
  ඡායාරූපය - 
අරන්ත ෆ�ාෆ�ෝග්රැෆි

ධරණී
ශ්රී ලංකාෆේ

අංක එෆේ
කාන්තා 
පුවතප්ත

2021 සරැප්තරැම්බර් 29 වන ්බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය හ්තළිස් තුනවන කලාපය

නගර ෆ�ෝබිනිෆයෝ 
මතු බුදුන දරැක 
නිවන දකිතවා 

මාකඳුෆර් 
මධූශ් නිසා මියගිය 
සමාධි දුවෆේ 
මවුපියන කියන ක්තාව

කලු ්බළල්ලුන� 
වාහන 
ඇරියස් ද? 

සංජුෆගයි 
ටිකිරිෆගයි 
අලි ආදෆර්

ඇස්වල� 
දිස්ෆන ෆදන 
Lymphatic 
Drainage 
Treatment

දරුවන� 
Pfizer ගහනන
්බය ෆවනන 
එපා

ෆහාඳම යාළුවා 
අමමා වුණාම

දුෆවකු� 
වරදිනෆනත නෑ 
වරදදනනත ්බෑ

ගෑනුන� 
ක්තා 

හදන එක
ෆහාඳ�ම කෆේ 

ගෑනු

අම�ෝදා රත්නායක
කළ�්නාකනාර අධ්යක්ෂිකනා

Amoda Rathnayake Associates 
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 

රූපලාවන්ය ශිල්පී

අංජන පෙපර්රා

ගවුම නිර්මාණය  -

සුපර්ජා ප්රියන්ති
සම්බන්ධීකරණය - 

ක්රිෂාන්් පුෂෙකුමාර

ඡායාරූෙ -

දිපන්ෂ ඉන්දික 
DIP Photography 

අද අපේ මනාලිය නිලක්ෂි පලපනෝරා. කඩවත පදිංචි 
නිලක්ෂි පේ දනවල ජීවත් පවනපන නවසීලනතපේ. 
ඇපේ මිංගල උත්්සවය දා ඇපේ මව ්සමඟ එක් වී 
සුපේජා ප්රියනති තමයි පේ ගවුම නිේමාණය කරලා 
තිපයනපන. පමහි විපේෂත්වය වනපන තම දයණියපේ 
ගවුම නිේමාණය කිරීම ්සඳහා පේ පදපදනා ්සෑපහන 
මහනසියක් දරා තිබීමයි. 

“අපි මහා පරිමාණපයන ඇඳුේ නිේමාණය කරන 
අය පනපේ. හැබැයි අපේ පවුපල් මිංගල උත්්සවයකට 
අපිම ඇඳුේ නිේමාණය කරනවා. නිලක්ෂිපේ මිංගල 
දනයටත් අපිම ඇඳුම නිේමාණය කළා. නිලක්ෂි 
පගාඩක් උ්ස පකපනක් පනපේ. අඩි 5 ක් විතර උ්ස 
්සාමාන්ය සිරුරක් තිපයන පකපනක්. පේ නි්සා ඇයට 
ඕපන වුණා තමනපේ පපනුම වැඩිවන ආකාරපේ 
ගවුමක් නිේමාණය කරගනන. පේ ගවුපේ මූලික 
්සැලසුම වුපේ ඒක. 

්සේපූේණ ගවුම හැදුපේ අතින. රතු පාට ගවුමට 
වැලැනටිනා පරද වේගය තමයි භාවිතා කපේ. 

ගවුම වේණවත් කරනන පල්ස් වේග කිහිපයක්ම 
උපපයෝගී කරපගන තිපයනවා. අත්වලට පල්ස් දාලා 

තිපයනපන ඇපේ උස් බව තවත් වැඩි කරනන 
ඕනි නි්සා. මීට අමතරව ඩයමනඩ් ස්පටෝන පබළු 
වේග එකතු කරලා අතිනම ගවුම මැහුවා. 
ප්රියිංකා තමයි ගවුම මැහුපේ. ඇය මාලනී 

ප�ානපස්කාපේ පවා ඇඳුේ නිේමාණය 
කරනවා. ගවුමට පපාඩ් පේල් එකක් දැේමා. 

මල් කළඹ ්සඳහා පරෙෂ් පරෝ්ස මල් භාවිතා 
කළා. ඒ වපේම මනමාලියට ස්පටෝන පේන 

ප්ෝල් එකක් භාවිතා කළා. පේ මනාලිය පදපවනි 
දව්සට තමයි පේ අකාරයට හැඩගනවලා තිපයනපන. 
හැඩගැනවීපේදී අිංජන පපපේරා එහි මූලිකත්වය 
අරගත්තා. පබාපහෝපදපනක්පේ එකතුපවන තමයි 
නිලක්ෂි පලපනෝරා සුනදර මනාලියක් බවට පත්වුපේ.”  

ගවුම 
විලාසි්ා 

පදපවනි 
ගමන යනන

උස අඩු යුවතියකපේ 
පෙනුම වැඩිවන 
ආකාරයට ගවුම 
නිර්මාණය කරලා 
තිපයනවා
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කායික ර�ෝග 
විරේෂඥ වෛද්ය 
යූ.ඩී.එන්. ප්රසාද්

කන්තරේ මූලික ර�ෝහල

සසව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

්බය ස්වන්්න එපා 

දරුවන්ට 
Pfizer ගහන්න

ඔන්ලයින පාඩම අතරතුර නිදිකිරා වැටෙන පුංචි 

පතු ටෙස චනදිමා ටෙලූටේ නුරුසනා බැලමක්ය.

පාඩමෙ අවධාන්ය ට්යාමු කරන ට්ලස ෙවස තිසටස 

මන්ර්යක ටමන මැතිරුවත් ටපාඩි පතුටේ අවධාන්ය 

තිබුටේම ටසල්ලමෙම්ය.

“ප�ොඩි අය්ටත් එන්නත් කප�ොත් 
ඉක්ම්න්ට්ම ඉසපකෝපේ 
�්ටනගන්න පුළුවනලු. කවුරු 
පකොපහෝම කිවවත් ්ම්ම 
්නම් අපේ �්මය්ට ඔය 
ඉනපජෙක්ෂන ගහන්න 
යනපන ්නැහැ. ඊ්ට 
පහොඳයි තව අවුරුදදක 
පදකක හරි �්මයව 
පගදර තියොගන්නවො. 
ඉසපකෝපෙ වැඩ ්නම් 
ඉතින ඔය ඔනෙයිනුත් 
කරනපන.”

මිතුරි්යක සමඟ සිදුකළ 

සුංවාේයකදී ‘දරුවෝට එන්නත 
පද්නවොදැයි’ චනදිමා ඇසූ පැන්යකෙ 

මිතුරි්යටෙන පිළිතුරු ්ලැබුටේ එටස්ය.

අවුරුදු 12-19 අතර ෙරුවනටේ එනනත්කරණ්ය 

ෙැන එටෙන ටමටෙන ඇටසන නානාප්රකාර අතුරු 

කතා ෙැන චනදිමා සිටිනටන ටෙගිඩි්යාටවන්ය.

චනදිමා පමණක ටනාව ටම්ය ටමරෙ සුවෙසක 

මවවරුනටේ සිත් ටෙගිඩි්යාවෙ පත්කරනා ෙැෙළුවක 

බව අප ෙනිමු.

ටේ පිළිබඳව කනතටල මූලික ටරෝෙටල කායික 

ටරෝෙ විටේෂඥ වවද්ය යූ.ඩී.එන.ප්රසාද් මෙතාටෙන 

විමසා බැලීමෙ අප සිතුටව ඒ නිසා්ය.

“වසර පදකක්ට ආසන්න කොෙයක ඉඳෙො පෙෝකපේ 
ප�ොපහෝ ර්ටවෙ දරුවනපගේ අධ්ො�්න ක්ටයුතු 
සිද්ධපවනපන ඔනෙයින තොක්ෂණය හරහොයි. ප්මතැ්නදී 
්මතුපව්න තොක්ෂණික ගැ්ටළු, භෝෂෝමය ගැ්ටළු ඇතුළු 
විවි්ධ ප්ොපයෝගික ගැ්ටළු නිසො පම් දුරස්ථ අධ්ො�්න 
ක්ර්මපවදය වඩොත් සොර්ථකයි කියෙො අපි්ට කියන්න 
�ැහැ.”

එකසත් ජාතීනටේ සුංවිධාන්ය මෑතකදී නිකුත් 

කළ ෙත්තව්ල ෙැකටවනටන ටකාවිඩ් වසුංෙතටේ 

අ්යෙපත් බ්ලපෑම ටේතුටවන දියුණු රෙව්ල පාසල 

අධ්ාපන්ය 94%කිනෙ, දියුණු ටවමින පවතින රෙව්ල 

පාසල අධ්ාපන්ය 99%කිනෙ අඩපණ වී ඇති 

බව්ය.

“පගෝලීය වශපයන ගත්තත් �ොසේ සහ 
උසස අධ්ො�්නය හදාරණ ශිෂ්යයින බිලිය්න 
1.6කපගේ විතර ප්ොපයෝගික අධ්ො�්නය පම් දරුණු 
වසංගතය නිසො කඩොකේ�ේ පවෙො තිපය්නවො. 
�ංති කෝමරපේ ප්ොපයෝගික ක්රියොකොරකම් එතැනින 
එහෝට �රිසරය එකක සිදුපව්න ඉගැනවීම් 
වපගේ පදවේ ්නැතිපකෝට අපේ රපේ බුදධි්මත්, 
නිර්මොණශීලී අ්නොගත �රපුරක බිහිපවයිද කිය්න 
කොරණොව ගැ්නත් අපි්ට සැක ්මතුපව්නවො.”

ඔහු කි්යනටන තවදුරෙත් ඔන්ලයින අධ්ාපන්ය 

මත ටනා්යැපී ෙැකි ඉකමනින පාසල විවෘත කිරීමෙ 

අවශ්ය පරිසර්ය නිරමාණ්ය කිරීම ඉතා වැෙෙත් 

බව්ය.

“අපේ රපේ �්මයි පදසීය්ට වඩො අඩුපවන ඉන්න 
ඉසපකෝෙ �නදහසක �්මණ තිප�්නවො. පසෞඛ්ය 
උ�පදස අනුව මුලින්ම අන්න ඒ �ොසේ විවෘත කරන්න 
පුළුවන. ඒ වපගේ්ම පකොවිඩ් ව්ොේතිය අව්ම ප්පදශවෙ 
�ොසේ මුලින්ම විවෘත කරන්න ත්මයි පසෞඛ්ය අංශවෙ 
සහ රජෙපේ අව්ධෝනය පයොමුපවෙො තිපයනපන.

ඇේ්ො ප්පේදය වපගේ ප්නපවයි පඩේ්ටො ප්පේදය 
දරුවන අතරත් ඉතො ඉක්මනින �ැතිපරන්න ඉඩ 
තිපය්නවො. ඒ විතරක ප්නපවයි පම්පකන ඇතිව්න 
සංකූෙතොත් වැඩියි. ඉතින ඒ නිසො �ොසේ ආරම්භ 
කරන්න කලින දරුවන්ට පකොවිඩ් ්මර්ධ්න එන්නත 
ෙ�ොපද්න එක වැඩිහිටියනපගේ වගකී්මක.”

ටකාවිඩ් වවරස ්ය වැළඳීම නිසා ෙරුවනෙෙ 

නිවටමෝනි්යාව, වකුෙඩු ආශ්රිත ෙැෙළු, සනායු ආශ්රිත 

ෙැෙළු, ෙෘෙ මාුංශ ටේශි ප්රදාේය, Multisystem 

Inflammatory Syndrome  වැනි සුංකූ්ලතා ටමනම 

පේචාත් ටකාවිඩ්-19 සුංකූ්ලතාෙ ඇතිවි්ය ෙැකි බව 

කිව යුතු්ය.

“දරුවන්ට හරි විදිහ්ට එන්නත් ෙ�ොපද්නවො ්නම් 
ඔය කිව සංකූෙතො ඇතිපවනපන ්නැහැ. එතපකෝට ක්ර්ම 
ක්ර්මපයන �ොසේ ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන. අවුරුදු 
12-19 අතර දරුවන්ට ්යිසර එන්නත සුදුසු �ව පම් 
පව්නපකෝටත් ස්නෝථ පවෙො ඉවරයි.”

අවුරුදු 12න ඉෙළ ෙරුවනටේ එනනත්කරණ්ය 

ටේ වනවිෙ ආරේ්භ වී ඇත. දි්යවැඩි්යාව, ප්රතිශකති 

ඌණතා, ඇතැේ පිළිකා විටේෂ, ඇදුම, ෙති්ය වැනි 

ටරෝෙවලින පීඩා විඳිනා ෙරුවනෙ එනනත්කරණටේ 

ප්රමුඛතාව්ය ්ලැටබනා බවත් සෙෙන කළ යුතු්ය.

“ෙරුවනෙ එනනත ්ලබාටෙනටන වැඩිහිටි්යනටේ 

එනනත ්ලබාදීම සුදුසුෙ ්යන කාරණ්ය පිළිබඳවත් 

කතා ටනාකරම බැරි්ය.

“අවුරුදු 12්ට අඩු �ොසේ දරුවන්ට එන්නත් 
ෙ�ොපදන්න ්නම් �රීක්ෂණ සමීක්ෂණ ්මත �ද්නම් වුණු 
සොකෂි අවශ්යයි. පම් පව්නපකෝටත් ප්මොඩර්නො සහ 
්යිසර එන්නත් පයොදාපග්න පගෝලීය වශපයන ඒ අවශ්ය 
�රීක්ෂණ සිද්ධ පව්නවො. පම් වසපර අගභොගපේදී 
එපහ්මත් ්නැත්්නම් ෙ�්න වසර මුෙ ඒවපගේ ප්තිඵෙ 
ෙ�ොගන්න පුළුවන පවයි.”

ටමහිදී මතක කළ යුතු තවත් වැෙෙත් කාරණ්යක 

ඇත. ඒ එනනත් ්ලබාදුන පමණින ෙරුවනෙ 

වවරස්ය ආසාෙන්ය ටනාටව ්යැයි සිතීමෙ 

ෙැකි්යාවක නැති බව්ය.

“දරුවන්ට එන්නත් පදක්ම ෙ�ොදුන්න්ට �සපස 
දැන ඉතින දරුව්ට පකොවිඩ් හැපද්න එකක ්නැහැ 

කියෙො නිකන ඉන්න 
�ැහැ. එන්නත්කරණපේ 
ප්්ධෝන අරමුණ ශරීරය්ට 
ඇතුළුපව්න වවරස 
ප්්මොණය අඩු කිරී්ම සහ 
පරෝගය ්මොරොනතික වී්ම 
ව�කව්න එකයි. ඉතින ඒ 
නිසො වවරස ආසොද්නපයන 
වැ�පකන්න ්නම් පසෞඛ්ය 
අංශ ෙ�ොදීෙො තිපය්න නිසි 
පසෞඛ්ය ්මොරපගෝ�පදශ 
පිළි�දින්න්ම පව්නවො. 
විපේ්ෂපයන්ම දරුවනපගේ 
පරෝග වොහකයින �ව්ට 
�ත්පවනපන වැඩිහිටියන. 
ඉතින වැඩිහිටියන නිය්ම 
ආකොරපයන එන්නත් පදක්ම 
සම්පූරණ ක� යුතුයි. ඒ 
වපගේ්ම සියලු්ම වැඩිහිටියන 
නිතර්ම පරෝගය ත්මනපගන 
තව පකප්නක්ට ප�ෝවී්ම 

ව�කවොගන්න උත්සොහ කර්නවො ්නම් නිතැතින්ම වපගේ 
දරුපවොත් ආරක්ෂො පව්නවො.”

පාස්ල තුළදිත් ටසෞඛ්ය අුංශ නිරටද්ශටකාෙ ඇති 

ආරකෂිත ක්රමටවෙ ටවත ෙරුවා ට්යාමු කිරීම ඉතා 

වැෙෙත්්ය.

“හැකි හැ්මපවෙොවක්ම දරුවන්ට මී්ටපර �රතරය 
රැකගන්න හැටි කියෙො පදන්න ඕපන. �ොසපේ 
ආ�්නශොෙොව විවෘත ප්නොකර ඉන්න පුළුවන ්නම් 
වඩො පහොඳයි. ප්මොකද ඒ වපගේ තැ්නකදී දරුවන්ට 
මී්ටපර දුර රැකගන්න්ම �ැහැපන. ඊ්ට අ්මතරව මුඛ 
ආවරණ �ැ�ඳී්ම වපගේ්ම �ොසේට ඇතුළු කරගන්න 

කලින දරුවනපගේ උණ �රීක්ෂො කර්න එකත් හරි 
වැදගත්.”

ටේස්ය, පාසල උපකරණ, ටපාත් පෑේය, 

පුංතිටේ ටපාටළාව සෙ වැසිකිළි, කැසිකිළි ෙැකි 

සෑමවිෙම විෂබීජෙරණ්ය කිරීම වැෙෙත්්ය.

“ඇතැම් ර්ටවෙ, �ොසපේදී දරුව්ට ත්මනපගේ 
පම්පස ඉඳපග්න තනිය්ම කෑ්ම කන්න පුළුවන 
විදිහ්ට වයිේ ප�ෝඩ් කවර සකස කරෙො දීෙො 
තිපය්නවො. ඒ වපගේ පදයක කරන්න අ�හසු්නම් 
ත්මනපගේ පම්පස ඉඳෙො තනිය්ම කෑ්ම කන්න 

කියෙො දරුව්ට උ�පදස පදන්න සිද්ධපව්නවො. කෑ්ම 
හුව්මොරුව, එතපකෝට තනිය්ම කෑ්ම ක්න එක වපගේ 
පදවේ කරනප්න පම් අයහ�ත් තත්ත්වය නිසො කිය්න 
එකත් දරුව්ට �ැහැදිලි කරෙො පදන්න. ්නැති්නම් 
දරුවනපගේ පුංචි හිත්වේට පව්නත් ආත්්මොර්ථකොමී 
අදහස ඇතුළු පවන්න පුළුවන. ඒ වපගේ්ම පම් කොපෙදි 
නිවපස සකස ක� ආහොර�ෝන විතරක දරුවන්ට 
ෙ�ොපද්න එකත් ්මවවරුනපගේ වගකී්මක.”

එටසම පාස්ලෙ ඇතුළු කරෙැනීමෙ ටපරත් ්යේ 

්යේ ක්රි්යාකාරකේව්ලෙ පසුව සෙ කා්ලපරිචටඡේෙ 

අවසානටේදීත් ෙරුවනව ෙෑත් ටසදීමෙ ට්යාමු 

කිරීම වඩා ටොඳ බව කිව යුතුයි.

“දරුවන්ට ්මොසක පදකක දැම්්ම්ට ක්මක ්නැදද 
කියෙො ස්මහර වැඩිහිටියන අප�න අහ්නවො. ඒපක 
වරදක ්නැහැ. හැ�ැයි සරජිකේ ්මොසක එකක 
වුණත් නිවැරදි විදිහ්ට ��ඳි්නවො ්නම් ්මොසක පදකක 
දාන්න අවශ්ය්ම ්නැහැ. ඒ වපගේ්ම කියන්න ඕපන 
යම් දරුපවක්ට කැසසක, උණක, පසම්ප්තිශ්යොවක 
තිප�්නවො ්නම් පද්මොපියනව දැනුවත් කරෙො 
වවද්යවරපයක පවත පයොමු කරන්න ඕපන. අවශ්ය 
්නම් දරුවන සති පදපකන පදක්ට PCR �රීක්ෂණ පහෝ 
රැපිඩ් ඇනටිජෙන �රීක්ෂණවේට පයොමු කරන්නත් 
පුළුවන.

පකොපහෝමහරි, �ොසේ ඉක්ම්න්ට �්ටනගන්න 
එක්ට උදව කර්න එක පම් රපේ ඉන්න හැ්ම 
වැඩිහිටිපයකපග්ම ජෙොතික වගකී්මක කිය්න එක 
අවසෝන වශපයන ්මතක කරන්න කැ්මතියි.”

කැමැත්ත තිට්යනවා නේ විතරයි. ්යේ ්යේ 

කෑමබීමව්ලෙ, ඖෂධව්ලෙ එතටකාෙ ේ්ලාසෙරව්ලෙ 

එටෙම ආසාත්මිකතා ෙකවන ෙරුවන ඉනනවා නේ 

එකවර ගිහින එනනත් ්ලබාටෙනන එපා. ඒ ෙැන 

ප්රටද්ශටේ ටසෞඛ්ය කාර්යා්ල්ය ෙැනුවත් කරනන. 

එතටකාෙ ඔවුන ෙරුවනෙ එනනත ්ලබාදීම සඳො 

ඔබෙ ළඟම ටරෝේලක ටවනකර්ලා ටෙනවා. එතැනදී 

වවද්යවරු ෙරුවනෙ පළමු මා්රාව ්ලබාටෙනවා. 

්යේ ටේයකින එනනත නිසා ෙරුණු ආසාත්මික 

තත්ත්ව්යක (Anaphylaxis) මතු වුටණාත් ටෙටවනි 

එනනත් මා්රාව  ්ලබාටෙනටන නැෙැ.”

ටකාවිඩ් මරධන එනනත නිසා ෙරුවනෙ ඇතිවන 

සුංකූ්ලතා ෙැන ටබාටෙෝ ටෙමාපි්යන ෙැඩි භීති්යකෙ 

පත්ව සිටින නිසා ටකාවිඩ් එනනත නිසා සුංකූ්ලතා 

ඇතිටවනවාෙ ්යනනත් අපි වවද්යවර්යාටෙන අසා 

බැලුටවමු.

“ප්මපහ්මයි. යම් යම් 
සංකූෙතො ඇතිපවන්න 
ඉතො අඩු අව්ධෝන්මක 
්නැහැයි කියන්න 
�ැහැ. එන්නපත් එක 
සංකූෙතොවයක විදිහ්ට 
හෘද ්මොංශපේශි ප්දාහය 
(Myocarditis) කිය්න 
තත්ත්වය ඇතිපවන්න 
පුළුවන. හැ�ැයි පකොවිඩ් 
එන්නත නිසො පම් පරෝගය 
ඇතිවුණු දරුවන 
ප්තිශතය්ට වඩො පකොවිඩ් 
වවරසය වැ�ඳී්ම නිසො 
පම් තත්ත්වය ඇතිවුණු 
ෙරුවනටේ ප්රතිශත්ය 

වැඩියි කි්යන එකත් 

මතක කරනන ඕටන.”

ටමහිදී අවුරුදු 12න 

පේල පාසල ෙරුවනෙ 

දරු්වන්්ට මාස්ක් සදකක් දැමම්ට 
කමක් ්නැද්ද කියලා සමෙර 

්වැඩිහිටියන් අසපන් අේන්වා. 
ඒසක ්වරදක් ්නැෙැ. ෙැ්බැයි 
සර්ජිකල් මාස්ක් එකක් වුණත් 
නි්වැරදි විදිේට පළඳි්න්වා ්නම 
මාස්ක් සදකක් අ්වශ්යම ්නැෙැ

එන්්නත්කරණසේ 
ප්රධා්න අරමුණ 

ශරීරය්ට ඇතුළුස්ව්න 
ව්වරස් ප්රමාණය අඩු 

කිරීම සෙ සරෝගය 
මාරාන්තික වීම 
්වළක්්ව්න එකයි
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

මවුපියන් කියන කතාව 

මාකඳුරර් මධූෂ් නිසා 
මියගිය 

සමාධි දුවරේ

මීට වසර හතරකට ඉහතදී එනම් 2017.05.09 
වනදා මාකඳුරේ මදූෂරගේ ර�ෝලයන් පිරිසක් ර�ාලිස් 
මත්ද්රව්ය නාශක අංශරේ නිරයෝමාල් රං�ජීව ඇතුළු 
පිරිසකට රවඩි ප්රහාරයක් එල්ල කරේය. ඒ පිළියන්්දල 
රමාරටු �ාරේ, පිළියන්්දල මහජන බැංකුව ඉදිරිපිටය. 
රං�ජීව ඝාතනය කිරීරම් එම සැලැස්මට මදූෂරගේ 
අනියම් බිරිඳ තිළිණි ්ද සම්බන්්ධ බව කියැරේ. ඒ ඇරගේ 
කලින් සැමියා වූ ‘කළු තුෂාර’ මියගිරේ නිරයෝමාල් 
රං�ජීව අතින් බවට කටකතා �ැතිරයාම නිසාය.

රකරස් නමුත්ද එදා රමම රවඩි තැබීරම්දී �ැත්දතක 
සිටි එකම �වුරල් ්දරු තිර්දරනකුට රවඩි වැදුණි. 
එහි ප්රතිඵලයක් රලසින් 12 හැවිරිදි සමාධි ස්දහටම 
්දෑස් පියා�ත්දතාය. වසර හතරකට �සු සමාධිරගේ 
ර්දමාපියන් එම සිදුවීම පිළිබඳව ‘්ධරණී’ ට කී කතාවයි 
රම්. 

රංජිත් සහ සුජීවා න�ාවිඳි�ා දුක් විනනදේ තම 

දරුපවුල සමඟ ජීවිතය ජය ගන�ටය. වසර 

විසිපහකට නපර ඒ නවනුනවන ඔවුන නකාන�ාමනතාට 

නගනදගම නපාන�ාවට පයගහදේදී රැනග� ආනේ 

මලලක ඔබාගත් ඇඳුම කිහිපයක් පමණි. පසුව ඔවුන 

පිළියනදල නමාරටු පානේ ‘මාතර බත් කඩය’ �මින 

නහෝටල ව්ාපාරයක් ආරම්භ කනේ තමනටම කියා 

ආේථික ස්ාවරත්වයක් නගාඩ�ගාගැනීමටය. ඒ 

සියලලටම සුජීවාද රංජිත්ට නිරනතරනයනම සහාය 

වූවාය.

“රම් කියන ්දවරස් මහත්දතයා පුතාව තේස්ටන් එරක් 
ර�ේ පුහුණුවීම්වලට දාර�න, රවසක් ්දන්සැලට ඕන කරන 
කළමනා ටිකත්ද අරන් එන්න පිටරකාටුවට ගියා. එතකන් 
මම කරේ බලා�ත්දතා. දුවලා ර්දන්නත්ද කරේට රවලා 
රසල්ලම් කළා. ඒත්ද ර�්දර කූඩු එල්ලලා සරසන්න ඕන 
නිසා ඉක්මනට ර�්දර යමු කියලා සමාධි රකඳිරි �ෑවා. 
සැරින් සැරේට මහත්දතයටත්ද රකෝල් කරලා අප�ච්චි 
ඉක්මනට එන්නරකෝ කිේවා. ඒත්ද මහත්දතයයි, පුතයි 
්දන්සැරල් බඩුත්ද අරර�න කරේට එද්දි රෑ 8.30 විතර 
වුණා. මහත්දතයා වාහරනන් බහිනරකාටම අක්කයි නංගියි 
ර්දන්නා ගිහින් එයාරගේ අත්ද ර්දරක් එල්ලුනා. අන්තිමට 
මහත්දතයා ර්දන්නවම අත්ද ර්දකට උස්සර�න තමයි කරේ 
ඇතුළට ආරේ...”

පංචි සමාධිට නවසක් උත්සවය එ�තුරු ඉවසිලලක් 

තිබුනේ �ැත. ඒ සිලගැනීමටත් වඩා පවුනල අය සමඟ 

එක්ව සුප් දනසැලක් පවත්වන�ට තිබුණු ආසාව 

නිසාය.

නගදර කූඩු එලලීමටත් දනසැල සැරසීමටත් 

නදකටම නවලාව ඇති නනදැයි ඇය කීපවිටකම 

සිය නදමේපියනනගන විමසදේදී  “පුළුවන් දුරේ, අ්ද 
ඉක්මනට කරේ වහලා ර�්දර යමු” යැයි ඔවුන පැවසුනේ 

දියණියනේ සිතැඟි නත්රුමනග�ය.

“�ස්රස මහත්දතයා 
ර�නාපු බඩු මලු ටිකත්ද 

බිමින් තියලා වතුර 
වීදුරුවක් අරන් කට 
රහෝ්ද�න්න ගියා. 
එතරකාටම අපිට 

ඈතින් රතිඤ්ා  
�ත්දතු කරන සද්්දයක් 
වරගේ ඇහුනා. ඒත්ද 
මහත්දතයා හිනාරවවී 
කිේවා ර�ෝය ලබලාවත්ද 

නැතුව රම් රවලාරව 
්දන්සැල් ර්දන්රන 

කවු්ද කියලා. 
එතරකාට 

මමත්ද කිේවා තරුණ ළමයි 
විහිළුවට රතිඤ්ා �ත්දතු 
කරනවා ඇති කියලා. 
අපිට එරහම කියලා 
කට �න්න හම්බුරේ නෑ 
රහෝටරල් ඉස්සරහටම 
රවලා ර්දන්රනක් සුදු �ාට 
කාේ එකකට රවඩි තියනවා 
්දැක්කා. ඒත්ද එක්කම හතර 
�ැත්දරතන්ම කන් ර්ද්දරන්න 
සට �ට �ාලා රවඩි සද්්ද 
ඇහුනා...”

සුජීවාත්, සැමියාත් 

නවනනන කුමක්දැයි 

ගලගැසී බලා සිටියදී, 

ඔවුනටත් න�ාදැන�න�ට න�ාසිතු නදයක් සිදුව තිබිණි. 

“නිලා කූරු විසි රවනවා වරගේ එළියක් කරේ ඇතුළට 
එනවා අපි ්දැක්කා. ඒ රමානව්ද කියලා පිටි�ස්ස හැරිලා 
බලනරකාටම සමාධි දුව �ල්�ැහිලා වරගේ මරගේ ඇස් ර්දක 
දිහා බලාර�න හිටියා. මම ‘ඇයි දුරේ රමාක්ද බයරවලා’ 
කියලා අහද්දිම ්දරුවා මරගේ කකුල් ර්දක ළඟ ඇ්දර�න 
වැටුනා. දුවර�න ගිහින් රහාලවලා කතා කරාට කිසිම 
හැලරහාල්මනක් තිබුරේ නෑ. ඊට�ස්රස මම එයාව උස්සලා 
ළඟට �ද්දි ඔළුරවන් රල් �ලනවා ්දැක්කා. එතරකාටම මම 
කෑ �හලා මහත්දතයට කතා කරා. එයා දුවර�න ඇවිත්ද 
සමාධිව අත්ද ර්දකට උස්සර�න රහෝටරල් එහා �ැත්දරත 
තිබුණ ඩිස්�ැන්සරියට අරන් ගියා. ඒත්ද එක්කම ර�ාඩි දුවත්ද 
‘අම්රම මරගේ කරනන් රල් එනවා’ කියාර�න දුවර�න ආවා. 
රහෝටරල් ඇතුරේ රකළවරක හිටපු පුතත්ද ‘අම්රම්...’ �ාර�න 
දුවර�න ආවා. පුතාර� සුදු ටීෂේට් එක පුරාම රතුම රතු රල් 
�ෑවිලා තිබුණා...”

සිදු වූ නදය සිතා ගැනීමටවත් ඔවුනට නවලාවක් 

තිබුනේ �ැත. 

