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2021 අග�ෝස්තු 25 වන බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය තිස් අටවන කලාපය



විශාලා 
මහනුවර 
මැද්ද 
ඇ්ෙයි 
බියකරු 

සුසුම් ෙද්ද 

02 2021 අ්�ෝස්තු 25 බදාදා

දීපා වෙන්ති එදිරිසිංහ

“මම ක�ොක�ෝනොවල අවසොනම අදියකේ ඉනකන. 
මකේ ඇ කේ ඔක්සිජන අඩුකවලො. මකේ කෙනහලු 
�ළුම �ළු ෙොටයි. ඒ කියනකන මම ඉනකන 
වවද්යවරුනට කේ�ගනන පුළුවන මටටම� 
කනකවයි. ජීවිකේ එකහම තමයි. තොම විඳවනවො. මට 
තවේ ද�ොකගන ඉනන බෑ. වීදුරු ජකනකලන කගද� 
මිනිස්සු එබිලො බලො ඉද්දි ඒ මිනිස්සුනට කේනන හුස්ම 
අලලන හිටියො. තවේ බැහැ දැන යනන ඕන. කියනන 
කද්වල කගොඩයි. මම ගිහින එනනම්.”

ඒ නිශා කරුණාදාසගේ වදන්ය. ඇ්ය එම 
සටහන මුහුණුග�ාතට එකකර තිබුගේ 
ගකාගරෝනාව හා සටන කරමින ගරෝහල් ඇඳක 
සිට්ය. හිත කීරි ගැසී ්යන එම වදන ග�ළ ඇගේ 
�මණක ගනාව ඇ්ය වාගේම 
ගකාගරෝනාවට 
ගගාදුරු වී ජීවිත්ය 
අල්්ා ගනනට ගවර 
දරන අවිහිිංසක 
හිතව් ගේදනාතමක 
අතදැකීම්ය.

ජීවිතගේ දුරක 
්යනනට සිහින දැක 
ඒ සිහින අතරමඟ 
අතහැර, ්යළි 
ගනාඑනනම ්යන 
ගමනක ග�නි ග�නී 
එ්ය දරාගනනට 
හිතකට ගකාතරම් අසීරුදැයි අමුතුගවන කිව යුතු 
නැත. බ්න බ්න අත විශා්ා මහනුවරක ගේ 
දිේගවද්දී ගරෝගී හිත ගනාව නිගරෝගී හිත ද කඩා 
වැගටනගන ජීවිත්යක අනි්යත බව ගමානවට �සක 
කරමිනි. එගහත අ�හසුගවන වුව හුේම අල්්මින 
සෑම අග්යකුම ගවර දරනගන සුව වී ගගදර 
්යනනට, තම හිතතෂීන සමඟ තවත ක්ක ජීවත 
වනනට්ය. එකගකෝ ඒ සිහින්ය ඉටුගේ. නැතනම් 
ගකාගරෝනා මාර්යාට �ැරගදනනට සිදුගේ. ඒ 
ගේදනාව, අවිනිශ්චිත බව මැද්ගද් නිශා කරුණාදාස 
මුහුණුග�ාතට කවි්යක ද එකකර තිබුණා්ය.

“කබොකහෝ විට 

ආකේ එනන බැරිකවයි

අයිකේ මොපිකයෝ

කහොඳින රැ�ෙං

දරුෙැටව් මකේ

මඟ බලන ඇති

උනකේ හිේ

මල වකේ රැ�ෙං

පිචකචෙද්දි මකේ කදණ

ඉහළ අහසට

ඇකදන දුම් වළලු

බලෙන

ඒ අස්කස් මම 

හිනොකවද්දී

කගද� ඔක්ක�ොමේ එක්�

අකන මට කෙොඩි හොදු 
එවෙං”

නිශා ප්රතිකාර ්ැබුගේ 
වේනි්යාව ගරෝහගල්්ය. මරණගේ 
සීත් දැනි දැනී තම සිත අකුරු කළ 
ඇ්යව ජීවිත අවධානගමන මිදී සාමාන්ය 
වාට්ටුවක ප්රතිකාර සඳහා 
ග්යාමුකළ බවට එහි 
ගරෝහල් අධ්යක්ෂවර්යා 
සඳහනගකාට 

තිබුණි. 

ඇ්ය වාගේම ගමම බිහිසුණු අතදැකීම අභි්යසට 
ගි්ය ක්ා ග්ාගේ ආදරණී්ය්යනද සිටිති. ‘ගදවනි 
ඉනිගම්’ ගදේමි ගහවත න්යනතාරා වික්රමආරච්චි 
ද දින ගණනාවක ග�ෞද්ගලික ගරෝහ්ක ප්රතිකාර 
්ැබුගේ ගකාගරෝනා වැළඳී මරණගේ බිහිසුණු බව 
ග�නි ග�නී්ය. ඇ්ය මුහුණුග�ාතට ඒ බව එකකර 
තිබුගේ ගමගේයි.

“මට ඇේතටම හිතොගනන බෑ ක�ොතනින ෙටන 
ගනනද කියලො. මට �ළ පී.සී.ආේ. එක�න මම 
දැනගේතො මට ක�ොවිඩ් කෙොසිටිව් කියලො. මම හිතුවො 
ඒ දින 10-14 කගද�ට කවලො ෙරිස්සම් කවලො ඉඳලො 
සුව කවනවො කියලො. කමො�ද මම කම් සම්බන්ධව ඉතොම 
දරුණුවට හිතපු නැති නිසො. ෙළකවනි දවස් කද� තුන 
මම කහොඳින හිටියො. ඊටෙස්කස් මට රෑ හුස්ම ගනන 
කගොඩක් අමොරු වුණො. මකග ෙපුව හි��ළො. ඉනෙස්කස් 
මම කෙෞද්ගලි� ක�ෝහල�ට ඇතුළේ වුණො. වචෙන 
දහයක් �තො ��ේ හුස්ම ගනන අෙහසු කවනවො. 
කම්� ඉතොම භයොන� කලඩක්. කම් කමොකහොකේ කහොඳට 
ඉනනවො. ඊළඟ කමොකහොකේ කමොනවො කවයිද කියලො 
කියනන බෑ...

මම කහට උකද් කවද්දි ජීවේ කවලො ඉඳීද කියලො 
කියනන බෑ. හැකමෝම ෙරිස්සම් 

කවනන. කම් කලකඩ් බ�ෙතළ�ම කේරුම් ගනන.”

න්යනතාරා ද එම අසීරු දින කිහි�්ය ගගවා 
දමා නිවසට �ැමිණ සිටි්යත, ගකාගරෝනා ගරෝග 
ගේදනාවන තවමත ඇ්ය සමී�ගේ ඇති බව ඇ්ය 
කි්යනනී්ය.

ගගදරට වී ඉනනට කීවද, මුව ආවරණ �ැළඳ 
ඉනනට කීවද තවමත ඒවා තගේකට මායිම් 
ගනාකරන පිරිේ ඕනෑතරම්්ය. එහි ප්රතිඵ්ව් 
බර�තළකම ගහාඳිනම දකිනනට නම් ගරෝහල් 
ගමෝචරි්යක අස්ට ්යා යුතු්ය. ගසෞඛ්ය ගේවකයින 
එම ්යථාරත්ය නිතර දකිනගන්ය. 

“මිනිස්සු මැක�නකන මැස්කසෝ වකේ” ්යැයි 
තවද්යවරග්යකු කීගේ ගම් ගරෝගගේ බර�තළකම 
නිසා්ය. ගරෝහල් ගේට්ටුව ළඟ, ගරෝද පුටුවක �ැ්ය 
බාග්යක �ණ ඇද මැගරනවා ගේම, ඒ ගදස බ්ා 
සිටිනනට වීම ගකාතරම් අභාග්ය්යකද?

්ිංකාගේ ගබාගහෝ ගරෝහල්ව් ධාරිතාව ඉකමවා 
ගගාේ දැන ගසෞඛ්ය ගේවකයිනද ගරෝගගේ ගගාදුරු 
බවට �තගවමින ඇත. ගකාළඹ ජාතික ගරෝහගල් 
පුහුණු කිරීගම් ගහද නි්ධාරිනී පුෂ�ා රම්ානි 
ගසායිසා මුහුණුග�ාගත දකවා ඇතගත ගම් වනවිට 
ජාතික ගරෝහගල් තවද්යවරුන, ගහද ගහදි්යන 
ඇතුළු ගේවකයින 324 ගදගනකු 
ගකාගරෝනා ආසාදිත්යනව 

ඇති බවයි. ‘ගරෝහගල් 

ආදරණී්ය්යනද ජීවිතග්යන සමුගනන �ටන 
අරන’ ඇ්ය කි්යා තිබුගේ ගරෝහල් වාට්ටු ලිපිකරු 
සිංගමගේ සභා�තිනි්ය ග්ස කටයුතු කළ ගීතිකා 
විගේසූරි්ය මහතමි්යද ගකාගරෝනා වැළඳී මි්යගි්ය 
දුකබර පුවත ගැනද සිහි කරමිනි.

ගකාගරෝනා ගම් වනවිට දරු 
සිහින්ය සිතහි දරා සිටි ගරභනී 
මේවරුන විසි ගණනකට දිවි 
අහිමිකර තිගේ. ඒ මේවරුන කුස 
දරා සිටි ඇතැම් දරුවන ගමග්ාව 
එළි්ය දුටුවත, තවත දරුවන 
පිරිසක ගමග්ාව එළි්ය ගනාදැකම 
මේ තුරුගල් අවසන ගමන ්යෑම 
හදවතකට දරාගත ගනාහැකි 
තරම් දුකකි. දිවු්පිටිගේ ගැබිනි 
මවකද තම දරු සිහින්ය සමඟ 
ගකාගරෝනාවට බිලිවූගේ ඉකුත 
සතිගේයි. එම සතිගේම ගම්�හ 
මහ ගරෝහ්ට තිේතුන හැවිරිදි 
ගැබිනි මවකද ඇතුළත ගකරිණි. ඒ ඇගේ සිේවන 
දරුවා ප්රසූත කිරීමට්ය. ඇ්ය ගරෝහල් ගතවනවිටද 
උණ ගසම්ප්රතිශ්ා ගරෝග ්ක්ෂණ වූග්යන, 

සිදුකරන ්ද රැපිඩ් ඇනටිජන �රීක්ෂණග්යන 
තහවුරු වූගේ ඇ්යට ගකාගරෝනා ආසාදිතව ඇති 
බවයි. සිගේරි්යන සැතකමකින දරුවා බිහි කළද, 
දින �හකට �සුව ඇ්යද ජීවිතග්යන සමුගතගත තම 
බිළිඳාට මේකිරි ග�ාදක ගහෝ දීගත ගනාහැකිව්ය. 
එ�මණකද, තවත දරු තිගදගනක ගගදර්ය. ඇ්යද 
ගරෝහල්ගත වූගේ තම දරුවනගේ මුහුණු, නෑ 
සි්යනගේ මුහුණු ්යළි දකිනනට �ැමිණීගම් 
අගේක්ෂාගවනි.

එගේම තම ගැබිනි දි්යණි්යට 
ගකාගරෝනා වැළඳී ගරෝහල්ගත කළ 
�සු මවකට දැගනන ගේදනාව 
ගකාතරම්ද? බි්ය ගකාතරම්ද?

“ක�ොක�ෝනො ආසොදනය වී සිටින 
ගැබිනි දියණියට ආශිේවොද 
ෙතනකන ඇකේ ආද�ණීය 
මවයි” ්යනුගවන ලියූ 
ග�ාේටුවකද දැකගත හැකි 
වි්ය.

මාරානතික ගරෝග්යක 
රඟ ගදඇේ අභි්යස මැගවද්දී, 
ව්යේ ගේද්යක ගනාමැතිව 
දරුවන �වා මි්ය්යද්දී, 

තරුණග්යෝ සිහිසුනව මහමඟ වැටී සිහිසුනව 
මි්ය්යද්දී, ඒ ගිනදර දරා සිටිනනට බැරි මේපි්යවරු 
ජීවතවනගන හදවතින මි්යැගදමිනි.

ගකාගරෝනා වසිංගතගේ 
දරුණුකම ගැන �සුගි්යදා බදුල්් 
මහගරෝහගල් තවද්යවරග්යකුගේ 
ප්රකාශ්යක මුහුණුග�ාගත සටහනව 
තිබුගේ ගමගේයි.

“දැක්ක�ොේ පුදුම හිකේවි. 
ක�ෝගිකයකුට කමොනත�ම් ඔක්සිජන 
ප්රමොණයක් ලබො දුනනේ, ඒ කදන 
ඔක්සිජන ප්රමොණය ලබොගනන 
බැරුව, වතු� බිංදුවක් බීගනන 
බැරුව, හුස්ම ගනන බැරුව 
දඟලන දැඟලිලල දැක්�නම්, ඔය 
කිසිම ක�කනක් කගදරින එළියට 
තියො ජකනලකයන එළියට ඔලුවවේ 
දානකන නැහැ. ගකඟන කගොඩදාන 

මොළුකවක් මැක�නන දඟලනවො වකේ දඟලලො තමයි 
ඔවුන ම�ණයට ෙේකවනකන.”

ගමම ගරෝගගේ බර�තළකම කි්යනනට එම 
ප්රකාශ්යම ප්රමාණවත්ය. ගකාගරෝනාවට ගගාදුරුව 
ගරෝහ්කට ්යාමට උතසුක වනගන ජීවිත්ය 
ගගගනනනට නමුත ඇතැමුන ත්රීගරෝද රිගේම 
ගරෝහල් ගේට්ටුව අස්දී ජීවිත්ය හැර්යනගන 
ගශෝචනී්ය අයුරිනි. දිනකට ගදසි්ය්යකට 
ආසනන ජීවිත ගණනක අහිමි ගවමින ඇත. 
ගම්ය රටට ඉ්කකමක නමුත ඔබට, ඔගේ 
�වු්ට ආදරණී්යග්යකි.

මරණ්ය අභිමුවට ගි්ය කිහි�ගදගනකුගේ 
අතදැකීම් ගමගේ වුවත, කිසිවකම ගනාකි්යා, 

කිසිඳු නෑග්යකු ළඟ 
ගනාමැතිව ජීවිත 
හැරගි්ය අගේම උන 
ගබාගහෝ්ය.

එගේ නම් ඔබ 
ඔගේ ආදරණී්ය්යන 
ආරක්ෂා කරගනන. 
ගරෝග්යට බි්ය ගනාවී 
ඒ ගැන දැනුවත 
ගවනන. එනනත 
ගනන. ගසෞඛ්ය 
පුරුදු පිළි�දිනන. 
අහසට නැගගන 

දුම්ගරාටු නිවා්නනට ගවනත මඟක නම් තවමත 
ගනාග�ගන.

්හට උ්ද ්වනකල් 
ජීවත් ්වලා ඉඳීද 

කියන්න බැරි 
හැඟීමක් හිතට 

ආවා. ඒකයි 
කියන්්න් හැ්මෝටම 

පරිස්ෙම් ්වන්න 
කියලා

බලා්පා්රාත්තු 
හිත ඇතු්ේ ගුලි 

කරන්, වචනයක්වත් 
කතා ්නාකර අ්ේ 
ආදරණීයයන් අප 

හැර යනවා

දි්යන් ්�ාඩ දාපු මාළු්වෝ ව්ේ 

හුස්ම අල්ල�න්න බැරුව මිනිස්සු 
මැ්රන හැටි දැක්කනම්

්�දරින් එළියට බහිනවා තියා 
ජ්න්්ලන්වත් ඔලුව දාන්්න් නෑ  
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COVID-19 වසංගතය මර්දනය කිරීම 
සඳහා එනනත්කරණය සේම සමාජ 
දුරේ්ථභාවය ්ද අත්යවශ්යය. නමුත 
තවමත සමාජ දුරේ්ථභාවය පවතවාසගන 
යාම ජනතාවට දුෂ්කර ්කාරයයක් බව 
සපසනනනට තිසේ. එමනිසා සේ කියනනාවූ 
දුරේ්ථභාවය පිළිබඳ සීමාවන ්දෘශ්යමය 
සෙස නිරූපණය ්කළ හැකි නේ එයින 
ජනතාව අවසබෝධයක් ෙබාගැනීමට 
හැකිවන අතර ස්කාවිඩ් මැඬලීම්ද ඒ හරහා 
පහසු වනු ඇත.

පසුගිය වසසර අනුරාධපුර සරෝහසේ සනධි 
සරෝග සායනසේ සරෝගීන ්කණ්ායමක් තුළ 
‘සුරක්ෂිත ්කව’ නමින COVID-19 
වැළැක්වීසේ පියවරක් අප 
දියත ්කසළමු. ‘සුරක්ෂිත ්කව’ 
වෙ අරමුණ වනසන සරෝගීනට 
COVID-19 වැළදීම වැළැක්වීම 
සහ මහජනතාව අතර වවරේ 
ආසා්දනය පැතිරීම අවම කිරීමයි. 
සමය මූලි්ක මූෙධරම හතරක් මත 
රඳා පවතී.

1.  දිනපතා සහෝ සතිපතා ඇසුරු 
්කළ යුතසත ්කා සමඟ්ද යනන 
්දැනුවතභාවය ඇති කිරීම සහ ඒවා 
වරගී්කරණය කිරීම (සමහිදී සමාජ 
සේබනධතා මටටේ/්කව හතරක් අප 
නිරමාණය ්කසළමු)

2.  සසෞඛ්ය ආරක්්ෂ්ක ප්රමිතීන 
සනා්දනනා පුදගෙයින සමඟ 
සේබනධතා අවම කිරීම සහෝ වළක්වා ගැනීම 
සහ සමම හමුවීේවෙදී COVID-19 ආරක්්ෂ්ක 
මාරසගෝපසදශ පිළිපැදීම

3.  ඔබසේ සමීප මිතුරන COVID-19 
සුරක්ෂිත පියවරය අනුගමනය ්කරනසන 
ස්කසේ්දැයි තක්සේරු කිරීම

4.  අනාගත ඇසුරුකිරීේ සඳහා 
ඔබට හමුවන පුදගෙයිනසේ ‘සසෞඛ්ය 
ආරක්්ෂ්ක ප්රමිතීන’ පිළිබඳ වාරතාවක් 
තබා ගැනීම 

මන�ෝ විද්යාවට අනුව මයා�ව 

සම්බන්ධතයාවල සමයාජ ස්බඳතයා 

මටටම හතරක් නිරූපණය කරයි. 

