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02 2021 අග�ෝස්තු 18 බදාදා



මේ දවසවල 
කතාබතා නැතුව 
ඉමුකකෝ ලතා

සමන්ලතා පුංචි පතාවත් වඩාගෙන පාරට ආවා. 

ගේ ඇතුගෙම ඉඳ්ලා පුංචි පැුංචටත් එපාගව්ලා 

ඇති. එයා එක දිෙටම අඬනවා. සමන්ලතා ගසනඟ 

එහා ගමහා යන පාගේ පුංචි පතාව නෙවෙනන 

එහාට ගමහාට යනවා. ඒ විතරක් ගනගවයි, ගේ 

ඉසසරහා කගේට යන එන අය එක්කත් සමන්ලතා 

කතාවට වැගටනවා. ඒ සමහරු මාසක් දා්ලා නෑ. 

සමහරු මාසක් දැමමට මාසක් එක තිගයනගන 

නාසයට පහ්ලන. නැත්නම ගෙලගල.

තරිනදිත් කගේට යනන එද්දි සමන්ලතාව 

දැක්ලා නැවතුණා. සමන්ලතා මාසක් එක පහ්ලට 

කර්ලා, තරිනදි එක්ක හිනාවුණා.

“සමනලතා අකමක ඔයා දරුවව නේ එළිමේ 
තියන ඉනන එක ම�ාඳ නැ�ැ. අනික මාසක එක 
දැේමට වැඩක නෑ ඔම�ාම...”

“මේක දාං ඉනන බෑ නාංගි එකදිගට. හුසම ගනන 
බෑ. මේ ම�ාඩඩත් උමේ ඉඳන අඬනවා. ටිකක හුළාං 
වැමදනන �ාරට ආමේ. මිදුමේ ඉඩකුත් නෑමන අපිට.”

සමන්ලතා ආගයමත් හිනා වුණා.

“මේ දවසවල මසනඟ ගැවමසන තැනවලට 
බබාලව මගනියනන එ�ා... ඔයා නිේසවත් බලන 
නැේද? මඩේටා වවරස එක �ැය දසයක වාතමේ 
තිමයනවා.”

තරිනදි එගහම කිවගව ටිකක් ගනාමනාපගයන 

වගේ.

“මම වැකසීන මදකම අරන ඉනමන නාංගි.”

සමන්ලතා කිවවා. තරිනදි ඈ දිහා ෙැලුගව 

‘එම�නාං �ාමරම ඇවිද ඇවිද ඉනන’ කියනන වගේ.

ගකාගහාමහරි තරිනදි ඕන 

කරන ෙඩු ටික අරගෙන කගඩන 

එළියට එද්දිත් සමන්ලතා 

තව කාත් එක්කගදෝ කතාව. 

සමන්ලතා විතරක් ගනගවයි, 

මිනී මත මිනී ගොඩ ෙැහුණත්, 

තවමත් හුඟගදගනකුට ගමහි ෙරපතෙකම 

ගත්රුම ෙනන තරම අවගෙෝධයක් නැහැ. මාසක් 

එක ොගෙට දාගෙන, අපි එනනත 

අරන කියන මානසිකත්වගේ ජීවත් 

ගවනවා.

තරිනදිට ඊෙඟට මතක් වුගේ 

ඊගේ අමමට එනනගත් ගදවන 

මාත්ාව ගදනන දියත උද්ානයට 

ගිය ගමාගහාගත් සමහර අමම්ලා 

ඇවිත් හිටිගේ පුංචි දරුගවෝ කර 

පිනනගෙන. ඇත්තටම ඒ සමහර 

අමම්ලාට දරුගවෝ ගෙදර තිය්ලා 

එනන ෙැරිකම ඇති. ඒත්, ඒකට 

විකලපයක් ගහායාෙනනම ගවනවා. 

එගහම කියනගන කැසස හැදි්ලා, ගොගහාම 

අපහසුගවන ඉනන අයත් එනනත් ගපෝලිමව්ල 

ඉනන නිසයි.

කලින පැතිරුණු ගකාගරෝනා වවරසගයන එක් 

අගයක් ආසාදනය කරා නම දැන පැතිරි්ලා යන 

ගඩලටා ප්රගේදයට සියගදගනක් ආසාදනය කරනන 

පළුවනකම තිගයනවා. වවරසගේ තීව්රතාව ඒ 

තරමට වැඩිගව්ලා. පවුල පිටින ගරෝගීන ගවන 

ප්රතිශතය වැඩිගව්ලා.

“කතා කිරීමමන වමේම ගායනා කිරීමමනුත් 
මකාවිඩ-19 මේගමයන සේමරේෂණය මවනවා. ඒ 
නිසා මේ දිනවල කතා කිරීම අවම කළ යුතුයි. මගදර 
සිදුකරන කුඩා සාද වමේම කණඩායේ එකතුවීේ �වා 
අවම කරගැනීම ඉතා වටිනවා.”

තම ට්විටේ ගිණුගම සටහනක් තෙමින එගහම 

කියනගන, ශ්රී ජයවේධනපර විශවවිද්ා්ලගේ 

ප්රතිජීව විද්ා හා අනුක විද්ා 

අුංශගේ මහාචාේය නිලිකා 

ම්ලවිගේ මහත්මියයි. පහුගියදා 

ඔක්ස්ෆේේ විශවවිද්ා්ලගේ 

ගෙෝවන ගරෝෙ සුංෙමය 

මගින සිදුකරන ්ලද නවතම 

පගේේෂණයකට අනුව ගමම 

කරුණු ගසායාගෙන ඇති ෙව 

ඇය සඳහන කරනවා. එම 

පගේේෂණයට අනුව ගකාගරෝනා 

ආසාදිත අගයකු කතා කරනවිට 

සහ ොයනා කරනවිට පිටවන ද්රව්ය වාතයට 

එකතු වී වවරසය සීඝ්රගයන පැතිරයන 

ෙව ඇය වැඩිදුරටත් 

දනවා තිගෙනවා.

සැෙෑවටම මීටගේ 

දුරින සිට වුවද මින 

ගේරී සිටීම අපහසු 

ෙව දැන පැහැදිලිය. 

එනනත් ගපෝලිගම, 

ගුරු උද්ගඝෝෂණගේ, 

ෙෑස ගපෝලිගම, 

දුමරිගේ, ෙසරිගේ 

ගසනඟ ගොගේ 

ගම ගකාතන වුවත් 

‘ගඩලටා’වට ොධාවක් නැත. දවසින 

දවස ගරෝගී ්ලැයිසතුව ඉහෙ යාම 

මගිනුත්, වදනික මරණ ව්යාප්තිගේ 

වැඩිවීම මගිනුත් ගපනවා ගදනුගේ 

එයයි.

‘ගඩලටා’ වවරසගේ 

ප්රභ්ලත්වය ගකාගතක්ද 

යත්, නිව සවුත් ගවලස 

විශවවිද්ා්ලගේ, 

වජව ආරක්ෂණ 

පගේේෂණ ප්රධානී 

ගරයිනා මැකිනටයිේ 

පවසනගන ෙෘහස්ථ 

තුෙ වවරස වාතය 

සමගරේෂණය වීම 

සිෙරැට් දුම එකතුවන 

අයුරින සිදුවනු ඇති ෙවයි.

“වාතාශ්රය ම�ාඳින මනාලැමබන ගෘ�ස්ථ 
�රිසරයකදී ආසාදනයට ලකවූ අමයක �ැමිණ 

ගියත්, වවරසය වාතමේ රැඳී තිමබනවා. 
එවිට ඒ අසලින ගමනමකාට එම වාතය 

ආශවාස කළම�ාත් එවිට එම 
පුේගලයාට මරෝගය ආසාදනය 

වීම මවනවා. මමතැනදී 
වැදගත්ම මේ මවනමන ‘අපි 

හුසම ගනනා වාතය’ 
අ�මේ සනී�ාරකෂාව 

පිළිබඳ තීනදු 
කරනා බව අමතක 
කරනන එ�ා. කුඩා 
ඉඩක මසනඟ 
කිහි�මදමනකු ම�ෝ 

මසනඟ ගැවමසේදී, 
ජමනේ මදරවේ විවෘත 

කර තබනන. කාරයක 
ගමන ගනමන නේ, ජමනේ 

වීදුරු විවෘතව තබනන. මුහුණු ආවරණ වඩාත් 
නිවැරදිව �ළඳිනන. නිතර අත් මසෝදනන.”

මහාචාේය මැකිනටයිේ ගපනවා ගදනගන වාතය 

පිරිසිදුව තොෙැනීගම වැදෙත්කම මගින, ඔෙ 

ගහෝ ඔෙ පවුගල අගනකුත් සාමාජිකයන ආරක්ෂා 

කරෙත හැකි ආකාරයයි.

ගමහිදී තවත් ඔෙට වැදෙත්වන කරුණු 

ෙණනාවක් තිගේ. ඔෙ ගකාගරෝනා ගරෝගිගයකු 

සමඟ සමීපව කටයුතු කර තිගේදැයි දැනෙැනීමද 

ඊට අයත්ය. 

එහිදී අනුමාන කෙ හැකි කරුණු කාරණා 

කිහිපයක් ගසෞඛ්ය අුංශ මගින ගපනවා දී තිගේ. එහි 

පෙමුවැනන නම, ඔෙ ගකාගරෝනා ගරෝගිගයකු සමඟ 

මීටේ ගදකකට වඩා අඩු දුරකින විනාඩි පහගොවක් 

(මුහුණට මුහුණ හමුවන පරිදි) ෙතගකාට තිගේද 

යනනයි. ඒ වගේම විවෘත ගනාවූ පරිසරයක, ඔෙ 

ගකාගරෝනා ගරෝගිගයකු සමඟ විනාඩි පහගොවකට 

වඩා රැඳී සිටියා නම එයද සැ්ලකිය හැක්ගක් 

සමීප ඇසුරක් ග්ලසිනි. ගකාගරෝනා ආසාදිතගයකු, 

සිප වැෙඳගෙන ගහෝ ශාරීරික සෙඳතා පවත්වා 

තිගේ නම එයද ඉහත ෙණයටම අයත්ය. තවද 

විවෘත ගනාකෙ වාහනයක, ගුවන යානයක ෙමන 

කගේ නම ගහෝ ගරෝගිගයකු ඔෙ ඉදිරිගේ කැසස, 

කිවිසුම යැවීම නිසා ආසාදිත බිඳිතිව්ලට ඔෙ 

නිරාවරණව සිටිගේ නම එයද ගරෝගිගයකු හා 

සමීප ඇසුරකි. ඒ වාගේම නිසි ආරක්ෂක මුහුණු 

ආවරණ, ආරක්ෂක ඇඳුම භාවිතගයන ගතාරව 

ගකාගරෝනා ගරෝගිගයකුට සත්කාර කර ඇත්නම, 

එයද සැ්ලගකනගන සමීප ඇසුරක් ග්ලසිනි. එවැනි 

අවස්ථාවක, ඔගේ ආරක්ෂාව වටිනා ෙැවින 117 ගහෝ 

1390 අමතා අවශ්ය උපගදස ්ලොෙැනීමට ඔෙට 

ඉඩ ප්රස්ථාව තිගේ.

විගශෂගයනම අද වනවිට පවුල පිටින ගරෝගී 

වන පසුබිම හමුගව, තම නිවගසන වවරසය 

හැකිතාක් ඈත්කර තොෙැනීමට නම, නිවගසන 

පිටතට යාගමදී වඩාත් සැ්ලකිලිමත් වීම වැදෙත්ය. 

සමන්ලතා ගමන ‘අපි එනනත අරෙත්තා’ යැයි 

ගනාසිට අගනකුත් ගසෞඛ්ය උපගදස පිළිපදිමින 

ගම අමාරු දවස කිහිපය සිහි කලපනාගවන 

ෙතකෙ යුතුය. ගසෞඛ්ය අුංශ පවසන පරිදි කුඩා 

දරුවන හතළිස පනදහසකට වඩා ආසාදිතයිනව 

තිගේ. ඉන දාහතරගදගනකු මියගොස තිගේ. 

වයසින වැඩි වුවද අඩු වුවද, ඒ මිය යනගන 

අගප්ම ආදරණීයයනය. අපිත් සමඟ තවත් ක්ලක් 

ජීවත් වනනට ේලාගපාගරාත්තු පිරුණු ජීවිත 

ඇත්තවුනය.

එගස නම තම පවු්ල, දරුවන ෙැන සිතනන. 

තම තමන එය කෙ යුත්ගත් තනිවමය. සියල්ලන 

එගස සිතුවගහාත්, ගසෞඛ්ය උපගදස නිසි පරිදි 

පිළිපැද්දගහාත්, සමාජය ආරක්ෂා කරෙනනට, ගම 

ඇතිගවමින ඇති ව්යසනය පා්ලනය කරෙනනට 

අපට ගනාහැකිවනගන නැත.

කකාවිඩ් ආසාදිත 
අකෙක් කතා කිරීමත්, 
ගීත ගාෙනෙත් මගින් 
මුවින් පිටවන අංශු 

වාතෙට එක්වීම 
වවරස ව්ාප්තිෙට 

කේතුවක්

එකම  
කගදර අෙ  

වුණත්  
සාද, සුහද හමු  

එපා

පංචි දරුවන්ව  
එන්නත් විදින 

තැන්වලට 
කගනිෙන්නත්  

එපා

දීපා වසන්ති එදිරිසංහ

032021 අකගෝස්තු 18 බදාදා



04 2021 අග�ෝස්තු 18 බදාදා

ව්යාපයාරිකයාවක් වුණු 
සයාලිනී 

තිහේ බිත්තරය 
තුන්සිය පනහට විකුණා

සුන්දර නුවර පළාත සවභාව ස�ෞන්දර්යටත්, 

කිරි ස�ාවිසපාළවල් �හ කුකුල් ස�ාවි 

සපාළවල්වලටත් මහත් ප්රසිද්ධි්යක්  

උසුලනසන්ය. මීදුමින වැසී ගි්ය කඳු්යා්යකින 

වටවුණු තැනක ඇති එවැනි ස�ාවිසපාළක් 

ස්ද� සමාසහාතක් බලා සිටිනනට 

ඇත්නම් එ්ය සකතරම් සනත්කළු 

්දර්ශන්යක් සේ්ද. අ්ද අසේ කතාසේ 

කතා නායිකාවත් සුන්දර නුවර 

ප්රසද්්ශසේ එවැනිම ස�ාවිසපාළකට 

හිමිකම් කි්යනනි්යකි. 

ඇ්ය �ාලිනී 

ලක්මාලි්ය.

විසිහත් හැවිරිදි 

�ාලිනී නුවර, 

අනකුඹුර ප්රසද්්ශසේ 

පදිිංචිකාරි්යකි. 

විවාහස්යන පසුව 

�ෘහනි්යක් සලසින 

කාල්ය �ත කළ 

ඇසේ �ැමි්යා රජසේ 

සසවකස්යකි. තම 

�ැමි්යා උප්යන මු්දල 

අරපිරිමැසසමන වි්ය්දම් 

කරමින ස�්දරසොසර 

වි්යහි්ය්දම් සමනම 

ස්දමේපි්යනසේ �හ 

්දරුවාසේ්ද වැඩ 

කටයුතු ්යානතමින 

ඒ සමාසහාසත් මුළුතැනස�යි සිටි ස�ායුරා 

කී අපභ්රන� කතාවට සකාක් හඬලා 

සිනාසුණු ඇ්ය, එනි�ාම තමනට 

මුළු නුවරම ප්රසිද්ධි්යට පත් 

ස�ාවිසපාළක හිමිකාරිනි්යක් 

වීමට හැකිසේ්යැයි කිසිසසත්ම 

සනාසිතනනට ඇත.

“හෙදර අය කිව්වම 
රුපියල් තිහේ බිත්තහේ 
තුන්සිය පනහට විකුණන්න 
කියලා. එදා මට හපාඩි ්තරහකුත 
ආ්වා. ඒ ්වහේම ඒ ක්තාහ්ව 
මුල, මැද, අෙ හතරුමෙන්න මට 
සතියක් වි්තර ගියා.”

ඇ්ය කි්යනසන සුන්දර සිනහවක්්ද 

මුවඟ රඳවාස�න්ය.

“ඊටපසහස ්තමයි එයාලා මට කිවහ්ව කැමති 
නම කුකුල් හොවිහපාළක් පටන් ෙන්න කියලා. එ්තන 
ඉඳලා මම නු්වර හොවිහපාළ්වල්්වලට ගිහිල්ලා හම 
ෙැන හහායලා බැලු්වා. ඒ්වහේම දන්න අඳුරන හොවි 
මහතතුරුන්හෙනුයි, කෘෂිකේහමනුයි උපහදස අරන් ඒ 
ෙැන අධ්යනයක් කරා.

හමක හොඩක් අය හනාකරන ව්ාපාරයක් නිසා හි්තට 
පුංචි තිෙැසමකුත ආ්වා. ඒත ඊටපසහස හරියන්න හරි 
්වරදින්න හරි හදයක් කරන්න එපැයි කියලා හි්තලා මුං 
ෆාම හවුස එක පටන් ෙන්න තීරණය කරා.”

පසුව ඇ්ය එම අ්දහ� තම �ැමි්යාට්ද කි්යා 

සිටි්යා්ය. හිතුවාටත් වඩා ඉහළින ඔහුසේ �හස්යෝ�්ය 

හිමිවද්දී ඇ්යට කි්යා�ත සනාහැකි �තුටක්්ද 

ඇතිවි්ය.

නුවර ජීවත්වන �ාලිනීලාට වත්ත පිටිසේ 

ඕනෑතරම් ඉඩ පහසුකම් ඇත. �ෘහනි්යක 

වූ නි�ාසවන ඒ �ඳහා ස්ය්දවීමට කාල්ය, 

ශ්රම්ය්ද ඇ්යට තිබුණා්ය. සනාතිබුසේ 

ව්යපාර්යකට අත�ැසීමට තරම් 

ආරථික ්ශක්ති්යක් පමණි.

එසහත් මු්දල බාධාවක් කරස�න 

ඉදිරි්යට තැබූ ප්ය ආපස�ට 

�ැනීමට �ාලිනී අකමැති වූවා්ය. 

පසුව �ැමි්යා ස�්දර වි්ය්දමට 

දී තිබූ රුපි්යල් හාර්දහ�ක්්ද 

රැස�න මාවනැල්සල් කුකුල් 

ස�ාවිසපාළක් සවතට ගි්ය 

ඇ්ය එයින ස�නා �ම් බිත්තර 

එකසි්ය අසූවකින ව්යාපාර්යට 

අත �ැසුවා්ය.

පසුව එම ස�ාවිසපාසළනම 

ස�නා ඍජිස�ෝම් 

ඉනකියුසල්ටර මැෂින (කුකුල් 

බිත්තර රකින ්යන්ර්ය) සි්ය 

ස�වත්සත්ම �වි කර�ත් ඇ්ය 

ව්යාපාර්යට සුදුසු වටපිටාව 

සි්ය ස�වත්සත්ම �ාො�ත්සත් 

පවුසල් �ාමාජික්යනසේ්ද 

උ්දේ ඇතිව්ය.

“ඉන්කියුහල්ටේ මැෂින් 

ඇතුහළ දැල් එලලා, ඒ්වාහෙ බිත්තර අතුරලා 
උහේට හ්වසට හදපැත්ත හපරලන්න ඕනා. 

ඊට ද්වස දහ අටකට පසහස බිත්තර 
අරන් හරදි කෑලි උඩ අතුරන්න 

ඕන. ඊටපසහස ද්වස 21ක් යේදි 
බිත්තර පපරලා කුකුල් පැටවු 
එළියට එන්වා.”

ඇ්ය කි්යනනී්ය.

එසහත් එහි අපහසුම 

කාර්ය්ය කිරීමට තිසබනසන 

ඉන අනතුරුව්ය.

“ඊටපසහස පැටවුන්ට මාස 
තුනක් යනකන් ෙැනා හටක්සීල් 

කියන හබහහ්තයි, ඊ විටමින් එකයි 
හපා්වන්න ඕහන්. එහහම වුහණාත ්තමයි ඒ 

අය නීහරෝගි්ව හලාකු හ්වන්හන්. ඒත හපාඩි කුකුල් 
පැටවුන්ට හබහහත හබාන්න හතහරන් නැති නිසා ඒ 
හැහමෝටම මම සිලින්්ජහේකින් හබහහත හපා්වන්න 
ඕන.”

ඔලුව කැක්කුමට පැනසඩෝල් සපත්තක් බීමටත් 

තවත් අස්යකුසේ පාසනන වතුර වීදුරුවක්  

කකුල් ස්දක ළඟට ස�නවා �නනා අපට, 

දිනකට කුකුල් පැටවු පන හ්යසී්යකට සබසහත් 

සපාවන ඇ්යසේ මහනසි්ය �ැන සිතා �ැනීමට්ද 

සනාහැකි්ය.

මා� තුනක් �ත වූ පසු මුල්ම බිත්තර එකසි්ය 

අසූසවන ඇ්යට ලබා�ත හැකි වූසේ කුකුල් 

පැටවුන එකසි්ය විස�ක් පමණි. එයින මුල්ම 

පැටවු සි්යස්දනා ඇ්ය විකුණා �ත්සත් නුවර  

ප්රසද්්ශසේම ව්යාපාරිකස්යකුට්ය. ඒ පැටසවකු 

රුපි්යල් ස්දසි්ය අසූවක් වැනි මු්දලකට්ය.

එතැන පටන තම ස�ාවිසපාළ �ාර්ථකව 

කරස�න ගි්ය �ාලිනීසේ ඊළඟ �ැටළුව වූසේ 

සම් පිළිබඳව මිනිසුන ්දැනුවත් කරනසන සකසස්ද 

්යනන්ය.

“හොඩක් අය මට කිව්වා බිසනස හදාෙන්න ඕන 
නම ටවුහ්වන් ඉඩම කෑල්ලක් බදු ෙන්න කියලා. 
ඒත ඒ්ව කරන්න මට සල්ලි තිබුහණ නෑ. ඒක නිසා 
මම හොවිහපාහේ හසරම විස්තර මහේ හේසබුක් 
එහක් දාලා ප්රසිේ්ධ කරා. ඇත්තම කිවහ්වාත ඒක මුං 
හිතු්වටත ්වඩා සාේ්ථක වුණා.”

ඒ වනතුරුත් අ�ල්වාසීන අතර පමණක් 

ප්රසිද්ධව තිබූ ඇසේ ස�ාවිසපාසළන පැටවු 

ඉල්ලා �ාල්සලන, මාතරින සමනම සකාළඹින්ද 

ඇමතුම් �ලා ආසේ්ය. පාරිසභෝගික්යන වැඩි 

වීමත් �මඟ ඇ්යට මා� තුනකට වරක් රක්කවන 

බිත්තර ප්රමාණ්යත් වැඩි කරනනට සිදුවි්ය.

එසමනම �ාලිනීසේ ස�ාවිසපාළ කාඅතරත් 

වැඩිස්යන කතාබහට ලක් වූසේ එහි තිබූ 

පිරිසිදුකම �හ පිළිසවලත් නි�ාම්ය.

“අද හ්වනහකාට මම හම හොවිහපාහළන් 
මාහසකට රුපියක් තිසදාහකට හනාඅඩු හහාඳ 
ආදායමක් ෙන්න්වා. මහේ ඊළඟ බලාහපාහරාතතු්ව 
හම හොවිහපාළ ටවුහම ්තැනකට හෙනියන එක. 
මුං ්වහේම අනිත ෙෘහනියන්ටත මුං කියන්හන් 
හෙට හ්වලා නිදාහෙන හලඩ හ්වන්හන නැතු්ව හදයක් 
කරන්න උතසාහ ෙන්න කියන එක.”

පිරිමහා �ත් ඇ්යට, එතනින එහාට අනා�ත 

දියුණුවක් �ැන සිතීමට සනාහැකි වූවා්ය. 

දි්යණි්යසේ වැඩ කටයුතු නි�ාසවන අමතර 

රැකි්යාවක් කීරීමට්ද ඇ්යට හැකි්යාවක් තිබුසේ 

නැත.

එසහත් ඇ්ය නිතරම සිතුසේ තම පවුසල් 

ආරථික්යට ්ශක්ති්යක් වීමට්ය. ස�්දරසොසර 

කෑමබීම වි්ය්දම පිරිම�ා �ැනීමට සහෝ කී්යක් හරි 

උප්යා�ත හැකි ක්රම්යක් පිළිබඳව්ය.

එ්දත් සුපුරුදු පරිදි �ැමි්යා රැකි්යාවට ගි්ය පසු 

ඇ්ය ්දරුවාසේ කෑමසේල පිළිස්යල කළා්ය. ඇ්ය 

එ්යට තම්බා�ත් �ම් බිත්තර්යකුත්, අරතාපල් 

ස�ඩි්යකුත් එක් කසේ කැමසේසල් තිබි්ය යුතු 

සපෝෂණ්ය  �ැන සිතී නි�ා වි්ය යුතු්ය.

“ඔයා කැමතිද රුපියල් තිහට බිත්තරයක් 
හෙනල්ලා තුන්සිය පනහට විකුණන්න?”

ලිහිණි මධුෂිකයා

මම ග�යාවිගපයාගේ 
ගස්රම විස්්තර මගේ 
ගේස්බුක් එගක් දාලයා 

ප්රසිද්ධ කරයා. ඇත්තම 
කිවගවයාත ඒක මං 

හිතුවටත වඩයා 
සයාර්ථක වුණයා

ග�දර අය කිවවම රුපියල් 
තිගේ බිත්තගර තුන්සිය 
පනහට විකුණන්න කියලයා 
මට ගපයාඩි ්තරහකුත ආවයා. 
ඒ වගේම ඒ ක්තයාගව මුල, 
මැද, අ� ගතරුම�න්න මට 
සතියක් වි්තර ගියයා
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ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජයග�ාඩි

“පුතා කිව්ා 
ලබන මාසේ මා්යි 
මහතතය්යි eldery care 
home එකක න්තතන්ා 
කියලා” මුහුදු හතෙන් එහා 

ජීවතතවන මිසිස් එලිසබත ඒක 

කිවතව පුදුම ආඩමබරයකින්.

“අපි සනාකා සනාබී දරුස්ෝ සලාකු 
මහත කළා , අන්තිමට එයාල අපි් 
්ැඩිහිටි නි්ාසෙකට සෙනත 
දැමමා” කියලා තකාග්ගල 

නන්දාවතී හාමිතන් කිවතව 

චීතෙ තරදතද තකාණකින් 

කඳුළු පිහින ්ගමන්.

තම එකම තද ්ගැන 

රටවල් තෙකක, අන්ෙ 

තෙකක ඉඳත්ගන කො 

කරන්න තේතුව තමාකක් 

තවන්න පුළුවන්ෙ?

අපි හැදී වැඩුණු 

අතේ ලාංකික 

සමාජතේ 

බහුෙරයකට අනුව 

වැඩිහිටි නිවාස 

කියන්තනම Negative 

Concept එකක්. 

මහලු වයතස් වැඩිහිටි 

නිවාසයක ජීවත 

තවන්න තවනවා 

කියන එක  සංසාතේ 

කරුමයක් පලදීමක් 

කියලයි ත්ගාඩක් අය 

හිෙන්තන්.

හැබැයි, පිටරටවල 

ෙතතවය තවනස්. 

ඔවුන් වැඩිහිටි 

නිවාසයක් කියන්තන 

පාලුවට ගිය මැස්තසෝ ඇහිතරන දුක්බර ෙැනකට  

තනතමයි. ඒ වතගම ඔවුන් එෙන ජීවත තවන්තන් 

දුකිනුත තනතමයි. 

එකම concept එක, එක රටක වැසියන්ට පිනක් 

තලසත ෙවත රටක වැසියන්ට පවක් තලසත ෙැතනන 

එක අමුතුයි වතග හිතුනට ඒක තවන්තන් තමතහමයි.

ලාංකික පවුල් ජීවිෙයි, ෙරුතවායි කියන්තන් ඉො 

ෙදින් එකිතනකට බන්්ධනය වුණ බැඳීම තෙකක්. 

තෙමවපිතයා හමබකරන හැම සෙයක්ම සීමා රහිෙව 

ෙරුතවෝ තවනුතවන් වියෙම කරනවා. 

සමහරු බතඩන් බාත්ගට කකා, වැරහැලි ඇඳ 

ඇඳ හරි ෙරුවන්ට සුර සැප තෙනවා. වචනතයන් 

තනාකිවවට ඒ සියලු කැපකිරීම තුළ සැඟවිචච හීන් 

බලාතපාතරාතතුවක් හිතත යටම හරිතේ තමෝදු තවවී 

වැතඩන්න ්ගන්නවා. ‘අපි ෙැන් දුක් වින්ෙට ෙරුතවෝ 

තලාකු වුණාම තම ඔක්තකාම ප්රශන ඉවරයිතන්’ කියලා 

ෙමන්ටම  කියාත්ගන, වතෙන් තපාතරන් තහායා තහායා 

දුක් විඳ විඳ ෙරුතවාත ඇෙත්ගන තෙමවපිතයෝ ජීවිෙ 

ෙරඟය දුවනවා.

ළමයි තලාකු තවලා, එයාලත්ග ජීවිෙවල කූඩු 

තවනතකාට ඉතුරු තවලා තිබබ මහත්ගෙර ඔේපුවයි, 

අනිත සබබ සකලමනාවයිත තබෙලා දීලා නිෙහස් 

තවනවා කියලා හිොත්ගන ඒකත කරනවා. අවසානතේ 

ඔවුන් ඉටුකළ යුතුකමවල පරිමාවට සාතේක්්ෂව 

ඔවුන්ව බලාකියා්ගැනීම ෙරුවන්තග යුතුකමක් විදිහට 

හිෙනවා.

අවසානතේ තෙමවපියන්ත්ගන් එක තකාටසක්, 

රැකියාවට යන ෙරුවන්තග ත්ගවල් තදාරවල් බලාකියා 

්ගන්න, මුණුබුතරෝ මිනිබිරිතයෝ තලාකු මහත කරන්න, 

කෑම උයලා, ත්ගවල් තදාරවල් අස් කරන්න, රාජකාරි 

භාර අරත්ගන සතුටින් තහෝ අසතුටින් නිල තනාලත 

තස්වක තස්විකාතවෝ විදිහට පතවීම ලබනවා.

ෙරුවන්තග වැරදි තහෝ තෙමවපියන්තග වැරදි නිසා 

ෙවත තකාටසකට කැමැතතෙන් තහෝ අකමැතතෙන් 

වැඩිහිටි නිවාස්ගෙ තවන්න සිද්ධ තවනවා. 

ඇඳවල් තපෝලිමක එක ඇඳක, පුංචි තමසයක, 

ජීවිෙය රාමු කරත්ගන නියමිෙ තවලාවට තෙන තෙයක් 

කාලා, පාළක පාළිකාවන්තග නීති තරගුලාසි අනුව ජීවත 

තවන්න තවනවා.

දියුණු රටවල ෙතතවය මීට වඩා තවනස්.

එයාලා කසාෙ බඳින්තන් ෙරුතවෝ හෙන්නම තනතමයි. 

නමුත ඉපතෙන ෙරුවන්ට තහාඳට උ්ගන්නනවා, තපෝ්ෂණය 

කරනවා, ෙරුතවෝ තවනුතවන් ආතයෝජනය කරනවා, ඔවුන්තග 

විනය හෙනවා, හැබැයි අතේ තෙමවපිතයෝ වතග සියල්ල 

ෙරුවන් තවනුතවන් කැපකිරීමක් සිද්ධ තවන්තන් නැහැ. 

ෙරුවන්ට ඔවුන්තග ළමා කාලය ලබාතෙන ්ගමන් ඔවුනුත 

ජීවිෙය විඳිනවා, ලස්සනට අඳිනවා, විතනෝෙ තවනවා, 

ෙරුවන් තවනුතවන් වතගම ඔවුන් තවනුතවනුත ඔවුන් ඉතුරු 

කර්ගන්නවා. ඒ අෙරම ෙරුතවෝ අපිව බලා්ගනියි කියන 

සංකල්පය තුළම එල්බත්ගන තනාසිට ඔවුන්තග විශ්ාම ජීවිෙය 

කලින්ම ේලෑන් කරනවා.

ජීවිතත ෙරුණ කාතල් වතගම මහලු කාතලත ෙරුතවෝ 

තෙමවපියන්ටත තෙමවපිතයෝ ෙරුවන්ටත ඇඟිලි ්ගහන්තන් 

නැහැ. පුළුවන් හැමතවලාතවම ඔවුන් තෙත්ගාල්තලෝ 

ඔවුතනාවුන්ව සතුතටන් බලා්ගන්නවා. තමානම තේතුවක් නිසා 

හරි ජීවිතත අවසාන කාතල් වැඩිහිටි නිවසකට යන්න වුතණාත 

ඔවුන් යන්තන් පුදුම සතුටකින්. (සමහරු ෙරුණ කාතලම 

වැඩිහිටි නිවාසවලට ත්ගවීම කරමින් ගිවිසුමවලට අතසන් 

කරනවා)  

ලාංකික අපි ෙැකලා තිතයන වැඩිහිටි නිවාසවලට වඩා 

ඒවා සමපුේණතයන්ම තවනස්. ෙමන්තග ආේථිකතේ පරිමාතව 

හැටියට මුෙල් ත්ගවා තහෝ රාජ්ය අනුග්රහතයන් ඔවුන්තග විශ්ාම 

දිවිය නිෙහතස් සතුටින් ්ගෙ කරන්න ඔවුන් යන්තන තබාතහාම 

කැමැතතෙන්.

පිරිසක් සම වයතස් අය එක්ක ජීවිෙ අතෙැකීම 

තබදා්ගන්නවා. ෙමන්තග වයතස් තසට් එකත එක්ක එකතු 

තවලා TV SERIES බලනවා. ෙවත සමහරු තසට්තවලා 

හිනාතවවී කොව. සීයලා ටික කැරම ්ගහනවා. ෙවත 

කට්ටියක් තපාත කියවනවා. එක්තකනක් තෙන්තනක් ආ්ගම 

සිහිකරනවා. එක්තකෝ ව්ායාම කරනවා. සමහරු වතතත ව්ගා 

කරනවා. ්ගැලතපන ක්රීඩා කරනවා.

ෙරුණ කාතල් ෙමන් උපරිමතයන් ජීවිතත විඳපු නිසා 

ෙරුතවාන්තග ජීවිෙ දිහා බලලා ඔවුන්ට දුක් තවන්න තෙයක් 

නැහැ. තම ක්රමය සමාජය පුරාම හුරුතවලා තිතයන නිසා 

මහලු විය තම විදිහයි කියන එකට මනසට මුල ඉඳලම 

නුහුරුත නැහැ. වැඩිමහලු ඔවුන් තවනුතවන්ම තබාතහෝ ක්රීඩා, 

events, විතනෝදාංශ තිතයන නිසා කාලය ්ගෙවීම තවතහසක් 

විදියට ඔවුන්ට ෙැතනන්තනත නැහැ. 

ඔවුනුත අතේ තෙමවපිතයෝ වතගම ෙරුතවෝ තවනුතවන් 

තබාතහෝ තද කැප කරනවා. හැබැයි ඒත සියල්ලම තනතම. ඒ 

වතගම ඔවුන් ෙරුවන්ත්ගන් සමහර තදවල් බලාතපාතරාතතු 

තවනවා. හැබැයි ඒත සියල්ලම තනතම.

වේෙමාන අතේ යු්ගතේ තකතස් තවෙත, අතපන් පස්තස් 

පරමපරාව ඒ කිවතව අතේ ෙරුතවෝ අපි වයසට ගිහාම අපි 

්ගැන බලයි කියලා, උවමනාවක් තිබබත තම ජීවිෙ තේස් 

එකත එක්ක ඔවුන්ට ඒ තවනුතවන් කාලයක් හැකියාවක් 

තිතයයි කියලා ඔබ හිෙනවෙ?

අපි හිෙන ෙරමටවත අතේ ෙරුතවෝ අපි ්ගැන හිෙයි 

කියලා ඔබට විශවාසෙ?

සමහරවිට තහට ෙවතස් අතේ ෙරුවන්ට අපිව මඟ 

ඇතරන්න පුළුවන්. හිොමො 

මඟඅරිනවා තවන්නත පුළුවන්. 

ඔවුන් කාේයබහුල තවන්න පුළුවන්. 

උවමනාව තිබබත ආේථික 

හැකියාවක් නැති තවන්න පුළුවන්. 

අෙ ඔබ උකුතල් තියාත්ගන හුරෙල් 

කරන ෙරුවා අතින් තහට ෙවතස් 

තම සියල්ල තවන්න පුළුවන්, 

තනාතවන්නත පුළුවන්.

ඒත ොමත ඔබ ප්රමාෙ නැහැ.

ෙරුතවෝ තවනුතවන් යුතුකම ඉටු කරන ්ගමන් සෙ 

පනහ ්ගාතන් හරි ඔය තෙන්නා තවනුතවනුත ඉතුරු 

කරන්න. තමානෙරම ආෙතේ තිබබත මහත්ගෙර 

ඔේපුවවත මැතරනකම ඔයාතග නමටම තියා්ගන්න. 

එෙතකාට පන්සලට තෙන්න, ෙන් පින් කරන්න, 

බැරිම වුතණාත ෙරමක් තහෝ තහාඳ වැඩිහිටි 

නිවාතසකට යන්න හරි ආේථික හයිය ඔබට ඉතුරු 

තවයි.

තලෝතකම දියුණු තවනතකාට මිනිස්සු යන්්ර තවන 

එක නවතෙන්න ඔයාටයි මටයි බැහැ. හැබැයි, 

ඒ යන්්රවල රස්නයට පිචතචන්තන් නැතුව ඉන්න 

ඔබට පුළුවන්.

්ධනාතමක මනසකින් හිමින් හිමින් තම දිහා 

බලන්න පුරුදු වුණහම අනා්ගෙතේ වැඩිහිටි 

අවදිතේ දුකක්, පශචාතොපයක් නැතුව හුස්ම 

්ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔතබ මනස ඉතබම 

නිේමාණය තවලා තිතයයි.

තබාතහෝ තදවල් දිහා බලනවා වතගම 

වැඩිහිටියන් බලා්ගැනීතම මධ්යස්්ාන එතහමත 

නැතෙම වැඩිහිටි නිවාස කියන සංකල්පය 

ආසියාතික අපි අල්ලත්ගන ඉන්තන වැරදි 

තකාණකින්.

