
2021 අග�ෝස්තු 04 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය තිස් පස්වන කලාපය

මිල රු. 40 යි

  ඡායාරූපය - 
  ප්රදීප් දඹරගේ

15 හැවිරිදි දැරිය විසූ 
නිවගස් හිමිකරු ඉලලයි

කසාද සහතිගකයි 
හැඳුනුමපතයි 
බලලා මිසක් 

ග�වල කුලියට 
ගදනන එපා

සුදර්ශනී ප්රනානදුපුලගලගේ දියණිය 
සමෘද්ධි ප්රනානදුපලගල

කවුරු 
ගදාස් කිවවත් 

අමමා වැරදි නෑ
ළාබාලතම අං�ම සටන ශිලපිනී 

සමාධි සංකලපනී 
උක්වත්ත

හැඩිදැඩි පිරිමිත් 
එකපාර 
ගමලල කරන හැටි 
මම දනනවා  

ගද්වාරූඪගයන 
සාස්තර කියන අය 
ෂරගලාක් ගහෝමස් ව 

ගකාපි කළාද? 

නැනදමමලාට 
බුදු ගවනන බැරිද?

ධරණී
ශ්රී ලංකාගව

අංක එගක්
කානතා 
පුවත්පත
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මනාලිය හැඩ�ැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පිනී 

උගේක්ා ජයගස්කර 
Salon Milota

ඡායාරූප - 
චමිත ගෙනවිරතන 

Airy Trance Wedding Photography

ෙමබන්ධීකරණය - 
ක්රි්ාන්ත පුෂපකුමාර

අද ‘ධරණී’ බ්රයිඩ්ල් පිටුව තුළින් අපි ඔබට 
සමීප කරන්්න් අනුරාධපුර්ේ Salon Milota 
හි උ්ේක්ා ජය්ේකර අතින් හැඩවුණු සුන්දර 
මනාලියක. ්ම්ෙස මනාලියක ්ෙසින් හැඩගන්වා 
ති්යන්්න් ්ේ දිනවෙ අතිශය ජනප්රියතවයට 
පතව ති්බන ‘නාඩගේකර්යෝ’ නාට්ය්ේ ගීතිකා 
්ෙසින් රඟපාන ප්රවීනා දිසානායකව. අනුරාධපුර 
Salon Milota හි උ්ේක්ා කියන්්න්, ප්රවීනාව 
හැඩගැන්වූ්ේ ඉන්දියන් බටහිර මනාලියක ්ෙසින් 
බවයි.

‘‘සරෙව සුන්දරව මංගෙ දින්ේ 
හැඩගැන්්වන්න ඉන්න මනාලියන්ට ව්ේම 
විවාහ ගිවිස ගැනී්ේ දිනයකට වුවද ගැේපන 
ආකාරයට සාරිය සකසා්ගන ති්යනවා. 
්මතනදී ්යාදා්ගන ති්යන්්න් ේකින් කෙර් 
එකට ගැේපන ්නට් මැටීරියල් එකක. ඒ ව්ේම 
සිේපල් වර්ක එකකින් සාරිය සකේ කරගතතා.

ආභරණ ගැන කතා කරද්දී නේ ්ේ කාේේ 
්ගාඩක අය කැමති ආභරණ අඩු්වන් පළදින්න. 
මටත ්පෞද්ගලිකව ඕ්න් වු්ේ සරෙ ආභරණ 
එකක ප්රවීනා්ේ සැබෑ ෙේසන ඉේමතු වන 
ආකාරයට හැම්දයකම ්යාදා ගන්න. ඉතින් ඒ 
නිසා ්මතැනදී මම ප්රවීනාට කරාඹු ්දකක සහ 
අතට ්පාඩි බැන්ගල් එකක පමණයි භාවිතා ක්ර්.

්කාේඩය ගැන කතා කරනවා නේ බටහිර 
මනාලියක ්ෙසින් හැඩගැන්වූ නිසා අපි ප්රවීනාට 
්ේල් එකක දැේමා. ඒ නිසා ්කාේඩය පිටුපස 
සේපූර්ණ්යන්ම ආවරණය ්වො ති්යනවා. 
සිේපල් ඉන්දියන් ්හයා ේටයිල් එකක තමයි 
දැේ්ේ. ්හඩ්රේ එකක විදියට මල් තුන හතරක 
්යාදාගතතා.

්ේකේ එක ගැන කියනවා නේ අපි දැනට 
භාවිතා කරන්්න් එයා බ්රෂ් ්ේකේ ක්රමය. ඒ තුළින් 
අපිට නැචුරල් ්ේකේ එකක ්යාදා ගන්න පහසුයි. 
්ේ ්වද්දී ්ගාඩක මනාලියන් කැමති නැචුරල් 
්ේකේ එකට. ලිේේටික වුණත ේකින් කෙර් එකට 
යන විදියට මනාලිය්ේ සුන්දරතවය ඉේමතු වන 
විදියට තමා දැේ්ේ.

මල් කළඹ ගැන කතා කරද්දී. අපි සාරිය වැඩ 
දමන්කාට ්පාඩි මල් වර්ග කිහිපයක ්යාදා 
ගතතා. ඒ පාට හා සමානව තැඹිලි පාට. ්රෝස 
පාට සහ සුදු පැහැය එකක ්රෝස සහ කපුරු මල් 
්යාදා්ගන තමා මල් කෙඹ සකේ කරගත්ත.

්මතැනදී වි්ේ්්යන්ම මතක කරන්න ඕ්න් 
්ේ ්�ා්ටෝ ශුට් එකටම අපි ්ෝක්න් එකක 
නිර්මාණය කළා. ්ේ්ාන් ෆ්ෙෝරා එ්කන් තමයි ඒ 
සියල්ෙ ෙේසනට සකේ කරො දුන්්න්.

ඉතින් ්ේ සියල්ෙ අවසාන්ේ අපි කරපු 
්ේ ්�ා්ටෝ ශුට් එකට ්ගාඩක ්හාඳ ප්රතිචාර 
ෙැබුණා. අනුරාධපුර්ේ පැතත ගතතම වැඩිපුර 
උඩරට මනාලියන් ්ෙසින් හැඩගැන්්වන්න තමා 
්ගාඩක අය කැමති. නමුත ප්රවීනාට හැඩගැන්වූ 
්ේ ඉන්දියන් බටහිර මනාලිය්ේ ්�ා්ටෝ ශුට් 
එක නිසා ්ගාඩක ්ද්නක ්ේ ගැන කතා කරන්න 
ගතතා.’’

Natural Make up 
එකකින් හැඩවුණු 

ඉන්දියන් - බටහිර මනාලියක



කසාද සහතිකකයි, 

හැඳුනුම්පතයි බලලා මිසක්

ගෙවල් කුලියට ගෙන්න එපා
- 15 හැවිරිදි දැරිය විසූ නිවකේ හිමිකරු ඉලලයි

දැරිය විසූ 
කුලී නිකවස 
පිහිටි ක�ාරටුව 
ලක්්ෂ්පතියට 
ඇතුළුවන  
�හා විහාර ්පාර
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කවබ් අඩවි 05ක දැන්වීම ්පල කිරීක�න් අනතුරුව 15 
හැවිරිදි දැරියක් ලිංගික කටයුතු සඳහා අකලවි කළ 
බව කියන පුවතක් ්පසුගිය දිනවල අනාවරණය විය. 
ඒත් ස�ඟ දැරියකේ ්පහස ්පතා ්පැමිණි ප්රසිද්ධ ගිහි 
්පැවිදි චරිතවල නම ගමද එකින් එක එළියට ආකේය. 
ජාතික ළ�ා ආරක්්ෂක අධිකාරිකේ සභා්පති ්පැවසුකේ 
කම වනවිට ඇය කරෝහලගතව ප්රතිකාර ලබමින් සිටින 
බවයි. ක�� ජාවාර� සිදුකළ රජීේ න�ැත්තා දැරිය 
රඳවා  තබාකගන තිබුකේ ක�ාරටුව, ලක්්ෂ්පතිය, 
�හාවිහාර ්පාකේ කුලී නිවසකය. අපි එ� නිවස කසායා 
ගිකයමු.
දිනය ඉකුත් සඳුදාය. ක�ොළඹට ධොරොණිපොත වැසි 

ඇද හැකෙමින් තිබුණි. අප ක�ොරටුව ෙක්ෂපතියට 

ළඟො වනවිටත් කේෙොව සවස 3.30ට ආසන්නය. 

ක�ෝ�ටත් කියො �ොධ්ය හැඳුනුමපත් �ොටත් කපකනන 

පරිදි කෙලකල එලෙො ගත්කත් රහස් කපොලිසිය යැයි 

සිතො ෙක්ෂපතිය අවට කිසිකවක කම දැරිය ගැන 

දන්නො කේ කී�ට ඉදිරිපත් කනොවන ෙව �ලතියො� අප 

දැන සිටි නිසොය. මුලින්� හමුවුකේ �හොවිහොර පොකේ 

ත්රීකරෝද රථ රියැදුකරකි.

‘‘අපිට අර ක�කහ ්පදිිංචි කවලා හිටපු අවුරුදු 15 
ගෑනු දරුවා ගැන විේතර ටිකක් දැනගන්න පුළුවන්ද? 
අපි ්ධරණී ්පත්තකරන්.’’

අපි ඔහුව �තොවට අලෙො ගත්කතමු.

‘‘කම දවේවල නම ්පත්තරවලන්, ටීවීවලන් විතරක් 
කනකවයි, ක්පාලසි උසාවිවලනුත් කම ්පාකේ යනවා එනවා 
ඉවරයක් නෑ.’’

ඔහුද �ැ�ැත්කතන්� �තොව පටන් ගත්කත්ය.

‘‘අපිට නම ආරිංචි වුණ විදිහට ඒ ගෑනු ළ�යාව 
තියාකගන හිටපු රජීේ කියන �නුේසයා ්පාතාකලට 
සමබන්්ධ මිනිකහක්. ක�ාකද දැනට අවුරුදු කදකක 
විතර ඉඳන් ඔය �නුේසයා ඒ කගදර හැිංගිලා වකේ 
ත�යි ජීවත් වුකේ. දවස ගාකන් සුපිරි කාේවලන් ගියාට 
ක�ාකද ඔය ළ�යව ස�හරක් දාට අකේ ත්රීවිලවල දාලා 
ත�යි කහෝටකලට යවන්කන්. රජීේට තිබුණු බයට කිසි� 
කකකනක් ඒ ගැන කතා කරන්න ගිකේ නෑ.’’

ඔහු කීකේ එප�ණකි. නමුත් ඔවුන් පදිිංචිව සිටි කුලී 

නිවසට ගියකහොත් වැඩිදුර කතොරතුරු දැනගැනී�ට 

හැකි ෙව ඔහු කීකේය. දැරිය පදිිංචිව සිටි නිවස පිහිටො 

තිබුකේ එතැන සිට කිකෙෝමීටරය� ප�ණ දුරිනි.

කම ක�ොකහොකත් එ� නිවකස් කිසිකවකුත් සිටීද, 

අයිති�රුවන් �වුරුන්ද, ඇතුළුවී�ට අවසර 

ෙැකේවිද යන අකටෝරොශියක ප්රශන සිතට නැගුණත් 

අපි එහි ගිකයමු. ත්රීකරෝද රථ රියදුරු කීකේ ඔවුන් 

රැඳී සිටි නිවස, ක�ොරටුකේ ප්රසිේධ පොසෙ� 

ගුරුවරකයකුකේ සකහෝදරකයකුට අයත් එ�ක ෙවයි.

අඩවල �ර තිබූ කේට්ටු පියනක විවර �ර වත්තට 

ඇතුළු කවේදී නිවකස් හිමි�රුකවකු යැයි සිතිය හැකි 

පුේගෙකයකු පිටතට ආකේය. ඔහු ස�ඟ හිතවත් 

�තොෙහක කගොඩනගොගැනී�ට උත්සොහ �ළද 

කිසිවක කනොවි�සො� ඔහු අකේ ඇඟට කගොඩවිය. 

කම දිනවෙ කදකනෝදාහක කදනො අසන ප්රශනවෙට 

පිළිතුරු දීක�න්� කහමෙත්ව සිටි එ� පුේගෙයොකේ 

�ොනසි�ත්වය කත්රුම ගැනී� 

අපට අපහසු වුකේ නැත.

‘‘කමක �කේ අයියකග කගදර. 
එයා දැනට ්පදිිංචි කවලා ඉන්කන 
කද�ටකගාඩ. අනික ��ත් ක�කහ 
ඉේකකෝකලක ගුරුවරකයක්. කම 
ටිකක්� කකායිකවලාකවත් ක්පාලේ 
ජීේ එදදි අහල ්පහල මිනිේසු 
කම කේ වකේට පිකරනවා. අකේ 
දරුකවාත් ්පාකේ බැහැලා යන්න 
ඕකන. පින් සිද්ධ  කවයි අපිට 
්පාඩුකව ඉන්න දීලා ක�තනින් 
යන්න.’’

ඒ ඔහුකේ පිළිතුරය.

‘‘අපි ආකේ ඔයාලට ප්රශනයක් 
ඇති කරන්න කනකවයි. අද ඒ 
දරුවට කවචච කද කහට ඔයාලකග 
දරුකවකුටත් කවන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා කමවා ගැන දැනුවත් කරන එක 
අපි කදකගාලකලාකග� වගකී�ක්.’’

ඒ වගකී� ක�කස් කවතත් අප 

ද පිළිතුරක ෙෙොකගන මිස 

ආපසු ඒ�ට සූදානම 

නැති ෙව කත්රුණු 

නිසොකදෝ ඔහු �තොව 

කියන්නට පටන් 

ගත්කත්ය.

‘‘රජීේ කියන 
�නුේසයා 2019දී 
ත�යි කම කේ කුලයට 
ගත්කත්. අපිට 
�ාකසට රුපියල 
27,000ක කුලයකුත් 
කගේවා. ඊට්පේකේ 
ගිය අවුරුදකද 
ඔක්කතෝබේවල 
එයාකග කනෝනා කියලා 
ඉෂිනි කියන ගෑනු 
කකනාව ක�හාට එක්කන් 
ආවා. ඔකහා� ටික කාලයක් 
යනකකාට ඉෂිනිකග අක්කකග දුවයි, පුතයි කියලා අවුරුදු 
15ක ගෑනු දරුකවකුයි, ක්පාඩි පිරිමි දරුකවකුයිත් ක�හාට 
එක්කකගන ආවා. අක්කකග දුව කියලා අපිට කිේවට 
ඒ ඉෂිනිකග� දුවයි, පුතයි. (ඉෂිනි යනු 15 හැවිරිදි 
දැරියකේ �වය. ඇකේ වයස අවුරුදු 28කි.) ක�කහට 
එන්න කලන් කදලකගාඩ, කඳුකබාඩ හිටියා කියලා ත�යි 
ළ�යි අපිට කිේකේ. ඔය සිදධියට සමබන්්ධ ගෑනු දරුවා 
බැලූ බැල�ට අඩි ්පහක්වත් උස නැති තකලලු ක්පනු�ක් 
තිකයන ළ�කයක්. කතාබහ කරදදි ත�යි දැනගත්කත් 

2005 ඉ්පදිචච ළ�කයක් කියලා. රජීේ වුණත් 
කකායිකවලාවත් �කග සුදු දුකේ කියලා ත�යි කගදරදි 
කතා කකේ.’’

නමුත් දැරිය කපොලීසියට ෙෙොදී ඇති �ට 

උත්තරකේ සඳහන් පරිදි කම නිවකස්දී ඇයි මුලින්� 

අතවරයට ෙකවන්න් කන් රජිේකගනි. 

ඒ ඇකේ �ව  ඉෂිනි නිවකස් කනොසිටි 

දින� පොන්දර 2 ට ආසන්න 

කේෙොව�දීය. 40�ට ආසන්න 

වපසරියකින් යුත් ඉඩ�� එ�� 

පවුකල සකහෝදර සකහෝදරියන් 

තුන්කදකනකුට අයත් නිවොස තුනක 

විය. රජීේ නැ�ැත්තො කුලියට කගන 

තිබුකේ එ� නිවොස තුකනහි හරි �ැද 

පිහිටො තිබූ වැඩි�හල සකහෝදරයොට 

අයත් නිවසයි. එහි තීන්ත ගලවො 

තිබුකේ සුදු පොටිනි. ඉහළ �ොෙය 

තව�ත් ඉදිකවමින් තිබූ අතර, 

ක�ොරිකඩෝව ක�ොන්්රීට් �ර තිබුණි. 

ඒ වනවිටත් ඔවුන් ද�ොගිය අයුරින්� 

එහි ක�ොරිකඩෝකේ තිබූ විදුලි ෙලෙද 

දැලකවමින් තිබුණි. නිවකස් ජකනල 

පියන් කිහිපයක විවරව තිබුණි. 

නිවස ඇතුළත ෙෙොගැනී�ට අවශ්ය 

වූ නමුත් නිවැසියන්කගන් ඊට 

අවසරයක ෙැබුකේ නැත.

ඒත් නිවකස් ඇර තිබූ 

ජකන්ෙ පියනකින් 

ඇතුළතට එබි�ම 

�රේදී කපකනන්නට 

තිබුකේ එහි ක�ොට්ට 

ක�ට්ට ඇඳුම 

පැෙඳුම කපොට්ටනි 

ගසො සීසී�ඩ ද�ො 

තිබූ ආ�ොරයයි. 

මුළුතැන්කගයි 

තිබිය යුතු හට්ටි 

මුට්ටි තිබුකේ 

සොෙකේ කසෝපොව 

�තය. �ොන්තො 

පිරිමි යටඇඳුම 

පවො සොෙකේ ටයිල 

�ත විසිරී තිබුණි. කම 

කිසිකස්ත්� දරු පවුෙක 

නවොතැන්ගැනී�ට සිතොකගන ගත් නිවසක යැයි 

සිතී�ට පවො කනොහැකි විය.

‘‘දවස ගාකන ්එක එක වාහන කේනකකාට අපිට ක්පාඩි 
සැකයක් ඇති වුණා රජීේකේ රේසාව ගැන. ්පේකේ 
ඇහුව� කිේවා එයාලා කැබ් සේවිේ එකක් කරකගන 
යනවා කියලා. කිසි� කවලාවක රජීේ සුදූ දුවව තනිය� 
අරකගන කගදරින් පිටට ගිකේ නෑ. මුළු ්පවුල� එකට 
එළියට ගිහිලලා එකට� කගදර එනවා. ඒ යදදිත් 
ඒ දරුවට හරි හුරතල විදිහට ඇඳ ්පැළඳවකගන 
ත�යි එක්කකගන ගිකේ. එකහ� එක්කන් ගිය දරුවව 

කහෝටලයක තියාකගන විකුණනවා කියලා 
කවුද හිතන්කන? අනික හැ� ඉරිදා� ්පවුකල හැක�ෝ� 
ේවිමින්ේ පූල ගිහින් නාලා, රෑට කහෝටලයකින් කාලා 
බීලා ත�යි කගදර එන්කන්.’’

‘‘ඒත් කම ගෑනු දරුවා කියලා තිබුකේ �ලල 
බඩගින්කන තියන්න බැරි නිසා රජීේ කියපු කදවල කළා 
කියලකන්?’’

අප අසො තිබූ කේ අනුව ප්රශන �කළමු.

‘‘අපිට නම බඩගින්කන ඉඳපු ්පාටක් කේන්න තිබුකණ 
නෑ. නික�ටවත් එකහ� බඩගින්කන හිටපු බවක් කේන්න 
තිබුණ නම අපි බත් කේලක් කනාදී ඉන්නවද?’’

ඔහු කීකේ �ණස්සලකෙනි.

‘‘ඒ කවනකකාටත් රජීේ සුදූ දුවවයි, එයාකග �ලලවයි 
ගකම ඉේකකෝකලන් ක�කහ ඉේකකෝලවලට දාන්න 
�කගන් උදේ ්පවා ඉලලලා තිබුණා. දරුවන්ට කහාඳට 
උගන්වන්න ඕන කියලා ටියු්ෂන් කරන්න බාරදීලා 
තිබුකණත් �ට�යි. එකහ� උගන්වන කවලාවකදිවත් 
ඒ ළ�යා �ානසිකව ඇදකගන වැටිලා හිටිය බවක්වත් 
ඔය කියන විදිකේ කිසි� ප්රශනයක් තිකයන බවක්වත් 
�ට කත්රුකේ නෑ. අන්ති�ට ක�ාරටුව ක්පාලසිකයන් 
දරුවවත් අරකගන ඇවිත් ප්රශන කරන්න කගට 
අරකගන යදදි ත�යි ක�චචර හරියක් කවලා කියලා අපි 
දැනගත්කත්.’’

ඒ ක�ොකහොකත් ගෑනු දරුවො හැසිරුකේ ක�ොන 

විදිහටදැයි අපි ඔහුකගන් ඇසුකවමු.

‘‘ඇත්ත� කිේකවාත් ඒ කවලාකවදිවත් ඒ ළ�යකග 
මූකණ බයක්, ලැජජාවක් තිබුකණ නෑ. ඒකට කේතුව අපි 
දන්කන නෑ. අහල ්පහල මිනිේසු වටකවලා ඉදදි අපි 
ලැජජාවට මූණ වහගත්තා ඇකරන්න ඒ ළ�යා නම කිසි 
ගානක් නැතුව හිටියා.’’

තවත් කෙොකහෝ කේ දැන කියොගත්තත් ක�� 

සිේධියට අදාළ නඩු �ටයුතු නි� කවනතුරු ඒ සියලෙ 

අනොවරණය කිරී�ට අවස්ථොවක නැත.

‘‘අද කාකල කම �කේ කනෝනා, දරුවා කියලා 
කවුරුහරි ක්පන්නලා කගවල කුලයට ඉලලාකගන ආව� 
කසාද සහතිකකයි අයිඩින්ටි කකාපියයි ගල්පලා මිසක් 
කගවල කදන්න එ්පා. ක�ාකද කගයක් කුලයට දුන්නට 
්පේකේ අපිට ඒ අයකේ පුදගලකත්වයට අත දාන්න 
බෑ. ’’

�ොත් ස�ඟින්� ඉදිරියට ඇදුනු ඔහු එකස් කියො 

සිටිකේ �හො �රදර කගොඩ�ට මුහුණදී�ට සිදුවූ නිසො 

විය යුතුය.

‘‘අනික ��යි �කේ අක්කයි කදන්න� ගුරුවරු. 
ක�චචර කාලයක් අපි කදන්නත් හිටිකේ ක�තන�යි. 
ඒ ගෑනු දරුවට කම කේ ඇතුකළදි ක�චචර කරදරයක් 
කවනකකාට අපිට කියන්න තිබුණා. එකහ�නම අපි ඒ 
දරුවා කවනුකවන් ක්පනී ඉඳලා ය�ක් කරනවා.’’

යැයි ඔහු කියො සිටිකේ ඔහුත් එවැනි� වයකස් 

දරුවන් කිහිපකදකනකුත් පිකයක වන නිසොත්, දහස් 

ගණන� දරුවන්කේ දෑස් පොදන ගුරුවරකයකු වන 

නිසොත්ය.

ලිහිනි මධුෂිකා
ෙර්ාන කානිල්

ඇත්ත� කිේකවාත් ඒ 
කවලාකවදිවත් ඒ ළ�යකග මූකණ 
බයක්, ලැජජාවක් තිබුකණ නෑ. 
ඒකට කේතුව අපි දන්කන නෑ. 

අහල ්පහල මිනිේසු වටකවලා ඉදදි 
අපි ලැජජාවට මූණ වහගත්තා 

ඇකරන්න ඒ ළ�යා නම කිසි ගානක් 
නැතුව හිටියා

දැරිය අකලවි 
කිරී�ට කයාදාගත් 
කහෝටලය
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පාර්ලිගේන්තු  
ග�ෝජනා�ාරගේ  

තරු පගේ කෑම නෑ
පාර්ලිමේන්තුමේ නිම�ෝජ්ය මහමේකේ සහ කාර්� මණ්ඩල ප්රධානී, 

කුෂාණි ම�ෝහණධී�
පාර්ලිමේන්තු මහමේකේ ධු�� සැලමකන්මන් එහි 
ප්රධාන විධා�ක තනතු� මලස�. එම පත්වීම සිදුක�නු 
ලබන්මන් පාර්ලිමේන්තු සභාමේ එකඟතාමෙන් 
ජනාධිපතිෙ��ා විසිනි.

මමහි ප්රධාන කාර්�බා�� අත� පාර්ලිමේන්තු 
ක්රි�ාපටිපාටි�, පනත් මකටුේපත්ෙල 

ව්යෙස්ානුකූලභාෙ�, ස්ාෙ� නිම�ා්ග, 
ෙ�ප්රසාද මමන්ම පාර්ලිමේන්තු ක්රි�ාකාරීත්ෙ� 
සේබන්ධම�න් කතා නා�කෙ��ාට මමන්ම 
අමනක් මුලසුන ද�ණ නිලධාරීන්ට උපමදස 
ලබාදීම සිදුමේ. එම කාර්�� ඉටුකිරීම 
සඳහා පාර්ලිමේන්තු මහමේකේෙ��ාට 

පාර්ලිමේන්තු නිම�ෝජ්ය මහමේකේ 
සහ සහකා� පාර්ලිමේන්තු 

මහමේකේෙ��ාමගන් ලැමබන 
සහම�ෝග� විමේෂිත�.

ෙත්මන් පාර්ලිමේන්තුමේ 
නිම�ෝජ්ය 
මහමේකේෙරි� මමන්ම 
එහි කාර්� මණ්ඩල 
ප්රධානී තනතු� ද�ණ 
කුෂාණි ම�ෝහණධී� 
මහත්මි� තම 
�ාජකාරි දිවිමේ හා 
මපෞදගලික දිවිමේ 
සුවිමේෂිතා ‘ධ�ණී’ 
සමඟ මපලගැසවූමේ 
මමමලසිනි.

ඔබ පාර්ලිමේන්තු කාර්්ය මණ්ඩල්යට 
එකමවෙන්මන් කුමන කාල වෙකවොනුවෙකද? ඒ 
කවුරුන් හැටි්යටද?

මම 1999 අවුරුද්ද තමයි පාර්ලි්ේන්තු 

ලිපිකරු තනතුරට අයැදුේ කරන්්න්. 

එම තනතුර පසුව පාර්ලි්ේන්තු 

නිලධාරී ්ලස ්වනස් වුණා. ඒ අනුව 

මම පාර්ලි්ේන්තු සහකාර නිලධාරී 

වුණා. මම එම කාලවකවානුව වනවිට ්කාළඹ 

විශවවිද්ාල්යන් විද්ා්ේදී උපාධිය ලබලයි 

හිටි්ේ. අනතුරුව ධේමික කිතුල්ගාඩ 

මහ්ලකේවරයා්ේ සේබන්ධීකරණ ්ලකේ 

විදිහට වැඩ කළා. ඉන්පසු පාර්ලි්ේන්තු්ේ 

ආයතන කාර්යාාංශයට මාරුවීමක් ලබලා වසර 

එ්කාළහක් පමණ එහි රාජකාරි කළා. ඔය 

අත්ර් මම පරිපාලන නීතිය ඉ්ගනගන්න අදහස් 

කළා. විවෘත විශවවිද්ාල්ේ නීති්ේදී උපාධියට 

අයැදුේ කරන්්න් ඒ අනුවයි. ඒ ්වන්කාට 

බබාලත් පාංචියි. මට මතකයි මම ඇඩ්මිෂන් 

විභාගය ලියලා එනකල මහත්තයා චූටි පතාව 

කාර් එ්ක් තියන් විශවවිද්ාලය ළඟ හිටියා. 

රැකියාවයි දරුවන්්ේ කටයුතුයි අත්ර් කාර්යබහුල 

වුණත් මම නීති්ේදී උපාධිය ලබලා, අනතුරුව නීති 

විද්ාලයට ඇතුළත් වුණා. පසුව මම නීතීඥවරියක් 

විදිහට දිවුරුේ දුන්නා. ඒත් උසාවි කටයුතුවලට 

සහභාගී වු්ේ නැහැ. හැබැයි රැකියාව ්හාඳින් 

කර්ගන යාමට අවශ්ය පසුබිම ඒ තුළින් ්ගාඩනගා 

ගත්තා. මම පළමු රැකියාව ක්ේ කැේපස් එන්නත් 

කලින්. කැේපස් එන්නත් අපිට කාලයක් බලා්ගන 

ඉන්න සිදුවුණා.

ඇයි කාලයක් බලාග�න ඉන්න සිදුවුගෙ?්

මම උසස් ්පළ සමත් වු ් ේ 1987 අවුරුද්ද. පාසල 

ගි්ේ අේබලන්්ගාඩ ධර්මා්ශෝක විද්ාලයට. 

ම්ේ අේමා විදුහලපතිනියක්. තාත්තා උප 

විදුහලපතිවර්යක්. මට එක ස්හෝදර්යක් ඉන්නවා. 

අ්ේ ලස්සන ළමා කාලය නිමා ්වදදී භීෂණ කාලය 

ඇවිත්. විශවවිද්ාලයට යන්න කලින් මම ්පෞදගලික 

බැාංකුවක වසර තුනක් රැකියාව කළා. 1991දී තමයි 

විශවවිද්ාලයට යන්්න්. දකු  ් ේ භීෂණකාරී වටපිටාව 

නිසයි එ්හම වු්ේ. ඒ කාලය තුළ ම්ේ මහත්තය්ේ 

ස්හෝදරයත් ඝාතනය වුණා. එය කරදරකාරී කාලයක්.

්කා්හාමහරි මම කැේපස් කා්ල ජාතික අධ්ාපන 

ආයතන්ේ ඇතුළුව තවත් ආයතන කිහිපයක රැකියා 

කළා. ඒ සෑම රැකියාවක්ම කැපවී්මන් කළා ව්ේ 

අදටත් ඒ කැපවීම, විශවාසය තුළ මා ්හාඳින් 

රාජකාරි කටයුතු කරනවා. මම 2012 වස්ර් 

තමයි පාර්ලි්ේන්තු සහකාර ්ලකේවරියක් 

්ලස පත්වීේ ලබන්්න්. 2020 වස්ර් නි්යෝජ්ය 

මහ්ලකේවරිය ්ලස තනතුරු ලැබුවා.

පාර්ලිගේන්තුව තුළ ඔගේ කාර්යබාරය ගකබඳුද?

එම වගකීම ්දයාකාරයි. එහිදී කාර්ය මේඩලයට 

අයත් ප්රධාන කාර්ය ්කාටසක් ති්බනවා. ඔවුන්්ේ 

්ස්වා අවශ්යතා, සුබසාධනමය අවශ්යතා ්සායා 

බලා අවශ්ය කටයුතු සේපාදනය කරදීම ප්රධානයි. 

්මහි ්දපාර්ත්ේන්තු නවයක් ති්බනවා. එහි 

අවශ්යතා විවිධයි. පරිපාලනමය වශ්යන් කාර්ය 

මේඩල ප්රධානියා ්ලස වගකීේ රැසක් ඊට අයත් 

්වනවා.

ඒ ව්ේම නි්යෝජ්ය මහ්ලකේ හැටියට ව්යවස්්ාදායක 

සභා්ේ කටයුතු ව්ේම කාරක සභා කටයුතු 

්වනු්වන් සහභාගී ්වනවා. කතානායකවරයා්ග් 

කටයුතු බාධාවකින් ්තාරව පවත්වා්ගන යාමට 

අවශ්ය කටයුතු සේපාදනය කරනවා ව්ේම 

අවශ්ය උප්දස් ලබා්දනවා. මහ්ලකේතුමා පවරන 

වගකීේ, මූලාසනයට අවශ්ය උප්දස් ලබාදීම ව්ේම 

පාර්ලි්ේන්තු කටයුතුවලට උප්දස් ලබාදීම සිදු කරනවා. 

මූලික ්ලඛන සකස් කිරීම, පනත් ්කටුේපත් අධ්නය 

කිරීම ආදිය කරනවා. එතැනදී මූලාසනය ්ම්හයවන 

පදගලයාට සහාය ලබාදීමයි සිදු්වන්්න්.

කතානායකවරයාගේ කාර්යබාරයට ගේකේ කාර්ය මණ්ඩලය 
දක්වන සහගයෝ�ය ගකබඳුද?

ඇත්තටම පාර්ලි්ේන්තුව තුළදී කතානායකවරයා ්හෝ ඒ 

අවස්්ා්ේ මූලාසනය ්හාඹවන ්වනත් මන්්රීවර්යකුට 

සභා්ේ කටයුතු කර්ගන යාම සඳහා අවශ්ය වන්නා වූ 

උප්දස් ලබාදීම, එහි කාර්යය පටිපාටිය හා ක්රියා මාර්ග, 

කාලය කළමනාකරණය ඇතුළු සභා්ේ කටයුතු මනාව 

පවත්වා්ගන යාමට අවශ්ය කටයුතු සේපාදනය ව්ේම 

උප්දස් ලබා්දනවා. මහ්ලකේවරයා්ේ උප්දස් 

අනුවයි එය සිදු කරන්්න්. එහිදී ස්්ාවර නි්යෝගවලට 

අනුව කටයුතු කරනවා.

ස්්ාවර නිගයෝ� එක්කයි ඔගේ රාජකාරී දිවිය ග�ගවන්ගන්. 
පාර්ලිගේන්තු නිලධාරීන් ඒ �ැන දැනුවතව සිටිය යුතුයි ගන්ද?

ස්්ාවර නි්යෝග කියන්්න් පාර්ලි්ේන්තු කටයුතු 

විනයානුකූලව හා අර්්වත් ්ලස පවත්වා්ගන යාමට 

අවශ්ය රීති සමූහයකුයි. එම රීති ආේඩුක්රම ව්යවස්්ාව 

අනුව පාර්ලි්ේන්තු්ේදී සැක්සනවා.

නිලධාරීන් හැටියට අපත් පාර්ලි්ේන්තු මන්්රීවරුනුත් ඒ 

ගැන අව්බෝධයක් ලබා තිබිය යුතුයි. එතැනදී සභා්ේ 

කටයුතු, කාරක සභා ක්රියාත්මක වන ආකාරය ව්ේම, 

වරප්රසාද ප්රශන මතුවුණහම මූලාසනයට අවශ්ය උප්දස් 

ලබාදීමට ස්්ාවර නි්යෝග ව්ේම ආේඩුක්රම ව්යවස්්ාව 

පිළිබඳ දැනුම අවශ්යයි.

අපි දැක්කා ඉකුත දින 52 ආණඩු කාගේ කතානායකවරයා 
පිළිබඳ �ැටළුකාරී තතතවයක් ඇති වුො. ඒ අවස්්ාවට ඔබ 
ඇතුළු නිලධාරීන් මුහුෙ දුන්ගන් ගකාගහාමද?

එය එම අවස්්ා්ේ ඇතිවූ ්දශපාලන තත්ත්වය සමඟ 

ඇතිවූවක්. එවැනි අවස්්ාවක කටයුතු කළ යුතු සුදුසු 

පිළි්වලට අ්ේ නිලධාරීන් ඊට මුහුණ දුන්නා. ්මාකද 

නිලධාරීන් හැටියට අපිට ඒ අවස්්ාව මඟ හරින්න බැහැ. 

්ලකේ මේඩලය හැටියට අපි එතැන හිටියා. එතැනදී 

අ්ේ වගකීම වු්ේ ආේඩු්ේ වැඩ කටයුතු කඩාකේපල 

වීමට ඉඩ ්නාදී ඒවා කර්ගන යාමට අවශ්ය සහ්යෝගය 

ලබාදීමයි.

1999 අවුරුදගද 
පාර්ලිගේන්තු 

ලිපිකරු තනතුරටයි 
මම මුලින්ම  

අයැදුේ කගේ



§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

2021 අග�ෝස්තු 04 බදාදා 05
පාර්ලිගේන්තුගේ ඔබ අසුන් �න්ගන් ගසිංග�ෝලයත් 
�තානාය�වරයාත් අතර අසුන�යි. ග�ායි ග�ාගහාගත් 
ගහෝ ගසිංග�ෝලය උදුරග�න දුවයි කියන සතිවිලලක් 
ඔබට ඇතිගවලා නැද්ද?

ඒ ගැන මූලිකවම කටයුතු කරන්න 

්ේත්රධාරීවරයායි. එම තනතුර ලබාදී්ේදී 

හමුදා ්ේවය සලකා බලනවා. ්ේත්රධාරීවරයා 

සහ ඔහු්ේ කණ්ායමට ඒ ගැන ්හාඳ ඉවක් 

ති්බනවා. දැන සභා්ේ සිදු්වන්න කුමක්ද 

කියන කාරණය ගැන ඔවුන අවධාන්යනුයි 

පසු්වන්න. ්නාසනසුන ගතියක් සභා්ේ 

ති්යනවානේ ්සං්කෝලය ආරක්්ා කිරීමට 

අවශ්ය ක්රියාමාරග ගැනීමටයි ඔවුන ඒ අසල 

ඉන්න. එහිදී අපත් ඒ ්දස විමසිල්ලන 

පසු්වනවා.

ඔබ පාර්ලිගේන්තු ග�ෝජනා�ාරගයන් ආහාර 
ලබා�න්නව්ද?

ඇත්තටම පාරල්ේනතු කාරය මණ්ලයටත් 

ආහාර සැපයීම කරන්න අ්ේ ආහාර පාලන 

්දපාරත්ේනතුව විසිනුයි. ්මය පාරලි්ේනතු 

කාරය මණ්ලයට ලැ්බන වි්ේ් වරප්රසාදයක් 

්න්වයි. එය ලබා්දන්න ආරක්්ාව පිළිබඳ 

ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන සලකා බලායි.

එහිදී ්සසු කාරය මණ්ලයට ලැ්බන 

ආහාර්ේල ව්ේම, මමත් ම්ේ ආහාර්ේල 

පාරලි්ේනතු  ් භෝජනාගාර්යන ලබාගනනවා.

පාර්ලිගේන්තු ග�ෝජනා�ාරය කියන්ගන් ආහාර 
නාස්තිගවන තැනක් කියලා ජනතාව අතර �තයක් 
පවතිනවා. එහි සත්යතාවයක් තිගබනව්ද?

්ම්හමයි. එක එක කාලවලදී විවිධ කටකතා 

පැති්රනවා. ්මය වි්ේ් වරප්රසාදයක් කියන 

මත්ේ ඉඳලා අදහේ දැක්වීම නිසා තමයි ්ේ 

අදහස සමාජගත ්වලා ති්යන්න. පාරලි්ේනතු 

ආහාර්ේල කිේවම එය සාමාන්ය්යන 

සතුටුදායක මටට්ේ දිවා ආහාර්ේලක් ්ලස 

තමයි පිළිගනවන්න. එය පිළි්යල කරන්න 

දදනික ගණනය කිරීේවලට අනුවයි. ආහාර 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ති්බනවා. විගණන 

අංශ නිලධාරීන, මුදල අමාත්ංශ නිලධාරීන 

ව්ේම අ්ේ නිලධාරීන ඒ පිළිබඳ නිර්දේශ කිරීම 

කරනවා. නාේතියක් සිදු්වනවද කියන කාරණය, 

මුදල වියදේ වීම ගැන අධ්යනය ්ක්රනවා. 

හාල කි්ලෝ එකක් ගත්්තාත් ඉන කී ්ද්නකුට 

අනුභව කරනන පුළුවනද කියන කාරණය අපි 

දිනපතා ගණනය කිරීේ කරනවා. පාරලි්ේනතු 

කාරය මණ්ලය මහජන නි්යෝජිතයින ඇතුළු 

පිරිසටයි ්මම ආහාර සපයන්න. තරු පනති්ේ 

කෑම්ේලක් සැපයීම ්න්වයි ්මහිදී සිදුවන්න. 

මේ, මාළු වුණත් නාේතියක් ්වනවද කියලා බලලා 

ඒවා ්බා්හෝදුරට දැන අඩුකරලයි ති්බන්න.

රාජ�ාරිගයන් පසු ඔගේ ගපෞද�ලි� ජීවිතය �ැනත් �තා 
�රමු?

ම්ේ මහත්තයා හරිගුේත ්රෝහණධීර. ඔහු්ේ 

රැකියාව නීති ක්්ෂේත්රයට සේබනධයි. ඔහු්ේ පියා 

තමයි මැනදිේ ්රෝහණධීර මහත්මයා. රට පිළිගත් 

විදේව්තක් ව්ේම පුරාවිද්ා ක්්ෂේත්රය හා සේබනධ 

ප්රවීණ්යක් ්ලස සැල්කනවා. ඒ ව්ේම සිංහල 

භා්ාව ගැන, ්බෞදේධාගම ගැන 

ඉතාම උනනදු්වන කටයුතු 

කළ අ්යක්. එතුමන්ේ 

පුතා සමඟ විවාහ ්වනන 

ලැබීම ගැන මා තුළ සතුටක් 

ති්බනවා.  

මට ම්ේ මහත්තයාව මුණ 

ගැ්හන්න විේවවිද්ාල්ේදි. 

අපි අතර ්රේම සේබනධයක් 

ඇති්වනවා. 

විේවවිද්ාල්යන පිට්වලා 

ටික කලක් ඇතුළත අපි 

විවාහ ්වනවා. අපි පුතුන 

තුන්ද්නකු්ේ ්දමාපියන 

අද. ්ලාකු පුතා සුදේ ලං්ක්්, 

දැන විසිහතර හැවිරිදියි. 

ඔහු උසේ අධ්යාපන කටයුතු 

නිමා්කාට සිටිනවා. ්දවැනි පුතා යසිඳු අභි්ෂේක් 

ව්ේම චූටි පුතා ජවන හංස තවම අධ්යාපන 

කටයුතුවල නිරත ්වනවා. පවුලක් හැටියට අපි 

්බා්හාම ආදරණීය ජීවිතයක් ගත කරනවා.

ඒ ආ්දරණීය ජීවිතය තුළ කුස්සගේ �ටයුතුවලට ඔගේ 
දාය�ත්වය ග�බඳු්ද?

ඇත්තටම ්මාන රාජකාරි අත්ර සිටියත් 

්ගදරදී මා බිරිඳක්, මවක් 

ව්ේම ගෘහනියක්. ්ගදර 

කටයුතු සියලල මා අතින 

කළමනාකරණය ්වනවා. පුංචි 

කා්ල ඉඳලම මට රසට කෑම 

උයනන පුළුවන. ඒ ව්ේම මං 

උයනනත් ඉතාම කැමතියි. 

ග්ේ කෑමද, බටහිර 

කෑම ද කියලා ්වනසක් 

නැහැ. මහත්තයත් පුතාලා 

තුන්දනත් කැමති කෑම 

මම ්බා්හෝම කැමැත්්තන 

ඔවුනට පිළි්යල කර ්දනවා. 

