
  ඡායාරූපය - 
මධුසංක සිරිවර්ධන

්ධරණී
ශ්රී ලංකාවේ

අංක එවේ
කාන්ා 
පුවතප්

2021 සැප්ැම්බර 22 වන ්බදාදා මිල රු. 40 යිපළමු කාණ්ඩය හ්ළිස් වෙවන කලාපය

සුව විරුවවෝ

වකාවරෝනා 
වහාඳ වුණු ගමන 
මහනසි වවනන 
වහාඳ නෑ 

අයිස් ගහනන 
සල්ලි වනාදුන නිසා 
සැමියා ගිනි ්ැබූ 
වකාරලවැල්වල් 
සඳුනිවේ ක්ාව 

යට ඇඳුවම 
එල්ලුණු 
වනෝනා මහතවරුන 
වව්ටයි
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පිනී

 ජයමාලි ප්රදීපිකා

මනාල ඇදුම -

සදුන් ්බණඩාර
Grooms Art

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්් පුෂ්පකුමාර

මනාලියන්ගේ සුන්දරත්වය ්�ායමින රට 

්වටා යන ‘ධරණී’ මංගල පිටු්්වන ්ම්වර 

අපි ්ේනදු ්්වන්න ගාලු පුර්වරයට. ගාලල 

නගර්ේ ්ෙනරි ්ේදිරිේ මා්ව්ත ‘�ැ්ලෝන 

ජයමාලි’ නමින රූපලා්වන්ය ආයතනයක් 

ප්වත්වා්ගන යන රූපලා්වන්ය ශිලපිණී ජයමාලි 

ප්රදීපිකා ්ම්වර ‘ධරණී’ මනාලිය �මඟ එකතු 

්්වන්වා.

“මේ මනාලිය සාේ්රදායිකතවමයන් ඔබ්බට 
ගිය මනාලියක්. ලාවිනී කැමති වුමේ කැන්ඩියන් 
එක අඳින්න වුණාට ඒක ටිකක් මවනස් කළ යුතුයි 
කියන මතමේ හිටියා. ගාල්ල ්රමේශමේ යුවතියන් 
වැඩිපුරම කැමති උඩරට මනාලියක් මලස 
හැඩමවන්න. නමුත අලුත ්රවණතාවත එක්ක 
දැන් සියල්ල මවනස් මවමින් යනවා. කැන්ඩියන් 
විලාසිතාව යේ යේ ආකාරයට මවනස් කරමින් 
හැඩගැන්මවන්න මනාලියන් වැඩි කැමැතතක් 
දක්වනවා.

මනමාලියමේ ආභරණවලින් තමයි මගාඩක් 
මවනස්කේ කමේ. ම්බාමහාම අඩුමවන් තමයි 
ආභරණ භාවිතා කරලා තිමයන්මන්. ඉස්සර වමේ 
මනමාලිමයා ආභරණ මගාඩක් පළඳින්න කැමති 
නැහැ. මේ මනමාලියට ඉර, හඳ පාවිච්චි මනාකර 
අලුත ආකාරයට තැල්ලක් භාවිතා කළා. මමාකද 
ඉර හඳ භාවිතා කළා නේ ඇමේ රවුේ මුහුමේ 
ලස්සන මතුමවන්මන් නැහැ. මකාේමඩේ ්බැක්මෆෝේ 
කරලා මගඩියක් ආකාරයට ගැටගහලා මල් 
කිනිතිවලින් සරසලා තිමයනවා. ඉස්සරහට භාවිතා 
කරපු තැල්මලන් ඇමේ මුහුමේ සුන්දරතවය අඩු 
මනාකර ත්බා ගන්නත හැකිමවලා තිමයනවා.

මල්කළඹ වුණත මපාඩියට පාවිච්චි 
කමේ. උඩරට මනාලියක් කිවවහම හැමමෝම 
්බලාමපාමරාතතු මවන්මන් මලාකු මල්කළඹක්. 
හැ්බැයි මලාකු මල්කළඹක් පැය ගානක් උස්සමගන 
ඉන්නවා කියන එක මල්සි නැහැ. හරි සැහැල්ලු, 
පිරිච්්ච මල් ම්බාමක් එකක් මනාලියමේ අතට දීම 
නිසා ඇමේ සැහැල්ලු සරල ්බව තවත වැඩිමවලා 
තිමයනවා.

සාරිය ගැන කතා කරනවානේ ජිපිමයෝ 
මල්ස්වලින් නිරමාණය කරපු කැන්ඩියන් එකකින් 
තමයි හැඩගැන්විලා ඉන්මන්. මේ ඇඳුම මේඩප් 
කැන්ඩියන් එකක්. සාරි හැටටය, සාරි මපාට, 
මනරිය සහ මරේද ආකාරයට මකාටස් 4ට 
මවන්කරපු කැන්ඩියන් එකක්. සාරිමපාට මපාඩේඩක් 
දිගට භාවිතා කරලා තිමයනවා. හැ්බැයි පිටතින් 
මකමනක්ට මේඩප් එක්ක මස් මනාමපමනන 
ආකාරයට සාරිය අන්දලා තිමයනවා. ඕෆ් වයිට 
සාරියට ක්රිස්ටල් හා පරල් භාවිතා කරලා වරක් 
කරලා තිමයනවා. ජැකට එමක් පිටිපස්සට 
ටසල් දාලා කැන්ඩියන් එක තවත විචිත්රවත 
කරලා, අතටත ටසල්වලින් හැඩදාලා තිමයනවා. 
හැටටයට ම්බෝරිච්චි අත මදකක් දාලා තිමයනවා. 
මේ ආකාරයට සාේ්රදායිකතවමයන් ඔබ්බට ගිය 
මනාලියක් හැටියට ඇය හඳුන්වා මදන්න පුළුවන්.”

සාේ්රදායිකතවමයන් ඔබ්බට ගිය
ගාලු පුරර් උඩරට මනාලියක්

සාරි හැටටය, 
සාරි ර්පාට, රනරිය 

සහ රරද්ද ආකාරයට 
රකාටස් 4කට රෙන් 

කරපු රම ඇඳුම රමඩප 
කැන්ඩියන් 

එකක් 

රගාඩක් 
රෙනස්කම 
කරේ 
මනමාලියරේ 
ආභරණෙලින්
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ලිහිණි මධුෂිකා

අයිස් මත්ද්රව්ය පාවිච්චි කිරීමට 

මුදල් ලබා න�ාදුන් නිසා, තම 

බිරිඳනේ අතපය ගැට ගසා, 

මාස හතරක බිළිඳියද සමඟින් 

ගිනි තබා ඝාත�ය කිරීමට තැත්ද 

කළ සැමිනයකු පසුගිය (සැප්) 

දහතුන්්ව�දා අලුයම නමාරටු්ව 

එනගාඩ උය� නපාලිසිනේ 

අත්දඅඩංගු්වට පත්දවිය.

නමාරටු්ව, නකාරල්වැල්ල 

සමාජ්වාදී නි්වහන් නපනදනස් 

පදංචි, දලු්වත්දතනේ සුනදශ් 

�ාලක ප්ර�ාන්දු �මැති විසිහතර 

හැවිරිද නමම සැකකරු අධික 

නලස නහනරායින් සහ අයිස් 

භාවිතයට ඇබබැහි වූන්වකු 

බ්ව ඔහුනේ නදමව්පියන් සහ 

ප්රනේශ්වාසීහු ප්වසති.

නමම සිේධිය වූ ද� අලුයමද නමාහු විසින් 

දරු්වානේ �ැප්කි�යකින් බිරිඳනේ අතපය ගැට 

ගසා, කටටද පාන්කඩ ඔබා, දරුණු නලස පහර දී, 

භූමිනතල් සහ නපට්රල් දමා ගිනි තබා ඇත්දනත්ද දරු්වාද 

යහනන් නිදා සිටියදීමය.

ඒ නමානහානත්දදී ඇය දරු්වාට ගිනි ඇවිනලන්�ට 

න�ාදී ඇනඳන් බිමට පැ� තිබීම නිසා බිළිඳිය නබරා 

ගැනීමට හැකිවී ඇත. මුහුණ සහ ශරීරය දරුණු 

නලස පිළිස්සී ඇති ද�ක්ෂි සඳුනි �මැති විසිතුන් 

හැවිරිද නමම කාන්තා්ව නේ ්ව�විට නකාළඹ ජාතික 

නරෝහනල් දැඩිසත්දකාර ඒකකනේ ප්රතිකාර ලබන්නීය.

නේ ්ව�විට ඇනේ නදමව්පියන්ද ඇය සමඟින් 

නරෝහනල් සිටි� නිසා ඔවුන් සමඟ කතාබහ කිරීමට 

න�ාහැකි වුණත්ද කුඩා කල සිට ඇය්ව හදා්වඩා ගත්ද 

�ැන්දණියක් ්ව� නරෝෂිණී ප්ර�ාන්දු සමඟ කතාබහ 

කිරීමට අපිට හැකිවිය.

“අපි මේ ම�ොරලවැලමල ජීවතමවනමනෙ ළමො �ොමල 
ඉඳලමයි. එමෙමයි කියලො අපි අමේ ළමයිනව සතතු 
සිවුපොමවො වමේ අතෑරලො දාලො ෙැදුමව නෙෑ. මේලි 
මෙදර� ෙැදුනෙට අපි සඳුනිව ෙදා වඩොෙතමත මෙටම 
�රලො, ෙරි පරිසසමට. ඒ විතරක් මනෙමවයි අපිට 
පුළුවන උපරිම විදියට උසස මපළ මවනෙ�න 
මෙොඳට ඉෙැනනුවො. එතනින පසමස එයොට 
�ැමති මදයකින ඉෙළට ඉමෙනෙෙනනෙ කියලයි 
තිබුමේ...”

පිටනකාටු්ව, මරදා�, නදමටනගාඩ, 

ඔරුනගාඩ්වත්දත හැරුණු විට නමාරටු්ව, 

නකාරල්වැල්නල්ද නප්ලි නග්වල්්වල ජී්වත්ද්ව� 

මිනිසුන් අ�න්ත්වත්ද ඇත. සඳුනි සහ සුනේශ්ද 

උපන්දා සිටම නකාරල්වැල්නල් ජී්වත්ද වූනේ 

නප්ලි නග්වල්්වලය. එනස් හැදී ්වැඩුනු තරුණ 

තරුණියන් මැද සඳුනි හැඩකාරියක් වූ 

අතර, සුනේශ් ්වැඩකාරනයක් විය. සඳුනිනේ 

නදමව්පියන්ට ඇය්ව නහාඳ මහත්දතනයකුට 

දීග දීනේ උ්වම�ා්ව තිබුණා නස්ම, සුනේශ්නේ 

නදමව්පියන්ට ඔහු්ව කලා්ව අතින් ඉහළට 

ය්වන්�ට නලාකු උ්වම�ා්වක් විය. මන්ද සුනේශ් 

ගීත ගාය�යට සහ රංග�යටත්ද අතිදක්්ෂනයක් 

වූ නිසාන්වනි. නේ ්ව�විටත්ද ඔහු ප්රසිේ්ධ �ාළිකා 

කීපයකම විකාශ�ය ්ව� නටලි�ාට්ය ගණ�ා්වක සුළු 

චරිත්වලට පණ නපා්වා ඇත. ඔහු ගැයූ ගීත ප්වා යූ-

ටියුබ �ාළිකා්වල අසන්�ට දකින්�ට ඇත.

සඳුනි ගිනි ගන්න හැටි  
සුමේශ් අවසිහිමයන වමේ 
බලොමෙනෙ හිටියො

සඳුනි සෙ සුමේශ් විවොෙ වූදා

සඳුනිමේ නෙැනදණිය
 මරෝෂිණී පුනෙොනදු

මව සෙ පියොමේ ෙවෙරණක් මනෙොමැතිව 
තනිවුණු මොස ෙතරක් වයසැති බිළිදිය

පිළිසසුේ තුවොල සහිතව මරෝෙමල ප්රති�ොර ලබනෙ සදුනි

දර්්ාන කානිල්

මත් වීමට මුදල් න�ොදුන් නිසො 
සැමිනෙකු විසින් ගිනි තැබූ බිරිඳකනේ කතොව 

“ටි� දවසක් යේදි මේ 
මදනනෙම මෙවලවල අයට 
කිවවො ඒ මදනනෙො අතර මරේම 
සේබන්ධයක් තිමයනෙවො කියලො. 
එමෙම කිවවට අමේ මෙවලවල 
මදමෙොලමලො ෙෙ මරොෙනනෙ ගිමේ 
නෙෑ. මමො�ද සුමේශ්  කියනමනෙත 
මෙොඳ අනෙොෙතයක් තිමයනෙ 
ළමමයක් කියලො අපිටත මතරුේ 
ගිහින තිබුණ නිසො. පසමස අපි 
එයොලමෙ �ැමැතතට ඉඩ දීලො 
මපොඩියට මගුලක් අරන එයොලව 
�සොද බනදලො දුනනෙො...”

වි්වාහනයන් පසු්වද සඳුනි 

කුමක් නහෝ වි්ෂයකින් උසස් 

අධ්ාප�ය ලැබීමට කල්ප�ා 

කළ අතර, සුනේශ් ද තම කලා 

කුසලතා්වයන් තුළින් ඉහළට 

යාමට උපරිම න්වර වීරිය ගත්දනත්ද තම දරු පවුල සහ 

නදමාපියන් ජී්වත්ද කරවීමට ්වඩු කරමාන්තනේ නයනද� 

අතරතුරය. එනහත්ද ඒ සියලු බලානපානරාත්දතු්වලට 

කණනකාකා හැඬීමට පටන්ගත්දනත්ද සුනේශ් ටිනකන් ටික 

නහනරායින් සහ අයිස්්වලට ඇබබැහිවීමට පටන්ගත්ද 

පසු්වය. සඳුනි සහ සුනදශ්නේ නදමව්පියන් ඒ ගැ� 

ඔහුට නබානහෝවිට අ්ව්වාද කළද, මුළු නකාරල්වැල්ලටම 

පිළිලයක් වී ඇති මත්ද්රව්ය ඒ ්ව�විටත්ද සුනේශ්්ව 

බිලිනග� තිබුණි.

“�සොද බැඳලො මෙ �ොලයක් යනනෙ �ලින මදනනෙො 
මදමෙලමලො ෙෙ මරොෙනනෙ පටනෙතතො. සුමේශ් රැයක් 
දවලක් නෙැතුව අයිසවලටයි, මෙමරොයිනවලටයි සලලි 
ඉලලලො සඳුනිට වතත මැද පොමර දාමෙනෙත ෙැහුවො. අමන 
ඒ වමේ ඉලලනෙ ඉලලනෙ සැමේට මදනනෙ ඒ ම�ලල ළඟ 
මමොනෙර ම�ොළ තිබුමණ නෙෑ. එමෙම නෙැති වුණෙම සුමේශ් 
එයොමේ අේමටයි, තොතතටයිත ෙෙලො සලලි උදුරමෙනෙ 
ගිය මවලොවල තිබුණො. මෙවලවල තිබුණ බඩුමුට්ටු 
මෙොර�ේ �රන ගිහින විකුණලො අයිස බීලො ආවො...”

එනහත්ද සඳුනිට උ්වම�ා වූනේ තම සැමියා්ව නකනස් 

නහෝ මත්දරකුසානගන් ගල්වා ගැනීමටය. ඒ කාලනේදීම 

ඇය ගැබගත්ද අතර, තම දරු්වා ගැ� සිතා නහෝ 

මත්ද්රව්ය්වලින් ඈත්ද්ව� නලස ඇය සැමියා ඉදරිනේ 

බැගෑපත්ද වූ අ්වස්්ා එමටය. එනහත්ද ඒ කිසි්වක් ඇසීමට 

සුනේශ්ට උ්වම�ා්වක් නහෝ සිහියක් තිබුනේ �ැත.

ද්වනස් පැය විසිහතර පුරාම මත්ද්රව්ය නිසා 

සිහිවිකනලන් ජී්වත්ද වූ නමාහු සඳුනි්ව අධික නලස සැක 

කිරීමටත්ද පටන්නග� තිබුණි. න්ව�කක් තියා සඳුනි 

ඇනේ පියා සමඟ සහ ඇයනේ අවුරුදු පහළ්වක් 

්වයසැති සනහෝදරයා සමඟින්ද අනියේ ඇසුරක් 

ප්වත්ද්ව� බ්ව ප්වසා අමානුෂික නලස පහර නදන්�ට 

පටන්නග� ඇත.

“මේ සිේධිය වුමේ දෙතුන මවනිදට පොනදර මවනනෙ. 
�ලින දවමස රෑත මදනනෙො හිටිමය රේඩු මවලො. අවුරුදු  
මද� තුනෙක්ම ඒ මදනනෙමෙ රේඩු දැ�ලම අපිත ඒ� 
ඒ ෙැටි ෙණන ෙතමත නෙෑ. පසමස සුමේශ් ටි�කින ෙරි 
අසොමොන්ය විදිෙට දරුවවයි, සඳුනිවයි බදාමෙනෙ ආදමරන 
�තොබෙ �රලො තිමයනෙවො. පසමස එයොමෙ අේමටයි, 
තොතතටයිත කියලො තිමයනෙවො එයොල මදනනෙටයි දරුවටයි 
නිදාෙනනෙ දීලො ටීවී වෙලො දාලො ගිහින නිදාෙනනෙ කියලො...”

සුනේශ් සහ සඳුනි ජී්වත්ද වූනේ පරචස් නදකක පමණ 

කුඩා ඉඩ ප්රමාණයක බානගට ඉදන්වමින් තිබූ නි්වනස් 

සුනේශ්නේ නදමාපියන් සමඟය. ඉඩපාඩු මදකම නිසා 

තට්ටු නදකකට ඉද කිරීමට කටයුතු නයාදා තිබූ නමම 

නි්වනස් ඉහළ මාලය ්වැඩ අ්වසන් කර තිබුනේ �ැත. 

සේපූරණ පහත මාලයම අඩි නදාළහයි නදාළහක් 

්වැනි කුඩා ඉඩකින් සමන්විත වූ අතර ඔවුන් උයා 

පිහානග� කෑනව්ද, නිදාගත්දනත්දද, එතැ�මය. සුනේශ්නේ 

නදමාපියන් රාත්රියට නිදාගත්දනත්ද ඉහළ මාලනේ 

නකාන්්රීට් ස්ලැබ එක මතය.

“එ�පොරටම මෙපොනදර මේ ඇතුමළන මලොකු දුමක් 
ඇවිලලො තිමයනෙවො... ඒ දුම මමො�ේද කියලො සැමක්ට 
සුමේශ්මේ අේමයි තොතතයි පඩිමපළ වෙලො තිමයනෙ 
ඉටිම�ොමල ඈත �රලො බලේදි තමයි සඳුනි 
ගිනි ෙනනෙවො දැ�ලො තිමයනමන. ඊටපසමස 
වතමත ෙැමමෝම මමනනෙ සඳුනිව මෙට දාලො 
ගිනි තියනෙමවෝ කියලො �ෑ ෙෙේදි තමයි අපිත 
ඒ පැතතට දිවමව. අපි මදාරවල �ඩොමෙනෙ 
ඇතුළට පනිනෙම�ොටත සුමේශ්  සිහි වි�මලන 
සඳුනි ගිනි ෙනනෙ දිෙො බලොමෙනෙ හිටියො. ඒ 
මවලොමව අපිට සඳුනිව මේරෙනනෙවො ඇමරනනෙ 
සුමේශ්ව අලලෙනනෙ සිහියක්පතක් තිබු මේ 
නෙෑ... මසරමලො වතුර ෙෙලො, මරදි මෙෝනි දාලො 

සඳුනිමෙ ගිනනෙ නිවලො උසසමෙනෙ පොරට 
දුවලො පොනෙදුමේ ඉසපිරිතොමලට අරන 
ගිහින එේදි සුමේශ් වතමතන පැනෙලො 
ගිහින තිබුණො. ඊටපසමස මපොලිසිමයදි 
තමයි කියලො තිබුමේ අතපය ෙැට 
ෙෙලො, පොන�ඩ �මට් දාලො, ගිනදරත 
පතතු �රමෙනෙම  සඳුනිමෙ ඇඟට 
භූමිමතලුයි මපට්රලුයි වක්�රො 
කියලො...”

ඇය කියන්නන් නව්ද�ාන්වනි.

“අද අපිට මමච්චර මලොකු 
විනනෙැහියක් සිේ්ධ වුමේ 
කුඩු, මෙමරොයින, අයිස 
නිසො... මේ ම�ොරලවැලමල 

අවුරුදු දෙයට අඩු ෙැම පිරිමි 
ළමමයක්ම අයිස ෙෙනෙවො. කුඩු 
ෙෙනෙවො. අපි වෙකිව යුතතනට 
කියනමන අමේ දරුවනමේ 
ජීවිත මේ මොරයොමෙන මේරලො 
මදනනෙ කියලො...”

නේ ්ව�විටත්ද සුනේශ් සිටින්නන් රක්ෂිත 

බන්්ධ�ාගාරගත්වය. මත්දඋ්වදුර සමාජනයන් 

මුලිනුපුටා දම� බ්වට නබානහෝඅයනගන් ලැනබ� 

නපානරාන්දු කඩවුණු නපානරාන්දු බ්වට පත්දවී ඇත. 

මත්දරකුසා මුළු මහත්ද සමාජයම නිහඬ්ව ගිල 

ගනිමින් සිටි� බ්ව හැනරන්�ට ඊට එනරහි්ව 

ක්රියාත්දමක ්ව� ්වැඩපිළින්වලක් �ේ නපන�න්�ට 

�ැත. 

අමමටයි, ්ාත්ටයි 
කියලා තියය්නවා එයාලට 
නිදාගන්න දීලා ටීවී වහලා 
ගිහින නිදාගන්න කියලා

අවොසනෙොවනත ඉරණමට 
මෙොදුරුවීමට මපර සදුනි
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

කාසල් වීදියේ කාන්ා 
ය�ෝහයල් ප්රසව හා 
නාරියේද වියේෂඥ 
වවද්ය, ශ්රී ලංකා 

ප�ාජන්ම වියේෂඥ 
වවද්යවරුනයගේ 

සංග්මයේ සභාපති
සනත් ලැනර�ෝල්

ගැබ් ගැනීම පමා 
කරන්න මිසක් 

ගබසා ක�න්න 
කියලා කිවරව නෑ

උදෑසන කෑම පිළියෙල කරනනට සිතා 

මුළුතැනයගෙෙට ගිෙද, උදාරායේ සිතට දැනුයේ 

විසයසෝප හැඟීමකි. ඊයේ ප්රවෘත්තිවලට 

අසනනට ලැබුණු එම පුවත, තම සවන 

යනාවැකුණා නම් යහාඳ ෙැයි ඇෙට සිතුණි. 

සුයම්ධත්, පුුංචි පුතුත් එක් පයසක සිනායසමින 

සිටිෙදී, කුස වැයෙන යතමස දරු ගෙැබට ඇෙ 

අතක් තබාගෙත්යත් පයරසසමිනි.

“මේ ව්නවිට ගැබිනි මවවරුන හතළිස් පහක් 
මකාමරෝ්නා මේතුමවන මියමගාස් තිමේනවා. 
ඇතැේ මවවරුන දරු උපතින පසුවත්, ඇතැේ 
මවවරුන නූපන දරුවා සමඟත් ජීවිතය 
හැරමගාස් තිමේනවා.”

උදාරා සාලෙට ආයේ හිස තවත් බර යවද්දියි. 

ඇෙ සුයම්ධ යදස බලා සිටියේ දුයකනි.

“අපි දැන මමාකද කරනමන සුමේධ....?”

“මමාකක් ගැ්නද කියනමන උදාරා....?”

කිසිවක් සිතාගෙත යනාහැකි වූයෙන ඔහු 

විමසීෙ.

“අපි මේ ෙොට මමාකද කරනමන?”

ඇෙ කුසට අතක් තබායගෙන විමසද්දී සුයම්ධ 

ඈ යදස බැලුයේ කලබලයෙනි. ඊයේ වනතුරුත් 

පුතුට නුංගි බයබක් යගෙයනනනට ආසායවන සිටි 

උදාරාට සිදුවූයේ කුමක්ද?

ඊළඟ යමායහායත් උදාරා කීයේ දරුයවකු 

ගෙැන ඇති සිහිනෙ කලදැමීම යහාඳ බවෙ.

“අර ම�ාක්ටර් කිවමවත් දරුමවක් ගැ්න 
ෙලාමපාමරාත්තුව අවුරුදදකින කල් දාන්න 
කියලමන... ඒක මහාඳයි සුමේධ.”

උදාරායේ යදඇසවල ලිෙැවී ඇති කතාව 

සුයම්ධට වැටහුයේ එවයලයි. 

ගෙැබිනි සමයේ යකායරෝනා වැළඳුනයහාත් 

ඇතිවන සුංකූලතා බහුලෙ. එබැවින දරු 

උපත් වසරක්වත් පමා කරනනැයි ප්රසව හා 

නාරියේද වියේෂඥ වවද්ය හරෂ අතපත්තු 

මහතා කළ ඉලලීම ගෙැන සුයම්ධට සිහිපත් වුණි. 

වවද්යවරො එහිදී පැහැදිලි කයේ වසරක 

කාලෙක් දරු උපත් පමා කිරීම මගින, වොත් 

යහාඳ ආරක්ෂිත ප්රසවෙක් කරා ොමට මවට 

හැකි බවයි. ඒ එම කාලෙ වනවිට වවරසෙට 

එයරහි වොත් සාර්ථක එනනත් අත්හදා බැලීම් 

යමනම සාර්ථක යසෞඛ්ය ක්රමයේද අධ්යනෙ 

මගින පවතිනවාට වො යහාඳ කාලවකවානුවක් 

තුළ දරු ප්රසූතිෙකට ො හැකි බැවිනි.

“ඔයාට ෙයමවන්න මේතුවක් ්නෑ උදාරා. ඔයා 
එන්නත් මදකම අරනඉනමන. දියවැඩියාව, 
අධිරුධිර පී�්නය තිමය්න අේමලා තමයි 
ෙයමවන්න ඕ්න. මදාස්තර මහත්තයා කිවමව 
දරුමවක් ගැ්න ෙලාමපාමරාත්තු කල්දාන්න 
කියලා මිසක්, මේ ළඟට ආපු ෙලාමපාමරාත්තුව 
අතහැරලා දාන්න කියලා ම්නමවයි. අපි තවත් 
පමරස්සේ මවලා අමේ ෙොව මේ මලෝමකට 
මේමු.”

සුයම්ධ උදාරාට කියේ ආදරයෙනි. උදාරායේ 

මුහුණට මදහසක් නැගුණත්, වසුංගෙතෙක් 

හමුයේ ඇති වගෙකීම සුළුයවන තැකිෙ හැක්කක් 

යනාවන බව ඔහු දැන සිටියේෙ. යකාතරම් 

නරක කාලෙක් වුවත්, නරකක් නපුරක් ගෙැන 

සිතනනට යනාහැකිෙ. ඔහු ඒ බව උදාරාට 

පැහැදිලි කර දුනයන ආදරයෙනි.

එයහත් උදාරා වායේම විසයසෝප සිතිවිලි 

ඇති කරගෙත් මේපිෙවරුන තවත් සිටිෙ හැකි 

නිසාම ඒ ගෙැන තවත් යසාො බලනනට වායේම. 

උදාරායේ හිත හදනනට, ඇෙට යපර වායේම 

නිදහස ආදරණීෙ සිතිවිලි භුක්ති විඳිනනට ඉෙ 

අවකාශ හදා යදනනටද ඔහුට ඕනෑ විෙ.

සැබැවිනම යම් යමායහායත් කළ යුත්යත් 

කුමක්ද?

ඒ ගෙැන අදහස දැක්වූයේ කාසල වීදියේ 

කානතා යරෝහයල ප්රසව හා නාරියේද වියේෂඥ 

වවද්ය, ශ්රී ලුංකා පරාජනම වියේෂඥ 

වවද්යවරුනයේ සුංගෙමයේ සභාපති සනත් 

ලැනයරෝල මහතායි.

“වසංගත කාලය තුළ ගැබ් ගැනීේ වසරක් 
ප්රමාද කරන්න කියලා විමේෂඥ වවද්යවරමයකු 
කිවව කාරණය, මවවරුන මත්රුේ අරන 
තිමයනමන වැරදියට. ඒ නිසා කුස තුළ වැම�ක 
කළලය ගබ්සා කිරීමට ඉල්ලීේ ඉදිරිපත් මව්නවා. 
මකාමහාම ්නමුත් ගබ්සාවක් සිදුකිරීමට මමරට 
නීතිමයන ඉ�ක් ්නැහැ. එමහම අවසරයක් 
තිමෙනමන මවමේ ජීවිතයට ගර්්භනී්භාවය 
නිසාමවන හානියක් සිදුවනමන ්නේ පමණයි.

මකාමහාම ්නමුත් මමතැ්නදී දැ්නට ගර්්භනී වී 

ඇති මවවරුන අනිසි බියක් තොගත යුතු ්නැහැ. 
ගර්්භනීවීමට මපර මහෝ ගර්්භනී කාලසීමාමව 
ඕ්නෑම මමාමහාතක එන්නත්කරණයට ලක්ව සිටී 
්නේ ඒ සුරක්ෂිත ෙව එම මවටත්, දරුවාටත් 
ලැමේනවා.

එහිදී මා අදහස් කමේ ගර්්භනී සමමේ 
මුල් මාස තු්න වමේම අවසන මාස කිහිපය 
වුවත් එන්නත ලොගැනීමට බිය විය යුතු ්නෑ 
කිය්න කාරණයයි. එන්නත ලොගැනීමමන 
ගබ්සාවීමක් මහෝ ආොධ සහිත දරුමවකු මහෝ 
මළදරු උපතක් සිදුවනමන ්නැහැ. විද්යාත්මක 
පමර්ේෂණ මගින ඒ ෙව දැ්නට තහවුරු කරමග්න 
තිමේනවා.

ඒ වමේම මකාමරෝ්නා කියනමන මාස දහඅටක, 
විස්සක පමණ ඉතිහාසයක් ඇති මරෝගයක්. 
ඇමරිකාව, එංගලනතය වමේ රටවල්වල කර්න 
ලද පමර්ේෂණවලට අනුවත් එන්නත්කරණමේ 
වැදගත්කම මපනවා දී තිමේනවා.

ම�ල්ටා ප්රමේදය වැළඳුම්නාත් ෙරපතළ 
සංකූලතාවලට වමේම මරණීය 
අත්දැකීේ ලෙන්න තරේ මේතුවක් 
විය හැකි ෙවත් ඔෙ දන්නවා. 
ම�ල්ටා ප්රමේදය ගර්්භනී මවකට 
ඉක්මනින ආසාද්නය විය හැකි 
වමේම ඉතා මකටි කාලයක් තුළ දැඩි 
මලස මරෝග ලක්ෂණ මපනව්නවා. 
එමස් මරෝග ලක්ෂණ මපනව්න මවට 
නිවමමෝනියා තත්ත්වය ඇතිවීමේ 
අවධා්නම තිමේනවා. ඒ වමේම 
මරණීය අත්දැකීමකට වුවත් ලක්විය 
හැකියි. ම්නාමේරූ දරු උපත්, 
මළදරු උපත් සිදුවිය හැකියි. ඒත් 
එන්නත්කරණය මගින මේ සියලු 
මද මව්නස් කරගන්න, ඔෙට අවශ්ය 
ආරක්ෂාව සලසගන්න පුළුවන.”

එයස එනනත්කරණෙට ලක්වූ 

මවකයගෙන, තවත් අයෙකුට 

යරෝගෙෙ ආසාදනෙ වීයම් 

හැකිොව අඩු අතර, ඇතැම්විට යරෝගෙෙ 

වැළඳී තිබුණත්, සුළු යරෝගෙ ලක්ෂණෙක් මිස 

බරපතළ සුංකූලතා මතුවනයන නැත. ඒ 

වායේම දැඩිසත්කාර ඒකකයේ සිටිනනට 

යහෝ ඔක්සිජන අවශ්යතාවෙද අවම බවද 

වවද්යවරො යපනවා දුනයනෙ.

“මේ මවලාමව එන්නත් මතෝරා 
මතෝරා ඉන්නත් එපා. ලැමේන පළමු 
අවස්්ාමවම, ඒ ලැමේන එන්නත ගන්න. 
එන්නත ගත්තා කියලා අම්නක් මසෞඛ්ය 
පුරුදු අතපසු කරන්නත් එපා. ගර්්භනි 
කාලය තුළ ගැබිනි මවවරුනට නිවමස් 

රැඳී සිටින්න හැකි පරිදි චක්ර මල්ඛයක් මේ 
ව්නවිට නිකුත්මකාට තිමේනවා. ඒ අනුව 

නිවමස් රැඳී සිටිමින ඒ මසෞඛ්ය ක්රමමවද 
අනුගම්නය කරන්න. අමුත්තනව නිවසට 
කැඳවන්නත් එපා. නිතර අත් මස්දීම, සැමියා 

රැකියාවට ය්නවා ්නේ ඔහුත් එන්නත්කරණයට 
ලක්වීම වමේම මසෞඛ්ය පුරුදු නිසියාකාරව 

අනුගම්නය කිරීම වැදගත් මව්නවා. මමතැ්නදී 
විමේෂමයනම කිව යුත්මත්, දැ්නට තිමය්න 
කළලය ගබ්සා කරන්න එපා. එය ඉහත මසෞඛ්ය 
පුරුදු සමඟින ඔෙට ආරක්ෂා කරගැනීම 
කිසිමස්ත්ම අසීරු ්නැහැ.”