වැඩිහිටි නිවාස කියන්තන සාපයක්, පාපයක්, 

කරුමයක් කියලා හිොත්ගන ඉන්න ඍණාතමක 

මානසිකතවතයන් මිදිලා, පුළුල් විදිහට 

ප්රතයෝගිකව තලෝකය දිහා බලලා, සතුතටන් 

ඉන්න වැඩිහිටිතයෝ තවන්න ඕතන් නම, ඒ වැතේ 

තිතයන්තන් ඔයාතග අතත.

එෙතකාට අෙ සතුතටන් ඉන්නවා වතගම 

හැරමිටිතයන් යනතකාටත  luxury eldery home 

එකකදි, සතුතටන් එකතු තවලා කැරම අෙක් 

්ගහන්න, ඕපයක් කියවන්න, නිෙහතස් තපාෙක් 

කියවන්න, තකාටින්ම කිවතවාත ෙත නැතුව හරි 

සැහැල්ලුතවන් හිනාතවන්න අපිට පුළුවන් තවයි.

මැගෙන�ල් මහග�දෙ 
ඔප්පුව ලියනන එපා

දරු්න්ට සකාච්චර 
ආදසේ වුණත

ග�ෝග� දියුණු ගවනග�ාට මිනිස්සු 
යන්ර ගවන එ� නවත්තනන 
බැහැ. හැබැයි, ඒ යන්රව� 

ෙස්නයට පිචගචෙනගන නැතුව 
ඉනන ඔබට පුළුවන

අගප් ගදමව්පිගයෝ වගේම 
ඔවුනුත දරුගවෝ ගවනුගවන 
ගබාගහෝ ගේ �ැප �ෙනවා. 

හැබැයි ඒත සියල්�ම ගනගේ.
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“මගේ අශ්වයා පනින ආකාරය ගැන 
මට සතුටුයි. ඔහු ග�ෝකයටම ගපන්නු්වා 
ඔහුගේ විශමයජනක බ්ව. ඒ ගැන මම 
ආඩමබර ග්වන්වා. ගමතැනට පැමිණීමම 
අපි �ැබූ ජයග්රහණයක්.”

පරාජය හමුගේ වු්වත් පරාජය ගනාවිය 
යුතු බ්ව ඈ පැ්වසූගේ ගම්වර ඔලිමපික් 
උගෙගේ ප්රදර්ශනාත්මක අශ්වාගරෝහක 
ධා්වන තරඟ ඉසේ්ව අ්වසානගේදීය.

ශ්රී �ාංකික මේපිය 
යු්වෙකට දා්ව උපත �ද ඇය 
ස්වීඩන් ජාතික යු්වෙකගේ 
භාරකාරත්්වයට පත්්ව ඇත්ගත් 
ඇය ගතමස් බිළිඳියක්්ව සිටියදීය. 
ස්වීඩනය ග්වනුග්වන් තරඟ බිමට 
පිවිසීමට හැකියා්ව තිබුණද ඇය �ංකා්ව 
නිගයෝජනය කරමින් තරඟ බිමට පිවිසිගේ 
�ක්ම්ව පිළිබඳ්ව ඈ තුෙ වූ ගසාඳුරු 
හැඟීම නිසාමය.

ශ්රී �ාංකික ධජය යටගත් ගමම 
තරඟ ඉසේ්ව නිගයෝජනය කෙ ප්රථම 
ශ්රී �ාංකිකයා වීම ඇයගේ අගනකුත් 
සුවිගශෂීත්්වයයි.

සු්වහසක් ශ්රී 
�ාංකිකයන්ගේ 

ඔලිමපික් සිහිනය 
ග්වනුග්වන් තරඟ ්වැදුනු 
ඇයගේ බ�ාගපාගරාත්තු අ්වසාන 
ගමාගහාගත් බිඳ ්වැටුණද ගම 
්වනවිටත් ඇය අප සියලුගදනාගේම 
හද්වත් දිනා අ්වසානය. අද ‘ධරණී’ 
ක්වරය හැඩ්වන්ගන් මැතිේඩා කාරේසන් 
නම ඇගේ රුවිනි.

මැතිල්ඩාට ළමඩා කඩාලය ගැන තියයන මතකය යමඩාන වයේද?

ඇත්තටම මට තිබුණේ හරි අපූරු ළමා කාලයක් කිවණවාත හරි. ඒ 

කාණලත හැම සතිඅන්තයකම වණේ ඉස්තාලවලට ගිහිලලා අනිත 

අසරුවනණේ අවශවයනට සාතතු කරන්න, ඒ වණේම ඔවුනව 

බලාකියාගන්න එණහම මම උදව කළා.

අශවයින් පැදීමට යයඩාමු යවන්යන් යකඩායි 
කඩායලදිද?

මම මුලිනම අශවණයක් පදින්න ඉණග්නගතණත ණේ 

ගාව තිණය්න අශවාණරෝහක පාසලකින. එ්තණකාට 

මට අවුරුදු අටයි.

යේ ක්රී්ඩාව කඩාන්තඩාවකට තරමක් අභියයෝගකඩාරී 
ක්රී්ඩාවක්. මැතිල්ඩා යමය වෘත්තීයක් විදිහට යතෝරගන්න 
හිතුයේ ඇයි?

මම හි්තනණන කාන්තාවක් වීම කිය්න එක ණේ වෘතතියට 

අභිණයෝගයකට වඩා වරප්රසාදයක්. කාන්තාවකට පිරිමි 

අශවාණරෝහකණයක්ට ්තරේම ශරීර ශක්තියක් ්නැහැ ්තමයි. ඒත 

්තමනට ්තමනණේ අශවයා ගැ්න ණහාඳ දැනුමක් තිණය්නවා ්නේ ඒ 

වණේම ඔහු එක්ක ශක්තිමත සේබන්ධ්තාවයක් ණගාඩ්නගාගන්න 

පුළුවන ්නේ ජයග්රහණය කරා යන්න ශරීර ශක්තිය අත්යවශ්යම 

්නැහැ.

පවුයල විසතර ගැනත් කියමු. මවයගන්, පියඩායගන් ලැයෙන 
සහයයෝගය යමඩාන වයේද?

ඇත්තම කිවණවාත මණග අේමයි ්තාත්තයි ්නේ අශවයිනට ඒ ්තරේ 

කැමති අය ණ්නණවයි. හැබැයි ඔවුන මට ණගාඩක් ආදණරයි. ඉතින ඒ 

නිසා පුළුවන හැම විදිහකිනම හැමණවලාණවම වණේ ඔවුන මට ණලාකු 

සහයක් දක්ව්නවා.

සවී්නයේදී මැතිල්ට විද්ඩාව විෂයත්, අසුන් පැදවීයේ විෂයත් 
එකවර හදාරන්න අවස්ඩාව ලැබුණඩා යන්ද?

ඔව, සවීඩ්නණේදී මට ඔය විෂයන ණදකම එකවර හදාරන්න අවස්ාව 

ලැබුණා. ඇත්තටම මට ඒක ණලාකු අභිණයෝගයක් වුණා. ඒත ඉණග්නගන්න 

කාලය අතුරතුරත ඉස්තාලණේ ග්ත කරන්න අවස්ාව ලැණබ්න නිසා මම ඒ 

අභිණයෝගය භාරගතණත හරිම ආසාණවන.

පසයස ඔෙ ජරමනියට ගිහින් අසුන් පැදවීම ගැන තවදුරටත් හදාරනවඩා. ඒ 
අත්දැකීම යමඩාන වයේද?

ඒක ්නේ හරි පුදුමාකාර අතදැකීමක්. සවීඩන ජාතික ණරාලෆ් ණගාරාන ණබන්ටසන (Rolf 

Goran Bengtsson) ්තමයි ඔය කාණල ණලෝණක් අංක එකටම හිටපු අශවාණරෝහකයා. ඔහු 

යටණත අශවයින පැදීම ඉණග්නගන්න මටත අවස්ාවක් ලැබුණා. ඒ අවස්ාව මණේ මුළු 

ජීවි්තයම ණව්නස කළා කිවණවාත හරි. මම දිගටම අශවයින එක්කම වැඩ කරයි කිය්න එක 

වුණත මට ජරමනිණයදිම දැනුණා.
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අසුන් පදින විට  අනතුරු එහෙම හෙලා නැද්ද?

අප�ෝ නැහැ. ඒ අතින් නම් මම හරිම වාසනාවන්්තයි.

මැතිල්ා  ශ්රී ලාංකික පුරෙැසිභාෙය ලබාගන්හන් තරමක් 
මෑතකදී. ඒ සඳො බලපෑ විහේෂ හේතුෙක් තිහයනේද?

ඇත්තටම ඒක මම මපේ ජීවි්තපේදී ගත්ත ප�ාකු 

තීරණයක්. 

�ළපවනි ව්තාවට මම ශ්රී �ංකාවට ආවට �සපස 

පම්ක මම ඉ�දුණ රට පන්ද කියන හැඟීම මට 

පහාඳින්ම දැනුණා. 

ඒ වපේම පම් රට ගැනත පමපහදි මට 

මුණගැහුණු පුදුමාකාර මිනිසසු ගැනත 

මපේ හිපත ආදරයක් ඇතිවුණා.

මැතිල්ා ලංකාෙ ගැන, 
ලංකාහේ මිනිස්සු ගැන හමාක්ද 
හිතන්හන්?

පම් වපේ කෘ්තපේදී, මිත්රශීලී, ඒ වපේම 

ප්රීතිමත මිනිසසු මපේ ජීවි්ත කා�ය තුළදී 

මට මුණගැහි�ා තිබුපේ නැහැ. ඇත්තටම 

�ංකාපේ මිනිසුන්පේ පම් අපූරු ගතිගුණ නම් මුළු 

ප�ෝපකටම ආදර්ශයක්.

හමහෙ ඉන්න අමමා තාතතා 
හ්දන්නා බලන්න මැතිල්ට 
ළඟදි ලංකාෙට එන්න 
එහෙම අ්දෙසක් නැද්ද?

එපහම අදහසක් තියනවා. 

මාධ්ය සාකච්ා කිහි�යක් 

පවනුපවන් �බන පදසැම්බර 

මාපසදි �ංකාවට එන්න 

්තමයි හි්තාපගන ඉන්පන්. ඒ 

මාධ්ය සංචාරපේදීම සතියක 

වි්තර ප�ෞදගලික සංචාරයක 

නිර්ත පවන්නත හි්තාපගන ඉන්නවා. 

ඒත ඉතින් පම් පකාවිඩ් ්තතතවය නිසා 

�ංකාවට එන්න ඉඩ �ැපබයිද කියන එක 

හරියටම කියන්න බැහැ.

මැතිල්ා අවුරුදු 
ගණනාෙක් ක්රී්ා කහේ 
ස්වී්නය හෙනුහෙන්. 
ඔලිමපික් ෙැනි සුවිහේෂී 
තරඟයකදී ලංකාෙ 
නිහයෝජනය කරන්න 
හිතුහේ ඇයි?

�ා�න්දුව�ට �සපස ප්රදර්ශනාතමක 

අශවාපරෝහක ධාවන ්තරඟය ්තමයි 

සවීඩනපේ ජනප්රිය්තම ක්රීඩාව. ඉතින් දක්්ෂ 

අශවාපරෝහකපයෝ වපේම පහාඳ අශවපයාත 

ඕන ්තරම් එපහට ඉන්නවා. ඒත �ංකාව මීට 

ප�ර ඔලිම්පික් ක්රීඩා උපළ�කට පම් ්තරඟ අං්ශය 

නිපයෝජනය කර�ා තිබුපේ නැහැ. ඉතින් �ංකාව 

පවනුපවන් ඒ වපේ ්තරඟ ඉසේවකට ඉදිරි�ත පවන 

එක වඩා පහාඳයි කිය�ා මට හිතුණා.

හම ශ්රී ලාංකිකහයක් ඔලිමපික් තරඟාෙලියකට 
අසුන් පැන්නවීහම ඉසේහෙන් සෙභාගී වුණු 
ප්රථම අෙස්ථාෙහන්. ඉතින් ඒ ගැන ඔබ හමාක්ද 
හිතන්හන්?

ඔේ, පම් ඉසේපවන් �ංකාව නිපයෝජනය කළ �ළමු ශ්රී �ාංකිකයා මම පවන්න පුළුවන්. 

හැබැයි ඔලිම්පික් ඉතිසාහපේ පම් ඉසේව නිපයෝජනය කළ එකම ශ්රී �ාංකිකයා මම පවන 

එකක් නැහැ කිය�ා මම විශවාස කරනවා. අශවයින් ගැනත, පම් ක්රීඩාව ගැනත ශ්රී 

�ාංකිකයින්පේ හිපත කැමැත්තක් ඇති කරන්න ඒ වපේම ඔවුන්ට පම් ක්රීඩාව සඳහා 

පයාමුපවන්න දිරිමත කරන්නත පම්ක මට අවස්ාවක් වුණා කිය�ා මම හි්තනවා.

හම ස්දො ඔබ සුදුසුකම ලැබුො කියලා ්දැනගතතම ඒක ්දැනුහේ 
හකාහොම්ද?

ඇත්තටම ඒක නම් මට අදහාගන්නත අමාරු වුණා. ප�ාකු අභිමානයක් එක්කම ප�ාකු 

සතුටකුත ඒ පමාපහාපත මට දැනුණා.

ලංකාහේ අයහගන් ලැහබන ප්රතිචාර හකාහොම්ද?

මුළු මහත ජාතියක්ම මට අදහගන්නවත බැරි්තරපම් සහපයෝගයක් �බාදුන්නා. ඇත්තම 

කිේපවාත ඒ සහපයෝගයට සතූති කරන්න නම් මට වචන මදි.

ඔබත සමඟ ඔලිමපික් තරගයට සෙභාගී ෙන අේෙයාහේ නම ‘chopin va’ 
ඔහුහේ විහේෂතෙය හමාකක්්ද?

ප්රබ� ජවයක් වපේම පහාඳ පේගයකුත පචාපින්ට තිපයනවා. හැබැයි ඉ්තාම පහාඳ 

මානසිකතවයක් තිපයන එක ්තමයි පචාපින්පේ පහාඳම ගුණාංගය. හැම පව�ාපවම 

හරියට ක්රීඩා කරන්න ්තමයි එයාට ඕපන්. ඇත්තටම පචාපින් හරිම කාරුණික 

අශවපයක්. එයා එක්ක ඉන්න හැපමෝවම සතුටු කරන්න එයා හරි කැමතියි. ඉතින් 

හරියටම බැලුපවාත ඔහු ්තමයි පම් ්තරඟපේ නියම ක්රීඩකයා.

හම ෙැ් කටයුතුෙලට අමතරෙ කරන අනිත ෙැ් හමානේද?

මම වි�ාසි්තාව�ට කැමති පකපනක්. ඉතින් මං පවනුපවන් අනුග්ාහකතවය 

දක්වන පවපළඳ සන්නාමව� ්ායාරූ�ව�ට ඒ වපේම පවපළඳ දැන්වීම්ව�ටත 

මම ප�නී ඉන්නවා. ඒ වපේම කවදකම හරි චිත්ර�ට කරමාන්්තයට පිවිපසන්නත 

බ�ාප�ාපරාතතුවක් හිපත තිපයනවා. සමහරවිට ඒ මපේ සුවිපශ්ෂ ජීවි්ත ක්තාව 

කියන්න පවන්නත පුළුවන්.

හපෞදගලික ජීවිතයත ක්රී්ා කටයුතුත කළමනාකරණය කරගන්හන් 
හකාහොම්ද?

මම නි්තරම සංචාරව� නි්තර පවන නිසා ඒක නම් හරිම අමාරු වැඩක්. ඒත 

පදවියන්ට සතූතිවන්්ත පවන්න මට පම් හැමපදකටම පහාඳ සහපයෝගයක් �බාපදන 

ප�ම්වප්තක් ඉන්නවා.

අනාගත බලාහපාහරාතතු ගැනත කියමු?

2020දී මම ප�ෝක ශූර්තා ්තරඟයට 

වපේම ආසියානු ක්රීඩා ්තරඟයටත 

සහභාගී පවනවා. ඉතින් �බන 

අවුරුදද මට හරිම වැදගත වසරක් 

පේවි.

පචාපින්ට පම් ්තරඟ පදකටම ්තරඟ 

කරන්න බැහැපන්. අවාසනාවකට 

වපේ ඔහුට ්තරඟ කරන්න 

පුළුවන් ප�ෝක ශූර්තාවලි 

්තරඟයට වි්තරයි. ඉතින් 

ආසියානු ්තරඟයට ක්රීඩා කරන 

අශවයා රැකබ�ාගන්න 

අනුග්ාහකයින් පසායා 

ගන්නත මට මහන්සි 

පවන්න සිදධ පවනවා.

2024දී �ැරිසිපේ 

�ැවැතපවන ඔලිම්පික් 

ක්රීඩා උපළ�ට සුදුසුකම් 

�බන ්තරඟය 2023දී 

�ැවැතපවනවා. ඉතින් 

ඒ ්තරඟයට පහාඳින් 

පුහුණු පවන්නත මම 

බ�ාප�ාපරාතතු පවනවා.

මැතිල්ට හම 
ෙැමහදකටම 
සොය හ්දන 
පිරිස ගැනත 
මතක් කරමු?

ඇත්තම කිේපවාත 

්තරඟයට හරියනම 

අශවයා වපේම මපේ 

ජයග්හණ පවනුපවන් 

මට ්ශක්තියක් පවන 

සහාය කේඩායමක් 

පහායාගන්න මම 

අවුරුදු ගාණක් 

පවපහසුණා. ක්රීඩාපේදී 

හැපමෝම දකින්පන් මාවයි, 

පචාපින්වයි වි්තරපන්. ඒත හරි අපූරු 

සහාය කේඩායමක් අපි පදන්නා 

පිටි�සපස හැමපවපේම ඉන්නවා. 

එයා�ා නැතනම් මට පම් කිසිපදයක් 

කරගන්න බැරිපවයි.

අෙසාන ෙශහයන් ලංකාහේ 
තරුණ පරපුරට හ්දන්න තිහයන 
පණිවි්ය හමාකද්ද?

කවමදාකවත උතසාහය අ්තඅරින්න එ�ා. ඒ 

වපේම ප�ාකුවට සිහින දකින්න බය පවන්නත 

එ�ා. සිහින දකින්න අපි එන්පන් පකාපේ ඉඳ�ද 

කියන එක වැදගත නැහැ. පකාපේ ඉඳ�ා ආවත 

ඔපේ ජීවි්තය ඔබ සතුයි. ඉතින් ඒ ජීවිප්තන් උ�රිම 

ප්රපයෝජන ගන්න කියන එක ්තමයි මම කියන්පන්.
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ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි
පරි්වර්තනය - ොරා ෙනාන්

මම විලාසි්තා්වලට 
කැමති ගකගනක්. 
ඉතින් මං ග්වනුග්වන් 
අනුග්ාෙකත්වය 
දක්්වන ග්වගෙඳ 
ෙන්නාම්වල 
ඡායාරූප්වලට ඒ 
්වගේම ග්වගෙඳ 
දැන්වීම්වලටත මම 
ගපනී ඉන්න්වා



10 2021 අග�ෝස්තු 18 බදාදා

ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

පිරිමින්්ට 
ග�ොඩ්ඩක් බුරුල දුන්ගනොත් 
උන් අගේ කගේ යන්වො 

අද මගේ කතාවට ප්රස්තුත වන යුවළ 

පැතුම් සහ නිලූකා ගෙසින් හඳුන්වමි.

විවාහ වී දැනට මාස අටක් පමණ ගතවී 

ඇති බවත්, තම පියා ගගන ආ මංගෙ 

ගයෝජනාවකට අනුව නිලූකාව විවාහ කරගත් 

බවත් පැතුම් කියා සිටිගේ කතාවට අත්ගපාත් 

තබමින්ය. 

ඒ වනවිටත් ඔහු සිටිගේ නිලූකාගගන් 

ගවන්ගවන ගේතනාගවනි. නමුත් ඇගේ 

මාපියන්ගේ බෙවත් ගපරැත්තය නිසා මා 

හමුවට පැමිණි බව ඔහු කීගේය.

“මෙයා ගෑනිමයක් මෙමෙයි මිස්. ගෑනු මේෂමයන් ඉන්ෙ යකින්නියක්.”

පැතුම් තවදුරටත් කීගේ නිලූකා ගදස බො ඔගොක්කුවට ගමන් 

සිනහ නගමින්ය.

ඔහුට සවන්දුන් මම එගස් පැවසීමට ගේතුව කුමක්දැයි 

පැතුම්ගගන් විමසීමි.

“අමේ මගදර හිටිමේ ොයි, තාතතයි විතරයි. තාතතමේ බලකිරීෙ 

නිසා තෙයි ෙෙ මේ කසාමේ කරගතමත. ඒත 
එමෙෙයි කියලා ෙෙ මෙයාට ආදමේ මොකමෙත 
ෙැෙැ.”

පැතුම් ගදස ගනත් අගින් බෙමින් නිලූකාද 

ඔහුගේ කතාවට සාවධානව ඇහුම්කන් දුන්නාය.

“බැඳපු දෙමස් ඉඳලෙ මොස්ස ෙඟින් ෙැස්සා 
යන්ෙ බෑ. මකාක්කක් ෙමේ ොත එක්ක ඇමිමෙන්ෙෙ 
බලාමගෙ ඉන්ෙො.”

පැතුම්ගේ නිවගස් ජීවත්ව තිබුගේ පැතුම්, 

නිලූකා සහ ඔහුගේ පියා වන සුමනසිරි පමණකි.

“උමේ ඉඳලා රෑ මෙෙකල් මොකක්ෙ ෙරි මේතුෙක් 
මොයාමගෙ ොත එක්ක පැටලුනු එකෙයි මෙයා කමේ. 
තාතතට ඇහුමොත ඒ ෙනුස්සයටත මේදෙයිමන්. ඒ 
නිසා මෙයා මොෙො කිේෙත ෙෙ ඉෙසමගෙ හිටියා.”

ගමය නිලූකාගේ සාමාන්ය ගති ගසාබාවයකැයි සිතූ පැතුම් මුෙදී ගම් 

පිළිබඳව එතරම් තැකීමක් කර තිබුගේද නැත.

“ටික දෙසක් යෙමකාට මෙයා රණ්ඩු කරෙ ගෙන් මගදර බඩු මුට්ටු 
මපාඩිපට්ටේ කරන්ෙත පටන්ගතතා. මෙයා මේ මස්රෙ කරන්මන් අර 
ෙල්ලෙමල් අක්කමේ කීෙට කියලා පස්මස් තෙයි ෙට මතරුමණ්.”

පැතුම්ගේ ඒ කතාගවන් නිලූකාගේ ගම් හැසිරීමට තුන්වන 

පාර්ශවයක අතගපවීමක් තිගබන බව පැහැදිලි විය. ඒ නිසාම පැතුම් 

පවසන ගම් ‘නලෙමගල අක්කා’ කවුරුදැයි මම ඔහුගගන් විමසීමි. 

“මෙෙ කවුද ඉතින්, මෙයාමේ අක්කා මිසක්. ඒ ගෑනිත ොස 
ෙමයන් ෙඟුල කඩාමගෙ මගදර ඇවිල්ලමන්. දැන් 

ඉතින් මේ ෙඟුලත කඩන්ෙ දත කෙො.”

පැතුම් පැවසුගේ අගේගශීලීවය. නිලූකාගේ 

වැඩිමහල සගහෝදරිය විවාහ වී ඇත්ගත්ද 

නිවසින් ගගන ආ මංගෙ ගයෝජනාවකට 

අනුවය. විවාහ වී මාස කිහිපයකින්ම 

ඇගේ සැමියා ඇයගගන් ගවන්ව තිබිණී.

“දෙසක් ෙමගත එක්ක රණ්ඩු කරලා 
මෙයා කාෙමේට ගිහින් මකාල් එකක් 

ගතතා. හිමත සැමක්ට ෙෙත 
මෙයාමේ පස්මසන් ගිහින් ඒකට 

ඇහුේකන් දුන්ො. ‘අක්කා 
කියෙ මේ ෙරි. මුන්ට බුරුල 

දුන්මොත මුන් අමේ කමේ 
යන්ෙ එෙො’ කියලා 
මෙයා අර ගෑනිට 
කියෙො ෙමේ කෙටෙ 
ඇහුො.”

ඉන්පසු 

සගහෝදරිය සමඟ 

සිදුවූ සංවාදය 

තමා අසා සිටි 

බවත්, මින් 

මතු ඇයගගන් 

අවවාද, 

උපගදස් 

ගනාගන්නා 

ගෙසත් පැතුම් 

නිලූකාට 

තරමක් තදින් 

පවසා ඇත.

“ෙෙ අර 

“ගෑනුන්ට ගෙලා වීරමයක් මෙන්ෙ ෙට ඕෙ වුමණ් 
ෙැෙැ. ඒ නිසා එදා ෙෙ ඉෙසුො. ඉෙසීෙක් ෙැති 
මිනිමෙක් ෙේ මෙයාෙ එතෙෙ ෙරලා හිමේ ගිහින්. 
අනික ගෑනිමගන් ගුටි කෙ එමකක් කියලා කයි 
කතන්දර අෙගන්ෙත බැරි නිසා ෙෙ දන්ෙ අඳුරෙ 
මඩාක්ටේ මකමෙක්මගන් ඔලුෙට මබමෙත දාගතතා.”

තමා කළ ක්රියාගේ බරපතළකම ඒ වනවිටත් 

වැටහී තිබුණු නිසාගදෝ නිලූකා තවදුරටත් මුනිවත 

රැක්කාය.

“ඔලුමේ මබමෙත බැඳන් ඉන්ෙමකාට මේ ගැෙ 
තාතතා දැෙගතතා. අද ෙල්ොස් එකකින් ගැහුෙ 
ගෑනි මෙට ෙන්ො පිහියකින් වුෙත ගෙන්ෙ 
මදපාරක් හිතන්මන් ෙැති නිසා මෙයාමගන් අයින් 
මෙන්ෙ කියලා තාතතත ෙට කියෙො.”

පැතුම් ඔහුගේ කතාව කියා අවසන් කළ විගස සැමියා ගමගතක් 

ගවො පැවසූ සියලෙ සත්යදැයි මම නිලූකාගගන් විමසා බැලුගවමි.

“ඔේ, ගෙලා බැෙලා ෙරි ෙස්බන්්ඩෙ අපිට ඕෙ විදිෙට ෙදාගන්ෙ 
ඕමෙ කියලා අක්කා තෙයි ෙට කිේමේ. එයාමග පවුල කැඩුමෙත 
මිනිෙෙ ආේබාේ කරගන්ෙ බැරිවුණු නිසා කියලා එයා නිතරෙ ෙමේ 
කියෙො.”

කතාබහ අවසානය වනවිටත් නිලූකා ඇයගේ දුරවෙතාවය 

මැනවින් ගත්රුම්ගගන සිටි නිසා උපගේ්ශන මගින් ඇයව ගහාඳ 

ආදරණීය බිරියක් කිරීමට අපහසු ගනාවීය. එගස්ම පැතුම්ගේ සිගත් 

ඇවිගෙමින් තිබූ ගකෝප ගින්න නිවා දමා ඔවුන් නැවත ආදරණීයව 

එක්කිරීමටද මට හැකි විය. 

අද කතාගවන් මට මතු  කරලිය යුතු පළමු කාරණාව සැමියාව 

ආන්ඩු මට්ටු කිරීමට යාම ගහෝ අතපය එසැවීමට යාම යහපත් 

බිරිඳකගේ ෙක්්ෂණයක් ගනාවන බවය. එවැනි ගදයකින් 

පවුෙක සමගිය, සතුට රැකගැනීමට හැකිගේ යැයි සිතීම පවා 

විහිළුසහගතය.

තම සැමියා, බිරිඳ තමාට අතට හසුවන ඕනෑම ගදයකින් පහර 

ගදන බවට මැසිවිලි නගන අඹු-සැමියන් ගම් සමාජගේ ඕනෑතරම්ය. 

සැමියාට, බිරිඳට තබා තවත් කිසිඳු මනුෂ්යගයකුට පහරදීමට 

කිසිගවකුට කිසිඳු අයිතිවාසිකමක් ගනාමැති බව තරගේ සිතට ගත 

යුතුය. ඒවා දුරදිග යන නීතිමය ගැටළුවෙට පවා අතවැනීමක් විය 

හැකි බව අමුතුගවන් පැහැදිලි කළ යුතු නැත.

පවුල සංස්්ාවක් අතර ඇතිවන ආරවුෙකදී සැමියා බිරිඳට 

ගහෝ බිරිඳ සැමියාට පහර දීම අති්ශය අමානුෂික ක්රියාවක් ගෙස 

මං දකිමි. එවැනි ගැටළු කෙබගෑනියකින් ගතාරව සුහදව සාකේ්ා 

කර විසඳාගත හැකි නම් කසාදයත්, එකිගනකා ගකගරහි ඇති 

ගගෞරවයත් ගදකම රැකගත හැකි බව පැවසිය යුතුය. 

ගමවැනි සිදුවීමකදී ප්රහාරයට ෙක්වන්නාගේ රිදුණු ගත ක්රමගයන් 

සුවපත් වුවත් කාොන්තරයක් යනතුරුත් ඒ බිඳුනු සිත සුවකිරීම 

පහසු නැති බව වටහාගත යුතුය.

සැමියාට, බිරිඳට පහරගදන අයවළුන්ගේ ප්රචේ්ඩකාරී 

හැසිරීම් සමස්ත සමාජගේම විගේචනයට ෙක්වන අතර, ඔවුන්ගේ 

ගපෞරු්ෂය පිළිබඳවද වැරදි චිත්රයක් සමාජගත වීම වළකාලිය 

ගනාහැකිය. පවුෙක සාර්කත්වය රඳා පවතින්ගන් ආදරය, 

කරුණාව මත මිසක ප්රචේ්ඩත්වය මත ගනාවන බව වටහා ගැනීම 

වැදගත්ය.

එගස්ම ගම් කතාව තුළ මා ගත්රුම් කිරීමට උත්සාහ කරනා අනික් 

කරුණ නම් තමාට ගකායිතරම් සමීප අගයකු වුවත් පවුල ජීවිතයට 

හවුල කරගත යුතු නැති බවය.

ගදපාර්ශවගේ පවුල අතර ඇති බැඳීම විවාහ ජීවිතගේ 

සාර්කත්වයට බෙපාන බව අවිවාදගයන් යුතුවම පිළිගත යුතුය. 

කාරණාව එගස් වුවත් තමාගේ මව, පියා, සගහෝදර, සගහෝදරියන් 

සමඟවත් පවුල ජීවිතය පිළිබඳව සාකේ්ා 

කිරීමට සහ උපගදස් ෙබාගැනීමට යාම 

මගනෝවිද්ා උපගේශිකාවක ගෙස මම අනුමත 

ගනාකරමි.

ගසාඳුරු පවුල ජීවිතයක් උගදසා උපගදස් 

අවශ්ය යැයි සිතන්ගන් නම් ඒ සඳහා නිසි 

උපගේ්ශන ගස්වාවක් ගවත ගයාමුවීම ව්ඩා 

ආරක්ෂිත බව වටහාගත යුතුය.

ගකගස් නමුත් ගම් කතාගේ එන නිලූකාගේ 

සගහෝදරියද පසුදිගනක මා හමුවට පැමිණි 

අතර, ඇගේ ඉදිරි ජීවිතය යහපත් කරගැනීම 

උගදසා ඇයටත් උපගේ්ශන ෙබාදීමට 

හැකිවීම සතුටක්ය.

(මෙය රත්නා පුෂ්ප කුෙනාරි ෙහතමියමේ 
වෘතතීය ජීවිතමේ අත්දැකීම් ඔසමස 
මසවනාලනාභීන් හඳු්නාගත ම්නාහදැකි ්පරිදි 
නිරෙනාණනාතෙක මලස මව්ස කර් ල් 
කතනාවකි.)

අේෙණ්ඩිට මදාස් කිේො විතරයි, මෙයා මේමස් උඩ තිබුණු වීදුරු ෙල් ොස් 
එකක් අරන් ෙමේ ඔලුෙට ගැහුො. ෙමේ ඔලුෙ පැලිලා මල් මේමරන්ෙ 
පටන් ගතතා. ඒ ගෙපු පාර තදින් ෙැදුො ෙේ එදා ෙෙ ෙැමරෙො.”

එගකගනහිම මට නිලූකා ගදස බැලුගේ නිරායාසගයන් ගමනි. බැලූ 

බැලමට සැරපරු්ෂ ගපනුමක්ද ඈ තුළ ගනාවූගයන් සගහෝදරියගේ 

අවවාද උපගදස් ඇගේ ගම් ප්රචේ්ඩකාරී හැසිරීමට ගේතු වන්නට 

ඇතැයි මම අනුමාන කගළමි.

ගකගස් ගවතත් නිලූකා ගමන්ම තමා ද සමාජ අපවාදයට ෙක්ගේ 

යැයි සිතූ පැතුම් ප්රතිකාර සඳහා ගරෝහලගත වී තිබුගේද නැත.

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නො පුෂ� කුමොරි

ඒ �ෑනි 
මොෙ ෙගයන් 

මඟුල ක්ඩොග�න 
ග�දර ඇවිත් දැන් 

ගේ මඟුලත් ක්ඩන්න 
ෙදන්වො 

මම අර 
අේමණ්ඩි්ට ගදාස් 
කිව්වො විතරයි, 

ගමයො ගේගස් උ්ඩ 
තිබුණු වීදුරු මල් 
්වොස් එකක් අරන් 

මගේ ඔලු්ව්ට 
�ැහු්වො
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�ර්භනී මව්වරු 
ග�ොවිඩ් එන්නතට
බය ග්වන්න

ක�ොවිඩ්-19 වෛරසකේ සීඝ්ර ව්ොප්තිය 
සමඟ කේ ෛනවිටත් වෛරසය 
ආසොදනය වූ ගැබිනි මවෛරුන් විශොල 
ප්රමොණයක් ෛොර්ො වී ඇ්. එකේම 
ක�ොකරෝනො වෛරසය කේතුකෛන් 
සැලකිය යුතු ගැබිනි මවෛරුන් 
ප්රමොණයක් මියගිය බෛත් �ණගොටුකෛන් 
වුෛත් සටහන් �ළ යුතුය.

ක�ොකරෝනො මර්ධන එන්නත් ලබොගැනීමට 
ගැබිනි මවෛරුන් තුළ ඇති අනිය් 
භීතිය කේ �ණගොටුදාය� ්ත්ත්ෛය 
සඳහො කේතුෛන බෛ අපත් සමඟ ප්ර�ොශ 
�කේ ක්ලකදණිය මූලි� කරෝහකල 
ප්රසෛ හො නොරිකවද විකේෂඥ වෛද්ය 
සේපත් ඥානරත්න මහ්ොයි. ගැබිනි 
මෛක් කමම එන්න් ලබොගැනීකේ 
ෛැදගත්�ම පිළිබඳෛත්, ඔවුන් ක�ොවිඩ්-
19 වෛරසකයන් ආරක්ෂො විය යුත්කත් 
ක�කේද යන්නත් අප සමඟ සිදු�ළ 
සංෛොදය�දී ඔහු ්ෛදුරටත් පැහැදිලි 
�කේ කමකලසය.

“ඇත්්ටම යේ කරෝගයක් හැදුනට 
පේකේ ප්රති�ොර �රනෛට ෛඩො ඒ� 
හැකදන එ� ෛළක්ෛගන්න එ� ්මයි 
ෛඩොත්ම ෛැදගත්. ඉතින් කේ දෛේෛල 
ගැබිනි මවෛරුන් ්මන්කගේ ආරක්ෂොෛ 
ගැන අන් �ෛරදාටත් ෛඩො සැලකිලිමත් 
කෛන්න ඕකන්.

�ොන්්ොෛක් ගැබගත් පසුෛ ඇයකගේ 
ප්රතිශක්ති�රණ පද්ධතිකේ ක්රියො�ොරීත්ෛය 
අඩුකෛනෛො. ඉතින් එකහම කෛලොෛ� 
ක�ොකරෝනො ෛකගේ වෛරස කරෝග ඔවුන්ට 
පහසුකෛන්ම ආසොදනය කෛනෛො වි්රක් 
කනකෛයි ඒ කරෝග උත්සන්න කෛන්න 
තිකයන ඉඩ�ඩක් ෛැඩියි.”

නමුත් ගැබිනි මවගේ ප්රතිශක්තිකරණ 

පද්ධතිය ප්රශස්ථ ක්රියාකාරීත්වයක 

පවත්වා ගැනීමටත්, බාහිරින් සිරුරට 

ඇතුළුගවන වවරස, බැක්ටීරියා 

මර්ධනයටත් ගමම එන්නත් මගින් 

ඇතිකරන ප්රතිගදහ උපකාරී ගේ.

“දැනට භොවි්කේ පෛතින කිසිම 
ක�ොකරෝනො මර්ධන එන්න්ක් මෛට කහෝ 
දරුෛොට කිසිම හොනියක් කනො�රන බෛ 
යුකරෝපකේදී �රපු වෛද්ය පරීක්ෂණයකින් 
සනොථ වුණො. ඒ පරීක්ෂණයට ගැබිනි 
මවෛරුන් එක්ලක්ෂ විසිදාහක් පමණ 
සහභොගී වුණො. එන්න් නිසො කිසිඳු මෛ�ට 
කහෝ දරුකෛකුට බලපෑමක් ඇති වුකේ 
නැහැ.”

ඔහු කියන්ගන එන්නත ලබාගැනීගමන් 

පසු ඇතිවිය හැකි සංකූලතා පිළිබඳව 

හිත කලබල කරගන්නා ගබාගහෝ 

මේවරුන් එන්නත ලබා ගනාගැනීම 

නිසා ඇතිවිය හැකි ගැටළු පිළිබඳව 

ගනාදැනුවත් බවය.

“දැනට ක�ොවිඩ් නිසො මියගිය මවෛරුන් 
සංඛ්ොෛ අවුරුදද�දී විවි්ධ කරෝග 
නිසො ලං�ොෛ තුළ සිදුෛන මෝෘ මරණ 
සංඛ්ොකෛන් හරි අඩ�ට සමොනයි. මෝෘ 
මරණ වි්රක් කනකෛයි ක�ොකරෝනො 
වෛරසය නිසො මළදරු උපත්, අඩුමේ 
ප්රසූ් කිරීේ, ඒ ෛකගේම සංකූල්ො සහි් 
දරුෛන් වුණත් බිහිකෛන්න පුළුෛන්. ඉතින් 
ඇත්්ටම කේ� ඉ්ොම �ණගොටුදාය� 
්ත්ත්ෛයක්.”