“මම පුතාර�නුත්ද ඇහුවා ‘පුරත්ද ඔයාටත්ද තුවාල්ද?’ 
කියලා. පුතා �ල්�ැහිලා වරගේ මරගේ මූණ දිහා බලන් හිටියා 
මිසක් වචනයක්වත්ද කතා කරේ නෑ. එයාර� ඇරේ නංගිලා 
ර්දන්නර� රල් �ෑවිලා ඇති කියලා හිතලා මමත්ද ර�ාඩි දුවව 
අරන් ඩිස්ර�න්සරියට දිේවා. ඒත්ද ර�ාක්ටේ බලපු �මන්ම 

කිේවා පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනට කලුරබෝවිල අරන් 
යන්න කියලා. මහත්දතයයි, 
මමයි ්දරුරවා ර්දන්නව 
අත්දවලට උස්සර�න �ාර 
පුරා දිේවත්ද කිසිම ත්රීවිල් 
එකක් නවත්දත�න්න බැරි 
වුණා. ඒත්ද එක්කම ර්දමළ 
මනුස්සරයක් අපි ළඟට 
ඇවිත්ද කිේවා ‘එන්න මම 
එක්කන් යන්නම්’ කියලා... 
අපි ර්දන්නම දුවලා ගිහින් 
ඒ මනුස්සයාරගේ ත්රීවිල් එරක් 
නැගේ�ා. ටික දුරක් යනරකාට 
රම් මනුස්සයා අපිට කිේවා 

කලුරබෝවිල යන්න �ාර ්දන්නෑ කියලා. මහත්දතයයි මමයි 
කිේවා ‘අපි �ාර කියන්නම් පුළුවන් ඉක්මනට යන්’ කියලා... 
රකාච්චර කිේවත්ද ඒ මනුස්සයා ත්රීවිල් එක අරන් ගිරේ හිමින්.”

ඔවුනව නරෝහලට රැනග� යාමට කැමැත්ත ප�කර 

තිබුනේ නව�නකකු න�ාව මදූෂනේම සමීපතමනයකු 

ව� �වාසය. නමම සිදුවීනමන පසුව ආ�ාවරණය වී 

තිබුනේ රංගජීව ඇතුළු නිලධාරීන පිරිස මරා දැමීමට 

මදූෂලාට ඔත්තු සපයා ඇත්නත්ද �වාස බවය. සුජීවා සහ 

රංජිත් පවස� ආකාරයට ඒ නමානහානත් ඔහුට අවශ්යව 

තිබී ඇත්නත් දරුවන නරෝහලට රැනග� ය� මුවානවන 

එතැනින පැ� ගන�ටය.

“අපිත්ද �ස්රස තමයි ්දැන�ත්දරත ඒ නවාස් කියලා. 
අන්තිමට මහත්දතයාර� කෑ�ැහිල්ලට අරප පිටි�ස්රසන් 
රමෝටේබයික් එකක ආපු ර�ාලිස් නිල්ධාරිරයක් නවාස්ව ත්රීවිල් 
එරකන් බිමට ඇ්දලා දාලා ඒ ත්රීවිල් එරක්ම අපිව ඉක්මනට 
කලුරබෝවිලට අරන් ගියා...

�ස්රස දුවලා ර්දන්නම කලුරබෝවිල හදිසි අනතුරු 
ඒකකයට ඇතුල් කරා. තවත්ද විනාඩි �හකින් විතර එරතන්ට 
ඇම්බියුලන්ස් එකක් ආවා. ඒරක් හිටිරය ර�ාලිස් මත්ද්රව්ය 
නිවාරණ කාේයාංශරේ නිල්ධාරිරයකුයි අරප පුතයි. අපි ඒ 
රවලාරව තමයි ්දැන�ත්දරත පුතා කලින් �ල් �ැහිලා වරගේ 
බලන් ඉඳලා තිරයන්රන රවඩි වැදිලා කියලා. පුතාරගේ �පුරව 
තුන් තැනකටයි, ඇරේ තැනින් තැනටයි රවඩි වැදිලා තිබුණා. 

අපිට හුන්හිටිතැන් අමතක වුණා. අරන් ර්දවියරන් 
අපිව රේර�න්න කියලා කෑ �ැහුනා. අන්තිමට පුතාවත්ද 
ඉක්මනට තියටේ එකට ්දැම්මා...”

සුජීවාත් රංජිතුත් කලුනබෝවිල නරෝහල පරා දිේනේ 

සිහිවිකල වූවන නසය. පණනකනද නස රැකගත් දරු 

පැටවුන තිනද�ාම අහක ය� උේඩවලට බිලි වී 

නරෝහනලය.

“ඊට�ස්රස රසනුදිට රබරහත්ද කරලා වාට්ටුවට ්දැම්මා. 
සමාධිටයි, සංදී�ටයි ර�ා�ක් අමාරුයි කිේවා. �ස්රස 
සංදී� තියටේ එරක් ඉද්දි සමාධි දුවව මහ ඉස්පිරිතාරලට 
මාරු කරලා යැේවා. පුතාට සැත්දකමක් කරලා ්දවස් තුනක් 
නින්්දට යවලා තිබුණා. සමාධි ජීවත්ද වුණත්ද ඇඳක් උ� 
තමයි ජීවත්ද රවන්න සිද්්ධ රවන්රන කියලා වවද්යවරු 
කිේවා. ඒ �ැන වුණත්ද රලාකු විශවාසයක් තියන්න බෑ 
කියලා ඒ අය කිේවා. ඒ කියලා ්දවස් එකහමාරකට �ස්රස 
දුව නැති වුණා. ඒ හරියටම සිද්ධිරයන් ්දවස් ්දහයකට 
�ස්රස මැයි ්දහනවරවනිදා.”

සමාධි යළි න�ාඑ� බව ඇත්තකි. එනහත් සුජීවා සහ 

රංජිත් වගකිවයුත්තනනේ ඉලලා සිටිනනන සංදීපව 

පූේණ සුවයට පත්කර ගැනීමටත්, තම පවුලට වැටුණු 

තැනින නගාඩඒමට අත නද� නලසය.

“අපිට අරප දුවව නැති වුණා. පුතා අ්දටත්ද ජීවත්ද 
රවන්රන රවඩි උේ� ඇඟ ඇතුරළ තියාර�න රලර�ක් 
විදිහට. එයාර� වකු�ඩු ර්දකම නරක් රවලා. පිටරටකට 
ර�නිහින් රබරහතක් කරන්නවත්ද අපිට සල්ලි නෑ. අරප 
පුතා තේස්ටන් විද්යාලරේ හිටපු ්දක්ෂ ර�ේ ක්රී�කරයක්. 
එයාර� ක්රී�ා ජීවිරත්දම නැති වුණා. මං ව�කිවයුතු 
නිල්ධාරීන්ර�න් ඉල්ලන්රන මරගේ ්දරු �වුල ර�ා� �න්න 
පිහිට රවන්න කියලා...”

අපිට අරප 
දුවව නැති වුණා. 

පු්ා අදටත් ජීවත් 
රවන්රන රවඩි 

උණ්ඩ ඇඟ ඇතුරෙ 
තියාරෙන රෙර්ඩක් 

විදිහට

ලිහිණි මධුෂිකා
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නගර ශ�ෝභිනිශ�ෝ
මතු බුදුන් දැක 
නිවන් දකිතවවා! 

අම්බපාලි ඉපදුණේ ඕපපාතිකවය. ඒ විශාලා 

මහනුවර රජුණේ අඹ උයණේය. ඒ නිසාම ඇයට 

අම්බපාලි ණලසිේ නමක්ද ලැබුණේය. 

රජණේදර ඇති්දැඩි වුණු අම්බපාලිණේ රුවට වශී 

වූ හිතමිතුරු රජ පුත්තු ඇණේ අත පතා ඇනණකාටා 

ෙේනට පටේෙත්ණත් ණම අතරය. දිසාපාණමාකණේ 

හැලිණේ එකට ්බත් කා කඩු ශිලප, දුණු ශිලප උෙත් රාජ 

ණල ඇති ණකාලලේට්ද කඩු අණමෝරා ෙේනට සළුපටක 

ණහාඳටම ප්රමාණවත්ය. ණම නිසා කුමාරවරුේ අතර 

ඇතිවේනට ගිය හ්බය විසඳේනට රජ දූ ොනට සිටි 

අම්බපාලියව ඇති හැකි ණකායි පුතාණේත් සුරතලිය 

කරේනට අකමැත්ණතේ වුණත් රජුට සිදුවිය. 

නෙර ණශෝභනියේටත් තහංචි තිබු ණේය. තම 

පහස ණසායා එන රජ සිටු පුතුේ සමඟ ණපමිේ 

්බැඳීම ඔවුේට තහනමය. ඒත් ඔවුේ්ද ණල ඇට 

මස් නහරිේ සුසැදුණණෝය. ඒ නිසා සීමා මායිම 

බිඳ ණපමකර ඒ ණරේමණේ සළකුණු කුසට 

ෙත් නෙර ණශෝභිනිණයෝ්ද ඕනෑතරමය. 

ණකාවුලේ හා රති ණකළි පමණක ණනාව 

ණපම ණකළි්ද කර ණකාවුලේණේ ්දරුණවකු 

කුසට ෙත් මාධවී ්ද 

ජනප්ද කල්ාණියක 

ණනාණහාත් නෙර 

ණශෝභිනියකය. ජනප්ද 

කලණණේ ්දරුවේට 

පියවරු නැත්ණත්ය. 

නමුත් ඔවුේ හැදී 

වැ ණෙේණේ රජ, සිටු 

්දරුවේ සමඟය. 

ණවනසකට ඇත්ණත් 

ආමේ්රණණේය. 

රජණේ පුත් රාජ 

පු්රය. සිටුණේ පුත් 

සිටු පු්රය. ජනප්ද 

කලණණේ පුත් 

කල්ාණි පු්රය.

කල්ාණි පු්රයේට 

රජ සිටු ණෙවලහි 

ණොරවල විවෘතය. 

තමේ වහේණස්ණේ 

පු්රයාටත්, කසල 

ණශෝධක පු්රයාටත් 

සමබුදධ ශාසනණේ එකම තැනක දුේ ණලාව්තුරු 

අමා මහ බුදුරජාණේ වහේණස් කල්ාණි පු්රයේට 

පමණක ණනාව ජනප්ද කල්ාණියේට්ද තම ශාසනණේ 

ණොරගුළු ඇර දුේණනෝය. එය එණස් ණනාවූවා නම ආත්ම 

ොණක ෙණිකාවකව සිට බුදුේ පහල වූ සමණේ රාජ 

අඹ උයනට ඕපපාතිකව පහළ වී රාජ කුමාරවරුේණේ 

සිත කය පිනවූ අම්බපාලිය, මහ රහත් ණතරණියක 

ණනාවේණේය. ඒ බුදුේණේ සමණේය. එණහත් ණම සමණේ 

බුදුේටත් වො ණ්බාදුකමිේ සිත පුරවා ෙත්ත උේ 

ණ්බාණහෝය. ඔවුේණේ ණමත් සිත ණමකල කල්ාණියේ 

ණකණරහි ණතත් වේණේ රාත්රියටය. කාටත් ණහාර රහණස් 

උේණේ පහස ණසායනා මහත්වරුේ රාත්රිණේ තමේ 

හා නිදි වැරූ කල්ාණියක දුටුවණහාත් නුදුටුවා ණස් 

රඟේණේ සිල ණරද්දට මුවා ණවමිේය. 

“පන්සලක්, පල්ලි�ක්, ශ�ෝවිලක් කි�නශන අපිට 
අ�ැප තැනක්. අශේ රස්සසාව ගැන දනන මිනිසසු අපි 
පූජසා භූමි��දි දැකීමත් අප්රි� �රනවසා. ඇයි ශනෝනසා මලක් 
පූජසා �රලසා, පහනක් පත්තු �රලසා හිත නිදහස �රගනනට 
අපිට අ�ැපයි ද? අපි ශේ ශගවනශන ගි� ආත්ශම �රපු 
පවක්. එශහම නැතුව ශේ ආත්ශම නේ කුරසා කුහුඹුශවකුට 
වරදක් �රලසා නෑ.”

තම ්දරුවේණේ කුසගිේන නිවේනට ණලෝකණේ 

පැරණිම රස්සාව කරනා ඇය හමුවූණේ මණේ 

මිතුරියකටය. ඒ ඇය කාලයකට කලිේ ෙණිකාවේ 

පිළි්බඳ ණපෞදෙලික රූපවාහිනී නාළිකාවක ණවනුණවේ 

සැකසූ වාරතා වැෙසටහනකදීය.

“මශේ මනුස්ස�සා නැතිවුශේ අශේ �රුශම�ට. එ�සා 
ඇක්සිඩනට් ශවලසා මැරුශෙ පුතසා හතශර පනතිශ�දි. 
අපි විවසාහ වුශේ ශගවල්වල අ�මැත්ශතන. ඒ නි්සසා 
අපි ශදනනශගම නෑදෑශ�සා අපි දිහසා බැලුශව නෑ. ඒත් 
අපි ්සතුටින හිටි�සා. පුතසා ගිශේ ගශේ ඉසශ�ෝශලට. 
පුතසාව ශ�සාශහසාම හරි ශිෂ්යත්ව� පසාස �රශගන ශ�සාළඹ 
ඉසශ�ෝ ශල�ට දානනයි අපි හිතසාශගන හිටිශේ. පුතසා 
ශිෂ්යත්ව� ඉහළිනම පසාස වුෙසා. මට ඕශන වුශේ පුතසාශග 
තසාත්තශග ආ්සසාව ඉටු �රනන. මම එ�සාව ශ�සාළඹ ශලසාකු 
ඉසශ�ෝශල�ට දැේමසා. ඒ ශවන�න මහත්ත�සා ඉතුරු 
�රපුවසා අපි අර පරිස්සමින පසාවිච්චි �ළසා. 

මම ශ�සාළඹින ටි�ක් ඈත. ශ�සාළඹට එනන පැ� ශද�ක් 
�නවසා. සකූල් වෑන එ��ට දානන වත්�මක් තිබුශෙ නැහැ. 
මමයි පුතසාව උශේ හව්ස එක්�ශගන ගිශේ එක්�න ආශේ. 
පුතසාශග ආරක්්සාව නි්සසා මට ශවන රස්සසාවක් �රනනත් 
බැරි වුෙසා. ඔ� අතශර තමයි මම ශේ රස්සසාවට වැටුශෙ. 
දැන පුතසා ්සසාමසාන්ය ශපළ. එ�සාට දැන තනි�ම �නන එනන 
පුළුවන. පුතසා හිතනශන මම රස්සසාවක් �රනවසා කි�ලසා. 
හව්ස පනතිවලට ගිහින පුතසා ශගදර එනශ�සාට ශහසාඳටම 
හවස ශවනවසා. ඊට �ලින මම ශගදරට �නවසා. තව ශ�සාච්්චර 
�සාල�ක් දරුවසාශගන ශේ රස්සසාව වහන �රනන ශවයිද 
දනශන නෑ මහත්තශ�සා.  පුතසා තැන�ට ආවට පසශස මට 
ශමසානවසා වුෙත් �මක් නෑ.”

හවස හතරට පමණ මහරෙම හේදිණයේ 

අවිස්සාණව්ලල ්බස් රථයට නැඟි ඇය එලලා සිටි 

ණපාලිතිේ මලණල හාල කිණලෝවක, පරිප්පු ණ්දසීයක, 

තකකාලි සීයක, ණකාපි ණපාතක හා කුො පිටි පැකට්ටුවක 

තිබූ ්බව පැවසූණේ ඇය සමඟ කතා කළ රාජ්ය ණනාවන 

සංවිධානයක මණෙ මි්රණයකය.

ඒ ණමකල අම්බපාලිලාණේ හා මාධවීලාණේ 

කතාය. ඔවුේට මැඳුරු නැත්ණත්ය. රේ රිදී ආභරණ 

පටසළුපිළි නැත්ණත්ය. රේමසු රැණෙන එන රාජ 

රාජ මහාමාත්ාදීේ්ද නැත්ණත්ය. රාජ අනුග්රහය්ද 

නැත්ණත්ය. ඇත්ණත් ඇඳි වණතේ වැසී ගිය ස්්රී ශරීරාංෙ 

පමණකය. එණහත් තම ්බලයට ණනාමිලණේ සළුපිළි උනා 

ණනා්දැමුණවාත් නීතිණේ රැහැනට හසු කරේනට මාන 

්බලන කාකි ණකෝට්කාරණයෝ නම එමටය.

“අපි �රන රස්සසාව හංගනන බෑශන. නීති� රකින 
්සමහර මහත්වරු නේ 
අශේ දිහසා අනු�ේපසාශවන 
බලනවසා. ඒත් ්සමහරු 
අශේ අ්සරෙ�මින 
ප්රශ�ෝජන ගනනවසා. ඒ 
අ�ට මහත්වරු කි�නනත් 
�ැතයි. අපි ශේ රස්සසාව 
�රනශන අ්සරෙ�මට 
එදා ශේල ශහසා�සාගනන 
මි්සක් ඇශේ පශත් අමසාරු 
ඇරගනන ශනශමයිශන.”

්බෙ වියත රැක 

ෙැනීමට ෙණිකා ණස්වණේ 

ණයණ්දන ළඳුේ අලලේනට 

පවතින නීතියට ්බැරිය. 

 අභිසරු ලියේණේ 

්බෙ වියත ණවනුණවේ 

ඓතිහාසික නඩු තීේදුවක 

ල්බා දුේණේ ණකාළඹ 

ණකාටුව මණහස්්රාත් රංෙ 

දිසානායකය. එණහත් ස්ත්රිය ජාවාරම කිරීමට, ්බාලවයස් 

්දැරියේ ලිංගික ණස්වනණේ ණය්දවීමට නීතිණයේ ඉෙක 

නැත්ණත්ය. ඒත් ඉෙ හොෙේනා හා සිදුරු විඳෙේනා 

ජාවාරමකාර ණනෝනලා එමටය. ඉස්සර ඒ අය මැෙමලාය. 

්දැේ ඒ අය අකකලාය. 

නගර 
ශ�ෝභනියන්්ටත 

්හංචි 
තිබු ශේය. 
්ම පහස 
ශසවායවා එන 

රජ සිටු පුතුන් 
සමඟ ශපමින් 
්බැඳීම ඔවුන්්ට 

්හනමය

ශම සමශේ 
බුදුන්්ටත වඩවා 

ශ්බවාදුකමින් සි් 
පුරවවා ගත් 

උන් ශ්බවාශහෝය. 
ඔවුන්ශගේ ශමත 

සි් ශමකල 
කල්වාණියන් 

ශකශරහි 
ශ්ත වන්ශන් 

රවාත්රිය්ටය
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අක්කලා ඇහැට ්කණට පේන නංගිලා රඳවාපෙන සිටිනපන 

බලහත්කාරපෙනෙ. නංගි ප්කපනකුට අක්කා නිෙම ්කරන මහතවරුන 

සමඟ දවසට දහ පොප�ාස් වතාවක නිොෙනන පවනපනෙ. නංගී 

හා නිදිවදින එ්ක මහතතපෙකපෙන අක්කාට ලැපබන මුදල නංගීට 

ලැපබන මුදල පමන පස්ගුණෙකෙ. එපහම අක්කලාට හසුවනපන 

ෙපමන නෙරෙට ඇවිත අසරණ වන නංගිලාෙ. අයිෙලාපේ ආදර 

බස්වලට රැවටී සලලන වුණ ඇහැට ්කණට පේන නංගිලාෙ. අක්කලා 

ඉනන තැනට නංගිලා රැපෙන එනපනද පපමබස් පොඩන රස්තිොදු 

අයිෙලාෙ. ඒ අයිෙලා පම පලාව එළිෙ දුටුපේ මේකුසකින පනාවන 

නිසා අවුලක නැතපතෙ.

“මාව මමතනට එක්ක ආමව අමේ ගමේ අයියා ම්කමනක. එයා 
රස්ාව ්කරනමන ම්කාළඹ කියලා ගමේ ්කවුරුත් දනනවා. එයාමග අත 
මිට හරි ්රුයි. ගමට ආවාම ගමේ ම්කාලලනට මහාඳට ්ළ්කනවා. මාව 
අඳුනාගත්මත් අමේ මලලිමග මාරගමයන. ඉසම්ලලම එයා මට අදමරයි 
කිවවා. ඊටපසම් රස්ාව්කට කියලා ම්කාළඹ එක්ක ආවා. මට ්කරනන 
ඕන මලාකුම වැරැදද ්කරලා ඊටපසම් මාව ගණි්කා නිවා්ය්කට එක්ක 
ආවා.”

පහ� නංගිලාට බුරිපෙන පහලට නෑ්කමක නැති බව ඉෙැනවූපේ 

ජීවහතත සහ දිසාලාෙ. තමනපේ උනට වඩා අලුතින හමබවුණ එ්කා 

විශවාස ්කරනනත, ඒ විශවාසපෙන සිරිෙහනට  පොඩ පවනනත පහ� 

දූවරුනට ඉෙැනවූපේ දිසාලාපේ අමමාෙ. ඒත පහ� දූවරු අතීතෙ 

පාඩමක ්කරෙත බවට සාකෂිෙක නැතපතෙ. කුපේණි මිතතණිෙට 

වැරදුණ බව දැන දැනම කුපේණිපේ මිණිපිරිපෙෝ තවමත අලුතින 

දැන හඳුනාෙත අයිෙලාට රැවපටනපන අපි කුපේණිපේ පනාව 

රාවණාපේ පරපුපේ කිෙමිනෙ.  

රාම රාවණ ්කාලපේ ද ඉනදිොපේ ෙණි්කාපවෝ විරලෙ. 

ඉනදිොනුවනපේ ප්කෝණපෙන ලිෙවුණ රාම රාවණ ්කතාපේ රාම 

පිළිෙතපත රාජ අණින රකත වේණපෙන සැරසුණ ෙණි්කාවනෙ. 

භාරතපේ ෙණි්කාව සුබ දසුනකෙ. ඒ එො භාරතපේෙ.  එපහත අද 

ලං්කාපේ රෑට සුබ දසුනක වන අඟනක උදෑසන මුලිච්චි වීම රෑට 

ඇපේ පහස ලැබූ මහතවරුනටම අසුබ දසුනකෙ. එපහත අතීතපේ 

විසූවනට නම ඔවුනපේ ශරීරෙ පිස හමා එන සුවඳ ද සුවොේකෙ. 

ප්කෝටපට යුෙපේ සැ�ලිහිණිෙ ලියූ පතාටෙමුපේ රාහුල හිමිෙන 

සැ�ලිහිණිොට උදෑසන නිදිෙැට හරිනනට කිෙනපන රාජ්කාරී 

නිමවා ෙන පවසඟනනපේ ප්කාකුමඟර තැවරූ තනයුෙ පිස හමා 

එන මද පවපන සුවඳ විඳිමිනෙ. භාරතපේ පමන පමහිද පවසඟනන, 

පදවඟනන පමන පු රඟනන සිටි බවට සාකෂි හමුවනපන පමවැනි 

සාහිත්ය ්කෘතිවලදීෙ. ගිහි පැවිදි සාහිත්ය්කරුවනපේ වේණනාවට 

ලකවන තරමටම පම්කල පමන එ්කල එම වෘතතිපේ ්කැ�ලක තිබී 

නැතපතෙ. 

මව ්‘ඟන තුඟු තන යුගැ මරාන  ම්කාකුම‘ඟර

පි ් එන මඳ පවන ඇදැ විල ළිහිණි ්ර

මගා් අලුයම ප්තුරු ්වන‘මතහි ්කැර

ඇ ් නිඳිගැට හැරැ නැඟැ සිටු උදාහිර

 - ්ැළලිහිණි ්ංමදශය -

බ්ාහමණො හරි අමාරු්කාරොෙ. දකිනපනම වරදකෙ. බ්ාහමණ 

යුෙපේ බ්ාහමණ ෙෑනුන පම මිනිස්සුන සමඟ ඉහ ෙසා සිටිොටත 

තෑගි දිෙ යුතුෙ. පාරිශුද්ධිෙ, ්කන්ාභාවෙ පිළිබඳ මහා පලාකුවට 

සැලකූවද බ්ාහමණපෙෝ ෙණි්කා වෘතතිෙ ්කැතක නැතුවම පිළිෙත 

බවට සාකෂි එමටෙ. බ්ාහමණ යුෙපේ වවශ්ය පවප�ඳ කුලෙ 

පවනුපවන පස්වා සපෙන පම ස්්රීන වවශ්යාවනෙ. වවශ්යාව 

ෙනපනහි සිංහල අරුත පේසිෙ. එ්කල වවශ්යෙන පවනුපවන පස්වෙ 

සැපයූ බවට සඳහන වනපන පේස වේෙ හතකෙ. ෙණි්කා ඉන 

එ්කකෙ. අනිකවා බණ්ඩි්කා, රුේජිවා, වරංෙනා, කුලටානි, සමභාලි, 

පුමසාලිෙ. 

අතීතපේ වපේම 

වේ්ථමානපේත ෙණි්කා 

වෘතතිෙ වෘතතිෙක 

්කරෙත �ඳුන සිටිපේ 

ලං්කාපේ සහ අසලවැසි 

ඉනදිොපේ පමණක 

පනාපේෙ. ක්රි.පූ 18පවනි 

සිෙවපස් බැබිපලෝනිොපේ 

විසූ හමුරාබි රජතුමා 

ෙණි්කාවනපේ උරුමෙන 

පවනුපවන වෙනති තම 

රපට නීති පපාතට ද 

ඇතු�ත ්කපේෙ. එ්කල 

එරට පිරිමිනපෙන 

ෙැපපනපන නැති එ්කම 

්කානතා ප්කාට්ාසෙ 

ෙණි්කාවන පමණකෙ. 

ක්රි.පූ 6 පවනි සිෙවපස් 

ග්රීසිපේ අධිනාෙරි්ක 

ප්රපද්ශවල ෙණි්කා නිවාස 

ඉදිවී ඇතපත රාජ්ය 

අනුග්රහපෙනෙ. එහි 

ෙණි්කා ්කණ්ඩ තුනක 

තිබූ අතර, ෙණන ඉස්සූ 

ෙණි්කාපවෝ පහපටරලාෙ. 

පහපටරලා අෙත වනපන අමබපාලි, මාධවීලාපේ කුල්කෙටෙ. 

ඔවුන දැනුපමන පපෝ ෂිත නැටු ම ෙැයුම වැයුම පමනම ජිමනාස්ටි්ක 

්කාලපේ ද සුහුරුපවෝෙ. පහපටරලා හමුවනනට පැමිපණනපන 

බල පුළුවන්කාරපෙෝෙ. එපස්ම ්කාම හා රසවිනදන ආශාපවන 

යුකතවූපවෝෙ. රුවැති අඟනන හා සංසේෙපේ පෙදී ්කාම පිපාසාව 

නිමවා, සාහිත්ය, ්කවි විචාරෙ හා ොේශනි්ක සංවාද පවතවා මනස 

පුබුදු ්කර ඔවුන දහසින බැඳි පිෙලි දී ෙනපනෝෙ. ෙණි්කා වෘතතිෙ 

පදස වපර ඇහින බැලුපේ ක්රිස්තුස් වහනපස් උපත ලැබූවාටත 

පසුවෙ. ක්රි.ව. ප�පවනි සිෙවපස් ක්රිස්තිොනි දහම වැ�ඳෙත 

ස්පාඤ්ඤපේ විසිපොත රජුට ෙණි්කා වෘතතිෙ වහ්කදුරු වූපේෙ. 

ඔහු ෙණි්කා වෘතතිෙ තහනම කිරීපමන පමණක පනාසැනසී ෙණි්කා 

වෘතතිපේ පෙදූ හසුවුණු ෙැහැනුනට ්කසපහර 300ක දී රටිනුත 

පිටුවහල ්කපේෙ. එපහත ෙණි්කා පහස ලැබූ පිරිමිනට ඒ පිරිමි රජාපෙන 

දඬුවම හිමි පනාවුපණ් පිරිමි්කමටෙ. 

ඇදබානවා නම රට රටවල ෙණි්කා ්කතා එමටෙ. ඉතිහාස ්කතාද 

එමටෙ. ඒ ්කතා ප්කායිහැටි පවතත අපේ ෙණි්කාවනපේ ්කතා නම 

පේොනතෙකමෙ. ඇමරි්කන්කාරොට ෙණි්කාව අරහංෙ. ඒ නිසා ඒ රපට 

ෙණි්කා වෘතතිෙට නීතිපෙන ඉඩ නැතපතෙ. සුද්ොපේ රපට ෙණි්කා 

වෘතතිෙට ඉඩ ඇතපතෙ. 

එපහත ෙණි්කා නිවාස 

පවතවාපෙන ොමට 

ඉඩ නැතපතෙ. සුද්ොපේ 

නීතිෙට ෙරු ්කරන 

අපේ රපටත ඒ නීතිෙ 

එපලසමෙ. පෙනදෙම 

පපාප�ාපේ උපන අපේ 

අමමණ්ඩිලාව සුද්දනට 

තමබනනට බැරිෙ. 

සුද්ොපේ ්කපණන රිංො 

පහෝ පම අමමණ්ඩිලා 

තමනපේ වැපේ ්කරනනට 

දස්සෙ. වාසනාව්කට 

පහෝ අවාසනාව්කට 

පම අමමණ්ඩිලාපේ 

උගුලවලට හසුවන අපේ 

අහිංස්කාවිපෙෝ අපමණෙ. 

වැපේ ෙැස්සුපණාත 

ආනටිලා ෙනපන 

පැඳුරටත පනාකිොෙ. 

ඒ බව දැන දැනම අපේ 

අහිංස්කාවිපෙෝ අතුපේ 

ෙනපන අසරණ්කමටෙ.

“මම කලයන්ටසලා 
මහායාගනන විදිය අහනනත් 
එපා. මේ තත්ත්වයට 
වැටුණ විදිය අහනනත් 
එපා. හැබැයි මම 
මගවනමන සුම�ෝපමබෝගී 
ජීවිතයක. මම 
කලයන්ටසලා හේබමවනමන 
සුපිරි මහෝටලවල. හිටපු ගමන මම ටි්ක ්කාලය්කට විමදසගත මවනවා. 
එමහ ඉනන ආනටි ම්කමනක තමයි මට උදව ්කරනමන. එමහ මා් තුනක 
හිටියත් මහාඳටම ඇති. මමේ බබාලා යනමන ඉනටරනැෂනල සකූලවලට. 
ඒ වියදම දරාමගන මේ එපා්ටමන්ට එ්කට  මගවාමගන, යාන වාහන තියාමගන 
මේ විදියට ඉනන බෑ එමහම මනා්කර. මවන රස්ාවක ්කරලා මමච්චර හේබ 
්කරනනත් බෑ. ආ්ාව්කට  මේ රස්ාව ්කරනවා කියලා හිතනන එපා. මම 
මේ රස්ාව ්කරනමන ජීවත් මවනනයි, මට මවච්ච මද මමේ දරුවනට 
මනාමවනන එයාලමග ආරථි්ක, ්මාජ පසුබිම හදලා මදනනයි. 
අපි අතපය දිග ඇරලා වියදේ ්කරනම්කාට, ්ලලි්කාරමයා 
බලපුළුවන්කාරමයා එක්ක ්ම ්මව ඉනනම්කාට අමේ රස්ාව 
ගැන මහායනන එයාලට අවශ්යතාවක ඇත්මතම නෑ.”

