
  ඡායාරූපය - 
මධුසංක සිරිවර්ධන

්ධරණී
ශ්රී ලංකාවේ

අංක එවේ
කාන්ා 
පුවතප්

2021 සැප්ැම්බර 15 වන ්බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය හ්ළිස් එේවන කලාපය

ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවසේ 
සයෙෂ්ඨතම කාන්තා  

මැදිරි කළමනාකාරිණී  

ලේමිණී ජයසූරිය

මම කිේව වේ අහලා 
ඉස්සර වුනානම 

අදත එයා 
ජීවතුන අ්ර

සන්්ශයින් සුද්දාසේ 
සෙමවතිය කියයි 

 වේලිවේ 
සුදු වරේද වහායන 
නැනදමමලාට 

පු්ාවේ 
කුමර ්බඹසරත 

රකිනන කියමුද? 

්බාලගිරි 
යකිනනට 
ඉංග්රීසිත 

වතවරනවද?
ලයිසන නැතුව 
්බයිේ පැේද 
වනෝනා වකවනකුට 
වපාලිසිවේ මහතවරු 
අනුකමපා කරලා  

රටම 
ක්ා කරන 
සුව්බෝ්ධනී 
්ධරණීට 
ක්ා කරයි



මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පිනී

කළණි ඩී. දිසානායක

ඡායාරූප - 

නලීම් කමලඩීන්
සම්්බන්ධීකරණය - 

ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

02 2021 සැප්තැම්්බර් 15 ්බදාදා
මෙවර ෙනාලිය පිටුමවන් ඉදිරිපත් 

කරන්මන් තවත් සාම්ප්රදායික උඩරට 

ෙනාලියක්.

විමේෂමයන්ෙ අලුත් ඇඳුම්ප මෙෝසතරත් 

එක්ක උඩරට ආකාරයට හැඩමවන්න 

මම්ප දිනවල යුවතියන් අතර තිමයන්මන 

මලාකු තරඟයක්. වලමපාල, ‘සැමලෝන් 

කළණි’ රූපලාවන්ය ආයතනමේ 

කළණි ඩී. දිසානායක අතින් හැඩ වූ මම්ප 

සාම්ප්රදායික උඩරට ෙනාලිය තුළ විමේෂතා 

ම�ාමහාෙයක්ෙ දක්නට ලැම�නවා.

“මේ මනාලිය චාේ මනාලියක්. ඇඳුම හා 
සිේපල් මේකප් එක පමණයි මම භාවිතා 
කමේ. මේ දවසවල සාේ්රදායික කැන්ඩියන් 
එකට වැඩිපුරම භාවිතා කරන්මන් ම්ාමක්ට් 
මැටීරියල් එක. සාරිය එම මැටීරියල් එමකන් 
හදලා, පර්ල් සම්රෝන් වර්ක් එකක් දාලා 
තිමයනවා. කුරුළු රූ තමයි ඇඳුම නිර්මාණය 
කමේ. සුදුපාට ඩල් ම�රෝල්ඩ් එකක් මික්ස කරලා 
තිමයන්මන් ආභරණ ආදිය මහාඳින් කැපී 
මපමනන්න ඕනි නිසාමයි.

මනමාලිය උස මහත මකමනක් මනමේ. මේ 
නිසා කැන්ඩියන් මසට් එකත් ම�ාමහාම සරලව 
තමයි දැේමේ. මමාකද ආභරණ මහවි (Heavy) 
වුණාම ඇමේ පුුංචි �වට එය ්රශනයක් 
මවනවා. මූණ පළල් නැති නිසා තැල්ල වුණත් 
මලාකු එකක් භාවිතා කමේ නැහැ.

මේකප් එකත් ඉතාමත් සරල ආකාරයට 
දාලා තිමයනවා. මකාණඩා මමරෝසතමරත් 
ඉතාමත්ම සරලයි.  ඉදද මපාමහාට්ටුවලින් 
මහඩ්රස එක නිර්මාණය කළා. කරමාලයත් 
ඉතා මපාඩි එකක් තමයි භාවිතා කමේ. 
හැමමවලාමවම උත්සාහ කමේ ඇමේ 
පුුංචි මුහුමණ හැඩ මතු කරන්න. මමවන් 
මනාලියකට ජුවලරි හරිම අඩුමවන් තමයි 
භාවිතා කරන්න ඕනි.

මල් කළඹ ඇමේ මපනුමත් එක්ක 
�ැළමපන්න කුඩාවට නිර්මාණය කළා. උස 
නැති මපරෝසි ම�ාමක් එකක් තමයි නිර්මාණය 
කරලා තිමයන්මන්. මරරෝස හා මේබිසම�ත් 
ම�ාමක් එක සඳහා භාවිතා කරලා තිමයනවා.”

සරල වෙන 
්තරමට 
හැඩයි 

සිහින් 
මනාලියකමේ 

කැන්ඩියන්  
මසට් එක

ඇඳුම නිර්මාණය -

කුරුළු රූ

වම්කප 
එක හා 
වකාණඩා 
වමෝස්තරය 
ඉ්තාමතම 
සරලයි

මල් කළඹ 
ඇවේ 
වපනුමත 
එකක 
ගැළවපන්න 
කුඩාෙට 
නිර්මාණය 
කළා



ලිහිණි මධුෂිකා
දර්ාන් කානිල්

මම කිව්ව දේ අහලා 
ඉස්සර වුණානම්

පාතාලදේ ද�ෝඩ් ෆාදර් 
දල්ස හැඳින්වූ ‘මාකදුදර් 
මධූෂ්’දේ ද�ෝලදෙකු බ්ව 
කිෙන, ‘්සන්්ශයින් සුේදා’ 
මාතර දකාටවිලදී නාඳුනන 
කණ්ාෙමක් විසින් පසුගිෙ (03) 
්වනදා ද්වඩි තබා ඝාතනෙ කර 
තිබුණි.

දමදස ඝාතනෙට ලක් වූ 29 
හැවිරිදි අමිල ප්ර්සං� දනාදහාත් 
්සන්්ශයින් සුේදා මාතර, මිරිස්ස 
ප්රදේ්ශදේ පදිංචිකරුද්වකු 
්වන අතර, දහෝටල් ්සහ ධී්වර 
කර්මාන්ත්වලට ්සම්බන්්ධ අදෙකි. දීර්ඝ කාලෙක 
සිට මාකදුදර් මධූෂ් ්සමඟ ්සමීප ්සබඳතා ප්වත්්වා 
ඇතැයි කිෙන ්සන්්ශයින් සුේදා, ඩුබායිහි පැ්වති 
මධුෂ්දේ ්සාදදේ ප්වා සිට ඇති අතර, ඒ දේතුද්වන් 
මා්ස කිහිපෙක් එරට බන්්ධනා�ාරෙකද රඳ්වා සිට 
ඇත.

මාතර, දකාටවිල පදිංචි දේ්ශලා පියුමි �මදේ නමැති 
22 හැවිරිදි තරුණිෙක් ්සමඟ ඔහු ්සබඳතා්වෙක් 
ප්වත්්වාද�න ද�ාස තිබූ අතර, පසුගිෙ 03 ්වැනිදා 
ඇදේ නි්ව්සට ද�ාස ආපසු එමින් සිටිෙදී දමම ද්වඩි 
ප්රහාරෙට ලක්්ව ඇත.

දකුණ පමණක් දනා්ව රටම කතාබහ කළ දමම 
සිේධිදේ අ� - මුල �ැන ඔහුදේ දපම්්වතිෙ දේ්ශලා 
‘්ධරණී’ ට කී කතා්වයි දම්...  

“දම් ද්වනදකාට මම සුේදද� අනිෙම් බිරිඳ කිෙලා 
දල්බල් �හලා... හැබැයි මමයි සුේදයි ආදදර් කදර් 
අපි දදන්නම ද්වන අේව බඳින්න කලින් ඉඳලා.  
ඒත් ටික කාදලකින් අපි ඒ ්සම්බන්ද්ධ නතර කරා. 
ඊටපසද්ස තමයි මට චමිත්්ව හම්බුදණ. ඒ දේසබුක් 
එදකන්. ඊටපසදස මම චමිත්්ව බඳින්න තීරණෙ 
කළා. හැබැයි ඒ ද්වේදි මට අවුරුදු දහඅටක්්වත් 
්සම්පූර්ණ ද්වලා තිබුදණ නෑ. අනික චමිත් මට ්ව්ා 
අවුරුදු දහෙක් විතර ්වැඩිමල්. ඒක නි්සා අදේ 
ද�දරින් දම් ්සම්බන්ද්ධට ටිකක්්වත් කැමති වුදණ 
නෑ...

ද�දර අෙ මට කට කැද්නකන් 
කිව්වා චමිත් කිෙන්දන දහාඳ මිනිදහක් 
දනද්වයි අතාරින්න  කිෙලා. ඒත් 
2016දී මට අවුරුදු 18 ්සම්පූර්ණ 
ද්වනදකාටම චමිත් මා්ව ද�දරට 
දහාදරන් එක්කන් ගිහින් ක්සාද 
බැඳ�ත්තා.

එදායින් පසද්ස මදේ පවුදල් අෙ මා්ව 
ද�දරට �ත්දත් නෑ.” 

දෙමව්පියනදගේ ආෙරය, 

රැකවරණය මැෙ ජීවත් වූ දේශලාදගේ 

ජීවිත කතාවට අඳුරු පිටුවක් 

එකතුවනදන එතැන සිටය.

“ක්සාද බැඳලා ටික ද්ව්සක් ෙේදී තමයි මම 
දැන�ත්දත් චමිත් කිෙන්දන් කලිනුත් දදපාරක් ක්සාද 
බැඳපු මනුස්සදෙක් කිෙලා. ඒ ්වදේම ඒ මනුස්සො 
හම්බකදර් �ණිකා ම්මක් කරලා. ඒත් මට ආපහු 
හැදරන්න බැරි නි්සා මම දමාන දුක හරි විඳද�න ජී්වත් 
ද්වන්වා කිෙලා හිත හදා�ත්තා...

ඒත් ටික ද්ව්සක් ෙේදි චමිත් මා්වත් මිනිසසුන්ට 
විකුණන්න පටන්�ත්තා. ඒ විතරක් දනද්වයි මට දු්ව 
හම්දබලා මා්සෙක් ෙනදකාට එො ද�දරට ද්වන 
�ෑනු දකදනක්්ව එක්කද�න ඇවිත් මට දේන්න මදේ 
කාමදර්ම ඒ �ෑනු දකනා එක්ක හිටිො.

ඊටපසද්ස ද�දරට ද�ෝඩු්වකට එන්න කිෙලා චමිත් 
ඒ �ෑනු දකනා එක්ක ඉේදි, මට ඒ පිරිමි දකනා එක්ක 
ඉන්න කිව්වා. මට ඒ අපාදේ ජී්වත්ද්වන්න බැරි තැන 
මම දදාදළාස ්වතා්වක් අම්මලාද� ද�දර ගිො. ඒත් ඒ 
ගිෙපු හැම්වතා්වකම චමිත් ඇවිල්ලා අදේ තාත්තට 
මන්දනන් දකාටලා, නංගිට අම්මට �හලා මා්ව බදලන් 
අරන් ගිො.”

පසුව දපාලිසිදේ පැමිණිලලක් සටහන කර ඇයව 

නැවතත් මහදෙෙර දෙන යාමට ඇදගේ දෙමව්පියන 

විසින කටයුතු කර තිබුදේ චමිත්දගේ ෙැඩි තර්ජන 

ෙර්ජන මැදදදය.

ඇදගේ ජීවිතයට නැවතත් පරණ පුරුදු ආෙරදේ 

දහවනැලල වැදටනනට පටන ෙත්දත් දේ අතරය.

“ඊටපසද්ස මම ද�දර ඇවිත් ගිෙ අවුරුේදද 
දපබර්වාරි 5 ද්වනිදා ආපහු සුේදට කතා කළා. මට 
සිේ්ධ ද්වචච හැමදේම එොට කිව්වා. ඒ ද්වේදි එෙත් 
බැඳලා පුදතකුත් හිටිො. නීතිදෙන් දික්ක්සාද ද්වලා 
දනාතිබුණාට  එොලා ජී්වත් වුදණ එක ්වහලක් ෙට 
දනද්වයි. ඒක නි්සා සුේදා මට කිව්වා මා්වයි, දු්ව්වයි එො 
බලා�න්නම් ආපහු චමිත් ළඟට ෙන්න එපා කිෙලා...

එදා ඉඳන් මදේ දු්ව්ව අදේ ද�දර අම්මා ළඟ 
න්වත්තලා, මම සුේදා එක්ක එොද� 
මිරිසද්ස ්සන්්ශයින් දහෝටදල්ම 
කාමදර්ක නතර වුණා.”

දේෂලා, සුදදා සමඟ ගිය පසු, 

චමිත් භූමිදතල වැදුණු ෙැරඩිදයක් 

දමන කිපුණු බව ඈ කියයි.

“චමිත් හැමද්වලාද්වම සුේදද� 
දෆෝන් එකටයි, දේසබුක් එකටයි 
මැදසජ් එ්වලා මරණ තර්�න කළා. 
මුළු ්වරකාපිටිෙම දහල්දලන විදිහට 
උඹ්ව මරණ්වා, සුදු දකාඩි ලෑසති 
කර�නින් කිව්වා. ඒ හැමද්වලා්වකම 
මම සුේදට කිව්වා ඒ මිනිහා ඉස්සර 
ද්වන්න කලින් ඔො ඌ්ව ඉ්වරෙක් 
කරන්න කිෙලා. අදන් ඒ හැමද්වලා්වකම ඒ අහිං්සක 
මනුස්සො කිවද්ව මම ඒ ්වදේ පවකාර ්වැ් කරන්දන් 
නෑ දේ්ශලා කිෙලා...”

ඇය කියනනීය.

“පහුගිෙ තුන්ද්වනිදා මට උණ �තිෙක් තිබුණා. කෑම 
අේපිරිො නි්සා සුේදා අදේ අම්මට දකෝල් කරලා කිව්වා 
මට කන්න බත් ටිකක් ලෑසති කරලා තිෙන්න කිෙලා. 
අදන් ඒ බත් කට අරන් එන්න ගිෙපු ද්වලාද්ව තමයි 
ද්වඩි තිෙලා තිදෙන්දන්. මැදසජ්්වලින්, දකෝල්්වලින් 
තර්�නෙ කරලා කිෙපු විදිහටම තමයි මදේ සුේදා්ව 

මරලා දැම්දම.

සුේදා කිෙන්දන් මිනිසසු කිෙන තරම් ්වැරදි කරපු 
මනුස්සදෙක් දනද්වයි. එොට දහදරායින් නඩු, කුඩු 
නඩු, මිනීමැරුම් නඩු තිබුදණ නෑ. ඩුබායි සිේධිෙට 
දාලා තිබුණ නඩුද්වනුත් එෝව නිදදාසදකාට නිදහස 
කළා. අනික සුේදා කිෙන්දන් කුඩු ටිකක්, පිසදතෝලෙක් 
ඇහැට්වත් දැකලා නැති අහිං්සක මනුස්සදෙක්. 
මට කිෙන්න තිදෙන්දන් ඒ තරම් දහාඳ මනුස්සදෙක් 
ආපහු දකාදහන්්වත් දකින්න ලැදබන්දන නෑ කිෙලා 
විතරයි.”

දලෝදකටම කළු වුණත් ඇයට 

අනුව සුදදාදගේ චරිතය සුදුය. 

එදේ නේ ඔහු මාකදුදර මධූෂදගේ 

සමීපතමදයකු වූදේ දකදේෙ 

වෙ අපදගේ ඊළඟ පැනය විය.

“සුේදාද� මසසිනා දකදනක් 
එොද� දේදපාල �න්න එෝව 
මරන්න හැදු්වා. ඒදකන් 
�ැලද්වන්න උදව ඉල්ල�න්න 
සුේදා මධූෂ්්ව දහාොද�න ගිහින් 
තිබුණා. පසද්ස මධූෂ් ඒ ප්රශදනන් 
සුේදා්ව දේරද�න ඩුබායි ෙන්න 
කතා කරලා තිබුණා. එොදේ 
ජීවිදත් දේර�ත්ත මනුස්සොද� 

්වචදනට පිටින් ෙන්න බැරි නි්සා තමයි සුේදා මධූෂ් 
එක්ක ඩුබායි ගිහින් තිදෙන්දන්.”

තම තමාදගේ කිලදලෝටවල හුණු ඇති තරම 

ෙනදන තමාමය. නමුත් ඊට දපර සියලලන විසින 

ෙැනෙත යුතු තවත් කරුණක් ඇත. එනේ අවි 

ෙත්දතෝ අවිදයනම නසින බවය.

අදත් එයා 
ජීවතුන් අතර  
්සන්්ශයින් සුේදාදේ දපම්්වතිෙ කිෙයි 
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ඒ මනුසසයා 
හම්බකරර ගණිකා 
මඩමක් කරලා. ඒත් 

මට ආපහු හැරරන්්න 
්බැරි නිසා මම රමා්න 

දුක හරි විඳරග්න 
ජීවත් රව්නවා කියලා 

හිත හදාගත්තා

සුද්දා මට කිවවා මාවයි, 
දුවවයි ්බලාගන්්නම 

ආපහු චමිත් ළඟට යන්්න 
එපා කියලා

අමිල ප්ර්සං� දනාදහාත් 
්සන්්ශයින් සුේදා



04 2021 සැප්ැම්බර් 15 ්බදාදා

අවුරුදු 53ක් විශාඛා දියණිවරුන්ට රැකවල් සැදූ

‘විලසන් අංකල’

මැති ඇමැති 
කකකෙකුකේ දරුකෙක් 

වුණත්, සාමාන්ය 
පවුලක දරුකෙක් 

වුණත් ඔහුකේ 
සැළකිලල සමාෙයි

කේට්ටුකේ 
රාජකාරි කළාට 

ඉසකකෝකල ්බලෙ 
්බලෙ ්ැෙ විලසන් 

අංකල හිටියා

සසනරත් දසනායක කියනවා්ට වඩා 
ස�ාස�ෝසදසනක් ඔහුව දනසන 
‘විල්සන අංකල්’ කී වි්ටය. වසර 
පනස් තුනක් විශාඛා දියණිවරුන්ට 
ආදරය රැකවරණය සදමිනද, 
එම භුමිසේ සේපළ තමාසේ සමන 
සුරකිමිනද, තමා සවත පවරාගත් 
වගකීම අකුර්ටම ඉටු කරමිනද 
ස�සතම කළ කාරයය්ට පසුගියදා 
විරාමයක් ලැබුණි. ඒ සසා�ාද�ම්ට 
අනුවය. ඒ වනවි්ට ‘විල්සන අංකල්’සේ 
වයස අවුරුදු අසූ තුනකි. ජීවිතසයන 
සමුසගන ගියත්, විශාඛා දියණිවරුන්ට ඔහුසේ 
මතකය අමතක කළ සනා�ැකිය. ඒ ඔහු විශාඛාසේ 
එක්තරා සළකුණක් තරම්ටම එහි ත�ාගිය මතක 
ස්ට�න සේතුසවනි. �ාලිකා පාසලක දියණිවරුන්ට 
මුරකරුසවකු්ට එ�ා ගිය එවැනි පිසයකු ලැබීම 
වාසනාවකි. විල්සන අංකල්සේ මුවරැඳි සළංගතු 
සින�ව, ආදර�ර කතාව තුළින දශක ප�ක්ට වඩා 
කාලයක් විශාඛා දියණිවරුන අත්විනසේ ඒ පීතෘ 
සසසන�සයි.

කිරික�ොක් රෑනක් කේ පොසල් කේට්ටුකෙන් ඇතුල් 

කෙද්දිම, විශොඛො දියණියන් දකින්කන් ඒ 

ඉනොෙක් ෙැනි සිනහෙය. විල්සන් 

අං�ල්කේ රුෙ දැකීම දැරියන්්ට 

කෙදර ක�කනකුන් දකිනෙො හො 

සමොනය. ඒ තරම්ටම විල්සන් 

අං�ල්කේ මුවින් නැකෙන 

ආශිරෙොදය්ට ඔවුන් ප්රියය.

“ගුඩසමෝනිං ��ා.” 

ඔවුන්කේ තරොතිරම 

කුමක් වුෙත්, ඔහු ඒ 

සැකෙොම ආමන්්රණය 

�කේ එ�ම 

විලසිනි. පංචිම 

පැංචියන්කේ සි්ට 

කොළහ, දහතුන 

ෙසර සිසුවිය� 

වුෙ ඔහු්ට 

‘බබො’ ය. 

“��ා 
සවලාව්ට 

එනන 
ඕන, 

සවලාව්ට කලින එළිය්ට යනන �ෑ”  ඔහුකෙන් 

ලැකබන අෙෙොදය ගුරුෙරුන්්ටත් ෙඩො 

වික්ට� තදය. ඒ නිසො හදිසිය�්ටෙත් 

විල්සන් අං�ල්කේ ඇේෙලින් 

කේරීයොම නම් කිසිවි්ට�ත් �ළ 

කනොහැක්�කි.

විශොඛො ආදි සිසුවියක් ඔහු ෙැන ඒ 

මත�ය සිහිපත් �කේ කමකේය.

“විල්සන අංකල් කිේවම ප්රිනසිපල්්ටත් 
වඩා �ලතල තිසයන සකසනක් විදිය්ට 

තමයි අපි ඒ කාසල් දැක්සක්. නීති අකුර්ට 
ක්රියාත්මක වුණා. සේට් එසකන ඇතුළු සවන තැනම 

තිබුණු ඔෆිස් එක විල්සන අංකල්සේ වුණා්ට, ඔහු 
ඉස්සකෝසල් �ැමතැනම හිටියා. සේ ළමයා සමස�මයි 
කියනන විල්සන අංකල් �ැම ළමසයකුසේම පසුබිමත් 
ස�ාඳින දැනසගන හිටියා. ඒ නිසා ස�ාරුවක් කියනන 
අමාරුයි. 

ඉස්සකෝසල් සේට් එසකන ඇතුළ්ට ආව්ට පස්සස 
සමාන සේතුවක්ටවත් ආසේ එළිය්ට යනන �ෑ. ඒ 
වසේම ඉස්සකෝසල්ට තිබුණු එකම කාසි දාන ස�ෝන 
ස�ාක්ස් එක තිබුසේ විල්සන අංකල් හි්ටපු ඔෆිස් එක 
ඉස්සර� සකා්ටසස්. ඒසකන සකෝල් ගනනත් එයාසගන 
අවසර ඕසන.”

ඒ සියල්ලම ඔහු �කේ සිසු දැරියන්කේ ආරක්්ොෙ 

ෙැන සිතොය. පොසල ඇකරන කෙලොේට කහොේ්ටල්ෙල 

සිටින ළමුන්ද ඇතැම්වි්ට එළිය්ට යොම්ට උත්සු� 

ෙන අෙේ්ො තිකේ. එකහත් ඔවුන්ට විල්සන් 

අං�ල්කේ දෑේ මඟහැර යොම්ට කනොහැක්කක් ඒ 

මුහුණු සියල්ලක්ම ෙොකේ ඔහු්ට මත� කහයිනි. 

ඒ ෙොකේම පොසල් ෙෑන්රිය මඟහැකරන දැරිය� 

සිටියකහොත්, ඇයකේ කදමව්පියන් පොසල්ට පැමිණ 

ඇය රැකෙනයන තුරුම පොසකල් රඳෙො තබොෙන්කන් 

විල්සන් අං�ල් භොරකේය. ඔහු දැරියන්කේ 

ආරක්්ොෙ ෙැන ඒ තරම්ටම �ල්පනො �ළ අකයකි. 

“ඒ වසේම තමයි �ැරිසවලාවත් ක්ලාස් 
එකක් කට් කරලා ඇවිද ඇවිද ඉඳිේදී 
විල්සන අංකල්ව දැක්සකාත් අපි 
සේප් එසක් මාරුසවනන තමයි 
�ලනසන. සපාඩි පනතිවලදී 
අපි ඔහු්ට සගාඩක් �යයි. ඒත් 
ඒසලවල් කරේදි ඔහු අපි්ට 
යාළුසවක් වසේ. �ැ�ැයි 
ඔහුසේ නීතිය අකුර්ටම 
තිබුණා. විල්සන අංකල් එක්ක 
වැඩිපුරම තර� පිරිමි 

ඉස්සකෝලවල ළමයි. බිේ මැච් කාසල්ට පිරිමි 
ඉස්සකෝලවල ළමයි විශාඛා එක ඇතුළ්ට පනිනන 
සූදානමින ඉනනවා. විල්සන අංකල් තමයි ඔවුන්ට 
තිබුණු සලාකුම �ාධකය. ඒ දවස්වල්ට අංකලුත් 
පුළුවන �ැම විදි�්ටම සේට්ටුව මුර කරසගන 
ඉනනවා. ඔයඅතසර ඉඳලා හි්ටලා පිරිමි ළමයි 
තාප්සපන ඇතුළ්ට පැනසනාත් පස්සසන එළවසගන 
ගිහින ඔවුනව එළිය්ට දානවා. ඒ සේවල් අපි්ට ඒ 
කාසල් විසනෝදයක් වුණා්ට එහි �රපතළකම පසුවයි 
සත්රුේ ගිසේ. ම්ට මතකයි වරක් ප්රසිේධ පාසලක 
පිරිමි ළමයි ටිකක් (බිේ මැච් කාසල්) සේට් එක ළඟ්ට 
ඇවිත් කැරකි කැරකි ඉඳලා අනතිම්ට විල්සන 
අංකල්ව උස්සසගන ගියා. ඉස්සකෝසලන ටිකක් එ�ා 
තැනක ඔවුන විල්සන අංකල්ව අතෑරලා ගිහින 
තිබුණා. ඒ වසේ හිරි�ැරවල්ට ලක්වුණත් විල්සන 
අංකල් රාජකාරිය අකුර්ටම ඉටුකළා.”

ඇය කීෙොය. බිේ මැච් �ොලය්ට අසංෙර ෙැකි 

ලියූ විවිධ කපෝේ්ටර පොසල් තොපපකේ අලෙො 

තිකබනු දකිද්දී, විල්සන් අං�ල්්ට ය�ො නගියි. 

ඔහු්ට ඒෙො එකින් එ� ඉරො දමන්න්ට ෙැඩිකෙලො 

යන්කන් නැත.

විල්සන් අං�ල් විශොඛොකව් විදුහල්පතිෙරියන් 

කිහිපකදකනකුම සමඟ කේෙය �ර තිකේ. ඔහු 

ගුරුෙරයින්්ට දක්ෙන කළංෙතු�කම්ද අඩුෙක් 

නැත. දෙසම පොසකල් �ොලය ෙත�රන ඔහු 

සෙේ �ොලකේ සෑම කෙොඩනැගිල්ල�ම ඇවිද 

බලයි. බැරිකෙලොෙත් විදුලි පං�ොෙක් �ැරක�මින් 

තිබුකේ නම් පසුෙෝට බැණුම්ය. 

“ඇත්ත්ටම විල්සන අංකල් කියනසන ස�ාස�ාම 
ගුණය�පත් චරිතයක්. විශාඛා දියණියන්ට පිසයක් 
වසේම, ගුරුවරුන්ට සගෞරවය දී කතා කළ 
සකසනක්. ඒ වසේම වැරැේදක් තිබුසණාත් ඒ ගැන 
මූණ්ටම කියනන තරේ එඩිතරයි.

ඔහු ප්රාසයෝගිකව, තමනසේ වගකීේ �ඳුනසගන 
ජීවත් වුණ අසයක්. අපි මුහුණ සදන 

ගැ්ටළුවකදී වුණත් ඔහු්ට ප්රාසයෝගික 
විසඳුේ තිබුණා. මම 2014 තමයි 

විශාඛා විද්ාලය්ට එනසන. 
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දවසක් හදිසියට අමතකවීමකින් යතුර 

අත්බෑගයේ තිබියදී සංගීත කාමරයට මම ඉබ්ා 
දාලා තිබුණා. අත්බෑග් එක තිබුයණත කාමයේ 
ඇතුයේ. එදා මම යවනත රාජකාරියකට ඉක්මනට 
එළියට යා යුතුව තිබූ දවසක්. ඒ ගැන විලසන් 
අංකලට කිවවම යතුරු යගාඩක් තියයන යලාකු 
යතුරු කැරැලලක් යගනැත එකින් එක දාලා 
්ලලා යදාර ඇරලා දුන්නා. ඒ යවලාවට, ඉතින් 
ය�ාඩි සැර �ාරක් දානවා. ඒත යේ වසර �නස් 
ගණන තුළ විශාඛාවට ඔහුයග් යසායා්ැලීේ 
වයග්ම, කැ�කිරීේ අතිමහත ්ව ඔහු ගැන දන්න 
කවුරුනුත ය්ායහාම ආදරයයන් සිහි�ත 
කරනවා.”

ඒ විද්යාලයීය සංගීත ආචයාරිනී, 

සර�ෝජයා රේවයාවිතයා�ණ මහත්මියයි.

විශයාඛයා දියණියන් කියනයා පරිදි 

ඔහු පයාසරේ නැති රවලයාවක් 

රසයායයාගැනීමට අපහසු විය. 

මයාස රෙකකට පමණ 

ව�ක්, තමන් උපන් 

ගම වූ මයාත�ට රගයාස් 

පැමිණයෙ ඒ ඉන්රන් 

දිනක් රහෝ රෙකකි. 

ඔහු අවිවයාහකරයකු 

වුවෙ, දියණිවරුන් 

රගයාන්නකට සැබෑම 

පිරයකු විය. 

නිත� නිේපයාට 

යුනිර�ෝමරයන් 

ෙැකිය හැකි විේසන් 

අංකේ සුදු ඇඳුමින් 

ෙැකගන්නට හැකි 

ෙවස වන්රන් පයාසරේ 

පිරිත සහ දානය ඇති 

දාටය. පයාසරේ කුමන 

කටයුත්තකදී වුවෙ ඔහුට 

හැකි උපරිම දායකත්වය 

ලබයාදීම ක�න්රන්, 

විරටක බලයා සිටින්නන්ෙ 

පුදුම ක�වමිනි.

අනතුරුව විේසන් අංකේ 

ගැන කතයා කරේ විශයාඛයා 

විද්යාලරේ නිරයෝජ්ය විදුහේපතිවරියකි. 

ඇය ආදි විශයාඛයා දියණියකෙ රවයි.

“මම ඉයගනගන්න කායල ජයසිංහ මැඩේ 
තමයි ප්රින්සි�ල තනතුයේ කටයුතු කයේ. 
එතයකාට විලසන් අංකලුත ඉන්නවා. අපි ඒ 
දවස්වල පංචි ළමයි හැටියට විලසන් අංකලට 
්යයි. මට මතකයි ඔහු එතයකාට තරුණයි. 
දැන් �ාසලට ය�ෞදගලික අරක්්ෂක අංශයක 
යස්වය ල්ාගතතත, එතයකාට �ාසයල 
යග්ට්ටු යදකම ්ලන්යන් විලසන් අංකල. 

ඔහු ය්ායහාම කඩිසරව, එහා යමහා 
දුවමින් ‘ඔය ්්ා යේ යග්ට්ටුයවන් යන්න 

ඕන’ කියලා යග්ට්ටුව �වා කියනවා. 
ඔයහාම කාලයක් ගිහින් මම ගුරුවරියක් 
හැටියට විශාඛාවට එදදිත විලසන් 
අංකල ඒ විදිහමයි. මම යේ අහවලා 
කියලා කිවවම, ‘ආ යේ ඒ ්්ාද’ කියලා 

ය්ායහාම සුහදව කතා්හ කරලා මාව 
පිළිගතතා. ඔහු හැයමෝටම ඒ වයග් 

සුදහශීලීයි.”

ප්රියමනයාප කතයාබහ 

ත�මටම පිළිරවලට 

ලස්සනට අඳින්නට 

ඔහු කැමතිය. 2020 පළමු 

රකයාර�ෝනයා රැේලට පයාසේ 

වසද්දී, විේසන් අංකේටෙ 

මයාත� යයාමට සිදුවිය. ඔහු 

රකයාළඹ ඉන්නට කැමති 

වුවත්, අසූ රෙහැවිරිදි විරේ සිටිරයන් ඔහුරේ 

ආ�ක්්යාවට එය සුදුසු තී�ණයක් විය. ඔහු 

බලයාකියයාගත්රත් සිය සරහෝෙරියරේ පුරතකු විසිනි.

“මාතර ගියත අපි විලසන් අංකලයග් සැ�දුක් 
විමසුවා. විලසන් අංකලුත යහාඳටම අසනී� යවන්න 
කලින් අ�ට කතා කරලා සැ�දුක් අහනවා. ඔහු 
අසනී�ව සිටියදීත �ාසල ආදි ශිෂ්ය සංගමය 
වයග්ම �ාසල සංවේ්ධන සමිතිය මගින් අවශ්ය 
යද ස�යා දුන්නා. විලසන් අංකලව ගයේ යැවයව 
යකායරෝනායවන් යබරාගන්න තිබුණු උවමනාවත 
එක්කයි. වයසත එක්ක ඇතිවුණු සාමාන්ය 
තතතවයක් අනුව ඔහු ජීවිතයට සමුදුන්නා.”

විේසන් අංකේරේ ම�ණරයන් පසු ක�න ලෙ 

පී.සී.ආර්. පරීක්්ණයට අනුවෙ ඔහුට රකයාර�ෝනයා 

වැළඳී තිබුරේ නැත. පිනට ෙහමටෙ ලැදි ඔහු 

කයාලයක්ම සිේ සමයාෙන් වීමටෙ අමතක කරේ 

නැත.

“විලසන් අංකලව ්ලාකියාගතත පතායගන් අ�ට 

විලසන් අංකල්ගේ ්ේහය

පාසල හැර ගියද විලසන් අංකල අම්ක ්�ාකළ විශාඛා්ේ හි්වතකම

දැනගන්න ලැබුණා, ඔහු ජීවියත අන්තිම 
කාලයයත විද්ාලයට යමානතරේ ලැදිව 
කටයුතු කළාද කියලා. ඔහු හිටප ගමන් 
කියනවලු, ‘යකෝ මයග් යුනිය�ෝේ එක 

ගන්න, මට 
ඉස්යකෝයලට 
යන්න ඕන’ 
කියලා. ඒ 
යවලාවට, ‘යේ 
ඉන්යන මාතර’ 
කියලා කිවවම 
ඔහු එය 
මතක් යවලා 
හිනායවනවලු. 
ඒ වයග් 
අවසන් 
යමායහාත 

දක්වාම විද්ාලය එක්ක ්ැඳුනු අපූරු 
සේ්න්්ධකමක් ඔහුට තිබුණා.”

ඒ සමබන්්ධය ඇතිවන්රන් �ජරයන් 

ලෙ පත්වීමක් නිසයා රනයාරේ. එරහත්, 

පයාසේ සංවර්්ධන සමිතිය මගින් ඔහුට 

වැටුප් දුන්රන් ඒ වැටුපට වඩයා රස්වයක් 

ඔහු රවතින් සිදුවූ නිසයාය. වයස 

හැටපරහන් පසුවෙ ඔහු විද්යාලරේ කයාර්යයාල 

කටයුතුවලටෙ සහයාය රවමින් කටයුතු කරේය. 

ඔහුරේ රස්වය පයාසරේ තවදු�ටත් තබයාගනිමින් 

ආදි ශිෂ්ය සංගමය ඔහුව මිරයනතුරුම 

බලයාගත්රත් පිරයකු ත�ම රළංගතුවයි.

එම රළංගතුකම ම�ණරයන් නවතින්නක් 

රනයාරේ.

මිනිරසකුට මිනිරසකු වන්නට රපයාතපරත් 

ෙැනුම වයාරේම ප්යාරයෝගික ෙැනුමෙ අවශ්යය. 

විේසන් අංකේ ඒ අතින් තමයා රලයාකු මිනිරසකු 

බව ඔප්පු කරේය. ඒ රලයාකු මිනිසයාට විශයාඛයා 

දියණියන්රේ සිත්වල රලයාකු ඉඩක් තිරේ. 

විේසන් අංකේ එරස් ඉතිරික� තැබූ ඒ 

සියලු ගුණයාංග ඕනෑම පයාසේ සමයාජයකට 

ආෙර්ශයකැයි කියන්නට ත�ම අප නිර්රලෝභී 

විය යුතුය.

දීපා වසන්ති එදිරිසංහ

වසර ප�ස් 
තු�ක් 

විශාඛාවට 
ඔහු පි්යක් 

වුණා

ස්රෝජා ගුරුතුමිය



06 2021 සැප්ැම්බර් 15 ්බදාදා

ලයිසන් නැතුව බයික් 
පැද්ද නනෝනා නෙනනකුට
ප�ොලිසිපේ මහත්තුරු 
අනුකම�ො කරලො  

නිකිණි මාසය ගෙවී යාමට ආසන්නය. හැමදාම 

ගමන රජරට ගිනියමය. ෙමමා්නවල කුඩා වැව් 

සියලල සිඳී ගොසිනි. බීමට දිය ග�ාදක් ගසායා 

අහිංසක ෙැමියන ගමනම සතාසී�ාවා ද අගනක වූ 

දුක් විඳිති. ඒ අතර ගව්නදා වකුෙඩු ගරෝෙගයන අ�ා 

දුක්විඳ මියැගදන්නවුන ගවනුවට දැන ගකාවිඩ් මාරයා 

ගමගලාව එළිය නුදුටු උනද මරු තුරුලට යවමින සිටී. 