ගැබිනි මවක වුවත් දරුගවකු 

පිළිසිඳගැනීම බලාගපාගරාත්තු වන 

කාන්තාවක වුවත් එන්නත ලබාගැනීම 

ඉතාම වැදගත්ය. ඒ සඳහා යම් යම් 

නිරගදශයන් පවතින බවත් සඳහන් කළ 

යුතුය.

“සොමොන්යකයන් ගැබිනි මෛ�ට එන්න් 
ලබොගන්න නිරකදශ �රන්කන් ගැබකගන 
සති 12 �ට පසුෛයි. නමුත් ගැබ ගැනීමට 

කපර එක් මොත්ොෛක් ලබොගත් මවෛරුනුත් 
ඉන්නෛකන්. ඔවුන් �ලින් නිරකදශ �රලො 
තිකයන විදිහටම කදෛැනි මොත්ොෛ ලබොගන්න 
බයකෛන්න එපො.”

ගමහිදී මතුකළ යුතු තවත් වැදගත් 

කරුණක් ඇත. ඒ ගකාගරෝනා එන්නත 

ලබාගත් පමණින් වවරසය ආසාදනය 

ගනාගේ යැයි සිතීමට හැකියාවක් 

ගනාමැති බවය. 

“එන්න් මගින් කරෝගකයන් ආරක්ෂො 
කෛන්න යේ පිටුෛහලක් ලැකබනෛො 
්මයි. නමුත් එන්නකත් මූලි�ම �ර්ෘව් 
වෛරසය මොරොන්ති� වීම ෛළක්ෛන එ�යි. 
ඒ නිසො එන්නත් ගත්් පලියට සියයට 
සියයක් ඔබ ආරක්ෂි්යි කියලො හි්න්නත් 

එපො. අනි� සමහර අයට කේ එන්නත් 
ක්රියො�ොරී කනොකෛන්න වුණත් පුළුෛන්.”

ඒ නිසාම එන්නත ලබාගත් පසුවත් 

ගසෞඛ්ය අංශවලින් නිරගදශගකාට 

ඇති ගසෞඛය ආරක්ෂිත ක්රමගේදයන්ට 

අනුකූලව කටයුතු කිරීම වැදගත්ය. 

“ඔබ ගැබිනි මෛක් නේ අත්යෛශය 
�ොරණොෛ�ට හැර නිෛසින් පිට්ට යන්න 
එපො. ඒ ෛකගේම කසනඟ ඒ�රොශී ෛන ේථොන 
මඟහරින එ�ත් ෛැදගත්. කදෛන සහ 
ක්ෛන ව්මොසි� ග්�රන මවෛරුන්ට 
ක�ොවිඩ්-19 ්ත්ත්ෛය ඉ්ොම දරුණු 
විදිහට බලපොන්න පුළුෛන්. ඒ නිසො ඒ 
අෛධිය ග්�රන මවෛරුන් දැඩිෛ කසෞඛ් 
මොරකගෝපකදශ අනුගමනය �ළ යුතුයි.

කේ අයහපත් ්ත්ත්ෛය නිසොම දැන් 
සංකූල්ො නැති ගැබිනි මවෛරුන්ෛ මොසි� 
සොයනයට කගන්ෛන්කනත් නැහැ. ඒ කෛනුෛට 
ඔවුන්ට දුර�්න මොරගකයන් ඒ අෛශ්ය 
උප�ොර, උපකදේ ලබොකදනෛො.

නමුත් අධිරුධිර පීඩනය, දියෛැඩියො ෛකගේ 
සංකූල්ො තිකයන මවෛරුන් සොයනෛලට 
සහභොගී වීම ෛැදගත්. නැත්නේ ඒ� 
මෛට ෛකගේම දරුෛටත් හොනි�ර කෛන්න 
පුළුෛන්. ඉතින් එෛැනි මවෛරුන් ලබොදී 
ඇති දුර�්න අං�ෛලට අම්ලො මෝෘ 

සොයනයක් සැලසුේ �රකගන එයට සහභොගී 
කෛන එ� ෛැදගත්.

යේ ගැබිනි මෛක් 
ක�ොවිඩ් කරෝග 
ලක්ෂණ කපන්ෛනෛො 
නේ ෛහොම පවුල 
කසෞඛ් කේවි�ොෛ 
දැනුෛත් �ළ 
යුතුයි. ඉන්පසු ප්රොකදශීය කසෞඛ් කේෛො 
නිල්ධොරියො සහ ප්රකදශකේ ෛසංග් කරෝග 
වෛද්යෛරයො හරහො ඒ අෛශ්ය �ටයුතු 
සේපොදනය �රනෛො. ක�ොවිඩ්-19 ආසොදි් 
ගැබිනි මවෛරුන්ෛ කිසිඳු විකට� නිෛකේ 
නිකරෝ්ධොයනය �රන්කන් නැහැ. හැමවිටම 
ඔවුන්ෛ වෛද්ය අධීක්ෂණය යටකත් 
කන්ෛොසි�ෛ රඳෛො ප්රති�ොර �රනෛො.”

ප්රසව හා නාරිවේද 
විවේෂඥ වවද්ය

සම්පත් ඥා්නරත්්න 

මහනුවර

එ්පොඑ්පොඑ්පො
ගැබිනි මෛක් ක�ොවිඩ්-19 වෛරසකයන් 
ආරක්ෂො වීමට අනුගමනය �ළ යුතු 
කදශීය වෛද්ය පිළියේ කිහිපයක් 
පිළිබඳෛත් අප කසොයො බැලුකෛමු. 
කම්ැන් පටන් දිගහැකරන්කන් ඒ පිළිබඳෛ 
නොවින්න බේඩොරනොය� අනුේමරණ 
ආයුරකවද පකරේෂණොය්නකේ �ොන්්ො 
කරෝග සහ ප්රසෛකවදය පිළිබඳ අධ්යයන 
අංශකේ �ථි�ොචොරය, වෛද්ය එේ.
එේ. සජීෛනී කපකරරො මහත්මිය දැක්වූ 
අදහේය.

“ගැබිනි මවෛරුන් ක�ොකරෝනො වෛරසය 
ෛැළඳිය හැකි ෛඩොත් අෛ්ධොනේ �ොේඩයක් 
විදිහට කලෝ� කසෞඛ් සංවි්ධොනය පෛො 
හඳුන්ෛලො කදනෛො. ඉතින් ඒ නිසො ගැබිනි 
මෛක් ඇයකගේ ප්රතිශක්තිය ප්රශේථ මටටමින් 
පෛත්ෛො ගන්න එ� ඉ්ොම ෛැදගත්.”

ඇය කියන්ගන් ගැබිනි මවගේ 

ප්රතිශක්තිය නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීමට 

උපකාරී වන ඇවතුම් පැවතුම් රැසකම 

පවතින බවය. 

“ගැබිනි මෛ�කගේ මොනසි� යහපැෛැත්ම 
ෛඩො කහොඳින් පෛත්ෛොගැනීම ෛැදගත්. 
ඒ ෛකගේම �ෘතිම රස�ොර�, ශී් �ළ 
ආහොර ෛරග කෛනුෛට නිෛකේ පිසූ ආහොර 
පමණක් ගැනීමටත් අම්� කනො�ළ යුතුයි. 
ඒ ෛකගේම කහොඳින් ෛෝොශ්රය ලැකබන 
පරිසරයක් තුළ රැඳීම සහ මොනසි�ෛ සහ 

�ොයි�ෛ කෛකහසීකමන් ෛළකින එ�ත් ඉ්ො 
ෛැදගත්. ඊට අම්රෛ ඉතින් නිෛසින් 
පිට්ට යොකමන් හැකි්ොක් ෛැළකීම, දෑත් 
කේදීම ෛකගේ කසෞඛ් මොරකගෝපකදශෛලට 
අනුකූලෛ �ටයුතු �රන්නත් අම්� 
කනො�ළ යුතුයි.”

වසවිස සහිත කෘතිම ආහාර ගවනුවට 

ගැබිනි මවගේ ප්රතිශක්තිය වඩවන 

ගපෝෂණීය ආහාරපාන ගැන ඇය 

තවදුරටත් පැහැදිලි කගේ ගමගසය.

“ගැබිනි මෛ�කගේ ආහොරපොන ගරභනී 
�ොලසීමොෛ අනුෛ කෛනේ කෛනෛො. පළමු 
මොස තුකන්දී මෛට �ෑම අප්රිය්ොෛ, 
එ්ක�ොට නි්ර නි්ර ෛමනය යොමක් 
එකහම කෛනෛො නේ ඇයකගේ ප්රතිශක්්ය 
පහල ෛැකටන්න තිකයන ඉඩ�ඩ ෛැඩියි. 
ඉතින් ඒ අේමලොට බොරලි, මුං ඇට, 
මුදදරප්පලේ, �ජු, කපොලකිරි මිශ්රි් ්ධොන්ය 
�ැඳ, නොරං, අඹ, කදළුේ, කනලලි, �ටු 
අකනෝදා, ජේකබෝල ෛකගේ විටමින් C බහුල 
පලතුරුවිලින් සදන පොනෛරග, එ්නින් 
ගියටම කපොලපලො, කමොනරකුඩුේබිය, 
එළබටු, හෝොෛොරිය, මුකුණුෛැන්න, ඉරමුසු 
ක�ොළ ෛකගේ ඖෂධීය ශොඛෛලින් හදන 
�ැඳ ෛරග එකහම හරි ගුණෛත්. ඒ ෛකගේම 
්ණහොල ෛකගේ කදශීය සහල, ගික්ල 
සමඟ මිශ්ර �රලො හදන �ැඳත් ගැබිනි 
මෛට ෛඩො කයෝග්යයි.”

ඔබ හතරවැනි මාසය ගත කරනා මවක් 

නම් ඉහත ආහාරපානවලට අමතරව 

එළකිරිවලින් සකසකරන ලද බටර, 

ගිගතල් සහ මස, මාළු මිශ්ර කර සාදාගත් 

සුප් වරගද ආහාරයට එක්කරගත 

හැකිය.
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“මාස හතරත්-හයත් අතර කාලයත්, අවසාන මාස 

තුනත් ගතකරන අමමලාට ඉරමුසු, සාරණ මුල්, හාතාවාරිය 
අල, කිරිබදු අල වගේ ගේවල් දාලා හදන කැඳ වරග ඉතාම 
ගහාඳයි.”

ගැබිනි මවගේ ආහාරවලට සැමවිටම ගේශීය 

කුළුබඩු සහ ගිගෙල් මිශ්ර කළ යුතුය.

“හැකිතරම ප්රතිශක්තිය වර්ධනය කරන 
කාබනික එළවළු, පලතුරු, පලා වරග ආහාරයට 
ගනන. ගකගසල්මුව, ගකාහිල, එළබටු, මුරුුංගා, 
එතනින ගියහම කතුරුමුරුුංගා, තිබබටු එගහම 
ගැබිනි මවකගේ ප්රතිශක්ති වර්ධනය කරන ආහාර 
විදිහට හඳුනවනන පුළුවන.”

ප්රතිශක්ති වඩන ආහාරවලට අමෙරව 

ඖෂධ පිළිබඳවත් කො කිරීම වැදගත්ය.

“පත්පාඩගම, ඉඟුරු, ගවනිවැල්ගැට, රසකිඳ 
තැමබූ ජලය ගර්භණී මවගේ ප්රතිශක්තිය 

වඩවනවා. ඊට අමතරව සුදුලූනු කුළුබඩුවක් ගලස 
ගහෝ තමබා ්භාවිත කිරීමටත් හැකියාව තිගබනවා.”

පළමු මාස 3හි වමනය සහ උදර දාහය පවතී නම් 

සුදුලූනු ෙැම්බූ ජලය පානය ගනාකළ යුතු බවත් 

සටහන් කළ යුතුය.

“වියළි හාතාවාරිය අල, අශවගන්ධ අල කුඩු ඒ 
වගේම වියළාගත් බැබිල කුඩු ගත් හැඳි 1/2ක්, එළකිරි 
අඬු ගකෝපප 1/2ක් එක්ක මිශ්ර කරලා උගේ හවස පානය 
කරනන.”

ගකාවිඩ් වවරසගයන් ආරක්ෂා වීම උගදසා 

ගකාගහාඹ ගකාළ, කහ ෙම්බාගත් ජලගයන් සනානය 

කිරීම කළ හැකියි. ගැබිනි මව ගෙ කරන්ගන් අවසාන 

මාස ත්රිත්වය නම් ගම් මිශ්රණයට බැබිල පංචාංගය 

එක්කරගැනීම වඩා ගහාඳය.

“අතීතගේදී සූතිකාගාරවලදී හල්දුමමල, පැඟිරි 
ගකාළ, මදුරුතලා, අගිල් වගේ විෂබීජනාශක ද්රව්යවලින 
සාදාගනනා ධුමායන ්භාවිතා කළා. ඉතින ගම ගේවල් අදටත් 
වලුංගුයි. ගැබිනි මවකගේ ධුමායනයට කිසිම ගවලාවක 
වදකහ එකතු කරනන එපා කියලත් කියනන ඕගන.”

ඊට අමෙරව පැඟිරි ගකාළ, මදුරුෙලා, ගබලි 

ගකාළ, පාවටටා ගකාළ එකට ෙම්බා ද ධුමායනය 

සිදුකළ හැකිය.

ධුමායනයට අමෙරව ගපරුම්කායම් කඩක් 

ගරදිකඩක ඔො අගෙහි බැඳීමද විෂබීජවලින් 

ආරක්ෂා වීමට වඩා ගහාඳ ක්රමයක්ය.

“අනිත් වැදගත්ම ගේ තමයි නිතර නිතර උගුර 
ගේදීම. ගමකට ලුණු මිශ්රිත මඳ උණුසුම ජලය ්භාවිතා 
කරනන. ඒ වගේම නිතරම මඳ උණුසුම ජලය ්භාවිතා 
කරනන. මඳ උණුසුම ජලගයන කිසිම විදියකටවත් දරු 
ගැබට හානියක් ගවනගන නැහැ.”

දීර්ඝකාලීනව පවතින ආෙතිය ශරීරගේ ග්රන්ථිවල 

(HPA axis) ගහෝගමෝන ගවනසකර ශරීරගේ 

ප්රතිශක්තිය හීන කරයි.

ඒ නිසාම ගර්භනී මවගේ මානසික සුවොවය 

උගදසා නිවස තුළ හා අවට පරිසරය සාමකාමීව 

පවත්වා ගැනීමටත් අමෙක ගනාකළ යුතුයි. 

“වවද්ය පරීක්ෂණවලින ප්රතිඵල තහවුරු කළ 
ගේශීය ඖෂ්ධ වරග ඕනෑතරම ආයුරගවේදගේ 
තිගබනවා. විගශෂගයනම ප්රතිශක්තිය අඩු මටටමක 
පවතින මවේවරුනට වවද්ය නිරගේශය යටගත් එවැනි 
ඖෂ්ධ ලබාගනන පුළුවන කියන එකත් අවසාන 
වශගයන මතක් කරනන ඕගන.”

ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

ව්වද්ය එම්.එස්.ෙජී්වනී ගෙගේරා
විශේෂඥතාවය - 

කානතා ශ�ෝග හා ප්රසවශේදය
M.S.(Ayu), MSC Kayachikitsa, 

BAMS (Hons)
බණ්ා�නායක අනුස්ම�ණ 

ආයුරශේද පශරයේෂණායතනය
කානතා ශ�ෝග හා ප්රසවශේදය අංශය 

නාවිනන
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බටු මාලුව 
සහ පුහුල් 
ගහාද්ද

පූග�ොඩ ගෙල්ලන් 
නිවසට එන ගෙොල්ලන්ව 
වශී ෙර�න්නට හැදූ

කිසියම් නිවසකින් ආහාර අනුභව කරන 
තරුණගයකුගේ සිත ඒ නිවගස් සිටින 
තරුණියක ගකගරහි වශී කර�ත 
හැකි වම්බටු ව්යංජනයක් සහ 
පුහුල් ගහාද්දක් පිළිබඳව මීට 
්දශක කිහිපයකට ගපර 
මට අසන්නට ලැබිණ. ඒ 
පූග�ාඩ ගපගහකම්හල 
වසා ්දමනතුරු හැතතතෑව 
්දශකගේ මැ්ද භා�ගේ සිට 
එහි ගස්වය කර නැසී ගිය 
යක්කල, ගපාල්ගහේගන් ගක්.ඒ.ගනෝබට් 
ගපගේරා මහතාග�නි. නිවසට පැමිගණන 
‘ගකාල්ලන්’ වසඟ කර�ැනීමට පූග�ාඩ 
‘ගකල්ලන්’ විසින් උයාග්දනු ලබන බටු මාලුගේ 
සහ පුහුල් ගහාදගද කතාව පිටස්තර ප්රගදශවල්ද 
පැතිර ගිය බැවින් එම වශීකාරක ආහාරගේ 
සුලමුල ගසවීමට මම යුහුසුළු වීමි.

එතෙක් අතිශය පිටිසර සහ ත�ොදියුණු 

ප්රතේශයක්්ව පැ්වති තොමතපේ ආස�තේ පූත�ොඩ, 

මුල්වරට ආත�ෝකමත් වූතේ 1975 එ්වක රජතේ 

ප්රබ� අමොත්ය්වරතයකු්ව සිටි ෆීලික්ස් ආර්. 

ඩයස් බණඩොර�ොයක විසින් අරඹ� �ද පූත�ොඩ 

තපතහකමහ� නිසොය. එ්වක එය තොමතපේ ආස�ය 

ඇතුළු �මපහ දිස්්රික්කතේ රැකියො විරහිෙ 

ෙරුණයන් දහස් �ණ�කට රැකියො උලපෙක් 

විය.

ඒ අනු්ව එත�ස රැකියො හිමි කර�ැනීමට සමත් 

වූ පූත�ොඩ තපතහකමහතල සිට කිත�ෝමීටර් තිහක් 

පමණ දුර සිටි පැමිණි ෙරුණතයෝ ෙම රැකියොතේ 

පහසු්ව සඳහො පූත�ොඩට සමීප කපුත�ොඩ, 

ගිරිදර, උඩකණමපැල�, ෙරො�, ඕවිටි�ම, 

තස�සුන්ත�ොඩ, මොළිඳ ඇතුළු ප්රතේශ්ව� 

තබෝඩින්කරු්වන් ත�ස �ෙර වූහ. 

පූත�ොඩ ්වශීකොරක බටු මොලුතේ සහ පුහුල 

තහොේතේ කෙෝවට මු� පිතරනුතේ එෙැන් සිටය. 

ඉන්පසු්ව 1977 බ�යට පත් රජතේ තපේෂකර්ම 

අමොත්ය පදවිය කටො� ආස�ය නිතයෝජ�ය 

කළ විජයපො� තමන්ඩිස්ටත් නිතයෝජ්ය අමොත්ය 

පදවිය බිබිතල ආස�ය නිතයෝජ�ය කළ 

ධර්මොස බණඩොටත් හිමිවීම තුළ එම ප්රතේශ 

නිතයෝජ�ය කළ ේවත් ෙරුණයන් සැ�කිය යුතු 

පිරිසක් තපතහකමහතල රැකියො �ැබ පූත�ොඩට 

සංක්රමණය වූහ. ඒ සෑම ෙරුණතයකුම පොතේ 

පූත�ොඩට ෙොසන්� ඉහෙ සඳහන් ප්රතේශ්ව� 

වූ නි්වොස්ව� �ෙර වූ අෙර, එම සමපූර්ණ 

තබෝඩින්කරු්වන් පිරිස දහස් �ණ�ක් ්වන්�ට 

ඇෙ. 

තමත�ස ෙම නිත්වස්්ව� පිට පළොත්්ව� 

ෙරුණයන් තබෝඩින් කර�ත් පූත�ොඩ අ්වට 

්වැසියන්තගේ ආර්ථිකයද මඳක් ඉහළ �ැංවුණු බ්ව 

රහසක් ත�ොතේ.

තමතස් පිට පළොත්්ව� සිට පූත�ොඩ 

තපතහකමහතල රැකියෝවට පැමිණ ඒ අ්වට 

නිත්වස්්ව� �ෙර වී සිටි ෙරුණතයකු තදතදත�කු 

එම නි්වොස්ව� ෙරුණියක තදතදත�කු 

වි්වොහ කර�ැනුණු අෙර මුලින් එය එෙරම 

ආන්තදෝ��ොත්මක පු්වෙක් ත�ොවීය. �මුත් 

එක්දහස් �්වසිය අසූ්ව දශකතේ මු� බො�තේ සිට 

එත�ස පිට පළොත්්වලින් පැමිණ පූත�ොඩ නි්වොස්ව� 

�ෙර වූ ෙරුණයන් එම නි්වොස්ව� ෙරුණියන් 

වි්වොහ 

කරත�� 

එම 

නිත්වස්්ව�ම 

‘බින්� බැහීතම’ 

රැල�ක් පැතිර ගිය 

අෙර, පසුකොලී�්ව එත�ස 

පූත�ොඩ අ්වට තබෝඩින් නි්වොස 

හිමි ෙරුණියන් වි්වොහ කර�න්�ො 

පිට පළොත්්ව� ෙරුණයන්තගේ 

සංඛ්ෝව සිය �ණනින් ඉහළ �ැංවිණි. 

ඒ අනු්ව මට තමම අපූරු පු්වෙ පිළිබඳ්ව 

මුලම තහෝඩු්වෝව දුන් තපතර්රො මහෙො කීතේ 

එම සෑම ෙරුණතයකුම තබෝඩිතමදී 

රස විඳි� බටු මොලු්වක් සහ 

පුහුල තහොේදක් �ැ� කී අෙර 

උපන්තත්කට එ්වැනි රස්වත් 

ව්ංජ� තදකක රස බ�ො 

�ැෙැයි ද ඔවුන් නිෙර 

උදම අ�න්�ට 

වූ බ්වය. එම 

ෙරුණයන්තගේ 

වි්වොහ සහ එම 

ව්ංජ� තදක 

අෙර කෙෝවට මු� එය විය.

පූත�ොඩ අයත් තොමතපේ ප්රතේශය දි්වයිතන් 

තසසු තබොතහෝ ප්රතේශ්ව�ට සොතපේක්ෂ්ව ගුපේෙ 

විශ්වොස බහු� ත�ස පැතිර ප්වති� ප්රතේශයකි. 

බලි, තෙොවිල, ශොන්තිකර්ම ආදී යොතුකර්ම 

නිෙර සිදුතකතර� එම ප්රතේශතේ ආරූඪතයන් 

තහෝ මළවුන් ත�න්්වො ශොස්්ර කිය� ස්්ො� තස්ම 

අංජ�ම නිමිති බ�� ස්්ො�ද සැ�කිය යුතු 

�ණ�ක් තිතේ. එතමන්ම ්වමබටු තකතස් ත්වත්ෙ 

පුහුල යනු ඇස්්වහ, කහ්වහ ඇතුළු ්වස්තොස් 

නි්වොරණය සඳහො තයොො�න්�ො ගුපේෙ බ�යක් 

ඇෙැයි විශ්වොස තකතර� තබෝ� ්වර්�යකි. තමම 

්වශීකොරක ව්ංජ� තදතක් කෙෝව අප රතේ 

තබොතහෝ ප්රතේශ්ව� පැතිර යන්�ට එය ද තේතු 

්වන්�ට ඇෙ.

“මගේ �ම මොතගල, මට පූග�ොඩ ගෙගහෙමහගල 
රසසොව ්ලැබුගේ 1979 අවුරුදගද. එතගෙොට මගේ 
වයස අවුරුදු විසි හතරයි. මම පූග�ොඩ ඇවිත් 
ඉසසරගව්ලොම නතර වුගේ ගිරිදර. ඒ ෙොග්ල මම 

ෙඩි සලලි එෙතු ෙර්ලො 
ෙැසට් පගලයර් එෙක් 

�ත්තො. ඒගෙන් ගමොහිදීන් 
ගෙේ, සුජොතො අත්තනොයෙ, 

ගජෝතිෙෝල වගේ ජනප්රිය �ොයෙ 
�ොයිෙොවන්ගේ සින්දු අහන්න තමයි 

මු්ලදීම ඒ ගෙෝඩිගම �ෑනු ළමයො මගේ 
ෙොමගර්ට ආගේ. ගෙොගහොමහරි එයොගේ 

ගදමේපිගයොත් අගප ගම සමෙන්ගධෙ ඒ 
විදිහට තිගයන්න ඉඩ ගදන්න ෙෑ කිය්ලො අපි 

ගදන්නට ෙඳින්න කිේවො. ඒ හින්දා අපිත් 1981 
අවුරුදගද ෙැන්දා.”

තමම බටු මොලුතේ සහ පුහුල තහොේතේ කෙෝවට 

්වඩො ය්ොර්්යට සමීප ත්ව�ත් තේතු්වක් ඉදිරිපත් 

කළ ගිරිදර ආර්.එම.පී.රත්�ොයක මහෙො කීය. 

තම ්ව�විට සිේ දරු පිතයකු ්ව� ඔහු මුණුපුරු 

මිණිපිරියන් හත්තදත�ක්තගේ මුත්ෙණුත්වකි.

“මම දන්න විදිහට ඔය ෙටු මොලුවයි, පුහුල 
ගහොදදයි ගහොඳටම හදන්න දන්ගන් පූග�ොඩ තරෝල 
ගසනසුන්ග�ොඩ ෙැත්ගත්. ඉසසර ඒ ෙලලිගේ 
මං�ලග්ලට ගියොම මොත් ඔය ෙටු මොලුවයි, පුහුල 
ගහොදදයි ෙෝලො තිගයනවො. ඇත්ගතන්ම කියනවො 
නම ඒ මිනිසසු ඒවො හදන විදිහට ෙත් ෙන්න මස, 
මොළු, ෙරව්ල මුකුත්ම ඕගන් නෑ. ඒ හැම රසයක්ම ඒ 
ව්ංජන ගදගක් තිගයනවො.”

තමම ්වශීකොරක ව්ංජ� තදක පිළිබඳ්ව 

්වැඩිදුර කරුණු විමසීතමදී මට හමුවූ පූත�ොඩ, 

උඩකණමපැලතල පදිංචි අසූ හැවිරිදි එම.විලියම 

මහෙො කීය. එබැවින් මම එම ්වශීකොරක ව්ංජ� 

තදතක් ‘තිඹිරිත�ය’ විය හැකි පූත�ොඩ, ෙරො� බ�ො 

පිටත් වීමි.

පූත�ොඩ, ෙරො� යනු පොරමපරික කතෙෝලික 

බහුෙරයකින් යුතු �ම්වරයකි. එහි කිතුණු්වන්තගේ 

ආ�මික ඉතිහොසය 1662 ්වසතර් ජුතස් ්වොස් 

පියතුමන්තගේ සීෙෝවකපුර �ම� තෙක් අතීෙයට 

දි්ව ය� බ්වක් කියනු �ැතේ. දැ�ට එහි ඇති 

ප්රධො� පූජනීය ස්්ො�ය ්ව� පූත�ොඩ ෙරොතල 

සිරිකුරුස තේ්වස්්ො�ය 1903 ්වසතර් ඉදිකර� 

�ේදකි.

�මුදු පුත�ොඩ ෙරොතල වියපත් �ැමි කතුන් 

කිහිපතදත�කුත�න් එම බටු මොලුතේ සහ පුහුල 

තහොේතේ ්වේතටෝරු්ව පිළිබඳ්ව විමසූ විට ඔවුන් 

ප්වසො සිටිතේ ‘එක එක විදිහට හදන්� පුළු්වන්’ 

ආදී පැහැදිලි එල�යක් ත�ොමැති පිළිතුරුය. 

එබැවින් මම දක්ෂෙම තකෝකිතයකු ්වශතයන් 

දිගුක�ක් එම ප්රතේශතේ කීර්ති �ොමයක් දි�ොත�� 

සිටි අසූ හැවිරිදි උඩකණමපැලතල තජෝන් පීටර් 

මහෙො හමුවීමි.

“ඉසසර ගම ෙළොත්ව්ල මඟුල ග�යක්, දානයක්, 
ගදව දානයක්, ෙලලිගේ මං�ල්යය වගේ මිනිසසු 
එෙතු ගවන ඕගනම තැනෙදී ඔය ව්ංජන ගදෙ 
වරදින්ගනම නැහැ. ඔය වමෙටු ව්ංජනය කීෙ 
විදිහෙටම හදන්න පුළුවන්. ඒෙට එක්ෙරන 
කුළුෙඩුව්ල හැටියට ඒගක් ෙොට වගේම රසයත් 
ගවනස ෙර�න්න පුළුවන්. ඉසසර ගමගේ මිනිසසු 
පිට ෙළොත්ව්ල මිනිසසු ෙෑමෙට එනගෙොට වමෙටු 

මොලුව ගදවිදිහෙට හද්ලො ගමගසට තියනවො. 
එතගෙොට ඒ අයට පුදුමයි ඒ ගදෙම වමෙටු 

කිේවම. ඒ වමෙටු මොලුවට අෙ අඹර්ලො 
හදන පුහුල ගහොදද තමයි හරියටම 

�ැ්ලගෙන්ගන්.” තජෝන් පීටර් 

මහෙො කීය.

ඔහු ්වැඩිදුරටත් කී අන්දමට 

අතීෙතේ පූත�ොඩ ෙරො� 

ප්රතේශයට ආතේණික්ව තිබූ එම 

රස්වත් ව්ංජ� තදක පොරමපරික 

කතෙෝලික �ැමි සංස්කකෘතික උරුමයකි.

“ඉසසර ගම �ඟ ගදෙැත්ගත් වැවුණු 
ගෙොරටු ගෙෝ�වලින් වැඩිපුරම දකින්න තිබුගේ 

වමෙටුයි, පුහුලුයි තමයි. ගෙොටින්ම ඒවොට මි්ලක් 

නැහැ. ඕගනම ගෙගනකුගේ ගෙොටුවකින් අහන්ගන් 
නැතුව වුණත් ඒවො ෙඩො�ත්තට ෙවුරුවත් ගදාස 
කිේගේ නැහැ. නමුත් අද ගවනගෙොට ගම �මව්ල 
මිනිසසුත් එළවළු �න්න ෙඩගෙොළට යනවො. ගම 
�ඟ ගදෙැත්ගත් තිබුණු වැලි, ගරොන්මඩ, මැටි 
මිශ්ර ෙස අද ගහෝදා ෙොළුගව්ලො ගිහින්. ඒ මදිවට 
�ඟ ගදෙැත්තම බිලඩින් හැගදනවො. ඉතින් ඔය 
වගේ ගේතු හින්දා තමයි අද ෙටු මොලුව, පුහුල 
ගහොදද වගේ ෙොරමෙරිෙ ආහොර ගම ෙැතිවලින් 
නැත්තටම නැතිගව්ලො ගිහින් ගෙෝංචි, ෙැරට්, ලීක්ස, 
බීට්රූට්ව්ලට ගම ෙැතිව්ල අලුත් ෙරමෙරොවත් 
හුරුගව්ලො තිගයන්ගන්.”

මො හො එත�ස අදහස් දැක්වූ තජෝන් පීටර් මහෙො 

අ්වසන් ්වරට කියො සිටිතේ ජ�ෙෝව අෙර පැතිර 

තිබූ ඒ බටු මොලුතේ සහ පුහුල තහොේතේ ඇති ඉ�ො 

බ�ය පිළිබඳ කෙෝව කිසිඳු පද�මකින් තෙොර 

කෙෝවක් බ්වය.

“ගම ෙැත්ගත් ඔය ෙටු මොලුවයි පුහුල ගහොදදයි 
රසට හැදුවට ගමොෙද ගම ෙළොගත් කිසිම ගෙගනක් 
ඕවො පිළි�න්ගන් නැහැ. ගමොෙද ගදවියන් වහන්ගස 
�ැන විශවොසය ෙඩගවන ඔය වගේ එෙ එෙ ගදවල 
පිළි�න්න එෙො කිය්ලො අපිට ෙයිේලගයන්ම කිය්ලො 
දී්ලො තිගයනවො.” තජෝන් පීටර් මහෙො කීය.

මාධ්යවේදී
තිලක් ගස්නාසියංහ

ගමාහිදීන් ගබේ, 
සුජාතා අතතනායක, 

ගජෝතිපාල වගේ ජනප්රිය 
�ායක �ායිකාවන්ගේ සින්දු 

අහන්න තමයි මුලදීම 
ඒ �තෑනු ළමයා මගේ 

කාමගේට ආගේ 

මොත් ඔය ෙටු මොලුවයි, පුහුල 
ගහොදදයි ෙෝලො තිගයනවො. 

ඇත්ගතන්ම කියනවො නම ඒ මිනිසසු 
ඒවො හදන විදිහට ෙත් ෙන්න මස, 

මොළු, ෙරව්ල මුකුත්ම ඕගන් නෑ. ඒ හැම 
රසයක්ම ඒ ව්ංජන ගදගක් තිගයනවො



2021 අග�ෝස්තු 18 බදාදා 15



16 2021 අග�ෝස්තු 18 බදාදා

අද ගෙතන ඉනගන 
හිගේ හයිය නිසා

ම�ොරටු වැලමලෙන් 
ජීවිමේ පටන්්ගේ්ත �ං

බ�ොක්සිං 
ක්රීඩිකො 

සිංජීවනී 
කුබේ

“එදා ම�ොරටු වැලමල ්ගල බන්ට් එක උඩ ලෙෑලි 
ම්ගදරක ජීවේ වුණ �මේ න� අද මවනමකොට මුළු 
ජොත්යන්්තරයක් අඳුරනවො.”

ම�ොරටුව ප්රමේශමේ ජීවතමවන සජීවනී කුමේ, 

මේ වනවිට ශ්රී ලංකො ගුවන්හමුදා ම�ොක්සං සංචිතමේ 

නිත්ය  සො�ොජිකොවක මල්සන ම�රට ම�න�  ජොත්යනතර 

ක්රීඩොමලෝලීනමගේද  ආදරය දිනොමෙන ඇත. තව�ත 31 ්හැවිරිදි  

සජීවනී ඇමගේ අතීතය  ්සහිපත කමේ ම�මේය.

“�ං පංචි කොමල අපි ජීවේ වුමේ වැලමලෙ ලෙෑලි ම්ගදරක. මකලමලෙක් 
වුණොට �ට ඇඳු�ක් �ොරු කර්ගන්න කො�රයක්වේ, පොවිච්චි  කරන්න 
වැසිකිළියක්වේ තිබුමණ නෑ. අම�ො ම්ගවල ්ගොමන් දැලි වළං මේදුවො. 
්තොේ්තො  ස්වීප් ටිකට් වික්කො. ම�ොනවො කරලෙො හරි ඒ මදන්න� උේ්ොහ 
කමේ �ට මහොඳට උ්ගන්නලෙො මහොඳ ්තැනකට මේන්න. ඒේ ටික දව්ක් 
යද්දි �මේ ඉස්මකෝමල ළඟට ආප අම�ලෙො ්තොේ්තලෙො �ට කිවවො �ොව 
අරන් හදා්ගේ්ත ළ�මයක් කියලෙො.”

එය දරුමවකුමගේ ජීවිමත අසනනට ලැම�න දුක�ර� කතොවක 

�ව අප කොටත මතරුේ ෙැනී� අප්හසු නැත. ඒ කු�ක වුවද ඇය 

කි්ස� දිනක ්හැදූ �වමෙන, වැදූ �ව ෙැන අසනනට ගිමේ නැත. 

ත�නමගේ ජොතකමේ සැ�ෑ අයිතිකරුවන කවුරුදැයි ඇය අදටත 

දනමන නැත.

“ඔමහො� ඉද්දි 2004 සුනොමියට අපිට තිබුණ ලෙෑලි මේේ මුහුදට 
්ගහම්ගන ගියො. ඊටපස්ම් අපි ම�ොරටුව විලවරොව වේමේ ්තොවකොලික 
පැලෙක් අටවම්ගන ජීවේ වුණො. ම�ොනවො නැති වුණේ අම�යි ්තොේ්තයි 
ළඟ ඉන්නවොමන කියලෙො හි්තොම්ගන හිටප �ට 2007 දී අම�වේ නැති 
වුණො.”

ඒ ්හදි්සමේ� ඇති වූ 

්හෘදයො�ොධයකින ඇමගේ �ව 

මියයො�ත ස�ඟය. �වමගේ 

අහිමීවීම�න වැඩි කලක යනනට 

�තමතන� ඇමගේ අධ්ොපන 

කටයුතුද අතර�ෙ නැවතී ගිමේ 

නැති�ැරිකේ නිසො�ය.

දින මදකකට සැරයක ම්හෝ 

කුේ්සමේ �ත ්හැලිය ඉදුමන 

තොතතො ේවිප් කූඩුමවන ඉපයු 

මසොච්ච�කිනි.

“ඒ මවද්දි �� ජීවේ වුමේ �හ 
මුහුමද් පොමවන මකොට කෑලලෙක් 
වමේ. ්තොේ්තො උමද්ට ගිහො� 
රෑට රෑ මවලෙො ්ත�යි කීයක් හරි 
මහොයන් අමව.”

ආදරය, රැකවරණ අහිමිව 

කුසගිනමන පැල් මකොටයක �ැද තනිව ්සටි සජීවනීමගේ ජීවිතයට 

ජෙතමගේ ම්හවනැල්ල වැමටනනට පටන ෙතමත ඒ කොලමේදී�ය.

ඒ ඇමගේ දුරකතනයට වැරදී�කින ආ නනනොඳුනන දුරකතන 

ඇතු�ක ප්රතිඵලයක මල්සනි.

“ජ්ගේ මුලෙතිව ඉඳලෙො මකොළඹ ඇවිේ මම්න් වැඩ කරප මකමනක්. 
එයේ එක්ක �� �ෝ 6ක් වි්තර යොළුමවලෙො හිටියො. ඊටපස්ම් �ං 
එයොව හමමබන්න යද්දී ටිකක් පරක්කු මවලෙො ආවො කියලෙො එයො �ට 
�හපොමරදි මහොඳට� ්ගැහුවො. එ්තනින් එහොට �� ඒ ්මබන්මධෙ 
නවේ්තලෙො දැම�ො.”

ඇය කියනමන මේදනොමවනි. එම්හත දදමවෝපෙත මලස 

පතොමෙන එන කරු� ඔතොමෙන� යන ජීවිත මේ ස�ොජය තුළ  

ඕනෑතරේ අපට ්හමුවී ඇත. සජීවනීටද එය එමේ� විය.