තතතවෙ තරාතිරම පමා්කක වුණත, විදිපේ අඳුරු 

අහුමුළුවලත, සුපිරි පහෝටලවල සුපිරි ඇඳන මතත 

ෙණි්කාවන තම සළු උනා දමනපන බඩ විෙත 

රැ්කෙනනටෙ. දරුමලලන පපෝෂණෙ ්කරනනටෙ. 

ඒ පවනුපවන තමනට විෙ පැහැදම වන මුදල 

තීරණෙ වනපන ඔවුන අෙත සමාජ තතතවෙ 

මතෙ. ඇඟ මස විකුණන ෙණි්කාවන පදස බුදු 

පනත පොමු වුපණ්ද සුපුරුදු උපේකෂාපවනමෙ. 

තම සැමිෙනපේ පනාසණ්ඩාල රති ක්රීඩා නිසා එො 

සිට අද දකවා දුක විඳි ෙැහැනු අනනතෙ. එපහත 

පිරිමිනපේ පාප ්කඳට සමාජපෙන පදෝස විඳිනපන 

පිරිමිපෙක නිසා ජීවිතෙ වරොෙත ෙැහැනිෙකෙ. 

රජු සිටු පුතුපෙන රනමසු පවනුපවන ඇඳි වත උනා දැමූ 

අමබපාලිෙ රහත වූවා නම තම කුපසන වැදූ දරුවනපේ, 

අබබොත සපහෝදරිෙපේ, මහළු පදමේපිෙනපේ බඩ පුරවනනට 

ඇඳි වත උනා දමන පම්කල �ඳුන පම අතභවපේ පනාවුණද 

මතු අතභවේක නම බුදුන දැ්ක නිවන දකිනු නිෙතෙ.

නංගි කෙකනකුට අකෙකා 
නියම ෙරන මහත්වරුන් 

සමඟ ද්වසට දහ 
කදාක�කාස් ්ව්කා්වක 

නිදාගන්න ක්වන්කන්ය. 
නංගී හකා නිදි්වදින එෙ 

මහත්කයකකගන් 
අකෙකාට ලැක්බන මුදල 
නංගීට ලැක්බන මුදල 
කමන් පස්ගුණයකය. 
එකහම අකෙලකාට 
හසු්වන්කන් ගකමන් 
නගරයට ඇවිත 

අසරණ ්වන නංගිලකාය. 
අයියලකාකේ ආදර 

්බස්්වලට රැ්වටී සලලන් 
වුණ ඇහැට ෙණට කපන 

නංගිලකාය

ව්වශ්කා්ව 
යන්කනහි සංහල 
අරු් කේසය. 

එෙල ව්වශ්යන් 
ක්වනුක්වන් කස්්වය 

සැපයූ ්බ්වට සඳහන් 
්වන්කන් කේස ්වර්ග 
හ්කය. ගණිෙකා 

ඉන් එෙකය. 
අනික්වකා ්බණ්ඩිෙකා, 
රුපජි්වකා, ්වරංගනකා, 
කුලටකානි, සම්කාලි, 

පුමසකාලිය 

හ ිකමෂකා ස්වන්තී රකාජපකෂ

ක්ව ස‘ඟන තුඟු ්න යුගැ කරකාන්  කෙකාකුම‘ඟර

පි ස එන මඳ ප්වන් ඇදැ විල ළිහිණි සර

කගකාස අලුයම පසතුරු ස්වන‘ක්හි ෙැර

ඇ ස නිඳිගැට හැරැ නැඟැ සටු උදාහිර
- ්ැළලිහිණි ්ංමදශය-
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ධනංජි ඒකනායක

අලි ආදරර්  
සංජුගෙයි ටිකිරිගෙයි

දළඳා හාමුදුරුව�ෝ �ැඩම�ා වෙදර ආ පසු එකම 

�හළක් යට වුණත් වේ වදන්ා වදමහලවලෝ හිටිවේ 

වදපැත්්තකය. එවහමයි කියන්ට විරසකයක් 

ව්ාතිබුණත්, ඊටද විවේෂ වේතු�ක් තිබුණි. ඒ �යස 

අවුරුදු 15ක් පමණ �් සංජුවේ මඳ �ැගිවර් 

කාලසීමා� ළංවී තිබීමයි. සංජු ්ත�ම ්ාඹර විවේ 

පසු�් හැඩකාර අලි ඉලනදාරිවයකි. ඉදිරි පාද වදක 

හැඩට ්තබ ්තබා වෙල බැඳි වෙජ්ජි මාලවේ හඬ 

රැව් වදන්ට ්ට් සංජුවේ ්ැටිලල බලන ඉන්ට 

අපූරුය.  

ටිකිරිට එවහව් කලබලයක් ්ැ්ත. සමහරවිට 

�යස ප්හ පිවරද්දී දැන වමා් ්ැටුේ දැයි කියා 

ඈ සි්ත්�ා විය හැක. ඒත් ම්මාලකේ ්ේ ්ත�මත් 

එවහමමය. 

දඟකාර, විවේකාර සංජු වකවරහි ටිකිරිට 

ඇත්වත් අමුතුම වරේමයකි. 

සංජුවේ මඳ �ැගිවර් කාලසීමා� ආසන් බ� 

කාටත් �ඩා වහාඳින දනවන ටිකිරිය. ඒ නිසාම වේ 

්ාඹර ඉලනදාරියාවෙන ඈ්තට යන්ට වේ සද්්ධන්ත 

කුලවේ බ�ලතීවේ ඒ හැටි කැමැත්්තක් ්ැ්ත. ඒ 

වදවද්ාවේ ආලිංේය බලාඉන්ට ලේස්ය. 

දරුව�ෝ වලාකු වුණත්, පංචි වුණත්, අලි වුණත් 

්තාත්්තාලාට උන ක�දත් වපාඩිය. වේ වදවද්ාවේ 

්තාත්්තාටද එහි ව�්සක් ්ැ්ත. ඔහු භාරකරු 

වලසින හඳුන�්�ාට �ඩා සංජු�ත් ටිකිරි�ත් 

හදාෙන්ා ්තාත්්තා වලසින හැඳිනවීමට අපි 

කැමතිය.

“සංජු නම් ග�ොඩි කොගේ ඉඳලම ඔග�ොමයි. නටනවො, 
කෑ ෙ�නවො, දැකගක නැති වුග�ොත් කලබල කරනවො. 
ගම් �ොර ග�ර�ැගේ යද්දීත් පුදුම නැටිේලකගනේ 
තිබගබ. අගේ සංජුට ගබර �දයක ඇහු�ත් ඇති.”

ඔහු කියනවන ආඩේබරවයනි. දරු�න සිටි් 

සෑම ්තාත්්තා වකව්කුටම දරු�නවේ හපනකේ, 

පරාවජ්රුකේ කියද්දී වේ නිහ්තමානී ආඩේබරකම 

ආවරෝපණය ව�යි. ජෙත් වි්තා් මහ්තාටද එය 

එවේම �න්ට ඇ්ත. 

්තාත්්තලා �ැඩිපර ආදවේ දූ�රුනට යැයි කී�ාට 

ඔහු වේ අලි දු� සහ ප්තා අතුරින �ැඩිපරම 

ආදවේ සංජුටය. ඔහුවේ විවේකාරකේ�ලට 

ආදවේ ව්ාකර සිටින්ට ්තාත්්තා වූ ජෙත් 

මහ්තාට තියා වමා් ජෙව්තකුට�ත් බැරිය. 

“ගම් ගදනේනොගෙනේ මට වැඩිපුරම ආදගේ 
නම් ටිකිරි. ගමොකද මං එයොව චූටි කොගේමගනේ 
ගෙනේල �ැදුගේ. ඇත්්තටම ටිකිරි කියනේගනේ 
කොටවත් කරදරයක නැති �රි ්තැනේ�ත් ෙති 
තියන ගකනරක.”

ඒත් දණක් �ටට �තුර ඇති ්තැ්ක ්ේ 

ටිකිරි� ්�ත්්තන්ට කාට�ත් බැරිය. 

“නොවනේන වතුරට දැම්මට �සගස 
බැරිගවලො �රි දණිසගසනේ උඩට වතුර 
තිබුග�ොත් ටිකිරි පීනලො ඈ්තටම 
යනවො. වතුර දැකකම එයොව 

පහකට වපර සිදුවූ අ්වේක්ෂි්ත සිදුවීමක් නිසා බ� 

ජෙත් මහ්තා ප�සයි.

“සංජු ග�ොඩි කොගේ එයොව �දනේන අපි �රියට 
නිදිවැරුවො. ගවලොවට කිරි ටික ග�ොවනේන ඕන. කෑම ටික 
ගදනේන ඕන. දරුගවක �දනවො වගේ ්තමයි. �ැබැයි 
එග�ම දරුගවක වගේ �දපු සංජුව මීට අවුරුදු ��කට 
උඩදි වනජීවී නිලධොරීනේ ඇවිේලො මගෙනේ ගවනේ කරලො 
අරනේ ගියො. එග�ම අරනේ ගිහිනේ පිනේනවල දාලො තිබබො. ඒ 
අවුරුදු ��ම උසොවි ෙොගනේ රසතියොදු ගවලො නඩු කියලො 
්තමයි මගේ සංජුව ආ�හු ගෙදර එකකනේ ආගේ.” 

බලපත්ර සහි්ත� සියලු සැප පහසුකේ ලබාදී 

ෙෘහේ්ථ� අලි ඇති කරන්නට ඒ සඳහා බා්ධා කිරීේ 

ව්ාකළ යුතු බ�යි ඔහුවේ අදහස.

“ගමයොලො ගම් විදියට �ැදුවො කියල මට ලැගබන 
ආේථික වොසියක නෑ. ගවලොවට කනේන ගබොනේන ටික දීලො, 
ගබග�ත් ගේත් දීලො, නොවලො, හුර්තේ කරලො බලොෙනේන 
එකගනේ අපි කරනේගනේ. ඒකට වියදමක වි්තරයි යනේගනේ. 
�ැබැයි මම ඒ වියදම දරනේගනේ සතුටිනේ ස� මට ඒක 
කරනේන �ැකියොවක තිගයන නිසො. අලි මිනිස ෙැටුම් 
කියලො ගවඩි තියලො මරලො දානවට වඩො මගේ ගයෝජනොව 
නම් �දාෙනේන පුළුවනේකම තිගයන මිනිසසුනේට අලිනේව 
�දාෙනේන ගදනේන ඕන.”

ඔහු කුඩා කළ සිටම අලිනට කැමතිය. ඒත් එකල 

අලිවයකු වේත් හදන්ට ්තරේ �ත්කමක් ඔහුට 

තිබුවේ ්ැ්ත. ඒ නිසා ඔහු කවේ අලින වකාන්රීට�ලින 

සාදා නි�වේ වේැවිත් ්තබා ෙැනීමය. 

්මුත් පසුකාලී්� සංජු සහ ටිකිරිද ඇතුළු� ජෙත් 

මහ්තාවේ භාරවේ අලින පේවදව්කු පමණ සිට ඇ්ත. 

ඉන එක් අවයක් දඩබබරවයකි.

“එක�ොරක මං ගෙනොවො මිනිසසු ද� ගදගනක වි්තර 
මරපු අලිගයක. �රි දඩබබරයි වගේම හිතුවකකොරයි. 
�ැබැයි මගේ ගෙදරට ඇවිේලො ආදගේ, කරු�ොව 
ලබනේන ෙත්්තට �සගස ඒ මුරණ්ඩුකම් ඔකගකොම 
නැතිගවලො ගියො. �සගස එයත් මට හීලෑ වු�ො.”

ඇදහිලි හා විේ�ාස පිළිබඳ ඒ හැටි ්තැකීමක් 

්ැ්තත් අලින ඇති කිරීම �ාස්ා� වේ වදන්ක් 

බ� ඔහු කියයි. ඒ �ාස්ා� වකවේ ව�්තත් වේ සා 

සැප පහසුකේ මැද්වද් හැදී �ැවඩන්ට සංජු සහ 

ටිකිරි ්ේ �ාස්ා�න්තවයෝ යැයි අපට සිතුවන ඒ 

වදවද්ාවේ ෙමන බිමන ව�නුව�න පිළිවයල වූ 

�ාහ්ය දකිද්දීය.

එය ඕ්ෑම දුරක් සු� පහසු�ට ෙමන කරන්ට 

සුවිවේෂී වලස සකේ කර් ලද ර්ථයකි. සංජුත් 

ටිකිරිත් වපරහර ෙමන�ලට සහභාගී �නවන වේ 

�ාහ්වේය. වපරහර�ලට යන්ට ප්ර්ථම පිරිත් කියා, 

ආෙමික �්තා�ත් සිදුවකාට වදවද්ාටම ආශීේ�ාද 

කරනු ලැවබ. ඉනපසු දි් ෙණ්ක් ්තම ඇේ 

මා්වයන ව�න�් වේ දරු වදවද්ා ්ැ�්ත නි�සට 

එ්තුරු ජෙත් මහ්තාට ඉේපාසු�ක් ්ැ්ත. 

“මට ගම් ගදනේනව ගනොදැක ඉනේන බෑ. වැඩ රොජකොරි 
නිසො බලනේන එනේන බැරි ගවලොවක තිබුග�ොත් මං 
ගෙදරට, �රි ඉනේන ්තැනකට �රි ගම් ගදනේනොව ගෙනේන 
ෙනේනවො.”

මතුෙම බදුෙම පාවේ ජෙත් ේවටටහි ව�වස් 

සංජුත් ටිකිරිත් ඇ්තැේවිට ඒ විදියට ්තාත්්තා 

බලන්ට නිව�සට යයි. එවේ ගිය දාට වදවද්ාට 

බඩ පිවරන්ට කිරිබත් ලැවබනවනය. කිරිබත් 

කන්ට �ැඩිපරම කැමති සංජුය. 

වකාච්චර සද්්ධන්ත වුණත් සංජු හරක්ට බයය. 

හරවකක් දුටු විට සංජු බලනවන හැංවෙන්ටය. 

ඒත් වේ වදවද්ා ව�වස් �තු යාවේ සංජුටත් 

ටිකිරිටත් හි්ත�ත් වුණු හරි අපූරු යාළුව�ක් ඇ්ත. 

ඒ ‘මධූේ’ ය. මධූේ යනු දුඹුරු පැහැ වලාේ ඇති 

සුර්තල සු්ඛවයකි.

ඒ ්ම පිටිපේවේද හරි අපූරු ක්තා�ක් ඇ්ත. වේ 

ආෙනතුක සු්ඛයා මුණෙැසී ඇත්වත් මාකඳුවේ 

මධූේට ව�ඩි �ැදුණුදාය. එදා ඒ ක්තාබහ අේවේ 

වේ අලි යහළු�න අ්තරට පැමිණි ආෙනතුකයාට 

්ම ලැබුවන මධුේ කියාය. වහාඬ�ැල දිගු කරමින 

සංජුත් ටිකිරිත් අවේ කේඩායමට සමුවදද්දී මධූේ 

ද වද�ැනි වුවේ ්ැ්ත. ඇඟට පනිමින, �ලිෙය 

වසාල�මින වේ යහළු�ා ද අප සමඟ පසුෙමන 

ආවව්ය. වකවේව�්තත් වේ වසාඳුරු මිතුරන 

තිවද්ාවේ ම්තකය පමණක් රැවේ ජෙත් එේවටට 

ව�තින නික්මීම අපිට්ේ එ්තරේ පහසු වදයක් 

වුවේ ්ැ්ත.   

නවත්්තනේන �රි අමොරුයි. කවුරුවත් කියන ගද් අ�නේගනේ 
නෑ එ්තගකොට. වතුරට එච්චර ආසයි.”

ටිකිරි දැන අවුරුදු දහයක් තිේවේ දළඳා වපරහවේ 

දෑවල ෙමන කරනනීය. සංජුට ්ත�ම ඒ සා කාලයක් 

වපරහර දෑවල ෙමන කරන්ට ව්ාලැබුවේ මීට �සර 

රම පාර රපරහැරර් යද්දීත් 
පුදුම නැටිල්ලකරනේ තිබරබ. 
අරප සංජුට ර්බර පදයක 
ඇහුණත් ඇති

සංජුත් ටිකිරිත් ඇ්ැම 
දිනව්ල ්ාත්්ා ්බ්ලනේනට 

නිරවසට යයි. එරේ ගිය දාට 
රදරදනාට ්බඩ පිරරනේනට 

කිරි්බත් ්ලැර්බනේරනේය. 
කිරි්බත් කනේනට වැඩිපුරම 

කැමති සංජුය 

ජෙත් වි්තොන ම�්තො ටිකිරි �ො සංජු සමෙ

සංජු �ො ටිකිරි
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විස කටු මතින් නැගී සිටින නිසාද�ෝ ඔදේ පිදෙනා 

කැලෑ මල්වලට ්වඩා ද�ෝස මල හරි සුන්��ය. 

සුගන්්ධ්වතය. එෙමණක� දනා්ව ද�ෝස මල 

්වටිනාකමින්� ්වැඩිය.

කවුරුන් දකදේ කී්වත යදමකුදේ ශරී� අඩුොඩු, 

දුක කමකදටාලු ්වැඩි්වන ත�මට ජීවිතදේ ්වටිනාකම 

සහ හිදත හයිය ්වැඩි්වන බ්ව අවි්වා�දයන් යුතු්වම 

පිළිගත යුතුය.

දමතැන් ෙටන් දම දිගහැද�න්දන් ඒ සත්ය 

අෙට ෙසක කළ කටු මත පිපුණ සු්වඳ ද�ෝස මලක 

කතා්වකය.

ද�ෝසි උඩුමුලල, උෙත ලබන්දන් ගැහැනු �රු්වන් 

ද�ද�දනකුදේ ෙවුදල බාලම �රු්වා දලසය. ද�ෝසි 

ඉෙදුණ දා ඇයදේ ම්ව අම�ා ්වාද්දූ්වදේ දනත කඳුළින් 

දතත වූදේ ද�ෝසි උෙතින්ම සාමාන්ය නිද�ෝගී �ැරියක 

දනාවූ නිසාය. ම්වදේ උණුහුමට ගුලිවී මව්කිරි උ�ා 

දබාන්නට්වත බැරිත�දම උෙත ආබා්ධ රැසකම 

ද�ෝසිට තිබුණි.

“මම ඉපදෙනද�ොටම මදේ ඇස් පටලයකින් 
වැහිලලු තිබුදේ. මම �ට ඇරියම මදේ දමොදෙත් 
දපනුණලු. මදෙ එ� �කුල� ඇඟිලි දෙ�යි, අනිදේ 
එ� ඇඟිලලයි. උඩ ඇන්දදේ ෙත් තිදයන්දන් ඇතුළු 
පැත්්තට. ඒ වදේම මදේ �දේ හනුවකුත් නැහැ. 
ඇත්්තම කිවදවොත් මදේ මුළු ඇ දේම දපොඩි දපොඩි 
අඩුපොඩු�ම් තිදයනවො.”

උෙදතදී ශාරීරික අඩුොඩු සහ ද�ෝගී තතත්ව 

රැසක නිරීක්ෂණය වූ නිසා ව්වද්ය්වරුන් ද�ෝසිදේ 

ම්වට ේවසා ඇතදත දම දියණිය දින තුනක්වත 

ජී්වත දනා්වන බ්වය. එදහත උණහපුළු අමමාට උදේ 

ෙැටියා මැණිකක ්වන්නා දේම පුුංචි ද�ෝසි� ඇයදේ 

ම්වට ්වටිනා මැණිකකම වී ඇත.

“දමොන අඩුපොඩු තිබ්බත් අම්මො මදේ ෙැන තිබ්බ 
්බලොදපොද�ොත්තුව අ්තඇ�ලො නැහැ. අම්මො මොව දෙෙ� 
දෙනලලො මොව හයිදයන් ද�නිත්තුවලු. එ්තද�ොට මම 
අඬන්න උත්්ොහ ��ලො තිදයනවො. ඉතින් ඒ දවලොදව 
අම්මො ෙැේ�ලු මදේ උගුද�ත් දමො�ේෙ පටලයේ 
තිදයනවො. ප්දස් අම්මො ආදයම මොව ඉස්පිරි්තොදලට 
අ�න් ගිහිලලො...”

අ� ද�ෝසි කතා ක�න්දන් ම්වදේ ඒ දසායාගැනීම 

නිසාය. එදින ෙටන් ද�ෝසි සැතකම �ාශියකටම බඳුන් 

වූ්වාය.

නැගිටිනන වුණු 
වෙලාෙලුත් තිබුණා 

මොව ෙැේ�ම ෙමයි ්බයදවනවො 
කියලො ්බස් එදේ සීේ එද�න්

ද�ෝසි උඩුමුලල
“මදේ �ත්්ත�න් 

අම්මො ්තමයි මට 
දෙවනි පො�ටත් 
ජීවිදත් දුන්දන්. පුංචි 
�ොදල ඉඳලො දම් 
ෙේවො ෙත්ද්තොත් මට 
්ැත්�ම් විස්්�ට 
අධි� ප්රමොණයේ 
��ලො තිදයනවො.”

සු්වඳ සැන්ට්, 

ෙවුඩර්, දතාල 

ආදලෙන්වලට ්වඩා 

ද�ෝසිට අ�ටත 

එන්නත කටු, 

දේලයින් දබෝතල 

හුරුපුරුදුය.

“මට දහොඳට 
ම්ත� තිදයන �ොදල 
ඔපදේෂන් දෙ�ේ �ෙො. එ�ේ �දේ මදේ �කුදල 
්බලනහ�යේ �පලො ඇතුෙට ��ලො හෙන්න. ඒ�ට මදෙ 
ද�ොන්ෙට ද්බොදහොම ්ැ� ඉන්දජෙේෂන් එ�ේ ෙැහුවො. 
ඔපදේෂන් එ� ��න හැටි උඩ තිදයන ලයිේ එද�න් 
්බලොදෙනත් මම �ලපනො �දේ මනුස්් ජීවිදත් ෙැන. 
ආදයම මූදේ වි�ෘතියේ හෙන්න හේ�ට ය�ඩ පදලේ 
එ�ේ ෙැම්මො. ඒද�න් පස්දස් හුස්ම ෙත්දත් ද්බලලට දාප 
්බටයකින්. ඒ පො�ත් මෝ ෙොනේ දනො�ො දනොබී හරියට 
දුේ වින්දා...”

ද�ෝසිදේ කතාද්වන් ෙැහැදිලි 

වූදේ මනුෂ්යදයකුදේ කුඩා දහෝ 

ද්වනසක දුටු සැණින් තකබීරි වී 

අෙහාසාතමක ්ව�න් දදාඩන 

මිනිසුන් එන්නත කටු්වලට 

්වඩා විස බ්වය.

“මදේ රූදප නි්ො මම 
අනන්්තවත් අපහෝ විඳලො 
තිදයනවො. දෙොඩේ අය මදේ 
මූණටම ‘ඔයො �ැ්තයි, ඔයොව 
ෙැේ�ම අපපිරියයි’ කියලො 
තිදයනවො. ෙව්ේ මම ්බස් එදේ 
යදේදි එහො පැත්දත් සීේ එදේ හිටිය 
ෙෑනු ද�නො මට �්තො ��ලො දවන 
සීේ එ��ට යන්න කිවවො. පස්දස් මම 
ඇහුවො ඇයි කියලො. මොව ෙැේ�ම එයොදේ ්බ්බො 

්බයදවනවලු. ඒ දවලොදව නම් මට 
හරියට දු� හිතුනො.”

හිසදකේ දනා්වැඩීම 

දබාදහෝද�නාදේ 

ඇණුමෙ�්වලට මුල වූ බ්ව 

ද�ෝසි කියන්නීය. ඇයදේ 

්වයදේ අනිත යු්වතියන් 

දමන්ම ඇයත දකාණඩයට 

කැමතිය.

“දෙොඩදෙනො මට 
‘්තේටයො’ කියන නි්ො 
මම ඉස්ද�ෝදල ගිහිලලො 

ඇවිලලො හැමදාම අඬනවො. ඉතින් 
අම්මො ද�ොදහොමින් ද�ොදහොමහරි 

්ලලි එ�තු ��ලො මට 
විේ එ�ේ අ�න් දුන්නො. 
ඒ� දාදෙන ඉස්ද�ෝදල 
ගිය පෙදවනි ෙවද්ම 

පිරිමි ෙමයි ඒ� ෙලවදෙන 
ඒද�න් ද්ලලම් �ෙො 

මට ම්ත�යි.”

තැදලන 

යකඩය දහාඳින් 

මු්වහත ්වන බ්ව 

අෙ අසා ඇත. ඒ 

කතා්වට ද�ෝසිදේ 

දම කතා්ව � දහාඳම 

උදාහ�ණකි. එදහත 

තමා්ව පිළිදකව් ක�නා 

පිරිසට ්වඩා තමාට 

ආ��ය ක�න ඥාති, 

හිතමිතුරු පිරිස ්වැඩි 

බ්ව ඈ ෙැ්වසුදව් 

සුෙසන් සිතින්ය.

කුඩා කල සිටම 

ම්වදේ දසදනහස 

දනාඅඩු්ව ලැබුණ� 

පියාදේ දසදනහස 

නම ඇයට කිසිදිදනක 

දනාලැබුණු බ්ව ඈ 

කියන්නීය.

“්තොත්්තො නම් මට 
ද්බදහත් දපත්්තේවත් අ�න් දීලො නැහැ. මදේ අේ�වයි 
මොවයි ජීවත් ද�ද�වදව අම්මො... අම්මො �ස්්ොවේ ��න 
ෙමන්ම මදේ ජීවිදත් දවනුදවනුත් ්ටන් �ෙො.”

ද�ෝසිදේ දලෝකදේ වී�යා ඇදේ ම්ව බ්ව ඇදේ 

කතාදව් මුල සිටම මට ෙැහැදිලි විය. එදහත ඒ 

ආ��ණීය මව්තුමිය ගැන ්වැඩි විේත� ලියන්නට ත�ම 

ලිපිදේ ඉඩකඩ ප්රමාණ්වත නැත.

“�ොලයේ යනද�ොට අම්මට �ස්්ොව නැති 
වුණො... ඒ මදිවට එයොට පිළි�ොවකුත් 

හැදුනො.”

ම්වට ්වැළඳුණු පිළිකා්ව තමා 

මුහුණදුන් අදනකුත සියලුම 

දුක කමකදටාලු්වලට ්වඩා 

බරින් ්වැඩි්ව �ැනුණු බ්ව ඈ 

කියන්දන් සුංදව්දී්වය.

“මම A/L පුංතියට 
ගියොම ්තමයි අම්මට 
පිළි�ොව හැදුදන්. ඒ දවලොදව 

ඉස්ද�ෝදල ෙමන න්ත� 
��ලො මමත් �ස්්ොවේ ��න්න  

හිතුවො. පස්දස් මම �ත්මලොන 
දටේ එදේ �ම්පියුටේ ද�ෝස් එ�ේ 

��ලො, �ජෙදේ ආය්තනය� පහුණු 
පරිෙණ� ්හයි�ොවේ විදිහට වැඩ �ෙො. 

පස්දස් අදප වෝනොවට අම්මදේ පිළි�ොවත් ක්රමදයන් 
සුව අ්තට හැරුණො...”

්වස� කිහිෙයකින් රැකියාද්වන් ඉ්වත වුණු ද�ෝසි 

තමාදේම කියා ව්ාො�යකට අත ගැසීමට සිතුදව් 

ඔය අත�ය.

“දපොඩි �ොදල ඉඳලම මම නැටුම්වලට එදහම හරි 
ෙේෂයි. ගී්ත ෙොයනො, අත් අකුරු ්ත�ඟ, නිේමොණ 
්ත�ඟ, ක්රීඩො ජෙයග්රහණ �ොශියේම මට තිදයනවො. 
අනිත් අය එේ� හරි හරියට වැඩ ��න්න මොත් හරි 
�ැමතියි. ඉතින් මදේ ෙේෂ්තොවලින් දමො�ේ හරි 
ප්රදයෝජෙනයේ ෙන්න ඕදන් කියලො හිතුදේ ඒ නි්යි.”

දකක ඕඩර් බා�ගැනීම ඉතා දහාඳ ව්ාො� 

කටයුතතක ්වනු ඇතැයි විශ්වාස කළ ද�ෝසි 

ඇයදේ ඥාති සදහෝ�රියකදේ සහාය� ඇති්ව 

තරුණ දේ්වා සභාදව් දකක ොඨමාලා්වක 

හැ�ෑරීය.

“මුලින්ම ෙන්න කියන අයදෙන් දේේ ඕඩේ ලැබුණො. 
පස්ද් පස්දස් හෙන දේේ ්මොජෙ මොධ්ය හ�හො ප්රසිදේ්ධ 
�ෙො. දේේ හෙන්න පටන් අ�න් ෙැන් අවුරුදු හ්ත�ේ 
වි්ත� ඇති. ෙැන් නම් මට දහොඳ පොරිද�ෝගි� පිරි්ේ 
හැදිලො ඉන්නවො.”

�ැන් ද�ෝසිට ජයය. ද�ෝසිදේ ම්වත, 

සදහෝ�රියත ද�මහල නි්වසක සැෙට ජී්වත ්වන්දන් 

ඔවුන්දේ යකඩ හිත්වල හයිය 

නිසාය. 

“්මහරු මොව ෙැේ�ම ‘අදන්.... ඔයො පව’ කියලො 
කියනවො. ්ොමොන්ය ද�දනේට වඩො ටි�ේ හරි දවනස් 
ද�දනේ ෙැේද�ොත් ඒ විදිහට ‘පව...පව’ කියන්න යන්න 
එපො. පළුවන් නම් හැමදවලොදවම ්තව මනුස්්දයේට 
දපොඩි හරි ආෙ�යේ, �රුණොවේ ෙේවන්න. එදහමත් 
්බැරි නම් අඩු්ත�දම් අපහෝ දනො�� ඉන්න...”

තරුණ විදේ සිටින තරුණ තරුණියන් සු�ුංගනා 

දලෝක්වල සතුට දසායද්දී ද�ෝසි සතුට දසායන්දන් 

දියුණු්ව දසායා යෑදමනි.

“දේේ ව්ොපො�ය ්තව ්තවත් ජෙයටම ��න එ� ්තමයි 
මදේ අෙහ්. ඒ වදේම ඉස්්�හට මම දේේ පුංති 
��න්නත් පටන් ෙන්නවො... මිනි කූපේ එ�ේ ෙන්න එ� 
්තමයි මදේ ජීවිදත් දලොකුම හීදන්... �වෙහරි ඉතින් මම 
ඒ�ත් ෙන්නවො...”

ඇය යළි යළිත අෙට කීදව් අඩුොඩු්වලට, 

අගහිඟකම්වලට හිදත ශකතිය ත�ම ත්වත ඔසු්වක 

නැති බ්වය.

“දෙොඩේ අය මට අ�වො නෑ දම්වො නෑ කියලො නිෙහ්ට 
�රුණු කියනවො. අපි ඒ විදිහට ඒ නිෙහ්ට �රුණු 
කියන්දනත් දවන �ොටවත් දනදවයි අපිටමයි. නැති දදේ 
ෙැන හි්තලො දුේ දවන්න එපො. තිදයන එ� දෙයින් හරි 
ජීවිදත් දවනස් ��ෙන්න ්බලන්න.”

