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2021 සැප්ැම්බර 01 වන ්බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය තිස් නවවන කලාපය

ජාතික කරාතේ 
විනිසුරු සහ උපතේශිකා

ශිවරෝමා ව�ානවස්කා



02 2021 සැප්ැම්බර් 01 ්බදාදා

ලිහිණි මධුෂිකා

ල�ෝයර් ලෙලෙක් ලෙච්ච මට 

මාස්ක් දමමනෙ

ප�ාලිසකාරපෙක් පෙච්ච 
උඹට පුළුෙන්ද?

පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්ය හරහා 

බ�ාබහෝබෙබනකු මවිතයට පත් කරවන 

වීඩිබයෝවක් සමාජගත බවමින් තිබිණි. 

එනම් තමන් නීතිඥවරියක් 

යැයි පවසන කාන්තාවක් 

විසින්, රාජකරිබේ නිරත 

බපාලිස් නිලධාරිබයකුට අසභ්ය 

වචනවලින් �ැන වදිමින් බසරප්පු 

පහරක් එලල කිරීමට තැත් කරන 

අයුරුය. එයට බේතු වී තිබුබේ 

එම බපාලිස් නිලධාරියා විසින් 

ඇයට මුඛ ආවරණයක් පළඳින 

බලස අවවාෙ කර තිබීමයි. 

‘බමානරියක් කියලා හිතාබගන 

පාර මැදබෙ කිකිළියක් නටනවා.’ 

සමාජ මාධ්ය හරහා බමම 

සිදුවීමට අදාළ වීඩිබයෝව නැරඹූ 

ඇතැමුන් තම තමන්බගේ අෙහස් පළකර 

තිබුබේ එබස්ය.

පසුගිය දාහතර වනදා උෙෑසන 

�ත්තරමුලල මංසන්ධිබේ සිට 

ඇතුලබකෝටබට හරහා දිබවන 

මාරගබේ බවනදාට සාබප්ක්්ෂව 

ෙැඩි මාරග තෙ�ෙයක් ෙකින්නට 

තිබුණි. 

“යක්්ෂ ගෑනිලයක් ල�ාලිසිලය 
මහත්තලයකුට ගහනෙ �ැෙ�ා, 
මහ �ාලෙ නිදාලගෙ හූ තියෙො...”

ඒ අසලින් ගිය පුදගලබයකු 

කියාබගන ගිබේ ආබේගශීලීවය. ඊට 

සුළු බමාබහාතකට පසු �ත්තරමුලල 

ලාෆ් ගෑස් ඉදිරිපිටට පැමිණි මාෙ 

විමතියට පත් වුබණමි.

සැ�ෑය. වැෙගත් ලීලාවට 

සාරියකින් සැරසුණු 

කාන්තාවක්, එහි රාජකාරී 

කරමින් සිටි බපාලිස් 

නිලධාරියාට �ැන වදිමින් 

යටිගිරිබයන් කෑගසමින් 

සිටියාය. කෑ ගැසීමකට 

වඩා එය හූ තැබීමක් 

කිවබහාත් නිවැරදිය.

හූ තැබීබමන් 

බනානැවතුණු 

කාන්තාව බපාලිස් 

නිලධාරියාට අතින්ෙ 

පහරක් එලල කබේ 

මඟ බෙපස රැස්ව 

සිටි සියලබලෝම �ලා 

සිටිදදීය.

“අලන යලෙෝ ල්තාලේ 
නීතිය... ල්තෝ ලමාලෙදද 
මට නීතිය උගනෙනෙ... 
උඹ දැෙගනින මම ල�ෝයර් 
ලෙලෙක්... ල�ෝයර් 
ලෙලෙකුට නීතිය උගනෙනෙ 
ල�ාලිස්ොෙලයක් ලෙච්ච උඹට 
පුළුෙනද...?”

ඇය තවදුරටත් බපාලිස් 

නිලධාරියාට �ැන වැදුබන් 

සිහි විකල වූබවකු බමන් පාර 

පුරා දුවමිනි. ඒ අලල පනලබල 

ඇතැබමක් බම් සිදුවීම 

වීඩිබයෝ කර ගැනීමටෙ අමතක 

බනාකළහ.

“ලෙෝො මම ඔයාට කිවලෙ මාස්ක් එෙ 
දාලගෙ �ාලෙ යනෙ කිය�ලෙ... ඔච්චෙ 
උඩ �නිනෙ ෙෑ ගහනෙ ලදයක් කිවලෙ 
ෙෑලෙ. අනිෙ ඔයා ල�ෝයර් ලෙලෙක් 
ෙම අනිත මිනිස්සුනටත ආදර්්ශයක් 
ලෙනෙ ඕෙ ලනද...? නීතිය දනෙ මිනිස්සු 
ඔලහාම හැසිලෙෙ එෙ ෙැෙදියි ලනද...? 
ෙරුණාෙෙ�ා මාස්ක් එෙ දාගනෙලෙෝ.”

බපාලිස් නිලධාරියා විසින් තවදුරටත් 

ඇයට කාරුණිකව අවවාෙ කර සිටිබේය. 

එබහත් එය පිළිගන්නවා බවනුවට ඇය කබේ 

ඔහු අසලටම බගාස් නැවතත් තලලු කිරීමට 

උත්සාහ කිරීමය.

ඒ තරම් හරියක් කරදදීත් ඇය කාන්තාවක් 

වීම නිසාබෙෝ ඔහු කිසිඳු ආබේගශීලී �වකින් 

බතාරව බ�ාබහෝ ඉවසීබමන් කටයුතු කබේය. 

“ඔයා ල�ාලිස් නි�ධාරිලයක් ලනද...? 

ලම විදිහට ෙලේ නීතියට �යින ගහ�ා, ගෑනු 
සනහතියටම �ැජ්ා ෙෙෙ ගෑනිලයකුට ඔච්චෙටම 
බාල්දු ලෙනෙ එ�ා... ඉක්මෙට ල�ාලිස් ොන්තාෙක් 
ලගනෙලගෙ ල�ාලිසියට අෙන යනෙ...”

�ලා සිටි පිරිස එබස් කීහ. ඒ වනවිටත් 

ඇතුලබකෝටබට බෙසට බේගබයන් ඇවිෙ ගිය 

ඇය, ඒ අසලින් ගිය �ස් රථයකට බගාඩවීමට 

උත්සාහ ගත්බත් වැඩ වරදින �වට බත්රුම් ගිය 

නිසා විය යුතුය.

එබහත් මඟ බෙපස රැස්ව සිටි ජනතාව 

එයට ඉඩ බනාදුන්බන් බපාලිස් 

නිලධාරියාට සහය ෙැක්වීමට එක්ව 

සිටි නිසාබවනි.

“ලමාෙද යලෙෝ ල්තාපි 
මලේ �ස්ලසන එනලන...? 
ල්තාපිට �ැජ් ෙැදද ලම 
විදිහට ගෑනිලයකුලග �ස්ලසන 
එනෙ?”

නැවතත් එබස් කෑගැසූ 

ඇය ඉදිරිබේ කිසිබවකුත් ඊටත් 

වඩා ඉවසිලිවන්ත බනාවූහ. වහාම 

ක්රියාත්මක වූ බපාලිස් නිලධාරියා තලංගම 

බපාලිස් ස්ථානබේ කාන්තා නිලධාරිනියන් 

එම ස්ථානයට බගන්වීමට කටයුතු 

කබේය.

එබහත් ඒ බමාබහාබත් වහාම 

බිම වැතිරීගත් ඇයව ජීප් රථයට 

නංවා ගැනීම සිතූ තරම් පහසු 

බෙයක් වුබේ නැත. පසුව බපාලිස් 

කාන්තාවන් සහ අසල සිටි 

කාන්තාවන් එක්ව ඇයව ජීප් 

රථයට නංවා ගත්තා බනාව පටවා 

ගත්තා කිවබහාත් නිවැරදිය.

නාට්යය එබතකින් නිමාවිය. 

පසුව අප තලංගම බපාලිසිය 

ඇමතුබේ බම් පිළි�ඳව වැඩිදුර 

බතාරතුරු  ෙැන ගැනීමටය. එහිදී 

උසස් බපාලිස් නිලධාරිබයකු 

කියා සිටිබේ, තලංගම බපාලිස් 

ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් ඇයට 

තරබේ අවවාෙබකාට මුදාහැරිය 

�වයි.

බම් කතාව අපි ඔ�ට කීබේ 

අදාළ කාන්තාව විබේචනය 

කිරීබම් අරමුණකින් බනාබේ. 

නහයත් කටත් වසාගන්නට 

කී පමණින් බපාලු මුගුරු 

අබමෝරාබගන, ෙණ වටක් 

බරදෙ උස්සාබගන කඩා 

පනින බමවැනි ගැහැනුන් 

බමන්ම මිනිසුන්ෙ තවමත් 

අප අතර සුල� �ව කීමටය. 

බම් බමාබහාබත් ඔ� සුපිරි 

බවබළඳසැලකට ඇතුළු 

බවදදී වබෙන් බපාබරන් 

ඔබේ බෙෝතට සැනිටයිසර 

ටිකක් හලනා ආරක්්ෂක 

නිලධාරියාට වඩා ඔබේ 

තනතුර උසස් විය හැකිය. 

�ස් රථයක ගමන් කරදදී 

මුව ආවරණය පළඳින්න යැයි 

කියනා බකාන්බදාස්තරවරයාට 

වඩා ඔබේ නිලය උසස් විය 

හැකිය. රජබේ ආයතනයකට 

බහෝ බවනයම් ආයතනයකට 

ඇතුළු බවදදී එහි පිවිසුබම් 

සිටින ආරක්්ෂක අංශබේ 

නිලධාරීන් බහෝ බවනයම් 

නිලධාරිබයකුට වඩා ඔබේ 

සිවිල �ලය වැඩිවිය හැකිය. 

නමුත් ඔබේ ධනය, �ලය, 

නිලය යන සියලලටම වඩා බම් 

බමාබහාබත් බකාවිඩ් මාරයා 

�ලවත්ව සිටින �ව ඔ� 

පිළිගත යුතුය. ඔබේ ‘බපාර’ මානසිකත්වය 

බම් බමාබහාතට සාබප්ක්්ෂව අදාළම 

නැත. ඒ නිසා බම් වසංගතබයන් ආරක්්ෂා 

වීම සඳහා බසෞඛ්ය ආරක්්ෂණ ක්රමබේෙ 

අනුගමනය කරන බලසට ඔබ�න් අයදින 

කවර තරාතිරමක බකබනකුට බහෝ එබරහි 

වීබමන් ඔ� මාර බපාරක් �වට පත්වන්බන් 

නැත. එයින් ඔබේ බමෝඩකම ප්රෙරශනය 

බවනවා පමණි. 

බම් බමාබහාබත් �ල කිරීමකින් බතාරව 

මුව ආවරණ පැළඳීම ඇතුළු බසෞඛ්ය 

ආරක්්ෂණ ක්රමබේෙ අනුගමනය කරන 

සියලලන්ට බුදුන්බගේ සරණය. එබස් බනාකර 

මම අසවලාය, අසවලාබගේ අසවලාය කියමින් 

බඩගා නටන සැමට කියන්නට ඇත්බත් අ� 

සරණයි කියාය. 

පමාක්ද ෙපකෝ ප්ාපි  
මපේ �සපසන එනපන...? 
ප්ාපිට ලැජ්ජ නැද්ද පම 

විදිහට ගෑනිපෙකුපග 
�සපසන එනන?

ඔො ප�ාලිස 
නිලධාරිපෙක් 
පන්ද? 
ගෑනිපෙකුට 
ඔච්චරටම 
්බාල්දු 
පෙනන එ�ා

මාසක් එක 
පනාදා ගිහින 

ප�ාරක් පෙනන 
්බෑ

අදා� ොන්තාෙ විසින ල�ාලිස් නි�ධාරියාට ලසලෙප්පුලෙන �හෙදීමට උතසාහ කිරීම, ල�ාලිස් නි�ධාරියා ්තල්ලුෙෙ දැමීම සහ 
ල�ාලිස් ොන්තාෙ මහ්ෙ සහලයන ඇයෙ ල�ාලිස් ජීප් රියට ෙංො ගනො අයුරු
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ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජයක�ාඩි

කුට්ටිය පිටින් 
මහත්තයාගේ පඩිය 

අ්තට ආගේ නෑ කියලා

පුප්පන්න 
තියාගන්න එ්පා!

අපිට විතරක් නෙනෙයි මුළු න�ෝනෙෙ 

අොරුනේ වැටච්ච ො�යක් නේෙ. විෙල්ප 

අවෙයි.

රට ගලාක් ඩවුන්! දැන් අපි ගමාකද 
කරන්ගන්...?

අපි ලුක් ඩවුන් කරමු.

ලුක් ඩවුන්..  ඒ ගමාකක්ද?

ඉ්පදිච්ච දවනේ ඉඳ�ා නේ නවෙෙේ මිනිේසු 

විදිහට අපි දිේනේ න්පාඩ්ඩක්වත් හිමින් 

නෙනවයිනන්. ඉනෙෙෙන්ෙ, රේ්ාවල ෙරන්ෙ, 

නේ්පළ හේ්බ ෙරන්ෙ, ්බඩු මුට්ටු එෙතු ෙරන්ෙ, 

රණ්ඩු නවන්ෙ, ආදනේ 

ෙරන්ෙ, ෙහෙරාෙන්ෙ, 

ඇෙනොටාෙන්ෙ නේ 

වනේ නෙෝටියක් නේවල 

එක්ෙ අපි හුේෙ ෙන්ෙ 

නව�ාව නහායාෙත්නතත් 

ොර අොරුනවන්. 

ඒ තරේ ොේය්බහු� 

නවච්ච මිනිේසුන්ට 

න්ා්බාදහනෙන් එෙ 

්පාරටෙ දිෙ නිවාඩුවක් �ැබුෙහෙ ෙරන්නන් 

නොෙවද කිය�ා හිතාෙන්ෙ ්බැරි නව�ා, ඔළුව 

කුරුවල නවෙ එෙ ඉතාෙ ්ාොන්යයයි.

උනේට ගිහින් රෑට නෙදර ආපු ෙහත්තයා 

දවේ හනත්ෙ උනේ ඉඳ�ා රෑ නවෙෙේෙ 

්බත් නදන්ෙ, නත් නදන්ෙ කිය�ා ඉල�ේදී, 

ඉේනෙෝනල ගිහින් ්පන්තිත් ගිහින් හව්ට 

නෙට ආපු ්පැටේ උනේ ්පාන්දර ඉඳ�ා 

අේනේ අරෙ නදන්ෙ, අේනේ නේෙ නෙෝ 

කිය�ා දාහකුත් නේවල අහේදී, �යිට් 

මීටේ, වතුර මීටේව� ්ට ්පට ො�ා රවුේ 

ෙැරනෙේදී, ඉේ්ල�ාෙ ඔලුව ෙැරනෙන්ෙ 

්පටන් ෙන්නන් නෙදර සුනේ ෙරට අරන් 

ෙරෙ ආදරණීය බිරින්දදෑවරුන්නේ තෙයි.

ඒ හැෙනේෙත් එක්ෙ නොනරෝො නිේේ 

ඇහුො කියන්නන් ඉතින් ඊට හ්පන්. හැ්බැයි 

ෙතෙ තියාෙන්ෙ, නොෙ නේ වුණත් 

කුටුේ්බනේ ජීවොලිය වෙ ොන්තා ඔ්බට 

නලසිනයන් ොෙසිෙව වැනටන්ෙ ්බැහැ. 

ග්ාෙ නේවෙට අනුව, ෙෘහ මූලිෙ 

නොවුණට �ාංකිෙ ්පවුල ්ංේ්ා ඇතුනේ 

ප්රධාෙ විධායෙ නි�ධාරි තෙතුර �ැබි� 

තිනයන්නන් න්බානහෝවිට ොන්තාවට.