සුරක්ෂිත ්කවය

සමීප කවය මීට ඇතුළත් වනනන 

ඔ්බනේ පවුනේ සයාමයාජිකයන 

හයා ඔ්බ වඩයාත්ම ඇසුරු කර� 

පුද්ගලයිනය. ඔවුන ඔ්බ සමඟ ජීවත් 

ව� අයයි. එමනිසයා ඔවුනව ම්ගහැරීමට 

න�යාහැකිය. ඔවුන ආශ්රනේදී ආරක්්ෂක 

පියවර ්ගැනීමද ප්යානයෝගික �ැත. ඒ 

නිසයා නමයාවුන 

නකයානරෝ�යා 

වයිරසයට 

නිරයාවරණය 

වීනම අවදා�ම 

අඩු පුද්ගලයන 

්බව ඔ්බ ස�යාථ 

කර්ගත යුතුයි. 

කරුණයාකර, ඔනේ 

‘සමීප කවනේ’ 

සයාමයාජිකයිනට 

කවනයන පිටත 

පුද්ගලයින ඇසුරු 

කර� විට දැඩි 

ආරක්්ෂක පියවර 

පිළිපදින�ැයි 

පවසන�. 

කවනයන පිටත 

කිසිනවකු සමඟ 

කටයුතු කරනනන 

�ම ‘සමීප කවනේ’ නසසු සයාමයාජිකයන 

හමුවීමට නපර ඔවුන සනීපයාරක්්ෂක  

ක්රමනේද නිසි නලස පිළිපැදිය යුතුයි.  

උදා - නිවසට පැමිණි වි්ගස ඇඳුම පිරිසිදු 

කිරීම, ස�යා�ය කිරීම, කවනයන පිටත 

ය� විට මුඛ ආවරණ පැළඳීම, පිටතින 

මිලදී ්ගත් උපකරණ/ භයාණඩ පිරිසිදු 

කිරීම

මිත්රත්ව කවය �මින නිරූපණය ව� 

ආකයාරයටම මිතුරන මීට ඇතුළත් නේ. 

‘සමීප කවනයන’ පිටත ඔ්බ වැඩිපුරම 

ආශ්රය කර� අය සිටිනනන නම කවය 

තුළය. ඇතැමවිට නමයාවුන ඔ්බට දි�පතයා 

නහෝ සතිපතයා හමුව� අය විය හැකිය. 

ඔ්බනේ ආරක්්ෂයාව සඳහයා ‘මිත්රත්ව 

දිනය  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

සමීප ්කවය              

මිත්රතව ්කවය               

සහභාගීතව ්කවය               

හුවමාරු ්කවය 

දිනය  16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

සමීප ්කවය              

මිත්රතව ්කවය               

සහභාගීතව ්කවය               

හුවමාරු ්කවය 

ඇත්තටම 
ආදගෙයිනම් 
දුරින් ඉන්න

විශවයාසදායක පුද්ගලයින ඇතුළත් විය යුතුය. 

‘සහභයාගීත්ව කවනේ’ සයාමයාජිකයන සමඟද 

නිතිපතයා හමුවීම පැවැත්වීම සුදුසු �ැත. නමම 

කවය තුළ සිදුකරනු ල්බ� සියලුම කයාරයයන 

ලැයිසතු්ගත කර පසුව ඒවයා එක හමුවකදී 

සමපූරණ කළ හැකිය. නසෝශේ මීඩියයා නේදිකයා 

හරහයා නමම කවනේ සයාමයාජිකයින හමුවීම 

සිදුකළ හැකි�ම ඉතයා වැද්ගත්ය.

හුවමාරු ්කවය

පිටතම ඇති කවය ‘හුවමයාරු කවය’ නලස 

�ම කර ඇත. එහි සයාමයාජිකයින සඳහයා 

උදාහරණ වනනන කරණවෑමියන, සිේලර 

නවනළනදන, කුලී රථ රියදුරන, වවද්වරුන 

නහෝ ඔවුනනේ නසවයා සථයා�නේ සිටි� අය 

නේ. ‘හුවමයාරු කවය’ තුළ සිටි� අයනේ 

සුරක්ෂිත ප්මිතීන අප න�යාදනී. නමවයා 

පිළි්බඳව විමසීමද  ප්යානයෝගික �ැත. ඒ 

නිසයා නම කවනේ සයාමයාජිකයින ඇසුරු 

කිරීනමදී  පහත උපනදස පිළිපැදීම ඉතයා 

වැද්ගත්ය.

හුවමයාරු කවයට ය�විට නිසි මුහුණු 

ආවරණ භයාවිතයා කරන�. ඔවුන සමඟ 

සම්බන්ධ ව� විට මීටර 1 ක දුරක් 

පවත්වයා ්ගන�යා අතරතුර මුහුණු ආවරණ 

වැනි ආරක්්ෂක ක්රනමෝපයායන අනු්ගම�ය 

න�යාකර� අය හමුවීනමන වළකින�. 

ඔවුන ඇසුරු කයාලය මිනිත්තු 15 කට 

වඩයා අඩු කරන�. ඔවුන ආශ්රය කිරීනමන 

පසු නිසි සනීපයාරක්්ෂක ක්රම අනු්ගම�ය 

කරන�. හැකි අයුරින අනතරජයාලය 

මගින හුවමයාරු කටයුතු සිදු කරන� (උදා:- 

්බැංකුකරණය, බිේපත් න්ගවීම, භයාණඩ 

න්ගනවයා ්ගැනීම). හමුව� වයාර ්ගණ� 

හැකිතරමක් සීමයා කරන� (උදා:-භයාණඩ මිලදී 

්ගැනීම මසකට වරක් කිරීම). හැකිතරම 

නපයාදු ප්වයාහ� ක්රම භයාවිත කිරීනමන 

වළකින�. 

ඔ්බ නපයාදු ප්වයාහ� ක්රම භයාවිත කරනනන 

�ම ඉහත සඳහන ආරක්්ෂක පියවර 

දැඩි නලස අනු්ගම�ය කරන�. 

‘හුවමයාරු’ මටටනම පුද්ගලනයක් 

ඔ්බ නහයාඳින දන�යා සහ විශවයාස 

කළ හැකි අනයක් �ම, ඔවුන 

‘සහභයාගීත්ව’ මටටමට න්ග� යන�. 

උදා:- ‘හුවමයාරු කවය’ තුළ COVID-19 

සුරක්ෂිත ප්මිතීන පවත්වයාන්ග� 

ය� නපයාදු සිේලර නවනළනනදකුට 

නහෝ නකයාණඩයා නමෝසතරකරුනවකුට 

විශවයාසනීයව ‘සහභයාගීත්ව කවය’ නවත 

මයාරු කළ හැකිය. ‘සහභයාගීත්ව කවනේ’ 

නසවයා සපයනන�ක් නලස ඔහුව ‘සහභයාගීත්ව 

කවනේ’ නසසු සයාමයාජිකයිනට හදුනවයානදන�. 

‘හුවමයාරු කවය’ තුළ ඔ්බ ඇසුරු කර� 

සයාමයාජිකයින 

සංඛ්යාව විශයාල 

�ම, නකයානරෝ�යා 

වවරසය වැළඳීනම 

හැකියයාව ඉහළය. 

‘හුවමයාරු කවය’ 

අවම කිරීමට උත්සයාහ 

්ගන�. සයාප්පු සවයාරි, 

වවද් පරීක්යා කිරීම 

වැනි කයාරයයන එක 

වතයාවකින සිදුකිරීම 

COVID-19 සෑදීනම 

අවදා�ම අඩු කරයි.

නම එක් එක් කවය 

තුළ සිටි� පුද්ගලයින 

නව�ත් කවයකට 

මයාරු කළ හැකිය. 

උදා:- ‘සහභයාගීත්ව 

කවනේ’ පුද්ගලනයකු 

කිටටු මිතුනරකු ්බවට පත්වුවනහයාත්, ඔහුනේ 

�ම ‘මිත්රත්ව කවය’ නවත මයාරු කළ හැකිය. 

කව  හතනරම වදනික හමුවීම පිළි්බඳ සටහන 

ත්බ� සටහ�ක් අපනේ නරෝගීනට ල්බයා දී ඇත. 

වගුව දි�නපයාතක් නලස ද ක්රියයා කර� අතර 

සම්බන්ධතයා නසයායයා ්ගැනීමට ප්නයෝජ�වත් විය 

හැකිය.

(වගුව බෙනන...)  

‘සුරක්ෂිත කව’ යනු ක්්ෂණික නකයාවිඩ් 

ප්තිකයාරයක් න�යාවුණත්, මිනිස අනතරක්රියයාවල 

මන�ෝ විද්යාව උපනයෝගී කර්ගන�යා සරල නේඛ� 

නයෝජ�යා ක්රමයක් නලස නමය වැද්ගත් නේ.

 ‘සුරක්ෂිත කව’ මගින COVID ආසයාද� 

හැකියයාව සැලකිය යුතු නලස පහත දමනු 

ඇතැයි අපි අනප්ක්්ෂයා කරමු.

කවය’ තුළ සිටි� සයාමයාජිකයන සමඟ ආශ්රය 

කර� කයාලය අවම කර්ගන� (මිනිත්තු 15 ට 

අඩු). සමයාජ දුරසථභයාවය පවත්වයා ්ගන�. 

ඔවුන හමුවීමදී එළිමහන සථයා�යක් නතෝරයා 

්ගන�. ඔවුන ඇසුරු කිරීමට දුරකථ� ඇමතුම, 

වටසඇප්, වයි්බර, සකයිප් වැනි විකේප 

සනනිනේද� මයාධ්යයන නතෝරයා ්ගන�.

සහභාගීතව ්කවය

‘මිත්රත්ව කවය’ ට පිටතින ඇති ‘සහභයාගීත්ව 

කවය’ නවනකර ඇත්නත් මිනිසුන සමඟ 

නිතිපතයා කටයුතු කර� අය සඳහයාය. නමයාවුන 

කයාරයයාලනේ නහෝ වැඩපනේදී හමුව� අය නහෝ 

ඔ්බනේ අසේවැසියන විය හැක. නමම කවයට 

සන්ධි ර�ෝග සහ 
පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ 

විරේෂඥ වෛද්ය 
හිමන්්ත අතුග�ෝෙල

MBBS (Colombo) MD, 
FRCP(Edin) FACR

මථාත� දිස්ත්රික්  
මහ ර�ෝහල 

වෛද්ය 
රුචි�ා ගෙනවිෙතන 

(MBBS) 
ර�ථාළඹ ජථාති� ර�ෝහල

ෙමීප �වය මීට ඇතුළත 
වන්ගන් ඔබගේ පවුගේ 
ොමාජි�යන් හා ඔබ වඩාතම 
ඇසුරු �ෙන පුද�ලයින්ය. 
ඔවුන් ඔබ ෙමඟ ජීවත 
වන අයයි. එමනිො ඔවුන්ව 
ම�හැරීමට ගනාහැකිය. ඔවුන් 
ආශ්රගේදී ආෙක්ෂ� පියවෙ 
�ැනීමද ප්ාගයෝගි� නැ්ත. 
ඒ නිො ගමාවුන් ග�ාගෙෝනා 
වයිෙෙයට නිොවෙණය වීගම් 
අවදානම අඩු පුද�ලයන් බව 
ඔබ ෙනාථ �ෙ�්ත යුතුයි

හුවමාරු �වයට යනවිට නිසි 
මුහුණු ආවෙණ භාවි්තා �ෙන්න. 
ඔවුන් ෙමඟ ෙම්බන්්ධ වන විට 
මීටෙ 1 � දුෙක පවතවා �න්නා 
අ්තෙතුෙ මුහුණු ආවෙණ 
වැනි ආෙක්ෂ� ක්රගමෝපායන් 
අනු�මනය ගනා�ෙන අය 
හමුවීගමන් වළකින්න. ඔවුන් 
ඇසුරු �ාලය මිනිතතු 15 �ට 
වඩා අඩු �ෙන්න. ඔවුන් ආශ්රය 
කිරීගමන් පසු නිසි ෙනීපාෙක්ෂ� 
ක්රම අනු�මනය �ෙන්න



විදෙව්වාට කමක් නෑ. කැපවීම කියන 

එදක් අගය දේරුමගේ්ත මනුස්සදයක් 

ද්නුද්න් කැප වුණවාට කමක් නෑ. ේද්සම 

හිනස්සන දකදනක් ද්නුද්න් පැයක් 

දෙකක් හැඬු්වාට කමකුේ නෑ. ්තමන් 

ද්නුද්න් අසීමි්ත් සිහින ෙකින දකදනක් 

ද්නුද්න් නිදි්ර්ජි්ත් කලපනවා කළවාටේ 

කමක් නෑ. ෙැදනන්න ආෙදර් කරන 

පටටපල ද�වාරු නැති ඇේ්ත ආෙරයක් 

කන්න වි්වාහය කියන්දන් පවා්සලක් 

දනද්යි. ඒ නි්සවා හැදිච්චකම 

තිදයන පිරිමිදයක් එක්ක ජීවිදේ 

අලුතින් පටන් ගන්න, දනවාගැළදපන 

දරේමයට ්සමුදෙන්න, ක්සවාෙයට කලින් 

ේ්ස වුණේ ප්රමවාෙ නෑ කියන එකයි 

මදේනම අෙහ්ස. 

කරනකන් ්සෑදහන්න අමවාරුයි ්දේ 

ෙැනුණට දලසිදයන්ම කරන්න පුළු්න් 

දේ ්තමයි දනවාගැළදපන ්තැනින් 

ගැලවිලවා යන එක. 

සීයට සීයක් ගැළදපන මිනිසසු 

දලෝදක් දකවාදහ්ේ නැහැ, කවාදේේ 

්ැරදි තියන්වා ්දේ ්තර්ක්ලට 

රැ්ටිලවා, අ්ත හරින්න 

දේතු ෙහ්සක් තියන 

්තැනක එකම 

එක දේතු්ක් 

දහවායවාදගන රැදෙන්න උේ්සවාහ කරන 

එදකන් ද්න්දන් ඔ� විසින්ම ඔදේ 

අනවාග්තය ගිනි දගවාඩකට ඇෙ ෙමවා 

ගැනීමක් පමණයි.

සියලල අංග ්සමපුර්ණ වුණු ්සම�න්්ධ්තවා 

නැති �් ඇේ්ත.

ඒ නි්සවා විෙවීම්ලට ්ඩවා ද�වාදහෝ 

ර්ස්ේ විඳීම තියන ්තැනක දපවාඩඩක් 

04 2021 අග�ෝස්තු 25 බදාදා

ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජයග�ාඩි

අතෑරලා දාන එ� 
ඇඟට ගුණයි

නැහැදිච්ච පිරිමි  
හදනවට වඩා 

ගැහැනු දලසිදයන්ම රැ්දටන්දන් 

රේ්තරන්්ලට, දියමන්ති්ලට එදහමේ 

නැේ්තම ්සලලි්ලට කියලවාදන් අපි අහල 

තිදයන්දන්. හැ�ැයි කවුරු දකවාදහවාම 

කිව්ේ ඇේ්තටම ගැහැනු රැ්දටන්දන් 

ඔය කිසිම දේකට දනදමයි.

ගැහැනු දලසිදයන්ම රැ්දටන්දන් 

‘ආෙරණීය ්්චන්ලට.’

ඕනම ්ැරැේෙක් කරලවා දමවාන්තරම 

දලවාකු සිේ රිෙවීමකින් පසදස වුණේ 

මුකුේම දනවාවුණ ගවානට ළඟට ඇවිේ 

ඔයවා ්තමයි මදේ පණ, ඔයවා නැතු් මට 

ජීවි්තයක් නැහැ කියලවා එක ්සැරයක් 

�දාදගන හිස මුදුන ඉම�වා කියන්දන් 

ගැහැනු හි්තක් ර්ටටන්න ආදේ ද්න 

මුකුේම ඕදන් නැහැ.

එ්තනින් එහවාට ද්ච්ච ්ැරැේෙ ්දේම 

කරපු දරෝහීකම ඔක්දකවාම 

කැදල.

එයවා ආදේ 

එදහම කරන 

එකක් නැහැ, 

්ැරදි 

ද්න්දන් 

මිනිසසු 

අතින් 

්තමයි, 

ඔය දපවාඩි 

දපවාඩි ්ැරදි 

තිේ�ට එයවා 

මට ආෙදරයි, මම 

නැති වුදණවාේ සියදිවි 

හවානි කරගනියි, ඒ නි්සවා දම 

්සැදරේ ්සමවා් දෙන්වා කියලවා 

ජීවිදේ ප්වා උග්සට තියලවා ආෙදර් 

කරපු හිේ්ලට ්සමවා් දෙන්න ගැහැනු 

ආේම හරිම ෙක්්ෂයි.

හැ�ැයි එදහම ්සමවා් දීපු 

ද�වාදහෝ අ්ස්වා්ල, ඒ ්සමවා් 

ප්රදයෝජනයට අරදගන ්ැරදි කරපු 

පිරිමි යහපේ ද්ලවා තිබුණු 

�්ක්නම අපි අහලවා නැහැ. 

එදහම අහන්න ලැබුණවානම 

ඒ අදේ ඇඟිලි ගවානටේ ්ඩවා 

අඩුද්න්. 

උන පුරුදක් දාල තිේ�ේ 

�ලු ්ලිදග ඇදේ අරින්න �ෑ 

කියන්වා ්දේ අ්ස්වා් ලැබුණ 

ගමන් ද�වාදහෝවිට නැ්්ත 

නැ්්තේ දරේමයට දරෝහිද්ලවා 

තිබුදේ ්සමවාද්න් යැපුන දරේම 

කුරුලලන්ම ්තමයි.

එකම ්රෙ එක පවාරකට ්ඩවා 

කරන එක පුරුේෙක් මි්සක් 

්ත්දුරටේ ්ැරැේෙක් දනවාදව 

කියලවා ක්තවා්ටේ කියන්දන්.

කවුරුහරි දකදනක් ්තමන්ට, 

්තමන්දේ ජීවිදේට, ්තමන්දේ 

ආෙදර්ට ්ැරැේෙක් කරන 

්වාරයක් ්වාරයක් පවා්සවා ්සමවා් 

දිදී ජීවිදේ මුලට ගිහින් ආදය 

පටන් ගන්න ්තරම දම ජීවි්තය දිග නෑ. 

