිරනතරගයන 
ගමගනහි ගවයි. එනිසාම 
සැමදා ගනාවූවෙ ඉඩ 

�ැගබන හැම අවේ්ාවකම 
තාතතා, අම්මා සහ පවුගල 
සියලුගෙනා සමඟ කා�ය 

ගගවනනට ගේේ 
සහ ෙර්ශනත, 

මමත පුරුදු 
වූගයමි.

දැන අපි තොතතොව 
බලොගනන ඕකන 

�ොකේ. ඒත මට ඒ 
වොසනොව අඩුකවන 

ලැබුකේ

ජීවිකත 
අපි �ැමති 
හැමකේම 

අපිට 
ලැකබනකන 

නෑ
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uydpd¾h  
w;=, 

iqu;smd,

ffjoH w;=, uyd ì%;dkaHfha 
yS,a úYajúoHd,fha ffjoHmSGfha 
udkisl fi!LHh Ñls;aidj ms<sn`o 
uydpd¾hjrfhls' uyd ì%;dkHfha 
ufkda Ñls;aidj ms<sn`o rdclSh 
úoHd,fha ks, m¾fhaIK i`.rdfõ 
^ufkda Ñls;ail i`.rdfõ& 
ixialdrl uKav,fha idudðlfhls' 
1858 isg m< lrk tu i`.rdfõ 
b;sydih ;=< fï ;k;=r fynjQ 
tlu Y%S ,dxlslhd Tyqh'  tfiau 
tod Tyq frdayK úfÊùrf.a 
fm!oa.,sl ffjoHjrhdh'

සමාජ මාධ්යවල අඩනිරුවත් 

ඡායාරූප ප්රදර්ශනය කිරීම

මානසික 
ර�ෝගයක්!

 
 

‘පහළ�ොස් හැවිරිදි දැරියක් මහො පරිමොණ ලිංගික 
අපළයෝජනයට ලක්ළවේ’ එම පුවත ළේ දිනවල  මොධ්යළේ 
ප්රධොන ශීර්ෂ පොඨය වීමට ළේතුව කුමක්ද? ඒ එම සිද්ධිය 

අනොවරණය වූ �මො අපචොරයක් වීම නිසොය. නමුත් 
නීතිය ඉදිරිළේ ළහළි ළනොවූ එවැනි �මො අපචොර තවත් 

ළ�ොළහොමයක් ඇත.
ලිංගික හැඟීේ උද්දීපනය වන ආකොරළේ වීඩිළයෝපට, 

ඡොයොරූප ආදිය දැන් දැන් යු ටියුබ්, මූණුළපොත් ආදිය හරහො 
සමොජගත ළවමින් පවතී.
කණගොටුවට කරුණ නේ ළේවො අදායේ උපයන මොරග �වට 

පත්ළවමින්, වැඩිදියුණු ළවමින් තිබීමයි.
ලිංගිකත්වය හො ලිංගික කටයුතුවලට අදා� එවැනි විකෘතීන් 

කිහිපයක් පිළි�ඳව කතො කිරීම අපළේ ළේ ලපිළේ අරමුණයි.
ස්වභොවික ලිංගික කටයුතු යනු ජීව විද්ොත්මක අවශ්යතොවයකි. 

එළහත් ළේ මූලක අවශ්යතොවය පරයො යන ලිංගික අපගමනය ළහවත් 
ලිංගික විකෘති හැසිරීේද ළ�ොළහොමයක් ඇත. මින් එකක් වන්ළන් 
pornography ළහවත් කොමුක දර්ශන නැරඹීමට ඇති ගිජුභොවයයි. 
විරුද්ධ ලිංගිකයන්ළේ නිරුවත් රුව තු� ඕනෑම ළකළනකු යේ 
සොධොරණ කැ�ඹීමකට පත්විය හැකිය. නමුත් කොමුක දර්ශන නැරඹීමට 
ඇබ්�ැහි වූ ළකළනක් මූලක ව්ශළයන් ලිංගිකව උද්දීපනය වන්ළන් 
කොමුක දර්ශන නැරඹීම හරහොම පමණි. මීට ළපර ලපිවල සොකචඡො 
ක� පරිදි කොන්තොවන් නොන ස්්ොන ළදස ළහොළරන් �ලො සිට සතුටු 
ළවන අයද අයිති ළවන්ළන් ළේ ළගොඩටය.

ළේ ආකොරළේ ලිංගික දුරවලතො අතර ලිංගික ළ�ලහීනතොවයද 
තවත් ගැටළුවකි. ළමම වි්ෂය ප්ය ඉතො පුළුල් එකක් වන අතර, 
එය ළ�ොළහෝදුරට අයත් වන්ළන් මළනෝ විද්ොත්මක නැතිනේ 
මළනෝවවද් චිකිත්සොවටය. මොනව වරගයො මුහුණ ළදන ලිංගිකත්වය 

ආශ්රිත ගැටළු ප්රමොණය එක ලපියකින් 
ලයො අවසන් ක� ළනොහැකි මහො 
පතරඟ ජොතකයකි. ළේවො අතර පූරණ 
ළ�ලහීනතොවය, ඒ නේ කිසිඳු ලිංගික 
ආ්ශොවක් ළහෝ ක්රියොකොරිත්වයක් ළනොමැති 
වීම එක් අන්තයකි. එළමන්ම දකින දකින 
ඕනෑම අළයක් සමඟ ලිංගික එක්වීමට 
ළප�ඹීම අළනක් අන්තයයි.

එක් එක් රටවල්වල එක් එක් සිංස්කෘතීන් 
ගත්කල ළමවැනි පිරිස් 1.5% සිට 30% 
පමණ දක්වො සිටිය හැක.

Paraphilia යන ඉිංග්රීසි නමින් හඳුන්වන 
ලිංගික මනොපළේ අසොමොන්යතො 
පිළි�ඳව මුලන්ම පළරේ්ෂණොත්මකව 
ළල්ඛනගත කළේ 1806 දී, ක්ොෆ්ට් එබින් 
නේ පුද්ගලළයකි. ඔහු එළිදැක්වූ ග්රන්්ය 
ළදාළ�ොස් වතොවක් සිංස්කරණය වූ අතර 
භෝෂොවන් ගණනොවකට පරිවරතනය විය.

කොමුක දර්ශන ඇතු�ත් වීඩිළයෝපට 
සමොජගත කිරීම සමහර රටවල්වල 
නීත්ොනුකූල වුවද සමහර රටවල ඒ සඳහො 
නීතිළයන් අවසර නැත. ළ�ොළහෝ උදවිය 
ඒවොට සේ�න්ධ වන්ළන් නිරුවත විකුණො 
ළහොඳ ආදායමක් ල�ොගැනීම සඳහොය. 
ඔවුන් ඒ මගින් ආදායමක් උපයන අතර යේ 

ආකොරයක විකෘති වූ ලිංගික තෘප්තියක්ද ළනොල�නවො ළනොළවේ. ළේවො 
නරඹන අය අතර සොමොන්ය ලිංගික ජීවිතයක් ගත කරන උදවියද සිටිය 
හැකි අතර ඔවුන් ලිංගික උද්දීපනය සඳහො ප්රධොන ක්මය ළලස ළමය 
භොවිතො ළනොකරයි.

කොමුක දර්ශන ඇතු�ත් වීඩි ළයෝවල ඉතොම සදාචොර විළරෝධී අන්තය 
වන්ළන් එවැනි වීඩිළයෝ කුඩො �මුන් ළයොදා නිපදවීමයි. ඒවො ළලොව පුරො 

නීතිළයන් තහනේ වුවත් නීතිළේ ඇසට වැල ගසො එය ව්ොපොරයක් 
ළලසින් ළේ වනවිට සමොජගතව ඇත.

ළමවන් ලිංගික අපගමනයනට නැත්නේ ලිංගික 
විකෘතිළේ තවත් ආකොරයක් වන්ළන් exhibitionism ළහවත් 
ප්රදර්ශනවොදය නමැති තත්ත්වයයි.

මූලක ව්ශළයන් ගත් කල ළමය වඩො �හුලව පවතින්ළන් 
පිරිමින් අතර වුවද කොන්තො පොර්ශවළයන්ද ළමය සිදු ළනොවනවොම 

ළනොළවේ. කොන්තොවන් ළමම ප්රදර්ශනවොදයට ළගොදුරුවීළේදී ඒ සඳහො 
ඉතො සියුේ ක්මළවේදයන් භොවිතො කරයි. අඩ නිරුවත් ඇඳුේ එනේ ළකොට 
සොය, දිගට කැපවූ කර ආදිය සහිත ඇඳුේ අඳින සමහරුන්ළේ අරමුණ 
වන්ළන් තවත් ළකළනකුට තමන්ළේ ඇඟ පසඟ අරධ ව්ශළයන් ළපන්වො 
ඔවුන්ළේ අවධොනය ළගන ඒ ගැන තෘප්තිමත් වීමයි. ළමවන් ප්රදර්ශනවොදී 
කොන්තොවන් වැඩි ව්ශළයන් කරන්ළන් තමන්ළේ පියයුරු ප්රදර්ශනය වීමට 
ඉඩ හැරීමයි. එළස් වුවද ඍජු ළලසම ලිංගික අවයව ප්රදර්ශනය කරන 
කොන්තොවන්ද නැතුවොම ළනොළවේ. නමුත් දුල�ය.

මෑත කොලළේ සමොජජොලොවල ඇති ඉඩකඩ ප්රළයෝජනයට ගනිමින් 
තමොළේ අඩ නිරුවත ළහෝ නිරුවත ප්රදර්ශනය කරමින් likes ගණන 
ගණන් කරනු ල�න අයද අයිති ළවන්ළන් ළේ ළගොඩටය. මින් වැඩි 
ප්රති්ශතයකට ළේ හරහො පිරිමින් වසඟයට ගනිමින් ලිංගික කටයුතුවලට 
ළපො�ඹවො ගැනීළේ මූලක අරමුණක් ළනොමැති වුවද, සමහර අය ඒ සඳහො 
ළයොමු ළවේ.

බ්රිතොන්ය නවකතොකරු ළග්රහැේ ශිෆ්ට් වරක් පැවසු පරිදි ‘සියලු 
ළසො�ොදහළේ ජීවීන්, ළසො�ොදහළේ අරමුණ ප්රකෝශ කිරීමට එක්ළවේ.’ ඒ 
අනුව සෑම ජිවියකුළේම ලිංගික හැසිරීම ළක්න්්රීය ස්්ොනයක තිබුණත්, 
ලිංගිකත්වය තවමත් පවතින්ළන් අද්භූත හො දුරවල ළලස වටහොගත් 
ප්රෝමික ආළවේගයක් ළලසය. ඔහු පැහැදිල කරන පරිදි, ලිංගික ජීවිත 
ළ�ොළහෝ ප්රළේදවලන් පැමිළේ. විකෘති ලිංගික හැසිරීමද එවන් එක 
ප්රළේදයකි. ඔවුන්ළේ මූලක අරමුණ ඊ�ඟ පරේපරොව ළගනයොම 
ළනොළවේ. පන්ළචන්්රයන් පිනවීම මනුස්ස ස්වභොවයයි. ඒ තු� ළනොළයක් 
‘ස්වභොවික’ පුද්ගල මුලක වූ හැසිරීේ තිබිය හැකි වුවද ඒ හැසිරීේ යේ 
අවස්්ොවක සදාචොර විළරෝධී සමොජවිළරෝධී ළදයක් වීමට ඉඩ ඇත. එම 
නිසො ඕනෑම අළයකු තමොළේ ‘ප්රෝමික ඉඟිය’ (primal instinct) භුක්ති 
විඳිය යුත්ළත් සමොජ සේප්රදායන් හො නීති රීතිවලට යටත්ව �ව තරළේ සිතො 
ගත යුතුය.



දැන්වීමකි2021 ජූලි 14 බදාදා 13

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 
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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

wjqreÿ myla ;siafia - ;eka ;ekaj, .sys,a,d m%Óldr wrf.k ienE 
lr .kak neß jqK orem, isyskh - *¾Ü taâ  wdh;khg;a - ffjoH 
l=iqïisß o is,ajd uy;dg;a - mskaisÿjkakg wo ienE fõ,d' 

iuyr úg Tn;a fï úÈhgu fï ÿl Wyq,kak we;s - wms jf.au 
wirK jQ iEu orem, mud jQ ujlgu" msfhl=gu uÕ fmkaúula 
f,i wfma ÿlanr l;dj fufia olajkafkuq' 

Tn orem, mudj i|yd ffjoHjrfhl= f;dard .ekSfï §"

orefjl= ms<sis| .ekSu yeu úgu lrorhla fkdù - blau‚ka isÿfõ 
hehs ys;kak tmd' fndfyda fofkl=g tfia jqj;a - Tn wm yeu 
w;ßka - yhfofkl=f.ka tla wfhl=g - hï fya;=jla ksid ore 
ms<sis| .ekSu mud fjkjd' wms tjeks tla hqj,la'

orem, mud úu - uÕyrjdf.k - orefjl= ,nd.kakjd lshkafka - 
orem, mudjg fya;=j y÷kdf.k - thg ksjerÈ m%Óldr ,nd §uhs'

wm ,o woaoelSï yeáhg - wjqreÿ myla hklka wms m%Óldr i|yd 
.sh tla ffjoHjrfhl=g j;a wmsg orem, fkd,efnkakg fya;=j 
fydhd.kakg neß jqKd' ta;a ffjoH l=iqïisß o is,ajd uy;d - wm 
yuq jQ uq,a Èkfhau - wm f.k .sh ffjoH jd¾;d lshjd n,d tl 
t,af,au - wmg ;snQ fodaI - wmg f;areï .kak mq¿jka NdIdfjka - 
meyeÈ,s lr ÿkakd' 

orem, mud jQ hqj,lg tfia orem, mud jkakg fya;=j y÷kd.ekSu 
- wms ys;k ;rï myiq lghq;a;la fkdfõ - ta i|yd oekqu;a - 
m,mqreoao;a - olaIlu;a ;sfhkak ´fka' ta jf.au ffjoHjrhdg ta 
yeu fya;=jlgu .e<fmk ksjerÈ m%Óldr ms<sn|j ksmqk;ajhla 
;sfhkak ´fka'

m%Óldr i|yd ffjoHjrfhl= f;dard fírd .ekSu 
l,amkdfjka l< hq;= fohla 

wmg jerÿk ;ek;a thuhs' wjqreÿ myla mqrd wms jeä wjfndaOhla 
ke;sj - m%isoaOhs - fyd|hs lshk ffjoHjre yuq jqKd' ta fndfyda 
fofkla ;u oekqu m%fhdackhg wrf.k ÿlgm;a jqK wmg msysg 
fjkq fjkqjg  - uqo, miqmi yUdhk njla fmfkkakg ;snqKd' 

yeu flfkl=gu - yeu úgu 
,laI .Kkska uqo,a jehjk 

IVF jeks wê ;dlaI‚l m%Óldr l%u wjYH keye 
wjqreÿ myla úúO ffjoHjre yuq jQ hqj,la yeáhg wms ,o 
w;aoelSu;a - ta ;ekaj, § wmg yuq jqKq wh yd l;dny lsÍfuka 
wms oek .;a foa wkqj Tng fok m‚úvh kï - fndfyda fofkl=g 
ore Wm;a mud ùug n,mdk fya;= b;du ir, njhs'

60] jeä fofkl=g we;af;a ir, m%Óldr j,ska - id¾:lj 
ch.; yels fodaIhkah' 

bka wms Tng lshkak W;aidy lrkafka - k< ore Wm;a IVF jeks 
wê ;dlaI‚l m%Óldr  wjYH jkafka - 1]lg;a wvq m%;sY;lg 
njhs'
 
iuyr ;eka j, - m%Óldr ,nk yeu ldka;djlgu - m%Óldr 
wdrïN lrkafka IVF - k< ore l%uj,ska'  fuh wirK Tfí uqo,a 
.id lEula'

wms ffjoHjre .Kkdjla yuq jqKd' ta tla tla ;ek§ 
wm ,o woaoelSï oeka Tng lshkakï'  uq,a ffjoHjre 
fofofkl=u wfma m%YaKh t;rï ne/reï f,i .Kka 
.;af;a kE' wmg orejka ke;sj hkakg fya;=jla fydhd 
.kak W;aiy lfr;a keye' îc j¾Okh jeä ÈhqKq 
lrk fnfyka fm;s j.hla uf.a ìß|g ÿkakd mu‚' 
ud .ek fidhd ne¨fj;a kE' wvq ;rñka Y=l% ;r, 
mÍlaIKhla j;a lf<a kE' hk hk yeu j;dfju ud 
uq,ska lshq fnfy;a fm;a;u ud;%dj jeä lrñka ÿkakd 
muKhs' ;j;a ffjoHjrfhl= yuq jQ úg - Tyqo îc 

j¾Okh jeä ÈhqKq lrk fjk;a fnfy;la iuÕ úgñka j¾. uf.a ìß|g;a" Y=l%dKq j¾OKh 
lrk fnfy;la ug;a ÿkakd' thska o wmsg hym;la fkdjQ ksid Tyq orem, i|yd úfYaIs; 
m%Óldr lrk ffjoHjrfhl= fj; wm fhduq l<d'  Tyq ;dlaI‚l fuj,ï - ;dlaI‚l l%u fõo 
.ek wê úYajdihla we;s flfkla' Tyq tlajru k< ore m%Óldr i|yd wm fhduq lrkak W;aiy 
l<d - m<uq Èkfha §u ,laI 15 la uqo,a n¢kakg lsõjd' B,.g - w.kqjr§u ;j;a tjeksu 
úfYaI{ ffjoHjrfhl= yuq jqKd' Tyq tljru k< ore m%Óldr yryd fkdf.dia IUI - Od;= 
;ekam;a lsÍï lsysmhla lr n,kakg ;SrKh l,d' thskq;a m%Óm,hla ,enqfKa keye'

m%Óldr i|yd *¾Ü taâ .sh uq,a Èkfhau f,dl= fjkila wmsg oekqKd -  wm /f.k .sh 
miq.sh ffjoH jd¾;d  ish,a, mÍlaId lrd' bka uf.a fodaIhla ke;s nj ;SrKh jqKd' uf.a 
ìß|f.a fydafudak úYaf,aIK jd¾;djla tf;la lr fkd;snQ ksid jydu fydafudak mÍlaId lr 
ne¨jd tys FSH fydafudakh;a - LH fydafudakh;a w;sYhska jeä nj wmsg fmkajd ÿkakd' fï 
fydafudak jd¾;dj uf.a ìß|f.a udia Y=oaêh iuÕ we;s fjk fõokd - reêr m%udKh hk wd§h 
ish,a, i,ld n,d wehg POLYCYSTIC frda.h;a ENDOMETRIOSIS frda.h;a - we;s 
nj;a" ta ksid îc j¾Okh isÿ fkdjk nj;a - ;SrKh l<d' fï frda. u¾Okh lr - îc 
j¾Okh i|yd m%Óldr ÿka ú.iska uf.a ìß| .eí .;a;d'

m%Óldr lrd hdug fmr ir, oekqula fyda ,nd f.k hkak' 
l=uk ffjoHjrhd lrd  Tn m%Óldr m;d .sh;a - orem, mud ùu ms<sn|j yd ta i|yd fhdod .kakd 
mßlaIK l%u .ek yd m%Óldr l%u ms<sn|j ir, fyda oekqula Tn fj; we;akï th Tng Woõjla 

fõù' *¾Ü taâ ys§ kï ta úia;r" wvx.= ir, f,i ,shejqKq fmd;a msxpla  wmsg ,nd ÿkakd' 

tjeks hï oekqula Tng we;akï th ffjoHjrhd yuqfõ Tng myiqjla fjkq we;' Tng kshu 
lrk yeu mÍlaIKhlau - yeu m%Óldrhla .eku - ffjoHjrhd yd idlÉPd lrkak' tys 
wjYH;djh jeo.;a lu - frda. úksYaph fukau - id¾:l;ajhg thska ,efnk Woõj .ek 
ffjoHjrhdf.ka úuid oek.kak'

mudjkafka wehs @mudjkafka wehs @

;rx. mqIam l=udr bfrdaId ðkdoß

fï <sms fm< ilikafka

.ek l;d lruq

,nk i;sfha orem, mudjg fya;=jk
wNsfhda. .ek l;d lruq'
,nk i;sfha orem, mudjg fya;=jk
wNsfhda. .ek l;d lruq'
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

පිට ගෑනු එක්ක යාළු වෙනෙට ෙඩා

ශ්රියානි දිනක් මා හමුවීමට පැමිණියේ  
ඇ  යේ දරු යදයදනාද සමඟය. ඔවුන් යමක්්කමක් 
වැටයහන තරයේ තරුණ දරුවන් වුවත් 
දරුවන් ඉදිරියේ පවුල් ආරවුල් දිගහැරීම 
සුදුසු නැති නිසා ්කාරයාල ්කාමරයයන් 
පිටතට වී සිටිනා යලස මම ඔවුන්ට 
පැවසුයවමි.

ඔවුන් පිටතට ගිය පසු මම ඇය පැමිණි 
්කාරණය ගැන විමසා සිටියයමි.

තත්පර කිහිපයක් නිහඬව මා යදස බලා 
සිටි ශ්රියානි කිසිවක් යනාකියාම ඇයයේ 
දුර්කතනයේ වූ ඡායාරූපයක් මට යපන්වූවාය.

‘‘මේ ඉනමන මමෙ හස්බනඩ්, ඔය එයා එක්ක 
ඉනමන එයාමේ මහාර ෙෑනි. මේ ෙෑනිටත් 
දැන අවුරුදු දහය්ක විතර දරුමෙක 
ඉන්නො.’’

ඇය එයේ පැවසුයේ ඉතා 
සැහැල්ලු හඬකිනි. ඒ නිසාම 
සැමියායේ යේ සබඳතාවය 
පිළිබඳව ඇය ්කණගාටු යනාවන 
බව මට දැනුණි. නමුත් හරේ 
ප්රශන යනාඅසා ඈට සිතූ යේ 
්කතාව දිග හරින්නට ඉඩදී මා 
නිහඬ වුයණමි.

‘‘මේ අමේ මෙදර ෙැඩට හිටිය 
ම්කල්ල. මහත්තයටත් ෙඩා අවුරුදු 
විස්සක විතර ්බා්ලයි. මමේ 
හස්බනඩ්ට බිස්නස මද්ක තු්නකම 
තිමය්න නි්සා තමයි ඕකි එයාමේ 
්කමේ එලලුමන.’’

ශ්රියානියේ සැමියා ප්රයදශ්යේ 
සුප්ර්කට ධනවත් ව්ාපාරි්කයයකු 
බවත් ශ්රියානිට යදවන දරුවා 
ලැබුණු පසු නිවයේ වැඩ්කටයුතු 
සඳහා උදේවට පැමිණි ලාබාල 
යුවතිය සමඟ ඔහු අනියේ 
සබඳතාවයක් ඇති ්කරගත් බවත් ඇය කියයි.

‘‘දරුො ්ලැබි්ලා අවුරුදදක විතර ය්නම්කාට 
මේ මදන්නා අතමේ මමා්කක හරි හුටපටයක 
තිමය්නො කිය්ලා මට 
මත්රුණා. ඒත් ඉතින 
මේකි මේ ඇතුමෙම 
ඉන්න ෙෑනිමන... පිට ෙෑනු 
එක්ක යාළු වුමණාත් මටත් 
්කරදමේ. අර ්කතාෙටත් 
කියන මන ම්නාදන්න ය්කාට 
ෙඩා දන්න ය්කා මහාඳයි 
කිය්ලා. ඒ නි්සා මමත් ඕො 
ෙැඩිය හාර අවුස්සන්න 
ගිමේ ්නැහැ.’’

ඇයේ ්කතායවන් 
වික්ෂිපත වූ මා ඇයයගන් 
විමසා සිටියේ යේ 
පිළිබඳ සැමියායගන් 
අසා බැලුයේවත් 
නැතිදැයි යන්නයි.

‘‘මම ඕො අහන්න ගිමේ ්නැහැ. හැ්බැයි 
මදන්නමේ ්නාඩෙම මම දන්නො කිය්න එ්ක ්නේ 
ටි්ක ටි්ක ඇමෙවො.’’

ශ්රියානි පවසන අන්දමට යමය සිදුවී ඇත්යත් 
වසර ගණනාව්කට යපරය. යමතුවක් ්කාලය්කට 
පසු එක්වරම යේ සේබන්ධයයන් උපයේශන 
ලබාගැනීමට සිතුයේ මන්දැයි මම ඇයයගන් 
ප්රශන ්කයෙමි.

‘‘අමන... මට එයා ඒ ෙෑනි එක්ක හිටියත් එ්කයි 
්නැතත් එ්කයි. ඒ්ක ම්නමෙයි මට තිමය්න ප්රශමන.’’

ඈ පැවසූයේ උඩඟු ේවරයයන්ය.
‘‘ටි්ක දේසක යදදි ඒ ම්කල්ල මප්රේ්නනට් වුණා. 

ඊටපසමස තමයි මට තරු මේන්න පටනෙත්මත්. 
පසමස මහත්තයා ්නැති මේලාෙක ්බ්ල්ලා මම 
ම්කල්ලෙ මෙදරින එ්ලේලා දැේමා. පසමස මේකි 
ම්කාමහාමහරි එයාෙ හේ්බමෙන්න ඔෆිස එ්කටම 
ගිහින. එදාම මමයා ඒ ෙෑනිට මෙයක අරන දී්ලා 
තිමය්නො.’’

මුලදි සැමියායේ අනියේ සබඳතාවය යදස 
ඉතා සැහැල්ලුයවන් බැලුවත් පසුව ්කරුණු 
්කාරණා තරමක් සංකීරණ වූ බව ශ්රියානි කියයි.

‘‘පසමස, පසමස මමයා ඒ මෙදරත් ්නැෙතුණා. 
මම රණ්ඩු ්කර්න නි්සා දැන ්නේ යනමන ්සතිය්කට 
එ්ක දේසක විතරයි. එයා එමහ ගියාට මට ්කමක 
්නැහැ. හැ්බැයි එමේ ්නතර මේනෙට මම ්කැමති 
්නැහැ. මිසට පුළුෙන ්නේ ඒ්ක එයාට කියන්න.’’

ශ්රියානි යේ අවශ්යතාවය පැහැදිලිය. යේ 
පිළිබඳව ඇයයේ සැමියා සමඟත් ්කතාබහ 
්කෙ යුතු නිසා මම ඔහුයේ දුර්කතන අං්කයද 
ඉල්ලායගන ඔහුට ඇමතුමක් ගත්යතමි.

ප්රථමයයන් ඔහු සමඟ සුහදව ්කතාබේය්කාට 
ඔහුට මා පිළිබඳව විශවාසයක් යගාඩනැංවීමට 
මම ්කටයුතු ්කයෙමි. පසුව ශ්රියානි පවසන 
්කරුණුවල ඇත්ත, නැත්ත කුමක්දැයි මම 

ඔහුයගන් විමසීමි.
‘‘මදෙනි දරුො ්ලැබුණට පසමස එයාම තමයි 

මෙදරට සු්බාෙ එක්කමේන ආමව. සු්බා ආෙට 
පසමස ශ්රියානි මෙදර ෙැඩ ෙමේම අපි ෙැ්න 
මහාය්ලා ්බ්ල්න එ්කත් ටිම්කන ටි්ක අඩු ්කො. 
මදෙනි දරුෙෙ වුණත් අේමා ම්කම්නක ෙමේ හදා 
ෙඩාෙත්මත් සු්බා. යාළුමෙෝ එක්ක ම�ාපින ය්න 
එ්කයි, රෑ එ්ක මද්ක මේන්කල පාේටි දා්න එ්කයි 
ඇමරන්න ශ්රියානිට මේන ෙැඩක තිබුමණ ්නැහැ.’’

නිවයේ සියලු වැඩ්කටයුතු ්කෙමනා්කරණය 
්කර ඇත්යත්ත්, ශ්රියානියේ සැමියායේත් 
දරුවන්යේත් අවශ්යතා පිළිබඳව යසායාබලා 
ඇත්යත්ත් සුබාය. යසල්ලක්්කාර ජීවිතයක් ගත 
කිරීමට ප්රියතාවයක් දැක්වූ ශ්රියානිට ඇයයේ විවාහ 
ජීවිතයත්, දරුවනුත් මඟහැරී තිබිණි.

‘‘සු්බා ම මේ ෙැ්නත් මහාඳට මහායා්ලා 
්බැලුො. පසමස මම එයත් එක්ක 
්සේ්බන්ධයක පටනෙත්තා. සු්බා මං ෙැ්න 
මහායදදි ්බ්ලදදි, මමේ දරුමො ෙැ්න 
මහායදදි ්බ්ලදදි මට ඇත්තටම එයා ෙැ්න ආදරයක 
ඇති වුණා. හැ්බැයි ඒ ්සේ්බනම්ධ ෙැ්න වුණත් මමේ 
ෙයිෆට ෙැඩි ෝනක වුමණ් ්නැහැ. ඒ වුණාට මම 
එයාට ෙමේම සු්බාටත් මහාඳට ්ස්ල්ක්න එ්කට ්නේ 
එයාට ඊරිසියයි.’’

ගැටළුයේ මුල, මැද, අග යහාඳින් වටහාගැනීමට 
මට අපහසු යනාවීය. නමුත් මා සිතුවාට වඩා යේ 
ගැටළුව සංකීරණය. සුබාට ශ්රියානියේ සැමියායගන් 
දරුයවකුද සිටින නිසා එම සබඳතාවය නවතා 
දමන යලස ඔහුට උපයදේ දීමට මට කිසිඳු 
හැකියාවක් යනාවීය. නමුත් සුබා සමඟත් 
දුර්කතනයයන් ්කතා ්කර ඇයයේත් ය්කාන්යේසි 
කිහිපය්කට යටත්ව ශ්රියානියේ ඉල්ලීමට සුබායේ 
එ්කඟත්වය ලබාගැනීමට මට හැකි විය.

එයේම යේ යේ උපයේශන මගින් ශ්රියානි 
තුෙ වූ වගකීේ විරහිතබවත්, උඩඟුබවත් යටපත් 

කිරීමට මම 
්කටයුතු ්කයෙමි. 

ඕනෑම සැමියයකු 
තම බිරිඳයගන් ආදරය, 
යසයනහස, ්කාලය 

බලායපායරාත්තු වන බවත් එය එයේ යනාවන 
විටදි ඔහු යවනත් සුවයක් යසායායාම පුදුමයට 
්කරුණක් යනාවන බවත් මම ශ්රියානිට පැහැදිලි 
්කයෙමි. තත්ත්වය ය්කයේ වුවත් දරුවන් 
යදයදයනකුයේ පියයකු වශයයන් ශ්රියානියේ 
සැමියා යමහිදී ්කටයුතු ්කර ඇති ආ්කාරය අනුමත 
්කෙ යනාහැකි බව මම ඔහුටද පහදා දුන්යනමි.

බිරිය්කයේ අතින් සැමියාට ඉටුවිය යුතු යුතු්කේ 
ඉටුකිරීම සැමියායේත්, බිරිඳයේත් අය්යෝ් 
සබඳතාවය සවිමත් වීමට යේතුවන්යන්ය. 
සැමියායේ සියලු ්කටයුතු නිවයේ යේවි්කාවටම 
බාරදී අත පිහිදාගැනීමට යාම සංකීරණ ගැටළු 
රැස්ක ආරේ්භය විය හැකිය.

