
  ඡායාරූපය - 
මධුසංක සිරිවර්ධන

්ධරණී
ශ්රී ලංකාවේ

අංක එවේ
කාන්ා 
පුවතප්

2021 ඔේව්ෝබර 06 වන බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය හ්ළිස් හ්රවන කලාපය

ලංකා ඉතිහාසයේ 
පළමු වතාවට

ඔලිම්පික් තරගාවලියක් 
විනිශ්චය කිරීමට සහභාගී වූ 

මුලම විනිසුරුවරිය
යෙලකා ශියරෝමාලා

දුව දූෂණය කවේ 
මම කියලා අලවපු 
වේබවේ දැනවත 
ගලවනන
යේයා සයෙව්මි යේ 
පියා ඉලලයි 

මම හි්නවන 
මම ්මයි 
රවේ ජනප්රියම 
කාන්ාව
පියුමි හංසමාලි

එනන් විදදම 
වසේස් කරනන 
බැරිවවනවාද?

බිරිෙකයගන් ප්රශෙයක් 

බවලන තියාවගන 
පවුේ කනන 

්මුවස්  
ෂාරුේ ඛාන ද? 

නංගිවේ පුතුට 
උපදිනනට 

්ම කුස 
මේ යහනාවේ 

කළ අේකා



02 2021 ඔක්තෝබර් 06 වන බදාදා

මනාලිය හැඩගැන්වීම - 

රූපලාවන්ය ශිල්පී

 ඉ්ර්ෂ් රතනායක 

සමබන්ධීකරණය - 

ක්රිෂාන්ත පුෂ්්පකුමාර

ඡායාරූ්ප -

කසුන් තතසර තුෂාර

සාම්ප්රදායික උඩරට 
මනාලයක් ලලස හැඩවීම 
තරම්ප සුන්දරතවයක් 
යුවතියකට තවත ලකායින්ද? 
අ්ද ‘ධරණී’ මනාලිය තුළින 
අප ලතාරතුරු ලෙන 
එනලන තවත එවැනි සුන්දර 
උඩරට මනාලියක් පිළිබඳව. 
ඇය ලනළුම්ප බණඩාර. 
ලපාලලානනරුව මහලරෝහලල් 
වවද්යවරියක් ලලස ලේවය 
කරන ලනළුම්ප බණඩාර ලම්ප 
දිනවල ලකාලරෝනා ලරෝගීන 
සමඟ කාරයබහුලව සිටින 
ලමාලහාතක ලැබුණු ඉඩකඩත 
එක්ක තමයි සුන්දර උඩරට 
මානාලියක් ලලස හැඩ වුලණ. 
ඇයව හැඩෙනවනලන 
ලපාලලානනරුලේ ්දක්්ෂ 
රූපලාවන්ය ශිල්පිලයක් වන 
‘ඉලරෂ් බ්රයිඩල්’හි ඉලරෂ් 
රතනායකයි. 

“ඇතතටම ලනළුම්පව 
්දැක්ක ලමාලහාලතම මට 
හිතුණා ඇයව ෙැළලපනලන 
උඩරට මනාලියකට කියලා. 
විලේ්ෂලයනම ලනළුම්පලගේ 
උසත, මහතත, සලම්ප 
පැහැයත එක්ක හිතලා තමයි 
මම ඇයව හැඩෙැනනුලේ. 
සාම්ප්රදායික උඩරට මනාලියක් 
වුණත සාරි ජැකට් එලක් 
අත ලපාඩඩක් ලවනේ කරලා 
තිලයනවා. ඒ කියනලන 
ලබෝරිච්චි අත ලවනුවට 
පලල්න අතක් දාලා තිලයනවා. 
එලහම කලේ මනාලියලගේ 
ඇලේ ලෂ්ප එකත එකට 
ෙැළලපනන. 

සාරිය සඳහා භාවිතා 
ලකරුලේ ලල්ේ මැටීරියල් 
එකක්. පරල් සහ 
ේලටෝනවලින සාරිය වරක් 
කළා. මනමාලියලගේ ශරීරලේ 
වරණයට ෙැළලපන 
ආකාරයට තමයි සාරිලේ 
පාට ලතෝරාෙතලත. ලනළුම්ප 
පැහැපත යුවතියක් නිසා 
පිලයෝ වයිට් සාරියට ඔෆ් 
වයිට් වරක් එකක් නිරමාණය 
කළා. සාරිය හැදුලේ රුවන 
චාමර විසින. 

මල්කළඹ සහ ආභරණ 
ඇයට ෙැළලපන ආකාරයටම 
භාවිතා කළා. සාම්ප්රදායික 
උඩරට මනාලියකට 
ෙැළලපන ලලසම ේවාභාවික 
ලනළුම්ප ලපාලහාට්ටුවලින 
තමයි මල්කළඹ නිරමාණය 
කලේ. ඇයලගේ උසට 
සරිලන ආකාරයට ලට්ල් 
ලබාලක් එකක් තමයි හ්දලා 
තිලයනලන. ආභරණ 
සම්පබනධලයන තවත කතා 
කරනවානම්ප හංස පූට්ටුව 
තිලයන ඩිසයින එකක් දාලා 
තිලයනවා. ජුවලරි නිරමාණය 
කිරීම සඳහා චිනතක බ්රයිඩල් 
සහලයෝෙය ලබා දුනනා. 

ලකාලහාම වුණත 
අවසානලේ ලබාලහාම සුන්දර 
උඩරට මනාලියක් නිරමාණය 
කිරීමට ඇලගේ රුව වලගේම 
ඉරියේ ලබාලහෝලසයින 
්රලයෝජනවත වුණා.” 

අත දරන සාම්රදායික 
උඩරට මනාලියක

ලනළුම්ප ලපාලහාට්ටු මල්කළඹක්

සාරිය සඳහා 
භාවිතා ්කරු්ේ 
්ේස් මැටීරියේ 

එකක. ්පර්ේ සහ 
ස්්ටෝන්වලින් 

සාරිය වර්ක කළා. 
මනමාලිය්ේ 

ශරීර්ේ වර්ණයට 
ගැළ්්පන ආකාරයට 
තමයි සාරි්ේ ්පාට 

්තෝරාගත්ත

ඇය්ේ උසට 
සරිලන ආකාරයට 

්ේේ ්බා්ක 
එකක තමයි 

හදලා ති්යන්්න්. 
ආභරණ 

සමබන්්ධ්යන් 
තවත කතා 

කරනවානම හංස 
පූේටුව ති්යන 

ඩිසයින් එකක දාලා 
ති්යනවා
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ලිංගාශ්රිත ර�ෝග පිළිබඳ 
විරේෂඥ වෛද්ය

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

ජාතික ලිංගාශ්රිත ර�ෝග සහ 
ඒඩ්ස් මර්ධන ෛැඩසටහන

එන්නත විද්දම
සෙක්ස් කරන්න 
බැරිසේනොද?

“මම ලබ්න අවුරුද්ද මැරි කරන්න ඉන්න 
්�ොක්ටර්... ඒ අස්ස ඔය ඉන්ජෙක්ෂන එක 
ගහ්ග්න ම්ට මුකුත් අවුලක ්ෙයි්ද?”

ඒ සති දෙක තුනකට දෙරාතුව මා 

ෙනනා හඳුනන තරුණදෙක් මදෙන ඇසූ 

ප්රශනෙක්ෙ.

ඔහුදේ ෙැටළුව ෙැහැදිලි දනාවූදෙන, 

‘අවුලක්’ ෙනුදවන ඔහු අෙහස් කරනදන 

කුමක්ෙැයි මා විමසුදවමි. 

“අවුලක කියන්න ්�ොක්ටර්... ලිංගික 
අප්ොණිකත්ෙයක ේේ ්්දයක. ්කොවිඩ් 
එන්නත් ගැහුෙම එ්හම ්ේනෙො කියලො ඔය 
සමහරු කියන්න...”

එවිට මා දෙරලා ඔහුදෙන අසා සිටිදේ 

එවැනි දතාරතුරක් ඔහුට ලැබුදන දකදස්ෙ 

ෙනනයි. එවිට එම තරුණො ෙැවසුදේ 

මුහුණුදොදේ තිබුණු සටහනකින ඔහු දේ 

බව ෙැනෙේ බවයි.

“්දැන ්ේසබුක එ්ක 
හැම්දම දා්න නිසො ඉසසර 
ේේ මිනිසසුන්ට ්කෝේ 
ෙහන්න ්ේසි ්නැහැ.”

ෙනුදවනෙ ඔහු 

ෙැවසුදේෙ.

වවද්යවරුන ෙවසන 

දෙෙට වඩා වවද්ය 

ෙැනුමකින දතාර පුදෙලයින 

තම ෙටි අරමුණු සාක්්ාේ 

කරෙැනීම උදෙසා සිදුකරන 

ප්රචාරණවලට රැවටීමට තරුණ ෙරපුර 

අඥාන දනාවිෙ යුතු බව මම ඔහුට ෙැහැදිලි 

කදෙමි.

සාර්ථක ලිිංගික ජීවිතෙක් ෙත කිරීමටේ 

ප්ර්ථමදෙන අෙ ෙණ රැකදෙන සිටිෙ යුතු 

නැතිෙැයි මම ෙ ඔහුදෙන ප්රශන කදෙමි.

විසිහතර හැවිරිදි එම තරුණො එනනත 

ලබාෙැනීම පිළිබඳව සලකා බලන බව මා 

සමඟ ෙැවසූදේ ෙැනට තිදබන විද්යාේමක 

සාධකවලට අනුව දකාවිඩ් මරධන එනනත 

දේතුදවන එවැනි තේේවෙක් ඇති දනාවන 

බව ෙැහැදිලි කිරීදමන අනතුරුවෙ.

දකාවිඩ් එනනත පිළිබඳව ෙැතිර ෙන දේ 

දුරමතෙට බිෙවී ඇති එකම තරුණො ඔහු 

දනාවන බව ෙැහැදිලි වනදන දේ කාරණෙ 

ෙැන විමසා දිනකට මට ලැදබන දුරකතන 

ඇමතුේ ප්රමාණෙ සලකා බලන විටෙ.

දේ කටකතාව දඩලටා ප්රදේෙෙට වඩා 

සීඝ්රදෙන සමාජ මාධ්යෙන තුෙ ව්ාපත වී 

ඇති නිසාදෙෝ තමනට ෙැනටමේ ලිිංගික 

අකරමණ්යතාවක් ඇතිෙැයි ෙරීක්්ා 

කරෙැනීමට එනනත විෙෙේ දබාදහෝ 

අෙවලුන දේ දිනවල අෙදේ සාෙනවලට 

සහභාගී දවයි. 

එදස්ම දේ ෙෙනේ විරහිත කටකතාව 

නිසා දබාදහාමෙක් තරුණෙන දකාවිඩ් 

එනනත ලබාෙැනීම ප්රතික්දෂේෙ කරන බව 

කණොටුදවන වුවේ සටහන කෙ යුතුෙ.

මුලින සඳහන කෙ තරුණොට මා ෙැහැදිලි 

කෙ කරුණු කාරණාම ඔදේ ෙැනුවේභාවෙ 

උදෙසාේ දමදස් සටහන කිරීම වඩා දහාඳ 

ෙැයි මා සිතුදේ ඒ නිසාෙ.

ෙේ එනනතක් සාෙනික වශදෙන අනුමත 

වනදන එයින මිනිසාට ලබාෙත හැකි ෙහෙේ 

ප්රතිලාභ වැඩි වී සිංකූලතා ප්රමාණෙ අවම 

වනවා නේ ෙමණි. දකාවිඩ් මරධනෙ සඳහා 

ලබාදෙන එනනේ සිෙලලම ොදේ ෙසකින 

දෙඩි වැදටනනා වාදේ කඩාෙේ වූ ඒවා 

දනාවන බව අවධාරණෙ 

කිරීමට කැමැේදතමි.

දේ සිෙලු එනනේ දලෝක 

දසෞඛ්ය සිංවිධානෙ සහ 

දලෝක වවද්ය සිංෙමදේ 

වවද්ය ආචාර ධරමවලට 

අනුකූලව විවිධ ෙරීක්්ණ, 

සමීක්්ණවලින අනුමත 

වීදමන ෙසු නිරදදශ වූ ඒවාෙ.

වසිංෙතෙ වසනතෙක් 

කරෙනිමින ජෙටම මුෙල 

උෙෙන උෙවිෙ හුදු ලාභ 

ප්රදෙෝජන උදෙසා දකාවිඩ් මරධන එනනේ 

පිළිබඳව සමාජෙ තුෙට වැරදි ප්රචාරණ දෙන 

ෙන බව ෙැහැදිලිෙ. එදස්ම ලාභ ප්රදෙෝජන 

දනාමැති වුවෙ වැරදි ෙෑ සමාජෙත කරමින 

අස්වාභාවික මානසික තෘපතිෙක් ලබන 

මානසික ව්ාකූලතා සහිත පිරිසක්ෙ දේ අතර 

සිටියි.

දකාවිඩ් එනනත නිසා ලිිංගික අකරමණ්යතා 

ඇති දනාවූවෙ දකාවිඩ් ආසාෙනදේ අතුරු 

සිංකූලතාවෙක් දලස ලිිංගික අකරමණ්යතාවෙ 

ඇතිවිෙ හැකි බව එනනත එො ෙැයි කෑදකෝ 

ෙසනා දබාදහෝ උෙවිෙ දනාෙනනා කරුණක්ෙ.

දකාවිඩ් තේේවෙ නිසා රුධිරවාහිනීවල 

ඇතිවන ෙැටළු, මානසික බිඳවැටීම සහ 

ෙශචාේ දකාවිච් සිංකූලතා ෙන දේ කරුණු 

නිසා ෙරුණු දකාවිඩ් සිංකූලතා මතුවූදවකුට 

ලිිංගික අකරමණ්යතාවෙක් ඇති වීමට 20%ක 

ෙමණ අවධානමක් ඇත.

එදස්ම දකාවිඩ් වවරසෙට ලිිංගික 

ෙදධතීනවල මාස කිහිෙෙක් වුවේ රැඳී සිටිෙ 

හැකි බව සනා්ථ වී ඇති බවේ විදශ්දෙනම 

සටහන කෙ යුතුෙ.

සාමාන්යදෙන ලිිංගික අකරමණ්යතාවෙක් 

(Sexual Dysfunction) ඇතිවීමට බලාෙන 

දේතු දෙකක් ඇත. එනේ කායික හා 

මානසිකව බලොන දේතූනෙ. දමහිදී 

ලිිංගික අකරමණ්යතාවෙක් ඇතිවීමට මූලික 

වශදෙනම බලොනදන මානසික දේතූනෙ.

ඉන අෙහස් වනදන ලිිංගිකේවෙ හා 

බැඳුනු ෙේ ෙේ කරුණු කාරණා සිත තුෙ 

තදින ෙැලෙදිෙේ වීම නිසා දමම තේේවෙ 

ඇතිවීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බවයි.

ඉදින එනනත ෙැසීදමන ලිිංගික ශක්තිෙ 

හීන දේ ෙැයි නිතර නිතර සිතීමට ොදමන 

එවැනි තේේවෙක් ඇතිවීමටෙ බැරි නැත.

වෙස අවුරුදු 40 ෙසුකෙ පුදෙලෙනදෙන 

40%ක් ෙමණ ෙේ අවස්්ථාවකදී 

ලිිංගික ෙැටළුවකට මුහුණදිෙ 

හැකි බව ෙණන බලා ඇත. 

එදස්ම අධිරුධිර පීඩනෙ, 

දිෙවැඩිොව, තයිදරායිඩ් ග්රනථිෙ 

ආශ්රිත ෙැටළු, හෘෙ දරෝෙ 

ඇතුළු විවිධ දරෝෙේ ෙදමකු 

ලිිංගිකව අකරමණ්ය වීමට බලෙෑ 

හැකිෙ. ඊට අමතරව දුේොනෙ 

සහ මේ්රව් නිසාෙ දමවැනි 

තේේවෙක් ඇතිවීමට වැඩි 

ඉඩකඩක් ඇත.

දේ කරුණු සටහන කිරීදේදී මදේ මතකෙට 

නැදෙනදන දින කිහිෙෙකට දෙර මා හමුවට 

ෙැමිණි පුදෙලදෙකු කියූ කතාවක්ෙ.

වෙස අවුරුදු ෙනස් හතක ෙමණ ඔහු 

ෙැඩි විශවාසදෙන මා සමඟ ෙැවසූදේ 

එනනත ලබාෙැනීදමන ෙසු ඔහුට ලිිංගික 

අකරමණ්යතාවෙක් ඇතිවූ බවෙ.

නමුේ කරුණු කාරණා සලකා බැලීදේදී 

තහවුරු වූදේ අධික දුේොනෙ සහ 

වෙස්ෙතවීම සමඟ ඔහුට දේ තේේවෙ 

උදෙත වී ඇති බවෙ.

එනනත පිළිබඳව වැරදි දුරමත දකාතරේ 

නේ සමාජෙත වී ඇතිෙැයි ෙැහැදිලි කිරීමට 

එම උදාහරණෙම ප්රමාණවේෙ.

දමවැනි පුස් මත අන්යෙන සමඟ හුවමාරු 

කරෙනනවා දවනුවට සමාජ වෙකීමක්දලස 

සිතා එනනත ලබාෙැනීමට කටයුතු කිරීම 

අෙ සිෙලුදෙනාදේම වෙකීමක්ෙ.

එනනත දවනුවට 

ආදදශකෙන දලස ෙේ ෙේ 

නිෂේොෙන අදලවි කරනා කූඨ 

පුදෙලෙනට දනාරැවටී තමනට 

ලැදබන ඕනෑම එනනතක් 

ලැදබන මුල අවස්්ථාදේදීම 

ලබාෙැනීදමන දකාවිඩ් 

තේේවෙ නිසා ඇතිවිෙ හැකි 

සිංකුලතා වෙක්වාෙත හැකිෙ.

එදස්ම ඔබට දවනේ 

දේතුවක් නිසා ෙේ ලිිංගික 

අකරමණ්යතාවෙක් තිදේ 

නේ සුදුසුකේ ඇති වවද්යවරදෙකු 

හමුවී තේේවෙ නිටටාවටම සුව කිරීම 

දහෝ මැනවින ොලනෙ කිරීමට හැකි බවේ 

අවසාන වශදෙන ෙැවසිෙ යුතුෙ.

දරුණු සකාවිඩ් 
ෙංකූලතා 

මතුවූසෙකුට ලංගික 
අකරමණ්යතාෙයක් 
ඇති වීමට 20%ක 
පමණ අෙධා්නමක් 

ඇත

සකාවිඩ් 
වෙරෙයට 

ලංගික 
පදධතීනෙල 

මාෙ කිහිපයක් 
වුෙත් රැඳී සිටිය 

හැකියි 

2021 ඔක්සතෝබර 06 බදාදා

සෙවෙනදි සහට්ටිආරච්චි



04 2021 ඔක්තෝබර් 06  වන බදාදා

්ෙවවන්දි  ්ෙට්ටිආරච්චි

මම හිතන්න මම තමයි
ර්ට් ජනප්රියම 
කාන්තාව

පියුමි 
හංසමාලි, 

චතුර අල්විස් 
එක්ක කියූ 

්කතා

“මම ලං්කා්ේ ප්රසිද්ධම ්කානතාව ්වන්නත් 
පුළුවන. ඒ නිසා්න ්ේචචර ්කට්ටිය මාව Follow 
්කරන්න. ්�ාඩක අය මට ්කැමතියි. අ්කමැති 
පිරිසකුත් ඔය අත්ේ ඇති. හැබැයි ලං්කා්ේ 
මිනිස්සු ම්� �ැ්න හරියට ්හාය්නවා. ඒ නිසා 
්්කා්ේ ්්කාතැ්න ්මා්න ප්රශ්න ඇති වුණත් ඒ්ක 
අනතිමට ඉවර ්වන්න ම්�න...”

එ්ස් කියන්න අප ්කවුරුත් දන්නා කිය්න පියුමි 
හංසමාලි ය.

මිලිය්න එ්කයි දශම හය්ක ඉනස්ටග්රෑේ 
අනු�ාමි්කයින පිරිසක හිමි ්ේ සුරූපිනිය ශ්රී 
ලං්කා්ේ වැඩිම ඉනස්ටග්රෑේ අනු�ාමි්කයින 
පිරිසක හිමි ්කානතාව ්ලසද හඳුනවාදිය හැකිය.

පසුගිය දි්්න්ක මාධ්ය්ේදී චතුර අල්විස් 
්ම්හයව්න ‘Talk with Chathura’ 
වැඩසටහ්න්කට සහභාගී වී පියුමි තම ජීවිත්ේ 
අහුමුළු පිළිබඳව ්බා්හෝ ්ද ්කතා ්කළාය. ්ේ 
ලිපිය පියුමි, චතුරට කියූ ඒ ්කතා ඇසුරින ස්කස් 
්කර්න ලද එ්කකය.

“මම ඉපදු්න රාජගිරි්ේ. මම තමයි අ්ේ 
පවු්ල් එ්කම දරුවා. ම්ේ අේමලා තාත්තලා 
එ්හමට සල්ලි තිබුණු අය ්්න්වයි.”

පියුමි කියන්න කුඩා කළ සිටම ඇය නාගරික 

දිවි්ෙවතකට හුරු වූ තරුණියක් බවය.

“මම 
ඉ්�්න�ත්්ත් 
්�ාඩක දුේපත් 
ළමයි ඉ්�්න�න්න 
පාසල්ක. මට 
සාමාන්ය්යන 
පාඩේ ්කර්න ්දවල් 
මත්ක හිටින්න 
්නැහැ. ඒ නිසා 
එ්්කාළහ වස්රදි 
මම පාසල් �ම්න 
්නැවැත්තුවා. 
ඊටපස්්ස් මම 
ගුවන ්ස්වි්කාවක 
්වන්න හී්න 
දැක්කා. ඒත් ඒ්කට 
්හාඳ ඉංග්රීසි 
දැනුමක ති්යන්න 
ඕ්න්න. ඒ ්කා්ල 
මට හරිහමන 
ඉංග්රීසි දැනුමක 
තිබු්ේ ්නැහැ. ඒ 
හිනදා ඒ හී්්නත් 
අතඇරලා දාන්න 
සිද්ධ වුණා.”

ොසල් 

අධ්ාෙනයට සමු දී අවුරුදු 18න ෙමණ විවාහ 

දිවියට එළැඹුණු බව ඕ කීයනනීය.

“ම්ේ ප්රථම ්රේමය එක්ක තමයි මම විවාහ 
වු්ේ. ්කසාද බැඳලා අවුරුදදකින මට පුතා 
ලැබුණා. එත්්කාට මට අවුරුදු 19යි. තවත් 
අවුරුදු ්ද්කක විතර ය්න්්කාට අපි අතර 
්්නා�ැළපීේ ති්ය්න බව ්දන්නටම ්ත්රුණා. ඉතින 
්දන්නම ්කතාබහ ්කරලා ්වන්වන්න තීරණය ්කළා. 
ඒත් තවමත් අපි නීත්ානුකූලව ්වන්වලා ්නැහැ. 
ඔහු ්නැවත විවාහ ්වන්න ය්න නිසා ළඟදිම මම 
ඔහුට නීත්ානුකූලව ්වනවීම ලබා්ද්නවා. හැබැයි 
ඒ ්මා්න ප්රශ්න වුණත් අදටත් අ්ේ හිත්වල කිසිම 
තරහක ්නැහැ.”

පියුමි නිරූපිකාවක් ්ෙස නිරූෙණ ක්්ෂේත්රයට 

ො තබන්න වයස අවුරදු 21ක් වනවිටය.

“ම්ේ පරණ සැමියා හරියට 
පත්තර බල්නවා. ඉතින බියුටි 
පැජනට් එ්කක �ැ්න පත්ත්ේ්ක 
දාලා තිබුණු දැනවීමක දැ්කලා 
මටත් ඒ්කට ඇේලයි ්කරන්න 
කියලා එයා කිේවා. මම එදා ඒ 
පැජනට් එ්කට ගියා. හැබැයි ඒ්්කන 
ජයග්හණයක ලබා�න්න මට බැරි වුණා. 
ඉතින නි්කනම �ම්නක ය්නවට වඩා යමක 
්කමක ඉ්�්න්�්න �ම්නක ය්න එ්ක ්හාඳයි කියලා 
පස්්ස් මමත් හිතුවා.”

නිරූෙණ ක්්ෂේත්රය තුළ දිගු ගමනක් යාමට 

අ්ේක්්ා කළ ඇය ්රාසෑන ඩයස් නිරූෙණ 

ොස්ෙන නිරූෙණ ක්්ෂේත්රය පිළිබඳව ්හාඳ 

දැනුමක් ෙබාගන්න ඉන අනතුරුවය.

“ඊටපස්්ස් සහභාගි වුණු බියුටි පැජනට්වලින 
ජයග්හණ කීපයකම ලබා�න්න මට පුළුවන වුණා.”

වරක් තුර්කි්ේ ෙැවති ‘Future Fashion Face of 

The World’ තරඟ්යන රටවල් 50ක සුරූපිනියන 

ෙරදවා ආසියා්ේ ්හාඳම නිරූපිකාව ්ෙස කිරුළු 

ෙැළඳීමටද ඇය සමත් වී ඇත.

“නිරූපණ ක්ෂේත්ර්ේ වැඩවලට අමතරව 
නි්ේදි්කාවක, රං�්න ශිල්පිනියක ්ලසත් මම 
්කටයුතු ්කර්නවා. ඉනදියා්ේ මලයාලේ චිත්රපටය්ක 
ප්ර්ධා්න චරිතය සඳහාත් මට ආරා්ධ්නා ලැබුණා. ්ේ 
්ව්න්්කාටත් ඒ චිත්රපට්ේ රූ�ත කිරීේ ආරේභ 
්කරලා ඉවරයි.”

තනි මවක ්ෙස ජීවත් වන ඇය තම පුතු 

්වනු්වන කරනා කැෙකිරීම් පිළිබඳව ෙවසන්න 

්මවැනනක්ය.

“මට ්්නාලැබුණු හැම්දම ම්ේ දරුවට ්දන්න 
තමයි මට ඕ්න. ඒ නිසා පුළුවන ්හාඳම විදිහට මම 
ඔහුට සළ්ක්නවා. හැබැයි තනි මවක විදිහට අසරණ 
වුණු තැන ්නැහැයි කියලා මම කියන්න ්නැහැ. ම්ේ 
පුතා ඉ්�්න�න්න ජාත්නතර පාසල්ක. පාස්ල් 
්දමාපිය රැස්වීේවලට ්�ාඩක දරුවන්ේ අේමයි 
තාත්තයි ්දන්නම එ්නවා. එත්්කාට පුතාට දු්කයි 
කියලා මම දන්නවා. ට්රිේ එ්කක ය්න්්කාට එ්හමත් 
හැ්මෝ්�ම තාත්තලා එ්නවා කියලා පුතා මට කියදදි 
මට ්ලාකු ්ේද්නාවක දැ්්න්නවා. එයා ්කැමති 
තැනවල එක්කන ගිහින එයාව හැම්ව්ල්ම සතුටින 
තියන්න මම උත්සාහ ්කරන්න ඒ්කයි.”

පියුමි හංසමාලි නම් ඇය අඳින ෙළඳින 

ක්රමය ශ්රී ෙංකා්ේ සංස්කකෘතියට ෙටහැනි බව 

්බා්හෝ්දනා්ේ මතයයි. ්බා්හෝවිට ඇය සමාජ 

මාධ්වෙ වි්ේචනයට ෙක්වන්නද ්ම් කාරණය 

නිසාය.

“මට තවම අවුරුදු විසිඅටයි. ඉතින ලස්ස්නට 
ඇඳුේ අඳින්න, ෆැෂන ්කරන්න මමත් ්කැමතියි. 
අනි්ක ලං්කා්ේ ෆැෂන ්කර්න එ්කම ්කානතාව මම 
්්න්වයි්න. හැබැයි ්�ාඩක්ද්නාට ්ේන්න මම 
්කර්න ්දවල් විතරයි. මනුස්ස්යක වුණහම තරුණ 
්කා්ල් ලස්ස්නට ඇඳලා පැළඳලා ඉන්න ඕ්න. 
්මා්කද වයසට ගියහම ෆැෂන ්කරන්න බැහැ්න. 
විඳින්න පුළුවන ්කා්ල් ජීවි්ත් ්්නාවිඳ හිටි්යාත් 
වයසට යදදි ජීවි්ත් �ැ්න ්කළකිරීමක ඇති්ව්නවා 
කියලයි මම ්නේ හිතන්න.”

ඇය කියන්න කානතාවක් විවාහ වූ ෙසුවත් 

සුනදරව සිටීම වැදගත් බවයි.

“තමන්ේ බිරිඳ ලස්ස්නට ඉන්නවා දකින්න 
්�ාඩක සැමියන ්කැමතියි. බහුතරයක 
්කානතාවන විවාහ්යන පස්්ස් රූපය �ැ්න 
සැළකිලිමත් ්වන්න ්නැහැ. ්�ාඩක පවුල්වල 
ආරවුල් ඇති්වන්්නත් ඕන්න ඔය ්ේතුව නිසයි. 
විවාහ වුණා, දරුවන ලැබුණා කියලා තමනව 

අතඇරලා දාන්න එපා. 
හැම්ව්ල්ම ලස්ස්නට 
ඉන්න බලන්න. සැලුන යන්න. 
ජිේ යන්න. සල්ලි ්නැත්්නේ 

්�දරදිම ව්ායාම ටි්කක 
්කරන්න. ස්වභාවි්ක ්දවල්වලින 

ලස්ස්න ්වන්න බලන්න. උ්නනදුව, 
උත්සාහය ති්ය්නවා ්නේ ඕ්නම 

්්ක්්නකට ලස්ස්නට ඉන්න බැරි්කමක 
්නැහැ.

හැබැයි තමන්ේ බිරිඳට දි�ට දි්ේ ඇඳුේ 
අනදලා, බිත්ති හතරට ්්කාටු ්කරලා තිය්න පිරිමිත් 
ඉන්නවා. හැම ්කානතාව්කටම ඇය්ේ ජීවි්ත් විඳින්න 
නිදහසක ති්යන්න ඕ්න. යේ ්්ක්්නක ඒ නිදහස 
්නැති ්කර්නවා ්නේ ඒ්ක හරි වැරදියි.”

ඇය කියන්න යම් කානතාවකට තමාව අහිමි 

වන බැඳීමක් තුළ ඇය සිරගත විය යුතු නැති බවයි.

“මමයි, හස්බනඩුයි ්�ාඩක සතුටින ජීවත්්ව්නවා 
කියලා ්ලෝ්්කට ්පන්න්�්න විවාහය ඇතු්ේ 
අ්න්කවි්ධ දුකවිඳි්න ්කානතාවන �ැ්න මම දන්නවා. 
එ්හම දුක විඳ විඳ ජීවත්්ව්නවට වඩා �ැළ්පන්න 
්නැති තැනවලින ඈත්්වලා සතුටින ඉන්න එ්ක 
්හාඳයි. ්දන්නා ්දමහල්්ලෝ සතුටින ඉන්න පවුලුත් 
ති්ය්නවා. එ්හම පවුල් ඇත්තටම හරි පිංවනතයි. 
එ්හම සතුටක ලබන්න තරේ මම ්නේ පිං ්කරලා 
්නැහැ. ඒ නිසා ්ම්හම තනියම ජීවත්්ව්න එ්ක මට 
්හාඳයි.”

වරිනවර මතුවුණු ඇතැම් සිදුවීම් සමඟ ඇය 

අ්ේගශීලීව හැසිරුණු අවස්්ාවන ්නාතිබුණාම 

්නා්ේ.

“්බාරුව, අසා්ධාරණය කිය්න ්දවල්වලට 
මම ්කැමති ්නැහැ. ඉතින ඒ ව්ේ 
්දවල්වලදි ්බා්හාම අ්ේ�්යන 
්්කෝපය පිට්කරපු තැන 
තිබුණා. දු්ක, තරහා 
හි්ත් තද ්කර්�්න 
ජීවත්්ව්න �ැහැනුත් 
ඉන්නවා. මට 
්නේ එ්හම 

ජීවත්්වන්න බැහැ. හිතට එ්න ආ්ේ�ය එක්ක 
සමහර වැරදි වච්නත් පිට්ව්නවා. ඒ්ක වරදක 
කියලා මම පිළි�න්නවා.

අපි ්හාඳක ්කළත් ්නර්කක ්කළත් බණින්නම 
බලා්�්න ඉන්න පිරිසකුත් ්ේ සමාජ්ේ ඉන්නව්න. 
ඉතින ඒවා �ැ්න ්්නාහිතා මට ්කැමති විදිහට මම 
ජීවත් ්ව්නවා.

බඩගින්න, 
්ේද්නාව කිය්න 
්දවල් �ැ්න මම 
්හාඳට දන්නවා. 
ඒ නිසා මට 
පුළුවන විදිහට 
මම අනිත් අයට 
උදේ ්කර්නවා. 
පාරට ගියත් 
සීයා ්්ක්්නකට 
්කරෑම එ්කක හරි 
අරන දීලා තමයි 
මම ආ්යත් 
්�දර එන්න. 
ඒ ්දවල්වලිනුත් 
මම යේ සතුටක 
ලබ්නවා.

ඉස්සර පැජනට් එ්ක්කට යන්න හීල්ස් ්ද්කක 
�න්න ම්� අ්ත් සල්ලි තිබු්ේ ්නැහැ. ඒත් අද මට 
ඕ්න ්කර්න හැම්දම ම්ේ �ාව ති්ය්නවා. ඉතින 
්කවුරු ්්කා්හාම කිේවත් මම ඉන්න තැ්න �ැ්න මම 
සතුටුයි.”

පියුමි හංසමාලි 

පාේේ 
්ෙමාපිය 
රැස්වීමවලට 
්�ාඩක 
ෙරුවන්්ගේ 
අමමයි 
තාතතයි 
්ෙන්නම 
එනවා. 
එත්කාට 
පුතාට දුකයි 
කියලා මම 
ෙන්නවා

හිතට එන 
ආ්ව�ය එකක 
ෙමෙර්වලාවට 
වැරදි වචනත 
පිට්වනවා. ඒක 
වරෙක කියලා 
මම පිළි�න්නවා
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නම

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

ලිපිනය

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

දිස්ත්රික්කය

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

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

දුර්කතන අං්කය

විද්යුත් තැපෑල

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

ජාති්ක හැඳුනුමපත් අං්කය

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

උපන්දිනය

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

රැකියාව

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

යන ලිපිනයට එවනන.

සතුටින ජීවිතය දරනනට 

ඔබට මඟ කියන ‘ධරණී’ 

පුවත්පත මගින මමමෙයවන 

‘දිරිය ධරණී’ වැඩසටෙන 

මාලාව ො සමබනධ වීමට 

මමහි දැකමවන අයදුම ්පත්රය 

පුරවා

‘දිරිය ධරණී’, 
කර්තතෘ, 
ධරණී පුවත්පත, 
්�ො.91, 
වි්ේරොම මොවත, 
්කොළඹ 07.

077 16 36 807

නැතිනම ඉෙත අංකයට වට්ස්ඇප්  කරනන.

අයැදුම් ්පත්රය
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�ල �. 40 �

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය1515

16

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
16 1717

18

ෙලාෙකම ද�න 
මම ෙනාද�න �ර� ද�නක� ඉව��ල� ��ෙ� නෑ ��ත�යා �ර�දර� ෙ�    

   ��ඳ අා�. ම�මල�

 ප්රථම හදව� බ�ධයට     

    සා�ථකව ��ණ �� 
    කා�තාව �ය�

මෙ� ෙනාෙවන මෙ� හදවතට දැ� අ��� �න හමාර�

යා� ෙව�න ඇ�ෙවා� හා �යනවා �ං�ක ඇ�රකට ආෙවා� �යනවා ර�තර� �ෙ� ෙගදර පලය� �යලාHIV ආසා�ත 61 හැ��� කා�තාව� �යන කතාව

ජනවා�යට ජා�� ෙද�ය�ෙ� ��ට� ඉ��ක ෙතාටව�ත

 ඡායා�ප - �ද� �ණ�ංහ

MANOJAFERDINANDAS
SALWATHURA

LAHIRUNI

2021 ජනවා� 06 වන බ��

2021 ජනවා� 06 වන බ��
පළ� කා�ඩය   ප�වන කලාපය

පළ� කා�ඩය   ප�වන කලාපය

2020 foieïn¾ 30 jeks nodod
m<uq ldKavh  y;rjk l,dmhñ, re' 40 hs

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය

 ඉ��ක ෙතාටව�ත

 ඡායා�පය - ධ�� ද ෙකා�තා   කවර ��මාණය - ඉ��ක අ�රාධ

1515

1616 1717
18

ම�වර පලාඵල �ය�ෙ� ��න�කාරෙයා

��� හමගහ�න ෙරාස සා� ඇඳෙගන ගෑ� හ��ව� එ� 
COVID  ෙදවැ� ��ලට ෙචාදනා ලැ� කතට ෙමාකද �ෙ�?

2020 foieïn¾ 23 jeks nodod
m<uq ldKavh  ;=kajk l,dmh

ñ, re' 40 hs

�� ��� ද�ව� ලැෙබන ෙත�ම 
ෙකා�� ආසා�ත මව 
ෙ�ළ�කට කෑෙ� හා�

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
15

16
17

18

�ාමා දහනායක
2017

miss earth
Sri lanka 

DERANA

 ෙපා�' බලලා 
කැ�ප� ය�න 
�ෙතනවාන�
ඒක මාර�

 ර��ක �ණ�ලක

නැකතට 
�ස� කරලා ග�තට ෙවන ෙසත� නෑ

 ඉ��ක ෙතාටව�ත

 ඡායා�පය
   අස�ත ගමආර��

 කවර ��මාණය
   ඉ��ක අ�රාධ

'

2020 foieïn¾ 16 jeks nodod

m<uq ldKavh  fojk l,dmh

ñ, re' 40 hs

�ව��කා ��ව�ධන

ස�� �ලා 
ෙගදරට ගෑ� ග�න 

ලා� ගෑ� ��ක�ෙ� 
��ඳ �යන කතාව

මළ�� 
�න�සන ��ය ගැන 

ශැන� ෙ�ම�� �ය� 

�ය�ය �වෙ� උප��න 

ෙ�� එක කැ� 
ෙමාර�ෙ� ෙ�දවාචකය

ඡායා�පය - ප්ර�� දඹරෙ�

Miss 
British 

Empire

2018
� ��න ��ළ �� ෛව�

 න�ත�  

  �ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය

 15 - 16 -17 - 18 

 ��වල 

2020
 foi

eïn¾ 09 
jeks nodod

ñ, re' 40
 hsm<uq ldKavh  ux., l,dmh

PdhdrEmh - 

OkqIa o fl
dia;d

ljr ks¾udKh - 

bkaÈl wkqrdO

frdayK úfÊùrf.a

ffjoHjrhd ,shhs

Ió f.dauia

,iaik 

.EKq <uhs 

lsIQ tlal 

fi,a*s .yoaÈ 

ug bßishhs

udl`ÿf¾
 

uOQIa
uOQIa
uOQIa
w;a;ïudg 

,shQ wjika 

,smsh

uia 
rd;a;,u 

b,a,k 

fkdak,d 

fj;ghs

msßñkag 

fldkavï yod

fldkavï yod

fldkavï yod

isrn;a lE 

weußldkq 

.eyeKsh

fIda uEka,d 

ú;rla fkfuhs

fIda 
úfuka,;a

bkakjd
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්ෙව්වන්දි ්ෙට්ටිආරච්චි

පුංචි නෙතුකි නෙෙදාටත් කලින් පුංතිනේ පාඩම් 

ෙැඩ අහෙර කනේ අල්ලප නෙදර තරූ අයියා 

සමඟ නසල්ලමට යාමටය.

“අම්ම මම තරූ අයියා එක්ක ්ෙල්ලම ්කර්ලා 
එන්නම.”

පස් වියැති නෙතුකි නිෙසින් පිටතට බැස්නස් 

පුංචි සමෙලියක නමන් සැහැලලු සිතින්ය.

“තරූ අයියා ්ෙදර ්නැහැ්න... ්කමක ්නෑ, ්ෙට 
එන්න්්කෝ. මම ඔයාට ්ටාෆියක ්දන්නම...”

නෙතුකිට නිෙසට ආරාධො කනේ ටික දිනෙක 

සිට තරූ අයියනේ නිෙනස් ෙැෙතී සිටි සම්පත් 

මාමාය.

තරූ අයියනේ නිෙසත්, සම්පත් මාමාත් තමාට 

නුහුරු නුපරුදු නොවූනයන් නිෙස ඇතුළට යාමට 

පුංචි නෙතුකි ද නදෙරක් සිතුනේ ෙැත.

නෙතුකිට නටාෆියක් ්ලබාදුන් සම්පත් මාමා 

ඇයෙ අත අතපත ෙෑමට පටන්ෙත් සැණින් 

නෙතුකිට මතක් වූනේ පිටස්තර කිසිනෙකුට 

තමානේ ඇඟ අතපත ෙෑමට ඉඩ නොනදෙ න්ලස 

පාට පාට ්ලස්සෙ පින්තුර සහිතෙ තමා කියවූ 

නපාතය. ඒ නිසා ඇය සම්පත් මාමානේ අත ෙසා 

දමා ෙහා නෙදර දිෙනොස් සිදුවූ සියල්ල අම්මා 

සමඟ කීොය.

නෙතුකි කියො තිබූ ඒ නපානත් ෙම ෙම් 

‘මනේ ඇඟ මනේ’ යන්ෙය. නම් නපාත ලියා 

පළකර ඇත්නත් තරුණ වෙද්යෙරනයකු ෙෙ 

නුෙන් නතාටෙත්ත මහතාය.

ජාත්යන්තර ළමා දිෙය නිමිත්නතන් අප සමඟ 

සිදුක්ල සුංොදයකදී නහනතම ප්රකාශ කනේ 

දරුනෙකුට සිදුවිය හැකි ලිුංගික අතෙරයකින් 

ඔහුෙ මුදොෙැනීමට ඇති නහාඳම මඟ 

දරුො තුළ ඇති දැනුෙත්්ාෙය 

ෙැඩි කිරීම බෙයි. 