“ටික දව්ක් යද්දි ජ්ගේම්ග ඇඟ පණ නැතිමවන මලෙඩක් හැදුනො. 
එයො �ට අඬලෙො කිවවො එයොව මුලෙතිවවලෙට ගිහින් ඇරලෙවන්න කියලෙො.”

පසුව ජෙත ස�ඟ මුලතිේ යො�ට ප�ණක අ්හල ප්හලින 

අත�ොරුවක කරෙත සජීවනීට ආපිට පැමිණි�ට මුදල් අවශ්ය �ව 

්සතී�ට තරේ දුර දකනො නුවණක මනොවීය. ඒ වනවිටත ඇය ද්හඅට 

්හැවිරිදි ළො�ොල දැරිවියක වී� ඊට මේතුව විය ්හැකිය.

ජෙතලොමගේ පවුල ම�න� අ්හල ප්හල අයවලුන පවො ්සටිමේ 

දුප්පතක� පතුලට කිඳා�ැසමෙනය. එනිසොමවන�  මකතරේ 

උතසෝහ කළද නැවත මකොළඹට ඒ�ට රුපියල් දා්හක මසොයො 

ෙැනී�ට ඇයට මනෝහැකි විය.

පසුව අ්හේ�මයන වුවද එක ව්හලක යටට 

මේනදු වී� නිසො ඔවුනමගේ මරේ�ය නැවත දළු ලො 

වැමඩනනට විය. එහි අවසන ප්රතිඵලය වූමේ 

සජීවනී ෙැබෙැනී�ය. පසුව මපරළුණු පිටට පොරු 

ෙොනවො ්හැමරනනට ඇයට මවන කළ ්හැකි ය�ක 

මනොවීය. කල්යත� දියණියමගේ කුසගිනන �ලො 

්සටී�ට මනෝහැකි වූ සජීවනී ෙමඩොල් කැපී�ටත, 

මේන මෙොවිතැන කිරී�ටත ගියොය. එම්හත ජෙත 

තුළ ඒ උතසෝහය මනොවීය. ඒ ්සයල්ලක� �ැද ත� 

සැමියො මවනත කොනතොවන ඇසුරු කරන �ව කනින 

මකොනින සජීවනීමගේ කන වැමකනනට ෙතමත ඔය කොමල්දී�ය.

“දව්ක් �� ්ගමඩොල කපලෙො එද්දී ජ්ගේ ්තවේ ්ගෑනු මකමනක් එක්ක 

මේ ඇතුමළ ඉන්නවො �ම්ග ඇස් මදකට� දැක්කො.”

එමතක කල්� දරොමෙන ්සටි ඇමගේ ඉවසී� පුපුරො ගියොය. ත�න 

සනතකයට� තිබූ ඇඳුේ මදක තුනක ප�ණක  ඔතොමෙන පොරට 

�ැසෙත ඇය මකලින� ගිමේ නිතර� ගිය ආව ප්රමේශමේ මේවේ්ොනය 

මවතය. ඒ අන කි්සවක නිසො මනොව මකොළඹ පැමිණී�ට �ේ ෙොේතුව 

ඉල්ලො ෙැනී�ටය.

“�� මකොළඹට ආමව දුවව මුලෙතිවවලෙ� දාලෙො. ම�ොකද මකොළඹ 
ආවට �ට යන්න එන්න ්තැනක් තිබුමණ නැති නි්ො. ්තොේ්තොවේ 
දාලෙො �ං මුලෙතිව ගියො නි්ො අඩු්තරමම එයොවේ ඉන්මන 
මකොමහද කියලෙො මහොයෝගන්න විදිහක් �ට තිබමබ නැහැ. 
අන්ති�ට �� යොළුමවකුම්ග ම්ගදර නැවතිලෙො �ොස් එමක් 
අේ උදවකොරිනියක් විදිහට වැඩට ගියො. ටික දව්ක් 
 යද්දි ඒමක කොේය �ේඩලෙය �ම්ගන් ඇහුවො මබොක්සිං 
්ගහන්න ආ් නැද්ද කියලෙො. ඒේ ඒ මවද්දි �ං 
මබොක්සිං කියන්මන ම�ොනවද කියලෙවේ දැනම්ගන 
හිටිමය නෑ.”

පසුව ක්රීඩොවට තිබූ ඇල්� නිසො� 

2012 වසමේ ්සට �ොේ ආයතනමේ� 

ම�ොක්සං පුහුණුවීේවල නිරත වුණ 

ඇය 2014 වසමේ ජොතික ම�ොක්සං 

ශූරතොවලිමේදී රන පදකකේ 

දිනො ෙැනී�ට ස�ත වූවොය. පසුව 

ඒත ස�ඟ� පැවති 

ශ්රී ලංකො ්සංෙප්පූරු සු්හදතො ම�ොක්සං තරඟොවලිමේද 

රන පදකක� දිනූ සජීවනී ශ්රී ලංකො ජොතික ම�ොක්සං  

සංචිතයට මතරීපත වූමේ 2014 වසමේදීය. පසුව එහි 

කිමලෝ ග්ෑේ 54 �ර පනතිය නිමයෝජනය කරමින 

තරඟ වදිමින ්සටි සජීවනීට ශ්රී ලංකො ගුවන ්හමුදා 

ම�ොක්සං සංචිතමයන ඇරයුේ ලැම�නමන 2015 

වසමේදීය.

“�� මුලින්� ගුවන් හමුදාවට බැඳුමන් නිත්ය 
මනොවන මබොක්සිං ක්රීඩිකොවක් විදිහට. පස්ම් අවුරුද්දක 

පහුණුවකින් පස්ම් 2016දී එයොලෙො �ව නිත්ය ්ො�ොජිකොවක් 
විදිහට බඳවෝගේ්තො. එ්තන ඉඳලෙො 2019  මවනකන්� ශ්රී 

ලෙංකො ජොතික මබොක්සිං ශූර්තොවලිමේදී කිමලෙෝ ග්ෑම 54 බර පන්තිමේ රන් 
පදක්ක� දිනෝගේම්ත ��.”

මේ වනවිටත ඉනදුනී්සයොව, තොයිලනතය, චීනය, 

මනපොලය වැනි රටවල් රැසකදී� ම�ොක්සං ජයග්්හණය 

අතකරමෙන ඇති ඇමගේ මලොකු� �ලොමපොමරොතතුව 2024  

ශ්රී ලංකොව මවනුමවන ඔලිේපික නිමයෝජනය කර රන පදකක� 

රැමෙන ඒ�යි.

“මම හැ�මදයක් අ්තමේ� �� �මේ දුවටේ මහොඳ අනෝග්තයක් 
හදන්න �හන්සි මවනවො. �ට� කියලෙො ලෙස්්න ම්ගයක් මදාරක් 
හදා්ගන්න �හන්සි මවනවො. ම�ොරටු වැලමලෙන් ජීවිමේ පටන්්ගේ්ත 
�ං අද මවනමකොට හිමේ හයිමයන් ්ොේ්ථක ්ග�නක් ආප ්තුට �ට 
තිමයනවො.”

ඒ 
මවද්දි 
�� 
ජීවේ 
වුමේ 
�හ මුහුමද් 
පොමවන මකොට 
කෑලලෙක් වමේ

 ත�ොරතුරු සැපයීම - දර්ාන කානිල්
ලිහිණි ෙධුෂිකා 

ඒ මවද්දි �ං 
මබොක්සිං කියන්මන 
ම�ොනවද කියලෙවේ 

දැනම්ගන  
හිටිමය නෑ
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නෙළුම් 
අල මාලුව

මඤනඤාක්ා 
මැල්ලුම

u[af[dlald 
ue,a¨u yok 
yeá n,kak 
fuu QR  

f ldaâ tl ialE-
ka lrkak

 රතුලූනු, සුදුලූනු, කරපිංචා, කකාච්චි, කුරුඳු  
 ක�ාතු භාජනයකට දමාගනන.

 එයට ක�ාල්, ගම්මිරිස්, කහ, ලුණු සහ අබරාගත්  
 අබ දමා කහාඳින කලවම් කරනන.

 එම මිශ්රණය විංකගඩියකට දමා කහාඳින කෑලි  
 සිටින ආකාරයට කකාටාගනන.

 භාජනයකට වතුර කම්ස හැඳි 4ක් �මණ එකතු  
 කර ලිකේ තබා රත්කවනන හරිනන.

 එයට කකාටාගත් මිශ්රණය දමා තැම්කබනන  
 හරිනන. 

 ඉන�සු එයට මඤකඤාක්කා ටික එකතුකර  
 කලවම් කරනන.

 අවසානකේ රස අනුව කදහි යුෂ එකතු 
 කරගනන.

සාදාගනො ආ්ාරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 ක�ාඩියට ක�ාකගන තම්බාගත්   
 මඤකඤාක්කා

 ක�ාඩියට ක�ාගත් රතුලූනු කගඩි 4

 ක�ාඩියට ක�ාගත් සුදුලූනු බික් 3-4

 ක�ාඩියට ක�ාගත් කකාච්චි කරල් 4

 ක�ාඩියට ක�ාගත් කුරුඳු ක�ාතු කෑල්ලක්

 ක�ාඩියට ක�ාගත් කරපිංචා ටිකක්

 ගාගත් ක�ාල් කකාේ�යක්

 කහ අවශ්ය �මණට

 ගම්මිරිස් කත් හැඳි 1/2

 අබරාගත් අබ කත් හැනදක්

 ලුණු රස අනුව

 කදහි යුෂ

සාදාගනො ආ්ාරය

අවශ්ය ද්රව්ය
  බාකගට තම්බා සිහිනව ක�ාගත් කනළුම් අල

  ක�ාඩියට ක�ාගත් කලාකු ලූනු කගඩි 1

  කලාකුවට ක�ාගත් සුදුලූනු බික් 2

  ක�ාඩියට ක�ාගත් අමුමිරිස් කරල් 2-3

 ක�ාගත් තක්කාලි කගඩියක්

 කලාකුවට ක�ාගත් ලූනු මල් ටිකක්

 කලාකුවට ක�ාගත් කස්ර ගස් බාගයක්

 කරපිංචා

 රම්කේ

 කහ කත් හැඳි 1/4

 ගම්මිරිස් කුඩු කත් හැඳි 1

 ලුණු රස අනුව

 කුරුඳු ක�ාතු කෑල්ලක්

 කතල්

  භාජනයක් ලි� තබා කතල් ටිකක් දමා   
 රත්කවනන තියනන.

  එයට කලාකු ලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස්, කරපිංචා,  
 රම්කේ, කුරුඳු ක�ාතු දමනන.

  කහ සහ ගම්මිරිස්ද දමා කනලුම් අල ටිකත්  
 එකතු කරකගන කහාඳින කලවම් කරගනන.

  රස අනුව ලුණු එකතු කරගනන.

  කස්ර සහ ලූනු මල් එකතු කරනන.

  තක්කාලිත් දමා කලවම් කර ටික කේලාවකින  
 ලික�න බාගනන.
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ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්�ාරතුරු සැපයීම ප්රවීණ 

සූප්ේදිනී
ලකෂ්මී නලානරනසුනේවා
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රුලං  
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 රුලං ටික රන්වන පාට ්වනතෙක් කබතේ  
 බැදගනන. (භාජනයක් ලිප ෙබා රුලං දමා  
 රන්වන පාට ්වනතෙක් බැතදනන හරිනන.)

 භාජනයක් ලිප ෙබා බටර් දමා එයට තලාකුලූනු,  
 රමතපේ, කරපංචා, මිරිස් කරේ, අබ ඇට සහ  
 කුරුඳු තපාතු දාගනන.

 එය ටිකක් තෙමපරාදු ්වනවිට ්වතුර එකතු කර  
 රස අනු්ව ලුණු දමාගනන.

 මාදුරු ඇට කිහිපයක් (තනාබැදපු) එකතු  
 කරනන.

 බිතෙරය ගසාතගන එකතු කරනන. 

 ඉනපසු බැදගත රුලං ටික එකතු කරතගන  
 තහාඳින කල්වම කරනන.

 අ්වසානතේ ලිතපන බාතගන උණුත්වනම   
 තකෝපේප්වලට දමා ෙද කරතගන තකෝමපට්ටු  
 ආකාරයට සකසාගනන.

සාදා�න්ා ආකාරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 රුලං 300g

 හීනියට කපාගත තලාකු ලූනු තගඩියක්

 හීනියට කපාගත රමතපේ

 හීනියට කපාගත කරපංචා

 මාදුරු ඇට ස්්වේපයක්

 සිහින්ව කපාගත වියළි මිරිස් කරේ 4

 තපාඩියට කපාගත කුරුඳු තපාතු කෑේලක්

 අබ ඇට තත හැඳි 1

 බිතෙරයක්

 ්වතුර තකාපේප 3 1/2ක් පමණ

 බටර් තත හැඳි 2

 ලුණු රස අනු්ව

මිශ්ර එළවළු 
කරිය

සාදා�න්ා ආකාරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 කඩල 100g

 ග්රීනපීස් 100g

 රතු කඩල 100g

 කපාගත කැරට් 100g

 තකාටු හැඩයට කපාගත කහ,  
 රතු තබේතපපර් 100g බැගින

 කපාගත ෙක්කාලි 50g

 කපාගත රතු ලූනු 50g

 රමතපේ

 කිරි තකෝපේප 3

 ලුණු තත හැඳි 1

 කහකුඩු තත හැඳි 1

 තුනපහ කුඩු තත හැඳි 1

 අබ ඇට තත හැඳි 1

 මාගරින

 මුලිනම ඇට ්වර්ග ෙමබාගනන.

 තනානස්ටික් භාජනයක් ලිප ෙබා මාගරින දමා  

 රත කරනන.

 අබ ඇට, රතු ලූනු, ෙක්කාලි, රමතපේ එකතු  

 කරනන.

 එයට කැරට් සහ ෙමබාගත ඇට ්වර්ග දමා  

 ලුණු, කහකුඩු සහ තුනපහ කුඩු දමා කල්වම  

 කරගනන.

 තපාේ කිරි එකතු කර කිරි පාටට කරිය   

 පසගනන.

 ලිතපන බාගනනට තපර තබේතපපර් එකතු  

 කරනන.



ප�ොප�ොස් 
අච්ොරු

හොල් පිටි 
ප�ෝපස්

 භාජනයකට හාල් පිටි, උඳු පිටි සහ ඊස්ට්  

 එකට දමා මිශ්රකර වතුර කකෝප්ප 2ක් දමා කැටි  

 කනාගැකසන කෙස කහාඳින් කෙවම් කරන්න. 

 ඉන්්පසු එය කෙෙ කරදි කැබැල්ෙකින් වසා ්පැය  

 3ක් ්පමණ කාමර උෂණතවකේ පික්පන්න  

 හරින්න. 

 ්පසුව ලුණු සහ ඉතිරි වතුර දමා කෙවම්   

 කරන්න. 

 ෙැටියක් ලි්ප ෙබා රත වූ විට කෙල් ස්වල්්පයක්  

 ආකල්්ප කර මිශ්රණකයන් හැන්්ඳක් දමා ෙැටිය  

 පුරා විසුරුවන්න.

 එක ්පැතෙක් විනාඩියක් ්පමණ පිසගන්න.

 මිශ්රණය ෙැටියට දැමීමට ක්පර සෑමවිටම කෙල්  

 ආකල්්ප කරන්න.

සොදාගන්ො ආකොරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 හාල් පිටි 250g

 උඳු පිටි 100g

 ඊස්ට් කත හැඳි 1

 වතුර කකෝප්ප 3 1/2

 ලුණු රස අනුව

 කෙල් ස්වල්්පයක්

සොදාගන්ො ආකොරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 කහාඳින් ්පැසුණු ක්පාකොස් කගඩියක්

 රතු ලූනු 200g

 අමු මිරිස් 50g

 අබ ක්රීම් කම්ස හැඳි 3

 විනාකිරි කම්ස හැඳි 1

 ගම්මිරිස් කම්ස හැඳි 1/2

 සීනි කම්ස හැඳි 1

 තුන්පහ කම්ස හැඳි 1/2

 මිරිස්කුඩු කම්ස හැඳි 1/2

 ඉඟුරු සහ සුදුලූනු කම්ස හැඳි 1 බැගින්

 ෙොගත කස්ර කෑල්ෙක්

 කෙල් ස්වල්්පයක්

 ලුණු රස අනුව

 කගාරකා

 ක්පාකොස් කගඩිය ෙරමක කුඩා කෑලිවෙට ක්පා 

 ලුණු සහ කගාරකා දමා ෙම්බා වතුර   

 ක්පරාගන්න.

 භාජනයකට කෙල් දමා රතවනවිට ඉඟුරු සහ  

 සුදුලූනු දමා බැකදන්න හරින්න.

 එයට ෙොගත කස්ර කෑල්ෙ, අබ ක්රීම්, විනාකිරි,  

 ගම්මිරිස්, සීනි, තුන්පහ, මිරිස්කුඩු සහ ලුණු දමා  

 කෙවම් කරගන්න.

 රතු ලූනු ද දමා විනාඩි 5ක් ්පමණ ෙැම්කබන්න  

 හැර ්පොගත අමුමිරිස් දමාගන්න.

 අවසානකේ ක්පාකොස් ටික දමා කෙවම්   

 කරගන්න.

22 2021 අපගෝස්තු 18 බදාදා



ප�ොප�ොස් 
අච්ොරු

හොල් පිටි 
ප�ෝපස්

 භාජනයකට හාල් පිටි, උඳු පිටි සහ ඊස්ට්  

 එකට දමා මිශ්රකර වතුර කකෝප්ප 2ක් දමා කැටි  

 කනාගැකසන කෙස කහාඳින් කෙවම් කරන්න. 

 ඉන්්පසු එය කෙෙ කරදි කැබැල්ෙකින් වසා ්පැය  

 3ක් ්පමණ කාමර උෂණතවකේ පික්පන්න  

 හරින්න. 

 ්පසුව ලුණු සහ ඉතිරි වතුර දමා කෙවම්   

 කරන්න. 

 ෙැටියක් ලි්ප ෙබා රත වූ විට කෙල් ස්වල්්පයක්  

 ආකල්්ප කර මිශ්රණකයන් හැන්්ඳක් දමා ෙැටිය  

 පුරා විසුරුවන්න.

 එක ්පැතෙක් විනාඩියක් ්පමණ පිසගන්න.

 මිශ්රණය ෙැටියට දැමීමට ක්පර සෑමවිටම කෙල්  

 ආකල්්ප කරන්න.

සොදාගන්ො ආකොරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 හාල් පිටි 250g

 උඳු පිටි 100g

 ඊස්ට් කත හැඳි 1

 වතුර කකෝප්ප 3 1/2

 ලුණු රස අනුව

 කෙල් ස්වල්්පයක්

සොදාගන්ො ආකොරය

අවශ්ය ද්රව්ය
 කහාඳින් ්පැසුණු ක්පාකොස් කගඩියක්

 රතු ලූනු 200g

 අමු මිරිස් 50g

 අබ ක්රීම් කම්ස හැඳි 3

 විනාකිරි කම්ස හැඳි 1

 ගම්මිරිස් කම්ස හැඳි 1/2

 සීනි කම්ස හැඳි 1

 තුන්පහ කම්ස හැඳි 1/2

 මිරිස්කුඩු කම්ස හැඳි 1/2

 ඉඟුරු සහ සුදුලූනු කම්ස හැඳි 1 බැගින්

 ෙොගත කස්ර කෑල්ෙක්

 කෙල් ස්වල්්පයක්

 ලුණු රස අනුව

 කගාරකා

 ක්පාකොස් කගඩිය ෙරමක කුඩා කෑලිවෙට ක්පා 

 ලුණු සහ කගාරකා දමා ෙම්බා වතුර   

 ක්පරාගන්න.

 භාජනයකට කෙල් දමා රතවනවිට ඉඟුරු සහ  

 සුදුලූනු දමා බැකදන්න හරින්න.

 එයට ෙොගත කස්ර කෑල්ෙ, අබ ක්රීම්, විනාකිරි,  

 ගම්මිරිස්, සීනි, තුන්පහ, මිරිස්කුඩු සහ ලුණු දමා  

 කෙවම් කරගන්න.

 රතු ලූනු ද දමා විනාඩි 5ක් ්පමණ ෙැම්කබන්න  

 හැර ්පොගත අමුමිරිස් දමාගන්න.

 අවසානකේ ක්පාකොස් ටික දමා කෙවම්   

 කරගන්න.
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‘අම්මා ්් ඊයෙ ය�මාතක් ගන්න බුක් 
ය�මාප් එකට ගිෙ යෙලමායේ  ්ට ්මාර 
ෙමාසිෙක් වුණමාය්න.’

ඒ ම�ොකක්ද ම්දෝණි?

‘්යග බිල් එක හමාරසිෙ දහෙයි. 
්් දුනයන �නසීයේ යකමාලෙක්. බස් 

එකට ඇවිත් ඉතුරු 
බල්නයකමාට ය්න්න 

යබමායල් රුපිෙල් 
දාහක ඉතුරු 

තිේනෙමා.’

ඉතින්, 

ඔයො 

ම�ොනව්ද 

පුමේ 

කමේ?

‘යේන 
ය්මා්නෙ 

කරන්නද අම්මා.. 
යදයිෙන්නට පිිං දීලමා 

රටකජු ්ල්ලකුත් අරන 
යගදර ආෙමා.. ඔන්න ඕකට ත්යි 

කිෙනය්න යද්න යදයියෙෝ යගට් යග්නත් 
යද්නෙමා කිෙලමා අම්මා.’

හරි ම�ෝක ම්දෝණි, කව්ද ඉඳල්ද 

අනුන්මගෙ දුක උගෙස් කරලො හිනොමවන්න 

ඉමගෙනගෙේමේ?

‘ඈ... ඒ ය්මාකක්ද අම්මා ඒ කිේයෙ..? 
ඉතින ඒක ්යේ ෙැරදදක්ෙයෑ?’

කැෂියර් එමක ළ�යො අතින් 

අේවැරදී�ක මවලො ඔයොට වැඩිපුර 

සල්ලි ආවො කියන්මන ම්දයියන්ට පිං 

දීලො සතුටු මවන්න තරම් ම්දයක 

මනම�යි පුමේ.

්දැන් අර ඒ කමේ වැඩකරපු 

්දරුවො හවස කෑෂ් බැලන්ස් 

කරනමකොට සල්ලි අඩුයි කියලො 

්දැනගෙේත� ඒ 

ළ�යට ම�ොනව 

හිමතයි්ද?

�ොමස් අන්ති�ට 

ඒ ්දරුවොමේ 

පඩිමයන් ත�යි ඔය 

ගෙොන අඩු මවන්මන්.

එතමකොට ඔයො 

හිනොමේවී රටකජු 

කොලො �ොර වොසියක 

කියලො ස�රුමේ 

අනුන්මේ දුකක මනම�යි්ද?

ඔයො මලොකුවට හිතුමව 

නැති වුණොට ඒකේ 

එකතරො විංචොවක පුමේ.

‘අයන අම්මා, ය්මා්න ෙිංචමාෙක්ද අයන... 
ඒක ය�මාඩි ගමා්නක් ය්න..’

විංචොවට ගෙොණක, මිම්�ක, සී�ොවක 

නැහැ ළ�මයෝ. මකමනක සතයක විංචො 

කළේ, මකෝටියක විංචො කළේ ම්දක� 

එකයි.

මලෝමකට �� මහොඳ මකමනක කියලො 

මපන්නන එක මනම�යි හපන්ක�, 

ත�න්මේ හ්දවතින්� 

මහොඳ �නුස්සමයක මවන 

එක ම්දෝණි.

අසොධොරණ විදිහට වැරදි විදියට 

කොමගෙන්වේ සතයකවේ ගෙන්න 

හිතන්නවේ එපො පුමේ. එමහ� 

පුරුදු මවචච පරිස වැඩි නිසො ත�යි 

ග�ෝගෙට ගේන්න 
ග�ොඳ ගෙ�ො ග�ොෙටද?

හිතට එකඟෙ 
‘යහමාඳ’ යෙන්න බැරි්නම

රටක විදිහට අමේ රමේ මම් තරම්� 

මහොරක�, විංචොව උතුරලො යන්මන..

මහට උමේ මලකචර්ස් යන ගෙ�න් 

ඒ කමේට ගිහින් වැරදිලො ආපු සල්ලි 

ආමයේ ඒ ළ�යට� දීලො බලන්නමකො 

එයො ම�ොන තරම් සතුටු මවයි්ද 

කියලො.

ඔයො අ්ද ඕක 

වොසියක කියලො 

හිතලො සතුටු 

වුණොට වඩො ඒ 

කමේ ළ�යො 

මහට ඔයොමේ 

යහපේක� ගෙැන 

හිතලො සතුටු මවයි 

ම්දෝණි.

මහොරක�, විංචොව, 

කපටික� වැහි වැහැල තියන 

රටකට, ්දැන් ඕමන් යහපේ, අවිංක, 

ගුණවේ මිනිස්සු පුමේ. ඔයො 

අයිතිමවන්න ඕමන් අන්න ඒ මගෙොඩට.

‘යහට ්් ටිකක් කලින යලක්චර්ස් 
ෙන්න තියේන දෙසක්. ඒ නිසමා අනිදදට 
ගිහින ඒ සල්ලි ආ�හු දීලමා එන්නම 

අම්මා.’

නෑ නෑ. මම්ක එමහ� 

කල් දාන්න මහොඳ වැඩක 

මනම�යි. ඔයොට බැරිනම් 

�ට ඒ මපොේ සොේපුමේ 

න� කියන්න, �� 

ගිහින් ම්දන්නම්.

ඔයො මල්සියට 

හිතුවට ස�හරවිට 

ඔය සිේධිය නිසො ඒ 

ළ�යමගෙ රස්සොවටේ 

ප්රශනයක මවන්න බැරි 

නැහැ. අනික ම�ොමකෝ වුමේ 

කිය කිය හිත හිත ඒ මකනො මකොයිතරම් 

පසුතැමවනවො ඇති්ද පුමේ.

ස�හර මවලොවට අපට අමේ වැඩ 

මහටට කල් දාන්න මවනවො. හැබැයි 

මකමනකමගෙන් ස�ොව ගෙන්න, මවචච 

වැරැේ්දක නිවැරදි කරගෙන්න වමේ 

ම්දයක ම�ොන� මේතුව නිසොවේ කල් 

දාන්න එපො. ම�ොක්ද ස�හරවිට ඒ 

ම�ොමහොතක ප්ර�ෝදය අන්ති�ට මලොකු 

පසුතැවී�ක මවන්න පුළුවන් �මගෙ 

�ැණික.

ජීවිමේ පුරොවට�.. 

ම�ොන ම�ොන මේ මහටට කල් 

්දැම්�ේ ක�ක නැහැ හැබැයි යහපේ 

�නුස්සමයක මවන එකනම් එක 

ම�ොමහොතකටවේ කල් දාන්න එපො 

ම්දෝණි.

ග�ෝන ග�ෝන ගේ 
ග�ටට ෙල් දැම�ත් 
ය�පත් �නුස්්සගයක් 

ගේන එේනම එෙ 
ග�ොග�ොතෙටෙත් 
ෙල් දාන්න එපො 

ගදෝණි

ෙංචොෙට 
�ොණක්,  
මිම�ක්, සී�ොෙක් 
්නෑ. ගෙග්නක් 
්සතයක් ෙංචො 
ෙළත්, ගෙෝටියක් 
ෙංචො ෙළත් 
ගදෙ� 
එෙයි

ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශො ජයගෙොඩි

ග�ොරෙ�, ෙංචොෙ, 
ෙපටිෙ� ෙැහි ෙැ�ැ� 

තිය්න රටෙට, දැන ඕගන 
ය�පත්, අෙංෙ, ගුණෙත් 

මිනිස්සු පුගත්.

ylŠly¹ ã»N...
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බියංකා නානායකකාර

පිරිත් අහනන 
හරිම ආසයි 

පාරේ ඉඳල පසරසෙන් ආව 

පූස පැටියා

“කාලයක් මම විශාදය නිසො පීඩා වින්ද 
රකරෙක්. මාව සෙනීප වුරේ රෙරෙතවලට වඩා 
මරේ පූස යාළුවන්රගෙ ආදරය නිසෙයි. අදටත 
මරේ මෙසෙ රතරුම් ගෙන්ෙ පුළුවන් එයාලට. 
මම රක්න්තිරයන් ඉන්ෙවෙම් ඇවිලලා 
රකෝලම් කරෙවා. හුරතල රවෙවා. එතරකාට 
රක්න්තිය රකාරේ ගියාද ෙෑ. මම දුරකන් ෙම් 
එයාලත මා එක්ක අඬෙවා. මම තනිරවලා 
කියලා හිරතෙ රවලාවල රමයාලා රසොව 
වරේ මරේ වරේම ඉන්ෙවා. ඉතින් මං 
රමයාලරගෙන් ලෙෙ මාෙසික සුවය 
රමරතකැයි කියන්ෙ ෙෑ.” 

මේ විදිහට සත්තු එක්ක මනස 

සැහැල්ලුමෙන් තියාමෙන ඉන්න 

දිල්්ාන් පතිරමේ ෙෘත්තිමයන් 

ම�ෞද්ධ ගුෙන්විදුලි නාළි්කාේක 

ෙැඩසටහන් නිශපාද්කෙරමයක 

සහ සන්නිමේද්කමයක මෙස 

්කටයුතු ්කරන්මනකි. පාදුකමක 

ඉපදී හැදී ෙැඩුණු දිල්්ාන් 

රැකියාෙ නිසා ම්කාළඹ 

ම�ෝඩිේ ජීවිතයට එක වූ 

ම්කමනකි.

“එතරකාට මං රකාළඹ එන්රෙ 
සෙතතු වතතක් වරේ රගෙදර ෙදපු පූසලා 
දෙතුෙක්, ෙලු රාලලා රදන්රෙක්, වතරත 
ඉඳපු වඳුරරක්, තලරගොරයක් සෙෙ කුරුළු රංචු 
රදක තුෙක්මත අතෙැරලා. ඒරගොලලන්රගෙන් 
ඈතරවලා ඉන්ෙ එක මට ෙරි අමාරු 

වැඩක් වුණත නිවාඩු දවසවලට රගෙදර ගිහින්, හිත 
ෙදාගෙතතා. පසරසෙ කාලරේ අවිරේකීකම එක්ක රම් 
රකාළඹදී ‘මරේ සෙතතව රසෙරෙෙසෙ’ සුරක්ෂිතව 
පපුරව ෙංගෙලා තියාගෙන්ෙ සිද්ධ වුණා. ඒත මරේ 
යාළු මිත්රරයෝ, මං ෙැවතුණ රෙෝඩිම්වල අය දැෙන් 
හිටියා මං සෙතතුන්ට ආදරරයි කියෙ එක. එරෙම 
දැෙරගෙෙ හිටපු යාළුරවක් තමයි මට පළරවනියටම 
රකාළඹදී ෙදන්ෙ පූස පැටිරයක් රදන්රන්..”

දිල්්ාන් කියන්මන් ඒ පූස් පැටියා ඔහුට 

ෙැම�න්මන් මල්ොමන් විමදශීය සමාෙමක පිහිටුො 

තිබූ ම්කාේපැණිය්ක රැකියාෙ ්කළ මිතුමරකුමෙන් 

�ෙයි. 

“ඒ සෙමාගෙරම් හිමිකරුවන් ඒ කේමාන්තශාලා 
භූමිරේ හිටපු පූසලා එක්රකරෙකුටවත ජීවතරවන්ෙ 
දීලා ෙෑ. රම් පූස පැටියවත ඒ අවාසෙොවන්ත 
ඉරණමට රගොදුරුකරන්ෙ අලලන්ෙ පන්ෙෙරකාට 
මරේ යාළුවරගෙ කකුල රදක ළඟට දුවලා ඇවිත. 
එයා පූස පැටියා ඒ මිනිසසුන්ට රොදී අලලලා 
රපේටියක දාරගෙෙ ආයතෙරේ ප්ර්ධානියාටත රදාස 
පවරලා, ඒ පැටියා අරන් ඇවිත. අන්ෙ එයා හිටපු 
රපේටිය ලැබුරණ මට.”

දිල්්ාන්ට ඒ ෙැබුණු පූස් පැටියා ‘ළමයා’ 

වුමේය. ම�ෝඩිේ ්කාමරමේ ඔහුත් සමෙ ජීෙත්වුණ 

පූස් පැටියා ටි්ක දිනකින් ඔහුමේ ඇඳ, පුටුෙ, 

මේසය, පමණක මනාෙ නිදා සිටින්මන් නේ ඇඟත් 

ආක්රමණය ්කළ සුරතමෙක වුමේය. ම්කාමළාේ 

පුරෙරමේ ඔහුමේ ජීවිතය මෙොමෙන තිබූ තනිය 

ම්කා දැමූ මේ ළමයා ‘ළමමයෝ’ කී සැනින් ඔහු 

ළඟට දිෙ මොස් ඔහුමේ හිමත් වූ මසෝ ළතැවුල් 

නැතිවී යනතුරු හුරතල් වුමේය. ඒත් ඒ ඉතා 

ම්කටි ්කාෙයකි.

“වාෙෙයක් අතට ගෙතතම සෙමෙර මිනිසසු 
හිතන්රෙ එයාලට වඩා රකරෙක් ෙෑ කියලා. ඒ වරේ 
රොමිනිරෙක් මං අවුරුදු නිවාඩුවකට ගෙරම් ගිහින් 
ඉන්ෙ රවලාවක මරේ ළමයව යටකරරගෙෙ ගිහින් 
තිබුණා. රකාළඹ ඇවිත එයා ගෙැෙ හිත හිත මං 
ඇඬූ කඳුළින් ඉන්ෙරකාට හිතවත මෙතතරයක් මට 
පූස පැටිරයක් රදන්ෙ රපාරරාන්දු වුණා. ෙැෙැයි 
එයා රගොළු පූරසෙක්. ගෙෑනු සෙරතක් කියලයි කිේරව. 

ඒත කමක් ෙෑ, පූරසෙක්රෙ කියලා මං එයාව 
රගෙන්ෙ ගෙතතා. ඒ තමයි ‘පුතා’. එයත 

පුතා කියෙවා වරේම ‘ළමරයෝ’ 
කියෙවටත ෙරි ආසෙයි. 

ෙැෙැයි ටික දවසෙක් යදදි 
මට රමයාව ෙදෙ එක 

යුද්ධයක් වුණා.”

්කෑෙහන්මන 

නැතුෙ හිටපු පූස් 

පුතා ටි්ක දෙසකින් 

්කෑම ්කන එ්ක අඩු 

්කරන්නට විය. 

එෙර ඔහු පශු 

වෙද්යෙරයකු 

මසායා ගිමේය.

“එතෙදි තමයි 
දැෙගෙන්රෙ එයාට 

වවරස එකක් ඇවිත 
කරේ තුවාල ෙැදිලා 
කියලා. රමයා රගොලු 
පූරසෙක් කියලා හිතුවට 
වවරස එක නිසො 
කරේ ආව තුවාල 
නිසෙයි කෑගෙෙලා 
ෙැතරත. දවසෙක් 
ඇර දවසෙක් මාසෙ 
තුෙක් එක දිගෙට 
රෙරෙත කළා.එයාරේ 

රේත තියාගෙන්ෙ ෆ්රිජ් 
එකක් ඕෙ වුණා. ගෙන්ෙ 
සෙලලි ෙැතුව කරේ 
තිේෙ රේන් එක විකුණලා 

ෆ්රිජ් එකක් රගෙෙත රේත 
තියාරගෙෙ දුන්රෙ.

එරෙම රොඳකරගෙතත 
පුතා රොඳට කෑගෙෙෙ ලසසෙෙ 
පූස රකලරලක් වුණා. වාර 

රදකක් පැටවුනුත දැම්මා. එයා දැන් රම් පවුරල 
රලාකු රදෝණි. රලාක්කි කියෙවටත ආසෙයි.”

ඊට පසුෙ දිල්්ාන්මේ සුරතලුන් මොඩට 

එකවූමේ චූටි ය. ඒ ඔහු ෙැඩ ඇරී එදදී පාමර සිට 

කිමෙෝමීටර් එ්කහමාරක ඔහු පස්මසන් දුෙමෙන 

ආ පූස් පැටිමයකි. ඒ අයුරින් එ්ක පූස් පැටො 

පස් මදමනක �ෙට පත්මෙදදී හයෙැනියා 

විදිහට ඊමය මපමර්දා ඔහුට තෙත් දඟ මල්ෙක 

ෙැබුමේය. ඒ ‘�න්ටී’ ය.

“රම් ෙැරමෝටම ෙරිම දුක හිරතෙ කතාන්දර 
තිරයන්රෙ. ඒ වුණාට එයාලා අද සෙතුටින්. රලාකු 
රදෝණි තමයි මරේ රෙෝඩිරම් රැජිණ. එතරකාට 
පාරර පසරසෙන් ආව රකො ෙරිම ආදරණීය උතුම් 
ගුණ සෙහිත පූරසෙක්. ෙණ අෙන්ෙ, පිරිත අෙන්ෙ 
ෙරිම ආසෙයි. කෙ රවලාවට රවෙ රකරෙක් 
ආරවාත එයාරගෙ කෑම එක දීලා පැතතකට 
රවෙවා. ඒරගොලරලා අද රමරෙම සෙතුටින් ඉන්රෙ 
මං එයාලට පිහිට වුණ නිසො. අපිට අම්මා, තාතතා 
ෙැතිවුරණාත අපි රකාේ්චර අසෙරණ රවෙවද? 
රම්ත අපි වරේම ජීවිත. එයාලටත ෙඩගින්ෙ 
දැරෙෙවා. අසෙරණකම දැරෙෙවා. ආදරේ 
රොයෙවා. ජීවතරවන්ෙ ෙැම රකොම කැමතියි.”

ඒ තරේ ආදරයකින් රැ්කෙරණයකින් මේ 

සුරතලුන් රංචුෙ අදටත් ඩිල්්ාන් හදන්මන 

ම�ෝඩිේෙෙ. සමහර අෙස්්ාෙෙ මේ ම�ෝඩිේ 

ජීවිමත් පූස්ොට ෙමේම ඩිල්්ාන්ටත් ම�ාමහෝ 

දුෂ්කරතා මෙනදුන්නා. සමහර අෙස්්ාෙෙ 

සුරතල්ලු නිසා දිල්්ාන්ට ම�ෝඩිේ අහිමි වුණා. 

ඒත් එමහමයි කියො ඔහු සත්තු අතහැරො ඔහුට 

විතර ඉන්න තැනක මහායාෙත්මත නැත.

