
2021 අග�ෝස්තු 11 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය තිස් හයවන කලාපය

මිල රු. 40 යි

  ඡායාරූපය - 
මධුසංක සිරිවර්ධන

ප්ර්ධාන ගපාලිස් පරීක්ෂිකා
වරැණි ගබෝ�හවත්ත

්ධරණී
ශ්රී ලංකාගේ

අංක එගක්
කාන්තා 
පුවතප්ත

 ග බ්රෂියර නැති ගනෝනලා 
ලිප්ටන ව්ටරවුම්ට 

එනගන කවදාද?

හං�පු කසිපපු බැරල් 
ග�ා්ඩ�නන ගිහින 
�ගේ �හග�න 
ගිහිල්ලත තියනවා

úfYaI{ ma,diaála 
Y,H ffjoH

(Plastic & Reconstructive Surgeon) 
lúkao rdcmlaI

පුද�ලිකයි රහසි�්තයි 
කිේගේ ඉස්සර!  

දැන ඒව්ට  
විසඳුම් තියනවා

උපපැනගන්ට 
නම ගදනනම් 
ම්ට ළමයි 
වදනනත 
හදනනත බෑ

ප්ර්ධාන  
ගපාලිස් පරීක්ෂිකා  
වරුණි 
ගබෝ�හවත්ත



මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී
විජිත් පපපේරා

ඡායාරූප - 
ඩයන් ප්රදීප්

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

02

අද අපි 
ඉදිරිපත් කරන්න 
සාම්ප්රදායික උඩරට මනාලියක් වුණාට 
ඇයව තරමක් නවීන ආකාරයට ්වනස් 
ක්ේ මනමාලයා යු්රෝපීය ඇඳුමක් ඇඳලා 
ඉනන නිසා. ්කා්�ාම වුණත් නව ්පනුමකින 
යුත් සාම්ප්රදායික උඩරට මනාලියක් ්ලස 
ඉ්ේෂාව �ඳුනවා ්දනන පුළුවන. ්ම්ප 
්වනස්ම ආකාර්ේ �ැඩගැනවීම සිදුකළ 
�ැඩගැනවීම්ප ශිල්පී විජිත් ්ප්ේරාව 
සම්ප්බන්ධ කරගත්්ත් මනමාලිය්ේ ඇති 
සුවි්ේෂිතා ගැන අද�සක් දැනගනනටයි.

‘‘්ම්ප මනාලිය ්ගාඩක් උස නැ�ැ. 
ටිකක් ම�තයි. නමුත් ්ම්ප කිසිම 
්දයක් ්නා්ප්නන ආකාර්ේ අපූරු 
�ැඩගැනවීමකට තමයි මම ්යාමු වු්ේ.

්ම්පක සාම්ප්රදායික උඩරට �ැඩගැනවීමක්. 
්රදි පිටින අර්ගන, අතිනමයි සම්පපූේණ 
සාරිය නිේමාණය ක්ේ. අයිවරි වේණ්යන 
යුත් සාරිය ්ල්ස් අල්ලලා තමයි ්ම්ප ආකාරයට 
නිේමාණය කරලා ති්යන්න.

මනාලිය්ේ ්ම්පකප් එක ගැන නම්ප 
වි්ේෂ්යනම කියනන ඕන. ්මාකද ඇ්ේ 
මුහුණ තරමක් රවුම්ප. නමුත් ්ම්පකප් එ්කන 
මුහු්ේ දිගැටි ්බවක් ඇති කළා. ඒ ව්ේම 
ඇ්ේ සිරුරට ්කට්ටු ්බවක් ල්බා්දනනත් 
්ම්පකප් එක ව්ේම සාරිය උදව් වුණා.

සාම්ප්රදායික ්කාේඩා ්මෝස්තරයක් මනාලිය 
සඳ�ා භාවිතා කරලා ති්යනවා. මුහු්ේ දිග 
්ප්නනත් ඒ ්මෝස්තරය උදව් වුණා.

මල් කළඹ ගැන කියනවා නම්ප ්ම්පක ස්වභාවික 
්රෝස මල් උප්යෝගී කර්ගන තමයි නිේමාණය 
ක්ේ. සම්පපූේණ්යනම ්ම්ප ්්බා්ක් එක මම 
අතින නිේමාණය ක්ේ.

්ම්ප සියල්ල අවසාන්ේ ඉ්ේෂාව සුනදර 
මනාලියක් ්ලස �ැඩගනවනන පුළුවනකම 
ලැබුණා.’’

මනාලයා්ේ යු්රෝපීය 
ඇඳුමට ගැල්පන ්ලස 

හැඩගැන්වූ සාමප්රදායික 
උඩරට මනාලියක්

සාරිය 
නිේමාණය 

කපේ 
අතින්මයි

මුහුපේ 
දිගැටි ්බව 
ඇති කපේ 
පමකප්වලින්

සාමප්රදායික 
පකාේඩා 
පමෝස්තරයක් 
භාවි්තා කළා

2021 අපගෝසතු 11 ්බදාදා
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

2021 අක�ෝස්තු 11 බදාදා

ආදරෙත් 
බැඳපු ර�ෝඩුවල

ක�ානකදාස්්තරක� 
ඉතුරු රුපියල වකේ

ළඟදි දවසක සතුටු සාමිච්චියක් අතර එක 

ගැහැනු ළමයයක් මහ අමුතු කතාවක් කිවවා.

‘‘අප්පෝ මම නම් දැනම කසාද බඳින්න නැහැ, 
කවදහරි දවසක ආද්ේ කරලා ඇති ්වච්ච 
දවසක තමයි බඳින්න.’’

ඈ.. ඒක පුදුම කතාවක්යනේ, ආදයේ කරලා 

ඇති වුණාම බඳිනවා කියනේයන, බැනේදට 

පසයස ආදයේ යහාරු යගනියනව කියන එකද? 

එයහම හිතුනට විහිළුවකට එහා ගියපු කටුක 

යතාේ්ථයක් ඒ කතාව ඇතුයේ තියනවා කියලා 

සමාජය දිහා බැලුවම පැහැදිලිවම යේනවා.

ලංකායව යබායහාමයක් කසාද ජීවිත 

හරියට ‘අමු අඹ වයේ’ බලනේ ඉනේන 

එකායග කටට යකළ ඉනුවට යමාකද 

කන එකායග දත් හිරි වැයටනවා.

යුයරෝපයේ මිනිසසු විවාහ ජීවියත් 

යහාඳම හරිය නිදහයස විඳිනේයනේ 

අවුරුදු 45 පසයස. ඒයගාලයලා 

ආදයේ හියත් තද කරයගන 

හංගයගන ඉනේයන නෑ. මැයරනකමම 

එකියනකාට දැයනනේන ආදයේ 

කරනවා.

‘මං ඔයාට ආදයරයි’ කියල 

හැමයවලායවම කටිනේ කියනවා. යමාන 

තරම වයසට ගියත් ආදයේ කරපු කායල 

වයේම අත් අලලනේ පායර ඇවිදිනවා. 

ප්රසිද්ධියේ සිප වැළඳ ගනේනවා.

අනිත් හැමයද්ම වයේ අයේ රයේ ඒකත් 

යවනස.

කාලයක් යපරුම පුරලා 

පණ දිදී ආදයේ කරලා 

බලායපායරාත්තු යගෝනියක් 

පියේ බැඳයගන යදයියයනේ 

කියලා කසාද බඳිනවා. 

ඒත් අයනේ බැනේද ගමනේ 

උනේට යමාකක්යදෝ 

යවනවා.

ලංකායව ගෑනු මිනිසසු 

හිතනේ ඉනේයන කසාද 

බඳිනවා කියනේයන එදා 

ඉඳල ආදයේ කරලා ඉවර 

යවනවා කියලා. ඒ නිසාද 

මනේදා යගාඩක් නවකතා 

පවා යදනේනා බැනේදට 

පසයස ‘නිමි’ කියලා ඉවර 

යවනේයන.

යමාකද අපි අවට දකින 

යගාඩක් කසාද බැඳපු මිනිසසුනේයේ 

ආදයේ හරියට යකානේයදාසතරයේ ඉතුරු 

රුපියල වයේ. තියයනවා කියලා දනේනවා, 

හැබැයි යකානේදට ඒක යදනේන උවමනාවකුත් 

නෑ, අපිට ඉලලනේන හයියකුත් නෑ.

පවුල කියනේයන සමාජයේ සුනේදරම තැනුම 

ඒකකය වුණාට කසාදවලට සමානේතරව 

දියවන දික්කසාද අනුපාතය එක්ක බලද්දි 

බහුතර ලාංකික ගැහැනියවත් පිරිමියාවත් 

පවුල ඇතුයළ තෘේතිමත් නැති බව පැහැදිලිව 

යේනවා.

කසාද බඳිනකනේ තුරුල යවලා ඇලිලා ගියපු 

යජෝඩු බැඳලා මාසයයි එකට ගමනක් යනේයනත් 

අඩි ගානක ගැේ එකක් තියනේ. එක යත් එක 

කයඩනේ අරනේ යදකට යබදායගන බීපු උනේ එක 

යගදරකට ආපු ගමනේ යකෝේයප මාරු වුණත් 

වලි කනවා. බබා, පැටියා, පණ, රත්තරනේ, 

මැණික යලෝයක නැති වචනවලිනේ ආමනේ්රණය 

කරගත්ත යජෝඩු බැඳලා අවුරුද්ද යද්දී ඒ  යි, 

ඕයි, තමුයස, බූරුවා වයේ හුරතල අනුවේ්ථ 

නාම පාවිච්චියට හුරු යවනවා.

බැනේදට පසයස යගදර වත්යතදි කිස එකක් 

දුනේනත් ලැජජ නැද්ද කියල අත ගසල දානවා.

බැඳලා ළමයි ඉනේන යජෝඩුවක් අත් අලලනේ 

යනවා දැක්යකාත් සමායජටත් ඒක මැජික් යවලා 

යේනවා.

යගාඩක් යජෝඩුවලට කසාද බැඳලා අවුරුදු 5 

යද්දී කසාද ජීවියත් නියම රහ නැතුව යනවා.

බැඳපු එවුනේ හරියට පවුල කනේන දනේයන 

නැති වුණාම වයේ ඉනේන එවුනේ මැද්දට ඇවිත් 

පවුලම කාලා දානවා.

ගෑනු අය නම කියනේයන කසාද බැනේදට 

පසයස පිරිමි යවනස යවනවලු.

ඉසසර වයේ ආදයේ නෑ, මං ගැන 

යහායනේයන නෑ, මයග ලසසනක් දකිනේයන නෑ, 

මට එපා යවලා ඉනේයන දැනේ කියලා චුරු චුරු 

ගගා අඬනවා. අවධානය දිනාගනේන රණ්ඩු 

�ෑනුන්ට අම්ත�  
වුණා්ට ආදකේ ඕකෙ 

�ෑනුන්ට වි්තරක් 
කෙකමයි. �ෑ �හල 
කිවකව ෙැති වුණා්ට 
ඉලලලා රණ්ඩු �කේ 
ෙැති වුණා්ට පිරිමිත් 

ආදකේ්ට කලෝබයි

ඉස්සෙ දව්සට ර�ෝල් සීයක් විතෙ අෙන් 
�ෑවද බිවවද හුස්ම ගත්තද  කියල අහපු රෙමවතිය 

බිරිඳ බවට ෙත් වුණාට ෙසර්ස 
ආදෙ ඇ්මතුම බල්ලට දානවා. 

ඉඳල හිටලා sms එ�ක් දැම්මත් ඒර� තිරයන්රනත් 
එද්දී හාල්්මැසර්සෝ ෙන්සීයක්, බිත්තෙ දහයක් 

රේන්න කියල විතෙයි

අලලනවා, කෑයකෝ ගහනවා. ටික දවසකිනේ උඹට 

එපා නම මටත් එපා කියල යේම ඉලලනවා. 

පවුයල තත්ත්වය යදතුනේ ගුණයකිනේ වැඩිකරලා 

නෑදෑ සනුහයේම දැනුවත් කරලා යාළුවනේයගනේ, 

කානේතා ගෲේවලිනේ වයටනේම පවුල 

ප්රශනවලට උපයදස ඉලලනවා.

ඉසසර හිටපු යපමවතා 

යවනස යවලා කියල ගතු 

කිවවට තමනුත් ඉසසර 

හිටපු යපමවතිය 

යනයමයි කියල යගාඩක් 

බිරිනේදෑවරුනේටඅමතක 

යවනවා.

සැමියා ඉසසර වයේ 

ආදයේ කියනේයනේ නෑ 

ආදයේ කරනේයන නෑ කියල 

කිවවට යපමවතා සැමියා 

බවට පත් වුණාට පසයස 

තමනුත් යබලල බදායගන ඔහුට 

ආදයරයි කියල කියපු දවස අඩුයි 

කියල යගාඩක් යවලාවට බිරිනේදෑවරුනේටත් 

මතක නැති යවනවා.

දරුයවා ලැබිලා යගදර වැඩ වැඩියවලා ජීවියත් 

වගකීම වැඩි යවනයකාට ආදයේ යහායනවා 

මිසක් ආදයේ කරනේන යවලාවක් නැති යවනවා. 

යවලාවක් තිබබත් කමමැලියි වයේ හියතනවා. 

යගදරම ඉනේන මිනිහයග අත අලලනේ තුරුල 

යවනේයන යමාන යකයහලමලටද කියල 

හිතනවා. ඉසසර දවසට යකෝල 

සීයක් විතර අරනේ කෑවද 

බිවවද හුසම ගත්තද කියල 

අහපු යපමවතිය බිරිඳ 

බවට පත් වුණාට පසයස 

ආදර ඇමතුම බලලට 

දානවා. ඉඳල හිටලා 

sms එකක් දැමමත් 

ඒයක තියයනේයනත් එද්දී 

හාලමැසයසෝ පනේසීයක්, 

බිත්තර දහයක් යේනේන 

කියල විතරයි.

ඉසසර ඇඟිලි පටලයගනත් 

චුමබනයට පත්යවන යකලල 

බිරිඳ බවට පත්වුණ ගමනේ සැපපහසු 

සයනවලදිත් වහයේ උළු ගණනේ කරනවා.

පහු පහුයවද්දි යකාහු යකාහු යවලා පිරිමිත් 

හිමිනේ හිමිනේ ටික ටික නිශ්ශබද යවනේන 

පටනේ ගනේනවා. ඕටී වැඩියවනවා, යාළුයවා 

වැඩියවනවා, යගදර ගෑනිට කනේන අඳිනේන 

දුනේනම කසායද කියන එක සමපූේණයි කියල 

හිතනේන පටනේ ගනේනවා.

අනේතිමට කසාද ජීවියත් කියනේයන යමනේන 

යමකට යවනේන ඇති කියල යනෝනයි මහත්තයයි 

යදනේනම හිත් හදාගනේන බලනවා.

යකායහාමහරි වේතමානයේ ගෑනු පිරිමි 

යදයගාලයලාම විවාහ යවලා ජීවියත් යහාඳම 

හරියයදි ආදයේ කියන සුනේදරම යද් මග හැර 

ගනේනවා.

ගෑනුනේට අමතක වුණාට ආදයේ ඕයන 

ගෑනුනේට විතරක් යනයමයි. කෑ ගහල කිවයව 

නැති වුණාට ඉලලලා රණ්ඩු කයේ නැති වුණාට 

පිරිමිත් ආදයේට යලෝබයි. ආදයේ විඳිනේන 

ආසයි. හිත ඇතුයේ ආදයේ ගල කරනේ ඉනේන 

පිරිමි ආදයේ වචනවලිනේ එළියට දානේන ටිකක් 

කමමැලියි. ඒක හිත යටිනේ ඇදලා කටිනේ පනේන 

ගනේන ගෑනු ටිකක් දක්්ෂ යවනේන ඕයන.

බුබුළු දදා උතුරන ආදයේ ඉසසරහ ඕනම 

පිරිමියයක් හරි ඉක්මනට හීලෑ යවනවා.

ගැහැනුත් අනිත් හැමයද්ටම වඩා ආදයේට 

යලෝබයි.

තරු පයේ යහෝටයලක කෑම යවලකට 

එක්කනේ ගිහිනේ ය�ෝනේ එක ඔබ ඔබ ඉනේනවට 

වඩා හංදියේ සයිවේ කයඩනේ වයේ මලලක් 

යගනත් දීලා ඒකත් එක්ක බදායගන හාදුවක් 

යදනවට ගෑනු ආසයි. යකාච්චර කැත ගවුමක් 

ඇඳනේ හිටියත් ඉසසර වයේම ලසසනයි කියලා 

කියනවට ගෑනු ආසයි. හියත් හංගනේ ඉනේනැතුව 

රෑට නිදාගනේන යද්දීවත් ආදයරයි කියල 

කටිනේ කියනවා අහගනේන ගෑනු ආසයි.

ගෑනුනේව සනේයතෝ්ෂ කරනේන 

පුළුවනේ කාේ, යගවල, 

රත්තරනේවලට විතරයි 

කියලා සමහර පිරිමි 

හිතුවට හුඟක් ගෑනු 

ආත්ම වැඩිපුරම 

සනේයතෝ්ෂ යවනේයන 

පපුවටම දැයනන ආදයේ 

ළඟ විතරයි.

යපමවතිය, බිරිඳ වුණාම 

ඉසසරටත් වැඩිය ආදයේ 

යහායනවා.

කටිනේ යනාකිවවට පිරිමිත් 

ආදයේ යහායනවා. ආදයේ ළඟ 

නවතිනවා.

එකම යවනස, ගැහැනු තුරුල කරනේ 

බදාගනේන එයකනේ සතුටු යවනයකාට පිරිමි 

ආදයේ යක්ක් එකට රාගයේ පාට පාට අයිසිනුත් 

බලායපායරාත්තු යවනවා.

ජීවියත් කියනේයන දුක් විඳ විඳ රසසා කරලා, 

බිල යගවලා, යලෝනේ දාලා, යගවල හදලා, දරුයවා 

යලාකු කරලා ජීවියත්ට සාප කර කර විඳවලා 

මැයරන එක යනයමයි. දරුයවා යලාකු යවයි, 

විවාහ යවයි. හැබැයි ඒ කිසි යදයක් ඔබට ඔයබ 

සහකරු යහෝ සහකාරියට ආදයේ කරනේන 

බාධාවක් නම යනයමයි.

මැයරනකමම සැමියාට ආදයේ කරනේන, 

බිරිඳට ආදයේ කරනේන, හියත් තද කරයගන 

හංගයගන ඉනේයන නැතුව ආදයරයි කියල කටිනේ 

කියනේන.

මම හැමදාම කියනවා වයේ ජීවියත් යබායහෝ 

යද්වලවලදී වයේ ‘පවුල’ කියන සංකලපය 

තුළදීත් වැඩිම දරාගැනීම, පැවැත්ම සහ 

වගකීම තියයනේයන ගැහැනිය ඇතුයේ.

විවාහය කියනේයනේ එක්තරා විදියක 

නාටකයක්. ඒක රසවත් යවනේයන යදනේනම 

රංගනයයනේ දායක වුණාම. ඒ නිසා බලනේ ඉනේන 

මිනිසසු ගැන හිතනේන එපා. හැම දවසක්ම 

අලුත් එපියසෝේ එකක් කියලා හිතලා ආදයරනේ 

රඟනේන.

කසාද බැනේදා යහෝ යනාබැනේදා මැයරනකමම 

යපමවයතක් යපමවතියක් විදිහට ආදයරනේ 

ජීවත් යවනේන.
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ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

ගැහැනු 

ළමයෙක් 

එවන් භාරදූර 

රැකිොවක නිරතවීම 

යකතරම් අභියෙෝගකාරී 

ඇතිදැයි තවදුරටත් මා සිතුයේ 

චිත්රපටයේ මිනී එම්්ාම් කරන්නිෙ 

මුහුණදුන් කටුක සිදුවීම් සිහිපත් වීෙ.

‘‘ඒ විතරක් නෙනෙයි පාන්දර ජානෙට 
වුණත් තනියෙ හර්ස් එක පැ්දනෙෙ 
ගිහිල්ා මිනිය ෙළනේදරට බාරන්දනනෙත් ඒ 
ළෙයෙයි.’’

මිතුරිෙ ඈ පිළි්ඳව තවත් විසතර 

කළාෙ.

පාන්දර ජාමෙට තනිපංගලයම් 

යගයින් එළිෙට ොමට ගැහැනුන් පමණක් 

ය�ාව ඇතැම් පිරිමින් පවා බිෙෙ. එවන් 

තත්ත්වෙක මළසිරුරක්ද දමාගත් 

අවමංගල්ය රථෙක් කාන්තාවක් විසින් 

තනිව පැදොම �ම් විශවකරම වැඩක්ෙ. 

එයසම මළසිරුරක් එම්්ාම් කිරීමත් 

යලයහසි පහසු කටයුත්තක් ය�ායේ. 

හිත් හයිෙ පිරිමින් පවා මිනිෙක් එම්්ාම් 

කිරීමට යපර මධුවියතන් සපපාෙම් ව� 

්ව අප අසා ඇත.

කරුණු කාරණා එයස යවද්දී තනිව මිනී 

එම්්ාම් කර�ා යමකී තරුණිෙ පිළි්ඳව 

උපන් කුහුල නිසාම ඇයේ දුරකත� 

අංකෙ ඉලලාගත් මම පසුදි�ක ඇෙට 

ඇමතුමක් ගත්යතමි.

‘‘නොකට්ද ෙැරුණු ෙනුස්්සනයකුට බය 
නෙනනන? හරිෙම් බය නෙනෙ ඕනෙ ජීෙත් 
නෙෙ අයටනන.’’

සංවාදෙට මුලපුරමින් මා ඇයගන් ඇසූ 

ප්රශ�ෙට ඇෙ එයස පිළිවදන් දුන්�ාෙ.

දිනූෂායේ පිොත් මල්ාලාවක යසවෙ 

කළ අයෙකි. ඔහු දිෙණිෙට ෙමක් කමක්  

යත්යර� වියේදීම තමා යසවෙ කළ 

රුවන්වැලල සමූපකාර මල්ාලාවට 

ඔයහාම 

අවුරුද්දක් 

යදකක් ෙ�යකාට 

සමූපකායර අවමංගල්ය යටන්ඩයර 

ගන්� කවුරුත් �ැහැ කිෙලා දැ�ගන්� 

ලැබුණා. ඒ නිසා යම් වැයේ ්ාරගන්� මම 

තීරණෙ කළා. එතයකාට ඕය� �ම් මට 

අවුරුදු 20ක් ඇති.’’

යම් අභියෙෝගකාරී රැකිොව දිනූෂා සිෙ 

ජීවිකාව කරගත්යත් එයසෙ.

‘‘අ්ද මිනියක් ආනොත් නහට ඒක බාරන්දනෙ 
ඕනන. රෑ ්ද ්දෙල්ද කිය්ා ෙැතුෙ නම් ෙැනේ 
හරිනේාෙට ඉෙර කරනෙ ඕනන. ඉතින රෑ 
එකට න්දකටත් ෙෙ තනියෙ මිනී එම්බාම් 

කරෙො. ස්ෙභාවික විදිහට 
මියගිය නකනෙක්ෙ පැය 
බාෙයකින ෙනේ එම්බාම් 
කරනෙ පුළුෙන. 

හැබැයි හදිසි ෙරණ 
පරීක්්ෂණයක් 

කරෙො ෙම් 
එම්බාම් එකට 
පැය හතරක්ෙත් 

යෙො.’’
මළසිරුරක් එම්්ාම් 

කිරීම වවද්ය 

සැත්කමක් 

‘‘අනේ ෙනම් රෑ න්දනොඩහරිනයත් තනියෙ 
මිනී එම්බාම් කරෙ තරුණ ෙෑනු ළෙනයක් 
ඉනෙො. ආනය ඉතින යනකක්ටෙත් බය ෙෑ.’’

යම් ලිපියේ කතා �ායිකාව ව� 

N.A.K. දිනූෂා කුමාරි පිළි්ඳව ඇයේ 

අසලවැසියෙකු වූ මයේ මිතුරිෙක් කීයේ 

එයසෙ.

මිතුරිෙයේ කතාව ක� වැකුණු විගස, 

අරුණ ජෙයසකර අධ්යක්ෂණෙ කළ ‘නිකිණි 

වැසස’ චිත්රපටෙ මයේ මතකෙට �ැගුණි. 

ඒ චිත්රපටයේ චාන්දනී යසය�විරත්� 

රඟදැක්වූ ‘යසෝමලතා’ �ම් මිනී 

එම්්ාම් කරන්නිෙයේ චරිතෙද 

ය්ායහෝයද�ායේ 

ඇගයුමට පාත්ර විෙ.

සැ්ෑ 

ජීවිතයේදී 

තරුණ 

ඇෙවද කැටුව ගියේෙ.

‘‘්දේසක් තාත්තා මිනියක් එම්බාම් කරෙ 
හැටි ෙෙ බ්ානෙෙ හිටියා. එදා ෙම් ෙනේ 
හිතට නපාඩි චකිතයක් ්දැනුණා. ඒත් පස්නස් 
ඒක ොෙක් ෙැහැ. ඊටපස්නස් ඉස්නකෝන් 
ඇරි්ා නේදර ඇවිල්ා නිකන ඉනෙ නේාෙට 
ෙෙත් තාත්තට අත්උ්දව් න්දනෙ ෙල්ා්ාෙට 
ගියා.

අවුරුදු පහයළාව යවද්දී මම තනිෙම 

මිනී එම්්ාම් කරන්�ත් පටන්ගත්තා. 

මිනී එමබබාම කරන 26 ෙැවිරිදි 
දිනූෂබා කියන කතබා්ව

මිනී එමබබාම කරන්නියක 
වීම නිෙබා ‘නිකිනි 

්වැස්ගස්’ ගෙෝමලතබාට 
ගමන් ෙමබාජගේ රැවුම 
ග�රවුම ඇයටද එලල 

්වන්වබාදැයි අ්වෙබාන 
්වශගයන් මම ඇයග�න් 

ඇසුග්වමි

මිනී එකකම ඉන්න නිෙබා 
ෙමෙරුන්ට මබා්ව ගේන්ගන 
ගෙබාලමනක ්වගේ

කළාට පස්නස් බඩ ෙැදින කප්ා බඩනබාකු 
ටික අයින කරෙනෙො.’’

්ඩවැල ඉවත් කළ පසු උදරෙට පුළුන් 

යහෝ යරදි කැ්ලි පුරවා උදරෙ මසාදම�ා 

යුරුත්, පසුව සිරුරටම යපාලිතීන් ඔතා මිනී 

ඇඳුම අන්දව�ා යුරුත් ඈ සංක්ෂිපතව 

පැහැදිලි කළාෙ.

‘‘ඊටපස්නස් නපට්ටිනයන මිෙය තිය්ා 
ෙළනේදරට අෙශ්ය කරෙ ෙලෙඩම්, පාෙඩ, 
ඇත් ්දත් ෙනේ නස්රෙත් එක්ක ෙළනේදරට 
ගිහින බාරන්දෙො. නොඩක් නේාෙට නම් 
නස්රෙ ෙැඩ ෙෙ තනියෙ තෙයි කරනනන.’’

යම් අපූරු කතා්හ අතරතුයරදී 

ය�ාලිොම ්ැරි අපූරව මතකෙන් කිහිපෙක් 

පිළි්ඳවද ඈ කීවාෙ.

‘‘්දේසක් මිනියක් අරනෙෙ යෙ අතරතුනර්දි 
හර්ස් එක කැඩුණා. ෙතක හැටියට ෙම් 
එතනකාට පාන්දර එකට විතර ඇති. 
ඒ නේානෙ ට්රිේ එකක් ගිය පිරිමි ළෙයි 
කිහිපන්දනෙක් ොෙ ්දැක්ා ෙනේ උ්දව්ෙට 
ආො. හර්ස් එනක් මිනිය තිනයෙො ්දැකපු 
හැටිනය ෙෙ නහාලෙෙක් කිය්ා හිත්ා නම් 
ළෙයි පණ එනපෝ කිය්ා දිව්ො. මිනී එක්කෙ 
ඉනෙ නි්සා ්සෙහරු ෙෙ නහාලෙෙක් කිය්ා 
නේාෙකට රැෙනටෙො.

තෙත් ්දේසක් රෑ න්දකට විතර ෙෙ 
මිනියක් අරන ෙළනේදරකට ගියා. පස්නස් 

නේදර ඥාතීන ඇවිත් 
‘ඔයා ආනව් ඇයි?’ කිය්ා 

ෙනෙන ඇහුො. පස්නස් ‘මිනී 
එම්බාම් කරනනන ෙෙයි’ කිය්ා 

එයා්ට කිව්ෙෙ අඬ අඬ හිටිය අයත් 
ඇඬිල් ෙතර කර්ා තක්බීරි නේා 

ෙනේ ෙනේ දිහා බ්ානෙෙ හිටියා. එදා ඒ අය 
ෙනේ ෙැෙ හරියටෙත් පුදුෙ වුණා.’’

ඈ කිෙන්නීෙ.

මිනී එම්්ාම් කරන්නිෙක වීම නිසා ‘නිකිනි 

වැසයස’ යසෝමලතාට යමන් සමාජයේ රැවුම් 

යගරවුම් ඇෙටද එලල ව�වාදැයි අවසා� 

ව්යෙන් මම ඇෙයගන් ඇසුයවමි.

කාලෙත් සමඟ සමූපකාර අවමංගල්ය 

යටන්ඩරෙ ඇෙට අහිමි වූ නිසා දිනූෂා 

ඇයේ නිවයසම යම් ව්ාපාරෙ ආරම්භ 

කළාෙ. අද ඇෙට ‘කුමාරි මල්ාලාව’ 

�මින් ඇෙයේම ව්ාපාරෙක් හිමිෙ. එයසම 

ඊට අවශ්ය සිෙලුම උපකරණ යමන්ම 

අවමංගල්ය රථෙක්ද ඈ සතුෙ.

‘‘මිනී ්සාේපු අයිතිකාරනයෝ ්දේස 
ොනන පහෙ තිය්ා මිනිස්සු ෙැනරනෙ 
කිය්ා ප්ාර්්ථො කරෙො කිව්ෙට ඒො අමු 
නබාරු. එනහෙ පවුකාර සිතුවිලි ෙනේ ෙම් 
තුනහිතකෙත් ෙැහැ.’’

‘‘ෙනෙන ෙෙට න්ාකු නස්ෙයක් නෙෙො 
කිය්ා ෙනම් අය ්දනෙො. ඒ නි්සා ෙනම් 
හැනෙෝෙ ෙනේ ොෙ අෙය කරෙො.’’

දි�ක මිෙෙ� ඔ් මා අවස� හැඩවන්යන් 

දිනූෂා වැනි හිත් හයිෙ මිනිසුන් අතින් වග 

කිසිවියටක අමතක ය�ාකළ යුතුෙ. දැන් 

දිනූෂායේ වෙස අවුරුදු විසිහෙකි. එයසම 

ඈ විවාහ වී සතුටින් දිවි යගවන්නීෙ. 

උපදින්යන්ම මිෙොමට ්ව දන්�ා 

නිසාමයදෝ ඇයේ ජීවිතෙට ඒ සා වි්ාල 

්ලායපායරාත්තු �ැති ්ව ඈ කිෙයි. 

ය්ායහෝ කාලෙක් මළගිෙ ඇත්යතෝ 

යවනුයවන් තම යසවෙ ල්ාදීම ඇයේ 

පැතුමයි. ඇයේ ඒ පැතුම ඒ අයුරින්ම 

ඉටුවීමට සු් පතා මම ඒ අපූරු දුරකත� 

සංවාදෙ නිමා කයළමි.

කර�වාක් යමන්ම ඉතා සියුම් කරතව්ෙකි. 

මිෙගිෙ පසු සිෙ ඥාතිොයේ රුව ජීවමා�ව 

සිටි අයුරින්ම දැක්ලාගැනීම �ෑ 

හිතවතුන්යේ පැතුමෙ.මළසිරුරක් එම්්ාම් 

යකයර� හැටි නිෙමාකාරයෙන් දැ�ගැනීයම් 

කුහුල මා තුළද ඇති වූයෙන් මම අයප 

කතාව එයදසට හැරවීමි.

පසුව ඇෙ කීයේ එම්්ාම් කිරීම පටන් 

ගැනීමට යපර මළසිරුර යහාඳින් පරීක්ෂා 

කිරීමත් සිරුයර රුධිරෙ තැවරී ඇත්�ම් 

පමණක් එෙ යසෝදා පිරිසිදු කිරීමත් 

වැදගත් ්වෙ. අය�ක් වැදගත්ම 

යදෙ ප්රධා� ්ල �හරෙ 

තක්කෙටම යසාොගැනීම 

්වද ඕ කිෙන්නීෙ.

‘‘ෙැරදි ෙහරයකට 
එනහෙ න�ෝෙලීන 
විදනදාත් මිනිය 
ඉක්ෙෙට ෙරක් නෙනෙ 
බ්ෙො. ඒ නි්සා 
හරියටෙ බ්ෙහරය 
නතෝර්ා නේර්ා 
නබනහත විදිනෙ 

ඕනන.’’
්ල�හරෙ 

යසාොගැනීම උයදසා 

කපන්යන් මළසිරුයර දකුණු 

කලවා යපයදසෙ.

‘‘්සෙහර අයනේ ප්ධාෙ බ්ෙහරය 
හීනනේා, තෙ ්සෙහර අයනේ බ්ෙහනර් 
ඇතුනේ ෙැලි. එනහෙ නේාෙට ඉතින 
නපාඩි බ්ෙහර න්දක තුෙක් නහාය්ා බ්්ා 
න�ෝෙලීන විදිෙො.’’

යම් ය�ෝමලීන් ය්යහයතන් සිදුවන්යන් 

වි�ාඩි කිහිපෙක් ඇතුළත මළසිරුර 

ඝ�ත්වෙට පත් කිරීමෙ.

‘‘කකුන්න නබනහත ඇඟට න්දෙ 
අතුරතුනර්ෙ නබල් ොවින කප්ා නපාඩි 
බටයක් දා්ා ඇනේ තිනයෙ නල ටික අයින 
කරනෙ ඕනන. හරියට නල අයින නොකනළාත් 
මිනිය ෙඳ ෙහනෙ බ්ෙො. නල ටික අයින 
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අවසාන ග�ාටස

දේව් 
සමඟ දෙදර 

පවුලත්, දදරණ 
සමඟ දදරණ පවුලත් 

සමබරව රැදෙන 
යාමට මා සමත් වූ 

සැටි යළි යළිත් 
සිහිපත් දව්

විදේෂ අවශ්යතා ඇති 
දරුවන් සහ ඔවුන්දගේ 
දදමාපියන් දවනුදවන් 

සමාජය පිරිනැමිය 
යුත්දත් අනුකමපාව 

දනාව ආදරයයි

එගෙම බගබක් 
ඉනනවා කියලා 
හිතනනත් බෑ

ඔයාව ටීවී එදේ දකිේදි

දේව් දෙනුදෙන් කළ කැපකිරීම් 

ද�ොද�ෝය. සැලසුම් සැකැසීම් අපමණය. 

පියෙදෙන් පියෙෙ ඉදිරියට දෙන ගිය 

අත් දනො�ැරි �ලොදපොදෙොත්තු එමටය. 

ඇය දැන් අවුරුදු ප�දළොෙක සුන්දෙ 

දැරියකි. අප පසු කෙමින් සිටින්දන් දැනුම් 

දත්රුම් ඇති, සමොජ අෙද�ෝධය ස� 

දලෝකය පිළි�ඳ අෙධිදයන් සිටින දරුෙන් 

පෙො සමොජදේ විනොශකොරී දෙොදුරු �ෙට 

පත්දෙන කොලයකි. ඒ නිසො දෙසින් දෙස 

දයෞෙනියක දලස කිරුළු දෙණ ඇයට 

ආදෙය ස� රැකෙෙණය අතිශයින් 

ෙැදෙත්ය.

ප්රෙෘත්ති අංශයක ෙසෙ විසසකට 

ආසන්න අත්දැකීම් ඇති මො 

�ට, ෙට සිව් දකොනින් ෙලො එන 

දරුෙන් සම්�න්ධ දශෝචනීය පුෙත් 

අප්රමොණය. ඇතැම් සිදුවීම් දම් 

මිහිමත සිදුවිය �ැකිදැයි සැක හිදතන 

ඒෙොය. එනිසොම දේව්දගේ ෙෙකීම් දපෙටත් 

ෙඩො ෙැඩි �ෙක් දැදන්.

දම් ෙනවිට දේව්ට යම් යම් දෑ 

පිළි�ඳෙ දපෙට ෙඩො ෙැටහීමක් ඇත. 

එනිසොම අප සුපරීක්්ොකොරී විය යුතුය. 

මො ෙටො �ැඳී සිටින, මොනසික දසෞඛ්ය 

පිළි�ඳ විදේ්ඥ වෙද්යෙරුන් දමන්ම 

උපදේශන ආචොරයෙරුන් ද ද�ොද�ෝය. මො 

�ැමවිදටකම ඔවුන් සමඟ කතො�� දකොට 

දැනුෙත් දෙමි. අනොෙතදේ දේව්දගේ ෙයස 

සමඟ සිදුවිය �ැකි මොනසික විදේදනයන් 

දමන්ම සිතුවිලිෙල දදෝලනය වීම් පිළි�ඳෙ 

ද මො ඔවුන්දෙන් දැනුෙත් දෙමි. ඒ අනුෙ 

අප ඉදිරිදේදී කළ යුත්දත් කුමක්ද? සූදානම් 

විය යුත්දත් දකදලසද යන්න පිළි�ඳ 

සියලල දැනුෙත් දෙමි.

‘‘දැන් අපිට තිදයන්දන් පුළුවන් විදියට 
ෆිසිදයාදතරපි සහ ස්පීචදතරපි කරන එක. 
හැමදවලාදවම පිරිස එේක ෙැවදසන්න 
ඉඩ දදන්න ඕදන්. සමාජයට 
වැඩිදයන් ඉදිරිපත් කරන 
තරමට එයාට දැනුම එකතු දවනවා. දම 
හැමදේම එකදිෙට කරන්න ඕදන්.’’ දේව් 

ෙටො සිටි වෙද්යෙරුන් චිකිත්සකෙරුන් 

නිෙන්තෙදයන් කීදව් දමෙැනි කොෙණොය.

ෙොෙම ෙණවිරු දසෙදේ ප්රධොන 

ද�ෞත චිකිත්සක චරිත් ෙමදගේ දමන්ම 

කථන චිකිත්සක ආධිකොරී දමදනවිය 

ස� දයොෂිඩො විදු�දල ලක්ෂ්මි ම�ත්මිය 

ද දේව් දෙනුදෙන් දම් ෙනවිට විශොල 

කැපකිරීමක් කෙයි.

කොලය සමඟ ද�ොද�ෝ දේ දෙනස 

දෙමින් යයි. රැකියොදව් ආ දුෙ මැන 

�ැලීදම්දී ද තෘප්තිය ෙැඩි වූෙො මිසක 

අඩු වූදේ නැත. සමොජීය �ැඳීම්ෙලින් ද 

දපොද�ොසත් විය. තනි වූ පවුලක් දලස 

දනොෙ දේව් සමඟ එක් වූ ශක්තිමත් 

පවුෙක් අප ෙටො ඇති �ෙක් දැදන්.