“අපි ්්නාදන්නවා වුණාට 
අ්ේ ර්ේ දරු්වෝ ෙෑ්හ්න 
ෝනක ්�ාඩි ්කා්්ලදිම ලිංගි්ක 
අ�්යෝජ්නයට ්ලක්ව්නවා. එ්හම 
සිද්ධ්ව්න ්ොඩක අ�්යෝජ්න විවි්ධ 
්ේතූන නිො වාරතා ්වන්්නත් ්නැහැ. 
ඒ කියන්න වාරතා ්ව්නවාට වඩා 
වැඩි ලිංගි්ක අ�චාර ප්රමාණයක 
වාරෂි්කව අ්ේ ර්ේ සිදු්ව්නවා.”

දරුොෙ කුමෙ ආකාරයක 

නහෝ ලිුංගික ක්රියාෙක් 

සඳහා නපාළඹො 

ෙැනීම ලිුංගික 

අපනයෝජෙයක් 

න්ලස නිරෙචෙය 

කළ හැක. 

අසභ්ය 

දෑ නපන්ෙමින් නහෝ 

අසභ්ය දෑ ප්රකාශ 

කරමින් දරුෙන්ෙ 

ලිුංගික ක්රියාෙන්ට 

නපාළඹො 

ෙැනීමට උත්සාහ 

කිරීම, ළමුන්නේ 

ලිුංනේන්්රිය 

ස්පරශ කිරීම නහෝ 

තම ලිුංනේන්්රිය 

ස්පරශ කරෙ න්ලස 

දරුොට බ්ල කිරීම, 

ඒො ප්රදරශෙය කිරීම, 

දරුො සමඟ ලිුංගිකෙ 

එක්වීම ඇතුළු 

අපනයෝජෙ රැසක් 

දරුනෙකුට සිදුවිය 

හැකියි.

“අ්ේ අමම්ලා 
දරු්වකුට ්ද්න ්්ලාකුම 

අවවාදය ‘අඳුරන්න ්නැති 
අය එක්ක ්කතාවට යන්න 

එ�ා’ කිය්න එ්කයි. හැබැයි 
්නාඳු්න්න අය අතින 

දරු්වක 
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අ�්යෝජ්නය ්වන්න ති්ය්න 
ඉඩ සීමිතයි. ්ොඩක 
දරු්වෝ අ�්යෝජ්නයට 
්ලක්වන්න දන්න 
කිය්න ්හාඳටම හිතවත් 
අය අතින. ඒ ළඟ 
ඉන්න මාමා ්්ක්්නක, බාේ�ා 
්්ක්්නක එ්හමත් ්නැති්නම 
සීයා ්්ක්්නක වුණත් ්වන්න 
පුළුවන.”

දරුෙන් සමඟ නහාඳින් 

කුළුපහ වීමට නමෙන් පදේලයන් 

හරි දක්්ෂය. එනස්ම තමා 

අතෙරයට ්ලක්ෙෙ බෙ දරුො 

නොදන්නන් ෙම් එම සිදුවීම 

රහනස්ම යටෙැසීමට 

ඔවුන්ට පහසුය. ඥාති 

නිෙසකදී, මිතුනරකුනේ නිෙසකදී, 

පාසනලදී ෙැතනහාත් පාසල ෙෑන් 

රථනේදී, නන්ොසිකාොරනේදී නමන්ම 

නෙෙත් ඕෙෑම ස්ථාෙයකදී දරුනෙකු 

අපනයෝජෙයට ්ලක්වීමට ඉඩ ඇත.

“අ�්යෝජ්නයට ්ලක්වන්න එකතරා 
ෙමාජ ත්ලය්ක දරුවන විතරයි කිය්ලා 
ඇතැමුන සිත්නවා. ්නමුත් ඒ අදහෙ 
වැරදියි. ඕ්නෑම ෙමාජ ත්ලය්ක, ඕ්නෑම 
අධ්ා�්න මේටම්ක සිටි්න දරුවන ළඟම 
හිතව්තකු්ේ අතින ඕ්නෑම ්මා්හාත්ක 
අතවරයට ්ලක්වන්න පුළුවන. 

අනික නම් ක්රියාදාමය එකෙර 

සිදුනොනෙන්ෙ පළුෙන්. 

සැ්ලසුම්සහෙතෙ 

දීර්ඝ කා්ලයක් 

තිස්නස් සිදුකරො 

අපනයෝජෙයන් 

තිනබෙො. නමෙන් නද 

දිගින් දිෙටම සිදුවුණාම 

දරුනෙකු නිතැතින්ම 

ආතතියට ්ලක්නෙෙො. 

එහි අෙසාෙ 

ප්රතිඵ්ලය නෙන්නන් 

ආතතිනයන් 

යුත් අනේෙශීලී 

ෙැඩිහිටිනයක් 

නිරමාණය වීමයි. ඒ 

ෙනේම අපචාරයට 

්ලක්නෙෙ දරුො 

ෙැඩිහිටිනයක් වුණහම 

ඔහු අතින් තෙත් 

දරුෙන් අපනයෝජයට 

්ලක්නෙන්ෙ තිනයෙ 

ඉඩකඩත් ෙැඩියි.”

අතැඟිලි තුඩින් පිරිමැදදත් කැඩී බිඳී යෙ තරමට 

සමනොළ තටු සියුමැලිය. තටු කඩා සිඳ දැමූ පසු 

සමනොළයන්ට නිසි න්ලස පියෑඹීමට අපහසු ෙන්ො 

නස්ම කුඩා විනේදී ලිුංගික අපනයෝජෙයකට ්ලක්ෙෙ 

සියලු දරුෙන් යහපත් ෙැඩිහිටියන් න්ලස සමාජෙත 

ෙන්නන් ෙැත. 

“්දමාපියන තමයි දරුවන්ේ ආරක්ෂ්ක්යෝ 
්වන්න ඕ්න. ඉතින දරුවා ෙැහැනු දරු්වකද, පිරිමි 
දරු්වකද කිය්න ්කාරණාව ්්නාබ්ලා අපි අ්ේ දරුවන 
සියල්ලනම ආරක්ෂා ්කරෙන්න ඕ්න.”

ලිුංගික අපනයෝජෙය පිළිබඳෙ දැනුෙත් නොමැති 

දරුනෙකු අපනයෝජෙයකට ්ලක්වීමට ඇති ඉඩකඩ 

ෙැඩිය. කුඩා විනේදීම ඒ සම්බන්ධනයන් දරුො 

දැනුෙත් කිරීම ෙැදෙත් ෙන්නන් ඒ නිසාය.

“්දයක වුණාට �ස්ස හඬා වැළ්�්න එ්කට වඩා 
එය වළකවාෙැනීමට උත්ොහ ්කර්න එ්ක තමයි වඩාත්ම 
්හාඳ. දරු්වක ඉ�දුණු ෙමන අපිට ඔහුට ්ම ්දවල 
�ැහැදිල ්කරන්න බැහැ්න. ඉතින පුිංචිම ්කා්්ලදි 
ළඟිනම ඉඳ්ලා මල ව්ේ දරුවනව රැ්කෙන්න ්ව්නවා.

අවුරුදු හතර �හ 
්ව්න්්කාටම ්ම ්දවලව්ල 
අව්ධා්නම ්ත්රුම ්කර්ලා 
දී්ලා එවැනි ්දයින ඈත් 
්වන්න කිය්ලා දරුවන 
දැනුවත් ්කරන්න ඕ්න. ්ම 
වය්ස දරු්වකට ඒ ්කාරණා 
�හසු්වන ්ත්රුම ෙන්න 
පුළුවන. හැබැයි ්බා්හාම 
ෙර්ල විදිහට දරුවාට 
්ම �ණිවිඩය ්ලබා්දන්න 
්දමාපියන දක්ෂ ්වන්න 
ඕ්න.”

ඔහු කියන්නන් ළමා ලිුංගික 

අපනයෝජෙ ෙළක්ො ෙැනීමට 

ෙම් නදමාපියන් දරුෙන් 

සමඟ විෙෘත සුංොදයක් 

නොඩෙොෙත යුතු බෙය.

“ඒ කියන්න තමන්ේ 
ඇඟ ්කාටවත්ම 
අල්ලන්න ්දන්න 

එ�ා කිය්න එ්කත්, 
්කවුරුහරි එ්හම 
්කරන්න හැදු්වාත් 
ඉකමනිනම 

එතැනින අයින 
්ව්ලා ඒ බව අමමට 

හරි තාත්තට හරි 
කියන්න කිය්න එ්කත් 

අපි දරුවට කිය්ලා 
්දන්න ඕ්න. 
වි්ේ්ෂ්යනම 
ඇඳුමවලන වහ්ලා 

ති්ය්න තැන අමමට 
තාත්තට ඇ්රන්න ්ව්න 

්කාටවත් අල්ලන්න ්දන්න ්හාඳ ්නැහැ 
කිය්න �ණිවිඩය අවුරුදු හතර �හ 
්ව්න්්කාටම අපි දරුවා්ේ ම්නෙට 
දාන්න ඕ්න.”

දරුනෙකු සමඟ නම් කතාබහ 

ඇරඹීමට ප්රවිශ්ඨය ්ලබාෙන්ො 

ආකාරය වෙද්ය නුෙන් 

නතාටෙත්ත මහතා විසින් රචිත 

නපානතහි සඳහන් කර ඇත.

“අ�චාරය්කට ්ලක්වන්න 
්කලනම එය ්නර්ක ්දයක බව 
දරුවනව දැනුවත් කිරී්ම 
�රමාර්ථ්යන තමයි ‘ම්ේ 
ඇඟ ම්ේ’ කිය්න ළමා ග්රන්ථය 

මම රච්නා ්ක්ේ. ්ම ්කතාව කියවන්න පුළුවන 
දරුවන තනිවම ඒ ්ද ඉ්ේනෙනියි. තවමත් 
කියවන්න බැරි දරුවනට ්කතාව කිය්ලා දී්ලා, රූ� 
්�න්න්ලා ඒ ෙැ්න හරි අපූරුවට �ැහැදිල ්කරන්න 
්දමව්පියනට පුළුවන. හැබැයි එතැ්නදී දරු්වෝ 
අහ්න ප්රේ්නව්ලට ෙර්ලව ්ලසේනට උත්තර ්ද්න 
එ්කත් හරි වැදෙත්.”

දරුෙන්ට ෙඩාත් උචිත සර්ල බස් ෙහරකින් 

රචිත නමම ළමා නපාත් පිුංච තුළ ළමා මෙස 

නසාඳුරු කරෙ සුන්දර සිතුෙම් නපළක්ද 

අන්තරෙතය.

“හැම ජාතිය්කටම අයිති දරුවන අ�චාරයට 
්ලක්වන්න පුළුවන. ඒ නිො ්ම ්�ාත සිිංහ්ල, 
දමිළ ෙහ ඉිංග්රීසි කිය්න භා්ෂා තු්්නනම 
�ළ්කර්ලා ති්ය්නවා. ්ම ්�ාත භා්ෂා තු්්නනම 
�ළ්කරමු කිය්න අදහෙ ්ේනාව ෙමයවර්ධ්න 
ප්ර්කාශ්කයිනටත්, ළමා ම්නෙට ෙැළ්�්න විදිහට 
සිතුවම සිත්තම ්කර්ලා දීපු සිදු�මා චන්ර්ස්නටත්, 
දමිළ �රිවරත්නය සිදු්කළ අනු්ෂා සිවලිංෙමට ෙහ 
ඉිංග්රීසි �රිවරත්නය සිදු්කළ ෙඳනි ප්රාර්ථ්නාටත් 
ම්ේ සතූතිය පුද ්කරන්න මම ්ම්ක අවස්ථාවක 
්කරෙන්නවා. පුිංචි ්�ාතක වුණත් ්ම ්�ාතට මහ 
විශා්ල ෙමාජ වෙකීමක ඉටු ්කරන්න පුළුවන. ඉතින 
තමන්ේ දුවට පුතාට ්ම ව්ේ ්�ාතක ්ලබා්ද්න 
එ්ක ්දමව්පියන්ේත් වෙකීමක.”

‘ම්ලක වුණත් හරි ්ලසේන

ේේ තිබු්ණාතින විතරයි

්්න්ලා ෙත්්තාතින ඒ ම්ල

�ර්ව්වි ඔන්න

පුිංචි අපිත් මල වා්ෙයි

හරිම ්ලසේනයි සුවඳයි

්ම ්්ලෝ්ක ්කාටවත්ම

බෑ අල්ලන්න

අ්ේ �ාට අපි රැ්කෙමු

සුවඳ �රිසෙම ්කරෙමු

ඒ ඇති ්ම මුළු ්්ලෝ්්කම

්ලසේන ්වන්න...’

නම් වෙද්ය නුෙන් නතාටෙත්ත මහතානේ 

‘මනේ ඇඟ මනේ’ කෘතිනයන් උපටාෙත් සුන්දර 

පද්ය පුංතියක්ය. ඇත්තය. පුංචි මලේල 

සුෙඳ, පාට අකා්ලනේ මිලිෙ වීමට ඉඩනොදී ඒ 

මල රැකෙැනීමට එක්වීම අප සියලුනදොනේ 

ෙෙකීමය.්�ොඩක දරු්්වෝ අප්�ෝජන�ට 
ලක්්වන්්න් දන්න කි�න ්ෙොඳටම 
හිත්වත් අ� අතින්. ඒ ළඟ ඉන්න 
මොමො ්ේනක, බොපපො ්ේනක 
එ්ෙමත් නැතිනම් සී�ො ්ේනක 

වුණත් ්්වන්න පුළු්වන්

ෙැම ජොති�ෙටම අයිති 
දරු්වන් අපචොර�ට 

ලක්්වන්න පුළු්වන්. ඒ නිෙො 
්ම් ්පොත සිංෙල, දමිළ ෙෙ 
ඉිංග්රීස කි�න භොෂො තු්නන්ම 

පළෙරලො ති්�න්වො

අප්�ෝජන�ට 
ලක්්වන්්න් 

එකතරො ෙමොජ 
තල�ෙ දරු්වන් 
විතරයි කි�ලො 

ඇතැමුන් 
සතන්වො.

වෛද්ය 
නු්වන් ්තොට්වත්ත

ඔක්තෝබර �ළමු වැනිදාට ්යදුණු ්්ලෝ්ක ළමා දි්නය නිමිත්්තනි



2021 ඔක්තෝබර් 06 බදාදා 07දැන්වීමකි



ලිහිණි මධුෂිකා

08 2021 ඔක්තෝබර් 06  වන බදාදා

දුව දූෂණය කළේ 
මම කියලා අලවපු

්ේබ්ේ දැනවත් 
ගලවනන 

මීට වසර හයකට පමණ ළපර ළේයා සළෙව්ම් නමැති 
සිව් හැවිරිදි ළපරපාසල් ෙැරියක් පැහැරළෙන ළොේ 
ලිංගිකව අපළයෝජනය කර මරා ෙැමූ පුවත ඔළේ 
මතකළයන් ගිලළහන්නට ළේතුවක් නැති බවයි අළේ 
විශවාසය. 2015.09.11 වන දින අලුයමයි ළම් 
අවාසන්වන්ත සිදුවීම සිදුවුළේ.

ළමහි විත්තිකරු වූළේ ළකාටළෙණියාව, බඩල්ෙම, 
ඉන්ෙම්මාරුළව් පදිිංචි ඉලන්දාරිළපඩිළේ සමන් 
ජයලත් (ළකාේඩයා නමැත්තාළේ අයියා) නමැති 38 
හැවිරිදි විවාහක පුදෙලළයක්ය. 

නමුත් ළේයාළේ ඝාතනයට මුලන්ම සැකපිට 
අත්අඩිංගුවට ෙත්ළත් ඇළේ පියා වන නිශාන් 
බක්මීළෙණියයි. ඔහු වෘත්තිළයන් පාසල් 
ගුරුවරළයකි. වසර 6කට ළපර සිදු වූ ළමම 
අපරාධය නිසා අෙටත් සමාජළයන් නින්දා අපහාස 
ලබන්ළන් ඔහුය. ඒ නීතිළයන් ළනාවුණත් සමාජය 
විසින් ළේයාළේ මිනීමරුවා ළලස ඔහු පිටට වරෙ 
පටවා ඇති නිසාය. ඒ අවනඩුව ෙැන ඔහු ‘ධරණී’ට 
කියූ කතාවයි ළම්.

නිශාන්ගේත්, සමනති්ගේත් නිවස පිහිටා තිබු්ේ 

මීගමුව, ්�ාට්ෙණියා්ේ, බඩලගම අ�රනගහ 

වැලිපා්ේය. ්ේ ්ේෙනාට ෙරු ති්ේනක් වූ 

අතර, මද්දුමී වූ්ේ ්ේයා ය. ඔවුන පේ්ෙනා 

හැරුණු්�ාට නිව්ේ සිටි්ේ නිශාන්ගේ මේපියන 

්ේෙනා වූ චනද්ාත්, ෙයාරත්නත් පමණි. නිශාන 

වෘත්ති්යන පාසල ගුරුවර්යකු වුවත් නිවස අසල 

ඇඟළුේ �ේමානතශාලාව� රියදු්රකු ්ලස අමතර 

රැකියාවක්ෙ �්ේය. ඒ තම ෙරුපවුල ජීවත් �රවීමට 

ඔහුට තිබූ උනනදුව නිසාමය.

“ළේයා කියන්ළන් හරිම හුරතල්, ෙඟකාර ෙරුළවක්. 
එයාළේ වැළේම අයියා එක්ක ළසල්ලම් කරන එක. 
ළසල්ලම් කරදදි සමහර ළවලාවට අයියා එක්ක 
රේඩු ළවලා කාමළේට ගිහින් ඇතුළෙන් ළදාර ළලාක් 
කරෙන්නවා. ළකායිළවලාවක හරි ළමයා කාමළේ ඇතුළෙ 
හිරළවයි කියලා මම කාමළේ එක 
ජළනල් පියනක ග්රිල් 

එකකුත් ෙලවලා දාලා තිබුළේ...”

ඔහු්ගේ වචන දි්ගේ ගලා ආ්ේ 

්ේයා ජීවත්ව සිටි ්�ටි �ාලය තුළ 

ඉතිරි �ර ගිය හුරතල මත�යනය. 

“ළම් සිදධිය ළවච්ච ෙවළේ රෑ මට 
ොමන්ට් එළක් හයේ ළෙකක් යන්න 
තිබුණා. මිං ළෙෙරින් යදදි සමන්තියි, 
ෙමයි තුන්ළෙනයි ටීවි බල බලා හිටිළේ. 
අන්තිමට මිං ඒ තුන් හතරළෙනාළෙම 
ඔලුවත් අතොලා, සමන්තිට ළදාර 
ජළනල් ටිකත් ළහාඳට වහෙන්න 
කියලා තමයි ගිළේ...”

ඔහු කියන්න අතීතය සිහි�රමිනි. 

“මම ඕඩේ හයේ ළෙක ගිහින් දාලා ළෙෙර එනළකාට 
ොමන්ට් එළක් මහත්තයා මට ආපහු ළකෝල් කරලා 
කිව්වා රෑ වැඩ කරපු තවත් ෙෑනු ෙමළයක් ඉන්නවා 
මිනුවන්ළොඩට ගිහින් දාලා එන්න කියලා. ඒ ළවලාළව 
මිං හිටිළේ ළෙෙර ළේන මාළනමයි. මිං කිව්වා ටිකකට 
ළෙෙරට ගිහින් ඉක්මනට එන්නම් කියලා. ඒත් එයාලට 
පරක්කුයි කියලා එළවළලම හරවළෙන එන්න කිව්වා. 
අන්තිමට මම ළේ ළපනි ළපනීම ආපහු හරවළෙන ගියා.”

�තාව අතරතුර ඔහුට වරින වර වචන පැට්ලන්න 

වසර හය�ට පසුවත් ්ේයා්ගේ මරණය නිසා ඔහු 

විඳින මානසි� ්ේෙනාව නිසා විය යුතුය. 

“එදා මම මිනුවන්ළොඩ ගිහින් එදදි රෑ 12.45 විතර 
වුණා. සමන්තිට කතා කළරාත් ෙමයිත් නින්ළෙන් නැගිටින 
නිසා මම ෙඟ තිබුණ අමතර යතුළරන් ළදාර ඇරළෙන 
ළෙට ගියා. කාමළේට යදදි සමන්තියි, පුතයි, ළපාඩි දුවයි 
එක ඇඳක නිදාළෙන හිටියා. ග්රිල් ෙලවපු ජළනල් පියන 
එළහම පිටින්ම ඇරලා දාලා තිබුණා. ළේයාත් කාමළේ 
හිටිළේ නෑ. ළේයා හවස ඇඳළෙන හිටපු කලසම ඇඳ 
උඩ ෙලවලා දාලා තිබුණා. මම හිතුවා අළේ අම්මළේ 
කාමළේට ගිහින් නිදි ඇති කියලා. ඒ ළවලාළව පාන්ෙර 
නිසා මිං අම්මළෙ කාමළේට තට්ටු කරලා ඇහැරවන්න 

ගිළයත් නෑ. එළහමම ඇඟපත ළහෝෙළෙන 
නිදාෙත්තා...”

්ේයා නිව්ේ ්නාමැති බව ඔවුන 

ෙැනගන්න පසුදා උෙෑසනය.

“ඒ ළවලාළව අපිට කියන්ළන 
කරන්ළන ළමානවෙ කියලාවත් 
හිතාෙන්න බැරි වුණා. සමන්ති කිව්වා 
රෑ ටීවි බලදදි ළේයාට පුටුළවම නින්ෙ 
ගියා, ඊට පේළේ වඩාළෙන ළෙනල්ලා 
ඇළඳන් තිේබා කියලා. ළකාළහාමහරි 
ළහායන්න තිළයන හැමතැනකම 
ළහව්වත් ෙරුවව හම්බුළේ නෑ. 
ඊටපේළස අපි ළකාටළෙණියාව 
ළපාලසියට පැමිණිල කො.”

ඒ අනුව ක්රියාත්ම� වූ ්පාලිසිය 

බුද්ධි අංශ සහ ්පාලිේ නිල සුනඛ 

අංශ්ේෙ සහාය ඇතිව ්ම්හයුමක් ක්රියාත්ම� �ළ 

අතර, 2015.09.13වන දින ්ේයා්ගේ නිරුවත් මළසිරුර 

්සායාගැනීමට හැකි විය. ඒ නිවසට මීටේ 200ක් පමණ 

දුරින පිහිටා ඇති ඕ්තර ්වලයාය අසළ තිබීය. ඒ 

වනවිටත් ඇය ඇඳ සිටි �මිස්යන ්ගලෙ සිර�ර 

තිබිණි. මළසිරුර ලැබුණෙ ඝාත�යා පිළිබඳව කිසිඳු 

්හෝඩුවාවක් නේ ලැබී ්නාතිබිණි.

“ළේයාළේ මරළණට කිසිම ළකළනක් අත්අඩිංගුවට 
ළනාළෙන ඉන්නළකාට ෙළම් මිනිේසු කෑෙහන්න 
පටන්ෙත්තා. මම රෑ ළහාළරන් ළෙට ආළව් ෙමයව අරන් 
යන්න කිව්වා. මාව අත්අඩිංගුවට ෙත්ළත නැත්තම් ෙල් 
ෙහලා මරණවා, ළෙවල් ගිනි තියනවා කිව්වා. අන්තිමට 
සිදධිළයන් ෙවේ කීළපකට පේළස ළපාලසිළයන් මාව 
අත්අඩිංගුවට ෙත්තා...”

ඉනපසු ඉදිරියට ්ගන ගිය පරීක්්ෂණවලදී සිද්ධියට 

සේබන්ධ සැ��රුවන සිේ්ේනකු අත්අඩංගුවට  

ගැනිණි. ඒ අතර දු්ේන ක්රිශානත ්නා්හාත් 

‘්�ාේඩයා’ නමැත්තා සහ ඔහු්ගේ ස්හෝෙරයා වූ 

සමන ජයලත් නමැත්තාෙ විය. ්මම සැ��රුවන්ගන 

දිගින දිගටම �ළ ප්රේන කිරීේවලදී සමන ජයලත් 

නමැත්තා ්ේයාට අතවර �ර මරා ෙැමු්ේ තමන බවට 

පිළි්ගන තිබුණි.

නිවසින පිටත සැඟවී සිටි තමන්ගේ අරමුණ වූ්ේ 

සමනතිව බිලිබාගැනීම වුවත්, ජ්නල්යන නිවස 

තුළට ගිය පසු ්ේයා ගැන සිත් පහල වූ බව ඔහු 

කියා තිබු්ේය. පසුව ෙැරිය රැ්ගනයන අතරතුරදී 

නින්ෙන අවදි වී ‘මා්ේ මාව ්ගෙර ්ගනියනන’ 

කියා හැඬූ බවත්, ඒ ්මා්හා්ත් ඔහු ්දාල පාර 

ආසනන්ේදී ඇයව දූ්ෂණය �ර, ඇඳ සිටි ඇඳු්මන 

්ගල සිර �ර මරා ෙැමූ බවත් කියා සිටි්ේය.

“ඇත්තම කිව්ළවාත් ළම් සැකකරුළවෝ, විත්තිකරුළවෝ 
හැමළකළනක්වම ළපාලසිළයන් අරන් ගිළේ මූණු 
වහලා. සමන් ජයලත්ව බන්ධනාොරයට අරන් ගිළයත් 
මූණ වහලා. අෙටත් මිනිේසුන්ට ළකාේඩයාළෙවත්, 
සමන් ජයලත් කියන අපරාධකාරයාළෙවත් මූණක්වත් 
මතක නෑ. ඒත් මාව හතරපාරක් හතරළවනි තට්ටුවට 
අරන් ගිහින් ප්රශන කරදදී, ළේයාළේ තාත්තා කියලා 
මාධ්යවලන් ප්රසිදධ කො. ෙළම් මිනිේසුන්ට, ඉේළකෝළල 
ෙමයින්ට මතක මාව අත්අඩිංගුවට ෙත්ත එක විතරයි. 
ඊටපේළස මාව නිළදාේළකාට නිෙහේ කො කියලා 
මිනිේසු ෙන්ළන නෑ. ළපාලසිළයනුයි, මාධ්යවලනුයි 
මට ප්රසිදධිළේ අලවපු ළල්බළල් ප්රසිදධිළේ ෙලවලා 
ෙැම්ළම නෑ. එදා ඉඳන් කිසිම ළෙමව්පිළයක් මළේ ෙඟට 
ෙමළයක්ව ඉළෙනෙන්න එව්ළව නෑ. සමහර ගුරුවරු 
අෙටත් ප්රසිදධිළේ අහනවා ‘ඇයි ඔයා තමන්ළෙම 
දුවට එළහම කළේ’ කියලා... ඒ ළවලාවට මම අසරණ 
ළවනවා. මළේ ගුරු ජීවිතය එළහම පිටින්ම නතර වුණා. 
ඊටපේළස අනිත් ෙරුළවෝ ජීවත් කරවන්න කුලී වැඩ පවා 
කො. ඒත් ෙැන් ළකාළරෝනා නිසා මිං සූම්වලන් ඉිංග්රීසි 
පන්ති ටිකක් කරලා ළපාඩි ොනක් ළහායාෙන්නවා. මිං 
වෙකිවයුතු ආයතනවලන්, නිලධාරීන්ළෙන් ඉල්ලන්ළන් 
මට ඔබතුමාලා අතින් වුණ වරෙ නිවැරදි කරලා ළෙන්න 
කියලා විතරයි...”

සැබෑය. වැරදි ්ලබල ඇල්වන පමාවට 

ගැල්වන්න නැත. ්ේයා අහිමි වුවෙ ඔහුට තවත් 

ෙරු ්ේේනකු ජීවත් �රවීමට ඇත. ්ේ ඔහු ඒ 

්වනු්වන �රන බැගෑපත් ඉලලීමක් පමණි.

ළේයා 
සළෙව්මිළේ 

පියා 
ඉල්ලයි 

සමහර ගුරුවරු 
අදටත් ප්රසිද්ධි්ේ 

අහනවා ‘ඇයි 
ඔයා තමන්ගම 

දුවට එ්හම 
ක්ේ’ කියලා... 
ඒ ්වලාවට මම 
අසරණ ්වනවා

ම්ේ ගුරු ජීවිතය 
එ්හම පිටිනම 
නතර වුණා. 
ඊටපස්ස අනිත් 
දරු්වෝ ජීවත් 
කරවනන කුලී 
වැඩ පවා කළා

ළේයාළේ 
පියා වූ  නිශාන් 
බක්මීළෙණිය

ළේයා සළෙව්ම් 
ෙැරිය
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ඇමන්ඩාගේ ගෙඇස් දීප්තිගෙන බැබගෙමින 

තිබුණි. ගේ වතඩාගේ ග�ෝ තම ෙරු සිහිනෙ 

ඉටුවනගන නේ එෙ ග�ඩාතරේ සුනෙර ෙැයි ඇෙ 

සිතුවඩාෙ. ඒ වනවිටත් ඇමන්ඩා සිටිගේ පස් 

වතඩාවක් පමණ තම ෙරු �ෙල ගබ්ඩා වූ අමිහිරි 

ගේෙනඩාව හිත්ග�ඩාණ� ්ඟවඩාගගනෙ.

සිෙ ග්ඩායුරිෙගේ අත තදින අලලඩාගත් 

ඇමන්ඩා, වවද්යවරෙඩා කිෙනනක් අ්ඩා සිටිෙඩාෙ. 

ව්ර ප�ක් ෙරු �ෙල ප�ක් ඇමන්ඩාට අහිමිව 

ගිගේ ඇගේ ශරීරෙ තුෙ වූ විවිධ ්ංකූලතඩා නි්ඩාෙ.

“ඇමන්ඩා ඔයඩාගේ කුසින බිහිගෙන දරුගෙක් 
ගැන අපට බලඩාගපඩාග�ඩාත්තු තියඩාගනන තිගයන 
ඉ්ක් හරිම අඩුයි. හැබැයි ඒගකන අදහස් 
ක�නගන නෑ ඔයඩාගේම දරුගෙක් ගැන ඔයඩාට තිගයන 

බලඩාගපඩාග�ඩාත්තුෙ අත් හරිනන 
කියලඩා... අපිට තෙ එක 

විසඳුමක් තිගයනෙඩා.”

වවද්යවරෙඩා කීගේ 

�ඩාරුණි�වෙ. විසි�ත්වන විගේ 

පසුවූ ඇමන්ඩා ග්ඩායුරිෙගේ 

අත තදින අලලඩාගගන සිටිගේ 

ගෙවිෙන ගමවර තමඩාට 

අ�ඩාරුණි� ගනඩාගවතැයි ෙන 

විශවඩා්ගෙනි.

“අපිට පුළුෙන 
විද්ඩාගඩා�යක් තුළ ඔබ 
ගදගදනඩාගේ ඩිමබ සහ 
ශුක්ඩාණු ගයඩාදාගගන 
කළලයක් නිරමඩාණය 
ක�නන. ඉනපසුෙ 
ගෙනත් ගර්ඩාෂයක 
එය ෙැග්නනට 
සලස්ෙනන.”

වවද්යවරෙඩා 

කීගේ IVF 

ක්රමගේෙෙ ගැනෙ. 

එහිදී සිදුවනගන 

නවීන විද්යඩාවට 

අනුව විද්යඩාගඩාරෙ 

තුෙ ්�්න ලෙ 

�ෙලෙ දාෙ� 

මව�ගේ කුග්හි 

ගරෝපණෙ කිරීමයි.

“මම මගේ සගහෝදරිය ගෙනුගෙන 
ඉදිරිපත් ගෙනෙඩා. මට පුළුෙන ඒ දරුෙට 

උපත ගදනන.”

ඇමන්ඩා ෙමක් කිෙනනට ගපර පිළිතුරු 

දුනගන ගමගතක් ඇෙ අ්ල සිටි ්ග�ෝෙරිෙ 

වන ඇලිසිෙඩාගේරියි. ඇලිසිෙඩා එක්ෙරු මව� වූ 

අතර තිස්වන විගේ පසු වූවඩාෙ. ්ග�ෝෙරිෙටත් ව්ඩා 

ගෙග�ළිෙ� තරමට ්මීප අක්�ඩා, නැගගණිෙගේ 

හිත ගැන ග�ඩාඳිනම ෙැන සිටි තැනැත්තිෙයි. ඒ අනුව 

ගෙවරක් ගනඩාසිතඩාම ඇෙ නැගගණිෙ ගවනුගවන 

�ැමැත්ගතනම ඉදිරිපත් වූවඩාෙ. ඒ නැගගණිෙ 

තමනගගන එවන ඉලලීමක් �රනනටත් ගපරෙ.

“2019 අවුරුදගද තමයි මගේ සගහෝදරියගේ 
පුතඩා ෙන ජුලියන ඉපදුගේ. ඔහු බිහිවුගේ සිගස්රියන 
සැත්කමකින නිසඩා, මට තෙ අවුරුදදක් විත� බලඩා ඉනන 
සිදුවුණඩා. ඒ සගහෝදරියගේ ගසෞඛ්ය තත්ත්ෙය නිසඩා. 
අවුරුදු පහක බලඩාගපඩාග�ඩාත්තු බිඳෙැටුණු හැටි දැකපු 
මට එය ගලඩාකු කඩාලයක් ගනගෙයි. ගකඩාගහඩාමහරි වෙද් 
උපගදශෙලට අනුෙ අපි තෙ ටික දෙසක් බලඩාගගන 
හිටියඩා. ගකඩාගහඩාමහරි සියලල අෙසඩානගේ සඩාර්ථක 
වුණඩා. අගගෝස්තු මඩාගස් මම අමමඩා ගකගනක් වුණඩා. දැන 
මුළු ෆගලඩාරි්ඩාෙම ලස්සනයි. ඔලිෙර මගේ පුුංචි පුතඩා 

ගලඩාකු වුණු දෙසක මම ගම ලස්සන කතඩාෙ එයඩාට 
කියනෙඩා. මම මගේ සගහෝදරියට ගකඩාගහඩාම 

ස්තූති ක�නනද කියලඩා දනගන නෑ.”

ඇමන්ඩාගේ �ඬ �ැඟීේබරෙ. 

ඇෙ ෆගලඩාරි්ඩා විශවවිද්යඩාලගේ 

උපගේශ�වරිෙ� ගල් �ටයුතු �රනනීෙ. 

එව�ට විසිඑක්වන විගේ පසුවූ ඇෙ 

පෙමුව �ෘෙෙඩාබඩාධෙ�ටත්, පසුව රුධිරෙ 

�ැටිගැසීගේ ගරෝග තත්ත්වෙ�ටත් ගගඩාදුරුව 

සිටිෙඩාෙ. තවෙ චරම ගරෝගෙක් නි්ඩාගවනෙ 

ඖෂධ ලබඩා ගත්තඩාෙ. විවඩා�ගෙන පසු ව්ර 

නුංගිගේ පුතුට 
උපදිනනට 

තම කුස මල් යහනාවක කළ 

අකකා

�ෙක් තුෙ පස්වතඩාවක් ගැබ ගත්තෙ, මඩා් 

කිහිපෙ�දී එම ෙරු �ෙල බිඳීගිගේ ඇමන්ඩාත් 

ඇගේ ්ැමිෙඩාත් දු�ට පත් �රමිනි.

තම පවුලට ගබග�විනම ලැදිව �ටයුතු �ෙ 

ඇලිසිෙඩාගේරි �ලක් ඉතඩාලිගේ ගස්වෙ �ෙඩාෙ. 

ඇෙ �ගේ අගලවි�රණ ක්ගෂේත්රෙට ්ේබනධ 

රැකිෙඩාවකි. මින ව්ර කිහිපෙ�ට ගපර ඇෙ 

ඉතඩාලිෙටත්, රැකිෙඩාවටත් ්මුදී ෆගලඩාරි්ඩාවට ආගේ 

පවුගල අෙ �ඩා වැඩිපුර �ඩාලෙ ගගවනනට තිබූ 

�ැමැත්ත නි්ඩාෙ. 

“පුුංචි ඔලිෙරෙ මුං මඩාස දහයක් කුගස් තියඩාගගන 
බලඩාගත්තඩා. එය මම මගේ පුතඩාට උපත දුනනඩා 
ෙගේම අසිරිමත් අත්දැකීමක්. මට ඕන වුගේ මගේ 
සගහෝදරියට උදව් ක�නන. මම දැක්කඩා වෙද්ෙ�යඩා 
ගම ගැන කියදදී, මම ගම ෙගකීම බඩා� ගනිදදී ඇයගේ 
ඇස්ෙල තිබුණු සතුට. දැන ඔවුනට ඔවුනගේම 
දරුගෙක් ඉනනෙඩා.”

ඇලිසිෙඩාගේරි කිෙනනීෙ. ්ග�ෝෙර බැඳීේ 

ග�ඩාතරේ ලස්්න ෙැයි අමුතුගවන කිෙනනට ඕනෑ 

නැත. ගමම IVF �ෙල ගරෝපණෙ �ටයුතු ඇතුළු 

විද්යඩාගඩාර �ටයුතු ගමනම නීතීඥ ගඩාස්තු ්ඳ�ඩා 

ඇමරි�ඩානු ග්ඩාලර දා්ෙ ෙ�්� පමණ මුෙලක් 

ඔවුන වැෙ �ර ඇත.

“ගම සිහිනයක්ද කියලඩා මුං තඩාම හිතනෙඩා. නෑ එය 
ඇත්තක්. මගග පුුංචි පුතඩාගේ සුෙඳ මට දැගනනෙඩා.”

ඇමන්ඩා පුතු තුරුළු �රගනිමින කිෙනනීෙ. 

ෆගලඩාරි්ඩාව පමණක් ගනඩාව බලන බලන අත ෙැන 

ඇෙට ලස්්නෙ. ඒ ලස්්න ෙකිනනට නැගගණිෙට 

අවස්්ඩාව දුන අක්�ඩාගේ හිත ග�ඩාතරේ ලස්්නෙැයි 

කිෙනනට වචන මදිෙ.

දරු 
කළල පහක ගබසා 
වූ අමිහිරි ්ේදනාව 

මැදයි ඔලිවර් 
ඇමන්්ාට සතුට 

්ග්නන්්න්

මුළු 
ෆ්ලාරි්ාවම දැන් 
ලසසනයි. පුතා්ේ 

මුහුණ දකිද්දී දැනුණ 
හැඟීම කියාගන්න 

බැහැ
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ඔලිම්පික් විනිසුරුවරියක් 
විදිහට තේරුණා කියන 

පණිවිතේ ලැබුතේ

තාතත්ේ මිනිය 
ඉස්සරහදී

කාන්ා ප්රධාන තපාලිස් 
පරීක්ෂිකා සහ ඔලිම්පික් 
්රඟ තීරක සහ විනිසුරු

තනලකා ශිතරෝමාලා

“මම විනිශ්චය කළ එක ඔලිම්පික් ත�ාක්්සිං ්රඟයක් 
නරඹනන ජාත්යන්ර ඔලිම්පික් කමිටු සභාපති 
ත්ෝමස් �ැච් ඇවිලලා තිතයනවා. ඔහු ්රඟය 
නරඹන �ව මම දැනතෙන හිටිතේ නැහැ. ්රඟය 
අවසාන වුණාට පස්තස් සිංෙමතේ කිහිපතදතනක් මතේ 
ළඟට ඇවිලලා ‘තනලකා, ඔයා ජාත්යන්ර ඔලිම්පික් 
කමිටු සභාපතිතේේ පැසසුමට ලක්වුණා’ කියලා මට 
සු� පැතුවා. ඒ වතේම මතේ දක්්ෂ්ා දැකලා මීළඟ 
ඔලිම්පික් ්රඟාවලිතේ ත�ාක්්සිං ඉසවතව කාන්ා 
විනිසුරු නිතයෝජනය වැඩි කරන �වේ ඔහු ඒ තවලාතව 
පවසලා තිබුණා.”

අද ‘ධරණී’ කවරය දරා ්සටිනතන එවන 
දැවැන්තයකුතෙන විවරණ ලද සුවිතශෂී 
්ැනැේතියකි. 

ත�ාක්්සිං ්රඟ විනිසුරු, ්රඟ තීරක තලස 2020 
තටෝකිතයෝ ඔලිම්පික් උතළලට සහභාගී වූ ඇය එම 
්නතුර සඳහා ඔලිම්පික් නිතයෝජනය කළ ප්රථම ශ්රී 
ලාිංකික කාන්ාවයි.

තම් ශ්රී ලිංකා ඔලිම්පික් ඉතිසාහතේ නව පිටුවක් තපරලූ 
තනලකා ශිතරෝමාලා නම් ඇය ‘ධරණී’ට කියූ ක්ාවයි. 

නෙල්කා ශින�ෝමකාලකා �ජ�ට න�කාක්සිං ශූ�යකා නලස 

විරුදාවලී ලත් තම්පු සම්්පත් මහතකානේ වැඩිමහල 

දියණියයි.

“මතේ ්ාේ්ා පිට පිට හේව්ාවක් ත�ාක්්සිං �ර 
පිංතිතේ ජාතික ශූරයා වුණු තකතනක්. ත�ාක්්සිංවලට 

දැක්වූ දක්්ෂ්ා නිසාම පසුව ඔහු නාවික 
හමුදාවට �ඳවාතෙන තිතයනවා.”

නෙල්කානේ පියකා �ගර්, ්පකා්පන්දු 

ඇතුළු ක්රීඩකා රැස්ට දස්ම් දැකවූ, 

ක්රීඩකා ජයග්රහණ රැසකින් ෙකාවි් 

හමුදාවට නගෞ�වකාද�ය හිමි්� 

දුන් විශිෂ්ඨනයකි. එනසම ඔහු 

වස� ගණෙකාවක ෙකාවි් 

හමුදා න�කාක්සිං පුහුණු්රු 

තෙතු� ්පවකා දැරූ අනයක 

�ව ඇය කියන්නන් 

නිහතමකානීවය.

“මට ්ව නිංගිලා 
තුනතදතනක් ඉනනවා. ඒ 
කාතල ත�ාක්්සිං ක්රීඩාව 
කාන්ාවනට විවෘ් නැහැ. 

ඉතින ්ාේ්තේ අඩි පාතේ 
යනන පවුලට පිරිමි ළමතයක් 
නැති එක ෙැන ්ාේ්තේ 
හිතේ තපාඩි දුකකුේ 
තනාතිබුණාම තනතවයි.”