සැමියායේ වගකීේ තම මිතුරියන්ට පවරා 
අනවශ්ය පවුල් ගැටළු ඇති ්කරගත් ්කාන්තාවන් 
පවා වසර විසිපහ්ක වෘත්තිමය ජීවිතය තුෙදී 
මට හමුවී ඇත. සැමියා පිළිබඳව යහයෝ සමාජයේ 

යවයසනා අන් ්කාන්තාවන් පිළිබඳව නිතරම 
සැ්ක ්කෙ යුතු යැයි මා මින් අදහේ ්කරන්යන් 
නැත. නමුත් තමා පිළිබඳ යසායා බලන, ආදරය, 

්කරුණාව දක්වන අයට යෙංගතු වීම පණ ඇති 
සත්ත්වයන්යේ ේව්භාවය බව වටහාගත යුතුය. 
නිවයේ සුරතලයට ඇති දැඩි ්කරනා සයතකු පවා 
ඔවුන්ට ආහාරපාන ලබායදන පුේගලයාට වැඩි 
යසයනහසක් දක්වන්යන් ඒ නිසාය.

සැමියාට යත් ය්කාප්පයක් සාදාදීම, ඉඳහිට 
යහයෝ රසවත් ්කෑමක් බීමක් පිළියයල ්කරදීම, 
ඔහුයේ ඇඳුමක් මැදීම, අඩුතරයේ වචනයකින් 

යහයෝ ඔහු පිළිබඳ යසායා බැලීම ඔහුයේ සතුටට 
යේතුවන ්කරුණුය. එයේ යනාමැතිව බිරිඳයගන් 
සැමියාට ඉටුවිය යුතු යුතු්කේ අ්යන්ට පැවරීමට 
යායමන් පවුල් ජීවිත අවුල් වන බව ශ්රියානියේ යේ 
්කතායවන් වටහාගත යුතුය.

එයේම පවුල් ජිවිතය තුෙ ඇතිවන ගැටළු එහි 
මූලාරේ්භයේදීම විසදාගැනීමට උත්සාහ යනාකිරීම 
ශ්රියානියේත් ඇයයේ සැමියායේත් මා දුටු තවත් 
දුරවලතාවයක්ය. තම බිරිඳයේ වගකීේවිරහිත බව 
ඇයත් සමඟ ්කතාබේ ්කර විසඳාගැනීමට ශ්රියානියේ 
සැමියාද කිසිඳු වියට්ක උත්සාහය්කාට නැත.

එයේම ශ්රියානිද තම සැමියායේ අනියේ 
සබඳතාවය පිළිබඳව ආරේ්භයේ සිටම දැනුවත් 
වුවත් ඒ පිළිබඳව කිසිඳු සැලකිල්ලක් දක්වා නැත.

නියයපාත්යතන් ්කපා ඉවත් ්කෙ හැකි යමක් 
යපායරායවන්වත් ්කපා ඉවත් ්කෙ යනාහැකි වූ 
තරමටම සංකීරණ වූ පසු ඒ යදස බලා හීල්ලීම 
ඵලක් නැත. ඒ නිසා යමවැනි යේ සැමියාත් බිරිඳත් 
සුහදව සා්කචඡා ්කර විසඳාගැනීමට උත්සාහ ගත 
යුතුය. එයේත් යනාමැති නේ නිසි උපයේශන 
යේවාවන්ට යයාමුවීම වඩා යයයෝග්යය.

ෙසබන්ඩ් සෙදර 
්වැඩකාරි එකක 

යාළුස්වන එක සොඳයි
ටික ද්වෙක 

යද්දි ඒ සකල්ල 
සරෙගනන්ට් වුණා. 
ඊටපසසස තමයි 
මට තරු සේන්න 

පටන්ෙතසත

අර කතා්වටත  
කියන් සන් සනාදන්න 

යකාට ්වඩා දන්න යකා 
සොඳයි කිය්ලා. ඒ 

නිො මමත ඕ්වා ්වැඩිය 
ොර අවුසෙන්න ගිසේ 

නැෙැ

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රතනා 
පුෂප කුමාරි

 සුබා මං ෙැන 
සොයද්දි බ්ලද්දි, 

මසග දරුස්වා ෙැන 
සොයද්දි බ්ලද්දි 

මට ඇතතටම එයා 
ෙැන ආදරයක ඇති 

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

fldf,a Wv áflka ál ;jrkak bv fokak'

ixL wu¾ð;a

ixLf.a 
ur.d;

වල් 
නරියා! 

වර ෆේස් 
ටු ෆේස්

අනිල්, ජනප්රිය රූපවාහිනී ආයතනයක පසුතල නිර්ාණ 
ශිල්පියයක්. අනිල් ය�ාඳ ්නුස්සයා. ඒත් යපාඩි වැරැද්දකට 
තිබයබ නිකං ලැයෙනව නං යපාය�ෝ පා�ක් �රි ො�ගනන 
්සැදීපැ�ැදී සිටී්. යේක ්දනන පසුතල අංයෙ කට්ටිය අනිල්ට 
යපාඩි ෙයිටක් ය්දනන කල්පනා කළා. ඒ කල්පනායව ප්රතිඵලයක් 
විදි�ට යග්ද� ඉනන ්දව්සක අනිල්ට යකෝල් එකක් එනවා.

‘‘ය�යලෝ යේ අනිල් ්�ත්තය්ද?’’

‘‘ඔව් ්ං ත්යි. කවු්ද ඔය කතා ක�නයන?’’

‘‘්් -------------- ව්සයේ ග්ා් නිලධාරී.’’

‘‘ආ.. ්�ත්තයට එය�නං අපිවත් ්තක් යවලා 
තියයනයන?’’

‘‘අ්තක වුණා්ත් යනයවයි. ඒත් ඉතින අනිල් ්�ත්තයට 
ටී.වී. චැනල් එකක ය�ාඳ �ස්සාවක් තියයන නි්සා 5000 ගනන 
එකකුත් නෑ කියලයි කතා යනාකයළ.’’

‘‘ඒ කට්ටිය හිතන �ැටි ත්යි. ඒත් ඉතින ග්ා් යසවක 
්�ත්තයට කියනන ගිය ්ාය්සත් දුනයන පඩි කාලයි.’’

‘‘නෑ? �රි �රි එය�නං ්ං අ්ද් අනිල් ්�ත්තයට 5000 
අනු්ත ක�නනංයකා.’’

‘‘යොය�ා් සතූ.... නෑ.. නෑ.. යොය�ා් පිං.’’

යේ කතාවට ය්ාය�ාතින තටු ලැබුණා. 
අනිල්ව �ේෙයවන �ේෙයවන �ැය්ෝ් 
වයේ ඇහුයව ‘‘පඩි කාල ගත්ත්ද?’’ 
කියලයි. යේ කතාව ආයතනයේ යලාකු 
යලාකු කනවලට ගියයාත් 5000න් 
යැයපනන යවයි කියලා අනිල් ගැසසිලයි 
හිටියය.

ඔය අතය� ්දව්සක්දා..... �ැන්දෑවක... නෑ 
නෑ.. යපාතක් ෙලනනට හිතුනා යනයවයි, 
අනිල්ට ය්නන යේ යකෝල් එක ආවා.

‘‘ය�යලෝ යේ අනිල් ්�ත්තය්ද?’’

‘‘ඔව් ්ං ත්යි. කවු්ද යේ කතා 
ක�නයන?’’

‘‘්් ------------- ව්සයේ ග්ා් නිලධාරී.’’

‘‘�හ්! ග්ා් නිලධාරී? යතෝ අ්දත් ආව්ද ්ාව අන්දනන? වල් 
නරියා. මූණ �ංගයගන යකාල්් යනාක� ව� ය�ෝ යේස ටු යේස. 
ය්දනයන යෙල්ල ගැලයවනන.’’

‘‘නෑ... නෑ.. ්ං යේ කතා කයේ...’’

‘‘කතා කයේ? කතා කයේ පනදා� ය්දනන්ද? පනදා� ග�ගනිං  
යතායග .........’’

එ�ා පැත්යතන ඇ්තු් වි්සනධි වුණා. අවා්සනාවට ්සත්ය 
කතාවක් කියනයන ඒ පා� අනිල්ට කතා ක�ලා තියයනයන 
ඇත්ත් ග්ා් නිලධාරී ්�ත්තයා. අනිල්යග භාෂා විලා්සය 
ගැන ග්ා් නිලධාරී තැන ගයේ තැන තැන යොය�ෝය්දයනක්ව 
්දැනුවත් ක�ලා තිබො. යකාටින් පන්සයල් යලාකු 
�ාමුදුරුවනවත්.

‘‘මුං ක�න අලුගුත්යත්රු වැ� නි්සා ්ට වැල්යල යෙල.. චිහ්.. 
ඒකත් වැ�ය්දනවා. යෙල්යල වැල දාගනන ත්යි යවනයන.’’

අනිල් නාළිකාවට ඇවිත් කිව්වා.

දිය කිඳුරියක් 
මරණ මිනිෆෙක් 

මිනීමැරුෆවක් ෆවනවද? 
ධීවරෆයක් ෆවනවද?

‘‘ඔක්ස්ෆරඩ් ඇසට්ාය්සනිකා 
පළමු ්ාත්ාව ගත්ත අය යවන 
වරගයකින ය්දයවනි ්ාත්ාව 
ගත්යතාත් ය්ානවා යවයි්ද?’’

්සඳුදා ්දව්ස තිසය්ස් සිසි� 
කතා කයේ ඒ ගැන.

‘‘ඇත්තට් ෙැසිල් 
පාරලියේනතු ආයවාත් යතල් 
මිල අඩුයවයි්ද?’’

ඒක ත්යි සිසි�යග 
අඟ�රුවා්ද ප්රශයන.

‘‘යපෝට් සිටිය නි්සා 
ලංකාව චීන යකාළනියක් 
යවයි්ද?’’

මුළු ෙදා්ද් සිසි� ඒ ගැන 
ව්ද වුණා.

සිසි�යග යේ ප්රශනකාරී 
ජීවිතය නාළිකායව 
අනිත් අයටත් ප්රශනයක් 
වුණා. ය්ාක්ද සිසි� 
�ැ්තිසය්ස් අනිත් 
අයයග �ාජකාරි 
වලටත් ොධාවන 
විදි�ට යේ ප්රශනත්, 
ඒවට එයායග වි්සඳුනුත් 
ඉදිරිපත් ක�නවයන. 
ෙැරි් තැන �ැය්ෝ් 
නියයෝජනය ක�මින 
ය්දනයනක් ඉදිරිපත් වුණා 
සිසි�ව ්දැනුවත් ක�නන.

‘‘සිසි�, �ැ්තිසය්ස් 

�යට් තියයන ප්රශන ගැන 
කතා ක� ක� හිටියා කියලා 
ඒවා වි්සයඳනයන නැ�ැයන. 
අපි ඒවා අ්තක ක�ලා අයේ 
එදියනදා වැ� ටික ක�ගනන 
ඕයන.’’

එක්යකයනක් කතාව 

පටනගත්තා.

‘‘චිහ්! ප්රශනවලින පැනලා 
යනයන යකාන්ද පණ නැති 
යපනයදා.’’

සිසි� කිව්යව  ඔයලාක්කුවට 
වයේ.

‘‘�රි �රි ඔයාට ඔය 
ත�්ට් ප්රශන ඕයන නං 
අපි ය්දනනං ප්රශන.’’

‘‘ඒ ය්ානව්ද ඒ?’’

සිසි� ඇහුයව නිකං ්ං 
යනා්දනන ප්රශනත් යේ 

�යට් තියයනව්ද වයේ මූඩ් 
එකකින.

‘‘ඔනන එය�නං ප්රශන 
ලැයිසතුව....

එක... සීබ්ාට තියයනයන 
කළු ඇයේ සුදු ඉරි්ද? සුදු 
ඇයේ කළු ඉරි්ද?

ය්දක... �වුේ පී්සා ඇයි 
�තරැස යපට්ටිවල දානයන?

තුන... දිය කිඳුරියක් 
්�ණ මිනිය�ක් 
මිනී්ැරුයවක් යවනව්ද? 

ධීව�යයක් යවනව්ද?

�ත�...’’

‘‘�ත� ඕයන නෑ. ්ඟුල.’’

සිසි� ්සගයයා ය්දනනට 
ෙැන ෙැන එතනින ගියා. 
�ැෙැයි එදා ඉඳන සිසි� කා 

එක්කවත් �යට් ප්රශන කතා 
ක�නන ආයව නෑ.

(ඔෙත් අත්�දා ෙලා, 
ප්රතිඵල අපිට කියනන.)
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - ක්රිෂාන් කාරිය්වෙම්

ඡායාරුප පසුබිම - Colombo Rowing Club

‘‘ඔරු පදින තරඟවලදි අවුරුදු ගාණක් එක 
දිගට මම පරාද වුණා. ඇතතම කිව් වවාත ඒ 
දවසවල මාත එක්ක තරඟ කරනන අනිත කට්ටිය 
වපාර කනවා. වමාකද මම අනිවාව්යනම පරාද 
වවනවා කියලා එයාලත දනනවවන. අනතිමට 
පරදින එක මටම තිතත වුණා. ඒ නිසා පරාජය 
වකාව�ාම�රි ජයග්ර�ණයකට වපරලගනන ඕවන 
කියලා මම හිතුවා. ඒ දැඩි අධිෂ්ානය නිසා තමයි 
වේ තරේ දුර ගමනක් එනන මට පුළුවන වුවේ.’’

පරාජය හ�ෝ ජයග්ර�ණය යනු යහෙකුහේ 

�ැකියාව හ�ෝ හ�ා�ැකියාව හ�ාහේ. එය යෙක් 

කළ �ැකිද හ�ා�ැකිද යන� පිළිබඳව යහෙකු 

තුළ ඇති විශවාසයයි. එහේ කියනනී සොඛ්ා 

ගජ�ායක ය.

වයස අවුරුදු 14දී ලංකාහේ ලාබාලතෙ ඔරු 

පැදීහේ ජාතික ශූරිය හලස වාරතා තැබූ ඇය 

ඉනපසුවද ජාතික ස� ජාත්යනතර ෙට්ටහේ 

ඔරු පැදීහේ තරඟ රැසකින ජයග්ර�ණ ලබා 

ඇත.

එපෙණක් හ�ාව ඇය ‘smkya’ �ේ ඇහේෙ 

ව්ාපාරයක හිමිකාරියයි. අද ‘ධරණී’ කවරය 

සරස� හේ �ැඩකාරිය ඇයයි.

හකාළඹ විශාඛා විද්ාලහේ ආදි සිසුවියක 

ව� සොඛ්ා ඔරු පැදීේට හයාමුවූහේ ඇයහේ 

පවුහලන ලද ආභාෂය නිසාය.

‘‘මට අක්කලා වදනවනකුයි, අයියා වකවනකුයි 
ඉනනවා. එයාලත වපාඩි කාවේ ඉඳලම ක්රීඩාවක් 
විදි�ට ඔරු පැද්දා. ඉතින ඒ නිසා තමයි මටත 
ඔරු පදිනන කැමැතතක් ඇති වුවේ. 2005දී 
තමයි මම මුලිනම ඔරු පදිනන පටනගතවත. 
එතවකාට මට අවුරුදු නවයයි.’’

ප්රථෙහයන ඇය හතෝරාගතහත ඔරු පැදීහේ 

හක්වල තරඟ අංශයයි.

‘‘2005 අවුරුද්වද් ඉඳලම තරඟවලට 
ස�භාගී වුණත එක තරඟයක්වත දිනනන නේ මට 
බැරි වුණා. 2011 අවුරුද්වද් තමයි වකාව�ාම�රි 
දිනනවාමයි  කියලා මම හිතාගතවත. එව�ම 
හිතාවගන �ැමදාම පානදර ප�ට විතර ගිහිේලා 
වබෝට්ටුවත තනියම වැවට දාවගන මම පුහුණුවීේ 
කටයුතු කළා. 

ඔය විදි�ට පුහුණු වවලා මම තරඟයකට ගියා. 
එදත වවනදා වවේම කවුරුත මාව ගනන ගතවත 
නැ�ැ. එයාලා මවේ ගැන වැඩි අවධානයක් 
දුනවනත නැති නිසා මට වේසිවයනම දිනනන 
පුළුවන වුණා.’’

දැඩි අධිෂ්ා�ය නිසාෙ 

ජයග්ර�ණ හබාහ�ෝෙයක් 

ලබාගත ඇය ඒ සුවිහශෂී 

ජයග්ර�ණ පිළිබඳවත හෙහේ 

සිහිපත කළාය.

‘‘2011 මම අවුරුදු 
18න ප�ළ ඔරු පැදීවේ 
තරඟ අංශවේ ජාතික 
ශූරිය වුණා. ඊටපසවස 
2013දී කනිෂ් ඔරු 
පැදීවේ තරඟයකින 
ආසියාවව්ම ද�වැනි 
ස්ානය දිනාගතතා. ඒ 
වවේම 2014දිත ඒ තරඟවේම 
�තවැනි ස්ානය දිනාගනන මට 
පුළුවන වුණා. ඊට අමතරව 2016 
ආසියානු ස� සාගර කලාපවේ ඔලිේපික් 
සුදුසුකේ සඳ�ා වන තරඟවයන 12 වැනි තැනට 
රෑනක් කරනන මට පුළුවන වුණා. ඇතතටම 
ඒකත මම ලබපු සුවිවේෂීම ජයග්ර�ණයක්. වේවට 
අමතරව ලංකාවව් පැවැතවුණ තරඟ රැසකිනම 
මම ජය ලබාවගන තිවයනවා.’’

ඔරු තරඟයක ජය සඳ�ා විශාල බරකින 

යුතු ඔරු කඳ කිහලෝමී්ටර හදකක් පෙණ පැදිය 

යුතුය. කණඩායේ තරඟවලදී එය තරෙක් 

ප�සු වුවද හක්වල තරඟවලදී �ේ හේ 

ක්ටයුතත ප�සු �ැත. ඒ නිසාෙ ර්ටවල් රැසක 

අති දක්ෂයින සෙඟ කර්ට කර තරඟ කර ඈ 

ලබාගත ඒ ජයග්ර�ණ අතිවිශිෂ්ය.

හක්වල අංශහේ තරඟවල්ට අෙතරව 

කණඩායේ තරඟ, හවෝ්ටර-හපෝහලෝ වැනි ක්රීඩා 

අංශවලිනද ඈ ජයග්ර�ණ රැසක් ලබා ඇත. 

ක්රීඩා ක්ටයුතු අතරතුර පාසල් අධ්ාප� ක්ටයුතු 

සෙබර කරගත ආකාරය පිළිබඳව කියන�ද 

සොඛ්ා අෙතක හ�ාකළාය.

‘‘මම A/Lවලට පංති යනවකාට, ‘ඔයා ඔරු 
පදිනන යන නිසා මවේ ක්ලාසවලට නේ එනන 
එපා’ කියලා ස් වකවනක් මාව පංතිවයන අයින 
කළා. ඇතතටම එදා මට �රියට දුක හිතුණා. 
පසවස මම වකාව�ාම�රි වවන පංතියක් 
ව�ායාගතතා. ඒ විතරක් වනවවයි, රෑ නිදි 
මරාවගන පාඩේ කළා. �ැබැයි එව�මයි කියලා 
මම පුහුණුවීේවලට යන එක නතර කවළත නැ�ැ. 
A/L විභාගය ලියලත �වසට ඔරු පදිනන ගියා. 
ඒත ඉතින මම විභාගවයන ව�ාඳට පාස වුණා. 
ක්රීඩාව නිසා අධ්ාපනය කඩාකපපේ වවනවා 

ක්වරසේ කතා්ව

කියලා සම�රු 
කියනවා. �ැබැයි 
උනනදුව, උතසා�ය 
තිවයනවා නේ නැ�ැ, 
බැ�ැ කියලා වදයක් 

නැ�ැ කියලා තමයි මට 
කියනන තිවයනවන.’’
හ�ාසැහල� 

උතසා�යත, කැපවීෙත 

අභිමුව කළ හ�ා�ැක්කක් 

�ැතැයි හේ ව�වි්ටත ඇය අප්ට 

සපථ කර අවසා�ය.

ක්රීඩාව්ටත, අධ්ාප�ය්ට පෙණක් හ�ාව 

ශාරීරික හයෝග්යතාවය පවතවා ගැනීේටත කුඩා 

කල සි්ටෙ ඈ ඇපකැප වී ඇත.

‘‘මම  වපාඩි කවල ඉඳලම ව්ායාම කරන 
වකවනක්. ඒ විතරක් වනවවයි කෑමබීම ගැනත 
ව�ාඳ අවධානයක් දක්වනවා. �ැබැයි ඒකට නේ 
සතූතිවනත වවනන ඕවන මවේ අේමට. අවප අේමා 
අපිට වපාඩි කාවල් ඉඳලම දුනවන එළවළු, පලතුරු, 
ධාන්ය වවේ වද්වේ. කවදාවත අපිට කෘතිම කෑම 
කනන ඉඩ වදනවන නැ�ැ. ඒ හුරුව නිසා දැනටත 
අපිට ඒ වවේ කෑම කනන අමාරුයි. වගාඩක් අය 
ජිේ ගිහින ව්ායාම කරනවා. �ැබැයි කෑම, බීම ගැන 
නේ හිතනවනම නැ�ැ. ඒක �රිම වැරදි පුරුද්දක්.’’

අද සොජහේ හබාහ�ෝහද�ා ව්ායාෙ ස� 

ආ�ාර පාල�ය පිළිබඳව අවධා�ය හයාමු 

හ�ාකර� බවත ඇයහේ ව්ාපාරහේ අරමුණ එය 

තරෙක්ට හ�ෝ හව�ේ කිරීෙ බවත ඈ කියනනීය. 

එහේෙ ශාරීරික හයෝග්යතාවය සේබනධහයන ඈ 

ආරේභ කර ඇති හේ ව්ාපාරය එක් රැයකින 

ඉටුවූ සිහි�යක් හ�ාව� බවත කිව යුතුය.

‘‘මම අේමවගන, තාතතවගන සේලි ඉේලගනන 
කැමති ළමවයක් වනවවයි. ඉතින A/L විභාගය 
කරලා ඉවරවුණු ගමන මම අවප ඉසවකෝවේ ගාව 
තවයන වක්ක් කවේක වැඩ කළා. එතන පිඟනුත 
වේදුවා. ඒවකනුත මම වදයක් ඉවගන ගතතා. 
වගාඩක් අය ඒ වවේ තැනකට ගියාම කෑමබීම 
�ලලා ඒ තැන විනාශ කරනවවන. �ැබැයි ඒවා 
අසපස කරනන ඕවන තවත මනුසසවයක් කියන එක 

අපි එතැනදී අමතක කරනවා. ඉතින ඒ අතදැකීම 
ගතතට පසවස මවේ අතින ඒ වවේ වද්වේ 
වනාවවනන මම වග බලා ගතතා.

අනිත වැදගතම කාරණාව තමයි කිසිම 
රසසාවක් ප�ත කරනන ව�ාඳ නැ�ැ 
කියන එක. මම වක්ක් කවේ වැඩ කරද්දි 
ඉසවකෝවල සම�ර අය ඇවිේලා මට 
එක එක වද්වේ කියනවා. වේක 
රසසාවක් විතරයි කියන එක 
එයාලටත මම පැ�ැදිලි කළා. 
නිකමට හිතනනවකෝ ඔෆිස 
එවක් වවාෂරූේ වසෝදන 
වකවනක් වනාවවනන අපි 
වකාච්චර අප�සුතාවයට 
පතවවයිද කිලා. �ැම 
රසසාවකටම වටිනාකමක් 
තිවයනවා.

වක්ක් කවේ වැඩ කළාට 
පසවස මම වේක්අප බඩු, ඇඳුේ, 
අතබෑේ වවේ වද්වලුත විකිණුවා. �ැබැයි ඒ 
කිසිම වදයක් සා්්ක වුවේ නැ�ැ. මම එක 
පාරක් ඔරු පදිනන පුහුණ වවනන ඕසවරේලියා 
ගියා. එව� ඉනන කාවලදි මම ශාරීරික 
වයෝග්යතාවය ගැන තවත ඉවගනවගන ඒ 
අවශ්ය සුදුසුකේ ලබාගතතා. පසවස මම 
ශාරීරික වයෝග්යතා පුහුණුකරුවවක් විදි�ට 
ආයතන කිහිපයක වැඩ කළා. වකාවිේ 
කාවලදි තමයි මවේම  වේ ව්ාපාරය පටන 
ගතවත.’’

ලාබාල යුවතියක්ට ඇති හ�ාව� 

තරහේ හසාඳුරු සිතුවිලි සොඛ්ාහේ 

�දවහත පිරී ඇති නිසාහදෝ ඇහේ මුහුණද 

ෙලක් හෙන දිදුලනනීය. හබාහ�ෝහද�ාහේ 

උදේ උපකාර ෙැද ඇයහේ ව්ාපාරය අද 

සාරථකතවය කරා පැමිණ ඇති බව ඇය 

පවසනහන සතුටු සිතිනය.

‘‘වේක ශාරීරික වයෝග්යතාවය ස� 
වපෝෂණය ගැන උගනවන ඔනලයින 
වැඩසට�නක්. ලංකාවව් ජනප්රිය ්චරිත 
කිහිපයක්ම මවේ යටවත පුහුණු වවනවා. 

ළාබාලතම ඔරුපැදීසම් ශූරිය
ෙමාඛ්ා ගජනායක

කවුරුත මාව 
ගනන ගතවත නැති 
ස්වලා්වකයි 
මම දිනුසව

ඒ වවේම දැන මට අවලවිකරණ ස� විකුණුේ 
කේඩායමක් එව�මත ඉනනවා. ඇතතටම මම යේ 
තැනකට ආවව් මවේ තනි උතසා�ය නිසා වනවවයි. 
මවේ වගදර අය, පුහුණුකරුවන, ව්ාපාර කේඩායම 
ස� මාව වට්ටනන �ැදුව අය පවා වේ ගමවනදි මට 
ශක්තියක් වුණා කිව්වවාත �රි.’’

සුනදර සිහින සිරුරක් ලැබීෙ ව්ායාෙවල 

අෙතර ප්රතිලාභයක් පෙණක් බව සොඛ්ා 

පවසනනීය. හබාහ�ෝහද�ා හ�ාදැනුවත වුවත 

ව්ායාෙ කිරීෙ ෙ�ස සවිෙත කිරීේට ඇති හ�ාඳෙ 

ෙඟක් බවත ඇය කියයි.

‘‘ව්ායාම කරද්දී හිත වවේම මනසත ශක්තිමත 
වවනවා. අවප ඉලක්කවලට ප�සුවවනම යනන 
ඇතතටම ඒක අපිට ශක්තියක් වවනවා. දවස 
පුරා අපිට ඇතිවවන දුක, තර�, ආතතිය තවත 
වකවනක්වේ පිටින යවනවන නැතුව ව්ායාම �ර�ා ඒ 
පීඩනය පිට කරලා මනස නැවුේ කරගනන පුළුවන. ’’

හේ ගෙහනදී සොඛ්ා්ට ලැබුණු ය�පත හෙනෙ 

අය�පත ප්රතිචාරද තිබූ බව ඇය පවසයි. �මුත 

ඒවා සෙ සිතින දරාගැනීේට තරේ එඩිතරබවක් ඈ 

සතුවීෙද විහශෂතවයකි.

‘‘ඉසසර නේ අනිත අය කියන ඒවට මමත �රියට 
හිත රිද්දගතතා. සම�රදාට පැය ගණන ඒවා හිත 
හිත අඬනවා. �ැබැයි ඒක වබාරු වැඩක් කියන එක 
පසවස මටම වතරුණා. ඉතින වකවනක් ව�ාඳක් 
කිව්වත, නරකක් කිව්වත හිනාවවලා සතූති කරන එක 
තමයි ව�ාඳම වද්.

මම අනිත අයටත කියනවන වවන අය කියන ඒවට 
දුක් වවනන එපා. වකාච්චර දක්ෂ වුණත අවස්ා 
ලැබුණත තමනට වදයක් බෑ කියලා හිතනවා නේ 
ඒක බෑම තමයි. ඒ නිසා මට ඕනම වදයක් කරනන 
පුළුවන කියලා �ැමවවවේම හිතනන.’’

අසේ අම්මා අපිට 
සපාඩි කාසල් ඉඳලම 

දුන්සන එළ්වළු, පලතුරු, 
ධාන්ය ්වසේ සේ්වල්. 

ක්වදා්වත් අපිට කෘතිම 
කෑම කන්න ඉඩ සෙන්සන් 

නැෙැ. ඒ හුරු්ව නිො 
ෙැනටත් අපිට ඒ ්වසේ 

කෑම කන්න 
අමාරුයි 
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ප්රවීණ සූපවේදිනී

ලක්ෂ්මී 
ලලොලෙන්සුලේවො

ආහොෙ වටලටෝරු සහ 
ල�ොෙතුරු සැපයීම

ඉඹුල් කිරිබත් 
ලවනසම විදියට

කිරිබ� සඳහො
 සුදු කැකුළු හාල්

 වපාල් කිරි

 ලුණු රස අනුව

පැණි ලපොල් 
මැල්ලුම සඳහො
 ගාගත් වපාල්

 සීනි

 කිතුල් පැණි

 මුංඇට

 කරඳමුංගු

 කරාබුනැටි

 ලුණු සවල්පයක්

සොදාගන්නො ආකොෙය
 මලින්ම බත් එක සා්මාන්ය පරිදි පිසගනන.

 පිසවගන අවසානවේ රසවන තිවයනවිට්ම ලුණු මිශ්ර වපාල් කිරි එකතු කරවගන  
 කිරිබත පිසගනන.

 මුංඇට  ටිකක්, කරඳමුංගු සහ කරාබුනැටි ටිකක් කබවල් බැදවගන කෑලි සිටින  
 වස කුඩු කරගනන.

 භාජනයක් ලිප තබා වපාල්, කිතුල් පැණි, සීනි, ලුණු ද්මා කලවම් කරනන.

 වතත ගතිය තිවයනවිට මුංඇට මිශ්රණය එකතු කරගනන.

 පැණි වේවරනවන නැති පද්ම එනවතක් පිසගනන.

 ඉනපසු වකවසල් වකාළයක වපාල් කිරි ටිකක් ගා කිරිබත් අවශ්ය ප්ර්මාණයට තබා  
 සාදාගත් පැණි වපාල් ්මැල්ලු්ම ්මැදට ද්මා ගුලි සාදාගනන.

 (වකෝපපයකට කිරි ටිකක් ගා ගුලි වවනුවට වකෝපප ආකාරයටද සාදාගත හැකියි.)
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කිරික�ොස් හින්දුම 
අවශ්ය ද්රව්ය
 ප�ොඩියට ක�ොගත්  පකොස් මදුලු සහ  
 පකොස් ඇට
 උකු ප�ොල්කිරි
 ප�ොඩියට ක�ොගත් අමුමිරිස් කරල් 2-3
 ප�ොඩියට ක�ොගත් ප�ොකු ලූනු පගඩි 1/2
 රමපපේ
 කරපිංචො
 පස්ර කෑල්�ක්
 කුරුඳු ප�ොතු කෑල්�ක්
 කහ කුඩු ස්්වල්�යක්
 දිය ගතියට අඹරොගත් අබ ස්්වල්�යක්
 උළුහොල් මිශ්රණය පත් හැඳි 1/4 (උළුහොල්,   
 කුරුඳු ප�ොතු, කරපිංචො කබපල් බැදපගන   
 කුඩු කරගනන)
 කෑලිමිරිස් පත් හැඳි 2
 ලුණු රස අනු්ව

සොදාගන්්ො ආ�ොරය
 පකොස් මදුලු සහ ඇට ලුණු ස්්වල්�යක්  

 ක�්වම කර විනොඩි 10ක් �මණ   

 තමබොගනන.

 භොජනයකට ප�ොල් කිරි දමො, කහ, ලුණු,  

 උළුහොල් මිශ්රණය, කෑලිමිරිස්, අඹරොගත් අබ  

 දමො ක�්වම කරනන.

 දැන භොජනය ලිපපේ තබනන.

 රමපපේ, කරපිංචො,  පස්ර, අමුමිරිස්, ලූනු  

 එකතු කරනන.