පවුල ජීවිත දදකක ෙෙකීම් ස� යුතුකම් 

සමඟ දීර්ඝ ෙමන් සංචොෙයක නිෙතවී යැයි 

මට සිදත්. දේව් සමඟ දෙදෙ පවුලත්, 

දදෙණ සමඟ දදෙණ පවුලත් සම�ෙෙ 

රැදෙන යොමට මො සමත් වූ සැටි යළි යළිත් 

සිහිපත් දව්.

‘‘මට නම ජීවිදත් ඇතිදවලා තිදයන්දන්. 
එපා දවලා තිදයන්දන්. රස්සාව හරියට 
කරදෙන යන්න බෑ. මිනිස්සුන්දෙන් 
ලැදබන්දන් අපවාද සහ අවලාද විතරයි. 
දකායිතරම දහාඳ කළත් දහාඳේ කියන්දන් 
නෑ. මදගේ අවාසනාව නිසා තමයි දමදහම 
වුදේ.’’

දම් ආදී ෙශදයන් සමොජදයන් 

දදාස අසො මොනසිකෙ ඇදෙැටී 

ඇති දේව් ෙැනි දරුෙන් 

සිටින දදමොපියන්, 

විදේ්දයන් මව්ෙරුන් 

දකොදතකුත් මො�ට 

මුණෙැසී ඇත. මො දසොයො 

විත් කතො�� දකොට ඇත. 

මදෙන් උපදදස ල�ොදෙන 

ඇත. ඔවුන්ට දමන්ම මටද 

ඇතැම් අෙසථොෙන්ෙලදී 

සමොජදයන් එෙැනි අෙලොද 

නැගී ඇත. දචෝදනො අසො ඇත. 

දෙනසකම්ෙලට �ොජනය වී ඇත. එද�ත් ඒ 

කිසිෙකින් මො සැලුදන් නැත.

තැදලන යකඩයක් තැලීදමන් තෙත් 

මුෙ�ත් ෙනෙො දසම මො ශක්තිමත් වූදෙමි. 

මදගේ ජීවිතයට පැමිණි සැඩසුළංෙලින් මො 

විසිවූෙො නම්, කම්පිත වූෙො නම් අද මොධ්ය 

දලෝකය තුළ මො දමදලස දිගු ෙමනක් 

එන්දන් නැත . දේව්දගේ අෙශ්යතො දෙනුදෙන් 

ජීවිත සැලසුම් සකසො ෙන්දන් ද නැත.

‘‘කරදර කියන්දන් ජීවිතදේ තවත් එක 
දකාටසේ. ඒවට මුහුණ දදන එක තමයි 
ජීවත්දවනවා කියන්දන්.’’ දේව් ෙැන 

කවුරුන් ද�ෝ මො �ො කතො කෙන විදටක 

ස� තෙදකකුදගේ දුක් ෙැනවිලලක් මො �ො 

පෙසන විට මො දදන පිළිතුෙ එයයි. සියලු 

දේ දදස උදප්ක්්ොදෙන් �ැලිය �ැකිනම් 

අපට අලෙො ෙැනීමට, �ැඳ ත�ො ෙැනීමට, 

අයිති කෙ ෙැනීමට, අෙසොනදේ 

යනවිට කිසිෙක් දෙනයොමට 

නැති�ෙ අෙද�ෝධ ෙන විට 

සියලල දදස උදප්ක්්ොදෙන් 

�ැලීදම් ශක්තිය අපට 

ඇතිදව්.

මො දැඩිෙ ආදෙය කළ 

අම්මො මියගිදේ දෙෝගී වූ 

තොත්තො තනිකෙ දමොය. 

අම්මො �ැමවිදටකම මො �ට 

දුන් උපදදස වූදේ ‘‘පුදත් 
අපි කවදා හරි දෙනියන්දන් අපි 

කරපු දහාඳ විතරයි’’ කියොය. ඇය 

තොත්තො දෙනුදෙන් අප දෙනුදෙන් ද�ොද�ෝ 

කැපකිරීම් කළ තැනැත්තියකි. ඇය ජීවිතය 

ද�දාෙත්තො මිසක, �දාෙත්දත් නැත. 

තේ�ොෙ ඇති කෙෙත්දත් නැත. අයිතීන් 

දෙනුදෙන් සටන් කදේ නැත. කිසිදෙකුට 

වෙෙ කදේ නැත. තොත්තොදගේ දෙෝගී 

තත්ත්ෙය දෙනුදෙන් ද�ොද�ෝ කැපකිරීම් 

කෙ අෙසොනදේ නිේශබදෙ නික්ම ගියොය. 

පසුකොලීනෙ මො අම්මොදෙන් උෙත් දෑ 

ද�ොද�ෝයි.

දේව් දෙනුදෙන් හිත �දාෙැනීමට, 

කැපකිරීම් කිරීමට දමන්ම, සතුටින් 

ජීවිතයට මුහුණදීමට මො හුරුදෙමින් 

සිටිදයමි. ඒ අම්මොට පිං සිදුෙන්නටය. 

එනිසොම මො ෙටො ශක්තිමත් පවුෙක් 

ඉදිවුණි. අෙට සමොජදයන් ජොලෙත වූ 

ඒ ශක්තිමත් පවුෙ කිසිවිදටක මො බිම 

ෙැදටන්නට, පෙොජය ෙන්නට ඉඩ දනොදී 

රැක �ලො ෙත්දත්ය. අප ෙැනි දදමොපියන් 

�ට එෙැනි ශක්තියක් අෙශ්යය.

විදේ් අෙශ්යතො ඇති දරුෙන් ස� 

ඔවුන්දගේ දදමොපියන් දෙනුදෙන් සමොජය 

පිරිනැමිය යුත්දත් අනුකම්පොෙ දනොෙ 

ආදෙයයි.

‘‘අපි කවදාවත් හිතුදව් නැහැ වසන්තිට 
ඒ වදගේ බදබේ ඉන්නවා කියලා. ඔයා 
ටී.වී. එදේ ඉන්නදකාට එදහම දේන්දන් 
නැහැ. කියන්නවත් බෑ.’’ ඇතැම් පිරිස 

මො �ඳුනොදෙන දේව් පිළි�ඳ 

දැනෙත්විට කීදව්ය. මො ඒ 

සියලුදදනොට පිළිතුරු දදන්දන් 

හිනොෙකිනි. දේව් ෙැනි දරුදෙකු 

සිටින මෙකදගේ �දෙදත් දැදනන 

දේ කිසිදෙකුටත් කියවිය �ැකි යැයි 

මො විේෙොස දනොකෙමි. අනුන්දෙන් 

දමන්ම ඇතැම්විට තමන්දගේ 

අයදෙන්ම පෙො තොඩන පීඩනෙලට 

දෙොදුරුෙන අම්මොෙරුන් ඒ කිසිෙක් 

දනොඅඟෙො, සියලු දුක් සඟෙො සිටින්දන් 

සමොජදේ කිසිදෙකුටත් දනොදපදනන 

දලසය.

එනිසොම දේව් දෙනුදෙන් මො දුකට 

පත්වූදේ නැත. ඇය දෙනුදෙන් අඬමින් 

කොලය ෙත කදේද නැත. ඇය ජීවිතදේ 

පෙොජයක් දලස සිතුදව්ද නැත. මො 

�ැමවිදටකම අලුත් ද�ට දෙසක් දසොයො 

යොදම් චොරිකොෙක නිෙතවිය.

දේව් දෙනුදෙන් දිෙටම චිකිත්සක 

ක්රම �ොවිත කිරීමත්, ඒ සඳ�ො වූ විවිධ 

ක්රියොකොෙකම් පිළි�ඳ දසොයො යොමටත් මො 

නිෙන්තෙ උත්සො�යක දයදුණි. කැලණිය 

විේෙවිද්යොලදේ, ෙොෙම වෙද්ය පීඨය 

මඟින් පෙත්ෙොදෙන යනු ල�න ‘ආයතී’ 

ආයතනදේ දේව් දෙනුදෙන් දම් ෙනවිට 

දදාෙගුළු විෙෙෙ ඇත. ඔටිසම් දරුෙන්ට 

සුවිදේ් වූ එම ආයතනය පිළි�ඳ විශොල 

�ලොදපොදෙොත්තුෙක් මො තුළ ඉපදී ඇත.

අක්කොදගේ සැමියො උපොලි අයියො විසින් 

නෙමු මොදිලිදේ පොපැදියක් සකසො ඇත. 

එය දේව්දගේ අෙශ්යතො ස� ඇයදගේ 

�ැකියොෙන්ට අනුකූලෙ සැකසූ ව්යයොම් 

�යිසිකලයකි. පිහිනීමත් ඇයට අමතෙ 

ෙොසි දෙන දදන �ැවින් �ැකි සෑම 

අෙසථොෙකදීම ඊට ඇයෙ දයොමු කිරීමට 

ද අප ම�න්සි ෙනිමු. ඒ සියලු දේ අතෙ 

මො රැකියොෙද දෙදෙ කටයුතු ද එකදලස 

කෙදෙන යොමට යත්න දෙමි.

ජීවිදත් කිසිෙක් ෙැන පසුතැවිලි 

දනොදව්. යො යුතු දුෙ ෙැන ද බියක් 

දනොමැත. ලැබී ඇති සියලු අෙසථොෙන් 

පිළි�ඳ සෑහීමකට පත්දෙමි. තෙ ද�ොද�ෝ 

සිදුවීම් ඉදිරිදේදී සිදුෙන්නට පිළිෙන. 

වදෙය විසින් නැෙතුම ත�ො ඇති සථොනය 

ෙනදතක් අප දදදදනොම ෙමදන් දයදදමු. 

දේව්දගේ ස� මොදගේ කතොෙ දමතැනින් නිමො 

දනොදව්. එද�ත් ‘ධෙණී’ පුෙත්පතින් ඔ� 

�මුෙට දෙනො මදගේත්, ආදෙණීය දියණිය 

දේව්දගේත් කතොෙ දමතැනින් නිමොදව්. 

ද�ොද�ෝ දුෙක් මො සමඟ ආ ආදෙණීය 

පොඨක පිරිසට සතූතියි.
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තිලක් 
ගස්නාසිංහ

බලි ත�ොවිල් පසතසෙ ගිහින්

ගලඩා මග�ාත් 

ඕන් අපි දන්ගන නෑ!

ඕනෑම මමොම�ොතක තමො අද�න 

ආගම මෙනසකරගැනීමට ඕනෑම 

අමෙකුට පූර්ණ නිද�සක් තිමේ. 

එම�ත්, මනොමනො මෙමෙඹවීම් මත 

ඔවුන් සතු ඒ නිද�ස කවුරුන් ම�ෝ 

බල�ත්කොරමෙන් ෙැ�ැරගන්මන් 

නම් එෙ අෙථො අන්ොගම්කර්ණෙක් 

මලසින් �ැඳින්වී මම් ෙරදක් නැත. 

මබෞද්ධ ඇතැම් පිරිස ‘�ොසකම් 

මමම�ෙන්’ ‘සුෙ කිරී ම් මමම�ෙන්’ ආදී 

මමනෝ විද්ොත්මක ගුණ්ඩුෙලට රැෙටී 

අෙථො අන්ොගම්කර්ණෙට මෙොමුවීමම් 

ප්රේණතොෙක් එදා මමන්ම අදත් ඇත.

මම් අන්ොගමීකර්ණෙ සඳ�ො විකලෙ 

ෙැඩසට�න් මොලොෙක් සංවි්ධොනෙ 

කිරීමට ෙරක් ම�නුෙර අසගිරි ම�ො 

වි�ොරයීෙ මබෞද්ධ සංරක්්ෂ්ණ සභොමේ 

අේධොනෙ මෙොමු විෙ. ෙත්මන් සිෙම් 

නිකොමේ අසගිරි ෙොර්ශෙමේ ප්ර්ධොන 

මලඛකොධිකොරී පූජ්ය මැදගම ්ධම්මොනන්ද 

නොහිමිෙන්මගේ අනු්ශොසකත්ෙමෙන් ෙැෙති 

එම ෙැඩසට�න් මොලොෙට මබෞද්ධ 

ෙදනමක් සහිත මමනෝ උෙමද්ශකෙන් 

ස� බටහිර වෙද්ෙරුන් ද එක්වූ 

අතර ඊට එක්වීමට මටද 

අෙසථොෙ උදා විෙ.

විවි්ධ කොයික 

අරබු්ධෙලින් 

මෙමෙන්නවුන් �ට 

මනැස ලිහිල කරගත 

�ැකි අභ්ොසෙක් දී ඔවුන් 

ඉදිරිෙට කැඳෙො ඒ සම්බන්්ධ 

ප්රශන කිරීමත් ඒ සමඟම 

ඔවුනට ප්රදර්ශනොත්මක 

සුෙෙක් ලබොදීමත් 

ෙැඩසට�මන් මූලික සැලැසම 

විෙ. එම සුෙකිරීම් බලි, 

මතොවිල, ්ශොන්තිකරම ෙොඥා 

ආදිෙ මගින් සිදු කෙ �ැකි 

ඒෙො මිස කොයික මරෝග සඳ�ො 

විධිමත් වෙද් ප්රතිකොර 

මනොෙන බෙත් ඒ සඳ�ො විධිමත් 

වෙද් ප්රතිකොර ලබොගත යුතු 

බෙත් ෙට�ො දීම ෙැඩසට�මන් 

ෙසු සැලැසම විෙ. එම මකොටස 

සැමවිටම මමම�ෙෙන ලදමද 

සුදුසුකම් ලත් වෙද්ෙරමෙකු 

විසිනි.

‘බුදු ද�මින් සුෙ සැනසුම’ 

ෙනුමෙන් දිෙයිමන් සථොන 

කිහිෙෙක ෙැෙැති එම ෙැඩසට�න් 

මොලොමේ ගලගමුෙ ප්රමද්ශමේ ෙැෙති 

ෙැඩසට�න සඳ�ො පූජ්ය මැදගම 

්ධම්මොනන්ද හිමිෙන්, පූජ්ය කුඹුක්කෙල 

පුදදරතන හිමිෙන් ස� වෙද් රත්නසිරි 

බණ්ඩොර ද එක්විෙ.

මම් ෙැඩසට�නට 

මරෝගීන් ේශමෙන් ෙැමිණි 

පිරිස අතර විශ්ොමික 

ගුරුමෙක්ද සිටිෙොෙ. ඇෙ 

ෙසර තිසෙ�ක් තිසමස 

ගුරු ෙෘත්තිමේ මෙදී 

විශ්ොම ගැනීමට ආසන්න 

ෙසර කිහිෙෙ තුෙ ෙමේ 

ශිෂ්යත්ෙ විභොගෙට මෙනී 

සිටින දරුෙන් සැලකිෙ 

යුතු පිරිසකට උෙකොර කර 

ප්රමද්ශමේ ආදර මගෞරෙෙට 

බඳුන් වී සිටි තැනැත්තිෙකි. නමුත් 

විශ්ොම ගත් ෙසු ඇමගේ දකුණු අමත් 

�ටගත් තදබල කැකුමක් සති මදක 

තුනකින් මුළුමනින් ෙ�වී ගිෙ ද ඉන්ෙසු 

එදා මමදාතුර එෙ උරහිමසන් ඉ�ෙට 

එසවීමට මනො�ැකි මටටමට 

අකරමණ්ය වී ඇත. දැන් තමන්ට 

මෙර මමන් කළු ලෑලල භොවිතො 

කෙ මනො�ැකි අතර මමම බොහුමේ 

අකරමණ්යතොෙ තම ගුරු ජීවිතෙ 

තුෙදී සිදු මනොවීම එක්තරො 

ෙොසනොෙක් ෙැයි ද එම ගුරු මෙ 

කිෙො සිටිෙොෙ.

ඒ මමොම�ොතට අදාෙෙ කෙ යුතු 

මද පිළිබඳෙ නිගමනෙකට එෙැඹ 

මො මමමස කීමෙමි. මමගේ සෙරෙ 

වි්ධොනොත්මකෙ.

මදමනෝදා�ක් දරුෙන්ට ශිලෙෙ දී 

ඔවුන්මගේ ඇස ෙෑදීමමන් මම් ඇත්තිෙ 

රැසකරගත්තො වූ ම�ො කුසල සම්භොරෙ 

දැන් මම් මමොම�ොමත්, මම් භූමිෙටත්, මම් 

ප්රමද්ශෙටත් අධිගෘහිත සම්යක් දෘෂ්ඨික 

මදවි මදෙතොවුන් විසින් ෙැමි්ණ අනුමමෝදන් 

ෙනු ඇත. ඒ පින් අනුමමෝදන්ෙ එම 

මදවි මදෙතොවුන් මම් මමොම�ොමත්ම මම් 

ඇත්තිෙමගේ දකුණු අමත් ෙෙත්නො ආබෝධෙ 

නිටටොෙටම සුෙකරනු ඇත.

මමගේ එම සරල මමනෝ විද්ොත්මක 

උෙක්රමෙ මකොමතක් සොරථක වීද ෙත් ඒ 

මමොම�ොමත් කිසිඳු අෙ�සුෙකින්  මතොරෙ 

අත ඉ�ෙට එසවූ එම ගුරු මෙ ෙසර 

කිහිෙෙක් තිසමස තිබූ දකුණු අමත් 

අකරමණ්යතොෙ මුළුමනින්ම සුෙෙත් වූ 

බෙ කිෙො සිටිෙොෙ. නමුත් මො කමේ බලි 

මතොවිල, ්ශොන්තිකරමෙලදී මමන් ඇෙ 

මෙත තීව්ර මොනසික ඇ්ණවුමක් ලබොදීම 

ෙමණි.

තමන්මගේ ෙෘත්තීෙ මෙනුමෙන් ඉම�ත් 

කැෙවීමක් කෙ මමම ගුරුමෙ ෙසෙන 

මරේණිමේ ශිෂ්යත්ෙ විභොගෙට මෙනී සිටින 

සිසුන් �ට අධ්ොෙනෙ ලබොදීමමහි ලො 

ෙඩොත් උනන්දුමෙන් උත්සො�මෙන් කටයුතු 

මකොට තිමේ. එමමන්ම ඒ සඳ�ො එම 

දරුෙන්මගේ මොපිෙන්මගන් ලැබුණු ෙ�ෙත් 

ප්රතිචොර මගින් ඇෙ 

තම ෙෘත්තිෙ මකමරහි 

ෙඩොත් කැෙෙන්නට 

ඇත. එම�ත් එමස 

ආදර්ශමත් ගුරු 

ජීවිතෙක් ගත කරමින් 

සිටින අතමර විශ්ොම 

ගන්නට සිදුවීම මත 

තම උමදෙෝගිමත් 

කොරෙබහුල ෙෘත්තීෙ 

දිවිෙ එක්ෙරම 

ඇ්ණහිටීමමන් 

එම ගුරු මෙමගේ 

සිත තුෙ තදබල මොනසික බිඳෙැටීමක් 

�ටමගන තිමේ. ඒ අනුෙ තමන් දරුෙන්ට 

ඉගැන්වීම පිණිස කළු ලෑලල භොවිත 

කිරීම සඳ�ො මෙොදාගත් දකුණු අතින් ‘දැන් 

ෙැඩක් නැතැයි’ ෙන මොනසික ඇ්ණවුම 

ප්රබල මලස ඇමගේ සිතට පිවිමසන්න්ට 

ඇත. මුලදී එම දකුණු අමත් 

කැක්කුමක් �ටමගන ෙසුෙ එෙ 

අකරමණ්ය තත්ත්ෙෙට ෙත්ෙ 

ඇත්මත් ඒ මොනසික සෝධකෙ 

මුල කර ගනිමිනි. මො විසින් 

කරන ලදමද ඇමගේ මනැස 

ලිහිල කර ඒ සඳ�ො මබෞද්ධ ආගමික 

සංකලෙ ෙදනම්මකොටගත් තියුණු 

මොනසික වි්ධොනෙක් මනැසට පිවිසුවීම 

ෙමණි. නමුදු එෙ බුදු ද�මින් අනුමත 

වූ ක්රමෙක් මනොෙන අතර බලි, මතොවිල, 

්ශොන්තිකරමෙලදී ෙෙො මෙොදා ගැමනන 

මබෞද්ධ ෙසුබිමකින් යුතු තියුණු මොනසික 

ඇ්ණවුමකි. �ොසකම් මමම�ෙන්, සුෙ 

කිරී ම් මමම�ෙන් හිදී මදවිෙන් ෙ�න්මස 

ෙන ෙදන මුලමකොට සිදුමකමරන මමෙ 

අෙශ්ය නම් ඒ මෙනුෙට විෂ්ණු මදවිෙන්, 

සොයි බොබො මසම ම� මසෝනො වුෙ 

ආමද්ශමකොට මමමලසින්ම ප්රතිඵල මගන 

දිෙ �ැක.

ඉන්ෙසුෙ වෙද් රත්නසිරි බණ්ඩොර 

මම් සම්බන්්ධමෙන් අද�ස ෙෙ කරමින් 

කිෙො සිටිමේ තමන්මගේ ්ශරීරමේ 

�ටගන්නො සෑම මේදනොෙක් තුෙම ෙොමේ 

කිනම් ම�ෝ කොයික ආබෝධෙක සංඥාෙක් 

තිබිෙ �ැකි අතර ඒෙොයින් ඉතො සුළු 

සංඛ්ොෙක් ෙම්ණක් මොනසික මේතූන් 

මත ෙදනම් විෙ �ැකි බෙකි. එමමන්ම 

එෙැනි මොනසික සෝධක මත �ටගන්නො 

කොයික මේදනො ෙම්ණක් මමෙැනි 

සුෙකොරක ක්රම මගින් පිටුදැකිෙ �ැකි 

බෙත් වෙද් ප්රතිකොර මනොලබො මමෙැනි 

ක්රම ෙසුෙස ෙොම මගින් ඇතැම්විට 

මොරොන්තික ප්රතිඵල ෙෙො උදාවිෙ �ැකි 

බෙත්ෙ.

මරෝග සුෙෙ සඳ�ො ෙන ෙථොරථෙොදී 

ක්රමෙ වෙද්ෙරුන්මගන් ප්රතිකොර 

ෙැතීම බෙ බුදුන්ෙ�න්මස ස� ජීෙක 

වෙද්තුමන් අතර සිදුවීම්ෙලින් ෙෙො 

ත�වුරු ෙන බැවින් ආගම්ෙලින් මරෝග 

සුෙෙන බෙට ෙෙතින මිථ්ොෙ දුරින් 

දුරුකරගන්නො මලස එහිදී විමශ්ෂ 

අනු්ශොසනොෙක් ෙැෙැත්වූ පූජ්ය මැදගම 

්ධම්මොනන්ද හිමිමෙෝ කිෙො සිටිෙ�.

ගදවිග�ා 
වඩිනවා 
කිවව �මන් 
අවුරුදු �ානක් 
උස්්ස�න්න 
බැරුව තිබුණු 
අත ඉගේම 
ඉස්සුණා
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ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

නාමල් දිනක් මා හමුවට පැමිණියේ ඔහුයේ 

බිරිඳ නිසා ඔහු මුහුණ දී සිටිනා බලවත් 

ගැටළුවකට විසඳුම් යසවීමටය.

කාරණය කුමක් වුවත් විවාහ වූ යෙයෙයනකු 

අතර ගැටළුවක් නිරාකරණය කිරීමට 

එක් අයයකුට පමණක් උපයේශන ලබාදිය 

යනාහැකි බැවින් බිරිඳත් සමඟ පැමියණන 

යමන් මම නාමල්ට යයෝජනා කයෙමි.

මා පැවසූ පරිදිම පසු දිනයේදී බිරිඳ 

ඉයනෝකා ෙ කැටුව ඔහු මා හමුවට 

පැමිණියේය.

‘‘අනිත් හැම මනුස්සයෙකම වයේ අනාගයත් 
ගැන දහ්සකුත් බලාය�ාය�ාත්තු තිොයගන 
තමයි මමත් ක්සාදෙක ක�ගත්යත්. ඒත් යමො 
මට යලාකු වංචාවක කළා මිස.’’

නාමල් වචන ගැලපූයේ යේෙනාත්මක 

සවරයකින්ය.

‘‘යේ මිනිහා යබාරු කිෙනයන. මම යමොට 
කිසිම වංචාවක ක�ලා නැහැ.’’

ඒ විගසම ඉයනෝකා ෙ  ආයේගයයන් 

පැවසුවාය.

වාෙය පයසකලා සිදුවූ යෙය පවසන යලස 

මම නාමල්ට පැවසුයවමි.

‘‘යමොව මට මුණගැහුයන කැේ�ස එයකදි. 
අවුරුදු හත�ක විත� ආදයේ ක�ලා තමයි 
අපි ක්සාද බැනයදේ. දැන අපි බැඳලත් අවුරුදු 
�හක විත� යවනවා.’’

විවාහ වී වසර පහක් පමණ ගතවූවත් 

ඉයනෝකා ෙරුයවකු සැදීමට අකමැති බව 

නාමල් කියයි.

‘‘මම යකායහාමත් දරුවනට 
කැමති යකයනක. මම හිතුයව 
යමෙත් එයහමයි කිෙලා. 
ොළුයවලා ඉනන කායලදි 
අපි ළමයි යදනයනක හදමු 
කිෙලා කතා වුණා. යමො 
වැඩිපු�ම ආ්ස දුවලට 
නි්සා මුලිනම දුයවක හදමු 
කිෙලත් යමො කිවවා. 
යකාටිනම දරුවනට 
දාන නේ �වා අපි කතා 
ක�යගනයි තිබුයේ.’’

විවාහයයන් වසර 

යෙකකට පමණ පසු ෙරුවන් 

සැදීමට තමා කැමති බව 

විවාහයට යපරම ඉයනෝකා 

නාමල්ට පවසා තිබිණි.

‘‘අවුරුදේදක යදකක නිදහස 
ජීවිතෙක ගත ක�නයකාට අපි 
යදනනට යදනනාව යහාඳට යත්රුේ 
ගනනත් පුළුවන නි්සා යමොයේ ඉල්ලීමට 
මමත් කැමති වුණා.’’

නමුත් තවත් වසර කිහිපයක් 

ගතයවේදීත් ඉයනෝකා ‘අෙ යනායේ 

යහටයි’ යනුයවන් පවසමින් තමා මුලා 

කෙ බව නාමල් කියයි.

‘‘දැන යමො දරුයවක හදනන බැහැ 
කිෙනවා. ඒ නි්සා මයේ අේමා දැන මට 
යමොව දිකක්සාද ක�නන කිෙලා බල 
ක�නවා. ඒත් මට යමො නැතුව ඉනන 
බැහැ.’’

නාමල් සිටින්යන් ඉතා අසරණ 

තත්ත්වයක බව වටහාගැනීමට මට 

අපහසු යනාවීය.

‘‘මයේම ය�ාඩි එයකක මට ‘තාත්තා’ 
කිෙලා කතා ක�නවා අහනන මම ආ්සයි. 
මාත් මනුස්සයෙකයන.’’

නාමල් එයස පැවසූ විගස යමයතක් 

යවලා නිහඬව සිටි ඉයනෝකා ඇයේ 

නියොස බව යවනුයවන් ඇයේ හඬ අවදි 

කොය.

‘‘අයන... ළමයිනයේ ජ�ාව 
අතගානනයි, ඒ මත්යතම නැයහනනයි 
මට නේ බැහැ. යකාටිනම කිවයවාත් අනිත් 
ගෑනු වයේ ළමයි ක�ගහයගන යෙඟා 
නටනන මට බැහැ. තමුය්සට තාත්තා කිෙලා 
අහගනනයන ඕයන. ඉතින ඒකටත් මම 
වි්සඳුමක දුනනයන.’’

ඉයනෝකා ලබාදුන්නා යැයි පවසන විසඳුම 

කුමක්ෙැයි මම නාමල්යගන් විමසීමි.

‘‘යේ ගෑනි මහ ජ�ා ගෑනියෙක මිස. ‘තමුය්සට 
ඕයන නේ යවන ගෑනියෙකයගන ළමයෙක 
හදාගනින’ කිෙලා යමො මට නිත�ම කිෙනවා. 
මට යවන ගෑනුනයගන ළමයි ඕයන නේ මම 

උප ප්ැන්නෙට නෙම ් ෙනනෙම්

මට ළමයි 
්වදන්්නත් බෑ...
ෙදන්්නත් බෑ...

මානව හැකියා 
ප්රවර්ධන විශේෂඥ 

හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා 
උපශේශිකා

රත්්නනා 
පුෂ්ප කුමනාරි

යමොව බඳිනයන නැහැයන.’’
ඉයනෝකායේ පුදුමසහගත යයෝජනාව ඇසූ 

මම ෙ යමායහාතකට ගල් ගැසුණි.

‘‘ඉතින ඒ ළමෙයග උප�ැනයනටත් මයේ නම 
යදනනේ කිෙලා මම කිවවයන.’’

ඉයනෝකා වැඩි ගානක් නැතිවම කීවාය.

‘‘යමො මට කිෙනවා යකායහනහරි ගෑනියෙක 
යහාොයගන යලාකු ගානක දීලා ළමයෙක 
හදාගනනලු. �සයස ඒ ළමෙව යගද�ට 
යගනැල්ලා බලාගනන සේවනට් යකයනකවත් 
යේනනලු. යවන මිනියහක නේ යේ කිෙන කතා 
නිකන අහයගන ඉඳීද?’’

විවාහ වීමට යපර ෙරුවන් සැදීමට කැමති 

බව පවසා විවාහ වූ පසු ෙරුවන් සැදීම 

ප්රතික්යෂේප කරනා නිසා ඉයනෝකා තමාට 

වංචාවක් සිදුකෙ බව නාමල්යේ මතයයි. 

ෙැනට ඉයනෝකාව දික්කසාෙ කිරීයම් සිතක් 

නාමල්ට යනාමැති වුවත් ඉදිරියේදී යම් පවුල 

යෙකඩ වී යාමට ඉඩ තියබන බව මට වැටහුණි.

ඉ යනෝකායේ අසාමාන්ය ගති යසාබාවය 

යටපත් කර ෙරුයවකු සැදීමට ඇයව එකඟ 

කරවා ගැනීම ඉතා භාරදූර කටයුත්තක් 

විය. යකයස වුවත් උපයේශන සහ යම් යම් 

චිකිත්සක වාර කිහිපයකින් ඇයව ඒ සඳහා 

කැමති කරවා ගැනීමටත් ඇයව ආෙරණීය 

බිරිඳක් බවට පත් කරගැනීමටත් මම සමත් 

වීමි.

ඉන් මාස හයකට පමණ පසු මට දුරකතන 

ඇමතුමක් ලබාදුන් නාමල් ඔහු පියයකු 

වීමට යන බව පැවසූයේ ප්රීති ප්රයමෝෙයයන් 

ඉපියලමිනි.

තම පරපුර ඉදිරියට යගන යාම, මවක 

සහ පියයකු වීයම් ආශාව වැනි ඉතා මානුෂීය 

යේතු කාරණා රැසක් මත පෙනම්ව විවාහක 

යෙපෙක් ෙරුවන් සැදීම ඉතා සාමාන්ය 

කරුණකි. විවාහයට යපර ෙරුවන් සැදීමට 

එකඟතාවය පෙකර පසුව එය ප්රතික්යෂේප 

කිරීම වංචාසහගත ක්රියාවක් බව පැවසීයම් 

වරෙක් නැත. එවැනි පටු අරමුණු සහිතව 

විවාහයකට ඇතුළුවීයම් අවසාන ප්රතිඵලය 

වන්යන් විසඳීමට අපහසු සංකීරණ පවුල් 

ආරවුල් නිරමාණය වීමයි.

නමුත් ෙරුවන් සැදීමට අකමැති අයයකුට 

ෙරුවන් සැදීමට බල කිරීම සුදුසු නැති 

බව මම සිතමි. ඒ නිසා විවාහයයන් පසු 

ෙරුවන් ලැබීමට අෙහස යනාකර යුවතියක 

නම් විවාහ වීමට යපර ඒ පිළිබඳව ඉතා 

විවෘතව තම සහකරුවා සමඟ සාකච්ා 

කර යම් සම්මුතියකට එෙැඹිය යුතුය. එයස 

සම්මුතියකට එෙැඹීමට අපහසු නම් ඔයේ 

සිතුම් පැතුම් ඇති අයයකු සමඟ විවාහ වීම 

වඩා යහාඳ යැයි මම යයෝජනා කරමි. එයස 

යනාමැතිව විවාහයයන් පසු ප්රතිපත්ති යවනස 

කිරීමට යායමන් ඔයේ සැමියා, ඔබ පමණක් 

යනාව යෙපාර්ශවයයන්ම මාපිය වැඩිහිටියන් 

පවා අපහසුතාවයට පත්වීම වෙක්වාලිය 

යනාහැකි බව ඉයනෝකායේ යම් කතායවන් 

වටහාගත යුතුය.

එයසම සැමියාට යවනත් කාන්තාවකයගන් 

ෙරුයවකු ලබාගැනීමට යැයි පවසා ඉතා 

සංකීරණ ගැටළු රැසකට අතවැනීම 

ඉයනෝකායේ මා දුටු තවත් දුරවලතාවයක්ය. 

සැමියා යමවැනි යේ සැබෑ යලසම ක්රියාවට 

නංවා අග මුලක් යලහාගත යනාහැකි පැටලිලි 

ඇතිවූ තැනදී ඒ යෙස බලා හීල්ලීයමන් ඵලක් 

නැත.

එපමණක් යනාව බිරිඳකයේ යමවැනි 

හැසිරීම් නිසා සැමියා යවනත් සබඳතා ඇති 

කරගත් පසු ඒවාට යොස කීමට යායම් ඵල 

ප්රයයෝජනයක් යනාවන බවත් සිහි තබාගත 

යුතුයි.

එයසම ප්රසව යේෙනාව පිළිබඳව ඇති 

කරගන්නා අනියත බිය යේතුයවන් යහෝ 

යවනත් යේතු සාධක මතත් මේ පෙවිය 

ප්රතික්යෂේප කරනා යුවතියන් යම් සමාජයේ 

දුලබ නැත. බිරිඳ ෙරුවන් සැදීම ප්රතික්යෂේප 

කෙ පමණින් කසාෙය කටුගා ෙැමීමට 

උත්සාහ යනාකර තම බිරිඳ අොෙ උපයේශන 

යහෝ ප්රතිකාර යවත යයාමු කිරීම ආෙරණීය 

සැමියයකුයේ වගකීම බවත් අවසාන 

වශයයන් සටහන් කෙ යුතුය.

මගේම ග්පනාඩි 
එගෙක් මට 

‘තනාත්තනා’ කියලනා 
ෙතනා ෙර්න්වනා 
අෙන්්න මම 
ආෙයි. මනාත් 

මනුස්ෙගයක්ගන්

ළමයින්ගේ ජරනා්ව 
අත�නාන්්නයි, ඒ 

මත්ගතම ්නැගෙන්්නයි 
මට ්නම් බැෙැ. 

ගෙනාටින්ම කිවග්වනාත් 
අනිත් �ෑනු ්වගේ ළමයි 

ෙර�ෙග�්න ගෙඟනා 
්නටන්්න මට බැෙැ
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uydpd¾h  
w;=, 

iqu;smd,

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

අම්මා 
ගෙළින් හිටිග�මාත් 
පවුල් ග�මාඩ

අප දිගින් දිගටම ජනමාධ්යය හරහා 

පුරරෝකථනය කළ පරිදිම, රකාරරෝනා වසංගතය 

දරුණු රවමින් පවතී. මරණ සංඛ්ාව ද රේ 

වනවිට දිනකට සියයකට ආසන්න තතතවයට 

පතව ඇත. ඒ අතරම ගුරු වෘතතිය සමිති 

ඇතුළුව රවනත වෘතතීය සමිතිවල විරරෝධතා 

ක්රියාමාරග දිගගගැස්සීම තුළ රකාරරෝනා 

වසංගතය පගැතිරීරේ අවදානම තව තවත පුළුල් 

රවමින් පවතී. වසරකට වගැඩි කාලයක් පාසල් 

අධ්යාපනය අහිමි වූ දරුවන් නිරවස්වලට රකාටු 

වී සිටි. රේ සියල්ල තුළ සිදුවන්රන් රහට දවස 

පිළිබඳ අවිනිශ්චිතභාවයක් රගාඩනගැගීමයි. 

රේ හගැමරදයකම සමස්ත පීඩනය රබාරහෝවිට 

රක්න්්රගත රවන්රන් මවවරුන් සහ කාන්තාවන් 

රවතය. තවද ගෘහස්ථ හිංසන වගැඩිරවමින් 

පවතින අතර, වසංගතරේ අරනක් අරබුදය වන 

ආරථික අරබුදය හමුරව දරි්රතාවය හා ආරථික 

අපහසුකේද වගැඩිපුර විඳදරා ගගැනීමට සිදුවන්රන් 

කාන්තාවන්ටය. මාසික වගැටුප් ලබන රජරේ 

රස්වකයන් හා රාජ්ය රනාවන රස්වකයන්රග 

පඩිපත යේ ආකාරයකට කළමනාකරණය 

කරගත හගැකි වුවද, එදිරනදා ජීවරනෝපාරේ 

රයරදන අඩු ආදායේලාභී පවුල්වලට රමම 

ආරථික බලපෑම වඩා වගැඩිරයන් දගැරන්. රමම 

ලිපිය කියවන සමහරුන්රග රදමාපියන්, 

සරහෝදර සරහෝදරියන් රකාවිඩ් අසාදනරයන් 

ජීවිත අහිමි වී විරයෝ දුකට පතව සිටින අය විය 

හගැක.

රේ සියල්ල හමුරව කාන්තාවකරග මනස 

රකබඳු විය හගැකිද?

මාස 18ක ආසන්න කාලයක් රගවල්වලට 

රකාටුව රකාවිඩ් වසංගතරේ ඍජු සහ වක්ාකාර 

රගාදුරු බවට පතවූ ගෘහනියන්ට, මවවරුන්ට 

රේ සියලු පීඩනයන් හිස දරාරගනම මානසික 

ඒකාග්රතාව ඉහළින් රැකගගැනීම, පවුල් ඒකකය 

තුළ ස්ථාවරයට අතිශයින් වගැදගත රව. 

රබාරහෝවිට රමවන් පවුල්වල අයට රවනදා 

තම මවපියන්රගන් ලගැබුණු ආධාර උපකාර 

මගැදිහතවීමද රබාරහෝ අඩුවී තිබිය හගැක.

තවද දුක් කරදර කේකරටාලු රබදාගගැනීමට 

හිටි ළඟම හිතවතුන් ඍජුව මුණගගැසීමටද ඇති 

සීමා ඉඩකඩ හමුරව, රබාරහෝවිට සංනිරවදනය 

පවුල් ඒකකයක් තුළට සීමාවීමට ඉඩ ඇත. 

ඒ නිසා පුරුෂාධිපත්යය වගැඩි රලස පවතින 

රටක රබාරහෝවිට ගෘහනියන්ට, කාන්තාවන්ට, 

මවවරුන්ට රේ ගගැටළු රබදාහදා ගගැනීමට 

සිදුවන්රන් තමන්රග දරුවන් සමඟ විය හගැක. 

නමුත සමහර දරුවන් ළාබාල විය හගැකිය. එවිට 

තම පීඩනයක් ඔවුනට රනාදීමට ගෘහනියන් වග 

බලාගත යුතුය.

