
2021 ජූලි 21 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය තිස් තුනවන කලාපය

මිල රු. 40 යි

 ඡායාරූපය - 
සමන අබේසිරිවර්ධන

්ධරණී
ශ්රී ලංකාබේ

අංක එබේ
කාන්ා 
පුවතප්

ග්ාම නිල්ධාරිනී 
කාංචනා නිශාමලී

බදාස්්ර 
ටජමහබල ක්ාව 
බනාකියනන 
අපි ්වත 
දරුබවා හදනවා
  ඕේබර සමූහ ව්ාපාරබේ  
     සභාපති සුජීව            
     පලිලියගුරුබේ බේ 
    බිරිඳ මිබෙල්

විභාග සමත 
බවන හැටි කියාබදන 
අනූ හ්බර 
අත්මමා

පනටත ව්ඩා 
ආදබරයි කියලා 
කවුරුහරි කිේබවාත 
කන පැබලනන 
එකේ ගහනන

ජන්ා බස්වයට 
කැපවුණු අපිට 
රෑ දවල් බදබේ 

බවනසේ නෑ  
 ග්ාම නිල්ධාරිනී 

   කාංචනා නිශාමලී

 හැ්ඩගැනවීම -  
මරීනා බපබරරා

(මරීනා බපබරරා බ්රයිඩ්ල් ස්ටූඩිබයෝ)
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පිනී 

තමරා දීපානි
ඡායාරූප - 

ප්රභාත් ගුරුගේ
සමබන්ධීකරණය - 

ක්රිෂාන්ත පුෂපකුමාර

සාමප්රදායික 
උඩරට 

මනාලියක්

‘ධරණී මනාලිය’ තුළින් අද අප ඔබට 
ඉදිරිපත් කරන්්න් සම්ප්රදායික උඩරට 
මනාලියක්. සාමාන්ය්යන් සම්ප්රදායික 
උඩරට මනාලියට අඳින ්ක්නක් 
පිරිපුන් යුවතියක් විය යුතුයි. උසට 
සරිලන ්�ාඳ පැ�ැපත් සමක් තියන 
්ක්නක් උඩරට මනාලියක් ්ලස 
සැරසු්�ාත් ඒ ්සාඳුරු බව තවත් වැඩි 
්වනවා. ්ම්ප ඉන්්න් එවැනි ආකාරයට 
�ැඩ වූ සම්ප්රදායික උඩරට මනාලියක්.

ඇය්ේ සාරිය සිලක්වලින් නිරමා�ය 
කරලා තියනවා. ්මය ්කාටස් වශ්යන් 
්වන්කළ සාරියක් ්නා්වයි. තරමක් 
චාම්ප වු�ත් ආකරශනීය බවක් තියනවා. 
ආභර� භාවිත කිරී්ම්පදී සම්ප්රදායික 
උඩරට ආභර� සියලලම භාවිත කරලා 
තියනවා. ඒ නිසා ඇය සියයට සියයක්ම 
උඩරට මනාලියක් කියලා කියන්න 
පුළුවන්.

ඇ්ේ සම දීප්තිමත් නිසා ්ලාකු 
්ම්පකප් එකක් භාවිත කරලත් නැ�ැ. 
අඩුපාඩු මැ්කන්න සරල චාම්ප ්ම්පකප් 
එකක් භාවිත කරලා ති්යනවා.

මල කළඹ සඳ�ා ස්වභාවික ්රෝසමල 
භාවිත කරලා ති්යනවා. ්ම්ප නිසා මුළු 
මනාලිය්ේ ්පනු්මන්ම ස්වභාවික බව 
්පන්නුම්ප කරනවා.

්ම්ප සම්ප්රදායික උඩරට මනාලිය 
�ැඩගැන්වූ්ේ තඹුත්්ත්ගම 
්රෝ�ල පා්ර පිහිටි ‘සැ්ලෝන් 
තමරා’ රූපලාවන්ය ආයතන්ේ 
රූපලාවන්ය්ේදිනි තමරා දීපානි විසිනි. 
ඔබත් පැ�ැපත් පිරිපුන් යුවතියක් නම්ප 
්ම්ප ආකාරයට උඩරට මනාලියක් ්ලස 
�ැඩ්වන්න පුළුවන්.
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විභාග සමත්වෙන 
හැටි කියා්ෙන  
අනූහතරේ 
අතතම්මා
ජීවිතය බලාප�ාප�ාත්තුවලින් පිරීයන 

ත�මට එය ප�ාඳුරුය. ඊට වය�ක්,  පවලාවක්, 
කලාවක් පනාපේ. ඒ බව මනාව ��ක් කළ 
ප�ාඳුරු අත්තමමා පකපනකු ගැන අ�ට 
�සුගියදාක අ�න්නට ලැබුපේ නාවලපිටිය 
ප්රපේශපයනි. ඇය විතානපේ ඇස්ලින් 
ලීලාවතී ධරම�ත්නය. දැනට අනූහත� 
වන විපේ �සුවන ඇයට උ�ැස් යුවළක් 
පනාමැතිව තවමත් පහාඳින් කියවන්නට 
හැකිය. ඇය �සුගියදා ඉහළ පගෞ�ව 
�මමාන �හිතව ත්රිපිටක ධරම හා �ාලි 
භාෂා �රීක්ෂණපයන් �මත් වූපේ වය� යනු 
ඉලක්කමක් �මණක්ම බව කියා�ාමිනි.

‘‘බුදුදහමත් එක්ක බැඳුණු ජීවිතයක මට 
තියයනයන. බුදුදහම ගැන ලියවුණු ය�ොත්�ත් 
මම �රිශීලනය ්කරනවො. ත්රිපිට්කය යත්රුම් 
ගනන �ොලි භොෂොව ඉයගනගත්තො. ඒ 
ඉයගනගත්යත් තනිවමයි. මම �ොලි භොෂොව 
ඉයගනගත් නිසො මට ත්රිපිට්කය වයේම අට්ඨ 
්කතො ය�ොත් කියවනන හැකියොව ලැබුණො. 
මම යම් යේවල් ඇත්තටම දනනවද කියලො 
බලොගනන මට ඕන වුණො. මට ඊට ්කොලය  
ලැබු යේ, මයේ අධ්ො�න ්කටයුතු නවත්වලො, 
තවත් අවුරුදු �නහක විතර යගවුණට �සයස.’’

ඇය කීවාය. ඒ වදන් තුළ පබාපහෝ  
ධධරයවන්ත, වා�නාවන්ත කතාවක් තිපේ. 
තමන් බුදුදහම දන්නවාද යන්න උ�ගා 
බලන්නට, ඉකුත් කාලපේ ඇයට අවස්්ාවක් 
උදාක� දුන්පන් පනාසිතූ අයුරිනි. ඒ මා� 
කිහි�යකට ප�� සිදුක�න ලද උකුල් ඇටපේ 
ශල්යකරමයක් පේතුපවන් ඇයට එක තැනකට 
වී ඉන්නට සිදුවීම නි�ාය. පකාප�ෝනා කාලයද 
ඇයට ඊට ඉඩහ�� �ාදා දී තිබුණි.

‘‘මට ඒ යවලොයේ හිතුණො අනුනයේ යේවල් 
ගැන හිත හිතො ඉනනවට වඩො යහොඳ  යදයක 
්කරනන ඕන කියලො. අපි වයසයි කියලො, අපිට 
බෑ කියලො යම් යම් යේවල් �සසට දාන සියලු 
්කොනතොවනට ආදර්ශයක ලබොදිය යුතුයි කියලො. 
ඒ අනුව තමයි මම �ොලි භොෂො විභොගයට මුහුණ 
දුනයන.’’

දියණියක් සිේපදපනකුපේ ආද�ණීය මවක 
වන ඇය, මිත්තණියක පමන්ම මී මිත්තණියක්ද 
වන්නීය. ඇය දැනට ජීවත්වන නිවපස් 
දියණියපේද උදේපවන් ඇය අදාළ විභාගයට 
ලියන්පන්, පලෝකපයන්ම පමම වයපස් විභාග 
�මත්වූ �ස්පදනා අත�ට එක්පවමින් බවද අ�ට 
දැනගන්නට ලැබුණි.

ළමා විපය ්සිටම ඉපගනීමට උ�න් 
හ�න්කමක් ප�න්නුම කළ ඇය ඉ�දුපේ 
පහා�ණ මිල්ලලෑව නම ගමපියපේය. ඇය 
උ�න්පන් 1928 ප�බ�වාරි 15 වනදාය. බාල 
�පහෝදරියන් පදපදපනකුට අක්කා වූ ඇය 
පබාපහෝ දිරිමත් සිතක් ඇත්තියක වූවාය.

මිල්ලලෑව ගපම �ා�පල් ඉපගනුම ලැබූ 
ඇය, ඉංග්රීසි ගුරුවරියක පල� �ළමුව �ත්වීම 
ලැබුවාය. එපහත් ඇයපේ හිත ගිපේ පකදිනක 
පහෝ නීතීඥවරියක වීමටය.

‘‘මම එකදහස නවසිය �නස ගණනවල  
යනොතොරිස විභොගය ලිේවො. ඒ විභොයේ සමත් 
වුණො. ඒ ලං්කොයේ �ළමුවැනියො විදිහට. ඊට�සයස 
මම ඉංග්රීසි ගුරු්කම �ැත්ත්ක තියලො ප්රසිේ්ධ 
යනොතොරිසවරිය්ක යලස ්කටයුතු ඇරඹුවො. 1962දී 
තමයි මට මයේ මහත්තයොව හමුයවනයන. 

ඒ යනොතොරිසවරුනයේ සම්යම්ලනය්කට ගිය 
යමොයහොත්කදීයි. එදා ඒ සම්යම්ලනයේ සිටි 
එ්කම යනොතොරිස ්කොනතොව මම. එදා මහත්තයව 
දැන හඳුනගනන ලැබුණො. �සුව යදමොපිය 
ආශිරවොදයයන විවොහ වුණො. විවොහයයන �සයස 
මම නොවලපිටියේ �දිංචියට ආවො.’’

විවාහයත් �මඟ ඇයපේ ජීවිතපේ 
අලුත් පිටුවක් ප��ලුණි. ඔහුද ප්රසිේධ 
පනාතාරිස්ව�පයකු විය. ��ම�ා�පවන් 
ප�ාපහා�තුන් වූ ඔවුනට මිල මුදල්හි අඩුවක් 
පනාවීය. ප�ාඳුරු විවාහ දිවියක් ගත ක�මින් සිටි 
ඔවුන්පේ �වුලට දියණිවරුන් සිේපදපනකු 
එක්වූ පේ එම �තුට පදගුණ පතගුණ 
ක�මිනි.

‘‘මහත්තයො දූලට හරිම ආදයරයි. පංචි 
දවසවල එයොලො හතරයදනො බලොගනන 
යවනම හතරයදයනක යගදර හිටියො. 
නොවලපිටිය නගරයේ අ�ට යගවල් 
දහයක ඉදි්කළො. ඒ්ක ප්රයයොජ්නයට 
ගනන්කල් කුලී �දනම මත 
ලබොදුනනො.’’

ඇය අගහිඟකම නැති 

ජීවිතයක �තුට විඳිේදී ඊළඟට හිපත් වූ සිහිනය 
නම, පනාතාරිස් තනතුප�න් ඉහළට යලෑපම 
සිහිනයයි. ඒ නීති විභාගය ලියා නීතීඥවරියක 
වීමටය. ඒත් 1970 ව�පර නීති විභාගය ලියන්නට 
තිබියදී ඇය මුහුණ දුන්පන් බලාප�ාප�ාත්තු 
පනාවූ සිදුවීමකටය.

‘‘මයේ මහත්තයො හදිසියේම මියගියො. 
එතය්කොට දරුයවො හතරයදනො පංචියි. මයේ 
හිතට හයියට හිටි මහත්තයයග මරණය 

නිසො මම විභොගය අමත්ක ්කරලො දරුයවෝ 
යවනුයවන ්කැ�යවනන තීරණය 

්කළො. මහත්තයො නැති යවේදි මයේ 
යලොකු දුවට අවුරුදු හතයි. ඇය 1973 
අවුරුේයේ ශිෂ්යත්වය �ොස වුණහම මට 
යලොකු සතුටක දැනුණො. දරුවනයේ 
අනොගතය ගැන තිබුණු බය එයින ගියො. 

අයනක දරුයවො අක්කො �සයස යොවි කියලො මට 
හිතුණො. ඒ වයේම අයනක තුනයදනත් යහොඳට 
ශිෂ්යත්වය සමත් වුණො.’’

මහනුව� ප්රසිේධ �ා�ල් පදකක ඉපගනගත් 
එම දියණියන් විශවවිද්ාලයට යාපම ව�ම 
ලැබුපේ මවපේ සිහින මල්්ඵල ගන්වමිනි. 
ඇයපේ වැඩිමහල් දියණිය ධවද්වරියකි. 
ඇය ධමමිකා ජයලත්ය. බස්නාහි� �ළාත් 
ප�ෞඛ්ය අධ්යක්ෂිකාව පල� ඇය කටයුතු 
ක�නු ලබන්නීය. පදවැන්නිය �මුද්ා ජයලත්ය. 
ඇය ඉංජිපන්රුවරියකි. ඇය ඕස්පටේලියාපේ 
විශවවිද්ාලයක මහාචාරයවරියක පල� 
කටයුතු ක�න්නීය. පතපවනි දියණිය ඉන්ද්නීලා 
ජයලත්ය. ඇය උ�ාධිධාරී ගුරුවරියක පල� 
කටයුතු ක�යි. සිේවැන්නිය, මපනෝහාරි 
ජයලත් නීතීඥවරියක පමන්ම වැඩබලන 

මපේස්ත්ාත්වරියකද වන්නීය.

දරුවන්පේ ජීවිත ඇයට පගනාපේ 
අපිරිමිත �තුටකි. ඒ පද� 
ආද�ණීයව බලා සිටින ඇයට 
ඇත්පත්ද අපූරව දින චරයාවකි. 
වය�ට හැපදන පලඩ කිසිවක්ම 
නැති ඇය ඒ දින චරයාව ගැනද 
අ�ට මතක් කළාය.

‘‘මම �ොනදර තුනට අවදි යවනවො. 
ය�ො ළොවට අඩිය තියනයන සිත ඒ්කොග්ර 

්කරයගන. ඊට�සයස මම ්කැඳ එ්කක 
යබොනවො. ඒ ්කැඳ එ්ක තරමක යවනස. ්කඩල, 
ය්කොල්ලු, යමයනරි, උළුහොල් වැනි ්ධොන්ය වරග 
තමයි ඊට එක්කරනයන. යමම ්ධොන්ය පිටි එ්කක 
ආ්කොරයට ස්කසයගන මමම උයේට ්කැඳ එ්ක 
හදාගනනවො. නැත්නම් යගදර යසවි්කොවක හදලො 
යදනවො. යගදරයදාර වැඩ නම් මයේ අතින 

යවනවො අඩුයි.’’

ඇය පම කැඳ එක �ානය කිරීපමන් 
�හු දවපස් වැඩ ආ�මභ ක�නු ලබයි. 
ඒ ප�ාත්�ත් කියවීමයි. ඇය සිය 
දියණිවරුන්ටද කුඩා කල සිටම ප�ාත් 
කියවීම හුරුකළ අත�, ප�ාත�ත් 
�මූහයක් එම නිවපස් තිපේ.

තවද මල් වැවීම, පරන්ද පගතීම 
ඇයට තවමත් �තුට පගන පදන්නකි. 
පම කුමන වැඩ කළත් ඇයට අත�ය 
කැක්කුමක් පවපහ�ක් මහන්සියක් 
නැත. ඇයපේ මහන මැෂිම අවුරුදු 65ක් 
ඉ�ැ�ණිය. එය එදා රුපියල් එක්දහස් 
හයසියයකට මිලදීගත් එකකි. තවමත් 
දරු මුණුබු�න්පේ ඇඳුම ම�ාදීම ඇය 
විසින් සිදුක�න තවත් පදයකි.

‘‘මම දැන ඉනයන මයේ තුනයවනි 
දුවයේ යගදර. මට ය්කොයලසටයරෝල්, 
දියවැඩියොව මුකුත් නැහැ. ඇස යේනවො. 

යහොඳින ්කන ඇයහනවො. මට යහොඳ මත්කයක 
තියයනවො. යලෝ්ක වසංගත, යලෝ්ක යුේ්ධ මට 
මත්කයි. ඒ වයේම 1955 සූරයග්රහණය යවලොයේ 
වද්කහ බිේවම ලසසන යවනවො කියලො කිේවම, 
මොයි නංගිලො යදනනයි වද්කහ යගනත් හංගලො 
තිබබො. ය්කොයහොමහරි අම්මට අහුයවලො ඒවො 
විසි්කළො. ඒය්කන අපි යබරුණො. ඒත් ගයම් ගෑනු 
ළමයි වද්කහ බීලො වමයන දාප හැටි මත්කයි.’’

ඇය එම සිදුවීම සිහි�ත් ක�න්පන් සිනහ 
මුපවනි. ��ම��ා හතක් �මඟ ජිවත් වූ ඇය 
වා�නාවන්තය.

‘‘මයේ අත්තම්මො, අම්මො, මං, දුවලො, දුවලයේ 
දුවලො වයේම දැන ඒ දුවලයග දරුයවොත් 
ඉනනවො. ඇත්තටම ඒ දරු මුණුබුරනයේ 
සුරතල් දකිේදී මට මතක යවනයන මයේ 

දුවලයග පංචි දවස. මට 
යබොයහොම සතුටුයි. දැන 
මයේ බලොය�ොයරොත්තුව 
්ශොස්ර�ති උ�ොධියට ලියන 
එ්කයි.’’

ඇය කියන්නීය. එම 
වදන්වල ඇති �ැනසීම 
අතිමහත්ය. ඇය 
ඉදිරි දිනක කැලණිය 
විශවවිද්ාලපේ ආචාරය 
උ�ාධිය ලබන්නට 
සූදානම පවයි. ඇයපේ 
ධධරයවන්ත වූත්, 
උත්�ාහවන්ත වූත් ගමනට 
‘ධ�ණී’ අ�ද සුභාශංෂණ 
එක් ක�න්පනමු.

්් පමාන්දර තුනට 
අවදි රවනවමා. 

රපමා ළමාවට අඩිය 
තියනරන සිත 

ඒකමාග්ර කරරෙන. 
ඊටපසරස ්්  

කැඳ එකක්  
රබමානවමා

්ට 
රකමාරෙසටරරෝල්, 
දියවැඩියමාව 
මුකුත නැහැ. ඇස 
රේනවමා. රහමාඳින 
කන ඇරහනවමා. ්ට 
රහමාඳ ්තකයක් 
තිරයනවමා. රෙෝක 
වසංෙත, රෙෝක  
යුද්ධ ්ට ්තකයි

රනමාතමාරිස 
විභමාෙය ඇය 
ස්ත වුරේ 

ෙංකමාරේ 
පළමුවැනියමා 

රවමින

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

ම�තතුරු 
කුස්සි්යට බෙන�ෙන� 
වැබේ තිබ්යනබ�ත 
බ�ෝ�ලබෙ අබත

හැමදාම මං 
ලියන්න උයන 
පිහන වැඩවලින 
සතුට ්හොයොගනන 
විදිය. හැබැයි 
්ේ හැමතැනදිම 
කොනතොවන 
ගැනම වැඩිපුර 
කතෝවන නිසො 
ඉවීම කොනතොවනට 
විතරක් උරුම වුණ 
්ෙයක් කියලො 
ඕන ්ක්නකුට 
හි්තනන පුළුවන. 
ගෑනු විතරෙ උයනන 
ඕන? පිරිමි්යක්ට 
උයනන බැරිෙ? 
්ගෙර්දා්ේ වැඩ 
කරනන බැරිෙ? 
කියලො හිතන 
ගැහැනු අයත් ඇති.

ඇත්තම කතොව කිව්වොත් අපි අ්ේ ්ගෙර 
වැඩ ටික කරන්න කොටවත් ති්යන බයකට 
්න්වයි්න. ්ගවල් පිරිසිදුව තියොගන්න 
ඒකට ති්යන ආසොව නිසො සහ ෙරුවනට 
මහත්තයොට සතුටින උයලො ්ෙන්නත් 
ඒ්කන ෙැ්නන තෘේතිය නිසොමයි. ඒ ව්ේම 
අපිට පුළුවන ්වනන ඕ්න අපි ්ගෙර වැඩ 
කිරී්මන ලබන තෘේතිය ව්ේම ඒ්ක අමොරු 
පැත්තත් ්මොනව්ේෙ කියලො ්ගෙර ඉනන 
පිරිමියොට ෙැ්නනන ්ෙනන. එත්කොට අ්ේ 
බලකිරීමක් නැතුවම එයොලො ඒ වැඩවලට 
හවුල් ්වනවො.

මං ගැන ්පොඩි ්ෙයක් කියනනෙ? මං 
ම්ේ ්ගෙර උයන පිහන එ්ක් ඉඳන 
්ගවල් අසකරන, ්රදි වනන හැම්ේම 
කරන්න සතුටින. ්ේ හැම්ේකටම ම්ේ 
මහත්තයො ෙහමුත් උෙව ්වනවො.

හැබැයි මං ඒ එයොට මැසිවිලි 
නගලො, බැනලො එ්හම නැත්නේ 
කොනතො අයිතිවොසිකේ ගැන 
කතො කරලො ්න්වයි. එයෝේ 
කැමැත්්තන තමයි එයො මට උෙව 
කරන්න.

මං ්හොඳට බලලො ති්යනවො, 
මං ්ක්නති්යන ්ේවල් කරේදී 
ම්ේ උෙවවට ෙහේ තියො 
ෙරු්වක්වත් ආ්ව නෑ. ඒත් මං 
සතු්ටන වැඩ කරේදී ම්ේ උෙවවට ෙහේ්ේ 
ඉඳන ්ගෙර ඉනන පුංචි පුතොත් උෙවවට 
එනවො. පස්ස මං ඒ සතුටට ඇබබැහි වුණො. 
මට ම්ේ මහත්තයෝේ උෙව හැම්ේකදීම 
ලැ්බනවො. මොස ගොණකට උඩදී ඉඳන 
සතිඅන්ත් ෙවස ්ෙක උ්ේ කෑම හෙන්න 

එයො. ඒ මට වි්වකයක් ්ෙනන ඕන 
නිසො සහ ෙරුවන්ේ වැඩ, ්ගෙර 
වැඩ එක්ක මට වැඩ කනෙරොවක් 
කරනන ති්යන බව එයො ්හොඳට ්තරුේ 
අරන ඉනන නිසො.

්ගෙර ෙරුවන බලෝගන ඒ වැඩ 
්නොපිරි්හලො ඉටු කරන බිරිඳක්ේ ව්ේම 
රැකියොවට යන බිරිඳක්ේත් පීඩනය 
පුංචිම හරි විදියකින අඩු කරනන පුළුවන 
්ගෙර වැඩවලට පුංචිම හරි සහ්යෝගයක් 
සැමියෝගන ලැ්බේදී. ගැහැනියකට ඒක 
සහ්යෝගයට වඩො ෙැ්නන්න ආේේ විදියට. 
ඒක මං ලබොගත්ත විදියයි උඩින මං සඳහන 
ක්ේ.

්ගොඩොක් පිරිමි 
හිතලො මතලො 
්හොයලො බලලො 
්ගෙර වැඩ 
කරන්න නෑ. 
එ්හම කරන අයත් 
නැතුවම ්න්වයි. 
ඒත් ආෙරණීය 
බිරිනෙෑවරුන 
විදියට එයොලව 
ආේරන ඒ 
වැඩට සේබන්ධ 
කරගනන අපි 
ෙැනගනන ඕ්න. 
හැබැයි ඒ මං අර 
මුලින කිවවො ව්ේ 
සතු්ටන මිසක් 
තර්හන පුපුර පුපුර 
නේ ්න්වයි.

මං ඕන තරේ 
උයනන ආස පිරිමි 
ෙැකලො තියනවො. 
ඉවීම රැකියොවක් 
කරගත්තු පිරිමිත් 
ඉනනවො. ඉවීම 
කලොවක් කර්ගන 
්ේ ්ලෝ්ක් දිනපු 
පිරිමිත් ඕනෑතරේ 
ඉනනවො. අ්ේ 
ර්ටත් ඉනනවො 
ඉවීම කලොවක් 
කර්ගන අනිත් 
අයටත් ඒ ෙැනුම 
්බදා්ෙන නමගිය 

පිරිමි සූප්වදි්යෝ.
හැබැයි පරිේපු ්හොේෙක්වත් හදාගනන 

ෙන්න නැතුව ‘උයන එක මහ වැඩක්ෙ 
කියලො’ තමනට ආේරන උයලො 
්ෙන ගැහැනියට ඉවීම එපො 
කරවන පිරිමිත් ඔය අත්ර 
නැතුවම ්න්වයි. ඒවොට හිතින 
වැ්ටන එකවත්, දුක්්වන එකවත් 
්න්වයි කරනන ඕ්න. උයන එක 
නේ මහ වැඩක් ්න්වයි, ඒත් රසට 
උයන එක, ඒ ඉවිල්ලට ආේේ 
එකතු කරන එක ්ලොකු වැඩක් 
කියලො එ්හම අයට ්ත්රුේ කරලො 
්ෙනන ්වන්න ගෑනු වුණ 
අපිටමයි. ඒ වැ්ේ ති්යන්න 

අ්ේ අ්ත්.
මම රසසොවකට ්නොගියත් ්ගෙර ඉඳ්ගන 

උ්ේ ඉඳන හවස ්වනකන කරන වැඩවලට 
ෙහේ්ගන ්ලොකු සහ්යෝගයක් ලැ්බනවො. 

මං උ්ේ ඇහැ්රන්කොට ්ගොඩක් ්වලොවට 
එයත් ඇහැ්රනවො. මට අසනීපයක් හැදුනත් 
ක්ඩන ්මොකුත් ්නෝගන ්ගෙරම 
්මොනොහරි එයො හෙනවො.
්ම්හම ්ේකුත් තියනවො සමහර ගැහැනු 

අය ඉනනවො පිරිමින්ගන පුංචිම වැඩක්වත් 
කරවො ගන්න නෑ. පුතොට කුසසියට එනන 
්ෙන්න නෑ. කෑම පිඟොන ළඟටම ්බෙලො 
්ෙනවො, වතුරත් ්ෙනවො. කොපු කෑම පිඟොනවත් 
්හෝෙනන ්ෙන්න නෑ. අනන එ්හම 
පිරිමි තමයි ්ගොඩක් ්වලොවට කෑම කොපු 
පිඟොන වුණත් බිරිඳම ්හෝෙනන ඕන කියලො 
හිතන්න. අේමො අ්ේ තොත්තොටත් හැම්ේම 
කරො. තොත්තොට කුසසිය පළෝත් එනන දුන්න 
නෑ. අ්ේ අේමොට නේ උයන එක මහ්ෙයක් 
්න්වයි කියලො තමන්ේ බිරිඳව හෑල්ලු 
කරන්න එ්හම අය තමයි. ්ගෙර වැඩ, 
උයන වැඩ ගෑනු වැඩ කියලො හිතට කොවේෙන 
ඉන්නත් එ්හම පිරිමි තමයි. මං හිතන්න 
ඒක තමන හැ්ෙන වැ්ඩන පරිසරය හො පවුල් 
පඩුබිමත් එක්ක තමනට වොසියට හදාගත්තු 
්ේවල් කියලයි.

ඒ නිසො වි්ේෂම ්ේ ්ගෙර වැඩවලට ්ගෙර 
පිරිමියෝගන ලැ්බන පුංචි ්හෝ සහයට 
සතූතිවනත ්වනන පුරුදු ්වනන. ඔවුන්ේ 
සහය ලැබුණ නිසො, ්වනදාට වඩො සතුටක් 
ෙැනුණ බව අවංකවම ඒත්තු ගනනවනන. 
කෑම ්වනෙට වඩො රසින වැඩි බවත්, ඔවුන 
සමඟ ඉවීම වි්නෝෙයක් බවත් අමතක ්නොකර 
පවසනන.

ගැහැනු පිරිමි ්ේගොල්්ලොම රැකියොවට 
යන ම්ේ මිතුරු පවුල් මං ෙනනවො. එයින 
සමහරක් පවුල්වල පිරිමි අය උ්ෙන ඇහැරලො 
බිරිඳට උයනන උෙව කරනවො. පවුල් ජීවි්ත්කදී 
්ෙනනට ්ෙනනෝේ සහ්යෝගය හැමතැනකදීම 
අවශ්යයි. උයන ්ේදී විතරක් ඒක ගැහැනු වැඩක් 
කියලො ්ගෙර ගැහැනියට පවරනවට වඩො ලූනු 
්ගඩියක් සුේෙ කරලො, ්පොල් ටිකක් ගොලො දීලො 
සහ්යෝගය ෙක්වන එකත් ්ගොඩක් වටිනවො. ඒක 
නිසො කිසිම පිරිමි්යකු්ේ පිරිමිකමට හොනියක් 
්වන්නත් නෑ්න.

ඒ ව්ේම ්ගෙර මහත්තයෝගන කිසි 
උෙවවක් නෑ කියලො ්�ෝෙනො කරනවොට වඩො, 
උෙව ලැ්බන විදියට එයොලොව ්පොළඹවො ගනන 
ඕ්න අපිමයි. පිරිමි කියන්නත් හැඟීේ ෙැනීේ 
තියන, මහනසිය අමොරුකේ ෙැ්නන, ගැහැනු 
ව්ේම තමන්ේ නිෙහසට ආස කරන පිරිසක්. 
ඒ ව්ේම මූලිකත්වය ගනන කැමති පිරිසක්. ඒ 
නිසො එයොලොව ආේරන ්ගෙර වැඩවලට හවුල් 
කරගනන එක ති්යන්න අ්ේ අ්ත්. කිසිම 
්ෙයක් ්ල්සි නෑ අමොරුයි තමයි. ඒත් උත්හොහ 
කරලො බැලු්වොත් අනිවොේය්යන ්හොඳ ප්රතිඵල 
ලැ්බනවො.

සුන්දර සතියක් 
ප්රාර්ථනරා කරනවරා!!!

ෙරිප්ප බ�ොේදක්වත �දාෙන� 
දනබන �ැතුව ‘උ්ය� එක ම� වැඩක්ද 
කි්යලො’ ්මනට ආදබරන උ්යලො බද� 
ෙැ�ැනි්යට ඉවීම එෙො කරව� පිරිමිත 
ඔ්ය අ්බර �ැතුවම බ�බවයි. ඒවොට 

හිතින වැබට� එකවත, දුක්බව� 
එකවත බ�බවයි කරන� ඕබන. උ්ය� 

එක �ම් ම� වැඩක් බ�බවයි, ඒත 
රසට උ්ය� එක, ඒ ඉවිලලට ආදබර 

එකතු කර� එක බලොකු වැඩක් කි්යලො 
එබ�ම අ්යට බතරුම් කරලො බදන� 

බවනබන ෙෑනු වුණ අපිටමයි

විබේෂම බේ බෙදර වැඩවලට 
බෙදර පිරිමි්යොබෙන ලැබබ� 
පුංචි බ�ෝ ස�්යට ස්තූතිවන් 

බවන� පරුදු බවන�. ඔවුනබේ 
ස�්ය ලැබුණ නිසො, බව�දාට 

වඩො සතුටක් දැනුණ බව 
අවුංකවම ඒතතු ෙන�වන�. 
කෑම බව�දට වඩො රසින වැඩි 

බවත, ඔවුන සමඟ ඉවීම 
විබ�ෝද්යක් බවත අම්ක 

බ�ොකර ෙවසන�

�ෂීණී 
ම�බම්න්ර
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31 වැනි ක�ොටස

කේවට 
අලුත් ටීචර් 
ක�කනක්

‘‘දුව.... මම රකවවාන ටීචර්.’’ මගේ උසස් ගෙළ 
ෙන්තිභාර ගුරුතුමියගෙන් ඇමතුමක් ලැබුණි.

‘‘අනේ ටීචර් න�වාන�වාමද? �වානෙ�ට පසනස. 
මට හිතවාගේනවත් බැරිවුණවා ටීචර්නග �ට�ඬ 
ඇන�නන�වාට.’’

‘‘මම ඉතිේ මනේ පේතිනේ න�ලනෙවා 
න�වාලනෙෝ අමත� �රනවද?’’ රක්්ාන 
ගුරුතුමියගේ සුපුරුදු කිංකණි සිනා හඬ 
නැගුණාය.

‘‘අනේ ටීචර් මට පහුගිය �වානල ටීචර්ට �තවා 
�රේන බැරි වුණවා. මට ටි�ක �රදර 
�වාෙයක පහුගිය අවුරුදු ටි�. ඒ�යි 
�තවා �රේන බැරි වුනේ.’’ මම 
නිදහසට කරුණු කීග්මි.

‘‘දේනවවා දුනේ. වුණු 
�ැමනේම ආරංචියි. ඒ�යි මං 
නේ �තවා �නේ. දැේ නපවාඩි 
නදෝණිට න�වාන�වාමද?’’

‘‘දුව න�වාඳිේ ඉේනවවා. 
�රේන පුළුවේ �ැමනේම 
�රනවවා. නමුත් නේ නරෝග 
තත්ත්වය ගැන දැේ අපි න�වාඳිේ 
අවනබෝධ �රනගන ඉේනේ.’’

‘‘ඒ� තමයි නවේන ඕනේ. ඔයවාට 
හුඟවාක නේවල නත්නරනවනේ වසේති. 
අපි බෙමු දුවට තව නමවාන වනේ නේවලද �රේන 
පුළුවේ කියෙවා. මම දැේ �තවා �නෙත්, මට 
ඔයවානග දුව නවනුනවේ නදයක �රේන පුළුවේද 
කියෙවා බෙේන.’’

‘‘අනේ ටීචර්... ඒ වචන ටි�ත් මට න�වාඳටම 
ඇති. ඒ� මනේ හිතට �යියක.’’ මම කීග්මි.

‘‘දුනේ.... මනග දුව දැේ �ැේපස අවුට් 
වුණවා. ෙඟදිම ඇනපවායිේමේට් 
ෙැනබනවවා. එයවා සපීච් නතරපිසට් 
න�නනක. මම දුව එක� �තවා �ෙවා. 
එයවා කියනවවා ඔයවානේ දුවට උදේ 
�රේන පුළුවේ කියෙවා.’’

ගේවට භාෂා 
හා කථන 

චිකතසක්රගයකුගේ මඟ ගෙන්වීම 
අත්ය්ශ්යය. දැනටමත රිජගව ගරෝහගේ 
කථන හා භාෂා චිකතසක අිංශගයන් සහ 
ත්ත ගෙෞේෙලික ස්ථාන කහිෙයකදීම ගේවට 
ඒ පිළිබඳ පුහුණු කරීගේ කටයුතු සිදු කරයි. 
එගහත ත් අ්ස්ථා ගකාෙමණ ලැබුණද මා 
සෑහීමකට ෙත ගනාග්මි. ්ඩා ්ඩාත ඉඩප්රස්ථා 
ලබාෙැනීම තුළ ගේව කතා කරීගේ හැකයා් 
ප්රගුණ කරෙනිතැයි අෙ විශ්ාස කගළමු.

‘‘න�වාච්චර නදයකද ටීචර් මනේ දුවට ඒ වනේ 
අවස්වාවක ෙැනබනවවා නේ.’’ මම 

කීග්මි.

‘‘අපි ඉතිේ නමන�ම 
හිතමුන�ෝ. මම ඔයවාට 

ඉගැේනුවවා. දැේ 
මනේ දුව ඔයවානග 
දුවට උගේවේන 
�දේනේ. 

න�වාච්චර 
න�වාඳයිද 
බෙේන.’’

රක්්ාන ගුරුතුමිය 
ජීවිගත ඉතා සැහැේලුග්න් 

සහ සතුටින් දකන්නියක ගලස 
මා හඳුනාගෙන තිබුණි. ගකාටින්ම 

ෙන්තිගේදී අගේ දඟ ්ැඩ්ලට ඇය 
දඬු්ේ ලබා දුන්ගන්ද කටපුරා සිනාගසමිනි. 
ඒ ඇගේ හැටිය. ෙන්තිභාර ගුරුතුමිය වූ 
ඇයත මගේ සිිංහල ගුරු්රිය වූ ගරේමලතා 
ගුරු්රිය ඇතුළු ගුරු්රුන් කහිෙගද ගනකුමත 
මගේ ජීවිගතට පුදුමාකාර ගලස බේ්ධ් ඇත. 
මතකයන් අතර හැමදාම ඉතිරි් ඇත.

‘‘ඉේන මං නදේනේ අනේ 
දුවට. වසේති ටි�ක �තවා 

�රේන එයත් එක�.’’

‘‘අක�වා මම මයුරි.’’ 
රක්්ාන ගුරුතුමියගේ 
දියණිය මයුරි බණඩාර 
මා ඇමතු්ාය. 
ඇය විශ්විද්ාල 
උොධිය හදාරා 
භාෂා හා කථන 
චිකතසක්රියක 
ගලස ගස්්යට 

එක්වීමට ඔන්න 
ගමන්න කයා 
තිබුණාය. ඒ ්නවිටත 
ඇය විගශෂ අ්ශ්යතා 
සහිත දරු්න් විශාල 
ප්රමාණයකට සිය ගස්්ය 
ලබාගදමින් විශාල 
කැෙකරීමක් කරමින් සිටින 

බ්ද ගුරුතුමිය මා හා 
ෙැ්සු්ාය.

‘‘අේමවා මට ඔකන�වාම විසතර 
කියෙවා තිනයේනේ. මට මුලිේම 

නේේ බෙේන ඕනේ. එයත් 
එක� ටි�ක ඉේන ඕනේ. 

එතන�වාට මට පුළුවේ 
නේේනග තත්ත්වය 
අඳුනගේන. ඊටපසනස 
අපි නේේට න්ෝග්රෑේ 
ේෙරෑේ එ�ක �දේන 
ඕනේ. නේේ වනේ 
දරුවේට විනේෂ 
ක්රමනේදය�ට තමයි 
උගැේවීම �රේන 
ඕනේ. ඒ� �රිම 
ඉවසීනමේ �රේන 

ඕනේ අක�වා.’’

‘‘මට නත්නරනවවා 
නංගී. මටත් ඕ නේ 

නේේට න�වාන�වාම �රි 
නදයක 

උගේවේන. 
එයවාට 

සමවාජ අවනබෝධයක ෙබවා නදේන. ම�වා නෙවාකු 
නදයක නනවාවුණත් පුළුවේ �ැටිය�ට යමක 
�රේනයි අපි උත්සවා� �රේනේ. අපි න�ට 
ඔයවාෙනග නගදර එේනද?’’ මම ඇගෙන් 
ඇසුග්මි.

‘‘අේන න�වාඳයි. අනේ අේමත් �ැමති නවයි 
උගේනපු ෙමයව දකිේන. අනේ අේමවා අක�ට 
�රිම ආදනරයි.’’ මයුරි කය්ාගෙන ගියාය. මම 
ඇය දැක ඇතගත කුඩා කලය. දැන් ඇගේ 
මුහුණු්ර මතක නැත. එගහත ඇය රක්්ාන 
ගුරුතුමියගේම ගකාටසක් බැව දැනිණ. 
්චන ගෙළ ෙස්්මින් කිංකණි සිනා නැගීගේ 
ස්්රූෙය රක්්ාන ගුරුතුමියගේ ්ාගේය.

ත්ත දහසක් බලාගොගරාතතු සමඟින් මම 
මයුරිගේ ඇමතුගමන් සමුෙතිමි.

රක්්ාන ගුරුතුමියගේ නි්ස පිහිටා තිබුගණ 
ගවයන්ගොඩ නෙරය ආසන්නගේ දඩෙමු් 
ප්රගේශගේය. සුන්දර ෙස් ගොන්නක් මැද පිහිටි 
දැකුේකළු නි්ගස් ඒ ්නවිටත අෙ ග්නුග්න් 
රාත්රී ගභෝජන සිංග්රහය පිළිගයල් තිබුණි.

මයුරි බණඩාර මගේ හිගත මැවී තිබුණු 
රූෙයට ්ඩා ගබගහවින් ග්නස් රූෙයකට 
හිමිකේ කී්ාය. සුදු ෙැහැ සමක් සහිත කුඩා 
ශරීරයක් හිමි ඇය කටපුරා සිනාගසන්නියක.

‘‘එේන.... එේන.... න�ෝ බෙේන අනේ නේේ 
බබවා....’’ මයුරි ගේවට ආමන්්රණය කගේ ්සර 
ෙණනා්ක ෙටන් ගේව ගහාඳින් හඳුනන්නියක 
ගලසිනි. ගේව ඇය ගදස බැලුගව මිතුරු 
ලීලාග්නි.

‘‘අනේ දුව වනේමයි ඔයත්. ඊට වඩවා නපවාඩඩක 
උස ම�ත ඇති.’’ මම කීග්මි. සැබැවින්ම 

මයුරි කුඩා දරු්න්ට ෙැලගෙන 
ගුරු්රියක. ගේව ්ැනි 

දරු්න් ග්නුග්න් අ්ැසි 
්න්ගන් ගසගනගහබර, 
ආදරණීයයන්ය. 
මයුරිට විෂය දැනුම 
ගමන්ම ප්රාගයෝගික් 
දරු්න් සමඟ ගහාඳ 
ෙණුගදනු්ක් 
කරීගේ හැකයා්ක් 

ඇත.