 කිරි ටික රත්්වනවිට පකොස් ටිකද දමො  

 පසගනන. 

lsßf ldia yskaÿu
yok yeá n,kak  

fuu QR  
f ldaâ tl 
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ඇඹරැල්ලා 
කලු කරිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 ප�ොතු ඉවත්කළ ප�ෝරපු නැති ප�ොඩි  
 ඇඹරැල්ො පෙඩි

 ප�ොලපතෙල පත හැඳි 4

 ්ක�ොෙත අමුමිරිස් ්කරල 2

 ්කරපිංචො

 සීනි වැඩිපුර

 ලුණු රස අනුව

 ්කහ ස්වල�යක්

 මිරිස් කුඩු පත හැඳි 3

 බැදපු තුන�හ කුඩු පත හැඳි 2

 උළුහොල මිශ්රණය (උළුහොල, කුරුඳු ප�ොතු,  
 ්කරපිංචො ්කබපල බැදපෙන කුඩු ්කරෙනන)

 කුරුඳු ප�ොතු ්කෑල්ක්

සලාදාගන්ලා ආකලාරය
 ඇඹරැල්ො පෙඩි ඇතිලිය්ක අතුරො ෙනන.
 එයට ලූනු, අමුමිරිස්, ්කරපිංචො, සීනි පත  
 හැඳි 4, ලුණු ස්වල�යක්, ්කහ ස්වල�යක්,  
 බැදපු තුන�හ කුඩු ද�නන.
 භොජනයක් ලි� තෙබො පතෙල ද�ො රත වනවිට  
 සීනි පත හැඳි 2ක් ද�ොෙනන.එය රනවන  
 �ොට වනවිට මිරිස් කුඩු එ්කතු ්කර ලිප�න  
 බොපෙන ලුණු ටි්කක් ්ක්වම් ්කරනන.
 ප�� සීනි මිශ්රණය ඇඹරැල්ො ඇති  
 ඇතිලියට ද�ොපෙන ඇතිලිය ලිපේ  
 තෙබනන.ඇඹරැල්ො වැපසන ප්ර�ොණයට  
 වතුර එ්කතු ්කරෙනන.
 උළුහොල මිශ්රණපයන ස්වල�යක්, කුරුඳු  
 ප�ොතු ්කෑල්ක්, රස අනුව නැවතෙ ලුණු  
 සහ සීනි ද�ොෙනන.
 �ඳ ගිනදපේ හිනදෙනන.
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තැම්බුම් හ�ොද්ද 
(රසම්)

 කෑලි සිටින සේ කුඩුකරගත්  
 සකොත්්තමල්ලි සත් හැඳි 4-5  
 (අමු සකොත්්තමල්ලි ස�ෝදා අවසව  
 සවලොසගන කුඩු කරගනන)

 කෑලි සිටින සේ කුඩු කරගත්  
 සූදුරු සත් හැඳි 2

 මහදුරු ඇට සත් හැඳි 1

 ගම්මිරිේ ඇට සත් හැඳි 1

 උළුහොල් මිශ්රණය (උළුහොල්,  
 කුරුඳු ස�ොතු, කරපිංචො කබසල්  
 බැදසගන කුඩු කරගනන)

 ලුණු ර� අනුව

 අඹරොගත් සියඹලො

 සලොකුවට ක�ොගත් සුදුලූනු  
 බික් 4-5

 සලොකුවට ක�ොගත්  
 සලොකු ලූනු සගඩි 1

 රම්සපේ

 කරපිංචො

 කුරුඳු ස�ොතු කෑල්ලක්

සොදාගන්ො ආකොරය
 භොජනයක් ලි� ්තබො වතුර දමො රත්සවනන  
 හරිනන.

 එයට සකොත්්තමල්ලි කුඩු, සුදුරු, මහදුරු,  
 ගම්මිරිේ, උළුහොල් මිශ්රණසයන ටිකක්,  
 ලුණු, සියඹලො වැඩිපුර සකොට�ක් දමොසගන  
 කලවම් කරනන.

 සියල්ල සහොඳින ්තැම්බී මිශ්රණය නටනවිට  
 සුදුලූනු �හ සලොකු ලූනු දමොගනන.

 මඳ සවලොවකින රම්සපේ, කරපිංචො �හ කුරුඳු  
 ස�ොත්්තක් දමො කලවම් කරගනන.

අවශ්ය ද්රව්ය
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හෂීණී මනමේන්ද්ර

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

ඔබේ දරුවා ගෑනු දරුබවක් 
වුණත් පිරිමි දරුබවක් වුණත් පුංචි 
කාබෙ ඉඳො එයාෙට උයන පිහන 
බේවල් ගැන පුංචි හරි අවබ�ෝධයක් 
බදන එක අම්ා බකබනක්බග වගකී්ක් 
කියෙයි ්් හිතනබන. ස්හර තරුණ 
ගෑනු දරුබවෝ ඉනනවා කුස්සියට යන එක, 
ත්නබගේ කෑ්ක් බී්ක් ත්න් හදාගනන 
එක ්දික්ක් නැත්නම ෙැජ්ාවක් කියො 
හිතන. හැ�ැයි ගැහැනු දරුබවක් වුණත් පිරිමි 
දරුබවක් වුණත් හදිස්සියට �තක් උයො, බ�ාල් 
සමබ�ෝෙයක් හදො, �රිප්ප ටිකක් හදාගනන 
දැනබගන හිටියා කියො ඒබකන බහාඳක් 
මිසක් නරකක් බවනබන නෑබන. දරුවනට 
පුංචි කාබේ ඒ බේවල් පරුදු බනාකබ�ාත් 
ස්හරවිට ඒ දරුබවා බොකුබවො ස්ා්ගත 
වුණු දවසක වැඩිපර් �ැණුම අහනන 
බවනබනත් බද්ාපියනට.

අනිත් එක ස්හර බගවල්වෙ අම්ා උයන 
බවොවට පුංචි දරුබවා කුස්සියට ආබවාත් 
අම්ො කරනබන ‘ගිහිල්ො බ�ාත්�ත්වෙ වැඩ 
කරගනන, බමව ්ට කරගනන පළුවන’ කියො 
දරුවනව හරවො යවන එක. ස්හර බවොවට 
එයාො කුස්සියට ආව් එක වැබේ බදක 
බවනවා ත්යි. හැ�ැයි එබහ්යි කියො අපි 
දරුවනට ඒ අවස්්ාව බනාදුනබනාත් ස්හරවිට 
ආ�හු කවදාවත් එයාෙට ඒ අවස්්ාව ෙැබ�න 
එකක් නැතිබවනන පළුවන.

ඉතින ඒ නිසා ්බගේ වැඩවෙට දරුවනව 
සම�නධ කරගනන හැටි වබගේ් එයාෙබගේ 
කෑ් ගැන විබේෂ අවධානයක් බයාමු කරන 
හැටිත් කියනන ඕන කියො හිතුවා.

්ුං හැ්බවබල්් කියනවබන කෑ් හදන 
එක අපි අබප් ආදබේ බ�නනන තවත් විදියක් 
කියො. ඒ නිසා දරුබවා ඉස්බකෝබල් යේදි 
්ුං උබදන් ඇහැරො හදන කෑ් බ�ට්ටිවෙ 
ෙස්සන, රස විතරක් බනබවයි ආදබරත් පිරිො 
තියනවා. ඒ වබගේ් එක් විදියට නැතුව 
බවනස් බවනස් කෑ් බවනස් බවනස් විදිවෙට 
බදනනත් ්ුං උ�රි් උත්සාහ ගනනවා. 
බ්ාකද අපි එක් කෑ් රටාවකට කැ්ති 
නෑ වබගේ දරුබවාත් එක් බේ කනන 
කැ්ති නෑ. හැ්දා් එක් බේ එක් 
විදියට දීො දරුබවා කනබන නෑ 
කියො එයාෙට බ�ෝදනා කරන එක 
ඇත්තට් වැරදියි. ඒ නිසා අම්ා 
බකබනක් දරුවනට කෑ් හදේදී ටිකක් 
උ�ක්ර්ශීලී බවනනත් ඕන.

්ුං හැ්දා් දරුවනට �ත්් 
බදනබන නෑ. බ�ාඩි අය �ත්් 

කනන 
ආසත් 

නෑ. අබප් බගදර 
දවල්ට �ාන, නූේල්ස් 

එබහ් කන බේොවලුත් තිබයනවා. 
ඒවා එයාො ආස ක්රබමකට හදො 
බදනවා.

පුංචි පුංචි හැඩ වැඩ දාො කෑ් 
හදො බදේදී දරුබවෝ බගාඩක් ආසාබවන 
කනවා. ඒ වැබේට ්ුං ගාව තිබයනවා 
එක එක හැඩවෙ cutters. �ත් �ාවිච්චි කරො 
ඒවාබගන එක එක හැබේට කෑ් හදනන 
පළුවන. ්�ාබන ඒවාට කියනබන ‘ඔනිගිරී’ 
කියො. ඔයාෙට බම ව�න අලුත් වබගේ දැබනයි. 
ඒත් ්බගේ හිතට සතුටුයි බවන රටක කෑ්වෙ 
අත්දැකී් ෙුංකාබේ අබප් ගෘහණියන එක්ක 
බ්බහ් හරි බ�දාගනන පළුවන බවන එක 
ගැන.

�ත් �ාවිච්චි කරො අතින හරි කටේ එකක් 
ආධාරබයන හරි ත්යි ඔනිගිරී හදනබන. �ත් 
ඇතු�ට ්ාළු, ්ස් වේග දාෙත් ඔනිගිරී හදනවා. 
්�න හාෙ ඇබෙන හාෙක් නිසා එබකන හැඩ 
හදනන බල්සී. සරෙව් කිේබවාත් අබප් ඉබුල් 
කිරි�ත් වබගේ. ස්හරවිට අබප් �ත් බ�ාේඩක් 
බ�රි කරගත්බතාත් හදනන �ැරි බවන එකකුත් 
නෑ.

ෙුංකාබේ වබගේ් බම දවස්වෙ ්ුං ඉනන 
රබටත් බකාබරෝනා ඉක්්නින �ැතිබරනවා. 
ඒ නිසා බ්බහත් තුනබවනි �ාරට 
ආ�හු ඉස්බකෝෙ වැහුවා. ්ාබසක ඉඳන 
බ�ාඩි අය අනතේ්ාෙ ්ාධ්යබයන 
�ාසල් වැඩ කරනබන. අවුරුදු තුබන 

්බගේ පුංචි අයාන පතාටත් online schooling 
තිබයනවා. නතාරී දූබගයි, ඔවින්ා දූබගයි online 
school එක 8ට �ටන ගත්තා් ඉවර බවනබන 
3.30ට. �ැබයන �ැයට බ�ාඩි විබේක බේොවක් 
එක්ක් �ාසබල් විදියට් වැඩ ටික online 
class එබකන බවනවා. බගදරට් බකාටුබවො 
ඉනන නිසා දරුබවෝ ඉනබනත් පීඩනයකින. ඒ 
නිසා Electronic devices වෙට එයාො ඇේ�ැහි 
බවනනත් තිබයන ඉඩ වැඩියි. ඉතින ්ුං 
බගාඩක් බේොවට කරනබන ඉස්බකෝබල් වැඩ 

ඉවර වුණා් හවස්වරුබේ එයාෙවත් 

එකතු කරන බ්ානවහරි හදන එක.

බක්ක් හදන වැබේට ් බගේ දරුබවා 
තුනබදනා් ආසයි. ස්හර බවොවට 
ඒ වැඩවෙට එකතු කරගත්ත් 
එයාො පිටි බි් හෙනවා, බිත්තර 
කඩනවා. ඇත්තට් කිේබවාත් වැබේ 
එක බදක බවන බවොවලුත් තියනවා, 
ඒත් ඒබකන දරුබවෝ අලුත් බේවල් 
ඉබගනගනනවා. එයාෙට විබනෝබදකුත් 
ෙැබ�නවා.

තව ්ුං එයාො එක්ක බසාබස්්ස් 
බප්ස්්රි හදනවා. එයාො ආස් ඒවා 

හදනන. උබේ ඉඳන e learning එක්ක ඔට්ටු 
බවො ඉඳො �ැටේ තුනබදනාට ්හනසිය 
නිවාගනනයි විබනෝදබවනනයි ඒක බහාඳ 
වැඩක් �ව ්ට බත්රුණා. බප්ස්්රි ශීට් එක 
බසාබස්්ස් වබට් ඔතනන, බිත්තර සාරු බ්රේ 
එකකින බසෝබස්්ස් බප්ස්්රි උඩ ගානන 
අක්කො බදනනා හරි ආසයි. ්ල්ලිටත් 
බ�ාඩි බ�ාඩි වැඩ ටිකක් බදනවා හිත 
රිේදනන �ැරි නිසා. බම වබගේ බ�ාඩි බ�ාඩි 
වැඩවෙට දරුබවා හුරුකරගත්තා් එයාොට 
ඒකාකාරී�බවන මිබදනන බහාඳ අවස්්ාවක් 
ෙැබ�නවා.

ඒ වබගේ් විබේෂබයන් පිරිමි දරුබවක් 
නම කුස්සියට යන එක, උයන පිහන 
බේ වෙට උදේ කරන එක වරදක් කියො 
හිතනන බ��බෙන වැරදි ආකල්�ය නැති 

බවනවා. දරුවනව බම වැඩවෙට එකතු 
කරගනිේදි කෑ්වෙ රසය, ඒවබය �ාට, 
රස බවනන එකතු කරන බේවල් ගැන 
වබගේ් ඊට�ස්බස කුස්සිය පිළිබවෙට, 
පිරිසිදුවට තියාගනන හැටිත් එයාො 
ඉබගනගනනවා. අපි බකාච්�ර රහට 
ඉේවත් කුස්සියට කිට්ටු බවනන �ැරි 
තරම ඒක අපිළිබවෙ බවො නම ඒක 
බහාඳ නෑබන. ඒ නිසා ඉේවට �ස්බස් 
කුස්සිය අස් කරො, වතුර පිහදාො 
පිළිබවෙට තිබයන එකත් ක� යුතු 
�ව දරුවනට කියො බදනන. 
ඔබේ දියණිය බිරිඳක්, ගෘහණියක් 
වුණු දවසක එයාෙබග පුංචි කාබෙ 
අම්බගන ඉබගනගත්තු බම බහාඳ 
පරුදු එයාෙට අනිවාබේයන් 
ආශිේවාදයක් බේවි.

පුංචි පුංචි බේවල්වලින සතුට 
බහායාගනන හැ් හිතකට් 
හැකිබේවා!!!

එක වැමේ මදක කළත 
දරුවන්දට කුස්සි්යට එන්දන මදන්දන

හැබැයි ෙැහැනු දරුමවක් වුණත පිරිමි 
දරුමවක් වුණත හදිස්සි්යට බ්ක් 
උ්යලො, මෙොල සේමබෝල්යක් හදලො, 
ෙරිප්ප ටිකක් හදාෙන්දන දැනමෙන 
හිටි්යො කි්යලො ඒමකන්ද මහොඳක් මිසක් 

නරකක් මවන්දමන නෑමන්ද. දරුවන්දට පුංචි 
කොමලම ඒ මේවල පරුදු මනොකමළොත 
සමහරවිට ඒ දරුමවො මලොකුමවලො 

සමොජේ වුණු දවසක වැඩිපරම බැණුේ 
අහන්දන මවන්දමනත මදමොපි්යන්දට

 හැමදාම එකම මේ එකම 
විදි්යට දීලො දරුමවො කන්දමන නෑ 
කි්යලො එ්යොලට ම�ෝදනො කරන 

එක ඇත්ටම වැරදියි. ඒ 
නිසො අේමො මකමනක් දරුවන්දට 
කෑම හදේදී ටිකක් උෙක්රමශීලී 

මවන්දනත ඕන
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තිලක් 
සේනාසිංහ

ධන කුසේරසෙකුසේ 
රන් ඇඳ ස�ාො  
මා ඔෙට ගිසෙමි

කුරුණෑගල රාජධානි සමයේ ජීවත් වූ 
මහා ධනකුයේරයෙකු යලස හැඳිනයවන රජ 
කුමරුවකුයේ ඝන රනින නිමවූ ෙහනාවක් ගැන 
මට දැනගනනට ලැබී දැන වසර කිහිපෙකි. 
මට දැනගනනට ලැබුයේ යමෙ මා ඔෙ ඉවුයේ 
ගල්තලාවක් ෙට නිදනයකාට ඇති බවයි.

කුරුණෑගල රාජධානිෙ කරගත් යදවන 
බුවයනකබා රජුට දාව හිරිොල, මැදයදකැටිෙ 
ප්රයදශයේ මුස්ලිම් ්තරුණිෙක විසින 
බිහිකරන ලද යම් දරුවා පසුකයලක 
මව සමඟ රජ වාසල පදිංචිෙට 
පැමිණ ඇ්ත. ඉනපසුව එම මව 
මැදයදකැටියේ කුමාරි යලසත් දරුවා 
වත්හිමි කුමරු යලසත් ප්රකට වූ බව 
කිෙැ යේ. වත්හිමි ෙනු කුයේර ෙනන 
හැඳිනයවන ‘වස්තු ස්වාමි’ ෙන 
සිංස්කකෘ්ත වදයන සිිංහල ස්වරූපෙයි. 
එකල යදවන බුවයනකබාහු රජු 
මැදයදකැටියේ කුමාරිට දැක්වූ 
අසීමානතික ආදරෙ නිසා වත්හිමි 
කුමරුට රජකම ලබාදීයම් උත්සාහෙක 
යෙදුණු බවත් ඊට සමස්්ත රාජ සභාව 
සහ මුළු අන්තතඃපුරෙම විරුදධ වූ බවත් කිෙනු 
ලැයේ. එයහත් එම වියරෝධෙ යනා්තකමින 
රජතුමා වත්හිමි කුමරුට රජකම ප්රදානෙ 
කිරීමට දගින දගටම උත්සාහ දරා ඇ්ත. යම් 
නිසා ආගමික කටයුත්්තක් සඳහා ෙැයි කිෙමින 
කුමරුන ඇතුගල මුදුනට කැඳවාගනනා 
ඇමතිවරු ඉ්තා උපක්රමශීලී යලස කුමරු 
ඇතුගයලන පහලට යහලා මරා දමා ඇ්ත.

එ යස් මිෙගිෙ කුමරුන ඇතුගලපුර ගයල 
බේ්ාර නමින යදවත්වෙට පත්වූ බව සිිංහල 
ජනශ්ැතිවල දැක්යවයි. දැනටත් කුරුණෑගල 
ඇතුගල ආශ්රි්තව ගයල බේ්ාර යදවාල 
යදකක් දක්නට ලැයබයි. ඉන වත්හිමි කුමරුයේ 
මව වන මැදයදකැටියේ කුමාරියේ පාේශවෙ 
නියොජ්නෙ කරන යදවාලයේ කපු මහතුන 
මුස්ලිම් ජාතිකෙන වීමද වියේෂත්වෙකි. 
යකයස්යව්තත් අකාලයේ මිෙගිෙ වත්හිමි 
කුමරුනයේ රත්රන ෙහන ඇ්තැයි පැවයසන 
මා ඔයේ ඉවුරුබ් ප්රයදශෙට ොමට මා හට 

සිත්වූයේ එම ජන ප්රවාදෙ තුළ ඇති 

සිත් කාවදන ස්වරූපෙ නිසාමෙ.
දැනගනනට ලැබුණු අනදමට රුපිෙලවලින 

ගත් කළ බිලිෙන ගණනක් වූ එම රන නිධානෙ 
පිහිටා ඇත්යත් අලේව ප්රායදශීෙ යලකම් 
යකාට්ාසෙට අෙත් ෙක්කලයගා් ප්රයදශයේ මා 
ඔයේ ඉවුරුබ්ෙ. අදටත් එම ස්්ානෙ ‘ෙහනගල’ 
වශයෙන හැඳිනයවන අ්තර ඊට ආසනන්තම ගම 
හැඳිනයවනුයේ ද ‘රත්්තරන යේන’ ෙනුයවනි.

මා ජීවත්වන ගයේමුලල දුම්රිෙ 
ස්්ානයෙන දුම්රිෙට නැගග්තයහාත් 
ෙක්කලයගා් යව්ත පැෙක පමණ 
කාලෙක් තූළ ළඟා විෙ හැක. 
එබැවින 2019 වසයේ අගභාගයේ 
එක් ඉරු දනයෙක යපරවරුයේ 
ගයේමුලයලන දුම්රිෙට නැගුණු මම 
යපරවරු අටහමාර වනවිට රන ෙහන 
ඇ්තැයි සැලයකන ෙක්කලයගා්ට 
ළඟා වීමි. ෙක්කලයගා් ෙනු බැලූ 
බැලමටම පිටිසර, නිසල ගම් 
පිසෙකි. දුම්රියෙන බැස පාරට 

අවතීේණවත්ම 
ඉදරිෙට එමින සිටි 
ත්රීයරෝද ර්ෙක් දුටු 
මම ඊට අ්ත පෑයවමි. 
එෙ පදවමින 
සිටියේ වෙස 
අවුරුදු පහයළාවක 
පමණ යකාලු 
ගැටයෙකි. ‘‘පුතා 
මට අර යහන්ගල 
ළඟටයි යන්න ඕනන.’’ 
රිෙැදුරු වකෘත්තිෙට ඔහු 
තුළ ඇති නුසුදුසුකම 
ෙකාට ගිොයේ 
ෙැයි සි්තමින මම 
කීයවමි. ‘‘්නගින්න’’ මයේ මුහුණ යදස 
නිකමටවත් බැලීමට උනනදු යනාවූ යහය්තම 
කීෙ.

‘‘පුතා න�ානහද උනදනම ්ගම්නක් ගියාද?’’ 
අ්තරමඟදී මම ඔහුයගන ඇසීමි. ‘‘්නංගිව 
දහම් පාසල් ඇරලවන්න ගියා.’’ මයේ මුහුණ 
යදස යනාබලාම ඕනෑවට එපාවට යමන 

කී ඔහු ත්රීයරෝද ර්ෙ මා ඔෙ අදදර 

කිසිෙම් ්තැනක 
න්තරයකාට 
‘‘නමත්න තමයි 
යහන්ගල’’ ෙැයි කීයේ 
මා පිළිබඳ කිසිඳු 
්තැකීමකින ය්තාරවෙ. 
එවිට ර්යෙන 
බැසගත් මා ‘‘කීයද 
ඔයානේ ්ගාස්තුව?’’ 
කිෙමින රුපිෙල සිෙයේ 
යනාට්ටුවක් ඔහු යව්ත දගු 
කළ මුත් ඔහු නිකමටවත් 
එයදස යනාබලා ත්රීයරෝද ර්ෙ 
පදවායගන ෙනනට ගියේෙ.

පසුව මා ඔෙ ඉවුයේ වැටී තිබූ ඉලුක්, 
මානා පඳුරු ඉවත් කළ මම, ඔෙ අයියන වූ එම 
මහා ධන නිධානෙ ඇ්තැයි පැවයසන ෙහනගල 
ම්තට නැග කිනම් වියේෂි්ත සලකුණක් ඇත්දැයි 

පිරික්සනනට වීමි. එයහත් අඩුම ්තරමින 
ඒ ම්ත සාමාන්ය ජනො නිදන ලකුණු 

යස් සලකන ක්ඉම් ලකුණක්වත් 
යනාවිණි.
මඳ යේලාවකින පමණට ව්ා හඬ 

නිංවමින පැමිණි ත්රීයරෝද ර් 
යදකක් මා සිටි ්තැනට පැමිණ 
න්තර වූ අ්තර ඉන පැමිණි 
්තරුණෙන හත්යදයනක් මානා 

ඉලුක් පඳුරු යපාඩි කරමින 
මා සමීපෙට ක්ාපැනයන 
්තරමක කලබලයෙනි.
‘‘මහතතයා �වුද? න�ානේ 

ඉඳලද ආනේ? නමා�ද ඔත්න 
�රනනන?’’ ආදී වශයෙන 
දගට හරහට මයගන ප්රේන 

අසනනට වූ ඔවුනයේ වැඩිහිටි 
්තරුණොටත් වෙස අවුරුදු තිහක් යනාමැති බව 
මට බැලූ බැලමට යපනිණි.

‘‘නම් යහන්ගල ්ගැ්න හරි රසවත ජ්න විශවාස 
තිනය්නවනන පුතා. ඒ�යි මම නම් නි�මට 
බලන්න ආනේ.’’ ්තරුණෙනයේ හැසිරීම්වල කිසිඳු 
සාමකාමී ස්වරුපෙක් යනාමැති බව වටහාගත් මම 
සුහද යලසින කීයවමි.

‘‘නමා්නවද ජ්න විශවාස කියනනන?’’ ඉන 
එක් අයෙක් මයේ හියස් සිට යදපතුල ය්තක් 
පිරික්සමින ඇසීෙ.

‘‘නම් ්ගල ඇතුනේ රතතරන ඇඳක් එනහම 
නිදන �රලා තිනය්නව කිය්නවනන පුතා.’’ මම ද 
සිනායසමින කීයවමි.

‘‘ඉතින ඒ� නබාරුද?’’ එම කේ්ාෙයම් සිටි 
්තරමක ‘මරුමුස්’ ස්වරූපෙක් පළකළ ්තරුණයෙක් 
ඉදරිෙට එමින ඇසීෙ.

‘‘නබාරු නනන්නම් ළමයිනන. ඒ� කිසිම 
න�න්නකුට පිළි්ගන්න බැරි �තාවක් බව ඕන්නම 
නමාඩ්නයකුට නතනර්නවනන.’’ මම ද ෙළි 
සිනායවන කීයවමි.

‘‘ඒ� නබාරුවක් ්නම් නමා�ටද නමත්න බලන්න 
ආනේ?’’ එවිට මයගන ඇසූ එම ්තරුණො 
‘‘අන�ල් නම්...’’ ෙනුයවන ම‘යදසට ්තම සුරයත් 
දබරඟිලල ඔසවන ලදයද එන යපාට යහාඳ 
නැති බව මා හට මනාව ඒත්තු ගනවමිනි. මා 
පැමිණි කාරිෙ පිළිබඳ වටහාගැනීමට ්තරම් 
ජීවි්ත පරිඥානෙක් යනාමැති යමම යකාලු 
ගැටවුන මා නිදන යසාරුනයේ ඔත්තුකරුයවකු 
යලස සි්තන බව මටද ‘උස්මුරුත්්තාවටම’ 
වැටහිණ.
1986 වසයේ සිට 2018 ය්තක් ම’විසින පුරා 

වසර තිස් යදකක් අඛේ්ව පරිහරණෙ කළ 
රජයේ ප්රවකෘත්ති යදපාේ්තයම්නතුයේ මාධ්යයේදී 
අවසර පත්රෙ යනාමැති වූ පළමු අවුරුදයදම එහි 
ඵලවිපාක භුක්ති විඳීමට සිදුවන බව වටහාගත් 
මම ඉනපසු මයේ කටහඬ අවද කයළමි. ‘‘පුතාලට 
මං ්ගැ්න නමා�ක් හරි සැ�යක් තිනය්නවා ්නම් මාව 

නම් පැතනත 
ග්ාම නස්ව� රාළහාමි 
ළඟට හරි පනසනල් හාමුදුරුනවා 
ළ්ගට හරි එක්� යන්න. ඒ�ට කිසිම ප්රශ්නයක් 
්නෑ.’’ රත්රන ඇඳක් යසවීමට විත් කුරුණෑගල 
මහයරෝහයල ඇඳක දන කීපෙක් ග්තකිරීමට 
සිදුවීයම් අවදානමක් මයේ මනැස හමුයේ මැවී 
යපයනනනට වූ බැවින මම කීයවමි.

ඒත් සමඟම ඒ අදදර පායේ ෙමින තිබූ 
යමෝටේ සයිකලෙක ගමන කරමින සිටි 
විෙපත් යුවළක් අපයේ යමම කලබැගෑනිෙ 
යදස හිස හරවමින බලමින ගමන කරනු මට 
යපණින. හනික අ්ත ඔසවා එම සයිකලෙ 
න්තරයකාට ඔවුන සමීපෙට ගිෙ මම ජාතික 
හැඳුනුම්ප්ත යපනවා ඔවුනට මා පැමිණි කාරිෙ 
යකටියෙන කී යවමි. එවිට වාසනාවකට යමන 
යමාට්ේ සයිකලයේ පිටුපස ගමන කළ විෙපත් 
කාන්තාවට මයේ නම පිළිබඳ ෙම් ම්තකෙක් 
තිබිණි.

‘‘නම් මහතතයට ආපු වැනේ �ර්ගන්න දීලා 
ඔයාලා ඔතනින යන්න. නමත්න නමා�ක්හරි 
වුන�ාත ඒ නස්රම මං බලා්ගන්නම්.’’ එම 
වැඩිහිටිො ඔවුනට පවසන ලදයද කිසිෙම් 
නියෙෝගෙක ස්වරූපයෙනි.

යකයස් යව්තත් ජන ප්රවාදයේ එන අනදමට 
වත්හිමි කුමරුයේ එම මහා ධන නිධානෙ 
සැඟවුණු ෙහනගල පිහිටා ඇත්යත් මා ඔයේ 
වක්කලමක් ආශ්රි්තවෙ. ගිංගාවක් යහෝ ඔෙක් 
වක්ව ගලන ස්්ාන වක්කලම් ෙනුයවන 
හැඳිනයවන අ්තර එම ස්්ානවල අන්තරාකාරී 
ගැඹුරු වළවල ද හැරී දෙ සුළි ද දක්නට ලැයේ. 
එම ජන ප්රවාදයේ වැඩිදුරටත් දැක්යවන අනදමට 
ෙහනගල ෙට ඇති රන ෙහන ඇතුළු ධන 
නිධානෙ යව්ත ළඟාවීමට නම් ඒ වක්කලම 
තුළින ඒ යව්තට වැටී ඇති උමඟ ඔස්යස් ද 
ගමන කළ යුතුෙ.

එයමනම දෙ සුළි බහුල යමවන ස්්ානවලින 
වරින වර රන යසම්බු උ්ට මතුවන බවටත් රන 
ය්තෝඩු දැමූ ආයඳක් ඒවා ආරක්ෂා කරන බවටත් 
පැතිරගත් ජන විේවාස අප රයට යබායහෝ ප්රයදශ 
ආශ්රි්තව තියේ. ෙක්කලයගා් මා ඔෙ ඉවුයේ 
ෙහනගල තුළ ඇති රත්රන ඇඳ පිළිබඳ විේවාසෙ ද 
දහස් ගණන වූ එම ජන විේවාස අතුරින එකක් 
පමණි.

අතී්තයේ අප රයට විසූ රජවරුන බහිරව නම් 
අමනුෂ්ය යකාටසකට භාරදුන බව පැවයසන 
ධන නිධානෙන මහයපායළායේ ඇ්තැයි ෙන 
විේවාසෙන හුයදක් අදභූ්ත රසෙ දනවන මානව 
පරිකලපනෙන පමණි. එයහත් ඒවා සත්ය 
වශයෙන පිළිගත් අඥානෙන විසින සිදුකරනු ලැබූ 
ක්රිොකාරකම් නිසා යමය්තක් අකාලයේ වැනසී 
ගිෙ ජීවි්ත ගණනද සුළුපටු නැ්ත.

ඒ අනුව අවසන වශයෙන කිව හැක්යක් 
යමවන මිථ්ා විේවාස පසුපස ලුහුබැද ොමට 
ව්ා අප ජීවත්වන පරිසරයෙන කපාගනනා උණ 
ගස්, පුවක් ගස් ආදයෙන යදේ යලාවට නැඟ 
ගැනීමට ඉනිමිං බැඳීම නුවණැති කාරිෙක් බවකි.

පුතාලට මිං ගැන 
සමාකක් හරි �ැකෙක් 
තිසෙනවා නම් මාව සම් 
පැතසත ග්ාම සේවක 
රාළහාමි ළඟට හරි 

පන්�සේ හාමුදුරුසවා 
ළගට හරි එක්ක ෙන්න
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

අපපච්චියි 
ද�ෝණියි!