�ැන් ද�ෝසිට ්වයස විසි ෙහකය. ඇය්ව උෙන් 

ආබා්ධ සහිත තරුණියක දලස හැඳින්වීමට මා 

අකමැතිය. ඒ ඇය උෙන් ආබා්ධ නැති දබාදහෝ 

අය්වලුන්ට ්වඩා සාර්්ථකත්වදයන්, මනුෂ්යත්වදයන් 

දු� ගමනක ඇවි�දගාේ ඇති නිසාය. ඉදින් ද�ෝසි, කටු 

මත හැදුනු සු්වඳ ද�ෝස මලකම දනාද්ව�?

මම අඬනව�ාට 
අමමා ව�ාව�ාමින 

ව�ාව�ාම�රි සල්ලි එ�තු 
�රලා විග් එ�ක් අරන දුනනා. 
ඒ� දාවෙන ඉසව�ෝවල් ගිය 
පළවෙනි දෙවසම පිරිමි ළමයි 

ඒ� ෙලෙවෙන ඒව�න  
වසල්ලම �ළා  
මට මත�යි

වසවෙනදි ව�ට්ටිආරච්චි

ද�ෝසිදේ 
ෙමො 

�ොලය

ද�ෝසිදේ ඇදේ මව හො 
්දහෝෙරිය ්මෙ

10 2021 සැපතැම්බර් 29 ්බදාදා



112021 සැප්ැම්බර් 29 ්බදාදා



12 2021 සැප්ැම්බර් 29 ්බදාදා

ගෑනුන්ට කතා 
හදන එක

හ�ොඳටම කහේ 
ගෑනු

කතන්දර ලිවීමෙන ම�ෝකමේ ම�ොම�ෝ රටවල් 

අපිව අභි�වො ගියොට, කතන්දර �්දන එමකන නම් 

අපිව පරද්දනන තියො අපිට ළංමවනනවත් මෙම�ෝ 

වැසිමයකුට පුළුවනකෙක් නෑ.

තෙනට නැති ම්දයක් මවන මකමනකුට 

�ැබුණෙ විතරක් මනමෙයි තෙනට තියන 

ම්දයක් මවන මකමනකුටත් �ැබුණ�ෙත්, 

එම�ෙත් නැත්තම් මවන කරනන ම්දයක් 

නැති වුණ�ෙත් ම�ොඩක් අය විමේකයට 

විමනෝ්දයට කරනමන අනිත් අයට 

කතන්දර �්දන එක තෙයි.

ඇට නැති දිව ඕන පැත්තකට 

�රවනන පුළුවන කියනවමන. ඒ නිසො 

�දු මනො��න වචනත් ඇතිතරම් 

පොවිච්චි කර�ො නිරෙොණශීලී කයි 

කතන්දර �්දනන අමේ ‘සෙ�රු’ 

තරම් ්දක්්ෂ පිරිසක් ආමේ 

ම�ොමවත් නැ�ැ.

කණ�ොටුවට කොරණොව නම් 

මෙතන ‘සෙ�රු’ කිය�ො �ඳුනවන 

කු�කමේ ඉනන �හුතරයක්ෙ 

ෙෙත් නිමයෝජනය කරන �ැ�ැනු 

පොර්ශවයෙ වීෙ.

ෙෙ �ැෙදාෙ කියනවො වමේ 

‘�ංකොමේ �ැ�ැනු වැඩිපුරෙ දුක් 

මවනමන තෙනමේ මනො�ැබීම් 

්දරො�නන �ැරුව මනමෙයි, අනිත් 

�ැ�ැනුනමන �ැබීම් දි�ො 

��න ඉනන �ැරුව.’ 

�ැඳ�ො ්දරුමවක් 

�ැබුණට 

පසමසත් 

�ැ�ැනිමයක් 

�සසනට 

හිටිමයොත් 

‘ෙළ විකොර’ 

කිය�ො 

හිනොමවන 

�ෙනෙ, 

ඕනවට 

එපොවට ඉනන 

�ැ�ැනු ්දැක්කෙ 

‘අමපොයි මෙම�ෙත් 

�ෑනු’ කිය�ො හිනොමවනවො.

රසසොවක් කරන �ැ�ැනිමයක් ්දැක්ක �ෙන 

‘්දරුමවෝ දා�ො සල්ලි පසමස යනවො’ කිය�ො මදාස 

කියන කමටනෙ ම�්දරට මව�ො ්දරුමවෝ එක්ක 

ඉනන �ැ�ැනුනට ‘මිනි�ම�න පිනට 

කකො ඉනනවො’ කිය�ො හිනොමවනවො.

එම�ෙ ��දදී �ැ�ැනියකමේ දුක 

්දැමනනමන තවත් �ැ�ැනියකටයි 

කිය�ො කිේවට, �ැ�ැනුනව දුකට 

පත්කරපු �ැ�ැනු මිසක් �ැ�ැනියකමේ 

දුක ්දැනිච්ච �ැ�ැනු නම් එම�ෙට 

සු�� නැ�ැ.

ඒකට ම�ොඳෙ උදා�රණය තෙයි අමේ 

පොරලිමම්නතුව.

අමේ රමේ මුළු ජන��ණමයන 52% 

ක් �ැ�ැනු වුණොට අ්ද මවනමකොටත් 

�ංකොමේ පොරලිමම්නතුමේ කොනතො 

නිමයෝජනය 5.3% යි. �ැ�ැයි ඒ වුණොට 

කවුරුෙ �රි කොනතොවක් මද්ශපො�නයට 

එනන �්දනමකොට, එයොමේ පොට ආමේ 

මකොම�ොේද, එයො �ැනමද කොව්ද, 

�ෑනුනට මෙොන මද්ශපො�නය්ද කිය�ො 

ඒ කොනතොව ෙොනසිකව වේටන පිරිමස 

මපරමුමේෙ ඉනමනත් උේපැනන 

ස�තිකව� ස්රී කිය�ො නම් කර�ො 

තිමයන ඇත්තියනෙ තෙයි.

ඒක එම�ෙ මනොවී �ැ�ැනුකෙ �ැන 

හිත�ො �රි �ැ�ැනු මවනුමවන �ැ�ැනු 

එකෙ එක ෙනොපයක් �රි දුනනනම් අ්ද 

පොරලිමම්නතුමේ 225න �ො�යක්වත් 

ඉනන ඕමන �ැ�ැනු. 

�ැ�ැනිමයක් මව�ො ඉපදි�ො, 

තවත් �ැ�ැනියකට දුමවක් 

ඉපදුණොෙ ‘ආමපෝ දුමවක්්ද?’ 

කිය�ො අ�න �ැ�ැනු 

වමේෙ, කසෝදය දික් 

කර�නන �ැරිෙ මව�ොවක 

දික්කසෝද මවච්ච 

කොනතොවක් ්දැක්මකොත් 

‘තව ටිකක් ඉවසනන 

තිබ�ො, �ෑනු වුණොෙ 

ඉවසනන ඕනමන’ කිය�ො, 

කියනමනත් ම�ොඩක් මව�ොවට 

�ැ�ැනුෙ තෙයි. 

ඒ නිසො තවත් �ැ�ැනියකමේ 

සතුටකදී, දුකකදී, ජය පරොජයකදී 

ඔවුනට වචනයකින �රි �යියක් මවනන 

�ැරි නම්, ්දක්්ෂ, සුන්දර �ැ�ැනියක් ්දැක්කෙ 

�්දවතිනෙ අ�ය කරනන හිත �දා�නන �ැරිනම් 

මූණ, කට, න�ය මෙොනතරම් �සසනට තිබ�ත් 

ඔ� �සසන මවනමන නැ�ැ.

කොනතොවන මවනුමවන වැඩ කරනන, උදාර 

කොනතොවක් මවනන, උතුම් �ැ�ැනියක් මවනන, 

කොනතො විමුක්තිදායකමයෝ විදි�ට ම�ෝඩ් අරන 

උදමඝෝ්ෂණ කරනනෙ ඕමන නැ�ැ. 

මවන ෙ� ම�ොකු ම�ොකු මදවල් කරනන 

ඕමනත් නැ�ැ.

අඩුෙ තරමම් �ැ�ැනියක් විදියට 

තවත් �ැ�ැනියක් අප�සුතොවයට පත් 

මනොමවන විදියට ජීවත් මවනන. 

තෙනට වඩො ඉසසර�ට ගියපු, 

තෙනට වඩො මදවල් ්දනන කොනතොවකට 

�රු කරනන �ැරි නම් අඩු�ොමන 

අප�ොස මනොකර ඉනන.

තව �ැ�ැනියකමේ ජීවිමත් 

න�ොසිටුවනන උ්දේවක් කරනනෙ 

�ැරිනම්, අඩු�ොමන ඒ �ැ�ැනුනට 

ජීවිමත් එපොමවන විදිමේ කයි කතන්දර 

මනො�දා ඉනන. ඒ ම�ොඳටෙ ඇති.

්ව 
ගැ�ැනියකහේ ජීවිහේ 
නගොසිටුවනන උදවවක් 

කරනනම ්බැරිනම, 
අඩුගොහන ඒ ගැ�ැනුනට 
ජීවිහේ එපො හවන විදිහේ 
කයි ක්නදර හනො�දා 

ඉනන. ඒ හ�ොඳටම 
ඇති

රසසොවක් 
කරන ගැ�ැනිහයක් 

දැක්කම ‘දරුහවෝ දාලො 
සල්ලි පසහස යනවො’ කියලො 

හදාස කියන කහටනම හගදරට 
හවලො දරුහවෝ එක්ක ඉනන 

ගැ�ැනුනට ‘මිනි�හගන පිනට 
කකො ඉනනවො’ 

කියලො 
හිනොහවනවො

ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශො ජයහකොඩි

උතුම ගැ�ැනියක් 
හවනන, කොන්ො 

විමුක්තිදායකහයෝ 
විදි�ට හ්බෝඩ් 

අරන උදහඝෝෂණ 
කරනනම ඕහන 

නැ�ැ
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දිය ්බ්්
අවශ්ය ද්රව්ය

 කලින්දා රාත්රියේ උයාගත් රතු කැකුළු බත්

 ය�ාප් කරගත් රතු ලූනු  50 g

 ය�ාප් කරගත් අමුමිරිස්  කරල් 2

 ලුණු රස අනුව

 ය�ාල්කිරි යකෝප්� බාගයක් ය�ෝ කාලක්

සාදාගන්ා ආකාරය

 රාත්රියේ උයාගත් බත්්වලට ්වතුර දමා උදෑසන  

 ්වනතුරු තබනන.

 උදෑසන පිළියයල කිරීයේදී ය�ාඳින කල්වේ කර  

 එයට ය�ාපකරගත් අමුමිරිස් �ා රතු ලූනු දමනන.

 එයින බත් ටිකක් භාජනයකට ය�ෝ නෑඹිලියකට දමා   

 �ැනදක් ආධාරයයන ය�ාඳින ය�ාඩි කරයගන නැ්වතත් කලින  

 භාජනයටම දමා කල්වේ කරනන.

 අ්වසානයේ ය�ාල්කිරි ස� ලුණු එකතු කර කල්වේ කර කෑමට  

 ගනන.

විශේෂ 
වම්බටු කරිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 යලාකු, ම�ත ්වේබටු  යගඩි 3
 හීනියට ක�ාගත් යලාකු ලූනු යගඩියක්
 ක�ාගත් සුදුලූනු  බික් 3-4
 කරපිිං�ා
 ය�ති ක�ාගත් තක්කාලි  යගඩි 1
 ක�කුඩු ස්්වල්�යක්
 මිරිස් කුඩු ස්්වල්�යක්
 අමු තුන�� කුඩු  යත් �ැඳි 1 1/2
 ලුණු රස අනු්ව
 කුරුඳු ය�ාතු කෑල්ලක්
 උේබලකඩ කුඩු  යත් �ැඳි 2-3
 ්වතුර  යේස �ැඳි 2-3
 ය�ාල්කිරි යකෝප�යක් �මණ
 යතල් යකෝප� බාගයක්

සාදාගන්ා ආකාරය
 ්වේබටු තරමක් යලාකු්වට ය�ති ක�ාගනන.
  භාජනයක් ලි� තබා යතල් දමා රත් ය්වනන �රිනන.
  ක�ාගත් ්වේබටු ය�ති යතලට දමා යද�ැත්ත �ර්වමින              

       බායගට බැදගනන.
 එයට සුදුලූනුත් දමා බැයදනන �රිනන.
 ක�කුඩු, අමු තුන�� කුඩු ස� ලුණු එකතු කරනන.
 ක�ාගත් ලූනු, කරපිිං�ා දමා ්වතුර එකතු කර කල්වේ කරනන.
 කුරුඳු ය�ාතු, උේබලකඩ කුඩු ස� මිරිස් කුඩු ස්්වල්�යක් එකතු            

        කරනන. 
 මිටිකිරි එකතු කර තක්කාලි දමා ටික යේලා්වක් පිසගනන.

Èh n;a yok  
yeá n,kak fuu 

QR f ldaâ tl ialEka 
lrkak

úfYaI jïngq lßh 
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak
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iqÿÆkq le`o 
yok yeá n,kak 

fuu QR f ldaâ tl 
ialEka lrkak
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සුදුලූනු කැඳ
අවශ්ය ද්රව්ය

 ස�ෝදා සේලාසෙන කුඩු කරෙත් සුදු කැකුළු හාල් මිටක්          

         පමණ

 ස�ාප් කරෙත් සුදුලූනු  සේ� හැඳි 4

 ලුණු ර� අනුව

සාදාගන්ා ආකාරය

 භාජනයක් ලිසප් තබා වතුර දමා නටනන          

    හරිනන.

 හාල්වලට වතුර ටිකක් එකතු කර විනාඩි 2-3ක්           

         සපසෙනන හරිනන.

 නටන වතුරට සපාෙවාෙත් හාල් ටික දමා ටික                   

       සේලාවකින සුදුලූනු ටිකත් දමනන.

 ර� අනුව ලුණුත් එකතු කරනන.

 විනාඩි 10ක් පමණ තැේසබනන හරිනන.

 ලිසපන බාසෙන ටික සේලාවක් හැඳි ොෙනන.

l;=reuqrex.d iy uqrex.d 
f ld< neÿu yok yeá 
n,kak fuu QR f ldaâ  

tl ialEka lrkak

කතුරුමුරුුංගා සහ
මුරුුංගා කකාළ ්බැදුම
අවශ්ය ද්රව්ය

 ස�ෝදා පිරිසිදු කරෙත් කතුරුමුරුුංො සකාළ

 ස�ෝදා පිරිසිදු කරෙත් මුරුුංො සකාළ

 හීනියට කපාෙත් සලාකුලූනු සෙඩියක්

 කහ සවල්පයක්

 කෑලි මිරිස  සත් හැඳි 2

 ලුණු ර� අනුව

 උේබලකඩ කුඩු  සත් හැඳි 2 

       (අත්යවශ්ය සනාසේ)

 සපාල්සතල් සකෝප්ප කාලක්

සාදාගන්ා ආකාරය

 භාජනයක් ලිප තබා සතල් දමා රත් වනවිට කපාෙත්  

 ලූනු දමනන.

 ලූනු බැදීසෙන එනවිට කහ, කෑලිමිරිස, උේබලකඩ කුඩු දමා  

 කලවේ කරනන.

 කතුරුමුරුුංො සකාළ ටික දමා ටික සේලාවකින මුරුුංො සකාළ  

 ටිකත් දමා සහාඳින කලවේ කරනන.

 අව�ානසේදී ර� අනුව ලුණු එකතු කරෙනන.

 (සකාළ පාට රැසෙන අයුරින �ක�ා ෙනන.)
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විශේෂ කඩල 
කරිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 කඩල  50g

 ග්රීන්පීස්  50g

 කැරට්  50g

 ග�ෝවාමල්  50g

 තකකාලි  50g

 ලූනු  50g

 රමගපේ, කරපිංචා, ගස්ර

 කුරුඳු ග�ාතු කෑල්ලක

 කහකුඩු ස්වල්�යක

 තුන�හ කුඩු  ගේ හැඳි 2

 කෑලිමිරිස්  ගේ හැඳි 1

 ලුණු රස අනුව

 ග�ාල්කිරි  ගකෝපේ� 03

 ගතල්  ගේ හැඳි 3

සාදාගන්ා ආකාරය
 කඩල සහ ග්රීන්පීස් තම්ා �න්න.

 කැරට් ගකාටු හැඩයට ක�ා�න්න.

 භාජනයක ලි� ත්ා ගතල් එකතු කර ලූනු, කැරට් සහ ග�ෝවාමල් දමා  
 ්ැගදන්න හරින්න.

 ් ාග�ට ්ැගදන විට කඩල සහ ග්රීන්පීස් එකතු කරන්න.

 ග�ාල්කිරිවලට ලුණු සහ සියලුම තුන�හ එකතු කර කරියට මිශ්ර  
 කරන්න.

 හිඳුනු �සු කරිය ලිග�න් ්ාග�න තකකාලි ගකාටු ක�ා එකතු කරන්න.

2021 සැප්ැම්බර් 29 ්බදාදා

ශ�ාශලාස් 
මාලුව

අවශ්ය ද්රව්ය
 ගකාටු ක�ා�ේ ග�ාගලාස්  1Kg

 ක�ා�ේ ලූනු 

 ක�ා�ේ අමුමිරිස්

 ක�ා�ේ ඉඟුරු  20g

 ක�ා�ේ සුදුලූනු  20g

 කරපිංචා

 රමගපේ

 මිරිස් කුඩු  40g

 ්ැදපු තුන�හ කුඩු  20g

 කහකුඩු ස්වල්�යක

 ලුණු රස අනුව

 කුරුඳු කුඩු සහ උළුහාල් කුඩු ස්වල්�යක

 සියඹලා ගකෝපේ� ්ා�යක

 ග�ාල්කිරි  ගකෝපේ� 6

 ග�ාල්ගතල්  ගේ හැඳි 4

සාදාගන්ා ආකාරය
 ග�ාගලාස් ගසෝදා භාජනයකට දමන්න.

 ග�ාඩි ්ඳුනක ලි� ත්ා ගතල් දමා රේ වනවිට කරපිංචා, රමගපේ, සුදුලූනු   
          සහ ඉඟුරු දමා ්ැගදන්න හරින්න.

 එම මිශ්රණය රන්වන් �ාට වූ විට ග�ාගලාස්වලට එකතු කරන්න.

 ග�ාගලාස්වලට ග�ාල්කිරි සමඟ ඉතිරි සියලුම වර� එකතු කර ලි� ත්න්න.

 �ැයක �මණ මඳ ගින්ගන් පස�න්න.



කුකුල් මස් ස්ටූ
අවශ්ය ද්රව්ය
 කටු ඉවත් කළ කුකුල් මස්  1Kg

 ල�ොකු ලූනු  200g

 අමුමිරිස්  කරල් 6

 මොලු මිරිස්  150g

 තකකොලි  200g

 ඉඟුරු  100g

 ගම්මිරිස්  50g

 ලුණු රස අනුව

 කුරුඳු කුඩු  10g

 සීනි  100g

 සැල්දිරි  50 g

 මිිංචි ලකොළ  50g

 ල�ොල්කිරි/එළකිරි  ලකෝප� 1

 ලසෝයො ලසෝස්  ලත් හැඳි 4

  ලතල්

සාදාගන්ා ආකාරය
 කුකුල් මස් ල�ොඩියට ලකොටු ක�ො ලුණු, විනොකිරි, ගම්මිරිස් එකතු කර  

       සීසන් වීමට විනොඩි 20ක �මණ තබන්න.

 �තු� ලගොලරෝසු බඳුනක ලි� තබො ලතල් දමො රත්කරගන්න.

 එයට සීනි එකතු කර කැරමල් කර මස් එකතු කර බැදගන්න.

 රන්වන් �ොට වනවිට ඉගුරු, ගම්මිරිස් කුඩු, කුරුඳු කුඩු එකතු කරන්න.

 දැන් ක�ොගත් ලූනු, අමුමිරිස්, මොලු මිරිස්, ලුණු, ගම්මිරිස් සහ කුරුඳු කුඩු එකතු  
        කර ක�වම් කරන්න.

 ලකොටු ක�ොගත් තකකොලි, ලසෝයො ලසෝස් එකතු කර කිරි ලකෝප�ය දමො ලහොඳින්   
        ක�වම් කර විනොඩි 2ක �මණ පිසගන්න.

 ලිලප ගින්දර අඩුකර සිහින්ව ක�ොගත් සැල්දිරි සහ මිිංචි එකතු කරන්න.

කජු කරිය
අවශ්ය ද්රව්ය

 කජු  200g

 රතුලූනු  100g

 අමුමිරිස්  කරල් 4

 රම්ලප

 කරපිිංචො

 කහකුඩු  ලත් හැඳි 1/2

 තුන�හ කුඩු  ලත් හැඳි 1

 ලුණු රස අනුව

 උම්බ�කඩ  20g 

 අඹරොගත් අබ  ලත් හැඳි 1

 කුරුඳුල�ොතු කෑල්�ක

 ක�ොගත් වියළි මිරිස්  කරල් 5

 ල�ොල්කිරි  ලකෝප� 2

සාදාගන්ා ආකාරය

 කජු සුදදකර උණුවතුරට දමො තම්බොගන්න. වියළි කජු නම් ල�ොඟවො  

 ගන්න.

 භොජනයක ලි� තබො සියලුම කුළුබඩු වරග සමඟ ලූනු, අමුමිරිස්, කරපිිංචො,  

 ල�ොල්කිරි දමො කජුත් දමො නටවොගන්න.

 බොලගට හිඳුනු විට කිරි ලකෝප� බොගයක අබ දියකර එකතු කරන්න.

 ලතත ගතිය හිඳුනු �සු ක�ොගත් මිරිස් කැබලි එකතු කර ලිල�න් බොගන්න.

16 2021 සැප්ැම්බර් 29 ්බදාදා

ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්�ාරතුරු සැපයීම 
ප්රවීණ සූප්ේදිනී

ලක්ෂ්මී 
ලලාලරනසුලේවා



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. 
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�ඩ පිබරනබන
්බත් කෑම�ොත් 

වි්රද? 

පහුගිය සුමානේ ලිපිනයේ මං කිව්ා සලාද ්ර්ග කීපයක් ්ගැන 

ලියන්ා කියලා. නේ සලාද උනේ කෑමට, ද්ල් කෑමට ්නේම රෑ 

කෑමටත් ්ගේන පුළු්ේ. නේ සලාදයක් කෑ්ම බත් කෑ්ා ්නේ බඩ 

පිනෙන්ා. නපෝෂණ ගුණනයනුත් ඉහළයි. මං න්ගාඩක් න්ලා්ට නේ 

සලාද කෑමනවලට එකතු කේගත්නත් මස්, මාළු නැත්්තේ බිත්්තෙ 

එක්ක. නේ සලාද ්ර්ග ටික හදන විදිය මට පුළු්ේ නහාඳම විදියට 

පැහැදිලි කෙලා ලියේනේ. මං එනහම කිවනව, මං නෙසපි ලියේනේ 

සාේ්රදායික ක්රනේටම නනාන්න නිසා. 

මුලිේම අලි්ගැටනේෙ දාලා හදා්ගේන ෙසම ෙස සලාදයක් හදන 

විදිය ලියේනේ. 

ඒකට මං ්ගේනේ අලි්ගැටනේෙ න්ගඩි නදකයි, ්ගරකිේ එකයි, නෙරි 

්තක්කාලි න්ගඩි 10 කුයි. 

නෙරි ්තක්කාලි ටික නදකට කපලා, ්ගරකිේ එකත් 

හ්තෙට කපලා නපාඩි කෑලි කපාන්ගන, අලි්ගැටනේෙ 

න්ගඩියත් නකාටු කෑලි හිටිේන කපා්ගේන්ා. 

නේ ටික ඔක්නකාම එක bowl එකකට දාන්ගන, 

ඔලිව න්තල් නේස හැඳි එකයි, ්ගේමිරිස් 

කුඩු නත් හැඳි බා්ගයයි, ලුණු නත් හැඳි 

කාලයි, නලමේ යුෂ නේස හැඳි නදකක් 

දාලා ඔක්නකාම ේලාස්ටික් හැේදකිේ 

පරිස්සමට ක්ලේ කෙේන වි්තෙයි ඕනේ. 

හරිම ෙසයි. මං නේ සලානේ එක්ක කේන 

න්ගාඩක් නවලා්ට එයාර්රයර එනක් 

දාලා්ගත්තු කටු ෙහි්ත කුකුල්මස් කෑල්ලක් 

හදා්ගේන්ා. ඒක නේ සලානේ එක්ක නහාඳට 

්ගැලනපන්ා. 

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

අනිත් එකත් මං න්ගාඩක්ම ආස, ෙස සලාදයක්. 

ඒක හදේනේ මල්න්ගෝ්ා එනහමත් නැත්්තේ අපි ඒකට කියේනේ 

Cauliflower කියලා. ෙස ්නේම න්ගාඩක් ගුණ එළ්ලු්ක්. නේක 

හදේන හරිම නල්සියි. 

මුලිේ මල්න්ගෝ්ා එක කෑලි්ලට කපා්ගේන ඕනේ. පස්නස් ඒ ටික 

ේලාස්ටික් භාජනේකට දාලා, ලුණු කුඩු නත් හැඳි කාලයි, ්ගේමිරිස් කුඩු 

නත් හැඳි බා්ගයයි දාලා, ඔලිව න්තල් නත් හැඳි නදකක් දාලා නහාඳට 

ක්ලේ කෙන්ා. පස්නස් පෑේ එකට නේ Cauliflower ටික දාලා විනාඩි 

5ක් වි්තෙ ෙත් කෙන්ගන, භාජනේකට දාලා පැත්්තකිේ තියා්ගේන්ා. 

බිත්්තෙයකුත් ්තැේනබේන තියලා, නේකේ නපති 8ක් නපාඩියට 

නකාටු හැනේට කපලා පෑේ එකට දාලා දුඹුරු පාට න්නකේ 

බැදන්ගන, ඒ කෑලි ටිකත් මල්න්ගෝ්ා දාපු bowl එකටම දා්ගේන්ා. 

Lettuce නකාළ 4 ක් නසෝදලා අෙේ නපාඩි කෑලි්ලට කපලා මල්න්ගෝ්ා 

එකටම දා්ගේන්ා. බිත්්තනෙත් සුේද කෙලා කෑලි්ලට කපලා 

මල්න්ගෝ්ා එකට දාලා, නරේට් කෙපු Cheddar Cheese ්ලිේ 

නේස හැඳි නදකක් දාන්ා. 

ඊළඟට ්ත් නපාඩි bowl එකකට මනයෝනිස් නේස 

හැඳි 1යි, Mustard Paste එනකේ නත් හැඳි 1යි, නලමේ 

යුෂ නේස හැඳි 2යි, ලුණු නත් හැඳි කාලයි, ්ගේමිරිස් 

කුඩු නත් හැඳි කාලයි දාලා නහාඳට ක්ලේ කෙන්ගන 

සැලේ dressing හදා්ගේන්ා. හදා්ගත්්ත dressing එක 

මල්න්ගෝ්ා ටික තිනයන භාජනේට දාලා ඔක්නකාම 

නහාඳට ක්ලේ කෙන්ා. එචෙෙයි. හරිම නල්සියි. 

නේකේ නනාකන අයට ්තේබපු කුකුල්මස් දාලා හදා්ගේනත් 

පුළු්ේ. ඇත්්තටම නේක මාෙ ෙසයි.. 

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

අනිත් සලානේ හදා්ගේනේ න්ාකලී්ලිේ. න්ගාඩක්ම ගුණ, ෙස 

්ැඩි සලාදයක්. ඒකත් හදේන හරිම නල්සියි.

න්ාකලී නහේ නදකක් අෙේ කෑලි්ලට කපලා, ේලාස්ටික් භාජනේකට දාලා, 

කැෙට් න්ගඩියක් හීනි තීරු නපාඩි කෑලි කපා්ගේන්ා. නේකේ නපති 6ක් අෙේ 

ඒකත් නපාඩි කෑලි්ලට කපලා පෑේ එකට දාලා බැදලා අෙන්ගන න්ාකලී, 

කැෙට්, නේකේ ඔක්නකාම එක භාජනේකට දා්ගේන්ා. ්ත් නපාඩි ේලාස්ටික් 

නබෝල් එකකට නේදය ෙහි්ත නයෝ්ගට් නේස හැඳි 3යි, ්ගේමිරිස් කුඩු නත් හැඳි 

බා්ගයයි, ලුණු කුඩු නත් හැඳි කාලයි දාලා නහාඳට හැේදකිේ ක්ලේ කෙන්ා. 

පස්නස් නේ ටික ඔක්නකාම න්ාකලී එකට දාලා ඔක්නකාම එකට ක්ලේ කොම 

සලානේ හරි.

න්ාකලී නේ විදියට අමුන්ේ කේන අමාරු අය න්ාකලී ටික 

කපලා, නසෝදලා නපාේඩක් ස්ටීේ කෙලා අෙේ හදා්ගේන. 

නේක වි්තෙක් කේනත් පුළු්ේ. නැත්්තේ ග්රිල් කේගත්තු 

මාළු කෑල්ලක් එක්ක ්ත්ත් ෙසයි.

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

අනිත් සලානදයි මං න්ගාඩක්ම ආස. ඒක හදේනේ 

කඩල්ලිේ. නේක නේ එකපාෙක් කෑන්ාත් ්ත්පාෙක් 

කේනම හින්තන්ා. බඩත් 

පිනෙන්ා ෙසයි, ගුණයි 

නදකම තියන්ා. 

ඒකත් න්ගාඩක්ම 

නල්සියි හදේන. 

කඩල සලානද 

මං හදේනේ 

නේ විදියට. කලිේ 

ද්නස් කඩල නකෝේප 

බා්ගයක් නපනඟේන 

දාලා උනේ 

්තේබ්ගේන්ා. 

්තේබපු 

කඩල 

ටික 

ේලාස්ටික් භාජනේකට දාලා, ඒකට English Cucumber  

එනහමත් නැත්්තේ ්ගරකිේ කියන නපාඩි පිපිඥ්ඥා එක නපාඩි 

නකාටු හැනේට කපලා දාන්ා. ්තක්කාලිත් නකාටු හැනේට 

කපලා දාලා, ලූනු න්ගඩියකිේ බාන්ගකුත් නකාටු හැනේට කපලා 

දාලා, පාස්ලි නකාළ ටිකක් නපාඩියට කපලා ඒකටම දාලා, නේ 

ටිකටම ්ගේමිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, නදහි යුෂ, කෑලිමිරිස් ටිකක්, 

ඔලිව න්තල් ටිකක් දාලා ඔක්නකාම එකට ක්ලේ කෙන්ා. 

හරිම ෙස සලාදයක්. මට විශ්ාසයි ඔයාලත් එක පාෙක් 

හදේ කෑන්ාත් ආනේ ආනේ කේන හින්තයි. 