යකායරෝනා ගෙැන අපට ඇත්යත් තවමත් 

සීමිත දත්ත ප්රමාණෙක් බව ඇත්තෙ. තවත් 

වසරක් යගෙයවද්දී යරෝගෙෙට ඍජු බලපෑම් 

කළ හැකි එනනත් යහෝ ඖෂධ නිෂපාදෙ 

කරගෙැනීමට විද්යාඥයිනට හැකිවන බැවින, 

ගෙැබගෙැනීම පමා කිරීම කුස තුළ වැයෙන 

දරුවාට යමනම මවටද වො ෙහපතකි. එෙ 

අරමුණු කරගෙනිමින, වියේෂඥ වවද්යවරො 

දුන පණිවුෙෙ වැරදිෙට යනාගෙත යුතුෙ. එනම් 

දැනට කුසයහාත් කළලෙ වොත් ආදරයෙන, 

පයරසසයමන රැකබලා ගෙැනීම මේ-පිෙ ඔබයේ 

යුතුකමක් යමනම වගෙකීමක් නිසාෙ.

දරු උපත් 
අවුරුදදකින් 
පමා ක�න්න 
කිවරව 
අමමරගත්, 
්බ්බාරගත් 
ආ�ක්ාව ගැන 
හි්ලයි

එන්නත් අ�රගන 
ඉන්න ගැබිනි 

මවවරුන්්ට 
රහාඳ රසෞඛ්ය 

පිළිරවත් මගින් 
රකාර�ෝනා 

ප�ාජය කළ 
හැකියි
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බියංකා නානායකකාර

ඩිප්රෙෂන් 
හැදිච්ච 

උන්නි ්බ්බාට 
දැන් සනීපයි 

“ ‘උන්නි’ මට ලැප්ෙනප්�ොට එයො මොනසි� ප්ලඩකින් 
පීඩො විඳිමින් හිටිප්ේ. ඒ ප්ලප්ේට ප්ඩොකටර්සලො කිවප්ව 
ඩිප්රෙෂන් කියලයි. රෑ නමයට අඬන්න ගත්තහම 
පොන්්දර පහ ප්ෙන�ල් එයො එ� දිගට අඬනෙො. 
ප්�ොච්චර ආ්දප්ර වුණත එයොෙ ෙලොගන්න අයෙ 
පැන පැන හපනෙො. අන්තිමට මුල් අයිති�රුෙන්ට 
එයොෙ ළඟ තියොගන්න ෙැරුෙ සතතුන්ට ආ්දප්ර 
කීපප්්දප්නකුටම එයොෙ ෙරින් ෙර ප්්දන්න සිද්ධප්ෙලො 
තිප්යනෙො. ඒත ඒ එ� ්තැන�ෙත ්දෙස�ට ප්්ද��ට 
ෙඩො උන්නිට ඉන්න ෙැරිප්ෙලො. ප්ේතුෙ එයොප්ේ 
හැසිරීම්. ඒ නිසොම දුන්නදාට පහුෙදා ආප්ය මුල් 
අයිති�ොරප්යෝ ළඟට උන්නි අරන් ඇවිත ප්්දනෙො. 
ලි්සට් එප්ක හැටියට මං එයොෙ ගත්ත හ්තරෙැනියො 
නැතනම් ප්සෙැනියො. උන්නි මං ළඟට ආෙමත ඒ 
හැසිරීම ප්ෙන්ස වුප්ේ නෑ. රෑ එළිය ෙැප්ටන�ල් එයො 
පුදුම විදිහට ඇඬුෙො. ඒ� අහප්ගන ඉන්න අමොරු 
පුදුම ඇඬිල්ලක. මටත නපුරුප්ෙලො හැපුෙො. ඒත මං 
හැමප්්දයකම ඉෙසලො එයොට හුඟොක ආ්දප්ර �රො. 

එයොෙ ප්හොඳ �රගන්න ලං�ොප්ව ප්හොඳයි කියන 
හැම ප්ඩොකටර ප්�ප්නක ළඟටම අරන් ගියො. මප්ේ 
ඉෙසීමටයි, අධිෂ්ොප්නටයි, ආ්දප්ර ෙප්ල්ටයි මට 
එයොෙ සනීප �රගන්න පුළුෙන් වුණො.”

ඩිහාරා ප්රනාන්දු මේ කියන්මන් ලස්සනම ලස්සන 

පර්සියන් වර්්ගමේ පූම්සක් ්ගැන වුණත්, ඒ පූසව මේ 

තත්ත්වයට ්ගන්නට ඇයට ම�ාමහෝ මවමහ්ස වන්නට 

සිදුවිය. ඊට මේතුව උන්නිමේ ඩිමප්රෂන් තත්ත්වය නි්සා 

ඒ හැසිරීේ ඉව්සන්නට වූවා මසම ඊට නිවැරදි ප්රතිකාර 

ලැම�නතුරු, කි්සාම්ගෝතමී අ� මිටක් ම්සායා ම්ගයින් 

ම්ගට ගියා මස ඩිහාරාට ද උන්නි රැම්ගන ම�ාමහෝ 

මවදවරුන් ම්සායා යන්නට සිදුවීම නි්සයි.

“උන්නි මප්ේ ළඟට එන්න �ලින් ්තරුණ ප්�ෝඩුෙක 
්තමයි එයොෙ හදාගතප්ත. ඒ ප්ගොල්ප්ලො ප්මයොෙ පණ ෙප්ේ 

ආ්දප්රන් ෙලොප්ගන තිබුප්ේ. ඇත්තම කිවප්ෙොත ඒ 

ප්ගොල්ලන්ප්ග ්දරුෙො ප්ෙලො හිටිප්ය උන්නි. ඒ ඉන්නප්�ොට 
්තමයි එයොලට ඒ ප්ගොල්ලන්ප්ග පළප්ෙනි ්දරුෙො ලැප්ෙන්න 
ඇවිත තිප්යන්ප්න්. එප්හම වුණො කියලො එයොලො උන්නිට 
කිසිම ප්ෙනසක �රලො නෑ. ඒ විදිහටම එයොප්ග ්තැන දීලො, 
ආ්දප්රන් සළ�ලො තිප්යනෙො. ඒ ප්�ොප්හොම වුණත උන්නි 
ටිප්�න් ටි� ප්ෙන්සප්ෙලො. අහිංස� ගතිගුණ මැකීප්ගන 
සැර ගතිගුණ මතුප්ෙලො. ්දරුෙො ලැබුනට ප්සප්ස වුණත 
එයොලො උන්නිට කිසිම ප්ෙන්ස�මක �රලො නෑ. ඒත ප්මයො 
හිතුෙක�ොර විදියට මහ රෑට ෙෙො නිදාගන්න ප්�ොට් එ� 
යටට ගිහින් හරිම හයිප්යන් �ෑ ගහන්න අරන්. ඉතින් ඒ 
ප්්දන්නො රෑ නිදි නැතුෙ උන්නි නළෙොගන්න පැය ගණන් 
නැගිටප්ගන ප්මයො එක� ප්සල්ලම් �රනෙොලු.”

උන්නි ඒ විදිහට තරුණ       මව්පියන්මේ අවධානය 

�මලන් ්ගන්න තවත් කරුණක් මේතු වී තිබුණි. දරුවා 

ලැම�න්නට මපර උන්නි කිසිදා නිවමස තනිව සිට 

නැත. ඔවුන් යන්මන් මකාමහද ඒ යන හැමතැනකම 

උන්නි රැම්ගන ම්ගාස ඇත. ඒත් දරුවා ලැබුණු පසු ඒ 

පුරුදද නේ ඔවුන්ම්ගන් මඟහැරී තිබුණි. ඔවුන් පිටත 

රාජකාරිය කර එනතුරු උමද පටන් රෑ මවනතුරු 

්සමහර දිනවල පැය ්ගණන් උන්නිට 

ම්ගදර ඇතුමේ තනිව සිටින්නට සිදුවිය. ඒ එක්කම 

ඔවුන් නිව්සට පැමිණ මදාර ජමන්ල වැසූ පසු මදාර 

ළඟට වී මහ රෑ අඬන්නට ම්ගන තිබුමේය. එළිය 

වැමටනතුරු එමස අඬන ඇඬිලල නවත්වා ඔවුන් 

උන්නි නළවා්ගන්නට හැදුවා මි්ස, අනාදරයක් නේ වී 

තිබුමේ ද නැත. 

ඊළඟ විකලපය හැටියට ඔවුන් මතෝරම්ගන 

තිබුමේ ්සත්තුන්ට ආදමර් අමයක් ම්සායා උන්නිව 

විකුණා දැමීමයි. ඒ ්සඳහා සුදුසු අමයක් ම්සායන්නට 

පූ්සන් ්සඳහා වූ ්ගෲප් එකක ඔවුන් මපෝසටුවක් 

පළකර තිබුණි. ඒත් එහි මේ ්සතා තුළ ඇතිව තිබූ 

චර්යාවන්හි මවනසකේ කිසිවක් ලියා තිබුමේ නැත.

“ඒ ප්පෝ්සට් එ� කී සැරයක ගෲප් එප්ක පළවුණෝද 
්දන්ප්න නෑ. මොරතු මොප්ස ්දෙස� ෙප්ේ ්තමයි ඒ� 
පළප්ෙලො තිප්යනෙො මං ්දැකප්ක. මං ප්�ොප්හොමත 
ජින්�ර පොට පූසන්ට හරි ආසයි. ඒ ප්ෙනප්�ොටත 
අප්ප් ප්ග්දර ජින්�ර පොට පරසියන් පූසිප්යකුත 
හිටියො. ප්මයොෙ ්දැක� ගමන් මං අප්ප් අයියෙ �ැමති 
�රෙප්ගන ඒ ප්ගොල්ලන්ට ප්�ෝල් �රො. එයොලොප්ගන් 
ලැබුණ උත්තප්ර වුප්ේ ‘ඒ ප්ෙනප්�ොට ප්ෙන ප්�ප්නක 
පූසො අරන් ගිහින්’ කියන එ�. මට දු�ත හිතුනො. 
ආප්ේ ්දේස කීපයකින් මම ඒ ප්පෝ්සට් එ�ම ්දැක�ො. ඒ 
ේතොප්ෙත මං �්තො �ළො. එ්තප්�ොට ලැබුණු උත්තප්ර 
වුප්ේ ‘එයොෙ ප්ගනියන්ඩ ප්�ප්නක ප්පොප්රොන්දු ප්ෙලො 
ඉන්ප්න්’ කියන එ�. ඒ අේස්ොෙත මට මගඇරිලො 
ගියො. ප්මො�කප්්දෝ ප්ේතුෙ�ට තුන්ප්ෙනි ේතොප්ෙත මම 
ඒ ප්පෝ්සට් එ� ඒ කිට්ටුම ්දෙස� ්දැක�ො. හැෙැයි ඒ 
ප්ෙලොප්ව ප්පෝ්සට් එ� ගෲප් එ�ට දාලො ්තතපර ගොනක 
ෙප්ගයි ගිහින් තිබුප්ේ. මම ඒ ගමන්ම ඒ ප්ගොල්ලන්ට 
�්තො �රො. එ්තප්�ොට කිවෙො ‘එයො ඉන්නෙො’ කියලො. 
ඇත්තටම ඒ ප්ෙලොප්ව මට ඔවුන් මිල �රලො තිබෙ 
උන්නිප්ග ෙටිනො�ම ප්ගෙන්න මප්ේ අප්ත සල්ලි 
තිබුප්ේ නෑ. මම රත්තරන් ෙඩුෙක උග්ස තියලො ්තමයි 
එයොට ප්ගෙන්න ඕනි ගොණ ප්හොයොප්ගන ගිප්ේ.”

ඒ අයුරින් ම්ගන ආ උන්නි ඇය ව්සන නිවමස 

ඇමේ කාමරමේ ත�ා ්ගත්තාය. උන්නිම්ග ලස්සනට 

යටින් තිබූ හිතුවක්කාර නපුරු ්ගති එකිමනක 

එළිවන්නට ්ගත්මත් ඉන් පසුවය. උන්නි ඩිහාරාව 

ද පැන පැන හැපුමව්ය. උන්නිම්ග අයිතිකරුවන් 

කිව්වා මස ඔවුන්ට කළ හැකි පහසුම විකලපය වූමේ 

ඩිහාරා ළඟ උන් පූසිය උන්නී ළඟට මුසු කිරීමයි. ඒත් 

උන්නි ඒ පූසිය ්ගණන් ්ගත්මත් නැත.

“ඒ විදිහට ්තෙත පූසිප්යෝ ප්්දන්ප්නකෙ ප්මයො ළඟට 
්දැම්මො. ගණන් ගතප්්තෙත නෑ. �ෑම �ෙොගන්නත 
පුදුම අමොරුෙක තිබුප්ේ. ඒ අ්තප්ර ්තමයි ප්මයොට 
තිප්යන්ප්න් ප්ලඩක කියලො ්දැනිලො පශු වෙද්යෙරප්යක 
ළඟට මං ප්මයො අරන් ගිප්ේ. ඒ විදිහට පශු 
වෙද්යෙරු විසිප්ස ප්්දප්නක ළඟටෙත යන්න ඇති.

සමහර ප්ෙප්හතෙලට එයොප්ග අසනීප සුෙ 
්තතතප්ෙට හැරුප්ේ නෑ. උන්නි උඩ ෙලොප්ගන 
�ෑගහන වීඩිප්යෝ ්දැක�ම සමහර ප්ඩොකටර්සලො කිවෙො 
එයොට නූලක දාමු කියලො. මම මිත්ො ප්දෙල් විශෙොස 
ප්නො�ළත ප්මයොප්ග ප්ලප්ේ ප්හොඳ �රගන්න එප්හමත 
�රලො ෙැලුෙො. ඒ අ්තප්ර එයොප්ේ මුල් අයිති�ොරයන්ට 
ේද දිදී අතී්තය ගැන ්තෙ ්තෙ ප්හවෙො. ප්ඩොකටර්සලට 
මහරෑටත �්තො �රලො ේද දීදී ප්ම් ප්රෝග ්තතතෙ ගැන 
කිය කිය විසඳුම් ඉල්ලුෙො. මප්ේ ඇඳ ගලෙලො �ොමප්රන් 
අයින් �රලො ප්මට්ප්ට බිම දාගතප්්ත එයො ඇඳ යටට 
ගිහින් �ෑගහන නිසො. උන්නි කියන්ප්නත ප්මයොප්ේ 
නියම නම ප්නප්ෙයි. එයොප්ග මුල් නම ‘විනී’. ඒ නමට 
රෙති්චොරයකුත නැති හින්දා නම ප්ෙන්ස �ප්ළොත ප්හොඳයි 
කියලො ්තමයි ‘වින්නො පූ’ කියලො නමක ්දැම්ප්ම. ප්බත 
ප්පොෙන්න ඕන වුණොම හැමදාම ‘අ්සස ගුඩුං වින්නප්ග 
පිප්ට් ගුඩුං’කිය කිය එයොෙ උඩ ්දදා හුර්තල් �රලො 
්තමයි ප්බත ටි� ප්පොෙොගතප්ත. වින්නො කියන නම 
අන්තිමට ‘උන්නි’ වුණො. ඒ නමට එයො �ැමති වුණො. 
ඒ අ්තප්ර නිකී ්තමයි මට ප්ඩොකටර �විඳු කුලතුංග 
ගැන කිවප්ව. ඉන්ප්න ෙත්තල කිවෙො. ප්මොරටුප්ව ඉඳලො 
ෙත්තලට ප්මොන දුර්ද මං ප්මයො අරන් ඇවිද්ද ්තරමට? 
ප්ඩොකටර එක� �්තොෙහ �රලො, වීඩිප්යෝ දීලො අරන් 
ගියොම ්තමයි කිවප්ෙ ප්මයොට තිප්යන්ප්න ඩිප්රෙෂන් 
්තතතෙයක කියලො. එදා ඉඳලො ප්ෙප්හත පටන් ගත්තො. 
මොස එ�හමොර�ට ප්ෙප්හත දුන්නත සති තුනක 
යනප්�ොට එයො ටිප්�න් ටි� සුෙපත වුණො. ඒ අ්තප්ර 
ගැ්ස්රයිටි්ස ්තතතෙයක තිබිලො ඒ�ටත රෙති�ොර පටන් 
ගත්තො. ඩිප්රෙෂන් නම් ප්හොඳටම ප්හොඳයි. ්දැන් මහ රෑ 
�ෑගහන්ප්න් නෑ....”

ඩිහාරාට එය මහා දිනුමකි. තවත් ්සත්තු ම�ාමහෝ 

ප්රමාණක් හදන, පාමර ්සතුන් ම�ාමහෝ ප්රමාණයකට 

කන්න මදන ඩිහාරා ඒ අතරතුමර් මපෞද්ගලික 

ආයතනයක රැකියාවක් ද කරන්නීය.

“මං පුදුමො�ොර විදිහට උන්නිට ෙැඳිලො. එයො නැති 
ප්ලෝප්�� මට හු්සම ගන්න අමොරුයි ෙප්ේ ්දැන්. ෙැඩ 
ඇරිලො ප්ග්දර එන්ප්න එයොෙ ෙලොප්ගනමයි. ්දැන් 
ප්මයොට ප්හොඳ නිසො මුල් අය ඉල්ලුෙට ප්්දන්න ෙෑ. ඒ 
දුන්ප්නොත මට හු්සම ගන්නත ෙැරිප්ෙයි...”

ඩිහාරාමේ ඇස කඳුළින් දිලිසුමේ ්සැ�ෑවටම 

උන්නීට ආදරය කරන නි්සාය. ඉතින් මේ ්සා 

කැපවීමක් කර සුවපත් කර්ගත් උන්නී ඈ ළඟම 

රැමේවා. 

බේත් බපාවන්න ඕන 
වුණාම හැමදාම 

‘අසස ගුඩං වින්නබෙ 
පිබේ ගුඩං’ කිය 
කිය එයාව උඩ 

දදා හුර්ල් කරලා 
්මයි බේත් ටික 
බපාවාෙත්බත්

ඩිහොරො උන්නි 
එක� අ්ද
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න�ෝ�ා - 
මහත්වරුන් 
න්වත ලියමි

යට ඇඳුමම 
එල්ලුණු

“අපිට �ම් අමුනෙ හරි තිනය�්වා. මම ඊනයම අනේ 
මුතතනේ නෙටටගම අවුස්සලා න�ෝ�ටත කියලා 
අමුෙ නෙ� තු�ක් නහායලා තියාගතතා. අපිට දු� 
ඉතිිං  උඹල ගැ� තමා. ඒත අවුලකුත �ෑ. උඹලා 
අපි එ�තු න්වලා අතීතයට යමු. නමාන�ෝ සීගිරි 
අේ්සරා්වනුත යටට ඇඳලා හිටිනේ �ැහැනන්. දුක් 
න්වන්� එො ්සනහෝෙරී.”

“අනන් කිය� තැ��ට ්වඳින්�ම් ඒ අෙරානෙ �ම් 
�රන්� එො. මම නම් ජීවිනත ෙටන් ගතතා විතරයි. 
්ස්සර �ළකිරිලා මහණ ෙම් පුරන්� �ම් මට බෑ. ඔය 
උස්සලා කිරිකිරියට තෙ �රලා බැඳනග�  හිටියට 
ඕ්වා අනේ බත �� හරක් අලලගන්� දා� සූතතර. 
ඔන්� ෙැන් �ම් අපිටත හරියට ්වැල, ්වර�ා, 
කුරුම්බා ඇටටි, රන්තැඹිලි, නෙහි ගැට, කුරුලෑ 
නගඩි අඳු�ාගන්� පුළු්වන් න්වයි.”

උදෑසන කාර්ාල් එකම රස ගුලාවක්. 

කකලකලෝ විලික්න් ඇඹකරන්කනෝ්. කකාලකලෝ 

විලිබි් ඇති කකලලන්කගේ ්ටඇඳුම් වචනවලින් 

ගලවන්කනෝ්. කකාකරෝනා කාකල මරබික්න් 

කාර්ාලකේ වැඩ අරඹන්කනෝ එදා පුදුමාකාර 

කලස ප්රක�ෝධමත්. කම් අපූරු කෙරළි් සිදුවූකේ 

ඉකුතදා රාත්රිකේ මහ�ැංකුකේ �ලධරක්ෝ ්ටඇඳුම් 

අත්ාවශ්ය කනාවන භාණඩ්ක කලස ප්රසිදධ 

කිරීමත සමඟ්. මූණුකොකත විවිධාකාර 

රස්න් මවන්කනෝද මධ්යම රාත්රිකේ 

සිටම නිදිවැරුකවෝ්. භාණඩ 

හ්සි් විසි කදකක 

අමතක කර ඔවුන්ද 

එලලී සිටිකේ ්ටඇඳුකම්්.  

“ඔ ෆිස අඳි� යටඇඳුම් 
නගෙරට ඇඳලා �ාසති න්වලා. 
මම නම් හිතන් හිටිනේ රට 
ඇරිය ගමන් යටඇඳුම් 
ටි�ක් ගන්�. ෙැන් ඉතිිං 
අරන් හමාරයි.”
“න�ානහාමින් න�ානහාම 
හරි මුන්ෙැලා අනේ 
යටඇඳුමත ගැනලව්වා.” ඒ 

කදෝස්මුර් සුදු මහතුන්කගේ 

ටයි ගැට් ඔවුන්ටත 

වඩා කහාඳට ගැටගසා 

ගතතද තවමත ඒකරාපකප 

සුදු මහතවරුන්කගේ විලි වසනා 

්ටඇඳුමක ෙහස කනාලැබූ 

පිරිමික්කකගන්්. විලිබි් ඇති අකප 

ඇතකතෝ භාණඩ හ්සි් විසිකදකක අමතක කර 

තවමත ්ටඇඳුකම් එලලී සිටින්කන් හැදි්ාවට්. 

වැදුම් කගේ තුළ වින්ඹුකම කළ වින්නඹු අම්මා 

අලුත උෙන් ෙැටි්ාකගේ විලි කරදිකඩකින් වසා 

කදන්කන් වැදූ අම්මාකගේ කදෝතට්. එදා ෙටන් දැලි 

රැවුල කමෝදුවන තුරු කකාලලන්කගේද, දීගතලාවක 

්නතුරු කකලලන්කගේද විලි වසන්කන් අම්මා්. ජංගි 

කකාට ඇඳි කකාලකලෝ අන්ඩරකව්ාර අඳින්කන් දැලි 

රැවුල කමෝරන කාලකේ්. නැපකිනක්න් ජංගි්ට 

මාරුකවන දැරික්ෝ ජංගික්න් ෙෑන්ටි්ට මාරු 

වන්කන් තන්ගැට කමෝරන කාලකේ්. ඒ කාල්ට 

අම්මාකගේ රැවුමට, කගරවුමට බික්න් උඩට ්ටට 

්ටඇදුම්වලින්ද, ඒ සි්ලල ආවරණ් වන කස් උඩ 

ඇඳුකමන්ද විලි වසාගන්නා යුවති්න්කගේ උඩඇඳුම් 

කස්ම ්ටිඇඳුම්ද ගැලවී ්න්කන් මංගල ්හකන්දී්.

සුදදා කනාසිටින්න තවමත අකප ගෑනුන්කගේ තන් 

එළිකේ්. එදා තන් වැකසන්නට උඩට ඇන්කද 

කුලවත �වලතුන්්. කුලහීන �වලත 

ඇතති්න්ට ඒ වරම තිබුකණ නැත. 

සුදකදෝ හරි ගරු ගාම්භීර්. ඒ සුදදන්කගේ 

රැස්කොට් කෙන්නන කළුසුදකදෝ ඊටත 

වඩා ගාම්භීර්. නම්බු නාමවලට සුදදාකගේ 

ෙස්ස කලවකදදී උන් ෙස්ස කනාකසෝදන 

ජාති්ක �ව අකප කුලවත මුදලි 

මුහන්දිරම්ලාට මතක නැතකත්. අකප 

උන්ට වින කැටුකේ සුදදා කනාව සුදදන්කගේ 

ෙස්ස කලවකෑ කළු සුදකදෝ්. එකල 

ආණඩුකාර කලනාඩ් වුල්ෆට ගිරුවාෙතතුකේ 

ඇතකතෝ මනාේ. ගකම් කගාකඩ් සංචාකර 

්න ආණඩුකාර උතතම්ාට උඩ ෙහල ්න 

කලාට තන කදක නිසා වී කකාටන්නට කනාහැකි 

�ව ගැමි ගැහැනි්ක කිේකේ කලාට තකන් වද් 

විඳින්නට �ැරිම තැන්. ගැහැනි්කගේ ෙැමිණිලලට 

ආණඩුකාර්ාකගේ හිත කහලලුකන්්. උඩ නිරුවත 

ගැහැනුන්ට තනෙට අන්දන්නට 

ආණඩුකාර්ා කැමති වුණත 

ගකම් ආරච්චිලා, මුදලි, 

මුහන්දිරම්ලා කැමති 

කනාවූකේ කුලකේ 

අඩුව නිසා්. සුදදා 

අකප ගැහැනුන්ට 

කරදි අන්දන්න 

හැඳුවත ඊට එකරහි 

වූකේ තම �ල 

ෙරාක්රම් ඉදිරිකේ 

ඕනෑම ගැහැනි්ක 

කරදි ගැලවි් යුතු 

්ැයි සිතා සිටි සුදදාකගේ 

�ත �ැලක්ෝ්. කලනාඩ් 

වුල්ෆට පිං සිදධ කවන්නට 

උඩට කනාඇන්දත තන් අවරණ් 

වන කස් කරදි ෙටි්කින් ගැටගසා ගන්නට 

කුලහීන ගෑනුන්ට අවසර ලැබුකණ්. සුදදා 

ලංකාවට නාවා නම් තවමත අකප ගැහැනුන්කගේ 

උඩුක් නිරුවතින්්.  

්ටඇඳුම් ගැන කතා එමට්. නූතන 

්ටඇඳුකම් නිරමාෙක්ා ඇමරිකන්කාර්ා්. 

එකහත උෙන් ඇඳුම පිටින් සිටි 

 කහෝකමෝ කස්පි්න්ට ්ටට ඇන්දුකේ 

කගෝත්රික වැසි්ා්. අ කප රකට් කගෝත්රිකක්ෝ 

සිටිකේ  කුකේණි්කගේ කනාසන්ඩාල කෙම්වතා 

තම්�ෙණණි්ට කගාඩ �සින්නට කෙර්. 

අනුන්කගේ විලි වහන්නට කපු කටිමින් සිටි 

කුකේණි් ඇන්දුකේ කනාසන්ඩාල කෙම්වතා්. එදා 

තම්�ෙණනිකේ විසුකවෝ කපු ඇඳුමින් විලි වසාගත 

�වට සාකෂි් කුකේණි්. විජ් කුකේණි සමඟ 

දිගටම දීග කෑකේ නම් තම්�ෙණනිකේ කගෝත්රික 

ජීවිත්ටද නැවතීකම් තිත වැකටන්කන්්. රාජ්ය 

ල�ාගන්නා තුරු කගෝත්රික ගැහැනි් සිරි්හනට 

ගත පිටකදසකකාර්ා රාජ්යතව් තහවුරු 

කරගත ෙසු ඇ්ට ෙයින් ගැසුකේ තම කදශකේ 

බිසවක සිරි්හනට නංවා ගැනීමට්. අසරණ වූ 

කුකේණි්කගේ හා විජ්කගේ දරුකවෝ ්ක්ෂ, නාග, 

කදව කගෝත්රක්න් පිට නව කගෝත්රික සමාජ්කට 

අඩිතාලම දැම්කමෝ්. මාලිගකේ ෙට සළුවලින් 

විලි වසාගත ජීවහතත සහ දිසාලාට තම පි් 

උරුමක්න් හිමිවූකේ ඇඳිවත්. එ්ද දිරා 

ගි් ෙසු එතැන් සිට ජීවහතත දිසාලා ෙරපුකර 

උන්කගේ විලි වැසුකණ වකන් ගහකකාළ හා සතා 

සීොවාකගේ හමට පිං සිදුවන්නට්. කපු කටින 

ෙරපුරක උරුම්ක තිබුණද ජීවහතත දිසාලා 

කකාළ අතු ඇන්කද අසරණකමට්. නමුත කම් 

කදශක්න් පිට කුකේණිලාකගේ කාල්ටත කෙර විසූ 

කගෝත්රිකක්ෝ සිටිකේ උෙන් ඇඳුම පිටින්්. අකප 

අ් ්ටට අඳින්කන් විලිබි්ට්. එදා කගෝත්රිකක්ෝ 

්ටට ඇන්කද විලිබි් නැති කරගන්නට්. විරුදධ 

ලිංගික්ා ආකරශන් කිරීමට කදකගාලකලෝම 

හරි හරි කසලලම් කකළෝ්. තම ලිංගික කෙකදස් 

වරණවත කකේ්. මල ගසා අලංකාර කකේ්. 

ආභරණ එලලා හැඩ වැඩ කකේ්. ප්රදරශනකේ 

ඇති කදට වඩා වසා ඇති තැන් හැර �ැලීමට ඇති 

ආසාව මුලින්ම හඳුනාගතකත කගෝත්රික ජන්ා්. 

ෙසු කාලකේ නිරුවතට වඩා අඩනිරුවත මාකට් 

කිරීමට ඇමරිකන්කාර්ා කෙළඹවූකේද කම් 

කගෝත්රික සිතුවිලි්.

එකහත කලලකතෝනි ඇමරිකානුවන් ්ටට 

අඳින්නට කලින් ඊජිපතු ොරාකවෝ ්ටට ඇඳි �වට 

සාකෂි ඇතකත්. ටූටන් කාමන් රජු ්ටඇඳුම් ඇඳි 

ොරා රකජකි. ෙළමු කාන්තා ්ටඇඳුම හමුවන්කන් 

ක්රීට් දිවයිකන් මිකනෝවා ශිෂ්ාචාරක්න්්. 

ඒ තනෙට්ක්. මිකනෝවා ගැහැනු තම තන 

වසාගතකත කලාම් සහිත තනෙටකින්්. කරන්ද 

අලලා, හක අලලා කනාතිබුණද කලාම් සහිත 

කරදි ෙට් තනෙට් කර ගැනීමට එකල ගැහැනු 

ද දක්ෂ්. ග්රීකක්ෝ ්ටට ඇඳි �වට සාකෂි 

නැතකත්. එකහත  කරෝමානු ගැහැනු පිරිමි ්ටට 

ඇඳ ඇතකත්. 

ඇමරිකානුකවෝ උඩට ඇඳ සිටි ගැහැනු 

පිරිමින්ට ්ටට අඳින්නට හුරු කකේ 

කුොඩිකමට්. විකේ්ෂක්න්ම ගැහැනුන්කගේ අඩ 

නිරුවතට ඇති කෑදරකමට්. විකකටෝරි්ා සීක්රට් 

උෙත ලැබුකේද සරාගී ස්්රී අඩ නිරුවත ප්රි් කළ 

සැමික්කුකගේ ආසාවට්. 1977 දී කරෝයි කරමන්ඩ් 

ඇමරිකාකේ සාපපු පීරුකේ තම රුවැති බිරින්දෑට 

ගැළකෙන ්ටඇඳුමක කතෝරන්නට්. 

යටඇඳුම ගැන 
ක්ා එමටය. නූ්න 

යටඇඳුමම නිර්මාපකයා 
ඇමරිකනකාරයාය. 

එමෙත් උපන ඇඳුම පිටින 
සිටි  මෙෝමමෝ මේපියනට 

යටට ඇනදුමේ  
මගෝත්රික වැසියා

දිසාලා පරපුමර් 
උනමගේ විලි වැසුමේ 

වමන ගෙමකාළ ො ස්ා 
සීපාවාමගේ ෙමට පිිං 

සිදුවනනටය. කපු කටින 
පරපුරක උරුමයක් තිබුණද 

ජීවෙත්් දිසාලා 
මකාළ අතු ඇනමදේ 

අසරණකමටය
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තම බිරිඳගේ සරාගී 

ආකර්ශනය මතුවන එකඳු 

යටඇඳුමක් හමුගනාවූ 

ගරෝයි නතර වූගේ 

මධ්යම පාන්තික 

ඇමරිකානු 

කාන්තාවන්ගේ 

පහසුව හා 

සරාගී බව වැඩි 

කරන යටඇඳුම් 

සාප්පුවක් 

 කැලිග�ෝනියාගේ 

විවෘත කරමින්ය. 

එක අතකට 

 වික්ගටෝරියාගේ 

රහස හඳුනාගත් 

ගරෝයී පරාර්ථකාමිගයකි. 

තම රූමත් බිරින්්දෑට 

තමාගේ ආසාව අනුව යටඇඳුම් 

ගතෝරාගැනීගම් අයිතිය ඔහු කුහකකමක් 

නැතුවම ඇමරිකානු මහත්වරුන්ට් ලබා 

දුන්ගන්ය. 

ගනෝනලා සමඟ ගේම ගනෝනලා නැතුව් 

තම සාප්පුවට ගගාඩ වී යටඇඳුම් ගතෝරන 

මහත්වරුන්ගේ හිත යට කැකදෑගරන 

ආසාව හඳුනාගන්නට ගරෝයිගේ පිරිමි සිතට 

හැකිවීම ඇමරිකාව පමණක් ගනාව  ගලෝකය 

ගහාලලන යටඇඳුම් නිරමාණකරුවන් අතරට 

එක්වීමට ඔහුට පාර ගපන්නුගේය. යුගරෝපගේ 

මහත්වරුන්ට ගනෝනලාගේ අඩ නිරුවගත් 

රසය විඳින්නට බාධාවක් නැත්ගත්ය. එයට 

තැනක් ගනාතැනක් ් නැත්ගත්ය. එගහත් 

අගප් රගේ මහත්වරුන්ට එගහම නි්හසක් 

නැත්ගත්ය. ඒ නිසා තම බිරිය වික්ගටෝරියා 

සීක්රේ ඇන්්ත්, පමුණුගේ යටඇඳුම් ඇන්්ත් 

ඔවුන්ට ගානක් නැත්ගත්ය. 