ආද�ණීය පියකාණන්නේ ්සහිෙ න්නස නහෝ සැ�ෑ ්ළ 

යුතු යැයි ්සතටගත් ්පවුනල වැඩිමල නදෝණී නෙල්කා, 

කුඩකා ්ල ්සටම නවෙත් ක්රීඩකාවල නි�ත වන්ෙට වූවකාය.

“්ාේ්ා නාවික හමුදාතව තස්වය කළ නිසා අපිට ස්ථිර 
පදිිංචියට නිවසක් තිබුතේ නැහැ. ඉතින කාතලන කාතලට 
්ාේ්ා තස්වය කළ පළාේවල නිල නිවාසවල පදිිංචි 
තවනන අපිට ්සදධ වුණා. ඒ නිසා මම පාසල කිහිපයකම 
ඉතෙනතෙන තිතයනවා.”

වරින් ව� ්පකාසල මකාරු කිරීම තම දියණියනේ 

අධ්කා්පෙයට �කාධකාවක නවතැයි ්සතූ නෙල්කානේ 

මකාපියන් ඇයව ගකාලල රි්පන් �කාලි්කා විද්කාලනේ 

නන්වකා්ස් ්සසුවිය් �වට ්පත් ්�න්නන් ඉන් 

අෙතුරුවය.

“රිපන �ාලිකාතව ඉතෙනෙනන කාතල මම දැලපනදු, 
අේපනදු, �ැේමිනටන, මළල ක්රීඩා වතේ ්රඟ රැසකටම 
සහභාගී වුණා. ඒ කාතලේ මම ක්රීඩාවලින ජයග්රහණ 
රාශියක්ම ල�ාතෙන තිතයනවා.”

නම් අත�තු� 1997 වසනර්දී නෙල්කා ශින�ෝමකාලකා උ්ප 

න්පකාලිස ්පරීකෂි්කාවක නල්සන් ශ්රී ලිං්කා න්පකාලි්සනේ 

නසවයට එකවන්නීය. 

“මතේ ්ාේ්ා ද්රවිඩ ජාතිකතයක්. ඒ නිසා යුදධතයන 
වතේම තේ.වී.පී.කල�ල කාතලේ අතේ පවුලට තොඩක් 
ප්රශන ඇති වුණා. ්ාේ්ා නාවික හමුදාතව නිසා අපිට 
නි්ර නි්ර මරණ ්ේජන ආවා. තම් ප්රශනවලින ආරක්්ෂා 
තවනන තිතයන තහාඳම ක්රමය තපාලි්සයට �ැතඳන එක 
කියලා ්සතුවිලලක් මතේ හිතේ තිබුණා. ඒ නිසා ්මයි මම 
තපාලි්සයට �ැඳුතේ.”

මකාස හය් පුහුණුවකින් ්පසුව නෙල්කානේ ්පළමු 

්පත්වීම ලැන�න්නන්ද වව්නියකාව ප්රනේශයටයි.

“ඒක තහාඳටම යුදතධ තිබුණු කාලයක්. වවනියාවට 
දැම්මා කියලා දැනෙේ්ම මතෙේ එක්ක හිටපු අනිේ 
තපාලිස් නිලධාරිනියන තහාඳටම අඬනන, වැළතපනන 
පටන ෙේ්ා. යුදතධ බිහිසුණු �ව ්දටම විඳලා තිබුණු 
නිසා මට නම් ඒක ඒ හැටි අරුමයක් වුතේ නැහැ. යුදතධ 
ඉදිරි ආරක්්ෂක වළලතල තනාහිටියේ ඒ කාතල අපිේ රට 
තවනුතවන තලාකු තස්වයක් කළා.”

වව්නියකාව න්පකාලි්සනේ ්ටයුතු තිතටම ඉටු්ළ නම් 

ශකතිමත් ගැහැනියනේ ඊළඟ ෙැවතුම වන්නන් ඇමති 

ආ�ක්ෂ් න්කාට්ඨකාසයයි.

“මට තහාඳට කරාතේ පුළුවන. මාව ඇමති ආරක්්ෂක 
එකට ත්ෝරෙේතේ ඒ නිසයි. තස්වයට ගියාට පස්තස 
මම ප්රභූ ආරක්්ෂාව තවනුතවන ල�ාතදන හැම සටන 
ශිලපයක්ම වතේ ඉතෙනෙේ්ා. මට ඉලක්කයට තවඩි 
තියනන වතේම දුනු විදිනන එතහමේ පුළුවන. 1999 
වසතේදී මම ශ්රී ලිංකා තපාලි්සතේ දක්්ෂ්ම තවඩි 
්�නනිය �වටේ පේවුණා.”

න්පකාලිස නසවනේදී ්සයලුම ක්රීඩකාවල නි�ත වූ ඇය 

ක්රීඩකා රැසක සඳහකා න්පකාලිස වර්ණ ල�කාගැනීමට සමත් 

වී ඇත.

“ඔනන ඒ අ්තේ 2001 වසතේදී ත�ාක්්සිං ක්රීඩාව 
කාන්ාවන සඳහා විවෘ් වුණා. ඉතින මතේ ්ාේ්ට 
හරි සතුටුයි. ්ාේ්ා ඔහුතේ ත�ාක්්සිං අේ ආවරණ 
මට පළඳලා ‘ඔයා කවදහරි ඔලිම්පික් ක්රීඩිකාවක් තවලා 
තම් අේ ආවරණ ෙලවනන මතේ පුතේ’ කියලා කිවවා. 
්ාේ්තේ ඒ ව්චන අදටේ මතේ කනවල රැවතදනවා.”

2001 වසනර් ්පැවති න�කාක්සිං ශූ�තකාවලියට 

සහභකාගී වූ ඇයට ඉන් ජයග්රහණයක ල�කාගැනීමට 

නෙකාහැකි වන්නන් පුහුණුවීම් සඳහකා නි්ස ්කාලනව්ලකාවක 

නෙකාතිබුණු �ැවිනි.

“්ාේ්ා මාව සති තදකක් පුහුණු කළා. එදා 
මම ්රඟ කතේ මාස හයක් පමණ පුහුණුවීම් කළ 
්රඟකාරියක් සමඟ. ඉතින ඒ ්රඟය දිනනන මට 
�ැරි වුණා. ඒ නිසා අනිේ ්සයලුම ක්රීඩාවලට සමුදීලා 
පූේණකාලීනව ත�ාක්්සිං ක්රීඩාව වි්රක් ත්ෝරෙනන 
මම තීරණය කළා.”

පූර්ණ අවධකාෙය න�කාක්සිං ක්රීඩකාවට 

නයකාමු කිරීම සමඟ ත�ඟ ජයග්රහණ රැසක 

ල�කාගැනීමට ඇය සමත් විනි. එනසම ශ්රී ලිං්කා 

න්පකාලි්සනේ ප්රථම න�කාක්සිං ක්රීඩි්කාව වන්නන්ද 

ඇයයි.

“ලිංකාතව පළමු කාන්ා ත�ාක්්සිං 
කේඩායම නිතයෝජනය කරනනේ මට 
අවස්ථාව ලැබුණා. ත�ාක්්සිං ක්රීඩාතව 
තහාඳම ජයග්රාහකයා වතේම දක්්ෂ්ම 
පරාජි්යේ ත්ෝරනවා. ජයග්රහණය 
තවනුතවන දක්්ෂ්ම  තලස ්රඟ කරලා 
පරාජය තවන තකනාට ්මයි ඒ සම්මානය 
හිමිතවනතන. ජාතික ත�ාක්්සිං ශූර්ා 
්රඟවලදී පස්ව්ාවක් ඒ සම්මානය 
දිනාෙනන මට පුළුවන වුණා.”

ජකාති් ශූරිය නලස අභිනසස 

ල�න්ෙට ඈ ව�ම් නෙකාලේනේ 

පුහණුවීම් ්ටයුතුවලට ලද 

්කාලය ප්රමකාණවත් නෙකාවීම 

නිසකාය. ජකාති් ශූ�තකාවලිය ජය 

නෙකාගත්තද නවෙත් න�කාක්සිං 

ත�ඟ රැස් ශූ�තකාව 

ල�කාගැනීමට ඈ සමත් වී 

ඇත.

ljrfha l;dj

මම 
ඔලිම්පික තරඟ 11ක 

විනිශ්චය කළා. ඒ ව්ේම 
තරඟ වාර 33ක තරඟ 
තීරක විදිහට කටයුතු 

කළා. ම්ේ ර්ේ ්කාඩිය 
44 වාරයක ඔලිම්පික 

තිර්ේ දිසවුණා. ඇතතටම 
ඒක මට ්�ාකු 
ආඩම්බරයක
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ජීවන 
කුසලතා සහ 

පෞරුෂ 
වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා 

ජය්�ාඩි

කුණුහරුප ඇහුනම
 ගෑනු බය වෙන්න 

ඕ්නද?
දවසක් සති ප�ොපේ කරවල 

මුදලොලි පකපෙක් එක්ක මිල 

පක්වල් කරපු ගණුපදනුකොරිනියක්ව 

එතැනින් එලවලො දාන්ෙ ඒ මුදලොලි 

�ොවිච්චි කපේ අම්ො ්තක් 

කරපු කුණුහරු� පදක තුෙක්. ඒ 

වචෙ පදක තුෙ ඇහිච්ච ග්න් 

අර කොන්තොව භූමිපතල් වැදිච්ච 

ගැරඬිපයක් වපේ බි් බලොපගෙ 

පිටපවලො ගියො. 

ග්ට් ඇපහන්ෙ කුණුහරු� 

කිය කියො ත්න්ටත් දරුවන්ටත් 

ලැජ්ො කරෙ නිසො ඒ ලැජ්ොපවන් 

පේපරන්ෙ කපන් තිේබ කරොබු පදක 

ගලවලො සැමියොට ්ත්කුඩු පබොන්ෙ 

සල්ලි දීපු බිරිඳක් ගැෙ කතොවක් 

ගිය සතිපයත් �ත්තපේ තිේබො.

උදාහරණ විදිහට කතො 

පදක තුෙක් කිවවට, අහන්ෙ 

අප්රසන්ෙ කුණුහරු� නිසො කට 

වහපගෙ, ලැජ්ොවට �ත්පවලො, 

�රෝය බොරපගෙ හිටපු අවස්ො 

ගැහැනුන්පේ ජීවිතවල ඕෙතරම 

තිපයෙවො.

ත්න් පකොච්චර නිවැරදි 

වුණත් පිරිමිපයක් අසභ්ය වචෙ 

පදක තුෙක් කියපු ග්න් වැදගත් 

කොන්තොවක් ෙම නිශ්ශේද විය 

යුතුයි කියලො ත්යි ස්ෝය වුණත් 

පිළිගන්පන්.

ඒ නිසෝ පගොඩක් පවලොවට 

ලංකොව ඇතුපේ පගදර ගත්තත්, 

රැකියො ස්ොෙය ගත්තත්, ප�ොදු 

ප්රවොහෙය ගත්තත් කොන්තොපවෝ 

අසරණ කරෙ, නිරුත්තර 

කරෙ පලොකු් හසතය පවලො 

තිපයන්පන් කොටත් වැඩක් ෙැති පම 

කුණුහරු�් ත්යි. 

සොධොරණව, තොේකිකව, 

ගලොපගෙ යෙ පදබස අසසට 

�ැෙලො කුණුහරු� පදක තුෙක් 

කියපු ග්න්් ගැහැනු අපි කටවල් 

වහපගෙ �ැත්තකට පවෙවො 

පෙප්යි ඇත්තට් �ැත්තකට 

පවන්ෙ සිදද පවෙවො. එපහ් 

පෙොවුපණොත් ඒක වැදගත්කපම 

ප්රශෙයක් පහෝ පෙොවැදගත්කපම 

ලක්්ෂණයක් විදියට ත්යි ස්ෝය 

දකින්පන්.

ඒක පහොඳට් දන්ෙ ස්හර 

පිරිමි ත්න්පේ පිරිමික් 

ප�න්ෙන්ෙ කිසි ලැජ්ොවක් 

බයක් තැෙක් පෙොතැෙක් ෙැතුව 

කුණුහරු� කියන්ෙ පුරුදු පවලො 

ඉන්ෙවො.

බැරිපවලොවත් කවුරුහරි 

කොන්තොවක් එවැනි අවස්ොවක 

ත්න් පවනුපවන් ප�නී හිටියො 

කියමුපකෝ. ඒත් එතැනින් එහොට ඒක 

පවේ් කතොවක්.

ඒ කියපුවො අහපගෙ ඉන්ෙ ලජ්ො 

ෙැදද, වැදගත් ගැහැනු කුණුහරු� 

කියෙ තැන්වල ඉන්පන් ෙැහැ, පිරිමි 

ප්ොෙවො කිවවත් ගෑනු දැෙගන්ෙ 

ඕපන් කටවහපගෙ ඉන්ෙ වපේ 

කතො ටිකක් අහගන්ේ පවෙවො.

වැඩි් ගෘහස් හිංසෙයට 

ලක්වෙ කොන්තොවන් ඉන්ෙ රටක 

ජීවත්පවෙ මිනිසසු විදිහට 

අපි පම අසභ්ය වචෙ හමුපව 

�රෝය භොරගන්ෙ එක පුරුදදක් 

කරගත්පතොත් ස්හරවිට 

ඉසසරහට ඒක අපේ සංසකෘතිපේ 

පකොටසක් බවට �ත් පෙොවී තිපයයි 

කියලො කොටද කියන්ෙ පුළුවන්?

ගැහැනියකට වැරැදදක් 

අසොධොරණයක් පවච්ච පවලොවක 

ඒ වැරැදද වහන්ෙ කවුරු් 

හරි පකපෙක් අහපගෙ ඉන්ෙ 

බැරි කුණුහරු� කියෙවො 

ඇහුපෙොත්, මීට�සපස ලැජ්ොව 

�ැත්තකින් තියලො ඒකට 

විරුදධව කතො කරන්ෙ. ඒවොට 

විරුදධව ක්රියොත්්ක පවන්ෙ 

ගෑනු තවදුරටත් ලැජ්ො පවන්ෙ 

ඕෙ ෙැහැ. එපහ් කළො කියලො 

වැදගත්ක් පහෝ ගැහැනුක් කියෙ 

එක අලුතින් ඇතිපවන්පෙවත් 

ෙැතිපවන්පෙවත් ෙෑ. ස්හර 

පවලොවට පම කුණුහරු� ෙැත්ෙම 

අසභ්ය වචෙ කියෙ ඒවො විවිධ 

සවරූ�වලින් ඇපහන්ෙත් පුළුවන්. 

Double Meaning වචෙ කියලො 

අපි කියන්පන්. පගොඩක් පවලොවට 

රැකියො ස්ොෙවල පිරිමින්පේ 

පම Double Meaning කතො නිසො 

අ�හසුතොවයට �ත්පවෙ ගෑනු 

ළ්යි ඕෙතරම ඉන්ෙවො. 

ඒ නිසො කුණුහරු�වලට බපේ, 

වැරැදදට විරුදධ පෙොපවෙ 

ගැහැනු ඉන්ෙකම, 

කුණුහරු�වලට බපේ හැ්පද් 

ඉවසෙ ගැහැනු ඉන්ෙකම, 

කුණුහරු� ඇපහදදී වැදගත්ක් 

පේපදයි කියලො වැරදිකොරයට දිනු් 

දීලො දුවෙ ගැහැනු ඉන්ෙකම,

කුණුහරු� කියන්පන් ්ොර බය 

හිපතෙ, දරුණු පදයක් කියලො 

හිතන් ඉන්ෙ ගැහැනු ඉන්ෙකම,

කුණුහරු� කියලො ගෑනු බය 

කරෙ පිරිමිත් ඕෙතරම ඉඳියි.

සරලව් කිවපවොත් ගෑනු 

කුණුහරු�වලට බය ෙැතිවුණ දාක 

හුඟක් වීරපයෝ, තවදුරටත් වීරපයෝ 

පෙප්යි කියෙ එක නිකම් ඔේපු 

පවලො තිපයයි. 

“2006 ෙසවේදී මම එකසත් ජාතීනවගේ 
සාම සාධක හමුදාවේ සාම නිලධාරිනියක විදිහට 
වත්රී පත්වුණා. ඉතින ඒ නිසා වබාක්සිං ක්රීඩාෙට 
තාෙකාලික විරාමයක ලබාදීලා ්නැවග්නහිර ටිවමෝරයට 
යන්න ්සදධ වුණා. ඒ රාජකාරි අෙසන කරලා 2008 
ෙසවේදී තමයි ්නැෙතත් මම ලිංකාෙට ආවේ.”.

පෙල්කොපේ පබොක්සිං විනිසුරු ග්ෙට ්ං විවර වන්පන්ත් 

ඔය අතරය. ඒ එවකට පලෝක පබොක්සිං සංග්පේ සභො�තිනිය වෙ 

පිලිපීෙ ්ොතික නීවො ඇඹුල්පදණිය ්හත්මියපේ ලංකො ග්ෙත් ස්ඟයි.

“ප්රථම ෙතාෙට ශ්රී ලාිංකික කානතාෙන වෙනුවෙන වබාක්සිං විනිසුරු 
තරඟ විභාගයක පැෙැත්වූවේ ඇයයි. එහිදී විනිසුරුෙරියන විදිහට 
කානතාෙන හතරවදව්නකු වතෝරාගත්තා. මමත් ඉන එක අවයක. ඊටපසවස 
ලිංකාෙ පුරාම පැෙති තරඟෙල විනිසුරුෙරියක විදිහට මම කටයුතු කළා.”

�ළමු ප�ළ තරග විනිසුරුවරියක පලස පත්රී �ත්වෙ පෙල්කො, 

2011දී් ්ොත්යන්තර තරඟ විනිශචය කිරී්ටද භොග්යය ලබන්නීය.

“තරඟ විභාගය වකටි කාලසීමාෙකින සමත් වුණු නිසා ආ්සයානු වබාක්සිං 
සිංගමය, ඉනදුනී්සයාවේ ජ්නාධිපති කුසලතා වබාක්සිං ශූරතාෙලිය 
විනිශ්චය කරන්න මට ආරාධ්නා කළා. ඒ තරඟාෙලියටම හිටපු එකම 
කානතා විනිසුරුෙරිය මමයි.”

ප්ර්් ්ොත්යන්තර තරඟොවලිය අතරතුර ඇය මුහුණදුන් දුක්බර 

අත්දැකී්ක් ගැෙත් ඇය ප්පස සිහි�ත් කළොය.

“ඒ තරඟාෙලිය සඳහා දෙස දහයක විතර මට ඉනදුනී්සයාවේ ඉන්න 
වුණා. එතවකාට මවගේ දුෙට මාස ්නෙයයි. තරඟ විනිශ්චය කරදදිත් කිරි 
ගලගැහිලා මම වලාකු වේද්නාෙකින හිටිවේ. ඒත් වබාක්සිංෙලට තිවය්න 
ආදරය, ආශාෙ නිසා මම ඒ වේද්නාෙ විඳදරා ගත්තා. තරඟාෙලිය අෙසා්න 
කරලා වගදර එ්නවකාට මම ්නැතුෙ සිංකාෙ හැදිලා දරුෙෙ වරෝහලගත 
කරලා තිබුණා. මවගේ ගම්නට ඒක බාධාෙක වෙයි කියලා මවගේ සැමියා මම 
වගදර එ්නකලම ඒක කිේවේ ්නැහැ.”

ඈ කියන්පන් සංපවදීවය. �ළමු ්ොත්යන්තර තරඟොවලිපේදී 

තරඟ තීරකවරියක සහ විනිසුරුවරියක පලස ඇය දැක්වූ දක්්ෂතො 

නිසො පදවැනි ප�ළ විනිසුරුවරියක පලස උසස වෙ ඇය, ඒ ස්ඟ් 

ලන්ඩන්හි �ැවති පූේව ඔලිමපික් පත්රීම තරඟොවලිපේ විනිසුරුවරියක 

පලසද පත්රී �ත් වී ඇත.

“2013 ෙසවේ ඉතාලිවේ තිබුණු තරඟ තීරක සහ විනිසුරු තරඟ 
විභාගයත් සමත්වෙලා වතෙැනි වපළ විනිසුරුෙරියක වෙන්න මට පුළුෙන 
වුණා. දකුණු සහ අගේනිදිග ආ්සයාවේම තුනවෙනි වපළ විනිසුරු පදවිය ලද 
ප්රථම කානතාෙ මමයි.”

ඉන්�සු කොන්තො සහ පිරිමි පලෝක ශූරතො තරඟොවලි, පයොවුන් 

පලෝක ශූරතො තරඟොවලි, ප�ොදු රොජ්ය ්ණඩලීය තරඟොවලි, 

ආසියොනු ශූරතො තරඟොවලි ඇතුළු සියලු් ්ටටපම ්ොත්යන්තර 

පබොක්සිං තරඟොවලිවල තරඟ තීරක සහ විනිසුරු පලස ඇය 

කටයුතු කර ඇත.

“වදශීය තරඟ පනදහසකට අධික 
ප්රමාණයක තරඟ තීරක, විනිසුරු විදිහට 
කටයුතු කරලා තිවය්නො. ජාත්යනතර 
තරඟාෙලි ්නම් දහසකට ආසන්න 
ප්රමාණයකට සහභාගී වෙලා 
තිවය්නො. ඒ ෙවගේම ෙරක 
ආ්සයාවේ දක්ෂතම වබාක්සිං 
තරඟ විනිසුරු සම්මා්නය 
දි්නාගන්නත් මම සමත් 
වුණා. ආ්සයාතික රටක 
කානතාෙකට ඒ සම්මා්නය 
හිමි වුවණත් ප්රථම 
ෙතාෙටයි.”

ක්රීඩොපව වැඩ 

කටයුතුවලට ස්ගොමීව 

රෝකොරී කටයුතුත් 

නීතියට් ඉටු කළ 

පෙල්කො කොන්තො ප්රධොෙ 

ප�ොලිස �රීක්්ෂක 

තෙතුරට �ත්වන්පන් 

ඔය අතරතුරය.

“වබාක්සිං තරඟයක 
විනිසුරුෙරයාත් ක්රීඩකයා 
හා සමා්නෙම ක්රියා කර්න 
වකව්නක. ක්රීඩාවේ තීනදු තීරණ  
ගන්න ඔහුට තිවබ්න අෙසථාෙ ෙැඩියි. 2016 
රිවයෝ ඔලිම්පික උළවලදී ්සදුවුණු දූෂිත ක්රියා නිසා 
ඒ ෙසවේ වබාක්සිං තරඟ විනිසුරුෙන 36 
වදව්නකු තරඟ තහ්නමට ලකවුණා. ඒ නිසාම 
දැඩි නිතිරීති යටවත් 2021 වටෝකිවයෝ 
ඔලිම්පික සඳහා ්නෙ විනිසුරුෙරුන පත් 
කරන්න වේනම ජාත්යනතර කමිටුෙක 
පත් කළා.”

පටෝකිපයෝ ඔලිමපික් උපළල සඳහො 

සහභොගී වෙ පබොක්සිං තරඟ තීරක 

සහ විනිසුරු පතෝරොගැනීපම තරඟ 

�ැවැත්වූපේ �ැරිස නුවරයි. ඒ සඳහො 

රටවල් ගණෙොවකින් විනිසුරුවරුන් 

දාහකට අධික ප්ර්ොණයක් සහභොගී වූ 

අතර, ඒ අතරට එක්වී්ට අපේ පුංචි 

රපට පම දිරිය ගැහැනියද වොසෙොවන්ත 

වූවොය.

“වම් තරඟයට සහභාගී වෙන්න ලැබුණු 
එකම මට වලාකු වදයක වුණා. තරඟ 
විනිසුරුෙරියක විදිහට හරි ඔලිම්පික 
ගිහිලලා තාත්තවගේ හීවන සැබෑ කරන්න 
තමයි මට ඕ්න වුවේ. විනිසුරුෙන 
විශාල ප්රමාණයකින වතෝරාගැනුවේ තිස 

හයවදව්නක විතරයි. ඉතින දීේ්ඝ ක්රියාපටිපාටියකට 
අනුෙ තමයි අපිට ලකුණු ලබාදුනවන. තරඟය අෙසා්න 
දි්නවේදී ඔවුන අපිෙ කැඳෙලා ඔලිම්පික විනිසුරුෙන 

විදිහට අපිෙ වත්රිලාද කිය්න එක පසුෙ දැනුම්වදන්නම් 
කියලා කිේො. ලිංකාෙට එන්න කලින දෙවස සැමියා මට 

දුරකත්න ඇමතුමක ලබාදුන්නා මවගේ තාත්තා ්නැතිවුණා 
කියලා. ඒ වෙලාවේ මවගේ පපුෙ ගිනිගන්න  පටනගත්තා. ඒ 

ගිනදර හිවත් තදකරන මම එවේ රැසවීම්ෙලට පො සහභාගී 
වුණා. පහුවෙනිදා ලිංකාෙට ඇවිලලා තාත්තවගේ මිනිය ගාෙට ඇවිදවග්න 

යදදි ඔලිම්පික තරඟ විනිසුරුෙරියක විදිහට මාෙ වත්රිලා කිය්න පණිවිවේ 
මට ලැබුණා. ඇත්තම කිේවොත් ඒ වෙලාවේ මට දැනුවේ සතුටක ව්නවෙයි 
දරාගන්න බැරි දුකක. මවගේ තාත්තාට දකින්න ්නැති ඔලිම්පික එකක මට 
වමාකටද කියලා මම කෑගහලා ඇඬුො. ඔලිම්පික සිංගමයට පො මම ඒ 
ගැ්න දැනුම් දුන්නා. තාත්තවගේ හීවන සැබෑ කරන්න ්නම් ඒ අෙසථාෙට මුහුණ 
වදන්නම ඕවන කියලා ඔවුන මාෙ දිරිමත් කළා. තාත්තා ්නැති වුණ පීඩවන හිවත් 
තදකරවග්න තමයි මම ඔලිම්පික තරඟාෙලිවේ විනිසුරුෙරියක විදිහට කටයුතු 
කවේ.”

පෙල්කො ඒ වදන් �ැවසුපේ කඳුළු සලමින්ය. ඒ පලෝකය ්යගත් ප�ොලිස 

නිලධොරිනියක් වුවත් ඇයටත් ඇත්පත් සංපවදී ගැහැනු හදවතක් නිසොය.

ඔලිමපික් පබොක්සිං තරඟ ඉසව නිපයෝ්ෙයට පත්රුණු විනිසුරු 36 

පදෙොට් වූපේ කොන්තොවන් හයපදපෙකු �්ණකි. පබොක්සිං ක්රීඩකයන් 

ඔලිමපික් නිපයෝ්ෙය පෙොකරෙ රටක විනිසුරුවරියක පලස ඔලිමපික් 

තරඟයට සහභොගී වූ එක් විනිසුරුවරිය ද ඇය �්ණි.

“එක විනිසුරුෙරවයකට තරඟ කීයක ලබාවද්නෙද කිය්න එක තීරණය 
වෙනවන ඔහු දකේන දක්ෂතා සහ ලබාගන්නා ලකුණු අනුෙයි. මම ඔලිම්පික 
තරඟ 11ක විනිශ්චය කළා. ඒ ෙවගේම තරඟ ොර 33ක තරඟ තීරක විදිහට 
කටයුතු කළා. මවගේ රවේ වකාඩිය 44 ොරයක ඔලිම්පික තිරවේ දිසවුණා. 
ඇත්තටම ඒක මට වලාකු ආඩම්බරයක.”

ඇයට �්ණක් පෙොව ඇය ලබොදුන් ඒ පගෞරවය ශ්රී ලොංකික අ� සැ්ට 

ආඩමබරයක්ය.

ඔලිමපික් තරඟොවලිය තුළ සිදුවූ අ්තක පෙොවෙ ්තක කිහි�යක් ගැෙ 

ඇය ්තක් කපේ ප්පසය.

“අෙසා්න තරඟ ෙට කිහිපය ලබාවදනවන වලෝකවේ ඉන්න වහාඳම 
විනිසුරුෙරුන හතරවද්නාට කියලා ඔවුන කිේො. ඉතින අෙසා්න තරඟ ෙට මට 

ලැවබයි කියලා මම බලාවපාවරාත්තු වුවේ ්නැහැ. ඒත් 
මම ව්නාහිතුෙ විදිහට අෙසා්න දි්නවේ පළමු තරඟය 

මට ලැබුවේ. ඒක මට වලාකු වගෞරෙයක. ඒ ෙවගේම 
වපර ඔලිම්පික තරඟෙල ජයග්රහණය කළ ක්රීඩක 
ක්රීඩාකාෙන තරඟ කළ තරඟ ෙට පො මම විනිශ්චය 
කළා. ඉතින ඒ මතක මට ඉතා විවශ්ෂයි.”

ඇය �ැමිණි ්ොවත සංකො, දුක්, කමකපටොලු 

පිරි ්ඟක් වුවත් ඒ සැ්විට් ඇයපේ 

ආදරණීය සැමියො ඇයට පහවණැල්ලක් වූ බව 

පෙොකියෝ බැරිය.

“මවගේ සැමියා වපාලිස විවශ්ෂ කාේය 
බළකාවේ ප්රධා්න වපාලිස පරීක්ෂක ්චනද්න 
වික්රම්නායක. ඔහු ්නැති්නම් මට වම් තරම් දුරක 

එන්න ලැවබනව්න ්නැහැ. ඔහුවගේ සවහෝදරිය 
තමයි මවගේ දුෙෙ බලාගනවන, අපිට ශකතියක 

වෙනවන. ඒ ෙවගේම නීො ඇඹුලවදණිය මහත්මියටත්, 
වපාලිසපතිතුමා ඇතුළු මට උපකාර කර්න වපාලි්සවේ 

්සයලුවද්නාටත්, ශ්රී ලිංකාවේ ්සයලුම වබාක්සිං 
විනිසුරුෙරුනට සහ ක්රීඩක ක්රීඩිකාෙනට, ශ්රී 

ලිංකා වබාක්සිං සිංගමයටත් මවගේ සතූතිය 
පුද කරන්න වම්ක මම අෙසථාෙක 

කරගන්නො.”

ඇය පම වෙවිට ශ්රී ලංකො 

ප�ොලිසිපේ කොන්තො හො ළ්ො 

කොේයොං්ශපේ සයිබේ ක්රයිම 

ඒකකපේ ස්ොෙොධි�තිනිය පලස 

කටයුතු කරන්නීය.

“තාත්තවගේ හීවන සැබෑ වුණු 
නිසා තරඟ විනිසුරු ෙෘත්තියට 
සමුවදන්න මම තීරණය කළා. 
ඒත් ජාත්යනතර වබාක්සිං 
සිංගමය, වබාක්සිංෙල මහා 
මිංගල්යය ේන වබාක්සිං පිරිමි 
වලෝක ශූරතාෙ විනිශ්චය 
කරන්න මට ආරාධ්නා කළා. 
ඔවුන තෙදුරටත් මවගේ 
වසෙය බලාවපාවරාත්තු වේන 
බෙ හැවඟ්න නිසා තෙත් 
ෙසර කිහිපයක තරඟ තීරක 
සහ විනිසුරු වලස කටයුතු 
කරන්න මම බලාවපාවරාත්තු 

වේනො.”

පෙල්කො ශිපරෝ්ොලො ෙම පම 

සුවිපශෂී ගැහැනියපේ කතොව ඇසූ ්ට 

සිහිවූපේ ඉන්දියොපව වැඩි් ආදාය් 

ඉ�ැයූ චිත්ර�ටයක් වෙ ‘දංගල්’ 

චිත්ර�ටයට �ොදක වූ ්ල්ලවප�ොර ශූරී 

ගීතො බොලිපේ කතොන්දරයයි.

ඒ හො ස්ොෙ සුවිපශෂී කතොවකට 

උරු්කම කියෙ පෙල්කො ෙමින් 

චිත්ර�ට තෙන්ෙට පෙොහැකි වුවද 

ඇයව ඇගයී් ශ්රී ලොංකික පුරවැසියන් 

ව්ශපයන් අ� සතු යුතුක්ක් පෙොපවද?  

්ෙව්වන්දි ්හට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - 

මධුෙං� සිරි්වර්්ධන

ම්ේ තාතතාට 
දකින්න නැති ඔලිම්පික 
මට ්මා�ටද කියලා 

මම �ෑගහලා 
ඇඬු්වා
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මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

්ෙව්වන්දි ්ෙට්ටිආරච්චි

බලෙන් තියාලෙන 
පවුල් කන්න

ඇයි තමු්ෙ 
ශනාරුක ඛනාන් ද? 

නිරූපා, පපෞද්ගලික අංශපේ රැකියාවක නිරත 

අවුරුදු 28ක පමණ කානතාවකි. ඇයපේ සැමියා 

පැතුම් ද උසස් නිලයක් දරණා රාජ්ය පස්වකපයකි.

“අපි ලේ ෙමන ආලෙ අලේ අේමෙලේ බෙකිරීමට 
මිසක අපි ලෙන්නලේ උෙමනාෙකට ලනලෙයි. 
ඇත්තටම ලේ ෙලේ ෙෑනු ලකලනක් එක්ක ්තෙදුරටත 
ජීෙත ලෙන්න මලේ නේ කිසිම අෙහසක් නැහැ.”

මුලිනම කතාවට පිවිසි පැතුම් පැවසූපේ 

එවැන්නක්ය.

“ආහ්! ඇයි ්තමුලේ ශාරුක් ඛාන්ෙ? ්තමුලේ එක්ක 
පවුල් කන්න මටත කිසි ආසාෙක් නැහැ. මම බැඳො 
ඉන්ලන් මිනිලහක්ෙ ලනලෙයි ෙඳුලරක්ෙ. ලේ ෙඳුරලෙන් 
දික්කසාෙ ලෙන්න මමත කැමතියි...”

පැතුම්පේ කතාවට බාධා කරමින නිරූපා ද 

ඇයපේ හඬ අවදි කළාය.

ප්රශ්නය ඇතපත පකාතැ්නදැයි වටහා්ගැනීමට මට 

ඇයපේ ඒ කතාවම ප්රමාණවත විය. ්නමුත සංවාදය 

ඉදිරියට ප්ග්න යා යුතු නිසා ්ගැටළුව කුමක්දැයි මා 

ඔවුනප්ගන විමසා බැලුපවමි.

“අපි බැඳො ්තෙම අවුරුදෙක්ෙත නැහැ. ලෙෙරින් 
්තමයි මට ලමයාෙ ලහායො දුන්ලන්. හැමලෙලල්ම 
කැ්තයි, කැ්තයි කිය කිය ලමයා මාෙ බාල්දු කරනො. 
එයාට මාෙ ලේන්ලන් ෙඳුලරක් ෙලේලු...”

නිරූපා පවස්න අනදපම් අස්වාභාවික, විරූපී 

පපනුමක් පැතුම්ට තිබුපේ ්නැත. නිරූපා ද එතරම්ම 

රූබර යුවතියක් ප්නාවූපයන ඔවුන පදපද්නාපේ 

සංපයෝජ්නය කදිමට ්ගැළපප්න බව මට සිතුනි. 

තතතවය පකපස් වුවත පම් පදපද්නා සමඟ තනි 

තනිව කතාබස්පකාට පතාරතුරු දැ්න්ගැනීම වඩා පහාඳ 

බව වැටහුණු නිසා නිරූපාව කාරයාල කාමරපයන 

පිටතට යැවූ මම පැතුම්ප්ගන ්ගැටළුව පිළිබඳ තවත 

කරුණු කාරණා විමසා බැලුපවමි.

“ලමයාලේ නෑෙෑයන්ට ඇලරන්න පිට කිසිම ලකලනක්ට 
අෙ ලෙනකල් මාෙ ලපන්නො නැහැ. ඔෆිේ එලක් පාටියක් 
එලහම නැතනේ ට්රිේ එකක් ගියත මාෙ එක්කරලෙන 
යන්ලන නැහැ. මාෙ ්තැනකට එක්කරලෙන යන්න එයාට 
ෙැජ්ජයිලු.”

පැතුම්පේ පපනුපම් අඩුපාඩු ඇති බව පවසමින 

නිතර නිතර ඔහුව අවඥාවට ලක් කිරීමට නිරූපා 

කටයුතු කර තිබිණි.

“ඇත්තටම ඔය කියන ්තරේ මම කැ්තෙ? සල්ලි 
ටිකක් වියෙේ කරො මම ලපනුම ලෙනේ කරලෙනෙත 
බෙන්නෙ?”

නිරූපාපේ පදපිට කැපප්න තියුණු කතා නිසා පැතුම් 

සිටිනපන දැඩි පීඩ්නයක බව පැහැදිලිය. පව්නස් 

කර්ගැනීමට තරම් පැතුම්පේ රූපපේ අඩුපාඩුවක් 

ප්නාමැති බවත, ්ගැටළුව ඇතපත නිරූපාපේ ආකලප 

තුළ බවත මම ඔහුට පහදා දුනප්නමි. එපස්ම ඇයපේ 

එම ආකලප මට පව්නස් කළ හැකි බවත මම ඔහුට 

පැවසුපවමි.

ඉනපසු නිරූපාව කාරයාල කාමරයට කැඳවූ මම 

ඇය සමඟ කතාවට වැටුපණමි.

“කරකියාෙන්නම ලෙයක් නැතිකමට ්තමයි මම ඔය 
මනුේසයෙ කසාෙ බැන්ලද. මම ලමෝඩ වුණා... බෙන්න 
එයාලේ හැටි. මට එයා එක්ක පාලර යන්නත ෙැජ්ජයි.”

යමක් කමක් උ්ගත කානතාවක 

ව්න නිරූපාපේ පමම හැසිරීම් රටාව 

සාමාන්ය ප්නාව්න බව කතාපේ මුල 

සිටම වැටහී තිබුණු නිසා ඇයපේ 

අතීත පතාරතුරු පිළිබඳවත 

හාරඅවුස්සා බැලීමට මම තීරණය 

කපළමි.

වි්නාඩි කිහිපයක් ඇය සමඟ 

සුහදව කතාබස්පකාට මින පපර 

නිරූපාට පපම් සබඳතා තිබී 

්නැතිදැයි මම ඇයප්ගන විමසා 

සිටිපයමි.

“අලපෝ තිබුණා. ලමාකෙ නැතලත... මිේට කියන්න 
එයා ්තමයි ලේ ලෙෝලක් මම ෙැකො තිලයන ෙේසනම 
පිරිමියා...”

තමාපේ පැරණි පපම්වතාපේ පපනුමට සමා්න 

පපනුමක් ඇති ඉනදියානු ්නළුපවකු ද සිටි්නා බව 

පවසමින නිරූපා පැරණි පපම්වතාපේ උජාරුව මා 

සමඟ විස්තර කළාය.

කතාපේදී පැහැදිලි වූපේ ඒ කිය්න කඩවසම් 

පපම්වතා නිතර නිතර ඇපේ රූපය අවඥාවට ලක් 

කර ඇති බවය. එපස්ම ඔහුපේ මිතුරන ඉදිරිපේ පවා 

නිරූපාපේ රුපේ අඩුපාඩු ඇති බව පවසමින ඇයව 

අපහසුතාවයට ලක් කිරීමට ඔහු කටයුතු කර තිබුණි.

“එයා ලොඩක් ෙේසන නිසා මං ෙලේ කැ්ත ෙෑනිලයක් 
එයාට ෙැළලපන්ලන් නැහැ කියො එයා නි්තරම කිවො.”

සබඳතාවපයන වසර පදකකට පමණ පසු ඔහු 

නිරූපාට වඩා සුනදර තරුණියක සමඟ පපම් 

සබඳතාවයක් ඇති කර්ගත බව ඇය කීපේ කඳුළු 

සලමිනය.

“මට ඕලන වුලේ එයාලෙන් පළිෙන්න. ඒ නිසා එයා 
මාෙ දාො ගිය ෙමන් මම කසාෙ බඳින්න තීරණය කළා...”

පැරණි පපම්වතාප්ගන පළි්ගැනීමට අවශ්ය නිසා 

හැකි ඉක්මනින තමාට සහකරුපවකු පසායාපද්න පමන 

නිරූපා ඇයපේ මාපියනට පවසා තිබු පේ ඉනපසුවය.

“අේමො ්තමයි මට ලමයාෙ ලහායො දුන්ලන්... ලමයා 
ලකාච්චර කැ්ත වුණත ඒ ලෙොලව ඒක මට ෙැෙෙත වුලේ 
නැහැ. එයාට ලේන්න කාෙහරි කසාෙ බඳින්න ්තමයි මටත 
ඕන වුලේ.”

මං්ගල්යය පයෝජ්නා වී මාසයක් 

්ගතවීමටත පපර නිරූපාත 

පැතුමුත විවාහ 

දිවියට ඇතුළත වී 

තිබිණි.

නිරූපාපේ 

පමම හැසිරීම 

පිටුපස සැඟව 

ඇතපත 

ඇයපේ 

ඒ අතීත 

අතදැකීම බව 

පැහැදිලිය.

එම අයහපත මතක පකපමන 

යටපත කර පැතුම් සමඟ යහපත 

ජීවිතයක් ්ගත කිරීමට අවශ්ය 

අඩිතාලම ඇයට සකසා දීමට මම 

කටයුතු කපළමි.

ඇතැම් සිදුවීම් නිරූපාපේ 

යටිසිතට තදින කාවැදී තිබුණු 

පහයින ඇයව යථා තතතවයට 

පතකිරීමට උපපදශ්න වාර 

කිහිපයක්ම ්ගතවූ අතර, ඒ කාලය 

තුළ නිරූපා පවස්න අයුරින 

අසාමාන්ය පපනුමක් පැතුම්ට 

ප්නාමැති බව ඇයට පැහැදිලි 

කිරීමටත මම සමත වුපණමි.

යපමකුපේ බාහිර පපනුම අවඥාවට ලක් කිරීම 

ඔවුනට පකාතරම් මා්නසිකව බලපානපනද ය්න 

කරුණ නිරූපාපේ පමම කතාව තුළින වටහා්ගත 

හැකිය.

නිරූපාට පමම තතතවය ඇතිව තිබුපේ ඇයට 

එලල වූ මා්නසික පීඩ්නය නිසාය. ්නමුත එවැනි 

සාධාරණ පේතුවක් ප්නාමැතිව තම සැමියාපේ 

බිරිඳපේ බාහිර පපනුම අවඥාවට ලක් කර්නා 

අයවලුන ඕ්නෑතරම් මපේ වෘතතීය ජීවිතය තුළදී 

මට හමුවී ඇත.