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

නේ සතිනේ සලාද ්ර්ග ටිකක් හදන විදිය ලිවනව 

බත් නනාකන අයට න්ගාඩක් ්ැද්ගත් න්යි කියලා 

හි්තාන්ගන. සලාද න්ගාඩක් න්ලා්ට හදේනේ 

අමු එළ්ලු්ලිේ. උයේදි න්ගාඩක් න්ලා්ට 

එළ්ලු්ල නපෝෂණ ගුණය අඩු වුණත් 

සලාද්ලදී එනහම න්ේනේ නෑ. න්ගාඩක් 

න්ලා්ට සලාද නකාළ, එළ්ලු අමුන්ේම 

කැන්න නිසා ඇඟට ලැනබන නපෝෂණ 

ගුණය ්ැඩියි.

මං බත් කන එක න්තෙ කළාට පස්නස 

අේ්තරජාලනයේ නහායා නහායා හදා්ගත්තු 

සලාද ්ර්ග්ලිේ න්ගාඩක්ම ෙස දැනුණ සලාද 

ජාති ටිකයි මං නේ ලිවනව. ඇත්්තටම න්ගාඩක් 

ෙසයි. හදලා බලේන. ෙස නැත්්තේ මං නමචෙෙ 

විශ්ානසේ ලියේනේ නෑ. 

හැබැයි ඉතිේ නේ්ා හදේන පාවිචචි කෙන හැමනේම ්තුෙට 

විනාකිරි නපාේඩක් දාලා ඒ ්තුනෙේ නසෝදලා ්ගේන. එ්තනකාට 

එළ්ලු්ල තිනයන විෂබීජ නැති න්න්ා. කෑමක් ගුණ න්ේනනත් 

විෂබීජත් නැති වුණාමනේ. 

ඉතිේ නේ සලාද හදේදිත් සතුනටේ ආදනෙේ හදේන. එ්තනකාට 

අත්ගුනණත් එක්ක ආදනෙත් එකතු න්ලා ෙස සලාදයක් හදා්ගේන 

ඔයාලට පුළු්ේ නවවි.

නේ හැම කෑමක්ම හදන විදිය මං ලියේනනත් ආදනෙේ. 

නේ්ා කිය්න අය නේ්ා හදේනේ ්තමේනේ පවුනල් 

ආදෙණීයයේ න්නුන්ේනේ. ඒක මට සතුටක්. 

�ද� �ැම කෑමක්ම හිබත සතුබටන උ්යලො, 
ආදබර කෑමට එකතු කරෙන�.

සුනදර සති්යක් ප්ොර්ථ�ො කර�වො.

අනිත් සලොමද 
හදන්දමන්ද කඩල�ලින්ද. 
මේක නේ එකපොරක් 
කෑම�ොත් ්�පොරක් 

කන්දනම හිම්න�ො. ්බඩත් 
පිමරන�ො රසයි, ගුණයි 

මදකම තියන�ො

�තුරට විනොකිරි 
මපොඩඩක් දාලො ඒ 

�තුමරන්ද අමු එළ�ලු 
මසෝදලො ගන්දන. 

එ්මකොට විෂබීජ 
නැති ම�න�ො



වසන්ත විජේරත්න

18 2021 සැප්තැම්බර් 29 ්බදාදා

“අප වීසා ලබාගැනීමට උතසාහ කළේ දින 
ගණනකට ළපරයි. කාබුල් ගුවන් ළ�ාටුළපාළට යාමට 
අපට දින තුනක් දුක් විඳින්න වුණා. මඟදිගට අප 
පසුකළ වීදි පුරාම දැකගන්නට ලැබුළේ ළේදනාළවන් 
හඬන කුඩා දරුවන්, ඔවුන් සනසන්නට උතසාහ 
කරන මේවරුන් හා පියවරුන්. සමහර දරුවන් 
ඔවුන්ළගේ ළදමාපියන්ළගන් මඟහැරී අ�රමංව 
සිටියා.”

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ජථාතික කථාන්ථා ය�ථාය�ෝටික්ස 

කණ්ථායයේ සථාමථාජිකථාවක වන 17 හැවිරිදි අයිදා 

ප්රකථාශ ක�නනීය. අයිදා ය�ථාය�ෝ ්ථාක්්ෂණය 

ඉය්ගනීමට යයථාමු වූයේ හි�ථාට්හි යමෝටර් �් 

යකථාටස එකලස කිරීයේ රැකියථාවක නි�් 

සිය පියථාට ශක්තියක් වීමටය. නමුත් දැන 

ඇය සිටිනයන සිය කණ්ථායයේ ගුරුවරිය 

හථා මිතුරියන කිහිපයදයනකු සමඟ කටථාර් 

�ථාජ්යයේය. ්යේ�ථානවරුන ඇෆ්ගනිස්ථානය 

ආක්රමණය කිරීමත් සමඟ එ�ට කථාන්ථාවනට 

අත්වූ අවථාසනථාවන් ඉ�ණම නිසථා කටථාර් 

වියේශ අමථාත්යංශය ඔවුනව එ�ටට ය්ගනවථා 

්ගැනීමට කටයුතු ක� තිබුණි. ඒත් අයිදායේ 

හථා ඇයේ කණ්ථායයේ අයනක් සියලුයදනථායේ 

ඥාතීන ්වමත් ඇෆ්ගනිස්ථානයේය.

“�වමත එහි සිරවී සිටින අළේ මිතුරියන් හා 
උපළේශිකාව පිළිබඳව අපට විශාල ළේදනාවක් 
දැළනනවා. ඒ වළගේම අළේ පවුල් හා අසරණ 
වැසියන්ළගේ අනාග�ය ගැන.”

අයිදායේ මිතුරියක වන යසමථායථා ප්රකථාශ ක�යි. 

“මින් ඉදිරියටඇෆගනිස්ානළේ �රුණියන්ළගේ 
අනාග�ය හරිම අවිනිශ්චි�යි. අධ්ාපනය කියන 
එක සමහරවිට ඉදිරිළේදී ඔවුන්ට සිහිනයක්ම ළේවි.”

අයිදා ඇතුළු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සමස් කථාන්ථා 

ය�ථාය�ෝටික්ස කණ්ථායම මුලිනම යලෝක අවධථානය 

දිනථා්ගත්යත් 2017 වසයර්දීය. ඒ ඇයමරිකථායේ 

යවථාෂිනටනහි පැවති පළමුවන ජ්ගත් අභියයෝ්ග්ථා 

ය�ථාය�ෝටික්ස ්�ඟථාවලියේදී රිදී පදක්කමක් 

දිනථා්ගැනීමටත් සමඟය. එය �ටවේ 158ක 

්�ඟකරුවන සහභථාගී වූ ්�ඟයකි. 

එම ජයග්රහණය ඔවුන ල�ථා්ගත්යත්ද  �ථාධථාවන 

රැසක් මැදය. යකථාටිනම ්�ඟයට සහභථාගී වීමට 

ලැයේද නැේද යනන පවථා අනතිම යමථායහථා් 

වනය්ක් සැකසහි් විය. ඒ අවසථාන යමථායහථා් 

දක්වථාම යුද ගිනි නැය්ගන ඇෆ්ගනිස්ථාන 

කණ්ථායමට වීසථා ල�ථාදීම ඇයමරිකථාව ප්රතික්යෂේප 

කළ �ැවිනි. නමුත් අවසථානයේදී  එවකට ජනථාධිපති 

ය්ථානේඩ් ට්රේප් ඒ සඳහථා අනුමැතිය ල�ථා දුනයනය.

“අපි නව අදහස තිළබන සරල මිනිසුන්. අපට 
අවස්ාවක් ලැබුළණාත ළේ ළලෝකය සුන්දර 
ස්ානයක් කළ හැකියි. ලැබුණු එකම අවස්ාළවන් 
අප ඒ බව ඔේපු කළා.”

එදා සිය ජයග්රහණයයන පසු කණ්ථායයේ 

උපයේශිකථාව වූ ඇේරිසථා යමයහ��ථාන නියේයෝර්ක් 

ටයිේස පුවත්ප්ට පවසථා තිබුණි. 

එවන දක්්ෂ්ථා පිරුණු ්රුණියන පිරිසකට 

සිය �ට හැ�දා යනනට සිදුවූයේ ඇයි? ඊට යේතුව 

කථාන්ථාවන පිළි�ඳව අව්ක්යසරුයවන සි්න, 

ඔවුනයේ අයිතිවථාසිකේවලට ්ගරු යනථාක�න 

්යේ�ථානවරුන දැන එහි �ලයට පත්වී සිටීමය. 

යමම ්රුණියන සියලුයදනථාම අවුරුදු 15-19 

අ්� ළථා�ථාල යුවතියනය. ඔවුනයේ ගුරුවරියයේ 

වයස අවුරුදු 25කි. ඔවුනයේ කටයුතු පථාලනය 

වනයන ඇයමරිකථාව මූලස්ථානය ක�්ගත් ඩිජිටේ 

පු�වැසි අ�මුදල  (DCF) මගිනි. එය ආ�ේභ 

ක�නු ලැබුයේ ඇෆ්ගන ජථාතික ්ථාක්්ෂණික 

ව්යවසථායකයයකු වන ය�ෝයථා යමයහබූේ විසිනි. 

2017 දී ඔවුන ලැබූ යලෝක අවධථානයත් සමඟ 

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ළථා�ථාල ්රුණියන විශථාල 

පිරිසක් DCF ආය්නය විසින පවත්වථාය්ගන ගිය 

විද්ථාත්මක හථා ්ථාක්්ෂණික පථාඨමථාලථාවන හැදෑරීමට 

යයථාමු විය. නමුත් අද ඒ සියලුයදනථායේ අනථා්ග් 

අයප්ක්්ෂථාවන බිඳ වැටී ඇ්.

අයිදාලථාට, යසමථායථාලථාට සි්නනට කථාලයක් ඉතිරි වී 

නැ්. මීළඟ අන්ර්ජථාතික ය�ථාය�ෝ විද්ථා ්�ඟථාවලිය 

එළැයෙමින තියේ. දැන ඔවුන එයට සූදානේ යවමින සිටිති.

“පාරජේබුල කිරණ මගින් විෂබීජහරණය කරන ළරාළබෝ 
යන්්රයක් අප නිෂපාදනය කළා. වවරස, බැක්ටීරියා වැනි 
ක්ෂුද්රජීවීන් විනාශ කිරීම සඳහා ළරෝහල් හා කාරයාල තුළ 
එය ළයාදගැනීමට පුළුවනි. අළේ ඊළඟ අරමුණු ඉහළ 
අභ්යවකාශළේ සිදුවන ළවනසවීේ සේබන්්ධ ළ�ාරතුරු 
ළපාළළාවට එවන සන්නිළේදන චන්්රිකාවක් නිරමාණය 
කිරීමයි.”

එදා ඔවුනට වීසථා ල�ථාදීම පවථා ප්රතික්යෂේප කළ 

ඇයමරිකථාව ඇතුළු යලථාව ය�ථායහෝ �ටවල විශවවිද්ථාල, 

ශිෂ්යත්ව මගින ඔවුනයේ උසස අධ්ථාපනය සැලසීමට 

කැමැත්් පළක� ඇ්.

ඔවුන කටථාර් යව් ළඟථා වූයේ ්යේ�ථානවරු කථාබුේ 

න්ග�ය අේලථා ්ගැනීමට දින තුනකට කලිනි.

“අපට දැනගන්නට ලැබුණා කාබුල් 
නගරයත සටන්කරුවන්ට අල්ලාග� 
හැකි බව. ඒ නිසා අප ඔවුන්ව ළගන්වා 
ගත�ා. දැන් උසස අධ්ාපනය ලැබීමට 
ඔවුන්ට මහඟු අවස්ාවක් ලැබී 
තිළබනවා.”

DCF ආය්නයේ ප්රකථාශිකථා 

එලිස�ත් යසෆර් පවසයි.

2020දී ඇෆ්ගනිස්ථානයේ යකථාවිඩ් 

වසයං්ග්ය පැතිරී යන විට ය�ථාය�ෝ 

නිර්මථාණ හථා ්ථාක්්ෂණික කටයුතු 

න්� කළ ඔවුන ය�ෝගීන සඳහථා අඩු 

වියදේ ශවසන උපක�ණ නිෂේපථාදන 

කිරීමට පටන ්ගත්යත්ය. ඒ සිය 

දැනුමින �ටට ප්රයයෝජනයක් ල�ථාදීම සඳහථාය.

එයහත් මින ඉදිරියට ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිටින එවැනි 

දසකේ විසකේ පථාන ්රුණියනට ්ම හැකියථාවන 

සඟවථාය්ගන ජීවත් වනනට සිදුවනු ඇ්. 

අධ්ථාපනයට අම්�ව කථාන්ථාවන සේ�නධවන 

සියලු ක්රී්ථා ද ්හනේ කිරීමට නව ්යේ�ථාන ආණඩුව 

පියව� ය්ගන ඇ්. ඒ ඔවුනයේ මුහුණ හථා සිරු� 

ප්රදර්ශනය වන නිසථාය.

“දෘෂ්ය මාධ් හරහා ඔවුන්ව ළබාළහෝළදළනකු දකිනවා. 
ඉසලාේ දහමට අනුව කාන්�ාවන්ළගේ මුහුණ හා සිරුර 
නිරාවරණය වීම �හනේ ළදයක්.”

ඒ ්යේ�ථාන සයංසකකෘතික කමිටුයේ උප ප්රධථානියථා වන 

අහමදුේලථා වසීක්යේ අදහසයි.

යේ නිසථා අද වනවිට එ�ට කථාන්ථා ක්රිකට් 

කණ්ථායයේ �ලථායපථාය�ථාත්තු බිඳ වැටී තියේ. සමහරු 

සිටිනයන පණ �යයනි. එහි සථාමථාජිකථාවක වූ ය�ෝයථා 

සමීේ සිය සයහෝදරියන යදයදනථා සමඟ කැන්ථාවට 

පලථාය්ගථාස තිබුයණ එම බිය කලිනම ඔවුනට දැනුණු 

�ැවිනි.

සැප්්ැේ�ර් මුේ සතියේදී �ට 

හැ� යථාමට �ලථායපථාය�ථාත්තුයවන 

සිටි ්වත් ක්රීඩිකථාවක් ප්රකථාශ 

කයේ ්මනට ඔවුන ම�ණ 

්ර්ජනය කළ �වය.

“ඒ කාබුල් නගරය ඔවුන් 
අල්ලාගත දවළසයි. මා 
ළව�ට පැමිණි එක් �ළල්බාන් 
සටන්කරුළවකු මට �රජනය 
කළා නැව� ක්රිකට් ක්රීඩළේ 
ළයදුළණාත මරා දමන 
බවට. අද අප පසුවන්ළන් 
බලාළපාළරාතතු සුන් වූ 
පසුබිමක.”

මීට සති කිහිපයකට යප�, ඇෆ්ගනිස්ථානයේ 

ජථාතික කථාන්ථා පථාපනදු කණ්ථායයේ හිටපු නථායිකථා 

කලී්ථා යපෝපේ සිය මේබියේ ක්රීඩිකථාවනට අනතුරු 

ඇඟවීමක් ක� තිබුණි. දැන ඇය වථාසය ක�නයන 

යකෝපනයේ්ගන නුව�යි.

“ඉදිරි කාලය ඔබට සුබදායක වන එකක් නැහැ. 
හැකිනේ ඔළේ ක්රීඩා නිල ඇඳුේ පුළුසසා දමන්න. 
නැතිනේ සඟවන්න. ක්රීඩා හැඳුනුේප� ඉවත කරන්න. 
ඔළේ ක්රීඩා ඡායාරූප මකා දමන්න.”

ක්රිකට්, පථාපනදු, යවථාලිය�ථාේ හථා ය�ථාක්සියං 

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කථාන්ථාවන අන්ර්ජථාතිකව 

සහභථාගී වන ක්රී්ථාවන හ්�කි. යේ සියේලටම 

අනථා්ග්යේදී පිරිමින පමණක් සහභථාගී වනු ඇ්. 

අධ්ථාපනයයන යහෝ ක්රී්ථායවන යහෝ කලථායවන 

යහෝ ඉදිරියේදී ඇෆ්ගන ්රුණියන දැක්ගැනීමට 

යනථාලැය�නු ඇ්. ඒ නිසථා ‘ය්ථාටිේල පදවන 

අ් යලථාව පථාලනය ක�යි’ යන ප්රසිේධ කියමන 

්වදු�ටත් ඇෆ්ගනිස්ථාන කථාන්ථාවන 

සේ�නධයයන වලයංගු යනථාවනු ඇ්. 

ඇෆගනිස්ාන් ජාතික කාන්�ා ක්රිකට් කේඩායම

හීජ්නකිනවත 
හි්තන්න එපා 

ගැහැණු ළවලා 
ඇෆගනිස්ානළේ ඉපළදන්න නේ

පාපන්දු කේඩායම ළරාළබෝටිකස කේඩායම

ළවාලිළබෝල් කේඩායම
ඇෆගනිස්ානළේ කාන්�ාවන්  
ළබාක්සිං ක්රිඩාවටද දක්ෂය

උපනබිම නිජ�ෝජ්න� 
කරමින ක්රීඩා කිරීමට 

ලැබීම ජකා්තරම 
අභිමා්න�ක්ද? 
ඒත  ඉදිරිජේදී 
එම අවස්ාව 
ඇෆ්ගනිස්ා්න 

්තරුණි�නට ලැජ්බ්න 
එකක ්නැහැ

ඉසලාම 
්දහමට අනුව 
කාන්තාවනජගේ 
මුහුණ 
හා සිරුර 
නිරාවරණ� 
වීම ්තහ්නම 
ජ්ද�ක
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සමාධි ඩයස්

දැන් 
හැදුනද? 

ක�ෝ? 
මට ක�ොවිඩ් 

හැකෙයි කිව්ො

ක�ටි�තෝ
“ක�ොකහෙ අකේ කේ යේ්න 

හෙේකේ?” කුමාරි ඇහුවේ 

ජැන්ඩියට ඇඳවෙන ව�ාවෙද 

යන්න ෙදන තමන්වගේ සැමියා 

වේන�වෙන්.

“�ොකෙකිේ යොළුක්ෝ එක� කෙට් 
ක්ේ්න බැරි වුණො.”

“කේ අහේ්න කේ්න�. 
මම කමච්චර�ල් ඔයොකේ 
ඔය ගමේබිමේ්ෙට 
විරුද්ධ වුකේ ්නැහැ. 
ඒත් ෙැේ රකට් තිකය්න 
තත්ත්කව ගැ්න හිතේත් 
කගෙරට ක්ෙො ඉේ්න බැරි 
ඇයි?” කුමාරි ඇහුවේ 

වේ දවේවල රට පුරා 

පැතිරයන ව�ාවිඩ් 

වරෝෙය නිසා.

“අකේ කේ. මම බේ 
එකක රේෙෝට ය්නක�ොට 
ඔය ්කේ �තො කියේ්න 
ඔයොට මතක ක්ේකේ 
්නැහැකේ. එතක�ොට 
අතට බත් එ�ක බැඳෙො 
දීෙො, ෂර්ට් එ�ත් අයේ 
�රෙො දීෙො ය්ේක්න.” 
වේන� හිනා වවවී කිේවා.

“ඔයො ්ැඩට යේකේ 
මොේක, ේෙවුේ දාෙකේ. ඒත් මම 
ෙේ්නැදෙ, යොළුක්ෝ එක� කෙට් 
වුණොම මොේක එ� ක�ොකහෙ 
කියෙත් කහොයොගේ්න බැරි 
ක්යි. එච්චර සිහියකේ 
ඉතිේ.”

“ෙතිකයේ ේේ 6කම 
්ැඩ �රෙො ෙතිඅේකත් මම 
මකේ ෙතුට ක්නුක්ේ ක�ොකේ 
හරි යේ්න හැදුක්ොත් තමයි 
ඔයොට කේ ්නැති කෙඩ මතක 
ක්ේකේ. අනිත් එ� ඔය 
කෙඩ ක්ේකේ කේත් විෙපු 
්නැති මිනිේසු. අපි කේත් 
විෙෙකේ ඉේකේ. අපිට 
ඔය කෙඩ හැකෙේකේ 
්නැහැ.” ඒ� ඇතත 

කියලා හිතුනු නිසා 

කුමාරි නිෙඬ වුණා.

“ේල්ට අක�කේ 
ක�ොඩි එකී කගේ්න ගේ්න. 
ඔයො ඉතිේ �ොඩේ කියොකේන 
නිෙො ක�ල්ෙ එ්න්කේ �ැ්නකග්න 
කමකහ.” කියන ෙමන් වේන� කුමාරිවගේ 

හිස සිේ්ා.

වේන�වගේ අක�ාට අලුතින් ලැබුණු 

පුතා නිසාම, ඇවගේ දියණිය වැඩි 

�ාලයක ෙත �වේ කුමාරි එක�.

වේන� මාේක එ� දාවෙන යාළුවවා 

ෙේ්වවන්න ගියා. ඒත ව්ෝතවේ �ඩල 

පළවවනි වීදුරුව පුරවා ෙද්දිම වේන� 

මාේක එ� අයින් �රෙතතා. මුලින් 

තමන්ටම වවන්වූ වීදුරුවවන් මතපැන් 

සපපායේ වුණත, පේවේ පේවේ 

වීදුරුව �ාවෙද කියලා වොයාෙන්නත 

්ැරි තරමට මත වුණාම වේන� 

අතට අහුවුණ �ාවෙවදෝ වනාදන්න 

වීදුරුව�ට මතපැන් වත�රවෙන ඒ� 

�වේ තියාෙතතා.

ඒ මදිවාට වේන� වෙදර එන්න 

පිටත වවන්න �ලින් එතන වේසයක 

උඩ තිබ් �ාවෙවදෝ මාේක එ�ක 

අරන් දාෙතවත තමන්වගේ මාේක එ� 

වොයාෙන්න ්ැරි වුණ නිසා.

දවේ කීපයක 

ෙතවුණාම වේන� 

තමන්වගේ බිරිඳ 

ොවට ඇවිත 

අවඥාවවන් හිනා 

වුණා.

“ක�ෝ 
මහකෙොකු්ට 

කිවකව මම යොළුක්ෝ 
හේකබේ්න ගියොම 

මට Covid හැකෙයි 
කියෙො කේෙ? ක�ෝ ඉතිිං 

හැදු්නෙ?” කේන� අෙද්දි 

කුමාරිත ඒ හිනාවට ෙවුේ 

වුණා.

“අපි කේත් විෙෙොකේ ඉේකේ. 
ඒ නිෙො අපිට ෙැේ බෙ�ෑමක 
්නැතු් ඇති.” ඇයත කිේවා.

* * * * * * * 

“අේ්න චූේ �ොේ එ්න්ො. අක�කේ 
බබොටත් බනිේ එ�ක අරේ තිකයේ්න 
ඕකේ” කියන ෙමන් කුමාරි පාරට 

දිේවා.

“ක�ෝ මොේක එ�?” වේන� 

ෙයිවයන් අෙද්දි කුමාරි හිනා 

වුණා.

“මොේක ෙදා ඉේ්න 
ගිකයොත් චූේ �ොේ අල්ෙ 
ගේ්න ක්ේකේ ්නෑ” දුවන 

ෙමන්ම ඇය උතතර 

දුන්නා.

ටි� දවසකින් වේන�වගේ 

අක�ාවගේ පුුංචි ්්ාට උණ 

වසේ්රතිශ්ාව ෙැදිලා 

කියලා ආරුංචි වුණා.

“අකේ අපි තුේකේනො 
කගෙරිේ එළියට්ත් බැේකේ 
්නැහැ. හේබේඩ් බිේ්නේ 
�රේක්නත් ඔේෙයිේ නිෙො 

එයෝත් කගෙරිේ පිට ගිකේ ්නෑ. 
බබොත් මල්ලිෙොකේ කගෙරට 
විතරයි ගිකේ” වේන�වගේ 

අක�ා කිවවාම පවුේ වදවකම 

අයව පරික්ා �ළා. 

වේන�වගේ, කුමාරිවගේ සිරුවේ 

වවරසය සැඟවිලා තිවයනවා කියලා 

සනාථ වුණාම ෙැවමෝම පුදුම වුණා.

“අකේ කඩොකටර් අපි කේත් 
විෙෙොකේ හිටිකේ. ක�ොකහොමෙ අකේ 
ඇඟට ක�ොවිඩ් ආකව? ක�ොකහොමෙ 
අක�ේ බබොට කබෝ වුකේ?” වේන� 

�ේපා වවමින්, පවුවේ හිතවත 

වවද්යවරවයකුට ඇමතුමක අරවෙන 

ඇහුවා. 

“එේ්නත විදෙට �ේකේ කෙකඩ් 
හැකෙේකේ ්නැහැ කියේකේ මිථ්ො 
විශ්ොෙයක. කබකහත් විදීකමේ 
සිද්ධක්ේකේ ව්රෙය ඇඟට ඇතුල් 
වුණත් ඇතික්්න ෙරුණු ප්රතිඵෙ �ොේනය 
කිරීම විතරයි. Covid එේ්නත විෙපු 
අයටත් කරෝගය ්ැළකඳේ්න පුළු්ේ. 
කරෝග ෙකෂණ ක්නොක�ේ්ේ්න පුළු්ේ. 
ඒ ්කේම ඒ අයකගේ ත් ක�ක්නකට 
ෙේකරේෂණය ක්ේ්නත් පුළු්ේ. 

�රේ්න පුළු්ේ කහොඳම කද තොමත් 
එේ්නත ෙබො ක්නොදුේනු කග්ල්්ෙ ඉේ්න 
පුිංචි ෙරුක්ෝ ගැ්න හිතෙො �රිේෙේ 
ක්්න එ�.” වවද්යවරයා වේන�ට 

උතතර දුන්නා.

යාළුව�ෝ එක්ක 
වසට් වුණාම මාස්ක 

එ්ක ව්කාවහද 
කියලත් වහායාගන්න 
්බැරි ව�යි. එච්චර 

සිහියවන් ඉතින්

අවන් අපි තුන්වදනා 
වගදරින් එළියට�ත් 

්බැස්වස් නැහැ. 
හස්්බන්ඩ් බිස්නස් 

්කරන්වනත් ඔන්ලයින් 
නිසා එයා�ත් වගදරින් 

පිට ගිවේ නෑ
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මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

මේ චිංච 
මානවිකම�ෝ ටික 
මගේ මිනිහව 
ගහනායනාගේ 
ගෙදරටම 
ඇවිල්නා

අද මාතෘකාව පැහැදිලි කිරීමට 

උදාහරණයට ගන්න තමා්ේ ආයතන්ේ 

්ේවය කරන පුදගල්යකු්ේ පවුල් ජීවිත්ේ 

අභිවෘදධිය සිතා කටයුතු කළ ආයතන 

ප්රධානි්යකු පැවසූ කතාවකය.

“ජනක අමේ ආයතනමේ �ැඩ කරන, හරි 
දක්ෂ මේ�කමයක. පවුල් ප්රශන නිසා මනුේසයා 
දැන් මාසයක විතර ඉඳලා �ැඩට ආම� නැහැ. 
අපරාමේ ඊළඟ මාමේ ප්රමමෝ්ෂන් එකකට යන්න 
හිටපු මනුේසයා.”

ඇය කතාවට අවතීරණ වූ්ේ එ්ේය.

ඇය්ේ ආයතන්ේ විධායක ්රේණි්ේ 

තනතුරක ්හාබවන ජනක නමැතතා විවාහ 

වී තිබු්ේ දැනට වසර එකහමාරකට පමණ 

්පරාතුවය.

“අපිත් ඔය ම�ඩින් එකට ගියා. ඒ ම�මලත් 
ජනකමේ �යිෆ් අමේ ඔෆිේ එමක කිසිම 
මකමනක එකක හිනාවුමේ�ත් නැහැ. ඒක 
අපිත් එච්චර ගානකට ගත්මත් නැහැ.”

විවාහ වී දින, සති, මාස ගතවතම 

ජනක්ේ ්වනදා වැඩවලට තිබූ උනනදුව 

අඩු වූ බවත, නිතරම කල්පනා කරමින කාලය 

්ගවූ බවත ඈ කියයි.

“පේමේ.... ජනකමේ �යිෆ් ඔෆිේ ලයින් 
එකට අරමගන අමේ ඔෆිේ එමක �ැඩ කරන 
ගෑනු ළමයි කීපමදමනකටම බැනලා තිබුණා...”

ඒ සෑම අවේ්ාවකදීම ජනක්ේ බිරිඳ එම 

කානතාවනට පවසා ඇත්ත තමා්ේ සැමියා 

සමඟ ඇති ඇයි්හාඳයිය වහාම නවතා 

දමනා ්ලසයි.

“ඔය ගෑනු මකනා මකෝල් කරලා බැන්නම අමේ 
ගෑනු ළමයි �ැඩත් පැත්තකට දාලා අඬ අඬ 
ඉන්න�ා. අනික මේ ළමයින්මේ හේබන්්ඩලට 
ඔය කතා ආරිංච වුමණාත් ඒ අයටත් නැති 
ප්රශන ඇතිම�න�මන්. ජනකට මුකුත් කියලත් 
බැහැ... ඒ මනුේසයත් හරි අසරණයි. 
ඉ�සලා බැරිම තැන මම ඔෆිේ එමක ගෑනු 
ළමයි කීපමදමනක එකක ජනකමේ �යිෆ් 
මුණගැමහන්න එයාලමග මගදරට ගියා...”

ඈ කියන්න ජනක්ේ බිරිඳව හමුවී 

කරුණු කාරණා වටහාදීම තමා්ේ අරමුණ 

වූ බවය.

“අපිට මේට්ටුම�න් ඇතුළට යන්න 
වුමේ නැහැ. අමපායි! අේමේ මමන්න 
චිංචමානවිකාම�ෝ ටික මමේ මිනිහ� 
මහායාමගන මගදරටම ඇවිල්ලා! කියලා මමයා 
පටන්ගත්තා... පේමේ ඒ මනුේසයා මමාන�ා 
කිව�ද කියලා අපිට මත්රුමේ නැහැ. ත� ටික 
ම�ලා�ක හිටියනේ අපිට ගුටිකන්නත් ම�යි 
කියලා හිතුණු නිසා අපි ඉකමනටම එතනින් 
ආ�ා. ඊටපේමේ ද�මේ ඉඳලා ජනක �ැඩට 
ආම�ත් නැහැ.”

කරුණු කාරණා ්ක්ේ වුවත ගැටළුව 

ගැන කතා කළ යුත්ත ඒ ්දපළ සමඟ නිසා 

හැකිනම් ඔවුනව මා ්වතට එවන ්ලස මා 

ඇයට ්යෝජනා ක්ළමි.

මාස කිහිපයකට පසු ඇය ජනක සහ 

ඔහු්ේ බිරිඳව මා ්වත එවා තිබුණාය.

ඔවුන සමඟ තනි තනිව කතා කිරීම වඩා 

්යෝග්ය බව වැටහුණු නිසා ප්ර්ම්යනම මම 

ජනක සමඟ සංවාදයට පිවිසීමි.

කතාවට ප්රවිශ්ඨ වීමට ්පර මා ඔහු්ගන 

අසා සිටි්ේ බිරිඳව උප්දශනයට 

කැඳවා්ගන ඒමට දැඩි පරිශ්රමයක දැරීමට 

සිදුවූවාද යනනයි.