ඒ නි්සවා �ැන්ෙට පසදස හරියයි, �ැන්ෙට 

පසදස හදාගන්නම කියලවා නැහැදිච්ච පිරිමි 

හෙන අසීරු ්ගකීම කර පිටට අරදගන 

ජීවිදේ අ්්ධවානදම දාගන්න කලින් ගැහැනු 

ඔ� එක ්රක් දනද්යි සිය ෙහස ්වාරයක් 

හිතු්ේ කමක් නෑ. 

හෙන්න �ැරි පිරිමි හදාදගන පවුල 

ද්නුද්න් නම දකවාච්චර හීලලු්ේ 

ඇේ්තටම කමක් නෑ.

ඒ කිසිම දෙයක් නැති ්තැනක, 

විශ්වා්සය පළුදු ද්ලවා සුණු විසුණු 

ද්ලවා ගියවාට පසද්සේ බිඳුණු වීදුරු්ක් 

සුපර් ේලූ ගගවා අල්න්වා ්දේ �දලන් 

දරේමය අල්දගන රැදෙන්න දේතු දහවායන 

එක, මවාළුපවාන්්ල මවාළු දහවායන්වා ්දේ 

දෙදලවා්ටම නැති හිස ්ැඩක් කියල 

හිද්තන්දන් නැේෙ?

දගඩියම පණුද්ෝ ගහලවා 

තිදයේදී, නැටට හරිය 

දහවාෙයි කියලවා දගඩිය පිටින් 

�දාගේ්තම ද්න්දන ්තමනුේ 

කුණුද්ලවා යන එක වි්තරයි.

දපවාඩඩක් ගැළදපන 

ඒේ දගවාඩක් දනවාගැළදපන 

්තැන්්ල අදන් පදන් ගවාදගන 

එන කරුමක්කවාර �ැඳීම්ල 

හිර ද්න්ට ්ඩවා ඒ ගැළදපන 

දපවාඩඩේ අම්තක කරලවා දාල නිෙහස 

ද්න එක දමවාන්තරම ්සැනසීමක්ෙ කියලවා 

දේරුම යේදී ්සමහරවිට පරක්කු ්ැඩියි. 

එ්තදකවාට දපරහැර ගිහින්, නැටටුද්වාේ 

දගෙර ගිහින් ඉ්රයි. 

ඒ නි්සවා දරේමය, වි්වාහය කියන 

මවා්තෘකවා්ලදී ගැහැනු හිේ මීට ්ඩවා 

බුේධිය දමදහයවිය යුතුයි. ඔ� යහන්ග්ත 

වුණවා ද්න්න පුළු්න්. එක ්හලක් 

යට එකට ජී්ේ වුණවා ද්න්න පුළු්න්. 

ජීවි්තදේ ද�වාදහෝ දේ්ල ද�දා හදාගේ්තවා 

ද්න්න පුළු්න්. හැ�ැයි ඒ දේ්ල්ල 

දේරුම ඔ� ඔහු ්සමඟම වි්වාහ විය 

යුතුය කියන එක නම දනදමයි. වි්වාහය 

පැේ්තකින් තියමුදකෝ. දමවාන්තරම දේ්ල 

ද්ලවා තිබුණේ අඩුම ්තරදම එදහම 

මනුස්සදයක් එක්ක ්ත්දුරටේ ජීවිදේ 

ද�දාග්ත යුතුයි කියල එකක් නෑ.

අ්ත අරින්න දේතු ෙහ්සක් තියන ්තැනක 

්ත්දුරටේ රැදෙන්න ්තරම දම කිසිම 

දේතු්ක් දම විසිඑක්්න සිය්දසදී 

ඒ ්තරම �ල්ේ නෑ.   

්ඩවා ්ැෙගේ ද්න්දන් අ්්සවාන 

දමවාදහවාදේ දහෝ ඔදේ ජීවි්තය 

පිළි�ෙ නි්ැරදිම තීරණය ගැනීම 

පමණයි. 

දනවාගැළදපන දරේම ක්තවා්කට 

ති්ත තියන්න, එකම ්ැරැේෙ, 

්රෙකට එහවා ගිය පුරුේෙක් 

කරගේ දරේමයට ්සමුදෙන්න, 

ජීවිදේ ගැන තීරණ ගන්න ඔ� 

්ත්ේ ප්රමවාෙ ද්න්න ඕන නෑ. 

ද�වාළෙ ්ෙන්, ආෙර ම්තක දමවාළය 

හරහවා හේ්තට ්ෙ දෙනදකවාටේ 

ඔලුද්න් තීරණ ගන්න ්තරම 

හයියක් ගෑනුන්ට තිදයන්නම ඕන. 

ඒ නි්සවා ජීවි්ත කවාලයම 

විේන්ට ්ඩවා ේ්සක් දෙකක් 

අඬලවා, ‘හිතින් යන අය අතින් 

අලලවා න්ේ්තන්නට �ෑ’ කියලවා 

හි්ත හදාගන්න ්සවාස්තදර් ප්රගුණ 

කරන එක කවාලීන අ්ශ්ය්තවා්යක් කිව්ේ 

්ැරදි නෑ.

අතහරිනන ගේතු 
දහසක් තිගයන 
තැන� තවදුරටත් 
රැගෙනන තරම් 
ඔය කිසිම 
ගේතුවක් ගම් 
විසිඑක්වන 
සියවගස්දී 
ඒ තරම් 

උන පුරුගක් 
දැම්මත්  බලු 
වලිග� ඇගේ 

අරිනන බෑ වගේ 
අවස්්ාව ලැබුණ 

�මන නැවත 
නැවතත් 
ගරේමයට 

ගරෝහි වුගේ 

�ැහැනුනගේ 
සමාගවන 

එ�ම වරද එ� 
පාර�ට වඩා �රන 

එ� පුරුේදක් 
මිසක් තවදුරටත් 

වැරැේදක් 
ගනගවයි 
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ය�ොහොනි ද සිල්ො කි�නයන ඇ�ටම ආයේණික වුණු අපූරු හඬක් 
නිසො යකටි කොල�ක් තුළ ජනප්රි�ත්�ට පතවුණු ගොයිකෝක්.

‘මැණියක්’ Cover Song එක හරහො ජොත්යන්තර� ප්ො ජ�ගැනීමට 
යේ හුරුබුහුටි ගොයිකෝ සමත වුණො.

යේ ය්නයකොටත යේ ගී්ත� ඉනදි�ොයේ සුප්රසිද්ධ චරි්ත රැසකයේ 
ප්රි�්තම ගී්ත� බ්ට පතය්ලො හමොරයි. ය�ොහොනියේ හඬට ්සඟ 
වුණු යබොලිවුඩයේ දැ්ැන්ත�ො බිේ බී එයහමත නැතිනේ අමි්තොබ් 
බචචන යේ ගී්ත� පිළිබඳ් ඔහුයේ ට්වීටර් ගිණුයේ සහ යේස්බුක් 
ගිණුයේ සටහන ්තබො තිබුණො. ඒ ඔහුයේ මිණිබිරි� ්න නව්ො 
නයේලි, ය�ෝහොනියේ ගී්තයේ රිදම�ට අමි්තොබ් රඟපෑ චිත්රපට�ක 
දර්්ශන�ක් අමුණො අලුතම වීඩිය�ෝ එකක් සකස් කළොට පස්යසයි. 

‘යේ තිය�නයන ඇදහි� යනොහැකි ශ්රී ලොංකික ගී්ත�ක් ්න 
‘මැණියක් මයේ හියත’ ගී්ත� මම රඟපෑ් ‘කොලි�ො’ චිත්රපටයේ 
ගී්ත�ක දර්්ශන්ලට එකතු කරලො, මයේ මිණිබිරි� ්න නව්ො 
නයේලි සකස් කරපු වීඩිය�ෝ්ක්. අ්ංක්ම කිේය්ොත මම මුළු රෑ 
පුරොම යේ සිනදු්ට ස්න දුනනො. ඇත්තටම මටත දැන යේ ගී්ත� 
අහන එක න්තර කරගනන බැහැ.’

අයේ පුංචි යකලල, අයේ ආදර� යනොඅඩු් දිනොගත අමි්තොබ් 
බචචන ්ැනි ශිලපිය�කුයේ ඇගයීමට ලක්වීම ඇත්තටම ශ්රී 
ලොංකික අපටත ආඩේබර�ක්. 

යබොලිවුඩයේ දැ්ැන්ත�ොයගන ලද යේ ඇගයුම ය�ොහොනියේ හි්තට 
දැනුණ විදි� ගැන ඇ� ‘්ධරණී’ ට කීයේ යමයහමයි.

‘මැණියක්’ ගී්ත� ගැන අේ්තොබ් බචචන ති�ලො තිබුණු සටහන ගැන 
ය�ොහොනි  මුලිනම දැනගතයත යකොයහොමද?

මම සාමාන්යයෙන් දුරකතනෙ ළඟින් තිොගන්යන් නැහැ. 

යගාඩක් යෙලාෙට ඉන්යන් ස්ටුඩියෙෝ එයක්. යෙටා ඉයෙක්ට් 

(Pettah Effect) කණඩාෙයමන් කතා කරලා තමයි යමයහම 

යෙෙක් යෙලා කිෙලා මට කිවයව. එොලා ඒක මට විහිළුෙට 

කිෙනො කිෙලයි ඒ යෙලායෙ මම හිතුයව. මම ඒ සටහන 

ෙැක්යක් ටිකක් ෙරක්කු යෙලා. එතයකාටත් යගාඩයෙයනක් සුබ 

ෙතලා එයහම ෙණිවිඩ එෙලා තිබුණා.

ඒ ය්ලොයේ ඇත්තටම යමොන ්යේ හැඟීමක්ද ඇති වුයේ?

ඒ හැඟීමනම් විස්තර කරන්න නම් මට යත්යරන්යන් නෑ. 

ඇත්තටම යම්ක මයේ 

සංගීත දිවියේ වියේෂ 

සංධිස්්ානෙක් කිෙලයි මම 

හිතන්යන්.

ඉතින ය�ොහොනිත ඒ යපෝස්ටු්ට 
රිේලයි කළොද?

ඔව. මම සුපුරුදු විදිහට හාට් 

ලකුණු තුනක් ෙැම්මා.

යේ සිංදු් අහන එක න්තර කරගනන බැරි 
්තරමට ඔහු යේ සිංදු්ට කැමතියි කි�න්ො. 
ඒ ්යේම දැන ඉනදි�ොයේ යගොඩක් සුප්රසිද්ධ 
චරි්ත අ්තරත යේ ගී්ත� ජනප්රි�යි. ඒ ගැන 
යමොකද හි්තනයන?

මම නිරහංකාරෙ යම් ගැන සතුටු යෙනො. 

ඔහු ෙැනි යයෙෂ්ඨ කීර්තිමත් රංගන ශිල්පියෙක් 

යම් ගීතෙ රසවිඳින බෙ ෙැනගන්න ලැබුණු එක 

ඇත්තටම යලාකු යගෞරෙෙක්. 

ගීතයේ සංගීත නිර්මාතෘ චමත්ටත්, මුල් ගාෙනෙ සහ 

මයගත් එක්ක රැප් එක ගාෙනා කළ සතීෂාන්ටත්, ෙෙ 

රචනා කළ දුලාන්ටත්, සින්දුෙ නැෙත නිර්මාණෙ 

කිරීමට සහ යබදා හරින්න අෙසරෙ දුන් හසිත්ටත්, 

මයේ පිටිෙසින් සෑම යමායහායත්ම ඉන්න 

දිලංජන් ඇතුළු යෙටා ඉයෙක්ට් (Pettah Effect) 

කණඩාෙමටත් යමහි යගෞරෙෙ හිමි යෙන්න ඕයන්.

‘මැණියක්’ ගී්ත� ය්නත රට්ල යේ විදිහට ප්රසිද්ධ 
ය්නන බලපෑ් වියේෂ යේතු්ක් තිය�න්ද?

චමත් සංගීත්යේ තනු යකායහාමත් හිතට ෙැයනන 

ඒො. මම හැම සින්දුෙක්ම ගාෙනා කරන්යන් ඉතාම 

ආසායෙන් ඒ ෙයේම රසවිඳීයමන්. යම් ගීතෙ යමචචර 

ප්රසිද්ධ යෙන්න යෙන වියේෂ යේතුෙක් බලෙෑෙෙ කිෙලනම් 

මට යත්යරන්යන් නෑ.

අගේ පුංචි ගෙල්ල 
ග�ොහොනිගේ රසිෙග�ක් ගේලො 

යබොලිවුඩයේ දැ්ැන්ත�ො 
අමි්තොබ් බචචන

ගෙවෙන්දි ගහට්ටිආරච්චි

අෙුංෙෙම 
කිවගෙොත් මම මුළු රෑ 

පරොම ගේ සින්දුෙට ෙෙන් 
දුන්්ො. ඇත්්තටම මටත් 

දැන් ගේ ගී්ත� අහ් එෙ 
්්තර ෙර�න්් බැහැ  

අමිතාබ් බච්චන් 
ය�ොහොනියේ ‘මැණියක්’ 

ගී්ත� සහ අමි්තොබ් 
බචචනයේ මිණිබිරි� ඊට 
අනු් සකස් කළ වීඩිය�ෝ් 
නැරඹීමට යමම QR Code 

එක scan කරනන. 
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ලිහිණි මධුෂිකා 

තාතතා එකක 
නටපු නාඩ�ම 

පුතා වීඩිග�ෝ කරලා 

ඔන්ලයින ක්ලලාස් එකක ටීචර්

අද වනවිට දරුවනකගේ අධ්ලාපනය ක�ලාක�ෝනලා 
වසංගතකේ ක්ලලාකුම බිල්ල වී හමලා�ය. වස� කද��ට 
ආසනන �ලා්ලයක සියලුම දරුවන අධ්ලාපන �ටයුතු 
සිදු�කේ ඔන්ලයින ක්රමයටය. කමය දරුවනට, 
කදමව්පියනට පමණක කනලාව ගුරුවරුනටද ත�මක 
අපහසු �ලාර්යක බව �හසක කනලාකව්. නමුත් 
කේ ලියමන ඔන්ලයින අධ්ලාපන ක්රමය කහෝ එහි 
අසීරුතලා ගැන නේ කනලාකවයි. දරුවලාකගේ ඔන්ලයින 
පනතියට මුවලා වී පියලා සමඟ කනලාකහලාබිනලා ඇසු�ක 
පැවැත්වූ ගුරුවරිය� ගැනයි. එකස්ම කේ ලියමකන 
සමස්ත ගුරුවරුවරියනට නිගලා කිරීකේ අ�මුණක 
නැති බවද පැහැදිලිවම කිව යුතුයි. කමවැනි 
දරුවන සිටින කදමව්පියනට වියහැකි කේ පිළිබඳව 
අවකබෝධයක ්ලබලාදීමට පමණක කේ සත්ය �තලාව 
උපකයෝගී ��ගැනීමයි අකේ අ�මුණ. (නේ පමණක 
මනඃ�ලපිතය)

නුවනුත් ප්රියංගිත් වයස තිස්තුනත්, හතළිහත් 

අතර අඹුසැමි යුවළකි. ඔවුන් දෙදෙනා 

හැරුණුද�ාට නිවදස් ජීවත් වූදේ අවුරුදු 

ෙහතුනක් වයසැති පුතු දරාදේන් සහ ප්රියංගිදේ 

මව දේමලතා පමණි. ප්රියංගි වෘත්තිදයන් දහෙ 

නිලධාරිනිය� වූ අතර, නුවන් පුද්ගලි� ආයතනය� 

රැකියාවක් �ළ අදයකි. එදහත් මෑත�දී සිට යළි 

හිස එසවූ ද�ාදරෝනා උවදුරත් සමඟින් නුවන්ෙ 

රැකියාව �දේ නිවදස්ම සිටය. එනිසාම දවනදාටත් 

වඩා දරාදේන්දේ අධ්ාපන �ටයුතු පිළිබඳ දසායා 

බලා �ටයුතු කිරීමට නුවන්ට හැකියාව තිබිණි.

දේ ෙක්වා වසර දෙ��ට ආසන්න �ාලයක් 

ඔන්ලයින් ක්රමයට පමණක් අධ්ාපන �ටයුතු �ළ 

දරාදේන්ට එපමණක් ප්රමාණවත් දනාවන බව 

නුවන්දේ මතය විය. ඒ පිළිබඳව ප්රියංගිදේත් මතය 

විමසූ පසුව 

දරාදේන්ට 

ඉ්ගැන්වීම සඳහා 

ගුරුවරියක් 

නිවසට 

ද්ගන්වීමට ඔවුන් 

තීරණය �ළහ. 

ඒ සඳහා ඔවුන් 

දතෝරා්ගත්දත් 

දරාදේන්ට 

ඔන්ලයින් පන්ති 

පැවැත් වූ 

ගුරුවරියමය.

“ඔයලා 
හැමදාම පුතලාකගේ 
වැඩව්ලටයි, 
�ස්සලාවටයි 
කද�ටම මහනසි 
වුණලාකන. කගද� 
ඉඳන වැඩ 
��න ටිකක පුතලා 
ගැන මං බ්ලලාගනනන. ඔයලා හිත නිදහකස් �ස්සලාව 
��ගනනක�ෝ. අනි� කේ දවස්ව්ල ඉස්පිරිතලා්ලව්ලදී 
හුස්මක ගනනවත් කව්ලලාවක  නෑකන.”

නුවන් එදස් කීදේ දේ දිනවල දරෝහල් ධාරිතාව 

ඉක්මවූ ද�ාදරෝනා දරෝගීන් සමඟින් ඔට්ටු වන 

දරෝහල් �ාරයය මණඩල දස්ව�යින්දේ දවදහස 

මහන්සිය ්ගැන දහාඳින් ෙන්නා නිසා විය යුතුය.

ප්රියංගිෙ හිස වනමින් එය අනුමත �දේ තමාව 

දත්රුේ්ගත් සැමියා ්ගැන උපන් දරේමයත් සමඟය. 

�ල්යත්ම දරාදේන්ටත් වඩා ඔහුදේ ඔන්ලයින් 

පන්තිවලට වෙ වූදේ නුවන් ය. නිවදස් පැවැත්දවන 

පන්තිදේෙ දිනය, දේලාව තිතට සටහන් �රද්ගන 

ඒ ්ගැන දරාදේන්ට මතක් කිරීමට නුවන් ව්ග 

බලා්ගත්තා පමණක් දනාව දරාදේන්ට ඔළුව 

�ැක්කුමට දහෝ පන්තියක් ම්ගහැරීමට ඉඩ 

දනාදුන්දන්ය. විදට� එය ඕනාවට වැඩි යැයි 

ප්රියංගිට හැගුනෙ, ෙරුවාදේ අධ්ාපනය නිසාදවන් 

ඇය එයට මැදිහත් දනාවූවාය.