“එක වතාවක් මරේ පූස පැටේ ටිකත එක්ක 
එක රෙෝඩිමකින් මාව එළියට දැම්මා. රම් රකාළඹ 
රෙෝඩිම් රොයදදී පූසෙන්ටත එක්ක රෙෝඩිම් රදන්ෙ 
ෙෑ කියපු තැන් අෙන්තවත තිබුණා. සෙමෙරු මට 
හිොවුණා ගෙෑනු ළමරයක් වරේ පූරසෙෝ ෙදෙවා 
කියලා. ඒ අතරර රොඳ තැනුත ෙැතරත ෙෑ. 
රෙෝඩිරම් තියාරගෙෙ ඉන්ෙරකාට එයාලරගෙ කෑම 
ගෙැෙ, සෙනීපාරක්්ෂක කටයුතු ගෙැෙ සෙැලකිලිමත 
රවන්ෙ ඕෙ. පුංචි කාරල කාමරේ තැෙ තැෙ 
වැසිකිළි කටයුතු කරදදි වැලි රරේ එකට හුරු කරලා 
මිදුල හුරු කළා. ඊළඟ අභිරයෝරගෙ කෑම රදෙ 
එක. මම රසසොවට ගියාම ආරය එයාලා ෙලන්ෙ 
රවන්රෙ ෙවසෙ ඇවිත. එකම එක රෙෝඩිමක 
ෙැරරන්ෙ අනිත තැන්වල මට එයාලරගෙ දවල කෑම 
ප්රශරෙට රලාකු සෙෙරයෝගෙයක් ලැබුණා.”

අද දිල්්ාන් ජීෙත්මෙන්මන් උඩුමහේක වූ 

ඇමනකසිය්කය. සත්තු එක්ක උඩුමහේක 

මෙෙන ජීවිමත් දුෂ්කර වුෙත් ඔහු ඒ සියල්ෙ 

සතුටින් ඉෙසන්මන්ය.

“මම ළඟදි රෙෝඩිම මාරු කරේ. කලින් 
රපාරළාරේ දුවලා පැෙලා, ගෙස ෙැගෙලා නිදෙරස 
හිටපු අය රකාටුරවලා වරේ දැන්. ෙැෙැයි 
උඩුමෙළ වුණත එයාලට රොඳට ඉඩ තිරයෙවා. 
දැන් එයාලා පරිසෙරයට ටික ටික හුරුරවෙවා. 
පෙලට ෙැෙැලා ගෙස ෙගිෙ, රසෙලලම් කරෙ එක 
ටික ටික කරෙවා. මං එයාලරගෙ සෙතුට එරෙම 
රදෙවා වරේම රපරලා එයාලත මට සෙතුටක් ලො 
රදෙවා. මරේ ජීවිරත තිරයෙ කාේයෙහුලතවයත 
එක්ක ඇතිවෙ මාෙසික ආතතිය දුරු කරන්රෙ 
රමයාලා. සෙමෙර වැඩ රොරොම ලසසෙෙට මා 
අතින් නිමාව දකින්රෙත රමයාලරගෙන් ලැරෙෙ ඒ 
මාෙසික සෙැෙැලලුව නිසෙයි. මට සෙතතු රවනුරවන් 
රවන්කරන්ෙ කියලා කාලයක් ෙෑ. මං මරේ 
මුළු ජීවිරතම සෙතතු රවනුරවන් රවන් කරලයි 
තිරයන්රන්.”

මාධ්යමේදී ෙෘත්තියට අමතරෙ 

දිල්්ාන් ‘ම්කෞෂි බුකස්’ ආයතනමේ මාධ්ය 

සේ�න්ධී්කරණ නිේධාරියා මෙසත්, යූ ටියුබ් 

නාළි්කා ඉදිරිපත් ්කරන්මනක මෙසත්, ම්කටි 

චිත්රපට අධ්යක්ෙරමයක මෙසත් ්කටයුතු ්කරයි. 

එමමන්ම ඔහු නේකතා රච්කමයකි. ඔහුමේ 

නේකතාෙෙ සියලු මුදල් යන්මන් පිළි්කා මරෝගීන් 

මෙනුමෙනි. ඔහු කියන්මන් මේ සියල්ෙම මහාඳින් 

්කරන්නට මේ සුරතලුන්මෙන් ෙැම�න ආදරය 

ආශිර්ොදයක �ෙයි.

ග�ාකු 
ග�ෝණි 
තමයි 
මගේ 

ගබෝඩිගේ 
රැජිණ
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නම

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

ලිපිනය

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

දිස්ත්රික්කය

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

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

දුර්කතන අං්කය

විද්යුත් තැපෑල

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

ජාති්ක හැඳුනුමපත් අං්කය

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

උපන්දිනය

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

රැකියාව

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

යන ලිපිනයට එවනන.

සතුටින ජීවිතය දරනනට 

ඔබට මඟ කියන ‘ධරණී’ 

පුවත්පත මගින මමමෙයවන 

‘දිරිය ධරණී’ වැඩසටෙන 

මාලාව ො සමබනධ වීමට 

මමහි දැකමවන අයදුම ්පත්රය 

පුරවා

‘දිරිය ධරණී’, 
කර්තෘ, 
ධරණී පුවත්ප්, 
ග�ො.91, 
විගේරොම මොව්, 
ගකොළඹ 07.

077 16 36 807

නැතිනම ඉෙත අංකයට වට්ස්ඇප්  කරනන.

අයැදුම් ්පත්රය

2021 ජනවා� 06 වන බ��
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MANOJAFERDINANDAS
SALWATHURA

LAHIRUNI
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2021 ජනවා� 06 වන බ��
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පළ� කා�ඩය   ප�වන කලාපය

2020 foieïn¾ 30 jeks nodod
m<uq ldKavh  y;rjk l,dmhñ, re' 40 hs

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය

 ඉ��ක ෙතාටව�ත
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COVID  ෙදවැ� ��ලට ෙචාදනා ලැ� කතට ෙමාකද �ෙ�?

2020 foieïn¾ 23 jeks nodod
m<uq ldKavh  ;=kajk l,dmh

ñ, re' 40 hs

�� ��� ද�ව� ලැෙබන ෙත�ම 
ෙකා�� ආසා�ත මව 
ෙ�ළ�කට කෑෙ� හා�

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
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�ාමා දහනායක
2017

miss earth
Sri lanka 

DERANA

 ෙපා�' බලලා 
කැ�ප� ය�න 
�ෙතනවාන�
ඒක මාර�

 ර��ක �ණ�ලක

නැකතට 
�ස� කරලා ග�තට ෙවන ෙසත� නෑ

 ඉ��ක ෙතාටව�ත

 ඡායා�පය
   අස�ත ගමආර��

 කවර ��මාණය
   ඉ��ක අ�රාධ

'

2020 foieïn¾ 16 jeks nodod

m<uq ldKavh  fojk l,dmh

ñ, re' 40 hs

�ව��කා ��ව�ධන

ස�� �ලා 
ෙගදරට ගෑ� ග�න 

ලා� ගෑ� ��ක�ෙ� 
��ඳ �යන කතාව

මළ�� 
�න�සන ��ය ගැන 

ශැන� ෙ�ම�� �ය� 

�ය�ය �වෙ� උප��න 

ෙ�� එක කැ� 
ෙමාර�ෙ� ෙ�දවාචකය

ඡායා�පය - ප්ර�� දඹරෙ�

Miss 
British 

Empire

2018
� ��න ��ළ �� ෛව�

 න�ත�  

  �ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය

 15 - 16 -17 - 18 

 ��වල 

2020
 foi

eïn¾ 09 
jeks nodod

ñ, re' 40
 hsm<uq ldKavh  ux., l,dmh

PdhdrEmh - 

OkqIa o fl
dia;d

ljr ks¾udKh - 

bkaÈl wkqrdO

frdayK úfÊùrf.a

ffjoHjrhd ,shhs

Ió f.dauia

,iaik 

.EKq <uhs 

lsIQ tlal 

fi,a*s .yoaÈ 

ug bßishhs

udl`ÿf¾ 

uOQIa
uOQIa
uOQIa
w;a;ïudg 

,shQ wjika 

,smsh

uia 
rd;a;,u 

b,a,k 

fkdak,d 

fj;ghs

msßñkag 

fldkavï yod

fldkavï yod

fldkavï yod

isrn;a lE 

weußldkq 

.eyeKsh

fIda uEka,d 

ú;rla fkfuhs

fIda 
úfuka,;a

bkakjd

27

u,la w;sYhskau msßisÿh' ldka;djo u,lafuka uqÿ 
fudf<dlah' wehg hym;a Ôú;hla ,enqfkd;a wehf.a 
iqkaor kdß ,d,s;H wehg wdYs¾jdohls' .eye‚hlg 
weh m;k Èúh jvd;a wiqkaor jq úg isysúl,a ù 
Ôúf;a ux uq,dfjhs' .eye‚hlg weh m;k wdorh" 
fifkyi lreKdj /ljrKh ,efnkf;la  weh 
ia;%Ska w;r w.;ekam;ah' /ðKlah' jer§ulska oek 
fyda fkdoek ta wdorh iod;ksl l÷,la jqjfyd;a 
wehg oefkk wiSñ; fõokdj lsisúfgl jpkhg 
ke.sh fkdyels ;rïh' flfkl=g lshkakg neß 
lSj;a m,la ke;sj oefjk ldka;djkag muKla 
iqúfYaIS jQ m%YaK wm iudcfha fldf;l=;a oelsh 
yelsh'

wdorh ñksia is;g uy;a wdYajdohla' mdie,a úfha isg 
we;slr .kakd wdor in|;d iod;ksl isysjgk ñksia 
is;a i;ka fid÷re kjd;ekam,l r|jhs' tkuqÿ ;uka 
i;= wdorh ;ukag wysñ ùfuka ,nk udkisl 
fõokdj lsisúfgl ;ud yer fkdhhs' Èfkl wdorfha 
pu;aldr is;=ú,af,ka Tfí yoj; uqim;alrk 
fmïj;d" fmïj;sh ;j;a úfgl Tfí y|j; 
mdúÉÑlr Tni;=  jákdfoa;a" ñ, uqo,a rkaNdKav;a 
/f.k l=ig orejl=o § mdúÉÑ lr bj; Æ NdKavh-
la fia úislr ouhs' kskaod wmydi lrhs' fï ish¨ 
;ekays§ ßfokafka Tfíu is;hs' Tfí yoj; ßÿï 
foñ' wdorh ksidu l< fndfyda mß;Hd. Tyq 
wu;llr ouhs' is;=ú,s wysxil Tn Tyqj yoj; 
kej; rojd .ekSug orK fjfyi wmu‚'

ldka;djlf.a Ôú;fha jákdu wjia:dj újdyhhs' 
kEoE msßjr ueo iqkaor ukd,shla jkakg yeu 
;re‚hkag isysk ujhs' tfy;a wjdikdjg újdy 
jkakg;a u;af;ka ujla ù wirKfõ' ke;skï újdy 
fmdfrdkaÿ u; ish,a, isÿlr u.yerhhs' ;re‚h' 
.eye‚hla ù ìß|la ù ujla jkakg fmreï mqrhs' ta 
iqkaor Ôú;h m;k wehg tlaflda ieñhd fínoafola' 

i,a,d,fhla" .eyeKq fidafvla" wkshï iïnkaO we;s 
lrf.k úfkdao jk msßñka isák mjq,l i;=g iu.sh 
m,dhhs' orejka o wlSlre fjhs' ;u orejkag ìß|g 
fkdi,ld isák msßñkao wmuKhs' wkshï iïnkaO 
ksid we;sjk u;g weíneysù ish¨ Okh úkdY 
lrñka ujg" mshdg" ìß|g" orejkag lror fok 
whgo tughs' tfukau rE imqj fukau W.;alu" 
Okh ;snqKo ksisl,g újdyhla fkd,nk ldka;dj-
lao foudmsh úreoaO;ajh ksid ú|jk whgo fï w;r 
isà' wlSlre" bf.kSug Wkkaÿj ke;s orejka ksido 
ldka;dfjda - uõjre uy;a mSvdjg m;afõ' ;u ksjfia" 
bvfï jHdmdßl ia:dkj, nf,ka /§ isáñka i;=re 
lror lrkakjq;a ksido Tn uy;a wihkhg m;ajk 
nj fkdryils' mjqf,a iu.sh" kekaoïud" f,a,s 
iu.sh" orejkaf.a hym;a" /lshdj" úNd. ch 
k~qfjka ch .ekSu fïjd ksid úojk wïu,dg fi; 
iykh ,.dlr .ekSug hd hq;= ;ekls' fï i;=rka 
fu,a,lr mkakd oeóug Tfí ksji isßl; lekaok 
isß ksjila lr.kakg yelshdj we;'

ldka;djks" Tn ,xldfõ fyda msgrgl fjfik 
;re‚hla" ìß|la" ujla jkakg mq¿jk' l=uk ;rd;s-
rul ysáh;a hï ldka;djla wirK jq úg ms<sirKla 
fidhd hk ;ekska whg isÿjkafka widOdrKhla kï 
weh m;ajk wiSre;djh wuq;=fjka lsjhq;= ke;'  
msßñka ksidu wirk jk ldka;djka ;j;a tjeksu 
msßñkafj; msysg fidhd f.dia isÿjk widOdrK lï 
tugh' flÈklj;a oel fkdkÿkk whg ÿrl:kfh-
ka ;u fm!oa.,sl f;dr;=re lshd ;j ;j;a wirK-
jkafka o wehuh' ,eÊcdj yd ìh ksidu ú| 
ord.;a;d tjka ldka;djka wmuKh'

.eye‚hlf.a ÿl okafka ;j;a .eye‚hlau mu‚' 
hkak Y%S iq.; fjo ydñfkaf.a f;aud mdGhhs' ia;%S 
mqreI nd, uy¿ ´kEu ;rd;srul miqjk Tnf.a 
oefjk m%YaKhg ms<s;=r Y%S iq.; fjoueÿrhs' 

oyil=;a m%YaK ksid yoj;ska ú|jk ldka;djka ;u 
ú,sìh wd;au f.!rjh 
ryiH Ndjh /lf.k 
ieflka ìfhka f;drj 
ms,sirK fidhd hd hq;= 
tlu ;ek isß,l 
iqm;," foia úfoia 
f.!rkdufhka msÿï 
,enQ jir 40l fiajdjla 
lr mqreÿ Y%S iq.; fjo 
ydñfka isák Y%S iq.; 
fjo ueÿrhs' ienúkau 
th is; ksji" is; ksjk 
is;a ikik ;ekls'
fo aYudkH"fo aYnk aÿ " 

iaj¾K m%idÈkS" foaY Yla;s" foaY lS¾;s" úoHdfcda;s" 
lS¾;s Y%s foaY Yla;s" wdhq¾ úoHd lS¾;s" idu Y%S ,la 
wNsudks" idu úksiqrejßhl f,io f.!rjh nyqud-
khg md;%j isák rgla y÷kk ta msxnr fjo ydñfka 
yuqjg ,xldfõ ´kEu k.rhl isg meñ‚h yel' 
fld<U isg;a" l=reKE., isg;a wxl 6 ud¾.fha 
w,õj" ;=,aysßh Widúh bÈßhg Y%S iq.; fjo ueÿr 
msysgd we;'

isl=rdod - fikiqrdod" bßod Èkj, Wfoa 9'30 isg oj,a 
2'00 olajd o yuqúh yel'

nodod Èkhkays uykqjr§ yuqùug mq¿jk' meñŒug 
fmr ÿrl:k weu;=ula È fõ,dj ,nd.kak' ÿrl:k-
fhka m%YaK l:d lsÍu fya kslrefka weu;Su fkdl-
rkak'

0777 722 860 $ 0754 838 300
0711 979 264

ÿla.sks ksjk is;a ikik ieug iqjfi; iok Y%S iq.; fjo ueÿrÿla.sks ksjk is;a ikik ieug iqjfi; iok Y%S iq.; fjo ueÿr

igyk
fÊ'ta'is Ydka; l=udr

දැන්වීමකි



අන�ෝතතත විනේ 
රකුසාටත එපා 

නරද්දක් �ැත. රකුසා 
නසාරා ගතනත 
්දැරිවිනේ කිළිටි 

නරද්දය

28 2021 අනගෝස්තු 18 බදාදා

න�ාටහළු මඟුේ්වලට 

නමදා සැනේ 

NO චාන්ස් 

බේරුවල බ�ොටහළු මඟුලක් ගම�ට 

බ�ොබ�ෝනො බෙදුබේය. පී.එච්.

අයි. මහතවරු බෙහි �ැපුබේ බ�ොටහළු වූ 

ළමිස්සියබේ පියොටය. නමුත ගම්මුන් බෙහි 

�පනු ඇතබත බ�ොටහළු වූ ළමිස්සිටය. ඒ 

ලං�ොබේ හැටිය. 

බ�ොටහළු වන්බන් දුවය. නමුත මඟුල 

ගන්බන් පියොය. නැතනම් අම්මොය. ඕනෑම 

සුළු �රුණක් තම මිතු�න් සමඟ බෙදා හදා 

ගැනීමට උපන් හපන්�ම් ඇති තොතතලො බම් 

�ො�ණබේ ෙ ඉස්ස� ��ගන්බන් සුමිතුරු 

බෙෝතලයය. තොතතොබේ බේෙදු යොළුවන් 

නයොට වහ �ඳුරු වුණත එහො බගෙ� 

�ොන්තිට  වඩො, පහල බගෙ� මොලොට වඩො 

තමොබග දුවබේ බ�ොටහළු මඟුල ජයට 

ගන්නට අම්මලොබේ යටි හිබතෙ අ�ැමැතතක් 

නැත. එෙැවින් නොවො බගට ගන්නො ෙැරිය 

ප්රෙර්ශන භොණඩයක් ��මින්  උබේ පටන් 

රෑ වනතුරු තොතතොබේ බේෙදු මිතු�න් හො 

අම්මොබේ කුඩුබක්ඩු මිතුරියන් ඉදිරිබේ තම 

දුව ෙණින් වටටන්නට බම් අම්මලො තොතතලො 

බෙව�ක් සිතන්බන් නැත.

බ�ොබ�ෝනොවට බප� අසලවැසි නිවස� 

මහ ඉහළින් ගත බ�ොටහළු මඟුල�ට 

මටත ආ�ොධනො ලැබුබණය. බනොවැළැක්විය 

හැකි බේතුවක් නිසො උතසවය පැවැති දින 

ඊට සහභොගී බනොවූ මම, පසු දින ඒ නිවසට 

බගොඩවැදුබන් බනොපැමිණි ෙවට �ණගොටුව 

ප්ර�ෝශ ��න්නටත, දියණියට ත්ොගයක් 

දීමටතය. ඒ වනවිටත බ�ොටහළු වූ දියණියබේ 

මව සිටිබේ මහො පොටියකින් පසු බගෙ� 

ගෘහණිය මුහුණ බෙන �ටු� 

අතෙැකීම විඳිමින්ය. දියණිය 

බපබනන්ට බනොසිටි නිසො 

මො ඇය ගැන විමසූබේ 

ත්ොගය ඈ අතටම 

බෙන්නට සිතොය. 

“කෙල්ල ඊකෙ මුළු 
දවකෙම මූණ එල්ලකෙන 
හිටිකේ. උකේම අකේ පවුකල 
අෙ ආවකන්. අපි කදන්නකේ 
පවුලව්ල අමමා, තාතතා, 
ෙක�ෝදර ෙක�ෝදරිකෙෝ එෙතු 
වුණාම විස්ෙක් විසිප�ක් ඉන්නවා. 
නාව්ලා ආපු ෙමන් ඒ අෙට වැන්දා. ඒෙ නම 
අවු්ලක් නෑ. ඊටපස්කෙ දවල මකේ ඔෆිස් එකක් 
ොළුකවායි, අකේ නෑදෑකොයි ආවා. රෑ  කව්ලා 
තමයි �ස්්බන්කෙ ඔෆිස් එකක් ොළුකවා ආකේ. 

ෙකම අෙ ආකවත රෑට. කෙල්ල ක�ම්බත කව්ලා. 
�වෙ කදෙ තුන කවේදි මූණත ෙළු 
ෙරකෙන. එොට වඳින්න ්බෑලු. 
එක�මයි කිේලා එන මිනිස්සුන්ට 
ෙතා කනාෙර ඉන්න ්බෑකන්.”

ඇබේ මව බෙහි 

�ැපුබේ දියණියටය. මො 

සිතින් බෙහි �ැපුබේ 

ඇබේ මෑණියන්ටය. 

පැමිබණන්නන්බේ 

සතුට බවනුබවන් අම්මො 

බවබහසට පත �බේ තම 

දියණියය. බනොබතරුම් 

ගතබත ඇබේ අපහසුවය. 

දියණියබේ බහොඳම බයබහළිය 

අම්මො නම් ඇබේ සුසුම� ෙ� 

වුවෙ කියන්නට බප� ෙැබනන්ට ඕනෑ 

ඇබේ අම්මොටය. ඒත ඒ අම්මොට දුවබේ 

අපහසුවට වඩො වටින්බන් නෑ හිත මිතු�න්බේ 

හිබත සතුටය. මම සැෙවින්ම සතුටු වීමි. ඒ, 

අහිංස�ොවියට කියො වන්ෙවො ගැනීමට 

මඟුල දින බනොපැමිණීම ගැනය.  

බ�ොටහළු මඟුල ගැන නම් 

�තො එමටය. බ�ොටහළු 

මඟුල, මඟුලක් වූබේ අෙ 

ඊබය� බනොබේය. එය අබේ 

සංස්�ෘතිබයන් උරුම වූ 

තවත එ� ෙෑවැේෙක්ය. 

ඒබ�ොේබේ සුදු බනෝනලොට 

නම් තමන්බේ දුවබේ 

බම් ්ශොරීරි� බවනස්වීම 

තවත එ� සිදුවීමක් පමණය. එය මිතු�න් 

සමඟ සම�න්නට, ෙොල නටන්නට බේතුවක් 

නම් බනොවන්බන්ය. එහො බගෙ� බ�ලීබේ කිළි 

බපොටටනිය බහොයන්නට බමහො බගෙ� බනෝනොට 

අවශ්යතොවක් නැත. ඒ සඳහො විබේ�යක් 

ෙ නැත. ඒබ�ොේබේ ගියෙ අබේ බනෝනලොට 

තමන්බේ�ම අමත� නැත. එබහයින් 

ලං�ොබවන් නැ�ත බගන්වො 

පුළු පුළුවන් හැටියට චොරිත්ර 

��න්නට ඔවුන් බපළබෙන්බන් 

ඒ තමන්බේ�මටය.

“අකේ දුවකේ කව්ලාව 
ක�ාඳයි. දුව ක්ලාකු ළමකෙක් 
කවනකොට අකේ අමමත 
කමක� ඇවිත හිටිකේ. මමයි 
අමමයි පුළු පුළුවන් විදිෙට 

චාරිත්ර ටිෙ ෙළා. �ස්්බන්කෙ 
අමම්ලට කිේලා ්ලංොකවන් 

නැෙත කෙන්න ෙතතා. නාවන එෙ 
තමයි ප්රශනෙ වුකේ. කමක� ඉතින් 

කවනම නාන තැන් �දන්න ්බෑකන්. අපි ඉන්කන 
ෆ්ලැට් එෙෙ. ඉතිං ්බාතරූම එකක්ම නෑේවා. 
කමක�  කොස් ෙස් නෑකන්. මම අකේ �ස්්බන්ට 
කනාවඳිනා වැඳුම වැඳ්ලා කිරි එන ෙ�ෙ අතතක් 

ක�ාොකෙන ්බාතරූම එකක් නාන තැන තිබ්බා. 
චාරිත්ර ටිෙ නම අකුරටම ෙළා. කමක�  

ඕවට පාටි දාන්කන නෑ. ඒ වුණාට අපි 
කදන්නකෙ ්ලංොකව ොළුවන්ට 

කිේලා කපාඩි ඩිනර් එෙක් 
දුන්නා, කෙල්ලකෙ හිත 
ෙතුටු කවන්නත එක්ෙ.”

බ�ලලබග බ�බස් 

බවතත ඒ අම්මොබේ 

නම් හිතට සතුටුය. 

�සොෙ ෙැඳපු දා 

සිට ඇමරි�ොබේ 

එ� පයක් තෙොබගන 

ජීවත වූ බම් යුවළ හය 

හැවිරිදි දියණිය සමඟ 

ඇමරි�ොවට රිංගොගතබත ග්රීන් 

�ොඩ් බලොතරැයියට පිංසිදු බවන්නටය.  

අම්මලො, අේපලො, දුවලො පමණක් බනොව 

ආච්චි අම්මොෙ ෙැන් ඇඳුමින් පැළඳුමින්, 

ඇවතුම් පැවතුම්වලින් පටට ඇමරි�න්ය. 

ඇමරි�ොනුවන්ටෙ ඇමරි�න් ජීවන �ටොව, 

විලොසිතො ගැන ඔවුන්බගන් ඉබගනගන්නට 

බෙොබහෝ බේ ඇත. එබහේ අම්මො තමන්බේ 

දියණියබේ බ�ොටහළු මඟුල ලං�ොබේ 

තොලයට ගන්නට ඇතබත නිසැ�බයන්ම 

ඇයට ඇබේ මුල අමත� බනොමැති නිසො 

වන්නට ඇත.

බ�ොටහළු බවනවො, ෙැනමුතු බවනවො, කිළි 

�ඩ බවනවො, පැදු�ට බවනවො, පීබෙනවො, 

බගට බවනවො, බදාටට බවනවො, කිළි බහොඳ 

බවනවො යනොදී එකී බනොකී නම්වලින් 

හඳුන්වන්බන් ෙැරිය� ් යුවතියක් වීබම් 

බප�ළියය. වවද්ය විද්යොවට අනුව සිදුවන්බන් 

ෙැරිය�බේ ඩිම්ෙ බ�ෝෂවලින් පළමු ඩිම්ෙය 

පිටවීමත, එය සංබක්තවත ��න ්ශොරීරි� 

බවනස් �ම් සිදුවීමතය. බමය මඟුලක් ගන්නට 

ත�ම් බේතුවක් ෙැයි නිවී සැනසිලබල සිතන 

බ�බනකුබේ හිබත උපන්නත වචන ඉස්ස� 

�� බනොගන්බන් අබේ�මට වින්නැහියක් බේ 

යැයි කියන බිබයන් ෙව පැහැදිලිය. වචන 

ඉස්ස� බනො�ළොට බහො� �හබස් දුව නොවො 

බගට ගන්නො මේවරුෙ අෙ �ොබල ඇතබතය.

බ�ොටහළු චොරිත්රවලට බස්ම බ�ොටහළු 

මංගල්යයටෙ ඈත අතීතයක් ඇතබතය. මහො 

සම්මත �ජු ෙවස සිට බමය පැවත එන ෙවට 

ෙ ජනප්රවොෙය ෙ සොක්ෂි ෙ�න්බන්ය. ඒ �තොවට 

අනුව බ�ොටහළුව මිනිස් ෙැරිවියට ලැබී 

ඇතබත බේව ෙැරිවියන්බගන්ය. 

තමොබේ ජොත�ය බ�බස් බවතත බේව 

සභොවල ජොත�ය හඟිස්සන්ට පුරුදු 

වූ ඇතබතෝ පවසන ආ�ො�යට ඉසුරු 

බෙවියන්බේ හො උමො  බෙවඟනබේ දියණියන් 

වන්බන් ස�ස්වතී සහ උමයංගනොය. බම් 

දූවරුන්බගන් මහො සම්මත �ජුබේ අග්ර 

බමබහසිය වන්බන් උමයංගනොය. 

නම�ල  
නරදි �ැන්දලා �ම් 

නබනහත�ටත 
නහායාගන�ට 

�ැත. ඒ නිසා නරදි 
�ැනදානේ �ාේයය 

�රනන�ත  
අම්මලාය  
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උමයංගනා හා සරස්වතීගේ මල්වර මඟුල 

සමඟ ග�ාටසළු්ව නම් නම ඇති වූ බ්ව 

ජනප්ර්වාදය ඇසුරු �රනගනෝ �ැට තියා 

කියනගනෝය. උමයංගනා දිව්ය සළු්වක් ඉලලා 

මෑණියනට �ං ග�ඳිරි ගා ඇත. අද �ාලගේද 

දියණියගේ ආසා්ව සිඳ්වනනට ඕනෑම 

ග�ගනකු �ගේ යැවීමට ඇතැම් මව්පිය්වරුන 

පසු බසිනගන නැත. 

දියණියගේ ආසා්ව 

සංසිඳ්වනනට දි්ව සළු්ව 

බඹ ගලාවින ගගගනනට 

ඉසුරු අණ දී ඇතගත 

නීල නම් ගදවියාටය. 

නීල ගගනා 

සළු්ව ගගනාගව් 

උමයංගනාටය. 

නමුත අක්�ා 

නගගෝ දි්ව සළු්ව 

ගද�ඩ �ර ඇඳ 

ඇතගත ඇතැම්විට 

සගහෝදර�මටය. 

ග�ගස නමුත උමයංගනා 

මල්වර වී ඇතගත සළු්ව 

ඇඳ සිටියදීමය. මල්වර වූ 

රුධිරය සහිත සළු්ව පිරිසිදු �රනනට 

බාර වූගේත සළු්ව ගගනා නීලාටය. ගදවියන 

වුණත ගලාක්�ා ග්වනුග්වන ඔවුනගේ පවුගල 

ඇතතනගේ කිළි කුණු ප්වා ගහෝදනනට 

ගසාක්ග�ෝ එමටය. දිව්යගලෝ�ගේද එය 

ග්වනසක් නැතගතය. නීලා කිළිටි සළු්ව 

රැගගන ගිගේ අගනෝතතත විලටය. 

අගනෝතතත විගල උන රකුසාටත එපා 

ගරදදක් නැත. රකුසා ගසාරාගතගත ගද්ව 

දැරිවිගේ කිළිටි ගරදදය. අගේ දැරිවිගයෝ ගරදි 

ඇනදාට ගද්ව දැරිවිගයෝ අඳිනගන සළුය. 

නීලාට උමයංගනාගේ සළු්ව ගහායාගනනට 

අසුර සහාය ද පතනනට සිදු විය. සළු්ව 

ලැබුණද ලැබුගේ සළුගව් ග�ාටසක්ය. 

ග්වන ගරදි නැතතා ගස උමයංගනා ඇනගද 

ඒ ග�ාට සළු්වය. ග�ාට සළු්ව, ග�ාටහළු්ව 

වූ බ්වත එතැන පටන ගද්ව දැරිවියනගේ 

මල්වර වීම ග�ාටහළු්ව ගලස පතල වූ බ්වත 

කියැග්වනගන එදා උමයංගනාගේ ග�ාටහළු 

ක්රියානවිතය දෑසින දැක්�න ්වනනට 

ඇතගතය. ගම් එක් �තා්වක් පමණක්ය. 

විචාරණ්වා නම් ත්වත �තා එමටය. ග�ගස 

නමුත ගද්ව දැරිවියනගේ  ග�ාටහළු්ව මිනිස 

දැරිවියනටද අඩු්වක් නැතු්ව ආගරෝපණය 

�ර ගනනට ගදවියන අදහන අගේ මිනිසුන 

ද අ�මැති ගනා්වනට ඇත.  නමුත ගද්ව 

�තා්වලින බැහැර්ව ජන සම්මතය ගැන �තා 

�රන ප්රබුද්ධයන ප්වසනගන දැරිය ග�ාට 

සළු්ව හැරීම ග�ාට හළු්ව වූ බ්වය. 

ග�ාටහළු්ව දිව්ය ගලෝ�ගයන ගනා්ව 

ග�ායි ගලෝ�ගයන පැමිණියද සෑම මනුසස 

දු්ව�ටම ජී්ව විද්ාතම�්ව සිද්ධ ්වන ගදය 

නම් එ�ය. සිදධිය එ� වුණත ග�ාටහළු 

චාරිත්ර නම් ප්රගදශගයන ප්රගදශයට ග්වනසය. 

ගබාගහෝ ප්රගදශ්වල සිදු්වනගන ග�ාටහළු වූ 

දැරිය පිරිමිනගේ ඇස ගැගසනනට ගනාදී 

ග්වන�ර තබා ගැනීමය. ඇතැම් ප්රගදශ්වල ඒ 

සඳහා ගතෝරා ගනගන නි්වගස �ාමරයක්ය. 

ත්වත ප්රගදශය� මුළුතැනගගය ආශ්රිත 

�ාමරයක්ය. ත්වත ප්රගදශය� නි්වසට 

බැහැර කිළී පැලක්ය. නා්වනතුරු 

්වැඩිහිටි �ානතා්වනගේ ආරක්්ා්ව 

ඇලම බැලම මැද නි්වාස අඩසසිගේ 

සිටින දැරියට අම්මා, පංචි අම්මා, 

ගලාකු අම්මා, නැනදම්මා, ආච්චි අම්මා 

යනාදී විවි්ධා�ාර අම්මලා දැනමුතු�ම් 

ගදනගනය. ම්වක් ්වනනට සුදුසු�ම් සපරා 

ඇති බ්වත, සුදුසු තරුණගයක් හා �ර�ාර 

යනතුරු විලිබිය ආරක්්ා �ර ගත යුතු 

බ්වත ගම් අම්මලා ඇයට කියා ගදනගනය. 

�ෑමබීම ද තහංචිය. බැඳුමක්, පළුටක් 

ගා්වනගන්වත නැත. තැම්බුම් ගහාදගදන 

සැනගසනනට ගම් දැරිවියනට සිදු ්වනගනය. 

නැ�ත රාලගේ සුබ නැ�තට අනු්ව කිරි 

ගහක් පාමුල තැනූ ආ්වරණය� දැරිය 

ඖ්්ධ්වලින නහ්වනගන ගරදි නැනදාය. ්වස 

ගදාස යනනට නෑවූ මුට්ටියත බිඳ කිරි ගහටත හ ිගේෂා සවන්තී රාජපකෂ

ග�ාටා දැරිය ගගට එනගන ගපාල ගගඩියකුත 

බිඳගගනය. නා්වා ගගට ගනනා දැරියගේ 

ගනත ගැගටනනට සලස්වනගනම සශ්රී� ගදය. 

ගේ මැද පහනක් පතතු �ර චාරිත්ර ඉටු �රන 

දැරියට හතර ්වරිගගයනම තෑගි ලැගබනගනය. 

ගගට ගගාඩ ග්වනවිට බිඳින ගපාල ගගඩිය 

හා චාරිත්ර සඳහා ගනනා ගපාල මල දැරියගේ 

අනාගතය තීරණය කිරීගම් තීර�යාය. 

ඇය ්වදන දරු්වන ගණන 

තීරණය �රනගන ගපාල 

මගල ඇට්ටිය. ජීවිගත 

සුබ අසුබ තීරණය 

�රනගන  බිගදන 

ගපාල ගගඩියය. 

බි ගදන ගපාල 

ගගඩිගේ අඩු ්වැඩිය 

ගහායනනටත, 

්වතුර විහිඳුණු 

හැටි බලනනටත, 

ගපාල මගල ඇට්ටි 

ගණන �රනනටත 

්වැදූ අම්මාට ්වඩා 

උ්වමනා්ව ඇතගත අගනක් 

ගැහැනුනටය. ග�ගස ගහෝ 

දනනා ගසලලම් දා තමාගේ ගගදර 

දරු්වන ්වදනනට සුදුසු�ම් ඇති නාඹරියක් 

සිටින බ්ව අේපා දැනුම් ගදනගන ගමටම 

මඟුල කියාය. එතැන පටන නාඹර ගැටවුනගේ 

උරු්වම් බෑම් ගැටිසසියගේ �ඩුලල ළඟින 

ගනාඇගස නම් එක්ග�ෝ ඈ 

බලනනට බැරිතරම් 

අජූ්වය. නැතනම් 

ආබා්ධ සහිතය. 

ග�ාටහළු මඟුගලන 

පසු ගැටගයක් 

හා ්වහන ගනාවී 

ගපෝය හත අටක් 

ගග්වනගන  එගහමත 

ගැටිසසියක්ය. 

“කියන විදියට මගේ සීයා 
කසාද බඳිනගකාට අවුරුදු 
දාසයයි. ආච්චිට අවුරුදු 
13යි. ආච්චි ග�ාකු ළමගයක් 
ගෙච්්ච ගමනම තමයි සීයා 
එක්ක ඇවිත් තිගයනගන. 
මනමාලිෙ ගගදර 
එක්ක ඇවිත්, 
හෙස් 

කගේ මනමා�යා නානන ගිහින. මනමා�යා ගගදර 
එනගකාට මනමාලි අල�පු ගගදර ගකල� එක්ක 
අඹ ඇට පනිනොලු.”

මගේ සිංහල ගුරුතුමා ගම් �තා්ව කිව්ගව් 

අපි නාඹර ගැටිසසියන �ාගලය. සිංහල සාහිත්ය 

පාඩගම් දී එදා කියූ ගම් �තා්වට පනතිගේ 

ග�ාලලන හූ කිය කිය හිනා වුගේය. ග�ලලන වූ 

අප විලිගයන ඇඹරුගේය. 

“ඕ ගගාල�නගග ෙයස ගෙද්දි අගේ ආච්චි 
දරුගො තුනගදගනක් ෙද�ා තෙ එගකක් ෙදනන 
බඩිනුත් ඉනනො. එගහම බැලුොම ඕගගාලග�ා 
හරිම ප්රමාදයි. ඒ කාගල අගේ ආච්චි�ා දරුගො 
හත අටක් ෙද�ා බඩපිස්සා බගේ ඉදිද්දි තමයි 
ග�ාකු ගකලී දීග ගදනගන. ග�ාකු ගකාලූටත් 
මනමාලියක් ගගනත් දී�ා , ඒ ඇත්තිගයා ළමයි 
ෙැඳිල� අහෙර කර�ා  ගදනනා ගදගපාගල 
නිදාගනන කාගල තමයි දැන කාගල ගකලග�ා 
කැමපස් ගිහින ඉෙර ගෙ�ා රස්සාෙල කර�ා, කසාද 
බැඳ�ා,  ළමයි හදනන පටන ගනගන.”

ඒ, ඒ �ාලගේ ග�ාටහළු වීම් හා දීග යෑම්ය. 