මා ගුරුතුමිය සමඟ ්සර 
ෙණනා්කට එහා ගිය ොසේ 

මතකයන් අතර සැරිසරන අතර 
දරශන ගුරුතුමියගේ සැමියා වූ බණඩාර 

විදුහේෙතිතුමා සමඟ සාකච්ා්කට ්ැටුණි.

මයුරි ගේව සමඟ සන්නිගවදන කටයුතු 
ඇරඹු්ාය. ්රින්්ර අෙ ගේව ගදස බැලුග්මු. 
ඇය ගබගහෝ ඉක්මනින් මයුරි සමඟ මි්ර 
සමාෙම ගොඩනො ෙතතාය. මයුරි විවි්ධ වූ 
කුඩා කුඩා ්චන ඉතා ෙැහැදිළි් උචචාරණය 
කරමින් ගේව ආමන්්රණය කළාය. ගේව 
මයුරි ගදස ගබාගහෝ උනන්දුග්න් යුතු් බලා 
සිටියාය. කුඩා කුඩා ක්රියාකාරකේ සිදුකරමින් 
මයුරි ගේව ග්නුග්න් කාලය ෙත කළා. කුඩා 
රබර ගබෝලයක් එහා ගමහා ය්මින්, ගසේලේ 
බඩු කහිෙයක් අතින් අත මාරු කරමින්, සිංගීතය 
මුසු වූ ආේෙන්නයක් ්යමින් මයුරි ගේව සමඟ 
ගහෝරා කහිෙයක් ෙත කළාය.

‘‘අක�වා නේේට නගවාඩවාක නේවල 
නත්නරනවවා. පියවනරේ පියවර තමයි 

ඉසසර�ට යේන ඕනේ. එයවාට 
උගේවේන දිගටම යේන පුළුවේ 
වැඩසට�නක �දේන ඕනේ. මම ඒ� 
සැෙසුේ �රේනේ. අපි උත්සවා� �රමු 
එයවාව ටින�ේ ටි� න�වාඳ මට්ටම�ට 

ගේන. ම�ේසි වුනණවාත් බැරිනවන 
එ�ක නැ�ැ.’’ මයුරි කී්ාය. ගේව 

නැ්ත නැ්ත මයුරි සමඟ 
ගසේලමට ්ැගටන්නට 
කැමතත ෙළ කළාය.

‘‘මම සතිය�ට 
සැරයක අක�ෙනේ 
නගදර ඇවිත් නේේට 
උගේවේනේ. අපිට 
පුළුවේ උපරිමනයේ 
අපි �රෙවා බෙමු.’’

මයුරිගේ 
කැෙකරීගේ සූදානම 

ගේවගේ ජීවිතයට 
ගමන්ම අගේ ජීවිත්ලටද 

අලුත ආගලෝකයක් 
එක්විය.

මම ඔයොට 
ඉගැන්නුවො. දැන් 
මකේ දුව ඔයොකග 
දුවට උගන්වන්න 

හදන්කන්. ක�ොචචර 
කහොඳයිද  
බලන්න

අක්�ො කේවට කගොඩොක් 
කේවල් කත්කරනවො. අපි 
උත්සොහ �රමු එයොව 
ටික�න් ටි� කහොඳ 
මටටම�ට ගන්න. 
මහන්සි වුක�ොත් 
බැරිකවන එ�ක් 

නැහැ
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‘වැඩ බැරි දැරිය’
බ්රිතාන්ය පවුම් මිලියන 50ක වතකමක් හිමි

මිෂෙල් ෂ�ෝන්, ‘වැඩ බැරි’ ළ�ෂෙකි. ඇෙ ඉෂෙනී�ට 
ෂ�ොෂෙත� දකෙ නැත. ඇෂේ පන්තිෂේ ළෂ�ෝ ඇෙට ඒ 
ෙැන කිෙමින් සරදම් �ළෙ. උසුළු විසුළු �ළෙ. එෂෙත 
මිෂෙල්ට නම් එෙ ෙැටලුවක වුෂේ නැත.

ඒ ඊට වඩො විසඳිෙ යුතු ප්රශන ඇෂේ 
ජීවිතෂේ තිබූ ෂෙයිනි.

වෙස අවුරුදු දෙෙ� පුංචි දැරිෙ� 
වුවත ඇෙට ඒ වනවිට ජීවිතෂේ බර 
ෂෙොඳට දැනී තිබිණි. ඇෂේ මුළු පවුල� 

ජීවත වුෂේ සෂ�ොටලන්තෂේ ේලැසෂෙෝහි 
නැෂෙනහිර අන්තෂේ තිබූ තනි �ො�රෙක සහිත කුලී 
නිවෙන�ෙ. ඒ තනි �ො�රෙ පරො� උතුරො ෙමින් 
තිබුෂේ දුපපත�� ප�ණි. ඒ නිසො කුසගින්ෂනන් 
ෂෙෂවන ෂේල් ෙණන අඩු �රෙන්නට ෙැ� 
ෂ�ෂනකුට� වැඩ �රන්නට සිදුවිෙ. අවුරුදු දෙෙක 
වෙසැති මිෂෙල්ටත රසසොවක �රන්නට සිදුවන්ෂන් ඒ 
නිසොෙ. ඇෙ මුලින්� �ළ රසසොව ෂෙවල් ෙොෂන් ෂෙොස 
පතතර ෂබදී�යි. පොන්දර� නැගිට ෂෙවල්වලට පතතර 
ෂබදීෂ�න් පසුවෙ ඈ පොසල් ගිෂේ.

අවුරුදු ෂොළෙ වනවිට ඇෙ, පලතුරු 
ෂවෂළඳසැල� වැඩ �රන්නට ගිෙොෙ. එ��ට 
පසු එ�ක ෂලසින් �රන්නට සිදුවුණු 
ෂවෂෙස�ොරී රැකිෙොවන් නිසො� ඇෙට 
ඉෂෙනෙන්නට තිබූ �ොලෂේලොව 
සී�ොසහිත විෙ. ඉෂෙනෙන්නට 
වැඩි උනන්දුවකද ෂනොතිබුණු 
මිෂෙල් අවුරුදු පෙෂළොව වනවිට, 
කිසි� අධ්ොපන සුදුසු��ක ෂෙෝ 
සෙති�ෙක නැතිව පොසැල් 
ෙ�න නි�ො �ළොෙ.

ඒ වනවිට ෂ�ොඳු 
නොරටිෂේ පිළි�ොවකින් ෂපළුණු 
පිෙොෂේ ෂබෂෙත සපෙො 
ෙැනී� ෂවනුෂවන් ඇෙට ෂපරටත 
වඩො ෂවෂෙස වී වැඩ �රන්නට සිදු 
වී තිබිණ. ඒ නිසො ඇෙ නිරූපි�ොව� 
ෂලසින් රැකිෙොවක ෂසොෙො ෙතතොෙ.

ඒ අතර� තවත අ�තර රැකිෙො 
කිහිපෙක �රන්නටත ඇෙ පටන් 
ෙතතොෙ. රැකිෙො ෂද�ක ෂෙෝ තුනක 
කිරී� ෂවෂෙසක ෂලස ඇෙට දැනුෂේ 
නැත. ඇෙට උව�නො වූෂේ �වො ෂෙෝ 
දවස� සොර්ථ� ෙැෙැනිෙ� වන්නටෙ.

අවුරුදු ොෙතක ෂවද්දී මිෂෙල්ට 
ෂපම්වෂතකු මුණෙැසිණ. ඔහු ඇෙව 
විවොෙ �රෙන්නට �ැ�ැතත පල 

�ෂේෙ. නමුත විවොෙ ෂවන්නට 
�ලින් ෂෙොඳ රැකිෙොවක �රන්නට 

ඇෙට අවශ්ය විෙ. ඒ නිසො 
ත� ෂපම්වතො ස�ඟ එකව, 
ෂබොරු අධ්ොපන සුදුසු�ම් 
ෂෙොො රැකිෙො ඉල්ලුම් පත්රෙක 

පිළිෂෙල �රෙතතොෙ. ඒ ව්ොජ 
අෙදුම්පත්රෙ නිසො ඇෙට ලබටස 
ආෙතනෂේ රැකිෙොව ලැබිණ. 
එතැන් සිට �ොස දෙඅට� 
�ොලෙක ඇතුළත, ඇෙ එ� 
ආෙතනෂේ විකිණුම් ෙො 
අෂලවි�රණ අුංශෂේ 
ප්රධොන තනතුරට 
පත වූවොෙ. ඒ ඇෙ 
අෂලවි�රණෙට එතරම්� 
දකෙ තරුණිෙ� වූ නිසොෙ. 
එෂෙත ෂ�ො�කෂදෝ ෂේතුව�ට 
ෙන එන ෙැ�තැන�� අවොසනොව 
ඇෙව ලුහුබැන්ෂද්ෙ. හිටිෙැටිෂේ� ඇෙ 
ෂසවෙ �ළ ආෙතනෙ ෂවනත පද්ෙලෂෙකුට විකුණො 
ද�නු ලැබිණ. එතැනදී අනවශ්ය ෂසව� පිරිස ඉවත 
ෂ�රිණ. මිෂෙල් ෂ�ෝන්ද ඇතුළු වූෂේ ඒ අනවශ්ය 
ෂසව�යින් ෂෙොඩටෙ.

ෂම් උස පෙතවීම් �ැදින් ජීවිතෙ ෙලොෂෙන ෙන අතර 
මිෂෙල් විවොෙ වූවොෙ.

දිනක ඇෙට ඇෂේ සැමිෙො 
ස�ඟ රොත්රී සොදෙ�ට ෙන්නට 

සිදුවී තිබිණ. ඒ සොදෙ 
විෂශෙ එ�කි. එෙට 
පැමිෂණන්ෂන් 
ෙ�ක ��ක ඇති, 

ෂේතතු�ොර පිරිසකෙ. 
ඉතින් ෂෙොඳට 
ඇඳ පැළඳෂෙන 
ෙො යුතුෙ. ඇෙ 
ඇෂේ ෙැඩෙ �ැපී 

ෂපෂනන අන්දෂම් 
ඇඳු�ක මිලදී ෙතතොෙ. 
ඒ ඇඳුෂම් �රත ෙැඹුරට 
�පො තිබිණ. එෂලසින් 
ෙැඹුරට �ර �පො ඇති 
ඇඳු�ක අඳින විට, 
පිෙයුරුවල ෙැඩෙ ඉස�තු 
වී ෂපෂනන අන්දෂම් 
තනපටෙක අඳින්නට 
ඇෙට ඕනෑ විෙ. ඒ 
සඳෙො මිලදීෙත තනපටෙ 
ඇෙට කිසිඳු පෙසුවක 
දැනවූෂේ නැත. ඒ නිසො 
ඇෙ ඒ සඳෙො විෂශෂිත 
තනපටෙක නිර�ොණෙ 
�ළොෙ.

නමුත ඒ තනපටෙ 
ඇෂේ ජීවිතෙ ෂවනස 
�රනු ඇතැයි ඇෙ 
කිසිවිෂට�ත සිතුෂේ 
නැත.

ත�ො විසින්� නිර�ොණෙ 
�රෙත ඒ ෙට ඇඳු� 
ෙරි අපූරුවට ෙැලපණු 
අතර සිරුරට සුවපෙසුවද 
දැනවීෙ.

‘‘මට විතරක් 
නෙනෙයි, නේක න�ොඩක් 

කොනතොෙනට අෙශ්ය 
නෙෙ නෙයක්. ඉතින මට නේක 

අනිත් කොනතොෙනටත් ලබො 
නෙනෙ බැරි ඇයි?’’ මිෂෙල් 

ෂ�ෝන් ඇෂේ අලුත නිර�ොණෙ 
වැඩිදියුණු �රන්නට පටන් ෙතතොෙ.

තුන් වසර� පළුල් අධ්ෙනෙකින් 
අනතුරුව, ඇෙ වඩොත ෂෙොඳ තනපට 

වරෙෙක නිපදවූවොෙ. ‘Ultimo’ නම් ෙට ඇඳුම් 
සන්නො�ෂේ උපත සිදුවුෂේ ඒ විදිෙටෙ.

ඇෂේ ඊළඟ පිෙවර වූෂේ ෂම් සන්නො�ෙ 
ෂලොව පරො ප්රචලිත කිරී�යි. ජනතොවෂේ අවධොනෙ 
ලබොෙැනී�ට ඇෙ නිළිෙන් නව ෂදෂනකු කුලී 
පදන� �ත පැෙ ෙණන�ට ලබොෙතතොෙ. ඔවුන් 
ෂෙොොෂෙන ඔකස්ෆරඩ් වීදිෂේ �ළ එළි�ෙන් 
ප්රදරශනෂෙන් පසුව, ඔවුන් සිෙලුෂදනො� 
අතඅඩුංගුවට ෙැනිණ. එෂෙත ඒ ප්රචොර� උපක්ර�ෙ 
ඵල දරො තිබිණ. ඇෙ විසින් නිර�ොණෙ �ළ ෙට 
ඇඳුම් මිනිසුන්ෂේ අවධොනෙ ෂසොරොෂෙන තිබිණ.

1996 ෂනොවැම්බර �ොසෂේදී ඇෙ ඇෂේ 
MJM International Ltd නම් වූ �ොන්තො ඇඳුම් 
නිශපොදන ආෙතනෙ පිහිටවූවොෙ. ‘Ultimo’ 
සන්නො�ෙ බිහිවුෂේ එතැනිනි. පසු�ොලීනව 
Ultimo සන්නො�ෙ ෂලෝ�ෙ පරො ජනප්රිෙත� 
�ොන්තො ඇඳුම් සන්නො�ෙක බවට පත විෙ. මිෂෙල් 
ෂ�ෝන් ෂලෝ�ෂේ සොර්ථ�� ව්වසොයි�ොවන් 
අතරට එකවූවොෙ. 2001 වසෂරදී Prince’s Scottish 
Youth Business Trust හි අධ්කෙ� �ේඩලෙට 
එ�තු ෂවන්නැයි චොල්ස කු�රු විසින් මිෂෙල්ට 
ආරොධනෙ �රන ලදී.

කිසිඳු අධ්ොපන සුදුසු��ක නැතිව පොසැල් 
ෙ�න නතර �ර දැමූ මිෂෙල් ෂ�ෝන්ට, ඇෂේ 
ව්ොපොරි� ශූරතවෙ නිසො� 2002 ෂනොවැම්බර 
�ොසෂේ ෂපසලි විශවවිද්ොලෂෙන් ෂෙෞරව 
ආචොරෙ උපොධිෙක පිරිනැමිණ.

2010 වසෂරදී, මිෂෙල්ෂෙන් ව්ොපොරි� 
කෂෂේත්රෙට සිදුවූ ෂසවෙ ෂේතුෂවන් ඇෙට 
බ්රිතොන්ය අධිරොජ්යෂේ සම්�ොනෙ පවො හිමි විෙ. 
වරත�ොනෂේ ඇෙ බ්රිතොන්ය පවුම් මිලිෙන පනෙ� 
වත��ක හිමි ධනවත �ොන්තොවකි. ෂවන 
කිසිවක� නැතත, ධධරෙෙත උව�නොවත තිෂේ 
නම් ෙැෙැනිෙ�ට ෂ�ොතරම් දුර ෙො ෙැකිද? මිෂෙල් 
ෂ�ෝන් එෙ ෂලෝ�ෙට සැබෑවක �ර ෂපන්වො 
දුන්නොෙ.

නිම්මි මුදිතා හේරත්

හිටිහැටිහේම ඇය හේවය 
කළ ආයතනය හවනත් 

පුද්ගලහයකුට විකුණා දමනු 
ලැබිණ. එතැනදී අනවශ්ය 

හේවක පිරිස ඉවත් හකරිණ. 
මිහෙල් හමෝනද ඇතුළු වූහේ 

ඒ අනවශ්ය හේවකයින 
හ්ගාඩටය

ජනතාවහේ අවධානය 
ලබා්ගැනීමට ඇය නිළියන නව 
හදහනකු කුලී පදනම මත පැය 
්ගණනකට ලබා්ගත්තාය. ඔවුන 
හයාදාහ්ගන ඔකේ්ෆර්ඩ් වීදිහේ 
කළ එළිමහන ප්රදර්්ශනහයන 

පසුව, ඔවුන සියලුහදනාම 
අත්අඩංගුවට ්ගැනිණ. එහහත් 
ඒ ප්රචාරක උපක්රමය ඵල දරා 

තිබිණ



ෂෙනාල් 
ගුණෂේකර

08 2021 ජූලි 21 බදාදා

ඔන්ලයින පනතියට 
එනෂන ෂකාෂ�ාමද? 
සර් මෂෙ ෂ�ෝන එක 
ෂපා ෂ�ාෂෙ ෙැහුෙෂන...
ලාංකේය සාහිත්යකේ 

තුන් ඈඳුතු නවකතා 
විදිහට කහළකේ 
මහා ගතකරු 
රචනා කරපු 
‘ගමකපෙරළිය’, 
‘කලියුගය’, 
‘යුගාන්තය’ කපොත 
තුන තිකයනවා. 
කගාඩේ ෆිල්මස් 
ගතතහමත තනි ෆිල්ම 
එකේ එනවා කවනුවට ට්රයිකලාජි 
එකේ එකහම නැතනම පොට්ස් තුනේ 
එන එක තමයි වරතමාන බටහිර වාණිජ 
සිනමාකේ පෙැටරන් එක. කම කමාකහාකත 
පෙවතින අධ්ාපෙන රටාව කේස් කරකගන ඒ ගැන 
කතා කරන්න ඕන කියලා පෙහුගිය සති කෙකේ 
තුමමුල්ල පිටු කෙකේ කවන්වුණු නිසා තුන්කවනි 
පොට් එකකුත ලියලාම කම කතාව අහවර 
කරන්න ඕකන් කියලා මට හිතුණා. එතකකාට 
හිතට සැටිස්.

‘‘කකායි කවකල් බැලුවත පූජා වට්ටිය වකේ 
ඕක අකත තියාගතත ගමන්මයි. ඕකටත 
නිවාඩුවේ කෙන්න, යන්්ර සූ්රවලටත ෙරාගන්න 
පුළුවන් තරමේ තිකයනවා’’, අවුරුදු ගානේ 
තිස්කස් අමමාකේ එකම වෙන් කපෙළ අහලා 
අහලා කම කවද්දී මට ගානේ නෑ. ඒ ගැන කියලා 
කියලාම ෙැන් අමමාටත ගානේ නෑ. ෙැන් නම 
ඉඳලා හිටලා තමා අමමාටත ඒක කියකවන්කන්. 
කකාකරෝනා ආවත හරි අමමටත ඒ වෙන ඉවත 
කරගන්න සිද්්ධ වුණා. කමාකෙ හැමකද්ම ඩිජිටල් 
වීම භාරගන්න සිද්්ධ වුණු නිසා.

ගමපෙහ, නුවර කකමිස්්රි ේලාස් කරන 
ප්රවීණ ගුරුවරකයේ ඉන්නවා. එයා ඒ 
කාකල් ඉඳලාම පෙන්තිකේ ළමයින්කේ 
කමාබයිල් ක�ෝන් කුඩු කිරීම 
සමබන්්ධකයන් හරි ප්රසිද්්ධයි. පෙන්තිය 
කවලාකේ ක�ෝන් පොවිච්චි කර කර 
ඉන්න ළමකයේ ෙැේකකාත ස්කට්ජ් 
එකකන් බැහැලා ඒ ළමයා ළඟටම 
එනවා. තරාතිරම, ක�ෝන් එකේ 
වටිනාකම, ඒ කිසිම කෙයේ අදාළ නෑ, 
ක�ෝන් එක ඉල්ලගතතා, ‘සලාං’ ගාලා 
සද්ෙ කවන්න අත උස්සලා ක�ෝන් එක 
කපොකළාකේ ගැහුවා. අයිතිකාරයාට 
තිකයන්කන් කෑලි ටික අහුලං 
බෑේ එකේ 
ඔබාගන්න 
විතරයි. ඕක 
නිසාම අදාළ 
සරකේ ේලාස් 
එකට යන්න 
කකාල්කලෝ 
හුඟකෙකනේ 
බයයි. මං ඒ 
ේලාස් එකට 
ගිකේ නැතකත 
පොන්ෙරම 
ගිහින් 
බංකුවේ 
අල්ලන එක 
කරන්න අමාරු 
වැඩේ වුණු 
නිසා. කමාකෙ 
පොන්ෙර 
කෙකහමාරට 
තුනටත ඒ 
ේලාස් එකට 
එන ළමයි 

ඉන්නවා බංකුව බුේ කරගන්න. 
සමහරුන්ට පොන්ෙරින්ම 

ඇහැකරන්න පුළුවන්, 
සමහරුන්ට රෑ එළි කවනකං 
ඇහැරිලා ඉන්න පුළුවන්. මං 
අයිති කෙකවනි කාණඩයට. 

ඒ නිසා කෙකවනි කැටගරි 
එකට අදාළ අයට, ඒ 
කකමිස්්රි සරකේ ේලාස් 
එකේ කමතඩ් එක එච්චර 
ගැලපුකණ නෑ.

කකාකරෝනා ආවා. 
ගුරුවරු ඔන්ලයින් 
පලැට්ක�ෝම එකට මාරු 
වුණා. කම කකමිස්්රි 
සරටත කවන ඔප්ෂන් 

එකේ තිබුකණ නෑ. 
ෙැමමා කේස්බුේ 
කපෙෝස්ට් එකේ, 

තමන්කේ ඔන්ලයින් 
ේලාස් එකට එන්න කියලා. ඒක ෙැේකා 
විතරයි, ඉස්සර ේලාස් ගිය අය, ෙැන් 
ේලාස් යන අය, ළමයි ඔේකකාම, ‘‘සර, 
ඔන්ලයින් පෙන්තියට එන්න විදිහේ නෑ, 

අයත, තමන්ට පුළුවන් විදිහට, ඉකගනගන්න 
අපෙහසුතා තිකයන එක ෙරුකවේට හරි 

පිහිට කවන්න. ක�ෝන් එකේ අරන් 
කෙන්න අමාරු නං කඩ්ටා කාඩ් 

එකේ හරි අරකගන කෙන්න.

ඒ අතකරම තවත 
ප්රශනයේ මතු කවනවා. 
පෙැය ගාණේ එක තැනක 

ඉඳන් ස්්රීන් එකේ දිහා 
බලාකගන ඉන්න එක 

කසෞඛ්යයට ඒ තරම කහාඳ 
කෙයේ කනකවයි. ‘සූම විඩාව’ කියලා 

ෙැන් ඒකට නමේ කයෝජනා කවලා 
තිකයනවා. කමවා කඩාගන්න නං කමාකෙ 

කරන්කන්? ස්්රීන් එක දිහාම බලන් ඉද්දී ඇස් 
කෙක හුඟේ කවලා ක�ෝකස් කවලා තිකයන්කන් 
එකම කපොයින්ට් එකකට. දිගටම ඕකට ඇස් 
කෙක හුරු වුණාම, කපෙනීකම ආබා්ධ එනවා. 

ඒ නිසා සැරින් සැකර ඔලුව 
උස්සලා කහාඳට ඇහිපිල්ලම 
ගහලා වටපිටාව ටිකේ බලන්න 
කියලා ෙරුවන්ට කියන්න. 
විනාඩි පෙහේ විතර නැගිටලා 
ඉඳලා ආකයත වාඩි කවන්න. 
කහාඳට වතුර කබාන්න.

කම ‘තුමමුල්ල’ ලියකවන 
කමාකහාකත ලංකාකේ ගුරුවරු 
ඔන්ලයින් ස්ට්රයිේ එකේ 
පෙටන් අරකගන. මීට කලින් 
කලෝකකේ කකාකේවත එකහම 
ඔන්ලයින් හරහා ස්ට්රයිේ එකේ 
කරලා තිකයනවෙ කියලා මං 
ෙන්නෑ. එකහම කනාවුකණාත 
ඒක ගිනස් කරකකෝඩ් එකේ. 
අපි ඉතිං ඔය වකේ අමුතු 
කාරණාවලින් ජගත කීරතිය 
දිනාගත රටේකන්. කම 
වකේ කවලාවක ෙරුවාකේ 
අධ්ාපෙනයට කමාකෙ කවන්කන් 
කියලා හැකමෝම ප්රශන 
කරනවා. බය කවන්න එපො. 

නවතින්කන් කපොතපෙකත අධ්ාපෙනය විතරයි. 
විභාග පොස් කරන්න විතරේ කරන කපොතපෙකත 
අධ්ාපෙනයට ෙරුවාව හිර කරන්න කෙමේපිකයෝ 
ලෑස්ති කවන්න එපො. කගෙරට කවලා ඉන්න කම 
ෙවස් ටිකේ ළමයින්ට ජීවිකත කියලා කෙන්න. 
උයන පිහන විදිහ කියලා කෙන්න. කගෙර කදාකර 
වැඩ, බිතතියකට ඇණයේ ගහන්න, පෙැලයේ 
හිටවන්න, තමන්කේම කරදි ටික කහෝෙගන්න, 
අයන් කරන්න, කාමකර අස් කරන්න, කම කද්වල් 
කියලා කෙන්න. ඒවා ගෑනු වැඩ කනකවයි, හැම 
මනුස්සකයේම කළ යුතු කේසිේ ලයිේ ස්කිල්ස්. 
ගෑනු ළමයින්ටත වඩා ඒවා පිරිමි ළමයින්ටයි 
කියලා කෙන්න ඕකන්. ‘ගෑණිකයේ ඉන්න ඕකන් 
කුස්සිකේ’ කියන ගල්යුකේ ඇටිටියුඩ් එක ඊළඟ 
පෙරමපෙරාවට යන්න තියන්න එපො.

‘ගුරුකගෙර’ ක්රියාන්විතකේ දිගුවේ විදිහට 
ළමයින්කේ අධ්ාපෙනය කවනුකවන් ටීවි චැනල් 
16ේ ආණඩුකවන් අලුකතන් පෙටන් ගන්න 
යනවා. කම කවනකකාටත ලංකාකේ පෙවතින 
ටීවි චැනල් බහුතරය පුළුවන් විදිහට අධ්ාපෙනය 
කවනුකවන් එයාරටයිම එක කවන් කරලා. සංජක 
ප්රසාද් කදාකල්වතත අයියලා ‘චින්තාගාරය’ 
නමින් ලස්සන වැඩේ පෙටන්ගතතා ඉරිදා උකද්ට, 
කපොතපෙකත වැඩටම හිරකවන ළමයින්ට ජීවිකත 
කියලා කෙන්න. කම කලෝකකේ අලුත කද්වල් 
හැම එකේම කහායාගන්කන් ආපු ප්රශනවලට 
විසඳුමේ විදිහට. ඒ නිසා කම වවරස් එක අපිට 
අධ්ාපෙන ක්රමය අපකඩ්ට් කරන්න කහාඳ චාන්ස් 
එකේ කේවි කියලා මං විශවාස කරනවා.

ලංකාකේ මිනිස්සුන්ට තාමත කටේනකලාජි 
කියන්කන් මැජිේ එකේ. හරි නං කම කවද්දී හැම 
ළමකයේටම කමපියුටර එකේ, ලැපකටාප එකේ 
කහෝ ටැේ එකේ තිකයන්න ඕකන්. ‘‘පුකත කමකට 
සූම දාලා කෙන්න’’ කියාකගන ක�ෝන් උස්සගතත 
මිනිස්සු කඩවල්වලට කගාඩ කවන්කන් ඇයි? 
ඇප එකේ ඩවුන්කලෝඩ් කරගන්න තරමවත අපි 
අපකඩ්ට් නැති නිසා. අපෙරා්ධවලට කයාදාගතතා 
කියලා අපි පිහි තහනම කරන්නෑකන්. අන්න ඒ 
වකේ, තාේ්ෂණික කමවලම හරි විදිහට පොවිච්චි 
කරන විදිහ ඉකගනගන්න. වලවල් තිකයනවා 
කියලා පොකර ඇවිදින එක අකහෝසි කරන්නැතුව, 
වකල් කනාවැටී ඇවිදින විදිහ ෙරුවන්ට කියලා 
කෙන්න. තමනුත ඉකගනගන්න. ඒක ප්රැේටිස් 
එකකන්ම ළඟා කරගත යුතු කෙයේ.

හරි, එකහනං අධ්ාපෙන තුන් ඈඳුතු 
‘තුමමුල්ල’ අහවරයි. මං ඉස්සරහ කහෝල්ට් 
එකකන් බහිනවා.

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. 

සර මකේ ක�ෝන් එක 
එදා ගමපෙහ පෙන්තිකේදී 
කුඩු කළාකන්’’, 
‘‘අයිකයෝ සර, එන්න 
නං ආසයි, ඒත 
කකාකහාමෙ එන්කන්? 
සර මකේ ක�ෝන් එක 
කෑලි කළාකන්.’’, වකේ 
කකමන්ට්ස් දිගට 
හරහට දාන්න ගතතා. 
අදාළ සරට සිද්්ධ වුණා 
කවනම කචේ කර 
කර ඒ කකමන්ට්ස් 
ඔේකකාම ඩිලීට් 
කරන්න.

වවරස් එක 
නිසා අකප සමාජකේ 
හුඟේ කද්වල්වල 
අර්ථක්ථනය කවනස් 
කරන්න සිද්්ධ 
වුණා. අධ්ාපෙනය 
ලබන්න ක�ෝන් 
එකේ, ටැේ එකේ, 
ලැපකටාප එකේ 

අනිවාරයයයි කියන තැනට ලංකාව පෙතකවයි 
කියලා කවුරුතම හිතුකේ නෑ, නමුත ඒක වුණා. 
අර කකමිස්්රි ගුරුවරයාත කවදාවත හිතන්කන් 
නැතුව ඇති, ක�ෝන් කතන්ෙකර ඒ විදිහට 
කැරකිලා තමන්ට ඇටෑේ කරයි කියලා. නමුත 
කමක කියන්න ඕකන්, ඒ සර ක�ෝන් කපොකළාකේ 
ගැහුකේ සරට කගනියන්නවත ළමයි කහාඳ 
ක�ෝන් පොවිච්චි කරන එක ගැන ඉරිසියාකේවත 
කනකවයි. පොඩම ගැන තිකයන අව්ධානය කුඩු 
කරලා දාන අයිටම එක මුලින්ම කුඩු කරලා දාන්න 
ඕකන් කියන තැන ඉඳලා කටයුතු කරපු නිසා. 
ඒ නිසා ඒ සරකේ පෙැතකතන් බලද්දී කාරණය 
සා්ධාරණයි. නමුත පෙනිෂමන්ට් කෙනවා කියලා 
එච්චරම සාහසික කවන්න කහාඳ නෑ කියලයි මං 
හිතන්කන්.

ඉකගනගන්න අවශ්ය ක�ෝන් එකේ ගන්න 
සල්ලි එකතු කරපු, ජීවිකත ගැටගහගන්න 
වැලි කගාඩ දාපු දුවට ක�ෝන් හතරේම ලැබිලා 
තිබුණා. කටේනිකල් පෙහසුකම නැති ළමයි 
කවනුකවන් කමාබයිල් ක�ෝන්, ටැේ, කමපියුටර 
ලබාකෙන්න කම කමාකහාකත ලංකාකේ විශාල 
පිරිසේ පුළුවන් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතාම 
ඉහළින් ඇගයිය යුතු කද්වල්. ‘තුමමුල්ල’ කියවන 

ලං�ොකේ ගුරුවරු 
ඔන්ලයින් ස්්රයික් 

එ�ක් පටන් අරකගන. 
මීට �ලින් කලෝ�කේ 
ක�ොකේවත් එකහම 

ඔන්ලයින් හරහො ස්්රයික් 
එ�ක් �රලො තිකයනව්ද 

කියලො මං ්දන්නෑ. 
එකහම කනොවුකණොත් ඒ� 
ගිනස් කරක�ෝේ එ�ක්. 

අපි ඉතිං ඔය වකේ 
අමුතු �ොරණොවලින් 

ජගත් කීරතිය දිනොගත් 
රටක්කන්

අපරොධවලට 
කයොදාගත්තො කියලො අපි 

පිහි තහනේ �රන්නෑකන්. 
අන්න ඒ වකේ, 

තොක්ෂණි� කමවලේ හරි 
විදිහට පොවිච්චි �රන 
විදිහ ඉකගනගන්න. 

වලවල තිකයනවො කියලො 
පොකර ඇවිදින එ� 

අකහෝසි �රන්නැතුව, 
වකල කනොවැටී ඇවිදින 
විදිහ ්දරුවන්ට කියලො 

ක්දන්න
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - 

ෙමන් අසේසිරි්වර්ධන
ෙැඩගැන්වීම - 

මරීනා සපසරරා 
(මරීනා සපසරරා බ්රයිඩ්ල් ස්ටූඩිසයෝ)

ක්වරසේ කතා්ව

ජනතා සස්්වයට කැපවුණු අපිට 
රෑ ද්වල් සදසේ ස්වනෙේ නෑ

ග්රාම නිලධරාරිනී කරාංචනරා නිශරාමලී
‘‘සිංහල මිනිස්සු පුදුම මිනිස්සු ක�ොටසක්. 
ඔවුනට කස්වය �ළත් බණිනවො, 
කනො�ළත් බණිනවො. කස්වය �කළොත් 
වැඩිකයන බණිනවො. ඒවො හමුකේ සනොසී 
වැඩ �රනනට හැකි නම් ලිං�ොකේ 
ජනයොට කස්වය �ළ හැකිය. අනගොරි� 
ධරමපොලතුමො තමයි එකහම කියලො 
තිකයනකන. ඒ කියමන තදිනම හිතට 
අරකගන තමයි මමත් රොජ්ය කස්වයට 
බැඳුකේ.’’
එකස් පවසනනී දිලහොනි �ොිංචනො 
නිශොමලීය. මහරගම, උඩහමුලල, 525A, 
නැකගනහිර වසකම් ග්ොම නිලධොරිනිය 
ඇයයි. රොජ�ොරිය අකුරටම ඉටු �රමින්ද, 
වකර� රොජ�ොරිකයන ඔබබට යමින ජනතො 
කස්වයට �ැපකවමින්ද සටින රුව ගුණ 
සපිරි කම් ග්ොම නිලධොරිනිය අ්ද ‘ධරණී’ 
�වරය ්දරො සටියි.

ඔබ සස්්වයට ඇති කැමැතත නිො ග්ාම 
නිල්ධාරිනියේ වුණු සකසනේද නැතනම් 
සපන්්ෂන් එක බලාසගන රාජ්ය සස්්වය 
සතෝරගතත සකසනේද?

මගේ තාතතා ග්ාම නිලධාරීවරගෙක්. මට 
මතක ඇති කාගල ඉඳලම තාතතගෙන් 
උපගෙස් ෙන්්න ෙගේ හැමගකග්නක්ම 
වගේ අගේ ගෙෙරට එ්නවා. ඒ කාගේ 
තාතතා රැෙක් ෙහවලක් ්නැතුව ෙගේ 
අෙට ගස්වෙ කර්න හැටි ෙකි්නගකාට 
ගේක මිනිස්සුන්ට ගමා්නතරේ ්නේ 
ගස්වෙක් කරන්්න පුළුවන් රස්්ාවක්ෙ 
කිෙලා මට හිතුණා. එදා ඒ ඇතිවුණු 
හැඟීම නි්ා තමයි මමත ග්ාම 
නිලධාරිනිෙක් වුගේ. එගහම ්නැතුව 
ලැගේන වැටුප ෙැ්නයි, විශ්ාම වැටුප 
ෙැ්නයි ්නේ මම කවමදාකවත හිතලා 
්නැහැ.

ග්ාම නිල්ධාරිනියේ විදියට ්වැඩ පටන් 
ගතසත සකායි කාසලද?

2014 අවුරුදගද තමයි මම 
කුරුණෑෙල, ගපාේපිතිෙම 
මගේම ෙගේ, 352 ගොගොේල 
ග්ාම නිලධාරී ව්ගේ 
ග්ාම නිලධාරිනිෙ විදිහට 
වැඩ ොරෙතගත. වැඩ 
ොරෙතතට පස්ගස් 
අවුරුදු ගෙකක් විතර මම 
ෙගේ උෙවිෙ ගවනුගවන් 
ගලාකු වැඩ ගකාට්ක් 
කළා. පස්ගස් 
2016දී ්ැමිොගේ 
නිව් පිහිටා 
තිගේන මහරෙම 
ප්ාගදශීෙ ගේකේ 
ගකාට්ා්ගේ 
525/A උඩහමුේල, 
්නැගේනහිර ව්ගේ 
ග්ාම නිලධාරිනිෙ 
විදිහට මාරුවීමක් 
ලොගේන තමයි 
ගකාළඹ පදිිංචිෙට ආගේ.

සම් ද්වස්්වල සකාවිඩ් 
්වෙංගතය එේක ස්වනදට 
්වඩා ්වැඩ රාජකාරි බහුලයි 
සන්ද?

්ාමාන්ය 
රාජකාරිවලට 
අමතරව ගකාවිඩ්-
19 රාජකාරී 
කටයුතුත තිගේන 
නි්ා ඇතතටම ගේ 
ෙවස්වල ගොඩක් 

කාරෙෙහුලයි. 
රටම ගලාක්ඩවුන් 
කළ ගවලාගව 
්මහරු ගෙගහත 
ටික ෙන්්න 
ෙන්්න විදිහක් 
්නැති වුණාමත 
මට කතා කළා. 
එගහම ගවලාවට 
ගකාගහන්හරි 
ඒ ඖෂධ 
ගහාොගේන මම 
ඔවුන්ට ගෙනිහින් 
ගේනවා. 
ඒ වගේම 
ගොගහෝගේනා 
ආරථික අතිනුත 
ළිංපතුලටම 
වැටුණා. ඔවුන්ගේ 
අවශ්යතා ග්ාො 
ෙලන්්නත 
ඒ අවශ්යතා 
්පුරන්්න අවශ්ය 
කර්න වැඩකටයුතු 
්ේපාේනෙ 
කිරීමත ග්ාම 
නිලධාරීවරොගේ 
වෙකීමක්. 
ඒ ගවලාගේ 
‘මනු්ත ගෙරණ’ 
වැඩ්ටහ්න 
මගිනුත අගේ 
ව්මට ආධාර 
උපකාර රැ්ක් 
ලොදුන්්නා. ඒ 

ෙැ්නත ගේ 
ගවලාගේ 
මම මතක් කරන්්නම ඕගන්.
ස්වලා්වේ කලා්වේ නැතු්ව රාජකාරී 
කටයුතු්වල නිරත ස්වන්න ස්වන 
අ්වස්්ා එසෙමත ඇති?
එගහම ගවලාවේ ්නේ අ්නන්තයි. 
මගේ ව්ගේ එක ගකාට්ක් 
ෙිංවතුරට ෙට ගව්නවා. ්ිංචරණ 
සීමා ප්නවලා තිබුණු ගවලාගවත 
ඒ වතුරට ෙටගවලා එක පවුලක් 

හරිෙට අ්රණ වුණා. ගකාවිඩ් 
තතතවෙ නි්ා එොලව ළඟපාත 

ගෙෙරක ්නවතතන්්නවත මට පුළුවන්කමක් 
තිබුගේ ්නැහැ. එදා ඉතින් වතුර ටික 

ෙැහැලා ේනකේ මුළු රෑම මමත 
එොලා එක්කම හිටිො. එොලගේ 
හිතට ශක්තිෙක් ගවන්්නයි ඒ 
ගවලාගේ මට අවශ්ය වු ගේ.
ගකග්නක් අ්රණ වුණු 
ගවලාවට ඒක රාජකාරිගේ 
ගකාට්ක්ෙ ්නැදෙ කිෙලා 
ග්නාහිතා උෙේ උපකාර 
කළ අවස්්ා ඕ්නතරේ 
තිගේනවා. ගොගහාම පිරිසිදු 
හෙවතකින් තමයි මම ඒ 
ගවලාවට උෙේ කරන්ගන්. 

මට මතකයි ෙව්ක් 
ෙරු ප්සූතිෙට 

අවශ්ය 
කර්න 

කළම්නා 
ටික 
ෙන්්න 
විදිහක් 
්නැතුව 
අ්රණ 
වුණු මවක් 
මට කතා 
කළා. ඒක 
ඉතාම ්ිංගේදී 
අවස්්ාවක්. ඇගේ 
ෙරු ප්සුතිෙට තිබුගණත 
දි්න ගෙකයි. ඉතින් මම 
මගේ විෙෙමින් ඇෙට 
අවශ්ය සිෙලුම ගද අරගේන 
ඒ ගමාගහාගතම ඇගේ 
නිව්ට ගිො.
ෙමෙර ග්ාම නිල්ධාරී 
සනෝනලා ෙරි ෙැරයි. ඔබත 
එසෙමද?
මම ගොගහාම නිහතමානී 
විදිහට මගේ ගස්වෙ 
ලොගේන ගකග්නක්. 
හැෙැයි ටිකක් ්ැරට 
කටයුතු කරන්්න සිදධගව්න 
අවස්්ාත ්නැතුවම 
ග්නගවයි. එකම ගද 
කිහිප ්ැරෙක් ගතරුේ 
කළත ගතරුේ ෙන්ගන් 
්නැති ්මහරු ඉන්්නවා. 
ඒ විතරක් ග්නගවයි 
ෙමකට උපගෙස් දුන්්නම 
‘ඕක  ඔගහාම ග්නගවයි 
ගමගහමයි මිස්’ කිේන 
පිරි්කුත ඉන්්නවා. එගහම 

ගවලාවට ඉතින් රතු කටට පනි්න එක 
වුණත ්ාධාරණයි ගන්ෙ?

