
  ඡායාරූපය - 
ක්රිෂාන් කාරියවසම්

ධරණී
ශ්රී ලංකාවේ

අංක එවේ
කාන්්ා 
පුවතප්

2021 ඔේව්ෝබර් 13 වන බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය හ්ළිස් පස්වන කලාපය

ශානිකා කුමාරි
පරිගණක 

එකලස් කිරීමේ 
තතත්ව ආරක්ෂණ 

කාර්මික ශිල්පිනී

වකාවිඩ් 
වහාඳ වවන අයවේ

ඔලුව වහාඳ නැති 
වවන්වන් ඇයි?  

අම්්ා බලන්න 
ගිය දාට වයිෆ් 

්ාත එේක 
නිදාගන්න නෑ

වල්ඩ හදාගන්න එකද 
හැඟීම් පාලනය 
කරගන්න එකද 

ව්ඩා වලවහසි?

ස්ාජ ්ාධ්ය 
ක්ාබහට ලේවූ 
කලලවගා්ඩ 
සුදර්ශිකා 
ව්වහණිවයෝ 
ධරණීට ක්ා කරයි 

වගදර ඉන්න 
හූනන්ට සඳුදාට 
ඊසාන පැතව්න් 
අඬන්න කියන්න 

සැමිවයකුවගන් 
පැමිණිලලේ
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී

සමන්ත ගුණ්ේකර / ්�ානී ගුණ්ේකර
සැලලෝන් මූඩ්ස්

සමබන්ධීකරණය - 

ක්රිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර
ඡායාරූ්ප -

ඩයන් ප්රදීප්

ඉන්දියානු විලාසිතාවලට 

ලංකාවේ යුවතියන් වැඩි 

කැමැතතක් දක්වනවා. අද 

අවේ මනාලිය වන දුෂ්ශ්යන්ති 

අඳින්වනත ඉන්දියානු විලාසිතාවක් 

වන වලවෙන්්ා විලාසිතාවක්. 

වේ අපූරු ඉන්දියානු මනාලිය 

ෙැඩ්න්වන්වන් ‘සැවලෝන් මූඩිස්’ 

හි සමන්ත ගුණවස්කර ො ව�ානී 

ගුණවස්කර.

‘‘ඉන්දියානු ලලලෙන්්ා එකක් 
කියන්ලන් ඉන්දියානු ප්ාන්්තවල 
අතිශයින්්ම ජනප්රිය විලාසි්තාවක්. 
ඉන්දියාලේ ල�ාලෙෝ යුවතියන් ්ත්ම 
්මං්ල දිනයට ලලලෙන්්ා එක 
අඳිනවා. ලංකාලේ යුවතියනුත් ලේ 
විලාසි්තාවලට ල�ාලෝම ප්රියයි. 
අලේ ්මන්මාලිය ඇඳලා ඉන්න 
ලලලෙන්්ා එක ඉන්දියාලවන් 
ල්නාපු එකක්. ජැකට් එක ො 
ල�ෝල් එක ්මනාලියලේ ප්්මාණයට 
්ැළලපන ආකාරයට අපි්ම 
නිර්මාණය කළා.

ලලලෙන්්ා එකක් අඳිනවානේ 
සියයට සියයක්්ම ඉන්දියන් 
ආකාරයට ආභරණ පැළඳිය 
යුතු්මයි. ෙැ�ැයි ඉන්දියානු 
යුවතියක් ආකාරයට ආභරණ 
පළඳින්න නේ ඉ්තා විශාල මුදලක් 

යනවා. අපි ලේ 

්මනාලියට භාවි්තා කරලා තිලයන්ලන් 
ඒ ආභරණවලින් ලකාටසක් 
ප්මණයි. ්මනාලියලේ සුන්දරත්වය 
වැඩි කිරී්ම සඳො ඇයලේ අත්වලට 
වැඩි වශලයන් වළලු භාවි්තා කළා.

්මල්කළඹ ලවනුවට ඇයලේ අ්තට 
පෙනක් ල�ා දුන්නා. විලේ�ලයන්්ම 
ලද්මළ යුවතියන් පෙනට කැ්මතියි. 
ල්මාකද, ජීවි්තය ආලලෝක්මත් වී්ම 
්ත්මා පෙලනන් ලපන්නුේ කරන්ලන්.

්මනාලියලේ විලේ�ත්වය වන්ලන්, 
ඇයට ද්මා තිල�න ලේකේ එක. 
ඇය පැෙැපත් නිසා ඇස් ො 
ල්තාල් ප්මණයි ලේකේ එලකන් 
්ම්ම ෙයිලයිට් කලේ. ඇස් සඳො 
ල්ෝල්ඩ්, බ්රවුන්, ්මැලජන්ටා වැනි 
වරණ භාවි්තා කරලා ලෙවි ලේකේ 
එකක් කළා. ල්තාල් සඳො ල්මරූන් 
භාවි්තා කලේ ඇඳුලේ පාටටත් 
්ැළලපන්න ඕන නිසා.

ලේ ලේකේ සෙ සියලු්ම විලාසි්තා 
එකතු කළේම සියයට සියයක්්ම 
ඉන්දියානු ලපනු්මක් ්න්නයි ්මට 
අවශ්ය වුලේ. 

ඇයට ොනියක් ලනාවන 
ආකාරයට ඒ ලපනු්ම ඇල්න් 
දිස්ලවනවා කියලා ්ම්ම විේවාස 
කරනවා. ලකාේ්ඩය ්මැදින් 
ලදකට ල�දලා නළල් පටිය 

දාන්න පුළුවන් ආකාරයට ල�ෝල් 
එලකන් පිටිපස්ස වැහුවා.

ඇය ඉන්දියානු ්මනාලියක් 
වුණාට ්ම්ම ල්මලෙන්දි භාවි්තා 
කලේ නැෙැ. නමුත් අවශ්ය 
නේ අත්වලට සෙ පාවලට 
ල්මලෙන්දි ්ල්වන්න පුළුවන්. ඒක 
්මනාලියලේ කැ්මැත්්ත අනුව ්ත්මයි 
සිද්ධ ලවන්න ඕනි.’’

හැඩවුණු මනාලියක

ඉන්දියානු ලලලෙන්්ා 
විලාසි්තාවකින් ්තාල් හා 

අයි ්මකප් 
එ්කන් 

වි්ේෂයක 
කළා

ඉන්දියානු 
මනාලියක 

ලේසන ්වන්්න් 
ජුවලරිවලින්
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කායික ර�ෝග 
විරේෂඥ වෛද්ය 
යූ.ඩී.එන්. ප්රසාද්

කන්තරේ මූලික ර�ෝහල

්සව්වන්දි ්ෙට්ටිආරච්චි

ක�ොවිඩ් ක�ොඳ 
කෙන අයකෙ

ඔළු්ව ්ොඳ නැති 
්්වන්්න ඇයි?

පවුලේ සියේ්ලන්ටම ල�ොවිඩ්  වෛරසය ආසොදනය වීම පිළිබඳෛ 

සුමනොෛතී සිටිලේ දැඩි විසලසෝපලයනය.

ල�ොවිඩ් සුෛ වී නිෛස්ට පැමිණ සති ලද�ක් පමණ ගතවුෛත් ඇයලේ 

සුසුම්ලලෑම, මුළුගැනවීම ෛැඩි වූෛො මිස� අඩු වූලේ නැත.

ලෛනදා ක්රියොශිලී �ොනතොෛ� වූ තම මෛලේ ලම හැඬීලම ර්ටොෛ 

සොමොන්ය එ�ක් ලනොෛන බෛ ප්රථමලයනම පසක් �රගත්ලත් පවුලේ 

ෛැඩිමහේ පුත්රයො සමනත ය.

මින ලපර පවුලේ කිසිලෛකු්ටත් මොනසි� ව්ොකූ්ලතො ඇතිවී ලනොමැති 

නිසො ලමය මොනසි� ගැ්ටළුෛක් ලනොෛන බෛ පවුලේ සියේ්ලන 

පැෛසුෛත් සුමනොෛතීෛ ෛහො වෛද්යෛරලයකු ලෛත රැලගන යොම්ට 

සමනත ඉක්මන වූලේය.

‘‘ක�ොක�ෝනො �ැදිලො කෙද� ආෙ දෙකේ ඉඳලම අමමො �රි කෙනේ. 
නිත�ම ෙකේ �ල්පනො �� �� ඉනනෙො. රෑට නිදාෙනකනත් නැ�ැ. ඒ 
මදිෙට ්පැත්ත�ට කෙලො තනියම අඬ අඬ ඉනන කෙලොෙලුත් තිකයනෙො 
ක�ොකටර්...’’

සමනත වෛද්යෛරයෝට �රුණු පැහැදිලි �ලේය.

�රුණු ස්ල�ො බැලූ වෛද්යෛරයො තහවුරු �ලේ සුමනොෛතී්ට 

ල�ොවිඩ් නිසො ඇතිෛන විශොදය තත්ත්ෛයක් උදගත වී ඇති 

බෛය.

පශ්ොත් ල�ොවිඩ් සංකූ්ලතො ල්ලස මලනෝවෛද්යමය සහ 

මලනෝ සමොජයීය ගැ්ටළු ඇතිවීලම අෛධොනමක් ඇති බෛ 

අප්ට පැෛසූලේ �ොයි� ලරෝග විලශෂඥ වෛද්ය යූ.ඩී.එන.

ප්රසොද මහතොයි. ලම ඔහු සමඟ �ළ සංෛොදය ඇසුරින ස�ස 

�රන ්ලද ලිපියකි.

‘‘කමතැනදී අපි මුලිනම �තො ��නන ඕකන ක්ප� 
ඉඳලම මොනසි� ක�ෝෙයකින ක්පළුණ ක�කනකට ක�ොවිඩ්-
19 ආසොදනය වීම බලෝපනකන ක�ොක�ොමද කියන එ�. 
මොනසි� ක�ෝෙයක තිකයන ක�කනකට ක�ොවිඩ් ෙැළඳුණොම 
ක�ෝෙය උත්සනන වී ක�ෝ�ලෙත වීමට එක�මත් නැතිනම 
ක�ෝෙකයන මියයොමට තිකයන ඉ��� ෙැඩියි.’’

වෛද්යෛරයො ලපනෛො ලදනලන ල�ොවිඩ් ෛසංගතලේ 

අහිත�ර බ්ලපලෑම ලේතුලෛන මොනසි� ව්ොකූ්ලතො සහිත 

පුදග්ලයනලේ මරණ අනුපොතය ඉහළ ලගොස ඇති බෛය.

‘‘ඔවුන දිගින දිෙටම ලබොෙනිමින සිටි ප්රති�ො� 
ලබොෙැනීමට කනො�ැකිවීමත් එයට 
බල්පොනෙො. ඒ ෙකේම මොනසි� 
ව්ොකූලතො තිකබන අය 
ක�ොවිඩ් නිසො දරුණු 
කලස මොනසි� 
පී�නයට 
ලකකෙනනත් 
පුළුෙන. 
එයත් 

ප්රතිශකති��ණ ්පද්ධතිකේ ෙැටළුෙලට ඍජු කලස බල්පෑම ඇති ��නෙො.’’

ල�ොලරෝනො වෛරසය්ට භීතිලයන සියදිවි නසොගත් පුදග්ලයන 

කිහිපලදලනක් පිළිබඳෛ ලම ෛනවි්ට ෛොරතො වී ඇත.

සියදිවි නසොගැනීම සඳහො ලබොලහෝවි්ට ලේතුෛනලන විශොදය නම ලරෝගී 

තත්ත්ෛය උත්සනන වීමයි.

‘‘�ජකේ ක�ෝ�ලෙල වෙද්ය සොයන විෙෘත කෙලො තිකයන නිසො ඒෙට 
ක�ෝගීනෙ කයොමු ��ලො කෙලොෙට ඖෂ්ධ ටි� ලබොකදන එ� �රිම ෙැදෙත්. 
මොනසි� ක�ෝෙෙලට ප්රති�ො� ෙනන ඇතැම අය ක�ොවිඩ් එනනත විදෙනන 
බයයි. �ැබැයි මොනසි� ක�ෝෙයක තිබීම ක�ෝ මොනසි� ක�ෝෙය�ට ඖෂ්ධ 
ලබොෙැනීම ක�ොවිඩ් එනනත් ලබොෙැනීමට බෝධොෙක ��ෙනන එ්පො කියන එ� 
කමතැනදී විකේෂකයනම කියනන ඕකන.’’

පශ්ොත් ල�ොවිඩ් සංකූ්ලතොෛයක් ල්ලස මොනසි� ව්ොකූ්ලතොෛයක් ඇති 

වීම්ට බ්ලපොන ලේතූන ජීෛ විද්යොත්ම�ෛ සහ සමොජීය ලේතූන ල්ලස ලබදා 

දැක්විය හැකියි.

‘‘ක�ොක�ෝනො වෙ�සය නිසො ශරී�කේ �ටෙනනො ප්රදා�ය තත්ත්ෙයන නිසො 
මිනිසොකේ කමොළයටත්, ේනොයු ්පද්ධතියටත් දරුණු කලස �ොනි කෙනන පුළුෙන. 
ඒ නිසො ක�ොවිඩ්-19 සංකූලතොෙයක විදි�ට විවි්ධ මොනසි� ව්ොකූලතො 

ඇතිකෙනෙො. ඒ ෙකේම ක�ොවිඩ් ක�ෝෙය උත්සනන වූ ්පසු ලබොකදන ඇතැම 
ඖෂ්ධත්  කම තත්ත්ෙයට කේතු කෙනන ඉ� තිකබනෙො.

ක�ොවිඩ් නිසො ්පවුකල අය මියයොම ක�ෝ තමො ක�ො ්්පවුකල අය මියයතැයි 
සිතට දැකනන බිය, නික�ෝ්ධොයන �ොලසීමොෙ�දී එ�ම ේ්ොනය�ට ක�ො 
ටුවීම නිසො දැකනන තනි�ම, ක�ොවිඩ් සමඟම ඇතිකෙන ආර්ථි� සමොජයීය 
ෙැටළු ෙැන නිත� නිත� සිතීමට යොම ෙකේ සමොජයීය ෙැටළු නිසො ක�ොවිඩ් 
සුෙ වූෙොට ්පසුත් කමෙැනි තත්ත්ෙයන ඇතිකෙනන පුළුෙන.’’

පශ්ොත් ල�ොවිඩ් සංකූ්ලතො ල්ලස ඇතිෛන මොනසි� ව්ොකූ්ලතො 

ලමොනෛොද යනන දැනුෛත් වීම ඉතො ෛැදගත්ය.

‘‘සුලබම තත්ත්ෙය තමයි ්පේ්ොත් ක�ොවිඩ් විශොද තත්ත්ෙය. කම 
තත්ත්ෙකේදී කබොක�ෝකදනොට නිනද කනොයොම, �ල්පනො කිරීම, ම�ණීය 
සිතුවිලි ්ප�ල වීම ෙකේ ලකෂණ ඇතිකෙනන පුළුෙන. ඒ ෙකේම ්පේ්ොත් 
ක�ොවිඩ් �ොංසොෙ (Anxiety) කියන තත්ත්ෙයත් බහුලෙ දැ�ෙනන පුළුෙන. 
භීතිය, ආතතිය, අවිනිේචිතෙ සිටීම, කනොසනසුන�ම, අධි� කලස ද�දිය 
දැමීම ෙකේ ලකෂණ �ොශියක කම තත්ත්ෙය නිසො ඇතිකෙනෙො.

ේනොයුෙලට කෙන බල්පෑම නිසො �ල්පනොෙ ස� මත�ය අඩුවීම, නිත� 
මකනෝභොෙයන (Moods) කෙනේවීම, ව්ොකූල වීම, නි�රුකේ කකනති 
ෙැනීම, අස�න�ොරීෙ සිටීම, ක්රියොශීලත්ෙය අඩුවීම ෙකේ තත්ත්ෙයන 

ඇතිකෙනනත් පුළුෙන.’’