ජීවිතේ හැඩට පාට කරන 

තම පුංචි දූ කුමරිය අනාගතයේ දවසක රැජිනක් කරනනට 
සිතක් යේ නම් ඒ හිත අයිති ආදරණීය තාතයතකුටය. උදායවන, 
යගයවන සෑම තත්පරයකම තම දියණියව හදවයත යහාඳම තැන 
තබා ගනිමින, ඇයේ ය�ෝකය හැඩගනවනනට හැකි වනයනද 
එවන තාතයතකුටය.

යම් කියනනට යන තාතතා මයනෝජ් විදාන්පතිරණය. පුංචි 
යදෝණි අපූර්වි විදාන්පතිරණය. මුහුණුය්පායත යබායහෝයදයනකුයේ 
අවධානය ඔවුන දිනාගතයත, ජීවිතය විඳිනනට, ්පරිසරය විඳිනනට 
යම් තාතතාත, දුවත කරන අපූරු කැ්පකිරීම් යේතුයවනි.

ඉර බැසයගන යන සනධ්ායේ පුංචි යදෝණි මිදුයේ හිඳ 
්පරිසරයේ අපූර්වතවය විඳගනයන ඇය යවනුයවනම ඉදිවූ වියේෂිත 
අසුනක හිඳය.

බ�න බ�න අත ඇතයත හිත නිවන සනහන දසුන ය්පළකි. 
උද්ාන අ�ුංකරණයේද අපූර්වතවයයන පිරි යමම නිවස ඇතයත 
බණඩාරගම ප්රයේශයේයි. එම ඉඩයම් ප්රමාණය ්පර්්චස් විසිහයකි.

‘‘ඇතතටම අපි යම් යගදර ්පදිුංචියට ඇවිත දැන අවුරුදු 
යදකක් විතර ඇති. දුව ඉ්පදුයණ කුයවටව�. ඇයට අවුරුදු යදක 
තුන යවේදි මට හිතුනා අයේකම, සිුංහ�කම එක්ක හැයදනන 
වැයඩනන නම් දුවට සුදුසු ්පරිසරය තියයනයන �ුංකායේ 
කිය�ා. එයහම හිතුයණ එයාට අවුරුදු යදක තුන යවනයකාට 
මට යතරුණා අරාබි, ඉුංග්රීසි වයේ තවත භාෂා යගාඩක් කතා 
කරන ්පරිසරයක එයායේ ළමා කා�ය යගයවනන යදන එක 
සුදුසු නෑ කිය�ා. මම කුයවට යරස්යටෝරනට එකක පියායනෝ 
වාදන ශිේපියයක් හැටියටත වැඩ කරමින මයේම මියුසික් 
ස්ටූඩියයෝ එකක් කරයගන ගියා. කුයේටයේ තිබුණු මියුසිකේ යෂෝ 
එකකදි තමයි මට දුවයේ අම්මව හමුයවනයන. ඇයත �ුංකායේ 

යකයනක්. අපි අතර ආදර සබඳතාවක් 

ඇතියව�ා අපි ්පසුව විවාහ වුණා. ඒ මීට අවුරුදු අටකට විතර 
කලින. දුවයේ වයස දැන අවුරුදු හතයි. දුවට අවුරුදු තුන හතර 
යවේදි එයාට ගුණයහ්පතකම ඇති දරුයවක් විදිහට වැයඩනන 
යවනත රටක ්පරිසරයක් සුදුසු නෑ කිය�ා මට දැනි�ා තිබුණා.’’

ඔහු තීරණයක් ගනනට සූදානමින ්පසුයවේදී ඒ තීරණය ඉක්මන 
කරනනට තරම් කාරණාද ඔහු හිත යනායයදුනාම යනායේ.

‘‘යකායහාමහරි මමයි දුවයි �ුංකාවට ආවා. යම් යේ අරයගන 
තිබුණට ඒ යවේදි අපි ්පදිුංචි යව�ා හිටියේ නෑ. දුවව ්පානදුර 
ය්පෞේගලික ජාත්යනතර ්පාස�කට ඇතුළත කරනන මුේ මාස යදක 
තුන තුළ කටයුතු කළා. තවත මාස තුන හතරක් යේදි එයා යමයේ 
ජීවිතයට හුරුයවනන ගතතා. දුවට තාතතයගනුයි අම්මයගනුයි 
�ැයබනන ඕන ආදරය උ්පරිමයයන දුවට යදනන මම උතසාහ 
කරනවා.’’

ඔහු ය�ාකු කතාවක් යකටියයන කියා නිමක යේ එයස්යි. ඔවුන 
�ුංකාවට ්පදිුංචියට ්පැමිණ මාස කිහි්පයක් ගතයවේදී යකායරෝනා 
වසුංගතය යමරටටද එබිකම් කයේය. ඉතින ්පාස�ට ඇතුළත 
වූවාට ඇයටද වැඩි්ුපරම ඉනනට සිදුවූයේ යගදරයි. ඇය ටික දිනක් 
දහම්්පාසේද ගියාය. මයනෝජ් නිවයස්, මිදුයේ විසිතුරු අ�ුංකරණ 
කටයුතු යානතමට ්පටනගනයන යම් කා�වකවානුයේය. මයනෝජ්යේ 
මහයගදර පිහිටියේ කැස්බෑයේ බැවින, ඔහුයේ මව නිතර ඔවුනයේ 
සුවදුක් විමසනනට යෑම් ඒම් කරනනීය.

‘‘මම යම් යේවේ යමච්චර ය�ාකුවට කරනන හිතායගන හිටියේ 
නැහැ. ඒත ටික ටික යේ මිදු� �ස්සන යවේදී දුව ඒකට හරියට 
කැමති වුණා. ‘අේ්පචචි අපි යම් මේ ්පැයේ ගමු, යම් කුරුළු යජෝඩුව 
යමයහම තියමු’ කිය�ා එයා කියනන ගතතා. එයාව ඉස්යකෝයේ 
දා�ා මම යගදර එේදි �ස්සන ්පැ� වර්ග, ය්පෝචචි වර්ග වයේම 
අ�ුංකාරයට හරියන ආකාරයේ යදයක් දැක්යකාත අරයගන එනවා. 

ඒ අරයගන ඇවිත දුවයේ ්පාස� නිමායවන කා�ය වනතුරු 
යගවතයත වයේම යේ ඇතුයේත අ�ුංකරණ කටයුතු කරනවා. 
මු�දි මු�දි යූ ටියුබ් එයක් වීඩියයෝ නරඹ�ා උද්ාන අ�ුංකරන 
කටයුතු ගැන තවත යේ දැනගතතා. ඒ විදිහට කළ යේවේව� 

ප්රතිඵ�ය තමයි යම්.’’
ඔහු කීයේය. කුයේටයේ සිට එනවිටද යම් යම් 
අ�ුංකරණ උ්පාුංග යගන ආයේය. වැඩිපරම දෑ මි�දී 

ගතයත �ුංකායවනි. ඒ පුංචි දුවයේ කැමැතතට මුේතැන යදමිනි.
‘‘ඇතතටම යගමිදු� අ�ුංකාර කරේදී මට හිතුනා මේව�ට වඩා 

විවිධ වර්ණයයන යුත යකාළ සහිත ්පැ�ව�ට වැඩි තැනක් දිය 
යුතුයි කිය�ා. මේවලින එන ්පාට යකාළවලින යදනන පළුවන.’’

විවිධ විදියේ ගස් වර්ග, ්පැ� වර්ග එකතු යවේදී බ�ා 
සිටියදීම සියේ� �ස්සන යවමින තිබුණි. එහි නඩතතු කටයුතු 
යවනුයවනද දැන ඔහුයේ වැඩි කා�යක් ගතව යනයනය.

‘‘යම් දවස්ව� යකායරෝනා නිසා දුව ඉනයන යගදර. එයාට 
ඔන�යින ක්�ාස් තියයනවා උයේ වරුවට. දුව ඉයගනුම් වැඩ 
කරේදී මම මිදු� �ස්සනට තියාගනන ඒ අවශ්ය නඩතතු කටයුතු 
කරනවා. හැබැයි නිතරම වයේ මම එයාව ඇවිත බ�නවා. 
යගාඩක් දවස්ව�ට මයේ අම්මත දහවේ කා�යේ ඉනයන අපිත 
එක්ක. ඇය දුව කනන කැමති කෑම හද�ා යදනවා. සමහර 
දවස්ව�ට අපි කයඩන කනවා. දුවයි මමයි එකතුයව�ා උයන 
දවසුත තියයනවා. යගදර දුවට ්පාළු නෑ. එයාට බලු යාළුයවෝ 
තුනයදයනක් ඉනනවා. ඒ හස්කි�ා යදනයනකුයි, �ැබ්්රයඩෝ 
යකයනකුයි.’’

පියයකු ය�ස මයනෝජ් හිතනයන සෑමවිටම සිය දියණිය 
සතුටින තැබීම තම යුතුකමක් යමනම වගකීමක් ය�සය.

උදෑසන ඇය ඇහැයරනයනද පියායේ හඬටය. ඔහු යත 
යකෝේ්පය සාදායගන එනවිටත පුංචි අපූර්වි නිදිය.

‘‘මුං දුවව කූේද�ා, ටික යව�ාවක් වඩායගන ඉනනවා. ඊළඟට 
බාතරූම් එක ළඟට ගිහින තිබ්බම දත මැද�ා, මුහුණ යසෝද�ා, 
අලුත ඇඳුමක් ඇඳන එයා මයේ ළඟට එනයන යකාණයඩේ 
යගාතනන කියනනයි. දුව දුන තනියම එයායේ වැඩ කරගනන 
හුරුයව�ා. කිරි එක බී�ා එයා ඊළඟට ඔන�යින ක්�ාස්ව�ට 
සම්බනධ යවනවා. අයේ යකාම්පියුටර් කාමයර් යවනම තියයනවා. 
මම නිවස ඇතුයේ ඒ ඒ තැන සැ�සුම් කයළත පිළියව�ක් 
ඇතුවයි. බුදු ්පහන තියන කාමයර්, සායේ ටීවී එක තියයන තැන, 
කෑම කාමයර්, යකාම්පියුටර් කාමයර් යම් හැම තැනකටම අනන්ය 
�ක්ෂණයක් එක් කරනන මම අදහස් කළා.’’

මයනෝජ් එයස් කියේදී අපූර්වි තාතතා ගැනත, යම් දිනව� 
ඉයගනගනනා හැටිත, දවස යගවන හැටිත සුරතේ හඬින කීවාය.

‘‘අේ්පචචිට මමත උදේ යවනවා. යම් ගස් �ස්සනයි කිේවම 
අේ්පචචි ඒවා යේනවා. මම හවසට යසේ�ම් කරනවා. අේ්පචචි 
මට යගාඩක් ආදයරයි වයේම අේ්පචචිටත මුං යගාඩක් ආදයරයි.’’

ඒ අපූර්වියේ ආදරයයි.
‘‘ළමා කා�යේ සුනදරතවය විඳිනනට හැකි �ස්සන ්පරිසරයක් 

යගදරදී දරුයවකුට හදාගනන තවත අම්මා, තාතතා යකයනකුට 
යම්වා දකිේදී හැකියේවි කිය�ා හිත�යි මම සමාජ මාධ්යට 
යමම පිනතූර යයාමු කයේ. සමහර විටක ය�ාකුවට යනයවයි, 
ය්පාඩියට හිත�ා යම් යේවේ ය්පාඩිම තැනකින ්පටනගනන 
යකයනකුට පළුවන.’’

මයනෝජ් කීයේය. ඔහු තම දියණියව ්පාසේ යගන යනයන, 
අයනකුත ගමන බිමන යනයන යමෝටර් බයිසික�යයනි. 
ඔවුනයේ දැනට ගමන වාහනයද එයයි.

‘‘ඇතතටම දරුයවකුට ළමා කා�යේ ආදරය යගාඩක් යදනන 
ඕන. සුනදරතවය විඳිනන, ්පරිසරයට, ගහයකාළට ආදයර් 
කරනන යදනන ඕන. ගුණයහ්පතකමට වැයඩනන ඕන ්පරිසරය 
හද�ා යදනන ඕන.’’

සැබෑවටම අපූර්වි දියණිය වාසනාවනතය. ඒ �ස්සන ්පරිසරය 
මැද ඔවුනයේ සිත සතනව�ට තව තවත සතුට �ැයබ්වායි 
‘ධරණී’ අ්පද ප්රාර්්ථනා කරනයනමු.
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ඇඟිලි 
ගහන්න එපා

ලිංගිකත්වය, වි්වාහය 
්වගේ පුද්ගලක 

කාරණා්වලදී අනිත 
අයග්ග තීරණ්වලට

‘මට අමමග්ගන් අහන්්න ගෙයක් තිය්න්වා, 
බනින්්න එපා ගහාගේ.’

බනින්න ඕ්න දෙයක්නම් ද්නොබැ්න 
ද�ොද�ොමෙ දෙෝණි? බනි්නවෙ ්නැදෙ කියලො 
බලන්න ඉතින අ�න්නද�ො ්ඉස්සලලම.

‘අමමට මතකෙ නිගරෝමි? අර අගේ බැච් 
එගක් හිටපු සුදු උස ්ගර්ල්.’

ඔව්... ඔව්... මට මත�යි, ඉතින?
‘මතකෙ ේවසක් මම අමමට කිව්වා එයා 

්ගැ්න මහ අමුතු ආරිංචියක් පැතිගර්න්වා 
කියලා? ඒක ඇතත අමමා. එයා අගේ බැච් 
එගක්ම ග්ව්න ්ගෑනු ළමගයක් එක්ක ග්ව්නස් 
විදිගේ සමබන්්ධයක් පටන් අරන්. අගන් මන්දා 
අමමා නිගරෝමි ගකාච්්චර ගහාඳ ළමගයක් වුණත 
මට ෙැන්්නම එයා ෙකිදදීත අේපිරියයි. කතා 
කරන්්නත ලැජ්ජයි.’

ඒ�ත් එද�මෙ? ඒ ද�ොද�ොම වුණත් ඔයො ඕ� මදෙත් එක� 
�තො �රපු එ� ද�ොඳයි දෙෝණි. මමත් ද�ොයිදවදල �රි ඔය 
දදවල ෙැ්න ඔයත් එක� �තො �රන්නමයි හිටිදේ.

අපි �ැදේන �ොදල අදේ දෙමව්පිදයෝ ඕවො අමුතු ර�ස කිය 
කියො අදෙන �ැංගුවට, ෙැන එද�ම �රන්න ඕදන �ොලයක 
ද්නදමයි. අපි ජීවත් දවනදන දම් වදේ දලෝද�� කිය්න එ� 
ඔයො ෙැ්නෙන්න ඕදන දෙෝණි.

බඩගින්නට �්නවො දබෝනවො, නිදිමතට නිදාෙන්නවො වදේම 
තමයි ලංගි� අවශ්යතොවය කිය්න දදත්. ්සම�ර දෙමව්පිදයෝ 
ෙරුදවෝ ඉස්සර� �තො �රන්නත් 
බය වුණොට, ලංගි�ත්වය 
කියනදන මූල� මිනිස 
අවශ්යතොවයක කියලො ඔයො 
ෙන්නවදන ඉතින.

තමනදෙ වරෙයො දබෝ �රවන්න 
ලංගි�ත්වය මව්නද�ොට, ද්සොබොෙ�ම 
ඒ�ට දව්නස විදිදේ ර්සවත්�මකුත් 
එ�තු �රලො තිය්නවො.

දමො�ෙ නීර්ස දදවල 
�රන්න මිනිසසු එච්චර 
�ැමති ්නෑදන.

�ැබැයි පුදත් වැදේ 
කියනදන �ැදමෝටම 
ඒ� එ� ්සමෝනවම 

ද්නොෙැද්න්න එ�. ෙැන 
දමද�ම හිතන්නද�ෝ, 

ඔයොටයි, මටයි, අේෙචචිටයි 
තුනදේනොටම එ� වදේම 

බඩගිනි දව්නවො. 
එතද�ොට අේෙචචි 
�ැමති ෙොන �න්න, මම බත් �න්න 
�ැමතියි, ඔයො ඉතින නූේලස 
වලටදන �ැමති.

බඩගින්න එ� ්සමෝන වුණොට 
අපි ඒ� ්සපුරෙනදන එ� එ� 
විදිවලට. ඔයො නූේලස �්න ෙමන තව 

ද�ද්නක ෙොන �නදන ඇයි කියලො අ�්නව්නම් එත්න 
අ්සොධොරණ�මක තිය්නවො දනෙ?
දමො�ෙ ඒ� එයොට අවශ්ය විදි�. ඔයො ඇයි නූේලස වලට �ැමති 
කියලො ඇහුවට ඔයොට උත්තරයක ්නැ�ැ වදේම එයො ඇයි දව්න 
දෙ�්ට �ැමති කියලො ඔයො එයොදෙන ඇහුවට එයොටත් උත්තරයක 

්නැ�ැ.
�ැඟීම් ෙැනීමුත් එද�මයි පුදත්. ඒවොට දේතු දේන එ� අමොරු 

වැඩක.
ඔයො ඔය නිදරෝමි ෙැ්න කියපු �තොවත් ඒ වදේ තමයි.

්සොමොන්ය මිනිසසු විදි�ට අපි ෙකිනදන ෙැ�ැනු 
පිරිමිනටයි, පිරිමි ෙැ�ැනුනටයි ආ�ර්ශ්නය දව්න එ� 
නි්සො එ� ්සමෝන මිනිසසු දෙනද්නක අතර ඇතිදව්න 
්සම්බනධ�ම් අපිට නුහුරුයි, �ැතයි, ලැජ්ජයි. අනි� බැලූ 
බැලමට ඒද� ම� වි�ෘති ෙතියක අපිට දේ්නවදන.

ඒත් පුදත්, ඒ�ත් සවභොවධරමදේම එකතරො ක්රමයක 
තමයි.

්ජෝනවල ප්රශ්න, ද�ෝදමෝ්නවල ප්රශ්න, මෝනසි� 
ආබොධ, දෙොඩි �ොදල ඇතිදවච්ච ්ශොරීරි� මෝනසි� 
පීඩො වදේ එ� එ� දේතු නි්සො බහුතරයක අතදරන 
එකද�ද්නක දෙනද්නක ්සමලංගි� අය දවන්න 
පුළුවන.

ඕ� අෙ ඊදය� ද්නදමයි ඉස්සර �ොදලත් ඔද�ොම්මම 
තිබබො. �ැබැයි ඒ �ොදල මිනිසසු ඕවො ර�ස විදි�ට 
�ැංගුවො. ෙැන ඉතින දමච්චර දියුණු දලෝදක� ඔව්වො 
�ංේන එ� විහිළුවක. අනි� ්සම�ර රටවල ඒවො නීතිෙත 
�රලත් ඉවරයි.

ද�ොද�ොම වුණත් මදේ දෙෝණි එ� දෙයක ද�ොඳට මත� තියොෙන්න. 
දම් දලෝදක මිනිසසු විවිධයි. ඒ අයදෙ සිතුම් ෙැතුම් විවිධයි. �ැදමෝම 
අපි වදේම දවන්න ඕදන කියලො නීතියක ්නැ�ැ. ඒ නි්සො යොළුදවක 
්නෑෙෑදයක �රි �වුරු�රි විවො�ය, ලංගි�ත්වය වදේ �ොරණොවලදී 
තමනට ෙ�සු, තමන �ැමති විදිදේ තීරණ ෙත්තට ඒවොට ඇඟිල 

ෙ�න්න, බොධො �රන්න, ද්චෝේනො �රන්න යන්න එෙො.
�ැමදදටම �ලන විවිධත්වය පිළිෙන්න ඉදේනෙන්න ඕද්න දෙෝණි.
ඒ ෙරුවො ෙැන වැඩිහිටි වයදස ඉන්න ළමදයක. අනි� �රිම ගුණ 

ය�ෙත්, නිතරම �ැදමෝටම උෙව් ෙෙව් �ර්න හිත ද�ොඳ යොළුදවක. 
ඉතින ඒ ළමයදේ අති්ශය පුදෙල� දෙයක නි්සො 
ඔයොල එයොව ද�ොන �රලො ප්රතිකදෂේෙ �ර්නවො 
කියනදන ද�ොඳ වැඩක ද්නදමයි.

දලෝදක �ැමදදම දව්නස දවලො, මිනිසසු 
දියුණු දවලො කියලො ටීවී, 

දරඩිදයෝවල �ෑ ෙෙ�ො 
කිව්වට, හිත්න ෙත්න 
විදිද�න දෙොඩක 

මිනිසසු තොමත් ඉනද්න 
ෙඩයම් යුෙයටත් එ�ො කියලත් 

මට දවලොව�ට හිදත්නවො.
තොම ජීවිදත්ට බොදෙට ෙය 

ෙ�පු ඔයො විතරක ද්නදමයි 
දෙෝණි, ඔයොට වඩො ජීවිදත් ෙැ�පු විඳපු 
මට වුණත් ්සමලංගි� ද�ද්නක 
ෙැකද�ොත් දේනද්න ටි�ක අමුතු 

විදියට තමයි. ඒ අපි �ැදු්න ෙරි්සරය 
නි්සො, ඒ අපිට ඒ දදවල නුහුරු නි්සො.

ඒත් එතනින එ�ොට ඒ ෙැ්න හිතලො, 
එයොලදෙන අ�ලො, ඒ හිත් රිදෙලො ඒ 

මිනිසසුනට ජීවිදත් එෙොදව්න විදි�ට වැඩ �ර්නවො 
කියනදන අමොනුෂි� වැඩක.

ඒ දදවල අනුමත �රන්න ඕද්නත් ්නැ�ැ, ප්රතිකදෂේෙ �රන්න 
ඕද්නත් ්නැ�ැ. ඔයො ඔයොදේ වදේ ඉන්න මිනිසසුනදේ විවිධත්වය 

පිළිෙන්න පුළුවන තරදම් මනුස්සදයක වුණෝනම් මට ඒ ද�ොඳටම ඇති.
දෙමව්පිදයෝ වුණොම අදේ යුතු�ම ෙරුදවක දලෝදක 

ෙැ්න ෙැ්නෙන්න ප්රශ්නයක ඇහුවම �ෑ ෙ�ල, බැ්නල 
උත්තර ද්නොදී ප්රශද්නන මඟ අරි්න එ� ද්නදමයි, ඒද� යතොර්ථය 
ෙරුවනට කියලො දේන එ�, එද�ම ්නැත්තම් ෙරුදවෝ ඕවො ්සමොද්ජන 
ඉදේනෙන්න ගියොම තමයි වැඩ වරදිනදන. ඒ නි්සො ඔයො ඔය ප්රශදන 
හිත හිත ඉන්නැතුව මදෙන අ�පු එ� ද�ොඳයි දෙෝණි.

මනුස්ස�ම, ෙයොව, �රුණොව වදේම අනිත් ද�්නොදෙ පුදෙල� 
දතෝරොෙැනීම්වලට බලෙෑම් ද්නො�ර ඉන්න එ�ත් ය�ෙත් 
මනුස්සදයකදේ වටි්නො ෙතිගුණයක කියලො ද�ොඳට මත� තියොෙන්න 
දෙෝණි.

එතද�ොට දලෝද� අපි හිත්නවට වඩො ලස්ස්නයි කියල ඔයොට හිදතයි.

 r;a;rx ÿfõ

ඔයාට වඩා ජීවිතේ දැකපු විඳපු 
මට වුණේ සමලිිංගික තකත්නක් 

දැක්තකාේ තේනත්න ටිකක් අමුතු 
විදියට තමයි. ඒ අපි හැදු්න 

පරිසරය නිසා, ඒ අපිට ඒ තේවල් 
නුහුරු නිසා. ඒේ එතනින එහාට 

ඒ ගැ්න හිතලා, එයාලතගන 
අහලා, ඒ හිේ රිේදලා ඒ 

මිනිස්සුනට ජීවිතේ එපාතව්න 
විදිහට වැඩ කර්නවා කියනතන 

අමානුෂික වැඩක්

අනිශා ජයතකාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

ඔයා ඇයි නූඩ්ල්ස් වලට 
කැමති කියලා ඇහුවට ඔයාට 
උේතරයක් ්නැහැ වතේම එයා 

ඇයි තව්න තද්කට කැමති කියලා 
ඔයා එයාතගන ඇහුවට එයාටේ 

උේතරයක් ්නැහැ. හැඟීම් 
දැනීමුේ එතහමයි පුතේ. ඒවාට 
තේතු තද්න එක අමාරු වැඩක්



2021 ජූලි 14 බදාදා 25

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, කබොරැලල ඇරුණම නිතර �තො �රන තැනක් 
තමයි තුේමුලල කියන්කන්. ක�ොළඹ �ැේපස් එ�ට එන ළමකයක්ට නං කියන්කන්, ‘‘තුේමුලකලන් බැහැලො පයින් එන්න’’ 
කියලො. එ�සිය තිස් අට, එ�සිය විස්්ස, එ�සිය විසි ක්ද�, එ�සිය පනස් හතර කේ ඕන බස් එ�� ක�ොන්කදාස්තර 
ක�කනක්, ‘‘ඔය තුේමුලකලන් බහින �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 ලැකබන 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� බස් එකක් ෆුට්කබෝේ එකක් එලලිලො තුේමුලල පැත්තට එනවො. ඒ හැම �තොවක්ම �කර තියොකගන මොත් 
බහිනවො. ඒවො තුේමුලකල දිග හරිනවො. �තො කියවන අයට, ඒවො අරකගන ඉගිලකලන්න පුළුවන්. ඒ�ට තුේමුලකල 
රවුන්ඩබවුට් 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.

ඉේ්සර ගුරුවරුන්ට නම් හදපු එක ගැන 
දුකෂවන අය තව ඉනනවද?

ගිය සතියේ ‘තුම්මුල්ල’ මං ඉවර කයේ, 
‘‘අධ්යාපනය ගැන කතයාව තවමත් ටයිපං...’’ 
කිය්ලයා. ඒ නිසයා ගිය සතියේ කතයායේම දිගුවක් 
විදිහට, ගුරුවරු ගැනත් ටිකක් කතයා කරනන 
ඕයන කිය්ලයා හිතුණයා.

යම් දවසව්ල ටීවි එයක් යනවයා මීට අවුරුදු 
දාහතකට විතර කලින ගියපු, හැයමෝම හරිම 
ආසයායවන බ්ලපු යටලිඩ්යාමයා එකක්. ඒ තමයි 
‘ඕලු.’ මංජු්ලයා කුමයාරි එක්ක සුරයාජ් මයාපයා 
මිනිසසුනයගේ හිත්ව්ල පැ්ලපදියම් වුයේ යම් 
්ලසසන කතයායවන. ඔයයගයාලය්ලෝ ‘තුම්මුල්ල’ 
කියවනයකයාට යබයායහෝ විට ‘ඕලු’ නැවත විකයාශය 
ඉවරයව්ලයා තියයනන පුළුවන. නමුත් යම් 
ගැන මං මතක් කරනයන, ඒක යටලිනයාට්යයක් 
වුණත්, ගුරුවරයයකුයගේ භූමිකයාව හරිම 
්ලසසනට යපනනපු නිරමයාණයක් නිසයා. අසංග 
කියනයන හරිම අමුතු තරුණයයක්. එයයා ඕලුට 
උදේ කරනයන හියත් තියයන ආදරය නිසයාම 
යනයවයි. ඕලු දක්්ෂ දැරියක් වුණයාට ඉනයන අඩු 
පහසුකම්්ලයාභී වටපටයාවක නිසයි. අසංගට යහයාඳ 
ඉසයකෝය්ලකට ට්යානසර එකක් හදායගන යනන 
පුළුවන. ඒත් එයයා යනයන අඩු පහසුකම්්ලයාභී 
තැනට. ඇති හැකි ඉසයකෝ්ලව්ල ළමයිනට 
යහයාඳම යේවල තියයනවයා. නමුත් ගයම් දරුවනට 
එයහම චයානස නෑ. ගයම් විතරක් යනයවයි 
නගරයේත් තියයනවයා අඩු පහසුකම් තියයන 
පයාසල. යකයාළඹ හරි මැේයේ පවයා තියයනවයා. 
නම් වශයයන කියනන ඕන නෑ, මිනිසසු ඒක 
දනනවයා. කතයායේ මැද හරියේදී අසංග යනවයා ඒ 
වයගේ ටවුයම් යපයාඩි ඉසයකෝය්ලකට. පනතියේ 
ඉනයන මදාවියනයගේ ළමයි. ඒ ඉසයකෝයල 
පරණ ගුරුවරයයක් අසංගට කියනවයා මයාරුවක් 
හදායගන යනන, යම් මදාවියනයගේ ළමයිනව 
හද්ලයා යත්රුමක් නෑ කිය්ලයා. අසංග ඒකට විරුේ්ධ 
යවනවයා. එන එන ගුරුවරයයා මයාරුයව්ලයා ගියයාම 
යකෝ යම් ළමයිනට යගයාඩ එනන ක්රමයක් කිය්ලයා, 
අසංග ප්රශන කරනවයා.

ගුරුවරු සම්බන්ධ යටලිඩ්යාමයා, ෆිලම්ස බ්ලනන 
මං හරිම ආසයි. යම් දවසව්ල හුඟක් ජනප්රිය 
‘ඉසයකෝයල’ ඩ්යාමයා එයක් යපනනනවයා විහයාරයා 
මිස ළමයිනයගේ ජීවිත එළිය කරනන මහනසි 
යවන හැටි. ඒ වයගේම ‘නයාඩගම්කයාරයයෝ’ එයක් 
අප දකිනවයා කසිප්පු යපරන සරයාව මිනියහක් 
කරනන මයාසටර කරන වැඩ යතයාගය. මෑත 
කයා්ලයේ ්ලයාංයක්ය සිනමයායේ දකිනන ්ලැබුණු 
සයාර්ථකම නිරමයාණය යවන ‘යහෝ ගයානයා 
යපයාකුණ’ ෆිලම් එයක් එක තැනක අපට 
යපනනනවයා අලුත් ටීචර ප්රිනසිපල එක්ක කතයා 
කරනයකයාට, ඒ දිහයා බ්ලන ඉනන ළමයි කතයාබහ 

කරන මරු ඩයය්ලයාගේ එකක්. ඇස යපනීයම් 
දුරව්ලතයාවක් තියයන ගෑනු ළමයයා අහනවයා, ‘‘ඒ ටීච 
සුදු ද?’’ කිය්ලයා. යවන ළමයයක් උත්තර යදනවයා, 
‘‘නෑ කලුයි’’ කිය්ලයා. යපනීම අඩු ළමයයායගේ මූණ 
අහිංසක හිනයාවකින පයරනවයා. ‘‘එයහනං එයයා 
ඉනනවයා.’’ යම් පුංචි ඩයය්ලයාගේ එක ඇතුයේ 
්ලයාංයක්ය අධ්යාපන ක්රමයේ ය්ලයාකු ප්රශනයක් 
ගැන විහිළුයවන යපනන්ලයා, අප හැයමෝයගම ඔලු 
අතගයා්ලයා යටයාක්කක් අනිනවයා.

පසයසක් කිය්ලයා පවුයල අය පවයා අතෑර්ලයා දාපු 
‘ඉනූ අවසති’ට උදේ යවන රත්තරන ගුරුවරයයා 
රයාම් ශංකර ගැන, ‘TAARE ZAMEEN PAR’ 
ෆිලම් එයක් යපනනනවයා. ඒක මනඃකලපත 
කතයාවක්. ටැ්ලනට් එක තිබබයාට චයානස 
එක නැති ඉනදියන ළමයිනව යගයාඩ දානන 
අතින කයිට් කරයගන අලුත් සිසටම් 
හදපු ආනනේ කුමයාර ගැන ‘SUPER 
30’ ෆිලම් එයක් යපනනනවයා. ඒක 
රියල කතයාවක්. මනඃකලපත යේවයා 
රියල යේවයා, යම් වයගේ නිරමයාණ 
හැයදන එක යහයාඳයි. ගුරු භූමිකයාව 
සමයාජයක යකයාචචර වැදගත් වැඩයකයාටසක් 
කරනවයාද කියන එක අපට යත්රුම් කරනන යම් 
නිරමයාණ උදේ යවනවයා. නැත්තං යවනයන 
උයේට ඉර පයාය්ලයා හවසට බැහැ්ලයා යන 
දදනික ටයිම්යරේම් එක අසයස 
ඉසයකෝය්ල යන එක, කැම්පස යන 
එක, ඒවට ගියයාම ගුරුවරු උගනනන 
එකත් තවත් එක සිේධියක් විතරයි 
වයගේ අපට හියතන එක.