රේ පසුබිම මා සටහන් 

කරන්රන්, රේ සියලු 

කටයුතුවල ඇති මානසික 

බලපෑම, පීඩනය, ආතතිය, 

හා අවිනිශ්චිතභාවය 

රමන්ම බිය සගැකද 

ඇතිවන්රන් හිතට බගැවිනි. 

හිත තුළ පගැලපදියේ 

වන වචනරයන් රබදා 

හදාගත රනාහගැකි පීඩනය 

රබාරහෝ ගෘහනියන්ට 

රනාදගැනුවතවම කරදරයක් 

බවට පතවිය හගැක. රමයින් 

අදහස් කරන්රන් රේ 

සියලුරදනාටම මානසික 

රරෝගාබාධ ඇතිවන 

බව රනාරව. කිසිරස්ත 

එය එරස් රනාරව. අප 

සාකච්ා කරන්රන් මානසික 

රසෞඛ් සහ යහපගැවගැතම 

පිළිබඳවය. එය 

රැකගගැනීරේ වගැදගතකම 

ගගැනය.

අපරග කාන්තා පරපුරර 

අති බහුතරයක්රදනාට 

ඇති ඔරරාතතුදීරේ 

හගැකියාව විරශ්ෂරයන් 

පගැරණි පරේපරාරව 

කාන්තාවන්ට, සාරප්ක්ෂව 

වගැඩි විය හගැක. එරහත නව පරේපරාරව මවවරුන්ට 

එය සාරප්ක්ෂව අඩුවීමටත ඉඩ ඇත. එයින් අදහස් 

කරන්රන් එරස් වන බවම රනාරව. ඒ රකරස් රවතත 

තමාරග හිත තුළ ඇතිවන අවිනිශ්චිතභාවය, 

සංකාව, පීඩනය, බිය, සගැක, තව රකනකු සමඟ 

රබදා හදාරගන, සාකච්ාරකාට, හිත නිදහස් 

කරගගැනීම, රේ වකවානුරවදී ඉතාමතම 

වගැදගත කටයුතතකි. තමාරග 

ස්වාමි පුරුෂයා, සමීපව 

සහරයෝගරයන් වගැඩ 

කරන රකරනක් 

නේ, බිරිඳකරග 

යුතුකම වන්රන් 

ඔහු සමඟ තමාරග 

හිත තුළ පගැලපදියේ 

වන ප්රශ්න රබදා 

හදාරගන සාකච්ා 

කිරීමයි. තනියම 

ප්රශ්න විසඳා ගගැනීමට 

අරගල කරනවාට 

වඩා, එය වඩා රහාඳ 

ක්මරවදයකි. එමනිසා බිරිඳට 

හා ස්වාමිපුරුෂයාට පමණක්ම සීමාවූ 

නිශ්චිත ගුණාතමක 

කාලසීමාවක්, සතියකට 

වරක් රහෝ රේ කටයුතත 

සඳහා රයාදා ගගැනීම 

වගැදගතය. වගැඩිහිටි 

දරුවන් විරශ්ෂරයන් 

වයස 18ට වගැඩි දරුවන් 

සිටින මවවරුන්ට රමම 

සාකච්ාවලට ඔවුන්ද 

හවුල් කරගගැනීරේ කිසිඳු 

අගතියක් රනාමගැත. 

ආරථික අපහසුතා 

ඇතනේ ඒවා ඔවුනටද 

රතරුේ කරදී ලගැරබන 

මුදලට සරිලන පරිදි 

ජීවිතරේ යේ යේ 

රේ රවනස් 

කරගගැනීමට 

ඔවුන් එකඟ 

කරගගැනීමට 

කාන්තාවන් 

රපරමුණගත 

යුතුව ඇත. 

‘නව සාමාන්යකරණය’ (New Normal) 

යටරත රවනදා තිබූ ආරථික හගැකියාව, 

සමාජයීය නිදහස භුක්ති විඳීමට රනාහගැකි බව 

රතරුේරගන, එය අන් අයටද රතරුේකර දිය 

යුතුයි. රේ එරකාරළාස් වන පගැරේ කාන්තාවරග 

මූලික කාරයභාරය වන්රන් තමාරග පවුල් ඒකකය 

තුළ රසෞඛ්ය ඉහළින් රඳවා ගගැනීමත, තවත 

රකරනකුට රසෞඛ් අන්තරායක් ඇතිවන පරිදි 

කටයුතු රනාකිරීමතය. තවද 

වගැඩිහිටි රදමවපියන් සිටින 

විවාහක කාන්තාවන් 

ඔවුන් පිළිබඳවද 

රසායා බලා ඔවුන්රග 

දුක සගැප, දුරකතන, 

තාක්ෂණය 

ක්රමෝපායන් 

හරහා රහෝ 

රසායා බගැලීමද කළ යුතුව ඇත.

ඒ ආකාරයටම තමා ප්රිය කරන ගීතයක් රස 

විඳීම, බණ භාවනා පිරිත ආදියට රයාමුවීම, තමාට 

සමීපතම හිතමිතුරන් තාක්ෂණය භාවිතාරවන් 

රහෝ සේබන්ධ රකාටරගන සමාජ සේබන්ධතා 

පවතවාරගන යෑමත රමම කාලරේදී වගැදගත රව.

රමවන් අරබුදකාරී කාල පරිචරඡේදයකදී 

රබාරහෝරදරනකුට නිසියාකාර නින්දක් රනාමගැති 

වීම රරෝග ලක්ෂණයක් රනාරව. එය සාමාන්ය 

රදයකි. ඒ පිළිබඳ බිය විය යුතු නගැත. එය සාමාන්ය 

රදයක් රලස රතරුේරගන කටයුතු කළ යුතුව 

ඇත. සමහර අවස්ථාවන්වලදී, අවිනිශ්චිතභාවය 

හා අරප්ක්ෂාභංගතවය වගැනි ඍණාතමක සිතුවිලි 

තමා කරා එන බව රතරුේරගන, ඒවා සමනය 

කරගගැනීම සඳහා කටයුතු කළයුතුව ඇත. රේ 

කිසිවක් මානසික රරෝගවල ලක්ෂණ රනාවන 

අතර සුළුතරයකට පමණක් උපරේශනය වගැනි 

ක්රියාමාරගවලට අවතීරණ වීමට සිදුවිය හගැක.

තවද තරහ යාම රමම වසංගතරේ මානසික 

බලපෑරේ රකාටසක් විය හගැකි බව රහාඳින් මතක 

තබාගත යුතුය. එරහත රමහිදී වඩා වගැදගත 

වන්රන් ඒ බව සගැමරදනා රතරුේ ගගැනීමය. ඒ රලස 

ඇතිවන තරහ වචනරයන් ප්රකාශ කිරීම වගැදගතය. 

එරහත සමහර විට එම අයට රනාදගැනීම, තරහා 

වගැරදි ආකාරරයන් එළිදගැක්විය හගැක. සමහර විට 

එම තරහා පිටවන්රන් අදාළ රනාමගැති පුේගලරයකු 

හරහා විය හගැක. එම තතතවය හඳුනා ගගැනීම තම 

තරහ පාලනය කිරීමට රුකුලක් රව. නගැතිනේ එම 

තරරේ වින්දිතයන් අහිංසක දරුවන් විය හගැක.

ඔබ රැකියාවක් කරන කාන්තාවක් නේ රැකියාව 

හරහා රගාඩ නගැරගන පීඩනය රබාරහෝවිට 

එළිදකින්රන් රගදරදීය. එහිදීද ඔරේ තරහා 

ඉදිරිරේ දරුවන් රහෝ ස්වාමියා වින්දිතයකු විය 

හගැක.

අප රතරුේගත යුතු අනිත වගැදගත කාරණය 

නේ රමවගැනි තතතවයක් තුළ සියයට දහයකට 

පමණ මානසික රරෝග, එනේ විෂාදය 

නගැතිනේ මානසික අවපීඩනය, 

කාංසාව වගැනි තතතවයන් ඇතිවීමයි. 

එවන් තතතවයක් ඇති වුවරහාත 

වවද්යවරරයකු රවත රයාමුවී වවද්ය 

උපරදස් පගැතීම ඉතා වගැදගතය. රමම 

සුවිරශ්ෂ රරෝගී තතතවයන් ගගැන අප 

‘ධරණී’ පත්රරේ රපර කලාප හරහා 

සාකච්ා කර ඇත.

අප හිත තුළ ඇතිවන ප්රශ්න, ගගැටලු 

පිළිබඳ 24 පගැය තුළ සිත සිතා සිටීමද අගතිගාමී 

රදයකි. එවිට කළ යුතු වන්රන් තමන්රග අවධානය 

රවනත අතකට රයාමු කිරීමයි. කුඩා දරුවන් ඇති 

මවුවරුන්ට ඔවුන් සමඟ රසල්ලේ කිරීම, අකුරු 

කියා දීම, රපාත පත පරිශීලනය කිරීම වගැනි 

ගුණාතමක කාලයක් ගත කිරීම හරහා, මවවරුන්ට 

රමන්ම දරුවන්ට ද ප්රරයෝජනයක් ඇති රව.

විරශ්ෂරයන්ම පරිස්සේ විය යුතු අවස්ථාවක් 

වන්රන් ප්රවෘතති ආදිය බගැලීරේදීය. විරශ්ෂරයන් 

වයස 12 ට අඩු දරුවන්ට පීඩාකාරී ප්රවෘතති 

නගැරඹීමට ඉඩ රනාදිය යුතුය. රමයින් අදහස් 

කරන්රන් රරේ සිදුරවමින් පවතින රේ ඔවුන් 

රනාදගැනගත යුතුය යන්න රනාරව. අනවශ්ය 

ප්රමාණයට වඩා චිතත පීඩාවන් ඇතිවන ප්රවෘතති 

දරශන ඔවුන්රග දසුනට හසු රනාවිය යුතුය 

යන්නයි. රමය අවුරුදු හගැතතෑව අසූව 

පසුකල වගැඩිහිටි පරේපරාවටද 

එයාකාරරයන්ම අදාළය.

රමවන් අරබුදකාරි කාල 

පරිචරඡේදයකදී හිත කගැළඹීේ 

ස්වභාවිකය. එම නිසා මානසික 

ඒකාග්රතාවය, ආතම විශ්වාසය, 

ආතම ශක්තිය, ඉහළින් 

රඳවා ගගැනීම අතිශය 

වගැදගත බව රතරුේරගන 

වධරයමතව තම පවුල් 

ඒකකයට නායකතවය 

දීරේ දගැවගැන්ත වගකීමක් 

කාන්තාව සතු බව 

අවධාරණය කිරීමට 

කගැමතිය.

අවුරුදු 12ට අඩු 
දරුවන්ටත්, අවුරුදු 

70-80 පසුෙළ 
වැඩිහිටි�න්ටත් 

පීඩමාෙමාරී ප්රවෘත්ති 
බලන්්න ගදන්්න එපමා

තරහ �්න 
එෙත් 

ගමගේ 
ගෙමාටසක්
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      ms;a;, NdKav ksIamdokhg kï ordmq m%foaYhla 
úÈyg uykqjr ms<su;,djg ysñ fjkafka úfYaI 
ia:dkhla' úfYaIfhka mdrïmßl ms;a;, NdKav 
ksIamdokh ish jD;a;Sh Ôú;h lr.;a;jqka fï 
m%foaYfha wo;a ÿ,n oiqkla fkdfõ'
ldka;s chux., hkq mdrïmßlj ms;a;, 
l¾udka;fha kshef,k ;j;a tn÷  Y+r jHdmdßlhl= 
f.a ohdnr Nd¾hdj' ish iajdñhdf.a jD;a;Sh Ôú;hg 
ksrka;rfhka iúhla fjñka Tyq miqmi isák ´ ;u 
iajdñ mqreIhdf.a jD;a;shg ;u odhl;ajh ,nd 
fok whqre ms<sn|j  wm iu. mejiqfõ fufyuhs'

uf.a uy;a;hd mdrïmßlj ms;a;, l¾udka;fha 

fhfok mrmqrlska mej; tk flfkla'uu újdy 

fj,d Tyqf.a f.org wdjg miafi uu;a ta 

jD;a;shg ug yels whqßka odhl jqKd'

ms;a;, l¾udka;fha kshef<k 

whg úfYaIfhka tys 

ksIamdok ld¾hfha § uQ,sl 

m%d.aOkh b;d jeo.;a' 

fudlo wuqøjH i|yd 

;rula úYd, uqo,la jeh fjkjd' 

t;ekÈ wmsg wf;a uqo,a wvqmdvq jqKq fj,djg 

fld;klska fyda hï uqo,la fydhd.kak fjk 

wjia:d ke;af; kE ta jf.a fj,dfjÈ ljo;a uu 

úYajdifhka .kqfokq lrkak f;dar .;a;=  ;ekla 

úÈhg HNB FINANCE  iud.ug ysñ fjkafka 

úfYaI ;ekla'

óg jir lSmhlg fmr uy;a;hdf.a jHdmdrhg uqo,a 

Wjukd jqKq wjia:djl uu Kh uqo,la .; yels 

;eka .Kkdjlgu .shd' ta;a ta tl 

;eklskaj;a ux n,dfmdfrd;a;= jqKq 

úÈfy iykhla ,enqfKa kE 'uf. 

fhfy<shlf.a oekqj;a lsÍu u;  

uq,skau HNB FINANCE  iud.u 

fj; .sh ta oji ug wo jf.a 

u;lhs'uf.a wjYH;djh .ek 

lsõjyu Tjqka uf.a jHdmdrh 

ms<sn|j fidhd n,,d b;d 

blaukska ug wjYH Kh 

uqo, ,nd §ug lghq;= l<d' 

uu HNB FINANCE  

iud.fuka  uq,skau .;af;

re' 60"000 uqo,la tu Èßh 

Kh l%uh hgf;a' bkamiafi jir .Kkdjla mqrd 

ug .kqfokqjla wjYH  jQ iEu fudfyd;lu 

uy;a;h;a uu;a  ysf;a úYajdifhka hkafka  HNB 
FINANCE iud.ug' Èßh— Kh l%uh hgf;a wmf.a 

jHdmdßl wjYH;dj u; remsh,a ,laI wgla olajd 

Kh uqo,a .;yels ùu úfYaI;ajhla wmsg .kqfokq 

i|yd ú;rla fkfjhs 

wmsg wjYH jHdmdr 

oekqu' uQ,H úkh 

ms<sn|j wod< oekqj;a 

lsÍu wdh;kfha mqyqKq 

wxYfha ks,OdÍka u.ska 

,ndfokak;a  HNB 
FINANCE iud.u 

lghq;= lrkjd'

ta ú;rla fkù 2019 

jif¾ ,xldfõ m%Odku 

uOH mßudK jHdmdßl 

ldka;djka b,lal 

lrf.k fld<U § 

mj;ajk ,o jHidhl;aj 

jevuq¿jg;a ug iyNd.s 

fjkak wjia:djla

HNB FINANCE iud.u ksid ,enqKd' wo 

fjkfldg wfma jHdmdrh ksid fiajlhska lsysm 

fofkl=gu  /lshd wjia:d ,nd fokak wmg yels 

fj,d ;sfhkjd' wfma ksIamdok  uykqjr ú;rla 

fkfjhs wjg ;odikak m%foaY j,;a fld<U;a 

wf,úh i|yd fnod yßkq ,nkjd' 

jHdmdrfh lghq;= ojiska oji id¾:l 

lr.kakg HNB FINANCE iud.fuka 

,enqKq Woõj wog;a wms isys lrkafka 

lD;.=K mQ¾jl u;lhka /ila tlal'

Tnf.a jHdmdrsl wjYH;djka i|yd 

wu;kak 0112024848 wxlhg ke;fyd;a 

HNB FINANCE   wmf.a uQ,H fiajdjka 

ms<sn|j Tn leu;s NdIdjlska jeäÿr 

úia;r oek.ekSug www.hnbfinance.lk 
wmf.a fjí wvúhg msúfikak'

igyk - oyïid ;sirx.S

PdhdrEm - ks¾udK .=Kfialr

jir .Kkdjl isg wfma jHdmdrhg Yla;shla jqKq uQ,H iylrejd
HNB FINANCE

“
ldka;s chux.,

mdrïmßl ms;a;, NdKav ksIamdolfhda 

tfukau,
102,000$-

yryd Kh jdßl 
f.ùfï myiqlï iu.ska

”

Y%S iq.; wdhq¾fõo frday, 
Tn fjkqfjkau'''

      ffjoHdpd¾h Y%S ,laud,a iq.;odioo" l=IaG wd§ p¾u frda.

mqreI mlaIhg n,mdk uoireNdjh 
yd mqreIhkaf.a ,sx. wm%dKsl;ajh" 

laIKsl fudapkh" ,sx.j¾Okh

fnda fkdjk frda.
Èhjeähdj" w¾Yia" .eiag%hsàia" wxYNd." wd;rhsàia we;=`M ikaê fõokd

fiï frda." ;Ügh mE§u" wl,g ysiflia jeàu iy iqÿùu

ldka;d jkaOHdNdjh" iqohdu" wêl ia:q,;djh" 
mshhqre j¾Okh i`oyd isÿ flfrk iqúfYaIS m%;sldr

u;aøjHj,g 
weíneysjQjka i`oyd 
isÿ flfrk iqúfYaI 
m%;sldr yd ji úi 
fyda bkd fnfy;a 
lejqqKq wh i`oyd 

isÿ lrkq ,nk úfYaI 
úf¾l m%;sldr

j¾;udkfha 
fndfyda fokdg 
úYd, .eg¨jla 

ù mj;sk
fuu frda. 

i|yd
foaYSh 

wdhq¾fõo 
m%;sldr yd

ud;r" 
hg.u 
fjo 

mrïmrdfõ 
iqúfYaI 

ryia T!IO 
m%;sldr u.ska 

b;d flá 
l,lska 

m%;HlaIH 
iqjh

nodod" n%yiam;skaod" isl=rdod" fikiqrdod iy bßod
WoEik 8'00 isg iji 4'00 olajd Y%S iq.; wdhq¾fõo frday, ;=,aysßh Widúh wi<

úuiSï - 070 3 355 533 $071 4 257 711 $ 037 4 550 525
web – www.srisugatha.com
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 ගබ්රෂියර් 
නැති ගනෝනලා 
ලිප්ටන් ව්ටරවුම්ට 
එන්ගන් කවදාද?‘‘උදේ ඉඳන් හිරකරදෙන ඉන්න ඇඳුම් 

ටික ෙලවලා දවාෂ් එකක් දාදෙන නයිටියක් 
ඇඳ ෙත්තම ්තමයි මට නිවන් ගියා 
වදේ දැදනන්දන්. දැන් ඉතිං ඒ නිදහසත 
නෑදන්.’’

මගේ කාර්ාල මිතුරි්ක් ගමගලස 

විසගසෝප වූගේ විශ්වවිද්ාල්ට ්ෑගේ 

පහසු්ව තකා තම නි්වගස න්වාතැන් ගත් 

ඥාති පුත්ර්ා නිසා තමාගේ නිදහස අහිමි 

වී ්ාම ගැන්.

‘‘මට ඒ ළමයට උයලා දදන එක 
මහා දදයක් දනදමයි. ඒත පිට 
දකදනක් දෙදර ඉන්නදකාට ෆුල් සූට් 
ෙහදෙන ඉන්න ඕන කියලා ම්තක් දවේදි 
්තමයි මදෙ ඇඟ රිදදන්දන්.’’

දරු්වන් ගදදගනකුගේ ම්වක් වූ 

ඇ් නිදහස අගේක්්ා කරන්ගන් ්ට 

ඇඳුේ්වලින් ගතාර රාත්රී ඇඳුගමනි. 

සැහැල්ලු සරමක සු්ව් ලබන්නට 

පිරිමි පාර්ශ්වගේ ඇති කැමැත්ත, 

්ට ඇඳුේ්වලින් නිදහස වූ රාත්රී 

නිදන ඇඳුමකින් කාන්තා්වන් ලබන 

සැහැල්ලු්වට කිසිගසත් ගද්වනි නැත. 

එගහත් එ් රිසි ගස විඳගැනීමට 

පිරිමින් තරේ කාන්තා්වන් ්වාසනා්වන්ත 

ගනා්වන්ගන් මගේ කාර්ාල මිතුරි් 

මුහුණ දුන් අත්දැකීේ ්වැනි ත්වත් 

ගබාගහෝ ගේ සැහැල්ලු ඇඳුගේ නිදහසට 

බාධා කරන බැවිනි.

විලිබි් ඇති ගැහැනු දැරිවිග්ෝ 

්ට ඇඳුේ ක්රමානුකූල්ව අඳින්ගන් 

ගැටිසසි්ක් වූ දා සිට්. නීති ගපාත්්වල 

එගලස සටහන් කර නැතත් සමාජ 

සේමත නීති් එ්්. ්ට ගවුමක 

පහසට හුරුවූ සියුමැලි සිරුරක් 

පටි්වලින් සිර කිරීම එක අතකට 

යුේධ්කි. සගහෝදර්න් සමඟ හරි 

හරි්ට ්වත්ගත් දු්ව පැන ඇවිේද දැරි් 

ගැටිසසි්ක් ්වන්ගන් හිටි හැටිගේම්. 

කාන්තා්වකගේ ජීවිගත් නා්වා ගගට 

ගන්නා පළමු සහ අ්වසාන අ්වස්ා්ව ්වන 

ඒ අපූරු ගමාගහාගත් තම දි්ණි්ගේ 

විලිබි් රකින්නට, අ්ව්වාද අනු්ශාසනා 

ගදන්නට ඇ් ්වටා ගරාක්්වන්ගන් ්වැදූ 

අේමා පමණක්ම ගනාගේ. අත්තේමා, 

පුුංචි අේමා, ගලාකු අේමා, නැන්දේමා 

්න එකී ගමකී සි්ලු අේමලා නි්වාස 

අඩසසිගේ සිටින දැරි් නා්වා 

ගගට ගන්නා ගතක් උගන්්වන 

පාඩේ ගබාගහෝ්. එතැන් පටන් අේමාගේ 

ඇස කැරකැග්වන්ගන් තලමල ගමන් 

ගමෝරන දු්ව ්වටා්. සත්රී අුංග ලක්්ණ 

ඉසමතු කරමින් දිගනන් දින ්වැගඩන 

නාරි ගේහගේ සියුේ නිරීක්්ණ්න් මඟ 

හරින්නට ඇ් ඇහිපිල්මක ප්රමාද්කට්වත් 

ඉඩ ගනාහරින්නී්. එහි ප්රතිඵල්ක් ගලස 

දි්ණි්ගේ ඉදිරි්ට ගමෝරන තන් ගැට, 

ගැටවුන්ගේ ඇස ගැසීමට ගපර අේමා 

තනපටකින් ්වසා දමන්නී්.

‘‘අදන් පිංචි, ඉසදකෝදලදි මට හුසම 
ෙන්නත අමාරු වුණා. දම් දකදහල්මල ඒ 
්තරම්ම ්තදයිදන්. දාඩිය දානදකාට ඉන්න 
බෑ අදන්. ෙෑනු වුදේ දමාන කරුමයකටද 
මන්දා.’’

මීට ්වසර ගදක තුනකට ගපර සැහැල්ලු 

්ට ගවුම ්ටින් හා හා පුරා කි්ා 

තනපටක් ඇඳි ඥාති දි්ණි්ගේ දුක් 

අගදෝනා්ව තාමත් මගේ ස්වන් අතර රැේ 

පිළි රැේ ගදන්ගන්්. එදා අේමාගේ කගේ 

බල්ට තනපගේ ගැට තද කර ගත් ඈ අද 

නින්ගේදී්වත් එයින් මිදීමට ගනාසිතන්නී්. 

එහි ප්රතිඵල්ක් ගලස පපු ප්රගේ්ශගේ ආ 

ගැටිති ගදකක් කුඩා ්ශල්යකරම්කින් ඉ්වත් 

කරන්නට ව්වද්්වරුන්ට සිදුවි්.

‘‘දම් ළමයාට දකාච්චර කිවවත අහන්දන 

නෑ රෑටත බ්ා එක අඳිනවා. ඇඳුම් නිසා 
හරියට දාඩිය පිටදවන්දන නැතදකාට ඔය 
වදේ ෙැටිත එන්න පළුවන් කියලා  ද�ාක්ටර් 
කිවවා. කරදර මදිවට විහින් නැත කරදර 
දාෙන්නවාදන් දම් ළමයි.’’

එදා දු්වගේ දැඩි විගරෝධ් මැද ඇ්ට 

තනපට ඇන්දූ අේමා අද නින්ගේදි්වත් එ් 

මුදන්ගන් නැති තම දි්ණි් ගැන විසගසෝප 

්වන්නී්

තනපට එගසත් නැත්නේ බ්ා කාන්තා 

ඇඳුගේම අුංග්කි. නමුත් එ් ඉතා රහස්ය 

ඇඳුමක් ගලස සැලකූ කාල්ක්ද වි්. 

බ්ා පටි්ක් එළි්ට නිරා්වරණ් වීම ඒ 

දැරිවි්ගේ ගනාහික්මුණු බගේ ලක්්ණ්ක් 

හා පිරිමින් එ් දැකීගමන් ඔවුන්ගේ විලිබි් 

නැතිවීම හා සමාන ගද්ක් වි්. නමුත් 

දැන් බ්ා අදින්ගන් පටි ගපගනන්නට්. ගල් 

අල්ලා විසිතුරු කළ බ්ා පටි පමණක් ගනා්ව 

ගල්, මල් අල්ලා හැඩ කළ බ්ා ද එමට්. 

විගදසගත තරුණග්ක් තම ගසායුරි්ගේ 

ඉල්ලීමට ඇ්ට රට බ්ා රැගගන එන්නට 

ඇඳුේ සාේපු්වකට ගිගේ්. ගල්, මල් 

අල්ලා විසිතුරු කළ බ්ා දැක ගේ මවිත වී, 

එග්වගලහිම තම ගසායුරි්ට කතා ගකාට 

විමසා ඇත්ගත් ගමච්චර ලසසන ඒ්වා ්ටට 

ඇඳීගේ ගේතු්ව්.

කාන්තා්වන් ්වන අපට තනපට හා 

බැඳුනු කතා එමට්. ඇතැේ කතා 

හාස්යජනක්. ත්වත් කතා අතිසුංගේදී්. 

තනපට නිසා පවුල් ජීවිත අවුල් වූ කතා 

ද ඒ අතර ඇත. තනපට නිසා නැන්දා 

ගල්ලි ගකගහ්වලු පටල්වා ගත් අ්වස්ා්වක් 

ගැන මම කි්වගහාත් ඔගේ ඇස නළලට 

්නු ඇත. තනපට ්වටා ඇති ප්රබන්ධ ගස 

එ්ද ප්රබන්ධ්කැයි නිසැක්වම ඔබට 

සිගතනු ඇත. එගහත් සත්ය ගලසටම 

කලා ක්ගෂේත්ර්ට සේබන්ධ මගේ 

මිතුරි්ක් වි්වාහ වූ අලුත 

තම නැන්දේමා සමඟ හිත් 

අමනාපකේ ඇති කරගත්ගත් 

තනපටක් මුල් කරගගන්. 

අ්වසානගේ නැන්දේමා ගල්ලි ගැටුම 

දුරදිග ගගාස තම සැමි්ා සමඟ 

ග්වනම නි්වසක ග්වගසන්නට ඈ 

ගිගේ තනපටක් නැති නිදහස 

දිවි්කට ඇති ඇල්ම නිසාම්.

‘‘රසසාවට යන දකදනක්ට නම් 
යට ඇඳුම් අදින්නම දවනවා. 
ඒත දෙදර ඉන්නදකාටත 
ඒවා හිර කරදෙන 
ඉන්න මම නම් කැමත 
නෑ. විදේෂදයන් දෙදරට 
බ්ා එක අඳින්න නම් මම 
කැමතම නෑ. මම මහ්ත 
දකදනකුත දනදමයි. 

බ්ා එකක් නෑ කියලා 
ප්රේනයකුත නෑ. 
දකාදහාමත මම 
දෙදරට අඳින්දන් 
අත නැත ෙවුම්. 
නැතනම් සකිනීස. 
අදේ නැන්දම්මා 
මදේ දහායාෙත්ත 
එකම වරද ්තමයි 
මම දෙදරට බ්ා 
එකක් අඳින්දන නැත 
එක. එයා ඇදඳන් 
නැඟිටින්දන් සියලු 
ඇඳුම් අඩුපාඩුවක් 
නැතුව ඇඳදෙන. මුල්ම 
දවදස මම බ්ා එක නැතුව 
ඉන්නවා දැක්කම නැන්දම්මාදෙ 
ඇස උ� ගියා. ඉසදසල්ලා 
වටින් දොඩින් එයාදෙ 
අකමැත්ත දපන්නුවා. 
ඊට පසදස මට දකළින්ම 
කිවවා. 

එයා කියන දේ මම 
කණකට ෙන්දන නැත 
්තැන හසබන්්ඩටත 
දක්ලම කිවවා. අන්තමට 
ප්රේදන දුරදිෙ ගිහින් බ්ා 
එකක් නිසා අපි දෙදරින් 
ආවා.’’

පටි සහිත, පටි 

රහිත, විවිධ හැඩැති, 

විවිධ ්වරණැති විවිධ 

මිල ගණන්්වල හා 

ආන්නික තනපට 

රාශි්ක්ම හිමි ඇ් 

ගගදරට තනපට 

ගනාඇඳීම නිසා 

වි්වාහ වූ අලුතම 

නැන්දේමාගගන් 

ලකුණු කපා 

ගත්තා්.

සේ්ාව්ය 

සාහිත්යගේ 

තිසරුපට 

ව්ය්වහාර 

සාහිත්යගේදී තනපට වි්. ඇමරිකාගේ 

ගබ්සි්ර පසුකගලක බ්ා වි්. ගේ කුමන 

නමකින් හැඳින්වු්වත් ඉන් සිදුවූගේ 

කාන්තා්වනගේ පි්යුරු ්වසා දැමීම්. 

මුලම දවගෙ මම බ්රා එක 
නැතුව ඉන්නවා දැකකම 

නැන්දමමාග� ඇස් උඩ ගියා. 
ඉස්ගෙලලා වටින් ග�ාඩින් 

එයාග� අකමැත්ත ගෙන්නුවා. 
ඊ්ට ෙස්ගෙ ම්ට ගකළින්ම 

කිවවා. එයා කියන ගේ මම 
කණක්ට �න්ගන නැති ්තැන 
හස්බන්්ඩ්ටත ගකලම කිවවා. 

අන්තිම්ට ප්රශගන දුරදි� 
ගිහින් බ්රා එකක නිො අපි 

ග�දරින් ආවා
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හිගේෂා සවන්තී රාජපකෂ

මීට කලකට පෙර ගපේ 

පගොපේ අත්තේ්මලොට ප්මය 

ප�ොඩිය විය. ්තව්මත ප�ොඩි 

අඳින අත්තේ්මලො ගේ 

රටවලවල ඇතපතය. 

කටපලොන් හැටටයට 

යටින් ඒ ඇතප්තෝ ඇන්පදේ 

පෙොපිලින් ප�ොඩිය. 

ප�ොඩිය හීනි ෙටි සහි්ත 

්තවත හැටටයකි. යට 

සොය පවනුවට ෙරණ 

චීත්තයට උඩින් 

අලුත චීත්තයක් 

අඳින අත්තේ්මලො 

ප�ොඩියට උඩින් 

හැටටය අඳිති. 

රොත්රී නිදන ඇඳු්මක් 

ගැන පනොදන්නො 

ඔවුන් හැටටය ගලවො 

ප�ොඩිය පිටින් නිදාගනිති. 

අත්තේ්මලො සුදේදියන්පගේ 

බ්ො පනොඇන්ද ද ්ත්මොපගේ 

ක්ර්මයට ්තනපුඩු එළියට 

පනොපෙපනන පේ ප�ොඩිය 

සකේ කරගතපතය. ප�ොඩි 

පනොඇඳ සුදේදියන්පගේ බ්ො ඇඳි 

ගපේ අක්කලො ද එකල එය 

හැදින්වූපේද ප�ොඩිය පලසය. 

ප�ොඩිය පිළි�ඳ රස ක්තො 

එ්මටය.

කැ�තිපගොලලලෑව 

ෙැතපත ්තරුණපයක් 

ඝෝතනය කළ �ව 

ආරංචි වූ පෙොලිේ 

නිලධොරීන් ්මළසිරුර 

පසොයො ග්මට 

ගිපයෝය. 

ෙොර දිපගේ දුවන 

ගේමුන් ්මළසිරුර 

දැක ගන්නට 

යන �ව ්තරුණ 

පෙොලිේ නිලධොරීන් 

අනු්මොන කපළෝය. 

්මළසිරුර ඇති 

්තැන ගැන වි්මසී්මට 

සි්තො ඔවුන් ජීප් රථය 

න්තර කපේ දුව යන 

්තරුණියක් අසලය. 

පෙොලිේ නිලධොරීන් 

්තරුණියපගන් ්මළසිරුර 

ඇති ්තැන වි්මසූ විට හිටි 

්තැන්ම ප්මොපහෝතකට ගල 

වූ ඇය ෙපුවට අ්ත ්ත�ො ෙසු 

ෙස හැරී දුව පගොේ ඇතපත 

පෙොලිේ නිලධොරීන් ද අන්දුන් 

කුන්දුන් කරමින්ය. පෙොලිේ 

නිලධොරීන් දුව යන ්තරුණිය න්තර කර 

අසො ඇතපත ‘‘නංගි ප�ොඩිය පකෝ?’’ 

කියොය. ්මළසිරුර ගැන ආරංචියට දුව 

යන ්තරුණියට කල�ලයට ්තනෙට 

අඳින්නට අ්ම්තක වී ඇ්ත. පෙොලිේ 

අයියලො ප�ොඩිය වි්මසදේදී ඇය ගොල කඩො 

ගත එළපදනක පේ දුව ගිපේ පෙොලිේ 

අයියලො ්ත්මො ප�ොඩියක් පනොඇඳි �ව 

දැනගත ලැජ්ොපවන්ය.

ඒ කලකට ඉහ්ත ප�ොඩි ඇඳි 

අක්කලොපගේ ක්තොය. පේ කියන්නට 

සූදානේ වන්පන් බ්ො අඳින නංගිලොපගේ 

ක්තොය. හදිසිපේ අසනීෙ වුණු ්ත්ම 

ප�ෝඩිපේ මිතුරියව ්තවත මිතුපරකුපගේ 

ද සහපයන් රොත්රී යෝමපේ පරෝහලට 

රැපගන ගිය විශවවිද්ොල සිසුවියකට 

ග්මපන් �ොගයක් දුර පගොේ යන ග්මන 

නව්තො නැව්ත ප�ෝඩි්මට එන්නට සිදුවිය. 

ඒ අසනීෙ සිසුවියට අ්තර්මගදී ්ත්මන් බ්ො 

එක පනොඇඳි �ව සිහිෙත වී්ම නිසොය. 

්මරණොසන්න වුණත ්තනෙටක් පනෝමැතිව 

වවද්වරපයක් හමුවී්මට අකැ්මැති වූ 

පරෝගී මිතුරිය ප�ෝඩි්මට විත ්තනෙටක් 

ඇදපගන එනතුරු ත්රීවිල අයියො ස්මඟ 

ත්රීවිලරපේ සිටින්නට මිතුරියන්ට උදවවට 

ෙැමිණි සිසුවොට සිදුවි ඇ්ත. මිතුරිය 

සනීෙ වී ෙැමිණි ෙසු ඔහු යුතුක්ම අකුරට 

ඉටු කපේ ඇයට ‘පනෝප�ොඩි’ යයි න්මක් 

‘‘ඔක්කොමත් ්�ොඳයි ්ේ බ්ො එක තමයි 
මට තියන ්�ොකුම කරදරය. ඔනන  ඔය 
්ෙ�ොෙට තමයි මට ්කොරියොෙට යනන 
හි්තන්න.’’

්තනෙටය කරදරයක් වූ ඒ යුවතියට 

පකොරියොව ්ම්තක් වන්පන් දකුණු 

පකොරියොනු නිළියක හො ගොයිකොවක් වන 

සුලලී විසින් ආරේ්භ කළ පේ වනවිටත 

්නප්රිය No Bra පෙරළිය නිසොය. 

වැඩි්මල සපහෝදරයන් තුන්පදපනක් 

සිටින නිවසක ලැජ්ොව �ය අකුරට 

උගන්වන අේ්මො පකපනකුපගේ දියණියක 

වන ඇයට ්තනෙටින් නිදහේ වී්මට 

අවසර ලැප�න්පන් රොත්රී නිදන යහපන්දී 

ේමණක්ය. වොරණ ෙනවන ්මවවත, 

වොරණ ෙැනවී්මට පේතුව පිරිමි 

සපහෝදරයන් සිටී්ම ගැනවත ඇයට 

්තරහක් නැ්ත. එපහත ගැහැනුන්ට 

්තනෙට අන්දන්නට පුරුදු කළ අයිඩො 

ගැන ඇයට ඇතපත පනොසංසිපදන 

වවරයකි. අයිඩො ජීවතව සිටියො 

නේ ඇය මිය යන්පන් නහය දැවිලල 

ඉවසො දරො ගැනී්මට පනොහැකිවය. ඒ 

්තර්මට දිනකට කිහිෙ ව්තොවක් පේ 

යුවතිය අයිඩො ඉ්තො ආදරපයන් සිහිෙත 

කරන්නීය.

රුසියොපව සිට ඇ්මරිකොවට ෙැමිණි 

යුපදව සංක්ර්මණිකපයක් වූ අයිඩ ො 

පරොපසන්්තොල ඇඳුේ විලොසි්තොගොරයක 

හිමිකොරියකි. ්ත්මන් විසින් අලුප්තන් 

හඳුන්වො දුන් කොන්්තො ඇඳු්මකට පියයුරු 

ෙැ්තලියට පෙපනන පේ නිර්මොණය කළ 

විපශෂ ඇඳු්ම පලොවක් කළඹන්නට ්තරේ 

හැකි පවයැයි එදා අයිඩො පනොසි්තන්නට 

ඇ්ත. පනොමිලපේ ල�ො දුන් ෙැ්තලි 

පියයුරු යට ඇඳු්ම සහි්ත කොන්්තො 

ඇඳු්මට ඉ්තො පහොඳ ඉලලු්මක් ලැබුණත 

පියයුරු ෙැ්තලියට පෙපනනවොට වඩො 

උේව පෙනීප්මන් කොන්්තො සිරුරට වඩො 

ආකර්ශනයක් එක් වන �ව අයිඩො පේ 

අතහදා �ැලීප්මන් පතරුේ 

ගත්තොය. එ්තැන්ෙටන් 

වටකුරු පියයුරු උේව 

පෙපනන පේ පේ 

අපූරු යට ඇඳු්ම 

්මසන්නටත, එය 

්ත්මන්පගේ සොප්පුපවන් 

ඇඳුේ මිලදී ගන්නො 

කොන්්තොවන්ට 

සලෑ්ම ඇඳු්මක් ස්මඟ්ම පනොමිලපේ ල�ො 

පදන්නටත ඇය කටයුතු කළොය. එහි 

ප්රතිඵලය විේමි්ත වූපේ අයිඩොපගේ ඇඳුේ 

්නප්රිය වී්මත ෙසු කපලක උඩු ඇඳු්ම 

පනෝමැතිව යට ඇඳු්ම ේමණක් ඉලලො 

ඇඳුේ සොප්පුවට ෙැමිපණන කොන්්තොවන් 

වැඩි වී්මත ස්මඟය.