තතතවය එගේ ගවද්දී දිවයි්නටම බල�ැවැතගව්න 

�රිදි නිගරෝධාය්න ඇඳිරි නීතිය ක්රියාතමක විය. 

අත්යවශ්ය ගේවා හැගරන්නට කිසිවකුටත මහමඟ 

ෙමන බිමන තහ්නමය. දුමරිය ඇතුළු සියළුම ග�ාදු 

ප්රවාහ්න ගේවා ද ්නැත. 

අගෙෝේතු 25 ගහෝ ඒ ආසන්න දි්නයක උදෑස්න 

8.15 ට �මණ ගහාගරාව්ග�ාතා්න ්නෙරය මධ්යගේ 

තිබූ ග�ාලිේ මුරග�ාළ ගදසට තරමක් විශාල 

යතුරු�ැදියක් එ්න ආකාරය එහ සිටි නිලධාරීහු 

දුරතියාම දුටුගවෝය. යතුරු�ැදිය ඒ ගම අත වැග්නමින 

�ැමිගණ්න නිසා ග�ාලිේ නිලධාරීහු ඒ පිළිබඳව වඩාත 

විමසිලිමත වූහ. ෙමන විලාශය අනුව �දවන්නා 

බීමත යතුරු�ැදිකරුවකු ගහෝ ආධුනිකයකු යැයි 

අනුමාණ කළ නිලධාරීහු මුරග�ාළට ආසන්න ගවතම 

්නතර කර්න ගලසට සිංඥා කළහ. ගම යතුරු�ැදිකරු 

කානතාවක් බව ග�ාලිේ නිලධාරීන දැ්නෙනගන 

එවිටය. ආරක්්ෂක හේවැේමක් හා ම්නා ගලස මුහුණු 

ආවරණයක් ද දමා සිටි ඇය සාතතු ගේවිකාවකගේ 

නිල ඇඳුමකින සැරසී සිටියාය.

“නොනේද යන්නන්? ්දැන් ඇඳිරි නීතිය..”

ඇය මුදල �සුමබිගේ වූ රාජකාරි හැඳුනුම�ත 

ඉදිරි�ත කළාය. රාජකාරි හැඳුනුම�ත �රීක්්ෂා කළ 

ග�ාලිේ නිලධාරියා,

“නොඳයි මිස්... ෙැබැයි අ්ද අනුරාධපුනේ යන්්ඩ නං 
නෙනෙං බස් නෑ. නොේද නෙච්චර නලාකු බයික් එෙක්? 
ෙැෙදාෙ නේනේද යන්නන්?”

 “නෑ... නවන්ද බස් එනක් යන්නන. අ්ද බස් නෑනන. 
නේදර තිනයන්නන් නේ බයිසිෙනේ විතරයි.”

ඇය යටහත �හතව �ැවසීය.

“නොඳයි... පරිස්සෙට යන්න.”

එගේ �ැවසූ ග�ාලිේ නිලධාරීහු ඇය ඒ ගම අත 

වැග්නමින ෙමනකර්න අයුරු බලා සිටිගයෝය.

බැරිමරොගත තමාට වඩා විශාල යතුරු�ැදියක් 

�දවාගේන ගිය ගම කානතාවගේ ්නම ්නාලිකා ය.

ග�ෞද්ෙලික සාතතු ගේවා ආයත්නයක 

සාතතු ගේවිකාවක ව්න ඇය රාජකාරිය සිය දිවි 

ගදගවනිගකාට සැලකුවාය. ගහාගරාව්ග�ාතා්න 

්නෙරගේ සිට කිගලෝමීටර් 35 ක් �මණ දුරින පිහටි 

පිටිසර ෙමක �දිිංචි ඇය දරුවන තිගදග්නකුගේ 

මවකි. සැමියා ෙගම �ාරම�රික ගොවිගයකි. එක් 

කන්නයක් �මණක් වො කර්න කුඩා කුඹුරු කෑලගලන 

හා ගේග්නන ලැගබ්න සුළු ආදායගමන ද ්නාලිකාට 

ලැගබ්න ගසාච්චම වැටුග�න ද ඔවුන දිවි ෙැටෙසා 

ෙනියි. ගමෝඩ ෙගඩාලින බැඳ අඩක් නිමකර ඇති 

නිවස ක�රාරු කර ්නැත. ්නාලිකාගේත සැමියාගේත 

එකඟතාවය මත ඔවුන තරමක් විශාල යතුරු�ැදියක් 

�හසු ගෙවීගම ක්රමයට මිලදී ෙනු ලැබුගව් අග්නකක් නිසා 

ග්නාව දරු තිගද්නාත සමඟ ඔවුන ගදගද්නාටද ෙමන 

බිමන යාගම �හසුව සලකා ගේනය.

ගකාගරෝ්නා වසිංෙතය හමුගව් බිඳ වැටී ඇති 

ආර්ථිකය යමතමින ගහෝ �වතවාගේන යාම සඳහාත, 

සීමිත ගේවක සිංඛ්ාවක් ගේවගේ ගයදවිය යුතු බවට 

�ළවී ඇති අණ�්නත නිසාත රාජ්ය ගමනම ග�ෞද්ෙලික 

ආයත්නවලද ගේවා සඳහා ගෙනවා ෙනු ලැබුගව් සීමිත 

ගේවක සිංඛ්ාවකි. ්නාලිකා ගේවය කළ ආයත්නයද 

අනුෙම්නය කගේ එම ක්රියාමාර්ෙයමය. එම ආයත්නගේ 

්නව ගේවා මුර ගලඛ්නය අනුව ්නාලිකා සතියකට දි්න 

4 ක් ගේවයට වාර්තා කළ යුතු විය. ඉන වැඩි දි්න 

ෙණ්නක ගේවය නිම වූගේ �ේවරු 6.00 ටය. ගව්නදා 

ගේවා මුරය අවසන වූගේ �ේවරු 5.00 ට නිසාත බේ 

ෙම්නාෙම්නය සිදුවූ නිසාත ඇයට අනුරාධපුරගේ 

සිට ගහාගරාව්ග�ාතා්නට රාත්රී 7.00 �මණ ව්නවිට 

�ැමිණිමට හැකිවිය. එතැන සිට තවත කිගලෝමීටර 

30 ක් �මණ දුර ගෙවා ව්න අලි ෙහ්න කැලෑව මැදින 

සැමියා සමඟ යතුරු�ැදිගයන නිවසට යාම ඇගේ දි්න 

්චරියාව විය. එගහත ්නව ගේවා මුරය නිසා වැඩ නිමවී 

ගහාගරාව්ග�ාතා්නට �ැමිණීගමදී රාත්රී 8.00 �සුව්න 

බවත, එගේ �ැමිණිමට කිසිඳු ග�ාදු ප්රවාහ්න ගේවාවක් 

ක්රියාතමක ග්නාව්න බවත ඇය ආයත්න ප්රධානියාට 

�ැවසුවද ඔහු එකගහලාම �ැවසුගව් ගම ගමාගහාගත 

සෑම ගේවකගයක්ම ආයත්නය ගවනුගවන කිසියම 

කැ�කිරීමක් කළ යුතු බවයි. එගේ කිරීමට අකැමති 

අය ගවගතාත ගේවගයන ඉවතව යෑම සුදුසු බවත ඔහු 

කීගව්ය. සැමියා සමඟ ද සාකච්ා කළ ්නාලිකා දැඩි 

තීනදුවක් ෙතතාය. එ්නම තමනට ඇති එකම වාහ්නය 

වූ යතුරු�ැදිගයන ගේවා ේ්ා්නයට යාමටයි. ඊට 

ඔහුගේ එතරම කැමැතතක් ්නැතත ගව්න විකල�යක් 

ග්නාවූ තැ්න ඔහු කරබාගේන සිටිගේය. කුඩා දරුවන 

තිගද්නා තනිකර ්නාලිකාගේ තනියට යාමටද හැකියාවක් 

ඔහුට ග්නාවීය. ගකගේ ගහෝ ්නාලිකාගේ ෙමගන මුළු දුර 

ප්රමාණය කිගලෝමීටර 85 කි. එයිනුත කිගලෝමීටර් 30ක් 

ව්න අලි තර්ජ්න සහත �ටු කැලෑ �ාරකි. ගමගේ එක්සිත 

දරාගේන ෙමන පිටත වුවත විශාල යතුරු�ැදියක් 

කිසිදි්න �දවා ්නැති ඇයට එය තරමක් නුහුරු විය. 

රන�තවිල, සීප්පුකුලම, මහක්නදරාව වැව, 

මිහනතගල �සුවී අනුරාධපුර ්නෙරයට ආසන්න මාතගල 

හනදිය ග�ාලිේ මුලග�ාගේදී ්නාලිකා �ැදවූ යතුරු�ැදිය 

්නවතව්න ගලසට ්නැවතත සිංඥා ගකරිණ. ්නාලිකා 

මාර්ෙය අයිගන යතුරු�ැදිය ්නවතවා ඉන බැේසාය.

“ලයිසන් ඉන්ෂූරන්ස් අරනෙන එන්න...”

ග�ාලිේ නිලධාරියා එක් අතක් දිගුකරමින �ැවසුගව්ය. 

්නාලිකා ගසගමන ගසගමන ග�ාලිේ නිලධාරියා අසලට 

ආවාය.

“බයික් එනක් ලයිසන් ඉන්ෂූරන්ස් න්දන්්ඩ බලන්්ඩ...” 

්නාලිකා නිහඬය. ඇය අසරණ ගලසින ග�ාලිේ 

නිලධාරියා ගදස බැලුවාය.

“ෙරි... ඔයානේ ඩ්රයිවින් ලයිසන් එෙ න්දන්්ඩ...”

ග�ාලිේ නිලධාරියා අත දිගු කගේය. ඊට ද කිසිත 

ග්නාකියූ ්නාලිකා බිම බලාෙතතාය.

“ඒෙත් නෑ නන්්ද...? අපට හිතුන ඔයා බයික් එෙ 
පැ්දනෙන එන ෙැටිනයන්ෙ. ඒෙයි නැවැත්තුනේ. නේ 
බයික් එෙ නේ විදියට පාරට දාන්්ඩ බෑනන්. බලන්්ඩ වැරදි 
කීයක් ්ද?”

ග�ාලිේ නිලධාරියා ්නාලිකා ගදස බලාගේනම 

�ැවසුගව්ය.

“සාජන් ෙෙත්තයා නොනෙෝ?”

මඳක් එහායින සිටි ග�ාලිේ මුරග�ාගේ ප්රධානියා 

ඇසීය.

“සේ... බයික් එනක් න්ඩාකියුෙන්ට් නොනවත් නෑ... 
නනෝනට ලයිසනුත් නෑ.”

ග�ාලිේ නිලධාරියා උේ හඬින කීගව්ය.

“එනෙේද... එනෙනං උසාවි දාන්්ඩ...”

මුරග�ාගේ ප්රධානියා තීනදුව දුනගනය.

“අනන් සේ... එනෙෙ ෙරන්්ඩ එපා. රස්සාව නේරෙන්්ඩ 
ඕන හින්්ද නෙනෙෙ ආනේ...”

්නාලිකා ඇඬුම ේවරගයන කීවාය.

“ෙං ්දන්නන නෑ... නලාකු සේට කියන්්ඩනෙෝ. යන්්ඩ. 
විස්තනේ කියන්්ඩ...”

ග�ාලිේ නිලධාරියා තරමක් නිවුණු ේවරයකින 

කීගව්ය.

ොට ොට ග�ාලිේ මුරග�ාගේ ප්රධානියා ගවත 

ගිය ්නාලිකා සත්ය කතාවම අකුරක් ්නෑර ග�ාලිේ 

ප්රධානියාට කීවාය. සියලුම ගද් සාවධා්නව අසා සිටි 

ග�ාලිේ ප්රධානියා,

“ෙට නත්නරනවා... නේ ොනේ ෙැටියට නසෞඛ්ය 
අංශවල අය ෙරන්නන් නලාකු නස්වයක්. අපි ඒෙට 
ෙරු ෙරනවා. ෙැබැයි ඒ වුණාට නේ විදිනේ නීතිවිනරෝධී 
නදවේවලට ඉ්ඩ න්දන්්ඩ බෑ. නේ බයික් එෙ අපි න්චක් 
නපායින්ට් එනක් තියාෙන්නවා. ෙෙත්තයට නෙෝේ එෙක් 
න්දන්්ඩ නෙනතන්ට එන්්ඩ කියලා. ෙරි්ද. ඔයානේ ආයතනන් 
ප්රධානියා ෙනේ මිත්රනයක්. ෙං එයාට කියන්නං ඔයානේ 
නස්වා මුනේ ටිෙක් එොට නෙොට ෙරල සෙනයක් න්දන්්ඩ 
කියලා. ්දැන් ඔය නපාලිස් ජිප් එනක්ෙ ගිහිේල ටවුනෙන් 
බහින්්ඩ. යන්්ඩ. නොච්චර නැතිබැරිෙං, අෙහිඟෙං 
තිබුණත් නීතියට පිටින් යන්්ඩ එපා. ඇත්ත කියපු හින්්ද 
අපි සෙනයක් දුන්නන්.්දැන් යන්්ඩ...” 

ගමවන අසීරු ගමාගහාතක එවන ගතරුමෙැනීමක් 

සහ හෘදයිංෙම බවක් ග�ාලිේ නිලධාරිගයකු ගවතින 

�ලවීම ෙැ්න අගප් ප්රශිංසාව හමිවිය යුතුය. ඔහුගේ 

උ�ගද්ශය නිවැරදිය. තතතවය ගකාතරම බර�තළ 

වුවත අපිට නීති කඩන්නට බැරිය. ඒ නිසා ගම 

ගමාගහාගත තම ගේවකයන සමබනධව සියලු ආයත්න 

ප්රධානීන ගව්නදාටත වඩා හතනගන්නම ගහාඳය. 

වැඩට එන්න 
්බැරි්නම 

රසසොපවන 
අයින පවන්න, 

ආය්්න 
ප්රධොනියො 

නිපයෝග කරලො 

පේ.එම.එස.කරුණොරත්්න  
-  අනුරාධපුර (සං්චාරෙ)
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ixL wu¾ð;a

ixLf.a 
ur.d;
udOH riaidj yß wuq;=hs' ta riaidj lrk wh Bg;a 
jvd wuq;=hs' ta whf.a yoj;a fjk whg jvd f,dl=hs' 
ta whf.a l÷¿ fjk whg jvd nrhs' ta whf.a yskdj;a 
fjk whg jvd m<,a' fldákau ta wh yß ryhs' ta ry 
fï iqÿ äuhs fldf,a Wv áflka ál ;jrkak bv fokak'

රූපවාහිනී නාළිකාවක 

වේෂ නිරූපණ කාමරය 

කියලා කියනවන තරු පායන 

තැනක්. වකාවිඩ් වසංගතයත් 

එක්ක අමුත්තන්ට වේකප් 

දාන එක වේ දවසවල 

ආත්මා ලියනගේ 
නමානග�මාට

කියන 
සිංදුව 

තාවකාලිකව නතරවවලා 

තිබ්බත්, වවනද්ට නළු 

නිළිවයා, ගායක ගායිකාවවා 

හැවමෝම එන තැනක්වන 

ඔතන.

ඔනන ඉතින අපි්ට ඉනන 

අතිශය ජනප්රිය 

ගායකවයක් වන 

ආත්මා ලියනවේ 

දවසක් ප්රසිද්ධ 

රූපවාහිනී 

නාළිකාවක වේකප් 

රූේ එක්ට ආවා. 

ආත්මා්ට වේකප් 

දැේවම මල්මී. 

ඉතින වේකප් 

දානගමනම 

මල්මී, ආත්මාත් 

එක්ක අල්ලාප 

සල්ලාපයක්ට 

එළැඹුණා.

“්් පුංචි �මාගෙ ඉඳන් 
අයියගෙ රසි�මාවියක්. ්ගේ 
ප්රියත් ෙමාය�යත ඔයමා.”

“ඇතතද නුංගි?”

“නැතුව? අයියගෙ සිුංදුවක් 
එෆ්.එම්. එ�� ගියත, ටී.වී. 
එ�� ගියත, ්ුං ඔක්ග�මා් 
වැඩ ටි� නවතතෙමා අහගෙන 
ඉනනවමා.”

“හරි සතුටුයි නුංගි.”

“අගන අයිගය, ගම්�ප් එ� 
දාෙමා ඉවර වුණහ් අපි ගදනනමා 
ගසල්ෆියකුත ෙම්මුද?”

“ආ... ඒ� ග්මා�ක්ද? ෙමු 
ෙමු.”

“බෙනනග�මා අද ඔයමා 
ග්ගහ එනවමා කියෙමා 
දැනගෙනත ගනගවයි, අද 
උගේ ඉඳන් ්ුං මුමුණ 

මුමුණ හිටිගය අයියගෙ 
සිුංදුවක්ගන.”

“අගන ඇතතට? ග්මා�ක්ද 
නුංගි ඒ සිුංදුව?”

“ඈත රන වි්න තුළින - 
පමාට ගේෙගයන සැදී.”

වේකප් රූේ එවක් වවන 

වවන වැඩ කර කර හි්ටපු 

අයත් එකපාර්ටම ගල් 

ගැහිලා ගියා.

“ඈත රන වි්න?”

ආත්මත් පුදුම වවලා 

ඇහුවා.

“ඔව්! ඔව්! අර අද රෑට... 
අද රෑට... අද රෑට... කියෙමා 
කියනගන?”

“අගන නුංගි ඒ� ්ගේ 
සිුංදුවක් ගනග්යිගන. ඒ� 
ගම් ප්රියමා සූරියගේනගෙ 
සිුංදුවක්ගන.”

“නෑ? ඒත ඒ� අයියත 
කියනවමා ගනද?”

වවේ පිවේ හැවමෝම 

හිනාවවනවා. මල්මී්ට වවච්ච 

වැවඩ් ගැන ආත්ම්ටත් 

දුකයි.

“ආ.. ඔව්! ඔව්! නුංගි. 
්මාත ඒ සිුංදුව කියනවමා නමාන 
ගවෙමාවට එගහ්.”

වේකප් රූේ එවක් හි්ටපු 

කේටිය ඊ්ටත් වඩා හයිවයන 

හිනාවවනන ගත්තා.
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ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජයක�ාඩි

කෙට 
මැරුණත්

අද 
ආතල් එකේ 
ඉන්න ඕ්න  

ඉස්සර නිවාඩු 

දව්සට මම ගේ අස්පස 

කරන්න ්පටන ගන්නගකාට 

අගේ අමමයි තාතතයි මූණට 

මූණ බලාගන්නවා හරියට ‘අග්පෝ අද 

ඉවරයි’ කියන්න වගේ.

වැගේ ඉවර කරලා අ්නවශ්ය ගේවල්, 

ප්රගයෝජ්නයක් ්නැති ගේවල් ටික එක ගගාඩකට 

ගගාඩ ගහලා විසි කරන්න හද්නගකාටම 

අගේ අමමා දුවගග්න එ්නවා. ඇවිත අහ්ස 

ග්පාග�ාව නුහුල්න අ්පරාධයක් කරපු 

අ්පරාධකාරගයක් දිහා බල්නවා වගේ මගග 

දිහා බලලා, ‘ගමවා ගකාගහද තිබගබ? මම 

ගමක ගකාච්චර ගහවවද? ආ ගමක විසි 

කරන්න එ්පා, ගම ගබෝතගල් ්නම මට ඕගන, 

අේග්පෝ ගමක විසිකරලා ගකාගහාමද? ගම 

පිය්න අර භාජගන, ගම ගකෝේගේ ඔයා 

ඉ්පගද්නගකාට අගේ ගගදර තිබබ එකක්...’ 

ඔය වගේ ්නා්නාප්රකාර ගේතු ගගාඩක් 

කියලා, මටත බැ්නලා අර විසි කරන්න හදපු 

ඔක්ගකාම ටික ආගයත පිහදාලා තිබබටත 

වැඩිය ගහාඳට ගේ්න තැ්නකින අරන තිය්නවා.

අමමට තාතතට අනුව ගගදර තිය්න 

සියල්ලම ඉතාම වැදගත, පුදුම ප්රගයෝජ්නවත 

ගේවල්. හැබැයි කැරග්පාතගතෝ, හූග්නා, 

මීගයෝ, කාගවෝ ඇගරන්න ඒවගගන ගගදර 

ගකග්නක් ප්රගයෝජ්න ගන්නවා අපි කවදාවත 

දැකලා ්නැහැ.

මගග මහගගදර උදාහරණයට ගතතට 

ලංකාවාසී බහුතර ගගදරවල්වලත, 

ජීවිතවලත තතතවය ඕක තමයි.

අතහැරීම, තණහාව, අල්ගේජජකම ගැ්න 

ගමා්නතරම කිගයවවත අපි වගේ තුනගවනි 

ගලෝගක් රටවල් ඇතුගේ ඒවා නිකමම නිකන 

ව්ච්න විතරයි. අගේ මිනිසසු අර්පරිස්සම, 

්නාසතිය, ජීවිතය විඳීම කිය්න කාරණා තු්න 

අල්ලගග්න ඉනගන වැරදිම වැරදි ගකාණකින.

හමබකරන්න ්පටනගන්න දවගස ඉඳලම 

කරනගන ඉතුරු කර්න එක. තමනට ගගයක්, 

දරුවනට ගගවල්, දරුවනගේ දරුවනට 

ඉඩකඩම, කවිචච, අල්මාරි, ්පවුම ඔන්න ඕව 

්පසගස හුගසන ගබෝල්්ටලා වගේ දුව දුවා හමබ 

කරන්න ග්නාකා ග්නාබී දුක් විඳි්නවා.

ඊට්පසගස හමබ කරපු වසතුව ්පරිස්සම 

කරන්න දුක් විඳි්නවා.

කකුල් දිරපු ගමගස, ඇනද කැඩිච්ච 

පුටුව ්පවා දුවට ගදන්න කියලා ගකාගේ 

හරි ගගාඩගහගන්නවා. ගගදරට ගේ්න 

අයිස ක්රීම කේ එකත ්පසගස ගන්න කියලා 

ගහෝදලා කබේවල පුගරෝගන්නවා. මීගයෝ, 

කැරග්පාතගතෝ ගබෝ ගව්නවා. ඒ ්සතතු නි්සා 

ගලඩ ගබෝ ගව්නවා. ගගදර ඉඩ ඇහිගර්නවා. 

ගගවල් අපිරිසිදු ගව්නවා. ඒ ඔක්ගකාටම වඩා 

වැඩකට ඕ්න වුණ ගවලාවට ඒවා ගහායාගන්න 

දවස ගා්නක් ය්නවා. ගමාකද අරන තිබබට 

තිබගබ ගකාගහද කියලා මතක ්නැහැ.

බහුතර මිනිසසු ජීවිතය කියලා හිතාගග්න 

ඉනගන ගභෞතික ගේවල්වලට විතරයි.

මං දන්න ්පවුලක ගදමවපිගයෝ ගදන්නා 

ජීවිත කාගලම හමබකරලා, ගලෝන එගහමත 

දාලා, රග්ට තිගය්න ගහාඳම ලී දාලා, ්පරම්පරා 

ගා්නකට ඉන්න විශාල ගගයක් හදලා ඒක 

පුතාට දුන්නා. පුතා බැනද ගමනම ගගදර 

හරි ්පරණ ්පාටයි කියලා ගේ කඩලා ගව්නම 

හැදුවා. හැබැයි අර වය්සක ගජෝඩුව තාම 

ග්නාකා ග්නාබී ගේ හදන්න ගතත ගලෝන එක 

ගගව්නවා.

ඇතුගේ රුපියල් ්පහක කන හැනදක් මිලදී 

ගන්න ගියත ගවාරනටි ගහාය්න මිනිසසුත 

ඕ්නතරම අපි අවට ඉන්නවා.

ගකාච්චර ්සල්ලි තිබබත දව්සට බත 

පිඟන තු්නක් කාලා, ගකාච්චර ගලාකු 

ගගයක් තිබබත අඩි ගා්නක ඇඳක නිදිය්න 

මිනිසසු ගවච්ච අපි ජීවිත කාලය පුරාම 

ග්නාදන්නා ගමා්නවගදෝ ගහායා ගහායා 

පිසසුගවන වගේ දුව්නවා.

්සතුටු ගවන්න, ජීවිගත විඳින්න ගම 

හැමගේටම කලින ග්පෝ්සත ගවන්න ඕගන 

කියලා නීතියක් ්සමමත ගවලා ්නැහැ කියලා 

ගගාඩක් මිනිසසු දනග්න ්නැහැ.

ජීවිගත ර්ස විඳින්න දන්න මිනිසසු ගේ්ප�, 

ඉඩම ්පසගස පිසසුගවන වගේ දුවනගන 

්නැහැ.

ආදායගම හැටියට ගගයක් හදාගග්න, 

අවශ්යතාවල හැටියට ක�ම්නා එකතු 

කරගග්න, ්සරල විදිහට ජීවිගත ේලලෑන 

කරලා, ගහට ගවනුවට අද ඉඳලා 

ජීවත ගව්න කලාව දන්න මිනිසසුනට 

මැරිලත භූතගයෝ ගවලා ගේ්ප� 

්පසගස එන්න හිගතනගන ්නැහැ.

ගේතුවක් ්නැතුව, ගතරුමක් 

්නැතුව, ගලෝගක් තිය්න ඔක්ගකාම 

ගේවල් තමනගේ කරගන්න දුව්න 

එක ්නවතතලා තිය්න ගේවල්වලින 

තෘේතිමත ගවලා, අගත තිය්න හැටියට 

ජීවිගත ර්ස විඳින්න ්පටනගන්න. ්සතුට, 

්සැ්නසීම තිගයනගන අස කර්නගකාට මි්සක් 

රැස කර්නගකාට ග්නගමයි.

හිතපු ්නැති ගවලාවක ගකාවිේ ඇවිත 

යං කිවවත ‘හරි මම ලලෑසතියි’ කියලා 

කියන්න පුළුවන විදිහට ජීවිගත ර්ස විඳින්න 

්පටනගන්න. එතගකාට ඔය පීඩ්නය, 

අ්සහ්නය, තරහ, ක�කිරීම, වවරය 

ගවලිලා ඒ ගවනුවට ්සතුට, ්සැ්නසීම, 

ආදරය, කරුණාව ටික ටික දැග්නන්න 

ගනියි.

ඔන්න ඔය වගේ සිේධි නි්සා අපි අද වැඩිම 

පීඩ්නගයන ජීවත ගව්න මිනිසසු ඉන්න රටක් 

ගවලා ඉවරයි.

ගමාකද ්සතුගටන ජීවත ගව්න මිනිසසුනගේ 

රටාව ඕක ග්නගමයි.

අගේ මිනිසසු මුළු ජීවිගතම ඉඩම, ්පවුම, ලී 

බඩු වගේ ගභෞතික ගේවල් ගවනුගවන ්නාසති 

කර්නගකාට ්සතුටින ජීවතව්න රටවල්වල 

මිනිසසු:

ගගදර ඉන්න ්සාමාජිකයිනගේ ගා්නට ඉන්න 

ගගයක් හදාගන්නවා, යන්න ්පහසු වාහ්නයක් 

ගන්නවා, හමබ කරලා ඒ හමබකර්න ්සල්ලිවලින 

ලස්ස්නට ්සැහැල්ලුගවන ජීවත ගව්නවා, ක්නවා 

ගබා්නවා, ්සං්චාරය කර්නවා, ්සමාජ ගසවය 

කර්නවා, මැගර්නකම ජීවිගත විඳි්නවා.

ඉස්සර ගකා්ටටාව හනදිගේ ගලාකු ගබෝ ගහක් 

තිබබා. ඔය ගබෝ ගගේ හරිම ලස්ස්න වාක්යයක් 

ලියැවුණු ගබෝේ එකක් එල්ලලා තිබබා.

‘වස්තු සියයකට දුේ සියයකි, යකෙකුට එක 
වස්තුවේවත් ්නැත්ද ඔහුට එක දුකේවත් ්නැත’

ඔය කියලා ඇතගත ්සං්සාගේ ගැ්න ගවන්න 

ඇති කියලා ඒ දවසවල හිතු්නට ඇතතටම ඒ 

කතාව ඇතුගේ බහුතර ලාංකිකයිනගේ මුළු 

ජීවිගතම ලියැවිලා තිබබ ගනද කියලා අද 

හිගත්නවා.

ගකෝටි ගණන ්සල්ලි තිබබට පිටරටකට තියා 

ගකා�ඹ රටටවත ්පය ගහලා ්නැති මුදලාලිලා 

වගේම ගවාරනටි ්නැතිව ණයට ගතත ජීවිත 

සැනසීම 
තිකයනකන අස් 

�රනක�ාට 
මිසක් රැස් 
�රනක�ාට 

කනකමයි

ජීවිකත් රස 
විඳිනන දනන 
මිනිස්සු කේපළ, 
ඉඩම පස්කස් 

පිස්සුකෙන ෙකේ 
දුෙනකන නැෙැ
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

2021 සැප්ැම්බර් 15 ්බදාදා

රටම කතා කරන

පරිපාලන සේවසේ විවිධ කඩයිම් පසු 
කරමින් පැමිණි ඇය සම් වනවිට අධ්ාපන 
අමාත්යංශසේ අතිසේක සේකම්වරියකි.

ගුරු වැටුප් ගැටළුව විසඳීම සඳහා 
පතකළ සිවසදෙසනකුසගන් යුත කමිටුසව 
සභාපතිතවය දෙැරුසවදෙ ඇයයි. ඒ 
නිසාසවන්ම එම කමිටු වාේතාව හැඳින්වූසේ 
‘සුස�ෝධනී වාේතාව’ සලසය. ඒ සුස�ෝධනී 
කවුදෙැයි ස�ාසහෝසදෙසනකු තුළ කුතුහලයක් 
වූසයන් අප ඇයසේ සතාරතුරු සසායා 
ගිසයමු.

සසා�ාදෙහමට, සතා සිවපාවුන්ට 
ස�සහවින්ම ආදෙරය කරන ඇය ළමා විසේ 
මිහිරි මතකයන්ටදෙ වඩාත ඇලුම් කරන්නීය. 
සම් ඇය ‘ධරණී’ පාඨකයින් සවනුසවන් ඒ 
මතක සපළගැේවූ අයුරුයි.

ගුරුගෙදරක, ගුරු ගදමාපිය යුවළකගේ 

එකම දියණිය වූ ඇයට අමමාගේ 

තාතතාගේ පමණක් ග�ාව මාමලා, පුංචි 

අමමලාගෙත මහා ආදරයක් එකවර භුක්ති 

විඳින�ට ඉඩකඩ ලැබිණි.

“ඇතතටම ඒ කාසේ හරිම ලේසනයි. මම 
පයංචිම දෙවේවල හිටිසේ අගලවතත, ලතපදුර 
කියන ගසම්. මසේ අම්මටයි, තාතතටයි 
ගුරු මාරුවීම් එක්ක ලයංකාසව විවිධ 
ප්රසේශවලට යන්න සිේධ වුණා. 
සම් විදිහට තැන් තැන්වලට 
යේදි මසේ ඉසගනීමට 
�ාධාවක් සවයි කියලා 
ඔවුන් හිතුවා. ඒ හින්දා 
මම පයංචි දෙවේවල 
ඉඳලම හැදුසන් 
අම්මසේ මහසගදෙර. ඒ 
ආතතම්මසේ ආදෙරය 
ල�මිනුයි. ඒ සවනසකාට 
පවුලට හිටප එකම දෙරුවා 
මම නිසා අම්මසේ සසහෝදෙර 
සසහෝදෙරියන්සේ ආදෙරය ල�න්නත මට හැකි 
වුණා. ඇතතටම මසේ මාමලාත ගුරුවරු. 

ඒත සපාතට පතටම ඇලිලා 
ඉන්න ඕන කියලා මට කවුරුවත 
නීති දෙැම්සම් නැහැ. විභාග 
පාේසවන්න ඕන, අනාගතසේ 
සමසහම සකසනක් සවන්න ඕන 
කියලා �රපතළ කාරණා ඔවුන් මසේ ඔලුවට 
දෙැම්සම් නැහැ. ඒ නිසාම දෙඟකාර, ලේසනම ළමා 
කාලයක් මට තිබුණා.”

ඇයට ඒ ළමා කාලය හැඩ ෙනවා ෙන�ට 

පා�දුර වරාමුලගල පිහිටි ආතතමමාගේ 

ගෙදර කදිම �ැවතුමක් විණි. සගහෝදරගයක් 

ගහෝ සගහෝදරියක �ැති අඩුවද ඇයට එම 

ගසග�හස මැද ග�ාදැනුණු තරමය. ගකගේ 

�මුත කුඩාවිගේ සිටම ඇය විපලවකාරී 

අදහේවලින යුතු දැරියකව සිටියාය.

“මසේ අම්මට ඕන වුසේ මයං සලාකු 
පටුවකට යනවා දෙකින්න සනසමයි, මම සහාඳ 
පරවැසිසයක් සවනවා දෙකින්නයි. ගහට සකාළට 
ආදෙරය කරන, සතා සීපාවට ආදෙරය කරන, 
මිනිේ ගුණදෙහම් ආරක්්ා කරසගන ජීවත 
සවනවා දෙකින්නයි. සකාසහාම නමුත මම 
ඉසගනීමටත දෙක්්යි. පාසසේ වි්ය �ාහිර 
කටයුතුවලට උනන්දුයි. ඒ වසේම තමයි මම 
සපාත ගුේලියක්. පයංචි කාසේ ඉඳලා තමයි ඒ 

කැමැතත හිතට ආසව. සාමාන්ය සපළ 
ලියනකේ ටියු්න් පන්තියකට ගිසේ 

නැහැ. මට හීන කියලා සදෙයක් 
තිබුසණත නැහැ. උසේ 

සපළ ලියේදී වවද්යවරියක් 
සවන්න ඕන කියන ආසාව 
ඇතිවුණා.”

ඇය ප්ාථමික 

අධ්ාප�ය ලබනගන 

පා�දුර යහපත එගේරාගේ 

කන්ාරාමගයනි. ගබෞද්ධ 

දැරියක වුවද, තමාට 

ලැබුණු එම අවේථාව ජීවිතගේ 

සාරථකතවයට ගබගහවිනම ඉවහලව 

තිගේ. පා�දුර බාලිකාගවන ශිෂ්යතවය 

සමතව� ඇය ගකාළඹ විශාඛා විද්ාලයට 

ඇතුළත වනගන ඉනපසුය. සාමාන් ගපළ 

විශිෂ්ඨ අයුරින සමතව පළමුවර ජීව විද්ා 

විෂයනගෙන උසේ ගපළ කළත, ඊට සුදුසුකම 

ග�ාලැබුණි.

“මට විශවවිද්යාලයට ඇතුළත සවලා 
විද්යාසවදී උපාධිය කරන්න අවේ්ාව තිබුණා. 
ඒත මම ඒකට කැමති වුසේ නැහැ. මම 
ආසාසවන් ඉසගනගත උේභිදෙ විද්යා වි්ය 
එක්ක නැවත වරක් උසේ සපළ විභාගය කළා. 
ඒ ප්රතිඵල සහාඳයි. ඉන්පේසේ මම රුහුණු 

විශවවිද්යාලයට ඇතුළත සවලා කෘෂිකේම 
විද්යාසවදී උපාධිය සම්පූේණ කළා. ඉන්පසුව 
මම පළමු රැකියාව විදිහට ජාතික අධ්ාපන 
ආයතනසේ �ාහිර සම්පත දායකසයකු 
සලස සේවයට එක්වුණා.”

ඇය ගපරාගදණිය කෘෂිකරමය 

පිළිබඳ පශ්ාත උපාධි 

ආයත�ගයන ඉුංජිගනරු 

විද්ාව පිළිබඳ විද්ාගේදී 

උපාධියද ලැබුවාය.

“මයං ඔය අතසේ පරිපාලන 
සේවා තරඟ විභාගයට ලිවවා. 
එය සමතසවලා වසරක 
පහුණුසවන් පසුව (2000 
වසසේ) �ේනාහිර පළාත 

අධ්ාපන අමාත්යංශසේ සහකාර සේකම්වරියක් 
විදිහට පතවීම් ල�නවා. එහි වසර හතක 
සේවසයන් පසු මම තැපැේ හා විදුලි සයංසේශ 
අමාත්යංශය, වාරිමාේග හා සැලසුම් 
අමාත්යංශය, සමාජ සේවා අමාත්යංශසේ 
අධ්ක්් සලස කටයුතු කළා. දෙැන් මම 
අධ්ාපන අමාත්යංශසේ අතිසේක සේකම් 
(ආයතන) සලස සේවය කරනවා.”