මයගේ ජීවියත් ්ලබපු ය්ලයාකුම භයාග්යය තමයි 
යහයාඳම ගුරුවරුනයගන ඉයගනගනන ්ලැබීම. 
යමයානටියසෝරියේ හිටිය නිරමලී ටීචරයග ඉඳ්ලයා 
ඒය්ලවල පනති භයාරව හිටිය සුනිල රත්නයායක සර 
යවනකං යහයාඳම ගුරුවරු මයගේ පයාසල කයා්ලයේදී 
්ලැබුණයා. නිරමලී ටීචර නං දැන යකයායේ ඉනනවද 
දනනෑ, ඒත් සුනිල සර අදටත් මයාත් එක්ක කතයාබහ 
කරනවයා. මං යකමිස්රි හරියට ඉයගනගත්යත් 
නැති වුණයාට ජීවියත් යගයාඩක් යේවල සුනිල 
සරයගන ඉයගන ගත්තයා. ‘‘එළවළු ප්ලතුරු 
යතෝරගනනයකයාට නිතරම පණුයවෝ ඉනන 
යගයායඩන යතෝරයගන එනන’’ කිය්ලයා ඒ දවසව්ල 
සුනිල සර කියේදී මුළු පනතියම මූණ ඇඹුල 
කරගත්තයා. නමුත් ඒ කතයාව යකයාචචර ඇත්තක් ද 
කියන එක අද යවේදී යහයාඳටම යත්යරනවයා.

හැම ගුරුවරයයක්ම උතුම් ද? නෑ. අයිස 
පප්ප්ලයා, යසෝබන මැඩම්්ලයා එමටයි. යගවන 
ගයානට විතරක් උගනන්ලයා, හරියටම යබල එක 
ගහන තප්පයරට ආයුයබෝවන කිය්ලයා මයාරුයවන, 

පනතියට ඇවිත් යපයාතක් බ්ලයාගනන කිය්ලයා නිදි 
කිරන, ඉයගනගත්තත් එකයි නැතත් එකයි කිය්ලයා 
ඔයේ පයාඩම කර්ලයා දා්ලයා අත් යදක පහිදගනන 
අයත් ඉනනවයා. ඒ ගුරු යහයාරු කරන සුළු වැරැේද 
තමයි මහයා අපරයා්ධකයාරයයෝ, විවෘත මනසක් නැති 
මිනිසසු, අතරමං වුණු ජීවිත, යම් සමයාජයට එකතු 
යවනන යේතු යවනයන.

යමයානටියසෝරියේ ඉඳ්ලයාම ඉයගනයගනත් අයප් 
බහුතරයකට ඉංග්රීසි බැරි යවනයන ඔය සිේධියේම 
දිගුවක් විදිහට. පටරට පදිංචියට ගියයාම එයේ 
මිනිසසුනටත් වඩයා යහයාඳට ඉංග්රීසි කතයා කරනන 

පුළුවන යවනනයි, ඉසයකෝයලදී 
යකයාචචර ඉගැනනුවත් ඉංග්රීසි බැරියවනනයි 
යේතුව යමයාකේද කිය්ලයා අප තයාමත් යහයායයායගන 
නෑ. යම්වයා ඉක්මනිනම හැයදනන ඕන තැන. 
අයිස ගහන ගුරු යහයාරුනව අධ්යාපන සිසටම් 
එයකන ඉවත් කරනන හරිහමං ක්රමයේදයක් නැති 
එක ගැන දුකයි. ගුරු යහයාරු සහ ගුරුවරු යවන 
කරගනනත් යවනම උගනනනන යව්ලයා.

රියල ගුරුවරු හැයමෝම, යකයායරෝනයා කිය්ලයා 
නෑ, යම් යමයායහයායත් පවයා ළමයිනව යගයාඩ දානන 
ය්ලයාකු ෆයිට් එකක් යදනවයා. අවුරුදු ගයාණකට 
කලින ගුරු වෘත්තියට සමුදුනන උපුල ශයානත 
සනනසග්ල සර පවයා ආයයත් ‘අයප් සිංහ්ල 
පනතිය’ ඔන්ලයින ප්්ලැට්යෆෝම් එකක කරනන 
පටන ගත්තයා. ‘‘භී්ෂණ කයායල, මයගේ පනතියේ 

ළමයි 22ක් මරයා දා්ලයා තිබුණයා. එගේසෑම් එක 
කරනනත් ඕයන, ඒත් දරුවනව පනතියට එවනන 
අම්ම්ලයා බයයි. ්ලංකයායේ පළයවනි වතයාවට මං 
නයිට් ක්්ලයාස එකක් පටනගත්තයා. පටනගනයන 
රෑ හතට. ඉවරයවනයන උයේ හතට. කරෆිවු 
යව්ලයායේ ළමයි ටික ඔක්යකයාම පනතියේ. උඩම 
තට්ටුයේ පනතිය පවත්වනවයා. යට තට්ටුයේ 
අම්ම්ලයා තයාත්ත්ලයා ළමයිනයගේ ගයාඩ් එකට 
පවුරක් වයගේ ඉනනවයා. මයගේ ටියු්ෂන ජීවිතයේ 
විශිෂටතම ප්රතිඵ්ලය තිබුයේ 88, 89 භී්ෂණ 
කයායල. ඒ නිසයා 2021 උසස යපළ ලියන එවුන යම් 
යකයායරෝනයාව වයාසනයාව යගේන යදයක් කරගනන. 
යකයායහවත් යනන එනන නෑ, පයාරට දියයවන 
යව්ලයාව එයහම්මම ඉතුරුයි’’, ජීවියත් සැඳෑ 
සමයට ළං යවමින ඉනන යයෙෂ්ඨ ගුරුවරයයක් 
ජවයයන පරුණු නයාඹර තරුණයයක් වයගේ 
ළමයිනයගේ යමයාරයාල එක අප් කරනන, තමනයගේ 
දැනුම යදනන අදටත් මහනසි යවනවයා.

යම් කයා්ලයේ යවනදාටත් වඩයා වැඩි යවයහසක් 
දරනන යව්ලත්, උගුරු යල රහ යවනකං 
උනනදුයවන උගනනන ගුරුවරු 

දැක්කහම, අප ඉසසර ගුරුවරුනට එක 
එක විහිළු නම්වලින ආමන්රණය 
කරපු එක ගැන මට අවංකවම ්ලැජ්ජ 
හිතුණයා. පරපුරක් යගයාඩදාන ගුරු 

වීරයනව අප අගයනවයා මදි. මිනිසසු 
ටීචිං කියන යජයාබ එක යතෝරගනයන යවන 
ය්ලයාකු යජයාබ එකකට යනන බැරිවුණයාම, 
රිසයාලට්ස මදි වුණයාම, එචචර පඩි 
්ලැයබනයනත් නෑ, සමයාජයේ පළිගැනීමක් 

නෑ කියන එක යමයාන තරම් වැරදි නිරවචනයක් 
ද? හරි නං, ගුරු වෘත්තිය රටක උතුම්ම වෘත්තීන 
අතයරයි තියයනන ඕන. අනයාගතයේ දෑස 
පයාදනවයා කියනයන රසසයාවකට එහයා ගිය සමයාජ 
යසවයක්. පනක්. තමනයගේ උසට හරියනන 
යම්ස පුටු තියයායගන, අමයාරුයවන යෆෝන එක 
ගැටගහ්ලයා යහලය්ලනනැති යවනන තියයායගන, 
යබෝඩ් එකත් යකයායහයාම හරි යෆෝකස කරයගන, 
එළිය මදි නං ්ලයිට් එකකුත් ගහයගන, ය්ලයාකු 
කට්ටක් කයායගන යම් යමයායහයායත්ත් ළමයිනයගේ 
ජීවිත යගයාඩදාන ගුරු වීරයනට මං හදවතිනම ගරු 
කරනවයා.

ඔන්ලයින ඉගැනවිල්ල සරවසම්පූරණ 
අතිසයාර්ථක ක්රමයක් යනයවයි, නමුත් සයාර්ථක 
කයාය්ලෝචිත විකලපයක්. ඒත් ඉයගන ගනනවයා 
කිය්ලයා යෆෝන එක දිහයාම බ්ලයායගන ඉනන 
එකත් කරනන පුළුවන යදයක් යනයවයි. ඒකට 
අප යමයාකද කරනයන? ඒක කතයා කරමු පසයස 
දවසක. මං ඉසසරහ යහෝලට් එයකන බහිනවයා.

හැම ගුරුවරකයක්ම උතුේ 
්ද? නෑ. අයිස් පපපලො, ක්සෝබන 

මැඩේලො එමටයි. කගවන ගොනට 
විතරක් උගන්නලො, හරියටම 
කබල එ� ගහන තපපකරට 

ආයුකබෝවන් කියලො මොරුකවන, 
පන්තියට ඇවිත් කපොතක් 

බලොගන්න කියලො නිදි කිරන, 
ඉකගනගත්තත් එ�යි නැතත් 

එ�යි කියලො ඔකේ පොඩම �රලො 
දාලො අත් ක්ද� පිහි්දගන්න අයත් 

ඉන්නවො
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බියංකා නානායකකාර

මේ පංචි යාළුම�ා 
මෙසීය මෙනාමේ 

බඩ�ල් පර�නන 
‘‘මං සංගප්පූරුවේ ඉඳලා ලංකාවට ආවව 

ආවෙ පිටරට ෙන අදහස අතෑරලා. අවුරුදු විස 
එකකටත් වඩා අපි ජීවත් වුවේ පිටරට හින්දා 
ඒ ජීවිවත් එපාවවලා තිබුවෙ. ඒ ආවාම මට 
හිතුො ‘වරාට් වෙලර්’ බලවලක් හදන්න. ඒ 
කාවල රුපිෙල 30,000ක් දීලා මං බලු පැටිවෙක් 
අරන් හැදුවා. තිවෙන ඔක්වකාම සැප දීලා 
එොව හදන ගමන් වේට්ටුව ළඟ ඉඳපු වහාරිකඩ 
බලවලකුටත් තුන් වේල කන්න දුන්නා. දවසක් 
මහ රෑ කවුරුහරි වාහනකාරවෙක් වේ පාවර් හිටපු 
බලලව ෙටකරවගන ගිො. ඒ සදවදටයි සතාවේ 
වේදනාත්මක කෑ ගැහිලලටයි මං එවතන්ට 
දුවලා ගිො. සතාට වහාඳටම තුවාලයි. උකුල 
ඇවට් කැඩිලා. එළිෙ වැටුෙම වබවහත් කරන්න 
හිතාවගන සතා උසසලා වේට්ටුව ළඟින් තිෙලා 
වගට ගිවේ වගදරට ගත්වතාත් වනෝනා කෑගහයි 
කිෙලා..’’

ඒත් අබාධිත වූ සතාගේ අසරණ විලාශය ශිරූ 
ගමගේ ගේ දෑස් ඉදිරිපිට මැවී ගෙගෙනෙට 
විය.  තවත් ෙැය භාගයක් යනෙටත් කලින මහ 
වැස්සක් කඩා වැගටනෙට ගත්ගත්ය. 

‘‘සතා වතවමනවා වන්ද කිෙලා හිතිලා මං 
පරෙ වරදදකුත් අරන් වැසවසම වේට්ටුව 
ළඟට ගිො. එො ඇඳි ඇදී වේට්ටුවේ අයිනකට 
බඩගාලා වනාවතමී ඉන්න තැනක් වහාෙනවා. 
මං ඉක්මනටම එොව වරදවදන් ඔතලා අරන් 
ඇවිත් අවප් ගරාජ් එවකන් තිබබා. පහුවදා උවද 
එේබාර්ක් එකට කතා කරලා සතාට වබත් 
කරන්න පටන් ගත්තා. මාසෙක්, වදකක්, තුනක් 
ෙදදි එොවග තුවාල වහාඳවවලා, වහාරිකඩ හම 
වවනුවට ලසසන වලාේ පිරිච්ච හමක් ඇවිත්, 
එො ලසසන බලවලක් වවලා අවප් වගදර ආවා.’’

ඔය 2012 වසගේදීය. එගස් ශිරූ ගමගේගේ 
ගගදර විත් ෙදිිංචි වුගේ ‘ගකලල’ය. 
ඇගේ ආගමෙයත් සමග ශිරූගේ සිතුවිලි 
සම්පූේණගයන ගවෙස් වනෙට ගත්ගත්ය. 

‘‘එො දකින හැමවිවටකම මට හිවතන්න 
ගත්තා වේ වවේ පාරවල ගාවන් අයිතිකාරවෙෝ 
නැති අසරෙවො වකාච්චර ඇත්ද කිෙලයි. 
එොලට පිහිටවවලා රැකවරෙෙක් දීලා, 
බඩගින්න නිවලා ඒ හිත්වලට වන්ද සතුටක් 
වදන්න ඕන කිෙලා මට හිතුනා. ඊටපසවස 
තමයි මං එළිෙට බහිදදී තැන තැන දකින බලු 
පැටේ, පූස පැටේ, තුවාල වවච්ච, පැරලයිස 
වවච්ච සත්තු එක්වකනා වදන්නා වගදර වේන්න 
ගත්වත්...’’

එගතක් තාපෙ ගේට්ටු වටකළ විසල ගගදරක 
සුදගදක් ගස් ජීවත් වූ ශිරූගේ ජීවිතය ඉනෙසු 
සම්පූේණගයන ගවෙස් වුගේය. ඔහුගේ 
බිරිඳ විගදශ රාජ්ය ගස්වගේ රැකියාවක 
නියැලුණ තැෙැත්තියක් වූවාය. විගදශ 
රටවලම හැදී වැඩුණු එකම දියණියත් ඒ 
කාලගේ සිටිගේ ඔවුන සමගය. සුවෙහසු 
ජීවිතගයන බිමට බැසගත් ශිරූ ගගදර 
ගගො අබාධිත බලු ෙැටවුන සත්ත්ව 
ගරෝහල ගවත ගගෙයමින ප්රතිකාර 
කරනෙට ගත්ගත්ය. ගම් සියලල ඔහු 
කගේ වසර ගණෙක් තිස්ගස් විගදශයනහී 
රැකියා කර උෙයාගගෙ ආ මුදල වියදම් 
කරමිනි. 

‘‘වගදර දුවවග නිදන කාමවර් ඇවරන්න 
අනිත් කාමර හතරම සත්තු බදු ගත්තා. 
කුසසෙ, සාවල, වපෝටිවකෝව, මිදුල සෙලු 
තැන් සත්තු විසන් අත්පත් කරගන්න 
ඒතරේ කාලෙක් ගිවෙ නෑ. වකාවහාමහරි 
2019 අවුරුදද වවනවකාට මවේ වගදර 
බලලන් එකසෙ වදාළහක් වවේ එකතුවවලා 
හිටිො. කාටවත් කරදරක් නැතුව මං උපෙපු 
මුදලින් මවේ වහල ෙට ඒ සත්තුන්ට ජීවිවත් 

විඳින්න දීලා තිවෙදදී වේතුවක් ඇතුව වහෝ 
නැතුව වවට් පිවට් වගවලවල අෙ මට ප්රශන ඇති 
කරන්න පටන් ගත්තා. බලලන්වගන් කරදරයි, 
බලවලා බුරනවා වවේ වදවල කිෙලා වපාලිසවේ 
පැමිණිලි දාන්න ගත්තා.’’

එහි අවසාෙ ප්රතිඵලය වූගේ ගම් ප්රශෙයට 
ඉක්මන විසඳුමක් ගනො ගලස ගොලීසිය විසින 
ශිරූට අවවාද කිරීමයි. ඒ අවවාදය මාස තුගෙන 
තුෙට කල ගිගේය. අවසාෙගේ ගොලීසිගේ 
කරුණාවත් ඔහුට අහිමි වුගේය. 

‘‘අන්තිමට මට කිේවා වේ ප්රශවනට විසඳුමක් 
ගන්වන නැත්තේ ඇවරසට් කරනවා කිෙලා. මාත් 
කිේවා වගනිෙන්න. මං වමතන නීති විවරෝධි 
වැඩක් කරන්වන නෑ, මං වේ අහිංසකයින්ට 
සලකනවා කිෙලා.’’

ශිරූගේ මිතුගරකු කුරුණෑගල දීගම 
බැබිලවත්ගත් ඔහුට අයිති අක්කර ෙහක 
ඉඩගමන අවශ්ය ප්රමාණයක් ගගෙ සත්තුනව 
එහි රැගගෙ එෙ ගලස ගයෝජො කරනගන ගම් 
අතරය. 

‘‘ඉතින් ඊටපසවස වමවහ ඉඩවමන් ෙේ 

ප්රමාෙෙක් අලලලා දැල ගහලා වට කළා. 
සත්තුන්ට වගවල හදලා මං සත්තු ටිකත් 
අරන් වමවහ ආවා. ඒ ආවට පසවස දුෂකරතා 
සෑවහන්න ආවා. වමවහ මං සත්තු එක්ක 
තනිෙමයි හිටිවෙ. මවේ වපාඩි රතු කාවරකට වේ 

පාවර් ෙන්න බෑ. ඒ නිසා කාවරක විකුන්නා වවන 
වාහනෙක් ගන්න. වාහනෙක් ගන්න වුවේ නෑ, 
සලලි ටික සත්තුන්ට විෙදේ වුො. දන්නා අඳුරන 
මහත්තවෙක් වරන්ට් එකට මවේන්ද්ා වපාඩි 
වලාරිෙක් අරන් දුන්නා. වරන්ට් එක වගේවව ඒ 
මහත්තො.’’

ඔහු කුරුණෑගලට ෙැමිණ ගකටි කලකින 
ලිංකාවට ගකාගරෝො ආගේය. ඒ නිසා රට 
ගලාක්ඩවුන ගවදදී හැමතැෙම ගස් කුරුණෑගල 
අවට ොරවල සිටි බලලන ද සාගිනගන සිටියහ. 
තමනගේ බලලනට විතරක් කනෙට දී නිහඬව 
සිටිනෙට ඔහුට හිත දුනගන ෙැත. අමාරු 
අෙහසුතා මැදගද වුවද ඔහු කෑම හදාගගෙ 
ගගාස් ොරවල ගාගෙ සිටි බලලනගේ බඩවල 
පිගරේගේ ඒ නිසාය. ඒ වෙවිට බිරිඳගේ 
රත්තරන බඩු උගස් කර ලබා ගත් ලක්්ෂ දහයක 
මුදලට තවත් පිනවත් කානතාවක දුන මුදලක් ද 
ගයාදවා ඔහු තමාටම කියා මගේනද්ා වාහෙයක් 
ගගෙ තිබුණි. 

එහි ෙැගී ගකාගරෝොවට රට වැසූ කාලගේත් 
සත්තුනට කනෙ හදාගගෙ ඔහු ොරවල ගාගන 
ගිගේය. ඒ අතගේ ොගේ හමුගවෙ බලු ෙැටේ 
ගස්ම තුවාල වූ බලලනද රැගගෙ ආගේය. එගස් 
ෙැමිණි සතුන විසි හය ගදගෙක් සමඟ ගම් 
වෙවිට ගදසීයකට ආසනෙ ප්රමාණයක් ඔහුගේ 
රැකවරණය ලබමින සිටිති. 

‘‘කවුරු වමානවා කිේවත් සත්තුන්ට කෑම වදන 
වකනා තමයි ඒවක් අපහසුතා දන්වන්. සමහර 
අෙ හිතන් ඉන්නවා වේ සත්තු හදන්වන පිටරටින් 
සලලි හේබ කරන්න කිෙලා. එවහම හේබ කරන 
අෙත් ඇති. ඒත් මං එවහම නෑ. මට සමහරදාට 
සත්තුන්ට කෑම ගන්න විදිහක් නෑ. එදාට මං බැංකු 
වපාවත් වශෂවේ ව�ාවටෝ එකක් ගහලා එවහම 
උදේ කරන කාට හරි ෙවනවා, අද කන්න වදන්න 
විදිහක් නෑ කිෙලා. ඉතින් එතවකාට සලලි දානවා. 
දැන් තව වහාඳ ආකලපෙක් පලදරාවගන ෙනවා 
වපාඩි පරිමාෙවෙන්. කාවග හරි උපන්දිනෙක්, 
සහිපත් කිරීවේ දිනෙක්, සවතක් මැරුණු දිනෙක් 
වවේ එකක් සහිගන්වලා මවේ සත්තුන්ට 
කෑම වේලක් වදනවා. එක්වකා කෑම වේලට 
වැෙවවන මුදල ආධාරෙක් හරි කෑම හදාගන්න 
ද්ව්ය ආධාරෙක් වදන්වන. ඔොලවග උපන්දිවන් 
අර්්ථවත් වවන්න වේ වවේ තැනක ඉන්න 
සවතක්වග බඩ පුරවන්න. ඒක කාලා, බීලා, 
විවනෝද වවනවට වඩා සතුටක් වවයි. ඊට වඩා 
වලාකු පිනක්.’’

ඔහු ජීවිතයම කැෙකර සතුන ගදසීයකගේ 
ජීවිත රැක බලාගනිදදී අවුරුදගද එකම එක 
දවසක් එම සතුනගේ බඩ පුරවනෙට ඔබට 
හැකිෙම් එය මහා පුණ්ය කේමයක් ගස්ම සිතට 
සැෙසිලලක්ද ගවනු ඇත.

‘‘වවලාවකට කරදරෙක් වවේ දැනුෙත් 
වේක ජීවිවත්ට හරි සතුටක්. සමහදාට වමොලට 
කන්න දීලා මම කන්වන බිත්තර වදක ඔේලට් 
දාලා පාන් වපත්තක් වදකක්. එකක් කාලා අනික 
කන්න බලනවකාට ඒක නෑ. බිසකට් එකක් කාලා 
වතුර වබාන්න හිතුවට එකයි වදකයි කන්න 
ලැවබන්වන. වකාච්චර බඩ පිරිලා හිටිෙත් ඒ 
බිසකට් ටිකත් ඕනි. මං ඉතින් දීලා වතුර ටිකක් 
බීලා බඩ පුරවගන්නවා. මාස පහ හෙකට විතර 
පසවස ඊවෙ පන්නිපිටිෙට ගිහින් වනෝනවග 
මූෙ බලලා ආවා, සත්තු අපි තුන්වදනා තුන් 
පැත්තක කරලා තිවෙන්වන්. දුව බැඳලා 
ඕසවරේලිො ගිො. මං වමවහ, වනෝනා එවහ.’’

ඒ ගමාෙ ලාබ ොඩු සිදුවූවත් දැන ගම් 
සුරතල සතුන ඔහුගේ ජීවිතයම වී හමාරය. 

සමහර අය හිතන ඉනන�ා මේ 
සත්තු හෙනමන පිටරටින සල්ලි 
හේබ කරනන කියලා. එමහම 
හේබ කරන අයත් ඇති. ඒත් 

මං එමහම නෑ. මට සමහරදාට 
සත්තුනට කෑම ගනන විදිහක 
නෑ. එදාට මං බැංකු ම�ාමත් 

මේෂමේ ම�ාමටෝ එකක ගහලා 
එමහම උෙව් කරන කාට හරි 
ය�න�ා, අෙ කනන මෙනන 
විදිහක නෑ කියලා. ඉතින 
එතමකාට සල්ලි දාන�ා

ඔයාගේ උපන්දිගන් දවසට පුලුවන්්නම්  
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මේ කාමෙ ටිකක් වැඩිපුර 
දරුවන්ට ඇහුේකන මදන්න

වවද්ය මේෂානි කරුණාතිෙකය
ක�ොක�ෝනො වසංගතය නිසො කේ වනවිට දරුවනට 

වස� කද��ට ආසනන �ොලයක් පොසකලන සහ 
බොහි� සමොජකයන දු�සව සිටීමට සිදුව ඇත. සියලු 
අධ්ොපන �ටයුතු ක�ක�නකනද ඔනලයින ක්රමයටය. 
දවස මුළුලකලම පරිගණ�ය කහෝ දු��තනය ඉදිරිකේ 
ඒ�ො�ොරීව සිටීකමන පිරිසක් මොනසි�ව කවකහසට 
පතවද්දී, තවත දරු පිරිසක් එය නිසි ආ�ො�යට 
සිදු��ගත කනොහැකිව �ොයි�, මොනසි� කදආ�ො�යටම 
�ඩො වැටී ඇත. කමවැනි ගැටලු නිසො කබොකහෝ දරුවන 
විශොදය වැනි ක�ෝගයනට කගොදුරු වී ඇති බව පවසනනී 
වවද්ය කේෂොනි �රුණොතිල�ය. කේ සඳහො ඇති 
කහොඳම විසඳුම කදමව්පියන දරුවන සමඟ මිත්රශීලීව 
�ටයුතු කිරීම බව පවසන වවද්යවරිය, එය ක්රමොනුකූලව 
සිදු��න ආ�ො�යද පැහැදිලි �ළොය.

‘‘මේ වමේ කාලයකදී අපි දරුවනව ම�ාඳින නිරීක්ෂණය 
කරලා උපක්රමශීලීවයි �සුරවන්න ඕ්න. කිසිම මවලාවක 
ඒ අයට බලපෑේ කරන්න ්නරකයි. පුළුවන තරේ ආදමරන 
තමයි කරුණු කාරණා අවමබෝධ කරලා මදන්න ඕ්න. පාසල් 
ගම්න තාවකාලිකව ්නතර මවලා තිමය්න නිසා උමේම 
්නැගිටලා පිළිමවලකට වැඩ කර්න එක වමේම ආගම 
ද�මට ්නැඹුරුවීමත් සම�රක දරුවනට අමතක මවලා 
ගිහිල්ලා. 

උමේම ්නැගිටින්න කියලා කිවවත් ‘්නැගිටලා මමා්නවා 
කරන්නද?’ කියලා අ�්න තත්ත්මවට සම�රක දරුමවා 
පත්මවලා. මේ වමේ මේතු කාරණා නිසා මබාම�ාමයක 
දරුමවා වි්නය අතින පිරිම�න්න පටන අරන තිමය්නවා. 
ඇත්තටම මේක ඉතාම කණගාටුදායක තත්ත්වයක. මේ 
නිසා මගවල්වල ඉන්න දරුවනමේ මවලාවට වැඩ කිරීම 
වමේ වි්නය පුරුදු සකස් කරන්න ඕ්න. �ැබැයි වි්නය 
�ද්නවා කියනමන කාලසට�්නකට වැඩ පුරුදු කර්නවා 
කිය්න එක ්නේ ම්නමවයි.’’

කදමව්පියන දරුවනට ඇහුේ�න කනොදීම තවත ප්රධොනම 
ගැටළුවක් බවද ඇය පවසනනීය.

‘‘දරුවනට සවන දීමට මදමවපියන අඩුතරමේ වි්නාඩි 
විස්සකවත් මයාදවන්න ඕ්න. අවවාද කිරීමට ම්නාව ඔවුන 
කිය්න මේ, ඔවුනමේ කතා ඇසීමට ඉවසීමමන ඉන්න පුරුදු 
මවන්න. එවිට ඔවුන නිරතුරුවම ඔබට විවෘත මව්නවා. 
සතියක මදකක ය්නවිට ඔබට පුදුම මව්නසක දැමනවි. 
ළමයිනට ඇති ප්රධා්නම ගැටළුවක වනමන ඔවුනට සවනදීමට 
මකම්නකු ්නැති වීමයි.’’

එකමනම ඔනලයින කද්ශනවලට අමත�ව ඉඩ ලැ 
කබන සෑමවිට�ම දරුවොව කගද�කො� වැඩ �ටයුතුවලටද 
හවුල ��ගත යුතු බව ඇය පවසයි. ඔවුනකගේ 
සහජ කුසලතොවයන කතරුේකගන ඒවොට අොළ නිසි 
ක්රියො�ො��ේවල කයදවීම ඊට ඇති කහොඳ උපක්රමයකි.

‘‘මේ දවස්වල ඉස්මකෝමල යනම්න ්නෑ කියලා 
මකායිමවලාමවත් මපාතටම ඇලිලා ඉන්න කියලා දරුවාට 
බල කරන්න එපා. පුළුවන �ැම මවලාවකම සිනදුවක 
අ�න්න, චිත්රයක අඳින්න වමේම ්නරත්නයක මයමදන්නත් ඒ 
අයව උ්නනදු කරවන්න. එයාලමග 
�ැකියාවල් දි�ා බලලා සතුටින 
ඒවා අගය කරන්න පුරුදු 
මවන්න. විමේ්ෂමයන ඔබ 
මගදර වා�්නය ම�ෝද්නවිට, 
වත්ත පිටිමේ වැඩක කර්න 
විට, උය්න පි�්න 
වැඩවලදී පවා 
දරුවාවත් එයට 
�වුල් කරගන්න 
අමතක කරන්න 
එපා.’’

ලිහිණි මධුෂිකා
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ලිහිණි මධුෂිකා

දෑතේ කරමාන්තයක් කරලා 
ජීවේ තවන්නේ 

ලැජ්ා තවන්න ඕ්න ්නෑ

ඇත්ත කියන්නයි බිම ඉඳගන්නයි 
වි්තරක් න්නනෙයි

වඩු වැඩෙන් දිවි රකින ශ්රියාණි සිරියලතා
‘‘පඩි ගෙවාගෙන ගෙෝලග�ා වැඩට ෙනන 

තරම් ආර්ථික හයි�ක් අපිට තිබුගෙ නෑ. ඒක 
නිසා මහතත�ා වඩු වැඩවලට �නගකාට 
ගෙෝල�ා විදිහට එක්කගෙන ගිගේ මාව.’’

ක�ොක�ොමකතොටින් දකුණු රටට ක�ොස් වඩු 
වැඩින් දිවි රකින ශ්රියොණි සිරිය�තො �තොවට 
මු� පිරුකේ එකෙමය.

ෙතළිස් ෙතර ෙැවිරිදි විකේ පසුවන 
ශ්රියොණි   කේ උපන් �ම වැල�මපිටියය. වයස 
අවුරුදු විස්ස වනවිට වඩු �රමොන්තකේ 
නියැලීමට පටන්�ත් ඇයව �ො අතරත් 
ප්රසිද්ධ ‘වඩු අක�ො’ නමින්ය. 2004 සුනොමි 
කේදවොච�කයන් 
පසු හික�ඩුකේ 
සුනොමි ක�වල 
ෙැට එ�� වඩු 
වැඩ නිම�ර 
දීමට භොර�ත් 
ඇය එතැන් 
පටන් �ොලකලම 
පදිිංචි වීමට 
තීරණය �ළොය. 
කම වනවිට 
�ොල�, ෙපු�� 
නි�කදණිය 
ප්රකදශකේ 
‘කුමොර වඩු �ොරමි�කයෝ’ නම වූ ව්ොපොරකේ 
හිමි�ොරිණිය ඇයයි.

‘‘නවගලෝක මුදලාලි කි�නගන මගේ 
නැනදගෙ පුතා. ඒ නිසා මම ගපාඩි කාගලත 
මගේ තාතතයි, අයි�ලා ගදනනයි වැඩ ක ගර් 
නවගලෝක ලී ගමෝගල. ඒ කාගල මමත ගෙදර 
අ� එක්ක ලී ගමෝගල වැඩට �නන ගොඩක් 
ආසයි. ඒ වුොට ගකලගලා වඩුමඩු අසගස 
�නන ඕන නෑ කි�ලා ගෙදර අ� මට ලී 
ගමෝලට �නන දුනගන නෑ. ඒත පුුංචි බුලතවිට 
කගේකින ජීවිගත පටනෙතත නවගලෝක අයි�ා 
දවස ොගන දියුණු ගවන හැටි දැක්කම, මමත 
කවදහරි දවසක ඒ විදිගහ ව්ාපාර�ක් පටන 
ෙනන ඕන කි�ලා ගලාකු බලාගපාගරාතතුවක් 
තිබුො.’’