“ටි� දවසක යේදී ඔන්ලයින පනතියට ඉනන බෑ 
කිය්ලලා පුතලා මු�ණ්ඩු කවනන පටන ගත්තලා. ඒ වකගේම 
ටීචර්ව කගද�ට කගනනනනත් එපලා කිය්ලලා මලාත් 
එක� කපලා� ඇලලුවලා. ඒ�ට කේතුව කමලා�ේද කිය්ලලා 

ඇහුවහම ‘අේමලා දනකන නෑකන සිේධ කවන කේවල, 
මමකන දනකන’ කිය්ලලා එ�ට එ� කියනන පටන 
ගත්තලා.”

එදහත  පුතුදේ දමම හතරබීරි �තාවල දත්රුම 

වටහා ්ගැනීමට ප්රියංගිට හැකිවුදණ නැත. දමය 

ෙරුවාදේ හිදත් ඉද්ගනීමට ඇති මැලි�මක් යැයි 

සිතූ ප්රියංගි මුලදී දේ පිළිබඳව එතරේ තැකීමක් 

දනා�ළාය.

ද�ාවිඩ් නිසාදවන් දිවා රෑ දනාබලා රැකියාවට 

�ැපවී සිටි ප්රියංගිට නිවදස් රැඳී සිටීමට 

�ාලදවලාවක් නැතිතරේය. ඒ නිසා ගුරුවරිය 

නිවසට ආ පසු ආ්ගන්තු� සත්�ාර කිරීමටෙ 

සිදුවූදේ නුවන්ටය. එතකින් දනානැවතී දරාදේන් 

පැවරුේ නිම �රන තුරු ආගිය දතාරතුරු 

�තාබහ කිරීමටෙ ඔවුහු අමත� දනා�ළහ. පසුව 

එම �තාබහ දපේ පලහිලේවක් ෙක්වා දුරදි්ග 

ගියෙ ප්රියංගිද්ගන් එය සඟවා සිටීමට තරේ ඔවුන් 

දෙදෙනාම සූක්්ෂම වූහ.

“අේකේ ටීචර් දැන මට විත�ක තනියම 
රෑට ඔන්ලයින පනතියක දාකගන. මට 
බෑ ඒ�ට ඉනන. අේමලා කියනනක�ෝ ඒ� 
කවනස් ��නන කිය්ලලා.”

රාත්රි දස්වදේ සිට පැමිණි ප්රියංගිට 

දරාදේන් කියා සිටිදේ තරම� 

ආදේ්ගශීලීවය. ප්රියංගි ඒ පිළිබඳව 

නුවන්ද්ගන් විමසා සිටියෙ ඔහු කියා සිටිදේ 

දරාදේන් අනිත් ෙරුවන්ට වඩා දුරවල වී 

ඇති නිසා ගුරුවරිය එම තීරණය ්ගන්නට 

ඇති බවය.

“අේකේ ටීචර් දැන උගනනනකන 
මටද තලාත්තටද?”

දිනක් දරාදේන් ප්රියංගිද්ගන් 

විමසා සිටිදේ ද�ාදලාපපමට ඇෙ 

�රමින්ය. එකී �තාදේ දත්රුම 

කුමක්ෙැයි විමසා සිටි ප්රියංගිට 

දරාදේන් කියාසිටිදේ තම 

ගුරුවරිය තමන්ට උඩින් පල්දලන් 

කුමක් දහෝ පැවරුමක් ලබා දී 

තාත්තා සමඟින් ද්ගයි මුළුවල උකුළු 

මුකුළු �රන බවය.

එය ඇසූ ප්රියංගි දරාදේන්දේ 

�න මිරි�ා ෙඬුවේ �ර, මතුවට එදස් 

දනාකියන දලස තරදේ අවවාෙ ෙ �ර 

සිටියාය.

එදහත් වරතමානදේ ෙරුවන් 

තාක්්ෂණයතින් වැඩිහිටියන්ට වඩා දියුණු බව 

ඔබට අමුතුදවන් කිවයුතු නැත. ද�තරේ කීවත් 

තමාට සවන් දනාදෙන මවටත්, තමාට මුවාවී 

දනාමනා දලස හැසිදරන පියාටත්, ගුරුවරියටත් 

�දිම පාඩමක් ඉ්ගැන්වීමට සිතූ දරාදේන් එතැන් 

පටන් සිදු වූ සියල්ල රහසි්ගතව වීඩිදයෝ �දේය. 

එපමණක් දනාව රාත්රිදේදී පියා සහ ගුරුවරිය 

අතර හුවමාරු වන ද�ටි පණිවිඩෙ පිටපත් �ර 

ටික දවසක �ද්දී ඔනලයින 
පනති�ට ඉනන බෑ කි�ලා පුතා 
මුරණ්ඩු ගවනන පටන �තතා. 

ඒ වගේම ටීචරව ග�දරට 
ග�නනනනත එපා කි�ලා මාත 

එකක ගපාර ඇල්ලුවා

අන්තරායකර ඖෂධ 
පාලක ජාතික 

මණ්ඩලයේ සහකාර 
උපයේශන නිලධාරිනී, 

මයනෝවිද්ාඥ 
භාග්ා අගේසිංහ

(ස්්රීන් ද�ාට්) ්ගත්දත්ය. එතැනින් දනානැවතුණු 

දරාදේන් ඒ සියල්ල අේමාදේ ජං්ගම දුර�තනයට 

යැවීමටෙ �ටයුතු �දේය.

දහාඳම හරිය එතැන් සිටය. දෙදලාව රත් 

වූ ප්රියංගි ද්ගෙර ආදේ �ාලි අේමා ආදේ� වූ 

්ගානටය. දරාදේන් එවූ වීඩිදයෝව සහ ද�ටි පණිවිඩ 

සියල්ලම දපන්වමින් ප්රියංගි දේ මැෙ සාලදේ 

ආරූඪ දවදදී, නුවන් ද්ගාත්ගසන්නට වූදේ �ට 

උත්තර නැතිවය.

තමන්ට කුමක් වුවෙ, එවැනි ෙර�නයක් රූ්ගත 

�රදදී තම ෙරුවාට කුමක් සිදතන්ට ඇදෙැයි සිතුන 

වාරයක් පාසා දපාර කුකුලන් දමන් පැටලුණු ඔවුන් 

එතැන් සිට එ�ම වහලය යට ආ්ගන්තු�යින් දලස 

දිවි ද්ගවූහ.

හුළඟට ද�ාස්ස වැටුණෙ ප්රියංගිදේ �තාව 

ද�ළවර වූදේ නුවන්දේ ද�රුවාව ලුණු ඇඹුල් 

ඇතුව මතක්�ර දුන් පසුවය.

පසුව තම ෙරුවන්දේ දමම ්ගැටළුව විසඳීමටත්, 

උපදෙස් ලබා ්ගැනීමටත් අන්තරාය�ර ඖ්ෂධ 

පාල� මණඩලය ඇමතුදේ ප්රියංගිදේ මව වන 

දේමලතාය.

පසුව උපදද�න දස්වා මගින් ඔවුන්දේ පවුල් 

ජීවිතය යළි යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම ්ගැනත්, 

දමවැනි සිදුවීේ වළක්වා්ගැනීමට �ටයුතු �ළ යුතු 

ආ�ාරය පිළිබඳවත් අන්තරාය�ර ඖ්ෂධ පාල� 

මණඩලදේ සහ�ාර උපදද�න නිලධාරිනී භාග්ා 

අදේසිංහ දමදස් කියා සිටියාය.

“කිසිම කව්ලලාව� හිතනන එපලා දරුකවලා කපලාඩියි, 
එයලා්ලට කේනකන නෑ, කත්ක�නකන නෑ කිය්ලලා. 

කමලා�ද අකේ සමලාජකේ ඉනකන වැඩිහිටියනටත් වඩලා 
ඉස්ස�කහන ඉනන තලාක්ෂණය ගැන කහලායලාකගන 
යන දරු ප�ේප�ලාවක. අපි කියන කේම අහ්ලලා උඩ 
බ්ලන ඉනන දරුකවලා හිටියලා නේ අපි තලාමත් ඉනකන 
ගල යුගකේ. කේ වකගේ කනලාමනලා කේවල දැක�හම 
ඒ අයකග හිත්ව්ල ගුරුවරුනට, කදමව්පියනට 
තියන ගරුත්වය නැතිකව්ලලා යනවලා. අනතිමට 
ඒ අය ඉබලාගකත යනවලා. ඒ� නිසලා මකනෝවිද්ලා 
උපකේශ�වරියක විදිහට මං කියනකන කදමව්පිකයලා 
වුණහම මීට වඩලා වගකීකමන හැසික�නන ඕන කිය්ලලා. 
අනිත් කේ තමයි ක්ලෝක�ට කේනන �ළත් කහලා� �හකස් 
�ළත් වැරැේද වැරැේදමයි. ඒ නිසලා අේමලා, තලාත්තලා 
කියන තනතුරු කද� ජීවිකත්ට හේබුණලාට පස්කස් 
දරුකවෝ කවනුකවන හිතට එ�ඟව වැඩ ��නන 
පුළුවන�මක කදමව්පියනට තිකයනන ඕන. එකහම 
බැරි අය කවන කමලාන තනතු�ට සුදුසු වුණත් අේමලා, 
තලාත්තලා කියන තනතුරුව්ලට සුදුසු නෑ.”

කිසම ගවලාවක හිතනන එපා 
දරුගවා ගපාඩියි, එ�ාලට ගේනගන 
නෑ, ගතගරනගන නෑ කි�ලා 
ගමාකද අගේ සමාජගේ ඉනගන 
වැඩිහිටි�නටත වඩා ඉදිරි තග�න 
ක්ෂණ� �ැන ගහා�ාග�න �න 
දරු පරමපරාවක
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ඔක්සජන් අවශ්ය 
බව දැන�න්ගන් 

ග�ාගහාමද?  

නිවසේ සිටිනා 
ස�ාස�ෝනා ස�ෝගිසෙකුට

‘ක�ොක�ෝනො තමනකගේ කගේ කො��ඩට එන�ල් 

�ොටවත් ඒක� බ�පතළ�ම කත්ක�නකන නැහැ.’ 

සුකබෝධිනී �ල්පනො �කේ ඒ වදන ගැන. පහුගිය 

�ොකල් ක�ෞඛ්ය අංශ නිත� කදකේකල් කිේව �තො 

එකින එ� ඇයට මතක් වුණො. ප්රවෘත්තිවලට 

කපනවන ක�ොක�ෝනොකේ දුක්බ� දසුන දකිද්දී 

හදවත කේගවත් වුකේ, ඈතින තිබුණු 

ක�ොක�ෝනොව දැන තමනකගේ කගද�ටත් රංගලො 

අව�ොන නි�යි.

සුකබෝධිනී වරනව� �ැමියො ඉනන �ොමකේට 

��කපොවො බැලුවො.

පංචි පතයි, දුවයි අල්ලප �ොමකේ. පතොකගේ 

වය� අවුරුදු අටයි. දුවට අවුරුදු හයයි. 

වරනව� උණ අඩුකවමින වැඩිකවමින 

යද්දී සුකබෝධිනීකගේ හදවත 

කේගවත් කවනවො. ඇය වරනව� 

තුනකදනො හුසම ගනන �ටොව 

නිරීක්්ෂණය ��නකන ඇයට 

MOH �ොේයොලකයන ලැබුණු 

උපකදස අනුවයි.

අමොරු වැඩි වුකණොත් 

ක�ෝහල�ට යනන තිකයන 

අමොරුව ගැන සුකබෝධිනී දැන 

දනනවො. උණුවතු� වොෂපය 

අල්ලන එ�, ක�ොත්තමල්ලි කබොන 

එ�, �ැඳ, උණුවතු� කබොන එ� වකගේම 

අවශ්ය ක�ෞඛ්යො�ක්ෂිත ආහො�පොන ගැනත් ඇය 

දැනකගන හිටියො.

“නිත� සේ �ාමසේට එනන එපා. ඔො මාේක් 
එ� මාරු ��නන �ාමසේට ඇවිත් ගිෙහම.”

�ැමියො කිේකේ සුකබෝධිනීකගේ ආ�ක්්ෂොව 

ගැන හිතලො. PHI මහත්තයො කිේව විදිහට 

ක�ෝගී තුනකදනොකගන ක�කනක් වැසිකිළි 

ගියහම ඒ �ෑම වතොව�ම වකගේ ඇය වැසිකිළිය 

වි්ෂබීජොනුහ�ණය �ළො.

මුලදී බය වුණත්, ටික�න ටි� ඇය පවුකල් 

අය කවනුකවන �ැපවුකේ හිතට ආප පදුමො�ො� 

ශක්තියත් එක්�. ඒ ශක්තිය හිතට එනන 

ක�ෝගය ගැන නිවැ�දිව දැන සිටීම ඇයට 

පිටිවහලක් වුණො.

ක�ොක�ෝනො වව��ය කපනහලු ආ�ොදනය 

��නනක් නි�ොම, ඒ ගැන තව තවත් දැනගනන 

ඇයට ඕන වුණො.

විකේ්ෂඥ වවද්ය ආනනද විකේවික්රම මහතො 

ක�ොක�ෝනො වැළඳුණු අකයකුට ඇතිවන හුසම 

ගැනීකේ අපහසුතොව ගැනත්, නිේකමෝනියො 

තත්ත්වයට පත්වීම ගැනත් �රුණු අනොව�ණය 

�ළො.

“අපි මත� තබාගත යුතු �රුණක් තමයි සමෙ 
ප්රධාන සෙසම ශවසන පදධතිෙ ආශ්රිත ස�ෝගෙක්. 

සමම වව�සෙ සපනහලුවෙට 
ඇතුළුසවො නිවසමෝනිොව 
දක්වා වේධනෙ වුසණාත් තමයි 

විශාෙම ගැටලුවක් ඇතිසවනසන. 
ස�ාස�ෝනා වැළ සදන හැමසදනාටම 

නිවසමෝනිොව එනසන නෑ. ඒ වසේම 
නිවසමෝනිොව ඇතිවන හැසමෝටම බ�පතළ 

සවනසනත් නෑ. තම තමනසේ ප්රතිශක්තිෙ ඊට 
බෙපානවා. ස�ාසහාම නමුත් එම තත්ත්වෙ නිවැ�දිව 
හඳුනාගත යුතුයි. එවිට ස�ෝහලගත �සළාත් අදාළ 
පුදගෙො සුව ��නන පුළුවන. ඒ බව සසාොගනසන 
ස�ාසහාමද කිෙන �ා�ණෙ ඊළඟට වැදගත් 
සවනවා. පිෙව� 10-12ක් ඇවිදිදදී හති එනවා නේ, 
දු��තනසෙන �තා ��දදි ඔොට හති සනද කිෙො 
අසනක් පස සිටින ස�නා කිෙනවනේ, ඔබ ඔසේ 
ප්රසදශසේ PHI මහත්මො දැනුවත් ��ො ස�ෝහලගත 
වීම එහිදී වැදගත් සවනවා. සේ තත්ත්වෙ තුළ 
ඇසේම ඉනන ස�සනකුට නේ ඒ දැසනන අපහසුව 
අඩුයි. ඒත් ඔක්සිජන මටටම අඩුසවො තිසෙනන 
පුළුවන. ඔක්සිජන ප්රමාණෙ 94%ට අඩු නේ 
ේපනධන ඔක්සිමීටසේට අනුව එෙ 94-95 අගෙ� 
තිසබනවා නේ එම පුදගෙොව ස�ෝහලගත �ළ 
යුතුයි.”

එකහම කිේවත්, අද ක�ෝහල් ආශ්රිතව තිකයන 

තත්ත්වය ඉතොම කශෝචනීය බව අමුතුකවන කිව 

යුතු නැහැ. කඩල්ටො ප්රකේදය කමොනත�ේ ඉක්මනට 

පැතිරලො යනවද කියකන� ක�ෝහල් කමෝචරවල මිනී 

කගොඩගැහිලො තිකයන අයුරු දැක්�ම හඳුනගනන 

පළුවන. ඒත් තවමත් මොසක් කනොො පොකේ එහො 

කමහො යන, කපොලිසියට පොට් ොන ගැහැනු මිනිසසු 

ඉනනවො. තවත් පිර�ක් මොසක් එ� නි�කට් ොකගන 

වගක් නැතුව ඇවිදිනවො.

සුකබෝධිනී ඔක්සිමීට�ය අතට ගත්කත් පංචි 

පතො කදතුන විටක් 

අමොරුකවන �හින හඬ 

ඇසුණ නි�යි.

රුධි�කේ ඔක්සිජන මට්ටම 

අඩුවූ විට දකිනනට ලැකබන ලක්්ෂණ 

කිහිපයක් තිකබනවො. ඉහත කිේව 

�ො�ණොවලට අමත�ව අට වො�යක් ද� 

වො�යක් පටුව� හිඳ ගැනීම කහෝ නැඟිටීම 

සිදුකිරීම කහෝ කවනත් සුළු ව්ොයොමය�දී හතියක් 

ඇතිකේදැයි පරීක්්ෂො ��ගනන ඒ අනුව හැකියි.

නිවකස සිට ප්රති�ො� ගනන ක�ෝගීන ලියොපදිංචි 

කිරීකේ වැඩපිළිකවළක් තිකබනවො. එහිදී රුධි�කේ 

ඔක්සිජන �ොන්රණය මැන බලන එ� වැදගත් 

වුණත් �ෑම නිව��ම ඔක්සිමීටේ නැහැ. එකහම 

අවස්ොව� ඉහත කී ක�ෝග ලක්්ෂණ අනුව 

ක�ෝගියොකගේ තත්ත්වය බ�පතළ කවමින ඇති බවට 

අනුමොන �ළ හැකියි. එහිදී නිත� පවතින පපකේ 

බ� ගතිය, පපකේ කේදනොව, කතොල�ට වියැළීම, 

මුත්ො පිටවීම අඩුවීම වැනි විජලනකේ ලක්්ෂණත්, 

සිහි �ල්පනොව කවනසවීම ආදී ලක්්ෂණ කේ නේ 

ඒ ක�ෝගියො ක�ෝහල්ගත �ළ යුතු වකගේම වහොම 

වවද්ය උපකදස පැතිය යුතු අවස්ොවක් බව 

�ඳහන �ළ යුතුමයි.