කිසිඳු �ොයි� ලරෝග තත්ත්ෛයක් ලනොමැති වුෛත් පශ්ොත් 

ල�ොවිඩ්-19 සංකූ්ලතො ඇතිවී ඇති බෛ්ට මැසිවිලි නගනො 

අයද ඕනලෑතරම ඇති අතර, එයද එක්තරො මොනසි� 

ව්ොධිමය තත්ත්ෛයක්ය.

‘‘ඔය තත්ත්ෙයට අපි කියනකන ්පේ්ොත් කලමතය කියලයි. 
(Post Traumatic Stress Disorder) එතැනදී කෙනකන 
ක�ොවිඩ් සංකූලතො නැතිෙත් සංකූලතො මතුකෙනෙො ෙකේ 
දැකනන එ�යි. ක�ොවිඩ් �ැදුනු නිසො ්පපුෙ රිකදනෙො, �නදි 
රිකදනෙො කියන ක�ෝගීන දින්පතොම ෙකේ අකේ සොයනෙලට 
්පැමිකණනෙො.’’

එම තත්ත්ෛය්ට අමතරෛ ඩිලමනෂියොෛ ලරෝගය 

ඇතිවීම්ටත්, උත්සනන වීම්ටත් ඉනලසොමිනීයො (නිනද 

ලනොයලෑම), භීනලනෝනමොදය ෛැනි ලරෝග තත්ත්ෛ 

ඇතිවීමත් ල�ොලරෝනො වෛරසය ලේතුෛන බෛ ස්ටහන 

කිරීම ෛැදගත්ය.

‘‘යම යම ජීෙ විද්යොත්ම� කේතු නිසො �ොනතොෙනට 
මොනසි� ෙැටළු ඇතිකෙනන තිකයන අේධොනම පිරිමිනට 
සොකේකෂෙ ෙැඩියි. ඒ නිසො ක�ොව්ඩ් මොනසි� සංකූලතො 
ඇතිකෙනනත් ෙැඩි අේධොනමක තිකයනකන �ොනතොෙනටයි. 
ඒ ෙකේම ක�ොවිඩ් ආසොදනය වුණු ක�ෝගීන ස� ෙයේෙත 
පුදෙලයනුත් කම අේධොනම �ො�ණොෙ අතකර් ඉනනෙො. 
�ැබැයි දරුෙනට කම තත්ත්ෙය ඇතිකෙනකන නැ�ැ 
කියන එ� ඒක�න අද�ේ කෙනකන නැ�ැ. කලෝ�කේ දැනට 
ෙොර්තොකෙන දත්ත සල�ො බැලුෙම ක�ොවිඩ් ආසොදනය වුණු 
දරුෙනකෙන 10%�ට විත� ක�ොවිඩ් ්පේ්ොත් මොනසි� 
සංකූලතො ඇතිකෙලො තිකයනෙො.’’

ඉහත කිේ ඛොණ්ඩයන්ට අමතරෛ ලපර සි්ටම මොනසි� 

ව්ොකූ්ලතො තිබූ පුදග්ලයන්ට, දියෛැඩියොලෛන පී්ඩො 

විඳිනන්ට සහ ප්රතිශක්ති�රණය දුරෛ්ල පුදග්ලයන්ටද 

ලමම තත්ත්ෛය ඇතිවීලම ෛැඩි අෛධොනමක් ඇත.

‘‘ක�ොවිඩ් සුෙකෙලො මොසය�ට ්පේකේ වුණත් කම 
මොනසි� ව්ොකූලතො මතුකෙනන පුළුෙන. කලෝ�කේ 
ෙසංෙත ඉති�ොසය සල�ලො බැලුෙම සම�� ෙසංෙත 
නිසො ඇතිවුණු මොනසි� සංකූලතො අවුරුදු ද�ය�ටත් ෙ�ො 

්පෙතිනන පුළුෙන කියන එ� සනෝ කෙලො තිකයනෙො. ඉතින ක�ොව්ඩ්ෙලින 
�ැකදන කම සංකූලතො සුෙ කෙනනත් අවුරුදු ෙණනොෙක ෙතකෙනන 
පුළුෙන. ඒ කියනකන ක�ොක�ෝනො නිසො දිගු�ොලීන මොනසි� ක�ෝෙයන ්පෙො 
ඇතිවිය �ැකියි කියන එ�යි. ඇත්තටම ඒ� ඉතො භයොන� තත්ත්ෙයක.’’

ලමෛන ලරෝග ඇති වූෛෝට පසු ප්රති�ොර කිරීම්ට ෛ්ඩො ල�ොලරෝනොලෛන 

ආරක්ෂොවීම ෛ්ඩො ෛැදගත් බෛ වෛද්යෛරයොලේ අදහසයි.

‘‘ක�ොවිඩ් �ැදුන අයට විත�ක කනකෙයි ක�ොවිඩ් නික�ෝ්ධොයනය නිසත් 
කෙො�ක අයට මොනසි� ෙැටළු ඇතිකෙනෙො. ෙෘ�ේ් ප්ර්ේ�ත්ෙය, ළමො 
අ්පකයෝජන, මත්්රව් ස� දුමෙැටි භොවිතය ඉ�ළ යොම ෙකේ සමොජ ෙැටළු 
ෙැඩි කෙනනත් කම මොනසි� ව්ොකූලතො කේතු කෙනෙො.

යම ක�කනක ක�ොවිඩ් ක�ෝගිකයකකෙන ආශ්රිතකයක කෙලො �රි ක�ොව්ඩ් 
ආසොදනය කෙලො �රි නික�ෝ්ධොයනය කෙනෙො නම නිත�ම ක�ෝෙය ෙැන හිත 
හිතොම ඉනන එ්පො. �ැමවිටම ක�ොඳ නිනදක ලබොෙනන උත්සො� ��නන. ඒ 
ෙකේම ශොරීරි� ව්ොයොම, මනස ලිහිල කිරී කම ව්ොයොම (Mind Relaxation) 
භොෙනො කිරීම ෙකේ කදෙල ��නනත් අමත� ��නන එ්පො.’’

එලසම විලනෝදාත්ම� චිත්රප්ට නැරඹීම, තොක්ෂණි� ක්රමලේද හරහො 

සමොජ සබඳතො පෛත්ෛො ගැනීම ෛැනි ක්රියො�ොර�මද මනස සනසුන 

ල්ලස තබොගැනීම්ට ඔබ්ට උප�ොරී ෛන දලෑ ය.

‘‘ඒ ෙකේම ක�ොවිඩ් මර්්ධන එනනත් ෙත් අයට ්පේ්ොත් ක�ොවිඩ් මොනසි� 
සංකූලතො ්පෙො ඇතිකෙනකන අඩුකෙන. ඒ නිසො එනනත් ලබොෙනනත් 

අත්පසු ��නන එ්පො.

ඒ ෙකේම ක�ොවිඩ් සුෙකෙලො කෙද�ට ආෙ ්පවුකල සොමොජි�කයක 
ඉ�තින �තො �ළ ලකෂණ ක්පනෙනෙො නම වෙද්යෙ�කයකු 

�මුෙන එ� ෙ�ො ආ�කෂිතයි කියන එ�ත් විකේෂකයනම 
කියනන ඕකන.’’

්�ා්රෝනා ව්වරසය නිසා ශරීර්ේ ෙටගන්නා 
ප්රදාෙය තතත්වයන් නිසා මිනිසා්ේ ්�ාළයටත, 
සනායු පද්්ධතියටත දරුණු ්ෙස ොනි ්්වන්න 

පුළු්වන්. ඒ නිසා ්�ාවිඩ්-19 සංකූෙතා්වයක විදිෙට 
විවි්ධ �ානසි� ව්ාකූෙතා ඇති්්වන්වා.  

ඒ ්ව්ේ� ්�ාවිඩ් ්රෝගය උතසන්න වූ පසු 
ෙබා්දන ඇතැම් ඖෂ්ධත ්ම් තතත්වයට ්ේතු 

්්වන්න ඉඩ ති්බන්වා

්�ාවිඩ් නිසා පවු්ේ  
අය මියයා� ්ෙෝ ත�ා  
්ෝ පවු්ේ අය  
මියයතැයි සිතට දැ්නන  
බිය, නි්රෝ්ධායන  
�ාෙසී�ා්ව�දී එ��  
ස්ානය�ට ්�ා ටුවී� නිසා  
දැ්නන තනි��, ්�ාවිඩ්  
ස�ඟ� ඇති්්වන ආර්ථි�  
ස�ාජයීය ගැටළු ගැන නිතර  
නිතර සිතී�ට යා� ්ව්ේ ස�ාජයීය  
ගැටළු නිසා ්�ාවිඩ් සු්ව වූ්වාට පසුත 
්�්වැනි තතත්වයන් ඇති්්වන්න පුළු්වන්
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දර්්ෂාන් කෂානිල්
ලිහිණි මධුෂිකෂා

්�ෂාලිස් ්ෙඩි �හරින් මියගිය ්මෂාරටුෙ අමිත්ගේ මෙ කියයි 

පසුගිය වසරේ ජූලි මස 11වන දින රමොරටුව, ලුනොව 
රමෝයකට ආසනන මොේ්ගරේදී, අඟුලොන රපොලිසිරේ 
නිලධොරීන කළ රවඩි තැබීමකින ධීවරරයකු මරණයට 
පත්විය. එරේ මියගිරේ ලුනොව 07රවනි පටුමරේ 
පදිිංචි 39 හැවිරිදි අමිත් කරුණොරත්න නම් සිව්දරු 
පිරයකි.

සිද්දියට අදාළ පරීක්ෂණ සහ නඩු කටයුතු තවමත් 
සිදුරවමින පවතිද්දී වසර එකහමොරකට රපර සිදූ වූ 
එම මරණය ්ගැන අමිත්රේ මව අමරොවතී ප්රනොනදු 
‘ධරණී’ට කී කතොවයි රම්.

“අපි කුණොටු කකො මුහුදු ගිහින කීයකහරි රහොයෝගනන 
අහිිංසක මිනිේසු. අරේ පවුරේ දාහතර ර්දරනක ඉනනවො. 
ඒ දාහතර ර්දනොම ජීවත් රකරරවරව මරේ පුතො. ඒත් 
පුතොරේ මරරණත් එකක එයොරේ ්දරු පවුලයි, මමයි 
හිඟමනට වැටුණො.”

ඇය පවසන්න අබමල් ්ේණුවක ්�ෝ වරදක් 

්�ොමැතිව ්පොලිසිය විසින තම පුතු්ේ හිසට ්වඩි 

තබො මරො දැමූ බවයි. 

“එදා  රෑ 11.55ට විතර මුහුදු ගිහින ඇවිත් පුතො 
ර්ග්දර හිටිරේ. ඒ රවලොරව එයො තව ්දනනො ළමයි 
පේර්දරනක එකක ර්ගවේ ළඟ නවත්තලො තිබුණ ත්රීවිේ 
ර්දකක ඇතුරේ වොඩිරවලො හිටියො. රෑ 12.30ට විතර 
එරතනට අඟුලොන රපොලිසිරයන ඇවිත් ත්රීවිේවල ලයිසන 
ඉේලලො තිරයනවො. ඊටපේරස පුතො එයොරේ ත්රීවිේ එරක 
ලයිසන එක දීලො තිරයනවො. හැබැයි අනිත් ත්රීවිේ එරක 
ලයිසන ඉවරරවලො තිබිලො. ඒකට ්දඩ රකොළයක ලියනකේ 
පුතො එයොර්ග ත්රීවිේ එක ඇතුරළ වොඩිරවලො ඉඳලො. 
්දඩරකොරේ ලියන ්ගමන රපොලිේ රොලහොමිලො පුතොට කියලො 
‘උරේ සොකකුවල තිරයන කුඩු එළියට ්ගනින’ කියලො. ඒ 
රවලොරව පුතො කියලො ‘සේ මරේ සොකකුවල කුඩු නෑ, මම 
සොකකු ර්දක රපනනනනම්. හැබැයි සේලො සොකකුවලට 
අතදානන එපො’ කියලො.”

අමරොවතී කිය�ො ආකොරයට අමිත් විසින 

්පොලිසියට එ්ේ කියො ඇත්්ත් ්පොලිසිය විසින 

කලිසම් සොක්කුවට මත්කුඩු දමොවි යැයි මතු වූ 

සැකයටය.

“රපොලිසිරේ රොලහොමිලො අරේ මිනිේසුනව රසෝදිසි 
කරන මුවොරවන කලිසම් සොකකුවලට කුඩු දාලො අේලර්ගන 
යනවො. ඒ බයට තමයි පුතො කියලො තිරයනරන පුතොම 
සොකකු ර්දක රපනනනනම් කියලො. ඊටපේරස ඕකට වචන 

හුවමොරුවක රවලො කුඩු දීපිය කියලො පුතොට ත්රීවිේ එකක 
ඇතුරේ දාර්ගන රහොඳටම ්ගහලො. ඒ රවලොරවත් රොලහොමිලො 
රහොඳටම බීලො ඉඳලො තිරයනරන. අනතිමට  ්ගහලො ්ගහලො 
මරේ පුතොරේ ඔලුවටම රවඩි තියලො. පේරස අපි පුළුවන 
ඉකමනට පුතොව ලුනොව ඉේපිරිතොරලට අරන ගියො. ඒ අරන 
යද්දි ්ගලපු රේ ර්ගොඩ ්දැකකම මරේ පුතොව රේර්ගනන 
බැරි බව මම ්දැන්ගත්තො.”

සැබෑය. �ැකි ඉක්මණින ්රෝ�ලට ්ෙ�ගියද 

වවද්යවරු පවසො ඇත්්ත් ඒ ව�විටත් ඔහු මිය්ෙොේ 

ඇති බවයි.

“පුතොර්ග අවසන කටයුතු කරලො සතියකට විතර පේරස 
තමයි නඩුව තිබුරේ. ඒ රවද්දිත් රවඩි තියපු රොලහොමිලොරේ 
වැඩ තහනම් කරලො ඇරරනන කිසිම රකරනකව 
අත්අඩිංගුවට අරන තිබුරේ නෑ. රපොලිේ රොලහොමිලො 
උසොවිරයදි කිවවො එදා රෑ පුතො තුවකකුව උදුරර්ගන 
ඔලුවට රවඩි තියෝගත්තො කියලො. අනතිමට රොලහොමිලොව 
රපොලිසියට යවලො, අපිව ර්ග්දර එවලො නඩුව කේ්දැම්මො. 
ඒ රවලොරව තමයි රම් මුළු ්ගමම මරොර්ගන මැරරනන හරි 
ලෑේතිරවලො රපොලිසියට ්ගේ්ගැහුරව...”

ඊට පසු �ඩු වොර්ේදී 

අඟුලො� ්පොලිසිය විසින 

ප්ර්ේශවොසීන ප�ර දුන 

ඒවො යැයි කියො ෙල්කැට එක්ද�ේ එකසියයක් උසොවියට 

ඉදිරිපත් කර තිබිණි. පසුව ්පොලිසියට ෙල් ෙැසූ නිසො 

සෑම මසකම ්පොලිේ ්පෝත් අත්සන කිරීමටත්, රොජ්ය 

්ේපළවලට �ොනි පමුණුවීම නිසෝවන රුපියල් 95,000 

ක දඩයක් ්ෙවීමටත් අමරොවතී ඇතුළු පිරිසට නියම 

්කරිණි. එ්�ත් අමරොවතී කියො සිටින්න ෙල් ෙැසූවන 

්පොලිේ ්පෝත් අත්සන කිරීමත්, තම පුතුව ප්රසිේධි්ේ 

මරො දැමූවන නිදැල්්ල් විසීමත් පුදුමස�ෙත බවයි.