රාජ්ය සස්්වකයන්ට ඇණුම් බැනුම් එල්ල ස්වන්වා 
්වැඩියි සන්ද? එේසකසනේසගේ සදන්සනේසගේ 
අඩුපාඩු්වලට ෙමස්තයටම සදෝශාසරෝ්ෂණය 
කරන එක ගැන සමාකද හිතන්සන්?

රට ගවනුගවන් ගස්වෙක් ග්නාකර, මුෙේ 
පස්ග්ම හඹා ේන රාජ්ය නිලධාරීන් 
ඉන්්නවා. ඒත ඉතින් කිහිපගෙග්නක්ගේ 
දුරවලකේ නි්ා ්මස්ත රාජ්ය ගස්වෙටම 
ගදාස් කිේන එක වැරදියි.

්වයස් සේදයේ නැතු්ව බාල, 
තරුණ, මෙළු ෙැසමෝම එේක 
ඔබට ගණුසදනු කරන්න ස්වන්වා. 
්වැඩිපුරම සල්සි ෙෙ ්වැඩිපුරම 
අමාරු කාත එේක ්වැඩ කරන්නද?

ෙගමකුගේ උපගත ඉඳලා මරණෙ ෙක්වා 
අදාළ රාජකාරී කටයුතු අපිට පැවරිලා 
තිගේනවා. ඉතින් ොල, තරුණ, මහළු ඔෙ 
හැගමෝමත එක්ක අපිට කටයුතු කරන්්න 
ගව්නවගන්. එතැ්නදී ඒ අෙගේ සිතැඟි 
ගතරුේ ෙන්්න පුළුවන් ්නේ ඔෙ ගකායි 
කාත එක්කත ්හගෙෝෙගෙන් කටයුතු 
කරන්්න පුළුවන්.

ෙැබැයි ෙමෙර ස්වලා්වට ්වයෙක උදවිය 
එසෙම කියන සේ සතරුම් ගන්සනම නැෙැසන්. 
එසෙම සේ්වල් නිො අපෙසුතා්වයට පතස්වච්්ච 
ස්වලා්වල් තිසයන්වද?

එකපාරක් ගකාවිඩ් නි්ා රජගෙන් රුපිෙේ 
5000ක ්හ්නාධාරෙ ලොදීපු ගවලාවක 
විශ්ාමික මහතමගෙක් ඇවිේලා මගෙන් 
ඒ මුෙේ ඉේලුවා. ඔහු විශ්ාමිකගෙක් නි්ා 
ඒක ඔහුට ලොගෙන්්න මට පුළුවන්කමක් 

තිබු ගේ ්නැහැ. අන්තිමට ඔහු එෙ 

ඔහුගේ අවිවාහක පුතා ගවනුගවන් 
ලොෙන්්න උත්ාහ කළා. අවිවාහක නි්ා 
ඔහුගේ පුත්රො අෙත වුගණත ඔහුගේ 
පවුලටමයි. එතැ්නදී ඒ පුදෙලො ඉතා 
දුරදිෙ ගිෙ විශාල ෙැටළුවක් ඇති කළා. 
ඒ ගවලාගව ්නේ ඇතතම මම ගොගහාම 
අපහසුතාවෙට පතවුණා.

එතසකාට ්වැඩ කටයුතු්වලදී ගසම් අයසගන් 
ලැසබන ෙොය එසෙම සකාසොමද?

ගමා්න ගද කළත ්නෑ, ෙෑ ග්නාකිො මට 
උෙේ උපකාර කර්න පිරි්ක් ඉන්්නවා. 
තමන්ගෙම පවුගේ ගකග්නක්ට වගේ 
තමයි ගොඩක් අෙ මට ්ලකන්ගන්. 
ගොඩක්ගේනා ්තුටුදාෙක ආරිංචිෙක් වුණත 
මුලින්ම කතා කරලා කිෙන්ගන් මට. ඒ 
තරමටම ඒ අෙට මාව ්මීපයි.

ඔබට ඇගයීම්, ප්රෙංශා එසෙමත ලැබිලා ඇති?
පතවීම අරෙතතු පළගවනි අවුරුදගෙම 
ග්ාම නිලධාරී කාරොල කළම්නාකරණ 
තරඟගෙන් ව්ේ 82ක් අතරින් අටගවනි 
ස්්ා්නෙ ලොෙන්්න මට හැකිොව ලැබුණා. 
ඊට අමතරව ගේ ගවදදිත මගේ ගස්වෙ 
ගවනුගවන් මට ප්්ිංශනීෙ වාරතා හතරක් 
විතර ලැබිලා තිගේනවා.

්වෘතතීය ජීවිතය එේක සපෞේගලික ජිවිතසේ 
්වැඩ කටයුතු ටික ෙමබර කරගන්සන් 
සකාසොමද?

ඇතතටම ගේ ෙවස්වල ්නේ ගපෞදෙලික 
ජීවිතෙක් ්නැති තරමටම මම කාරෙෙහුලයි. 
්තිෙට දි්න හෙක් අපි රාජකාරී කටයුතුවල 
නිතර ගවන්්න ඕගන්. සිකුරාදා තමයි මගේ 
විගේක දි්නෙ. අත්යවශ්ය වැඩ රාජකාරි 
පැවරුණු ගවලාවක විගේක දි්නගේදීත 
වැඩ කර්නවා. ගේ හැමගදකටම මගේ 
මහතතොගෙන් මට ගලාකු ්හගෙෝෙෙක් 
ලැගේනවා. රෑ ගෙක තු්න වුණත කිසිම 
පැකිළීමකින් ගතාරව ඔහු මාත එක්ක 
රාජකාරි කටයුතුවලට ෙන්්න එ්නවා. 
ඔහුගේ මව ්හ ්නැෙණිෙවත මතක් 
කරන්්න ඕගන්. මට නිවගස් කටයුතු ්ඳහා 
ගවන් කරන්්නවත කාලෙක් ්නැහැ. ඔවුන් 
මම ගවනුගවන් ඒ සිෙේල ග්නාපිරිගහලා 
ඉටු කර්නවා.

ඉතින් රාජ්ය සස්විකා්වේ සලෙ ත්වත දිගු 
ගමනේ යන්නද බලාසපාසරාතතු්ව?

මීටත වඩා මහජ්නතාව ගවනුගවන් ගස්වෙ 
කරන්්න පුළුවන් තැ්නකට ෙන්්න මගේ 
හිගත අෙහ්ක් තිගේනවා. ඒ අරමුණ 
ගවනුගවන් මම මහන්සි ගව්නවා.

ටිකේ ෙැරට කටයුතු 
කරන්න සිේ්ධස්වන අ්වස්්ාත 

නැතු්වම සනස්වයි. එකම 
සේ කිහිප ෙැරයේ සතරුම් 

කළත සතරුම් ගන්සන් 
නැති ෙමෙරු ඉන්න්වා. ඒ 
විතරේ සනස්වයි යමකට 

උපසදස් දුන්නම ‘ඕක  ඔසොම 
සනස්වයි සමසෙමයි මිස්’ 

කියන පිරිෙකුත ඉන්න්වා. 
එසෙම ස්වලා්වට ඉතින් රතු 

කට්ට පනින එක වුණත 
ෝධාරණයි සන්ද?
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දරුවන්ට 
කලින 

දදමව්පිද�ො 
දෙරෙොසල්  
�න්න

‘‘දරුවෙකුට කිරිපිටි පැකට් එකක් ගනිද්දි 
ඒවක ප්රමිතිය ගැන, ගුණය ගැන ව�ොයලො 
බලන වගොඩක් වදමව්පියනට ඒ දරුෙොෙ 
වපරපොසලකට දාද්දි ඒ ආයතනවේ ප්රමිතිය 
ගැන ව�ොයනන අමතක වෙනෙො. නැතනම් 
වනොදැනුෙතකම නිසො ඒක මඟ�ැවරනෙො. 
අද වෙනවකොට වම්ක අපි හිතනෙට ෙඩො 
සංකීරණ ගැටළුෙක් වෙලො.’’

එසේ කියන්නී ‘සීකර්ේ’ පසර්යේෂණ 
ආයතනසයේ සමපත්දායිකා ශාන්ති 
විසේසිංහයි.

‘‘ප්රමිතිය ගැන කතො කරද්දී වගොඩක් 
වදමව්පියන බලනවන ළදරු පොසල 
වලොකුද වපොඩිද කියලො විතරයි. එව�ම 
නැතනම් ගුරුෙරිය වලොකු ෙො�වනකිනද 
එනවන කියලො. ගවම් ව�ෝ අදාළ ප්රවද්ශවේ 
ඉනන බලෙතොවග ළමයො යනවනත ඒ 
වපරපොසලටද කියන එක තමයි වගොඩක් 
අය බලනවන. ඇතතටම වදමව්පිවයො 
සැලකිලිමත වෙනන ඕන ඒ වද්ෙල් ගැන 
වනවෙයි. තමනවගේ උණුහුමින මිදිලො 
දරුෙො මුලිනම යන තැන ඔහුට ලැබිය 
යුතු නිසි අධ්ොපනයක් ලැවබනෙද නැද්ද 
කියන එකයි බලනන ඕන.’’

එසේම සෙමව්පියන් විසන් තම 
ෙරුවන්්ට ප්රමිතිසයන් යුතු ළෙරු පාසලක් 
සතෝරාගන්සන් සකසේෙ යන්න පැහැදිලි 
කළ ඇය, එහිදී සැලකිලිමත් විය යුතු 
කරණු කීපයක්ෙ කියා සටියාය.

‘‘වමව�මයි අපි ඕනම වද්කට මුල්ම 
පියෙර නිෙැරදිෙ තිබවබොත අනතිම 
වෙනකන �රියට යනන පුළුෙන. මුල 
ෙැරදුවණොත අපිට කෙදාෙත ලසසන 

අෙසොනයක් බලොවපොවරොතතු වෙනන බෑ. 
මම නම් කියනවන දරුවෙක් වපරපොසලකට 
යෙනන කලින අඩුම තරමින වදමව්පිවයො 
ගිහින දෙස ප�ක්ෙත ඒ වපරපොසල 
නිරීක්්ෂණය කරනන ඕන කියලො. අනන 
එතවකොට තමයි ඒ ගුරුෙරයො දරුවෙො 
එක්ක ෙැඩ කරන විදි� ගැනයි, බොහිර 

ක්රියොකොරකම්ෙල නියැවළන ආකොරය ගැනයි 
වදමව්පියනට ව�ොඳ අෙවබෝධයක් ලබොගනන 
පුළුෙන වෙනවන.’’

තවෙ ප්රමිතියකින් යුත් සපරපාසලක් 
සමපූර්ණ කර තිබිය යුතු සුදුසුකම ගැනෙ 
ඇය මතක් කළාය.

‘‘අද කොවල් නම් අඟවලන අඟලට 
වපරපොසල් තිවයනෙො. පුදුවම කියනවන 

වදමව්පිවයොත 
දකින පමොෙට 
දරුෙනෙ ඒ 
තැනෙලට 
අරවගන යන 
එක. �රියටම 
කිව්වෙොත 
සුදුසුකම් ලත 
වපර පොසලක් 
පෙතෙොවගන 
යනන අෙම 
ෙශවයන අවුරුදු 
ප�කෙත 
පළපුරුද්ද 
තිවයනන ඕන. 
මොස තුවන, 
දෙස වදවක් 
වපරපොසල් 
පොඨමොලො කරලො 
එන අය තමයි 
අද ෙැඩි�රියක් 
ඉනවන.’’

එසේ කියූ ඇය 
සපරපාසලක් 
සවනුසවන් 

ළමා මසනෝ විද්ාව හැෙෑරූ ගුරුවරියක්ෙ 
අත්යවශ්ය බව කියා සටියාය.

‘‘වපරපොසල්ෙල ඉනවන �යක් �තරක් 
වනොවතවරන දරුවෙො කියලො, ඕනම වදයක් 
කරලො, ඕනම විදි�කට නටලො ෙගකීම්ෙලින 
නිද�ස වෙනන බෑ. වපොඩි දරුෙනවග 
මනස �රිම සංවව්දීයි. ඒ නිසො ඒ සංවව්දී 
මනස වතරුම්ගනන පුළුෙන ළමො මවනෝ 
වෙද්යෙරියක් සෑම වපරපොසලකටම 
අත්යෙශ්යයි කියලයි මවගේ නම් අද�ස.’’

එසේම විනයගුරුක ෙරුකැලක් බිහි කිරීම 
සඳහා සෙමව්පියන් විසන් ක්රියා කළ යුතු 
ආකාරය පිළිබඳවෙ ඇය සමසේ පැහැදිලි 
කළාය.

‘‘සම�රු කියනෙො දරුෙනට ඕනෙට 
ෙඩො නීතිරීති දානන, තරෙටු කරනන ව�ොඳ 
නෑ කියලො. මම අ�නවන වදමව්පියනට 
දරුවෙකුට අෙෙොද කරලො �දාගනන බෑ 
කියන එවක් වතරුම වමොකක්ද? අනික 
දරුවෙකුට වෙලොෙට ෙැඩ කරනන කියලො 
වදනන, ව�ොඳ නරක කියලො වදනන, 
විනයක් ඇතිෙ කනවබොන �ැටි කියලො 
වදනන, ෙැඩිහිටිවයකුට ගරු කරන �ැටි 
කියලො වදනන වදමව්පිවයො අමුතුවෙන 
පුහුණුෙ අරන එනන ඕන නෑ.  ඊළඟ 
කොරණොෙ තමයි බැරිම වදයක් ඇවරනන 
පුළුෙන �ැමවද්ම තනියම කරගනන 
දරුෙනට පුරුදු කරනන ඕන. එව�ම 
නැතතම් ඒ දරුවෙො සමොවෙට ගිය දෙසක 
ඔබ හිතනෙොට ෙඩො අසරණ වෙනන 
පුළුෙන.’’

ලිහිණි මධුෂිකො

ප්රමිති� ගැ්න 
කතො කරද්දී 

දගොඩක් 
දදමව්පි�න 

බලනදන ළදරු 
ෙොසල දලොකුද 
දෙොඩිද කි�ලො 

විතරයි

‘සීකර්ස්’ පරර්යේෂණ 
ආයතනරයේ සමපත්දායිකා 
ශාන්ති විරේසිංහ

   we,a, myqlr,d nÿ,a, 
me;a;g hoaÈ mdf¾ jï 
w;me;af;a ;sfhk ;ñ,a 
wßisf. fydag,h ta m<df;a 
ldg ldg;a fndfydu yqre 
mqreÿhs' ;ñ,a wßis fydag,h 
mgka .kak biafi,a,d 
fIdaÜBÜia lr;af;a lrk 
ldf,a b|,d wef.a lEu 
fkdldmq flfkla ta m<df;a 
bkakjdkï ta Ôúf;ag 
lfâlska lEu fkd.ekSfï 
m%;sm;a;shl Wkakq flfkla 
ú;rhss' we,a, lÿ j<,a, iqÿ 
mdáka óÿï i¿ fmdrj.;a;= 
yekaoEjl WKqu WKq f;a 
tlla ìî wms ;ñ,a wßis;a 
tlal l;d l<d' ta jfâ 
lr;af;ka wrUd fydag,a 
foll ysñldßKshl ùu 
olajd weh meñKs 
id¾:l;ajfha .uk .ekhs'

   uf.a Wmka.u u,aj;a;' 
Ôúf;ag ál ál wd¾:sl m%Yak 
tl;=fjoaÈ mjqf, nrg 
jdrejla fjkak ´fka lsh,d 

uf.a ys; ug lsõjd' nÿ,a, 
nKavdrfj, uy mdrg lsÜgqj 
wfma f.a ;snqKq ksid;a okak 
ldf,a b|,d ug lEu j¾. 
yokak mq¿jka ksid;a uu 
ys;=jd lEu j¾. yo,d  mdr 
whsfk ;shdf.k úl=Kkak 
mq¿jka kï lsh,d'talg 
lvhla l=,shgj;a .kak 
taldf,a ug j;alula ;snqfK 
kE' ux lf,a fIdaÜ BÜia j¾. 
yodf.k lEu lr;a;hl 
;shdf.k úl=Kmq tl' uqrelal= 
jfâ frdá frda,aia meáia jf.a 
lEu j¾. f.dvla uu tafla 
;shdf.k úl=Kqjd' ux ú;rla 
fkfjhs nÿ¨ mdfr fï úÈyg 
lEu úl=Kmq wh ;j ysáhd' ta 
ksidu uu ks;ru .kak uqo,g 
jákak rig uf.a lEu j¾. 
yokak W;aidy l<d' tl 
mdrla uf.ka lEula .;a;= 
flfkla wdhs;a uf.a jfâ 
lr;af; fydhdf.k tkak 
´fk lshk is;=ú,a,hs ug 
;snqfKa' fï úÈyg ál 
ld,hla lrf.k hoaÈ wfma 

lEu j¾. j,g fyd| 
b,a¨ula ,enqKd' lr;af;a 
;shdf.k úl=K,d ta b,a¨u 
imqrkak ug neß nj 
f;areKd'

   fï ldf,u ;uhs ug
HNB FINANCE iud.u  .ek 
oek.kak ,enqfka'

HNB FINANCE  iud.fï 
Èßh Kh uqo, iy ta 
lKavdhï Kh l%ufha ;sfhk 
jdis .ek ug oek.kakg 
,eîu;a tlal  uu ys;=jd ta 
Kh l%ufhka ug jHdmdrh 
bÈßhg f.kshkak  f,dl= 
w;aje,la ,efìú lsh,d' uu 
uq,skau remsh,a 5000 boka Kh 
uqo,a ,nd.;a;d' wfma 
jHdmdrh ms<sn|j meyeÈ,s 
wjfndaOhlska hq;=j wmsg Kh 
uqo,a ,nd§u HNB FINANCE 
iud.fï ks<OdÍ uy;ajreka 
;=<ska uu oelmq f,dl=u 
úfYaI;ajhhs' fudlo iuyr 
wdh;k j,ska Kh .;a;= uf.a 

ys;j;a wh tl mdr f,dl= 
Kh uqo,a wrka wdmyq tajd 
f.jd .kak neßj wudrefõ 
jeáÉÑ wjia:d uu ´k ;rï 
oel,d ;sfhkjd' ta;a 
jHdmdrfha wdodhu iy Kh 
kej; f.ùfï yelshdj 
ms<sn|j fydÈka mÍlaId lr,d 
mshjßka mshjr wfma wdodhu 
jeäfjk ms<sfj, wkqj
HNB FINANCE iud.u Kh 
uqo,a ,ndfok ksid ljodlj;a 
wms wudrefõ jefgkafk kE' 
   
   Kh ,nd§u ú;rla fkfjhs 
jHdmdrhla mj;ajdf.k hk 
úÈy" wdodhï úhoï fmd;aj, 
igyka lrk wdldrh 
ms<sn|j" nexl= .kqfokq 
jf.au tajdfha  oeka ;sfhk 
w¿;a fjkialï .ek;a fjku 
fkdñf,a  jevuq¿ ;sh,d
wmsj oekqj;a lsÍu;a
HNB FINANCE iud.u 
wksjd¾fhka l<d' fï oekqj;a 
lsÍï tlal uf.a jHdmdrh;a 
fu;ekska tydg f.kshkak 
´fka lshk ys;=ú,a, ud ;=< 
we;sjqfka ksrdhdifhkauhs' 
we;a;gu wms ySk olskak ´k' 
wNsfhda. j,g uqyqK
fokak ´k'

   i,a,s  álla tl;= lrf.k 
HNB FINANCE iud.fuka 
wvqmdvqjg Kh uqo,l=;a wrka 
we,a, ykaÈhg lsÜgqfjka fï 
lv lE,a, .;af;a uf.a ta 
ySfka yenE lr.kakhs'
tod ta ys;=j ys;=ú,a, 
fldhs;rï we;a;la fj,d 
;sfhkjo lshkjdkï wo 
fjoaÈ ug uf.au fydag,hla 
iy lEu lvhla mj;ajdf.k 
hdug yelsfj,d ;sfhkjd' 
remsh,a 60000 mgka wrka 
,laI ;=k olajd jßka jr 
wjY;d wkqj bka miafia Kh 
wrka ;sfhkjd'
wdydr wf<úhg wu;rj lEu 
´v¾ Ldr .ekSu;a wms 
lrkjd' fï lghq;= lrkak 
myiq fjkak oeka udi 
lSmhlg WvÈ
HNB FINANCE  iud.fuka 
,Sisx tlla od,d fmdä 
f,dßhl=;a .;a;d'  <.È uu 
.;a;= bvfï friagqrkaÜ tlla 
wdrïN lsÍuhs uf.a B<`. 
n,dfmdfrd;a;=j' oekgu;a 
tafl jev yq.la ÿrg bjrhs'''

   ñksil=f.a ysf;a yhshg 
hdyels ÿr fldmuKo'''tfy;a 
ysf;a yhsh ;snQ muKskau fï 
;r.ldÍ iudc wd¾Ól rgdj 

;+< ñksfil=g ;ksj ke.S 
isáh yelso''' ta ysf;a yhshg 
Èhù hdfkd§ Bg jdrejla 
fjñka Èú .sßgeU ;rKh 
lrkakg Tjqkg w;aje,la 
imhkakg wmg yelskï''''' 
tod we,a, wyi oji 
ksudlrkakg l¿jrg 
.=,sfjoaÈ;a fyg ojila 
ms<sn|j n,dfmdfrd;a;= 
oe,ajqKq ;ñ,a wßisf.a oEfia 
ldka;sfha fjkila fkd;snqKq 
nj ug ;ju;a u;lhs'''''

nd,hshd ;ñ,a wßisnd,hshd ;ñ,a wßisnd,hshd ;ñ,a wßisnd,hshd ;ñ,a wßis

mqxÑ jfâ lr;a;h

Èßh hqj;sh'''
fydag,hla njg m;al<

igyk (-
ksukaid ;refk;=

liqka kdkdhlaldr
PhdrEm(-

Tnf.a jHdmdrsl wjYH;djka

i|yd wu;kak 0112024848

wxlhg' ke;fyd;a

HNB FINANCE   wmf.a

uQ,H fiajdjka ms<sn|j

Tn leu;s NdIdjlska jeäÿr

úia;r oek.ekSug

www.hnbfinance.lk
wmf.a fjí wvúhg msúfikak'

දැනවීමකි
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්නා 
පුෂ්ප කුමනාරි

්වයිෆ්ට මනා්ව සේන්ස් 
්වැඩිවිය ්පැමිණිච්්ච ්ැති 
ගෑනු ළමසයක් ්වසේ

‘‘බලන්නක�ෝ මිස්. මකේ 
බෑණා කෙදරින ගිහිලලාකන. 
දැන සති කද�� විතර 
ඉඳලා යාළුකෙකකෙ කෙදර� 
ඉනකන. ආයිත් කෙදර 
එනක්න ්නැහැ කියලා තමයි 
කියනකන.’’

තම දියණිය නයනා ද 
සමඟ මා හමුවීමට පැමිණ 
සිටි සුමනා මුලිනම කතාවට 
අවතීරණ වූයේ එයේය. තම 
මව එයේ කියතම නයනා 
මහහඬින කඳුළු සලමින 
හඬනනට විය.

‘‘කේන ෙෑනු ෙකේ ක්නකෙයි 
කේ දරුො. ඔය මිනිහට 
සැලකුෙ විදිහ අපි දන්නො. 
ය්න එ�ා ක�ාකහාම �ළත් ය්නො 
කියනකන ඕ�කන.’’

සුමනා තවත ඇයේ ආයේගය පිට 
කළාය. ඒ අතර නයනාට සිතුයේ 
හඬනනට ඉඩදුන මම විනාඩි කිහිපයකට 
පසු සිදුවූ යේ පිළිබඳව නයනායගන 
විමසා සිටියයමි.

‘‘අකන... මම දනකන ්නැහැ මිස්. 
කියන්න තරේ ෙැරැදදක මම එයාට 
�රල ්නැහැ. ෂුෙර් එ�ටම ක�ාකේ හරි 
කුණ්ඩොලයක පටලෙකේන ඇති. ඒ�යි 
ඔය මාෙ මඟඅරිනකන.’’

නයනායේත, සුනිමලයේත විවාහ 
ජීවිතයට වසර දහයක් පමණ වන බවත, 
ඔවුනට කුඩා දරුයවකුද සිටින බවත 
නයනා පැවසූයේ කම්මුල මතට රූරා 
වැයටන කඳුළු කැට පිසිමිනි.

යම් තතතවය තුළ මට කළ හැකිව 
තිබූ එකම යදය නයනායේ සැමියා 
වන සුනිමල සමඟ සාකච්ා කිරීමය. 

ඒ යමායහායතම මා 
සුනිමලට ඇමතුමක් 
යගන උපයේශනය සඳහා 
පැමිණීමට ඔහුව එකඟ 
කරගතයතමි. පසුව ඊට 
පසුදිනම පැමිණ මා හමුවන 
යලස යදයදනාටම යයෝජනා 
කයළමි.

එකඟ වූ පරිදිම පසු දින 
නයනා සහ සුනිමල මා 
හමුවට පැමිණියයෝය.

හරිහැටි  යේතුවක්වත 
යනාකියා එකවර නිවසින 
යමාට යේතුව කුමක්දැයි මම 
සුනිමලයගන ප්රශන කයළමි.

‘‘ඇත්තම කිවකොත් කමයා 
ෙකේ බිරිඳක ලබන්න මම 

කලාකු පි්නක �රලා තිකය්නො. හැබැයි 
ඒ ෙකේම කලාකු පෙකුත් �රලා 
තිකය්නො.’’

සුනිමලයේ හතරබීරි 
කතාව ඇසූ මම වික්ෂිපතව 
නයනා යදසත සුනිමල 
යදසත මාරුයවන 
මාරුවට බැලුයවමි.

‘‘කමයා මට අතට 
පයට හැමකදම �රලා 
කද්නො. මම �න්න 
�ැමති �ෑමක, බීමක 
වුණත් කියපු පරකකුෙට 
හදලා කද්නො. ඒ විතරක 
ක්නකෙයි අපි කදන්නකේ 
ලිංගි� ජීවිතකේ වුණත් කිසිම 
අඩුපාඩුෙක ්නැහැ.’’

සුනිමල පැවසුයේය.

‘‘හැබැයි බැඳපු මුල �ාකල ඉඳලම 
කමයා මකේ ළඟින කහලකලනක්නෙත් 

්නැහැ. බැඳපු මුල �ාකල ක�ායි ෙෑනිත් 
එකහමයි කියලයි මම හිතුකව. හැබැයි 
අවුරුදු දහයක ගිහිලලත් කමයාකේ ඒ 
පුරුදද ්නැති වුකණ ්නැහැ. තමනකේ 
ෙෑනි තමනකේ ළඟිනම ඉන්නෙට ක�ායි 
මිනිහද අ�මැති? ඒත් ඒ�ටත් සීමාෙක 
තිකයන්න ඕකන කනද?’’

නයනායේ වැඩි යසයනයේ සුනිමලට 
හිසරදයක් වී ඇති බව ඔහුයේ කතාව 
අවසන කිරීමට යපරම මට වැටහුණි. 
නමුත හරේ ප්රශන යනාඅසා ඔහුට සිතූ 
යේ කතා කිරීමට ඉඩදී නිහඬවම සිටීමට 
මම තීරණය කයළමි.

‘‘මිස් විශොස �රයිද දනකන ්නැහැ, 
�සාද බැඳපු දෙකස් ඉඳලා අද කේන�ල 
රස්සාෙට ඇකරන්න කේන කිසිම තැ්න�ට 
මම තනියම ගිහිලලා ්නැහැ. මම ක�ාකේ 
ගියත් කමයා මාත් එක� එ්නො. කමයාට 

එන්න බැරි කෙලාෙක 
තිබකබාත් 
කමයාකේ මලලෙ 
හරි මාත් එක� 
එේනො. ඒ �රලත් 

කෙදර එ්න�ලම, 
ක�ාකහද 
ඉනකන? 
පරිස්සමින 
ඉන්නෙ කනද? 
කියලා ක�ා්ල �ර 
�ර අහ්නො.’’

නයනා නිවසින 
බැහැරව ගියත 

සුනිමලයේ ආරක්්ාව 
පිණිස ඇයයේ සයහෝදරයා 

යහෝ මව ඔහු සමඟ තබා යන 
බව ඔහු කියයි.

සුනිමලයේ මුහු යේ ගම්ය වූ 
ඉරියේවලට අනුව ඔහු සිටිනයන දැඩි 

පීඩනයකින බව වටහා ගැනීම මට 
අපහසු යනාවීය.

පණ ඇති ඕනෑම සතතවයයකුට 
යමයලාව ඇති වටිනාම යදය නිදහස 
බවත රන කූඩුවක දමා රසවත 
ආහාරපාන ලබායදමින ඇතිදැඩි කරනා 
කුරුලයලකු වුවත ඉඩ ලද ක්්ණයයන 
කූඩුව හැරදමා යනයන ඒ නිසා බවත 
මම නයනාට පැහැදිලි කර දුනයනමි.

සැමියායේ සතුට පිළිබඳව සිතන 
ආදරණීය බිරිඳක වීමට නම් ආදරය 
යමනම නිදහසද ලබාදිය යුතු බව මම 
ඇයට පැවසුයවමි.

එයේම යම් යම් උපයේශන මගින 
සුනිමලයේ සියත තිබූ පීඩනයද යටපත 
කර ඔවුනව ආදරයයන ළංකරවීමට මම 
කටයුතු කයළමි.

නිතර නිදහස යහායා යාම පිරිමියායේ 
ජීව විද්ාතමක ගති යසාබාවයකි. 
නමුත නිතරම තම සහකාරුවාව තමා 
අහලම තබාගැනීම කානතා පාරශවයේ 
කැමැතතයි. යමම ජීව විද්ාතමක කරුණු 
කාරුණා ද යතරුම් ගනිමින සැමියාට 
ඔහුයේ නිදහසද ලබායදමින සියලල 
සමබර කරගැනීමට බිරිඳක් දක්් විය 
යුතුය.

යම් කතායවන මට මතු කරලිය 
යුතු අයනක් කාරණාව වනයන විවාහ 
සහතිකය යනු තවත යකයනකුයේ 
නිදහස සීමා කිරීම සඳහා ඔබට ලැයබන 
නනතික ලියවිලලක් යනාවන බවය.

මිතුරන මුණගැසීමට යාමට නැතයහාත 
ක්රිකට් තරඟයක් නැරඹීමට යාමට බිරිඳ 
ඉදිරියේ වැඳ වැටිය යුතු බව පවසන 
සැමියන ඕනෑතරම් මීට යපරත මට හමුවී 
ඇත.

ඉඳහිට යහෝ මිතුයරකු හමුවීමට ගිය 
පමණින ඔයේ සැමියායේ සියත ඔබ 
යකයර වන ආදරයේ අඩුවක් යනාවන 
බව ඔබ වටහාගත යුතුය. නමුත 
සිරකරුයවකු යමන ඔහුව සිරගත කිරීමට 
උතසාහ කිරීමට යායමන සැමියායේ සිත 
තුළ බිරිඳ යකයර නවරීසහගත සිතක් 
මතුවන බවත සංකීරණ පවුල ගැටළු 
ඇතිවන බවත සුනිමලයේත නයනායේත 
යම් කතායවන වටහාගත යුතුය.

(කමය රත්්නා පුෂප කුමාරි මහත්මියකේ 
ෙෘත්තීය ජීවිතකේ අත්දැකීේ ඔස්කස් 
කස්ොලාභීන හඳු්නාෙත ක්නාහැකි පරිදි 
නිර්මාණාත්ම� කලස කේනස් �ර්න ලද 
�තාෙකි.)

මනා්ව තනියම තියලනා 
සගදරින් එළිය්ට 
යන්් වුස�නාත 
එයනාසග මල්ලි 
ෙරි අමමනා ෙරි 

සග්ල්ලනා සගදර 
්්වතත්්වනා

සමයනා ්වසේ 
සෙස්ක් ලබන්් 
මම සලනාකු පි්ක් 

්වසේම සලනාකු 
්ප්වකුත ෙරලනා 

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

081 222 46 72 $ 077 301 51 22

orem, ke;=j
wjqreÿ kjhla
újdy jq mu‚ka udifhka foflka orejka yod.kak fcdavq 
wkka;j ysáh;a wmsg wjqreÿ kjhla hk ;=re - orefjl= 
yod.kak neß jqKd'

orem, j,ld,kakg
mqxÑ fohla  we;s

orefjl= ms<siso .kakjd lshkafka yßu iqCIu fohla' tal 
isoaO fjkAk ´k lrk yeu fohlau ksjerÈj ;snqfKd;a - 
ys;kd mrlal=fjka orefjl= l=ig tkjd' tl ;ekl iq¿ 
fohla yß jerÿfkd;a th ksjerÈ lrk lï - orefjl= 
,efnk tl isyskhla ú;rhs' 

wmsg orem, ke;sj .sfha 
.¾NdIfha mqxÑ .eá;a;la ksid 

uf.a ìßof.a .¾NdIfha ;snqKq *%hsfn%dhsâ lshk mqxÑ 
.eá;a;la ksid - .¾NdIfha orefjl= ;ekam;a fkdjk 
;;a;ajhla we;s fj,d ;snqKd' mqxÑ l,,hla yeÿk;a tal 
.¾NdIfha ;ekam;a fkdú .íidfjkjd' 

wjqreÿ 09la hk ;=re lsisu ffjoHjrfhl=g tal y÷kd .kak 
neß jqKd' wms újdy fj,d uq,a wjqreoafoa § nfnla yeÿfka ke;s 
jqKdu" ,xldfõ m%isoaOhs lshk yeu ffjoHjrfhla <Õgu 
.shd' yeu fofklau lsõfõ Thf.d,af,da fokakf.u yeu 
fohlau fyd|g isoaO fjkjd" lshkak jrola kE' Thd,g nnd,d 
ke;af;a keye' orem, ke;sfjkak fya;=jla keye lsh,d'

wka;sfï § *¾Ü taâ .shduhs lsõfõ uf.a ìß|f.a .¾NdIfha 
*%hsfn%dhsâ f.ä ;sfhkjd' wehg ore ms,sis| .ekSula fjkafka 
ke;af;a ta ksihs lsh,d' *¾Ü taâ j,ska .;a; m%;sldr j,ska 
uf.a ìß| ore ms<siso .;a;d'

lvj; fjfik Tn 
i|ydu lvj; kqjr mdf¾ 
wxl 182 msysá wfma ksjyk

oeka wx.iïmQ¾K
ffjoH uOHia:dkhla

,xldfõ isõ È.ska ,Õd úh yels fia lvj; 
wêfõ.S isõ uxi, ;odikakfha

lvj; wjg - le<‚h" ìh.u" lsßn;af.dv" uyr" 
udjruKaäh" ìhkafj," we,afo‚h" rkauq;=.," 
f.dakfyak" mqrd fjfik Tn i|yd'''

 úfYaI{ pek,a fiajd
    (CHANNEL CONSULTATION) 
 ndysr frda.s m%Óldr
    (OPD TREATMENTS)

 meh 24 mqrd újD; Tiq i,
    (24Hr PHARMACY) 

 tlaia f¾ yd ialEka fiajdj
    (X-RAY ULTRA SOUND) 
 fN!; Ñls;ail m%Óldr
    (PHYSIOTHERAPY TREATMENT)

ndysr frda.Ska i|yd jQ ish¨ wxYj, 
m%Óldr i|yd Tn fjkqfjka oeka újD;hs' 

,xldfõ jvd;a 

id¾:lj ore t, 

mudjg m%;sldr lrk 

*¾Ü taâ
wdh;kfha

;s<sKhls

0112 920 943
0112 920 947
0112 920 943
0112 920 947
0112 920 943
0112 920 947
kqjr mdr" 182 uyr lvj;'



දොස්තර එො
ටජ්මහ දල් ක්තාව 
සිහි ද�ාකරන� අපි 

්තවත් දරුදවා හද�වා
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ඉස්සර හැම පවුලකම දරුව�ෝ අට 
න�වදවනක් සිටිව�ෝ�. නමුත් ‘පුංචි 
පවුල රත්්තරන්’ ක්තා� 
ව�ාවහෝ පවුල�ල දරු�න් 
ගණන එකට, වදකට අඩු 
කවේ�. එ වහත් මහනු�ර 
පලලි�ගුරුවේ යු�ළ පුංචි 
පවුල රත්්තරන් �න ක්තා� 
පිළිගන්නට සූදානම් වූවේ 
නැ්ත. මතුවනා� ඒ ක්තා� 
ව�ාරු කවළෝ�. ඔවුන්වේ 
පවුවල දූ දරු�න් ගණන 
හත්වදවනකි. වම් ඕක්වරේ ්සමූහ 
ව්ාපාරවේ ්සභාපති සුජී� 
පලලි�ගුරුවේවේ බිරිඳ මිවෙල 
පලලි�ගුරුවේ ඒ ගැන ‘ධරණී’ට 
කී ක්තා��.

ඔබට මුලින්ම සුජීව හමුවුණු දවස 
්ම්තකද?

ඔව්. දෙදාහ අවුරුදදද දෙසැම්බර් 
තිස්එක් දෙනිදා.

දකාදහදිද හමුවු දේ?
මහනුෙර තිලංකා දහෝටලදෙදි.

්තරේටි ෆසට් �යිට් පාටි එදකදිද?
දමදහමයි. මමයි, මදේ අමමයි, 
තාතතයි, අයිෙයි දෙසැම්බර් තිස්එක් 
දෙනිදා රාත්රී ආහාරෙ ගන්න තිලංකා 
එකට ගිදේ. සුජීෙත ඔහුදේ පවුදේ 
අෙයි ොළුදොයි එක්ක එදා රාත්රී 
ආහාරෙ ගන්න එත්නට ඇවිත හිටිො.

සුජීෙදග අමමයි තාතතයි එක්ක එදා 
අදේ අමමයි තාතතයි කතා කළා. ඒ 
දගාේදලා කලින ඉඳලම ෙන්න අඳු්න්න 
හිතෙතුන. හැ්බැයි ඊට කලින මට සුජීෙ 
කෙදාෙත හමුදෙලා තිබුදෙ ්නැහැ. එදා 
තමයි මුලිනම ෙැක්දක්.

සුජීව එො ඔබත් එකක ක්තා කළාද?
අමමලා, තාතතලා කතා කර්න 
අතදර් ෙච්නෙක් දෙකක් කතා කළා. 
ඒ ඇදරන්න පළමුදෙනි ෙෙදස 
ෙැඩිෙ කතා කදේ ්නැහැ.

ඔය දව�දකාට ඔදේ වයස කීයද?
මට විසිතු්නයි. සුජීෙට විසිඅටයි.

දකාදහා්මද සුජීව ඔහුදෙ කැ්මැත්්ත 
ඔබට කිවදව?

එදා හමුවීදමන පස්දස් ඉඳහිටලා 
අපි කතා කළා. අදේ මව්පිෙන 
ෙන්න අඳු්න්න අෙ නිසා එදහම 
කතා කර්න එක ගැටළුෙක් වුදේ 
්නැහැ. අදේ මුේම හමුවීදමන 
මාස දෙකක් විතර ෙදදි දෙන්නට 
දෙන්නා ගැ්න කැමැතතක් 
ඇතිදෙලා තිබුදේ.

ඔෙ දේනදකාට සුජීෙට විොහ 
දෙන්න දකද්නක් ඔහුදේ මව්පිෙන 
දහාෙමින ඉඳලා තිදෙනදන. 

ම්නමාලිදො 
කිහිපදෙද්නක් ්බලන්නත 

ගිහින. හැ්බැයි ඒ කවුරුෙත 
සුජීෙදග හිතට අේලලා 
තිබුදෙ ්නැහැ. අපි දෙන්නදග 
මව්පිෙන කාලෙක් තිස්දස ෙන්න 
අඳු්න්න අෙ නිසා සුජීෙත මාත අතදර් 
දරේම සම්බන්ධෙක් ඇති දේනෙට ඔවුන 
විරුද්ධතෙෙක් ෙැක්වුදව් ්නැහැ.

දදන�ට දදන�ා දැ� අඳු�ාදෙ� සුජීවයි 
ඔබයි ඉක්මණින විවාහ වුණා දනද?

ඔව්. කලින කිව්ෙ විදිහට අපි දෙන්නා 
මුලිනම හමුවුදේ දෙදාහ අවුරුදදද 
දෙසැම්බර් තිස්එක් දෙනිදා. දෙෙහස් 
එදක් මැයි තුන දෙනිදා අදේ විොහෙ 
ලිොපදිංචි කළා. ඒ අවුරුදදෙම 
සැේතැම්බර් විසිහත දෙනිදා අදේ 
විොහ මංගදලෝතසෙෙ ගතතා. මුලිනම 

හමුවුණු ෙෙදසන 
පස්දස අවුරුදෙකටත අඩු කාලෙකදි 
අපි විොහ වුදේ. මම සුජීෙෙත සුජීෙ 
මාෙත දතරම ගතදත ෙදේම දෙන්නට 
දෙන්නා අෙද්බෝ්ධ කරගතදත විොහදෙන 
පස්දස කිව්දොත හරි.

අවුරුදු විසිතු� කියනද� සාදේකෙව පුංචි 
වයසක. එදහ්ම වයසකදි ඉක්මන විවාහයකට 
යන� හිදත් බයක ඇති වුදේ �ැදද?

එදහම ඉක්මන විොහෙකට 
මදේ දලාකු ඕ්නෑකමක් 
තිබුදේ ්නැහැ. හැ්බැයි 
සුජීෙ හිටිදෙ විොහ විෙ 
යුතු ෙෙදස්. සුජීෙදග 
මව්පිෙන තමයි විොහෙ 
ඉක්මන කදේ.