ඒ වකගේම නිව�� ක�ොක�ෝනො ක�ෝගිකයක් 

රැ�බලො ගනිද්දී උණ �හ අකනකුත් සුළු ක�ෝග 

ලක්්ෂණ �ඳහො නියම ��න ඖ්ෂධ නිසි පරදි 

ක�ෝගියොට ලබොදීම වැදගත් කවනවො.

ක�ොකහොම නමුත් සපනධන ඔක්සිමීට�ය ගැන 

කබොකහෝකදනො �තො ��න නි�ොම එය භොවිතො 

කිරීම ගැනත් දැනුම වැදගත් කියලයි සුකබෝධිනීට 

හිතුකේ. ඇය ඒ ගැනත් වවද්යව�යොකගන 

ඇහුවො.

“ඇතැේ අවේ්ාවෙ ස�ෝග ෙක්්ෂණ දැඩිව 
සපනනුේ සනා��ත්, රුධි�සේ ඔක්සිජන ප්රමාණෙ 
අඩුසවනවා. එෙ දිගින දිගටම වුසණාත් එමගින 
ජීවිත අවධානම ද ඇතිසවනවා. එවිටයි ඔක්සිමීට�ෙ 
වැදගත් සවනසන. එහිදී පැෙ හත��ට ව�ක් 
රුධි�සේ ඔක්සිජන මටටම මැන බැලීම �ළ යුතුයි. 
අප ඉහත කී ක්රිො�ා��මකින පසුව (ඇවිදීම සහෝ 
පුටුව� හිඳගැනීම, නැඟිටීම) එෙ මැන බැලීම වඩාත් 
උචිතයි.

සමහිදී ඔක්සිමීට�සේ දැක්සවන අගෙ 92ට වඩා 
අඩු නේ, එම පුදගෙොට බාහි� ඔක්සිජන සැපයීමක් 
අවශ්ය වන අත� 94ට වඩා අඩු මටටම� එෙ 

දැක්සවන අවේ්ාසව සිට වඩාත් ස�ෝගිො ගැන 
සැෙකිලිමත් වීම අවශ්ය සවනවා.”

සුකබෝධිනී කේ හැම �රුණක් ගැනම උනනදු 

වුණො වකගේම, ඇඳ විකේ�ය කියන �ො�ණය 

ක�ොක�ෝනො ක�ෝගිකයකුට විකේ්ෂයි කියලො 

ඇය කත්රුේ ගත්තො. ඒ නි�ො ඔක්සිමීට�ය 

තිබුණත් එය පරීක්්ෂො ��නන දින�ට කදව��ට 

වඩො ඇවිදීම සුදුසු නෑ කියලො විකේ්ෂඥ 

වවද්ය ආනනද විකේවික්රම කියප �ො�ණය 

ඇය මත�කේ තියොගත්තො. ඒ වකගේම තවත් 

�ො�ණයක් වවද්යව�යො සිහිපත් �ළො.

“ව�ක් මසේ වාටටුව� ප්රති�ා� ෙබපු ස�ාස�ෝනා 
ස�ෝගිසෙක් ඔක්සිජන උප��ණෙ ගෙවො �ෑම 
�න අවේ්ාවක් මම දැක්�ා. ඔහු ඔක්සිජන 
ධාරිතාව වැඩිපු� ෙබාදුන අසෙක්. එම අවේ්ාසව 
මම ඔහුසේ ඔක්සිජන අගෙ බැලුවා. එෙ සටහන 
සවො තිබුසේ 70%ක් විදිහට. ඒත් ඔහු කිවසව 
ඔහුට සොකු අමාරුවක් නෑ කිෙෙයි. සමෙ බ�පතළ 
තත්ත්වෙක්. ඔක්සිජන අගෙ අඩුසවො තිබුණත් 
එෙ ස�ෝගිොට දැසනනසන නැහැ.”

කේ හැමකදයක් අතක�ම තමනුත් පරස�ේ 

කවලො තමනකගේ ආද�ණීයයනව කගද�ම 

රැ�බලො ගත යුතු දවස එළැඹිලො. කඩල්ටො පැති� 

යන කේගයත් එක්� ගෘහස් නික�ෝධොයනය මි� 

කවනත් වි�ල්පයක් නැති පසුබිම� ගෘහනියක්, 

මවක්, බිරඳක්, �ොනතොවක් හැටියට ඔබ 

ශක්තිමත්ව ඒ අවස්ොව �ළමනො��ණය ��ගත 

යුතුයි. ඒ වකගේම ඒ පිළිබඳව පවුකල් �ැමකදනොම 

ලබන දැනුම ද ඉතො වැදගත් කවනවො. තමනකගේ 

වකයෝවෘද්ධ කදමොපිකයෝ, දරුකවෝ, පවුල් පිටින 

ක�ෝගය ආ�ොදනය වීකේ පසුබිමක් පවතිද්දී, 

ගැහැනු පිරමි කියලො කේදයක් කනොමැතිව පවුකල් 

ආද�ණීයයො රැ�බලො ගැනීකේ වගකීම පැවරී 

ඇත්කත් පවුකල්ම �ොමොජි�කයකු කවත බව අපි 

�වුරුත් අමත� කනො�ළ යුතුයි.

සරුගේ 
ඔක්සජන් 

මට්ටම 94්ට අඩු 
නම් ග�ෝගියා 

ග�ෝහල�ත �ළ 
යුතුයි

හිත 
�ලබල 

���න්ගනපා. 
ශක්තිමතව ඊ්ට 

මුහුණ ගදන්න

ග�ාග�ෝනා 
හැගදන හැගමෝ්ටම 

නිවගමෝනියාව්ට 
එන්ගන් නෑ. 

නිවගමෝනියාව 
ආවත හැගමෝ්ටම 

බ�පතළ 
ගවන්ගනත නෑ
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අවශ්ය ද්රව්ය
 කැරට්, වම්බටු, අල, බ්බෝංචි  100g  

 කඩල පිටි, පාන් පිටි, බකෝන් පිටි   50g 

 තලාගත් සුදුලූනු සහ ඉඟුරු සවලපයක්

 සූදුරු  බත් හැඳි 01

 කෑලි මිරිස  බත් හැඳි 01

 ගමමිරිස  බත් හැඳි  1/2 
 ලුණු රස අනුව

 බතල  බකෝපප 01

සාදා�න්ා ආකාරය
 එළවළු තරමක් බලාකුවට කපාගන්්න.

 පිටි වරග සියලල භාජ්නයකට දමා ඉගුරු, සුදුලූනු, සූදුරු,  
 කෑලිමිරිස, ගමමිරිස, ලුණු දමා කලවම කරන්්න.

 එයට වතුර ටික ටික එකතු කරමින් තරමක් ඝණ ්බැටර එකක්  
 සාදාගන්්න.

 බමම ්බැටර එක පැය 1-2 පමණ පිබපන්්න ත්බන්්න.

 එබස බ්නාහැකි ්නම එවබලම  පාවිච්චියට ගත හැකියි. 

 කපාගත් එළවළු ්බැටර එකට දමාගන්්න.

 තාච්චියක් ලිප ත්බා බතල දමා රත් වූ විට ්බැටර එබක් දැවටූ  
 එළවළු දමා රන්වන් පැහැ  ව්නතුරු ්බැදගන්්න. 

fjcsgn,a  
mf ldard yok 
yeá n,kak 
fuu QR  
f ldaâ tl  

ialEka lrkak

~N r§Õv
අවශ්ය ද්රව්ය
 සව්  250g

 ්බටර  150g

 කජු හා වියළි මිදි  100g

 බපාලකිරි බහෝ එළකිරි  1L

 දුඹුරු සීනි රස අනුව

 කිතුල පැණි  බකෝපප 1 ½

 වැනිලා  බත් හැඳි 4

 ලුණු සවලපයක්

 වතුර බකෝපප 1

 කරඳමංගු, කරාබු්නැටි, කුරුඳුබපාතු, වසාවාසි, සාදික්කා සම 
ප්රමාණවලින් බග්න අඹරාගත් මිශ්රණය

සාදා�න්ා ආකාරය
 භාජ්නයක් ලිබප ත්බා ්බටර දමා රත්වූ විට කජු සහ වියළි මිදි  
 එකතු කර ්බැදගන්්න.

 ඒවා භාජ්නබයන් ඉවත් කර එම භාජ්නයටම වතුර ටිකක් එකතු  
 කරන්්න. 

 වතුර ටික ්නටාබග්න එ්නවිට සව් ටික එකතු කරබග්න යන්තම  
 තම්බා ගන්්න.

 එයට කිරි ටික එකතු කරබග්න ටික බව්ලාවකින් සීනි සහ පැණි  
 එකතු කරන්්න. 

 ඉන්පසු වැනිලා සහ අඹරාගත් මිශ්රණබයන් ටිකක්ද එකතු   
 කරන්්න.

 මිශ්රණය යාන්තම බතත ගතියට ඝ්න වූ පසු ලිබපන් ්බා අවශ්ය  
 පරිදි භාජ්නවලට දමාගන්්න.

 බමය 20 බදබ්නකුට ප්රමාණවත්

iõ mqäu yok 
yeá n,kak 
fuu QR  
f ldaâ tl  

ialEka lrkak

ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්�ාරතුරු සැපයීම ප්රවීණ 

සූප්ේදිනී
ලක්ෂ්මී ගලාගරනසුගේවා
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ලිහිණි මධුෂිකා

මමයි දරුග�ායි 
දැන් ඉන්ගන් හැංගිලා 

මිනිස්සුන්ට මූණ දීගන්න බැරුව

ප�ොලිස් නිලධොරිපෙකුද සම්බනධව 

මත්ද්රව්ය ජොවොරමක් සිදුපෙපරමින �වතින 

්බවට �සුගිෙ දිනෙ ප�ොලිස් අ�රොධ නිවොරණ 

පෙොට්ොසෙට ප�ොරතුරක් ලැබී තිබුණි. ලද 

ප�ොරතුරුවලට අනුව හික්ෙඩුව, 

්බදපදගම, හ්බරොදූව සහ වැලිගම ෙන 

ප�ොලිස් ්බල ප්රපදශවල සති තුනෙට 

ආසනන ෙොලෙක් රහසිග�ව විපේෂ 

ප�ොලිස් පමපහයුමක් ක්රිෙොත්දමෙ ෙර 

තිබූ අ�ර, �සුගිෙ ජූනි 18 වන දින 

රොත්රිපේදී සැෙෙොර උ�ප�ොලිස් �රීක්ෂෙවරෙො 

පගෝනපීනුවල අධිපේගී මොරගෙ අසලදී 

ප�ොලිස් අත්දඅඩංගුවට �ත්දවිෙ.

ෙලු�ර දකුණ ප�ොලිසිෙට අනියුක්�ව 

පස්වෙ ෙරනු ලැ්බ තිබූ සනත්ද �දම 

කුමොර ද සිලවො නමැති පමම උ�ප�ොලිස් 

�රීක්ෂෙවරෙොපේ නිවස පිහිටො තිප්බනපන 

වොදදූව ප�ොතුපිටිෙ ප්රපදශපේෙ. පම සිදුවීම 

සම්බනධ ෙණින පෙොනින දැන කිෙොගනනට 

ලැබුණු ප�ොරතුරුවල සත්ය�ොවෙ පසවීමට 

�සුගිෙ 18 වන ්බදාදා මමද එහි ගිපෙමි.

නැව� වරක් හිස ඔසවමින �වතින 

පෙොවිඩ් රැලල නිසො �නවො තිබූ සංචරණ 

සීමො පේතුපවන මොරගවල ජන�ොව පමනම 

රථ වොහනද අඩු ්බවක් ප�පනනනට තිබුණි. 

එනිසොම මගප�ොට රස්තිෙොදු පනොවී දහවල 

එෙ �මණ වනවිට වොදදූවට ෙොග� හැකි විෙ.

එපහත්ද එ�ැන සිට ඔහුපේ නිවසට 

ෙන මොරගෙ හරිහැටි පනොදැන සිටි නිසො 

ප�ොතුපිටිෙ මධ්ය මහො විද්ොලෙත්ද, වොලුෙොරොම 

විහොරස්ථොනෙත්ද අසල ්බස් නැවතුමප�ොපේ 

ටිෙ පවලොවක් ෙලමැරීමටද 

සිදුවිෙ. 

පෙපස් පහෝ �ොර 

පහොෙොගැනීපම අරමුණින 

ඉදිරිෙට ෙනවිට මුලිනම 

මුණගැසුපේ පුෂ�ොරම 

මොව� අසල ත්රීපරෝද රථ 

රිෙදුපරකි.

“ම්ට කලුතර දකුණ 
ප�ොලිසිපේ වැඩ කරපු ස්නත් 
�දම කුමොර ගැ්න විස්තර 
ටිකක් දැ්නගන්න පුළුවනද?”

ඒ ඇසූ සැනින මො පදස අමුතු ්බැලමක් 

පහලූ ඔහු ෙ�ො කිරීමට මැලිෙමක් දක්වන ්බව 

ප�පනනනට තිබුණි. 

“බය පවන්න එ�ො... මං ඔත්තු බලන්න ආපු 
පකප්නක් ප්නපවයි... ධරණී �ත්තපරන...”

එපස් කිෙො මො ඔහුට මොපේ මොධ්ය 

හැඳුනුම�� ප�නවූපෙමි.

“මිස්්ට ආයත්නය ඇතුපෙ පව්න රොජකොරියක් 
තිබුපණම ්නැදද...?”

ඕ�ා පිටිපස්ගසෙ ගමාන 
විදිගේ මාෆියාකාරගයා 
ඉන්න�ද කියලා කවුද 
දන්ගන්? නිකන් ගදබර 
කූඩ�ලට �ල් �හලා 
අවුස්සෙ�න් නැතු� 

හැරිලා යන්න

හරක් ක්ටොපේ කුඩු ඇදද බව්ට ප�ෝද්නො ලැබූ 
SI පේ බිරිඳ කිය්න කතොව

ගේ කාගල් ගකායිතරේ 
එකට කාලා බීල ඉන්න 

යාළුග�ක් වුණත්, අල්ලපු 
ග�දර මනුස්සෙයා වුණත්, 

අතනින් ගමතනින් 
නගින්න කිව�ට 

�ාහන�ලට නගින්න එපා 

උපපපොලිස් පරීක්ෂක සනත් පේ නිවස

සිද්ධිය සම්බන්ධපයන පළවූ 
පුවත්පත් වොර්ො

ඔහුපේ ෙ�ොපවන විමතිෙට �ත්ද මො එපස් 

කීමට පේතුව විමසො සිටිෙොෙ.

“ඕවො පිටි�ස්පස පමෝන විදිපේ මොෆියොකොරපයො 
ඉන්නවද කියලො මිස් දනප්නත් ්නෑ, අපි දනප්නත් 
්නෑ... නිකන පදබර කූඩවල්ට ගල් ගහලො 
අවුස්සගන ්නැතුව හැරිලො යන්න මිස්.”

ඒ පෙපස් කීවත්ද �මො දනනො පද පහළිකිරීමට 

පම නොඳුනන ත්රිපරෝද රථ රිෙදුරොට අවශ්ය ්බව  

ප�පනනනට තිබුණු නිසො මොද ඔහුපේ ෙ�ොවට 

අගුල�ත්ද �ැබුපවමි. 

“පේ ෙඟ ප�ොලිසිපය වැඩ කර්න අය 
හතරපදප්නක් විතර ඉන්නවො. ඒක නිසො ඔය 
කතොව මුලිනම ආරංචි පවදදි ඒ ස්නත් කියලො 
අපි පකොපහොමවත් හිතුපව ්නෑ. පමොකද අපි ්නේ 
දන්න තරමින ඒ මිනිස්සු හොල් ප�ොල් ටිකත් කපඩන 
ණය්ට අරන මොපස �ඩිපයන තමයි ජීවිපත් 
පගවනප්න.

අනිත් එක එයො ඩ්රයිවින ලයිසන එකවත් 
තිපය්න මනුස්සපයක් ප්නපවයි. පගදර තිපය්න 
බයික් එක අරන හදිසිය්ට �ොර්ට ආවත් හිමී්ට 
ඇදගගහො තමයි එලවනපන.

පේ �ොපේ ටික දුරක් 
ගිහින දකුණ්ට හැරුණම 
එයොපග පගදර තිපය්නවො. 
ප්නෝ්නොපග ්නම සමනති... 
තව පමෝනවොහරි 
දැ්නගන්න ඕප්න ්නේ 
ගිහින අහගන්න...”

ඔහු කීපේ එ�මණකි.

ඔහු කී අයුරිනම 

පුෂ�ොරම මොවපත්ද 

කිපලෝමීටර  තුනක් �මණ ගිෙ 

මට එකී නිවස පසොෙොගැනීමට 

අ�හසු වූපේ නැ�. පමොහු උ�ප�ොලිස් 

�රීක්ෂෙවරපෙකු වූ නිසොපවන එහි ෙනතුරුම 

මොපේ මනපස් ඇඳී තිබුපේ මධ්යම �ොනතිෙ 

නිවසකි. ඒත්ද එහි ගිෙ �සු දැෙ ගනනට ලැබුපේ 

ඊට හොත්ද�සින පවනස් දසුනකි. එහි �රචස් 

හෙෙ �මණ කුඩො බිම පෙොටසෙ වූ මුළු නිවසම, 

සොමොන්ය නිවසෙ �නි ෙොමරෙෙ ප්රමොණපේ 

එෙෙැයි කිව හැකිෙ.

මිනිත්දතු කිහි�ෙක් �මණ ග� වූ �සුව ඔහුපේ 

බිරිඳ පිට�ට �ැමිණිෙොෙ. 

ලසනත කිේති අත්අඩංගුව්ට අරන මුදාහැරිය 
පකප්නක් කියලො. මිස් දැන ඉනප්න මපේ වත්ත 
ඇතුපේ. දැන පේක ඇතුපෙ කුඩු තිබපබොත් මොව 
නිදහස් කරලො, මිස්ව කූඩුපව දානප්න පකොපහොමද 
මිස්...?”

“ඔයොලපග පලොකු දුවපග පවඩින එක්ට 
සල්ලි පහොයගන්න මහත්තයො කුඩු ඇදදා කියල 
කිය්නවොප්න?” 