පවුක�න් �ද ආභොෂය නිසොම වඩු 
වැඩ සඳෙො උපන් පෙන්�ම ඇත්තිය� 
වූ ශ්රියොණිකේ දෑතට යතුරුලියනයත්, 
අතක�ොලුවත් කෙොඳින් හුරුය. සොමොන්ය කපළ 
විභො�ය අවසන් �ර නිවකස් සිටි ශ්රියොණිට 
වැඩිදුර අධ්ොපනය ෙැදෑරීමට තරම ආරථි� 
ශකතියක කනොවූ නිසො ඇය නිවකස් අතට 
ෙසුවන ලී �ැබලි අතපත �ොමින් වඩු වැඩ 
�ැන උ�නින්නට උත්සොෙ �ළොය. ඊට ටි� 
�ො�ය�ට පසුව වඩුමඩුවකින්ම ඇකේ 
දදකවෝප�ත සෙ�රුවො කසොයො�න්නො 
ශ්රියොණි විවොෙකයන් පසු ඇකේ වැල�මපිටිකේ 
මෙක�දරම පදිිංචි වූෙ.

‘‘කසාද බැනදට පසගස මහතත�යි මමයි 
ගෙවලවල වඩු වැඩ කරනනයි, වහල හදනනයි 
ගි�ා. ඒ විදිහට ගි�ාට හැමදාම එක වගේ වැඩ 
ලැගබනගන නැති නිසා අමාරුගවන ඉතුරු 
කරෙතත සලලි ටිකක් ග�ාදවලා අගේම ගෙදර 

සුළුවට වඩුමඩුවක් පටන ෙතතා. අගේ වඩුමඩුව 
ටිගකන ටික ප්රසිද්ධ ගවනන ෙතතට පසගස 
අපිට සති�ට වැඩ හ� හත පවා ලැබුො. ඒ 
කාගල හැටි�ට අපි ගෙදරක වහල�ක් ෙහනන 
රුපි�ල හැටදාහක් විතර ෙතතා. ජගනල�ක්, 
උළුඅසසක් හදනන නම් රුපි�ල ගදදගහ ඉඳලා 
ඉහළට අ� කරා.’’

ඇය කියන්නීය.

කදදරු මවක වූ ශ්රියොණි පටන්�ත් ව්ොපොරය 
දියුණු �ර�න්නට රෑ දවල කනොබ�ො කවකෙස 
මෙන්සි විය.

‘‘සුනාමිග�න පසගස නුගේගොඩ ව්ාපාර 
ආ�තන�කින මගෙන අහුවා හික්කඩුගේ 
අලුගතන හදන සුනාමි ගෙවලවල වඩු වැඩ 
ගකානත්ාතතුව බාරෙනන පුළුවනද කි�ලා. 
මමත ගදපාරක් හිතනගන නැතුව ඒ වැගේ 
භාරෙතතා. ටික කාල�ක් �දදි හික්කඩුගව 
ඉඳන ොලලට එනකන ගසරම ඉසගකෝලවල 
වහල ෙහන එගක් ඉඳලා, සි�ලුම වඩු වැඩ මට 
ලැබුො.’’

�ැෙැනිය�කේ සියුමැලි දෑතට වඩු වැඩ 
ඔකරොත්තු නුදුන්නද ක�කස් කෙෝ තම 
ව්ොපොරය දියුණු �ළ යුතු යැයි සිතූ ශ්රියොණි 
එම අභිකයෝ� සතුටින් භොර�ත්තොය. එකෙත් 
නිරන්තරකයන් �ොලු යොමට ඒමට සිදුවීම 
ඇය සිතූතරම පෙසු කදයක කනොවූ නිසො සිය 
පවු�ම සමඟින් �ොලකල පදිිංචි වීමට ඇය 
තීරණය �රන්නීය.

‘‘ොලලට ගි�ාට අපිට ඉනන හිටිනන 
හරිහමන තැනක් තිබුගෙ නෑ. හරි�ට අතප� 
හතරවත හරවෙනන බැරි පුුංචි ගේක තමයි මුළු 
පවුලම කුලි�ට නතර වු ගේ.’’

එතැන් සිට නැවතත් වඩු වැඩ කසොයො 
යන්නට තීරණය �ළ ඇය, �ොල� හික�ඩුව 
සිට තවත් ප්රකදශ ආවරණය වන පරිදි 
කුඩො දැන්වීම පුවරුද ඇක�ේවොය. 
අසලවොසීන්ක�න් �ැබුණු සුළු වැඩක 
පවො මඟ කනොෙැර උනන්දුකවන් �ළ 
ඇයකේ ක�ොකුම බ�ොකපොකරොත්තුව වූකේ 
තමන්කේම කියො වඩු වැඩ ව්ොපොරයක 
පටන් �ැනීමය. එකෙත් ව්ොපොරයක 
පටන් �ැනීමට අවශ්ය ප්රමොණකේ 
ප්රොේ්ධනයක සෙ භූමියක ඇයට 
තිබුකේ නැත. තවද වඩු 
�රමොන්තය ඇරඹීම සඳෙො රජය 
විසින් කුඩො බිම ප්රමොණය�ට 
බ�පත්ර නිකුත් කනොකිරීමද ඇයට 
තිබූ තවත් �ැටලුවකි.

‘‘මම වඩුමඩුවකට 
හරි�න ඉඩමක් 

ගහා�ාෙනනයි, අවශ්ය කරන සලලි 
ගහා�ාෙනනයි පුදුම දුකක් විනදා. වඩුමඩුවක් 
කරදදි සදගද වැඩියි කි�ලා ෙගම් මිනිසසු 
මට බැෙලා එලවාෙතත ගවලාවල ඕනතරම් 
තිග�නවා. ඒත මම ඒවට සැලුගන නෑ.’’

ඇය කියන්නීය.�ොල�, නි�කදණිය 
ප්රකදශකේ අක�රය� පමණ භූමි ප්රමොණය� 
ඇය විසින් පවත්වොක�න යනු �බන ‘කුමොර 
වඩු �ොරමි�කයෝ’ ව්ොපොරය ආරමභ කිරීමට 
ෙැකි වූකේ එම උත්සොෙකේ ප්රතිඵ�යක 
ක�සිනි.

‘‘මම ගම් ව්ාපාර� පටනෙතගත පරෙ 
වඩු මැෂින එකකින. ඒත අද ගවදදී මගේ 
ළඟ වඩු කර්මානත�ට අවශ්ය කරන නවීන 
පනනගේ �නත් සූත් සි�ලලම තිග�නවා. ඒ 
කාගල ෙස කපාගෙන ඇවිත, ලී ඉරලා වඩු 
වැඩ කරන එක දක්වා හැමගදම මම තනි�ම 

කගර්. ගමාකද පහුගවදදි මගේ මහතත�ටත 
මට උදේ කරනන හයි�හතති�ක් තිබුගෙ 
නෑ. ඒත අද ගවනගකාට මගේ ළඟ ගසවකග�ෝ 
දාස� ගදගනක් වැඩට ඉනනවා. ගම් ගවදදි 
මම අක්කර�ක ඉඩමකට මාගස කුලි�කුත 
ගෙවාගෙන, ගසවක�නටත පඩි ගෙවලා, 
ගලාකු ලාගබකුත ලබනවා. ඒ වගේම මගේ 
උතසාහග�න දාඩි� මහනසිග�න ගම් ව්ාපාර� 
අද ගවනගකාට ඉහළටම ගෙනලලත තිග�නවා. 
මට ඊළඟට තිග�න ගලාකුම ආසාව තමයි 
මගේම කි�ලා ලී බඩු සාේපුවක් පටන ෙනන 
එක. ඒකටත මම ගම් ගවදදි මගේ අතිනම ලී 
බඩු හදලා තිග�නගන.’’

අද වනවිට වඩු �රමොන්ත කකෂේත්රකේ වසර 
විසි ෙතර� පළපුරුදු�ොරිනියක වන ශ්රියොණි 
ජයග්රෙණයට සැබෑම අරුතක එක�ර ඇති 
බවට සැ�යක නැත.

‘‘මගේ දරුවනට මම කැම්පස �නකම්ම 
ඉෙැනනුගේ වඩු වැඩ කරලා. ඇතත කි�නනයි 
බිම ඉඳෙනනයි වගේම දෑගත කර්මානත�ක් 
කරලා ජීවත ගවනනත කවදාවත ලැජජාගවනන 
ඕගන නෑ.’’

්නවතලෝක මුදලාලි කියනත්න 
මතේ ්නැනදතෙ පු්තා. ඒ නිසා 

මම ත�ාඩි කාතලේ මතේ 
්තාේ්තයි, අයියලා තදන්නයි 

වැඩ ක තර ්නවතලෝක ලී තමෝතල. 
ඒ කාතල මමේ තෙදර අය 

එක්ක ලී තමෝතල වැඩට යන්න 
තොඩක් ආසයි. ඒ වුණාට 

තකලතලා වඩුමඩු අසතස යන්න 
ඕ්න ්නෑ කියලා තෙදර අය මට 
ලී තමෝලට යන්න දුනත්න ්නෑ. 
ඒේ පුුංචි බුලේවිට කතේකින 
ජීවිතේ �ටනෙේ්ත ්නවතලෝක 
අයියා දවස ොත්න දියුණු තව්න 
හැටි දැක්කම, මමේ කවදහරි 
දවසක ඒ විදිතහ ව්ා�ාරයක් 
�ටන ෙන්න ඕ්න කියලා තලාකු 

බලාත�ාතරාේතුවක් තිබුණා
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

නාසය පුද්ගලයයකුයේ 
යෙනුම යෙයෙහි ඍජුව බලොන 
අං්ගයකි. එය මුහුයේ හරි මැදට 
වනනට පිහිටා ඇති නිසා මුහුණ 
ආශ්රිත අනතුරුවලදී ෙළමුව අනතුෙට 
ලකවනයනත් නාසයයි.

නාසයේ යෙනුම විෙෘති වීමට බලොන 
ොෙණා අතෙ උෙත් විෙෘතිතා මූලිෙය. 

ඊට අමතෙව අනතුරු සහ ෙසුෙයලෙ 
වන යෙෝ්ගාබාධ මගිනද නාසයේ යෙනුමට 

හානිවිය හැකිය. යෙයේයවතත් එවැනි යදවලවලට 
දැන පලාේටික ශල්ය වවද්ය විද්යායේ විසඳුම් ඇත. 
වියේෂඥ පලාේටික ශල්ය වවද්ය ෙවිනද ොජෙකෂ 

යමවෙ ෙැහැදිලි ෙෙනයන ඒ පිළිබඳවයි.

නාසයේ සැත්කම්කට යා යුතු යැයි හැයෙන උපත 
වි්කෘතිතා යමානවද?

නාසයේ සංයුතිය ගත්තම එහි ඇතුළ්ත 

ස්ථරය, ශ්වසන පද්ධතියේ ආ්වරණය හා 

සම්බන්ධයි. නාසයේ ඇදයක්  යේතුය්වන එහි 

ඇතුළ්ත මැද පටලයේ පිහිටීම ය්වනස වුයණාත 

හුසම ගැනීමට ්බා්ධා පැමියණන්වා. නාසය, ශ්වාස 

ග්රනථි සහි්ත පටක, සම, යරෝමකූප, කාටියේජ, අසථි, 

යසම, යසාටු ග්රනථි ආදියයන යුතුයි. ඒ්වා අන්තරග්ත 

්වනයන සැකිේලක් තුළ. එම සැකිේල මගින ්තමයි 

නාසයට හැඩය ල්බායදනයන. යමහි කාටියේජ රැසක් 

තිය්බන්වා. එම සැකිේයේ හැඩය යදනනට හා එය ය්වනස 

කරනනට එම කාටියේජ හා අසථි්වලට හැකියා්ව තිය්බන්වා.

ඒ අනු්ව දරුය්වක් ඉපයදදදී අභ්යන්තර ්වයේම ්බාහිර 

නාසයේ හැඩයේත ය්වනසකම තියයනන පුළු්වන. ගිරා 

යහාටක් ්වයේ නාසය පිහිටීම, ඇ්තැම ්වැඩිහිටියන කියන 

ආකාරයට නහය මුක්කං වීම, විදලි්ත 

ය්තාල (ය්තාල ය්බදුම) ්වයේම ය්වනත 

සිනය්ාමා ්තතත්වයකදී නාසයේ 

යපනුම ය්වනස ය්වන්වා. එහිදී දරු්වා 

ශල්යකරමයකට භාජනය කළ යුතුයි. 

කුඩාම අ්වදියේදී ඔවුනට ශල්යකරම 

සිදු කරනයන නැහැ.

කුඩා දරුවන්යගේ නාසය මුක්කිං කියලා වැඩිහිටියයෝ අතින් ඇදලා 
හදන්න උතසාහ ්කරන අවස්ා තියබනවා යන්ද?

ඔව්. එය නි්වැරදි යදයක් යනාය්වයි. එය සාමාන්ය විදිහට ්වර්ධනය 

වීමට අ්වස්ථා්ව දිය යුතුයි. එය සාමාන්ය පරිදි ්වර්ධනය ය්වන්වා. 

නාසය අදිනන, මිරිකනන ගියයාත නිසි යපනුමට ්බා්ධා ඇති 

ය්වනන පුළු්වන. යකායහාමටත නාසය ගැන කැපී යපයනන 

ය්වනසක් යහෝ ගැටළු්වක් තිය්බන්වා නම කළ යුතයත දරු්වා ළමා 

යරෝග වියශෂඥ ව්වද්ය්වරයයකු ය්ව්ත යයාමුයකාට ඒ ලැය්බන 

උපයදස අනු්ව කටයුතු කිරීමයි.

නාසය ආශ්රිත පලාසටික සැත්කම් ්කරන්න යවන අවස්ා යමානවද?

රිය අනතුරු, කාරමික අනතුරු ්වයේ යද්වේ, දිලීර ආසාදන, 

සැතකම ආදියයන පසු්ව ්වන විකෘතිවීම නිසා පලාසටික් සැතකම 

කිරීම්වලට යා යුතු අ්වස්ථා තිය්බන්වා. අනතුරකදී 

නාසයට සිදු්වන හානිය ්වැඩියි. මුහුයේ ඉදිරියට 

යනරා ඇති අ්වය්වය නාසය නිසා පැටලී ්වැටුණත 

එක්වරම ගිහින ්වදිනයන නාසයයි. එවිට නාසය 

අනතුරට ලක්ය්වන්වා. ඊළඟට ය්බාක්සිං, කරායේ 

්වැනි ක්රීඩා්වල නිර්තවූ්වනයේ නාසය කැඩී ගිය 

අ්වස්ථා තිය්බන්වා. සමහරු රේඩු සරු්වේ අ්තරතුර 

නාසය සපා කන්වා. එවිට  යේටයේ ්වන විෂබීජ 

නිසා නාසය ආසාදනය ය්වන්වා. ය්වනත දිලීර 

යරෝග නිසාත නාසයට හානි විය හැකියි. අනතුරු 

අ්වස්ථා්වලදි නම නාසය ආශ්රි්ත්ව ඉ්තා ඉක්මනින 

සැතකම සිදුකිරීම ්වැදගත ය්වන්වා.

අනතුර්කදී නාසය ආශ්රිත 
්කාටියේජවලට හානි යවලා 
නම් යමානවද ්කරන්යන්?

කාටියේජ්වලට හානිය්වලා 

යහෝ කාටියේජ්වල අඩු්වක් 

ප්වතී නම කයනන යහෝ 

ඉලඇට්වලින කාටියේජ 

ල්බායගන අලුත 

නාසයක් යහෝ නාසයේ 

යකාටස ්බද්ධ කිරී යම 

සැතකම කරන්වා. ඒ 

්වයේම යමහිදි නාසයේ 

සැකිේලට හානි වී ඇති 

අ්වස්ථා තිය්බන්වා.

සිදු්වන අනතුර 

නිසා නාසයේ රුධිර 

්වහනයවීම ්වයේම 

නාසයේ අසථි බිඳීගිය 

විට යසාටු දියර ඇතුළු 

දියර ගලායාමක් 

ය්වන්වා. වියශෂයයනම 

කාටියේජ්වලට 

හානිවීමක් ය්වලා නම, 

එම ශල්යකරමය ඉ්තා ඉක්මනින කළ යුතුයි. යමම 

සැතකම පූරණ නිරවිනදය යටයත සිදුකළ යුත්තක්. 

එය එනඩසයකාප ක්රමයට සිදු කරන්වා. අලුතින 

පටක ්බද්ධ කිරීම පහසු කරනන එහිදී කෘතිම දෘඪ 

යකාටස ල්බාගැනීයම හැකියා්වක් දැන ප්වතින්වා.

තමන්යගේ නාසයේ යපනුමට අ්කමැති අයත ඒ ආශ්රිත 
සැත්කම් සඳහා යයාමු යවනවා යන්ද?

ඔව්. ්තම නාසයේ හැඩය ගැන කණගාටු ්වන 

පිරිසකුත ඉනන්වා. අපි එවිට ්බලන්වා නාසයේ 

හැඩය යපනුමට ඇත්තටම ්බා්ධා්වක්ද කියලා. 

ඊට යේතු්ව ්තමයි ඒ ආකාරයට අලුතින නාසයක් 

හැදු්වට එම හැඩය කාලයකදී ය්වනස ය්වනන 

පුළු්වන. ඒ කාටියේජ්වල ස්වභා්වය නිශචි්ත නැති 

නිසා. කෘතිම්ව සැකසීයමදී නම්යශීලී හැඩයේ 

ය්වනසකමද විය හැකියි. ඉන අදහස කරනයන 

ස්වභා්ව්ධරමයයන ලැය්බන නාසය ්තරම 

ශල්යකරමයක් මගින සකසන නාසයේ හැඩය 

නිශචි්ත නෑ. උදාහරණයක් විදිහට යලෝක ප්රකට 

මයිකේ ජැක්සන පහයළාස ්ව්තා්වක් නාසය ආශ්රි්ත 

සැතකම කළා. අනතිමට නාසයක් නැති්ව ගිහින 

පලාසටික් නාසයක් සැකසු්වා.ඒ ්වයේම නාසයේ 

හැඩය ස්රී පුරුෂභා්වය අනු්ව ය්වනස. ්බටහිර රටක 

අයයකු ්වයේම චීන ජාතිකයයකුයේ නාසය පිහිටීම 

ය්වනස. ඔවුනට ආයව්ණික ලක්ෂණ තිය්බන්වා. 

ඒ ්වයේම කටහඬට, ගී්ත ගායනයට නාසයේ 

ස්වභා්වය ්බලපාන්වා. එය නි්තර ආරක්ෂා 

කරග්ත යුතු අංගයක් ්වනයන ඒ නිසයි.

යමවැනි සැත්කමක කිරීයම්දී සැලකිලිමත විය යුතු 
අයනකුත ්කාරණා යමානවද?

යමය නිරවිනදනය කර සිදුකරන සැතකමක්. 

එහිදී සිහි නැති කරලා ්බටයක් දාලා උගුර 

ආ්වරණය ්වන ආකාරයට කළ යුතුයි. 

නැතනම රුධිරය යපනහළු දක්්වා යගාස 

ආසාදනයවීම ය්වන්වා.

්ත්වද යමම සැතකමකින පසු ්වඩාත ප්රයව්සමවීම 

අ්වශ්යයි. යමම ශල්යකරමය ය්බායහෝවිට වි්වෘ්ත නාස 

සැතකම (Open Rhinoplasty) යලසයි හඳුන්වනයන. 

යමහිදී යරෝගියාට සු්වය ලැය්බනන සති තුනත 

හයත අ්තර කාලයක් යන්වා. සැතකමට භාජනය 

වූ නාසයක් දෘඪ උපාංග ආ්ධාරයයන රැක්බලාග්ත 

යුතුයි. යමහි ඉදිමුම දින හ්තර පහකින අඩුවී යන්වා. 

ඒ ඉදිමුම නිසා නාසය බයලාක් ය්වන්වා.

ඇත්තටම නාසය සමඟ යමාළයට යේ සපයන 

නහර සම්බන්ධයි. යනාසැලකිමත සැතකමක් 

යේතුය්වන යහෝ නාසයේ ය්වනයම ආසාදනයක් ඇති 

වු යණාත, ඊට නියමි්ත ප්රතිකාර ල්බා යනාදීයමන 

යමාළයට විෂබීජ යාමට හැකියි. එය ්බරප්තළ 

්තතත්වයක් ්බැවින විෂබීජහරණය යකාට නාසයේ 

ආසාදනයවීම ්වළකාග්ත යුතුයි. සැතකමක් කරදදී 

වු්වත විෂබීජහරණය කළ උපකරණ භාවි්ත කළ යුතු 

ය්වන්වා.

ඒ ්වයේම යමම සැතකම නැ්ව්ත නැ්ව්ත කළ යුතු 

යදයක් යනා්වන නිසාම, ය්බාක්සිං ක්රීඩකයයකුයේ 

්වයේ නම නාසය සකසනයන ඔහු 

ක්රීඩාය්වන සමුගත විටයි. වි්වාහයට 

කලින නාසයේ ස්වභා්වය ය්වනස 

කරගනන එන ්තරුණියන ඉනන්වා. 

ඔවුන කේ ඇති්ව සැතකමට භාජනය 

විය යුතුයි.

මුක්කිං 
නහයක 

අතින් ඇදලා 
හදන්න බෑ

යලෝ්ක ප්ර්කට මයි්කේ 
ජැකසන් පහය�ාස 

වතාවක නාසය ආශ්රිත 
සැත්කම් ්ක�ා. අන්තිමට 
නාසයක නැතිව ගිහින් 

පලාසටික නාසයක 
සැ්කසුවා

විවෘත නාස් සැත්කමේදී (Rhinoplasty) 
නාස් ්කාටිමේජය 

ප්රතිනිර්ාණය ්කරන අයුරු

නාසමේ අස්ථි සහ ්කාටිමේජ සැකිේ්ල

නාසය ප්රතිනිර්ාණය කිරී්ට ඉ්ල ඇට ්කාටිමේජ උපමයෝගී ්කරගනු ්ලැබූ අවස්්ාවක්

 මපර පසු

 මපර පසු



ලබන සතියට...

30 2021 ජූලි 14 බදාදා

w jirhs
31 ක�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

ඉක්මනට ඔයොකෙ 
කනෝනො කෙනන හිකෙනෙො

ඔහ�ොම කරද්දි හේ ඔකහකොම අතෑරලොහමහතක කතොව

අංජනො ඇලහලහ�ොල සරසවි සිසුවියකි. 
විදු�ල�ති පිහයකු �ො මවත් සහ�ෝදරයොත්, 
සහ�ෝදරියත් සමග ඈ උ�න්දා සිට ජීවත් වුහේ 
ගුරු නිවොසවලය. හත්නුක බේ්ොර හතන්නහකෝන් 
ඇමති පුහතක වූවත් ඇමති නිල නිවහේ 
�දිංචිය ප්රතිකහෂේ� කහෙන් ක්වත වූ නිවහේ 
ජීවත්හවමින් කිරිබත්හගෝ ඔහුහේම ජංගම 
දුරකතන අහලවිසැලක �වත්වොහගන ගිහේය. 
ඔහුට අංජනො �මුවන්හන් හේ ේ්ොනහේදීය. 
එහතක �මුවූ සියක ද�සක අයට ව්ො සංසොරික 
හුරුපුරුදු බවක ඈ ෙඟ දැනුහෙන් ඔහු ඈ �ො 
සබඳතොවක ඇතිකරගත්හත්ය. ඒ ඔහු කොහේ 
කවුදැයි යන්න තවදුරටත් ර�සක කරමිනි. ඒ 
අතර හසොයුරු හේනක හත්නුක �දිංචිව සිටින 
නිවසට ඇස ගසොහගන කටයුතු කරයි. එය 
දැනගන්නො හත්නුක ඉන් ඉවත් වන්නට සිතද්දී 
�දිසිහේ අසනී� වූ අංජනොහේ පියො හමහලොවින් 
සමුගත්හතන් අංජනොහේ හ�ේවතො හලස හත්නුකට 
විසල වගකීමක දරන්නට සිදුවුහේය. එහි මූලිකම 
වගකීම වූහේ ඉන්න හිටින්නට හගයක නැති 
ඔවුනට ගුරුනිවොසහයන් ඉවත්ව �දිංචි වීමට 
තැනක හසවීමය.

අද එතැන් සිට

වින්දනට ඉක්මනින එන බව කියා සාප්පුව 
වසා නිවස බලනනට ආවත්, කීව ඉක්මනට 
තත්නුකට ආපසු එනනට තනාහැකි විය. ඔහු 
එතැනින පිටවී ඔහුතේ හිතවනත නීතිඥ ්මහතා 
හමුවනනට ගිතේය. ඒ ත්මාතහාතත් නීතිඥ 
කලප විදාණපතිරණ සිටිතේ පෑලියත�ාඩ ඔහුතේ 
නිවතේය. තත්නුක නිවස සමබන්ධ ලිපි ත�ාණුව 
ඔහු අත තැබුතේය. නිවාස �ැටළුවට ඉක්මනින 
විසඳු්මක ඕනෑ වුවත් තකෝටි එකහ්මාරක 
ප්මණ �ණුත්දණුවක තනාව රුපියල ්දහ 
පහත�ාේ්දහසක �ණුත්දණුවක වුවත් තසායා 
තනාබලා කිසිතේත් තත්නුක කරනතන නැත.

‘‘මං මේ ටික මෙක් කරලා බලලා, පුළුවන් 
ඉක්මනට ඔයාට මකෝල් එකක් මෙන්නේ..’’

‘‘ඔයා ගාවම තමයි එමෙම වුම�ාත් මං මේ 
ලියන්මන්..’’

තත්නුක කීතේ ඉක්මනින ඒ �ණුත්දනුතේ 
අවසානයක ්දැකිය යුතු නිසාය. කලප 
විදානපතිරණ සිනාසී ලිපිත�ානුව තමසය ්මතින 
තැබුතේය. තත්නුක ආපසු එමින සිටිතේය. 
ඔහුතේ දුරකතනය හැඬවුතේ තබාතහෝ 
තේලාවකිනි. කතා කරනතන කවු්දැයි දුරකතනය 
අතට ත�න බැලිය තනාහැකතක වාහනය 
එ�වන නිසාය. ඔහු කන රඳවා ඇති බ්ලූටූතය 
හරහා ඇ්මතු්ම �ත්තත්ය.

‘‘මගාඩක් මවලාවකින් මකෝල් එකක් නැති 
නිසයි ගත්මත්...’’

දිගු හුේ්මක ස්ම� ආතේ අංජනාතේ කටහඬයි. 
සාප්පුතවන එළියට එන බව ඇයට තනාකී 
විත්තිය ඔහුට ්මතක වූතේ එවිටය.

‘‘මං ම�ාඩඩක් සාප්පුමවන් එළියට ආවා.’’
‘‘ඔයා එමෙම සාප්පුව ඇරලා තිමයද්දී යන 

මකමනක් මනමේමන්..?’’
‘‘මං ඔයාට එමෙම කිේවා තමයි.. ඒත් මගෙර 

ගිහින් ආවා. මේ එක කබඩ එකක යතුරක් ගැළවිලා 
වැටිලා තිබු�ා..’’

නිවතේ කතාව ්දැන්ම ඇයට තනාකියනනට 
සිතා සිටි නිසා තත්නුක තබාරුවක කීතේය.

‘‘ඉතින් තිබබෙ..?’’
‘‘ඔේ.. මට නිකේ ම�ාඩි මතකයක් තිබු�ා උමද් 

යතුරු කැරැල්ල ගනිද්දී මමානවා ෙරි වැටු�ා වමේ. 
ඒ වැටිලා තිමයන්මන් යතුර..’’

ඔහු ඇත්ත තේ කතාවක ත�තුතේය.
‘‘ඔයා මෙට එනවා මන්ෙ..?’’
අංජනා ඒ කතාතේ ්මාතෘකාව තවනේ ක�ාය.
‘‘ෙවස.. කමක් නෑමන්..?’’
‘‘කමක් නෑ. අනිද්දා රෑ මන් බ�..’’
‘‘මං ආවට �සමස ඕන කරන බඩු ගමු. මං ටිකක් 

කලින් එන්නේ.’’
ඒ කතාවට අංජනා නිහඬ වුතේ උගුර මුල 

හිරවී වචනයක තනාඑන තේ ත�ාලුවී ගිය නිසයි.
‘‘මනෝනා..’’
ඒ නිහඬ බව විනාඩියකට වඩා වැඩිවූතයන 

ඔහු කතා කතේය.
‘‘මට දුක හිතු�ා.. ඔයාත් මට හිටිමය නැත්තේ 

අපි මකාචෙර අසර� මවනවෙ..?’’
‘‘ඒ හිටිමය නැත්නේ මන්. ෙැන් මං ඉන්නවා. ඒ 

හින්දා මනාවුණු මද්වල් ගැන හිතන්න එ�ා. අනික 
වැමටන්න එ�ා. ගිය අය ආමය එන්මන නෑමන්. ඒ 
හින්දා අප්�චචි ගැන හිත හිත දුක්මවන්න එ�ා....’’

‘‘මට ඇත්තටම මතක්මවන්මන අප්�චචිමේ 
ආෙමේ. මෙවනැල්ලක් වමේ ළඟ හිටපු ෙැටි. 
මගාඩක් අප්�චචිලාමේ ආෙමේ නිෙඬයි කිේවට 

අමප් අප්�චචි අපිට මප්න්නම ෙැමනන්නම 
ආෙමේ දුන්නා. එමෙම අප්�චචිමයක්ව එක �ාරට 
අමතක මවන්මන නෑ.’’

‘‘ෙරි මනෝනා.. මං කිේමේ එමෙම අමතක 
කරන්න කියලා මනමේ. මතක් කර කර 
දුක්මවන්න එ�ා කියලයි.’’

තත්නුක ඇයත් ස්ම� කතා කරමින්ම විත් 
සාප්පුව ඇරිතේය.

‘‘බඩු ලැයිසතුවක් ලියලා තියන්න.’’
ඇ්මතු්ම අවසන කරනනට තපර ඔහු 

ඇයට කීතේ එය පහසු නිසාය. ඈ හිත �ඟට 
ආවාට පසු ජීවිතත් තිබූ සැහැලලුව නැතිවී 
ව�කීම ්දරනනට වූවත් හිතට ්දැතනනතන 
තනියක නැති හු්දකලා බවකි. 
අංජනා හමුවනනට තපර සිටිතේ 
හු්දකලාවීය. තම දින කීපය 
කාරයබහුල වූවත් ජීවිතතේ පිරුණු 
බවක ්දැතනයි.

‘‘මෙට ෙවස මාතමල් යමුෙ?’’
තත්නුක ත්මවරත් වින්දන 

කැටුව යනනට සිතමින 
වින්දනත�න ඇසුතේය.

‘‘අංජනා මිසමග මගෙර..? යමු.. 
ෙවස යනවා කියන්මන උමද් සාප්පුව 
අරින්මන නැද්ෙ..?’’

ත�්දර මිලදී �නනා වැඩවලට දුවනනට 
සිදුවුවතහාත් පසුදාට සාප්පුව අරිනනට 
තවනතන නැත. තපාඩි තවලාවකට ඇරියා 
කියා්ද තත්රු්මක නැත. ඒ නිසා පසුදාට සාප්පුව 
අරිනතන නැතුව සිටිනනට ඔහු තීරණය 
කතේය.