තමාපේ සැමියාව, බිරිඳව චිත්රපට ්නළු නිළියන, 

නිරූපිකාවන සමඟ සංසනද්නය කර පවුල ආරවුල 

ඇති කර්ගත උදවියද ඔය අතර ඇත.

රං්ග්න ශිලපීන, ශිලපිනියන සුනදරතවය වැඩි 

කර්ගැනීම සඳහා තිරය ඉදිරිපේදී අං්ග රච්නයට 

සහ පව්නත ප්රපයෝ්ග ක්රමවලට පයාමුව්න බව 

පබාපහෝපද්නාට අමතකය. එක් අතකට සුනදරව 

සිටීම ඔවුනපේ වෘතතිපේ පකාටසක්ය. එබැවින 

ඔවුන බාහිර පපනුම පහාඳින ්නඩතතු කර්නා බව 

කවුරුත දන්නා කරුණක්ය. නිවපස් සිටි්න සැමියා, 

බිරිඳ ඔවුන සමඟ සැසඳීමට යාම ඉතාම පබාළඳ 

ක්රියාවක් බව ප්නාලියාම බැරිය.

විවාහයට පපර ඉතා සුනදර රුවක් හිමි වුවද දරු 

මලලන ලැබීපමන පසු සිරුර වැහැරුණු බිරිය හැර 

දමා අන ස්්රීනපේ සුව පසායා ය්න මහතවරුනද පම් 

සමාජපේ හිඟ ්නැත.

තමනපේ සැමියාපේ, බිරිඳපේ ශරීර අඩුපාඩු 

පිටස්තර අයවලුන ඉදිරිපේ වක්කඩ කැඩුවා පස් 

දි්ගහැරීමට පමවන උදවිය පදවරක් සිතනපන 

්නැත. ්නමුත එවැනි හැසිරීම් ඔවුන ප්නාදැනුවතවම 

අන අයපේ විපේච්නයට ලක්ව්න අතර, ඔවුනපේ 

පපෞරුෂය පිළිබඳවද වැරදි චිත්රයක් සමාජ්ගත පේ.

ගුණදම් පිළිබඳව ප්නාපසායා, ප්නාසිතා 

පිට පපාතපතන සහ බාහිර ඔපපයන පුද්ගල 

වටි්නාකම් මැනීමට ය්න පමවන පබාපහෝපද්නාපේ 

අවසා්නය සනිටුහන වනපන තනිවීම්වලින සහ 

කළකිරීම්වලිනය.

සාරථක යු්ග දිවියක් ්ගත කිරීමට සපම් පැහැය, 

උස්මිටි බව, ලස්ස්න කැත අදාළ ප්නාව්න බව 

බුදධිපයන වටහා්ගැනීම වැද්ගතය. යපමකුපේ 

බාහිර සුනදරතවය කාලය සමඟ වියැකී ගියද 

ඔහුපේ අභ්යනතර ගුණදම් සහ වටි්නාකම් කාලය 

සමඟ වැඩි ව්නවා මිසක අඩු වනපන ්නම් ්නැත.

අප කවුරුත සරව සම්පූරණ ්නැති නිසා තවත 

පුද්ගලපයකුපේ බාහිර පපනුමට උසුළු විසුළු කිරීමට 

තවත අපයකුට ඇති අයිතිය කුමක්දැයි හෘද 

සාක්ෂිපයන විමසා බැලීම වැද්ගතය.

එපස්ම නිරූපාපේ කතාපවන මට මතු කරලිය 

යුතු තවත කාරණාවක් ඇත. ඒ නිරූපා ඇයපේ 

ප්රථම සබඳතාවපයන පළි්ගැනීමට අවශ්ය බව 

දැනවූ විටම ඇයපේ වැඩිහිටියන ඇයව 

යම් උපපදශ්න පස්වාවක් පවත පයාමු කපේ 

්නම් ඇයටත පැතුම්ටත පමවැනි සංකීරණ 

්ගැටළුවකට මුහුණදීමට සිදුප්නාව්න බවය.

පකපස් වුවත බාහිර පපනුපමන 

යපමකුපේ වටි්නාකම මැනිය ප්නාහැකි 

බව කුඩා කල සිටම තම දුවා දරුවනට 

කියාදීම පදමාපිය වැඩිහිටියනපේ 

ව්ගකීමක් බවත අවසා්න වශපයන 

සටහන කළ යුතුය.

(ලමය රතනා පුෂප කුමාරි 
මහතමියලේ ෙෘතතීය ජීවි්තලේ 
අතෙැකීේ ඔේලේ ලේොොභීන් 
හඳුනාේත ලනාහැකි පරිදි 

නිරමාණාතමක ලෙස ලෙනේ කරන ෙෙ 
ක්තාෙකි.)

ඇතතටම 
ඔය කිය් තරම් 

මම කැතද? 
ෙල්ලි ටිකක 

වියදම් කරලනා මම 
්්පනුම ්්ව්ස් 
කර්ේ්වත 
බලන්්ද?

ඇතතටම 
ඔය කිය් තරම් 

මම කැතද? 
ෙල්ලි ටිකක 

වියදම් කරලනා මම 
්්පනුම ්්ව්ස් 
කර්ේ්වත 
බලන්්ද?
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බියංකා නානායකකාර

අපරාධකාරයන්ට 
පළා යනන නනානෙන

FOX 

“ෆ�ොක්ස් පුහුණුෆෙන් පස්ෆස් රොජකොරි පටන්්ගතෆතෙ 
නොෙලපිටිය ෆපොලිසිෆයන්. ඒ 2015 අවුරුදෆද. 
එදා පටන් අවුරුදු හයක් තිස්ෆස් අපරොධ පරීක්්ෂණ 
රොජකොරි ෆෙසීයක් විතෙර සොර්ථකෙ සම්පූරණ කරලො 
තිෆයනෙො. ෆ�ොක්ස් කරපු අලුත්ම සොර්ථක අපරොධ 
පරීක්්ෂණ රොජකොරිය තේමයි රොජගිරිය ෙතතෙ ප්රෆදශෆේ 
තෙනිේම ජීෙත ෆෙමින් සිටි හැතතෙතෑ එක් හැවිරිදි සිරි්මොලි 
ෆ්ගොපලලෙ ඝොතෙනය කර පලො ෆ්ගොස් සැඟෙ සිටි 
ඝොතෙකයො සිටින ඉසවෙ ෆපන්වී්ම.”

ආඩම්බරයෙන් ය�ොක්සයගේ හපන්්කම ගැන 

එයහම කිෙන්යන් යපොලි්ස සැරෙන් (63395) ඩබ්ලිව්.

ඩී.නොමල් ප්රසන්න ෙ. නොමල් ය�ොක්සයගේ නිල සුනඛ 

භොර්කරු ය්සම මිරිහොන නිල සුනඛ ය්කොට්ොශයේ 

්ස්ොනොධිපතිවරෙො වශයෙන් ද ්කටයුතු ්කරයි.

“අපි මිරිහොන නිල සුනඛ ෆකොට්ොශයට ඇවිලලො 
ෙැන් ්මොස තුනක් ෙෆේ. ෆ�ොක්ස් ෙැඩිපුර්ම රොජකොරි 
කෆේ නොෙලපිටිය ප්රෆදශෆේ. එෆහදී රොජකොරි 
පන්සියයකට ෙඩො සහභොගි ෆෙලො තිෆයනෙො. අපරොධ 
රොජකොරිෙලට අ්මතෙරෙ සන්ෙරශන සඳහො ෆෙන්ම්ම 
පුහුණුෙකුත ලැබුෙො. පහුගිය කොෆල ලංකොෙ පුරෝම තිබ්බ 
සංෙරශනෙලටත සහභොගි වුණො. ඒ ෙෆේ්ම ප්රහොරයන් 
්මැඬලීෆම් විෆේ්ෂ පුහුණුෙකුත ල්බො තිෆයනෙො. ඒ 
නිසො තේමයි ක්රිකට තෙර්ග පැෙැතෆෙන ක්රීඩොං්ගණ ෙෆට 
රොජකොරි සඳහොත ෆ�ොක්ස් යන්ෆන.”

ය�ොක්ස, අපරොධ රොජ්කොරි යවනුයවන්ම පුහුණුව 

ලත් ජරමන් යෙපරඩ් වරගයේ යපොලි්ස නිල 

සුනඛයෙකි. වෙස අවුරුදු හතක වන ය�ොක්ස 

යපොලිසියේ රොජ්කොරී සඳහො ්බැයඳන්යන් වෙස මොස 

හයෙනි. යනදරලන්තයේ ඉපදුණු යමොහු ්කටුනොෙකින් 

යමරටට පැමියනන්යන් තවත් සයහෝදර නිල සුනඛෙන් 

පිරිසක සමඟෙ. ඒ පැමිණි ගමයන් නැවතුම වූයේ 

අ්සගිරියේ යපොලි්ස නිල සුනඛ ය්කොට්ොශෙයි. 

මව්බිමට පො තැබූ යමොයහොයත්ම ය�ොක්සට 

භොර්කරුයවක ද ලැබුණි. ඒ යපොලි්ස සැරෙන් නොමල් 

ප්රසන්න ෙ. 

“පසුගිය ෙෙසක රොජගිරිෆේ ඝොතෙනය වූ කොන්තෙොෙෆේ 
ඝොතෙකයො රැඳී සිටි ෙතතෙ කිටටුෙට්ම ෆ්ගොස් ඝොතෙකයො 
සිටිනො තෙැන පිළි්බඳ ඉඟි ල්බො දුන්නො.”

රොජගිරිෙ වත්යත් වූ නිවස්ක තනිවම ජීවත්වූ 

සිරිමොලී යගොපල්ලව ඝොතනෙ වී තිබුයේ සැපතැම්බර 

25 වැනිදා අළුෙම ්කොලයේදීෙ. ඇෙ අවිවොහ්ක 

්කොන්තොවකි. ජීවත්වූ වසර හැත්තතෑ එ්කටම 

කිසියවකුයගන්වත් යදාසක යනොඇසූ ඇෙ වැඩි සමොජ 

ඇසුරක තිබූ ්කොන්තොවක යනොවීෙ. වියද්සගතව සිටින 

එක සයහෝදරිෙක ඇෙට ජීවත්වන්නට මෝසපතො රුපිෙල් 

විසි පන්දහස ්බැඟින් එවො ඇත. අත්ොවශ්ය යේ්කට 

හැර කිසියවක සමඟ වැඩි ්කතෝබහක නැතත් ඒ මුදල් 

ලද පසු නැති්බැරි අයෙක වූයේ නම ඈ උදව් ්කර ඇත. 

ය්කය්ස වුවත් යම ඝොතනෙ සිදුවීමට යපර දිනයේ ඇයගේ 

යසොයහොයුරිෙ ඇෙට මුදල් එවො තිබී ඇත. 

පුරුදු යලස රැෙ උදාවුයේෙ. අයනකුත් යගවල් 

විදුලි එළියෙන් ආයලෝ්කමත්යවේදී සිරිමොලි විසූ පරණ 

යගේ අඳුර මැද ෙොන්තමින් දි්සවිෙ. ඒ නිවය්ස විදුලිෙ 

නැති නිසොත්, ඈ චිමිනි ලොමපු එළියෙන් සිටි නිසොත්ෙ. 

රැෙ යගයවමින් තිබිෙදී අළුෙම ්කොලයේ ්බල්ලන් කිසිදා 

යනොවන යලස බුරන්නට ගත්යත්ෙ. එෙ අමුත්තක වූ 

නිසො, අවට යගවල්වල මිනිසුන් නියව්ස තුළ සිටම 

විදුලිපන්දම දල්වමින් අවට ්බැලූහ. ්කවයරකු යහෝ 

සිරිමොලි සිටි නිවය්ස වත්තට පනිනු ය්කයනකු දුටුයව් 

එවිටෙ. විදුලි පන්දම එළිෙත් සමඟ ඒ රුව සැඟවී 

ගිෙත් මිනි්සසු අවට දන්නො කිෙන අසල්වොසින්ට 

්කතො ්කර යම ගැන දැනුවත් ්කර ඇත. ඒ රුව තව 

යමොයහොතකින් සිරිමොලියගේ නිවය්ස පිටුපස වූ ගස දියගේ 

ඇයගේ නිවය්ස වහලෙට යගොඩවී තිබුණි. එෙ පරණ 

සිිංහල උළු වහලෙකි. නින්යේ සිටි සිරිමොලි වහයලන් එන 

සේදෙට ඇහැරුණු අතර ඒ යමෝකේද ්බලන්නට ඇෙ 

එතැනට ගිෙොෙ. වහලයෙන් බිමට පැනගත් මිනිසො දුටු 

ඈ ්කතෑගැසුවොෙ. වැයඩ් වැරදුණු ්බව දැනගත් මිනිසො 

අසල තිබූ තුවොෙ යගන එයින් සිරිමොලියගේ ය්බල්ලට ගැට 

යද්කක දමො අදිේදී ඈ ඔහු සමඟ යපොර්බැදුවොෙ. ඒ 

යමොයහොයත් ෙළිත් අසල්වොසී නියව්සවලට සිරිමොලියගේ 

නිවසින් ගැහැනිේකයගේ හො මිනියසකුයගේත් ්කතෑගැසුම 

හඬ ඇසුණි. ්කවුරුන් යහෝ 119 ට ්කතොය්කොට සිේධිෙ 

දැනුම දී අඳුයරම ඒ නිවස යදසට යනත් යෙොමො සිටිෙහ. 

තවත් යමොයහොතකින් ඡොෙොවක ය්ස කිසියවක ඉදිරි යදාරින් 

පිටව ෙනුත් ය්කයනක දැ්ක තිබුණි. ඒ පොන්දර 3.00 ත් 

4.30 අතරෙ. ඉන් යමොයහොත්කට පසු 119 ට ්කළ දැනුම 

දීමට අනුව යපොලිසියෙන් ආයව්ෙ. එවිට සිෙල්ල සිදුවී 

අවසන්ෙ. නිවසට පැන්න නොඳුනන මිනිසො අතින් සිරිමොලි 

“ඒ ෆෙනෆකොට අවෙ සැර ෙැඩියි. අපිෙත 
පිචෆචෙනෙො. අව රස්ෆනට තෙොර පොර රතෆෙලො 
ෆ�ොක්ස්ෆේ කකුල පිචෆචෙනෙො. එයොට ්මහන්සියි කියලො 
්මට ෆතරුණො. ඒත ඉෙ අලලමින් තෙෙත දුර ගිහින් 
ෆසෝ්මොලියො ෙතතෙ ආසන්නයට්ම ගිහින් නැෙතුණො. 
එතෙැනින් පස්ෆස එයො ගිෆේ නැති නිසො ඒ ෆහෝඩුෙොෙ දීලො 
ෆ�ොක්ස්ෆේ රොජකොරිය අෙසන් වුණො.”

ඒ අතරතුර මිරිහොන ය්කොට්ොස වියේෙ අපරොධ 

විමරශන ඒ්ක්කයේ ්කේඩොෙම අවට සීසීටීවී දරශන 

්බලො සැ්ක්කරුයගේ රුව යසොෙොයගන තිබුණි. ඒ 

සමඟම ්කොන්තොවයගේ වත්යත් තිබූ යපොල්ග්ස කීපයේ 

යපොල් ්කඩන ය්කනො ගැනත් සැ්කයේ යසවනැල්ලක 

ඔවුන්යගේ හිත්වලට වැටුණි. ඒ අනුව ඒ අවට 

මිනිසුන්යගන් යපොල් ්කඩන්නො ගැන ප්රේන ්කර සීසීටීවී 

දරශනෙන්යගන් යසොෙොගත් රුව ද යපන්වො සිටිෙහ. 

සැ්කෙ වොසිවිෙ. 

එහි සිටියේ යපොල් ්කඩන්නොෙ. ඔහු විසුයව් 

යසෝමොලිෙො වත්යත්ෙ. එදින සන්ධ්ොයව් යසෝමොලිෙො 

වත්තට ගිෙ මිරිහොන ය්කොට්ොස වියේෙ අපරොධ 

විමරශන ඒ්ක්කයේ ්ස්ොනොධිපති යේ.යක.ජී. යේවයගේ 

හො නිලධොරීන් ්කේඩොෙමක ඝොතන සැ්ක්කරු 

අත්අඩිංගුවට ගත්යත්ෙ. අනතුරුව ප්රේන ්කරේදී ඔහු 

සිෙල්ල පොයපොච්ොරණෙ ්කර තිබුණි.

“්මං කොන්තෙොෙ ්මරන්න හිතෙොෆ්ගන ගිෆේ නතෑ. සලලි 
ලැබුණු ්බෙ ෙැන්ගතතෙ නිසො ඒ සලලි ්ගන්න ගිෆේ. ්මොෙ 
ෙැකලො කතෑ ්ගැසුෙ නිසයි එෆහ්ම වුෆේ...”

ඝොතන සැ්ක්කරු පොයපෝච්ොරණයේදී කිෙො තිබුණි. 

සිරිමොලියගේ සයහෝදරිෙ ඊට යපර දිනයේ එවො තිබූ 

රු.25,000 ඔහු යගනයගෝස තිබුණි. ඔහු මත් කුඩුවලට 

ඇබ්්බැහිවූයවක වන අතර, මින් යපරද ්කොන්තො 

ඝොතනේකට ද සැ්ක්කරුයවක වී ්කඩුයවල උසොවියෙන් 

්බන්ධනොගොරගතව සිටියෙකි. ඔහු පසුගිෙ ්කොලයේ 

ඇප මත නිදහ්ස විෙ. යම ඝොතනෙ ්කර ඇත්යත් ඒ 

ඇප මත නිදහස ල්බො සිටිෙදීෙ. ඝොතන සැ්ක්කරුයගේ 

පොයපොච්ොරණෙට අනුව සිේධියෙන් පසු ඔහු පලො 

යගෝස ඇත්යත් ය�ොක්ස ගමන් ගත් මොරගයෙනි. 

ය�ොක්සයගේ සොර්්ක රොජ්කොරිෙට ඒ රොජ්කොරිෙත් 

එකයවේදී ප්රේන කිරීයමන් පසු උසොවිෙට ඉදිරිපත් 

්කළ ඝොතන සැ්ක්කරු රකෂිත ්බන්ධනොගොරගත 

ය්කරුයේෙ.

අවසන් ගමන් යගෝස සිටිෙොෙ.

සිදුවීම ගැන වැලි්කඩ යපොලිසිෙ ්කරන විමරශනෙට 

අමතරව නුයගේයගොඩ ය්කොට්ොශ භොර 

යයෙෂ් යපොලි්ස අධි්කොරි ්න්දන 

ලිෙනයගේ මහතො විසින් තවත් වියේෙ 

විමරශන ්කේඩොෙම යද්කක පත් 

්කයේෙ. ඒ සමඟ මිරිහොන නිල සුනඛ 

ය්කොට්ොශ ්ස්ොනොධිපතිවරෙොට යම 

සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල සුනඛ සහොෙ 

ඉල්ලො ඉල්ලීමක ලැබිණි. ඒ අනුව 

යපොලි්ස සැරෙන් නොමල් ප්රසන්න 

ය�ොක්ස සමඟ අපරොධ ්ස්ොනෙට 

යගෝස විමරශන නිලධොරිෙොයගේ 

අවසරයෙන් ය�ොක්සව ය්සවයේ 

යෙදවීෙ.

“පැය ්බෝගයක් විතෙර 
ෆ�ොක්ස්ට විෆවක ්ගන්න ඉඩ 
දීලො, එයොෙ හුරතෙල කරලො, 
අ්ගය කරලො, සතුටු කරෙලො 
එයොෆ්ග නිල ඇඳු්ම වූ 
හොනස් එක පැළඳුෙො. ඒක 
පළඳෙන්ෆන රොජකොරියකට 
විතෙරයි. ඒ නිසො ෆ�ොක්ස් 
තේමන්ට ේගකී්මක් ලැෆ්බන ්බෙ 
ෙැන ඊට සූදානම් ෆෙනෙො. ෆේ 
ඇතුෆේ කොන්තෙොෙෆේ සිරුර 
ළඟ පුටුෙක් උඩ ඝොතෙකයොෆේ 
්මොස්ක් එකත ඒ කොන් තෙොෙෆේ 
පරස් එකත තිබ්බො. ්මොස්ක් 
එක, ඉෙ ෆෙන්න සුදුසු්ම ෆද 
වුණත ඝොතෙකයො ෆකොෆරෝනො 
ෆරෝගිෆයක් වූෆෙොත යන 
සැකය නිසො ්ම්ම ෆ�ොක්ස්ට 
ඝොතෙකයොෆේ ඉෙ ල්බො දුන්ෆන් 
කොන්තෙොෙෆේ මුෙල පසුම්බිෆයන්. 
ෆ�ොක්ස් ඒ සුෙඳ අරන් ඉස්සරහ 
ෆදාෆරන් එළියට ඇවිත ෆේ්මන්ට 
එක දිෆේ ෆ්ගෙර පිළිකන්න 
පැතතෙට ගියො. ඒ පැතතෙ තෙනිකර 
කැලතෑ ප්රෆදශයක්. එතෙැන ෆකළෙර 
තෙොේෆේ ළඟ ඇඹරැලලො ්ගහ ළඟ 
ෆ�ොක්ස් නැෙතුනො. එතෙැනින් එහොට 
ගිෆේ නතෑ. ්ම්ම වි්මරශන නිලධොරීන්ට 
ඒ ්බෙ කිවෙො. ඒ ෆ්මොෆහොෆත 
තෙොේෆපන් එහො පැතතෙට ෆ�ොක්ස් 
තියන්න අෙශ්ය පහසුකම් තිබුෆේ 
නතෑ.”

ඒ වනවිට විමරශන ්කේඩොෙමට 

ඝොත්කෙො වත්තට පැන්න ්බව සැ්ක 

්කළ හැකි තැන තිබී ර්බර යසයරපපු 

යජෝඩුවක හමුවී තිබුණි. යමොයහොතක 

වියව්්ක ගත් ය�ොක්ස එම ්ස්ොනෙට යගන 

යගෝස යසයරපපු යදයක ඉව ල්බො දුන්යන්ෙ. 

එතැන් පටන් ය�ොක්ස කියලෝමීටර යද්ක්ක 

පමණ ගමනක ඉදිරිෙට ගියේෙ.

මාස්ක එක, 
ඉව නෙනන සුදුසුම නේ 

වුණත් ඝාතකයා නකානරෝනා 
නරෝගිනයක වූනවාත් යන 

සැකය නිසා මම න�ාකස්්ට 
ඝාතකයානේ ඉව ලබා 

දුනනන කානතාවනේ මුෙල් 
පසුම්බිනයන. න�ාකස් ඒ සුවඳ 

අරන ඉස්සරහ නොනරන 
එළිය්ට ඇවිත් නේමනට් එක 

දිනේ නෙෙර පිළිකනන 
පැත්ත්ට ගියාෆ�ොක්ස් තේම භොරකරුවූ  ෆපොලිස් සැරයන් 

නෝමල ප්රසන්න ස්ම්ග

ෆපොලිස් නිල සුනඛ පුහුණුෆෙන් පසු විසිරයොෆම් උෆළෆලදී ෙස්කම් ෆපන්ෙමින්

ෆ�ොක්ස්

16 2021 ඔකනතෝබර් 06 බොො
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සූප්ේදිනී
ලකෂ්මී ් ලෝෙන්සු්ේවො
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අවශ්ය ද්රව්ය
 ල�ොකු අ� ලෙඩි ලෙකක්

 හීනියට කපොෙත් ල�ොකු ලූනු ලෙඩි බොෙයක්

 හීනියට කපොෙත් පොස්ලි ටිකක්

 ෙම්මිරිස් කුඩු රස අනුව

 ලුණු ස්වලපයක්

 බටර් 

සොදාෙන්ො ආකොරය
 අ� තම්බො ලපොතු හැර ලපොඩි කරෙන්.

 එයට කපොෙත් ලූනු සහ පොස්ලි එකතු  
 කරන්.

 ෙම්මිරිස්, ලුණු සහ බටර් ලත් හැඳි 2ක්  
 එකතු කර ලහොඳින අ්ොෙන්.

 බටර් ස්වලපයක් අලත් තවරොලේ   
 මිශ්රණලයන ලබෝ� ආකොරයට ලේ අලත්  
 තබො පැතලි කරන්.

 පෑන එකක් ලිප තබො බටර් ටිකක් ෙමොලේ  
 සොදාෙත් පැතලි ලබෝ� ෙමො ලෙපැත්ත  
 හරවමින බැෙෙන්.

ලපොලේලටෝ 
ලක්ක් 

 Potato Cake

පැටිස්  
Patties

අවශ්ය ද්රව්ය - (පිටි මිශ්රණය) 
 පිටි හුණ්ඩු  4

 මොෙරින  ලත් හැඳි 4

 ලුණු ස්වලපයක්

 බිත්තර  1

 වතුර

අවශ්ය ද්රව්ය - (පිරවුමට) 
 ලූනු  100g

 තම්බපු මොළු  100g

 අමුමිරිස් ටිකක්

 සුදුලූනු ටිකක්

 ලුණු, ෙම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු රස අනුව

 කරඳමුුංගු, කරොබු්ැටි, කරපිුංචො, ලෙහි,

 ලසෝයො ලසෝස් , බැදීමට ලතල

පිරවුම සොදාෙන්ො ආකොරය
 භොජ්යක් ලිප තබො ලතල ටිකක් ෙමො රත්ව්විට  
 එයට කප් �ෙ ලූනු, සුදුලූනු, අමුමිරිස්,   
 කරපිුංචො ෙමො ලහොඳින ක�වම් කරන්. 

 ඒවො බොලෙට බැදුනු විට කුළුබඩු වර්ෙ එකතු  
 කරන්.

 ලුණු හො ලෙහි සමඟ තම්බො ලපොඩිකරෙත් මොළු  
 ෙමො ක�වම් කරන්.

පිටි මිශ්රණය සොදාෙන්ො ආකොරය
 පිටි හ�ොලේ ලුණු හො මොෙරින එකතුකර   
 ලහොඳින ක�වම් කරන්.

 එයට බිත්තරය ෙමො ක�වම් කර වතුර ටික ටික  
 ෙමො ලබෝ�යක් ව්ලස් සොදාෙන්.

 එය �ෑල�ක තුනී කරලේ මොළු මිශ්රණය ටිකක්  
 තබො ලෙකට ්වො කපොෙන්.

 රත්වූ ලත�ට ෙමො රනවන පැහැ ව්තුරු   
 බැෙෙන්.



18 2021 ඔක්තෝබර් 06 බදාදා

අවශ්ය ද්රව්ය
 පිටි  200g
 බිත්තර  02
 ලුණු කුඩු සවල්පයක්
 කිරි ක�ෝප්ප  1 1/2
 ්පාන්කුඩු
 මස ක�ෝ මාළු මිශ්රණයක්
 බැදීමට ක්තල

සාදාගන්්ා ආ�ාරය
 පිටිවලට ලුණු ස� බිත්තර එ�තු �රන්්.
 එයට කිරි දමමින් ්පෑන් කක්ක් ්පදමට   
 මිශ්රණය සාදා ්පෑන් එ��ට දමා කරාටී ටි�  
 සාදාගන්්.
 ඒවා මැදට සාදාගත මාළු ක�ෝ මස මිශ්රණය  
 දමා කරෝල �රගන්්.
 පිටි ටි��ට වතුර දමා බැටර් එ�ක්   
 සාදාගන්්.
 සාදාගත කරෝල එහි ගිලවා ්පාන්කුඩුවල   
 දවටා රන්වන් ්පැ�ැ ව්තුරු ගැඹුරු   
 ක්තකල බැදගන්්.

චයිනීස 
කරෝලස 

Chinese 
Rolls

අවශ්ය ද්රව්ය

 ක්පති්පාන් ක්පති 5

 සාදාගත සැමන් �රියක්

 නූල ටි�ක්

 බැදීමට ක්තල

සාදාගන්්ා ආ�ාරය

 ්පාන්ක්පතිවල දික් අ්තට සැමන් �රිය 

 ්තබා කරෝල�ර, නූලවලින් ඔ්තා   

 කද්පැතකත අයින් �්පා දමන්්.

 ඒවා ගැඹුරු ක්තකල දමා බැදකග් ්පසුව  

 නූල �්පා ඉවත �රගන්්.

සාඩින් 
කරෝලස 
Sardin 
Rolls



අවශ්ය ද්රව්ය
 මාළු  250g
 අල  250g
 ලූනු  100g
 තම්ාගත් බිත්තර  03
 අමුමිරිස්
 දෙහි යුෂ ටිකක්, සුදුලූනු ටිකක්
 රමදපේ, කරපිංචා, පාස්ලි, කරඳමුිංගු, කරාබුනැටි
 ගමමිරිස්, ලුණු රස අනුව
 පාන්පටි
 පාන්කුඩු

 ්ැදීමට දතල්

සාදාගන්නා ආකාරය
 පැටිස් මිශ්රණය හා සමානව තුනපහෙ එකතු කර  
 මිශ්රණයක් සාදාගන්න. 
 තම්ාගත් අල නිදවන්න හැර දපාඩිකර ලුණු  
 සහ ගමමිරිස් ස්වල්පයක් මිශ්ර කරගන්න.
 එම අලවලට සාදාගත් මිශ්රණය එකතුකර කලවම  
 කරගන්න. 
 අවශ්ය ප්රමාණදේ ද්ෝල සාදාදගන එකකට  
 බිත්තර 1/2 ්ැගින් ත්ා ද්ෝල කරගන්න. 
 පාන්පටිවලට වතුර ටිකක් එකතු කර ්ැටර්  
 එකක් සාදාගන්න.
 සාදාගත් ද්ෝල එහි ගිල්වා පාන්කුඩුවල ෙවටා  
 ගැඹුරු දතදල් රන්වන් පැහැ වනතුරු   
 ්ැෙගන්න.

බිත්තර 
කටලටස්  

Egg Cutlets

මාලු මිරිස් 
කටලටස්  

Capsicum 
Cutlets 

අවශ්ය ද්රව්ය
 මාලු මිරිස්

 සාදාගත් මාළු දහෝ මස් මිශ්රණයක්

 පාන්පටි ටිකක් 

 පාන්කුඩු

 ්ැදීමට දතල්

සාදාගන්නා ආකාරය
 මාලු මිරිස් කරල් හැඩයට දවන් දනාදවන්න  

 දෙකට පලාදගන නැටට පැත්දත් ඇති  

 ඇට ඉවත් කරගන්න.

 සාදාගත් මිශ්රණය පුරවා මිරිස් කරල   

 හැඩයට සාදාගන්න.

 පාන්පටිවලට වතුර ටිකක් ෙමා ්ැටර්  

 එකක් සාදාගන්න.

 පරවූ මාලු මිරිස් පටි මිශ්රණදේ ගිල්වා  

 පාන්කුඩුවල දෙවරක් ෙවටා ගන්න.

 ඉන්පසු ගැඹුරු දතදල් ්ැෙගන්න.
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අවශ්ය ද්රව්ය
 පෙති ොන්
 බටර් 
 චීස්  50g
 කැරට්  100g
 ගම්මිරිස් කුඩු රස අනුව
 ලුණු රස අනුව
 පසෝස් ස්වලෙයක්

සාදාගන්්ා ආකාරය
 බටර්වලින් බාගයකට පරේට් කරගත් චීස්, 
 ගම්මිරිස්, ලුණු හා පසෝස් දමා මිශ්ර   
 කරගන්්.
 ඉතිරි බටර්වලට කැරට්, ලුණු සහ ගම්මිරිස්  
 දමා කලවම් කරගන්්.
 ොන් පෙති 3 බැගින් පග් එක පෙත්්තක  
 චීස් මිශ්රණයත් අප්ක් පෙත්්තට කැරට්  
 මිශ්රණයත් ගා වාටි කො ොන් පෙත්්ත දික්  
 අ්තට කොගන්්.

චීස් සහ 
කැරට් 

සැන්ඩ්විචස් 
Cheese 

and Carrot 
Sandwiches

අවශ්ය ද්රව්ය
 සුදු පෙතිොන් 
 බීට්රූට්
 කැරට්
 පිපිඤ්ා
 ගම්මිරිස් රස අනුව
 ලුණු රස අනුව
 පසෝස්

 බටර්

සාදාගන්්ා ආකාරය
 කැරට් සහ බීට්රූට් ්තම්බාපග් හීනියට  
 පරේට් කරගන්්. 
 පිපිඤ්ා හීනියට ගාගන්්.
 වර්ග තු් පව් පව්ම පග් ලුණු,   
 ගම්මිරිස්, පසෝස් සහ බටර් දමා මිශ්රණ  
 සාදාගන්්.
 පිපිඤ්ා මිශ්රණයට පකාළොට කලරින්  
 ටිකක් දමාගන්්.
 ොන්පෙති පග් වාටි කො පකාටස්   
 වශපයන් වර්ග තු්ම ගාගන්්.
 සාදාගත් සැන්ඩ්විචස් ප්තල කඩදාසියක  
 ඔ්තා ශී්තකරණපේ ෙැයක් ෙමණ ්තබා  
 පෙති කොගන්්.

එළවලු 
සැන්ඩ්විචස් 
Vegetable 

Sandwiches
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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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පුංචි ද�ර 
අම්ක බවන�ත එක්ක
රසම රස තක්කාලි 

බතක හදමුද? 

මටනම් මගේ ජීවිගේ හැම කෑමක් 

එක්කම සුන්දර මතකයක් තිගයනවා. 

අ්ද මං ලියනගනේ ඒ වගේ සුන්දර 

මතකයක් තිගයන කෑමක් ගැන. ඒක 

විගේෂිත බතක්. මගේ අම්මා හරිම 

රසට ගම්ක හ්දනවා. මං ගගාඩක් ආස 

ඒ බත උයපු ්දවසට වඩා පහුවදාට 

කනන. එතගකාට තවේ රහයි. ඉතින මං 

ගම් අගේ කර කර කිවගව මගේ අම්මා 

උයන තක්කාලි බත ගැන. කහබේ, ගී 

බේ, ෆ්රයිඩ් රයිස්, බිරියානි කියන අපි 

ගහාඳටම ්දනන බේ වරගවලට වඩා ගම් 

බත විගේෂයි.

්දැන මං කියනනම් ගම්ක හ්දන විදිය. 

හරිම ගේසියි. 

හාේ ගකෝපප 2 කුයි, ගපාඩියට 

කපාගේත ගලාකු තක්කාලි ගගඩි 2 

කුයි, ගලාකු කෑලිවලට කපාගේත ලූනු 

ගගඩි බාගයකුයි, කරපිංචා ටිකකුයි, 

ගකාටාගේත සුදුලූනු අමුඉඟුරු ගම්ස 

හැන්දක්, තව කුරුඳුගපාතු කෑේලක්, 

කරඳමුංගු 4ක්, කරාබුනැටි 4ක්, බටර 

ගම්ස හැඳි 1 1/2, ගසෝයා ගසෝස් ගම්ස 

හැඳි 1 1/2, ලුණු ගේ හැන්දක්, තක්කාලි 

ගසෝස් ගම්ස හැන්දක් ඕන ගවනවා ගම් 

රසම රස තක්කාලි බත හ්දනන.

මුලිනම හාේ ටික ගසෝ්දලා වතුර 

ගේගරනන තියනන. පස්ගස් රයිස්කුකර 

එක on කරලා ඒකට බටර දාලා, 

බටර දිය ගවද්දි සුදුලූනු, ඉඟුරු, 

කරඳමුංගු, කරාබුනැටි, 

කුරුඳුගපාතු කෑේල 

දාලා ගහාඳට ගතම්පරාදු 

කරනන. පස්ගස් ලූනු 

ටික දාලා කවලම් කරලා 

විනාඩියකින තක්කාලි 

ටිකේ දාලා කවලම් 

කරනන. තක්කාලි ටික 

විනාඩි ග්දක තුනක් 

තැම්ගබනන තියලා 

ඒකටම හාේ ටික දාලා 

කවලම් කරලා, ගසෝයා 

ගසෝස් දාලා කවලම් 

කරනන. 

හාේ ඇට 

ගපාඩ්ඩක් බැග්දනකන තියලා 

තමයි වතුර දානගන. මං ඉතින 

මගේ මැ්ද ඇඟිේගේ පළගවනි 

පුරුකට ගවනකේ වතුර තිේබා. 

එගහම හුරු නැේතම් හාේ ගේතු 

ගකෝපගපනම 

වතුර ගකෝපප 

4 ක් දානන. රස 

බලලා ලුණුේ දාලා 

කවලම් කරලා බත 

ඉග්දනන තියනන. බත 

ඉදුනාට පස්ගස් තක්කාලි 

ගසෝස් ගම්ස හැන්දක් දාලා බත 

කවලම් කරනන. එචචරයි.

ගම්කට සම්බා හාල, 

බාස්මති හාල පාවිචචි 

කරනන පුළුවන. 

බාස්මතීවලින උයද්දී නම් 

එක හාේ ගකෝපගපකට එක 

වතුර ගකෝපපයයි තියනගන. 

මමේ ඒක ඉගගනගේගේ මගේ 

අම්මාගගන.

ගම් බත එක්ක කනන ගගාඩක් ගවලාවට 

මං හ්දනගන කළුවට උයපු කුකුේ මස් 

ව්ංජනයයි, ගතේ දාපු අල ව්ංජනයයි, 

අනනාසි, පිපිඤ්ා, ලූනු දාලා හ්දපු 

සලාග්දකුයි.

ඒ ගමනු එක හරිම රසයි ගම් බේ 

එකට.

ගම් බේ එකට අනිේ ගැළගපන රසම 

ගමනු එක තමයි ්දැන ලියනගන. බටු 

ගමෝජු, කජු ව්ංජනය, ගතේ දාපු අල 

ව්ංජනය, රතු පාටට ගතේ පීග්දනන 

උයපු කුකුේ මස් ව්ංජනය, සැමන රස 

වැඩිගවනන හ්දපු කටලට, අනනාසි, 

පිපිඤ්ා, ලූනු දාලා හ්දපු සලා්දයක් 

එක්ක පපඩම්.

ගමනන ගම් ගමනු එක තමයි ගගාඩක්ම 

රස. මං මුලිනම තක්කාලි බේ ඉවව 

්දවගස් හැදුගව ගම් ගමනු එක. මට 

නතාරි දූ ලැගබනන ඉනනගකාට 

මගේ අම්මයි, තාේ තායි මාව බලනන 

ජපාගනට ආවා. එයාලට ්දවේට කනන 

ග්දනනයි මං ගම් ගමනු එක හැදුගව. 

කලිනම තක්කාලි බත හ්දන විදිය 

අහගගන හැදුගව. එදා තාේතා කන 

කටක් කටක් ගාගන රසයි කිවව හැටි 

මට තාම මතකයි. 

ඒක තමයි ගම් තක්කාලි බත එක්ක 

බැඳුන මගේ සුන්දරම මතගක්.

අගප ගග්දරට යාළුගවක් එනවා නම් 

මං ගම් තක්කාලි බත, උඩින ලියපු ගමනු 

එකේ එක්කම හ්දනවා. ගම් බත කන 

ඕන ගකගනක් අහනගන හරිම රසයි, 

හ්දනගන ගකාගහාම්ද කියලා. ඒ අහන 

අයට අකුරක් නෑර මං හ්දන විදිය 

කියනගන ඒ බත එක්ක බැඳිචච මතක 

ගබදාගනන ගමන.

අම්මා ගම් බත හැදුවාම මං ආස 

නිසාම ඉස්ගසෝ බැ්දලා, තව මුරුංගා 

ගකාළ ගතලට දාලා බැ්දලා, කජු 

මුද්්දරස්පලම්, ග්රීනපීස් බැ්දලා අරන 

තක්කාලි බතට කවලම් කරනවා. හරිම 

රසයි. ගම් ගද්වේ කවලම් කරලා බත 

ගම්ගසට තිේබාම අනිේ ව්ංජන එක්ක 

මුළු ගම්ගසම ලස්සනයි.

මාේ ගග්දර ගම් තක්කාලි බත 

මාගසකට පාරක් හරි හ්දනවා. 

විගේෂගයනම සතිඅනතවල. ඒ 

හැමපාරකම මගේ මතක අලුේ ගවනවා. 

ඉවීම එක්ක මට බැඳීම ගම් තරමට වැඩි 

ගවනන ගේතුවේ හැම කෑමකටම සුන්දර 

මතක එකතු ගවන නිසා ගවනන ඇති.

සතිඅනතගේ හරි, විගේෂ ්දවසක හරි 

අමුේගතක් නිවසට එද්දී 

ගම් බත හ්දලා ඒ අයගේ 

හිේ සතුටු කරනන 

ඔයාලට පුළුවන ගවයි 

කියලා මට විේවාසයි.

හිත ගනාගහාඳකමක් 

ආ්දගරට ගපරලගනන, 

සාමාන්ය ්දවසක් විගේෂ 

්දවසක් කරගනන, 

ලස්සන මතක එකතු 

කරගනන ගම් තක්කාලි 

බත ඔයාලට උ්දව ගවවි.

කෑම කියනගන සතුට 

ගබ්දන තවේ විදිහක්. 

ඉවීම සතුගටන කරනන. ආ්දගරන 

කරනන. ඒ අපි ගවනුගවන ගනගවයි, 

අගප ආ්දරණීයයන ගවනුගවන, පවුල 

ගවනුගවන. 

ඉතින ආදබරත එක්ක උ්යන�, ්වත 
ලිපි්යකින මුණෙැබ�න�ම්. සතුටින 
ෙරිස්සබමන ඉන�.

බෙබව� දවසට වඩො උදාබව� දවස සු� 
බේවො!!!

මේ බත එක් ්න්දන 
ම�කාඩක මෙලකාෙට මං 

හදන්දමන්ද ්ළුෙට උයපු 
කුකුල් මස් ව්ංජනයයි, 

මතල් දාපු අල 
ව්ංජනයයි, අන්දනකාසි, 
පිපිඤ්කා, ලූනු දාලකා 

හදපු සලකාමදකුයි

මේ බත ්න ඕන 
ම්මනක අහන්දමන්ද 

හරිම රසයි, හදන්දමන 
ම්කාමහකාමද කියලකා. ඒ 
අහන අයට අකුරක 
නෑර මං හදන විදිය 

කියන්දමන්ද ඒ බත 
එක් බැඳිච්ච මත් 

මබදා�න්දන �මන්ද

බකාස්මතීෙලින්ද 
උයද්දී නේ එ් හකාල් 

ම්ෝපමපේට එ් 
ෙතුර ම්ෝපපෙයයි 

තියන්දමන්ද. මමත් ඒ් 
ඉම�න�ත්මත් මමේ 

අේමකාම�න්ද
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රෂ්නිකා ලියන්ේ

ශකතිය බලනනනම් 

උණුවතුරට දානනම ඕන 
ගැහැනුත් හරියට ටී බෑග් වගගයි.