අද්නක් අතට සුජීෙ 
අඳු්නදග්න ආශ්රෙ කරදදි 
මට දතරුො ඔහු 
ද්බාදහාම දහාඳ ජීෙත 
දෙන්න පුළුෙන පුදගලදෙක් 
කිෙලා. මදේ අමමයි 
තාතතයි සුජීෙදග පවුදේ 
අෙ  ද්බාදහෝ කාලෙක ඉඳන 
ෙැ්නදග්න හිටි ්බෙ මම කලින 
කිව්ො. අමමයි තාතතයිත 
සුජීෙට කැමති වුණු නිසා මට 
්බෙක් ඇති වු දේ ්නැහැ.

විවාහ දවන� කලින දදන�ා 
ආදදරේ කර� කාදෙ සුජීව 
කිවවද දරුදවා දොඩක හදන� 
ඕ� කියො?

ෙරුදො හතදෙද්නක්ම හේනො කිෙලා 
්නම අපි හිතුදව් ්නැහැ. හැ්බැයි සුජීෙ 
ෙරුදො දගාඩකට කැමැතදතන 
හිටිදේ.

විවාහ දවදදි දදන�දෙ හඳහන බැලුවද?
ඔව්. විොහෙකට සුදුසු දලස දහාඳින 
හඳහන ගැලපුො. මට ඔ්බට කලින 
දෙෙක් කිෙන්න අමතක වුො. අදේ 
විොහෙ ඉක්මන දෙන්න හඳහන 
්බලදදි කිෙපු දදකුත දේතුෙක් වුො. 
අදේ හඳහනෙලට අනුෙ විොහෙට 
සුදුසු ප්ර්බල ්නැකතක් මැයි තුනදෙනිදා 
තිදේනො කිෙල ද්ාතිෂ්යදව්දිො 
කිෙලා තිබුො. ඒ ්නැකතට තමයි මැයි 
තුන දෙනිදා අපි විොහෙ ලිොපදිංචි 
කදේ.

දරුදවා දොඩක ෙැදබ�වා කියො 
ද්ාතිෂ්යදවදියා කියො තිබුදණ �ැදද?

එදහම ්නම විදේෂදෙන කිෙලා 
තිබුදෙ ්නැහැ. හැ්බැයි ෙරුෙන 
ලැබීදම දහාඳ ොස්නා ගුෙෙක් 
තිදේනො කිෙලා ඔහු කිෙලා 
තිබුො.

විවාහදයන පසදස පදිුංචි වුදේ 
සුජීවදෙ ්මහදෙදරද? �ැත්�ම් 
දව�්ම දෙදරකද?
අපි ෙැන ඉන්න දගෙර. සුජීෙ 
එතදකාට දම දේ හෙන්න 
පටන අරන. විොහදෙන පස්දස් 
දේනම දගෙරක පදිංචි දෙන්න 
ඕ්න කිේන අෙහදස් තමයි ඔහු 
මාෙ මුෙ ගැදහන්න කලින 
ඉඳලම ඉඳල තිබුදේ. සුජීෙදග 
මහදගෙර තිදෙනද්නත අදේ 
දේ ළඟමයි.
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පළමුවෙනි දරුො ලැවබන්න ඉන්නව�ාට සුජීෙ 
�ැමැතවතෙන හිටිවේ පුවතෙකටද? ්නැත්නම් 
දුවෙකටද?

කැමැත්තෙන් හිටි්ේ නම් පු්තෙක්ට. 
හැබැයි ලැබු්ේ දු්ෙක. පු්තෙක 
බලා්�ා්�ාතතු්ෙන් හිටියත දුෙ ලැබුණම 
සුජීෙ දුේට හරිම ආද්ේ වුණා. ඊ්ට�ස්සෙ 
සුජීෙ කිවො ්දෙැනියත දු්ෙක වු්ණාත 
්හාඳයි කියලා. කිවො ේේම ්දෙැනියත 
දු්ෙක වුණා. ඒ විතෙ�ක ්න්මයි, 
තුන්ෙැනියා, හතෙ�ෙැනියා, �සෙැනියා 
්ෙනකන්ම දුෙලා ලැබු්ේ.

හයවෙනියා පුවතෙක වුණහම සුජීෙ වමා�ද 
කිවවව?

තෙෙ පු්තෙක හදමු කිවො.

කිවො ෙවේම හතවෙනියා පුවතෙක වුණා?
ඔව. අ්ේ හත්ෙනි දරුො පු්තෙක. මම 
ඔබ්ට ්මතෙනදි තෙෙත ්දයක කියන්න ඕනි. 
මාෙ හතෙ�්ෙනි ෙතොේට ්රෙේනන්ට් වුණු 
්ෙලා්ෙ ඒ දරුො සෙභාවික ගබසොවීමක්ට 
ලකවුණා. එයත ඉ�දුණා නම් අපි්ට දරු්ො 
අ්ට්ද්නක ඉන්නො.

දරුවො හතවදව්නක බලාගන්න එ� 
වේසි ෙැඩක ව්නවමයි. ව�ාවහාමද ඒ� 
�ළම්නා�රණය �රගනවන?

අ්ේ ්ලාකු දුේට දැන් ෙයසෙ අවුරුදු 
දහනමයයි. අවුරුදදයි මාසෙ හතෙක ්ෙන 
ෙැඩිම ෙයස ��තෙ�ය ති්යන්්න ්ලාකු 
දුෙයි ්ද්ෙනි දුෙයි අතේේ. එතෙනින් �ස්ස 
දරු්ො අතෙ� ෙයසෙ ��තෙ�ය එන්න එන්න 
අඩු  ්ෙනො. ඉතින් පුුංචි කා්ල බලාගන්න 
එක ්ේසි වු්ේ නැහැ. ව්ා�ා� ක්ටයුතු 
එකක සුජීෙ ්කායිතෙ�ම් කාේයබහුල වුණත, 
්කාච්ච� මහන්සි්යන් ්ගද� ආෙත 
දරු්ො අඬන ්ෙලාේට රෑ නිදි ෙ�ා්ගන 
එයාලෙ නලෙ ගන්න ම්ට උදව කළා.

ඔවේ අම්මයි සුජීෙවග අම්මයි දරුවො 
බලාගන්න උදව �ළාද?

ඔව අම්මලා ්දන්නම සෙෑ්හන උදව කළා. 
ම්ේ අම්ම්ගයි සුජීේග අම්ම්ගයි උදව 
සෙෑ්හන �හසුෙක වුණා දරු්ෙෝ ්ලාකු 
මහත ක�ගන්න.

දරුවො රණ්ඩු �රගන්න වෙලාෙේ එවහම 
්නැදද? ව�ාවහාමද ඒො වේරනවන?

එ්හම ්ෙලාෙේ නම් සෙෑ්හන ති්යනො. 
්දන්්නක ්ගද� එක ්කාණක �ේඩු 
ක�ගන්න්කා්ට තෙෙත ්දන්්නක අ්නක 
්කා්ේ �ේඩු ්ෙනො. එ්හම නැතනම් 
්දන්්නක්ග �ේඩුෙක ්බ�ලා අනිත 
�ැතතෙ බලන්කා්ට තෙෙත ්දන්්නක 
�ේඩු ්ෙනො.

හැබැයි ඉතින් ඒො ඒ ්ෙලාේට විතෙ�යි. 
දරුො හත්දනා්ග පුදුම ආද�යක 
එකමුතුකමක ති්යන්්න්. හැ්මෝ්ටම 
්ෙන ්ෙනම කාම� තිබුණත හත්දනාම 
එකම කාම්ේ රෑ්ට නිදාගන්්න්. මෑතෙක 
්ෙනකන්ම අපි නම්දනාම නිදාගත්තෙ එක 
කාම්ේ. දැන්නම් සුජීෙයි මමයි නිදාගන්්න 
්ෙනම කාම්ේක.

දරුවො හතවදව්නකට �ෑම ලෑස්ති �ර්න 
එ� වේසි ෙැඩක ව්නවමයි. එ� එ� අය එ� 
එ� ආහාර ෙරග ඉේල්න වෙලාෙේ ඇති. 
වගදර ෙැඩෙලට උදවෙට �වුරුහරි 
ඉන්නෙද? ්නැත්නම් ඔබමද 
දරුෙනට �ෑම හදලා වදනවන?

්ම්හමයි. ්ගද�්ට උදවේට 
එන අය ෙැඩි කාලයක ඉන්්න් 
නැහැ. ්මාකද ඔබ කිවො 
ේේ හත්දනා කෑම ජාති 
හතෙක ඉේලන ්ෙලාෙේ 
ති්යනො. එ්හම 
්ෙලාේට කෑම හදන එක 
්ේසි නැහැ. ඉතිුං මමම 
තෙමයි දරුෙන්්ග කැම 
හදලා ්දන්්න්.

වලාකු දුෙට දැන දහ්නමයක 
කියලා ඔබ �ලින කිවො. 
ඒ නිසා දැන ඇයවග පාසේ 
ගම්න ්නම් අෙසන වෙලා 
ඇති. අනිත හයවද්නාම 
යනව්න එ�ම ඉස්ව�ෝවලටද?

ඔව. හය්දනාම යන්්න Colombo 
International School එ්ක මහනුෙ� �ාසෙල්ට. 
්ලාකු දුෙ ගි්යත ඒක්ටමයි. ඇය දැන් 
ව්ා�ා� කළමනාක�ණ ක්ෂේත්ර්යන් උසෙස 
අධ්ා�නය ලබනො.

සිදධි වෙලා ඇති. අවේ රවේදි ෙවේම 
පිටරටෙලදිත එවහම මතෙ� ඇති. ඒෙයින 
එ�ක වද�ක කියන්න පුළුෙනද?

ඔව. මම එ්හම සිදධි ්දකක කියන්නම්. 
එකක ලුංකා්ව. අනික පි්ට�්ට. සුජීෙයි 
මමයි දරු්ො හත්දනයි එක අවුරුදදක 
සිුංගේපූරුේටයි, මැ්ේසියාේටයි ටුෙේ 
එකක ගියා. අපි එළිය්ට ඇවිදින්න 
ගියහම ඒ �්ටෙල අයයි ්ෙන �්ටෙලින් 
ආපු සෙුං්චා�ක්යායි අපි දිහාම බලා්ගන 
ඉන්නො. දරු්ො හත්දනා ්�ෝලිම්ට 
තියලා එයාලත එකක ්�ා්්ටෝ ගන්නො. 
හැ්මෝම හරි ආද්ේ වුණා අ්ේ දරුෙන්්ට. 
හැබැයි එ්හම ගියහම අ්ේ පුතොල 

්දන්න තෙමයි ටිකක ්බ�ගන්න අමාරු. 
්�ාපින් ්මෝේෙල්ට එ්හම ගියහම 
අ�්හ දුෙනො ්ම්හ දුෙනො. උඩ 

නගිනො. ්ේසි නැහැ ඉතින්.

එතෙව�ාට ලං�ාවෙදි වුවණ් වමා�කද?
අපි ගමනක ගිහින් ආ�හු ්ගද� ආෙහම 
සුජීෙ ්නාෙ�දොම දරුෙන් ගණන් ක�ලා 
තෙමයි ්ග්ට ගන්්න්. ඩවුන් සෙවුත ට්රිේ 
එකක ගිහින් දෙසෙක ආ�හු ්ගද� ඇවිත 
්ග්ට ඇතුේ ්ෙන ්දා� ළඟදි සුජීෙ 
දරුෙන්ෙ ගණන් කළා. හය්දනයි හිටි්ේ. 
ඒ ්ෙලා්ෙ අපි ්දන්නා �ත වුණා. අපි 
්හාඳ්ටම මහන්සි්යන් හිටි්යත.

ඉකමන්ට ඒ ්ෙලා්ෙ අපි ොහ්න් 
බැලුො. ්නාහිටිය ්කනා ොහ්න් ඇතු්ළ 
සීට් එකක උඩ ගුලි්ෙලා ්හාඳ්ටම නිදි. 
දරුෙන් ගණන් ක�න පුරුදද ්නාතිබුණා 
නම් එදා දරුො එළි්ෙනකන්ම ොහ්න් 
ඇතු්ේ. ොහ්න් ්ලාක ක�ලත අපි ්ග්ට 

එන්න ආ්ව. ඒ සිදධිය නම් කෙදාෙත 
අමතෙක ්ෙන්්න නැහැ.

ඔබයි සුජීෙයි අතෙවර මතෙ ගැටුම් ඇතිවේන 
වෙලාෙේ එවහම ්නැදද?

අපි්ට එ්හම ආසොේට පුුංචි �ේඩුෙක 
අේලන්නෙත ්ෙලාෙක නැහැ. ්මාකද 
මම දරුෙන්්ග ෙැඩ එකක ්හාඳ්ටම 
කාේයබහුලයි. සුජීෙ ව්ා�ාරික ක්ටයුතු 
එකක ්හාඳ්ටම කාේයබහුලයි.

ඔබ සුජීෙත සමඟ විොහ වේනව�ාට ඔහු 
ඔහුවග පළමු වහෝටලය වගාඩ්නගමින 
හිටිවේ. වම් වේනව�ාට ඔහු දිගු ව්ාපාරි� 
ගම්නක ඇවිත තිවය්නො?

ඔව. දැන් අපි්ට ්හෝ්ටේ විසසෙක 
ති්යනො. ඊ්ට අමතෙ�ෙ සුජීෙ ්ත 
ව්ා�ා� ක්ෂේත්ර්යත, මැණික ව්ා�ා� 
ක්ෂේත්ර්යත ක්ටයුතු ක�නො. 
්කා්�ෝනා ෙසෙුංගතෙය �ැමිණීමත එකක 
්හෝ්ටේ ව්ා�ා� ක්ටයුතු තෙ�මක අඩාල 
වුණු නිසො දැන් ්බකරි නිෂේ�ාදන 
ආශ්රිතෙ ව්ා�ා�යක්ටත ්යාමු්ෙලා 
ති්යනො. ඊ්ට අමතෙ�ෙ සුජීෙ ලකසෙල 
සෙභා�ති ්ෙලත හිටියා. ඒ ේේම දකුණු 
ආසියා්ව ්හාඳම ව්ෙසොයකයා ඇතුළුෙ 
ඔහු සෙම්මාන රැසෙක දිනා්ගන ති්යනො.

සුජීෙවග ව්ාපාර �ටයුතුෙලට ඔබ උදව 
�ර්නෙද?
අ්ේ දරු්ො පුුංචි කා්ල නම් ්ලාකුේට 
උදව ක�න්න බැරි වුණා. හැබැයි මම 
ම්ේ අදහසෙලින් සුජීේට උදව කළා. 
දැන් දරු්ො ්ලාකු නිසො එදා්ට ෙඩා 
සුජීේග ව්ා�ා� ක්ටයුතුෙල්ට උදව 
ක�න්න ්ෙලාෙ ති්යනො.

දරුවො හතවදව්නකවේ අම්මා ව�ව්නක 
වුණත ඔබ හරියට තිහ� තිස්පහ� 
තෙරුණියක ෙවගයි. ඔවේ වලාකු දුෙයි ඔබයි 
හරියට අක�යි ්නංගියි ෙ වගයි. ඔවහාම 
සුනදරෙ ප්රියම්නාපෙ ඉන්න රහස වමා�කද?

මම සොමාන්ය්යන් ජිම් එක්ට 
යනො. ව්ායාම ක�නො. ඒක එක 
්ේතුෙක ්ෙන්න ඇති. ඒ ේේම 
මම කා්ටෙත ෙ�දක ්නාක� ්හාඳින් 
සෙැහැේලු්ෙන් ජීෙත ්ෙනො. ඒ නිසො 
හැම ්මා්හාතෙකම ේේ ම්ේ මනසෙ 
ති්යන්්න් සෙතුටින් සෙහ සෙන්සුන්ෙ. මම 
හිතෙන විදිහ්ට රෙධානම ්ේතුෙ ඒකයි.

ඉතින තෙෙත දරුවෙක හදන්න අදහසක 
්නැදද?
සුජීෙ නම් තෙෙත දරු්ො ්්දතුන් 
්ද්නක වුණත හදන්න කැමැතියි. 
ඔහු ඒ තෙ�ම්ට දරුෙන්්ට කැමැතියි 
සෙහ ආද්�යි. හැබැයි මම අන්තිම්ට 
්රෙේනන්ට් වුණු ්ෙලා්ෙ ්දාසතෙ� 
මහතතෙයා කිවො සොජහන්-මුම්්ටාස 
ේේ ්ම් කතොෙ ඉෙ� ක�න්න හදන්න 
එ�ා කියලා. අපි අහල ති්යන අතීතෙ 
කතොේට අනුෙ ඉන්දියා්ෙ සොජහන් 
�ජ්ජුරුෙන්්ග අග බිසෙෙ වුණු මුම්්ටාස 

මහේ ්දවිය මිය ගිහින් ති්යන්්න 
දහතුන් ෙැනි දරුො ලැ්බන්න 
යන්කා්ට. තෙමන්්ග ්දවිය 
මියගිය දුක ද�ාගන්න බැරුෙ 
තෙමයි ඇය සිහි්ෙන්න සොජහන් 
�ජ්ජුරු්ෙෝ ්ටජ්මහල හදල 
ති්යන් ් න්. අ්ේ වෙද්යෙ�යා 
සුජීේට කිවො ඔයා්ටත 
්ටජ්මහලක හදන්න තෙමයි 
්ම්හම ගි්යාත ්ෙන්්න 
කියලා. ම්ේ ්සෙෞඛ්ය ගැන 
හිතෙලා ්ම් දරුේගන් 
�ස්සෙ ආ්යත දරු්ො 
හදන්න එ�ා කියන එක 
තෙමයි ්දාසතෙ� මහතතෙය්ග 
අෙොදය වු්ේ. ්ම් ළඟදි 
දෙසෙකත සුජීෙ ඕක මතෙක 
කළා.

වමා්නෙද ඔහු කිවවව?
්දාසතෙ� මහතතෙය්ග 
අෙසෙ�ය ලැබුණා නම් අපි්ට 

තෙෙත දරු්ෙක හදන්න 
තිබුණා කිවො.

අනිත හයවද්නා කීවෙනි පංතිෙලද ඉනවන?
්ද්ෙනි දුෙ ්දා්ළාස්ෙනි ්රේණි්ේ. 
තුන්්ෙනි දුෙ දහ්ෙනි ්රේණි්ේ. 
හතෙ�්ෙනි දුෙ අ්ට්ෙනි ්රේණි්ේ. 
�ස්ෙනි දුෙ හත්ෙනි ්රේණි්ේ. 
හය්ෙනියා පුතො හය්ෙනි ්රේණි්ේ. 
හත්ෙනි පුතො �ස්ෙනි ්රේණි්ේ.

හැවමෝම උවදට ඉස්ව�ාල යනව්න එ�ම 
ොහවනද?

ඔව. හරිය්ට පුුංචි සකූේ ෙෑන් එකක ේේ 
තෙමයි.

සුජීෙට දරුවො හතවද්නාවග උපනදි්න 
මතෙ�ද?

සුජීේට අමතෙක ්ෙන ්ෙලාෙේ 
ති්යනො. ඒ ්ෙලාේට ඉතින් මම 
තෙමයි මතෙක ක�ලා ්දන්්න්. ඒ 
විතෙ�ක ්න්මයි මම ඔබ්ට තෙෙත 
්දයක කියන්නම්. අ්ේ එක දරු්ෙක 
අසෙනී� වු්ණාත ්�ෝලිම්ට අනිත අයත 
අසෙනී� ්ෙන ්ෙලාෙේ ති්යනො. 
ඒ ්ෙලාේට සුජීේට �්ටලැවිලා එකම 
දරුේට ්ද�ා�ක ්බ්හත ්දන්න හදන 
අෙස්ා ති්යනො. ඒ ්ෙලාේට මම තෙමයි 
කියන්්න එයා්ට එක �ා�ක ්බ්හත 
දුන්නා එයා්ට ්න්මයි අනිත දරුේටයි 
දැන් ්බ්හත ්දන්න ති්යන්්න කියලා.

අවුරුදවදන අවුරුදද වරෙේ්නනේ වේනව�ාට 
ඔවේ මිතුරියන ඔබට විහිළු �වේ ්නැදද?

දැන් ඔය ඇති, දැන් ඔය ඇති කියලා 
විහිළු කළ අෙස්ා සෙෑ්හන ති්යනො. 
ම්ේ යාළුෙන්්ගන් දරු්ො හත්ද්නක 
ඉන්්න් ම්ට විතෙ�යි. අනිත හැ්මෝ්ටම 
ඉන්්න දරු්ො ්දන්නයි නැතනම් 
තුන්්දනයි.

දරුවො හතවද්නයි, ඔබයි, සුජීෙයි වගදරින 
එළියට ගිය වෙලාෙේෙල අමතෙ� ව්නාේන 

හසිතෙ කුරුේපු

අපි ගම්නක ගිහින 
ආපහු වගදර ආෙහම 

සුජීෙ ව්නාෙරදොම 
දරුෙන ගණන �රලා 
තෙමයි වගට ගනවන

හැවමෝටම වේන 
වේනම �ාමර තිබුණත 

හතවද්නාම එ�ම 
�ාමවර රෑට නිදාගනවන. 

මෑතෙක වේන�නම අපි 
්නමවද්නාම නිදාගතවතෙ 

එ� �ාමවර
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

�න පැකෙනන 
එ�ක් ගහනන

පණටත් වඩා ආදරෙයි 
කියලා කවුරුහරි කිවරවාත්

මට ඒ ක�ෝල් එ� ආකෙ ටි�ක් රෑ කෙලා. 
ඊට �ලින් කෙතුන් ෙතාෙක් මැකේජ් �රලා 
තිබුණ ක�කෙක් නිසා සහ එ� දිගට 
කොෙෙතොම ක�ෝල් ගන්ෙ නිසා කෙලාෙ 
ගැෙ කොහිතාම ආන්සර් �ළා.

‘‘අක්කා මම මයුරි (සැබෑ නම නනනමයි) 
මට තවත් ජීවත් නවනන බැහැ. අර මං එදා 
ඔයකාට කිවනව, යකාළුනවලකා හිටපු න්කාලලකා මට 
වද නදනවකා, මකාව බලැක 
නේල ්රනවකා. නේවකා 
නෙවලවලට කියනන බැහැ, 
මම න්ෝච්චියට පනිනවකා 
අනන.. දැන හිටියකා ඇති.’’

‘‘දැන ඔයකා න්කානහද 
ඉනනන?’’

‘‘න�ෝන එ්ත් අරන 
නෙදරින එළියට බැසසකා.’’

‘‘හකා හරි. මැනරනන නේ 
ඕන නවලකාව් බැරියෑ, 
න්ෝච්චිය එන්න අපි 
ටි්ක ්තකා ්රමුන්ෝ. 
හැබැයි න�ෝන එ් ්ට් 
්රනන එපකා.’’

කේ ෙචෙ ටි� �ටින් 
එළියට පැන්ෙට හිත 
ඇතුකළන් මටත ඒ 
කෙලාකෙ කලාකු බරක් කොෙැනුණා කෙකමයි.

කබාරැල්ල ක�ාටා පාකර ඉේකටේෂන් එ� 
හරිකය ක�ාකේකෙෝ තැෙ� ඉඳකගෙ මයුරි 
එයාකේ �තාෙ කිවො, ඇඬුො, �ෑ ගැහුො. 
අකන් ඔයාට මම කියෙ කේ කතකරන්කන් 
ෙැහැ කියලා මට බැන්ො.

හැබැයි අන්තිමට පැය�ට ෙඩා දිග ක�ෝල් 
එ�කින් පේකස මැකරෙ එ� �ල් දාගන්ෙ 
කපාකරාන්දුෙ පිට එදා රෑ මයුරිෙ කගෙර යෙන්ෙ 
පුළුෙන් වුණා.

අෙ ක�ාකහහරි ඉඳකගෙ මයුරි කේ ලිපිය 
කියෙලා එදා තමන් �රන්ෙ ගිය කමෝඩ�ම 
මතක් �රලා තනියම හිොකෙෙ බෙ මම 
ෙන්ෙො.

එදා මයුරිට ෙැනිචච ඒ හැඟීම කහට ඔයාට, 
ඔයාකේ පවුකල් ක�කෙක්ට, යාළුකෙක්ට 
ෙැකෙන්ෙ පුළුෙන්.

කමා�ෙ මටසිළුටු ගැහැනු අේකස 
හැංගිලා ඉන්ෙ ශක්තිෙන්තිය ක�ායි 
කමාකහාකත හරි තමන්ම එළියට ගන්ෙ 
ෙෙස කෙෙ�ේ බහුතර �ාන්තාකො 
තීරණ ගන්කන් 

කමාළකයන් කෙකමයි හෙෙතින්. හැබැයි කමාෙ 
කේ කමාෙ විදිහට වුණත ජීවිකත කියෙ කේේ 
එ� අතාරින්ෙ ෙේ හීකෙකින්ෙත හිතන්ෙ එපා.

කරේමය කියෙ �ාරණාෙට හරියටම 
නිර්ෙචෙයක් කෙන්ෙ බෑ. ඒත තමා කොෙෙ 
ක�කෙක් කෙනුකෙන් හෙෙකත ඇතිෙෙ 
කියාගන්ෙ බැරි තරකේ ෙයාෙක්, පහන් හැඟීමක්, 
කලංගතු�මක් එක්� කබාකහෝ කේ �ැප�ළ 
හැකි ෙේ අන්ෙ ඒ�ට ආෙකර් කියන්ෙ පුළුෙන්.

ආෙකර් කියන්කෙත අනිත සියල්ලම ෙකේ 
කෙෙේ කෙෙ සුළු කෙයක්. හිතට එ�ඟෙ 
අපි �ාටෙත කියන්ෙ බැහැ ඇයි අපි එයාට 
ආෙකර් �කර්, ඇයි අපි එයාට ආෙකර් �රෙ 
එ� ෙැෙැතතුකව කියලා. කරේමය ඒ තරේම 
අධ්ාතමි�යි. ඒ� ඇතිකෙෙ කෙලාෙ ෙැති 
කෙෙ කෙලාෙ අපිෙත ෙන්කන් ෙැහැ.

ආෙකර් �රෙ �ාකල් පණ කෙන්ෙ ෙකේ ළඟ 
ඉඳලා, කමා�ක්හරි හින්ෙ විරස� වුණ ගමන්ම 
මරන්ෙ හිකතෙො ෙේ, පිහිකයන් අනින්ෙ 

හිකතෙො ෙේ, සේබන්්ධතාෙය 
ඇතුකේ කෙචච අතිශය පුේගලි� 
කේෙල්ෙල සමරු සටහන් එළියට 
ඇෙල ආෙකර් �රපු ක�ොෙ 
අපහසුතාෙයට පත �රෙොෙේ 
ඒ�ට කියන්ෙ කෙෙ ෙමක් 
කහායාගන්ෙ කෙෙො. කමා�ෙ 
පැහැදිලිෙම ඒ ආෙකර් ෙේ 
කෙකමයි.

හිතට ෙැකෙෙ�ේ ආෙකර් 
�රන්ෙ ඒ ෙකේම ඒ 
සිතුවිල්ල ෙෙස� කෙෙේ 
වුකණාත ඒ බැඳීකමන් 
ඈත කෙන්ෙ ඕෙම 

ක�කෙකුට අයිතියක් 
තියෙො.

ඒ ෙකේම 
තමන් 
ක�ාචචර 
ආෙකර් 
�ළත තමන් 
කෙනුකෙන් 

අනිත පාර්්ශෙය තුළ කරේමය හිඳිලා ෙේ ඒ 
මනුේස ආතකමට නිෙහකේ යන්ෙ කියලා, 
ආෙකරන් සමුකෙන්ෙ තරේ කපෞරුෂයක් 
හදාගන්ෙ එ� හැකමෝටම �රන්ෙ බැහැ.

යන්තේ කලෝකක් කතකරෙ �ාකල් 
කෙෙක�ාට ක�ාල්කලක්ට ක�ල්කලක්, 
ක�ල්කලක්ට ක�ාල්කලක් ෙැතතේ ඒ� 
කලාකු අඩුෙක් කියලා හිතාකගෙ සුදුසු 
නුසුදුසු ගැලකපෙ කොගැලකපෙ ක�ාකේහරි 

තැෙ�ට ආෙකර් �රන්ෙ පටන් ගන්කන් 
තමන් තරේ කහාඳට කරේමය ගැෙ ෙන්ො 

කෙෙ ක�කෙක් 
ෙෑ කියලා 
හිතාකගෙ, 

කරේමකේ 
ොමකයන් 
තිකයෙ කබාකහෝ 
සේබන්්ධ�ේෙල 
කේත�ටෙත 
කහායාගන්ෙ 
ෙැතකතත ඔය 

කියෙ කරේමයම 
තමයි.
ඒ කබාකහාමයක් 

සේබන්්ධ�ේ හරියට සහති� 
ෙැති �සාෙ ජීවිත ෙකේ. ඒ 

තරේ දුරදිග ගිහින්.
ටි� �ාකලකින් කරේම හීෙකයන් ඇහැරිලා 

ෙටපිට බලේදී තමන් ඉන්කන් තමන්ට 
කොගැලකපෙ තැෙ� කියලා කතරිලා 
එ� පාර්ශෙයක් සේබන්්ධය ෙෙතතන්ෙ 
හැදුො කියන්කන් ඉතින් එදාට ඉෙරම තමයි. 
අනිත කබාකහෝ තැන්ෙලදී ෙකේ ඔය කරේම 
සේබන්්ධයක් ෙෙතතෙො කියෙ තැෙදීත 
කලාකුම අොසිය කෙන්කන් ේ්රී පාර්ශෙයට.

පුරුෂ ලිංගයක් ප්රසිේ්ධ වීම මාර එ�ක් 
කෙලා ේ්රී ලිංගයක් ප්රසිේ්ධ වීම ෙහ �න්ෙ 
ඕකන් ෙැඩක් කියල හිතාකගෙ ඉන්ෙ 
සංේ�කෘතිය� ෙැසිකයෝ විදිහට, ගැහැනු 
අෙයෙය� ඡායාරුපයක් වීඩිකයෝ එ�ක් එළියට 
එෙ එ� �ාන්තාෙ�ට ජීවිකතට තිත තියන්ෙ 
තරකේ මාෙසි� පසුබෑම�ට ලක්කෙෙ 
�ාරණාෙක් බෙට පතකෙලා.

ඉතින් කොගැලකපෙ කරේමයක් ෙෙතතලා 
දාෙ තීරණය ගන්කන් �ාන්තා පාර්ශෙය ෙේ, 
ඔවුන්ට නිරුෙත කපාකටෝ, වීඩිකයෝ ෙකේ 
තෙත සමාජ බැරියර් කෙ� තුෙකින්ම පනින්ෙ 
කෙලා.

කමාෙ තරේ ආෙකරයි කිවෙත අහස 
කපාකළාෙ දිවුරලා කපාකරාන්දු දුන්ෙත තමාට 
ෙරාගත හැකි සීමාකව නිරුෙත කෙන්ෙ. දාල 
ගිය කෙලාෙ� කරේම සැමරුේ එළියට ආකොත 
ඉෙසන්ෙ ඕකන් කියෙ අේධාෙම ගන්ෙ 
ලෑේති ෙේ විතරක් ඒ අේධාෙම ගන්ෙ.

�වුරු ක�ාකහාම කිවෙත ආෙරය වෙරය 
කියෙ කෙ� අතකර් මහ කලාකු දුරක් 
කොතිකබන්ෙ පුළුෙන්.

යාළුකෙලා ඉන්ෙ �ාකල කපේෙතා 
කිවකොත මං ඔයාට කගාඩක් ආෙකරයි කියල 
ඒ� වි්ශොස �රන්ෙ. හැබැයි මං ඔයාට මකේ 
පණටත ෙැඩිය ආෙකරයි කියල කිවකොත බය 
ෙැතුෙ �ෙ පැකලන්ෙ කෙන්ෙ.

එතක�ාට ලැකබෙ ප්රතිචාකර් එක්� කතකරයි 
පණටත ෙැඩිය ආෙකර් කිවෙ ක�ොකේ තරම.

කමා�ෙ කේ කලෝකක් හැකමෝම ෙැඩිකයන්ම 
ආෙකර් තමන්ට. ඒ� තමයි පැහැදිලිම සත්යය.

ඒ ඇතත කතරුේ ගන්ෙ බැරි ක�කෙක්ට 
ආෙකර් �රලා කමා�ක්හරි කේතුෙ�ට මිදිලා 
යන්ෙ හැදුෙම තර්ජෙය �රෙොෙේ, බය 
�රෙොෙේ, ේලැක්කේල් �රෙොෙේ ඒ�ට 
විසඳුම ජීවිකතන් පැෙල යෙ එ� කෙකමයි.

බය ෙැතුෙ යතාර්්ථයට මුහුණ කෙන්ෙ හිත 
හදාගන්ෙ. තමන් ගැෙ කතරුේ ගන්ෙ පුළුෙන් 
ක�කෙක් එක්� �්ථා �රන්ෙ. අෙශ්ය ෙේ 
නීතිය ඉදිරියට යන්ෙ.

කමාෙ කේ වුණත �ාටත කපාදු ලිංගි� 
අෙයෙය� කහෝ ක්රියාෙ� කපාකටෝ එ��ට, 
වීඩිකයෝ එ��ට ජීවිතයක් තියා එ� 
ෙෙසක්ෙත ොේති �රෙ එ� ෙේ කමෝඩ 
ෙැඩක්.

කමා�ෙ කලෝ�ය ඊට එහා කබාකහෝ දුර 
ගිහින් අෙසන්. ඒ නිසා එ� පිටුෙක් �ැත 
වුණ පමණින් ජීවිකත කියෙ කපාතම 
විසි�රලා දාෙ තතතකෙට ෙර්තමාෙ 
�ාන්තාෙ පත විය යුතු ෙැහැ. �ැත 
පිටුෙ �ඩල ආකය ලේසෙට ජීවිත 
�තාෙ අලුකතන්ම ලියන්ෙ පටන් 
ගන්ෙ තරේ හයියට හිත හදාගන්ෙ.

බය නැතුව යතාර්ථයට මුහුණ කෙනන 
හිත හදාගනන. තමන ගැන කේරුම් 
ගනන පුළුවන ක�කනක් එක්� �තා 
�රනන. අවශ්ය නම් නීතිය ඉදිරියට 
යනන. �ාටේ කපාදු ලිිංගි� අවයව� 

කහෝ ක්රියාව� කපාකටෝ එ��ට, වීඩිකයෝ 
එ��ට ජීවිතයක් තියා එ� ෙවසක්වේ 

නාස්ති �රන එ� නම් කමෝඩ වැඩක්

කමාන තරම් ආෙකරයි 
කිවවේ අහස කපාක�ාව 

දිවුරො කපාකරානදු දුනනේ 
තමාට ෙරාගත හැකි 

සීමාකව නිරුවේ කවනන. 
දාෙ ගිය කවොව� කරේම 

සැමරුම් එළියට ආකවාේ 
ඉවසනන ඕකන කියන 

අවධානම ගනන ෙෑස්ති නම් 
විතරක් ඒ අවධානම ගනන
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ප්රවීණ සූපවේදිනී

ලක්ෂ්මී 
ලලොලෙන්සුලේවො

ආහොෙ වටලටෝරු සහ 
ල�ොෙතුරු සැපයීම

සොදාගන්්ො ආකොෙය
 මාලු මිරිස් කරල් බාවෙට පලා ඇට ඉවත්  
 කරෙන්න.
 භාජ්නයක් වේන සිහිනව කපාෙත් ලූනු,  
 සිහිනව කපාෙත් තක්කාලි වෙඩි බාෙයක්,  
 උමබලකඩ, වෙහි යුෂ, තු්නපහ, මිරිස්කුඩු  
 සහ ලුණු කුඩු ස්වල්පය බැගින ෙමා අතින  
 වහාඳට අ්නාෙන්න.
  එම මිශ්රණය කපාෙත් මාලු මිරිස් ඇතුළට  
 පුරවාෙන්න.
  හට්ටියක් වේන සාදාෙත් මාලු මිරිස් කරල්  
 එහි අතුරා එයට වපාල්වතල් ෙමා ලිවේ  
 තබන්න.
  වපාල්කිරිවලට මිරිස් කුඩු වත් හැඳි 1, අමු  
 තු්නපහ වත් හැඳි 1, ලුණු රස අනුව,  
 කරපිංචා, කපාෙත් තක්කාලි වෙඩි බාෙයක්  
 ෙමා වහාඳින කලවම කරන්න.
  මාලු මිරිස් වතලින බාවෙට බැදීවේන  
 එ්නවිට වපාල්කිරි මිශ්රණය ෙමාෙන්න.
  පය්නකින ව්නාවසා මඳ ගිනවන හිනෙවා  
       ෙන්න.

අවශ්ය ද්රව්ය
 මධ්යම ප්රමාණවේ මාලු මිරිස් කරල් 6-7
 තක්කාලි වෙඩියක්
 සිහිනව කපාෙත් වලාකු ලූනු වෙඩි බාෙයක්
 උමබලකඩ කුඩු වත් හැඳි 3
 අමු තු්නපහ කුඩු
 මිරිස් කුඩු
 ලුණු රස අනුව
 වෙහි කෑල්ලක යුෂ
 කරපිංචා
 උකු වපාල්කිරි වකාේපයක් පමණ
 වතල් වත් හැඳි 3

mqrjd.;a 
ud¨ñßia lßh 

yok yeá n,kak 
fuu QR f ldaâ tl 

ialEka lrkak

පුෙවොගත් 
මොලු මිරිස් 

කරිය
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බැදපු ක�ොස් �රිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 දිග අතට ඉරාගත් ක�ාස්
 (අවශ්ය නම් ක�ාස් ඇටද එ�තු �රගත  
 හැකියි)
 �පාගත් ක�ාකු ලූනු කගඩි �ා�ක්
 දිගට �පාගත් අමුමිරිස් �රල් 2-3
 රම්කපේ �ෑල්�ක්
 �හ කුඩු ස්වල්පයක්
 මිරිස් කුඩු කත් හැඳි 1
 බැදපු තුනපහ කත් හැඳි 2
 උළුහාල් මිශ්රණකයන් කත් හැඳි බාගයක්
 (උළුහාල්, කුරුඳු කපාතු, �රපිංචා �බකල්  
 බැදකගන කුඩු �රගන්න)
 ලුණු රස අනුව
 කපාල් කිරි
 බැදීමට කතල්

neomq f ldia lßh 
yok yeá n,kak  

fuu QR  
f ldaâ tl 

ialEka lrkak

සොදාගන්ො ආ�ොරය
 භාජනයක් ලිප තබා කතල් දමා   

 රත්වනවිට ක�ාස් ටි�  දමා රන්වන් පැහැ  

 වනතුරු බැදගන්න.

 හට්ටියක් කගන කපාල් කිරි දමා �හ කුඩු  

 ස්වල්පයක්, උළුහාල් මිශ්රණය, මිරිස් කුඩු,  

 බැදපු තුනපහ, ලුණු දමා ��වම් �ර  

 ලිකපේ තබන්න.

 �රපිංචා, අමුමිරිස්, ලූනු සහ රම්කපේද  

 එ�තු �රන්න.

 කහාදද නටාකගන එනවිට බැදගත් ක�ාස්  

 ටි� එ�තු �ර මඳගින්කන් හින්දගන්න.



කූණිස්සන් මිශ්ර 
ප�ොල් මැල්ලුම

අවශ්ය ද්රව්ය
 වේලාගත් කූණිසවසෝ

 ව�ාඩි රතුලූනු වගඩි 7-8

 අමුමිරිස කරල් 3-4

 ව�ාඩියට ක�ාගත් සුදුලූනු බික් 1

 ව�ාඩියට ක�ාගත්   ව�ාඳින් ඉදුණු තක්කාලි වගඩි 1

 ගාගත් ව�ාල්

 ක� කුඩු ස්වල්�යක්

 ලුණු රස අනු්ව

 කුරුඳු ව�ාතු කෑල්ලක්

 කරපිංචා

්සොදාගන්්ො ආකොරය
 භාජනයකට ව�ාල් දමා එයට කූණිසවසෝ, ක�  
 ස්වල්�යක්, රස අනු්ව ලුණු, රතුලූනු (වගඩි   
 පටින්), අමු මිරිස (කරල් පටින්), කුරුඳු ව�ාතු,  
 කරපිංචා දමා ව�ාඳින් කල්වම් කරන්න.

 �සු්ව එය ්විංවගඩියකට දමා වකාටගන්න.

 එම ව�ාල් මිශ්රණය භාජනයකට දමා ්වතුර   
 ටිකක් එකතුකර ලිවේ තබන්න.

 එයට සුදුලූනු ස� තක්කාලිත් දමාගන්න.

 පයනකින් වනා්වසා මල්වාගන්න.