“එදා ඉ්දන අ්ද රවනකන මිං හිඟො රනොකො හිඟො කකො 
පුතො රවනුරවන නඩු කියනවො. හැම නඩු වොරරකදිම 
රුපියේ 5,000ක විතර විය්දම් රවනවො. ඒත් මට හැම 
මොරසම එචචර සේලියක රහොයෝගනන අමොරුයි. මිං 
ගිය මොරසත් නඩුවට ගිරේ ණයට සේලි රහොයොර්ගන. 
මරේ පුතොට සොධොරණයක රවනවො නම් මිං රමොන දුක හරි 
විඳර්ගන නඩු කියනවො. ඒත් එරහම රවනරන නෑ කියලො 
්දැන මට රත්රරනවො. රමොක්ද ්දැන ආරිංචියක තිරයනවො 
පුතොව මරපු නිලධොරීනට ආපහු රපොලිසිරේ වැඩ කරනන 
දීලො කියලො...”

ඇය කියන්න ්ේද�ෝවනි.

“පුතොරේ මිනිය රේ ඇතුරේ තිරයනකේ ඇවිත් 
රපොරරොනදු දීලො ගියපු රලොකු මහත්තුරු කවුරුත් 

්දැන එනරන නෑ. පුතො මැරුණට පේරස මරේ රේ 
කඩොර්ගන වැටුනො. පේරස මම පුතොරේ රබෝට්ටුව 
විකුණලො තමයි රනොරතමී ඉනන රේ හදා්ගත්රත්. එයොරේ 
්දරු පවුලට ජීවත් රවනන විදිහක නෑ. පරිේපු රහොද්්දක 
එකක එක රවලයි කනරන. මම මුහුදු යන අයර්ගන 
ණයට මොළු ඉේලර්ගන විකුණලො පුළුවන විදිහට ඒ 
්දරුවනට උ්දව කරනවො. ඒත් ්දැන මටත් මහනසි 
රවනන ඇරේපරත් හයියක නෑ. ඉතින මම ව්ගකිව යුතු 
නිලධොරීනට අත් ර්දක එකතු කරලො කියනරන මටයි මරේ 
පුතොරේ ්දරුවනටයි සොධොරණයක කරනන කියලො...”

පසුව අප ්මොරටුව ්පොලිසිය ඇමතු්ේ ්ම් 

පිළිබඳව වැඩිදුර ්තොරතුරු දැ�ෙැනීමටය. එහිදී 

්මොරටුව ්පොලිසි්ේ මූලේ්ො� ්පොලිේ පරීක්්ෂක 

ක්රිශොනත ්ලොකු්ේ ම�තො කියො සිටි්ේ ්මවැනි 

්දයකි.

“රම් සිදුවීමට අදාළව අඟුලොන රපොලිේ නිලධොරීනරේ 
පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරේ රමොරටුව රපොලිසිරයන. 
ඒරකදි සිද්ධියට සම්බනධ නිලධොරීන තුනර්දරනකුරේ 
වැඩ තහහම් කළො. ඒත් මීට මොරසකට උඩදි එම 
නිලධොරීන ඉදිරිපත් කරපු අභියොචනයකට අනුව 
ඒ අයව රේවරේ පිහිටුවලො තිරයනවො. හැබැයි 
ඒ සොකෂිකරුවනට බලපෑම් රනොකිරීම, සෑම නඩු 
වොරයකදීම අධිකරණය හමුරව රපනී සිටීම වරේ 
රකොනරද්සිවලට යටත්ව. ඒ වරේම නීතිපතිරේ 
උපර්දේවලට අනුව නඩුව කේ ්දමමින යනවො.”

මියගිය අමිත් වෘත්ති්යන ධීවර්යකු වීම නිසො 

ඔහු්ේ පවුලට කිසියම් ස��යක් ලබොදීමට ධීවර 

්දපොේත්ම්නතුවට �ැකියොවක් ඇතිද ය� වෙ 

විමසීමට අප එම ්දපොේත්ම්නතු්ේ විමේශ� 

අංශ්ේ අධ්යක්්ෂවරයෝෙනද විමසීමක් ක්ළමු.  

“රම් පුද්්ගලයො ධීවරරයක වුණොට ඔහු රම් 
සිදුවීමට මූණපොලො තිරයනරන ධීවර කටයුත්තක 
නියැලිලො ඉනන රවලොවක රනරවයි. ඒක නිසො අරේ 
ර්දපොේතරම්නතුරවන ඒ ්ගැන විමේ්ශනයක කරේ 
නෑ. ධීවර ර්දපොේතරම්නතුරවන සෑම ධීවරරයකම 
රක්ෂණය කරනවො. ඒ ක්රම ර්දකක යටරත්. එකක තමයි 
පුද්්ගලිකව රක්ෂණය වීම. අනික ඒ අයට රජරයන 
ර්ගවන රක්ෂණය. විරේ්ෂරයනම කියනන ඕරන රජරයන 
ලබොර්දන රක්ෂණය ර්දනරන ධීවර කටයුත්තක නියැලිලො 
ඉද්දි රවන විපතකට විතරයි. ඒ නිසො රම් සිදුවීමට 
අමොත්ොිං්ශරේ මැදිහත්වීමක සිද්ධ වුරේ නෑ.”

්මම සිේධි්යන නිේකොරණ්ේ මවකට පු්තකුත්, 

දරු සිේ්ද්�කුට පි්යකුත් අහිමි වී අවසනය. 

එ්මනම වෙකිවයුතු ්බෝ�ෝ අය සිය කණෙොටුව 

ප්රකොශ කිරීම �ැ්රන�ට ්ව�ත් යමක් කර�ො බවක් 

්ප්�න�ටද �ැත. එම නිසො අමිත්්ේ මරණයත් 

සමඟින අනතඅසරණ වුණු ්ම් අම්මො වෙකිව 

යුත්තන්ෙන ඉල්ලො සිටින්න ඔවුන්ේ ජීවිතවලට 

සොධොරණයක් ඉටු කර�ො ්ලසය.

්�ෂාලිසි්ේ රෂාලහෂාමිලෂා අ්ේ 
මිනිස්සුන්ෙ ්�ෝදිසි  කරන 

මුෙෂා්ෙන් කලි�ම් �ෂාකකුෙලට  
කුඩු දාලෂා අල්ල්ෙන යනෙෂා. 
ඒ බයට තමයි පුතෂා කියලෂා 

ති්යන්්න පුතෂාම �ෂාකකු ්දක 
්�න්නන්නම් කියලෂා

පුතෂා්ගේ මිනිය ්ගේ 
ඇතු්ේ ති්යනකල් 
ඇවිත ්�ෂා්රෂාන්දු 
දීලෂා ගියපු ්ලෂාකු 

මහතතුරු කවුරුත 
දැන් එන්්න් නෑ

මරොර්ගන මැරරනන හරි බලොර්ගන

අපිත ්�ෂාලිසියට 
ෙල් ෙැහුෙෂා 

අමිත්රේ මව අමරොවතී ප්රනොනදු

අමිත්රේ බිරි්ද සහ ්දරු තිර්දනො

රපොලිේ රවඩිපහරින තම අසේවැසියකු මිය යෑරම් සිද්ධිය නිසො රකෝපයටපත් ්ගම්වැසියන රපොලීසියට ්ගේ ්ගසන අයුරු

අමිත්රේ රද්හය

සිද්ධිරයන 
මියගිය 
අමිත්



2021 ඔක්තෝබර් 13 බදාදා 05

fydañfhdam;s m%;sldr
ysßjeàu lshkafka isref¾ fld;ekl fyda 
iakdhq ;oùula u; we;sjk ;;ajhla' 
iakdhq j, msg;ska ;sfnk f;rmqu iu. 
we;sjk iakdhq j, j¾Okfha nd,ùula 
fyda ta wdYs%ß;j we;s fjk;a ;;ajhla úh 
yelshs'
ysß jeàu;a wf;a mfha fyda we.s,s j, 
fyda we;sfõ kï"th ;djld,sl 
ysßjeàulao §¾> ld,sk ysßjeàulao 
hkak ie,ls,su;a úh hq;=h';djld,sl 
ysßjeáula we;sùug kï tlu 
bßhõfjka isáu fyda isrerg oeä 
f;rmSula iys;j hula ;ndf.k isá 
úfgl fyda we;sjk ysßjeàu meh 
.Kkla fyda Èk .Kkla ;sî ke;sù 
hdyel'
;ukaf.a /lshdfõ iajNdjh wkqj ks;ru 
mß.Klh Ndú;d lrk fyda meklska 
,shk fyda fjk;a tlu bßhõjlska jeä 
fj,djla lghq;a;l kshef,k wfhl=f.a 
wf;a fyda ll=f,a fyda ysßjeáula th 
l,ska l,g Èk lsysmhl§ fyda ysßjefghs 
kï th È¾> ld,sk ysßjeàula f,i 
ie,lsh yel'

§¾> ld,sk ysßjeàulÈ frda. ,laIK 

•   bÈlgq wkskjd jf.a oekSu 
•   l=ì ÿjkjd jf.a oeksu 
•   we;eï úgl tu ia:dkfha 

ixfõÈ;djh    ^oekSu& fkdoekshdu'
•   we;eï ia:dk j, ysßh iu. 

fõokdjo" oeú,a,o we;súh yel'

fuf,i olakg 
,efnk ysßh 

f.kfok frda. 
,laIK oreKq frda.S 

uq, ;;ajhka 
msg;g úoyd

olajk wk;=re we.ùï úh yelh' 

ysß jeáulg fya;= úh yels idOl 

lfYareld 7 lska iukaú; fn,a, fldgi 
fyj;a ^Cervical Spine&w;r we;s 
ldáf,ac f.ùhdula" ;oùula" bÈßhg 
fkÍula" Èrdhdula" weoúula jeks ;;aj 
ksid 5jk lfYareld we;sjk fjki 
fn,af,a isg ue‚la lgq ikaêh olajd;a 6 
jk lfYareld w;r fjki fn,af,a isg 
uymg we.s,a, olajd;a"
7 jk lfYareld w;r fjki fn,af,a isg 

onr we.s,a, ueo we.s,a, olajd;a 
ysßh iu. fõokdj we;súh yel'

fldkao wdYs%;j lfYareld fjkia
   ùul§ tys my, fldgi fndfyda úg

w;a" md ysßhg iqjh f.fkk
n,mEulg ,laúh 
yel'tys§ 2jk 
lfYareld w;r iakdhq 
f;rmqu fldkao ueo 
isg l,jd Wvq fldgi 
olajdo"3jk lfYareld 
w;r iakdhq f;rmqu 
l,jd isg oKysi 
olajdo" 4jk 
lfYareld f;rmqu 
fldkafoa isg mdofha uymg we.s,a, 
olajdo" 5jk lfYareld w;r fjki 
mdofha isg iq,.s,a, yer b;sß we.s,s yd 
ú¨n fldgio" S1 lfYareld w;r iakdhq 
f;rmqu fldkafoa isg mdofha iq,.s,a, 
olajdo ysßh iu. fõokdj f.kÈh yel'
;jo wf;ys udmg we.s,a,"onr we.s,a,' 
ueo we.s,a, olajd fõokdj yd ysßjeàu 
úysÈhdu fuu ;;ajhg ;j;a fya;= 
idOlhla jkafka wf;a ue‚la lgqj 
wdikakfha msysá ldm,a gk,a kï jk 
Wu. ;=, ñähka iakdhqj f;rmSulg 
,laùuh'

fuhg wu;rj we;eï wjia:dj, È.= 
ld,sk T!IO j¾. Ndú;h ksid ysßjeàu 
;;ajhka we;súh yel'
úgñka W!k;djh (úgñka B1,B6,B12,E) 
ysßjeàu f.k fok w;r úgñka B12  
W!k;djh i;aj wdydr fkd.kakd whg 
úfYaI fõ'
u;ameka øjH Ndú;h ksido"lsfudf;rms 
jeks m%;sldr wjia:dj,Èo ";hsfrdlaiska 
fyda¾fudak wiu;=,s;;djh"nelaàßhd fyda 
ffjria wdidokhla fya;=fjka we;sjk 
,dÿre frda. ;;ajhka u;o ysßjeàu 
we;súh yel'
úfYaIfhka mdo j, kyr .eg .eiSuo 
fya;= úh yel'

wjodkï idOl 
jhi wjqreÿ 40g jeä msßi w;r È.= 
ld,sk ysßjeàu n,mEu by,h'

fydañfhdam;s m%;sldr 
fydañfhdam;s ffjoH l%ufha úfYaI;ajh 
frda. uq,h ke;s lsÍuh frda.shdf.a ldhsl 
frda. ,laIK fukau udkisl frda. 
,laIKo ie,ls,a,g .kq 
,nhs'fydañfhdam;s uq,O¾uh wkqj 
ie,ls,a,g .kakdjQ frda. ,laIKhg 
,ndfok iudk T!IOh frda. uq,h 
h:d;;ajhg f.k taug ls%hd lrkq 
we;'tu.ska ysßjeàu ke;sj hkafka 
WodyrKhla f,i .;fyd;a uymg 
we.s,a, ysßjeàug fya;= jQ fn,a, 
lfYareld w;r fjki fyda ue‚la lgq 
ikaêfha we;sjQ fjki fyda n,mEula 
,lal< ia:dkh kej; ksj/È f,i 
ieliSug ,laùuhs'fuu.ska YÍrh ;=, 
we;s lrk iaÓr iqjh ysßjeàu 
iïmq¾Kfhka iqj lrkq we;'fydañfhdam;s 
ffjoH úoHdj iqúfYaIS jkafka fï 
ksidhs'jhia fíohla ke;'jhil 
flfkl=g jqjo ysßjeàu ke;sù iqjh 
w;aoelsh yelsh'
ffjoH m%;sldrh fukau Tnf.A i;aldrho 
ffjoH Wmfoia j,g wkql=,j ksjerÈ 
f,i isÿ lrkafka kï Y,Hl¾u isÿ 
fkdlr Tng iïmq¾K blauka iqjh 
fydañfhdam;s m%;sldr u.ska ,nd.; yels 
jkq we;'

fydañfhdam;s ffjoH
wkqId fyaul=udr

tÉ fla fydañfhdam;sfy,a;a
flhd¾ fikag¾ m%hsjÜ ,sñgâ

0112 637740 / 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

fkd'12" ms ì w,aúia fmf¾rd udj;"
lgqneoao" fudrgqj'

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

දැන්වීමකි
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මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

්ෙව්වන්දි ්ෙට්ටිආරච්චි

නිදාගන්්් ්ෑ

අම්මා බලන්න 
ගියපු දවසට

වයිෆ් ්මාත් එක්ක

‘‘මිස් සමා්මාන්යයයන විවමාහ ජීවිතය්ක තියයන්න 
ඕ්න යේවල් ය්මා්නවද?’’

මගෙන් ගේ පැනය ඇසූ තරුණයාගේ නම 

නලින් ය.

විවාහ ජීවිතය යනු ආදරය, රැකවරණය, 

ගෙෞරවය, විශවාසය සහ ලිිංගික ජීවිතය 

යන ගේ සියලගලම සිංගයෝජනගයන් තැගනන 

ගසාඳුරු බැඳීමක් බව මම ඔහුට පැවසුගවමි.

‘‘ඒ්කයන මිස්. හරිහ්න ලිංගි්ක ජීවිතයක 
්නැත්්නම ඒ විවමාහය සමාර්ථ්ක ්නැහැයන?’’

එවර නලින් ඇසූ ප්රශනයට පිළිතුරු ගදනවා 

ගවනුවට ඔහුට ඇති ෙැටළුව කුමක්දැයි 

ගපරළා මම ඔහුගෙන් ප්රශන කගළමි.

‘‘්නෑ මිස් ්යේ වයි ෆ් එක්ක ජීවත් යවන්න හරි 
අ්මාරුයි. එයමාට  ය්මා්කකහරි ්මා්නසි්ක ප්රශ්නයක 
තියය්නවමා.’’

නලින් තිළිණි සමඟ විවාහ වී තිබුගේ 

ගමයට වසර ගදකකට පමණ ගපරය. ඔහුට 

ඇයව හමුවී තිබුගේ නිවසින් ගෙන ආ විවාහ 

ගයෝජනාවකිනි.

‘‘බැඳපු දවයස් ඉඳලමා් ය්යමා ්ට රයේ ්නැති 
නීති දැම්මා. යමාළුයවක තියමා ්් අම්ව බලන්න 
ය්නවටවත් යම ගෑනි ්කැ්ති ්නැහැ.’’