ඊට ප්රතිචාරත් ඉතාම ්හාඳයි. 

එතැනදී පවුලක් ්ලස අප 

ලබන සතුට වි්ේෂිතයි.

�ෘහණියක් විදිහට අරපිරි�ැස්� 
�ැන ඔබ ්දරන්ගන් ග�ාන වගේ 
අ්දහසක්්ද?
ඇත්තටම ්කාතැනක රාජකාරි 

කළත් ්ගදරට එම කානතාව 

මවක්, බිරිඳක්, ගෘහනියක්. 

ඇයට තමයි ්ගදර බර 

වැඩිපුරම දැ්නන්න. එහිදී 

ලැ්බන ආදායම වියදම 

අතර මනා කළමනාකරණයක් 

පවත්වා ගැනීම වැදගත් ්වනවා. අපි දනනවා 

කන ්බාන එක විතරක් ්න්වයි දරුවන්ේ 

අධ්යාපන අවශ්යතා, එදි්නදා ජීවිත්ේ අ්නකුත් 

අවශ්යතා ලැ්බන වැටුපට අනුව කළමනාකරණය 

කර ගනිමින ජීවත් ්වනන හුරු ්වනවා නේ 

ජීවිතය පහසුයි, ව්ේම සතුට රඳවා තබාගැනීම 

පහසු ්වනවා.

එතැනදී ්ලෝබකම සහ අරපිරිමැේම 

කියන්න ්දයාකාර වූවක්. මං 

්ලෝබකම අතහැරලා අරපිරිමැේ්මන 

කටයුතු කරන ්ක්නක්. මම ම්ේ 

දරුවනට කැමති කෑම ්ගදර හදලා 

්දනවා. මම එය වි්ටක සලකන්න 

්ලෝබකමක් විදිහට. ්ක්නකුට 

හි්තනන පුළුවන කෑමබීම පිටතින 

ගනන වියදේ කරන්න නෑ කියලා. 

ඒත් දරු්වෝ අපිත් එක්ක ඉන්න 

්කාතරේ ්කටි කාලසීමාවක්ද? ඒ 

කාලය තුළ ඔවුන කැමති ආහාරපාන 

සියලල මා අරපිරිමැේ්මන ඔවුනට සකසා 

්දනවා. ඒ තුළ මා ලබන සතුට විශාලයි.

එතග�ාට ඔගේ විගේ�ය �ත ගවන්ගන් ග�ාගහා�්ද?
ම්ේ ්ලාකුම වි්නෝදාංශය තමයි සිනදු කියන 

එක. ඒ ව්ේම ්බා්හෝ ගීත රස විඳිනන මා 

කැමතියි. ඒ ව්ේම උයන එකත් ම්ේ ්ලාකුම 

වි්නෝදාංශයක් බව ්නාකියා බැහැ. ්පාත් 

කියවීමත් ඉේසර ආසා්වන කළ ්දයක්. දැන 

ඊට ඉ්ක් අඩුයි. අපි පවු්ල අය ඉ්ක්ක් 

ලැබුණම, ්පෞරාණික තැන ව්ේම නිේකලංක 

ප්ර්දේශවල ඇවිදිනන කැමැතියි.

ඔබ රගේ පිළි�ත් තනතුරක් ්දරණ �ාන්තාවක්. ඒ 
වගේ� �ෘහනියක්. ඔබට ග�ානව්ද අගේ ආ්දරණීය 
‘ධරණී’ පාඨ�යින්ට කියන්න තිගයන්ගන්?

අ්ේ ර්ට කානතාවන ඉතාම  දධරයසේපනන 

පිරිසක් විදිහට තමයි මම දකින්න. ඒ ව්ේම 

ඔවුන කුසලතාවලින පිරිපුන පිරිසක්. ඒත් 

කානතාව්ේ ගමන නවතන, ඔවුනව පසුගාමී 

කරන ්දේවල ්ේ සමාජය තුළ ති්බනවා. 

මට කියනන ති්යන්න ඒ අවේ්ාවනටත් 

දධරය්යන මුහුණ ්දනන. කානතාවන්ේ 

චරිතය අලල්ගන පහර දුන්නාත් ඔවුන 

එතැනදී පසුබානවා. ඒත් තමන පැහැදිලි ගමනක් 

යදේදි ඒ කාරණාවලට චිත්ත දධරය්යන යුතුව 

මුහුණදීමට තරේ කානතාව ශක්තිමත් විය යුතුයි. 

කානතාවක් තම කුසලතා ඔපමටටේ කර්ගන 

ේවාධීනව ඉදිරියට ඒමට තරේ ශක්තිමත් වීම 

කා්ලෝචිත වූවක් ්ලස මා දකිනවා.

�ාන්තාවන්ගේ 
චරිතය අලලග�න 

පහර දුන්ගනාත් ඔවුන් 
එතැනදී පසුබානවා. ඒත් 
ත�න් පැහැදිලි ��නක් 

යදදි ඒ �ාරණාවලට 
චිත්ත ධධර්යගයන් 

යුතුව මුහුණදී�ට තරේ 
�ාන්තාව ශක්ති�ත්  

විය යුතුයි

�ිං ගලෝබ�� 
අතහැරලා 

අරපිරි�ැස්ග�න් 
�ටයුතු �රන 

ග�ගනක්

කුෂාණි ගරෝහණධීර �හත්මිය, සය සැමියා වන හරිගුේත 
ගරෝහණධීර �හතා සහ පුතුන් තිග්දනා ස�ඟ
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කථන චිකිත්සාවත, භ�ෞත චිකිත්සාවත, 
වෘතතීය චිකිත්සාවත අඛණ්ඩව සිදුකර යසාම 
හැර භේව් භවනුභවන් භවනත විකල්පයක් 
භනසාමැති බැව් භේ වනවට අ්ප සියලුභෙනසා 
භහසාඳින් වටහසාභෙන සිටිමු. ඒනි්සාම භේව් වටසා 
චිකිත්කවරුන් භබසාභහෝ භෙභනක් එක්වූභේ 
අ්පටත භනසාෙැනීමය. ජසාලිය උඩුවැල්ල, 
සුජසාතසා, ජසානකී, මයුරි භමන්ම ්ලක්ෂ්මි 
අමරසිිංහ ෙ භේව් භවනුභවන් වරින් වර 
උ්පභෙස් ්ලබසා භෙමින් කසා්ලය කැ්ප කභ�ෝය.

්ලක්ෂ්මි අමරසිිංහ මහතමිය ගුරුවරියක 
භ්ල් භයසාශි්ඩසා ජසාත්යන්තර ්පසා්භල විභේෂ 
ෙරුවන් ්ඳහසා උෙැන්වීභේ කටයුතු සිදු ක�සාය. 
මභේ භයභහළියක වූ ්පේමිභේ ඥාතී දියණිය 
භ්ෞම්සා භයසාෂි්ඩසා ්පසා්ැභල ඉිංග්රීසි ගුරිවරියක 
භ්ල් භස්වය ක�සාය. විභේෂ ෙරුවන්ට  
උෙැන්වූ ්ලක්ෂ්මි ගුරුවරිය පිළිබඳ භ්ෞම්සා 
දියණිය කතසා කභේ විශසා්ල ්පැහැදීමකිනි.

‘‘වසන්ති ආන්ටි.... අපි දේව්ට ලක්ෂ්මි 
මිසදගෙන් ඉදගෙනගෙන්න අවස්ථාවක් 
හදලථා දදමු. එයථා්ට දේව නංගි වදේ අය්ට 
උගෙන්වන්න දහථාඳ හැකියථාවක් තිදයනවථා . මං 
ආන්ටි ගෙැනයි, නංගි ගෙැනයි විස්තර කියලථා 
තිදයන්දන්. දවසක අපි ගිහින් ගිහින් එයථාව 
මුණගෙැදහමු.’’

මමත ෙරශනත භ්ෞම්සා ්මඟ 
භයසාෂි්ඩසා ්පසා්්ලට භෙසාස් ්ලක්ෂ්මි ගුරුතුමිය 
මුණෙැසුණි. ඇය විභේෂ ෙරුවන්ට 
උෙැන්වීේ සිදු කරන අයුරු ්හ ෙරුවන් 
ඇයට අපූරුවට අවනත භවමින් 
අධ්සා්පනය ්ලබන හැටි අ්ප දුටුභවමු.

‘‘වසන්ති මිස්ට දුවව දමදහ එක්කදගෙන 
එන්න කරදරයිදන්. මම සතිය්ට දවස දදකක් 
ඇවිත් දුව්ට උගෙන්වන්නම්.’’

‘‘අදන් ඒදහම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක 
දකථාච්චර දදයක්ද?’’

‘‘ඒත් මම ඒ දේ කරන්දන් මුදලවල්ට 
දනදවයි. වසන්ති මිස දවනුදවන්. මිස 
දගෙථාඩථාක් දරුවන්දේ වැඩක්ටයුතුවල්ට උදව 
කරනවථා ටිවී එදකන් දකිනවථා. අදෙනුත් මිස්ට 
යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක සතු්ටක්.’’ 
්ලක්ෂ්මි මහතමිය කීවසාය. ඇය ්පන්තිභේ 
උෙන්වන ෙරුවන් භවනුභවන් භස්වයට 
ව්ඩසා වැඩි කැ්පවීමක් ක�සාය. ්ිංගීතමය 
හැකියසාවන් ්හිත ෙරුවන් භවනුභවන් ඔවුන්ට 
්ිංගීතය ප්රගුණ කරවීම ්ඳහසා ්පසා්භල ්ිංගීත 
ගුරුවරුන්භේ ්හසාය ්ලබසා ෙතතසාය. නැටුේ 
චිත්ර වැනි භවනත භ්ෞන්ෙරය විෂයන්ට 
කැමැතතක් ෙැක්වූ ෙරුවන් භවනුභවන් ඒ ඒ 
විෂයන්ට අදා� නිපුණයින්භේ උෙව් උ්පකසාර 
්ලබසා ෙතතසාය. ෙරුවන්භේ ්ිංගීත ප්ර්ිංෙයන් ෙ 
්පැවැතවූවසාය.

භේව්භේ තවත ආෙරණීය ගුරුවරියක් බවට 

34 වැනි ග�ොටස

 ගේවගගේ සහොයට යුද හමුදාවත් එයි
්පත වූ ්ලක්ෂ්මි ගුරුතුමියට භේව් ව්ඩසාත ්මී්ප 
වූභේ අ්ප සිතුවසාටත ව්ඩසා අඩු කසා්ලයකිනි. 
කලයතම භේව්, ඇයභේ ්පැමිණිම නිතර නිතර 
අභේක්ෂසා ක�සාය.

‘‘දමථාකද වසන්ති දුව්ට?’’ ගුරුවරුන් 
රැ්කභේ අධ්සා්පනය මැෙ ටිභකන් ටික 
පියවභරන් පියවර ඉදිරියට යන භේව් ෙැන 
හදිසිභේ විමසුභව් යුෙ හමුදා්පතිතුමන්ය. යුෙ 
හමුදා්පති මභේෂ් භස්නසානසායක මහතසා මසා හට 
මුණෙැසුභණ භතම්කට 
උ්ඩදී යුෙ හමුදා 
මූ්ලස්ථසානභේදීය.

ශ්රී ්ලිංකසා යුෙ 
හමුදාව, යුේ්ධභයන් 
්පසු සිදුකරන කටයුතු 
පිළිබඳ විභේෂ 
රූ්පවසාහිනී වසාරතසා 
වැ්ඩ්ටහන් භ්ප�ක් 
නිරමසාණය කිරීම 

්ඳහසා අවශ්ය භතසාරතුරු ්හ ්ැ්ලසුේ ්කස් 
කිරීමට මිත්ර ්ේ්පත ්මඟ මසා, යුෙ හමුදා්පති 
මභේෂ් භස්නසානසායක මහතසා මුණෙැසුභන් යුෙ 
හමුදාභව් ඉහ� නි්ල්ධසාරිභයකු වූ මසා හිතවත 
රුවන් අයියසාභේ මැදිහතවීභමනි.

්පැය එක හමසාරක ්සාකච්සාභවන් ්පසු 
වැ්ඩ්ටහන් භ්ප�ෙැස්ම ්කස් භකසාට ආ්පසු 
්පැමිණි අතර, ඉදිරි වැ්ඩකටයුතු භවනුභවන් 
අ්ප හසා ්ේබන්්ධ වූභේ භේජර භජනරල ්ඩඩ්ලි 
වීරමන් මහතසාය.

‘‘මදේ දුව අසනීෙ ්තත්ත්වදයන් ඉන්දන්. 
ඔබතුමථා්ට ඒ ගෙැන කවුද කිවදව?’’ මථා 
හමුදාෙතිතුමන්දගෙන් විමසුදවමි.

‘‘දෙනරල ඩඩ්ලි ්තමයි ම්ට කිවදව.’’

‘‘ආ.... එතුමථා මදේ දුව ගෙැන දන්නවථා. ෙහුගිය 
දවසක ම්ට දුව ගෙැන කියන්න අවස්ථාවක් 

ලැබුණථා අපි ක්තථා කර කර ඉන්නදකථා්ට.’’

‘‘එයථා ම්ට විස්තර ඔක්දකථාම කිවවථා. 
වසන්ති.... අපි්ට දුව දවනුදවන් කරන්න 
පුළුවන් දවන්දන් හමුදාදව ඉන්න ෆිසිදයෝ 
ද්තරපිසට්ල දගෙන් දුව්ට ්තවදුර්ටත් ව්ථායථාම් 
ලබථා දදන එකයි, සපීච ද්තරපිසට්ලදගෙන් උදව 
ලබථාදදන එකයි ්තමයි.’’

‘‘ඒත් මම හමුදාව්ට සම්බන්්ධයක් නැති නිසථා 
මදේ දුව්ට ඒ වදේ අවස්ථාවක් ලබථාදදන්න 

පුළුවන්ද?’’ මම විමතිය ්ප� කභ�මි.

‘‘ඔයසා උත්සාහ කරන්භන් 
භේ ්මසාජයට වැෙෙත 
යමක් කරන්න. මසාධ් 
තුළින් අභේ ශක්තිමත 

යු්ධ හමුදාව ෙැන හඬක් 
නෙන්න උත්සාහ කරන්භන් 
ඒකයි. ඉතින් එභහම 
භකභනක්භේ ෙරුභවකුභෙ 
අ්නීභ්පකට අභේ හමුදාවට 

උ්පකසාරයක් කරන්න බැරිනේ වැ්ඩක් නැහැ. 
අපි හැභමෝම මිනිස්සු. අපි ඉන්භන් මිනිසුන් 
භවනුභවන් භස්වය කරන්න. ඒක අභේ 
වෙකීමක්.’’ මභේෂ් භස්නසානසායක මහතසා එභස් 
්පව්න විට මට පුදුමසාකසාර ්තුටක් ෙැණුනි. 
මසා දියණිය රැභෙන ආ දුර ඉතසා ශක්තිමත බව 
සිතුණි .

‘‘වසන්ති්ට යන්න පුළුවන් ළඟම ්තැන 
දකථා්තැනද?’’

‘‘මම ඉන්දන් කඩව්ත.’’

‘‘එදහනම් රථාගෙම්ට දලසියි. එ්තැන්ට 
යන්න. ඒ දසන්්ටර් ඒක භථාරව ඉන්දන් දම්ෙර් 
දෙනරල තිරුණථාසුකරසු. ඉ්තථාම දහථාඳ හමුදා 
නිල්ධථාරිදයක්. මම දැනුම් දදන්නම් වසන්ති 
එන බව.’’ හමුදා්පති මභේෂ් භස්නසානසායක 
මහතසා කීභව්ය.

භේව් භමතරේම වසා්නසාවන්ත ෙරුභවක් 
වීම ෙැන මසා ඇභේ මව භ්ල් ආ්ඩේබරවීමි. 
ඇය කිසි දිභනක ්පරසාජය භනසාභව්. මභේ 
ජයග්රහණය යනු ඇභේ වසා්නසාව යැයි මසා 
තදින්ම විේවසා් ක� ්ත්යයයි.

රසාෙම රණවිරු භ්වන මඟින් භස්වසාව 
්ලබන්නට භේව් සූදානේය. ජීවිතය කිසි 
භ්ල්කින්වත අතභනසාහ්ල මසා ෙැන් රණබිමට 
බට හමුදා භ්සාලදාදුභවකු හසා ්මසානය. දිවි 
්පරදුවට තබසා භහෝ දියණිය භවනුභවන් 
අනසාෙතය භ්සායසා යසාභේ භමභහයුමට 
අවතීරණව සිටියි.

තිරුණසාසුකරසු මහතසා අ්පභේ ්පැමිණීම 
බ්ලසාභ්පසාභරසාතතුභවන් සිටිභේ තවත පිරි්ක් 
්මඟය. 

රක්තවසාතභව්ෙ හසා පුණරුතථසා්පන විභේෂඥ 
වවද්ය ලි්ලසානි ්පනිංේල මහතමියත, යුෙ 
හමුදාභව් රසාෙම රණවිරු භ්වන ප්ර්ධසාන 
භ�ෞත චිකිත්ක ්රිත ෙමභේ මහතසාත, 

�සාෂසා හසා කථන චිකිත්ක ලුතිතන් 
කරනල අධිකසාරී භමනවියත භේව්භේ 
භරෝෙ තතතවය පිළිබඳ විනිේ්ය කිරීමට 
සූදානේව සිටිභේය.

‘‘අපි හිතුව්ට වඩථා දුව සෑදහන්න 
දහථාඳයිදන්. අපි්ට පුළුවන් දවයි දුව සෑදහන 
මට්්ටමක්ට ගෙන්න.’’ විභේෂඥ වයෛ 
්පනිංේල මහතමිය කීවසාය.

‘‘ටිකක් මහන්සි දවන්න දවයි. සතිය්ට 
දවසක් හරි දදකක් අපි ව්ථායථාම්වල්ට වැය 
කරන්න දවනවථා. අඩුම ්තරමින් එක දිගේට 
ෙැයක්වත් දේව්ට ව්ථායථාම් වැදගෙත්. අනික 
දගෙදර ගිහිලලත් දිගේටම කරන්න ඕදන්.’’ 
ප්ර්ධසාන භ�ෞත චිකිත්ක ්රිත මහතසා 
කීභව්ය.

‘‘අපි දැන්ටත් දිගේටම ව්ථායථාම් කරනවථා. 
කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවථා. 
වැඩිදයන් ද්තරපි කරන එක දකථාදහථාමත් 

දහථාඳයිදන්. අපි දුවව දකථාදහථාම හරි 
එක්කදගෙන එන්නම්.’’ මම කීභවමි.

‘‘අපි දදන්න්ට පුළුවන් මථාරුදවන් මථාරුව්ට 
දුව අරදගෙන එන්න. අදේ අම්මත් ඉන්නවථා 
උදවව්ට. ්තවත් ෙවුදල අය උදව කරන්න 
ඉන්නවථා.’’ ්ැමියසා ෙරශන කීභව්ය.

‘‘ඔයථාලථා දිගේටම දම් දේවල කරදගෙන ආපු 
නිසථා ්තමයි දේව දම් මට්්ටදම් ඉන්දන්. දහථාඳයි 
එදහනම් අපි ලබන සතිදයම වැදඩ් ේටන් 
ගෙමු.’’ තිරුණසාසුකරසු මහතසා කීභව්ය.

රසාෙම රණවිරු භ්වභනන් නික්භමන විට 
මට සිතුභණ ශ්රී ්ලිංකසා යුෙ හමුදාව ෙ භේව්භේ 
්හසායට ්පැමිණ ඇති බවකි. ඒ නිකේම 
භනසාභව්. භේව්භේ වසා්නසාව නි්සාය.

‘‘මගගේ දුව අසනීප 
තත්ත්වගයන් ඉන්ගන්. 

ඔබතුමොට ඒ �ැන 
�වුද කිවගව?’’ මො 

හමුදාපතිතුමන්ග�න් 
විමසුගවමි

ඔයො උත්සොහ �රන්ගන් ගේ 
සමොජයට වැද�ත් යමක් 

�රන්න. මොධ්ය තුළින් අගේ 
ශක්තිමත් යුධ හමුදාව �ැන 

හඬක් න�න්න උත්සොහ 
�රන්ගන් ඒ�යි. ඉතින් එගහම 

ග�ගනක්ගගේ දරුගවකුග� 
අසනීගප�ට අගේ හමුදාවට 
උප�ොරයක් �රන්න බැරිනේ 

වැඩක් නැහැ
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

2021 අක�ෝස්තු 04 බදාදා

‘අම්මා’ බුදු වේවමා කියලමා නිතර් ඇහුනට 
‘නැන්දම්මා’ බුදු වේවමා කියනවමා එවේ 
ඇහිලමා තියනව්ද?

ඇවෙන තැනුත් ඇති. ෙැබැයි ‘අම්මා’ 
කියන චරිතයට තිවයන ආ්දරය ව�ෞරවය, 
‘නැන්දම්මා’ කියන චරිතයට ඒ විදිෙට් 
ලැවබන තැන නම සමාවේක්ෂව අඩුයි.

අම්මා වෙවනක නැන්දම්මා version එෙට 
්මාරු වවනවෙමාට ආ්දවේ කියන වෙමාටසට 
ඉවේට් වවේ තණෙමාව ටිෙකුත් හිමීට 
එෙතු වවනවමා.

අම්ලමාට තිවයන 
ව�ෞරවය නිසමා 
බහුතරයක ෙතමා 
ෙරනන ්ැලි වුණමාට 
ආසියමාතිෙ ස්මාජවේ 
විවේ්ෂවයන 
ඉනදියමාව, ලංෙමාව 
වවේ රටවල අම්මා 
සෙ නැන්දම්මා 
කියනවන 
එකවෙවනක 
වනව්යි ව්දනවනක.

අම්මා වෙවනක වවනවමා කියන එෙ 
වේසි ව්දයක වනව්යි. ්මානසිෙව 
�ත්වතමාත් ඒෙ වචනයට වෙරලනන 
බැරි තරවම අසීරු ෙැඟී්ක. ෙමායිෙවත් 
එවේයි.

බවේ තියමාව�න වලෝවෙට ව�නේලමා, 
ෙැත කුණු අත�මාලමා, ත්නවේ පිඟමාවන 
තිවයන බිත්තවරත් ්දරුවනට දීලමා, 
්දරුවනව� සතුට වවනුවවන ත්නවේ 
ෙඳුළු ෙං�න අම්මාවරු වන්දනීයයි කියන 
එෙට තේෙ විතේෙ නැෙැ. ්ේගුණ 
එවෙම්් ත්යි.

අම්මාවරු වම තරම උතුම නම, 
වම තරම වෙමාඳයි නම, ඒ අම්ලමා් 
නැන්දම්මාවරු වුණමා් ව්මාවෙෝ වම තරම 
ප්රේන?

ෙතමාවක තිවයනවවන...

‘රමාකවෙට ආවේ ආේවෙට අ්තෙයි 
තමාච්චිවේ හිටපු ෙැටි’ කියලමා. ඔනන ඕෙයි 
වේතුව.

ඒ කිේවව ත්නවේ පුතමා ෙසමා්ද බැඳලමා 
ත්නව� ව�්දරට වේලි වෙවනක ආව 
�්න ත්නුත් වේලි වෙවනක වවලමා 
හිටියමා කියලමා බහුතරයක අම්ලමාට 
අ්තේ වවලමා යනවමා.

ත්න වේලි වෙවනක වුණේ ත්න 
බලමාවෙමාවරමාත්තු වවච්ච වේවේ ත්නවේ 
වේලිත් එවේ් බලමාවෙමාවරමාත්තු වවනවමා 
ඇති කියන එෙ නැන්දම්ලමා අ්තෙ 
ෙරලමා දානවමා.

ත්නට ඕන විදිෙට ්දරුවවෝ ෙදා�නන 
වනමාදී, ්ෙත්තයමා එකෙ ෙැ්ති තැනෙ 
යනන එනන වනමාදී ෙැ්වේට් ඇඟිලි 
��ෙ වනෝකෙමාඩු කිය කිය හිටපු 
නැන්දම්මා නිසමා ත්නව� තරුණ ෙමාවල 
විඳපු දුෙ, ඒ විදිෙට් ත්නවේ වේලිටත් 
්දැවනනවමා කියලමා බහුතරයක නැන්දම්ලට 
හිවතනවන නැෙැ.

බිරිඳ නිසමා ත්නවේ සැමියමාවේ සියේල් 
ත්නට අයතියි වවේ්, ්දස ්සක කුවේ 
තියමා�ත්ත නිසමා පුතමා සතු සනතෙය් 
අයිති විය යුත්වත්ත් ත්නට් කියමා හිතන 
අම්ලමා ඉවේ වෙේ �මානට ඉනනවමා. 
ත්න උ�නනලමා තැනෙට ව�නමාපු 
ත්නවේ ්දරුවවෝ නිසමා පිට ව�්දරෙ ෙැදුන 
වෙවනක සැෙ විඳිනවමා ්දකිනවෙමාට ස්ෙර 
අම්ලවේ ඇේවල ෙටු ඇවනනවමා. ව�්දර 
ෙමාපු පිඟමානවත් වෙෝ්දපු නැති පුතමා එයමාව� 
වනෝනවේ වරදි වෙෝ්දනවමා ්දකිනවෙමාට 
නලියනන �නනවමා.

ත්න මුළු තරුණ ෙමාවල් ෙැෙ ෙරලමා 
වලමාකු ෙරපු ්දරුවවමා ත්නව ව�්දර දාලමා 
බිරිඳ එකෙ සැමියමා එකෙ පිටරට සවමාරි 
යනවමා ්දකිනවෙමාට තරෙ එනවමා.

ඕවමා ්දරමා�නන බැරි් වවනවෙමාට 
ඒ තරෙ වචන වවලමා වේලි ඉේසරෙදි 
පිට වවනවමා.

ඊටෙේවස නැන්දම්මා වේලි �ැවටනන 
�නනවමා.

ඊළඟට අම්මා නැන්දම්වේ චරිවතට 
අනු�ත වුණ �්න් දූවරු වවලමා හිටපු 
අයත් ෙැව ඇරලමා වේලිව� චරිවතට 
්මාරුවවන එෙ ඉවේ් සිේ්ධ වවනවමා.

නැන්දම්යි වේලියි ෙවේ ව්දෙැත්වතන 
තියලමා ්ැ්ද ඉඳලමා බැලුව් වෙමාවෙමා් 
බැලුවත් ව්දෙැත්තට් එෙ එෙ විදිවේ 
සමා්ධමාරණ වේතුත් තිවයනවමා.

ව්මාන් වේතුවක නිසමාවත් ්ෙළු 
ව්ද්ේපියනව ්ඟෙැරී් සමා්ධමාරණීෙරණය 
ෙරනන බැෙැ. ඒත් ්දරුවවමා වලමාකුවවලමා 
ත්නවේ ජීවිත ෙටන �ත්තේ ඒ ජීවිත 
්ැ්දට ෙැනල අර�ල ෙරලමා වම ්වේ 
එෙමා, වම ්වේ පුතමා කිය කිය ඒ ජීවිතවල 
තීරණවලට බලෙෑම ෙරන එෙ සමා්ධමාරණයි 
කියනනත් බැෙැ.

ෙවුලට පිටින එන වෙනත් වෙමාවේ 
ෙරි අම්මා වෙවනකවේ ්දරුවවකවන 
කියල නැන්දම්ලමා හිතනන ෙටන �නන 
්දවසක එනෙම වම චක්රය ඇතුවේ පුතමාලමා, 
නැන්දම්ලමා, වේලිලමා තුනව�මාේල් 
විඳවනවමා.

වම වේවේ නිසමා ස්ෙර ෙවුේ 
ෙැවෙනවමා, ප්රේන ඇතිවවනවමා, දිකෙසමා්ද 
වවනවමා, ස්ෙර වේලිලමා වබේවල වැල 
දා�නනවමා වවේ් ස්ෙරක නැන්දම්ලමාට 
වැඩිහිටි නිවමාසවල ්ැවරනන වවනවමා.

දිකෙසමා්ද වෙෝලිමවල ඉනන 
බහුතරයෙවේ දිකෙසමා්ද වී්ට වේතු අතර 

‘නැන්දම්මා’ කියන වචනය නිතර් 
උඩින් තියනවමා.

අවසමානවේ ත්නව� අම්ත් ත්නව� 
්දරුවනව� අම්ත් අතර්ැ්ද පුතමාලමා 
වබමාවෙමා් අසරණ වවනවමා.

වේලි වෙවනක විදියට ත්නව� 
නැන්දම්මා නිසමා විඳපු දුක ෙන්දරමාව් 
ත්න නැන්දම්මා වෙවනක වුණමා් 
අ්තෙ ෙරලමා, ත්නුත් ආවයත් ෙරණ 
නැන්දම්මාව� චරිවතට් ආරූඪ වවනවමා.

වමෙ චක්රයක වවේ ආවය ආවයත් 
ස්මාජය ඇතුවේ සිේ්ධ වවනවමා.

ඇවේ මූවණ තියමාව�න ්දරුවවෝ ෙැදුවත් 
ඒ ්දරුවවෝ ටිෙ ටිෙ වලමාකු වවනවෙමාට, 
වයසත් එකෙ මුහුකුරමා යනවෙමාට ඒ 
ජීවිතවලට තව තව බලමාවෙමාවරමාත්තු 
එෙතු වවනවමා. ආ්දරණීය සිත් ෙෙල 
වවනවමා. වරේ් සමබන්ධතමා ඇති වවනවමා. 
අවසමානවේ ඔවුනුත් ෙසමා්ද බඳිනවමා. ඒ 
එකේ ඒ ජීවිතවල ව්ද්ේපියනට තියන 
තැන වෙමාේෙක එවෙ ව්වෙ වවනවමා.

ෙවුරු වෙමාවෙමා් කිේවත් ඒෙයි ඇත්ත. 
ඒ ත්යි වසමාබමා්දෙවම න්මාය.

ඕෙ වත්රුම වනමාව�න ්දරුවනවේ 
ජීවිතවලට ඕනවට වෙමා අතවෙමාවනන 
ගියමා් වවනවන, වේලි විතරක වනව්යි 
පුතමා වුණත් හිමීට ත්නව�න ඈතට 
යනවමා.

ස්ෙරවිට ඔබ දුවවක වවනන පුළුවන, 

නැත්තම ්වක වවනන පුළුවන. 
එකවෙෝ ්දැනට්ත් නැන්දමව්ක 
වවනන පුළුවන. ඔය වෙමාතන 
හිටියත් ෙවදාෙරි වම ෙතමාවේ 

වෙමාවේෙරි වෙමාණෙ ඔබත් 
ඉනනවමා් ත්යි.

පුතමාවේ බිරිඳ, දුවවක වනමාවී 
වේලිවයක විදිෙට වෙවනනන ෙටන 
�නනවෙමාට්, ආෙේසට ගිහින ඔබ 
වේලිවයක වුණ ්දවස දිෙමා ෙැරිලමා 
බලනන.

ත්නවේ සැමියමාවේ ෙඩිය කුට්ටිය 
පිටින අතට �නන �්න පුතමාවේ ෙඩිය 
කුට්ටිය පිටින් වේලිට ව්දන එෙ වැරේ්දක 
වවනවන ව්මාන ේදනව්න්ද කියලමා 
ත්නවේ හිවතන් අෙල බලනන.

අවශ්ය අවේ්මාවේ මිසක අලුත් 
ෙවුේවල අවුේවලට ්ැදිෙත් වනමාවී ඇේ 
වෙව�න ෙනවල ඇබ �ෙ�නන. සරලව් 
කිේවවමාත් බැඳ�ත්ත ව්දනනට වබරය 
�ෙනන ව්දනන. එවේ නැතුව ඔයමාවේ 
ෙවේ ්දරුවවෝ �ෙයි කියලමා හිතන එෙ 
නවත්තනන.

අත්්දැකීම බහුල, ජීවිවත් ෙරිධිය වෙමාඳින් 
්දනන වැඩිහිටිවයෝ ඇේවල තියන 
ෙණණමාඩි ්මාරු ෙරව�න ්දරුවවෝ වේලිලමා, 
ඔකවෙමා්ල දිෙමා ආ්දවරන බලනන හිතපු 
්දවසට වේලිලමා වුණත් වැඩිපුර තියන රැේ 
්මාලමා අකුලව�න ්ේගුණ වැඩි වැඩිවයන 
සිහිෙර �නියි.

ඒ ්දවස වවනෙම වම චක්රය ඇතුවේ 
එකිවනෙමාට පුේෙ පුේෙ නැන්දම්ලමා 
වේලිලමා ව්දව�මාේවලමාත් වේ් ඉේලනවමා. 
පුතමාලමා ව්දෙැත්වතන් තැවලනවමා.

ඒ නිසමා නිසි ෙමාවේ ජීවිවත් වැඩි 
වෙමාටසක විඳපු, ්දැෙපු ්ේවරු විදිෙට 
්දරුවවෝ නිසි වයසට ආවේ ්දරුවනට 
එයමාලව� ජීවිතවල සැරිසරනන නි්දෙස 
ව්දනන. ්ේ ගුණයත් එකෙ ඒ දිෙමා 
ආ්දවරන බලන ඉනන හුරුවුණ දාට වම 
නැන්දම්මා වේලි චක්රය හිමීට වවනේ වවයි. 
ඒ ව�කී් ඔයමාවේ අවත්.

නැන්දම්මා 
බුදු වේවා

තමන් උ�න්්නලා තැ්න�ට ක�්නාපු 
තමන්කගේ දරුක�ෝ නිසා පිට ක�දර� 

හැදු්න ක�ක්නක් සැප විඳි්න�ා දකි්නක�ාට 
සමහර අමමලකගේ ඇස්�ල �ටු 

ඇක්න්න�ා. ක�දර �ාපු පිඟා්න�ත් 
කහෝදපු ්නැති පුතා එයාක� ක්නෝ්නකගේ 

කරදි කහෝද්න�ා දකි්නක�ාට 
්නලියන්්න �න්්න�ා

අ�ශ්ය අ�ස්්ා��ම මිසක් අලුත් 
පවුල�ල අවුල�ලට මැදිහත් 

ක්නාවී ඇස් �හක�්න �න්�ල ඇබ 
�හ�න්්න. සරල�ම කිවක�ාත් 

බැඳ�ත්ත කදන්්නට කබරය �හන්්න 
කදන්්න. එකහම ්නැතු� ඔයාකගේ පකේ 
දරුක�ෝ �හයි කියලා හිත්න එ� 

්න�ත්තන්්න.
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රෂ්නිකා ලියනගේ

අසරණ කළ 
PERFECT ගකල්ල

ඔලිම්පික් තරග බිමම් 
ලකුණු පුවරුව

ක්රීඩාවේ ස්වරූප 
විවිධාකාරය. ව�ාව�ෝවිට 
ජයග්ර�ණය රඳා ප්වතිනවන 
වේගය ස� ජ්වය මතයි. 
ඇතැම් ක්රීඩා ඉන ව්වනස 
වේ. ජිම්නාසටික් යනු 
එ්වැනි ඉසේ්වකි. එය 
සම්පූරණවයනම රඳා 
ප්වතිනවන විනිසුරන 
මතයි. ජිම්නාසටික් 
ක්රීඩාවේදී සලකන ප්රධාන 
කරුණක් ්වනවන කිසි්වකු 
සර්ව සම්පූරණ වනා්වන 
�්වයි. එව�ත් රුවම්නියානු 
ක්රීඩිකා නදියා වකාමවනචි 
ඊට අභිවයෝග කළාය. ඒ, 
ද��තර �ැවිරිදි විවේදී වීම 
විවේෂත්්වයකි.

1976 ඔලිම්පික් 
තරගා්වලිය පැ්වතිවේ 
කැනඩාවේ වමාන්රියල් 
හිදීය. ආරම්්භවේ සිටම 
ජිම්නාසටික් ඉසේවේ 
අණසක පතුරු්වා සිටිවේ 
වසෝවියට් වේශයයි. 
ඔවුනවගේ ජිම්නාසටික් 
පිල සැලකුවේ සිහින 
කේඩායම වලසිනි. ඒ 
කේඩායම වමාන්රියල් 
ව්වත පැමිණිවේ රන 
අවේක්ෂා්ව සහිත්වය. වකවස ව්වතත් ප්රති්වාදී 
රුවම්නියා්ව සම්�නධවයන ඔවුනවගේ සිවත් 
වූවේ කණසසල්ලකි. 1976 වතක් කාලවේදී 
රුවම්නියා්ව ඔලිම්පික් හිදී ජිම්නාසටික් 
ඉසේව්වන දිනාසිටිවේ වලෝකඩ පදක්කමක් 
පමණි. ඔවුන වසෝවියට් වේශවේ බියට 
වේතුවූවේ කුඩා නදියා වකාමවනචි නිසාය.

නදියා පිළි�ඳ ජිම්නාසටික් වලා්ව අ්වධානය 
වයාමුවූවේ 1975 යූවරෝපීය ශූරතා්වලිවේදීය. 
එහි ඉසේ 5කට ඉදිරිපත් වූ ඈ ඉන �තරක්ම 
ජයගත්තාය.

1961 වනා්වැම්�ර වොවළාස්වනො 
රුවම්නියාවේ ඔවනසටිහිදී නදියා වකාමවනචි 
උපත ලැබු්වාය. ඈ ජිම්නාසටික් පුහුණු්ව ආරම්්භ 
කවේ ්වයස අවුරුදු �වේදීයි. ඒ, සුප්රසිේධ 
ජිම්නාසටික් පුහුණුකරු්වන වූ ව�ලා ස� මාරතා 
කැවරාලි යු්වළ යටවත්ය. ව�ලා ස� මාරතා 
දක්ෂයින �ඳුනාගැනීවම් තියුණු �ැකියාව්වන 
යුක්තය. රුවම්නියා ජාතික කනිෂ්ඨ කේඩායම 
ඉලක්ක කරගනිමින ඔවුහු පුහුණුවීම් කළ�.

නදියාවගේ දක්ෂතා මැනැවින �ඳුනාගත් 
පුහුණුකරුව්වෝ ඇය වකවරහි දැඩි අ්වධානයක් 
වයාමු කවළෝය. කැවරාලි ඇකඩමිය තුළ 
තාරකා්වක් වීමට නදියාට ්වැඩි කලක් ගත 
වනාවීය. ඒ, �ැකියා්ව වසම දැඩි කැපවීම 
නිසාය. ඇය දිනකට පැය �ය �ැගින සතියට 
දින ප�ක් පුහුණුවීම් කළාය.

්වයස අවුරුදු අටක් පමණක් ්වනවිට නදියා 
වකාමවනචි රුවම්නියාවේ කනිෂ්ඨ ජාතික 
ශූරතා්වලියට ඉදිරිපත් වූ්වාය. එහිදී ඇයට 
හිමිවූවේ ද�තුන ්වන ස්ානයයි. ඊට ්වසරකට 
පසු්ව, ්වයස අවුරුදු න්වවේදී නදියා ජාතික 
ශූරිය �්වට පත්වූ්වාය. 1975 දී වයේෂ්ඨ ශූරතා්ව 
නිවයෝජනය කරන වතක් ඈ කනිෂ්ඨ ශූරතා 

රැසකට හිමිකම් කී්වාය. 
1975 ්වසවරදීම නදියා යුවරෝපීය 
ශූරතා්වට ඉදිරිපත් වූ්වාය. ඒ පළමු 
්වරටයි. එහිදී ඒකල ඉසේ තුනක 
ජය ස� සමසත ශූරතා්ව ඇයට 
හිමිවිය.

නදියාවගේ ප්ර්ම 
ඇමරිකානු සංචාරය 
ද සිදුවූවේ 1975 දීය. 
ඔලිම්පික් තරගා්වලියට 
වපර එහිදී ඇය 
ජයග්ර�ණ 
කිහිපයකටම 
හිමිකම් 
ලේොය.

වම් 
වතාරතුරු සමඟ 
කැනඩා්වට පැමිණි 
වසෝවියට් සිහින 
කේඩායවම් අ්වධානය 
නදියාට වයාමුවිය.

ක්වර ව�ෝ ක්රීඩා්වක 
ජයග්ර�ණවේදී අතපසුවීමකට 
ඉඩ නැත. ජිම්නාසටික් ්වැනි 
ඉසේ්වලදී එය විවේෂිතය. 
ඒ, අතපසුවීමක්, අනතුරක් 
නිරමාණය කිරීවම් ්වැඩි 
ඉඩක්ද ප්වතින �ැවිනි. නදියා 
වකාමවනචිවගේ ක්රීඩා දිවිවේ 
අතපසුවීම් නැත. ඇවගේ විවේෂත්්වය 
එයයි.

වමාන්රියල්හිදී නදියාවගේ 
තරග්වැදීම විේමයජනකය. ඇවගේ 
ඉසේ දැකීමට වපර කිසි්වකු 
එ්වැනනක් විේ්වාස වනාකළ 
�්වද සථිරය. සර්ව සම්පූරණ 
කිසිව්වකුත් නැතැයි සැලකූ 
ජිම්නාසටික් ක්රීඩාවේ ඈ 
සර්ව සම්පූරණ වූ්වාය.

අනි්වාරය uneven bars 
්වටවේදී ඇයට සමසත 
ලකුණු හිමිවිය. ඇවගේ 
ඉදිරිපත් කිරීම් 
�මුවේ ප්රති්වාදී 
ක්රීඩිකා්වන 
පමණක් වනා්ව 
ලකුණු පු්වරු්වද 
අසරණ විය. 
ඒ ඇය 
තාක්ෂණයටද 

අභිවයෝග කළ �ැවිනි. පු්වරුවේ ඉඩ තිබුවේ 
ඉලක්කම් තුනකට පමණි. කිසිො කිසි්වකු සමසත 
ලකුණ ල�ා වනාගනනා �්වට වූ විේ්වාසය ඊට 
වේතු්වයි. ඒ අනු්ව 10.00 වලස සට�න විය 
යුතු පු්වරු්ව වපනනුම් වකරුවේ 1.00 වලසිනි. 
එව�ත් විනිසුරු මඩුල්ල ඉන අද�ස කවේ 
ඇය සම්පූරණ ලකුණු ලැබූ �්වයි. ඔලිම්පික් 
ජිම්නාසටික් ඉති�ාසවේ එ්වැනනක් සිදුවූ පළමු 
අ්වස්ා්ව එයයි. ඒ දසකම දැක්වූ ද��තර 
�ැවිරිදි නදියා එතැන පටන වලා්ව පුරා ප්රචලිත 

වූවේ ‘PERFECT 10 GIRL’ වලසිනි. 
එහිදී ත්වත් අදියර ප�කදීම 

ඇය සම්පූරණ ලකුණ 
(PERFECT 10) ල�ාගැනීම 

විවේෂත්්වයකි. 
වමාන්රියල් ඔලිම්පික් 
අ්වසන වලා්වම 
මවිත කළ වමම 
ළා�ාල දැරිය 
තමාවගේ නම 
ඉදිරිවේ ඒකල රන 
පදක්කම් තුනක් 
ස� වලෝකඩ 
පදක්කමක් සට�න 
කළාය. සමසත 
ශූරතා්වට හිමි 
රන පදක්කමද ඒ 

අතර විය. කේඩායම් 

ඉසේව්වන රිදී පදක්කමකි.