 ලිව�න් බාගත් �සු ව�ාඳින් කූරු ගාගන්න.

l+Ksiaika ñY%  
fmd,a ue,a¨u 

yok yeá n,kak 
fuu QR f ldaâ tl 

ialEka lrkak
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;síngq iy  
f ldia weg ñY%  

yd,aueiaf id lßh 
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

තිබබටු 
සහ 

ක�ොස් ඇට මිශ්ර 
හොල්මැස්කසො 

�රිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 තිබ්බටු

 ප�ොතු ඉවත්කර ප�ොඩියට ්ක�ොගත ප්කොස් ඇට

 ප�ෝදා පිරිසිදු ්කරගත හොල්මැස්ප�ෝ

 කුරුඳු ප�ොතු ්කෑල්ලක්

 ප�ොඩියට ්ක�ොගත ප්ලොකු ලූනු පගඩි ්බොගයක්

 ප�ොඩියට ්ක�ොගත සුදුලූනු බික් 1-2

 ප�ොඩියට ්ක�ොගත ්ක�ොගත තක්්කොලි පගඩි 2

 රමපපේ

 ්කරපිිංචො

 ්කහ කුඩු පත හමැඳි ්බොගයක්

 අමු තුන�හ පත හමැඳි 1

 ලුණු ර� අනුව

 ප�ොලකිරි

 ප�ොලපතල

සොදාගන්ො ආ�ොරය
 භොජනයක් ලි� ත්බො පතල ටි්කක් ද්ො රත වනවිට  
 තිබ්බටු ටි්ක ද්නන.

 ටි්ක පේ්ලොවකින ප්කොස් ඇටද ද්නන.

 ්කහ කුඩු, තුන�හ, ලුණු, කුරුඳු ප�ොතු, ලූනු,   
 සුදුලූනු, ්කරපිිංචො, රමපපේ, ද්ො ්ක්ලවම ්කරගනන.

 ්මැ්ලවීපගන එනවිට හොල්මැස්ප�ෝ ටි්කද එ්කතු  
 ්කරගනන.

 ඉන�සු ප�ොල කිරිද ද්ො, කිරි නටනවිට තක්්කොලි  
 ටි්කද එ්කතු ්කර පි�ගනන.
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ixL wu¾ð;a

ixLf.a 
ur.d;

ල�ොරිලෙ නම 
‘පස්ස’

‘‘තිසා, ඔයා ගාව අහුබුදු 
මහත්තයගග ගෙලිග�ෝන් 
නම්බර් එක තිගයනවද?’’

මයුමි ලන්ච් රූම එකෙ 
එන ගමන් ඇහැවවා.

‘‘අහුබුදු මහත්තයා 
නැතිගවලා ගකාච්්චර 
කලද? අනික ගමාකද 
හදිස්සිගයම අහුබුදු 
මහත්තයගග අංගේ?’’

තිසා ඇහැවවා.
‘‘නෑ තිසා ගම ගහාඳ නමේ 

දාගන්න.’’
‘‘අහුබුදු මහත්තයා නැති වුණාෙ එයාගග 

දුව නම තියන වැගේ කරනවා. 
ඒත.....’’

‘‘ඇයි ඔයා ඒත කියලා ඇදලා, 
පැදලා න්තර කගේ?’’

මයුමි තිසා දිහා ඇස් ගදක පංචි 
කරලා ්බලන ගමන් ඇහුවා.

‘‘නෑ ඉතින් ගම ඔයා ්බඳින්නත 
කලින්....’’

‘‘ඔයා ගම මඟුලේ ක්තා 
කරනවා. ්බග්බකුෙ ගනගමයි ්බං 
නම. අගේ අයියා ඩීගමෝ ්බටගෙේ 
අරගගන. ඒකෙ තියන්න නමේ ගම 
ගහායන්ගන.’’

තිසාෙ පිෙෙ පාරේ ගහන ගමන් 
මයුමි කිවවා.

‘‘ඒක මිසේ. ගකාගහාම වුණත මං හි්තන්ගන නෑ අහුබුදු 
මහත්තයගග දුව ගලාරිවලෙ නම දායි කියලා. එගහම ගනගවයි, මං 
ගදන්නං නියම නමේ.’’

‘‘හරි. හරි. කමේ නෑ. මැටිගයන් වුණත ගමාගකෝ පූසා මීගයා 
අලලනවනං.’’

තිසා ටිකේ කලපනා කළා.
‘‘හරි. ගමගහම කරමු. ඔයාගග අයියගග ප්තාෙ ළමයි 

ඉන්නවද?’’
‘‘ඔව.’’
‘‘හරි. එගහනං ඉතින් ඒ දරුවගග නම දාමු.’’
‘‘ඒක කරන්න ්බැහැගන. එයාෙ එේගකගනේ ගනගවයි, 

තුන්ගදගනේම ඉන්නවගන.’’
‘‘ඒකෙත විසඳුමේ තිගයනවා. කියන්නගකා ්බලන්න 

තුන්ගදනාගග නම?’’
‘‘ගලාකු ප්තා පසිඳු. ගදවැනියා දුව, එයාගග නම ස්වේනා. 

්බාලයා ආපහු ප්තා. එයා සසිඳු.’’
මයුමි කෙපාඩමින් කිවවා.
‘‘හරි පසිඳු, ස්වේනා, සසිඳු. අපි තුන්ගදනාගග නමවල පළගවනි 

අකුර අරගගන ගලාරියෙ නම දාමු.’’
මයුමි හිග්තන් නම හදාගත්තා. එයාෙ ගකාච්්චර ්තරහා ගියාද 

කියනව නං ගලාරියෙ දාන්න ගයෝජනා වුණු නමත ගස්සගගනම, 
එයා නිවුස් රූම එක පැත්තෙ ගියා.

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'

ටී.එම්ට 
සින්දු කිෙන්න 
බෑ?

නාළිකාගව 
සංවතසරය සමරන්න 
හැගමෝම ගජරාගමෙ වැඩ. නීලිකාෙ 
පැවරුගේ සංගීග්තෙ එන ගායක 
ගායිකාවන්ෙ ක්තා කරන්න. එයා ඒක හරිම 
ආසගවන් කළා. ග�ෝන් අංක ලියප ගපාත පිං්ච 
ගපරල ගපරල ලැයිස්තුගව අනුපිළිගවලෙ ක්තා 
කරගගන ගියා.

‘‘ගහගලෝ ගම ටී.එම. මහත්තයද?’’

‘‘ඔව! ක්තා කරනවා.’’

‘‘මං ක්තා කරන්ගන -------------- ්චැනල එගකන්. 
ල්බන මාගස 11 අගේ ඇනවසරි එක.’’

‘‘ආ ඇත්තද? සන්ග්තෝසයි.’’

‘‘ඉතින් ඔන්න එදාෙ ඔ්බතුමාෙත ආරාධනාවේ 
තිගයනවා.’’

‘‘ග්බාගහාම ස්තූතියි ආරාධනයෙ.’’

‘‘ටී.එම. මහත්තයා ඔන්න එදාෙ සිංදු පහේවත 
කියන්න ඕගන. අපි හරි ආසයි ඔ්බතුමාගග සිංදු 
අහන්න.’’

එගහම කිවවහම ඒ පැතග්තන් ගකටි 

නිහඬ්තාවයේ.

‘‘අගන් මෙ සිංදු කියන්න 
නං හැකියාවේ නැහැගන්.’’

ඔන්න දැන් ගම පැතග්තන් ගකටි 
නිහඬ්තාවයේ.

‘‘සිංදු කියන්න හැකියාවේ නෑ? ටී.එම. මහත්තයා 
මාව ්බයිට කරනවද?’’

‘‘්බයිට කරනවා ගනගවයි, මං ඇත්තෙම සිංදු 
කියන්න දන්ගන නෑ.’’

‘‘හිනහත යනව අගන්. ටී.එම.ජයරතනෙ සිංදු 
කියන්න ්බැරි නං කාෙද අේපා සිංදු කියන්න 
පළුවන්?’’

‘‘ආ.... ටී.එම. ජයරතනෙ නං ගහාඳෙ සිංදු 
කියන්න පළුවන්. ඒත මං ටී.එම. ජයරතන 
ගනගමයිගන.’’

‘‘එගහනං?’’

‘‘මම ටී.එම. ඩිල්ාන්.’’

නීලිකාෙ ඒ.සී. එක ඇතුගළත දාඩිය දාන්න පෙන් 
ගත්තා.
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තිලක් 
සේනාසිංහ

බවකි. සාමාන්යයෙන් යමබඳු භූත 
සිද්ධීන් සමඟ ආගමික විශවාසෙන් 
ඍජුව බද්්ධ වූ අවස්ා මීට යෙරද මා 
හට නිරීක්ෂණෙ වී තියේ. ඊට යේතුව 
ය�ාව යබායහෝ ආගමික සංකලෙවලින් 
ඉගැන්යවන අමනුෂ්ය සංකලෙ 
එදියනදා ජීවිතයේදී අෙට මුහුණදීමට 
සිදුවන සාමාන්ය සංසිද්ධීන් ය�ස අෙ 
සමාජයේ වැඩියදයනකු සිතා සිටීමෙ.

කලින් මැණික ගැරීම ඇතුළු 
විවි්ධ රැකිොවන්හි නිෙැළුණු එම 
යගහිමිො ෙසුව කරන �ද සුළු 
ව්ාොරවලින් සැ�කිෙ යුතු ආදාෙමක 

යනා�ැබිණි. එනිසා එම 
දිෙණිවරුන්යගේ ෙන්ති ගාසතු 
ඇතුළු ඇතැම් එදියනදා 
විෙහිෙදම් පිරිමැයසන 

�ද්යද් එම වැඩිහිටි 
කාන්තාවයගන් �ැබුණු 
මුදලිනි. ෙැලමඬුල� 
ආසන්නයේ තිබූ තම 

මහයගදර සහ ඉඩම 
මීට ක�කට යෙර විකිණූ 

වැඩිහිටි කාන්තාව එම මුදල 
වැඩි යොලිෙක සහිත යයෙෂ්ඨ 

පුරවැසි ස්ාවර තැන්ෙතුවක ය�ස 
ආයෙෝජනෙ යකාට තිබූ අතර, එයින් 

�ැබුණු මාසික යොලිෙ ඇයගේ ආදාෙම් මාරගෙ 
වී තිබුණි. එම යොලී මුදල �බාගැනීම පිණිස එම 
ෙවුයල දිෙණිෙක සමඟ මාසෙතා බැංකුට ොයම් 
පුරුද්දකද ඇෙ තුළ තිබිණි.

‘‘අම්මා ඉන්න කමා්රේට් ත්යි ඔය භූතයමා 
රුපියල් දාරේ ර්නෝට්ටු රේනත් දානරන. ස්හරදාට 
අම්රේ රකමාට්රට යට ්නැත්්නම ර්න්න රම 
ටීර�ෝ එක යට, එරහ්ත් ්නැත්්නම අම්රේ ඇඳ 
ළඟ බි් තිරය්න �මාපිසස යට තිබිලමා හම්බවුණු 
රුපියල් දාරේ  ර්නෝට්ටු අම්මා අපිට ර�න්න්නවමා. 
ඒත් ඒවමායින රෙදරරදාරේ වියහියදම පිරි්හමා 
ෙන්න අපි ්බයයි. ර්මාකද ඒවමා භූතරයක් රේනත් 
දා්න සල්ලි හිනදා. ඒ හිනදා අම්මා ඒවමා රයමාදාවනරන 
පින දහම වැඩවලට් ත්යි.’’ සිෙ මවයගේ 
‘යද්වා� කුටිෙ’ යවත මා කැඳවායගන ගිෙ එම 
ගෘහණිෙ කීවාෙ.

‘‘්් හැ්දා් උරේට �ැයක් බුදුන වඳි්නවමා. 
හවසටත් �ැයක් බුදුන වැඳලමා පිරිතුත් 
කියලමා රදවිවරුනට පින රද්න 
ෙමාථමාවලින් පින රද්නවමා. මීට 
අවුරුේදකට විතර කලින දවසක ්් 
උරේ ්නැගිටි්නරකමාට ්රේ රකමාට්ට 
උරේ යට ර්මාක්කහරි රකමාළයක් 
අහුරව්නවමා දැනිලමා නික්ට අත 
දාලමා ්බැලුවමා. ්බල්නරකමාට රුපියල් 
දාරේ රකමාළයක්. ඒත් ්ට හිතමාෙන්න 
්බැරි වුණමා ්රේ රකමාට්රට යටට 
රකමාරහමා්ද දාරේ රකමාළයක් අරේ 
කියලමා. ඊට�සරස ්් රම ළ්යිනටත් 
කතමා කරලමා ඇහුවමා ළ්යිරන 
උඹලමාවත් ්රේ රකමාට්ට උරේ යට 
රුපියල් දාරේ රකමාළයක් හැංගුවද 
කියලමා. ඒත් ර්රේ කවුරුවත් 
රලමාකු් උව්්නමාවකට මිසක් 
්රේ කමා්රේ උළුවසස 
ළඟින ඇතුළට එනරන 
්නැහැ. ඉසසරහ ්් රම 

අම්ලමා 
දුවලට දහස 
වමාරයක් කියන්න 
ඇති ්මාත් එක්ක 
බුදුන වැඳලමා පිරිත් 
කියන්න වරරල්ලමා 
කියලමා. ඒත් රම අය නිදහසට 
කමාරණමා කිය්නවමා මිසක් ්බැරිරවලමා 
එක දවසක්වත් ඒ වැරේට ඇවිත් 
්නෑ.’’ ඒ සමඟම එම වැඩිහිටි කාන්තාව කීයේ 
අව�ාදාතමක සවරූෙයෙනි.

‘‘රකමාරහමා්හරි ඔන්න ඊට�සරස ්මාරසකට 
සැරයක් රදකක් හිටපු ේන ්ං උරේ 
්නැගිටි්නරකමාට අර ටීර�ෝ එක උඩ හරි,  රම 
�මාපිසස යට හරි රුපියල් දාරේ රකමාළයක් 
තිරය්නවමා. ්නමුත් ඒවමා රේනත් දා්න භුතයමා කවුද 
කියන්න ්නම ්් දනරන ්නැහැ. 

ස්හරවිට ්රෙන පින ්බලමාර�මාරරමාත්තු රව්න 
්ැරිච්ච ්නෑ රකර්නක් රවන්න පුළුවන. ඒ හිනදා 
්් ඒවමායින කරනරන පින අරත් වැඩ් ත්යි. ්් 
තව්ත් අවුරුේදට තුන හතර වතමාවක් වනද්නමාරේ 
ය්නවමා. එතරකමාට ඒ �නසල්වලට සම්මාදම 
රදනරන ඒ සල්ලිවලින.’’ ෙළමුව එම භූත ක්රිොව 
ගැන විසතර විමසීයම් දී එම විෙෙත කාන්තාව 
කිො සිටිොෙ.

‘‘ඔය කමාරරේ ඇත්ත ර්මාකක්ද කියලමා හරියට 
දැ්නෙන්න ර්බමාරහමා් �හසු උ�ක්ර්යක් තිරය්නවමා. 
මීට�සරස ර්මා්න ක්ර්යකින හරි රම අම්රේ 
අතට �ත්රව්න හැ් රුපියල් දාරේ ර්නෝට්ටුවක් 
ර්නමාම්බරේ රව්න් තැ්නක ලියමාෙන්න. රම අම්මා 
්බැංකුරවන ෙන්න දාරේ රකමාළවල ර්නමාම්බරේ 
හැ් එකක්්ත් ලියමාෙන්න. ඊට�සරස ඔය උරේට 
හමබු රව්නවය කිය්න රුපියල් දාරේ ර්නෝට්ටුවලත් 
ර්නමාම්බර රව්න් ලියමාරේන ඔය ර්නෝට්ටු ජමාති 
රදරක් ර්නමාම්බර සනසනද්නය කරලමා 
්බලන්න. ඔය විදිහට ්මාස කිහි�යක් 
කරලමා ්බලලමා ්ට ආයි්ත් 
රකමාල් එකක් රදන්න.’’ 
එම ගෘහණිෙට සහ 
දිෙණිවරුන්ට එයස 
කී මම ෙැලමඬුලයල 
ඔවුන්යගේ නිවසින් 
නිකමුයණමි.

යමම සිදුවීයමන් මාස හත අටක ඉකම ගිෙ 
ෙසු ෙැලමඬුලයල කාන්තාවයගේ දුරකතන 
අංකෙ ඉතා අහම්යබන් යමන් මට හමුවිෙ. 
ඒ වනවිට මටද අමතක යවමින් තිබූ එම 
දායේ යනෝට්ටු මවන භූතොයගේ කතාව ෙළි 
සිහිගැන්වුණු අතර මම ඒ යමායහායතම 
එම ෙැලමඬුලයල කාන්තාවට 
දුරකතනයෙන් කතා ක යළමි.

‘‘අරන ඒක ත්යි, ්ට �හුගිය ටිරක් 
රකමාල්් එකක්වත් ෙන්න ්බැරි වුණමා. අනික 
පුදු් වැරේ කියනරන ඊට�සරස එක 
දවසකවත් ඒ භූතයමා අර වරේ සල්ලි තිබර්බ 
්නෑරන.’’ මයගේ ඇමතුමට පිළිතුරු දුන් 
කාන්තාව කීවාෙ.

අෙ සිතන ෙතන, කිෙන කරන 
සිෙලුම දෑ අෙ දැනුවතවම 

කරන බව එකතරා 
අර්සත්යෙකි. 
ඉතා ක�ාතුරකින් 
එවැනි දෑ අෙ 
යනාදැනුවතවමද 
සිදුවිෙ හැක. 
යමම රුපිෙල දහ 

යස යනෝට්ටු මවන 
භූතොයගේ කතාව 
එවැන්නකි.

බුදුදහයම් මූලික හරෙ 
පිළිබඳ නිවැරදි වැටහීමක 

යනාමැති යබායහෝයදයනක 
බුදුසමෙ, බුද්්ධාගම පිළිබඳව 

ෙසුකාලීනව යගාඩනැගුණු ආගමික 
විශවාසෙන් ෙසුෙස හඹාෙති. යෙර 

කී වැඩිහිටි කාන්තාවයගේ ආගමික 
ජීවිතෙද බුදුදහමින් ෙරිභාහිර විවි්ධ පූජා 
චාරිත්ර මත ෙමණක ෙදනම් වූ ෙසුකාලීන 
යබෞද්්ධ සම්්රදාෙන් මත යගාඩනැගුණකි. 
යමය�ස මූලික බුදුදහමට එකඟ යනාවන 
ෙසුකාලීන ආගමික මතිමතාන්තරව� 
ෙමණක එලබගත යබායහෝයදයනක මුලින්ම 
අමතක කරන්යන් බුදුදහයම් ඉගැන්යවන 
ය�ෝයකෝතතර අරමුණයි. එයසම ඇතැම් පිරිස 
වෙසින් මුහුකුරා ෙනවිට තමන්යගේ ෙවුයල 
ඥාතීන් ඇතුළු ඇසුරු කරන්නවුන් යවතින් 
වියශ්ෂ ඇගයුමක, යගෞරවෙක අයේක්ෂා 
කරති. යම් වැඩිහිටි කාන්තාවද එවැන්නක 
බ�ායොයරාතතු වූ මුත ඇයගේ දිෙණිෙයගන් 
බෑණනුවන්යගන් යහෝ මිණිපිරිෙන්යගන් එම 
ඇගයුම, යගෞරවෙ යනා�ැබුණු තැන, එෙ 
�බාගැනීම සඳහා ඇයගේ ෙටිසිත විසින් යෙදූ 
උෙක්රමෙ යමෙයි.

යමවන් තතතවෙන් නිරන්තරයෙන් ෙැවතීම 
මත හටගන්නා මයනෝ විද්ාතමක සා්ධකෙ 
ෙටයත තමන්ට අහිමි යගෞරවෙ �බාගැනීමට 
ෙයමකු තමන්ටත යනාවැටයහන උෙ 
විඥානගත ක්රිොවන්ට යෙළැඹීයම් ෙැහැදිලි 
හැකිොවක තියේ. ඒ අනුව එම රුපිෙල 
දහයස යනෝට්ටු මවන භූතො ඇෙම මිස අන් 
කවයරකුවත යනාවුණු අතර තමන් විසින් 
තමන්ටද රහසින් භූතයෙකු ය�ස හැසියරමින් 
කළ ඒ ක්රිොව අදාළ පුද්ග�ොයගේ මතකෙට එක 
යනාවීමද සාමාන්ය තතතවෙකි. යමෙ විඝටන 
ආබා්ධෙ (Dissociative Disorder) නම් වූ මානසික 

අරබු්ධයේ �ක්ෂණෙකි.

අම්මා ඉන්න කාමයරටම තමයි 
ඔෙ භූතො රුපිෙල දායේ යනෝට්ටු 
යගනත දාන්යන්. සමහරදාට අම්මයගේ 
යකාට්යට ෙට නැතනම් යමන්න යම් 
ටීයෙෝ එක ෙට, එයහමත නැතනම් 
අම්මයගේ ඇඳ ළඟ බිම

රාත්රී කා�යේ රහසින් නිවසකට 
ඇතූළු වී එම නිවයස ෙම් ෙම් 
ස්ානව� රුපිෙල දහයස යනෝට්ටු 
තබා ෙන ‘ත්යාගශීලී භූතයෙකු’ 
පිළිබඳව මට අසන්නට �ැබුයේ 
2017 වසයරදීෙ. ඒ රතනපුර 
දිස්රිකකයේ ෙැලමඬුල� 
්රයද්ශයේ නිවසකිනි. 
මාසෙකට වරක යහෝ යදකක 
නිවැසිෙන්ට භූතොයගන් 
යමය�ස රුපිෙල දහයස  
යනාට්්ටු �ැබුණත එෙ 
භූත ක්රිොවක නිසා ෙවුයල 
සැයවාම ඒ සම්බන්්ධයෙන් 
ෙම්කිසි බිෙකින් සහ තැතිගැන්මකින් 
ෙසුවන බව දුරකතනයෙන් මා ඇමතූ 
එම නිවයස කාන්තාවක කිො සිටිොෙ.

ඒ අනුව රුපිෙල දහයස යනෝට්ටු මවන එම 
භූත ක්රිොයේ ඇතත ඇති සැටියෙන් විමසා බ�නු 
පිණිස මම 2017 වසයර යදසැම්බර 10 වන දින 
ෙැලමඬුලයල පිහිටි එම නිවසට ගියෙමි.

රතනපුරෙ හරහා වැටීගත යකාළඹ-බදුල� 
්ර්ධාන මාරගයේ ෙැලමඬුල� නගරෙට මඳක 
ඔේයබන් කිය�ෝමීටරෙක ෙමණ දුරින් පිහිටි 
එම නිවස වගුරු බිම්කඩකට මැදිවූවකි. අතහැර 
දමන �ද මැණික ෙතල කිහිෙෙක හාතෙස 
දැකිෙ හැකි වූ අතර ෙරිසරයේ ජ�ාශ්රිත බව 
යකායතකද කිවයහාත එම යගමිදුයල ෙවා මීවන 
ශාක සරුවට වැඩී තිබිණි. ෙනස ෙස විෙැති 
සුළු ව්ාොරිකයෙකු එම නිවයස ගෘහමූලිකො 
වූ අතර ෙනස විෙැති ඔහුයගේ බිරිඳ සහ වෙස 
අවුරුදු විසස, දහසෙ සහ දහතුන ෙන වෙසව� 
දිෙණියෙෝම තියදයනක ඒ ෙවුයල යසසු 
සාමාජිකයෙෝ වූහ. ඊට අමතරව එම කාන්තාවයගේ 
හැතතෑ අට හැවිරිදි මවද ඔවුන් සමීෙයේම නතර 
වී සිටිොෙ.

කුඩා ්රමාණයේ කාමර තුනකින් යුතු එම 
නිවයස එක කාමරෙක මාපිෙ යුවළ සඳහා 
යවන්ව තිබූ අතර, ඊළඟ කාමරයේ සිටියේ 
දිෙණිෙන් තියදනාෙ. ඉතිරිව තිබූ යසසු 
කාමරයේ ෙදිංචිව සිටියේ එම කාන්තාවයගේ 
විෙෙත මවෙ. යගහිමිෙන්යගේ අවසරෙ මත 
ඊටද පිවිසි මට එකවරම හැඟී ගියේ එෙ 
සාමාන්ය නිදන කාමරෙකට වඩා ආගමික 
ස්ානෙක, වියශ්ෂයෙන් ආරූඪයෙන් ශාසත්ර 
කිෙන යද්වා�ෙකට සමාන බවකි. එහි බිතති 
මුල�කට වන්නට සවියකාට තිබූ රාකකෙක 
බුද්්ධ ්රතිමාවක යසම විෂණු, කතරගම, සමන්, 
ෙතතිනි ෙන යද්ව රූෙ දකනට �ැබුණු අතර 
එම රාකකෙ නිල සහ රතු තිරවලින් වසා 
තිබිණි. එම කාමරෙට පිවියසතම තියුණු ය�ස 
ආඝ්රහණෙ වූ හඳුන්කූරු සහ සාම්බ්ානි සුවඳ 
මගින් මට වැටහී ගියේ එම විෙෙත කාන්තාව 
දැඩි ආගමික ජීවිතෙකට ඇේබැහි වී සිටින 

දාසේ සනෝට්ටු 
තෑගි සෙන 
සල්ලිකාර 
භූතයා! අම්ා ඉනන 

කා්සේට් 
ත්යි ඔය භූතයා 

රුපියල් දාසේ 
සනෝට්ටු සෙනත් 

දානසන

්් හැ්දා් උසේට 
පැයක් බුදුන වඳිනවා. 
හවසටත් පැයක් බුදුන 
වැඳලා පිරිතුත් කියලා 

සෙවිවරුනට පින 
සෙන ොථාවලින් පින 

සෙනවා

සකාසහා්හරි ඔනන 
ඊටපේසේ ්ාසසකට 

සැරයක් සෙකක් 
හිටපු ේන ්ිං උසේ 

නැගිටිනසකාට අර ටීසපෝ 
එක උඩ හරි,  සම පාපිේස 
යට හරි රුපියල් දාසේ 
සකාළයක් තිසයනවා
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

මනුස්ස�ම් 
ක�ාහඳු�� මිනිසසු 

ජීවිත �ාකෙම 
අනුනකගෙන 

බැනුම් අහ�වා

අwïudf.a y`äkauඅඅඅ
wykak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

ම�ොකද මදෝණි මෙදර ආපු මෙමේ ඉඳලො 
තරමෙන් පුපුර පුපුර ඉන්මන්?

‘‘අම්මා දන්නවද වැඩක්, ්නටමාලියමා ්හ 
කැත් කැත වැඩක් කරලනන..’’

ම�ොකක්ද?

‘‘්නටමාලියයි ්්යි එකට්නන හිටිනේ, 
එයමා නහමාඳ යමාළුනවක් කියලයි ්් හිතුනේ, 
එයමා එයමානේ 
නෙදර අඩුපමාඩු 
සෑනහන්න ්ං 
එක්ක කියල 
තිය්නවමා. 
එයමාලනෙ 
නෙදර ප්රශ්න 
පවමා. දවසක් 
එයමා ්නේ 
ලැපනටමාප 
එක පරණ 
ඇයි කියලමා 
අහද්දී ්් 
කිේවමා අලුත් 
එකක් ෙන්න 
අම්නෙන 
සල්ලි ඉල්ලන්න හිනතනනන ්නැහැ නම 
දවසවල අපපච්චිටත් බිස්නස අඩු නිසමා 
කියලමා.’’

ඉතින් ඉතින්?

‘‘්් නලක්්චර්ස න්නමාගිය දවස 
නදකට න්යමා හැන්ෝට් කියලමා 
අපිට සල්ලි ්නැහැ, ඒකයි ්් 
අලුත් ලැපනටමාප එකක් 
ෙනනන ්නැත්නත් 
කියලමා... යමාළුනවමා 
කියනනන න්නහ් 
අයටද අම්මා?

්්ත් නහට 
ගිහින වනේට් 
කිය්නවමා 
එයමානේ 
සනුහනර් 
කතනදර 
ටික. 
එයමාට ්තක 
්නැහැ එයමානේ පවුනල් 
අලගිය මුලගිය ඔක්නකමා් 
තැන ටික ්්ත් දන්නවමා 
කියලමා. නදන්නමනකමා 

්නටමාලියමාට ඇඩ්රස ්නැති නවන්න.’’

්දැන් ඔයො මකොම�ො�්ද නටොලියොට ඇඩ්රස් 
නැති මෙන්න ම්දන්න හිතන් ඉන්මන්?

‘‘එයමා කරපු වැනේ් ත්යි අම්මා. 
එයමා ්නෙත් එක්ක කියපු රහස ඔක්නකමා් 

්මාත් සට සට ෙමාලමා එළියට දා්නවමා. ඇයි 
වනද්, එයමාට එනහ් කරන්න පුළුවන්නම ්ට 

බැරි න්මාකද?’’

�රි ම�ෝක, �රි ම�ෝක.. 
ඉඳගන්නෙො ම�න්න 
ම�ම�න් �මගන් ගුටි 

මනොකො..

යොළුක� කියන්මන 
�නුස්්සක� එකක එකතු මෙච්ච බැඳී�ක. 
ත�න් එකක හිතෙත් මෙලො ඉන්න කොමේ, 
දුක හිතිච්ච, තර� ගිය මෙලොෙට �ැ�මේ� 
ළඟ� ඉන්න යොළුමෙකුට කියන්මන් ඒ 

යොළුෙො ඒ විශෙෝසය රකියි කියන 
බලොම�ොමරොත්තුමෙන්. ම�ොකක �රි 
ප්රශනයක නි්සො ඉස්්සර තිබබ යොළුකම් 
නැතිමෙලො ගියො කියලො, ඒ යොළුකම් 

අතර තිබබ ර�ස් එළියට දානෙො 
කියන්මන්, ඒක ඒ මකනොමේ 
�ැදියොමේ, විනමේ �නුස්්සකමම් 

ප්රශනයක. එයො එම�� කළො කියලො 
ඔයත් එයොමේ ර�ස් එළියට දාලො එයොෙ 
අ��සුතොෙයට �ත් කරනෙො කියන්මන් 
ඔයත් ඉන්මන් ඒ අ්සංමේදී මගොමේ� ත�යි 
පුමත්.

උගත්ක� කියන මේ ඕන ්දේසක ඕන 
මකමනකුට ලබොගන්න පුළුෙන්. �ැබැයි 
�නුස්්සක� කියන්මන් ඊට එ�ො ගිය ම්දයක. 

�නුස්්සක� කඩෙේෙල විකුණන්මන් 
නැ�ැ. ඉස්මකෝලෙල ම�ෝ විශෙවිද්ොලෙල 
උගන්නන්මන්ත් නැ�ැ. ඒෙො �වුමලන්, 
ම්ද�ේපියන්මගන්, අත්්දැකීම�න්, 
හිකමීම�න් ත�න්� පුරුදු කරගන්න ඕන 
මේෙේ. අනිත් එක විමශෂමයන්� ගෑනු 
්දරුමෙක �ැඩමෙන්මන �නුස්්සක� උතුරන  
තර�ට. �ං ඔයොට ්දේසකුත් කිේෙමන් 
මලෝමකට ලස්්සනට� මේන්මන් හිත සුදු 
කරගත්තු අය මි්සක �� සුදු කරගත්තු 
අය මනමෙයි කියලො. ්ස��රමෙලොෙට 
�නුස්්සක� ගෑවිලොෙත් නැති අම්�ලො, 
තොත්තලො ඉන්න �වුේෙල ්දරුෙන්ට 
ම�ොකකම්දෝ ම�ර පිනකට ෙමේ ම�ොඳ 
ගතිගුණ පිහිටලො තිමයනෙො. ඇහිලො නැේ්ද 
ම්දෝණි මගෙේෙල මිනිස්සුන්ට බැන්නට 
කෙදාෙත් කිසි මකමනක එම�� අයට මදාස් 
කියන්මන් නෑ. ඒ නි්සො �නුස්්සක� කියන 
එක මකමනකුට පිහිටන්නත් පින තිමයන්න 
ඕන. ම�ොක්ද ම�ොනෙ කිේෙත් ඒක නැති 
මිනිස්සු ජීවිමත් ෙැඩි �රියක ජීෙත් මෙන්මන 
අනුන්මග බැනුම් අ� අ�ො.

යොළුමෙලො ඉන්න කොමේ 
�ණට �ණ දීලො �ස්මස් 

දුටු තැන ��ර ම්දන 
මිත්රම්දෝහී ගති තියන 

මිනිස්සු ආශ්රය 
කරන්න නම් ඕමන් 
නැ�ැ ත�යි 
ම්දෝණි. ඒ නි්සො 
ඒ අයෙ අතෑරලො 

දාන්න 
නි්ද�්ස 

ඔයොට 
තිමයනෙො.

�ැබැයි 
ම�ොන� 

මේතුෙ 
නි්සොෙත් ඔයො 

නම් ඒ තත්ත්මෙට 
ෙැමටන්න එ�ො.

ඒ එයො.. මම් ඔයො.. 
අේ�චචි �ැ�දා� 
කියනෙො ෙමේ ඌමරකට 
ග�න්න �ඩට බැස්ම්සොත් 
මෙන්මන් ත�න්මේ 
ඇමේත් �ඩ ගෑමෙන එක 

විතරයි.

ඔය සිේධිය ඔයො ජීවිමත්ට 
ම�ොඳ� ම�ොඳ අත්්දැකී�ක කරගන්න 
ම්දෝණි. මිනිස්සු විවිධයි. එයොල ජීවිතෙල 
විඳපු ්දැකපු මේෙේ එකක ත�යි ඒ මගොේල 
එයොලමේ ජීවිමත් ගත කරන්මන්. එම�ේ 
්ස�ොජයක විශෙෝසය කියන්මන් මේසිමයන් 
මකමනකමගන් බලොම�ොමරොත්තු මෙන්න 

පුළුෙන් ම්දයක මනම�යි පුමත්.

යොළුමෙලො හිටපු පිරිමි ළ�යො වීඩිමයෝ 
ෙගයක ප්රසිේධ කළො කියලො ගිය ්සතිමේ 
ගෑනු ්දරුමෙක එේලිලො �ැරිලො හිටියො 

්දැකකො මන්්ද?

ඔන්න ආ්දමේ කරපු අය විශෙෝසය රකින 
�ැටි.

අනිත් මකනො මෙනුමෙන් ම�නී ඉන්නෙො 
මි්සක අනිත් මකනොට විරුේ්දෙ නැගී 
ඉන්මන් මිත්රම්දෝහිමයෝ පුමත්. මලෝමක 
ෙැඩිපුර� ඉන්මන් එම�� අය ත�ො. �ැබැයි 
කවුරු එම�� වුණත් �මේ ම්දෝණි ඒ ෙමේ 
මකමනක මෙන්න ඕමන් නැ�ැ.

මලෝමකට වෙර කරන �නුස්්ස ආත්� 
අතමේ, �ැම�ෝට� ආ්දමේ මබ්දන මකමනක 
මෙන්න පුමත්. යොළුකම් ඇති කොමේ ෙමේ� 
නැති කොමලත් ඒ විශෙෝසය රකින ්දරුමෙක 
මෙන්න �මග ම්දෝණි.

දු� හිතිච්ච, තරහ ගිය 
කවොවට හැමකේම ළඟම 

ඉන� යාළුකවකුට කියනකන 
ඒ යාළුවා ඒ විශවා්සය රකියි 
කිය� බොක�ාකරාත්තුකවන. 

කමා�ක් හරි ප්රශ�යක් 
නි්සා ඉස්සර තිබබ යාළු�ම් 
�ැතිකවො ගියා කියො, ඒ 
යාළු�ම් අතර තිබබ රහස 
එළියට දා�වා කියනකන, 

ඒ� ඒ ක��ාකේ හැදියාකේ, 
වි�කේ මනුස්ස�කම් ප්රශ�යක්

මනුස්ස�ම කියනකන 
ඊට එහා ගිය කෙයක්. 
මනුස්ස�ම �ඩවලවෙ 

විකුණනකන �ැහැ. 
ඉසක�ෝෙවෙ කහෝ 
විශවවිද්ාෙවෙ 
උගෙන�නකනත් 

�ැහැ. ඒවා �වුකෙන, 
කෙමේපියනකගෙන, 

අත්ෙැකීකමන, 
හික්මීකමන තමනම 

පුරුදු �රගෙන� ඕ� 
කේවල

අනිත් ක��ා 
කවනුකවන ක�නී 

ඉන�වා මි්සක් අනිත් 
ක��ාට විරුේෙව 

�ැගී ඉනකන 
මිත්රකෙෝහිකයෝ පුකත්. 
කෙෝකක් වැඩිපුරම 
ඉනකන එකහම අය 

තමා
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ලිහිණි මධුෂිකා

26 2021 ජූලි 21 බදාදා

ඇල්ල වැල්ලවාය, මඩුගස්ත්ලාව ප්රදේශදේ 
ජීවත් වන උදේනි විසිහය හැවිරිදි ්තරුණියක්. 
වෘත්තිදයන් ගණකාධිකාරීවරියක් වන ඇය 
ජීවි්තදේ අමාරුම අවධීන් කිහිපයක් පහුකරදගන 
ආපු ගමන ගැන කියේදී ඇදේ ඇසව්ල උනපු 
කඳුළු වදේම මුහු දේ ඇඳුනු හිනාවත් දනානැසී 
තිබුණා. ඒත් ඒ කඳුළු සතුටු කඳුළුම මිසක් අන් 
කිසිවක් දනාවන බව ඈ හා ක්තාබස කරේදී අපිට 
දත්රුණා. දේ ලියැදවන්දන් උදේනි අපිට කියූ 
ඇදේ ජීවි්ත ක්තාව.

‘‘මගේ ළමා කාගේ ගෙවිලා ගිගේ පුදුමාකාර 
දුක්බර විදිහට. ගකාටිනම කිවගවාත් අපි ජීවත් වුණා 
ගෙගවයි හුසම වැටුණා. ්බත් කටක කාලා නිදාෙත්්ත 
දවසවලට වඩා හාමගත් හිටිය දවස ොෙ වැඩියි. 
ඒ වගේ දවසවලට අමමා ණයට හාේ ග�ාේ ටිකක 
ෙනෙ මුළු ෙගමම තිබුණු කඩවේ ොගන ගියා. ඒ 
හැම ගවලාවකම ඒ අය �රණ ණය ම්තක කරලා 
අමමව ්බැෙලා එගලවවා.’’

දරු පැටුවන් තිදදනාදේ කුසගින්න බ්ලා 
සිටිය දනාහැකි ්තැන, ඇයදේ මව කාන්ති නිවස 
ආසන්නදේම තිබූ ගලව්ලක කළු ගල කඩන්නට 
ගියාය. දවසම ගල ව්ල මැද දහේබත් වුවත් ඇය 
විසින් කඩන ගල කිද්ලෝවකට ්ලැබුදේ රුපිය්ලක් 
වැනි සුළු මුද්ලකි.

‘‘සමහරක දවසවලට මගේ අමමා කළු ෙේ කිගලෝ 
තුනදාහ �වා කඩලා තිගයෙවා. එගහම දවසවල 
අමමගෙ අත්ගදගක ්බලනෙ ්බැරි්තරම කරෙැට.’’

මවදේ අදත් වූ කරගැටව්ල දේදනාව අදත් 
සිහිවී දමන් ඇය කියන්දන් දේදනාදවන්ය.

උදේනි ඒ වනවිට හිටිදේ උසස දපළ 
විභාගයට සූදානේ වන ගමන්ය. සමවයදස 
දයදහළිදයෝ අම්තර පංතිව්ලට සහභාගී 
දවේදී ඇයට පාසල යාමටවත් බස ගාසතුව 
දසායාගැනීමට දනාහැකි විය. ඒ සියලු දුක් 
කරදර මැද උසස දපළට මුහුණ දුන්නද ඇයට 
බ්ලාදපාදරාත්තු වූ ්තරදේ ප්රතිඵ්ලයක් ්ලැබුදේද 
නැ්ත. නමුත් මවදේ බ්ලවත් ඉලලීම ම්ත ඇය 
දදවන වරටද උසස දපළ ලිවීමට තීරණය 
කරන්නීය. දියණියදේ සරසවි සිහිනය දවනුදවන් 

දිවා රෑ දනාබ්ලාම 
ගල කැඩූ කාන්තිට 
දවනත් ආදායේ 
මාරගයක් ගැන 
සිහිවන්දන් ඔය 
අ්තරවාදරදීය. ඒ 
කුඩා දත් කඩයක් 
පටන්ගැනීමටය. 
අේමාදේ දයෝජනාවට 
මුලින්ම එකඟ වූදේ 
උදේනිය.

පසුව කල දනායවාම ඇල්ල 

වැල්ලවාය අදේ කණුව හන්දිදේ ගැමි ආදරට 
සැකසූ කුඩා දත් කඩයක් ආරේභ කිරීමට ඔවුන් 
කටයුතු කදළෝය.

‘‘මුලිනම ගත් ග්බානෙ ආපු සමහර අය කනෙ 
ගදයක ෙෑ කිවවම හැරිලා ගියා. �සගස අපි හිතුවා 
ග�ාේ ගරෝටී ටිකකවත් හදලා තියනෙ ඕෙ කියලා. 
මුේම දවගස ගරාටී හදනෙ පිටි කිගලෝ එකක 
ෙත්ග්තත් අමාරුගවන. ඒ නිසා මට හිතුණා පුරුදු 
විදිහට ලුණු මිරිස එකකම ගරාටී කනෙ ගොදී අලුත් 
විදිගහ ගදයක එකක ගරාටී ගදනෙ තිබ්බෙම ගහාඳයි 
කියලා.’’

ඇය කියන්නීය.

සුන්දර රාවණා ඇල්ල 
හමුවන ඇල්ල වැල්ලවාය 

මාරගදේ වැඩිහරියක් 
ගමන් ගන්දන් 
සංචාරකයින්ය. 
එවැනි සංචාරකදයකු 
හට ලී මැසසක් උඩ 
වාඩිවී දකාස මාලුවක්, 
දපාද්ලාස ඇඹු්ලක් 
සමඟින් උණු උණුදවන් 
දරාටියක් කන්නට 
්ලැබීම දක්තරේ අපූරු 
අත්දැකීමක්ද? එදසම 
කිතුල හකුරක් සමඟින් 

දබලිමල දකෝපපයක් දබාන්නට ්ලැබුදණාතින් 
කිසිදවකුටත් කඩය මඟහැර යාමට දනාසිද්තනු 
ඇ්තැයි ඇය සිතුවාය.