මම වටපිටොපවන සහ ජනමොධ්යවලින දැනගත්ද 

ප�ොරතුරුවලට අනුව ප්රේන ෙපෙමි.

“අපන මිස් අපේ දුව බැනපද මොේතු 10. පේක 
වුපේ ජූනි 18... එතපකෝට පකොපහොමද කියනප්න 
අපි පවඩින එක්ට සල්ලි පහොයොගන්න කුඩු ඇදදා 
කියලො..?”

“පේ වැපේ කරලො පදන්න ඕ්න කිය්න 
ප�ොපරොනදුව පි්ට අදාෙ අය පවඩින එක්ට කලින 
ඔයොල්ට සල්ලි දුන්නො පවන්නත් පුළුවනප්න...?”

එවිට නම ඇෙ මො 

හට නුරුස්සනො ්බැලමක් 

පහලූවොෙ.

“අපි පලොකු දුවපග පවඩින 
එක්ට ප�ොලිසිපයනමයි ලක්්ෂ 
�හක පලෝන එක ගත්පත. 
පවඩින එපකන හේපබලො 
තිබුණ ලක්්ෂ තු්නකින විතර 
හතර වපේ්ට පවච� ණය 
පබරලො පලොකු දුව්ට අරන 
යන්න ඇඳකුයි, අල්මොරියකුයි 
අරන දුන්නො...”

ඇෙ ෙ�ො ෙෙ වචනෙක් �ොසො දෑසින 

වැටුණ ෙඳුළු ඇඳුමින පිස දැමුවොෙ.

“මං �හුගිය ටිපක්ම කඩයේ�න ටිකක් 
තේබලො තමයි කීයක් හරි පහොයොගත්පත. ඒත් පේ 
�ැත්ත්ටම පකොපරෝ්නො නිසො දැන ඒකත් ්නෑ.”

ෙ�ෝබහ අ�රතුරම ඇෙ මොත්ද සමඟින 

පගවත්දපත්ද සිට �ොරටම �ැමිණිෙොෙ.

මො විසින �වත්ද ප්බොපහෝ පද ඇෙපගන 

විමසො සිටිෙද පමහි නඩු ෙටයුතු 

සිදුපෙපරමින �වතින නිසො ඇෙ 

ඒවොට පිළිතුරු දුනපන නැ�. පෙපස් 

පව�ත්ද ඇෙ කිෙනො ආෙොරෙට ඇපේ 

සැමිෙො නිවැරදිෙ. නමුත්ද උ� ප�ොලිස් 

�රීක්ෂෙ සනත්ද �දම කුමොර පමම 

පචෝදනොවට අනුව නීතිෙ ඉදිරිපේ �වමත්ද 

සැෙෙරුපවකි.

“පේ කොපල් පකොයිතරේ එක්ට කොලො බීල 
ඉන්න යොළුපවක් වුණත්, අල්ලපු පගදර 
මනුස්සයො වුණත්, අතනින පමතනින 
්නගින්න කිවව්ට වොහ්නවල්ට ්නගින්න එ�ො.. 
පමොකද අපි කවුරුත් මිනිස්සුනව කොලො 
බලලො ්නෑප්න...”

ෙවුරුන ෙෙත්ද වැරැදද නම 

වැරදදමෙ. මුළු මහත්ද සමොජෙක් අගොධෙට 

ඇද දමන මත්දකුඩු ජොවොරමෙරුවන නීතිෙ 

ඉදිරිපේ වරදෙරුවන වනනට ප�ර හෘද 

සොක්ෂිෙ ඉදිරිපේ වරදෙරුවනෙ. ඇ�ැම 

මත්දකුඩු ජොවොරමෙරුවන නීතිපේ ඇස් 

වසනනට නීතිපේම උදේ ගනනො අවස්ථො 

අ� දැෙ ඇ�. ඒ නිසො �ේෙම ෙරනපනෝ 

ෙරන ෙලට �ේ මිහිරිෙ මී පස් - විඳින ෙලට 

දුක් වැඩි පවයි ගිනි පස් ෙන වදන සිහි�ත්ද 

ෙරපගනම ඒවො ෙරනපන නම අගපනෙ.

මො ඇෙට විස්�රෙ කීමට �ටන ගදදීම ඇෙ 

ෙ�ො කිරීමට අෙමැති ්බව කිෙො සිටි මුත්ද මොපේ 

්බලවත්ද ප�රැත්ද�ෙ නිසොම ආපරෝවට පමන ෙ�ො 

කිරීමට �ටනගත්ද�ොෙ.

“දැන මොස පදකක් තිස්පස ගපේ මිනිස්සුන්ට 
මූණ දීගන්න බැරුව මොයි දරුපවොයි පේ ඇතුපෙ 

හැංඟිලො වපේ ඉනප්න. ඇවිපල්න ගින්න්ට 
පිදුරු ප්නොදා ආව අතක් බලන යන්න මිස්...”

හරි පහෝ වැරදි ඇපේ 

මොනසිෙත්දවෙ පත්දරුම 

ගැනීමට මො හට අ�හසු 

පනොවීෙ. 

“ඔය කිය්න සිදධිය වුණ දවපස 
මහත්තයො එක්ක හි්ටපු ලසනත 
කීේති කිය්න පක්නො මහත්තයපග 
යොළුපවක්. ඉනප්න වොදදූපව 
මැලෑගම. එදා වැඩ ඉවරපවලො 
අපේ මහත්තයො ලසනත්ට පකෝල් 
කරලො තිපයනප්න මතුගම භොව්නො 
මධස්්ොප්නක්ට සලොක බඩු 
මල්ලක් ගිහින පදන්න. �ස්පස ඒ වැපඩත් කරන, 
ලසනතපග වැඩත් කරන එමු කියලො තමයි ගිහින 
තිපයනපන. ඒත් පගෝ්නපීනුවලින අත්අඩංගුව්ට 
ගදදී ප�ොලිසිපය අය ලසනතව පව්න වොහපනක්ටයි, 
මහත්තයව තව වොහපනක්ටයි දාපග්න අරන ගියො 
කියලො තමයි ඒ අහල �හල පගවල්වල මිනිස්සු 
අපි්ට කිවපව. අද්ටත් ්නඩු වොේතොපව තිපයනප්න 

ප�ෝදනොවට සැකකරුවකුව සිටින උපපපොලිස් පරීක්ෂක 
සනත් පද්්ම කු්මොර ද සිලවො
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මාධ්යවේදී
තිලක් ගස්නාසිංහ

කටුග�ට ගිගේ ගකාගහාමද ? 
කට්ටිය කකොකේ වහලො ගහපු කේම්

පැරණි යන්ත්ර, මන්ත්ර, ගුරුකම් මගින්ත අපට කිරීමට 

තබා සිතීමටවත් න�ාහැකි හාසකම්, කළ හැකි බවට 

මතයක් තවමත් අප සමාජනේ තිනේ. අට වැදෑරුම් 

ව� නම් හාසකම් ‘අෂ්ඨ කරම’ යනුනවන්ත හැඳින්තනවයි. 

රජුන්තනගේ සිට සාමාන්ය ජ�තාවනගේ සිත් වසඟ කළ 

හැකි වශී කරමය ඉන්ත පළමුවැන්ත�යි. නදවැන්ත� 

යනමකු නහෝ යමක් තමන්ත නවතට අදදවා ගත හැකි 

ආකර්ශණ කරමයයි. තුන්තවැන්ත� නමෝහ� කරමය 

නෙස �ම්නකාට ඇති අතර යනමකුනගේ සිහිමුො 

කරවීනමන්ත එය සිදුකරනු ෙැනේ. මනුෂ්යයන්ත නසම 

අමනුෂ්යයන්තද බන්ත්ධ�වෙට ෙක්කර� සතම්්භ� 

කරමය සිවවැන්ත� නෙස හැඳින්තනව� අතර යකුන්ත 

බැඳ වැඩ ගැනීමද මීට අයත් නවයි. නමම අෂ්ඨ 

කරමවලින්ත පසවැන්ත� නම් අතරින්ත වඩාත් ප්රසිද්ධ 

්ශාන්තතිකරමයයි. බාහිර බෙපැම් නිසා මිනිස ්ශරීරය 

තුළට පිවිනස� ‘ආගන්තතුක’ නරෝග ඖෂ්ධ ප්රතිකාර 

මගින්ත සුවපත් කළ න�ාහැකි විනටක නරෝගියා නමම 

්ශාන්තතිකරම නවත නයාමු කළ යුතු බව පැරණි 

මතයකි. එනමන්තම පුදගෙයන්ත බිඳවීම නහවත් 

නකටවීම විදනව්ශ� කරමය ව� අතර එය අෂ්ඨ 

කරමවෙ සයවැන්ත� නස සෙකනු ෙැනේ. අ�-වි�, 

හදි-හූනියම් කැපීම, ව� අලින්ත ඇතුළු මෘගයන්ත 

පළවා හැරීම නමම අෂ්ඨ කරමවෙ හත්වැන්ත� නහවත් 

උච්ාට� කරමය නෙස හැඳින්තනවයි. නම් අතර 

බිහිසුණුම කරමය වනුනේ මාරණ කරමයයි. ඒ ඔසනස 

තමන්තනගේ සතුරන්ත, ඔවුන්ත සතු නදපළ, ඉඩකඩම්, 

හරකාබා�ද සමඟ ඔවුන්තනගේ පවුල් පිටින්ත ව�සා 

දැමිය හැකිය. 

“දැන් ඕවො කරන මිනිස්සු ක�ොරුකොරකයෝ කවන්න 
පුළුවන්. හැ�ැයි අවුරුදු දාස් ගොනක් අකේ රකට් 
පැවතුණු ඕවො එකපොරටම ක�ොරු කියලො අහක දාන්න 
එපො. දැන් ඒවකේ �ලපුළුවන්කොරකම් කපන්නන්න 
පුළුවන් ඇදුකරෝ නැති එක විතරයි ප්රශකන්.”

ඉහත සඳහන්ත පැරණි යන්ත්ර, මන්ත්ර, ගුරුකම් 

පිළිබඳ විනව්�ය කළ සැම විනටකම ඊට එනරහිව 

අදහස පළකළ ඇත්නතෝ එනස කීහ. ඔවුන්තනගේ එම 

අදහසවෙද කිසියම් තාරකික පද�මක් තිබූ බැවින්ත 

නමම පැරණි යන්ත්ර, මන්ත්ර, ගුරුකම්වෙ සුෙමුෙ සහ 

සත්යතාව විමසා බැලීනම් ආසාවක් මා තුළ පහෙ විය. 

ඒ 1998 වසනරය.

නකාළඹ ජාතික නකෞතුකාගාර පුසතකාෙනේ 

සංරක්ෂණය නකනර� පැරණි අත්නල්ඛ� පිටපත් 

අතනර ඇති පැරණි යන්ත්ර, මන්ත්ර, ගුරුකම් පුසනකාළ 

පිරික්සා ඒවානේ ඇති කරුණු නගානුනකාට ඒවා 

පිළිබඳව විමසුමක් කිරීම මනගේ අරමුණ විය.

එබැවින්ත මම නකාළඹ ජාතික නකෞතුකාගාරයට 

නගාස එවක අධ්යක්ෂ පදවිය නහඹවූ ආ්ාරය 

සිරි නිමල් ෙක්්රසිංහයන්ත හමුවීමි. නකෞතුකාගාර 

පුසතාකෙනේ ඇති පැරණි පුසනකාළ නපාත් පරීක්ෂා 

කිරීනම් අවසරය එනස ආවාට-ගියාට ෙබාගත 

හැක්කක් න�ානව. �මුදු වෘත්තීය මාධ්යනවදිනයකු ව� 

මනගේ සැබෑ අවශ්යතාව ම�ාව වටහාගත් ආ්ාරය 

ෙක්්රසිංහයන්ත ඒ සඳහා මා හට අනුග්රහය දක්ව� 

ෙදනද “කහොඳයි එකහම නම් වැකේ 
පටන් ගන්න. මොත් පුළුවන් උදවවක් 
කරන්නම්” යනුනවන්ත මා ධ්ධරයවත් 

කරමිනි. 

මා අනේකෂා කළ අන්තදනම් 

පැරණි යන්ත්ර, මන්ත්ර, ගුරුකම් 

සහිත පුසනකාළ නපාත් දහස 

ගණ�ක් පුසතකාෙනේ විය. 

එනහත් ඒවායින්ත මට අවශ්ය කරුණු 

නතෝරානේරාගැනීම බිම වැටුණු අබ 

ඇටයක් නසායා ගැනීමටත් වඩා 

අසීරු බව මට වැටහිණි. එය පැය 

සිය දහස ගණ�ක් වැය කළ යුතු 

බැරෑරුම් කාරියක් බවද මට නකනමන්ත වැටනහන්ත�ට 

විය.

නගෝණුසු විස, පත්තෑ විස, �යි විස ආදී විෂ 

්ශරීරගතවීම්වෙදී ්භාවිතා කළ යුතු මන්ත්රවෙ සිට 

රජුන්ත දැකීමට යානම්දී හිස ගල්ව� තැඹිලි නතල්වෙට 

මැතිරිය යුතු නසම තරුණයන්ත හට සිහි�නයන්ත 

්ධාතු පහවීම �ම් අති්ශය සව්භාවික තත්ත්වය 

වළකාගත හැකි ‘සිල්ෙර මන්ත්ර’ සහිත පුසනකාළ 

නපාත් සිය ගණ�ක් එම පුසනකාළ නපාත් එකතුනව 

තිබිණි. එනහත් මනගේ වැඩි අව්ධා�ය නයාමුවූනේ 

අරාබි නිනසාල්ොසනේ 

එ� ඇෙඩින්තනගේ පුදුම 

පහ� වැනි හාසකම් 

දැක්විය හැකි අන්තදනම් 

මහා බෙගතු යන්ත්ර, 

මන්ත්ර සහිත පුසනකාළ නපාත් නකනරහිය. ඒ අතුරින්ත 

උතුවන්තකන්තනද සරදිනයල් සතුව පවා තිබූ බව 

පැවනස� මඳක් �ළනල් ගල්වා නිරුවත් වූ සැණින්ත මහ 

දහවනල් පවා කිසිනවකුටත් න�ානපන�� නස සිටිය 

හැකි ‘කළුවර අඳු�’ නහවත් කාෙ අංජ�මක් ත�ා 

ගැනීමට අදාළ මන්ත්ර නසායා ගැනීමද මනගේ අරමුණ 

විය. �මුත් මනගේ සිත තුළ සියුම් සැකයක් පිබිදුනේ ඒ 

යන්ත්ර මන්ත්ර නසම වටනටෝරු පිරික්සිනම්දීය.

එම නබානහෝ මන්ත්ර ඉේපුඩයුම්, ඉරික්කිඩ, 

�ාරායනන්ත, ඉක්කඩල් වැනි මාෙයාලී බසට �ෑකම් 

කිය� වදන්ත නසම අවියත් සිංහෙ වදන්තද හරිහරියට 

මුසුවී තිබිණි. විනේෂනයන්ත එම සිංහෙ වදන්ත 

මහනුවර රාජ්ධානී සමයට වඩා පැරණි න�ාව� බව 

පැහැදිලිවම ස�ාථ විය. 

යනමකුට පිඹීනමන්ත පමණක් මරා 

දැමිය හැකි බව පැවනස� ‘අංගම්’ 

�ම් මන්ත්ර විනේෂයක් තිනේ. එනහත් 

එම මන්ත්රනේ එ� මහනුවර යුගනේ 

වදන්ත ඉතා පැරණි ව්ශනයන්ත දක්වා 

තිබීම දුටුගැමුණු මහ රජතුමා 

මරසිඩීස නබන්තස රථයක් පාවිචචි 

කළා වැනි කාෙ විනරෝධී ප්රකා්ශයකි. 

‘මුව කල් කදුරු තබානග� මතුරනු’ 

ය� අවවාදයද එම පුසනකාළ 

නපාතට ඇතුළත්නකාට තිබිණි. ඊට 

නේතුව එම මන්ත්රය මැතිරීනම්දී 

මන්ත්රකරුට බැරිවීමකින්ත නහෝ නකළ 

බිඳක් ගිලුණනහාත් මන්ත්රනේ බෙගතු බව අනුව ඔහුද 

එසැණින්ත මැරී වැටීමට හැකි නිසා එය වැළැක්වීමට 

නමම ‘කල් කදුරු’අවවාදය දී ඇති බවයි. එනහත් 

නමම ‘කල් කදුරු’ ය� ්ශාකය අපනගේ ජ�වහරින්ත 

මිස රනට නහෝ නෙෝකනේ නකාතැ�කින්තවත් නසායාගත 

හැක්කක් න�ානව.

එනමන්තම ඉතා අසීරු කැපකිරීම් නහවත් නේවීම් 

රාශියකින්ත පසු අව අටවක දි�නයකට නයනද� 

ජෙවක රික්තා දි�නේ �වව� පැනේදී මහ උෙම් 

හඬක් �ැනග� බස�ාහිර දි්ශාවක් බො එම 

මන්ත්රය ජප කළ යුතු බව පැවනසයි. 

එම නේවීනමදී මන්ත්රකරුට 

‘කළු නකාහිෙ කා 

මතුරනු’ ය� උපනදසද 

දී ඇත. �මුදු නම් කළු 

නකාහිෙ යන්ත�ද නකාහිෙ වළකින්ත, 

නහළකින්ත තබා සුපිරි මාකට 

එකකින්තවත් නසායාගත හැකි 

න්භෝගයක් �ම් න�ානව.

“මට කේන්කන් කම් මන්තර 
ගුරුකම් පුස්කකොළ කපොත් ඔක්කකොම 
මහ මකගෝඩිකොරයන්කේ වැඩ 
වකේ. කම්වකේ අත්අකුරු, භොෂොව, 
කයදුම් වකේ කේවල් වුණත් හරිම 
පරස්පරයි. ඒ වකේම කම් සමහර 
ඒවො කලෝකක් මිනිකහකුට කරන්න 

පුළුවන් කේවල් කනකවයි. කකොටින්ම කියනවො නම් කම්වො 
ඔක්කකොම කකොකේ වහලො ගහපු කේම් කියලයි මට නම් 
හිකතන්කන්.”