වමාන්රියල් ඔලිම්පික් උවළලින පසු නදියා 
වකාමවනචි වලෝකවේම කතා��ට ලක්වූ්වාය. 
ඇවගේ රුවින පු්වත්පත්, සඟරා මුල් පිටු 
සැරසිණි.

ඉන ්වසර �තරකට පසු වමාසකේ ව්වත 
ඇය පැමිවණනවන ඇවගේ වද්වන ඔලිම්පික් 
ස�්භාගිත්්වයටයි. එහිදී ඒකල රන පදක්කම් 
වදකක් දිනාගැනීමට ඈ සමත් ්වනනීය. ඒ, 
සිය ඔලිම්පික් රන එකතු්ව ප�ක් දක්්වා ඉ�ළ 
දමමිනි. වකවස ව්වතත් සිය සමසත ශූරතා්ව 
රැකගැනීමට ඇය සමත් ්වනවන නැත. එම 
තීරණය ඇය ල�නවන විනිසුරු මඩුල්වල් 
විනාඩි 28ක තරක විතරකයනවගන පසු්වය.

වලා්වක් විසමයට පත්කළ නදියා ක්රීඩාව්වන 
සමුගනවන 1984දීය. ඒ ්වනවිට ඇයට ඔලිම්පික් 
රන පදක්කම් ප�කි. රිදී තුනක් ස� වලෝකඩ 
පදක්කමක්ද හිමිය. 1989 දී ඇමරිකාවේ පදිංචියට 
යන නදියා අමරිකානු ජිම්නාසටික් ශූරයකු වූ 
�ාරට් කානර සමඟ වි්වා� ව්වයි.

1996 දී නදියා වකාමවනචි අනතරජාතික 
ජිම්නාසටික් විශිෂටයනවගේ නාම වල්ඛනයටද 
එක් ්වනනීය. ඇය ජිම්නාසටික් ක්රීඩාවේ විසමිත 
ව්වනසකම් කළ ක්රීඩිකා්වකි. න්ව තාක්ෂණ 
ක්රමවේද ඈ විසින �ඳුන්වා වදනු ලැබු්වාය. 
සිවමෝන �යිල්ස ්වැනි ක්රීඩිකා්වන ඉදිරියට වගන 
යනවන ඇවගේ ඒ අපූර්ව ක්රීඩා විලාසයයි.

ඈ තැබූ ්වාරතා කිසි්වකුටත් බිඳ ව�ලිය 
වනා�ැක. ද��තර �ැවිරිදි දැරියකට ඔලිම්පික් 
බිවම් වම් දක්ෂතා්ව දැක්විය වනා�ැක. ඒ, වම් 
්වනවිට ජිම්නාසටික් සඳ�ා ඔලිම්පික් සුදුසුකම් 
ලැබීමට ්වයස අවුරුදු ද�සය සම්පූරණ විය 
යුතු �ැවිනි. 2006 ්වසවරදී ලකුණු සට�න 
ක්රමය ද සංවශෝධනය වකරිණ. ත්වදුරටත් 
‘PERFECT 10’ නම් සංකල්පයක් නැත. එනිසා 
නදියාට සමවීමට ව�ෝ කිසි්වකුට ඉඩක් නැත. 
ඈ සොකාලික්ව තනි්ව එම වගෞර්වයට හිමිකම් 
කියනු ඇත.

පුවරුමේ ඉඩ තිබුමේ ඉලක්්කම් 
තුන්කට පමණි. කිසිදා කිසිවකු 
සමසත ලකුණ ලබා මනාගනනා 

බවට වූ විශවාසය ඊට මේතුවයි. ඒ 
අනුව 10.00 මලස සටහන විය යුතු 
පුවරුව මපනනුම් ම්කරුමේ 1.00 

මලසිනි. එමහත් විනිසුරු මඩුලල ඉන 
අදහස ්කමේ ඇය සම්පූරණ ලකුණු 
ලැබූ බවයි. ඔලිම්පික් ජිම්නාසටික් 
ඉතිහාසමේ එවැනනක් සිදුවූ පළමු 
අවස්ාව එයයි. ඒ දස්කම දැක්වූ 

දහහතර හැවිරිදි නදියා එතැන පටන 
මලාව පුරා ප්රචලිත වූමේ ‘PERFECT 

10 GIRL’ මලසිනි

තවදුරටත් ‘PERFECT 10’ නම් සං්කලපයක් නැත. 
එනිසා නදියාට සමවීමට මහෝ කිසිවකුට ඉඩක් නැත. 

ඈ සදා්කාලි්කව තනිව එම මගෞරවයට හිමි්කම් 
කියනු ඇත



සමහර වෙලාෙට 
ව�ානවදොස්තර 
මහතෙරුනවගේ 
ව�ෝරනාඩු නිසා  ව�ාඩක් 
අය ඉතුරු සල්ලි 
ඉල්ල�නන යනවන නෑ. 
ඒ ෙවගේ අෙස්ාෙලත 
වේව�න පැමිණිලි 
�රනන පුළුෙන්ද?

ඔව් පුළුවන්. ඒ වගේම 

කියන්්න ඕ්න ගේ බස් 

රථ ගැ්න පැමිණිලි 

කරන්්න හැකියාව 

තිගයන්ග්න ඒ බස් 

රථගේම ගමන් ගන්්න මගී ජ්නතාවට 

විතරක් ග්නගවයි. ගව්නත් වාහ්නයක ගමන් 

කර්න ගකග්නකුට වුණත් බස් ධාව්නගේ 

වරදක්  ගහෝ ගව්නත් වරදක් තිගය්නවා්නේ 

පැමිණිලි කරන්්න පුළුවන්. හැබැයි එගහම 

පැමිණිලි කරන්්න කලින් App එක ග�ෝන් 

එකට ඩවුන්ගලෝඩ් කරගග්න තිගයන්්න ඕ්න.
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සුගබෝධා විජයකුමාර

බස් එකක යද්දී බැරිගවලා ගහෝ 

ගකාන්ගදොස්තරගගන් ඉතුරු රුපියල 

ඉලලන්්නට ගිගයාත් මගීන්ට සිද්ධ 

ගවන්ගන් රුපියලකට මිනී මරාගන්්නය. 

බස්වල ග්නාගහාඹි්නා වැඩ කර්න 

පිරිමින්ට විරුද්ධව කතා කර්න 

ග්නෝ්නලාද අන්තිමට වැරදිකාරගයෝ 

බවට පත්ගවයි. එපමණක් ග්නාව ගේනඟ 

එ්නගතක් හැම  ගහෝලට් එකකම 

්නතර කර කර ය්න බස් එකක ඩ්රයිවර් 

මහතාට විරුද්ධ වුගණාත් ගහම බස් 

එගකන් බැෙ යන්්නට මගීන්ට සිදුගවයි. 

ගපාදු ප්රවාහ්න ගස්වගේ ගයගද්න 

බස්වල හිගස් ගකස් ගා්නට සිදුගව්න  

ගමවැනි අකටයුතුකේවල නිමක් ්නැත. 

ඒ නිො ගේ ගකරුවාව ්නැවැත්වීමට 

ප්රවාහ්න රාජ්ය අමාත්ය දිලුේ 

අමුණුගමගේ ෙංකලපයකට අනුව 

ලංකාගව් තරුණියක් ‘App’ එකක් 

හැදුවාය. App එගක් ්නම ‘BAD BUS’ 

ය. තරුණිය ්නේ අවන්තිකා නිගරෝශානි 

ය. ඇය වෘත්තිගයන් මෘදුකාංග 

ඉංජිගන්රුවරියකි. ගේ අවන්ති ෙමඟ 

සිදුකළ ෙංවාදගේ ෙටහ්නයි.

වමා�ක්්ද වේ ‘BAD BUS’ App එව�න 
සිද්ධ වෙනවන?

‘BAD BUS’ කිය්න ්නව දුරකත්න 

ගයදවුම (App එක) මම හදලා 

තිගයන්ගන් ගපාදු ප්රවාහ්න ගස්වය 

පාවිච්චි කර්න සියලුම ජ්නතාව ගවනුගවන්. 

ඔවුන්ට එදිග්නදො ගපාදු ප්රවාහ්න ගස්වාවල 

ගමන් කරද්දි මුහුණදීමට සිදුව්න ප්රශ්න, 

ගැටළු ගගාඩක් තිගය්නවා. ගේ දුරකත්න 

ගයදවුම හරහා ඒ ඕ්නෑම විදියක 

ගැටළුවක් අදොළ අංශයන්ට දැනුේ ගදන්්න 

පුළුවන්. ඊටපස්ගෙ ප්රවාහ්න අමාත්යංශය 

හරහා ඒ ගැටලුවලට විෙඳුේ ලබාදීම 

සිදුගව්නවා.

ඇයි වේ දුර�්තන වය්දවුමට ‘BAD 
BUS’කියන නම වයාදො�තවත?

ලංකාගව් ගපාදු ප්රවාහ්න ගස්වය භාවිතා 

කර්න ගගාඩගදග්නක්ට ඒ ගැ්න සුබවාදී 

ආකලපයක් ්නෑ.

 හුඟක් අය කියන්ගන් ගපාදු ප්රවාහ්න 

ගස්වාවල ය්න එක එපා ගව්න වැඩක් 

කියලා. ඉතින් බස් ්නරකයි කියලා හැගමෝම 

කිය්නගකාට අපි, ්නෑ ඒක එගහම ග්නගමයි 

කියලා ගත්රුමක් ්නෑ. ඒ නිො ‘BAD BUS’ 

කිය්න ්නමම ගේකට ගයාදොගත්තා.

බසෙල වෙන ‘BAD’ ෙැඩ �ැන කියනන

අපි ‘BAD BUS’ කියලා 
App එකක් හැදුවා

වපාදු ප්රොහනවේ තිවයන වේ �ැටළුෙට නවීන, ්තාක්්ෂණි� විසඳුමක් ලබා 
ව්දනන ඕන කියලා හිතුවේ ඇයි?

ප්රවාහ්න අමාත්යංශය විදියට වගේම විෂයභාර රාජ්ය අමාත්යවරයා 

විදියටත් මට පැවරුණු වගකීමක් තිගය්නවා. ඒ තමයි ගේ රගට් ගපාදු 

ප්රවාහ්නය විධිමත් කිරීගේ වැඩපිළිගවලක් ෙකස් කිරීම. ඒ වුණාට ගපාදු 

ප්රවාහ්නය ගැ්න කතා කරද්දී ගගාඩක් ගවලාවට අපිට ලැබුගණ සුබවාදී 

ප්රතිචාර ග්නගවයි. බස්වල සිද්ධගව්න ප්රචණඩකාරී වැඩ, හිංේන, 

හිරිහැර වගේ ගද්වල ගැ්න තමයි නිතර අහන්්න ලැබුගණ.

අවුරුදු ගා්නක් තිස්ගස් අපි ගපාදු ප්රවාහ්නගේ තිගය්න ගේ ප්රශග්න ගැ්න 

කතා කළා. ඒත් යලපැ්න ගිය ොේප්රදොයික ක්රමවලින් තවදුරටත් ගේකට 

විෙඳුමක් බලාගපාගරාත්තු ගවන්්න බැරි බව තමයි මගේ මතය වු ගණ. 

ඒ නිො ්නවී්න තාක්ෂණය උපගයෝගී කරගග්න ප්රාගයෝගිකව විෙඳුේ 

ගෙවිය හැකි විධිමත් වැඩපිළිගවලකට යන්්න අවශ්ය වුණා. ඒ අනුව 

තමයි ‘BAD BUS’ ඇප් එක හද්න වැගඩ් අපි අවන්තිට භාරදුන්ගන්.

‘BAD BUS’ App එ� හරහා පැමිණිල්ලක් ලැබුණම ඒ �ැන වහායනන 
අමාත්යංශය පැතව්තන විධිමත ෙැඩපිළිවෙලක් තිවයනේද?

දැන් ගේ App එක හරහා ඕ්නම ගකග්නකුට ඩිජිටල ොක්ෂි ෙහිතව 

අපිට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්්න පුළුවන්. එගහම ලැගබ්න සියලුම 

පැමිණිලි ජාතික ප්රවාහ්න අධිකාරිය ගහෝ ශ්රී ලංකා ගපාලිසිය ගවත 

ගයාමු කර්නවා. පැමිණිලගල ස්වභාවය අනුව තමයි ගයාමු කර්න 

අංශය ගමාකක්ද කිය්න එක තීරණය ගවන්ගන්.

ඊටපස්ගස් අදොළ අංශ ගවතින් ෙතියක් ඇතුළත අපට සිද්ධිය ෙේබන්ධ 

වාර්තාවක් ලබාදිය යුතු ගව්නවා. අවශ්ය වුගණාත් පැමිණිලල ගයාමු 

කළ දුරකත්න අංකය හරහා පැමිණිලල සිදුකළ පුද්ගලයින් ෙේබන්ධ 

කරගැනීමට කටයුතු කර්න අවස්ථාත් තිගය්නවා.

ඔය කියන ක්රමය ප්රාවයෝගි�්ද?

ගේ ගව්නගකාට පැමිණිලි 2000කට වැඩි ප්රමාණයක් ලැබිලා තිගය්නවා. 

අපි ගේ App එක ජ්නගත කගේ 2020 ෙැප්තැේබර් මාෙගේ. ඉතින් ගේ 

ගව්නගකාට ලැබිලා තිගය්න පැමිණිලි ගණ්න බැලුවාම ගේක ොර්ථක 

ක්රමයක් බව ගප්්නවා.

Apple සහ Android 
ඕනම දුර�්තනය�ට 
වේ App එ� ඩවුනවලෝඩ් 
�ර�නන පුළුෙන්ද?

දැ්නට Android 

දුරකත්නවලට පමණයි 

ගේක ඩවුන්ගලෝඩ් 

කරන්්න පුළුවන්කම 

තිගයන්ගන්. ඉදිරිගේදී 

Apple, Windows 

ෙඳහාත් භාවිත කළ හැකි පරිදි වැඩිදියුණු 

කරන්්න බලාගපාගරාත්තු ගව්නවා.

�ාන්තාෙනට වපාදු ප්රොහන වසෙවේදී 
විඳිනනට සිදුෙන ශාරීරි� හියංසනයනට 
එවරහිෙත වේ දුර�්තන වය්දවුම හරහා 
පැමිණිලි �රනන පුළුෙන්ද?

ඔව්. එහිදී පිළිගත හැකි ොක්ෂියක් 

(ඡායාරූපයක්) ෙමඟ පැමිණිලල කළ 

යුතුයි. ඉන් පස්ගස් ඒ පැමිණිලල ගපාලිසිය 

ෙහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යංශ 

පැමිණිලි ඒකකය ගවත ගයාමු කරලා ඊට 

අදොළ පියවර ගන්්නවා. ඇත්තටම ගේ 

ගව්නගකාටත් එවැනි අපහසුතාවයන්ට 

ලක්වුණු අය පිළිබඳව ගපාදු මහජ්නතාව 

තමන්ගේ කාලය වැය කර පුද්ගලික 

දුරකත්නවලින් වීඩිගයෝගත කළ ොක්ෂි 

අපට එවලා තිගය්නවා.

ඒෙට විසඳුේ දීලත තිවයනේද?

ඔව්. ලැබුණු පැමිණිලි අතරින් 70%ක් 

පමණ ගොයාබලා ගේ ගව්නගකාට අවශ්ය 

ක්රියාමාර්ග අරන් තිගය්නවා. ප්රවාහ්න 

අමාත්යංශය හරහා තමයි ඒක සිද්ධ 

ගවන්ගන්.

ඔවේ අනා�්ත බලාවපාවරාතතු වමානේද?

ගේ ක්ගෂේත්රගේ ගබාගහාමයක් ඉන්ගන් පිරිමි 

ළමයි. එගහමයි කියලා ගැහැනු අපිට 

ගේක බැරි ්නැහැ. ඉතින් මගේ අ්නාගත 

බලාගපාගරාත්තුව මෘදුකාංග ඉංජිගන්රු 

ශිලපය හදොරන්්න බලාගපාගරාත්තුව ඉන්්න 

්නවක ගැහැනු දරුවන් ෙමඟ ොර්ථකව 

ගේ ක්ගෂේත්රගේ ඉහළටම යන්්න ෙහ එවැනි 

ගැහැනු දරුවන්ට හයියක් ගවන්්න.

ක්ව්ෂත්්රයට එනන ඉනන නෙ�යිනට කියනන 
ව්දයක් තිවයනේද?

ගේ ක්ගෂේත්රයට එ්න ගකග්නක් 

කරන්්න ඕ්න මුලම ගද් තමයි 

අගමුල පටලවා ග්නාගග්න 

නිවැරදි මාර්ගගෝපගද්ශයක් 

ලබාගන්්න එක. අනික ගේ 

ක්ගෂේත්රය තුළදී සිදුගව්න 

බිඳවැටීේවලට මුහුණ 

ගදන්්න ඔබ තුළ ගහාඳ ආත්ම 

විශවාෙයක් තිගයන්්න ඕ්න. 

උත්ොහය, කැපවීම ගදක 

ග්නාඅඩුව තිගය්නවා ්නේ ගේ 

ක්ගෂේත්රගේ ඉහළටම යන්්න 

පුළුවන්.

ඔබට වේ ක්වෂේත්රවේ අම්ත� 
වනාවෙන ෙෘතතීය අත්දැකීම 

වමා�ක්්ද?

අමතක ග්නාව්නම සිදුවීම තමයි ප්රවාහ්න 

රාජ්ය අමාත්ය දිලුේ අමුණුගම මැතිතුමා මට 

ගේ වැගඩ් කරන්්න භාරදීපු එක. එතුමාගේ 

ෙංකලපයකට අනුවයි මම ගේක නිර්මාණය 

කගේ.

‘BAD BUS’ සයං�ල්පය 
ක්රියාෙට නැයංවීම සඳහා 
වපරමුණ �ත 
ප්රොහන රාජ්ය 
අමාත් දිලුේ 
අමුණු�මව�න්ද 
අපි වේ පිළිබඳෙ 
විමසුවෙමු

අමතක ග�ාව� සිදුවීම 
තමයි ප්රවාහ� රාජ්ය 

අමාත්ය දිලුම් අමුණු�ම 
මැතිතුමා මට ගම් වැගේ 

කරන� භාරදීපු එක

බස්වල කානතාවනට 
සිදුවුණු හිරිහැර �ැ� 

ගම් ගව�ගකාටත් වීඩිගයෝ 
සාක්ෂි සහිත පැමිණිලි 
අපිට ලැබිලා තිගබ�වා

ප්රවාහන රාජ්ය අමාත්ය 
දිලුම් අමුණුගම

ප්රොහන රාජ්ය අමාත් දිලුේ අමුණු�ම 
සමඟ BAD BUS මෘදු�ායං�ය 

නිරමාණය �ළ මෘදු�ායං� ඉයංජිවනරු 
අෙනති�ා නිවරෝශානි

 BAD BUS මෘදු�ායං�ය පියෙවරන පියෙර ක්රියාතම� ෙන අා�ාරය
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්නා 
පුෂ්ප කුමනාරි

2021 අස�ෝස්තු 04 බදාදා

අල්ලපු ස�දර �ෑනි 

ස�නාම 
දියකර්ලනා දුන්්ත 
සමයනාට රෙයි

නිමල් හතළිස්පස හැවිරිදි රාජ්ය 
සසවකසෙකි. ඔහු මා හමුවීමට ්පැමිණිසේ 
තනිෙම ස�ාසේ. බිරිඳ වසන්ති ද සමඟෙ.

නිමල් සිටින්සන් තරමක ආසේගසෙන් බව 
ඔහු දුටුව�ම මට වැටහුණි.

‘‘ඇත්තමයි මට මේ ගෑනිව දික්කසාද 
්කරන්න හිතිලා තිමෙනමන. ළමයි තුනමද්නා 
හිනදා ්තමයි මමමෙමවත ඉවසමග්න ඉනමන.’’

මා ෙමක් විමසීමට හරිබරි ගැසහද්දී නිමල් 
එසස කතාවට මුලපිරුසේෙ.

‘‘ඔව්... ඔව් මාව දික්කසාද ්කරලා අලලපු 
මගදර ගෑනිමේ ලිපමබාක්ක 
අසමස රිංගන්න මවන්න ඇති.’’

නිමලුත් වසන්තිත් සදසද�ාට 
ස�ෝද�ා කරගැනීමට ්පටන්ගත් 
සහයින් සගෝර�ාඩුව ටිකකට 
්පසසකින් තබා ප්රථමසෙන් ගැටළුව 
්පවස� සමන් මම ඔවුන්ට 
්පැවසුසවමි.

‘‘්නැෙැ මිස... මම රසමසවුළු 
දුන්නත වැඩක ්නැෙැ. අලලපු 
මගදර ගෑනි මගාම දිේකරලා 
මොදදක ෙදලා දුන්නත මේ 
මිනිෙට ඒ්ක ්තමයි මලාකු. මමොට 
වි්තරක ම්නමවයි මමේ ළමයිනටත 
එමෙමයි. ඒ ගෑනි මුන  ඔකම්කාටම 
වශී ගුලිෙක ්කවලද ම්කාමෙද?’’

වසන්තිසේ ඒ 
කතාවත් 

සමඟ අල්ලපු සගදර 
කාන්තාව සහ තම සැමිො 
අතර සමබන්්ධතාවෙක් 
ඇතිද ෙන්� පිළිබඳ සැකෙක් 
ඇද්දැයි මම ඇෙසගන් 
විමසීමි.

‘‘්නෑ එමෙම සේබන්ධෙක 
්නේ ්නැෙැ කිෙලා මට 
විශවාසයි. ෙැබැයි මමොල 
මසරටම ඒ ගෑනි උේන ්කෑම 
්තමයි රස.’’

වෙසින් ්පරිණත වුවත් 
කටට රසට කෑමක්, 
බීමක් සාදාගත ස�ාහැකි 
කාන්තාවන් සමෙට ස්පරත් 
මට හමුවී ඇති නිසා 
වසන්තිසේ කෑම රසවත් 
�ැතිදැයි මම නිමල්සගන් 
විමසා සිටිසෙමි.

�මුත් නිමල්ට ස්පර එවරද වසන්තිසේ කට 
ඉසසර විෙ.

‘‘අම�ෝ... මමේ 
අත ගුමේට 
ගෙන්න 
ඔෙ 

ගේ ෙමත එම්කකට බැෙැ. ඒත ඉතින මම 
මබාමොම අරපිරමැසමමන වැඩ ්කර්න 
ගෑනිමන. මිං වමේ ගෑනිමෙක ලැබුණු එ්ක 
ගැ්න ෙර ්නේ මේ මිනිො සතුටු මවන්න 
ඕමන.’’

සදසද�ා සමඟ සව� සව�ම කතා 
කිරීම වඩා සෙෝග්ය ෙැයි සිතූ මම නිමල් 
සමඟ තනිව කතා කිරීමට අවශ්ය බව ්පවසා 
වසන්තිට කාමරසෙන් මඳකට පිටව� සලස 
්පැවසුසවමි.

වසන්ති කාමරසටන් පිටවූ වහාම නිමල් 
ඔහුසේ දුක්ගැ�විල්ල ඇරඹුසේෙ.

‘‘ඔෙ ගෑනිව බැනද දවමස ඉඳලම මම 
පුදුම දු්කක මිස විනමද. ෙරෙට ්කන්න 
මබාන්න ්නැෙැ. ආසාවට ඇඳුමක ්කැඩුමක 
අඳින්න ්නැෙැ. මට වි්තරක ම්නමවයි ළමයි 
තුනමද්නාටත එමෙමයි.’’

රැකිොසවනුත් අමතර ව්ාා්පර 
කටයුතුවලිනුත් ෙහමින් මුදල් හරිහමබ 
කළද තමාටත් තම දරුවන්ටත් ඉතා දුක්ඛිත 
ජීවිතෙක් ගත කිරීමට සිදුව ඇති බව නිමල් 
කිෙයි.

‘‘මට ඉනමන ම්කාලමලාම තු්නමදම්නක. 
්කටට රසට ්කන්න උන ෙර ආසයිමන. අපි 
මාළු ්කෑලලක දකිනමන ෙරෙට ම�ෝෙට ෙඳ 
දකි්නවා වමගයි. �සමදම්නාට ්කෑලි �ෙ 

ගා්නටම තිෙලා ්තමයි ඒ්කත උෙනමන. 
මලාකු මාළු ්කෑලල මබදාගන්න බැරුව 
ම්කාලමලා තුනමද්නා රේඩු ්කරදදි මට 
මලෝබයි. ඇත්තටම මට ්නේ දැන ඒ 
ගමේ ඉන්නත ලැජ්ජයි.’’

‘කුමමැහි සගදර, කුණු සගදර’ �මින් 
ගසම ඇතැමුන් තම ්පවුලට අ්පහාසාත්මක 

�ම රැසක් ්පටබැඳ ඇති බවත් නිමල් කීසේ 
සේද�ාත්මක සවරසෙන්ෙ.

‘‘්ක්න මබා්න එ්ක වි්තරක ම්නමවයි අපි 

ඇඳුමක වුණත ගනමන අවුරුදදට වි්තරයි. 
ඒ වි්තරකද ෙරෙටම රෑ දෙෙට මගදර ලයිට් 

ඔකම්කාම ඕෆ් ්කරන්න ඕමන. ්නැත්නේ 
අ�ට ්ක්නක ඇහිලා ඉන්න ්නැෙැ.’’

වසන්ති දරුවන්සේ අත්යවශ්ය 
විෙහිෙදම ්පවා සිදුකර තිබුසේ 
දැඩි මසුරුකමින් යුතුවෙ.

අසල්වැසි නිවසස 
කාන්තාව පිළිබඳව 
වසන්ති ්පැවසූ කතාව 
ගැ�ත් ඔෙ අතර 
මම නිමල්සගන් 
ඇසුසවමි.

‘‘අමප එො 
මගදරට අලුතින ්තරුණ  

ම්ජෝඩුවක ආවා. එොලට 
්තාම ළමයි එමෙමත ්නැෙැ. 

අම� ම්කාලමලා, ්කෑමවලට රේඩු 
්කර්නවා ඇහිලද ම්කාමෙද ඒ අෙ 

අඬගෙලා ළමයිනට ්කන්න, මබාන්න 
මද්නවා. �සමස �සමස මටත ්ක්තා ්කළා. 

බඩ පිමරන්න බත ්කටක ්කන්නත පුළුවන 
නිසා අපි දැන නි්තරම වමග එමෙ ේනවා. 
ඒ්කටත ඉතින මමොට ්තරෙයි.’’

ගැටළුව වටහාගත්තද හුරුපුරුදු ක්රමෙට 
වසන්ති සමඟත් තනිව කතා කිරීමට 
සිතූ මම නිමල් ්පැවසූ කරුණු සත්යදැයි 
ඇෙසගන් ඇසුසවමි.

‘‘අලලපු මගදරන ්ක්න එ්ක මමොලා දැන 
මසලලම්කට අරන. ඒ නිසා සමෙරදාට මගදර 
්කෑම විසි ්කර්නවා. මුනට ්කෑමවල අගෙක 
්නැෙැ. මම ්නේ ොල ඇටෙකවත අ�මත 
ෙවනමන ්නැෙැ. ඇරපිරමැස මේ වටි්නා්කම 
්කවද්කෙර මමොලටත මතමරයි.’’

වසන්තිසේ සම මසුරු හැසිරීම ඇෙසේ 
සැමිොසේ සහ දරුවන්සේ වවරෙට ්පාත්ර 
වී තිබිණි. ඇති හැකිොව තිබිෙදීත් කුසට 
ස�ාකා ඉතිරි කිරී සම අවසා� ප්රතිඵලෙ 
තම ආදරණීෙෙන් තමාසගන් ඈත්ව ොම 
�ම එහි ඵලෙක් ස�ාමැති බව මම ඇෙට 
්පැහැදිලි කසළමි. ්පසුව ෙම ෙම උ්පසද්ශ� 
මගින් ඇෙසේ සිත තුළ වූ දැඩි මසුරුකම 
ෙට්පත් කිරීමට මම කටයුතු ක සළමි.

අරපිරිමැසසමන් කටයුතු කරන්�ාට 
සහාඳක් මිසක �රකක් �ම ස�ාව� බව 
මා ද අවිවාදසෙන්ම පිළිගනිමි. �මුත් 
ප්රථමසෙන්ම අරපිරිමැසම සහ සලෝබකම 
අතර ඇති සව�ස වටහාගත යුතුෙ.

තමා සතු සම්පත් තම මූලික අවශ්යතා 
සඳහාවත් සොදා ස�ාගැනීම අරපිරිමැසම 
ස�ාසේ. එෙ සලෝබකමයි.

මූල්යමෙ ගැටළුවක් ස�ාව� විටදීත් සීමිත 
සම්පත් සහිත දුක්ඛිත ජීවිතෙක් ගත කිරීමට 
සිදුවීම ඉතා සේදජ�කෙ. සමවැනි හැසිරීම 
සහිත අෙවලුන් නිසා තම ්පවුසල් අස�කුත් 
සාමාජිකෙන්ද දුකට ්පත්වීම වළක්වාලිෙ 
ස�ාහැකිෙ. සහකරුවාසේ දැඩි මසුරුකම 
නිසාම අනිෙම සබඳතා ඇති කරගත් 
බිරින්දෑවරුන් සමන්ම සවාමිපුරුෂයින්ද 
මසේ වෘත්තීමෙ ජීවිතෙ තුළදී මට හමුවී 
ඇත.

තමා සන්තක මිල මුදල් �ැති �ාසති සේ 
ෙැයි බිසෙන් ්පසුව� නිසා මසුරු තැ�ැත්තා 
නිතරම ජීවත් වන්සන් දැඩි ආතතිෙකින් 
යුතුවෙ. එ්පමණක් ස�ාව ෙසමකුසේ 
සමවැනි හැසිරීම ඔවුන් ස�ාදැනුත්වම 
විසේ��ෙට ලක්ව� අතර එයින් ඔවුන්සේ 
ස්පෞරුෂෙ පිළිබඳව වැරදි චිත්රෙක්ද 
සමාජගත සේ.

සමහිදී මතුකළ හැකි තවත් වැදගත් 
කාරණාවක් ඇත. ඒ ්පවුල තුළ ඇතිව� 
විසඳාගත ස�ාහැකි සමවැනි ගැටළු සඳහා 
ස�ා්පමාව උ්පසද්ශ� සසවා සවත සොමුවීම 
වැදගත් බවයි. නිමල් සමෙට ස්පර වසන්තිව 
නිසි උ්පසද්ශ� සසවාවක් සවත සොමු කළා 
�ම ඔවුන්සේ එදිස�දා ජීවිතෙ සමසලස 
කටුක ස�ාවීමට ඉඩ තිබිණි.

සකසස �මුත් නිමල් ඉතා මෑතකදීත් මට 
හමුවූ අතර ඔහු මා සමඟ ්පැවසූසේ දැන් 
ඔවුන් රිසි සස කමින් සබාමින් සැ්පවත් හා 
ප්රීතිමත් ජීවිතෙක් ගත කර�ා බවෙ.

ඔය �ෑනි්ව බැන්ද 
ද්වසෙ ඉඳ්ලනා මම 

පුදුම දුකක් වින්සද. 
දැන් මසේ ළමයි 

තුන්සද්ත ඒ දුකම 
විඳි්්වනා

මම සබනාසෙනාම 
අරපිරිමැස්සමන් ්වැඩ 
කරන්සන්. ෙරි්ම් මම 

්වසේ �ෑනිසයක් ්ලැබුණු 
එක �ැ් සමයනා ෙතුටු 

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

081 222 46 72 $ 077 301 51 22

orem,orem,

uf.a uq,a orejd .íid Wkd
wdfh;a orefjl= yeÿfjd;a

tfyu fjhso@
ta orej;a ug ke;s fjhso@

orefjl= ms<sis| f.k we;s j. oek .;a úg oefkk i;=g jf.au ysá yeáfha 
ta orejd .íid Wfkd;a ys;g oefkk fõokdj -

jrla fojrla .íid ùï j,ska miqj - ta ÿl ordf.k ys; yodf.k yod.;a 
orejd Wfkd;a

wjqreÿ .Kkdjla orejka ke;=j bo, wudrefjka yod .;a orejd Wfkd;a 
fldhs;rï kï udkisl wd>dOhlg Tn jefÜúo@

wehs ug fufyu Wfka@

;j;a orefjl= we;s Wfkd;a ug ta orejd /l .kakg yels fõúo@
wfhu;a orefjl= yokak fldhs ;rï ld,hla n,d bkak fõo@
ta orejd /l .kakg ud l=ula l< hq;=o@ fujeks ms<;=rla ke;s m%YaK 
.Kkdjla Tfí ysf;a mek k.skq we;

fodïfma ueo,kafoa bo, wm fj; wd ;s,s‚ uOqYdks;a wehf.a ieñhd Ydkl 
ksfrdaIkq;a ysf;a fï jf.au ;s.eiaula ordf.k biairyg l=ula fõoehs 
wmeyeÈ,s wkd.;hla ;=re¨ lrf.k wm fj; wd fokafkla'

zzwms tl jy,la hgg fj,d - ál l,lskau m<uq orejd nvg wdju ys;g 
oeKqkq i;=g - wms ujmq isysk - Ydkl;a uu;a ta orejd yod jvd .kak yeá" 
f,dl= uy;a lr .kak yeá - fldhs;rï foaj,a ie,iqï l<do@

ta orejd .íid Wkdu wfma ys;g oekqkq fõokdj - wfma uq¨ f,dalhu foord 
lvd jegqkd lsh,hs wmsg ys;=fk'

wdfh;a orefjl= yod .kak mqjjka fjhso@ ta orejdg;a tfyu Wfkd;a

Ydkl ug jvd Yla;su;aj thg uqyqK ÿkakd' thd mq¨jka ;rï uf.a ys; 
yeÿjd fojks orejdg ys; yod .kak mq¨jka Wfka ta úêhghs' ta;a ta 
orejd;a .íid Wkdu uu msiaisfhla Wfka ke;=jd ú;rhs' ta fj,dfj;a 
Ydkl uf.a Woõjg uf.a ,.skau ysáhd' uf.a ys; yeÿjd ú;rla fkfõ' 
*¾Ü taâ ms<sn| wdrxÑh;a wrf.k wdjd'

ffjoH l=iqïisß o is,ajd uy;d foúfhl= jf.a wmsg msysg Wkd' Tyq uqK 
.eyqkq uq,a Èkfhau f,dl= úYajdihla wfma ys;a ;=< we;s Wkd' ta jf.au Tyq 
wfma ;=ka jk orejd yod.kak i,iaij,d ta orejd wmsg fír,d ÿkakd'

Tn;a uu jf.au wirK jQ .eye‚hla kï Ydkl jf.a ÿlg m;a Wk 
ieñfhl= kï ìhlska ielhlska f;drj *¾Ü taâ fj; hkak' Tjqka Tfí 
ÿlg msysg fõú'˜

mudjkafka wehs @mudjkafka wehs @

fï <sms fm< ilikafka

ldka;d frda. y`ÿkd .ksuq
*¾Ü taâ fkd' 823" fmardfo‚h mdr" uykqjr'

,xldfõ jvd;a 
id¾:lj ore t, 

mudjg m%;sldr lrk 

*¾Ü taâ
oeka ldka;d frda. 
j,go  m%;sldr

lrkq ,efí'

Tn .íidjl fõokdj w;a ú¢ flfkla kï B,Õ j;dfõ orejd /l .kakg 
fudkjd l< hq;=o lshd ys;kjdg ielhla keye'

jrla .íid jQ ldka;djka jeä fofkl=g fojk jr ksfrda.S orefjl= ,nkak neß 
lula keye' ta .íidjg fya;=j ta l,,hg muKla n,mdk fya;=jla ksid' ta;a 
fojk ;=ka jk jr tfyu ke;akï bÈßhg we;s jk iEu .¾NŒ ;;a;ajhgu 
n,mEï l< yels fya;=jla kï È.ska È.gu .íid we;s jkakg bv lv 
;sfhkjd'

fï ksid - jrla .íidjla Wkq ujlg fojk orejd .ek ys;kakg fmr ;j;a 
.íidjla fkdjkakg wdrlaId l< hq;= foa .ek ys;kakg fjkjd'

 fï i|yd Tn l< hq;= foa fudkjdo@

 ffjoHjrhd yuq ù .íidjla kej; kej;

úh yels fya;= we;akï fidhd tajd j<ld.uq'

uf.a W;aidyh Tng jrla isÿ jQ úm;a;sh kej; fkdjkakg - ó,Õ orejd 
lrorhla fkdù ksfrda.Sj ìys lrkakg Tng l< yels foa .ek Tn oekqj;a lsÍuhs'

bÈß ,smsj, wms ta .ek l;d lruq'
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ඉන්දික සංජීව විතාන

ලක්ෂ 15 ගත්ත රස්සාවට වඩසා

රතතරන් වගේ ගේ ග�ා ග ළාව 
අස්වද්දන එක මට සනී�යි

අහසින් ප�සාප�සාවට බැ් 
පගසාවි්තැන් කරන්නී

දීප්ති ගදාඩංග�ාඩ

ඔසපරේලියසාපේ බ්රිසබන්වල තිපයන 'Aviation 
Australia' කියන ගුවන් පුහුණු ආය්තනපයන් බිහිවුණු 
මුල්ම ගුවන්යසානසා ඉපලකප්සානික ඉංජිපන්රුවරිය 
්ම්ම. 'Aviation Australia' කියන්පන් CASR ්හ 
EASA අනු්ම්ත කරන ලද ඔසපරේලියසාපේ එක්ම 
ගුවන් පුහුණු ආය්තනය. ඒ කසාපල රටවල 40කට 
වි්තර ්ම්ම ්ංචසාරය කරලසා තිපබනවසා. ඒ පවද්දී 
්මපේ වැටු� ්මසාප්කට ලක්ෂ 15ක. ඒත ඒ ලක්ෂ 
15 රස්සාව කරනවසාට වඩසා රත්තරන් වපේ තිපයන 
පේ ප�සාප�සාව අසවද්දන  එක වටිනවසා කියලසා ්ම්ම 
හිතුවසා. ර්සායනික පයසාදලසා නිස්සාර ක�සාට ප්මසාකද පේ 
ප�සාප�සාව රත්තරන්.’’

එහෙම කියන්නී දිප්ති හොඩංහ�ොඩය. ඇය 

ගුවන්යොනො ඉංජිහන්රුවරියක් වශහයන් වසර 

�ණනොවක් විහෙස�තව හසවය කර ෙැන් මවරටට 

පැමිණ කොබනික හ�ොවිතැනින් ව�ො කරන්නියකි.

‘‘්මපේ ග්ම �ැලැන්වත්ත. ්මට හිටිපේ අකකසා 
පකපනක වි්තරයි. මුලින්්ම ්මහරග්ම විද්සාකර 
බසාලිකසාවට ගිපේ. ශිෂ්යතපවන් �සාසපවලසා පකසා�ඹ 
පද්වි බසාලිකසාවට ගියසා. 97-98 ව්රවල �සා්පල ක්රීඩසා 
නසායිකසාව වුණසා. දැල�න්දු ්හ �ැසි�න්දු ්ත්මයි ්මපේ 
ක්රිඩසාව. ්්මස්ත ලංකසා ජයග්රහණ රැ්ක ලබසාගත්තසා. 
එ්තනින් ්සා්මසාන්ය ප�� ්්මතපවලසා ජීව විද්සා 
අංශපයන් උ්ස ප�� ්්මත වුණසා.’’

පොසල් අධ්ොපනය නිම කිරීහමන් පසුව ඇය 

පිවිහසන්හන් බැංකු ක්හෂේත්රහේ රැකියොවකටය. 

ටික කලක් එහි රැහෙන දීප්ති 2008 වසහේ 

ඕසහරේලියොවට යන්හන් තම ආේථිකය ස්ොවර 

කර�ැනීහේ අරමුණින්ය. එහසම ජීවිතහේ එක් 

සිහිනයක් වූ හ�ොවිපළක් ආරේ්භ කිරීම සෙෙො 

ප්ොග්ධනය රැසකර �ැනීමටෙ ඇයට අවශ්ය විය.

‘‘අවුරුදු 15 දී වි්තර ඉඳන් ්මපේ ආ්සාවක තිබුණසා 
ගුවන්යසානසා ඉංජිපන්රුවරියක පවන්න. ඒත අධික 
මුදලක වැයවන නි්සා ඒ පවලසාපව ්මට ඒක කරගන්න 
බැරි වුණසා. ඕසපරේලියසාවට ගියසාට �සපස ්මසා් 3ක 
වි්තර ්තසාවකසාලික රැකියසාවක ක�සා. ඊට�සපස මූල්ය 
කපෂේත්රපේ සථිර රැකියසාවක ලැබුණසා. ඔය අ්තපර 
්ත්මයි ්ම්ම බ්රිසබන්වල තිපයන Aviation Australia 
කියන ආය්තනයට ඇතු�ත වුපේ.’’

කණඩොයේ හෙකක 400ක් පමණ වූ පුහුණුලොභීන් 

අතර සිටි එකම කොන්තොව දීප්ති 

වූවොය. ඉහලක්හ්ොනික් ඉංජිහන්රු 

පොඨමොලොව තුළ වසරක් ඇතුළත 

වි්භො� 17කට හපනී සිටීමට ඇයට 

සිදුවිය. ඒ ෙැම අවස්ොවකදිම 

කණඩොයහේ වැඩි ලකුණුලොභියො 

වීමට ෙ දීප්ති වොසනොවන්ත වූවොය. 

පොඨමොලොව අවසොනහේ ප්ොහයෝගික 

පුහුණුව සෙෙො විහෙස රටවල ගුවන් 

හසවො සමො�ේවලට අනුයුක්ත 

කිරීම සිදුහව. එහිදී අබුඩොබි 

ගුවන් හසවහේ පුහුණුවට යොමට 

දීප්තිට ෙැකියොව ලැහබන්හන් 

පුහුණුලොභීන් 120 හෙහනකු අතරින් 

හතෝරො�ත් 7 හෙනො අතරට 

එක්වීහමනි. ඒ කණඩොයමට ඇතුළත් 

වූ ඕසහරේලියොනු ජොතිකයින් 6 

හෙනො සමඟ සිටි එකම ශ්රී ලොංකික කොන්තොව ෙ 

දීප්තිය. පුහුණුලොභින් අතරින් පළමුව ගුවන්යොනො 

ඉංජිහන්රුවරියක වශහයන් බලපත්රය ලබො�න්හන් 

ෙ දීප්තිය.