පරිපාල� ගේවගේ වසර විසි 

එකක අතදැකීම සහිත ඇයට විවි්ධ 

අභිගයෝෙවලටද මුහුණ ගදන�ට සිදුවූ 

අවේථා තිගේ. එගහත තමන අභිමුවට එ� 

අභිගයෝෙවලට මුහුණ ගදන�ට තරම ඇයට 

කුඩා විගේ සිටම ශක්තිමත පද�මක් හිමිවුණි.

“ඇතතටම ආතතම්මසේ සසවසන් සුන්දෙර 
ළමා කාලයක් මට හිමිවුණා වසේම, ජීවිතසේ 
අභිසයෝගවලට සාේ්කව මුහුණ සදෙන්න 
ඉසගනගතතා. අපි හුේම ගන්න ජීවිත. 
මිනිේසුන්ට වසේම ගහසකාළවලටත සතුන්ටත 
ඒ අයිතිය තිස�නවා. ආතතම්මා ඉන්න 
කාසේ ඉඳලම අසප් සගදෙර අවට 
පරිසරය අභය භූමියක් වසේ. 
සේපසයක් ආවත මරන්සන් 
නෑ.

දවසක් කිට්ටුව 

ගෙදරක මරන� ගෙ�ාප 

ඌගරක් අගප වතතට 

පැ�ලා හැුංගිලා. මරණ 

බගේ වතතට ආව සතාව 

අරන යන� ආතතමමා 

ඉඩ දුනගන �ෑ. අයිතිකාරයා 

ග�ාව� ගකග�කුට ඌරව ගදනගන 

�ෑ කියලා ආතතමමා කිේවා. එගහම 

කාරණා එක්ක හැපගපන� ගපෞරුෂයක් 

එයාට තිබුණා. ඔය විදිහට අගප වතගත 

ඒ සතා මාස අටක් විතර හිටියා. පේගේ 

ඌරාගේ සැබෑම අයිතිකාරයා ග්ාමගසවක 

මහතතයා එක්ක ආවා ඌරා ගෙනියන�. 

ඒ නිසා සතාව එදා දුන�ා. සතුනට දක්ව� 

ආදරය, කරුණාව ෙැ� හැඟීමක් මට 

ආගේ ආතතමමාගෙන. පාගර තුවාල 

හැදුනු බලගලක් හිටියත, ගෙදර ගෙ�ැත 

ආතතමමා ගබගහත කර�වා. මමත ඒවට 

උදේ ගව�වා. ඒ වගේම අදටත මම පාගර 

ඒවගේ සගතක් හිටිගයාත ඒ සතාට මගේ 

අතගදගකනම ගබගහත කර�වා. අගප 

ගෙදර දැ�ට ඉන� පූේ සුරතලාත පාගරන 

ගෙ�ාව ගකග�ක්.”

ඇයගේ ආතතමමා ගමනම ගදමාපියනද 

දැන ජීවිතගයන සමුගෙ� ගොසිනි. 

�ෑසියනගේ ග�ාමඳ ආදරය ලැබුගණන, 

විවාහයක් ෙැ�ද ඇය සිතුගේ �ැත. 

අදටත පුංචි අමමා ඇයට ගසවණැලලක් 

ගමන ආදරය ගදනනීය.

“පයංචි අම්මට දෙැන් වයස අසූවක් විතර. 
ඒත එයා මාව �ලාගන්සන් අර ඉේසර 
�ලාකියාගතතා වසේ. අර ‘ගමට කලින් 
හිරු මුළුතැන්සගට වඩනා’ සින්දුව ඇසහේදී 
මට මතක් සවන්සන් අම්මව සනසමයි පයංචි 
අම්මව. සමාකදෙ රැකියාව එක්ක අම්මා 
හිටිසේ දුර. ඒත පයංචිඅම්මා ඒ අඩුව 
සනාදෙැසනන තරමටම සසසනහස පෑවා. 
අදෙටත ඇය හරිම ක්රියාශීලීයි.”

වැඩිහිටි වයගේදී ගදමාපියනට ආදරය 

ගකාතරම වැදෙත දැයි ඕ අතදැකීගමන 

දනනීය. ඒ ඇය වැඩිහිටි ගලකම 

කාරයාලගේ අධ්ක්ෂවරිය ගලස ගේවය 

කරදදී, දරුවන ග�ාසළක� ගදමාපියනගේ 

දුක් ෙැ�විලි ගහාඳින අසා තිබුණු නිසාය. 

ඉන ඇතම ගදමාපියන ගේසතම දරුවන 

�මට ලියාදී පාරට වැටුණු අයය.

“ඇතතටම මම මසේ අම්මා තාතතාට 
ජීවතුන් අතර හිඳිේදී සියලු යුතුකම් කළා. මම 
හැම දෙරුසවකුටම කියන සදෙයක් තමයි සමාන 
රාජකාරි තිබුණත තමන්සේ සදෙමාපියන් පළමු 
තැන තියාගන්න. ඒ වසේම මිනිසුන් හැටියට 
අපි හිතින් සුන්දෙර විය යුතුයි. තව සකසනක් 
දිහා ආදෙරණියව හිතන්න පළුවන් සවන්සන් 
එතසකාට. ඒ වසේම කාන්තාසවෝ ලේසනට 
අඳින්න පළඳින්න කැමතියි. මමත එසහමයි. 

හැ�ැයි එතැනදී තමන්ට ගැළසපන සේ 
සතෝරා සේරාගන්න අපි දෙක්් විය 

යුතුයි.”

ජීවිතය සරලව 

ගෙවන�ට කැමති ඇයට, 

රාජ්ය ගේවගයන විශ්ාම 

යදදී ගෙ� යන�ට 

ඇතගත ජ�තාවගේ 

ගහාඳ හිත පමණක් බව 

ඇය කීවාය. එගතක් තම 

යුතුකම, වෙකීම ම�ාව ඉටු 

කරන�ට සැදී පැහැදී සිටි� 

බවද ඇය අපට කීවාය. 

ගමට 
කලින් හිරු 

මුළු්ැන්්ගට 
වඩනා කිවවම,  

මට ම්ක් ්වන්්න් 
පිංචි අමමව

අ්ප ්ගවත් 
සතුන්ට අභය 

භූමියක්. කාලයක් 
ඌ්ෙකුටත 
රැකවෙණය 

දුන්නා

සු්්බෝධනී කවුද?

මම පිංචි 
ක්ේ ඉඳලම 
විපලවකාරී 
චරි්යක්
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

‘බාලගිරි ද�ෝෂය අ� ද�ාදේ දෙට’ යනුදෙන් 

සඳෙන් පුෙරු ඇතැම් නිදෙසෙල ප්රධා� දොර 

උළුෙසදස ප්ර�ර්ශ�ය ද�ාට තිදබනු ඔබ 

දබාදෙෝවිට �ැ� ඇත. ද�ාඑදස �ම් ඔදේ නිෙදස� 

එෙැනි පුෙරුෙක් සවිද�ාට තිදබ�ො දෙන්�ට 

පුළුෙ�. 

ජ� සම්්මතයට අනුෙ ‘බාලගිරි’ යනු යක්ෂණියකි. 

දම් යක්ෂ, යක්ෂණියන් පිලිබඳ විශොසය අතීත 

ගැමි ස්මාජදයන් �වී� �ාගරි� ස්මාජය දෙත� 

සම්දරේෂණය වී ඇත. පසුගිය �ාලදේදී  ්මට ඒ 

සඳො �දි්ම නි�සු�ක් සපයාගත ෙැකි විය. ඒ 

්මදේ හිතෙදතකු විසින් එෙ� ල� ඡායාරූපයකිනි. 

්මාළදේ දෙෝ බතතරමුලදල ්මධ්ය්ම පාන්ති� නිොස 

පදධතිය�ට අයත නිොසය� බාලගිරි සඳො ෙ� 

ද්ම්ම සිිංෙල �ැනුම්දී්ම දෙනුෙට Balagiri Not Today 

It’s Tomorrow යනුදෙන් ඉිංග්රීසිදයන් සඳෙන් ද�ාට 

තිබිණි. ‘බාලගිරිට ඉිංග්රීසිත පුළුෙන් බෙ ්ම්ම �න්දන් 

අ�දන්’ එ්ම ඡායාරූපය ස්මඟ ඔහු එවූ විද්යුත 

පණිවිඩදේ සඳෙන්ෙ තිබිණි. 

දම් දි�ෙල �රුෙන් සම්බන්ධ රූපොහිනී 

�ැන්වීම්ෙල� බිළිඳු �රුෙන් හිඳි�ා �ාගරි� ්මධ්ය්ම 

පාන්ති� නිොසෙල උළුෙසදස  ‘බාලගිරි අ� ද�ාදේ 

දෙට’ යනුදෙන් �ැක්දෙ� පුෙරු අප �ැ� ඇත. 

එදස්ම ‘බාලගිරි අ� ද�ාදේ දෙට’ ය� ෙ�� සඳෙන් 

ෙරණෙත ඩිජිටල සටි�ර ද�ාළඹ පිටද�ාටුදේ 

පීපලස පාක් දපාදු දෙදළඳ සිංකීරණදේ දතාග 

පිටින් අදලවි �ර� බෙ� හිතෙදතකු ්මගින් ්මට 

�ැ�ගත ෙැකි විය. 

ජ� සම්්මතදේ එ� බාලගිරි යක්ෂණිය දෙත 

�රනු ලබ� ඉෙත �ැනුම්දී්ම සිදු �රනුදේ බිළිඳුන්ට 

ෙැළද�� ‘බාලගිරි ද�ෝෂය’ මුල�ර ගනිමිනි. 

එබැවින් බාලගිරිට දපර බාලගිරි ද�ෝෂය �ම් දරෝග 

තතතෙය පිළිබඳෙ �ැ�සිටිය යුතුය.

ඉපදී සතියක් ද��ක් ගතවූ ස්මෙර බිළිඳුන් 

සෙස හිරු බැස ය� යා්මදේදී අත පා ෙකුළුො 

ගුලි ෙන්�ට දෙර �රන්�ාක් ද්මන් සිදු�ර� ද්ම්ම 

ෙැඬීදම්දී �රුොදේ මුහුණ� එක්තරා ආ�ාරය�ට 

විරූපී දෙයි. සා්මාන්යදයන් බිළිඳකු ෙඬ� විට 

ෙැඩිහිටියන්ට �ලොගත ෙැකි වුෙ� දම් අසා්මාන්ය 

ෙැඬීදම්දී එෙැන්�ක් පිළිබඳෙ සිතාගන්�ටෙත 

බැරිය. එහිදී බිළිඳා ෙති ෙැටී ්මළානි� ෙ� දතක්්ම 

පැය බාගයක් දෙෝ ඊට ෙැඩි �ාලයක් ද�ා�ඩො 

ෙඬයි. ද්මහිදී බිළිඳා පළ�ර� අසා්මාන්යතා සෙ 

ෙඬ� දෙලාෙ ්මළහිරු බසි�ා දෙලාෙ වී්ම ්මත 

ද්මය අ්මනුෂ්ය ද�ෝෂයක් ්මත සිදුෙන්��ැයි පැරණි 

ගැමිදයෝ විශොස �ළෙ. බාලගිරි �ම් යක්ෂණිය 

පිළිබඳ �තා ප්රෙෘතතියට අප පිවිසිය යුතදත 

එතැනිනි.

බාලගිරි පිළිබඳ විශොසය ෙඩාත ප්රචලිත 

අප රදේ වුෙ� එහි පුරාදණෝක්තිය ඉන්දියාෙ ො 

සම්බන්ධ වූෙකි. �ඹදිෙ �න්තපුරදේ සිිංෙ කු්මාර 

�ම් රජුට ො ෙිංසෙතී 

�ම් දදවියට 

ොෙ කු්මරකු 

සෙ කු්මරියක් 

උපන්�ාය. 

එ්ම කු්මරු �ළ 

කු්මරු දලසින් 

�ම් ලදදදය. 

රජදග�ර 

ඉංගිරිසිත්
තත්තෙනවද?

්බාලගිරි 
යකිනනට

්බාලගිරි 
කියනසන 
ලිංකාසේ 
යකිනනක් 
සනසෙයි 

පිංචි දරුෙනෙ 
්බය කරනන 
සනසෙයිලු 

එනසන, කිරි 
ස�ාෙනනලු 

අ�ාෙැකි�රුෙන් විසින් දම් කු්මරා සෙ කු්මරිය සම්බන්ධ 

බිහිසුණු අ�ාෙැකි පළ�රමින් කියා සිටිදේ �ෙො �මුත 

දිද�� එ්ම කු්මරිය ො කු්මරුන් අඹු සැමියන් දලස 

ෙැසිදර� බෙය. පසුෙ දම් විපතින් කු්මරිය දේරාගැනී්ම 

පිණිස රාජකීය ්මාපිය යුෙළ ඇය ඉතා ආරක්ෂා සහිතෙ 

්මෙ ෙ� ්මැ� ගල දල�ක් තුළ සඟො තැබූෙ. �මුත 

ද�ද්මන් ෙයසින් ද්මෝරා ෙැඩුනු �ළ කු්මරා ත්මන්ට 

�ැදගණිය� සිටි� බෙත ත්ම ද�්මාපියන් විසින් ඒ 

ෙ�විට ඇය ්මෙ ෙ�දේ ගල දල�ක් තුළ සඟො 

සිටි� බෙත �ැ� ්මෙත �ම්පාෙ�ට පතවිය. ත්මන්ට 

�ැගණියෙ එක්ෙරක් �ැ� ගැනී්මට අෙශ්ය බෙ �ළ 

කු්මරුන් සිය ්මාපියන්ට කියා සිටිය� ඔවුන්දගන් ඊට 

කිසිඳු ඉඩක් ද�ාලැබිණ. අෙසා�දේ ඒ දුකින් දරෝගී 

වූ �ළ කු්මරුන් ආොර ගැනී්ම පො අතෙළ අතර 

අෙසා�දේ ඔහුදේ �ැ්මැතතට ඉඩ ද�න්�ට ්මාපිය 

යුෙළට සිදුවිය. ඒ අනුෙ ෙො �ැදගණිය දෙදස� 

ගල කුළ දෙත ගිය �ළ කු්මරුන්ට ඇදේ රූපශ්රීය 

�ැකීද්මන් සදෙෝ�ර�ම් අ්මත�ෙ ගිදේය. පසුෙ රාජකීය 

අ�ාෙැකි�රුෙන් කී අන්�්මට්ම කු්මරු ඒ ද්මාදොදත්ම 

කු්මරිය සෙොසයට දපාළඹො ගතදතය. ද්ම්ම 

සිදධිදයන් �ැඩි ්මා�සි� �ම්පාෙට පත කු්මරිය ඇසළ 

ගස� දගල ෙැළලාදග� මිය ගියාය. පසුෙ �ැදගණිය 

සිදු�රගත විපත අසා �ැ�ගත �ළ කු්මරු දසායුරු 

දපමින් උන්්මා�යට පතෙ ඇදේ සිරුර දසායමින් �සත 

පීරන්�ට විය. එදෙත �ළ කු්මරු පිළිබඳ �ැඩි ද�ෝපයක් 

සිත තුළ �රාගත ්ශක්ර දදදේන්්රයා කු්මරුට දසායාගත 

ද�ාෙැකි දලස කු්මරියදේ ්මළසිරුර සඟො තැබීය. 

�මුත කු්මරුන්දේ ආදේගාත්ම� උන්�දුෙ ද�ාදතක් 

ප්රබල වී� යත ත්මන් නිසා දිවි �සාගත කු්මරියදේ සිරුර 

දසායාගත බෙ ගිරිදදවි අස�, ගිරිදදවි උපත සෙ 

ගිරිදදවි �ෙ ආදී ජ�ශ්ැති මූලාශ්ෙල සඳෙන්ය. පසුෙ 

්මරණයට පත �ළ කු්මරුන් ‘ගරා’ �මින්�, කු්මරිය ‘ගිරි’ 

�මින්� යක්ෂ ආත්ම භාෙයන් ලැබූ බෙ සඳෙන්ය. 

පසුෙ ද්ම්ම ගරා යකු අෙතාර දොළෙක් දලසින්�, 

ගිරිදදවි අෙතාර දොළෙක් දලසින්� 

ස්මාජයට වි� �රන්�ට පටන්ගත 

බෙ පැෙදසයි. ද�ාටග්ම ොචීසසර 

හිමියන් විසින් රචිත සරණිං�ර 

සිංඝරාජ ස්මය �ම් �ෘතිදේ 

එ� පරිදි ද්ම්ම ගිරි දදවියදේ 

අෙතාර දොළෙකි. එ�ම් 

්ම��ගිරි, ෙපු්මලගිරි, ද්මෝලන් 

ගිරි, භූතගිරි, රත�ගිරි, 

ෙඳුන්ගිරි, පේටිගිරි, 

ද�ාටගිරි, අඳුන්ගිරි, 

ෙලියක්ගිරි සෙ 

බාලගිරි යනුදෙනි.

ද්මහිදී බාලගිරි 

�මින් ෙැඳින්දෙ� 

ගිරිදදවි අෙතාරය 

සැන්�දෑ ස්මයට 

කුඩා බිළිඳුන් දෙත 

පැමිදණනුදේ ඔවුන් 

ද�දරහි ඇති �රු 

දසද�ෙසින් ත්ම කිරි 

දපවී්මට මිස බිළිඳාට අ�තුරක් 

කිරී්මට ද�ාදේ. එදෙත ෙ� ඇතුන් 

ො දිවියන් ෙැනි ෙ� සතුන් පිරිෙරා එ� බාලගිරි 

�කි� බිළිඳා ්මෙත දස බියපතෙ ෙඬන්�ට පටන් 

ගනී. ්මේපියන්ට �ෙර දලසකින්ෙත �ලොගත 

ද�ාෙැක්දක් බිළිඳා එදස අධි� දලස බියට පතෙ 

සිටි� බැවිනි. එදෙත ඒ සඳො �ළ යුතදත බාලගිරි 

ප්රදයෝගාත්ම� දලස බිළිඳාදගන් දෙන්ද�ාට තැබී්මය. 

‘අ� එපා දෙට ෙදරන්’ ය� අ�ෙස සහිත පුෙරු 

නිෙදස දෙෝ බිළිඳා සිටි� �ා්මරදේ උළුෙසස� 

ප්ර�ර්ශ�ය කිරී්මට අප ජ� ස්මාජය පුරුදුෙ ඇතදත 

එනිසාය. 

එදෙත දලාෙ පුරා ව්ාපත බටහිර වෙද්ය ක්ර්මයට 

අනුෙ �ම් ද්මය බිළිඳුන්ට ෙැළදඳ� එක් දරෝගී 

තතතෙයකි. ළ්මා දරෝග විදශෂඥ වෙද්ය අජිත 

අ්මරසිිංෙ පෙස� අන්�්මට ඉෙත සඳෙන් බාලගිරි 

ද�ෝෂ ලක්ෂණ එදලසින්්ම �ක්�ට ලැදබ� ද්ම්ම 

දරෝගය ෙැඳින්දෙනුදේ බිළිඳු ආ්මශූලය (Infantile 

Colic) යනුදෙනි.

දම් දරෝගදේදී බිළිඳුන්දේ උ�රය සෙස �ාලයන්හි 

ොතදයන් පිරී යා්මක් �ක්�ට ලැදබ� අතර අම්ල 

ප්රොෙයක්� ද�ාෙ� එ්ම තතතෙයට නිශචිත 

දේතුෙක් ද්මදතක් ආ�ාෙරණය වී �ැත. ආ්මා්ශය 

ොතදයන් පිරී යා්ම මුලද�ාට ෙටගන්�ා දේ��ාෙ 

�රාගත ද�ාෙැකිෙ ඉෙත සඳෙන් අන්�්මට්ම 

බිළිඳුන් පැය බාගයක් දෙෝ ඊට ෙැඩි �ාලයක් වුෙ 

ෙැඬී්ම මුලද�ාට ්මෙත බියට පතෙ� ්මාපියන් එ්ම 

බිළිඳුන් වෙද්යෙරුන් දෙත පමුණුෙ� බෙ� වෙද්ය 

අ්මරසිිංෙ කියයි. ඔහු ෙැඩිදුරටත පෙසන්දන් එදලස 

ඖෂධ නිය්ම ද�ා�ළ� ද්මය දි� කිහිපයක් තුළ 

ඉදේට්ම සුෙ ෙ� දරෝග තතතෙයක් බෙය.

ඒ ද�දස වුෙ බාලගිරිට අ� ද�ාදේ දෙට යන්� 

ඉිංග්රීසිදයන් සඳෙන් �ළ පුෙරුෙ සහිත ඡායාරූපය 

්මා දෙත දයාමු �රමින් ‘බාලගිරිට ඉිංග්රීසිත පුළුෙන්’ 

යැයි කියූ මිතුරාට ්ම්ම කීදේ ඉන්දීය සම්භෙයක් 

ඇති බාලගිරි ඇ්මතී්මට සිිංෙලට ෙඩා ජාත්යන්තර 

භාෂාෙක් ෙ� ඉිංග්රීසි දයෝග්ය බැවින් ්මට �ම් එහි 

කිසිඳු ෙර�ක් ද�ාදපද�� බෙය.
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රෂ්නිකා ලියනගේ

මගේ ZOOM 
ස්බඳ්ාවය  
බිඳ වැටුණා  

දිනනන ඔනන මෙනන තිමෙද්දී 
අපිට ලයිට් ගිහින

ඔන්ලයින ක්රමයට තරඟ කර 
ල්ලෝක ලයොවුන ලෙස් 
ශූරතොවලිය දිනූ 
ලේවිනද්ො ඔෂිනි 
ගුණවර්ධන

අක්කාගේ දඟය අඩු කිරීමට හඳුන්කා දුන ගෙස් 

ක්රීඩකාග්න නංගී ග�ෝ්යක දිනනකාය. ගේවිනද්කා ඔෂිනි 

ගුණ්ර්ධන එම නැගණියයි.  ඇය ‘ඔන�යින ෆිගේ’ 

ග�ෝ් ගයකාවුන ගෙස් ශූරතකා්ලිගේ ්යස අවුරුදු 

10න පහළ බකාලි්කා ප්රථම ස්ථකානය හිමි්ර ගතතකාය. 

රට්ල් සියයක පමණ නිගයෝජනය ්රමින ක්රීඩ් 

ක්රීඩි්කාග්ෝ ඊට සහභකාගි වූහ. ග�ෝ් ගෙස් සමගම�නය 

සහ ගජෝරජියකා ගෙස් සංගමය එය සංවි්ධකාන 

්ගේය. තරඟකා්ලිය සකාමකාන්යගයන පැ්ැතග්නගන 

ගජෝරජියකාගේදීයි. එගහත ග්කාවිේ ්සංගතය 

ගේතුග්න ගම්ර එය මකාරගගත ක්රමය යටගත 

පැ්ැතවිණ. අ්සකාන ්ටගේදී ඔෂිනි හමුගේ පරකාජයට 

පතවූගේ ඇමරි්කාගේ ගමගන ඇල්තියකා යි. 

ෙනදිමකා රතනකාය් සහ උගේන්ර ගුණ්ර්ධන 

යු්ළගේ ගද්න දරු්කා ග�ස ගේවිනද්කා ඔෂිනි උපත 

�බනගන 2012 ගපබර්කාරි පළමු්නදාය. කුඩකා ්කා�ගේ 

සිටම ඇය ඉතකා තැනපතය. ඔෂිනිගේ ප්ර්ධකානතම 

විගනෝදාංශය වූගේ චිත්ර ඇඳීමයි. ග්ළි ගසල්�මට 

ඇගේ එතරම උනනදු්ක ගනකාවීය.  ග්තරම 

්�බ�්කාරී පරිසරය්දී වු්ද ්ගේ ්ගක නැති් 

ඇය චිත්ර ඇනදාය.

ඔෂිනිගේ ්ැඩිමහල් ගසකායුරිය, පැහැසරණි 

අරුගණෝද්කා ඊට හකාතපසිනම ග්නස්ය. ඇගේ 

දඟ්කාර්ම නිමක නැත. එනිසකා ඇය ගෙස් ක්රීඩකා්ට 

ගයකාමු කිරීමට ගදමකාපිගයෝ තීරණය ්ළහ. ගෙස් 

ගුරු්රයකු නි්සට ගගන්කා ගැනීමට පිය්ර 

ගැගනනගන ඒ අනු්යි. ඒ ්නවිට නැගණියට ්යස 

අවුරුදු හතරකි. අ්සකානගේ ගුරු්රයකා අක්කාට 

උගන්න දෑ ගදාරට මු්කා වී උ්හකා ගැනීමට නැගණිය 

දක්ෂ වූ්කාය. ඒ අතර ගනකාදනනකා ගේ සමබන්ධගයන 

ඇය ම්ගගන උපගදස් පැතු්කාය. ඒ අනු් පකාස�ට 

ඇතුළු වීමට ගපරම ගෙස් ක්රීඩකාගේ මූලි්කාංග 

ඉගගනීමට ඔෂිනිට හැකියකා් �ැබිණ. 

පළමු ගරේණිය ග්නුග්න ඇය ඇතුළත වූගේ 

රතනපුර ෆරගියුසන උසස් බකාලි්කා විද්කා�යටයි. 

එම විද්කා�ගේ පළමු ්සගර සිටම ගෙස් ඉගැනවීම 

සිදු්රයි. ගසනසුරකාදා දිනය ඒ ග්නුග්නම ග්න්ර 

ඇත. ්කාසනකා්්ට ගමන පකාසගල් ගෙස් ගුරු්රයකා වූ 

ජගත ග්ත�්� ඔෂිනිගේ දක්ෂතකා හඳුනකාගතගතය. 

පළමු ගරේණිගේ අ්සන ්කාරගේ සිට ඇගේ දක්ෂතකා 

මතුවු්ද ඊට පසු ්සර යහපත වූගේ නැත. ඒ පකාස්කු 

ප්රහකාරය ගේතුග්න පුහුණුවීම න්තකා 

දැමීමට සිදුවූ බැවිනි. අගේකෂිත 

අරමුණ ඉටු වී තිබූ බැවින ඒ ්නවිට 

්ැඩිමහල් දියණිය ග්නුග්න පැ්ති 

ගපෞේගලි් ගෙස් පනතියද න්තකා 

තිබුගේය.

නමුත ගදයක ආරමභ ්ළගහකාත 

එය අතගනකාහරින ගුණයක කුඩකා ඔෂිනි 

සතුවිය. ඇය නි්ගස්දී සගහෝදරිය 

සමඟ දිගටම පුහුණුවීම ්ළකාය. 

නැගණිය හමුගේ එ්දිගට පරකාජය 

්නවිට අක්කා ටිග්න ටි් පගස්ට 

ග්ේදී කුඩකා දියණියගගන ම්ට 

ගැ�වීමක ගනකාවීය. ඒ නිසකා ඇය සමඟ ක්රීඩකා කිරීමට 

ගෙස් ක්රීඩකාගේ ්ැඩි යමක ගනකාදැන සිටි ම්ටද එය 

හැදෑරීමට සිදුවිය. ඇය දියණිය සමඟ ගගකාස් ඊට අදාළ 

ගපකාත පත ප්කා මි�දී ගතතකාය. එගහත පුංචි හපනිය 

හමුගේ ඈ සැමවිටම පරකාජය වූ්කාය. දිනීමට ගබකාගහෝ 

මනකාප ඔෂිනි ඉන �ැබූගේ ඉමහත තෘේතියකි. 

ගද්න ගරේණිගේ ගද්න ්කාරය අ්සන ්නවිටම 

ඔෂිනි ගෙස් තරඟ සඳහකාද සහභකාගි වූ්කාය. පවුගල් 

හිත්ගතකු වූ රසි් සමරනකාය්ගගන පුහුණුවීම සඳහකා 

ඔෂිනිට සහකාය හිමිවිය. ඔෂිනි ප්රථමගයන සහභකාගි වූගේ 

පකාසල් ගෙස් සංගමය සංවි්ධකානය ්ළ තරඟ්�ටයි. 

රතනපුර දිස්්රික්ගේ ගද්න ස්ථකානය දිනීමට 

ඇය ආරමභගේදී සමත වූ්කාය. සමස්ත 

�ං්කා මටටමින හිමිවූගේ දස්න ස්ථකානයයි.  

අනතුරු් පැ්ති තරඟකා්ලි කිහිපය්දීම ඇය 

විවි්ධ ජයග්රහණ �ැබු්කාය. ජකාති් ගයකාවුන 

ගෙස් තරඟකා්ලිගේ සමස්ත �ං්කා ශූරතකා්ක 

දිනීමට ඔෂිනි සමත ්නගන ඊට පසු්යි. 

ගෙස් ක්රීඩකා්ට දක්න දක්ෂතකා් මත 

ඔෂිනිට ත්ත සහකාය �බකාදිය යුතු 

බ්ට ගදමකාපියන තීරණය ්ගේ ඒ 

අනු්ය. දක්ෂ ගෙස් පුහුණු්රු්කු 

්න අකි� ්කාවිනද ග්ත ඔෂිනි ගයකාමු 

ග්ගරනගන එනිසකාය. 

“සර් පනති කරනමන මකොළඹ. ඒ 
නිසො සිකුරොදාට පොසල් නිෙොවුණොෙ 
ෙෙ දුව අරමෙන මකොළඹ එනවො. 
සිකුරොදා පනතිෙ ඉවර මවනමන 
රෑ 9ට. අපි මකොළඹ කොෙරෙක් 
අරමෙන එදාට නවතිනවො.  
පහුමවනිදටත් පනතිෙට ගිහින 
එමෙෙෙ ආමෙ රත්නපුමර් 
ෙනවො. මලොකු දුව ෙමේ අමෙො 
ෙොව නවත්්තලො එනමන. 
අපි එෙොටත් මම ක්රීඩොව 

පටනෙත්මත් මලොකුවට ්තරඟ 
කරනන හි්තොමෙන මනමවයි. 

ඒත් මපොඩි දුව ඒකට මෙොඩක් 
දක්්ෂයි කිෙලො අපට 

මත්රුණ නිසො ඒකට අවශ්ය සිෙලු පෙසුකම ලබො දුනනො. ඒ 
මවනුමවන අපිත් කැපවුණො.”

ඇගේ ම් ප්සන පරිදි, තරඟයක ග්කාතැනද ඔෂිනි 

එතැනය. ගෙස් ගමනම ගටනිස් ක්රීඩකා කිරීමටද ඔෂිනි 

ගබකාගහෝ ප්රිය ්රයි. ෆරගියුසන විද්කා�ගේ ඇගේ ්යස් 

්කාේඩගේ පකාසල් ගටනිස් ්ේඩකායගම නකායි්කා් ග�සද 

ඇය ්�ක ්ටයුතු ්ළකාය. එගහත ගෙස් සහ ගටනිස් 

තරඟකා්ලි එ්ම ්කා�සීමකා්� පැ්තීම ගේතුග්න 

ගතෝරකාගැනීමක කිරීමට ඇයට සිදුවිය. ගෙස් ක්රීඩකා්ට 

පමණක ඇගේ අ්්ධකානය හිමිවූගේ ඒ අනු්ය. එගහත 

පසු්කාලීන් ගටනිස් ක්රීඩකා කිරීගම බ�කාගපකාගරකාතතු්ද 

ඈ සතු බ් ම් කියනනීය.

“එෙොට හීනෙක් තිමෙනවො මකොළඹ 
විශොඛො විද්ොලෙට ඇතුළු වීෙට. ඒකට 
ශිෂ්යත්වෙ මෙොඳින සෙත් මවනවො 
කිෙලයි දුව කිෙනමන. දැන මෙස් 
වි්තරක් කරලො මකොළඹ ආවට 
පස්මස මටනිස් ක්රීඩොවත් කරනවලු. 
අපි ඉතින එෙොට කැෙති විදිෙට, 
එෙො දක්්ෂ මද් කරනන ඉඩ මදනවො 
මිසක් කිසිෙ බලපෑෙක් කරනමන 
නෑ.” 

අකි� ්කාවිනද ගුරු්රයකාගේ 

මග ගපනවීම යටගත අනතරජකාති් 

තරඟ්�ට ඔෂිනි සහභකාගි ්නගන 

අනතුරු්යි. ගම ්නවිට මකාස කිහිපය් සිට 

ඔෂිනි සිය ම් සහ ගසකායුරිය සමඟ ග්කාළඹ නැ්තී 

සිටී.  ඒ මකාරගගත ක්රමය යටගත තරඟකා්ලි කිහිපයක 

පැ්ැතග්න බැවිනි. ග�ෝ් ගයකාවුන ගෙස් ශූරතකා්ලියට 

ඇය සහභකාගි වූගේද ඒ අතරතුරය. අ්සන පූර් 

්ටගේදී රුසියකාගේ ඩයනකා ගප්රබ්රගසනස්්යකා සහ ඔෂිනි 

අතර වූගේ තියුණු තරඟයකි. අනතරජකාති් ගරේණිගත 

කිරීම්�දී ඩයනකා ප්රසකාද �කුණු 300 කින පමණ ඔෂිනිට 

්ඩකා ඉදිරිගයන සිටී. එගහත පුහුණු්රුගේ විශ්කාසය 

තහවුරු ්රමින ඔෂිනි ජය ගතතකාය. අ්සන තරඟය 

ඇයට අභිගයෝගයක ගනකාවීය. ජයග්රහණය ගපනි ගපනී 

විනකාඩි ගද්්ට ආසනන ්කා�යක ඉතිරි් තිබියදී 

අනගේකෂිත සිදුවීමකි. විදුලිය විසනධි වීගමන ඔෂිනිගේ 

සූම සබඳතකා් බිඳ්ැටිණ. එගහත ්�බ� ගනකාවූ ඇය 

ගේරුම්රු දැනු්ත ්ර, තරඟයට නැ්ත සමබන්ධ 

වූ්කාය. ඉතිරි තතපර කිහිපගේදී ජය තහවුරු ්රගත 

ඇයට මගදී ඉ්තවීම ගැන විගරෝ්ධතකා මතු ගනකාවුගේ 

ඒ ්නවිටද පැහැදිලි් ඉදිරිගයන සිටි බැවිනි. 

ග්තරම විශකා� ජය්දී වු් ඇය තෑගි ගභෝග 

ඉල්�කා ්රදර ගනකාකිරීමද විගශ්ෂත්යකි. ම් 

ප්සනගන ඇය ඉල්�න ත්කාග කිසි්් මි� රුපියල් 

150 ඉකම්කා ගනකායන බ්යි.

“මම වෙමස දරුවකු මනොහි්තන ්තරම දුව අපි 
ෙැන හි්තනවො. මම ක්රීඩොව කිරීෙට අපි කරන 

විෙදම, කැපවීම දුවට මෙොඳට මත්මරනවො. 
ඕල් අයිලනඩ් යූත් මීට් එක දිනලො 

එෙො ඉල්ලුමව මපොපමකෝන පැකට් 
එකක්. ඇඳුෙක් ෙනන ගිෙත් ෙට 

කිෙනවො විෙදම වැඩි නිසො මිල 
අඩු එකක් ෙමු මනද කිෙලො.  
ෙටත් හි්තොෙනන අෙොරුයි, 
එෙොමෙ විදිෙ. ඒ වමේෙයි ෙරිෙ 
සැලැස්ෙක් ඇතුව දුව වැඩ 

කරනමන. එෙොමේ අරමුණ ්තෙයි 
අඩුෙ වෙසින මලෝක ශූරිෙ මවන 

එක. නවෙ වසමරදි ඒක කරනන බැරි 
වුමණොත් සමපූර්ණමෙනෙ අධ්ොපනෙට 

මුල්්තැන මදනවො කිෙනවො.”

ඒ බ් ගේවිනද්කා ඔෂිනි ද තහවුරු ්රයි. 

“මම දිනුෙ ෙැන ෙට මෙොඩොක් සතුටුයි. ෙං කවදෙරි 
වර්ල්ඩ් මෙස් ෙැමපිෙන මවනවො. ඊටපස්මස මඩොක්ටර් 
මකමනක් මවනවො.”

ඔෂිනිගේ ්කාමරගේ අපූරු සිතු්මක ඇත. ඒ ඈ 

විසිනම චිත්රයට නගනු �ැබූ ඇගේ සිතිවිල්�යි. එහි 

පඩිගපළකි. පඩිගයන පඩිය ගෙස් ක්රීඩකාගේ විවි්ධ 

මටටම �කුණු ්ර ඇත. පුහුණු්රු ඇය ඉහළ 

රැගගන යනු අයුරු එහි ඇත. උස් පඩිගේ ඔෂිනි 

සිටිනගන ශ්රී �ං්කා ්ධජය සහ කුස�කානයක සමඟිනි. 

“WORLD CHAMPION” යනුග්න චිත්රගේ ලියකා ඇත. 

පුංචි හීන ගබකාගහෝ විශකා�ය. ඔවුන දකින හීනයට 

රුකුල් දුනවිට අ්සකානය විශිෂට ්නු ගනකාඅනුමකානය.