යුගරෝපගේ මහත්වරුන්ට තම ගපම්වතියට, 

බිරිඳට වික්ගටෝරියා සීක්රේ අරන් දීගම් 

සිහිනයක් ගනාවන්ගන්ය. ආසාව තිබුණත් 

අගප් රගේ මහත්වරුන්ට එය සිහිනයක්මය. 

ඇති හැකි මහත්වරු ගනෝනලාට එගහමත් 

නැත්නම් ගපම්වතියට මාල, වළලු, මුදු, 

කරාබුවලට අමතරව බ්දෑන්ඩඩ් යටඇදුම් තදෑගි 

ග්න්ගන් තත්ත්වය තරාතිරම ගපන්වන්නටය. 

ගපම්වතුන්ව සිටියදී ග්න තදෑගි විරසක වූ 

විට කීම දූපතක ජීවත්වන අගප් ගතියක්ය. 

මීට කලකට ඉහත ප්රබල ඇමතිවරගයක් 

පැටලී සිටි ගපම් පලහිලේව නතර කගේය. 
“මම එයාට ඇමරිකාවෙ ගිහින් විකවටෝරියා 
සීක්රට් යටඇඳුමුත් අරන් දුන්්ා.”  ඇමති 

ගපම්වතා විරසක වූ ගපම්වති යගේ යටඇඳුම් 

ගැන කියන්නට ගගාේ තමාගේ යටඇඳුම් 

ප්රසිද්ධිගේ ගලවා ගත්ගත්ය.

ගරෝයි වික්ගටෝරියාගේ රහස ගහායාගන්නා 

විටත් අගප් රගේ බහුතරයක් මහත්වරු 

යටට ඇන්ගද් අමුඩයය. අමුඩය ඇඳි 

මහත්වරුන්ගේ ගනෝනලා ඇන්ගද් ගබාඩියය. 

අමුඩය ගැන කතා එමටය. එගහත් ප්රසිද්ධ 

මාධ්යගේ ඒ ගැන කියන්නට තහංචිය. 

ගබාගහෝවිට අමුඩය දිවා කාලගේ ඇඳුම 

කරගත්ගත් ගේගන් කුඹුගර මහගපාගළාව 

සමඟ ඔේටු වන ගගාවි මහතුන්ය. ්වල 

බතට ගගට ගගාඩවන ගග්ර ඇත්තා අගත් 

පගේ අමාරුකම් ඇර ගන්නට ගේ ඇතුළට 

වදින්ගන් උළුවේගේ අමුඩය ගප්කරය. අමුඩය 

ගප්කර ඇති ගගයක වැට මායිම පනින්නට 

කවුරුත් ඉදිරිපත් ගනාවන්ගන්ය. එක ගේ 

කන අයියා මගලෝ ්හවගල හිටිහැටිගේ 

අතුරු්න්වීමත් උළුවේගේ අමුඩය ගප්වීමත් 

ප්රමා්ය පසුතැවිලලට ගේතුවක් වී කඩුලල 

ළඟ සිටින සගහෝ්රයාට කඩුළු තහංචියක් 

වන්ගන්ය. එදා අමුඩය පිරිමින්ගේ විලි වැසුවා 

ගේම ලිංගිකත්වය් කියා පදෑගේය.

විවෘත ආරථිකයට ගපර පිරිමි සරමට 

යටින් අමුඩය ඇන්්් ගැහැනු පුරුද්්ක් 

ගලස යටි කයට යටඇඳුම් ඇන්ගද්ම 

නැත. කාන්තාවන් මුහුණ ග්න ්ශාරීරික 

අවශ්යතාවයට සුදුසු පරිදි යටඇඳුමක් සකසා 

ගැනීමට එකල ගැහැනුන්ට ඉගැන්වූගේ 

ගග්ර පාසගලන්ය. ඇමරිකාගේ පදෑන්ටි 

සහ බ්රිතාන්යගේ නිකර විවෘත ආරථිකගයන් 

පසු ලංකාවට ගගාඩ බැේස් 

ඉගන් නූලට ගරදි කදෑලි 

අමුණා සකසා ගත් 

යටඇඳුගමන් 

මිග්න්නට ඔවුන්ට 

අවශ්ය වූගේ නැත.

“අවේ 
ආත්්තමමා 
යටට අඳින්ව් 
්ැද්ද වකාවේද? 
අදි්ො ්ම 
ෙැලකෙත් 

තිවයන්් ඕව්වන්. 
අමමාවේ ්ම මම 

්දැකලා තිය්ො. 
ඒත් අත්්තමමාවේ ්ම 

්දැකලාම ්ෑ.”

පාසැල කාගල යටඇඳුම් ගැන 

කතා ගවද්දී මගේ මිතුරියක් කී කතාවය. 

ගකාළඹින් ඈත ග්ාමීයව ගවගසන ඇගේ 

මිත්තණියට ්ැන් 85කි. 85 මිත්තණිගයෝ පමණක් 

ගනාව ගගම් ගගාගඩ් පනහ හැගේ අම්මාලා් 

තවමත් යටට අඳින්ගන් නැති බව කීගේ 

සනීපාරක්්ෂක තුවා ගැන සමීක්්ෂණයක් කළ 

විශවවිද්ාල මිතුරියක්ය. ආනයනික යටඇඳුම් 

ගැන විේගසෝප වන යුවතියන් සිටින රටක, 

පාසැල ්ැරිගයෝ සනීපාරක්්ෂක තුවා ගවනුවට 

තවමත් ගරදි කඩමාලු අඳින්ගන් නැතිකමටය.

අගප් රගේ ඇත්ගතෝ යටඇඳුම් ගැන 

විේගසෝප ගවද්දී ඔටුන්න හිමි කුමාරයාගේ 

බිරිඳ් යටඇඳුම් ගලවා ්මා ඇත්ගත්ය. එය 

කියන්ගන් අනුන්ගේ ගරදි ගලවන්න ්ක්්ෂ අගප් 

අය ගනාව අඳින යටඇඳුම් පවා ගහායන එරට 

මාධ්යයය. ආදිපා් ගක්ේ මිඩ්ලටන් කුමරිය 

ප්රසිද්ධ ේ්ථානවලට ඇඳුම් ගනාමැතිව 

යද්දී බටහිර සිනමා තාරකාවන්, නිරූපණ 

තාරකාවන්් යටඇඳුමින් මිදී ඇති බව 

එරට ඕපදූප මාධ්යකරුගවෝ පවසන්ගන් 

සාක්ෂි සහිතවය. රජ පවුගල කුමර 

කුමරියන් තම පවුගල උ්විය ගලස 

සලකන අගප් ඇත්ගතෝත් නුදුගරහිදී 

යටඇඳුමින් මිදුගනාත් ඒ ගැන පුදුම 

විය යුතු නැත. ්ැනටමත් අගප් 

බහුතරයක් තාරකාවන්ගේ ගැලවීමට 

ඉතිරිව ඇත්ගත් පදෑන්ටිය පමණය. විවිධ 

විලාසිතාගේ ඇඳුම් ගමෝේතර ඔවුන්ගේ 

බ්ා ගලවා ්මා ඇත්ගත්ය. වාසනාවකට 

අගප් සාදාචාරාත්මක මාධ්යයට ඔවුන්ගේ 

යටඇඳුගම් ඕපාදූප ගසායනවාට වඩා වැඩ 

ඇත්ගත්ය. 

“කර කපපු ඇඳුමෙලට බ්ා එක ඕ් ්ෑ. ඒ අඩුෙ 
ව්ා්දැව්් විදියට ඇඳුමට ගැළවප් විදියට 
ෙදාගන්් පුළුෙන්වන්. ්දැන් ඔය සාරි ඇඳන් ඔෆිස් 
ය් අයත් ෙැඩි පුරම අඳින්වන් බ්ා කේ වන්.”

ඇඳුම් ගමෝේතර ගැන සැළකිලිමත් 

වන මා මිත්ර නිරූපණ ශිලපිණියක් 

අවේ්ථානුකූලව බ්ා ගනාඅඳින තමන්ගේ 

සනුහරය ගවනුගවන් ගපනී සිටිගේ 

එගේය. 

අවශ්යතාවයට අනුව ඇතැම්විට 

කාන්තාවන් යටඇඳුම්වලින් මිදුණ් 

බටහිර පිරිමින්ට ගේම අගප් පිරිමින්ට් 

තවමත් ඒ අසනීපය ගබෝ වී නැත්ගත් 

වාසනාවටය. අගප් අය ඇඳගන්න 

ගේම අන්්න්නත් ්ක්්ෂය. ගේලක් ඇර 

ගේලක් කා, සීනි පිටි නැතුව ගත් බී ගහෝ 

අගප් ඇත්ගතෝ ජැන්ඩියට ඇන්ග්ෝය. උඩට 

ගේම යටටත් ගහාඳටම ඇඳි අගප් ඇත්තන්ට 

ගහාඳටම රිදුගන් මහබැංකුව යටඇඳුමටත් 

සීයට සීයක ආනයන සීමා තැන්පතුවක් පැනවූ 

පසුය. ගකලලන් රැඟුගේ තන්ගැට ගමෝදුගවනදා 

සිට වික්ගටෝරියා සීක්රේවලින් විලි වසාගත්තා 

ගේය. ඇමරිකන්කාරයාට පිං සිද්ධ ගවන්නට 

අමුගඩන් අන්ඩගවයාරයට මාරු වී කදෑලි තුනම 

සීයට ග්සීයට පිටගකාටුගවන් මිලදීගගන 

ගලෝකල ගබාක්සරගයන් විලි වසාගත  අගප් 

ගකාලලන් දුක් වූගේ ඇමරිකාගවන් ආනයන 

කළ  ගබාක්සර, ට්රන්ක් ඇන්දා ගේය. සියලු ප්රශන 

යට වී යටඇඳුම් ප්රශනය උඩට එද්දී ගවගළඳ 

ඇමති නිදා සිටි ගලඩ ඇඳ පඬුපුල ආසනය ගේ 

උණු වූගේය. ගකාගරෝනා සමඟ සටන් කර ඔහු 

ගලඩ ඇග්න් නැඟිේගේ අගප් ඇත්තන් ්ැගවන 

යටඇඳුම් ප්රශනගේ වගකීම් තම උර මතට 

ගනිමින්ය. ගම් කාලගේ මිල වැඩි ගබාගහෝ ගද් අඩු 

මිලට ඇත්ගත් සගතාගේය. මිල අඩු වුව් සගතාගේ 

ඇති බඩු ගකාලිටි බව සන්ගතෝ්ෂගයන් කියන්ගන් 

සගතාස ඇමති බන්දුලය. ඇමති බන්දුල කිේගවාත් 

ග්යක් කරනවාමය. ඒ ගැන අපිට ඇත්ගත් 

සන්ගතෝ්ෂයක්ය. එබැවින් තව ගනාගබෝ දිනකින් 

වික්ගටෝරියා සීක්රේ වැනි ආනයනික යටඇඳුම් 

ගන්නට කුරුඳුවත්ගත් ගනෝනලා්, ආනයනික 

ගබාක්සර, ට්රන්ක් ගන්නට ටයි ගකෝේ ඇඳි 

මහත්වරුන්් සගතාගේ හාල, පිටි, සීනි ගපෝලිමට 

එක්වීම ගවගළඳ ඇමතිට පමණක් ගනාව ඔහුගේම 

වචනගයන් කිේගවාත් සක්රයාගේ පුතා වයිමා ආවත් 

නතර කිරීමට බැරිය.

මීට කලකට 
ඉහ් ප්ර්බල 

ඇමතිවරයෙක් පැටලී සිටි 
යපම පලහිලවව න්ර කයේෙ. 
“මම එොට ඇමරිකායව ගිහින් 

වික්යටෝරිො සීක්රට් ෙටඇඳුමුත් අරන් 
දුන්නා.”  ඇමති යපමව්ා විරසක 
වූ යපමවති ෙයේ ෙටඇඳුම ගැන 

කිෙන්නට යගාස් ්මායේ 
ෙටඇඳුම ප්රසිද්ධියේ 

ගලවා ගත්යත්ෙ

දැනටමත්
 අයප ්බහු්රෙක් 

්ාරකාවන්යේ ගැලවීමට 
ඉතිරිව ඇත්යත් පෑන්ටිෙ 

පමණෙ. විවිධ විලාසි්ායව 
ඇඳුම යමෝස්්ර ඔවුන්යේ 

බ්ා ගලවා දමා 
ඇත්යත්ෙ

හ ියමෂා සවන්තී රාජපක්ෂ
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සසව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

“මගේ වයිෆ් මගෙන් අයින් ගවන්්නයි හදන්ගන්... 
ඒත් මටයි මගේ දුවටයි එයා ්නැති ජීවිතයක් ෙැ්න 
හිතාෙන්්නවත් බැහැ. අගන් මිස් ග�ාගහාමහරි එයාට 
ඒ� ගත්රුම් �රලා ගදන්්න...” 

මගෙන් ගේ ඉල්ලීම කළ තරුණයාගේ නම 

සුගේධ ය. ඔහු නිරංජි සමඟ විවාහ වී තිබුගේ මීට 

අවුරුදු අටකට පමණ ගපරාතුවය. වසර ගෙකක 

ගපේ ඇසුරකට පසුව ඇයව විවාහ කරෙත් බවත්, 

ෙැන් ගපරපාසල් යන සිඟිති දියණියක් සිටිනා බවත් 

සුගේධ දුරකතනගයන් අමතා මට පවසා සිටිගේ 

බිඳුණු හඬකින්ය.

“එයා ඉස්්සර මට හරිම 
ආදගරයි. බබාව ගමාන්ටිග්සෝරි 
දාන්්න යන්්න පටන්ෙත්තට 
පස්ග්ස තමයි ගව්නස් ගවන්්න 
පටන්ෙත්ගත්...”

ෙරුවාගේ ගපරපාසල් 

ෙමනත් සමඟ තම බිරිඳ 

ගවනදා කරන සතුටු 

සාමිච්චියත්, අඹුසැමි 

ඇසුරත් ක්රමගයන් නවතා ෙැමූ 

බව ඔහු කියයි.

“පස්ගස් තමයි ගමයාට ගව්න 
්සම්බන්්ධයක් තිගය්නවා කියලා මට මුලින්ම 
්සැ� හිතුගේ. ඒත් මම එයා එක්� රේඩු �රන්්න 
ගිගේ ්නැහැ. හැබැයි මම එයාගෙන් කිහිප්සැරයක්ම 
ගම් ෙැ්න ඇහුවා.”

සුගේධ පැවසූගේ ඉහළට ෙත් දිගු සුසුමක් 

පහළට ගහළන ෙමන්ය. 

“පස්ගස් එයා ගව්න ්සම්බන්්ධයක් ඇති �රගේන 
තිගය්න බව මට ඔප්පු වුණා... ඒත් ඒ පිරිමි ග�ග්නක් 
එක්� ග්නගමයි ෙෑනු ග�ග්නක් එක්�...”

සුගේධ පවසන්ගන් නිරංජි තවත් කාන්තාවක් 

සමඟ ආෙර සේබන්ධතාවයක් ඇතිකරගෙන ඇති 

බවයි.

සුගේධගේ මානසික පීඩනය තරමක් දුරට 

යටපත් කළ මම ෙැටළුව විසඳීමට නේ බිරිඳ සමඟ 

පැමිණ මා හමුවන ගෙස ඔහුට ගයෝජනා කගළමි.

සති කිහිපයකට පසු සුගේධ නිරංජි ෙ කැටුව මා 

හමුවීමට පැමිණිගේය. ඇයව මා ගවත කැඳවාගෙන 

ඒමට ඔහුට ෙැඩි පරිශ්රමයක් ෙැරීමට සිදුව ඇති බව 

මා වටහාෙත්ගතමි.

නිරංජි සමඟ ෙැටළුව තනිව කතා කළ යුතු නිසා 

විනාඩි කිහිපයක් කාරයාෙ කාමරගයන් පිටත රැඳී 

සිටිනා ගෙස මම ඔහුට පැවසුගවමි.

හුරුපුරුදු ක්රමයට ප්රථමගයන්ම නිරංජි සමඟ 

සුහෙව කතාබස් ගකාට ඇය තුළ මා ගකගර 

විශවාසයක් ගොඩනැංවීමට මා කටයුතු කගළමි.

ඉන්පසු මම ඇයගෙන් විමසා සිටිගේ 

සැමියාගෙන් ඇයට යේකිසි අඩුපාඩුවක් සිදුවූවාෙ 

යන්නයි.

“එගහම ගදයක් ්නම් ්නැහැ.. සුගම්්ධ ගොඩක් 
ගහාඳ ග�ග්නක්. ඒත් මට තවත් ගම්� �රන්්න 
බැහැ... මට එයාගෙන් දික්�්සාද ගවන්්නම 
ඕගන්...”

ඉන්පසු මම ඇය ඇති කරෙත්තා යැයි 

පැවගසන සබඳතාවය පිළිබඳවත් විමසා 

බැලුගවමි.

“ඔව්... ඒ� ඇත්තක්. මම ෙෑනු ග�ග්නක්ට 
ආදගේ �ර්නවා. ඉස්්සර මම �ැමති පිරිමි 
අයට. ඒත් එ�පාරම මගේ සිතුවිලි ගව්නස් 
වුණා... දැන් මට පිරිමි ගප්න්්න බැහැ. ඒ නි්සා 
තමයි මම තනියම ජීවත් ගවන්්න හිතුගව්...”

නිරංජි පැවසූගේ වචන පටෙවමින්ය. 

එගස්ම ඇය පැවසූ ඇතැේ කරුණු 

පරස්පරවිගරෝධී නිසා ඇය පවසන සියල්ෙ 

සත්ය ගනාවන බව වටහාෙැනීමට මට අපහසු 

ගනාවීය.

තවත් විනාඩි කිහිපයක් ඇයත් සමඟ 

සුහෙ කතාබහක නිරත වූ පසු, ඇය 

එකම පිරිමි පුදෙෙගයකුගේ නම 

කිහිපවරක්ම සඳහන් කළ බව මට 

පැහැදිලි විය.

වසර කිහිපයක වෘත්තීමය 

පළපුරුදෙ නිසා මට යගමකුගේ 

සිතුේ පැතුේ ගත්රුේෙත හැකි 

බවත්, ඇගේ ගරේම සේබන්ධතාවය 

කාන්තාවක් සමඟ ගනාවන වෙ මට 

වැටගහනා බවත් මම පැවසුගවමි.

එබැවින් ගබාරු උපපරවැට්ටියක් 

ගයාදා සැමියාගෙන් ගවන්වීමට 

ගේතුව කුමක්ෙ යන්නත් මම සෘජුව 

ඇසුගවමි.

“මට ඇත්තටම ගව්න ්සම්බන්්ධයක් 

තිගය්නවා... ඒත් ඒ ෙෑනු ග�ග්නක් එක්� ්නම් 
ග්නගවයි...”

නිරංජි ඇගේ කතාව දිෙහරින්නනට වූවාය.

“බබාව ගමාන්ටිග්සෝරි එක්�න් යද්දි තමයි මට 
අමිලව හම්බුගේ. ඇත්තම කිව්ගවාත් මම එයා එක්� 
කීප්සැරයක්ම එ�ටත් හිටියා... මට දැන් එයා ්නැතුව 
බැහැ...”

ඇය පැවසුවාය.

“පිරිමි ග�ග්නක් එක්� ්සම්බන්්ධයි කිව්වම ගලාකු 
ප්රශ්නයක් ගව්න නි්සා ෙෑනු ග�ග්නක් එක්� 

්සම්බන්්ධතාවක් ඇති �රෙත්තා කියලා 
සුගම්්ධට කියන්්න කිව්ගව් එයයි... අගන් 

සුගම්්ධට ්නම් ගම් ෙැ්න කියන්්න 
එපා...”

කතාබහ වන ගමවැනි 

උපගදශනයකදී අතිශය 

ගපෞදෙලික කරුණු කාරණා 

කිසිගවකුටත්ගහළිකිරීම මගනෝ 

උපගදශකවරගයකුගේ වෙකීම 

ගනාගේ.

එගස්ම එම අනියේ සබඳතාවය 

නතර කර ෙමනා ගෙසවත්, 

සැමියාගෙන් දික්කසාෙ ගනාවන ගෙසවත් 

ඍජු ගෙස ඇයට පැවසීමට මට හැකියාවක් 

නැත.

ඒ නිසා ඇයට අවශ්ය තීරණයක් ෙත හැකි බවත්, 

ඉදිරි අනාෙතය ගවනුගවන් යේ උපගදශන කිහිපයක් 

ෙබාදීමට පමණක් මට හැකි බවත් මම පැවසුගවමි.

එගකගනහිම ගකාළයක් සහ පෑනක් ඇගේ අතට 

දී එක් පගසක සැමියාගේ අඩුපාඩුත්, අගනක් පගසහි 

ගපේවතාගේ අඩුපාඩුත් ලියනා ගෙස පැවසුගවමි. 

ඊට අමතරව සිතට එකඟව ගේ ෙක්වා ඔවුන් 

නිරංජි ගවනුගවන් කර ඇති ගද ෙැනත් තීරු ගෙගක් 

ගවන ගවනම සටහන් කරන්නට කීගවමි. නිරංජිගේ 

ගපේවතාට රැකියාවක් ගනාවූගයන් ඔවුන්ගේ සෑම 

හමුවීමකදීම වැය කර තිබුගේ සුගේධ නිවගස් 

වියහියෙේ සඳහා නිරංජිට ෙබාදුන් මුෙල්ය.

තමා ලියූ ගකාළය ගෙස විනාඩි කිහිපයක් බො 

සිටි නිරංජි තවත් ස්වල්ප ගමාගහාතකිවන් මහහඬින් 

කඳුළු සො හඬන්නට පටන්ෙත්තාය. සිතූ ගස් ඇයට 

හඬන්නට ඉඩදී මම නිහඬව සිටිගයමි. ඇති පෙමට 

හැඬූ නිරංජි විනාඩි කිහිපයකට පසු ඇයගේ හඬ 

අවදි කළාය.

“ගම් වගේ හස්බන්ඩ් ග�ග්නක් මට ආයිත් ්නම් 
ලැගබ්න එ�ක් ්නැහැ. ඇත්තටම අර මිනිහට වඩා ගම් 
මනුස්්සයා රත්තරං.... මගේ ගමෝඩ�ම් නි්සා තව ටිග�න් 
අර අහිං්ස� දරුවගේ ජීවිගතත් වි්නාශ ගව්නවා...”

සුගේධව කාරයාෙ කාමරයට කැඳවූ මම නිරංජි එම 

කාන්තාව සමඟ පැවැත්වූ සබඳතාවය නවතා ෙැමීමට 

එකඟ වූ බව පැවසුගවමි. ඒ ගමාගහාගත් සුගේධගේ 

මුහුණට වැටුණු එළිගයන් ඔහුගේ සතුගට් තරම 

මට පැහැදිලි විය. තවත් උපගදශන හරහා ඔවුන් 

ගෙගෙනාව නැවත ආෙරගයන් ළංකරවීමටෙ පසුව 

කටයුතු කගළමි.

බිරිඳකගේ ගමවැනි අදූරෙරශී ක්රියාකොපයන් 

නිසා ඇයගේ ජීවිතය පමණක් ගනාව තම ආෙරණීය 

සැමියාගේත්, ෙරු පැටවුන්ගේ ජීවිතත් විනාශගයන් 

විනාශය කරා ෙමන් කරනා බව අමුතුගවන් පැවසිය 

යුතු නැත.

විවාහගයන් කෙක් ෙත වූ තැන ඇතැේ පිරිස් 

පිටස්තර ගෙෝකගයන් ‘ගරේමවන්තයින්’ ගසායා ෙැනීමට 

ඉක්මන් ගවති. එවැනි අනියේ සබඳතා නිසා ඇතිවන 

ගනාගයකුත් ෙැටළු පිළිබඳව පුවත් නිතරම අසන්නට 

ෙකින්නට ෙැගබන්ගන් ඒ නිසාය.

විවාහක කාන්තාවකගෙන් ගමන්ම විවාහක 

පුරුෂයින්ගෙන්ෙ විවිධ ප්රගයෝජන ෙැනීමට මාන 

බෙමින් සිටිනා පිරිමින් සහ ෙැහැනුන්ෙ සිටිති. ඒ 

නිසා හැඟීේ, ෙැනීේ පාෙනය කරගනාගෙන බල්ෙන් 

බළලුන් ගස් ක්රියාකිරීමට යාම ෙැන ෙැන ගිනි ගොඩකට 

පනිනවා හා සමානය.

ඒ නිසා එවැනි ගදකදී වරක් ගනාව සියවරක්වත් 

සිහි නුවණින් සිතා බො කටයුතු කරන ගෙස මම 

ඔබගෙන් ඉල්ෙමි.

ගේ කතාගේ නිරංජි විවිධ උපපරවැට්ටි ගයාෙමින් 

සැමියාව රැවටීමට කටයුතු කර ඇත. එවන් ගෙයක් 

ඔබට සිදුවූවා නේ ඔබට එහිදී ෙැගනනා හැඟීේ 

ගකබඳු ෙැයි ගමාගහාතකට සිතා බැලිය යුතුය.

අනියේ සබඳතාවක් ගහළි වූ විට ඔගේ සැමියා, 

බිරිඳ ඔබට සමාව දුන්නත් පළුදු වූ විශවාසය 

ගකදිනකවත් යථා තත්ත්වයට පත් ගනාවීමටත් ඉඩ 

ඇත. ඒ නිසාම ගෙෞරවනීය බැඳීමක සහ ආෙරණීය 

පවුෙක වටිනාකම ගත්රුේෙනිමින් පිටස්තරයින්ට 

පවුගල් ගදාරටු විවර ගනාකිරීමට ඔබ වෙබො 

ෙතයුතුය.

ගකගස් ගවතත් ගේ කතාගේ කතා නායිකාව 

මෑතකදීත් මට ඇමතූ අතර එහිදී ඇය පැවසූගේ 

තමා සබඳතාවය ඇති කරෙත් පුදෙෙයා සමාජ 

විගරෝධී කටයුතුවෙ නිරතවන පුදෙෙගයකු බව 

තමාට ආරංචි වූ නිසාම නිරංජි ඇයගේ දුරකතන 

අංක පවා මාරු කර ෙැමූ බවය. එගස්ම ෙැන් ඇය 

තම සැමියාත් ෙරුවාත් සමඟ ඉතා ආෙරණීයව 

කාෙය ෙතකරනා බව පැවසීමටත් ඇය අමතක 

ගනාකළාය.

(ගමය රත්්නා පුෂප කුමාරි මහත්මියගේ වෘත්තීය 
ජීවිතගේ අත්දැකීම් ඔස්ගස් ගස්වාලාභීන් හඳු්නාෙත 
ග්නාහැකි පරිදි නිේමාණාත්ම� ගල්ස ගව්නස් �ර්න ලද 
�තාවකි.)

සම්බන්්ධයක් 
ඇති කරසේ 

මගේ ග්නෝ්නා 
ෙෑනු ග�ග්නක් එක්�

ඇත්ම 
කිවස්වනාත 

මම එයනා එක්ක 
කී්පසැරයක්ම එකටත 

හිටියනා... මට දැන් 
එයනා ්ැතු්ව 

්බැෙැ

ඉසසර මම 
කැමති පිරිමි අයට. 

ඒත එක්පනාරම 
මසේ සිතුවිලි ස්ව්ස 
වුණනා. දැන් මම ෙෑනු 
සකස්ක්ට ආදසර් 
කර්්වනා. මට පිරිමි 

සපන්් ්බැෙැ
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ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජයක�ාඩි

ආච්චිලා සීයලාගේ 
මුණුබුරු ගොළදුක 

ග�ාඳ කරන්න හිතාගේන්නම් 

ළමයි හදන්න එපා 
ඒවා එච්චර ගැලපෙනපනෙ නෙැහැ. 

ඔය කියනෙ ඉස්සර ආචචි, සීයා, නෙැනදා, මාමා 

ඔකපකාමලා හිටිපේ එකම පගදර නි්සා ඒ කාපේ 

දරුපවෝ දහයක පදාළහක හැදුවත් බලාගනනෙ 

එක ප්රශනෙයක වුපේ නෙැහැ. පකාස, පදේ, පොේ 

වත්්ත වපේට ඕනේතරම් තිබුණු නි්සා කෑමබීම 

ප්රශනෙයක වුපෙත් නෙැහැ. හැබැයි අද පවනෙස. අද 

පවනෙපකාට ටැබ්, ප�ෝන, ලැප්, එළකියුෂන, අනිත් 

ටියුෂන කියනෙ ්සෑම සියලුපදයකම ්සෙයනනෙ 

බලාපගනෙයි දරුපවෝ හදනනෙ ඕනෙ. ඒ නි්සා දරුපවෝ 

වැදීම පේසි වුොට, දරුපවෝ හදනෙ එක අදට 

්සාපප්කෂව ඒ ්තරම් ෙහසු කටයුත්්තක පනෙපවයි. 

පකාටිනම කිවපවාත් ෙර්චස ගානෙක ඇබිනදම් 

ඉඩම් කෑේලක හදපු කාමර කෑලි පදකක, 

නෙැත්නෙම් කුලී පගදරක දහ අපත් පලෝනවලට 

හිරපවලා දවස තිහක බඩ 

පුපරෝගනනෙ නෙැපහනෙ පනෙෝනො 

මහත්තුරුනට ඒක පේසි වැඩක 

පනෙපවයි. 

හැබැයි එපහම ඉනනෙ ගමනුත් 

පලෝක අෙවාදපයන පබ්පරනනෙ 

එක දරුපවක හරි හදමු කියලා 

දරුපවෝ හදනෙ අයත් ඉනනෙවා. 

එපහම කළාට ෙසප්ස ඒ වපේ 

අයපගන 80 % කට වැඩි පිරි්සක 

පදවැනි දරුපවක කරා ඇදපගනෙ 

යාපම් වගකීම අහල ෙහල උදවිය 

්සහ යාළු මිත්රපයෝ ටික භාරගනනෙවා. 

්තනි ළමයා මුරේඩු පවනෙවා, උඹලා නෙැති 

කාපලක දරුවා ්තනිපවනෙවා, බබාට නෙංගිපයක 

හරි මේලිපයක හරි පේනනෙ වපේ කරුණු දිනෙේතා 

අනිච්චානුගව ශ්රවෙය වීම නි්සා ්තවත් දරුපවක 

බිහිකිරීම අත්යවශ්ය කාරොවක පවලා පදනනො 

පදමහේලනට දැපනෙනනෙ ගනනෙවා. අව්සානෙපේ 

රපේ පලෝපක මිනිසසුනපේ කීමට දරුපවෝ 

හැදීපමන දරුපවාත් දුක විඳිනෙවා, පදමවපිපයාත් 

දුක විඳිනෙවා.

දරුපවෝ කියනපන ්සම්ේතක, දරුපවෝ 

ලැපබනපන වා්සනොවට, දරුපවෝ නි්සා ජීවිපත් 

ලස්සනෙ පවනෙවා... ඔව ඒ ඔකපකාම ඇත්්ත. 

හැබැයි ඒ ඔකපකාම ඇත්්ත පවනපන ්තමනපේ 

උවමනොවට, නිසි පවලාවට දරුපවෝ ලැබුපොත් 

වි්තරයි.

පදනපනෙක එකතු පවලා 

්තවත් ජීවි්තයකට ෙෙ දුනනො 

කියනපන ඒ දරුවට යමක 

කමක පුළුවන පවනෙකම් සියලුම 

වගකීම් ගනනෙ පදමවපියනට 

පුළුවන පවනනෙ ඕපන. එපහම 

නෙැතුව හරියට තුනපවල 

බඩ පුරවනනෙ බැරුව, මූලික 

මිනිස අවශ්ය්තා ටිකවත් 

්සම්පුරෙ කරගනනෙ බැරුව, 

නි සි අධ්ාෙනෙයක ලබාපදනනෙ 

බැරුව, පුප්සෝ ෙැටව දානෙවා වපේ 

දරුපවෝ හැදුවට උතුම් පදමවපිපයෝ 

පවනපන නෙැහැ. 

ඒ නි්සා, ව්සංග්තය පේතුපවන 

දරුපවා හදනෙ එක ටිකක ෙමා 

කරනනෙ කියලා පදාස්තර මහත්තුරු 

කියනෙ ක්තාව අසප්සම පම් ටිකත් 

කියනනෙ ඕනෙ කියලා අපි හිතුවා. 

වය්සට ගිහින වතුර උගුරක 

පබානනෙ ඕපනෙනෙම් කාමපර ඇඳ 

අයිපන ටැප් එකක හයිකරගනනෙ.

මරුෙහම මිනිය උස්සනනෙ 

පකපනෙක නෙැත්්තම් ජීවත් පවලා 

ඉනනෙපකාටම මේ්ාලාවකට ්සේලි 

බඳිනනෙ.

වය්සට ගියාම කනනෙ, පබානනෙ 

ෙැනෂන එකක නෙැත්්තම් වැඩිහිටි 

නිවාප්සකට කීයක හරි පගවලා 

තියාගනනෙ.