“පියාසර කරන තුරු ඔබ ජීවත් වී ගනාමැත” යන්න 

බෙසී බ�ෝල්මනබගේ බේ්මාවයි. 

බෙක්ාස්හි ඇට්ලනො ්නගරබේදී බෙසී 

බ�ෝල්මන උපත ්ලැබුබේ 1892 ජ්නවාරි 26 ව්නදාය. 

ඇයෙ ්බ�ෝදර ්බ�ෝදරියන බදාබ�ාස් බදබ්නකි. ්මව 

සු්ෑන බ�ෝල්මන ්� පියා බජෝර්ජ් බ�ෝල්මන අප්රි�ා 

ඇ්මරි�ා ්ම්භවය ඇේතන වූ�. පවුබල ්නඩේතුව 

ඔවුන බග්නගිබේ �වුල වගාවනබගනි. ආර්ථි� 

අප�සුතා බ්මන්ම බව්නස්බ�ාෙ ්ැ්ලකීම බේතුබවන 

ඔවුනබගේ ජීවිතය ප�සු වූබේ ්නැත. 1901 ව්බර්දී 

ඔක්ලබ�ෝ්මා බවත පිෙේ වී්මෙ බජෝර්ජ් බ�ෝල්මන 

තීරණය �රනබන එනි්ාය.  එබ�ේ දන්නා ය�ා 

බ්නාදන්නා බදවියනෙ වඩා විශවා් �� සු්ෑන 

බෙක්ාස්හි්ම රැඳී සිටී්මෙ තීරණය ��ාය. පවුබල 

ය�පත අබේක්ාබවන පියා ප්මණක පිෙේ විය. 

ජීවිතබේ �ටු� ෙව ්ම්නාව අවබෙෝධ �රගේ 

කුඩා බෙසී �ැකි ්ෑ්මවිේම ්මවබගේ �ෙයුතුව්ලෙ 

උප�ාර ��ාය. �පු පුළුන එ�තු කිරී්මෙේ බරදි 

බස්දී්මෙේ බෙසී ්මෑණියනෙ ්�ාය වූබේ අතිබර්� 

මුදල බ්වීබම අබේක්ාබවනි. වය් අවුරුදු 18 

ව්නවිෙ ඔක්ලබ�ෝ්මාහි ්ලැනගේස්ෙන ්නගරබේ 

පිහිටි විශවවිද්ා්ලය�ෙ (වේ්මන ්ලැනගේස්ෙන 

්ර්විය) ඇතු�ේ වී්මෙ ප්ර්මාණවේ මුද්ලක එකරැස් 

�රගැනී්මෙ බෙසී ්්මේ විය. එබ�ේ දරිද්රතාවය 

විසින තීරණය �ර තිබුබේ ඇයබගේ විශවවිද්ා්ල 

සිහි්නය එක අධ්යය්න වාරයකින නි්ම කිරී්මෙය. 

1915 දී බෙසී චි�ාබගෝ බවත පැමිණිබේ 

සිය ්බ�ෝදරයන ්්මඟ වා්ය කිරීබම 

ේලාබපාබරාේතුබවනි. ඒ ව්නවිෙ ඇබගේ වය් 

අවුරුදු 23 කි. රූප්ලාවණ්ය පා්්ල�ෙ ඇතු�ේ වූ 

ඈ පසුව නිය ්ැ�සුම ශිලපිනිය� බ්ල් බස්වයෙ 

එකවූවාය.

1914 ව්නවිෙ ප්රථ්ම බ්ලෝ� යුදධය යුබරෝපබයහි 

ඇරඹිණ. බෙසීබගේ ්බ�ෝදරබයෝද �මුදාවෙ ෙැඳී ඊෙ 

එකවූ�. ප්රරංශබේදී ්ලැබූ අේදැකීම ්මේරෙ පැමිණි 

පසු ්නැගණිය ්්මඟ බෙදාගැනී්මෙ ඔවුන පසුෙෙ 

වූබේ ්නැත. ඒ බවදදී යුද බතාරතුරු දැ්නගැනී්මෙ 

බෙසීෙ වූබේ දැඩි උ්නනදුවකි. ඊෙ අදා� �තා 

ඇසී්මෙ, කියවී්මෙ ඇය පුරුදුව සිටියාය. ගුවනින 

බගාස් ප�රදී්ම ඇබගේ සිබේ ජනිත �බේ විස්්මයකි. 

අ�බස් පියා්ර කිරී්ම ගැ්න බෙසී සිහි්න දුටුවාය. 

එනි්ා්ම බ්ාබ�ායුරනෙ ඇබගන බේරී්මක ්නැති විය. 

ඇබගේ වැඩි අවධා්නය වූබේ ගුවන �රඹ බවතය. 

බ්ායුරු බජෝන ඒ ෙව බ�ාඳින නිරීක්ණය �බේය.  

ප්රරංශ �තුන ගග්න ්ැරී්මෙ දැනු්ම ්ලේන අයුරු 

ඔහු විස්තර �බේ බ�ාඳ�ැටි ර් �රමිනි. බෙසීබගේ 

උ්නනදුව දුටු බජෝන ඇයෙ එවැනි අවස්ථාවක හිමි 

බ්නාවී්ම ගැ්න විසුළු �බේය. ඉන වූබේ බෙසී තව 

තවේ උ්නනදු වී්ම ප්මණි. රාත්රිබේ ප්මණක බ්නාව 

ද�වබ්ලහිද ඈ ඒ සිහි්නය්ම දුටුවාය.  

සිහි්නය �දවබේ ගැඹුබර්්ම තොගේ බෙසී 

බ�ෝල්මන ගුවනයා්නා පා්්ල�ෙ අයදුමපතක 

බයාමු ��ාය. ඉන ප්රතිකබෂේප වූ විෙ 

ඇය තවේ පා්්ල�ෙ ඉලලුම 

�බේ අසීමිත ආ්ාබවනි. 

අව්්න ඇ්මරි�ාව පුරා්ම 

ගුවනයා්නා පා්ල බවත 

බෙසීබගේ අයදුමපේ බයාමුව 

තිබිණ. ඒ ්ෑ්ම තැ්න�දී්ම 

ඇබගේ නුසුදුසු�්ම වූබේ 

ජ්නවාර්ගි�ේවය ්� 

ලරංගි�ේවයයි. �ළු ්්මේ, 

ස්්රී්භාවයේ ඇබගේ සිහි්නය 

දැකී්මෙ �රස් විය. බම අතර 

අප්රි�ා ඇ්මරි�ා ්ම්භවය ්හිත 

ප්රසිදධ පුවේපේ ප්ර�ාශ�යකු වූ 

බරාෙට ඇබොට ඇබගේ සිහි්නයෙ රුකුල 

දී්මෙ ්නව ්මගක බපනවා දුනබනය. ප්රරංශයෙ යා්ම 

බෙසී ්තු බ�ාඳ්ම වි�ලපය ෙව ඔහුබගේ 

ස්ථාවරය විය. 

ගුව්න ජයගැනී්මෙ 

ප්රරංශයෙ යා යුතුය. ඒ 

්ඳ�ා අයදුමපේ බයාමු 

කිරී්මෙ ඈ ්ැරසුණාය. 

තවේ �ඩුල්ලකි. 

එය ්මපූර්ණ 

�� යුේබේ 

ප්රරංශ ෙසිනි. 

බපරෙ තැබූ 

පය පසුප්ෙ 

ගැනී්මෙ බෙසී 

සූදා්නම ්නැත. ඒ 

නි්ා ඇය ප්රරංශ 

්භා්ාව �ැදෑරී්මෙ 

රා්රී පනතිව්ලෙ 

්�්භාගී වුවාය. 

ේ �ැසිරවී්ම 

උගේ බෙසී 

අයදුමපේ 

පිබරේබේ දැඩි 

විශවා්බයනි.  

ඇබගේ සිහි්නය 

යථාර්ථයක ව්න ්ලකුණු 

ප�විය. ප්රරංශබේ 

බ�ෝඩරන 

බ්රදර්ස් ගුවන පා්්ල ඇබගේ අයදුමපත පිළිගේබේය. 

1921 ජුනි 15 ව්නදා අනතර්ජාති� ගුවන නියමු 

ේලපත්රයක හිමි�ර ගැනී්මෙ බෙසී ්්මේ වූබේ ඒ 

අනුවයි. ඒ, එවැන්නක �� ප�මු අප්රි�ා ඇ්මරි�ානු 

�ානතාව බ්ල් ඉති�ා්යෙ එකබවමිනි. ඇය තැබූ 

්�කුණෙ බම ව්නවිෙ ව්ර සියයකි.  

ගුවන නියමු ේලපත්රය ්ලැබීබ්මන 

පසු ඇබගේ ඊ�ඟ අබේක්ාව වූබේ 

ගුවනයා්නයක මි්ලෙ බග්න ත්මාබගේ්ම 

ගුවන පා්්ලක ඇරඹී්මයි. ඒ 

බවනුබවන ආධාර එ�තු 

�රගැනී්මෙ ඈ පා්ල, පලල, 

්නාට්ය ශා්ලා ආදී විවිධ 

ස්ථා්නව්ල සිය ගුවන �ැකියා 

පිළිෙඳ බදශ්න පැවැේවූවාය. 

එබ�ේ අප්රි�ා ඇ්මරි�ානු 

්ම්භවය ඇේතනෙ 

බව්නස්බ�ාෙ ්��්න කිසිඳු 

ස්ථා්නය� බපනී බ්නාසිටී්මද බෙසී 

වගේලා ගේතාය. පසු�ාලී්නව බෙසී 

ගුවනයා්නා හිමි�ාරිය� ද වූවාය. 

අප්රි�ා ඇ්මරි�ා �ානතාව� විසින �රනු 

්ලැබූ ප්රථ්ම ්ම�ජ්න ගුවන ්රංදර්ශ්නය බෙසී 

ඉදිරිපේ �බේ 1922 ව්බර්දීය. ඇය ගුවන 

්රංදර්ශ්නව්ලදී වඩාේ ප්රසිදධ 

වූබේ ‘loop-the-loops’ ්� 

8 �ැඩය ්ැ�සී්මෙය. 

බෙසීබගේ දස්�ම 

�මුබේ ජ්නතාව 

බෙබ�වින 

්තුෙෙ පේවූ�. 

ඇ්මරි�ාබේ 

ප්මණක බ්නාව 

යුබරෝපය පුරා 

ජ්නප්රියතාවෙ 

පේවී්මෙ 

බෙසීෙ වැඩි 

�්ලක ගිබේ 

්නැත. 

ගුවන ්රංදර්ශ්න 

ඉදිරිපේ කිරී්ම 

බෙසීෙ ්ම�ේ 

්තුෙක විය. 

එබ්මන්ම 

ගුවනයා්නා 

පැදවී්ම 

ගැ්න ජ්නතාව 

දැනුවේ කිරී්මෙ 

ඇය බෙබ�වින �ැ්මති වූවාය. 

�ානතාවන ඒ බ�බරහි වැඩි 

වැඩිබයන උ්නනදු �රවූවාය. අප්රි�ා ඇ්මරි�ා 

්ම්භවය ්හිත පුදග්ලයනෙ සිහි්න �රා යා්මෙ දිරි 

දුන්නාය. 

සිය ගුවන දිවිය ව්ර බද�ක ව්නවිෙ 1923 දී 

ඇය දරුණු අ්නතුර�ෙ මුහුණ දුන්නාය. ගුවන 

ග්ම්නක අතරතුර එනජි්ම ක්රියා විරහිත වී්ම 

බේතුබවන යා්නය �ඩා වැටිණ. බෙසීබගේ පාදයක 

බිඳී ගිබේය. ඉ� ඇෙ කිහිපයක පුපුරා බගාස් 

මුහුණෙද තුවා්ල සිදුවිය. එබ�ේ දිවි ග්ලවාගේ 

බෙසී ටි� �්ලකින ්මපූර්ණ සුවය ්ලැබුවාය. 

එෙැවින ඇබගේ ගුවන ග්මන ්නැවතී්මෙ එ්ම 

අ්නතුරෙ �ැකි වූබේ ්නැත. 1925දී බෙසී සුපුරුදු 

ගුවන �රණම ්්මඟින එකවූවාය. 

සිය උපන ප�ාත වූ බෙක්ාස්හි අති්ම�ේ 

ජ්න ්�්භාගීේවයක ්හිත ්රංදර්ශ්නය�ෙ ඈ 

සූදා්නම වූබේ එ්ම අවදිබේදීය. ඒ බවදදීද ්බම 

වර්ණයෙ වූ බව්නස්�ම අඩු බ්නාවීය. ්රංදර්ශ්නය 

්නැරඹී්මෙ පැමිබණ්න සුදු ජාති�යනෙ ්� �ළු 

ජාති�යනෙ බව්න බව්න්ම පිවිසුම බදාරටු ්ැ�සී්මෙ 

්රංවිධාය�බයෝ �ෙයුතු ���. සියල්ලනෙ බපාදු 

ප්රබේශයක ්ලොබද්න තුරු ්රංදර්ශ්නය ඉදිරිපේ 

බ්නා�ර්න ෙව බ�ෝල්මන ප්ර�ාශ ��ාය. ඇය 

ගුව්නෙ ්නැගුබේ ඇබගේ ඉලලී්ම ක්රියාේ්ම� වූ පසුය. 

1926 අබරේල 26 ව්නදා බෙසී පරික්ණ ගුවන 

ග්ම්න�ෙ එකවූවාය. නියමු අසුබන ඇබගේ ්�ාය� 

විලයම විලස් ය. බෙසී ්මගී අසුබ්නහිය. අඩි 3000 ක 

ප්මණ ඉ�� අ�බස් දී �ෙගේ බදෝ්යක බේතුබවන 

යා්නබේ පා්ල්නය විලස් අතින ගිලහී ගිබේය. බෙසී 

ආ්්න පටි පැ�ඳ බ්නාසිටියාය. අද බ්මන ව�්ලක 

බ�ෝ විබශ් ආරකෂිත ක්රබ්මෝපාය එ�්ල ගුවනයා්නා 

්තු බ්නාවූ ෙැවින විවෘත යා්නබයන බෙසී ඉවතෙ 

විසිවූවාය. සිහි්න බ්මන්ම ප්රතිපේති බවනුබවන 

අසීමිතව බපනී සිටි සුවිබශ් �ානතාව වය් 

අවුරුදු 34 ක ්මපූර්ණ �ර ජීව්න චාරි�ාව නි්ම 

��ාය. ඇබගේ ්�ාය�යාද ඊෙ ්මදක දුරින යා්නය 

්්මඟ බි්මෙ පතිතව ජීවිතබයන ්මුගේබේය. 

�ැපවී්ම, ධධර්යය ගැ්න බ්ලෝ�යේම ඉගැනවූ බෙසී 

බ�ෝල්මන බ�වේ ‘කවීන බෙස්’ බගේ �දිසි අ්භාවය 

ජ්නතාව �මප්නයෙ පේ�� සිදුවී්මක විය. 

චි�ාබගෝහී චැබ්ලනජර් ගුවන නියමු ්රංග්මය 

1931 දී බ�ෝල්මනබගේ බ්ාබ�ා්නෙ ඉ�ළින ගුවන 

යා්නයක පියා්ර කිරී්මෙ තීරණය �බේය. එය 

වාර්ෂි�ව සිදුබ�බර්න චාරිත්රයකි. අප්රි�ා ඇ්මරි�ා 

ගුවන නියමුවරියන 1977 දී ගුවන ්්මාජයක 

ස්ථාපිත �බේ බෙසී බ�ෝල්මනබගේ ්නමිනි. ඇබගේ 

චරිතයෙ බගෞරවයක පිණි් 1995 ව්බර් දී ්්මරු 

මුදදරයකද නිකුේ බ�රිණ. 

“කානතාව ගත් බෑගයක් බඳුයි. උණුවතුරට දමන 
ගතක් ඇගග් ශක්තිය ගකාගතක්දැයි පැවසීමට ඔබට 
ගනාහැක.”

සංදර්ශනය නැරඹීමට පැමි්ෙන සුදු 
ජාතිකයනට සහ කළු ජාතිකයනට 

්වන ්වනම පිවිසුම් ්දාරටු සැකසීමට 
සංවිධායක්යෝ කටයුතු කළහ. සියලලනට 

්පාදු ප්ර්ේශයක ලබා්දන තුරු 
සංදර්ශනය ඉදිරිපත් ්නාකරන බව 

්කෝලමන ප්රකාශ කළාය. ඇය ගුවනට 
නැගු්ේ ඒ ඉලලීම ඉටු වූ පසුය

ගබසී ගකෝලමන ගවනුගවන 
නිකුත් කළ සමරු මුදදරය

ගබසී 
ගකෝලමන

අප්රිකා ඇමරිකා 
කානතාවක විසින 
කරනු ලැබූ ප්රථම 
මහජන ගුවන 

සංදර්ශනය ්බසී 
ඉදිරිපත් ක්ේ 1922 

වස්ර්දීය 
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්ෙව්වන්දි ්ෙට්ටිආරච්චි

අද BMW එකක ගියාට
එදා පිටකකාටුකේ 

පයින් ඇවිදපු හැටි 

මට තාම මතකයි 

නැතිබැරිකම, ප්රතිකකෂේපවීම් නිසා දිකනන් දින 
ආපසසට ගමන් කරන බහුතරයක මිනිසුන් අතකේ 
එම සාධකම හිතට හයියක කරගත් මිනිසුන්ද 
ඇත.

සුරංග ෆේනනෑන්ඩු ද ඒ කුලකකේම දිරිය 
තරුණකයකි. කටුකබව, දුක, කේදනාව තුළින් 
ජීවිතයට පන්නරය ලබාගත් ඔහු අද ඔහුකේම 
ව්ාපාරයක හිමිකරුකවකි.

කම් දිගහැකරන්කන් 30 හැවිරිදි සුරංග අපත් සමඟ 
කියූ ඔහුකේ ජීවිත කතාවයි. නතර වූ තැනින් පටන් 
ගන්නට ඔහුකේ කම් කතාව ඔබටද ශකතියක වනු 
ඇති බව අපකේ විශවාසයයි.

“ඉපදිලා මාස දහකයන් මකේ අම්මා මාව දාලා 
ගිහිලලා. ඒ දුකටම තාත්තත් වහ බීලා බැරිලා. ඉතින් 
ආච්චි අම්මා තමයි මට මතක ඇති කාකල ඉඳලම 
මකේ අම්මා, තාත්තා වුකේ.

ආච්චි කුලී වැඩ කරලා හම්බ කරපු සලලි කගදර 
වියදමට කකාකහත්ම ප්රමාණවත් වුකේ 
නනෑ. ඒ නිසා ආච්චිටත් උදේවක විදිහට 
පවුකල බර කරට ගන්න ඕකන් කියලා මම 
හිතුවා.

ඉකගනගන්න ආස වුණත් 
ඉසකකෝකල ගමන නවත්තලා 
කගවල ගාව තිබුණ කකාහු 
කමෝලක වැඩට ගියා. ඇත්තම 
කිේකවාත් මට ඉකගනගන්න 
ලැබුකේ අට වසරට විතරයි.

එතනින් පසකස මම කපාඩි 
කපාඩි රසසා කීපයකම කළා. 
2009දී මම ලංකාේ ප්රසිදධ 
කේලේ සාප්පුවක වැඩට 
ගියා. එතකකාට මට අවුරුදු 
දහසයක විතර ඇති. පිරිමි 
අයකේ මංගල ඇඳුම් තමයි 
එතන මහන්කන්. කශාප් එකක 
තිකයන කපාඩි කපාඩි වැඩ 
තමයි මුලින්ම මම කකේ.

කාලයක යනකකාට මාත් මහන්න ඉකගනගත්කතාත් 
කහාඳයි කියන අදහස හිතට ආවා. ඒ අනුව තමයි මම 
මහන්න ඉකගනගත්කත්. අනිත් අය ඇඳුම් කපන හැටි, 
මහන හැටි දිහා එකහම බලාකගන ඉඳලා මම තනියම 
මහන්න ඉකගනගත්තා.

අවුරුදු පහක විතර රසසාව කරකගන ඉන්නකකාට 
කපාඩි ප්රශනයක නිසා මට එතනින් අයින් කවන්න 
සිදධ වුණා. ඊටපසකස මම ආකයත් අර පරණ 
තත්ත්වයටම වැටුණා. 

හරියට ඉකගනකගනත් නැති නිසා කවුරුත් 
මට රසසාවක කදන්න කැමති වුකේ නැහැ. ඒත් 
කකාකහාමහරි ජීවත්කවන්නත් ඕකනකන්. ඒ නිසා මම 
කම්සන් වැඩ කරන්න පටන්ගත්තා. කම්සන් වැඩ කරන 
එක හිතුව තරම් කලසි පහසු වැඩක කනකමයි. හැබැයි 
ඒ රසසාවත් මම අවුරුදදක විතර කළා.

ඒ කවනකකාට මම කහාඳට මහන්නත් දන්න නිසා 
කම්සන් වැඩ නතර කරලා කගවන්න හරි මැෂින් එකක 
අරකගන මහන වැකේ පටන් ගත්කතාත් කහාඳයි කියලා 
මට හිතුණා. ඇත්තටම එදා ඒ ඇතිවුණු සිතුවිලල 
තමයි කම් ගමකන් ආරම්්භය. 

දන්න අඳුරන අයකේ කගවලවලට ගිහිලලා 
එයාලකගන් වැඩ ඉලලුවා. පළකවනි වැකේ ලැබුණු 
දවකස හිතට දැනුණු ඒ සතුට මතක කරලා 
අදටත් මට සතුටු කවන්න පුළුවන්.

පිටුකකාටුකවන් කරදි කරෝල අරන් ඒකත් කකේ 
තියාකගන අේකේ කේට කකා පාකේ ඇවිදකගන 
ගිය හැටි මට මැවිලා කප්නවා. එතකකාට මම හරි 
කකේටු පුංචි කකාලකලක.

එදා ඒ වැකේ මම පුළුවන් උපරිකමන්ම කළා. 
මනුසසකයක තමන්කේ ජීවිකත් ලසසනම දවස 
මට බාරකදන්කන් මාව විශවාස කරලකන්. ඉතින් ඒ 
විශවාසය මම පණ වකේ රකිනවා. මට වැරදුකේ 
නැත්කතත් ඒ නිසාම තමයි.

එදා ඉඳලා දවසින් දවස මට වැඩ වැඩි වුණා 
මිසක අඩුවක කවලා නම් නැහැ. හැබැයි මට වැඩ 
කරන්න හරියට කඩ කනෑලලක තිබුකේ නැහැ.

පසකස ඉයන් සංජීව කියලා යාළුකවක ඔහුකේ 
සැලුන් එක ගාව මකේ වැකඩත් කරකගන යන්න 
කියලා මට ඉඩක හදලා දුන්නා. එතනිනුත් මට කලාකු 
කසටමේ කේස එකක හැදුනා.

මකේ කගවල පානදුකේ. අරවින්ද දැඩිගම කියන 
අයියා පානදුකේ තිකයන ඔහුකේ කඩ කනෑලලක මකේ 
ව්ාපාරය කරගන්න මට අවස්ාව දුන්නා. ඔහු ඒ 
කවනුකවන් මකගන් අත්තිකාරම් මුදලකවත් ගත්කත 
නැහැ.

උපරිම කැපවීම නිසා දවස ගාකන් මම සාේ්ක 
වුණා. පසකස කඩ සාප්පු පහක අරකගන කලාකුවටම 
ව්ාපාරය ආරම්්භ කළා. එක මැෂින් එකකින් තමයි 
මම කම් වැකේ පටන්තත්කත්. හැබැයි දැන් මැෂින් 

විසසක විතර තිකයනවා. ඒ වකේම කලාකු කසවක 
පිරිසකුත් ඉන්නවා.

එක පවුලක කවඩින් එකක කකළාත් ඒ පවුකල අනිත් 
වැඩත් මටම කදනවා. ඒ මකේ වැඩවල අනේ්ඝ නිමාව 
නිසා. ඒ වකේම මම කවදාවත් මිනිසසුන්ව සූරකගන 
කන්කන නැහැ. කබාකහාම සාධාරණ විදිහට තමයි ගණන් 
හිලේ කියන්කන. ඒ නිසා හැකමෝම මට කැමතියි.

කපාඩි කාකල අපි හිටිකේ කරන්ේ නැති මැටි කගදරක. 
කන්න, කබාන්න, නිදාගන්න කම් කසරටම තිබුකේ සාකල 
කනෑලල විතරයි. ඒත් දැන් කදයියකන් කියලා මටයි, මකේ 
ආච්චිටයි නිදහකස හුසම ගන්න පුළුවන් කහාඳ කගයක 
කදාරක තිකයනවා.

සලලි නැතිකකාට සමහර මිනිසසු අපිට සලකන්කන 
සත්තුන්ට වකගයි. හැබැයි ඇතිකකාට ඒක හාත්පසින්ම 

කවනස කවනවා. මම දැන් ඒක කහාඳට අත් විඳිනවා. මට 
මතකයි මම කපාඩි කාකල කගවල ගාව කගදරක කාටුන් 
බලන්න යනවා. මාව දැකක ගමන් එයාලා ටීවි එක වහලා 
දානවා.

ඒ වකේ කදවලවලදී හිතට දැකනන ඒ හැඟීම 
වචනවලට කපරලන්න නම් බැහැ. හැබැයි ඒ කටුක 
වචන කාලයක යනකකාට හිතට මාර හයියක කවනවා.

කාලයක මම බයික එකක ගන්න කලාකුවට හීන 
දැකකා. BMW එකක තියා සාමාන්ය වාහනයකවත් 
ඉසසරහ සීේ එකක ඉඳකගන යන එක කපාඩි කාකල මට 
හීනයක විතරයි. හැබැයි දැන් මම යන්කන් BMW එකක.

අනිත් අයට උදේ කරන්නත් මම හරි කැමැතියි. 
කකාකරෝනා ආව මුල කාකල මම මුළු ලංකාකවම 
කපාලිසිය, කසෞඛ්ය කසවා එකහම කවේ කවන විදිහට 

කකාවිේ කසෆ්ටි ජැකේ නිකන් මහලා දුන්නා. එතනදිත් 
කගාඩක අය මාව අගය කළා.

ඇඳුම් මහනවා කියන එක පහත් රසසාවක 
කියලා හිතන අයත් ඉන්නවකන්. මම නම් හිතන්කන් 
කම් කලාකක පහත් රසසා කියලා ජාතියක නැහැ. 
අනික ඇඳුම් මහනවා කියන්කන් ලැජජා කවන්න 
කදයක කනකමයි. අපි නිසා තමයි ඔය කකායි කවුරුත් 
තමන්කේ විලි වහගන්කන්.

තරුණ අයට කම් ශාස්රය ඉකගනගන්න උදේ 
කරන්න මම කැමතියි. හැබැයි ඉන්ටවීේ එකකට එන 
තරුණ අය වුණත් මුලින්ම අහන්කන් පඩිය කීයද, 
සතියට නිවාඩු කීයද කියන එකයි. කගාඩක අයට 
අවශ්ය කරන්නන් වාකල රසසාවක කරලා එදිකනදා 
ජීවිතය ගත කරන්න විතරයි. එකහම හිතන අයට නම් 
කවමදාකවත් දියුණු කවන්න බැහැ.

හැම මිනිකහකටම තමන්ටම කියලා අරමුණක 
තිකයන්න ඕකන්. තමන්කේ දක්ෂතාවය, අරමුණු 
ටකකකටම කහායාගන්න එක තමයි සාේ්කත්වකේ 
මැජික එක. මම නම් කියන්කන කවදාවත් තමන් 
අකමැති රසසාවක කරන්න එපා. ආසාකවන් කරන්න 
පුළුවන් කදයක රසසාව විදියට කතෝරගන්න.

බිසනස එකක වුණත් කැපවීකමන් හරියට කකළාත් 
තමයි දියුණු කවන්න පුළුවන්. අනික මුදල හම්කබන 
පළියට නාසති කරන්නත් එපා. එකහම කකළාත් ලත් 
තැනම කලාප් කවනවා.කම් ව්ාපාරකයන් මම ගන්කන් 
පඩියක විතරයි. අනිත් හැම ලා්භයකම ව්ාපාරකේ 
දියුණුවට කයාදවනවා.

අනිත් කාරණාව තමයි ව්ාපාර කරන සමහරු යම් 
වැඩකට අත්තිකාරමක ගත්කතාත් ඒ මුදලින් අදාළ කද 
කනාකර කපෞදගලික කදවලට වියදම් කරනවා. ඉතින් 
එතනින් ඔහුකේ ව්ාපාරය කඩා වැකටන්න පුළුවන්.

කම් හැමකදටම වඩා වැදගත්ම කාරණාව 
තමයි ධනාත්මකව සිතීම. හිත රිකදන කද ගැන, 
නැතිබැරිකම ගැන හිත හිත එක තැන පලකවන්න 
ගිකයාත් කවදාවත් දියුණුවක ගැන හිතන්න බැහැ.

තමන්ට කවන හැම නරක කදයකම කහාඳක 
දකින්න පුරුදු කවන්න. එදා මට මකේ රසසාව නැති 
වුකේ නැත්නම් අද මම කම් තැන නැති කවන්නත් ඉඩ 
තිබුණා. නිතරම මට නනෑ, මට බනෑ කියලා නැතිවාදගම්ම 
කනාහිතා මට පුළුවන් කියන එකම හිතට තදින් 
ධාරණය කරගන්න.

මමත් නිතරම හිතන්කන් එකහමයි. ඇත්තටම 
මකේ ගමකන් අවසාන තැන කමතන කනකමයි. මම තව 
දුර යනවා. 

මම දැන් කරන කම් ව්ාපාරය යුකරෝපකයන් අපිට 
ලැබුණ එකකකන්. දවසක මම ලංකාකේ ෆුල සූේ 
සුදදන්ට යවනවා. ‘සුරංග ෆේනනෑන්ඩු’ කියන නම 
යුකරෝපකයත් බ්නෑන්ේ එකක කවනකලම මම මහන්සි 
කවලා වැඩ කරනවා.”

ද්වෙක මම ලංකා්ව 
ෆුල් සූට් සුදදන්ට 
ය්වන්වා. ‘සුරංග 

ෆර්නනෑන්ඩු’ කියන නම 
යු්රෝප්යත් බ්නෑන්ඩ් 

එකක ්්වනකල්ම මම 
මෙන්සි ්්වලා ්වැඩ 

කරන්වා
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විශේෂඥ ප්ලාස්ටික්  
ශල්ය වෛද්ය

(Plastic & Reconstructive 
Surgeon)

කවින්්ද රාජපක්ෂ

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්ය  
කවින්ද රලාජපක්ෂ මහතලාශෙන  

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

ඊශේල් ලිපිනයට ශයලාමු කරනන.

කුඩලා ්දරුෛන සැත්කේෛ්ට ්ක් කරනනට 
සිදුෛන අෛස්්ලා ශ්දකක් ඇත. ඒ හදිසි 
අනතුරු නිසලා සිදුකරන හදිසි ශල්යකරම 
සහ ඇතැේ ශ්ඩ ශරෝෙ නිසලා සිදුකරන 
ශල්යකරම ෛශශයනි. 

ශේ අතර ්දරුෛලාට සිහි නැතිකර සැත්කම 
සිදු කරනනට ෛන අෛස්්ලා ෙැන මව්පියන 
තුළ අනියත බියක් පෛතියි. ඒ නිසලා එෛැනි 
සැත්කමක් සඳහලා ්දරුශෛකු සුදානේ කිරීශේදී 
අෛධලානය ශයලාමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් 
ඇත.  

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්ය කවින්ද 
රලාජපක්ෂ මහතලා ශමෛර කතලාබහ කරනශන 
ඒ පිළිබඳෛයි.

හදිස ශල්යකර්්ම පිළිබඳ කතා කරද්දී ්දරුවන් 
වැඩිපුර්ම මුහුණ්්දන අනතුරු ්්මානවා්ද?

ගෘහස්ථව වාගේම දරුගවක් පාගේ යද්දී 

ර්ථ වාහන අනතුරකට වුවත් මුහුණදීගේ 

හැකියාව තිගෙනවා. එතැනදී අනතුගේ 

සවභාවය අනුව දරුවාගේ මුහුණ ආශ්රිතව 

ගහෝ ශරීරගේ ගවනයේ ප්රගද්ශයක ග�ාකු 

පරාසයකට හානි වී තිබිය හැකියි. 

සමහර දරුවනගේ ඇඟිලි �ාච්චුව�ට, 

ගොරවලව�ට අහුගව�ා දැඩිව හානිවන 

අවස්ථා තිගෙනවා. පිහියකට ගහෝ ගවනත් 

තියුණු ආයුධයකට කපාගනන අවස්ථා 

තිගෙනවා. 

ෙලග�ෝ, පූගසෝ කා�ා වගේම, පිළිසසුේ 

තුවා�ව�ට �ක්වුණු දරුගවෝ ගේනවා. 

ගේ දිනව� උණුවතුර හුමා�ය අල�නන 

ගිහින, ඇඟට උණුවතුර වැටි�ා පිළිසසුණු 

දරුගවෝ රැගගන එනවා. ගේ අතරින 

ඇතැේ අනතුරුව�දී ක්්ෂණිකව සැත්කේ 

සඳහා ගයාමු කරන අවස්ථා තිගෙනවා. 

එහිදී කල ෙ� ෙ�ා ඉනන ෙැහැ. කා�ය 

කළමනාකරණය කරගනිමින ඉක්මනින 

සුදුසු පියවර ගත යුතුයි.

්වනත් ්ෙඩ ්රෝගවෙදී ඔය කියන කාෙය 

සහි නැතිකර 
ශල්යකර්්මය 

කරනවාට බිය විය 
යුතු නැහැ

සැත්කමකට ්දරුශෛක්
සූදානම් කරන්්න් 

්්ම්හ්මයි 
සම්බන්්ධ ගැටළු අව්මයි ්න්්ද?

ඔව්. ඇතැේ ගරෝග නිසා සැත්කමකට 

�ක් කරද්දී ඊට කා�ය තිගෙනවා. 

උොහරණ විදිහට එවැනි අවස්ථාවක් 

තමයි උණ්ඩුක පුච්්චය පැසවීම 

(ඇගපනඩිටයිටීස) වගේ ගරෝග, එගහම 

නැත්නේ සැරව ගගඩියක් ඇවිත් එය ඉවත් 

කරනනට සිදුවන අවස්ථාවක්. එහිදී අවශ්ය 

කරන සායනික පරීක්්ෂාවන වගේම වාේතා 

�ොගගන සැත්කමට දරුවා සූොනේ කරනන 

කා�ය තිගෙනවා. එවැනි ග�ඩ ගරෝග සඳහා 

ප්රතිකාර කිරීම කරනගන ළමා ගරෝග පිළිෙඳ 

විගේ්ෂඥ වවද්යවරුයි. ප�ාසටික් ශල්ය 

වවද්යවරයා ගවත වැඩිපුරම රැගගන 

එනගන හදිසි අනතුරුව�ට �ක්වුණු 

දරුවනුයි. එතැනදී වයස අවුරුදු දහයට අඩු 

දරුවන ගැන විගේ්ෂගයන සැ�කිලිමත් විය 

යුතු ගද් තිගෙනවා.

ඒ ්්මානවා්ද?

ඇත්තටම ඒ වයගස දරුගවකුට හිරි වටට�ා 

ශල්යකේමය කිරීම සුදුසු නෑ. ගමාකද 

ඒ ගමාගහාගත් දරුවා ක�ෙ� ගව�යි 

ඉනගන. ඒ වගේම එයාට ඒ ගැන ග�ාකු 

අවගෙෝධයක් නැහැ. ඉඳිකටුව දැක්කත්, 

අේමාටත් පයින ගහ�ා, ගොසතරවත් 

ගපර�ගගන දුවනවා. ඒ වගේම එතැනදී 

දරුවා කායිකවත් මානසිකවත් තවත් 

පීඩාවට �ක්ගවනවා. ගසෞඛ්ය කාේයය 

මණ්ඩ� ඇතුළු කිහිපගදගනක් එම දරුවව 

අල�ගගන සැත්කම කගළාත්, එය කල 

යද්දී පවා ජීවිතගේ අමිහිරි මතකයක් වීමට 

ඉඩ තිගෙනවා. ඒ වගේමයි හිරි වටට�ා 

ශල්යකේමය කළත්, ඒ ස්ථානය විතරයි 

හිරි වැගටනගන.එගහම අවස්ථාවක දරුවා 

දඟ��ා ඉඳිකටුවක්වත් ඇහැක ඇනුගණාත් 

ගවන හානිය සොකාලිකයි. ඒ නිසා ගමවැනි 

අවස්ථාවක සුදුසුම පියවර ගවනගන සිහි 

නැතිකර ශල්යකේමයට �ක් කිරීමයි.

්දරුවා සහි නැති කරන්්න් ්කා්හා්ම්ද?

ඒ සඳහා සිහි නැති කරන 

ඖ්ෂධ වේග තිගයනවා. 

එනනත් වගේම ගෑස 

එක අල��ාත් සිහි 

නැති කරනවා. අොළ 

දරුවාට සුදුසු 

ක්රමගව්දය කුමක්ද 

කියගනක තීරණය 

කරනගන නිේවිනදන 

වවද්යවරයා විසින. 

සැත්කමට ගතවන 

කා�ය වැඩි නේ රුධිර 

නා�යට කැනියු�ාවක් ො�ා 

සිහි නැති කරනවා. දරුවාට 

ඇදුම වගේ ගරෝගයක් තිගෙනවා 

නේ, දුම අල��ා ඒ අවධානේ මටටම අඩු 

කර�යි සිහි නැති කරනගන. ඒ කියනගන 

සියලු ආරක්්ෂක පියවරයන සිහි නැති 

කිරීමට ගපර ගනු �ෙනවා. ගේ අවස්ථාවට 

නිේවිනදන වවද්යවරයා වගේම සහායක 

කාේයය මණ්ඩ�යක් සහභාගී ගවනවා. 

අද වනවිට �ංකාව ග�ෝකගේ අගනකුත් 

රටවල භාවිතා කරන ආකාරගේ උසස 

නිේවිනදන ඖ්ෂධ වගේම ප්රතිජීවක ඖ්ෂධ 

භාවිතා කරනවා. 

එහිදී දරුවා නැවත ය්ථා තත්තවයට ඒගේදී 

ඇතිවන ගැටළු ඉතාම අවමයි.

අව්මයි යන්්නන් ඔබ අ්දහස් කරන්්න්, යම් යම් 
සිංකූෙතා වුණත් ඇති්වන්න පුළුවන් කියන 
එක්ද?

ගමගහමයි. දරුගවකුට ඉතාම ක�ාතුරකින 

එකවර හුසම ගැනීගේ ගැටළු ඇතිවීමට ඉඩ 

තිගෙනවා. හැෙැයි එය අපි දැන ගනාදකින 

තරේ ගදයක්. ඒ වගේම සිහිය එන ගව�ාගව් 

අේමා, තාත්තා ළඟ ගනාහිටිගයාත් දරුවා 

කෑගහනන ෙ�නවා. ගසම ගපනහළුව�ට 

යාගේ ඉඩක් වගේම කෑම කව�ා තිබුගණාත් 

සිහි නැති කරන අවස්ථාගව් එම ආහාර 

ගපනහළුව�ට යාගේ ඉඩක් පවතිනවා. ඒ 

නිසයි සැත්කමට පැය හයකට කලින ආහාර 

දීම වගේම, පැය ගදකකට කලින ජ�ය 

පානයට දීම නතර කරනගන.

හදිස අවස්්ාවකදී පැය හයක බො සටී්ම කළ 
්නාහැකියි ්න්්ද?

ඔව්. දරුවා ආහාර ගගන ඇති අවස්ථාව�, 

සැත්කම වඩාත් හදිසි එකක් නේ කරනගන 

ගපනහළුව�ට ආහාර ගනායන විදිහට ේවාස 

නා�ය බග�ාක් කර ෙට ො�ා සැත්කම සිදු 

කිරීමයි. ගකාගහාම නමුත් නවීන වවද්ය 

විද්යාව තුළ ගේ සියල�ටම අද විසඳුේ 

තිගෙනවා.

්්මතැනදී ්්ද්මාපියන්ට දිය යුතු පණිවිඩය 
කු්මක්ද?

ඇත්තටම ඇතැේ අවස්ථාව� දරුගවක් 

සිහි නැති කරනවා කිව්වම අේමට 

බියක් ඇතිගවනන පුළුවන. සැත්කගේ 

ෙරපතළකම එක්ක මවට ගමය පැහැදිලි 

කර දුනවිට ගත්රුේ ගනනවා.

 ඒ වගේම දරුවා සිහිය එන අවස්ථාගව් 

අඬනගන ගවනයේ ගව්දනාවක් නිසා 

ගනගවයි. එක්ගකෝ ෙඩගිනනට එගහම 

නැත්නේ අේමා ළඟ නැති වුණහම. 

එතැනදී එකවරම ආහාර �ොදීම සුදුසු 

නැහැ. 

ඇතැේ දරුගවෝ නිනගදන නැගිටිද්දී වගේ 

අඬාගගනයි නැගිටිනගන. එය බිය විය යුතු 

ගදයක් ගනාගවයි.

ඒ වගේම සමහර අනතුරු තිගෙනවා 

වැටි�ා ඔලුව වැදි�ා ොහිරව 

ගනාගපනුණත් අභ්යනතර රුධිර වහනයන 

සිදුවන. ඒ වගේම හදිසි අනතුරුව�දී 

CT සකෑන වගේ, එක්ස ගේ �ොගත යුතු 

අවස්ථා. සමහර විටක සැත්කම සිදුකළ 

විගසම දරුවා නිවසට රැගගන යනන 

ඇතැේ මව්වරු උත්සුක ගවනවා. ගමහිදී 

දරුවා පැය හතරක්වත් ගරෝහගල තොගත 

යුතුයි. නිේවිනදන ඖ්ෂධ නිසා දරුවාට 

වමනය එනන පුළුවන වගේම දරුවා අඩ 

නිනදක වගේ පසුවනවා විය හැකියි. ඒ 

නිසා පැය කිහිපයක් වවද්යවරුන දරුවා 

ගැන අධීක්්ෂණගයන පසුවීම අවශ්යයි. එය 

පැය හතරක් ගහෝ හයක් වීම ප්රමාණවත්.