‘‘ඉන්�සපස අබුඩසාබි ගුවන් පසවපේ ්ත්මයි 
්මට සථිර �තවී්ම ලැපබන්පන්. ඒ කසාලය තු� 
යුපරෝ�පේ ්හ ඇ්මරිකසාපේ කසාලයක වැඩ 
ක�සා. අලුත්ම ගුවන්යසානසා මිලදී ගන්න යනපකසාට 
ඉංජිපන්රුවන් යනවසා �රීක්ෂසා කරන්න. ඒ අවස්සාවල 
පබෝයිං ්්මසාග්මට ගියසා. දැනට පලෝකපේ තිපයන 
්තසාක්ෂණපයන් ඉහ�්ම ගුවන්යසානය ්ත්මයි පබසායිං ග්රිේ 
ලයිනර් 787. පේ ගුවන්යසානසා පදකක මිලදී ගන්න 
අවස්සාපේ �රීක්ෂසා කරන්නත ්ම්ම ඇ්මරිකසාවට ගියසා. 
සවිසටර්ලන්්තය, දකුණු යුපරෝ�පේ වපේ රටවලටත 
ගියසා.’’

හසවො මුර හෙකක් යටහත් හසවය කිරීහේ දී 

ෙෙවල කොලහේ කොන්තොවන් සිටියත් රොත්රී කොලහේ 

හබොහෙෝ විට ඇයට හසවය කිරීමට ලැහබන්හන් 

තනිවමය. පුරුෂොධිපත්යට නතුව තිබූ හේ 

රැකියොහව ඇයට සෙහයෝ�ය හෙන 

පිරිසක් හමන්ම කොන්තොවක් හමවැනි 

තැනකට පත්වීම �ැන ඊේෂ්ොහවන් 

පසුවුණ කිහිප හෙහනකු ෙ සිටි බව 

ඇය පවසයි.

‘‘හැ්ම ප්මසාපහසා්තක්ම ගුවන්යසානසා රසාශියක අහපස 
තිපයනවසා. නමුත ඒ ්ෑ්ම ගුවන්යසානයක්ම ගුවන්ග්ත 
කිරී්මට ප�ර ගුවන්යසානසා ඉංජිපන්රුවරයකුපේ 
්හතිකයක අවශ්යයි. ඒ වපේ්ම ගුවන්යසානයක න්තර 
ක�සාට �සප්ත �රීක්ෂසාවක කරලසා ්හතිකයක 
පදන්න ඕපන. �රීක්ෂසාවට විනසාඩි 40 සිට �ැය 4 
යන පවලසාවලුත තිපයනවසා. පබසාපහෝ්ම කසාර්යබහුලයි. 
එපහ්ම නැතුව ගුවන් නියමුපවකුට යසානයක පියසා්ර 
කරවන්න බැහැ. ගුවන්යසානයක පිටතව ග්මනසාන්්තය 
දකවසා �ඟසාපවන ප්තක්ම ගුවන්යසානසා ඉංජිපන්රු අපත 
්ත්මයි පලසාකු්ම වගකී්ම තිපයන්පන්.’’

අඩුඩොබිහේ හසවය කරන අතරතුර සෑම 

මසකම ලැහබන දින 4 නිවොඩුවට ඇය යන්හන් 

හලෝකහේ සුන්ෙර �මනොන්තයන් හසොයොහ�නය. 

පරිසරහේ ඇති සුන්ෙරත්වය 

හමන්ම වනජිවීන් නැරඹිමට 

ඇති ආශොව නිසොම ලංකොව 

ෙැරුණුහකොට සවිසටේලන්තය සෙ කැනඩොවට 

ඇය නිතර ගියොය. ඒ අතර ඉඩ ලැහබන ෙැම 

හමොහෙොතකම මවරටට පැමිණ හෙමවපියන් බලො 

යොමට ෙ අමතක හනොකළොය.

‘‘2019 ව්ර වනවිට ඉන්්ධන මිල අඩු වැඩි වී්මත 
එකක ්මැද ප�රදිග කලසා�පේ අර්බු්ධයක ්මතුවුණසා. 
පබසාපහෝ පදපනකුපේ රැකියසා නැතිවුණසා. අපේ 
්්මසාගප්මත 200ක වි්තර අයින් ක�සා. නමුත ්මට 
්තවදුරටත පසවය කරන්න අවස්සාව තිබුණසා. පබසාපහෝ 
පදපනක කිේවසා යන්න එ�සා කියලසා. නමුත අේ්මයි 
්තසාත්තයි ්තනිය්ම. අපනත කසාරණය ්මට ්මපේ රටට 
පසවය කරන්න තිපයන උව්මනසාව. ඒ නි්සා 2019 
ඔකප්තෝබර් ්මසාප් ්ම්ම ඉලලසා අසවී්ම දීලසා ලංකසාවට 
ආවසා.’’

කුඩො කළ පටන්ම ඇහග සිතුවිල්ල තිබුහණ කවො 

හෙෝ ජිවිතය හසොබොෙෙම සමඟ �ත කරන්නටය. 

�ලන ඇලක හොළක සිරිය විඳින්නටය. කුරුළු 

හකවිල්ලන්හග කිචිබිචිය අසන්නටය. ෙමන මෙ 

සුළහේ පෙස විඳින්නට ඇය නිතරම ආසො කළොය. 

ඇය හ�ොවිපළක් ආරේ්භ කිරීමට පිඹුරුපත් 

සැකසුවොය.

‘‘්ම්ම ඕසපරේලියසාපේ ඉන්න කසාපල්ම ඉඩේ පදකක 
අරපගන තිබුපේ. එකක පහසාරණ මිලලෑපව. අපනක 
කුලියසාපිටිපය අනුකකන. හැ්ම ඉඩ්මක්ම අකකර 
2ක වි්තර තිපයනවසා. ඒ කසාපල ්තසාත්තසා කුඹුරු වැඩ 
කරනපකසාට පුංචි ්ම්මත හරි ආ්සාපවන් ඒවට ගියසා. 
්මට පුංචි උදැලලක හදලසා දීලසා තිබුණසා. ්මපේ ආච්චි 
අේ්මත පගසාවි්තැනට හරි ආ්සා පකපනක. ඕවිටිවල 
වගසා කරපුවසා ්ත්මයි ඒ කසාපල අපි ආහසාරයට ගතපත. 
ඒ නි්සා ්ම්මත හිතුවසා පේ ඉඩේ පදක වවන්න. 
කුලියසාපිටිපය මුලින්්ම වැඩ �ටන් ගත්තසා. ්ත්මන්පේ 
වපේ බලසා කියසාපගන ්මලලිලසා පදන්පනක එපහ වැඩ 
කරනවසා. ගිහින් පහසායලසා බලලසා අවශ්ය උ�පදස 
පදන එකයි තිපයන්පන්. කසාබනික පගසාවි්තැන ්ත්මයි 
කරන්පන්.’’

කුලියොපිටිය හ�ොවිපහේ ඇයහග සථිර ව�ොව 

හපොල් සෙ අඹය. එයට අමතරව එළවඑ සෙ 

පලතුරු ව�ො කර ඇත්හත් අතුරු හ්භෝ� වශහයනි. 

හමොර�ෙහේන හ�ොවිපහේ වැඩි වපසරියක් හවන්ව 

ඇත්හත් කුඹුරු හ�ොවිතැනටය. වසර �ණනොවක් 

පුරන්ව තිබූ කුඹුරක් අසවැද්දුහව ඇයහග ෙ ෙෑහත් 

මෙන්සිහයනි. පුරන් හකටීම, හෙහේ හකටීම, නියර 

මඩ තැබීම, හපෝරු �ෑම හේ සියල්ල හකහරන්හන් 

ඇයහග සියුමැලි ෙෑතිනි. සුවෙ විලවුන් මුහුණු 

ආහල්පන හුරු �තට ෙැන් ෙැහනන්හන් මඩවල 

සුවෙයි.

‘‘්ම්ම වපුරන්න කලින් බිත්තර වී වලට පිරිත 
කියනවසා. ්සාේ්රදායික වත පිළිපවත ඒ අයුරින්්ම 
කරනවසා. දැන් ්මට තිපයන ්රශපන ගප්මන් වුණත 
කේකරුවන් පහසායසා ගැනී්මට තිපයන අ�හසුව. 

ඇත්ත්මයි කියන්නත කණගසාටුයි අපේ 
මිනිසසු ඇඟ�්ත පවපහ්ලසා වැඩ කරන්න 
කේ්මැලියි. විපද්ශිකපයසාත එකක වැඩ ක� 
නි්සා ඒක ්ම්ම දන්නවසා. කුඹුපරන් ලැබුණු 
ව් වි් නැති සුවඳැල ්හ ්ේබසා හසාල 
උයනපකසාට සුවඳයි. බසාහිර පලෝකපයන් 
ඈතපවලසා පේ විදියට �රි්රය විඳින්න 
ලැබි්ම ්මට හරි ්තුටක.’’

කොබනික හ�ොවිතැන �ැන ඇය 

හබොහෙෝ කොලයක සිට හසවවොය. 

විමසුවොය. හේ දිනවල රහේම කතොබෙ 

කොබනික හ�ොවිතැන �ැන වුවත් ඒ �ැන 

හතොරතුරු ෙැන කියො �න්නට කිසිහවක් 

හනොමැති බව ඇය පවසන්නීය. අොළ 

ප්ොහද්ශිය නිල්ධොරීන් සතුව ෙ ඒ ෙැනුම 

හනොමැත. පලිහබෝ්ධ ෙොනියක් පැමිණියත් 

ඒ සෙෙො විසඳුමක් �ැන ඔවුන් ෙන්හන් 

නැත. ඒත් විවි්ධ විදිවලට යොවත්කොලීන කර�න්නො 

ෙැනුම ෙරෙො ඇය සිය හවර වීරිය හයොො කොබනික 

හ�ොවිතැන කරහ�න යයි.

නමුත් හබොහෙෝ කොන්තොවන් සිහින මවන 

ආකොරහේ අරුමැසි දිවියක් නේ ඈ හනොපතයි.

‘‘විවසාහය කියන්පන් ්ෑපහන පලසාකු බැඳී්මක ්හ 
නිදහ්ට බසා්ධසාවක. ඒක ්ම්ම හිතින් අයින් කරලසා 
තිපයන්පන්. පේ �රි්රයත එකක ඉන්නවිට කිසි්ම 
්තනික්මක දැපනන්පන් නැහැ. හැප්මෝ්ම හැලපේ දුවන 
ජීවිප්තන් පුංචි පවලසාවකට හරි නැවතිලසා ප්සාබසාදහ්ම 
විඳින්න පවලසාවක ගන්න. ඒක ඔය හැ්මපද්ට්ම වඩසා 
්නී�යි.’’

විවාහය කියන්ගන් 
සෑගහන ග�ාකු 
බැඳීමක් සහ 

නි්දහසට බාධාවක්. 
ඒක මම හිතින් 
අයින් කර�ා 
තිගයන්ගන්
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තිලක් 
ගස්නාසිංහ

ගේවාරූඪගෙන් 
සාස්්තර කිෙන අෙ 
ෂරගලාක් ගහෝමස්ව 
ග�ාපි �ළාද?

ඕනෑම කෙකනකුට ඉතා පහසුකෙන් අප රට තුළදීම කේෙ 
භාෂාෙට සෙන්දීකේ හැකියාෙක් පෙතින බෙ ඔබ දන්නොද? 
ආරූඪකයන් ශාස්ත්ර කියන ස්ත්ානෙල මෑණිෙරුන් ආරූඪ වී 
තමන්ට ආරූඪය ලබාදුන් කදවි කේෙතාවුන් සමඟ චතුර කලස 
කේෙ භාෂාකෙන් ෙතා ෙරනු මා දැෙ ඇත. කේ ෙතාෙ ඒ 
අතුරින් එෙක් ගැනය.

2017 ෙස කේ සැපතැේබේ තිස්තෙනදා පිටකොටුකේ 
පළමුෙන හරස්තවීදිකේදී කිළිටි ඇඳුේ හැඳගත් 
ෙැහැරුණු සිරුරකින් යුතු අකයක් මකේ සිරුකර 
ස්තපේශ විය. එකෙකනහිම මකේ ෙමිස සාක්කුකේ 
තිබූ ජංගම දුරෙතනය අතුරුදන් විය. ඒ සමඟම 
ඒ පුේගලයාද ර්ොහනෙලට මුොවී අතුරුදහන් 
වූ අතර ඊට විනාඩි කිහිපයෙට පසුෙ මම එම 
පැහැරගැනීම පිළිබඳෙ පිටකොටුෙ කපාලිසිකේ 
අපරාධ අංශයට පැමිණිලලක් ෙකළමි. පසුෙ විදුලි 
සංකේශන නියාමන කොමිසමට ඉදිරිපත් ෙරනු 
පිණිස එම දුරෙතනකේ එමි අංෙයද කපාලිසියට 
ලබා දුනිමි. එකහත් අද ෙනතුරු ඉන් අත්වූ කිසිම 
ප්රතිඵයලක් නැත.

ඊට පසුදින, එනේ ඔක්කතෝබේ 01දා කපරෙරුකේ 
සීතාෙෙ අප්රෙට ජනශ්ැති පිළිබඳ විමේශනයක් ෙරනු පිණිස 
රුෙන්ෙැලලට ගිය මම එහි කෙකසන මකේ හිතෙකතකුට කපරදා 
සිදුවූ අලෙලංචිය පිළිබඳෙ කීකෙමි.

ඒ ෙතාකෙන් මකේ හිතෙතාත් ඔහුකේ බිරිඳ හා දරු 
තිකදකනත් ෙේපාෙෙට පත්වූ අතර එම නැතිවීම පිළිබඳ 
අතිශය නිෙැරදි කහෝඩුොෙක් ලබාගත හැකි ආරූඪකයන් ශාස්ත්ර 
කියන ස්ත්ානයක් පිළිබඳෙ ඔහුකේ බිරිඳ මා කෙත දැනුේ 
දුන්නාය.

‘‘මේ මාමාට අර මෑණිම�ෝ සාස්තර කි�න මේවාල� 
මෙනනනන පුළුවන්ද පුමේ?’’

ඒ ෙනවිට අ.කපා.ස. උසස්ත කපළ විභාගයට කපනී සිටි 
ඔවුන්කේ ෙැඩිමල දියණියට ඇය කී පසු ඇය ඊට 
එෙඟතාෙ පළ ෙළාය. ඒ කේොරූඪකයන් ශාස්ත්රයක් 
ඇසීමට යාම සුවිකේෂ අත්දැකීමක් කලස එම 
දියණියද සිතූ නිිසා ෙන්නටද පුළුෙන.

එබැවින් එම දියණියද සමඟ ත්රීකරෝද ර්යෙ 
නැගුණු මම ඔවුන්කේ නිෙසට කිකලෝමීටේ පහ 
හයක් එපිටින් වූ   කේොලය කෙත ගිකයමි. අඩක් 
නිම ෙළ මධ්යම පාන්තිෙ නිෙසක් වූ එහි මිදුකල 
බකලාක් ගලින් බඳින ලද ටෙරන් කසවිලි ෙළ 
කේොලයක් විය. එම කගමිදුකල ඉටිකරදි මත 
කොපපරා වියැකළන්නට දමා තිබිණි. ඒ කේොල කේ 
එළිපත්කත් බංකු කදෙක් වූ අතර ඉන් එක් බංකුෙෙ සුදු 
සාය හැටට ඇඳගත් තද ොල ෙේ්ණ හිසකෙස්තෙලින් යුතු 
තලතුනා ොන්තාකෙෝ කදකදකනක් ොඩි වී සිටියහ.

ඒ ශාස්ත්ර අසන තැනදී ෙෙකරකු කහෝ යේ විමසීමක් 
ෙළකහාත් මා තම පියා බෙ පම්ණක් පෙසා නිහඬ ෙන කලසත් 
එහිදී කිසිකෙකු හා කිසිම ෙතාබහෙට කනාපිවිකසන කලසත් 
අතරමඟදීම හිතෙතාකේ දියණියට මා උපකදස්ත දුන්කන් එකස්ත 
ශාස්ත්ර කියන්නවුන් ශාස්ත්ර 
ඇසීමට එන්නවුන්කේ 
කතාරතුරු ලබාගන්නා බෙට 
මා දැනුෙත්ෙ සිටි බැවිනි.

නියමිත පරිදි එම 
ස්ත්ානකයන් ගත් බුලත් 
කොළ කිහිපයක් මත 
රුපියල තුන්සිය දහයෙ 
මුදලක් තැබූ මම එම 
මෑණියන් ආරූඪෙන තුරු 
බලා සිටිකේ මකේ ෙමිස 
සාක්කුකේ වූ පටිගත කිරී කේ 
යන්්රය ද ක්රියාත්මෙ 
ෙරකගනය.

‘‘මසාලලලංග අේමා වා - 
අපෙච්චි ගේ්ාර වා - කන්ද 
කුමාර වා - ්දැඩිමුණ්ඩ වා 
- සේෙේතිනි වාලංග’’ ආදී 
ෙශකයන් කියමින් යම 
ොලී, කසාකහාන් ොලී ආදී 
හෑලලක් කියමින් ෙට හඬ 
තීව්ර ෙරගත් ඇය ඉන්පසුෙ 
කේෙ භාෂාකෙන් ෙතා කිරීම 
ඇරඹුොය. එහිදී ඇය නිතර 
නිතර ‘කසාලලංග අේමා’ යනුකෙන් පෙසන ලේකේ 
‘කසාලලංග’ යනු කේෙ භාෂාෙට අයත් ෙදනක් බෙ 
අඟෙමිනි. එකහත් ‘කියන්න’ යන අරු් පළෙන 
‘කසාල්ලංග’ යන කදමළ ෙදන ඇකේ කේෙ 
භාෂාකේදී ‘කසාලලංග’ වී ඇති බෙක් ද 
කපනි්ණ.

ඒ කෙකස්ත කහෝ කේෙ භාෂාකෙන් ෙතා 
ෙළ එම ශාස්ත්ර මෑණියන් ඒ සමඟම 
සිංහකලන් ද ෙතා ෙරන්නට වූ අතර ඇ කේ 
එම උචචාර්ණය විධිය ද්රවිඩ ස්තෙරූපයක් 
ගත් බෙ පැහැදිලිෙම කපකනන්නට 
තිබිණි. මුලින්ම අප කමකස්ත පැමි්ණ හිඳිනුකේ 
ප්රා්ණොරකයකු පිළිබඳ විමසීමට බෙ පැෙසූ 
ශාස්ත්ර මෑණියන් කදෙනුෙ පෙසා සිටිකේ භූමිය, 
ස්ත්ානය, නිෙස කහෝ මුදල සේබන්ධ ප්රේනයෙට මා එහි 
පැමිණි සිටින බෙය. දැනට අප සමාජකේ කබාකහෝකදකනකු 

එදිකනදා මුහු්ණ කදන ප්රේන අතුරින් කොපම්ණ ප්රමා්ණයක් 
ප්රා්ණොරයන්, භූමිය, ස්ත්ාන, නිොස සහ මුදල කෙනුකෙන් කෙන් 
ෙළ හැකිද යන්න කිසිකෙකුටත් රහසක් කනාකේ. එකමන්ම කමම 
ශාස්ත්ර මෑණියන් ප්රා්ණොරයා යනුකෙන් පැෙසූ අනුමානය තුළද 
පුේගල මාදිලීන් කෙකතක් තිබිය හැකිද? කේො ශාස්ත්ර අසන්නට 
යන ෙවුරුත් සිකත් තබාගත යුතුය.

කබාකහෝ ශාස්ත්ර කියන ස්ත්ානෙල ශාස්ත්ර 
අසන්නවුන් කොටු ෙරගැනීම පිණිස 
කයාදනු ලබන කමම තාක්ෂණිෙ ක්රමය 
හඳුන්ෙනුකේ අනුයාත බැහැරලීකේ 
ක්රකමෝපාය (Process of Climination) 
යනුකෙනි.

හඹා යන ඉලක්ෙයට 
තමන් අදාළ කනාෙන 
සාධෙ එකිකනෙ බැහැර 
ෙරමින් ඉලක්ෙය ්ලහුබැඳ 
යන කමම ක්රකමෝපාය අපරාධ 
පරීක්ෂ්ණෙලදී කයාදාගන්නා අතර 
ෂේකලාක් කහෝේස්ත නේ ෙලපිත 
රහස්ත පරීක්ෂෙෙරයාද කමම ක්රකමෝපාය 

කයාදා අබිරහස්ත අනාෙර්ණය ෙරගත් අන්දම එම රහස්ත 
පරීක්ෂෙ ෙතාෙලින් කපකනයි.

ඉන්පසුෙ එම ශාස්ත්ර මෑණියන් කසාර සතුරු උෙදුරු සහ 
නැතිවූ භාණඩ සේබන්ධකයන් එහි ශාස්ත්ර කනාකියන බෙ කී 
අතර මා විසින් එම කේොලයට පත්ෙළ රුපියල සියකේ 
කනෝටටු තුන එතැනින් ලබාකගන එය එතූ බුලත් 
කොළය පිටින්ම සාක්කුකේ දමාකගන හිතෙතාකේ 
දියණිය සමඟින් ආපහු හැරුක්ණමි.

අද සමාජකේ කබාකහෝකදකනකු කමෙනි 
ශාස්ත්ර කියන ස්ත්ානෙලට යනුකේ කුමක් කහෝ 

තදබල සිත් කේදනාෙක් මුල ෙර ගනිමින් 
ඉන් අත්මිදීකේ කචතනාෙකනි. ඒ 
අනුෙ කමම ශාස්ත්ර අේමලා ‘දරුො 
උඹ දරුණු සිත් අමාරුෙකින් ඉන්න 

බෙ කපන්නුේ ෙරනො’ කී සැනින්ම 
ඔවුන්කේ මායේ ඇමට කොටුෙනු ඇත. 
මකේ ජංගම දුරෙතනය නැතිවූ නිසා 

එම හිත් අමාරුෙ යන සාධෙය මටද 
යේ තරමකින් කහෝ අදාළ වුෙද එය 

මට දරාගත කනාහැකි 
තරේ සිත්තැවුලක් 
කනාවූ බැවින් කමම 
ශාස්ත්ර මෑණියන් 
ඇසූ පැනයට ‘නෑ’ 
යනුකෙන් පිළිතුරු 
දුනිමි.

සේමත භාෂාකෙන් ෙැදි බස ෙැනි උප භාෂා (Dialect) 
ග්ණයට අයත් කනාෙන කමම කේෙ භාෂා කේොලකයන් 
කේොලයට, ශාස්ත්ර මෑණියන්කගන් මෑණියන්ට කෙනස්ත 
කෙයි. ඒො කොතරේ කෙනස්ත ස්තෙරූප දරන්කන්ද කිෙකහාත් 
කමම කේෙ භාෂාෙ කදකදකනකුට එම භාෂාකෙන් ෙතාබහ 
කිරීමට පො කනාපුළුෙන. ෙරක් කේ කේෙ භාෂාෙල පෙත්නා 

විෂමතාෙ පිළිබඳෙ මා ඇසූ පැනයෙට ආරූඪකයන්ම 
පිළිතුරු දුන් කදාේකප ප්රකේශකේ එක් ශාස්ත්ර මෑණි 

කෙකනකු කියාසිටිකේ ‘තිස්තතුන් කෙෝටියක් 
කදවිෙරුන් ෙතා ෙරන්කන් එෙම 
භාෂාෙකින් කනාකෙයිකන් දරුො’ යන්නය. 
මළවුන් කගන්ෙන්නියෙ බෙ පැෙසුෙ 
ඇයද කේ ෙනවිට මළවුන් අතරය. 
එකහත් කමම ශාස්ත්ර අේමලාට සටපටෙම 
කස්තම මුඛරිෙමද අෙශ්යම සාධෙයක් බෙ 
කපකනයි.

කමම ශාස්ත්ර මෑණිෙරුන් තමන් ඇසුරු 
ෙරන කදවි කේෙතාවුන් සමඟ අදහස්ත 
හුෙමාරු ෙරගන්නා බෙ පෙසන කමම 
කේෙ භාෂාෙ කමම ශාස්ත්ර කීම සඳහා කයාදා 

ගන්නා එක් කප්රෝඪාෙක් පමණි. ශාස්ත්ර අසන්නන්කේ 
සිත තුළට ගුපත බෙක් බියක් ෙැනි අනියත බෙක් පිවිසුො 

ඔවුන්කේ විචාර බුේධිය යටපත් කිරීම කමහි අරමු්ණය. 
කලෝෙකේ සෑම රටෙම ගුපත විේොස හා ඇදහීේ 
සේබන්ධෙ ඇති කමම කේෙ භාෂාෙ කහෙත් ව්යෙහාරිෙ 
කනාෙන බසකින් ෙතා කිරීම Glossolalia යනුකෙන් 

හැඳින්කෙයි. මීට අමතරෙ භීන්කනෝන්මාදය 
නේ මානසිෙ කරෝගීන්කේ කමාළකේ විද්යුත් 
ක්රියාොරෙේ බිඳීකේ කේතුකෙන් ඔවුන්ද ෙචන 
කෙටි කොට කහෝ විෙෘති කොට දක්ෙති. එය 
හඳුන්ෙනුකේ නෙ ොේෙර්ණය (Neologism) 
යනුකෙනි.

ඒ කෙකස්ත කහෝ මකේ ජංගම දුරෙතනය 
නැතිවීම නිසා ඇතිවූ සුළු කහෝ සිත්තැවුල 
මුළුමනින් දුරු ෙළ එම කේෙ භාෂාෙ සහිත 
හඬපටය ‘ොලි ෙරමින් සාස්තතරයක්’ කලස 
කහෝ ‘Soothsaying Kali Possession’ කලස 

සඳහන් ෙරමින් අන්තේජාලකේ 
යූ ටියුබ කෙබ අඩවියට 

පිවිකසන ඔබටද 
සෙන් දිය හැෙ.

මාත් එක්� ගිෙ 
දුවට කිවවා 
�වුරුහරි 

ඇහුගවාත් මම 
‘්තාත්්තා’ කිෙන්න 

කිෙලා

තිස්තුන් 
ග�ෝටිෙක් 

ගදවිවරු එ�ම 
භාෂාවකින් �්තා 

�රන්ගන නෑ 
දරුවා
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කවරගේ කතාව
‘‘තාතතයි අයියයි 
එකක මමත 
ග�ාරපූට්ටු අල්ලනවා. 
(සටන් කිරීම) ඉතින් 
ඒ නිසා හැඩිදැඩි පිරිමි 
කී�ගදගනක වුණත 
එක�ාර ගමල්ල කරන 
හැටි මම දන්නවා. 
කවුරුහරි පිරිමිගයක 
ඇවිල්ලා මගේ අතින් 
ඇලලුගවාත ඒ ගකනාට 
�ැටයක දා්ලා �හරක 
එල්ල කර්ලා ගකගහල 
කඳක වගේ බිමට ඇද්ලා 
දාන්න මට පුළුවන්.’’
දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් 
යුතුව මුඛරි යෙස එයේ 
පවසන්නී ශ්රී ෙංකඨායේ 
ෙඨාබඨාෙතම අංගමයපඨාර 
සටන් ශිල්පිනිෙයි.
ඇතතෙ. යම ලිපිෙ 
සඳහඨා ආගිෙ යතඨාරතුරු 
කතඨා කරගැනීමට ගිෙ 
යමඨායහඨායත ඇයේ 
දේකම සිෙැසින් 
දැකගැනීමට මමද 
වඨාසනඨාවන්ත වීමි. 
සුළයේ යේගයෙන් 
ආයුධ හරඹ පඨානු 
දුටු යමඨායහඨායත ඇෙ 
අතිදක්ෂ අංගම 
සටන් ශිල්පිනිෙක 
බව පැහැදිලි විෙ.
ඇෙ ශ්රී ෙංකඨා 
යුද හමුදා අනුබද්ධිත ජඨාතික 
අංගමයපඨාර සංගමයේ වරතමඨාන අනුශඨාසක 
සහ ප්රධඨාන උපයද්ශකවරයෙකු වන වඨා.ක.මු.ව. 
උයමෂ උකවතත මහතඨායේ දිෙණිෙයි.
අද ‘ධරණී’ කවරය සරසන දහහතර 

වියැති මේ හුරුබුහුටි අංගේ ශිල්පිනිය, සමාධි 

සංකල්්පනා උකවතතයි.

කිරිබතමගාඩ, විහාරමහාමේවි බාලිකා 

විද්ාලමේ සිසුවියක වන සමාධි, අංගේම්පාර 

සටන් කලාවට මයාමුවූමේ ඇයමේ ්පවුමලන් ලද 

ආභාෂය නිසාය.

‘‘මගේ තාතතා වගේම අමමත පාරමපරික 
අංගම  සටන් ශිල්පීන්. තාතතා අයියට ශිල්ප පුහුණු 
කරනගකාට මමත හරි ආසාගවන් ඒ දිහා බලාගගන 
ඉන්නවා. අවුරුදු හතක් ගවනගකාට තාතතා මටත 
ශිල්පය ගෙන්න පටන් ගතතා.’’

අංගේම්පාර ශිල්්ප ක්රම ්පළාත අනුව ආකාර 

කිහි්පයකට මබදා දැකවිය හැකිය. සමාධිමේ පියා 

දකුණු ලමක අංගේම්පාර ශිල්පිමයකු නිසා ඔවුන් 

ප්රගුණ කරන්මන් ඌව මවල්ලසස, හිකකඩුව, 

වසකඩුව වැනි ප්රමේශවලට අයත දකුමේ අංගේ 

කලාව බව ඈ කියන්නීය. එමසම අංගේම්පාර 

ශිල්්පය ්පාරේ්පරිකව ඉදිරියට රැමගනයාමේ 

උරුමය හිමිවූමේ එකල ඉතා උසස යැයි සේමත 

වූ ්පරේ්පරාවලට ්පමණක බවත ඈ ්පැහැදිලි 

කළාය.

‘‘අපි පැවතගගන එන්ගන් වාසලගගෙර 
කඩුකරවන පරමපරාගවන්. ඒ කාගල් රජවාසගල් 
හිටපු කුමාරවරුන්ට කඩු ශිල්පය ලබාදීලා 
තිගයන්ගන් අගේ පරමපරාගේ මුතුන් මිතතන්. ඉතින් 
ඒ ශිල්ප ක්රම පාරමපරිකව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තමයි 
මගේ තාතතට ලැබුගේ. ඔහු ෙැන් ඒ ශිල්ප ඔහුගේ 
ගගෝලයන්ට උගන්වනවා. හැබැයි අතිශය රහස්ය 
ශාස්ත්ර පරමපරාගවන් පිටට ලබාදීම තහනම. ඒ 
නිසා ඒවා උගන්වන්ගන් මටයි, මගේ අයියටයි 
විතරයි. කවෙකහරි අගේ ෙරුවන්ටත ගම ශිල්ප 
ලබාගෙන එක තමයි අගපත වගකීම.’’

වයසින් කුඩා වුවත අංගේම්පාර ්පරේ්පරා 

පිළිබඳව මමන්ම එහි අතීත මතාරතුරු පිළිබඳව 

මුහුකුරා ගිය දැනුමක ඈ සතුය. සීහල අ්පට 

ආමේණික එකම කලා ශිල්්පය මමය බවත, 

අංගේම්පාර ශිල්්පමේ ප්රබලතවය වටහාගත 

විමේශිකයන් අංගේම්පාර ශිල්්පය තහනේ කළ 

අයුරුත ඈ ්පැහැදිලි කරන්මන් මමමසය.

‘‘යටතවිජිත යුගගේදී අගේ සංහලගයෝ 
විගේශිකයන් එක්ක සටන් කරන්න අංගමගපාර ශිල්ප 
ගයාදාගතතා. විල්වල, ගවල්වල විතරක් ගනගවයි 
ගල්තලා උඩදි වුණත ගම ශිල්ප භාවිතා කරන්න 
ඔවුන්ට හැකියාව තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන් කිසම 
ආයුධයක් නැතුව මරුනිල අල්ලලා විගේශිකයන් 
සය ගණන් මරණයට පතකරලා තිගයනවා. ඉතින් 
ගම කලාව ගමාකක්ෙ කියලවත හිතාගන්න බැරිවුණු 
සුේගෙෝ ගම ශිල්ප ෙැකලා තෘෂ්ණිමභූත වුණාලු. 
අංගම එක්ක හැේගපන්න බැරි බව වටහගතත 
විගේශිකයන් අංගම ශිල්පීන් මරධනය කරන්න, එක 
එක උේපරවැට්ටි දාලා තිගයන්ගන් ඒ නිසයි. ඉතින් 
ගකාගහාමහරි 1818දී අංගම ශිල්පය තහනම 
කරන්න සුේෙන්ට පුළුවන් ගවලා. එදා ඉඳලා අෙ 
ගවනකලුන් ගම වටිනා ශිල්පය අගේ රගට් තහනම 
ශිල්පයක්.’’

එක�ාර 
ගමල්ල 
කරන හැටි 
මම දන්නවා

හැඩිෙැඩි පිරිමිත

ශ්රී ලංකාගේ ළාබාලතම 
අංගම සටන් ශිල්පිනිය  

සමාධි සංකල්පනී උක්වතත
මවනත රටවල සටන් ශිල්්ප හරි ආදමරන් 

වැළඳගන්න මබාමහෝ උදවියට අමේ උරුමය 

රැකගැනීමට උනන්දුවක නැති බව සමාධි ්පැවසුමේ 

සංමේදීවය.

‘‘හැබැයි සුේගෙෝ අංගම තහනම කළා කියලා අගේ 
ශිල්පීන් පසුබැස්තගසත නැහැ. ඔවුන් ගමක පාරමපරිකව 
ඉදිරියට අරගගන යන්න අපූරු පගේ ක්රමයක් 
ගහායාගතතා. ඒ තමයි ගේශීය නරතනයට ගම සටන් 
කලාව මුහුකරපු එක. එගහම කරලා තමයි ඔවුන් ගම 
සටන් ශිල්පය  අගේ පරමපරාවලට ලබාදුන්ගන්.’’

අංගේ ඉතිහාසය පිළිබඳව සංකෂිේතව අ්පට 

්පැහැදිලි කළ සමාධි ඇය මේ පුහුණුවීේ කටයුතු 

පිළිබඳවත මමමස සිහි්පත කළාය.

‘‘ඉස්තගකාගල් යන ෙවසට නම පුහුණුවීම කරන්න 
ලැගබන්ගන් ෙවස්ත ගෙකක් විතරයි. පාසල් නිවාඩු නිසා 
ෙැන් හැමදාම වගේ පුහුණවීම කරනවා. ‘බාල සූරයා’ 
කාලය ඒ කියන්ගන් උගේ 7-9ත අතර කාලගේදී තමයි 
අපි පුහුණුවීම කරන්ගන්. ඉර මුදුන් ගවනගකාට අගේ 
ඇගේ ගල් ධාවනය වැඩි ගවනවා. එතගකාට පුහුණුවීම 
කරන එක සුදුසු නැහැ.’’

සමාධි ්පදිංචි කැලණිය නිවමස එක ්පමසක 

අංගේම්පාර පුහුණුවීේ වීම සඳහාම ස්ානයක 

නිරමාණය කර තිබුණි. ඇය එය හැඳින්වූමේ ‘සටන් 

වැලිපීල්ල’ නමින්ය. වැලිපීල්ලට යාබද ්පැරණි 

වලේවක වූ අතර එය භාවිත වන්මන් සමාධිමේ පියා 

සතු ඉතා වටිනා අංගේම්පාර අවි ආයුධ ගබඩා කර 

ඇති මකෞතුකාගාරයක මලසය.

‘‘අංගමගපාර ශිල්පගේදී කඩු, ගපාලු, ගහල්ල, 
ෙෑකැතත ඇතුළු ආයුධ රාශියක් භාවිත කරනවා. 
ශිල්පය ආසාගවන් ඉගගනගන්න නිසා ආයුධ ගැන බයක් 
නම ෙැනිලා නැහැ. ඒ නිසාමෙ ගකාගහගෙෝ අෙ ගවනකල් 
මට කිසම අනතුරක් ගවලත නැහැ.’’

අංගේම්පාර සටන් කලා ක්රම ශිල්්ප කිහි්පයකම 

ඇත. ඒ ශිල්්ප සියල්ල ලබාගැනීමට නිසි විය 

එළැමෙන තුරු බලා සිටිය යුතු බව ඈ කියයි.

‘‘මට තාතතා තවම ලබාදීලා තිගයන්ගන් ආයුධ 
හැසරවීමයි, ගපාරපූට්ටුයි විතරයි. මන්්ර ශාස්ත්රය, නිල 
ශාස්ත්රය එතනින් ගියහම ගවෙ ශාස්ත්රය වගේ ප්රබල 
ශාස්ත්ර ලබාගන්න අවුරුදු ෙහඅටක්වත සමපූරණ 
ගවන්න ඕගන්.’’

ඈ දන්නා සටන් ශිල්්පක්රම හිතුමනා්පයට භාවිත 

කළ හැකිදැයි මා ඇයමගන් ප්රශනයක ඇසුමවමි.

‘‘පළමුව ගෙවනුව ගතවනුවත ඉවසාලා....
ඉතින් කියනු ගම අවුල කාටා..
ෙඬු ගබාටුගවන් පනිමින් අල්ලාලා...
මිටි ගුටිගයන් තට්ටුවක් අනිනුයි නිල බලලා...’’
ඈ ඒ ්පැනයට කවියකින්ම හරි අපූරු පිළිතුරක 

ලබාදුන්මන් එමලසය.

‘‘අංගමගපාර ශිල්පිගයක් කියන්ගන් සාමාන්ය සටන් 
ශිල්පිගයක් ගනගමයි. ඔහු මැනවින් 
ආධ්ාතම දියුණු කළ අගයක්. 
ඉතින් අපි ගම ශිල්ප භාවිත 
කරන්ගන් ඉවසලා ඉවසලා 
ඉවසන්න බැරිම 
තැනක් ආගවාත 
විතරයි. තමන්ට 
තමන්වත 
පාලනය 

කරගන්න බැරි ගකගනක්ට එගහම නම  ගම ශිල්ප 
හදාරන්න අමාරුයි.’’

අංගේ ශිල්පීන්ට ආමේණික විනය, හිකමීම පුරුදු 

පුහුණු කරනුමේ භාවනා ක්රම, මයෝගා භාවනා වැනි 

ක්රමමේද මගිනි. එවැනි මේ සමාධිමේ ප්රාමයෝගික 

ජීවිතයට ්පවා මනා පිටිවහලක වන බව ඕ කියන්නීය.

‘‘නිතරම භාවනා කරන නිසා මට මානසක 
ඒකාග්රතාවය පවතවාගන්න පහසුයි. පාඩම කරනගකාට 
වගේම විභාග ලියනගකාටත කවමදාකවත මගේ හිත 
කලබල ගවන්ගන් නැහැ.

එ වගේම අංගම ශිල්පිගයක්ට උකුස්තගසක් වගේ 
විමසල්ගලන් ඉන්න හැටි, එතගකාට ගකාටිගයක් 
වගේ සයුමව ඇවිදින හැටි, ඊටපස්තගස්ත වඳුගරක් 
වගේ ගේගගයන් චලනය ගවන හැටි ඇතුළු සතතව 
අංගචලන රාශියක් උගන්වනවා. ඉතින් ගම පුහුණු 
ක්රමගේෙ නිසා අනිත ගැහැනු ළමයි ඉදිරිපතගවන්න 
පසුබසන ගේවල්වලට වුණත මම හරි ආසාගවන් 
ඉදිරිපත ගවනවා.’’

එමසම ඈ කියන්මන් වරතමාන සමාජමේ ජීවත 

වීමට නේ කාන්තාවක මමවැනි ආතමාරකෂක සටන් 

ශිල්්පයක උගත යුතුම බවය.

‘‘ෙැනට නරතනයට සීමා ගවලා තිගයන අංගම 
ශිල්පය නරතනගයන් මිදිලා ෙවසක සටන් කලාවක් 
විදිහට ඉදිරියට එයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම ගම 
තහනම ඉවත කරන්න මගේ පියා ඇතුළු අංගමගපාර 
ශිල්පීන් කිහිපගෙගනක්ම උතසාහ කරනවා. කවෙ හරි 
ගම වටිනා ගහල ශිල්පය ලංකාගේ කාන්තා පරපුර 
අතරට අරන් ගිහින් ඔවුන්ව ශක්තිමත කරන එක තමයි 

මගේ ඉදිරි බලාගපාගරාතතුව.’’
දසකේ, විසකේ ්පෑමට ස්රී-පුරුෂභාවය, 

වයස මහෝ ශරීර ප්රමාණය අවැසි 

නැතැයි මේ පුංචි දියණිය අ්පට ස්ප් 

කර අවසානය. ඉදින් ඇමේ ඉදිරි 

අරමුණු සියල්ල ජයගැනීමට 

ඇයට දිරිය ශකතිය ලැමේවා 

යන්න ‘ධරණී’ අම්පත ්පැතුමයි.