ඔහු පවසන්ගන් තම මව ගහෝ යහළු මිත්රයින් 

හමුවීමට යාමට නේ සති ෙණනාවක සිට 

ඇවිටිලි කරමින් එයට ඇයගේ අවසරය 

ලබාෙත යුතු බවයි.

‘‘්කසමාද බඳි්නවමා කියනයන අනිත් හැ් 
බැඳී්කින් ඈත් යව්නවමා කිය්න එ්ක ය්නයවයියන. 
ඒ නිසමා ඉතින ය්යමාට යහමායරන ්් යමාළුවනවයි, 
අම්වයි බලන්න ය්නවමා.’’

බිරිඳගේ දැඩි නීතිරීති නිසා රහසින් තම මව 

සහ මිතුරන් හමුවීමට ගියද, ඒ සෑම වතාවකදීම 

ඒ පිළිබඳව බිරිඳ ඉගවන් ගමන් දැනෙන්නා බව 

ඔහු පවසයි.

‘‘එයමා එපමා කිය්න තැ්න්කට ගිහිල්ලමා අහුවුණු 
ග්න එයමා ්ට හරි ය�ෝක දඬුව්ක යද්නවමා මිස්.’’

නලින් පැවසුගේ  ඔගලාක්කුවට ගමන් කට 

ගකාණින් සිනහවක් පාමින්ය.

‘‘මිස් දන්නවද එයමා ්ට දඬුවම යද්න ක්රයම... 
අම්ලමායේ යගදර ගියයමාත් සතියක ය්න්කල් 
ලිංගි්කව එ්කතුයවන්න තහ්නම. එතය්කමාට 
යමාළුයවක හමයබන්න ගියයමාත් එයහ් සති යද්කක 
තහ්නම...’’

දඬුවේ ලබාගදන කාලසීමාව තුළදී ඇය 

ඔහු සමඟ කතාබහ කිරීම පවා ප්රතික්ගෂේප කර 

තිබුණු අතර, එවන් දිනවල රාත්රී නින්ද සඳහා 

නිවගේම ගවනත් කාමරයක් ගවත යෑමට ඇය 

හුරු වී ඇත.

‘‘අද හරියයි යහට හරියයි කියලමා ්් යම්ක දැන 
අවුරුදු යද්කක තිස්යස් ඉවසුවමා. හැඟීම දැනීම 
්නැති මිනියහක වයේ ්ට ය්යහ් ජීවත් යවන්න 
බැහැ. ඒ ්දිවට ය්යමා ්ට ඩියවෝස් එ්ක යදන්න 
්කැ්තිත් ්නැහැ...’’

නලින්ව කාරයාල කාමරගයන් පිටතට යැවූ 

මම එගතක් ගවලා කාමරගයන් පිටත සිටි 

තිළිණිව මා ගවතට කැඳවාෙත්ගතමි.

තිළිණිව දුටු සැණින් ඇය තරමක් අහිංකාර 

ෙති ඇති කාන්තාවක බව 

මම වටහාෙත්ගතමි. මා යමක් 

විමසීමටත් ගපරම නලින් 

ඇයගෙන් දික්කසාද වීමට යන 

බවත්, දික්කසාදවීමට ඇයට 

සිතක් නැති බවත්, ඔහුගේ එම 

සිතුවිලල ගකගේ ගහෝ යටපත් 

කරගදන ගලසත් ඇය මගෙන් 

ඉලලා සිටියාය.

‘‘අයේ හත්මුතු පරමපරමාව්ක 
කිසි් ය්කය්නක අද යව්න්කල් 
පවුල් ්කඩමායග්න ්නැහැ. 
ය්යමා ය්කමායහමා් කිවවත් 
්් දික්කසමායද ්නම යදනයන 
්නැහැ...’’

ඉන්පසු නලින් ඇයගෙන් ගවන්වන්නට 

උත්සාහ කිරීමට ගේතුව කුමක්ද යන්න මා 

ඇගෙන් විමසුගවමි.

‘‘ඔය එයමායේ යමාළුවනවයි, අම්වයි බලන්න 

යන්න එපමා කිවවමා කියලයන...’’

ඇය පැවසූගේ වචන පටලමින්ය. 

විවාහගයන් පසු තිළිණි ඇයගේ 

ගදමේපියන් බැහැදැකීමට ගිගේ 

නැතිදැයි මම ඇයගෙන් විමසා 

බැලුගවමි.

‘‘ඉඳලමා හිටලමා අම්ලව බලන්න 
ය්නවමා ත්යි... යම්ක එයහ් 
ය්නයවයියන. යපමාඩඩ ඇත්තම ය්යමා 
අම්යග යගදර දුව්නවමා... අනි්ක 
්මායස්කට එ්ක සැරයක යමාළුයවෝ 
යරමාත්ත දැකය්ක ්නැත්්නම ය්යමාට 
රෑට නිනද යනය්නත් ්නැහැ. ය්යමා 
එයහ් ය්නවට ්් ්කැ්ති ්නැහැ. 
්කසමාද බැඳපු ය්කය්නක විදිහට මීට 
වඩමා ය්යමාට වගකී්ක තියයන්න 
ඕය්න යනද?’’

තිළිණි කරුණු සඟවා 

කතා කගළන්, ඔවුන්ගේ 

ලිිංගික ජීවිතය ෙැනත් මම 

ඇයගෙන් අසා බැලුගවමි. 

විනාඩි කිහිපයක් 

කලපනාගේ ගයදුනු ඇය 

ඒ පිළිබඳව පවසා සිටිගේ 

ගමවැන්නක්ය.

‘‘්් අනිත් ගෑනු වයේ ගහ 
්රමායග්න රණ්ඩු ්කරගන්න ්කැ්ති 
්නැහැ. ඒත් ඉතින ය්යමා ්කර්න වැරදිවලට 
ය්යමාට දඬුවම ය්නමාදීත් බැහැයන. ඒ නිසමා වැරදි 
වැඩ ්කය�මාත් ඉතින ්් එයමාට ඒවට ඉඩයදනයන 
්නැහැ...’’

විවාහ ජීවිතයක් තුළ යහපත් පවුල 

ජීවිතයක් පවත්වාෙැනීම බිරිඳකගේ වෙකීමක් 

ගනාවන්ගන්දැයි මම ඇයගෙන් අසා බැලුගවමි.

එම පැනයට පිළිතුරක් ගනාදුන් තිළිණි ගබාගහෝ 

ගේලාවක් මුනිවත රැකි නිසා නලින්ව නැවත 

කාරයාල කාමරයට කැඳවීමට මම තීරණය 

කගළමි.

විවාහගයන් පසු තම සහකරු අගනකුත් සියලුම 

සමාජ සබඳතා නවතා දමා තමා ගවනුගවන්ම 

කාලය වැය කළ යුතු යැයි සිතනා ගමවන් අඹු-

සැමියන් ගේ සමාජගේ දුලබ නැත. විවාහක 

යුවළකගේ වෙකීම වන්ගන් 

ගදපාර්ශවගේම සමාජ සබඳතා 

සමබරව පවත්වාගෙන යාමයි.

පිරිමියා ේවභාවගයන්ම 

නිදහසට දැඩිව ඇළුේ කරන 

අතර, ඉඳහිට ගහෝ මිතුගරකු හමුවී 

කතාබහ කිරීම ඔහුගේ මානසික 

සිංතුෂේඨිය වැඩිවීමට ගේතු 

වන්ගන්ය.

මසකට වරක් ගදවරක් 

රසවත් ආහාරයක් සාදාගෙන 

ගදගදනාගේම මාපියන් 

බැහැදැකීමට යාම ගකතරේ 

අෙගන්දැයි මම තිළිණිට පහදා දුන්ගනමි.

විවාහ වූ ගදගදගනකුට තම සහකරු තමාගේ 

මතයට නතු කරෙැනීගේ නනතික බලයක් 

ගනාමැති බව අමුතුගවන් පැහැදිලි කරදිය යුතු 

නැතැයි සිතමි. නමුත් විවාහ ජීවිතයක් තුළ 

ගසෞඛ්යමත් 

ලිිංගික ජීවිතයක් 

ෙත කිරීමට අඹු-

සැමියන් ගදගදනාටම 

නීත්ානුකූල අයිතියක් 

හිමිවන බව වටහාෙත 

යුතුය.

යහපත් ලිිංගික ජීවිතයක් ෙත 

කිරීම පුදෙලගයකුගේ නීගරෝගිමත් බව 

මැනිය හැකි එක් සාධකයකි. සැමියා සිදුකරන 

වැරදි සඳහා ගමවන් දඬුවමක් ලබාදීම ඉතාම 

විහිළුසහෙත බව මම තිළිණිට පහදා දුන්ගනමි.

උපගද්ශනය අවසානගේ ඇය සියලු කරුණු 

කාරණා ගහාඳින් වටහාෙත් බව මට වැටහුණි. මාස 

ගදකකට පමණ පසු ඔවුන් නැවතත් මා හමුවට 

පැමිණිගේ ඔවුන්ගේ පවුල ජීවිතය ගසාඳුරු 

මාවකතට ප්රවිශ්ඨ කිරීම ගවනුගවන් මට තුති පුද 

කිරීමටය.

සැමියා සහ බිරිඳ විවාහ ජීවිතයක් තුළ 

ආධ්ාත්මිකව සහ කායිකව බන්ධනයක් ඇති 

කරෙන්නා අතර, එම බැඳීම යහපත් ගලස නඩත්තු 

කිරීමට ගදපාර්ශවයටම වෙකීමක් ඇති බව කිව 

යුතුය. තමාගෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකේ ගකාටස 

ඉටු ගනාකර අගනකාගේ යුතුකේ ගකාටස තිතටම 

ඉටුවනවා දැයි ගසවිලගලන් පසුවීම තමාගේ ඇගේ 

ගපාල පරාල තබාගෙන අනුන්ගේ ඇගේ ඉරටු 

ගසායන්නා වාගේ ක්රියාවක්ය.

්ශක්තිමත් ලිිංගික බැඳීමක් පවත්වාෙැනීම 

තුළින් අඹු-සැමියන් අතර පවතින අගනකුත් ෙැටළු 

නිතැතින්ම අඩුවන බව වසර විසිපහක වෘත්තීය 

ජීවිතය තුළදී මට වැටහී ඇති කරුණක්ය.

සැමියා සමඟින් හිත් අමනාප ඇතිකරෙත් 

සැණින් ගමවැනි දඬුවේ ලබාගදන 

බිරින්දෑවරුන් ඕනෑතරේ ඇත. ගමවන් දඬුවේ, 

ගමවන් බාල ගබාළඳ ක්රියාවල අවසන් ප්රතිඵලය 

වන්ගන් විසඳාෙත ගනාහැකි සිංකීරණ අවුල 

ඇතිවීමය.

ගමවන් ගද නිසා තමාගේ සැමියා ගවනත් 

ඇසුරකට ගහෝ ගවනයේ ඇබබැහිවීේවලට පවා 

ගපළඹිය හැකි බව බිරිඳක් අවගබෝධ කරෙත 

යුතුය. නීතිරීති තහිංචි දමමින් කුඩා දරුගවකු 

ගමන් සැමියාව පාලනය කිරීමට යාමට වඩා 

ආදරණීය බිරිඳක් ගලස කටයුතු කිරීම තුළින් 

ඔගබ සැමියා ඔබට තව තවත් ළිංවීමට 

ගේතුවනු ඇතැයි වටහාෙැනීම වැදෙත්ය.

(ය්ය රත්්නමා පුෂප කු්මාරි ්හත්මියයේ 
වෘත්තීය ජීවිතයේ අත්දැකීම ඔස්යස් යස්වමාලමාභීන 
හඳු්නමාගත ය්නමාහැකි පරිදි නිර්මාණමාත්්්ක යලස 
යව්නස් ්කර්න ලද ්කතමාවකි.)

ෙැඟීම් දැනීම් ්ැති 
මිනි්ෙක ්ව්ේ 

මට ්ම්ෙම ජී්වත 
්්වන්් බැෙැ. ඒ 
මදි්වට ්මයනා මට 

ඩි්්වෝස් එක ්දන්් 
කැමතිත ්ැෙැ

්්පනාඩ්ඩ ඇතතම් 
්මයනා අම්ම්ග 

්ගදර දු්ව්්වනා... 
අනික මනා්ෙකට 

එක ෙැරයක 
යනාළු්්වෝ ්රනාතත 
දැක්ක ්ැත්ම් 

්මයනාට රෑට නින්ද 
යන්්්ත ්ැෙැ
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රෂ්නිකා ලියන්ේ

ඇමරිකාවේ 45 වන 
ජනාධිපතිවරයා බිහිකළ

්ේෙකාර අමො

සිහිනයක් සැබෑ කරගැනීමට වෙවෙවසන වෙක් 

ගෙෙන සෑම වමොවෙොෙක්ම විශමයජනකය. ව�ෝක 

බ�ෙෙො නැතිනම් ඇමරිකොවේ ෙෙළිස් පස්ෙන 

ජනොධිපතිෙරයො වූවේ එෙැනි සිහිනයක් ෙඹොගිය 

ෙරුණියකවේ පුවෙකුය.

1912 මැයි මස දසෙනදා ස්වකොට�නෙවේදී උපෙ 

�ැබූ වම්රි ඈන මැක්�වුඩවේ සිවේ තිබුවේ එකම 

සිහිනයකි. ඒ, ඇමරිකොවේ පදිංචියට යොමයි. වසොයුරු 

වසොයුරියන දසවදවනකුවගන යුේ පවුවේ බඩපිස්සී 

වූ ඇය සෑවෙන අගහිඟකම්ෙ�ට මුහුණ දුනනොය. ඒ 

නිසොමයි ඇය ෙඩො සුෙපෙසු දවියක් අවේක්්ො කවේ. 

ඒ වෙනුවෙන ඇය විශෙොස කළ එකම විකේපය නම් 

ඇමරිකොෙට සිංක්රමණය වීමයි.

සිහිනය ඉටුකර ගැනීවම් ප්රථම පියෙර ෙශවයන 

1930 නිවේයෝර්ක් බ�ො යන ෙොෂප වනෞකොෙකට 

වගොඩෙනවිට ඇයට ෙයස අවුරුදු දෙඅටකි. ඒ 

කො�වේ ඇමරිකොනු වකොටස් වෙවළඳවපොළ පෙළ 

යොම නිසො ආර්ථික අස්ථොෙරේෙයක් තිබුණද වම්රි 

විශෙොස කවේ ඇවේ ගැ�වීම ඇේවේ එහි බෙයි. 

නැෙට වගොඩෙන විට ඇවේ පසුම්බිවයහි තිබුවේ 

වඩො�ර් පනෙක් පමණි. රැකියොෙ ව�ස සඳෙන වූවේ 

‘වමවෙකොර’ යනනයි.

ඇමරිකොෙට පැමිණීවමන පසු ඇය බ�ධොරීනට 

පැෙසුවේ සිය සවෙෝදරිය සමඟ ෙොසය කිරීමට යන 

බෙයි. ඇවේ සවෙෝදරියක් ඒ ෙනවිටද ඇමරිකොෙට 

පැමිණ සිටියොය. ඇය සිය බො� සවෙෝදරිය රැකබ�ො 

ගැනීමට ඉදරිපේ වූෙොය. ඉෙො ඉක්මනින වම්රිට 

රැකියොෙක්ද �ැබිණ. ඒ නිවේයෝර්ක්හි ධනෙේ පවු�ක 

දරුෙන බ�ොගැනීමටයි. වකවස් වෙෙේ ඇමරිකොවේ 

ආර්ථික අර්බුද ෙමුවේ ටික ක�කින රැකියොෙට තිෙ 

ෙැබීමට සිදුවිය.

ඒ අනුෙ 1934 දී වම්රි නැෙෙ සිය මේරට වෙෙ 

පැමිණියේ සිහිනය මගෙැර යොම කළ වනොෙැකි වූ නිසො 

ඈ නැෙෙේ වකටි ක�කිනම ඇමරිකොෙට පිටේ වූෙොය.