පම් කාරො බැහැර කළාට 

ෙසප්සත් දරුපවකුට ආ්සාවක 

තිපයනෙවානෙම් දරුපවක පම් පලෝපකට 

පගපනෙනෙ ආදරණීය වගකීම ගනනෙ.

රට හදනනෙ, ජාතිය පගාඩ නෙගනනෙ 

දායක පවනනෙ ඕපනෙනෙම් ්තව ඕනෙ ්තරම් 

ක්රම පම් රපේ තිපයනෙවා .

හරියට කනනෙ අඳිනනෙවත් පදනනෙ 

බැරුව, අො දුක විඳවනනෙ දරුපවෝ 

දුසිම් ගෙන හදනෙවට වඩා රටට 

ජාතියට බරක නෙැතුව එක දරුපවක 

හදලා ඒ දරුවට ෙහසු ජීවි්තයක හදලා 

පදනෙ එක වටිනෙවා.

අනිත් එක රට පුරා අනොථ නිවා්සවල 

අම්මා ්තාත්්තා නෙැතුව අහසින වැටිච්ච 

දරුපවෝ ඕනේතරම් ඉනනෙවා. එපහම 

දරුපවකට අම්පමක ්තාත්ප්තක පවනනෙ 

ක්සාද ්සහතික ඕපන නෙැහැ.

අනික ක්සාද බැනද හැපමෝම දරුපවෝ 

හදනනෙම ඕපන කියලා නීතියකුත් නෙැහැ. 

ඒක ්තනිකරම පුදගලානුබද්ධ තීරෙයක.

පම් ව්සංග්තය ්තරමක දුරට හරි 

ොලනෙය පවනෙකම් දරුපවෝ හදනෙ 

එක ෙමා කරනනෙ කියලා පදාස්තර 

මහත්තුරු කිවව ගමන රපේ මිනිසසු 

අ්සාමාන්ය විදියට කලබල වුණු බවක 

අපි දැකකා. 

පමාකද දරුවන බිහිකිරීම ෙමා 

කරනනෙ කිවවම හුඟක අය හි්තලා 

තිබුපේ ලිංගික ්සම්බන්ධකම්වලට 

සීමා දාගනනෙ කිවවා කියලා.

ඒකට පේතුව, ්තවමත් අපප් 

පගාඩක පදපනෙක හි්තාපගනෙ ඉනපන 

ලිංගික ජීවි්තය කියනපනෙ දරුපවෝ 

හදනෙ එක වි්තරයි කියලා.

ලිංගිකත්වය, ක්සාදය ්සහ 

දරුපවෝ කියනෙ කරුණු තුනෙ අ්තර 

යම්කිසි ්සම්බන්ධයක තිබුෙට 

ඒක අනිවාරයපයන තිබිය යුතුම 

්සම්බන්ධයක කියලා මමනෙම් 

හි්තනපන නෙෑ.

විවාහය කියනපන පවනෙම ජීවත් 

පවච්ච පදනපනෙක ්තනි ්තනිව ආපු ජීවි්ත 

ගමනෙ එකට යනනෙ ෙටන ගනනෙවා කියනෙ 

එක. ඒ රාමුව ඇතුපේ ජීවිපත් විඳිනෙපකාට ඒ 

පදනනෙපේ අවශ්ය්තාවය ම්ත කැමැත්ප්තන, 

ආදපරන දරුපවක හදනෙ එක හරි සුනදර 

පදයක.

හැබැයි පදමවපිපයෝ මැපරනනෙ කලින 

මුණුබුපරක පෙනනෙනනෙ හි්තාපගනෙ හරි, 

වය්සට ගියාම වතුර ටිකක පදනනෙ පකපනෙක 

ඕනෙ කියලා හි්තාපගනෙ හරි, මිනී පෙේටියට 

කරගහනනෙ හි්තාපගනෙ හරි දරුපවෝ පලෝපකට 

උෙදදනෙ එකනෙම් ඒ ්තරම් සුනදර පදයක 

පනෙපවයි.

පදමවපියනපේ කීමට, අහල ෙහල 

උදවියපේ කීමට බේපලක පූප්සක පගනෙේලා 

හැදුවට කමක නෙැහැ. හැබැයි මනුස්ස 

ප්රාණිපයකුට ජීවි්තය දීම කරනනෙ ඕපන 

පදනනෙ පදමහේලනපේ පූරෙ කැමැත්්ත 

වපේම සූදානෙම ඇතුව මි්සක පවනෙ පවනෙ 

අයපේ බලාපොපරාත්තු ඉෂ්ඨ කරනනෙ 

පනෙපමයි.

අපප් කාපේ නෙම් පමපහම පනෙපමයි දරුපවෝ 

දහ පදාපළාස පදනො හැදුවා, ආචචිට අනතිම 

දරුවා ඉෙපදනෙපකාට අපප් අම්මට මාවත් 

ඉෙදිලාලු කියලා කියනෙ අතී්ත පුර්සාරම් ක්තා 

අහපගනෙ ඉනනෙ ලස්සනෙ වුොට අද කාපලට 

්නි ළමයා  
මුරණ්ඩු කේනො, ්බ්බාට 

්නංගිකයක් හරි මල්ලිකයක් 
හරි කේන්න ෙකේ �රුණු 

දි්නප්ා අනිච්ානුගෙ 
ශ්රෙණය වීම නිසා ්ෙත් 

දරුකෙක් බිහිකිරීම 
අත්යෙශ්ය �ාරණාෙක් 

කෙලා කදන්නා කදමහල්ලනට 
දැක්නන්න ගන්නො

�සාද ්බැනද 
හැකමෝම දරුකො 

හදන්නම 
ඕකන කියලා 

නීතියක් ්නැහැ. 
ඒ� පුදගලි� 

තීරණයක්



හෂීණී මනමේන්ද්ර

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. 

බ�ෝ�බේ 
ආදබර බෙනවන�
මහත්තයාමේ 
ලන්දච් ම�ාක්ස් 
එකත ඇති  

කෑම උයන්න මං කකොක�ොමත් ආසයිකන. 

ඒකකනුත් මං වැඩිකයනම ආස දරුවනකගෙයි, 

ම�ත්්තයකගෙයි කෑම කෙට්ටි ලෑස්ති කර්න වැකේට. 

මුලිනම මං කෑම කෙට්ටියක් ලෑස්ති කකේ ද�මට. 

ජෙොක්නට ආවට ෙස්කස් උයන්න ෙටන අරන, �දපු 

ජොති කදකක් එක්ක කෑම කෙට්ටියට බත් දාලො ්තමයි 

යැවකව. ෙස්කස් ජොති තු්න, �්තර වුණො. ඊටත් ෙස්කස් 

බත් අඩු කරලො ව්ොංජ්න ජොති, මස්, මොළු වැඩිකයන 

කබදලො යැවවො.

අද කවද්දි එක�ම �දපු කෑම කෙට්ටිය, කගෙොඩක් 

කව්නස් කවලො. බත් යවනක්නම ්නැති ්තරම. ඒකට 

කේතුව ්තමයි ද�ම මීට අවුරුදු කදකකට උඩදී 

කමඩිකල් කෙක්අප් එකක් කළො. ඒ රිකෙෝට් එකට අනුව 

කඩොක්ටේ දීපු උෙකදස් එක්ක අවුල් කවචෙ �ැමකද්ම 

යථො ්තත්ත්වයට ගෙන්න පුළුවන එකම කක්නො මං 

කියලො හිතුවො. මට මකේ ෙවුකල් අයකේ ශරීර කසෞඛ්ය 

ගෙැ්න වකේම �ද්න කෑමවල කෙෝෂණය ගෙැ්නත් කලොකු 

වගෙකීමක් තිකය්නවො කියලො කත්රුණො. එදා ඉඳන මං 

ද�මකේ කෑමකවල කව්නස් කරො. ද�මුත් ඒ කෑම 

රටොවට 

කැමති 

වුණ නිසො 

මට ඒක කලොකු 

ෙ�සුවක් වුණො.

මං ද�මකේ දවල් 

කෑමකවලට කගෙොඩක් 

කවලොවට යැවකව මස් වේගෙ, 

මොළු වේගෙ, ්තමබපු එළවළු, ඒ 

ඇරුණොම සලොද වේගෙ වකේ කද්වල්. 

මස් �රි මොළු �රි �ද්නව්නම කලින 

දවකස්ම ලුණු, ගෙමමිරිස්, වි්නොකිරි, සුදුලූනු, 

අමුඉඟුරු කප්ස්ට් එක දාලො, කලවම කරලො 

ඒකටම ඔලිව ක්තල් �රි කෙොල්ක්තල් 

�රි ටිකක් දාලො මැරිකනට් කවන්න ෆ්රිජ් 

එකක් දා්නවො. ෙහුවදා උකද්ට ගෙන්න නිසො 

අධිශී්තකරණයට දානකන ්නෑ. උකද්ට කම 

විදියට �රි ගෙස්සගෙත්්ත මස් �රි මොළු �රි 

එයොෆ්රයේ එකට දා්නවො. එයොෆ්රයේ එකක් 

්නැති කොකල් මං ෙෑන එකක් පියක්නන ව�ලො 

අඩු ගිනදකරන කදෙැත්්ත රත් කරලො ්තමයි 

ගෙත්කත්. ක්තල් ක්නොදා මැරිකනට් කවන්න 

දාපු ක්තල්වලිනම කදෙැත්්ත බැදගෙත්්තො. 

මොළු එක�ම �දාගෙත්්තත් මස් වේගෙ �ද්දදි 

අවන එක ෙොවිචචි කරො. එකම විදියට 

ලුණු, ගෙමමිරිස් කුඩු ජොති වි්තරක් දාලො 

මස්, මොළු මැරිකනට් 

කරන්න බැරි නිසො ්තව 

්තව මැරිකනට් කර්න 

විදි අන්තේජොලකයන, 

යොළුවනකගෙන 

දැ්නකගේන �දලො 

බැලුවො. ඒකකන මකේ 

දැනුමට කද්වල් එකතු වුණො. අලුත් 

ක්රම ඉකගේනගෙත්්තො. ෆිෂ් කසෝස්, 

කසෝයො කසෝස්, අනියන කසෝස් 

වේගෙ, මී ෙැණි දාලො ්තව ්තව 

විදියට මස්, මොළු මැරිකනට් කර්න 

විදි ක�ොයොගෙත්්තො. ඒකකන එකම 

විදියට ්නැතුව එක එක රසට මට 

මස්, මොළු �දන්න පුළුවන වුණො.

මස්, මොළු වේගෙ ඇරුණොම 

මං සැලේ වේගෙ �ැදුවො. අලුත් 

ඒවො  try කරො. �ැම එකම වකේ රසට ආවො. �දන්නත් 

කල්සියි. ්තව මල්කගෙෝවො මං හීනියට කරේට් කරන, කරේට් 

කරපු මල්කගෙෝවොවලින ෆ්රයිේ රයිස් �ැදුවො. ෆ්රයිේ රයිස් 

�ද්න විදියටම බත් කවනුවට ෙොවිචචි කකේ කරේට් කරපු 

මල්කගෙෝවො. ඒ අරුණොම ක්ොකලී, කැරට්, කබෝංචි, 

වට්ටක්කො, ගෙේකින (English cucumber), කගෙෝවොමල්, 

�තු, එළවළු වේගෙවලින කෑම �ැදුවො.

අනිත් වැදගෙත්ම කද්, කෑම රටොවට අම්තරව ද�ම 

�ැමදාම ෙැයක් ව්ොයොම කරො. ඔන්න �ැකදයි කමන්න 

�ැකදයි වකේ තිබබ ඩයබිටිස්, කකොකලස්ටකරෝල් කදක, 

මං කව්නස් කරපු ආ�ොර රටොවයි එයොකගෙන ලැබුණ 

ස�කයෝගෙයයි නිසො මොස කදකකන තිකයන්න ඕ්න 

සොමොන්ය ගෙෝනට ආවො.

බත් උයන්නැතුව කම විදියට කෑම �ද්න 

එක මටත් කගෙොඩක් ෙ�සු වුණො. සම�ර දාට 

මං එක සැකේට මස්, මොළු වේගෙ දවස් 

ෙ�ටම ෙස් විදියකට �දලො මැරිකනට් 

කවන්න අධිශී්තකරණකේ දා්නවො. ඒ 

ඒ දවසට �දන්න තිකය්න මස් 

�රි මොළු �රි කලිනදා රෑ 

මං අධිශී්තකරණකයන 

අරන ශී්තකරණකේ 

සොමොන්ය කකොටසට 

දා්නවො. එයොෆ්රයේ 

එකක් ඒ කද්වල් 

සැකකස්නකන 

මං ඉතුරු කද්වල් 

�ද්නවො.

උකද්ට කබොන්න 

කදනක්නත් රසම රස ස්මූති 

එකක්. දවල් කදාළ�ට කෑම 

ක්නකන, ස්මූති එක ක�ොඳටම ඇති. 

�ැම මොකසම ෙළකවනිදාට මං කිරිබත් 

�ද්න නිසො එදා ඇරුණොම අනිත් �ැමදාම 

office යන්න කලින ද�ම ස්මූති එකක් බීලයි 

යනකන. කම විදියට �දලො 

යව්න කෑම කිසිම විදියකින 

දවල් කවද්දි කන්න බැරි විදියට 

්නරක් කවනකන ්නෑ. උකද් මං 

�ද්න කද් දවල් කදාළ�ටයි ද�ම 

කනකන. කිසිම දවසක ්නරක් 

කවලො ්නෑ.

මං ්තව පුංචි ආදරණීය 

කද්කුත් කරො. අලවන්න පුළුවන 

කෙොඩි කකොකේක පුංචි love note 

එකක් ලියලො කෑම කෙට්ටිය 

උඩ අලව්නවො, ආදකේ හික්ත්න 

කෙොඩි කදයක් ලියලො. එයත් ඒකට 

උත්්තර ලියලො කෑම කොලො කෑම 

කෙට්ටිය ඇතුකේ දා්නවො. ඉස්සර 

�වසට ඕක බල්නකන මට 

ඉවසිල්ලක් ්නෑ. ෙස්කස් කොකලක 

මකගෙන ඒක මඟ�ැරුණො. ඒත් මං ආෙහු ෙටන ගෙත්්තො. 

ඒකකන ආදකේ අලුත් කව්නවො. කෑම එක කන්න කලින 

ආදකේ පිරුණ පුංචි වේනයක් දැක්කොම කෑම 

එක කනක්නත් සතුකටන.

ද�ම කියනකන මකේ ආදරණීය 

ස්වොමිපුරුෂයො, මකේ ෙැටව 

තුනකද්නොකේ ්තොත්්තො. අපිව 

ආදකරන බලොගෙනකන අකප් 

�ැම ඕ්න එෙොකමක්ම 

ක�ොයලො බලලො 

කරනකන එයො. එයොව 

කිසි කලඩක් දුකක් 

�ැකදන්න ක්නොදී 

බලොගෙන්න එක 

මකේ වගෙකීමක් 

කියලයි මට 

හික්තනකන. මං හි්තනකන ඒක �ැම බිරිඳකටම 

ෙැවකර්න ආදරණීය වගෙකීමක්. 

කල්සිකයන �දාගෙන්න පුළුවන රසම රස සලොද 

වේගෙ කීෙයක් ගෙැ්න ඊළඟ ලිපිකයන ලියන්නම.

ෙරිස්සබමන ඉන�.

ආදබරත එක්ක උ්යමු.

මං මෙනස් කරපු ආහාර  රටාෙයි, එයාමෙන්ද 
ලැබුණ සහමයෝෙයයි නිසා ඔන්දන හැමෙයි මමන්දන 

හැමෙයි ෙමේ තිබ� ඩයබිටිස්, මකාමලස්ටමරෝල් 
මෙක මාස මෙමකන්ද සාමාන්ය ොනට ආො

ඉස්සර ම�ාඩි මකාමේක 
පුංචි love note එකක් 

ලියලා කෑම ම�ට්ටිය 
උඩ අලෙනො. එයත 

කෑම කාලා ඒකට උත්තර 
ලියලා කෑම ම�ට්ටියට 
දානො. ඉතින්ද හෙසට 

ඕක �ලනකන්ද මට 
ඉෙසිල්ලක් නෑ
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වැලිතලප
අවශ්ය ද්රව්ය
 හාල්පිටි  500g

 සීනි  200g

 කිතුල් පැණි ක�ෝපපයක්

 ලුණු  කේ හැඳි 1

 වැනිලා සවල්පයක්

 වතුර සවල්පයක්

සාදාගන්ා ආකාරය
 භාජනයක් රේ�ර හාල්පිටි ටි� දමා  
 යන්තමින බැදකෙන යන්තම්  
 නිවාෙනන.

 එයට ලුණු එ�තු �ර, වතුර ටි� ටි�  
 ඉහිමින පිටි ටි� �ැට �රෙනන. 

 සාදාෙේ පිට්ටු �ැට ටි� පිට්ටු  
 බම්බුව� කහෝ වණ්ඩුව� දමා සටීම්  
 �රෙනන.

 සීනි කේ හැඳි 4ක් පමණ භාජනය�ට  
 දමා රනවන පාට වනතුරු �ැරමල්  
 �රෙනන.

 එයට පැණි සහ වැනිලා එ�තු  
 �රනන.

 ඉතිරි සීනිේ එ�තු �රනන.

 පැණි ටි� නටනවිට පිට්ටු ටි� එ�තු  
 �ර �ලවම් �රෙනන.

 ක්ත්ත ෙතිය තිකයන විට ලිකපන  
 බාකෙන, ක්තල් ොෙේ ක�කසල්  
 ක�ාළය� අතුරාෙනන.

 හැදි මිට� අෙ ආධාරකයන අවශ්ය  
 පරිදි �ෑලි �පාෙනන. 

චිං ච�ෝරු බත් 
(විචේෂ එළවලු බතක්)

අවශ්ය ද්රව්ය
 උයාෙේ සුදු බේ  500g
 අඹරාෙේ කුකුල් මස  250g
 හීනියට �පාෙේ �ැරට්
 හීනියට �පාෙේ කබෝංචි
 හීනියට �පාෙේ ක�ාහිල
 හීනියට �පාෙේ ්තක්�ාලි
 �ෑලි �පාෙේ ඉඟුරු �ෑල්ලක්
 �පාෙේ සුදුලූනු
 �පාෙේ ලූනු
 රම්කප
 �රපිංචා
 කසර
 �හකුඩු  10g
 අමු තුනපහ කුඩු  10g
 ලුණු රස අනුව
 කදහි යුෂ  කම්ස හැඳි 1

සාදාගන්ා ආකාරය
 භාජනයක් ලිප ්තබා බටර් දමා,  
 අඹරාෙේ කුකුල් මස එ�තු �ර  
 බැකදනන හරිනන.
 එයට �රපිංචා, රම්කප, කසර, සුදුලූනු,  
 ලූනු සහ �පාෙේ ඉඟුරු �ෑලි දමනන.
 කපාඩියට �පාෙේ ක�ාහිල, කබෝංචි,  
 �ැරට් දමනන.
 �හ, අමු තුනපහ කුඩු, ලුණු සහ කදහි  
 යුෂ දමා කහාඳින ක්තම්පරාදු �රෙනන..
 උයාෙේ බේ ටික�න ටි� කමයට එ�තු  
 �රෙනන.
 කපාඩියට �පාෙේ ්තක්�ාලි ටි�ක් ද  
 දමා �ලවම් �රනන.
 ලිකපන බා කබෝල් එ��ට පුරවා  
 ක�ෝම්පිට්ටුවක් ආ�ාරයට අනිේ පැේ්ත  
 හරවා, අවශ්ය පරිදි සරසා පිළිෙනවනන.
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je,s;,m දදදද 
yok yeá 

n,kak fuu 
QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

Ñදxfpdare n; 
yok yeá 

n,kak fuu 
QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak

ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්�ාරතුරු සැපයීම ප්රවීණ 

සූප්ේදිනී
ලක්ෂ්මී චලාචරනසුචේවා



කිරි මාළු 
කරිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 තලපත් මාළු  500g
 ලලාකු ලූනු ලෙඩියක්
 තක්්ාලි ලෙඩි  2-3
 ලෙහි ලෙඩිය් යුෂ
 අමුමිරිස්
 ්රපිංචා 
 රමලපේ
 ලස්ර
 කුරුඳු ලපාතු  10g
 උළුහාල්  10g
 ්හකුඩු  10g
 මිරිස්  10g
 අමු තුනපහ කුඩු  10g
 ෙමමිරිස්  ලමස හැඳි 1
 ලුණු රස අනුව
 ලපාල්කිරි  ල්ෝපේප 2
 වතුර  ල්ෝපේප 1
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සාදාගන්ා ආකාරය
 භාජනයක් ලිප තබා, ලසෝදා ්පාෙත් මාළු  
 ෙමා වතුර එ්තු ්රනන.
 ්පාෙත් ලූනු, අමුමිරිස්, ්රපිංචා,  
 රමලපේ, ලස්ර ෙමනන.
 අමු තුනපහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ්හකුඩු,  
 ෙමමිරිස් කුඩු සහ ලුණු ෙමනන.
 උළුහාල් හා කුරුඳු ලපාතු බැෙලෙන කුඩු  
 ්රෙත් මිශ්රණයෙ ෙමනන.
 මාළු වතුලරන තැමබුණු විට දියකිරි සහ  
 මිටිකිරි එ්තු ්රෙනන.
 ලහාදෙ නටාලෙන එනවිට තක්්ාලි ්පා  
 එ්තු ්රනන.
 ලහාදෙ නටා ඉවර වූ පසු ලෙහි යුෂ එ්තු  
 ්රලෙන හැඳිොලෙන ලිලපන බා ෙනන.

lsß ud¿ lßh  

yok yeá n,kak 

fuu QR  

f ldaâ tl  

ialEka lrkak

කිරි 
රරාටී

අවශ්ය ද්රව්ය
 පාන පටි  250g

 බිත්තර  2

 දිය්රෙත් බටර්  ලත් හැඳි 2

 සීනි  ලමස හැඳි 1

 ලුණු රස අනුව

 ලපාල්කිරි/ලෙෂ් මිල්ක්

 වතුර  ල්ෝපේප 1/2

 ලේකින පවුඩර් ස්වල්පයක් (අත්යවශ්ය   
 ලනාලේ)

සාදාගන්ා ආකාරය
 පටිවලට ලුණු, බිත්තර, දිය්රෙත්  

 බටර්, සීනි ෙමා වතුර ටි්ක් එ්තු ්ර  

 ්ලවම ්රෙනන.

 එයට කිරි ටි් ටි් එ්තු ්රලෙන  

 ඝන්ම බැටර් එ්ක් සාදාලෙන පැය  

 2-3ක් වසා තබනන.

 ලනානස්ටික් පෑන එ්ක් ලිප තබා  

 රත්්ර වතුර ටි්ක් ෙමනන.

 ලබාකුටු හැනෙක් ආධාරලයන බැටර්  

 එල්න ටි් ටි් ෙමමින පෑන ලක්ක්  

 ආ්ාරයට සාදාෙනන.

lsß frdà
yok yeá 

n,kak fuu 
QR  

f ldaâ tl ialEka 
lrkak
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දුන්්ල් 
්බත්

අවශ්ය ද්රව්ය
 කීරි සම්බා හබාල්  500g

 දුන්තෙල්  50g

 සිහින්ව කපබාගත් ්�බාකු ලූනු

 සුදුලූනු  50g

 ලුණු රස අනු්ව

 කුරුඳු ්පබාතු

 කරඳමුංගු

 කරබාබුනැටි

 කරපුංචබා

 රම්පේ

සාදාගන්ා ආකාරය

 භබාජනයක් ලිප තේබා දුන ්තෙල්  

 දමබා සුදුලූනු, කරපුංචබා, කුරුඳු ්පබාතු,  

 කරඳමුංගු සහ කරබාබුනැටි දමනන.

 කපබාගත් ලූනු දමබා යනතෙමින  

 ්ැ්දනන හරිනන.

 ්සෝදාගත් හබාල් එකතු කරනන.

 ්තෙ ඉදීමට අ්වශ්ය ප්රමබාණයට ්වතුර  

 එකතු කර්ගන, ලුණුත් රස අනු්ව දමබා  

 පසගනන.

අන්ාසි 
කරිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 ්කබාටු හැඩයට කපබාගත් සබාමබාන්ය   
 ප්රමබාණ්ේ අනනබාසි ්ගඩියක්
 ්කබාටු හැඩයට කපබාගත් ්�බාකු ලූනු   
 ්ගඩියක්
 ්කබාටු හැඩයට කපබාගත් මබාලු මිරිස්
 කපබාගත් පබාස්ලි ්කබාළ
 කරපුංචබා
 ඉඟුරු  10g
 ්ස්ර 
 කුරුඳු ්පබාතු
 සීනි  50g
 කහ  10g
 ගමමිරිස්  10g
 කෑලි මිරිස්  10g
 රස අනු්ව ලුණු
 විනබාකිරි
 ්වතුර ්කෝපේපයක්
 ්තෙල්  ්ත් හැඳි 3

සාදාගන්ා ආකාරය
 භබාජනයක් ලි්පේ තේබා ්තෙල් දමබා එයට  
 ලූනු සහ මබාලු මිරිස් එකතු කරනන.
 කපබාගත් ඉඟුරු, ්ස්ර, කරපුංචබා,  
 කුරුඳු ්පබාතු, කහකුඩු, ගමමිරිස් කුඩු,  
 සීනි, කෑලිමිරිස් සහ ලුණු එකතු කර  
 ක�්වම කරනන.
 ්වතුර සහ විනබාකිරි එකතු කරනන.
 අනනබාසි ටික එකතු කර ්හබාදද  
 හිඳී්ගන එනවිට ලි්පන ්බා ගනන.
 අ්වසබාන්ේ කපබාගත් පබාස්ලි ්කබාළ ටිකක්  
 දමබාගනන.



කුරක්කන් 
තලප

අවශ්ය ද්රව්ය

 කුරක්කන් පිටි  400g

 රස අනුව ලුණු

 උණු වතුර  ක්කෝප්ප 3

සාදාගන්්ා ආ්කාරය

 කුරක්කන් පිටිවලට ලුණු දමාගන්්න.

 එයට උතුර්න උණුවතුර ටි්ක ටි්ක  

 තුන්වරක දමමින් දියාරු ්නැති මිශ්රණයක  

 සාදාගන්්න. 

 ඉන්්පසු එය ලිකප තබා භාජ්නකේ  

 ක්නාගෑවී එ්ක ගුලිය්කට එ්න කතක මඳ  

 කේලාවක තබන්්න. 

 තල්පකයන් ටි්ක ටි්ක ක්කකසල් ක්කාළවලට  

 දමාගන්්න. 

 මඳක නිවුණු ්පසු කබෝල ආ්කාරයටත්  

 සාදාගත හැකිය.

තිබ්බටු 
ආ්ම

අවශ්ය ද්රව්ය
 තිබබටු  500g
 සුදුලූනු  50g
 ලූනු  50g
 අමුමිරිස්  ්කරල් 3
 තක්කාලි කගඩියක
 ්කරපිිංචා
 ඉඟුරු  50g
 කුරුඳු ක්පාතු  50g
 ගම්මිරිස් කුඩු  50g
 ්කහකුඩු 50g
 ලුණු රස අනුව
 ක්පාල්කිරි  ක්කෝප්ප 2
 ගාගත් ක්පාල් ස්වල්්පයක
 හාල් ස්වල්්පයක

සාදාගන්්ා ආ්කාරය
 භාජ්නයක ලි්ප තබා ක්පාල් කිරි දමන්්න.
 එයට ලුණු, ්කරපිිංචා, කුරුඳු ක්පාතු,  
 ගම්මිරිස් කුඩු, ්කහකුඩු දමා ්කලවම්  
 ්කරන්්න. 
 තිබබටු, ඉඟුරු, ලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස්,  
 තක්කාලි සහ වතුර ක්කෝප්ප බාගයක  
 එ්කට දමා කහාඳින් ග්රයින්ඩ් ්කරකග්න  
 කහාදදට එ්කතු ්කරගන්්න.
 හාල් සහ ක්පාල් ග්රයින්ඩ් ්කරකග්න  
 එයටම එ්කතු ්කරකග්න කහාඳින් හැඳි  
 ගාගන්්න.
 ලික්පන් බාකග්න ආ්නම පිඟා්න්කට  
 දමා කුරහන් තල්ප දමාකග්න උඩින්  
 කදහි ්කෑල්ලක මිරි්කා, තල්පකයන් ගුලි  
 සාදා ගිලින්්න. 
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කායික ර�ෝග 
විරේෂඥ වෛද්ය 
යූ.ඩී.එන්. ප්රසාද්

පුත්තලම මූලික ර�ෝහල

පනස් පස් හැවිරිදි සුමනසිරිට ක�ොක�ෝනො වෛ�සය ආසොදනය වී 

තිබුකේ එහි බ�පතළ�ම කේරුම් කනොකෙන හිතුමනොපයට �ටයුතු 

කිරීමට යොම නිසොය. 

දියෛැඩියොෛ, අධිරුධි� පීඩනය ෛැනි ක�ෝෙ තේේෛයන් තිබුණේ 

බ�පතළ ක�ොවිඩ් සංකූලතො මතු කනොවූකයන් දින දහහත�කින් නිෛසට 

පැමිණීමට හැකිවීම ෙැන ඔහු සිටිකේ ප්රීතිකයනි. 

ඒ නිසොමකදෝ ක�ෝහකලන් නිෛසට පැමිණ දින කිහිපයක් ෙතවීමටේ 

මේකතන් ඔහු ෛේකේ පිටිකේ ෛැඩ ආ�ම්්භ �කේ කෛනදාටේ ෛඩො 

උනන්දුෛකින්ය.

ඒේ සුමනසිරිකේ ඒ උනන්දුෛ කදපිටින් ගිකේ සතියක් ෙතවීමටේ 

කප� නැෛත මතු වූ උණ සහ පපුකේ �ැක්කුම නිසො ක�ෝහලෙත වීමට 

සිදුවූ විටය. 

“අනේ බලේ්න නොස්තර මහත්තන�ෝ. නේ මිනිහා කි�්න නෙ�ක් 
අහේන්නම ්නැහැනේ. න�ානරෝ්නා නහාඳ නෙලා නෙෙර ඇවිලලා 
සති�ක්ෙත ්නැහැ. මහේසි නෙේ්න එපා කිවෙට �්න�ට ෙතන්ත 
්නැහැ...”

සුමනසිරිකේ බිරිඳ වෛද්යෛ�යොට �රුණු පැහැදිලි �කේ ත�ම� 

ආකේෙකයන්ය.

කම් ආ�ො�යට ක�ෝහකල නැතකහොේ නික�ෝධොයන මධ්යස්්ොනකේ 

ෙත��න දින දහහත�� �ොලය අෛසන් �ළ පමණින් ක�ොවිඩ්-19 

ක�ෝෙය නිටටොෛට සුෛ විනැයි සිතනො සුමනසිරි ෛැනි අයෛලුන් 

සුලබය.

එපමණකින් ක�ෝෙය නිටටොෛට සුෛ වූ බෛ කනොසිතිය යුතු 

බෛේ, දින දහහත�කින් නිෛසට පැමිණි පසුේ පශ්ොේ ක�ොවිඩ් 

-19 සංකූලතො (Post Covid-19 Symptoms) පිළිබඳෛ කහොඳ 

අෛධොනයක් කයොමු �ළ යුතු බෛේ අපේ සමඟ ප්ර�ොශ �කේ 

�ොයි� ක�ෝෙ විකශෂඥ වෛද්ය යූ.ඩී.එන්.ප්රසොද් මහතොයි.

“න�ානරෝ්නා හැදු්නට පසනස මහේසි නෙලා ෙැඩක් පලක් 
�රෙේ්න බැහැ. එනහමත ්නැත්නේ ඇඟටප්තට න්තනහට්ටුයි 
කි�ලා බහු්තර�ක් නේනා කි�්නො. න�ාවිඩ්-19 ෙැළඳුණු 
න�න්නක්ට නරෝෙ� පූර්ණ ෙශන�ේ සුෙ නෙේ්න ්තරම� 
�ාල�ක් ේත නේනො. ඉතිේ දි්න ෙහහ්තර� �ාල� අෙසේ 
�රලා නෙෙරට ආෙට පසනසත ෙරිේ ෙර න�ානරෝ්නා නරෝෙ 
ලක්්ෂ්ණ මතු නෙේ්න පුළුෙේ. උෙර� ආශ්රි්ත අපහසු්තා, 
මසපිඬු ආශ්රි්ත අපහසු්තා, ්තෙ එ්තන�ාට ස්නායු ආශ්රි්ත 
ෙැටළු, උගුර �්න ්නාස� ආශ්රි්ත ප්රශ්න, එ්තනිේ එහාට 
ගි�හම හෘෙ� ආශ්රි්ත සංකූල්තා විදිහට ඔ� නරෝෙ ලක්්ෂ්ණ 
�ාණඩේත �රේ්න පුළුෙේ.”

ස්නොයු ආශ්රිත ෙැටළු කලස හිස�දය, නින්ද කනොයොම, හිරි ෛොතය, 

ක්ලොන්ත ෙතිය ෛැනි ෙැටළු ඇතිවිය හැකිය. එකස්ම උගු�, 

�න, නොසය ආශ්රිත සංකූලතො කලස කසම්ප්රතිශ්ොෛ, ෙඳ 

සුෛඳ කනොදැනීම, උගුකේ සහ �න්ෛල කේදනොෛ ෛැනි 

ලක්ෂණ දැකිය හැකිය.