කිසම ආයුධයක් නැතුව 
මරුනිල අල්ලලා 
විගේශිකයන් සය ගණන් 
මරණයට පතකරලා 
තිගයනවා. ඉතින් ගම 
කලාව ගමාකක්ෙ කියලවත 
හිතාගන්න බැරිවුණු 
සුේගෙෝ ගම ශිල්ප ෙැකලා 
තෘෂ්ණිමභූත වුණාලු. 
අංගම එක්ක හැේගපන්න 
බැරි බව වටහගතත 
විගේශිකයන් අංගම 
ශිල්පීන් මරධනය කරන්න, 
එක එක උේපරවැට්ටි දාලා 
තිගයන්ගන් ඒ නිසයි

ගසවවන්දි ගහට්ටිආරච්චි
ඡායාරූ� - ප්රදීප් දඹරගේ
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බියංකා නානායකකාර

මං නිවාඩු ගියාමත් 

වීඩිගයෝ ගකෝල් අරග�න 

ගබනාට කතා 
කරනවා

මියගිය නිල සුනඛ බෙනා ගැන 

බ�ාස්ාපල් රාජරතන කියන �්ාව

‘‘හැමදාම උබේට බෙනාබග කූඩුව අරිනන යනබ�ාට 
ඈ්දීම එයා දනනවා මං එනවා කියලා. කූඩුබේ බදාර 
ළඟට ඇවිත උඩ පැන පැන �ෑගහනවා, ඇරලා 
එළියට ගනන�ල්. එළියට ආවට පසබසෙ මබේ ඇඟට 
පැන පැන එයාබග භාෂාබවන බමානවබදෝ කිය කිය 
බසෙල්ලම් �රනනමයි හදනබන. ඒත එදා 26 වැනිදා 
උබේ බෙනාබග කූඩුව ළඟට යේදි එයා බේනන හිටිබය 
නෑ. මං කූඩුව ඇතුළට ගිබේ අසෙනීපයකබදෝ කියල 
හි් හි්. ඒ යනබ�ාට එයා නිදාබගන ඉනන විදිහටයි 
හිටිබය. මං එබ්නට ගිබේ �්ා �රබගනමයි. ඒත 
ඔළුව ඉසසුබේවත නැතිබවනබ�ාට මට ෙය හිතුණා. 
මං ළඟට ගිහින බෙනා ළඟ දණගහබගන ඔළුව 
අ්ගගා එයාට �්ා �ළා. මබග අ්ට බෙනාබග 
ඇබේ බවනසෙක දැනුබණම නෑ. ඒත බෙනා ඇහැකවත 
ඇරලා ෙැලුබව නෑ. රෑ බහාඳට හිටපු බෙනා කූඩුව 
ඇතුබළ මැරිලා. මබග හි්ට දැනුණ දු� ්වත වචන 
බවනබන නෑ. මං �ෑගහලා ඇඬුවා..’’

බෙනාබේ විබ�ෝව දරාගත බනාහැකිව එබහම 

කෑගහලා ඇඬුබව හුඟක් හිත හයි� පිරිමිබ�ක් වුණ 

මිරිහාන බ�ාලිස් බකාට්ාශබේ නිල සුනඛ ඒකකබේ 

බ�ාලිස් බකාස්තා�ල් (30495) රාජරතනයි. ඔහු 

බෙනාට ඒ තරමින් ෙැඳුබන් වසර බදකක් තිස්බස් 

බෙනාබේ භාරකරු බලස කටයුතුකළ නිසා�.

‘‘බෙනා කියනබන මිරිහාන නිල සුනඛ ඒ��බේ 
පුපුරණ ද්රව්ය පරීකෂා කිරීම් සෙඳහා සිටි ජරමන 
බෂපරඩ් වරගබේ නිල සුනඛයා. එයාට බපාලිස 
බදපාර්බම්නතුබවන ලැබුණු අං�ය 1237. උසෙ 
බසෙනටිමීටර 65ක වබේ. ෙර කිබලෝග්ෑම් 34යි. බෙනා 
ගැහැනු සෙබ්ක. පුපුරණ ද්රව්ය පරීකෂණ �ටයුතු 
බවනුබවන එයාට තිබුබේ ප්රභූ ආරකෂණ රාජ�ාරී. 
මිරිහාන බපාලිස බ�ාට්ාශබේ කිසියම් ්ැන�ට මැති 
ඇමතිවරුනබේ පටන ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා 
යම්කිසි රැසවීම් �ටයුත්�ට යේදී බෙනා ්මයි 
ප්රභූ ආරකෂණ රාජ�ාරිය �බේ. සෙමහර බවලාවට 
ගල්කිසසෙ බ�ාට්ාශබේත රාජ�ාරි �ළා. ඒ එබහ 
පුපුරණ ද්රව්ය පරීකෂා �රන නිල සුනඛයා හසුරුවනනා 
නිවාඩු ගියවිට. අපි මිරිහාන ඒ��යට ඇවිත ්වම 
මාසෙ හ්රක වබේ �ාලයක ්මයි බගවුබණ.’’

ඊට කලින් බකාස්තා�ල් රාජරතන බෙනා 

සමග රාජකාරි කබේ ත්රිකුණාමලබේ චීන වරා� 

බ�ාලිසිබේ�. ඔවුන් එහි රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා �න්බන් රාජරතන අස්ගිරි� නිල සුනඛ 

බකාට්ාශබේ පුහුණුව අවසන් කළායින් �සුව�.

‘‘මම අසගිරිය නිල සුනඛ බ�ාට්ාශබයන නිල 
සුනඛ පා්මාලාව හදාරනන පටන ගතබ් 2019 
අබගෝසතු මාබස පළවැනිදා. එ්බ�ාට මට ලැබුණු 
නිල සුනඛයා වුබේ බෙනා. ඒ බවනබ�ාට බෙනා 
වයසෙ අවුරුදු පහ�ට කිටටු බහාඳින වැඩුණු නිල 
සුනඛබයක. එ්ැනදී මට ්මයි පුහුණුවක ලෙනන 
වුබේ. බමා�ද බෙනා ඊට �ලින පුපුරණ ද්රව්ය 
පිළිෙඳව බහාඳ පුහුණුවක ලෙලා හිටිබේ. එයා මුල් 
�ාබල් සෙැරයි. මං ළඟට යේදිත බගාරවනවා. දවස 
කීපයක �නන බොනන දීලා, �්ා �ර �ර 
ඉඳලා, බෙනාව මං යාළු �රගත්ා. එබහ 
ඉනන උපබේශ�යිනබගන මං නිල සුනඛ 
හසුරවනබනකු බලසෙ මාසෙ හ්ර� වබේ 
පුහුණුවක ලැබුවා. ඊටපසබසෙ ්මයි අපි 
බදනනා චීන වරාය බපාලිසිබේ නිල සුනඛ 
රාජ�ාරී සෙඳහා පිටතව ගිබේ.’’

බකාස්තා�ල් රාජරතන බෙනාබේ 

ස්වාමි�ා වන්නට බ�ර බෙනාට තවත 

ස්වාමිබ�කු සිටිබේ�. ඒ සැර�න් (22190) 

චිත්රබස්න නිශශශංකයි. කුඩා කාලබේ �ටන් 

බෙනාබේ නිල සුනඛ හසුරවන්නා වූබේ 

සැර�න් නිශශශංක�.

‘‘බෙනා බනදරලනබ්න ආවම ගුවන බ්ාටුපළට 
ගිහින ොරගතබ්ත මමයි. එ්බ�ාටත එයා 
අවුරුේද� වි්ර වැඩුණු බ�බනක. කූඩුබේ 
ඉනනබ�ාට බහාඳ පිරිමි සෙබ්ක කියලයි අපි හිතුබේ. 
ඒත එළියට ගත්ට පසබසෙයි දනබන ගැහැනු සෙබ්ක 
කියලා. ඒ බවනබ�ාට මම සෙතතු හ්රබදබනකබග 

නිල සුනඛ පුහුණු�රු හැටියට �ටයුතු �රලා තිබුණා. 
බෙනා පසවැනියා. එයා එක� පුහුණුව ඒ ්රම් 
අමාරු වුබේ නෑ. ඒත බෙනාට අනිත සෙතතු එක� 
සොමදානබයන නම් ඉනන ෙැරි වුණා. අනික සෙබ්ක 
හම්ෙවුබණාත දැකබ�ාත රේඩු වුණා. හැෙැයි ඒ�ට 
බේතුවක තිබො. බමයා පුහුණු වන �ාබල් බවන 
සෙබ්ක ඇවිත එයාබේ නැටට හැපුවා. එදා ඉඳලා 
්මයි එයාට අබනක සුනඛයන එක� බකනතියක 
අමනාපයක ඇතිවුබේ. දකින දකින සෙතතුනව 
හපනන ගත්ා. මං හි්නබන ඒ අමනාබේ බෙනා 
නැතිබවන�ල්ම හිබත තිබයනන ඇති.’’

මාස කී��කින් පුහුණුවීම් අවසන් වීමත 

සමග බෙනා හා නිශශශංකබේ රාජකාරී 

ස්්ාන� වූබේ මන්නාරම් බ�ාලිසි�යි. එහි 

මාස හ� හතක් රාජකාරී කළ ඔවුන් 

ඊළඟට කුරුණෑගල බ�ාලිස් ස්්ාන� 

ෙලා ගි�හ. කුරුණෑගල රාජකාරී 

කිරීබමන් �සු බෙනාබේ රාජකාරී 

ස්්ාන� වූබේ හෙරණ හතරැස් 

බකාටුව බ�ාලිස් මුරබ�ාළයි. 

බම් හැමතැනකදිම බෙනාට 

�ැවරුණ රාජකාරි� 

වූබේ ප්රභූ ආරක්්ෂණ 

රාජකාරි�යි.

‘‘හෙරණ ඉනන �ාබල් මට 
අසෙනීප ්තතවයක ආවා. ඒ 
නිසො 2019 අබගෝසතු 
මාබසෙ බවනබ�ාට 
බෙනාට නැව් 

අසගිරිය නිල සුනඛ බ�ාට්ාශයට යනන 
සිේ්ධවුණා. ඊට පසබසෙ එ�ම එ� දවසෙක 
රාජරතන චීනවරායට යන අ්බරදි මං 
හෙරණදි බෙනා දැක�ා, වාහබන කූඩුබේ 
ඉනනවා. මං ‘බෙනා...’ කියලා �ෑගැහුවා. 
ඇහුණද දනබන නෑ. එදාට පසබසෙ මං බෙනාව 
�වදාවත දැකබ� නෑ. දකිනන ගිබයත නෑ. 
බමා�ද එබහම ගිබයාත බවනබන ඒ භාර�රුට 
තිබයන බළංගතු�ම අඩුබවනවා. එ්බ�ාට 
පුහුණු �රගනන අමාරුයි..’’

බම් වනවිට හෙරණ හතරැස් බකාටුව 

බ�ාලිස් මුරබ�ා බේ නිල සුනඛ ඒකක� 

ොරව කටයුතු කරන සැර�න් නිශශශංක 

කි�න්බන් එබස් ගි�ානම් වන්බන් ඊළඟ 

භාරකරුට සතාබේ ඇති බළශංගතුකම 

අඩුබවන ෙවත එනිසා සාර්කව පුහුණු 

කිරීම් සිදු කිරීමට බනාහැකි ෙවත�. එබස් 

සැර�න් නිශශශංකබේ භාරකාරීතවබ�න් මිදුණු 

දා �ටන් හමුවූ බකාස්තා�ල් රාජරතනටත 

බෙනා බෙබහවින්ම 

ආදර� කළා�. 

රාජරතනට ද බෙනා 

�වුබල්ම සාමාජික�කු 

තරමට ළශං වුබේ�.

‘‘දවබස වැඩි හරියක 
එයා �ාලය ග් �රනබන ඒ 
අ්බර බසෙල්ලම් �රනබන, 
පුහුණුවීම් �රනබන, රාජ�ාරී 
�ටයුතුවලට යනබන, �ෑම 
බීම ටි� හදලා බදනබන 
මමබන. මටත ඒ� 

වචබනන විස්ර 
�රනන ෙැරි 

ෙැඳීමක වුණා. මං දුකින හිටියත, සෙතුටින හිටියත, 
ප්රශනය� හිටියත ඒ හැම බවලාව�ම බෙනා ්මයි 
මබේ ළඟින ඇබේ එල්ලි එල්ලී හිටිබය. ඒ හිනදා 
එයා ගැන මටත පුදුම ෙැඳීමක තිබබබ. මං නිවාඩු 
ගියාම එන�ල් බෙනා ඉනබන සොං�ාබවන වබේ. මං 
එන�ල් �න බොන එ�ත අඩු�රනවා. මටත බගදර 
ගියාට ඉනන ෙෑ. බෙනා ම්ක බවනවා. බෙනා එක� 
්ව එ්න මතද්රව්ය බසෙවීම් සෙහ අපරා්ධ පරීකෂණ 
බවනුබවනුත පුහුණු සුනඛයන බදනබනක ඉනනවා. 
ඒ බදනනා ෙලාගනනත නිල සුනඛ හසුරුවනනන 
බදනබනක ඉනනවා. ඉතින මං නිවාඩු ගියාම ඒ 
බදනනබගන බ�බනකුට �්ා �රලා වීඩිබයෝ බ�ෝල් 
අරන බෙනාට �්ා �රනවා. මබග සෙේබද එනබන 
බ�ාබහනද කියලා බහායා ගත්ම මාව දකිනවා. 
ඊළඟට බ�ෝන එ� බලව�නන හදනවා. ඉතින මං 
නිවාඩු ඉවර බවලා යනබ�ාට ්මයි සෙතුට ෙලනන ඕන. 
ඇබේ නැගලා, �ෑගහලා සෙතුට බපනනනවා. ඉතින 
එයාව ඊටපසබසෙ ටි�ක අ්ගාලා බසෙල්ලම් �රනන 
ඕන. බෙනා බගාඩාක ආසෙ ‘බටෝයි බසෙල්ලම් �රනන’. 

බටෝයි කියනබන බරදි දාලා එයාටම හදාගත් 
බසෙල්ලම් ෙඩුවක. ඒබ�න බසෙල්ලම් �රනන ්මයි 

බෙනා ආසෙම.’’

සැර�රු්ෂ බ�නුමක් හිමිවූවත බෙනා 

රාජරතනට බොබහෝ බළශංගතු වුබේ�. 

දවස තිස්බස්ම රාජරතන හා ගැවබසමින් 

හිඳ සන්ධ්ාබේ කූඩුවට කර දවස අවසන් 

කරන්නට සැරබසද්දී කූඩුබේ බදාර ළඟ 

සිට බෙනා කෑගහමින් හඬන්බන් ඒ �ැ� 

ගානටත රාජරතනබගන් බවන්වී සිටින්නට 

අකමැතබතන් බස්�. එදා 25 වැනිදා 

සන්ධ්ාබේ �හයි තිහට �මණ ඒ බලසම 

කූඩුවට කර රාජරතන එතැනින් පිටව �ද්දී 

බෙනා කූඩුබේ බදාර ළඟට විත කෑගැසුවා�.

‘‘කිසිම අසෙනීප ්තතවයක ඒ බවලාබව 
තිබබෙ නෑ. එයා බහාඳට හිටියා. අනි� අපි 
තුනබදනාබගන බ�බනක රෑටත බම් අයව 
ෙලනවා. එදා තුනබදනාබගන එ� අයියා 
බ�බනක පානදර තුනට ෙලලා තිබයනවා. 
එ්බ�ාටත බෙනා බහාඳට හිටිය කියනවා. 

ඊට පසබසෙ මං උබේ කූඩුව ළඟට යනබන හයට 
වබේ. එ්බ�ාට ඒ පැය තුන අ්බරයි බම් සිේධිය 
බවලා තිබයනබන. එයා සී්ල බවලාවත ගල්බවලාවත 
හිටිබය නෑ ඒ යනබ�ාටත. බෙනා හිටිහැටිබය එබහම 
නැතිවුබේ ඇයි කියලා ෙලනන පශචාත මරණ 
පරීකෂණයක තියනන අරන ගියා බේරාබදණිය පශු 
වවද්ය පී්යට. ඒබක තීනදුව ලැබෙනබන ලෙන 
සෙතිබය.’’

ඒ තීන්දුව ලැබෙනබතක් බෙනාබේ නිසල සිරුර 

බේරාබදණි� �ශු වවද්ය පී්බේ අධි ශීතකරණ�ක් 

තුළ තැන්�තව ඇත. ඉන්�සු බෙනාට බ�ාලිස් 

නිල සුනඛ බකාට්ාශබේ ආචාර� සහ අවසන් 

බගෞරව මැද අවසන් නින්ද අස්ගිරි� නිල සුනඛ 

බකාට්ාශබේ ඇබේ නෑයින් නිදන බසාබහාන් බිබම් 

සිසිල් බසවණක සැනසිල්බල් නිදන්නට හැකිවනු 

ඇත.

මං යනගකාට සීතල 
ගවලාවත්, �ල්ගවලාවත් 

හිටිගය නෑ. හිටිහැටිගයම 
ගබනාට වුණු ගේ අදටත් 

හිතා�නන බෑ

ගබනාගේ මුල් භාරකරු 
සැරයන නිශ්ංක

ගබනාගේ වත්මන 
භාරකරු ග�ා.ගකා. 

රාජරත්න 

මං නිවාඩු ගියාම එනකල් 
ගබනා ඉනගන සාංකාගවන 

වගේ. මං එනකල් කන 
ගබාන එකත් අඩුකරනවා. 
මටත් ග�දර ගියාට ඉනන 
බෑ. ගබනා මතක ගවනවා
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y;= neසසසÿu
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

y;= neÿu ආහාර වටගටෝරු සහ 
ග�ාරතුරු සැපයීම

ප්රවීණ සූපවේදිනී

ලක්ෂ්මී 
ගලාගරන්සුගේවා

අවශ්ය ද්රව්ය
 හතු

 කපාගත් ලූනු වගඩියක්

 රටකජු 100g

 ගමිමිරිස් වත් හැඳි 1

 ලුණු රස අනුව

 බිත්්තර 1

 වකෝන් පිටි වත් හැඳි 2

 පාන්පිටි වත් හැඳි 2

 කරපිිංචා (ව�ාකු වකාළ)

 ගැඹුරු ව්තල් බැදීමට ව්තල්

සාදා�න්්ා ආකාරය
 භාජනයක් වගන බිත්්තරය කඩා දමා වහාඳින්   
 ගසාගන්න.

 එයට  පාන්පිටි, වකෝන් පිටි, රස අනුව ලුණු,   
 ගම්මිරිස් කුඩු වත් හැඳි කා�ක් පමණ දමා   
 ක�වම් කර දියාරු නැති ්තරමක ඝනකම්   
 මිශ්රණයක් සාදාගන්න.

 ්තාච්චියක් ලිප ්තබා ව්තල් දමා රත්වුණු විට   
 මුලින්ම රටකජු ටික බැදගන්න.

 හතු ටික බැටර් එවක් ගිල්වා බැදගන්න.

 කරපිිංචා ද බැටර් එවක් ගිල්වා බැදගන්න.

 ලිවේ ගින්දර අඩුවවන් දමා ලූනු ටිකත්   
 බැදගන්න.

 බැදගත් සියල්� එකට දමා ගම්මිරිස් සහ ලුණු  
 රස අනුව එකතු කර පිළිගන්වන්න.
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le`o j¾.hla
fmdaIHodhS úfYaIs;

අවශ්ය ද්රව්ය
 සුවඳැල් හාල් 20g

 කලු හීනැටි හාල් 20g

 පච්චපපරුමාල් හාල් 20g

 කඩල ඇට 10g

 තණ හාල් 20g

 පමපේරි හාල් 20g

 පකාල්ලු ඇට 10g

 රතු කව්පි 10g

 සුදු කව්පි 10g

 මුංඇට 20g

 ඉරිඟු 20g

 උඳු සවල්පයක්

 කුරක්කේ පිටි 10g

 ඉඟුරු කෑල්ලක්

 සුදුලූනු බික් 1-2

 ලුණු රස අනුව

 පපාල්කිරි සවල්පයක්

fï úfYaIs; 
le`o j¾.h yok yeá 

n,kak  
fuu QR f ldaâ tl 

ialEka lrkak

සාදා�න්ා ආකාරය
 සියලු ධාන්ය වර්ග පහාඳිේ කුඩු කර්ගේන.

 භාජනයක් ලිප තබා වතුර දමා එයට කුඩුකර්ගත් ධාන්ය   
 දමා දියකර්ගේන.

 ඉඟුරු, සුදුලූනු ද එකතු කර පහාඳිේ හැඳි්ගා්ගේන.

 පපාල් කිරි ටිකක් එකතු කර්ගේන.

 රස අනුව ලුණුද එකතු කරේන.

 දිය්ගතිය නැති වීම සඳහා දියකර්ගත් කුරක්කේ පිටි ටිකක්  
 එකතු කර්ගේන.
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neomq fo,a lßh
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

සාදා�න්ා ආකාරය
 දෙල් දෙඩිය ද�ොඳින් සුදෙ කර   

 තීරුවලට ද�ෝ දකොටු �ැඩයට කපො  

 ෙැඹුරු දෙදල් බැෙෙන්්න.

 භොජ්නයක් ලිදේ ෙබො දෙල් දේ   

 �ැඳි 2ක් ෙමො ලූනු, අමුමිරිස්,   

 කුරුඳු දපොතු, කරපිංචො ස� රමදේ  

 ෙමො දෙමපරොදු කරෙන්්න.

 එයට දපොල්කිරි එකතු කර කුළුබඩු   

 සියල්ල එකතු කරෙන්්න.

 කිරි ද�ොඳින් ්නට්නවිට බැෙෙේ දෙල්  

 එකතු කරෙන්්න.

 හිදේනදෙක් පසෙන්්න.

neomq 
fo,a lßh
අවශ්ය ද්රව්ය
 දෙල්

 ලූනු දෙඩි 1/2

 අමුමිරිස් කරල් 2

 සුදුලූනු බික් 2

 රමදේ

 කරපිංචො

 ක�කුඩු දේ �ැඳි 1/2

 මිරිස් කුඩු දේ �ැඳි 1

 බැෙපු තු්නප� කුඩු දේ �ැඳි 1

 උළු�ොල් මිශ්රණදයන් දේ �ැඳි 1/2

 රස අනුව ලුණු

 කුරුඳු කෑල්ලක්

 දපොල් කිරි දකොේප 2-3

 දෙල්
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fmdf,dia lÜ,Üia
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

fmdf,dia lÜ,Üia
අවශ්ය ද්රව්ය
 ළපටි පපොප�ොස් පෙඩියක්
 තම්බපු අ� 100g
 ්බැදෙත් අ� 100g
 හීනියට කපොෙත් ලූනු 125g
 හීනියට කපොෙත් අමුමිරිස් කරල් 2
 හීනියට කපොෙත් කරපිංචො ටිකක්
 පචොප් කරෙත් ඉඟුරු පත් හැඳි 1/2
 පචොප් කරෙත් සුදුලූනු පත් හැඳි 1/2
 කහකුඩු ස්්වල්පයක්
 ෙමමිරිස් රස අනු්ව
 ලුණු රස අනු්ව
 පදහි පෙඩි ්බොෙයක යුෂ
 පොන්කුඩු
 ෙැඹුරු පතපල් ්බැදීමට පතල්

සාදා�න්ා ආකාරය
 පපොප�ොස් පෙඩිය පහොඳින් සුදද කර  

 කපො ලුණු සහ කහ මිශ්ර ්වතුපේ තම්බො  

 ෙන්්න.

 තම්බොෙත් පපොප�ොස් භොජ්නයකට දමො  

 පහොඳින් පපොඩි කරෙන්්න.

 එයට ලුණු, ෙමමිරිස්, කහ, ලූනු,   

 අමුමිරිස්, කරපිංචො, ඉඟුරු, සුදුලූනු,  

 ්බැදෙත් අ�, සහ තම්බොෙත් අ�   

 දමො පදහි යුෂද එක්කර පහොඳින් ක�්වම  

 කරෙන්්න.

 මිශ්රණපයන් ටික ටික පේන ප්බෝ� සොදා  

 අල්�ට ත්බො ටිකක් පැතලි කරෙන්්න.

 ඒ්වො සොදාෙත් පටි මිශ්රණපේ ගිල්්වො   

 බිස්කට් කුඩු්ව� ද්වටො ෙැඹුරු පතපල්  

 රන්්වන් පැහැ ්ව්නපතක් ්බැදෙන්්න.

පිටි මිශ්රණය සඳහා
 පොන්පටි 100g
 ්වතුර ස්්වල්පයක්
 ලුණු ස්්වල්පයක්
 පොන්පටි්ව�ට ලුණු ක�්වම කර, එයට ්වතුර ටික  
 ටික දමමින් ඝ්නකම ්බැටේ එකක් සොදාෙන්්න.
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අද ගබොග�ෝ කොන්ොවන කොර්යබහුල්ය. 
ඒ නිසොම දැනුවතව ග�ෝ ග�ොදැනුවතව ඒ 
අ්යගේ ජීවි්වලින සතුට ස� ආදර්ය අන 
�ැමගේටම ගෙර ෙලො ්යයි. �මුත පුංචි පුංචි 
ගේවලවලින සතුටු ගවන�ට පරුදු වි්ය 
�ැකි�ම් ඒ ඕ�ෑම ගකග�කුගේ ජීවි්්ය 
හි්�වොට වඩො සුනදර එකක් වනු ඇ්. 
විගදස් රටක ජීවත ව� �ෂිනි ගම් කි්යනගන 
ඕ�ෑම අම්මො ගකග�කුට, ඕ�ෑම බිරිඳකට 
එගස් සතුටින දිවි ග�වි්ය �ැකි ආකොර්යයි. 

�ෂීණී ම�ගම්න්ර

සූපශාස්ත්ර කලාව කියන්න අපි කෑමට ගන්න 
ආහාරවලට තාපය භාවිතා කර්න කලාවට. ඉතින 
්ේ සූපශාස්ත්ර කලා්වදී තවත් කතා කරන්න 
පුළුවන සුන්දර ්කාටසක් ති්ය්නවා. ඒ තමයි 
්ේකින. ්ේකින කිය්න වච්න සිංහල ්ත්රුම 
‘පිළිස්තසීම’ කිය්න එක. ඒ වුණාට ්ගාඩක් 
්ේලාවට සිංහල ව්යවහා්රදීත් අපි කියන්න 
‘්ේක් කර්නවා’ කියලා්න. ඒ අපිට හුරු්වලා 
තිය්න විදිය.

්ගාඩක් ්වලාවට අපි කෑමට ගන්න එළවළුවල 
ඉඳන මස්ත, මාළු වරග පවා ්ේක් කරලා ක්න 
්වලාවල් ති්ය්නවා. ලිංකාවට වඩා පිටරටවල 
්නේ ්ේක හරිම සුලභ ්්දයක්. ඒ නිසා කෑම 
්ේක් කර්න ්කාටසට අදාළව අ්ද මම ්ේකරි 
ගැ්නයි කතා කරන්න යන්න. ඒ කිේ්ේ පාන 
වරග සහ බනිස්ත වරග ගැ්න.

අපිට ්ගාඩක් හුරු ්ේකරි කෑම ක්ඩන 
අරන කාල්න. කිඹුලා බනිස්ත, සීනි බනිස්ත, 
පාන, මාලුපාන ව්ේ ්ගාඩක් පාන වරග අපි 
හුරු්වලා ඉන්න කඩවලින අරන කන්න. ඒත් 
්ේ ්ේවල් ්ග්දර හදාගන්න ්ගාඩක් ්ල්සයි. 
පළ්වනි පාර හ්ද්න්කාට වැර්්දන්න ති්ය්න 
ඉඩකඩ වැඩියි තමයි. ඒත් වැ්ේ ටිකක් අතට හුරු 
වුණාම ඒක හරිම ්ල්ස වැඩක්.

්ේවා ්ග්දර හ්ද්න්කාට ්ගාඩක් අයට එ්න 
ප්රශ්නයක් තමයි කඩවල ති්ය්න පාන, බනිස්තවල 
ව්ේ මෘදු ගතියක් එන්්න ්නැති එක. ්නැත්්නේ 
පි්පන්න ්නැති එක. හ්දපු බනිස්ත ගල් ්ගඩි 
ව්ග හයි්ව්න එක. එත්කාට හ්දන්න එපා 
්වලා ්ේකින කිය්න ්ේ අතැරලාම දා්න අය 
ඇති. හැබැයි එ්හම ්්නාකර ඒ ්ේවල්වලට 
්ේතු ්හායා ගත්තාම ්ේකින කියන්්නත් මාර 
්ල්ස වැඩක් කියලා ඔයාලාට හි්තයි.

්දැන මිං ඇත්තම කියන්නේ්කෝ, මටත් 
බනිස්ත වරග හ්දේදී හරියට ආපු ්නැති ්ේලාවල් 
්ගාඩක් තිබුණා.

සමහර ්ේලාවට පිටි ්මෝලිය ඇ්ල්නවා 
වැඩියි. ්ේක් කරලා ගත්තාම ගල්්වලා. 
ක්නවා තියා හිතන්නවත් බෑ. මිං හිතුවා 
මිං පිටි්මෝලිය අ්නලා මදි ඇති කියලා. 
්දවසක් මිං පැය භාගයකට වඩා පිටි 
්මෝලිය ඇනුවා බනිස්ත මෘදු ්වයි 
කියලා හිතා්ග්න. මෘදු වුණත් 

්ේකින පවුඩර දාලා මුලිනම හැන්දකින 
අ්නාගන්න. පස්ත්ස්ත ්හාඳ පිරිසදු 

මතුපිටක් උඩට පානපිටි ටිකක් ඉහලා 
ඒක උඩින හැන්්දන අ්නාගත්ත 
පිටි ්මෝලිය තියලා අතින 
අ්නාගන්න ඕ්න. මිං අ්න්න 
ක්ර්ේ ලියන්නේ ඔයාලට 
පහසුවක් ්වන්න.

පිරිසදු මතුපිටකට පිටි 
ටිකක් දාන්න පිටි්මෝලිය 
ඇ්ල්න ගති්යන ති්ය්න 
නිසා. පිටි ්මෝලියට වැඩිය 

බර ්්නාදී අතින හීමිට නීේ 
කරන්න. පිටි ්මෝලිය 
පැත්්තන පැත්ත හරව 
හරව නීේ කරන්න ඕ්න. 
ඇගිලි තුඩුවලින පිටි ්මෝලිය 
තමන්ේ පැත්තට ්නවලා අරන, 
අල්්ල් යට පැත්්තන ආ්යත් 

ඉස්තසරහට තල්ලුකර්නවා. ඒ විදියට 
වි්නාඩි 10 ක් ්නතර ්්නාකර නීේ 

කරාම ්හාඳටම ඇති. එත්කාට පිටි 
්මෝලිය මෘදු ්ව්නවා. ප්දම බලාගන්න 

්හාඳම විදිය තමයි අ්නපු පිටි ්මෝලිය 
ඇේදාම බැලුමක් ඇ්්ද්නවා ව්ේ ඇ්්ද්නවා. 

ඒක තමා ප්දම. ්ේක තමා හැම පාන, බනිස්ත 
වර්ගකටම මිං අතින අ්න්න විදිය.

ඔන්න ඔය කාරණා ්්දක තමයි ්ේකරි 
කෑම හ්දේදී වැ්දගත් ්වන්න. ්ේ ජාති ්්දක 
හරියටම හරි ්නේ පාන බනිස්ත හ්ද්න එක හරිම 
්ල්සයි.

මිං ්ම්හම අ්නාගන්න පිටි ්මෝලි්යන 
මාලුපාන, සීනි සේ්බෝල පාන, ්සෝ්ස්තජස්ත 
බන කිය්න වරග තු්නම හ්දලා ති්ය්නවා. 
පානපිටි ග්ෑේ500ක් ්ේ ජාති තු්නම හ්දන්න 
්හාඳටම ඇති.

පාන බනිස්ත වරග හ්දන්න ගිහින වැරදිලා 
හ්දන්න එපා වුණ ්ක්්නක් ඉන්නවා ්නේ 
්ේ ්ේවල් ටික ්ත්රුේ අරන හැදු්වාත් මට 
විශවාසයි රසට, මෘදුවට පාන බනිස්ත වරග 
හදාගන්න පුළුවන කියලා.

්ගාඩක් කෑම වරග හ්දේදී පළ්වනි සැ්රම 
හරියන්න ඕ්න කියලා නියමයක් ්නෑ්න. 
කවුරුත් ලකුණු ්්දන්්නත් ්නෑ. ඒ නිසා 
වැරදුණත් උත්සාහ කරලා බලන්න. වැර්්ද්න 
තරමට අපි ඉ්ග්නගන්න ්ේවල් වැඩියි. ඒ 
නිසා වැර්්දේදී ආ්ේ ආ්ේ උත්සාහ කරලා 
බලන්න.

ඇත්තටම ්ග්දර ඉන්න ගෘහනියනට ස්තවයිං 
රැකියාවක් විදියට ්ේවා හ්දලා විකුණන්න 
වුණත් පුළුවන. වි්්නෝදාිංශයක් විදියට උත්සාහ 
කරලා බලන්න පුළුවන්න. බුේ්ාග්ේ කරන්න 
්හාඳ ්නෑ කියලා කිය්න රැකියා ඇරුණම 
්ේ ්ලෝ්ක් හැම රැකියාවක්ම මට උසස්ත 
රැකියාවක්. ඒ නිසා තමන ්දන්න ්්දයින 
තමනට කීයක් හරි ්හායාගන්න පුළුවන 
අවස්ත්ාව මඟහැරගන්නත් එපා. කවදාහරි ඉෂ්ඨ 
කරගන්න ම්ේ හි්ත් ති්ය්න ආසාවකුයි 
ඔයාලත් එක්ක ්බදාගත්්ත්.

ක්ඩන ගන්න බනිස්ත ්ගඩිය වුණත් ්ග්දරම 
හ්දලා අපිට අ්ේ ්දරුවනට ්්දන්න පුළුවන 
්නේ වටි්නවා්න. අපි පිරිසදුව හ්ද්න ්ේ අපට 
විශවාස නිසා ්දරුවනට කන්න ්්දන්න බයකුත් 
්නෑ්න. ්දරුවනට වුණත් ඒවා සුන්දර මතක 
්ේවි.

හැම දවසකම සුබ වේවා!!!

පාන් බනිස් වර්ග හදන්්න ගිහින් වැරදිලා හදන්්න 
එපා වුණ කෙක්නක් ඉන්්නවා ්නම් කම් කේවල් ටිෙ 

කේරුම් අරන් හැදුකවාේ මට විශවාසයි 
රසට, මෘදුවට පාන් බනිස් වර්ග 

හදා්ගන්්න පුළුවන් කියලා

කම්වා ක්ගදර හද්නකොට 
ක්ගාඩක් අයට එ්න ප්රශ්නයක් 
තමයි ෙඩවල තිකය්න පාන්, 
බනිස්වල වකේ මෘදු ්ගතියක් 
එන්ක්න ්නැති එෙ. ්නැේ්නම් 
පිකපන්කන් ්නැති එෙ. හදපු 

බනිස් ්ගල් ක්ගඩි වක්ග 
හයිකව්න එෙ. එතකොට 

හදන්්න එපා කවලා කේකින් 
කිය්න කේ අතැරලාම දා්න 
අය ඇති. හැබැයි එකහම 

ක්නාෙර ඒ කේවල්වලට කේතු 
කහායා ්ගේතාම කේකින් 

කියන්ක්නේ මාර කල්සි වැඩක් 
කියලා ඔයාලාට හිකතයි

බනිස්තවල යීස්තට් රස වැඩි්යන ආවා. එ්දත් 
ඉතින කන්න බෑ. පස්ත්ස්ත මිං ්ේකින ගැ්න 
්හේවා ටිකක්. ඒ අපි ්මා්නා හරි ්්දයක් හ්දේදී 
ඒ ගැ්න ්පාඩි හරි ්දැනුමක් ති්ය්න එක වටි්න 
නිසා. මිං එ්හම ්හායාගත්ත ්ේකිනවලදී 
වැ්දගත් ්ව්න, ්දැ්න්ග්න ඉන්න ඕ්න ්පාඩි 
්ේවල් ටිකක් තමයි ්ේ ලියන්න යන්න. මට 
විශවාසයි ්ේකිනවලදී මට ඒ ්ේවල් උ්දේ වුණා 
ව්ේම ඔයාලටත් මිං ්ේ කිය්න පුිංචි ්ේවල් 
ටික ්ගාඩක් උපකාර ්වයි. ඊටපස්ත්ස්ත පාන 
බනිස්ත වරග හ්ද්න එක ඔයාලට ්ගාඩක් වි්්නෝ්ද 
්්දයක් ්වයි.

්ේකිනවලදී ්ගාඩක්ම වැ්දගත් ්ේ ්වන්න 
පිපුේකාරකය. අපි පාවිච්චි කර්න යීස්තට් ්හාඳ 
ක්රියාකාරී යීස්තට් ්වන්න ඕ්න. මිං හැම්ව්ල්ම 
පිටිවලට යීස්තට් එකතු කරන්න කලින ඒවා 
්හාඳින ක්රියා කර්නව්ද කියලා බල්නවා. එ්හම 
්නැතුව මිං කවදාවත් යීස්තට් ටික එක පාර දාලා 
හ්දන්න ්නෑ.

ඒක බලන්න ්ම්හමයි.
ම්ද රස්ත්න උණුවතුර ටිකකට සීනී, යීස්තට් 

දාලා කවලේ කරලා වහලා තිය්නවා. වි්නාඩි 
5ක් ව්ේ යේදී යීස්තට් ්පාේඩක් ්පණ දාලා 
උඩට පිපිලා ති්ය්නවා. ඊටපස්ත්සයි මිං ඒ ටික 
පිටිවලට එකතු කරන්න. අපි හ්ද්න බනිස්ත 
වරගවල ප්රමාණයන අනුව අපි පාවිච්චි කරන්න 
ඕ්න වතුර, යීස්තට්, සීනී ප්රමාණයන ්ව්නස්ත 
්ව්නවා. ඒකයි මිං ප්රමාණයක් ්්නාලිේ්ේ.

අනිත් වැ්දගත්ම ්ේ තමයි පිටි ්මෝලිය 
හරියාකාරව අ්නාගැනීම. අපි ඒකට කිය්න 
ඉිංග්රීස ව්යවහාරික වච්නය ‘නීේ’ (knead). 
ලස්තස්න මතුපිටක් එක්ක මෘදු ්ේකරි කෑම 
හ්දේදී ්ේ නීේ කිරීමත් ්ගාඩක් වැ්දගත්.

පාන බනිස්ත වරග හ්ද්න්කාට ඒ අවශ්ය 
පිටි ප්රමා ් ණට ඕ්න ්ව්න යීස්තට්, වතුර, සීනි, 

පාන්, බනිස් හදන්්න ගිහින් 
වැකේ වැරදිලා
අ්ෑරලො දාප 
අ්ය ඉන�වද?
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කවුරු ගදාස් කිව්වත් 
අම්මා 

නි්වැරදියි කියලමා ්් දන්න්වමා

සමෘද්ධි ප්රනාන්දුපුල්ල ර්ේ ප්රසිද්්ධ චරිතයක් 

්නාවුණත් ඇ ් ේ ්ෙමාපියන් ගැන නම්  ්නාෙන්නා 

අ්යක් නැති තරම්ය. ඇ්ේ පියා එල.ටී.ටී.ඊ. 

මරා්ගන මැ්රන ප්රහාරයකින් ඝාතනයට ලක්වූ 

්ෙයරාජ් ප්රනාන්දුපුල්ල ඇමැතිවරයාය. 

සමෘද්ධි්ේ පියා්ේ මරණ්යන් පසු 

්ද්ශපාලනයට ආ්ේ ඇ්ේ මව වන වි්ේෂඥ 

වවද්ය සුෙරශනී ප්රනාන්දුපුල්ලය. 

්මකල ඇය ්කාවිඩ් මරෙනය භාර 

රාජ්ය ඇමතිනියයි. ්ම් සමෘද්ධි, 

සිය ඇමැති 

්ෙමාපියන් 

ගැන 
‘්ධරණී’ට 

කියූ 
කතාවය. 

ඔබ පුංචි කමාගල 
අවුරුදදක් විතර ඕස්ගරේලියමාග්ව ජී්වත් 
වුණු බ්ව ්් අහල තිගය්න්වමා. හදිසිගේ 
ලුංකමාග්වන යන්න වුගේ ඇයි කිය්න එගකන අපි 
ගම කතමාබහ පටන �මුද?

හ�ොඳයි. අම්මහෙ පශ්ොත් උපොධිහේ 
පුහුණුව සඳ�ො ඇයට ඕස්හරේලියොවට යන්න 
වුණො. ඒ හවලොහව ත්මයි ්ම්මයි, ්මල්ලියි 
හෙන්න්ම අම්මත් එක්ක ඕස්හරේලියොවට 
ගිහේ. ලං්කොහවන යන්න ්කලින ප� 
හරේණිය හව්න්කම ්ම්ම ඉහේනෙත්හත 
මීෙමුව ආහේ ්මරියො බොලි්කො පොසහල්. 
ඕස්හරේලියොහව හිටිය අවුරුදහෙ ්ම්මයි 
්මල්ලියි ගිහේ එහ� ඉස්හ්කෝහල්කට.

ආපහු ලුංකමා්වට ආ්වට පස්ගසෙ ගිගේ ආගව 
්රියමා බමාලිකමා්වට්ද?

්නැ�ැ. හෙෙ�ස් හෙහක ලං්කොවට ආවට 
පස්හස් ්ම්ම ගිහේ හ්කොළඹ ශොනත බ්රිජට් 
්කන්ොරෝමයට. උසස් හපළ හව්න්කන්ම 
ඉහේනෙත්හත ශොනත බ්රිජට් ්කන්ොරෝමහේ. 
පොසල් අධ්ොප්නහයන පස්හස් හ්කොළඹ නීති 
පීඨයට ඇතුළත් හවලො එහි අධ්ොප්නය 
සමපූරණ ්කළො. ෙැන ්ම්ම නීතීඥවරියක.

ඔබ පුංචි කමාගල ග�දර ජීවිගත් ගකමාගහමා්ද? 
ගදශපමාල්න කටයුතු නිසෙමා තමාත්තමා ්නම සෙෑගහ්න 
කමාරයබහුල ග්වන්න ඇති?

ඔේ. අම්මටයි, තොත්තටයි, ්මටයි, ්මල්ලිටයි 
පවුලක විදි�ට එ්කට ෙත ්කරන්න ලැබුණු 
්කොලය �රි්ම අඩුයි. අම්මො ත්මයි ්මහෙයි, 
්මල්ලිහෙයි �ැ්මහද්ම බලලො ්කහේ. තොත්තො 
ඔහුහෙ ජීවිහත්්ම වහේ හවන ්කරලො 
තිබුහේ ජ්නතො හස්වයට.

අපි �තරහේනො එ්කට හිටිය ්කොලය �රි්ම 

අඩු 
වුණත් එහ�්ම හිටිය �ැ්ම 
හ්මොහ�ොතක්ම හෙවුහණ �රි්ම වටි්නො විදියට. 
තොත්තො �රි්ම ්කැ්මැත්හතන හිටිහය ්ම්මයි, 
්මල්ලියි හ�ොඳට ඉහේනෙන්නවො ෙකින්න. 
්ම්ම සෝමොන් හපළ විභොෙය ්කරපු අවුරුදහෙ 
තොත්තො හ්කොච්ර ්ම�නසිහයන හ්කොච්ර 
රෑ හවලො හෙෙර ආවත් ්ම්ම පොඩම ්කරලො 
ඉවර හව්න්කන නිදාෙනහ්න ්නැතුව ්මහේ 
ළඟට හවලො හිටියො. ්මොව පොඩම ්කරන්න 
උ්නනදු ්කරන්න ත්මයි තොත්තො එහ�්ම ්කහේ. 
තොත්තහෙ තනියට ඒ හවලොවට අම්මත් 
ඇ�ැරලො ඉන්නවො.