වම්රි ඈනවේ ජීවිෙය සම්පූර්ණවයනම වෙනස් වූවේ 

ඉනපසුෙය. ඇමරිකොනු ෙරුණයකු වූ වරෙඩ ට්රම්ේවගන 

වම්රිට ආරොධනොෙක් �ැබිණ. ඒ සොදයක නැටුමක් 

ඉදරිපේ කිරීම සඳෙොය. වම් කඩෙසම් ෙරුණයොවේ 

ඇරයුම ප්රතික්වෂප කිරීමට ඇයට වේතුෙක් තිබුවේ 

නැෙ. නැටුම වෙනුවෙන සොදයට සෙභොගි වූ වම් 

වදවදනොට වරේමවයන බැවඳනනට ෙැඩිකේ ගිවේ 

නැෙ.

1936 ජනෙොරි මොසවේදී වම්රි - වරෙඩ යුෙළ 

විෙොෙ වූෙ. මෑනෙැටනහි පැෙති විෙොෙ 

සොදයට සෙභොගි වූවේ විසි පස්වදවනකු 

පමණි. ඔවුනවේ නෙ දවිය ඇරඹුවේ 

ක්වීනස් නගරවේ ජැවමයිකො එස්වටටහිය. 

ක්රම ක්රමවයන ඔවුනවේ ජීවිෙ සුබෙොදී 

විය. නැගී එන ෙරුණ 

ව්ොපොරිකයකු වූ වරෙඩ 

ආර්ථික ෙශවයන 

දවනන දන ශක්තිමේ 

විය.

1937 අවරේේ පස්ෙනදා ඔවුනවේ ප්රථම දරුෙො, 

වමරියන උපෙ �ැබුෙොය. ඊළඟ ෙසවර්දී පුවෙකි. ඒ 

ෙනවිට ඔවුහු ආර්ථික ෙශවයන ස්ථොෙරෙ සිටියෙ. 

ෙොර්ෂික ආදායම සැ�කිය යුතු මටටමකින ඉෙළ 

වගොස් තිබිණි. ඒ නිසො 1930 දී වමවෙකොරියක ව�ස 

ඇමරිකොෙට පැමිණි වම්රිවේ සුෙපෙසුෙ වෙනුවෙන 

1940 ෙනවිට වමවෙකොරියකවේ සෙොය ද �බො 

ගැනිණ.

වම්රි - වරෙඩ යුෙළවේ වෙෙන දරුෙො, 

එලිසවබේ උපෙ �ැබුවේ 1942 මොර්තු 

මොසවේ දීය. ඊට සිේෙසරකට පසු 1946 

ජුනි දෙෙෙරදා වඩොනේඩ ට්රම්ේ උපෙ 

�ැබීය. අෙසන දරුෙො වූ වරොබට 

උපදනවන 1948 දීය. එහිදී වම්රි ඈන 

සිංකූ�ෙො රැසකට මුහුණ දුනනොය. 

ඇවේ ගර්භෝය ෙදසි සැේකමකින 

ඉෙේ වකරිණ. ෙෙේ සැේකම් 

කිහිපයක්ද කිරීමට සිදුවිය. ඇවේ 

ජීවිෙය පිළිබඳ වෙද්යෙරුන වකවරහි 

වූවේ දැඩි සැකයකි. ඒ ෙනවිට ෙයස 

අවුරුදු වදකෙමොරක් වූ කුඩො වඩොනේඩට දැඩි 

බ�පෑමක් ෙනු ඇෙැයි වෙද්යෙරු කම්පො වූෙ. 

එවෙේ ෙොසනොෙකට වමන ඇවේ දවිය සුරැකිණ. 

ට්රම්ේ පවු� ජීවිෙය නැෙෙ ඇරඹවූේ වපරටේ ෙඩො 

උව්යෝගවයනි. ඔවුහු ෙඩො සුව�ෝපවභෝගී දවියකට 

උරුමකම් කීෙ.

අේ වනොෙළ සිහිනය ඔස්වස් ඇමරිකොෙට පැමිණි 

වම්රි ඈනවේ ජීවිෙය සුරිංගනො කෙොෙක් වමන විය. 

වඩො�ර් 50 ක් පමණක් සනෙකවේ ෙබො ෙොෂප නැවෙන 

ඇමරිකොෙට පැමිණි වම්රි, පසුකොලීනෙ සුව�ෝපවභෝගි 

යොත්ොෙ� ගමන බිමනෙ�ට හිමිකම් �ැබුෙොය. ඉෙො �ොබ 

මටටවම් ඇඳුවමන සැරසී සිටි ඇයට පසුෙ අධික මි� 

ගණනෙ� ඇඳුම් ආයිේෙම්, පළඳනො අඩු වනොවීය.

වකෙරම් සුෙපෙසු පරිසරයක ජීෙේ වුෙද වම්රි 

ඈන මු� අමෙක වනොකළොය. ෙැකි සෑම අෙස්ථොෙකදීම 

සිය උපනබිම වෙෙ යොම ඇය මගෙැරිවේ නැෙ. 

එහිදී ස්ෙව්ශීය බස ෙැසිරවීමද ඇයට සතුටක් විය. 

බදාගැනීමට ෙඩො ඇය ප්රිය කවේ වබදාගැනීමටයි. 

ෙැඩිහිටියන, දරුෙන සඳෙො 

වමනම වෙනේ විවිධ 

සමොජ සේකොර 

සඳෙො වම්රි ඈන 

නිරනෙරවයන 

එක් වූෙොය.

‘‘ආපසු 
හැරී 
බැලුවම 

මට වැටවහන වේ තමයි මවේ ඇතැම් හැසිරීම් මට 
මවවෙන් උරුම වී ඇති බව. ඇය ඉතාම සාම්්රදායික 
ෙෘහණියක්. ඒත් තමාවෙන් එපිට ව�ෝකය පිළිබඳ මවේ 
මවට තිබුවේ ඉතාමත් ඉහළ වැටහීමක්.’’

වඩොනේඩ ට්රම්ේ සිය මෙ සම්බනධවයන අදෙස් 

පළකර ඇේවේ එව�සිනි. වඩොනේඩ ට්රම්ේ පෙසනවන 

සිය මෙ විස්මිෙ වමනම බු්ධිමේ බෙයි. කොනෙොෙන 

සෙ ෙමො අෙර ගැටලු ඇතිවීමට වේතුෙද සිය අපූරු 

මෙ සමඟ ඔවුන සිංසනදනය කිරීමට යොම යැයි 

ට්රම්ේ කියයි. එවස් වුෙද සිය පුත්යොවේ ප්රථම විෙොෙය 

බිඳෙැටීම සම්බනධවයන වම්රි ඈන කම්පො වූෙොය.

ෙමො අවේක්්ො කළ සුෙැති දවියට හිමිකම් කී 

වම්රි ඈන සිය පුේ වඩොනේඩ ට්රම්ේ ජනප්රියේෙයට 

පේෙන අයුරු ද දුටුෙොය. එවෙේ ඔහු ඇමරිකොවේ 

ජනොධිපතිෙරයො ව�ස වේරී පේෙන අයුරු දැකීමට 

ඇයට ඉඩ වනො�ැබිණ. ඔස්ටිවයෝවපොවරෝසිස් 

වරෝගවයන දැඩි ව�ස පීඩො විඳිමින සිටියදී 2000 

අවගෝස්තු ෙේෙනදා වම්රි ඈන නිවේයෝර්ක්හිදී 

ජීවිෙක්්යට පේවූෙොය. ඒ, සිය සැමියොවේ 

අභොෙවයන ෙසරකට පසුය. මියයන විට ඇවේ ෙයස 

අවුරුදු 88 කි. සැමියොවේ වසොවෙොන අසලිනම ඇවේ 

සිරුරද මිහිදන වකරිණ.

සිය මෙ පිළිබඳ ෙැඩි ෙශවයන අදෙස් පළ 

වනොකළද ජනොධිපති ධුරය භොර ගනි්දී වඩොනේඩ 

ට්රම්ේ භොවිෙ කවේ සිය මෙ තිළිණ දී තිබූ බයිබ�යයි. 

සිය කොර්යො�වේ ඇවේ ඡොයොරූපයක් ප්රදර්ශනයටද 

වෙවෙම පියෙර ගේවේය. 

ජනොධිපති ට්රම්ේ සිංක්රමණිකයන වකවරහි දැඩි 

ප්රතිපේති අනුගමනය කවේය. එවෙේ ඔහුවේ මෙ, 

වම්රි ඈනවේ ජීවිෙ කෙොෙ අදටේ සිංක්රමණිකයිනට 

දැඩි බ�පෑමක් කිරීමට සමේය. සිය ධනය, යෙපෙ 

වෙනුවෙන භොවිෙ කළ කොනෙොෙක ව�ස ඇය ෙෙමේ 

වබොවෙෝවදවනකුවේ මෙකවේ රැඳී සිටී.

කේපනො කර බ�නන. ඔබ වකොවෙක් සිහින 

අෙෙැර ඇතිද? ෙෙමේ පමො නැෙ. සිහින දැකීම 

අරඹනන. එවිට, ෙොසනොෙ ඔබ ෙො රැවේවි.

කානතාවන 
සෙ තො අතර ගැටළු 

ඇතිවීෙට ප්රධාන ්ේතුවද 
සිය අපූරු ෙව සෙඟ ඔවුන 

සංසනදනය කිරීෙට  
යාෙ බව ට්රම්ප්ේ 

අදෙසයි

්මරි ඈන්ේ 
ජීවිතය සමපූර්්ණ්යනෙ 

්වනස් වූ්ේ සාදයක 
නැටුෙක ඉදිරිපත් කිරීෙ 

සඳො ඇෙරිකානු 
තරු්ණයකු වූ ්රෙඩ් 

ට්රම්ප්ගන්ගන ලැබුණු 
ආරාධන්යන 

පසුය

තරුණ වම්රි ඈන් මැක්�වුඩ්

ව�ානල්ඩ් ට්රම්ප් සිය මව හා පියා සමෙ වම්රි ඈන් මැක්�වුඩ් වියපත්ව
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දැනුම් තේරුම් 
ඇති කාතේ ඉඳලා

මම ආද්ර් ක්ේ 
කසාවතට

සමාජ මාධ්ය තුළ දැඩි කතාබහට ලක්වූ 
කලේතගාඩ සුදර්ශිකා තමතහණිත�ෝ 

‘ධරණී’ට කතා කරයි
ඉකුේ සතිතේ සයිබර් අවකාශ� පුරා තේගත�න් 
සංසරණ� වූ ඡා�ාරූප තපළක් දක්්නට ලැබුණි. 
ඒ විසිඑක් වි�ැති දිේමි හංසනී ්නතවෝද්ා ්නම් 
තරුණි� තසාඳුරු ම්නාලි�ක තලස සැරසී ඉන් සුළු 
තමාතහාතකට පසු, සි�ේල අතහැර උතුම් පැවිදි 
දිවි�ට පේවීතම් සංතේදී දසුන් තපළයි.

ත�ාවුන් දි�ණි�ක මේ තසවතණන් නික්තමද්දී, මව 
එම තේද්නාව විඳගන්්නා අයුරුේ, ඒ සි�ේල අතැර 
පැවිදි දිවි� දක්වා තම ගමන්මඟ සැකසුණු අයුරුේ 
කලේතගාඩ සුදර්ශිකා තමතහණින්වහන්තසේ, එම ගුරු 
තමතහණින්වහන්තසේ හා පවුතේ ඥාතීන් ‘ධරණී’ තවත 
දැක්වූ අදහසේ ඇසුරින් තමම ලිපි� සැකතසේ.

සතර වරිගයක් නිවන්පුර වවත කැඳවාවගන 

යන ගමනට පළමු පින් සිතිවිල්ල පහ්ල වවද්දී දිලමි 

හංසනීට යාන්තමින් වයස අවුරුදු වොළහ සම්පූර්ණ 

වූවා පමණි. වේ ළඟම පිහිටි පන්ස්ලට යවනන වාරයක් 

පාසා කසාවතට සිත බැවඳන අයුරක් ඒ පුංචි සිතට 

දැවනමින් තිබු්ණාය. සැබෑවටම ඇයට බ්ණ පද 

ඇසුවන්, දහම් කරුණු ඇසුවන් මව්කුස තුළ සිටියදී 

යැයි කීම වරදක් වනාවව්. ඒ ඇයවේ අම්මා වන 

මවේෂිකා බ්ාේම්ණ ඇය කුස දරා සිටියදී සිල සමාදන් 

වූ නිසාය.

‘‘තලාකු සාදු මට මහණ තවන්්න ඕ්න.’’

එවකට හත වසවර පන්තිවේ වූ දිලමි, ක්ලලවගාඩ 

ශ්රී ජයවබෝධි විහාරවේ විහාරාධිපති පූජ්ය අ්ලවකා්ලග්ල 

ඤා්ණරතන හිමියන්ට පැවසුවව් වසවමනි. වසමින් 

කතාබහ, සංවර ගමනකින් යුතු දිලමිවේ ඉලලීම 

ව්ලාකු හාමදුරුවවෝ ව්ලාකුවට සිතුවව් නැත.

‘‘එතහම මහණ තවන්්න බැහැතන්. ඉසේතසේලා 
ඉතග්නගන්්න ඕ්න. ඒ වතේම අවුරුදු විසේසක් 
තව්නකේවේ ඉන්්න ඕ්න.’’

විහාරාධිපති හිමියන් දිලමිවේ ඉලලීම 

ව්ලාකුවට බාරගතවත නැත. දිලමි 

පුංචිකමට එවන් ඉලලීමක් කරන්නට 

ඇතැයි ව්ලාකු හාමුදුරුවවෝ සිතූහ. 

දිලමිවේ අම්මාත හිතුවව් නිකමට 

වමන් දියණිය එම වදන් කියන්නට ඇති 

බවය. පන්ස්ල වපවනන දුරින් වීමත, හැම 

වපෝයටම සිල සමාදන්ව ආගමට දහමට 

්ලැදිව කටයුතු කරනා පවුල පසුබිම නිසාත, 

දිලමිවේ හිත හැමට රහවේ තව තවත ගමන් කවේ 

සසුන් මාවත දිවේය.

‘‘දුව ඉතග්නගන්්න හරිම දක්්ෂයි. ්නැටුමට 
සංගීත�ට දක්්ෂයි. අ.තපා.ස. සාමාන්ය තපළ, 
උසසේ තපළ තහාඳින් සමේ වුණා. විශවවිද්ාල 
අධ්යාප්න� ලබන්්න සුදුසුකම් ලැබුවා. ඉඳහිට 
මහණ තවන්්න ඕ්න කි�්න කතාව කිේවේ, 
එ� එතහම තේවි කි�ලා අපි හිතුතේ ්නැහැ. 
තමාකද එ�ා හරි සතුටින් නිතරම කාල� ගත 
කළ දරුතවක්. ්නංගිලා තුන්තද්නා, අම්මා, 
තාේතා එක්ක  තබාතහාම සමීපයි. ඥාතීන්ටේ 
තබාතහාම තළංගතුයි. 

හිස 
මුඩු කරද්දී අමමා 
කෑගහලා ඇඬුවා. 

ඒත් සුදර්ශිකා 
්ම්හණිනවහන්සේ 
නිකමටවත් ඒ දිහා 

බැලු්ේ නැහැ

හත වස ් ර් 
පනති්ේදියි 

මහණ ්වනන 
ඕන කියලා පළමු 

වරට කිේ්ේ
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අම්මගේ තාතතගේ උපන්දිනය 

ආවත, ගේේ හදලා, සැරසිලි කරලා 
ඇය හැග්මෝව්ම පුදු්ම කරවනවා. 
දුව ජයවර්ධනපුර විශවවිද්ාලයට  
ගතරුණත, එයාට ඕන වුගේ අවුරුදු 
ගණනාවේ ඒ ගවනුගවන් වැය ගනාකර 
උපාධියේ ගන්න. ඒ අනුව බාහිර 
විභාග අගේේෂිකාවේ ගලස ලියාපදිිංචි 
ගවලා ඉගගනුම කටයුතු කරගගන ගියා. 
ඔය අතගර ගපෞදගලික ආයතනයක 
රැකියාවකුත කළා.’’