අයිඩොපගන් ආරේ්භ වූ පියයුරු 

ආධොරකය, පබ්සියර වූ අ්තර පබ්සියර 

බ්ො විය. පවපළඳ ්භොණඩයක් පලස 

පබ්සියර ඇ්මරිකොනු පවපළඳෙපළට 

ඇතුළු වූපේ විසිවන සියවස 

ආරේ්භපේදීය. නිදහපේ එලලො වැටුණු 

පියයරු පවනුවට උේ පියයුරුවලින් 

හැඩවී්මට කැ්මති කොන්්තොපවෝ බ්ො වැළඳ 

ගතපත උන්්මොදපයනි. ඒ උන්්මොදය 

පකොප්තක් වීද යත ්තනෙටපයන් ස්මෝ 

්තතතවය කියොෙොනන්ටද වැඩි කලක් 

ග්ත පනොවීය. පඩොලර කොසි පවනුපවන් 

අපප් රපට අහිසංක සන්නොලියන්පගේ 

දහදිය ස්මඟ මුසු වී නි්මැපවන 

්තතතවයක් ඇති ්තනෙට ්තතතවයක් 

ඇති සුදු, කළු පනෝනලොපගේ පියයුරු 

හැඩ කරන �ව ද පනොරහසකි. සුදු 

පනෝනොලොපගේ පියයුරුවලින් පනොනැවතී 

මුළු පලෝකපේ අේසක් මුලලක් 

නලෑර්ම ප�ොපහෝ පනෝනලොපගේ පියයුරු 

ආක්ර්මණය කළ බ්ො අපප් පනෝනලොද දලෑ්ත 

ෙො �ොර ගතපත කලකට ඉහ්තය. �දාගත 

පවගයට එෙො කියන්නට අපප් පනෝනලොට 

හදිේසියක් නැතුවො වන්නට ඇ්ත. 

්මන්ද ්තව්මත අෙපගේ ලැ්්ොව, �ය, 

සදාචොරය සංේකකෘතිය ගැට ගසො ඇති 

නූල දිරො පනොගිය නිසොය. එ�ැවින් සුලලි 

ලො පකොයි ්තරේ කලලි ගැසුනද රහපේ 

බ්ො වර්නය කරනවො හැපරන්නට බ්ො 

පනොඇඳි අපප් පනෝනලො දැන්්ම ලිප්ටන් 

වටරවු්මට පනොෙැමිපණනු ඇ්ත.

බ්ා එකක නෑ කියලා ප්රශනයකුත් 
නෑ. ගකාගොමත් මම ග�දරට 

අඳින්ගන් අත් නැති �වුේ. 
නැත්නේ ස්කිනීස්. අගේ 

නැන්දේමා මගේ ගොයා�ත්්ත 
එකම වරද ්තමයි මම ග�දරට 
බ්ා එකක අඳින්ගන නැති එක. 

එයා ඇගෙන් නැඟිටින්ගන් 
සියලු ඇඳුේ අඩුපාඩුවක නැතුව 
ඇෙග�න. මුලම දවගස මම බ්ා 
එක නැතුව ඉන්නවා දැකකම 
නැන්දේමාග� ඇස් උඩ ගියා. 

ඉස්ගසලලා වටින් ග�ාඩින් 
එයාග� අකමැත්්ත ගපන්නුවා. 

ඊට පස්ගස මට ගකළින්ම කිවවා

ෙට�දිමින් එය ්ත්ම මිතුර මිතුරියන් 

අ්තරද ප්රචොරය කරමින්ය.

්තනෙට එපේත නැතනේ බ්ො ප�ොපහෝ 

කොන්්තොවන්පගේ ඇඳුපේ්ම පකොටසකි. 

එක එක කොන්්තොවන්පගේ පියයුරු 

එකිපනට පවනේය. පවනපේ හැඩයන්ට 

සහ අවශ්ය්තොවපේ හැටියට, විවිධ 

බ්ො වරග පේ වනවිට පවපළඳපෙොළ 

අතික්ර්මණය කර හ්මොරය. ්තනෙට 

ඇඳී්මට අකැ්මති කොන්්තොවන් සඳහො ඉ්තො 

කුඩො ්තනපුඩු ආවරණ ද අවශ්ය්තොවපේ 

හැටියට පවපළඳපෙොළට ෙැමිණ ඇ්ත. 

නිරූපිකොවන් සඳහො, ක්රීඩිකොවන් සඳහො, 

පයෞවනියන් සඳහො ේමණක් පනොව 

කිරිපදන ්මවවරුන් ද බ්ො පවපළඳපෙොපේ 

වැදගත ෙොරිප්භොගිකපයෝය. කුඩො 

පියයුරු වි්ශොල කර පෙන්වී්මට, එලලො 

වැපටන පියයුරු උේකර පෙන්වී්මට, 

වි්ශොල පියයුරු කුඩො කර පෙන්වී්මට පේ 

බ්ො නිර්මොණකරුපවෝ අතිදක්ෂපයෝය. 

අලුත අලුත විලොසි්තො හඳුන්වොපදමින් 

දිපනන් දින අලුත වන බ්ො ව්ොෙොරයට 

සතුරු �ලපවගද ඉඳහිට ඉේ්මතු 

වන්පන්ය. ඒ අන් කවපරකුපගන්වත 

පනොව බ්ො විපරෝධීන්පග න්ය.



ලිහිණි මධුෂිකා

14 2021 අග�ෝස්තු 11 බදාදා

අද සිං�ප්පූරුගෙ 
මගේම ව්ාපාරයක් 

තිගයනො

එදා සිංගප්පූරුවෙ 
වගෙලෙල ෙැඩ කරපු මට

‘නිලූ ටී’ වේ ආපනයන ව්යාපයාරවේ හිමිකයාරිනී 
නිලූ ජයවීර

ෙයාසනයාෙ උපතින් හිමිෙන්වනෝද සටිති. ඒ අතර 
උපතින් වනයාලැබුණු ෙයාසනයාෙ උේසයාහවයන් 
තමන් වෙත ළඟයා කරගන්වනෝද සටිති. ෙසර 
16ක් සිංගප්පූරුවේ ගෘහ වේවිකයාෙක් වී 
සට, අද වේ අපනයන ව්ෙසයායිකයාෙක් 
වලසන් ජීවිතය ජයවගන ඇති නිලූ ජයවීර ද 
එෙැන්නියකි. වේ ඇවේ කතයාෙයි.

නිලූගේ ගම මීගමුවයි. ඇයට අවුරුදු 16 

වනවිට ගෙමාපිගයෝ ගමග�ාව හැරයනගන 

තවත් බා� සගහෝෙර සගහෝෙරියන 

පසගෙගනකුගේ බර 

ඇගේ ඉහමත තබමිනය. 

එතැන පටන මීගමුගේ 

අනාථ නිවාසයක දිවි 

ගගවූ ඇය යානතමින 

අවුරුදු විසස සම්පූර්ණ 

වනවාත් සමඟම 

සිංගප්පූරුව බ�ා 

පිටත්ව යනගන ගෘහ 

ගසවිකාවක් ග�සන 

සය ජීවන වෘත්තිය 

ඇරඹීමටය. වසර 16ක්ම 

එරට ගෘහ ගසවිකාවක් 

ග�සන ගසවය කළ ඇය 

අෙ වනවිට ‘නිලූ ටී’ නම් 

ගත් අපනයන ව්ාපාරගේ 

හිමිකාරිනියයි.

‘‘මට අවුරුදු දාහතර වෙනවකයාටම මවේ 
අේමයා බවේ පිළිකයාෙකින් නැති වුණයා. එතැනින් 
පේවේ මට අවප් වගදර අේමයා වෙලයා නිංගිලයා 
මලලිලයාෙ බලයාගන්න සද්ධ වුණයා. ඉවගනගන්න 
ආසයාෙ තිබුණේ ඉේවකෝවල යන්න ලැබුවණ 
නෑ. ඔවහයාම ඉන්නවකයාට අවුරුදු වදකකට 
පේවස වකයාච්චිකවේ පලලිය පිටිපේවස ගවේ 
මයාළු අලලදදි තයාේතයි තුන්වෙනි මලලිේ 
ගවේ ගිලිලයා මැරුණයා. ඊටපේවස අපිෙ 
භයාරගන්න නෑදෑවයයා කිසම වකවනක් ඉදිරිපේ 
වු ණ් නෑ. අන්තිමට අපි ගියපු පලලිවය සේටර් 
ඉදිරිපේ වෙලයා අපිෙ අනයාථ නිෙයාවසකට 
දැේමයා. කයාලයේ එක්ක මට අවුරුදු දහඅට 
පිවරනවකයාට මම කටුනයායක ඇඟළුේ කර්මයාන්ත 
ශයාලයාෙක අේ උදේකයාරිනියක් විදිහට රේසයාෙක් 
වහයායයාගේතයා.’’

මු�දී ඇඟළුම් කරමානත ශා�ාගේ අත් 

උෙේකාරිනියක් ග�සන ගසවයට බැඳු්ණෙ 

වසර තුනක් වැනි ගකටි කා�යකදී මැෂින 

ක්රියාකරවනනියක් බවට පත්වීමට ඇයට 

හැකිවිය. ඒ ෙවා�ක් නැතිව උපයන මුෙ� 

සගහෝෙර සගහෝෙරියන හතරගෙගනකුගේ 

අධ්ාපන කටයුතු සහ අගනකුත් කටයුතුව�ට 

වියෙම් කළ පසු ඇයට රබර ගසගරප්පු ගෙකක් 

ගැනීමටවත් මුෙ�ක් ඉතිරි වුගේ නැත. නිලූ 

රට රැකියාවකට යාමට තීර්ණය කරනගන ඒ 

සයල�ටම විසඳුමක් ගසායාගැනීමට සතූ නිසා 

විය යුතුය.

‘‘ඒ වෙදදි ඩුබයායිෙල මවේ නැන්දා වකවනක් 
හිටියයා. සිංගප්පූරුෙලේ හිතෙවතක් 
හිටියයා. ඒ අයවග උදේවෙන් ඒ රටෙල 
වදවකන් වමයාකක්හරි එකක රේසයාෙක් 
කරන්න යනෙයා කියලයා මවේ හිවේ වලයාකු 
බලයාවපයාවරයාේතුෙක් තිබුණයා. ඒක නිසයා මිං ඒ 
රටෙල වදවක්ම ගෘහ වේවිකයා ඇබෑර්තුෙලට 
ඉලලුේ කළයා.’’

සතූ පරිදිම සිංගප්පූරු ගෘහ ගසවිකා 

ඇබෑරතුවක් සඳහා නිලූව ගතෝරාගගන 

තිබුණි.

‘‘මට හිතයාගන්නේ බැරි වුණයා 
සිංගප්පූරුවේ ගෘහ වේවිකයා 
අබෑර්තුෙකට වතෝරගේතයා කිේෙම. 
වමයාකද මට ඒ ෙවේ රටක ගිහින් ජීෙේ 
වෙන්න ඉිංග්රීස දැනුමක් තියයා සයාමයාන්ය 
දැනුමක්ෙේ තිබුවණ නැහැ.’’

නමුත් ෙහසකුත් 

බ�ාගපාගරාත්තු ගපාදි බැඳගගන ඇය 

සිංගප්පූරුව බ�ා ගියාය. ඒ 2000 වසගරදීය.

‘‘2000 වපබරෙයාරි 14 වෙනිදා පයාන්දර 2ට මම 
සිංගප්පූරු එයයාර්වපෝර්ට් එවකන් බැේවේ අවේ 
සතපහක්ෙේ නැතුෙ. ඒ වෙලයාවෙ මවේ හිවේ 
තිබබ බය මට අදටේ අමතක කරන්න බැහැ.’’

එතැන පටන සිංගප්පූරුගේ ගවගසන චීන 

ජාතික නිවසක ගෘහ ගසවිකාවක් ග�සන වසර 

3ක් ගසවය කළ ඇය ගෙවනුව සිංගප්පූරුගේ 

පදිිංචිව සටි ඉනදියානු නිවසක වසර 4ක 

කා�යක් ගසවය 

කරනනීය. ඉනපසු 

කලින ක�ට තවත් 

නිවාස කිහිපයකම 

ගෘහ ගසවිකා තනතුගර 

ගසවය කළ ඇය 

අවසානගේ යනගන ප්ිංශ 

ජාතික පවු�ක් ගවගසන 

නිවසකය. එම නිවගසදී 

ඇගේ ඉර්ණම ක්ණපිට 

ගපරග�නගන ඇයත් 

කිසවිගටක ගනාසතූ 

පරිදිය.

‘‘ප්ිංශ ජයාතික 
වගදර ෙැඩ කරපු 
කයාවල වගදර වනෝනයා 
මට හැමවෙලයාවෙම 

කිේෙයා නිදහසක් තිවයන වෙලයාෙට අලුේ වදයක් 
ඉවගනගන්න කියලයා. ඒ අය කිේවෙම හැමදාම 
වගෙලෙල ෙැඩ 
කරන්න බලයාවගන 
ඉන්න එපයා කියලයා. 
එවහම කියලයා ඉිංග්රීස 
භයාෂයාෙයි, ව්යාපයාර 
කළමනයාකරණයයි 
ඉවගනගන්න මයාෙ පිංති 
පෙයා යැේෙයා.’’

ව්ාපාර 

කළමනාකර්ණ 

පාඨමා�ාව 

අවසානගේදී එම 

නිවගස වැඩ කරන 

අතරතුරම ඇය විවිධ සවයිං රැකියා කිරීමට 

අත්හදා බැලුවාය. නමුත් ඒවා සාරථක වුගේ 

නැත. එයින ඇතිවූ අගප්ක්්ා භිංගත්වය නිසා 

පසුබැස සටි ඇයව නැවත දිරිගැනවූගේ ඇගේ 

සවාමි දුව ඔලිවියා ය.

‘‘ඒ කයාවලදි මම ලිංකයාවෙ ඉන්න හිතෙේ අයට 
කියලයා ඔලිවියයා වනෝනයාට පයාවිච්චි කරන්න වේ 
වකයාළ වගන්නලයා දුන්නයා. ඒ අයේ ලිංකයාවේ වේ 
ෙලට වගයාඩක් ආසයා වුණයා. පේවේ කයාවලක ඔලිවියයා 
වනෝනයා මට කිේෙයා ‘නිලූ ඔයයා අපට වබයාන්න වේ 
වගන්නනෙයා ෙවේ වමවහට වේ වකයාළ වගනලලයා 
ඔන්ලයින් ක්රමයට විකුණන්න පටන් ගන්න’ කියලයා.

ඇත්තටම සිංගප්පූරුව වගේ රටක අපි 

වගේ අයට ව්ාපාරයක් පටන ගනන එක ගලස 

නැහැ. ඒත් ඔලිවියා ගනෝනා මම එයාගග ගගෙර 

වැඩ කරන ගකනා කිය�ා හිතනනැතුව මාව 

හැමගව�ාගවම දිරි ගැනනුවා. ඒක නිසා මමත් 

හිතුවා ගත් ව්ාපාරය සුළුවට පටන අරන 

ජීවිගත් අභිගයෝගයට මුහු්ණ ගෙනවා කිය�ා.’’

පසුෙ ඇය 2012 ෙසවර්දී වමරට හිතෙතුන්වේ 
මයාර්ගවයන් වගන්ෙයාගේ වේ ‘නැචුරල ප්ඩක්ට් බයි 
නිලූ’ නේ වෙබ අඩවිය හරහයා මයාර්ගගත ක්රමවේදය 
(ඔන්ලයින්) ඔේවේ සිංගප්පූරු ජනතයාෙට අවලවි 
කළයාය.

‘‘ටික කයාලයක් යදදි අවප් වේ ෙලට ඒ රවට් 
අයවගන් වගයාඩක් වහයාඳ ප්තිචයාර ලැවබන්න 
ගේතයා. ඊටපේවස මවේම කියලයා වේ ව්යාපයාරයක් 
ටිකක් වලයාකුෙට පටන් ගන්න මවේ හිවේ ආසයාෙක් 

ඇතිවුණයා.’’

සවාමිදුවගේ ගපරැත්තයට ගත් ගකාළ 

අග�වි කිරීගම් ව්ාපාරයක් පටන ගැනීමට 

සතුවෙ නනනාඳුනන රටක එවැනි ගෙයක් 

කිරීම ඇය සතූ තරම් පහසු ගෙයක් වුගේ 

නැත. නමුත් එන විදිහකට මුහු්ණ දීමට හිතට 

ධධරයය ගත් ඇය අවසන සිංගප්පූරුගේදීම 

‘නිලූ ටී’ නමින ව්ාපාරයක් අරඹනනීය. ඒ 

2018 වසගරදීය.

‘‘ඒ වෙදදි මවග ළඟ සන්තවක්ටම තිබුවණ 
අවුරුදු 16ක් වගෙලෙල ෙැඩ කරලයා 
වහයායයාගේත ලක්ෂ 18ක් ෙවේ මුදලක් විතරයි. 
පේවස මම ඔලිවියයා වනෝනවගේ උදේ ඇතිෙ 
ව්යාපයාරයට අෙශ්ය කටයුතු සූදානේ කරගේතයා. 
මම ලිංකයාෙට ඇවිලලයා මවේ ළඟ තිබුණු මුදල 
වයයාදෙලයා වේ කිවලෝ 50ක් සිංගප්පූරුෙට 
අරන් ගියයා. ඊට පේවසේ වෙනම කිවලෝ 90ක් 
සිංගප්පූරුෙට වගන්න ගේතයා. එදා ඒ විදිහට 
පටන් ගේත වේ ව්යාපයාරයට අද වෙනවකයාට 
සිංගප්පූරුවේ වහයාඳ පයාරිවභෝගික පිරිසක් 
හැදිලයා ඉන්නෙයා. ඒ ෙවේම මවේ උේසයාහවයන් 
ව්යාපයාරය ඉහළ තැනකට වගනලලේ තිවයනෙයා. 
ඒ ෙවේම අද වෙනවකයාට මවේ ව්යාපයාරය ඉහළ 
ආදායමකුේ ලබනෙයා. මම ලිංකයාවෙ හිටියේ 
එවහ ඉන්න වේෙකවයයා ව්ාපාරය සාරථකව 

කරගගන යනවා.

ගගාඩක් අය මගගන අහන ගෙයක් තමයි 

ඇයි ‘නිලූ ටී’ �ිංකාගව නැත්ගත කිය�ා. 

ඒකට ගේතුව තමයි මට මුලිනම ඕන වුගේ 

ජාත්යනතර ගවගළඳගපාළට 

යනන. අෙ ගවනගකාට මම 

ඒක සාරථකව ජය අරන 

තිගයනවා. මගේ ඊළඟ 

බ�ාගපාගරාත්තුව තමයි 

ගම් ගකාගරෝනා උවදුර 

පහව ගියාට පසගස ‘නිලූ 

ටී’ �ිංකාගේ අය අතරටත් 

ගේන එක.’’

ඇය කියනනීය.

අවුරුදු විසගසදී ගෘහ 

ගසවිකාවක් ග�සන 

සිංගප්පූරුවට ගිය 

ඇය, අෙ සිංගප්පූරුගේ 

තමනගේම ව්ාපාරයක 

හිමිකාරිනියකි.

‘‘මවේ වදමේපිවයෝ 
නැතිවෙනවකයාට සවහෝදරවයෝ 
පේවදවනක්වේ ෙගකීම 
ඇවරන්න මට ඉතුරු වුණු 
වදයක් නැහැ. වහයාඳට 
ඉවගනවගන තැනකට යන්න 

වලයාකු බලයාවපයාවරයාේතුෙක් 
තිබුණේ ඒ බලයාවපයාවරයාේතු 
මවේ සවහෝදරවයෝ වෙනුවෙන් 
මම කැපකළයා. මට 
ඉවගනගන්න බැරි වුණේ මම 

ඒ අයට ඉගැන්නුෙයා. හැබැයි 
මම ජීවිවේ පේසට 

ගිවේ නැහැ. මට 
නේ හිවතන්වන 
අවප් ජීවිත 
ජීෙේ කරෙන්වන 
බලයාවපයාවරයාේතු 
කියලයා.’’

මට අවුරුදු දාහතර 
ගෙනගකාටම මගේ අමමා 
බගේ පිළිකාෙකින් නැති 

වුණා. ඊට අවුරුදු ගදකකට 
පස්ගසෙ ගකාච්චිකගේ පල්ලිය 

පිටිපස්ගසෙ �ගේ මාළු 
අල්්ලද්දි තාතතයි තුන්ගෙනි 

මල්ලිත �ගේ ගිලි්ලා 
මැරුණා
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හෂීණී මනගේන්ද්ර

මං උදේට කන්න පුරුදු දෙලා හිටිදේ 

පිටිෙලින හදපු කෑම. ද�ාටි, ඉඳිආප්ප, 

්පාන, ්පෑන දේේ ඊට්පසදසෙ ඇට ෙර්ග. 

දේ දේෙලෙලින අදප බඩ පිරුණට, 

�සෙ දැනුණට ඇඟට ව්ායාමයේ කදේ 

්නැත්තේ දලඩ ද�ෝ්ග ඇතිදෙන්න 

පුළුෙන කියලා අන්තර්ාලදේ 

කියෙපු ලිපියකින මං දැනුෙත 

වුණා. ්පසදස ්තෙත දහායලා 

බලේදී ්තමයි මට smoothie 

කිය්න ෙචදන දහායා්ගන්න 

ලැබුදණ. ්පසදසෙ මම 

ඒක ්ගැ්න ්තෙත දහායලා 

බැලුො. ඒක එළෙළු හරි 

්පළතුරු හරි දයාදාද්ග්න කිරි, 

දයෝ්ගට් දාලා බදලනඩර ක�ලා 

හද්න ඝ්න දිය�යේ.

්පසදස සමූති ලිසට් එකේ දහායන 

ඒ ලිසට් එදේ තිබුණ දේෙල ්පාවිච්චි ක�ලා 

දෙසෙ ්ගාදන උදේට හදලා බැලුො. ්පසදස 

මදේ උදේ ආහා�දේල ඉදබම සමූතිෙලට 

ද්ප�ලුණා. මදේ උදේ දෙසෙ ්පහසු ක�න්න 

මට ඒක ද්ගාඩේ දලාකුෙට උදේ වුණා. 

මං කෑම ්පාල්නය ක�න්න කලින ඉඳනමයි 

smoothie හදලා උදේට දබාන්න ්පටන 

්ගතදත. ඇඟටත හරි සෙැහැලලුයි. බඩත 

පිද�්නො. කුසසිදේ දහෝදන්න ද්ගාඩේ 

භා්්න එකතු දෙනද්නත ්නෑ. මදේ 

දෙලාෙත ඉතුරුයි. හැම ්පළදෙනිදාම උදේට 

හද්න කිරිබ්ත ඇරුණාම අනිේ හැම දෙසෙම 

ෙදේ හැදුදේ සමූති.

මං සමුතී හදන්න ්පාවිච්චි කදර ද්ගාඩේ 

දෙලාෙට ්පලතුරු, දේදය �හි්ත ්නැවුේ 

කිරි, දේදය �හි්ත �සෙකා�ක ්නැති දයෝ්ගට්, 

ආමනඩ් කිරි, chia seeds ෙදේ දේෙල. 

සීනි ්පාවිච්චි කදරම ්නෑ. ්තෙ දේකට 

ඕට්ස එකතු ක�ා. දේ විදියට මං සමූති 

හදනදන මටයි දහේටයි වි්ත�යි. ද්පාඩි 

අයට දමදහම දබාන්න අමාරුයි. ්පැටේ 

තුනදද්නා සමූතිෙලට දලාකු කැමැත්තකුත 

්නෑ. දමාකද මං සමුතිෙලට දා්න ්පලතුරු 

එයාලා ආසෙ නිකන කන්න. දහමුත දේ සමූති 

දබා්න එකට ෙැඩි කැමැත්තේ ද්පන්නපු 

නිසො මට ්තෙත ්පහසු වුණා. අපි දත එකේ 

බිේදෙත ඉඳලා හිටලා ආසොෙට ෙදේ.

දේ ්පහතින දාලා තිදයනදන මං හදපු 

සමූති ෙර්ග ටිකේ.

 අලිගැටපේර එක පගඩියක් + ඕට්ස් 
පේස හැඳි එකක් + පේදය රහිත කිරි 
මිලිලීටර් 150 + පේදය රහිත පයෝගට් 
පේස හැඳි 1

 පකපසල් පගඩි පදකක් + ඕට්ස් පේස 
හැඳි එකක් + පේදය රහිත කිරි මිලිලීටර් 
150 + පේදය රහිත පයෝගට් පේස හැඳි 1

 ඉදුණු අඹ එක පගඩියක් + ඕට්ස් පේස 
හැඳි 1ක් + පේදය රහිත කිරි මිලිලීටර් 150 
+ පේදය රහිත පයෝගට් පේස හැඳි 1

 අලිගැටපේර එක පගඩියක මදය + 

කෑමබීමවලින්ද අපි පරිස්්සේ 
ගවන්දන ඕගන්ද ඇඟ හැඩ 

කර�න්දනම ගනගවයි. 
අනවශ්ය  ගරෝ� හැදිලා 
දුක් විඳින්දන ජීවිතයක් 

ලබා�න්දගන නැතුව ඉන්දන. 
ඒ නි්සා අද දවගස් කෑගමන්ද 

බීගමන්ද පරිස්්සේ ගවන 
තරමට ගහට දවග්සත් ආ්ස 

කෑම කන්දන ආ්ස විදියට 
ජීවත් ගවන්දන ජීවිගත් දවස් 

ඉතුරු කර�න්දන අපිට 
පුළුවන්ද

හිතට හරි නෑ 
වගේද?

උපේට බත් කෑපෙ නැත්නේ

අද පබොපහෝ කොනතොෙන කොර්යබහුලය. ඒ නිසොම දැනුෙත්ෙ පහෝ 
පනොදැනුෙත්ෙ ඒ අයපේ ජීවිතෙලින සතුට සහ ආදරය අන හැමපේටම 
පෙර ෙලො යයි. නමුත් පුංචි පුංචි පේෙල්ෙලින සතුටු පෙනනට පරුදු විය 
හැකිනේ ඒ ඕනෑම පකපනකුපේ ජීවිතය හිතනෙොට ෙඩො සුනදර එකක් ෙනු 
ඇත. විපදස් රටක ජීෙත් ෙන හෂිනි පේ කියනපන ඕනෑම අේමො පකපනකුට, 
ඕනෑම බිරිඳකට එපස් සතුටින දිවි පගවිය හැකි ආකොරයයි. 

ඕට්ස් පේස හැඳි 1 ක් + නිවිති + පේදය 
රහිත කිරි මිලිලීටර් 150 + පේදය රහිත 
පයෝගට් පේස හැඳි 1

 පෙොඩියට කෙප ස්ප්ෝපබරි පකෝේෙ 
එකයි + පකපසල් පගඩියයි 
+ එක අතකට එකතු පෙන 
නිවිති පකොළ අහුරක් + chia 
seeds පත් හැඳි එකක් + 
පේදය රහිත කිරි මිලිලීටර් 
150 + පේදය රහිත පයෝගට් 
පේස හැඳි 1

 පකපසල් පගඩි එකයි + 
ප�ොකලට් ෙවුඩර් පත් හැඳි 
එකයි + මීෙැණි පත් හැඳි 

භොගයයි + පේදය රහිත 
කිරි මිලිලීටර් 150 + 
පේදය රහිත පයෝගට් 
පේස හැඳි 1

 පෙොඩියට කෙප 
අනනොසි කෑලි පකෝේෙ 
1යි + පකපසල් එක පගඩියයි + 

පේදය රහිත කිරි මිලිලීටර් 
150 + පේදය රහිත 

පයෝගට්පේස හැඳි 1

 පෙොඩියට කෙප 
ස්ප්ෝපබරි පකෝේෙ 
එකයි + පේදය 
රහිත කිරි මිලිලීටර් 
150 + පේදය 
රහිත පයෝගට් පේස 

හැඳි 1 + chia seeds 
පත් හැඳි 1

දේ මං දාලා තිදය්න 

දේනො. එ්තදකාට දබාන්න අපපිරියා 

්ගතියේ දැද්න්නො. ඒ නිසො හදපු ්ගමන 

දබා්න එක දහාඳයි.

්පලතුරුෙලත සීනි තිදය්නො. ඒක අපි 

හැදමෝම දන්න දදයේ. අපි කෑම ්පාල්නය 

ක�්නදකාට ද්ගාඩේම ්පාලදන ක�නදන 

සීනි. සීනි ්නැතිම දෙන්නත දහාඳ ්නෑ 

ඇදේ. හැමදේම 

බැලනස එකකට 

තියා්ගත ්තාම දලඩ 

්ගැ්න බය දෙන්න 

දදයේ ්නෑ.

කෑමබීමෙලින 

අපි ්පරිසසෙේ 

දෙන්න ඕදන ඇඟ 

හැඩ ක�්ගන්නම 

ද්නදෙයි. අ්නෙශ්ය 

 ද�ෝ්ග හැදිලා දුේ 

විඳින්න ජීවි්තයේ 

ලබා්ගනද්න ්නැතුෙ 

ඉන්න. ඒ නිසො අද 

දෙදස කෑදමන 

බීදමන ්පරිසසෙේ 

දේන ්ත�මට දහට 

දෙදසෙත ආසෙ කෑම 

කන්න ආසෙ විදියට 

ජීෙත දෙන්න 

ජීවිදත දෙස ඉතුරු 

ක�්ගන්න අපිට 

පුළුෙන.

හැමදෙදලම 

කෑමට ්ගන්න 

ආහා� දහාඳ ඒො 

්ගන්න. පුංචි හරි ඉඩේ ද්ගද� තිදය්නො 

්නේ කෑමට ්ගන්න පුළුෙන දකාළ ෙර්ගයේ 

හරි ෙෙන්න. ්පලතු�ේ ෙෝගන්න.

පුළුෙන අය උතසෙහ ක�ලා බලන්න. 

ෙ�දේ දෙනදන ්නෑ කියලා මට විශොසෙයි.

සතුටින පිරුණ සුබ සතියක් ප්ොර්්ථනො 
කරනෙො!!!

හැමගවගේම  
කෑමට �න්දන ආහාර 
ගහාඳ ඒවා �න්දන. 

පුුංචි හරි ඉඩක් ග�දර 
තිගයනවා නේ කෑමට 
�න්දන පුළුවන්ද ගකාළ  

වර�යක් හරි  
වවන්දන

ප්රමාණයන ඇති දෙනදන එේදකද්නකුට 

වි්ත�යි. ්තෙ මං බලුදබරි, �ාසපදබරි 

කිය්න ්පලතුරු ෙර්ගත ්පාවිච්චි ක�්නො. 

ඒ දේෙල දේ ලිසට් එකට එකතු ක�ලා 

්නැතදත ලංකාදේ ඒ ්පලතුරු දහායා්ගන්න 

තිදය්නෙද කියලා දනද්න ්නැති නිසො.

අනිත ෙැද්ගතම දේ සමූති හදලා ද්ගාඩේ 

දෙලා තියා්ගන්න බෑ. වි්නාඩි 20 ේ ෙදේ 

පුළුෙන. ්න�ේ දේනො ද්නදෙයි අෙරණ 

මුං කෑම පාලනය 
කරන්දන කලින්ද 

ඉඳන්දමයි smoothie 
හදලා උගේට ගබාන්දන 

පටන්ද �ත්ගත්. ඇඟටත් 
හරි ්සැහැේලුයි. බඩත් 

පිගරනවා. කුස්සිගේ 
ගහෝදන්දන ග�ාඩක් භාජන 

එකතු ගවන්දගනත් නෑ.  
මගේ ගවලාවත්  

ඉතුරුයි



ප්රවීණ සූපවේදිනී

ලක්ෂ්මී 
ලලොලෙන්සුලේවො

ආහොෙ වටලටෝරු සහ 
ල�ොෙතුරු සැපයීම

fo,a ñY%
l;=reuqrex.d 

neÿu
අවශ්ය ද්රව්ය
 වෙල් වෙඩියක් ව�ෝ වෙඩි බාෙයක්
 කතුරුමුරුුංො වකාළ 100g
 හීනියට කපාෙත් වියළි මිරිස්
 වපාඩියට කපාෙත් පපඩම්
 ලුණු රස අනුව
 බැදීමට වෙල්

සොදාගන්්ො ආකොෙය
 ව�ාඳට පැහුණු වෙල් වපාතු �ැර පිරිසිදු කර   
 හීනියට කපා, ෙැඹුරු වෙවල් බැෙෙන්න.
 කතුරුමුරුුංො වකාළ වසෝදා වරදි කෑල්්ලකට ෙමා  
 වෙෙෙතිය ඉවත් කරෙන්න.
 ඒවාවේ වකා්ල පාට ්නැති ව්නාවව්න අයුරින මඳ  
 ගිනවන බැෙෙන්න.
 කපාෙත් පපඩම් ටිකත් බැෙෙන්න.
 වියළි මිරිස් හීනියට කපා ලුණු වතුරට ෙමා   
 මිරිකාවේන බැෙෙන්න.
 අවසා්නවේ බැෙපු සියල්්ල එකට ක්ලවම් කර රස  
 අනුව ලුණු ෙමාෙන්න.

172021 අලගෝස්තු 11  බදාදා

fo,a ñY% l;=reuqrex.d 
neÿu yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak
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nKavlald i,doh
yok yeá n,kak  

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

nKavlald 
i,doh

අවශ්ය ද්රව්ය
 හීනියට කපාගත් බණ්ඩකකා ල�ාකු කරල් 3

 හීනියට කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2

 හීනියට කපාගත් මිිංචි ලකාළ ටිකක

 ඇට ඉවත් කර හීනියට කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් 2

  හීනියට ලපති ආකාරලයන් කපාගත් රතු ලූනු ලගඩි 1-2

 ලෙහි ලගඩියක යුෂ

 මී කිරි ලත් හැඳි 7

 ගම්මිරිස් ලත් හැඳි 1/2

 සීනි  ලත් හැඳි 2

 ලුණු රස අනුව

සාදා�න්ා ආකාරය
 රතු ලූනු, අමුමිරිස්, මිිංචි ලකාළ, වියළි මිරිස් එකට ෙමා  
 එයට ලුණු, සීනි, ගම්මිරිස්, ලෙහි යුෂ, මී කිරි ෙමා  
 යන්්තම් ක�වම් කරන්්න.

 අවසා්නලේ බණ්ඩාකකා ටිකෙ ෙමා ක�වම් කරන්්න.



අවශ්ය ද්රව්ය
 කබලේ බැදලා පියළි කරගත් මුංඇට

 ලූනු ලගඩි 1-2

 අමමිරිස් කරේ 2

 සුදුලූනු බික් 2-3

 කරපිුංචා ටිකක්

 රමලපේ

 කහකුඩු ලත් හැඳි 1/2

 කෑලි මිරිස් ලත් හැඳි 2

 අම තුනපහ කුඩු ලත් හැඳි 2

 ලුණු රස අනුව

 කුරුඳු ලපාතු කෑේලක්

 ලදහි ලගඩි බාගයක යුෂඋකු ලපාේකිරි

 ලෙේ ලත් හැඳි 3

සාදාගන්ා ආකාරය
 භාජනයක් ලිලපේ ෙබා ලෙේ දමා රත් වූ විට ලූනු,   

 කරපිුංචා, රමලපේ අමමිරිස් දමා බැලදනන හරිනන.

 එයට කහකුඩු, කෑලි මිරිස්, කුරුඳු ලපාතු, අම තුනපහ   

 කුඩු දමා කලවම කරනන.

 ඉනපසු එයට ලපාේකිරි දමා රස අනුව ලුණු එකතු   

 කරගනන.

 ලහාදද නටනවිට සුදුලූනු බික් 3ක් හීනියට කපා එකතු   

 කරනන.

 එයට මුංඇට ද දමනන.

 අවශ්ය නම ලපාඩි ෙක්කාලි ලගඩියක් කපා දමනන.

 ලදහි යුෂත් එකතු කර අඩු ගිනදලේ පිසගනන.

uqxweg msh<s lßh

uqxweg msh<s lßh
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

192021 අගගෝස්තු 11 බදාදා



20 2021 අග�ෝස්තු 11 බදාදා

t<j¿ ñY% msÜgq

t<j¿ ñY% msÜgq
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

අවශ්ය ද්රව්ය
 හීනියට කපාගත් කැරට් ගගඩියක්

 හීනියට කපාගත් ලීක්ස් කරලක්

 හීනියට කපාගත් ගගෝවා ගගඩි බාගයක්

 රස අනුව ලුණු

 ගාගත් ගපාල් ගකාපප 1

 ගකාටාගත් හාල්පිටි ගකාපප 2

සාදා�න්ා ආකාරය
 භාජනයකට පිටි සහ ගපාල් දමාගනන.
 රස අනුව ලුණු එකතු කර කලවම් කරනන.
 (ගෙෙ හාල්පිටි පාවිච්චි කරන නිසා වතුර දැමිය යුතු  
 නැහැ)
 පිට්ටු බම්බුවට පිටි මිශ්රණගයන ටිකක් දමා ලීක්ස්  
 ටිකක් දමනන.
 නැවෙ පිටි මිශ්රණගයන ටිකක් දමා ගගෝවා ටිකක්  
 දමනන.
 නැවෙත් පිටි මිශ්රණගයන ටිකක් දමා කැරට් දමනන.
 අවසානගේ පිටි මිශ්රණය පුරවාගනන.
 පිට්ටු බම්බුගවන දුම් එනතුරු උඩ මූඩිය ගනාවසා  
 ෙම්බාගනන.
 පිටි මිශ්රණයට එළවළු සියල්ල මිශ්ර කරද පිට්ටු  
 සාදාගෙ හැක.
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සුරංජි උඩකන්ද

01
සුදු කැකුළු බත්, 
පරිප්පු කිරට, 

රතුඅල හින්දලා, 
මාළු මිරිසට, 
මුකුණුවැන්න 

කකාළ මැල්ලුම

කෑම උයද්දි රහ වගේම  
ගුණත් අමතක කරන්න එපා

03
සුදු කැකුළු බත්, 
වටටකකා කිරට, 

මාළු මිරිසට, 
මඤකඤාකකා කකාළ 
මැල්ලුම, බැ්දපු වියළි 

මිරිස් කරල්

05
සුදු කැකුළු බත්

මඤකඤාකකා කිරට

කරවල මාළුමිරිස් සමඟ 
කෙලට

කෙබු කකාළ සමකබෝලය

04
සුදු සමබා බත්, රතුඅල හින්දලා, 

 ක්දල් කකාච්චි කපාල් දාලා,  
මාළු කපත්ෙක පෑන ෆ්රයි කරලා, 
කතුරුමුරුුංගා කකාළ මැල්ලුම

02
සුදු කැකුළු බත්, 

කබෝුංචි කෙකලන කිරට, 
රතුඅල හින්දලා,  

හාල්මැස්කසෝ මාළු කිරට, 
ක්නළුම අල සමකබෝලය

ලුංකාකේ අකප් ප්රධා්න ආහාරය බත්. ඒ නිසා තුන කේලම බත් කන්න ෙමයි අපි  
හුරු කවලා තිකයනකන.  හැබැයි කගාඩක අය බත් කද්දී බඩ පුරවගන්න විදිය 
ගැ්න හිතුවට කපෝෂණය ගැ්න හිෙනකන හරි අඩුකවන. ඉතින ඒ වැරදි ආහාර 

රටාව නිසාම අ්ද අපි අෙර දියවැඩියාව, අධි රුධිර පීඩ්නය වකේ කලඩ කරෝගත් 
බහුල කවලා. ඒ නිසා කෑම හ්දද්දී රහ වකේම ගුණ ගැ්නත් හිෙන්න පුළුවන්නම 
අකප් කසෞඛ්ය ගැටළු කබාකහාමයකට එෙනිනම විසඳුම කහායාගන්න පුළුවන. 