නමුත් වැදේ පටන්ගන්නට දපර දකාස, 
දපාද්ලාස දනාහදාම ඒවා තිදබන බව කියනා 
නාම පුවරුවක් කඩය ඉදිරිපිට ්තැබීමට ඇය 
කටයුතු කළාය. ඒ පැමිදණන අයදේ ප්රතිචාරය 
දැනදගනම වැ දේට බහින්නටය.

ඇදේ අනුමානය ටක්දකටම හරි ගිදේය. 
ඇල්ල වැල්ලවාය හරහා ගමන්ගත් දබාදහෝ 
සංචාරකයින් දකාස දපාද්ලාස සමඟින් උණු 
උණුදේ දරාටී කන්නට ආදේ වැ්ල දනාකැඩීය.

‘‘ඉතින වැගේ හරිගිය හිනදා �හුවදා ඉඳලාම 
අපි කිරිගකාස මාලුවයි, ග�ාගලාස ඇඹුලයි එකක 
ගරාටී විකුණනෙ �ටන ෙත්්තා. ටික කාලයක 
යද්දි සංචාරකගයා වගේම �ාගේ යෙ එෙ අයත් 

ගකාස මාලුවටයි උණු උණු ගරාටීවලටයි පුරුදු 
වුණා. දැන කට්ටිය වාහෙ ෙවත්්තලත් කිරිගකාස, 
ග�ාගලාස තිගයෙවද කියලා අහෙවා.’’

පාරිදභෝගිකයන් වැඩිදවේදී දිනකට පිටි 
කිද්ලෝ විසසක තිහක පවා දරාටී සෑදීමට සිදුවිය. 
එදහත් එදා ද්තක් දනාවිසඳුණු ජ්ල ගැටළුව 
නිසා වැදේ කරදගන යාම ප්රාදයෝගිකව ්තරමක් 
අපහසු විය. කිද්ලෝමීටර හයක හ්තක දුරක් 
දගවා කුලී රථවලින් වතුර දගන ඒමට දිනකට 
රුපියල දහසකට වඩා වැය විය. එනිසාම 
දකදස දහෝ ත්රීදරෝද රථයක් මි්ලදී ගැනීමට ඇය 
දේ පුංචි කඩදයන් ්ලැදබන මුදල එකතු කළාය.

‘‘මම කගේ ඇතුගළම ග�ාගළාව යටට 
ගවනෙ වළක ක�ලා ඒකට ්බාේදියක ්බසසලා 
කැටයක හදාෙත්්තා. ඊට�සගස කගඩන ලැග්බෙ 
ආදායගමන ගකාටසක කගේ මැද්ගද ග�ාගළාව 
යටම ඉතුරු කරා. ටික කගලකින කැගට් කඩලා 
්බලද්දි ඒගක ලක්ෂ එකහමාරක වි්තර එකතු ගවලා 
තිබුණා. ඒ සේලිවලින ්තමයි කගේ වැඩට ත්රීවිේ 
එක ෙත්ගත්.’’

ඇය කියන්නීය. පාන් පිටි කිද්ලෝ ගනන් 
අනමින්, ගිනි අඟුරු සමඟ උදේ සවස දපාර 
බැදුවද, ඇය ්තම අධ්ාපන කටයුතු නේ අම්තක 
දනාකළාය.

‘‘මම හැමදාම ගරාටී කගේට යෙගකාට �ාඩම 
කරනෙ ඕෙ ගද්වේ ටික ගකාගේක ගකටි සටහන 
ෙහගෙෙ අරගෙෙ යෙවා. ඊට�සගස පිටි අෙෙ 
ෙමන ගරාටී පුචචෙ ෙමන �ාඩම කරෙවා. 
අමමයි, ්තාත්්තයි ෙංගියිත් උදවවට හිටපු නිසා 
මට ඒ ගදකම සම්බරව කරන යනෙ පුළුවන 
වුණා.’’

එවැනි අපහසු්තා මැද පාඩේ කළ 
නිසාදවන්මදදෝ දදවියන්ද අහක බැලුදේ 
නැ්ත. දදවනි ව්තාදේදී ඇය උසසදපළ කඩයිම 
සාරථකව ජයදගන සරසවි වරේ ්ලබා තිබුණාය.

‘‘ඒ ්තරම දුක විඳපු මට කැම�ස යනෙ ලැබුණ 
කිවවම අමමයි ්තාත්්තයි ගරාටී කගේ ඇතුගළ 
මාව ්බදාගෙෙ ගහාඳටම ඇඬුවා. ඊට�සගස 
මම කැම�ස එගක ඉනෙ කාගල වියදම 
පියවෙත්ග්තත් ගරාටී කගේ සේලිවලිනම ්තමයි. 
ගකාගහාමහරි උ�ාධිය සමපූේණ කරගෙෙ මම අද 
ෙණකාධිකාරීවරියක විදිහට රැකියාව කරෙවා.’’

ඇය කියන්නීය.
‘‘දැන මම රසසාවට යෙ නිසා ගරාටී කගේට 

යනෙ එනෙ ගවලාවක ලැග්බනගෙ ෙෑ. ඒත් ගම 
ගවද්දි මගෙ ෙංගිත් කැම�ස යෙ ෙමනම අමමත් 
එකක කගේ කරගෙෙ යෙවා. අද ගවෙගකාට 
මම එයාලට ෙගම විදිහට කගේ වැඩිදියුණු කරලා 
දීලා තිගයනගන. ඒ වගේම දවසකට පිටි කිගලෝ 
තිහකට එහා �ැත්ග්ත ගරාටී විකිගණෙ නිසා 
ගහාඳ ආදායමකුත් ලැග්බෙවා. ඒක නිසා අපි දැන 
කිරිගකාස මාලුවයි, ග�ාගලාස ඇඹුලයි නිකන 
දීලා ගරාටියට වි්තරයි සේලි ෙනගෙ.’’

ඇය කියන්දන් සුන්දර සිනහවක්ද මුවඟ 
රඳවාදගනය.

‘‘අමමයි, ෙංගියි කගේ කරත් ගෙදරට ඕෙ 
කරෙ වියහියදම වගේම ෙංගිගෙයි මේලිගෙයි 
ඉගෙනීම කටයුතුවලටත් මම වියදම කරෙවා. 
මගේ අමමයි ්තාත්්තයි මැගරෙකමම ආ�හු ඒ 
අත්වල කරෙැටයක එනෙ මම ඉඩ තියනගෙ ෙෑ. 
මම හැගමෝටම කියනගන කවදාවත් ජීවිගත් ෙැෙ 
අසු්බවාදීව හි්තනෙ එ�ා. කළු ෙේ, පිටි ගෙෝනි 
එකක ඔට්ටු ගවචච මම ගම ්තරම දුරක ආවා ෙම, 
ඔ්බට ්බැරි ගවනෙ පුළුවනද?’’

ආපහු කවදාවත් 
අමමගෙ අත්වල 
කරෙැට එන්න 

ගෙනග්න ්නෑ
මම කගේ ඇතුගෙම 

ගපාගොව යටට ගවන්න 
වෙක් කපලා ඒකට බාල්දියක් 
බස්සලා කැටයක් හදාෙත්්ා. 
ඊටපසගස කගෙන ලැගබ්න 

ආදායගමන ගකාට්සක් කගේ 
මැදගෙ ගපාගොව යටම ඉතුරු 

කරා. ටික කගලකින කැගේ 
කෙලා බලදදි ඒගක ලක්්ෂ 
එකහමාරක් වි්ර එකතු 

ගවලා තිබුණා

ඒ ්රම දුක් විඳපු මට 
කැමපස යන්න ලැබුණ 

කිවවම අමමයි ්ාත්්යි 
ගරාටී කගේ ඇතුගෙ මාව 

බදාගේන ගහාඳටම ඇඬුවා. 
ඊටපසග්ස මම කැමපස 

එගක් ඉන්න කාගල වියෙම 
පියවෙත්ග්ත් ගරාටී කගේ 

්සල්ලිවලිනම ්මයි
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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 21 බදාදා

කලලය 
ගබො 
ස්වන්න කලන් 
සරෝගය 
ෙඳුනාගන්න

ගර්භනී කාන්ාවකට 
ප්රතිකාර න�ාකළ 
උපදංශය, HIV වැනි 
ලංගාශ්රි් නරෝගයක් 
ඇතිවිට එය දරුවාට 
සම්නරේෂණය වීමට 
තිනෙ� ඉඩකඩ වැඩිය. 
එනේම ඒවානේ ෙලපෑම 
නිසා දරුවාට ෙරප්ළ 
නසෞඛ්ය ගැටළු රැසක් 
ඇතිවීනම් අවදා�මක් 
ඇ්.

�මුත් ගැබගත් 
මුල් අවධිනේදීම 
හඳු�ාගැනීනමන නමම 
නරෝග මවනගන දරුවාට 
සම්නරේෂණය වීම 
වැළැක්විය හැකි ෙව 
ලංගාශ්රි් නරෝග පිළිෙඳව 
විනේෂඥ වවද්ය 
I.L.ජයවීර අපත් සමඟ සිදුකළ සංවාදයකදී 
ප්රකාශ කනේය. නම් එම සංවාදනේ සටහ�යි.
උපදිංශය කියන්සන සමාන ්වසේ සරෝගයකද? 
සකාසොමද ඇතිස්වන්සන්?

'Treponema Pallidum' කියන බැක්ටීරියාව 
තමයි උපදංශය ඇති වවනන 
වේතුවවනවන. වමය ලංගිකව 
සම්වරේෂණය වන බැක්ටීරියාවක්. අපි 
සිෆිලීස් කියලා හඳුනවනවනත් වම් 
තත්ත්වයම තමයි. වමහිදී සිද්ධ වවනවන 
ලංවේන්රිය අභ්යනතරවේ, පිටත 
එවහමත් නැත්නම් ගුද මාර්ගවේ තුවාල 
ඇතිවීමයි. ඒ වවේම බැක්ටීරියාව ආසාධිත 
පුද්ගලවයක් සමඟ මුඛ සංසර්ගවේ 
වයදුවණාත් මුඛය අවට පවා තුවාල 
ඇතිවවනවන පුළුවන. වම් තත්ත්වයට 
ප්රතිකාර වනාකව�ාත් වසර ්ගණනාවකට 
පස්වස් වම් බැක්ටීරියාව හෘදය, වමා�ය, 
අස්ථි, ස්නායු වවේ පද්ධතිවලටත් බලපෑම් 
ඇති කරනවා. එතැනදී ජීවිතයට වුවත් 
හානියක් වවනන ඉඩ තිවබනවා.

උපදිංශය ්වසේ ලිංගාශ්රිත  සරෝගයක ම්වසගන් 
දරු්වාට ෙම්සරේෂණය වුසණාත් ඒක ඒ දරු්වට 
ොනිකර ස්වන්සන් සකාසොමද?

උපදංශය කියන තත්ත්වවේ ප්රවේද 
රාශියක් තිවබනවා. එයින ප්රාථමික සහ 
දවිතීක කියන වර්ග වදක මවව්ගන දරුවට 
වබෝවීමට ති වබන ඉඩකඩ වැඩියි. මවව්ගන 
දරුවට උපදංශය සම්වරේෂණය වවන 
එකට අපි කියනවන සංජානනීය උපදංශය 
කියලයි.
වම් තත්ත්වය නිසා කලලය ්ගබසා වවනන 

වුණත් ඉඩ තිවබනවා. උපදංශය 
වවේ ලං්ගාශ්රිත වරෝ්ගයක් තමනට 
වැ�ඳිලා කියලවත් වනාදැන 
නිතරම දරු්ගැබ ්ගබසා වවනවා 
කියලා දුක්වවන කානතාවන අපි 
දැකලා තිවයනවා.
සංජානනීය උපදංශය නිසා 
දරුවාවේ ශරීරවේ සහ අස්ථිවල 
විකෘතිතා ඇතිවවනනත් පුළුවන. 
ඒ වවේම වමා�වේ, හෘදවේ 
සහ ස්නායු පද්ධතිවේ ්ගැටළු 
ඇති වවනනත් වම් තත්ත්වය 
බලපානවා. එතනින ගියහම වම් 
තත්ත්වය නිසා ම�දරු උපතක් 
සිදුවීමට වහෝ ඉපදිලා දින 
කිහිපයකින 
දරුවා 
මියයාමටත් 
ඉඩ 
තිවබනවා.

ඉතින් ගර්භනී ම්වකට 
උපදිංශය තිසබන බ්ව 
කල්තියා අඳුනගන්න 
ක්රමයක නැදද?

තිවයනවා. ්ගැබිනි 

මවකට උපදංශය 
තිවබන බව කල්තියා 
හඳුනා්ගනන එක 
ඉතාම වැද්ගත්. 
ඒකට අපි VDRL 
(Venereal Disease 
Research Laboratory 
Test) කියලා මූලක 
හඳුනා්ගැනීවම් පරීක්ෂණයක් කරනවා. 
වමතැනදී කරනවන මවවේ රුධිරය 
අරව්ගන විවේෂ පරීක්ෂාවක් කරන එකයි. 
හැබැයි වම් පරීක්ෂණය වපාසිටිව් වුණු 
පලයටම වකවනක්ට උපදංශය තිවබනවා 
කියනනත් බැහැ. වමාකද සම්බන්ධක 
පටක ආශ්රිත වරෝ්ග තිවබන අයට එවහමත් 
නැත්නම් ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිවේ අධි 

ක්රියාකාරීත්වයක් 
තිවබන අයට 
එවහමත් වම් 
පරීක්ෂණය 
වපාසිටිව් වවනන 
ඉඩ තිවබනවා. ඒ 
විතරක් වනවවයි 
්ගර්භනී බව නිසාම 
වම් පරීක්ෂණය වපාසිටිව් 
වවන අවස්ථා තිවයනවා. 
ඒ නිසා VDRL එක වපාසිටිව් වුවණාත් 
TPPA කියන පරීක්ෂණයත් කරලා තමයි 
වරෝ්ග තත්ත්වය තිවබන බව තහවුරු 
කර්ගනවන. වම් VDRL පරීක්ෂණය 
ඉතා විවේෂිත එකක් නිසා එය රජවේ 

සායනයකිනම සිදුකර්ගැනීම 
ඉතා වැද්ගත්.
තත්ත්්වය අඳුනගත්තට 
පස්සස් දරුගැබට ොනියක 
සනා්වන විදිෙට ඒක පාලනය 
කරන්න පුළු්වන්ද?
ඔව්. මුල් කාලසීමාවවම 
අඳුන්ගත්වතාත් දරු්ගැබට 
කිසිම හානියක් ඇති 
වනාවවනන වරෝ්ගය සුව 
කරනන පුළුවන. එතවකාට 

අපි අර කලන කිව්ව 
සංකූලතා වවනන 
තිවබන අව්ධානම 

අඩුයි. 2019 වරෂ වේ අපි 
ඒ විදිහට හඳුනා්ගත් 

මව්වරුන 45කට පමණ 
ප්රතිකාර ක�ා.

ගර්භනී ම්වකට HIV තිසයන්වද කියලා 
ෙඳුනාගන්නත් පරීකෂණයක කරන්වද?

ඒ සඳහා HIV රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදු 
කරනවා. එමගින අපි වාරෂිකව අපි 
HIV වැ�ඳුන ්ගර්භණී කානතාවන 16 
වදවනක් පමණ හඳුනා්ගනනවා. මවට 
HIV තිවයනවා කියලා කලලවේ මුල් 
කාරතු වදක ඇතු�තදී වහායා්ගත්වතාත් 

දරුවට සම්වරේෂණය 
වනාවවන විදිහට 

වරෝ්ගය පාලනය 
කරනන ඉතා 

පහසුයි.
ම්වට HIV කියලා 
ෙඳුනාගත්තට පස්සස් 

සරෝගය පාලනය කරන්සන් 
සකාසොමද?

එතැනදී අපි ඒ මවට ප්රතිවවරස ඖෂ්ධ 
ලබාදීලා වවරසය පාලනය කරනවා. 
මවවේ ශරීරවේ තිවබන වවරස් ප්රමාණය 
හඳුනා්ගත වනාහැකි මටටමටම අඩු 
වුණාට පස්වස් මවව්ගන දරුවට HIV 
සම්වරේෂණය වවනවන නැහැ.

සම් පරීකෂණ්වලට සයාමු ස්වන්සන් 
සකාසොමද?

රජවේ සායනවලන ්ගර්භනී මව්වරුන 
සඳහා සුවිවේෂී පරීක්ෂණ පැවක්ජයක් 
වනාමිවල්ම ලබාවදනවා. වම් පැවක්ජයට 
රුධිර පරීක්ෂණ, කායික පරීක්ෂණ, මුත්ා 
පරීක්ෂණ වවේම අපි කතාබහ ක� VDRL 
සහ HIV පරීක්ෂණත් අනතර්ගතයි.
්ගර්භනී බව දැන්ගත් වි්ගසම පවුල් 
වසෞඛ්ය නිල්ධාරිනිය දැනුවත් කිරීමට 
අමතක වනාක� යුතුයි. ඒ වවේම දරු 
්ගැබට සති 6-8ත් අතර කාලය තු� ප�මු 
මාතෘ සායනයට සහ්භාගී වීමත් ඉතාම 
වැද්ගත්. ප�මු සායනවේදීම වම් පරීක්ෂණ 
කර්ගනන පුළුවන කියන එකත් කියනන 
ඕවන.
ලං්ගාශ්රිත වරෝ්ග හඳුනා්ගැනීම සඳහා 
සිදුකරන පරීක්ෂණවලට වයාමුවවන 
සාමාන්ය ජනතාවවේ ප්රමාණය 
සාවේක්ෂව ඉතා අවමයි. නමුත් වවනත් 
පරීක්ෂණ පැවක්ජයක් සමඟ ලබාවදන 
නිසා ්ගැබිනි මව්වරුනව්ගන 99%ක්ම වම් 
පරීක්ෂණවලට සහ්භාගී වවනවා. ඒ නිසාම 
අද වවනවකාට ලංකාව සංජානනීය 
උපදංශය සහ මවව්ගන දරුවාට HIV 
ආසාදනය වීම තුරන ක� රටක් බවට 
පත්වවලා තිවයනවා. ඇත්තටම එය අවේ 
රවට වසෞඛ්ය වස්වය ලබා්ගත් විශාල 
ජයග්රහණයක්. ඉතින වම් තත්වය දිගින 
දි්ගටම පවත්වා ්ගනන එකත් වැද්ගත්
තමන ්ගැනත් තමනවේ දරුවා ්ගැනත් 
හිතන ආදරණීය මවක් විදිහට වම් 
පරීක්ෂණවලට සහ්භාගී වවන එක 
ඉතාම වැද්ගත් කියන එක තමයි අවසාන 
වශවයන කියනන ඕවන.

ම්වට HIV තිසයන්වා 
කියලා කලලසේ මුල් 

කාරතු සදක ඇතුළතදී 
සොයාගත්සතාත් දරු්වට 
ෙම්සරේෂණය සනාස්වන 
විදිෙට සරෝගය පාලනය 

කරන්න ඉතා පෙසුයි

තමන් ගැනත් තමන්සේ 
දරු්වා ගැනත් හිතන 

ආදරණීය ම්වක විදිෙට 
සම් පරීකෂණ්වලට 
ෙේභාගී ස්වන එක 

ඉතාම ්වැදගත්

උපදිංශය ඇති ක�න Treponema Pallidum 
නම් බැක්ටීරියාෛ

උපදිංශය 
ෛැළදුණු 

කානතාෛක්

උපදිංශය ර�ෝගය කලලයට බලපාන අයුරු
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රෂ්නිකා ලියනගේ

‘‘මා කිසිදිනක ඇවිදින්න 
නැති බව වවද්යවරුන කීවා. 
නමුත් මා ඔවුන්ට වඩා විශවාස 
ක්ේ ම්ේ අමමව. ්මාකද 
අමමා කිව්වම මම දවසක 
ඇවිදිනවා කියලා.’’

එසේ කියනසන ස�ොව 
විශිෂ්ඨතම ම�� ක්රීඩිකොවක 
වන විලමො රුස�ොලෆ් ය.

සස�ෝදර සස�ෝදරියන 
විසි සදසදසනකුසෙන යුත් 
පවු�ක විසිවැනනො ඇයයි. 
1940 ජූනි 23 වැනි දින ඇය 
උපත �බනනී අඩුබර සහිත 
දැරියක් ස�සින නමුත් ඇසේ 
ළමො කො�ය නම් කිසිසේත් ප�සු 
එකක් සනොසේ.

රතු උණ සරෝෙයටත් 
නියුසමෝනියොවටත් ඇය සදවරක්ම 
සෙොදුරු විය. සපෝලිසයෝ සරෝෙය නිසො 
ඇසේ වම් පොදය අක්රිය වූ අතර, එනිසො 
අඟහිඟකම්වලින පිරුණු ඔවුනසේ පවු� තවත් 
අෙොධයට වැටිණි.

අවුරුදු 7ක් වන සතක් විලමො 
ඇවිදසද තනි කකුස�නි. ඇසේ වම් 
පොදයට ස�ෝ� ආධොරකයක වොරුව 
�ැසබනසන ඇයට සත්වස පිසරදදීය. ඒ 
ආධොරකය නිසො ඇසේ පොදය තුවො� වූ 
අතර එය ඉතො සේදනොකොරී අත්දැකීමක් 
විය. නමුත් කු�ො විලමො සනොසේ 
ඇවිදීසම් උත්සො�ය අත්�ැරිසේ. වයස 
අවුරුදු 12 පිසරදදී ඇය ස�ොයක් 
සනොමැතිව ඇවිදීමට පටනෙත්තොය.

අස� පොස�කට ඇතුළත් සකරුණු විලමො 
සිය වැඩිහිටි සසොයුරියක අනුෙමනය කරමින 
පැසිපනදු ක්රී�ොවට සයොමු වුවත් මුලකොලීනව 
ඇයට �ැකිවූසේ තරඟ නැරඹීමට පමණි. 
නමුත් එකී දදවය කණපිට සපර�නනට 
විලමො ෙත්සත් වසර තුනක් පමණි. ඒ පොසල 
පැසිපනදු කණ�ොයසම් සටනිසි ප්ොනත ශූරතොවය 
දිනොෙැනීමට ඇසේ දායකත්වය �බොසදමිනි. 
ඇසේ ක්රී�ො වි�ොසය දුටු පොසල පැසිපනදු 
පුහුණුකරු තවත් විසේෂ පුදෙ�යකු සවත විලමො 
සයොමු කසේය. ඒ, සටනිසි ප්ොනතසේ ජවන �ො 
පිටිය ක්රී�ක ක්රීඩිකොවන පුහුණුවට නම් දරො සිටි 
එඩවඩ ේටැනලි සටම්ප්ල සවතය. ඇවිදීමට 
සනො�ැකි කො�සේදීත් දිවීසම් තරෙයකින 
ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනීමට විලමො දුටු සිහිනය 
ඉන අලුත් විය.

1956 ඕේසරේලියොසේ සමලබර්නහි පැවති 
ඔලිම්පික් තරෙොවලියට සුදුසුකම් �ැබීමට ද�සය 
�ැවිරිදි විලමො සමත් වූවොය. ඒ ඇමරිකොනු 
ඔලිම්පික් කණ�ොයසම් �ොබො�තම සොමොජිකොව 
ස�සිනි. වයස අවුරුදු 12 වනතුරු තනිව 
ඇවිදීමට සනො�ැකිව සිටි විලමො නිසයෝජනය 
කසේ මීටර සියය ස�ය දිවීසම් කණ�ොයමයි. ඒ 
කණ�ොයම එම තරඟසයන ස�ෝක� පදක්කම 
දිනොෙත්සත්ය.

නමුත් විලමො රුස�ොලෆ්සේ සිහිනය තිබුසණ 
තවත් දුරිනය. ඇසේ අභිප්ොය වූ සේ 1960 සරෝම 
ඔලිම්පික් උසළ�යි. නමුත් ඊට සපරම මීටර 200 

මම ගමච්චර ගේගෙන් 
දුවන්ගන ඇයි කියලා 

මමවත් දන්ගන නෑ
ල�ොව විශිෂ්ඨතම ම�� ක්රීඩිකොවක වන

 විලමො රුල�ොලෆ්

නැවුම් සුළඟ අතරින් 
දිවයන විට දැගනන 
නිදහස් බවට සහ 
තමා සමඟ තරඟ 
වදින්ගන් තමා 
පමණකය යන 
හැඟීමට ගබගහවින් 
ආදරය කරන බව ඈ 
වගරක පැවසුවාය. 
ඒ හැඟීම නිසාමගදෝ 
විලමා ගරෝම 
ඔලිම්පික බිමට සුළි 
කුණාටුවක බඳු විය

ඉසේව තත්පර 22.9 කින නිමකර එහි ස�ෝක 
වොර්තොව ඇය තමො සතුකර ෙත්තොය.

නැවුම් සුළඟ අතරින දිවයන විට දැසනන 
නිද�ේ බවට ස� තමො සමඟ තරඟ වදිනසන 
තමො පමණක්ය යන �ැඟීමට සබස�වින ආදරය 
කරන බව ඈ වසරක පැවසුවොය. ඒ �ැඟීම 
නිසොමසදෝ විලමො සරෝම ඔලිම්පික් බිමට සුළි 
කුණොටුවක් බඳු විය. ඇය මීටර සියය අවසන 
පූර්ව තරෙය තත්පර 11.3කට නිම කසේ ඒ 
වනවිට පැවති ස�ෝක වොර්තොව සම කරමිනි. 
1960 සැප්තැම්බර් සදවනදා එහි අවසන තරෙය 
තත්පර 11 කට අවසන කළද ඇයට ස�ෝක 
වොර්තොව හිමි සනොවූසේ සුළසේ ස�ොය සේතු වූ 
නිසොය.

ඊට දින තුනකට පසු මීටර 200 ඉසේවද 
විලමො ජයග්ොහීව නිමකසළන තවත් ඔලිම්පික් 
රන පදක්කමක් තමො සතුකර ෙැනීමට ඇයට 
�ැකිවිය. එහි මූලික වටසේදී ස�ෝක වොර්තොව යළි 
ඈ විසින අලුත් කරනු �ැබීම ද විසේෂත්වයකි.

ඇමරිකොවට තවත් අලුත් බ�ොසපොසරොත්තුවක් 
ඇතිකරමින 1960 සැප්තැම්බර් අටවන දිනය උදා 
විය. බොබරො සජෝනේ, ලුසින�ො විලියම්ේ, මොර්තො 
�ඩසන ස� විලමො රුස�ොලෆ් මීටර සියය 
ස�ොය දිවීසම් ඉසේව පිළිබඳ දැඩි අසප්ක්ෂොසවන 
පසුවූ�. අවසන පූර්ව වටසේදීම තත්පර 44.4 
ක් ස�ස ඔවුන සිේසදනො ස�ෝක වොර්තොව 
අලුත් කර තිබිණ. අවසන තරඟය පැවැත්සවන 
සමොස�ොත වනවිට සරෝමසේ උෂණත්වය 

සසලසියේ අංශක 43 කි. එස�ත් 
විලමො ඇතුළු සෙයනසේ එකම 
අරමුණ රන පදක්කම පමණක් වූ 
නිසො තද රේනය ෙැන ඔවුනට 
ෙොනක් වූසේ නැත. අවසන 
තරෙය සැබැවිනම තියුණුය. සුළු 
වැරදීමකට ස�ෝ එහි ඉ� නැත. 
එස�ත් එයම සිදුවිය. ඇමරිකො 
කණ�ොයසම් අවසන යෂටි 
හුවමොරුව සබස�වින දුර්ව� වී 
විලමොසෙන යෂටිය ගිලිහිණ. 
එසේ වුවත් ඇසිල�කින යළි 
තරඟයට අවතීර්ණ වූ ඇය 
සනො�ැක්කක් සනොමැත යනන 
සනොථ කරමින ජයග්ොහීව තරඟය 
නිම කළොය. ඒ ඇසේ සතවන ඔලිම්පික් රන 
පදක්කමයි.

විලමො තමොට සමනම කළු සමටද සෙෞරවයක් 
සෙනොවොය. එකම ඔලිම්පික් තරඟොවලියකදී 
ජවන �ො පිටිය ඉසේවලින රන පදක්කම් 
ත්රිත්වයක් දිනූ පළමු ඇමරිකොනු ක්රීඩිකොව විලමො 
රුස�ොලෆ්ය. සරෝෙවලින බැටකමින අසනක දුක් 
විඳි ඈ ස�ෝකයක් කතොකරන චරිතයක් බවට 
පත්වූසේ අප්ති�ත දධර්යයත් සනොපසුබට 
උත්සො�යත් සේතුසවනි. දවද්යවරුන 
පැවසුසේද සැබෑවකි. ඈ කිසිදා ඇවිදිනසන 
නැත යනන මිස ඈ දුවනසන නැති බව ඔවුහු 
සනොපැවසූ�. ඒ අපූරු කොනතොව කු�ො අවදිසේ 
සිහින දුටු පරිදිම ඔලිම්පික් පිටිසේ දිවසෙොේ 
රන පදක්කම් තුනකිනම සැරසුණොය.

‘‘මම ්බා්�ෝ ්වග්යන දුවන්න ඇයිද 
යනන මා දන්න නෑ. මා දුවනවා පමණයි.’’ ඒ 
විලමොසේ වදනය.

1960 දී අහිමි වූ මීටර සියය ස�ෝක වොර්තොව 
සිය නම ඉදිරිසේ යළි ලියොෙැනීමට 1961 ජූලි 
ද�නව වනදා විලමො සමත් වූවොය. එදින ඈ 
ස�ොව සේෙවත්ම කොනතොව ස�ස කිරුළු 
පැළඳුසේ තත්පර 11.2කින තරෙය ජය ෙනිමිනි. 
සරෝම ඔලිම්පික් උසළලින සදවසරකට පසු 
විලමො විසි සද�ැවිරිදි විසේදී ම�� ක්රී�ොවට 
සමුදුනනොය. අනතුරුව සටනිසි ප්ොනත 
විේව විද්යො�යට ඇතුළු වූ ඈ අධ්ොපනසේදී 
උපොධිය �බොෙත්තොය. අධ්ොපන ක්සෂත්රය 

තුළ සිය රොජකොරි ඉටුකළ ඈ 
එතැනිනද නැවතුසණ නැත. 
සමොජ සමස�වර සවත විලමො 
නිරනතරසයනම සයොමු වූවොය. 
‘විලමො රුස�ොලෆ් පදනම’ ඈ 
ේථොපිත කසේ ක්රී�ොසවන ඉපයූ 
ධනය සයොදාෙනිමිනි. ආධුනික 
ක්රී�ක ක්රීඩිකොවනට උපකොර 
කිරීමට එමගින ඇයට �ැකිවිය. 
සොමොන්ය ජනයො සමනම මොධ් 
සමඟද සබස�වින මිත්රශීලී 
වූ ඇය ඇසමරිකොසේදී ම�ත් 
සෙෞරවයට පොත්ර වූවොය. තරුණ 
කටයුතුව�ටද එක්වූ විලමො 
පසුකොලීනව ක්රී�ො පුහුණුකොරියක 

ස� අභිසරේරකවරියක ස�සද ක්රියො කළොය.
තමො ඉදිරියට පැමිණි සියලු බොධක බිඳස�ලූ 

විලමොට එක්තැනකදී පසුබැසීමට සිදුවිය. ඒ 
සමොළය ස� උගුර ආශ්රිතව �ටෙත් පිළිකොවක් 
නිසොය. ඒ සේතුසවන 1994 සනොවැම්බර් 
සදාසළොේවනදා ඇය ජීවිත ධොවනය �මොර 
කළොය.

ජීවත්ව සිටියදීම සදේ විසදේ සම්මොන 
රැසකින පිදුම් �ැබු විලමො රුස�ොලෆ් එදා 
සමදාතුර බිහිවූ ක්රී�ො විශිෂටයන අතර ඉ�ළිනම 
රැඳී සිටී. ඇයට සෙෞරවයක් ස�ස ඇමරිකොනු 
තැපැල සදපොර්තසම්නතුව 2004 වර්ෂසේදී 
විලමො නමින සමරු මුදදරයක්ද නිකුත් කසේය.

මුහුණ දීමට වන අසනක දුෂකරතො මැ� 
දිනන අයුරු ස�ොවටම ඉෙැනවූ විලමො 
රුස�ොලෆ් ස�ෝකයට වටිනො පණිවි� දුන 
සරේෂ්ඨ කොනතොවකි.

‘‘අරගලයකින ්�ාර ජයග්ර�ණයක් නැ�. 
අරගලය යනු කුමක්දැයි මම දනිමි. ක්රීඩා ්ලාව 
ඉ�ළ්ට පැමිණි කාන�ාවක් ්ලස ඒ අද�ස් 
්බදාගැනීම්ට ම්ේ ජීවි� කාලය කැප ක්ළමි. 
එමගින අ්නක් �රුණියන්ට �මන්ේ සිහින 
සැබෑ කරගැනීම්ට ඉඩ ලැ්ේවි.’’

ඈ පවසන පරිදිම සිහින සැබෑ කරෙැනීමට 
නම් අරෙ� කළ යුතුමය. සබොස�ෝවිට එය 
සවනත් අය සමඟ සනොව තමො සමඟම වන 
අරෙ�යක් වීමට ඉ� තිසේ.



බියංකා නානායකකාර

2021 ජූලි 21 බදාදා 29

පශු වෛද්යෛරයෙක් විදිෙට 
යපනී හිටපු මිනියෙක්

අපේ දරුවව 
මරාගත්ා

‘‘දුක කියන්නෙ ්�ොකද්ද කියලො මුළු 
ආත්�ට� ්දැනු්ෙ එදා. අ්ෙ සුදු පුතො, �්ේ 
අත ්්දක උඩ අවසන හුස� ්ෙළපු ඒ ්�ෝෙොත 
�ට කවදාවත අ�තක ්වනෙ එකක් නෙෑ. අනති� 
්�ෝෙෝත එයො �්ෙ දිෙොත, ්නෙෝනෙො දිෙොත, 
පුතොලො ්්දනනෙො දිෙොත බැලුවො. අ්ේ ්ෙොඩි පුතො 
‘�්ෙ සුදූ...’ කියලො කෑෙැහුවො. ඒත ඒ එක්ක� 
එයො යනනෙ ගියො. සුදු පුතො එ්ෙ� යනනෙ හිටපු 
්ක්නෙක් ්නේවයි. එයො තො� ්ෙොඩි ්දරු්වක්. 
්බොරුවට ෙශු වවද්යවර්යක් කියලො ්ෙනී හිටපු 
මිනි්ෙක් අ්ෙ ්දරුවව �රො ෙතතො..’’

ඒ වේදනාත්මක වචන තාතතා වකවනකුවේ 
වුවත වේ කියන ‘සුදු පුතා’ ඔහුවේ වෙයින් 
උපන් පුවතකු නේ වනාවේ. ඒත විශ්ාමික නාවික 
හමුදා නිෙධාරිවයකු වූ විවේසිංහට සුදු පුතා වී 
සටි ව�ාකීට ඒ නිවවේ සයලෙන්වේ්ම හදවතවෙ 
තිබු වේ වල බැඳී්මකට එහා ගිය බැඳී්මකි.

අව�ෝේතු 07 වැනිදාට පේවැනි උපන්දිනය 
ස්ම�න්නට සටි බුල්මේටික් වර�වේ බලු 
පැටවවකු වූ ව�ාකී, ව�වුණු අවුරුදු පහට ඔවුන් 
කාව�ත හදවත වසා�ාව�න තිබුවේ පුදු්මාකා� 
විදිහටය. ව�ාකී, විවේසිංහවේ ‘සුදු පුතා’ වවද්දී 
වද්වප්රිය වනෝනාවේ ‘සුදු වබෝවල’ විය. චව්මෝද් 
සහ ඉෂාන් තරුණ පුතුන් වදවදනාට ‘සුදූ’ 
වුවේය. ඒ වවේ්ම ව�ාකීටත ඔවුන් අේ්මා, 
තාතතා සහ චූටි අයියාත වොකු අයියාත වූහ.

‘‘තොතත්ෙන චීස කෑලලක් ෙරි ්යෝෙට් එකක් 
ෙරි ඕනෙ වුෙො� ්�ෝන එක ෙරි රි්�ෝට් එක 
උසසන අපි ළඟට දුව්ෙනෙ එනෙවො. එත්කොට 
�ං කියනෙවො ‘තොතතී, සුදු බබොට චීස කෑලලක් 
්්දනනෙ..’ කියලො. ඊටෙස්ස එයො �ෙතතයො 
ෙස්සන දුවනෙවො, ඒක කවොෙනනෙ. එයො අපි ළඟයි 
නිදාෙත්ත. ‘සුදු ්බෝ්ල ්කොට්්ට අරන එනනෙ’ 
කිවව� එයෝෙ ්කොට්්ට කටින එලල්ෙනෙ අ්ේ 
ඇඳට එනෙවො. ඒ එන්නෙත ෙැ�දා� පුතොල්ෙ 
කො�රවලට ගිහිලලො ඒ ්්දනනෙව බලලො. �ං �්ෙ 
්දරු්වො ්්දනනෙටත වඩො එයොට ආ්ද්ේ කළො. එදා 
එයො නෙැති්වනනෙ විනෙොඩි ෙෙකට විතර කලින 
�්ේ දිෙො බලෝෙනෙ ්�ොකද්්දෝ කියනනෙ ෙැදුවො.’’

ස්මහ� විට ව�ාකී ඒ කියන්නට හැදුවේ තව 
විනාඩි �ණනකින් වේ සිංසා��ත බැඳීව්මන් 
ඈතව යන්නට වවන බව වන්නට ඇත. ඒත 
ඒ බව වනාකියා්ම විවේසිංහ පවුවල කාන්සය, 
පාලුව ්මැකූ ඒ පුිංචි ආද�වන්තයා දෑේ වසා 
�තවතය.

ව�ාකී, විවේසිංහ නිවසට ආවේ සති හයක 
බලු පැටවවකු වෙසනි. ඔවුන් ව්මා�ටුව 
ප්රවද්ශවයන් ව�ාකීව මිෙට ව�න තිබුවේ 
රුපියල හැට දහසකටය. එවේ ආ ව�ාකී 
ඉක්්මනින්්ම නිවවේ සා්මාජිකයින්වේ ආද�ය 
දිනා�තවතය. එදා පටන් ව�ාකීවේ එන්නත 
ඇතුළු අසනීප සඳහා සයලු ප්රතිකා� ඔවුන් 
ෙබා�තවත වකාළඹ පිහිටි සතව ව�ෝහෙකිනි. 
ඒත පසුගිය දිනවෙ වකාව�ෝනාවට �වේ 
සිංච�ණ සී්මා පනවා තිබූ කාෙවේ හදිසවේ 
ව�ෝගී වූ ව�ාකී රැව�න ඔවුන්ට වකාළඹ එන්නට 
වනාහැකි විය.

‘‘සුදු පුතොට ආ්ව ්ෙොඩි ව�්නෙකුයි, 
කෑ� අරුචියකුයි. ඉතින අමබලං්ෙොඩ ඉඳන 
්කොළඹ යනනෙ බැරි නිසො අපි ්�්ෙ ඉනනෙ 
ෙශු වවද්යවර්යක් ෙැනෙ ්ෙොයලො බැලුවො. ඒ 
්වලෝව ත�යි ඔය ්ෙන ්ෙට ගිහින ප්රතිකොර 
කරනෙ බව කියනෙ ෙශු වවද්යවරය්ෙ ්ටලි්�ෝන 
්නෙොම�්ේ ලැ්බන්න. එයො කොලයක් තිස්ස 
ඒ ෙළෝත ්ෙවලවලට ගිහින ප්රතිකොර කරනෙවො 
කියපු නිසො ��ත කතො කරලො ්ෙනනුවො. ඔහු 
ආවො. ඒ ඇවිත අ්ේ ්දරුවො බැලුවො. ඉන්ජෙක්්ෂන 
ෙෙක් ෙැහුවො. රුපියල තුනදාෙක් ෙතතො. අපි 
හිතුවො ඒ්කන ්දරුවට ්ෙොඳ ්වයි කියලො. ඒත 
ෙහුවදා ්වනේකොට එයො ව�්නෙ ්දැම�ො. ඉදිමුෙො. 
ඒ ්ව්ල හිතුවො ්කෝෙො�ෙරි ්කොළඹ යනෙවො 
කියලො.’’

ඒත ඊට වප� වේත විදපු පශු වවද්යව�යා 
හමුවට ගිය විවේසිංහ ව�ාකීවේ අසනීප 
තතතවය වැඩි නිසා වකාළඹ ව�නියන බවත, ඒ 
නිසා ෙබාදුන් එන්නතවෙ නේ 
ලිපි ශීරෂය සහිත පත්රිකාවක 
ලියාවදන වෙසත ඉලො 
සටිවේය. ඒත ඔහුට ෙැබුවේ 
පුදු්ම උතත�යකි.