“නෑ මිේ... මම දිකකසාද ම�න්න හිත 
හදාමගන හිටිමේ. එයා ඩිම�ෝේ එක මදන්නත් 
කැමති නැහැ. මේ �මේ මේකට එන්න එයා 
එකපයින්ම කැමති වුමේ ඒකයි...”

ඊළඟට මම ඔහු්ගන අසා සිටි්ේ ඔහුට 

බිරිඳ සමඟ ඇති ගැටළුව කුමකද යනනයි.

“බැන්ද ද�මේ ඉඳලා හිමත් සැමක... ඔෆිේ 
එමක ගෑනු එකක මගුල් නටන�ා කිය කිය 
මා� මරාමගන කන්න හදන�ා. අමපෝ! පුදුම 
කරුමමකට තමයි මාත් කරගැහුමව...”

තම බිරිඳ කිසිඳු සාධාරණ ්ේතුවකින 

්තාරව තමාව සැක කරන බවත, කාරයාල්ේ 

කානතාවන පටලවා ්ගාතා ඇති කතා ගැනත 

ඔහු මා සමඟ පැවසු්ේය.

්ම් ගැටළුව නිසා හටගත චිතත පීඩාව 

නිසා තමාට රැකියා කටයුතු කරගැනීමට පවා 

අපහසු බව ඔහු කියයි.

“අනික ඉතින් මරේදක ඇඳමගන ආමය ඔය 
ඔෆිේ එමක අයමේ මූණු බලන්මන් මකාමහාමද?”

ජනකව කාරයාල කාමර්යන පිටතට යැවූ 

මම ඔහු්ේ බිරිඳ කැඳවා සිදුවූ්ේ කුමකදැයි 

ඇය්ගනද විමසා බැලු්වමි.

“මමයා ඔය මකාච්චර නෑ කිව�ත් මමයාට 
ඔෆිේ එමක මහාර ගෑනු කීපමදමනකම 
ඉන්න�ා. උන් මේරම එකට 
පවුල්කන එවුන්. ද�සක ඔය 
චිංචමානවිකාම�ෝ මරාත්ත 
පිටින්ම අමේ මගදරට ආ�ා. 
මම උන්ට මහාඳ�යින් මදකක 
කියලා එමලව�ා කියලා තමයි 
මමයාට ඔය දුක...”

්ම් ගැටළුත සමඟ 

ඔවුන්ේ ලිංගික ජීවිතය ගතවූ 

ආකාරය ගැනත මම ඇය්ගන 

අසා බැලු්වමි.

“මම මමාකටද ඕ�ට ඉඩ මදන්මන්? ඒකට 
අර නාටිකාිංගනාම�ෝ මරාත්තකම ඉන්මන්...”

ඈ පැවසු්ේ ්නාරිේසුම්සහගතවය. ඇය 

පිළිබඳව පූරව නිගමනයකට එළැ්ෙනවාට 

වඩා තවත කරුණු කාරණා ්සායාබලා ්ම් 

්ද්දනාට උප්දශන ලබාදීම වඩා ්හාඳ 

නිසා, විවාහ වීමට ්පර ඇය ගතකළ ජීවිතය 

පිළිබඳවත මා ඇය්ගන ඇසීමි.

එහිදි ඇය කී්ේ කුඩා කල ඇ්ේ පියා 

්වනත කානතාවන නිවසට රැ්ගනවිත ආශ්රය 

කළ බවත, අවසාන්ේදී මව අතහැර ගිය 

බවතය.

්ම් නිසා දැඩි කළකිරීමකින ජීවතව ඇති 

ඇය විවාහ්යන පසු තම පියා්ේ චරිතය 

සැමියා තුළිනද දැක ඇති බව පැහැදිලිය.

සෑම පිරිමි්යකුම එක සමාන ්නාවන නිසා 

එකම ්කෝණයකින පිරිමි සංහතියම මැනීමට 

යාම නුවණට හුරු නැති බව මම ඇයට 

පැහැදිලි ක්ළමි.

ඇය්ේ පියා ්කබඳු පුදගල්යකු වුවත 

ඒ කරුණු කාරණා ඔේ්ේ තමා්ේ සැමියාට 

්වනත සබඳතා ඇති බව සිතීම සාමාන්ය 

තතතවයක ්නාවන බවත, අතීතය තුළ 

සිරගත ්නාවී සියල්ල අමතක කර 

දමා අනාගතය ජයගත යුතු 

බවත මම ඇයට මැනවින 

පහදා දුනිමි.

ඇ්ේ හැසිරීම ගැන 

ජනක්ේ ආයතන 

හිමිකාරිනියත, 

කාරයාල්ේ අ්නකුත 

අයවලුනුත ්තරුම් ගතතද 

සමාජ්ේ ඇතැම්්දනා 

්මවැනි ්ද හාස්යයට 

ලකකරන නිසා සැමියා පතවීමට 

තිබූ අපහසුතාවය පිළිබඳව නුවණින 

සිතා බලන ්ලසත මම ඇයට පැවසීමි.

එක අතකින ඇය්ේ ්මම හැසිරීම නිසා 

සැමියා්ේ රැකියාව අහිමි වූවා නම් ඊළඟට 

ඔවුනට මුහුණදීමට සිදුවන ආරථික ගැටළු 

ගැනත ඇයට පැහැදිලි කිරීමට මට හැකි විය.

එ්ේම උප්දශන වාර කිහිපයකට පසුව 

ඔවුන්ේ විවාහ ජීවිතය ්දදරායාමට තිබූ 

ඉඩකඩ සහමුලිනම තුරන කිරීමටත, රැකියා 

ේ්ාන්ේ සගයන තමා පිළිබඳව වැරදි 

වැටහීමක ්නාමැති බව පහදා රැකියාවට 

යාමට ජනක තුළ තිබුණු ලැජජාව යටපත 

කිරීමටත මම කටයුතු ක්ළමි.

එම හමුවී්මන ටික දිනක ගතවූ තැන ම්ේ 

සවනට වැකු්ේ ජනක්ේ බිරිඳ ඔහු්ේ 

කාරයාල්ේ සියල්ලන කැඳවා රසබර රාත්රී 

ආහාර්ේලක පවා ලබාදුන බවයි.

පවුල් ජීවිතයක ශකතිමත බැඳීමට 

විශවාසය සහ ්ගෞරවය ඉතා වැදගත බව 

මීට ්පර ලිපිවලද මා විසින පවසා ඇත.

සැමියා්ේ ්හෝ බිරිඳ්ේ අතින සැකයට 

තුඩු්දන යමක සිදුවී නම් කිසිවක ්නා්සායා 

්නාබලා පිටේතර සමාජයට ්දෝශා්රෝපණය 

එල්ල කිරීමට ප්ර්ම සැමියා, බිරිඳ සමඟ 

සුහදව කතාබේ්කාට ගැටළුව විසඳාගැනීමට 

උතසාහ කිරීම වඩා නුවණැතිය.

නැත්හාත නිසි උප්දශන ්ේවාවක 

උපකාර ලබා්ගන ප්රශනය නිරාකරණය 

කරගත යුතුය. එ්ේ ්නාකිරී්මන සිදුවන්න 

සැමියා, බිරිඳ අතර ආදරය, සතුට ගිලිහී 

යාමයි. එ්ේම ඔබ්ේත ඔබ්ේ සැමියා්ේත 

මානසික පිරිහීමටද ්මවැනි ගැටළු ්ේතුවන 

බවත වටහාගත යුතුය.

(මමය රත්නා පුෂප කුමාරි මහත්මියමේ 
�ෘත්තීය ජීවිතමේ අත්දැකීේ ඔේමේ 
මේ�ාලාභීන් හඳුනාගත මනාහැකි පරිදි 
නිරමාණාත්මක මලස ම�නේ කරන ලද 
කතා�කි.)

මම 
ගමනාකටද ඕවට ඉඩ 
ගදනගන? ඒකට අර 
්නාටිකනාංේනාගවෝ 

ගරනාත්කම 
ඉනගන

ඔෆිස් එගක ෙෑනු 
එකක මගුල ්ට්වනා 

කිය කිය මනාව 
මරනාගේ කන් 

හද්වනා. අග්පෝ! පුදුම 
කරුගමකට ්මයි 
මනාත කරෙැහුගේ

අනික ඉතින 
ගරදදක 

ඇඳගේ 
ආගය ඔය ඔෆිස් 

එගක අයගේ 
මූණු ්බ්නගන 
ගකනාගහනාමද?

ගසේවනදි ගහට්ටිආරච්චි
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අජීවී ග�ොඩනැගිලිවලට 
පණ දෙන අද�ෝදා 

“ඔබ �ැහැනියකට කුමක් ලබොදුනනත් ඇය එයට වටිනොකමක් 
එක් කරනවො.”

ඒ ල�ෝක පූජිත මහා සාහිත්යකරුලෙකු ෙන විලියම් 

ල�ෝල්ඩින්ගල්ග සුප්රසිද්ධ කියමනකය.

ඇතතය. අද ‘්ධරණී’ කෙරය දරාසිටින 

ලසාඳුරු යුෙතියද ඒ කියමනට අපුරුෙට නිදසුන 

සපයනනීය.

“අපිට ඉඩමක් දුනගනොත් ඒකට හරියටම 
�ැළගෙන විදිහට ග�ොඩනැගිලල සැලසුම් 

කරලො, ඉදිකරලො ගෙනවො. ඒ වගේම 
හිස් ග�ොඩනැගිලලක් ගහෝ අවකොශයක් 
දුනගනොත් ඒකට නිරමොණොත්මක 
වටිනොකමක් එකතු කරලො ගෙනවො.”

ඈ කියනනීය. 

අලමෝදා රතනායක නම් ඇය ඉතා 

ලකටි කා�සීමාෙක තුළ ශ්රී �ාංලකය 

ඉදිකිරීම් හා �ෘහ අ�ංකරණ 

කලෂේත්රලේ නමක දිනා�ත සුප්රකට 

සැ�සුම් නිරමාණ ශිල්පිනියකය. 

ශ්රී �ංකාලේ ප්රමුඛ ලපලේ 

ව්ාපාරික ආයතන රැසක 

සැ�සුම් නිරමාණ ශිල්පිනිය 

ල�ස ඇය කටයුතු කර ඇත.

“මගේ ෙවුගල හිටිගේ 
අම්මයි, මමයි, අපෙච්චියි 
විතරයි. මට අවුරුදු 

ෙහක් ගවනගකොට මගේ 
අපෙච්චි නැති වුණො. ඉතින 
ඊටෙස්ගස මගේ හැමගේම 

වගේ බලො�ත්ගත් අම්මො. 
මම ෙවසක ගහොඳ තැනකට 
යනවො ෙකිනන අම්මටත් 
ගලොකු හීනයක් තිබුණො.”

අලමෝදා කතාෙට අෙතීරණ 

වූලේ එලේය.

“මම ෙොසල ගිගේ මහනුවර 
මහොමොයො විද්ොලයට. ගෙොඩි 

කොගල ඉඳලම මම පිහිනීම, මළල 
ක්රීඩො එතනින ගියහම බොස්කට් 

ගබෝල වගේ ක්රීඩො රැසක නිරත 
වුණො. ඒ කොගල නම් මට ඕන වුගේ 

ෙයිලට් ගකගනක් ගවනන. ඒක ටිකක් 
අවධොනම් රැකියොවක් නිසො ඉතින 

අම්මො ඒකට අකමැති වුණො. ඊටෙස්ගස් 
වවද්වරියක් ගවනනත් හීන ෙැක්කො. 
හැබැයි ඒ සඳහො මම විගේශ�ත ගවනවට 

ඒ කොගල මගේ ගෙම්වතො ඒ කියනගන මගේ 
ෙැන සැමියො අකමැති වුණො. ඊටෙස්ගස් 

මට කරනන ගහොඳම ගේ 
ගමොකක්ෙ කියලො හිත 
හිත ඉනනගකොට 

තමයි ඉනටීරියර 
ඩිසයිනිනේ �ැන 
ඉග�න�නන 
හිතුගේ. ඉතින 
ගම්ක මම 
අහම්බයකින 
වගේ 
ගතෝර�ත්තු 
වෘත්තියක් 

කිවගවොත් 
හරියටම හරි.”

ඈ කියනලන 

සාර්ථකතෙය 

අෙැසිෙනනාට අහම්්බයකින ලහෝ 

නිෙැරදිම මාර�ය හමුෙන ්බෙය.

“ඊටෙස්ගස් මම ඉනටීරියර ඩිසයින ෙැත්ගතන 
උෙොධිය ලබො�ත්තො. හැබැයි ගම් වගේ විෂය 

ක්ගෂේත්රයක් ගකගනක්ට ඇඟිලගලන ඇනලො උ�නවනන 
බැහැ. ඒක ඇඟ ඇතුගේ තිගයනන ඕන ගෙයක්. ඉතින 

මම ගනොෙැනුවත්වම වුණත් ඒ හැකියොව මග� ඇඟ 
ඇතුගේ තිබිලො තිගයනවො.”

අගමෝදා රත්නොයක - කළමනොකොර අධ්යක්ෂිකො - අගමෝදා රත්නොයක ඇගසෝසිගේට්ස්

සැ�සුම් නිරමාණ ශිල්පී උපාධිය සම්පූරණ 

කිරීලමන පසු ඇය ඉදිකිරීලම් කලෂේත්රලේ 

ප්රමුඛ ලපලේ ආයතන කිහිපයකම 

ලේෙය කර ඇත.

“ඔගහොම වැඩ කරග�න 
ඉනන අතරතුගරදි ලංකොගව 
ප්රසිේධ ආයතනයක් ඔවුනගේ 
ඉනටීරියර ඩිසයින ව්ොෙෘතියක් 
ගෙෞේ�ලිකව මට බොරදුනනො. 
ඒක තමයි එගතක් ගමගතක් මට 
ලැබුණු ගලොකුම ව්ොෙෘතිය. ඒක 
ඉතින මට හිතො�නනවත් බැරි 
ගෙයක් කිවගවොත් හරි. ඔවුන මොව ඒ 
තරම් විශවොස කගේ ඇයි කියන එක 
අෙටත් මම ෙනගන නැහැ.”

ලකලේ ලෙතත ඈ ලකලර ඔවුන 

තැබූ විශොසය තකකයටම නිෙැරදි ්බෙ 

සනා්ථ කිරීමට ඈ සමත වූොය. අලමෝදාට �ැබුණු 

ලම් දැෙැනත ව්ාපාතිය ෙර� අඩි 30,000ක පමණ 

ව්ාපෘතියකය. ඒ සඳහා ෙැය වූ මුද� මිලියන 800ක 

්බෙ කිෙලහාත අලමෝදාල්ග ඒ ව්ාපෘතිලේ ්බරසාර ්බෙ 

ලතරුම්�ැනීම පහසුය.

“එතගකොට මට ෙැන වගේ ගලොකු කේඩොයමක් හිටිගේ 
නැහැ. හැබැයි ෙනන කියන ග�ොඩක් අය ඒ වැගේට මට උෙව 
කළො. ඉතින ඒ ව්ොෙෘතිය අවුරුදු ගෙකකින සොර්ථකව ඉවර 
කරනන මට පුළුවන වුණො. මං �ැන තිබබ විශවොසය �ැන 
ඔවුනුත් සතුටු වුණො. මගේ ගස්වොලොභීන ලබන ඒ තෘපතිමත් 
බව මට සලලිවලටත් වඩො වටිනවො.”

එතැන පටන අද දකො ලනාකඩො ඇයට ව්ාපෘති 

හිමිෙනලන ඇයල්ග දක්ෂතාෙයත කැපවීමත නිසාය.

“ගම් ගවනගකොට මම ව්ොෙෘති සියයකට වඩො කරලො 
තිගයනවො. ඒ අතගර ලංකොගව සුප්රසිේධ ව්ොෙොරික ආයතන, 
බැංකු, අධ්යොෙන ආයතන ගබොගහෝමයක් තිගයනවො.”

අලමෝදාල්ග සෑම නිරමාණයකම එකිලනකට ලෙනේය. 

ඉදින ඇයල්ග අභ්යනතර සැ�සුම් සහ ල�ාඩනැගිලි 

සැ�සුම් උලදසා එෙැනි ඉල්ලුමක පැෙතීම �ැන 

පුදුමයකද නැත. ව්ාපාරික ආයතනයක නැතලහාත 

නිෙසක සැ�සුම් කිරීමට සැ�සුම් නිරමාණ ශිල්පිලයකු 

ලතෝරා�ත යුතලත ඇයිද යන පැනයට ඇය පිළිතුරු 

දුනලන ලමලේය. 

“ඕනෑම ගකගනක්ට පුටු, ගම්ස ටිකක් එගහන ගමගහන 
තියලො යම් ස්්ථොනයක් සංවිධොනය කර�නන පුළුවනගන. 
හැබැයි අපි කරන වැගේ ඇතුගේ ඊට එහො ගිය ගලොකු 
ක්රියොවලියක් තිගයනවො. ගකොටිනම කිවගවොත් අපි කරනගන 
යම් ග�ොඩනැගිලලකට වටිනොකමක් ගෙන එකයි. ඒක හරියට 
ෙණ නැති ගේකට ෙණ ගෙනවො වගේ වැඩක්.”

නිසි තාක්ෂණික ක්රමලේද ඔේලේ ල�ාඩනැගිල්�කට 

ලපර ලනාවූ විරූ නව්මය මුහුණෙරක එක කිරීමත, 

අදවිතීය ආකාරයට ල�ාඩනැගිලි සැ�සුම් 

කිරීමත ල�ලහසි පහසු ලනාෙන ්බෙ 

පැහැදිලිය. යම් ව්ාපෘතියක ්බාර�ත 

පසු එය ක්රියාෙට නංෙන ආකාරය 

පිළි්බඳෙත ඈ පැෙසුොය.

“යම් ආයතනයක 
අධ්යක්ෂවරගයකුගේ 
කොරයොල කොමරය සැලසුම් 
කරනවො කියලො හිතනනගකෝ. 
එතැනදී ඔහුගේ ගෙෞරුෂය 
ඉස්මතුගවලො ගපන විදිහට 
අපි එතැන සැලසුම් කරනන 

ඕගන. ඒ වගේම ඔහුගේ 
මොනසික සුවතොවයටත් අපි 

ප්රමුඛතොවයක් ලබොගෙනවො. ඉතින 
ව්ොෙොරයක දියුණුවට එගහමත් ගම් 

ගේවල නිතැතිනම වගේ බලෙොනවො.”

අද ෙනවිට ‘Amoda Rathnayake 

Associates’ නම් ආයතනයට අමතරෙ ‘Jaya 

Builders’ නම් ල�ාඩනැගිලි ඉදිකිරීලම් ආයතනයකද ඈ 

සතුය.

“ගකගනක්ට ගම් ක්ගෂේත්රගේ ජනප්රිය ගවනන සෑගහන 
කොලයක් �තගවනවො. නමුත් අවුරුදු ෙහක් වගේ ගකටි 
කොලයකින ගම් ක්ගෂේත්රගේ නමක් හදා�නන මට පුළුවන 
වුණො. කොනතොවකට ගම් වගේ වෘත්තීන අභිගයෝ�කොරී කියලො 

හිතන පිරිසකුත් 
ඉනනවගන. ඕනම 
ගෙයක් කරනන පුළුවන කියන 
විශවොසය තිගයනවො නම් ඒකට 
�ෑනුෙ පිරිමිෙ කියන කොරණොව අදාළම 
නැහැ.”

තමා තනිෙ ආරම්්භ කළ සිය ව්ාපාරයට 

අද ෙනවිට විශා� කාරයය මණඩ�යකද සිටින 

්බෙ ඕ කියනනීය.

“මගේ ඔෆිස් එගක් මොත් එක්ක වැඩ කරන තරුණ 
ළමයි එගකොළහක් විතර ඉනනවො. කනස්්රක්ෂන එගකත් 
අපිත් එක්ක සියගෙගනක් විතර වැඩ කරනවො. ආයතන 
ප්රධොනියො, ගස්වකගයෝ කියලො අපි අතර කිසි ගබදීමක් 
නැහැ. අපි හැගමෝම එකම ටීම් එකක්. මගේ ඔෆිස් එගක් 
ඉනන හැගමෝටම වගේ ගහොඳ නිරමොණශීලී හැකියොවක් 
තිගයනවො. මගේ නිරමොණයකට වඩො ඒ අයගේ 
නිරමොණයක් ගහොඳයි කියලො හිතුන ගවලොවට මම මගේ 
නිරමොණ අයින කරලො ඒ අයට තැන ගෙනන ගෙෙොරක් 
හිතනගන නැහැ.”

එලේම සෑම නිරමාණාතමක ෙෘතතියකටම ලහාඳ 

මානසික නිදහසක අෙශ්ය ්බෙ ඈ කියයි. සංගීතය 

සහ ක�ාෙ එකට මිශ්රකර ඇයල්ග කාරයා�ය සැ�සුම් 

කිරීමට ඇය ලයාමුවී ඇතලත ඒ නිසාය.

“ව්ොෙෘතියක් කරනන ෙටන�ත්තම මුල ඉඳලො 
අවසොනය ගවනකල එක එක �ැටළු ඇතිගවනවො. 
ඒ �ැටළුවලට විසඳුම් ගහොයන එකත් ගම් වෘත්තිගේ 
ගකොටසක්. ඉතින ඒ ගේවල නිසො ප්රොගයෝගික ජීවිගත්දී 
ඇතිගවන ප්රශන �ැටළුවලට වුණත් හරිම ඉක්මනට 
විසඳුම් ගහොයො�නන මට පුළුවන.”

එලේම අලමෝදාට ලම් කටයුතු සඳහා ඇල්ග 

පවුල�නද ලනාමඳ සහායක �ැල්බයි.

“අපි ව්ොෙෘතියක් බොර�ත්ගතොත් හරියටම නියමිත 
ෙවසට ඒ වැගේ ඉවර කරනන ඕගන. ඉතින ඒ නිසො වැඩ 
කරේදි රෑ, ෙවල කියලො නැහැ. මට මතකයි එකෙොරක් 
මම ෙවස් හතරක් විතර නිදා�නගන නැතුව එකදි�ටම 
වැඩ කළො. ඉතින ඒ වගේ තැනවලදි ග�ෙර සහගයෝ�ය 
ගනොලැබුගණොත් හරිම අමොරුයි. මගේ සැමියොත් ලංකොගව 
ප්රකට ආයතනයක විධොයක අධ්යක්ෂවරගයක්. ඉතින 
ඔහු ඔහුගේ කටයුතුත් සමබර කරග�න මගේ �මනටත් 
ගලොකු සහගයෝ�යක් ලබොගෙනවො. ඒ වගේම මගේ 
අම්මග�න ලැගබන සහොයත් මතක් කරනන ඕගන. ඒ 
ගෙනනො නැත්නම් මම ගමතන නැති ගවනන ඉඩ තිබුණො.”

අලමෝදාල්ග ඊළඟ ්බ�ාලපාලරාතතුෙ ලෙනත රටෙ� 

ව්ාපෘතිෙ�ට අත�ැසීමය. නුදුලරම ඇය ඇයල්ග ඒ 

සිහිනය ලෙත �මන කරන ්බෙ නිසැකය.

“හැමගවලොගවම නෑ, බෑ කියලො හිතන ගකගනක් 
ඉනනවො නම් ගම් වගේ ක්ගෂේත්රයකට එනන හිතනන එෙො. 
ගම් ක්ගෂේත්රගේ දුර �මනක් යනන පුළුවන, හැමගේම 
පුළුවන කියලො හිතන ගකගනක්ට විතරයි. නෑ, බෑ කියන 
වචන මුළු ජීවිගතනම අයින කරලො දානන. එතගකොට ගම් 
ක්ගෂේත්රගේ විතරක් ගනගවයි ඕනම ක්ගෂේත්රයක ඉහළටම 
යනන ඕනම ගකගනක්ට පුළුවන.”

හැ�දෙලාදෙ� 
නෑ, බෑ කියලා හිතන 

දෙදනක් ඉනනො නම් දම් 
ෙදේ ක්දෂේත්රයෙට එනන 

හිතනන එපා. දම් ක්දෂේත්රදේ 
දුර ග�නක් යනන පුළුෙන, 
හැ�දේ� පුළුෙන කියලා 

හිතන දෙදනක්ට 
විතරයි

�දේ ඔෆිස් එදක් 
�ාත් එක්ෙ ෙැඩ ෙරන 

තරුණ ළ�යි එදොළහක් 
විතර ඉනනො. ෙනස්්රක්්ෂන 

එදෙත් අපිත් එක්ෙ සියදෙදනක් 
විතර ෙැඩ ෙරනො. ආයතන 
ප්රධානියා, දස්ෙෙදයෝ කියලා 

අපි අතර කිසි දබදී�ක් 
නැහැ

දෙවෙනදි දහට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - අරනත ද�ාදටෝග්ැෆි
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බ�ෝම� හඬ මැද 
නිහඬව ඉපදුණු

දූ ආදිත්ා

යුද්ධය නිසා අබේ ආදරණීය රණවිරුවන්ට අහිමි 
වූබේ ශරීරාංග බහෝ ජීවිත පමණක් බ�ාබේ. සෘජුව 
සහ වක්රව යුද්ධබේ අඳුරු බසව�ැලි ඔවුනබගේ 
දරුවනබගේ ජීවිතවල්ට වැටුණු අවස්ාද ඇත. 
එවැනි සංබේදී සත්ය සිදුවීමක් පිළි�ඳව කියැබව� 
ගීතයක් පහුගිය දි�වල සයි�ර් අවකාශබේ 
බ�ාබහෝබදබ�කුබගේ අව්ධා�ය දි�ාගන�්ට සමත් වී 
තිබුණි. ඒ, බමජර් ඉබමෂා දිලානි, විබේෂ අවශ්යතා 
සහිතව ඉපදුණු තම සුරතල් දියණිය ඉමාෂි 
ආදිත්යා බවනුබවන ගය� ‘මබග දුබේ’ ගීතයයි. 

රණවිරු මාපිය යුවළක් වූ ඔවුන බම ගීතය 
එළිදක්වනබන යුද්ධබේ බමවන අමිහිරි අත්දැකීම 
ලද අබ�කුත් බදමාපියන්ටද ආදරණීය පණිවුඩයක් 
ල�ා බදන�්ටය.

ඔවුනබගේ සත්ය අත්දැකීම බමම නිර්මාණය තුළින 
හමුබව� අතර, එම ගීතමය දර්ශ�වල බපනී 
සිටිනබන ද ඔවුනමය.

පුංචි ර�ෝස කුමරිය ර�ෝතට ගනිද්දී ඒ අමමමාටත්, 

තමාත්තමාටත් �ැනුරේ ර�මාවක් දිනුවමා වැනි සතුටකි. 

තමාත්තමාරේ සිහිනය වූරේ දියණියකි. අමමමා කැමති 

වූරේ පරතකුටය. ඒ කැමැත්ත එරේ වුවත් කුස 

සිටින කුළුඳුල් �රුවමා දුරවක්�ැයි පරතක්�ැයි කලින් 

පරීක්්මා ක� රනමාබ�න්නට ඔවුහු තී�ණය ක� 

තිබුණි. 

“දුව ඉපබද� දවස බවදදි යුද්ධය ජයග්ාහීව 
නිමබවන� ටික කාලයයි තිබුබේ. ඒ බවදදි හැමතැ�ම 
පිපිරුම සිද්ධ බව�වා. මහත්තයා ඒ බව�බකා්ට 
රාජකාරි කබේ වනනිබේ. මම ආරක්ෂක බස�ා 
මූලස්ා�ය වනනි ය්ටබත් බදව� කානතා �ළ ඇණිය්ට 
අනුයුක්තව අනුරා්ධපුර කඳවුබර් රාජකාරි කළා. මා 
ඇතුළු නිල්ධාරී මඩුල්බල් රාජකාරිය වුබේ තුවාල 
බවලා එ� බස�ළු බරෝහල්වල්ට �ාරදීමයි, මියය� 

අයබගේ සිරුරු පරීක්ෂා කරලා ඥාතීන බවත �ාරදීම 
ඇතුළු ක්ටයුතුයි. ඒ දවසවල දිවා රෑ �ැතුව බසාල්දාදුබවා 
බග�ාවා. සමහරුනබගේ අතපය �ෑ. 2008 අනුරා්ධපුර 
ගුවන හමුදා කඳවුර්ට බකාටි ප්රහාරයක් එල්ල කරපු 
දවස අද වබගේ ම්ට මතකයි. කඳවුරු බදක බවනවුබේ 
එකම තාේබපන. එතබකා්ට මබගේ කුබස ඉන� ��ා්ට 
මාස අ්ටයි. මම රාජකාරි නිමබවලා විබේබකන හිටිබේ. 
රෑ �වය්ට විතර බ�ෝම� පත්තුබවන� ගත්තා. බවඩි 
සදද ඇබහන� ගත්තා. ටික බවලාවක් යදදි අව්ට යුද 
පිටියක් වබගේ දැනුබේ. මාත් ඉක්මනින යුනිබ�ෝම එක 
ආබේ ඇඳගත්තා. බකාටි බ�ාපර් බදකකින ඇවිත් �ව 
දැ�ගත්බත් ඒ බමාබහාබත්. මබගේ පුංචි පැටියා මබගේ 
කුබස. බලාකු තිගැසමක් හිත්ට ආවා. ඒ බව�බකා්ට මම 
මහත්තයා්ට බකෝල් කරලා ඇ්ටෑක් එක ගැ� කිේවා. හරිම 
�යංකර විදිහ්ට බ�ෝම� පුපුර�වා. ඒ එක බවලාවක 
මහත්තයා බකෝල් කරලා මබගන අහ�වා ‘අබන අප්ට 
අබේ ��ාබගේ මූණ දකින� ලැබ�නබන �ැදද?’ කියලා. ඒ 
තිගැසම, කමප�ය එක්කම පහුවදා්ට පහන වුණා. උබද 
11.30 විතර බව�කල්  වරින වර ප්රහාර එල්ල වුණා. 
සියල්ල සනසුන බවදදි ම්ට බපාඩි බව�සක් දැනුණා. ඒ 
කලින දවස බව�කල් බහාඳින කුස ඇතුබේ දඟලපු ��ා ඒ 
බවදදි නිහඬයි. මබගේ හිත්ට ආබයමත් බලාකු �යක් ආවා. 
බකාබහාමහරි පරීක්ෂා කරලා �ලදදි ��ා්ට ප්රේ�යක් �ෑ 
කියලා වවද්යවරු කිේවා. ඊ්ටපසබස එයා යානතමින 

අතපය බසාලව�වා ම්ට දැනුණා. ඊළඟ්ට දරුවා 
ලැබ�න� ය� දි�ය ළංවුණා. මම බකාළඹ බපෞදගලික 
බරෝහලක්ට තමයි දරුවා ලැබ�න� යන� නියමිතව 
තිබුබේ. ඔක්බකෝම ලෑසති කරබග� මහත්තයා එ�කල් 
�ලා ඉඳිදදී ඔහු්ට බවඩි වැදු�ා කියලා දැ�ගත්තා. 
මුලිනම පණිවුඩය ආබේ ඔහු �ෑ කියලයි. ඔහුබගේ කකුල්ට 
බවඩි වැදිලා තිබුණා. එතැ�දී මා තවත් වරක් කමප�ය්ට 
පත්වුණා.”