දුව කවදාවත් රු.150 ට 
වැඩි ්ෑේ්ගක් ඉල්ල්ලා 
නෑ. ඕල අයි්ලන්ඩ් යූත් 
මීට් එක දින්ලා එයා 
ඉලලුගවත් ග�ාපගකෝන් 
�ැකට් එකක්

මං කවදහරි 
වර්ලඩ් ගෙස් 

ෙැමපියන් ගවනවා. 
ඊට�ස්ගස 

ග�ාක්ටර් ගකගනක් 
ගවනවා

WORLD CHAMPION 
වීෙට ඇෙමේ තිමබන 
සිහිනෙ ෙැන ඇෙ ඇද 
ඇති චිත්රෙ
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“ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවසේ අසේ නිල ඇඳුම ඇඟට දාසෙන සවනත් රටවල මිනිේසු ඉේ්සරහට 
යද්දී හිතට දැසනන හැඟීම වචනවලට සෙරළන්න බැහැ. විසදේ රටවල අය අසේ නිල ඇඳුමට 
ලේ්සනයි කිවවම ඒක දැසනන්සන් හරියට අසේ රට ලේ්සනයි කිවවවා වසෙයි. එතසකවාට නම් හරි 
ආඩම්බරකමක් දැසනනවවා.”

එසේ ෙව්සන්නී, ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවසේ සයෙෂ්ඨතම කවාන්තවා මැදිරි කළමනවාකවාරිණී ලක්මිණී 
ජයසූරියයි.

සම් දිෙහැසරන්සන් අද ‘ධරණී’ කවරය දරවාසිටින ගුවසන් හැඩකවාරිය, ලක්මිණී අෙට කියූ සුවිසේෂී 
කතවාවයි.

“ගුවන් සේවිකවාවක් සවන්න ඕසන් කියන හීනය මසේ හිතට කවාවැදුසන් ඉේසකවාසේ යන කවාසලදිමයි.
මසේ සහවාඳම යවාළුවසෙ අක්කවා ගුවන් සේවිකවාවක්. ඉතින් අක්කවා එයවාට කියන ලේ්සන අත්දැකීම් ෙැන 
යවාළුවවා මටත් කියනවවා. ඒ කතවා අහනසකවාට මටත් කවදහරි ගුවන් සේවිකවාවක් සවන්න ඕන කියලවා 
හිතුණවා. ඒ හැඟීම තමයි මවාව ගුවන් සේවිකවාවක් කසේ.”

ලක්මිණී මුලින්ම ශ්රී ලංකන ගුවන සේවසේ පුහුණවට බැසෙනසන 1990 වසසේදීය.

“ඒත් ඒ සවලවාසව පුහුණවට යන්න වුසේ මවා්ස සදකයි. මසේ අම්මවා ෙණකවාධිකවාරිනියක්. තවාත්තවා 
රජසේ උ්සේ ෙරිෙවාලන නිලධවාරිසයක්. මසේ උ්සේ අධ්වාෙනය ෙැන ඔවුන් සෙවාඩක් හීන දැක්කවා. ඒ 
නි්සවා මමත් ගුවන් සේවිකවා පුහුණුසවන් ඉවත් සවලවා අධ්වාෙනයට වැඩි අවධවානයක් දුන්නවා.”

නමුත් ඇය නැවතත් 1995 වසසේදී ප්මණ ගුවන සේවිකාවක් සලසින ශ්රී ලංකන ගුවන සේවයට 

එක්වනනීය.

“සෙවාඩක් අය හිතන්සන් ගුවන් සේවිකවාවක් සවන්න ලේ්සන විතරක් තිබුණම ඇති කියලසන්. 
හැබැයි ඒක වැරදියි. ගුවන් සේවිකවාවක් විදිහට පුහුණු සවනසකවාට මෘදු කු්සලතවා ්සහ දැඩි කු්සලතවා 
කියන අංශ සදකක පුහුණුවීම් ලබවාසදනවවා. ඒ පුහුණුවීම් ඇතුසළදි සෙෞරුෂය සෙවාඩනෙවාෙන්න හැටි, 
ගුවසන්දී මගීන්සේ ආරක්ෂවාව ්සල්සන හැටි පුහුණු කරනවවා. ඒ විතරක්ම සනසවයි අනසේක්ෂිත 
අනතුරු, භයවානක අවේ්වා වසේ සද්වලට සහවාඳින් මුහුණසදන හැටි, ආහවාර 
ෙරිෙවාලනය, මගිසයකුට වවද්ය ප්ර්මවාධවාර ලබවාදීමට අවශ්ය දැනුම වසේ පුළුේ 
ෙරවා්සයකට ඔය පුහුණුව විහිසදනවවා.

ගුවනයානයක් ගිනි ගත්සතාත් එසේමත් නැත්නම් මුහුදට කඩා 

වැටුසණාත් ගුවන සේවිකාවක් විදිෙට කටයුතු කරනන ඕන විදිෙත් 

ප්ාසයෝගිකව අපිට කියලා සදනවා. පරණ ගුවනයානයක් ගිනි ගනන 

සලේවලා එසේම ත්මයි සම් ප්ාසයෝගික පුහුණුවීම් කරනසන. ඉතින 

ඒවත් එසේම සලසෙසි පෙසු පුහුණුවීම් සනසවයි.”

ගුවසනදී ්මගීනසගේ ආරක්්ෂකයින, වවද්යවරුන සේ්ම 

උපසේශකවරුන වනසනද ්මැදිරි කාේයය ්මණඩලයයි. ගුවන 

සේවිකාවක් වී්මට සම් සියලල ්මාස තුනක පුහුණුවකින උගත 

යුතු අතර, ඉනපසු පැවැත්සවන සම්මුඛ සෙ ලිඛිත පරීක්්ෂණ 

ස්මත්වී්මද අනිවාේයය.

“ඒ සටේ්ටවලට ලකුණු 99ක් ෙන්න එක අනිවවාරයයි. ඊටෙේසේ 
අපිට පුහුණු ගුවන් සේවිකවාවක් විදිහට ගුවන්වවාර තුනක් යන්න අවේ්වාව 
ලැසබනවවා. ඒ ගුවන්වවාර තුසනන් ෙේසේ තමයි ගුවන් සේවිකවාවක් විදිහට 
බලෙත්රය ලැසබන්සන්. මසේ ෙළසවනිම ගුවන් ෙමන සයදුසේ ස්සෞදි අරවාබිසේ 
දහරවාන් නෙරයට. එදා දැනුණු ්සතුට නම් මට තවමත් අමතක නැහැ.”

ගුවන සේවිකාවක සලස සේවය කරන අතරතුර්ම කලා උපාධිය, ශාේ්රපති උපාධිය සෙ 

නීතිසේදී උපාධි සම්පූේණ කරමින ්මාපිය සිහින සැබෑ කිරී්මටද ඈ ස්මත් වූවාය.

“සේවයට බැඳිලවා අවුරුදු තුනකින් කැබින් සුෙවයි්සර තනතුරට අයැදුම් කරන්න පුළුවන්. 
සුෙවයි්සර සකසනක් විදහට ව්සර ෙහක් සේවය කළවාට ෙේසේ තමයි කැබින් මැසන්ජර කියන 
තනතුරට යන්න පුළුවන් සවන්සන්. 2011 අවුරුද්සද් තමයි මම කැබින් මැසන්ජර සකසනක් විදිහට 
වැඩ බවාරෙත්සත්. දැන් ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවසේ කැබින් මැසන්ජරවරුන් එකසිය ෙවානක් ඉන්නවවා. 
එයින් 22ක් කවාන්තවාවන්.”

ලක්මිණීසගේ නිල ඇඳු්ම ගුවන සේවිකාවනසගන අප නිතර දකින නිල පැෙැති නිල ඇඳු්ම 

සනාසේ. ඇය ෙැඩවනසන ්මැදිරි කළ්මනාකාරිණියන සෙො සවනවූ තැඹිලි පැෙැති ඔසරියකිනි.

“ගුවන් නියමුවන්සෙන් ෙේසේ ගුවන්යවානසේ සියලුම වෙකීම් ෙැවසරන්සන් කැබින් මැසන්ජරට. 
යවානසේ මගීන් ්සම්බන්ධ ෙැටළු, පියවා්සරිසේදී මගීන්සේ සියලුම කටයුතු කළමනවාකරණය කිරීම ්සහ 
කවාරයය මේඩලය හැසිරවීම වසේ විශවාල වෙකීමක් සමතැනදී අෙට ෙැවසරනවවා.”

ගුවන සැරිසේදී සිදුවන අනසේක්ෂිත සිදුවීම්වලදී සනාබියව කටයුතු කරමින ගුවන ්මගීනව 

සනසුන කිරී්මද ඇයට පැවසරන ප්ධාන රාජකාරී අතරින එකක්ය. ඒ පිළිබෙ ඈ සතු සුවිසේෂී 

්මතකයන ලක්මිණී දිගෙැරිසේ ස්මසේය.

“එකෙවාරක් අපි ගිය ගුවන්යවානයක එන්ජින් එකක ප්රේනයක් සවලවා නැවත සෙවාඩබවාන්න සිද්ධ වුණවා. 
සම්ක නිසවදනය කළවාම සෙවාඩක් මගීන් හරියට කලබල වුණවා. ඉතින් ෙේසේ සකවාසහවාමහරි එයවාලව 
්සන්සුන් කරලවා ගුවන්යවානය සෙවාඩබෑමට සුදානම් කළවා. සම් සේරටම ලැසබන්සන් විනවාඩි කිහිෙයක් 
විතරයි. වවා්සනවාවකට එදා අපි කිසිම සකසනක්ට අනතුරක් වුසේ නැහැ.”

එවැනි සිදුවීම්වලට අ්මතරව ඇතැම් ්මගීනසගේ ක්රියාකලාපයන නිසා අපෙසුතාවලට පත්වන 

අවේ්ාද ඇති බව ඈ කියයි. 

“මම සබවාසහවාම නිහතමවානී විදිහට මසේ සේවය ලබවාසදන සකසනක්. හැබැයි එකම සද් කිහිෙවරක් 
කිවවත් සත්රුම් ෙන්සන් නැති මගීනුත් නැතුවම සනසවයි. එසහම සවලවාවට අපි මුලින්ම වචනසයන් 
අවවවාද කරනවවා. ෙේසේ ලිඛිතව අවවවාද කරන්න සිද්ධ සවනවවා. ඒ කරලත් බැරිසවන තැනදී පුංචි 
මවාංචු කු්ටටමක් වසේ එකක් දාන්න සිද්ධසවනවවා. සිඩ්නිවල ඉඳලවා එනසකවාට දව්සක් එක පුද්ෙලසයක් 
සබවාසහවාම කලහකවාරී විදිහට හැසිසරන්න ෙටන්ෙත්තවා. ඔහුසේ අත්වලට මවාංචු දාන්න යද්දී ඔහු ඉතවාම 
වැසරන් ඔහුසේ කකුසලන් මට ෙහර දුන්නවා. ෙේසේ තමයි ඔහු යම් මවානසික ෙැටළුවකින් පීඩවා විඳින 
පුද්ෙලසයක් කියලවා අපි දැනෙත්සත්.”

වෘත්තී්මය ජීවිතය තුළ අයෙපත් අත්දැකීම්වලට වඩා යෙපත් අත්දැකීම් වැඩි බව 

ඈ කීසේ සතුටු සිතිනය.

“සුවිසේෂී පුද්ෙලයින් අපිට දිනෙතවාම වසේ හමුසවනවවා. ශිේෙවා සශ්ටටි, මධුරි 
දික්සිත් වසෙ නළු නිළියන් ඕනෑතරම් මට මුණෙැහිලවා තිසයනවවා. එතනින් ගියහම 
සවනත් රටවල ක්රීඩක ක්රීඩිකවාවන්, සද්ශෙවාලන නවායකයින්, ජනවාධිෙතිවරුන් ්සහ 
ජනප්රිය චරිත අෙට හමුසවනවවා. අපිත් එක්ක ඡවායවාරූෙ ෙන්න ෙවවා ඔවුන් හරි 
කැමැතියි.”

ඇය කියනසන එවැනි ෙමුවීම් ඇය ජීවිතසේදී ලද සුවිසේෂී අත්දැකීම් බවය.

සකාවිඩ් ව්යසනසයන රට රටවල ශ්රී ලාංකිකයන අසරණ වුණු ස්මාසොසත්දී 

ජාතික ස්මසෙවරක සයසදන පිරිස අතර ලක්මිණී ඇතුළු ශ්රී ලංකන ගුවන 

කාේයය ්මණඩලයද වූ බව සනාකියා්ම බැරිය.

“අසේ ශ්රී ලවාංකිකයින් සවනත් රටවල හිරසවලවා අ්සරණ වුණු 
අවේ්වාවක් තිබුණසන්. ඒ සවලවාසව අපි එයවාලව ෙන්න ගියහම ේසේන් 
එකට නැේෙ හැටිසයම සෙවාඩක් අය කිවසව ‘ලංකවාවට ගියවා වසේ 
දැසනනවවා’ කියලයි. ්සමහරු ඒ සවලවාසව අපිව බදාසෙන ඇඬුවවා. 

ඇත්තටම ඒක හරිම ්සංසවදී කවාලයක්. අපිත් සම් රටට සලවාකු 
සේවයක් කරනවවා සන්ද කියන හැඟීම ඒ සවලවාසවදි මසේ 

හිතට නම් තදින්ම දැනුණවා.”

ශ්රී ලංකන ගුවන සේවය සැ්මවිට්ම 

සදේ විසදේ ගුවන ්මගීනට වඩා උසේ 

සේවයක් ලබාදී්මට බැඳී සිටින බව 

පැවසී්මටත් ඈ අ්මතක සනාකළාය.

“්සමහර විසද්ශීය මගීන් ෙවවා 
සවනත් ගුවන් සේවවාවල යන්සන් 
නැතුව සවටින් ලිේ්ටවල ඉඳලවා 
අසේ ගුවන් සේවය එක්ක 
එකතු සවනවවා. එකෙවාරක් 

අසේ සේවය ෙැන ෙැහැදුනු 
කුසව්ටවල කුමවාරසයක් අසේ 

සේවයට කරන සෙෞරවයක් 
විදිහට ගුවන්යවානසේ මුළු කවාරයය 

මේඩලයටම ඒ රස්ට තිසයන 
සලවාකුම සරේටුරන්්ට එකක සභෝජන 

්සංග්රහයකට ආරවාධනවා කළවා. ඉතින් ශ්රී ලංකන් 
එයවාලයින් අසේ ගුණවාත්මකබව ෙැන ෙැහැදිලි කරන්න 
ඒ උදාහරණයම ප්රමවාණවත් කියල මම හිතනවවා.”

ඒ සියලල ්මැද රැකියාවත්, සපෞේගලික ජීවිතයත් 

ස්මබර කරගැනී්මට ඇයට සැමියාසගන නිබෙව්ම සොය 

ලැබුණු බවත් ලක්මිණී ්මතක් කළාය.

ඇයසගේ ඉදිරි බලාසපාසරාත්තුව ගුවන ්මැදිරි කළ්මණාකාර 

තනතුරට පසුව තිසබන ගුවන ්මැදිරි සේවා උපසේශක තනතුර 

සෙො අයැදුම් කිරී්මයි. ්මැදිරි කාේයය ්මණඩලයට අවශ්ය 

උපසේශන සෙ පුහුණුවීම් ලබාදී්ම එ්ම තනතුසේ ේවභාවයයි. 

එසේ්ම ගුවන සේවිකාවක සලස සේවයට බැඳී්මට කැ්මැත්තක් 

දක්වන තරුණියන සවනුසවන වචන කිහිපයක් පැවසී්මටද ඈ 

අ්මතක සනාකළාය.

“ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවසේ මැදිරි කවාරයය මේඩලසේ ්සවාමවාජිකයන් 
1,100ක් වසේ ප්රමවාණයක් ඉන්නවවා. එතනිනුත් 750ක්ම කවාන්තවාවන්. 
්සමහර අය කියනවසන් ගුවන් සේවිකවාවක් සවන එක ඒ තරම් සහවාඳ 
රැකියවාවක් සනසවයි කියලවා. ඒ කතවාව ්සම්පූරණසයන්ම වැරදියි. 
කවුරුහරි සම් රැකියවාව සතෝරෙන්න ඉන්නවවා නම් බය නැතුව සම්ක 
සතෝරෙන්න. ඇත්තමයි ඔයවාට දව්සක හදවතින්ම ආඩම්බර සවන්න 
පුළුවන් කියලවා මම කියනවවා.”

ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවසේ සයෙෂ්ඨතම කවාන්තවා මැදිරි කළමනවාකවාරිණී  

ලක්මිණී ජයසූරිය

ගුවන් ගමනකදී 
කලහාකාරී විදියට  

හැසිරුණ�ාත් අපි මුලින්ම 
වචනණයන් අවවාද කරනවා. 

පසණස ලිඛි්ව අවවාද කරන්න 
සිද්ධ ණවනවා. ඒ කරලත් 

්බැරිණවන ්ැනදී පුංචි මාුංචු 
කුටටමක් වණේ එකක්  
දාන්න සිද්ධණවනවා

ණසවවන්දි ණහටටිආරච්චි
ඡායාරූප - මධුසුංක සිරිවර්්ධන

්බය ණවන්න ඕන නෑ 
ගුවන් සේවිකවාවක් සවන්න
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සසව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

ගෑනුන්සගේ ෙැම 
උද්දච්්චකමකම 

ඉ්වසන්ස් ්ෑ 

පඹයෙක් මිසක්  
හරි පිරිමියෙක්

අද කතාවේ කතා නායිකාව වනළුම් ය. කතා 

නායකයා සරත් ය.

බැලූ බැල්මට වයස හතළිහක් ප්මණ 

වපනුණත් වනළුම් ඉතා වසාඳුරු රුවක් හිමි 

කානතාවකි. ඇය ස්මඟ්ම කාරයාලයට ඇතුළු වූ 

අවනක් පුද්ගලයා ඇවේ සැමියා විය හැකි බව 

්ම්ම අනු්මාන කවෙමි.

“යේ ඉනයන මම බැඳලා හිටපු යෙනා... අපි 
දික්ෙසාද යෙලත් දැන අවුරුදු හතක් විතර 
යෙනො...”

සංවාදයට ප්රවේශය ලබා්ගත්වත් වනළුම්ය. 

වබාවහෝ අඹු-සැමියන පවුල උපවදශන වේවාවන 

ලබා්ගනවන එකිවනකාව්ගන වවනවී්මට 

වපරාතුවය.

නමුත් දික්කසාදයට පසු උපවදශන 

ලබා්ගැනී්මට පැමිණි යුවෙක් ව්මයට 

වපර ්මට හමුවී වනාතිබුණු නිසා ්ම්ම 

තර්මක් පුදු්මවයන ව්මන වනළුම් වදසත් 

සරත් වදසත් බැලුවවමි.

්මා සිතූ වද වටහා්ගත් නිසාවදෝ වනළුම් 

නැවතත් ඇවේ හඬ අවදි කොය.

“අපි ආයෙමත් ෙසාද බඳිනන ෙනයන... 
ඒෙයි අපි මිසෙ හේබයෙනන ආයේ...”

කාරණය පැහැදිලිය. වනළුම්ටත් 

සරත්ටත් අවශ්යව තිබුවේ නැවත විවාහ 

වී්මට වපර පූරව විවාහ උපවදශනයක් 

ලබා්ගැනී්මටයි. ඒ සඳහා ඔවුනවේ 

කතාවේ මුල, ්මැද, අ්ග වහාඳින ්ගැට්ගසා 

්ගත යුතු නිසා ව්මයට වපර ඔවුන 

වවනවූවේ ඇයි දැයි ්මා වි්මසා සිටිවයමි.

“මම ඒ තරේ සල්ලි තියෙන පවුලෙ 
යෙයනක් යනයෙයි. මම උත්සාහයෙන ය�ාඩ 
ආෙ යෙයනක්. යේ යෙනයොට මට මයේම 
කිෙලා බිසනස යදෙ තුනක්ම තියෙනො.”

එවර හඬ අවදි කවේ සරත්ය.

“යමොලා නේ ඉතින උපතිනම ෙලේොරයෙෝ...”

ඉතා උසේ යැයි සම්්මත පවුලක එක්ම දියණිය 

වන වනළුම්ට වබාවහෝ වදපෙ, ඉඩකඩම් හිමි බව 

සරත් කියයි.

“අපි ෙසාද බැනයදේ විොහ යෙෝජනාෙකින. මාෙ 
බඳිනන ෙලින ය�දරින හියස යෙස �ාණට යමොට 
මඟුල් යහාෙලා තියෙනො.”

වංශවත් බව නිසා වනළුම් වබාවහෝ ්මඟුල 

තුලාවල අඩුපාඩු දැක තිබුණු අතර, අවසානවේදී 

ඇය සරත්වේ වයෝජනාවට කැ්මති වී ඇත්වත්ද 

විවාහ වන වයස පසුවන වදෝණියක් නිවවේ සිටී්ම 

නිසා ත්මාවේ පවුවල නම්බුවට හානියක් වනු 

ඇතැයි සිතාය.

“ෙසාද බඳිනන ෙලින ඉඳලම යමො උදේදච්ඡ 
යෙයනක් කිෙලා මට යත්රුණා. ඒත් බැනදට පසයස 
ඕො හරිෙයි කිෙලා හිතලා තමයි මම යමොෙ ෙසාද 
බැනයදේ...”

විවාහ වී දින කිහිපයක් ්ගතවී්මටත් වපරාතුව 

වනළුම් ත්ම පරම්පරාවේ පම්වපෝරිය ්ගසමින 

වංශය කබල ්ගෑ්මට පටන්ගත් බව සරත් කීවේය.

“පවුල �ැන පේයපෝරි �හන එෙ නේ 
ඇත්තටම මම �ණන �ත්යත් නැහැ. ඒත් 
යමො හැමයෙලායෙම මාෙ හෑල්ලු ෙරලා 
ෙතා ෙළා. ‘ඔොලා ඉතින ඊයේ යපයේදා සැප 
විඳිනන පටන�ත්ත මිනිසසුයන. 
අපි එයහමද? අයප හත්මුතු 
පරේපරාෙම ඉතින රජ ොයල් 
ඉඳලම සැප සේපත් විඳපු අෙයන’ 
කිෙලා තමයි යමො හැමයෙලායෙම 
කිේයේ.”

විවාහවයන පසු ත්මාවේ නෑදෑ 

හිතමිත්ාදීන ස්මඟ වැඩි ඇයි 

වහාඳයියක් තබා වනා්ගනනා 

වලසත් වනළුම් ත්මාට පැවසූ බව 

සරත් කියයි.

“එයහමයි කිෙලා කිෙනන 
සල්ලිෙක් නැති නෑයොත් මට 
ඉනනො. ඉතින මම එොලෙ ආශ්රෙ 
ෙරනෙටත් යමො ෙැමති නැහැ. ඒ අෙයේ මඟුලක්, 
මරණෙක් වුයණාත් ‘අයපෝ ඔෙ තේඩ් ක්ලාස මිනිසසු 

අසයස මට 
රිිං�නන බැහැ’ 
කිෙලා යමො ඒො 
මඟ ඇරිො.

අනිෙ මම යමොට 
අතට පෙට ෙැඩ ෙරනන 
අෙ පො දීලයි තිබයබ. 
ඒත් ඉතින ආසාෙට 
යමොයේ අතින හදපු යත් 
එෙක් ඉල්ලුයොත් ‘මම 
යමච්චර දෑෙැදේදක් අරන 
ආයේ තමුනට යත් හදලා 
යදනනද’ කිෙලා අහන 
යෙලාෙලුත් තිබුණා.”

වනළුම්වේත් 

සරත්වේත් පවුලට 

තවත් අමුත්වතකු එකතු 

වවන ලක්්ෂණ පහල වී 

තිබුවේ ඔය අතරය. 

දරුවා ලැබුණු පසු 

වනළුම්වේ වම් අහංකාර 

්ගති ලක්්ෂණ පහව යනු ඇතැයි ත්මා විශවාස 

කෙ බවත් සරත් කීවේය.

“ඒත්... දුෙ ලැබුණා කිෙලත් යමොයේ යෙනසක් 
වුයේ නැහැ... ඉතින...”

දියණියට වසර පහක් 

ප්මණ ්ගත වනවිට 

ඉවසා්ගත වනාහැකි වන 

තර්මට්ම වනළුම්වේ 

පරම්පරා කයිවාරුවේ 

සහ ත්මාව පහතට වහලා 

කතා කිරීවම් පීඩනය 

ත්මාට දැනුණ බව සරත් 

කියයි.

“දෙසක් මම යහාඳටම 
බීලා ගිහින ෙයිොරුෙ 
යදපිටින ෙනන යමොට 
යහාඳටම බැනනා. ඒ 

යෙලායෙම යමො මයේ දරුෙෙත් අරය�න ය�දරින 

ඒ වනවිටත් වනළුම් කරුණු කාරණා 

වහාඳින වටහාව්ගන සිටියාය. ඒ නිසා්ම 

ඔවුනවේ බැඳී්ම තව තවත් ශක්ති්මත් 

කිරී්මට ්මට අපහුස වනාවීය.

පරම්පරාවේ උජාරුව, නම්බුනා්ම, 

ධනවත්කම් නිසා හිස උදුම්්මාව්ගන ජීවත් 

වන ව්මවැනි කානතාවන ප්මණක් වනාව 

පිරිමිනද වම් ස්මාජවේ හිඟ නැත.

ඔවේ පවුල, තානන ්මානන, ස්මාජ 

තත්ත්වය කු්මක් වුවත් විවාහ ජීවිතයක් 

තුෙට ඒවා ඈඳා්ගැනී්ම නුවණට හුරු නැත. 

ව්මවැනි වේතු සාධක නිසා සැමියා, 

බිරිඳ පහත්වකාට සැලකී්ම ඉතා 

විහිළුසහ්ගතය.

පුහු ්මානනය හිස ්මත 

තබාව්ගන ජීවත්වන ව්මවැනි 

අයවේ කතාවල අවසානය 

සනිටුහන වනවන වවනවීම්වලින 

සහ තනිවීම්වලිනි.

වම් කතාවේ එන සරත් ඉතා 

වවවහස ්මහනසි වී ධනවත් වූ අවයකි. 

වනළුම්ට පරම්පරාවවන හිමි වූ ධනයට වඩා 

සරත් වවවහස ්මහනසි වී හරි හම්බකර්ගත් 

මුදලවල වටිනාක්ම වැඩි බව වපෞද්ගලිකව ්ම්ම 

සිතමි. එය ඔහුව පහත්වකාට සැලකී්මට වනාව 

අ්ගය කිරී්මට වේතුවක් බව ්ම්ම වනළුම්ටද 

වටහා දුනවනමි.

එප්මණක් වනාව වකතරම් වංශවත් 

වුවත්, ධනවත් වුවත් තවත් ්මනුෂ්යවයකුට 

්මනුෂ්යත්වවයන සැලකිය වනාහැකි නම් ඒ සියලු 

වදවල වටිනාක්මක් නැතැයි පැවසී්ම නිවැරදිය. 

ත්මා සනතක එවැනි වද ්ගැන පාරම්බෑ්මට 

යාව්මන ඔබ වනාදැනුවත්ව්ම ඔවේ වපෞරු්ෂය 

්ගැන වැරදි චිත්යක් ස්මාජ්ගත වී්මට වුවත් ඉඩ 

ඇත.

පුහු ආඩම්බරකම් පවසකලා එකිවනකාට 

ව්ගෞරව කිරී්ම, ස්ම සිතින සැලකී්ම, සැමියා බිරිඳ 

ස්මඟ ආදරණීයව සතුටින ජීවත්වී්මට වේතුවන 

බව වටහා්ගැනී්ම වැද්ගත්ය.

විවාහය කටු්ගා දැමී්මට වපර නිසි පවුල 

උපවදශන වේවාවක් වවත වයාමු වනාවී්ම 

වනළුම්වේත් සරත්වේත් ්මා දුටු තවත් 

දුරවලතාවයක්ය. එවේ වූවා නම් ඔවුනට 

අවුරුදු ්ගාණක් වවනව ජීවත්වී්මටත්, 

ඔවුනවේ දියණියට වසර ්ගණනාවක් පිය 

වසවනහස අහිමි වනාවී්මටත් ඉඩ තිබුණි.

එවේ්ම අවසාන වශවයන ්මතු 

කරලිය යුතු තවත් අතුරු කාරණාවක්ද 

ඇත. ඒ ්මවක, පිවයකු වලස ඔබ 

තුෙ ඇති ්ගතිගුණවලින ඔවේ 

දරුවන ආදරශ ලබා්ගනනා බවයි.

විවාහවයන වසරකට ප්මණ පසු වම් 

යුවෙ නැවත ්මා හමුවට පැමිණිවේ 

ඔවුනවේ දියණිය, වනළුම්වත් සරත්වත් 

පහත්වකාට සැලකී්මට පටනව්ගන ඇති 

බව පවසමිනය.

්මව ස්මඟ වබාවහෝ කාලයක් ්ගතකර 

තිබුණු නිසා ඈ වකවරන එවන ්ගති 

ලක්්ෂණ ්ගම්යවී්ම සාධාරණය. 

්මතු වැඩිහිටියන බවට පත්වන දරුවනට 

යහපත් ආදරශ ලබාදී්ම ඔබවේ ව්ගකී්මක් 

බව වටහාව්ගන ජීවත්වී්ම වැද්ගත්ය. වකවේ 

වවතත් යම් යම් උපවදශන ්මඟින වනළුම්වේත්, 

සරත්වේත් දියණියවේ එවන ්ගතිගුණ යටපත් 

කිරී්මටද ්ම්ම කටයුතු කවෙමි.

(යමෙ රත්නා පුෂප කුමාරි මහත්මිෙයේ ෙෘත්තීෙ 
ජීවිතයේ අත්දැකීේ ඔසයස යසොලාභීන හඳුනා�ත 
යනාහැකි පරිදි නිේමාණාත්මෙ යලස යෙනස ෙරන 
ලද ෙතාෙකි.)

ෙනන ගිො.”

පසුව සරත්ව්ගන නීතිවයන වවනවී්මටද 

වනළුම් තීරණයවකාට තිබිණි.

“යමො එයහම තීරණෙක් �නී කිෙලා නේ මම 
හීයනකිනෙත් හිතුයේ නැහැ. පසයස ඉතින අපි 
යෙනවුණා. ඊටපසයස ඉඳලා හිටලා මම දුෙෙ 
බලනන යමොලයේ ය�දරට ගිෙත් යමො මට 
මුලිචචි යෙනන ය�යින එළිෙටෙත් ආයේ නැහැ.”

වසර ්ගණනකට පසු වනළුම්වේත් සරත්වේත් 

නැවත හමුවී්ම සනිටුහන වනවන දියණියවේ 

වැඩිවිය පැමිණී්ම වවනුවවන වනළුම්වේ නිවවේ 

පැවති සාදවේදීය. 

“පවුල, ෙත්යපායහාසත්ෙේ, රූපෙ යේ 
හැමයදයිනම අන්ධ යෙලා තමයි ඒ ොයල් මම 
ජීෙත් වුයේ. ොලෙක් ෙනයොට මටම මයේ ෙැරදි 
යත්රුණා. ඒ නිසා තමයි යමොය�න සමාෙ අරන 
ආයෙත් යමෙත් එක්ෙම එෙතු යෙනන මම තීරයේ 
ෙයේ.”

පුහු ආඩම්බරකම 
්පසසකලනා එකිස්කනාට 
සගෞර්ව කිරීම, සම 
සිතින් සැලකීම, සැමියනා 
බිරිඳ සමඟ ආ්දරණීය්ව 
සතුටින් ජී්වතවීමට 
සේතු්ව් ්බ්ව 
්වටෙනාගැනීම ්වැ්දගතය

පුහු මනාන්්සයන් 
ඔලු්ව උදුමම්වනාසග් 

ජී්වත්ව් අයසගේ ක්නා 
ස්බනාසෙෝවිට අ්වසනා් 

්වන්සන් ස්වන්වීම්වලින් 
්ැත්ම  

්නිවීම්වලින් 
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 තම්බාගත් රයිස් නූඩ්ල්ස්  400g
 තම්බාගත් ස�ෝයබා ස්ෝංචි  100g
 මංපැළ බීජ  100g
 ග්රීන් පීස්  100g
 හීනියට කපබාගත් ලූනු  50g
 සුදුලූනු  20g
 කපබාසගන ්ැදගත්  ඉඟුරු කෑල්්ලක්
 කරපංචබා
 ම�බා්ලබා පවුඩර්  50g
 ගමමිරිස් කුඩු  50g
 ලුණු ර� අනුව
 වතුර  සකෝපප 1
 ස�ෝයබා ස�ෝස්
 තක්කබාලි ස�ෝස්
 ්ටර්  150g

 භබාජනයක් ලිප ත්බා ්ටර් දමබා දියවනවිට ලූනු, සුදුලූනුත්, ඉඟුරු �හ   
        කරපංචබා දමන්න.
 ඒවබා ්ැදුනු විට මංපැළ බීජ, තම්බාගත් ස�ෝයබා ස්ෝංචි �හ                       
 ග්රීන් පීස් දමබා ක්ලවම කරන්න.
 ම�බා්ලබා පවුඩර්, ලුණු ටිකක්, ගමමිරිස් කුඩු වතුර සත් හැඳි 3ක මිශ්රකර   
 එයට එකතු කරන්න.
 නූඩ්ල්ස් ටිකද එකතු කර සහබාඳින් ක්ලවම කරන්න.

  ස�ෝයබා ස�ෝස් �හ   
 තක්කබාලි ස�ෝස් ටිකක්   
 එකතු කරන්න.
  ලිසපන් ්බා කපබාගත්   
 තක්කබාලි සගඩියක්,   
 පබාස්ලි �හ මිංචිවලින්   
 �ර�බා පළිගන්වන්න. 

ñlaia kQâ,aia 
yok yeá 

n,kak fuu 
QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak
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අවශ්ය ද්රව්ය
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ව
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ස
ාදා

ග
න

්
ා ආ

ක
ාර

ය

සුදුලූනු ්බත්

 මලින්ම හබාල් ස�ෝදා ගන්න.

 භබාජනයක් ලිප ත්බා ්ටර් දමබා  කපබාගත් ලූනු, කරපංචබා, රමසප �හ ඉඟුරු   

 දමන්න.

 මිශ්රණය සහබාඳින් සතමපරබාදු වූ විට හබාල්ව්ලට දමන්න.

 ස්ලබාකුවට කපබාගත් සුදුලූනුත් හබාල්ව්ලටbදමන්න.

 ලුණු, ස�ෝයබා ස�ෝස්,    

 ගමමිරිස් කුඩුත් එකතු  

 කරන්න.

 ්ත ඉදීමට අවශ්ය  

 ප්රමබාණයට වතුර දමබා  

 �බාමබාන්ය පරිදි ්ත 

 ප�ගන්න.

  සාදාගන්ා ආකාරය

ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්�ාරතුරු සැපයීම ප්රවීණ 

සූප්ේදිනී
ලක්ෂ්මී ලලාලරනසුලේවා

  සාදාගන්ා ආකාරය

 හබාල්  750g

 සුදුලූනු  200g

 ්ැදගත් ඉඟුරු

 ස්ලබාකු ලූනු සගඩි ්බාගයක්

 කරපංචබා

 රමසප 

 ගමමිරිස්  10g

 ලුණු ර� අනුව

 ස�ෝයබා ස�ෝස්  සත් හැඳි 1

 ්ටර්  50g

අවශ්ය ද්රව්ය

iqÿÆKq n;a yok 
yeá n,kak 
fuu QR f 

ldaâ tl ialEka 
lrkak



පයිනැපල් අප්සයිඩ් 
ඩවුන් පුඩිම
 ල�ොකු අන්ොසි  ලෙඩි 1

 බිත්තර  4

 සීනි  200g

 පිටි  200g

 දියකරෙත බටර්  150g

 කිතුල් හකුරු  100g

 බිත්තර සුදුමදව�ට සීනි ටික ටික දමමින බීට් කරෙන්.

 ඉන්පසු පිළිවලින පිටි සහ බටර් එකතු කරලේ බීට් කරන්.

 ්තැටියක් ලහෝ ලබොල් එකක් ලේ ලහොඳින බටර් ෙොෙන්.

 එහි අන්ොසි ල්පති අතුරොෙන්.

 එයට උඩින ලරේට් කරෙත හකුරු දමන්.

  බීට් කරෙත මිශ්රණය එය  
 ම්තට වතකරෙන්.

 ප්රී හීට් කරෙත   
 අවන එකක 140-150C0  
 උෂණතවලේ වි්ොඩි 20- 
 25ක් ්පමණ ලේක්   
 කරෙන්.

  ්සාදාගන්නා 
ආකාරය

mhskem,a wmaihsâ 
vjqka mqäu yok 

yeá n,kak 
fuu QR  
f ldaâ tl  

ialEka lrkak

අවශ්ය ද්රව්ය
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 බණ්ඩක්කො හීනියට ල්පති ක්පො ෙැඹුරු ල්තලල් බැදෙන්.

 බැදෙත බණ්ඩක්කො, අමුමිරිස්, සුදුලූනුව�ට හීනියට ක්පොෙත ලූනු එකතු  

 කරන්.

 කෑලිමිරිස්, ලුණු, ෙම්මිරිස්  

 සහ ලදහි යුෂ එකතු  

 කරන්. 

 ලහොඳින අතින ල්පොඩි කර  

 අ්ොෙන්.