“උෙර� ආශ්රි්තෙ ඇතිේන සංකූල්තා විදිහට බඩ පිපුම, 
බනඩ් �ැක්කුම, ෙම්න� �ාම, අතීසාර�, ආහාර අරුචි� 
ෙනේ නේෙල ඇතිනෙේ්න පුළුෙේ. හේදි නවේනාෙ, 
මසපිඬු නවේනාෙ ඇතිනෙේනේ මසපිඬු ආශ්රි්ත ෙැටළු 
විදිහටයි. එ්තනිේ එහාට ගි�ාම හෘෙ�ාබාධ, අංශභාෙ�, 
ෙකුෙඩු අක්රි�වීම ෙනේ බරප්තළ සංකූල්තා වු්ණත 
ඇතිනෙේ්න පුළුෙේ.”

එෛැනි බ�පතළ සංකූලතො ඇතිවීමට ෛැඩි 

අෛධොනමක් ඇේකේ ක�ොවිඩ්-19 තේේෛය නිසො දැඩි 

සේ�ො� ඒ��ෛල ප්රති�ො� ෙැනීමට සිදුවූ ක�ෝගීන්ට බෛේ 

කිෛ යුතුය. 

“ෙැ්නටමත හෘෙ නරෝෙ තින�්න සහ හෘෙ නරෝෙ හැනෙේ්න ෙැඩි 
අෙෝනමක් තින�්න අ�, එ්තන�ාට දි�ෙැඩි�ා, අධිරුධිර 

පීඩ්න�, න�ානලසටනරෝල, ෙකුෙඩුෙල ෙැටළු තින�්න 
අ�ට එනහම ඔ� කිව සංකූල්තා ඉ්තා අ�හපත 

විදිහට බලපාේ්න පුළුෙේ.”

ක�ොක�ෝනො වෛ�සය ආසොදනය වීමේ 

සමඟ පුද්ෙලකයකුකේ රුධි�කේ ඝනේෛය 

ඉහළ යන නිසො රුධි�ය �ැටි ෙැසීමට ඇති 

ප්රෛණතොෛයද ඉහළ යයි.

“නම්ත්නදී අපි හෘෙ නරෝෙ තින�්න අ� ෙැ්න 
විනශ්ෂන�ේම �්තා �රේ්න ඕනේ. න�ාවිඩ් 
නරෝෙ� සුෙ අ්තට හැරිලා මාස තු්නක්ෙත 
ේතනේන�ල ඔවුේට රුධිර �ැටිෙැසීනේ 

අෙධා්නමක් තින�්නො. ඒ ෙනේම න�ාවිඩ්-19 
නිසා හෘෙ මාංශ නේශි ප්රොහ� (Myocarditis) ෙනේ 

මාරාේති� ්තතතෙ�ක් වු්ණත ඇතිනෙේ්න බැරි 
්නැහැ.”

හෘද ක�ෝගිකයකු නම් ක�ොක�ෝනො වෛ�සය ෛැළඳුණු 

පසුේ, එය සුෛ වූ පසුේ හෘද ක�ෝෙ සඳහො ඔබ ලබොෙන්න 

ඖෂධ වෛද්ය උපකදස් පරිදි කනො�ඩෛොම ලබොෙැනීම ඉතොම 

ෛැදෙේය.

“හෘෙ නරෝෙ තින�්න න�න්නක්ට පපුනව �ැක්කුමක් හරි අපි ඉහතිේ �්තා 
�ළ නේනත නරෝෙ ලක්්ෂ්ණ�ක් හරි මතු වුන්ණාත ෙහාම වෙද්ය ප්රති�ාර 
නේත න�ාමුනේන එ� හරිම ෙැෙෙත. ඒ ගි�හැටින�ම වෙද්යෙර�ා ඇනේ 
ඔක්සිජේ ප්රමා්ණ� එනහම පරීක්්ෂා �රලා නරෝගි�ාෙ අොළ ප්රති�ාර නේත 
න�ාමු �ර්නො.”

එයට අමත�ෛ ක�ොවිඩ් නිේකමෝනියො තේේෛයට පේවූ ක�ොවිඩ් 

ක�ෝගීන්ද තම කසෞඛ්ය තේේෛය ෙැන කෛනදාටේ ෛඩො අෛධොනය කයොමු 

කිරීම ෛැදෙේය.

“න�ාවිඩ් නිවනමෝනි�ාෙ මිනිසානේ නප්නහළුෙලට සිදු�ර්න අ�හපත 
බලපෑම නිසා ්නැේත ්නැේතත න�ාවිඩ් සංකූල්තා මතුනෙේ්න ඉඩ 
තිනබ්නො. ඉතිේ ඔ්ත්නදී නේ අ�නේ නප්නහළුෙල නල �ැටි�ක් හිර 
වුන්ණාත ‘Pulmonary Emnolism’ කි�්න මාරාේති� ්තතතෙ� වු්ණත 
ඇතිනෙේ්න පුළුෙේ.”

එපමණක් කනොෛ ක�ොක�ෝනො ආසොදනය වූ කබොකහෝකදනො විෂොදය, 

�ොංසොෛ ෛැනි මොනසි� ව්ොධීන්ට කෙොදුරු වීමටේ ෛඩො ෛැඩි ඉඩක් ඇති 

බෛේ කනොකියොම බැරිය.

“ෙැඩිහිටි අ�ට විනශ්ෂන�ේම �ාේ්තාෙේට ඔ� කිවෙ මා්නසි� ව්ාධීේ 
ඇතිනෙේ්න ෙැඩි ඉඩක් තින�්නො. ඊට අම්තරෙ ‘පැනික් ඇටෑක්’ ඒ 
කි�ේනේ න�ාවිඩ්-19 ෙැළඳුණු නිසා ඒ ෙැ්නම හි්ත්නන�ාට සංකූල්තා 
්නැතිෙත සංකූල්තා මතුනේනො ෙනේ ෙැන්නේ්න පුළුෙේ. ඉතිේ ඒ නිසා මම 
කි�ේනේ න�ාවිඩ්-19 හැදිලා නෙෙර ආෙට පසනසත නේ ෙැ්නම හි්ත හි්ත 
ඉේ්න කි�්න එ� න්නනෙයි. නොඩක් පරිසසමිේ �ටයුතු �ර්න එ� ෙැෙෙත 
කි�්න එ�යි.”

ඇඟපත කේදනොෛ, සුළු උණ, ෛමනය යොම, �ැස්ස, කසම්ප්රතිශ්ොෛ, 

හිස�දය ඇතුළු සොමොන්ය සංකූලතො පිළිබඳෛ එත�ම් භීතියක් ඇති 

��ෙත යුතු නැත. නමුේ කේදනොෛ ඉෛසොෙත කනොහැකි නම් ප්රති�ො� 

ලබොෙේතොට ෛ�දක් නැති බෛේ කිෛ යුතුය.

“අෙධා්නේ �ාණඩනේ ඉේ්න න�න්නක් ්නේ සංකූල්තාෙ� සුළු එ�ක් 
වු්ණත වෙද්යෙරන�කු හමුේන එ� ෙඩා ආරක්ෂි්තයි.

න�ාවිඩ් ෙැළඳිලා දි්න ෙහහ්තර�ට පසනස ෙැේ ඉතිේ නසරම ඉෙරයිනේ 
කි�ලා සතුටිේ අ්ත පිහොෙේ්න බැහැ. නෙෙර ඇවිලලත අඩුම ෙෙස 
ෙහහ්තරක්ෙත නොඩක් පරිසසේ නෙේ්න ඕනේ. ඇඟප්ත ්තදිේ නෙනහසලා 
බර ෙැඩ එනහම �රේ්න ගින�ාත සාමාන්ය නරෝෙ ලක්්ෂ්ණ වි්තරක් න්නනෙයි 
බරප්තළ සංකූල්තා වු්ණත මතුනෙේ්න බැරි ්නැහැ. ඒ නිසා නහාඳිේ විනව� 
ෙේ්න එ� ෙඩා නහාඳයි.

අනි� න�ානරෝ්නා වෙරස� නිසා ප්රතිශක්ති�ර්ණ පේධති�ට වු්ණත 
බලපෑමක් නේන නිසා ප්රතිශක්ති� ෙඩේන සමබල ආහාරනවලක් ෙේ්න 
එ�ත හරි ෙැෙෙත.

ෙැෙෙතම �ාර්ණ� නසෞඛ්ය අංශ ලබාදීලා තින�්න නිසි උපනෙස 
පිලිපදිමිේ න�ානරෝ්නා වෙරසන�ේ ආරක්්ෂා නෙේ්න උතසාහ �ර්න 
එ�යි. ඒ ෙනේම න�ාවිඩ් මරධ්න එේ්න්ත ලබාෙේ්න අ�ට න�ාවිඩ් පශ්ාත 
සංකූල්තා පො ඇතිනෙේනේ අඩුනෙේ. ඒ නිසා න�ාවිඩ් මරධ්න එේ්න්ත 
ලබාෙේ්න එ� අ්තපසු �රේ්න එපා කි�්න එ�ත විනශ්ෂන�ේම කි�ේ්න 
ඕනේ.”

න�ානරෝ්නා නහාඳ වුණු ෙමේ
මහන්සි වෙන්්න වහාඳ ්නෑ

ව�ාවිඩ් -19  
ෙැළඳුණු ව�ව්නක්ට  

ව�ෝගය පූර්්ණ ෙශවයන් සුෙ 
වෙන්්න ්�ම� �ාලයක ග් 

වේනො. ඉතින් දි්න දහහ්�� 
�ාලය අෙසන් ��ලා වගද�්ට 

ආේට පසවසත් ෙරින් ෙ� 
ව�ාව�ෝ්නා ව�ෝග ලක්ෂ්ණ  

මතු වෙන්්න  
පුළුෙන්

හෘද ව�ෝග 
තිවය්න අය්ට 

ව�ාවිඩ් ව�ෝගය සුෙ 
අ්්ට හැරිලා මාස 

තු්නකෙත් ග්වේන�ල් 
රුධි� �ැටිගැසීවම 

අෙධා්නමක 
තිවය්නො

වසවෙන්දි වහට්ටිආ�ච්චි



18 2021 සැප්ැම්බර් 22 ්බදාදා

‘මගේ රත්තරන් යාළුග�ෝ අත ගෙක උස්සලා 
ගෙන්්න ග�ාඳ අතපුඩියක්’

පරපල් ගරන්ජ්, ෆලලෑෂ් බැක් ගේදිකා ගෙ�්නත �න්්නට ‘මගේ 
රත්තරන් යාළුග�ෝ අත ගෙක උස්සලා ගෙන්්න ග�ාඳ අතපුඩියක්’ කියා 
කිය්න ඔහු ගේදිකාග�න් ප�ළ අත ඔ්ස�්න ්තරුණ ගකාල්ලන් ්ස� 
ගකල්ලන්ගේ �ෙ�ගත ගායකයා ය. ඔහුගේ ගී්ත බර �ච්න, ගැඹුරු 
ගතරුම් ්සහි්ත ශාස්රීය ග�ෝ ්සම්්ාව්ය ගණගේ ඒ�ා ග්නාවුණත 
ග�රළු ගගඩි පැග�්න කාගල්.. නුඹ බැන්ෙ ආගල්.. ආදී ගී්ත�ල 
ගමාකක්ගෙෝ අමුතු සුන්ෙරත�යක් ඇ්ත. ඒ චාමර රණ�ක ්නම් වූ ගම් 
ගායකයාගේ �ෙ�ගත සුන්ෙරත�ය විය 
�ැකි බ�යි අගේ අනුමා්නය. 

ගකගසග�්තත ඔහු �ැනි ග�්නස 
‘ජී�්න විලාසි්තා�ක්’ ඇති 
මිනිග්සකු ෙරාගැනීම බිරිඳකට 
්නම් හි්ත්න ්තරම්ම ප�සු 
එකක් විය ග්නා�ැකියි. 
එග�ම හි්තන්්නට අපි� 
ගපාළඹ�්න විදිගේ ්සට�්නක් 
පසුගිය ජූනි ම්ස 04 �ැනිදා 
චාමර රණ�ක විසින් ඔහුගේ 
මුහුණුගපා්තට එක්කර 
තිබුණා. ඒ ්තමයි, “අවුරුදු 
18ක් මා� බලාගත්තට ගගාඩක් 
පින් සුදු �ාමිගන්...”

අවුරුදු 18ක ඒ රැකබලා ගැනීම ගැ්න 
ඔහුගේ බිරිඳ ඉග�ෝෂා ගුණ�ර්ධ්න ‘්ධරණී’ට 

කී ක්තා�යි ගම්.

චාමරත එක්ක කූඩු ග�න්්න 
කලින් ඔබ මේපියන් ්සමඟ 
ගග�පු කාලය ගැ්න මුලින්ම 
ෙැ්නගන්්න කැමතියි?

හ�ොඳයි. දුවලම 

තුනහදෙහෙක් ඉනෙ 

පවුලක මම වැඩිමලො. 

අහේ හෙවල් මීෙමුහේ 

හකොච්චිකහේ. 

මම ඉහෙෙෙතහතෙ 

මොරවිල ශුද්ධ වූ පවුහල් 

කන්ොරොමහේ. මහේ 

අමමයි, තෙොතතෙයි හදෙනෙම 

රජහේ හේවකහ�ෝ. දෙැනෙම 

විශ්ොමිකයි.

චාමර� මුලින්ම ෙැකපු ෙ�්ස 
ම්තකෙ?

ඔේ. ඒක �රිම අ�ඹු 

�මුවීමක්.

ගකාග�ාමෙ ඒ 
�මුවීම සිද්ධ 
වුගේ?

මම උසේ හපළ 

විභොහේ කරලො 

පේහේ ජොඇල 

ගුරුහේ සමූ� 

ව්ොපොරහේ රැකි�ොවක් කළො. ඔ� රැකි�ොව කරෙ අතෙහේ ගුරුහේ 

ව්ොපොරහේ සභොපතිතුමොහෙ උපනදිෙ�ට සංගීතෙ සංදෙේ්ශෙ�ක් 

පැවැතවුවො. ඒකට සංගීතෙ� සැපයුහේ ‘මොරිම්ො’ සංගීතෙ කණ්ො�ම. 

චොමර එතෙහකොට මොරිම්ො කණ්ො�හම නිත්ය ෙො�ක�ො. එදා තෙමයි 

මම මුලිනම සංගීතෙ සංදෙේ්ශෙ�ක් ්ැලුහවත. මම මුලිනම චොමරව 

දෙැක්හකත, චොමර මොව මුලිනම දෙැක්හකත එදා.

එදා චාමර කියපු සිිංදු ම්තකෙ?

මම එහ�ම �රි�ටම ෙම මතෙක ෙැ�ැ. �ැ්ැයි එදා වැඩිපුර ෙො�ෙො 

කහේ ්ටහිර ගීතෙ ්ව ෙම මතෙකයි.

එදා චාමර ඔබත එක්ක ක්තා කළාෙ?

ෙැ�ැ. මහේ �ොළුහවක්හෙන මහේ 

හ�ෝන ෙම්ේ එක ඉල්ලහෙෙ 

ගිහින තිබුණො. ඊටපේහේ චොමර 

මට දුරකතෙෙහ�න කතෙො කළො. 

අපි හදෙනෙො නිතෙර නිතෙර 

දුරකතෙෙහ�න කතෙො කරනෙ 

පටන අරන ටික දෙවසකට පේහේ 

මම කිේවො අමමයි, තෙොතතෙයි එක්ක 

චොමරට අහේ හෙදෙර එනෙ කි�ලො. 

ඉතිං ඔහු ආවො.

කාත එක්කෙ ආගේ?

අමමයි, තෙොතතෙයි, �ොළුහවකුයි එක්ක. 

�ැනදෙදෑහව හත හවලොවට ආහේ. 

�ැ්ැයි රෑට කදෑමත කොල ගිහේ.

අම්මලාගේ කැමැත්ත එදාම ලැබුණෙ?

අමමො මුලින චොමරට කැමති 

වුහණ ෙැ�ැ. චොමර එතෙහකොටත 

ටැටූ එහ�ම ෙ�ලො හිටිහේ. ‘එහ�ම 

හකහෙක් �රි�නහෙ ෙැ�ැ’ කි�ලො 

තෙමයි අමමො කිේහේ. අනික සංගීතෙ 

කණ්ො�මක ඉනෙවො කි�නහෙ 

ේථිර රැකි�ොවකුත හෙහමයි. අමමහෙ 

අකමැතතෙට ඒකත එක හේතුවක් වුණො.

ගකාග�ාමෙ ඉතින් ඔබ අම්ම� කැමති 
කරගතගත?

මම ේථිර අදෙ�සක හිටි�ො චොමර එක්ක තෙමයි 

විවො� හවනහෙ කි�ලො. එතෙහකොට අමමො 

හතරුම ෙතතෙො හමකට විරුද්ධ හවලො වැ්ක් 

ෙැ�ැ කි�ලො. ඊටපේහේ අමමො අහේ විවො��ට 

කැමති වුණො.

ගකායි කාගලෙ වි�ා� වුගේ?

හදෙදෙ�ේ ප� අවුරුදහද. චොමරයි, මමයි �ම් 

හවෙහකොට අපි හදෙනෙට ව�ස අවුරුදු විසි 

හදෙකයි. අපි විවො� වුහණ විසි �තෙහරදි. හලොකු 

හවඩින එකක් ෙම ෙතහතෙ ෙැ�ැ. ළඟම තුන 

�තෙරහදෙහෙක් එක්ක ගිහින විවො�� ලි�ොපදිංචි 

කළො. ඊටපේහේ චොමරහෙ ම�හෙදෙර පදිංචි�ට 

ආවො.

චාමරගග ගගෙර තිගයන්ග්න මතුගම. මීගමු� 
ගකාච්චිකගේ ප්රගදශයට �ඩා �ාතපසින්ම 

ග�්නස පරි්සරයක්. ගකාග�ාමෙ අලුත 
ජීවි්තයට හුරු වුගේ?

ඔේ. ඔ් කි�ෙ හද �රි�ටම 

�රි. විවො��ට කලින 

හකොච්චිකහේ හෙවපු 

ජීවිතෙ�ට ව්ො �ොතපසිනම 

හවෙේ ජීවිතෙ�ක් 

විවො�හ�න පේහේ 

මතුෙමදී මට ලැබුහණ. 

හකොච්චිකහේ ජීවිහත 

�රිම කල්ලයි. මතුෙම 

ජීවිහත �රිම නිේකලංකයි. 

මම සදෑහ�ෙ සතුටු හවෙවො 

ෙමක හමහ�ම නිදෙ�හේ 

ජීවත හවනෙ ලැබිලො තිහ�ෙ 

එක ෙැෙ. මහේ ෙංගිලො හදෙනෙො 

සම�රහවලොවට කි�ෙවො මම ෙහම 

ජීවිතෙ�ට හුරුවුණු විදි� එ�ොලටත 

හිතෙොෙනෙ ්ැ�ැ කි�ලො.

සිල් ගන්න ගියාට 
චාමර සමපූර්්ණ 
දවසම පනසලල් 

ඉනල්න ්නැහැ. දවල් 
දාල්න ලවලාවට සිල් 
පවාර්ණය කරලා 

ලගදර එ්නවා

කිය්න චාමර ර්ණවක ගැ්න
බිරිඳ ඉව�ෝෂා කී කතා� 

සිිංදුවක් මුලිනම 
අපට අහන්න කිය්න 

ලවලාවට අමමයි 
මමයි ලමා්න වැලේ 

කර කර හිටියත් ඒක 
්නවත්්ලා සිිංදුව 

අහන්න ඕ්න
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උපතින් කත�ෝලිකතෙක් වන ඔබ දැන් හැම පසත�ොසවක 
තපෝෙටම පන්සලට ගිහින් සිල් ගන්න බව මම අහලො 
තිතෙනවො. ඒක ඇත�ද?

ඔව්. චාමරත් එක්ක විවාහ වවලා ගමට ආව නිසා 

මට ලැබුණු තවත් වටිනාම වෙයක තමයි බුදුෙහම. 

මම චාමරවේ අමමත් එක්ක ටි්ක ටි්ක පනසල් 

යනන ගත්තට පසවස තමයි ව�ෞද්ධ ෙර්ශනය 

වැටවහනන පටන ගත්වත්. ව්කාවරෝනා එනන ්කලින 

මම අමමත් එක්ක හැම පසව�ාසව්ක වපෝයටම 

පනසලට ගිහින සිල් ගත්තා. ව්කාවරෝනා නැතිවුණු 

්කාවල්ක ආවයත් සිල් ගනන යනවා.

ඔබ සිල් ගන්න පටන් ගත�ට පසතස චොමරත සිල් ගන්න 
පටන් ගත�ො කිෙන්තන ඇත�ද?

ඔව්. හැ�ැයි ඒ වමවහමයි. චාමරවග අමමයි, 

චාමරයි, මමයි, අවේ පුතයි හතරවෙනාම තමයි 

සිල්ගනන යනවන. චාමරවග තාත්තට වයසත් 

එක්ක සිල් ගනන අමාරුයි. සිල් ගනන ගියාට චාමර 

සමපූර්ණ ෙවසම පනසවල් ඉනවන නැහැ. ෙවල් 

දාවන වවලාවට සිල් පවාර්ණය ්කරලා වගෙර එනවා. 

මට ඒ ගැන ්ක්ණගාටුවක නැහැ. අපිත් එක්ක 

වරුවක හරි චාමර සිල් ගනන එන එ්ක ගැන මට 

හරිම සතුටුයි.

චොමර එක්ක තරේම සමබන්්ධෙ පටන් අරන් වැඩි කොලෙක් 
ෙන්න කලින් ඔබ රැකිෙොතවන් අයින් වුතේ චොමර 
රැකිෙොවට ෙන්න එපො කිෙපු හින්දද?

වමවහමයි. අවේ වරේම සම�න්ධය පටන අරන ටි්ක 

්කාවලකින චාමර කිව්වා මට රසසාවවන අයින 

වවනන කියලා. 

මම ඔහු කියන වද ඇහුවා. විරුද්ධ වුවේ නැහැ. 

ඊට අවුරුදේකට විතර පසවස තමයි අපි විවාහ 

වුවේ.

අපි විවාහ වවලා සෑවහන ්කාලයක යන්කම වලාකු 

ආරථි්ක ස්ාවරත්වයක තිබුවේ නැහැ. හැ�ැයි 

මුල ඉඳලම ලැව�න ආදායවමන කීයක හරි අපි 

ඉතුරු ්ක�ා. අනවශ්ය වියෙම ්කවේ නැහැ. 

වලෝව්කට වේනන ජීවත් වවනන ගිවයත් නැහැ. 

අවේ ආදායවම හැටියට ජීවත් වවලා ටිකින ටි්ක 

තමයි ආරථි්ක ස්ාවරත්වය ඇති ්කරගත්වත්. ෙැන 

අපි ව�ාවහාම වහාඳින ජීවත් වවනවා.

චොමර කිෙන්තන් නිදහතස හි�න ප�න, තවනස ‘ජීවන 
විලොසි�ොවක්’ තිතෙන තකතනක්. ඒ ‘තවනස’ දරොගන්න එක 
ඔබට අමොරු වුතේ නැදද?

මට ටි්කක අමාරු වුවේ චාමර යාළුවවා එක්ක 

්කරන ආශ්රය. ඔහු නිතරම යාළුවවා හමුවවනන 

යනවා. යාළුවවා එක්ක ඇවිදිනන යනවා. අපි 

අතවර මත ගැටුම ඇතිවවලා තිවයනවා නම 

තිවයනවන ඔය ්කාර්ණය නිසා. අපි විවාහ වුණු මුල් 

්කාවල මම චාමරත් එක්ක ඔය ්කාර්ණය නිසා පුුංචි 

පුුංචි රේඩු අල්ලවගනත් තිවයනවා. 

ඕ්ක අරු්ණම අපි අතවර 

වවන වලාකු ප්රශන නම 

ඇතිවවලා නැහැ. මට මුලදි 

ඔහුව ෙරාගනන අමාරු 

වු්ණා. ෙැන මම ඒ්කට 

හුරුවවලා ඉනවන.

ඔබයි චොමරයි සපුරො 
තවනස තදන්තනක් කිෙන්තන 
ඇත�ද?

ඔව්. ඒ්ක නම 

හසි් කුරුපපු

හරියටම හරි. චාමර හරිම විවෘත ව්කවනක. 

මම හරිම ගුේත ව්කවනක. හැ�ැයි ඒ්ක 

නිසා අපි අතවර ්කවදාවත් ප්රශන 

ඇතිවවලා නම නැහැ.

ඔබයි, ඔතේ නැන්දමමයි,  තල්ලියි 
නැන්දමමයි වතේ තනතමයි හරිෙට 
අමතමකුයි දුතවකුයි වතේ කිෙලො මම 
අහලො තිතෙනවො?

ඒ්ක ගැන නම කියනනම ඕනෑ. 

අවේ විවාහයට ෙැන අවුරුදු 

පහව�ාව්කට වැඩියි. 

චාමර පවුවල එ්කම 

ෙරුවා. විවාහ වුණු 

ෙවවස ඉඳලම අපි 

ජීවත් වවනවන 

චාමරවග අමමයි 

තාත්තයි එක්ක. අෙ වවන්කන 

්කවදාවත් මායි මවේ නැනෙමමයි 

අතවර ප්රශනයක ඇතිවවලා 

නැහැ. අපි වෙනනා හරි යාළුයි. 

චාමරවේ අමමා මට මවේම 

අමමා වවේ තමයි. අවේ 

විවාහය වමවහම සාර්්ක 

වවනන අමමවගන 

ලැව�න ඒ සහවයෝගයත් 

වි්ශාල පිටුවහලක වවලා 

තිවයනවා.

ඔබ චොමරත එක්ක පුුංචි 
පුුංචි රේඩු එතහම 
අල්ලදදිත අමමතග හැසිරීම 
තවනස තන්ද?

ඔ�ත් ෙනන වදවල්. 

ඒ්කත් ඇත්ත. වමාන 

වද වු්ණත් අමමා 

හැමවවවල්ම ඉනවන 

මවග පැත්වත්. 

චාමරයි මමයි 

අතවර වාෙ විවාෙ 

වවන වවලාවටයි, 

අපි වෙනනට එ්කඟ 

වවනන �ැරි අවස්ාවලයි අමමා මවේ පැත්ත තමයි 

ගනවන. මම හරි වු්ණත් වැරදි වු්ණත් අමමා ගනවන 

මවේ පැත්ත. මම වම වගෙරට ආපු ෙවවස ඉඳලම 

එවහමයි. 

අනිත් ්කාර්ණය තමයි අමමයි චාමරයි වාෙ 

්කරගනන වවලාවල් තිවයනවා. හැ�ැයි අමමයි මායි 

අතවර ්කවදාවත් නැනෙමමා-වල්ලි වාෙ ඇතිවවලා 

නැහැ.

එ�තකොට ඔතේ මොමේඩි?

තාත්තත් මට ආෙවරයි චාමරට වඩා. ඒ වවේම මාව 

විශවාසයි චාමරට වඩා.

ඉතින් චොමර ගතු කිෙන්තන නැදද දැන් අමමයි �ොත�යි 
මටත වඩො ඔෙොට ආදතරයි කිෙලො?

ඔව්. ඔව්. එවහම කියන වවලාවල් තිවයනවා. ඒ 

වවලාවල්වලදී ‘ඔයවගාල්වලා ඔකව්කාම එ්ක 

පැත්තක. මවේ පැත්තට ඉනවන අවේ පුතා විතරයි’ 

කියලත් කියනවා.

ඔතබත චොමරතගත විවොහතෙන් අවුරුදු දහෙකටත 
වැඩි කොලෙක් ගිෙොට පසතස �මයි පු�ො ලැතබන්තන්. 

ඒ කොතලදි චොමරතග හැසිරීම තකොතහොමද වුතේ?

වමවහමයි. චාමර හරිම මධ්යස් ව්කවනක. ඔහු 

වෙයක වනාලැබු්ණා කියලා වගාඩක දුකවවනවනවත් 

ඒ වෙය ලැබු්ණා කියලා වගාඩක සතුටු 

වවනවනත් නැහැ. හැ�ැයි චාමර පවුවල් 

එ්කම ෙරුවා. ඒ වවේම පුතා. ඒ විතරකුත්  වනවමයි, 

රටම ෙනන ව්කවනක. එවහම පසුබිම්ක අවුරුදු 

ෙහයක වගවවන විටත් අපිට ෙරුවවක වනාලැබු්ණා 

කියලා චාමර මාව පීඩාවට පත් ්කවේ නැහැ. මම 

හිතින වැටුව්ණත් නැහැ. ෙරුවවක තවමත් නැත්වත් 

ඇයි කියලා හිතින තැවි තැවි ඉනවන නැතුව ජීවිවත් 

අවනක වදවල් මම වහාඳින ්කරවගන ආවා.

එ�තකොට ඔතේ නැන්දමමො?

ඇය මට දුනන ්ශකතිය වචනවයන කියනන 

�ැරිතරම. ෙරුවවක ලැව�නන ප්රමාෙ වවන එ්ක 

ගැන චාමරවග අමමා ්කවදාවත් වචවනකිනවත් 

�ැල්මකිනවත් මවේ හිත රිදෙලා නැහැ. ෙරුවවක 

ලැව�නන පරකකු වවදදි ව්කා�ඹ වපෞදගලි්ක 

වරෝහලකින මම සෑවහන ට්රීටමනට ්ක�ා. ඒ ෙවසවල 

අපිට වාහනයක තිබුව්ණත් නැහැ. මතුගම ඉඳලා 

�ස එවක තමයි ව්කා�ඹ ආවව්. ඒ ්කාවල හයිවව් 

එ්ක තිබුව්ණත් නැහැ.

ඔය ගමනට මාත් එක්ක වැඩිපුරම ව්කා�ඹ ආවව් 

නැනෙමමා. චාමර ආවව අත්යවශ්ය වවලාවට 

විතරයි. වමා්කෙ ඔහු සුංගීත ප්රසුංගවලට යනවා. 

නිදි වරනවා. ්කාරය�හුලයි. ඒ ්කාලය ්ශකතිමත්ව 

වගවාගනන මවේ නැනෙමමා ඒ තරම වි්ශාල 

සහායක මට දුනනා. ඒ වවේම මවේ 

අමමත් මට වලාකු 

්ශකතියක වු්ණා. අමමා 

මට කිව්වා ‘�ය 

වවනන එපා ඔයා 

අමමා ව්කවනක 

වවනවාමයි’ 

කියලා. 

තමොකක්ද තම කවදාවත �නිෙම තේට්ටුතවන් 
එළිෙට ගිහින් නැති ක�ොව?

ඒ්කත් සුවිවශෂී වෙයක. ඔ� විශවාස 

්කරයිෙ නැදෙ ෙනවන නැහැ වම ්කතාව. 

මම විවාහ වවලා චාමරවග වගෙරට ආපු 

ෙවවස ඉඳන අෙ වවන්කම වම වේටටුවවන 

එළියට තනියම ගිහින නැහැ. වේටටුවවන 

එළියට යන ගමන ගිහින තිවයනවන චාමර 

එක්ක හරි අමමා එක්ක හරි විතරයි.

පු�ො ලැබුණම චොමරතග ප්රතිචොරෙ වුතේ 
තකොතහොමද?

මම ්කලිනුත් කිව්වා වවේ චාමර හරිම මධ්යස් 

ව්කවනක. ෙරුවවක වනාහිටිය ්කාවලත් ඔහු 

ඒ්ක උවේක්ාවවන ෙරාගත්තා මිසක 

වලාකුවට දුක වුවේ නැහැ. චාමර 

මටත් කිව්වව් ‘ඔය ගැන ඕනවට වඩා 

දුකවවනන එපා, ෙරුවවා හිටියත් 

නැතත් අපි ්කවදාහරි මැවරනවවන’ 

කියලා.

පුතා ලැබු්ණම චාමර හරිම 

සතුටු වු්ණා. හැ�ැයි ඒ සතුවට 

අනතයට ගිවේ නැහැ. මම 

ඊට වඩා වවනස. පුුංචි 

වද්කදිත් වගාඩක දුක 

වවනවා. සතුටු වවනවා.

අලුත�න් ගී�ෙක් 
නිරමොණෙ කරදදි 
චොමර ඔතේ අදහසුත 
විමසනවද?

චාමර ගායනා ්කරන 

චාමරවග හැම ගීතයකම ලිව්වව් 

ඔහුමයි. මුලිනම ඔහු ්කරනවන පැත්ත්කට 

වවලා ගීතය ලියන එ්ක. ඊටේසවස අමමටයි 

මටයි එනන කියනවා. අපි වෙනනා ඉසසරහ 

ගිටාර එ්ක ගහන ගමන ගීතය ගායනා ්කරනවා. 

සිුංදුව ලසසනයිෙ, වචන වහාඳයිෙ කියලා අපි 

වෙනනවගන අහනවා. අපි එතව්කාට අවේ අෙහස 

කියනවා. අවේ අෙහස පිළිඅරන වචන වවනස 

්කරපු අවස්ාත් තිවයනවා.

ඔය විදිහට සිුංදුවක මුලිනම අපට අහනන 

කියන වවලාවට අමමයි මමයි වමාන වැවේ 

්කර ්කර හිටියත් ඒ්ක නවත්තලා සිුංදුව අහනන 

ඕන. කුසසිවය උය උයා හිටියත් ඒ්ක නවත්තලා 

සිුංදුව අහලා අවේ අෙහසුත් කියලා තමයි ආපහු 

උයනන පටන ගනවන.

ඔබට සිුංදු කිෙන්න පුළුවන්ද?

අවන �ැහැ. මට සිුංදු කියන හැකියාව නැහැ.

තගදර පොටි එකකදිවත සිුංදුවක් කිෙලො නැදද?