ඒ දිල්මිගේ ග�ොකුඅම්ො වන 

කොංචනො ඉඳුනිල් ්හත්මියයි. ඇය 

දිල්මි කුඩො විගේ පටන් එ් පවු� 

හො ගෙගහවින් සමීපව කටයුතු 

කළ අගයකි. දිල්මිගේ ළ්ොවිය ගකොතරම �සසනට 

ගෙවුණොදැයි කියනනට ඇය ගහොඳින් දනනීය.

දිල්මි සෝොන්ය ගපළ දකවො ඉගෙනෙත්ගත් ්ොළගේ 

රොහු� ෙොලිකොගවනි. ඇය උසස ගපළ හදාරනගන 

්රදාගන ගෙෝතමී ෙොලිකොගවනි.

‘‘ග්මානතරම ගිහි ජීවිතගේ ලසසන දැේකත, දුව 
නිතර නිතර කියපු ගදයේ ත්මයි, ‘ගම හැ්මගද්ම හිස’ 
කියන කාරණය. ජීවිතගේ යථාරථය ගතරුමගන්න ඕන 
කියන කාරණය, ්ධර්ම තරක ඔසගස එයා කතා කරනවා. 
පන්සගේ ්ධර්ම සාකච්ාවලට යනවා. ඔගහා්ම කාලය 
ගගගවදදී ගම දරුවා ඇතතට්ම සාසනයට යාවිද කියන 
සැකය ගනාතිබුණා්මත ගනගවයි. ඔය අතගර අම්මා 
දුවගේ හඳහනත බලලා තිබුණා. ඒ ගවලාගේ කියලා 
තිබුණා ගම දරුවා ගිහි ජීවිතගේ නම ඉන්න එකේ නැහැ, 
විවාහයේ කරගන්ගනත නැහැ, හැබැයි සාසනයට 
ගිගයාත බැබගලන ගකගනේ ගේවි කියලා.’’

ගකගස ගහෝ සංසොරගේ පුරුදු චොරිකොවක 

පරිදගදන ඇය ගිහි දිවියට සමුගදන කො�ය 

ළංගවමින තිබුණි. ගකොගරෝනො ස්ඟ වැඩිපුර ගෙදර 

සිටියදී ඇය කුඩො කො�ගේ කළ ඉල්ලී් 

නැවත ග�ොකු හොමුදුරුවන හමුගේ 

තෙනගන ඒ අතරය. ඒ මීට ්ොස ගදක 

තුනකට කලිනි.

‘‘ඒ ගවදදි හැග්මෝ්ම දැනගතතා දුව 
සථිර වශගයන්්ම සාසනයට ඇතුළත 
ගවන්න තීරණය කරලා කියලා. ඒ 
ග්මාගහාත අම්මට දරාගන්න බැරි 
වුණා. අම්මා, නිංගිලා ඇයව ්මැදි 
කරගගන ඇඬුවා.  ගම ගලෞකික 
සැප සමපත හරි්ම තාවකාලික 
බවත, ගමක ගබාගහා්ම ගහාඳින් 
හිතලා ගතතු තීරණයේ සහ 
කළකිරී්මේ නිසා ගත තීරණයේ 
ගනාවන බවත ඇය නිතර නිතර 
කිේවා.’’

කොංචනො ඉඳුනිල් ්හත්මිය 

පැහැදිලි කළොය. දිල්මි හංසනීගේ 

පැවිදි දිවිය ආරම්භ විය යුතු 

අයුරු කල්පනො කළ විහොරොධිපති 

ඤොණරත්න හිමියනට සිහිපත් වූගේ, 

පොදුකගක ්ොතික ්ොතො ආරෝොධිපති 

සුගේෂ�ො ග්ගහණිනවහනගසයි. 

අධ්ොපන අ්ොත්ංශගේ සහකොර 

අධ්ොපන අධ්කෂවරියක ග�ස කටයුතු 

කරන උනවහනගස එවන තනතුරකට 

පත් පළමු ග්ගහණිනවහනගස ද 

ගවයි. ත් ආරෝගේ කුඩො ග්ගහණින 

වහනගස�ො ගතන්ක සිටින ෙවත්, දැනුම 

ගත්රුම ඇති අගයකු පැවිදි කරෙැනී්ට 

ගසොයනො ෙවත් දැන සිටි ඤොණරතන හිමිගයෝ, 

දිල්මි හංසනීව එ් ආරෝයට කැඳවොගෙන 

ගියහ. ඒ පවුගල් අයද ස්ඟිනි. ඒ ගද්ොපියන 

ඇයගේ ්හණවරයට අවසර දුන පසුය.

‘‘නායක හාමුදුරුගවෝ ගම දරුවව ආරාග්මට 
බාරදුන්ගන් සැේතැමබර පළමුගවනිදා. හාමුදුරුගවෝ 
අතපැන් වතකරලා අටපිරිකර ස්මඟින් ඇයව 
අපට භාරකළා. ඒ එේක්ම නායක හාමුදුරුගවෝ 
කිේවා දායක පිරිසගේ ඉේලී්මේ තිගයනවා, 
උන්වහන්ගසගේ උපන්දිනය ගයගදන සැේතැමබර 
තිසගවනදාට ්මහණ පින්ක්ම සිදු කරන්න කියලා. ඒ 
අනුව එ්ම නායක හාමුදුරුවන්ගේ අනුශාසන පරිදි 

එ්ම පැවිදි පින්ක්ම සිංවි්ධානය කළා. ්ම්ම 
්මහණ දිවියට පතවුණ ආකාරයට්ම දිේමි 
දැරියව ්මහණ දිවියට පත කරන්න ්ම්ම 
අදහස කළා.’’

ඒ හල්පනගදණිගේ සුගේෂ�ො ගුරු 

ග්ගහණිනවහනගසයි.

වසර විසිඅටකට ගපර එ් 

ග්ගහණිනවහනගස ද පැවිදි දිවියට 

පත්ගවදදී, 

ප්රථ්ගයන් 

්ංෙ� 

සොරිගයන සැරසී තිගේ. 

ඒ පැවිදි පිනකගම 

චොරිත්රව�ට ගපරයි. 

ඒ ආකොරගයන් දිල්මි 

හංසනීවත් හැඩකර, ත් 

�සසන ගදස ෙ�නනට ඉඩ දුනනොය. 

ත් රුව දුටු විට හිත ගවනස වන ගන 

නම, ඇයට ආපසු ගිහි දිවිය ගවත 

හැගරනනට කිසිඳු ෙොධොවක නැත. ඒ 

වොගේ් පැවිදි දිවියට පත්වන වයස 

දහගේ ගදාළගේ දැරියනට පැවිදි 

චොරිත්රයට ගපර ළ්ො සොරිය ඇනදී් 

කළත්, ඊට වැඩි වයස දැරියනට 

්ංෙ� සොරිය ඇනදී් කරනගන, ‘්ට 

්ංෙ� සොරියක ඇඳ�ො ඒ අත්දැකී් 

�ෙනන ෙැරි වුණො’ යන පසුතැවී් 

පසුකග�ක ඇතිවී් වළකවනු පිණිස 

ෙවද සුගේෂ�ො ග්ගහණිනවහනගස 

පැහැදිලි කළහ.

‘‘ඇතතට්ම දිේමි දුවට ්මිංගල 
සාරිය අන්දදදී ්ම්ම ළඟ්ම හිටියා. 
දුවගේ අම්මා ඒ ගවනගකාට හිටිගේ 
ඒ ග්මාගහාත දරාගන්න බැරි හිත 
ගේදනාවකින්. ගකාගහා්ම වුණත, උඩරට 
්මනාලියේ විදිහට දුවව සැරසී්ම කළා. ඒ 
ගවලාගවදිත ඇය කිේගේ, ‘ගම ලසසන 
ඕන නම තව පැයේ තිගයයි, ඒ සුළු 
ග්මාගහාතට ගම තරම ්මහන්සි ගවලා 
ලසසන කරගනක ගතරු්මේ නෑ’ කියලයි. 
සියේල තුළ ඇති නිසසාර බව, අනිත්ය 
බව ත්මයි ඒ ග්මාගහාගතත දුව කතා 

කගේ. ඒ ගවලාගව පැවිදි වුණහ්ම සිදුකරන ත්ම ්මිංගල 
්ධර්ම  ගදශනාව කරන හැටි ගැනත කතා කළා. ඒ නැතුව 
ත්මන්ගේ ලසසන දිහාවත, ලසසන ්මිංගල ඇඳු්ම දිහාවත, 
ආභරණ දිහාවත බැලුගේ නෑ.’’

්නොලියකගේ �සසන කැඩපතින 

ගපනුණද, දිල්මි ඒ �සසන 

ඇසවලින අල්�ො ගනොගෙන 

හදවතින ද ෙැහැර 

කළොය. එගහත් 

දිල්මිගේ අම්ො ගේ 

හදවත කකියනනට 

වූගේ දරු කැකකුග්නි. 

ඇය ්ංෙ� සොරිගයන සැරසී සිනොගසනවිට ඒ 

අම්ොට, දුවව අනති් ග්ොගහොගත් ගහෝ ග�ෞකික 

දිවිය තුළ ඇදෙැඳ තෙොෙනනට හැකි නම ගහොඳ යැයි 

සිගතනනට ඇත. ඒ දරුවන හිගතහි ගුලිකරගෙන 

සිටින අම්�ොගේ ෙ�ොගපොගරොත්තුව� හැටිය.

‘‘අම්මා දිේමි දුවව ්මිංගල සාරිය ඇඳලා ඉන්නවා 
දැේක්ම සතුටට ඇයව බදාගතතා. ඒ වගේ්ම හිස මුඩු 
කරදදී අම්මා කෑගහලා අඩන්න ගතතා. දුවගේ ඇඟට 
බරගවලා කෑගහන්න ගතතා. ඒත එක බැේ්මකින්වත 
ඒ දිහා ගනාබලමින් ඇය හිත තද කරගගන ගබාගහා්ම 
සැහැේලු මුහුණින් ත්මන් බලාගපාගරාතතු වුණ අරමුණ 
ගවත ළඟා වුණා. තාතතා කෑගහලා ඇඬුගේ නැතත, 
අතමිට ග්මාලවගගන හිත ගේ කරගගන ඒ ග්මාගහාත 
දරාගතතා.’’

ක�ල්ගෙොඩ සුදර්ශිකො ග්ගහණිනවහනගස, 

්ව පියො සගහොද්රියන ග්න් එ් ඥාතීන අතහැර 

ද්ො පැමිණි ේනක ගස ගම ේන ෙැන සිතනනට 

අක්ැතිය. ත්න සිවුරු දරනගන අවගෙෝධගයන, 

සසර ්ඟ ගකටිකර ෙැනීගම පර්ොර්ථ ඇතිව ෙැවින, 

ඒ ේනට ආශිර්වොද කරනනට ග්න් ඒ ේන හො 

අත්වැල් ෙැඳෙනනටද හැකි ෙව උනවහනගස කීහ. 

පැවිදි දිවියට පත්වී්ට ්සකට ප්ණ ගපර සිට 

ආරෝගේ නැවතී හිඳ වත්පිළිගවත්ව� ගයගදමින 

කටයුතු කරදදී ද, හිත සංකොගවන සිටි ්වට නිතර කී 

ගදයක තිගේ.

‘‘ඔයාලා අඬන්න එපා. ්මාව බලන්න ඔයාලට 
ආරාග්මට යන්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ්ම ඔයාලා 
වයසට ගියත, ්මට ඔයාලා ගදන්නව බලාගන්න පුළුවන්. 
බණ පදයේ කියලා හිත සනසන්නත පුළුවන්.’’

ඒ වදන ඔසගස හිත සනසො ෙනනට එ් 

්ෑණියනට ගස් ඥාතිවරුනටද සිදුගේ. දුක තුළ 

ගිග�මින සැපක යැයි සිතො දුක් වැළඳෙනනො 

ජීවිතව�ට සිසිල් ෙණ පදයක කියනනට දැන 

සුදර්ශිකො ග්ගහණිනවහනගසට හැකිය.

‘‘්ම්ම ත්රිපිටකය ඉගගනගන්න එක ආරමභ කළා. 
ඒ වගේ්ම උසස අධ්ාපන කටයුතු සාරථකව නි්මා 

කරලා ශාසනික ආගමික වශගයන් ්මගගන් ඉටුවිය යුතු 
ග්මගහය ඉටු කරන්න ්මිං බලාගපාගරාතතු ගවනවා. 

ගිහි ජීවිතගේ කාරණා ගැන දැන් ්මට කතා කරන්න 
අයිතියේ නැහැ. ඒත ්මිං දැනුම   ගතරුම ඇතිදා සිට්ම 

කසාවතට ආදරය කළා. ්මගේ අරමුණ ජයගන්න 
කටයුතු කළා. ඒ සැනසුම ්මාරගය ඔසගස තව 

තවත ඉදිරියට යා යුතුයි.’’

සුදර්ශිකො ග්ගහණිනවහනගස ගසග්න 

වදන එකතු කරයි.

පොලි හො ඉංග්රීසි අධ්ොපනය සහිත 

දවි්භොෂො ආයතනයකද වන ්ොතික ්ොතො 

ආරෝය ඒ ේනට සිසිල් ගතෝතැනනක 

වනවො ගනොඅනු්ොනය.

‘‘ඇතතට්ම ස්මාජ ්මාධ්ගේ ගම පින්තූර 
පළවුණහ්ම, විවි්ධ අදහස ඉදිරිපත කරන 
පිරිස දැේකා. ස්මහරු විගේචනය කරලා 
තිබුණා, බැණලා තිබුණා. ගබාගහෝගදගනේ 
ග්ම්ම ක්රියාව අගය කළා. ඇතතට්ම ජීවිතගේ 
යථාව ගතරුම ගතත ගකගනකුට ගම ්මග මිස 
ගවනත ්මගේ නැහැ.’’

ක�ල්ගෙොඩ සුදර්ශිකො 

ග්ගහණිනවහනගසගේ ග�ොකුඅම්ො අගේ 

කතොෙහට සමුදුනගන එගස කියමිනි.

දරුගවකු ගිහිගෙය අත්හරින 

ග්ොගහොගත්, අමග්කුට එය දරොෙැනී්ට 

අසීරු වුවත්, එය දරොෙැනී් මිස ගවනත් 

විකල්පයක ගනෝැත. වසර විසි ෙණනක 

ආදරගයන හදාවඩො සසුනට පූජො කළ 

දියණිය ෙැන ග�ෝ්භයක ඇති වුවත්, ඒ 

මුවින උතුම ෙණ පදයක හඬ ඈතින 

ඇගසදදී සියලු දුක දුරු වී ඒ ්ේ හිතට 

අ්ො සිසි�ක දැගනනු නිසැකය.

ක�ල්ගෙොඩ සුදර්ශිකො 

ග්ගහණිනවහනස, ඔෙවහනගස 

පතන ඒ අ්ො නිවන ්ෙ ගෙොගහෝ දුර 

ගනොගේවො!

මංගල සාරිය 
අන්දද්දී කිව්ව, 

‘තව පැයකවත් ්ේ 
ලසසන ති්යන්න 

නෑ, ්ේවා ්ත්රුමක 
නෑ’ කියලයි

දීපා වසනති එදිරිසංහ

පාදුේගේ ්මාතික ්මාතා ආරා්මාධිපති  
සුගේෂලා ග්මගහණින්වහන්ගස

කලේගගාඩ සුදරශිකා ග්මගහණින්වහන්ගස පැවිදි 
දිවියට එළඹී්මට ගපර ්මිංගල සාරිගයන් හැඩවී 

ගලාකුඅම්මා ස්මග ගත ්ායාරූපය

කලේගගාඩ සුදරශිකා ග්මගහණින්වහන්ගස ත්ම පියා සහ ්මව ස්මග
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්ෙව්වන්දි ්ෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - 

ක්රිෂාන් කාරිය්වෙම්

රටටම පරිගණක හදන
සූරිය්වැ්ව 

සූරවීර ්කල්ලෝ

‘‘සාමාන්යයෙන් තාක්ෂණික අංශයේ රැකිො 
යොරටු විවර යවන්යන් පිරිමි පාරශවෙටයන්. 
හැබැයි ලංකායේ එකම පරිගණක එකලස් කිරීයේ 
ආෙතනෙ වන අයේ ආෙතනයේ තතතවෙ ඊට 
වඩා යවනස්. අයේ වැඩ කරන යස්වකෙන්යගන් 
සීෙට අසූ පහකම ඉන්යන් කාන්තාවන්. ගමක 
ජීවතයවන යකලයලා ටිකක ලංකාවටම පරිගණක 
හදනවා කිෙන එක ඇතතටම ටිකක යවනස් 
යදෙකයන්. ඉතින් ඒ නිසා යේ රැකිොව ගැන මට 
හරි ආඩේබරයි.’’