අනන් ්ලලි ෙැහැ, අරෙ ෙැහැ, 

නේෙ ෙැහැ, බි� වැඩියි, ෙරදරයි, 

ෙ�වනේ නේ ඔක්නොෙ එෙ පිට එෙ 

ඔලුවට ආවත් ඒ හැෙනේටෙ උඩින්, 

්පවුනල ආදරය, ්බන්ධෙය, 

ආරක්්ාව, අොෙතය, 

්තුට නවනුනවන් ඊට 

ව්ඩා ධොත්ෙෙව හිත�ා 

නේේ එෙ ෙහන්ෙ 

නවන්නෙත් ොන්තා 

ඔ්බටෙ තෙයි.

ඉේනෙෝ� ෙැතුව, යාළුනවා 

හේන්බන්නන් ෙැතුව, එළියට යන්ෙ, 

න්ල�ේ ෙරන්ෙ ෙැතුව 

දරුනවෝ ඉන්නෙත් පුදුෙ 

පී්ඩෙයකින්. එතනොට 

ඒ ඇතිනවෙ පී්ඩෙය 

පිට ෙරන්ෙ 

දරුනවෝ නේ 

නදාර වේෙ 

නොට, 

්පහුගිය �ාකේ කෙලාෙක් ්නැති 
නිසා මගඇරුණ, �ෑම බීමට ෙඩා 
රසෙත් ක්බාක�ෝ කේ ජීවිකත් තිබුණ 
කනද? අන්න ඒ අතී්යට ආකයත් 
යන්න ්බලන්න

�ාර්ය්බහුල කෙච්ච මිනිස්සුනට 
කසා්බාද�කමන එ� ්පාරටම දිග 

නිොඩුෙක් ලැබු්න�ම �රනකන කමා්නෙද 
කියලා හි්ාගන්න ්බැරුෙ ඔළුෙ 

කුරුෙේ කේන එ� සාමාන්ය කදයක් 

ෙදෑනෙෝ ෙහෙනොට, වැඩිපුර ෙදෑෙ ෙෙනොට 

ෙෘහනිය හැටියට, අේො හැටියට ඔයාට 

දරාෙන්ෙෙ නවෙවා. ්පඩිනයන් ්බාෙයක් අරනෙෙ 

ොනේ නේේ එෙ ෙහන්ෙ උ්ඩ බිේ ්බ�ානෙෙ 

ප�දෑන් ෙහෙ ෙහත්තයානේ පී්ඩෙනේ ්බර 

වැනටන්නෙත් ොන්තාව පිටටෙ තෙයි.

ආේථිෙව, ්ොජයීයව,න්ෞඛ්යව පී්ඩෙනයන් 

මිරිකි�ා ඉන්ෙනොට ්පවුනල පී්ඩෙයත් ඔලුවට 

වැටුො කියන්නෙ නලසි ෙැහැ. ඒත් තරහ අරනෙෙ, 

රණ්ඩු ෙරනෙෙ ්පවුනල ්ාෙය ්පළුදු ෙරනොනෙෙ 

නිවනේ ්පරි්රය ්ාෙොමීව ්පවත්වානෙෙ යාෙ 

තෙයි නේ නොනහානත් වැදෙත්ෙ නේ. නොෙද 

නවෙදාටත් ව්ඩා 

ශරීර ප්රතිශක්තිය 

අත්යවශ්ය 

වෙ නේ වනේ 

ොන�ෙ ොෙසිෙ 

ඒොග්තාවය 

ඉතාෙ වැදෙත්.

පුළුවන් 

විදිහට න්පාතක් කියව�ා, නහාඳ නින්දක් දා�ා, 

ෙහක් නොළක් වව�ා, ෙවියක් ලිය�ා පී්ඩෙය 

පිටෙරනෙෙ ඔ්බ ්තුනටන් ්ැෙසීනෙන් හිටිනයාත් 

හැනෙෝෙ එෙට නෙදර ඉන්ෙ නේ ්ෙය තුළ ්පවුනල 

හැනෙෝටෙ අඩු ෙැතුව ආදනේ න්බදා හරින්ෙ ඔයාට 

පුළුවන්.

ඒ අතරතුරෙ අනත් තියෙ ොෙ, න්පානත් තියෙ 

ොෙ, හිනත් තියෙ වියදේ එක්ෙ ෙ�්ප�ා අනිත් 

ආදායේ වියදේ ඔක්නොෙත් එක්ෙ න්පාතෙ ලිය�ා 

ෝ කිහි්පයෙට වියදෙ න්බදාෙන්ෙ. නෙදර අවට 

තිනයෙ තේ්ප�ා ෙහ, නොටුනොළ වැ�, න්පාන�ාේ 

ෙැටය වනේෙ අද ේපෙ තක්ොලි නෙඩිනේ 

ඇට ටිෙත් න්පෝචචියෙ යට ෙර�ා නහට දවනේ 

ආේථිෙයට දායෙ ෙරෙන්ෙ ප�දෑන් ෙරන්ෙ. දව් 

තිේන්ෙ ්ැරින් ්ැනේට නටාෙ නටාෙ ෙො ඔන් 

ෙරනෙෙ ෙදෑේව� ෙදෑේ ්බ�න්නන් ෙැතුව වැට 

වනට්ට තියෙ අතු නදෙ තුෙක් ේප�ා නේ��ා 

එළිනයන් ලි්පක් ්බැඳෙන්ෙ පුළුවන් ද ්බ�න්ෙ.

්පහුගිය ොනල නව�ාවක් ෙැති නි්ා ෙෙඇරුණ, 

ෙදෑෙ බීෙට ව්ඩා ර්වත් න්බානහෝ නේ ජීවිනත් තිබුණ 

නන්ද? අන්ෙ ඒ අතීතයට ආනයත් යන්ෙ ්බ�න්ෙ.

සින්දුවක් අහ�ා, දරුනවාත් එක්ෙ ටිෙක් 

න්ල�ේ ෙර�ා, වරුවක් තිේනේ ්පවු�ෙ එෙතු 

නව�ා ෙතා්බහ ෙර ෙර ඉඳ� ්බ�න්ෙ, ජීවිනත් 

අෙතෙ නවච්ච න්බානහෝ නේවල ආනයත් හිත්ව� 

උ්ඩටෙ ඇවිත් ජීවිනත්ට නොෙ තරේ නොරාල 

එෙක් �ැන්බෙවද කිය�ා ඔයාට හිතාෙන්ෙ ්බැරි 

නවයි.

ෙෙඇරිච්ච ආදරණීය නේවල ආනයත් 

ෙරළියට නේන්ෙ, ේඩනතාළු නවච්ච 

්ේ්බන්ධෙේ ආදරනේ ්පාේටේ ්පැරිේ දා�ා 

පිළි්ෙර ෙරන්ෙ, කියාෙන්ෙ ්බැරිනවච්ච හැඟීේ 

හිනත් හැටියට නව�ාව අරන් අකුරක් ෙදෑර 

කියවන්ෙ, දරුවන්නේ අොෙතය ෙැෙ ෙතා 

ෙරන්ෙ, න්පාතක් ලියන්ෙ, න්පාතක් කියවන්ෙ 

වනේෙ ආදරණීයයන්ට ෙෙ පිනරන්ෙ ඇහුේෙන් 

නදන්ෙ නේෙ තෙයි නහාඳෙ ො�ය.

්දෑෙ අඳුරු වළාවෙෙ රිදී නේඛාවක් ඇත 

කිය�ා ෙතාවටත් කියෙවනන්. නොනරෝො අඳුර 

ෙැකි�ා අලුත් හඳක් ්පායෙ දව්ට ඔයා ෙෙ අපි 

හැනෙෝෙ අදට ව්ඩා නෝඩක් බිසී නවෙවෙ තෙයි.

ඉතින් එදාට ඊනයටත් ව්ඩා හයිනයන් ජීවිත 

ෙෙෙ දුවන්ෙෙේ අද නේ �ැබුෙ නෙටි ්ංක්ාන්ති 

්ෙය, නහාඳට විනේෙ අරනෙෙ ්පරිේ්ේ නව�ා, 

ආදර ්පටි තදෙරනෙෙ ්බැඳීේ හයිය ෙරනෙෙ, 

්ේ්බන්ධතා තර ෙරනෙෙ �ැේති නව�ා හිටියෙ 

නලසියි නන්ද?

කිසි නදයක් ේථිර ෙැති න�ෝනක්, 

නොනරෝොනේ නෙරුවාවත් ේථිර ෙැහැ. 

අද නහට නොවුණත් නුදුනේදීෙ එයා 

ෙහන්පාළනවන් තුරන් නවෙ දව්ක් එෙෙේ 

හැනෙෝෙ ්පරිේ්නෙන් ඉමු.

එදාට අදටත් වැඩිය ආදනරන් ජීවිනත් 

දිහා ්බ�න්ෙ හිතානෙෙ, නේ �ැබිච්ච ො�ය 

හැනෙෝටෙ ්ොව දී�ා, හැනෙෝනෙන්ෙ ්ොව 

අරන්, ජීවිනත් දිහා අලුත් විදිහට ්බ��ා, 

ඉරිතැලුණු ්බැඳීේව�ට නොන්්රීට් දානෙෙ 

�ේ්ෙට හයියට ජීවිනත්ට මුහුණනදන්ෙ 

හිමින් හිමින් �දෑේති නවමු. නේ තෙයි ඒෙට 

නහාඳෙ ොන�.

තත්ත්වය එනහෙ වුණත් නේ ො�ය අනන් 

අන්පායි කිය කිය හූල� හූල� 

ොේති නොෙර  ්පණෙහෙ 

ජීව ෙහර ආදරණීයව 

ේ්පේශ ෙරන්ෙ නයාදාෙන්ෙ 

පුළුවන්ෙේ, නොනරෝො 

නේලිච්ච දව්ෙ අපිට අදට 

ව්ඩා �ේ්ෙට ෙල ඵ� දරා 

පින්පන්ෙෙට පුළුවන් නවෙවා 

්ත්තයි.
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නැදුන්ගමුවේ රාජා ්ගැන අලි ක්ා 
මරු චුට්ටා, ක�ෝප්රල් පැටියටා ඇතුළු

අලියන්ට ළමයින්ට නළියන්ටමයි හිත කියන්න 

්�ොරුව්ට ්නෝේ. ්ේ ්ෙපිරිසම සියල්ලන්ගේ 

ආෙරය දිනොගැනීම්ට ්ේතුව ෙ එය විය හැකිය. 

කනෙ උඩර්ට ඇසළ ්ෙරහර මංගල්යය 

සම්ේදී අලි ඇතුන ගැන 

කතොව වැඩි ්ේ. පිරිසක් 

්ෙරහර මංගල්ය්ේ අලි 

ඇතුන්ගේ දායකතවය 

වර්ණනො කරති. තවත 

පිරිසක් ඔවුන්ගේ 

නිෙහස ්වනු්වන 

්ෙනී සිටිති. ්ේ 

කරුණු ්ක්ේ වුවෙ 

අලි ඇතුන යනන 

්ෙරහර සමඟ �ද්ධ 

වූ වචනයකි. ්ෙරහර 

ගැන කියූ සැනින ඕනෑම 

අයකු විමසන්න,  

“අලි කීයක් හිටියද?” කියොය. 

්ෙරහ්ර සොර්ථකතවය මනින ප්ර්ධොනතම 

සෝධකය එයයි. ඇසළ ්ෙරහර ශ්රී ්ලොං්ක්ය 

අනන්යතොව ්්ලෝකය්ට රැ්ගන යන මහො 

මංගල්යයකි. ්ෙේ වි්ෙේ ආකර්ෂ්ණය ඊ්ට 

නිතැතිනම හිමි්ේ.  ්කෝරෝනො වසංගතය 

්ේතු්වන ්මවර එය මහජනයෝට විවෘත ්නොවීය. 

්නොඑ්ේනේ ඇසළ ්ෙරහර සම්ේදී මහනුවර 

්ෙේ වි්ෙේ සංචොරකයන්ගන පිරීයොම වැළකිය 

්නොහැකිය. ඒ සැම්ගේ ආෙරය, ්ගෞරවය 

දිනොගැනීම්ට ්ෙරහ්ර යන අලි ඇතතු සමත 

්වති.

අලි කතො, අලි වැඩ රසවතය. ්ෙරහර සම්ේ 

වැඩිම අව්ධොනය ්ල�න්න ෙළදා කරඬුව වැඩම 

කරවී්ේ භොග්යය ්ල�න ඇතොය. ඊ්ට නේ ෙැරූ 

ඇතුන අතරින ශ්රී ෙළදා මොළිගොව්ට අයත වූ ‘රොජො’ 

්ෙරමු්ේ සිටී. මඩක්ලපුව එරොවුර ප්ර්දශ්ේ 

වනොනතරයකින රැ්ගන ආ රොජො මි්ලදී ්ගන 

ශ්රී ෙළදා මොළිගොව්ට පූජො කර ඇත්ත ගිරොගම 

ව්ලේ්ේ ටිකිරි �ේඩොර මොේපිටිය දිසෝේ විසිනි. 

එතැන සි්ට වසර 37 ක් ෙළදා කරඬුව වැඩම 

කරවීම්ට රොජෝට අවේ්ථොව 

හිමිවිය. ශරීර 

්ලක්්ෂ්ණව්ල්ට 

අමතරව 

බුදධිමතභොවය, හික්මීම සහ ගමන ්ලතොව ආදිය 

්ේතු්වන ඇතුන අතර විශිෂ්ටයකු ්්ලස රොජො 

තවමත ්�ෝහෝ්ෙනෝගේ මතක්ේ සිටී. මෙ 

කිපුණු අවේ්ථොව්ල ෙවො රොජො කිසිවකු්ටත හිංසො 

කළ �වක් වොරතො වී නැත. ්නොහික්මු්ණ අලි 

ඇතුන ්මල්ල කිරීම්ට ෙ රොජො සම්තකු 

�ව ප්රසිද්ධය. 1986 දී එවක්ට 

ජනෙති ්ේ.ආර.ජයවර්ධන 

විසින රොජො ජොතික 

උරුමයක් ්්ලස නේ 

කරනු ්ලැබු්ේය. 

1937 ඇසළ 

මොස්ේ ෙළදා 

මොළිගොව්ට 

පූජො 

්කරුණු 

රොජො 1988 

ඇසළ මොස්ේදීම 

මිය ගි්ේය. 

ෙසුව රොජෝගේ 

සම ්යොදා්ගන 

ප්රතිනිරමෝණය 

්කරුණු ජීවමොන 

ප්රමෝණ්ේ පිළිරුව ෙළදා 

මොළිගො ෙරිශ්ර්ේ ඇති 

්කෞතුකොගොර්ේ අෙත 

ෙැකගත හැකිය.  

රොජෝගන ෙසු 

වඩො ආකර්ෂණීය වූ්ේ 

්හයියනතුඩු්ේ රොජො ය. 

1945 හේ�න්තෝට වනයකින 

අල්ලොගනු ්ලදුව බ්රිතොන්ය 

රජය කළ ්වන්දසියකදී 

්හයියනතුඩු්ේ 

විලියේ ගු්ණ්ේකර 

මහතො හේතියො 

මි්ල්ට ගත්තය. 

1991 සි්ට 

ෙශකයක 

ෙම්ණ ක්ලක් 

ෙනන ්ධොතූන 

වහන්ේ 

වැඩම කරවූ 

්හයියනතුඩුව රොජො නළු්වකු ්්ලස ෙ ප්රසිද්ධය. ඒ 

Indiana Jones and the Temple of Doom නේ සුප්රසිද්ධ 

චිත්රේටය්ට රොජො රංගන දායකතවය දුන නිසොය. විලියේ 

ගු්ණ්ේකර මහතෝගේ අභොව්යන ෙසු ්හයියනතුඩුව 

රොජෝගේ භොරකොරතවය ෙැරු්ේ ්හනරි ගු්ණ්ේකර 

මහතොය. 2002 දී රොජො මියයෝමන ෙසු ඉහළ මි්ලක්ට 

ජෙොන සමොගමකින එම ඇ්ටසැකිල්ල ඉල්ලො 

තිබි්ණ. එ්හත ගු්ණ්ේකර මහතො එය 

ජොතික ේවභොවික විද්ො ්කෞතුකොගොරය්ට 

ෙරිත්ොග ක්ේය. 