ඒ වගේම හදිසි අනතුරකට �ක්වන 

දරුවාට කව�ා ගපාව�ා ගරෝහ�ට ගේනන 

එපා.  එවිට සැත්කම කරනන කල යනවා 

වගේම, ගේ දිනව� ගකාගරෝනා ඇනටිජන 

පරීක්්ෂාවට විනාඩි 20-30ක් ගවන කරනන 

ගවනවා. මව ඇතුළු භාරකරුවනටත් 

එගසයි.

දරුවා සිහි නැති කිරීමට ගපර ගරෝහල 

කාේයය මණ්ඩ�ය, දරුවාට ගසල�ේ 

ෙඩු දී ගවනසක් ගනාදැගනන ග�ස සුහදව 

කටයුතු කරනවා. 

සිහි නැති කරනතුරු දරුවා ළඟ මවට 

සිටිය හැකියි. සැත්කම ගකගරනවිට මවට 

ළඟ සිටිනනට අවස්ථාව ගනාදුනනත්, 

දරුවාට යළි සිහිය එද්දී මවට දරුවා ළඟට 

එනන අවස්ථාව �ැගෙනවා. එවිට දකිනගන 

මව නිසා ඔහු ක�ෙ� වනවාත් අඩුයි.

හිරි 
වටටො කරන 

සැත්ක්ම ්දරුවාට 
අමිහිරි ්මතක 

ව්ේ්ම, සදාකාලික 
ආබා්ධවෙටත්  

ඉඩකඩ 
හ්දනවා



2021 ඔක්තෝබර් 06 බදාදා 25

;=<ska 

Èjhsk mqrd mqj;am;a ksfhdað;hkaf.ka 
iy fmd;ay,a j,ska 
oeka ñ,§ .; yel

úfYaI wekjqï i`oyd úuikak, rejka - 0762568348

m%Yak m;% idlÉPdj
සෑම ඉරිදා දිනකම 

WoEik 6.30 - 8.00 olajd 

Èjhsk mqrd mqj;am;a ksfhdað;hkaf.ka 
iy fmd;ay,a j,ska 

oeka ñ,§ .; yel
úfYaI wekjqï i`oyd úuikak, rejka - 0762568348

m%Yak m;% idlÉPdj
සෑම fikiqrdod iy bßod දිනකම 
WoEik 6.30 - 8.00 olajd 

;=<ska 

Channel No. 14



26 2021 ඔක්තෝබර් 06 බදාදා

මාධ්යවේදී
තිලක ්ේනාසිංහ

කයිවාරු 
විතරද?

මාතර 
ඇදුරන්ගෙත් 

“මාතර යකැදු්රක් වැඩක් ක්�ාත් ඉතින කිරි ගෙහට ඇන්ා 
ව්ේ තමයි.” මා කුඩා කාලයේ වැඩිහිටියන් එයේ කියනු 

මම යකායෙකුත් අසා ඇත්යෙමි. එයමන්ම අප ගම් 

ප්රයේශයේ කාන්ොවකට වැළඳී තිබූ බරපෙල 

යක්ෂ ය�ෝ්ෂයක දුරු කිරීමට මාෙරින් 

යකැදුරන් යගන්වා නැටවූ යොවිලයක 

ගැන� ෙවමත් මයේ මෙකයේ තියේ. එම 

යොවිලයට මාෙරින් පැමිණි කණඩායම 

�හ ය�යනකුයගන් යහෝ ඊට අසන්න 

සංඛ්ාවකින් සමන්විෙ විය. ‘කනිටු 

කාරයය මණඩලය’ යොවිලයට දින 

කිහිපයකට කලින් නිවසට පැමිණ අවශ්ය 

කළමනා සුදානම් කළහ. නමුත් යොවිලයේ 

මහ ඇදුරා යහවත් යකාටයටෝරු උන්නැයේ 

පැමිණියේ යොවිලයට යපර දින රාත්රියේය. ඒ 

යොවිලයට උවමනා යබර, යගජ්ජි, නැටටුවන්යේ 

ඇඳුම් ආදිය සහිෙ යපටටි හුඩ් රැක එයක බැඳගත් 

කළු පැහැති යමාරිේ 8 වරගයේ යමෝටර රථයකිනි. ඒ කාලයේ 

මා යකුන්ට යකෙරම් බිය වී � යත් මට ඒ යමෝටර රථය පවා 

යපනුයණ යක්ෂ මන්දිරයක යලසිනි. 

මාෙර ප්රයේශයේ විවිධ ෙරාතිරම්වලට අයත් යකැදුයරෝ 

යවති. ඔවුන් අෙරින් සමහයරක ඒ ප්රයේශයේ ප්රභූ පවුලවලට 

අයත් වූහ. මයේ මාමණඩිය වන යබලිඅත්ෙ, කුඩාහීලයල 

පදිංචිව සිට නැසී ගිය යඩ්විඩ් ජයවරධන මහො ෙමන් �න්නා 

කියන එම ප්රභූ යකැදුරන් පිළිබඳ යොරතුරු යකායෙකුත් 

මා හා කියා තිබිණි. ඒ අෙරින් පසුව ය�විනුවර නගරාධිපති 

ධුරයට පවා පත් යේබි සිඤයඤෝ මහො පැරණි මන්්ර ශාේ්ර 

මනාව ප්රගුණ කළ යකැදුරු පරපුරකට අයත් වූයවක බව 

මයේ මාමණඩිය මා හා කීය.

යම් අෙර ඔය කියන මහා බලසම්පන්න මාෙර යකැදුයරකු 

මුණගැසී යොරතුරු කො කිරීයම් බලවත් ආශාවක මයේ සිෙ 

තුළ� ඉපි� තිබිණි. එවිට මයේ මාමණඩිය කියා සිටියේ එම 

යකැදුරු පරම්පරායේ යබායහෝය�යනකු අ� වනවිට ජීවතුන් 

අෙර යනාමැති බවයි. එයමන්ම ඒ වනවිට එම යකැදුරන්යේ 

ඊළඟ පරපුර ෙම පාරම්පරික වෘත්තියේ යනායයදීම මෙ 

මාෙර යකැදුරු හිඟයක පවතින බව� �ැනගන්නට ලැබිණි. 

ඔය අෙයර �න්නා හඳුනන කිහිපය�යනකුට කියා යොරතුරු 

විපරම් කරනු ලදුව මාෙර යකැදුරු පරපුයර අන්තිම පුරුකක 

පිළිබඳ යහෝඩුවාවක මට යසායාගෙ හැකි විය. 

මාෙර නමින් හැඳින්වුව� ඔහු පදිංචිව සිටියේ ඉන් ඔේබට 

වන්නට පිහිටි උපනගරයක ආසන්නයේය. ඔහුයේ පියා 

එම ප්රයේශයේ ප්රභූවරයයකු වූ ඉඩම් හිමි වැවිලිකරුයවකි. 

යකැදුරු වෘත්තියේ යනායයදුනු මුත් ඔහු � පාරම්පරික 

යකැදුරු පවුලක සාමාජිකයයකි. යමම යකැදුරාට යසායුරන් 

තිය�යනකු සහ යසායුරියයෝ තිය�යනක යවති. ඒ සියලලන්ම 

�ැනඋගත්කමින්, සමාජ ෙත්ත්වයයන්, මිල මු�ල අතින් 

යමම යකැදුරුට වඩා ඉහළ ෙත්ත්වයක වැජඹුණහ. 

නමුත් යම් යකැදුරා � ඔවුන් කිසියවකුටත් යනාය�යවනි 

බලසම්පන්නයයක විය.

ඔහුට එම යක්ෂ ආභා්ෂය ලැබී ඇෙයත් මේකුයේ 

සිටියදීමය. ඔහුයේ මවට ඔහු ලැයබන්නට සිටියදී බරපෙළ 

යක්ෂ ය�ෝ්ෂ එලල වී තියේ. ඒ අනුව ඇයට වැළඳුණු යදාළදුක 

වී ඇත්යත් කුකුයළකුයේ යගල සිඳ රුධිරය බීමය.

අතිශය යනාඉවසිලිවන්ෙ බවකින් යුතුව ඒ යකැදුරා හමුවීමට 

ඔහුයේ නිවසට යනවිට ඔහු එහි යනාවීය. ඔහුයේ නිවස 

අතිශය අපිළියවලකින් යුතු වූ අෙර බැලූ බැලමට එය 

‘යක්ෂ භවනක’ම විය. ඔහුයේ බිරිඳ � කිළිටි ඇඳුම් 

පැළඳුම්වලින් යුතු මැදිවිය ඉකම වූ කාන්ොවක වූවාය.

ටික යවලාවකින් සුදු සරමකින් සහ කමිසයකින් 

සැරසුණු ෙ� කාල වරණ මිනියසක යකායේය�ෝ 

සිට අප ඉදිරියේ ප්රාදූරභූෙ විය. ඔහුයේ ය�යනෙ 

සහ ය�යොල ෙ� රන් පැහැයයන් යුතු වීම නිසා 

ඔහු යකයරන් දිේවූයේ බියකුරු යපනුමකි. මෙක 

ඇති කාලයක පනාවක පහසක යනාලැබූ ඔහුයේ 

හැඩපළු යගතුණු යකේ කළඹ කර යෙක පහළට 

වැටී තිබිණ.

“ගෙම්පහ කිට්ටුව ්ගෙදරකට යක්්ෂ ්දෝ්ෂයක්.”

මම එම යකැදුරා කොවට අලලාගනු පිණිස අප පැමිණි 

කරුණ වශයයන් ඔහු හමුයේ යකබරයක ඇ� බෑයවමි. ඊට කිසිඳු 

ප්රතිචාරයක යනා�ැකවූ ඔහු අප යගනයගාේ ඔහුයේ ආලින්�යේ 

කනප්පුව මෙ ෙැබූ යකයසල ඇවරියයන් යගඩියක යගන එකවරම 

කයට ඔබායගන එහි යලලල මයේ හිසට� ඉහළින් මිදුලට විසියකාට 

�ැමීය.

‘මූ ්ම යකා්ගෙම මිනි්හක් තමයි.’ මට සිතිණි.

“මට ඕවා කියන් එ්පා. ඔය ඉස්සරහ ්ද්වනි 
වංගුව �ඟ වම ්පැත්්ත් ති්ය් ්ගෙදර ඉන්වා 
අ්ේ ්කාට්්ටෝරු මහත්තයා. ්සරම විසතර 
එයත් එක්ක කතා කරන්.” ඒ සමඟම 

ඔහු කීයේ අප පිළිබඳ කිසිඳු ෙැකීමක 

නැතිවය. ඒ අනුව එම නිවසින් පිටවීම 

පිණිස මාමණඩියත් මමත් අසුන්වලින් නැගී 

සිටියයමු.

“තුන මා්්සකින ඔය හතරමායි්ම ම� 
කිල්ලක්, වැදුම කිල්ලක් ්ව්ලා ්ෑ්න? ඒ ව්ේම 
හත් දව්සකින මා්ස කිල්ලක් ්වන්ත් බැහැ. 
එ්හම වු්�ාත් ්සරම කමමුතුයි.” අප ය�ය�නා 

ආපසු ඒමට යගමිදුලට බැසගත් පසුව යකැදුරා 

මහහඬින් කෑගසා කීයේ නියයෝගාත්මක ේවරයකිනි.

පසුව ඔහු කී අන්�මට එම යොවිලයේ කළමනාකරු යහවත් 

යකාටයටෝරු උන්නැයේයේ නිවසට යගාේ යොවිලය සඳහා අප විසින් 

කළ යුතු යේ පිළිබඳව විේෙර විමසා සිටින අෙයර, එම යකැදුරායේ 

පවුල පසුබිම පිළිබඳ විේෙර � විමසා සිටියයමු. එයහත් ඒ 

යකැදුරුට වඩා යබයහවින් ආචාරශීලීබවක පළ කළ ඒ යකාටයටෝරු 

උන්නැයේ ඒ වනවිට අධ්ාපන කයෂේ්රයේ ඉහළ නිලයක �රණ, ඊට 

ආසන්න ප්රයේශයක පදිංචි එම යකැදුරායේ බාල මළනුවන් පිළිබඳ 

යොරතුරු � අප හමුයේ යගනහැර �ැකවීය. පසුව යොවිල කොව 

මුළුමනින් අෙහැර �ැමූ මම පසුදියනක එම අධ්ාපන කයෂේ්රයේ 

ඉහළ නිලයක �රන්නායේ හිෙවයෙකුයේ මාරගයයන් ඔහු හමුවීමට 

ගියයමි.

“ඔය මනුස්සයා ම්ගෙ ්්ලාකු අයියා තමයි. ඒත් ඒ කා්ල ඉඳ්ලම මහ 
එ්පා කරපු වැඩමයි ක්ේ. ්පස්ස ඔය මනුස්සයට ජීවත්්වන් කමක් 
්ැතිකමටම තමයි ඔය යකැදුරු රස්සාවට බැස්ස. එ්හම ්ැතුව 
අ්ේ සියා ක�ාය කිය් යකැදුරුකම ගෙැ් ්්ලාකු අයියා ්ම්්ලෝ ්දයක් 
දැ්්ගේ ්්්වයි. අනික ඉතින ඔය යකැදුරුකම කියන්න මා්සික 
විජ්ාවල, ඇසබැනදුම්න.” අප සමඟ කොබහයකාට ෙරමක සුහ� 

වූ පසු ඔහු කීය.

“අනික අයිය්ේ ්්පනුම, කතාබහ, හැසිරීමව්ල ති්ය් දඩබබර 
බ්ේ හැටියටයි, එයා්ේ ඔය යකැදුරු රස්සා්ේ හැටියටයි හැ්මෝම 
හිතන ඉන්න එයා එ්හම හැසි්රන්න යක්කු එක්ක වැඩ කර් හිනදා 
කිය්ලා. අනික ඒවායින වැඩි ්කාට්ස එයා්ේ මවා්පෑම. අනික අයියා 

ඔය යකැදුරුකමව්ලට ය්්කාට එක්ක ය් කට්ටියම තමයි 
එයා ්ගොඩදා් හූනියම ව�්ලන්න. ඒ ව්ේම ්පානදරට 

ගෙස අතු කඩා්ගේ යක්කු ය්වය කියන්්ත් ඒ 
අය්ේ උේ්පරවැටියක්. අයියා ්පානදර ්ා්ම ඒ 

්තාවි්ල කර්්කාට ඒ කට්ටි්ේම කී්ප්ද්්ක් 
්හා්රනම ගිහින ඒ කිට්ටුව ති්ය් ්කාස 
ගෙහක අත්තකට බර්ව්ලා ඒ අත්ත කඩා දා්ලා 
හීනසීරු්ේ මාරු්ව්වා.” ෙම යසායුරා 

මුලයකාට වුව අසත්යය වැපිරවිය යුතු 

නැෙැයි සිතූ නිසාය�ෝ ඔහු කීය. එයමන්ම 

ඔහු කීයේ අයියා ලැයබන්නට සිටියදී 

ෙම මවට වැළඳුණු යක්ෂ ය�ෝ්ෂ කොව� 

අමූලික යබාරුවක බවකි.

“අනික අයියා අසීමානතික විදිහට 
්බා්වා. ඒත් එයා යක්කුත් එක්ක වැඩ කර් 

හිනදා ඒකට මිනිසසුන්ගෙන වි්ේ්ෂ ්සමාවක් 
ති්ය්වා. ඒත් ්ලස්ස්ම වැ්ේ ඒක ්්්වයි. 

අයියට ඒ ගේම පිට ්ගෙවලව්ල �මයි දහ ්පහ්�ාස 
්ද්්ක් ඉන්වා. ඒත් ඉස්සර ගෙමමු ඒකටත් මුකුත් ්්ාකිේ්ේ 

ඒවත් යක්කුන්ේ වැඩ හැටියට විේවා්ස කරපු නි්සා.” එම විේවො 

සිනායසමින් කීය.

හත් දවසකින්  
මාස කිලලක 

්වන්නත් බැහැ.  
එ්හම වු්�ාත්  

්ේරම  
කම්මුතුයි

අයියා 
පාන්දර ජා්ම් ්තාවි්ල 
කරන්කාට ඒ කට්ටි්ේම 

කීප්ද්නක ්හා්රන් ගිහින් 
කිට්ටුව ති්යන ්කාේ ගහක 
අත්තකට බර්වලා ඒ අත්ත 

කඩා දාලා හීන්සීරු්ේ 
මාරු්වනවා
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

එකවර එකම ගෙදරට  
`A ' සාමාර්ථ දහඅටක් ගෙනා

නිවුන් ්සායුරි්�ෝ
එකවර එකම ගෙදරට 

ඒ සාමාර්ථ දහඅටක් 

ලැබුණගහාත් ඒ ගෙදර 

සාමාජිකයනට දැගෙෙ 

සතුට ෙැෙ අමුතුගවන 

කිව යුතු ගොගේ. 

2020 වසගර අ.ග�ා.ස. 

සාමාන්ය ග�ළ 

විභාෙයට ග�නී සිටි 

�මුදිනී සහ සමුදිනී යෙ 

නිවුන දැරියන ගලෝභ 

ෙැතිව ඒ සතුට තම 

ගදමාපියනට තිළිණ කගේ 

ඒ ගදගදොද එකිගෙකාට 

ගොගදගවනි බව ග�නවමිනි.

ගේ අපූරු දැරියන ගදගදො ෙැෙ 

අසනෙට ලැබුගේ මහියංෙෙය ඇලැගවල 

ෙේමාෙගයනි. ගේ කතාගේ අක්කා ඩී.එස්.

�මුදිනී විගේමානෙ ය. ෙංගී ඩී.එස්.සමුදිනී 

විගේමානෙ ය. ඔවුන උ�තින අක්කා ෙගෙෝ 

වූගේ විොඩි ගදකක �මණ ගවෙසකිනි.

කුළුඳුගේ �ැතූ දරු �ැතුම සඵල ගවමින දරු 

ගදගදගෙක්ම තෑගි ලැබුණු �සු ඒ අේමාගේත් 

තාත්තාගේත්, ජීවිතගේ සියලු බලාග�ාගරාත්තු 

ගොඩෙැගුගන ඔවුන වටාය. දරුවනගේ දස්කේ 

විස්කේ කවර තරාතිරමක වුව ගදමාපියනගේ 

ගදගෙතට සතුටු කඳුළු ගෙෙගදයි. 

ඒ සතුට ෙැෙ �ළමුව කතා 

කගේ, මහියංෙෙය ප්ාගේශීය 

ගේකේ කාරයාලගේ සංවර්ධෙ 

නිල්ධාරිනියක ගලස කටයුතු කරෙ 

�මුදිනී හා සමුදිනීගේ අේමා වෙ 

ලංකා ලක්මාලි රත්ොයක ය.

“ඇත්තටම ග�ාකු සතුටක් හි්තට 
දැගනනවා. එයා�ා ග�ාඩි කාගේ 
ඉඳ�ම දක්්ෂයි. එයා�ට �ාඩම් 
වැඩ නිදහගේ කරගෙන යනන 
පුළුවන ්තරගම් �රිසරයක් ගෙදර 
තිබුණා. �ාඩම් වැඩ සාමාන්ය 
�රිදි කරගෙන ගියා. ගකාගරෝනා 
නිසා සෑගහන දවසක් �ාසේ යනන 
ගනා�ැබුණත ඔන�යින �නතිව�ට 
සහභාගී වුණා. ඇත්තටම ‘ඒ’ දහඅටක් එකවර 
�ැබුණ සතුට අපි අද භුක්ති විඳිනවා. 

�මුදිනී දුව ශිෂ්යතවය සමත වුගේ �කුණු 
167ක් අරගෙනයි. සමුදිනී දුව �කුණු 157ක් 
අරෙත්තා. එයා�ා ගදනනා වි්ෂය කටයුතුව�ට 
වි්තරක් ගනගමයි, කථික ්තරඟ, සාහිත්ය 
්තරඟවලිනුත ජයග්රහණ �බාගෙන තිගයනවා. ඒ 
වගේම දහම් �ාසේ යනවා. ඒ සෑම වි්ෂයකටමත 
ඒ ගදනනා ‘ඒ’ සාමාර්ථ ෙනනවා.”

ඇය කියනගන සිත උතුරා යෙ සතුටකිනි. 

රාජකාරී කටයුතු අතර තමන කාරයබහුල 

වුවත්, තම මව තමන සමඟ විසීමත්, 

දරුවනගේ කටයුතු ගසායා බැලීමත් සහෙයක් 

වූ බව ඇය කියයි. ඇයත්, ග�ෞේෙලික අංශගේ 

රැකියාවක නියැගලෙ සැමියාත් නිවගස් ෙැති 

අවස්්ථාවල දරුවනගේ ආදරණීය භාරකාරයා 

අත්තේමාය.

ඒ වාගේම �මුදිනීත්, සමුදිනීත් තමනගේ 

වැඩකටයුතු කරෙනගනද තනිවමය. කාමරය 

පිළිගවලට, ලස්සෙට තබාෙැනීමටත්, ගේ ගොර 

අතු�තු ො පිළිගවලට තබාෙැනීමටත් ඔවුන 

හැකි අයුරින ොයක ගවයි. ඒ සය හැවිරිදි තම 

කුඩා ෙැගෙණියටද ආදරශයක් ගවමිනි. 

ඒ සෑම සියලුගදොගේම ආදරණීය 

ගසායාබැලීේවලට වටිොකමක් එක්කළ ගේ 

අක්කා ෙගෙෝ ගදගදොගෙන අක්කා වූ �මුදිනී 

ඔවුනගේ ජයග්රහණය ෙැෙ කීගේ ගමවැනෙකි.

“ඇත්තටම ප්රතිඵ� දැනෙතතු ගමාගහා්ත 
අපිට හරිම සතුටක් දැනුණු ගමාගහා්තක්. 

ගමගහම ප්රතිඵ�යක් ්තමයි අපි 
බ�ාග�ාගරාතතු වුගණත. අපි 

සාමාන්ය ග�ළට ග�නී සිටිගේ 
ඉංග්රීසි මාධ්යගයන. �ාඩම් 
වැඩ ටික පිළිගව�ට කළා. 
ගුරුවරුනගේ උ�ගදේ 
පිළි�ැද්දා. �ාඩම් කරනන 
විභාෙය ළංගවනකේ 
හිටිගේ නැහැ. ඒ නිසා 
විභාෙයට මුහුණ ගදන දවස 

එද්දී ගබාගහාම නිදහසක් 
හි්තට දැනුණා. මාත නංගිත 

ඇත්තටම ගහාඳට �ාඩම් කළා. 
වි්ෂය කරුණු ධාරණය කරෙත්තා. 

චිත්ර ඇනදා. ඒ අ්තගර ගෙදරගදාගර 
වැඩව�ටත අම්මට පුංචි පුංචි උදව් කළා.”

�මුදිනීගේත් ෙැගෙණිගේත් ඊළඟ අගේක්්ාව 

උසස් ග�ළ කඩඉම ජයෙැනීමය. ඒ සඳහා 

ෙණිත අංශගයන උසස් ග�ළ හැදෑරීම ඔවුනගේ 

අගේක්්ාවයි. ඒ සඳහා ඔවුන ගතෝරාගෙෙ 

ඇත්ගත්ද දැෙට ඉගෙනුම ලබෙ මහියංෙෙය 

ජාතික �ාසලමය. 

තම යහළු ගයගහළියන, ගුරු භවතුන ගස්ම 

ආදරණීය �ාසේ මවුන ෙැෙද ඔවුන සිතනගන 

ආදරණීයවයි. එය �ාසේ මවුනටද ගෙෞරවයකි.

දරුගවකුගේ ජයග්රහණයක් ගෙදරට වාගේම 

�ාසලටද අයිතිය. වසර ෙණොවක් 

තිස්ගස් ප්ගේශගේ �ාසේ 

අතර ගහාඳම ප්තිඵල 

ග�නවූ �ාසල වනගනද 

මහියංෙෙය ජාතික 

�ාසලයි. එහි 

විදුහේ�ති ගක්.ජී.

ොමිණී රාජ�ක්් 

මහතා ගමම 

දැරියන ඇතුළු 

�ාසගේ සමස්ත 

ප්තිඵල පිළිබඳව 

දැක්වූගේ ගමවන 

අදහසකි. 

“ඇත්තටම ගම් දරුගවෝ 
ගදනනා ෙැන කිව්ගවාත, ඔවුන �ාස�ට ග�ාකු 
ආඩම්බරයක්, අභිමානයක් අතකර දුනනා. ඔවුන 
ගදගදනා වි්ෂය කටයුතුව�ට වගේම වි්ෂය සමොමී 
කටයුතුව�ටත ඉ්තා උනනදුයි. ඒ වගේම ඔවුන 
ගදගදනා ශිෂ්ය නායිකාවන වගේම විනී්ත ගුණෙරුක 
දැරියන ගදගදගනක් විදිහටත ගුරුවරුනගේ ආදරය 
දිනාගෙන තිගබනවා.

�ාසලක් හැටියට ෙත්ගතාත් ප්ගේශගේ �ාසේ 

අතර ගහාඳම ප්තිඵල අතගරත් අගේ �ාසල 

ඉදිරිගයන සිටිෙවා. ගියවර ඒ සාමාර්ථ ෙවයම 

ෙත් සිසුන ෙවයක් හිටියා. ගමවර ගසෞනදරය 

ප්තිඵල තාම නිකුත් ගවලා ෙැහැ. චිත්ර වි්ගේ 

�මණයි ප්තිඵල ආගේ. ඒ ගසෞනදරය වි්ය 

ප්තිඵල නිකුත් වුණහම සිසුන �හගළාවක් 

�මණ ‘ඒ’ සාමාර්ථ ෙමයම ෙනීවි කියෙ 

බලාග�ාගරාත්තුවක් තිගබෙවා. ගමවර සිසුන 

217ක් සාමාන්ය ග�ළට මුහුණ දුනො. විභාෙය 

සමත්වීගේ ප්තිශතය 92% මටටගේ 

තිගයෙවා.”

විදුහේ�තිතුමා ඇතුළු ආචාරය 

මේඩලයට, විද්ාලයට ලැගබෙ ජය 

තමනටම ලැගබෙ ජයග්රහණයක් තරේ සතුට 

ගෙගෙනෙකි. 

දරුවන ෙැණ ගුණ සපිරි දරුවන කරනෙට 

ගදමේපියන හැරුණුගකාට කැ�ගවනගන 

ගුරුවරුනය. 

වසර කිහි�යක සිට මහියංෙෙ ජාතික 

�ාසල ප්ගේශගේ අගෙකුත් �ාසේ අභිබවා 

ප්මුඛයා බවට �ත්වනගනද ඒ කැ�වීම නිසාය.

“අපි �ාඩම් කරා වගේම ග�ාත�ත කියවනවා. 
දැනුම ගසායාගෙන යනන කැමැත්තක් තිගයනවා. 
ඉතින විභාෙයකට මුහුණ ගදන නංගි�ා 

මේලි�ාගෙන ඉේ�නගන වි්ෂය කරුණු 
අ්ත�සු ගනාකර ඒ දවසට �ාඩම් වැඩ 
කරනන.”

�මුදිනී කියනනීය. ගහට දවගස් 

ඉගෙනුේ කඩඉේ ජයෙනිමින, ජීවිතය 

ජයෙැනීම ගේ පංචි අක්කා ෙගෙෝගේ 

අරමුණය.

ඒ බලාග�ාගරාත්තු එගලසිනම 

ඉටුවනෙට ‘්ධරණී’ අ� ද ගමම නිවුන 

ගසායුරියනට සුභාශං්ණ එක් කගළමු.

පාඩම් 
කරන්න විභාග� 

ළිං්වනකල් හිටි්ේ 
නැහැ. ඒ නිසා විභාග�ට 
මුහුණ ්ෙන ෙවස එද්දී 
්බා්හාම නිෙහසක 

හිතට ෙැනුණා 

මහි�ිංගන� 
ජාතික පාස්ෙන්ම 
ගණිත අිංශ්�න් 

උසස් ්පළ හදාරන්න 
බෝපා්රාත්තු 

්වනවා
මහියංෙනය ජාතික 
�ාසගේ විදුහේ�ති 

ගක්.ජී.ොමිණී රාජ�ක්්ෂ

�මුදිනී සහ සමුදිනී ්තම මව, පියා හා නැෙණිය සමෙ

�මුදිනී සහ 
සමුදිනී



වසන්ත විජේරත්න

28 2021 ඔකජ්තෝබර් 06 බදාදා

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ
ජරෝහලවලට 
අසාධ්යයි 

“යේ මයේ තුනයවෙනි දරුවෙථා. නමුත් ඒ දරුවෙථා බිහි 
කිරීයේදී මථා විනද දුක සිතථා්ගනනත් අමථාරුයි.”

නැගෙනහිර ඇෆෙනිස්ථානගේ නනෙර්ථාරහි 

තිදරු මවක වන රථාබියථා ප්රකථාශ කරයි. මවගේ දුක 

ගනථාගේගරන කුඩථා බිළිඳා ඇගේ අතින නැලගවන 

ග�ථාටිලලට වී සුව නිනදකය.

සති කිහිපයකට ගපර ඇය දරුවථා ප්රසූ� 

කගේ ප්රගේශගේ පිහිටි කුඩථා ගරෝ්ලකදීය. කලින 

ව�ථාවලදී ගමන ඇයට ගේදනථානථාශක ග්ෝ ඖෂධ 

ලබථාදුනගන නැ�. අඩු�රගේ ගරෝ්ගල ෙ� කළ 

කථාලගේදී ඇගේ කුසට සරිලන ආ්ථාරයක් ග්ෝ 

ගනථාවීය.

ගමය ඇයට පමණක් සීමථා වූ අේදැකීමක් 

ගනථාගේ. ඇෆෙනිස්ථානගේ ගසෞඛ්ය ගසවකයනද 

ගවනදාට වඩථා දුක් විඳිති.

“යවෙලථාවෙකට ය�ෝහල තුළ උෂ්ණත්වෙය යෙල්සියස 
අංශක 43 ට ඉහළ නගිනවෙථා. ෆෑන යහෝ වෙථායු 
ෙමීක�්ණ ක්රියථා ක�නයන නැහැ. විදුලි බලය 
අත්හිටුවෙලථා. විදුලිජනක ක්රියථාත්මක ක�නන ඉන්ධන 
නැහැ. ඒ යවෙලථාවෙට අයේ සිරුරුවෙලින දහදිය 
්ගලනයන වෙැසෙට යතමු්ණථා වෙය්ගයි.”

ගමගස පවසනගන රථාබියථාගේ ප්රසූතියට උපකථාර 

කළ පවුල ගසෞඛ්ය ගසවිකථාව වන අබිදා ය. ඇය 

රථාත්රියක් මුළුලගලම රථාබියථාගේ ප්රසූතිය සිදුකගේ 

සිය ජංෙම දුරක�නගේ ගටෝච් ආගලෝකගයනි.

අබිදා පවසන ආකථාරයට දැන ඇය මුහුණගදන 

පීඩථාව රැකියථාව ආරේ්භ කළ කථාලය තුළ කිසිදා විඳ 

නැ�. �ගලබථාන පථාලනයට ඇෆෙනිස්ථානය ලක්වූ 

දිනගේ සිට දිවථා රථාත්රී ගවනසක් නැතිව ඔවුන දුක් 

විඳිමින සිටිති.

ඇේග�නම රථාබියථා එක් අ�කින වථාසනථාවන�ය. 

ඒ ඇයේ දරුවථාේ ගදගදනථාම ජීවේ වනනට 

වථාසනථාව ලැබූ නිසථාය. අද එහි ගබථාග්ෝ මේවරු 

දරු ප්රසූතිගේදී  මිය යති. නැතිනේ කුස තුළ සිටින 

දරුවථා මියයයි.

ගලෝක ගසෞඛ්ය සංවිධථානය කියන ආකථාරයට 

මථා�ෘ ්ථා ළදරු මරණ අනුපථා�ය අතින ගලෝකගේ 

නරකම ස්ථානයක ඇෆෙනිස්ථානය පසුගවයි. එහි 

සජීවී දරු උපේ ලක්ෂයක් සිදුවන විට මියයන 

මේවරුන ෙණන 638කි.

2001 වසගරදී ඇමරිකථාව ඇතුළු එක්සේ 

ජථාතීනගේ ්මුදා පැමිණීගමන පසු මථා�ෘ ්ථා ළමථා 

සුබ සථාධනගේ ප්රෙතියක් ඇති වුවේ දැන එය 

ආපසසට කැරගකනනට පටනගෙන ඇ�.

“යේ තත්තවෙය නත� කිරීමට ඉකමනිනම පියවෙ�ක 
්ගත යුතුයි.”

එක්සේ ජථාතීනගේ 

ජනේණ අරමුදගල 

විධථායක අධ්යක්ෂිකථා 

නටථාලියථා කථාගනේ 

ප්රකථාශ කරනනීය.

“ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කථානතථාවෙන 
හථා තරුණියනයේ තත්ත්වෙය ්ගැන 
අවෙදානය යයථාමුකයේ නැතිනේ 
2025 වෙනවිට වෙැඩිපු� මථාතෘ ම�්ණ 
50,000කවෙත් සිදුයේවි. 

ඒ වෙයේම පවුල් යෙෞඛ්ය 
පිළිබඳවෙ දැනුමක නැති නිෙථා 
බලථායපථාය�ථාත්තු යනථාවූ ්ගැබ්ගැනීේ 
48 ලක්ෂයකවෙත් සිදුයවෙනවෙථා.”

ඇෆෙනිස්ථානය �ගලබථානවරුනට 

යටේවීගමන පසු �වමේ එහි රැඳී සිටින 

එකම කැබිනට් ඇමතිවරයථා හිටපු ගසෞඛ්ය 

ඇමති වවද්ය වහීේ මජුරූ ය. ඔහු පවසනගනද 

එරගට් ළමථා ්ථා මථා�ෘ ගසෞඛ්ය ගසවථාව පසුගිය 

මථාසගේ පටන කඩථාවැටී ඇති බවයි.

දැන ඇෆෙනිස්ථානයට ගවනේ රටවල ස්ථාය 

ලැගබනගන නැ�. එම නිසථා ගසෞඛ්ය ගසවය 

පවේවථාගෙන යනනට �රේ අරමුදල නැ�.

අබිදාලථාගේ ගරෝ්ගල ගිලන ර්යද න�ර කර 

ඇේගේ ඉනධන ගනථාමැති බැවිනි. ඉනධන සඳ්ථා 

ගෙවීමට ගරෝ්ල සතුව වේකමක් නැ�.

දින කීපයකට උඩදී ප්රසූතියට ආසනනව සිටි මවක් 

ගේදනථාගවන කෑ ෙසනනට පටන ෙේ�ථාය. ඇයව 

ප්සුකේ ඇති ගරෝ්ලකට ගෙනයථාමට අවශ්ය වූ 

නමුේ ගිලන ර්ය ක්රියථා ගනථාකළ නිසථා ගමෝටර ර්යක් 

ගසථායථා ෙැනීමට සිදුවිය. එයද ලැබුගේ සෑග්න 

ම්නසියකින පසුවය. අවසථානගේදී දරු ප්රසූතිය 

සිදුවූගේ ගමථාටර ර්ය තුළදීය.

සෑග්න ගවග්සකින පසු දරුවථා බිහි කිරීගමන 

අනතුරුව මව සිහිසුන වූවථාය. දරුවථාේ මවේ ජීවේ 

ගේ යැයි කිසිවකුේ විශවථාස කගේ නැ�.

“අපට ක�නනට කිසිම යදයක ඉතිරි වී තිබුයේ 
නැහැ. වෙථාෙනථාවෙකට වෙයේ දින තුනක තිසයස ය�ෝහයල් 
ප්රතිකථා� ලැබීයමන පසු ඔවුනයේ දිවි ්ගලවෙථා ්ගැනීමට 
අපට පුළුවෙන වු්ණථා.”

අබිදා පවසනනීය.

වවද්ය කථාගනේට අනුව ගමහි ගසෞඛ්ය ගසවකයන 

දිවථා රෑ ගවනසක් නැතිව විශථාල අරෙලයක නිර�ව 

සිටිනගන �ේේවය �වේ නරක අ�ට ්ැරීම 

වළක්වථා ෙැනීමටය. එග්ේ එය දිෙටම පවේවථා 

ෙැනීම සඳ්ථා ඉක්මනිනම අරමුදල අවශ්ය බව ඇය 

පවසයි.

මේවරුන ්ථා දරුවන මියයථාමට �වේ ගේතුවක් වී 

ඇේගේ ළථාබථාල වයගසදීම විවථා් වීමය. දුපපේකම 

්ථා නූෙේකමද ඊට රුකුල ගදයි. 

සටනකථාමී සථාමථාජිකයන ්ථා ළථාබථාල 

යුවතියන අ�ර විවථා් සිදු කිරීමට �ගලබථාන 

සංවිධථානය බල කරන බැවින ගබථාග්ෝ �රුණියන 

නිකථාබය, හිජථාබය ග්ෝ බුරකථාව පැළඳීමට දැන 

උේසථා් කරති.

ඇෆෙනිස්ථානගේ ගරෝ්ලවල පරිසරයද දැන 

ගපරදාට වඩථා ගවනස වී ඇ�.

“එක දවෙෙක වවෙද්යවෙ�යයකුට තථායල්බථාන 
ෙථාමථාජිකයන පිරිෙක දිගින දි්ගටම පහ� දුනනථා. ඔහු 
ක� තිබූ වෙ�ද තනිවෙම කථානතථා ය�ෝගියයකු පරීක්ෂථා 
කිරීමයි. කථානතථාවෙන පරීක්ෂථා කිරීමට වවෙද්යවෙරියන 
පම්ණක යයදවීමයි ඔවුනයේ අ�මු්ණ. වවෙද්යවෙ�යයකුට 
කථානතථාවෙක පරීක්ෂථා කිරීමට අවෙෙ� තියබනයන තවෙත් 
යදතුන යදයනකු එතැන සිටියදී පම්ණයි.”

නැගෙනහිර ඇෆෙනිස්ථානගේ ගරෝ්ලක පවුල 

ගසෞඛ්ය ගසවිකථාවක් පැවසුවථාය. ආරක්ෂක ගේතු 

නිසථා ඇය �මනගේ නම ග්ළි කගේ නැ�.

ගමපමණක් ගනථාගේ. සම්ර ෙැබිනි මේවරුනට 

�ගලබථාන නීති නිසථා අත්යවශ්ය සථායනවලට ස්්භථාගී 

වීමටද ගනථා්ැකි වී තිගේ. ඒ ‘මහ�ථාේ’ ගකගනකු 

(පිරිමි ඥාතිගයකු) සමඟ පමණක් නිවසින පිට�ට 

යන ගලස නිගයෝෙ පනවථා ඇති නිසථාගවනි.

“මයේ ෙැමියථා කුලී වෙැඩ ක�න දුේපත් යකයනක. මථා 
ෙහ දරුවෙන ජීවෙත් වෙනයන ඔහු එයස උපයන මුදලින. 
ඉතින මථා යකථායහථාමද එය නවෙතථා මථා ෙමඟ ෙථායනවෙලට 
ඔහුවෙ කැඳවෙථාය්ගන යනයන?”

නනෙර්ථාර ප්රථාන�ගේ වථාසය කරන සරමිනථා 

අසනනීය. ඇගේ කුසට ගේ වනවිට මථාස ප්කි. ඇය 

සථායන ගව� කැඳවථාගෙන ගිගයථාේ එදාට ඔහුට මුදල 

උපයථා ෙැනීගේ අවස්ථාව අහිමි ගේ. ගේ ගේතුගවන 

සරමිනථාට සම්ර සථායනවලට එක්වීගේ අවස්ථාව 

අහිමි වී ඇ�.

WHO පවසන පරිදි ඇෆෙනිස්ථානගේ ගරෝගීන 

10,000ක් සඳ්ථා වවද්යවරුන, ග්දියන ස් 

පවුල ගසෞඛ්ය ගසවිකථාවන සිටිනගන 4.6කි. එය 

අනුම� �ේේවයට වඩථා පස ගුණයක අඩුවකි. 

වර�මථානගේ මතුවී ඇති ෙැටළු නිසථා එම 

සංඛ්යථාව �වදුරටේ ප්ල බසිමින පවතී. එරට 

�ගලබථානවරුනගේ පථාලනයට යටේ වූ අවස්ථාගේ 

පලථාගිය වැසියන අ�ර ගසෞඛ්ය ගසවකයන විශථාල 

පිරිසක් සිටිති.

අබිදා ඇතුළු ගසෞඛ්ය අංශගේ ගබථාග්ෝගදගනකුට 

�වමේ මථාස තුනකින පමණ වැටුප ලැබී නැ�. 

වැටුප ගනථාමැති වුවද �ව මථාස ගදකක් ගසවගේ 

ගයදීමට ඔවුන අද්ස කර සිටී.

“අප යේ යසවෙය ක�නයන අයේම අය යවෙනුයවෙන. 
ඔවුන දුේපත් අෙ�්ණ මිනිසුන. යේ යවෙලථායේ ඔවුනට 
පිහිටවීමට කවුරුත් නැහැ.”

28 ්ැවිරිදි ලීනථා, හීරථාේ ප්රථාන�ගේ කුඩථා 

ෙේමථානයක කථාන�ථාවකි. ෙැබිනියකව සිටියදී 

වවද්යවරුන ප්රකථාශ කගේ ඇය නීරක්තිගයන 

්ථා මනදගපෝෂණගයන ගපගළන බවයි. නමුේ 

�ගලබථානවරු රට අලලථා ෙැනීමේ සමඟම 

එගේගරකු වූ ඇගේ සැමියථාට රැකියථාව අහිමි විය. 

ගේ නිසථා ඇයට ගපෝෂණීය ආ්ථාර ලබථාෙැනීමට 

අවස්ථාවක් සැලසුගේ නැ�.

“මට අමථාරු වු්ණථාම ඔහු මථාවෙ බූරුයවෙකු පිට 
තබථාය්ගන ය�ෝහලට ය්ගන ගියථා. ය�ෝහයල්දී මට දරුවෙථා 
ලැබු්ණත් ඒ උපත් බ� ඉතථාම අඩු දරුයවෙක හැටියට.”