ඒත් නැහැ.

සිුංදුවක් කිෙන්න උතසොහ කරමු කිෙලො චොමර කිෙලත 
නැදද?

එවහමත් නැහැ.

පු�ොට දැන් අවුරුදු පහයි. පු�ො ගී� ගොෙනො කරන්න 
උතසොහ කරන අවස්ො තිතෙනවද?

තාත්තා ගීත ගායනා ්කරන වවලාවට පුතා 

තාවල අල්ලන වවලාවල් තිවයනවා. අපි වවඩින 

එවහ්කට එවහම ගියහම චාමර ගීත ගායනා 

්කරන වවලාවට පුතත් සවටජ් එ්කට නගිනවා. 

පුුංචි ්කාවල ඉඳලම පුතාට ඒවා පුරුදුයි.

පු�ත අනොගතතදි ගොෙකතෙක් තවනවට කැමතිද?

ඔව්. මමයි චාමරයි වෙනනම ්කැමතියි. අපි පුතාට 

වහාඳින උගනවනවා. ්කැමති මාරගය පුතා 

අනාගතවයදි වතෝරා ගනී.

පසුගිෙ දිනක විකොශෙ වුණු Talk with Chathura 
වැඩසටහතන්දි චොමර ‘සුදු හොමිතන්’ කිෙලො තබොතහොම 
ආදතරන් ඔබ ගැන ක�ො ක�ො. ‘සුදු හොමිතන්’ කිෙන්තන 
සොමොන්යතෙන් ඔබට තගදරට ආමන්්රණෙ කරන 
නමද? නැතනම ඒක චොමරතග වචනෙක්ද?

ඒ්ක චාමරවග වචනයක. චාමර තමයි මට ‘සුදු 

හාමිවන’ කියනන පටන ගත්වත්.

ඒ වැඩසටහතන්දිම චොමර කිෙනවො ඔබ හරි සැරයි 
කන පොත කරතගන ඉන්තන කිෙලො. ඇත�ටම එචචර 
සැරයිද?

මම එවහම සැර වවනවන චාමර සමහර 

යාළුවවාත් එක්ක ඇවිදිනන යන වවලාවට 

විතරයි. අවන්ක චාමර ෙනනවා මම එවහම සැර 

වවනවන එයාවගම වහාඳටයි මවග තිවයන 

ආෙවරටයි මිසක තරහට වනවමයි කියලා. 

සැර වවනන ඕනි වවලාවට සැර වනාවී චාමරව 

ව්කානව්ෝල් ්කරනන අමාරුයි.

ඉතින් අන්තිමට දැනගන්න කැමතියි මුලදි චොමරට 
විරුද්ධ වුණු ඔතේ අමමො, බෑණො ගැන දැන් තමොකද 
කිෙන්තන කිෙලො?

අපි විවාහ වවලා ්කාලය ගත වවනව්කාට අමමට 

වත්රු්ණා චාමර කියනවන ්කවුෙ කියලා. අමමා 

�ෑ්ණට ෙැන හරිම ආෙවරයි.

චාමර ්මයි මට ‘
සුදු හාමිනේ’ කියේ්න 
පටේ ගතනත

මම එනහම 
සැර නෙේන්න චාමර 

සමහර යාළුනොත 
එක්ක ඇවිදිේ්න ය්න 

නෙලාෙට වි්රයි
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - මධුෙංක සිරි්වර්ධන

පිරිත් පැන් 
ටිකක් දාන්නසකෝ

අනේ මිසී මනේ 
ඔක්සිජේ එකට

සු්ව විරු්වන්සගේ අමතක සනා්වන මතක
අද ධරණී කවරය දරා සිටිේනේ  රටත්, 
අපත් සුවපත් කරේ්නට නකානරෝ්නා 
සටනේ නපරමුණ ගත් සුව විරුවේ අතුරිේ 
කිහිපනදන්නක්ය. 

ඒ ගමපහ දිස්ත්රික් මහනරෝහනේ නකාවිඩ්-

අධියැපුම ඒකකනේ වවද්ය වත්සලා 
කරුණාරත්්න, නහද නිලධාරිනී තනුජා 
රුක්මණී විනේසූරිය සහ උපස්ත්ායක 
නිලධාරිනී දිලීෂියා කුමාරි ය්න මහත්මීේය. 

“නම වනග අසීරු නමානහාතක රට නවනුනවේ 
නස්තවය කරේ්න ලැබුණු එක නලාකු සතුටක්. ඇත්තම 
කිවනවාත් වවද්යවරියක වීනම වටි්නාකම නව්නදටත් 
වඩා දැේ මට දැන්න්නවා.”

ඈ කියන්න නිහතමානීවය. වවද්ය වත්සලා 

්ේවය කරන්න ගම්පහ දිේ්රික් මහ්රෝහ්ේ 141-

D වාට්ටු්ේය.

“අනේ නරෝහනලත් නකාවිඩ් නරෝගීේ විශාල 
ප්රමාණයක් ඉේ්නවා.  නකාවිඩ්-අධියැපුම ඒකකය 
විදියට ක්රියාත්මක නව්න වාට්ටුනව තමයි මම වැඩ 
කරේනේ. අසාධ්ය නකාවිඩ් නරෝගිනයක් දැඩි සත්කාර 
ඒකකයට ඇතුළත් කරේ්න කලිේ අනේ ඒකකයට 
ඇතුළත් කර්නවා. ඉතිේ නකාවිඩ් නරෝගීේ එක්කම 
ගැවනස්න නිසා අපිට ආරක්්ාව ගැ්න වැඩිපුර 
හිතේ්න නවලා තිය්නවා. නමාකද නසෞඛ්ය නස්තවකනයෝ 
අසනීප වුනණාත් නරෝගීේට ප්රතිකාර කරේනේ කවුද?”

රාජකාරි ්වලා්ේ ඔවුන අඳින ආරක්ෂිත 

ඇඳුම කට්්ටලය්ට ශරීරය ආවරණය වන ඇඳුම 

කිහි්පයකුත, ්ගාගේ කණණාඩි, මුඛ ආවරණ, 

මුහුණු ආවරණ ්මනම හිේවවැසුම, අතවවැසුම වවැනි 

උ්පාංග කිහි්පයක්ම ඇතුළතය.

“ආරක්ෂිත ඇඳුමක් පැය ගා්නක් එකදිගට 
ඇඳනග්න වැඩ කර්න එක හරි අමාරු වැඩක්. සමහර 
නවලාවට දාඩිය දාලා තැමනබේනවා. නගාගේ, මුඛ 
ආවරණ එක්ක මුහුණු ආවරණත් පළඳි්න නිසා හුස්තම 
ගේ්න එනහම හරිම ආමරුයි. දවසක් මට නහාඳටම 
දාඩිය දාලා ක්ලාේනතට වනේ ආවා. ඉතිේ වි්නාඩි 
කිහිපයක් ඉඳනග්න ඉඳලා ආනයත් වැඩ කරේ්න පටේ 
ගත්තා. අමාරු වැඩිකමට සමහර නවලාවට නහදියේ 
පවා ක්ලාේත නව්නවා.”

්පවැය කිහි්පයක් මුඛ ආවරණ ්පවැළඳීමත අ්පහසු 

බව අත්වැකී්මන ්නනා නි්සා සුව විරුවන්ගේ 

ආරක්්ෂක ඇඳු්ම අ්පහසුව ගවැන අමුතු්වන 

කියනන්ට අවශ්ය නවැත. 

“නරෝහනේදී කිසිම නේතුවකට ආරක්ෂිත ඇඳුම 
ගලවේ්න බෙැහැ. ඉතිේ වතුර න්නාබී, නවාෂ්රූම න්නායා 
පැය ගණේ ඉවසපු නවලාවේ අ්නේතයි. මුඛ ආවරණ 
කිහිපයක්ම දානග්න ඉේ්නනකාට සමහරුේනේ මුහුණු 
කැපිලා, රතුනවලා, ලප කැළැේ පවා ඇතිනවලා 
තිනය්නවා. හැබෙැයි අපහසුනවේ හරි එනහම කර්න 
නිසා තමයි අපි හැනමෝම අදත් ආරක්්ා නවලා 
ඉේනේ.”

ඊ්ට අමතරව ්ම ්මා්හා්ත ඔවුන්ට නි්වේවල 

ආ්රණීයයන්ගේ ආරක්්ෂාව පිළිබඳවත සිතීම්ට 

සිදුව ඇත.

“අපි ඉේනේ මනේ හස්තබෙේඩ්නේ මහනගදර. 
එයානේ අමමයි, තාත්තයිත් අපිත් එක්කමයි ඉේනේ. 

“අනේ යුනිට් එනක් නරෝගීේ 40ක් ඉේ්නවා. කාරයය 
මණඩලය අඩු නිසා දැේ අපිට මුළු දවසම වැඩ කරේ්න 
නව්නවා. යුනිට් එක ඇතුළට ගියාට පස්තනස්ත නරෝගීේනේ 
සියලුම නේ නසායා බෙලේ්න, එතනකාට එයාලා හරියට 
ක්නවද, නබෝනවද, සතුටිේ ඉේ්නවද කිය්න නම හැමනේම 
අපි නහායලා බෙල්නවා. ඇත්තම කිවනවාත් යුනිට් එක 
ඇතුළට ගියහම බෙඩගිේ්නක්, වතුර තිබෙහක් එනහම 
දැන්නේන්නම ්නැහැ. කාරයය මණඩලනේ හැනමෝම වනේ 
මූලික අවධා්නය දක්වේනේ නරෝගීේට. ඉතිේ හවස්ත නවලා 
කේ්න යේදි නගදරිේ නග්නාව බෙත්පත ්නරක් නවලා තිනය්න 
නවලාවේ පවා තිනය්නවා.” 

සුවහ්සක් ්හ් නිලධාරීන නි්යෝජනය කරමින ඇය 

තම ්ේවය පිළිබඳව කතා ක්ේ ්සතුටිනි.

එ්ේම ඇය නිරතුරුවම ්රෝගීන්ගේ මානසික සුවය 

උ්්්සා කවැ්පවනනියක බව කතා්ේ මුල සි්ටම ්පවැහවැදිලි 

විය.

“නව්න නරෝගයක් ්නම නගදරිේ ඇවිේලා නරෝගියා ගාව 
්නතර නව්නවනේ. ඒත් නම නකාවිඩ් එක්ක එනහම බෙැහැ. 
ඉතිේ නම නරෝගීේට ඉේනේ අපි විතරයි. එයාලව දැේ 
සමාජනයේ නකාේනවලා කියලා තමයි නම නගාඩක් අය 
හිතේනේ. නමාකද එයාලා ළඟට යේ්න නකායි කවුරුත් 
බෙයයිනේ. ඉතිේ අපි පුළුවේ හැමනවනේම එයාලනේ 
ළඟට ගිහිේ අතපය අතගා්නවා. එතනකාට එයාලට 
දැන්න්න සතුට ඒ මූණුවලිේම නේ්නවා.”

්කාවිඩ් ්රෝගීන ්සමඟ ගතකල කාලසීමාව තුළ 

මතක්ේ රැඳුනු සුවි්ේෂී මතක කිහි්පයක් ඈ 

දිගහවැරි්ේ ්ම්ේය.

“අනේ යුනිට් එනක් වැඩිපුරම ඉේනේ වැඩිහිටි නරෝගීේ. 
ඉතිේ පිරිත් නූේ, පිරිත් පැේවලට එනහම එයාලා හරි 
කැමතියිනේ. මම නිතරම අනේ පේසනලේ ඒ නේවේ 
අරනග්න එ්නවා. දවසක් එක ආච්චි අමමා නකන්නක් මනග 
අත බෙදානග්න ‘අනේ මිසී මනේ ඔක්සිජේ එකට පිරිත් පැේ 

ඒ නදේ්නා පරිස්තසම කරගේ්න ඕන්න නිසා මුේ කානල 
්නම මම නගදර ගිනේම ්නැහැ. හැබෙැයි දැේ ්නම නගදර 
ය්නවා. ඒ ගියත් එයාලනගේ පුළුවේ තරම ඈත්නවලයි 
ඉේන්න. හැබෙැයි එනහමවත් අමමව, තාත්තව, සැමියව, 
පුුංචි පැටවුේව මාස ගා්නකිේ ඇහැට න්නාදැක රාජකාරි 
කර්න අනේ හිතවත් නසෞඛ්ය නස්තවකනයාත් ඉේ්නවා 
කිය්න එකත් මතක් කරේ්න ඕනේ.”

නමුත ඔවුන්ගේ ගුණ ්නාහඳුනන දුර්ගුණ 

මිනිසුන් ්ම ්සමාජය තුළ සිටිනා බව කණගාටු්වන 

වුවත ්නාලියාම බවැරිය.

“පළමු නකාවිඩ් රැේල නවලානවදි සමහර 
නවනළේනදෝ නසෞඛ්ය අුංශවල අයට බෙඩු විකුණ්න එක 
පවා ප්රතික්නෂ්ප කළා. අනපේ අනිත් අයට වවරසය 
නබෙෝනවයි කිය්න අදහස නගාඩක් අයට තිබුණා. ඒ නිසා 
සමහරු අපි දිහා බෙනයේ, සැනකේ බෙැලුවා. තවමත් 
සමහර අය එනහමයි. හැබෙැයි ඒ වනේ නේවේ නිසාවත් 
අපි රාජකාරිය පහර හැරලා ්නැහැ.”

්කාවිඩ් ්රෝගීන්ගේ ජීවිත ්වනු්වන ්කාතරම 

අරගල කළ් ඇතවැම ්රෝගීන මරණ්යන මු්වා 

ගවැනීම්ට අ්්පා්හා්සත වන බව ඈ කියන්න 

්සං්ේදීවය.

“උපරිමයටම උත්සාහ කරලත් අපිට සමහර 
නරෝගීේව නේරගේ්න බෙැරිනව්න අවස්ත්ා තිනය්නවා. 
පහුගිය ටිනක් නරෝගීේ වැඩි පිරිසක් මියගියා. ඇත්තටම 
ඒ අවස්ත්ා හරිම සුංනවදියි. හුස්තම එක්ක නපාරබෙද්න 
සමහර නරෝගීේව දැක්කම මට මනේ නගදර අයනේ 
මුහුණු මතක් නව්නවා.”

එ්ේම අව්සාන වශ්යන ඔබ්ගන යමක් ඉේලීම්ට 

අවශ්ය බවත ඈ කීවාය.

“අනේ කාරය මණඩලවල කිසිම නකන්නක් වැඩ 
මඟඅරිේනේ ්නැහැ. හැම නරෝගිනයක්නගම ජීවිත 
නේරගේ්න එක තමයි අනේ වගකීම. අපි 
ඒ වගකීම තිතටම ඉටු කර්නවා. ඒ 
වනේම නසෞඛ්ය අුංශ දීලා තිනය්න 
උපනදස්ත පිළිපැදලා ඔබෙත්, ඔනේ 
පවුනේ අයනගත් ආරක්්ාව 
සලසනග්න ඔනේ වගකීම ඉටු 
කරේ්න කියලා මම ආදනරේ 
ඉේලා සිටි්නවා.

ඒ වනේම අවසා්න 
වශනයේ 141-D වාට්ටුනව 
නබෙෝධික සමරනස්තකර, 
සුනරෂ් සිේවා ඇතුළු 
සියලුම වවද්යවරුේ, නහද 
කාරයය මණඩලය, සුළු නස්තවක 
පිරිස ඉටුකර්න නස්තවය ගැ්නත් 
මතක් කරේ්න මම නමක අවස්ත්ාවක් 
කරගේ්නවා.”

ව්වද්ය ්වත්ෙලා කරුණාරත්න

සෙද නිල්ධාරිනී තනුජා රුක්මණී විසේසූරිය
ටිකක් දාේ්නනකෝ’ කියලා අඬ අඬ කිවවා. ඒ නවලානව 
මම ඒ විදිහට කර්නවා වනේ රඟපෑවා. ඉතිේ ඒ ආච්චි 
අමමට ඒ නවලානව හරි සතුටුයි.

නම ළඟදි එක නරෝගිනයක් ආවා. නම නරෝගියයි 
එයානේ මේලියි එකම වත්තක නගවේ නදකක් හදානග්න 
තමයි ජීවත්නවලා තිනයේනේ. ඉතිේ නම පුේගලයාට 
නකාවිඩ් හැදු්නම අර මේලි නම පුේගලයා ජීවත් වුණු 
පුුංචි නගදරත් කඩලා ඔහුවත් එලවලා දාලා තිනය්නවා.

සමහර නවලාවට වයසක අමමලා, තාත්තලා 
දරුනවෝ බෙලේ්න ඕනේ කියලා කෑගහලා අඬ්නවා. 
අනේ ඒ නවලාවට දරුවේට නකෝේ එකක් අරේ නදේ්න 
බෙල්නනකාට ඒ දරුනවෝ අපිට දීලා තිනයේනේ නබොරු 
නටලින�ෝේ න්නාමබෙර. මිනිස්තසු විදිහට අපිටත් ඒ නේවේ 
දරාගේ්න හරි අමාරුයි.

නමත්නට අඬ අඬා එ්න නගාඩක් අය නගදර යේනේ 
සතුටිේ හි්නානවවී. නකාවිඩ් කියේනේ තවත් එක 
නරෝගයක් විතරයි. ඉතිේ නමක හැදු්නා කියලා තමේනේ 
ආදරණීයයේව තනි කරලා, නව්නස්තකම කරලා 
මනුස්තසකම ්නැති කරගේ්න එපා කිය්න එක තමයි මනේ 
එකම ඉේලීම.”

අ් ්ව්ේ අ්ප ්කා්රෝනා්වන ආරක්්ෂා වීම 

්සඳහා අ්ේ වගකීම ඉටු කරන්න නම ්හ්ට ්ව්ේ 

ඔවුන්ට නි්හ්ේ හුේම ගවැනීම්ට හවැකිවනු ඇත. 

ඉදින, එවන දිනක් ඉතා ඉක්මනිනම උදා්ේවා 

යනන ‘ධරණී’ අ්ේත සුව ප්ාර්්ථනාවයි!

විනේ් ස්තතූතිය - 
ගමපෙ දිස්ත්රික් මෙසරෝෙසේ අධ්යක්්ෂ  

විසේ්ෂඥ ව්වද්ය ෙමන් පතිරණ මෙතාට

සම සරෝගියයි 
එයාසගේ මේලියි එකම  
්වත්තක සග්වේ සදකක්  

ෙදාසගන තමයි ජී්වත්ස්වලා 
තිසයන්සන්. ඉතින් සමයාට 
සකාවිඩ් ෙැදුනම අර මේලි 

සම පුදගලයා ජී්වත් වුණු පුංචි 
සගදරත් කඩලා  
ඔහු්වත් එල්වලා  

දාලා
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

මහ දවාලට 
විතරක් පේන

‘සෙක්සකෝලියා’ 
අව්ාරය 

ප�ොදු ජනතොවපේ පිළිගැනීම නම් 

ප�ොලමන් අවතොර ආදිය දර්ශනය 

වන්පන් රොත්රී මැදියම් යොමපේ බවයි. 

‘ජොම පවලොවල’ නමින් �ඳුන්වන 

හිමිදිරිය, මධ්යහනය ස� පගොම්මන 

යන පවලොවන්වල මිනිසුන් අමනුෂ්ය 

බල�ෑම්වලට ලකවන බව විශවොසයක 

තිපේ. එප�ත් රොත්රී කොලපේ පනොව 

ම�දවොපලද සම�රුන්පේ පනත ගැපටන 

අපූරු ප�ොලමනක පිළිබඳව �ැත්තෑව 

ද්ශකපේදී මට අසන්නට ලැබිණ. ඒ 

වනවිට මො ගලහිටියොව මැදි විදු�පල 

අධ්යො�නය ලබමින් සිටිපයමි.  එම 

‘ප�ොලමන් �ණිවිඩය’ මො පවත පගපනන 

ලදපද කඳාපන් සිට �ැමිණි ජයසූරිය නම් 

සිසුපවකි. ඔහුපේ නපම් ඉතිරි පකොටස මට 

දැන් මතක නැත.

“කඳාපේ පෙබස්තියේ පල්ලිය, 
නැදුරුපිටිය පහු කළාම හමබපවන 
ජයසූරිය පේල්ලට දවල්ටත් පපක්පකෝලියා 
කියලා පහාල්මනක් එනවා. අපේ ගමවල 
හුඟපදපනකුට ඒ පපක්පකෝලියා මුණගැහිලා 
තිපයනවා. හැබැයි පපක්පකෝලියා කියේපේ 
අහිිංෙක පහාල්මනක්. දැක්කා කියලා 
කවුරුවත් පලාකුවට බය පවේපේ නැහැ. 
කවුරුහරි ටිකක් බය වුණත් ඔය පතල් ටිකක් 
මතුරවා ගත්තම ඇති. කපතෝලික අය නම 
කරේපේ ඔරෙේ කියන එක.” මපේ �ොසල 

මිතුරො කීය.

ජයසූරිය පේලල යනු උතුරින් මීගමු 

කලපුවත්, දකුණින් කැලණි ගඟටත්, 

නැපගනහිරින් පකොළඹ පුත්තලම් ඕලන්ද 

�ැරණි ඇල මොරගයටත්, බසනොහිරින් 

ම� මුහුදටත් මොයිම් වූ ප�කටයොර 3068 

ප�වත් අකකර 7581ක වි්ශොලත්වයකින් 

යුතු මුතුරොජපවල පතත්බිම් �රිසරය 

ඔසපස වැටීගත් මොරගයකි. එය �ැරණි 

ඕලන්ද ඇල සමී�පේ සිට කිපලෝමීටර 

තුනක �මණ දුරින් පිහිටි ම� නුගපේ 

�න්දිය පතක වැටීගත් �ොරකි.

වත්මන් පකොළඹ - කටුනොයක අධිපේගී 

මොරගපේ ගමන් ගන්නොවිට පමම ජයසූරිය 

පේලල නම් මොරගය පනත පනොගැපටයි. 

ඒ අධිපේගී මොරගය තනනවිට ජයසූරිය 

පේලල මොරගය සඳ�ො ගුවන්�ොලම් 

�ැන්නුමක නිරමොණය පකොට තිබීම 

නිසොය. 

“ඔය ජයසූරිය පේල්ල හැදුපේ අපිට සීයා 
පවන පකපනක්. ඒ කාපල් එයා ආණ්ඩුපේ 
පලාක්පකක්.” 

මපේ ජයසූරිය �ොසල මිතුරො කීපේ 

ආඩම්බරපයනි. ඒ ජයසූරිය නම් 

‘ආණ්ඩුපේ පලොකකො’ 1931 වසපර ඇරඹි 

රොජ්ය මන්්රණ සභොව නිපයෝජනය කළ 

ඩී.පී.ජයසූරිය ප�වත් පොන් �න්තිනිපයස 

ජයසූරිය ම�තොය. එකල ඔහු කො අතරත් 

ජනප්රියව ඇත්පත් ‘අඩි �තපර පයෝධයො’ 

යන ආදරණීය නමිනි. ඔහුපේ කුඩො ්ශරීරය 

ස� ඔහු විසින් කරන ලද ම�ො �රිමොණපේ 

වැඩ සළකො ඔහුට ඒ නම �ට බැ පඳන්නට 

ඇත. එපමන්ම ඔහු කඩිපයකු පමන් 

කඩිසර පුදගලපයකු බවද සඳ�න්ය.

ජයසූරිය පේලල ඇරපඹන කඳාපන් 

නැදුරුපිටියට තරමක පනොදුරින් 

පිහිටි ජොඇල කළඑළිපේ �දිිංචි ප්රවීණ 

පලඛකපයකු, ගත් කතුවරපයකු ස� නිද�ස 

මොධ්යපේදිපයකු වන පීටර කැනියුට් ප�පරරො 

ම�තො ද පම් ‘අඩි �තපර පයෝධයො’ පේ වැඩ 

ගැන අසො දැනපගන තිපේ. 

“ඔය නුගපපයි, නැදුරුපිටියයි කියන 
ගමමාන පදක මුතුරාජවල වගුරු බිපමේ 
පවේපවලා තිබීම හිේදා නුගපේ, පමුණුගම, 

පබෝපිටිය, උස්වැටපකයියාව වපේ ගමවල 
මිනිස්සුේට පලාකු ප්රශන ඇතිවුණා. 
ඒකට විෙඳුමක් හැටියට තමයි ජයසූරිය 
මහත්තයා ඔය වගුර මැදපදේ පස් දාලා උෙට 
පේල්ලක් හැදුපේ. ඕකට පස් ඇදපද මිලිටරි 
ට්රක්වලිේ කියලත් අපි අහලා තිපයනවා. 
පකාපහාමහරි ඔය පේල්ල පාරක් හැටියට 
විවෘත කරලා තිපයේපේ 1948 ඇමති ෙර් 
පජෝේ පකාතලාවල මහත්තයා ඇපතකුපේ 
පිපේ ඔය පේල්පල් එහා පකළවපර් ඉඳේ 

පමහා පකළවරට ගිහිේලු. ඒත් ඉතිේ ඔය 
පපක්පකෝලියා කියන පහාල්මන ඊටපස්පස් 
ඔය පාපර් ඉඳලා මිනිස්සුනට පපනුපණ් 
පකාපහාමද කියලා නම මම දේපේ නැහැ.” 
ඔහු කීය.

නමුත් පමම ප�කපකෝලියො නම් 

අවතොරය දර්ශනය වන්පන් ඉදද ගැසුවොක 

පමන් එක දිගට වැටීගත් මොවත ඔසපස 

ඉදිරිය බලොගත්වනම ගමන් ගන්නො 

මගීන්ටය. එකල පගයක පොරක තබො 

මිනිස පුළුටකවත් නැති පද�ස ජලොශ්රිත 

්ශොඛවලින් වැසීගත් ඒ �ොළු මොවත ඔසපස 

තනිව ගමන් කරන්පනකු �ට �ොපර ඈත 

පකළවරින් කුඩො මිනිස රූ�යක පලස පම් 

ප�කපකෝලියො දර්ශනය පවයි. එපමන්ම 

ඒ පදස බලො සිටියදීම ප�ොල ගස පදකක 

�මණ උසක දකවො උසව නැපගන පමම 

අදභූත රූ�ය දකින්නොපේ සිපයොළඟ 

කිළිප�ොළො යොපම් කිසිඳු අරුමයක නැත. 

�ොත්�ස පිළිබඳව කිසිඳු අවධොනයකින් 

පතොරව කිසියම් නිශචිත ඉලකකයක පවත 

යම් පේලොවක එකඑලපල බලො සිටියදී 

එම අන්තය පවතින් යම් යම් දෘශ්යමය 

මොයොවන් මතුවීපම් සම්භොවිතොවක 

තිපේ. එප�ත්, එය ඉඳහිට කලොතුරකින් 

යපමකුට මුහුණදීමට සිදුවන මොයොත්මක 

අත්දැකීමකි. එපමන්ම යම් පුදගලපයකු 

පමවන් අත්දැකීමකට මුහුණ දුන් �සු 

පසසසන් අතපරද එය සන්නිපේදනය 

පවයි. එවිට ඔවුන් තුළද ඒ මුලපකොට 

ඇතිවන �රිකල�නයන් මත පමවැනි 

මොයොත්මක දර්ශන වැඩි වැඩිපයන් 

මැවී ප�නීපම් සම්භොවිතොවක තිපේ. 

මුතුරොජපවල අවට ගම්මොනවල ගැමියන් 

ප�කපකෝලියො යන අමුතු නමකින් 

�ඳුන්වන ලදපද ඔවුන් මුහුණ පදන 

පමම අසොමොන්ය අත්දැකීමටය. නමුදු අද 

වනවිට එම ජයසූරිය පේලල �ොත්�ස 

�රිසරය ජනොවොසකරණයට ලකව තිබීම 

නිසොත්, එහි පගොඩනැගි ඇති පුබුදුගම 

නම් ගම්වරය මුලපකොට ප�ර �ැවති 

මුතුරොජපවල නි�ඬ නිසිංසල පතත්බිම් 

�රිසරය �දධතිය දකනට පනොලැබීම 

නිසොත් ‘අඩි �තපර පයෝධයො’පේ පේලල 

මතට නැගි ප�කපකෝලියො අද වනවිට 

අතුරුදන්ව පගොස ඇති පසය.

ප�ොදුපේ ගත්විට මීට ද්ශක කිහි�යකට 

ප�ර තිබූ ප�ොලමන් අවතොර පිළිබඳ 

විශවොස අද සමොජපයන් පේගපයන් 

ගිලිහී යමින් තිපේ. ඒ සඳ�ො බල�ොන 

ප්රධොන පහතූන් අතර ජනොවොසකරණය, 

නොගරීකරණය ස� ජොතික විදුලිබල 

�දධතිපේ ව්ොේතිය ද පහතු වී ඇත. 

පකපසපවතත් පම් තත්ත්වය යටපත් 

සොම්ප්රොයික යකැදුරන් �ො කට්ටඬින්ට නම් 

තම ජීවපනෝ�ොය සලසො ගැනීමට පනො�ැකි 

තත්ත්වයක උො වී ඇති බව ප�පන්. 

සෙක්සකෝලියා අව්ාරය අතී්සේදී දිේවූ ්බව සදහන් ෙරිසරය 
අද වන විට ස්බාසහෝ විෙර්යාසයන්ට ලක්වී ඇති අයුරු
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විශේෂඥ ප්ලාස්ටික්  
ශල්ය වෛද්ය

(Plastic & Reconstructive 
Surgeon)

කවින්්ද රාජපක්ෂ

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්ය  
කවින්ද රලාජපක්ෂ මහතලාශෙන  

විමසලා ්දැනෙැනීමට ෙැටළු ඇශතලාත්  
ධරණී, ශනලා.91, විශේරලාම මලාෛත, ශකලා්ඹ 7 
ලිපිනයට ශහෝ dharanee.editor@liberty.lk 

ඊශේල් ලිපිනයට ශයලාමු කරනන.

සැත්කේ කැළ්ට

සතකලු 
විසඳුම මෙන්්න!

සැත්කේ මිනිස් දිවියට ශකතරේ සමීප්දැයි 
කීමට අෛශ්ය නැත. ඇතැේවිට ඉතලාම 
කුඩලා විශේදී වුෛ හදිසි සැත්කේෛ්ට 
්ක්වූ ්දරුෛන හිඳී. හදිසි අනතුරු නිසලාත්, 
පිළිකලා ෛැනි ්දරුණු ශරෝෙ නිසලාත් එශස් 
හදිසි සැත්කේෛ්ට ්ක්වූෛන ඇත. 
අදාළ සැත්කශමන කලා්යක් ෙතශෛද්දී 
එම තුෛලා් කැළ් ෛරධනය වීම ශහෝ 
අෛ්ස්සනට ශපශනනනට ෙැනීම නිසලා 
ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්යෛරුන ශෛත 
ශයලාමුෛන පිරිස් හිඳී. විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් 
ශල්ය වෛද්ය කවින්ද රලාජපක්ෂ මහතලා 
ශමෛර විග්රහ කරනශන එෛැනි අශයකුට 
ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්ය විද්යලාෛ තුළ ඇති 
පිළියේ ෙැනය.

හදිස සැතකෙකින් කාලයකට පසු එෙ කැළල 
වර්්ධ්නය මව්නවා. එමහෙත ්නැත්නම එය 
අවලසස්නට මපන්්න ගන්්නවා. එමහෙ 
මවන්්න ්බලපා්න මේතු මෝනව්ද?

ඇත්තටම හදිසි සැත්කම්කදී 

අවධානය යයාමු්කළ 

යුතු ්කාරණා කිහිපයක් 

තියෙනවා. අපි 

උදාහරණයක් 

විදිහට ගනිමු, 

වැඩිහිටියයකුයේ 

ෙඩවැල් හිරයවනන 

ගනනවා. එවිට 

ඒ පුදගලයාව 

ෙඩවැල් ආශ්රි්ත හදිසි 

සැත්කම්කට භාජනය ්කළ 

යුතුයි. එ්තැනදී ඒ ආශ්රි්ත 

ශල්ය වවද්යවරයා ෙලනයන 

යලඩාට ඉ්තා ඉක්මනින අවශ්ය 

සැත්කම ය්කාට පවතින ජීවි්ත අවධානම 

අඩු ්කරගනනයි. එ්තැනදී සම ලසසනට 

තියයනන ඕන, ්කැළලක් නැතුව මහනන 

ඕන කියන ්කාරණාවලට වඩා අවධානය 

යයාමු ්කරනයන සැත්කම සාර්ථ්ක 

්කරගනනයි. උදරය විවර ්කරලා ්කරන 

සැත්කමක් නිසා ඉ්තා ්කඩිනමින අවශ්ය 

පිළියම් යයාදා මැහුම් දැමීම සිදු ්කරනවා. 

ඒ යමායහායත සුදුසුම පියවර එය 

වුවත, පසු්කාලීනව ්කැළලක් මතුයවනන 

පුළුවන. ඒ වයේම ්තමයි හදිසි 

අනතුර්කදී ශරීර අභ්යන්තර අවයවවලට 

හානිවන අවස්ථා තියෙනවා. හෘදය 

වසතුව, අේන්ාශය, ප්ලීහාව වයේම 

ආමාශයට හානිවන අවස්ථා තියෙනවා. 

දැඩිසත්කාර ඒ්ක්කයට යයාමු ්කරලා 

සිහි නැතිව ඉනන අවස්ථාව්ක නම් 

ශල්ය්කරමය ඉ්තා ඉක්මනින ්කළ යුතුයි. 