්මර්ට දිගම ෙළ ඇතො ්්ලස 

වොරතොගත මිල්ලන්ගොඩ රොජො 

ෙ කරඬුව වැඩම කරවීය. 

එ්මනම වසර 40 ක ෙම්ණ 

කෝලයක් ෙළදා ්ෙරහ්ර ගමන 

ගත්තය. මිල්ලන්ගොඩ 

අප්පුහොමි මහතෝට අයතවූ 

්මම ඇතො මිය ගි්ේ 2011 

වස්රදීය. 

ඊ්ට අමතරව වෑව්ල්ෙණිය 

පුරෝණ රජමහො විහොර්ේ 

සි්ට ෙසුව ශ්රී ෙළදා මොළිගෝේ 

ඇත ෙනතිය්ට පූජො ්කරුණු 

වෑව්ල්ෙණි්ේ රොජො ෙ 15 වතොවක් 

ෙම්ණ ෙළදා කරඬුව වැඩම 

කරවීම්ට වරේ ්ලැබු්ේය.   

ඉනදීය හි්ටපු 

අග්ොමොත් රජීේ 

ගොනධි මහතො ශ්රී 

ෙළදා 

මොළිගොව්ට ෙරිත්ොග කළ ඉනදි රොජොෙ කරඬුව 

වැඩම කරවනනන අතර ඉදිරි්ේ සිටී. රුහුණු 

කතරගම ්දවෝලය්ට අයත වොසනො ෙ කරඬුව වැඩම 

කරවී්ේ භොග්යය ්ලැබූ ඇ්තකි. 

්ේ දිනව්ල ්මර්ට සමොජ මොධ්ය සහ අ්නකුත 

මොධ්ය ව්ල ඉහළම ජනප්රියතවයක් ්ල�ො සිටින්න 

නැදුනගමු්ේ රොජො ය. ්මවර ශ්රී ෙළදා මොළිගෝේ 

ඇසළ ්ෙරහ්ර කරඬුව වැඩම ්කරු්ේෙ 

නැදුනගමු්ේ රොජොය. ්මම හේතියො නී්ලේමහර 

්වෙ හොමුදුරුවන ්වත ඉනදියෝවන ්ලෙ 

තිළි්ණයකි. මයිසූර ප්රොනත මහරොජෝගේ ඥාතියකු්ගේ 

්රෝගයක් සුව කිරීම ඊ්ට ්ේතුවයි. ඇත ෙැ්ටේ 

්ේේනකු තිළි්ණය්ට අනතරගත විය. ගංගොරොම 

විහොරේ්ථොන්ේ සිටියදී 2011 වස්ර මියගිය නවේ 

රොජො ඉන එක්්ක්නකි. 1978 දී නැදුනගමු්ේ 

ෙේඩිත ්වෙ රොළහොමි මි්ල්ට ගැනී්මන ෙසු 

නැදුනගමු්ේ රොජො ්්ලස නේ ්ලැබූ්ේ අ්නක් ඇත 

ෙැ්ටවොය. ්ේ වනවි්ට ඔහු්ගේ පුත වවද්ොචොරය 

හර්ෂ ්ධරමවිජය මහතො ඇතෝට හිමිකේ කියයි. 

එම හේතියො ෙළදා ්ෙරහර්ට සේ�න්ධ වූ්ේ 2005 

වස්ර දීය. 

ෙැන්ට ්මර්ට සිටින උසම ෙළ ඇතො ්්ලස 

සැ්ල්කන්නෙ නැදුනගමු්ේ රොජොය. ්ෙරහර 

්වනු්වන සේ�න්ධ වීම්ට ෙොගමනිනම යොම 

රොජෝගේ වි්ේ්ෂතවයයි. එහිදී වි්ේ්ෂ ආරක්්ෂොවක් 

ෙ රොජෝට හිමි්ේ. ආරක්්ෂක අංශ පිරිවරෝගන මහො 

්තජසින මහනුවර �්ලො ෙො ගමනින යන රොජො මඟ 

්ෙෙස ජනයෝගේ ්නොමෙ ආෙරය, ්ගෞරවය භුක්ති 

විඳීම්ට තරේ වොසනොවනත්යකි. 

්මවර අවසන රන්ෙෝලි ්ෙරහර්ට අලි ඇතුන 

හැ්ට නවයක් ෙම්ණ සහභොගී විය. ඉන 

අලි ඇතුන 23 ්ේනකු ෙළදා මොළිගො 

්ෙරහර්ට සහභොගි වී ඇත. විෂණු 

්දවෝල ්ෙරහර්ට 18 ක්, නෝථ 

්දවෝල සහ කතරගම ්දවෝල 

්ෙරහර්ට පිළි්වලින 09ක් සහ 

08කි. ෙතතිනි ්දවෝල ්ෙරහ්ර 

අලි ඇතුන 11ක් ගමන්ගන 

ති්ේ. 

1991 සිට 
දශකයක පමණ 

කලක් දනන ධාතූන 
වහනවසේ වැඩම 

කරවූ වහයියනතුඩුව 
රාජා නළුවවකු වලස 

ද ප්රසිදධය

වමරට සිටින 
උසම දළ ඇ්ා වලස 

සැලවකනවනද 
නැදුන්ගමුවේ රාජාය. 
වපරහර වවනුවවන 

සම්බනධ වීමට 
පා්ගමනිනම යාම 

රාජාවේ 
විවේෂතවයයි.

නැදුන්ගමුවේ රාජා හස්තියා මාලි්ගාවේ රාජා හස්තියා
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මේ අතර සිදුමෙන අලි කුලප්පුද එමේ මෙමේ ඒො 

මනාමේ. මෙෙර ද එෙැනනක් සිදුවිය. කලබලය ඇති 

වූමේ කතරගෙ මේොල මෙරහමරහිය. මේොභරණ 

ෙැඩෙවූ හේතියා මේ කලබගෑනිය ඇතිකිරීෙට 

මූලික විය. එමහත් ොසනාෙට ජීවිත හානි කිසිෙක් 

ොරතා වුමේ නැත. 

ඇසළ මෙරහර ඉතිහාසය සැලකීමේ දී 

බරෙතළෙ අලි කුලප්පුෙ සිදුවූමේ 1959 දීය. ඉන 

15 මදමනක් ජීවිතක්්ෂයට ෙත්වූහ. සිේධියට මූලික 

වූ රාජා නේ අලියා මොලිේ මෙඩි ෙහරින මිය 

ගිමේය. එේ.බී.උඩුරාෙණ ෙහතාට අයත් රාජා 

දශක මදකකට අධික කාලයක් දළදා මෙරහරට 

සේබන්ධ විය. 1959 අමගෝේතු 19 ෙනදා ෙැෙති 

අෙසන රනමදෝලි මෙරහමර දී රාජා පුේගලයකුට 

ෙහරදීෙට තැත් කිරීෙ සිේධිමේ ආරේභයයි. ගිනි 

ෙනදෙකින විසි වූ ගිනි පුපුරක් ෙයට ෙෑගීෙ ඊට 

මේතුෙ බෙට ොරතා ෙළවිය. එමහත් ෙමේේත්ාත් 

ෙරීක්්ෂණමේදී අලියා බලාගත් ගුනනෑොමන හීන 

බේඩා ෙහතා ෙෙසා තිබුමේ ඊට මෙනේ අදහසකි. 

ඒ, නරඹනමනකුමේ විහිළුෙක් අලියාමේ මකෝෙයට 

මේතු වූ බෙයි. අසල තිබූ ගසක අලියා ගැට 

ගැසුෙද මිනිසුන හූ තැබීෙ සහ මබෝතල් ආදිමයන 

දො ගැසීමෙන අලියා තෙත් කලබල වූමේ යැයි 

ඔහු ප්රකාශ කර තිබුණි. ෙසුෙ යදමින මිදුණු රාජා 

මිනිසුන අතරට දුෙන විට මොලිසිය මෙඩි තබා 

තිමේ.  

1976 දී ෙත්තිනි මේොල 

මෙරහමර 

ඇමතකු 

කුලප්පු වී 

ඇත. එෙ ඇතා ද මොලිේ මෙඩි ෙහරින මිය ගිමේය.  

1992 සහ 1993 දී ද අලි කුලප්පු ොරතා විය. 

2014 දී කරඬුෙ ෙැඩෙවූ ඉනදි රාජාට දෑමල් ගෙන 

ගත් බුරුෙ රාජා ෙහර දුනමනය. එබැවින ඉනදි රාජා 

ඉතිරිය ගෙන කමේ දෑමල් ඇතුන රහිතෙය.  

අලි - මිනිේ ගැටුේ තරෙටෙ 

අලි - මිනිේ මරේෙයන ද අඩු 

නැත. 

නැදුනගමුමේ රාජා සහ 

විල්සන මකාඩිතුෙක්කු 

එමේත් නැතිනේ 

කලු ොො අතර 

ඇත්මත් එෙැනි 

මරේෙයකි. 

ෙැලිමේරිමේ 

සිට මෙරහරකට 

රාජා යනමන 

ොගෙනිනි. කලු 

ොො ද දින ගණන, 

කිමලෝමීටර ගනණක් 

ඒ දුර ෙයිනෙ යනමනය. 

රාජාමගන මතාර මලෝකයක් 

ඔහුට නැත. ඔහුමේ එකෙ 

අමප්ක්්ෂාෙ දිවි ඇති මතක් 

රාජා සෙඟ ජීෙත්වීෙයි. 

මනාකීොට රාජාට ද එය 

එමේෙ විය හැකිය.   

ෙසර කිහිෙයකට මෙර 

ගංගාරාෙ විහාරේ්ානමේ 

නෙේ මෙරහරට සහභාගි වූ 

අලි ඇතුන ගැන ලිපියක් සකේ 

කිරීෙට ෙෙ විහාරෙහාමේවි 

උද්ානයට ගිමයමි. එහිදී ඇසුණු 

තෙත් අපූරු කතා 

කිහිෙයක්ද  මෙහි 

සටහන 

කරමි. 

කතරගමින 

ෙැමිණ 

සිටි 

සාලිය 

එෙකට 

හුරතල් 

ෙැටමෙකි. 

සාලියට අපූරු 

මරේෙයක් තිබුමේය. 

ඒ, කිරි මෙමහරට යන 

ොමර ෙල් කඩයක ෙල් 

විකිණූ තරුණියක් සෙඟිනි. 

සාලිය සෑෙ දිනකෙ ඈ 

බැලීෙට යාෙට හුරුෙ 

සිටිමේය. සාලිය බලාගනනා 

තැනැත්තා 

ෙැෙසුමේ තො 

නැතුෙද අලියා 

රැමගන 

යාෙට ඇයට 

හැකි බෙයි. 

තරුණියට සාලිය 

එතරේ මළංගතුය. 

අෙසන සාලියමේ මේ මරේෙය 

නිසා ඇයට අමශෝකොලා මලස ද 

නේ ෙටබැඳුණි. හර්ෂණ දිසානායක 

ගයන ‘ඇත් රජුමන’ ගීතය 

සිහිගනෙන සිංහරාජා තෙත් 

අපූරු අලිමයකි. අලි බලාගනනන 

අතර සිංහරාජා ප්රසිේ්ධෙ සිටිමේ 

මකෝප්රල් ෙැටියා මලසිනි. හමුදාමේ 

මකෝප්රල්ෙරයකු විසින අල්ලාගනු 

ලැබීෙ ඊට මේතුෙයි. ඒ ෙනවිට 

අලියා බලාගනිමින සිටි 

තැනැත්තාමේ පියා ඝාතනය 

කර තිබුමේ සිංහරාජාය. 

එමහත් ඔහු ෙැෙසුමේ 

කිසිදින ඒ ගැන තරහක් 

හට මනාගත් බෙයි. සිය 

පියා තෙනටත් ෙඩා 

සිංහරාජාට ආදරය කළ බෙ ඔහු 

ෙැෙසීය.  

අලිනමේ 

ෙතකය මෙනෙ 

ෙළිගැනීේ ගැන ද 

අපූරු කතා ඇත. 

ෙරු චුටටා 

එෙැනමනකි. 

අලි බලාගනනන කිහිෙමදමනකු යටමත් සිටි දාෙරික 

ක්රියාෙලට නේ දැරූ ෙරු චුටටා අසල එෙකට 

සිටි ඇත්මගාේො ෙසර කිහිෙයකට මෙර අලියාට 

ෙහරක් ගසා තිමේ. එහි ෙළිය ගැනීෙට අෙේ්ාෙක් 

හිමි වූ දින ෙරු චුටටාට ඇත්මගාේො ෙඟහැරිණ. ඒ 

මෙනුෙට හසුවූමේ ඔහුමේ සරෙයි. එය හක්මක් තබා 

හෙයක් කිරීමෙන ෙසු ආමරෝෙ සේයකට ෙත්විය. 

දිවි ගලොගත් ඇත්මගාේොට සරමෙන ඔතා තිබූ 

රුපියල් හත්දහසක් ද අහිමි විය. 

අලි කතා අෙෙණය. ඒොමයහි නිොෙක් මහෝ 

ඇතිවීෙක් ද නැත. අලි සෙඟ ගැටුේ මකාමතක් 

වුෙ ද ඒ සේදනතයින මකමරහි මබාමහෝමදනාමේ 

සිමත් ඇති මරේෙය ද මනාසිමේ. ගැටි ගැටී වුෙ ද ඒ 

සේදනත මරේෙය සදහටෙ ෙෙතිනු ඇත.

රෂ්නිකා ලියනගේ

සාලියට අපූරු ගරේමයක් 
තිබුගේය. ඒ, කිරි ගෙගෙරට 

යන පාගර් මල් කඩයක 
මල් විකිණූ ්රුණියක් 
සමඟිනි. සාලිය සෑම 
දිනකම ඈ ්බැලීමට 

ගිගේය. අෙසන 
සාලියගේ ගම 

ගරේමය නිසා ඇයට 
අග�ෝකමාලා 

ගලස ද නම 
පට්බැඳුණි

අලි සමඟ ගැටුම් ක�ොකෙක් 
වුව ද ඒ සදදනෙයින ක�කෙහි 
ක�ොක�ෝකදනොකේ සිකේ ඇති 

කරේමය ද කනොසිකේ

ඉන්දි රාජා හස්තියා

මිල්ලන්්ගාඩ 
රාජා හස්තියා

කතරගම වාසනා 
හස්තියා

වෑව්ල්ෙණිය රාජා 
හස්තියා

්හයියන්තුඩුව රාජා හස්තියා Indiana Jones and the Temple of Doom 
චිත්රපටයට සිය රංගන දායකතවය ්ලබා්ෙමින්
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මහාචාර්්ය අතුල 
සුමතිපාල

මානසික ස�ෞඛ්ය පිළිබඳ 
�මමානිත මහාචාර්ය, 
කිල් විශ්වවිද්ාල්ය, 

අධ්යක්ෂක ස�ෞඛ්ය හා 
�මාජයී්ය පසරයේ්ෂණ හා 

�ං්වර්ධන ආ්යතන්ය, 
�භාපති - ජාතික මූලික 

අධ්ය්යන ආ්යතන්ය

ර�ාර්බෝලා 
වරේ රවනවද?

එන්නත විද්දම

මේ ප්රශ්නය මමෙන් ඇහුමේ අවුරුදු 

50ක පමණ ෙෘහනියකි. ඒ මෑතකදී අපමේ 

ම�ෞඛ්ය හා �මාජ පම්යේෂණ ආයත්නය 

මගින් දියත් කර්න ලද �මීකෂණයකට 

මා ඇයට කතාකළ විටදීය. �මීකෂණ 

මතාරතුරුවලට පිළිතුරු දී අව�ා්න වී ඇය 

මමෙන් අ�ා සිටිමයේ ‘එන්්නත ෙැහුවාම 

මරාම�ෝ මකම්නක වමේ මව්නවා මන්ද?’ 

ය්න ප්රශ්නයයි. ඒ �මඟම ඇය අ�ා සිටිමයේ 

එන්්නත් මදකම ෙැහුවත් �මහරුන්ට 

මරෝෙය වැළමේනවා ්නේ එන්්නත 

ල�ාෙැනීමේ ඇති ප්රතිඵලය කුමකද 

යන්්නයි. 