තමාත්තමාග�න දඬු්වම විඳප අ්වස්්මා එගහ් ්නැදද?

තොත්තො ්නැති හව්නහ්කොට ්මට 
වයස ෙ�සයයි. ඒ අවුරුදු 
ෙ�සයට්ම තොත්තො ්කවදාවත් 
්මට ෙ�ලවත් බැ්නලවත් 
අඩු තරහම සැර ්කරලවත් 
්නැ�ැ. ්මට විතරක 
හ්නහ්මයි, ්මල්ලිටත් 
එහ�්ම්ම ත්මයි.

ඔය අවුරුදු දහසෙයක කමාගලදි 
තමාත්තමා දුනනු  ගහමාඳ් අ්ව්වමාදය 
ග්මාකක්ද?

හ්මහ�්මයි. තොත්තො මිනිස්සුනට 
සෑහ�්න උෙේ ්කරපු හ්කහ්නක. අම්මටයි 
්මටයි ්මල්ලිටයිත් තොත්තො නිතර්ම කිේහව 
පුළුවන �ැ්ම හවලොව්ක්ම අහ්නක අයට උෙේ 
්කරන්න කියලො. ්ම්ම හිතනහ්න තොත්තහෙන 
අපිට ලැබුණු හ�ොඳ්ම ්මඟහපනවී්ම ඒ්ක.

තමාත්තග� කමාරයබහුලත්්වය හිනදා ඔගබයි 
්ල්ලිග�යි හැ්ගද් ්වගේ කගේ අම්මා කියලමා ඔබ 

කලින 
කිව්වමා. හැබැයි අම්ත් සෙෑගහ්න 
්ව�කීමසෙහ�ත රැකියමා්වක නියැගල්න ගකග්නක්. 
එ්වන පසුබි්ක  ඔබයි ්ල්ලියි �ැ්න බලන්න අම්මා 
කමාලය කළ්්නමාකරණය කර�ත්ගත ගකමාගහමා්ද?

්මොවයි, ්මල්ලිවයි පුංචි ්කොහල හෙොඩක 
බලොෙත්හත ආචචි අම්මො. අහේ 
අම්මහෙ අම්මො. අපිව ඉස්හ්කෝහල 
යව්න එ්ක, ටියුෂන යව්න 
එ්ක වහේ �ැ්මහද්ම බලලො 
්කහේ ඇය. අම්මට ඇයහෙ 
රැකියොවත් ්කරහේන අහේ 
හදවලුත් බලන්න පුළුවන 

වුහේ ආචචි අම්මහෙන 
ලැබුණු ඒ 

ස�හයෝෙය 
හිනදා.

අහේ 
අම්මට 
ඉනහ්න 
තව එ්ක 
සහ�ෝෙරියක 

විතරයි. 
්මහෙයි, 

්මල්ලිහෙයි වහේ්ම 
අහේ පුංචිහෙ දුවල 
හෙන්නහෙත් ආචචි 
අම්මො ත්මයි �ැ්මහද්ම 
හ�ොයල බලලො ්කහේ.

තමාත්තග� හදිසි ්රණයට 
කලින පවුගල හතරගද්නමා 
අනති්ට නිදහගස් �ත කරප 

ග්මාගහමාත ්තකද?

ඔේ. ඒ හ්මොහ�ොත උදාවුහේ හ්මහ�්මයි. 
සෝමොන් හපළ විභොෙහේ ්මහේ ප්රතිඵල 
ආහව හෙෙ�ස් අහට් අහරේල් පළමු වැනිදා. 
විෂයයන අටට්ම ්මට ඒ සෝමොර්ථ තිබුණො. 
්මට ලැබුණු ප්රතිඵලයට ්මටත් වඩො තොත්තො 
සතුටු වුණො. තොත්තො ්මට ්කතො ්කරනහ්න 
‘අකකි’ කියලො. යොළුහවො �ැහ්මෝට්ම හ්කෝල් 
්කර ්කර ‘අකකි ඒ අටක අරන’ කියලො 
තොත්තො කිේහව පුදු්ම සතුටකින.

ප්රතිඵල ඇවිත් ෙවස් හේක්කට පස්හස 
තොත්තයි, අම්මයි, ්ම්මයි, ්මල්ලියි ගියො 
ඩි්නර එ්ක්කට. තොත්තො ඔහුට හයදුණු 
වැඩත් එහ�ට හ්මහ�ට ්කරලො හවලොව 
�දාහේන ත්මයි ඔය ඩි්නර එ්කට ආහේ. 
අනි්ක සෑහ�්න ්කොහල්කට පස්හස් අපි 
�තරහේනොට එහ�්ම එ්කට ්කොලය ෙත 
්කරන්න ලැබුහේ.

තමාත්තග� හදිසි ්රණය සිද්ධ ග්වනග්න ඊට ද්වස් 
කිහිපයකට පස්ගසෙ. හරියට් කිය්න්ව ්නම අගරේල් 
හය ග්වනිදා. ඊට කලින ද්වගසෙ රෑත් ඔගේ විභමා� 
ප්රතිඵල සෙතුටට සෙමාදයක් පැ්වැත්වු්වමා ගනද?

අහේ පවුහල අය ත්මයි ඔබ ඔය කිය්න 
සොෙය ලෑස්ති ්කහේ. අහේ පුංචිහෙ හෙෙර 
ඒ්ක තිබුහේ. �යහවනිදා පොනෙර ්මැරතන 
එහක ප්රධෝන ආරොධිතයො විදි�ට යන්න 
තිහය්නවො කියලො තොත්තො පුංචිලහෙ 

හෙෙර වැඩිහවලො 
හිටිහය ්නැ�ැ. 
අපිට ්කලින 
ඉක්මනින 
පිටත්හවලො 
හෙෙර ආවො 
නිදාෙන්න 
ඕ්න කියලො.

- සුෙරශනී ප්රනාන්දුපුල්ල්ේ දියණියසේෘදධි ප්ර්නමානදුපල්ගල්

ගදශපමාල්නයට 
එන්න කලින අම්මා 

මුලින් ඒ �ැ්න 
ඇහුග්ව ්ග�නුයි, 

්ල්ලිග�නුයි

සේෘදධි කුඩමා කළ ්ල්ලී භමානුක, ්්ව සුදරශනී සෙහ පියමා 
ගෙයරමාජ් ප්ර්නමානදුපල්ගල් සේඟ
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හසිත කුරුප්පු

ඔබත්, මල්ලිත්, අමමත් ග�දර එනගතොට 
තොත්තො නිනදට ගිහිනද?

ඔව්. එතක�ොට තොතතො නිදි.

තොත්තො උගේ නිවසින පිටගවනග�ොට ඔබ 
ඇහැරිලොද හිටිගේ?

නැහැ. පොටිය ඉවරකවලො අපි කෙදර 
එනක�ොට කෙොඩක් රෑ වුණො. තොතතො 
කෙදරින් පිටත කවලො තිබුකණ පොන්දර. 
අපි නින්දට ගිකේ රෑ කවලො නිසො තොතතො 
යනක�ොට නින්කදේ හිටිකේ.

තොත්තො ගිය උත්්සවයට ගබෝමබ ප්රහොරයක් 
එල්ල ගවලො කියන පණිවිඩය මුලිනම ලැබු ණ 
ග�ොගහොමද?

ඒ පණිවිඩය එනක�ොටත අම්මයි, ්ම්මයි 
නිදි. ්මල්ලි ඒ කවනක�ොට නැගිටලො 
ස්විමින් ක්ලොස් ගිහින් හිටිකේ. තොතතකෙ 
�ොරයොලකය ක�කනක් ‘අපි ඉවරයි’ 
කියලො �ෑ ෙහකෙන කේ ඇතුළට 
දුවකෙන ආවො. ඒ �ෑෙැහිල්ලට ත්මයි 
අම්මටයි, ්මටයි ඇහැරුකේ. ඒ ක්මොකහොත 
ෙල� ක�ොටලො වකේ ්ම කේ හිකත 
තිකයනවො. �වදාවත ඒ� අ්මත� කවන 
එ�ක් නැහැ.

තමනග� ජීවිතයට අනතුරත් තිගයනවො කියලො 
තොත්තො කියල තිබුගණ නැේද?

තොතතකෙ ජීවිතයට අනතුරක් තිකයනව 
කියල අපි කහොඳට්ම දැනකෙන හිටියො ඒ 
නිසො ඒ �ොකල තොතතයි, අපියි වැඩිය 
එ�ට ේමනක්වත ගිකය නැහැ. ගියත 
ගිකේ වොහන කද��. අන්ති්ම �ොකල 
තොතතො �ැ්මති වුකේ නැහැ එයො යන 
වොහකන්්ම අපිවත දාකෙන යන්න. ක්මො�ද 
ඔහුට ප්රහොරයක් එල්ල වුකණොත අපිටත 
එයින් හොනියක් කවයි කියලො. ආරක්්ෂ� 
අංශවලිනුත එ�්ම 
වොහකන් යන්න එපො 
කියලො උපකදස් දීලො 
තිකයන්න ඇති.

මරණයට �ලින අනතිම 
උපනදිනය දවග්ස තොත්තො 
අමුතු �තොවක් කිවවො 
ගනද?

ක්මකහ්මයි. තොතතකෙ 
උපන්දිනය ජනවොරි 
එක�ොළහ. පුතතල්ම 
්මරිච්චි�ට්ටුකව් තොතතො 
පල්ලියක් හැදුවො. 
උපන්දිනය දවකස 
ඔය පල්ලිය විවෘත 
�රන්න තොතතො 
කයොදාකෙන තිබුකේ. 
ද.මු. දසනොය� 
ඇ්මතිතු්මොට ක�ෝම� ප්රහොරයක් එල්ල 
වුණු නිසො උපන්දිනය දවකස් පල්ලිය 
විවෘත කිරී්ම තොතතට �රන්න �ැරි වුණො. 
ඒ කවලොකව තොතතො අම්මට කිව්වො ‘කම 
පොර උපන්දිකන්ට ්මට ඕන විදිහට කදේවල් 
�රෙන්න �ැරි වුණො, ඊළඟ උපන්දිනය 
කවන�ම ්ම්ම ඉඳීද දන්කන නැහැ’ කියලො.

තොත්තො අමමට ඔය �තොව කියන ගවලොගව 
ඔබත් එතැන හිටියද?

ඔව්. ්ම්ම හිටියො. ්මට ්මත� විදිහට ්මල්ලිත 
හිටියො.

අමමො ගමොනවද එතග�ොට තොත්තට කිවගව?

අම්මො කිව්කව ‘කම ළ්මයි ඉස්සරහ ඕව 
කියන්න එපො’ කියලො. ්ම්ම ඔ�ට තවත 
කදයක් කියන්නම. තොතතො නිතර්ම කියපු 
කදයක් ත්මයි ‘වයසට ගිහින් කලඩකවලො 
ඇඳ� ්මැකරන්න ්ම්ම �ැ්මැති නැහැ, ්ම්ම 
�ැ්මති මිනිස්සු ආදකර �රන කවලොකව 
මිනිස්සු අතර කවඩි �ොලො ්මැකරන්න’ 
කියලො. තොතතො කියපු විදිහට්ම ඔහු 
මියගිකේ මිනිස්සු අතකරදි. ඒ වකේ්ම 
මියයන කවලොකව තොතතො අකත ජොති� 
ධජයක් තිබිලො තිකයනවො.

්සොමොන්යගයන �තොවට කියනගන තොත්තලො 
වැඩිපුර ආදගේ දුවලට කියලො. ඒ වගේම 

දුවලො වැඩිපුර ආදගේ තොත්තලොට කියලො.  
ගබෝමබ ප්රහොරයකින තොත්තො හදිසිගේ මියයෑම 
දුගවකුට දරො�නන එ� ගල්සි ගදයක් ගනගමයි. 
ග�ොගහොමද ඒ අහිමිවීම දරො�ත්ගත්?

ඔ� කියපු �තොව සමපූරණ ඇතත. 
තොතතලො දුවලකේ ආදකර එකහ්ම ත්මයි. ඒ 
දවස් ටි� ක�ොකහෝම කෙවුණද කියල දැන් 
�ල්පනො �රදේදිත ්මට හිතොෙන්න �ැහැ. 
හැ�ැයි ්මකේ අම්මො ක�ොච්්චර ශක්ති්මත 
ෙැහැනියක්ද කියලො ්මට හරියට්ම කතරුම 
ගිකේ තොතතකෙ ්මරණකයන් පස්කස්. අම්මො 
දීපු ශක්තිකයන් ත්මයි තොතතො මියගියොට 
පස්කස් ්ම්මයි, ්මල්ලියි හිටපු තතතවකයන් 
යථො තතතවයට ආකව්. අම්මො  
වැටු කණත නැහැ. ්මටයි, ්මල්ලිටයි 
වැකටන්න දුන්කනත නැහැ.

ඔගේ පුුංචි අමමයි, බොප්පයි ්සෑගහන උදව �ළො 
ගනද ඒ දුෂ�ර �ොලසීමොව පහු �ර�නන?

ඔව්. අකේ අම්මකෙ නංගි විවොහ කවලො 
ඉන්කන් තොතතකෙ ්මල්ලි එක්�. තොතතො 

මියගියොට පස්කස් පුංචි අම්මයි, �ොේපයි 
අකප ්කෙදර පදිංචියට ආවො. ්ම්ම විවොහ 
කවන�න්්ම ඒ කදන්නො හිටිකය අපිත 
එක්�. ්ම්මයි, ්මල්ලියි පුංචිවයි, �ොේපවයි 
සල�න්කන  අකේ කදවැනි ්මව්පියන් විදිහට.

ඔබටයි, මල්ලිටයි තොත්තො නැතිවුගේ 
ගේශපොලන නි්සො. අමමො ගේශපොලනයට එේදි 
ඔබයි මල්ලියි එක්� ඒ �ැන �තො �ළොද? අමමො 
ගේශපොලනයට එනවට ඔබයි, මල්ලියි �ැමති 
වුණොද?

කදේශපොලනයට එන්න �ලින් අම්මො මුලින්්ම 
ඒ ෙැන ඇහුකව ්මකෙනුයි, ්මල්ලිකෙනුයි. 

්මකෙයි, ්මල්ලිකෙයි වැඩි �ැ්මැතතක් 
තිබුකණ නැහැ අම්මො කදේශපොලනයට 
එනවට. ක්මො�ද කදේශපොලන �ටයුතු 
නිසො තොතතො �ොරය�හුල කවන හැටි අපි 
දැක්�ො. තොතතො නැති වුණොට පස්කස් 
අපිට ඉන්කනත අම්මො විතරයි. ඉතින් 
අම්මත තොතතො වකේ �ොරය�හුල කවනවට 
්ම්මවත, ්මල්ලිවත �ැ්මති වුකේ නැහැ.

හැ�ැයි තොතතත එක්� ක්රිය�ොරීව 

කදශ්පොලනකේ නියැලුණු අය සහ තොතතට 
ආදකර �රපු පොක්ෂි�යන් �ළ ඉල්ලී්ම 
අම්මට අහ� දාන්න �ැරි තතතවයක් උදා 
වුණො. අම්මො එතැනදි ටි�ක් හිර වුණො. ඒ 
නිසො ්ම්මයි, ්මල්ලියි අම්මට කදේශපොලනයට 
එන්න එපො කිව්කව නැහැ.

තොත්තො වගේම තමයි, ඔගේ අමමත් යනගන 
අභිගයෝ�ොත්ම� ගේශපොලන �මනක්. විපක්්ෂගේ 
අයග�න වගේම පක්ග්ෂ අගයග�නුත් ගදාස් 
අහන අවස්්ො අපි දකිනවො. ඒ වගේ ගවලොවට 
හිත රිගදනගන නැේද? අමමො ඔබයි මල්ලියි 
එක්� එගහම අවස්්ො �ැන �තො �රනවද?

ක්මකහ්මයි. අම්මයි, ්ම්මයි, ්මල්ලියි හරි්ම 
එ�මුතුයි. අපි තුන්කදනො අතකර කිසි්ම 
රහසක් නැහැ. අපි තුන්කදනොට අපි 
තුන්කදනො නැතුව �ැහැ. අම්මො මූණ කදන 
ඕනි්ම ප්රශනයක් ්මටයි, ්මල්ලිටයි කියනවො. 
එකහ්ම කියලො අකේ අදහසුත වි්මසනවො. 
අම්මො තීරණ ෙන්කන ඊටපස්කස.

අම්මො කදේශපොලනයට ආපු මුල් �ොකල 
නම �වුරුවත කදාස් කිව්කව නැහැ. 

පස්කස් �ොකල� ත්මයි ස්මහරු කදාස් 
කියන්න ෙතකත. ත්මන්කෙ අම්මට කදාස් 
කියනක�ොට ඕනි්ම දරුකවක්ට හිතට හරි 
අ්මොරුයි. ඒ� ්මටයි, ්මල්ලිටයිත එකහ්මයි. 
ස්මහර දවස් තිබුණො අම්මට �ණින ඒවො 
අහලො ්මට වැඩ �රෙන්න �ැරිකවච්්ච. 
්ම්ම කමවො අම්මට කියලත නැහැ.

දැන් �ොලයත එක්� ඕ�ට හුරුකවලො 
ඉන්කන්. ්ම්ම දන්නවො �වුරු කදාස් 
කිව්වත අම්මො නිවැරදියි කියලො. අම්මො 
නිවැරදි නම �වුරුවත කියන ඒවට හිත 
රිදවෙන්න ඕනි නැහැ කියන එ� ්ම්ම 
දැන් කතරුම අරන් ඉන්කන්.

ඔ ගේ ්සැමියො ඔබට මුණ �ැගහනගන නීති 
විද්ොලගයද්ි. ඔබට �ැමැත්ගතන හිටිය මුල් 
�ොගල ඔබ �ොග� �වුද කියලො ඔහු දැනග�න 
හිටිගය නැහැ. ඒ� දැන�ත්තහම ඔහු ඔගබන 
�ැමැත්ත අහනන ටි�ක් පස්්ස �ැහුවො ගනද?

එකහ්ම කදයක් නම වුණො. ඒ ක්මකහ්මයි. 
ඔහු ්මට �ැ්මැතතක් දක්වන්න ෙතත 
මුල් �ොකල්ම ්මට කතරුණො, ඔහු ්මං ෙැන 
උනන්දුයි කියලො. ඔ� කිව්වො වකේ ඒ 
�ොකල ඔහු දැනකෙන ඉඳලො නැහැ ්ම්ම 

�ොකෙ �වුද කියලො. ඊට ටි� 
දවසට පස්කස ත්මයි ඔහු ්මකේ 
තොතතො, අම්මො �වුද කියලො 
දැනකෙන තිකයන්කන්. ඒ 
කවලොකව ඔහු හිතලො තිකයනවො 
කම� නම හරියන එ�ක් 
කනක්මයි කියලො.

හැ�ැයි ඔ කහෝම �ොලය ෙත 
කවදේදි ඔහුට කතරිලො තිකයනවො 
්ම්මත ඔහුට �ැ්මැතියි, ්ම්මත 
ඔහු ෙැන උනන්දුයි කියලො. 
එතක�ොට ත්මයි ඔහු ඔහුකෙ 

�ැ්මැතත ්මට ප්ර�ොශ �කේ. 
්ම්ම එදා්ම ඒ� අකේ අම්මට 
කිව්වො.

අමමො ගමො�ද කිවගව ඉතින?

හඳහන් �ලන්න ඕන කිව්වො. 
්ම්ම ඉතින් හඳහන ඉල්ලලො 
කෙනැත දුන්නො. හඳහන් 
�ැලුවෝම විවොහය�ට සුදුසු 
විදිහට කහොඳින් ෙැලපුණො. 
එතක�ොට අම්මො කිව්වො 
ආශ්රය �රලො �ලන්න 
කියලො. ඊට �ොකල�ට 
පස්කස ත්මයි අපි විවොහ 
වුකේ. දැන් අපිට 
දරුකවකුත ඉන්නවො.

ඔගේ ්සැමියො ගමො�ද 
�රනගන?

ඔහු නීතීඥකයක්. නීතිපති 
කදපොරතකමන්තුකව් වැඩ 
�රන්කන්.

ඔගේ අමමො විගේ්ෂඥ 
වවද්වරියක්. ඇගේ වි්ෂය 

ක්ගෂත්රය ගවනගන ප්රජො වවද් විද්ොව. 
ග�ොගරෝනො පොලනගේදී මීට වඩො වැඩි ව�කීම 
ප්රමොණයක් ඇයට ලැබුණ නම  ගහොඳයි කියලො 
හිගතනගන නැේද?

ක්මකහ්මයි. අම්මට දැනුත ක�ොකරෝනො 
පොලනකේ වෙකීම රැසක් හිමිකවලො 
තිකයනවො. අම්මො ඇයට පැවැරුණු 
වෙකීම විශොල �ැපවී්මකින් සහ 
උනන්දුවකින් ඉටු �රන හැටි ්ම්ම 
දකිනවො. ්මට අම්මො ෙැන ආඩම�රයි. 
ඇය රට කවනුකවන් කම ක්මොකහොකත 
විශොල වැඩ ක�ොටසක් �රමින් ඉන්නවො.

ඉතින අනතිමට දැන�නන �ැමැතියි, 
ප්රනොනදුපුල්ගල් පවුගලන ඊළඟට 
ගේශපොලනයට එනගන දුවද පුතොද කියලො?

දුව නම කනක්මයි. ්ම්ම ඒ� පැහැදිලිව 
කියන්න පුළුවන්. ්මල්ලි ෙැන හරි අදහස් 
කම ක්මොකහොකත කියන්න �ැහැ. ඒ� 
�ොලය තීරණය �රයි.

තොත්තො නිතරම කියපු 
ගදයක් තමයි ‘වය්සට ගිහින 
ගලඩගවලො ඇඳ� මැගරනන 

මම �ැමැති නැහැ, මම 
�ැමති මිනිස්සු ආදගේ �රන 
ගවලොගව මිනිස්සු අතර ගවඩි 

�ොලො මැගරනන’ කියලො. 
තොත්තො කියපු විදිහටම ඔහු 

මියගිගේ මිනිස්සු 
අතගරදි

තොත්තග� ජීවිතයට 
අනතුරක් තිගයනව කියල 
අපි ගහොඳටම දැනග�න 
හිටියො ඒ නි්සො ඒ �ොගල 
තොත්තයි, අපියි වැඩිය 
එ�ට �මනක්වත් ගිගය නැහැ. 
ගියත් ගිගේ වොහන ගද��. 
අනතිම �ොගල  
තොත්තො �ැමති වුගේ නැහැ 
එයො යන වොහගනම අපිවත් 
දාග�න යනන
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අනිශා ජයග�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

 r;a;rx ÿfõ

ස්වාධීන ව්න්වා කියනවන,
තමනග� වියදම 

තමන ග�ායා�න්නවා 
කිය්න එ�ම 

ග්නගවයි
මේ ම�ොකද මදෝණි ඊමෙ හවස මේලලො මෙනත් දාපු 

ඇඳුේ ටික තො� පුටුව උඩ?
ඔෙොට ඔෙ ටික නවලො අල�ොරිෙට දාෙනන බැරිද?
‘මම හිතුවේ ව්නද ්වේ අමමවා න්ලවා දායි කියලවා. අවන 

ව�වාරි අමමවා. මම න්වාගනනම.’
හැ�දා� වමේ අදත් �ට ඕක නවල 

දානන බැරික�ක් නේ නැහැ. හැබැයි 
ඔෙො ඒක පුරුදදක් කරෙනනවට නේ 
�ං කැ�ති නැහැ.

කවුරු හරි මකමනක් එක දවසක් 
හරි මදකක් හරි ඊට වඩො හරි අපිට 
උදේවක් කළො කිෙනමන ජීවිමත් 
පුරොවට� ඒ මද කරනන එෙොලො 
බැඳිලො ඉනනවො කිෙන එක මනම�යි.

මිනිස්සු උදේ කරනන ලැස්ති 
මවලො ඉනන පලිෙට දිෙට හරහට 
උදේ ෙනන එකත් හරි බොල 
ෙතිගුණෙක්.

දැන ඔෙොමේ මරදි ටික මහෝදලො 
නවල �ැදලො මදන �ට වුණත් 
හැ�දා� ඒක කරනන බැරි මවනන 
පුළුවන. ඔෙොමේ 
හැ� උපනදිමනට� 
මකෝල කරලො සුබ 
පතන ෙොළුමවක්ට 
එක උපනදිනෙක් 
අ�තක මවනන 
පුළුවන. හැ�දා� 
ඔෙොටත් එක්ක 
Notes ටික ම�ොමටෝ 
මකොපි ෙහන 
ස�ොධිට එක දවසක් 
ඒක �ඟ හැමරනන 
පුළුවන. ඒවො 
එමහ� ත�යි.

හැබැයි එමහ� 
වුණොට ‘මවනද 
වමේ ඔෙො කරයි 
කිෙලො �� හිතුවො’ 
වමේ කතො කිෙලො 
ඒ මකනොමේ පිට 
වරද පටවනන එපො.

කිසි� මකමනක් 
ජීවිමත් පුරොවට� 
තවත් මකමනක් 
මවනුමවන මදවල 
කරනන බැඳිලො 
නැහැ. එමහ� එක 
එක්මකනොමෙන 
ෙැමපන එක හරි 
පරොධීන ෙතිෙක් 
මදෝණි.

ස්වොධීන මිනිස්සු ත�නමෙ මදවල කළ�නොකරණෙ 
කරෙනනවො මිසක් අනිත් අෙ අරක මේක කරලො 
මදනකේ කට ඇරමෙන උඩ බලන ඉනමන නැහැ.

ෙෑනු, පිරිමි කවුරු වුණත් හැම�ෝ� ස්වොධීන මවනන 

ඕමන. එතමකොට ත�නමෙන පවුලට බරකුත් නැහැ, 
රටට බරකුත් නැහැ.

‘Independent (ස්වාධීන) ව්න්වා කියනවන ඉතින 
ව�වාඳට ඉවගනවගන, ව�වාඳ රස�වා්ක් කරලවා �ම්බකරන්වා 

කියන එකවන අමමවා. ඒකටවන මම වම 
වමච්චර ම�නසි ව්ලවා පවාඩම කරනවන.’

ඔනන ඒ වචමනත් ඔෙො අලලන 
ඉනමන වැරදි තැනකිනමන මදෝණි.

ඔෙො විතරක් මනම�යි මුළු රමේ� 
මිනිස්සු වැරදිෙට හිතං ඉනන මදෙක් 
ත�යි ඕක.

ඔෙො රස්සොවක් කරනන ඕමන ත�යි. 
හැබැයි පුමත් �නුස්සමෙක් ඉමෙනෙනන 
එමක් එක� අරමුණ රස්සොවක් කරන එක 
මනම�යි. රස්සොවක් කරනවො කිෙනමන 
ඒ මකනො සේපුරණමෙන� Independent 
මවනවො කිෙන එකත් මනම�යි.

උෙත්ක� කිෙනමන, උකහො ෙත්ත මද 
කිෙන එක. උෙත්ක� ඇතුමේ බුදධිෙ, 
�නුස්සක�, ෙහපත්ක� නැත්තේ ඒ 
උෙත්කම�න ඔෙොටවත් රටටවත් කොටවත් 

ප්රමෙෝජනෙක් නැහැ.
ත�න උෙත් මද 

ත�නමේ සො�ොන්ය 
ජීවිතෙට ප්රොමෙෝගිකව 
ෙලපෙනන බැරි නේ 
ඒ උෙත්කම�න ඇති 
වැඩකුත් නැහැ.

මිනිස්සු මකොචචර 
උෙත්තු වුණත් අමේ 
රටවලවල මේ තර�ට 
අපරොධ වැඩි මවලො, 
ස�ොජෙ පිරිහිලො 
තිමෙනමන ඕකයි.

විභොෙ මදක තුනක් 
පොස් මවචච ෙ�න 
හැම�ෝ� හිතනවො 
ත�න �හො උෙමතක් 
කිෙලො. එතනින එහොට 
ටයි මපොලලකුත් දාමෙන 
කොර එකක රස්සොවකට 
ෙන එක ඇමරනන 
�නුස්සමෙක්මේ මූණ 
දිහො බලලො හිනොමවනන, 
වචමනකිනවත් අනිත් 
මකනොට උදේවක් කරනන 
හිතනමන නැහැ.

ත�න ඉමෙනෙත්ත 
මදයින ත�නට, ස�ොජෙට, 
රටට ෙහපතක් කරනන 
බැරි නේ එමහ� 
උෙත්ක�කින ඇති වැමේ 

ම�ොකක්ද මදෝණි? ඒ නිසො විභොෙ පොස් මවලො උෙමතක් 
මවනන කලින �නුස්සමෙක් මවලො ඉනන හැටි 
ඉමෙනෙනන.

අනිත් එක ත�යි Independent මවනවො කිෙන එක. 

නැත්නේ ස්වොධීන වී�.
ස්වොධීන මවනවො කිෙනමන 

කොමෙනවත් ෙැමපනමන නැහැ කිෙන 
එක ත�යි. හැබැයි ඒමක් මත්රු� 
ත�නමේ විෙද�ට අනුනමෙන සලලි 
ඉලලනමන නැහැ කිෙන තැනට එනවො 
කිෙන එක විතරක්� මනම�යි.

කොටවත් බරක් මනොවී ජීවත් මවනවො 
කිෙන එක ඊට එහො ෙැඹුරු මදෙක් පුමත්.

ත�න පවුලටවත්, රටටවත්, 
ස�ොජෙටවත්, කොටවත්� බරක් කරදරෙක් 
නැති �නුස්සමෙක් විදිහට මේ 
�හමපොළමේ ජීවත් මවනවනේ අනන ඒ 
මකනො ත�යි නිෙ� ස්වොධීන මකනො.

ඔෙො රස්සොවක් කළො කිෙලො, ඔෙොමේ 
මරදි ටික මහෝදන එක, නවන එක, 
කො�මර අස් කරන එක මෙදර ඉනන 
අනිත් අෙ කරලො මදනකේ බලන 
ඉනනවනේ ඔෙො තො�ත් කොමෙන� 
හරි ෙැමපනමනක් විතරයි මදෝණි.

මලඩක් දුකක්, විමේෂ වැඩක් 
නැත්තේ ත�නමේ වැඩ ටික 
මවන අෙ කරලො මදයි 
කිෙලො හිතලො 
කවදාවත් බලන 
ඉනන එපො.

අපිත් 
හැ�දා� 
මේ විදිහට 
ඔෙත් එක්ක 
ඉනමන 
නැහැමන. 
ඒ නිසො 
ඔෙොට තනිෙ� 
ත�නමේ වැඩ ටික 
කරෙනන ඉමෙනෙනන 
මවනවො.

ත�නව තනිෙ� බලොෙනන පුළුවන 
මිනිස්සු ජීවිමත්ට බෙ මවනන ඕමන නැහැ පුමත්. 
එතමකොට ත�න මවනුමවන කවුරු හිටිෙත් නැතත් 
ප්රේනෙක් නැතුව ත�නට ත�නමේ ෙ�න ෙනන 
පුළුවන.

Independent මනොවී එක එක්මකනොමෙන ජීවිත 
කොමල� ෙැමපනන ෙන නිසො ත�යි 
අපි වමේ රටවල පිරිමිනට 
වඩො ෙැහැනු අපිට ප්රේන 
වැඩි. ඇයි ඉතින තනිෙ� 
තීරණෙක් ෙනන තරේ හිත 
හයිෙත් නැහැ, ආරථික හයිෙක් 
ඇත්මතත් නැහැ.

ඒ නිසො ෙෑනු ළ�යි වුණහ� 
මපොඩි කොමල ඉඳල� කොමෙනවත් 
ෙැමපනමන නැතුව ජීවිමත්ට මුහුණ 
මදන විදිහ ඉමෙනෙනන ඕමන මදෝණි.

එතමකොට අපි හිටිෙත් නැතත් ඔෙොට ලස්සනට 
ජීවිමත්ට මුහුණ මදනන පුළුවන.

තමනව තනියම 
බලා�න්න පුළුවන 

මිනිස්සු ජීවිගේට බය 
ගවන්න ඕගන ්නැ�ැ 

පුගේ. එතග�ාට 
තමන ගවනුගවන 

�වුරු හිටියේ ්නැතේ 
ප්රශ්නයක් ්නැතුව 

තමනට තමනගගේ �ම්න 
යන්න පුළුවන

අwïudf.a y`äkauඅඅඅ
wykak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

විභා� ගද� තු්නක් පාස් ගවච්ච 
�මන �ැගමෝම හිත්නවා තමන 
ම�ා උ�ගතක් කියලා. එතනින 
එ�ාට ටයි ගපාලලකුේ දාග�්න 

�ාර් එ�� රස්්ාව�ට ය්න 
එ� ඇගරන්න මනුස්්ගයක්ගගේ 
මූණ දි�ා බලලා හි්නාගවන්න, 
ව්චග්නකිනවේ අනිේ ග�්නාට 
උදවවක් �රන්න හිතනගන 
්නැ�ැ. තමන ඉග�්න�ේත 

ගදයින තමනට, ්මාජයට, රටට 
ය�පතක් �රන්න බැරි ්නම් 

එග�ම උ�ේ�මකින ඇති වැගේ 
ගමා�ක්ද ගදෝණි? ඒ නි්ා විභා� 

පාස් ගවලා උ�ගතක් ගවන්න �ලින 
මනුස්්ගයක් ගවලා ඉන්න �ැටි 

ඉග�්න�න්න
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úfYaI{ ma,diaála 
Y,H ffjoH
(Plastic & 

Reconstructive 
Surgeon) 

lúkao rdcmlaI

§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ගබල්ල හැඩට 
තියා�න්්න 

ග�ාඩක් ගේවල 
කරන්්න පුළුවන්

ඩබල් චින්  
(Double Chin)  
තතත්වයේදී නිකට 
යට තැන්්පත වූ 
යේදය එන්්නත 
මගින් දියකර 
හැරිය හැකියි

වයස්ගතවීමත් සමඟ සම රැලි වැටීම 

සාමාන්ය දෙයකි. එහිදී මුහුණ, දෙල්ල 

සහ අත්ව්ල රැලි කැපී දෙදෙෙ 

අතර, අෙ අෙ කතා කරනෙට 

ේලාදොදරාත්තු වනදන දෙලදල 

සම ආශ්රිතව ඇතිවෙ එවැනි ්ගැටළු 

කිහිෙයක් සමෙන්ධදයනි.

දෙලදල සම ලිහිලවීම, එල්ලා වැටීම, 

නිකට යට දතල තැනෙත් වීම (Double 

Chin) දේතුදවන නිකට දෙකක් 

දමන දිසවීමෙ දොදහෝදෙදෙකුට 

ඇති ්ගැටළුය. ඒ අනුව ද්ගද්ලහි සම 

වැහැරීම, උෙතින ඇතිවූ රැලි දේඛා 

ඉවත්කිරීම, ඉනෙන ්ලෙ කැළැල 

ආදිය ඉවත් කිරීම සඳහා ඇති අවස්ා 

දකෙඳුෙ යනෙ විදේෂඥ ප්ලාසටික් 

ශල්ය වවද්ය කවිනෙ රාජෙක්ෂ මහතා 

දමවර ෙැහැදිලි කරයි.

යකය්නකුයේ ආකර්ෂණීය බ්වට යෙයෙහි 
(යබල්යල්) ය්පනුමත බේපා්න්වා. ්වයසෙතවීමට 
අමතර්ව, යබල්යල් ය්පනුම ය්ව්නසවීමට බේපා්න 
අය්නකුත කාරණා යමා්න්වද?

ඇත්තටම වයස්ගතවීම කියනදන සවභාවික 

තත්ත්වයක්. ඊට සෑම අදයකුටම යම ෙවසක 

මුහුණදීමට සිදුදවෙවා. ඒ වදේම වයසට 

යාම සමඟ දකා්ලජන ප්රමාණය අඩුවී සම 

ලිහිලවීමට, දුේව්ලවීමට ෙටන ්ගනෙවා. 

දකදෙකුදේ ජාෙමය දේතුත් ඊට ේලොෙ 

අවස්ා තිදෙෙවා. ඒ වදේම තරොරු අදයක් 

දකට්ටු වු දණාත්, එම අවස්ාදේදී ද්ගද්ලහි 

රැලි මතු දවෙවා. ඩෙල චින කියෙ තත්ත්වය 

ෙම තරුණ වයදස සිට දොදහෝදෙදෙකු තුළ 

ෙැකිය හැකි තත්ත්වයක්. සිරුර තරොරු 

දවද්දී නිකට යට දමෙය තැනෙත්වීම නිසා 

එදහම ෙකිනෙ පුළුවන. දමහිදී හනුව කුඩාවට 

පිහිටා තිදේ ෙම ඒ වටා දමෙය තැනෙත් වීමට 

එම සවභාවය වැඩිපුර ේලොෙවා. දමහිදී 

ඇතිවෙ ්ගැටලු විවි්ධාකාරයි. එය නිවැරදිව 

හඳුොද්ගෙයි ප්රතිකාර ්ලොදීම කරනදන.

ඩබල් චින් (Double Chin) තතත්වයේදී එය මුහුයේ 
ය්පනුමට බේපා්න්වා. එ්වැනි අයයකුට ප්රතිකාර 
තීරණය කරන්යන් යකායහාමද?

දෙලදල හනුවට යටින දමෙය තැනෙත්වීමකුයි 

දමහිදී සිදුවනදන. එවිට නිකටවල දෙකක් 

ආකාරයට දෙදෙෙවා. එනෙත් මගින එම දමෙය 

දියකර හරිනෙ පුළුවන. දකදෙකුදේ උෙරදේ 

වදේ වැඩි ප්රමාණයක් නිකට ආශ්රිතව දතල 

තැනෙත්වීමක් සිදුවනදන ෙැහැ. එමනිසා 

කුඩා ප්රමාණදේ දතල තට්ටුවක් (ද්ග්ල මුහුණ 

ආශ්රිත) දියකර හැරීම එනෙත් ්ලොදීම මගින 

කළ හැකියි. එදහම ෙැත්ෙම ්ලයිදෙෝසක්ෂන 

(Liposuction) ක්රමයට කුඩා සිදුරක් මගින 

දතල ඉවත්කිරීම සිදු කරෙවා. එවිට 

ද්ගද්ලහි දෙනුම යළි ආකේශනීය ආකාරයට 

්ලෝගැනී දම හැකියාව ්ලැදෙෙවා.

ඒ වදේම තරොරු වූ විට දෙලදල මාංශ 

දපශි එල්ලා වැදටෙවා. එය කුඩා ප්රමාණයක් 

ෙම, ශල්යකේමයක් සිදු දොදකාට සම යටින 

නූල ඇේලා මහනෙ පුළුවනකම තිදයෙවා. 

එහිදී එල්ලා වැදටෙ සම මසා එහි දෙනුම 

ෙවත්වාද්ගෙ යා හැකියි. එදස දොමැතිෙම 

ශල්යකේමයක් මගින වැඩි සම අයිනදකාට 

මාංශදපශීව්ලට තො මැසීම කළ හැකියි. 

එහිදී දෙලදල මාංශ දපශිව්ල තීව්රතාව 

ශක්තිමත් කර ්ගැනීමට ද්ග්ලට ආ්ධාරයක් 

්ලොදීම අවශ්ය දවෙවා.

යබල්යල් හරහට තියබ්න රැලි ඉ්වත කරන්්න 
එන්්නත මගින් හැකිද?

ඔේ. එනෙත් දහෝ ෆි්ලේ ක්රමයට එය ඉවත් 

කළ හැකියි. දමම රැලි තිදෙනදන සමට 

යටින. ඒ වදේම ඒවා ඉවත් කිරීදමදී ද්ග්ල 

අභ්යනතර අවයවව්ලට හානිවීමක් ෙැහැ. 

දෙලදල සම ලිහිලවීම කුඩා ප්රමාණයක් ෙම 

එම ක්රමදේෙය වදේම දලසේ ප්රතිකාර ක්රමය 

මගිනුත් ඒ ආශ්රිත සම සංදකෝචෙය කළ 

හැකියි. ඒ අනුව කුඩා තියුණු රැලි මඟහරවා 

්ගැනීමට ඉන හැකියාව තිදෙෙවා. ඒ වදේම 

ශල්යකේමයක් මගින සිදුවෙ කැළැ්ලක්, 

එදහමත් ෙැත්ෙම අෙතුරකදී සිදුවෙ 

කැළ්ලක් රූේලාවන්ය සැත්කමක් මගින ඉවත් 

කිරීමට හැකියාව ෙවතිෙවා.

යේ සඳහා යකයර්න යල්සර ප්රතිකාර ක්රමය 
ආරක්ෂිතද?

දලසේ ප්රතිකාර ක්රමය සමට හානිකර ෙැහැ. 

ද්ගද්ලහි සිහින දේඛා හා රැලි ෙැතිදකාට 

මො දෙනුම ෙවත්වාද්ගෙ යනෙ ඒ මගින 

උෙකාර කරෙවා. දකා්ලජන නිෂොෙෙයටෙ 

එමගින උත්දත්ජෙයක් ්ලැදෙෙවා. දමහිදී 

සම ශක්තිමත් කිරීමකුයි සිදුදවනදන.

යබායටාක්ස ක්රමයට යෙෙට සතකාර ෙබාදීයේදී 
එය දිගින් දිෙටම කළ යුතු යදයක්ද?

ඔේ. වසරකට දෙවතාවක්වත් එය කළ යුතුයි. 

්ලයිදෙෝසක්ෂන ෙම ෙැවත තරොරු වුදේ 

ෙැත්ෙම යළිත් කළ යුතු ෙැහැ. තරොරු 

වුදණාත් ෙැවත එම සත්කාරය ්ලොදිය 

යුතුයි. ද්ගද්ලහි ඇදෙෙ සම ඇේලා මහෙවා 

ෙම එය වසර ෙහයක් ෙමණ ෙවතිෙවා.

යෙයෙහි කුඩා ඉන්්නන් හටෙන්්න යේතු්ව කුමක්ද? 
ඒ්වා ඉ්වත කරන්යන් යකායහාමද?

ද්ගද්ලහි දරෝම කූෙ ආශ්රිත සදම කුඩා ග්රනථි 

හිරවීම නිසා වදේම සදම මැරුණු දකාටස 

හිරවීම නිසයි දොදහෝදුරට ඉනෙන හා කුඩා 

්ගැටිති හට්ගනදන. දමය වයස්ගත දවද්දී 

වදේම ආදේටත් සිදුදවෙවා. දමය උඩු සදම 

හට්ගනො දෙයක් නිසා කැළ්ලක් දොමැතිව 

ඉවත් කිරීමට හැකියාව ෙවතිෙවා. එය 

කළ යුත්දත් කුඩා ශල්යකේමයක් මගින. 