‘‘මේ කරෙර ඉවරවු�ාම ආමයත් දිගටම 
ඇරමගන ඉමු.. ඔයා මමමතන්ට එන්න ෙවස 
මෙක විතර මවනමකාට.. ෙවස මෙක තුනක් ඉන්න 
මවනවා..’’

වින්දන එකඟ වුතේය. ත�්දරට තකාටුවී 
සිටිනවාට වඩා එවන �්මනක යෑ්ම තහාඳ බව 
ඔහුට සිතුණි. ඊට ්ද තකා�ඹට වඩා තවනේ්ම 
පරිසරයකි. තවනේ්ම තේශගුණයකි.

***** ****** ***** *****
උ්දතේ සිට්ම ත�්දර මිලදී �ැනීතම කටයුතු 

සමපූරණ කර�නනට තවතහසුණත් ත�යක ඔප්පු 
ලිවී්ම කලබතලන තනාකරන තලස නීතිඥ කලප 
විදාණපතිරණ කීතේය.

‘‘මගෙර ලියකියවිලිවල මෙෝෂයක් නැතත් 
වටපිටාව ගැනත් ම�ාඩඩක් හිතන්න ඕන. මේ 
ගත්තට �සමස වමේ පිමේ ඉන්න අයත් සමග 
ඉන්න බැරි නේ ඒ මගෙරින් වැඩක් නෑ. මං ලියුමක් 
ෙැදුවා. අෙ ගිහින් ඇඩවාන්ස එකක් බඳින්න ඔය 
ලක්මෂක විතර. ඔයා මකාළඹ ආවට �සමස ඔප්පු 
ලියමු..’’

නීතිඥවරයා කීතේ ඇත්ත කියා 
තත්නුකට්ද සිතුණි.

‘‘ඒ මගාල්මලා ඉන්�සමස ඉන්මන 
මකාමෙෙ? ප්රින්සි�ල් නැතිවු�ාම 

ගුරුනිවාමස ඉන්න බෑමන..’’
නිහඬව්ම රිය ප්දවන 

තත්නුකත�න වින්දන ඇසුතේ 
ඇත්තට්ම ඒ �ැන ප්රශනයක 

ඇතිවූ නිසාය.
‘‘මකාළඹ එයි. එයාලමග 

කවුරුෙරි මකාළඹ ඉන්නවා 
කිේවා..’’

ඔහු සිත ඇති සැලසුම වින්දනට තනාකියා 
එතේ කීතේය. කරනනට හිත තබාත�න සිටින 
වැඩපිළිතවල කරනනට කලින අම්මාතේ තහෝ 
අප්පච්චීතේ කනට ගියතහාත් තවනතන අවැඩක 
බව ඔහු ්දනියි.

වින්දනට ඒ උත්තරය සෑහුණා තේය. අංජනා 
හා තත්නුක අතර සමබන්ධයක ඇති බව මුලින්ම 
්දැන�ත්තත් ඔහුය.

අතර්ම� තකාතහවත් තනානවත්වා ආ නිසා 
ඉක්මනින ්මාතතලට එනනට හැකිවිය. එනනට 
තපර අංජනාට කතා ක�ාට පසු ඈ කෑ�ලල 
හරිතයන කතා ක�ාය. ඉනපසු තව්මත් ඇ්මතු්මක 
ආතේ නැත. ඔහු ඇයට ඇ්මතු්මක �ත්තත්ය.

‘‘මනෝනා, මමාකෙ සද්ෙ නැත්මත්..?’’
‘‘මං ඔයා කතා කරනකල් හිටිමය.. ඔයා වාෙමන් 

එළවද්දී මට කතාකරන්න බයයි..’’
‘‘ඒ මමාකෙ?’’
‘‘මමාකෙ අෙන්මන්.. අවධානය මවන �ැත්තකට 

යනවමන්. ඊටත් ට්ැෆික් ම�ාලිස එක්මකමනක් 
හිටිමයාත් ලියාමගන නවතින්න මවන්මන්..’’

‘‘ඔමොම මෙත්තුරු ගැන හිතන මනෝනලා 
වාසනාවන්..’’

තත්නුක සිනාතසමින කීතේය.
‘‘මං ඒකට උත්තමේ මගෙර ආවම මෙන්නේ. 

මමානවත් කාලා එන්න එ�ා අේමා බත් උයලා 
තිමයන්මන්..’’

ඇ්මතු්ම අවසන කර ්මහ තේලාවක ගිතේ 
නැත. මිදුතල තේපාලිකා ්මල �හ යට බංකුතේ 
ඉඳත�න පාර බලා සිටි අංජනාතේ පපුවට එළියක 
වැටුතේය. ඇර ්ද්මා තිබූ පාසල තේට්ටුතවන 
ඇතුළුවූ තත්නුකතේ කාරය පැමිණ ගුරු නිවාස 
මිදුතල නැවතුණි. තවනදා තේ ඔහු සමීපයට 
යනනට ඈ සිත අදි්මදි කත�න එහි්ම බංකුතවන 
ඉඳත�න ඔහුතේ ඇසට ඇස හමුතවන තුරු බලා 
සිටියාය. කාරතයන බැස�ත් තත්නුක අංජනා 
ඉඳ සිටි බංකුව ත්දසට එනු ඇයය තපනුණි. ඒත් 
ඇයට නැගිටිනනට සිතුතේ නැත. උඩුකය සැරසූ 
සුදු ඇඳු්මට ඔහු තුළින කඩවසම සුන්දර ශානත 
තරුණතයකු දිේවුතේය. ඔහු තකලින්ම පැමිණ 
අංජනා සිටි බංකුතේ ඈ �ඟින්ම ඉඳ �ත්තත්ය.

‘‘මං මේ මකාමේවත් නවතින්මන නැතුව ආමේ 
අර කතාව අෙගන්න..’’

ඈ �ඟ ඉඳ�ත් �්මන තත්නුක කීතේය.
‘‘මමාන කතාවෙ?’’
‘‘මගෙර ආවම උත්තරයක් මෙන්නේ කීේමේ..?’’
‘‘ආ. ඔයා ඔමොම අපි මවනුමවන් 

මෙන්සිමවනවා ෙකිනමකාට මේ ඔක්මකාම 
අතෑරලා ඉක්මනට මට ඔයාමේ මනෝනා මවන්න 
හිමතනවා.’’

ඈ කීතේ ඔහුතේ මූණ ත්දස බලාත�නය. 
ඒ ඇේවල ඒ ත්මාතහාතත් ඔහු එතතක කලක 
තනාදුටු ආ්දරය පිරී ඉතිරී යනු ඔහුට තපනුණි.

ඔයත් ්මට 
හිටිකය නැත්නම් 

අපි ක�ොච්චර 
අසරණ  
කෙනෙද
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ලිංගාශ්රිත ර�ෝග පිළිබඳ 
විරේෂඥ වෛද්ය

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

ජාතික ලිංගාශ්රිත සරෝග ෙෙ 
ඒඩ්ස් මර්ධන ්වැඩෙටෙන

2021 ජූල 14 බදාදා

මානව පැපිල�ෝමා වවරස 
මගින් ඇතිවන ලිංගික ඉන්නන් 
ල�ාල�ෝලෙනා අතර සු��ව 
පවතින ලරෝග තතතවයකය. 
ලමම ලරෝගය ල�ෝ වන්ලන් 
ලිංගික එකවීමකින් ල�ෝ 
ලිංගික සපර්ශයකින් මඟිනි. 
ලිංගාශ්රිත ලරෝග පිළි�ඳව 
විලේෂඥ වවද්ය I.L.ජයවීර 
ම�තා අෙ පැ�ැදිල කරන්ලන් 
ඒ සම�න්්ධවය.

ලිංගික ඉන්නන් ෙටගන්සන් 
සකාසේද?
ය�ෝනි මාර්ග� අභ්යන්තරයේ, 
පිට්ත, ගුද මාර්ගයේ ය�ෝ 
්ගැබය්ගල �න ඕනෑම 
ස්ාන�ක ඇතියෙන 
මාංශලම� ෙැඩීමක්, ්ගැටිත්තක් 
ය�ෝ සයේ යෙනසවීමක් 
විදි�ට යේො �ඳුනෙනන 
පුළුෙන. පිරිමි අ�ය්ගත ලංගික 
ප්රයේශයේ ස� ගුද මාර්ගයේ 
යේො ඇතියෙනො. නමුත 
ලංයේන්රියේ ඇතිෙන සි�ලුම ්ගැටිති ලංගික 
ඉනනන යනයෙයි. සම�ර ්ගැටිති සාමාන්ය 
ශරීර යෙනසකේ යෙනනත පුළුෙන.

සකාසොමද ෙරියටම ෙඳුනාගන්සන්?
ලංගික ඉනනන ඒකී� ්ගැටිති ය�ෝ ය�ාකුරු 
විදි�ට ඇතියෙනො. ඒො ඉ්තාම කුඩා ්ගැටිති 
විදි�ටත විශාල ්ගැටිති විදි�ටත ඇතියෙනො. 
සම�රවිට මලය්ගෝො ය�නුමැති විශාල 
්ගැටිති යලස මතුෙන අෙස්ා �ො 
තියෙනො. ඒ ෙයේම යේෙට තියෙනයන 
�යේ ෙර්ණ�මයි. 

ලිංගික ඉන්නන් ඇතිවීමට සේතු්ව සමාකකද?
මානෙ �ැපියලෝමා වෙරස�  (Human 
Papilloma Virus) කි�න වෙරස� ්තමයි 
ලංගික ඉනනන ඇතියෙනන යේතුයෙනයන. 
HPV වෙරසයේ ප්රයේද රාශි�ක් තියෙනො. 
ඒොයින සුලෙ ෙශය�න ලංගික ඉනනන 
ඇති කරනයන HPV 6,11 කි�න වෙරස 
ප්රයේද ෙර්ගයි. ලංගික එක්වීමකින වි්තරක් 
යනයෙයි කලාතුරකින ලංගික ස�රශ�කින 
�ො යේ වෙරස� යෙෝවි� �ැකියි.

කාන්තා්වක සනාදැනු්වත්වම ඇයසේ ලිංගික 
ප්රසේශසේ සේ්වා තිබිය ෙැකිද?
වෙරස� ශරීර�ට ඇතුළු යෙලා මාස 3-9 
අ්තර කාල�කින ය�ෝ අවුරුදු කිහි��කින 
වු්ණත ඉනනන ඇතියෙනන පුළුෙන. 
ඒ ෙයේම වියේෂය�න කි�නන ඕයන 
ෙහු්තර�ක් යදනාට HPV වෙරස� 
ආසාදන� වුණු �මණින ඉනනන 
ඇතියෙනයනත නැ�ැ. ඉනනන ඇති යනාවී 
වෙරස� ශරීර� අභ්යන්තරයේ �ෙතිනො. 
�ැෙැයි ඉතින ඉනනන ඇති වු්ණත නැ්තත 
යකයනක්ට වෙරස� ශරීර්ග්ත යෙලා නේ ඒ 
පුේ්ගල�ාය්ගන අනිත අ�ටත වෙරස� යෙෝ 
යෙනො. අනිත කාර්ණාෙ ්තමයි ය්ගාඩක් 

ලිංගික ඉන්නන්ට 
සගාඩ ස්වදකේ 

කරන්න යන්න එපා

කාන්තාෙන 
ලංගික 
ප්රයේශ ්ගැන 
සැලකිලමත 
නැතිකම. 
ඒ නිසා �ේ කාන්තාෙක් යනාදැනුෙතෙම 
ඇ�ට ලංගික ඉනනන තිබි� �ැකියි. මසකට 
ෙරක් යදෙරක්ෙත ලංගික ය�යදස සෙ�ං 
�රීක්ෂෙකට ලක්කරනන පුළුෙන නේ ඒක 
ඉ්තා ය�ාඳ පුරුේදක්.

ව්වද්ය පරීක්ෂණයක මඟින් සේක ෙඳුනාගන්න 
පුළු්වන්ද?
රුධිර �රීක්ෂ්ණ�ක් කරලා නි්ගමන� 
කරනන ෙැ�ැ. ඒත ලංගික ප්රයේශ කායික 
�රීක්ෂ්ණ�කට ලක්කරලා වෙද්යරුෙනට 
යරෝ්ග� �ඳුනා්ගනන පුළුෙන.

ලිංගික ඉන්නන් සවදනාකාරීද?
නැ�ැ, නමුත ඇ්තැේවිට යේො කසනසුළු 
සෙභාෙය�න යුක්්ත යෙනන ඉඩ තියෙනො.

ලිංගික ඉන්නන් තිසබන කාන්තා්වකට ගැබසගල 
පිළිකා ඇතිස්වන්න ්වැඩි අ්ව්ධානමක තිසයන්වද?
්ගැබය්ගල පිළිකා සුලෙ ෙශය�න ඇති 
කරනයන මානෙ �ැපියලෝමා වෙරසයේ 
(HPV) 16,18 කි�න ප්රයේද යදකයි. HPV 
එක් ප්රයේද�ක් ශරීර�ට ඇතුළු වුය්ණාත 
අනිත HPV වෙරස ප්රයේදත ශරීර�ට 
ඇතුළු යෙනන �ේ අෙධානමක් තියෙනො. 
උදා�ර්ණ�ක් විදි�ට අපි හිතුමුයකෝ �ේකිසි 
කාන්තාෙකට HPV 6,11 වෙරස ප්රයේද 
ඇතුළු යෙලා ලංගික ඉනනන ඇතිවු්ණා 
කි�ලා. ඉතින යේ කාන්තාෙට අර කලන 
කිවෙ 16,18 වෙරස ප්රයේදත ඇතුළුයෙනන 
අෙධානමක් තිය�නො. ඒ කි�නයන 
ඔවුනට ්ගැබය්ගල පිළිකාෙක් ඇතියෙනන 
අෙධානමක් තියෙනො කි�න එකයි. ඒ 

නිසා ලංගික ඉනනන ඉනන කාන්තාෙක් 
අනිොර�ය�නම ෙසර 5 කට ෙරක් ‘�ැප් 
�රීක්ෂාෙක්’ කරන එක ෙැද්ගත.
ගර්භනී කාන්තා්වන්ට බහුල්ව සේක 
ඇතිස්වන්වා කියලත කියන්වා සන්ද?
යමය�මයි. �ේ කාන්තාෙකට HPV 
වෙරස� ආසාදන� යෙලා තියෙනො, 
නමුත ඇ�ට ලංගික ඉනනන ඇති 
යෙනයන නැ�ැයි කි�ලා හි්තමු. නමුත 
්ගරභනී සමයේදී ඇ�යේ ප්රතිශක්තිකර්ණ 

�ේධතියේ සිදුයෙන යෙනසකේ නිසා යේ 
කාලයේදී ඇ�ට �ළමු ෙරට ලංගික ඉනනන 
මතුයෙනන ඉඩ තියෙනො. එය�ම නැතුෙ 
්ගරභනී කාන්තාෙනට ලංගික ඉනනන 
සුලෙෙ ඇති යෙනො කි�ලා කි�නන ෙැ�ැ. 

ලිංගික ඉන්නන් ප්රතිකාර මගින් නිට්ටා්වටම සු්ව 
කරන්න පුළු්වන්ද?
ලංගික ඉනයනක් ආයොත එ� ඉ්තා 
සාර්කෙ සේපූර්ණය�නම සයමන ඉෙත 
කරනන පුළුෙන. නමුත HPV වෙරස 
ආසාදන�ක් නිටටාෙට සුෙ කිරීමට 
ය�ෝ �ාලන� කිරීමට �ැකි�ාෙක් නැ�ැ. 
නමුත ඇ්තැේ අෙස්ාෙලදී යේ වෙරස� 
සෙභාවිකෙම ශරීරය�න ඉෙත යෙලා �නො. 
එ්තයකාට යේ ලංගික ඉනනන ඉයබම 
සුෙ�ත යෙනො. නමුත වෙරස� ශරීරයේ 
තියෙනො නේ ඉනනන ඉෙත කළත ෙසර 
2ක කාල�ක් ඇතුළ්ත නැේත ඉනනන 
මතුවීයේ අෙධානමක් තියෙනො කි�න එකත 
ම්තක ති�ා්ගනන ඕයන.

ෙෙකරුට ලිංගික ඉන්නන් තිසබන්වා නේ ලිංගික 
එකවීමකදී ආරක්ෂා ස්වන්න ක්රමසවද තිසබන්වද?
ඇත්තටම ස�කරුට ලංගික ඉනනන 

තියෙනො නේ ලංගික එක්වීමකදී 
එ� අයනක් පුේ්ගල�ාට යෙෝවීයේ 
ෙැඩි �ැකි�ාෙක් තියෙනො. ආරක්ෂක 
ක්රමයවද�ක් විදි�ට යකාණඩම�ක් 
�ැලඳුෙත ලංගික ඉනනන සිටිනයන 
ශිෂ්ණ� යකාටයස යනයෙයි නේ එ්තැනදී 
ඒ අෙධානයමන මිදියේ �ැකි�ාෙක් නැ�ැ. 
ඉතින ඒ නිසා ලංගික ඉනනන ඇතිවිට 
ලංගික සෙඳ්තා �ැෙැතවීයමන ෙැළකීම 
්තමයි ෙඩාතම ය�ෝග්ය. විො� යෙනන 
ෙලාය�ායරාතතුයෙන ඉනන යකයනක් 
නේ ස�කරුෙ, ස�කාරි�ෙ යේ ්ගැන 
දැනුෙත කරලා ඔහු ය�ෝ ඇ� සමඟ වෙද්ය 
උ�යේශන යසො යේත ය�ාමුයෙනන 
පුළුෙන. යේ ඉනනන ඉෙත කරනන 
පුළුෙන නිසා සෙඳ්තා න්තර කරදැමීයේ 
අෙශ්ය්තාෙ�ක් නැ�ැ.

ලිංගික ඉන්නන් ෙඳො ප්රතිකාර ගැනීමට යාසේදී 
අ්ව්ධානය සයාමු කළ යුතු විසේ්ෂ කරුණු 
සමාන්වාද?
ෙසරකට 3000ක්, 4000ක් ෙයේ ප්රමා්ණ�ක් 
ලංගික ඉනනන සඳ�ා ප්රතිකාර ලෝගනන 
එනො. 2019 ෙරෂයේ ලං්ගාශ්රි්ත යරෝ්ග 
මරධන ෙැඩසට�යනන ප්රතිකාර ්ගැනීමට 
කාන්තාෙන 1169ක් �ම්ණ �ැමි්ණ තියෙනො. 
යම්තැනදී කිෙයුතු ෙැද්ගතම කාර්ණාෙ ්තමයි 
ලංගික ඉනනන සඳ�ා ප්රතිකාර ්ගැනීමට 
ලං්ගාශ්රි්ත යරෝ්ග පිළිෙඳෙ වෙද්යෙරය�කු 
යේතම ය�ාමු යෙනන කි�න එක. ලංගික 
ඉනනන එය�මත නැතිනේ HPV වෙරස� 
නිටටාෙටම සුෙ කරන ෙෙ �ෙසමින විශාල 
ෙශය�න මුදල ෙංචා කරන පිරිස ඉනනො. 
ඒ ෙයේ පුේ්ගල�නයේ ව්ාජ ප්රතිකාරෙලන 
්තතතෙ� ්තෙ ්තෙත ්ගැටළුකාරී යෙනන 
පුළුෙන. ඒ ෙයේම යේොට නිෙයසදී හුණු 
එය�මත නැතිනේ යෙනත රසා�නික 
සංය�ෝ්ග ආයල� කිරීම, නි්තර නි්තර සර�ශ 
කිරීම, සැර සෙන ස� විසබීජනාශක දමා 
යසදීම ෙයේ යේ කිරීයමනුත ්තතතෙ� 
අ���ත අ්තට �ැයරනන ඉඩ තියෙනො. ඒ 
නිසා, ලංගික ප්රයේශයේ ඉනනන තියෙනො 
නේ ෙ�ාම වෙද්ය ප්රතිකාරෙලට ය�ාමු 
යෙන එක ්තමයි නුේණට හුරු.
ඒ ෙයේම යම්තැනදී මම වියේෂය�න 
කි�නන ඕන යද�ක් තියෙනො. HPV 
වෙරස� යෙෝවීම ෙළක්ෝගනන දැන 
එනන්තක් �ඳුනො දී තියෙනො. යේක 
යේ යෙනයකාට අවුරුදු 12ට අඩු ්ගැ�ැනු 
දරුෙනට රජයේ යරෝ�ලෙලන ලොයදනො. 
ඒ නිසා ඉදිරියේදී කාන්තාෙන අ්තරින HPV 
වෙරස� තුරනවීමටත ඉඩ තියෙනො. යේ 
එනන්ත ලෝගනන කැමති කාන්තාෙක් 
ඉනනො නේ ෙ�ස අවුරුදු 26ට ය�ර ය�ෝ 
ප්ර්ම ලංගික එක්වීමට ප්ර්ම ය�ෞේ්ගලක 
යරෝ�ලෙලන එනන්ත ලෝගනන පුළුෙන. 
යමමගින ලංගික ඉනනන ෙයේම ්ගැබය්ගල 
පිළිකාත අෙම යෙනො. ඒ ෙයේම අවුරුදු 
45ට අඩු පිරිමි අ�ටත යේක ලෝගනන 
පුළුෙන. ලංගික ඉනනන ස� පුරුෂ ලංගික 
ස� ගුද මාර්ග� ආශ්රි්තෙ ඇතිෙන පිළිකා 
ෙළක්ෝගනන ඔවුනට යේ එනන්ත උ�කාරී 
යෙනො.
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එල්.ටී.ටී.ඊ මරොකෙන මැකරන ක�ොටි �ොන්ොවක්            ට කියයි
මෙමෙක්කොව

ම�ෝජිනීමේඋපන්ගෙමකාටිසංවිධානමේයුදෙරෙස්ානයක්වූමු�තිව්මූල්ලියවම�යිග්ාෙයයි.2004සුනාමිව්යසනයඅවස්ාමව්දීඇයඉම්ගන්ගත්
විද්ානනදවිදුහ�සුනාමිඅවෙැනකඳවුරක්බවටපත්කරන�දි.එහිදීසුනාමිමයනවිපෙටපත්වූවනහටසහනසැ�සීෙසඳහාපාසල්මිතුරියනකීපමදමනකු
සෙඟම�ෝජිනීදවිද්ානනදවිදුහ�ටයනනීය.එෙඅවෙැනකඳවුමරපරිපා�නකටයුතුභාරවසිටිනුමේඑල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයයි.එහිදීවයසඅවුරුදු18
එළිපත්මත්සිටිම�ාජිනීවරැවටීෙකට�ක්කරමකාටිසංවිධානයටබඳවා්ගනී.පුහුණුමවනපසුවමසෝදියාබළකායටඑක්වනම�ෝජිනීපසුවපාඨො�ාකිහිපයක්
හදාරාසටනකාමිනියකබවටපත්මව්.පසුකම�කසංවිධානය්ගැනකළකිරීප�ාගියදනැවෙඑල්.ටී.ටී.ඊ.යටහසුමව්.එහිදීදඬුවම්විඳනඅෙරඇමේමහාඳෙ
මිතුරියනමදමදනාෙසටමනදීමියයයි.එහිදීජීවිෙය්ගැනකළකිමරනම�ෝජිනීෙරාම්ගනෙැමරනකළුමකාටිබළකායටඑක්මව්.වසරකපෙණකා�යක්
ෙරාම්ගනෙැමරනඅතිදුෂකරපුහුණවඅවසනකිරීෙනපසුවඇයවපිටත්කරනු�බනමනවව්නියාවටයි.වව්නියාවටඑනවිටකිසිඳුමපෞද්ගලිකලියවිල්�ක්
මහෝසටහනක්රැම්ගනඒෙටමකාටිඅවසරමනාමද.ප්ංශමේමවමසනමසාමහායුරාමේදුරකෙනඅංකයමුදල්මනාට්්ටුවකසටහනකරරැම්ගනආවදඑයද
අස්ාන්ගෙමව්.එෙනිසාවව්නියාමව්දීසියසමහෝදරයාවදුරකෙනමයනසම්බනධකර්ගැනීෙටමනාහැකිමව්.ඇයමේභාරකරුවනමනඕ�නදරාජ්යමේසිටින
සු්ගනදනනෙැත්මෙකුය.ම�ෝජිනීහාවනනිමකාටිමූ�ස්ානයඅෙරසියලුපණිවිඩහුවොරුවනමනඕ�නදමේසිටිනසු්ගනදනොර්ගමයනි.

වව්නියාවටඑනමෙක්ම�ෝජිනීසියජීවිෙකා�ය්ගෙකරතිබුමේමකාටිනමේපා�නයයටමත්ය.එෙනිසාවව්නියාවටපැමිණීෙඇයටමවනත්රාජ්යයකට
පැමිණියාක්මෙනඅත්දැකීෙක්විය.මකමසනමුත්හමුදාමව්හාමපාලිසිමේඇසව�ටවැලි්ගසාෙෙඑදිමනදාකටයුතුකරම්ගනයෑෙටම�ෝජනීසෙත්වතිබිණි.

මම්අෙරඇයමේ්ගෙනබිෙනව�දීරූබනනම්වූත්රීමරෝදර්රියැදුමරකුහමුමව්.එෙකා�යවනවිටයුදධමේදීමකාටිසංවිධානයදැවැනෙපරාජයන
රැසකටමුහුණමද.එෙපරාජයනනිසාම�ෝජිනීහාමකාටිමූ�ස්ානයඅෙරසබඳොව�ටදබාධාසිදුමව්.

ක�ෝජිනී

මරොකෙන මැකරන 
ක�ොටි �්ක් වූ ක�ෝජිනීට 
ත්රීවිල් රියැදුරුකෙන 
විවොහ කයෝජනොවක්

අද එතැන් සිට

‘‘මම අහන්්නෙත් නෙැතිව රූබන් එයා්ෙ 
්ෞදෙලික විසතර ්ොඩක් කීවා. එ්හම කතා 
කර කර ඉඳලා,

‘මට ඔයා්ෙන් වැදෙත් ්දයක් අහන්නෙ 
ති්යනෙවා.’

කියලා කීවා. ්මයා එක්්කා ්රෙම් 
සමබන්්ධතාවයකට කතා කරනෙවා එ්හම 
නෙැතිනෙම මම ෙැනෙ සැකයක් ඇති්වලා ඒ 
ෙැනෙ අහන්නෙ යනෙවද දන්්නෙ නෙැහැ කියලා මට 
හිතුණා.

‘්මාකක්ද වැදෙත් ්ද? කමක් නෙැහැ අහන්නෙ.’ 
කියලා මම කීවා.

‘මට ඔයා ෙැනෙ අදහසක් ති්යනෙවා. ඔයා 
කැමති නෙම ඉක්මනින් විවාහ ්වමු.’

කියලා එයා   ් යෝජනොවක් ්ෙනොවා. 
සාමාන්ය්යන් ්දමළ අය විවාහ ්වදදි දෑවැදද 
කියනෙ ්ද ්හාඳට බලනෙවා. හැබැයි වන්නි්ේදි 
නෙම දෑවැදදට එල්.ටී.ටී.ඊ. එ්කන් නීති දාලා 
තිබුණා. ඒත් රජ්ේ ොලනෙය තිබුණ රේදශවල 
දෑවැදි දීම තවම ්ක්රනෙවා කියලා මම 
වන්නි්ය ්ඉදදි කට්ටිය කතා ්වනෙවා මම අහලා 
ති්යනෙවා. ්ම දෑවැදද කමකරුව්ේ ඉඳලා 
වවද්යවරුන්, ඉංජි්න්රු ඉහළ රැකියාවලට 
වැඩි ්ේ්ෙනෙ යනෙවා. කමකරු්වකුට රුපියල් 
ලක්්ෂ 5-10 ව්ේම රජ්ේ ්සවක්යකුට ලක්්ෂ 
20-30, වවද්ය ඉංජි්න්රු නෙම රුපියල් ්කෝටියට 
වැඩි්යන් ව්ේ මිලක් නියම ්වනෙවා.

‘මට දෑවැදි ්මානෙවත් එො. ම්ෙ ්ෙදරින් 
රෙශනෙයක් නෙැහැ. ඔයා්ෙ කැමැත්ත විතරයි ඕනෙ.’ 
කියලා රූබන් කීවා.

‘රෙංශ්ේ ඉන්නෙ ම්ේ අයියා මට ්ක්නෙක් 
එ්හන් ්හායලා ති්යන්්නෙ. මම රෙංශයට 
ගියාම එයා එක්ක විවාහ ්වනෙවා.’ කියලා මම 
්බාරුවක් කීවා.’’

ඒ වනවිට දෙදෙනාදේ කතාව මැදදෙ 
දනාෙැනීම වව්නියාව නගරයට පැමිණ තිබිණි.

‘‘ඉසසරහින් මාව බසසවන්නෙ.’’

ත්රීදරෝෙ රථය නැවතූ රූබන්,

‘‘තව ටිකක් කල්ෙනො කරලා උත්තරයක් 
්දන්නෙ.’’ යැයි කියමින් දවන්වූදේ දේසිදයන් 
පරාජය භාරගැනීමට අකමැතදතන් දමනි.

දේ අතර වන්නි මානුෂීය දමදෙයු දේ නිරත 
යුෙ ෙමුදාව කිළිදනාච්චි ජයග්රෙණදයන් පසුව 
ෙමුදා දේනාංක පරන්තන් මංසන්ධිදේ සිට 
A-09 මාරගය ඔේදේ උතුරට එනේ යාපනය 
දෙසට ගමන් කරමින් සිටියෙ. යාපනය 
අර්ධදවීපය ඒ වනවිට යුෙ ෙමුදා අණසකට 

යටතව තිබුණ නමුත ෙශකයකට වැඩි කාලයක 
සිට මුෙමාදලයි ප්රදදශදේ සිරවී සිටියෙ. කීප 
අවේථාවකදීම මුෙමාදේ සිට A-09 මාරගය 
ඔේදේ ෙකුණට ඒමට උතසාෙ කළ නමුත යුෙ 
ෙමුදාවට ෙැවැන්ත විනාශයක් අතකර දෙමින් 
උතසාෙය ව්යරථ වී තිබිණී. එහිදී අහිමි වූ ෙමුදා 
ජීවිත සංඛ්ාව 2000ක් පමණ වූෙ. නමුත 2009 
වසර එළැදෙන විට එේ.ටී.ටී.ඊ.ය දබාදෙෝ දේ 
දුරවල වී සිටියෙ. අවේථාදවන් ප්රදයාජන ගත 
යුෙ ෙමුදාව මුෙමාදේ සිට ෙකුණට සිය ගමන 
ආරේභ කළෙ. දකාටින්දේ බලදකාටුවක් වූ 
පදලයි ප්රදදශය 2009 ජනවාරි 08 දින යුෙ 
ෙමුදාව විසින් අතපත කරගන්නා ලදි. ජනවාරි 
09 දින ෙෙවේ වනවිට ෙකුදේ සිට උතුර බලා 
A-09 මාරගදේ ගිය ෙමුදා දේනාංක සෙ උතුදර 
සිට ෙකුණට A-09 මාරගදේ ගිය ෙමුදා දේනාංක 
අලිමංකඩදී එකට මුණගැසිණි. එම ෙමුවීමත 
සමඟ වසර 24 කට පසුව කිදලෝමීටර 335ක 
දුරකින් යුතු මෙනුවර - යාපනය A-09 මාරගදේ 
බලය මුළුමනින්ම රජදේ පාලනයට නතු විය.

ඊට දපර ඕමන්ත සිට මුෙමාදේ ෙක්වා 
වූ කිදලෝමීටර 90ක පමණ දුරක් පාලනය 
පැවතිදේ දකාටි සංවි්ධානය 
සතුවය. A-09 මාරගය 
මුළුමනින් රජදේ 
පාලනයට 
නතුවීදමන් 
පසුව ෙකුදේ 
සිට යාපනයට 
දගාඩබිේ 
මාරගදයක් 
විවෘත විය. 
ඊට දපර 
යාපනදේ 
සිටි 
29,000ක් 

පමණ වූ ෙමුදා සාමාජිකයන් සමඟ සියලුම 
සැපයුේ දමන්ම සබඳතා පැවතිදේ ගුවනින් 
ො මුහුදු මාරගදයනි. එය අනාරක්ෂිත දමන්ම 
අධික වියෙේකාරී කටයුතතකි. ෙමුදා ජයග්රෙණය 
පිළිබඳව අෙෙේ ෙැක්වූ  දලෝජිනී.