දැන ඇය දරුවථා සමඟ කථාලය ෙ� කරනගන 

අනථාෙ�ය ෙැන හූලලමිනි. සථිර ආදායමක් 

ගනථාමැතිව දරුවථාට ගපෝෂණය ලබථාදීම ෙැටළුවකි.

“ය්ගයවෙන හැම දිනක පථාෙථාම �යේ තත්ත්වෙය න�ක 
අතට හැය�නවෙථා. වියේ්ෂයයන කථානතථාවෙනයේ හථා 
්ගැහැනු දරුවෙනයේ, ්ගැබිනි මේවෙරුනයේ. ඉදිරියේදී 
ඔවුනට විනනඹු මවෙයේ කථාරයයත් තමන විසිනම 
ක�්ගැනීමට සිදුයේවි. කවුරුත් දනයන නැහැ අපට 
කුමක යවෙනන යනවෙථාද කියථා.”

අබිදා පවසනගන දින ෙණනථාවක් නිදි වැරීගමන 

ගවග්ස වූ සිය දෑස ගපථාඩි කරමිනි.

ජවලාවකට 
ජරෝහල තුළ උෂ්ණතවය 

ජසලසියස් අංශක 43 ට ඉහළ 
්නගි්නවා. විදුලි බලය අතහිටුවලා 

නිසා ෆෑන ජහෝ වායු සමීකර්ණ 
ක්රියා කරනජන ්නැහැ. ඒ ජවලාවට 
අජේ සිරුරුවලින දහදිය ගලනජන 

වැස්සට ජ්තමු්ණා වජගයි

මහරාම් 
ජකජ්නක 

්නැතුව ගැබිනි 
මවුවරුනට 

එළියට බහින්න 
්තහ්නම් 
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සමාධි ඩයස්

කෙටිෙතාව

්ේඩන් පරිස්සම් 
්වන්න දන්්න් නෑ 

හැබැයි කෙඩ 
හැදුනු අයව පවුල් පිටින් 

කොන් ෙරන්්න්නම් දන්්නවා 

“අම්කමෝ අන්්න එහා වතකත 
තිෙෙසිරිෙකේ කෙදරටත කෙකේ 
කබෝකවොලු.” සුමනාවතීගේ ගෙදරට 

ගේ ආරංචිය උගේම අරගෙන ආගේ 

නන්දා.

“හාකපෝ එකහමද? ඔව් ඉතින් 
තිෙෙසිරියකේ කපාඩි කෙල්ෙ කම් 
දවසවෙ කෙෝච්චිකේ වැඩට ය්නව 
එ්නවකන්. අකපෝ දැන් ඉතින් ෙමටම 

කබෝ ෙරයිද මන්දා. ඒ පාකරන්වත යන්්න 
කහාඳ ්නැහැ. කම් මිනිසසුන්ට පරිස්සම් 
කවන්්න බැරි හැටි.” සුමනාවතී හරි 

හරියට තිලකසිරිලට ගදාස් කියන්න පටන් 

ෙත්ා.

කාමගේට ගවලා ගපා්ක් බල බල 

හිටපු ශානිකා ගේක අහලා කලබල 

වුණා.

“ෙමල්, කම් ෙතා කවන්කන් අර ඔයාකේ 
්නැති වුණ යාළුවාකේ තාතතා ෙැ්න 
කන්ද?” කේපියුටේ එකට මූණ ඔබාගෙන 

කාේයාලගේ වැඩ කර කර ඉන්න 

කමලගෙන් ශානිකා ඇහුවා.

ටිකක් ගවලා අහගෙන හිටිය කමල 

සාලයට ගියා.

“අම්කම් එකහ්නම් තිෙෙසිරි අංෙල්ොට 
කමා්නවා හරි හදො කදන්්න කවයි කන්ද? 
මම ගිහින්...” කමලට කියාෙන්න පුළුවන් 

වුගේ එච්චරයි.

“කමා්නවා ගිහින් කදන්්නද? කෙඩ කබෝ 
ෙරෙන්්නද ඕකන්? ඒ පැතතටවත ගිහින් 
අහුකවන්්න එපා.” සුමනාවතී බැණ 

වදින්න පටන් ෙත්ා.

“අපිට අම්මො හිත්න විදිහ කව්නස 
ෙරන්්න බැහැ ෙමල්. අපි කමා්නවා හරි 
ඔන්ෙයින් ඕඩර් ෙරො එකහට යවමු.” 

නැව් කාමරයට පැමිණ මුහුණ 

එලලාගෙන සිටින කමලව සනසමින් 

ශානිකා කිේවා.

දවස් කීපයකින් සුමනාවතී ගහාඳින් 

හැඳ පැලඳගෙන ශානිකාලාගේ 

කාමරගේ ගදාරට ්ට්ටු කළාය.

“අම්මා කම් කොකහ යන්්නද?” ශානිකා 

විමසුගේ පුදුමගයනි.

“මම කම් ්නන්දා ඇන්ටි එකෙ ටවුන් එෙට 

ගිහින් එන්්න කියො දරුකවෝ. පුතාකේ 
උපන්දික්නත ළඟයිකන්. තෑේෙක 
ෙන්්නත ඕකන්.” සුමනාවතී රහසින් 

ගමන් කීවද එය කමලට ඇසී තිබුණි.

“අම්කම් කම් මට තෑගි ඕකන් ්නැහැ. 
නිෙන් කබාරුවට ඇවිදින්කන් ්නැතුව 
කෙදරට කවො ඉන්්න.” ඔහු පැවසුගේ 

නැඟී එන ගනාරිස්සුම යටපත 

කරෙන්නා අ්රය.

“තෑගි ෙන්්න විතරක ක්නකවයි 
යන්කන්. එළවලු ටිෙක ෙන්්නත ඕක්න.” 

සුමනාවතී පිළිතුරු දුන්නාය.

“ඇයි අම්කම්, අපි කපකර්දාකන් එළවලු 
ඕඩර් ෙරො කෙන්නුකව්.” ශානිකා 

පැවසුගේ පුදුමගයනි.

“ඔය ඕඩර් ෙරො කෙන්්න්නවා වකේ 
ක්නකවයි දරුකවෝ. ගිහින් කතෝරොම 
ෙන්්න ඒවා තරම් ඔය එව්න ඒවා කහාඳ 
්නැහැ. එදා එවපු බණඩකො කමෝරෙත 
එකෙ ටිෙක...” සුමනාවතී කියේදී 

කමල ශානිකාව පගසකට කරමින් 

කාමරගයන් පිට්ට පැමිණිගේය. 

“ඇතතටම අම්කම් අම්මොට කම් 
කමාෙද කවො තිකයන්කන්? කොවිේ 
හැදුණු කෙක්නකකේ කේ ොවට ගිහින් 
ෙෑම එෙක කේට්ටුකව් එල්ෙො එන්්න 
බයයි කෙකේ කබෝ කවයි කියො. 

ඒ වුණාට රට 
වකට්ම ඇවිදින්්න බය 
්නැහැ. උපන්දිකන්ට 
තෑගි ෙන්්න ගිහින් 
කොවිේ හැදුක්නාත 
්සමහර විට අපි 
ොටවත ඊළඟ 
උපන්දිකන් ්සමරන්්න 
ෙැකබ්න එෙකුත 
්නැහැ. 

අනිෙ කමෝරපු 
බණඩකො ෙෑවට 
අගුණයක ්නැහැකන්. 

කතෝර කතෝර එළවලු ෙන්්නවට වඩා 
වටින්කන් ්නැදද සුපර් මාර්ෙට් 

එකෙන් එව්න එළවලු ටිෙ ොො 
ජීවිකත රැෙෙන්්න එෙ? අකේ 

මිනිසසු කෙකඩන් පරිස්සම් 
කවන්්න දන්කන් ්නැහැ. 
දන්කන් කෙඩ හැදුණු 
අයව පවුල් පිටින් කොන් 

ෙරන්්න විතරයි.” කමල 

කියේදී සුමනාවතී 

සුසුමක් ගහලුවාය.

“හා දරුකවෝ. 
එකහ්නම් මම 
ටවුන් ක්නායා 
ඉන්්නම්.” අවසන 

සුමනාවතී 

කීවාය.

ගිහින් ්තෝරො 
ගන්න ඒවා තරම් 
ඔය එවන ඒවා 

්�ාඳ නැ�ැ. එදා 
එවපු බණඩක්ා 
්මෝරෙත් එක් 

ටි්ක...
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ඩිහාරා උන්නි 
එක්ක අද

දිනපු දවස්ක 
ගහපු මිනිස්සුන්්ට 

මල් තියලා 
වඳින්න 

ප�ාලිස් �රීක්ෂ්ක දිමුතු ප්රදීප් ජයසිංහ

දළඹුවාට රවන ඔරවන සමාජයම දිනනක 

සමනලයාට නෙම් බඳිනා බව දනනා නිසානදෝ දිනක 

සමනලුන වී ඉගිනලනා නෙක් ඔවුන උතසාහය අත 

නනාහරිනනනය.

නමෙැන ෙටන දිගහැනරන නම් කොව කටු ඉඹුල් 

අෙරින ජීවිෙය දිනූ එවැනි අධිෂ්ානශීලී මිනිනසකුනේ 

දිරිය කොවක්ය.

“මම අන්තිම අඩිපේ ඉඳලා උඩ්ට ආපු මනුස්සපයක. 
ප්කාටින්ම කිවපවාත් දුප්�ත්්කම අපප් ඔලුවල්ටත් උඩින් 
ගිහින් තිබුණා. ළිඳ්ට වැටුණු මිනිහා ළිිං ්කටින්ම පගාඩ්ට 
එන්න ඕපන්. අධ්ා�නය, දැනුම, කුසලතා පුළුවන් තරම් 
ඔප්නිංවා ගන්න එ්ක තමයි දුප්�ත්්කම කියන ළිපඳන් 
පගාඩ්ට එන්න තිපයන පහාඳම විදිහ.”

ඔහු කොවට මූලාරම්්භය ලබාගතනත එනේය.

නොලිේ ෙරීක්්ෂක දිමුතු ප්රදීප් ජයසිංහ 

මහො නොලිේ නිලධරනයක් ෙමණක්ම නනාව 

නීතීඥවරනයක්, ගීෙ රචකනයක්, කතුවරනයක්, 

අභිනරේරණ නේශකවරනයක් යන නම් ඕනෑම නාමයකින 

හඳුනවා දීමට හැකිය.

මාෙර, කිෙලගම නම් ගනම් උෙන ඔහු සනහෝදර 

සනහෝදරියන තිනදනනකුනගන යුත ෙවුනල් මේදුමයාය.

“අපි ජීවත් වුපේ ප�ාපහාම දුෂ්කර ගම් �ළාත්ක. 
ඉස්සර අපප් අම්මා අපප් ගපමන් ඈත තිපයන 
කුඹුරුවල �වා වැඩ්ට යනවා. ඒ ගියහම කුලිය විදිහ්ට 
ලැප�න්පන් කිපලෝ දහය්ක විතර පගායම් මිටියක. අම්මා 
ඉතින් ඔය පගායම් මිටියත් ඔලුපව තියාපගන ්කට්ට 
අවපව පිච්චි පිච්චි පගදර එනවා. ඒ ඇවිලලා වරු 
ගානක ඒ වී �ාගලා හාල පවන්්කරපගන තමයි අපි්ට �ත 
උයලා පදන්පන්.”

ඔහු ළමා කාලනේ මෙක නොෙ දිගහැරිනේය.

“ප�ාඩි ්කාපල අපි හිටිපේ ප�ාලඅතු පහවිලි ්කළ මැටි 
පගදර්ක. ඒ පගදර ප�ාපළාව්ට පගාම පිරියම් ්කරලා 
තිබුණා. අපප් පගදර තිබුපණ සාපලයි, ප�ාඩි කුස්ස 
්කෑලලකුයි විතරයි. ඔය පමාන අඩු�ාඩු්කම් තිබුණත් 
අපප් තාත්තා දවස ගාපන් කුලී වැඩක පහායාපගන 
අපිව ඉස්ප්කෝපල යැවවා. අපි පලාකු මහත්තුරු පවනවා 
දකින්න එදා ඉඳලා තාත්ත්ට පලාකු උවමනාවක තිබුණා.”

කොව අෙරමැද හිතින අතීෙයට පියමිං කළ 

නිසානදෝ ඔහුනේ ඒ වචන හරි හැඟුම්බරය.

“ප්කාච්්චර දුෂ්කර වුණත් අපප් ළමා ්කාලය හරි 
සුන්දරයි. අපි හිටිපයම ගස්, ගල උඩ. එකප්කෝ ඇල්ක, 
පදාළ්ක. හැ�ැයි පගදර තිබුණු ආර්ථි්ක ප්රශනවල්ට උදව 
්කරන්න අපිත් උත්සාහ ්කළා. ම්ට මත්කයි මම ඒ ්කාපල 
පගයින් පග්ට ගිහින් ප�ාඩි පත් ප්කාළ �ැ්කට විකිණුවා. 
සාමාන්ය ප�ළ ්කරලා පගදර නි්කන් හිටිය ්කාපල ප�ාඩි 
පහෝ්ටලය්ක පිඟන් පහෝදන්න ගියා. ඒවා ඉතින් ජීවිපත්්ට 
පහාඳ අත්දැකීම්.”

හදවතිනම නසායනනන නම් දුක, කඳුළ අෙරින 

වුවත සනහව, සතුට නසායාගැනීම අෙහසු නැති බව 

ඔහු අපූරුවට විේෙර කනේය.

“සාමාන්ය ප�ළ විභාගය්ට ගපමන්ම පහාඳම ප්රතිඵල 
තිබුපේ ම්ට. ගණිත වි්ෂය්ට ඉහළම සාමාර්්ථයක තිබුණු 
නිසා ගණිත අිංශපයන් උසස් ප�ළ ්කරන්න කියලා 
තාත්තා කිවවා.”

දිවා රෑ නනාබලා ජීවිෙ ගැටගසා ගැනීනම් 

අරගලනේ නිරෙ වූ නිසානදෝ ප්රදීප්නේ මවට යම් අසනීෙ 

ෙතතවයක් මතුවනනන ඔහු උසේ නෙළ ෙිංතියට ොේ 

වූවාට ෙසුය.

“අම්මපග අසනී� තත්ත්වය එක්ක ම්ට �ාඩම් වැඩ 
ටි්ක හරිය්ට ්කරගන්න �ැරි වුණා. ඉතින් �ළපවනි �ාර 
මම උසස් ප�ළ විභාගය අසමත් වුණා. ඊ්ට�ස්පස් නැවත 
වරක උත්සාහ ්කළත් ඒ �ාරත් මම විභාගය අසමත් 
වුණා.”

එකපිට එක අසමතවීම්වලට මුහුණදීමට සදුවන 

විටක අතහැරීම වඩා නහාඳ යැයි ඔහුටද නනාසතුණාම 

නනානේ.

“පදපවනි �ාර්ට උසස් ප�ළ අසමත් වුණා්ට �ස්පස් 
පස්රම දමලා ගහලා රස්සාවක ්කරන එ්ක පහාඳයි කියලා 
හිතුණා. �ස්පස් ම්ට පුවත්�ත් ග�ඩාව්ක රැකියාවක 
ලැබුණා. එතන ම්ට ්කරන්න තිබුපේ �ත්තර මිටි �ැඳලා 
උඩ්ට �හල්ට අරන් යන එ්කයි. ඇඟ්ට �ත්ට �ර දැනුණත් 
ඒ රස්සාව මම හරි ආසාපවන් ්කළා.”

දදවය හරි පුදුමසහගෙය. අධ්ාෙනය ගැන 

විශාල ආශාවක්, ඇල්මක් තිබුණ නිසා දදවය නැවෙ 

නැවෙත ඔහුට ඒ මාරගනේම නොරටු විවෘෙ කර 

දුනනනය.

“රැකියා ස්්ථානය්ට එහා �ැත්පත් පගාඩනැගිලපල 
තිබුපේ නීතිය වි්ෂය උගන්වන අමතර �ිංතියක. ඉතින් 
නිතරම වපේ ඒ පේශන ඇපහේදී ඇපහේදී ම්ටත් නීතිය 
ඉපගනගන්න ආසාවක ඇති වුණා. �ස්පස් මම ඒ �ිංතිපේ 
පේශ්කවරයා මුණගැහිලා ම්ටත් නීතීඥවරපයක පවන්න 
ඕපන් කියලා කිවවා.”

නීතීඥවරනයකු වීමට නම් උසේ නෙළ වි්භාගය 

අනිවාරයය බැවින, නැවෙ උසේ නෙළට නෙනී සටින 

නලසට ඔහුට උෙනදේ ලබාදී ඇතනත එම ගුරුවරයායි.

“ඉතින් මම ්කලා වි්ෂය ධාරාපවන් උසස් ප�ළ විභාගය 
්කරන්න තීරණය ්කළා. ඒ පවනප්කා්ට විභාගය්ට තිබුපණත් 
මාස හය්ක වපේ ප්කටි ්කාලයක විතරයි. ඒ නිසා මම රෑ 
දවල පනා�ලා සෑපහන මහන්ස පවලා �ාඩම් ්කළා.”

ඒ වැපිරූ මහනසනේ ප්රතිඵලය එනලසම 

නනලාගැනීමට ඔහුට හැකි විය. ඒ, සයලුම වි්ෂයනවලට 

‘ඒ’ සාමාර්ථ ලබාගනිමින 

මාෙර දිේ්රික්කනේම 

හැටහෙර වැනියා 

බවට ෙතනවමිනි. 

නීති පී්යට 

ඇතුළත වීමට 

එවර අවේ්ථාව 

නනාලැබුණද 

නකාළඹ 

විශවවිද්ාලයට 

ඇතුළත වී 

ශාේ්රෙති උොධිය 

හැදෑරීමට ඔහුට වරම් 

ලැබුණි.

“විශවවිද්ාල ්කාපලත් 
හරි සුන්දරයි. එදිපනදා වියදම්ට ඒ 
්කාපලත් ප�ාඩි ප�ාඩි රස්සාවල්ට එපහම ඉතින් අපි ගියා.”

විශවවිද්ාලනේ අවසාන වසනරදී ඔහු 

උෙනොලිේ ෙරීක්්ෂක ෙනතුර පිණිස 

අයැදුම්ෙෙක් පුරවා යැේනේ නිකමට නමනය. 

නමුත බලානොනරාතතු වූ ෙරිදිම ඒ රැකියාව 

ලබාගැනීමටද ඔහු වාසනාවනෙ විය.

“මුලින්ම රාජ්කාරි �ත්වීම ලැබුපේ 
ප්කාහුවල ප�ාලිසය්ට. රාජ්කාරි ්ක්ටයුතු 
්කරන ගමන්ම උ�ාධිය අවසාන ්කරන්නත්, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශවිවිද්ාලපේ අ�ාරාධ 
විද්ාව සම්�න්ධ �ශ්චාත් ඩිප්පලෝමාවක 
ල�ාගන්නත් ම්ට පුළුවන් වුණා. 2011 
වසපර්දී හතරපවනි වතාව්ටත් මම 
නීති විද්ාල ප්රපවශ විභාගය්ට ප�නී 
සටියා. ඒ වතාපව පදවැනි ප�ළ 
සාමාර්්ථයක එක්ක නීති විභාගය 
සමත් පවන්න ම්ට පුළුවන් වුණා. 
නීතීඥ මහත්මපයක ළඟ පුහුණුවීම් 
්ක්ටයුතු සාර්්ථ්කව අවසාන ්කරලා 
�හුගිය වසපර් නීතීඥවරපයක 
විදිහ්ට දිවුරුම් දුන්නා. ප�ාලිස් 
�රීක්ෂ්ක විභාගය්ට මුහුණ දීලා, 
උ�ප�ාලිස් �රීක්ෂ්ක තනතුපරන් 
ප�ාලිස් �රීක්ෂ්ක තනතුර දකවා 
උසස්වීමකුත් ල�ාගත්තා.”

ඔහු නැවෙ නැවෙත පුන 

පුනා අෙට කියනනන ජීවිෙය 

ජය ගැනීමට දැඩි අධිශ්ානය 

ප්රමාණවත බවය.

“�ලිංපගාඩ ආනන්ද මමත්රී 

හාමුරුදුපවෝ අවුරුදු අනූපවදි �රිගණ්ක වි්ෂය 
ඉපගනගත්තා. පදයක ඉපගනගන්න වයස �ල�ාන්පන් 
නැහැ. අපි ජීවත් පවන්න ඕපන් මැපරන �ව දැනපගනයි. 
හැ�ැයි ඉපගනගනිේදී අපි හිතන්න ඕපන් අපි ්කවදාවත් 
මැපරන්පන් නෑ කියලයි.”

සාර්ථකතවයට එන ගමන අතුරතුර ඔහු අතවිඳි 

රිදුනු, බිඳුනු, සුවෙත වූ ෙැන ගැනත මෙක් කිරීමට 

ඔහු අමෙක නනාකනේය.

“අඟහිඟ්කම් තිපයේදි මිනිස්සු අපිව ප්රතිකපෂ� 
්කරනවා. මපේ විශවවිද්ාල පරේමය �වා ම්ට අහිමි 
වුපේ ආර්ථි්ක අ�හසුතා නිසයි. ඒ වපේ පේවල ගැන 
හිත හිත දුකපවලා වැඩක නැහැ. අද මම ලස්සන 
පගයක පදාරක හදාපගන සුන්දර විවාහ ජීවිතයක ගත 
්කරනවා.”

නොලිේ නිලධාරිනයකු කියූ සැනින 

නබානහෝනදනානේ සනත මතුවනනන මහා නරෞද්ර 

ප්රතිරූෙයක්ය. නමුත ඔහු නකනරන ඒ නවනුවට 

ගම්යමාන වනනන සිංනේදී උතුම් මනුෂ්යතවයක්ය.

“මිනිස්සු උ�පත් ඉඳලම මරණය දකවාම තමන්්ට 
ප්රශනයක ඇති වුණාම ඒ දු්ක කියන්න එන්පන් 
ප�ාලිසය්ට. සිංපවදී හදවත් තිපයන මිනිස්සු ඕනතරම් 
ප�ාලිසපේ ඉන්නවා. ඒත් සමාජපේ ්කතා�හ්ට 
ලකපවන්පන් ප�ාලිසපේ අයහ�ත් �ැත්ත ගැන විතරයි. 
එකප්කපනක පදන්පනක ්කරන වැරදිවල්ට සමස්ත 
ප�ාලිසය්ටම පදාස් කියන එ්ක සාධාරණ නැහැ.”

දිමුතු ප්රදීප් මහොද කලාවට උෙන හෙනකම් 

ඇතනෙකි. නම් වනවිට ඔහු ග්රන්ථ නදකක් සහ 

ගීෙ රචනා කිහිෙයක් ද එළිදක්වා අවසානය. 

එෙමණක් නනාව ජීවිෙ ගමනනදී මනසන වැනටන, 

ෙැනවන දරුවනට දිරිදීමට ඔහු උෙනේශන සහ 

අභිනරේරණ වැඩමුළු ෙවතවනනන කිසඳු ප්රතිලා්භයක් 

බලානොනරාතතුනවන නනානේ.

“අපි පමාන පේ ්කරන්න හැදුවත් මිනිස්සු අපි්ට එ්ක 
එ්ක ඒවා කියනවා. ්කකුපලන් අදිනවා. ව්චපනකින් හරි 
මානස්කව වට්ටන්න හදනවා. ජීවිපත් දිනුව දවස්ක 
මුලින්ම අන්න ඒ අය්ට මල තියලා වඳින්න. ජීවිපත් 
ජයගන්න ඔවුන් තමයි අපි්ට හරි �ාර ප�න්වන්පන්. 
මත්ක තියාගන්න වීරපයක බිහිපවන්පන් දුෂ්ඨපයක 
ඉන්න නිසයි. ඉතින් වීරයාපේ සැ�ෑම වීරයා පවන්පනත් 
දුෂ්ඨයම තමයි.”

්ෙවවනදි ්ෙට්ටිආරච්චි

අඟහිඟකම් 
ති්යද්දි මිනිස්සු අපිව 
ප්රතික්ෂේප කර්නවා. 
ම්ේ විශවවිද්ාල 
්රේමය පවා මට 

අහිමි වු්ේ ආර්ථික 
අපෙසුතා නිෙයි

ප�ාලිස් �රීක්ෂ්ක 
දිමුතු තම මව හා 

පියා සමග

අභිපරේරණ පේශ්කවරපයක 
පලස පේශනය්ක්ට සහභාගී වී

නීති උ�ාධිය අතැතිව
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්�ෝජිනී

 ් ේ්තක ක්තාව

ක�ෝජිනීකේ උපන්ගම ක�ොටි සංවිධොනකේ යුද 
මරමස්ොනයක් වූ මු�තිව් මූල්ලියවක�යි ග්ොමයයි. ක�ෝජිනීව 
රවටොක්ගන එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධොනයට බදවො ්ගනනො අතර 
පුහුණුකවන පසු කසෝදියො බ��ොයට අනුයුක්ත �රයි. 

සංවිධොනය තුළ සිටියදී කනොකයකුත් හැළහැප්පීම් මැද 
දිවි ක්ගවන ක�ෝජිනී සංවිධොනය තුළ සිටි තම කහොදම 
මිතුරියනකේ විකයෝකවන පසු මරොක්ගන මැකරන කසබළිය� 

ක�ස පුහුණුවීම් අරඹො එම පුහුණුව සොර්�ව නිම �රයි.

හමුදා ප්රහොර හමුකව් �ඩො වැකටන එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධොනය 
අවසොන මොස කිහිපකේදී ක�ෝජිනී වව්නියොවට සංක්රමණය 

�රවනකන ඇකේ මරොක්ගන මැකරන ඉ�ක්�ය �ැකබන කතක් 
එහි සිටින ක�ස දනවමිනි. එහිදී ඇකේ බොර�රු වනකන 
සු්ගනදන නම් ඕ�නදකේ සිටින කදමළ ජොති�යකු වන අතර 
දිකනන දින සිදුවූ එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධොනකේ �ඩොවැටීම හමුකව් 
ඔහුද ක�ෝජිනී පිළිබද කසොයො බැලීම නවතො දමයි.

ඒ අතර වව්නියො කව්දී දැන හදුනො 
්ගනනො රූබන නම් ත්රිකරෝද ර් රියදුරො 
සම්ග කරේම සබදතොවයක් අරඹන 
ක�ෝජිනී තමන මරොක්ගන මැකරන 
කසබළියක් බව ඔහුට ස්ගවො ඔහු සම්ග 
විවොහ කවයි. 

අද එ්තැන සිට....

එල්.ටී.ටී.ඊ 
ෙරා්ෙන ෙැ්රන 
්කාටි කාන්තාවක                       

          ට කියයි

්�ෝජිනීද ෙරණ බිය 
ෙැද පවුල් කෑෙ අරඹයි

මරණ තුනක් ඇති මිනිකහක් 
පැණි �ෑවො කස

“විවොහය ලියොපදිංචි �ර�ො අලුත් ක්රමයට මුදු මොරු 
�ර�ො ඒ �ටයුතු ඉවර �ළොට පසකස මකේ හිතට පුදුම 
සැනසීමක් දැනුකේ.”

නමුත් ඒ සැනසීම වැඩිවවලා විඳීමට හැකිවූවේ 

නැත.

“ආමි රවුනඩප්! ආමි රවුනඩප්!”

කියමින් ගමවැසියන් කීපවෙවනකුම කියාවගන 

එන්නට වූහ.

‘රවුන්්ඩප්’ යන වචනය ෙකුවේ වගාවීන්ට වහාඳට 

හුරුය. ඒ මක්නිසාෙයත් රවුන්්ඩප් යනුවවන් නිතර 

භාවිතයට ගන්නා වලනාශකයක් තිවෙන ෙැවිනි. නමුත් 

යුෙ සමවේදී රවුන්්ඩප් යන වචනය උතුවේ ජනතාව 

අතර නිතර භාවිත වූවේ වවනත් අේ්ථයක් සඳහාය. 

යුෙ හමුදාව විසින් ප්රවේශ වහෝ ගමමාන වටලා වසෝදිසි 

කිරීම වෙමළ ජනතාව අතර ප්රචලිත වූවේ රවුන්්ඩප් 

වලසය. වමහිදී වකවරනුවේ වතෝරාගත් වීදියක්, 

නගරයක් වහෝ ගමමානයක් හමුදාවේ වපාලිසිවේ 

විශාල පිරිසක් වයාෙවා කිසිවවකුට පිටතට යෑමට ඉ්ඩ 

වනාදී පරීක්්ා කිරීමයි. වම සඳහා වවලාවක් 

වනාමැත. ඇතැමවිට රාත්රී නින්ෙට වගාස් 

උෙෑසන ඇහැවරනවිට කිසිවවකුට 

වනාෙැවනන වලස ආරක්්ක අංශ විසින් 

ගම වටලා තිබූ අවස්්ථාෙ විය. වැටලීවමන් 

පසු සැකසහිත ස්්ථාන වමන්ම පුේගලයන් 

පරීක්්ා කරති. එහිදී සැකසහිත 

පුේගලයන් අත්අ්ඩංගුවට වගන වැඩිදුර 

ප්රශන කිරීම කරති. වලෝජිනී ඒ වනවිට 

පදිංචි ගමමානයෙ ඒ වනවිට රවුන්්ඩප් 

කර තිබිණි.

“ආමි රවුනඩප් කියද්දිම මට හිතුකණ 
මො ්ගැන ඔත්තුවක් ගිහින යුද හමුදාව 

වැටලීමක් �ළො කිය�ො. 
කමො�ද කවනදානම් 

සොමොන්ය විදිහට ඉද්දි 
මො ්ගැන අනිත් 
අයට ක�ොකු 
අවදානයක් 
නැහැ. ඒත් 
එදා මනමොලි 

විදිහට ඉද්දි මකේ 
දිහො විකේෂකයන 

බ�නවකන. එකහම ඉද්දි මොව 
අඳුන්ගත්ත ක�කනක් ඔත්තුවක් 
දුනනවත්ද කිය�ො සැ�යක් 
ඇතිවුණො. ඒ වුණොට රූබනට නම් 
්ගොනක්වත් නැහැ.

‘ආමි රවුනඩප් අකප් ක්ගදරට 
ආවම කමොනවද කියනකන?’

කිය�ො රූබනක්ගන ඇහුවො.

ෙෙ හි්තා්ෙන හිටි්ේ 
්කායි ්ව�ාවක හරි 

රජ්ේ හමුදාවට 
හරි ්පාලිසියට හරි 

අහුවු්ණාත් හංේෙන 
ඉනන සයනයිඩ් කා�ා 

ෙැ්රනවා කිය�ා
‘අකප් කවඩින එ�කන ්ගත්කත. ඒ� වරදක් 

කනකමයිකන. එයො� ආවම ඕනනම් එයො�ටත් සංග්හ 
�රමු.’

කිය�ො කියපු රූබන,

‘මම දනන අයත් ඇති ඔතන. මම ටවුන පොරක් 
එකක් ඉනන නිසො ක්ගොඩක් හමුදාකව, කපොලිසිකේ අය 
අඳුරනවො.’ 

කිය�ො කිව්වො.

රූබන කිව්වො වකේම ක්ගවල් ්ගොකන කෙක් �රක්ගන 
ආපු හමුදාකව් කපොලිසිකේ අය කීපකදකනක් රූබනව 
අඳුන්ගත්තො. ඊටපසකස විසතර අහ�ො කවඩින එ� 
දවස කිය�ො දැන්ගත්තට පසකස එකහමම ගියො. 
ඊටපසකස තමයි මකේ ඇඟට කල් ටි�ක් ඉනුකව්.”

විවාහවේ කටයුතු සියලල අවසන් වූ පසු 

වලෝජිනීවේ විවාහ ජීවිතය එවස්ත් නැතිනම පවුල 

කෑම ආරමභ විය. නමුත් එම විවාහ ජීවිතය 

සිංහල ප්රස්්ථා පිරුළක් වන ‘මරණ තුනක් ඇති 

මිනිවහක් පැණි කෑවා වවේ’ සිහිගන්වන්නකි.

වනකේ ගිජිඳාය දුටුකවොත් වනසො  ය

ළි කද් පනිදාය වැටුකණොත් ඌ �ො  ය

අතකින �රවක�කි අතකින දඬු බෑ  ය

මරණ තුනක් ඇති මිනිකහක් පැණි �ෑ  ය

වමම කාව්ය අනුව වනාන්තරවේදී බිහිසුණු 

අලිවයක් මුණ ගැසී මිනිසා පසුපස එලවා 

එන්වන්ය. මර බිවේ දිව යන මිනිසා පාළු ළිඳකට 

රූටා යයි. එහිදී ළිඳට වැවටන මිනිසා ජීවිතය 

වේරාගැනීම සඳහා අතට අසුවන වැලපටක 

එලවල. වැලපවේ කරවලා නම වි්ාධික 

සේපවයක් සිටින අතර කරවලා සමඟම වැලපට 

එක් අතකින් අලලති. එහිදී කරවලාට කිසිත් 

වෙයක් කරකියාගත වනාහැකිවන අතර ෙෂ්ඨ 

කිරීම සඳහා අත බුරුලවන තුරු ෙලා සිටී. ළිඳ 

වෙස ෙලන විට සිඳීගිය ළිඳ පතුවල නාගවයකු 

ෙෂ්ඨ කිරීම සඳහා වපනය පුප්පා සිටී. ළිඳ ඉහළ 

ෙලන විට මිනිසා ෙකින්වන් ළිඳ අසල අලියා 

වහාඬය ඔසවා පහරදීමට සූදානමින් සිටින 

ආකාරයයි. මිනිසා අතින් අලලා සිටි මී වැලපවේ 

මී වෙයක් තිබුණි. එක් අතකට හසුවී මී වෙය 

මිරිකීම නිසා එයින් පැණි වේරුණි. එම පැණි 

ඔහුවේ අත දිවේ ගලා ආවේය. මරණ තුනකට 

මැදිව ඉතා බිහිසුණු වමාවහාතකට මුහුණ පා 

සිටියෙ ඒ සියලල අමතක කළ මිනිසා අත දිවේ 

ගලා එන පැණි හිස හරවා දිව ගා කන්නට පටන් 

ගත්වත්ය.

තම ජීවිතය පිළිෙඳව මුහුණ දී සිටි ඉතා 

අවදානම තත්ත්වය විස්තර කළ වලෝජිනී.

“මම ඒ කවද්දි එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධොනයට 
කරෝහි�මක් �ර�ො තිබුකණ. මම එයො�ක්ග 
නිකයෝ්ගව�ට උපකදසව�ට පිටුපො�ො එයො�ො දුනනු 
අරමුණු කසරම අත්හැර�ො විවොහ වුණො. එල්.
ටී.ටී.ඊ. පො�න ප්රකද්ශය� කම් වකේ වරදක් �ළො 
නම් අත්අඩංගුවට අරක්ගන ප්රේන �ර�ො නිදහසට 
�රුණු විමස�ො තමයි දඬුවම් �රනකන. ඒත් මම 
රජකේ පො�න ප්රකද්ශකේ ඉඳපු නිසො එයො�ට ඒ 
වකේ �රනන බැහැ. ඒ නිසො එයො�ො �රනකන ඉනන 
තැනක් කහොයොක්ගන ඇවිත් කවඩි තිය�ො මර�ො 
දාන එ�. එල්.ටී.ටී.ඊ. එකක් අවදානම වකේම පැරො 
මිලිටරි (අතුරු හමුදා) අයකේ මරණීය අවදානමත් 
තිබුණො.”

අතුරු හමුදා යනු එල.ටී.ටී.ඊ.යට විරුේ්ධව 

කටයුතු කළ වෙමළ සන්නේ්ධ කේ්ඩායමය. 

ප්වලාේ, වටවලෝ, ඊ.පී.ආේ.එල.එෆ්. වැනි වමම 

සංවි්ධාන වකාටින්වේ අෙහස්වලට එකඟ වනාවීම 

නිසා වකාටි විසින් වමම කේ්ඩායමවල නායකයන් 

හා සාමාජිකයන් ෙහස් ගණනක් ඝාතනය කර 

ෙමා තිබිණි. වකාටින්වේ ප්රහාරවලින් දිවි ගලවා 

ගැනීම සඳහා රජවේ පාලන ප්රවේශ තුළ සිය 

කඳවුරු පිහිටුවාවගන ඔවුහු ජීවත්වූහ. රජවේ 

පාලන ප්රවේශ තුළදී ෙ වකාටින්වේ ප්රහාරවලින් 

සැලකිය යුතු පිරිසක් මරණයට පත්විය. 

වකාටින් සමඟ වකෝපවයන් සිටි වමම සන්නේ්ධ 

සංවි්ධාන රජවේ පාලන ප්රවේශය තුළදී වකාටි 

සාමාජිකවයකු හඳුනාගතවහාත් එම ස්්ථානවේදීම 

වහෝ පැහැරවගන වගාස් ඝාතනය කිරීමට 

වෙවරක් වනාසිතා කටයුතු කවළෝය. එනිසා 

වලෝජිනීට වසසු වෙමළ සන්නේ්ධ වේශපාලන 

කේ්ඩායමවලටෙ බිවයන් ජීවත්වන්නට සිදුවිය.

සිය තුන්වන ජීවිත අවදානම පිළිෙඳව අෙහස් 

ෙැක්වූ වලෝජිනී.

“ඒ �ො�ය කවද්දි ක�ොටි සංවිධොනකේ ඔත්තු�ොරකයෝ, 
සොමොජි�කයෝ වකේ ක්ගොඩක් අය යුද හමුදාකව් 
සහ කපොලිස අත්අඩංගුවට පත්කවමින හිටිකේ. 
එයො�ක්ගන ක්ගොඩක් කතොරතුරු හමුදාවට �ැබුණො. 
ඒ කවද්දි වනනිකේ සටනව�දි එල්.ටී.ටී.ඊ.ය 
පරොජයට පත්කවමින හිටිකේ. ඒ නිසො මොනසි�ව 
වැටි�ො හිටපු සමහර සොමොජි�කයෝ සයනයිඩ් 
�ො�ො සියදිවි නසො ්ගනනවො කවනුවට හමුදාවට 
යටත් කව�ො කසරම කතොරතුරු කදනවො. එකහම 
තත්ත්වයක් තිකයද්දි මොව හමුදාවට අහුකවනන 
ඉඩ තිබුණො. එකහම නැත්නම් මො ්ගැන සැ� හිති�ො 
මකේ අ්ගමු� ්ගැන දිගින දි්ගට ප්රේන �ළො නම් 
මොව නි�ම්ම ක�ොටු කවනවො. ඒ නිසො මම හිතොක්ගන 
හිටිකේ ක�ොයි කව�ොව� හරි රජකේ හමුදාවට හරි 
කපොලිසියට හරි අහුවුකණොත් හං්ගක්ගන ඉනන 
සයනයිඩ් �ො�ො මැකරනවො කිය�ො.”

නමුත් මරණ බිය සමඟ විවාහ දිවිවේ රස ෙ 

විඳින්නට වලෝජිනි අමතක වනාකළාය.

ආමි රවුනඩප් යනුකවන කදමළ වැසියන හැදිනවූකේ 
කමවැනි හදිසි හමුදා පරීක්ෂො කිරීම්ය

ප්ක�ොට් සංවිධොනකේ නොය� මොනික්�දාස සහ එම 
සංවිධොනකේ සොමොජි�යන කිහිපකදකනක්



ලබන සතියට...
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බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

නේවාසිකාගාරයට රෑ නවේ්නට නෙර යා යුතු නිසා 

නකාළඹ නෙසට වාහ්නය හැනරවවත් නත්නුක ඈතට 

ගිනේ ්නැත. රාත්රී ආහාර කමල් පුරුදු නෙස හේනවා 

ඇත. ඒත් අංජ්නාට රෑ කෑම අරේ නෙේ්නට හිත 

කියයි. ඒ නිසා හරවාගත් වාහ්නය ගුවේ ොෙම උඩිේ 

්නෑවිත් යට ොනරේ ආනවය. එතැ්න වූ අවේහෙ ළඟ 

කාරය ්නැවැත්වූ නත්නුක අංජ්නා හා බැසනසය. 

“ඇයි...”

“ම�ොනවහරි බීලො, කෑ�ට ම�ොනවහරි අරන් යමු..”

අවේහෙ තුළට ඇතුළුනව්න ගමේ නත්නුක 

කීනවය. ඒ ඇතුළත සුේෙරය. වැඩි හරියක් නේස 

හිසය. අඩ අඳුරත් සමග ශාොව පුරා සිහිේ සංගීත 

රාවයක් ඉහිනරයි. නත්නුක අංජ්නා හා මෙක් 

නකළවරට වේ්නට නේසයක් ළඟ ඉඳ ගත්නත්ය. 

නේසනේ වූ නමනුෙත අතට නග්න බැලූ ඔහු ඇනගේ 

කිසිවක් ්නාහාම ළඟට ආ නසවකයාට ඒ කෑම 

ොරසෙයකට සකස්න නෙස කියුනවය. නබාේ්නට 

ඉල්ො සිටිනේ නකෝපි නෙකකි. 

“ඔයො මහොසටල් එකට ගිහිල්ලො යොළුමවොත් එකක මේ 
කෑ� එක කන්න..”

කිසිවක්ම ්නාසා ඔහුනේ මුහුණ නෙස බො සිටි 

අංජ්නාට ඔහු කීනව මෘදු නෙසය. 

“එතමකොට ඔයො? ඔයො ම�ොනවද කන්මන්..?”

“�ට මෙදර කෑ� තිමයනවො මනෝනො. එමහ කෑ� 
ප්රශනයක නෑ.”

“කවුද උයන්මන්.. ඔයො තනිය� මන්ද ඉන්නව කිවමව 
මෙදර..?”

නත්නුකනේ ්නළෙ රැළි වුනේය. ආනයත් ප්රශ්නයක 

හිරනව්න තැ්නකය. කල්ේනානවේ උත්තර ගැළපිය 

යුතුය. 

“එමහ උයන මකමනක ඉන්නවො. සොප්පුමව වැඩට 
ෙම�න් එකක ආමව. මෙදර වැඩත් කරනවො. ස�හර 
දාට සොප්පුමව වැඩටත් එනවො..”