මමම ප්රශ්න මදකම ඇසීම පිළි�ෙව ඈ 

�මඟ කිසිඳු තරහක මට ්නැත. හැකිතාක 

දුරට කරුණු පහදාදීමමන් පසුව ඇය මමේ 

කරුණු පැහැදිලි කිරීම මත්රුේෙත් �ව 

කියා සිටියාය. මේ ලිපිය ලියන්මන් ඒ නි�ාය. 

මමවන් වැරදි මත නිවැරදි කිරීමටය. 

ම�ෝ ව්න මරෝෙ �හ ම�ෝ ම්නාව්න මරෝෙ 

එ්නේ දියවැඩියාව, හෘද මරෝෙ, මප්නහලු 

මරෝෙ, පිළිකා වැනි මේ නි�ා මකාවිඩ් 

ආ�ාද්නය වූ අමයකුට �ංකූලතා ඇතිවිය 

හැකියි. �ංකූලතාවයන්ට ම�ාමහෝ විට 

මොදුරු වන්මන් එවන් ම�ෝ ව්න හා ම�ෝ 

ම්නාව්න මරෝෙ �හුලව ඇති වය� 

50 – 60 පසු කළ උදවියයි. මේ 

අතරින් ම�ෝ ම්නාව්න මරෝෙ 

ඇති අයට �ංකූලතා 

ඇතිවීම වැඩිය. 

මීට 

අමතරව, මලෝක ම�ෞඛ්ය �ංවිධා්නය 

පව�්න පරිදි මතාරතුරු ව�ංෙතයක ද 

ඇත. �මාජ මාධ්ය ජාල හරහා ම�ාමහෝ විට 

ම්නාදැනුවත්කමටත් �මහරවිට හිතාමතාත් 

ම�දාහරිනු ල�්න ව්ාජ හා �ාවද්ය මතාරතුරු 

නි�ා ජ්නතාවමේ ම්න� ව්ාකූල මවයි. 

එමනි�ා මමම ව�ංෙතමයේ අවා�්නාවන්ත 

තත්ත්වය ්නේ ම�ෝ ව්න මරෝෙ, ම�ෝ ම්නාව්න 

මරෝෙ �හ මතාරතුරු ව�ංෙතය එකව ඇති 

කර්න නිමශධනීය �න්ධා්නයයි. 

මීට අමතරව උෙත් යැයි අප සිත්න 

�මහර විේවතුන් විද්යාත්මක පද්නම 

ඉවත දමා පලකර්න මතද මීට 

�ලපායි. මෑතකදී, මේ 

රටම දන්්නා විමශෂඥ 

දැනුමක ඇති 

මහාචා්යවරමයක පව�ා සිටිමයේ මමම 

එන්්නත කල�ලමයන් ම�ායාෙත් එකක ව්න 

නි�ා ඉන් නිසි ප්රතිඵල ම්නාලැම�්න �වයි. 

ඒවා දකිේදී අපිට කියන්්නට ඇත්මත් වැටත් 

නියරත් මොයේ කා ්නේ මේ අව්නඩුව කාට 

කියන්්නද කියාය. 

එන්්නත ලහි ලහිමයේ ම�ායාෙත් එකක �ව 

�ැ�ෑය. ්නමුත් කඩිමුඩිමයේ කරනු ලැබූවද, 

ඒ �ෙහා අනුෙම්නය කළ විද්යාත්මක 

ක්රියාවලිය එන්්නත් නිපදවීම �ෙහා භාවිතා 

කර්න ක්රියාවලියම මේ.  ර�ාය්නාොර තුළ 

මකමර්න එම පම්යේෂණ, ඊට පසුව �තුන් 

මයාදා ෙනිමින් �ත්ව ආකෘති තුළ පරීකෂා 

කරයි. ඊට පසු සමේච්ාමවන් ඉදිරිපත් 

ව්න කණ්ායේ තුළ භාවිතාමකාට ඇතිව්න 

අතුරු ප්රතිඵල අධ්යය්නය කරයි. ඊටත් පසු 

විේවත් කමිටු විසින් නි්මේශමකාට හදිසි 

භාවිතය �ෙහා ජ්නතාවට ල�ාමදයි. ්නමුත් 

එම එන්්නත් පිළි�ෙ පසුවිපරම එයින් ්නතර 

මවන්මන් ්නැත. ඒවා දිගින් දිෙටම සිදුමකම්.

මේ එන්්නත් මගින් ශරීරමයේ ප්රතිමේහ 

නිපදමව්න ආකාරය �හ අතුරු ආ�ාධ 

පිළි�ෙව තවමත් පම්යේෂණ සිදුමවමින් 

පවතී. අප �තුටු විය යුත්මත් ව�රක 

ඇතුළත ඇසට්ා ම�ණිකා, 

සිම්නාෆා්ේ, සපුට්නික, 

මමා්්්නා, ෆයි�් වැනි 

එන්්නත් ෙණ්නාවක 

නිපදවීමට හැකිවීම 

�ේ�න්ධවය. 

අමේ රමට් 

එන්්නත් පිළි�ෙ 

දත්ත �ලකා 

�ැලීමේදී එන්්නත් 

මාත්ා මදකම 

ල�ාෙත් ජ්නෙහණමයන් 

මිලිය්න 2.7 කට මරණ වා්තා 

වී ඇත්මත් විසි මදමදම්නක පමණි. 

තවද අමේ රමට් සිදුව්න මරණවලින් 

සියයට 75 කට ව්ා සිදුවී ඇත්මත් වය� 

60 වැඩි උදවියටය. ඔවුන්මෙන්ද �හුතරය 

එන්්නත් ල�ා ම්නාෙත් උදවියයි. ඉන් 

ම�ාමහෝමදම්නකුට ම�ෝ ම්නාව්න මරෝෙ 

ආ�ාධ ද තිබිණි. මේ තත්ත්වය තුළ ව්ාත්ම 

සුදුසු වන්මන් එන්්නත ල�ාෙැනීමයි. වැරදි 

ආකාරයට අ�ාධාරණ මල� ඉසමතු කරනු 

ල�්න මතිමතාන්තරවලට ඔ� රැවටිය යුතු 

ම්නාමේ. 

මමම තත්ත්වය තුළ ඔ� කළ යුතු වන්මන් 

කුමකද? තමන්ට ලැම�්න පළමවනිම 

එන්්නත මහාෙම එන්්නත මල� �ලකා 

එහි මාත්ා මදකම ල�ා ෙැනීමයි. මමහිදී 

එන්්නත්කරණය පිළි�ෙ කිව යුතු එක 

මදයක ඇත. එ්නේ එන්්නත් මපෝලිමක 

සිටි පමණින් මහෝ එන්්නත් මාත්ා මදකම 

ල�ාෙත් 

පමණින්ම 

මේ මරෝෙය 

වැළඳීමේ 

අවස්ාව 

�හමුලින්ම 

්නැති ම්නාමේ 

යන්්නයි. මමම 

එන්්නත මගින් 

කරන්මන් 

මරෝෙය 

පැතිරීම 

වැළැකවීම 

ම්නාව මරෝෙය 

වැළඳු්න අයට 

�ංකූලතා 

ඇතිවීම 

හා මරණය 

අවම කිරීමයි.  

එන්්නත 

ල�ාෙත් 

සීයක �හ 

එන්්නත් ල�ා 

ම්නාෙත් සීයක �ං�න්ද්නය කිරීමේදී 

මරෝෙය වැළඳීමේ ඇති හැකියාව, එන්්නත් 

ල�ා ම්නාෙත් අයට වැඩිය. �ංකූලතා 

ඇතිවීමද ඔවුන් අතර වැඩිය. මරණයට 

පත්ව්න �ංඛ්යාවද වැඩිය. එන්්නතින් 

කරනු ල�න්මන් මරෝෙය වැළැකවීම ම්නාව 

�ංකුලතා හා මරණය වැළැකවීමයි. ඒ නි�ා 

එන්්නත ල�ා ෙැනීමමන් පසුව වුවද දෑත 

පිරිසිදු කිරීේ, දුරස්භාවය රැකීම, මුව 

ආවරණ පැළඳීම වැනි මූලික ආරකෂණ 

පියවර අනුෙම්නය කිරීම අත්යවශ්යය.

තමාමේ නිව� තුළ වුවත්, පිරි� වැඩි ්නේ 

ඔවුන්ට ජීවත් වීමට ඇති ඉ්ක් ප්රමාණය 

අඩු ්නේ ම�ෞඛ්ය ආරකෂණ ක්රමමෝපායන් 

භාවිතමකාට මරෝෙය පැතිරීම වැළැකවීම 

කළ යුතුය. එයට රජය ප්නව්න නීති රීති 

අවශ්ය ්නැත. ඒවා සවයං වශමයන් කළ 

යුතුය. විමශෂමයන් 60 ට වැඩි පරේපරාව 

ආරකෂා කිරීම අප �ැමමේ යුතුකම හා 

වෙකීමයි. 

මමහිදී කිව යුතු තවත් කාරණයක ඇත. 

එ්නේ එන්්නත් මදකම ල�ාෙත් අයට 

ආ�ාද්නය වීමක සිදු වුවමහාත් ඔවුන්ට 

ඇතිව්න මරෝෙ ලකෂණ ඉතා අවම විය 

හැක. මේ නි�ා �මහරවිට ඔවුන්ට මරෝෙය 

වැළඳී ඇති �වවත් දැ්න ෙැනීමට ඉ්ක 

්නැත. ්නමුත් ඔවුන් හරහා මරෝෙයක 

පැතිරීම සිදු විය හැක.  

මමවන් තත්ත්වයක තුළ මමම 

ව�ංෙතමයන් මෝ ඒම �ෙහා �ලපා්න 

සියලු �ාධක මත්රුේමේන සවයං 

වි්නයකින් කටයුතු කිරීම අත්යවශ්යමය. 

ව�ංෙතයක පරාජය කිරීමේ එකම 

වෙකීම ඇත්මත් රජය, ම�ෞඛ්ය අංශ 

මහෝ හමුදාවට පමණක ම්නාමේ. �මාජමයේ 

සියලුමද්නාටම, තනි තනි පුේෙලයාට, පවුල් 

ඒකකයට, ඒ �ෙහා විශාල වෙකීමක ඇත. 

එම නි�ා මේ අතිශය අභිමයෝොත්මක 

අවස්ාමේ සියලු අ්නවශ්ය ෙමන් බිමන් 

අවම කිරීම මගින් මේ වවර�ය පරාජය 

කිරීමට දායක ව්න මල� මෙෞරවමයන් 

ඉල්ලමි.

මෑ්කදී රම �ටම 
දනනා විරේෂඥ 
දැනුමක් ඇති 
මහාචාර්්යව�ර්යක් 
පවසා සිටිරේ රමම 
එනන් කල්බලර්යන 
රසා්යාගත් එකක් වන 
නිසා ඉන නිසි ප්රතිඵල 
රනාලැර්බන ්බවයි. ඒවා 
දකිද්දී අපිට කි්යනනට 
ඇත්රත් වැටත්  
නි්ය�ත් රගා්යම කා 
නම රම අවනඩුව කාට 
කි්යනනද කි්යා්ය

වසංග්්යක් ප�ාජ්ය 
කිරීරම එකම වගකීම 

ඇත්රත් �ජ්ය, රසෞඛ්ය අංශ රහෝ 
හමුදාවට පමණක් රනාරේ. සමාජරේ 

සි්යලුරදනාටම, ්නි ්නි පුද්ගල්යාට, පවුල් 
ඒකක්යට, ඒ සඳහා විශාල වගකීමක් ඇ්
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අවශ්ය ද්රව්ය
 එළු මස්  1Kg
 සුදුලූනු  50g
 ක�ොටු �පො බැදගත් අල  500g
 �පොගත් තක�ොලි  කලොකු කගඩි 1
 මිරිස් කුඩු  කත් හැඳි 6
 තුනපහ කුඩු  50g
 �හකුඩු  50g
 උලුහොල්  50g
 ලුණු රස අනුව
 තුනපහ මිශ්රණය (උළුහොල්, කුරුඳු කපොතු, �රපිංචො �බකල්    
 බැදකගන කුඩු �රගනන)
 අඹරොගත් මිශ්රණය (කලොකු ලූනු, අමුමිරිස්, රමකපේ, �රපිංචො,    
 කස්ර, පොස්ලි, සුදුලූනු, අමු ඉඟුරු, ක�ොත්තමල්ලි ක�ොළ, මිිංචි,    
 පොස්ලිවලට වතුර ස්වල්පයක දමො අඹරොගනන.)
 �රපිංචො සහ  රමකපේ
 වතුර ක�ෝපේප  04
 බටර්  150g

සාදාගන්ා ආකාරය
 බැදපු තුනපහ කුඩු, �හකුඩු, ලුණු, ගමමිරිස් සහ සියඹලො දමො    
 එළු මස් පැය හයක පමණ මැරිකනට් �රගනන.
 භොජනයක ලිකපේ තබො බටර් දමො මිරිස් කුඩු දමො කහොඳින    
 බැකදනන හරිනන.
 එයට මැරිකනට් �ළ එළුමස් ටි� එ�තු �ර ටි� කවලොවක    
 බැකදනන හරිනන.
 සියඹලො ස්වල්පයක එ�තු �රනන.
 සොදාගත් තුනපහ මිශ්රණයට බැදපු හොල් සහ කපොල් එ�තු �ර    
 එම මිශ්රණකයන ටි�කද එ�තු �රනන.
 වතුර ක�ෝපේප 2ක පමණ එ�තු �ර මඳ ගිනකන පකසනන    
 හරිනන.
 රස අනුව ලුණු එ�තු �රනන.
 අඹරොගත් මිශ්රණකයන ටි�ක සහ �හ ස්වල්පයක එ�තු �ර    
 තවත් වතුර ක�ොපේප 2ක එ�තු �රනන.
 උළුහොල් කුඩු සහ තක�ොලි ටි� එ�තු �ර තැමබීකගන එන    
 විට බැදගත් අල එ�තු �රනන.
 අවශ්ය තරමට කහොදි ඉතුරු වනතුරු පසගනන.
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අවශ්ය ද්රව්ය
 කපොඩි වමබටු කගඩි  500g

 බී ලූනු  30g

 සුදුලූනු  බික 1-2

 අමුමිරිස්  �රල් 4

 �රපිංචො සහ රමකපේ

 කුරුඳු කපොතු �ෑල්ලක

 �හකුඩු  කත් හැඳි ½2

 බැදපු තුනපහ  20g

 මිරිස් කුඩු  30g

 රස අනුව ලුණු

 අඹරොගත් අබ  කත් හැඳි 1

 සීනි  කත් හැඳි 2

 විනොකිරි කහෝ කදහි ඇඹුල්  කත් හැඳි 3

 කපොල් කිරි  ක�ෝපේප 2

 බැදීමට කතල්

සාදාගන්ා ආකාරය
 වමබටු කගඩි කවන කනොවන කස් හතරට �පොගනන.

 ඒවො ගැඹුරු කතකල් බැදගනන.

 භොජනයක ලිප තබො කපොල් කිරි දමනන.

 එයට �පොගත් ලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස්, �රපිංචො, රමකපේ,  
 කුරුඳු කපොතු, තුනපහ, �හකුඩු, සීනි, මිරිස්කුඩු, �ෑලිමිරිස්, ලුණු  
 එ�තු �රනන.

 අඹරොගත් අබත් එ�තු �රගනන.

 කහොදද නටොකගන එනවිට වමබටු ටි� එ�තු �රකගන විනොකිරි  
 කහෝ කදහි ඇඹුල් එ�තු �රකගන පසගනන.
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“මගේ මහත්තයා ඉනගන සිංගප්පූරුගේ. පු්තා 

ජපානගේ ඉිංජිගනරුගෙක්. චිත්ර ශිල්පිනියක් ගෙන 

දුෙ විොහ ගෙලා ඉනගන දික්ෙවැල්ගල්. මම බල්ගලා, 

බළල්ලු හ්තළිස් පහක් වි්තර එක්්ක ්තනියම ජීෙත 

ගෙනො. ඇත්තටම මටත පුළුෙන මහත්තයා ඉනන 

සිංගප්පූරුෙට ගිහින ්කකුල් ගේක පුටුෙක් උඩ තියාගගන 

සවැපට ඉනන. ඒත ලිං්කාෙයි, ගේ සතතුයි, පරිසරයයි 

හිනදා මට යනන හි්තක් නෑ.”