මා නකාළඹ ජාතික නකෞතුකාගාර පුසතකාෙනේ 

පැය නදක තු�ක් එක දිගට නවනහස ව�විට මා 

නකනරහි අනුකම්පානවන්ත පුසතකාෙ කැන්තටිමට 

කැඳවානග� නගාස හැෙපයකින්ත සහ ේනල්න්තටියකින්ත 

සංග්රහ කළ ජාතික නකෞතුකාගාර අධ්යක්ෂතුමන්තට 

දි�ක් මම කීනවමි.

“මහනුවර යුගකේ විකශෂකයන් ඕලන්ද 
යටත්විජිතයක් වුණු පහතරට මිනිස්සුන්කගත් 
සොක්ෂරතොව හුඟක් ඉහළ මට්ටමට දියුණු වුණො. 
ඒ කියන්කන් අතීතකේ භික්ෂූන්කේ උරුමයක් වුණු 
පුස්කකොළ කපොත් ලිවීම ගිහියන් අතට පත් වුණො. 
ඔය කියන යන්්ර මන්්ර පුස්කකොළ කපොත්වලින් සීයට 
අනූවක්ම ඒ කොකල් ලියපු ඒවො. මම කපෞේගලිකව 
හිතන විදිහට ඒ කොකල් ඔය වකේ එක එක හොස්කම් 
කරන්න පුළුවන් මන්තර ගුරුකම් තියනවොය කියන 
පුස්කකොළ කපොත් ලියපු ඒ මිනිස්සු ඒවො කන්ද උඩරට 
ස�රගමුකව රදළ පවුල්වලට �ර ගණන්වලට විකුණලො 
සල්ලි ගත්තො. ඒවො උඩින් පල්කලන් �ලපු ඒ රදළකයොත් 
ඒවො අරන් පරිස්සම් කරලො තියොගත්තො මිසක් ඒවකේ 
තිකයන ඔය වකේ සූක්ෂම මකගෝඩිකම් ගැන කහොයන්න 
ගිකේ නැහැ. කලස්ටර් මහත්තයො චි්රපටියකට නඟපු, 
ජී.බී. කස්නොනොයක මහත්තයො ලියපු ‘නිධොනය’ කියන 
කකටිකතොවට පදනම් කවලො තිකයන්කනත් ඒ වකේ 
පුස්කකොළ කපොතක තිබුණු ගජබින්නයක් විශවොස 
කරලො, තමන් හුඟක් ආදකර් කරපු බිරිඳව මරොගත්තු 
රදළකයක් ගැනකන්. ඒ වකේ පුස්කකොළ කපොත් තමයි 
අපි ළඟ තිකයන්කන්.” ආ්ාරය ෙක්්රසිංහ කීය. 

“ඒත් ඉතින් ඔය වකේ ගජබින්න කගොඩක් කම් වකේ 
තැනක සංරක්ෂණය කරන එකත් කත්රුමක් නෑ කන්ද 
එක අතකට?”

ඒ නමානහානත් මනගේ සිතට �ැගුණු අදහසක් මම 

ආ්ාරය ෙක්්රසිංහයන්ත හමුනව එනෙස අ�ාවරණය 

කනළමි.

“අකපොයි එකහම කියන්න එපො. ඒ කොකලත් අද 
වකේම කපටි කකරොටික මිනිස්සු හිටපු �ව තහවුරු 
කරන්න කමොනතරම් වැදගත් කවන සොක්ෂිද ඕවො.” 
නහනතම සි�ානසමින්ත කීය.

සමහර 
කතා නිකන් 
දුටු�ැමුණු රජතුමා 
මර්සඩීස් ගබන්ස් 
එකක් පැද්දා 
කියනවා වගේ 

මට ගේන්ගන් ගේ 
මන්තර ගුරුකේ 
පුස්ගකාළ ගපාත් 

ඔක්ගකාම මහ 
මග�ෝඩිකාරයන්ගේ 

වැඩ වගේ

කකොළඹ ජොතික කකෞතුකොගො කේ එවක අධ්යක්ෂ 
පදවිය කහඹවූ ආචොර්ය සිරි නිමල් ලක්්රසිංහයන්

කකොළඹ ජොතික කකෞතුකොගොරකේ 
ඇති ඉපැරණි මන්්ර සහිත 
පුස්කකොළ කපොත් කිහිපයක්
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පාට කණ්ාඩි 
දාගේ බලද්දී

ylŠly¹ ã»N...

‘අයිග�ෝ අදත් දවසම වැසස. එපා ගව්වා අගේ. 
බලේ්ගකෝ අමමා කිසිම වැඩක් කරෙේ් ්ැහැ.’

ඒ ම�ොම�ෝ ම�ෝණි... වැස්ස කිවව� ඔයොට වැඩ 

ඔකම�ො� නවත්තලො ම�ොරවමෙන නිදාෙනන 

කියලො?

‘වැසස එගහම කිවගව ්ැති වුණාට වහි්ගකාට 
එළි�ට බැහැලා වැඩ කරේ් කිසි මූඩ් එකක් ්ෑගේ 
අමමා.’ 

අවව, වැස්ස, පිනන, සී්තල මේ ඔකම�ොමේ� 

එ�තුව ්ත�යි පුමත ම්සොබො�හ� කියනමන. 

ඉතින ඒ මේවල් දිහො ලස්සනට සුන�රව බලනන 

පුරුදුමවනමන නැතුව, හැ�මේ�ට� මදාස කිය කිය 

්ත�නමේ වැඩ �ොඩු �රෙනනවො නේ ඒ� ඔයොමේ 

වැරේ�ක මි්සක ම්සොබො�හමේ වැරැේ�ක මනම�යි.

අවව �ව්සට කියනවො එළියට බහිනන බැහැ 

ඔලුව රිම�නන ෙනනවො කියලො. වැස්ස �ව්සට මූඩ් 

එ�ක නැහැලු. පිනන �ව්සට පීනමස. �ැන එ්තම�ොට 

එමහ� බලනම�ොට ඔයො �ැ�ති ම�ොන �ව්සට�?

පුමත මේ මලෝමක මිනිසසු ම�වරෙයක ඉනනවො. 

එ�ක ්ත�යි වැමඩ් �රනන මේතු එ�තු �රන 

අය. අනිත ම�ොට්ස ්ත�යි වැමඩ් මනො�ර ඉනන 

නි�හ්සට �ොරණො එ�තු �රන අය. ඔයොට ඕමනනේ 

මේ වැස්ස �ව්ස මවනදාටත වඩො ලස්සනට ඔයොමේ 

වැමඩ් �රනන ප්රමයෝජනට ෙනන පුළුවන. එමහ�ත 

නැත්තේ �ේ�ැලි��ට වැමඩ් �ල්දානන මේතුවක 

�රෙනනත පුළුවන.

වැස්ස කියනමන වැස්සට. හැබැයි ඒ� මහොඳ� 

නර�� කියලො තීරණය මවනමන ඔයො ඒ දිහො බලන 

විදිය අනුව ්ත�යි.

�ැන එමහනේ �මෙ දුව� තීරණය �රනනම�ෝ 

ඔයො අයිති ඒ ම�ම�න ම�ොන �ැත්තට� කියලො.

‘ඒකත් ඇත්්ත ්තමයි අමමා. අද ගකාගහාමහරි 
ගලක්්චර්ස �ේ්ම ඕගේ. අනික අලුග්තේ ආපු 
lecturer මට එච්චර දිරවේගේ ්ැහැ. දැේ දවස 
ගදක තු්ක ඉඳලම මට ඕක දැනුණා. ඉසසර හිටපු 
මගේේ සර් වගේ ග්ගමයි අගේ. ගම අලුත් එක්ගක්ා 
හරි�ට එක එක්ගක්ාට favour කර්වා. ඒක මාර 
අසාධාරණයිගේ අමමා.’

අමන අමන ම�ෝණි, ඔයො �මේන ්සරමෙන 

ඉමෙනෙනන �ැ�තියි කියලො, එන එන 

ගුරුවරයොමෙන �මේන ්සරව� බලොම�ොමරොතතු 

මවනන එ�ො.

අලුත ගුරුවරයො ෙැන ඔයොමේ හිමත තියන 

අ��ැත්ත නි්සො ්ත�යි ඔයොට ඒ ්සරව වැරදි විදිහට 

මේනමන. ම�ො�� එ� එකම�නොට favour 

�රනවො කියලො ඒ �නුස්සයො ළ�යිනව 

මෙ�ර නවත්තමෙන උෙනනනමන 

නැහැමන. ඇසවල එ� එ� 

�ොට �ණණොඩි දාමෙන 

මලෝමක දිහො බලන 

මිනිසසුනට මලෝමක 

හැ�මේ� මේනමන එ� 

එ� �ොටට පුමත.

ජීවිමත පුරොවට� 

අපිට හේමබන 

ගුරුවරු, යොළුමවො 

හැ�ම�නො� 

අපි �ැ�ති 

විදිමේ මිනිසසු 

මනොමවනන 

පුළුවන. එ� 

එකම�නොට 

අමවණි� රටො 

තියනවමන. ඒ විවිධ 

විවිධ මිනිසසු එක� 

්ස�ො�ොමීව ෙණුම�නු 

�රනන අපි �ැනෙනන 

ඕමන පුමත.

මිනිසසුනමේ පුේෙලි� 

�ොරණො එක� ෙැමටනමන නැතුව 

ඒ මිනිසසු එක� අපිට තිමයන 

්සේබනධයට අදාළ �රුණු �ොරණො ෙැන 

වි්තරක හිතුව� ඇති. එ්තම�ොට ඔය 

�ළකිරීේ, අ��ැති�ේ �ැමනනවො අඩුයි.

අනි� ඉතින මේ මලෝමක හැ�මේ� 

හැම�ෝට� එ� ්ස�ොනව මබ�ලො 

ම�නමන නැහැ පුමත. ලැබීේ 

මනොලැබීේ, මහොඳ මිනිසසු, 

නර� මිනිසසු, නපුරු මිනිසසු, 

�රුණොවන්ත මිනිසසු, ්සොධොරණ 

මිනිසසු, අ්සොධොරණ මිනිසසු, 

මේ හැ�ම�නො� ජීවිමත 

පුරොවට� ්ස�ොමේ වමේදි� 

ඔයොට හේමබයි. 

ඉතින ඒ හැම�ෝ� එක� 

වැඩ�රනම�ොට ්සොධොරණ�ේ 

වමේ� අ්සොධොරණ�ේවලටත 

එ�වමේ මුහුණ ම�නන ඔයො 

ඉමෙනෙනන ඕමන ම�ෝණි.

ගුරුවරමයකමෙන හරි 

�ොමෙන වුණත හරි ඔයොට මවන 

යහ�්ත ෙැන වි්තරක හි්තලො 

අනිත ම�ොට්ස අ�්ත� �රලො දානන 

පුරුදුමවනන පුමත. එ්තම�ොට ජීවිමත 

පුරොවට� ෙැටුේ අඩුමවන ්සැනසීම�න 

ජීවත මවනන පුළුවන.

මිනිස්සු එක්ක 
වැඩ ්කරනග්කොට 

සොධොරණ්කම් වගේම 
අසොධොරණ්කම්වලටත් 

එ්කවගේ මුහුණ 
ගෙනන ඔයො 

ඉග�න�නන ඕගන 
ගෙෝණි

ඒ ්කණනොඩිගය 
පොටින තමයි 

හැමගේම ගේනගන

ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශො ජයග්කොඩි

වැසස කි�ේගේ 
වැසසට. හැබැයි ඒක 
ගහාඳද ්රකද කි�ලා 
තීරණ� ගවේගේ ඔ�ා 

ඒ දිහා බල් විදි� 
අනුව

මිනිසසුේගේ 
පුද්ෙලික කාරණා එක්ක 
ෙැගටේගේ ්ැතුව ඒ 

මිනිසසු එක්ක අපිට තිග�් 
සමබේධ�ට අදාළ කරුණු 

කාරණා ෙැ් වි්තරක් හිතුවම 
කළකිරීම, අකමැතිකම 

දැග්්වා අඩුයි
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අද ‘ධරණී’ ඇතුල් පිටු පෙරළීමට පෙර කවරය ප�ොඳුරු කරන 
රුවැත්තිය ළඟ ඔපේ පනත් නතර වූ බව නම් නි�ැකයි. 

‘2019 පදරණ අවුරුදු කුමරිය’ පෙ� අභිප�ස් ෙබමින් රංගන 
කපෂේත්රයට පිවිසි පම් සුන්දර තරුණ රංගන ශිල්පිනිය දමිත්රී 
සුබසිංහය. පම් ඇය ‘ධරණී’ අෙත් �මඟ සිදුකළ ප�ොඳුරු කතොබහක 
�ටහනය.

දමිත්රී, ඔබ ඔබ්ව ෙඳුන්්වලා ගදන්්න කැමති ගමා්න විදිෙටද?

ජීවිතේ සරලව, සුන්දරව ්දකින කලාකාරිනියක් විදිහට මම මාව 

හඳුනවලා ත්දනන කැමතියි.

පවුගේ ග�ාරතුරු ටිකක් ්වගේම දමිත්රීට පවුගලන් ලැගබ්න ෙෙය �ැ්නත් 
දැ්න�න්්න කැමතියි?

මම තමයි පවුතේ එකම ළමයා. ඉතින අමමතෙනුයි, තාේතතෙනුයි 

මට තලාකු සහයක් ලැතෙනවා. විතේෂතයනම අමමා ෙැන 

මතක් කරනන ඕතන. මම තමාන තේ කරනන ගියේ මටේ වඩා 

උනනදුතවන අමමා ඒ හැමතේම තහායලා ෙලනවා. ඇේතටම ඇය 

මට තලාකු ශක්තියක්.

අධ්ාප්න පසුබිම �ැ්නත් ටිකක් ක�ා කරමු?

මම පාසේ ගිතේ තකාළඹ ශානත පාවුළු විද්ාලයට. උසස් 

තපළින පස්තස් උසස් අධ්ාපනය හදාරනන BMS තපෞේෙලික 

විේවවිද්ාලයට ඇතුළු වුණා. ඉතින ්දැනට මම වාණිජ අංශතයන 

උසස් අධ්ාපනය හදාරනවා.

දමිත්රී රං�්න ක්ගෂේත්රයට එන්්න හී්න දැකපු ගකග්නක්ද?

අතන නැහැ, මම රංෙන ක්තෂේත්රයට එනන හීන ්දැකපු තකතනක් 

නම තනතවයි. ඇේතටම මම රංෙන ක්තෂේත්රයට තයාමු වුතේ 

අහමෙයකින කිවතවාේ හරි.

ඔබ රං�්නයට පිවිගෙන්ග්න 2019 ගදරණ අවුරුදු කුමරිය ෙරොයි. ඒ 
ලැබුණු අ්වස්්ා්ව දමිත්රිගේ ජීවිගත්ට බලපෑගව ගකාගොමද ඇහුග්වාත්?

ඔව. 2019 ත්දරණ අවුරුදු කුමරිය තරෙතේ ප්රථම ස්ථානය 

දිනාෙනන මට පුළුවන වුණා. එතනින පස්තස් 

ත්දරණ නාළිකාතව විකාශය වුණු ‘තනානිමි’ තටලි 

චිත්රපටිතේ රඟපානන මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. 

ඊටපස්තස් ‘පාතවලා වළාකුතේ ඒවිත්දෝ අමමා’, 

‘ඉස්තකෝතේ’ වතේ ජනප්රිය තටලි සිේතමවලට 

සමෙන්ධ තවනනේ මට අවස්ථාව ලැබුණා.

රඟපා්න්වා මුලින්ම ටීවී එගක් දකිද්දි ගකාගොමද 
දැනුගේ?

මම මාව මුලිනම ටීවී එතකන ්දැක්තක් ‘ත්දරණ 

අවුරුදු කුමරිය’ තරඟ විකාශතේදියි. ඉතින එදා 

මට කියාෙනන ෙැරි සතුටක් ්දැනුණා. එදා ්දැනුණු 

ඒ සතුට ඒ විදිහටම මතේ මුේම රංෙනය ෙලේදිේ මට ්දැනුණා.

ගමග�ක් කේ රඟපෑ්ව චරි�්වලින් දමිත්රී කැමතිම චරි�ය ගමාකක්ද?

තම ්දවස්වල විකාශය තවන ‘ඉස්තකෝතේ’ තටලි නාට්යතේ ‘විහාරා 

ටීචර්’තේ චරිතය ඇේතටම මතේ සැෙෑ චරිතයටේ සමීපයි. ඒ නිසා 

‘විහාරා ටීචර්’තේ චරිතයට මම හරිම ආ්දතරයි.

දමිත්රීට ලැගබ්න රසික ප්රතිචාර එගෙම ගකාගොමද?

තොඩක් රසික ප්රතිචාර ලැතෙනවා. ඇේතම 

කිවතවාේ පාතර් යේදිේ මට තොඩක් අය විහාරා 

ටීචර් කියලා කතා කරනවා. කලාකරුතවක් 

තෘප්තිමේ තවනතන රසිකයනතෙන ලැතෙන 

ආ්දරය නිසාතන. කලා ක්තෂේත්රයට ඇවිේලා තම 

තරම ආ්දරයක් ලෙනන පුළුවන වුණ එකේ මතේ 

වාසනාවක්.

යෙපත් ප්රතිචාර ්වගේම අයෙපත් 
ප්රතිචාරත් අනි්වාග්යන්ම ලැගබ්න්වා ඇතිගන්. දමිත්රී 
එගෙම ගද්්වේ්වලට දුක්ග්ව්න ගකග්නක්ද?

තමතහමයි, මතේ රංෙනයට කැමති වතේම අකැමති 

පිරිසකුේ ඉනනවතන. ඉතින ඒ නිසා මාව මතේ 

රංෙනය විතවචනය කරනන ඔවුනට පුළුවන. 

ඒ විතවචන ඇතුතේ වුණේ මට ෙනන පුළුවන තහාඳ 

ත්දයක් තිතයනවා නම මම ඒක ෙනනවා. ඒ ඇතරනන 

ඒ තේවේ ෙැන හිතලා දුක් තවනතන නම නැහැ.

දමිත්රී ලස්ේන ්න්�්න ක්ව්ස් එගෙමත් කර්න්වා අපි දකි්න්වා. ඒ අදෙෙ 
ඇති වුගේ ගකාගොමද?

මම නර්තනය හදාරනන ඉතෙනෙේතේ හය වසතරදි. ඇේතටම 

නර්තනය කියනතන මතේ ජීවිතේම තකාටසක් කිවතවාේ හරි. 