‘‘්ලටේ ්ෙඩ් නෙෑ කියලො 
නිකම කඩදාසියක ලියලො දුනනෙො. 
අතසන කරලො සීල එක ෙෙලො 
්්දනනෙ කිවව� සීල එකක් නෙෑ 
කියලො අතසනෙ විතරක් දාලො 
දුනනෙො. ඒ ්ව්ල �ං ඔහුව ප්රශනෙ 
කළො. ෙශු වවද්යවර්යක් 
නෙම නිල මුද්ොවක් ෙො ලිපි 
ශීේ්ෂ සහිත ෙත්රිකො තිබිය යුතු 

බවට. ඒ ්වලෝව ත�යි ඔහු කිව්ව ත�න ෙශු 
වවද්යවර්යක් ්නේවයි, ්ෙොවිෙල සතුනට 
්බ්ෙත කළ රජේේ සතව සංවේ්ධනෙ උේදශක්යක් 
කියලො. ්දැන ඒ රැකියෝවන විශ්ො� ලබො ්ම රැකියොව 
කරනෙවො කියලො.’’

නිෙ මුද්ාවක් වහෝ ලිපි ශීරෂයක් නැති කඩදාසයත 
ව�න විවේසිංහො ව�ාකීව වකාළඹ සුපුරුදු 

ව�ෝහෙට ව�න ගියහ. ඒ කළ 
ප්රතිකා�ත ව�ාකීවත පරික්ෂා කළ 
එහි වූ වවද්යව�යකු කීවේ ව�ාකීට 
ෙබා දී තිබුවේ එවන් සවතකුට දිය 
යුතු වර�වේ එන්නත වනාවන බවයි. 
එයින් ඇතිවූ සිංකූෙතා වේතුවවන් 
ව�ාකීවේ ජීවිතය අවධානේ 
තතතවයකට පැමිණ ඇති බව කී 
වවද්යව�යා ඒ ව්මාවහාවත කළ 
හැකි සයලු ප්රතිකා� කවේය.

‘‘අපි ්දරුවො ්ේදර ්ෙනෙොවො. 
ෙහුවදාටත ්ේනනෙ කිවවො. ්ේ 
පුරො අ්ේ ෙස්ස දුවමින හිටපු සුදු 
පුතො �ළොනික ්වලො එයෝෙ ඇ්ේ 
ඉනනේකොට ්ේ ඇතු්ළ පුදු� 

ෙොලුවක් තිබ්බ. එදා රෑත 
ව�්නෙ ගියො. අපි ෙහුවදා 
උ්ද එයොව ්ෙනියනනෙ 
සූදානෙම ්වදදි ත�යි 
්නෙෝනෙො කෑ ෙෙලො කතො ක්ේ 
‘සුදු ්බෝ්ලට අ�ොරුයි කියලො. 
අ්න ඉතින ඒ ්�ෝෙොත 
ආ්ය ආ්ය �තක් 
්නෙෝවනෙවො නෙම කියලො 
හි්තනෙවො. �්ෙ අත්්දක 
උඩ �්ෙ සුදු පුතො අනති� හුස� ්ෙලපු ෙැටි �ට 
අ�තක කරනනෙ බෑ..’’

දරුවවක් වූ සවතක් වවනුවවන් හැඩි දැඩි 
හදවතක් දුක් වවද්දී ව�ාකීවේ අයියො වූ තරුණ 
පුතුන් වදන්නාත ඒ ව්මාවහාවත ‘පිරිමිකේ’ 
පවසක ද්මා ව�ාකී වවනුවවන් දුක්වූහ. වද්වප්රිය 
වනෝනා සුදු වබෝවලවේ ්මතක හා�ා අවුේසමින් 
දුක නැති ක��න්නට හැදුවත එයින් වූවේ දුක 
වැඩි වී්ම ප්මණි.

‘‘අපිට අ්ේ ්දරුවො ෙස යට නිකම යට කරනනෙ 
හිත දුන්නෙ නෙෑ. ඉක්�නෙට පුංචි ්ෙට්ටියක් ෙැදුවො. 
ෙොමුදුරු්වෝ වැඩමමලො ෙොංශුකූ්ල දුනනෙො. පුංචි 

අව�ංෙල ්ෙරෙැරකින අ්ේ වත්ත මිදුලට 
්ේනෙ දුරින එයොව මිහි්දන කළො. එයො නෙැති්වලො 
විනෙොඩි ෙෝනෙන අපිට එයො නෙැති ෙොලුව සිය ්දෙස 
ගුෙයක් වැඩි්වලො ්දැ්නෙනනෙ ෙතතො..’’

ඒ විත�ක් වනාව ව�ාකී වසලෙේ කළ තවත 
වසලෙේ බඩු ව�තුළ තැන තැන විය. නිදා�ත 
ඇඳ, සාෙවේ ඉඳ සටි පුටුව, රෑට නිදා�න්නට 
කටින් එලොව�න එන වකාේටය වවේ්ම කෑව 
බීව බඳුන් පවා ඇස �ැසී්ම ඔවුන් කාව�ත හිත 

අඬවන්නට විය.
‘‘එදා ඉඳලො අ්දටත තව� අ්ේ 
්ේදර බත මුට්ටියක් ලි්ේ 

තිබ්බ නෙෑ. ්කෝෙො�්ද සුදු 
්බෝ්ල ෙස යට දාලො අපි කෑ� 
කන්න. එයොට කෑ� දීලයි 
්වනේදට අපි කනනෙ ඕනෙ. 
්දකිනෙ ්දකිනෙ ෙැ�අත� �තක. 
දුව්ෙනෙ එනෙ ෙැටි �ැවිලො 
්ේනෙවො.’’
ඒත ව�ාකීට වූ අප�ාධය 

තවත සු�තවෙකුට වනාවන්නට 
විවේසිංහ පවුෙ නීතිවේ 
පිහිට පැතුවේය. ඒ අනුව පශු 
වවද්යව�යා වෙස වපනී සටි 
අදාළ පුද්�ෙයා නිසා සු�තොවේ 
ජීවිතය අහිමි වූ බව කියා 
ඔහු බටවපාළ වපාලීසවේ 
පැමිණිලෙක් දැේවේය. 
පැමිණිලෙ විභා� කිරී්මට අදාළ 
පුද්�ෙයා ව�වුණු 15 වැනිදා 
වපාලීසයට කැඳවා තිබුණත 
පැමිණිලිකරු �ේතියාදු 
වූවා ප්මණි. වපාලිේ 
ේ්ානාධිපතිව�යා විසන්්ම 
කතා වකාට පසුදා උවද් 
පැමිවණන්නට දැනුේ දුන්නත 
ඔහු නාවේය.

‘‘ආ්ව ්දවල එකට. ඒ 
ආ්වත නීතීඥ �ේතක් 
එක්ක. නීතිඥ �ෙතො සිදුවී� 

කිසිවක් සිදු්නෙොවුෙෝස 
ස�තයකට ෙතකරනනෙ සූදානෙම 
වුෙො. �� ඒකට එකඟ වු්ේ 

නෙෑ. තව ස්තකුට ්ම ව්ේ 
්්දයක් ්වනෙවො තවදුරටත 

්ම ව්ේ සුදුසුකම 
නෙැති ්ක්නෙක් ෙශු 
වවද්යවර්යක් විදිෙට 

්ෙනී ඉනනේකොට. ්මක 
්ෙොලීසි්යන විසඳාෙනනෙ 

බැරි ප්රශනෙයක් නිසො �ං සිවිල 
නෙඩුවකට යනනෙ බලෝෙෝරොතතු ්වනෙවො. ඒ 
ව්ේ� සතතු ේදනෙ ෙැ්�ෝට� �� කියන්න 
සතොට ප්රතිකොර ෙනනෙ කලින එයො සුදුසුකම 
සහිත ෙශු වවද්යවර්යක් ්ද කියලො බලලො 
ඉනනෙ කියලයි.’’

කාව�ත ජීවිත ජීවිතයි. අවේ �වේ සතුන්වේ 
ජීවිතවෙ වටිනාක්ම තව්මත වනාදන්නා 
පිරිස වැඩිය. ව�ාකී, විවේසිංහ පවුෙට වටින 
නිසා නඩු ්ම�ට ව�ාේ වහෝ ව�ාකීට වූ 
අසාධා�ණයට ඔවුන් සාධ�ණයක් වසායනු 
ඇත.
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බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

ඔයාගෙ ආදගේ 
ග�ාඳටම දැනිලා තිගයද්දී 

ආදකේට තෑගි ක�ො�ටද?
මෙමෙක් කොව

අංජනා ඇලමලම�ාල සරසවි සිසුවියකි. විදුහල�ති පිමයකු 
හා ෙවත් සමහෝදරයාත්, සමහෝදරියත් සෙග ඈ උ�න්දා සිට ජීවත් 
වුමේ ගුරු නිවාසවලය. මත්නුක බේ්ාර මෙන්නමකෝන් ඇෙති 
පුමෙක් වූවත් ඇෙති නිල නිවමේ �දංචිය ප්රතික්මෂේ� කමෙන් 
ක්වෙ වූ නිවමේ ජීවත්මවමින් කිරිබත්මගා් ඔහුමේෙ ජංගෙ 
දුරකෙන අමලවිසැලක් �වත්වාමගන ගිමේය. ඔහුට අංජනා 
හමුවන්මන් මේ ේ්ානමේදීය. එමෙක් හමුවූ සියක් දහසක් 
අයට ව්ා සංසාරික හුරුපුරුදු බවක් ඈ ෙඟ දැනුමෙන් ඔහු 
ඈ හා සබඳොවක් ඇතිකරගත්මත්ය. ඒ ඔහු කාමේ කවුදැයි 
යන්න ෙවදුරටත් රහසක් කරමිනි. ඒ අෙර මසායුරු මේනක 
මත්නුක �දංචිව සිටින නිවසට ඇස ගසාමගන කටයුතු කරයි. 
එය දැනගන්නා මත්නුක ඉන් ඉවත් වන්නට සිෙද්දී හදසිමේ 
අසනී� වූ අංජනාමේ පියා මෙමලාවින් සමුගත්මෙන් අංජනාමේ 
ම�ේවො මලස මත්නුකට විසල වගකීෙක් දරන්නට සිදුවුමේය. 
එහි මූලිකෙ වගකීෙ වූමේ ඉන්න හිටින්නට මගයක් නැති ඔවුනට 
ගුරුනිවාසමයන් ඉවත්ව �දංචි වීෙට ෙැනක් මසවීෙය.

අද එෙැන් සිට

දුක හිතෙහි දරාතෙන වුවද අංජනා ජීවිෙයට දැතනන සතුට 
පිරි සිදුවීම් විඳිමින් සිටියාය. පසු දින දාතනට උවමනා බඩු 
ෙන්නට ටවුමට යන්නට වූතේ ඇයටත් තත්නුකටත්ය. තත්නුක 
වින්දනටත් ඒ ෙමනට කො කළද ඔහු හිොමොම ගුරුනිවාසතේ 
නැවතුතන් එහි ඇති වැඩකට උදව් කරන්නටත් හැකි නිසාය. 
වත්සලා ඇලතලතපාල ඒ ෙමනට තනාආතව් 
ගුරුනිවාසතේ ඒ තමාතහාතත් වැඩිහිටිතයකු සිටිය 
යුතු නිසාය. වත්සලා ඇලතලතපාල ෙතමහි 
වැඩිහිටියන් කීපතදතනක් හා සාකච්ා 
කරමින් හැදූ බඩු ලැයිස්තුව අංජනාට දුන්තන් 
පාසල ගුරුමණඩලතයන් ඇයට ලබා දුන් 
රුපියල හෙලිස් දහසක මුදලත් සමෙය. 
ඊට වඩා නම් ඒ බඩු සඳහා වියදම් තවෙැයි 
ඈ හිෙ කීතව්ය. ඒත් ෙව වැඩිපුර මුදලක් 
තදන්නට ගුරුනිවාසතේ මුදල තනාවීය.

‘‘වැඩිමයන් ගිමයාත් එයා දායි.. අේො ඒ ගැන 
වැඩිය හිෙන්න එ�ා..’’

අංජනා වත්සලා ඇලතලතපාලට කීතව් 
සාලතේ සිටි තත්නුකට තනාඇතසන තස් රහසිනි.

‘‘අමන් ෙන්දා.. අප�ච්චි සලලි හේබ කරනවට ව්ා මිනිේසු හේබ 
කරන එක මහාඳයි කියලා ආ්ේබමරන් කිවවට මේ වමේ මවලාවට 
ෙෙයි සලලිවල වටිනාකෙ දැමනන්මන්..’’

වත්සලා ඇලතලතපාලතේ හතේ වූ දුක්මුසු බව අංජනාතේ 
හිෙ පතුළටම ගිතේය.

‘‘දැන් ඕවා කල�නා කරන්න එ�ා අේො. අප�ච්චි ඉන්න ෙැනක 

ඉඳලා අපිට මහාඳ ජීවිමත්කට �ාර කියයි..’’
අංජනා මව කාමරතේ ෙනිතකාට පිටව ආතව් ෙවත් ඒ කොව 

දුරට තෙනගිතේ නම් දුක වපුරන්නට වන බව දන්නා නිසාය. ඔවුන් 
රැෙත් කාරය පාසල තේට්ටුතවන් පිටවන විටදී ෙතම් කාන්ොවන් කීප 
තදතනකුම තේට්ටුතවන් ඇතුළට එනු හමුවිය. තම් ටික දිනට අංජනා 
අත්දුටු ෙවත් තදයක් තිබුණි. ඒ ෙතම් වූ මිනිසුන්තේ අව්ාජත්වය සහ 
බැඳීමයි. තම් තමාතහාෙ වනතුරුත් ඔවුන් ෙම පවුල ෙනි තනාකතේ ඒ 
අව්ාජත්වතයන් පිරි බැඳීම නිසා බව ඇය දැන සිටියාය.

‘‘මහට යාළුමවෝ එනවා කිවව ද?’’
ඇයව කලපනාතවන් මුදවනු පිණිස තත්නුක ඇසුතව්ය.
‘‘එනවා කිවවා.. එදා කැේ�ේ එමක් අය ආවට ෙට මහාඳ....ෙ යාළුමවෝ 

මදන්නයිමන ඉන්මන.. පියුමිකයි ේමන්හයි.. ඒ මදන්නා එයි..’’
‘‘මහාඳෙ යාළුමවෝ මදන්මනක් මනමව එක්මකමනක් හිටියත් ඇති.. ඒත් 

ඉතින් මහාේටල කාෙමේ එකට ඉන්නමකාට මදන්නා තුන්මදනාෙ මහාඳ 
යාළුමවෝ මවන්න ඕන. නැත්ෙේ ඉන්න අොරුයිමන්...’’

මත්නුක කීමව ඒ ගැන ඇයටත් ව්ා ඇති අත්දැකීමෙනි. ඒත් ඒ බවක් 
ඇය අඟවන්නවත් ගිමේ නැෙ. එමේ වූමවාත් මේ මොමහාමත්ෙ ඇයට 
ඔහුමේ මොරතුරු දැනගන්නට ඕනෑවන බවත් ඔහු දනියි.

‘‘දාමනන් �ේමස ෙං මකාෙඹ යනවා. ඉක්ෙනටෙ මරන්ට් එකට මගයක් 
මහායාගමු. ඔයා ෙව දවසක් මදකක් අේෙලා ෙඟ ඉන්න. අපි බලමු පුළුවන් 
ඉක්ෙනට මෙයාලව මකාෙඹට ගන්න.’’

තත්නුක ඉදිරිය බලාතෙන වුව කීතව් ඒ තමාතහාතත්ත් ඒ ප්රශනය ඔහු 
හිෙ අස්තසන් එබී බැලූ නිසාය.

‘‘ඒ කියන්මන ඔයා මහට හවසෙ යනවද?’’
‘‘නෑ නෑ.. මහට හවස යන්න බෑමන. ගියත් සාපපුව අරින්නත් 

බෑමන...’’
‘‘හා.....’’
‘‘ඔයා මෙමහ ඉඳලා ඔය අේ කරන්න පුළුවන් බඩු මුට්ටු 

ඔක්මකෝෙ අේ කරලා තියන්න. හදේසිමේ ඕවා කරන්න 
බෑමන්.’’

‘‘හා....’’
තත්නුක වාහනතේ ඉදිරි වීදුරුතවන් ඈ තදස බැලීය. 

ෙවත් පාර දිගු වූවා නම් ඒ දුරද යා හැකිය. කිතලෝමීටර් 
තදාළහක දුර තෙවී තොසිනි. ඔහු වාහනය මාෙතල ටවුතම් 
ඔරතලෝසු කණුව ළඟ ෙවත් වාහන නවො තිබූ ෙැතනක 
නැවැත්තුතව්ය. ඒ ළඟම මාකට් එක විය.

‘‘හරියට දන්නවා වමේ.. ොකට් එක ෙඟෙ නෙර කො..’’
අංජනා ඔහු අනුව කාරතයන් බසිමින් ඇය කීවාය.
‘‘ෙං ඊමය සේච් කරල මහායාගත්ො.’’
තත්නුක ඇතේ දකුණතින් අලලා ෙනිමින් කීතව්ය. ඒ අත්තල උණුසුම 

ඒ ෙත්පරතේ ඇතේ සිරුර පුරාම දිව ගිතේය. අංජනා අතත් තිබූ බඩු 
ලැයිස්තුව තත්නුක අෙට ෙත්තත්ය. එකින් එක එකින් එක ඒ බඩු සියලල 
තෙන වරින් වර කාරයට තෙන තොස් දැම්තම් ද ඔහුමය. ඒ සියලල ඇය 

වින්තදේ බරවූ හදවතිනි. ඒ සා ආදරයක් ඇය මින් තපර දැක්තක් 
අපපචචී තුළිනි. ඔහු කිසිදා අම්මාව කඩයට යැව්තව්වත් නැති 
තකතනකි. ඇයට අපපචචිතේ එළවළු තකාරටුව හදිසිතේම මෙක් 
වුතණය. අම්මාත් අපපචචීත් වැවූ ඒ එළවලු තකාරටුතව්ත් දානයට 
ෙන්නට ෙරම් එළවළු ඇති තන්දැයි ඇයට සිතුණි. ඈ හිෙ බර 
කළ ඊළඟ කාරණය වූතේ, ඇය දුන් මුදලවලින් ඔහු ෙත් බඩුවලට 
බිල තනාතෙවීමයි. ඒ සියලලට ඔහු වියදම් කතේ ඔහුතේම 
තපාකැට්ටුතවන් ෙත් මුදලය.

‘‘මේ සලලි දාමනට වියදේ කරන්න කියලෙ දීපුවා..’’
ඇය ඔහුට තකඳිරි ෙෑතව් ඔහු ෙනිව 

ඒ සා මුදලක් වියදම් කිරීම තහාඳ නැති 
නිසාමය.

‘‘අපි පිරිකර ගන්න ඒවට ඒමකන් 
වියදේ කරමු මනෝනා.. ෙව වියදේ එයි.’’

තත්නුක ඇතේ හිෙ තනාරිතදන්නට 
කීතව්ය. බඩු සියලල තෙන අවසන් 
වන විට හිතුවට වඩා තවලාව තෙවී 
තිබුණි. ඒ ෙරම් ඇවිදේදත් තදතදනාටම 
තවතහසක් තනාදැනුතණ තම් 
තමාතහාෙ ෙරමක් තවනස් බවකින් යුත් 
සුන්දර අත්දැකීමක් වූ නිසාය. ඇතේ 
හැතපමින් විතටක අතත් එලතලමින් 
ඔහු සමෙ තවතළඳසැල තවෙ ගිය 
අංජනා එතලසම කවදා තහෝ ඔහුත් 

සමෙ ඇවිදේද බවක් දැනුණි. එය ඈෙ සංසාතර් දවසක වූවක් 
වන්නට ඇෙැයි ඇයට සිතුණි. පිරිකර බඩුත් සියලල ෙත්ොට පසු 
කිසිවක් තබාන්නට යමු කියා තයෝජනා කතේ තත්නුකය. අංජනා 
ඊට අදිමදි කතේ තකාළඹ තස්, නිදහතස් ඉඳතෙන තත් එකක් 
තබාන්නට ෙරම් ෙැනක් මාෙතල නැතිබව ඈ දැන සිටි නිසාය.

‘‘අපි කිරි �ැකට් මදකක් අරන්.. කාමරකට මවලා මබාමු..’’
ඇය ඊට එකඟ වූවාය. ඇයද ඔහුතේ ඇඟිලතල එලලී පාතරන් 

එහා පස වූ කඩයට ගියාය. ත�ාකලට් කිරි 
පැකට් තදකට අමෙරව තලාකු ප්රමාණතේ 
ත�ාක්ලටයක් ද ඔහු ෙත්තත්ය. වාහනයට 
ආ ඔහු එය ඈ අෙට දුන්තන්ය.

‘‘ඇයි මේ...?’’
‘‘ආදමේ...’’
ඔහු ඇතේ තදතනත් තදස එක එලතල 

බලාතෙන කීතව් තවනස්ම හඬකිනි.
‘‘ඔයාමග ආදමේ ෙට මහාඳටෙ දැනිලා 

තිමයද්දී ආමේ ආදමේට ෙෑගි ඇයි..?’’
‘‘ඒ ෙමේ හැටි මනෝනා. හිමෙන් ආදමේ 

විඳලා හිමෙන් හිනාමවනමකාට ෙට 
මපන්මන නෑමන්. දැන් ඔයාමග ආදමේ 

මූෙ පුරා පිමරන හැටි ෙට මපනවමන්..’’
කඩිනමින් කිරි පැකැට්ටුව බී අවසන් කළ ඔහු කාරය පාරට 

ෙත්තත්ය. ඔවුන් ගුරුනිවාසයට යනවිට ඇදවූ තහවනැලලත් 
සැඟවී තොසිනි. තදතදනාම බඩු මලු අතින් තෙන කාරතයන් 
බැස ගුරු නිවාසය තුළට යදේදී ඉදිරියට ආ ෙැමිතයක් ඒවා දෑෙට 
ෙත්තත්ය. ඒ සමෙ කාරතේ තිබූ අතනක් බඩු මලු තෙන යන්නට 
ෙවත් කීප තදතනකුන් එෙැනට ආහ. සියලල ගුරුනිවාසය තුළට 
යැවූ ඔවුන් තදතදනා පිරිකර බෑෙයන් ද තෙන ගුරු නිවාසය 
තුළට ගියහ. ඔවුන් තෙතුළට තොස් මද තව්ලාවකින් වත්සලා 
ඇලතලතපාල පැණි තකාමඩු බීම වීදුරු තදකක් තෙනවුත් 
දුන්තන්ය. තත්නුක සිටිතේ සැටිතේ දිෙ ඇදී තස්ය.

‘‘පුොට ෙහන්සියි වමේ..’’
වත්සලා ඇලතලතපාල ඔහු තදස දුකින් බලා කීවාය.
‘‘නෑ අේො..’’
ඔහුතේ කො විලාශයට වත්සලා ඇලතලතපාලතේ මුහුණ 

එළිය වැතටදේදී තත්නුක පුටුතව් යළිත් පහසුතවන් ඉඳ ෙත්තත්ය. 
ඒ සමෙ ඔහුතේ දුරකෙනය නාද විය. කො කතේ කමල නිසා, 
කොව නවො මදකට අවසර ඉලලා ඔහු එෙැනින් නැගිට එළියට 
ගිතේය.

‘‘ෙං ෙහත්ෙයාට මකාච්්චර ගත්ෙද? ඇයි අප�ා කො කමේ 
නැත්මත්..’’

‘‘මටලිම�ෝන් එක අමත් තිබමබ නෑ.. ෙං දාමන මගදරකමන 
ඇවිත් ඉන්මන්..’’

‘‘ෙහත්ෙයා ඔමේ දාමන මගවල ගාමන් ගිහින් එනමකාට මේ 
මගවල නැතිමවලා තිමයයි. ෙං නේ ඉවසන්මන නෑ ෙවත්.’’

කමල කුමකට තහෝ තක්න්ති තෙනය. මුලින් ඔහු අස්වසන්නට 
හැදුවත් එයින් පලක් නැෙ.

‘‘ෙං යනවා යන්න යනවා ම�ාඩි ෙහත්ෙමයෝ. ෙටත් මගයක් 
තිමයනවා. ෙං මේනක ෙහත්ෙයාමග අතින් ෙැමරන්න මෙමහ 
ආමව නෑ.’’

‘‘ෙව ටික දවසක් ඉවසන්න කෙල.. ොත් ඔෙන ඉන්මන නෑ. 
මකාමහ හරි ෙං යන ෙැනකට ොත් එක්ක යන්න ම�ාඩ්ක් 
ඉවසලා ඉන්න. මොකද වුමේ?’’

‘‘ෙහත්ෙයා කියපු හින්දා ෙං කුේසිය මලාක් කරලා තිමයන්මන. 
යතුර දුන්මන නෑ කියලා ෙමේ මබලල මිරිකලා ෙරන්න හැදුවා..’’

‘‘ඉතින්..?’’
‘‘කුේසිය දුන්නා. ඔය ඇවිත් ඉන්මන මබාන කේ්ායෙක් 

එක්ක..’’
ෙවත් තබාතහෝ තදේ කියවමින් සිටි කමල ඇමතුම අවසන් 

කතේය. සතහෝදරයා එක්ක උපන් තක්න්තියට තත්නුකතේ ඇඟිලි 
තොස් නැවතුතණ දුරකෙන නාමාවලිතේ අපපචච නම ළඟයි.

හිකතන් ආදකේ 
විඳලො හිකතන් 

හිනොකෙනක�ොට 
�ට කේන්කන 

නෑකන්.

ක�ොඳ� 
යොළුකෙෝ 

කදන්කනක 
කනකේ 

එකක�කනක 
හිටියත් ඇති

අේ්පච්චි සල්ලි 
�මබ �රනෙට ෙඩො 
මිනිස්සු �මබ �රන 
එ� ක�ොඳයි කියලො 

ආඩමබකරන් කිේෙට 
කම ෙකේ කෙලොෙට 

ත�යි සල්ලිෙල 
ෙටිනො�� දැකනන්කන්
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ගැහැනියක් වීමට කැමති  
පිරිමින් වවනුවවනුත් 

සැත්කම් තිවයනවා!
ගැහැනියක් පිරිමියයක් බවට පත්කළ හැකි 
සැත්කම පිළිබඳව අප ඉකුත සතිය්ක ්කතාබහ 
්කයළමු. එහිදී අපයේ ්කතාබහට ඉලක්්ක 
වූයේ, තමනට උපතිනම හිමිවූ ස්ත්රීභාවය 
පිළිබඳව ය�ාසතුටින පසුව� අයයකුට තම 
ලිංගි්කතවය යව�ස්ත ්කරගත හැකි ආ්කාරය 
ගැ�ය.
වියේෂයයනම පුරුෂයයකු වුවද යමහිදී 
සිදුවනයන විරුද්ධ ලිංගි්ක සිතුම් පැතුම් 
සමඟින පුරුෂ 
ශරීරය්ක සිරව 
සිටීමයි. යමය 
යමාළයේ 
රසායනි්ක 
යව�ස්ත්කමක් 
යේතුයවන 
සිදුවන�කි.
පලාස්තටික් 
ශල්ය වවද්ය 
විද්යාවට අනුව, 
පුරුෂයයකු 
ස්ත්රිය්ක බවට 
පත කිරීයම් 
ශල්ය්කරමය 
ගැ�, වියේෂඥ 
පලාස්තටික් ශල්ය 
වවද්ය ්කවිනද 
රාජපක්ෂ මහතා දැක්වූ අදහස්ත ඇසුරින යමම 
ලපිය සැ්කයස්ත.

අපි ඉකුත් සතියක කතාබහ කළා කාන්තාවක් 
පුරුෂවයකු බවට පත්වවන්න සතන මූලික කාරණා 
පිළිබඳව. වමතැනදීත් එම සතැඟියාවන් සමානද?

ඔව්. මෙය යම් පුද්ගලමයකුමේ මෙොළමේ 
ඇතුළත වන මවනස්කම්වල ප්රතිඵලයක්. 
අප ඒ පිළිබඳව විසතරොතේකව මින් මපර 
්කතොබහ ්කළො. එදා අපි ්කතො ්කමේ ්ගැහැනු 
ළෙමයක්ව ඉපදුණත 
යම් තරුණියක් 
පිරිමි අමයකු 
මලස හැසිමරන්න 
්කැෙැතතක් දක්වන 
ආ්කොරයයි. එහිදී 
ඇඳුම් පැළඳුම් 
වමේෙ ම්කොණ්ඩය 
ම්කොටට ්කපන එ්ක 
්ගැන අපි ්කතො ්කළො.
මෙතැනදී සිදුවන්මන් 
එහි අමනක් පැතතයි. 
මෙෙ පිරිමි ළෙයො 
පිරිමි ශරීරයක් තුළ හිරමවලො ඉන්නවො. 
හැබැයි එයොමේ සිතිවිලි සියලල ක්රියො 
්කරන්මන් ්ගැහැනිය්ක මලසටයි. ්කතොබහ, 
හැසිරීෙ, ්ගෙන, ඇඳුම් පැළඳුම් වුවත ඔහු 
්කැෙති ්කොන්තොව්ක මලසට වනවො දැකීෙටයි. 
මෙෙ තතතවය සෙලිිංගි්කතවය මනමවයි.
ඒ අනුව දීර්ඝ ්කොලයක් මම් කියන තතතවය 
තුළ සිරමවලො, දුක් විඳිනවො මවනුවට තෙ 
ජොනෙය ලිිංගි්කතවය මවනස ්කර්ගැනීෙට 
මෙවැනි අයට අව්කොශය තිමබනවො.
මෙහිදීත මෙෙ සැත්කෙට මපර ෙොනසි්ක 
වවද්යවරමයකුමේ උපමදශනය වැද්ගත. ඊට 
මේතුව තෙයි මෙය සහමුලින්ෙ වොමේ අදාළ 
පුද්ගලයො තුළ ෙොනසි්ක අරබුදයක් මලසින් 
ෙතුවීෙ.

ඒ ගැන හරියටම හඳුනාගන්වන් වකාවහාමද? 
වමාන වයවසදි වවේද වමම සතිවිලි මතුවවන්වන්?

කු්ඩො අවධිමේ පටන්ෙ ඔවුන්මේ මවනස්කම් 
දැකිය හැකියි. මම් අය මපොඩි ්කොමල 
වැඩිපුරෙ ්කැෙති මබෝනික්ම්කෝ එක්්ක 

මසලලම් ්කරන්න. ක්රී්ඩොවලට, 
පිරිමි ළමුන් ්කැෙති මසලලම්වලට 
අ්කෙැතියි. මෙෝකද ස්රී මහෝරමෙෝන 
තෙයි ඔහු තුළ තිමබන්මන්. 
ම්කොමහොෙ නමුත වැඩිවියට 
පතමවදදී තෙයි මම් කියන ලිිංගි්ක 
මවනස දැමනන්න ්ගන්මන්. ඇතැමුන්මේ 
ප්රශනය දුරදි්ග යන්මන් නැහැ. නමුත 
සීමිත ම්කොටස්කට විවොහය තුළ ්ගැටළු්කොරී 
තතතව පැන නගිනවො. මෙෝකද ඔහු 
පිරිමි පුද්ගලමයක් කියො හිතුවට ෙනසින් 
්ගැහැනියක්.

වම් අයට එම තත්ත්වවයන් මිවදන්න අපහසුනම් 
ඊළඟ පියවර වමාකක්ද?

එහිදී අපි ්කලින් ්කතො ්කරන ලද ්කරුණු 
ආ්කොරයටෙ පිරිමියො පිරිමිමයක් මලස 
මනොසිට ්ගැහැනියක් බවට ලිිංගි්කතවය 
මවනස ්කර්ගනිමින්, ඉදිරි ජීවිතය 
පවතවොම්ගන යොෙකුයි ්කරන්මන්. පළමුව 
ෙොනසි්ක වවද්යවරමයකු මවතත 
අනතුරුව මහෝරමෙෝන ප්රති්කොර ලබොමදන 

වවද්යවරමයකු මවතින් මපති ලබොදීෙටත 
්කටයුතු ්කරනවො. එමස මපති ලබෝගත යුතු 
්කොලය වසර මද්කක්. ඒ ්කොලය තුළ ඕනනම් 
අදාළ පුද්ගලයොට තෙ සිතැඟියොවන් මවනස 
්කර්ගැනීෙට අව්කොශය තිමබනවො.

වමහිදී වහෝරවමෝන වපති ලබාදීවම් අරමුණ 
කුමක්ද?

එතැනදී සිදුමවන්මන් මෙමතක් ශ්ොවය 
වූ මටසමටොසමටමරෝන් මහෝරමෙෝනය 
මවනුවට ඊස්රජන් මහෝරමෙෝන ලබොදීෙයි. 
එවිට ක්රෙමයන් ඔහුමේ සිරුමර මවනස්කම් 
සිදුමවන්න ්ගන්නවො. ඒ මවනස්කම් තෙයි 
සිරුමර මරෝෙ කූප ක්්ෂය මවන්නට පටන් 
්ගැනීෙ, රැවුල වැවීමම් මව්්ගය අඩුවීෙ, ඒ 
වමේෙ වෘ්ෂණ ම්කෝ්ෂ කු්ඩොමවන්න ්ගන්නවො. 
පියයුරු යම් තරේකට වර්ධනය මවන්න 
්ගන්නවො. මම් ආදී ලක්්ෂණ ෙතුමවන්මන් ස්රී 
මහෝරමෙෝන නිසයි. 
පිරිමි අමයකුමේ මුහුමණ මපනුෙ ්ගතමතොත 
එය සෙචතුරොස්ෝකොරයි. ්ගැහැනිය්කමේ 
මුහුමණ මපනුෙ ත්රිම්කෝණෝකොරයි. ඒ වමේෙ 
පිරිමිමයකුමේ නළල පළල. හකු ප්රමදශය 
පළල වමේෙ උගුරු දණ්ඩ ආදිය මවනස 
්කරන්න මහෝරමෙෝනවලට පෙණක් බැහැ. 

ඒවොට සැත්කම් ්කළ යුතුයි. ඒ වමේෙ 
්කොන්තොව්කමේ සහ පිරිමිමයකුමේ ඉණ 
ප්රමදශය තුළ මවනස්කම් තිමබනවො. උකුල 
ප්රමදශය පළල විය යුතුයි. මහෝරමෙෝන 
විමශ්ෂඥ වවද්යවරු ඒ පිළිබඳව තීන්දු 
තීරණ ්ගන්මන් අදාළ පුද්ගලයො සෙඟ 
අවමබෝ්ධමයනුයි.

එතවකාට වකාවහාමද අදාළ සැත්කම සදු 
කරන්වන්?

මෙතැනදීත මහෝරමෙෝන විමශ්ෂඥ 
වවද්යවරුන්මේ ්කොරයභොමරයන් පසු 
තිමයන්මන් මෙෞත්ර ලිිංගි්ක පද්ධතිය හො 
සම්බන්්ධ විමශ්ෂඥ වවද්යවරුන්මේ 
්කොරයය ම්කොටසයි. එහිදී ශල්ය්කරෙයක් 
ෙගින් අදාළ පුද්ගලයොමේ වෘ්ෂණ ම්කෝ්ෂ 
අයින් ්කරනු ලබනවො. ලිිංමේන්්රිය 
(ශිෂණය) ඉවත කිරීමෙන් පසු ඊළඟ 

්කොරයභොරයය පැවමරන්මන් පලොසටික් ශල්ය 
වවද්යවරයොටයි. එහිදී ශිෂණය ඉවත ්කළ 
පසු තවත ශල්ය්කරෙයක් ෙගින් අදාළ අයමේ 
මයෝනි ෙොර්ගය ස්කසනවො. එහිදී මුත්රො ෙොර්ගය 
ම්කටි්කර ස්කසනවො. මෙය සථිර සැත්කෙක්. 
මෙය සිදු්කළ පසු යළි ආපහු හැරීෙ අපහසුයි.

එතවකාට වමාවුන්ට ස්ත්රී හැඩය ලබාවදන්න 
බාහිරින් කරන වවනස්තකම් වමානවද?

මෙහිදී මෙොවුන්මේ පියයුරු සැ්කසීෙ අවශ්යයි. 
ඒ සඳහො සිලි්කන් ඉම්පලොන්ට් කිරීෙ ්කරනවො. 
එවිට පියයුරු අවශ්ය පරිදි සොදා්ගන්න පුළුවන්. 
ඒ වමේෙ තට්ටම් ප්රමදශය (සිරුමර මවනත 
ස්ොනවලින් මතල ලබොම්ගන) පුළුල ්කරන්න 
හැකියොව තිමබනවො. මම් සියලලෙ පියවමරන් 
පියවර ්කළ යුතු ශල්ය්කරෙ මවනවො. ඒ 
වමේෙ මෙොවුන්ට ්කළ යුතු ශල්ය්කරෙ අතර 
්කම්මුලවල පිරිිපුන් බව ලබොදීෙටත සිරුමරෙ 
මවනත තැනකින් මම්ද තැන්පතු ලබොම්ගන 
තැන්පත ්කළ හැකියි. ඒ වමේෙ නොසය 
ම්කට්ටු කිරීෙ, ඇහිබැෙ සැ්කසීෙ, හනුව කු්ඩො 
කිරීෙ ආදිය ද ්කළ හැකියි. උකුළ පළල කිරීෙ 
සඳහො වමේෙ තට්ටම් ප්රමදශවල හැ්ඩය 
ලබෝගන්න සිලි්කන් තැන්පත ෙගින් හැකියොව 
තිමබනවො.

වමහිදී මුහුවේ වපනුම ගන්න හිසවකස්තවල 
වවනසක් කරනවද?
ඔව්. පිරිමිමයකුමේ හිසම්කස 
වැමවන සවභොවය ්කොන්තොව්කට 
ව්ඩො මවනස. මහෝරමෙෝන 
ෙගින්ෙ මෙය මවනස ්කළ 
මනොහැකි අවස්ො තිමබනවො. 
සිරුමර මරෝෙ කූප, රැවුල 
මසමෙන් වුව වැම්ඩන අවස්ො 
තිමබනවො. එවිට මලසර කිරණ 
උපමයෝගී ්කර ්ගනිමින් එයට 
විසඳුම් ලබොදිය හැකියි. එනම් 

හිසම්කස හො 
මරෝෙකූප වැමවන 
සවභොවය මවනස 
්කළ හැකියි.
මම් සියලල ෙගින් 
බොහිර මපනුෙ 
ලබොදුන්නත, 
ෙැයට ්ගරභෝෂයක්, 
ඩිම්බම්කෝ්ෂ 
මනොෙැති නිසො, 
දරුමවක් ලැමබන්න 
මහෝ ෙව්කිරි 
ලබොමදන්න 
ඉ්ඩ්ක්ඩක් නැහැ. 
ඒ කියන්මන් දරු 
පිළිසිඳ ්ගැනීෙක් 
දක්වො මෙොවුන්ට 

යන්න බැහැ. 
මෙවැනි ලිිංගි්ක මවනස්කට ලක්වූ අමයකු 
හො විවොහ මවනවනම් ඔවුන් පවුලට දරුවන් 
එක්්කර ්ගැනීමම් වි්කලප ක්රෙමව්දය්කට යො 
යුතුයි. ඒ වමේෙ මෙෙ ලිිංගි්ක මවනසට 
ලක්වන ්කොන්තොව්කට වමේෙ පිරිමිමයකුටත 
මෙය අභිමයෝ්ගොතේක අවස්ොවක්. 
වවද්ය ්කණ්ඩොයෙටත එය එමසෙයි. ඒ 
නිසොමවන්ෙ මෙෙ සැත්කෙ දක්වො යොමම් 
බැරෑරුම්්කෙ අදාළ පුද්ගලයොට මුල උපමදශන 
්කොලසීෙොමව්දීෙ ලබොමදනු ලබනවො. මෙය 
ෙොනසි්ක විපරයොසය්ක ප්රතිඵලයක් නිසොමවන් 
මම් මදස ෙොනුෂි්කව බැලීෙ අත්යවශ්ය 
්කොරණයක් මලස වවද්යවරමයකු හැටියට 
මපන්වො දීෙද වැද්ගත මවනවො.

වමවැනි 
ලක්ෂණ 

සහිත පිරිමි 
දරුවන් කුඩා 
කාවේ ඉඳන්ම 
වබෝනික්කන්ට 

ආසයි

වමම තත්ත්වයට 
පිළියමක් අවශ්යයි. 

නැත්නම් ජීවිත 
කාවලම ඔවුන්ට 
ඉන්න වවන්වන් 
කණගාටුවවන්

Silicone implants ය�ොදා පි�යුරු සකස් 
කිරීමක්

හනුයේ හැඩ� යෙනස් යකයෙන අයුරු

පහල උෙස් ඉල ඇට ඉෙත් කිරී යමන්  
කොන්්ොෙක් යස් ඉග සැකසීම

මුහුන යෙනස් යකයෙන සැත්කම් ස්්ොන
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නදීශා නිර්ාණි

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

්ාලිිංග ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

කකුල් ්සාජ් කළා් 
මූණ ලසසන දවන්දන 
දකාද�ා්ද?
ඩයනා කු්රියත් සතියකට තුන් වතාවක් දේ චිකිත්සාව කළා

ඉතා වෙවෙසකර දිනක අෙසානවේදී 
කිසිෙකු ලො ව�ාවොතක් වෙපතුල් 
සම්ාෙනය කරන විට ෙැවනන 
සැෙැල්ලුෙ ඔ් විඳ ඇතුොට සැක නැත.