මේ ම
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ොල
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ාර
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දා�තක
, පූ

සන වි
ේසක

 ස
� 

ඉබමබකු
ට පි

හිටමවන�ට මු
ලිනම 

ගිමේ ඇ
යයි. ඒ

 ඇ
මගේ ත

වත්
 

මිතුරියක
මෙන ල

ෙ ම
තාර

තුරක
 අ

නුවය. 

“ඒ ්කාන්තාෙන ගෙනනා ගරෝහල්ග්ත ්කරලා ෙෙස් 

පහක් යන්කල් ඒ ගගෙර ඉඳපු සතතුනට ්කෑමබීම කිස 

ගෙයක් හේබගෙලා නෑ. අඩුම ්තරගේ අහල පහල 

ග්කගනක්ෙත ෙතුර ටි්කක්ෙත තියලා නෑ. සතතු ෙෙස් 

පහක් ගේ ඇතුගළ ග්කාටුගෙලා බඩගිනගන ්කෑගහනො 

කියලා ෙවැනගත්තහම මට ඇත්තටම ඉනන බවැරි වුණා. 

මම ඒ ගගෙර යතුර තිබුණ ග්කනාට ්ක්තා ්කරලා එනො 

කිේෙම ඒගගාල්ගලා බලාගපාගරාතතු වුගේ මම සතතු 

ටි්ක මුදාගනනයි එනගන කියලා. ඒත එදා මම ්කෑමත 

හදාගගන ගිගේ ගමා්කදෙ ගෙලා තිගයනගන කියලා 

බලනන. ගගෙර ගදාරෙල් ඇරලා දුනනම මටත ගමානෙත  

හි්තාගනන බවැරි වුණා. බල්ගලා පූගසෝ මහ ගගාඩක් 

්කනන ගබානන නවැතුෙ ජරා ගගාගේ හිටිගේ. ඒගගාල්ගලා 

සතතු අරන යනන කිේෙට මිං එගහම සූදානම්ක ගිගේ 

නෑ. අනි්ක ඒ විදියට සතතු අරගගන අපිට තියනන 

්තවැන ඇතග්තත නෑ. පුිංචි පූස් පවැටේ ටි්කක් වි්තරක් 

අරගගන ඇවිත මම ්තෙත අය එක්්ක ්ක්තා ්කළා 

ගමා්කක්ෙ ්කරනන පුළුෙන කියලා. ඊටපස්ගස් ්තමයි ඒ 

්කාන්තාගො ගෙනනා ගහාඳගෙලා එන්කල් ගගෙල් ගදාරෙල් 

සුද්ධ ්කරලා දිගටම සතතුනට ්කෑමබීම ලබාගෙන 

ක්රමගේෙය්කට ආගේ...”

මුලින ස
තුනට ක

ෑම
 ම

ෙ�වාට
 ඒ

 ප
වුමල ඥා

තීන
 

ක
ැම

ති වී
 �

ැත
. ඒ

 නි
සා ම

ම�ෝජ
ා ම

ත්මතමොඩ
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“අගප් අේමයි ්තාත්තයි මම පුිංචි ්කාගල් ඉඳලම 

සතතුනට හුඟක් ආෙගරයි. මගේ 

්තාත්තා ්තමයි ආරියෙිංශ වීරක්ග්කාඩි 

කියන චිත්ර ශිල්පියා. මට අවුරුදු නෙගය 

ඉඳලා දිගටම අපි හිටිගය කිරුලපන 

බලගපාකුණ පාගර. බලගපාකුණ 

පනසල ඉස්සරහම ගගෙර ්තමයි අපි 

පදිිංචි ගෙලා හිටිගේ. ඉස්සර මිනිස්සු 

ගගාඩක් පාරෙල්ෙලට සතතු අ්තෑරිගය 

නෑ. පනසල්ෙලටයි ගිහින ෙවැේගම. 

බලගපාකුණ පනසගල් පඩිගපළ උඩින 

මිනිස්සු බලුපවැටේ, පූස්පවැටේ ගගනල්ලා 

තියලා යනො. පඩිගපළ කියනගන අගප් 

ගේට්ටුගෙන එහා පවැතග්ත. ්තාත්තා 

මුලින කියනො එ්තන තියලා කිරි ගෙනන, ගගෙර ගේනන 

එපා කියලා. හවැබවැයි ඊට පහුෙදා ඉඳලා ඒ සතතු අගප් 

ගගෙර. ඒ හිනදා හවැමදාම අගප් ගගෙර බල්ගලෝ බළල්ලු 

හ්තක්, අටක්, ෙහයක් හිටියා.”
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“එ්තග්කාට මගේ දුෙට අවුරුදු 

පහගළාෙක් වි්තර ඇති. ඕෂධී 

ගේස්බුක් එගක් doctor dog in sri 

lanka පිටුෙ පටන අරන තිබුගේ. 

ගගෙර හිටපු බලු පවැටවුනගේ පිනතූර 

අරගගන දුෙ ඒ පිටුෙට ෙවැේමා. 

ඊටපස්ගස් ඕෂධී මාෙ ගහායාගගන ආො. 

මම ඒගගාල්ගලා එක්්ක ්කාලයක් සතතු ගෙනුගෙන ෙවැඩ 

්කළා. එදා ඉඳලා අෙ ගෙන්කල් ගේ අවුරුදු ගදාළහට මම 

බලුපවැටවු ගෙදාහ්කට වි්තර ගගෙල් ගහායල දීලා තිගයනො. 

පූස්පවැටවු වුණත පනසීය්කට හයසීය්කට මිං ගගෙල් 

ගහායල දීල තිගයනො. හවැබවැයි සමහර ගෙලාෙල්ෙල 

ඔක්ග්කාම පවැටවුට ගගෙල් හේබ ගෙනගන නවැහවැ. සමහරු 

ගපනුම මදි කියල ගනගන නෑ. සමහර සතතු ආබාධි්තයි. 

එගහම පවැටේ අවුරුදේකට පහක් හයක් ඉතුරු ගෙනො. 

එගහම ඉතුරු ගෙන බලුපවැටේ විස්සක් විසපහක් දිගින 

දිගටම මිං ළඟ හිටියා. ඒ විදිහට ෙවැන මට බල්ගලා හවැට්කට 

ෙවැඩිය ඉනනො.”

ඇ
ය ස

නතමක
 ඇ

ති බ
ලලන �

ැම
ටන ති

�ක
 ඉ

නමන
 

මම�ෝජ
ා ජී

වත්මව� නි
වමේය. අ

ම�ක
 පි

රිස ඉ
නමන

 

මව්යනමොඩ
 ඇ

මගේ පි
යාම

ෙන ල
ෙ ඉ

ඩේ ම
ක

ාට
මේය. 

ඊට ය
ාබ

ෙ ඉ
ඩමේ ප

දිුංචි ඇ
ය ෙ

න�ා �
ඳු�� ප

වුලක
 

ඒ ස
තුන බ

ලා ෙ
නිති. ඒ

 ම
වනුමවන ම

ම�ෝජ
ා ඔ

වු�ට 

වැටු
පක

 දී
  ස

තුනට ක
ෑම

බීම ස
ඳ�ා ම

ව�ම මි
ල මු

ෙල 

ලබා ම
ෙනනීය. කි

සිම රැ
කි

යාව
ක

 ම
�ාක

රමින බ
ලලන

 

�ැට
ක

ටත් ව
ඩා රැ

ක
බලා ෙ

න�ට ඇ
යට ව

ැඩි
පර උ

ෙව් 

මෙනමන එ
මතර සි

ටි� ඇ
මගේ ස

ැමි
යාය

.

“ගේගගාල්ල නඩතතු ්කරනන මට ෙවැඩිපුරම වියෙේ 

්කරනගන මගේ මහත්තයා. මාගස් මුලම එයා මට ගලාකු 

මුෙලක් ගෙනො. ආගේ මදි පාඩුෙට ඉල්ලගනන ගෙලාෙලුත 

තිගයනො. පූසන පහගළාෙක් ගේ ගෙනග්කාට මගේ ගගෙර 

ඉනනො.  උපුල් සතතුනට හරිම ්කරුණාෙන්තයි. එයා 

බල්ලනට ෙඩා පූසනට ්කවැමතියි. සතතු හෙන එ්කට මට 

්කෙදාෙත ප්රශන දාලා නෑ. මම ්කරන ෙවැඩෙලට හවැමදාම එයා 

උෙේ ්කළා. ඉස්සර උපුල් මාගස්කට සවැරයක් 

ලිං්කාෙට ආො. ෙවැන ගේ ග්කාගරෝනා හිනදා 

ආගොත ආගය ඒ රටෙලට යනන බවැහවැ. 

එයා ගේ රගට් හිර වුගණාත මට බල්ලනට 

්කනන ගෙනන විදිහක් නවැතිගෙනො. එයා ඒ 

රගට් රස්සාෙ ්කරන එ්ක ්තමයි මට සතතුනට 

සල්කනන තිගයන ගලාකුම හයිය.”

සත්තු ම
�මෙට ව

ැටී
 අ

සරණ
 වී

ම 

ෙැ�
 ම

ම�ෝජ
ා ම

බාම
�ෝ ත

ැම
වනනීය. 

මේ ත
ත්ත්වයට 

පත්ක
ර�

 

වරෙක
ාරී

 මි
නිසුන ෙ

ැ�
 ඈ

 

ක
ළකි

රීමමන ක
තා ක

රනනීය. 

මේ ර
මේ ස

තුන ම
වනුමවන

 

නීතියක
 �

ැති
ක

ම ම
ේ සි

යලලටම මු
ල 

බව ඇ
ය කි

යයි.  

“ලිං්කාගේත පිටරට ෙගේ සතතු 

ගවැන මීට ෙඩා ෙගකීමකින බලනෙනේ 

සතතුනට සා්ධාරණයක් ගෙනන නීති 

රීති හවැගෙනෙනේ, සතතුනට ඇත්තටම 

ආෙගේ ්කරන අය ගේ ්තරේ සතතු අ්තගර හිරගෙනගන 

නෑ. ග්කගනක් සග්තක් හෙනො නේ ඒ ස්තාට ෙඳ 

සවැත්කම ්කරගගන ෙගකීගමන හෙනන ඕගන. 

එ්තග්කාට සතතු පවැටවු පාරට ෙවැගටන ගණන අඩු 

ගෙනො. එගහම අඩු වුණාම ්කරුණාෙන්ත මිනිස්සු 

ළඟ සතතු ගගාඩගවැගහන එ්ක අඩු ගෙනො. ඔය 

්කරුණාෙන්ත්කම නිසා මම ෙගේ ඉ්තා විශාල මිනිස්සු 

ප්රමාණයක් අෙ අමාරුගේ ෙවැටිලා ඉනගන. ඒ පාගේ 

අසරණ ගෙලා ඉනන සතෙ පවැටිගයක් ළඟින අහ්ක 

බලාගගන යනන බවැරි්කම නිසයි. එ්තග්කාට එයාට 

සතතු ගගාඩගවැගහනො. ඒ ්කරුණාෙ ්තමනටම 

්කරෙරයක් බෙට පතගෙනො.”

ක
රු

ණ
ාව

නතක
ම අ

තින ම
ෙ� ඉ

පමෙ�
 

මිනිසුන අ
මාරු

මව් දා
නමන අ

ක
රු

ණ
ාව

නත
 

මිනිේසු වි
සිනමය. ම

ම�ෝජ
ා ෙ

 ම
ත්මතමොඩ

 

ක
ාන

තාව
 ෙ

 ප
මණ

ක
 ම

�ාව
 ම

බාම
�ෝ ස

ත්ත්ව 

සුබසාධ
�මේ ම

යමෙන�නට, ම
යමෙනනියනට 

අෙ ඒ
 නි

සා තු
න ති

ේ ප
ැය

ම ජී
වත්මවන�ට 

සිදුව ඇ
ත්මත් ක

රෙරක
ාරී

 සි
තිනි. ඊ

ට 

වෙකි
වයුත්මතෝ ම

ලස ම
ම�ෝජ

ා ෙ
කි

නුමේ 

හිතක
 ප

පවක
 �

ැති
 අ

ක
රු

ණ
ාව

නත
 

මිනිසුනය.

ග්කාවිේ ආසාදි්ත නිෙගස් 

නිරාහාරෙ මවැගරනනට ගිය 

සතුන 38්කගේ

කුසගිනි නිවූ 
මන�ෝජා 

දැන් මට 
්බලනලා 

හැටකට වැඩිය 

ඉන්�වා

බියංකා �ා�ායකකාර

අඩුම ්රනම 

ළඟපා් 

නකන�කවත් ඒ 

නෙවල නදාරවල 

ඇරලා ්බලලා වතුර 

ටිකවත් තියලා �ෑ
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - මධුෙංක සිරි්වර්ධන

l
j
r
f

h
a 

l
;

dj KARATE
කියන්න

ක්රීඩා්වකට එො ගිය 
භා්වනා්වක්

ශිසරෝමා ස�ාන්සසේකා - ජාතික කරා්ේ විනිසුරු සහ උප්ේශිකා

“කරා්ේ සටන කලාව මට ප්ර්යෝජනවේ වුණු 
්වලාවල් ඕනතරම්. එකපාරක් ම්ේ ඉසසරහ හිටපු 
මනුසස්යක්්ේ මුදල් පසුම්බිය ්ක්නක් උදුර්ෙන 
දුවනන හැදුවා. ඒ ්වලා්ේ මම දනන ශිල්ප පාවිච්චි 
කරලා ඔහු්ේ මුදල් පසුම්බිය ්ේරලා දුනනා. 
එත්කාට තව දවසක් ම්ේ මා්ල් කඩාෙනන ආව 
පුේෙල්යකුටේ ්පාඩි ්ටක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා 
මා්ල් ්ේරෙේතා.

ඇේතටම අද අපි ජීවේ ්වන්න ෙෑනු ළම්යක්ට 
තනියම පාරක ්තාටක බැහැලා යනන බැරි 
සමාජයක්න. ඉතින හැම ෙැහැනු ළම්යක්ම ්මාකක්ම 
හරි සටන කලාවක් ප්රගුණ කරනනම ඕ්න කියලා තමයි 
මම නම් හිතන්න...”

දැඩි ජවයකින් යුතුව එසේ පවසන්නී ජාතික 

කරාසේ විනිසුරුවරියක සහ උපසේශිකාවක වන 

ශිසරෝමා ස�ාන්සේකාය.

හයවන සරේණිසේ කලුපටිදාරිනියක වන ඇය 

ජාත්යන්්තර අනුබේ්ධ්තාවය සහි්ත 

කරාසේ පාසලක ප්ර්ධාන 

උපසේශකවරියකි.

එසේම ශ්රී ලංකා කරාසේ සදෝ 

සංගමසේ ප්ර්ධාන උපසේශක 

්තනතුර දරණ ප්රථම කාන්්තාවද 

ඇයයි.

අද ‘්ධරණී’ කවරය දරා 

සිටින සේ ජව සේපන්න සටන් 

ශිල්පිනිය ශිසරෝමා 

ස�ාන්සේකාය.

මීගමුව, සකාච්චිකසේ පදංචි ශිසරෝමා, කරාසේ 

සටන් කලාවට සයාමු වී ඇේසේ කුඩා විසේදීමය.

“මම ්පාඩි කා්ල් ඉඳලම ක්රීඩාවට ආදරය කළ 
්ක්නක්. මට මතක ඇති කා්ල් ඉඳලම මම ්නා්යක් 
්නා්යක් ක්රීඩාවල නිරත වුණා. අවුරුදු ්ොළහක් 
්වන්කාට මම කරා්ේ හොරනන පටනෙේතා. නි්යෝන 
කරා්ේ ්දෝ ්කන්සයි කාන කරා්ේ පාස්ල් ශිහාන 
විනසන ප්රනානදු තමයි ම්ේ කරා්ේ ගුරුතුමා.”