පහෙ ්දකවා ඇති ආහාර පිඟන වලින ඔබට රහ ගුණ ක්දකම අනෙරගෙ එවැනි 
ආහාර කේලක සකස් කරගන්න ආකාරය ගැ්න අ්දහසක ලබාගන්න පුළුවන.
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ගිහිල්ලත් තිගෙනවා

හංගපු කසිප්පු බැරල් 
ගගොඩගන්න ගිහින

ප්රධාන ප�ාලිස් �රීක්ෂිකා 
වරුණි ප�ෝගහවත්ත

ගැහැනිය සියුමැලිය. උපතින ඒ 
සියුමැලිකම ඇයට දී තිබුණත්, 
අභිගයෝග කළ හැකි තැන්වලදී ඕ 
අභිගයෝග්වලට ග්නොබිය්ව මුහුණ 
ගෙනනීය. පිරිමින වු්ව පරයො යමින, 
උගරන උර ගැගටමින සමොජගේ ගහට 
ේවස යහපත් කරන්නට එ්වැනි සිතකට 
කළ හැකි ගේ ගකොගතකෙැයි අමුතුග්වන 
කි්ව යුතු ්නැත.

ත්වත් අටු්වො ටීකො ටිප්පනි ්නැතත් 
ගේ කියන්නට ය්න ඇගේ රු්ව දුටු 
පමණින ගබොගහෝගෙග්නකු ඇය්ව 
හඳු්නනනීය. ගේ ්වරුණෝවෙ හැඩ, ්වැඩ 
ගමනම මනුසසකමිනෙ ගපොගහොසත් 
එ්වැනි කොනතෝවක ගැ්නය. ලංකොගේ 
විශිෂ්ඨතම ගපොලිස නිලධොරිනිය 
ගලසෙ කිහිප්වරක සේමෝන ලැබූ 
ඇය මොතර ගකොට්ඨොශ ළමො හො 
කොනතො කොරයොංශගේ ස්ෝනොධිපතිනි, 
ප්රධෝන ගපොලිස පරීකෂිකො ්වරුණි 
ගබෝගහ්වත්තය. ගම්වර ‘ධරණී’ ක්වරය 
හැඩ්වන ගන ඇ ගේ රුවිනි.

මෑතකදී ඇය වැඩි දෙදෙකුදේ 

අවධාෙය දිොගතදත දකාළඹ 

ජාතික ද�ා්හදේ මුෙේ මංදකාේ්ල කෑ 

වවද්යව�දයකු මහමඟදී දමේ්ලදකාට 

ද�ාලිස් භා�යට �තකළ පුවතත 

සමඟය. අදාළ වවද්යව�යා ්ලක්ෂ 

හැතතෑෙමයක මුේලක දකාේ්ල කා 

�්ලායමින් සිටියදී, වරුණි ඔහු දමේ්ල 

ක�න්දන් දවෙත �ාජකාරියකට යමින් 

සිටිෙ අත�තු�ය. එදමන්ම මෑතකදී 

ඇයව මාතරින් දකාළඹට කැඳවා 

තිබුදේ, රි්ෂාඩ් බදියුදීන්දේ නිවදස්දී 

පිළිස්සී මියගිය බා්ලවයස්කාරියක වූ 

ඉ්ෂාලිනී ජූඩ් ෙැරියදේ ම�ණදේ ඉදිරි 

විමර්ශෙ කටයුතු සඳහාය.

‘‘මම ගොල්ල සවුත්ලනඩ් 
බොලිකො විද්ොලගේ 
්වගේම, මොතර මහොමොයො 
බොලිකො විද්ොලගේ ආදි 
ශිෂ්ෝවක. පොසල් ඇරිලො 
සමහර ේවස්වල හ්වසට 
මම ගපොලිසියට ය්න්වො. 
ඒ තොත්තො ගපොලිසිගේ 
රොජකොරි කරපු නිසො. මට 
ගපොලිසිය නුහුරු තැ්නක 
ග්නග්වයි. ඔය කොගල් මම 
පත්තගරක පළග්වලො තිබුණු 
ගමරට පළමු ගපොලිස අධිකොරිනිය වුණු 
ප්රමිලො දි්වොකර මහත්මියගේ ඡොයොරූපයක 
ෙැකකො. මම ඒක මං ළඟ තියොගත්තො. 
මම තොත්තටත් කිේ්වො මම ගලොකු 
වුණහම ගපොලිසියට බැගේන්වො කියලො. 
ගකොගහොමහරි මම 1996 අවුරුේගේ 

ගපොලිස ගස්වයට එක වුණො. මම ගගෙරට 
ගහොගරන තමයි සේමුඛ පරීක්ෂණ්වලට 
ගිගේ. ගත්රුණොට පසු්ව තමයි ගගෙරට 
කිේගේ. තොත්තො ගලොකු අකමැත්තක 
ෙැකවුගේ ්නැහැ. අේමො ්නේ කැමති වුගේම 
්නැහැ. මම රොජකොරියට කැපග්වන්න 
තීරණය කරගග්නමයි ගපොලිස ගස්වයට 
ගිගේ.’’

තැද්ලෙ �ෑදගෙ මිනිසුන්ට 

සාධා�ණයක ඉටු කිරීමට ඇය සිය 

�ාජකාරිය �හු�ක ක�ගතතාය. ඒ 

නිසාම ගංජා, කසිප්පු ආදී වැටලිම් 

සඳහා ද��මුණ ගැනීමටෙ ඇය තමා 

කාන්තාවක වීම බාධාවක ක� ගතදත 

ෙැත.

‘‘1998 අවුරුේගේ ඉෙන තමයි 
මම මත්්රව්ය ්වැටලීේ්වලට ගිගේ. 

එහිදී පිරිමි නිලධොරීන එකක හරි 
හරියට ්වැටලීේ්වලට සේබනධ 
වුණො. සමහර ග්වලෝවට 
කසිප්පු බැරල් ගන්න මම 
ගඟට බහි්න ග්වලෝවල් තිබුණො. 

එකපොරක මෝව ්වතුගර ගහගග්න යන්න 
ගිහින ගපොල්පිති දාලො තමයි ගගොඩ ගත්ගත්. 
ගබල්ල ළඟට මගඩ් එරිලත් තිගය්න්වො.

ඒ ්වගේම මම මොතර ගපොලිසිගේ 
දූ්ෂණ ්වැටලීේ අංශගේ රොජකොරි කරේදී 
ගංජොකොරගයෝ, කුඩුකොරගයෝ අල්ලන්න 
යනගන ෆුටසයිකගලන. මම ඒ විදිහට 
යන්න හරිම කැමතියි. ගෙදාහ අවුරුේෙ 
ග්ව්නගකොට මම ගකල්ල කොගල් මගේ ්වයස 
23යි. ේවසක මම ෆුටසයිකගලන යේදි 

ත්රීවීලර එකක මෝව 
ෆගලෝ කරගග්න ඇවිත් 
ගකොල්ගලෝ ගෙනග්නක 
මට විහිළු කර කර 
මඟ හරස කරන්න 
ගත්තො. එක තැ්නක 
මට ඉසසරහට යන්න 
බැරු්ව බගලොක වුණො. 
දිගටම එගහම වුණො. 
එකපොරක මම බයිසිකගල් 
එකක ්වැගටන්නත් 
ගියො. ඊටපසගස මට 

යකො ්නැගලො මම උන ගෙන්න්ව අල්ලගග්න 
ගහොෙටම තඩි බෑ්වො. එයොලට මං එකක 
ගබගරන්න බෑ. පොර මැෙ තියලො පහර 
දුන්නො. එගහම ගහේදී මම ඇහු්වො, 
ගැහැනුනට ආගය ගමගහම විහිළු කර්න්වෙ 
කියලො. එගහම අහලො ජීප් එක ගගන්නගග්න 

ඔවුන ගෙන්න්ව ගපොලිසියට අරන ගියො.’’

ඇයදේ �ාජකාරි දිවිදේ එවන් 

සිදුවීම්ෙ ඕෙෑත�ම්ය. විදටක අවධාෙම් 

ගන්ෙට ෙ සිදුදේ. ඇතැමුන් ත�හ 

ක�ගන්ෙට සිදුදේ. එදහත �ාජකාරිය 

අකු�ට ඉටු ක�න්ෙට දම් කිසිවක 

බාධාවක දොවිය යුතු බව ඇයදේ 

අෙහසයි. ව�ක �දේම ආන්දෙෝ්ලෙයක 

ඇතිකළ අකුරැස්දස් හිටපු ප්ාදේශීය 

දේ්ශ�ා්ලෙඥයකුදේ ළමා අ�චා� 

සිේධියක පිළිබඳ දසායන්ෙට විමර්ශෙ 

�ැවරුදේ ඇයටය. අ��ාධකරුවන්ට 

ගැ්ලවී යන්ෙට දොදෙමින් ඇය කළ 

විමර්ශෙය අවසාෙදේ උසාවි තීන්දුවට 

අනුව විතතිකරුට වස� �හදළාවක සි� 

ෙඬුවම් නියම වුණි.

‘‘ඇත්තටම රොජකොරිගේදී මට පුේගලයො 
අදාළ ්නැහැ. රොජකොරියට එය බොධෝවක 
කරගත යුතු ්නැහැ. ඒ ්වගේම ජිවිත 
අ්වධෝනම ප්වො ග්නොතකො අපි රොජකොරි 
කළො. සමහර ග්වලෝවට ගඟට පනි්න්වො 

කිඹුල්ගලෝ ඉන්න්වෙ කියලො ඒ ග්වලෝවට 
මුකුත් මතගකට එනගන ්නෑ. ඒක හරියට 
අර ගපොඩි ෙරු්වනට බය  ගත්ගරනග්න ්නෑ 
්වගේ ්වැඩක. 2018 ග්වච්ච සිේධියක මම 
කියන්න ඕ්න. එතගකොට මම මොතර රොජකොරි 
කගේ. මොතර කොනතෝවකට ගතොරතුරක 
ලැබිලො තිබුණො නිධෝනයකින ගත් රත්තරන 
බඩු ්වගයක ත්රීකුණොමලගයදි විකුණන්න 
ය්න්වො කියලො. ගේ ගැ්න විමරශ්නය කරලො 
ඔවුන අත්අඩංගු්වට ගන්නො කොරයය 
පැ්වරුගේ මට. ගකොගහොමහරි අදාළ අය 
සමඟ කතො කරලො ධ්න්වත් කොනතෝවක 
විදිහට ග්වස ්වලොගග්න මම ඔවුන හමු්වට 
යන්න තීරණය කළො. අපි කිහිපගෙග්නක 
ගියත් ඔවුන ඉන්න ස්ෝනයට යන්න අ්වසර 
ලැබුගේ ගෙන්නටයි. මමත් අග්නක ගපොලිස 
නිලධොරියො මගේ මල්ලි විදියටත් කැලෑ්වට 
ගියො. ඔවුන කිය්න කිය්න විදිහට ඔවුනගේ 
ත්රීවිල් තු්නක ගිහින අනතිමට කිගලෝමීටර 
ෙහයක විතර කිනනියෝව කිය්න ප්රගේශගේ 
මහ කැලෑ්වක අපි හිටිගේ. ගලොකු තල්ගස 
අතරින ගිගේ. ඒ ගමගන අ්වධෝනම මැෙ මට 
ෙරුග්වෝ මතක වුණො. ලක්ෂ අසූ්වක තමයි 
නිධොගන රත්තරන ටික ගෙන්න ඉල්ලුගේ. 

ඔවුන රන බුදු පිළිමයකුයි, රන ගුලි 
ටිකකුයි තියන මුෙල් ඉල්ලු්වො. මම කිේ්වො 
මං ගග්නොග්ව ලක්ෂ හතළිහයි, අනිත් මුෙල් 
්වොහගන කියලො.

මම ග�ාලිසිගේ රාජකාරි 
කරනවට මහත්්තොග� 

ග්ලාකු කැමැත්්තක් 
නෑ. ඒත් ඔහු මට උදව් 

කරනවා

ගවට්ටු දාපු 
ගකාලග්ලෝ 

ගදනගනකුට 
�ාර මැදදි 
ගහාඳටම 

්තඩි බා්ලා ජීප් 
එකට දා්ලා 
ග�ාලිසිෙට 

ෙැව්වා

ප්රධෝන ගපොලිස 
පරීකෂිකො 
්වරුණි 
ගබෝගහ්වත්ත 
මහත්මිය සිය 
රොජකොරි කටයුතු 
්වල නිරත 
ග්වමින සිටියදී 
අපගේ ඡොයොරූප 
ශිල්පිගයකුගේ 
කැමරො කෝචගේ 
සටහන වූ ඇගේ 
රු්ව අෙ 
ධරණී ක්වරය 
ෙරො සිටියි
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 ක�ොක�ොම�රි කේ 
පුද්ගලයො බැලුකේ රන් 
බඩුත්, මම ක්ගනො මුදල් 
(ව්ොජ කනෝට්ටු) ටි�ත් 
අරන් පැනලො යන්න. 

ඒ කෙලොකේ මම ඔහුෙ 
ක්ගල හිර�රලො අල්ල 
්ගත්්ො. කපොලිස් නිලධොරියො 
ඔහු එක� හිටිය අනිත් 
ක�නොෙ අල්ල ්ගත්්ො. ඔහු 
දඟලනෙො කමල්ල �රන්න 
බෑ. මම ඔහුකේ පිට කිහිප 
ෙරක �ැපුෙො. 

ඒ කෙලොකේ මකේ 
ජං්ගම දුර�්නයට 
ක�ෝල් එ�ක ආෙො. ක�ෝන් 
එ� බිම දාලො �කුකලන් 
පෝගලො ්මයි ඇමතුම �ො 
සේබන්ධ වුකේ. පසුෙ මම 
විස්්කේ කිේෙො. විනොඩි 
�්ළිස් ප��ට වි්ර 
පස්කස් කපොලිසිය ආෙො. 
එක�ම ්මයි ඔවුන්ෙ 
අත්අඩංගුෙට ්ගත්කත්.’’

ඒවා චිත්රපට ජවනිකා 

බඳු වුවත් ඒවා ඈ 

සැබෑ ජීවිතයේ ලද 

අත්දැකීම්ය. ඇ්ය 

වඩාත්්ම සිත් රිදුම ලැබූ 

අවස්ාද රාජකාරී 

ජීවිත්ය තුළ තියේ.

‘‘දෙසක මම විසිට් 
එ��ට මෝර ළමො 
නිෙොකස�ට ගියො. මම 
ගිහින් ඇහුෙො, ඉතින් 
පු්ොලො ක�ොක�ොමද 
ඔයොලට කමොනෙද ඕන 
කියලො. චූටි දුකෙක 
එ�පොරම දුෙක්ගන 
ඇවිත් කිේෙො එයොට 
එයොකේ අයියෙ බලන්න 
ඕන කියලො. ඒ ්ගැන 
ක�ොයලො බලදදි, 
කිට්ටුෙ කෙනත් ළමො 
නිෙොකස� ඇයකේ 
සක�ෝදරයො න්ර 
�රලො තිබුකේ. මම 
ළමො නිෙොසකේ ප්රධොන 

නිලධොරියොකේ අෙසර අරන් 
ගියො ඒ දියණියකේ අයියො 
ඉන්න ්ැනට. ඇය අයියෙ 
දැක�ො වි්රයි දුෙලො ගියො. 
ඒ දරුෙත් කපොඩියි. මම 
දැක�ො අකත් ගුලි�රක්ගන 
හිටපු කදයක දැරිය අයියට 
කදනෙො. ඒ කෙරළු ක්ගඩි 
කද�ක. මට දැනුණ �ැඟීම 
කියෝගන්න බෑ. කේ දරුකෙෝ 
්ගැන ක�ොයලො බලදදි 
පවුකල් දරුකෙෝ පස්කදනොම 
ළමො නිෙොසෙල. පුංචිම කේ 
�ැල්ල� දරුෙන්ට ප�සු�ේ 
නැති නිසො. ක�ොක�ොම�රි 
මකේ හි් මිතුරන් සේබන්ධ 
�රක්ගන ඔවුන්ට කේ �දලො 
දීලො, අධි�රණ �ටයුතුෙලින් 
පසුෙ ඒ දරුෙන්ෙ 
කදමොපියන්ට බොර දුන්නො.’’

ඒ බාරදීය්මන් ය�ා�ැවතී 

ඇ්ය ඔවුන්යගේ යබාය�ෝ 

අවශ්යතා ඉටුකර දුන්යන් 

සැබෑ්ම වූ යළංගතුකමිනි.

‘‘මකේ රොජ�ොරිත් එක� 
මකේ පු්ොලො තුන්කදනො ළඟ 
මම රැකෙන්කන් අඩුකෙන්. 
ඔවුන් ්ෙම අධ්ොපනය 
ලබනෙො. මකේ අේමො, 
්ොත්්ො මං ළඟ හිඳීම 
මට කලොකු ශකතියක. ඒ 
ෙකේම මකේ ම�ත්්යො 
මකේ රොජ�ොරි දිවිය, 
කපෞද්ගලි� දිවිය සමබර 
�ර්ගන්න උදේ කෙනෙො. ඔහු 
කපෞද්ගලි� ආය්නය� 
රැකියොෙ �රන්කන්. ඔහුකේ 
කලොකු �ැමැත්්ක නෑ 
මම කපොලිසිකේ රොජ�ොරි 
�රනෙට. ඒත් මම �රිම 
�ැමැත්ක්න් කේ රොජ�ොරි 

�රන්කන්.’’

ඒ කැ්මැත්තට, 

කැපවී්මට සම්මා� 

ඇගයීම වයගේ්ම ්ම�ජ� 

ආදර්යද ඇ්යට ය�ාඅඩුව 

ලැබී ඇත. විශිෂ්ඨත්ම 

යපාලිස නිලධාරිනි්ය යලස 

ඇ්ය ජ�ාධිපති සම්මා�්ය 

ඇතුළුව සම්මා� 

ප�යළාවක් ප්මණ යම 

ව�විට ලබා තියේ.

ඒ සම්මා�වලටත් 

වඩා �ඬක් �ැති 

මිනිසුන්ට �ඬක් 

යවමින් රාජකාරි්ය 

අකුරට්ම ඉටු කරන්�ට 

ඇ්ය ය�ට දි�යේත් 

සූදා�ම්ය. ඒ අභිය්යෝග 

සි්යලල ජ්ය ගන්�ට 

‘ධරණී’ අපයගන්ද 

ඇ්යට ්මල මිටක් හිමි්ය.

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ
ඡායාරූප - 

මධුසිංක සරිවර්ධන

   071 6 224 209 - 071 1 882 661
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úYAjYla;s m%;sldr 
^f¾lS yd m%dksla yS,ska&
f,dj iqm;, f¾lS yd m%dksla yS,ska ;=<ska Tng we;s 
ish¨u fnda fkdjk frda.j,g m%;sldr ,nd.; yel' 
lsisÿ fnfy;la fkdue;sj lrk fï m%;sldr Tng 
we;s fndfyduhla mSvdj,g úi`ÿuls'

Ndj flakaor 
mÍCIdj
Tfí ckau flakaøh jvd;a 
.eUqßka mÍCId lsÍu Ndj flakaø 
l%uhg lrkq ,efí' tu.ska Tfí 
Ôú;hg n,mdk mQ¾j l¾u 
úmdl y`ÿkdf.k wOHdmkh" 
/lshdj" újdyh" frda. mSvd 
hk m%Odk .eg¨j,g ms,shï 
fhdod.; yel' ^Ndj flakaor 
online l%uhg mÍCId l< yel&

www.sandasauranaturalhealing.com 
 facebook - sandasaura

fudayk 
m%;sldrh

HYPNO THERAPY

iEu 
bßodjlu 

rd;%S 
9'10 g

kd,sldfõ úldYh jk 
iÔú jevigyk isl=re ;rej ;=<ska 

Tfí .eg¨j,g 
fkdñf,a úi`ÿï

                            rEmjdysKsfha iEu          
               n%yiam;skaodjlu 

Wfoa 10 g iÔj úldYkh lrk 
flakaorh" ´rdj yd úYaj Yla;s 
m%;sldr jevigyk krUkak'

´rd mÍCIdj (Aura Scan)
´rd mÍCIdj ;=<ska Tng Tfí YÍrfha mj;sk ;;ajh 
ms<sn`oj ksjerÈ mÍCIdjla lr.; yel' YÍrfha we;s 
m%Odk pl% 7" YÍrh jgd msysgk ´rd rYañ j<,a," 
Tfí YÍrh" uki yd wd;auh fjka fjka j l%shd 
lrk wdldrh Tng oel.; yel' wd;;sh jeks mSvd 
yd udkisl ieye,a¨ nj wdosh Tngu oekf.k tajd 
m%;sldr u.ska iqj lsÍug yel'

fudayk 
m%;sldrh 
(Hypno Therapy)
Tnj fudayk ksødjlg m;alr Tfí 
háis; wjÈlr tys we;s ;;a;ajhka 
ksjerÈj y`ÿkdf.k ldhslj yd 
udkislj Tng we;s .eg¨j,g m%;sldr 
lsÍu fudayk m%;sldrhhs' wjYH kï 
fmr wd;auhg mjd .uka l< yel' 
Tfí bÈß wkd.;h mjd oel .ekSug 
fudaykh ;=<ska yelshdj we;' f,dj 
mqrd fndfyda msßila fudayk m%;sldrh 
Ndú; lrhs' ud fudaykfõoh ms<sn`oj 
.eUqßka yodrd Master Hypnotist f,i 
iy;sl ,nd we;'



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ලිංගාශ්රිත ර�ෝග පිළිබඳ 
විරේෂඥ වෛද්ය

I.L.ජයවී�
MBBS, PG Diploma,
MD (Venereology)

ජාතික ලිංගාශ්රිත ර�ෝග සහ 
ඒඩ්ස් මර්ධන ෛැඩසටහන

ඔසප්වීම හරියට 
රෛනරනත් නෑ

ඒ මදි්වට 
සේ මිනිො 

මං කියන සේ 
පිළිගන්සනත් 

නෑ

නිසි ප්රතිකාර මගින් ඕනෑම ලිංගාශ්රිත 

රරෝගයක් නිට්ාව් සුව කිරීම් ර�ෝ 

මැනවින් පාලනය කිරීම් �ැකිය. ඒ නිසා 

එවැනි රරෝගයක් ඇතිවි් අපවාදවල් 

බඳුන් රේ යැයි බිරයන් කලමැරීම් යාරමන් 

සිදුවන්රන් කබරලන් ලප් වැටීමය.

ඒ නිසාම ඔරේ දැනුවත්ාවය පිණිස 

මරේ වෘතතීයමය අතදැකීමක් රමරලස 

ඔබත සමඟ රබදාගැනීම් සිතුරවමි. 

ඔබ රමවන් සිදුවීමක් මුහුණදුනර�ාත 

එහිදී ක්යුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව 

දැනුවත කිරීම මරේ අරමුණයි.

සැබෑ නම් ගම් ර�ළි කිරීම සුදුසු නැති 

නිසා රමම ලපිය් ප්රස්තුත වන යුවළ මම 

නරයෝමි ස� කසුන් රලස �ඳුන්වමි.

නරයෝමි වයස අවුරුදු 30ක එක්දරු 

මවකි. ඔවුන්රේ යුග දිවිය් කණ රකාකා 

�ැඬීම් ප්න්රගන තිබුරේ කාලයක සි් 

නරයෝමි් ඇතිවුණු ඉවසාගත රනා�ැකි 

යටි බරේ රේදනාව ස� ලිංගික ඇසුරේදී 

ඇය් ඇතිවන අසාමාන්ය රේදනාව 

නිසාය.

‘‘රමයා මාත් එකක එකතු රෛනන 
තිරයන අකමැත්තට ඔය රබාරු කියනරන 
රඩාකටර. මම නම් රම් ගමන ආරෛත් 
රමයාරේ අම්මලරේ බලකිරීම නිසයි. 
නැත්නම් රම්ක මහ රබාරු ගමනක.’’

කසුන් පවසා සිටිරේය. ඔහු තමාරේ 

බිරිඳ පිළිබඳව වැරදි වැ්හීමක සිටිනා 

බව රතරුම්ගත නිසාම ඇය පවසන 

කරුණු ඇතත වුවත, රබාරු වුවත ඒ 

සියලල වවද්ය පරීක්්ෂණ මගින් ත�වුරු 

කරගත �ැකි බව මා අවධාරණය 

කරළමි. පසුව නරයෝමි් ඇති අරනකුත 

අප�සුතා ගැනත මම ඇයරගන් 

ප්රශන කරළමි.

‘‘මාසික ඔසප්වීමෛත් හරියට 
රෛනරන නැහැ. ඒ මදිෛට රම් මිනිහත් 
මම කියන රේ පිළිගනරන නැහැ. 
මට නම් දැන ජීවිරත්ම එපා රෛලා 
තිරයනරන රොස්ත� මහත්තරයෝ....’’

තතතවය රේතුරවන් නරයෝමි දැඩි 

පීඩනයක් ලක්ව සිටිනා බව පැ�ැදිලය. 

ඇතැම් විර්ක ඔසප්වීම් රදකක් අතර 

කාලරේදීත, ලිංගික සිංසේගරයන් පසුවත 

රයෝනි මාේගරයන් රුධිරය ව�නය වන 

බවත, තවත විර්ක රයෝනි මාේගරයන් 

ක� ර�ෝ රකාළ පැ�ැය් හුරු අසාමාන්ය 

රයෝනි ස්ාවයක් පි්වන බවත ඇය 

තවදුර්ත පැවසුවාය.

රරෝග ලක්්ෂණ පැවසූ පමණින් රරෝගය 

කුමක්දැයි �ඳුනාගැනීරම් ඉවක් තිබුණද 

සායනිකව රරෝගය විනිශ්චය කිරීම 

ඉතා වැදගත බැවින් මම ඇයව කායික 

පරීක්්ෂාවක් බඳුන් කරළමි. පසුව ඇරේ 

ගැේරගල නියැදිද පරීක්්ෂා කරළමි. එම 

පරීක්්ෂණ මගින් ත�වුරු වූරේ ඒ වනවි්ත 

නරයෝමි ‘ර්ෝණි ප්රදා�ය’ නමැති රරෝග 

තතතවරයන් පීඩා විඳිනා බවය.

ර්ෝණි ප්රදා�ය නමැති තතතවය ඇති 

වීම් ප්රධාන වශරයන් පාදක වන්රන් 

රගාරනාරියාව ස� ක්ලැමීඩියාව යන 

ලිංගික රරෝග ද්විතවය සාදනු ලබන 

බැක්ටීරියා වේග රදකයි. රම් තතතවරේදී 

සිදුවන්රන් රපරකී බැක්ටීරියා වේග රදක 

ගේ්ා්ෂරේ ර්ෝණි කු�රය දක්වා පැතිර 

එම ඉන්්රීයන් ආසාධනය් ලක්කිරීමය.

ඉන්පසු මතුවූරේ නරයෝමිරේ සිරුර් 

රගාරනාරියාව ස� ක්ලැමීඩියාව වැනි 

ලිංගාශ්රිත රරෝග ඇති කරන බැක්ටීරියා 

වේග ඇතුළු වූරේ රකරස්ද යන ගැ්ළුවයි.

ප්රතිකාර සඳ�ා රම් ගැ්ළුව් පිළිතුරු 

අත්යවශ්ය බැවින් මම කසුන්රගනුත 

නරයෝමිරගනුත රම් පිළිබඳව රවන රවනම 

ප්රශන කරළමි.

ඒ ගැ්ළු �මුරේ තමා කිසිදිනක රවනත 

පුද්ගලරයකු සමඟ ලිංගික සබඳතා 

පවතවා රනාමැති බව නරයෝමි පැවසුරේ 

ම� �ඬින් කඳුළු සලමිනි.

ප්රශන ඇසීම 

ආරම්්රේදී 

මුනිවත රැකි කසුන් 

ඔහුරේ �ඬ අවදි 

කරේ ලිංගික 

සායනරේදී කරුණු 

කාරණා සඟවා 

කතා කිරීම උගුර් 

ර�ාරා රබර�ත 

රබාන්නාක් වැනි 

ක්රියාවක් බව මා 

පැ�ැදිල කළ 

පසුවය.

‘‘මාත් එකක රකෝච්චිරේ ෛැඩට යන 
ගෑනු රකරනක එකක මරේ රපාඩි ඇයි 
රහාඳයියක තිබුණා. ඇත්තම කිවරෛාත් ඒ 
ගෑනු රකනා එකක මම දෛස් රදක තුනකම 
එකටත් හිටියා.’’

දුම්රිරේදි අ�ම්බරයන් �මුවූ 

කාන්තාවක් සමඟ පැවැතවූ ලිංගික ඇසුර 

පිළිබඳව කසුන් පැවසූරේ වරදකාරී 

ස්ව්ාවරයන්ය. ඒ පිළිබඳ කරුණු කාරණා 

නරයෝමි සමඟ රනාපවසන රමන් ඔහු 

මරගන් බයාදුව ඉලලීම් කළ අතර ලිංගික 

සායනයකදී අතිශය රපෞද්ගලක ලිංගික 

කරුණු කාරණා කිසිරවකු්ත ර�ළිකිරීම 

වවද්යවරයාරේ වගකීම රනාවන බව මම 

ඔහු් මැනවින් පැ�ැදිල කරළමි.

රකරස් වුවත නරයෝමි් වැළඳී ඇති 

රරෝගය පිළිබඳව ඇය් පැ�ැදිල කිරීම් 

ම් සිදුවූරේ රම් පිළිබඳව ඇයරේ 

දැනුවත්ාවය වැදගත නිසාය. එරස්ම 

තතතවය මැනැවින් පාලනය කළ �ැකි 

නිසා රම් පිළිබඳව අනවශ්ය භීතියක් ඇති 

කර ගත යුතු නැති බව තවදුර්ත මම 

ඇය් පැ�ැදිල කරළමි.

නරයෝමි් වැළඳී තිබුණු 

ර්ෝණි ප්රදා�ය නමැති 

රමම රරෝගය මූලක 

අවධිරේදීම �ඳුනාගැනීම 

වැදගත වන්රන් රපරකී 

බැක්ටීරියා පැරලෝපීය 

නාල ස� ඩිම්බ රකා්්ෂ 

දක්වාද පැතිර යා �ැකි 

නිසාය. එවි් පැරලෝපීය 

නාල ස� ඩිම්බරකෝ්ෂ 

ආශ්රිතව තන්තුමය ප්ක 

වේගයක් ඇතිවී එම අවයව 

ඝනවීමක් සිදුරේ. එවැනි ඝනවීමක් 

එනම් තන්තුමය තතතවයක් ඇති 

වුවර�ාත එම තතතවය නිට්ාව් සුව 

කිරීම අප�සු වන අතර, තතතවය 

නිසාම අදාළ කාන්තාව වඳ්ාවය් ර�ෝ 

මඳසරු්ාවය් පතවීම්ද ඉඩ ඇත.

එපමණක් රනාව රම් නිසා 

ගේ්ා්ෂරයන් පි්ත නාලරේ දරුවන් 

පිහි්න අවස්්ා පවා අප් �මුවී 

ඇත. එවැනි අවස්්ා කලන් �ඳුනා 

රනාගතර�ාත එම නාලය පුපුරාරගාස් 

අදාළ කාන්තාව මියයාම් වුවත ඉඩකඩ 

ඇත.

නරයෝමි රරෝගරේ මූලක අදියරේ පසුවූ 

නිසා ප්රතිජීවක ඖ්ෂධ �ා එන්නත මගින් 

ඇයරේ සිංකූලතා නැවත ඇති රනාවන 

රලස ඇයරේ රරෝගය නිට්ාව් සුව 

කිරීම් �ැකි විය.

නරයෝමිරේ සැමියා කසුන්වද 

ක්ලැමීඩියා ස� රගාරනාරියා යන 

රරෝග සඳ�ා ප්රතිකාර රවත රයාමු 

රකරුණු අතර රවන්වීම් ගිය රම් පවුල 

උපරද්ශන මගින් නැවත ළිංකරවීම්ද 

�ැකිවිය. එරස්ම ය�පත ලිංගික 

සබඳතාවයක් පවතවාගැනීම් අදාළ 

උපරදස් රැසක් මා ඔවුන්් ලබාදුන්රන් 

ඉදිරිරේදී රමවන් ගැ්ළු ඇතිවීම 

වළක්වාලීම සඳ�ාය.

රමාර�ාතක ආශවාදය උරදසා 

අනාරක්ෂිත ලිංගික එක්වීම්වල් 

රයාමුවීරමන් රමවැනි අවාසනාවන්ත 

සිදුවීම්වල් මුහුණදීරම් අවදානමක් 

ඇතිවන බව ඔබ රතරුම්ගත යුතුයි. 

එරස්ම ඕනෑම ලිංගාශ්රිත රරෝගයක් 

සඳ�ා වවද්ය උරපදස් ලබාගැනීම් 

කිසිරවකුත කිසිවිර්කත පසුබ් රනාවිය 

යුතු බවත පැවසිය යුතුමය.

සමාසොතක 
ආශ්වාදය උසදො 
අනාරක්ෂිත  
ලංගික එක්වීේ්වලට 
සයාමුවීසමන් 
සම්වැනි 
අ්වාෙනා්වන්ත 
සිදුවීේ්වලට 
මුහුණදීමට සිදුසව
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අනිශා ජයක�ාඩි
ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා

‘අම්මා, ්ට හිතෙනවමා තම ගිටමාර් පංති යන එක 

නවතෙල දානන. අපපච්චිතෙ බලකිරිලලට යනන 

පටන ෙතෙ මිසක් ්ට ගිටමාර් ෙහනන ආසමාවක් 

නැහැතන.’
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‘ඔව් අම්මා ඒක ඇතෙ. අපපච්චි නිෙර් 

කියනවතන එයමාට මියුසික් ඉතෙනෙනන තලමාකු 

ආසමාවක් තිබබමා, ඒත බැරි වුණමා, ්තේ තකලලවත 

ඒක ඉතෙනෙනනව නම ්ට ඒ ඇති කියලමා. ඉතින 

අපපච්චිතේ හිෙ රිදවනන බැරි නිසමා ේයි ්් 

ගිතේ. ඒත ඒකට ්් දක්්ෂත නැහැ, එච්්චර 

කැ්තිත නැහැ. ඒ නිසමා ෙවදුරටත ඒ පනතියට 

යන එතකන පමාඩම කරනන තියන තවලමාවයි, සලලියි 

තදක් නමාස්ති තවන එක විෙරයි තවනතන 

අම්මා.’
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ේයිලු ඒ අංකලට ගිය ්මාතස් හමාර්ට් ඇටෑක් 

එකකුත ඇවිලලමා තිබතබ.’

පු
දුෙ

 ම
ව

න්
්න

 ම
දය

ක්
 ්න

ැහ
ැ පු

මත්
. ඔ

මහ
ාෙ

 

මදෙ
ේ

පි
මය

ෝ ඉ
න්

්න
ව

ා. 
දරු

මව
ෝ හ

දල
ා ඒ

 

හි
ල

ේ
ව

්ට
 ්ත

ෙ
න්

මේ
 සු

න්
 ම

ව
ච

්ච
 බ

ල
ාම

ප
ාම

රාත්
තු

 

ටි
ක

 ඔ
ක්

මක
ාෙ

 ම
ප

ාදි
ය

ක්
 ෙ

ැ්ට
ෙ

හ
ල

ා 

දරු
ව

න්
මේ

 ක
ර උ

ඩ
 ති

ය
ල

ා 

ඇ
දමෙ

්න
 ප

ල
ය

න්
, ප

ල
ය

න්
 

කි
ය

ල
ා ද

රු
ව

න්
්ට

 බ
ර ප

්ට
ව

්න
 

මදෙ
ේ

පි
මය

ෝ ඕ
්න

 ්ත
රම්

 

ඉ
න්

්න
ව

ා.

හ
ැබ

ැයි
 ඒ

ක
 ම

ල
ාකු

ෙ
 

මල
ාකු

 ව
ැරද්දක්

 පු
මත්

. 

ඒ
මක

න්
 ම

ව
න්

මන්
 ද

රු
මව

ෝ 

මදමල
ාව

ක්
 අ

්ත
ර අ

්ස
රණ

 

මව
්න

 එ
ක

 වි
්ත

රයි
. 

මදෙ
ේ

පි
මය

ෝ ම
ව

නු
මව

න්
 

්ත
ෙ

න්
මේ

 අ
්න

ෙ
ාම

ත්
 උ

ෙ
ේ

 

ති
ය

පු
 ද

රු
ව

න්
්ට

 ම
ව

න්
මන්

 

මදෙ
ේ

පි
මය

ෝ ්න
ැති

දා්ට
ත්

 අ
ක

ෙ
ැති

 

මද්ව
ල්

ව
ල

 හි
රමව

ල
ා ජී

වි
මත්

ෙ
 

වි
ඳ

ව
න්

්න
 ම

ව
්න

 එ
ක

 වි
්ත

රයි
.

ෙ
්ට

 ටී
්ච

ර් ම
ක

්න
ක්

 ම
ව

න්
්න

 බ
ැරි වු

මේ
 ෙ

මේ
 

ව
ැරද්දක්

 හ
රි ම

්න
ාල

ැබි
ෙ

ක්
 හ

රි නි
්ස

ා. 

ඉ
ති

න්
 එ

මහ
ෙ

 එ
මක්

 ෙ
්ට

 ල
බ

ාෙ
න්

්න
 

බ
ැරිමව

ච
්ච

 ඒ
 හී

මන්
 ද

රු
ව

ා ල
ේ

ව
ව

ත්
 

එ
ළි

ක
රෙ

න්
්න

ව
ා කි

ය
ල

ා හි
්ත

ල
ා ෙ

මේ
 

දරු
ව

ව
 අ

ක
ෙ

ැත්
ම්ත

න්
 ටී

්ච
ර් ම

ක
ම්න

ක්
 

ක
රව

්න
ව

ා කි
ය

න්
මන්

 ඔ
ය

ාම
ේ

 

ජී
වි

මත්
්ට

ත්
 ඒ

 ම
්න

ාල
ැබී

ෙ
ෙ

 ම
ව

්න
 එ

ක
 

වි
්ත

රමන්
 ෙ

මෙ
 ම

දෝණි
.

ඔ
ය

ා ද
න්

්න
ව

ද ම
ල

ාකු
 ෙ

ාෙ
ා ම

ප
ාඩි

 

ක
ාම

ල්
 ඉ

ඳ
ල

ා කි
ේ

මේ
 එ

ය
ා්ට

 ව
ාහ

්න
 

හ
දන්

්න
 ඉ

මෙ
්න

ෙ
න්

්න
 ඕ

ම්න
ෙ

යි
 

කි
ය

ල
ා. 