  ්සාදාගන්නා ආකාරය

අවශ්ය ද්රව්ය

nKavlald  
iïfnda,hyok 

yeá n,kak 
fuu QR  

f ldaâ tl ialEka 
lrkak

 බණ්ඩක්කො

 බැදෙත අමුමිරිස්

 බැදෙත සුදුලූනු

 ල�ොකු ලූනු ලෙඩියක්

 ෙම්මිරිස් 

 කෑලිමිරිස්  ලත හැඳි 3

 ලුණු රස අනුව 

 ලදහි ලෙඩි  1 ½ ක යුෂ

්බණඩකකා 
්සම්්බෝලය

අවශ්ය ද්රව්ය
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උලුඳු වඩේ
 උඳු  400g

 හීනියට කපාගත් ලූනු ගගඩියක්

 හීනියට කපාගත් අමුමිරිස්  කරල් 4-5

 හීනියට කපාගත් කරපිංචා  ඉති 3

 ගම්මිරිස්  ගත් හැඳි 1

 මහදුරු ස්්වල්පයක්

 ලුණු රස අනු්ව

 බැදීමට ගෙල්

 උඳු ඇට ගහාඳින් ගසෝයා පැය 5ක් පමණ ගපගගන්්න හැර, ්වතුර ටිකක්   

 සමඟින් බගලෙන්ඩ් කරගන්්න.

 එය ග්ව්නත් භාජ්නයකට දමා හීනියට කපාගත් ලූනු, අමුමිරිස්, කරපිංචා එකතු  

 කරන්්න.

 ලුණු, ගම්මිරිස්, මහදුරු එකතු කර අතින් ගහාඳට අ්නාගන්්න.

 පැය 1-2ක් පගපන්්න හරින්්න. (අත්ය්වශ්ය ග්නාගේ)

 ොච්චියක් ලිගේ ෙබා ගෙල් දමා ගහාඳින් රත්කරගන්්න.

 අගත් ්වතුර ගාමින් සාදාගත් මිශ්රණගයන් ගබෝලෙ ආකාරයට රැගග්න මැදින්   

 හිලෙක් සාදා ගෙලෙට දමා බැදගන්්න.

  සාදාගන්ා ආකාරය

අ
ව

ශ්ය
 ද්රව්ය

ස
ාදා

ග
න

්
ා ආ

ක
ාර

ය

ඩකාළ පාට 
සමඩ්බෝලය

අවශ්ය ද්රව්ය

අවශ්ය ද්රව්ය

  සාදාගන්ා ආකාරය

 ඉහෙ සඳහන් සියල්ලෙ එකට දමා බගලෙන්ඩ් කරගන්්න.

 ගාගත් ගපාල් සම්ගබෝලෙයට අ්වශ්ය පමණට

 රතුලූනු  ගගඩි 1 1/2

 සුදුලූනු  බික් 3

 අමුමිරිස්  කරල් 5

 ඉඟුරු  කෑලි 3

 කරපිංචා  ඉති 3

 ගම්මිරිස්  ගත් හැඳි 1

 ලුණු රස අනු්ව

 ගදහි ගගඩියක යුෂ

 ්වතුර ගකෝේප  1/2



ග�ොටු පිට්ටු

 සීනි කැරමල් කර පැණි පපොල් සොදාපෙන නිපෙනන හරිනන.

 ෙණ්ඩුෙලට සොදාෙත් ආකොරයට මිශ්රණය සොදා පිපපනන තබනන.

 එයට සොදාෙත් පැණි පපොල් දමො කලෙම් කරනන.

 පකොස් පකොළ පෙොටු ආකොරයට නෙො ඉරටටක්/ටූත් පික් ෙසොෙනන.

 මිශ්රණය ඒෙොට පුරෙො විනොඩි 7-8ක් ස්ටීම් කරෙනන.

  සොදා�න්ො ආකොරය

වණ්ඩු
අවශ්ය ද්රව්ය

 හොල්පිටි, පොනපිටි, මහදුරු එකට දමො පහොඳින කලෙම් කරනන.

 සීනි සහ පපොල් කිරි එකතු කරනන.

 ඉනපසු පැණි දමො පහොඳින කලෙම් කර පැය පහක් පමණ පිපපනන   

 හරිනන.

 ස්ටීම් කළ හැකි පකෝපපෙලට කැනද පකොළ දමො එයට මිශ්රණය ෙත්   

 කරෙනන.

 විනොඩි 7-8ක් ස්ටීම් කරෙනන.

  සොදා�න්ො ආකොරය

අවශ්ය ද්රව්ය

18 2021 සැප්ැම්බර් 15 ්බදාදා

 හොල්පිටි  500g

 පොනපිටි  250g

 මහදුරු  50g

 සීනි  150g

 පැණි පකෝපප  1/2

 පපොල්කිරි  පකෝපප 3

 හොල්පිටි  500g

 පොනපිටි  250g

 මහදුරු  50g

 සීනි  150g

 පපොල් කිරි  පකෝපප 3

 පැණි  පකෝපප  1/2 

 පැණි පපොල් සඳහො (පෙඩියක පපොල් සහ  සීනි 100g)
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හෂීණී මනමමන්ද්ර

අද බ�ොබ�ෝ කොන්ොවන කොර්ය�හුල්ය. ඒ නිසොම දැනුවතව බ�ෝ 
බ�ොදැනුවතව ඒ අ්යබේ ජීවි්වලින සතුට ස� ආදර්ය අන �ැමබේටම 
බෙර ෙලො ්යයි. �මුත පුංචි පුංචි බේවලවලින සතුටු බවන�ට පරුදු වි්ය 
�ැකි�ම් ඒ ඕ�ෑම බකබ�කුබේ ජීවි්්ය හි්�වොට වඩො සුනදර එකක් 
වනු ඇ්. විබදස් රටක ජීවත ව� �ෂිනි බම් කි්යනබන ඕ�ෑම අම්මො 
බකබ�කුට, ඕ�ෑම බිරිඳකට එබස් සතුටින දිවි බෙවි්ය �ැකි ආකොර්යයි. 

Busy! Busy! Busy!
කියන අය මම විදියත් 
try කරලා ්බලන්දන

පහුගිය සුමාන දෙක ද�ාඩක් කාරයබහුල 

වුණා අපිට. මැදේසියා ඉඳන් ආපහු අපි 

ජපාදන් පදිංචියට යන නිසා අත්ාවශ්ය දේවේ 

ආපහු ජපාදනට යවන්න ඕන වැඩකටයුතු 

පිළිදවලක් කළා. ඒ දේවේ වැඩ පටන් �න්න 

කලින් මිං එක පාර ෙවස් තුනකට විතර 

උයා�තතා. ශීතකරණදේ තිබබ එළවළු ටික 

ඔක්දකාම වදේ මිං ඉවවා. එදෙම කදර ඉදරි 

ෙවස්වල උයන්න අපෙසු ෙවස් එන නිසා. 

පරිප්පු කිදරන්ම තමබලා උයා�තතා. 

දබෝිංචි කිරට ඉවවා. බීට්රෑට් දතදලන් මලවලා 

කිරි දාලා හින්ෙලා උයා�තතා. කුකුේ මස් 

මිරිසට උයාද�න, තිබබ සැමන් ටින් එක දතේ 

ෙැමමා. දපාරක් කළුවට ඉවවා. මාළු මිරිසට 

ඉවවා.

දම ෙැමදේම උයලා නිදවන්න තියලා 

ප්ලාස්ටික් කන්දට්නරවල දාලා ෆ්රිජ් එදක් 

ෙැමමා. අධිශීතකරණදේත දාන්න පුළුවන්. මිං 

ෙැමදම පෙල දකාටදස්. ෙවස් තුනකට වදේ 

ෙදා�තතු නිසා. 

මිං දමදෙම ෙවස් තුනකට එක පාරටම 

උයා�තදත උයන්න කමමැලි නිසා දනදවයි. 

මදේ ඉදරි ෙවස් කාරයබහුල දවන නිසා 

සෙ එදදනදා උයන්න අපෙසුව දවන නිසා. 

කාරයබහුල ෙවස්වල දවලාව ඉතුරු කර�න්න 

ඕන නිසා.

දම විදයට එකපාර කෑම ද�ාඩක් ෙදා�න්න 

එකට කියන්දන් bulk cooking කියලා. තවත 

විදයකට කිවදවාත කාලය ඉතුරු කරද�න, 

නරක් දවන්නැති දවන්න ෙවස් කීපයකටම 

උයාද�න කෑමට �න්න පුළුවන් ඉවීදම රටාවක් 

විදයටත සරලව විස්තර කරන්න පුළුවන්. දම 

ක්රමය ද�ාඩක් ප්රසිේ්ධ නැති වුණත ලිංකාදවත 

දමක කරන අය ඕනෑතරම ඉන්නවා මිං ෙන්න. 

විදේෂදයන්ම රස්සාවට යන, පුිංචි ෙරුදවෝ 

ඉන්න අයට කුස්සිදේ වැඩවලට ද�ාඩක් 

දවලාව දවන්කරන්න අපෙසුයි. එදෙම 

දවලාවක දම ක්රමය ද�ාඩක් පෙසු දවනවා.

ඉතින් දම කියන bulk cooking වලදී 

ෙවස් කීපයකට ඇති දවන්න දම විදයට 

කෑම උයලා ඒවා ප්ලාස්ටික් දපට්ටිවල දාලා 

අධිශීතකරණදේ දානවා. කෑමට �න්න පැය 

බාද�කට කලින් එදා කෑමට �න්න දේවේ ටික 

එළිදයන් තියලා මයිදක්රෝදවව එදක් දාලා රත 

කර�න්නවා. නැතතන් උයපුවා ඇතිලියක 

දාලා ලිදප් තියලා රත කරලා �තතත ෙරි. 

මයිදක්රෝදවව එකක්ම ඕන දවන්දන් නෑ.

ෙැබැයි දම දේ කරනවා නම ෙැන�න්නම 

ඕන වැෙ�ත දේවේ කීපයක් තියනවා. ඒවා 

�ැන තමයි මිං ෙැන් දම කියන්දන්.

දම විදයට කෑම උයලා කනදකාට එදා ෙවසට 

කන්න �තතු දේවේ ටික රත කරලා එදාම කාලා 

ඉවර කරන්න ඕදන්. රත කරාට පස්දස් ආපහු 

ශීතකරණදේ දාන්දන් නෑ. එදෙම රත කර කර 

ශීතකරණදේ දාලා කෑමට �න්න දොඳ නෑ. දම 

එකක්.

අනික් දේ, එදා ෙවසට කෑමට �න්න 

ව්ිංජන වර�වල ප්රමාණය වැඩී නම, 

අධිශීතකරණදයන් එළියට අරන් පැය බා�යක් 

විතර එළිදයන් තියලා කෑමට �න්න උවමනා 

ප්රමාණය විතරක් දවන භාජදන්කට දාද�න 

ඉතුරු ටික නැවත අධිශීතකරණයට දාන එක. 

එතදකාට දවන් කර�තතු දකාටස රත කරලා 

ආොරයට අරද�න ඉවර කරන්න පුළුවන්. 

අධිශීතකරණයට දාපු ඉතුරු ටික 

නැවත ෙවසක පාවිච්චියට 

�න්න පුළුවන්.

මිං කරන්දන් 

උයපු බත ටික 

පිඟානට 

දබදාද�න, 

පස්දස් උයලා 

ශීතකරණදේ 

දාලා තියන 

දේවේවලින් 

එදා කෑමට 

�න්න මස්, 

එළවළු 

වර� ටික 

අරන් දපාඩඩ 

දවලාවක් එළිදයන් 

තියලා කූේ එක අඩු 

වුණාම පිඟානට දබෙලා 

ඊට පස්දස් මයිදක්රෝදවව එකට 

දාලා විනාඩියක් රත කරලා �න්න 

එක.

අනික් දේ දම විදයට කෑම 

ෙෙේදී එළවළු වර�, මස් මාළු 

වර� ඉවවට මැේලුම වර� ෙවස් 

�නන් ෙෙලා තියලා කෑමට �න්දන් 

නෑ. එදෙම ෙෙලා තියලා මැේලුම රත 

කරලා කෑමට �න්න එදකන් මැේලුදම 

දපෝෂණ ගුණය අඩුදවනවා වදේම පාටත 

දවනස් දවනවා. 

දම විදයට ව්ිංජන, මස්, මාලු සකස් කරන් 

එදදනදා අොරයට �නිේදී මැේලුමක් සලාෙයක් 

ඕන දවන නිසා, මැේලුමට ඕනදවන දකාළ 

දසෝෙලා කපලා zip lock බෑේ එකක දාලා 

ශීතකරණදේ සාමාන්ය දකාටදස් තිබබාම කන 

දවලාවට ඉක්මනින් මැේලුමක් ෙදා�න්නත 

පුළුවන්. 

තවත දම ක්රදමදී වැෙ�ත දවන කරුණු 

ටිකක් ලියන්නම.

උයන්න �න්න එළවළු දොඳම ඒවා දතෝරලා 

�න්න ඕදන්. දසෝෙලා වතුර දබරලා දවනදා 

විදයටම කිරට දතලට උයා�න්න. බය දවන්න 

එපා දපාඩඩක්වත නරක් දවන්දන් නෑ. 

මස්, මාළු වර�ත එදෙමයි දොඳින් දසෝෙලා 

වතුර දොඳින් අයින් වුණාම කැමති විදයකට 

උයා�න්න පුළුවන්. 

අනික් දේ තැලිච්්ච දපාඩි දවච්්ච එළවළු, 

පරණ මස්, මාළු �න්න එපා. පුළුවන් තරම 

නැවුම එළවළු, මස්, මාළු පාවිච්චි කරන්න.

ශීතකරණදේ දානදකාට, මිං පාවිච්චි 

කදර ප්ලාස්ටික් පියදනන් වෙන්න පුළුවන් 

භාජන. දොඳින් පිරිසිදු කරපු පියනකින් 

වෙන්න පුළුවන් වීදුරු භාජනත පාවිච්චි 

කරන්න පුළුවන්. අධිශීතකරණදේ ද�ාඩක් 

ඉඩකඩ තියනවා නම, ඒ ෙවසට �න්න 

ව්ිංජනය මස්, මාළු දවනම දවනම 

දාලා දේබේ කරලා පිළිදවකට 

අධිශීතකරණදේ අසුර �න්න 

පුළුවන්.

උදාෙරණයක් විදයට 

ෙෙපු පරිප්පු ව්ිංජනය 

ප්ලාස්ටික් භාජන 

දෙකට දාලා දවන් 

කරලා තිබබාම ෙවස් 

දෙකකට කෑමට �න්න 

පුළුවන්. නැතනම පිසපු 

ඔක්දකෝම පරිප්පු ටික එක 

ප්ලාස්ටික් භාජදන්කට දාලා 

අධිශීතකරණයට දාලා අවශ්ය 

ෙවසට පැයකට කලින් 

එළියට අරන් කූේ �තිය 

අඩු වුණාම අවශ්ය 

ප්රමාණය අරන් ඉතුරු 

ටික වෙලා ආපහු 

අධිශීතකරණයට 

ෙැමමාම ෙරි. තවත 

පැෙැදලි දවන්නයි 

දම විදයට පරිප්පු 

උදාෙරණයකට අරන් 

ලිවදව.

අනික් වැෙ�තම දේ 

සැදරන් සැදරට ශීතකරණය අරින 

එකත දපාඩඩක් අඩු කරන්න ඕදන.

මිං දම bulk cooking ක්රමය ප්රදයෝජනයට 

�තදත, මට වැඩ අධිකව තිබුණ 

ෙවස්වල විතරයි. මට ඒ නිසා කාලය 

ඉතුරු කර�න්නත දවනදා වදේම රස 

කෑමදවලක් උණුදවන්ම කන්නත 

පුළුවන් වුණා. සමෙර දකදනක්ට 

හිදතන්න පුළුවන් දම දමාන ‘පිස්සු 

වැඩක්’ ෙ කියලා. ඒත පුිංචි ෙරුදවෝ 

ඉන්න අමමලාට, රැකියාවට යන අයට 

දම විදයට උයා�න්න එක ද�ාඩක්ම 

දේසියි. 

ඉවීමට ෙවදස් දවලාවක් දවන්න 

කරන්න අමාරු දකදනක් ට වුණත 

�ැෙැනු පිරිමි දේෙයක් නැතුව මිං දම 

කියන්දන්, සුමාදනට එක ෙවසක් කෑම ටික 

ෙදා�න්න දවන් කර�තතාම සුමාදනම හිදත 

නිෙෙසින් වැඩ කර�න්න පුළුවන් දවයි. උයන 

එදකන් විදනෝෙයක් ෙැදනයි.

දම දේ මිං ද�ාඩක්ම කදේ මදේ දූලා 

දෙන්නා ඉපදුන අලුත. දෙන්නාම ලැබුදේ එක 

ළඟ. අපි පරිප්පු ටිකක් යෙමින් උයා�න්නවා. 

කුකුේමස් ටිකක් වැඩිපුර දලාකු භාජදන්කට 

උයා�න්නවා. අල දතේ දා�න්නවා. බේඩක්කා 

දතේ දා�න්නවා. පස්දස් නිදවන්න තියලා 

දලාකු ප්ලාස්ටික් භාජන ෙතරක දාලා වෙනවා. 

පස්දස් ශීතකරණදේ දානවා. ෙවස් තුනකට 

වදේ ෙදා�න්න නිසා ශීතකරණදේ සාමාන්ය 

දකාටදසන් දානවා. දමදෙම උයන දවලාවට 

ෙෙම මස් කපලා දීලා, ලූනු කපලා දීලා මට 

උෙව කරනවා. එයා තමා මට දම ක්රදම මුලින්ම 

කියලා දුන්දන්. ඒ කාදේ අපිට දේසිම විදය 

වුදේ දම ක්රමය. අවුරුේදෙ ෙරුදවකුයි, මාස 

තුනක්වත නැති චූටි කිරිකැටිදයකුයි එක්ක 

උයන්න මට කාලය කළමනාකරණය කර�න්න 

අපෙසු වුණා. 

පිටරටවල නම දම bulk cooking ක්රමය 

ද�ාඩක් ප්රසිේ්ධයි. ද�ාඩක් දවලාවට උසස් 

අධ්ාපන කටයුතුවලට ඕස්දරේලියාව, 

ඇමරිකාව වදේ රටවලට ගිහින් ඉන්න 

අදප් තරුණ ළමයින්ට දම ක්රමය සෑදෙන්න 

ප්රදයෝජනවත කියල මම අෙල තියනවා. 

දමාකෙ එයාලත ඉද�න�න්න �මන් part time 

රැකියා එදෙමත කරන අයදන්. ඉතින් උයන්න 

දවලාව නැති නිසා කදඩන්ම කන කවුරුෙරි 

ඉන්නවනම දම ක්රමය ටිකක් අතෙදා බලන්න. 

ඒදකන් ජීවිතය පෙසු දවයි වදේම දවනස්ම 

අතෙැකීමක් දවයි කියලත මට විේවාසයි. 

සුබ සතියක් ප්රාර්ථනා කරනවා.

සමහර 
මකමනක්ට හිම්න්දන 

පුළුවන්ද මම මමාන ‘පිස්සු 
වැඩක’ ද කියලා. ඒත් පුුංචි 
දරුමවෝ ඉන්දන අමමලා්ට, 
රැකියාව්ට යන අය්ට මම 

විදිය ම�ාඩකම  
මේසි මවයි
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පු්ාගේ කුමර ්බඹසර ගැනත් 
හි්නන කියමුද?

ලේලිලේ සුදු පිරුවටය 
ල�ොයන නැන්දම්මලොට

කන්නගී තනන කඩා ගිණිලූනේ 

පඩිපුරය. ඒ තමා හැරපියා 

්නාට්ාාංග්නාවක් හා රති නකළිනේ නයදී 

දරුනවකු ද ජාතක කළ නකෝවුලන 

නකනරහි ඇති වූ අපිරිමිත පතිභක්තිය 

නිසාය. අපිරිමිත පති 

භක්තිය කන්නගීට ්නම් 

නේවතාවියක් වීමට පාර 

කියුනේය. එනහත් තනන 

කඩා ගිණි න්නාතැබුවත් 

නකෝවුලන ලා නිසා 

හද ගිණි අවුලාගත් 

නමකල කන්නගීලා 

නදස්නම් නදවියනවත් 

හැරී න්නාබැලුනේය. 

පති භක්තිය ඇත්නත් 

පතිනියන ළඟය. 

පතිනියක් වීමට පතිනයක් හා 

පතිකුලයට යා යුතුය. පතිකුලයට 

යන්නට නපර ඇය කුමරියක්ය. පතිනිය 

රකිනනන පතිවතය. කුමරිය රකිනනන 

කුමරි බඹසරය.

පතිනි සළුවලද ඇත් තුත්තිරි එමටය. 

එනහත් කුමරියකනේ සළුව පිරුවටයක් 

විය යුතුමය. පතිනි නදවියනනේ ආභරණ 

පළනදා, පිරුවට අනදා නපෝරුවට ්නැඟිය 

යුත්නත් කුමරි බඹසර රැකි කුමරියක්ය. 

හතර වරිගය බලා හිඳිනනන කුල 

කුමරිය නදසය. ඇය රැකිය යුත්නත් 

සනුහනේ අභිමා්නයය. මාංගල යහ්නට 

පිරුවට එළනනන රිදී ්නැනදාය. ්නැනදා 

කුකුළා අතැතිව ම්නාල යුවලනේ 

සිරියහන ගබඩාවට රිාංගනනන ඇය රැකි 

කුමරි බඹසනේ සලකුණු බලන්නටය. රිදී 

්නැනදා යනනන සාක්ෂිකාරියක් 

ද සමඟිනය. සාක්ෂිකාරිය 

කුමරියනේ පැත්නත්ය. 

්නැනදානේ ඇසට වැලි 

ගැසීම ්නම් සිහි්නයක්මය. 

ගනම් නගා නේ හැම 

කුමරියකනේම පිරුවටය 

පිරික්සූ රිදී ්නැනදානේ 

කනණන රිාංගන්නට ්නම් 

ඇය කඩුළු හත පැන්න 

සූත්තරකාරියක් විය යුතුමය. 

පිරුවටනේ රැඳි සලකුනේ 

සැක සාංකා ඇත්්නම් ඒ පිළිබඳ 

පරීක්්ෂණ පැවැත්වීමට රිදී ්නැනදාට 

බලය ඇත්නත්ය. 

්නැනදාට ඒ බලය හිමි නවනනන නදාර 

නරේදට මුවා නවමින සිටි්න කුමරියනේ 

්නැනදම්මානගනය. ්නැනදම්මා නම් 

හේගිසසන්නට ත්නනනන ගම්මැේනේ 

ඇවිදි්න කළ වැලක ව්නා ඇති මල් 

චීත්තයක් දුටු විටත් වතුර පිපාසාව 

දැන්න්න තම පුතුනේ කරකාර බැඳගත් 

ම්නාලියනේ කුමරි බඹසර ගැ්නය. රතු 

මලක් සමඟ ම්නමාලයානේ නගදරින 

දූතනයක් පැමිනණ්න නතක් නදනමෝලනන 

නකාටනනන නපකණි වැල කැපූ දා සිට 

ඔක්නක් දමා රැකගත් කුමරිය වැදූ 

අම්මානේ හදවතය. 

නම් නේවල් නම් විදියට සිේ්ධ වූනේ 

අනේ ආත්තම්මලානේ කාලනේය. ඒ 

ආත්තම්මලානේ දූවරු දීග නද්න විට රිදී 

්නැනදා න්නානහාත් නරදි ්නැනදා අනුනනේ 

පිරුවටනේ අඩුපාඩු නහේනේ එනහමත් 

තැ්නකය. මාංගල රාත්රිය ගත කරන්න 

ම්නමාලයානේ නගදර ය්නවා නවනුවට 

්නව යුවළ නහෝටල් කාමරයට ගිනේ 

මධුසමය ගත කරන්නටය. නහෝටල් 

කාමර රිදී ්නැනදලාට අකැපය. 

්නැනදා රිදී න්නාවුණත් පිරුවට 

බලන්නට නහෝටල් කාමරයට 

යන්නට ්නැනදලා ඉදිරිපත් නවනනන 

සව කැමැත්නතනමය. තමානේ 

දියණියනේ පිරුවටය නකනස නවතත් 

ඥාති දියණියනේ පිරුවනේ ශුේධිය 

ගැ්න ඒ ්නැනදලාට ඇත්නත් පුදුම 

කැක්කුමක්ය.

එදාට වඩා අද කානල් තවත් 

නව්නසය. මාංගල දි්නනයන පසු අද 

නයෞව්න නයෞවනිනයෝ මධුසමයට 

යනනන ට්රිේය. ඇත්නතෝ නලෝනක වනේ 

යනන්නෝය. ්නැත්නතෝ පුළුවන විදිය 

රට වනේවත් යනන්නෝය. ්නැනදම්මාට 

ඔවුන යන්න්න තැනවලට රිදී ්නැනදලා 

තබා ්නැනදලාවත් එවන්නට විදියක් 

්නැත්නත්ය. එනහත් නදවනි ගම්න දා 

නල්ලියනේ පිරුවට නහාය්න ්නැනදම්මලා 

අද ද ඇත්නත්ය. 

“්මඟුලට නැකත් ල්දනන ඇවිත් අලේ 
නැන්දම්මො කිවවො ල�ෝරුවට ඇඳපු ඇඳු්ම 
පිටින්ම ්මන්මොලයොලේ ලේදර එනන ඕනෑ 
කියලො. එතලකොට අලේ �නිමූන එක 
්මන්මොලයොලේ ලේදර. අමල්මෝ... ්මට 
එල�ොව ල�ොේ ල�නුණො. ඒත් ්මට මුකුත්්ම 
කියනන බෑ. ල්මොක්ද ්ම්ම විරුද්ධ වුලණොත් 
නැන්දම්මො සැක කරනවො. අනිත් එක ලමක 
ලයෝජිත විවො�යක්. අලේ අම්මත් �රියට 
අසරණ වුණො. තොත්තත් නැතුව එයො අපිව 
�ැදුලව පුදු්ම කැ�කිරී්මක් කරලො. ්මලේ 
වොසනොවට එදා අලේ ඥාති අක්කො ලකලනක් 
ඇවිත් හිටියො. එයො මුලින්ම ්මන්මොලයොලේ 
හිත ලවනස් ක�ො. ඊට �ස්ලස් ල්දවනි 
්දවලස් අන්දන එකයි, ල�ොලටෝ ෙ�න 
එකයි, අනිත් අ��සුතො ෙැනයි කියලො 

යනතම ල�ෝටලයකට යනන නැන්දම්මොව 
බලලන්ම කැ්මති කරෙත්තො. අපි 
ල�ෝටලයකට නම ගියො. ඒත් �හුලවනිදා 

උලද �ොන්දර නැන්දම්මො ඇලරනන 
�ත්මුතු �රම�රොලව්ම ෙෑනු ටික ල�ෝටේ 
කෝමලේ ලදාර �ඟ හිටියො. නැන්දලටයි, 
පුුංචි අම්මලටයි, පුතොටයි ඕන ්මඟුලක් 
කරෙනන කියලො ්ම්ම බොත්රූම එකට රිුංෙ 
ෙත්ලත් පුදු්ම තර�කින.”

නම් මීට වසර දහයකට නදාළහකට 

නපර ඌව පළාතට දීග ගිය 

පතිනියකනේ මාංගල දි්නනේ අමරණීය 

සැමරුම්ය. වාස්නාවට ඈ පටලයක් 

සහිත කන්ාවක් වූවාය. උපතින එම 

පටලය අහිමි වී තිබුනේ 

්නම් ඇයට පත්තිනි 

නදවියනනේම පිහිටය. 

“්ම්ම ටික කොලයක් 
රට හිටියො. රස්සොවකට 
ගිහින. ලුංකොවට ආවට 
�ස්ලස් අලේ අම්මලො 
්මට ්මන්මොලලයො ල�වවො. 
ඉස්ලකෝලල කොලල නම 
ල�ොඩ් සමබන්ධයක් තිබුණො. 
ඒත් කොලයත් එක්ක ඒකත් 
එ ල�ම්ම්ම නැතිලවලො 
ගියො. ඔය අතලර ත්මයි 

අලේ ලෙවේ �ඟ අක්කො ලකලනක් විවො� 
වුලේ. එයො බැනල්ද එ�ො ෙමින. �ැබැයි 
ඒකත් ලයෝජිත විවො�යක්. �හුලවනිදා 
ල්දවනි ේමන යනන ්මන්මොලිලෙ �ැත්ලතන 
ලෑස්තිලවදදි  ්මන්මොලි අඬොලෙන ලේදර 
ආවො. 

ලේදර ආවො කිවවට එයොව එක්කලෙන 
ආවො. ඒ අක්කට එයොලේ පිරිසිදුක්ම ඔේපු 

කරෙනන බැරි ලවලො. අක්කොව එක්කලෙන 
ආවො විතරක් ලනල්මයි අම්මලොටත් ලදාස් 
කියලො, අ�ල ���ටත් කතන්දලේ කියලයි 
ඒ අය ආ�හු ගිලේ. අලන අමලම ්මට නම 
එදා බඳින එකත් එ�ො වුණො.”

නැත්්ා වගේ 
සිටියාට පිරිමිනටද 
රකිනනට සීලයක් 

ඇත්ගත්ය. 
ඒ කුමර 

්බඹසරය

ඔයා දනනවද මට වර්ජිනිටි එකක් නෑ. 
අගප අමමටත් තිබිල නෑ. අත්්මමටත් 
තිබිලා නෑ. සීයයි අත්්මමයි, නෑනායි 

මස්සිනයි නිසා එයාලා පුුංචි කාගල 
ඉඳනම දනනවා. ඒ නිසා සීයට ඒගක 

ප්රශනයක් ගවලා නෑ විවාහ ගවලා අවුරුදු ගාණක් 
ගියත් මුංගල දවගස් රෑ අත්දැකීම 
විඳගනන ආසයි කියලා බිරිඳගේ 

කත්ාපටලය හදලා ගදනන 
පුළුවනද කියලා අහන ගමාගේ 

අමාරුකාරගයාත් ඉනනවා
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හ ිමමෂා සවන්තී රාජපකෂ

මේ සිදුවීමෙන් වසර මෙකකට පසු 

විවාහ වී, මහට අනිද්දාට දීග යන දියණියක් 

ඇතුළුව තුන්ෙරු ෙවක් වන ඇය උඩරට 

පළාමේ ෙැණිමක් මකමනක්ය. පළාමෙන් 

පළාෙට ඉසදිය ෙංගල්යමේ චාරිත්ර 

මවනසය. ඉසදිය ෙංගල්යය දා හැඩූ කඳුළින් 

මගෙර ආ යුවතියන් මසෙ මනාකළ වරෙකට 

මුළු ජීවිෙයෙ කඳුළට දිය කළ යුවතිමයෝ ෙ 

ම�ාමහෝය.

“ඔයා දන්නවද මට වර්ජිනිටි එකක් ්නෑ. 
අපේ අමමටත් තිබිල ්නෑ. අත්්තමමටත් 
තිබිලා ්නෑ. සීයයි අත්්තමමයි, ්නෑ්නායි 
මස්සි්නයි නිසා එයාලා පුංචි කාපල ඉඳනම 
දන්නවා. ඒ නිසා සීයට ඒපක ප්රශ්නයක් පවලා 
්නෑ. ආත්්තමමා බපේ ඉඳලා තිපයනප්න අපෙ 
අමමා ගැ්න. අත්්තමමටත් උෙතිනම පිහිටලා 
්නැති නිසා එයා අමමා මැරි කරන්න කලින ඒ 
ගැ්න කියලා තිය්නවා. ඇත්්තටම අමමටත් 
තිබිලා ්නැහැ. අපේ ්තාත්්තා ෙටු විදියට 
හි්ත්න එක්පකප්නක් ප්නපමයි. ඒත් අමමා 
බැනදට ෙස්පස ්තාත්්තාත් එක්කම ගිහින 
ප�ාක්ටර් පකප්නක් හමබපවලා. ප�ාක්ටර් 
්තමයි කියලා තිපයනපන අපේ අමම පග 
උෙතිනම කන්ා ෙටලය පිහිටලා ්නෑ කියලා. 
ඔය සැපක්ට අමමා පොඩි කාපේ මපගත් පෙක් 
කරලා. මපගත් උෙතිනම පිහිටලා ්නෑ. සීයයි, 
්තාත්්තයි පොප�ාපව ෙය ගහලා රපේ පලෝපක 
ගැ්න අවපබෝධයක් තිබුණට මට හමබපව්න 
එකා පමා්න ජාතිපය එපකක්ද කියලා දනප්න 
්නැති නිසා අමමා පකෝකටත් පමඩිකේ රිපෙෝේ 
එකක් අරපග්න.”

මකාළඹ ජනප්රිය �ාලිකා විද්ාලයක 

ඉමගනුෙ ලැබූ ඇය ෙමේ මිතුරු 

ලැයිසතුවට එක් වූමේ උසස මපළ සිංහල 

පංතිමේදීය. ෙේේවමයන්, ෙරාතිරමෙන්, 

වේමපා මහාසේකමින් අඩුවක් නැති 

ඇය ඇමේ ඇති එකෙ අඩුව ගැන 

කිවමව ෙ ම�ාමහෝ සැහැල්ලුමවන්ය. 

ඇය සැහැල්ලුමවන් සිටියෙ ො සිටිමේ 

අපහසුමවන්ය. කන්ාභාවය උපතින් 

මනාපිහිටීෙ ගැන මපාතින් පතින් කියවා 

තිබුණේ එමහෙ එකියක් ෙට මේ සැ�ෑ 

ජීවිමේ මුණ ගැසුණාෙය.

වවද් විද්ාවට අනුව කන්ා පටලය 

සෑමෙන්මන් ෙව කුස තුළදීය. එය ෙවමේ 

ගරභාෂ ෙරලය බිළිඳියමේ මයෝනි ොරගය 

හරහා ගෙන් කිරීෙ වළක්වනු ල�න 

පටලයක් වැනි ආවරණයක්ය. ඇෙැේ 

යුවතින්මේ මෙෙ පටලය ඉො සියුේය. 

ෙවේ එකියකමේ ඉො ඝනය. කිසිඳු 

පටලක් මනාපිහිටන යුවතිමයෝෙ ඇේමේය. 

ඝන කන්ාපටලයක් පිහිටි යුවතියකටෙ 

ෙංගල යහන සුව යහනක් මනාවන්මන්ය.

“මම මපේ කන්ෙටලය ඉවත් කපේ 
සැත්කමකින. මුංගල දවපස් රෑ මපේ 
පිරුවපේත් ඔය කිය්න සලකුණු තිබුපණ ්නෑ. 
ඒත් මපේ හස්බන්ඩට ඒක ප්රශ්නයක් වුපේ 
්නෑ. අපි ප�ාක්ටර් පකප්නක් �ඟට ගිපේ 
ලිුංගික එක්වීපමදී මට දැප්න්න පේද්නාවට 
පේතු පහායන්න. එ්ත පකාටයි දැ්නගත්පත් 
ඒකට පේතුවත් කන්ාෙටලය ඝ්නවීම කියලා. 

මම මමේ කන්යපටලය ඉවත් 
කමේ සැත්කමකින්. මංගල 

දවමේ රෑ මමේ පිරුවමේත් ඔය 
කියන සලකුණු තිබුමෙ නෑ. ඒත් 
මමේ හේ්බන්්ඩට ඒක ප්රශනයක 

වුමේ නෑ. 

පමා්නවා 
වුණත් 
එක අ්තකට 
ප�ාක්ටර් �ඟට 
ගිය එක පහාඳයි. මපේ 
හස්බ්ඩනුත් පිරිමිපයක්පන. 
පෙනනුපව ්නැති වුණාට 

පමා්නවා හි්ත්නවාද දනප්න ්නැහැපන.”

කන්ාපටලය මනාෙැති වීෙ, 

කන්ාභාවය අහිමි වීෙ දූපෙක් 

තුළ ජීවේවන අපට ෙහා 

අරුෙයක්ය. එමහේ යුමරෝපීය 

සොජමේ කන්ාපටලයක් සහිෙ 

වීෙ ෙහා අරුෙයක්ය. ෙංගල 

යහමන්දී කන්ාභාවය අහිමි 

කරගන්මන් එමහෙේ ෙනාලියක්ය. 

එවැන්නියක් මෙස සොජය 

�ලන්මන් යුග දිවියට අේෙැකීේ 

රහිෙ ඇේතියක් මසය. විවාහයට 

මපර එකමගයි වසන්මන් යුග දිවියට 

මපරහුරුවක් මසය. මෙතුන් මෙමනකු සෙඟ 

එක මගයි වාසය කර මහෝ ඔවුන් නීතිමයන් 

ගැට ගහගන්මන් සුදුසුෙ මකනාය. ප්රසිද්ධිමේ 

මනාවුණාට අමේ රටටේ යුමරෝපමයන් මේ 

විලාසිොව ම�ෝවී ෙැන් ටික කලක්ය. 