කරාසේ ක්රීඩාසේ අංශ කිහිපයකම තිසබන අ්තර 

ශිසරෝමා ඒ සෑම අංශයකම මනාව ප්රගුණ කළ සටන් 

ශිල්පිනියකි. දක්ෂ්තාවය නිසාම සුවිසේෂී ජයග්රහණ 

සබාසහෝමයක ලබාසගන ඇති ඇය ඒ සුවිසේෂී 

ජයග්රහණ පිළිබඳවේ සමසේ සිහිපේ කළාය.

“අ්ේ ර්ටන පළ්වනි වතාවට සාර්ක් ක්රීඩා උ්ළලට 
කරා්ේ කණඩායමක් සහභාගී වු්ණ 1990 වස්ර්දීයි. 
ඉතින ඒ කණඩායමට මමේ ඇතුළේ වුණා. එතැනදි 55 
බර පංතිය යට්ේ කුම්්ේ අංශ්යන ්ලෝකඩ පදක්කමක් 
දිනාෙනන මට පුළුවන වුණා. ඊට අමතරව 2006 දී 
‘uko’ ශූරතා තරඟාවලි්යන රන සහ රිදී පදක්කම් ්දකක් 
දිනාෙේතා. ඒ තරඟයට රටවල් දහඅටකින තරඟකරුවන 
විශාල සංඛ්ාවක් සහභාගී වුණා. ඒ ව්ේම ආසියාතික 
කරා්ේ තරඟවලදිේ ජයග්රහණ රාශියක්ම දිනාෙනන මට 
පුළුවන වුණා.”

ඒ ඇය ලබාගේ සුවිසේෂීම ජයග්රහණ 

කිහිපයකි. ඈ ලබාගේ සියලුම ජයග්රහණ 

පිළිබඳව සටහන් කිරීමට සමම ලිපිය 

ප්රමාණවේ සනාවන්සන්ය. නමුේ සේ දරිය 

ක්රීඩිකාව කිහිපවරකම ශ්රී ලංකාසේ ජාතික 

කරාසේ ශූරිය බවට පේව ඇති බවේ කිව 

යුතුමය.

“පස්ස කාලයේ 
එක්ක මම දරුවනට 

කරා්ේ උෙනවනන 
පටනෙේතා. ඇේතම 

කිේ්වාේ මුළු 
ලංකාවටම ඉන්න 
කරා්ේ කානතා 
උප්ේශකවරියන 

කිහිප්ද්නක් 
විතරයි. ශ්රී ලංකා 

කරා්ේ ්දෝ සංෙමයට 
කානතා නි්යෝජනයට 

අවස්ාව ්නාලැ්බන්නේ 
ඒ නිසයි. ඒේ ම්ේ 
සුදුසුකම් නිසා මම එහි 
ප්රධාන උප්ේශිකාව විදිහට 
පේවුණා. දැන වසර දහයක් 
පමණ මම එයට ම්ේ ්සවය 
ලබා්දනවා.”

සේ වනවිටේ ඇය ලංකාසේ 

පළාේ කිහිපයක ආවරණය වන 

පරිද දරුවන්ට කරාසේ සටන් කලාව 

උගන්වන්නීය.

“ෙැහැනු පිරිමි කියලා 
්ේදයකින ්තාරව 
්බා්හෝ්දනා ්ම් ක්රීඩාව 
ඉ්ෙනෙනනවා. ්ොඩක් 
ෙැහැනු දරුවන, කරා්ේ 
සටන කලාව ප්රගුණ 
කරන්න ක්රීඩාවක් විදිහටම 
්න්වයි. ්ම් තුළින 
්හාඳ ආේමආරක්්ාවක් 
සලසෙනන එක තමයි 
ඔවුන්ේ ප්රධානම අරමුණ.”

ආේමආරක්ෂාව සලසා 

ගැනීමට අම්තරව විනය, 

හිකමීම, මානසික ඒකාග්ර්තාවය 

යහමින් පවේවා ගැනීමට 

කරාසේ ක්රීඩාව මහා 

පිටුවහලක වන බව ඕ 

කියන්නීය.

“මම විවිධ තාඩන, පීඩන, 
කඩාවැටීම් මැද ජීවේ වුණු කානතාවක්. නමුේ කරා්ේ 
ක්රීඩාව නිසා ම්ේ මනස ශක්තිමේ වුණා. ඇේතටම 
්ම්ක නිකනම නිකම් ක්රීඩාවක් ්න්වයි. 

හිත නිවන ම්නෝමය භාවනාවක් ව්ේ ්දයක් 
කිේ්වාේ හරි. වර්තමාන සමාජ්ේ ජීවේ්වන්න 
අම්මා, තාේතා වරදක් ්ොසක් ්පනනුවේ සියදිවි 
නසාෙනන දරුවන. ඒ ව්ේ දරුවන්ේ මනාසික ශක්තිය 
වැඩි කරනන ්හාඳම ක්රමයක් තමයි ්ම් කරා්ේ සටන 
කලාව.”

එසේම අනිසි ඇබබැහිවීේවලින් ්තරුණ පරපුර 

මුදාගැනීමට සහාඳම මාරගය කුඩාකල සිටම දරුවන්ව 

සමවැනි සටන් කලා ශිල්පයක සව්ත සයාමු කිරීම බව 

ඈ කියන්නීය.

“කරාසේ ක්රීඩාව නිසා මනස වි්තරක සනසමයි 

කායික ශකතියේ නිරායාසසයන්ම වැඩිසවනවා. ඉතින් 

ඒ නිසා කරාසේ කරන අපි බර පාලනය කරගන්න 

එසහම නැේනේ ඇඟ ශකතිමේ කරගන්න කවදාවේ 

කායවර්ධන මධ්යේථානවලට යන්සන නැහැ.”

ඈ කියන්සන් සටන් කලාවකදී ක්රීඩකයාසේ ශරීර 

ශකතියටේ වඩා ඔහු සතු හැකියාව, බුේධිමේ්ාවය 

සහ මානසික ශකතිය වැදගේ බවය.

“හිතනන්කෝ, යම් පුේෙල්යක් ෙැහැනු දරු්වකු්ේ 
අතින ඇල්ලුවා කියලා. ඒ පුේෙලයාට අත අහකට 
ෙනන කියලා කියනනේ ඇයට ්හාඳ ආේමශක්තියක් 
ති්යනන ඕ්න්න. ්ම් ක්රීඩා්වන අනන ඒ ව්ේ ්ේවල් 
පවා මැනවින පුහුණු කරනවා.”

කරාසේ ක්රීඩාව ප්රගුණ කරන ගැහැනු දරුසවකුට 

යා හැකි උපරිම දුර කුමකදැයි මා 

ඇයසගන් ප්රේනයක ඇහුසවමි.

“කලු පටි දහවන ්රේණියට ගියාට පස්ස 
විනිසුරු තරඟ විභාෙයට මුහුණ ්දනන 

පුළුවන. ඒ විභාෙය සමේ වුණාට 
පස්ස ජාත්යනතර මටට්ම් තරඟ 

විනිසුරුවරියක් විදිහට කටයුතු 
කරනන පුළුවන. ඒ විදිහට ්වනේ 
රටවල ජාත්යනතර විනිසුරුවරියන 
විදිහට කටයුතු කරන ශ්රි ලාංකික 
කානතාවන ්දන්නක් ඉනනවා. 
ඒ විතරක් ්න්වයි කරා්ේ 
සටන කලාව ්හාඳින ප්රගුණ 
ක්ළාේ ශ්රී ලංකා ජාතික කරා්ේ 

කණඩාය්ම් ජාත්යනතර සහ 
ජාතික විනිසුරුවරුන විදිහට 
කටයුතු කරනනේ පුළුවන.”

ඒ පැනයට ඈ පිළිතුරු 

ලබාදුන්සන් එසේය. එසේම 

සහාඳින් කරාසේ ප්රගුණ 

කළ ්තැනැේතියක නිසා 

ඇයට සමාජසයන් සහාඳ 

සගෞරවයක හිමිවන බවේ 

ඈ කියයි.

“්ම් සටන කලා්වන 
මම කවොවේ කාටවේ 
හිංසනයක් නම් 
කරලා නැහැ. 
හැබැයි කරා්ේ 
ක්රීඩිකාවක් කියලා 
දනන නිසාමද 
්කා්හද ්ොඩක් 

අය ‘අම්්මෝ... ්මයා 
එක්ක නම් ්සල්ලම් නැහැ’ 

කියලා කියනවා. ඒ ව්ේම ්ොඩක් අය මට ්ෙෞරව 
කරනවා. ඒක නම් මට ්හාඳිනම දැනිලා ති්යන 
්දයක්...”

ශිසරෝමාසේ සියලුම වැඩකටයුතු උසදසා 

ඇයසේ මවසේ සහායේ ඇයට නිබඳවම හිමිසවයි. 

හ්තළිේ අට වියැති ශිසරෝමාට පුස්තකු වන අ්තර 

ඔහු ද කරාසේ කලු පටි දාරිසයකි.

“1990 ඉඳලා අද ්වනකනුේ සාර්ක් ක්රීඩා 
උ්ළලින පවා අපි ජයග්රහණය කරලා ති්යන්න 
කරා්ේ රන පදක්කම් හයක් විතරයි. ඉතින අපි 
්මතනින එහාට යනනම ඕ්න. අනිේ කාරණාව 
තමයි ආසියා්ේ කිසිම රටක් ්ම් ්වනකල් කරා්ේ 
ක්රීඩා්වන ඔලිම්පික් නි්යෝජනය කරලා නැහැ. විකල්ප 
ක්රමයකින හරි අ්ේ ර්ට දරුවන කිහිප්ද්නක්වේ 
ඔලිම්පික් පරිසාධනීය මටටමට ්ෙනියන එක 
තමයි දැන ම්ේ එකම බලා්පා්රාේතුව. ඉතින ඒ 
්වනු්වන මම දිවා රෑ ්නාබලා ්ව්හසනවා...”

සේ වනවිට ජාත්යන්්තර මිතුරු කරාසේ 

සේසේලනසේ ආසියානු ප්ර්ධාන සල්කේවරිය සලස 

සහ ජාත්යන්්තර සබඳ්තාකරවීසේ සේබන්ධීකරණ 

සල්කේවරිය සලස කටයුතු කරන්සන්ේ ශිසරෝමාමය. 

කරාසේ ක්රීඩාව ඔලිේපික කරා සගන යන කරාසේ 

ක්රීඩකයන් නිරමාණය කිරීම දැන් ඇසේ ඒකායන 

පැතුමයි. ඒ පැතුම ඒ අයුරින්ම ඉටුසේවා යන්න 

‘්ධරණී’ අසේේ පැතුමයි.

කරාසේ ක්රීඩා කරන අසේ 
රසට් දරු්වන් ඔලිම්පික් 
පරිෝධනීය මට්ටමට 
සෙනියන එක තමයි මසේ 
එකම බලාසපාසරාේතු්ව
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ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජයක�ාඩි

කම� ්මයි 
ක�ාඳම කෙලාෙ 

අපේ ‘මනුස්සකම’ 
පෙන්නන්න

‘අපන අමමමා , හැමදාම පම එළවලුයි බතුයි එකක බත් 
කන්න බෑපන, මස මමාළු මුකුත්ම ්නැද්ද?’

ම�ොකද්ද ම්දෝණි, ම�ොනව්ද කියවනමන? මුළු රට� 

වහලො, මිනිස්සු ජීවිත මේරගනන ්දඟලන මවලොමේ තියන 

ම්දයක් කොලො බීලො මග්දරට මවලො ඉනමන නැතුව කෑ� 

බී�වල අඩුපොඩු කියවලො හරියනව්ද?

අනික මවන්දට ඔයො මගොටුමකොළ කනමන ම�ොන 

තරම් ආසොමවන්ද? ඉතින අ්ද ඇයි මම් කනන බෑ 

කියනමන?

‘අපන මනදා අමමමා, පව්න්දට 
ප�මාටුපකමාළ එකක මමාළු තිබබත්  

මමාළු අයින කරලමා පකමාළයි බතුයි 
ක්න මට පම ්දවසවල ඒවමා කන්න 
හිපෙනප්නම ්නැහැපන’

ඕක ඔයොට විතරක් මනම�යි 

ම්දෝණි, මගොඩක් මිනිස්සුනට 

මවන ම්දයක්. 

ම්දයක් නැහැ කියලො 

්දැනුණ ග�න� අනිත් 

හැ�මද� තිේබත් 

අර නැති මද� 

උව�නො මවනන 

ගනනවො. තිමයන 

ම්දයින සතුටු 

මවන විදිහ 

මිනිස්සුනට 

පුරුදු නැහැ.

‘ඉතින අමමමා  එපහ්නම 
exam ලකුණු අඩු වුණමාමත් 
ල්ද ප්දයින ්සතුටු පවන්න 
කියලමා කියන්නපකෝ...’

අමන අමන. 

මකොමහො� මකොමහො� 

හරි හැ�මද� 

ත�නට වොසි පැත්තට 

හරවගනනනම් ඔයො 

මහොඳට ්දනනවො මන්ද 

ම්දෝණි.

මම් මලෝමක් තිමයන 

හැ� තියරියක්� හැ�මදකට� එක� විදිහට ගළපනන 

බැහැ පුමත්. ජීවිමත් අරමුණුවලට යනමකොට, ලැබුමේ 

ම�ච්චරයි මම් ඇති කියලො පසුගොමී මවනන බැහැ 

පුමත්.

වැමටනන වැමටනන නැගිටිනන ඕමන. අ්ද නැති 

මද, අ්ද අහිමි මවච්ච මද මහට හරි ලබොගනන �හනසි 

මවනන ඕමන, ත�නමගේ ඉලක්කවලට යනන උනනදු 

මවනන ඕමන...

මම් මලෝමක් අපිට පොලනය කරනන පුළුවන මදවල් 

සහ බැරි මදවල් කියලො ජොති ම්දකක් තියනවො පුමත්. 

ඔයොමගේ විභොග, ඔයොමගේ අනොගතය, ඔයොමගේ බුදධිය, 

ඒක පොලනය කරනන, ම�මහයවනන පුළුවන ඔයොට. ඒ 

රිම�ෝට් එක තිමයනමන ඔයොමගේ අමත්. හැබැයි අේව, 

වැස්ස, මසොබෝදහ� වමගේ මදවල් ඔයොට පොලනය 

කරනන බැහැ. අනන ඒ වමගේ පොලනමයන බැහැර 

මදවල් ගැන හිතලො දුක්මවලො, ව්දමවලො මත්රු�ක් 

නැහැ. ඒ වමගේ මේලොවකදී අපි ඒ ලැමබන මදට 

කැ�ැත්මතන හරි අක�ැත්මතන හරි අනුගත මවනන 

හිතත් හදාගනන ඕමන. හැබැයි ඔයොමගේ පොලනය 

යටමත් තිමයන, ඔයොට මවනස් කරනන පුළුවන 

මදවල්වල නැතිවී�, පැරදී�, අහිමිවී� ගැන වගකී� 

තිමයනමන ඔයොට. ඒවො ආමයත් ළඟො කරගැනීමම් 

වගකී� තිමයනමනත් ඔයොමගේ අමත් පුමත්.

‘හ්මම ඒක ඇත්ෙ අමමමා.

පම පමමා්නව්ද පම නිල් ෙමාට බෑග් එපක තිපයනපන 
අමමමා?’

ආ ඔය අර එහො මල්න එමක් සු�නසිරිලට යවනන 

කෑ� බී� ටිකක් පුමත්. ඒ �නුස්සය පවුල ජීවත් 

කරනමන මපොල් කඩලො. මම් මකොමරෝනො අස්මස් මිනිස්සු 

පිට මිනිස්සුනව වත්තකට ගනන බයයිමන. ඉතින ඒ 

මිනිස්සු අනත අසරණ මවලො ඇත්මත්. ඒ නිසො �� 

ටිකක් කල් තියොගනන පුළුවන බඩු ටිකක් ලැස්ති කළො 

යවනන.