ඒ
ත්

 සී
ය

ා ක
ැෙ

ති
 

වු
මේ

ෙ
 ්න

ැහ
ැ. 

සී
ය

ා්ට
 ඕ

මන්
 වු

 මේ
 

ෙ
ාෙ

ව
 ම

ප
ාලි

සි
මේ

 ම
ල

ාකු
 ෙ

හ
ත්

්ත
මය

ක්
 

ක
රව

න්
්න

. අ
න්

ති
ෙ

්ට
 ඒ

මක
න්

 එ
ය

ා්ට
යි

 අ
මප

 

ප
වු

ල
්ට

යි
 වි

්ත
රක්

 ම
්න

මෙ
යි

 ර
්ට

්ට
ත්

 ප
ාඩු

 

මදක
ක්

ෙ
 වු

ණ
ා. 

එ
ක

ක්
 ්ත

ෙ
යි

 ව
ෙ

කී
ම්

ව
ල

්ට
 

ම්න
ාෙ

ැල
මප

්න
 ම

ප
ාලි

ේ
 නි

ල
ධ

ාරි
මය

ක්
 ම

ප
ාලි

ේ
 

මදප
ාර්

්ත
මෙ

න්
තු

ව
්ට

 එ
ක

තු
 වු

ණ
ා. 

අ
නි

ත්
 එ

ක
 

ර්ට
්ට

 ම
හ

ාඳ
 ද

ක්
්ෂ

 ව
ාහ

්න
 ඉ

ංජි
මන්

රු
මව

ක්
 අ

හි
මි

 

වු
ණ

ා.

අ
න්

ති
ෙ

්ට
 සී

ය
ා ෙ

ැරු
මණ

ත්
 දු

මක
න්

. ෙ
ාෙ

ා 

ජී
ව

ත්
 ම

ව
න්

ම්න
ත්

 ක
ළ

කි
රීමෙ

න්
.

ඒ
 නි

්ස
ා ඔ

ය
ාම

ේ
 අ

්න
ාෙ

මත්
 ව

ෙ
කී

ෙ
 ඔ

ය
ාෙ

 

ෙ
න්

්න
. අ

පි
ව

 ්ස
තු

ටු
 ක

රන්
්න

 කි
ය

ල
ා හි

්ත
ාම

ෙ
්න

 

ඔ
ය

ා පී
ඩ

්න
මය

න්
 ඉ

න්
්න

 ඕ
මන්

 ්න
ැහ

ැ පු
මත්

. ඔ
ය

ා 

ආ
්ස

 වි
දිහ

්ට
 ක

ම්
පි

යු
්ට

ර්ව
ලි

න්
ෙ

 ඉ
හ

ළ
්ට

 ය
න්

්න
. 

ඒ
 ම

ව
නු

මව
න්

 ම
දෙ

ේ
පි

මය
ෝ වි

දිහ
්ට

 අ
පි

්ට
 ක

රන්
්න

 

පු
ළු

ව
න්

 හ
ැෙ

මද්ෙ
 ෙ

ෙ
යි

 අ
ප

ප
චි

චි
යි

 ක
ර්න

ව
ා.

මී
්ට

 ප
ේ

මේ
 ඔ

ය
ාම

ේ
 අ

්න
ාෙ

්ත
ය

 ෙ
ැ්න

 

තී
රණ

 ෙ
න්

්න
මක

ා්ට
 අ

නි
ත්

 අ
ය

මේ
 උ

ප
මදේ

 

ඇ
හු

ව
්ට

 ක
ෙ

ක්
 ්න

ැහ
ැ. හ

ැබ
ැයි

 ක
ාම

ේ
ව

ත්
 

බ
ල

ාම
ප

ාම
රාත්

තු
 ම

ව
නු

මව
න්

 ඔ
ය

ාව
 

ක
ැප

ක
රන්

්න
 ්න

ම්
  

හි
්ත

න්
්න

ව
ත්

 එ
ප

ා.

මව
්න

 ම
දෙ

ේ
පි

මය
ෝ ව

මේ
  

ෙ
ෙ

යි
 අ

ප
ප

ච
චි

යි
 ්න

ම්
 ක

ව
ෙ

දාව
ත්

 

ඔ
ය

ාම
ේ

 තී
රණ

ව
ල

්ට
 ඇ

ඟි
ලි

 ෙ
හ

න්
මන්

 

්න
ැහ

ැ. ම
ම්

 ජී
වි

මත්
 ඔ

ය
ාම

ේ
. ඒ

ක
 ඔ

ය
ාම

ේ
 

අ
යි

ති
ය

ක්
. ඉ

ති
න්

 ම
ක

ාන්
ද ම

ක
ලි

න්
 

ති
ය

ාම
ෙ

්න
 ඔ

ය
ාම

ේ
 අ

්න
ාෙ

්ත
ය

 ෙ
ැ්න

 

තී
රණ

  

ෙ
න්

්න
 අ

යි
ති

ය
 ති

මය
න්

ම්න
ත්

  

ඔ
ය

ාම
ෙ

ෙ
 අ

මත්
 ෙ

මේ
 ම

දෝණි
.

අwïudf.a y`äkauඅඅඅ
wykak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

ඔයාකේ  
අනාගකේ වගකීම 
ඔයාම ගනන. අපිව 

සතුටු �රනන 
කියලා හිතාකගන 
ඔයා පීඩනකයන 

ඉනන ඕකන නැහැ 
පුකේ

ylŠly¹ ã»N දරුකවෝ හදලා  
ඒ හිලවවට 

තමනකේ සුන කවච්ච 
බලාක�ාකරාේතු 

ටි� ඔකක�ාම 
ක�ාදියක ගැටගහලා 

දරුවනකේ �ර උඩ 
තියලා ඇදකගන 

�ලයන, �ලයන කියලා 
දරුවනට බර �ටවන 

කදමවපිකයෝ  
ඕන තරම් ඉනනවා
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අනාගතය ගැන තීරණ 
ගනනක�ාට අනිේ අයකේ 
උ�කදස් ඇහුවට �මක 

නැහැ. හැබැයි �ාකේවේ 
බලාක�ාකරාේතු 
කවනුකවන ඔයාව 
�ැ��රනන නම් 
හිතනනවේ එ�ා
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ඔලිම්පික් නිර්මාතෘගේ 
්තය ගබමාරු කළ 

ඔලිම්පික් ලන්දූ

ක්රීඩාවේ ජීව ගුණය රඳවන සිදුවීම් රැසක් 

වෙවර ව�ෝකිවයෝ ඔලිම්පික් හිදී දක්න� 

හැකිවිය. පදක්්කම් වෙදාගැනීෙ, අවන්කාවේ 

ජය සැෙරීෙ, වැටුණත් නැගී සි� ජය හඹා 

යාෙ වෙනෙ වැටුණු ප්රතිවාදියා� අතදීෙ 

ආදී සුනදර සිදුවීම් වපනවා දුනවන ක්රීඩාවේ 

චෙත්්කාරයයි. ව්කවේ වුවත් වෙවර වාරතා 

අලුත් වීවම් නම් තරේක පසුෙෑෙක් තිබුණි. 

ව්කාේඩ් - 19 හමුවේ පුහුණුවීම්වල� 

ෙතුවූ ොධා ඊ� වේතුව ෙව ජාත්යනතර 

විචාර්කයිනවේ ෙතයයි.

1894 දී ජාත්යනතර ඔලිම්පික් ්කමිටුව 

ේ්ාපිත ්කරන වි� එහි නිරොතෘ ප්රරංශ 

ජාති්ක ඉතිහාසඥ පියර ඩි කුෙර�න 

(Pierre de Coubertin) 

පැවසුවේ ්කානතාවන ක්රීඩා 

කිරීෙ ේවභාවි්ක නීතිය� 

ප�හැණි ෙවයි. නමුත් 

වෙවර ව�ෝකිවයෝ ඔලිම්පික් 

වවනුවවනද ්කානතා 

නිවයෝජනය සැලකිය යුතු 

ෙට�මින ඉහළ වගාේ 

තිබිණ. ගරභනී ්කානතාවන, 

කිරිවදන ෙේවරුන වෙනෙ වයස අවුරුදු 

40 දක්වා ්කානතා නිවයෝජනයක් එහි තිබීෙ 

විවේෂත්වයකි. NBC ොධ්ය වාරතාව්ක 

ස�හන වූවේ වරතොනවේ ක්රීඩාව 

තුළ ්කානතාවනවේ වරධනීය ලක්ෂණ 

දුටුවවහාත් කුෙර�න සිය වසාවහාවනෙ 

වපරළී යනු ඇති ෙවයි.

වෙවර ව�ෝකිවයෝ ඔලිම්පික් උවළවේදීත් 

විශිෂ්ඨ ක්රීඩි්කාවන රැස්කවේ දක්ෂතා 

්කතාෙහ� ලක්විය. ජීවිතය දි නනන� 

ඔවුනවගන උගත හැකි පාඩම් අපෙණය.

දැඩි ආරථි්ක අරබුදය්ක� මුහුණ දී සිටින 

වවනිසුවේලා වැසියනවේ මුවඟ� සිනාවක් 

වගනදීෙ� තුන පිම්ෙ ශූරී ජූලිොර වරෝහාේ 

සෙත් වූවාය. අවසන තරගවේ ඇවේ 

පළමු පිම්ෙ ඔලිම්පික් වාරතාවකි. අවසන 

පිම්වම්දී වරෝහාේ එහි වලෝ්ක වාරතාව ද 

තො සතු්කර ගත්තාය. වවනිසුවේලාව 

වවනුවවන රන පදක්්කෙක් දිනූ පළමු 

ක්රීඩි්කාව ඇයයි. වරෝහාේ පවසනවන දුෂ්කර 

සෙයක් පසු්කරමින සිටින සිය ර�වාසීනවේ 

සතු� තොවේ අවේක්ෂාව ෙවයි. තො 

ආදරශය� ගනිමින වවනිසුවේලා දරුවන 

ෙලාවපාවරාත්තුසහගත වනු දැකීෙ තෙ 

ප්රාර්නය ෙව ඈ පවසයි.

වෙවරද වලාව වේගවත්ෙ ්කානතාවන 

අතර අණස්ක පැතිරවීෙ� ජැවෙයි්කානු 

ක්රීඩි්කාවවෝ සෙත් වූහ. රන, රිදී, වලෝ්කඩ 

ත්රිත්වයෙ ඔවුන�ය. එලීන වතාම්සන 

වේරා මී�ර 100 රන පදක්්කෙ දිනාගත්වත් 

වසර 33 ්ක� වපර ෆවලාරනේ වජායිනර 

තැබූ ඔලිම්පික් වාරතාව බිඳිමිනි. වෂලී 

ඈන වරේසර ප්රයිේ රිදී පදක්්කෙ දිනද්දී 

වෂරි්කා ජැක්සන වලෝ්කඩ පදක්්කෙ හිමි්කර 

ගත්තාය. 2008 බීජරං ඔලිම්පික් උවළවේ දී 

ද ්කානතා මී�ර 100 රන පදක්්කම් තුනෙ 

දිනවන ජැවෙයි්කානුවනය. ව�ෝකිවයෝ 

ඔලිම්පික් මී�ර 200 ්කානතා රන පදක්්කෙද 

දිනාගනු ලැබුවේ වතාම්සන වේරා විසිනි.

වලාව විශිෂ්ඨතෙ ජම්නාේටික් ක්රීඩි්කාව්ක 

වලස සැලව්කන අෙරි්කාවේ සිවෙෝන ෙයිේේ 

වෙවර විවේෂ අවධානය� ලක්ව සිටියාය. 

ඔලිම්පික් සහ වලෝ්ක ශූරතා පදක්්කම් 32 

්ක ඇවේ එ්කතුව වසෝවියට ක්රීඩි්කා ලරිසා 

ලැ�නිනා� සෙ වවයි. එවහත් ඒ අතුරින 

වැඩිෙ රන හිමි්කාරිනිය ෙයිේේය. ව්කවේ 

වවතත් ොනසි්ක ව්ාකූලත්වය ෙත ඉසේ 

කිහිපයකින ඇය ඉවත් වූවාය. සහභාගි වූ 

ඉසේ වදව්කහි රිදී සහ වලෝ්කඩ පදක්්කම් 

හිමිවීෙ සෙඟ ඇය ජම්නාේටික් ඉසේවවන 

වැඩිෙ පදක්්කම් දිනූ ඇෙරි්කානු ක්රීඩි්කාව� 

හිමි වාරතාව සෙ ්කළාය. ෙයිේේවේ 

ොනසි්ක පසුෙෑෙ සෙඟ වලාව පූරා 

ජනප්රිය පුද්ගලයින සහ ක්රීඩාවලෝලීන 

ඇය අගය කිරීෙ� ඉදිරිපත් වීෙද 

විවේෂත්වයකි.

ව�ෝකිවයෝ ඔලිම්පික් මී�ර 1500 

මූලි්ක ව�වේ තරගයක් වෙවර 

විවේෂ අවධානයක් ලැබීය. ඒ, 

වනදරලනත ධජය ය�වත් ඉදිරිපත් 

වූ සිෆාන හසන නිසාය. 

ඉතිවයෝපියාවේ උපත ලද ඇය 

වයස අවුරුදු 15 දී 

වනදරලනතය� සරංක්රෙණය වූවවකි. 

මූලි්ක තරගවේ අවසන ව�වේ දී 

හසන තවත් ක්රීඩි්කාව්ක සෙඟ බිෙ 

ඇද වැටුණාය. එවහත් ක්ෂණි්කව නැගී 

සිටි ඈ යළි තරගය� අවතීරණ වූවාය. ඒ 

වනවි� මී�ර කිහිපය්ක පරතරයකින සිටි 

සියලු ක්රීඩි්කාවන අබිෙවා පළමුවැනියා වලස 

තරගය නිෙකිරීෙ� ඇය� හැකිවිය. එදිනෙ 

රාත්රිවේ පැවති මී�ර 5000 ඉසේවේ රන 

පදක්්කෙ හසන හිමි්කර ගත්වත් සිය ප්ර්ෙ 

ඔලිම්පික් පදක්්කෙ වලසිනි.

වයස අවුරුදු 15 ක් වනවි� 2012 දී 

රන පදක්්කෙකින සිය ඔලිම්පික් චාරි්කාව 

ඇරඹූ ඇෙරි්කානු පිහිනුම් ක්රීඩි්කා ්කැතී 

වලවඩකි වෙවතක් බිහිවූ 

විශිෂ්ඨතෙවයකි. වැඩිෙ 

ඔලිම්පික් සහ වලෝ්ක 

ශූරතා රන පදක්්කම් දිනූ 

පිහිනුම් ක්රීඩි්කාව ඇයයි. 

එ්කතුව 22කි. වෙවර ඇය 

රන පදක්්කම් වද්කක් සහ 

රිදී පදක්්කම් වද්ක්ක� 

හිමි්කම් කීවාය. ව�ෝකිවයෝ 

ඔලිම්පික්හි ්කැතීවේ අවසන නිවයෝජනය 

වූ මී�ර 800 ඉසේව ඇය ජය ගත්වත් නව 

වලෝ්ක වාරතාවක් ද සෙඟිනි.

ඕේවරේලියා පිහිනුම් ශූරී එො ෙැවක්යන 

ද වෙවර ්කතාෙහ� ලක්වූ ක්රීඩි්කාවකි. 

ඇය රන පදක්්කම් හතරක් සහ වලෝ්කඩ 

පදක්්කම් තුනක් දිනනාය. එ්කෙ ඔලිම්පික් 

තරඟාවලිය්කදී පදක්්කම් හතක් දිනූ පළමු 

පිහිනුම් ක්රීඩි්කාව ෙැවක්යන ය. ඕනෑෙ 

ක්රීඩාවක් සෙඟ සැසඳීවම්දී ඇය යුක්වරන 

ජම්නාේටික් ක්රීඩි්කා ෙරියා වගාර්කාේක්යා 

1952 දී තැබූ වාරතාව සෙ ්කළාය.

වපෝලනත ක්රීඩි්කා අනි�ා වවාදාරචක් මිටිය 

විසි කිරීවම් ඉසේවවන අඛණඩව තුනවන 

වතාව�ද ඔලිම්පික් රන පදක්්කෙ දිනනාය. 

එ්කෙ ඉසේවවන ඔලිම්පික් උවළල තුන්කදී 

රන පදක්්කම් දිනූ ප්ර්ෙ ක්රීඩි්කාව ඇයයි. 

මී�ර 80 සීොවවන එපි�� මිටිය විසි 

කිරීෙ� සෙත් වූ පළමු ක්රීඩි්කාව ද ඇයයි. 

මී�ර 82.98 ක් වලස එහි වලෝ්ක වාරතාව� 

හිමි්කම් කියනවන ද වවාදාරචක් ය.

ව�ෝකිවයෝ ඔලිම්පික් හිදී විශිෂ�ත්වය� 

පත් ක්රීඩි්කාවන අතරින වෙහි ලියැවී 

ඇත්වත් කිහිපවදවනකු පිළිෙඳ පෙණි. 

ඒ සියලු ක්රීඩි්කාවන ක්රීඩා ක්වෂත්රවයහි 

ෙැෙවළන තාර්කාය. ඔවුන තොවේ තැන 

ඉේලා හඬා වැව�නු වවනුව� ්කැපවීවෙන 

හිමිතැන දිනාගත්තවුනය. ඒ අසීරු ෙග්ක 

ඉවසීවෙන, වවවහසීවෙන ගෙන ගත් 

ෙැවිනි. ඔවුන හා සෙවීෙ� වහෝ ඔවුන 

පසු්කර යාෙ� අවැසි අවයකු වේනම් ඒ ෙග 

යාවම් ආත්ෙ විේවාසය ද ්කැපවීෙ ද තිබිය 

යුතුෙය. එවැනනන 2024 වසවර ප්රරංශවේදී 

සිය ඉලක්්ක සපුරන වතක් ෙලා හිඳිමු.

රෂ්නිකමා ලියනගේ

ග්වර ග�ෝකිගයෝ ඔලිම්පික් 
උගළගේදීත් විශිෂ්්ඨ ක්රීඩිකමාවන් 
රැසකගේ දක්්ෂතමා කතමාබහ� 

ලක්විය. ජීවිතය දිනන්න� 
ඔවුන්ග�න් උ�ත හැකි පමාඩම් 

අප්ණය

ග�ෝකිගයෝ 
ඔලිම්පික්හි 

කැතීගේ අවසන් 
නිගයෝජනය වූ මී�ර 

800 ඉසවව ඇය 
ජය �ත්ගත් නව 

ගලෝක වමාරතමාවක් ද 
ස්ඟිනි

 අනිටා 
ව�ාදාර්චක්

එමා 
මැවක්යන්

කැතී 
වෙවෙකි

සිවමෝන් බයිල්ස්

සිෆාන් හසන්

ජූලිමාර 
ව�ෝහාස්
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11 බදාදා

බියංකා නානායකකාර

දුවග� මල්ලිට 
දානන ඉඳපු නම 
‘මල්ලි කැට්’ ට 

දුනනා

දවල් දවසම දූත් එකක �තකරන මල්ලි කැට්ට රෑට නිදා�නන ග�දර ගවනම සුවපහසු තැනක තිගයනවා. අපි එයාට රාත්රිය සම්පූර්ණගයන බළගෙක විදිහට �ත කරනන නිදහස දීො තිගයනගන

මුල් දවස්වෙ රෑක 
මල්ලි කැට් අමාරුගවන 

අල්ෙ�ත්ත මී 
පැටිගයක එකක 
ගසල්ෙම් කර කර 

ඉනනැද්දි දූ මී පැටියා 
ඉල්ෙො රණ්ඩු කළා. 

තව දවසක මල්ලි 
කැරගපාත්ගතා 

අල්ෙනන එපා පව් 
කියො කැරගපාත්ගතක 

අල්ෙග�න හිටපු  
මල්ලි කැට්ව  

ඇදග�න ගියා

‘‘තනියම හැදෙන ෙරුද�ො ද�ොකු 
ද�නදන මුරණ්ඩු, හිතු�ක්ොර, 
ආතමොර්ථ්ොමී, ගතිගුණ එක් කිය�ො 
මං අහ�ො තිබුණො. ඒ හිනදා මදග දු�ත 
එදහම ද�යිෙ කිය�ො බයකින මම 
හිටිදය. එයො ද�ොඩි ්ොදේ ඉඳ�ම හුඟක 
ආෙරණීය, ්රුණො�නත ෙරුද�ක විදිහට 
හැදෙන�ො ෙකිනනයි මට ඕන වුදණ්. 
ඒ්ට මං දතෝරගතදත පූස් �ැටිදයක. 
එයොදග නම ‘දු�න්ය මේලි ්ැට්’. දූදග 
නම දුෂොන්යො. එතද්ොට ‘දු�න්ය’ කියනදන 
මං දූට මේලිදයක �ැබුදණොත දානන 
කිය�ො හිතොදගන හිටපු නම. පූස් �ැටිය� 
දගෙරට දගනො�ට �ස්දසෙ එයො� �වුදේ 
සෙොමොජි්දයක ්රගනන ඕන වුණ නිසෙො 
දූට එයො� අඳුන��ො දුනදන ‘මේලි ්ැට්’ 
කිය�ො. ඒ �දේම දූදග මේලිට දානන 
හිතොදගන හිටපු නමත මේලි ්ැට්ට 
දුනනො’’

තම තුන් හැවිරිදි එකම දියණියට 

සුරතල් ‘පූස් පැටියයක්’ යෙනැවිත් 

දුන් අමමමා ශිරංගිකමා පතිරණ ය. ඈ 

වෘත්තියයන් නීතීඥවරියකි. ඈ ජීවත්වන 

මමාරවිල ප්රයේශයට ආසන්න උසමාවි 

හැරුණුයකමාට දුර බැහැර යබමායහෝ 

උසමාවිවලත් නඩු කමාරණමා යවනුයවන් 

යපනී සිටින ශිරංගිකමායේ ජීවිතය 

යබමායහෝ කමාරයබහුලය. එයස්ම වෙකීම 

බහුල රැකියමාවක නිරත වන ඇයේ 

සැමියමාද කමාරයබහුල රමාජකමාරීන්ට මැදිවී 

සිටින්යනකි. ඒත් ශිරංගිකමා යස්ම ඔහුද 

ෙහට යකමාළට, සතුන්ට සැබෑවටම 

ආදරය කරන්යනකි.

‘‘දූදග තොතතො හිතුද� අවුරුදු තුනක 
වුණොට �ස්දසෙ දු�ට දතදරන නිසෙො 
හැමතිස්දසෙම පූස්� අදත එේ�දගන, 
මූදණ තියොදගන ඉනන එ්ක නැතිද�යි 
කිය�ො. ඒත ඉතින පූස්� දගනත දුනනම 
දූ එයොදග තොතතදග සිතුවිලි දබොරු ්ළො. 
රෑට නිදාගනන යන්ේ දු� �ැඩිදයන 
ඉනදන මේලි ්ැට් එක්. මේලි ්ැට් 
දූදග ළඟින නිෙහස් ද�නදන රෑ නිදාගනන 
විතරයි.’’

ශිරංගිකමා නිරන්තරවම දියණියයේත් 

මල්ලි කැටයේත් හැසිරීම ඡමායමාරූපෙත 

කළමාය. එයස්ම පූස් පැටවමා ඇය ඇසුයර 

හැයදන්නට ෙත්තමාට පසු දියණියයේ 

ජීවිතයේ සැබෑ යවනසක් ද සිදුවූ බව 

ඇය කියයි.

‘‘පූස් නැති ්ොදේ විනොඩිදයන විනොඩියට 
හැමදේටම එයො මටයි, තොතතටයි ්තො 
්රන�ො. ෙැන එයො දගොඩක දේ�ේ 
්රනදන මේලි ්ැට් එක්. ඒ කිවද� 
අකුරු ලියනදන, චිත්ර අඳිනදන එයො� 
දේදසෙ උඩ තියොදගන. එයොට අකුරුත 

කිය�ො දෙන�ො. එයොදග කුරුටු චිත්ර��ත 
මේලි ්ැට් ඉනන�ො. මේලි ්ැට්ට 
දතදරනදන නැති වුණොට දූ එයො එක් 
්තො ්රන�ො, හිනොද�න�ො. නටනද්ොට 
අදත තියොදගන නැටුේ පුරුදු ්රන�ො. 
මිදුද� ඇවිදින�ො නේ මේලි ්ැට් කිහිේද�, 
නැතනේ අදත. හැබැයි හිංසෙෝොරි විදිහට 
දනද�යි, හරි ආෙරණීය විදිහට. මේලි ්ැට් 
�ව, රිදෙයි කියන එ් එයොම කියන�ො. 
බඩගිනි ඇති. කිරි ටි්ක දෙමු, ්නන 
දෙමු කිය�ො ළඟට ඇවිත කියනන තරේ 
එයොට ෙැදනන�ො. ෙරුද�ක තුළ ද�ොකු 
ද�නද්ොට ඇතිද�නන ඕනි ඒ ගතිගුණදන. 
එදහම ෙරුද�ො තමයි අේමට තොතතට 
ආෙදර ද�නදන. රටට ද�ෝද්ට ආෙදර 
ද�නදන. අනුන ගැන හිතනදන. �වු ්රනන 
බයද�නදන. අනුනදග බඩගිනන දවෙනො� 
ෙැදනනදන. මං කියනදන මේලි ්ැට් මදග 
දූට එකතරො විදිහ් ගුරු�රදයක කිය�යි.’’

මල්ලි කැට, ඇස් යදක විතරක් කහ 

පමාටට යේන තද කලු පමාට පූස් පැටියයකි. 

පරසියන් මිශ්ර යම පූස් පැටියමා ශිරංගිකමාට 

ලැබුයණ ඇයේ මිතුරියක් වුණ සුයරනි 

දිසමානමායකයෙ යෙදරිනි.

‘‘අපි හිත නිෙහස් ්රගනන හුඟක ඈත 
�ැති�� ඇවිදින�ො. දූ ඉ�දුණොට �ස්දසෙ 
අපි ්ැ�ෑ�� ඇවිදිේදි එයො�ත අරන ගියො. 
මේලි ්ැට් හෙනන ගනනද්ොට ඒ �ැතතත 
හිත�ොයි තීරණයක ගතදත. අපි ෙ�ස් 
ගණන දගෙරින පිට යන තැන්, එයො�ත 
අරන යන�ො කිය�ො. දමෝෙ එයො අදේ 

�වුදේ පුංචිම සෙොමොජි්යො. 
එයො දගෙර තනිදයන දා�ො 

ගිහින දු�ට�ත අපිට�ත 
ෙ�ස් ගොන් විදනෝෙ 

්රෙරයක දනද�යි.’’
පංචිම කමායල් ජමයබෝ කියන අලියමාටත්, 

ටරටලයමා කියන කැස්බෑයවකුටත්, 

බීටලයමා කියන කුරුමිනියමාටත් දූෂමාන්මායේ 

යලෝකයේ අංක එක හිමිව තිබුණත් 

අවුරුේයදන් අවුරුේද වැඩී අවුරුදු තුනක් 

යවේදී ඈ ඒ සතුන්ට බැඳි ආදරයයන් 

තරමක් ඈත් වූවමාය. ඒත් දැන් දුෂමාන්මායේ 

ඒ යලෝකයේ එකම මිතුරමා මල්ලි කැට ය.

‘‘ෙ�ේ ෙ�සෙම දූත එක් ගත්රන 
මේලි ්ැට්ට රෑට නිදාගනන දගෙර ද�නම 
සු��හසු තැනක තිදයන�ො. අපි එයොට 
රොත්රිය සෙේපූරණදයන බළද�ක විදිහට 
ගත ්රනන නිෙහසෙ දී�ො තිදයනදන. ඒ 
ද��ො�ට ්ැරද�ොතදතො මීදයො ෙඩයේ 
්රන�ො. මුේ ෙ�ස්�� රෑ් මේලි ්ැට් 
අමොරුද�න අේ�ගතත මී �ැටිදයක එක් 
දසෙේ�ේ ්ර ්ර ඉනනැේදි දූ මී �ැටියො 
ඉේ��ො රණ්ඩු ්ළො. ත� ෙ�සෙක මේලි 
්ැරද�ොතදතො අේ�නන එ�ො �ව කිය�ො 
්ැරද�ොතදතක අේ�දගන හිටපු මේලි 
්ැට්� ඇෙදගන ගියො. මේලි ්ැට් මුලිනම 
ගහ්ට නැගපු ද�දේ මුලින රසෙ විනදා බ� 
බ�ො. ත� උඩට ගියොම මේලි ්ැට් ගදහන 
ගනන කිය�ො ්ෑගහනන ගතතො. ඒ් 
නැ�තුදණ් දූදග තොතතො ද්ක්ක දා�ො ටි් 

ටි් එයො� �හ�ට ගතතට �ස්දසෙ. ෙැන 
නේ මදග දු� මේලි ්ැට් කියනදන පූදසෙක 
කිය�ො දතරුේ අරන ඉනදන.’’

යේවදාර ෙහ දියේ වහයලට නැෙ 

දූෂමාන්මා යදස බලමා සිටින මල්ලි කැට 

බිමට ෙන්නැයි ඈ දැන් කෑ යනමාෙසන්යන් 

ඒ නිසමාය. ඒ වයේම නින්දට යේදී ඇඳට 

ෙන්නට දඟලන්යන් නැතුව ‘ගුඩ් නයිට 

මල්ලි කැට’ කියමා සමුෙන්යන්ත් ඒ නිසමාය. 

සුරතයලක් ඇසුයර හැයදන සිය දියණිය 

යම සංයේදීතමාවයන් ජීවිතය පරමාම 

පවත්වමාෙනු ඇතැයි ශිරංගිකමා යස්ම 

ඇයේ සැමියමාද විශවමාසයයන් පසුයවයි.

චොරි්ො�ක සෙතුටින දග�නන 
බෑදන. ඉතින ඒ නිසෙො ෙැන 
සිේ්ධ ද�නදන අපි යන හැම 
ගමනකම එයො� එක් යන 
එ්යි. එයො� දගනියනන ද�ොකු 
ඉඩක ඕනද�නදන නෑ. එයොට 
අපි ද�නම ගතත �ස්සෙන කූඩු�ක 
තිදයන�ො. ඒ් පූසෙන සෙඳහොම හෙපු පුංචි 
ද්ොට්ටයක සෙහ දටඩිදයක දාපු සු��හසු 
එ්ක. එයොට ආරකෂිත �ටියක තිදයන�ො. 
ඒ �දේම මේලි ්ැට්ට ශරීර ්ෘත්යයන 
සෙඳහො ්ෘතිම �ැලි විදේෂයක සෙහිත දරේ 
එ්ක තිදයන�ො. ඒ �ැලි අ�ද්රව්ය ඇබදසෙෝබ 
්රන නිසෙො ගඳක�ත විෂබීජ එ්තුවීමක�ත 
ද�නදන නෑ. දුර ගියොම ඒ �ැලි දරේ එ් නොන 
්ොමදරන තියන�ො. එයොට ද�නනු�ොම ඒ් 
ෙනන�ො. එයොට ්ෘතිම ්ෑම ද�නම අරන 
යන�ො. ඒ ගිහිේ�ො එළියට යේදී දබේට් එ් 
දා�ො එයො�ත අපි අරන යන�ො. ඒ් ද�ොකූ 
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

පුද්ගලිකයි 
රහසි්ගතයි කිව්ව 

ඉස්සර
දැන් විසඳුම් 
තිගෙනවා!

ස්ත්රී පුරුෂභාවය වුව ්වනස්ත කරනනට 
හැකි සැතකම් ප්ාස්තටික් ශල්ය වවද්ය 
විද්යාව තුළ ති්ේ. ඇතැම් පිරිස්ත තම 
ලිිංගික ්ගැටළු පිළිබඳව රහ්ස්තම දුක් 
වුවත, අද වනවිට එම තතතවය ්වනස්තව 
ඇත. ඒ එම රහස්ත ්ගැටළු ්බා්හාමයකට 
ප්ාස්තටික් ශල්ය වවද්ය විද්යාව තුළ 
විසඳුම් ඇති ්හයිනි. එහිදී ලිිංගික අවයව 
ප්රමාණාතමක ්වනස්තකම්ව්ට බඳුන කළ 
හැකි අතර, වි්ේෂඥ ප්ාස්තටික් ශල්ය 
වවද්ය කවිනද රාජපක්ෂ මහතා ්මවර 
කතාබහ කරන්න ඒ සම්බන්ධ ්ගැටළුව්ට 
ඇති පිළියම් පිළිබඳවය.

ඉහත කාරණෙ හා �නිද්දී ග�ානවගේ 
පුද්�ලයින්ද ඔගේ සාෙනෙට එන්ගන්? 
ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ග�ාන වගේද?

අද වෙනව�ොට තමනවගේ ලිංගි� ගැටළු 

පිළිබඳෙ වබොව�ෝවදවනක් �තො �රනෙො 

ෙවගේම ඊට අෙශ්ය විසඳුම් වසොයො යනෙො. 

විවේෂවයනම ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්ය 

විද්යොෙ තුළ ගැ�ැනියක් පිරිමිවයක් 

බෙට පත�රන අයුරුත, පිරිමිවයක් 

ගැ�ැනියක් බෙට පත�රන අයුරුත 

අපි ඉකුත �්ොපේ �තොබ� �ළො. 

ඒ ෙවගේම තරුණ පිරිමි ළමයින අතර 

මොනසි�ෙ �දාගත 

ප්රේන තිවබනෙො. 

විෙො�යට වපර තමයි 

වමම ප්රේන ඔවුන 

තුළ ඇතිවෙනවන. 

තමනවගේ ලිංවගේන්රිවේ 

ප්රමොණය තෙ ව�වනකු 

�ො සසඳමින දුක්ෙන 

අෙස්්ො තිවයනෙො. 

තම ලිංවගේන්රිය 

ව�ටියි කියන �ොරණය 

ඔවුනට දිවි එපො 

�රෙන තරම් බරපතළයි. ඒත පරීක්ෂො 

කිරීවම්දී එෙැනි ගැටළුෙක් වපවනනනට 

නැ�ැ. එෙැනි පිරිස් මොනසි� 

උපවේශනයට වයොමු �රනෙො.

තෙත විෙො�� පිරිසක් ඉනනෙො 

ලිංවගේන්රිවේ දිග ප්රමොණය ගැන 

සැබෑෙටම ගැටළු තිවබන. එෙන යුෙළක් 

පසුගිය දින� අපවගේ සොයනය�ට 

පැමිණියො. ඔවුන කිවවව ලිංගි� 

�ොරයවේදී ශිෂණය ප්රමොණෙත වනොෙන 

නිසො එය දිගින ෙැඩි�ර ගත යුතු බෙයි. 

ඒ ෙවගේම ශිෂණවේ වපරසම පිටුපසට 

වනොයන පිරිසක් ඉනනෙො. ඔවුන තරුණ 

විවේ සිටම වම් ගැටළුෙට මුහුණ වදනෙො 

විය �ැකියි. විෙො� වී ලිංගි� �ොරයවේ 

නියැලුණත වපරසම පිටුපසට වනොයෑම 

නිසො ඔවුනට එම ක්රියොෙලය වවදනො�ොරී 

අතදැකීමක් වෙනෙො. තෙත ව�ොටස�වගේ 

වපරසම ඇලුණු ස්ෙභොෙයකින යුතුයි. 

කුඩො පිරිමි ළමුනට මුත්ො කිරීවම්දී 

වපරසවම් සිදුර කුඩො නිසො ගැටළු 

ඇතිවූ අෙස්්ො තිවබනෙො. (ශිෂණවේ 

උඩව�ොටස වපරසවමන ෙැසී තිවේ.) 

තෙත පිරිස�වගේ ශිෂණයයි, ෙෘෂණ 

ව�ෝෂයි අතර සම ඇලුණු ස්ෙභොෙවයන 

යුතුයි. බොහිර පුරුෂ ලිංගවේ වෙනසක් 

එවිට දිස්වෙනෙො. තෙත පිරිස�වගේ 

ෙෘෂණ ව�ෝෂ උපතින ප�්ට 

එනවන නෑ. එවිට සැත�ම් 

මගින එය ය්ො තතතෙයට 

වගන ආ යුතුයි.

ඒ සඳහා සැතක�ක් කරද්දී 
සැලකිලි�ත වන කාරණා 
ග�ානවද?

ඇතතටම එය විවේෂ 

අෙධොනය වයොමු �ළ 

යුතු �ොරණයක්. වබොව�ෝ 

දරුෙනවගේ ෙෘෂණ ව�ෝෂ උපතින 

පිටතට වනරො පිහිටනෙො. එවස් ෙනවන 

ස්ෙභොෙවයන ශුක්ොණු නිෂපොදනයට 

අෙශ්ය සිසිලමය පරිසරය ඊට ෙැදගත 

ෙන නිසයි. ඒත ෙෘෂණ ව�ෝෂ පිටතට 

වනරො නැතනම් එය සැත�මක් මගින 

විෙො�� �ොනතොෙන වයෝනි 

මොරගය ලහිලවීම නිසො, 

එම විස්තොරණය අඩු�ර 

ගැනීමට උපවදස් පතනෙො. 

එය දරුෙන කිහිපවදවනක් 

්ද ඇතැම් �ොනතොෙන 

මුහුණවදන ගැටළුෙක්. එහිදී 

වයෝනි මොරගවේ අභ්යනතර 

සැත�මක් මගින ලහිල බෙ 

අඩු �ළ �ැකියි. ඒ ෙවගේම 

සම�ර තරුණියනවගේ 

�න්ො පට්ය 

ඝන�ම් 

ඇවදනසුළු 

බවින යුතුයි. 

එවිට ලිංගි� 

එක්වීම�දී එය 

බිඳීයොමක් වනොවී ඇදීම�ට 

්ක් වෙනෙො. එවිට වවදනොෙක් 

�ටගනනෙො. ශල්ය�රමයක් 

මගින එයත ය්ො තතතෙයට 

පත�ළ �ැකියි. තෙත පිරිසක් වයෝනි 

වග් විශෝ �රගැනීවම් සැත�මට වයොමු 

වෙනෙො. ඇතැම් අය වයෝනි විෙරය කුඩො 

�ර ගනනෙො. පිරිමි පොරශෙවේ ගැටළු 

අතර ශිෂණය දිග මදි, ම�ත මදි කියන 

�ොරණොෙට තමයි ෙැඩි පිරිසක් සොයනයට 

එනවන. ඊට ශරීරවේ 

වෙනස්�ම් බ්පොනනත 

පුළුෙන.

ග�ාන වගේ ශරීර ගවනස්කම්ද 
ඔබ කිෙන්ගන්?

සම�ර තරබොරු පිරිමි 

පුේග්යිනවගේ බඩ ආශ්රිතෙ 

ෙවගේම යටි �යට ආසනන 

ප්රවේශය වතල මනවදන 

පිරීයොම නිසො ශිෂණය 

වනොවපනන තරමට යටට ගිලී 

ගිය ආ�ොරයක් තිවබනෙො. 

වමතැනදී ්යිවපෝසක්ෂන 

මගින වතල ඉෙත �ර ඊට 

පිළියම් වයදිය �ැකියි. 

�ොනතොෙනටත වමම 

ගැටලුෙම තිවබනෙො. �ොනතොෙනවගේත 

ලිංගි� අෙයෙයට ඉ�ළ වපවදස පිටතට 

වනරො ඒම වබොව�ෝ අයට ගැටළුෙක්. 