අංජ්නා ඊට වඩා ඒ ගැ්න ඇසුනව ්නැත. 

“�ං මකොළඹ ආවො� ඔයොට කෑ� හදලො මදන්නේ. 
�ොව ම�මහ� සතුමටන් තියනවො නේ ��ත් පුළුවන් 
විදිහට ඔයොට උදව කරන්න ඕනමන්.”

“ඉසමසල්ලො ඉමෙනෙන්න මනෝනො. තව ටික 
කොලයයිමන ෆයිනල් එගසෑේ එකට. ඒක මෙොඩ දාෙන්න. 
ඔයොලො ආවො� මකොමහො�ත් �ොත් පදිංචිය මවනස 
කරනවමන්..”

ඔහු නේසය මත තිබූ ඇනේ ෙෑත ෙෑතට මැදි 

කරනග්න කීනවය. ඒ ෙෑනත් උණුසුම නමානහාතකිේ 

මුළු සිරුරටම රිංගා නල් ්නහර උණුසුේ කරනු 

ෙැනුණි. ඇය කිසිවක්ම කතා කරගත න්නාහැකිව 

ඔහුනේ ඇස අසනසම හැංගී උේ්නාය.

“�ං ඉසසර නේ මේ තරේ දුර ජීවිතයක ෙැන 
හිතුමව නෑ. අේ�ො හින්දා �ං ලංකොවට ආමව ආමය 
කවදහරි ලංකොමවන් යනව කියලො හිතොමෙන..”

නබානහෝ හිතා මතා ඇයට කියේ්නට සූදා්නේ 

කරනග්න සිටි කතාවකට ඔහු මුෙ පිරුනවය. ඒ 

අතරවාරනේ ඇණවුේ කළ නකෝපි නකෝපෙ නෙක 

්ේතක �තොව

අංජනො ඇල්ල්�ොල සරසවි සිසුවියකි. විදුහල�ති 
පි්යකු හො ෙවත් ස්හෝදරයොත්, ස්හෝදරියත් සෙග 
ඈ උ�න්දා සිට ජීවත් වු්ේ ගුරු නිවොසවලය. ්ත්නු� 
බේ්ොර ්තන්න්�ෝන් ඇෙති පු්තක වූවත් ඇෙති 
නිල නිව්ේ �දංචිය ප්රතික්ෂේ� �්ෙන් �්වත වූ 
නිව්ේ ජීවත්්වමින් කිරිබත්්ගෝ ඔහු්ේෙ ජංගෙ 
දුර�තන අ්ලවිසැලක �වත්වෝගන ගි්ේය. ඔහුට 
අංජනො හමුවන්්න් ්ේ ේ්ොන්ේදීය. එ්තක හමුවූ 
සියක දහසක අයට ව්ො සංසොරි� හුරුපුරුදු බවක 
ඈ ෙඟ දැනු්ෙන් ඔහු ඈ හො සබඳතොවකඇති�ර 
ගත්්ත්ය. ඒ ඔහු �ෝේ �වුදැයි යන්න තවදුරටත් 
රහසක �රමිනි. ඒ අතර ්සොයුරු ්ේන� ්ත්නු� 
�දංචිව සිටින නිවසට ඇස ගසෝගන �ටයුතු �රයි. 
එය දැනගන්නො ්ත්නු� ඉන් ඉවත් වන්නට සිතද්දී 
හදසි්ේ අසනී� වූ අංජනෝේ පියො ්ේලොවින් 
සමුගත්්තන් අංජනෝේ ්�ේවතො ්ලස ්ත්නු�ට 
විසල වගකීෙක දරන්නට සිදුවු්ේය. එහි මූලි�ෙ 
වගකීෙ වූ්ේ ඉන්න හිටින්නට ්ගයක නැති ඔවුනට 
ගුරුනිවොස්යන් ඉවත්ව �දංචි වීෙට තැනක ්සවීෙය.

අද එතැන් සිට

ඔයොට දැ්නන්න ඕන 
ේේ ෙඟ ආදරයක 

නෑ කියලො

�මග ආදමරන් 
ඔයො පීඩො විඳිනවොනේ

ෙ නේසයට ෙැබුණි. ඒ කතාවත් එක්ක අංජ්නා 

නත්නුකනේ ඇස අසනසේ එළියට ෙැේ්නාය.

“ඔයො රට හිටියො..!? ම�ොන රමේද?”

“ජපොමන්.”

“හුඟක මහොඳ රටකමන..”

“රට මහොඳයි. මිනිසසුත් මහොඳයි. ඒත් මේ රමේ 
මිනිසසු හිතන තරේ එමහ මජොබ් කරන එක මල්සි නෑ. 
සල්ලි ඉතුරු කරන්න ඕනි දුක විඳලො. ඔන්න එමහන් 
මකමනක බැඳලො ජීවත්මවනව නේ ඒ ජීවිමත් ලොභයි..”

“අපරොමේ ජපන් මකල්මලක බැඳෙන්න 
තිබ්බො..”

“ඉරණ� ඒක මනමව.. අනික �ං 
මකොමහො�ත් ඒ හැමේට, පොටට 
කැ�ති වුමේ නෑ.. හුඟක මහොඳ 
ජපන් ෙෑනු ළ�යි හිටියො. �මෙ 
හිත මහොයපු මකනො ත�යි 
ඔයො..”

නත්නුක ඇනේ ෙෑත ෙෑතට 

තබා රිනෙේ්නට නස සිරකර 

කීනවය. 

“��ත් එමහ�මන්.”

“ඒක ත�යි කියන්මන් ලැමබන්න 
තිමයනවනේ.. කවදහරි, මකොමහො�හරි 
ලැමබනවො කියලො..”

අංජ්නා සි්නාසුනේ නෙන්නතිනි. 

“අේ�ො හින්දා ලංකොවට ආවනේ ඇයි ඔයො 
අේ�මෙන් මවන්මවලො ඉන්මන්?”

“එයො මකොළඹට කැ�ති නෑ මනෝනො. අනික මෙදර 
අනිත් අයව දාලො අේ�ට �මග ළඟට එන්න බෑමන්. 
ඉතින් එයො �ොමසකට සැරයකවත් �ොව බලන්න 
එනවො..”

“සැරයි ද?”

“ටිකක..”

“�ට කැ�ති මනොවුමණොත්?”

“�ං හිතන්මන නෑ එමහ� මවයි කියලො. ම�ොකද 
එයොලො දන්නවො එමහ� කරලො �ොව නවත්තන්න බෑ 
කියලො..”

“එච්චර නපුමරකද ඔයො..”

“නපුරු මනමවයි, �ං දන්නවො �ං කරන්මන් හරි මේ 
කියලො. ඒක කොටවත් නවත්තන්න බෑ..”

“මෙදරට කියන දවසක ප්රශන ඇති කර මනොමෙන 
කැ�ැත්ත ෙමු. ජීවත්මවනවො කියන්මන් අපි 

තනිය� යන ෙ�නක මනමවයිමන්.”

“එදාට බලමු. �ට නේ කවුරු 
නැතිවුණත් �ං ඔයොව නැති 

කරෙන්මන නෑ මනෝනො.”

අවේහල් නසවකයා 

ඇණවුේ කළ කෑම ොරසෙය 

නග්නවිත් නේසය මතිේ 

තැබුනවය.

“අමප් බිල් එකත් මගන්න..”

නමානහාතකිේ නේසයට ආ 

බිෙට මුෙල් න්නෝට්ටුවක් ෙැමූ 

නත්නුක කෑම ොරසෙයෙ අතිේ 

නග්න ්නැගිට සිටිනේය. ඒ අනුව ඔහු 

ෙසුෙසිේ ආ අංජ්නාෙ එතැනිේ නික්මවිත් 

කාරයට ්නැගුණාය.

නත්නුක අංජ්නානේ ෙේ්න ෙේ්නා ප්රශ්න න්නාකර්න 

ගතියට වඩාත් කැමති වුනේය. ඈ නෙයක් අස්නවා 

ෙමණි. ඊට උත්තරයක් ෙෙ ෙසු නිහඬනවයි. 

“ඔයොට මදයක කියන්න තිමයනවො. ඉසමසල්ලො මග 
බලන්න ගියමවමලයි ඒක �ට කියන්න ඕන වුමේ.. ඔයො 
බනියි කියලො කිවමව නැත්මත..”

විශවවිද්ාෙය ආසේ්න නවද්දී අංජ්නා ඔහු 

නෙසට ්නැඹුරු වී නසමිේ කීවාය. නේතුවක් ්නැතුවම 

නත්නුකනේ හිත ගැසසුණි. ඔහු කාරනේ නවගය බාෙ 

කනේය.

“ම�ොකේද මනෝනො එච්චර බමයන් කියොෙන්න බැරුව 
ඉන්මන..?”

“අේ�ො අහන්න කිවවො තව �ොස තුනකින් බලපු මෙට 
ආවට ක�ක නැේද කියලො.”

නත්නුකනේ හිත සාමාන්ය තත්ත්වයට හැරුනේය. 

“එයො ඒ �ොස තුනට මෙවල් කුලී මදන්නේ කිවවො..”

“අයිමයෝ.. ඉතින් ඇයි �ං ඒකට බනින්මන්.. ඒත් 
ඇයි �ොස තුනක. එච්චර කොලයක ගුරුනිවොමස ඉන්න 
බෑමන..?”

“ඔයො මෙයක මහොයන්න මකොච්චර �හන්සිවුණොද? 
�ං කිවවො කියන්නත් බෑ කියලො. අේ�ො කිවවො ඔයො 
මත්රුේ ෙනියි කියන්න කියලො..”

“ඇයි එන්න ප�ො කරන්මන්..?”

“�ල්ලි තනිය� දාලො එන්න බැරිලු. අනික එමහ� 
ඉඳලො ආමවොත් මහමිහිට නංගිට ඉසමකෝලයක මහොයො 
ෙන්නත් පුළුවන් මවයි කියන්මන්..”

“ඉතින් මකොමහද ඉන්මන්?”

“අර �යු� සර් ඉන්න මෙදර. එමහ ඕනතරේ ඉඩ 
තිමයනවලු. කො�ර මදකක වුණත් මදන්නේ කියලො 
විමේසිංහ මනෝනො අේ�ට කිවවලු.”

නත්නුකනේ සිනත් නසොලිකා ඇල්නල්නොෙනේ 

මුහුණ ඇඳිනි. නේ නමානහානත් ඔවුේ සියල්නෙෝම 

සිටිේනේ ෙවුනල් ආෙරණීයයා නවේවූ නසාවිනි. එවේ 

නමානහාතක ඔවුේට නවේ න්නාවී එක්ව වසේ්නට 

ඇත්්නේ එයෙ සැ්නසුමක් ව්න බව ඔහු ෙනියි. ඒ නිසා 

ඒ තීරණනේ ඔහු නදාසක් න්නාෙැක්නක්ය. නිහඬව 

හිත්න ඔහුනේ මුහුණ නෙස අංජ්නා බො සිටිනේ 

සැනකනි. ඔහුට නක්ේතිවිත් සිටිනු ඇය නකදි්නකවත් 

ෙැක ්නැත. ෙැේ ෙැේ ඔහු තම්නට බැ්න වදිතැයි ඈ 

බිනයේ සිටියාය. 

“ඉතින් ඇයි �ං ඒකට බනින්මන්.. ඒ වැමේ මහොඳයි. 
මේ ම�ොමහොමත් කේටිය එහොට ම�හොට මවන්මවනවට 
වඩො..”

“ඔයො මකොච්චර මහොඳට හැ�මේ� හිතනවද..?” 

“ආදමර් එකිමනකො මත්රුේ ෙැනී�. 
ආත්�ොර්්ථකොමීක� මනමව. �මග ආදමරන් ඔයො පීඩො 
විඳිනවො නේ ඔයොට දැමනන්න ඕන �මග ළඟ ආදරයක 
නෑ කියලො..”

“ඔයො ළඟ තිමයන ඔය ආදමර් �ට මහොඳමටෝ� 
ඇති. ම�ච්චර මදයක මවලත් �ං හිනොමවලො ඉන්මන 
ඔයො හින්දා.”

“ඔයොමග හයිය �ටත් වටිනවො. දැන් �ට ජීවත්මවන 
බව දැමනන්මන ඒකමන්. දැන් මහොඳ ළ�යො වමග 
මහොසටල් එකට යන්න. ඇතුළට ගිහින් �ට මකෝල් එකක 
මදන්න..”

නේවාසිකාගාර නේට්ටුව ළඟ කාරය ්නැවතූ ඔහු 

කීනවය.

ඔයොට ්දයක 
කියන්න ති්යනවො. 

ඉේ්සලලො ්ේ බලන්න 
ගිය්ව්ලයි ඒ� ෙට 

කියන්න ඕන වු්ේ.. ඔයො 
බනියි කියලො කිව්ව 

නැත්්ත
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දෑත් අවලස්සන නම්
මූණ ලස්සන වෙලා 
ව�ාකටද?

“දෑත් යනු ව�ාළවේ දෘශ්ය�ාන වකාට්සයි”

ඒ ල�ෝක පූජිත දාර්ශනිකලෙකු වන 

ඉම්මානුලවල් කමාන්ටලගේ සුප්රකට කිේනකෙ.

සැබෑෙ. අප සිතනමා, පතනමා කපපරක වැඩ 

ක්රිෙමාවට නංවනලන අපලගේ දෑතෙ.

අලප ්ශරීරලේ වැඩිපුර් භමාවිතෙට ගනනමා 

්ශරීරමාංගෙ ල�සද දෑත හඳුනවමාදිෙ හැකිෙ. 

අලනක අතට ඒවමා වැඩිපුර් ලනමාස�කමා හරින 

්ශරීරමාංගෙක ල�ස හඳුනවමාදීලමද වරදක නැත.

එලේ වනලන කිසිඳු විලටක විලේකෙක 

ලනමාලගන අප ලවනුලවන ලවලහසන දෑතව�ට 

ලබමාලහෝලදනමා �බමාලදනලන කුඩම්මාලගේ 

සැ�කිලි නිසමාෙ.

රුව පිළිබඳව වැඩි අවධමානෙක දකවන 

අෙවලුන පවමා දෑතව�ට �බමාලදනලන අඩු 

තකලේරුවක බව ල�ෝ ප්රකට රූප�මාවන්ය 

ශිල්පීනලගේ සහ චර්ලරෝග වවද්යවරුනලගේ 

්තෙයි.

“අවේ දෑත් අපි වෙනුවෙන් දිනපතා� 
වෙවෙව්සනො. ඒත් ව�ාවෙෝවදවනක් ෙැඩි 
අෙධානයක් දක්ෙන්වන් මුහුණට විතරයි. අපි 
මුහුණට ආදරය කරනො ෙවේ� දෑත්ෙලටත් 
ආදවේ කරන්න� ඕවන්.”

එලේ කිෙනලන ඇල්රිකමාලේ ප්රකට 

චර්ලරෝග විලේෂඥ වවද්යවරලෙකු වන Ilya 

Reyter ෙ.

දෑතව� සුනදරතවෙ සහ නිලරෝගිබව 

පුදග�ලෙකුලගේ ස්ේත සුනදරතවෙ වැඩි 

කිරී්ටත, ලපෞරුෂෙ ඔපනංවමා ලපනවී්ටත 

ලේතුවන බවද ඔහුලගේ ්තෙයි.

එප්ණක ලනමාව විෙපත බව ලපනනුම කරන 

ප්රධමානත් ්ශරීරමාංගෙ වනලන මුහුණ බවට 

වැරදි වැටහී්ක සිටිනමා පිරිස බහු�ෙ. නමුත 

ඔබලගේ සැබෑ වෙසටත වඩමා වෙේගත ලපනු්ක 

ආරූඪ කිරී්ට දෑතව�ට හැකිෙමාවක ඇත.

“නිතර නිතර හිරුඑළියට, කාළගුණික 
විපේයා්සෙලට �ඳුන්ෙන නි්සාත්, කුණු දුහුවිලි 
ඒ ෙවේ� ර්සායනික ්සංවයෝගෙලට �ඳුන් වෙන 
නි්සාත් දෑත් ශරීරවේ අවනකුත් අෙයෙෙලට ෙඩා 
ඉක්�නින් ෙය්සට යනො.”

වවද්ය Ilya Reyter තවදුරටත පවසනලනෙ.

ඒ නිසමා් ලබමාලහෝලදනමා වැඩි තැකී්ක 

ලනමාකරන දෑත ලවනුලවන සිදුකරගත හැකි 

සුවිලේෂී සතකමාරෙක ගැන කතමා කිරී් අද 

අපලගේ අරමුණෙ.

සතකමාරෙ පිළිබඳව කතමාබහට ප්රවිේ්ඨ වී්ට 

්තලතන දෑත ආදරලෙන රැකගැනී්ට කැ්ති 

ඔබ දැනගත යුතු් රූප�මාවන්ය උපලදේ 

කිහිපෙක පිළිබඳව කිව යුතුෙ.

දෑත ්ත තැමපතව ඇති කුණු, දුහුවිලි සහ 

්ැරුණු ස් ඉවත කරගැනී් සඳහමා සතිෙකට 

වරකවත දෑත ේ්රබ් කරගැනී් වැදගතෙ.

ලබමාලහෝලදනමාලගේ දෑත ඉකි්නින් අවපැහැ 

ගැනලවනලන එවැනි දෑ නිවැරදිව ඉවත 

ලනමාකරන නිසමාෙ.

ලේදුම කුඩු සහ සැර සබන දෑතව� රැලි 

ඇතිවී් ඉක්න කරවයි. ඒ නිසමා් එදිලනදා 

කටයුතු උලදසමා ස්ට ්ෘදු ලේදුමකමාරක 

ලතෝරමාගැනී් වඩමා ලහමාඳෙ. නැතලහමාත සැර 

ලේදුමකමාරක ලහෝ රසමාෙනික සංලෙෝජන අඩංගු 

ද්රව්යක භමාවිත කළ සැණින දෑත ලහමාඳින ලසෝදා 

විෙළමාලගන සුදුසු ල්මායිේචරයිේ ආලල්පනෙක 

භමාවිතමා කිරී් වැදගතෙ.

දෑත ලේදීල්න අනතුරුව ලතත්මාතතු 

ලනමාකිරී් ලබමාලහෝලදනමා සිදුකරන වරදකෙ. 

ස් ්ත නිතර නිතර ජ�ෙ රැඳී තිබීල්න ස් 

ඉතමා ඉක්නින් විෙපත වන බව ලබමාලහෝලදනමා 

ලනමාදනියි.

එලේ් හිරුඑළිෙට නිරමාවරණෙ වනවිට 

දෑතව�ටත Sunscreen භමාවිතමා කිරී් සහ 

රමාත්රී නිනදට ලපර දෑතව�ට ල්මායිේචරයිේ 

ආලල්පනෙක භමාවිතමා කිරී් දෑතව� 

සුනදරතවෙ වැඩි කිරී් ලවනුලවන ඔබ 

සිදුකරන ආලෙෝජනෙනෙ.

“්සත්කාර කිහිපයක එකතුෙක් විදිෙට ත�යි 
අද අපි කතා කරන වේ ්සත්කාරය කරගන්වන්.

ක්රීඩා කරන අය, හිරුඑළියට නිොරණය වෙන 
රැකියා කරන අය, ර්සායනික ්සංවයෝගෙලට 
නිරන්තරවයන්� නිරාෙරණය වෙන කාන්තාෙන් 
විතරක් වනවෙයි දෑත්ෙල තිවයන රැලි ඉෙත් 
කරගන්න කැ�ති අයත් වේ ්සත්කාරයට ෙැඩි 

කැ�ැත්තක් දක්ෙනො. 

්සත්කාරවේ මූලික පියෙර විදිෙට අපි 
‘�යිව්ාඩේ�ාවරේෂන්’ එකක් කරගන්නො. ඒ 
්සත්කාරවේ මූලික අරමුණ දෑත්ෙල �ැරුණු ්ස� 
ඉෙත් කරන එකයි.

ඒ ්සත්කාරයට පසවස අපි දෑත්ෙලට 
එන්්සයි� පීලින්ේ එකක් කරනො. එතැනදී පළමු 
්සත්කාරවයන් ඉතිරි වුණු චේ� වකාටස ෙවේ� 
කුණු, දුහුවිලිෙලින් වොඳින්� ඉෙත්වෙනො. වේ 
එන්්සයි� පීලින්ේ එවකන් ෙැලමිට ප්රවේශයත් 
වොඳින් පැෙැපත් වෙනො.

්සත්කාරවේ ඊළඟ පියෙර ත�යි විකිරණ 

්සංඛ්ාත චිකිත්්සාෙ. ෙැ�ැයි ඒ පියෙර කරන්වන් 
ෙයසගත අයට විතරයි. වේ චිකිත්්සාවේදී 
දෑත්ෙල එලලා ෙැවටන ්ස� පාලනය කිරී� ්සඳො 
විකිරණයක් ආධරවයන් ්ස� තද කරනො.

පසවස A,B,C,E කියන විටමින් අඩංගු සීරේ 
එකක් ආවලප කරලා දෑත් වොඳට ්සේ�ාෙනය 
කරනො. රුධිර ්සං්සරණය ්�ෙත් කරලා 
දෑත්ෙලට ෙැඩි ඔක්සිජන් ප්ර�ාණයක් ල�ාවදන එක 
ත�යි ඒ ්සේ�ාෙනවේ අරමුණ.

්සේ�ාෙනවයන් පසවස දෑත්ෙලට පැක් එකක් 
ආවලප කරලා විනාඩි 15ක් විතර තියලා �ඳ 
රසවනන් යුතු ෙතුවරන් දෑත් ව්සෝදලා අේසාන 
පියෙර විදිෙට දෑත්ෙලට ව�ායිසචරයිස එකක් 

ආවලප කරනො.”

ලම වලගේ සතකමාර වමාර කිහිපෙකින 

පේලේ දෑතව� තිලෙන අවපැහැගැනවීම, 

රැලිවැටීම ඉවත ලව�මා ෙනවමා. ඒ වලගේ් 

කිෙනන ඕලන ලම සතකමාරෙ කරගනන 

දෑතව� ඒ වලගේ ගැටළුවක තිලෙනන් 

ඕලන නැහැ. හැ්දා් ලවලහලසන දෑතව�ට 

ලදන සතකමාරෙක විදිහටත ලමක කරනන 

පුළුවන.

ඒ වලගේ් වෙස 18ට පහුවුණු ඕන් 

ලකලනකට ලම සතකමාරෙ කරගනන පුළුවන 

කිෙන එකත ්තක කරනන ඕලන.

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

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

නදීශා නිරමාණි

සසදුම් කුඩු ්සහ ්සැර 
්සබන් දෑත්වල රැල 
ඇතිවීම ඉකමන් 

කරනවා 

නිතර 
හිරුඑළියට, 
කාළගුණික 

විපරයා්සවලට 
බඳුන්වන නි්සාත්, 

කුණු දුහුවිල ඒ 
වසේම ර්සායනික 

්සිංසයෝගවලට බඳුන් 
සවන නි්සාත් දෑත් 

ශරීරසේ අසනකුත් 
අවයවවලට වඩා 

ඉකමනින්  
වය්සට යනවා

සම් 
චිකිත්්සාසේදී 
දෑත්වල එලලා 
වැසටන ්සම 
පාලනය 
කිරීම ්සඳහා 
විකිරණයක 
ආධරසයන් ්සම 
තද කරනවා
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පාඩම් 
අංක 
16

ප්රවීන ඇඳුම් ම�ෝස්තර 
නිර�මාණ පුහුණු මේශක 

සහ බතික් කලමාව 
පිළිබඳව පුහුණු මේශක 

චමින්ද කුමාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

1 රූපසටහන

Shawl Collar එක සහිත Blouse 
එක සඳහා අවශ්ය මිමි

01.	 ඉදිරිපස	කර	ගැඹුර	(කර		 	

	 මුලට	අරගන්න)	...........

02.	Cup	Point	එක	දක්වා	උස			

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

03.	ඉ්න	දක්වා	උස	.....................

04.	සම්පූර්ණ	උස	.....................

05.	කර	පළල	.....................

06.	උරහිස	.....................

07.	අත	දිග	.....................

08.	අත්	කට	.....................

	 *අත්	රවුම	.....................

	 *අත	ඉහළ	කකවාටස	..............

09.	පපු්	.....................

10.	 Cup	කදක	අතර	පරතරය		 	

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

11.	 ඉ්න	.....................

12.	 උකුල	.....................

BACK - 
පිටුපස
(2 රූපසටහන
බලනන)

 පළමු්	අප	
කළ	යුතු	්නකන	

කමෝසතරය	

සඳහවා	ලබවාගත්	

මිමි	මූලික	මිනුම්	

්ගු්	අනු්	සුළු	

කරගැනීමය.

 ඉනපසු්	
පිටුපස	පලු්	

සවාදන්න.

 සවාමවාන්ය	
බලවුස	එකක	

පිටුපස	පලු්	

සකසවාගත්	

ආකවාරයටම	

කමම	

කමෝසතරකේ	

පිටුපස	පලු්ද	

නිරමවා්ණය	කරන්න.

 පලු්	සකස	කරගැනීකම්දී	කමම	කමෝසතර	
සඳහවා	දී	ඇති	මූලික	මිනුම්	්ගු්	බලවා	අදාළ	ග්ණන	

අරගන්න.

 Dart	එක	ඇඳගැනීකම්දී	සවාමවාන්ය	බලවුස	

බ්ලවුස් එකක කපමු
Shawl Collar සහිත

  C G L

පිටුපස	කර	ගැඹුර	 	 3/8	 1/2	-	5/8	 	5/8-3/4

කර	පළලට	එකතු	කර්න	ප්රමවා්ණය		 3/4	 1	 1

උරහිස	බැසම	 	 3/4	 1	 1

පපු්ට	එකතු	කර්න	ප්රමවා්ණය	 	 1	½1/2	 2	 2

ඉ්නට	එකතු	කර්න	ප්රමවා්ණය	 Dart	ඇති	විටදී	 1	 1	 1

	 Dart	්නැති	විටදී	 1	½1/2	 2	 2

උකුලට	එකතු	කර්න	ප්රමවා්ණය	 උකුල	දක්වා	උස	ගත්	විටදී	 	2	½	 3	 3

	 උකුලට	පහලින	උස	ගත්	විටදී	 6	 7	 8

පිටුපස	සහ	ඉදිරිපස	්වාටිකේ	උස	 	 1/2	 1/2	 1/2

අකත්	්වාටිකේ	උස	 	 1/2	 3/4	 1

අත්	කටට	එකතු	කර්න	ප්රමවා්ණය	 	 1	 1		1/2	½	 2

Facing	එකක	පළල	 	 2	½1/2	 2	½	3/4	 3

කර	මුලට	ගත්	පසු	එකතු	කර්න	ප්රමවා්ණය	 1/2	 3/4	 1

අත්	රවුම	භවාගයක	සඳහවා	පපු්	මිනුම		 C	 G	 L

ඇකේ	ගවා්නට	අරකග්න	4න	කබදා		 										

 }  	Cup	එක	 අඩු	 සවාමවාන්ය	 ්ැඩි

Cup	එක	අනු්	අඩු	කර්න	ප්රමවා්ණය	 1	 1	1/2½	 2

අත	ඉහළ	කකවාටස	භවාගයක	සඳහවා	

අත්රවුම	මිනුකමන	අඩුකර්න	ප්රමවා්ණය	 1/2	 1/2	 1/2

ඉදිරිපස	මැද	යටින	පහත්	කර්න	ප්රමවා්ණය	 3/4	 1	 1

Collar	උස	 	 2		3/4½	 3	 3		1/2½

Collar-Point	 	 1	½3/4	 2	 2	½1/2

Coat	Collar	සහ	Shawl	Collar	කමෝසතරය	සඳහවා	කබවාත්තම්	සහ	කබවාත්තම්	කවාසි	ඇල්ලීම

කබවාත්තම්	්වාසිය	(ඉ්න	කරඛවාක්න)	

අඟල්	1ක	පහලින	ලකුණු	කර		 	 1/2	 1/2	 1/2

එතැන	සිට	කබවාත්තම්	්වාසිය	අරගන්න.	 ½	

ඇතුළට	සකිනි	එකක	අඳි්න්වා	්නම්	ඉකන	ඉකර	සිට	අඟල්	1ක	පහලින	පළමු	කබවාත්තම	මවාක	කරන්න.

ඇතුළට	සකිනි	එකක	අඳිනකන	්නැත්්නම්	ඉදිරිපස	කර	හැරීම	පපු්	ක්නවාකපක්න්න	ප්රමවා්ණයට	 

ගත්පසු	එම	මිනුමට	අඟල්	1ක	එකතු	කර	අරගන්න.	එතැන	සිට

පළමු	කබවාත්තමට	ගන්නවා	ප්රමවා්ණය	 1/2	 5/8	 3/4

කදක්නි	කබවාත්තමට	ගන්නවා	ප්රමවා්ණය	 3	½	1/4	 3	½1/2	 3	½	3	

Shawl Collar එක සහිත Blouse එක කැපීමට අවශ්ය මූලික මිමි

එකක	පිටුපස	

පලුකේ	Dart	

එක	ඇඳගත්	

ආකවාරයටම	

කමම	පිටුපස	

පලු්	මතද	

Dart	එක	

ඇඳගන්න.

FRONT - 
ඉදිරිපස
(3 රූපසටහන
බලනන)

 ඉදිරිපස	
පලු්	සකස	

කර	ගැනීකම්දී	

නි්ැරදි්	

කපවාගත්	

පිටුපස	පලු්	

භවාවිතවා	

කරන්න.

 පිටුපස	
පලු්	මත	

ඉදිරිපස	

අත්රවුම	

අඳින්න.	

කමහිදී	

සවාමවාන්ය	බලවුස	එකක	ඉදිරිපස	පලු්	

ඇඳගැනීකම්දී	පිටුපස	පලු්	මත	ඉදිරිපස	අත්රවුම	

ඇඳගත්	ආකවාරයටම	ඉදිරිපස	

අත්රවුම	කමම	පිටුපස	පලු්	මතද	

ඇඳගන්න.

 ඉනපසු්	රූපසටහකන	පරිදි	
A	්ල	අගයට	මැහුම්	්වාසිය	½	ක	

එකතු	කර	එ්න	අගය	කරදකද	හරස	

අත	පැත්තට	ස්වා්න	කිහිපයකින	

ලකුණු	කර	එම	ස්වා්න	හරහවා	පිටුපස	

පලුකේ	ප්රමවා්ණයට	කරදකද	දික	අත	

පැත්තට	කරඛවා්ක	අඳින්න.	

ඉනපසු්	එම	කරඛවා්	මත	පිටුපස	

පලුකේ	්නැම්ම	තබවා	උරහිකස	ඉහළ	

ස්වා්නය,	පහල	ස්වා්නය,	ඉදිරිපස	

අත්රවුම,	ඉ්න,	උකුල	සහ	Dart	එක	

පිටපත්	කරගන්න.

 Dart	එක	ඇඳගැනීකම්දී	Cup	
Point	එකක	සිට	පහත්	කළ	යුතු	

ප්රමවා්ණය	පහත්	කර	එතැන	සිට	

ඉදිරිපස	Dart	එක	අඳින්න.

 ඉදිරිපස	කර	සඳහවා	කරමුලට	ගත්	අගයට	
්ගු්	අනු්	එකතු	කළ	යුතු	ප්රමවා්ණය	එකතු	කර	එම	

අගය	උරහිකස	ඉහළ	ස්වා්නකේ	සිට	පහලට	කග්න	

රූපසටහකන	පරිදි	කර	ඇඳගන්න.	

කමහිදී	කකර	හැඩය	A	්ල	අගය	ලකුණු	කරගත්	

සීමවා්	දක්වාම	ඇඳගන්න.

 කබවාත්තම්	්වාසිය	ඉකන	සිට	අඟලක	පහත්	කර	
එතැන	සිට	අරගන්න.

2 රූපසටහන

3 රූපසටහන

Facing
(4 රූපසටහන බලනන)

 Facing	එක	
කපවාගැනීකම්දී	ඉදිරිපස	

පලු්	භවාවිතවා	කරන්න.

 ඉදිරිපස	පලු්	මත	
්ගු්	අනු්	Facing	එකක	

පළල	ලකුණු	කරන්න.

 රූපසටහකන	පරිදි	
උරහිකස	කරඛවා්	මත,	

ඉ්න	කරඛවා්	මත	සහ	

්වාටිකේ	කරඛවා්	මත	

Facing	එකක	පළල	

ලකුණු	කර	Facing	එක	

සඳහවා	අ්ශ්ය	ප්රමවා්ණය	

ක්න	කරගන්න.

SLEEVE - අත

 කමම	කමෝසතරය	
සඳහවා	සවාමවාන්ය	අත	

කහෝ	තමන	කැමති	අත්	

කමවාසතරයක	දැමිය	

හැක.

4 රූපසටහන

 C G L

	 A	 2	 2	½	 2	½

Collar	Height	 B	 2	½	 3	 3	½

Collar	Point	 C	 1		3/4½	 2	 2	½

	 D	 ½3/4	 1	 1
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dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊ්ම්ල් කරනන

සංසකරණය - ම්නෝරා ්රේමතිලක

ධරණී
පත්තර ලස්සනයි බලනනට  හිත්තනවා
කියවනන ලිපි ත�ාඩයි ඒවා හරි  වටිනවා
ර්ස කෑම හදන හැටි ්සවිස්තර  කරනවා
කවිවලට පිටුවකුත තවන කරලා  තිතයනවා

දුක හිත්තන ක්තාවල් එක දි�ට  තිතයනවා
හිනායන තේවලුත ඒ අ්තර  තිතයනවා
රුව වඩන උපතදස ද අපට හරි  වටිනවා
පුංචි මල් කැකුළු �ැන ක්තා කර  තිතයනවා

දිගු කලක් වැජතෙනන පවතපත  කලාතේ
ධරණියට ප්තනවා ඉදිරියම  ජය�නන
්තව ්තවත නිරමාණ පිටු අ්තර  ්සර්සනන
්සරසවති මෑණියනි ඔවුනහට  දිරිතදනන

  සනධ්ා  තනතිරිමුල්ල
    පානදුර

වියපත් බිරිය
දුක ්සැප මුසුව අඩ සිය ව්සරකට  වඩා
අප ආ �මන දිගුමුත නැහැ තනාතවද  විඩා
කිසිවිට තනාමැති අ�හිඟකමවලදි  හඬා
ඔබ සිරික්තයි! මත� තම පැල්ප්තට  කුඩා

තපනනා මේගුණය ක්තකට උරුම  වුණ
දරු සිවු තදතනකු දී රටදැය  බබළවන
ජීවන �මන ම� නිමවන ලකුණු  දැන
තනා�නී කිසි බියක් ්සතුටක් මි්සක  තවන

තකළිතලාල් වදන අද අම්තක  වුණාතදෝ
පිරිපන සිරුර තකා්තැනක  ්සැඟවුණාතදෝ
ආදර නදි දරු කැල තව්ත  ගියාතදෝ
අනිය්ත තලාතවහි ඇති ්තතු  සිහිවුණාතදෝ

දහමට පිනට කවියට නිරතුරුව  ලැදී
්සැපත්තහි තමනම විපත්තහි ඔබ එකට  හිඳී
මතු බවයකදි ්සේ තකතලසුන තකතරන  මිදී
නවතිමු, තකමබිතමහි තලාේතුරු සුවය  රැඳී

  ඩයස පතිරණ
    ග්න්ගාඩ

මුනිපා තඹර නමදිමු
කුළුණු බවින දිය්ත පරා දැල්වූ අමදම  පහනින
එකළු කතේ තමෝහ අඳුර පලවා මනු කැල  අ්තරින
තම්ත පා තලෝ ්ස්ත තව්ත නිවන මත�හි තොර  හැරදුන
මුනිපා ්තෙර නමදිමු අපි හද උතුරා යන  බැතිතයන

  ්ක.ඩී.්ේ. ්ප්ර්රා
     කටාන

බුකිය
කඩ කාමරය පිටුප්ස තිතයනව  බුකිය
තුණ්ඩුව ලියති මැදි කර කාබන  තකාළය
ඉුංගිරිසිතයන ලියැතවන වැලකුරු  හැඩය
තුණ්ඩුව හව්ස යති උදතයම එති  තකාළය

අද නම සුවර තමකට අඩු වින  එකය
පරදින ව�යි තමකට නම බර  වැඩිය
කියලම අදියි ්සමහර අය යටි  මඩිය
ඔළුවට �හයි අ්තමිට ඇති වැඩි  හරිය

්සමහර දිනට ්සමහරුනත� අ්ත  ්සරුය
නැති අය සි්තති තහට දින ්තමනට  තහාඳය
දුක ්සැප තබදල තදනවලු ්සැමටම  බුකිය
බුකිකරු දිනයි ්සැම දිනකම වැඩි  හරිය

පැරදුන අයට නැ්ත තපර දින තිබු  තජාලිය
දිනු අය බලති මුව ්සර්සාත�න  තකාළය
තමානරුන රඟන ද්සැඟිලි අද දින  ්සරුය
පැරදුන අසුන අහනව මවකත�  පදය

   ආනන්ද කල්්දේරා
      හාල්්දඬුවන

මිණිබිරිය
තහළන ඇසිපියට වැඩි

මනසින දකින

හදවත්තහි රැඳි එකම රුව

නුෙ

මත� දරුවනට දුන

ආදරය ත්සාරාත�න

මට තනාදැනීම

නුෙ

තලාව හැර යන ොට මා 

සියලු තේ අතහල ද

තකතසනම හැර යමද 

මිණිබිරිය

නුෙ

  අ්�ෝකා ජයතිලක
    අනුරාධපුරය

ඉඩ නැත
පාලුව ්තනිකම
රුදුරු තලසින එන
මුළු ජීවි්තයම ව්සා ඇති

්සැනසුම ත�න තදන
ත්සතනහ්ස බිඳුවක්
තදතන්තට හමුවන 
ඉමක නැති

ත්සතනහ්ස තනාමැතිව
තපම කළ වරදට
දිවියම කඳුළට තවලා �ැති

අප තවනුතවන අප 
ඉපදී ඇති මුත
දදවයආසිරි ප්තා නැති

  ආරියලතා ්දහනායක
    ්්දහිඅතතකණ්ඩිය

ඔබ සහ ප්රේමය
 
හිරු ්සැඟවිලා ඝනඳුර රජ කරන  විට
්තනිකම දැතනනවා තම මිහි්තලතය  මට
කාලය ත�වී යන තමාතහා්තක කඳුළ  පිට
ඔබ පිවිසුණා මත� හදව්ත විවර  තකාට

්සඳ ඇති රැයක තසපාලිකා මල්  පිතපන
මට සිසිල්සක් වුණි හමනා  මඳපවන
මදහ්ස පපා පව්සන විට මුදු  වදන
මට සුරපරක් තල්ස දැනුණා ඔබ  ත්සවණ

ත�නදී ්සතුට කඳුළින පිරි මතේ  තලාතේ
දුනනත ්සැබෑ ආදරයක මිහිරි  සුතේ
තනාදුටුව තලෝකයක මිහිරක් හතේ  මැතේ
කිසිවිට එයත මා පැතු ආදරය  තනාතේ

බක්මී මතල් සුවඳට බෙරුන  එනවා
තරාන බී හිතුමතත උන මල් හැර  යනවා
වරද මතල් සුවඳ ද මට  තනාහැතඟනවා
වටහා �නන බැහැ තලෝ දම  කැරතකනවා

  රමණි ලලිතා
    ගල්ඇටුඹ

කඳුළ
්සරා ්සඳ විම්සනා
මා නුවන 
අෙතර

නිශාතවහි තිත අඳුරු
්සන්තාප 
හමුතේ

්සඳඑළිය සිර�්තව  
මහතමඝ 
සිරතේ

වලපනා ්තරු තන්තඟ
කඳුළ මට
හමුතේ

  චමින්ද ්රාෂාන

පින්වත් යප්සෝදරා
්ස්සර ප්තා බැඳුණයි තපම  යත්සෝදරා
බුදු බව ප්තනනට සිටියයි තපරුම  පරා
තපර භවතයදිත සිටිතයමි මම සිතත  දරා
ප්රිය හිමියනි එක්තවමු අපි ්ස්සර  පරා

හැරො ගිතේ මතු බුදු බව  ලබනනට
සිරියහන �ැතේ ඔතබ රුව මැතවන  විට
රාහුල පතු පිය ත්සතනහ්ස ත්සායන  විට
කඳුළක් නැත�යි ප්රිය හිමියනි තනත  අ�ට

  ධම්මික දු්ම්න්ර
    පාමංකඩ

හිස් ඉඩම්
ප්රිය කරමි මල්  පබුදුවනනට
ඵල පිරුණු තුරුවැල්  මවනනට
නමුදු කිම නිති ්තනි  රකිනනට
කටු පඳුරු වි්තරක් ම  බජතනට

්තමන පිරිසිදු වී  රැතකනනට
මුොහල කුණු වුණි  දරනනට
දු�ඳ දී  නැත�නා වු  අපලට
උනුන නැ්ත චූදි්තතයා  වනනට

බලා ඉමි එනතුරා  ඇසුරට
ත්සාඳුරු දන අද නැ්තත  මතුවට
එත්තක් මායිම අ්තර මැද  සිට
්තබමි තනාපනතකම ද ලඝු  තකාට

  ම්ේෂ් සමන පුෂ්පකුමාර
    ්දැඩිගමුවපිනමඳ පුතුන

තවල ඇ්ත �ම වට ම තොළ එහි  ඉසමතතත

තහළ උඩ තමාර හිඹුටු පලු දුං පල  �තතත

නල මුසු පිනනමල් සුවඳයි හැම  පැතතත

බල ්සකි මත� �මයි ඒ විදිහට  ඇතතත

මුත්තල සීයලා හා  අත්තමමාලා

නැනදල මාමලා හා තලාකු  අමමාලා

නුංගිල මල්ලිලා අයියලා  අක්කාලා

පමණක් සිටී ්සකි ඒ මත� �ම  ලීලා

තනාඅඩුව සිහිල් පැන ්සනහා �නට  හැකි

තනාඅඩුව සුමුදු සුළතේ දැවතටනට  හැකි

තනාඅඩුව අල බ්තල තකාස තදල් කනට  හැකි

තනාවැඩුතව අපියි පින ඒ �ම ඉනට  ්සකි

  මියුරින ්සායිසා
    අටකලනපනන



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