එහිදී සරවාාංග ශල්ය වවද්යවරු 

අවධානය යයාමු ්කරනයන ඒ යමායහායත 

්කළ යුතු ්කාරයය ගැනයි. යරෝහල්වල 

ඇති පහසු්කම්ද ඊට ෙලපානවා.

පහසුකම යනුමවන් මෙහිදී ඔ්බ අ්දහස 
කරන්මන් මෝනව්ද?

යරෝගියා ඇතුළත ්කරනයන අඩු 

පහසු්කම් සහි්ත යරෝහල්කට නම් සහ 

සැත්කම සාංකීරණ එ්කක් නම් යම් 

යම් ගැටළු මතුවිය හැකියි. එක්ස යර 

පහසු්කම් වයේම නවීන ශල්ය උප්කරණ 

අදාළ යරෝහයල් යනායවනන පුළුවන. 

ඒත යරෝගියාට ජීවි්ත අවධානමක් ලො 

යනාදීමට ඒ අවම 

පහසු්කම් යටයත වුවත 

සැත්කම සිදු්කරනු 

ලෙනවා. එහිදී මැහුම් 

සිදු්කරන නූල වුවත 

සියුම් යනායවනන 

පුළුවන. ්කැඩුම් 

බිඳුම්වලදී වි්කලාාංග 

ශල්ය වවද්යවරුන 

හානි වූ අසථිය ්කපලා ප්යල්ට් දාලා 

සවි්කරන අවස්ථා තියෙනවා. ්කකුයල් 

හා අතවල දිගු අසථි ආශ්රි්තව 

මැහුම් යයදුවම එය 

පත්තතෑයයක් වයේ 

පසු්කයල්ක යප්නන 

ගනන අවස්ථාත 

තියෙනවා. එවිට 

ප්ලාසටික් ශල්ය 

වවද්යවරයයක් 

යවතින උපයදස 

ප්තනවා. ඒ වයේම 

ඒ එන සමහර 

උදවිය කියන යදයක් 

්තමයි, ්කැළලක් 

යනාඑන විදිහට 

්කලින වවද්යවරයා 

සැත්කම සිදු්කයේ 

නතෑ කියලා. එ්තැනදී 

අපි ්කාරුණි්කව පහදා 

දිය යුතුයි, ශල්ය 

වවද්යවරයා එහිදී 

මූලි්ක අවධානයක් 

යයාමු ්කරනයන 

අදාළ පුදගලයායේ 

ජීවි්තය ආරක්්ා 

්කරගනන කියන එ්ක. 

ය්කායහාම නමුත ඒ 

සතෑම අවස්ථාව්කම 

යලාකු ්කැළලක් එනයන 

නතෑ. ඒ ආවත ප්ලාසටික් 

ශල්ය වවද්ය විද්යායේ 

්කැළැල් ඉවත කිරීයම් 

ප්රති්කාර විදි කිහිපයක් 

තියෙනවා.

අදාළ 
ප්රතිකාර 
සඳහා 
මයාමුවිය යුතු 
කාලවකවානුවක 
තිම්බ්නව්ද?

ඔේ. ඇ්තැම් ්කැළල් සඳහා 

මුල් අවස්ථායේම ප්රති්කාර තියෙනවා. 

එවිට ශල්ය්කරමයක් මගින අලුතින සම 

මහලා ්කැළල යනායපයනන යලස ය්ථා 

්තතතවයට 

පත්කළ හැකියි. 

සමහර ්කැළැල් 

මතුයවනයන 

අවුරුදු තුන 

හ්තර ගිහින. 

උදාහරණයක් 

විදිහට යෙල්ල 

ආශ්රි්ත සම 

යපනවාදිය 

හැකියි. ය්කයස නමුත 

ඊටත පිළියම් තියෙනවා.

්තවද කුඩා දරුවනයේ 

ෙඩවැල්වල ගැටළු නිසා, 

ගුද මාරගය ආශ්රි්ත 

ගැටළු නිසා සැත්කම්වලට 

භාජනය වූ අවස්ථා 

තියෙනවා. 

යමයස කුඩා අවදියේ ්කැපුම් 

යයාදා ශල්ය්කරම ්කළහම, 

වයසින වැයඩදදී ්කැළල 

ප්රමාණයයන වැඩි යවනවා. 

කුඩා වියේදී අඟල්ක ්කැළල, 

වයස යදදී අඟල් දහය්ක 

වි්තර පරාසය්ක දකිනන 

පුළුවන. ඒ නිසා එවැනි 

දරුවන වැඩීයම් නිශ්චි්ත 

්කාලය (වයස දහසයක් 

පමණ) සපුරන ය්තක් සිට 

්කැළැල් ඉවත ්කළ යුතුයි. 

්කැළල යමෝරා තිබීම 

සැත්කම පහසු 

්කරනවා.

එය ්වදුරටත 
පැහැදිලි 
කමළාත?

මුලින 

කිේවා වයේ 

්කැළයල් 

වැඩීම ඒ 

යමායහා්ත යවදදී 

න්තර වී තිබීම 

වැදගත යවනවා. 

සමහරු සැත්කයමන සති 

යද්ක තුනකින එනවා. එවිට 

්කැළල සම්පූරණයයන වැඩී 

නැතනම් සිලි්කන යයදවුමක් 

දමා යහෝ එනනත්කරණය 

මගින එය වැඩීම මැඬපවතවා 

අවසාන යම්රීයමන අනතුරුව 

්කැළල් ඉවත කිරීයම් හැකියාව 

තියෙනවා. ඒ වයේම ඇ්තැම් 

ශල්ය්කරමවලින පසු සයම් තුවාලය 

පැසවනවා. යොයහෝදුරට එයස වනයන 

හදිසි සැත්කම්කදී සම මහනන යන 

්කාලය වැඩි නිසා සම ක්ලිප් (ශල්ය 

සයටප්ලර) යයාදා ගනිමින මැසීම 

්කරනවා. යමවැනි විට්ක ්කැළැල් වැඩිපුර 

මතුවී යපයනනන පුළුවන.

ඒ වයේම අනතුර සිදුවූ යවලායේ සමට 

යටින රුධිරය ගලායාමක් යවලා නම්, 

(මතුපිට සම මසා දැමීයමන පසු) එය 

පැසවීමට තියෙන ඉඩ්කඩ වැඩියි. එවිට 

්කැළැල් ඇතිවන ඉඩ්කඩත වැඩියි.

මම කැළලකට මකාපෙණ කලග් වුවත ඊට 
ප්රතිකාර තිම්බ්න ්බව්ද ඔ්බ කියන්මන්?

ඔේ. ප්ලාසටික් සැත්කමට යයාමුවන 

අවස්ථාව යවදදී ්කැළල යමෝරා තිබිය 

යුතුයි. පසුගියදා්ක මයේ සායනය්කට 

ආවා ්කාලය්කට ්කලින උදරයේ 

සැත්කම් පහක් සිදු්කළ ්කැළල පහක් 

සහි්ත ්තරුණියක්. ඇය විවාහ මාංගල 

උතසවයට ඔසරිය අඳින නිසා එම 

්කැළැල් ම්කා ගැනීමට ්තමයි ඇයට 

ඕනතෑ වී තිබුයේ. ඇය ්කල්තියා අයප් 

සායනයට යයාමු වූ 

නිසා එම ්කැළැල් 

ඉවත්කර පියවර 

කිහිපය්කදී සුදුසු 

විසඳුම ලොයදනන 

අපට හැකියාව 

ලැබුණා.

ඒ වයේම ්කැළයල් 

සවභාවය අනුව 

ප්රති්කාර විදි යවනස 

යවනවා. ්කැළල 

සිරුයර වක්රවුණු ්තැන්ක, ය්කළින 

පිහිටා තියෙනවා නම් එය ඩබ්ලිේ 

අකුරු යගාඩක් වයේ රවුමට හදනවා. 

ප්ලාසටික් ශල්ය වවද්ය විද්යාව තුළ 

්කැළයල් සවභාවය අනුව විසඳුම් 

තියෙනවා. ්කැළලි තියෙන ්තැන අනුවත 

එහි වරධන යේගය යවනස. පපුයේ 

සිදු්කළ ෙයිපාස ්කැළලි වරධනය 

වැඩියි. ඒ යදඅතවල ක්රියා්කාරීතවය 

නිසයි.

සාොන්යමයන් මෙවැනි කැළලක ඉවත 
කළ පසු සුවමවන්්න මකාපෙණ කාලයක 
ග්මව්නව්ද?

ඇත්තටම යම් ආශ්රි්ත සැත්කමකින පසු 

සුවයවනන සති හය්කවත ්කාලයක් 

ග්තයවනවා. සමහරු යවඩින එ්කට සති 

යද්කක්, තුනක් වයේ තියලත එනවා. 

එය අපහසුයි. 

සමහර ්තරුණයයෝ හමුදාවට ෙැයඳනන 

යනන ්කැළලි ම්කාගනන එන අවස්ථා 

තියෙනවා. ඒ වවද්ය 

පරීක්්ණවලදී, සම්මුඛ 

පරීක්්ණවලදී එය 

ගැටළුවක් විය 

හැකි යැයි සි්තාය. 

ය්කායහාම නමුත 

්කැළලක් ඉවත 

්කරලා එහි 

සාර්ථ්ක ප්රතිඵල 

ලෙනන නම්, 

්කල්ඇතුව ඒ සඳහා 

ප්ලාසටික් ශල්ය 

වවද්යවරයයකු යව්ත 

යයාමුවීම අවශ්යයි.

කලග් වූ 
කැළැල වුවත 

ඉවතකළ හැකියි

කුඩා කාමල 
සැතකෙට ලකවූවා 

්නම එෙ කැළැල 
වයසත සෙඟ 

වර්්ධ්නය මව්නවා
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කේ.එල්. මාකෙල් 
කුලරතෙ

සාමාන්ාධිකාරී
ප්රධාන විධායක නිලධරී

ප�ාල් වගාකිරීපේ 
මණ්ඩලය

කසව්වන්දි කෙට්ටිආරච්චි

“ප�ොල් ගහක් කියනපන ප�ොයි අතින 
ගත්තත අපිට සම�්තක්. ඒ�පන 
අපි ප�ොල් ගහ හිතූ හිතූ පේ පෙන 
�ප්රු�ක් කියලො �්තොවටත 
කියනපන. හැබැයි පම හිතු 
හිතු පේවල් පෙන �ප්රුප�න 
ගනන පුළුවන ප්රපයෝජන ගැන  
පගොඩොක්පෙනො ෙැනුවත නැහැ. 
ඒ වි්තරක් පනපවයි ගෘහස්ථ 
�රිප�ෝජනපේදීත පගොඩක් පෙපනක් 
ප�ොල් පගඩිපයන තුපනන එ�ක් වි්තර 
අ�පත හරිනවො.”

ඒ, කේ.එල්.මාකෙල් කුලරතෙකේ හඬය. 

ක�ාල් වගාකිරීකේ මණ්ඩලකේ සාමාන්ාධිකාරී සහ 

ප්රධාෙ විධායක නිලධාරී කලස කේවය කරන්නී ඇයයි.

ගෘහේ්ථ ක�ාල් �රික�ෝජෙකේදී සිදුවෙ ොේතිය 

අවම කරගන්ො අයුරු කමන්ම ක�ාල් වගාකිරීකේ 

මණ්ඩලය හඳුන්වා දුන් ෙව වගාකිරීකේ ක්රමකේදයේ 

පිළිබඳවත ඇය තවදුරටත �ැහැදිලි කකේ 

කමකලසය.

“පලෝ�පේ ප�ොල් ආහොරයට ගනනො ජොතීන අ්තර 
�ළමු ්තැන ගනපන ශ්රී ලොංකි� අපියි. ඒ නිසො පේශීය 
නිෂ�ොෙනපයන 70%ක්්ම පේශීය �රිප�ෝජනය සඳහො 
පවන�රනන සිේ්ධ පවනවො.”

වරතමාෙකේදී ශ්රී ලංකාකේ ක�ාල් වගාව භූමි 

කහේටයාර 443,538ේ පුරා �ැතිර ඇති බව 

ගණන් බලා ඇත. එකේම අ� රකේ වාරෂික ක�ාල් 

නිෂ�ාදෙය මිලියෙ 2800-3000ක අගයේ ගනියි.

“ඇසුරූ ප�ොල් කිරි, ප�ොල් කිරි පිටි, ප�ොල් ක්රීම 
එ්තනින එහොට දිසිදි ප�ොල් සහ ප�ොල්ප්තල් සඳහො 
තිපබන පේශීය සහ විපේශීය ඉල්ලු්මත ෙවසින ෙවස 
ඉහළ යනවො. ඉතින ඒ ඉල්ලු්මට ප්ර්මොණවත සැ�යු්මක් 
ලබොපෙනන නම අපි වොර්ෂි� ප�ොල් නිෂ�ොෙනය ්තවත 
ප�ොල් පගඩි මිලියන 4000කිනවත වැඩි �රනන 
ඕපන.”

ඈ කියන්කන් ඒ සඳහා ක�ාල් වගා ව�සරිය 

කමන්ම ගසක හටගන්ො කගඩි ප්රමාණයද වැඩි කිරීම 

වැදගත බවය.

“ලං�ොව කියනපන පුංචි රටක්පන. ඒ නිසො ප�ොල් 
වගොව පවනුපවන්ම විශොල භූමි ප්ර්මොණයක් පවන �රනන 
අපිට බැහැ. ඉතින ඌණ �රිප�ෝජනයක් සහි්ත ඉඩම, 
ප�ොල් වගොවට පයොදාගනන එ� ්ත්මයි පම ගැටළුවට 
තිපයන පහොඳ්ම විසඳු්ම.”

ඒ අනුව පුරන් කුඹුරු ඇතුළු ප්රකයෝජෙයට 

කොගන්ො ඉ්ඩේ ක�ාල් වගාවට කයාදා ගැනීකේ 

ෙවතම ක්රමකේදයේ කේ වෙවිටත ඔවුන් හඳුන්වා දී 

ඇත.

“ජලය රැඳිලො තිපයන පුරන කුඹුරවල ප�ොල් වගො 
�රනන, අපි පසෝජොන ක්ර්මය එපහ්මත නැතිනම ඇලි-
වැටි ක්ර්මය කියන ක්ර්මපේෙය ශ්රී ලං�ොවට හඳුනවො 
දුනනො.”

කසෝජාන් යනු ඉන්දුනීසියාකේ ප්රචලිත ඉතා සාර්ථක 

වගා ක්රමකේදයේය. කේ වසකර ජූලි මාසකේදී 

දංකකාටුව ප්රකේශකේ හලාවත වැවිලි සමාගමකට 

අයත බුජජේක�ාල වතුයාකේ අේකර හතරක �මණ 

පුරන් කුඹුරු භූමියක කේ ක්රමය යටකත තැඹිලි 

වගාකළ බවත, කේ වෙවිට එය ඉතා සාධනීය 

වරධෙයේ ක�න්නුේ කරො බවත ඈ කියන්නීය.

“�වුරුහරි ප�පනක් ්ත්මනපගේ පුරන කුඹුරු ප�ොල් 
වගොවට පයොෙනන �ැ්මැතප්තන ඉනනවො නම ළඟ්ම 
ඇති පගොවිජන පසවො ්මධ්යස්ථොනපයන ඒ අදාළ 
අයදුම�ත්රය අරපගන එය පුරවො �ොරපෙනන. ඒ 
ඉඩ්ම ප�ොල් වගොවට සුදුසු නම ප�ොල් වගොකිරීපම 
්මණඩලපයන ඒ අවශ්ය උ�පෙස වපගේ්ම සහනෝධොරත 
පනොමිපල්්ම ඔවුනට ලබොපෙනවො.”

ඒ කරුණු මැෙවින් �ැහැදිලි කළ ඇය ක�ාල් 

ගසක කගඩි ප්රමාණය වැඩි කරගත හැකි ක්රමකේද 

පිළිබඳවත කමකේ �ැහැදිලි කළාය.

“ප�ොල් ගසකින වැඩි පගඩි ප්ර්මොණයක් ගනන නම 
හිරුඑළිය සහ ජලය පහොඳින ලබොපෙනන්ම ඕපන. 
ඒ වපගේ්ම ගසට අවශ්ය ප�ෝෂණය ලබොදී්ම, �ෘමි 
�ළිපබෝ්ධවලින ගස ආරක්ෂො �රගැනී්ම එපහ්මත හරි්ම 

වැෙගත.

අනිත වැෙගත්ම �ොරණය ්ත්මයි 
ප�ොල් ගපස වර්්ධනයට ලබොපෙන 
ඉඩ ප්ර්මොණය. ඒ කියනපන ප�ොල් 
ගස පෙ�� �ර්තරය අඩි 26ක්වත 
පවනවො නම වඩො පහොඳයි.”

කගවතතක තිකබෙ ක�ාල් 

ගසකට අ�කේ මුළුතැන්කගයින් 

අ�කත යෙ ජලය හැරවිය හැකිය. 

වාණිජ වගාවේ ෙේ ේෂුද්ර ජල 

සේ�ාදෙය ව්ඩා ඵලදායී බවත සටහන් 

කළ යුතුය.

“ප�ොල් ගසවලට හොනි �රන �ෘමින ගැන �්තො 
�රේදී රතු කුරුමිණියො, �ළු කුරුමිණියො සහ ්මයිටොවො 
යන �ෘමින ගැන �්තො පනො�ර්ම බැහැ. වොණිජ 
වශපයන ප�ොල් වගො�රන අයට පම �ෘමි උවදුරු අව්ම 
�රගැනී්මට තිපබන ප�රප්මෝන උගුල් සහ විපලෝපි� 
්මයිටොවන අඩංගු �ැ�ට් අපප් ආය්තනපයන ඉ්තෝම 
සහනදායී මිලට ලබොෙනන පුළුවන.”

කගවතකත ක�ාල් වගා කරො ඔබ කෘමි උවදුකරන් 

ක�ාල් ගේ රැකගැනීම සඳහා ගසට කහාඳින් ජලය 

දැමීම, ක�ාකහාර කවය නිවැරදිව ේඩතතු කිරීම සහ 

ගේ නිතර �රීේ්ා කිරීම වැදගතය.

“ප�ොල් ගස� �ස සරු �රනන �ොබනි� ප�ොපහොර 
අත්යවශ්යයි. ප�ොල් ඉඩපම්ම තිපයන ප�ොල්අතු, 
ප�ොල්පලලි ඊට අ්ම්තරව ගේලිරිසීඩියො, වල් සූරිය, 
පියුපර්රියො ඒ වපගේ්ම සතතව ප�ොපහොර ආදිය �ොබනි� 
ප�ොපහොර විදිහට �ොවි්තො �රනන පුළුවන. ඒ වපගේ්ම 
ප�ොල් ගසට ප�ොටෑසියම, නයිට්රජන, ්මැගේනීසියම, 
ප�ොස�රස වපගේ රසොයනි� ප�ොපහොර වර්ගත 
පයොෙනවො.”

ක�ාල්වල මිල ගණන්වලට කදාේ ෙගමින් දිෙ�තා 

ක�ාල් අ�කත හරිො අ�ට මීළඟට ඇය ලබාකදන්කන් 

හරි අපූරු උ�කදේ කිහි�යේය.

“එදිපනදා �ොවි්තපේදී පගොඩක් ගෘහණියන ප�ොල් කිරි 
ලබොගනපන අතින මිරි�ලොපන. යොන්රි�ව හරි ගල� 
අඹරලො හරි �ොවි්තයට ගනනවො නම �ොවි්තො �රන 
ප�ොල් ප්ර්මොණය තුපනන එ�කින වැඩි �රගනන පුළුවන.

එ��ොරක් මිරි�ලො ඉතිරි පවන ප�ොල් කුඩු අේපේ 
වියළො බපලනඩරය� දාලො කුඩු �රගනන. �සපස පම 
ප�ොල් පිටි ප�ොල් පරොටී, අගේගලො, ප�ොල් පිට්ටු වපගේ 
ආහොරවලට ගොගත ප�ොල් පවනුවට පයොෙනන පුළුවන.

ඉ්තො සිහිනව ගොගත්ත ප�ොල් පේලලො පහොඳට 
්තල�යක් වපගේ අඹරලො ප�ලින්ම ව්ොංජනවලට එ�තු 
�රනවො නම ප�ොල්වලින සියයට සියයක්්ම ප්රපයෝජනයට 
ගනන පුළුවන.”

ක�ාල් වගාවට කයාමුවෙ පිරිසට අවශ්ය 

උ�කේශෙ, ණය සහෙ සහ අකෙකුත සහායවීේ 

ලබාදීමට ක�ාල් වගා කිරීකේ මණ්ඩලය බැඳී 

සිටිෙ බව ඕ කියන්නීය. ඒ සඳහා ඔබට ළඟම ඇති 

කගාවිජෙ කේවා මධ්යේ්ථාෙකේ සහාය ලබාගත 

හැකිය.

“ඒ වපගේ්ම 0112861011, 0312255350 සහ 
1920 යන පම අං� ඇ්මතීප්මනුත ප�ොල් වගොව 
සමබන්ධපයන ඔබට ඇතිවන ඕන්ම ගැටළුව�ට සහොය 
ලබොගනන පුළුවන කියන එ�ත ්ම්තක් �රනන ඕපන.”

දිරිමත කාන්තාවක කලස කමරට ක�ාල් නිෂ�ාදය 

වැඩිකිරීකේලා මාකෙල් කුලරතෙ මහතමිය සිදුකරනු 

ලබෙ අප්රතිහත කැ�කිරීම පිළිබඳවත මතේ 

කොකරම බැරි බව අවසාෙ වශකයන් සටහන් කළ 

යුතුමය.

පුරන් 
කුඹුරු්වල
ප�ොල් වගො 
�රමුෙ? 

ක�ාල් කුඩු අවකව 
කවලලා බකලන්්ඩර් කරලා 

ෙදාගන්ෙ ක�ාල් පිටි 
ගාගත ක�ාල් ක්වනු්වට 
ක�ාල් කරාටී, අගගලා, 

ක�ාල් පිට්ටු ්වකග 
ආොර්වලට ක�ාදන්ෙ 

පුළු්වන්

ඔකබ ඉ්ඩම ක�ාල් 
්වගා්වට සුදුසු 

ෙම අපි අ්වශ්ය 
උ�කේශෙ� ්වකගම 

සෙොධාරත 
කොමිකල්ම 
ල්බාකදේවා
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රෂ්නිකා ලියනගේ

මහල් 81ක් පඩි බැස 

දිවි බේරාගත් 
දුහුවිලි ගැහැනිය

මිලක් නියම කබ�ාත් බේ දිනවල වැඩිම වටිනාකම 
හිමිවනබන බමබෙක්කල් බනාමිබල් ඉහ�ට ගත් 
හුසම ටිකටය. ඒ අන හැමබේටම වඩා හුසම 
යදින මිනිසුන වැඩිවී ඇති නිසාය. එබලස ජීවිෙය 
බවනුබවන ෙනි ෙනිව සටන වදින මිනිසුන 
බකාබෙක් ඇතිද? මාසි බබෝඩර්ස ද එවැනනියකි. 
මහා බේදවාචකයක විනදිෙයකු වීමට ඇයට 
කිසිබසත් අවශ්ය වූබේ නැෙ. එනිසාම ඈ ෙනිව 
සටන ක�ාය. බේ ඇබේ කොවයි.

2001 අග�ෝස්තු මාසගේදී මාසි ග�ෝඩර්ස් 

ඇමරිකානු �ැංකුගේ සිය නව රැකියාව ඇරඹුවාය.  

නිගේයෝර්ක් නුවර ග�ෝක ගවගෙඳග�ාෙ ද්විතව 

ග�ාඩනැගිලගල උතුරු කුලු ගේ අසූ එක්වන 

මහග�හි ඇගේ ගස්වා ස්්ානය පිහිටා තිබිණ. 

සැප්ැම�ර් එගකාගොස් වන අඟහරුවාදා ඇය 

සුපුරුදු ග�ස ගස්වයට වාර්්ා කොය. ගවනදා 

ගමේම සුේ්දර ග�ස පිළිගවෙට සැරසී සිටි විසිඅට 

හැවිරිදි ඇය සාමාන්ය �රිදි රාජකාරිගේ නිර් 

වූවාය. උ්දෑසන 08.46 වනවිට ග�ාඩනැගිලගල 

අසාමාන්ය කම�නයක් ඇතිගවද්දී කිසිවකුට 

කිසිවක් සි්ා�් ගනාහැකි විය. අලක්වයිඩා 

සාමාජිකයේ විසිේ �ැහැර�නු �ැබූ ගුවේයානයක් 

කුලුගනහි අනූ තුේවන සහ අනූ නවවන මහල 

මාසි ග්බෝඩර්ස්
අ්ර �ැටී තිබිණ. මාසි ග�ෝඩර්ස් සිදුවීගමේ මහත 

කම�ාවට �ත වූවාය.  

“මබේ මිතුරන මාව සනසුන කරනන උත්සාහ 
දැරුවා. ඔවුන මට කිවවා ගැඹුරින හුසම ගනන 
කියලා. ඒත් බගාඩනැගිල්ල බසලවුණු විදියට මට 
ෙවත් එෙැන රැඳී සිටීමට හැකි වුබේ නෑ.”

ජගනල කවුළු අ්රිේ දුටු ්දර්්ශන නිසා ඇය 

්වත භීතියට �ත කොය. පුටු, ගමස �මණක් ගනාව 

මිනිසුේ්ද �හෙට වැගටන අයුරු ඇය දුටුවාය. 

කෙමනාකරුගේ උ�ග්දස් ගනා්ැකූ ඈ ්රපපු ග�ෙ 

ගව් දිව ගියාය. මහල 81ක් �ඩි �ැසීමට තිබුණත 

ඇය ඒ �ැන ග්දවරක් සිතුගේ නැ්. නමුත ්රපපු 

�සින අ්රතුර දුටු ගද්වලවලිේ ඇය ්ව ්වත 

කම�ා විය.

“වීදුරුවලින ඈත් බවනන, විදුරුවලින ඈත් 
බවනන කිය කිය මිනිසසු කෑ ගැහුවා. සමහරුනබේ 
සිරුරුවලට විවිධ ද්රව්ය කිඳා බැහැලා. 
ඇෙැමුනබේ හිස ගිනිගනනා අයුරු මම දැක්කා. 
මට ෙව ඉතිරිව ඇත්බත් බමානවද කියලා ඒ 
බවලාබව හිෙන එකත් පිසසුවක්.”

�ටු ්රපපු ග�ෙ දිගේ මාසි �හෙට �මේ 

�ද්දී ගිනි නිවන නි�ධාරීහු ඉහෙට 

�මේ කෙහ. දිවි ��වා �ැනීමට දිව 

යේනේට ඔවුේ උ�ග්දස් දුේගේ �සු 

ගනා��ා දුවන ග�සයි. 

ගම අ්ර උ්දෑසන 09.03 වනවිට 

්වත යානයක් ්දකුණු කුලුගනහි 

�ැටීමට ප්රහාරකයේ ඉඩ ස�ස්වා 

තිබිණ. ද්විතව ප්රහාර සමඟ 

ග�ාඩනැගිල�ට ගිනි ඇවිලුණි. 

එදින ග�ාඩනැගිලගල සිටි 17,400 ක් 

�මණ වූ අය අතුරිේ ඉහෙ මහලව� 

සිටි පුද්��යේට 

�ැ�වීගම 

ම�ක් 

ගනාවීය. 

නිගේයෝර්ක් 

න�රය දුමිේ 

වැසී ගිගේය. 

්දකුණු 

කුලුන බිමට 

�ති් වද්දීම 

වාගේ වම 

කුලුගනේ පිට්ට 

�ැමිණීමට මාසි 

ග�ෝඩර්ස් සමත 

වූවාය. ඊට ග�ර 

ඇගේ රුව නි්දහස් ඡායාරූ� 

ශිලපිනියකගේ කැමරා 

කාචයට හසුවිය. ඒ හිගස් සිට 

ග්ද�තු� ්දක්වා දුහුවිලග�ේ 

වැසී තිබියදීය. AFP 

ගවනුගවේ ගස්වය සැ�යූ ස්ටැේ ගහාේඩා 

ඡායාරූ�ගේ හිමිකාරියයි. දූවිලි අ්රිේ �ැමිණීම 

�ැන ග�ෝඩර්ස් �සු කග�ක අ්දහස් �ෙ කොය. 

“හුසම ගනන හැම වාරයකදීම මබේ මුව 
දූවිල්බලන පිරුණා. මබග හුසම හිරවුණා. මබේ 
අෙ මූණ ඉදිරියට බගනාවත් දකිනන බැරිවුණා. 
ඒ ෙරමට පරිසරය දූවිල්බලන වැහිලා.  මං මටම 
කියාගත්ො මට මැබරනන බෑ කියලා. මං හයිබයන 
කෑ ගැහුවා මට මැබරනන බෑ කියලා.”

මහල 110 කිේ සමේවි් ද්විතව ග�ාඩනැගිල� 

�ැය ග්දකකට අඩු කා�යකදී බිමට කඩා වැටුගේ 

සුේබුේ සහ දූලි වොවක් නංවමිනි. ගුවේයානා 

හ්රක් �ැහැරග�න ගමම ්ශ්වර්්ෂගේ සිදුවූ  

්දරුණු්ම ගේ්දවාචකයක් ග�ස සැ�ගකන ප්රහාර 

මා�ාගවේ රටවල 77 ක පුද්��ගයෝ 2977 ග්දගනක් 

ජිවි්ක්්ෂයට �තවූහ. ඉේ 2606 ග්දනකුම ද්විතව 

ග�ාඩනැගිලගල සිටියවුේ �ව වාර්්ා විය. 

නිගේයෝර්ක් ප්රහාරගේ මාධ්ය වාර්්ාව�දී ස්ටැේ 

ගහාේඩා ��ා�ත මාසි ග�ෝඩර්ස්ගේ ඡායාරූ�ය 

ග�ාව පුරා ප්රසිද්ධියට �තවිය. එය ගනාමැති 

පුවත�්ක්, සඟරාවක් ගනාවූ ්රමය. ඒ සමඟිේ 

ඡායාරූ�ගේ වූ ්ැනැතතිය දූවිලි කාේ්ාව 

(dust lady) ග�ස අේවර්් නමක් �ැබුවාය. ගමම 

ඡායාරූ�ය �ැන මාසි ග�ෝඩර්ස් කිසිවක් ්දැන 

සිටිගේ නැ්. ඇගේ මව පුවත�්ක වූ ඡායාරූ�ය 

සිය දියණියගේ �වට හඳුනා�ත්ාය. ඒ අනුව මාසි 

ග�ෝඩර්ස්, ස්ටැේ ගහාේඩා ඇමතුවාය. ප්රහාරගයේ 

සති ග්දකකට �සු ග්දග්දනා හමුවූහ. 

ඒ වනවිට දූවිලි කාේ්ාවගේ ඡායාරූ�ය 

ප්රහාරගේ සෙකුණක් ග�ස ග�ාව පුරා ප්රචලි්ව 

අවසේය. අ්දට්ද එය එගස්මය. එගමේම ප්රහාරගේ 

අඳුරු ම්ක ග�ෝඩර්ස්ගේ ජීවි් කා�යම වසා 

�තගතය. සැේටා හමුවනවිට ඇය සිටිගේ ��වත 

මානසික අවපීඩනගයනි. නිගේයෝර්ක් න�රයට බිය 

වූ ඇය කුඩා කා�ගේ සිට හැදුණු වැඩුණු නිේ ජර්සිහි 

ඇේඩඩෲ වීදිගේ �දිංචියට ගියාය. උස් ග�ාඩනැගිලි 

මාසි ග�ෝඩර්ස් භීතියට �ත කිරීමට සමත විය. 

ගුවේයානා ගකගරහි ්ද ඈ ්දැක්වූගේ අසීමි් බියකි. 

9/11 ප්රහාරය ඇගේ ජීවි්ය වනසා ්දැමීය. නිරේ්ර 

බියකිේ �සුවූ ඇය මත්රව්ය ගව් ඇබ�ැහි වූවාය. 

්දරු ග්දග්දනාගේ භාරකාරතවය්ද ඇයට අහිමි විය. 

ගමම මානසික පීඩාවට ්ද්ශකයක �මණ කා�යක් 

ඈ ග�ාදුරුව සිටියාය.  

ප්රහාරය සිදුවන විට මාසි ග�ෝඩර්ස්ගේ වයස 

අවුරුදු 8ක් වූ දියණිය ගනාගයල ග�ෝඩර්ස් 

�වසේගේ සිය මව ඡායාරූ� ්දැකීමට ්ද අකමැති 

වූ �වයි. ප්රහාරය �ැන ම්ක අලුත වීම ඊට 

ගේතු විය. නිරේ්ර භීතියකිේ �සුවූ මාසි, ්මා 

ආරක්ෂි් �ව සැ�කුගේ ඔසාමා බිේ �ාඩ්ේ 

මියගිය �ව ්දැන�ැනීගමේ �සුවය. අනතුරුව මව 

ක්රමගයේ යහ�ත අ්ට හැරුණු �ව ගනාගයල 

�වසයි. සාමාන්ය ජීවන රටාවට යළි අවතීර්ණ 

වූ ග�ෝඩර්ස් �සුව �ශචාත කම�න සහ�් 

මානසික ආ්තිගයේ ග�ගෙේනේගේ සු� සාධනය 

ගවනුගවේ දායක වූවාය. ජීවි්ය නව �මනක් අරඹා 

තිබියදී 2014 වසගර් ඇය ආමා්ශගේ පිළිකාවකට 

ග�ාදුරු වූවාය. 2015 අග�ෝස්තු 24 වන දා වයස 

අවුරුදු 42 ක් වනවිට මාසි ග�ෝඩර්ස් පිළිකාව 

ගේතුගවේ ජීවි්ක්්ෂයට �තවූවාය. මියයාමට ග�ර 

ඇය �වසා තිබුගේ ඇමරිකානු ගඩා�ර් 190,000 ක 

ගරෝහල �ාස්තු ග�වීගමදී ්දැඩි අර්බු්දව�ට �ක්වූ 

�වයි. ඇයගේ පිළිකාවට ප්රහාරගේ ���ෑමක් 

�ැවතිය්ද යේන ්හවුරු ගනාවීය. එගහත 

ගවනත කිසිඳු ගරෝ�යක් ගනාතිබූ ්මා පිළිකාවට 

ග�ාදුරුවීමට ගේතුව 9/11 ප්රහාරය �ව ග�ෝඩර්ස් 

්රගේ විශවාස කොය. එගමේම ප්රහාරගයේ දිවි 

��වා�ත 3700 ග්දගනකු �සුකාලීනව පිළිකාවට 

ග�ාදුරුව තිබිණ. 