‘ඉතින අමමමා පම ්සැමන ටින ප්දකකුත් දාලමා 
තිපයනපන. ්දැන කිවපව එළවලු විෙරයි කන්න 
තිපයනපන කියලමා අපිට?’

අමන මම් ම්දෝණි, ම්දන මද ගැන මලෝභ හිතනන 

එපො. කඩයක් ඇරපු ්දවසක හරි අපිට බඩු මුට්ටු 

ටිකක් ගනන පුළුවන. නැතත් අපි තුනම්දනො කවදාවත් 

බඩගිනමන ඉනමන නැහැමන. මම් මවලොමේ අපි 

හැම�ෝ� අපිට පුළු පුළුවන විදිහට අවට මිනිස්සුනට 

උ්දේ කරගනන ඕමන පුමත්.

මිනිස්සු විදිහට අමපන ඈත්මේවි තිබිච්ච 

�නුස්සකම් ආමයත් පණ ගස්සනන මම්ක ත�යි 

මහොඳ� කොමල්. අහල පහල කිසි� මකමනක් 

බඩගිනමන මනොතියො ඉනන අපිට පුළුවනනම් රටක් 

විදිහට අපි හැම�ෝ� දිනුම් පුමත්.

සල්ලි, මදපල, ධනය, වස්තුව මම් හැ�මදට� උඩින 

මම් මවලොමේ තියොගනන ඕමන මද ත�යි ‘�නුස්සක�’. 

අනන ඒක මහොඳට �තක තියොගනන ම්දෝණි.

ඔයාකේ පාලනය 
යටකේ තිකයන, 

ඔයාට කෙනස් �රනන 
පුළුෙන කේෙලෙල, 
නැතිවීම, පැරදීම, 

අහිමිවීම ගැන ෙගකීම 
තිකයනකන ඔයාට. 
ඒො ආකයේ ළඟා 

�රගැනීකම ෙගකීම 
තිකයනකනේ ඔයාකේ 

අකේ පුකේ

සලලි, කේපල, 
ධනය, ෙස්තුෙ කම 

�ැමකේටම උඩින කම 
කෙලාකේ තියාගනන 

ඕකන කේ ්මයි 
‘මනුස්ස�ම’

ylŠly¹ ã»N...
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සුප්රසිද්ධ නිළි  
ඇන්ජලීනා ජ්ජාලී 

හදිසිජේම

මී මැසසන් 
රැකගැනීමම වැදගතකම 

ම�ෝවාසීන්්ට පැවසීම්ට 
ඈ එක්වූමේ අපූරු 

ක්රියාවකිනි. සිය මුහුමෙහි 
සහ සිරුමෙහි මී මැසසන් 

ෙඳවාගනිමින් ම�ාලී උඩුකය 
ඡායාරූපයක්ට මපනී 

සිටියාය. 

ෙෂ්නිකා ලියනමේ

ආමේ ඇයි?

සතියක් ඇතුළ් 
මිලියන 10 

ක්ට ආසන්න 
අනුගාමිකයින් පිරිසක් 

ඇය්ට දරුවන් 
සය මදමනකි. 

ඒ අ්ෙ අනාථ 
නිවාසවලින් 

රැමගන 
ආ දරුමවෝ 

ද මවති. 
්ම කුසින් 

බිහිවූවන්්ටත  
ඔවුන්්ටත 

ඇමේ 
මවනසක් නැ්

“අප සියලුජෙනාජේ නිෙහස අහිමිජෙලා. 
නැෙතත් අප සිරකරුෙන. අජේ සිහින සියලල 
නැතිජෙලා.”

අවිනිශ්චිත වරතමානයක සිටින 

ඇෆ්ගනිසතාන දැරියක් එලෙස ලීවාය. 

ඒ ලිපියට ලොව පුරා මිලියන ්ගණනක 

ජනයාලේ අවධානය හිමිවිය. ඊට ලේතුව 

සුපිරි ඇමරිකානු නිළි ඇනජලිනා ලජාලී 

ය. ලේ ලිපිය ෙද වහාම ලජාලී ප්රථම වරට 

ඉනසටරග්රෑේ ගිණුමක් සරෑදුවාය. ඒ හඬ අහිමි 

වූ ඇෆ්ගනිසතාන කානතාවන ලවනුලවනි. 

සමාජ මාධ්ය භාවිතය සීමා වූ ඔවුනලේ 

අදහස ලෙෝකයට ල්ගනයාලේ පාෙමක් ඈ 

තැනුවාය.  

ඉනසටරග්රෑේ ගිණුම ප්රකාශයට 

පතකර පැය තුනක් ්ගතවන විට මිලියන 

ලදකකට අධික අනු්ගාමිකයන (followers) 

පිරිසක් ලජාලී සතුවිය. ඒ, ඉනසටරග්රෑේ 

ගිණුමට පළමුව සේ්බනධ වී ලේ්ගලයනම 

අනු්ගාමිකයන ේබා, ලහාලිවුඩ් නිළි ලජනිෆර 

ඇනිසටන මීට ලපර තැබූ වාරතාව බිඳ 

දමමිනි. ලේ සටහන ත්බන විට ඇනජලිනා 

ලජාලීලේ ඉනසටරග්රෑේ ගිණුලමහි 

අනු්ගාමිකයන සංඛ්ාව මිලියන 9.8 ඉක්මවා 

තිබිණ. 

Mr & Mrs. Smith, Salt, Wanted, 

Maleficent, Gia සහ Changeling ආදී 

චිත්රපට ්ගණනාවක් ලවනුලවන ඔසකාර 

ඇතුළු සේමාන උලළෙ රැසකදී 

ඇය සේමානිත වූවාය. සිය 

රං්ගන කුසෙතාලවන තමාට 

ආලේණික අනන්යතාවක් 

දරන ඈ අවසථා රැසකදී 

ඉහළම ල්ගවීමක් ෙද 

ලහාලිවුඩ් නිළිය ලෙස 

ද වාරතා වූවාය. ඊටත 

වඩා ඈ ලොව පුරා 

ජනයාලේ හදවතහි 

ෙැගුේ ්ගතලත 

ලපාලහාසත හදවතක් 

ඇතතියක ලෙසිනි. 

ඇයට දරුවන සය 

ලදලනකි. ඒ අතර අනාථ 

නිවාසවලින රැල්ගන ආ දරුලවෝ ද 

ලවති. තම කුසින බිහිවූවනටත ඔවුනටත 

ඇලේ ලවනසක් නැත. ලජාලී, ඇලේ 

සැමියාව සිටි බ්ැඩ් පිටලේත සේපූරණ 

සහාය ඇතිව එම දරුවන හදාවඩා ්ගතතාය. 

සැමියාල්ගන ලවනවීලමන පසු ලජාලී දරුවන 

සයලදනාලේම භාරකාරතවය රඳවා ්ගතලත 

තමා ලවතයි. දරුවන ලවනුලවන ල්බාලහෝ 

කැපවන මවක ලෙස ද ඈ ප්රසිදධය. ඇලේ 

වැඩිමහල් පුත මැලඩාක්ස පවසනලන ලජාලී 

සුපිරි මවක ්බවයි. 

වයස අවුරුදු 16 වනවිට මැලඩාක්ස  

2017 වසලර සිය ප්රථම චිත්රපට නිෂපාදනය 

කලේය. ඒ, සිය මව ද රං්ගනලයන දායක වූ 

‘First they kill my father’ ය. එවිට ලජාලී සිය 

සැමියාල්ගන ලවන වී තිබිණ. 

“මට අපහසු කාලජේ දී අමමා මට උෙව් 
කළා. ඇජේ අසීරු කාලජේදී ඇයටත් උපකාර 
කිරීම මට අෙශ්ය වුණා. කුඩා කාලජේ සිට 
සිනමා පසුබිමක සිටි නිසා එය අපහසු වුජේ 
නෑ. මජේ මෙ විජනෝේජනකයි. සරලයි. ඒ 
ෙජේම ඈ සමඟ කටයුතු කිරීම පහසුයි.”

සිය ප්රථම චිත්රපට නිෂපාදනය සහ මව 

්ගැන මැලඩාක්ස පවසා තිබුලේ එලෙසිනි. 

එක්තරා කාෙයකදී ඇනජලිනා ලජාලී ලොව 

පුරා කතා්බහට ෙක්වූලේ සිය පියයුරු ඉවත 

කිරීම ලේතුලවනි.  පියයුරු පිළිකා අවදානම 

අවම කිරීමට ඇය එම පියවර ්ගතතාය. 

ලජාලීලේ මව වූ ලහාලිවුඩ් නිළි මාෂලින 

්බර්රනඩ් වයස අවුරුදු 56 දී මියගිලේ 

පියයුරු පිළිකාලවනි. ලජාලීලේ මිතතණිය 

ද ලමම ලරෝ්ගලයන ජීවිතක්ෂයට පතවූවාය. 

ඒ අනුව ආරක්ෂිත පියවර ්ගත ඇනජලිනා 

ලජාලීලේ රුව 

අප දකිනලන 

්බදධ පියයුරු 

සමඟිනි. 

පියයුරු පිළිකාවට 

ල්ගාදුරු වූ ලොව 

පුරා කානතාවනලේ 

ධධරයය ඉහළ නැංවීමට 

ලජාලීලේ ලමම ක්රියාව ඉවහල් විය. 

ලොව පුරා මාධ්ය ලමනම සමාජ මාධ්ය ඔසලස 

ද ලමම ප්රවෘතතියට විශාෙ ඉඩක් හිමිවිය. 

සුප්රසිදධ ‘TIME’  සඟරාලේ කොපයක මුල් 

කවරය ද ඇලේ රුවින සැරසිණ. ඒ, ‘Angelina 

Effect’ යන සිරසිනි.  

සරණා්ගතයින පිළි්බඳ එක්සත ජාතීනලේ 

විලශ්ෂ නිලයෝජිතවරියක ලෙස ඇලේ 

කාරයභාරය ද ලොව පුරා ඇ්ගයීමට පාත්ර 

විය. මියනමාරලයන පළා ආ ලරාහිනග්ා 

සරණා්ගතයින ලවනුලවන ලජාලී හඬ 

නැගුවාය.  ්බංේොලදශලේ කඳවුරුවෙ ජීවත 

වූ එම ජනතාව හමුවීමට ද ඇය ක්රියා කළාය. 

ඔවුනට රැකවරණ සැෙසූ ්බංේොලදශ රජයට 

තුති පිරිනැමීමට ද ලජාලී අමතක ලනාකළාය. 

ජනප්රියතවලේ හිනිලපතලත සිටිය ද ඇය 

සරෙ, නිහතමානී අයකු ලෙස සුප්රසිදධය. 

මරෑතකාලීනව ලොව පුරා සමාජ මාධ්ය 

ඔසලස සංසරණය වූ ඡායාරූපයක් ඊට 

සාක්ෂි ලේ. ආරක්ෂක නිෙධාරියකුලේ ඉල්ලීම 

අනුව සිය රථලේ පැති වීදුරුව පහතට 

කරන ඇය ලසල්ෆි ඡායාරූපයකට ලපනී 

සිටිලේ සිනාලසමිනි. නිෙධාරියා සමඟ සුහද 

කතා්බහක ද ඈ එක්වූවාය.  

මිනිසුනට ලමනම පරිසරයට ඇති ආදරය 

ද ඇය ක්රියාලවනම ඔප්පු කළාය. ලෙෝකලේ 

පැවැතමට මී මැසසනලේ දායකතවය 

ඉමහතය. පසුගිය මැයි මාසලේ ලෙෝක මී මැසි 

දිනලේ දී ඈ එය ලෙෝකයටම අවධාරණය 

කිරීමට උතසහ ්ගතතාය. මී මැසසන 

රැක්ගැනීලේ වැද්ගතකම ලෙෝවාසීනට 

පැවසීමට ඈ එක්වූලේ අපූරු ක්රියාවකිනි. 

සිය මුහුලණහි සහ සිරුලරහි මී මැසසන 

රඳවා්ගනිමින ලජාලී උඩුකය ඡායාරූපයකට 

ලපනී සිටියාය. ලජාලී හැර එම අවසථාවට 

සේ්බනධ වූ සියල්ලෙෝ ආරක්ෂිත ඇඳුේ 

ඇඟො සිටිලයෝය. ඡායාරූප ්ගැනීමට 

්ගතවූ කාෙය විනාඩි 18 කි. එකදු මී මැසි 

දෂ්ඨනයකට හසු ලනාවී, මහත සංයමලයන 

ඊට මුහුණ දීමට ඇනජලිනා ලජාලී සමත 

වූවාය. 

ලේ සියලු ක්රියාදාම අතර තවදුරටත ඇය 

මිනිසාට, ලොවට ලපේ ්බඳිමින සිටිනනීය. 

ඇෆ්ගනිසතාන කානතාවන ලවනුලවන 

ලේදිකාවක් තැනීම එහි තවත දිගුවකි. එය 

ඇයට අලුත ලදයක් ද ලනාලේ. 2011 දී ද ඇය 

ඇෆ්ගනිසතාන සරණා්ගතයින හමුවූවාය. 

ඒ ඇමරිකාලේ 9/11 ප්රහාරයට සති ලදකකට 

ලපරයි. වසර විසසකට ලපර මුහුණ දුන 

අවිනිශ්චිත්බවින අවතැනවීමට ඔවුන යළි 

ල්ගාදුරු වීම ලේදනීය ්බව ලජාලී පවසයි. 

සරණා්ගත අරබුදය සේ්බනධලයන ඇය 

නැවත ලෙෝකලේම අවධානය ලයාමු කරවමින 

සිටී. ලොව පුරා මිලියන 82.4 ක පිරිසක් 

අවතැනව සිටිති. එය ලෙෝක ජන්ගහනලයන 

1%කි. එලමනම දශකයකදී අවතැන වූවන 

්ගණන ලදගුණ වී තිලේ.

“මානෙ අයිතීන ජකජරහි මා ෙැඩි ජේ විශොස 
තබන නිසායි අෙතැනවූෙන සමඟ කටයුතු කිරීම 
ඇරඹුජව්. ඔවුන සහ ඔවුනජේ පවුල ජකජරහි 
ජ�ෞරෙය සමඟ කටයුතු කරනො මිස ජමය 

පුණ්ය ක්රියාෙක් ජනාජව්. ඔවුන ජබාජහෝ 
පීඩා, අසමානතා සහ අයුක්තිය 

්ජය�නිමින සිටිනො. පළා යාමට 
හැර විකලපයක් ජනාමැති 

ක්රියාෙලට ඔවුන ජ�ාදුරු 
ජෙනො. ජමම අර්බුෙෙලට 
ජේතුෙන පාරිසරික විනාශ, 
�ැටුම සහ මානෙ හිමිකම 
උලලලංඝනය කිරීම �ැන 
අපි නිසි අේධානය ජයාමු 
කරනජන කෙර ජමාජහාජත් 

දී ෙ?”

ඒ, අහිංසක ජනතාව 

්ගැන ඇලේ හඬයි. ඇනජලිනා 

ලජාලීලේ කිසිඳු රං්ගනයක් නුදුටු 

අය පවා ඇයට ආදරය කරනලන ලේ 

මානුෂික සවභාවය ලේතුලවනි. තරුවක් 

්බැ්බලළනලන මුදලින ලහෝ සේමානවලින 

පමණක් ලනාලේ. සිය සමාජ ව්ගකීේ ලමනම 

ලෙෝකය මත තවරන ආදරය, දයාව ද ඊට 

ඉවහල් ලවයි. එවැනි තරුවක් ජනතාවලේ 

හිලත රැලඳනලන නිරායාසලයනි.
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

“සිරිපා හිමය හෙවත් සමනල 
අඩවිය තුළ හලාවින් සැඟවුණු 
පලතුරු උයනක් තිහේ. එහි 
හිමිකරු එහේ හමහේ හකහනකු 
හනාහේ. සුමන සමන් හෙවිහයෝය. 
සිරිපා හිමහේ ඇවිදින අතහේ 
බැරිවීමකින් හෙෝ ඒ පලතුරු 
උයනට පිවිහසන්හනකු ෙට කුස 
පුරා, සිත පුරා ඇති පලතුරු 
අනුභව කළ ෙැක. ඊට සමන් 
හෙවියන්හගෙන් කිසිඳු බාධාවක් 
නැත. නමුදු ඒ උයහන් කිසිඳු 
පලතුරක් කිසිඳු හලසකින් පිටතට 
හගෙන යන්නට සමන් හෙවියන්හගෙන් 
කිසිහවකුටත් අවසර හනාලැහේ.”