ඒත අද �ාලගේ ග�ාටහළු දියණියක් දීග 

යන ගපෝය ගණිනට ගණ� යනත්රය� උප�ාර 

ලැබිය යුතුය. චාරිත්ර ද අකුරට ඉටු �රන 

බ්වක් ගපගනනනට නැත. ගරදි නැනදලා නම් 

ගබගහත�ටත ගහායා ගනනට නැත. ගරදි 

නැනදාගේ �ාරයය �රනගනද අම්මාය. ගගම් 

නම් කිරි ගසින අඩු්වක් නැත. ගේලි ගග්වල, 

තට්ටු ගග්වල, තාේප්වලින ්වටවූ පස 

බිඳක්්වත නැති ගග්වල්වල තබා 

අහලපහල�්වත කිරි ගහක් 

නැත. 

ගතාවිල 

බඩු 

�ඩ්වල හැගරනනට ගගහන �ඩා ගනනා නැවුම් 

ගපාල මල ද නැත. ඒ තබා අම්මාට චාරිත්ර ගැන 

දැනමුතු�ම් ගදනනට ්වැඩිහිටියනද නැත. 

ඒ සියලල ගනාමැති වු්වද අද �ාගල දැරිගයෝ 

ගගට ග්වති. ඔවුන ගේ අම්මලා ඔවුන්ව නා්වා 

ගගට ගනිති. චාරිත්ර්වල අඩු්වක් තිබුණත, 

දූ්ව දැනමම දීගග� ගනායැව්්වත ග�ාටහළු 

මඟුල ජයටම ගනන අම්මලා අේපලා අ�මැති 

ගනාග්වති.

“මූදුකගේ නම  ඔය ඇටගටෝන ගගෙල ජයට 
ගනනො. ඒ අය මඟු�ක් කිය�ා කනගන ඕක 
තමයි. ආගය ඉතින කසාද බැඳිල�ක් නෑගන. 
එක්ගකා ගකල� ගකාලග�ක් එක්ක පැන�ා යනො. 
නැත්නම අමම�ා තාත්ත�ා ගේ කැමැත්ගතනම 
ගකාල�ගග ගගදර නතර ගෙනො. හුඟාක් 
ගෙ�ාෙට එගහම ගෙනගන දනගනම නැතුෙ 
ගකලගග බඩට දරුගෙක් ආොම.”

දකුණු පළාගත මුහුදුබඩ ප්රගදශය� ්වසර 

ගණනා්වක් රාජ�ාරී �රන පවුල ගසෞබ්ය 

ගසවි�ා්වක් එම පළාගත ඇට්ගටෝන ගහ්වත 

ග�ාටහළු මඟුල ගැන කීගව් එබනදකි. 

ගලා්ව බිළිගත ග�ාගරෝනා ලං�ාගව් 

ග�ාටහළු ්වන දැරියනට නම් යහපතක් 

�ගේය. අම්මා, අේපා්වරුනගේ ආසා්වන 

යටපත �ර නිගරෝ්ධායන නීති්වලට යටත 

ග්වමින නිශශබද්වම දු්ව නා්වා ගගට ගනනට 

ඔවුන සිදු විය. දැඩි්ව  නිගරෝ්ධායන නීති 

පැ්වති සමගේ අලුත ඇඳුමක්, �ණ �ර 

ආයිතතමක් ප්වා ගනාමැති්ව න්වා ගගට 

ගත දැරිගයෝ එමටය. ඒ දැරියනගේ අම්මලා 

විසගසෝප ්වනගන ග�ාගරෝනා තමනගේ 

දියණියට �රනනට සිටි යුතු�ම් �රනනට ඉඩ 

නුදුන නිසාය. ඒත දැරිවිගයෝ සතුටු ්වනගන 

අම්මලාගේ වි�ාර නාඩගම් ගනාමැති වූ 

නිසාය.

ගම් අද �ාගල ගැටිසසියනගේ 

සිතුවිලිය. අම්මා්වරු ගතරුම් 

ගනාගනගන ද ගම්  සිතුවිලිමය. 

දැරියක් ග�ාටහළු වීම එගහමත 

නැතනම් මල්වර වීම ඇයගේ 

සරු බ ගව් සංගක්තයය. ඇය ම්වක් 

වීමට සුදුසු�ම් ඇතතියක් බ්ව ඇඟවීමය. 

වි්වාහයට සුදුසු ්වනගන ද ම්වක් වීමට සුදුසු 

තැනැතතියය. එගහත ගදව් දූ්වරුනට ඒ 

�ාරණා අදාළ නැත. පරා ්වෘතත්වල හැටියට 

උමයංගනා්ව මහා සම්මත රජු හා වි්වාහ 

ග්වනගන මල්වර මඟුලටත �ලිගයනය. ඔවුන 

අනු�රණය �රමිනගදෝ ඈත අතීතගේ දැරිගයෝ 

ද මල්වර මඟුලටත �ලිගයන දීග ගිගයෝය. 

ඒ, ඒ �ාලගේ සහ ගද්ව ගලෝ�ගේ �තාය. 

අද �ාලගේත දැරියක් යු්වතියක් ්වනනට 

ගපර ගැහැනියක් ්වන අ්වස්ා එමටය. ඒ 

දැරිවියන දීග ගිය නිසා ගනාගව්ය. සමාජගේ 

ග්වගසන �ාමාතුරයනගේ �ාමාශා්ව නිසාය. 

අද �ාලගේ දුග්වක් ්වැදූ ම්ව�ට ඇහිපිය 

ගහනනට්වත නිදහසක් නැත. අතීතගේ 

අම්මලා දූ්වරු රැක්ගක් දු්ව දැනමුතු වූ්වාට 

පසගසය. අද අම්මලාට දූ්වරු රකිනනට සිදු්ව 

ඇතගත ගපකිණි්වැල �ැපූ දා සිටමය. එබැවින 

අද �ාලගේ දියණිය ග�ාටහළු වීම �ා බී 

විගනෝද ්වනනට තරම් අම්මා්වරුනට 

සතුටු �ාරණයක් ගනා්වනගනය. දැන 

උගත සිහි බුදධිය ඇති අම්මලා 

සමාජය ගැනත, එහි ග්වගසන 

විවි්ධ පදගලයන ගැනත, 

ඇය විසින මර උඟුල්වලින 

ගබරිය යුතු ආ�ාරය 

ගැනත කියාදිය යුතගත 

එදා ගමන දියණියගේ කිළී 

ගගය ඇතුගලදී ගනාගව්ය. 

දියණියට දැනමුතු�ම් 

දිය යුතගත ඇය තම තන 

කිගරන නිදහස වූ දා සිටය. එය 

එගස ගනාවුණගහාත පිරු්වට 

ඇඳි දියණිය ගපෝරු මසත�ගේ 

සිටු්වා ගදාගහාත මුදුණින බෑණාගගන 

කිරි�ඩ ගේලය ගනනට අම්මාට 

සිදු්වනගන  දියණිය සමඟ �න්ාපටල 

්වෑලඩින �රන ස්ානයට ගිය පසු්වය. 

අද කාලගේත් 
දැරියක යුවතියක වන්්නට 

ගපර �ැහැනියක ව්න 
අවස්්ා එමටය. ඒ 

දැරිවියන් දී� ගිය නිසා 
ග්නාගේය. සමාජගේ ගවගස්න 

කාමාතුරයන්ගගේ 
කාමාශාව 
නිසාය. 

ගකාටහළුව දිව්ය 
ගලෝකගයන් ග්නාව ගකායි 
ගලෝකගයන් පැමිණියද 

සෑම මනුස්ස දුවකටම ජීව 
විද්ාත්මකව සිද්ධ ව්න 

ගදය ්නේ එකය. සිදධිය එක 
වුණත් ගකාටහළු චාරිත්ර 

්නේ ප්රගදශගයන් ප්රගදශයට 
ගව්නස්ය. 
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ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

ලිංගාශ්රිත ර�ෝග පිළිබඳ 
විරේෂඥ වෛද්ය

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

ජාතික ලිංගාශ්රිත ර�ෝග සහ 
ඒඩ්ස් මර්ධන ෛැඩසටහන

ප්රශ්නෙ ති්ෙන්න 
හස්බන්ඩ්ට වුණා්ට 

අද මගේ ලිපියට ප්රස්තුත වනගන 

ග�ොග�ෝ අඹු-සැමියන සඟවන, නමුත් 

කතො කළ යුතුම මොතෘකොවකය.

ඒ මොතෘකොව පැ�ැදිලි කිරීමට මො 

උදා�රණයට ගනගන ඉතො මෑතකදී 

මො �මුවීමට පැමිණි යුවළකගේ 

කතොනදරයකය. නම් ගම් ග�ළි කිරීම 

සුදුසු නැති නිසො මො එම ගදපල අගයෝමො 

ස� සමීර යන නම්වලින �ඳුනවමි. 

අගයෝමො ස� සමීර විවො� වී ඇත්ගත් 

මීට අවුරුදු තුනකට පමණ ගපරය. 

විවො�ගයන වසර ගදකක ගතවන 

තුරු දරුවන ගනොසොදන �වට ඔවුන 

විවො�යට ගපර සිටම කථිකො ගකොටගගන 

තිබිණි.

“්�ාක්ටර්, දැන අපි ්බ්්බක් හදනනෙ ට්රයි 
කරනනෙ ප්ටන අර්ෙනෙ අවුරුදදක්ටත් 
කිට්ටුයි. ඒත් තාම අපි්ට ්බ්බාලා නෙැහැ.”

අගයෝමො පැවසූගේ ගසෝසුසුම් ලමිනය. 

වයස 30ක වුවද දරුවකු ලැබීමට 

අගපොග�ොසත් වීම නිසො ඇය සිටිගේ දැඩි 

කණස්සලගලනි. එගස්ම සැමියොගේ මව 

නිතර නිතර ඇයට ගම් සම්�න්ධගයන 

ඇණුම්පද කියනො නිසො ඇයට දැන 

ජීවිතය පවො එපො වී ඇති �ව ඈ තවදුරටත් 

පැවසුවොය.

“ප්රශ්න ති්ෙන්න ්මෝට. ඒත් එොල්ෙන 
කයි කතනදර අහෙන්න මම....”

ඇය එගස් පවසද්දී සමීරගේ මුහුණ මැලවී යන 

යුරු මම දුටුගවමි. තත්ත්වය ගේතුගවන අගයෝමො 

පමණක ගනොව සමීරත් සිටිනගන දැඩි පීඩනයක 

�ව පැ�ැදිලිය.

ගරෝග තත්ත්වය පිළි�ඳව නිගමනයකට 

එළැඹිය යුතු නිසො ගම් පිළි�ඳව මම ගදගදනො 

සමඟ තවදුරටත් කතො�� කගළමි.

එහිදී අගයෝමො �ැඬූ කඳුළින කියො සිටිගේ 

ලිිංගික ඇසුගේදී තම සැමියොට ලිිංගික ප්රොණවත් 

�ව පවත්වො ගැනීම අප�සු වීම ගම් ගැටළුවට 

ගේතුව �වය.

එගස්ම විවො� වී වසර ගදකක යනතුරු ගමවැනි 

ගැටළුවක ගනොතිබුණු �වත් දරුගවකු සෑදීමට 

උත්සො� ගනනො කොලසීමොගේ පටන ගම් 

තත්ත්වය ඇතිවූ �වත් ඈ කියයි.

ලිිංගික අකේමණ්යතොවය ඇතිවීමට 

�ලපොනු ල�න ප්ර්ධොන ගේතු කොරණො 

ද්විත්වයකි. ඉන පළමුවැනන 

කොයික ගේතූන වන අතර අගනක 

වනගන මොනසික ගේතූනය.

තරුණ වයගස් සිටි සමීරට 

කිසිඳු කොයික ගැටළුවකද 

ගනොවූ නිසො ගැටළුව පිටුපස යම් 

මොනසික �ලපෑමක ඇති �ව 

පැ�ැදිලි විය.

ප්රතිකොර කිරීමට ඒ පිළි�ඳව 

දැනගත යුතුම නිසො සමීරගගන 

තත්ත්වය පිළි�ඳව තනිව ප්රශන කිරීමට 

මම කටයුතු කගළමි.

බිරිඳ පිළි�ඳව යම් අමනොපයක ග�ෝ දරුවන 

සෑදීමට අකමැත්තක අත්දැයි මො ඇසූවිට ඔහු 

කියො සිටිගේ එවැනි කිසිඳු ගැටළුවක නැති 

�වයි.

“හැ්බැයි ්ම්හම ්දෙක් නෙම් ති්ෙනෙවා 
්�ාක්්ටර්. දරු්වක් හදනනෙ ට්රයි කළ මුල් කා්ල් 
ඉඳලම වයිෆ් ්ලාකු පී�නෙෙක හිටි්ේ. සරු 
කා්ල්ට එො ම්ට ඔෆිස ෙනනෙත් එපා කිෙනෙවා. 
ඒත් එ්හම නිවාඩු ෙනනෙත් අමාරුයි්න. වැ� 
නිසා සරු කා්ලදි හරිේට එකතු ්වනනෙ ්බැරි වුණු 

ළමයි නෑ කියලා 
කතන්්දර 

අෙ�න්න ග්වලා 
තිගයන්ගන් මට 

්වලාවල් 
තිබුණා. 

ඒ දවස 
්දක තුනෙ මිස 

වු්ණාත් වයිෆ් 
හරිේට අඬනෙවා. 
ඇත්ත්ටම ම්ටත් ඒක 

නෙම් පී�නෙෙක්.”

ගමය පැ�ැදිලිවම 

ලිිංගිකව එකවී දරුගවක 

සැදීමට තිබූ කල�ලය ස� 

එයින ඇතිවන මොනසික 

පීඩනය නිසො ඇතිවූ ලිිංගික 

අකේමණ්යතොවයක �ව මට 

පැ�ැදිලි විය. 

දරුගවකු සෑදීම 

සම්�න්ධගයන අගයෝමොගේ 

සිගත් �ටගගන තිබූ පීඩනය 

සමීරට �ලපො තිබුගේ ගම් 

ආකොරයටය.

තත්ත්වය කොයික ගේතුවක 

නිසො ඇති ගනොවූගයන ගම් 

ගදගදනොට යුවළ උපගද්ශන ල�ොදීමට 

මම කටයුතු කගළමි.

අනවශ්ය මොනසික පීඩනයකින ලිිංගික 

ක්රියොවලිගේ ගයදීම නිසො ගමවැනි ගැටළු 

ඇතිවිය �ැකි �ව මම ඔවුනට පැ�ැදිලි 

කගළමි. ආදරණීය යුවළක ගලස සතුටින, 

ආදරණීයව නිතිපතො ලිිංගිකව එකවීම වඩො 

ගයෝග්ය �ව මම තවදුරටත් අව්ධොරණය 

කගළමි.

ප්රජනන ක්රියොවලියට අමතරව අපගේ 

මොනසික ය�පැවැත්ම ග�ොඳින පවත්වොගැනීම 

උගදසොද ලිිංගික එකවීම අත්යවශ්ය �ව 

ගත්රුම්ගත යුතුය.

සැමියොගේ බිරිඳගේ පවුල ආරවුල 

නිසො ලිිංගිකව අකේමණ්යතොවයට පත්වූ 

සැමියන පවො අපට �මුවී ඇත.

මොනසික ගේතූනවලට අමතර අධිරුධිර 

පීඩනය, දියවැඩියොව, තයිගරොයිඩ් 

ග්රනථිගේ ගැටළු, �ෘද ගරෝග ඇතුළු 

විවි්ධ ගරෝග තත්ත්වනද යගමකු ලිිංගිකව 

අකේමණ්ය වීම උගදසො �ලපෑ �ැකිය. 

එගස්ම දුම්පොනය ස� මත්්රව්ය නිසොත් 

ගමවැනි තත්ත්වයන ඇතිවීමට ඉඩකඩ 

ඇත.

ගේතුව කොයික ගේතුවක වුවත්, 

මොනසික ගේතුවක වුවත් තම පිරිමිකමට 

නිගො ගේ යැයි සිතන නිසොගදෝ ගම් සඳ�ො 

ප්රතිකොර ල�ොගනනො පිරිමින සොගේක්ෂව 

අඩුය. තමො පිළි�ඳව අන්යයන වැරදි 

වැටහීම් ඇති කරගනීවි යැයි සිතනො 

ඇතැම් බිරියන පවො සැමියොගේ ගම් 

ගැටළුව ඉවසොගගන ජීවත්වීමට 

හුරුගවති.

කොනතොවකගේ මොනසික ය�පැවැත්ම 

ග�ොඳින පවත්වො ගැනීමට ඇයට කොයික 

ස්පේශය ගමනම සතුට ගගන ගදන 

ලිිංගික එකවීම් ඉතො වැදගත්ය. එම තෘේතිය 

ගනොලැග�න විට ඇයට සැමියො පිළි�ඳව 

වවරීස�ගත සිතක වුවත් ප�ල විය �ැකිය. 

එවිට සිදුවනගන සිංකීේණ පවුල 

ආරවුල ඇතිවීමයි.

වයස අවුරුදු 40 ගත 

කරනො පුද්ගලයනගගන 

40%ක යම් ලිිංගික 

අකේමණ්යතොවකට 

මුහුණ ගදන 

�වට ගණන �ලො 

ඇත. ලිිංගික 

අකේමණ්යතොවය 

ඇතිවූ සැණින 

ග�ොග�ෝගදනො එයට 

විසඳුම් ල�ොගනගන 

ක්ෂණික ලිිංගික 

උත්ගත්ජනය පිණිස 

ල�ොගනනො ඖ්ෂ්ධ වේග 

භොවිතො කිරීගමනය. ලිිංගික 

අකේමණ්යතොවය උගදසො ලිිංගික 

උත්ගත්ජන ගපති ගිලදැමීම අතීසොරයට අමුඩ 

ගැසීමක පමණකි.

�ඳුනො ගනොගත් �ෘද ගරෝග තිග�න 

පුද්ගලයන ගමම ගපති ල�ොගැනීම 

මොරොනතික වීමටද ඉඩ ඇත.

නිසි ප්රතිකොර මගින ලිිංගික 

අකේමණ්යතොවය නිටටොවට සුව කිරීමට ග�ෝ 

මැනවින පොලනය කිරීමට �ැකිය. 

එගස්ම ජොතික ලිිංගොශ්රිත ගරෝග සොයන 

මගින ගමම ප්රතිකොර ස� උපගද්ශන 

ගස්වො ගනොමිලගේම ල�ොගත �ැකි �වත් 

සට�න කළ යුතුමය. තම සැමියො එවැනි 

තත්ත්වයකින පීඩො විඳිනවො නම් නිසි ප්රතිකොර 

ගවත ගයොමු වීමට ඔහුට ස�ොය වීම ය�පත් 

බිරිඳකගේ වගකීමක �වත් පැවසිය යුතුය.

ෙරු කාගලට එයා මට 
ඔෆිස් යන්නත් එපා 
කියන්වා. ඒ ්ද්වස් 
ග්දක තුන මිස් 
වුග�ාත් ්වයිෆ් 
ෙරියට 
අඬන්වා

ගේතු්ව කායික ගේතු්වක් වු්වත්, 
මානසික ගේතු්වක් වු්වත් තම 

පිරිමිකමට නි�ා ගව යැයි සිතන 
නිොග්දෝ ගේ ෙඳො ප්රතිකාර 

ලබා�න්නා පිරිමින් ොගේක්්ෂ්ව 
අඩුය. තමා පිළිබඳ්ව අන්යයන් ්වැරදි 
්වැටහීේ ඇති කර�නීවි යැයි සිතනා 
ඇතැේ බිරියන් ප්වා ෙැමියාගේ ගේ 

�ැටළු්ව ඉ්වොග�න ජී්වත්වීමට 
හුරුග්වති.

නිසි ප්රතිකාර මගින් 
ලිංගික අකරමණ්යතා්වය 

නිට්ටා්වට සු්ව කිරීමට ගෙෝ 
මැනවින් පාලනය කිරීමට ෙැකිය. 
එගස්ම ජාතික ලිං�ාශ්රිත ගරෝ� 
ොයන මගින් ගමම ප්රතිකාර ෙෙ 
උපගේශන ගස්්වා ගනාමිලගේම 

ලබා�ත ෙැකි බ්වත් 
ෙටෙන් කළ 

යුතුමය. 
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ග�ෝජිනී

එල්.ටී.ටී.ඊ මරොග�න මැගරන ග�ොටි �ොන්තොවක්            ට කියයි
 ගමග්තක් �්තොව

ල�ෝජිනීලේ උපන්ගම ල�ොටි සංවිධොනලේ 
යුද මරමස්ොනයක් වූ මු�තිව් මූල්ලියවල�යි 
ග්ොමයයි. 2004 සුනොමි ව්යසනය අවස්ොලව්දී 
ඇය  ඉල්ගන්ගත් විද්ොනනද විදුහ� සුනොමි 
අවතැන �ඳවුරක් බවට පත්�රන �දි. එහිදී 
සුනොමිලයන විපතට පත්වූවනහට සහන සැ�සීම 
සඳහො පොසල් මිතුරියන කීපලදලනකු සමඟ 
ල�ෝජිනීද විද්ොනනද විදුහ�ට යනනීය. එම 
අවතැන �ඳවුලර පරිපො�න �ටයුතු භොරව 
සිටිනුලේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධොනයයි. එහිදී වයස 
අවුරුදු 18 එළිපත්ලත් සිටි ල�ොජිනීව රැවටීම�ට �ක්�ර 
ල�ොටි සංවිධොනයට බඳවෝගනී. පුහුණුලවන පසුව ලසෝදියො 
බළ�ොයට එක්වන ල�ෝජිනී පසුව පොඨමො�ො කිහිපයක් හදාරො 
සටන�ොමිනිය� බවට පත්ලව්. 

පසු�ල�� සංවිධොනය ්ගැන �ළකිරී ප�ොගියද නැවත 
එල්.ටී.ටී.ඊ.යට හසුලව්. එහිදී දඬුවම් විඳන අතර ඇලේ 
ලහොඳම මිතුරියන ලදලදනොම සටලනදී මියයයි. එහිදී ජීවිතය 
්ගැන �ළකිලරන ල�ෝජිනී මරොල්ගන මැලරන �ළු ල�ොටි 
බළ�ොයට එක්ලව්. වසර� පමණ �ො�යක් මරොල්ගන මැලරන 
අතිදුෂ�ර පුහුණව අවසන කිරීමන පසුව ඇයව පිටත් 
�රනු �බනලන වව්නියොවටයි. 

වව්නියොවට එනවිට කිසිඳු ලපෞද්ගලි� ලියවිල්�ක් ලහෝ 
සටහනක් රැල්ගන ඒමට ල�ොටි අවසර ලනොලද. ප්ංශලේ 

ලවලසන ලසොලහොයුරොලේ දුර�තන අං�ය 
මුදල් ලනෝට්ටුව� සටහන �ර රැල්ගන ආවද 
එයද අස්ොන්ගත ලව්. එම නිසො වව්නියොලව්දී 
සිය සලහෝදරයොව දුර�තනලයන සම්බනධ 
�ර්ගැනීමට ලනොහැකි ලව්. ඇයලේ 
භොර�රු වනලන ඕ�නද රොජ්යලේ සිටින 
සු්ගනදන නමැත්ලතකුය. ල�ෝජිනී හො වනනි 
ල�ොටි මූ�ස්ොනය අතර සියලු පණිවිඩ 
හුවමොරු වනලන ඕ�නදලේ සිටින සු්ගනදන 
මොර්ගලයනි.

වව්නියොවට එනලතක්  ල�ෝජිනී සිය ජීවිත 
�ො�ය ්ගත�ර තිබුලේ  ල�ොටිනලේ පො�නය යටලත්ය. 
එම නිසො වව්නියොවට පැමිණීම ඇයට ලවනත් රොජ්යය�ට 
පැමිණියොක් ලමන අත්දැකීමක් විය. ල�ලස නමුත් හමුදාලව් 
හො ලපොලිසිලේ ඇසව�ට වැලි ්ගසො තම එදිලනදා �ටයුතු 
�රල්ගන යෑමට ල�ෝජනී සමත්ව තිබිණි.

ලම් අතර ඇයලේ ්ගමනබිමනව�දී රූබන නම් වූ ත්රීලරෝද 
ර් රියැදුලරකු හමුලව්. එම �ො�ය වනවිට යුදධලේදී 
ල�ොටි සංවිධොනය දැවැනත පරොජයන රැස�ට මුහුණ ලද. 
එම පරොජයන නිසො ල�ෝජිනී හො ල�ොටි මූ�ස්ොනය අතර 
සබඳතොව�ටද බොධො සිදුලව්. එම නිසොම අවිනිශ්චිත බොවයට 
පත්වන ල�ෝජිනී එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධොනය විරුදධව යමින 
රූබන නම් තරුණයොලේ ලපම්වතිය බවට පත්ලවයි.

අද එ්තැන සිට....

මරොග�න මැගරන 
ඉ�ක්�ය පගස��ො 
ග�ෝජිනී විවොහ ගවයි

“රූබන �සොද බඳිමු කියදදි මට ල�ොකු සතුටකුත් 
ඇති වුණො. ඒත් එක්�ම බයකුත් ආවො. ලමො�ද මම 
ඉඳපු තත්ත්වය දනලන මම විතරයි. මලේ කිය�ො 
පවුලල් කිසි ල�ලනක් නැහැ. ඒ ලසරටම වඩො �සොද 
බැනදා කිය�ො සංවිධොනය දැන්ගත්ලතොත් සංවිධොනලයන 
මට ලදන දඬුවම ්ගැන මට හිතෝගනනත් බැහැ. ලම් 
ලසරම ලදවල් මතක් ලවදදි මලේ මුහුලේ තිබුණු හිනොව 
නැතිලව�ො, අඳුරු ලව�ො �ල්පනොවට වැටුණො.”

රූබන් විසින් විවාහ ය�ෝජනාව ඉදිරිපත් කළ විට 

තමන් තුළ ඇති වූ සැබෑ හැඟීම ය�ෝජිනී සඳහන් 

කළා�.

නමුත් ය�ෝජිනීයේ සැබෑ තත්ත්ව� යනාදත් රූබන් 

සිතුයේ ඇයේ යදමේපි�න් යනාමැති නිසාත්, ආර්ථික 

ගැටළු නිසාත් විවාහ ය�ෝජනාව නිසා ය�ෝජිනී 

ගැටළුවකට මුහුණ දී තියබන බවයි.

“ඇයි ෂිවො �ල්පනො �රනලන? මම හිතුලව ඔයො 
ල්ගොඩක් සතුටු ලවයි කිය�ො. සල්ලි ්ගැන හිතනන එපො. 
මලේ ළඟත් මුදල් ටි�ක් තිලයනවො. යොළුලවක්ල්ගනුත් 
ණයට සල්ලි ටි�ක් අරල්ගන චොලමට �සොලද �රමු. 
ල�ොකු උත්සව ඕලන නැහැලන. ලම් 31දා ලහොඳ දවසක්. 
අපි එදාට �සොලද �රමු.”

රූබන්යේ තීරණ� අනුව 2009 ජනවාරි 31 දින 

විවාහ ලි�ාපදිිංචි කිරීමට සූදානම් යකරිණි. රූබන්යේ 

මව ඒ වනවිට ය�ෝජිනීට යබායහෝ යළිංගතුව හුන්නා�. 

රූබන්යේ ළඟම ඥාතීන් කිහිපයදයනකු යමන්ම 

ත්රීයරෝද රථ සිංගමයේ මිතුරන් කීපයදයනකුද රූබන්ට 

උදේ කිරීමට ඉදිරිපත් වි�. හින්දු සම්්රදා� අනුව 

විවාහ�ක් ලි�ාපදිිංචි කිරීමට යපර හින්දු යකෝවි�ට 

යගාස් එහිදී චාරිත්ර ඉටුකිරීම සිදුකරති. හින්දුන් 

අදහන මුරුගන්, පුලය��ාර්, ෂිව ආදී යදවි�න් 

රාශි�ක් යවති. ඒ නිසා එම යදවි�න් සඳහා වූ 

යකෝවිලද යවති.

“අපි එන දවලස මුලිනම ෂිවම් ල�ෝවි�ට ගිහිල්�ලන 
ආශිරවොද ්ගත්ලත. ඒ නිසො අලේ �සොදයත් ෂිවම් 
ල�ෝවි��ම �රමු.”

රූබන් ය�ෝජනා කයේ�. 

“ඔයොල්ග �ැමැත්තක් රූබන. හැබැයි මම 
�ැමති උත්සව ලමොනවත් නැතිව අපි 
ලදනනල්ග විවොහය සිදධ ලවනවට.”

ය�ෝජිනී එය�ස ්රකාශ කයේ 

වේනි�ායේ රහසිගත 

ජීවිත�ක් ගත කරමින් 

සිටි� 

බැවිනි.

“ල�ෝවිලල් උත්සවය ්ගදදි පිටසතර අය එතනට 
එනවො. ඒ තැන�දී මොව අඳුරන ල�ලනක් හිටිලයොත් ලම් 
ලසරම ඉවරයි.”

ය�ෝජිනී සිතන්නට වූවා�. නමුත් රූබන් සිතුයේ 

ය�ෝජිනී අත මුදල යනාමැති නිසාත්, ඥාතීන් යනාමැති 

නිසාත් උත්සව�ක් ගන්නවාට ය�ෝජිනී අකමැති වන 

බවයි.

“සල්ලි ්ගැනවත්, ඔයොල්ග නෑදෑලයෝ ්ගැනවත් හිතනන 
එපො. අලේ අයට ප්ශ්නයක් නැතිනම් ඔයො ඒ� ප්ශ්නයක් 
�ර්ගනන එපො.” රූබන කීලව්ය. 

ඒ අතර විවාහ ලි�ාපදිිංචි� සඳහා ය�ෝජිත දින� 

වූ 2009 ජනවාරි 31 දින උදාවි�.

හින්දු චාරිත්ර අනුව 

මනා��ා මනා��ායේ 

නිවයස් සිටත්, මනාලි� 

ඇ�යේ නිවයස් සිට 

ඇයේ ඥාතීන් 

සමඟ යකෝවි�ට පැමිණි� යුතු වුවත් යදයදනාම 

එකම නිවයස් සිටි බැවින් යදයදනාටම එකම නිවයස් 

සිට යකෝවි� බ�ා �ෑමට සිදුවි�. යමහිදී ය�ෝජිනී 

අපහසුතාව�ට පත්වූ තවත් කාරණ�ක් වි�. හින්දු 

චාරිත්ර අනුව විවාහ� දින මනා��ාව උදෑසන සූදානම් 

කිරීම කළ යුත්යත් මනාලි�යේ සයහෝදරය�කි. එනම් 

මිංග� ගමනට යපර මනාලි�යේ සයහෝදරය�කු 

මනමා��ායේ නිවසට යගාස් ඔහුව නහවා, ඇඳුම් 

අන්දවා මිංග� ගමනට සූදානම් කළ යුතු�. නමුත් 

ඒ චාරිත්ර� ඉටු කිරීමට ය�ෝජිනීයේ කි�ා කිසිඳු 

ඥාතිය�කු වේනි�ායේ යනාවී�.

“ඒ�ට �මක් නැහැ ෂිවො. මට පුළුවන තනියම 
�ෑසති ලවනන.”

�ැයි කියූ රූබන් උදෑසනම තනිවම ළි යදන් 

නායගන යේට්ටි� ඇඳ කසාද�ට 

සූදානම් වි�. අනතුරුව 

යදයදනාම යකෝවි�ට 

ගි�හ.

“මම බලේ 
හිටිලේ 

ල�ෝවිලල් ල්ගොඩක් �ට්ටිය ඉඳීවි කිය�ො. ඒ වුණොට වැඩි 
ලසනඟක් හිටිලය නැහැ. අපි එනවො කිය�ො අයියරව 
(ප්ධොන පූජ�) දැනුවත් �ර�ො තිබුලණ. අයියරුත් අපිව 
බ�ොලපොලරොත්තුව හිටියො. යුදලධ �ොල� හැමතැනම 
හමුදාව ලචක් �රන නිසො ඒ �ොල� මිනිසසු වැඩිය 
අනවශ්ය ්ගමන යනලන නැහැ. ඒ� මලේ වොසියට 
හිටියො.”

ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුව 

සම්්රදා�ානුකු�ව විවාහ� සිංයක්තවත් කරන සි�ලු 

යේ සිදුවි�. හින්දුන්යේ විවාහයේ ්රධානම සිංයක්ත� 

තාලි� (රන්තැල� සහිත මා��) ය�ෝජිනීයේ යග� 

පැළඳීම රූබන් විසින් සිදු කයේ�. සිිංහ� ජාති�න්යේ 

මිංග� මුදුව යමන් යදමළ ජාතික�න් විවාහයේ 

සිංයක්ත� වූ තාලි� තම ජීවිත කා�� පුරා ආරක්්ා 

කරති. පසුව රූබන් විසින් ය�ෝජිනීයේ නළයල 

කුිංකුමම් (රතු පාට යපාට්ටුව) තැබුයේ�. අවිවාහක 

යදමළ කතුන් කළු පැහැති යපාට්ටුව සි� නළයල 

තබන අතර, විවාහ වන දිනයේ රතු පැහැති යපාට්ටුව 

තැබීයමන් පසුව දිගටම රතු යපාට්ටුයවන්ම සැරයසති. 

බාහිර පරිසරයේදී කාන්තාවක් විවාහකද යනාමැතිද 

�න්න යපාට්ටුයවන් පහුසුයවන්ම හඳුනාගත හැකි�.

“කුංකුමම් තිබබට පසලස රූබන මොව ල�ෝවිලල් 
තිලයන මිරිස්ග� ළඟට එක්�රල්ගන ගියො. මම හිටල්ගන 
ඉදදි මම ළඟ පොත්ලව�ො මලේ �කුල් මිරිස්ග� උඩ 
තිය�ො �කුල් ලදලක්ම ඇඟිලි ලද�ට සොමොන්ය මුදු 
ලද�ක් දැම්මො. මිරිස්ග� උඩ තිය�ො මුදද දමනලේ 
මිරිස්ග� වලේම අලේ විවොහය ශක්තිමත්ව තිලයනන 
ඕන කිය�ො හිත�ො. අනිත් අතට �කුලල් ඇඟිලිව� මුදු 
දැක්�මත් විවොහ වුණ ල�ලනක් අඳුර ්ගනන පුළුවන.”

හින්දු විවාහ චාරිත්ර පිළිබඳ ය�ෝජිනී විස්තර කළා�.

යකෝවියල චාරිත්ර අවසන් වීයමන් පසුව යදයදනාම 

නිවසට �න්යන් හින්දු චාරිත්රානුකූ�ව විවාහයේ 

කටයුතු අවසන් වුවද රයට් නීති� අනුව විවාහ� 

ලි�ාපදිිංචි කළ යුතු බැවිනි. ඔවුහු නිවසට �නවිට 

විවාහ යරජිස්ටාර්වරි�ද ඒ සඳහා සූදානම් පැමිණ 

සිටි�ා�. එහිදී නීත්ානුකූ�ව විවාහයේ ලි�ාපදිිංචි 

කටයුතු ඇරඹිණි.

“ෂිවලනෂවරී ෂිවප්භොසම් වන මම.....”

�නුයවන් යරජිස්ටාර්වරි� ඉදිරිපිට පවසන විට 

ය�ෝජිනී යබායහෝ අපහසුතාව�ට පත්වි�. ඇ�යේ 

සැබෑ නම ෂිවයන්ෂවරී ෂිව්රභාසම් යනාවන අතර, 

එම නම යමන්ම හැඳුනුම්පයත් ව�සද ව්ාජ�. නමුත් 

ව්ාජ විස්තර සඳහන් කර විවාහවීමට ඇ�ට සිදුවි�. 

යම් සි�ල�ටම වඩා වියේ් කාරණාව වන්යන් ඒ 

වනවිටත් ස�නයිඩ් කරල යදක ඇයේ මුව තුළ වීම�. 

ඒ නිසා තැල� බඳින විටදී යමන්ම කුිංකුමම් තබන 

විටත්, පාදයේ ඇඟිලිව�ට මුදු දමනවිට යමන්ම 

විවාහ ලි�ාපදිිංචි ්රකාශ� කි�න විටත් ඇයේ 

උඩුහක්යක් සඟවායගන සිටි ස�නයිඩ් කරල යදක 

එය�සම වි�.

ඇයගේ සැබෑ 
නම ෂිවගනෂවරී 
ෂිවප්රභොසම් 
ගනොවන අ්තර, 
එම නම ගමනම 
හැඳුනුම්පගත් වයසද 
ව්ොජය. නමුත් ව්ොජ 
විස්්තර සඳහන �ර 
විවොහවීමට ඇයට 
සිදුවිය. 

ල�ෝජීනි සහ රූබන විවොහ වූ දා
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§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික්  
ශල්ය වෛද්ය

(Plastic & Reconstructive 
Surgeon)

කවින්්ද රාජපක්ෂ

ක්රීඩා අනතුරුවලදී 
ප්රගේසම් 

විය යුතගත ඇයි?

ක්රීඩාවේදී අනතුරු සිදුවිය හැකි ක්රම වෙකකි. 
පළමුවැනන පුහුණුවීම් අතරතුර සිදුවන 
අනතුරුය. වෙවැනන තරඟ අවස්ාවේ සිදුවන 
අනතුරුය. එම අනතුරු සවභාවය ක්රීඩාවවන 
ක්රීඩාවට වවනසවන අතර, ඉන ව�ාවහාමයක් 
අනතුරු වළක්වා ගත හැකි මටටවම් ඒවායි.

විවේෂඥ ප්ාසටික් ශල්ය වවද්ය කවිනෙ 
රාජපක්ෂ මහතා වමවර පැහැදිලි කරනවන 
ඒ පිළි�ඳව ඔ�ට වැෙගත් වනනා වූ කරුණු 
කිහිපයකි. 

ක්රීඩාවක අතුරතුර සදුවන අනතුරකට බලපාන 
කාරණා ග�ානව්ද?

ක්රීඩාව කියන්නෙ තරඟකාරී ්ෙයක්. ජාතික 

වශ්යන, ජාත්යනතර වශ්යන ්ේ කවර 

ආකාර්ේ නි්යෝජනෙයක් වුවත් ඊට කැපවීමක්, 

මහනසියක් ෙරනනෙ ක්රීඩක්යකුට සිදු්වනෙවා. 

පුහුණුවක් ්නොමැතිව තරඟයට මුහුණ ්ෙනනෙ 

ගි්යාත්, එ්හම නෙැත්නෙේ ්කටි කාලයක් තුළ 

ෙරාගත ්නොහැකි තරමට පුහුණුවීේ ක්ළාත් 

එහිදීත් සිදුවනෙ අනෙතුරු ති්යනෙවා.