ඒ ඉමමාෂි ආදිත්මා (13) දියණියරේ මව, රමජර් 

ඉරර්්මා දි�මානි ය. �රුවමා ඉපර�නවිට කිසිඳු රවනසක් 

ඔවුන්ට රනමාරපනුණි. වවද්යවරුන්� එවැන්නක් 

රනමාකීරවෝය. �ේසනම සිහින මැ� වස�ක් එකහමමා�ක් 

රගවී යද්දී පුංචි ර�ෝණිය කතමා ක�න බවට ඉඟියක් රහෝ 

පෑරේ නැත.

“ඇත්ත්ටම ඒ බවදදි අපි ටිකක් කල�ල වුණා. ඒ 
වයබස හි්ටපු මබගේ යාළුවනබගේ දරුබවෝ කතා කරදදි 
දුව නිහඬයි. එයා බපනුබමන හරිම සාමාන්යයි. අපි 
වවද්යවරුන්ට ඇයව බපනනුවා. පි්ටර්ටත් අරන ගියා. 
ඉනදියාබවදි වවද්යවරබයක් කිේවා ��ා්ට බම තත්ත්වය 
ඇතිබවන� බේතුව එයා කුබස ඉඳිදදි අමමා මුහුණ දුනනු 
කමප� තත්ත්වයක් බේතු බවන� ඇති කියලා.”

සැබෑවටම සිදුවූරේ� එයයි. ඔවුන් එය ගීතමය 

නිර්මමාණයට රගරනන්රන්, ඒ �� අත්�ැකීමය. එම 

ගී ප� ලියැරවන්රන් �මමි අනු�ප� අතිනි. තනුව හමා 

සුංගීතය ආචමාර්ය රේම�මාල් ගීතරද්වරගනි.

පිතු බසබ�බේ උරුම බම බහළ බිම්ටයි

මේ වුබේ මමත් විරු දරුවන්ටයි

දරු බසබ�බේ අබේ කිරුළයි

දුබේ නුඹ අබේ බලාබේ රැජි�යි

මල් කැකුළ බස රනදා මා ගිනි දළු 
මැද දැවුණා

ඔබේ පියා ර්ට බවනුබවන යුද 
වැදු�ා

මබගේ සිඟිති කැකුළ ඒ ප්රකමප�ය 
ළඟ

නිහඬ මලක් වී පිපුණා

2008 රපබ�වමාරි හත�වනදා 

රමර�මාව එළිය දුටු ආදිත්මා විරේ් 

අවශ්යතමාවන් සහිත වූව� ඉරගනීම ඇතුළු 

රබමාරහෝ රද්ට �ක්්ය. පිහිනන්නට, චිත්ර 

අඳින්නට වමාරේම මුතු ඇටවන්ව අකුරු 

ලියන්නට� හැකිය. තමමාරේ වැඩ තනිව 

ක�න්නට� හැකිය.

“ඇත්ත්ටම දුවව බම තත්ත්වය්ට 
ගන� මම ආදබරන කළ රැකියාව්ටත් 
සමුදුන�ා. යුද හමුදා බපරපාසබල් තමයි දුව 
බමානටිබසෝරි අධ්ාප�ය ලැබුබේ. පාසලක්ට 
දරුවා ඇතුළත් කරගන� එකපාර කැමති 
වුබේ �ෑ. �ාරාබේනපි්ට සුජාතා විද්යාලබයන 
කිේවා, දරුවව ඇතුළත් කරගන�ම, අමමා 
හරි තාත්තා හරි ළඟ ඉන� ඕ� කියලා. ඒ 

බවලාබේ මම තීරණය කළා රැකියාව්ට 

සමුබදන�. බකාබහාමහරි අවුරුදදක කාලයක් එම 
විද්යාලබේ ඉබග�ගැනීබමන පසු බහෝමාගම යුද 
හමුදා විද්යාලය්ට ඇයව ඇතුළත් කළා. දැන දුව 
ඉබග�ගනබ� බහෝමාගම මධ් මහා විද්යාලබේ. 
ගුරුවරුන ඇතුළුව හැබමෝබගම ආදරය දි�ාගන� 
අද දුව්ට පුළුවන බවලා තිබය�වා.”

ඇය කියන්රන් එම ප්රතිඵ�ය �බමාගන්නට දියණිය 

පසුපස සිට �බමාදුන් පහුණුව අපරත් රනමාගිය බවයි. 

කිසිවිරටකත් රමවැනි �රුවකු අතහැ� �ැමීම 

රනමාකළ යුතුය.

“ඇත්ත්ටම මම හිතනබන වටි�ාම වසතුව තමයි 
මබගේ දුව. මබගේ ජීවිතබේ හැරවුම ලක්ෂය විදිහ්ට මම 
දකිනබ�ත් ඇයවයි. හමුදා බසවබේ බයදී සිටියදී, බම 
අත්දැකීමම ල�පු විබේෂ අවශ්යතා සහිත දූ දරුවන 
ඉන� තව අමමලා, තාත්තලා ඉන�වා. හමුදාබේ 
බ�ාව� සාමාන්ය අමමලා, තාත්තලාත් ඉන�වා. සමහර 
බදමේපියන බමබහම දරුබවක් හිටියම එයාව බගේ 
ඇතුබේ තියාබග� ඉන� තමයි �ලනබන. දරුබවක්බගේ 
සැ�ෑ ආරක්ෂකබයෝ බදමාපියන. තමනබගේ දරුවව 
හරිම මාවත්ට බයාමු කරලා, එයාබගේ අ�ාගතය පුළුවන 
විදිහ්ට ලසස� කරන� ඕ�. ඔවුන්ට හැබමෝබගම 
ආදරය, කරුණාව අවශ්යයි.”

ඒ ආ��ය නිසමාම ආදිත්මා දුව �ැන් තනි වචන 

කතමා ක�න්නට� ඉරගනරගන තිරේ.

“එයා තාත්ත්ට තමයි වැඩිපුරම 
ආදබර්. ඉතින ‘තාත්තා’ කිය�වා. 
�ත් ඕ��ම ‘�ත්’ කිය�වා. දුව්ට 
මල්ලි බකබ�ක් ඉන�වා. එයා්ට 
තවම අවුරුදු හතයි. දුව්ට කා්ටවත් 
�රක් බ�ාවී ජීවත් බවන� පුළුවන 
විදිහ්ට අපි දැ�්ටමත් එයා �මින 
මල් ව්ාපාරයක් ආරම්භ කළා.”

ඇය කියන්නීය.

ජමාත්න්ත� ළමමා දිනයට 

ඇත්රත් තවත් දින ර�කකි. 

කුමන මටටරම හිටියත් තම 

�රුවමා රවනුරවන් කැපවීම සෑම 

ර�මමාපිය යුවළකරේම යුතුකමකි. 

ඒ අතින් ආදිත්මාරේ මව, පියමා �ට 

රවනුරවන් සිය වගකීම ��ණ අතරර්, 

ජීවිතයට ආ කටුක අභිරයෝගයට 

අභිරයෝග කළ මමාපිය යුවළකි. පුංචි 

ආදිත්මාට ඒ ගැන �ැනටමත් වැටහීමක් 

ඇතැයි සිරත්. පුංචි දූ කුමරිය ඔවුන්රේ 

වමාසනමාව වමාරේම, කව� මටටමක 

සිටියත් �රුවමාරේ ළමමා ර�ෝකය ඔවුන්ට 

ර�න්නට ත�ම මේපියන්, වැඩිහිටියන් 

කමාරුණික විය යුතුය. ඔවුන් කියන්රන් 

ඒ කතමාවය.

අනුරාධපුර 
ගුවන් හමුදා 
කඳවුරට 
කකාටි ක්බෝම්බ 
දාද්දි දුව 
ඉපකෙන්්න 
මාස කෙකයි 
තිබුකේ

ගී්ය කිවකව 
කම වකේ ෙරුකවෝ 
ඉන්්න හැම අමමා 

්ාතක්කුටම 
්බලාකපාකරාතතුවක් 

කෙන්්නයි



2021 සැප්ැම්බර් 29 ්බදාදා 23

කළු බළල්ලුන්ට
වාහන 

ඇරියස්ද?

මීට දස වසරකට පමණ ඉහතදී මගේ 

මිතුගරකු පැදවූ වෑන් රථයක් කැළනිය 

වරාග�ාඩ ආසන්්නගේදී අ්නතුරට පත්විය. ඉන් 

ඔහු බරපතළ තුවාල ලැබූ අතර, වෑන් රථයටද 

තදබල ගලස හානි විය.

පසුව දැ්න�න්්නට ලැබුණු පරිදි ගමම 

අ්නතුරට ගේතුව වී ඇත්ගත් පාර හරහා කළු 

බළගලකු පැනීමය. මගේ මිතුරා ඒ බළලාගේ 

ජීවිතය ගේරීමට දැරූ උත්සාහගේදී රථය 

පාල්නය කර�ත ග්නාහැකිව එය අ්නතුරට 

පත්ව ඇත. 

මුලදී රා�ම මහගරෝහලට ඇතුළු කළ 

මගේ හිතවතා පසුව ඥාතීන් විසින් වත්තල 

ගපෞද�ලික ගරෝහලකට ඇතුළත් කර්න ලදි. 

ඒ අනුව ඔහුගේ සුවදුක් බැලීම පිණිස එහි 

ගිය මම නිකමට ගමන් එම අ්නතුර සිදුවූ 

ආකාරය පිළිබඳව ඔහුග�න් අසා සිටිගයමි. 

එගහත්, එහිදී ඔහු කී ගදයකින් මගේ සිතට 

පිවිසිගේ බලවත් විසමයකි. ඔහු කී අන්දමට 

කළු බළලාගේ පාර පැනීම සිදුව ඇත්ගත් රිය 

අ්නතුර සිදුවීමට වි්නාඩි කිහිපයකට කලින් 

සහ එය සිදුවූ සථා්නයට කිගලෝමීටර් කිහිපයක් 

එපිටදීය. එගමන්ම ඉතා හුරුපුරුදු මාර්�යක් 

වූ එහි, අ්නතුර සිදුවූ සථා්නය නිශ්චයගකාට 

දැක්වීමටද ඔහු අගපාගහාසත් විය.

සාමාන්යගයන් ගමබඳු අ්නතුරක් නිසා සිදුව්න 

මා්නසික ප්රකමප්නයකදී එම සිදධිය ගසම 

ඊට ගපර පසු මතක තාවකාලිකව ගහෝ නිත්ය 

වශගයන් මතකගයන් ගිලිහී යාමට පුළුව්න. 

ඒ අනුව අ්නතුර සිදුවූ සථා්නය නිශචිතව 

පැවසීගම හැකියාවක් මගේ හිතවතා සතුව 

ග්නාතිබීම අරුමයක් ග්නාගේ. ්නමුදු ඔහු කී 

අන්දමට කළු බළලා පාර පැනීම සහ අ්නතුර 

සමබන්්ධ පරසපරතාව තවදුරටත් විමසා 

බැලිය යුතු යැයි මට සිතිණි.

වෑන් රථය අ්නතුරට ලක්වී ඇත්ගත් 

මාර්�ගේ තරමක වංගු සහිත සථා්නයක 

තාපපයක �ැටීගමනි. කාපට් ඇතිරීම නිසා 

මාර්�ගේ මතුපිට සුමට සවභාවයක් ග�්න 

තිබීම මත පැයට කිගලෝමීටර් ප්නහක හැටක 

ගේ�යකින් වුව එම පාගර් වාහ්න ්ධාව්නය කළ 

හැක. මාර්�ය ඊට වඩා පළලින් යුතු වී ්නම එම 

ගේ�ය තවත් වැඩි කර�ැනීමට එහි වාහ්න 

පදව්න රියදුරන්ට හැකිවනු ඇත.

අ්නතුර සිදුවූ සථා්නගේ පදිංචිකරුවන් 

කී අන්දමට එය සිදුව ඇත්ගත් ඉරු දි්නයක 

ගපරවරු හතට පමණය. රියදුරුට නින්ද යාම 

ගහෝ හදිසිගේ තිරිං� ක්රියාත්මක කිරීමකදී 

ලිසසා යාම නිසා වාහ්නය ගමගලස තාපපගේ 

�ැගටන්්නට ඇතැයි ඔවුහු අනුමා්න කළහ. 

එගහත් එම අ්නතුරට අදාළ ‘කළු බළල් කතාව’ 

එම ප්රගදශවාසීන් ග්නාදැ්න සිටිගේ එය මගේ 

හිතවතාගේ ඥාති මිත්ාදීන් අතගර් පමණක් 

සන්නිගේද්නය වූවක් බැවිනි.

“එදා උදේ මම දෙදරින පි්ටත් වුදේ 
බිස්නස වැඩක්ට ක්ටා්න්ට යන්න. ඒත් දෙදරින 

පි්ටත්දවලා වි්නාඩි දදක තු්නකවත් 
යන්න හමබවුදේ ්නෑ 
එකපාර්ටම වාහදන 
ඉස්සරහින කළු 
බළදලක පාර 
පැන්නා. ඒක වුදේ 
ම්ට හිතාෙන්නවත් 
බැරි විදිහ්ට. 
ඇත්දතනම ඒ 
දවලාදේ මදේ 
හිත ්සෑදහන්න 
ෙැසසුණා. 
ඒ වදේම 
මම දැ්නදේන 
හිටියා ඒක අසුබ 
දපරනිමිත්තක බව. 
ඒ හිනදා වාහදන ආපහු 
හරවාදේන දෙදර ය්නවද 
කිය්න හිදත් දදගිඩියාදවන 
ඉස්සරහ්ට ය්නදකා්ට තමයි 
ඔය ඇකසිඩනට් එක වුදේ.” පසුව ඒ 

සමබන්්ධගයන් වැඩිදුරටත් අදහස දැක්වූ මගේ 

මිතුරා කීය.

කිසියම �ම්නක් ය්නවිට කළු බළගලකු පාර 

පැනීම කි්නම ගහෝ ්නපුරක්, අයහපතක් පිළිබඳ 

ගපරනිමිත්තක්ය ය්න විශවාසය අප රටට, 

සමාජයට පමණක් ආගේණික වූවක් ග්නාගේ. 

ගමය අද ව්නවිට ගලාව පුරා පැතිර�ත් ජ්න 

විශවාසයකි. ඇමරිකාගේ ගවාෂින්ටන් නුවර 

රාජ්ය ග�ාඩ්නැගිලිවල දක්්නට ලැගබ්න යක්්ෂ 

බළලා (Demon Cat) පිළිබඳ විශවාසය සහ 

ගමගස පාර හරහා පනි්න කළු බළලුන් අතර 

විශවාසගේ යම සබැඳියාවක් තිගේ දැයි මම 

ග්නාදනිමි. ඇමරිකාගේ ්ධවල මන්දිරගේ සහ 

කැපිටල් ග�ාඩ්නැගිල්ගල් වරින් වර දර්ශ්නය වූ 

යක්්ෂ බළලා අවතාරයක් මිස 

සත්ය බළගලක් ග්නාගේ. 

දහ්නව ව්න සියවගස 

ආරමභගේ පමණ 

සිට වරින් වර 

දර්ශ්නය වූ ගමම 

යක්්ෂ බළලා 

මුල්ගකාට 

ඇමරිකානු 

ඉතිහාසගේ 

සුවගශෂී 

ගේදවා්චක 

සිදුවූ බවට 

සාක්ෂි තිගේ. 

ඒබ්රහම ලින්කන්, 

ගජෝන් එෆ් ගක්නඩි 

ය්න ඇමරිකානු 

ජ්නාධිපතිවරුන්ගේ 

ඝාත්නවලට ගපර දර්ශ්නය 

වූ ගමම යක්්ෂ බළලාට එක්දහස 

්නවසිය හතළිගේ මුල් භා�ගේ ගදව්න 

ගලෝක යුද සමගයන් පසු සිදුවූ ගදයක් ්නැත. අද 

ව්නවිට හුගදක් ඇමරිකානු සමාජය තුළ පවත්්නා 

මිථ්ා විශවාසවලින් එකක් බවට පත්ව තිගේ. 

ඒ අනුව අද ගමය සැලගකනුගේ ඇමරිකානු 

ජ්නකාන්ත මිථ්ා මතයක් ගලස පමණි.

කිසියම �ම්නක් ය්නවිට මාර්�ය ඉදිරිගයන් 

කළු බළගලකු පැනීම අසුබ නිමිත්තක් වනුගේ 

ගබාගහෝවිට වාහ්න �ම්නා�ම්නගේදී පමණි. 

පයින් �ම්නක් බිම්නක් ය්නවිට ගබාගහෝවිට 

දක්්නට ලැගබ්න ගමම කළු බළල් දර්ශ්නය 

එතරම අසුබ එකක් ගස සළකනු ග්නාලැගේ.

ඒ අනුව ඉන් අනියමින් පැවගසනුගේ ගමම 

කළු බළලාගේ අ්නතුරු හැඟවීම වාහ්න 

�ම්නා�ම්නය හා සමබන්්ධ වන්්නක් බවය. 

අද සමාජගේ ගබාගහෝගදග්නක් කඩගපාළට 

යාම, පවුගල් වවද්යවරයා හමුවට යාම වැනි 

ගකටි �මන් සඳහාද තම වාහ්න භාවිතා 

කරති. එගහත් එදිග්නදා ජීවිතය හා සබැඳි 

ගකටි �මන් බිමන්වලදී ගමම කළු බළල් අසුබ 

නිමිත්ත ගහවත් අ්නතුරු හැඟවීම එතරම 

බලාත්මක ව්න බවක් දැ්න�න්්නට ්නැත. ඒ 

අනුව ගමම කළු බළලාගේ පාර පැනීම ය්න 

�මගන් අරමුණ සහ දුර ප්රමාණය අනුව සළකා 

බරපතළ ගලස සැළකිල්ලට �ත යුතු බවක් 

ගපගන්.

මගේ හිතවතා පැදවූ වාහ්නය ඉදිරිගයන් 

කළු බළගලකු පාර පැනීම සහ ඊට 

ආසන්්නතම ගමාගහාතකදී එය අ්නතුරකට 

පත්වීම කිහිප අයුරකින් විසතර කළ හැක. 

ඉන් පළමුවැන්්න ඔහු වැද�ත් වශගයන් සැළකූ 

ව්ාපාරික කටයුත්තක් සඳහා වාහ්නය නිවසින් 

පිටතට ග�්න මඳ ගේලාවකින් අසුබ නිමිත්තක් 

ගස සළක්න කළු බළගලකු පාර පනිනු දැකීමය. 

ඉන් හට�ත් මා්නසික ව්ාකූලත්වය පද්නම 

කරග�්න ඇතිවූ අවිනිශචිතතාව මුල්ගකාට 

රියදුරකු සතුව තිබිය යුතු මාර්� සංගේදීතාව 

එක් නිගම්ෂයක් තුළ අවප්රමාණ වීම ගමම 

අ්නතුරට ගේතු වන්්නට ඇත. තමන් �මන් 

�න්්නා මාර්�ය ඉදිරිගේ වූ කුඩා වංගුවකදී 

රථය පාල්නය කර�ත ග්නාහැකිව එය 

ඉදිරිගේ වූ තාපපයක �ැටුගේ එබැවිනි.

එගමන්ම මීට ගපර තමුන් අත්ග්නාවිඳි 

අන්දගම බිහිසුණු අ්නතුරකට මුහුණ දුන් මගේ 

හිතවතාට ඒ කමප්නය මුල්ගකාට ඊට ගපර 

තමන් දුටු අසුබ නිමිත්ත, සංගක්තාත්මක 

පරිකල්පයක් ගලස පිබිද ව්ාජ මතකයක් 

ගස මතක �බඩාගේ තැන්පත්වීමක් ගලසද 

අර්ථකථ්නය කිරීමට පුළුව්න. 

්ධාව්නය ගකගර්න වාහ්න ඉදිරිගයන් කළු 

බළලුන් පාර පැනීම බිහිසුණු ගපරනිමිත්තක් 

බවට ව්න කළු බළල් මුලාව (Black Cat 

Fallacy) ්නම මිථ්ාව ගලාව පුරා පැතිර 

ඇත්ගත් ගමවන් සා්ධක මුල්කර �නිමිනි.

ගම සියලු කරුණු පවසා අවසන් වශගයන් 

තහවුරු කළ යුත්තක්ද තිගේ. එ්නම දිවා 

කාලගේ ගකගස ගවතත් රාත්රී කාලගේ කළු 

බළලුන් වාහ්න ඉදිරිගයන් පාර පැනීම 

්නම අසුබ තත්ත්වයක් බවය. එගහත් ඒ 

එම බළලුන්ට මිස වාහ්න පදවන්්නවුන්ට 

ගහෝ ඒවාගේ �මන් කරන්්නවුන්ට ග්නාගේ. 

ඊට ගේතුව වාහ්න පදව්න රියැදුරන් හට 

වාහ්නගේ සිරස පහන් ආගලෝකගයන් එම කළු 

බළලුන් හරිහැටි දර්ශ්නය ග්නාවීමය.

එදා මම 
ගේදරින් පිටත් වුගේ 

බිසනස වැඩකට යන්න. 
ඒත් විනාඩි ග්දක තුනකවත් යන්න 

හම්බවුගේ නෑ එකපාරටම වාහගන් 
ඉසසරහින් කළු ්බළගෙක පාර පැන්නා. 

මම ්දැනගෙන හිටියා ඒක අසු්බ 
ගපරනිමිත්්ක ්බව. ආපහු හරවාගෙන 

ගේදර යනව්ද කියන ග්දගිඩියාගවන් 
ඉසසරහට යනගකාට ්මයි  

ඔය ඇකසිඩන්ට් 
එක වුගේ

මාධ්යවේදී
තිෙක ගසනාසිිංහ
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‘නුඹේ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමඹේ

රතු ඹරෝස මලක ඹෙති සැලී ගිඹේ

මට නපරු උඹේ ඇයි දයාවිඹේ

ඹේ කඳුළු බුංදු ප්රථම ඹරේමඹේ’

ඒ ඔයා එක වසරේ පන්තියට භාර 

දීපු මුල්ම දවස්. ඉස්රකෝරෙ ඇරිො 

එකකරෙන එන්න ගියා්ම රෙදරට 

එනකන්්ම ඔයා ගිරවියක වරේ ඇහිච්ච 

රපනිච්ච හැ්මරේ්ම ්මාත් එකක 

කියවනවා. එරහ්ම එක දවසක අමරම අද 

්ම්ම අලුත් සිංදුවක ඉරෙනෙත්්ා කියො 

ඔයා කට පාඩමින් ඔය පද ටික කිවවා.

ර්මාන්ටිරසෝරි යන කාරල ඉඳේම 

ඉිංග්රීස, සිංහෙ රහෝඩිවෙ අකුරු වරේ්ම 

රොකු රපාත්වෙ තිරයන කවිත් කට 

පාඩමින් කියපු ඔයාට අලුතින් ඇහුණු 

සිංදුවක කට පාඩම වුණා කියන එක ්මට 

පුදු්ම රවන්න රදයක වුරේ නෑ. හැබැයි 

පුරත් ්මිං බය වුණා. 

අවුරුදු පහක ්මරේ ඇස් ්මාරන්ම 

තියාරෙන හදො බාහිර රෙෝරකට නිදහස් 

කරපු ේමන් ඔයා අහන්රන්, දකින්රන්, 

ඉරෙනෙන්රන ඇසය යුතු, දැකිය යුතු, 

ඉරෙනේ යුතු්ම රේවල රනරවයි කියො 

එදා ්මට පළරවනි ව්ාවට රත්රුණා. ඒත් 

එකක්ම ්මට රොකු සතුටකුත් දැනුණා. 

ඒ රෙදර ඇවිලො හැ්මරේ්ම ්මාත් එකක 

කියවන ඔයාරේ පුරුේද ෙැන. ඒ පුරුේද 

නැති කරො දාන්න ්මට ඕන වුරේ නෑ.

‘පඹේ ඒක ඹොඩි ළමයිේට ගැළඹෙන 
සුංදුවක් ඹනඹවයි, ඒක ඹලාකු වුණාම 

දුවෙකුට 
ෙරදිනවනෙත් නෙෑ 
ෙරද්දනනෙත් ්බෑ

ඹ�ාඳම යාළුවා 
අේමා වුණාම

කියේන’ කියො ්මිං ඔයාට කිවරව ඒකයි. 

ස්මහරවිට අවුරුදු ොනක ගිහිලෙත් ්මට 

වරේ්ම ඔයාටත් ඒ සේධිය ්ම්ක තිරයන්රන් 

එදා ්ම්ම ඒක රත්රුම කරො දීපු විදිය 

නිසා රවන්න ඇති කියො ්මට හිර්නවා. 

බැරිරවොවත් ‘ඹමානවද ඔය කියවන විකාර, 
ඹොඩි ළමයි ඕවා කියනවද’ කියො ්ම්ම 

බැන්නා නම ආපහු කවදාවත් ඔයා ්මට 

එරහ්ම රේවල රනාකියන්න තිබුණා.

දරුරවකුට එයාරේ ජීවිරත් ඇතුරේ 

රොඩාක යාළුරවෝ මුණෙැරහන්න පුළුවන්. 

ඒත් පුරත් විරේෂරයන්්ම දුරවකුට අම්මට 

වඩා රහාඳ යාළුරවක ඉන්න පුළුවන් 

කියොනම ්ම්ම හි්න්රන් නෑ. යාළුරවෝ 

ස්මහරවිට යාළුක්ම රැකෙන්න ඕන නිසා 

වැරදි රේවලවෙටත් උදව කරනවා. 

හැබැයි අම්මා රකරනක කවදාවත් දුරවකට 

වැරැේදක රවන්න ඉඩ තියන්රන් නෑ. ඒ 

වරේ්ම යාළුරවෝ ්රහ වුණා්ම රහාඳින් 

ඉඳපු කාරල කරපු කියපු රේවල ආපස්සට 

කියනවා. ඒත් අම්මා කවදාවත් ඒ විදියට 

දුවව අපහසු්ාවයට පත්රවන විදිරේ 

රේවල කරන්රන් නෑ. 

දවසක ඉස්රකෝරෙ ගිහින් ඇවිලො 

ඔයා ්මරෙන් අහනවා ‘ඹමාකදද අේඹේ 
කන්යභාවය කියේඹේ’ කියො. ්මිං හි්න්රන් 

එ්රකාට ඔයාට අවුරුදු දහයක වි්ර 

ඇති. 

ඒ වරේ රේකට ඔයාට සරෙ උත්්රයක 

රදන්රන් රකාරහා්මද කියන එක 

ඇත්්ට්ම ්මට එකපාර හි්ාෙන්න 

බැරි වුණා. ‘ඹොඩි ළමයි 

වුණාම ඕවා කතා කරනවද, ඹකාඹ�ේද ඕවා 
ඉඹගනගේඹන, දැේම ඒව දැනගේන ඕන නෑ’ 
කියො රොඩක අම්මො වරේ ්මටත් තිබුණා 

ඔයාට කෑ ෙහො ඔයාව බය කරො ඒ 

ක්ාව එ්නින් ඉවර කරො දාන්න. හැබැයි 

පුරත් එදත් ්ම්ම එරහ්ම කරේ නෑ. ර්මාකද  

ඒ ව්චරන් රකාරහන්හරි ඔයාරේ කනට 

වැටුනට පස්රස් ්ම්ම ඒක ඔයාරෙන් හිංෙො 

රත්රු්මක නෑ. ඒරකන් රවන්රන් ඔයාරේ 

කුතුහෙය වැඩිරවන එක. ඊටපස්රස් 

ඒ කුතුහෙය නිසා්ම ඔයා රවන රවන 

්මාේෙවලින් ඒක රහායන්න පටන් ෙන්නවා. 

ර්මාකද දරුවන්රේ කුතුහෙය කියන එක 

කවදාවත් ඉවර රවන එකක රනරවයිරන්.

හැබැයි ඒ වරේ රදයක ෙැන වටින් පිටින් 

රහායේදි දරුරවකුට ඊට වැඩිය කුතුහෙය 

අවුස්සන රේවල ෙැන දැනෙන්න ෙැරබන්න 

පුළුවන්. රනාෙැළරපන රකරනකරෙන් 

ඒකට උදව ෙන්න ගිරයාත් රවන විදිරේ 

ප්රේන ඇති රවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ්ම්ම 

රබාරහා්ම කලපනාරවන් ඔයාරේ පුිංචි 

වයසට රත්රුම ෙන්න පුළුවන් විදිරේ 

උත්්රයක දුන්නු බව ්මට අදත් ්ම්කයි.

ඔයාරේ රොකු නැන්දා, ඒ කියන්රන් 

අපපචචිරෙ රොකු අකකා අනන්්වත් 

්මට රනෝකකාඩු කියො ඇති. ඒ අපි 

රදන්නා යාළුරවෝ වරේ ඉන්න නිසා 

්මට ඔයාව හදාෙන්න බැරිරවයි කියො. 

හැබැයි අරප පවුලවෙ අනිත් දරුරවා 

දිහා බෙේදී අද ඒ හැර්මෝට්ම රත්රරනවා 

ඇති ස්මාජය රකාච්චර විෂ වුණත් 

අදටත් ඔයා ඉහෙහරෙන ඉන්රන් ්ම්ම 

ඔයාව එරහ්ම හදපු නිසා කියො. 

පුිංචි කාරෙ ඉඳේම රකායිරේටත් 

දරුවන්ට ෙහො බැනො ්රවටු කරො 

හදන්න ගියා්ම ඒ දරුරවා මුරේඩු රවන 

එක නවත්්න්න බෑ. රද්මවපියන්රෙන් 

දුරස් රවන එක නවත්්න්නත් බෑ. එරහ්ම 

වුණා්ම ්්මයි විරේෂරයන්්ම ෙෑනු දරුරවා 

පිටස්්ර ස්මාජරයන් ආදරේ රහායන්න 

ගිහින් ජීවි් අවුල කරෙන්රන්.

ඒ නිසා අම්මා රකරනක විදියට ්මරේ 

නම ඉලලී්ම, හැ්ම දුරවක්ම අම්මා 

්්මන්රේ රහාඳ්ම යාළුවා කරෙන්න. 

අම්මො ඒකට දුවොට පාර හදො 

රදන්න. එ්රකාට වරදින්රනත් නෑ. 

කාටවත් වරේදන්නත් බෑ.

අේමා 

ඒ ෙවේ වදකට ඔයාට සරල 
උත්්රයක් ව්දනවන වකාව�ාම්ද 

කියනෙ එක ඇත්්ටම මට එකපාර 
හි්ාගනනෙ ්බැරි වුණා. ‘වපාඩි 

ළමයි වුණාම ඕො ක්ා කරනෙේද, 
වකාව�න්ද ඕො ඉවගනෙගනවනෙ, 

්දැනම ඒෙ ්දැනෙගනනෙ ඕනෙ නෙෑ’ කියලා 
වගාඩක් අමමලා ෙවේ මටත් තිබුණා 
ඔයාට කෑ ග�ලා ඔයාෙ ්බය කරලා ඒ 
ක්ාෙ එ්නින ඉෙර කරලා දානනෙ. 
�ැ්බැයි පුවත් මම එව�ම කවේ නෙෑ
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ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

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

ඇස්වලට දිස්නෙ ්ෙනෙ 
Lymphatic 
Drainage 
Treatment

මිනිසාගේ මුහුගේ වඩාත් ආකර්ෂණීයම 

ගකාටස දෑස් බව, මීට වසර කිහිපයකට ඉහතදී 

ඇමරිකාගේ සුප්රසිද්ධ මග�ෝවිද්ාඥගයකු ව� 

ඩැනිගයල් ගිල් සිදුකළ අධ්ය�යකින් ස�ාථ විය.