එසේ පවසනසන අද ‘ධරණී’ කවරය දරා 

සිටින හුරුබුහුටි යුවතිය යූ.එම්.ශානිකා කුමාරි 

ය.

 ඇය e-wis ආයතනය ේ්ාපිත කළ, 

ලංකා සේ එකම පරිගණක එකලේ කිරීසම් 

මධ්යේ්ානසේ තතතව ආරක්ෂණ කාර්මික 

ශිල්පිනියක සලස සේවය කරනනීය.

සූරියවැව පිහිටි සමම සුවිසේෂී කර්මානත 

ශාලාසවන සිදුවනසන ජාත්යනතර ප්රමිතීන්ට 

අනුකූල වන සලස පරිගණක දෘඪාංග සකා්ටේ 

එකලේ කිරීමයි.

‘‘යේ රැකිොව යබායහාම සියුේ විදිෙට, යහාඳ 
අවධානෙකින් කළ යුතු එකක. ඉවසීම කිෙන 
එක යේයකදි හරිම වැදගත. කාන්තාවන්ට 
පිරිමින්ට වඩා යහාඳ ඉවසීමක තියෙනවා. ඉතින් 
ඒ නිසා පරිගණක දෘඪාංග එකලස් කරන වැයේ 
පිරිමින්ටත වඩා යහාඳට අපිට කරන්න පුළුවන්. 
යකායහාමටත පුංචි කායල ඉඳලම මට පරිගණක 
දෘඪාංග ගැන ඉයගනගන්න යලාකු ආසාවක 
තිබුණා. ඒ නිසාම මම ඒ සේබන්ධයෙන් NVQ 
පාඨමාලාවකුත හොරලා හිටියේ.’’

නමුත ඒ අංශසයන ඉදිරිය්ට යාම්ට හැකි 

මාර්ගයක ඇය්ට තිබුසේ නැත. සූරියවැව 

පිහිටි e-wis කර්මානතශාලාසේ නැරඹුම් 

චාරිකාවක්ට සහභාගී වනන්ට ඇය්ට අවේ්ාව 

ලැසෙන සන ඔය අතරය.

‘‘මයේ ගම තිස්සමහාරාමෙ. ඉතින් යේ 
පළාතවල ඔෙ වයේ කයෂේත්රෙකට එන්න තියෙන 
අවස්්ා අඩුයි. අනික ගෑනු ළමයෙකට ඔෙ 
වයේ අවස්්ාවක යදන්න කැමති යවන පිරිසත 
අඩුයියන්. ඒ නිසා ඉයගනගතත යේ අපයත 
ෙයිද කිෙලා හියත යදගිඩිොවකුත යනාතිබුණාම 
යනයවයි. ඔෙ අතයර තමයි සූරිෙවැව e-wis 
කේහලට නැරඹුේ චාරිකාවක ෙන්න මට 
අවස්්ාවක ලැබුයේ. එතනට ගිෙහම මයේ හීයන් 
හැබෑවුණා ව යේ හැඟීමක දැනුණා. ඊටපස්යස් 
තමයි මමත යේ ආෙතනෙට එකතු යවන්න 
තීරණෙ කයේ.’’

ඈ කියනසන ආයතනය්ට සම්ෙනධ වන 

සියලුම සදනා්ට පරිගණක දෘඪාංග සහ 

මෘදුකාංග සම්ෙනධසයන අංග සම්පූර්ණ 

පුහුණුවක ලොසදන නිසා පරිගණක දැනුමක 

නැති සකසනකු්ට වුවද ඊ්ට සම්ෙනධ විය 

හැකි ෙවයි. පරිගණක තාක්ෂණය දිසනන දින 

යාවතකාලීන වන නිසා ඔවුන ලෙන 

පුහුණුව, පුහුණු කාලසීමාව්ට 

පමණක සීමා වනසනද නැත.

‘‘සාමාන්යයෙන් අපි යවනත 
රැකිොවක කරන්යන් ඉයගනීම 
අවසන් කරලායන්. නමුත 
යමතැනදී අපි කරන්යන 
ඉයගනගන්න අතයරම 
රැකිොවක නිරත යවන 
එකයි. පරිගණක දැනුමට 
අමතරව නාෙකතව පුහුණුව, 
කාරෙක්ෂමව වැඩ කරන 
ක්රමයේද සහ නිවැරදි විනෙක 
යගාඩනගාගන්නා ආකාරෙත රස්සාව 
ඇතුයළදි අපි ඉයගනගන්නවා.’’

ඇය සේවය කරන ආයතනසේ වැඩි 

සේවක පිරිසක හම්ෙනසතා්ට සූරියවැව 

ප්රසේශසේ පදිංචි අයවලුන වීමද 

සුවිසේෂීය.

‘‘මට යේ අවස්්ාව යනාලැබුණා 
නේ යේ කයෂේත්රයේ රැකිොවකට යොමු 
යවන්න නගරබද ප්රයේශෙකට ෙන්න 
යවනවා. නමුත දැන් වැඩි මහන්සිෙක 

යනාවී යගදර ඉඳලම 
මට මම කැමති 

රැකිොව 

කරන්න පුළුවන්.

අනික මුළු ආසියාව්ටම 

තිසයනසන පරිගණක එකලේ 

කිරී සම් ආයතන පහයි. ඉතින 

එයින එකක මසේ ගසමත 

තිසයනවා කියන එකම ම්ට 

සලාකු සගෞරවයක.’’

සලාව දැවැනත 

තාක්ෂණික ව්ාපාර 

වන මයිස්ාසසාෆ්ට්, 

ඉනස්ටල්, සහයර් වැනි 

ජාත්යනතර හවුල්කරුවන 

සමඟ අනුෙේධිතව ක්ටයුතු 

කරන ආයතනයක සේවය කිරීම්ට 

ලැබීම පිළිෙඳව ඈ තුළ ඇතසත 

නිහතමානී සතු්ටකි.

පරිගණක එකලේ 

කිරීසම් තතතව ආරක්ෂණ 

නිලධාරිනියක සලස ඇය්ට 

පැවරී ඇති කාර්යභාර්යය 

පිළිෙඳව ඈ අපත සමඟ 

පැවසුවාය.

‘‘ලැේයටාේ, ස්මාරට් 
යබෝරේ, ටැබලට් 

පරිගණක, යඩකස්යටාේ 
පරිගණක විතරක යනයවයි 

ජංගම දුරකතනත අපි එකලස් කරනවා. 
පාරිය�ෝගිකෙන්යේ ඉලලීමට අනුව යවන 
යවනම තියෙන උපාංග යකාටස් එකට එකතු 
කරලා පරිගණක නිරමාණෙ යකයරනවා. එයහම 
නිපදයවන පරිගණකවල නිමාව සහ තතතවෙ 
පරීක්ෂා කරන එක තමයි මයේ රාජකාරිෙ. අපිට 
දවසකට පරිගණක 500ක විතර එකලස් කරන්න 
පුළුවන්. නමුත දිනකට එකලස් යවන පරිගණක 
ප්රමාණෙ තීරණෙ යවන්යන් ලැයබන ඇණවුේ 
ප්රමාණෙට අනුවයි.’’

වෘතතිය තුළින උපයාගත දැනුම ඇයසේ 

ප්රාසයෝගික ජීවිතය්ට නිතැතිනම වැදගත ෙව ඈ 

කියයි.

‘‘රැකිොවට ෙනයකාට තිබුණු දැනුමට වඩා 
යහාඳ පරිගණක දැනුමක මට දැන් තියෙනවා. මයග් 
යපෟේගලික පරිගණකයේ ඕනම යදෝ්ෂෙක මට දැන් 
තනිවම හොගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක යනයවයි 
ගයේ යකයනකයේ පරිගණකෙක කැඩුයණාත ඒ 
අෙටත මුලින්ම මතක යවන්යන් මාව. ඉතින් මම 
තමයි දැන් මුළු ගයේම පරිගණක අලුතවැඩිො 
කරන්යන්.’’

සම් වෘතතිය නිසා ඇය්ට සමාජසයන සහාඳ 

සගෞරවයක සමනම පිළිගැනීමකද හිමිව ඇත.

‘‘ගෑනු ළමයෙක යේ වයේ රැකිොවක කරනවා 
කිේවම යගාඩක අෙ පුදුම යවනවා. ඒ නිසාමද 
මන්ො සමාජයෙන් මට යහාඳ යගෟරවෙක ලැයබනවා 
කිෙන එකත මට දැනිලා තියෙනවා. දැනුයමන් 
විතරක යනයවයි මම දැන් ආරථික අතිනුත 
ස්වෙංයපෝෂිතයි. දැනුම සහ පළපුරුේද එකක 
අපිට ආෙතනයේ ඉහළම තනතුරුවලට ෙන්නත 
පුළුවන්. ඉතින් යේ කයෂේත්රයේම දිගු ගමනක ෙන 
එක තමයි මයේ අනාගත බලායපායරාතතුව.’’

ljrfha l;dj

ග්ම් ්ක්ෙක්ගේ පරිගණකයක 
කැඩු්ණාත් ඒ අයටත් මුලින්්ම 

්මතක ්්වන්්න් ්මා්ව. ඉතින් ්ම්ම 
ත්මයි දැන් මුළු ග්ම්්ම පරිගණක 

අලුත්්වැඩියා කරන්්න්
යූ.එේ.ශානිකා කුමාරි

පරිගණක එකලස් කිරීයේ තතතව  
ආරක්ෂණ කාරමික ශිලපිනී

මුළු 
ආසියා්වට්ම ති්යන්්න් 

පරිගණක එකලස් 
කිරී ් ම් ආයතෙ පෙයි. 
ඉතින් එයින් එකක ්ම්ගේ 
ග්්මත් ති්යේවා කියෙ 

එක්ම ්මට ්ලාකු 
්ගෞර්වයක
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ජීවන කුසලතා සහ 
පෞරුෂ වර්ධන 

උෙපේශිකා
අනිශා ජය්�ාඩි

වානරයාගෙන් මානවයා ගවනකන් 

පරිණාමය ගවවී ආපු ෙමගන්දී කාගෙකට 

කලින් අපිත් කැෙෑවෙ හිටපු වැදගදෝ.

බඩගින්නක් දැගනනගකාට ෙහක ගෙඩියක්, 

ගකාළයක් කඩාගෙන කාො, නිදිමතක් 

දැගනනගකාට ෙල් ගුහාවක නිදාගෙන, 

ශරීරගේ සංගේදීම තැන් ටික ගකාළ අත්තකින් 

වහගෙන ඒ කාගල් උන්දැො ගදයියගන් කියො 

සතුටින් සමාදාගනන් ජීවත් ගවො තිගයනවා.

දියුණු ගවනගකාට හැමගදටම පිළිගවෙක් 

තිගයන්න ඕගන් කියො හිතපු ගේ උදවිය 

ගකාළ අතු ගවනුවට ඊට වඩා කල්පැවැත්මක් 

තිගයන සත්ව හේ, ගොේ වගේ ගදවල්වලින් 

ශරීරගේ ඕනකරන තැන් ටික වහෙන්න 

හුරු වුණා. අද රගේ නායකයා කියන ගද 

ගොඩක් අය අහන්ගන් නැති වුණාට ඒ 

කාගෙ රැගේ නායකයා කියන විදියට 

තමයි ගේ කේටිය ජීවත් වුගේ.

තමන්ගේ ජාතිගේ උන් ගබෝ කරෙන්න 

තිගයන අවයවගේ ආරක්්ාව ඉතාම 

වැදෙත් කියො හිතපු ගේ මිනිස්සු ඒ ගකාටස 

ඉස්ගසල්ොම වහො පරිස්සේ කරෙත්තා. 

අලුත උපදින කැකුෙන්ට කිරි ටික ගදන්න 

තමන්ගේ උඩුකයත් පරිස්සේ කරෙන්න ඕන 

කියො හිතො ෙෑනු උදවිය පස්ගස් පස්ගස් 

ඒ ගකාටසත් වහො පරිස්සේ කරෙත්තා. 

ඒ ඒ අවශ්යතා සහ ප්රමුඛතා නිසා ඒවා 

ඉගේම වුණා මිසක් ඔක්ගකාම මිනිස්සු එක 

තැනකට ගෙනත් මීටින් එකක් තියො, අද 

ඉඳො ගමේවා වහෙන්න ඕගන්, ඒ ගකාටස 

අයිති සදාචාරයට කියො කවුරුත් නීති 

දැේගේ නෑ.

ගකාගහාමින් ගකාගහාම හරි විජය 

කුමාරයා තේබපන්ණියට ගොඩබහින 

කාගල් ගවනගකාට නේ අගේ උන්දැො 

ගරදදට හුරුගවො තිේබා. ගමාකද 

කුගේණිය කපු නූල් හැදුගේ ගටඩි 

ගබයාො මහන්න ගවන්න බෑගන්. 

එදා කුගේණි පටන් ෙත්ත කපු ගරදි 

බිස්නස් එක අද ගවනගකාට අගේ 

ෙෑනු දරුගවෝ ජාත්යන්තරයට 

යනකන් අරගෙන ගියපු ෙමන ෙැන 

නේ කියො වැඩක් නෑ.

ඕනෑම ගදයක් වැඩිපුර තිගයදදී 

පරිග�ෝජනය වැඩිගවන එක 

සාමන්ය ගදයක් ගන්. ඉතින් ගකාළ 

අතුවලින් ගරදි මහන සංස්කකෘතියට 

එනගකාට අර කලින් කියපු 

තැන්වලින් එහාට ගිහින් ශරීරගේ 

ගබාගහෝ තැන් ගරදදකින් වහගෙන 

ඉන්න මිනිස්සු හුරුවුණා ගවන්න 

ඇති.

අනිත් එක තමයි ගකායි ගද 

වුණත් ටික කාෙයක් කරදදී 

පුරුදදක් ගවො ඊටත් පස්ගස් 

සිරිතක් ගවො ඊටත් එහා ගියාම 

ඒක නීතියක් ගවනවගන්.

ගරදදට වුගණත් ඔය ටිකම 

තමයි.

කාගෙත් එක්ක මිනිස්සු 

ගරදි අඳින එකට හුරුවුණා. 

ටික ටික ඒක පුරුදදක් වුණා. 

පුරුදද සිරිතක් විදිහට ගිහින් 

හැගමෝම ගරදි අඳින්න ෙත්තා. 

විලි ගවනුවට සියල්ෙ වහෙන්න 

හුරුවුණා. පස්ගස් ශරීරය වහගෙන ඉන්න එක 

සංස්කකෘතිය, සදාචාරය කියන තත්ත්ගවටම 

ගියා.

අද ඒක නිෙ ගනාෙත් නීතියක් ගවො, 

විලුඹට උඩින් නිකටට යටින්, වැෙමිටට උඩින් 

සියල්ෙ ගරදදකින් ඔතාෙන්න අය පමණක් 

වැදෙත් මිනිස්සු කියන තත්ත්වයටම සමාජය 

ඇවිල්ො.