වෙපතුල් වම සා සංවේදී වී�ට වේතුෙ 
ශරීරවේ ඇතැම අෙයෙ සෙ ශරීර 
පද්ධතිෙලට සම්න්ධ සනායුෙල පීඩන 
ස්ාන (Pressure Points) රැසක් යටිපතුවල් 
පිහිටා තිබී�ය. සරලෙ� කිෙවොත් නිෙැරදි 
පතුල් වතරපී�කින �ානසික ආතතිය 
අෙ� කර ඇතැම වලඩ වරෝග පො සුෙපත් 
කළ ෙැකි ්ෙ වෙද්ය �තයයි.

එප�ණක්ෙ, නැත. දිදුලන ස�ක් 
හිමිකරගැනී� සඳොත් පතුල්ෙල ඇති 
පීඩන ලක්්ෂ වතරපීවම ක්ර�වේෙය 
වයාදාගත ෙැකියි.

පාෙ සම්ාෙන ක්ර�වේෙෙලටත් එො ගිය 
එෙැනි සුවිවේෂී සත්කාරයක් පිළි්ඳෙ කතා 
කිරී�ටයි අෙ අපවේ වම සූදාන�.

ව�� සත්කාරය ෙඳුනෙනවන Reflexology 
යනුවෙනි. ෙසර සියෙෙස ගණනකට වපර 
චීනවේ සෙ ඊජිප්තුවේ විසූ රාජකීයයන 
ස� පැෙැපත් කරගැනී�ට සෙ ශරීර 
ශක්තිය ස�තුලිත කරගැනී�ට පීඩන ලක්්ෂ 
වතරපීවම ව�� ක්ර�වේෙය භාවිතා කළ ්ෙ 
සඳෙනය.

නමුත් ව�� කරුණ විද්යාත්�කෙ සනා් 
කරන ලදවද වභෟත චිකිත්සකෙරියක ෙන 
Eunice D.Ingham ය. පාෙෙල පීඩන ලක්්ෂ 
සිතියමගත කරමින වලාෙට Reflexology 
චිකිත්සාෙ ෙඳුනො වෙන ලදවද ඇයයි.

‘‘මේ වමේ චිකිත්සාවකින් ලස්න මවන්න 
පුළුවන්්ද කියන එක ඇත්තටම මට ප්රශනයක් 
වුණසා. ඒත ඒකට මයසාමු වුණසාට පසමස මට 
ඒ ප්රශනයට පිළිතුරු ලැබුණසා. ්දැන් මම මේ 
චිකිත්සාව මසාම්කට ්දවස ම්දක තුනක්වත 
කරනවසා.’’

එවස පෙසනවන වලාෙ සුනෙරත� 
කානතා ලැයිසතුවේ ඉෙළින� ෙැජවෙන 
ඇ�රිකානු නිළි ඇනජලීනා වජාලී ය. 46 
වියැති ඇයවේ ස� තෙ�ත් තාරුණ්යවයන 

දිදුලනනට එක් වේතුෙක් 
නම 

Reflexology 
චිකිත්සාෙ ්ෙ 
ඇය පෙසනනීය.

ඇය ප�ණක් 
වනාෙ ‘වේල්සවේ 
වරෝස කුසු�’ 
වලසින 
ෙැඳිනවෙන 
ඩයනා කු�රියෙ 
ව�� චිකිත්සාවේ 
රසිකාවියකි. 
ඇය සතියට දින තුනක්ෙත් ඒ සඳො 
වයාමුවුණු ්ෙ ඇයවේ වපෟදගලික වභෟත 
චිකිත්සකෙරිය ෙන Christine Fitzgerald ෙරක් 
�ාධ්යයට පැෙසුොය.

චිකිත්සාවේදී ප්ර්ධාන ෙශවයන 
සිදුකරනවන සියලු ශරීර පද්ධතිෙල 
ක්රියාකාරීත්ෙය ෙැඩි කරලී� සඳො ෙෑඟිලි 
�ගින පීඩන ලක්්ෂ වතරපී�යි. පැයක් ප�ණ 
එ� ලක්්ෂ වතරපන විට මුළු සිරුවේ� 
�ාංශවප්ශීන ලිහිල් වී රුධිර සංසරණයෙ 
ක්ර�ෙත්ෙ ස� පැෙැපත්වී�ට අෙශ්ය 
ඔක්සිජන යෙමින ශරීරයට මුදාෙරියි.

‘‘Reflexology එකක් කළසාම ශරීරමේ හැම 
පද්ධතියක්ම මහසාඳින් ක්රියසාකසාරී මවනවසා. එහි 
අතුරුඵලයක් විදිහට ්තමයි ්ම පැහැපත 
මවන්මන්. ඒ වමේම කුරුලෑ අවම කරගන්නත 
අපිට මේ චිකිත්සාව කරගන්න පුළුවන්.

ඊට අම්තරව ම්දපසාවල රළු බව, 
ම්දපසාවලට ්දැමනන යේ යේ මේ්දනසා ඉවත 
කරගන්න මේ ්තකසාරයට මයසාමුමවන 

අයත ඉන්නවසා.

මේ චිකිත්සාවට වයස මේ්දයක් නැහැ. 
මසාම්කට එක චිකිත්සාවක් හරි කරගන්න 
පුළුවන් නේ වඩසා මහසාඳයි. හැබැයි මේ 

චිකිත්සාව ්තියකට වසාර කිහිපයක් කළත 
මහසාඳක් මි්ක් නරකක් නේ මවන්මන් 

නැහැ.’’

ව�ය හුවෙක් පාෙ සම්ාෙන 
ක්ර�වේෙයක් වනාෙන ්ැවින 
පීඩන ලක්්ෂ නිෙැරදිෙ 
වතෝරාගැනී�ට ෙැනු�ැති 
පළපුරුදු රූපලාෙන්ය 
ශිල්පිවයකු වතෝරාගැනී� 
ඉතා ෙැෙගත් ්ෙ විවේ්ෂවයන 
සටෙන කළ යුතුය.

ද්ය හුදදක් 
පාද සේබා�න 
ක්ර්දේදයක් 

දනාවන බැවින් 
පීඩන ලක්්ෂ 
නිවැරදිව 

දතෝරාගැනී්ට 
දැනු්ැති 
පළපුරුදු 

රූපලාවන්ය 
ශිල්පිදයකු 

දතෝරාගැනී් 
ඉතා වැදගත්
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එල්.ටී.ටී.ඊ මරොකෙන 
මැකරන ක�ොටි �ොන්ොවක්            

ට කියයි
මෙමෙක්කොව

ම�ෝජිනීමේඋපන්ගෙමකාටිසංවිධානමේයුද
ෙරෙස්ානයක්වූමු�තිව්මූල්ලියවම�යිග්ාෙයයි.2004
සුනාමිව්යසනයඅවස්ාමව්දීඇයඉම්ගන්ගත්විද්ානනද
විදුහ�සුනාමිඅවෙැනකඳවුරක්බවටපත්කරන�දි.එහිදී
සුනාමිමයනවිපෙටපත්වූවනහටසහනසැ�සීෙසඳහා
පාසල්මිතුරියනකීපමදමනකුසෙඟම�ෝජිනීදවිද්ානනද
විදුහ�ටයනනීය.එෙඅවෙැනකඳවුමරපරිපා�නකටයුතු
භාරවසිටිනුමේඑල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයයි.එහිදීවයස
අවුරුදු18එළිපත්මත්සිටිම�ාජිනීවරැවටීෙකට�ක්කර
මකාටිසංවිධානයටබඳවා්ගනී.පුහුණුමවනපසුවමසෝදියා
බළකායටඑක්වනම�ෝජිනීපසුවපාඨො�ාකිහිපයක්හදාරා
සටනකාමිනියකබවටපත්මව්.පසුකම�කසංවිධානය්ගැන
කළකිරීප�ාගියදනැවෙඑල්.ටී.ටී.ඊ.යටහසුමව්.එහිදී
දඬුවම්විඳනඅෙරඇමේමහාඳෙමිතුරියනමදමදනාෙ
සටමනදීමියයයි.එහිදීජීවිෙය්ගැනකළකිමරනම�ෝජිනී
ෙරාම්ගනෙැමරනකළුමකාටිබළකායටඑක්මව්.වසරක
පෙණකා�යක්ෙරාම්ගනෙැමරනඅතිදුෂකරපුහුණව
අවසනකිරීෙනපසුවඇයවපිටත්කරනු�බනමන
වව්නියාවටයි.වව්නියාවටඑනවිටකිසිඳුමපෞද්ගලික
ලියවිල්�ක්මහෝසටහනක්රැම්ගනඒෙටමකාටිඅවසර
මනාමද.ප්ංශමේමවමසනමසාමහායුරාමේදුරකෙන
අංකයමුදල්මනාට්්ටුවකසටහනකරරැම්ගනආවදඑයද
අස්ාන්ගෙමව්.එෙනිසාවව්නියාමව්දීසියසමහෝදරයාව
දුරකෙනමයනසම්බනධකර්ගැනීෙටමනාහැකිමව්.
ඇයමේභාරකරුවනමනඕ�නදරාජ්යමේසිටිනසු්ගනදන
නෙැත්මෙකුය.ම�ෝජිනීහාවනනිමකාටිමූ�ස්ානයඅෙර
සියලුපණිවිඩහුවොරුවනමනඕ�නදමේසිටිනසු්ගනදන
ොර්ගමයනි.

වව්නියාවටඑනමෙක්ම�ෝජිනීසියජීවිෙකා�ය්ගෙකර
තිබුමේමකාටිනමේපා�නයයටමත්ය.එෙනිසාවව්නියාවට
පැමිණීෙඇයටමවනත්රාජ්යයකටපැමිණියාක්මෙන
අත්දැකීෙක්විය.මකමසනමුත්හමුදාමව්හාමපාලිසිමේ
ඇසව�ටවැලි්ගසාෙෙඑදිමනදාකටයුතුකරම්ගනයෑෙට
ම�ෝජනීසෙත්වතිබිණි.

මම්අෙරඇයමේ්ගෙනබිෙනව�දීරූබනනම්වූත්රීමරෝද
ර්රියැදුමරකුහමුමව්.එෙකා�යවනවිටයුදධමේදී
මකාටිසංවිධානයදැවැනෙපරාජයනරැසකටමුහුණමද.
එෙපරාජයනනිසාම�ෝජිනීහාමකාටිමූ�ස්ානයඅෙර
සබඳොව�ටදබාධාසිදුමව්.

සනත් ප්රියන්

ෙරාම්ගනෙැමරනමකාටිකෙ 
එල්.ටී.ටී.ඊයටපිටුපා
කරේමවනතියක් කවයි

‘‘ඕලන්දයේ සිටින 
සුගන්දනයගන කුමක් 
ය�ෝ විසඳුමක් ලැයෙනු 
ඇතැයි සිතා දුරකතන 
කුටියට ගියත් සුගන්දන 
කතා කයේ බිඳුණු 
�ඬකින.

‘දිගටම යු්ද �මුදාව 
ඉදිරියට යනවා. 
කිළියනාච්චිය ගත්තා. 
්දැන අලිමංකඩත් ගත්තා. 
A-09 පාර ්දැන දිගටම 
තියයනයන යු්ද �මුදාව 
අයත්. වනනිය (යකාටි 
මූලස්ානය) යමාක්ද 
කියන යන?’

කියලා එක දිගටම 
මම කියායගන ගියා. ඒත් 
සුගන්දනයගන පැ�ැදිලි 
පිළිතුරක් ලැබුයෙ නැ�ැ.’’

ල�ෝජිනී හා සුගන්දන අතර සිදුවූ 
දුරකතන සංවා්දය ල�ෝජිනී විසතර කලේ 
එල�සිනි.

එදින සිදුවූලේ ල�ෝජිනී හා සුගන්දන අතර 
සිදුවූ අවසාන දුරකතන සංවා්දය බව ල�ෝජිනී 
ලනා්දැන සිටියාය. නමුත් ලකාටි නායකත්වය 
මුහුණ දී තිලබන සැබෑ තත්ත්වය සුගන්දන 
්දැන සිටිලේය. ඒ මක්නිසා්දයත් කුමන බාධක 
මැදලද වුව්ද සුගන්දන හා වනනිය අතර 
සබඳතා සිදුවිය. එහිදී ලකාටි මුහුණ දී තිලබන 
බැරෑරුම් තත්ත්වය සුගන්දන ්දැන සිටිලේය. 
නමුත් ඒ පිළිබඳව ල�ෝජිනීට පැහැදිලි කිරීලම් 
හැකියාවක් සුගන්දනට ලනාවිණි.

ලබාලහෝල්දනා සිතා සිටිනුලේ මරාලගන 
මැලරන ප්රහාරයක් එල� කරනවා යනු ලකාටි 
සාමාජිකයා ලහෝ සාමාජිකාව ඉ�ක්කය ලවත 
ලගාස ලබාම්්බය පුපුරුවාලගන මරාලගන 
මැලරනවා යන ක්රියාවලිය පමණක් බවයි. 
නමුත් මරාලගන මැලරන ප්රහාරයක් එක් 
අතකට යු්ද හමුදා දිගුදුර ලමලහයුම් බළකා 
සාමාජිකයන ලකාටි අඩවි තුළට කිල�ෝමීටර 
40-50 දුර ලගාස ප්රහාර එල� කරනවාට 
සමානය. අනික් අතට ප්රහාරය එල� කරන 
කණඩායම පමණක් එම ක්රියානවිතයට 
සම්බනධ බව ලබාලහෝල්දනා සිතති. නමුත් 
සැබෑ තත්ත්වය වනලන ප්රහාරය එල� කිරීමට 
ලපර ඇතුළුවන කණඩායමක් විසින ඉ�ක්කය 
පිළිබඳ ඔත්තු බැලීම, ඡායාරූපගත කිරීම හා 
වීඩිලයෝගත කිරීමයි. දින කීපයක් ලහෝ සති 
ල්දක තුනක් ඔත්තු බැලීලමන පසු ඔවුන 
නැවත හමුදා කඳවුරට පැමිලණ. ල්දවනුව 
ලවනත් හමුදා කණඩායමක් ඇතුළුවන අතර 
ඔවුන විසින යු්ද උපකරණ හා ආහාර ද්රව්ය 
රැලගන ලගාස ඉ�ක්කගත ප්රලදශලේ සඟවනු 
�බයි. ලතවනුව ඇතුළුවන කණඩායම ප්රහාර 
එල� කරනු �බයි. ලකාටිනලගේ මරාලගන 
මැලරන ප්රහාරයන සිදුවූලේ්ද මීට සමාන 

ක්රමයකටය. එනම් තම ඉ�ක්කය පිළිබඳව 
ලකාටි නායක ප්රභාකරන ලහෝ ලපාට්ටු 
අම්මාන තීරණයක් ගත් පසු ඒ සඳහා 
ඔත්තු බැලීමට කණඩායමක් ලයා්දවනු 
�බයි. ඔවුහු ප්රහාරය එල� කරන 
ආකාරය, සුදුසු දින ලේ�ාව ්දැනුම් 
ලද. පුපුරණ ද්රව්ය රැලගන ඒම, සවි 
කිරීම, ප්රවාහනය කරනලන තවත් 
කණඩායමකි. ප්රහාරකයා කරනුලේ 
ප්රහාරය එල� කිරීම හා අවශ්ය නම් 
ලපරහුරුවක් �බාගැනීමයි.

නමුත් 2007-2008 වසර ල්දක තුළ 
රජලේ පා�න ප්රලදශව�ට ඇතුළු වී 
සිටි ලකාටි බුදධි අංශ සාමාජිකයන හා 

ආධාරකරුවන සැ�කිය යුතු පිරිසක් ආරක්්ෂක 
අංශ විසින අත්අංඩගුවට ලගන තිබුණි. ඔවුනලගන 
�්ද ලතාරතුරු මත සඟවා තිබූ ලකාටිනට අයත් 
යු්ද උපකරණ විශා� ලතාගයක් අත්අඩංගුවට 
ලගන තිබුණි. එලමනම ලකාටි බුදධි ජා�ය 
සමඟ සබඳතා පවත්වන �්ද යු්ද හමුදාලේ ලමනම 
ලපාලිසිලේ ලයෙෂ්ඨ නි�ධාරීහු කීපල්දලනකු්ද 
අත්අඩංගුවට ලගන තිබුණ. ඒත් සමඟ ලකාළඹ 
හා තදාසනන ප්රලදශව� ලකාටිනලගේ බුදධි ජා�ය 
මුළුමනිනම පාලේ බිඳ වැටී තිබුණි.

ලකාටිනලගේ බුදධි ජා�ය බිඳ වැටීම පිළිබඳව 
හිටපු ලකාටි ලදශපා�න අංශලේ නායිකාව වන 
තමිලිනි ලජයකුමාරන විසින්ද සිය ජීවිත කතාව 
පිළිබඳව කෘතිලේ සඳහන කර ඇත. ඇය එහිදී 
සඳහන කර ඇත්ලත් වනනි මානුෂීය ලමලහයුම 
ජයග්ාහීව ඉදිරියට යන විට රජයට බ�පෑමක් 
එල� කිරීම හා ලකාටි සාමාජිකයනලගේ චිත්ත 
ධධරය වරධනය කිරීම සඳහා ලකාළඹ වරායට 
්දැවැනත ප්රහාරයක් එල� කිරීමට සැ�සුම් කර 
තිබූ බවය.

ලමම ප්රහාරය එල� කිරීම සඳහා මරාලගන 
මැලරන මුහුදු ලකාටි සාමාජිකයන හා 
සාමාජිකාවන පිරිසක් ලකාළඹට එවා තිබී ඇත. 
නමුත් ප්රහාරය සැ�සුම් කළ ලකාටි බුදධි ජා�ය 
බිඳ වැටීම නිසා මරාලගන මැලරන ප්රහාරය එල� 
කිරීමට හැකියාවක් �ැබී නැත. ප්රහාරයට අවශ්ය 
පසුබිම සකස ලනාකිරීම නිසා මරාලගන මැලරන 
මුහුදු ලකාටි කණඩායම ලකාළඹ අතහැර ලකාටි 
පා�න වනනියට ලගාස තිබුණි. ප්රහාරය එල� 
ලනාකර ආපහු පැමිණීම පිළිබඳව ලකෝපයට පත් 
මුහුදු ලකාටි නායක සුලසයි විසින එම පිරිස 
අත්අඩංගුවට ලගන ්දඬුවම් කළ බව්ද තමිලිනි 
විසින සඳහන කර ඇත. ලම් තත්ත්වය ල�ෝජිනීට්ද 
බ�පා තිබුණි.

‘‘ටික ්දවසක් යනයකාට මට යත්රුො මාව 
එවවට එතනින එ�ාට කිසිය්දයක් යකරිලා නැ�ැ 
කියලා. එය�ට කියලා මට කරනන ය්දයක් නැ�ැ. 
�මුදා යව, යපාලිසියේ අත්අඩංගුවට පත්යවනයන 
නැතුව ඉනන ඕන. මයග ආරක්්ාවට තිබුයෙ 
උඩු�ක්යක �ංගයගන ඉඳපු සයනයිඩ් කරල් ය්දක 
විතරයි. අත්අඩංගුවට පත් වුයොත් ඒක �පලා 
සියදිවි නසාගනන එක තමයි එකම විසඳුම.’’

ලකාටි සංවිධානය කුමන පරාජයකට මුහුණ දී 
සිටිය්ද අත්අඩංගුලවන  ලේරී ජීවත්වීමට ල�ෝජිනීට 
සිදුව තිබුණි. ඒ නිසා ලවනත් දිනව� ලමන 

සුපුරුදු ල�ස පරිගණක පංතියට යාමට කියා 
නගරයට යාම ලනාකඩවා සිදුලකරිණි. ලම් අතර 
ත්රීලරෝ්ද රියදුරු රූබන්ද වරක් ල්දවරක් ල�ෝජිනීට 
හමුවී තිබුණි. රූබන පිළිබඳව තීනදුවක් ගැනීමට 
ල�ෝජිනී ල්දගිඩියාවකින සිටියාය. ලම් අතර එක් 
දිනක ල�ෝජනීට තම ආරක්්ෂාව පිළිබඳව බියක් 
ජනිත කරන සිදුවීමක් විය.

‘‘්දවසක් මම වවනියාට නගරයට යනන 
ත්රීයරෝ්ද ර්යට නැගගා. මයග ත්රීයරෝ්ද ර්යේ 
රියදුරු හිටියේ ටිකක් වයසක යකයනක්. ටිකක් 
දුර යද්දි අපිට පිටුපසයසන ළඟිනම වයග තවත් 
ත්රීයරෝ්ද ර්යක් ආවා. පැති කණොඩියයන 
පිටුපස ෙලපු මයග රියදුරු කීවා පිටපසයස වීල් 
එයක් යපාලිස බුද්ධි අංශ සාමාජිකයයක් එනවා, 
ඇයි ්දනයන නැ�ැ කියලා. මට හිතුො මයග 
අවසාන ්දවස අ්ද තමයි, ඒකට පිහිට සයනයිඩ් 
කරල තමයි කියලා. �ැෙැයි කියලෝමීටරයක් විතර 
දුර ආවට පසයස පිටුපසයස ත්රීවිල් එයක් ආපු 
බුද්ධි අංශ සාමාජිකයා ඒයකන ෙැසසා. ඒකත් 
මයග රියදුරු ෙලලා කීවා, එයා ෙැසසා කියලා. 
ඊටපසයස ෙය අඩු වුෙත් ඒ සිද්ධිය ගැන සැකය 
එය�මම තිබුො. යකාය�ාම�රි වවනියායවන 
ෙහිද්දිම රූෙනයග ත්රීවිල් එක ඇවිත් මයග ළඟ 
නැවැත්තුවා.

‘නගිනන යලෝජිනී’ කියලා කීවා. මම ්දනයන 
නැතිව මයග පසයසනම වයග එයාත් ඇවිත් 
තියයනවා. යපාලිස බුද්ධි අංශ සාමාජිකයයග 
සිද්ධිය නිසා කැළඹිල්යලන හිටපු මම ය්දපාරක් 
හිතනයන නැතිව රූෙනයග ත්රීවිල් එකට 
නැගගා.’’

ලවනත් දිනව� කතා කිරීමට හා ත්රීලරෝ්ද 
රථයට නැගීමට අදිමදි කරන ල�ෝජනී ආරාධනා 
කළ සැණිනම ත්රීලරෝ්ද රථයට ලගාඩවීම රූබනට 
ප්රලේලිකාවක් ලසම සතුටට කාරණාවක්්ද විය. 
එයින උදදාමයට පත් රූබන,

‘‘යලෝජිනී අ්දවත් ය�ාඳ උත්තරයක් ය්දනන.’’

ආයාචනාත්මකව ඉලලීමක් කලේය.

‘‘මම ඒ යවලායව මානසිකව වැටිලා හිටියේ. 
ඒ නිසාම හිතුො මයග ආරක්්ාවට කියලා 
යකයනක් ඉනන ඕන කියලා. ඒ නිසා රූෙනට 
මයග කැමැත්ත දුනනා. ඒ කියනයන ජීවිතයේ 
පළමු වතාවට මම යරේමවනතියක් වුො.’’

ල�ෝජනී කියනනීය.

ඉලක්�ය පිළිබඳව ක�ොටි නොය� 
ප්රභො�රන ක�ෝ ක�ොට්ටු අමමොන 

තීරණයක් ෙත් �සු ඒ සඳ�ො ඔත්තු 
බැලීමට �ණ්ොයමක් කයොදවනු 

ලබයි. ඔවුහු ප්ර�ොරය එල්ල �රන 
ආ�ොරය, සුදුසු දින කේලොව දැනුම 
කේ. පුපුරණ ද්රව්ය රැකෙන ඒම, සවි 
කිරීම, ප්රවො�නය �රනකන ්වත් 
�ණ්ොයමකි. ප්ර�ොර�යො �රනුකේ 
ප්ර�ොරය එල්ල කිරීම �ො අවශ්ය නම 

ක�රහුරුවක් ලබොෙැනීමයි

ටි�ක් දුර යේදි අපිට 
පිටු�සකසන ළඟිනම වකේ 

්වත් ත්රීකරෝද රථයක් ආවො. 
�ැති �ණණොඩිකයන පිටු�ස 

බලපු මකෙ රියදුරු කීවො 
පිට�සකස වීල් එකක් ක�ොලිස 

බුේධි අංශ සොමොජි�කයක් එනවො, 
ඇයි දනකන නැ�ැ කියලො. මට 
හිතුණො මකෙ අවසොන දවස අද 

්මයි, ඒ�ට පිහිට සයනයිඩ් 
�රල ්මයි කියලො

කලෝජිනී
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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

Tight Skirt එකක් නිවැරදිව මසන අ�ුරැ දැනගනිමු

පයාඩම් 
අංක 
06

Tight Skirt

A - Waist

B - Seat

C - Out Seam

D - Bottom

E - Front Length

Tight Skirt (තද සාය)

සාය සඳහා ලබාගත යුතු 
මිමි

1. ඉණ - ............................

2. උකුල - ............................

3. ඉණේ සිට දණහිස 
දක්වා උස - ............................

4. සම්පූරණ උස - 
....................

Waist Band උස 1 1 1/2 
1 3/4

Zipper උස 4 1/2 - 5 6 - 6 
1/2 7 - 7 1/2

Dart උස 3 1/2 
4 4 1/2

Dart ගැඹුර 1/2 
5/8 3/4

Dart ගැඹුර 
අනු් Dart එක 
සඳහවා යන 
ප්රමවාණය 1/2 + 
1/2 = 1 5/8+5/8 = 
1 1/4 3/4+3/4=1 
1/2

උකුලට එකතු 
කරන ප්රමවාණය 
1 1 1

්වාටිය 1/4 
පංගු් සඳහවා 
උකුල 4ට ණෙදූ 
පසු අඩු කරන 
ප්රමවාණය 2 2 2

්වාටිණේ උස 1/2 
3/4 1

ඉණේ 
පැතණතෙන් උඩට 
උසසන ප්රමවාණය 
1/2 3/4 1

පිටුපස වි්රය 
සඳහවා දණහිණස 
සිට උඩට ගන්නවා 
ප්රමවාණය 2 1/2 3 
3 1/2

පිටුපස වි්රණේ ඇතුළට 
නැණ්න ප්රමවාණය 1 1 1/4 
1 1/2

Waist Band එණක 
ණෙවාතතෙම සඳහවා ඉදිරියට 
තිණෙන ප්රමවාණය 1 1 1

Front

ඉදිරිපස පලුව නිර්ාණය 
කරන ආකාරය

1. යට ්වාටිය සඳහවා 
්වාටිණේ උසට මැහුම් ්වාසිය 
අඟල් 1/2ක එකතු කර එන 
අගය, යට සිට උඩට (ණරදණද 

Tight Skirt එකක් 
නිවැරදිව මහමු

දික අතෙ පැතතෙට) 
ලකුණු කර ඒ හරහවා 
(හරස පැතතෙට) 
සවාණේ ්වාටිය සඳහවා 
අ්ශ්ය ප්රමවාණය 

ණ්න් කරන්න.

2. සවාය සඳහවා ලෙවාගත 
සම්පූරණ උසින් Waist 
Band උස අඩුකර එන 
අගය ්වාටිණේ ණරඛවාණේ සිට 
ණරදණද දික අතෙ පැතතෙට 
(උඩට) ලකුණු කර ඒ හරහවා 
(හරස අතෙ පැතතෙට) ඉණ 
ණරඛවා් ඇඳගන්න.

3. ලෙවාගත ඉණ මිම්ම 
4න් ණෙදා එන අගය, ණරදණද 
නැම්ණම් සිට ඉණ ණරඛවා් 
මතෙ හරස අතෙ පැතතෙට 
ලකුණු කරන්න. පසු් එම 
ස්වානණේ සිට Dart එක 
සඳහවා අ්ශ්ය ප්රමවාණය 
ඉදිරියට ලකුණු කර එම 

ස්වානණේ සිට ඉණේ 
පැතණතෙන් උඩට උසසන 
ප්රමවාණය ඉහළට ලකුණු කර 
එතෙැන් සිට ඉණ ණරඛවා් 
හැඩකර පහතෙ රූපසටහණන් 
පරිදි ඇඳගන්න.

4. Dart එක ඇඳ ගැනීණම්දී 
ඉණ ණරඛවා් මතෙ ඇති දුර 
2න් ණෙදා එහි මැද ලකුණු 
කර එතෙැන් සිට පහළටA = 
්වාටිය සඳහවා යන ප්රමවාණය 
(3/4+1/2 = 1 1/

A = පිටුපස වි්රණේ 
ඇතුළට නැණ්න ප්රමවාණය 
............................

B = Zipper උස 
............................

C = ඉණේ සිට දණහිස 
දක්වා උස ............................

D = දණහිණස සිට 
උඩට උසසන ප්රමවාණය 
............................

1. පිටුපස වි්රණේ 
ඇතුළට නැණ්න ප්රමවාණය 
්ගු් අනු් ණතෙෝරවාණගන එම 
ප්රමවාණය ණරදණද ්වාටිණේ 
සිට හරස පැතතෙට ස්වාන 
කිහිපකින් ලකුණු කර එම 
ස්වාන හරහවා ණරඛවා්ක 
අඳින්න.

2. එම ණරඛවා් මතෙ 
නි්ැරදි් සකසකර කපවාගත 
ඉදිරිපස පලුණේ නැම්ම තෙෙවා 
එම ප්රමවාණයට පිටුපස පලු්ද 
කපවාගන්න.

3. Zipper උස ඉණේ සිට 

පහලට ලකුණු කරන්න.

4. දණහිස දක්වා ලෙවාගත 
උසින් Waist Band උස 
අඩුකර එන අගය ඉණේ සිට 
පහලට ලකුණු කර එතෙැන් 
සිට පිටුපස වි්රය සඳහවා 
දණහිණස සිට උඩට උසසන 
ප්රමවාණය ඉහළට ලකුණු 
කරන්න. (පිටුපස වි්රය 
සඳහවා අ්ශ්ය පරිදි තෙැබිය 
හැක.)

Waist Band එක කපන 
ආකාරය

Waist Band දිග

ලෙවාගත ඉණ මිම්මට 
අමතෙර් Waist Band එණක 
ණදපැතතෙට මැහුම් ්වාසිය 
අඟල් 1කද, Waist Band 
එණක ණෙවාතතෙම සඳහවා 
ඉදිරියට තෙෙන ප්රමවාණය 
අඟල් 1කද, ණරදණද දික අතෙ 
පැතතෙට කපන නිසවා තේත 
අඟල් 1/2කද එකතු කර එන 
අගය Waist Band දිග සඳහවා 
අරගන්න.

දිග = ............. + 1 + 1 + 
1/2 = ..............

Waist Band පළල

Waist Band උස ණමන් 
ණදගුණකද, Waist Band එක 
ඉණට තෙෙවා මැසීමට අඟල් 
1/2කද, ඇතුළට න්වා මැසීමට 
1/2කද එකතු කර එන අගය 
Waist Band පළල ණලස 
අරගන්න.

පළල = 1 1/2 + 1 1/2 + 1/2 
+ 1/2 = 4
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නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරනන

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

ධරණි 
දියණිමේ
උත්සාහය අභියයෝගය  දරන්නි
දුක ්න්්සාපය යදකට ති්කුත  ්බන්නි
්ඳු දින උදයය මුව සිනහව  රඳවන්නි
්ැමදින වැජයෙන්න මයග දියණිය  ‘ධරණි’

මවක් යෙසින් ඔබහට ආදයරයි  මම
දුවක යෙසින් සිටියසා ඔබ මයේ  ළඟ
සුපුරුදු යේට ඔය සිනහව  දුටුවසාම
හදින් ගෙසා එයි සිතුවිලි  යනසාදැනීම

උස් කඳු මතින් ගෙනසා දිය ඇලෙ  වයේ
මහ වන මැද සිටිනසා අලි ඇතුන්  වයේ
ඉය�ෝරයට වසිනසා යපසාද වැස්්  වයේ
යනසා්ැයෙන් දියණියේ ඔබ මහයමරක්  වයේ

  ප්රියානි පී. කංකානම්මගේ
     කැකුණදුර

ඔමේ මනාඉඳුල් 
ආදමේ
්යුරට දිය උනසා දුන්නු
වසා්ෙ පි් පවන දුන්නු
ඉරහඳ ම් එළි විහිදූ
යක්ඟ සිරුර මැද සුයකසාමෙ
ළසා හදව් ම් උපන්න
ඔයබ යනසාඉඳුල ආදයේ

මඳ සුළයේ වැයනන ්ැයෙන
ම� ම් රැඳි ඉන්න ්දිසි
අරමුණු ගිලිහුණු පෑරුණු
මයග දිවියට මග ්ෙකුණු
ළඟ රැයඳමින් කියසා දුන්නු
ඔයබ යනසාඉඳුල ආදයේ

දහ්ක් පැතුමන් යපසාදි බැඳ
්්ර පුරසා ඇවිද යන්න
පැතු පැතුමන් අසුරු ්ැණින්
නිමසා යකරුව රුදු යවස්ගත
උලකටුවක් යවෙසා ඇයනන
ඔයබ යනසාඉඳුල ආදයේ

  සුසීමා චානදනී මසසත්පුර
     පල්ලියපිටිය

ඇයිද මිනිසුනි
යහළ දිවිය අන් අයට විකුණසා ්රි කරන්නට  ්්නති
සිප් කය�සාෙ ්් කුයේණියයේ අතී්යටම  එක්යවති
්ැනුණ එක්ටැම් යගය ද සිඳබිඳ මහසා මන්දිර  ්නවති
සීගිරිය යද් බෙසායගන හිඳ කුරුටු ගීයට පණ  යදති

ගැමුණු පැරකුම් නිරිඳු කළ මහ යවයහර පැදකු ණු  කරවති
ඔවුන් ්ැනු මහ ්යුරු වන් වැේ මිහියග ක්ලින්  පුරවති
උපන් යේශයය අබිමසායන යගන රුවන් යස් යගෙ  පළඳිති
රකින්නට මේබියම් උරුමය යපරට එන කිසියවක්  නැති

පැවසු යපර පඬිරුවන් බස් හැම පැරණි මලුවෙ  පුරවති
කුකවි බස් රන් රුවන් යස් යගන එයින් යමසාළ රත  කරවති
යනසාඇසු විරු මහ විපත ළං කර යෙසාවම වන්සා  වැෙයපති
ය්සාඳුරු බව නැති කයළත මිනි්සා අනුන් හට යොස්  පවරති

අයප්කම රැඳි පරි්රය ගැන කිසිදු හැඟුමක්  යනසාකරති
මයේකම රැකගැන්ම උයද්සා දැයේ පණනෙ  ්ඟවති
ය්සාබසා දහම ද වියරු වැටිෙසා වයිරසින් යෙසාව  කළෙති
ඉදින් මිනිසුනි ්වත යනසාසිතුව, අපට යපර ගමනක්  නැති

  අම්මුඩුමේ විමල හිමි
     මෙරළුගහමුල

මදබර සඳ
යපම් කළ හැකියි මෙකට රළු  යදබයරකුට
යරසාන් යකමි රිදී ්ැලුණ ද සි් බැඳුණ  විට
දැන් එති එතියි මග බෙමින් යන්න  විට
දුන් ර් රහස් සිහියවයි කන් යපති  අගට

්රසා ්ඳ යනසා ආ රෑ යසායමක  පිපුණී
වරසා මෙක් යස් පසායවන සි්  ෙැබුණී
පුරසා සි් කියයේයේ යදබරිඳු  පමණි
දරසා ගමි රිදුම් යදන ආෙය  මරණී

තුඩින් විද වැයරන් හද තුළ යහවූ  යපම
්දින් හකුළුවසා යපති රැකුම ද  අරුම
යරසානින් නියවන කසාෙය ග් වන  තුරුම
හිඳින් යදබර ්ඳ සි් නුෙටයි  උරුම

  තිරනදි අමරසංහ

හඬන ගං 
මකාමලි
ගං යකසාමලියක් වී මසා
ගෙසා බසින ්ඳ
නුෙ සිටියසා බෙසා මඟ - ්යුරක්ව
මසා වැෙඳ සිප ්න්සා
සිර කළසා මසා ්යුර පතුේ

මසා යස් ම ්වද ගංගසා
අවුත නුෙ යව්
තුරුලු කර උමතුයවන්
නුෙ නගන සිනහව
ඉව්නු ්වත බැරිකමට
මහ ්යුර කේවසා
නැගී මහ රැලෙක්ව
ආ නමුත පැනයන්න
අයහෝ! එ්ැණින් යළිත මසා
නුෙ යව්ට ඇදගත්
්යුර නුෙ යක්රම්
දරුණු දැයි සිතිණි මට

  චන්රිකා කුමාරි
    කුරුණෑගල

සහිනය
්ත්යයක් විෙසින් ඔබ රවටන්යන කිමද අප
අ� අඳුයේ යනත විහිදමින් රැයගන යන 
නියම්යෙක
ශසාන්තිය පිබිද ඇ් ඔබ දකින යහෝරසායව
විකල මනසින් ඔේදල යවමින්
දව් නිමවසා නිදි යහන තුළ
තුන් සි්ම එකලු යකසාට අසිරිමත මං යප්ක
පියවර ්බන්නට සි්මින්
අවටින් නැයගන සුපුෂ්පි් කුසුමන් තුළින් හමනසා
ඉමියුරු සුගන්ධයට ඉ� යදමින්
වසා ්ෙයට මුසුයවමින්
රැයඳනසා යමසායහසා්ක ආනන්දය විඳ ගනිමින්
නිලවන් අෙර මග පිය්ෙන සියයසාතුන්යේ
ගී රසාව මැද හුයදකෙසා වන යමසායහසායත
යකයමන් යකයමන් ඔබ ්ැඟව යන විට
හිරු ්වත දව්ක් රැයගන විත

  මලින්ත මබෝමපආරච්චි
     දලුගම

මකාහි සැඟවුණිද ඈ
බත ගුලි අනසා ර් කර යපසාඩි මුවට  කවසා
හි් අ් ගගසා නැෙවිලි කිේ උයේ  හවසා
කියමින් ක්සා රජ කෙ වූ විේ  මවසා
යකසාහි ්ැඟවුණිද ඇය පුතු ්ැනු උකුයෙ  යහසාවසා

යවයහ්ට නිව් යව් එන පිය ය්යනයහ  ව්
දිවයගන ඇවිත ආදරයයන් සිඹිනු  ඇ්
සිරි යදේ දුවක් යේ යේයොර ඇමදු  අ්
යකසාහි ්ැඟවුණිද ඒ යපම්බර බිරිඳ  නැ්

ර්යයන් සුවඳ වන යේයොර පිසින  බ්
දිවගට දැයන් මේ ය්යනයේ  අපරිමි්
පහනක් විේ දැලවුණ යේ තුළට  ව්
යකසාහි ්ැඟවුණිද සුප්න් ඒ පළිඟු  යන්

ස්කූටරය නැග කුකුෙසා අතින්  අරන්
යපසාත මිටියකට මැදිකර පුතු වසාඩි  කරන්
රෑ ්ඳ නැයගන විට ආහර කය�න්  අරන්
ඈ පැමියේවි යවයහ්ව මුව පුළුටු  කරන්

සුර්ල කරන්නට දරුවන් ළඟට  අරන්
කෙ යේෙසාව නැ් ඇය බර කරට  අරන්
්ඳ රැ් යමෝදු වී ආවත හිරුට  යහසායරන්
දරුවන් අවදි වන විට මව පිටව  යගසාසින්

පැටලී යදයකසාන වැරදුනු ්ැන  ය්සායන්නට
කසාෙය එළැෙ ඇ් ආපසු  හැයරන්නට
හිමියනි හබෙ ගනු මැන දිවි ඔරු  කඳට
අම්මසා බිරිඳ යේ යළි ඇය  දකින්නට

  ආයුේමේද වෙද්ය සුධේමා ධනපාල
     ්තලාෙ

මරේමය
කැරලි වූ යකස් යරසාදක්

නූයේ නළේ දැවයටේදී

දෑඟිලි තුඩින් හි් පිරිමැද

්ැබූ හසාදුව ඔය නළෙ

ම්

හි් පතුයල කැකෑයරන

යරේමයේ හද ස්වරය

්ත්මයි නුෙ මයේ

ආතමය ්දහටම

  නාමල් රූපසසර
     පිළිම්තලාෙ

මදමෙනමදාරා
ජීවියතම අරගෙයක්
සිහින බිය යනසාවේදන රැයක්
ම්ක නෑ ළඟපසා්
පණ ගැයහන කළෙයට ඉක්ම නෑ මසා්යක්

දුේගසා අයප කැෙෑමෙ මිලින වුණ ො පටන්
යන් කඳුළු උලප්ක්
්සාගින්න දුන් දුකක් දිළිඳුකම කරුමයක්
අපූ මඟ එනවසාට දැන් දැන් බයයි මට
පටසාචසාරසා වුයණසාත බැරියේවි ්ව ඉන්න

ඉස්්රහ වැට අයියන රතු මෙක් බිම වැටිෙසා
මුණින් නැමිෙසා හිටියසා
අතුගසාෙසා දැම්යම නෑ අමුත්ක් මට දැනුණසා
්කුරසා හීන යපසාදි කුණසාටු හුළඟක හැංයගේදි
පිචයචන්යන හි් ්මයි නුෙ නැතුව ්නියවචචි

යකසාම්පැණියය යෙසාක්කසායේ ගිනි වයේ දෑ්
ලුහු බැන්යදම මසාව
්තිපූජසා කරන්නද යකසායහසාම
යරේමයේ බීජයක් කුයස් පණ ගැයහනයකසාට
යදයවන්යොරසා
ඔයසාට තිබුණසා ්ව යපසාඩ�ක් ඉව්න්න

  යම�ෝධා වීරසංහ
     මාපලගම



ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.
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