සුරංගනා කතාවක් බඳු 

ඉහත සඳහන් රසාලිපත කතා 

පුවත මා මුලවරට ඇසුවේ 

හැතතතෑව දශකවේ අග 

භාගවේ ගලහිටියාව මධ්ය 

මහා විද්ාලවේ උසස් වෙළ 

විෂයන් හදාරණ අතවේය. ඒ 

අෙට වබෞද්ධ සංස්කකෘතිය විෂය ඉගැන්වූ පූජ්ය 

ෙණ්ඩිත ෙන්නඬුවන චන්්රසිරි හිමියන්වගනි. 

තමන්වහන්වස් කාලයක් ශ්රී ෙලාබදදල 

විද්ාලවේ (දැන් ශ්රී ෙලාබදදල ශ්රී ොද මධ්ය 

මහා විද්ාලවේ) ආචාේයවරවයකු වලස වස්වය 

කරදදී ශ්රී ොද සංස්කකෘතිය මුලවකාටගත එවැනි 

රසවත ජන විශවාස රාශියක් එක්තැන් කරගත 

බව උන්වහන්වස් අෙ හා කීහ.

එවක සිටම ජනශ්ැති සහ ගුපත විශවාස 

පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීවේ උන්මාදයකින් වෙළුණු 

මම ොසල සමවයන් ෙසුවද උන්වහන්වස්වගන් 

සමන් වදවියන් සතු ෙලතුරු උයවන් සුලමුල 

වසායාගත හැකි මඟක් පිළිබඳව විමසා 

සිටිවයමි. එවිට උන්වහන්වස් කියා සිටිවේ එක්දහස් 

නවසිය ෙනහ හැට දශකයන් තුළ මිනිස් වාසවයන් 

මුළුමනින්ම බැහැර වූ සිරිො හිමය තුළ බවුන් 

වැඩූ නාරද නේ වයෝගීවරවයකු වහාරණ ප්රවදශවේ 

අසපුවක දිවි වගවන බවත ශ්රී ොද අඩවිවේ පිහිටි 

සමන් වදවියන්වගේ ෙලතුරු උයන පිළිබඳ වතාරතුරු 

වබාවහාමයක් එතුමන් වවතින් දත හැකි බවතය.

චන්්රසිරි හිමියන් දුන් වහෝඩුවාව මත සිරිො 

හිමවේ බවුන් වැඩූ එම වයෝගියා පිළිබඳව වැඩිදුර 

විමසුේ කළ මට වහාරණ, කුඩා උඩුවේ ජයබිම 

අරණ නේ අසපුවක ජීවතවන නාරද නේ අනගාරික 

තවුස්තුවමකු පිළිබඳව දැනගත හැකි විය. පූජ්ය 

ොනදුවේ අරිය්ධේම හිමියන්වගේ වබෝධි පූජා 

වැඩසටහන්වලදී අතිශය ජනප්රියතවයට ෙත 

බුදුරැස් මාලා කවි ද එතුමන්වගේ නිේමාණයක් බවද 

මට දැනගත හැකි විය. ඒ අනුව මම අසූව දශකවේ 

අගභාගවේදී වහාරණ කුඩා උඩුවේ ජයබිම අරමට 

වගාස් අනගාරික නාරදතුමන් හමුවීමි.

“ඔය සමන් හෙවියන්හගේ පලතුරු උයන ගෙැන 
මම හිහේ භාවනා කරන කාහේ සිය ෙෙේ වතාවත් 
අෙන්න ඇති. නමුත් මම කවදාවත් ඔය උයන ෙැකලා 
නැෙැ. ඒකට හේතුව ඔය උයන ෙමුහවන්හන් හිමහේ 
අතරමංහවලා ෙවේ ගෙණන් ඇවිදින අයට විතරක් 
හවන්න ඇති. මමත් හිමහේ හුඟක් තැන්වල ඇවිෙලා 
තිහයනවා. නමුත් කිසිම ෙවසක අතරමං හවලා 
නැෙැ.” නාරදතුමා කීය.

සබරගමුවේ ප්රභූ ෙරපුරකට අයත කලවාවන් 

වොඩි අපවෙෝ නමින් ගැමියන් විසින් හැඳින්වූ ශ්රී 

ෙලාබදදල, මාෙලාවන් චන්්රවසෝම බී කලවාන 

සුමිතුරා මට හඳුනාගන්නට ලැබුවණ් 

රතනපුර ්ධේම ශ්රී මුදදුවවගේ කිවිඳුන්ට පින් 

සිදුවන්නටය. ඒ හඳුනාගැනීවමන් ෙසු 

වොඩි අපවෙෝවගන් අසා දැනගත කරුණු 

අනුව සිරිො හිමය ආශ්රිත ජනශ්ැතීන් 

සිරිපා හිමහේ අතරමං වූවන්ට පමණක් මුණගෙැහෙන

සමන් සෙවියන්සගේ පලතුරු උයන 

අධ්යයනය කිරීවේ උනන්දුවක් මා තුළ ෙහල විය.

ඒ අනුව 1994, 1995 යන වදවසර තුළ අවස්්ා 

කිහිෙයකදීම ෙලාබදදල පිහිටි ඔහුවගේ නිවසට වගාස් 

එහි දින ගණන් නතර වී මවගේ ජනශ්ැති පිොසය 

සන්සිඳුවා ගනිමින් සිටිවයමි. ඔය අතවේ ඊට වසර 

ෙහවළාවකට වෙර මා අසා තිබූ සමන් වදවියන්වගේ 

ෙලතුරු උයන පිළිබඳ විස්මිත කතා පුවත වොඩි 

අපවෙෝ වවත ෙවසා සිටිවේ ඒ සේබන්්ධ කිසිඳු 

වහෝඩුවාවක් වසායගත වනාහැකි වනු ඇතයි යන 

පූේව නිගමනය නිසාය.

“හේ හගෙට උඩෙ හිහේට මායිහේ තිහයන ඉෙළ 
පවනැේහල ඉන්නවා ඒහරාන් මාමා කියලා වැඩිහිටිහයක්. 
ඒ ඒහරෝන් මාමා පහුගිය කාහේ ඔය උයනට ගිහින් 
ජේබු කඩාහගෙන කාලා තිහයනවා. අපි ගිහින් එයාව 
මුණගෙැහෙමු.” 

ඒ වමාවහාවත මට දැනුණු සතුවේ වස්යාවක් වමය 

ලියන වමාවහාවතද ආවේජනය වේ.

ශ්රී ෙලාබදදල ඉහළ ෙවනැලවල එල.

ඒවරෝන් වහවත ‘ඒවරෝන් මාමා’ වසර 

දහයකට ළංවවන කාලයක් 

සිරිො හිමිවේ කුණු දිය 

ෙේවතය ආශ්රිතව ගල 

ගුහාවක දිවි වගවන 

ලද අපූේව වීර 

චරිතයකි.

“මම 

හිමහේ කුණු දිය පේවතය කිට්ටුව 
හිමහේ ගෙේ ගුොවක නතර හවලා 
හිමහේ කිතුේ මැෙලා, පැණි උණු 
කරලා, ෙකුරු ෙෙන්හන. මිනිේ 
පුළුටක්වත් නැති ඒ වහගේ මො 
වනාන්තරයක සතිය ෙමාර තනියම 
ජීවත් හවනවා කියන එක හේසි 

පෙසු කාරියක් හනහේ. ඒ කාහේ මම සතියකට, ෙවේ 
ෙෙයකට විතර උවමනා ොේ, හපාේ, පරිප්පු වහගේ 
හෙවේ හපාදියක් කහේ තියාහගෙන උඩෙ හදාරල කහේ 
(ශ්රී පලාබදෙල ශ්රී පාෙ මාේගෙහේ නවාතැන්පළකි) ළඟින් 
ෙැරිලා ගෙේහපාත්තාව ඔය ඉවුර දිහගේ ෙැතැක්ම පෙ 
ෙයක් මෙ කැහේ මැදහෙන් උඩට නගිනවා. ඒ ෙරිහේ 
තිහයන කිතුේ මැෙලා, පැණි උණු කරලා, ෙකුරු 
ෙදාහගෙන සතියකට, ෙවේ ෙෙයකට පේහේ තමයි 
පෙලට එන්හන්. ඒ කාහේ ඇතුළත හිහේ තිහයන ගෙේ 
ගුොවක් ඇතුහේ උයාහගෙන කාලා, පැණි උණු කරලා, 
ෙකුරු ෙෙනවා.” ඒවරෝන් මාමා කීය.

ඉන්ෙසු ඔහු තමන් සමන් වදවියන්වගේ ඒ අසිරිමත 

ෙලතුරු උයනට පිවිසි අන්දම පිළිබඳව විස්තර 

කරතම මා එයට සවන් වදන ලදවද වයාවුන් විවේ 

සිට ඒ පිළිබඳව දැනගැනීමට ෙැවති කුතුහලය හා 

උනන්දුව හදවතින් පිටාර ගලන අතවේය.

“හේ සිදධිය වුහේ 1984 අවුරුදහද විතර. ඔන්න 
මම එහෙම හිහේ තනිහවලා ඉන්නහකාට 

අකාහේ මො වැේසක් කඩාහගෙන 
වැටුණා. මට කිතුේ මදින්න තියා 

ගෙේ ගුොහවන් එක අඩියක් 
එළියට තියාගෙන්න බැෙැ. 

හකාහොමෙරි ෙවේ 
තුන ෙතරක් ගියත් 

වැේස නවතින 
පාටකුත් නෑ. මම 

හගෙනිච්ච 
ොේ, 

හපාේ එහෙමත් ඉවර හේහගෙන එන්හන්. ගෙේගුොව 
ඇතුළට වතුර ඇවිත්, ෙර හතමිලා හත් ඩිංගෙක් 
හබාන්නවත් බැෙැ. අන්තිමට මට සිදධ හවන්හන් 
ඒ ගෙේගුොව ඇතුහළම මැහරන්න තමයි කියලා 
හත්රුේගෙත්තු මම ආපහු ගෙමට එන්න හිතාහගෙන 
එළියට බැේසා. ඒත් එතහකාටත් වහිනවා. 
ගෙේහපාත්තාව ඔය පිටාර ගෙලලා හින්දා හවනදා එන 
ක්රහේට පෙලට බහින්න තියා හිතාගෙන්නවත් බැෙැ. 
හකාහොමෙරි මම ඔය විදිෙට හිහේ ඇවිදිනහකාට 
මට හත්රුණා මං අතරමං වුණා කියලා. ඒත් හමානවා 
කරන්නෙ සමන් හෙවියන්හගෙ පිහිටාරක්්ාවයි කියලා 
හිතාහගෙන ඔහේ ඔලුව ෙැරුණු අහත් ඇවිෙහගෙන 
ගියා.” එවස් කී ඒවරෝන් මාමා තම කතාවේ 

රසාලිපතම වකාටසට පිවිසිවේ 

ඉන්ෙසුවය.

“මම ඔය විදිෙට පැය 
කීපයක්, ෙවේ කීපයක් ඇවිදෙෙ 
කියලා අෙටත් මට නිනේවක් 
නෑ. මට ඒ හේරම හීනයක් 
වහගේ. ඔන්න එක පාරටම මම 
ෙැක්කා උහදක ෙරිම ලේසනට 
රත්තරන් පාටට ඉර පායාහගෙන 
එනවා. ඒ ඉර එළිහයන් මට 
හප්නවා සිය දාේ ගෙණන් හපාකුරු 
පෙලට නැමිලා තිහයන ජේබු 
ගෙේ. ඒවායින් පිනි හේහරනවා. 
මම පැනපු ගෙමන් ඒ ජේබු 
කඩාහගෙන කාහගෙන ගියා. 
ඒහකන් මහගෙ බඩගින්න වහගේම 

හතහෙට්ටුවත් නැත්තටම නැති වුණා. ඒ ජේබුවල 
රෙ නේ මට හිතාගෙන්නවත් බෑ. හකාහොමෙරි ඊට 
පේහේ බලනහකාට මාව එකපාරටම උඩෙ හකකටිය 
කඳ (ශ්රී පලාබදෙල ශ්රී පාෙ මාේගෙහේ නවාතැන්පළකි) 
ෙරිහයන් මතුවුණා කියමුහකෝ. මට ෙැන් සෙතිකයි මට 
ඒ ෙේබවුහේ සමන් හෙවියන්හගෙ පලතුරු උයන කියන 
එක. ඒත් ඒක තිහයන්හන් හකාහේෙ කියන එක නේ 
අෙටත් ප්රශනයක්.”

සමන් වදවියන්වගේ අසිරිමත ෙලතුරු උයන 

පිළිබඳ වතාරතුරු දැනගැනීවේ සාපිොසාව උෙරිම 

වලස සංතකෘපත කරමින් ඒවරෝන් මාමා කීය.

අෙ හට ජීවතවීම පිණිස ආතම ශක්තිය, ආතම 

විශවාසය යේ තරමකින් වහෝ තිබිය යුතුය. එවහත 

කිනේ වහෝ වේතුවක් තුළ සිත තුළ ෙැවතිය යුතු 

ඒ ආතම ශක්තිය, ආතම විශවාසය මුළුමනින් 

සිඳී ගිය ෙසු ඒ තැනැතතාවගේ ජීවිතය රැකගැනීම 

පිණිස උෙ විඥානගත ශක්තියක් පිබිද එනු ඇත. 

එවිට ඒ පුදගලයා ස්වකීය වෙෞරුෂවයන් අතමිවදන 

අතර යටි සිවතන් වහවත උෙ විඥානවයන් 

වමවහයවනු ලබන ෙරිකලෙන සහ හැඟීේ 

ආවේග මගින් ඔහු ක්රියාතමක වනු ඇත. වනානිදා 

සිටියදී සිහින වලාවකට පිවිසීම වශවයන් නේ කළ 

හැකි වමම තතතවය විද්ාවේදී හැඳින්වවනුවේ 

විශවෙෞරුෂානය (Depersonalization) යනුවවනි. 

මීට වසර හතළිහකටත ඉහත මා විසින් අසන ලද 

සමන් වදවියන්වගේ ෙලතුරු උයන කතාවේ මවනෝ 

විද්ාතමක ෙදනම එය බව මට උගත හැකිවූවේ 

එම සිදුවීේ දාමයට ෙසුකාලීනවය.

එවමන්ම වමම විමේශනය සඳහා මට උෙරිම 

අයුරින් අතහිත දුන් ‘වොඩි අපවෙෝ’ ශ්රී ෙලාබදදල 

චන්දිමාවලෝක නමින් ෙැවිදි බිමට ෙතව අද වනවිට 

ගේෙහ දිස්්රික්කවේ වසනසුනක වයෝගාවචර හිමි 

නමක වශවයන් වැඩ සිටින බවද වමම සටහවන් 

සමාපතිය සනිටුහන් කරමින් සිහිෙත කරමි.

සිරිපා හිමයේ වන මංයපත්

ඡායාරූප - 

සහන් සිංකලප 
සල්ා

මට සහතිකයි මට 
ඒ හම්බවුසේ සමන් 

සෙවියන්සගෙ පලතුරු 
උයන කියන එක. 

ඒත් ඒක තිසයන්සන් 
සකාසේෙ කියන 
එක නම අෙටත් 

ප්රශනයක්

ඔය සමන් සෙවියන්සගේ 
පලතුරු උයන ගෙැන 
මම හිසම භා්නා 
කරන කාසල සය 
ෙහේ ්්ා්ත් 
අහන්න ඇති. නමුත් 
මම ක්දා්ත් ඔය 
උයන ෙැකලා නැහැ