මයෞවනමේ හිනි මපමේ සිටින සෙ වයමස 

මිතුරිමයෝ එක් වූ විට කො මනාකරන මෙයක් 

නැේමේය. ගැටවුන්මේ ඇල්ෙ �ැල්ෙ 

ලැම�න කාලමේ ඒ ඇේතියන්මේ වැඩි 

කැෙැේෙ ආෙරය ගැන කො කරන්නටය. 

ආෙරයේ කැසසේ හංගන්නට �ැරි �ව 

හිරිෙල් විමේ ගැටිසසිමයෝ මනාෙන්මන්ය. 

හැංගි හැංගි මවස �ැන්ෙේ නටන්න මවන්මන් 

එළිපිටය. නැටූ නැටුේ එළි වූ විට අේොමගන් 

ඉලපේ පාරක් මනාකා මේරුමේ එමහෙේ 

ගැටිසසියක්ය. අේෙලා දූවරු මෙෙරේ 

රකින්මන් යේ වැරුද්ෙක් සිදුවූමවාේ වැදූ 

ෙවට නිවනක් නැති නිසාය. ෙනුසසයන් 

වන කා අතිනුේ වැරදි සිදුවන්මන්ය. ඒ නිසා 

මෙවියන්මේ ගතිය සිහිකර වැරුද්ෙ කළ 

එකාට සොව මෙන්මන්ය. එමහේ ෙනුසස 

දුවක් සිදුකරනා මලාකුෙ වැරැද්ෙට නේ 

මද්ව සභාවෙ මගනාවේ ලංකාව වැනි රටක 

සොවක් නැේමේය. සොව දීෙට වඩා මවචච 

වැරැද්ෙ හදාගැනීෙ වටින්මන්ය. අතීෙමේ 

නේ මහළ දුවකට වැරදුමනාේ වැරදුනාෙය. 

එමහේ මේ කාලමේ ඕනෑෙ වැරැද්ෙක් මස මේ 

වැරැද්ෙ හදා ගැනීෙට ෙ ක්රෙ ඇේමේය.

“්තාමත් ලුංකාපව මිනිස්සු පකාචෙර ෙටු 
්තැ්නකද ඉනප්න කියලා හිප්තනපන අපි �ඟට 

එ්න පස්වාදායකපයා 
නිසා. මම 
පස්වාදායක 
කිය්න වේනය 
ොවිචචි කපේ 

එයාලට පරෝගිපයෝ 
කියන්න බැරි නිසායි. පමාකද එයාලා ප්රතිකාර 
ගන්න එනප්න පරෝගයකට ප්නපමයිපන. 
පුංචි කාපේ අෙපයෝජ්නයට ලක්පවචෙ ගෑනු 
දරුපවා අරපග්න අමමලා එ්නවා. පෙමවතියට 
්තමනපගන පවචෙ වැරැදද හදලා පදන්න 
පෙමවතුන එ්නවා. ෙුංොකාර පෙමවතුනට 
අහුවුණ යුවතිපයා විවාහයට පෙර පවචෙ 
වැරැදද හදාගන්න එ්නවා. ඒ අ්තර පමාපේ 
අමාරුකාරපයාත් ඉන්නවා. විවාහ පවලා 
අවුරුදු ගාණක් පව්නවා. මුංගල දවපස් රෑ 
අත්දැකීම විඳගන්න ආසයි කියලා බිරිඳපග 
කත්ාෙටලය හදලා පදන්න පළුවනද 
කියලා අහ්න අයත් ඉන්නවා. පමක හරි පුංචි 
සැත්කමක්. හැබැයි රජපේ පරෝහේවල සිදධ 
පවනප්න ්නෑ. පබාපහාම පෙෞදගලිකව ්තමයි 
සිදධ පවනපන.”

මේ දියාරු වන්මන් අප ෙහා මලාකුවට 

ක�ල් ගානා අමේ ෙහා සංසකකෘතියය. 

සදාචාරයය. කන්ාභාවය මනාෙකා හැරීෙ 

මවනේ කාරණයක්ය. වවද් 

විද්ාව ෙ අලුයෙ ලූ මකළ 

පිඩක් මස �ැහැරලන එය 

අපටෙ අවශ්යෙ නැේමේය. 

නමුේ ම�ාදු සංසකකෘතියේ, 

සදාචාරයේ ෙෙ හැදී වැඩුණු 

අපට රකින්නට විලි බියක් 

ඇේමේය. හකෘෙ සාක්ෂියක් 

ඇේමේය. ආෙරයට මුවා 

වී ගැහැනියමේ පවිත්රේවය 

මකමලසන්මන් පිරිමින්ෙය. 

පිරිමිමයක් අතින් මකමලසුණ 

ගැහැනිය කන්ාපටල සැේකමින් 

පසු රවටන්මන් ෙවේ පිරිමිමයක්ය. 

රැවමටන්නට කිසිෙ පිරිමිමයක්වේ, 

ගැහැනියකවේ කැෙති නැේමේය. 

කන්ාපටලය ඉන්දියන් සාගරයට විසිකර 

ෙැමුවේ ෙෙන් ආෙරය කරන ගැහැනියට, 

පිරිමියාට වටිනාකෙක් මනාමෙන ොක් මේ 

රැවටිල්මල් සාඩේ�ර මකාටසකරුමවක් 

වීෙට ඔ�ට ෙ සිදුවන්මන්ය. එදා අේෙලා 

මලාකු ෙහේ වූ ගැටිසසිමයෝ මේ මුල්ලට දා 

මහෝ දීග මෙන තුරු රැක්කාය. මකාෙරේ 

රැක්කේ රැකවල් බිඳ  ෙෙ මපේවො හා මපේ 

මකළින්නට උන්ොෙ චිත්රාමේ සනුහමර උන් 

ෙක්ෂය. මපේ මකළියාට වරෙක් නැෙ. වරැද්ෙ 

ඇේමේ සීො ොයිේ හඳුනාගැනීෙය. 

ඇමටන් මපාේමෙන් එළියට එන විටෙ 

අධ්ාපනය ආදී මනාමයක් මේතු නිසා මේ 

කඩුල්ල පණින ෙැරිවිය, නැවෙ පැමිණිය 

යුේමේ විලි බිය ආරක්ෂා කරමගනය. ෙන්ෙ 

ෙවෙේ ෙනාලියමේ පිරුවටය මහායන 

ෙනොල ෙහේවරුන් මසෙ ඔවුන්මේ 

ෙෑණිවරුන් ෙ සිටින නිසාය. 

නිසි වයස පැමිණි විට යුවතියක හා 

මපමින් �ැඳීෙ ෙ වරෙක් මනාවන්මන්ය. 

වරෙ ඇේමේ මහෝටල් කාෙර ගාමන් 

රිංගීෙය. ෙවෙේ ෙනාලියමේ පිරුවට 

මහායන සොජයක මපේවතිය සෙඟ  

මහෝටල් කාෙරයකට රිංගීෙට මපර 

මපේවො සිහිමේ ෙ�ා ගෙ යුතු කාරණයේ 

ඇේමේය. ඒ ෙෙ ෙංගල දිනමේ වෑල්ඩින් 

කළ කන්ාපටලයක් ඇති ෙනාලියක් සෙඟ 

ෙධුසෙය ගෙ කරන්නට ෙොටෙ  සිදුවිය 

හැකි �වය.  

නැේො වමේ සිටියාට පිරිමින්ටෙ 

රකින්නට සීලයක් ඇේමේය. එය 

කුෙර �ඹසරය. කුෙරි �ඹසර රකිනා 

කන්ාපටලය නේ පුදුෙ එකක්ය. ෙන්නා 

උේපරවැට්ටි සියල්ල ෙො  පිරිමින්මගන් 

ආරක්ෂා කර එක පිරිමයක්ටෙ විනාශ 

කරන්නට මෙන අරුෙ පුදුෙ ෙෑේගක්ය. 

මේ ෙෑේගෙ පිරිමින්ටෙය. ඒ අතින් පිරිමි 

හරි වාසනාවන්ෙමයෝය. කකුළුවා නටන්මන් 

හැලිමේ දිය රේවනතුරුය. ෙනාලියමේ 

පිරුවටමේ ඇඳ කුඳ මහායන කුලවේ 

පුත්රයන්මේේ, ඔවුන් වැදූ ෙවවරුන්මේේ 

ඉහ මොළ ගිණිගන්මන්  දියණියන් වැදූ 

අේෙලා ෙෙ �ෑණාමේ කුෙර �ඹසර 

මසායන්නට පටන් ගන්නා ෙවසටය. ඒ 

ෙවස උදාවන මෙක් පුතුන් වැදූ ෙවවරුන්ට 

මල්ලියමේ පිරුවටය ෙහමෙරක්ය.

කන්යාපටලය මනාමැති වීම, 
කන්යාභාවය අහිමි වීම දූප්ක තුළ 
ජීවත්වන අපට මහා අරුමයකය. 

එමහත් යුමරෝපීය සමාජමේ 
කන්යාපටලයක සහි් වීම මහා 

අරුමයකය

මකා්රම රැකකත් 
රැකවල් බිඳ  ් ම 
මපමව්ා හා මපම 
මකළින්නට උන්මාද 
චිත්ාමේ සනුහමර් 
උන් දකෂය
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ඇවිත් රන් පදක්කම් 
දිනන්නත් පුළුවන්

මැරිලා ග�ාඩ  
එනනත් පුළුවන 

ජීවිතය නැවතී යළි ඇරඹෙන අවස්ථා ඇත. මියගියථා 
යැයි විශවථාස ඹ්කරුණු අඹයකු යළි නැගිටීම තරමක 
ඹවනසය. ඹ්කෝමථා තත්ත්වඹේ සිටි අඹයකු පියවි 
සිහිය ලැබීමද විඹශෂය. අනතුරකින් අත් පථා බිඳී ගිය 
අඹයකු පසු්කථාලීනව ඔලිම්පික බිඹම් දිවයථාම ඊටත් 
වඩථා අපූරුය. ඒ දිවීම රන් පදක්කමකින් අවසන් වීම 
ඹ්කතරම් ඹසථාඳුරු විය හැකිද? ඹෙටී ඹරථාබින්සන් යනු ඒ 
ඹසථාඳුරු අත්දැකීමට මුහුණ දුන් ඹ්කඹනකි. ඹම් ඇඹේ 
්කතථාවයි.

1911 අග�ෝස්තු 23 වනදා ගෙටී ග�ොබින්සන උපත 

ලැබුගේ ඇමරිකොගේ ඉලිගනොයිස් 

ප්ොනතගේ රිවරගඩේල්හිදීය. 

උ්සස් පෝසලට ඇතුළත් 

වීගමන පසු ගෙටී පෝසල් ගිගේ 

දුම්රිගයනි. දිනක් ඇය නිවසින 

පිටත්වීමට ප්මොද විය. තමොව දමො 

යොමට සූදානම් වන දුම්රිය ගවත 

ග�ොඩවීමට ඈ දිව ගියොය. ඒ 

වනවිටත් දුම්රියට නැගී සිටි ඇගේ 

පෝසගල් ජීව විද්ො ගුරුව�යො 

ගම් පුංචි ගකල්ල දුවනයුරු ෙලො 

සිටිගේය. ඇය නියමිත ගේලොවට 

පෝසල් ගනොඑනු ඇතැයි ඔහු 

අනුමොන කගේ ඒ වනවිටද ඇය 

සිටිගේ දුම්රියට ගෙොග�ෝ දුරින 

ෙැවිනි. නමුත් ගුරුව�යො  විස්මයට 

පත් ක�මින මද ගේලොවකට පසු ගෙටී ඔහු අ්සල 

අසුන �ත්තොය. ඒ වනවිට ඇගේ වය්ස අවුරුදු 

16 කි. 

නමුත් ජීව විද්ො ගුරුව�යො ගම් දැරිවිය 

පිළිෙඳව එතැන පටන විගේෂ අවධොනයක් 

ගයොමුකගේය. පසුදාම ඇගේ දිවීගම් කොල �ණනය 

කිරීමට ඔහු පියව� �ත්ගත්ය. ගෙටී දුව ගිගේ 

පෝසල් ගකොරිගඩෝවකයි. ඇගේ �ැකියොව ත�වුරු 

ක��ත් ගුරුව�යො මලල ක්රීඩොවට ගයොමුවන 

ගල්ස ගෙටීට දැනුම් දුනගනය.  

“ඒ ඹවනතුරු මං දැනඹෙන හිටිඹය නෑ ්කථාන්තථාවන්ට 
ඹේස තිඹයනවථා කියලථා.”

ගම් සිදුවීම �ැන ගෙටී ග�ොබින්සන පසුකොලීනව 

ප්කොශ කගේ එග�මය. 

සිදුවීගමන ්සති තුනකට පසු ක්රීඩො පොව�න 

යු�ලක් (spiked shoes) මිලට �ත් ඈ ගිගේ 

ඉලිගනොයිස් මලල ක්රීඩො ්සමොජයටයි. එහි ක්රීඩිකොවන 

්සමඟ ත�ඟ වැදී ගදවන ස්්ොනය දිනො ක්රීඩො ්සමොජ 

්සොමොජිකත්වය ලෙො �ත්තොය. පහුණුව ්සතියට 

දින තුනකි. ඉලිගනොයිස් ක්රීඩො ්සමොජය නිගයෝජනය 

ක�මින ඇය ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබීම ගවනුගවන 

ත�ඟ වැදුනොය. ඉනපසු ඔලිම්පික් බිගම් මීට� සියය 

ඉ්සේව ජය �ැනීගමන ගනොනැවතුණු ගෙටී එහි ගලෝක 

වොරතොවද තමො ්සතුක� �ත්තොය.  

මීට� සියය කොනතො ඉ්සේව ප්්ම ව�ට ඔලිම්පික් 

ත�ඟොවලියට ඇතුළත් ගකරුගේ 1928 ව්සගරදීය. 

එව� ත�ඟොවලිය පැවතිගේ ගනදරලනතගේ 

ඈම්ස්ටරඩඩෑම්හිදීය. ක්රීඩොවට අවතීරණ වී මෝස �ත�ක් 

�තවන විට ගෙටී මීට� සියය ප්්ම ඔලිම්පික් කොනතො 

ඉ්සේවට සුදුසුකම් ලෙො තිබුණොය. නමුත් ගම් නව 

ඉ්සේගේ අව්සන ත�ඟය ගලග�සි නැත. ත�ඟ රීති 

උල්ලුංඝණය කළ ක්රීඩිකොවක් ගදගදගනකු ඉවත් කිරීමට 

සිදුවිය. කැගනඩියොනු ක්රීඩිකොවන ගදගදනොග�න අගයකු 

�න පදක්කම හිමික� �නු ඇති ෙව ෙහුත�යකගේ  

විේවෝසය විය. එග�ත් තත්ප� 12.2 කින ත�ඟය 

නිමකළ ඇමරිකොගේ ගෙටී ග�ොබින්සන මීට� සියය 

කොනතො පළමු ඔලිම්පික් �න පදක්කම තමො ්සතුක� 

�ත්තොය. කැනඩොගේ ෆැනී ග�ෝ්සනගෆල්ඩේ ්ස� එගතල් 

ස්මිත් රිදී ්ස� ගලෝකඩ පදක්කම් දිනූ�. ගෙටී ්ස� 

ග�ෝ්සනගෆල්ඩේ අත� පැවති තියුණු ත�ඟය විනිසු�න 

අත� මත�ැටුම්වලටද ගේතුවිය. කැනඩොගවන 

විග�ෝධතො මතුවිය. නමුත් අව්සොනගේ ගෙටීගේ ජය 

ත�වුරු විය.

“මම දිනුවථා කියලථා ප්ර්කථාශ ඹ්කරුණථා. මට හරිම 
සතුටුයි. ඒ හින්දා මං ඹපථාඩි ළමඹයක වඹේ ඇඬුවථා.”

ඒ ත��ය පැවැත්ගවන විට ගෙටීගේ වය්ස අවුරුදු 

16 යි මෝස 11 යි දින 08 කි. ඒ අනුව ගම් දක්වො මීට� 

100 ඉ්සේගේ ඔලිම්පික් �න පදක්කම දිනූ ළොෙොලතම 

ක්රීඩකයො ග�ෝ ක්රීඩිකොව වනගන ගෙටී 

ග�ොබින්සන ය. 

1928 ඔලිම්පික් මීට� 100 කොනතො 

්ස�ොය දිවීගම් ඉ්සේගේ �න පදක්කම 

හිමිවූගේ කැනඩොවටයි.  ඇමරිකොව 

රිදී පදක්කම දිනො �ත්ගත්ය. ඒ අනුව 

ගෙටී ග�ොබින්සන සිය ප්්ම ඔලිම්පික් 

ත�ඟොවලිය �න ්ස� රිදී පදක්කම් 

දිවිත්වයක් ්සමඟ නිම කළොය.  

ගෙටී ග�ොබින්සනගේ ජයග්ර�ණය 

ඇමරිකොගේ දැඩි ප්රීතියට ගේතු විය. 

ඈම්ස්ටරඩඩෑම් සිට නැවත මේ�ට 

පැමිණීගමන පසු ගෙටී ගවනුගවන 

විවිධ උත්්සව ්සුංවිධොන ක� තිබිණි. 

ඇමරිකොනු ඔලිම්පික් කමිටු ්සභොපති 

ඩේලස් මැක්ආතර �න ආගල්පිත ගලෝක ග�ෝලගේ 

අනුරුවක් ඇයට තිළිණ කගේය. ක්රීඩොගලෝලීනග�න 

ගෙටී ග�ොබින්සන දියමනති එබෙවූ අත් 

ඔ�ගලෝසුවක් ලැබුණොය. 

ඇමරිකොව ප�ො ජනතොවගේ ආද�යට 

පොත්ර වූ ගෙටී ඉන ව්ස� තුනකට පසු ගනොසිතූ 

සිදුවීමකට මුහුණ දුනනොය. 1932 ඔලිම්පික් 

ත��ොවලිය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුගේ 

ගලොස් ඇනජලීස්හිදීයි. ඇය ඊට පහුණුවීම් 

කගේ විේවවිද්ොල අධ්ොපනය �දා�න අත�ය. 

ඒ වනවිට ඇය ගුවනයොනො පැදවීගම් ෙලපත්රයක් 

ලැබීගම් අගේක්ෂොගවන පසුවූවොය. ඒ ්සඳ�ො පහුණු 

වන අතගර 1931 ජුනි මෝසගේදී ගෙටී ගුවන �මනකට 

එක්වූවොය. යොනය ගුවන�ත ක� ටික ගේලොවකින 

�දිසිගේම වගුරු බිමකට කඩො වැටිණ. ඒ අ්සලින 

�මන ක�මින සිටි ට්රක් �් රියැදුග�ක් ගෙටීගේ සිරු� 

ග්සොයො�ත්ගත්ය. ඔහු සිරු� ට්රක් �්යට දමො �ත්ගත් 

ඇය මියග�ොස් ඇතැයි විේවෝස ක�මිනි. එග�ත් 

ගෙටී ජීවතුන අත� ෙව පසුව ත�වුරු ක� �ැනිණ. 

ඇය මෝස තුනක් පමණ ග�ෝ�ල්�තව සිටියොය. 

ඉන මෝස ගදකක් පමණ ගකෝමො තත්ත්වගයනි. 

අතක් ්ස� පොදයක් බිඳී තිබිණ. ඇගේ පොදයට 

ගලෝ�මය ආධො�කයක් ගයදීමට සිදු වූ 

අත� උකුගල් සිට විලුඹ ගතක් වොත්තුවකි. 

තවත් මෝස �ත�ක කොලයක් ඇයට 

�මන කිරීමට වූගේ ග�ෝද පටුගේ ්ස� 

කිහිලිකරුවල ආධො�ගයනි. ආෙොධයට 

ග�ොදුරු වූ පොදය අගනක් පොදයට වඩො 

අඟල් එක�මො�ක් උසින අඩුවිය. ගම් 

අනතු� ඇයව ක්රීඩොපිටිගයන දු�ස් කගේය. 

නැවත දිවීම පිළිෙඳ ෙලොගපොග�ොත්තු 

තැබිය ගනො�ැකි ත�ම් ඇය මුහුණ දුන 

අනතු� ෙ�පතළ විය.

නමුත් ව්ස� කිහිපයක් �තගවද්දී 

ගෙටී ග�ොබින්සන දදවයට අභිගයෝ� 

ක�නනට තී�ණය කළොය. බිඳී ගිය පොදය, 

අත ග�ෝ ගදපොවල උග්සහි ගවන්ස ඇයට 

�ැටළුවක් ක� ගනො�නිමින ඇය යළි 

ත�ඟ බිමට පිවිසියොය. 

1936 ඔලිම්පික් ්සත්කො�කත්වය 

හිමිවූගේ ජරමනියටයි. ත�ඟොවලිය 

ෙරලිනහි පැවැත්විණ. ඒ ්සඳ�ො සූදානම් 

වන ගෙටී තවත් අභිගයෝ�යකට මුහුණ 

දුනනොය. අෙොධයට ලක්වූ පොදය නැවීම 

ඇයට අප�සු විය. එනි්සො ආ�ම්භය 

ලෙො�ැනීමට සිදුවනගන සිට�ැනීගම් ඉරියේගවනි. 

එගස් තිබියදීත් ඔලිම්පික් කොනතො ්ස�ොය දිවීගම් 

ඇමරිකොනු කේඩොයම නිගයෝජනයට ගෙටී ්සමත් 

වූවොය. සිය ප්්ම ඔලිම්පික් නිගයෝජනගේදී අහිමි වූ 

ජය ෙරලිනහිදී ලැබීමට ගෙටීට �ැකියොව ලැබිණ. 

කොනතො ්ස�ොය දිවීගම් ඉ්සේගේ ජය ඇමරිකොව 

්සතුවිය. ව්ස� අටකට පසු ගෙටී ග�ොබින්සන තවත් 

ඔලිම්පික් �න පදක්කමකට හිමිකම් කීගේ එගලසිනි.  

ක්රීඩො දිවිය අව්සන ක�න විට ධොවන ඉ්සේ 

කිහිපයකම වොරතො ඇය ්සතුවිය. ඇමරිකොගේ ජවන 

�ො පිටිය විශිෂටයන අත�ට ඇගේ නමද ඇතුළත් 

ගකරිණ. ත�ඟ බිගමන ්සමු�ත්තද ක්රීඩොව ගකග�හි 

ඇගේ ඇල්ම අඩු වූගේ නැත. පහුණුකොරියක ගමනම 

ප්සිද්ධ ගද්ශකවරියක ගල්ස ගෙටී සිය ගමග�ව� 

ඉටු කළොය. 1996 ඇටලනටො ඔලිම්පික් ගවනුගවන 

ගිනිසිළුව රැග�න යන චොරිකොවටද ඇය ්සම්ෙනධ 

වූවොය. පිළිකොගවන ්ස� අපස්මො�ගයන පීඩො විඳි 

ගෙටී ග�ොබින්සන 1999 මැයි 17 වනදා ජීවිතක්ෂයට 

පත්වූවොය. නමුත් සිය දක්ෂතො ගවනුගවන ඇය 

කිසිදින ග�ෞ�වයක් අගේක්ෂො ගනොකළොය.

“මට වීරවරිය්ක වීමට අවශ්ය වුඹේ නැහැ. මට ඕන 
වුඹේ තරඟය දිනීම පමණයි.”

එගස් පැවසුවද කැපවීම ්ස� අධිෂ්ොනය මත 

ලැබූ ජය, ඇයව වී�වරියක ෙවට පරිවරතනය ක� 

තිගබ.

රෂ්නිකා ලියනගේ

යානය ගුවන�් කර ටික 
ගේලාවකින හදිසිගේම 
වගුරු බිමකට කඩා 

වැටිණ. ඒ අසලින �මන 
කරමින සිටි ට්රක් රථ 
රියැදුගරක් ග්බටීගේ 

සිරුර ගසායා�ත්ගත්ය. 
ඔහු සිරුර ට්රක් රථයට 

දමා �ත්ගත් ඇය 
මියග�ාස් ඇ්ැයි 
විශවාස කරමිනි

සිය ප්ර්ම ඔලිම්පික 
තරෙථාවලිඹයන්ම රන් සහ රිදී 

පදක්කම් ඹද්කක ලෙථාෙත් ඹෙටී මව් 
රටට පැමිණි පසු ඇයට ලැබුණු 

ජනතථා හරසර ගුවන් යථානථා අනතුඹරන් පසු ප්රති්කථාර ලෙන ඹෙටී

ඹෙටී පුහුණුව ලෙමින් සිටි ගුවන්යථානය මඩ වගුර්කට  
්කඩථා වැටී තිබූ අයුරු

ඹෙටී 1988 දී
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ලිහිණි මධුෂිකා

පසුගිය දිනක පාදුකක පපාලිසියට 

පැමිණිල්ලක දැමීමට ගිය තිසපස හැවිරිදි 

කාන්ාවකට පපාලිස  නි්ලධාරීන පිරිසක 

පහර දී, ලිිංගික අ්වර කිරීමට ගිය බව 

කියන වීඩිපයෝවක සමාජ මාධ්ය හරහා 

කරළියට පැමිණිපේය. එම කාන්ාවපේ 

ක්ාව ඇසූ පබාපහෝ අය කියා සිටිපේ යුකතිය 

පසිඳලීමට සිටින පපාලිස නි්ලධාරීන පමපස 

හැසිරීම ඉ්ාමත් පේදනීය ්ත්ත්වයක බවයි. 

පකපසපව්ත් පේ ක්ාපේ ඇත්් නැත්් 

දැනගැනීමට අප පමම සිදුවීමට මුහුණපෑවා 

යැයි කියන ලි්ලානි දයාරත්න සමඟ ක්ා 

කපෙමු.

“අපි එච්චර  ඇති හැකි 
පවුලක් නෙනෙයි. අපිට දරුනෙො 
තුනනදනෙක් ඉනෙෙො. නේ 
නෙෙන�ොට නලොකු දුෙට අවුරුදු 
දාසයක්. මමයි, මහත්තයයි 
යන්තේ දරුෙනනගේ ඕෙෑ 
එපො�ේ පිරිමහගනනෙ 
සුළු රැකියොෙල් �රලො. අපි 
නදනෙම හේ්බ �රනෙ ගිහොම 
අනේ මහනගදරින ්තමයි 
ෙැඩි හරියක් දරුනෙො ගැෙ 
නහොයලො ්බලනනෙ. එදා ජූනි 
20 නෙනිදාත මමයි, මහත්තයයි 
නගදර ආෙහම අනේ ෙෑදෑ නෙෙ 
පුන්තක් කිවෙො අනේ නලොකු දුෙ �ොත 
එක්�නදෝ න�ෝන එන�න �්තෝබහ 
�රෙ ගමන න�ොනටෝ පෙො හුෙමොරු 
�රගනෙෙො දැක්�ො, නපොඩ්ඩක් නහොයලො 
්බලනෙ කියලො...”

එසැණින ්ම වැඩිමහල දියණියපේ 

ජිංගම දුරක්නය පසෝදිසි කර බැලූ 

ලි්ලානිටත්, සැමියාටත් දකිනනට ්ලැබුණු 

පදයින පදපදනාම ඇස උඩ ඉනදවා 

ගත්්ාහ.

“ඒ නෙලොනෙ අපි දැක්�ො දුෙනගේ 
න�ෝන එ�ට පිරිමි ළමනයක් 
නිරුෙත න�ොනටෝ එෙලො 
තිනයෙෙො. අනිත පැත්තට 
අනේ දුෙත එයොනගේ නිරුෙත 
න�ොනටෝ යෙලො තිනයෙෙො 
දැක්�ම අපි නදනෙොට 
නපොනළොෙ පලොනගෙ 
යනෙ හිතුෙො...”

ඔවුන විසින සිය 

දියණියපගන පේ 

ගැන විමසූ පසුව, ඇය 

හඬමින කියා සිටිපේ 

්මා පේසබුක හරහා 

දිල්ාන නමැති පිරිමි ෙමපයකු 

සමඟ පපේ සබඳ්ාවයක ඇති 

කරගත් බවත්, ඔහුපේ බ්ලවත් 

පපරැත්්ය නිසා පමවැනි පදයක 

කිරීමට පපෙඹුණු බවත්ය.

“මමයි, මහත්තයයි ඒ ගැෙ අහනෙ 
ඒ පිරිමි ළමයට න�ෝල් �රොට පසනස අපිට 
�ැ්ත විදිහට ්බැෙලො , රෑ එළිනෙනෙ �ලින 
නගට පැෙලො දුෙෙ අරන යෙෙො කියලො ්තර්ජෙය 
�රො.”

හරි වැරැදද පහායනනට පපර ්ම 

දරුවාපේ ආරක්ාව ්ර කිරීමට සිතූ 

ඔවුහු පේ සේබනධව පාදුකක  පපාලිසිපේ 

පැමිණිල්ලක දැමීමට ඒ පමාපහාපත්ම නිවසින 

පිටත් විය.

“පසනස අපි පුළුෙන ඉක්මණට පොදුක්� 
නපොලිසියට ගිහිල්ලො දුෙනගේ න�ෝන එනක් තිබුණ 
න�ොනටෝ, මැනසජ්, වීඩිනයෝ නසරම නපනෙලො 
පැමිණිල්ලක් දානෙ ඕෙ කියලො කිවෙො. ඒත 
ඒ නෙලොනෙ  �ොන්තො නපොලිස  �ොරයොාංශනේ 
�වුරුත ෙෑ කියලො එයොලො අපිට පහුෙදාට එනෙ 
කිවෙො. අනේ දුෙෙ අරන යෙෙො කියපු නිසො 
අපිට පහුෙදා නෙෙ�න ඉනෙ පුළුෙන�මක් 
තිබුනණ ෙෑ. අපි ඒ නෙලොනෙම මිරිහොෙ 
නපොලිසියට ගිහිල්ලො නේ ගැෙ පැමිණිල්ලක් 
දැේමො.”

මිරිහාන පපාලිසිපේ පැමිණිල්ලක දැමූ බව 

කියා සිටීමටත්, පහුවදාට නැව් පැමිණීමට 

අවශ්යද කියා දැනගැනීමටත් ඔවුන නැව්ත් 

පාදුකක පපාලිසිය පව් ගිපේ මිරිහාන 

පපාලිසිපේ සිට ආපිට නිවසට යන අ්රතුරය.

“ඒත එ්තන�ොට පොදුක්� නපොලිසිනයන 
අපිට කිවෙො මිරිහොනන පැමිණිලි දැේමට ෙැ්ඩක් 
ෙෑ ගනේ නපොලිසිනයත පැමිණිලි �රනෙ ඕනන 
කියලො. ඒත අපි ඇහුෙොම ඒ නෙලනෙත �ොන්තො 
නපොලිස �ොරයොාංශනේ කිසිම න�නෙක් හිටිනය ෙෑ. 
ඊටපසනස නපොලිසිනය අය එයොලට ඕෙ විදිහට 
පැමිණිල්ලක් ලියලො මහත්තයට කිවෙො අතසන 
�රහන කියලො. අතසන �රලො ්තේපරයක් 
යනෙ �ලින ඒ අය මහත්තයට කිවෙො උඹ 
පලයන කූඩුෙ ඇතුළට කියලො. ඊටපසනස උඹ 
ළමයි එක්� එළිනයන ෙොඩිනෙලො හිටපන කියලො 
මට පුටුෙක් නගෙත දුනෙො. ඒ නෙලොනෙ මමයි, 
මහත්තයයි �ෑගහලො ඇහුෙො පැමිණිල්ලක් දානෙ 
ආපු අපිෙ කූඩු �රනනන නමොෙ ෙරදක් �රොටද 
කියලො. ඊටපසනස කිවෙො කූඩුනෙ දාලො නපොලිසිනේ 

තියොගනනෙ අනේ ආරක්්ොෙට කියලො. �ෑගහලො, 
පිනනසනඩු නෙලො ්බැරිම ්තැෙ මහත්තයො කිවෙො 
එයොෙ තියොනගෙ මොෙයි දරුෙනෙයි නගදර යෙනෙ 
කියලො. ඒත කිසිම න�නෙක් අපිෙ �ෙ�ට ගතන්ත 
ෙෑ. අනතිමට මහත්තයොට කූඩුනෙම බිම ෙැටිලො 
නිනද ගියො. දරුනෙොනටත එයො ළඟම කූඩුනෙන 
එළිනේ නිනද ගියො.”

ඒ වනවිටත් මධ්යම රාත්රියට ආසනන පවමින 

තිබූ අ්ර, ලි්ලානි පපාලිස නි්ලධාරිපයකුපේ 

සහාය පැතුපේ වැසිකිළිය තිපබන ්ැන 

පසායාගැනීමටය.

“ඒ නෙලොනෙ මම හිටිනය ්බ්ඩගිනෙටයි, 
මහනසියටයි නහේ්බත නෙලො. නපොලිසිනය න�නෙක් 
කිවෙො ෙැසිකිළිය තිනයෙ ්තැෙ නපනෙනෙ එයොනග 

පසනසන එනෙ කියලො. මම ෙැසිකිළියට 
යද්දි ඒ හ්තරෙනේම දාලො තිබුණ ලයිේ, 
එළියට එෙන�ොට නසරම නිෙලො දාලො තිබුණො. 
එ�පොරටම මොෙ එක්�නගෙ ආපු නපොලිස 
නිලධොරියො �ළුෙනරම මනගේ ළඟට ඇවිත 
මනග අත නදන�න ්තද �රලො අල්ල ගත්තො. 
මාං ඒ නමො�ද කියලො ඇහුෙහම කිවෙො මිනිහෙ 
නිදහස �රගනෙ ඕනෙ ෙේ මනගේ උෙමෙොෙක් 
තිනයෙෙො ඒ� �රලො දීපන කියලො. ඒ නෙලොනෙ 
මාං ්බයට හයිනයන �ෑගහද්දි ඒ මනුසසයො 
මනගේ �ට ්තද�රලො ෙහගත්තො. ටි� නෙලොෙක් 
යද්දි ්තෙත සිවිල් නපොලිස �ේටියක් එන්තනට 
දුෙනගෙ ආෙො. ඊට පසනස නේකිට නේෙො 
නමනහම කියලො හරියනෙෑ කියලො �ේටියම මට 
නපොලුෙලින ගහනෙ ගත්තො. ඒත එක්�ම ්තෙ 
න�නෙක් මනග න�ොනදට පයින පොරක් ගැහුෙො. 
ඒ නෙලොනෙ මනග ඇස නද� නිලාං�ොර නෙලො 
ගිහින ටැේ එ� ළඟ ෙතුර නගොනඩ ලිසසලො 
ෙැටුණො.

මට ආපහු සිහිය එෙන�ොට එයොලො මොෙ 
හිටපු ්තැෙටම නගෙත දාලො තිබුණො. පසනස මම 
කූඩුෙ ළඟට ගිහින මහත්තයොෙ ඇහැරෙලො 
නෙච්ච නද් කිවෙම එයො කිවෙො උනද්ට ඕ.අයි.
සී. මහත්තයො ආෙහම කියමු කියලො.”

පසුදින ස්ානාධිපතිවරයා කැඳවූ 

පසුව සියල්ල පවසා සාධාරණයක ්ලබා 

ගැනීමට බ්ලපපාපරාත්තු වුවද සියල්ල 

සිදුවූපේ කණපිටටය.

“ඕ.අයි.සී. මහත්තයො අපිෙ දැක්� 
ගමන �ැ්ත විදිහට අපිට ්බනිනෙ 

පටනගත්තො. අපි ආනෙ න�ොනහනද, නමො�ට 
ආෙද ඒ කිසිම නදයක් කියනෙ ඉ්ඩක් දුනනෙ 
ෙෑ. උනේ ළමයෙ ෙැදුනෙ මමද? හැදුනෙ මමද? 
කියලො ඇහුෙො. උනේ ළමයට න�ෝන දීලො ඇඟ 
වීඩීනයෝ �රලො පිරිමිනට යෙනෙ කිවනෙ මමද 
කියලො ඇහුෙො. උනේ මිනිහනග �ට ෙැඩියි, 
අවුරුදු ගොෙ�ට ඇප ගනෙ ්බැරි නෙනෙ හිනර 
යෙෙෙො කිවෙො.”

පසුව ඔවුනව නිදහස කෙද, පැමිණිල්ලක 

දැමීමට ගිය ඔවුනට සැකකරුවන ප්ලස 

පපාලිස ඇප පිට එළියට ඒමට සිදුවීම 

පුදුමසහග්ය.

“මනගේ න�ෝන එ� ්තොම තිනයනනෙ පොදුක්� 
නපොලිසිනය. එයොලො ඒ� ෙඩු භොණ්ඩයක් 
විදිහට උසොවි දාෙෙො කියලො තියන ඉනෙෙො. 
ඒත ෙඩු දාෙෙද, ෙැද්ද, නමො�ටද කියලො 
අපිට පැහැදිලිෙ කියනනෙ ෙෑ.”

ලි්ලානි පවසනපන ඔවුන පේ පිළිබඳව 

ෙමා හා කාන්ා කාරයාිං්යත්, 

පපාලිසපති කාරයා්ලයත් දැනුවත් කර 

පැමිණිලි කෙද පේ වනතුරුත් නිශ්චි් 

විසඳුමක ්ලැබී පනාමැති බවයි.