රුව අලංකරණයට වැඩි උ�න්දුවක් 

ග�ාදක්ව� කාන්තාවන් පවා දෑස් අලංකරණයට 

ඇතැම්විට උ�න්දු වන්ගන් දෑගස් සරල 

හැඩගැන්වීමකින් පවා මුහුණට ගහාඳ දිස්�යක් 

ලැගබ� නිසා විය යුතුය. 

ගම් නිසාම දෑස් යට ඇතිව� 

අවපැහැගැන්වීම් සහ ඉදිමුම්වලට 

කාන්තාවන්ගේ දෑස්වල ආකර්ෂණය පමණක් 

ග�ාව සිගත් සතුටද �ැතිකර දැමීගම් 

හැකියාවක් ඇත.

ඒ නිසා අද මාතෘකාව වන්ගන් ඇස් යට 

ඉදිමුම්, අවපැහැගැන්වීම් ආදිය පහසුගවන්ම 

ඉවත් කර දම�ා සුවිගේෂී සත්කාරයක් 

පිළිබඳවය.

ගම් සත්කාරය හඳුන්වන්ගන් Lymphatic 

Drainage ය� �මිනි. සත්කාරගේදී සිදු කරන්ගන් 

දෑත් සහ ඇඟිලි භාවිතගයන් මෘදු චල� සහ 

පීඩ� ගයාදමින් වසා ගැටිති ගතරපවීමයි. 

එම ගතරපවීම හරහා ඇස් යට ඉදිමුම්, 

අවපැහැේන්වීම් ආදිය ඉවත් කිරීමට හැකිය. 

වසා ගැටිති ගතරපවීගම් ක්රමගේදය 

ගලාවට හඳුන්වා දුන්ගන් ගඩන්මාරක් ගභෞත 

චිකිත්සකවරියක ව� එමිල් ගවාචර ය.

මම සත්ාරය 
්රගන්න ඇස් 
යට අවපැහැ 

ගැන්මවන්න්් 
ඉන්න ඕමන් නැහැ. 
දැනට් අයි ්බෑග්, 
ඇස්යට ්ළුවීම 

ඇතිමවලා තිමයන 
ම්මනකටනම වාර 

හයක ්ම�ාත 
මහාඳ ප්රතිඵල 

ල්බාගන්න පුළුවන්

මසලීනා මගෝ්ස්, කිම 
්ාර්ඩෂියන්, ්යිල මෙනර, 
ඇන්ෙලීනා මොලී වැනි 
සුපිරි මහාලඩුඩ් ්රුවලත 
ප්රිය්් සත්ාරයක

ඉන්පසු ගලෝප්රකට වවද්වරුන් කිහිපගදග�ක්ම 

එම ක්රමගේදය පිළිබඳව යම් යම් සමීක්්ෂණ සහ 

අධ්යය� සිදුකළ අතර, ඒ සියල්ගලන්ම තහවුරු 

වූගේ වසා ගැටිති ගතරපීගමන් නිසැකවම ඇස් යට 

ව� ඉදිමුම් ඉවත් කළ හැකි බවයි.

වසා පද්ධතිය අපගේ ප්රතිශක්තිකරණ 

පද්ධතිගේ වැදගත්ම අංගයකි. මිනිස් සිරුගර වසා 

ගැටිති 800කට වඩා පිහිටා තිගබ� අතර, වසා 

තරලය �මින් හැඳන්ගව� තරල මගින් ශරීරයට 

ඇතුළු ව� බැක්ටීරියා, වවරස සහ ආගන්තුක 

ද්රව්ය වසා ගැටිතිවලට රැගග�ගගාස් වි�ාශ කර 

දමයි. වසා පද්ධතිය තුළ යම් අවහිරවීමක් සිදුවූ 

විට ගම් වසා තරලය නිසි ගලස ගලා ග�ාය� නිසා 

එය ඇස් යට, කකුල්, අත්, ඇඟිලි ආදී ස්ථා�වල 

ඒකරාශී වී ඉදිමුම් ඇතිගවයි. 

තරල අතිරික්තය ගමගස් එක තැ�ක සිරවීම 

නිසා වසා පද්ධතිගේ වි්ෂ ප්රමාණය ඉහළ යාම සගම් 

සීබම් මටටම ඉහළ යාමටද ගේතු ගේ.

කුරුලෑ ඇතිවීමට ප්ර්ධා�ම ගේතුව වන්ගන්ද 

ගමගලස සගම් සීබම් ඉහළ යාමයි.

සත්කාරගේදී සිදු කරන්ගන් වසා ගැටිති 

ගතරපීගමන් වසා තරලය ගහාඳින් ගලායාමට ඉඩ 

සැලැස්වීමයි.

එහි මූලික අරමුණ ඇස් යට ව� ඉදිමුම් සහ 

අවපැහැගැන්වීම් ඉවත් කිරීම වුවත් ලැගබ� 

ප්රතිලාභ එපමණකට සීමා ගවන්ගන් �ැත. ගමමගින් 

රුධිර සංසරණ පද්ධතිගේ ක්රියාකාරීත්වයද වැඩි 

ව� නිසා සත්කාරගේදී සමට ගහාඳ ඔක්සිජන් 

සැපයුමක්ද ලැගේ. ඒ නිසා සම පැහැපත් කර� 

සත්කාරයක් ගලසද හැඳින්විය හැකියි.

එගස්ම ගම් සත්කාරය ගසලී�ා ගගෝමස්, කිම් 

කාරඩෂියන්, කයිලි ගජ�ර, ඇන්ජලී�ා ගජාලී වැනි 

සුපිරි ගහාලිඩුඩ් තරුවලත් ප්රියතම සත්කාරයක් 

බව ඔවුන්ගේ ගපෞදගලික ගභෞත චිකිත්සකවරිය 

ව� ෆගලවියා ලැතිනි වරක් මාධ්යයට ගහළි කර 

තිබුණාය.

“ඇත්තටම ්ේ සත්කාරය ්රගනනෙ ඇස යට 
අ්වපැහැ ගැන්්වනේනම ඉනනෙ ඕ්න නෙැහැ. 

මකා්ස්ට පකාරක් ්ේ් ්රනනෙ පුළු්වන නෙේ 
අයි බෑග් ඇති්්වන්න නෙැහැ. ඒ ්ව්ග්ම ශරීර 
්සෞඛ්යයටත ්හකාඳයි. ෙැනෙටම අයි බෑග්, ඇසයට 
්ළුවීේ ඇති්්වලකා ති්යනෙ ්්්නෙක්ටනෙේ ්වකාර 
හයක් ්ේ සත්කාරය ්්�කාත ්හකාඳ ප්රතිඵල 
ලබකාගනනෙ පුළු්වන. සත්කාරය ්වඩකා ්යෝග්ය ්වයස 
අවුරුදු 30ට ්වැඩි අයට කියනෙ එ්ත ම්තක් 
්රනනෙ ඕ්න.

අනිත එ් 
්තමයි උ්ේ 
්වරු්ේ ්ේ 
සත්කාරය ්රනෙ 
එ් ්තමයි 
්වඩකා ්හකාඳ. 
මූලි් පිය්වර 
විදිහට අපි 
එනසයිම පීල් 
එ්ක් ්රනේවකා. 
පස්ස හම 
්ටෝනෙර් ්රලකා 
‘Lymphatic 
Drainage Oil’ 
එ්ක් ගකාලකා 
්වසකා ගැටිති 
උත්තජනෙය 
්රනේවකා. 

ඊ�ඟ පිය්වර 
විදිහට සීරේ 
එ්ක් ගකාලකා 
මුහුණ ්හකාඳින 
සේබකාහනෙය 
්රනේවකා. සම 

්මකායිස්චරයිස ්රනෙ එ් ්තමයි සත්කාර්ේ 
අ්වසකානෙ පිය්වර.”

ගමය හුගදක් සම්බාහ� ක්රමගේදයක් ග�ාව� 

බැවින් ගම් පිළිබඳව නිසි දැනුමකින් යුතු 

පළපුරුදු රූපලාවන්ය ශිල්පිගයකු ගතෝරාගැනීම 

ඉතා වැදගත්ය.

එගස්ම වසා ගැටිති ඉදිමුම්, දෑත්, ගදපා 

සහ ඇඟිලිවල මතුව� ඉදිමුම් ගහෝ දිගින් 

දිගටම මතුව� ඇස් යට ඉදිමුම් ඇත්�ම් 

වවද්වරගයකු හමුවීම වැදගත් බවත් 

විගේ්ෂගයන් සටහන් කළ යුතුය.

කුරුලෑ ඇතිවී්ට 
ප්රධාන් මේතුව 

වන්මන්ද ම්මලස  
සමම සී්බම  
ඉහ� යා්යි
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පාඩම 
අංක 
15

ප්රවීන ඇඳුම් ම�ෝස්තර 
නිර�මාණ පුහුණු මේශක 

සහ බතික් කලමාව 
පිළිබඳව පුහුණු මේශක 

චමින්ද කුමාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

මෙහිදී මුලිනෙ A-Line ගවුෙ සඳහා මිමි ලබාගත 

යුතු ආකාරයට මිමි අරගන්න. ඉන්පසුව A-Line 

ගවුෙ විදිහට මිමි සුළු කරගන්න. ඔයාලට ෙෙ කලින 

්පාඩෙකදී කියලා දීලා තිමය්නවා A-Line ගවුෙ ක්ප්න 

විදිහ. ඉතින ඒ විදිහට මිමි හදාමග්න ්පහත දී ඇති 

මිමිවලට ්නැවත අඟල් 1 බැගින එකතු කරන්න.

Princess Line ගවුමක්
නිවැරදිව කපන විදිහ මෙනන

Princess Line ගවුෙ
(1 රූපසටහන බලනන)

 අතරවුෙ .......................

 ්පපුව .......................

 ඉ්න .......................

 උකුල .......................

 වාටිය 1/3 ්පංගුව .......................

Princess Line ගවුෙ සඳහා  
අවශ්ය මිමි

01.  ඉදිරි්පස කර ගැඹුර (්පපුව ම්නාම්පම්න්න 

ප්රොණය දකවා අරගන්න)

02.  උරහිස ඉහළ ස්ා්නමේ සිට Cup-Point එක 

දකවා උස

03.  උරහිස ඉහළ ස්ා්නමේ සිට ඉණ දකවා උස 

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

04.  ඉමන සිට වාටිය දකවා උස .......................

05.  කර ්පළල .......................

06.  උරහිස .......................

07.  අත දිග .......................

08.  අතකට .......................

* අත රවුෙ .......................

* අත ඉහළ මකාටස .......................

09.  ්පපුව .......................

10.  Cup මදක අතර ්පරතරය .......................

11.  ඉ්න .......................

12.  උකුල .......................

(ඉමන සිට උකුල ෙැද දකවා 

ඇති දුර ෙැ්නමග්න ්පසුව උකුල 

වට ෙනින්න)

 වාටිය 1/4 

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

BACK - පිටුපස

 පිටු්පස 

්පලුව සෑදීෙට 

ප්ර්ෙ ලබාගත 

මිමි වගුව අනුව 

සුළු කරන්න.

 සුළු කරගත මිමි අතරින 

අතරවුෙ, ්පපුව, ඉ්න, උකුල සහ වාටිය 

1/4 ්පංගුවට ්නැවත අඟල් 1ක බැගින 

ෙැහුම් වාසිය සඳහා එකතු කරන්න.

   ඉන්පසුව ඉහත මිමි භාවිතා කරමින 

A-Line ගවුමම් පිටු්පස ්පලුව සකස 

කරගත ආකාරයටෙ මෙෙ මෙෝසතරමේ 

පිටු්පස ්පලුවද නිරොණය කරගන්න. 

A-Line ගවුමම් පිටු්පස ්පලුව   

 සකස කර ඇති ආකාර මදස 

බලන්න.

Princess-Line එක 
ඇඳගැනීෙ
 1. Princess-Line එක 

අතරවුෙ හරහා ඇඳගැනීමම්දී 

අතරවුෙ ෙත එෙ ස්ා්නය ලකුණු 

කරගත යුතුය. මෙහිදී උරහිමස 

මකළවමර සිට අතරවුමම් 

මකළවර දකවා මරඛාවක ඇඳ 

එෙ   

මරඛාව ෙත ඇති දුර 

ෙැ්නමග්න මදමකන මබදා 

එහි එෙ ස්ා්න ලකුණු 

කරගත යුතුය. මෙහිදී 

මරඛාමේ ෙැද ලකුණු 

කරගත ස්ා්නමේ සිට 

900 ට මරඛාවක අතරවුෙ මරඛාව කැම්ප්න   

 ්පරිදි ඇඳගන්න. එෙ කැම්ප්න ස්ා්න 

හරහා Princess-Line එක ඇඳගන්න.

 2.  Princess-Line එක Cup-Point එක 

හරහා ඇඳගැනීමම්දී Cup-Point එක 

දකවා ඇති දුර උරහිමස ඉහළ ස්ා්නමේ 

්පහලට ලකුණු කරන්න. ඉන්පසු ඒ හරහා 

මරඛාවක ඇඳ එෙ මරඛාව ෙත Cup මදක අතර 

්පරතරය 2න මබදා එෙ අගය හරස අත ්පැතතට 

ලකුණු කර එතැන සිට තවත 1/2ක ඉදිරියට ලකුණු 

කරන්න. එෙ ස්ා්නය හරහා Princess-Line එක  

  ඇඳගන්න.

 3.  Princess-Line එක ඉ්න හරහා ඇඳ 

ගැනීමම්දී ඉ්න මරඛාව ෙත ඇති දුර 2න මබදා එහි 

ෙැද ලකුණු කර එතැන සිට ෙැද මදසට අඟල් 1/2ක 

්නැවත ලකුණු කරන්න. එෙ ස්ා්නය හරහා  

Princess-Line එක අඳින්න.

(2 රූපසටහන 
බලනන) 

4. Flared  එක එ්න 

්පරිදි Princess-Line 

එක වාටිය දකවා 

මවනකර ගැනීෙ.

(3 රූපසටහන 
බලනන) 

a. කවාකාර   

වාටිමේ සම්පූරණ 

දුර ෙනින්න. 

ඉන්පසුව එය 2න 

මබදා එහි හරි ෙැද 

ලකුණු කරන්න. 

්පසුව එෙ ස්ා්නමේ 

සිට ෙැද මදසට 

්පහත දී ඇති 

අගයනවලට අනුව 

ලකුණු කරන්න.

  C G L

A  1 2 3

b. ඉහත දී ඇති 

අගයනවලට අනුව 

ලකුණු කරගත 

ස්ා්නමේ සිට 

මද්පැතතට ්පහත දී 

ඇති අගයනවලට 

අනුව ලකුණු 

කරන්න.

 C G 

L

B 4 

5 6

c. ඉහත දී ඇති අගයනවලට අනුව මද්පැතතට 

ලකුණු කරගත ස්ා්නවලට ඉමන ලකුණු කරගත 

ස්ා්නමේ සිට ්පහලට මකලින යා කරන්න.

 d. ෙැද පිටු්පස ්පලුව සහ පිටු්පස ්පැති ්පලුව 

මවන මවන වශමයන මරදමද මවනකර එකිම්නකට 

තබා ෙසා ගැනීමම්දී ්පැති මකාටසින ෙදිමව්න නිසා 

යට වාටිමේ සිට ෙැහුම් වාසියට අඟල් 

1/2මේ මරඛාව දිමේ අතරවුෙ දකවා ඇති දුර 

ෙැ්නමග්න එෙ ප්රොණයට යට වාටිමේ සිට ්පැති 

මකාටමසද ලකුණු කර එෙ ස්ා්නයට ්නැවත ්පැති 

මකාටමස අතරවුමම් මරඛාව අදින්න.  

 මෙහිදී ම්පර අඳි්න ලද අතරවුමම් මරඛාව දුර 

ෙැ්නමග්න එෙ දුරට සෝන ව්න ්පරිදි ්නැවත අඳි්න 

ලද අතරවුමම් මරඛාව ඇඳගත යුතුය. මෙහිදී 

අතරවුමම් හැඩය ගැ්නද සැලකිලිෙත   

වන්න.

දුර සෝන කිරීමම්දී කැපුම් මරඛාව උස ්පහත කර 

සෝන කරගත හැක

පිටුපස ෙැද මකාටස
(4 රූපසටහන බලනන) 

 පිටු්පස ෙැද මකාටස මරදමද ක්පාගැනීමම්දී 

මරදද මදකට ්නවා එහි ්නැම්ෙට නිරොණය කරගත 

්පලුමේ ෙැද තබා ෙැද මකාටසට අයත ප්රොණය 

පිට්පත කරන්න.

 කැපුම් මරඛාව පිට්පත කර ඇති නිසා මෙෙ 

මරඛාවට ්නැවත ෙැහුම් වාසිය තැබීෙට අවශ්ය 

්නැත.

පිටුපස පැති මකාටස
(5 රූපසටහන බලනන) 

FRONT - 
ඉදිරිපස
(6 රූපසටහන 
බලනන) 

 නිවැරදිව සකස 

කරගත පිටු්පස 

්පලුව ෙතෙ ඉදිරි්පස 

අතරවුෙ අඳින්න. 

මෙහිදී උරහිස සහ 

්පපුව අතර ්පරතරය 

ෙැ්නමග්න එෙ 

ප්රොණය පිටු්පස 

අතරවුමම් යට සිට 

ඉහළට ලකුණු  

කරන්න. ඉන්පසුව 

එ්න ලද ්පරතරමයන 

අඟල් 1ක අඩුකර එෙ 

අගයට අනුව ඉදිරි්පස අතරවුෙ සාොන්ය බලවුස 

එමක ්පරිදි ඇඳගන්න.

 ඉදිරි්පස අතරවුමම් මරඛාව ඇඳගත ්පසු ඉදිරි්පස 

ෙැද යට වාටිමේ සිට ෙැහුම් වාසිමේ මරඛාව දිමේ 

ඉදිරි්පස අතරවුෙ දකවා ඇති දුර ෙැ්නමග්න එෙ 

ප්රොණය යට සිට ්පැති  මකාටසිනද ෙැහුම් වාසිය 

මරඛාව දිමේ ඉහළට ලකුණු කර එෙ ස්ා්නයට 

ඉදිරි්පස ්පැති මකාටමස අතරවුමම් මරඛාව ්නැවත 

අඳින්න. මෙහිදී ම්පර අඳි්න ලද අතරවුමම් මරඛාව දුර  

ෙැ්නමග්න එෙ දුරින 1/4ක මහෝ 3/8ක අඩුමව්න ්පරිදි 

්නැවත අඳි්න ලද ්පැති මකාටමස අතරවුමම් මරඛාව 

අඳින්න.

ඉදිරිපස ෙැද මකාටස 
(7 රූපසටහන බලනන) 

ඉදිරිපස පැති මකාටස
(8 රූපසටහන බලනන)

1 රූපසටහන

4 රූපසටහන 5 රූපසටහන

2 රූපසටහන

3 රූපසටහන

7 රූපසටහන 8 රූපසටහන

පිටුපස නැවත 
අදින ලද පැති 
මකාටසමේ 
මේඛාව

ඉදිරිපස නැවත 
අදින ලද පැති 
මකාටසමේ 
මේඛාව

ඉදිරිපස  මපර 
අදින ලද අත් 
රවුමේ මේඛාව

6 රූපසටහන



2021 සැප්ැම්බර් 29  ්බදාදා 27
අම්මා නැති අවුරුද්ද
පුංචි කාලෙ අවුරුද්දට චූටි ගවුම් මහෙ  දුන්න
ලනක ලනක හැඩතෙලෙන මුං අතිරහ හදා  දුන්න
තාතතාට ඇවිටිලි කර ඔුංචිලො ත්නා  දුන්න
අම්ලම් ඔබ ෙන්න ගිහින මට ලෙල්නහෙ ලබදා  දුන්න

අහළ පහළ ලගවලවෙට කැවිලි රෙෙ ලබදා  දුන්න
්නැකතට වැඩ අලෙන්නට ගණුල්දණු කර ෙැමට  දුන්න
සුවඳ හම්න කිරි පිරි බත ගම හැමට ලබදා  දුන්න
ෙැමතැ්න පාළුයි අම්ලම් ඔබ ලෙල්නහෙ ලබදා  දුන්න

රබන හඬින ඔනචිලි ගී මහ ලේ වට  ගිගුම්දුන්න
කෙ නිමවී ඔබ අප හැර ලව්න ලොවකදි තනිව  ඉන්න
වැඩ අලො ගනුල්දනු කර රෙ කිරිබත කටක්  ල්දන්න
මහ ලග්දරම මෙපාළුයි අලන අම්ලම ලග්දර  එන්න

  සචීමා හර්්ෂණි ගුරුගේ
    නිවිතිගල
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dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊගමල් කරනන

සංසකරණය - මගනෝරා ගරේමතිලක

අගයමි නිරතුරු
හ්ද පරා ඉනු කඳුළු ලබාලහාමත බර වැඩි  හිනදා
හිත ළඟම සිටි්න‘ධරණී’ ලවත ලොමකර එහි  රනදා
ෙැහැලලු ලවන්න සිතුලවමි අහන ඉන්න කවුරුත ්නැති  හනදා
අපට ලළුංගතු නුඹලේ වටි්නාකම අගෙමි නිරතුරු  ෙැමදා

කුටිලේ හු්දකොව හිඳිමි මා කළ ලහාඳ ගැ්නම  සිතා
කිෙවමි කුරුටු ගා ෙැ්නලෙමි හිත රිල්ද්න දුක හිලත්න  කතා
ගත වාරු ්නැතිමත ෙවිමත සිතක් ෙැබුණි සිතුලේම  පතා
්දරා ෙැම දුක් සි්නා මවින හිඳ කඳුළු ෙඟවමි ආොෙලෙන  ඉතා

 පුෂ්ා ලක්ෂමි
   හිඳගල

තිළිණය
හඬ්නා විටදි කිරි ඉලො ්දරු  දුකට
හැරුණා ඇෙලග රතු ලෙෙ රෙ ගුණ  කිරට
කරුණා ්දො ගුණලෙන පරිණත  බවට
අග්නා උතුම් තිළිණෙ හිමි ලේ  මවට

 ආනන්ද කල්ගදේරා
   හාල්්දඬුවන

හැර්ද්මා 
යනනට සිදුවේ
සි්නාලෙන්නට ළඟ ඉඳන
කිො දුනලන ඔබ තමයි
වැලට්න කඳුළත ඇඟිලි තුඩකට 
කිෙනලන ඔබ ගැ්න තමයි

ෙඳත අමතක වී්ද තරුවට
අවෝද අහෙක් තරම්
්නැලග්න ෙඳ සිත දුකින පිරුණා
අහෙ හැඬලේ ඒ දුකින

අලවාතින ො යුතු්ද ලපම්බර
සිහි්න හැම හැරදා ලොවින
මලේ අනතිම හී්නෙට නුඹ
්නාලව ඇයි ෙඳවත ඉතින

ලොයුර නුඹ නිදුකින්ද කිව මැ්න
හි්නාලවන්නම් තව වරක්
මලේ දුක ්දැක නුඹ සි්නාසු්න
අතීතෙ හැරදා සිතින

මලේ අනතිම හී්නෙට නුඹ
්නාලව ඇයි ෙඳවත ඉතින
එවනු මැ්න එක සුවඳ බිඳුවක්
අතීලතන ණෙකට අරන

  ලීලා විගේරතන 
    ගම්හ

එදා ගං දිය්ය අ්දත්
ගඟක් මහු්දට ගො ේන තැ්න
හමවුණත බාධක රැෙක්
්නැවතුලේ ්නම් වැදුණු ගලවෙ
හිමි ල්නාලේ මහ ෙමදුරක්

මණගැසුණු මගහැරුණු බාධක
ල්නාලග්න මහ ලොකුවට බරක්
ගඟ ගිො ෙැමදා ගොලග්න
අරමණක් සිෙ සිත ්දරන

කාෙෙක් ලවලහසී ගිො මත
ෙමදුරට පා ල්නාතිබුණත
තවත පිරිෙක් බිහිලවො එයි
කැපලව්නා ගඟ හා ගෙන

එදා ගුං දිෙමෙ අ්දත
මහුදු දිෙ හා ොලවමින

  හිමා්ෂා රනසරණි
     ගමාරටුව

ආ්දර ගී ප්ද
පිවිතුරු ලෙල්නහෙ ල්දවා සි්නා මලින මව ෙරො
මතකයි ඔබ අලේ ලග්දර ආගිෙ කාලල
ඉමිහිරි සුවඳක් පතුරා ල්දවට දිලේ එක ොෙට
ලකෝපි මල පිපී හි්නැහුණු හිමිදිරි ොලම්
සුවඳින ගත සිත පරවා ආ්දර හැඟුමන පබුදා
එබිකම් කරමින සිටිො කවුළුව අයිලන

රත්නතතරලේ පිහිලටන දුකක් ල්නාවිඳ හිටිලොත ඇති
ල්දමාපිෙන ප්ද ලකරුවා ආසිරිවාලද
පතා කිො ආ විෙෙම ඉටුවී පැතුමන එ්දවෙ
මතකයි ල්දෝතම රැඳුණා ෙවිබෙ ්දෑලත
විටින විලේ කිරි පසුඹින අලප ලේ ලදාර පිරී ගිලෙන
ෙතුර ල්දෝර ගො ගිො හ්ද ෙනතාලන

ල්නාපැතු ල්නාසිතූ විෙෙට ෙැඩ සුළඟක් හමා ඇවිත 
සී සීකඩ විසිර ගිො ෙතුට ජීවිලත
හිරු ෙඳු ්නැති දිවි අඹලේ පුංචි තාරකා සුදිලල
ජීවිතෙට ෙහන එළිෙ දී නිරනතලේ

  චනද්ා ගරෝහිණි කැටිග්ආරච්චි
     ඇල්පිටිය

අබි්න ලිවයෝ
වඩ්නා දිරිෙ උපතින ලගල්න්නා  ල්දෙකි
්දර්නා විරිෙ මහලමරටත වැඩි  බරකි
ලහළ්නා කඳුෙ තුළ ්දහ දුක ඇති  බවකි
ල්දරලේ ධරණිවරු ල්දවිවරු ෙම  බවකි

ඉතිහෙ පරා රජ කළ අප ලහළලෙ  ලිලෙෝ
ෙතුරට එලරහි මහ අරගෙ ලකරූ  ලිලෙෝ
ලපළපත රාජ වුංශෙ රැකගතතු  ලිලෙෝ
අ්ද ලව්නවිටත ඒ පරපර සුරැකි  ලිලෙෝ

ජ්නපති අගමැතිනි පරපතිනිෙන  ඇත
ලපාලිසි අධිපතිනි ත්නතුරු ෙබා  ඇත
සුවවිරු පවුලෙ සුවපතිනිලො ලවො  ඇත
විනිසුරු මඬුලු තුළ ඉහළම තලල  ඇත

පවුෙ ්නමැති පවුලරහි ශක්තිෙ  රැඳුණී
අවුෙ ල්නාව්න ෙහපත ලග්න දුනි  වරුණී
කරුණා ගුණෙ එක ලෙෙ ෙැබල්ද්න  මවුනී
අග්න ලකල්නකි ෙහගුණලෙන පිරි  ධරණී

   ගමාරගල්ගල් සුමනසිරි ්ද සිල්වා
     ගේරුවල

්රණ සහතිකය
ජීවිත කාෙෙ තුළදී
හරිහම්බ කළ සිෙලෙ
දුන්නා නුඹොටම
රැලග්න ගිලේ ්නෑ
කිසිවක් ම 
මා
ජිවිත කාෙෙ තුළදී 
ල්නාවටි්නා ෙහතිකෙක් ෙ 
නුඹොට
මා ගිෙ පසු 
ෙැබුණු ඒ ෙහතිකෙ
වටි්න  බව ලමතරම්
්දැ්න සිටිලේ ්නම් 
මීටත කලින 
නික්ම ේනවා 
ඉතිරි කර ඒ ෙහතිකෙ 
වටි්නාම

  ඕ්ෂධී විගේසුන්දර

වම ඔබටයි
ෙඳ ්නැලගදදි ෙැඟලවමි මම

මහුණ මතක්ලව්න හිනදා

තරු දිලෙදදි ෙැඟලවමි මම

ල්දල්නත මතක්ලව්න හිනදා

මල පිලපදදි ෙැඟලවමි මම

සුවඳ මතක්ලව්න හිනදා

පිනි වැලටදදි ෙැඟලවමි මම

කඳුළු මතක්ලව්න හිනදා

සිතුවිලෙක් වී සිත තුළ

රජ ලවන්නට ඇත්නම්

පව්නක් වීො ඔබ වට 

ගැවලෙන්නට ඇත්නම්

එළිෙක් වී මළු කුටිලෙම

අඳුර මකන්නට ඇත්නම්

දිවි ඇති තුරු මා ඔබ හැර

පළා ල්නාෙන්නම්

  ධර්මදාස කහල්ල
     ගමග්ාල

අම්මා
්දරුවන ත්නන්නට ලෙෝ වැඩ පිණිෙ  මතු
හරවා කිරට තම ඇඟ ලල ්දහර  රතු
ඒ කිරි බිඳුවකට කරව්න ලොවට  ්නතු
උපහාරෙකි ලමෙ අම්මා ්නමට  ලගතු

්දහෙක් පැතුම් ෙපරා උන ළලෙහි  පරා
බිහි කළ බිළිඳු රුව ්දැක සිටි කුලෙහි  ්දරා
රැජි්නක් වලේ ෙැ්නලේන මිණි ඔටුනු  ්දරා
අම්මා ෙතුටු ලවයි ල්නතු අග කඳුළු  ලපරා

කැත කුණු අත ගගා පා ලෙල්නහෙ  ඇලම
්දෙ ව්ද විඳී ්දරුවකු ලොකුලව්න කලම
ඉපදු්න සිඟිති ල්දල්නතට හමව්න  මලම
ඇත අම්ලමකුට අටවිසි මනිඳුලග  බැලම

රිල්දේලවාතින මවකලග සිත ලෙල්නලහ  පිරී
ජීවත ලවන්න සිදුවනු ඇත ල්නාමැරි  මැරී
කරලතාත නිගා මවකට ලපවු රෙෙ  කිරී
එෙ පාපෙකි මළු ෙෙලරදි ලගවනු  බැරී

කරලග්න ළලෙහි නිම් ්නැති ්දරුලපමක  ලපාදී
ල්නාෙබයි දිවා රැෙ තුළ එක පැෙක්  නිදී
මිනිෙකු කර්න ්දරුවා කිසි දුකක්  ල්නාදී
ඔබ ගැ්න ලිෙන්නට අම්ලම් ලපාතක්  මදී

  ්දයා කුමාරි ජයගසකර
    ්නාගමුව



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.

28 2021 සැප්ැම්බර් 29 ්බදාදා