මහා ගේ්දවාචකයක් අ්රතුර ්ට්ටු 81 ක් 

�ඩි �සිමිේ මාසි ග�ෝඩර්ස් සටේ කගේ ජීවි්ය 

ගවනුගවනි. ්දෑස ඉදිරිගේ මැවුණු භයංකාර ්දර්්ශන 

හමුගේ ඇය සටන අත ගනාහැරියාය. ග�ෝකයට 

දූවිලි කාේ්ාව වුව්ද සිය මෑණියේ ්මාගේ 

වීරවරිය �ව ගනාගයල ග�ෝඩර්ස් �වසයි.

“මා තු� ඈ හැමදාම ජීවමානයි. දැන දූවිලි 
නිවී ගිහිල්ලා. මබේ අේමා දැන නිදහස.”

මගෙ හුස්ම හිරවුණා. මගේ 

අ් මූණ ඉදිරියට ගෙනාවත් 

දකිනන ්බැරිවුණා. ඒ ්රමට 

පරිසරය දූවිලගලෙන වැහිලො.  

මං මටම කියාෙත්්ා මට 

මැගරනන ්බෑ කියලො. මං 

හයිගයන කෑ ෙැහුවා මට 

මැගරනන ්බෑ කියලො

ඒ වනවිට දූවිලි 
කාන්ාවගේ 
ඡායාරූපය ප්රහාරගේ සළකුණක් ගලෙස ගලොව පුරා ප්රචලි්ව අවසනය

මාසි බබෝඩර්ස දූහුවිලි ගැහැණිය බලස 
බලාවපුරා ප්රසිේධියට පත්වූබේ AFP 

බවනුබවන බසවය සැපයූ සටැන බහානඩා 
ගත් බේ ඡායාරූපය බේතුබවනි

මාසි බබෝඩර්ස ඇබේ දියණිය  බනාබයල් බබෝඩර්ස සමග
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ගැලවෙනවන නෑ 

ගෑනු දරුවෙකවගේ චරිවෙට 
වේබේ ඇලවෙන ෙරම් 

ඉක්මනට

ඊවේ වලොකු ්මෝමලො ආපු වෙවේ ඇයි 
අම්්මො ්මට අයියලො එක්ක ෙැවේ නොනන 
යනන එපො කිේවේ? 

අයියලා එක්ක හරි හරියට ගිහින් 

වැවේ නාන්න දැන් ඔයා ව�ාඩි ළමවයක 

වනවමයිවන් වදෝණි. 

වපොඩි ්කොවේ එයොලො එක්ක වෙේලම් 
්කරනන, එ්කට නොනන, ්කනන වබොනන 
පුළුෙන නම් වලොකු වුණෝම එවේම 
්කරන එවක ඇති ෙැරැදද ව්මෝකකද 
අම්්මො? වලොකු වුණත් වපොඩි වුණත් අපි 
ෙවෙෝදරවයොවන...

ඒ්ක දන්වන් අපිවන් වදෝණි. හැබැයි 

ඔයා වවේ තරුණ ගෑනු දරුවවක 

වැඩිහිටි ව්කවනක නැති තැන්ක 

ව්කාලවලෝ ටි්කක එක්ක තනියම වැවේ 

ගිහින් නානව්කාට දකින මිනිස්සු 

කියන්වන් වවන වේවලවන්. 

අයිවයෝ අම්්මො... ඔයත් වම් ගවම් 
වගොවේ මිනිස්සු හිෙන විදියටයි හිෙනවන 
කියලො ්මං දැනන හිටිවේ නෑවන. අපි 
ෙැරැදදක ්කරනවන නැත්නම් ඇයි අම්්මො 
අපි අනිත් මිනිස්සු හිෙන පෙන විදිය 
ගැන ෙද වෙනවන?

ඔයා හරි වදෝණි. තමන් ්කරන වේ 

තමන්වේ හිතට එ්කඟයි නම් ඒව්ක 

වැරැේදක නැතනම් අනිත මිනිස්සු 

කියන ්කරන වේවල ගැන වද වවන්න 

ඕන නෑ තමයි. හැබැයි සමහර 

වවලාවල තියනවා අ්කමැතවතන් වුණත 

රවේ වලෝවක මිනිස්සු හිතන �තන, 

කියන ්කරන වේවල ගැන හිතලත 

අපිට වැඩ ්කරන්න සිේ්ධ වවන. 

ඒ කිේවේ අම්්මො?

ඒ්ක හ රියට වම් වවේ 

වදයක වදෝණි. හිතන්නව්කෝ 

වදවනෝදාහක වසනඟ යන 

එන �ාර්ක බඩගින්වන් 

වැටිලා ඉන්න අසරණ 

මනුස්සවයකට හරි, අනතුරක 

වවලා නැගිටගන්න බැරුව 

ඉන්න සවතකට හරි පිහිට 

වවනවා කියලා.

එතව්කාට �ාවේ යන එන හැවමෝම 

ඔයා දිහා බලයි. සමහරු ඔයාට ප්රසංශා 

්කරයි. තවත සමහරු ඔයාට පිස්සු 

කියලා හිතයි. තවත සමහරු හිනාවවයි. 

හැබැයි එවහම වවලාව්ක අනිත 

මිනිස්සු උඩ �ැන �ැන හිනා වුණත 

ඒ ්කරන වැවේ නතර ්කරන්න ඕන 

නෑ පුවත. වමා්කද ඒ්ක ්කාවේ හරි 

ජීවිතයක සම්බන්්ධ වදයකවන්. 

අනිත එ්ක තමයි, ඔයා 

තනියම යන එන වවලාව්ක 

�ාවරදි හරි බස් එ්ක්ක හරි 

්කවුරුහරි අනවශ්ය වදයක 

්කරන්න, නැතනම් අනවශ්ය 

විදියට ඔයාව අලලන්න 

ආවා කියලා හිතන්නව්කෝ. 

එවහම වවලාවටත අනිත 

අය හිතන වේවල ගැන වද 

වවන්වන් නැතුව ඔයා ඒ ඔයා 

වවනුවවන් ව�නී හිටින්න ඕන. 

ඔයා ඉන්න තැන්ක වවන ව්කවනක 

ඒ විදියට අ�හසුතාවව්කට �ත 

වුණත ඔයාට පුළුවන් වවන්න ඕන ඒ 

ව්කනා වවනුවවන් ව�නී හිටින්න. 

වගාඩක ගෑනු ළමයි එවහම 

වවලාවට අනිත අය වමානවා හිතයිද 

දන්වන් නෑ කියලා හිතලා තමන්ට 

වවන අ�හසුතාවය දරාවගන නිහඬ 

වවනවා. එවහම වවලාවට අනිත අය 

හිතන වේවල ගැන වද වවවී ඉන්න 

කියලා මම ඔයාට කියන්වන් නෑ. 

හැබැයි පුවත  සමහර වවලාවල 

තිවයනවා අපිට අඩියක �ස්සට 

තියලා එවහම ්කරන්න වවන. එවහම 

එ්කක තමයි ඊවේ වුවේ.

විසි එකවවනි සියවවස් ජීවත 

වුණාට සමහර වවලාවට අවේ 

මිනිස්සුන්වේ ගතානුගති්ක සිතුවිලි 

තාම වවනස් වවලා නෑ. ගෑනිවයක 

වුණාම ජීවත වවන්න ඕන වමවහමයි 

කියලා වගාඩක මිනිස්සු හිතවලින් 

හදාගතතු රාමුවක තිවයනවා. 

අපිට ඒ්කට අභිවයෝග ්කරලා එ්ක 

පිම්වම් ඒ රාමුවවන් පිට �නින්න බෑ. 

එවහම ්කරන්න ගියාම වවන්වන් ඒ 

මිනිස්සු අපිව වලබල ්කරන එ්ක. 

ඒ්ක ්මොර ්කෙොෙකවන අම්්මො... 
දැන වේබේ ්කරනෙට බවේ අපි ඒ 
මිනිස්සුනට ඕන විදියට ජීෙත් වෙනන 
ඕන...

නෑ වදෝණි. ඒ්ක ්කාටවත ඕන 

විදියට ජීවත වීමක වනවවයි. ඒ්ක 

එකතරා විදිය්කට අනුවේතනය 

වීමක. ඔයා ්කතාවක අහලා ඇතිවන් 

වවුලවේ මගුල වගදර ගියානම් 

එලලිලා ඉන්න ඕන කියලා. ඒ වවේ 

තමයි.

අපි ජීවත වවන්වන් යුවරෝ�වේ 

වනවවයිවන්. ඒ නිසා සමහර තැන් 

තියනවා අ්කමැතවතන් වුණත අපිට 

අනුවේතනය වවන්න සිේ්ධ වවන. 

සමහර රාමුවලින් පිටට �නින්න 

ව්කාච්චර ඕන වුණත එ්ක�ාර 

්කඩා බිඳවගන ගිහින් ඒ්ක ්කරන්න 

හැදුවවාත අනවශ්ය අව්ධානයක 

ලැවබනවා ඇවරන්න වවන කිසි 

වදයක වවන්වන් නෑ. 

ඔයා සම්ප්රදායි්ක ගෑනු ළමවයක 

විදියට හදන්න ව්කාවහතම මට 

ඕන නෑ. ඔයාට ්කැමති වදයක 

ඉවගනගන්න, ්කැමති ව්කවනක 

ආශ්රය ්කරන්න, ්කැමති තැන්ක යන්න 

එන්න නිදහස තිවයනවා.

හැබැයි රවේ සම්ප්රදායට අභිවයෝග 

්කරන්න යන බහුතරයක ගෑනු ළමයි 

වගාඩට වැටිලා අනවශ්ය අව්ධානයක 

දිනාගන්න ගෑනු ළමවයක වවන්න 

එ�ා. වමා්කද එවහම ්කරන්න ගියාම 

රවේ වලෝවක මිනිස්සු ස්වේච්ාවවන් 

ඉදිරි�ත වවලා අලවන සමහර 

වලබල ව්කාච්චර ්කල ගියත 

ගැලවවන්වන් නෑ.  

ඒ නිසා තමන්වේ ්චරිතය සම්බන්්ධ 

වේවලවලදී අඩියක �ස්සට ගන්න 

එ්ක නිවට්කමකවත බියගුළු්කමකවත 

වනවමයි. අනි්ක එවහම ්කළා කියලා 

අපි ගල යුගයට විසි වවන්වන් නෑ. 

ඒ නිසා රවේ වලෝවක මිනිස්සුන්ට 

�ාඩම් උගන්වන්න කියලා තමන්වේ 

්චරිවතට හානි වවන වේවල ්කරන්න 

එ�ා වදෝණි. 

චරි්ය සම්බන්ධ  
වේෙලෙලදී අඩියක්  
පසසට ගනන එක 

නිෙටකමක්ෙත් 
බියගුළුකමක්ෙත් වනවමයි. 
අනික එවෙම කළා කියලා 

අපි ගල යුගයට විසි 
වෙනවන නෑ

සමෙර රාමුෙලින පිටට පනිනන වකාචචර 
ඕන වුණත් එකපාර කඩා බිඳවගන 

ගිහින ඒක කරනන ෙැදුවොත් අනෙශ්ය 
අේධානයක් ලැව්බනො ඇවරනන වෙන කිසි 

වෙයක් වෙනවන නෑ
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පාඩම 
අංක 
14

ප්රවීන ඇඳුම් ම�ෝස්තර 
නිර�මාණ පුහුණු මේශක 

සහ බතික් කලමාව 
පිළිබඳව පුහුණු මේශක 

චමින්ද කුමාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

නැෂනල් ක�ොලර් 
එ� හදන විදිහ

තුන විදියකට 
ඉගෙනෙමු

සාරි හැට්ටයක්ට, බ්ලවුස් එකක්ට, ගවුමක්ට, 

ෂර්ට එකක්ට නැතනම් තමන් කැමති ඕනෑම 

ඇඳුමක්ට ගැළපෙන පකා්ලර් එක නිර්මාණය 

කරන විදිහ පම් ොඩපමන් මම ඔයා්ල්ට කිය්ලා 

පෙනවා.

මුලින්ම කරන්න ඕපන පම් පකා්ලර් එක 

දාන්න කැමති පමෝස්තරපේ පිටුෙස, ඉදිරිෙස, 

අතත ඇතුළුව සියලුම පකා්ටස් සාමාන්ය ෙරිදි 

කොගැනීමයි. පමහි ඉදිරිෙස කර කෙද්දිත මම 

කිය්ලා පෙන ආකාරය්ට කොගන්න.

සාරි හැට්ටයක්ට පම් පකා්ලර් එක දානවා නම්, 

මම ඔයා්ල්ට ෙහුගිය ොඩම්ව්ලදී කිය්ලා දුන්නා 

උස්කර සාරි හැට්ටයක් කෙන විදිහ. ඒ කිය්ලා 

දුන්නු විදිහ්ටම සියලුම පකා්ටස් කොගන්න.

ඉදිරිෙස ෙලුව කෙද්දිත කර ගැඹුර පෙල්ල 

මු්ල්ට තිපයන ප්රමාණය, උරහිස ඉහළ ස්්ානපේ 

සි්ට ෙහ්ල්ට අරගන්න. සාමාන්ය පකපනකු්ට 

නම් ඔය ප්රමාණය අඟල 2  3/4 ක් 3ක් වපේ 

ප්රමාණයක් තමයි එන්න ඕපන. ෙහ්ල තිපයන 

පින්තූරපේ තිපයන ෙරිදි කර ගැඹුර අරගන්න. 

බ්ලවුස් එකක්ට, ගවුමක්ට, ෂර්ට එකක්ට වුණත 

ඒ විදිහ්ට අරගන්න. අනිත මිමි සියල්ලක්ම ඒ 

අදාළ පමාස්තරය්ට අවශ්ය ෙරිදි අරගන්න. කර 

ෙළ්ලත පිටුෙස ෙැතපතන් පෙලපල තිපයන 

ප්රමාණය මම කලින් කිය්ලා දී්ලා තිපයන විදිහ්ට 

අරගන්න.

න
ැම

්ම

B

A

FRONT

 A = ඉදිරිපස කර ගැඹුර කර  
 මුලට අරගනන

 B = ඉදිරිපස කර ගැඹුර පපුව  
 නනොනපනනන ප්ර්මොණය  
 දකවො අරගනන

1 රූප සටහන

1''

2 1/2''

ඉදරිපස ක
නේ දු

ර

පිටුපස කනේ දුර
1/4''

්මැ
ද

නකොලේ උස 3/4 - 7/8  1 - 1 1/8  1 1/4
S M L

1/4''

3/4''

ඉදරිපස කනේ දුරපිටුපස කනේ දුර

්මැ
ද

නකොලේ උස 3/4 - 7/8    1 -  1 1/8    1 1/4   1 7/8
S M L

1''

1 
 3

/4
'' 
- 

2'
'

ඉදරිපස ක
නේ දු

ර

පිටුපස කනේ දුර
1/4''

්මැ
ද

නකොලේ උස1'' 1'' 1''

1''

1''

4 රූපසටහන 

3/4''

කර පළල

පිටුපස කනේ දුර 
්මැනගනන

ඉදරිපස ක
නේ

 දු
ර

	 		විවරයක් පනාතෙන අවස්්ාවක  

  ඉහත රූෙස්ටහපන් ෙරිදි පකා්ලර්  

  එක සඳහා කර මු්ල්ට ගත මිම්ම්ට 

  කර කො, එතැන් සි්ට ය්ට්ට ෙපුව  

  පනාපෙපනන ප්රමාණය ෙක්වා උරහිස  

  ඉහළ ස්්ානපේ සි්ට පගන ඒ මිම්ම  

  රූෙස්ටහපන් ෙරිදි ෙහ්ල්ට පගන  

  අවශ්ය හැඩයක් ඇඳපගන   

  කොගන්න. 

  එම ප්රමාණය්ට ෙසුව   

  Facing එකක් පහෝ Piping ෙටියක්  

  අල්ලගන්න.

ක�ොලර් එ� හදන විදිහ

	 		ඔයා්ල්ට පකා්ලර් එක මහන විදිහ  

  මපේ යූටියුබ චැනල එක්ට ප්ලාේ  

  පව්ලා ේලාගන්න පුළුවන්.

පිටුපස �ර ගැඹුර 
S M L

1/2 3/4 1

	 		 පකා්ලර් එක පරද්පද් කොගන්නපකා්ට  

  පරද්ෙ දික්අත ෙැතපතන් පෙක්ට  

  නව්ලා, ඒ නැම්ම්ට පකා්ලර් එපක් මැෙ 

  තිය්ලා පකා්ලර් එක ගාන්ට වපට  

  ඇඳපගන, මැහුම් වාසිය  

  අඟල 1/2 ක් තිය්ලා පරද්පෙන්   

  පකා්ටස් 2ක් කොගන්න.

	 		 පම් පකා්ලර් එක වඩාත සුදුසුයි   

  පෙලපල ගාන්ට පකා්ලර්   

  එක ඇලලීපම්දී.

5 රූපසටහන

	 		නැෂනල ෂර්ට එක සඳහා වඩාත  

  සුදුසුයි.

6 රූපසටහන
	    ඉදිරිෙස මැෙ  

  තමන්්ට කැමති   

  ආකාරයක්ට   

  විවරයක්   

  තො පහෝ පනාතො   

  නිර්මාණය කරගත   

  හැක.

2 හො 3 රූපසටහන්

ඉදිරිපස �ර අඳින විදිහ



2021 සැප්ැම්බර් 22  ්බදාදා 27
මිනීපෙට්ටි 
සාප්පු හිමියාපේ කව
ශ්වේත සළු රඳවමින් ගත වට
්�ෝ�ොය දිනවත් ්ගොසින් ්ව්�රට
නිමො කරලනු පිණිස භවදුක
සිල් රකින්නට කරයි ඇරයුම

සියලු ්ෙන �ට ්මත් වඩන්නට
සැමට දීඝොයුෂ �තන්නට
්සොඳුරි්ේ ම්ග හිතට බැරි බව
වට�ගන්්න් කවදාෙ නුඹ...?

නුඹට සුඛ වි�රණ සෙන්නට
ම්ේ රැකියො සඵල වන්නට
විය යුතුම ්ේ ෙන්නවො නුඹ
ආයු්බෝ වූ්වොතින් ්කෝ�ොමෙ?

්බෝ�ෝ මිනිසුන් මි්යත්වො යැයි
මුවින් ්නොකියූවත්
සි්ත් සැඟවුණ-�ැතුම එය නම්
නිවන මට තව දුරයි බොරී

  චතුරා දළුමුරගම
    ගගෝනග�ාල
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නැතිනම 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊගමල් කරනන

සංසකරණය - මගනෝරා ගරේමතිලක

මැණිපකට බැන්ද 
පසපෙහස
ළැම �ස රඟන විල් මැෙ පියුමක්  ්ේම
නු්ඹ වත ්�නුණි ඒ ෙැක ඉවසමි  ්කෝම
�ෙ මැෙ උ�න් ්ස්න�ස �වසමි  ්ම්ම
ම්ග �ැල ඉදි ක්ේ වඩු කුරුලකු  ්ේම

්නරිය වැටී උකුලත සරසනො  නු්ේ
එහි සැත්�න්න මො හිස නැමුණොය  ඉ්ේ
අඩවන් ්ේනත ්�ලනො බැල්මකින්  නු්ේ
්නොෙැනිම තුරුලු වී ඉන්නට හිතයි  ්ලෝේ

්මෝරන සඳයි නුඹ්ේ �ැඩරුවයි  අ්ේ
ම්ග ලණු මැේස චිරි චිරි ගො �ඬක්  නැ්ේ
වැසුවත් ්ේනත් ඇරියත් හීනයක්  ව්ේ
ෙැව්ටනවොය මො ළඟ පුන්සඳක්  ව්ේ

්ේ්න් කුරක්කන් කිරි වැදිලො  සුවඳයි
ගේවැල් ඵල බර ්වන්්න් නු්ඹ  පිනටයි
අේවනු ්නලො ්ගට ගන්නට එක  ්�ෝයයි
ඒ ්වනතුරු මැණි්ක ්ෙයියන්ටම  බොරයි

මට බ� ්නොදී ්වන ්ක්නකුට බ�ක්  ්නෝෙන්
මට පිටු �ො ්වන ්ක්නකු්ේ අත  ්නොගනින්
ජීවත් ්වන්්න නෑ එ්�නම් මම  ය�තින්
�නිනවො මැණි්ක් සත්තයි සඳගල  මුදුනින්

 ගරේමවංශ
    වෑඋඩ

කාලය පෙවී
එදා ්ස්න්�න් බැඳුණු මිතුරන්
අෙ ්කෝේෙැයි ෙන්්න නෑ
කෝල ්ගවිලො අ�ට ්නොෙැනිම
මුණ ගැ්�න්නට ්ේතු නෑ
්කළි්ේලන් අ� උන්නු කොලය
යළිත් කිසිදා එන්්න නෑ
ඉඳහිටල මුණ ගැ්�න අයටත් 
අ�ව �රි�ැටි මතක නෑ

 ප්රියදර්ශනී ගසෝමරතන
   ගකාසසිනන

තනි තරුව
මියුරු කිිංකිණි රොවයක් ්ේ
ම්ේ �ෙ තුළ ඔබ රැ්ේවො
�ොළු අ�්ේ වලො අත්ේ
ම්ග ්ලොවට තනිතරුව ්වේවො!

 චමපිකා ග�රමුගේ
   කිරි්බතකුඹුර

ප්දප�ාසමපේ 
හරසර
තිර ්ලසො සිටි නමුදු
වැ�ැරිලො අගුපි්ල්
කලොපිරි ්දා්ළොේම�
�ලො �ෙ බලනු මැන
ගත පුරො සි�ගන්නො
සිනිඳු පියවිලි ්නොමැත
්කොඳම්ල් ්�ති සැලී
ගිං දි්ේ ගලන සඳ
නින්ෙ නැති රැයක නුඹ
�රසරව පිළිගන්න
්දා්ළොේම� දිවි ඔරුව

  චතුරි ජීවනති
     ග්බෝපිටිය

රැවටීම
වසො සළු්වන් සීතොම්බර
්තොසො කර �ෙ මවො සුර්ලොව
්ෙසො බොනො මුසො දිනයක
ගසො යනු ඇති වසො මුව්දාර
මසො අඳිනො දිවිය සළුපිළි
නිසො සම ගැලවී වැ්ටේදී
වසො කවුළුව ම�ත් විලි්යන්
යසො �ොයො ඒවි තරුකැට
රසොලිපතව විඳින වි�රණ
නසො ෙමමින් �වර කොලය
්ලසො ෙැනුණත් මිහිරි මී ්ලස
�සො කරවයි දි්නක �ෙවත
ෙසො ්�ොඳ නෑ සෑම ක්ලකම
නසො වී කළ කුසල් ්�රකල
්ලසො සිටියත් රජුන් විලසට
දිසො ගතවනු ඇතී නිරයට

  තුෂාරි ජයසිංහ
    මහනුවර

ප්දෝණි දීපෙක යෙ දා
පිරුණත් සි්ත් දුක් ්දාම්නේ ටි්කන්  ටික
ආවත් කඳුළු කැට මතුවී විටින්  විට
දුටුවත් ම්ේ ්ෙෝණිය්ේ සිනො  කට
සිටියත් අ� සමඟ අෙ, ්�ට යොවි  දී්ගක

ඈතින් එන මො ෙැක දුව්ගන ආ ්�ොඩි  සන්දි්ේ
ෙෑතින් අල්ලලො ්�ෝරුවට ්ගන යන්නට  සිදු්වේ
ෙෑසින් එන කඳුළ තෙ කර ්ගන සිටියත්  සීරු්වේ
්ෙෝතින් මුහුණ වසෝගන ඉකිබිඳිනවෙ  ්ෙෝණි්ේ

හිරු සඳු තරු එළිය ්ේ ඔය උවනත  දිලුණො
පිය ්ස්න�සින් ම්ග සිත තව තව  පිරුණො
ජයමිංගල ගී �ඬ ෙසතින්  ඇසුණො
මො අත�ැර ්ෙෝණි තව අතකට  බැඳුණො

  ඒ.එම. පී. නිරනජන
    මීගමුව

අරුමැති පසාබා්දම
්බ්�තක් තියො ්ේතුවක්වත් 
්සොයො ගන්න බැරි ්රෝගයක්
මල්වඩම් තියො මිනී්�ට්ටියක්වත් 
උරුම නැති අවසන් ගමනක්
ෙවේ ගණනක් තබො ගන්න තියො 
්ගෙරටවත් ්ගනයන්න බැරි නීතියක්
සි�වැලඳ ගැනීමක් තියො 
ළිං වීමටවත් බැරි සමුගැනීමක්
ඇත්තටම එය ්සොබො ෙ�්ම් ම
කැමැත්්තන් වුණ මරණයක්

 එච්. එම.  දමයනති 
   පිළිම්ලාව

මරණය තරණයක් ෙමණි
සිරි රොහුල සමිඳු ම�කවි ්තොටගමු ්වේ
�රියට වැජඹුනො සොහිත මල් ්ගොමු ්වේ
සිරි සමිඳුන් වෑත්තෑ්වේ ්ලොව �මු ්වේ
පිරිපුන් කවි ලියො මතකයි කළ ්ේ ්වේ

සොගර, කුඩලිගම, මීමන සමනල් ලූ
ආෙර කුමරගම, පී.බී. රට ්�ල් ලූ
්ේකර, කුමරතුඟු ්�ළ බස නැණ ෙැල් ලූ
්ම් ්�ර ගුරුවරුන් කවි ්ලොව හුරතල් ලූ

වවුලුව ඇදුරු තුම, බැන්ටිේ රණවී ර
්�න්වො දුන්්න අමුතුම මගකට ආ ර
රජෙේ ්ජෝන් ගුරු, ජී.එච්. ගිය �ො ර
අමතක කළ �ැකිෙ ගරු ්සෝ්ම් වී ර

�ර බර අරුත් බර වූ ජීවන ගී්ය න්
කරෙර කම්ක්ටොලු �ැම ්�ොඳ ඉවසී්ම න්
තරණය කළ අයුරු දිවි සමුදුර සෝම න්
මරණය තරණයකි ඔබ අ� �ො ජී්ව න්

  ඇනටන ඒ.වීරසිංහ
     මතුගම

ප්දවිවරු
මරණය ්කොටති ම�බඹු ඉ�්ෙන ්වේ්ල්
�ණ නල රකිති ්වෙවරු ඉේපිරි තෝල්
ග�්කොළ වැඳපු මිනිසුනි ඉේසර කෝල්
්වෙවරු ්නෝවෙ ්ෙවිවරු ඉේපිරි තෝල්

 ආනනද කල්ගදේරා
    හාල්දඬුවන

ජූරිපේ පෙෝරිය
සිටි වැජ්ඹමින් ජූරි්ය කැ්රොලින්  ජූරි
හිටි අඩි්යම �ැමිණ සබයට දා  ්ගෝරි 
සිටියලු දික්කසොෙව ය්මකු්ග  බොරි
කටිනව විනය නැත කිරුළට  හිමිකොරි
ගැටු්මන් නොරි ලොලිත්යය වූ  ගමන
දුටු්වමි ්නොවුණ බව නම් එය ඇත්  ගමන
තුටු��ටුව ගියො නම් ඉවසුම්  ්ෙවන
කුටු කුටු ගොන්න ෙ අ� එ්�කට  කුමන

සුන්ෙර ලලනොව ඇති ඉවසුම්  ගුණය
ගින්ෙර ව්ේ වූ්වොත් ඇවි්ලයි  වනය
සන්සුන්කමයි රූ්�න ඇති ම�  ධනය
තුන්්ලෝ පිය ්ෙසු්ව මොගන්දිට  බණය

තණ�ො රතී රැඟුමකි මට නම්  ්ම්ක
�න්නො යනු එ�ො නඩු �බ ්වයි  ්�ෝක
තුන් ්ලෝ පියො සිරි සෙ�ම් ්ෙසු  ්ේක
ගත්තො නම් හිසට කිරුළක් ්වයි  ඒක

�රිණතකමින් යුතු ්ලෝ රූ රැ ජිනියට
�රි නැත දික්කසොෙය ෙැන් ෙනී  රට
�රි ගුණ සුවඳ පිරි නොරී  ලතොවට
සිරිකත කියො කිවේවෙ කට  ක�නවට

 ඇනටන. ඒ වීරසිංහ
   මතුගම

සීතල හ්දවත
කඳු මුදුනක තනි වුණ සුදු වලොකුළ
කුමරු ඇවිත් වසන්ත මල ෙරෝගන
තනි �ෙවතට ආෙර දිය පු්රෝ්ගන
ආෙර කවිය යනවොදුර ගලෝගන
�ෙවත ්කොතැනවත් නෑ තනි කඳුළ අෙ
සතුටු සිනෝවන් සැරසී මුව කමල
ඔ්බ ආෙර ෙ�ර ්ල් වැල් උරෝගන
යනවො ්ම්ලස සීතල  �ෙ පු්රෝ්ගන
�මුවූ මතක තනි පිටුවක ලියන්නම්
ළිංවූ අයුරු කවියට �ණ ්�ොවන්නම්
ඔ්බ ආෙරය �ෙ ගින්ෙර නිවයි නම්
ඉන්නම් ළඟින් හිරු සඳු වැඩ සිටියි නම්
තනි �ෙවතට ඔසුකලයකි ඔ්ේ �ෙ
තරවටු සිතට සැනසීමකි ඔ්ේ �ඬ
්යොමු වූ ෙෑේ �ැටලී ගිය පුෙබිමට
යමුෙ ්ෙන්න එක්කම ළඟ ළඟ දිනක 

  පී.ඒ.ගසවවනදි
    ඇල්පිටිය

ආයාචෙයකි
දිය ඇල්්ල් පිනිබිඳු �ැම තැනක  ඉස
බිම ඇෙ �ැලු්ණ ඔ්බ ය��ත පිණිස  මිස
සිවේ�ො සතුන් නිවනො විට දිය  �වස
ඔබටත් මටත් සතුටුයි ්න් එකම  ්ලස

ග�්කොළ සුළිං වො තලයට හුේම  ්�ොෙ
්බදුවො ්න්ෙ ්සවණක් දීලොම  ්සොඳ
අපි අලි ඇතුන් �ැටවුන් යන්කොට  ඇවිෙ
වනසන්්න් ්කෝ�ොම සුන්ෙර ෙසුන්  බිඳ

ඉන්නට බැරිතරම් කුසගිනි ෙැනුණ  දි්න්
අ� එන්්න් ඔබ මැරුමට ්නෝවයි  අ්න්
කුණු ්�ෝ ්මොන ්ෙයක් කෑමට ලැබුණ  දි්න්
වැට, ්වඩි එ�ො අපි යන්නම් යන  ගම්න්

  සී්ා රංජනී ගසනාරතන
    කහවත්

මතක මුතු
පුිංචි සන්දි්ය එකම �න්ති්ය එකම ්පළි්ය  ඉඳ්ගන
අකුරු ්කරුවො තොම මතකයි ගුරුන් උ�්ෙේ  අර්ගන
ඇන්ෙ සුදු රැළි ගවුම රතු බැජ් එ්ක් මතකය  සමඟින
ඉතිරි වි ඇති එකම මතකය නුඹයි ඉඳහිට  අමතන

එදා වෝගම ්සොඳුරු සින�ව කනට ප්රිය වූ  කට�ඬ
රුවත් එ්�මයි එදා වෝගම තොම වියැකී නෑ  �ැඩ
�ොගමින් රබ්රෝසියො මල් ඉ�ලමින් අවේවට  කුඩ
ඇවිෙ ගිය වැව රවු්ම යන්නට යළිත් අත්්වේවිෙ  ඉඩ

නුවර ලේසන අෙත් බලමින් එදා වෝගම නුඹ  ඔ්ේ
මතක ඔක්්කොම හි්ත් හිරවිය ඈතකින් අෙ මිං  ්ම්ේ
කොලයක් ගත්වලො අපි අ්� අයත් එක්කල ්ගොේ  ස්ේ
ඒත් අ්� සිත් තොම එ්�මයි ්වනේ නෑ ්දාඩනො  බ්ේ

්න්ක කටයුතු අතර අපි දිවි ම්ේ ඈතට  ඇවිෙලො
අ්ප ෙරුවන් දීගතල යන වයසටත් අෙ  �ැමිණිලො
ඉඳහිටක අපි ්දාඩමු අමතමු මතක මත්ක්  අමුණලො
එ්�ත් ්ය්�ළිය ්නොෙැනීම අපි සැඳෑ සමයට  ළිං්වලො

 දීපිකා ප්රියදර්ශනී ප්රනානදු - විල්ගලෝරාවත්



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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