ද්ගද්ලහි සැත්කමක් කී විට දොදහෝදෙො 

බිය වුවත්, ඇතැම ප්රතිකාර ්ලොදෙනදන 

හිරිවට්ටවා ොහිර දරෝගී අංශය තුළයි. ්ලයි 

දෙෝසක්ෂන වැනි ක්රමයකදී ෙම සිහි ෙැතිකර 

ශල්යා්ගාරයකදී එම කාේයය කළ යුතුයි. එහිදී 

සමත්, මාංශ දපශියත් තෙවීමට දවලුමක් 

දයදිය යුතුයි. එය සති තුෙක්වත් ෙැළඳ සිටිය 

යුතුයි.

දකාදහාම ෙමුත් දම ආශ්රිත සැත්කම 

නිවැරදිව දතෝරාදේරාද්ගෙ සිදුකළ යුතුයි. ඒ 

ඊට දේතුව දතල එකතුවක් නිසා වූ දෙයක්ෙ, 

මාංශ දපශිව්ල දවෙසක් නිසා වූවක්ෙ යනෙ 

නිවැරදිව හඳුෝගැනීම වැේගත් නිසයි.

්වයසට ගියත යේ ආශ්රිත ප්රතිකරම ්පමා කරන්්න 
ව්ායාමත ්වැදෙත යන්ද?

ඔේ ව්ායාම ඉතාම වැේගත් දවෙවා. 

දිෙෙතා ශරීරයට ව්ායාම ්ලොදෙෙවා 

වදේම, දෙල්ලටත් විොඩි කිහිෙයක් දහෝ 

ව්ායාම ්ලොදීම වැේගත් දවෙවා. 

එමගින සිදුවනදන ද්ගදල මාංශ දපශි 

ෙැඩිවීමයි.

 එදස සම තෙවීදමන රැලි මතුවීම දහෝ 

මතුවුණු රැලි ව්ායාම මගින අඩුකර්ගැනීදම 

අවස්ාව උදා කරෙවා. ඒ වදේම සමට 

අවශ්ය දෙෝෂ්ය ෙදාේ් ආහාර මගින 

්ලෝගැනීමත්, ජ්ලය ොෙය වදේම සදම 

දතතමෙය අවශ්ය ෙරිදි රඳවා ්ගැනීමත් 

වැේගත් දවෙවා.

යෙයෙහි හරස රැළි සඳහා Filler  
එන්්නත ෙබාදීයමන් ්පසු

ඩබල් චින් කිය්න 
තතත්වය ්නේ 

තරුණ ්වයයස සිට 
යබායහෝයදය්නකු 

තුළ දැකිය හැකි 
තතත්වයක්. සිරුර 

තරබාරු ය්වද්දී 
නිකට යට යේදය 
තැන්්පතවීම නිසා 

එයහම දකින්්න 
පුළු්වන්

Nek lift ශල්යකරමයයන් ්පසු

යෙයෙහි සිරස රැළි සඳහා Botox එන්්නත ෙබාදීයමන් ්පසු

තරබාරුකම 
නිසා යබල්යල් 

යේදය 
තැන්්පතවීම
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මෙමෙක්කොව

ම�ෝජිනීමේඋපන්ගෙමකාටිසංවිධානමේයුදෙරෙස්ානයක්වූමු�තිව්මූල්ලියවම�යිග්ාෙයයි.
2004සුනාමිව්යසනයඅවස්ාමව්දීඇයඉම්ගන්ගත්විද්ානනදවිදුහ�සුනාමිඅවෙැනකඳවුරක්
බවටපත්කරන�දි.එහිදීසුනාමිමයනවිපෙටපත්වූවනහටසහනසැ�සීෙසඳහාපාසල්මිතුරියන
කීපමදමනකුසෙඟම�ෝජිනීදවිද්ානනදවිදුහ�ටයනනීය.එෙඅවෙැනකඳවුමරපරිපා�නකටයුතු
භාරවසිටිනුමේඑල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයයි.එහිදීවයසඅවුරුදු18එළිපත්මත්සිටිම�ාජිනීව
රැවටීෙකට�ක්කරමකාටිසංවිධානයටබඳවා්ගනී.පුහුණුමවනපසුවමසෝදියාබළකායටඑක්වන
ම�ෝජිනීපසුවපාඨො�ාකිහිපයක්හදාරාසටනකාමිනියකබවටපත්මව්.පසුකම�කසංවිධානය්ගැන
කළකිරීප�ාගියදනැවෙඑල්.ටී.ටී.ඊ.යටහසුමව්.එහිදීදඬුවම්විඳනඅෙරඇමේමහාඳෙමිතුරියන
මදමදනාෙසටමනදීමියයයි.එහිදීජීවිෙය්ගැනකළකිමරනම�ෝජිනීෙරාම්ගනෙැමරනකළුමකාටි
බළකායටඑක්මව්.වසරකපෙණකා�යක්ෙරාම්ගනෙැමරනඅතිදුෂකරපුහුණවඅවසනකිරීෙන
පසුවඇයවපිටත්කරනු�බනමනවව්නියාවටයි.වව්නියාවටඑනවිටකිසිඳු
මපෞද්ගලිකලියවිල්�ක්මහෝසටහනක්රැම්ගනඒෙටමකාටිඅවසරමනාමද.
ප්ංශමේමවමසනමසාමහායුරාමේදුරකෙනඅංකයමුදල්මනාට්්ටුවකසටහන

කරරැම්ගනආවදඑයදඅස්ාන්ගෙමව්.එෙනිසාවව්නියාමව්දීසියසමහෝදරයාවදුරකෙනමයන
සම්බනධකර්ගැනීෙටමනාහැකිමව්.ඇයමේභාරකරුවනමනඕ�නදරාජ්යමේසිටිනසු්ගනදන
නෙැත්මෙකුය.ම�ෝජිනීහාවනනිමකාටිමූ�ස්ානයඅෙරසියලුපණිවිඩහුවොරුවනමනඕ�නදමේ
සිටිනසු්ගනදනොර්ගමයනි.

වව්නියාවටඑනමෙක්ම�ෝජිනීසියජීවිෙකා�ය්ගෙකරතිබුමේමකාටිනමේපා�නයයටමත්ය.
එෙනිසාවව්නියාවටපැමිණීෙඇයටමවනත්රාජ්යයකටපැමිණියාක්මෙනඅත්දැකීෙක්විය.මකමස
නමුත්හමුදාමව්හාමපාලිසිමේඇසව�ටවැලි්ගසාෙෙඑදිමනදාකටයුතුකරම්ගනයෑෙටම�ෝජනී
සෙත්වතිබිණි.

මම්අෙරඇයමේ්ගෙනබිෙනව�දීරූබනනම්වූත්රීමරෝදර්රියැදුමරකුහමුමව්.එෙකා�ය
වනවිටයුදධමේදීමකාටිසංවිධානයදැවැනෙපරාජයනරැසකටමුහුණමද.එෙපරාජයනනිසා
ම�ෝජිනීහාමකාටිමූ�ස්ානයඅෙරසබඳොව�ටදබාධාසිදුමව්.එෙනිසාෙඅවිනිශ්චිෙබාවයට

පත්වනම�ාජ්ිනීඑල්.ටී.ටී.ඊසංවිධානයවිරුදධවයමිනරූබනනම්ෙරුණයාමේ
මපම්වතියබවටපත්මවයි.

සනත් ප්රියන්

ක�ෝජිනී
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 ක�ෝජිනී �බක�න 
ලිපට වැකටයිද?

රූබන්ගේ ත්ර්රීවීලරය සැර දමා ්ේග්යන යමින 

තිබිණි. ඒ අතර ්ෙටි ොලයක් ්ද්දනා අතර 

නිහඬතාවය රජ ේේය. රූබන ද නිශ්ශබදය.

‘‘ෙෙආවටමම්ෙනුසසයාකවුද?මකාමේද
ඉනමන?අම්ො,ොත්ොකවුද?මොනවත්දනමන
නැහැ.ෙෙආමවඅොරුමව්වැමටන්ගෙනක්ද?’’

්ලෝජිනීට සිතිණි.

‘‘ඇත්ෙටෙෙෙරූබන්ගැනදැනම්ගනහිටිමය
එයාත්රීමරෝදර්රියදුමරක්කිය�යි,එයා්ගැන
එයාකියපුමදවල්විෙරයි.ඒඇමරනනෙෙඉඳපු
ෙත්ත්වයඅනුවරූබන්ගැනමහායනනක්රෙයක්
තිබුමණනැහැ.ඒනිසාෙම්ගඉරණෙමොකක්
මවයිදකිය�ාහිතුණා.හැබැයිෙටම�ාකුවටබය
මවනනමේතුවක්තිබුමණත්නැහැ.’’

සැබවිනම ්ලෝජිනී 

සාමාන්ය තරුණියෙ 

්ලස සිතා්ගන 

රූබන ෙටයුතු 

ෙළද ්ලෝජිනී්ගේ 

අභ්යනතර 

ෙතානදරය ඊට 

හාත්පසිනම ්වනස් 

විය. ඇය හමුදාමය 

පුහුණුව ලැබූ්වකු 

වූවාය. ඒ නිසා අවශ්ය 

වුව්හාත පිරිමි්යකු 

සමඟ සටන කිරීමට 

හැකි මානසිෙතවයෙ 

ඇය සිටියාය. ඒ 

සියලලම වඩා ඇයට 

්ශක්තියක් වූ්ේ 

ඇය්ගේ මුඛය තුළ 

සඟවා්ගන සිටින 

සයනයිඩ් ෙරල 

්දෙයි.

‘‘කරනනෙමදයක්නැතිවුමණාත්සයනයිඩ්කරල්
හපාම්ගනෙැමරනවා.’’

ඇය සිතුවාය.

‘‘රූබනෙටමකෝවි�ටයනනඕන.’’
නිහඬතාවය බිඳිමින ්ලෝජනී හඬ අවදි 

ෙළාය.

‘‘මොනමකෝවි�ටද?’’
රූබන එ්ලස අසන ලද්ද වේනියාව ප්ර්ද්ශය 

තුළ හිනදු ්ෙෝවිල සිය ගණනක් ති්බන බැවිනි.

‘‘මොකක්හරිමකෝවි�ක්.අමේමදවිමයෝ
ඉනනෙැනකට.’’
‘‘ෂිවම්මකෝවි�ක්තිමයනවා.එෙනට

යමුද?’’

රූබන විසින එ්ලස අසන ලද්ද හිනදු 

භක්තිෙයන අදහන ්දවිවරු රැසක් සිටි 

බැවිනි. අධ්ා්පනය හදාරනනන සරස්වතී 

්දවියනට වැඳුම් පිදුම් ෙරන අතර, ධනය 

සඳහා ලක්ෂ්මී ්දවියනද, වීරතවයට ොලි 

්දවියනද අදහති. ඊට අමතරව පුල්ලයාර්, 

ෙතරගම ආදී ව්ශ්යන ්දවියන රැසෙට 

වැඳුම් පිදුම් ෙරති.

්ේස් නමුත මඳ ්ේලාවක් 

යනවිට සිය ත්රී්රෝද රථය 

්ොව්ිලක් ඉදිරිපිට නවතන 

ලදි. එය සාමාන්ය මටට්ම් 

්ෙෝවිලකි.

‘‘මම්මකෝවි�එච්චර
විශා�නැතිවුණාටමහාඳට
හාසකම්තිමයනවා.’’

රූබන කී්ේය.

්ෙෝවිලට ඇතුළුව 

වන ස්ථාන්ේ තිරුහුරු 

(සුදු්පාට කුඩු වර්ගයකි) 

හා සනදහම් (ෙහ ්පැහැති 

ද්ාවනයකි) තබා තිබිණි. 

සාමාන්ය්යන ඕනෑම බැතිම්තකු 

්දවියන අදහන විට තිරුහුරු හා 

සනදහම් නළ්ල ්හෝ ්ග්ල ආ්ල්ප ෙරගනිති. 

තිරුහුරු අතට ගත රූබන මඳක් ෙල්පනා 

ෙරනනට විය. හිනදු බැතිමතුන සැමියා-බිරිඳ, 

්්පම්වතා-්්පම්වතිය, ස්හෝදර-ස්හෝදරියන, 

මේපියන-දරුවන ආදී තම සමී්පතමයන්ගේ 

නළ්ල තිරුහුරු ආ්ල්ප ෙරති. රූබනට 

්ලෝජීනී්ගේ නළ්ල තිරුහුරු ආ්ල්ප ෙර 

සනදහම් ්්පාටටුව (තිලෙය) තැබීමට අවශ්ය වී 

තිබුණද චකිතයට ්පතව සිටි්ේය.

්මහිදී ්ලෝජිනී්ගේ ආදරණීය බැලම රූබන්ගේ 

චකිතය නැතිෙර දැමු්ේය.

්ලෝජනී්ගේ හිසට අත තැබූ රූබන මුලිනම 

තිරුහුරු නළ්ල තවරා අනතුරව සනදහම්වලින 

තිලෙය තැබු්ේය. එම 

අවස්ථාව ්ලෝජිනී්ගේ ජීවිත ොලය තුළ 

පිරිමි්යකු්ගන ආදරණීය ස්්පර්්ශයක් ලැබූ 

ප්රථම අවස්ථාව විය. අනතුරුව ්ලෝජිනී විසිනද 

රූබන්ගේ නළල තල්ේ තිරුහුරු ගලවා 

සනදහම් තිලෙය තැබුවාය. ්ෙෝවිලට ඇතුළු වූ 

්ද්දනාම ෂිව ්දවියන ඉදිරිපිට සිටගතහ. දෑත 

එෙතු ෙරගනිමින,

‘‘කඩවුමල්නාන්ගල්ඉමරනඩුමේරුම්ඔනඩු
මසරුමව්නුම්(මදවියමනඅපිමදනනවෙඑකතු
කරනනඕන)’’

්ද්දනාම ්දවියන යදිනනට වූහ. ්ෙෝවි්ලන 

එළියට ්පැමි්ණන විට ්ලෝජිනී්ගේ හිතට මහත 

සැහැලලුවක් දැනිණි. එ්මනම හිතද සතුටට 

්පතව තිබිණි. ඒ සතුට වැඩි්වලා තිබු්ේ නැත. 

අනතුරුව මුහුණ ්දනනට වූ සිය අතදැකීම 

විස්තර ෙළ ්ලෝජිනී.

‘‘ත්රීවිල්එකවව්නියාවන්ගරමේඉඳ�ාකිම�ෝමීටර
2-3ක්වමේගිහිනම�ාකුවත්ෙක්ඇතුළට
හැමරව්මව්.ඒවත්මෙමපාඩිම්ගයක්තිබුණා.
ත්රීවිල්එකනවත්ෙදදිෙදි්ග්ගවුෙක්ඇඳපු්ගෑනු
මකමනක්එළියටආවා.‘මම්ෙෙයිෙම්ගඅම්ො’
කිය�ාරූබනකීවා.ෙෙහිතුමව්අම්ොආපු්ගෙන
ොවවැළඳම්ගනපිළි්ගනීවිකිය�ා.මොකදරූබන
ෙටකිය�ාතිබුමණඅම්ොෝගැනමසරෙදනනවා
කිය�ා.ඒත්අම්ොෙමේදිහාබ�ාම්ගනඉඳපු

විදිහටෙටහිතුණාඑයාකිසිමදයක්දනමනනැහැ
කිය�ා.
‘ෂිවා(ම�ෝජිනීමේව්යාජහැඳුනුම්පමත්නෙ-

ෂිවමනෂවරී)මම්ෙමේඅම්ො..ඔයාබහිනන.’
කිය�ාරූබනුත්බැසසා.
‘අම්මම්මම්ෂිවා.ෙෙයාළුමව�ාඉනනළෙයා.

මෙයානැවති�ාඉනනෙැනිනප්ශ්නයක්මව�ා
එෙනඉනනබැහැ.ටිකදවසකටනවතිනනමෙමහ
එක්කරම්ගනආවා.’
කිය�ාරූබනකීවා.රූබනඑමහෙකියදදීඅම්ෙමේ

ප්ති්චාමරමහාඳටබැලුවා.ඒකඅහදදිඅම්ෙම්ග
මුහුණඅඳුරුවුණා.මොනවත්කියනමනනැතිව
අම්ො මේඇතුළටගියා.ඒම්ගදරකාෙර

මදකකමපාඩිම්ගයක්.මපාඩි
ඉසමෙෝේපුකෑල්�කුයිකුසසියකුයි
තිබුණා.
‘ෂිවාවාඩිමවනනකිය�ා’රූබන

ොවවාඩිකර�ාමේඇතුළටගියා.’’
්ගේ ඇතුළත ෙසුකුසුවකි. 

්ද්දනා රහසින ්මන ෙතා ෙළද 

්ද්දනාට ්නාදැනී උස් හඬින 

ෙතා ෙරති.

‘‘උඹමොකක්දමම්කරපු
වැමඩ්?කාමේකවුද,මොනවද
කරනමනකිසිමදයක්දනමන
නැතුවඑක්කරම්ගනආවා.ඒ
ළෙයම්ගඅම්ෙ�ාොත්ෙ�ා
ඇවිත්මොනවාකියයිදදනමන
නැහැ.අනිත්අෙටහමුදාව,
මපාලිසියඇවිල්�ාම්චක්කරදදි,
මම්ළෙයාකවුදකිය�ාඅහදදි

මදනඋත්ෙමරමොකක්ද?අනිත්එකෆැමිලි
කාඩ්එමක්(යුදසෙමේදීඋතුමරපදිංචිකරුවනමේ
නිවාසසඳහාග්ාෙනි�ධාරීහාමපාලිසියොර්ගමයන
නිකුත්කරඇතිකාඩ්පෙකි.එෙකාඩ්පමත්
නිවමසපදිංචිකරුවනමේනෙ,වයස,උපනදින
හාහැඳුනුම්පත්අංකසඳහනඅෙරඑෙපිරිමස
ඡායාරූපයක්දඅමුණාතිබියයුතුය)මම්ළෙයම්ගනෙ
නැතිවහමුදාව,මපාලිසියඅහදදිඅපිමදනඋත්ෙමර
මොකක්ද?’’

රූබන්ගේ මව ආඬ්පාලි කියනනට වූවාය.

‘‘අමනඅම්මම්ෙමේයාළුමවාොර්ගමයනවිසෙර
මහාය�ාබැලුවා.ෂිවාම්ගමොරතුරු�ැබුණා.
එයාම්ගඅයියාප්ංශමේඉනමන.මෙයත්ප්ංශයට
යනනඉනමන.ඒවැඩව�ටමකාළඹටයනනමවනවා.
යාපනමේඉඳ�ාමකාළඹටයනනකරදරනිසා(එක�
යාපනය-මකාළඹම්ගාඩබිම්්ගෙනොර්ගයනවසාදො
තිබිණි)වව්නියාවටඇවිත්ඉනමන.’’

රූබනද නිදහසට ෙරුණු කියනනට වූහ.

‘‘එවම�නම්ෙටහිතුමණකබම�නලිපටවැටුණා
වමේකිය�ා.ඕනමදයක්මවච්චමදනකිය�ා
ෙනියෙආපහුයනනත්හිතුණා.ඒත්යනනපාරවල්
දනමනත්නැහැ.න්ගමරවමේමනමෙයි්ගෙක්නිසා
පිටමකමනක්බව්ගමම්අයදැන්ගනනවා.ඒකෙම්ග
ආරක්්ාවටමහාඳනැහැ.ඒනිසාඑනප්ශ්නයකට
මුහුණමදනවාකිය�ාහිෝගත්ො.’’

සැබවිනම ක�ෝජිනී සොමොන්ය ්රුණිය� 
ක�ස සි්ොකෙන රූබන �ටයුතු �ළද 
ක�ෝජිනීකේ අභ්යන්ර �්ොනදරය 

ඊට හොත්පසිනම කවනස් විය. 
ඇය හමුදාමය පුහුණුව �ැබූකවකු 
වූවොය. ඒ නිසො අවශ්ය වුවකහොත් 

පිරිමිකයකු සමඟ සටන කිරීමට හැකි 
මොනසි�ත්වය� ඇය සිටියොය. ඒ 

සියල්�ම වඩො ඇයට ශක්තියක් වූකේ 
ඇයකේ මුඛය තුළ සඟවොකෙන සිටින 

සයනයිඩ් �රල් කද�යි

අමකම කම ෂිවො. මම 
යොළුකව�ො ඉනන 

ළමයො. කමයො නැවති�ො 
ඉනන ්ැනින ප්රශනයක් 

කව�ො එ්න ඉනන 
බැහැ. ටි� දවස�ට 

නවතිනන කමකහ 
එක්�රකෙන ආවො
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ixL wu¾ð;a

ixLf.a 
ur.d;
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'

හාමුදුරුව�ාන්ට  
යකා නැගලා

මේක දශක කීපයකට උඩදී අමේ මාධ්යමේදීන් 
අතදදැකපු සිදුවීමක්. තදැන අතිශය ප්රසිද්ධ 
විහාරස්ානයක්. විහාරස්ානය වමේම 
විහාරාධිපති සවාමීන්වහන්මසත ම�ාමහාම 
කීර්තිමත. උන්වහන්මස කිසිම මදශපාලන 
පක්්ෂයකට විමේ්ෂ ඇඟලුේකමක් මනාදදැක්වුවා 
වමේම මදශපාලකයන් ඇසුරු කරන්නත 
එච්චර කදැමදැතතක් මපන්නුමේ නෑ. ඒ නිසාම 
ඒ පන්සමේ නානාප්රකාර ්චරිත දදැකගන්න 

ලදැබුමෙත නෑ.

ඒත ඉතින් ඒ කාමල හිටපු රාජ්ය නායක 
මටටමේ මදශපාලකමයකුට අවශ්ය වුො 
අමේ හාමුදුරුවන්ව �දැහදැ දකින්න. මුලින් 
මුලින් ටිකක් මඟඇරලා හිටියත ඉේලීම 
වදයක් මවන්න ගතතට පසමස ‘�දැහදැ-
දකින්න’ මනාකියා �දැහදැදකින්න අවසර 
ලදැබුො.

ප්රකට මදශපාලන ්චරිතයක් සුප්රකට 
මහසඟරුවනක් මුෙගදැමහන මවලාවක් 

නිසා මාධ්යමේදීන් මරාතතකුන් අදාළ මවලාමව 
එතනට ගිහින් ආේපන්න ටික අටවමගන උන්නා. 
දදැන් මදශපාලකතුමා එන්න කිටටුයි. එතුමාමග 
සේප්රාේතියට කලින් ආරක්්ෂක අංමශ සාමාජිකමයා 
කීපමදමනක් තඩි �ේමලා හතරමදමනක්ව 
අරමගන ඇවිේලා මමන්න පන්සමේ අසසක් 
මුේලක් නෑර මසෝදිසි කරවනවා. ඒ දවසවල 
රමට ආරක්්ෂක තතතවය එච්චර මහාඳ නදැති 
නිසා එමහම කළා මවන්න පුළුවන්. ඒත අමේ 
හාමුදුරුවන්ට නේ මේ �ලු නාඩගම මකාමහතම 
හිතට ඇේලුමේ නෑ. මමාකද මේ වදැමේ නිකං 
පන්සමේ.... විමේ්ෂමයන් ලදැගුේමගයි ඉන්න 
ඇතතන්වත සදැක කළා වමේමන.

උන්වහන් මස පන්සමේ මිදුලට ඇවිත, 
ආරක්්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ටයි, මාධ්යමේදීන්ටයි 
ඔක්මකාටම ඇමහන්න මමන්න මමමහම මහ 
හඬින් කිේවා.

‘‘ඈ මහතතමයා, එක �ේලා මනව එනව 
කිේමව? ඇයි  මේ �ේමලා හතරමදමනක්?’’

නායක හාමුදරුවන්මග මේ ප්රකාශය එසදැනින් 
නායක ්චරිමත කනටත ගියා. අන්තිමේදි 

මාධ්යමේදීන් ටිකටත කළමනා 
අකුලමගන පේලේ �හින්න 
වුමේ නිවුස එකකුත නදැතුවම 
හිස අතින්.

මේකත �ලු කතාවක්. 
කතා නායකයා නේ මුද්රිත 
වමේම, විද්යුත මාධ්ය එක්කත 
ම�ාමහාම සමීපව කටයුතු කරපු 
මහා්චාර්යවරමයක්.

අමේ මහා්චාර්යතුමා ඒ 
දවසවල ගුවන්විදුලියට 
නාට්ය ලිේවා. හදැමදාම 
නදැතත ඉඩපාඩුවක් ලදැබුණු 
මවලාවට නාට්ය පටිගත කරන 
අවස්ාවටත එතුමා සහභාගි 
වුො. අන්න ඒවමේ දවසක 
හවසක ඔන්න මහා්චාර්යතුමා 
ගුවන්විදුලි සංස්ාමව මදාරකඩ 
ළඟ. දදැන් වමේ මනමවයි, 
ඒ දවසවල රමට කල�ල 
එමහමත තිබ� හින්දා රාජ්ය 
මාධ්ය ආයතනවල ආරක්්ෂාව 
විමේ්ෂමයන්ම තර කරලයි 
තිබමබ.

‘‘තමුන් කවුද?’’

ප්රමේශය ළඟ හිටපු 
සිකියුරිටි මහතතයා, කිසිම 
ගරුසරුවක් නදැතුව අමේ 
මහා්චාර්යතුමාමගන් ඇහුවා. 
එතුමා රටක් දන්න එතුමමග 
නම කිේවා. රටක් දන්නවා 
වුොට මමාකද ඒ නම අර 
ආරක්්ෂක නිල්ධාරියා දන්මන් 
නෑ.

‘‘මකාමහටද යන්මන?’’

ඒ එයාමග මදමවනි ප්රේමන.

‘‘ටී.ආර්.වන්. සටූඩිමයෝ 
එකට.’’

‘‘ඒ මමාකටද?’’

‘‘මරමකෝඩින් එකකට.’’

දදැන් දදැන් අමේ 
මහා්චාර්යතුමාමග රතු කටටත 
පදැනමගනයි එන්මන.

‘‘මමාකක්ද මරමකෝඩින් 
එක?’’

‘‘ගුවන්විදුලි නාට්යයක්.’’

ආරක්්ෂක නිල්ධාරියාමේ 
මේ ප්රේන කිරීම නතර මවන 
පාටක්ම නෑ.

‘‘ඒමක මමානවද තමුන් 
කරන්මන?’’

‘‘මං තමයි ඒමක 
පිටපත ලියන්මන.’’

‘‘මමාකක්ද 
ඒ නාට්යමේ 
නම?’’

‘‘මමෝඩ 
මුර �ේලා.’’

ඒ පාර 
නං සිකියුරිටි 
මහතතයට 
මතරුො වදැමේ 
මදේ මේගනයි 
එන්මන කියලා.

‘‘ආ එමහනේ 
මහතතයා යන්නමකා 
ඇතුළට.’’

අමප් 
මහා්චාර්යතුමාට එදා 
ඉඳන්නං ගුවන්විදුලි 
සංස්ාවට 
ඇතුේ මවන්න 
කාමගන්වත අහ 
අහ ඉන්න ඕන 
වුමේ නෑ.

ව�ෝඩ  
මුර බලලා
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ලබන සතියට...

අම්මා දුනන සල්ලි 
්දි වුණමා. ්ං එෆ්.

ඩී. එකක් දාලමා තිබබමා 
ම්මාන් මේතුවකටවත් 

මනමාගනනවමා කියලමා හිතපු 
සල්ලි වගයක්.  

ඒක ගත්තමා  
්දි පමාඩුවට

30 2021 අමගෝස්තු 04 බදාදා

w jirhs
34  මකමාටස

බියංකමා නමානමායක්කමාර ලියයි

ඔයා මගෙ නම් 
්ං මම මේවල් 

කරනන ඕනමන

මෙමෙක් කොව

අංජනා ඇල්ල්�ාල සරසවි සිසුවියකි. 

විදුහල�ති පි්යකු හා මවත් ස්හෝදරයාත්, 

ස්හෝදරියත් සමග ඈ උ�න්දා සිට ජීවත් 

වු්ේ ගුරු නිවාසවලය. ්ත්නුක බේ්ාර 

්ෙන්න්කෝන් ඇමති පු්ෙක් වූවත් ඇමති 

නිල නිව්ේ �දංචිය ප්රතික්්ෂේ� ක්ෙන් 

ක්වෙ වූ නිව්ේ ජීවත්්වමින් කිරිබත්්ගා් 

ඔහු්ේම ජංගම දුරකෙන අ්ලවිසැලක් 

�වත්වා්ගන ගි්ේය. ඔහුට අංජනා හමුවන්්න් 

්ේ ේ්ාන්ේදීය. එ්ෙක් හමුවූ සියක් දහසක් 

අයට ව්ා සංසාරික හුරුපුරුදු බවක් ඈ 

ෙඟ දැනු්ෙන් ඔහු ඈ හා සබඳොවක් 

ඇතිකරගත්්ත්ය. ඒ ඔහු කා්ේ කවුදැයි 

යන්න ෙවදුරටත් රහසක් කරමිනි. ඒ අෙර 

්සායුරු ්ේනක ්ත්නුක �දංචිව සිටින 

නිවසට ඇස ගසා්ගන කටයුතු කරයි. එය 

දැනගන්නා ්ත්නුක ඉන් ඉවත් වන්නට සිෙද්දී 

හදසි්ේ අසනී� වූ අංජනා්ේ පියා ්ම්ලාවින් 

සමුගත්්ෙන් අංජනා්ේ ්�ේවො ්ලස 

්ත්නුකට විසල වගකීමක් දරන්නට සිදුවු්ේය. 

එහි මූලිකම වගකීම වූ්ේ ඉන්න හිටින්නට 

්ගයක් නැති ඔවුනට ගුරුනිවාස්යන් ඉවත්ව 

�දංචි වීමට ෙැනක් ්සවීමය.

අද එෙැන් සිට

ජීවිතයේ එකතරා කඩඉමක පසු කළ බවක 
යේනුකට සිතුණි. සියල්ල සිදුවූයේ ඉකමනිනි. 
අංජනායේ හමුවීයේ සිට සිදුවූ සියල්ල 
ගැන සැණින් මතකයට ආවේ ඒ 
ගැන සිතන්නට එය යව්ලාවක 
යනාවීය. නීතිඥ කලප 
විදානපතිරණ නිවයේ 
අයිතිය පිළිබඳ සේපූරණ 
කළ නීත්ානුකූ්ල 
ලියකියවිලි යගාණුවක 
යේනුකට භාර 
දුන්යන්ය. නිවයේ 
මුල හිමිකරුවන් 
සමග බැංකු මිතුරා වූ 
විමුකති වියේනායක ද 
පැමිණ සිටියේය. යේ 
නිවස මි්ලදී ගැනීමට 
ය්ලාකුම සේබන්ධීකාරකයා 
වූයේ ඔහුයි. නිවස විකිණුයේ 
ඔහුයේ යපේවතියයේ මාමායේ 
පුතාය. යේනුකට එවන් අවේ්ාවකට 
කැඳවා ගන්නට තරේ හිතවන්ත කියා 
මිතුයරක යනාවීය. ඒ නිසා ඔහුයේ මිතුරා ය්ලස 
ඔහු යවනුයවන් යපනී සිටියේ විමුකතිය.

‘‘ඔයා නිසා තමයි ගම් වැඩ ටික ගම්තරම් 
ඉකමනට පැහැදිලිව සිද්ධ වුගේ.’’

ඔහුට අතට අත යදමින් ඒ අත දෑතින් 
අල්ලායගන යේනුක කීයේ හෘදයාංගමවය.

‘‘දැන් ඉතින් ඒවා පරණ කතා. අද ඉඳලා ඔයා 
ගෙයක හිමි, කාර් එකක හිමි ව්ාපාරයක හිමි 
තරුණගයක. තව එක ගදයයි අඩු.’’

‘‘ඒ ගමාකකද?’’

විමුකතියේ කතාව ගැන දුරදිග යනාසිතා 
යේනුක ඇසුයේය.

‘‘ඔය ගෙදරට ඉකමනට ගනෝනා ගකගනකුත් 
එකතු කරගෙන එන්න..’’

ඔහු කීයේ සැයවාම හිනේසවමිනි. යේනුකට 
අංජනා මතක වුයේය. ඇයේ යපේවතා අද 

නිවසක හිමි තරුණයයක කියා ඇය 
දන්යන් නැත. ඒ බව ඇයට 

යනාකීයේ යේතුවක ඇතිවය. 
ඒ නිසා ඇයට යනාදන්වා 
යගයක මි්ලදී ගේ බව 
දැනගේ දියනක ඇය 
අහිතක යනාසිතනු 
ඇත. සැයවාම 
යවන්වූයේ හිත 
සතුටිනි. යගදර මි්ලදී 
ගේ බව අේමට 
කියනවා ද කියා 
නීතිඥ කාරයා්ලයේ 

සිට සාප්පුවට යන 
අතරවාරයේ ඔහු 

සිතුයේය. ඒේ ඒ සැනින් 
වින්දනට දුරකතන ඇමතුමක 

ගන්නට ඔහුට උවමනා විය. ඒ 
ඔහුව සාප්පුවට කැඳවන්නටයි.

‘‘මං දැන් තමයි සාප්පුව අරින්න යන්ගන්. 
වින්දන ගෙදරින් පිටත් ගවන්න.’’

‘‘මං සාප්පුව ළඟ ඉන්ගන්.. දැන් ගපාඩඩක 
ගවලා ඇවිත්. මට හිතුණා ගම් ගවලාව ගවදදී 
මහත්තයා සාප්පුව අරියි කියලා.’’

යේනුකට වින්දන ගැන හිත ඇතිවූයේ 
පැහැදීමකි. යකායහාමේ වින්දන අවංක 

යේවකයයකි. ඔහුයේ කතාව අවසන් කළ 
යේනුක ‘අයප් අේමා’ නමට ඇමතුමක 
ගේයේ යේ සා යදයක කරන්නට 
හැකිවූයේ ඇයේ මූලික මැදිහේවීම 
නිසාය. ඊටද තමන්ට පවුය්ලන් 
්ලංකායේ සිටින එකම නෑයා 
ඇය පමණක බව ඔහු 
සිතායගන අවසන්ය.

‘‘සතුටුදායක ආරංචියක 
ගදන්න කතා කගේ..’’

අේමායේ කටහඬ ඇසුණු 
සැනින් යේනුක හිත ඇති සතුට 
එළියට දැේයේය.

‘‘ගමාකදද ගපාඩි පුතා?’’

‘‘මං ගෙයක ෙත්තා අම්මා..’’

‘‘ගහාඳයිගන.. ගහාඳට ගහායලා බලලගන 
ෙත්ගත්..?’’

‘‘ඔව් අම්මා. එච්චරම ගලාකු නම් නෑ. ඒත් 
ලසසනයි..’’

‘‘ඔයාට ගහාඳනම් කමක නෑ.. මට ඕන 
ඉකමනටම ඔයාව කඩවත ගෙදරින් යවන්න. 
ගහට වුණත් කමක නෑ..’’

‘‘මාත් හිතුගව ඒකයි. ගහාඳ ගවලාවක බලලා 
බඩු ටික ඇදලා දානවා..’’

‘‘ඔයාට සල්ලි ඇතිවුණාද..? ගම් කාගල් ඉඩම් 
ගෙවල් හරි ෙණන්..’’

‘‘අම්මා දුන්න සල්ලි මදි වුණා. මං එෆ්.ඩී. එකක 
දාලා තිබබා ගමානම ගේතුවකටවත් ගනාෙන්නවා 
කියලා හිතපු සල්ලි වෙයක. ඒක ෙත්තා මදි 
පාඩුවට. ඒක තට්ටු ගදගක ගෙයක අම්මා. යට 
තට්ටුව ගරන්ට් කරන්නයි හිත..’’

‘‘ඒක ගහාඳයි ගපාඩි පුතා. එතගකාට ඔයාටත් 
ආරක්ාවයි. හැබැයි ගහායලා බලලා ගදන්න..’’

යසයනයහ්ලතා මැණියක ඇමතුම අවසන් 

කයේ බේඩාර යතන්නයකෝන් හා යේනක 
යතන්නයකෝන්යේ වැඩ ගැන අපැහැදීමක 
යපන්වමිනි. ඔහු යනාදැන සිටියාට යසායහායුරා 
එන්නට ගේදා සිට කමල කඩවත යගදර සිදුවූ 
සියල්ල යසයනයහ්ලතා මැණියකට කියා 
තිබුණි. ඒ කමල යකාළඹ ආයේ ඇය නිසා 
හින්දාය. කමල යේනුකව බ්ලාගන්නට කඩවත 
යගදරට බාර කයේ යසයනයහ්ලතා මැණියකය. 
ඇය යේනුකට ඉකමනින් නිවසක යගන 
එතැනින් පිටව යන්නට මග කියා දුන්යන් ද 
ඒ ්ලේ යතාරතුරු මතය. එවන් විකලපයක 
යනා්ලැබුණා නේ යේ යේවල එපාවී යළිේ 
යපාඩිපුතා ජපානයට යතැයි ඇයේ සිත බිය වී 
තිබුණි. ඒ නිසා, යේනුක නිවසක ගේ බව කීවිට 
ඇයේ හිතට සතුටක සැහැලලුවක දැනුණි. 
එකම පශ්ාේතාපය වූයේ මුදල මදි පාඩුවට 
ඔහු ඉතිරි කරගේ මුදල වියදේ කරන්නට 
සිදුවීමයි. පුතු බේඩාර යතන්නයකෝන්යේ 
මුදලව්ලට කැමති නැත. ඒ නිසා යබාරුවක 
කියා යහෝ ඒ මුදල ඔහුට ්ලබා යදන්නට 
යසයනයහ්ලතා මැණියක කැමතිවූයේ නැත. ඒ 
නිසා ඇය ඒ ගැන කතා කරන්නට ගියේ නැත.

යේනුක යනවිට වින්දන සාප්පුව පිවිසුයේ 
වූ පඩියයහි ඉඳයගන සිටියේය. ඔහුයේ කාරය 
දකිේම වින්දන නැගිට ඉදිරියට ආයේය. 
කාරයේ කවුලුයවන් දිගු කළ යතුරු කැරැල්ල 
අතට ගේ වින්දන සාප්පුව ඇරියේය. ඔහු 
කාරයයන් බසින්නට පමා වූයේ අංජනායගන් 
පැමිණි දුරකතන ඇමතුමට කතා කරම එන්නට 
සිටි නිසාය.

‘‘අම්මා මල්ලිත් එකක මහිම නැවතිලා ඉන්න 
විගේසිංහ ගනෝනලාගෙ ගෙදර ගියා. මල්ලිව 
එගහ නවත්තන්න බලන්න. බැරිගවන එකක නෑ. 
ඒක ගලාකු ගෙයක. එගහ ඒ වයසක ගදන්නා 
විතරයි ඉන්ගන්..’’

‘‘ඕන නම් ලබන සතිගය එන්න පුළුවන් ගමගහ 
ගෙදර. අද මං බලපු ගෙදරට ඇඩවාන්ස එකක 
දුන්නා..’’

ඇේත සඟවා කතා කරන්නට ඕනෑ නිසා 
යේනුක කතා කයේ පයරේසමිනි.

‘‘අප්පචචි මතකගවනගකාට දුකයි. ඒත් ඔයාව 
මතකගවනගකාට ගවලාවකට ඊට වඩා දුකයි. මං 
ළංවුණ දා ඉඳලා ඔයාටත් කරදර..’’

‘‘මට කරදර නෑ ගනෝනා.. මං ගම්වා සතුටින් 
කරන්ගන්. ඔයා මගෙ නම් මං ඒවා කරන්න 
ඕනගන්. අනික ඉතින් එගහම කරන එක 
මහත්තගයකුටත් සතුටක.’’

‘‘දැන් ඔයාටයි මටයි උගදට එකට එන්න 
පුළුවන් ගන්ද?’’

‘‘ඔව්..’’

‘‘හීනයක වගේ.. ඉසසර මං හැමදාම 
හිතුවා උගදට මාත් එකකම එකටම 

වැඩට යන මහත්තගයක මට 
හම්බගවන්න කියලා. දැන් හීගන් 
ඉටුගවලා.. ඒත් අප්පචචී..’’

‘‘එගහම තමයි ගනෝනා. 
සමහරවිට අපිට ගහාඳ ගදවල් 
ලැගබන්ගන් ගහාඳ ගදවල් 
අගපන් නැතිවුණාට පසගස. 

ඒක කාටත් එකයි..’’

ඔහු තවේ මද යේ්ලාවක ඈ 
හා කතා කයේ ඈ සිටින්යන් දුකින් 

කියා හිත හඳුනාගේ නිසාය. ඔහුට 
ඕනෑ වූයේ ඇයේ හිත දුකින් මුදවන්නයි. 
මිදුයල බංකුයේ ඉඳයගන සිටි අංජනායේ ඇේ 
නැවතුයේ පාසල යේට්ටුයවන් ඇතුළු වී 
ගුරුනිවාසය යදසට හැරුණු යදයදනා ළඟය. 
ඇයේ මැ්ලවුණු හිත පිපුයේය.

‘‘සගන්හයි, පියුමිකයි එනවා..’’

යේනුක ඇමතුම අවසන් කයේය. යේ 
යමායහායේ ඔවුන් එහි පැමිණීම ගැන ඔහු 
හිත උපන්යන් සතුටකි. යේ සිේ්ධ වුණ යේවල 
මින්යපරේ යකායේ යකදිනක යහෝ සිේ්ධවුණු 
බවක ඔහුයේ මතකයයන් ඇවිේසී ආයේය. 

අංජනා සංසායර කවදා යහෝ දන්නා කියන 
යකයනක ය්ලස දැයනන්යන්ේ ඒ නිසා බව 
ඔහුට සිතුණි. ඔහු ඒ මතකය වසා සාප්පුව 
තුළට යන්නට ගියේ ආයයේ ඔහුයේ 
දුරකතනය හැඬවුයේය. කාය්ලකට පසු 
කතා කරන්යන් යේවාන් ය. ඔහුයේ ඇමතුම 
යනායගනද බැරිය. ඒ නිසා යකටියයන් යහෝ 
කතා කර අවසන් කරන්නට ඔහු යේවාන්යේ 
ඇමතුම ගේයේය.

්ට කරදර නෑ 
මනෝනමා.. ්ං 

මමවමා සතුටින 
කරනමන
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ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

ප්රවීණ රූපලා්වන්ය 
උපගේශක 

මාලිං� ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

‘‘එකපාරක් න�ාහිතුව 
විදිහට මම මහත් නවන� 
ගත්්ා. ඒ නිසාම මිලාන 
විලාසි්ා සතිනේ සමහර 
නිරමාණකරුනවෝ ‘මහ් 
නකලල’ කියලා මට විහිළු 
කළා. බර අඩු කරගන� බැරි 
�ම් මාත් එක්ක වැඩ කරන� 
බැහැ කිවවා. ඇත්්මයි ඒ 
කානල �ම් මට ජීවිනත් එපා 
නවලා හිටිනේ.’’