ඔවුනටද ්යිවපෝසක්ෂන මගින වම්දය 

ඉෙත�රගැනීම ෙැදගත වෙනෙො.

ග�හිදී සැබෑවට� �ැටළුවක් ඇතනම් ඔහුව 
සැතක�කට ගොමු කරන්ගන් ගකාගහා�ද?

ලිංවගේන්රිය ආශ්රිතෙ �රන සැත�ම�දී 

එය සිදු �රනවන සිහි නැති කිරීවම් 

ක්රියොෙලවයන අනතුරෙයි. ඊට වපර 

වරෝගියොවගේ අෙශ්යතොෙය අනුෙ ඔහුෙ 

ඒ ගැන දැනෙත �රනෙො. විවේෂවයන 

වයෝනි මොරගවේ ලහිලභොෙය අඩු කිරීම 

ව�ෝ ශිෂණය දිගුකිරීවම් සැත�මකින 

පසු සති තුන� �ෝයක් පමණ යනෙො 

නැෙත ය්ො තතතෙයට පතවෙනන. 

පට� ආශ්රිත සැත�ම්ේට එම �ෝය 

ප්රමොණෙත වුෙත, ඊට ෙඩො �ෝයක් 

ගතෙන අෙස්්ොත තිවබනෙො. එවිට සති 

තුනක් �ො �යක් අතර �ෝයක් ලිංගි� 

�ොරයයනෙලන ඈතෙ වෙද්ය උපවදස් 

පිළිපැදීම �ළ යුතුයි.

අනතුරකදී ශිෂණගේ ගකාටසක් ගහෝ ඊට 
සම්පූරණගෙන් හානිවන අවස්්ාවකදීත එෙ 
බද්්ධ කිරීගම් හැකිොවක් පවතිනවා ගන්ද?

ඔව. එය නිෙැරදිෙ අයිස්ේ බ�ො 

වරෝ�්ට වගන ආ යුතුයි. අධි� 

රුධිර ෙ�නය වීම නතර �රගත 

යුතුයි. ස්ෙභොවි�ෙ එහිදී වල න�ර 

සිංව�ෝචනයවීමක් වෙනෙො. ඒත ඉතො 

ඉක්මනින එම සැත�ම සඳ�ො සුදුසු�ම් 

සහිත වෙද්යෙරවයක් වෙත වරෝගියො 

වයොමු කිරීම අෙශ්යයි. වෙනවූ ෙෘෂණ 

ව�ෝෂ වුෙත එහිදී නැෙත සොර්�ෙ 

බේධ කිරීවම් �ැකියොෙ පෙතිනෙො. 

වමහිදී ශරීරොිංගේට �ොනි වේො නම් 

ඒෙො ඉෙතකිරීම �රනවන වමෞත් ලිංගි� 

පේධතිය ආශ්රිත විවේෂඥ වෙද්යෙරුන 

�ො අවනකුත ශල්ය වෙද්යෙරුන විසිනුයි. 

අපි වමහිදී �රනවන එම අිංගය නැෙත 

අෙශ්ය ව්ස ප්රතිසිංස්�රණය කිරීමයි. 

අද ෙනවිට ප්ොස්ටික් ශල්ය වෙද්ය 

විද්යොෙ තුළ ඒ සඳ�ො අතිනවීන ප�සු�ම් 

පෙතිනෙො.

පිටතට ගැනීම අදාළ �ෝෙ�ෙොනුෙක් 

තුළ �ළ යුතුයි. වනොඑවස් නම් ශරීර 

අභ්යනතර උෂණතෙය නිසො අනොගතවේ 

එම පුේග්යො ෙඳභොෙවයන යුතු අවයක් 

වීමටද �ැකියි. වමහිදී දරුෙො ගැන කුඩො 

�ෝවේම වදමොපියන අෙධොනවයන 

සිටිය යුතුයි. යම් �ෝය�දී ෙෘෂණ 

පිටතට වනොපැමිවණනවන 

නම් සැත�මක් මගින එය 

ය්ො තතතෙයට වගන 

ආ යුතුයි. තෙත විවට� 

ෙෘෂණ ව�ෝෂ ආශ්රිතෙ 

තිවබන න�ර ගැටගැසී 

වවදනො�ොරී ෙනෙො. එවිටත 

දරු පිළිසිඳගැනීම්ේදී 

ශුක්ොණුේ සොඵල්යතොෙ 

පිළිබඳ ගැටළු මතුවෙනෙො. 

කුඩො �ෝවේ දරුවෙෝ සිරුවර එම ප්රවේශය 

ආශ්රිත අනතුරුේට, තැලීම්ේට මුහුණ 

වදනෙො. එවිටත ශුක්ොණු නිෂපොදනවේ 

ගැටළු ඇතිවිය �ැකියි. ඒ නිසයි වමෙැනි 

අෙස්්ො �ඳුනොගත ෙ�ොම පිළියම් 

වයදීම අෙශ්යයි.

ග�හිදී කාන්තාවන්ට ගපාදු වූ 
�ැටළුකාරී අවස්්ා ග�ානවද?

ඇතැමුන් දුක් 
ගවන්ගන් �නසන් 
හදා�ත ලිිංගික 
�ැටළු නිසයි

ලිිංගික 
අවෙවවල 

ප්ර�ාණෙ පලාස්ටික් 
සැතක�කින්  
ගවනස් කළ  

හැකියි



ලබන සතියට...

30 2021 අග�ෝස්තු 11 බදාදා

w jirhs
36  ග�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

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

සැහැලලු්වන් ගලා්ගන ගිය ජීවිෙය 

කාරයබහුල වූ්ේ හිටි හැටි්ේය. ඒත් ඒ 

කාරයබහුලකමට ්ත්නුක්ේ කැමැත්ෙක් විය. 

ජීවත්්වන බව දැ්නන්්න් දැන්ය. ෙමන්්ේ 

්ක්නක් ඉන්න විට ඇති බැඳීම ගැන දැ්නන්්න් 

දැන්ය. එය එක්ෙරා විදහක සුන්දර වගකීමකි. 

්වනත් ්�ේවතුනට ඇත්්ත් ්�ේවතිය්ේ 

වගකීම �මණි. ්ේ සේබන්්ධ්ේ ඊට ව්ා 

වගකීමක් ඇත්්ත්ය. ඇය �මෙක් ්නාව 

ඇ්ේ මවත්, ස්හෝදරයා හා ස්හෝදරිය ගැන 

බලන්නත් සිදුවී ඇෙ. එය ෙමන්්ේ �වුල කියා 

හි්ෙන ෙරමට ඔවුන් ්ත්නුක්ේ හිෙ ආක්රමෙය 

කර තිබුණි. ඔවුන් �දංචියට ්ගන්වන්නට ්�ර 

අේමාට ්ගදර ්�න්වන්නට ඔහුට උවමනා විය. 

සාප්පුව ඇරීම මඳක් �මා කර උ්ද්ම අේමාට 

එන්නට කී්ේ ෙව දන කී�යකින් අංජනා්ේ �වුල 

්මහි කැඳවා එන්නට සිදුවන නිසාය.

්ස්න්හලො මැණි්ක්්ගන් ඇමතුමක් 

එනතුරු එළියට බසින්නට සූදානේව �මා්වමින් 

සිටි ්ත්නුක සමී�යට කමල ආ්ේය.

‘‘ොත් එන්්නද ෙහත්ෙයා එක්ක සාප්පුවට යන්්න? 
ඔය මෝනවාහරි වැඩක් කරන්්න බැරියෑ..’’

කමල එ්ේ කී්ේ ඇයි කියා ්ත්නුක 

්නාඇසු්ේ ඊට ්ේතුව දන්නා නිසාය. ්කායි 

්මා්හාෙක ්හෝ නැවෙත් ස්හෝදරයා්ේ 

හිංසාවකට ්ගාදුරු්වෙැයි කියා ඔහු සිටින්්න් 

බි්යනි. කමල්ේ ඉලලීම ්ත්නුක්ේ සි්ත් 

අලුත් අදහසක් ඇතිකරන්නට සමත් වු්ේය. 

සාප්පුවට �ේ හය ්ද්නකු එකවර ඇතුළු වූ 

විට ගණු්දනුවත් සමග ඔහු්ේත් වින්දන්ේත් 

්නතු සාප්පුව පුරා විටින් විට රඳවාගෙ යුතු 

වු්ේය. කමල වැන්්නක් සිටින්්න් නේ ඒ කාරයය 

�මෙටත් ව්ා ්හාඳින් ඔහු ඉටු කරනු ඇෙ. අද 

ඔහු කැඳවා යන්නට බැරි අේමා ්ගදර බලන්නට 

කැඳවා 

යන නිසාය. 

ඒ ගමනට 

කමල කැඳවා 

යන්නට 

බැරිකමක් 

නැතිමුත් ඔහු 

ඉන්නා ෙැන 

අේමා සමග 

අප්�ච්චී්ේ 

හා අයියා්ේ 

වැ් ගැන වි්ේචනය කරන්නට ්නාහැකිය.

‘‘අද සාප්පුව අරින්මන් ටිකක් පරක්කු මවලා කෙල්. 
ෙට මව්න වැඩ වගයක් තිමය්නවා එළිමය කරන්්න. 
මහට ඉඳලා යමු.’’

ඔහු්ේ මුහු්ේ ඇඳුණු සතුටු සිනාව දුටු විට 

්ත්නුකට දැනු්ේ එවන් පිටවීමකට ඔහු ්කා්ෙක් 

කැමැත්්ෙන් ඉන්නට ඇත්දැයි කියාය.

්ත්නුක බලා්�ා්රාත්තු්වන් සිටි ඇමතුම 

ආ්ේය. ඔහු දුරකෙනය කන ෙබා්ගනම නිවසින් 

එළියට බැස කාරය ්දසට ගි්ේය.

‘‘මපාඩි පුො ෙං පිටත් වුණා. ඔයා කිවමව හමේ 
කණුවට ඇවිත් ඉන්්න කියලම්න..’’

‘‘ඔව අමො, ආමේ මත්රුෙක් ්නෑමන් 
කිරිබත්මගාඩට ඇවිත් ආපහු ය්න එක. ෙෙත් දැන් 
පිටත් මවන්්නම..’’

්ත්නුක නිවස මිලදී ගත්ෙත් එදා �ෙමුවරට එය 

බලන්නට ගියාට �සු ෙවම එහි ගි්ේ නැෙ. අඩුම 

ෙර්ේ නිව්ේ බඩු මුට්ටු ෙබන්්න් ්කා්හාමදැයි 

සැලසුේ කරගන්නටවත් ඒ නිසා ඇතුෙෙ ගැන 

�ැහැදලි මෙකයක් නැෙ. ්ේ ගමනින් ඒවාද 

සැලසුේ කරගන්නට ඔහු සිතු්ේය. ඊට අේමා්ේද 

උදේ ලබා ගන්නට පුළුවන් ්වනු ඇෙැයි ඔහුට 

සිතුණි.

උ්ද්ට නුවර �ාර ්කාෙඹ ්දසට ්කා්හාමත් 

වාහන ෙදබදයක් �වතියි. ඒ නිසා ඔහුට 

හ්ේ කණුවට යන්නට �ැය බාගයකටත් ව්ා 

ගෙවු්ේය. ඔහු යනවිටත් ්ස්න්හලො 

මැණි්ක් දප්පිටි්ගා් �ාර ආසන්න්යන් වාහනය 

නවෝගන බලා සිටියාය. ්ත්නුක වාහනය 

දප්පිටි්ගා් �ාරට හරවමින් ඇයව ඇමතුමට 

සේබන්්ධ කර ගත්්ත්ය.

‘‘ඔෙනින් මපාඩඩක් 
ඉසසරහට එ්නමකාට වෙට 
තිමය්න පාරට හරවන්්න. ෙං ඒ 
පාරට හරවලා ඉන්මන්.’’

ඔහු ඈ දුරකෙන්ේ 

රඳවා්ගනම මංසෙකුණු 

කී්ේය. ්ස්න්හලො 

මැණි්ක් ්ෙන්න්කෝන් 

රැගත් වාහනය දප්පිටි්ගා් 

�ාරට හැර්වනු �ැති කේොඩි්යන් ඔහු 

දුටු්ේය.

‘‘ෙමේ වාහමන් පසමසන් එන්්න අමමම.. මපාඩි 
දුරයි.’’

මීටර ්දසීයක් �මෙ ගිය කලහී �ා්ර දකුණු 

�සට වන්නට තිබූ සුවිසල කලු ්ේට්ටුව ෙඟ 

්ත්නුක්ේ කාරය නැවතුණි. ඒ �සු�සින් ආ 

්ස්න්හලො මැණි්ක් රැගත් වාහනය ද 

නැවතු්ේය.

්ත්නුක කාර්යන් බැස ්ේට්ටු්ේ �ලුව 

ඇතුෙට ඇරි්ේය. ඒ හාම අේමා සිටි වාහනය 

ඇතුෙට ගන්නා ්ලසට එහි සිටි රියදුරුට ඔහු 

අතින් කී්ේය.

අනතුරුව ඔහුද කාරය ඇතුෙට 

්ගන ්ේට්ටුව වසා දැේ්ේය. 

කාර්යන් බැස නිවස ්දස බලද්දී ඔහු 

එදාට ව්ා හුරුබුහුටි සුන්දර බවක් 

දුටු්ේය. ්ගට මිනිසුන් ආ කල බඩු 

මුට්ටු වැටුණු කල එය ව්ාත් ලේසන 

වනු ඇෙැයි ඔහු සිෙ කී්ේය.

‘‘හරි ලසස්න මත්රීෙක් ඔයා 
මහායාමග්න තිමයන්මන්.. එළිමයන් ්නම 
හරිෙ ලසස්නයි මපාඩි පුො..’’

්ස්න්හලො මැණි්ක් කාර්යන් 

බැේ්ේ ආසා්වන් ඇේ පුරවා්ගනයි.

‘‘ෙටත් දැක්ක ගෙන් හිෙ ගියා 
අමො.. ඇතුළත් ඔය වමේ ෙෙයි. 
ලසස්නයි.’’

‘‘ෙං දන්්නවා.. ඔයා මපාඩි කාමල් 
වුණත් මහාඳෙ එක මෙෝරගන්ම්න කියලා අයියා ඕ්න 
එකයි එපා එකයි හැෙමේෙ බදාගත්ෙට..’’

්ත්නුක ඊට ෙවත් ්ද්වල එකතු කරන්නට ගි්ේ 

නැෙ. අේමලා ෙරේ දරුවන්්ේ ගති ලක්්ෂෙ 

්ත්රුේ ගත් ්ක්නක් ෙව නැෙ. ්ස්න්හලො 

මැණි්ක් ්ත්නුක්ේ සහ ්ේනුක්ේ ගති ගුෙවල 

හැසිරීේවල ්වනස දැක්්ක් ඔවුන් කු්ා කල 

සිටන්මය.

්ත්නුක ්ස්න්හලො මැණි්ක් කැටුව 

මුලින්ම උඩු මහලට නැං්ේ එය ෙමා්ේ 

වාසභවනය කරගන්ට ්ෙෝරා්ගන සිටින නිසාය.

‘‘ඇත්ෙටෙ ලසස්නයි මපාඩි පුො. ෙටත් ආසයි 
මම මගට.’’

්ගය තුෙ නිහඬව ඇවිද අවසාන්ේ 

්ස්න්හලො මැණි්ක් කීවාය.

‘‘මගවල් මලාකු මවන්්න ඕ්න ්නෑ. මේකට කාෙර 
මදකක්, තු්නක් තිබබෙ මහාඳටෙ ඇති. ඒමකන් 
එකක් මහාඳ මලාකුයි. අනිත් මදක මපාඩියි. 
යට ෙට්ටුමවත් එක්ක එෙමකාට කාෙර හයක් 
තිමය්නවා.’’

‘‘මම මගදර ඉන්ම්න ඉතින් ෙෙයි, කෙලුයි 
විෙරයි.’’

‘‘ඒක ෙෙයි, කෙල්ටත් කාෙරයක් මදන්්න ඕ්න. ඌ 
මකාල්මලක්. අනික අපි මව්නසක් ්නැතිව එයාලට 
සැළකුමවාත් ෙෙයි එයා ආදමරන් සවාමියාව 
බලාගන්මන්. මගදර නිෙරෙ එක කාෙරයක් හිසව 
තියාගන්්න. හදිසසිමේ යාළුමවක් ්නවතින්්න ආවා. 
ඔයාමග කාෙමේ මබදාගන්්න බෑම්න මපාඩි පුො.’’

්ස්න්හලො මැණි්ක් කියන ්බා්හෝ ්ද්වල 

්ත්නුක නිහඬව අසා සිටි්ේ ඒවා ඇත්ෙ නිසාය. 

නිව්ේ බඩු භාේ් ෙැබිය යුතු ෙැන් අේමා සමග 

ඔහු සැෙසුේ ක්ේ හිෙ ඇතු්ේ උ�න් වචන්යන් 

�ැහැදලි කෙ ්නාහැකි හැඟීේබර බවක් එක්කය.

‘‘ෙං කියන්්නෙයි හිටිමය මපාඩි පුො. ඔයා 
කඩවතින් එේදි ඒ කිසි මදයක් මේන්්න එපා. ඇඳුම 
ටිකයි කාමරකයි විෙරක් මේන්්න ඔයාමග.’’

‘‘ඒ මොකද? එේන ෙං ගත්ෙ බඩුත් තිමය්නවම්න 
අමො. ටීවී එක එමහෙ.’’

‘‘ඔමහ තිබුණාමව පුො. ෙං ඊට වඩා මහාඳ ලී 
බඩු ටිකක් මදන්්නම. මේ ඇතුමළ අත්ාවශ්යෙ මේ 
විෙරක් තියාගන්්න. බඩු පුරවපුවෙ අපිටත් එපා 
මව්නවා...’’

්ත්නුක කැමතිත් එ්හමය. අේමා කියනවා 

නේ ඔහු ්ගදර බඩු අත් හරින්නට ලෑේතිය. ඇය 

කිේවා ්ේම ්ගදර �දංචිටට ්මා්හාෙක් තියා 

්හෝ බඩු එවනු ඇෙ.

‘‘දැන් මේකුත් තිමය්නවා. සාප්පුවකුත් තිමය්නවා. 
ෙට ආසයි ඔයා ඉක්ේනට ජීවිමත් පිළිමවලකුත් 
මව්නව්නම..’’

අේමා්ේ බලා්�ා්රාත්තු ්නාවූ කෝවන් 

ඔහු සිෙ කලබල වු්ේය.

‘‘මහාඳ නිවිච්ච ගෑනු ළෙයි මම මකාළඹ ්නම ්නෑ 
පුො. ගෙකින් හමබවුමණාත් මිසක්. මකාමහාෙත් 
ඔයාට හරියන්ම්න වැඩි කලබලයක් ්නැති ළෙමයක්.’’

‘‘ෙං එමහෙ මකම්නක් මහායාගත්මොත් අමො 
කැෙති මව්නවද?’’

‘‘ෙට අකෙැතිමවන්්න මේතුවක් ්නෑම්න. ඔයා 
මෙෝරගන්ම්න ඔයාට මහාඳ මක්නා. ඔයාම්න එයා 
එක්ක ජීවත්මවන්ම්න. ඉතින් ඔයාට මහාඳ්නම ෙං 
මෝනවටද අකෙැතිමවන්මන්?’’

ඔහු හා �හල මහෙට බසිමින් ඈ කීවාය.

නිවිච්ච �ෑනු ළමයි 
ගේ ග�ොළඹ නෑ පුතො

�මලටත් �ොමරයක 
ගෙනන ඕන. ඌ 

ග�ොලගලක. අනි� 
අපි ගෙනසක 

නැතිෙ එයොලට 
සැළකුගෙොත් තමයි 

එයො ආෙගරන 
ස්ෙොමියොෙ 

බලො�නගන
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නදීශා නිර්ාණි

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපගේශක 

්ාලිං� ප්රනාන්දු
(Personal 
Grooming 
Trainer,  

NVQ 4,5)

Red 
Carp

et P
eel

 මූලිකවම සිදුකරන්න  

සම අභ්යන්තර්ේ ඇති ්්තල්, 

කුණු, දුහුවිලි සහ මැරුණු සම 

‘Carbon’ මගින  

සූරා ඉවත්  

කිරීමයිසත්කාර
ය

රතු පලස් ම
තින් 

 

ඇ
විද ය

කාම
ට පෙ

ර 
 

ප�
කාලි

වුඩ් ත
කාර්කාවි

යන් සි
දු්

රන  

 

විනාඩි 
20කින් 
30කින්  
ග�ාලවුඩ් 
තරුවක 
සුන්්දරතවය  
ඔබට ලබාග්දන  
ගේ අනර්ඝ සතකාරය  
්දැන් අප රට තුළදී්ද  
අතවිඳිය �ැකියි

්ේ 

සත්කාර්ේ 

ඇත්්තම නම 

‘Laser Carbon 

Peel වුවද එය 

යු්රෝපීය ්තරුණියන 

අ්තර ජනප්රියව ඇත්්ත් 

Hollywood Peel නැ්ත්හාත් 

Red Carpet Peel යන නේවලිනි. 

සත්කාරය ්හාලිවුඩ් රුවැත්තියන්ගේ 

අංක එ්ේ සත්කාරයේ බව කීමට 

එයම ්හාඳ නිදසුනේය.

‘‘ප�කාඩක් අය හිතන්පන් ප�කාලිවුඩ් 
තකාර්කා ලසසන පෙන්න රූෙලකාෙන්ය 
සැත්ම් එප�මත නැතනම් එන්නත 
ෙර� භකාවිතකා ්රනෙකා කියලයි. ඒත 
දැන් තකාක්්ෂණය ප�කාඩක් දියුණුයි. ඒ 
නිසකා ලසසන පෙන්න කියලකා ඔවුන්ට 
සිරුරට අහිත්ර පේෙල් ්රන්න අෙශ්ය 
නැ�ැ.’’

ඇනජලීනා ්ජාලි, කිේ කාර්ඩ්ෂියන 

වැනි සුපිරි ්හාලිවුඩ් නිළියන්ගේ 

්�ෞද්ගලික චරම්රෝ්ග වවද්යවරයා 

වන Dr.David Colbert වරේ මාධ්යකට 

�වසා තිබු්ේ එවැනනේය. එ්ේම  

්හාලිවුඩ් ්තාරකාවියන අ්තර අංක 

එ්ේ ඉල්ලුමේ සහි්ත සුවි්ේෂි 

රූ�ලාවන්ය සත්කාරයේ ්ලස ්ේ 

සත්කාරය පිළිබඳව ඔහු එහිදී ්හළි 

ක්ේය.

‘‘සකාමකාන්ය සත්කාරය් ප්රතිඵල 
ලබකා�න්න නම් එය ෙකාර තුනක්ෙත 
්රන්න ඕනපන්. ඒත ‘Hollywood Peel’ 
එපක්දී ෙළමු ෙකාරපේදීම ප�කාඳ ප්රතිඵල 
ලැපබනෙකා. ඒ නිසකා ප�කාලිවුඩ් තකාර්කා 
රතු ෙලස මතින් ඇවිද යකාමට ්ලින් පම් 
සත්කාරය ්රනෙකා. සත්කාරය ‘Red 
Carpet Peel’ කියලකා �ඳුන්ෙන්පන් ඒ 
නිසයි. වෙද්ය පඩ්විස එහිදි තෙදුරටත 
ෙෙසකා තිබුපේය.

පම් සත්කාරපේදී මූලි්ෙම 
සිදු්රන්පන් සම අභ්යන්තරපේ ඇති 
පතල්, කුණු, දුහුවිලි ස� මැරුණු සම 
‘Carbon’ මගින් සූරකා ඉෙත කිරීමයි.

ඒ මගින් රූෙලකාෙන්ය �ැටළු 
කිහිෙය්ටම පිළිතුරු ලබකා�ත �ැකිය.

ඉන් ෙළමුෙැන්න සපම් අඳුරු�තිය 
ඉෙත්ර සම දීප්තිමත කිරීමයි. කුරුලෑ 
ස� සපමහි ඇති කුඩකා ලෙ ්ැළැල් 
ඉෙත කිරීම සත්කාරපේ අපනකුත 
ප්රතිඵලයන්ය.

‘විනකාඩි 20-30් ්කාලයක් තමයි පම් 
සත්කාරය සඳ�කා ෙැයපෙන්පන්. ඉතින් 
ඒ නිසකා පම්් පෙනුම ෙැඩිදියුණු ්රන 

පේ�ෙත ස� පේදනකාරහිත ක්රියකාෙලියක් 
විදි�ට �ඳුන්ෙන්න පුළුෙන්. පම් සත්කාරය 
්ළකාට ෙසපස පම්්ප් දාන්න ඕපනත නැති 
නිසකා ප�කාඩක් අය විපේ්ෂ උතසෙය්ට 
්ලින් පම් සත්කාරයට පයකාමු පෙනෙකා.

පම් සත්කාරය පියෙර පද්කින් යුක්තයි. 
පමහි මූලි් පියෙර විදි�ට අපි මුහුණට 
‘දියර ්කාබන් මකාසක්’ එ්ක් ආපල්ෙ 
්රනෙකා. සපම් තිපයන කුණු, දුහුවිලි, පතල්, 
මැරුණු සම ආදී සියලුම පේ පම් ්කාබන් 
දියරය මගින් උරකා�න්නෙකා.

්කාබන් මකාසක් එ් ප�කාඳින් වියලුණකාට 
ෙසපස එයට උඩින් අපි පල්සර උේරණය 
අල්ෙකාප�න ඉන්නෙකා. පල්සර කිරණ මගින් 
අපි ්ලින් ආපල්ෙ ්ළ ්කාබන් අෙප�ෝ්ෂණය 
්ර�න්නෙකා. එතැනදී තකාෙ ්ම්ෙන 

පප්රෝටීනයකුත 
�රීරයට 
මුදා�ැපරන නිසකා 
ප්කාලජන් තන්තු 
නිෂෙකාදනයට අෙශ්ය 
්රන උතපතජනයත 
නිතැතින්ම ෙපේ සමට 
ලැපබනෙකා. සත්කාරය මුහුණ, අත, 

පබල්ල, ෙසුෙස පෙපදස ෙපේ ඕනෑම 
�රීර ස්කානය්ට ්ර�න්න පුළුවන.’’

සත්කාර්යන දින කිහි�යේ යනතුරු 

සමට වියළි ේවභාවයේ දැනුණද දින 

කිහි�යකින එම ්තත්ත්වය �හව යන 

නිසා ඒ පිළිබඳව අනිය්ත බියේ ඇති 

කර්ග්ත යුතු නැ්ත. එ්ේම සත්කාර්යන 

සති කිහි�යේ යනතුරු හිරුඑළි්යන 

ආරේ්ාවීමද වැද්ගත්ය.

විනාඩි 20කින 30කින 

්හාලිවුඩ් ්තරුවක සුනදරත්වය 

ඔබට ලබා්දන ්ේ අනර්ඝ 

සත්කාරය දැන අ� රට තුළදීද 

අත්විඳිය හැකි බව අවසාන 

වශ්යන සටහන කළ යුතුය.

සත්කාරය මුහුණ, 
අත, පබල්ල, ෙසුෙස  
පෙපදස ෙපේ  
ඕනෑම �රීර ස්කානය්ට 
්ර�න්න පුළුෙන්
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සනත් ප්රියන්ත

35 වැනි 
ග�ොටස

ග�ෝජිනී

නැන්දම්ොට ග�ෝජිනී 
නැතුව් බැරි ගවයි

එල්.ටී.ටී.ඊ ්රොග�න ්ැගරන ග�ොටි 
�ොන්තොවක්            ට කියයි

‘‘අම්මා එක්ක රහසින් කුටු කුටු ගමාමින් හිටපු රූබන් ටි්ක 
වෙලමාෙකින් ්වේ ළඟට ආෙමා. හිනමාවෙලමා සතුවටන් ෙවේ ්කතමා 
්කළමාට ්ට   වේරුණමා එයමාවග මූවණ තිවයන්වන ්ෙමාගේත සතුටක 
කියලමා. ව්මා්කද අම්වග ගැටළුෙට සමපූරණ විසඳු්ක ලැබිලමා 
තිබුවණ නැහැ. තමාේකමාලි්ක විසඳු්ක ප්ණක ලබමාවගන තිබුණමා.’’

‘‘ෂිෙමා (වලෝජිනීවේ ව්මාජ හැඳුනුමපවේ න්) ඔයමා ව්මානෙේ 
ෙැරදියට හිතන්න එපමා හදිසිවේ් ආපු නිසමා අවේ අම්ට වපමාඩි 
ප්රශනයක ඇතිවෙලමා තිබුණමා. දැන් ඒ්ක විසඳුනමා. ඔයමා අම්ේ 
එක්ක වම ්කමා්වර ඉන්න.’’

නිවසටම තිබුණ කාමර දෙදකන් එකක් දෙන්්ා රූබන් 

කීදේය. රූබන් එදෙස කිය්විට දෙෝජිනීට ඉදේම වටපිට 

බැලිනි. කිසිඳු ප්රතිචාරයක් ද්ාමැතිව සිටි් දෙෝජිනී දෙස බැලූ 

රූබන්ට කාරණාව වැටහිණි.

‘‘ආ ඔයමාට ඇඳුම ව්මානෙේ නැහැවන. හෙසට 
නැෙතිලමා හිටපු වගදරට ගිහිලලමා අරවගන එමු. 
එවහ් නැේනම අලුවතන් ගමු.’’

රූබන් කීදේය.

දකදේ ්මුත් ෙැය කීෙයක් ඇතුළත සිය 

ත්රීදරෝෙ රථයට දෙෝජිනීව ්ංවාගත් රූබන් 

දෙෝජිනීදේ ්වාතැන්ෙළ කරා ගිදේය.

‘‘ටවුන් එ්ක ළඟ් නෙමාතැන්පළක හමුවුණමා. ්් 
එවහට නෙතින්න යනෙමා’’ යැයි සිය ්වාතැදන් 

නිවැසියන්ට ෙැවසූ දෙෝජිනී සිය ඇඳුම් ෙැළඳුම්ෙ රැදග් 

ෙැමිණියාය. ්වාතැන්ෙදේ හිමිකරුවන්ෙ වැඩි ප්රශ් කිරීම් 

ද්ාකර දෙෝජිනීට පිටත්ව යාමට අවේථාව සෙසා දුන්දන් 

ඔවුන් දේ බොදොදරාත්තුවෙ එයම වූ නිසාය. ඒ මක්නිසාෙයත් 

ඒ ව්විට දෙෝජිනීදේ හැසිරීම නිවැසියන්ට ගැටළුවක් වී 

තිබිණි. නිවැසියන්දගන් සමුගත් දෙෝජිනී රූබන් සමඟ අලුත් 

්වාතැ් එ්ම් රූබන්දේ නිවසට ෙැමිණියාය.

දෙව්වර නිවසට ෙැමිදණ් විටෙ රූබන්දේ මවදේ 

තත්ත්වදේ දව්සක් ද්ාවිනි. ්මුත් ඇයෙ ආරූඪ කරගත් 

සි්හවක් දෙෝජිනී දවත ෙෑවාය.

‘‘ෙළට ෙැටුණ ව්කනමා ෙවළන්් වගමාඩ එන්න ඕන. වෙන 
වි්කලපයක නැහැ. ඒ නිසමා ්් තීරණය ්කළමා රූබන්වේ අම්මා 
එක්ක ඉඳලමා එයමාට ඇේත තේේෙය වේරුම ්කරලමා වදන්න.’’ 
දෙෝජිනී කියන්නීය.

එදි් රාත්රිය ව්විට රූබන්දේ දෙෞදගලික දතාරතුරු 

ෙැ්ගැනීමට හැකි විය. රූබන්දේ උෙන් ගම යාේයයි. 

රූබන්ට සාමාන්ය ෙැනුම් දත්රුම් එ් වයස ව්විට පියා මිය 

ගිදේය. ඒ සමඟ වැඩිමල් සදහෝෙරයා, රූබන්, මව සමඟ 

තනිවිය. 90 ෙශකය ව්විට යාේදේ ජ් ජීවිතයෙ දුෂකර 

වී තිබිණි. ඒ නිසා ඔවුහු වේනියාදේ ෙදිංචියට ෙැමිණිදයෝය. 

ඔවුහු වේනියාදේ කුලී නිදවේ ගත්හ. වගා කිරීමට සුදුසු බිමක් 

සහිතව තිදබ් කුලී නිවාස දතෝරාදග් එහි වගා කටයුතුෙ 

කර් ෙදි. එදෙස යාන්තමට ජීවිතය ගැට ගසා සිටි් විට 

රූබන්දේ වැඩිමල් සදහෝෙරයා අඩු වයදසන්ම විවාහ වී 

දව්ම ෙදිංචියට ගිදේය. රූබන් මව සමඟ තනිවිය. ඉහළ 

අධ්ාේයක් ද්ාෙෙ රූබන් තරුණ වයසට එ්විටම ත්රීදරෝෙ 

රැකියාව දතෝරාගත්දත්ය. ඉන්ෙසු මව සමඟ නිවදේ සියලුම 

්ඩත්තුව, වියෙම් ෙරණ ෙදදද රූබන්ය. ඒ නිසාම මව හා පුතු 

අතර ෙැඩි බැඳීමක් තිබිණි.

‘‘අම්මා රූබන්ට වගමාඩක ආදවරයි. ඒ නිසමා ෙැඩි 
විසතරයක දන්වන් නැති ගෑනු ළ්වයකෙ විෙමාහ 
්කරවගන රූබන්ට ්කරදරයක වේවි කියලමා අම්ට 
බයක ඇතිවී් සමාධමාරණයි.’’ දෙෝජිනී කියන්නීය.

දකදේ ්මුත් රූබන්දේ නිවදේ ෙදිංචි වී සිය 

ජීවිතය ඉදිරියට රැදග්යාදම් ගම් දෙෝජිනී 

ආරම්්භ කළාය. එහිදී දකාටි සංවිධා්දේ 

සටන්කාමිනියක දෙස මරාදග් මැදර් 

පුහුණුදේදී සාමාන්ය ජ්තාව සමඟ සබඳතා 

දගාඩ්ගාගන්්ා ආකාරය පිළිබඳව ෙැබුණු 

පුහුණුව දබාදහෝ ප්රදයෝජ්වත් විය. එනිසා කිසිඳු 

කම්මැලිකමක් ද්ාතිබුණ දෙෝජිනී නිවදේ ඉවුම් පිහුම් දමන්ම 

වගා කටයුතුවෙටෙ උෙේ කළාය. දකටිදයන්ම කිවදහාත් 

‘තැදන් හැටියට ඇදේ ගැසීදම්’ ක්රමය දහාඳින්ම අනුගම්ය 

කළාය. ඒ නිසාම දි් කීෙයක් ගත ව්විට රූබන්දේ මවට 

දෙෝජිනී දකදරහි ෙැහැදීමක් ඇති විය. එදෙස ෙැහැදීමක් ඇති 

වීමට බෙෙෑ තවත් දේතුවක්ෙ විය. එ්ම් ප්රංශදේ දවදස් 

දෙෝජිනීදේ සදහෝෙරයාය. සැබැවින්ම ඒ ව්විට දෙෝජිනී සහ 

ඇදේ සදහෝෙරයා අතර කිසිඳු සම්බන්ධයක් ද්ාවිනි. ්මුත් 

රූබන්දේ මව සිතා සිටිදේ දෙදේා අතර සම්බන්ධය තිදබ් 

බවත්, ඉදිරි කාෙදේදී දෙෝජිනීව ප්රංශදේ ෙදිංචිය සඳහා 

දගන්වා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇති බවත්ය.

දමහිදී විදශෂදයන් සඳහන් කළ යුතු දෙයක් ඇත. ඕ්ෑම 

ෙවුෙක ්ම්බුකාර බව, වැෙගත්කම මනි් මිම්ම උතුදේ හා 

ෙකුණට දව්ේය. ෙකුදේ ෙවුෙක වැෙගත්කම මනි් ප්රධා් 

සාධක අතර මුෙල්වෙට අමතරව එම ෙවුදල් සාමාජිකයන් 

විසින් කරනු ෙබ් රැකියාවන්ෙ දේ. වවද්ය, නීතීඥ, 

ඉංජිදන්රු වැනි රැකියා කර් සාමාජිකයන් 

සිටී ්ම් වැඩි පිළිගැනීමක් ෙැදේ. ්මුත් 

උතුදේ දම් තත්ත්වය දව්ේය. විවාහ 

කටයුත්තකදී දව්ත් වැෙගත් කාේයයකදී 

මුෙල්වෙට අමතරව දසායා බේ ප්රධා් 

සාධකය වන්දන් ෙවුදල් සාමාජිකදයකු දහා් 

කීෙදෙද්කු යුදරෝෙය දහෝ ඇමරිකාව, 

කැ්ඩාව වැනි සංවේධිත රටක ෙදිංචිව 

සිටින්දන් ෙ යන්්යි. මීට දේතුව බහුතර 

සිංහෙ ජ්ාතවදේ දෙෞදගලික අෙහස ශ්රී 

ෙංකාව තම මේබිම බවත් සිය අවසන් හුේම 

දහෙන්දන්ෙ මාතෘ භූමිය තුළදීම බවත්ය. 

්මුත් බහුතර ශ්රී ොංකික දෙමළ ජ්තාවදේ 

දොදු මතය තම උෙන්බිම ශ්රී ෙංකාව වුවෙ 

තම අවසන් හුේම ශ්රී ෙංකාව තුළදීම දහලිය යුතුය යන්් 

ද්ාදේ. ඒ නිසාම දබාදහෝදේාදේ අෙහස වන්දන් සංවේධිත 

රටක ෙදිංචියට දගාේ දදශොේ රැකවරණ ෙතා එහි 

පුරවැසි්භාවය ෙබාගැනීමයි. පුරවැසි්භාවය ෙබාදීම සඳහා 

වසර 5-10 වැනි කාෙයක් ෙංකාවට ද්ාෙැමිණ එම රටවෙට වී 

සිටිති. පුරවැසි්භාවය ෙබාගැනීදමන් ෙසු ෙවුදල් සාමාජිකයන් 

දමන්ම ළඟම ඥාතීන්ෙ එම රටට දගන්වා ගනිති. ඉන් අ්තුරුව 

එම ෙවුෙ දෙමළ ප්රජාව තුළ ප්රභූ ෙවුෙක් බවට ෙත්දේ. එම 

තත්ත්වය මත දෙෝජිනීදේ සදහෝෙරයා ප්රංශදේ සිටි් බැවින් 

ඔහු මාේගදයන් රූබන් හා තමන්ටෙ ප්රංශදේ ෙදිංචිය සඳහා 

යෑමට අවේථා සැෙදසනු ඇතැයි රූබන්දේ මවදේ යටිසිත 

කියන්්ට ඇත. දම් සියලු කරුණු කාරණා මත සති දෙකක 

ෙමණ කාෙයක් ගත ව්විට දෙෝජනීෙ රූබන්දේ ෙවුදල්ම 

සාමාජිකාවක බවට ෙත්ව සිටියාය.

‘‘ටි්ක දෙසක යනව්කමාට රූබන්වේ අම්ට ්මාෙ නැතුේ බැරි 
වුණමා. වගදර ෙැඩේ අපි වදන්න් එ්කට ෙවේ් වබදාවගනේ ්කළමා. 
ඔවහමා් යද්දි ‘වදන්නමා ඔවහමා් ඉඳලමා හරියන්වන් නැහැවන. විෙමාහ 
වෙලමා ඉක්නින්් පිළිවෙලක වුණමා නම වහමාඳයි වන්ද?’ කියලමා 
කීෙමා.’’