ඒ ව්ේම ක්රීඩා කරද්දී කණඩායේ තරඟවලදී 

නිතර ගැ්ටනෙ, වැ්ටනෙ අවස්ා ති්ෙනෙවා. 

රගර්, ෆුට්ෙෝල් ව්ේ ක්රීඩා ඊට උදාහරණ 

වශ්යන ්පනවාදිය හැකියි. ක්රිකට ක්රීඩකයින 

පනදුව සිරු්ර් වැදීම නිසා ්හෝ වැටීම නිසා 

විවිධ අනෙතුරුවලට ලක්්වනෙවා. ධාවනෙ තරඟ, 

උස, දුර පැනීම වැනි ඉසවවලදීත් කකු්ල් මාංශ 

්ේශි, තනතු ඇදීමකට ්හෝ අසථි බිඳීයාමකට 

ලක්විය හැකියි. ්ොක්සිං ක්රීඩා්වදී මුහුණට 

්වනෙ අනෙතුරුෙ ්ේ අතරට ගත හැකිය. 

ඒ ඒ ක්රීඩාවට ආ්වණිකව ලෙනෙ පුහුණු්ව 

විධිමත්්ාවය මත ්ෝහෝ අනෙතුරු අවස්ා 

අවම කරගැනීමට හැකියාව ති්ෙනෙවා.

ග�හිදී විධි�ත පුහුණුව යන්ගනන් අ්දහස් කරන්ගන් 
කු�ක්ද?

සෑම ක්රීඩාවකටම ඊට ආ්වණික රටාවක් ව්ේම 

පුහුණු ක්රියාවලියක් ති්ෙනෙවා. එය විද්ාත්මක 

ක්රම්වෙයක් කිය්නෙක නිවැරදියි. පනදුව 

අල්ලනෙ හැටි, ්යාමුකරනෙ හැටි ඒ පුහුණුවට 

අයත්. ්ගෝල්ෆ් ක්රීඩා්වදී වුණත් පිත්ත අල්ලනෙ 

විදිහක් ති්ෙනෙවා. ඒ ඉරියවව නිවැරදි නෙැත්නෙේ 

පටකවලට වනෙ හානිය වළක්වා ගනනෙ ්නොහැකි 

්වනෙවා. ක්රිකට වැනි ක්රීඩාවලදී අපි ෙකිනෙවා 

පනදුව රකිද්දී බිම වැ්ටනෙවා. එතැනෙදී පනදුව 

රැක ගනිමින, අනෙතුර වළක්වගමින වැ්ටනෙ 

හැටි එම පුහුණු්වදී කියා ්ෙනෙවා. ධාවනෙ 

තරඟයකදී වුවත් ඒ නිවැරදි ඉරියව්වන 

දුවනනෙ ඕනෙ. එකවර ඉරියව මාරු කිරීම, ්වනෙස 

කිරීම සුදුසු නෙෑ. ෙැඩ්මිනටන ව්ේ ක්රීඩාවක් 

කරද්දී ඊට නිවැරදි ආනෙතියක් ති්ෙනෙවා. 

එය ගිලිහී ගිය්හාත් පටකවලට හානි්වනෙවා 

ව්ේම, ක්රීඩා පාවහන, ්හල්මට ඇතුළු 

ආරක්්ෂක උපාංග නිසි ප්රමිති්යන යුතු ඒවා 

වීමෙ ්මහිදී වැෙගත් ්වනෙවා. මුහුණ ආවරණය 

(්හල්මට එක) ති්ෙන්න පනදුව වැදු්නොත් 

මුහුණට වනෙ හානිය වළක්වා ගනනෙයි. එහිදී 

පනදු්වන මුහුණට හානි ්වනෙවානෙේ එම මුහුණු 

ආවරණය නිසි ප්රමිති්යන යුතු වූවක් ්නේමයි.

ක්රීඩාවකදී සදුවිය හැකි අනතුරුවලදී සදුවන හානිගේ 
බරපතළක� හඳුනා�න්ගන් ගකාගහා�්ද?

්මහිදී සිදුවනෙ හානිය ්ෙයාකාර වනෙවා. එය 

නිවැරදිව ්තෝරා ්ේරාගත යුතුයි. එකක් 

තමයි මෘදු පටකවලට සිදුවනෙ හානිය. එහිදී 

සම තුවාලවීම, සීරීම ්හෝ තැලීම, මාංශ ්ේෂි 

කැපීමක්, ඉරීමක් ්හෝ ඇදීමක් සිදුවිය හැකියි. 

ඒ ව්ේම තනතු ඇදිලා, ඉරිලා ්ල් නෙහර 

පුපුරණ අවස්ා ති්ෙනෙවා.

ඊළඟ කාරණය තමයි ෙෘඪ පටකවලට 

සිදුවනෙ හානිය. එහිදී අසථි 

බි ් ෙනෙවා ව්ේම පිපිරීේ, 

කුඩුවීේ වුවෙ සිදුවිය හැකියි. 

අත්, කකුල් ්ෙකට කැ්ඩනෙ 

අවස්ා ති්ෙනෙවා. 

ඇඟිල්ලක, අතක, කකුලක 

ව්ේම ්කාඳුඇට ්පළට 

වුවත් ්මහිදී හානිවීමට 

ඉඩකඩ ති්ෙනෙවා. එවිට 

ක්රීඩකයාට සදාකල්ම 

ක්රීඩා්වන ඉවත්වනනෙට 

සිදුවනෙ අවස්ාෙ ති්ෙනෙවා. 

තුවාලය සිදුවනෙ ස්ානෙය අනුව 

තමයි හානිය තීරණය වන්න. ්ේ 

තත්ත්වයත් ඉතා ඉක්මනින නිරීක්්ෂණය 

්කාට අවශ්ය ප්රතිකාර ලොදීම වැෙගත් 

්වනෙවා.

උදාහරණයක් විදිහට ්ලෙර් ්ෙෝලයක් වැදිලා 

ඇඟිල්ලක (මෘදු පටකයක) තැල්මක් ව්ේ නෙේ 

ති්යන්න ්වෙනොනොශක ලොදීලා අයිස තිේෙම 

එය ය්ා තත්ත්වයට පත්්වනනෙ පුළුවන. ඒත් 

ෙැලූ ෙැල්මට ඇඟිල්්ල් අසථි බිඳීමක් ්වලා 

නෙේ, ඇඟිල්ල අඳිනෙ එක, ොේ වර්ග ගානෙ 

එක සුදුසු නෙෑ. වහාම වවද් ප්රතිකාර 

ලොදිය යුතුයි. අසථි බිඳීමක් නෙේ අඩුම 

තරමින සති හයක කාලයක්වත් ඔහුට 

්හෝ ඇයට ක්රීඩා්වන ඉවත්ව වි්වකීව 

සිටීමට සිදු්වනෙවා.

හිගස් පන්දුවක වැදිලා තුවාල වුගණාත කළ 
යුතු ගේවල්, ගනාකළ යුතු ගේවල් ගවන්කර 
�න්ගන් ගකාගහා�්ද?

ක්රීඩාවක් අතරතුර ්මවැනි හානියක් 

වු්ණාත්, අනෙතු්ර් සව්ාවය ගැනෙ එකවරම 

ලැ්ෙන්න ෙළ අව්ෙෝධයක් විතරයි. එහිදී 

්ෙෝලය හි්ස වැ්ෙනෙ ්වගය අනුව, සම මතුපිට 

ව්ේම හිසකෙල පුපුරලා, ්මාළයට රුධිරය 

ගලායාමට වුවෙ හැකියි. එවැනි ආකාර්ේ 

හානියක් ්ේනෙවනෙේ ්ල් වහනෙය වනෙ ස්ානෙය 

පිරිසිදු ්රදි කඩකින වසා ෙමා අයිස තැබීම 

කළ හැකියි. තැල්මක් වුණත් කළ යුත්්ත් එයයි. 

කිසිම අවස්ාවක ඊට රස්න වතුර ්ාවිතා 

්නොකළ යුතුයි. රස්න වතුරට රුධිරය ගලායාම 

තවත් ්වගවත් ්වනෙවා. තැල්මක් වුණත් 

උණුසුේ ජලය සුදුසු නෙැහැ. ඒ ව්ේම වඩාත් 

සුරක්ෂිත ආකාරයට, ආධාරක ්ෙෝඩ් එකක තො 

ක්රීඩකයා ්රෝහලට ්ගනෙයාම ්මහිදී වැෙගත් 

්වනෙවා.

ඒ ව්ේම ක්රීඩාව අතුරතුර ්හල්ලක්, ඊතලයක් 

ව්ේ ්ෙයක් සිරු්ර් ඇනී අනෙතුරකට 

ලක්වුව්හාත් එය ඉවත් ්නොකර ්රෝගියා ඒ 

අයුරිනම ්රෝහලට ්ගනෙයාම වැෙගත්. ඊට 

්ේතුව තමයි, ඒක ඇෙලා ගලවනනෙ ගි්යාත් 

හානි වූ පටකවලට නෙැවත හානිවී තිබුණාට 

වඩා ෙරපතළ තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉන 

ඉඩ ති්ෙනෙවා. ඒ ව්ේම ්ොක්සිං ක්රීඩා්වදි 

්ෝහෝවිට නොසයට හානි්වනෙවා. එවැනි 

අ්යකු්ේ නොසය ේලාසටික් සැත්කමකින 

හෙන්න ඔහු ක්රීඩා්වන සමුගත් විටයි. නෙැත්නෙේ 

නෙැවත නෙැවත නොසය සැකසී්ේ අවධානෙම 

ති්ෙනෙවා.

අතක, කකුලක ්දෘඪ පටකයකට හානි වුවත ඒ 
සැලකිල්ල� අවශ්යයි ගන්්ද?

ඔව. කකු්ල් ්හෝ අතක 

අසථියකට හානි්වලා 

නෙේ ෙෘඪ පතුරක් 

තියලා ්වලුමක් ්යදීම වැෙගත්. ඒ ව්ේම අත 

පපුවට වඩා ඉහළ මටටමකින ඔසවා තෝගනෙ 

්රෝහලට අදාළ පුද්ගලයා ්ගනෙ ආ යුතුයි. 

්වෙනොනොශකයක් මුල් අවස්ා්ව ලො දුනනෙත් 

එහිදී සිදුව ඇති හානිය නිවැරදිව නිරීක්්ෂණය 

කරගැනීමට CT සකෑන ඇතුළු අවශය පරීක්්ෂණ 

සිදුකිරීම අවශ්යයි. ඇතැේවිට එහි ෙරපතළකම 

අනුව හදිසි සැත්කේවලට අදාළ පුද්ගලයා 

්යාමුකළ යුතු ්වනෙවා.

ග�වැනි අනතුරකදී ළඟ සටින්නන් ගනාකළ යුතු 
ගේවල් ග�ානව්ද?

උදාහරණයකින මම පැහැදිලි කරනනෙේ. 

ඉකුත් කාල්ේ ජාත්යනතර තලයට ගිය අ්ේ 

ර්ට ජනෙප්රිය ක්රිකට ක්රීඩක්යක් වරක් ම්ේ 

සායනෙයට ්යාමුවුණා. ඔහු පනදුවට පහර 

්ෙමින සිටියදී (අත් ආවරණ පැළඳ) පනදුව 

වැදී මාපටඇඟිල්ලට හානි සිදුවුණා. ඔහුට 

ෙැනී තිබුණා ඇඟිල්්ල් අසථි පුපුරා ගිය ෙව. 

ඒත් ්්ෞත චිකිත්සකවරයා හිතු්ව ඇඟිල්්ල් 

හනදිය පැනෙලා කියලයි. එ්හම හිතලා ඔහු 

ඇඟිල්ල අදිනනෙ හෙද්දී ක්රීඩකයා ඊට ඉඩදී 

නෙැහැ. 

එවැනි අවස්ාවක ේ්ල්ට එකක් දාලා ඇඟිල්ල 

සෑදිය හැකියි. ඔහු නිවැරදිව ඒ සඳහා 

්යාමුවුණා. එ්ස ්නොවුණානෙේ 

පනදුව වැදී වූ අනෙතුරට අමතරව 

්්ෞත චිකිත්සකවරයා ඇඟිල්ල 

ඇද්ෙනෙේ ඊට වඩා හානි 

්වනනෙ තිබුණා. එය වළක්වා 

ගනනෙ ක්රීඩකයා සතුව 

තිබූ ෙැනුම ඉවහල් වුණා. 

ක්රීඩා්වදී ක්රීඩකයිනට 

ලෝෙනෙ එවැනි ෙැනුම 

ඉතාම වැෙගත් ්වනෙවා එවැනි අනෙතුරු 

වළක්වා ගනනෙ.

ඒ ව්ේම ්මවැනි අනෙතුරකදී බිඳුණු, 

තැලුණු ස්ානෙ පිරිමැදීම ්නොකළ යුතුයි. 

උණුවතුරවලින ්සදීම, තැවීම ව්ේම ොේ 

වර්ග ආ්ල්පනෙය සුදුසු නෙැහැ. සමහරු 

පාරේපරික ්වෙකේ කරනෙවා. ඒත් අතක 

ඇඟිල්ලක් ඉදිමී ඇත්නෙේ, එහි පටක බිඳී ඇති 

ෙවට අනුමානෙ කළ හැකියි. නිසි ්වලාවට 

ප්රතිකාර ්නොක්ළාත්, ඇඟිලි ඇෙවී, පසුවට 

සුවකර ගැනීමට වැඩි ්ව්හසක් ෙරනනෙ 

සිදු්වනෙවා.

්ෙල්ලට, ්කාඳුඇට ්පළට හානි වූ 

අවස්ාවක, ක්රීඩකයා වකුටු කරලා ත්රී්රෝෙ 

ර්වල ්රෝහලට රැ්ගනෙ ඒම හානිකරයි. 

නිසිපරිදි ආධාරකයක් මත තෙලා ඔහුව 

්රෝහලට ්ගනෝවාත් අනෙතුරින පසුව සිදුවිය 

හැකි අනෙතුරු රැසක් වළක්වා ගැනීමට 

හැකියාව ති්ෙනෙවා.

ක්රිකට ව�ෝ්යක් වැදීවමන 

අසථියක් �ාහිරයට පැමිණ 

ඇති අයුරු

ශල්ය කම්බි වයාදා  බිදුණු 

අසථි සවි වකවරන අයුරු

අවතහි අසථියක් 

බිදී ඇති අයුරු
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ලබන සතියට...

ගේ හැමගේම කරනගන 

මං ජීවතගවලා ඉනනතාක් 

ඔයාව සතුටින තියනන

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ සතනෙස�ෝන කියනසන 

සලෝසේ සොඳම අමමා සලෙ සේනු�ට ෙැඟුෙේ ඔහු 

අංජො ගැෙ ඇයට කියනෙට ඉේමන සොවුසේය. 

කියනෙට අවස්ාවේ ආ �ල්හී ඇය ගැෙ කියනෙට 

�ල් තබාසගෙ තාමේ අමමාසේ ස�ාඩි පුතා 

තනි�ඩයි කියා සේනු� අමමාට ඇසෙවසවය. ඇය 

කිසියම සලෙකින අංජොට අ�මැති වුවසොේ 

තවමේ එ��ාරට තනිව තීරණයේ ගැනීසම 

ශේතියේ ෙැත. ඒ නිො ජීවිතය සබදාගනෙට 

ගැළස�ෙ ස�සෙේ සොයාගනො බවට ඇයට 

ස�ාසරානදු වී ඔහු එදා ඒ මාතෘ�ාව මග ෙැරිසේය. 

සේනු� අලුේ සගදර �දංචියට යනෙට බලාගේ 

සුබ සවලාව සෙසෙසෙලතා මැණිසේට දුනසන ඒ 

ගැෙ දැනුම සදනෙැයි ඈ කියා තිබූ නිොය. ඔහු 

දනො ස්ාතිෂසවදයා ලබා දී තිබූ සවලාව සයදී 

තිබුසේ උසේ ෙයකුේ ගාෙටය. කිරි උතුරවා 

සේ� �දංචි වීම පුරාණ චාරිත්රයේ කියා 

ස්ාතිෂසවදයා කී බව ඔහු සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේට කීසවය. ඒ �ාරණා ෙඳො 

ඇය සූදාෙමව �ැමිසණෙ බව කීසවන 

නියමිත බදාදාසව ඔහුට තිබුසේ �මල් 

ෙමග නියමිත සවලාවට �ැය බාගය�ට 

�ලින එහි යාමයි. සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේ ඒ සවලාවට සේනු� ෙමග 

නිවසස උඩුමෙළට ඇතුළු වූවාට �සු 

කිරි උතුරවා චාරිත්රය ඉටු �ළාය. ඇය 

�ැමිණ සිටිසේ උදෑෙෙ ආොර ද 

ොදාසගෙයි. ඉඳගනෙට තැෙේ ෙැති 

නිො �ාරයට වී �ෑම �ෑ සේනු� අත 

බැඳි ඔරසලෝසුව සදෙ බැලීය. 

“ස�ාඩි පුතා ොප්පුවට යනෙ. 

ඔයාසේ ලී බඩු ටි� එනසෙ අට 

�හුසවලා. මං ඒවා සගදරට දාලා යනෙම...”

“අමමා තනියමසෙ....”

“�මල් ඉනසන.. වාෙසන ඩ්රයිවර්ේ ඉනෙවසන. 

අනි� අට කීවට කීය සවයිද දනසෙ ෙෑ. අ�රාසේ 

ොප්පුව වෙනෙ එ�ා.”

“අද මට ජීවිසේ ෙරි පිරුණු බවේ දැසෙෙවා. ඒ 

මසේම කියලා ඉෙට වෙලේ තිසයෙ හිනදා..”

�ාරයට ෙගිනෙට �ලින සේනු� සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේට කීසව ඇේතටමය. 

“තමන සවාධීෙ සවෙ තරමට ජීවිසේ අරමුණු 

ඉෂ්ඨ �රගනෙේ �ෙසුසවෙවා..”

“ඔයා වසේ අමසමේ ඉනෙස�ාටේ අරමුණු ඉෂ්ඨ 

�රගනෙ පුළුවන. ඔයා මට සගයේ ගනෙ උදව �සේ 

ෙැේතම.. මට ස�ාසෙද අද සම වසේ ෙතුටේ..”

�ාරය ළෙටම �ැමිණි සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ 

මූණ සදෙ බලාසගෙ ඔහු කීසව ෙෘදයාංගමවය. 

“මං සම ෙැමසේම �රනසන මං ජීවේසවලා 

ඉනෙතාේ �ල් ඔයාව මට සප්ෙ දුරින ෙතුටින 

තියනෙ..”

සේනු� ඊට කිසිවේ සොකීසව ඒ �තාව ඇය 

මිනස�ර කී� වරේම කියා, ඇති නිොය.

“අමමට මාව ඕෙවුසණාේ �තා �රනෙ. මට විොඩි 

�ෙට එනෙ පුළුවන..”

ඔහු �ාරය �ණගනවනෙට �ලින කීසවය. 

දුර�තෙය ෙැඬසවනෙට ගේසේය. 

වාෙෙය ප්රධාෙ �ාරට ගනො ගමන ඇමතුම සදෙ 

බැලුසවය. ඇමතුම අංජොසගනි.

“මං හිතුසව තවම නිද ඇති කියලා. ඒ�යි �තා 

සො�සළ..”

ඇසේ ෙඬේ ඇසෙනෙේ ස�ර ඔහු කීසවය.

“මං සම ස�ාළඹ එනෙ බස එ�ටේ ෙැගලා... ”

“ඒ සමා�ටද ..? ”

“�ානදරම සසවතා �තා �ළා. එේෙෑම සප්�ර්ස 

වගය�ට අේෙන �රනෙ තිසයෙවා කිවවා..”

“අමමා තනියමසෙ..”

“එයා ගසම ගෑනු ස�සෙේව සගනෙ ගනෙම 

කිවවා.. ”

“ඒ� සොඳයි.. ”

“ෙරිම අමුතුයි හිතට සම ස�ාළඹ එෙ ගමෙ. 

ආසයමේ මට ජීවිසේ සමා�ේසදෝ තනි�මේ දැසෙෙවා 

වසේ.. ”

“ඒ�ට සේතුව දනෙවසන.. සවෙදට අප්�ච්චිසෙ 

බස එ�ට ෙේගවනසන. ඒ ගැෙ හිත හිතා සනද 

ආසව..? ”

අංජො ඔව කීසව සෙමිනි. ඔහු කී �තාව ඇේතය. 

ජීවිතය වො සිටි අප්�ච්චිසේ සෙවෙැල්ල අහිමි වූ 

බව ෙැසෙේදී හිතට දැසෙනසන අෙරණ�මකි. උගුර 

මුල හිරසවනු අංජොට දැනුසේ අප්�ච්චිසේ නිෙඬ 

සෙසෙෙෙ මතේ වීය.  

“ඔයා �සරසෙමට එනෙ. මං දැනුයි සෂාප් එ� 

අරිනසන. ස�ෝල් එ�ේ සදනෙ කිට්ටු �රලා.. ”

ඇසේ නිෙඬ බව ඈ ෙංසවදී වී ඇති බව ඔහු වටො 

ගේසේය. ඒ �තාසවනම ඔහු ොප්පුව ළෙට �ැමිණ 

සිටිසේය. ඔහු එෙතුරු බලා සිටි විනදෙ අතට යතුරු 

දුන සේනු� �ාරය ෙවතා ොප්පුවට ගිසේය. එො 

සමො විසිරී ඇති සිත �සෙකින තබා ඔහු ොප්පුසව 

වැඩට හිත සයසදවසවය.  

අමමාසේ ඇමතුම එේදී විනදෙ කිරි �ැ�ට් 

සගෙ එනෙට සගාස සිටි නිො සේනු� සිටිසේ 

�ාරිස�ෝගි�යකු ෙමගය. ඒ 

ගණුසදනුව ස�සරෙම එ�ේ සස ස�නුණු 

බැවින ඔහු දුර�තෙ ඇමතුමට �තා කිරීම මදේ 

�මා �ර ඒ ගනුසදණුව අවෙන �සේය. ඔවුන මිලදී 

ගේසේ තරමේ මිල අධි� දුර�තෙයකි. ඒ ගණුසදනුව 

අවෙන �ර ඔවුන පිටව යේදී ඔහු අමමාට ඇමතුමේ 

ගේසේය.

“මං දැන සගදර යෙ ගමන පුතා. වාෙසනට 

ෙැගලයි ඔයාට ගේසත. ඔනෙ මසේ වැසේ ෙරි.”

“බඩු ආවද? ”

“ඔයා ගිහින �ැය �ාසගන ආවා ස�ාඩිපුතා. ඔයාට 

�රදරයේ ෙැතිසවනෙ ඔනෙ මං බඩු ටි�ේ ඇතුසළන 

පිළිසවලට තිබබා.”

ඔහුට අමමා ස�සර් ඇතිවුසේ වචෙසයන විසතර 

�ළ සොෙැකි ආදරයකි. විශවාෙයකි. රැ�වරණයකි.

ඒ ඇමතුම අවොෙසේ ඔහු අංජොට �තා �සේ 

සබාසෙෝ සවලාවකින ඈ මග ෙැරී තිබූ නිොය. 

“මං තව ටි�කින �ැම�ස එ� ළඟින බහිෙවා.”

“ඊට �සසෙ..?”

“සොසටල් යනෙ සවලා මද. සමසෙමම �ැම�ස 

එසේ වැසේට යෙවා.”

විනදෙ කිරි �ැ�ට් සගෙ එෙතුරුම ඇයේ එේ� 

ඔහු �තා �සේය. 

“එසෙෙම ෙවෙට මං එනෙම. ඔයාව 

ෙමබසවනෙ ඕෙ�මකුේ තිසයෙවා.”

“ඒ සමා�ටද..?”

“ෙමබසවලාම කියනෙම..”

ෙඬ බාල�රමින එසස කී ඔහු 

ඇමතුම අවෙන �සේය. ඔහුසේ 

සෙතටද ඇය දකිනෙට ෙැතුව 

ඇේසේ �ාලුවකි. ඉේමනින දවෙ 

සගසවනසන ෙම කියා සගසවෙ 

�ාලසේ කී�වරේ ඔහුට සිතුණි.

සයාෂිස�ෝසගන ස�ටි �ණිවිඩ 

රැෙේ ලැබී තිබුණි. ඔහු හිතාමතාම ඒවා 

මගෙැරිසේ �සුවට කියවනෙටයි. උසේවරුසව 

ඒ තරම සෙෙගේ ෙැත. ඔහු සබසෙවිනම �ාර්යබහුල 

වූසේ ෙවස �ාලසේය. 

“අ�රාසේ �ාසල. සබාරුවට සමාෙවට එෙවද 

මනදා..”

විොඩි දෙය�ටේ වඩා දුර�තෙ බලමින විසතර 

අෙමින සිටි තරුණයන සදසදසෙේ ආ�සු ෙැරී යේදී 

විනදෙ කීසවය. එය ෙෑසුො සස සේනු� සිටිසේ තවේ 

ගණුසදණු�රුසවේ ොප්පුව තුළ සිටි නිොය.

“මෙේතයා ඉවෙෙවා. මට ෙම ඔසොම ඉවෙනෙ 

අමාරුයි..”

යළිේ ොප්පුව හිසවූ සමාසොසේ විනදෙ කීසවය. 

“ජීවිසේ කියනසන ඉවසීමේ තමයි. ඒ�ට අපි 

හුරුසවනෙ ඕෙ. රසොසවදේ ඉවෙනෙ ඕෙ. ඉවසීම 

ෙැතිවුසණාේ අපිට සගාඩේ සේවල් ෙැතිසවලා 

යෙවා.”

�තා �රමින ොප්පුසව සදාර�ඩට සෙතු සයාමුවූසේ 

කිසිසවකුේ ඇතුල් වූ නිොය. ෙංගාසගෙ සිටි ඔහුසේ 

හිතේ එළියට �ැනසනය. �ාලුවී තිබූ හිසේ මල් යායේ 

හිෙැහුසේය. සොකියාම අංජො ොප්පුවට �ැමිණ 

තිබුණි. ඈ ස�ලිනම ආසව ඔහු ළෙටය. විසිරී තිබූ 

ස�ස අතරින ඇසේ සුනදර සිෙෙව ඔහුසේ දෑස ළෙ 

ෙැවතුසේය. ඈ �වුනටරසයන අසෙේ �ෙවූ සටූලය 

ළෙට විේ ඉඳගේසේ එතැෙ සිටි විනදෙට සිොවේ 

�ාමිනි. 

“වැඩ ඉවරයි. ඉතින මං ආවා.”

“අපිේ වැඩ ඉවරයි. දැන වෙෙවා.”

ඔහු කීසව ෙැබෑවටමය. අවෙන ගණුසදණු�රුවා 

�ැමිණ සබාසෙෝ සවලාවකින කිසිසවේ ආසවද ෙැත. 

ඊටේ අංජො �ැඳවා සගාස ඈතින තියා සෙෝ ඔවුන 

�දංචියට එනෙට සිටිෙ ‘කුලී නිවෙ’ ස�නවනෙට ඔහු 

සිතා සිටිසේය. 

“සමා�ේද කියනෙ සදයේ තිසයෙවා කිවසව..?”

“සොදැ� සගසවෙ තේේ�රයේ �ල්�යේ 

වසේ කියලා..”

ඔහු ඇයට ෙැඹුරුවී සෙමින කියේදී 

අංජොසේ සෙේ සීතලව ගිසේය.

සේනු� ොප්පුව වැසුසව සවෙදාට වඩා 

�ලිනි. විනදෙ සදාරවල් වො එෙතුරු ඔහු 

එතැෙ �මා වූවද අංජො �ාරයට ෙැග 

ඉඳසගෙ සිටියාය. ඇය සමාසොතේ ඇස 

පියාසගෙ සිතුසව සම ස�ටි �ාලයට සිදුවූ සේවල් 

ගැෙයි. සිය ජීවිතයට සේනු� ෙමු සොවුණා 

ෙම අද වෙවිට ස�තරම අෙරණවනෙට සිදුවනු 

ඇේදැයි ඇයට සිතුණි.

“සෙෝො හීෙ බලෙවද?”

ඔහු �ාරයට ෙැග ඉඳගේසේය. ඈ ඇස ඇර 

මද සිො �ෑවාය. 

“ස�ාසෙද යනසෙ?”

�ාරය �ාරට සගෙ ස�ාළඹ �ෙට ෙරවේදී ඇය 

ඇසුවාය.

“ගමෙේ..”

ඈ ඊට වඩා ඒ ගැෙ ඇසුසව ෙැත. ෙසේ �ණුවට 

යනෙට ඒ තරම සවලා සගවුසේ ෙැත. දප්පිටිසගාඩ 

�ාසර් සේට්ටුව ළෙට ගිය සේනු� �ාරසේ අංජො 

රඳවා බැෙ සේට්ටුව මදේ ඇරිසේය. �මල් වටපිට 

ඉනසන දැයි විොඩි කී�යේ බැලුවේ ඔහු ස�සෙනෙට 

ෙැත. අංජොව �ාරසයන බැෙ සේට්ටුසවන මදේ 

ඇතුළට �ැඳවූ ඔහු සේ ස�නනුසවය.

“සෙට අනිේදා ඔයාලා එනසෙ සමස� යට තට්ටුවට.”

ඇයට එහි සිරි විඳිනෙට විොඩි සද� තුෙ�ට වඩා 

ඔහු දුනසන ෙැත. යළිේ ඈ �ාරයට ෙංවා සේට්ටුව 

වො දැමසමය.
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බියංකා නානායක්කාර ලියයි

ගේ ගකාළඹ එන 
�මන හිතට 
හරි අමුතුයි. 
ආගයමත මට 

ජීවිගත ගමාකේගදෝ 
තනිකමක් 
දැගනනවා

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



34 2021 අග�ෝස්තු 18 බදාදා

ගෙව්වන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

මාලිං� ප්රනාන්දු
(Personal Grooming 
Trainer, NVQ 4,5)

ගේගෙන් ෙම ග�ෝෂණය 
ෙරන ග�ෝෂෙ ෙිංඝටෙ ෙම 
අභ්යන්්තරයටම ලබාගෙන්වා. 
්වාර ෙයක් ෙරද්දී බ්ලීචින්්වලන් 
ෙම ොනිවුණාෙ කියලා 
ගොයා�න්න බැරි ්තරමට 
සු්ව�ත් ග්වන්වා

බ්ලීචින් ක්රීේ්වලන් 
ොනිවුණු ෙමට ෙත්ොරයක්

“අනේ මට ඉකමනට සුදු නෙේන පුළුෙේ ක්රීම් එකක 
කියේනනකෝ”

ඉහතින් දැක්වෙන්්න් සවෙභාවේෙන් ලද ස්ේ 

පැහැෙ පිළිබඳවෙ සෑහීමකට පත් ්�ාවෙ� ්බා්හෝ 

කාන්්ාවෙන්්ගේ මුවෙ ් ේ රැව්ද� වොක්ය ඛණ්ඩෙකෙ.

සුදු වෙ�වො ෙැයි පැවෙසුවේහාත් වෙසුරු පිඬක වුවෙත් 

මුහු්ණ ආ්ේප කරගැනීමට අද ්බා්හෝ කාන්්ාවෙන් 

්දවෙරක සි්ා බලන්්න් �ැ්.

ඇ්මරිකා්ව චරම ්රෝග වි්ේෂඥ වවෙද්ය 

කණ්ඩාෙමක සිදුකළ සමීක්ණෙකින් ්හළිවූ්ේ අප්රිකානු 

රටවෙල කාන්්ාවෙන්්ගන් 80%කද, 

ආසිොතික රටවෙල කාන්්ාවෙන්්ගන් 

40%කද සම සුදු කරගැනීම උ්දසා 

දි�ප්ාම සමට අහි්කර දෑ 

ආ්ේප කර�ා බවෙෙ.

්කා්හාම �මුත් ්ේ 

සුදුවී්ේ උන්මාදෙ අදක 

ඊ්ෙක ඇති වූවෙක �ේ 

්�ා්ව. අඳුරු සමක ඇති 

කාන්්ාවෙන්ට පිරිමින්්ගේ 

ආකරෂ්ණෙ අවෙම 

බවෙට වූ ම්වොදෙන් 

නිසා පුරා්ණ ග්රීසි්ේ 

සහ ්රෝම්ේ 

විසූ ඇ්ැේ 

කාන්්ාවෙන් 

සුදු ඊෙේ, 

කාබ්න්ට් 

සහ රසදිෙ 

ආදිෙ 

භාවි්ා 

කර සම සුදු 

කරගැනීමට 

උත්සාහ ගත් 

බවෙට සාකෂි 

ඇ්. එ්සම සම 

සුදු කරගැනීමට 

සමහරුන් ඊෙේ 

ආ්ේප කළ බවෙත් 

ඒවො විෂ වී්මන් 

ඇ්ැමුන් මිෙගිෙ බවෙත් 

ප්්පා්ත් සඳහන්ෙ.

18 වෙ� සිෙවේස 

යු්රෝප්ේ විසූ ්බා්හෝ 

කාන්්ාවෙන්්ගේ සිහි�ෙ 

වූ්ේ රංග� ශිේපිනිෙක 

වීමයි. ඒ නිසාම යු්රෝප්ේ 

විසූ අඳුරු සමක සහි් 

යුවෙතිෙන් සම සුදු කරගැනීම 

උ්දසා මුහු්ණ ‘රසදිෙ’ 

ආ්ේප කර ඇ්.

්බා්හෝ සමාජ විද්යාඥයින්්ගේ 

ම්ෙ වෙන්්න් චිත්රපට කරමාන්්ෙ 

්මන්ම කළු සුදු ්ේදෙත් 

කාන්්ාවෙන්්ගේ ්ේ සුදුවී්ේ 

උන්මාදෙට උ්ඩ්ගඩි දුන් බවෙෙ.

“සුදු සමක තිනයන අයට ලිංගික 
ආකර්ෂණය ෙැඩියි කියලා තමයි 
බහුතරයක හිතේනේ. ඒ ෙනේම 
සුදු පැහැති සම ධනෙත් බනේ 
සිංනකතයක කියලත් සමාජනේ ෙැරදි ෙැටහීමක තිනයනො. නම් ෙනේ 
නනානයකුත් නේතු නිසා සුදුවීනම් පිස්සුෙ අද නෙනනකාට නලෝකය 
පුරාම කාේතාෙේනේ ඔලුෙලට ඇතුළු නෙලා ඉෙරයි.”

එ්ස පවෙසන්්න් ඇ්මරිකා්ව සුප්රසිද්ධ සමාජ විද්යාඥවෙරිෙක 

වෙ� මාග්රට් හන්ටරෙ. ඇෙ පවෙසන්්න් ්ේ දුරවෙල ්ැ� හඳු�ාගත් 

කූඨ ්වේළඳ ව්ාපාරිකෙන් ෙේ ෙේ අහි්කර නිෂපාද�වෙලින් 

ජෙටම මුදේ උපොගන්�ා බවෙෙ. 

එක රැෙකින් සම සුදු කර� ්බා්හෝ රූපලාවෙන්ය නිෂපාද�වෙල 

සමට අහි්කර රසාෙනික සං්ෙෝග වෙ� රසදිෙ සහ ස්ට්රායිඩ් 

අධිමාත්රිකවෙ අන්්රග් බවෙ ්ේ වෙ�විටත් වවෙද්ය  විද්යාත්මක 

්හවුරු කර අවෙසා�ෙ. ්ේවො දීර්ඝකාලී�වෙ භාවි්්ෙන් 

්�ා්ෙකුත් ආකාර්ේ අතුරු ආබා්ධ පම්ණක ්�ාවෙ �ැවේ 

හැරවිෙ ්�ාහැකි භො�ක සංකූල්ා පවො ඇතිවිෙ හැකි බවෙ 

වවෙද්යවෙරුන්්ගේ ම්ෙයි. එ්සම ්බා්හෝ වවෙද්යවෙරුන් පවෙස� 

පරිදි ්මම ආ්ේප� දැන් ්ගෝලීෙ ්සෞඛ්ය ගැටළුවෙක බවෙටද 

පත්වී හමාරෙ. එක රැයින් සම සුදු කර� විවි්ධ ‘මැජික’ ආ්ේප� 

භාවි්්ෙන් ඇතිවිෙ හැකි අන්්රාෙන් නිසාම ්ේ වෙ�විටත් 

රටවෙේ ග්ණ�ාවෙක ඒවො ්හ�ේ කර ඇ්. �මුත් අප්රිකානු සහ 

ආසිොතිෙක රටවෙල ්ේවොට ඇති ඉේලුම ්වෙ ්වෙත් වෙැඩි ්වෙ�වො 

මිසක අඩුවෙ� බවෙක �ේ ්ේ� ්්ක මා�ෙකවෙත් �ැතිෙ.

“නනානත්නරන කානේ මට මනේ කළු හම ගැන ලැජජාෙක 

තිබුණා. ඒ නිසා යාේතම් අවුරුදු 12ක නෙද්දි මම බ්ලීචිේ ක්රීම් ගාේන පටේ 
ගත්තා. කාලයක යනනකාට මනේ මූනේ නලාකු සැරො නගඩි ඇවිේලා මනේ මුහුණ 
විනාශ වුණා. ඊටපස්නස් තමයි මම මනේ ස්ෙභාවික පැහැනේ ෙටිනාකම නත්රුම් 
ගත්නත්.”

එ්ස පවෙස� කරිෂමා ්ලකරාස කෘතිමවෙ සම සුදු කිරීමට විරුද්ධවෙ ්පනී 

සිටි� ඉන්දිොනු යුවෙතිෙකෙ. ඇෙ හැකි සෑමවිටම ්ලාවෙට හඬගා කිෙන්්න් 

සුදුවී්ේ උන්මාදෙ දැන්වෙත් සුවෙකරග් යුතු බවෙෙ.

අප්ගේ ස්ේ පැහැෙ තීර්ණෙ කර� සා්ධකෙ වෙන්්න් සම තුළ අ්ඩංගු 

්මලනින් �ේ වෙර්ණකෙයි. යු්රෝපීෙ රටවෙල ්බා්හෝ්ද�ා්ගේ සම 

සවෙභාවිකවෙම සුදු පැහැ වී ඇත්්ත් ඔවුන්්ගේ සිරු්ර අ්ඩංගු ්මලනින් 

ප්රමා්ණෙ අවෙම වීම නිසාෙ. �මුත් අප්රිකානු සහ ආසිොනු රටවෙල ජීවෙත්වෙ� 

අප්ගේ ස්ේ ්මලනින් බහුලෙ. අපට සවෙභාවේෙන්ම අඳුරු පැහැති සමත් 

හිමිවීමට ්ේතුවෙ එෙයි.