පසුව අප පාදුකක පපාලිසිය ඇමතුපේ 

පේ පිළිබඳව වැඩිදුර ප්ාරතුරක  දැන 

ගැනීමටය. එහිදී පාදුකක  පපාලිසිපේ 

පපාලිස  නි්ලධාරී උදය කුමාර මහ්ා 

(97016) පවසා සිටිපේ පමවැනි පදයකි.

“ඔය කියෙ පවුනල් මිනිසසු එච්චර නහොඳ 
මිනිසසු නෙනෙයි. අපි දනෙ ්තරමින ඒ ගෑනු 
ළමයත එච්චර නහොඳ ්චරි්තයක් තිනයෙ 

න�නෙක් නෙනෙයි. ඒ අය නපොලිසියත එක්� 
තියෙ නමොෙ ්තරහ�ට නමනහම �රොද කියොලො 
අපි දනනෙ ෙෑ. න�ොනහොම වුණත අපිට කියනෙ 
තිනයනනෙ නේ� න්බොරු පැමිණිල්ලක්, අපි 
නේ� ප්රතික්නෂේප �රෙෙො කියලො ්තමයි.”

නඩුත් හාමුදුරුවනපේ වී බඩුත් 

හාමුදුරුවනපේ වූ ක්ල මීට වඩා පදයක 

නීතිය තුළින බ්ලාපපාපරාත්තු විය 

පනාහැකිය. පේ ‘SYSTEM ’ එක කවදා 

පකා්ැනකදී පකාපහාම පවනස පේදැයි 

කියනනට අප දනපනද නැ්. ඒ නිසා 

විපශ්්පයනම ්රුණ ගැහැණු දරුවන 

පමවැනි සිදුවීේවලින පාඩේ උපගන කටයුතු 

කරනපන නේ පහාඳ බව අපේ අදහසයි. 

එපසම යුකතිය පසිඳ්ලන ආය්නව්ලදී 

පමවැනි අකටයුතුකේ සිදුවනපන නේ ඔබ 

කෙ යුතු ්වත් යමක ඇ්. එනේ ඔබට 

සිදුවන අසාධාරණය පිළිබඳ කිනේ පහෝ 

ඩිජිටල සාකෂියක ඉතිරි කරගැනීමයි. එවිට 

පබෝ්ල පාස කිරීම ්වදුරටත් කිසිපවකුටත් 

පහසු පනාවනු ඇ්. 

ඕ.අයි.සී. 
මහත්යා ඇහුවා 
උඹේ ළමයව 
වැදුඹව මමද 
කියලා 

මට සිහිය 
එනඹකාට 

එයාලා මාව 
හිටපු ්ැනටම 

ඹෙනත දාලා 
තිබුණා

දියණියඹේ 

නිරුවත පින්තූර ෙැන 

පැමිණිලි කරන්න ගිය මවට

පොදුක්� 
නපොලිසිනේ නිලධොරීන 

අ්තෙර 
�රලො
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බියංකා නානායකකාර

“ඒ මනුස්සයා කුකුල්ලු හදන්නෙ 
බිත්තරවලටයි, ම්සට විකුණනනෙයි 
වුණාට මම ලි්යෝනව හැදු්ේ 
දරු්වක් ව්ේ. ලි්යෝන ඒ 
මනුස්සයා්ේ කුකු්ෙක් අල්ලලා 
කෑවා කියල මම දැනේෙනෙ හිටි්ේ 
නෙෑ. ලි්යෝන එ්හම කරානෙම්, 
එදා ඒ මනුස්සයාට තිබුණා මට 
ඇවිල්ල කියනනෙ. එ්හනෙම් මං ඒ 
්වලා්වම කුකුේෙ අලාභය ව්ේ 
්දගුණයක් වුණත ්ෙවනෙවා. ඒත 
එ්හම ්නොකර ම්ේ ්ස්තාට වහ 
දීලා මරලා දැම්මා. එයා මැ්රනනෙ 
කලින පැය ෙණනොවක් පුදුම විදිහට 
වි්ෙේවා. ඒක ආ්ේ, ආ්ය ම්තක් ්වනෙවටවත මං 
කැමති නෙෑ... මට ඉව්සනනෙ බෑ...”

ඒ ලිය�ෝනයගේ හිමිකරු වුණ සීගිරියේ සාලින්ද 

සම්පත් රත්්ා�කයගේ හඬයි. සාලින්දත්, බිරිඳ 

යෙහානි සහ පුංචි තිසවිත් ඇසුයේ ලිය�ෝන හැදුයේ 

හරිම ආ්දරණී� විදිහටයි. ලිය�ෝනට ්පමණක් ය්ාව 

ලිය�ෝනයගේ සයහෝ්දර�ා ලූය�ෝටත් ඔවුනයගේ ආ්දර� 

ය්ාඅඩුවම ලැබුණි. 

යම ය්දය්ද්ාම යරාටව�ලේ වේ�යේ බලු 

සුරතලුන ය්දය්දය්කි. ව�ස අවුරුදු ය්දකහමාරක් 

ව් ලිය�ෝන සහ ලූය�ෝ සාලින්දලායගේ ්පවුලට එකතු 

වනයන අහමයබනි. සාලින්ද සීගිරි� ප්රයේශයේ 

වියේශික�න යවනුයවන කෑම, බීම, ඉඳුම, හිටුම 

සහිත ්වාතැනය්පාළක් ්පවත්වාය�් �් අතරතුර 

සුංචාරක�න එහා යමහා කැටුව �නය්ක් යලස්ද 

කටයුතු කරයි. 

“අපි ්දනනො ඉස්කෝ්ල යනෙ කා්ල ඉෙලම ්සතතුනට 
හරි ආද්රයි. ්ම් පැත්ත මහමෙ අ්සරණ ්වලා, 
්ලඩ්වලා හිටපු ්සතතුනට මම පුළුවන විදිහට පිහිට 
වුණා. වි්ේෂ්යන මුහුණු්පා්ත හරහා. මුහුණු්පාතිනම 
දැනෙෙත ජාඇල පැත්ත එක්්තරා කාන්තාවකට මම 
මුලින මුලින ඒ විදියට අ්සරණ ්වලා හිටපු ්සතතු ෙැනෙ 
දැනනුවාම ඇය ඒ ්සතතුනව ්ෙනනෙ ෙත්තා. ්සමහර 
්සතතුන්ේ ්කාඳු කැඩිලා. ්සමහර ්සතතු තුවාල ්වලා. 
මහමෙ වි්තරක් ්නේවයි ්සමහර ්ෙවල්වලත ප්රතිකාර 
නෙැතුව ්ලඩ්වලා හිටපු ්සතතුනටත මං ඇය හරහා 
පිහිට ්හේවා. ඒ කා්ල් ඒ විදියට අ්සරණ ්තතතව්ේ 
සිටි ්සතතු තිහක් වි්තර ්යාමු කො. ඒත ඈ තුෙ කිසිම 
විනිවිදභාවයක් නෙැති නි්සා අනතිමට ්නෝහාෙ ්නෙෝක්කාඩු 
වුණා...”

සාලින්ද කි�නයන ඔහු ඇ�ට භාරය්ද් සතුන 

පිළිබඳව ඉන්පසු කිසිම යතාරතුරක් ඇ� ලබා 

ය්ාය්ද් බවයි. ඒ නිසා සත්තු සුවවීයමන ්පසු �ළි 

ය�වලවලට �න්ට කැමැත්යතන සිටි අ�ට්ද 

සාලින්ද යබාරුකාරය�ක් වුයේ�. ඒ නිසා සතුන �ැ් 

ඇ� යතාරතුරු ය්ාදී ම�හැරීම සාලින්දට ඉවසුම 

ය්ාදුනයන�. ඒ සත්තු තියහනම ය�වලවලට �ළි 

ලැබුයේ සුව වූ බලලන ය්දය්දය්ක් ්පමණි. 

“ඊටපස්ස මමම එවැනි ්සතුනට ප්රතිකාර කරනනෙ 
පටන ෙත්තා. ඒ ්වනේකාට ්සංචාරක ව්ාපාරයට අ්ත 
තියලා තිබුණ නි්සා ම්ේ අ්ත ්සල්ලිත තිබුණා. අද 
්වනේකාට ඒ ව්ේ ්සතතු තිස්ද්නෙක් මං ොව ඉනනෙවා. 
ඒ ්ොල්්ලා හිටි්ය ම්ේ ්ෙසට් හවුස එක ඇතු්ෙමයි. 
ම්ේ ්ෙසට් හවුස එකට ආව, ගිය වි්ේශිකයන ඒ වැ්ේ 
්ොඩක් අෙය කො. ඒ අ්ත්ර එක වි්ේශික යුවෙක් ඔවුන 
ෙඟ හිටපු ්රාට්වයලර් පැටවුන්ෙන ්දන්නෙක් මට 
දුනනො. ඒ ්තමයි ලි්යෝන ්සහ ලූ්ො.”

සාලින්ද යෙහානි ්පවුලට ඒ බලු ්පැටවුන ය්දන්ා 

ලැබුයේ 2019 වසයේ අයරේල මාසයේ�. 

යකාළඹ ය�වල ඇතුයළත්, කූඩු ඇතුයළත් 

‘යරාටව�ලේ’ බලලන සිරකරුවන යේ හැය්දේදී 

ලිය�ෝන සහ ලූය�ෝ �යම නි්දහස යහාඳිනම භුක්ති 

වින්දහ. යරාටව�ලේ බලලන ේවභාවය�න සැර්පරුෙ 

වූවත් කූඩු ය්ාවී නි්දහයේ හැදුණ නිසා ඒ සතුන 

කුකුලෙක 
කෑවා කියො
ම්ේ ලි්යෝනව 

වහ දීලා මැරුවා 

එතරම සැර්පරුෙ වූයේ ්ැත. 

“ලි්යෝනුයි ලූ්ොයි ලැබිලා අවුරුේදකට පස්්ස ්තමයි 
අපිට දුව ලැ්බන්නෙ. දුව එක්කත එයාලා පුදුම විදිහට 
එකතු වුණා. ඒත ්සතතුන්ේ ජාති ෙතියට අත ්නොහැරුණ 
්දයකුත  තිබබා. ඒ වඳු්රා, රිෙේ, කුරුල්්ලා, පූ්්සා, 
කුකුල්ලු ව්ේ ්සතතු දැක්්කාත බුර බුර පස්්සන පනනෙනෙවා. 
්ම් ්දනනො ්ෙවල් ෙඟ තියනෙ ඇෙ පාරටත නි්තර යනෙවා. 
ඒ යන්නෙත රස්නෙ වැඩිකමට වතු්ර නෙටනනෙයි ඇෙ ඉවු්ර 
ඉනනෙ රිලේනට බුර බුර උඩ පනිනනෙයි...”

එයේ සිටි ලිය�ෝන ්පසුගි� ්පළවැනිදා උයේ ඇළ ්පාරට 

දිව ය�ාේ ආවාට ්පසු ටියකන ටික යව්ේ වන්ට 

�ත්යත්�.

“අ්ේ ්ෙදර    යි ්ෙසට් හවුස එකයි එකම ඉඩ්ම් 
ති්යන්න. දුව ලැ්බනෙකල් අපි එක්ක ්ේ ඇතු්ෙම හිටපු 
ලි්යෝනුයි ලූ්ොයි දුව ලැබුණට පස්්ස ඉෙලා රෑට තිබ්බ 
්ෙසට් හවුස එ්ක්. එදා මං උ්ේම ්ෙදරින වැඩකට ගිහින 
හිටි්ේ. ්ෙහානි උ්ේ දහයට කෑම එක ්දනනෙ ්දාර ඇරලා 

ති්යනෙවා. එ්ත්කාටම ලි්යාන 
කෑමත ්නොකා ්තමයි ඇෙට 
දුවලා ති්යන්න.”

ඒත් උයේ කෑම එක 

දුටු නිසාය්දෝ ඇළ ්පායේ 

වැඩියවලා ය්ාසිට වි්ාඩි 

්ද�කින ්පමණ ලිය�ෝන 

�ළි දිව විත් ඇත. ඒ 

යමායහායත් යෙහානි 

උයේ කෑම එක 

ලිය�ෝනට දුන්්ද 

ඉව කර බැලුවා 

මිස කෑම 

ය්ාකෑ බව 

ඇ� කි�යි.

“්වනෙදටත 
්සමහරදාට 
්මයාලා 
කෑම ්ේලක් 
්නොකනෙ 
දවස 
ති්යනෙවා. 

හැබැයි ්පාඩි කැස්ස ෙතියක් ඒ ්ව්ල් තිබබා. 
මං ඒක එචචර ෙනෙන ෙත්්ත නෙෑ. ආ්ය 
්ෙසට් හවුස එක ඇතු්ෙ ්දනනෙව තියලා 
්දාර වැහුවා. අපි ්ම් ්දනනෙට ඊෙඟ කෑම්ේල 
්දන්නෙ රෑට. දවල්ට ්මයාලා කරන්නෙ 
නිදාෙනනෙ එක. මං රෑ කෑම එක අරන ගිහින 
්දාර ඇරියත කිසිම දැඟලිල්ලක් නෙැතුව ලි්යෝන 

පැත්තකට ්වලා හිටියා. එයා හිටපු ්තැනෙ ්ල් තිබුණා 
්තැනෙ ්තැනෙ. ්හාෙට බලේදියි දැක්්ක ඒ ්ල් වැ්ටන්නෙ 
ලි්යෝන්ෙ ක්ටන කියලා. එ්ත්කාටත මහත්තයා ්ෙදර 
ඇවිත නෙෑ. මං ්කෝල් එකක් දීලා විස්ත්ර් කිේවම එයා 
ඉක්මනෙට ්ෙදර ආවා.”

සාලින්ද නිවසට එ්විට රාත්රී 9 ්පසුවී තිබුණි. 

ඒ යවලායේ සීගිරියේ සිට මාතයලට ය�ාේ ්පශු 

වවද්යවරය�කු යසා�ා �න්ට බැරි යේ �ැයි සිතා ්පසුදා 

උයේ ලිය�ෝන ය�් �න්ට ඔහු කල්ප්ා කයේ�. ඒ 

අනුව සැපතැමබේ ය්දවැනිදා උයේ ලිය�ෝන මාතයල ්පශු 

වවද්ය සා�්�ට ය�් �න්ට සූදා්ම වුයේ�.

“ඒ ්වලා්ව එයාට ්කලින හිටෙනනෙ බෑ.පිටිපස්ස 
කකුල් පණ නෙැති ෙතියක් 
තිබබා. ඒ ්වලා්ේ 
කටින ්ල් ගි්ේ 
නෙැති වුණත බ්ඩන 
අල්ලලා උස්සලා 
වාහනෙයට දානේකාට 
කටින ්ල් ආවා. 
ආ්ය පශුවවද්ය 
ෙඟට ගිහිල්ලා ්ම්්ස 
උඩින තියනනෙ බ්ඩන 
අල්ලලා උස්සේදි 
්ල් ආවා. 
දවල්  11 
ඉෙලා හව්ස 
5 වි්තර 
්වනෙකල් 
ලි්යෝන 
එ්තනෙ 
තියන 
හිටියා. 

්ල් එකක් බැලුවට පස්ස ්තමයි කිේ්ේ ්ල්වලට වි්සක් 
මිශ්ර ්වලා කියලා. ලි්යෝන්ේ ජීවි්ත්ේ සියයට අසූවක්ම 
අවදානෙම් ්තතතව්ේ ති්යන්නෙ කියලා ්ඩාක්ටර් කිේවා. 
මං ලි්යෝනව ්ෙදර අරන ආ්ව හරිම කම්පා්වන. 
එයාට ්හාෙටම අමාරුයි. ්ේ ඇතු්ෙ බාතරූම් එ්කන 
එයාව තියාෙත්තා. අපි එයා ෙඟට ්වලා අ්ත ෙො බලා 
හිටියා. රෑ 12 ට කිට්ටු කරලා ්ඩාක්ටර්ත ක්තා කො. ්තව 
්බ්හ්තක් දුනනො පුළුවනනෙම් ්හායල ්දනනෙ බලනනෙ 
කියලා. මම ඒක ්ේනනෙ යනනෙ හි්තා්ෙනෙ වාහනෙය ෙඟට 
යේදී ්ෙහානි කෑෙහුවා. මං දිේවා. යනේකාට අ්න 
ලි්යෝන ්බල්ල දික්කර්ෙනෙ දඟලනෙවා. මං අත ්දකිනම 
ඔලුව උස්සලා අර්ෙනෙ ම්ේ කකු්ලන තියාෙත්තා. ඒත 
ඒ ්මා්හා්ත ම්ෙ අත ්දක උඩ ලි්යෝන්ෙ අනතිම 
හුසම ්පාද ගියා...”

යශහානි කෑ�සා හැඬුවා�. පිරිමිනයගේ හිත් ත්ද 

වුවත් සාලින්දයගේ දුක්ද ඉවුරු තලා �ැලුයේ�. ජීවිත� 

හැර ගියේ ලිය�ෝනයගේ සිරුර යගේ තුළ තබාය�් ජීවියත් 

දි�ම රැ� ඔවුන ්පහන කරමින සිටි�හ. ්පසුදා උ්දෑස් 

සීගිරියේ ය්පාලිසියේ සාලින්ද ්පැමිණිලලක් ්දැමූයේ 

යකය්කු වස දීයමන ලිය�ෝන මි�ගි� බව කි�මිනි. 

්පශචාත් මරණ ්පරීක්ෙණ�ක් කර�න්ට යබායහෝ 

යවයහස වුවත් ඔහුට ඒ යමායහායත් එ� කර �ැනීමට 

ය්ාහැකි වි�. ඒ යමායහායත් සැක කරන්ට යකය්ක් 

ය්ාසිටිය�න ඔහු ය�්දර විත් සනධ්ායේ ලිය�ෝනයගේ 

අවසන කටයුතුවලට සූදා්ම වුයේ�. හාමුදුරුවන 

වඩමවා ්පාුංශුකූල� දී ්පැන වඩා රෑ හතට ්පමණ අඳුර 

මැ්ද වත්යත්ම මිහි්දන කයේ�. ඒ යමායහායත් අවට සිටි 

ඔහුයගේ ළඟම ඥාතීන එහි ්පැමිණි අතර, ලිය�ෝන ්පේ 

�ට මිහි්දන යවේදී සැයවාම හඬා වැළපණහ. ඒ අතයේ 

ලිය�ෝන සම� ්පේ �ට සැඟව �න්ට තිබූ ය්ද�ක් ්ද 

යහළිවි�. ඒ ඇළ ළඟ අසලවාසී මිනියසකු ඊට සති 

තු්කට ්පමණ ය්පර ඔහුයගේ ආච්චිට කළ තේ්ජ්�කි.

“ඒ මනුස්සයා්ේ ්ෙදර හරහා ්තමයි ලි්යෝන 
ඇෙට දුවන්නෙත. අ්ේ බල්්ලා කුකු්ලක් අල්ලලා 

කෑවා තියලා ආචචිලා්ෙ ්ෙදර ඇවිත ඒ මිනිහා 
්තර්ජනෙය කරලා ගියාලු, ආ්ය බල්්ලා ආ්වාත වහ 
්දනෙවා කියලා. ඒක ආචචි කිේ්ේ ඒ ්වලා්ේ. මං 
ඊට පසුවදාම ආචචිත එක්ක ්පාලිසියට ගිහින 
පැමිණිල්ල අලුත කො. ඒ ව්තා්ව ්පාලිසි්යන ඒ 
මනුස්සයාත අපිත ඊට පහුවදා උ්ේ ්පාලිසියට 
කැ්ෙේවා. ්දපැත්්තම කරුණු ඇහුවා. ඒ 
මනුස්සයා කිේවා ම්ෙ කුකුල්ලු බල්්ලා කාලා 
තිබුණා ්තමයි. ඒත ්ම් බල්්ලා ්නේවයි. 
ආචේලා්ෙ ්ෙදර ගිහින ්තර්ජනෙය ක්ෙත නෙෑ, 
්ස්තාට වහ දුන්නෙත නෙෑ කියලා.”

ලිය�ෝන මැරූ මිනිසාට ්දඬුවම දී යහෝ හිත 

ස්සා �න්ට සිටි�ත් කිසිඳු සාක්කි�ක් ්ැති 

නිසා එ� එයේ සිදුවූයේ ්ැත. වැඩිදුර ඒ �ැ් 

යසා�් බවට ය්පාලිසි� ්දැනුම දුනයන�.

“ලි්යෝනට ්ම් ඉරණම අතවු්ේ අ්පත වැරැේ්දන 
කියනෙ පසු්තැවිල්ල ජීවි්ත කා්ල පුරාම ති්යයි. 
ඒ්ොල්ලනට ඉෙලා හිටලා හරි එ්හම යනනෙ දුනනෙ එක 
වැරදියි. ආ්ය ඒ වැරැේද ්වන්න නෙෑ. ලූ්ෙෝට ්තමා 
්ලාකුම පාඩුව. ලි්යෝන මල්ලි නෙැතුව හරිම ්සාංකා්වන 
ඉන්න. මම හැම ්ක්නෙක්්ෙම ලි්යෝන ්වනු්වන 
ඉල්ලනෙ ඉල්ලීමක් ති්යනෙවා. ්මානෙම ්ේතුවකටවත 
්සතතු මරනනෙ වහ ්දනනෙ එපා. ඒ ්සතතු පුදුමාකාර 
විදිහට වද ්ේදනො විඳිනෙවා. ඒ හිනදා කවදාවත ්ස්්තකුට 
වහ ්දනනෙ එපා!” 

ලි්යෝන්ේ මෙ සිරුර
ලි්යෝන ්නොමැති 

්්සා්වන ්තැ්වනෙ ලු්ෙෝ

්සාලිනද, ්ෂහානි යුවෙ ලි්යෝන ්සහ ලු්ෙෝ ්සමෙ

තිරි්සන 
ෙති ඇති 
මිනි්සකු්ේ 

නීච ක්රියාවක් 
නි්සා මිය 

යනනෙට ්පර 
ලි්යෝන 

විදවමින සිටි 
අයුරු
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තැනේ හැටියට ඇනේ ගහේ්නට

ඉෂාරා 
පියෙකුයේ අභිමානෙ පරමපරායෙන් 

පරමපරාෙට යෙනෙන්නට පුයෙකු ෙරම ෙටිනා 

ෙෙයෙක් නැෙැයි ය�ාය�ෝ අෙ කිෙති. නමුත් පුතුන් 

නැතුොට දිෙණිෙෙටත් එකී අභිමානෙ ඉදිරිෙට 

යෙනො �ැකි �ෙ අපට කීයේ ‘ඉෂාරා යෙන්්චර්ස් 

පුදෙලිෙ සමාෙයම’ ෙළමනාොර අධ්යක්ෂෙෙරිෙ 

ඉෂාරා මනයමන්්රයි.

යම ෙනවිට ය�ෝෙන්්දර ප්රයදශයේ පදිිංචිෙ 

සිටින ඉෂාරා, යමරට ප්රමුඛ යපයේ ව්ාපාරිෙයෙකු 

ෙන යරේමදාස මනයමන්්රයේ ෙැඩිම�ල් දිෙණිෙයි. 

ඇයමරිොයේ ෙැන්සාස් විශෙවිද්ාලයෙන් 

ොන්්රිෙ ඉිංජියන්රු විද්ාෙ පිළි�ඳෙ උපාධිෙ 

�ැ්දෑරූ ඇෙ, යොළඹ සිරිමායෙෝ �ණ්ාරනාෙෙ 

විද්ාලයේ ආදිසිසුවිෙකි.

“මනේ තාතතා මුලිේම පටේ ගතනත ග්රිල් 
නේට්ටු හද්න වැඩනපාළක්. පසනසෙ කානෙකදි 
තාතතා ටිනකේ ටික දියුණු නවේ්න ගද්දි 
ඒක නොරි න�ාඩි හද්න වැඩනපාළක් විදිහට, 
‘ඉෂාරා නොරි න�ාඩි’ කියො නව්නස කරා. මට 
මතකයි මමත නපාඩි කානල් ඉසනකානල් ඇරිො 
තාතතනග වැඩනපාළට යේ්න ආසොනවේ �ෙේ 
හිටියා. නමාකද මං නසෙල්ෙම් කනේ තාතතා 
වාහ්න හදපු ආයුධවලිේ. ඒ විතරක් න්නනවයි 
මං පැේසෙල් පවා උල් කනේ වාහ්න හද්න 
ආයුධවලිේ. පසනසෙ කානෙදි මම තමයි අනේ 
ඉසනකෝනල් ගණිත විෂයට දක්ෂම ශිෂ්ාව 
වුනේ. ඒ දක්ෂතාවයයි, යාේ්රික පැතතට 
(machanical) තිබුණු ආසොවයි නිසො මං හිතුවා 
කවදාහරි මැකනිකල් ඉංජිනේරුවරියක් නව්නවා 
කියො. නම්ක ගෑනු ළමනයකුට �ෑ කියො මට 
හිතුනෙ ්නෑ.”

පාසල් අධ්යාපනයෙන් අනතුරුෙ 

ඇෙ ඇයමරිොෙට ෙන්යන් 

2005 ෙසයර්දීෙ. ඒ සිතූ පරිදිම 

්දක්ෂ ඉිංජියන්රුෙරිෙක් වීයම 

�ලායපායරාත්තුෙ ඇතිෙෙ. 

පසුෙ 2012 ෙසයර්දී ෙම උපාධිෙ 

අෙසන් ෙර යමරටට පැමිණි 

ඇෙ, ෙසරක් ෙනතුරුම ෙයේ, 

යනායෙකුත් ආ�ාධ සහිෙ ්දරුෙන් 

රැෙ �ලාෙැනීයම මධ්යස්්ානෙක් 

පෙත්ොයෙන ෙෑමෙ. එය�ත්  

අොසනාෙෙට ඒ ොලයේදීම ඇයේ 

පිො යරෝගී විෙ. එෙැන් පටන් 

පවුයල් ෙැඩිම�ල් ්දරුො යලස 

පිොයේ ව්ාපාර ෙටයුතු ඉදිරිෙට 

යෙනෙෑමට සිදුවූයේ ඇෙටෙ. 

පසුෙ ඉෂාරා යලාරි ය�ාඩිෙලට නෙ 

මුහුණුෙරක් දීමට සිතූ ඇෙ, ඉෂාරා 

යලාරිය�ාඩි ආෙෙනෙට අනු�දධෙ 

‘ඉෂාරා යෙන්්චර්ස් ප්රයිෙට් ලිමිටඩ් පුදෙලිෙ ආෙෙනෙ’ 

ආරම්භ ෙරනු ලැබුයේ 2015 ෙසයර්දීෙ.

“අනේ ආයත්නනයේ කරේනේ යකඩ, ඇලුමිනියම් අමුද්රව්ය 
නයාදානග්න නොරි න�ාඩි වනේම, අන්නකුත භාේඩ නිේමාෙය 
සෙහ නිෂපාද්නය. මුල් කානෙදි ්නම් තාතතා කරපුවා දුව කරේනේ 
නකානහාමද කියෙ නගාඩක් අය කතා කිවවා. හැ�ැයි පසනසෙදි මනග 
නිේමාෙ දකි්නනකාට ඒ අයත මට නොකු සෙහනයෝගයක් දුේ්නා.”

ෙමන් යමම ව්ාපාරෙ බිංදුයෙන් පටන් යනාෙත්ොට, අ්ද 

ෙනවිට තිබූ ෙැනට ේා ්දස ගුණෙකින් ඉදිරිෙට යෙනැවිත් 

ඇති �ෙ ඇෙ කිෙන්යන් නි�ෙමානී ආ්ම�රෙකිනි.

“අනේ රට එේ්න එේ්නම ජ්නගහෙය වැඩිනව්න පුංචි රටක්. 
ඒක නිසො දවසෙ ගාන්නම ඉඩම් ඒකක ඉහළ ය්නවා. එතනකාට 
හැනමෝටම ඉඩම් මිෙට, �ද්දට අරේ ව්යාපාර කරේ්න �ෑ. 
අේ්න ඒ නිසො අනේ රටට හරියේන්න ජංගම ව්යාපාරික රථ 
කිය්න මතනේ තමයි මං නිතරම හිටිනේ. අපි අවුරුදු 4ක් 
විතර ඒ ගැ්න අධ්ය්නය කරො ජංගම ව්යාපාරික රථ 

හදේ්න පටේගතතට පසනසෙ තමයි නකාවිඩවෙටත 
ඒ විදිහ අනුගම්නය කරේ්න පටේ ගතනත. මට 
මතකයි මම නම් ව්යාපාරයට අත තිබ�ට පසනස 
මුලිේම නිේමාෙය කනේ ජංගම පීට්සො නට්ෙරයක්. 
ඇතතම කිවනවාත එදා මට දැනුණු සෙතුට කියො 

නිම කරේ්න �ෑ.”

යම ෙනවිට ඔවුන් ජිංෙම ව්ාපාර ක්යෂේත්රෙට 

ෙැළයපන අයුරින් ය�ාය�ෝ ො�න නිර්මාණෙ ෙර 

ඇෙ. එම නිර්මාණ අෙරින්, ජිංෙම �ැිංකු ර්, 

ජිංෙම පීට්සා යරේලර්, �යිය්ාලික් ොක්ශණෙ 

මගින් උස ය්දගුණ ෙළ �ැකි ඇස්ට්ා යමා�යිල් 

යරස්ටූරන්ට් ර්ෙ ස� නානාවිධ ෆුඩ්ස් ට්ක් 

(ආපනශාලා) සුවියශෂී ෙැනක් ෙත් නිර්මාණෙ. 

ෙේද ඕනෑම ස්්ාෙර නිර්මාණෙක් ය�ෝ නිෙසක් 

ජිංෙම �ෙට පත්කිරීයම නවීන ොක්ෂණේද 

ඔවුන් සතුෙ ඇෙ. එයමන්ම ඕනෑම යදශීෙ 

ව්ාපාරිෙයෙකුට ෙමන්යේ ව්ාපාරෙට සරිලන 

ආොරයෙන් රුපිෙල් ලක්ෂ ය්දයක් සිට 

ඉ�ළට යමම ජිංෙම ව්ාපාරිෙ ර් 

ල�ාෙැනීයම �ැකිොේද ඇෙ.

“නම් නවද්දි හුඟක් අය නොරි 
න�ාඩි පිට රටවල්වලිේ නග්නැල්ො 
විකුේනවා. ඒනක් වරදක් ්නැති 
වුෙත නද්ශීය කේමාේතකරුවාට 

නොකු පහරක් වදි්නවා. නම් කේමාේතනයේ 
ඉසසෙරහට යේ්න ්නම් අනේ රනට් නද්ශීය 
කේමාේතකරුවාට ගැළනප්න නදයක් කරේ්න 
ඕන්න.”

ඇෙ කිෙන්නීෙ..

“ටිකක් හිතේ්නනකා, සෙමහරු ෙක්ෂ ගෙේ 
අතතිකාරම් මුදල් නගවො ව්යාපාරික සථා්න 
�දු ගේ්නවා. ඊටපසනසෙ බිස්නස ්නැතුව 
අතතිකාරම් මුදෙත කුලියට කපාගේ්න දීො 
නගදර ය්නවා. ඒත ජංගම ව්යාපාරික රථයක් 
කියේන්න එනහම නදයක් න්නනවයි. එකතැ්නක 
බිස්නස ්නැතතම් තව තැ්නකට අරේ යේ්න 
පුළුවේ.”

සැ�ෑෙ. යමම ක්රමෙ ෙැඩි ෙශයෙන් 

ෙරළිෙට ආයේ යොයරෝනා උෙදුරත් 

සමඟෙ. එයමන්ම යෙෝල්යෆේස් පිටිෙ, 

කිඹුලාෙල �න්දිෙට ෙන එන ඕනෑම 

අයෙකුට ඒ පිළි�ඳ ඕනෑෙරම උදා�රණ්ද 

්දැකිෙ �ැෙ. ඉෂාරා යෙන්්චර්ස් පුදෙලිෙ 

සමාෙම යම ෙනවිට ඍජු ස� ෙක්ර 

යස්ෙෙ යස්විොෙක් ය�ාය�ෝය්දයනකුට 

රැකිො අෙස්්ා හිමිෙර දී ඇෙ. යදශීෙ 

ෙර්මාන්ෙෙරුොට ෙෙ ෙෙත් නෙ ව්ාපාර 

ර් �ඳුන්ොදීමට ෙටයුතු ෙරන ඔවුන් 

ොර්ෂිෙෙ ඉ�ළ ආදාෙම ොර්්ා්ද ෙ�න්නට 

සමත්ෙ ඇෙ.

“මම නම් ව්යාපාරය ඉහළට නග්නානව නගාඩක් 
අමාරුනවේ පියවනරේ පියවර. මට කාේතාවේට 
කියේ්න තිනය්න නහාඳම නද් තමයි කවදාවත තමේට 
තමේ සීමාවල් දාගේ්න එපා කිය්න එක. නමාකද අනේ 
සීමාව තිනයේනේ නව්න නකානහවත න්නනවයි, අනේ 
හිත ඇතුනළමයි.”

ජංගම ව්ාපාරික රථ හදන 

ලිහිණි මධුෂිකා

මම මෙද්දි හුඟක් 
අය ම�ාරි ම්බාඩි 
පිට රටෙලෙලින් 

මගනැල�ා 
විකුණනො. ඒමක් 

ෙරදක් නැති 
වුණත් මද්ශීය 

කර්මාන්්කරුොට 
ම�ාකු පහරක් 

ෙදිනො

මුල කාම�දි නම ්ාත්්ා කරපුො 
දුෙ කරන්මන් මකාමහාමද 
කිය� මගාඩක් අය කිවො. 

හැ්බැයි පසමස මමග නිර්මාණ 
දකිනමකාට එමහම කියපු අයත් 

ම�ාකු සහමයෝගයක් දුන්නා
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සසව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ලිංගාශ්රිත ර�ෝග පිළිබඳ 
විරේෂඥ වෛද්ය

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

ජාතික ලිංගාශ්රිත ර�ෝග සහ 
ඒඩ්ස් මර්ධන ෛැඩසටහන

මගේ ගෙගේ 
මහත්තයටත 
ස්බෝ ස්වලා 
ස�ාක්ටර්!

බ�ොබ�ෝ කොන්ොවන මොනසික පීඩොවට ලකකරනො, 

පවුල් ජීවි් පවො අවුල් කරනො ඉ්ො සුල� බරෝග 

්තතවයක පිළි�ඳව ක්ො කිරීමයි අද ලිපිබේ 

අරමුණ.

බරෝග ්තතවය ගැන පැ�ැදිලි කිරීමට 

උදා�රණයට ගනනො යුවළබේ නම් ගම් බ�ළි කළ 

බනො�ැකි නිසො ඔවුනව සමන් ස� නදීශො බලස 

�ඳුනවමි. සමන් ස� නදීශො විවො� වී තිබුබේ 

මීට අවුරුදු බදකකට බපරය. නමුත ඔවුනබේ රොත්රී 

නිදිය�න බේදනොව, සුසුම්ලලෑම් පිරි කටුක ස්ොනයක 

�වට පතවීමට මොස �යකවත ග් බනොවූ �ව 

සොයනයට නදීශො පැවසූබේ ඉකිගසො �ඬමින.

“මට සුද යනවා ග�ාකටර්... ඒ නිසා අපිට හරියට 
එකතු ගවනන බැහැ. ඇත්තම කිවගවාත ගේ කරුම 
ගෙගේ නිසා ම්තක ඇති කාගෙකින අපි අඹු සැමිගයෝ 
විදියට එකතු ගවො නැහැ... මං වි්තරක ගනගමයි ගේක 
නිසා ගමයත සෑගහන දුක විඳිනවා....”

බරෝගී ්තතවය නිසො ්මොට දරුබවකු පිළි�ඳව 

සිතීමට පවො අප�සු වී ඇති �ව ඈ කීවොය.

එබමනම බරෝගී ්තතවය බේතුබවන ලිිංගොශ්රි් 

ප්රබේශය කැසීම, තුවොලවීම, බේදනොවක දැනීම 

වැනි ලක්ෂණ ඇතිවන �වත ඇ්ැම් විටක රතුවීම, 

ඉදිමීම ස� ගිනි ගනනො සුළු සවභොවයක (Burning 

Sensation) දැබනන �වත නදීශො පැ�ැදිලි කළොය.

“සමහර ගවොවට ගයෝනි මාර්්ගගයන උකු ස්ාවයක 
එනවා.... මුදවපු කිරි වගේ ගදයක එන ගවොවලුත 
තිගයනවා... ලංගිකව එකතු ගවනන හදද්දිත ඔය 
මුදවපු කිරි වගේ ස්ාවය එනවා. ඊටපසගස මග්ගන ඒක 
ගමයාටත ගබෝගවනවා...”

ලිිංගිකව එකවීමට උතසො� කළ පසු සමන්බේ 

ලිිංගොශ්රි් ප්රබේශබේද රතුවීමක, කසන සුළු 

සවභොවයක ඇතිවන �වත, ශිෂණය බකොටබස කුඩො 

පැලීම් ඇතිවන �වත නදීශො ්වදුරටත පැ�ැදිලි 

කළොය.