නර්තනය ඉතෙනතෙනේ තිතයන නිසා යූටියුබ් චැනේ එකක් 

හ්දලා කවර්ස් ටිකක් දාන එක තහාඳයි කියලා හිතුණා. තම 

තවනතකාටේ මම කවර්ස් කිහිපයක්ම කළා. ඉතින ඒවටේ 

ඉතාම තහාඳ ආ්දරණීය ප්රතිචාර ලැතෙනවා.

ජීවිගත් අම�ක ග්නා්ව්න සිදුවීමක් �ැ්නත් අපිට කියන්්නගකෝ?

ඒ තමයි ‘ත්දරණ අවුරුදු කුමරිය’ මමයි කියලා මට ඇහුණු 

තමාතහාත. ඒක නම මට කවමදාකවේ අමතක තවන එකක් 

නැහැ.

ඔබ හි�්න විදිෙට �ෑනු ළමගයක්ට තිගයන්්නම ඕ්න ගොඳ �තිගුණ 
ගමා්න්වද?

ෙෑනු ළමතයක්ට තිතයනනම ඕන ෙතිගුණය තමයි ස්වයං 

විනය. ස්වයං විනයක් තිතයනවා නම ඕනම ක්තෂේත්රයක දුර 

ෙමනක් යනන ෙෑනු ළමතයක්ට පුළුවන.

දමිත්රී �මන්ටම දා�ත්� සීමා තිගය්න්වද?

ඔව. යම නිර්මාණයකට ආරා්ධනා ලැබුණම මම මුලිනම 

ෙලනතන තිර පිටපත. ඊටපස්තස් නිර්මාණයට අඳිනන තවන 

ඇඳුම තමාන වතේ්ද කියන එක. මම රංෙන ක්තෂේත්රයට පය 

තිබ්තෙම ස්වයං වාරණ කිහිපයක් දාතෙන. ඉතින තමාන 

තේතුවක් නිසාවේ මම ඒ රාමුතවන පිට යනතන නම නැහැ.

�ෑනු ළමගයක්ට එගෙම සීමා තිගයන්්නම ඕග්නද?

තමතහමතන. පිරිමි ළමතයක්ට සාතප්ක්ෂව ෙෑනු 

ළමතයක්තේ චරිතයට කැළලක් තවනන තිතයන 

ඉඩකඩ වැඩියි. ඉතින ෙෑනු ළමතයක් තමනතේ 

ජීවිතේට යම යම සීමා, ප්රතිපේති පනව 

ෙනනවා නම ඒ වතේ තේවේ තවන එකක් නැහැ 

කියලා මම තපෞේෙලිකව හිතනවා.

දමිත්රී ගපම්වතියක් ගන්ද? ඔහු �ැ්නත් විස්�ර 
ටිකක් කියමු?

ඔව. ඔහු කලා ක්තෂේත්රයට සමෙන්ධ තකතනක් 

නම තනතමයි. ඔහු ෙැංකු ක්තෂේත්රතේ තකතනක්. 

තව අවුරුදු ත්දකකින අපි විවාහ තවනවා.

අ්වෝන ්වශගයන් දමිත්රීගේ අ්නා�� බලාගපාගරාත්තු ගමා්න්වද 
කියලත් කියමු?

මම වසර කිහිපයක්ම ෙැංකු ක්තෂේත්රතේ රැකියාව කළා. 

ඉතින කලා ක්තෂේත්රතයන වතේම වාණිජ අංශතයනුේ 

ඉස්සරහට යනන ෙලාතපාතරාේතු තවනවා. ඒ වතේම 

තපාඩි තපාඩි සැලසුම, හීන එතහමේ නැතුවම තනතමයි. 

ඒේ හැමදාම සතුටින ජීවේතවන එක තමයි ජීවිතේ තලාකුම 

ෙලාතපාතරාේතුව.

‘විහොරො 
ටීචර්’පේ 
චරිතයට 

මං ෙරිම 
ආදගරයි

ගදරණ අවුරුදු 
කුමරිය මමයි කියලා 
ඇහුණු ගමාගො� 
මට ක්වමදාක්වත් 

අම�ක ග්වන්ගන් ්නෑ

දමිත්රී සුබසිංහ

ඔහු බැංකු 
ක්ගෂේත්රගේ 

ගකග්නක්. �්ව 
අවුරුදු ගදකකින් 

අපි වි්වාෙ ග්ව්න්වා
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බියංකා නානායකකාර

අම්මාගෙ කිරි අහිමි වුණු 
පුංචි පැටව් ්ගේ කිරි ග�ෝතල්වලින්

බන්ඩි පුරව�න්නවා දකිද්දී 
මගේ හිතම පිගරනවා 

“ගපමාඩි ළ්යි ඉපදුණමා් ග�මායිතරම ආදගේ 
�රන්වද? ග�මායිතරම රකින්වද? කිරි දීලමා ගලමාකු 
�රෙන්න ග�මායිතරම ්හන්සි ග්වන්වද? 
සත්තු පැටවුනුත් ඒ ්වගේ 
ත්යි. ඒත් දරුග්වෝ. 
ඒ අම්ලමාත් එයමාලට 
ආදගරයි. ්මාසයක් 
ගද�ක් යන�ල්වත් 
එයමාලටත් අම්ලමාගේ 
කිරි, අම්ගෙ ආදගේ, 
රැ�්වරණය ඕගන. ඒත් 
අගේ රගේ ස්හරක් 
මිනිස්සු ඒ පැටව් ඉපදුණු 
ේන් අම්ගෙන් ග්වන් 
�රලමා පමාරට විසි�රන්වමා. 
නැත්තම සතියක් ගද�ක් 
ඉඳලමා ඇස් ඇරප 
හැටිගේ �ෑේ එ�� හරි 
ගපේටිය� දාලමා පමාරට 
හරි කුණු ගෙමාඩ�ට හරි 
විසි�රලමා යන්වමා. සත්තුන්ට 
ආදගේ �රන ග�ගනක් දැක්ග�මාත් එයමාල්ව ගෙදර 
ගේන්වමා. පමාන් තිගරන් කිරි ගපමා්වමාගෙන පැටව් ටි� 
ජී්වත් �ර්වන්න ඊට පස්ගස පදු් ්හන්සියක් 
දරන්වමා. ්ුං ගම රටට ආ්වට පස්ගස හිතු්වමා ඒ 
්වගේ අය ග්වනුග්වන් සහනයක් ග්වන්න. පුංචි 
පැටවුන්ට කිරි ග�ෝතල එ්වන්න ෙත්ගත් ග්වගහසක් 
ගනමාවී කිරි ටි� හරි ගපමා්වමාෙන්න හයියක් ග්වන්නයි. 
ඒ ග�ෝතල්වලින් �ලුපැටව්, පූස් පැටව් විතරක් 
ගනගව් රිලමා පැටව්, ්වඳුරු පැටව්, මුෙටි පැටව් 
ප්වමා කිරි බීලමා ගලමාකු ග්වන්වමා දකිනග�මාට ්ුං 
විඳින්ගන ගලමාකු සතුටක්.”

කසුනි ප්රභා බණ්ාර ඒ විදිහට මේ 

මෙනමකාට අසරණ වුණු පුංචි සත්තු පැටව් 

මෙනුමෙන් කිරි මබෝතල් පන්සියයකට ේා 

සිුංගප්පූරුමව් සිට ලුංකාෙට එො ඇත. ඒ 

හැම කිරි මබෝතලයකම මකාමේ මකාතැනක 

හරි අේමමකුමේ කිරි අහිමිවුණ පැටිමයකුමග 

කුසගිනි නිෙන බෙ දන්නා කසුනි එයින් මිල 

කළ මනාහැකි සතුටක 

ලබන්නීය.

“්ුං ග්හමාට ආ්වට පස්ගස වීඩිගයෝ එ�ක් 
දැක්�මා. ඒ ්ගේ ගේස්බුක් ගයගහළියක් පමාගරන් 
අරන් ආ්ව ඇස් ඇරලමා්වත් නැති පූස් පැටව් 
හතර පස්ගදගනකුට පමාන් තිගරන් කිරි ගපමා්වන්න 
්හන්සිග්වන හැටි. ඒ පැටවුන්ට සමා්මාන්යගයන් 
පැය ගද��ට ්වරක්්වත් කිරි ගපමා්වන්න ඕන. 
ඒ� ග�මායිතරම දුෂ�ර ්වැඩක්ද, ග�මාච්චර 
ඉ්වසී්ක් තිගයන්න ඕන ද කියලමා ්ුං හිතු්වමා. 
පිටරට්වල ඒ ්වගේ සතුන්ටත් ගපමාඩි ළ්යිට ්වගේ් 
කිරි ගපමා්වන්න ග�ෝතල තිගයන්වමා කියලමා ්ුං 
දැනෙත්ගතත් ග්හමාට ආ්ව්. ඉතින් ්ුං හිතු්වමා ඒ 
විදිගහ ග�ෝතල දුන්ගනමාත් අසරණ පැටිගයක් ජී්වත් 
�ර්වන්න ්හන්සි ග්වන ග�ගනකුට ඒ� ්් ග්වන 
හයියක් ගන්ද කියලමා. ඊටපස්ගස ්ුං සත්තුන්ට 
ආදගේ �රන කීපගදගනක්්ව ගතෝරමාගෙන 
එයමාලට කිරි ග�ෝතල ය්වන්න ෙත්තමා. 
්වර�ට පනහක් විතර එ්වන්වමා. 
�වුරු හරි කිරි ග�ෝතලයක් 
ඕගන කියල ගේස්බුක් 
එග�න් ඉලලලමා තිගයන 

ගපෝස්ේ එ�ක් දැක්� ේන් ග්යමාලමා කිරි ග�ෝතලයක් 
කුරියේ �රලමා ගනමාමිගල ය්වන්වමා. ඉතින් ඊට පස්ගස 
පින්තූර, වීඩිගයෝ ලැග�න්වමා ඒ කිරි ග�ෝතල්වලින් කිරි 
ග�මාන හැටි, කිරි බීලමා ගලමාකු ග්වන හැටි.”

කසුනිමේ මමරට පදිුංචිය මකාටටාමව්ය. ළමා 

විමේම පිය මසමනහස අහිමි වූ කසුනිට පාසල් 

ගුරුෙරියක වූ අේමාමේ මසමනහස මහමමරක 

තරේ ලැබුමණය. ඒ මසමනහස මැද ඈ හැදුමන් 

සැබෑ ආදරණීය දැරියක මලසිනි. 

“අගේ අම්ත් සත්තුන්ට ආදගරයි. එයත් ගෙදර 
සත්තු හැදු්වමා. ්ුං ගපමාඩි �මාගල අම්මා ්ට් ඒ ්වගේ 
�ලගලක් ගෙනත් දුන්නමා. එයමා දුඹුරු පමාටයි. න් 
බුංගෙෝ. ්ුං බුංගෙමාට ග�මායිතරම ආදගේ �ළමාද 
කිව්ග්වමාත් ඒ �මාගල ්වැඩි හරියක් හිටිගේ බුංගෙමා 
එක්�. අම්මා අදටත් කියන්වමා ්ුං බුංගෙමාගෙ �ට 
ඇතුළට අත දැම්ත් �්වදා්වත් එයමා ්මා්ව හැපග්ව 

නෑ කියලමා. හැ�ැයි බුංගෙමා අසනීපග්වලමා 
නැතිවුණමාට පස්ගස අගේ අම්මා ආගය 

�ලගලමා ගෙදරට ගෙනමාග්ව නෑ. 
ඊටපස්ගස ්ට ලැබුගණ පූගසමා. 

ඒත් ඊටපස්ගස �මාගෙ හරි 
�ලගලක් දැක්ග�මාත් ආසමා්වට 
ළඟට ගිහින් ්ුං අතෙමාන්වමා, 
�තමා �රන්වමා.”

ඇය ෙයසින් 

ෙැම්ද්දී පුංචි කාමල් 

පටන් සත්තුන්ට බැඳි 

මසමනහසත් ඈ සිමත් 

මමෝරා ෙැඩුමණය. ඒ හින්දම 

තරුණ වියට ආ කසුනි 

රැකියාෙකට යන්නට ගනිද්දී 

‘බලු සුරතල්ලු’ ෙැඩි වුමණය. උමද් 

හෙස ඈ එනතුරු මග බලාමගන ඉන්න 

බලු පිරිසක සිටිමේය. මේ නිසා කසුනිමේ බෑගමේ 

අත්ාෙශ්ය භාණ්යක වී හැමමමාමහාතකම මාරි 

පැකට අටක දහයක තිබුණි.

“එගහ් �න්න ගදන නිසමා උගේ �ස් එ�ට 
නගින�ල එයමාලමා �ස් ගහෝලේ එ� ළඟ ්මා්ව මුර 
�ළමා. කිසිග�ගනක්ට ඒ ග්වලමා්වට ්ට �තමා �රන්න 
�ෑ. බුරමාගෙන �න්න පනින්වමා. ්ුං ඉතින් උගේට 
ලස්සනට ලෑස්තිග්වලමා ්වැඩට යන්න ගෙදරින් ආ්වට 
ඔෆිස් එ�ට යන්ගන ්ඩ, ග�ළ, පස් නමාගෙන. ඒ 
�මාගල ්ට ඔය හින්ද් ්වැඩට යන �ස් එගක් ‘්මාරි’ 
කියලමා න්කුත් ්වැටුණමා. ඒ්වට ්ුං ගක්න්ති ෙත්ගත 
නෑ. ග�ගනක් සත්තුන්ගෙ ආදගේ ල�න්නත් පින් 
�රන්න ඕන. ග්මා�ද ඒ ආදගේ හරි ඇත්තයි. අගේ 
දුගක්දි, සැගේදි, තනිගයදි, පමාලුගව්දී ඒ ගෙමාලලන්ගෙ 
ආදගේ හරි ්වටින්වමා. එගහ් සත්තුන්ට ්ුං �න්න 

දීලමා ස්හර මිනිස්සුන්ගෙන් �ැනුම අහලත් 
තිගයන්වමා. ඒ සගතකුට �න්න දීලමා, ඉන්න ටි�ක් 
දුන්න් මිනිස්සු ්වගේ සලලි මුදල ගහමාර�ම 
�රන්න, ගේ ගදාර ඉඩම අලලන්න එන්ගන නෑගන්.”

අේමා සත්තුන්ට ආදමේ කළ නිසා සත්තු 

ඇසුරට ෙැටුණු කසුනි තෙත් ොසනාෙන්ත වුමණ 

ඇයට ලැබුණු සහකරුත් සත්තුන්ට අසීමිතෙ 

ආදරය කරන මකමනක වීම නිසයි. කන්ද උ්රට 

තරුණමයක වූ නිලුංක විමේෙේ්ධනමේ පපමව්ද 

සත්තුන්ටත් මහා ඉ්ක මෙන්ෙ තිබුමණය. ඔහු 

නිසා කසුනිට ඒ මගදරදි ආදරණීය බලු සුරතලුන් 

තුන්මදමනක හමුවුමණය.

“ගෙමාඩක් අයට වි්වමාහයත් එක්� සත්තු 
ඈත්ග්වන්වමා. ඒ වි්වමාහ ග්වන ග�නමා සත්තුන්ට 
අ�්ැති වී්, ඒ ගෙදර අය අ�්ැතිවී් 
්වගේ �මාරණමා නිසමා. ඒත් ්ුං ඒ අතින් හරි් 
්වමාසනමා්වන්තයි. ්ගේ ්හත්තයමා ්වගේ් ඒ අම්මා, 
අේපචචිත්, සගහෝදරයත් සත්තුන්ට පණ ඇරලමා 
ආදගරයි. 

අවුරුේද�ට විතර �ලින් අපි ගදන්නමා අගේ 
නි්වමාස සුංකීේණගේ පහල හිටප පූගසකුට දිනපතමා 
�න්න දුන්නමා. ටි� ද්වස�ට පස්ගස එයමා උඩට 
නැෙලමා අගේ ගේ ගහමායමාගෙන ඇවිත් හිටියමා. ඒත් 
ද්වස් කීපයක් ඇතුළට ෙත්ගත නෑ, එළිගය තියලමා 
�න්න දුන්නමා. ග්මා�ද ග්ගහ සත්තුන්ට හරියට 
නීතිරීති තිගයන නිසමා. ග්යමා ගිගේ් නෑ. පස්ගස 
ගේ ඇතුළට ෙත්තමා. අපි ගදන්නමා සුං්චමාරය�ට ත්ව 
රට�ට ගියත් ගෙමාඩක් ග්වලමා්වට යන්ගන ඒ රට්වල 
සත්තු ඉන්න තැන් �ලන්න. එයමාලත් එක්� �මාලය 
ෙත �රන්න. අගේ රගේ සත්තුන්ට නීති නෑ.ඒ නිසමා 
සත්තුන්ට ගෙමාඩක් අසමාධමාරණ�ම සිේධග්වන්වමා. ඒ 
ෙැන දු�යි.” 

සමහර මිනිස්සු උපයද්දී මලෝබකේ කළත් 

කසුනිමේ මමන්ම නිලුංකමේත් තිබුණු හිත් 

පිටරටකට ආො කියා මෙනස් වූමේ නැත. ඇය 

එරට රැකියාෙක කරන්මන්ම මමරට සිටින 

අසරණ සතුන්ට පිහිටවීම අරමුණු මකාටමගනයි. 

ඒ නිසාම ඈ ලබන ෙැටුමපන් හැම මසකම අුංක 

පහක ඉලකකමක සහිත මුදලක ඇය ලුංකාමව් 

සතුන් මෙනුමෙන් ෙැය කරන්නීය. කසුනි 

කියන්මන් එයින් ජීෙත්ෙන, සුෙය ලබන සතුන් 

දැකීම මුදල් එකතු කර ලබනොට ේා මලාකු 

සතුටක බෙයි.

උගද් බස් එකට 
නගිනකල් එයාලා බස් 
ග�ෝල්ට් එක ළඟ මාව 

මුර කළා. කිසිගකගනකට 
ඒ ගවලාවට මට කතා 
කරන්න බෑ. බුරාග�න 

කන්න පනිනවා

�සුනි අසරණ සතුන් ග්වනුග්වන් පරිත්මාෙ �රන ග�ෝතල සහ කුඩමා පැටව්න් ඒ්වමායින් කිරිග�මාන ආ�මාරය

�සුනි සහ 
ඇගේ සැමියමා 

නිලුං� 