සිය අ්ාගත ්ැන්ෙනියදේ ප්රතිචාර සම්බන්ධදයන් දෙෝජිනී 

අෙහේ ෙැක්වූවාය.

දම් අතර 2009 ජ්වාරි මාසදේ අන්තිම දි්යක ෙැමිණි 

රූබන්,

‘‘ෂිෙමා ඔයමාට ෙැදගේ වදයක කියන්න තිවයනෙමා’’ යැයිෙ 

කීදේය.

‘‘ඒ පමාර ව්මා්කකද ෙැදගේ පණිවිඩය?’’

දෙෝජිනී ඇසුවාය.

 ග්ග්තක් �්තොව

වලෝජිනීවේ උපන්ග් ව්කමාටි 
සංවිධමානවේ යුද ්ර්ස්මානයක 
වූ මුලතිේ මූලලියෙවලයි ග්මා්යයි. 
2004 සුනමාමි ව්සනය අෙස්මාවේදී 
ඇය  ඉවගනගේ විද්මානන්ද විදුහල 
සුනමාමි අෙතැන් ්කඳවුරක බෙට 
පේ්කරන ලදි. එහිදී සුනමාමිවයන් 
විපතට පේවූෙන්හට සහන සැලසී් 
සඳහමා පමාසල මිතුරියන් කීපවදවනකු 
ස්ඟ වලෝජිනීද විද්මානන්ද විදුහලට 
යන්නීය. එ් අෙතැන් ්කඳවුවර 
පරිපමාලන ්කටයුතු 
භමාරෙ සිටිනුවේ එල.
ටී.ටී.ඊ. සංවිධමානයයි. 
එහිදී ෙයස අවුරුදු 
18 එළිපේවේ 
සිටි වලමාජිනීෙ 
රැෙටී්්කට ලක්කර 
ව්කමාටි සංවිධමානයට 
බඳෙමාගනී. පුහුණුවෙන් 
පසුෙ වසෝදියමා 
බළ්කමායට එකෙන 
වලෝජිනී පසුෙ 
පමාඨ්මාලමා කිහිපයක 
හදාරමා සටන්්කමාමිනිය්ක 
බෙට පේවේ. පසු්කවල්ක සංවිධමානය 
ගැන ්කළකිරී පලමාගියද නැෙත එල.
ටී.ටී.ඊ.යට හසුවේ. එහිදී දඬුෙම 
විඳන අතර ඇවේ වහමාඳ් මිතුරියන් 
වදවදනමා් සටවන්දී මියයයි. 
එහිදී ජීවිතය ගැන ්කළකිවරන 
වලෝජිනී ්රමාවගන ්ැවරන ්කළු 
ව්කමාටි බළ්කමායට එකවේ. ෙසර්ක 
ප්ණ ්කමාලයක ්රමාවගන ්ැවරන 
අතිදුෂ්කර පුහුණෙ අෙසන් කිරී්න් 
පසුෙ ඇයෙ පිටේ ්කරනු ලබන්වන් 
ෙේනියමාෙටයි. 

ෙේනියමාෙට එනවිට කිසිඳු 
වපෞද්ගලි්ක ලියවිලලක වහෝ 
සටහනක රැවගන ඒ්ට ව්කමාටි 

අෙසර වනමාවද්. ප්රංශවේ වෙවසන 
වසමාවහමායුරමාවේ දුර්කතන අං්කය 
මුදල වනමා්ට්ටුේක සටහන් ්කර 
රැවගන ආෙද එයද අස්මානගත 
වේ. එ් නිසමා ෙේනියමාවේදී සිය 
සවහෝදරයමාෙ දුර්කතනවයන් 
සමබන්ධ ්කරගැනී්ට වනමාහැකි 
වේ. ඇයවේ භමාර්කරු ෙන්වන් 
ඕලන්ද රමාජ්යවේ සිටින සුගන්දන් 
න්ැේවතකුය. වලෝජිනී හමා ෙන්නි 
ව්කමාටි මූලස්මානය අතර සියලු 
පණිවිඩ හුේමාරු ෙන්වන් ඕලන්දවේ 
සිටින සුගන්දන් ්මාරගවයනි.

ෙේනියමාෙට 
එනවතක  වලෝජිනී සිය 
ජීවිත ්කමාලය ගත්කර 
තිබුවේ  ව්කමාටින්වේ 
පමාලනය යටවේය. 
එ් නිසමා ෙේනියමාෙට 
පැමිණී් ඇයට වෙනේ 
රමාජ්යය්කට පැමිණියමාක 
ව්න් අේදැකී්ක 
විය. ව්කවස නමුේ 
හමුදාවේ හමා වපමාලිසිවේ 
ඇසෙලට ෙැලි ගසමා 
ත් එදිවනදා ්කටයුතු 

්කරවගන යෑ්ට වලෝජනී ස්ේෙ 
තිබිණි.

වම අතර ඇයවේ ග්න්බි්න්ෙලදී 
රූබන් නම වූ ත්රීවරෝද ර් රියැදුවරකු 
හමුවේ. එ් ්කමාලය ෙනවිට යුද්ධවේදී 
ව්කමාටි සංවිධමානය දැෙැන්ත 
පරමාජයන් රැස්කට මුහුණ වද්. එ් 
පරමාජයන් නිසමා වලෝජිනී හමා ව්කමාටි 
මූලස්මානය අතර සබඳතමාෙලටද 
බමාධමා සිදුවේ. එ් නිසමා් අවිනිශචිත 
බමාෙයට පේෙන වලමා්ජිනී එල.ටී.ටී.ඊ 
සංවිධමානය විරුද්ධෙ යමින් රූබන් 
නම තරුණයමාවේ වපමෙතිය බෙට 
පේවෙයි.

අ්ද එ්තැන සිට....

ප්රංශගේ 
සිටින අයියො 
නිසො විගේෂ 

සැ�කිලි

ග�ෝජිනී 
්තැගන හැටියට 

ඇගේ 
�සයි
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දිවයිගේ දහස් සංඛ්යාත සිසුේ්ට 
ප්යාග�ෝගික පුහුණුව ලබයාදී 
ව්යාපයාර සඳහයා ම�ගපේවූ 

ප්වීන ඇඳුම් ගමෝස්තර 
නිරමයාණ පුහුණු ගේශක සහ 

බතික් කලයාව පිළිබඳව 
පුහුණු ගේශක 

චමිේද කුමයාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

Front
(ඉදිරිපස පලුව සකස් කරන 

ආකාරය)
01.  ඉදිරිපස පලුව සෑදීම සඳහා  

 නිවැරදිව කපාගත් පිටුපස  

 පලුව භාවිතා කළ යුතුය. මමහිදී  

 පළමුව පිටුපස පලුව මතම   

 ඉදිරිපස අත්රවුම ඇඳගත  

 යුතුය.

 පිටුපස පලුව මත පපුව  

 දකවා ඇති දුරත් උරහිස  

 දකවා ඇති දුරත් අතර 

 මවනස මැනගත යුතුය.  

 පසුව එම දුර පිටුපස අත්  

 රටුමේ යට සිට ඉහළට   

 ලකුණු කර එතැන් සිට   

 45(අංශක) හැඩයට   

 අවශ්ය ගැඹුර ලකුණු කර  

 පහත රූපසටහමන්   

 පරිදි හැඩ කර ඇඳගන්න.  

 ගැඹුර තීරණය කිරීමේදී  

 පපුවත් උරහිසත් අතර  

 පරතරය අනුව පහත දී ඇති   

 පරිදි මතෝරාගන්න.

පරතරය 1/2 - 1 අතර නේ 1/2කද

1 - 2 1/4 අතර නේ 3/4කද

2 1/4 - 3 1/4 අතර නේ 1’’කද

3 1/4ට වඩා වැඩි නේ අඟලක   

අරගන්න.

  ඉහත පරතරය අනුව එන අගයට  

  ඉදිරිපස අත් රවුම පහත රූප   

  සටහමන් පරිදි අඳින්න.

A =  පපුමේ මේඛව සහ උරහිස් මේඛාව  

 අතර පරතරය

B =  A (මැනගත් පරතරය ඉහළට ලකුණු  

 කරන ප්රමාණය)

C =  පරතරය අනුව හාරන ප්රමාණය

(1 රූපය බලන්න)
02.  ඉදිරිපස මැද විවරයක තබන නිසා  

 මරදමද බලවාටිමේ සිට අඟල් 1 1/4 

 පමණ හරස් අත පැත්තට ස්්ාන  

 කිහිපකින් ලකුණු කර ඒ හරහා   

 මේඛාවක ඇඳ එම මේඛාව   

 මත පිටුපස පලුමේ නැේම තබා   

 (පහලට ඉඩගන්න හැකි   

 පරිදි තබාගන්න) පිටුපස පලුව   

 මත ඇති උරහිමස් ඉහළ ස්්ානය,  

 පහල ස්්ානය, ඉදිරිපස අත් රවුම, 

 අංශමේ මේඛාව සහ ඉන මේඛාව  

 පිටපත් කරගන්න.

03.  ඉන්පසු උරහිස ඉහළ ස්්ානමේ සිට  

 ඉදිරිපස කර ගැඹුර පහලට ලකුණු  

 කර ඒ හරහා මේඛාවක ඇඳ   

 මකාටුව මත අවශ්ය කර හැඩකර  

 ඇඳගන්න.

(2 කකාටස)

2 රූපය

3 රූපය

2 රූපය

1 රූපය

අපි 
පහුගිය පාඩකේදී 

සාරි හැටටය සඳහා 
මිමි ලබාගනනා ආකාරය සහ 

මිමි නිවැරදිව ගණනය කරකගන 
පිටුපස පලුව සාදන ක්රමය ඉකගනගත්ා.

අද අපි ඉකගනගනකන සාරි හැටටය සහ ඉදිරිපස පලුව, 
අ් සහ කේෂින කපන විදිය.

මුලිනම ඉදිරිපස පලුව සාදාග් යුතුය. කමහිදී පිටුපස පලුව 
භාවි්ා කර ඉදිරිපස පලුව නිරමාණය කරග් 
යුතුය. පිටුපස පලුවට වඩා ඉදිරිපස පලුකේ 
කවනස්කේ කිහිපයක් සිදුකේ. 

ඉදිරිපස මැදින විවරයක් ්ැබීම, ඉදිරිපස 
සඳහා Darts ඇඳගැනීම, ඉදිරිපස කර 

නිරමාණය කරගැනීම සහ ඉදිරිපස 
පලුව සඳහා කිහිලි කකට කරඛාව 

පිටුපසට වඩා ගැඹුර වැඩි කර 
ඇඳගැනීම එම කවනස්කේ 

කේ. දැන අපි පාඩමට 
කයාමුකවමු.

04.  පිටපත් කරගත් ඉන මේඛාමේ   

 සිට අඟල් 1 3/4ක පහත්   

 කරඉදිරිපස ඉන මේඛාව   

 ඇඳගන්න. 

 පසුව නැවත ඉන    

 4න් මබදා එන අගය ලකුණු   

 කර එතැන් සිට ඉමන් Dart එකට   

 වගුව අනුව ගත යුතු ප්රමාණය   

 ඉනට අමතරව ලකුණු කර   

 එම ස්්ානයට නැවත අවශ්ය   

 මේඛාව ඇඳගන්න.

05.  ඉදිරිපස මැද යටින් අඟල් 1/2ක   

 පහත් කර ඉන මේඛාව නැවත   

 අඳින්න.

06.  හක දමන වාසිය සඳාහා යටින්  

 පමණක අඟල් 1/2න් මගන කමේ සිට  

 එම ස්්ානයට මේඛාවක අඳින්න.

07. පසුව පහත රූප සටහමන් පරිදි Dart  

 ඇඳගන්න.

පිටුපස Facing එක කපාගන්නා අයුරු 

පහත රූප සටහමන් දැකමේ.

පිටුපස Facing එක කපා ගැනීමේදී ඒ 

සඳහා ගන්නා මරදද මදකට නවා එම 

නැේමට පිටුපස පලුමේ නැේම තබා එම 

ප්රමාණයට කර සහ උරහිස කපාගන්න. 

පසුව Facing එමක පළල වමේටම මගන 

Facing එක ඇඳ කපාගන්න.

ඉදිරිපස Facing එක කපන ආකාරය පහත 

දැකමේ.

(2 රූපය බලන්න)
 

ඉදිරිපස කරට Facing එක කපා ගැනීමේදී 

ඉදිරිපස මැද Dart එක ඇතුළට නැමවන 

ප්රමාණය ඇතුළට නවා Facing එක 

කපාගන්න.

Sleeve
අ්

01. ඉදිරිපස සහ  පිටුපස වශමයන් අමත් 

මදපැත්තකි. අත සාදා ගැනීමේදී මරදද 

මදකට නවාගන්න. 

මමහිදී මරදි අහක මනායන පරිදි 

නවාගත යුතුය. අත ඉහළ මකාටස 

මිේමට අමත් අංශය 

මූේටුවට මැහුේ වාසිය 

අඟල් 1ක එකතු කර එන 

අගයට මරදද මදකට 

නවාගන්න.

02. අමත් යට 

ඇත්මත් වාටිය නිසා 

වාටිමේ උසට මැහුේ 

වාසිය එකතු කර 

එන අගය මරදමද 

යට සිට දික අත 

පැත්තට ලකුණු කර 

ඒ හරහා මරදමද  

හරස් අත පැත්තට 

වාටිය සඳහා අවශය 

ප්රමාණය මවන් 

කරන්න.

03. අත දිග සඳහා   

ලබාගත් මිේම  

 වාටිමේ මේඛාමේ   

 සිට මරදමද නැේම 

 ඔස්මස් දික අත පැත්තට  

 ලකුණු කරන්න.

04. අමත් අත් රවුම සඳහා පිටුපස  

 පලුමේ පිටුපස අත් රවුම  

 මේඛාමේ තිමබන දුර   

 මැනමගන එම දුරට සමාන  

 මවන පරිදි අත දිග ලකුණු කළ  

 ස්්ානය සිට අත් රවුමේ  

 මේඛාව අත ඉහළ මකාටස   

 මේඛාව දකවා අඳින්න. මමහිදී  

 අත් රවුමේ හැඩ තිබිය යුතු   

 අතර දුරද සමාන විය යුතුය.

05.  අත් කට සඳහා ලබාගත් මිේම  

 2න් මබදා එන අගය මරදමද   

 නැේමේ සිට වාටිමය් මේඛාව   

 මත හරස් අත පැත්තට   

 ලකුණු කර එම ස්්ානයට   

 අත් රවුමේ මකළවමේ සිට   

 අංශමේ මේඛාව අඳින්න.

06.  ඉදිරිපස අත් රවුම ඇඳීම   

 සඳහා පිටුපස පලුමේ ඇති   

 පපුමේ මේඛාව සහ උරහිමස්  

 මේඛාව අතර පරතරය  

 මැනමගන එම දුර අමත්   

 අත්රවුමේ මකළවමේ සිට   

 ඉහළට ලකුණු කර එතැන් සිට   

 අඟල් 1/2ක පමණ පහලට   

 ලකුණු කර එම ස්්ානය හරහා  

 ඉදිරිපස අත්රවුම පහත   

 රූප සටහමන් පරිදි ඇඳගන්න.

(3 රූපය බලන්න)

 A = අත් දිග ......................

 B = අත් කමේ වාටිය සඳහා අවශ්ය  

  ප්රමාණය ......................

 C = අත ඉහළ මකාටස ...................

 D = අත් කට ......................

 E = පිටුපස පලුමේ පපුමේ මේඛාව  

  සහ උරහිමස් මේඛාව අතර   

  පරතරය ......................

උස් කර සයාරි හැට්ට 
ගමෝස්තර� 

නිවැරදිව කපන විදිහ

පයාඩම් 
අංක 
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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'

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

Tfí w;g
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mjqulg jeäu ñ,la wfmka

SL PRO
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O

W.ia r;a;rx
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fo,afma ykaÈfha
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rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

fírd§ jeäu ñ,g ñ,§ .kq ,efí'

Wlia rka NdKav 

077 28 49 889

070 44 29 396

Wlia r;a;rx iskak fjkak
fokak tmd"jeäu ñ,la wfmka

fmdfrdkaÿ jQ ñ,gu tu ia:dkhg meñK ñ,§ .kq ,efí'
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HERBALS

Èhjeähd frda.Skag úfYaIhsÈhjeähd frda.Skag úfYaIhs

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

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

î lmq Ydlidr f;aî lmq Ydlidr f;a

iór .cflaIß lr,a iór .cflaIß lr,a 

;dreKHfha
       pu;aldrh
;dreKHfha
       pu;aldrh

ldka;d rej /lfohsldka;d rej /lfohs

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

Protects beauty of womanProtects beauty of woman

Promotes blood formationPromotes blood formation

Sameera Gajakeshari
Capsul
Sameera Gajakeshari
Capsul

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

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

034-22 61 306

iqtkaiq

500ml
re' 600$-

lr,a 40
re' 500$-

fïoyrK iqjhfïoyrK iqjh
Medaharana suwayaMedaharana suwaya ^wê fïoh bj;alrhs&^wê fïoh bj;alrhs&
ia:q,;djh yd fldf,diagfrda,a md,khgia:q,;djh yd fldf,diagfrda,a md,khg

A Stop to cholesterolA Stop to cholesterol
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ඒ සිරස එෆ්.එම්. 

එකේ ආරම්්භක 

අවධිය. දැන් 

ජනාධිපති මාධ්ය 

ප්රකාශක විදිහට 

කේවය කරන 

කිංේලි රතනායක, 

තමාලි පීරිේ, 

සුරිංගි ද අල්විේ, 

චාමික කරාෂාන්, 

නිහාල් වික්රම 

එදිරිසූරිය, ්භවන්ත 

ප්රසාද්, නිශාන්ති 

දිල්රුේෂි සහ මිං 

ඇතුළු කීපකදකනේ 

තමයි නිකේදක 

නිකේදිකාකවා 

විදිහට වැඩ 

කකේ. කමතනින් 

හුඟකදකනේ 

ඉේකකෝකෙන් 

එළියට ආපු ගමන් අය 

නිසා අපිට රට්ටු කේකව 

‘පන්නිපිටිකය කමාන්ටිකසෝරිය’ 

කයො. හැබැයි 

කමාන්ටිකසෝරිකය තතතකව 

රටට කපනුණට වඩා සෑකහන 

කවනේ. අර ෙැයිේතුකව 

‘අය�ෝමා’ කි�ලා. �මුද 
බලන්න?’’

කිංේලි රතනායක මකගන් 

ඇහැේවා.

‘‘හරි �මු.’’

මාත එක පයින්.

‘‘කෑරලාටත් අඬගහගමුද?’’

කයෝජනාව කිංේලිකගන්.

කවුද කම් කෑරො? එයා 

වැඩ කකේ සිරස එෆ්.එම්. 

‘‘චැහ්. සිංහල ෆිල්ම්වල 
අර්වා යමාක්වත් ්නෑය්න.’’

කෑරො ගමනට අදිමදි කළා.

‘‘උඹ යකායහාමද ්නැහැ 
කි�ලා කි�නය්න? ය්මයක 
ඉිංග්ලිෂ් ෆිල්ම්වලටත් ්වඩා 
තිය�්න්වලු.’’

කිංේලි මට ඇහැේ ගහන 

ගමන් කෑරොව කගානාට 

ඇන්දුවා.

එදාම හවස අපි තුන්කදනා 

රීගල් එකට ආකව, ‘අකයෝමා’ 

බෙන්න. සීනු තුන වැදිො 

කහෝල් එක කළුවර වුණා. 

රවීන්්ර රණකදණිය, ේවරණා 

මල්ෙවආරච්චි වකේ 

ප්රති්භාපූරණ නළු නිළියන්කේ 

රිංගනකයන් ‘අකයෝමා’ 

වරණවත කවො තිබබා. මුලින් 

මුලින් කබාකහාම සාවධානව 

චිත්රපටිය බොකගන හිටපු 

කෑරො පේකස පේකස 

කරිපණු ගාය හැදිො වකේ 

ඇඹකරන්න ගතතා. කිංේලියි, 

මායි මැද ඉඳකගන හිටපු 

88-89 භීෂණය කාකෙ රාජ්ය 

මාධ්යයක කේවය කරනවා 

කයො කයන්කනම මරණ 

වකරන්තුවේ අකත 

තියාකගන ඉන්නව වකේ 

වැඩේලු. මතකයිකන 

කරේමකීරති ද අල්විේට 

කවච්ච කද්. ඒ කාකෙ 

ගුවන්විදුලිකය, 

රූපවාහිනිකය කේවය 

කරපු හුඟේ නිකේදක 

නිකේදිකාකවා රේසාවට 

‘ආයුකබෝවන්’ කයො. 

ඒත ඉතින් එකහමයි 

කයො ඒ ආයතන 

වහො දාන්නද? 

රජය තීරණය කරො 

තිකයන්කන හමුදා 

සාමාජික සාමාජිකාවන් 

හරි දාො රජකේ නාළිකා ටික 

පවතවකගන යන්න. 

රකට් විශිෂ්ඨ හමුදාවේ 

තිබබත ඒ අයට 

හැමකද්ම කරන්න 

පුළුවන් කයො හිතන 

එක හරි නැහැකන. 

ඔන්න ඉතින් ඒ කාකෙ ඒ 

විදිහට ගුවන් විදුලියට 

ආපු හමුදා නිකේදිකාවේ 

කමන්න කමකහම 

කයනවලු.

‘‘මීළඟට ඔයේ රස 
විනද්න�ට ‘රු්වක් ඇයද්න්වා 
කවුයදෝ එ්න්වා’ ගීත�. කවුරු 
ආ්වත් ගුණදාස කපුගයහ්, 
කරුණරත්්න දිවුලගයහ්’’

එයාම ආපහු දවසේ 

නිකේදනය කරනවලු.

‘‘දැන අපි ප්රචාර� කරනයන 
‘මයග සුදු මාමණ්ඩිට බුද්ිං 
සරයණ් සරණයි’ ගීත�. ඒ ගී� 
ගා�්නා කරනයන.....’

හරිනිං කයන්න ඕකන් 

කරෝහණ බැද්දකේ සමඟින් 

බන්ධුෙ විකේවීර කයෙකන්. 

ඒත එයාට කයවිො 

තිකයන්කන ‘කරෝහණ විකේවීර’ 

සමඟින් කයො. ඒ දවේවෙ ඒ 

නම ඒ ආණඩුවට වහකදුරු 

වකේකන. හමුදා නිකේදිකාවට 

කමාකද වුුකණ කයො කදයිකයා 

තමයි දන්කන.

ග�ෝ බං ෆිල්ම් එගේ අරවා නෑගේ...

හුඟේ අය ගීතය, සිංගීතය, 

සිනමාව, නවකතාව, 

කද්ශපාෙනය වකේ විෂයන් 

ගැන කහාඳ උනන්දුවකන් 

හිටපු අය. ඒ නිසාම එක 

දවසේ...

‘‘පරාක්රම නිරිඇලල යග අලුත් 
ෆිල්ම එකක් ඇවිත් තිය�්න්වා 

එකේ ෙයිබ්රරි එකේ. 

අම්මා-තාතතා ෙේසන 

නමේ දාො තිබබත 

ඔෆිේ එකක උන් මිනිහට 

කෑරො කයො කේකව 

එයාටම අනන්ය කවච්ච 

කටහඬ හින්දා. මිනිහට 

කසිම කදයේ හිමින් 

කයාගන්න බෑ. රහසේ 

කේවත කකෙෝමීටරයේ 

විතර දුරට ඇකහනවා.

කකාකහාමහරි ඔන්න 

අපි ‘අකයෝමා’ බෙන්න 

යන්න කෑරොටත කතා 

කළා.

‘‘මචිං අපි ෆිල්ම එකක් 
බලන්න �්න්වා. උඹත් 
එ්න්වද?’’

කිංේලි ෙයිබ්රරි එකට 

ගිහින් ඇහුවා.

‘‘යමා්න්වද කි�නය්න �මුයකා. 
මරදාය්න යසන්රල එයකයි, 
රූබි එයකත් මරු යදකක් 
යපන්න්න්වලු.’’

කෑරො කම් කයන්කන 

‘වැඩිහිටියන්ට පමණයි’ 

චිත්රපටි ගැන. ඒ දවේවෙ 

ඉතින් අද වකේ ජිංගම 

දුරකතන ඔේකේ රතිය කදෝකර 

කනාගෙපු හින්දා ඔය වකේ 

චිත්රපටිවෙට තිබකබ කොකු 

ඉල්ලුමේ.

‘‘ඒ්ව ය්නය්වයි මචිං, අපි 
ය්ම යහාඳ සිංහල ෆිල්ම එකක් 
බලන්න �න්නයි හැදුය්ව.’’

මම කේවා.

කෑරො සැකරන් සැකර අපි 

කදන්නා දිහා මාරුකවන් 

මාරුවට බෙනවා මම 

දැේකා.

‘‘යමායකෝ බිං දඟලනය්න?’’

මිං කෑරොකගන් ඇහුවා. 

ඇහුවට පේකේ තමයි මට 

කතරුකණ මිං කරපු කගාිංකම.

‘‘යකෝ මචිං යසක්ස් යමාක්වත් 
්නැහැය්න.’’

කෑරො මහ හයිකයන් 

කේවා. මිනිහට කසිම කදයේ 

හිමින් කයාගන්න බැහැ 

කයො මට මතේ වුකණ ඒ  

කවොකේ. කෑරොකග ්භයානක 

ප්රකාශය චිත්රපටිකය නිහඬ 

නිසිංසේභාවය බිඳකගන මුළු 

කහෝල් එකටම ඇහුණා.

‘‘ඉනටර්වල එකට ලයිට් 
දාන්න කලින �මිං �න්න. 
්නැත්්න්ම සා�ම යහ්යද්න්වා.’’

කිංේලි අපි කදන්නවත 

ඇදකගන කහෝල් එකකන් 

එළියට ආවා.

නිගේදි�ාවට 
බුදුේග�ම සරණයි
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ලිපිනයට ඊගම්ල් කරනන

සංස්කරණය - මගනෝරා ගරේමතිලක

බ�ෞද්ධයාබේ 
මළගම
හත්දිනේ සැණනෙළි
පිනේ දූ නෙළි
රටා සැරසිලි
නෙනේ ෙලඑළි

  සුසන්ත මැනඩිස්
     කිරුලපන

අබේ ්ධරණී ඔ�යි
සතුටිේ ජීවිතය දරනා ඔබ  ධරණී
ොේතා පුවත්්පත න්පරටම  ්පැමිණී
ොනෙත් සිත්සතේ පිනවන නලස  ෙමණී
ෙව් ලිපිවලිේ සැරසී ඇත අති  රමණී

පිටවූ ෙමේ ධරණී ඔනබ  පුවත්්පත
සතුටිේ පිරී යයි පිරිසිදු නසනනනහ  ෙත
සඳු දින එනතුරුම මෙ බල බලා  සිත
සිනහව න්පාදි බැඳේ යනවා අනේ  වත

වනිතා නලාවට රසමුදු තැේ නසායා  නදමිේ
සතිනයේ සතිය එනවා අ්ප නවත  විෙසිේ
ලක් අඹනේ ්පෑයූ තරුවක්  විලසිේ
ධරණී අනේ සැරනේ! සැරනේ!!  නිදුකිේ

 ලීලා ලලි්තවංශ
    ්තං�ල්ල

අබ�ෝ සැේ්ැම�රය
සැේතැමබරය...
්පාසේ වාරය ්පටේ ෙේනා මාසයයි
ඒ නමනේ නනානව්
ජේමනිනේ!
බේනටෝේට් නරෙෂ්ට් ලියාතැබුවා
දැනුම නබනහවිේ ඉහළ යයි
ඒ න්පාත්පනත් මිලෙණේ නිසානවේලු
සැේතැමබරය අනේ
්පාසේ වාරයයි තුේවැනි
අකුරු නනාලියූ විභාෙ නේළියක් ළඟ
සිටිති දරුනවෝ
ගුරුේ නැත ්පාසේ බිනම
නොනරෝනා විෂබීජ
මහ්පාරවේ දිනේ
අතුරලා ඒ වැනේ
නිමාවක් ෙරනතුරු...
ශතවේෂ අඩකිේ අඩක්
ඇදි ඇදී එන
්පඩි්පනත් ‘ඉලාස්ටික්’ ්පටිය
ෙඩා බිඳ දමනතුරු
කුනේ කුඩු ෙරනතුරු
ගුරුේ නැත ්පාසේ බිනම..

  කරුණා ගපගේරා

බසාඳුරු ආණ්ඩුව
්පනතකිේ සමමත නනාවූව ද සියලු බලතල  හිමිනවලා
්පණ පුදා වුව සැම රැකීනම වෙවීම ඇත හද  දරා
නම දැරූ මුලසුනට අ්පමණ නිබඳ ෙරු සරු  එක් ෙළා
වාසයට සරි නමවේ පියසක් නක්තුමතිය ද  සිහිනවනා

නනානවතින අරෙලය මතුනවද නුවණැසිේ ඒ නදස  බලා
ෙරුණු ්පහදා දයා ්පාලා තිරසාර විසඳුම  නෙනා
ෙළ මනා නේ නිති නිසා නම නිසරු නේ බැහැරට  මුදා
සාර සමබර විලස තිනබනවා නෙෝෂ්්ඨය යහ්පත්  නවලා

සදා සුබ නසත දරුවනනෙ නහට දවස ෙැන දුරදිෙ  බලා
නහළා වි්පරම ඇසිේ සිටිනයම විසිහතර ්පැය  නේනවලා
වැටුම නව්තන නනාලද මුත් ඇත නමනහය නිරතුරු  ඉටුනවලා
අදත් ලි්ප ගිනි අතනේ බැබනලන ආණ්ඩුව නම නුඹ  තමා

  මගේෂ් සමන පුෂ්පකුමාර
     දැඩි�මුව

යමබදෝ බ�ායමබදෝ
්පවතින වසංෙතයකි රට හැම  ්පැත්නත්
හැමතැන නවලාෙත් බිය ්පැතිරුණ  තත්නත්
සිදුවුණි මළනෙයක් මනෙ ්පේසල  ්පැත්නත්
අද දින නදවේනට පිේ එහි යා  යුත්නත්

ොහට වුවත් සිදුවුව නෙදරෙ  මරණ
අරමට එනවානන ්පතමිේ  පිළිසරණ
මාහට වුණා නදේනට ඒෙට  මුහුණ
යාමට නනායාමට සිත ඔේචිලි  ්පදින

නදනවා සුවනසතිේ උ්පනදස්  වරිේවනේ
නවනවා රකිේනට ඒවා  නිරේතනේ
බණවා හැඟවීම අනතුරු  නහමිේසැනේ
නමානවා වුණත් නනාගිනයෝතිේ  ෙතේදනේ

කියනනම තා නසියි නෙට ගියනහාත්  සැණින
නැතිනම මෙ සිටියනහාත් තනෙ අඹු  නසින
න්පර යම ්පඬිවදන මනෙ සිහියට  නැගින
ගිනියම විය ගුණ මනෙ අසරණ  සරණ

යේනට නම එ්පා පිටතට මටම  කියයි
ඉේනට සිනතනවා එවිෙස සිතට  බයයි
එේනට නොනරෝනා ඇඟටම මාන  බලයි
නදේනට පිේ රැනෙන ගිනය යළි නනාඑන  නිසයි

  අම්මුඩුගේ විමල හිමි
     ගවරළු�හමුල

්ාත්ා බව්ට....
වැනටන විට නැගිටිේන නිබඳ අත දිගු  ෙළා
නහාඳ නනානහාඳ කියාදී යහ මෙට නයාමු  ෙළා
නේෙ දුක් විඳිමිේම අ්පට බත සරි  ෙළා
ඔනේ නවර වීරිනයේ අනේ මෙ එළි  ෙළා

ලැබුණු නේ අඩු නැතුව අ්පට දුේනා  නබදා
ආදනරේ රැෙ ෙත්තා හිසට නසවනක්  සදා
නිරේතර බුදුේ ළඟ සුවඳවත් මේ  පුදා
තාත්නත් මම වඳිමි සිතිේ ඔනබ ්පා  බදා

අන්පේ ඔබ සමු අරේ දස වසර ්පහු  ෙළා
මතෙ මංන්පත පුරා හැමදාම රජ  ෙළා
ජීවිනත් අනියතයි ්පලක් නෑ දුක්  නවලා
යළිත් මුණ ෙැනහේනම තාත්තනෙ දුව  නවලා

  ශාමලී ගුණවේ්ධන
     කිතුල්�ල

මලදම
හැඩ්පලු නෙතුන 
නෙස්ෙළඹ මුදාහැර
බස්ොල අයිනේ
වාඩිවී සිටිේනී
නොමස්ෙඩ වස්තනේ
මත විසුරුවානෙන
ෙහට බැඳි නිය අගිේ අේලා
සුනදෝසුදු මේමාල නොතේනී
අතො බලන මේන්පත්නත
මුදුනමනලෙ දැනිලා
මනදස බලලා සිනානසේනී
ඔබනමාබ සර
ළඳුේ මුහුලස සරසේන
නුඹ නොතන සුනදෝසුදු මේදමිේ
එෙ මලක්වත් රැනෙන
හැඩ්පලු නෙතුණ නුනේ වරලස
සරසේට
නනාසිතුනේ ඇයි
කියේ මට ළඳුනී

   පියසීලි විගේනායක
      පිළියනදල

ටයිටැනික් කඳුල
සයුරක්,
එතුළ ඇත සුේව, නටඹුේව ගිය
මතෙයේ නොඩක්...

ෙැළඹුණත් සයුර තව තවත්,
පුදුමයි...
නිසලයි, සසල නනානව්
ඒ නටඹුේ
ෙවදත්...

ෙැඩී න්පාඩිවී,
ඉකිබිඳින වීණාව ්පමණක්ම දනී,
තැලුණු, න්පාඩිවුණු, විසිරුණු
ඇනේ ෙැහැනු සිත තුළ දුෙ,
මහනොඩක්...

  ගේ. එල්.ටී ගකෝෂිලා
    රඹුේකන

ආදරණීය කිරිමව්නි
‘‘නනාදැරුවාට නුඹනේ කුසනේ මා
නේ කිරි ෙර මට න්පව් අමනම
නහාවා උකුනළ නළවාලා නුඹ මා
දැඩි නෙරුනව් නසනනනහනි අමනම
සැම අඩු්පාඩුව මෙ හරවාලා
සිේ ණැන දුේ ආදර අමනම
විශවය මවලා එය හැඩ නෙරුනව්
නුඹනේ දෑතිනි මනෙ අමනම’’

  දීපානී එපිටහග�දර
     ගපාල්පිති�ම

නුඹ
සඳ අහස ඉකිබිඳින
බක් මනේ වැහි අකුණු
මනේ හිත ෙත පුරා ඉතිරිලා..
නුඹ නනාමැති නහටක් ෙැන
හිතා ෙේනත් බැරිව
තරු න්පාකුරු අමාවෙ ළං ෙළා..

මුණිවතට ඉඩතියපු
හීන වැේ ගිනි තියපු
හදවනත් හිඩැස නුඹ වැඩි ෙළා..
ඉකිෙසා අඬේනට බැරි තරම 
මනේ හද
නුඹ ගියපු මාවනත් තනි වුණා

  සවනී ්ධනංජාලි
     කුරුණෑ�ල

හිමි අහිමි
හිමිනවලත් හමු නනාවුණු නරේමය
හදවනත් ෙැඹුනරම තියා...

මතෙයත් රහසිේම හඬමිේ
ෙවියෙට දුෙ එක් ෙළා...

ආව ගිය ෙඩු කිණිසි තුඩු
්පපු ෙැවුතු ඇතුනේ ඇමිණුනා ...

නැතත් නදාඩමලු එදා වානේ
නදහද එෙතැන ළතැවුණා ...

  අනුරා්ධා සමරගකෝන
     කහතුඩුව

සඳ
දිනනේ දින අඩු නවවී
බිනඳේ බිඳ නවනස් වන
ෙලා නසානළාසක් පිරී
න්පෝදාට සුදු නස්ල අඳින

සඳ,
නුඹ නිබඳ දිලුණද
නුබ ෙැබ

අමාවෙයි මට හැමදාම
දුර ඉඳේ මං නුඹට
ෙරන නරේමය කිසිදාෙ
නනාවන විට හැබෑවක්

නමුදු සඳවත,
ඔබ මනේ ප්රථම නරේමයයි..
කුළුඳුනේ හිත පිරුණ
හැමදාම දුර ඉඳේ දකින.

  දිලාරා නේමදා අතුගකෝරල
     නුගේග�ාඩ

හි් නිව� 
මග...
ඇස්නදෙ ෙඳුලිේ පිරුණම
ළඟට නවලා දයාබරව
ඔබ ්පැවසූ මුදු වදනිේ
ෙඳුළු නොනහද ගියා අමනම

මුවෙට සුසුමක් නැගුණම
ඔය දෑනස් එෙ ෙැේනමේ
සුසුම ්පවේ නවලා මනේ
හදවත සැනසුවා අමනම

නලෝෙ නසාබාදහම අනුව
නනායා ඉේන බැරි හිේදා
ඔනේ සුවඳ ඉතිරිෙරලා
ඔබ යේනට තියත් අමනම

එදා වනේ හිත නිනවනා
අදටත් ඇස්නදෙ නසායනා
ඔයා මනේ භාවනාව
සත්තයි! රත්තරං අමනම

   රංජනි රනමුනි
      නාරම්මල

බ�ාකිව් ර�ස
අමු නසානහානක් වනෙයි තිබුනණ මනෙ හිත හැමදාම
ඉඳහිට සැනසුමක් ලැබුනව් දරු න්පම හිේදාම
මේ යායක් පිපුණා වානෙයි මනෙ මුව සිරියාව
සබඳිනි නුඹයි කීනව් මා දුටුවාම

විේලුද සාරි ෙත දවටා ෙත්තාම
මනෙ ළය දුටුනව නැහැ හැඩවැඩ හැට්ටයට
දිවැස් තිබුණානම සබඳනි ඔබ සැමට
හද තුළ ඇවිලි ගිනිෙඳු න්පනනනු ඇත ඔබට

කුලනෙය මළනෙයක් විය මට හැමදාම
එනමුදු නනාකීනවමි මනෙ දුක් නුඹලාට
සැනසුම ලදිමි ඔනබ ඇසුනරේ හැමදාම
එය නනාලැබීමමයි ඇති දුෙ මහනමරට

  එම්. �ල්ගකාටුව
     ග�ලිඔය

රැකියාව
ජීවිතය හීන නෙන දුේනනත් නුඹ

ජීවිතයම උදුරා ෙත්නතත් නුඹ

මුවට සිනාවක් නෙන දුේනනත් නුඹ

ඒ සිනහව උදුරා ෙත්නතක් නුඹ

විවිධ මිනිසුේ මුණ ෙැස්වූනවත් නුඹ

ජීවිතනයේ මිනිසුේ ඈත් ෙනළත් නුඹ

අ්පට මිලක් නියම ෙනළත් නුඹ

අ්පට මිලක් නැති ෙනළත් නුඹ

  �ැමුණු ගුණවේ්ධන



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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