මිලියන හතකට වැඩි 
ඉන්සටග්රෑම් අනුගාමිකයින 
පිරිසක් හිමි සුපිරි නිරූපිකා 
ටයිරා බරෑනක්්ස සිරුරේ බර 
වැඩි වීම නිසා අත්විඳීමට වූ 
අමිහිරි අත්්ැකීමක් පිළිබඳව 
පවසා තිබුරේ එවැනනක්ය.

නමුත් සිරුරේ බර වැඩිවීම 
නිසා පීඩාවට පත්වූ එකම 
කානතාව ඇය රනාරේ. අ් 
වනවිට රම් ගැටළුව නිසා 
රබාරහෝ කානතාවන ශාරීරිකව 
රමනම මානසිකවත් පීඩාවට 
පත්වී ඇත. තරමක් මහත 
ගැහැනු ළමරයක් දුටු විට ‘ටයේ 
පැනලා, ගල් රරෝලක් වරේ’ 
වැනි ව්නවලින ඔවුනට උසුළු 
විසුළු කරන ආකාරය් අපට 
ඇසී ඇත.

‘‘බර වැඩි නව�නකාට 
ශරීරනේ හැඩයත් ඉනේටම 
වනේ නව�ස් නව�වා. පුරුෂ 
පාරශවයට වඩා කාන්ාවන ශරීරනේ 
හැඩය ගැ� වැඩිපුර හි්�වනන. 
ඒ වනේම ඔවුන අන්යයන සමඟ 
්මාව සංසන්ද�ය කරන�ත් 
හරි ්දක්ෂයි. ඉතින ඒ නිසා නම් 
ගැටළුව කාන්ාවනට මා�සිකවත් 
බලපා�වා.’’

සිරුරේ බර වැඩිවීම කානතාවකට 
මානසිකව බලපාන ආකාරය 
පිළිබඳව එංගලනතරේ සුප්රකට 
සායනික මරනෝ විද්ාඥවරියක වන 
ජනනා ෆික්කන පවසා තිබුරේ 
එවැනනකි.

ඇරමරිකාරේ වි්සරකානසීන 
විශවවිද්ාලරේ කථිකාචාේයවරරයකු 
වන ක්රි්සටීන ඒ. ්සමිත් සිදුකළ 
සමීක්්ෂණයකින රහළිවූරේ 
තරබාරුකම නැතරහාත් සිරුරේ 
හැඩය අහිමි වීම නිසා රබාරහෝ 
අයවලුනට ජීවිතරේ එක්වරක් රහෝ 
සියදිවි නසාගැනීරම් සිතුවිලි පහල 
වී ඇති බවයි.

තව් රම් රබාරහෝර්නාට තමා 
පිළිබඳව ආත්මවිශවාසයක් රනාමැති 
බවත් ඒ නිසාම රැකියාරේ සහ 
සාමාන්ය ජීවිතරේ ගැටළු ඇති 
කරගනනා බවත් එහිදී රහළි වී ඇත.

සිරුරේ හැඩය පිළිබඳව උනනදු 
වන අය සිහින සිරුරක් සඳහා 
රනාකරන ර්යක් නැති තරම්ය. 
18 වන සියවර්ස විසූ ඇතැම් 
කානතාවන තම සිරුරේ බර අඩු 
කරගැනීම සඳහා ඉතා මාරානතික 
රසායනික ද්රව්යයක් වන ආසනික් 
පවා පානය කළ බව සඳහනය. 
සති කිහිපයකින බර අඩු 
කරනවා යැයි පැවසුවරහාත් 
ප්රමිතියක් ඇති රහෝ 
නැති ඖ්ෂධ වේගයන, 
පානයන බිය සැක 
නැතිව පානය 
කරනා යුවතියන 
වේතමාන 
සමාජරේ 
දුලබ නැත.

ප්රතිඵල 
රහිත 
එවැනි 
වාණිජ 

දහඩිය බිඳුවකවත් න�ොනහලො

සිහින් සිරුරක් 
ලබා�න්න

බර ්වැඩි ග්වනගකාට ශරීරගේ 
ෙැඩයත් ඉගේටම ්වගේ ග්වනස් 
ග්වන්වා. පුරුෂ පාරශ්වයට ්වඩා 
කාන්්ා්වන් ශරීරගේ ෙැඩය �ැන 
්වැඩිපුර හි්න්වගන්. ඒ ්වගේම 
ඔවුන් අන්යයන් ෙමඟ ්මා්ව 
ෙිංෙන්්දනය කරන්නත් ෙරි 
්දක්ෂයි. ඉතින් ඒ නිො ගේ 
�ැටළු්ව කාන්්ා්වන්ට 
මානසික්වත් බලපාන්වා

18 ්වන සිය්වගස් විසූ 
ඇ්ැේ කාන්්ා්වන් 
්ම සිරුගර බර අඩු 

කර�ැනීම ෙඳො ඉ්ා 
මාරාන්තික රොයනික 
ද්රව්යයක් ්වන ආෙනික් 
ප්වා පානය කළ බ්ව 

ෙඳෙන්ය

්රබාරුකම 
නැ්ගොත් සිරුගර 
ෙැඩය අහිමි වීම නිො 
ගබාගෙෝ අය්වලුන්ට 
ජීවි්ගේ එක්්වරක් ගෙෝ 
සියදිවි නො�ැනීගේ 
සිතුවිල පෙල වී  
ඇ්

නිෂපා්න රවනුවට ශරීරරේ බර 
ඉක්මනිනම අඩු කරනා ඉතා අනේ්ඝ 
සත්කාරයක් පිළිබඳව ඔබව ්ැනුවත් 
කිරීමට අප සිතුරේ ඒ නිසාය.

‘‘නගාඩක් කාන්ාවන බර අඩු 
කරගන� ඒ වනේම ලස්ස� ඇඟක් 
හදාගන� පුදුම විදිහට මහනසි 
නව�වා. හැබැයි නගාඩක් අයට 
මහනසි නව� ්රමටම ප්රතිඵල 

ලැනබනනන �ැහැ. 
්දහඩිය බිනදුවක්වත් 

හලනනන �ැතුව ඔබ 
සිහි� මව� විදිනේ ලස්ස� 

ඇඟක් ලබාගන� පුළුවන 
්ාක්ෂණික ක්රමනව්ද ඕ� 

්රම් නම් නව�නකාට හඳුනවලා 
දීලා තිනය�වා. ඒ අ්රින 

Radiofrequency සහ Ultrasound 
කිය� ක්රමනව්ද න්දක භාවි් කරලා 
සිදුකර� සුවිනේෂී සත්කාරයක් ගැ� 
්මයි නම් කියනනන.

නම් සත්කාරනයන ඉ�, උ්දරය, කලවා, 
පසුපස නපන්දස වනේ මාංශලමය 
ස්වභාවනයන වැඩි ඕ�ම ්ැ�ක 
්ැම්පත් නවලා තිනය� නම්්දය ඉවත් 
කරගන� පුළුවන.

සත්කාරනේදී මුලිනම අපි 

Radiofrequency කිය� උපකරණය 
වි�ාඩි කිහිපයක් සිරුරට අලවානග� 
ඉන�වා. එමගින ්ාප කම්ප� 
්රංගයක් සිරුරට මුදා හැනර�වා. චරම 
ස්්ථරවල ්ැම්පත් නවලා තිනය� නම්්ද 
පටක හකුලුවන� නම් කම්ප� ්රංගයට 
පුළුවන.

ඊටපස්නස් Ultrasound උපකරණයත් 
වි�ාඩි කිහිපයක් සිරුරට අලවානග� 
ඉන�වා. ඒනකන කරනනන Ultrasound 
්රංගය භාවි් කරලා නම්්ද සසල 
වි�ාශ කර� එකයි.

ගරභනී මවවරුනට හැර අවුරුදු 25න 
ඉහළ ඕ�ෑම නකන�ක්ට නම් සත්කාරය 
කරගන� පුළුවන. ්දවසක් ඇර ්දවසක් 
සත්කාර වාර 16ක් කරගන� ඕනන. 
සත්කාරනයන පස්නස් සුන්දර සිහින 
සිරුරක් කිය� එක ්වදුරටත් සිහි�යක් 
න�ානවයි කිය� එක සියැසිනම 
බලාගන� පුළුවන.’’

සත්කාරරයන පසුව සම රතු 
පැහැගැනවීමට ඉඩ ඇති අතර පැයක 
වැනි රකටි කාලයකින එම ්සවභාවය 
පහව යන බැවින ඒ පිළිබඳව භීතියක් 
ඇති කරගත යුතු නැත. සත්කාරයට 
රපර සහ පසු අනුගමනය කළ යුතු 
උපරේශන මාලාවක් රූපලාවනය 
ශිල්පියා විසින ලබාර්න අතර ඒවා 
නිසි පරිදි අනුගමනය කිරීම වැ්ගත් 
බවත් සටහන කළ යුතුය.

ගේ ෙත්කාරගයන් ඉන, 
උ්දරය, කල්වා, පසුපෙ 

ගපග්දෙ ්වගේ මාිංශලමය 
ස්්වභා්වගයන් ්වැඩි ඕනම 
්ැනක ්ැේපත් ග්වලා 
තිගයන ගේ්දය ඉ්වත් 
කර�න්න පුළු්වන්



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

මුලින්ම අපි සාරි හැට්ටය සඳහා මිම්ම ගන්න විදිහ 
ඉගග්නගමු.

උස් කර ග්මෝස්්තරය සඳහා අවශ්ය මිමි පහ්ත දකවා 
තිගේනවා. මිමි ලොගැනීගමදී යම ගැ්ටළුවක ්මතු වුග�ාත් 
කරු�ාකර ්මාගේ යූටියුබ් චැ්නල් එක ෙලන්න. එවි්ට මිමි 
ගන්න විදිය නිවැරදිව්ම ෙලාගන්න පුළුවන.

සාරි හැට්ටය සඳහා අවශ්ය මිමි

1. ඉදිරිපස කර ගැඹුර ..............................

2. කප් ගපායිනට එක දකවා උස ..............................

3. බ්ා කට උස ..............................

4. සමපූර� උස ..............................

5. කර පළල ..............................

6. උරහිස ..............................

7. අ්ත දිග ..............................

8. අත් ක්ට ..............................

9. අත් රවු්ම ..............................

10. අ්ත ඉහළ ගකා්ටස ..............................

11. පපුව ..............................

12. කප් ගදක අ්තර පර්තරය ..............................

13. ඉ්න ..............................

(1 සහ 2 වගු බලන්න)

Back

පිටුපස පලුව නිර්ාණය කරන ආකාරය

01. නරේද නදක්ට නවයා ගැනීම

පිටුපස ්මැද විවරයක ග්නා්තේන නිසා ගරදද ්නවා 
එහි ්නැම්ම පිටුපස ්මැද ගලස ගනු ලැගබ්. ග්මහිදී අප 
ගරදද ගදක්ට ්නවාග්ත යුත්ගත් ගරදි අහක ග්නාය්න 
පරිදිය. එක පලුවක සඳහා පපුව මිම්ම 4න ගෙදා එ්න 
අගය්ට ්මැහුම වාසිය 1ක එකතු කර එ්න අගය්ට ගරදද 
හරස් පැත්ග්තන ගදක්ට ්නවාගන්න.

02. පිටුපස කර ඇඳගැනීම

උඩ සි්ට පහල්ට ්මැහුම වාසිය 1/2’’ක ගවනකර 
ලොගත් කර පළල මිම්ම්ට මූලික මිනුම වගුව අනුව 
එකතු කළ යුතු ප්ර්මා�ය එකතු කර එය 2න ගෙදා එ්න 
අගය ගරදගද ්නැමගම සි්ට හරස් අ්ත පැත්්ත්ට එ්ම 
ගරඛාව ්ම්ත ලකුණු කරන්න. ඉන පසුව පිටුපස කර 
ගැඹුර වගුව අනුව ග්තෝරාගග්න එය පහල්ට ලකුණු 
කර පහ්ත රූපස්ටහගන පරිදි හැඩකර කගර ගරඛාව 
අඳින්න

A = කර පළල ..............................

B = පිටුපස කර ගැඹුර (වගුගවන අරගන්න) 
..............................

03. උරහිනස් නරඛයා ඇඳගැනීම

වගුව අනුව උරහිස ෙැස්්ම පහල්ට ලකුණු කර ඒ හරහා 
උරහිස ෙැස්ගම ගරඛාව ඇඳ එ්ම ගරඛාව ්ම්ත ලොගත් 
උරහිස් මිම්ම 2න ගෙදා එ්න අගය ගරදගද ්නැමගම සි්ට 
හරස් අ්ත පැත්්ත්ට ලකුණු කර එ්ම ස්්ා්නය්ට කර පළල 

සාරි හැට්ටය කැපී්්ට අවශ්ය මූලික මිනුම්

  M  L

පිටුපස කර ගැඹුර   3/4  1

උරහිස බැස්   1  1 1/4

කර පළල්ට එකතු කරන ප්ර්ාණය   1  1

ඉදිරිපස හා පිටුපස වාටියේ උස   1  1

අත් කයට වාටියේ උස   3/4  1

අත ඉහළ යකා්ටස සඳහා 
අත් රවුයම් මිම්ය්න් අඩුකරන ප්ර්ාණය  1  1

යේෂින් එයේ පළල   2  2

ඩාටවල ප්ර්ාණය
 ්ැද  1/2  1/2

 පැත්යත්  3/4  7/8

  M  L

  පපුව ව්ට ඉන ඔපනැලයල 
   ප්ර්ාණය

ඉන ඔපනැලයල ප්ර්ාණය

  
2 8’’ දේවා 1

  28-36 1 1/2

  36-40 2

  40්ට වඩා 
  වැඩිනම් 

2 1/2

Dart එයේ ආරම්්භය සඳහා Cup-Point 
එයේ සි්ට පහත් කරන ප්ර්ාණය  

1 1/8
 

1 1/4

ඉදිරිපස ්ැද යටින් පහත් කරන ප්ර්ාණය  1/2  1/2

හේ ඇලලී් සඳහා වාසිය   1/2  1/2

්ැනගත් අත් රවුයම් මිම්ය්න් අඩු කරන ප්ර්ාණය  1  1

පයාඩම් 
අංක 
08 

1 වගුව

2 වගුව

උස් කර 
සයාරි හැට්ට  
නමයා්ස්තර� 
(High Neck Style)

නිවැරදිව ්හන්න 
ඉයගනගමු

ලකුණු කළ ස්්ා්නගේ සි්ට උරහිස් ගරඛාව ඇඳගන්න.

A = උරහිස් ෙැස්්ම (වගුගවන අරගන්න) ..............................

B = උරහිස භාගය ..............................

04. අත් රවුනම් නරඛයාව ඇඳගැනීම

i. ලොගත් පපුගේ මිම්ම 4න ගෙදා එ්න අගය ්නැමගම සි්ට 
හරස් අ්ත පැත්්ත්ට ස්්ා්න කිහිපයකින ලකුණු කර එ්ම 
ස්්ා්න හරහා උඩ සි්ට ්තර්මක පහල්ට පපුගේ  ගරඛාව 
අඳින්න.

ii. උරහිස් පහල ගකළවගර සි්ට උරහිගස් දුර්ට ස්මා්න 
ව්න පරිදි පපුගේ ගරඛාව්ට ස්මාන්තරව පහල්ට ්තර්මක 
දුර්ට ගරඛාවක අඳින්න. පසුව එ්ම ගරඛාගේ සි්ට 1/4’’ක 
ඇතුළතින ය්න පරිදි ්නැව්ත ගරඛාවක අඳින්න.

iii. අත් රවු්ම (කිහිලික්ට) ඇගේ ගා්න්ට ්මැ්නගත් මිමග්මන 
අඟලක අඩුකර එ්න අගය 2න ගෙදාගත් පසු එ්න අගය 
්නැගව්න රූල 
භාවි්තගයන පහ්ත 
රූපස්ටහගන පරිදි 
අත් රවුගම හැඩය 
ඇඳග්ත යුතුය. 
ග්මහිදී උරහිගස් 
ගකළවගර සි්ට 
1/4’’ක ඇතුළතින 
ඇඳ ගරඛාගවන 
ය්න පරිදි පපුගේ 
ගරඛාව දකවා 
හැඩකර රූල ්නවා 
අවශ්ය දුර ලකුණු 
කර පසුව හැඩ 
කර ඇඳගන්න.

05. ඉන නරඛයාව ඇඳගැනීම

ලොගත් සමපූර� උසින අඟලක අඩුකර එ්න අගය 
පිටුපස පලුගේ උස සඳහා අරගන්න. ග්මහිදී උරහිස ඉහළ 
ස්්ා්නගේ සි්ට ගරදගද දික අ්ත පැත්්ත්ට ගග්න ඒ හරහා 
ගරදගද හරස් අ්ත පැත්්ත්ට ඉ්න ගරඛාව ඇඳගග්න ලොගත් 
ඉ්න මිම්ම 4න ගෙදා එ්න අගය ්නැමගම සි්ට හරස් අ්ත 
පැත්්ත්ට ලකුණු කරගන්න.

06. අංශනේ නරඛයාව 
ඇඳගැනීම

අත් රවුගම ගකළවගර 
සි්ට ඉ්න ලකුණු කරපු 
්තැ්න දකවා අංශගේ 
ගරඛාව අඳින්න.

07. මැහුම් වයාසි 
තබයාගැනීම

ය්ට වාටිය්ට 1 1/2’’කද, 
අංශය්ට 1කද, අත් රවු්ම්ට, 
උරහිස්ට සහ කර්ට 
1/2’’කද ්තො වාටිගේ 
ප්ර්මා�ය ය්ට්ට ්නවා 
කපාගන්න. 
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ප්රවීණ 
සේෂලා්වන්ය  
උප සේශක

සෙයාර් මාස්ටර්
රවී ඩී

2021 අස�ෝසතු 04 බදාදා 33

යූටියුබ් එකෙන් බලාකෙන 
සකාණසඩෙ සසරේට්නින්ග් 

කරන්්න යන්්න එපා!

ක�ොණ්ඩය 
ස්කරේට්නින්ග් 
(Straightening) කිරීම ක�ොක�ෝ 
යුවතියන් අනුගමනය �රන 
ජනප්රිය විලොසිතොවකි.

නමුත් ක�ොක�ෝකෙකනකුට 
ඒ සඳ�ො පළපුරුදු 
කේශොලං�රණ ශිල්පිකයේ 
කතෝරොගැනීමට ක�ෝ එම 
විලොසිතොව දීර්ඝ �ොලයේ 
පවත්වොගැනීම ගැන නිසි 
අවක�ෝධයේ නැත.

ස්කරේට්නින්ග් එ�කින් පසු 
ක�ොණ්ඩය �ැලී යන �වට 
ක�ොක�ෝ කෙනො මැසිවිලි 
නගන්කන් කේ නිසො �ව 
ප්රවීණ කේශොංල�රණ 
උපකේශ� ක�යොර මොස්ටර 
රවී ඩී පවසයි. කේ ඔහු සමඟ �ළ සො�ච්ොව 
ඇසුරින් ස�ස් �රන ලෙ ලිපියකි.

‘‘ස්ට්රේට්නින්ග් එකකින් කරන්ට්න් 
ට්කොණ්ඩට්ේ තිට්ෙන ස්්වභොවික රැලි ගතිෙ ඉ්වත් 
කරලො ට්කොණ්ඩෙ ඍජු කරන එකයි. ට්කට්නක්ට 
හිට්ෙන්වො නම් ෙමන්ට්ග් ට්කොණට්ඩේ හරිේට 
පොලනෙ කරගන්න අමොරුයි කිෙලො ස්ට්රේට්නින්ග් 
එකක කරන එක ්ව්ඩො පහසුයි.’’

නමුත් රැල්ලට යමින් රැලි ක�ොණ්ඩ 
ස්කරේට්නින්ග් කිරීමට කපර එය ඔ�ට 
අත්යවශ්යම ෙැයි සිතො �ැලීමත් වැෙගත්ය.

‘‘ස්්වභොවික්වම ඍජු ට්කොණ්ඩෙක තිට්ෙන 
අෙත් ඉන්න්වට්න්. ඒ අෙ ට්කොණට්්ඩ්ට 
ස්ට්රේට්නින්ග් එකක කට්�ොත් හිසට්කස්්වල 
පරිමෝව (Volume) අඩුට්්වලො ට්කොණ්ඩෙ ඔලු්ව්ට 
ඇලුනු ස්්වභෝවෙක ගන්න්වො. ඒ නිසො ට්ම්ක 
ෙමන්්ට සුදුසුද නැදද කිෙන එක මුලින් ට්ත්රුම් 
ගන්න ඕට්න්.’’

එකස්ම ස්කරේට්නින්ග් එ��ට කපර ඔ� 
අවධොනය කයොමු�ළ යුතුම විකේෂ �ොරණො 
කිහිපයේ ඇත.

‘‘්වොණිජ අරමුණු 
ට්්වනුට්්වන් ස්ට්රේට්නින්ග් කරන්න 
ට්ෙොදාගන්නො මිශ්රණේට ට්්වනත් 
රසොෙනික සංට්ෙෝජන මිශ්ර කරන 
ට්කශොලංකරණ ශිල්පීන් ඉන්න්වො.  
ට්ම් ්වට්ග් ට්ද්වල්්වලින් හිසට්කස්්වල්ට 
බරපෙ� හොනි ට්්වන්න පුළු්වන්. ඒ 
විෙරක ට්නට්්වයි සමහර අේට ට්ම් 
නිෂපොදන භොවිෙ කරන ආකොරෙ 
ගැන හරිහමන් දැනුමක නැහැ. ඒ 
නිසො ප�පුරුදු ට්කශොලංකරණ 
ශිල්පිට්ෙක ට්ෙෝරොගන්න එක 
ඉෙොමත්ම ්වැදගත්.’’

එකස්ම ස්කරේට්නින්ග් 
එ�ේ කිරීමට කපර 
හිසක�ස් ආශ්රිතව 
ඔ�ට ඇති 
ගැටළු පිළි�ඳව 
කේශොලං�රණ 

ශිල්පියොව ෙැනුවත් කිරීමටෙ 
අමත� කනො�ළ යුතුය.

‘‘හිසට්කස් ආශ්රිෙ ට්රෝග 
ෙත්ත්්වෙක එට්හමත් නැත්නම් ජොනමෙ 
බලපෑමක ්වට්ග් ට්දෙක නිසො හිසට්කස් 
ගැලවී ෙන ට්කට්නක කිෙලො අපි 
හිෙමු. එෙො ඒ කොරණො සඟ්වලො 
ස්ට්රේට්නින්ග් එකක කට්�ොත් 
රසොෙනික සංට්ෙෝග්වල බලපෑම 
නිසො ට්කස් හැලීම ේවත් ්වැඩි 
ට්්වන්න ඉ්ඩ තිට්ෙන්වො. එට්හම 
අ්වස්්ෝවකදී ට්කශොලංකරණ 
ශිල්පිෙෝට ට්දාස් නගලො ට්ත්රුමක 
නැහැ.’’

එවැනි ගැටළුවලින් පී්ඩො විඳින 
අය කමවැනි විලොසිතොවලට කයොමු 
කනොවීම ව්ඩො කයෝග්ය �ව කිව යුතුය. 
නමුත් ඔ�ට එම විලොසිතොව අත්යවශ්යම 
එ�ේ �ව �ැකේ නේ ඒ සඳ�ො ඉතො 
පළපුරුදු කේශොලං�රණ ශිල්පිකයකු 
කතෝරොගැනීම ඉතො වැෙගත්ය.

ස්කරේට්නින්ග් එ�ේ සඳ�ො රූපලොවන්ොගොරයට 
යන විට ක�ස් �ළඹට කතල් ක�ෝ සීරේ භොවිත 
කනො�ළ යුතු අතර කපර දිනකේදී ෂැේපු පමණේ 
කයොදා ක�ස් �ළඹ කසෝදාගැනීම ප්රමොණවත්ය.

‘‘ස්ට්රේට්නින්ග් එට්කදී මූලික ්වශට්ෙන් අපි 
ෂැම්පු එකක ට්ෙොදලො ට්කස් ක�ඹ ට්සෝදන්වො. 
ඊ්ටපස්ට්ස් ස්ට්රේට්නින්ග් මිශ්රණෙ ආට්ල්ප කරලො 
විනොඩි කිහිපෙක තිෙන්වො. පස්ට්ස් එෙ උණුසුම් 
ජලට්ෙන් ට්සෝදලො ඉ්වත් කරලො ට්කස් ක�ඹ 
ට්හොඳින් විෙ�ො ගන්න්වො. ඊ්ටපස්ට්ස් අ්වසොන 
පිේවර විදිහ්ට නියුට්රලයිසර් (Neutralizer) කිෙන 
රසොෙනික සංට්ෙෝගෙ ආට්ල්ප කරලො එෙ සීෙල 
ජලට්ෙන් ට්සෝදා හැරලො ට්කස් ක�ඹ්ට කන්ඩිෂනර් 
දාන්වො. ට්ම් ක්රමට්ේද ්වට්ග්ම ෙම් ෙම් මිශ්රණ ට්කස් 
ක�ට්ේ ගල්්වො ෙබන කොල ට්ේලෝවන් ආදිෙ ඒ ඒ 
සන්නොම්වල්ට අනු්ව ට්්වනස් ට්්වන්න 
පුළු්වන්.’’

යූටියුබ් මොරගකයන් 
ක�ෝ කවනයේ ක්රමයකින් 
උකගනකගන නිවකස්දී 
තනියම ක�ස් �ළඹ 
ස්කරේට්නින්ග් කිරීමට 
උත්සො� �රන 

පිරිස් ෙ ඇත.
‘‘සමහරු හරිේට ට්නොදැන ෙනිෙම ට්ම් ්ව ට්ග් 

ට්ද්වල් කරන්න ගිහින් ට්කොණට්්ඩ්ට හොනිකරට්ගන 
රූපලෝවන්ොගොරේට එන්වො. ස්ට්රේට්නින්ග් එකක 
කරදදී ට්කශ මූලේට හොනි වුට්ණොත් ට්කොණට්්ඩ 
්වැට්්වන එක සහමුලින්ම නෙර ට්්වන්න පුළු්වන්. ඒ 
නිසො ට්කශොලංකරණ ශිල්පි ට්ෙක විදිහ්ට මම නම් ඒ 
්වට්ග් ට්ද්වල් අනුමෙ කරන්ට්න් නැහැ.’’

කමම විලොසිතොකේ පැවැත්ම සඳ�ො එය න්ඩත්තු 
�රනො ආ�ොරයෙ �ලපොන �ව කිව යුතුයි.

‘‘ස්ට්රේට්නින්ග් එකක කරලො ද්වස් තුනක්වත් 
ෙනකල් ට්කොණට්ඩේ අල්ලන්න්වත් එපො කිෙලට්න් අපි 
කෙෝව්ට කිෙන්ට්න්. හැබැයි ඒක ඒ විදිහ්ටම කරන්න 
පුළු්වන් නම් ඇත්ේටම ට්හොඳයි. ද්වස් තුනක ෙනකල් 

ට්කොණ්ඩෙ ගැ්ට ගහන්න එපො. ඒ ්වට්ග්ම 
සීරම්, ට්ෙල් ්වට්ග් ට්ද්වල් ට්නොදා ද්වස් 

හෙක විෙර ස්නොනෙ ට්නොකර ඉන්න 
පුළු්වන් නම් ්ව්ඩොත් ට්හොඳයි.’’

ස්කරේට්නින්ග් එ�කින් 
පසු මුහුදු ජලය, ේකලෝරීන් 
ජලය ස� ඉතො උණුසුේ 

ජලකයන් ස්නොනය 
කනොකිරීම ව්ඩො 
කයෝග්ය �වත් මත� 
ත�ොගත යුතුයි.
‘‘හරිේට න්ඩත්තු 

ට්නොකට්�ොත් ට්ම්ක ද්වස් 
තුනකින් විෙර ඉ්වත් ට්්වලො 

ෙන්න ඉ්ඩ තිට්ෙන්වො. හැබැයි 
න්ඩත්තු්ව ගැන හරිේටම හිෙන 

ට්කට්නක්ට ස්ට්රේට්නින්ග් එක මොස 
තුනක විෙර ප්වත්්වො ගන්න පුළු්වන් 

කිෙන එකත් කිෙන්නම ඕට්න්.’’

සසරේට්නින්ග් එකේ 
කරේදී සේශ මූලය්ට 

ොනි වුසණාත් 
සකාණසඩෙ ්වැස්ව්න 

එක ෙෙමුලින්ම ්නතර 
ස්වන්්න පුළු්වන්

කාරණා ෙඟ්වලා 
සසරේට්නින්ග් එකේ 
කස�ාත් රොයනික 

ෙංසයෝ�්වල බලපෑම නිො 
සකස ෙැලීම ත්වත් ්වැඩි 
ස්වන්්න ඉඩෙ තිසය්න්වා. 
එසෙම අ්වස්ා්වකදී 

සේශාලංකරණ ශිල්පියා්ට 
සදාස ්න�ලා සත්රුමේ 

්නැෙැ



34 2021 අග�ෝස්තු 04 බදාදා

දිස්ත්රික්කය

දුර්කතන අං්කය

විද්යුත් තැපෑල

යන ලිපිනයට එවනන.

අයැදුම් පත්රය

සතුටින ජීවිතය දරනනට ඔබට මඟ කියන ‘ධරණී’ 

පුවත්පත මගින මමමෙයවන ‘දිරිය ධරණී’ වැඩසටෙන 

මාලාව ො සමබනධ වීමට ඉෙත අයදුම්පත්රය පුරවා

‘දිරිය ධරණී’, 

කරතතෘ, ධරණී පුවත්පත, 

මනා.91, විමේරාම මාවත, 

මකාළඹ 07.

077 16 36 807
නැතිනම ඉෙත අංකයට වට්ස්ඇප්  කරනන.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ලිපිනය

නම

දුරකතන  : 0115 200 900         
ෆැක්ස්  : 0112 673 451
ඊ මේල්  : dharanee.editor@liberty.lk

දැන්වීේ : 0112 672601, 
  0112 672603 
ෆැක්ස් : 0112 672648

මෙදාහැරීේ : 0115 978987, 
  0115 886186 
ෆැක්ස් : 0112 455134

කරතතෘ,
‘ධරණී’ පුවත්පත,

ලිෙරටි ්පබ්ලිෂරස් ප්රයිවට් 
ලිමිටඩ් 

අංක 91, විමේරාම මාවත, 
මකාළඹ 07.

HERBALS

Èhjeähd frda.SkagÈhjeähd frda.Skag

î lmqî lmq

E-Mail: suensuherbals@gmail.com
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fld<U 07
නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊගම්ල් කරනන

සංස්කරණය - මගනෝරා ගරේමතිලක

මුතු මැණිගේ
අලුත්හේන ඉස්මත්ත
දිය නීලන වැසි්මැද්ද
්�ෝ�ෝලීල ්මල් වැටි්ේ
නීලවරල ළ්මැද ්ෙළො
ඇඟිලි තුඩින් පලො ්නළන
නීල නුවන් මුතු ්මැණි්ේ

්දවට දි්ේ කුරුලු රෑන
කිචිබිචි්යන් ඔ�ඳ ්වලො
්මල් ්�ෝ්මර ෙැඩවැඩ වුණ
නු්ේ රුවට වශී ්වලො

ඔය දෑලත නිෙඬ ්වලො
සුදට පිපුණු ්��ටිය ්මල්
රුවට වඩො පිය�රු �ව
්�ොඳුරන්්න් දුකිනි සැ්මට

්්මොනරුන්්ේ පිල් විය්මන
්දදුන්්න් පොට ්පොකුර
රුවට වඩො ලසසන �ව
තල්පතවල ලියයි රෑට

 ලසන්ත රුේමල්�ම
    කටු�ස්ග්තාට

දිගනවා!
යන්තම් අටමසක් ග්තවූවා  පමණි
මුළු සිරිලකම හඳුනාගත්තා  ධරණි
මුළු ලලාව ල්තාරතුරුත අප ල�ෝ්තට  ල�නනි
දිගුකල් දිලනවා ප්තලනමි ඔබ  ධරණි

  කමලා සිරිවර්ධන
    ගදාඩන�ස්ලන්ද   

වනස්්පතිය 
හඬනනීය
අ්න් ්මො ඔ�ට �ළ වරද  කි්ම
්ම්ේ අත පො හිස සිඳ ද්මන්නට  බි්ම
ඔ්ේ සුව දිවි පතො ්ේවුණු  ්ම්ම
නසොලන්නට සිතුණ �ොරණ  කි්ම

ඔ�ට බුදිනට අෙර දුන්්නත  ්ම්ම
දර දිය ද සැපයු්වම් නිසි  �ල්හි්ම
මුරු�සන් වැහි වහිදදී  දසත්ම
විදා තුරුපත ඔ�ව රැේ්�ත  ්ම්ම

ඔ්ේ සුව දිවි නිති පැතූ්යන්  ්ම්ම
්මෙො දිව ඔසු ඔ�ට  පිරින්මමින
ඔ්ේ දිවි සුවපත �රන්නට  සැ්ම
්ම්ේ දිවි �ැප �්ළමි  නිරතුරුව්ම

්ම්ේ හිස �ඳ �පො ්ෙලු �ල  බි්ම
්මො ඔ�ට පිදු දිය දෙර  සිඳුණ්ම
මුඩු බි්මේ �ළ විට ්ම්ේ  නිජබි්ම
්මෙතු්න් ඔ� රකිනු ්�්ලසද  ්ම්ම

  චන්රිකා කුගර
     කටු�ස්ග්තාට

ගලාකු අේකාගේ 
ම්තකය
දා්නට වැඩි කිරි අම්්මොවරු  ්මැද
නු්ේ ්ස්න්�ර මුව  දැේ්ේ
්ම්ේ ්දවැනි ්මව ්ලස ්මො  රැ��ත
යළි ආවද නුඹ ්ලොකු  අේ්ේ

නිදා ්නොඉඳ ඇස කියනො  පලියට
ෙදා අෙර ්�යි ති්�නො  සැටියට
්�දා දුන්නු ්ස්නෙස රස  මුසු්�ොට
කිඳා �ැසුණු ්මත�ය එයි  එළියට

නැතිවත නුඹ්ේ කිරි ්මට  ්පව්ව
නු්ඹ ඇස ්මො �ව සැ්ම විට  කිව්ව
රජ �රනට ්මො ්ම්ේ  දනව්ව
වං� ගිරිය�ය නුඹ �ල්  ්�ව්ව

�නු ්�ොනු හිඟ වූ සො�ත  ්ව්ල්
්ම්� කුස පුරවො නු්ඹ කුස  ්ව්ේ
්ම්� සිත ගිය විට යන්නන්  වෝල්
පුඩුව� සිර්�ොට දැමුවයි  �ෝල්

අප්මණ �ොධ� වල�ො  �ෝල්
නුඹ සිටි්ේ ්ම්� ජය ටැඹ  මූ්ල්
බුදු්වයි නම් නුඹ ්මතු යම්  �ෝල්
අනඳ ්තරුන් ්ම්ම ්වමි නුඹ  දෑ්ල්

  එච්.එම්.එම්. ගේරත්
     අනුරා්ධපුර

කඳුලයි සතුට
�ඟ�ඩ උණපඳුරු සිලි සිලි ෙඬින්  සැ්ල්
�ඟ දිය සුසුම්ලයි සුපුරුදු  එ්මන්ත්ල්
්දහි�ේහේ්න ්ස්නෙස ඇයි පුරන්  ්ව්ල්
දස වසේ ්�ෝහේ හිටියද ්පති බිඳුණු  ්ම්ල්

කියන්නට ්�්නේ නෑ �්ම �්ේ  ගියො
හිතන්නට හිතේ නෑ හිත නුඹ අරන්  ගියො
ෙඬන්නට �ඳුළු නෑ ්නත විල හිඳී  ගියො
නෝමල සුවඳ �ළු �ඹරුන් අරන්  ගියො

පියනැගු �ඟ�ඩ ්මත� අ්මත�  වුණෝදෝ
ෙසරැලි නැගුණු වත මිලිනව  ගියෝදෝ
ෙදරැඳි ්ස්නෙසට �ඳුලේ  වුණෝදෝ
නෝමල ්පති බිඳී විසිරී  ගියෝදෝ

නුඹ ්මො අතර සිහිනය ්�ොඳ  වුණෝදන්
සුන්වුණ ්මත� අ්මත� වී  ගියෝදන්
තෝමත එදා ්්මන් �ඟ දිය  සැ්ලත්දන්
�ඳුලයි සතුට හිනැ්ෙන් ්පර  පරිද්දන්

  අනුරුද්ධ නැණතුං�
    උඩු�ම්ග්පාල

්පතිනිය
ඇ්සන්නට ගීයේ �යන්න්දෝ ්මො

නමුත තොලය නෑ ේේ රැඳු්ේ

ේදහි ඇඳි රුව අඳින්නද ්�්ස

නැ්ත ්තලිතුඩ ්මො අතට හුරු වී

්මං මුලොවූ යවව්න් සිට අයෝල් ගියදා

මිතුරිය� වි ළඟින් හිඳ ්මට ෙරි පොර ්පන්නො

මිතුද්ම් අරුත නුඹ රැේ�ො

තැලුම් �ො ෙද ්සොවින් �ර වී තනිව ඉකිබිඳිදා

මුදු ්ස්න්ෙ පො දුරැර ළතැවුල් ෙදවතට දැ්නනො

්පම්වතිය වී උන්නො

දුේ ්දාම්නස ්මැද දෙසකුත එ� �ැටලු ්මතු වූදා

බිඳ දා එකින් එ� සිනෝසන්නට නුඹ කියො දුන්නො

පතිනියව නුඹ ළඟින් උන්නො

  ඩිලාන රංජන උඩගවල
    මහාධිකරණය
    බදුල්ල

අම්මා
්මො යන ්මොවත දිවි්ේ දිරි ්ම�
පෙන් ටැඹකි අම්්මො
්මෝේ දිවි ්ම� සරු �රනට ෙැකි
පින්්�ත ්ම්� අම්්මො

සිේසත දී ්මට යෙගුණ කියු්ව
ඔ�්ේ ්සොඳුරු සිතින්
්ම් භව්ේ ්ම්� ්නතු පිය්වනතුරු
පො යු� වඳිමි �ැතින්

්මො ලැබු ජය ්ම� නිරතුරුව්ම ඇත
ඔ�්ේ පිය සටෙන්
්මතු භව්ේ ඔ� නිවන් දකිනු ්මැන
මිදිලො සසර දුකින්

  ස්වරණා රුවන්පතිරණ
    කටුවන

සායනය
්පෝලි්මට ්පෝලි්මට
්මෙ ෙඬින් �ෑ �සයි
පොල� ද පොලිත ද්ලොකු කුඩො ්න� 
තනතුරු
දැරූ ෙො ්නොදැරූ
එ�ට එති ්පෝලි්ම්

�ජ සිංෙ ්වස අරන්
සිටි අයත අද එේව
එ�්ම ්පෝලි්ම් ඇත
සොධ�ය
සැටවයස සපිරී්ම
සතර ්පර නිමිතතේ
ඒ තුළින් ්මතුවී්ම
අ්මතන්න ්ම් සැ්වෝම
එදා්්මන් වි්ේෂණ
පද නැ්ත ඉතිරි වී
සරවනෝමය ත්මයි
්රෝගියො... ්රෝගියො...
අ�ැ්මැතත ්පරදැරිව
�ොර�ත යුතුව ඇත
්පෝලි්ම් සැ්ම්දනො ඒ ්යදු්ම
අ�ැ්මැතත ්පරදැරිව
්පෝලි්මට එේවූ විට
සොයනය... සොයනය...

  ගසෝමා රණවීර
     බුද්දම

සිහිනය
නිසංසල වන අරණ�
ළො �ෙපැෙැති ්මල් වියන් �ැඳි
දිලු පුළුල් ලතො ්�ොමු
වීය ඒ සිහින්ේ

දෙසේ ්සනඟ අත්ර
්ස්්මන් පියවර තැබූ්වමු අපි
ළදලු තුරුපත ්ස්්මර සැලු්වය
්මල් සුවඳ අප වටො එතු්ණය

නුඹ ඉතො මුදු ්ලස
්මො අත දරො හුන්්නය

්මල් වියන් ්සව්ේ
්පෝරු ්මසත� වන
ශුභ මුහුරතයට ්පර
්මෙො සුළඟේ ෙැමු්වය
දැල්වුණු ඉටිපෙන් නිවු්ණය
අ්සනි ෙඬ ්මැද
අෙස �ඳුලැල් සලො ෙැඬු්වය...

දෑස ෙැර �ලන සඳ
්ම්ම තනිව ්්මහි, ්්මතැන...

  සුනී්තා ගමර�ල්ගේ

මගේ දියණියට
සීතල පිනි වැ්ටන උ්ද
නැවුම් �්ලන් දිය නෝ�න
්යොවුන් වසන්තයට වැඩිය
නුඹ රුවැතිය ්ම්ේ දු්ව

සවන් පුරො �ඹර ගීත
්ස්නෙස ්ලස ්මතු �යොවි
නුවන් අයො �ලන �ැලුම් අත්ර
සිත තනි ්නො�රන්

එළැ්ඹන ්මතුයම් දවස�
කුල්�ය�ට යනතුරෝම
රුවට රු්ව ්මල් අත්ර
සුවඳ ්මලේ ්ලස රැඳියන්

  ජී.පී. ්දයාවතී
     එල්ලේකල

නුඹ හිනදා මං
�ඳුළු සයු්ර කිමිදුණො සිනො මුතු �ැට ්සොයො

නුඹ හින්දා ්මං

වටිනො ්�ෝෙෝ දෑ අස�ළො ජීවි්තන්

නුඹ හින්දා ්මං

ජීවන �්ේ සැඩපෙර ්මැද උඩු�ම් �ලො පීනො ගියො

නුඹ හින්දා ්මං

අද එතැයි අද එතැයි සිටියො �ලො

දුේ ්නොදී දරු පැටවුන්ට

නුඹ හින්දා ්මං

විඳ දුේ සැනසුම් ඒ ්ස්නෙස නමින්

ය්සෝදරොවේ වුණි

නුඹ හින්දා ්මං

උපදිනො භවයේ ්වද

්ම්�්ම වන්නට පැතුවො

නුඹ හින්දා ්මං

  චන්රිකා කුමාරි
     කුරුණෑ�ල



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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