කෘතිමවෙ සම සුදු කිරී්ේදී සිදුවෙන්්න් ්පර කී අහි්කර රසාෙනික ද්රව්වෙල 

බලපෑම නිසා ස්ේ ඇති ්මලනින් වෙර්ණ වි�ාශ වී ොමයි. 

කෘතිමවෙ ්මලනින් ඉවෙත් කිරීමට ොම නිසා හිරුඑළි්ේ අෙහපත් බලපෑම 

සමට තීව්රවෙ දැ්��ා නිසා පසුකාලී�වෙ ස්ේ පිළිකා ඇතිවීමට පවො ්ේ 

්ත්ත්වෙෙ බලපෑ හැකි බවෙ වවෙද්ය ම්ෙයි.

කෘතිමවෙ සම සුදු කරගැනීම පිළිබඳවෙ ක්ා කිරී්ේදී ඒවොයින් සමට 

ඇතිවිෙ හැකි අෙහපත් බලපෑේ 

පිළිබඳවෙද ක්ා ්�ාකරම බැරිෙ.

්ේවො දීර්ඝකාලී�වෙ 

භාවි්්ෙන් සම රතුවීම, 

ගැඹුරු කුරුලෑ, සැරවො ්ගඩි, 

ලප කැළේ සහ වේණ ඇතිවීමට 

ඉ්ඩ ඇ්. එ්සම සම විෙළීම, 

අ�වෙශ්ය ්ලස සම මෘදු වී සං්වදී 

වීම වෙැනි ලකෂ්ණද මතුවිෙ හැකිෙ.

එ්සම ඉකමනින් විෙපත් වීමට 

සහ පිගේමන්්ට්ෂන් ඇතිවීමටත් ්මම 

නිෂපාද� දාෙක වෙ� බවෙ කිවෙ යුතුෙ.

්මවෙැනි ආ්ේප� භාවි්ා කර සමට 

හානි වූ පසු ඒවොට සමාජ මාධ්යවෙලින් 

පිළිතුරු ්සවීමට ෙ� යුවෙතිෙන්ද එමටෙ. 

එ්සම ්මවෙැනි ්ද පිළිබඳවෙ කිසිඳු 

පළපුරුදදක ්�ාමැති පුදගලයින් විසින් 

සිදුකරනු ලබ� යූටියුබ් වීඩි්ෙෝවෙල ඇති දෑ 

නිවේසදී අත්හදා බැලීමට ෝමන් සිදුවෙන්්න් 

ඔ්බ් සමට ්වෙ ්වෙත් 

හානිවීම පම්ණක බවෙ 

වෙටහා ග් යුතුෙ.

කෘතිමවෙ සුදු කිරීමට 

ෝමන් හානි වූ සම 

ෙථා ්ත්ත්වෙෙට 

පත්කරගැනීමට සි්� 

ඔබට එවෙැනි ප්රතිඵල 

විරහි් ්ද ්වෙනුවෙට 

සැබෑවෙටම ප්රතිඵල 

ලබා්ද� අ�ර්ඝ 

සත්කාෙරක පිළිබඳවෙ 

පහතින් සඳහන්ෙ.

“අහිතකර රසායනික 
සිංනයෝජන අඩිංගු 
ආනේපන ෙරග භාවිතා 
කරලා මුහුණට හානි 
කරගත්ත යුෙතියේ 

ඕනතරම් මට හමුනෙනො. සමහරු සුදු නෙේන ගිහිේ හිටියටත් 
ෙඩා කළු නෙලා, තෙ සමහරුේනේ මුහුනේ විශාල නගඩි, ලප ෙනේ 
නනානයක නද් ඇතිනෙලා. ඒ අය නෙනුනෙේම අපි දැේ විනේෂිත 
සත්කාර නදකක හඳුේෙලා දීලා තිනයනො.

සනම් ආකාරය අනුෙ නම් සත්කාර නදනකේ ෙඩා නහාඳ සත්කාරය 
සිදුකරනො.

එහි පළමු එක තමයි ‘හයිනරේටිේ සත්කාරය.’ නම්නකදි අපි කරේනේ 
හානිවුණු සමට නතතමනය ලබානදන එකයි. නම්නකේ සම නපෝ්ෂණය 
කරන නපෝ්ෂක සිංඝටක සම අභ්යේතරයටම ලබානදනො. ොර හයක 
කරද්දී බ්ලීචිේෙලේ සම හානිවුණාද කියලා නහායාගේන බැරි තරමට 
සුෙපත් නෙනො.

ඒ ෙනේම අනේ අනිත් සත්කාරය තමයි ‘ඔකසිජේ සත්කාරය.’ 
නම්නකදි සිදු කරේනේ සමට වුණු හානිය අෙම කිරීම සඳහා සමට 
ඔකසිජේ ලබාදීමයි. නම් සත්කාරයත් ොර හයක කරගැනීම ෙැදගත්. 
ඕනම ෙයසක නකනනකට නම් සත්කාර කරගේන පුළුෙේ.

බ්ලීචිේ ක්රීම් ගාලා සුදුනෙන එක ඉතාම තාෙකාලකයි. ක්රීම් එක 
නැෙැත්තුෙ ගමේ සම ආනයත් කළු නෙනො. ඒ ෙනේම ඒො ඉතාම 
භයානකයි. සම පැහැපත් කරගේන දැේ ඕනතරම් තාක්ෂණික 
ක්රමනේද තිනයනො. ඉතිේ තෙදුරටත් නම් රසායනික ආනේපන පස්නස් 
දුෙේන එපා කියන එකත් කියේනම ඕනේ.”

ෙමෙරු සුදු 
ග්වන්න ගිහින් 

හිටියටත් ්වඩා 
ෙළු ග්වලා ්ත්ව 

ෙමෙරුන්ගගේ 
මුහුගේ විශාල 

ග�ඩි, ල� 
්වගගේ ගනාගයක් 

ගද් ඇතිග්වලා
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මනාලිය හැඩ�ැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී

යසං� සිගේරා 
SIGERA BRIDLE - 
බලංග�ාඩ/පාදුක්ක

ඡායාරූප - 
හිරාන් ලක්ප්රිය

සමබන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

උඩරට ඔසරිය ගවනුවට ග්කෝසලා සඳහා 
මා නිරමාණය ්කර තිගබනගන ගරද්දක 
හා සම්ප්රදායි්ක උඩරට හැටටයකි. ගල්ස්, 
පබළු හා බීරලු ගයාදා �නිමින මා විසින නව 
නිරමාණක සිදු්කර තිගබනවා. අ්ද වනවිට 
යුවතියන වැඩි ඇල්මක ්දකවනගන්ද චාම්ප, 
සරල මං�ල ඇඳුමින සැරසීම සඳහායි. 
ග්කෝසලා හට ගමම ඇඳුම වඩාත් උචිත වන 
ගලසින ගරද්ද, හැටටය හා ගනරිය පමණක 
ගයාදා �නිමින ඉතා සරල ගලස ගමම ඇඳුම 
නිරමාණය ්කර තිගබනවා.

ග්කෝසලා ඉතාම පැහැපත් යුවතියක 
නිසා මං�ල ආභරණ භාවිතා කිරීගම්පදී මා 
ඇගේ අලං්කාරය තව තවත් වැඩිවන 

අන්දමින ඉතා සරල, චාම්ප නළල් පටියක, 
්කර මාලයක, ්කරාඹු ග්ද්කක සහ තවත් මාල 
ග්ද්කක පමණක ගයාදාග�න තිගබනවා. ගමම 
ආභරණ සඳහා අනුග්රහය ලබාදුනගන kandy 
queen ආයතනයයි. 

ග්කෝසලාගේ ගම්ප්කප් එ්ක �ැන ්කතා 
්කරනවිට ඇගේ සගම්ප පැහැයට �ැලගපන 
අයුරින චාම්ප ගම්ප්කප් එ්කක ඇයට ගයාදාග�න 
තිගබනවා.

්කෘතිමව නිරමාණය ්කරන ල්ද මල් 
්කළඹක සහ ග්කාණඩා මල් ගයාදාග�න 
නව නිරමාණාත්ම්ක උඩරට මනාලියක 
ගලස ග්කෝසලාව සුන්දරව හැඩ�නවාග�න 
තිගබනවා.

අවම ආභරණ 
පැළඳි සුන්්දර 

උඩරට මනාලියක්ප

උඩරට ඔසරිය 
ගවනුවට ගරද්දක්ප 
හා සම්රදායික 

උඩරට හැටටයක්ප 
නිරමාණය කළා

ගමකප් එකක්ප 
සගම වරණයට �ැලගපන චාම එකක්ප

ආභරණ සැපයීම -   
kandy queen

ගකාණඩයට 
සහ මල් 

කළඹට ගයාදා 
�තගත

කෘති මල්
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(3 කොටස)

1/
4'
'

1''

1 රූපය

මේ ආකාරයට සියළුම 
ඩාර්ට් මසා ගන්න

2 රූපය

දකුණ වම

හක් 
එක

හක් එක
දම්න 

ස්ා්නය

3/
4'
'

බ්
ාක

ට්
 උ

ස

3 රූපය

4 රූපය

1''
1/4''

අංශය

පාඩම් 
අංක 
11

හරියට මහන්න 
ඉග�්න�මු

උසෙර 
සාරි හැටටයක්

ප්රවීන ඇඳුම් ම�ෝස්තර 
නිර�මාණ පුහුණු මේශක 

සහ බතික් කලමාව 
පිළිබඳව පුහුණු මේශක 

චමින්ද කුමාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

ෙලින් පාඩම්වලදී සාරි හැටටය 
නි්වැරදි්ව ෙපාගන්්න විදිය අපි 
ඉකග්නගත්ා. ඉතින් අද මම 
ඔයාලට උගන්්වන්කන් සාරි හැටටය 
නි්වැරදි්ව මසාගන්්නා ආොරයයි. සාරි හැටටයෙට 
සුන්දර නිමා්වක් ලබාගැනීම සඳහා බලපා්න ොරණා 3ක් 
තිකබ්න්වා.

1. මිමි නි්වැරදි්ව ලබාගැනීම

2. නි්වැරදි ්ාක්්ෂණයෙට ෙපාගැනීම

3. විද්ානුකූල්ව මසාගැනීම

ඉහත කරුණු 3 නිවැරදිව ඉටු වූවවොත් සොරි හැට්ටය්ට 

සුන්දර නිමොවක් ලැවෙනවො. නමුත් ඉන එකක් වහෝ 

වැරදුව�ොත් මහපු සොරි හැට්ටය්ට අලංකොර වෙනුමක් 

වනොලැවෙනන්ට ඉඩ තිවෙනවො. ඒ නිසොම සොරි හැට්ටවේ 

මිමම නිවැරදිව ගැනීම, හැට්ටය නිවැරදිව කෙොගැනීම 

වමනම එය නිවැරදිව මසොගැනීමත් ඉතොම වැ්දගත්. 

උසකර සොරි හැට්ටයක් සුන්දරව මසොගනනො ආකොරය 

්දැන අපි ෙලමු.

ගමන්න මසා�ැනීගම් 
පිළිගෙල

1.  ඉදිරිපස පලු කදකක්  
 Darts මසාගැනීම 

වමහිදී සොමොන්ය 

විදිය්ට රූල භොවිතො 

කරලො ඇඳගත් Darts 

මසොගැනීවමදි Dart 

එවක් ව්දෙැත්වතන 

හැඩවවන ෙරිදි මසොගත 

යුතුයි.

 වමහිදී ක�පි්ට 

ෙැත්වතන Dart එවක් 

මැදින වරද්ද ව්දක්ට 

නවො ෙහත රූෙස්ටහවන 

ෙරිදි (A) ෙරිදි හැඩකර 

මසොගනන. Dart එක 

ආරමභ වන ස්ොනවේ 

සි්ට 1ක් ෙහත් කර අඟල් 

1/4 ක් ඉදිරිය්ට ලකුණු 

කර එම ස්ොනවයන 

යන ෙරිදි හැඩකර 

මසොගනන.

(1 රූපසටහ්න 
බලන්න)

2.  ඉදිරිපස සහ පිටුපස  
 ්වාටි මසාගැනීම

වමහිදී වොටිය සඳහො 

වවනකර ඇති 

ප්රමො�වයන අඟල් 1/2ක් 

ක�පි්ට ෙැත්වතන 

ඇතුළ්ට නවො නැවතත් 

අඟලක් ඇතුළ්ට නවො 

අවත් මහන ඉඳිකටව්ටන 

වොටි මැසම මසොගත 

යුතුයි. විවේෂවයනම 

වමහිදී එම වොටි මැසම 

මැසීවමදී වොටිය 

ඇතුවළන නූල යන ෙරිදි 

වොටිවේ තැනින තැන නූල වදින වලස 

වොටි මැසම මසොගත යුතුයි.

3. ඉදිරිපස සහ පිටුපස Facing

ඉදිරිෙස සහ පිටුෙස කර්ට Facing 

ඇල්ලීවමදී වහොඳපි්ට ෙැත්වතන  

Facing කර්ට තෙො මසොවගන එම 

Facing ෙැත්වතන හරවො අඟල් 1/4්ට 

(කොල්ට) Facing එක්ට ෙම�ක් වදින 

වලස මැසමක් මසොගනන. 

ඊ්ටෙසවස Facing එක ක�පි්ට්ට 

හරවො මැහුම වොසිය අඟල් ෙොගයක් 

ඇතුළ්ට නවො Facing එක close 

කරන outline එක අවත් මහන 

ඉඳිකටව්ටන මසොගනන.

4. ඉදිරිපස මැද Facing 

ඉදිරිෙස මැ්ද Facing (වේ ෂින) ඇල්ලීවමදී ්දකුණු අත 

ෙැත්වත් Facing එක ෙලුව වහොඳපි්ට ෙැත්වතන තෙො 

අඟල් ෙොගය්ට මසොවගන වගොස එය ක�පි්ට ෙැත්ත්ට 

හරවො මැහුම වොසිය අඟල් ෙොගයක් ඇතුළ්ට නවො close 

කරන outline එක මැෂින එවකන මසොගනන. වම අත 

ෙැත්වත් ෙලුව්ට මැ්ද Facing එක ඇල්ලීවමදී ෙලුවේ 

ක�පි්ට ෙැත්වතන Facing එක තෙො අඟල් 1/2්ට 

මසොවගන වගොස එය වහොඳපි්ට ෙැත්ත්ට හරවො Facing 

එක close කරන outline එක ෙහත රූෙස්ටහවන ෙරිදි (B) 

හක් ්දමන ස්ොනවලින ඇතුළ්ට කුහරයක් තෙො මසොගත 

යුතුයි.

(2 රූපසටහ්න බලන්න)

5. උරහිස මූටටු ෙරගැනීම

පිටුෙස ෙලුව මත වහොඳපි්ට ෙැත්වතන ඉදිරිෙස ෙලු 2 

උරහිස මත තෙො අඟල් 1/2්ට උරහිස මූටටු කරගනන.

6. අංශය මූටටු ෙරගැනීම

සොමොන්යවයන වෙොවහෝව්දනො කරනවන උරහිස මූටටු 

කර ෙසුව අත අල්ලො ගැනීමයි. නමුත් උරහිස මූටටු 

කර ඉනෙසුව අංශය මසොගැනීම වඩො සුදුසුයි. ෙසුව 

අවත් අංශය මසො අත වවනම කඳ වකෝටස්ට අල්ලො 

ගනන. එහිදී සිදුවනවන අත එසවීම්ට ෙහසු වීම සහ 

අත එසවීවමදී කඳ වකෝටස උඩ්ට ඇදී වනොඑන වලස 

සැකසීමයි. ඒ නිසො ඊළඟ පියවර වලස අංශය මූටටු 

කරගනන.

ෙහත රූෙස්ටහවන ෙරිදි (C) අංශය මූටටුකර 

ගැනීවමදී අංශවේ තිවෙන මැහුම වොසිය අඟල්ට 

අමතරව බ්ොකට උස හරිවයන තවත් අඟල් 3/4ක් ෙම� 

වැඩිවයන අහුවවන ෙරිදි හැඩකර මසොගනන.

(3 රූපසටහ්න බලන්න)

7. අතෙකට ්වාටිය මසාගැනීම

වමහිදී අත්කවට වොටිය සඳහො තිබෙ ප්රමො�වයන මුලිනම 

මැහුම වොසිය අඟල් 1/2ක් ඇතුළ්ට නවො නැවතත් අඟල් 

3/4ක් (තුනකොලක්) ඇතුළ්ට නවො වොටි මැසම අතින මහන 

ඉඳිකටව්ටන මසොගනන.

8. අකත අංශය මූටටු ෙරගැනීම

වමහිදී අවත් අංශවේ දිග අඟලක්ට වඩො වැඩිනම අංශය 

මූටටු කර ගැනීවමදී ෙහත රූෙස්ටහවන ෙරිදි (D) 

හැඩකර මසොගනන.

(4 රූපසටහ්න බලන්න)

අංශය මූටටු කරගැනීවමදී තිවෙන මැහුම 

වොසිය අඟල්ට අමතරව වගන හැඩකර 

මසොගනන.

9. අ්, ෙඳ කොටසට ්බා මසාගැනීම

අවත් අංශය මූටටු කරගත් ෙසු වහොඳ පි්ට 

හරවො කඳ වකෝටවස වහොඳපි්ට ෙැත්ත්ට 

මූටටුව එන ෙරිදි තෙො අත මසොගනන.
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කටු
දෑත දිගු කළේ මල ළෙලනෙට
අත ගැටුළේ කටු තුළේ ෙටුවක
වැටහුණා සියුමැලි කතාවක
යට තිබූ රුදු ළේදො දුක

ළ�ායා ර� ඇ� හඹා යෙ �ඳ
දකිනළන ළ�ාළහෝ කරුණු මගහැර
සිතළු ආශා රඟ ළ�ා�ා මැද
විහිළු වාළේ දෙන කී ��

සිහිෙ �ල්පිල් අතර ගැවළ�ෙ
ෙතර වී ඒ සිහිෙ අරළගෙ
හැඩ �ලෙ කල පියවි ළලෝ තුළ
කටු ඇළෙනු ඇත රිදුම් ළගෙ එෙ

  මගේෂ් සමන් පුෂ්්පකුමාර
     දැඩි�මුව
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සංස්කරණය - මගනෝරා ගරේමතිලක

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

අන්තිම කවිය
ඔ� මා හමුවුණ එක වරදක් වුව
කල්්ප කාලයක් ළ්පරුම් පුරා
ඉරහඳ ්පවතිෙ තුරු තනිළවනෙම්
උරුමය ්පැරදුම වුණත් �දා

ඔ� හා හිෙැහුණ කාලය ළකටිවුව
‘ළරේමය’ හඳුො ගත්ත නි�ා
අදටත් කවියක් ලියනෙ ගත්විට
ලියැළවනළෙම ඔ� ගැෙම තමා

කාලය ළකතරම් ඉක්මන වූවද
ඔභ කවදාවත් ළොඑෙ නි�ා
ලියා එවනෙටවත් හැකි ළේ ෙම්
ලියනෙ අමතක කරනු කියා

  එස්.එච්. නිපුනි සචින්්තනි
     ගස්රුනුවර

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

පිපෙන්්නට සුවඳැති මලක් වී
�ඳක් වී මට නුළේ අහළේ
්පායා ඉනෙට වරම් ෙැති �ද
අහ� වීලා මළේ ළලෝකළය
නුඹට ඉනෙට  ඉඩ තිළේවිද
�ඳ වටා තරු දහක් දිලුණත්
අහ� මත මල් විසුල විල�ට
තනිතරුව වී තනි රකිනෙම්
කාටවත් ළොළ්පළෙෙ ඉ�ේවක
ගඟක් වීලා ගලා යනෙට
ළොහැක මට නුඹ දිවිතලා මත
පිනිළ්පාදක් වී සිඹිනෙම් මුව
කවුරුවත් ළොදකිෙ ළවලාවක

පිළ්පනෙට සුවඳැති මලක් වී
පින පුරා ෙැත නුළේ හද විල
සුවඳ ්පාකර එවෙවද මට
කුසුම් ළ්පති මත තවර ගනෙට

දහක් යෙ එෙ මග ගියත් අපි
�ැහැළන එක මග ඇවිද යනෙට
පින පුරමු අපි ළම් ��ර ඉම 
වැරදි තැන යළි හදා ගනෙට

   ප්රියංකා ්පතිරආරච්චි
     කිරිඳිවැල

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

ධරණී 
සිත ස්නසවන්නී
හිළේ ෙැතිවම අළේ දිවිමග
නිරතුරුව කලඑළි කරනනී
ළගවී යෙ ළම් දිවි �ැඳෑළේ
කානසිය දුරු කර දමනනී

දුරක ළවළ�ො දූ පුතුනළගන
සිඟිති සුරතල් ළ්පැටියනළගන
ඈත්වී ළම් ළගවෙ දිවියට
ආදරය ළ�ළෙහ� පුදනනී

රැඳුණු තනිකම �ැහැර කරමින
ළොමඳ කේෙළු ර� ළ�දනනී
ගතින විය්පත් වුවද අ්ප ළවත
�තුට ළං කර සිොළ�නනී

ළොළයක සීමාවන අතරමැද
ඒකාකාරිව ළගළවෙ දිවියට
�ැ�ෑ ළවෙ�ක් ල�ා දීමට
නිරතුරුව අත් වළක්වනනී

අකුරු මැද ර� මිහිරි කලතා
සු�ංළේදී හැඟුම් පුබුදා
දැනුම ළගෙදී සිතට දිරිදී
ඔ�යි අ්ප සිත් �ෙ�වනනී

  කලාභූෂණ චන්ද්ා  
     ගරෝහිණී කැටිග්පආරච්චි
     ඇල්පිටිය

මවකපේ කඳුළු
දුක්ගිනි ළගාඩක් මළග හද තුළ  රුවාළගෙ
වය�ට යමිනළදෝ ළම් දුක්  නිමාළවෙ
හිත් ්පපු ලැබුළණ ඇයි ඉනෙට  දරුළගෙ
යනෙට හිළතෙවා කඩතුර  ඉරාළගෙ

මම මේ කුළ�න ළම් ළලාව දුටු  ළවලාළේ
ඉරණම ලියැවිලා දුක් කළු  වළාළේ
ඇළ�ෙවා ළඟදි යනෙට  හඬතලාළේ
දියණිය ෙැලළවනෙ ජීවිත  තලාළේ

දරු ළ�ළෙහ�ට කැ්පකළ මළග  ජීවිතය
‘අම්මා මළේ වවරක්කාරිය  නුඹය’
ඇසුළේ දැළෙක ළම් ළලාකු දියණිළග  හඬය
�දහට ළවලුණි මළග ගත සිත  කම්්පෙය

මියයෙතුරා ළම් සිත වාවනු  ළකාළහාම
ළකාළහාමද හැදුළණ දියණිය වී නුඹ  මළගම
කාටද සිේ �තර දුනළන මම  ළමළහම
ළලවකා ර� �ලනු අම්මළග සිත  තරම

අල්ලා මළල දෑත මුල් පිවර  තැබුළේ
සිතුණා එදා රැජිෙකි මළග ළඟ  ඉනළන
ෙැකතට අකුරු මවළගන ඔ�  කියවනළන
ළකාතැෙද දියණි ඔ� අද මෙසින  ඉනළන

  ආර්. සුරවීර
     මහනුවර

මුවැත්තිය පෙවත් 
යකඩ ගැෙැනිය
මලක් ළමන පිපිලා
ළ�ාඳුරු මල් ළගාමුවක
ගලක් ළමන දිවි ළගවූ
වංක මිනිසුන අතර
මුවැත්තිය මමයි ඔ�
යකඩ ගැහැනිය ළල� දකිෙ

  සඳකාන්ති කල්ගදේරා
     මාදිගවල

පව්නස
ළොරැඳුණත් මල් මිටි අතර
ළො�ැරැවත් බිඟු ළරාන පිණි�
ළොහැමුවත් ද� අත සුවඳ 
ළොපිදුවත් පුදසුෙ මතක
බිම්මලත් මළලකිය ��ඳ

බියවුණත් මිනිසුන නිතර
්පෑගුණත් ළ්පාඩිවී ්පයට
ෙැතිවුණත් බිජුවට වපුල
ළොසිතුවත් මළලකැයි අරුම
බිම්මලත් ළ�ාඳුරුය �කිය

ළෙකමලුත් සුවඳින පිරුණ
තිබූවත් රුවකින දිලුෙ
�ැරූවත් �ඹරුන නි�ඳ
පිදූවත් බුදු හිමි අ�ල
ළකායිමලත් ්පරළේ මිතුර

  ගේජා අතුගකෝරාල
    ගහෝමා�ම

මන්්ද
ළෙත් ඉළම් දඟ කරෙ
දයා�ර ළ�ළෙහ�ට
වැටකළඩාලු තෙනෙට
ළොහැකි වූළේ මනද

 හැළරනෙට අවැසි මුත්
මං මුලාවූ �වක්
රිදුම් ළදෙ හදවතට
්ප�ක් වනුළේ මනද

ළ්පනී ළොළ්පනී යළෙෙ
ඔළේ රුව මතකළයන
මකනෙට කිසිදාක
අළන මට �ැරි මනද

ජීවිළත් ළකාතැෙ ළහෝ
ළකාළහෝ ළහෝ වැරදුණිද
කඳුළකින අ�නෙට  
උරුම වූළේ මනද

  ශ්ාමලී අමරතුං�
     කිරිඳිවැල

අමතක ප්නොව්න ඔව්ද්න
සිතක මැළවෙ සිතිවිල්ලට ඉඩක් ෙැතිව  ඔළරෝො
විතක �ඹර තුඩකින ෙැති වි �ක් ගතට  පුළරෝො
අතක රැඳුණු බිඳුවක් වුව ළලාළේ දෙන  මළරෝො
මතක හිටිෙ ඔවදෙක්ය කියා දුනළෙ  ළකාළරෝො

ජීවෙ ගමෙට ඉඩ ෙැත මා එෙ මග  ඉඳිල්ලා
්පාළවෙ ්පවෙට එක්වී තැන තැනවල  ළොයල්ලා
රෑ ළවෙතුරු ළොඉඳ �ැණින නිව�ට පිය  ෙගල්ලා
තැවරුෙළහාත් මරණයක්ය අත් ළ�ෝදා  ගනිල්ලා

තැන තැනවල එක් ළරාක්වී එ්පා ළ�ාළඳ  කතා
රෑන පිටින �ාදවලට ළොයන ළ�ළෙළහ  ්පතා
සීන සිනිඳු මලකට ළං ළොවී ඉඳිමි  සිතා
හීන �ැළේ මාක්ේ එකක් ්පලඳිනු සුව  ්පතා

�ාගරයට වැඩි �ලයක් බිඳිතිවලයි  ඔනෙ
ආදරයක සුව විඳිනෙ එ්පා ළඟට  යනෙ
්පාකර හැර සිතුම් ්පැතුම් නිව� තුළම  ඉනෙ
මීටරයක දුරින ඉඳන ළ�ළෙහ�  ්පතුරනෙ

සුවය ළ�ායා ළදළෙත්වලින සිොළ�නෙ  කියා
මුව වැේමක ්පැලඳගනෙ අතදුනළොත්  එයා
ෙව ඔවදන රැ�ක් රැළගෙ ්පැමිණි ළහයින  ඔයා
ඉවසීළමන ්පැතුම් පුරමු ෙැවත ළොඑන  කියා

  සුමනල්තා ්පල්ගල්�ම
     ගේරාගදණිය

පග්දර පරොප�ෝ
හිමිදිරිළය  පිබිළදනළන
දරුවනළග කු�  පුරවනළන
දඩිබිඩිළය ඇති වැඩ  කරනළන
ඇයට ශක්තිය ළකාළහන  එනළන

ළේ ළදාර ද  අමදිනළන
බුදු ්පහෙටත් මල්  තියනළන
එළිය දල්වා එය  වඳිනළන
මම තත් උඩ�ලන  ඉනළන

�ත් මුල් �ැඳ  තියනළන
ළත්ත් හදලයි  අඬගහනළන
මමයි කුසීතව අවදි  වනළන
බිරිඳ මළග ෙම් ළරාළ�ෝ  වැනළන

ඇේවහක් ළහම ළොම  රැළඳනළන
කටවළහන ඇය ළේර  ළදනළන
මුළු නිව�ටම ළ�ත  �දනළන
සියලු ළදවියන ඇය  රකිනළන

  සුසීමා චාන්දනී ගස්සේපුර
     දූන�හ

වසන්තය
ළෙක ්පාට මල් පිළ්පෙ ව�නතය එළඹිලා
අහේ කු� පුරා තරු රටා මැළවෙවා
ගැටපිච්ච මල් සුවඳ සිළයාළඟම ළවලෙවා
�ඳ එළිය මත වැතිර හිඳිමි දැහැෙට �මවැදී

  වජිරා
    නයිවල

හිමි අහිමි
මහා කළුවළාවන හාත්්ප�  ්පැතිරිලා
�ැඩ සුළං හමාවිත් ළලාවම ළදවෙත්  කළා
ගත සිතම ළවේලලා සිහිය මළග ෙැති  කළා
රුදුරු දඩයම හමුළේ ජීවිතය  පුදකළා
අහිමිවූ මාපියන ළොමැත මට  �හෙයක්
විඳිෙ නිනදා අ්පහා� ළගවූ මහ  ්පා්පයක්
ළොමැත දිවියට මළේ ල�නෙට  �ැෙසුමක්
කළලයක් වැළඩෙ කු� �ඟවනළන  කාලයක්
ද�ම�ක් කු� දරා ්පැමිණි දුක්  ඉව�ලා
පිය ළ�ළෙහ�ක් ළොමැති ඔ� ගැෙම  සිහිකළා
ළදතෙ කිරි ළ්පරි ළ්පරී කඳුළු කැට  පිහිදලා
ළදෝත මම දිගුකළා ඔ�ළේ රුව �ල  �ලා
හුේම ඔළේ රැක ළදනෙ �විය මළග මදි  වුණා
මට ළහාළරන ඔ� ළවෙත් ළලාවක් ළවත  �ැඟවුණා
කි�ා ළගෝතමියක් ළොවන හිත මළේ  දැඩිවුණා
ඔ�ට දුක් උහුලනෙ ළොදී මම  �ැෙසුණා

  ඉන්ද්ානි මා්පා
    කටු�ස්ග්තාට

ගරු සැලකිලි
ඇතිහට ඇතිය සුර �ැ්ප  වා�ොවන
දිවිමග නිරය ෙැතිෙට  මූකලාෙක්
ෙැති �ැරි අයට ඉ්පදුම  ළේදොවක්
මරණය �ැමට කරදරවල  නිමාවක්
ඇති අය කරති ෙැති අය හට  ගැරහිල්ල
ෙැති �රි අයට දිවි ඇතිතුරු  වැලපිල්ල
දිවි ඇති ටිකට ෙැතිවට නිසි  �ැලකිල්ල
මියගිය ්පසුව කුමටද ගරු  �ැලකිල්ල

  ආනන්ද කල්ගදේරා
     හාල්දඬුවන
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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'

lerÜ - 22
rka mjquglg 105,000/- 

rcfha ,shdmÈxÑ 
wdh;khls'

fndrej,g yiq fkdjkak'

jir 10 m<mqreoao 
úYajdikSh fiajdj

Wlia r;%x

071 - 380 36 67

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

Tfí w;g

076 49 40 373

mjqulg jeäu ñ,la wfmka

SL PRO
M

O

W.ia r;a;rx

frdah,a f.da,aâ yjqia

SL
 P

RO
M

O

lerÜ 24 - 118"000$-" 
lerÜ 22 - 108"000$-

lerÜ 22" 20" 18"14" 09 
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'
b;d úYajdijka; wdh;khls" fndre j,g /jfgkak tmd

lerÜ 24 re' 120"000$-
lerÜ 22 re' 108"000$-

SL
 P

RO
M

O

චතුර 
අල්විස්්ට 

මඟහැරුණු 
සිල් පගේ 

චතුර අල්විස් කියන්නෙ 

දක්ෂතා රැසක හිමි 

සනනි්ේදක්යක කියලා 

රටම දනනෙව්නෙ. හැබැයි 

චතුර්ෙ ඇතැම් දක්ෂතා 

ෙැනෙ දන්නෙ එයාව ළඟින 

ඇසුරු කරනෙ කීප්ද්නෙක 

විතරයි. එයින එකක තමයි 

චතුරට විවිධ කටහඬවල් 

අනුකරණය කරනනෙ ති්යනෙ 

හැකියාව. වි්ේ්ෂ්යනම 

භිකෂූනවහන්ස්ලා්ේ 

හඬවල්. ඒ හැකියාව 

එයාට එන්නෙ පාසල් 

කා්ල් ඉඳලමයි.

ඒ චතුර ්කාළඹ 

තරස්ටන විද්ාල්ේ 

ඉ්ෙනෙෙනනෙ 

දවස්. එකතරා 

අවුරුදදක (මට 

මතක විදිහට) විද්ා 

දිනෙයක පවතවලා 

ති්යනෙවා. ඉතින ඒ 

විද්ාලයීය විද්ා 

දිනේේ සංවිධානෙ 

කටයුතුවලට චතුරත 

්ලාකු දායකතවයක 

දීලා. ඔනනෙ දැන උතස්ේ 

පැවැත්වනෙ දවස. 

තරස්ටන විද්ාලයීය ප්රධානෙ 

ශාලාව ප්රභූන්ෙන සහ 

ආරාධිත පාසල්වල ශිෂ්ය 

ශිෂ්යාවන්ෙන පිරී ඉතිරි 

ගිහින. ඉස්සරහම ්ේළි්ේ 

අංශ ප්රධානීන පිරිවරා්ෙනෙ 

විදුහල්පතිතුමා 

විරාජමානෙව ඉනනෙවා. 

නියමිත ්වලාව 

උදාවුණහම ්ේදිකා්ව 

තිරය විවර කරලා 

උතසවය ආරම්්භ 

කරනනෙ තමයි සැලසුම් 

කරලා තිබ්බ. නියමිත 

්වලාව නෙම් උදා වුණා. 

ඒත ඉතින නෙරක 

්වලාව කියන්නෙ 

නියමිත ්බාතතම 

්කාචචර 

එබුවත 

තිරය 

විද්ාල්ේ ප්රවීණතම 

ආචාරයවර්යකු වනෙ 

ස්වාමීනවහන්ස්්ේ හඬ. 

මුළු ශාලාවම ආසනෙවලින 

නෙැගිටලා ්දා්හාත මුදුන 

දීලා නෙමස්කාරය කිේවා. 

ඊටපස්්ස් හරි පිළි්වලටම 

‘බුදධං සරණං ෙචචාමි....’ 

ආදී වශ්යන තිසරණ 

සරණයාම, ‘පාණාතිපාතා 

්ේරමණී සික්ාපදං 

සමාදියාමි’ ස්වාමීනවහන්ස් 

ශානතව ඒ සිල්පදය 

කිේවහම හැ්මෝම 

එක පුනෙරුච්ාරණය 

කළා. ඊටපස්්ස් 

‘අදිනනොදානො’. ඊටපස්්ස් 

‘මුසාවාදා ්ේරමණී.’ 

අනතිමට ‘සුරා්ම්රය 

මජජපමා.’ එත්කාට 

්කෝ තුන්වනි සිල්ප්ද? 

‘කා්ම්සුමිචචාචාරා?’ 

සු්ේ්ෂල, ශික්ෂාකාමී 

මහ සඟරුවනෙක ්වචච 

හාමුදුරවනට සිල් 

පදයක මෙඇ්රනනෙ 

පුළුවනද? අනික 

තුන්වනි සිල්ප්ද. 

විදුහල්පතිතුමාටත 

්පාඩි සැකයක 

ඇතිවුණා.

්කා්හාමහරි ති්ර 

වැ්ෙත හරි ගිහින 

විද්ා දි්න වැෙකටයුතු 

ටිකත ලස්සනෙට ඉවර 

වුණා. හැබැයි ඉතින 

ඊටපස්්ස තමයි 

්සෝලිය පටනෙත්ත. 

මුලිනම කලබල වු්ේ 

උතසවයට ්නොවැෙපු 

ගුරුහාමුදුරු්වෝ. පදයක 

අඩු කරලා සිල් දීපු 

සාම්නර නෙම ්වනෙ 

කවුරුත ්නේමයි, 

අ්ේ චතුර කියලා 

උනවහන්ස් 

්කා්හාමහරි 

දැනෙෙතතා. වැ්ේ 

විදුහල්පතිතුමා්ෙ 

කණටත ගියා. එතුමා 

හිටි්ය තර්හන 

පුපුර පුපුර. ඒත 

ඒ වැරැදද වු්ේ 

ඉස්්කෝ්ල සායම ්බරනනෙ 

ගිහින කියලා කීප්ද්නෙකම 

එතුමාට කියලා ගිනනෙ 

නිවලා තිබබා. ඒ නිසා තමයි 

චතුර අල්විස්ට කීරතිමත 

ශිෂ්ය්යක විදිහට පස්්ස් 

කා්ලක තරස්ටන එකට 

‘ආයු්බෝවන’ 

කියනනෙ පුළුවන 

වු්ේ.

්නේමයි ඇරු්ණ. දැන 

ඉතින ්මාකද කරන්නෙ? 

ශාලා පරිපාලක ඇතුළු 

කීප්ද්නෙකම ඇවිත ති්ර 

අවුල ්ොෙදාෙනනෙ මාර 

සටනෙක. ්වලාවට වැ්ේ 

පටනෙත්ත නෙැතතං 

්රේක්ෂකාොරය ්නොසනසුන 

්වනෙවා. ඊට හපන 

විදුහල්පතිතුමා ්නොසනසුන 

වු්ණාත කට්ටිය්ෙම 

හිස සුන ්වනෙවා. ති්ර 

ඇරෙනනෙකං ්වලාව ටිකක 

ඇදෙන්නෙ ්කා්හාමද 

කියනෙ එකයි, විද්ා සංෙම්ය 

කට්ටිය කල්පනො ක්ේ.

“දැන් සියලු දදනාම 
පංචශීලදයහි පිහිටුවීම සඳහා 
නමස්ාරය කියන්න.”

න්ාය පත්ර්ේ එ්හම 

්දයක ්නොතිබුණත 

හඬ ශානතයි. නිවුණු 

ස්වරූපයක. ඒක තරස්ටන 
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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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