‘‘කිළි්නොච්චිය අපිට අහිමි වුණාට ෙස්ස 
ටික දවසකින් දැනෙෙත්තා මුහමා්ල් අවසානෙ 
මුර්ො ් ේ ඉඳපු යුද හමුදාව Line එක (ආරක්්ෂාක 
වළල්ල) කඩා්ෙනෙ ඉසසරට එන්නෙ ෙටන් ෙත්තා 
කියලා. මම කළු ්කාටි බළකායට බැ්ඳන්නෙ 
කලින් මුහමා්ල් ඉදිරි ආරක්්ෂක වළල්්ල් 
රාජකාරි කළා. සංවි්ධානේේ ෙැත්්තන් ශක්තිමත් 
ආරක්්ෂක වළල්ලක් හදලා තිබුණා. ඒ නිසා 
යුද හමුදාවට අ්ේ ෙැත්ත ආක්රමණය කරන්නෙ 
අවස්ාව දුන්්න් නෙැහැ. ඒත් BBC ගුවන්විදුලිය 
ව්ේම පිටරටින් ලැ්බනෙ ්තාරතුරුවලින් 
කියවු්ේ යුද හමුදාව වැඩි කරදරයක් නෙැතිව 
ඉදිරියට එනෙවා කියලා.

අවුරුදු 2-3කට කලින් අපි ඉන්නෙ කා්ල් 
මුහමා්ල් තත්ත්වය ෙැනෙ හිතදදි මට දුකක් 
දැනුණා.’’

දලෝජිනී එදලස සඳෙන් 
කරන ලදදද වසර කීපයකට 
දපර ඇය දුටු ශක්තිමත එේ.

ටී.ටී.ඊ. සංවි්ධානය 
සෙ 2009 ජනවාරිය 
වනවිට සිටින 
දුරවල එේ.ටී.ටී.ඊය 

සංසන්ෙනය කරමිනි.

‘‘A-09 මාරෙය 
මුදා්ෙනෙ 
යාෙනෙයට 
්ොඩබිම 

මාරෙයකින් 

සමබන්්ධ වුණාම යුද හමුදාවට ලැ්බනෙ වාසිය 
සටන්කාමිනියක් විදිහට මම ්හාඳටම දැනේෙනෙ 
හිටියා. ්මාකද එතැනින් ෙස්ස සැෙයුම 
කටයුතු සඳහා ්යාදාෙත්ත ගුවන් හා නොවික බලය 
ඊටෙස්ස ්යාදාෙන්්නෙ අ්ේ සංවි්ධානෙයට 
එ්රහිව. එතැනෙදී ්ත්රුණ ්ද තමයි යුදහමුදාව 
එ්තක් සිටියාට වඩා ්දතුන් ගුණයක ජවයකින් 
රෙහාර එල්ල කරනෙ බවත් ඒකට මුහුණ ්දන්නෙ 
පුළුවන් තත්ත්වයක එල්.ටි.ටී.ඊය නෙැහැ කියනෙ 
එක.

සුෙන්දන්ට කතා කරලා මම ඉන්නෙ එක ෙැනෙ 
අහලා ්ද්කන් එක තීරණයක් ෙන්නෙවා!’’

දලෝජිනී තීන්දු කළාය.

නිවස අසල පිහිටා තිබූ දුරකතන 
මධ්යේථානයට ගිය දලෝජිනී ඕලන්ෙදේ සිටින 
භාරකරු දමන්ම සේබන්ධීකාරක සුගන්ෙන්ට 
දුරකතන ඇමතුමක් ගතතාය. පැමිණි මුේ 
දිනවල තතපර කීපයක් තුළදී දුරකතනය ො 
සේබන්්ධ වූ සුගන්ෙන් ක්රම ක්රමදයන් තතපර 
කීපය විනාඩිය ෙක්වාෙ පසුව විනාඩි 2-3ක 
ෙක්වා කාලයක් ගතදතය. එදින විනාඩි කීපයක් 
ගියෙ සුගන්ෙන්දේ ඇමුතුම ලැබුදේ නැත. 
විදදශගතව සිටියෙ සුගන්ෙන් නිසා තරමක දෙෝ 
රැකවරණයක් ලැදබනු ඇතැයි සැනසිේලක් 
දලෝජිනීට තිබිණ. නමුත ෙැන් සුගන්ෙන්ෙ තමාව 
මඟෙරින බවක් දතරුේ දගාේ තිබිණි. විනාඩි 
10-15ක් පමණ ගිය පසු දුරකතනෙදේ දේවකයා 
උේ ෙඬින් කතා කදේ,

‘‘ඕලන්ද්ේ ්කෝල් එක ්ලෝජිනීට. ්දවනෙ 
කුටියට යන්නෙ.’’

ඒ සමඟ දුරකතන කුටියට දලෝජනී ගියා 
දනාව පැන්නාය.

සනත් ප්රියන්

යුද හමුදාව එක්ක් 
සිටියොට වඩො කදතුන 
ගුණය� ජවයකින 

ප්රහොර එල්� �ළො. ඒවට 
මූණ කදනන පුළුවන 

්ත්ත්වය� එල්.ටී.ටී.ඊය 
නෑ කිය�ො මට කත්රුණො

ඊට කෙර ඕමන් 
සිට මුහමොකල් දක්වො වූ 
කික�ෝමීටර 90� ෙමණ 
දුරක් ෙො�නය ෙැවතිකේ 

ක�ොටි සංවිධොනය සතුවය. 
A-09 මොරෙය මුළුමනින 

රජකේ ෙො�නයට 
නතුවීකමන ෙසුව දකුකේ 
සිට යොෙනයට කෙොඩබිම් 
මොරෙකයක් විවෘ් විය

එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්රස්තවාදීන්ගේ පාලනයට නතුව පැවති අවධි්ේදි A9 මාර්ග්ේ ්තතතවය
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නදීශා නිර්ාණි

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

්ාලිිංග ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

මුදල් වියදම් දනාකර  
තරුණ දවන එක් විදිය

Face Excercise
හැඩැති, සවිමත් සිරුරක් 

කෙකරහි උනන්දුවක් දක්වන 
ක�ොකහෝකදනො සතියට දින 
කිහිපයක් කහෝ ශොරීරිෙ 
ව්ොයොමවල නිරත කවයි.

නමුත් මුහුණද ඒ සිරුකේම 
එක් කෙොටසක් �ව කේ 
ක�ොකහෝකදනොට අමතෙ වී 
කදෝ යන සැෙය මතුවන්කන් 
මුහුණට ව්ොයොම ෙරනො 
පුද්ගලකයක් කසොයැ්ගනීම ෙළු 
නිෙ කහොයනවො හො සමොන 
ෙොේයයක් වන �ැවින්ය.

කේ නිසො මුහුකේ හැඩය 
පවත්වෝගැනීම සඳහො මුහුණට 
ෙරනො ව්ොයොම කිහිපයක් 
(Face Excercise) පිළි�ඳව 
ඔ�ව දැනුවත් කිරීම වඩො 
කහොඳ යැයි අප සිතුකවමු.

ව්ොයොම කිරීකේදී සිරුකේ මොංශ කේශීන් 
කහොඳින් ක්රියොෙොරී කේ. එවිට ඒවො සවිමත් 
වී එලලොවැටීම පොලනය කේ.

අපකේ මුහුකේ මොංශ  කේශීන් 50ෙට 
වඩො ඇති අතර ඒවොයින් ක�ොකහෝමයක් 
භොවිත වන්කන් ඉතොම ෙලොතුරකිනි.

මුහුණට සිදුෙරන ව්ොයොමවල මූලිෙම 
පරමොේ්ථය සම එලලොවැටීම පොලනය කිරීම 
වුවත් ඉන් ලැක�න ප්රතිඵලය එපමණෙට 
සීමො වන්කන් නැත.

මුහුණට කහොඳ හැඩයක් (Contouring) 
ල�ෝගැනීම සඳහොත් කේවො සිදුෙළ හැකිය. 
එකේම මුළු මුහුණටම එෙම පැහැයක් 
ල�ොදීමත් කේ ව්ොයොමවල තවත් එක් 
අමතර ප්රතිඵලයක්ය.

‘‘මුහුණට ව්යායයාම කරන්න මම හරිම 
කැමතියි. මයාව විශවයාස කරන්න. මගේ 
කම්මුල් සහ නිකට සුන්දරව පවතවයාගන්න 
මට උ්දව් කරනගන ඒ ව්යායයාම.’’

කමකේ පවසන්කන් එං්ගලන්තකේ 
සකසක්ේහි ආදිපොදවරිය කලස හඳුන්වන 
සුරූපී කේ්ගන් මොේෙල කුමරියයි. 39 
වියැති ඇයකේ මුහුකේ හැඩය කහොඳින් 
පවත්වෝගන්කන් ‘Face Excercise’ නිසො �ව 
ඇය පවසයි.

කේ්ගන්කේම බකලොේ අඩවියක් වන 
‘The Tig” නේ බකලොේ අඩවිකේ කේ 
ප්රෙොශය පළවීමත් සමඟ ක�ොකහෝ යුවතියන් 
උන්මොදකයන් කමන් කමම ව්ොයොම 
පිළි�ඳව කසොයො �ලන්නට උනන්දු විය.

�ටහිර රටවල ෙොන්තොවන් පමණක් 
කනොව චීනය, ජපොනය, ඉන්දියොව වැනි 
රටවල ෙොන්තොවන් පවො තරුණ කපනුම 

රැේගැනීමට මුහුණට යේ යේ ව්ොයොම 
ෙරනො �ව ප්රෙට ෙරුණක්ය.

‘‘සල්ලි විය්දම් ග්නයාකර තරුණ ගවන්න 
තිගය්න එකම විදිහට තමයි ගම්ක. 

සැතකම්වලට එගහම ්නැති්නම් රසයායනික 
සංගයෝජ්න අඩංගු සතකයාරවලට අකමැති 
කයානතයාවන ග�යාගහෝමයක් ගම් ගේස් 
එක්සරසයිස් කර්නවයා. හකු ප්ර ගේශය 

හැඩ කරගන්න වගේම ඩ�ල් චින ්නැති 
කරගන්නත ගම් ව්යායයාම අපිට උ්දව් ගව්නවයා.

අවරුදු 25න ඉහළ ඕ්නම ගකග්නක්ට ගම්වයා 
කරන්න පුළුවන. ඒ වගේම ්දවසක් ඇර 
්දවසක් ව්යායයාම කළයාම ගහයාඳටම ප්රමයාණවත. 
එගහම මයාසයක් විතර ව්යායයාම කර්නගකයාට 
ප්රතිඵල ගේන්න පටනගන්නවයා. 

අවශ්ය ්නම් රූපලයාවන්ය 
උපගේශකවරගයක්ගගන ගම් ගැ්න උපගේශ්න 
ල�යාගන්න පුළුවන කිය්න එකත මතක් 
කරන්න ඕගන.’’

ඉතො පහසුකවන්ම සිදුෙර්ගත හැකි සරල 
මුහුණු ව්ොයොම කිහිපයක් පිළි�ඳවත් පහතින් 
කියවො �ලමු.

The Puffer Fish Press - මුව කහොඳින් 
වසොක්ගන එක් ෙේමුලෙ සිට අනිත් 
ෙේමුලට වොතය ක්ගන යන්න. තත්පර 30ක් 
පමණ ව්ොයොමකේ නිරත වන්න.

The Chipmunk Cheek - හිස ඔසවො කතොල 
කහොඳින් වසෝගන්න. පසුව ෙේමුල මුව 
ඇතුළට උරෝගනිමින් මොළු කතොල (Fish Lips) 
සොදාක්ගන තත්පර 5ක් පමණ සිටින්න.

The Cheekbone Lift - මුලින්ම ෙේමුල 
කදපසම ඇඟිලිවලින් මෘදු කලස ඔසවන්න. 
පසුව මුකවන් ‘ඕ’ සොදාක්ගන තත්පර 5ක් 
පමණ සිටින්න.

‘‘මුහුණට ව්ායා් කරන්න ්් 
හරි් කැ්තියි. ්ාව විශවාස 

කරන්න. ්දේ කම්මුල් සහ නිකට 
සුන්දරව පවතවාගන්න ්ට උදව් 

කරන්දන් ඒ ව්ායා්.’’ද්දේ 
පවසන්දන් එිංගලන්තදේ 

සදසක්ේහි ආදිපාදවරිය දලස 
හඳුන්වන සුරූපී දම්ගන් ්ාරකල් 

කු්රියයි

දවසක් ඇර 
දවසක් 

ව්ායා් කළා් 
දහාඳට් 

ප්ර්ාණවත. 
එදහ් ්ාසයක් 
විතර ව්ායා් 
කරනදකාට 

ප්රතිඵල දේන්න 
පටන්ගන්නවා

The Puffer 
Fish Press

The Chipmunk 
Cheek

The Cheekbone  
Lift
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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

බලවුස් එකක් නිවැරදිව කපන විදිහ මුල සි්ට සරලව ඉනගනගමු

අපි පසුගිය 

පාඩම්වලදී 

ඉගෙනෙත්ා 

සාමාන්ය බලවුස් 

එකක් මිමි අරගෙන 

නි්වැරදි්ව කපාෙනගන 

ගකාග�ාමද කියලා. 

අද මම ඔයාලට කියලා 

ගදනන �දනගන ඕගනම 

ෙවුම ගමාස්්්රයකට, බලවුස් 

ගමෝස්්රයකට සාමාන්ය අ් 

ම�ගෙන යනගකාට මදි ග්වනගනත 

නැති්ව, ්වැඩි ග්වනගනත නැති්ව 

ොනටම අ් එන විදියට 

නි්වැරදි්වම කපාෙනගන 

ගකාග�ාමද කියන එක. මුලිනම 

ගම සඳ�ා අපිට අරෙනන ග්වන්වා 

බලවුස් එකට �දාෙතතු පිටුපස 

්වලු්ව. ඊටපස්ගස් ඔයාලා අ්ට 

අ්වශ්ය ප්රමාණයට ගරදි කැබැලලක් 

ගවුමක්ට, 
බලවුස් එකක්ට 

සයාමයාන්ය අතක් නිවැරදිව 
මහේන ඉනගනගමු

(2 රූපය)

B

ADC

(1 රූපය)

BACK
පිටුපස 

E
පරතරය

මෙෙ 
මේඛාමේ 

තිමෙන දුර 
ෙැනගනන. 
එෙ දුර අමේ 
අේරවුමේ 
මේඛාමේ 
දුර මෙස 
අරගනන.

(3 රූපය)

ගෙන ඒ ගරදද 

�රස් අ් 

පැතග්න අ් 

ඉ�ළ ගකාටස 

මිමමට ්වඩා 

අගත අංශගේ 

මූට්ටු්වට මැහුම 

්වාසිය 1/2’’ක් 

්වැඩිපුර ්බා ගරදද 

ගදකට න්වාෙනන.

මුල පාඩම්වල මම 

ඔයාලට කියලා දුනනා මිමි 

ෙනන විදිය. ගම්ැනදි 

අ්ට ්වැදෙත ග්වන මිමි 

්මයි

A = අ් දිෙ

B = අතකට

C = අතරවුම (කිහිලි 

කට)

D = අ් ඉ�ළ ගකාටස

(1 රූපය බලන්න)
ඉ�් මිමි්වලින 

අතරවුම ස� අ් ඉ�ළ 

ගකාටස කියන මිමි 

මැනෙැනීමට අ්වශ්ය 

නැ�ැ. ඒ්වා සාමාන්ය 

ෙණන ක්රමයකට �දාෙනන 

ඕගන. එය ප�් පරිදි ගේ.

පපු්ව අඩු සාමාන්ය ්වැඩි

අතරවුම = පපු්ව/4 - 1 1 

1/2 2

අ් ඉ�ළ ගකාටස = 

අතරවුගම මිමම (කිහිලි කගට් 

ෙැඹුර) (C) - 1/2’’

ඉ�් ක්රමයට අනු්ව අ් 

ඉ�ළ ගකාටස සාදාේ යුතගත 

අතරවුමට ආ මිමගමන අඟල 

1/2ක් අඩුකරය. දැන අපි බලමු 

ගකාග�ාමද අ් �දාෙනගන 

කියලා.

Sleeve 
අත
1. ඉදිරිපස ස� පිටුපස 

්වශගයන අගත ගදපැත්කි. 

අ් සාදාෙැනීගමදී ගරදද ගදකට 

න්වාෙනන. ගමහිදී ගරදි අ�ක 

ගනායන පරිදි න්වාේ යුතුය. 

අ් ඉ�ළ ගකාටස මිමමට අගත 

අංශය මූට්ටු්වට මැහුම ්වාසිය 

1/2’’ ක් එකතු කර එන අෙයට 

ගරදද ගදකට න්වාෙනන.

2. අගත යට ඇතගත ්වාටිය 

නිසා ්වාටිගේ උසට මැහුම ්වාසිය 

එකතු කර එන අෙය ගරදගද 

යට සිට දික් අ් පැත්ට ලකුණු 

කර ඒ �ර�ා ගරදගද �රස් අ් 

පැත්ට ්වාටිය සඳ�ා අ්වශ්ය 

ප්රමාණය ග්වන කරනන.

3. අ් දිෙ සඳ�ා ලබාෙත 

මිමම ්වාටිගේ ගේඛාගේ සිට 

ගරදගද නැමම ඔස්ගස් දික් අ් 

පැත්ට ලකුණු කරනන.

4. අගත අතරවුම සඳ�ා 

පිටුපස පලුගේ පිටුපස අතරවුගම 

ගේඛාගේ තිගබන දුර මැනගෙන 

එම දුරට සමාන ග්වන පරිදි අ් 

දිෙ ලකුණු කළ ස්්ානය සිට 

අතරවුගම ගේඛා්ව අ් ඉ�ළ 

ගකාටස ගේඛා්ව දක්්වා අඳිනන. 

ගමහිදී අතරවුගම �ැඩ තිබිය 

යුතු අ්ර දුරද සමාන විය යුතුය.

5. අතකට සඳ�ා ලබාෙත් 

මිමමට බුරුල සඳ�ා එකතු කරන 

ප්රමාණය එකතු කර එය 2න 

ගබදා එන අෙය ගරදගද නැමගම 

සිට ්වාටිගේ ගේඛා්ව ම් �රස් 

අ් පැත්ට ලකුණු කර එම 

ස්්ානයට අතරවුගම ගකළ්වගේ 

සිට අංශගේ ගේඛා්ව අඳිනන.

6. ඉදිරිපස අතරවුම ඇඳීම 

සඳ�ා පිටුපස පලුගේ ඇති 

පපුගේ ගේඛා්ව ස� උරහිගස් 

ගේඛා්ව අ්ර පර්රය මැනගෙන 

එම දුර අගත අතරවුගම ගකළ්වගේ 

සිට ඉ�ළට ලකුණු කර එ්ැන 

සිට අඟල 1/2ක් පහලට ලකුණු 
කර එම ස්ථානය හරහථා ඉදිරිපස 
අතරවුම පහත රූප සටහනේ පරිදි 
ඇඳගේන.

(2 රූපය බලන්න)
A = අ් දිෙ ............................

B = අතකගට ්්වාටිය සඳ�ා 

අ්වශ්ය ප්රමාණය ............................

C = අ් ඉ�ළ ගකාටස 

............................

D = අතකට ............................

E = පිටුපස පලුගේ පපුගේ 

ගේඛා්ව ස� උරහිගස් ගේඛ්ව අ්ර 

පර්රය ............................

(3 රූපය බලන්න)
Back 
පිටුපස
දුර මැනෙැනීම සඳ�ා නැග්වන 

පලාස්ටික් රූලක් භාවි්ා කරනන. 

අ් ඇඳෙැනීගමදී එම නැග්වන 

රූලම භාවි්ා කර දුරගෙන �ැඩය 

ඇඳෙනන.

පයාඩම් 
අංක 
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නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරනන

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

වසන්තයකි  
හි්ත ්තාමත්
හිත තරුණයි හැමදාමත්
පෙම් කවි ලියනවා තාමත්
පම් පෙම් හීපේ
ඇවිදිේ ආපේ..

මී අඹ ගහ තනි වූවත්
මල් පිපෙනවා එහි ආපයත්
එන අඹ වාපේ
යළිදු අවාපේ..

වසේතයකි හිත තාමත්
මල් පිනි වැපෙනවා තාමත්
ඒ මල් පිේපේ
පෙම පූදිේපේ

අහස් නිල්්ල ෙෑයූවත්
ෙැතුම් වළා එයි ආපයත්
එන වස්සාපේ
යළිත් පතපමේපේ..

 රුවනි ්තලගල
    ඇ.එ.ජ.

මල්ලිය දුවකි
දුපේ නුඹ මෙ මේ පවයේ

ආදපෙේ මා ළඟ ඉඳේ

අපේ දුක සැෙ බ්ලා

මපේ හිත ළඟ ෙජ පවයේ

සපේ මුහුණත නැවති සිටියෙ

වළාවේ ොවී යනු ඇත

මපේ හිත ළඟ නවතිේනෙ

දුපේ නුපඹ හිත කීකරුද අද

කසීසළු පොෙවනු එො මෙ

ෙස පබාජුේ මා හෙ එො

හිතෙ සතුෙක් දැපනන ඉඟියක්

සෑපේය මපග දිවි පුො

පගවුනු කා්ලය දිගවැඩියි

ඉේපන තව ටික කා්ලයයි

දුපේ නුපඹ තුරු්ලෙ පව්ලා

ඉේන ආසයි නුපේ දුව වී

  එච්. ආර්. නනදා
     මේදුරුවත්්ත

උදා කළ සිතුවිලි
සඳකැේ සයුෙ මත ගිලිහී  වැපෙනවිෙ
සීත්ල සුළඟ ගත දවො නෙන  විෙ
සිතුවිලි සමුදාය හදවත තවන  විෙ
ඔබ ගැන සිහිපේවි සැමකල් පසාඳුෙ  මෙ

නංවා දිය රැළි ද පෙන පිඬු අතෙ  මැද
පෙේවා ජීවිපත් අරුතක් නැපගයි  පසාඳ
දේවා පසාබාදහපම් ෙස මිපයන  සඳ
යේනෙ සිපතයි ආෙසු දිවි මගෙ  පබාඳ

ෙස තැේ පමේම දුක්මුසු වූ  අතීතපේ
ෙැඩම් රැසක් ජීවිතයෙ කියා  තිපේ
රුදුරුයි සමාජය යහෙත් පනාවන  දැපේ
අපි සමුගනිමු විෙහව උගසෙ ම  තිපේ

  රූපා යසවතී මෙට්ටිආරච්චි
    ඌරුමබාකක

දිවි මමේ මල් 
මසාඳුරුයි
සඳ නැගුණු මල් පිපුණු
පම් නිස්ල ොත්රිය
නිමාපවන ෙහේතරු

ොයනා නිපම්ෂපය
තුහිනය මැදිේ පහෙ
පිය නගමු පගාවිබිමෙ
ෙැතුම් පිරි අදිෙනිේ

අපේ දෑතෙ අපේ දිවියෙ
දිරිය නිතැතිේ පගන පදනා
අපෙේ නිමැවුණු අපේ පිේබිම
පුදමු බැතිපයේ හිස නමා

පහළා ෙේ දහදිය බිඳක් පහෙ
තවත් මුතුවැල් අමුණමු
පුතුෙ පදෝණිෙ තබා උරුමය
විඩා නිවමිේ පගෙ එමු

  රත්නමසකර රූපසිංෙ
     කිතුල්ගල

නිකමගිය 
ආච්චි අම්මාට
මුළු නිවහනම අඳුරුයි අද ඔබ  නැතිව

තවමත් සිහිනයකි අදහේනෙ  බැරිම

හැම තැන පෙපනේපේ ඔබ රුවමයි  තවම

අෙ එනතුො දැේ මග බ්ලනුපය  පකෝම

අෙ තනිකෙ දමා නුඹ සීයා  ළඟෙ

ඇයි තනිවම ගිපේ දුක හිතුණද  සිතෙ

සිහිපනේ ඇවිත් හැමදාමත් අෙ  පවතෙ

ඔය ආදපේ පදනවද මහපමෙ  උසෙ

  ප්රියංවදා ජයමාලි
     මුවගම

නුඹ
මිරිඟුවකි විපෙක නුඹ

දිය ෙහෙකි තවත් විපෙක

කඳුළකි පනත රිදවා්ලන

සිනාම්ලකි මුව පුොම

දාහය ගත දවන විපෙක

මුදු මදන්ල ගත සනසන

හිරු කිෙණයි ගිනි අවු්ලන

සඳ එළියයි මහද නිවන

සුසුමක් වී හදම දවන

සතුෙ පුදයි හිටි හැටිපයම

කඳුළු ම්ලයි සිනා ම්ලයි

නුඹම තමයි මපග දිවියම

  නාලනී උයනවත්්ත
     ගම්පල

ඔබ
ෙේහිපේ තුඩ
පගපවනතුරු
ලියූවත්
නිමකෙ ගත පනාහැකි වූ
කවිය
ෙංජිත් සුමනෙත්න මුණසිංහ
ඔ්ලපබාඩුව උතුෙ

සිත්තම
සිත්තො ඇඳි සිත්තපම්
හිනැහි්ලා සිටි කුමරිපේ
නුපේ පනාඉඳුල් සිනාවත දැක
මි්ල කළා සිත්තම පමපස්

සිත්තමෙ මි්ල පගවා පගන ගිය
දුරු ෙෙක සිටි ෙසිකපයක්
ඇේද සිතුවම තුරු වදුප්ල දැේ
ඉේපන තනිවූ ගැහැනියක්

සිතුවපම් ඇත මි්ල පනාකළ හැකි
සුපිරිසිදු කන්ාවියක්
එපහත් දැේ ඇය ගැහැනියක්
මි්ල පනාකළ හැකි සිත්තමක්

  සුමිත්ර මනුජය
    රාගම

අම්මා
පේ පුො ඔපේ රුව පෙපනනවා
ඔපබ සුවඳ මම තවම පසායනවා
නික්ම ගිය ඔබ නමිේ මපේ සිත
පනානිමි පේදනාපවේ පිපෙනවා

කිරි ඉදද මල්යාය ඔබ නැතිව
ගිහිල්්ලා පනානිමි වූ ොළුවෙ
මපේ දිවි මගෙ දැේ රැකවෙණ
ස්ලසේපන කවුරුේද ඔබ නැතිව

ඔබ නැතිව ොළු වූ ජීවිපත්
පකපස් නම් මං තනිව පගවේනද
ඔබ මෙ කියාදුේ ජීවිපත්
අරුත මා පකපස් නම් පසායේනද

පහණ හඬෙ රිදුම්පදන හදවතිේ
ඔපේ ළමැඩියෙ තුරුලුව උේනු
අතීතය සිහිනයක් ෙමණි අද
ඔබ නමිේ වැළපෙමිේ ඉකිබිඳින

කාත් කවුරුවත් නැති ොළු වූ
සුසානපය විසල් පබලි තුරු පසවපණ
තනිව සැතපෙනා මපග සුදු අම්පම
පම් ලියන කඳුළු කවි ඔබ නමිනි

  සවර්ණා ද සිල්වා
     තිඹිරිගසකටුව

මං හිමටවු මල් පඳුර
පිංබෙ වූ දිනක් පගන හිරු අහපස  නැපේවි
මං පදෙස පිපුණු මල් සුවඳ සුව  පගපේවි
ළංපව්ලා මල් බඹරු ෙස ෙහස්  කියාවි
උේ මපේ දූ උෙේ දවස සිහි  කොවි

සංසාෙ පුරුදදෙ ළඟ ඉඳේ  හිනැපේවි
පිංොෙ සුදු මූණ හිපත් කළු  දුේලාවි
සංපතෝපස ෙමණමය දුක ඈත  සඟවාවි
මං දනිමි මපේ දුව අහිංසක  සඳසාවි

බැේනෙත් වදනකිේ එකෙ එක  පනාකියාවි
පදේනෙත් අයිති පද ඈලිකම්  පනාකොවි
මං තෙම් නුපේ හැටි කවුරුවත්  පනාදනීවි
මං දනිමි නුපේ පහෙ දිනයි පසාඳුරුම  පේවි

නේ පදසිේ ඇපසන නුපඹ ගුණ සුවඳ  විහිපදවි
මං හිපෙවු මල් ෙඳුපෙ සුවඳ ම්ල නුඹ  පේවි
සේතාපන සියල්්ලම ගයනු මෙ බැරි  පේවි
මං දනිමි ඒ හිතෙ නිවන නුඹ පගන  පදවි

  දීපිකා ප්රියදර්්ශනී ප්රනානදු
     විල්මලෝරාවත්්ත

ආදරය
එළිය දුනි හදමඬ්ල කළඹා
දුක් සුසුම් මදහසිේ වළකා
පසපනහසිේ දිවි මගම පහළි කළ
චේ්ර මඬ්ලක් සදිසි මපග ප්ලාව

පනාහිමි සතුෙක මිහිෙ කැටිපකාෙ
අනේතයකෙ දිපවන එකවිෙ
නුො ගිනිදැල් හපදහි අවු්ලන
උදා දිනිසුරු සදිසි මපග ප්ලාව

ෙ ො මදහස පදවුෙ පිරිමැද
පසපේහය මදු මී බිඳක් කෙ
සුෙත් ෙැහැ මුදු පදපතාල් පතත් කළ
බඹරිඳුය ඔබ මසිත මත් කළ

ලිහී පනායනා සසෙ බැමි මැද
පවළී පමප්ලසිේ පුරුදු වි්ලසෙ
නිවා ළතැවුල් දුක් සුසුම් කඳ
නැවුම් කළ මැන යළි යළිත් සිත

  උත්රා කුමාරි රණසිංෙ
     මාවනැල්ල

එදාට
මට නැතිවාට

විහඟුනට ගී ඇත
තුරු ලියට මල් ඇත

ඔබ නැති දාට

 චමිනද මරාෂාන

දිමන මෙජන 
බැංකු මා්තා ! 
නවසිය හැෙ එපක් ජූලිපය ෙළමු  දින
ඔබ බිහි වුණා මුළු ්ලකෙම සතුෙ  පගන 
පොබකෙ පහාඳිේ ජනතා හද හඳුනා  පගන 
“ මහජන බැංකුවයි “ සුදිප්ලන අනඟි  මිණ
 
සිරි්ලක පමේම ප්ලෝකය තුළ නම  ෙේදා 
ගනුපදනු කාෙ පස්වාපවේ මන  බේදා
අේ හැම බැංකු අතරිේ පෙෙමුපණ  ෙේදා
 මහජන බැංකුවෙ කවුරුත් පෙම්  බැේදා 
 
අද ප්ලාව තා්ලයෙ ගැ්ලපෙන ප්ලස  සෙසා 
යන’යුරු පෙපනයි නව නිෙැයුම් පෙළ  සකසා
ගනිමිේ පවපහස ෙෙ දැය දියුණුව  උපදසා 
පස්වය ්ලබා පදයි ජනතා මන  සනසා
 
පස්වක පස්විකා හැමෙම එක  ප්ලසෙ 
අත හිත පදමිේ සියළුම කෙයුතු  ව්ලෙ
මවක ප්ලසිේ අදරිේ රැක ගත්  යසෙ 
පසපනපහ සිතිේ ආසිරි පගන එමි ඔබෙ
 
2021/07/01 දිනට යයදුන මහජන බැංකුයේ 60 
වන සංවතසරය නිමිතයතනි.
   කීර්ති ආයුපාල  
     රාගම



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.

36 2021 ජූලි 14 බදාදා