“එකතු ගවනන උතසාහ කළත පුදුමාකාර 
ගවදනාවක දැගනනවා. ඒ වි්තරක ගනගමයි මුත්ා 
කරනන පවා අපහසු ගවන ගවොවල් තිගයනවා...”

්තතවය බම්රම් නරක අ්ට �ැබරන බ්ක 

බමයට ප්රතිකොර බනොකබේ ඇයිදැයි මම නදීශොබගන 

විමසො සිටිබයමි.

“කීප සැරයකම ගබගහත ්ගත්තා ග�ාකටර්... 

ගබගහත ගබානකල් ගහාඳයි. ගබගහත න්තර කරපු 
හැටිගේ ආගයත ගෙගේ මතුගවනවා...”

එය නම් වවද්යවරුන වන අපට බ�ොඳින හුරුපුරුදු 

වැකියකය. බ�ොබ�ෝවිට ගැටළුව ඇතබත වවද්ය 

ප්රතිකොරවල බනොව, වොරබයන බදවොරබයන බරෝගය සුව 

කරනො මැජික ඖ්ෂධ �ලොබපොබරොතතු වන බරෝගීන 

තුළය. බරෝග ්තතවය යටපත වීමට පටනගත 

�ැටිබේ ඖ්ෂධ න්ර කර දැමීම බ�ොබ�ෝබදනොබේ 

සිරි්ය. ඔබේ වවද්යවරයො බරෝගයට ප්රතිකොර 

කරනබන ක්රමොනුකූලවය. ඒ නිසො නි්ර නි්ර 

වවද්යවරයො ස� ඖ්ෂධ බවනස කිරීමට 

ඉකමන බනොවී බමවැනි බරෝගයකදී 

වවද්ය නිරබේශ නිවැරදිව පිළිපැදීම 

ඉ්ොම වැදගත �ව ම්ක ්�ොග් 

යුතුය.

නදීශො, සුදයොම බලසින 

�ැඳිනවූ බමම බරෝගී 

්තතවබේ වවද්ය විද්යොතමක 

නොමය කැනඩිඩො ආසොදනයයි 

(Candida). බයෝනි මොරගබේ ඇති 

‘ලැකබටො�ැසිලස’ නමැති අපට 

හි්කර �ැකටීරියොව අවම වූ විට 

බයෝනි මොරගබේ ආම්ලික්ොවයද අවම බේ. 

එවිට බයෝනි මොරගය ආශ්රි්ව ජීවත වූ ‘කැනඩිඩො’ 

නම් අහි්කර දිලීරය ය�මින වරධනය වී කැනඩිඩො 

බරෝග ලක්ෂණ ඇති කරවයි. බමය ඉ්ො ප�සුබවන 

සුව කළ �ැකිය. නමුත ආසොදනය වී ඇතබත ්රමක 

දුල� කැනඩිඩො දිලීර වරගයක වන කැනඩිඩො නන 

ඇල්බිකනස (Candida Non Albicans) නම් බරෝගය 

නැව් නැව් මතුවීමට ඉඩ ඇ්. ඒ නිසො සොමොන්ය 

කැනඩිඩො ආසොදනයට ල�ොබදන බයෝනි මොරගයට 

ඇතුළු කරන ප්රතිදිලීර කරල් බ�ෝ ක්රීම් බමහිදී ප්රතිඵල 

රහි් විය �ැකිය.

යම් කොන්ොවක නි්ර නි්ර කැනඩිඩො ලක්ෂණ 

බපනනුම් කරනබන නම් ඇයව වවද්ය පරීක්ෂණයකට 

බයොමුකිරීම වඩො බ�ොඳය.

ඒ නිසොම නදීශොවද වවද්ය පරීක්ෂණයකට බයොමු 

කිරීමට මම තීරණය කබළමි. ඇයබේ බයෝනිස්ොව නියැදි 

ල�ොබගන ඒවො බයෝනිස්ොව වගො පරීක්ෂොවකට (Culture) 

�ඳුන කබළමි. බමම පරීක්ෂණබයන සිදු කරනබන 

දිලීරයට ප්රතිදිලීර ඖ්ෂධ ප්රතිචොර දකවනබන බකබසද 

යනන බසොයො �ැලීමයි.

මො සිතූ පරිදිම නදීශොට ආසොදනය වී තිබුබේ 

කැනඩිඩො නන ඇල්බිකනස දිලීර වරගයකි.

ප්රතිදිලීර ඖ්ෂධ, ආබල්පන ස� බප්රසරි (බයෝනි 

මොරගයට ඇතුළු කළ �ැකිවන බලස ්ැනූ විබේ්ෂ 

�ැඩයකින යුත බපති) මගින නදීශොබේ බරෝගය 

නිටටොවට සුව කිරීමට මොස කිහිපයක ග් විය.

යම් කොන්ොවකට කැනඩිඩො ආසොදනය වී තිබූ 

පමණින ඇයබේ ලිිංගික ස�කරුවොට බරෝග ්තතවය 

ආසොදනය වනබනද නැ්. 

නමුත ලිිංගික ස�කරුවොට බරෝගය බ�ෝවීමට 

යම් ඉඩකඩක ඇති �වත කිව යුතුය. එබසම 

දිලීරය ආසොදනය බනොවූවත දිලීරයට 

ආසොතමික්ො දකවන පුේගලයනද 

ඇ්. නමුත නිසි ප්රතිකොර මගින එම 

්තතවයද නිටටොවටම සුවපත 

කරග් �ැකිය.

කැනඩිඩො බරෝග ්තතවය 

කොන්ොවන අ්ර ඉ්ො සුල� 

්තතවයක නිසො බරෝගය පිළි�ඳව 

්වත බ්ොරතුරු කිහිපයක සට�න 

කිරීම බ�ොඳ යැයි සි්මි.

දියවැඩියොව, HIV වැනි ප්රතිශකතිකරණ 

පේධතිය දුරවල කරවන බරෝගො�ොධ ඇති 

කොන්ොවනට බමම දිලීරය ඉ්ො ප�සුබවන ආසොදනය 

විය �ැකිය. එයට අම්ර බයෝනි මොරගය ආශ්රි්ව 

සිදුකරන වැරදි පුරුදුත කැනඩිඩො ආසොදන ඇතිවීමට 

බේතු විය �ැකියි.

ලිිංගොශ්රි් ප්රබේශය නි්ර නි්ර ස�න බ�ෝ 

වි්ෂබීජනොශක දමො බසදීම, එම ප්රබේශබේ සැර සුවඳ 

විලවුන �ො ආබල්පන ගැල්වීම ස� සිරුරට ්ද සිල්ක 

යට ඇඳුම් ඇඳීම එම වැරදි පුරුදුවලින කිහිපයකය.

බම් ක්ොබේ ක්ො නොයිකොව වන නදීශොද සැමියො 

සමඟ ලිිංගිකව එකවූ විගස සැර වි්ෂබීජනොශක 

දියරයක බයොදා ්ද ජල ප�රකින බයෝනි මොරගය 

අභ්යන්රය බසදීමට හුරුවූ කොන්ොවකි. මිනමතු 

එවැනි බේ බනොකරන බලස මම ඇයට උපබදස 

ල�ොදුනබන බරෝග ්තතවය නැව් ඇතිවීම 

වළකවොලීම උබදසොය.

කැනඩිඩො දිලීර ආසොදනය ලිිංගික සිංසරගයකදී 

බ�ෝවිය �ැකි නමුත එය ලිිංගිකව සම්බරේ්ෂණය වන 

බරෝගයක බනොවන �වත කිව යුතුය. නමුත ලිිංගිකව 

සක්රීය බනොවන කොන්ොවකට සොබේක්ෂව ලිිංගිකව 

සක්රීය කොන්ොවකට කැනඩිඩො දිලීරය ආසොදනය 

වීමට ඇති අවධොනම ඉ�ළය.

කොන්ොවකබේ බයෝනි මරගය බ්ත සවභොවබයන 

යුක් වීම ඉ්ො සවභොවික බදයකි. නමුත අසොමොන්ය 

බලස බයෝනි ස්ොවයක පිටවනවො නම් ළඟම 

ඇති ලිිංගොශ්රි් බරෝග සොයනයට බ�ෝ ප්රසව �ො 

නොරිබේද බරෝග සොයනයට ස�භොගී වීබමන බරෝගය 

නිටටොවටම සුව කරග් �ැකිය.

එකතු ස්වන්්න උතසාෙ 
කරද්දී පුදුමාකාර 
සවද්නා්වක දැස්න්න්වා. 
ඒ වි්රක ස්නසමයි මුත්ා 
කරන්්න ප්වා අපෙසු ස්ව්න 
ස්වලා්වල් තිසය්න්වා

ස්බසෙත 
ස්බා්නකල් සොඳයි. 

්න්ර කරපු 
ෙැටිසේ ආසයත 

මතුස්ව්න්වා
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ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

්ාලිංග ප්රනාන්දු
(Personal Grooming 
Trainer, NVQ 4,5)

ස් රැක 
්බලාගන්්න් 

නැතුව
නිරපරාදේ 

හිරුඑළියට 
බනින්න 

එපා 
“ද�ාඩක් අය 

තමනදගේ සම ආදදරන 
බලා�නදන ්නැහැ. සම සවුත්තු වුණාට පසදස ඉතින 
හිරුඑළියට හරි තමනදගේ දපෞේ�ලික රූපලාවන්ය 
ශිල්පියාට හරි දොස කිය්නවා.”

මෙමේ පවසනමන සැන ප්ැනසිේමකෝහි සෙ 

ආරක්ෂණ විමේ්ෂඥ වවද්යවරියක වන ක්රිේටිනා 

ම�ෝලි ය. රුව පිළිබඳව වැඩි උනනදුවක දකවන 

අයවලුන පවා තොමේ වදනික රූපලාවන්ය පුරුදු 

�ැන වැඩි අවධානයක මයාමු මනාකරන බව ඇය 

පවසයි.

“සුනදර, තරුණ සමක් හිමි කර�න්න හැම 
කානතාවක්ම සිහි්න දකි්නවා. හැබැයි සමට සත්කාර 
කරන්න, සමට ආදදේ කරන්න ද�ාඩක් අය අකමැතියි. 
එදහමත් ්නැති්නම් එයාලා දම් වැදේට කම්මැලියි.”

වවද්ය ක්රිේටිනා තවදුරටත් පවසනනීය.

සුනදර තරුණ සෙක හිමි කර�ැනීෙට නම් 

රූපලාවන්යා�ාරයට ම�ාේ සිදුකරනා සත්කාර 

පෙණකෙ ප්ොණවත් නැත. ඔබමේ වදනික 

රූපලාවන්ය පුරුදු ද ඒ සඳහා බලපායි.

මම් නිසා ඔබ දැන�ත යුතුෙ වදනික රූපලාවන්ය 

හුරුපුරුදු කිහිපයක �ැන ඔබව දැනුවත් කිරීෙට 

අපි සිතුමේ ඒ නිසාය.

මසාඳුරු සෙක උමදසා ඔබ වදනිකව අනු�ෙනය 

කළ යුතුෙ පියවර තුනකි. 

ඉන පළමුවැනන සෙ පිරිසිදු කිරීෙය. සෙ මටෝනර් 

කිරීෙ සහ සමම් මතතෙනය වැඩි කිරීෙ අමනකුත් 

පියවරයනය.

සම පිරිසිදු කිරීම 
(Cleaning)

“අදේ සම දි්නපතාම කුණු, දුහුවිලි වදගේ දේවල්වලට 
නිරාවරණය දව්නවදන. ඉතින දි්නපතාම දම් 
දේවල් සදමන ඉවත් කර්න එකත් වැද�ත්. එදහම 

ද්නාකද�ාත් දම් දේවල්වලින සදම් සිදුරු 
අවහිර දවලා කුරුලෑ ඇතිවීම, සම 

අවපැහැ�ැනවීම වදගේ �ැටලු 
ඇතිදවන්න ඉඩ තිදය්නවා.”

ඇමෙරිකාමේ සුප්සිදධ 

චර්ෙ මරෝ� වවද්ය 

කාමලෝේ 

චාල්ේ 

නිසි 

මලස සෙ පිරිසිදු 

මනාකිරීමෙන ඇතිවිය 

හැකි �ැටලු පිළිබඳව පහදා 

මදනමන එමේය.

මෙහිදී මූලිකවෙ සිදුවනමන සමම් ඇති කුණු, 

දුහුවිලි සහ මතල් අදාළ කමලනසර් නිෂපාදනමේ 

අඩංගු රසායනික ද්රව්ය ෙගින ඉවත් කිරීෙය.

නමුත් සාර්්ථක ප්තිඵල උමදසා සමම් ආකාරයට 

අනුව කමලනසර් නිෂපාදනයක මතෝරා�ැනීෙ 

ඉතා වැද�ත්ය.

“දතල් සහිත සමක් තිදය්න දකද්නක්ට ්නම් 
ද�ෝේමින (Foaming) වේ�දේ ක්දලනසේ එකක් 
වඩාත් දයෝග්යයි. ඒ වදගේම ඔබට තිදයනදන වියළි 
එදහමත් ්නැති්නම් ඉක්මනිනම රතු පැහැදව්න සමක් 
්නම් දලෝෂන සහ ක්රීම් වේ�දේ (Cream or Lotion) 
ක්දලනසේ එකක්ම දතෝර�න්න.

සංදේදී සමට දතල් (Oil) වේ�වල ක්දලනසේ සහ 
වැඩිහිටි සමට බාම් (Balm) වේ�වල ක්දලනසේ 

නිෂපාද්න දහාඳයි. ඒ වදගේම දම් ඕ්නම සමකට 
දපාදුදේ මයිදසලේ දවෝටේ (Miceller Water) 
වේ�දේ ක්දලනසේ දහාඳයි කිය්න එකත් කියන්නම 
ඕදන.”

වවද්ය කාමලෝේ සමම් ආකාර අනුව කමලනසර් 

මතෝරා�ත යුතු ආකාරය පහදා මදනමන එමේය.

ට�ෝනර් කිරීම 
(Toning)

කමලනසර් එකක ෙගින සෙ පිරිසිදු කළ පසුව 

මටෝනර් එකක 

භාවිත කිරීෙට 

මබාමහෝමදනාට 

පුරුදදක නැත. 

නමුත් මෙය සෙ 

රැක�ැනීෙට සිතන 

ඔබ දිනපතා 

අනු�ෙනය 

කළ 

යුතුෙ පියවරකය.

අප සෙට ආමල්ප කරන 

රූපලාවන්ය ආමල්පනවල සාරය සෙට 

මහාඳින උරා�ැනීෙට මෙෙ පියවර අපට 

උපකාරී මේ.

එමෙනෙ සෙ නිමරෝගිෙත්ව, සෙබරව පවත්වා 

�ැනීෙට අවශ්ය නම් දිනපතා සෙ මටෝනර් කිරීෙ 

ඉතා වැද�ත් බව වවද්ය ෙතයයි.

ඇල්්ා සහ බීටා හයිම්ාකසි (Alpha and 

Beta Hydroxy Acids), හයිලුමරානික අම්ලය 

(Hyaluronic Acid), මරෝස වතුර, ග්රීන ටී, විටමින 

E, C යන මම්වායින එකක මහෝ කිහිපයක අඩංගු 

මටෝනර් වර්�යක මිලදී �ැනීෙ ප්තිඵලදායකය.

සෙ පිරිසිදු කළ පසුව ඔබ මිලදී �නනා මටෝනර් 

ආමල්පනමයන බංදු එකක මහෝ මදකක මුහුමේ 

ආමල්ප කිරීෙ ප්ොණවත්ය.

සටේ ටෙෙමනය වැඩි කිරීම 
(Moisturizing)

සමම් අභ්යනතර සහ බාහිර ේ්ථරවල මතතෙනය 

වැඩි කිරීෙට නම් ඔබ දිනපතා මොයිේචරයිේ 

ආමල්පනයක භාවිතා කළ යුතුෙය. එමේ මනාෙැති 

නම් සෙ වියළීෙ සහ වියපත් වීෙ මේ�වත් වීෙ 

වළකවාලිය මනාහැකි බවත් ෙතක කළ යුතුෙය.

මතල් සහිත සෙක හිමි අමයකුට මෙල් (Gel) 

මොයිේචරයිේ 

ආමල්පනයකද, 

සාොන්ය සහ මිශ්ර සෙට 

මලෝ්ෂන (Lotion) වර්�මේ 

ආමල්පනද වඩා මහාඳය. එමේෙ 

සංමේදී සෙට බාම් (Balm) වර්�මේ 

ආමල්පනත්, වියළි සෙට ක්රීම් වර්�මේ 

අමල්පනත් මතෝරා�ැනීෙට අෙතක මනාකළ 

යුතුය.

“දම් මූලික පියවර තු්නට අමතර සම සුනදර 
කර�න්න වැද�ත් දව්න එදිද්නො රූපලාවන්ය පුරුදු 
කිහිපයකුත් මම මතක් කරන්නම්.

සදම් තිදය ්න මැරුණු සම දහාඳින ඉවත් 
කර�න්න අවශ්ය නිසා සතියකට සැරයක් මුහුණ 
ස්රබ් කර�න්න එක වැද�ත්. හැබැයි කුරුලෑ 
තිදය්න අයට දම් පියවර සුදුසු ්නැහැ කිය්න එකත් 
මතක් කරන්න ඕදන.

ඊට අමතරව හිරුඑළියට නිරාවරණය දව්නවා 
්නම් සනසක්රීන (Sunscreen/Sun Cream) එකක් 
භාවිත කර්න එකත් හරිම වැද�ත්.

අද්නක් වැද�ත්ම දේ තමයි සීරම් ආදල්ප්නය. 
රාත්රී නිනදට කලින හයලුදරානික් ඇසිේ 
(Hyaluronic Acid), දරටිද්නෝල් (Retinol), විටමින 
B, C වදගේ සංදයෝ� එකක් හරි කිහිපයක් හරි 
අඩංගු සීරම් එකක් ආදල්ප කරන්න පුළුවන ්නම් 
සදම් තරුණ බව රැක�න්න එක තවදුරටත් හී්නයක් 
දවනදන ්නැහැ.

තව එකක්, ද�ාඩක් අය අමතක කර්න දදයක් 
තමයි ඇස යට ප්රදේශය කියනදන. ඇස යට 
ප්රදේශය හරිම සංදේදීයිදන. ඉතින ඒ ස්ා්නයට 
විටමින C, දකාජික් ඇසිේ (Kojic Acid), නියාසි්නමිේ 
(Niacinamid) වදගේ සංදයෝ� අඩංගු ක්රීම් එකක් හරි 
සීරම් එකක් හරි භාවිතා කර්න එක වඩා දහාඳයි.”

අවශ්ය නම් මම් සඳහා රූපලාවන්ය 

උපමදශකවරමයකුමේ උපමදේ ලබා�ත හැකි 

බවත් අවසාන වශමයන සටහන කළ යුතුය.

සුන්්දර ස්ක් සඳහා ඔ්බ ද්දනිකව 
අනුග්නය කළ යුතු් 

පියවර තුනක් 
ති්යනවා 

ලසසනට ඉන්න 
රූපලාවන්ාගාරයට 
ගිහින් සිදුකරනා සතකාර 
ප්ණක් ප්ර්ාණවත නෑ 
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ප්රවීන ඇඳුම් ම�ෝස්තර 
නිර�මාණ පුහුණු මේශක 

සහ බතික් කලමාව 
පිළිබඳව පුහුණු මේශක 

චමින්ද කුමාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

SHIFT ගවුම සඳහා අවශ්ය මිමි
01.	 ඉදිරිපස	කර	ගැඹුර	(පපුව	
න�ොනපන��	ප්රමොණය	දකවො	අරගන�)	

................... 

02.	 Cup-Point	එක	දකවො	උස	
...................

03.	 ඉ�	දකවො	උස	...................

04.	 ඉනන	සිට	වොටිය	දකවො	උස	
...................

05.	 කර	පළල	...................

06.	 උරහිස	...................

07.	 අත්	රවුම	...................
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(1 වගුව බලන්න)

අත් ්නැති මමෝස්තරය කැපීමේදී වැදගත් 
ව්න කරුණු

අත්�ැති	නමෝසතරය	තමන	කැමති	ගවුම්	

නමෝසතරයකට	න�ෝ	බලවුස	නමෝසතරයකට	

දැමිය	�ැක.

අත්�ැති	ඕ�ෑම	නමෝසතරයක	සඳ�ො	මිමි	

ගැනීනම්දී	අතදිග,	අත්කට	ස�	ඉ�ළ	නකොටස	

මිමි	ගැනීම	අවශ්ය	න�ොනේ.	ඔබට	අවශ්ය	

නමෝසතරනේ	මිමි	අරගන�.	ඒවනේම	අදාළ	

නමෝසතරනේ	මූලික	මිනුම්	වගුවද	භොවිතො	

කරන�.

කුම�	නමෝසතරයකට	වුවද	අත්�ැති	

නමොසතරය	නිරමොණය	කරගැනීනම්දී	

අත්රවුනම්	අගය	සොදාගත	යුතු	වනනන	ඉ�ත	

වගුවට	අනුය.

ඉදිරිපස	අත්රවුම	ඇඳගැනීනම්දී	පිටුපස	

පලුව	මත	ඇති	උරහිනස	ස�	පපුනේ	පරතරය	

මැ�	බලො	එම	ප්රමොණය	පිටුපස	අත්රවුනම්	

යට	සිට	ඉ�ළට	ලකුණු	කර	එතැන	සිට	�ැරීම	

සඳ�ො	පරතරය	1ට	අඩු	�ම්	අඟල්	1/2	ක	ද,	

1කට	වඩො	වැඩි	�ම්	අඟල්	3/4කද	නග�	ඉදිරි	

අත්රවුනම්	නරඛොව	ඇඳගන�.

ඉදිරිපස	ස�	පිටුපස	මැහුම්	වොසිය	තබො	

කපොගැනීනම්දී	අත්රවුමට	පමණක	මැහුම්	

වොසිය	අඟල්	3/8ක	තබන�.

ඉදිරිපස	

ස�	පිටුපස	

අත්රවුමට	

FACING 

කපොගැනීම.

පිටුපස	ස�	

ඉදිරිපස	

අත්රවුමට	

රූප	සට�නන	

පරිදි	Facing	

කපොගන�.

(1 රූපසටහ්න)

SLEEVELES
අත් නැති මමෝස්රය 

(SHIFT ගවුමට)

මමම මමෝස්තරය සඳහා අවශ්ය මිනුේ

1 වගුව

Facing එමේ පළල
3/8+3/8+3/8=	1	1/8

BACK - පිටුපස
(2 රූපසටහ්න)

පළමුව	ලබොගත්	මිමි	නමම	නමෝසතරය	සඳ�ො	

දී	ඇති	වගුව	අනුව	සුලු	කරගැනීමය.

පිටුපස	පලුව	නිසො	නරදද	නදකට	�වො	

මිමිවලට	අනුව	පලුව	නිරමොණය	කරන�.

A-Line	ගවුනම්	පිටුපස	පලුව	සකස	කරගත්	

පිළනවලට	නම්	පිටුපස	පලුවද	නිරමොණය	

කරගත	�ැක.	නමහිදී	නව�ස	වනනන	

අත්රවුනම්	අගය,	උකුනල්	අගය	ස�	වොටිය	

4න	පංගුව	පමණයි.

උකුල	1/4	පංගුව	සඳ�ො	උකුලට	අඟල්	1ක	

එකතු	කර	එය	4න	නබදූ	පසු	එ�	අගය	උකුල	

නරඛොව	මත	නරදනද	�ැම්නම්	සිට	�රස	අත	

පැත්තට	ලකුණු	කරන�.

වොටිය	1/4¼පංගුව	සඳ�ො	උකුල	4ට	නබදූ	පසු	

එ�	අගනයන	අඟල්	1	1/2	ක	අඩුකර	එ�	

අගය	වොටිනේ	නරඛොව	මත	නරදනද	�ැම්නම්	

සිට	�රස	අත	පැත්තට	ලකුණු	කරන�.

අංශනේ	නරඛොව	ඇඳගැනීනම්දී	

රූපසට�නන	පරිදි	අත්රවුනම්	සිට	උකුල	

දකවො	�ැඩ	එ�	පරිදි	ඇඳ	එතැන	සිට	

වොටිය	දකවො	අංශනේ	නරඛොව	නකළින	

අඳින�.

FRONT - ඉදිරිපස

(3 රූපසටහ්න)

ඉදිරිපස	පලුව	සෑදීනම්දී	පිටුපස	පලුව	

මතම	ඉදිරිපස	අත්රවුම	ඇඳගන�.	නමහිදී	

සොමොන්ය	බලවුස	එනක	ඉදිරිපස	අත්රවුම	

ඇඳගත්	ආකොරයටම	පිටුපස	පලුව	මත	

ඉදිරිපස	අත්රවුම	ඇඳගන�.	

ඉදිරිපස	විවරය	සඳ�ො	ඇතුළට	�ැනව�	

ප්රමොණය	ස�	නබොත්තම්	වොසිය	නවනකරන�.	

පසුව	නබොත්තම්	වොසිනේ	නරඛොව	මත	පිටුපස	

පලුනේ	�ැම්ම	තබො	උරහිස	ඉදිරිපස	අත්රවුම	

ස�	Dart	එනක	ආරම්භක	ස්ො�ය,	අවසො�ය	

ස�	නදපැත්ත	පිටපත්	කර	පිටුපස	පලුනේ	

ප්රමොණයටම	යටින	ස�	අංශය	පැත්නතන	

ඉදිරිපස	පලුවද	කපොගන�.

ඉදිරිපස	Dart	එක	ඇඳගැනීනම්දී	Cup	Point	

එනක	සිට	ප�ත්	කළ	යුතු	ප්රමොණය	ප�ත්	

කර	එතැන	සිට	Dart	එක	රූපසට�නන	පරිදි	

�ැඩකර	ඇඳගන�.

ඉදිරිපස	කර	සඳ�ො	උරහිස	ඉ�ළ	ස්ො�නේ	

සිට	ලබොගත්	මිම්ම	ප�ලට	නග�	අවශ්ය	

කනර	නමෝසතරය	නිරමොණය	කරගන�.

ඔබට	අවශ්ය	�ම්	ඉදිරිපස	මැදින	විවරයක	

න�ොතියො	අරගන�.
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සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

ධරණී
සැපදුක - ප්රසංශා නින්දා දරාගනී
ඉවතට දා නරක හ�ාඳ හේ උරාගනී
�දවත හසාරාගත් ආදර විරාජිනී
වනිතා හ�ාවට ඔබ විය යුතු සහරෝජිනී

ළඳුනට කියාහදයි ජීවත්වන විදිය
දරු පැටවුනට පවසයි රට යන විදිය
රට ගැ�ැනියට අඩුබව ස�කන විදිය
පවසයි ‘ධරණී’ බිය නැත ඇය යන විදිය

අරණක හතරණිය කී ඇය සතු �ැදුනුකම
පැරණිම හදයට හපන්වා හදයි වටිනකම
හිරු නැග එන බදාදා �ැම උදයකම
‘ධරණිය’ සිපගනිමි හදෝතින් රැහගන මම

  මෙල්මහේමන ඩගලස ඕපා්
     පිටිගල

නික්ම ගිය ගාඩිනියා 
්මල් සුවඳ
ඉරිමා උදහේ හ�න් හදාරට ර�සින්
පෑ� හදාර �ැර දමා
මැදුරුතර සුවඳ නිකමගිය
ගාඩිනියා මල් සුවඳ 
අඩ අඳුර තවරාපු
ද�ව�කි ඉතින් දැන් හිත
තුල්සි මල් පිපුණාට සුවඳ නෑ හේ ගාව
නිදිබරයි හගමිදු�ම
වියළි හකාළ වැටුණු බිම
�ැඩිකළා මැද මිදු�

සඳපාන අරන් ආ
පැණිකුරුලු කිචි බිචිය
ඇයි ගිහේ හනාකියාම
�ැගඋන් හදාඹ ග�ට
නේන වූ වනසපති ඉපල් වී
ළා හකාළට �ැඩහවන්න
ඉති අගින් හිනැහි�ා
මල් මිටක පුබුදන්න
පතන්හනම සඳඑළිය
සයනහේ නුඹට හිමි
එදා ඒ ඉඩ�සර අදත් රෑ
නිදිවරයි තුරුලු වී මා ළයට

වැටමාර මල් පිපුණු
ව� ගැසුණු හදහකාපු�
�සරැ�ක අමුණහගන
ඉතින් රෑ එනු මැනවි
ගි�න් වූ හේ රැයට
සිහිනයක වී නිබඳ

  වජිර කුමාරසංහ

අහස ්මම් 
අ්මතකද
පින්සාර වූ නුහේ ඉඳුනී� ඇස හදකට

මල් පියලි රටාවට මේ ලියූ කවි

අමතකද...

හීන් වැහිහපාද වැහටනහකාට

ඔය ඉමට...

මතකයට නැහගනවද

දුක විඳින අ�ස මේ...

 ගී්ානී ප්රියංකා
    කන්මල්

2020 
Wedding
Plan කර�ා
Loan අරන්
Hall එකක
�ක්ෂ ගණන් සාරි
Fresh මල් හබාහක
හේකප් උ�ාපු මනාලියක
එරට හමරට එකී හනාකී
කෑම ජාති �රි �රියට
Buffet එහක
�තර වරිහගම එකතු හව�ා
කා� බී� නට� කර�
හජාලිය වැඩිහවන හකාට
හපාඩි වලියකුත් දා�
�ැහමෝම එකතු හව�ා
හජෝඩුව කාහරකට නේග�
�නිමූන් එකට පිටත් කර� 
ඉතිං යනව
Wedding එහක
ඇද කිය කිය

  හර්්ෂණී නවරතන
     පඬුවසනුවර

අතතම්්මා
දරුහවෝ... දරුහවෝ... දරුහවෝ...
ඒ දරුවන්හගත් දරුහවෝ...
ඒ දරුවන්හගත් දරුහවෝ...
තැනුහවෝ... තැනුහවෝ... තැනුහවෝ...
අත්තේමා...
ය�ගුණ මල් දේ පළඳා
දියුණුහව මාවත ප�දා
කරදර ඔ�ගුව උරදා
දරුවන් හවනුහවන් �ැමදා
අත්තේමා ඇත �ැමදා
අසූහව සැතපුම පසුහකරුවා
තව-තව-යන්නට දිරිය �ැහේවා
දිගුකල් ජීවත් හේවා...
දිගුකල් ජීවත් හේවා...

  එන.ජී.එල්.ආර්.මැණිමේ
     ෙැරණියගල

්මනද පුතත
අභිමාහනන් ඉගිහ�න්හන්
සැප පුටුව� වැජහඹන්හන්
මහග ද�දිය රන්දිය වී
නුඹ උහදසා වැපිරු නිසයි

ඔහබ හ�ෝකය හගාඩ නගන්න
මහේ හ�ාවයි මා පිදුහේ
මා සන්තක �ැම හදයකම
කැපහකරුහේ පුත නුඹටයි

විසල් මැදුරු මාලිගාව�
වැඩ වසනා මා පුතුහන්
අත් වාරුව නැති මා අද
ම�ලු මඩහේ තනිකහේ ඇයි

  දිසනා මහට්ටිආරච්චි
    මසතමා මරෝහල - ගමපහ

තකාතරෝනා
කිසිම වරදක හනාකළ මා

හකාහරෝනා නේ වූ

රකෂිත බන්ධනාගාරහේ

සිරකරුහවක වුහණමි

මුකවාඩේ පනතට

හිස නමමින්

හමාහ�ාතින් හමාහ�ාත

දෑත් හසෝදමින්

මීටරහේ දුර රැහඳමින්

සුව විරුවන්හේ ඔවදන්

පිළිපැද

සිර දඬුවම අගය කරමින්

කල්යල් බ�ා හිඳිමි

  සරිමා ම�ෝතිපාල
     කිරි්බතමගාඩ

වැරදී්ම
ජීවිතය වැරදුන පවින්
අත දරා කිරි බිළිඳුන්
කිරි සිඳී හදතන මුව �මින්
ඇය ඇහදයි කිරි කඳුළු යදිමින්

විසි කරන්නට කසළ හගාඩකට
හිත �දා ගනු බැරිව ළතැවී
ජීවිතය ජීවත් කරන්නට
හවහ�සුණා විඳවමින් සිත කය

සියලු පේ හසෝදා �රින්නට
කිරි ක�වලින් හබෝධිය න�වන
බැතිමතුන් හවසගත් නරුමයින්
නැතිවාද දුටුහේ හේ අසරණිය

ඇයට වැරදී මුළු ආත්මයම 
පිදුහේ ද උන්ට බව අමතකව
ගැරහුවා හනාසරුප් වදන් වැකි
හපළා ඒ සිත අධම වි�සින්

කිසාහගෝතමී පටාචාරා
හදේරමට ගියද ඒ බුදුන් ක�
පන්ස�ද හකෝවි�ද පල්ලියද
අහිමිවී ඇය ඇහදයි මාවහත්

  වයලා උඩවත්
     මිහින්මල්

ආදර හිමියනි
සුන්දර අතීතය මතහකට නැහගන විට
දැහනනා සතුට බැ�ැ කවියට නගන්නට
කර�ා ආදරය හපේවහතකුත් හ�සට
අද හවහසනවා මහග ආදර හිමි හ�සට

ජිවන මහේ පසුකර හනාහයකුත් බාදා
මා රැකගත්හත දුක හනාමදී ඔබ කිසිදා
ඇතත් නැතත් සතුටින් කල් හගේ හින්දා
ඔබ මා අදත් හපර හ�ස සතුටම වින්දා

මේ-පිය-ගුරුද-හවදදුරු විය විහටක ඔබ
සුමිතුරු-හසායුරු විය එහ�සම විහටක ඔබ
යුග දිවි ගමහන හපේබර හිමි හ�සින් ඔබ
මැේ ඒ චරිත තුළ ඉටුහදවි වීය ඔබ

  චාලට් වි�යසරි
    ඉමගිර

සිතත ඇඳි 
රුවට
නුහුරු නුපුරුදු නුහේ හසහන�ස
හිහත් පතුහ�ම ගුලිකරන්
නිකම යන්නට හදන්න අවසර
ඔහේ ය�පත මුල්කරන්

දයාබර වූ හසහන�සක ළඟ
නතර හවන්නට නෑ පිනක
ඔහේ හසහන�ස අවැසි අය�ට
හදන්න බෑ මට ගින්දරක

හනහත් කඳුළැලි සඟව ගන්හනමි
ඔහේ අභියස ම� හමරක
සමුහදන්න... මට තනිව යා �ැක
ජීවිහත් තව ටික දුරක

  ශ්ාමලී අමරතංග 
    කිරිඳිවැල

බුදු ගුණ සුවඳයි
සීත� කඳුවැටි ගිරිකුළු මැදිකර දියවැල් ප�ළට  බැස යනවා
සුනි� වළාකුළු අතරින් මතුවී පුන්සඳ අ�හස හිනැහ�නවා
හන්ක කුසුේ වන අරහේ පිපි�ා සුවඳක දසඅත විහිහදනවා
දා�ය නිවමින් සිසි�ස හගනදී සීත සුළං ගත දැවහටනවා

මා�ගිරා සැළලිහිණි හකාවුල් නද හදසවන තුළ නෑ රැේහදන්හන්
කණමැදිරියන් දස අත සරමින් තරුකැට වාහේ දිලිහසන්හන්
හේව පුහරන් බැස සුරංගනාවන් මුණි පා පිදුමට සැරහසන්හන්
ඈත සමන්ගිර සිරිපා පියුහමන් සවණක බුදුරැස විහිහදන්හන්

හතල් මල් අරහගන උපාසිකාවන් පන්සල් යන්නට සැරහසන්හන්
සිලි සිලි නාහදන් හබෝපත් හස�වී සේබුදු ගුණයයි පවසන්හන්
�ද තුළ නැග එන සද�ේ සිතුවිලි හමත් කරුණා ගුණ පතුරන්හන්
හබෝ මළුහේ මල් සුවඳට මුසු වී මේකිරි සුවඳයි හේ එන්හන්

  වික්රම මසනවිරතන
    මහාමර්තඩුව

තෙම් බැඳි 
කු්මරුවතන!
හේ හදේ මැදුහේම පුදසුන අභියස
ඔහේ නමිනි මා දණ නැමුහේ
ඒ හදේ මැදුහරම දෑඟිලි පට�ා
හකහ�සින් ඔහු �ා කු�හගට යන්හන්
හපේ බැඳි කුමරුවහන්...?

සයුරු ත�ාහේ සුදුමුදු වැල්හල්
තුරු හසවණැලි යට ළයට ළංව හිඳ
කී හපේ බස මතකහේ රැේ හදන ක�
හකහ�සද මා ඔහු �ා කු�හගට යන්හන්
හපේ බැඳි කුමරුවහන්...?

මේපිය නෑසිය ආසිරි ගී මැද
ඔහබ සුරත හගන කු�හගට යන්නට
පිරූ හපරුමන් මතකහේ හගානුහකාට
හකහ�සින් ඔහු �ා හ�ට කු�හගට 
යන්හන්
හපේ බැඳි කුමරුවන්...?

  මෙරීන �යතංග
     මගෝනවල



ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.
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