ඇඳුේ කියන කන්ගසේේ එක ගමානතරේ 

දරුණුවට සමාජෙත ගවොද කිේගවාත්, 

අනුන්ගේ 
්ෙද්දවල්

අදාළම 
නෑ

අනුන්ගේ ඉ්න 
ති්යන ්ෙද්ද 
ගැන මිනිස්සු 

ව්ද්වන තෙම 
්දැක�ම වැදි 

යුග්ේ මිනිස්සු 
්මාන තෙම් 
බුදධිමත්ද 
කියලත 

හි්තනවා

අඳින ඇඳුම 
සම්බන්ධ ලැ්බන 
්�ාඳ ්�ෝ නෙ� 

ප්රතිචාෙවලට 
ඔ්ොතතු ්්දනන 

බැරිනම් ්�ාඳම ්ද 
තමයි �ා්ගනවත 
වචනයක නා�න 
විදි්ේ ්ෙද්දක 

ඇඳ්ගන පාෙට 
බහින එ�

අපි වගේ තුන්ගවනි ගෙෝගක් රටවල්වෙ 

සමාජ තත්ත්වය, ආර්ථිකය, උෙත්කම, 

වයස, වැදෙත්කම වගේ කරුණු ෙැන තීරණ 

ෙන්ගනත් ඇඳුම දිහා බෙො තමයි.

උෙත්තු අඳින්ගන් ගමගහමයි, වැදෙත්තු නේ 

ගමගහමයි, අශීොචාර නැහැදිචච අය අඳින්ගන් 

ගමගහමයි කියො නිර්ණායක හදාගෙන, 

අනුන්ගේ ඉගන් තිගයන ගරදද ෙැන මිනිස්සු 

වදගවන තරේ දැක්කම වැදි යුෙගේ මිනිස්සු 

ගමාන තරේ බුදධිමත්ද කියෙත් හිගතනවා.

ඇඳුම පැළඳුම සදාචාරයට, සංස්කකෘතියට 

අදාළ නැහැයිමයි කියො කියන්න බැහැ. 

හැබැයි එගහනේ රටට බත සපයන්න තේටේ 

ගදක මැදදට විතරක් ගරදදක් ඇඳගෙන මඩට 

බහින ගොවි මහත්තයා වගේම, නාබිය ගේන 

විදිහට බඩට පහලින් ගනරිය තියො අඳින 

ඔසරිය වගේම ළමා සාරියත් අශීොචාර ගවන්න 

ඕන. ඒවා ඇඳගෙන යන ගුරුවරු, ළමා සාරි 

ඇඳගෙන යන දැරිවිගයාත් එගහනේ අයිති 

ගවන්ගන් ඔය කියන අශීොචාර ගොඩට.

සාරි ඔසරි සදාචාරාත්මක ඇඳුේ ගොඩට 

දාො, ඒ ඔසරිගේ විදියටම බුරිය ගේන ගඩනිේ 

කලිසමක් ඇන්දම ඒක අශීොචාර ගවන්ගන් 

ගකාගහාමද කියන එක විවකෘතව කතා කරන්න 

ඕන මාතකෘකාවක්.

ඇඳුේ අඳින එකත් හරියට ගකගනක් 

පාන් කදදී තව ගකගනක් ගක්ක් කනවා වගේ 

වැඩක්. ගක්ක් කන ගකනාට පාන්වෙ අඩුපාඩු 

වගේම පාන් කන ගකනාට ගක්ක්වෙ මදිපාඩු 

හරියට ගේන්න ෙන්නවා.

අඳින ගරදගද ඇත්තම අවශ්යතාවය 

තමන්ගේ සිරුර වහෙන්න එකනේ, වහෙන්න 

ඕගන් ගකාගහද, වහෙන්න ඕගන් ගකාගහාමද 

කියන එක ෙැන නීතියක් සේමත ගවොත් 

නැත්තේ ඒක තනිකරම පුදෙොනුබද්ධ 

තීරණයක්.

තමන්ගේ ්ධනගේ, අවශ්යතාවගේ සහ 

අවස්්ාගේ හැටියට තමන්ගේ ගරදද, 

තමන්ගේ ඇගේ පටෙෙන්න ඕගන් ගකගනකුට 

අයිතියක් තිගයනවා.

ගකගනකුට තමන්ගේ බුරිය, කකුෙ, පපුව, 

ගෙෝකයා දැක්කට කමක් නැහැ කියො 

හිගතනවා වගේම, තවත් ගකගනක් තමන්ගේ 

විලුගඹන් උඩ ගෙෝකයට විවර විය යුතු නැහැ 

කියන තීරණගේ ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ ගදකම 

හරි ගහෝ වැරදියි කියො විනිශචය ගනාකර 

සිටීම වගේම පුදෙෙයින්ගේ පුදෙලිකත්වයට 

ඉඩ දීමත් ඉතාම ගහාඳ ෙතියක්.

කාගේ ගහෝ අඩ නිරුවතක් දැකීගමන් ඔගේ 

ඇස් ගදක, හදවත ගනාසන්සුන ගවනවානේ 

එය ඔගේ අභ්යන්තර ෙැටළුවක් වගේම 

ඔගේ කැමැත්ගතන් නිරාවරණය කරගෙන 

යන ශරීරය දිහා ගවන ගකගනක් බැලුවා 

කියො තරහ ෙන්න එකත් විහිළුවක්. ඔබ 

කළවා නිරාවරණය ගවන විදිගේ ඇඳුමක් 

ඇඳගෙන යදදී ගනාගහාඹිනා විදිගේ 

කතාවක් අහන්න වුණා කියො ඔබට තරහ 

ෙන්න බෑ. 

එගහමනේ ඒ විදිගේ ඇඳුේ අඳින්න 

කලින් මිනිස්සුන්ගේ ගෙෝත්රික විදියට 

හිතන මනස ගවනස් කරන්න ඔබට 

සිද්ධගවනවා. ඒ නිසා අඳින ඇඳුම 

සේබන්්ධ ෙැගබන ගහාඳ ගහෝ නරක 

ප්රතිචාර නිහඬව �ාරෙන්න මිසක් 

අරූ ගමගහම කිේවා, මූ ගමගහම 

කිේවා කියො අඬො වැෙපිො 

ගත්රුමක් නෑ. ඒවාට ඔගරාත්තු 

ගදන්න බැරිනේ ගහාඳම ගද තමයි 

කාගෙන්වත් වචනයක් නාහන විදිගේ 

ගරදදක් ඇඳගෙන පාරට බහින 

එක.

හැගමෝම ගවනස් කරන්න බැරි 

වුණත් අපි ගවනස් වුගණාත් 

අනිත් හැගමෝමත් හිමින් හරි 

ගවනස් ගවයි. සදාචාරය, 

සංස්කකෘතිය කියන්ගන් කලින් 

හිටපු අය කරපු ගද මිසක් 

නිවැරදිම ගද ගනගමයි.

මිනිස්සු දියුණු ගවනවා 

කියන්ගන් තාක්්ණය 

උඩ පිනුේ ෙහන එකටම 

ගනගමයි. අගනකාගේ 

අදහස්, සිතුේ පැතුේ, 

ගතෝරාෙැනීේවෙට 

ගෞරවගයන් ඉඩදී සතුගටන් 

ඒ ගදස බෙන් ඉන්න පුළුවන් 

තරමට මනස දියුණු කරෙන්න එක.

අන්න එගහම මනස දියුණු බුදධිමත් 

මිනිස්සු අවශ්ය තැනදී, තමන්ගේ ගරදද 

හදාෙන්නවා මිසක් අනුන්ගේ ගරදගද දිෙ 

පළෙ ෙැන වදගවන්න යන්ගන් නැහැ. 
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සමාධි ඩයස්

කෙටිෙතාව

උඹ නම් දරුකවක් කනකවයි

අජාසතත්යක
‘‘උඹ තමයි තාතතව මරා 

ගතකත. උඹ දරුකවක් කනකවයි. 
අජාසතතකෙක්.’’

ඇම්බියුලන්ස් එකෙන් මාව 

අරකෙන යන්න කමාක�ාතෙට 

ෙලින් කුඩම්මා විලාප දිදී කියපු 

�ැටි මට තාමත් ඇක�නවා 

වකෙයි.

කුඩම්මකෙයි, නංගිකෙයි 

කවනස්ෙම් මැදකද මකේ තනියට 

හිටිකේ තාත්තා විතරයි. මම පුංචි 

ොකලදී තාත්තට කොඩක් ආදකේ 

ෙළා. �බැයි ටිෙ ටිෙ කලාකු කවදදී 

තාත්තා ෙැනත් මට දැනුකේ 

කනාරිස්සුමක්.

‘‘අම්මා මැරුණට පසකස කම් 
මනුසසො කමාෙටද ආකේ ෙසාදෙක් 
ෙරගතකත? ඒෙකේ කම් 
හැම ෙරුමෙක්ම.’’ 
පස්කසෙ පස්කසෙ මට හිතුකන් 

එක�මයි.

ඊටපස්කසෙ මම 

හිතුවක්ොර කවන්න 

පටන් ෙත්තා. යාළුකවෝ 

එක්ෙ ෙල්ලි 

ෙැහුනා. 

ඉස්කෙෝකල 

ෙට් ෙළා. 

මට නීති 

දාන්න එන 

තාත්තට මම 

අනික් අතට 

බැන්නා. 

කුඩම්මාවයි, 

නංගිවයිත් බය 

ෙරෙත්තා.

කම් අතකරදි 

තමයි තාත්තට 

කරෙශේ, 

දියවැඩියාව 

කියන කලඩ 

කදෙම �ැදුකන්. 

මට දුෙ 

හිතුනා. 

තාත්තා 

මට ආදකේ 

ෙරපු �ැටි, 

මම ඉල්ලන 

ඉල්ලන 

�ැමකදම 

කෙනත් 

දීපු �ැටි, 

මට බත් 

ෙවපු �ැටි, 

මාව ලුණු 

කෙනියපු 

�ැටි ආකය 

ආකයත් මතක් 

වුණා.

ඒ නිසොම මම ඊටපස්කසෙ තාත්තා 

එක්ෙ රේඩු ෙරන එෙ විතරක් 

නැවැත්තුවා.

කම් අතකේ තමයි කොකරෝනා ආකේ. 

කෙදරට හිරකවලා ඉන්න ොටද 

පුළුවන්? මකේ යාළුකවෝ එක්ෙ මම 

�ැමදාම කසෙට් වුණා. යාළුවන්කේ 

කෙවලුත් තිබකබ අකේ කෙවල් ළඟමයි.

‘‘කසකේ ඔො ඔොකේ ළමෙට කිෙේන 
කොකරෝනා හදාකගන ඇවිත අපිට නම් 

කිෙේකේ. කොකහවත 
ෙේන එපා මකේ පුකත.’’

තාත්තා වියපත් අතින් මකේ 

ඔලුව අත ොලා කියන්න �දදදි 

මම තරහින් ඒ අත පැත්තෙට 

තල්ලු ෙළා.

‘‘තාතතා හැමදාම නැටුකේ ඔෙ 
ගෑනිකේ පකේටකේ. මම ෙරේකේ මට 
ඕකන කේවල්. මාව නවතතේන එේන 
එපා.’’

තරක�න්ම කියපු මම කවනදා වකේම 

වැටට උඩින් පැනලා මකේ 

යාළුවකේ කෙදරට ගියා. තවත් 

යාළුකවෝ එක�ට ඇවිත් හිටියා.

ඊට �රියටම දවස් ප�ෙට 

පස්කස් කනාහිතුව විදි�ට මකේ 

තාත්තා ඇකේදීම අවසෙන් හුස්ම 

ක�ලලා තිබබා. ඒෙ සෙැෙසෙහිත 

මරණයක් නිසො පී.සී.ආේ. 

පරීක්්ෂණයක් ෙරදදී තමයි අපි 

දැනෙත්කත් තාත්තට කොවිඩ් 

කියලා.

‘‘කදයිෙකේ වතකත මායිකමේ එහාට 
ගිකේ නැති අහිංසෙ මනුසසො. 
කොකහාමද කදයිෙකේ කමකහම කදෙක් 
වුකේ?’’

කුඩම්මා 

�ඬා 

වැකටදදී 

මකෙත් හිත 

ෙැස්සුනා.

කෙදර 

�ැකමෝකෙම 

පී.සී.ආේ. 

ෙරදදි 

කොවිඩ් 

ආසොදනය 

කවලා තිබකබ 

මට විතරයි.

‘‘කදවිෙකේ මට කිසිම 
කරෝග ලක්්ෂණෙක් 

තිබකබ නැහැකේ. 
ෙේතම් ඔලුව 
රිදුනා විතරයි. 
මම හතුකේ බීපු 
ඒවකේ තිබ්බ 

සැරට කිෙලා.’’

 මම තනිවම 

හිතුවට ොටවත් 

කියන්න ගිකේ නෑ.

‘‘උඹ තමයි 
තාතතව මරා 
ගතකත.’’ 

එක�නම් 

කුඩම්මා කියපු 

කද ඇත්ත.තාත්තා 

ඇස්වල ෙඳුළු 

පුරවකෙන,

‘‘කම් දවස 
භොනෙයි 
මකේ පුකත. 
ඔකහාම එළිකේ 

ඇවිදිේන එපා. 
මකේ පුතාට 
ෙරදරෙක් 
වුකණාත මටත 
ජීවත කවලා 

වැඩක් නැහැ’’ 

කියපු �ැටි තාමත් කදෝංොර දිදී මට 

ඇක�නවා වකෙයි.

ඔබ ආරක්්ෂා විය යුත්කත් ඔබ 

කවනුකවන් විතරක්ම කනකවයි. ඔබ 

ආරක්්ෂා විය යුත්කත් ඔබ කවනුකවන් 

ජීවිතයම ෙැප ෙළ ඔකබ ම�ළු 

කදමේපියන්, ඔකබ නිවකස් ඉන්න 

සුරතල් දරුවන්, ෙේ්භණී මේවරුන් 

වැනි ඔකබම අය රැෙෙැනීම 

කවනුකවන්.

ක්බෝ ෙරේන එපා කිෙලා.’’ 

කුඩම්මා තාත්තට කියනවා ඇක�දදී 

මට යො නැේො.

‘‘මකේ පුකත අපි උකේ කහාඳටකේ 

්ෙයිය්ේ වත්ත 
මායි්මේ එහාට 

ගි්ේ නැති 
අහිංසක මනුස්සයා. 

්කා්හාමෙ 
්ෙයිය්ේ ්ම්හම 

්ෙයක වු්ේ?

තාතතා හැමදාම 
නැටු්ේ ඔය 

ගෑනි්ේ ප්ේට්ේ. 
මම කරේ්ේ මට 
ඕ්න ්ේවල්. මාව 
නවතතේන එේන 

එපා
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අවශ්ය ද්රව්ය
 සම්බා හබාල්  1kg

 ලූනු  200g

 මබාලුමිරිස්  150g

 තක්බාලි  150g

 සස්ර ගස්  02

 රමසපේ, ්රපිංචබා

 ඉඟුරු, සුදුලූනු  50g

 උම්ල්ඩ ්ෑලි  50g

 ගමමිරිස් ඇට  10g

 සූදුරු  10g

 ්හකුඩු ටි්ක

 ලුණු රස අනුව

 ්රඳමිංගු, ්රබාබුනැටි  10g

 ්ටර්  50g

 ස�බාල්කිරි ස්ෝපේ�  6

සබාදාගනනබා ආ්බාරය
 හබාල් සසෝදා ඉඩ තිසයන භබාජනය්ට දාගනන.

 ්�බාගත් ලූනු, මබාලුමිරිස්, තක්බාලි, සස්ර,   
 රමසපේ, ්රපිංචබා, ඉඟුරු සහ සුදුලූනු එයට  
 එ්තු ්රනන.

 ඉතුරු සියල්ලද එ්තු්ර ලිසපේ ත්නන.

 ්බාසගට හිසඳන විට ගිනදර අඩු්ර ්හ්ත  
 පසගනන.

 ස�බාල්කිරිවලට වඩබා වතුර අවශ්ය නම හබාල්  
 තැමබීමට වතුර එ්තු ්රගනන.

විසේෂ 
්හ්ත්

අවශ්ය ද්රව්ය
 කුකුල් මස්  1kg

 ලූනු  100g

 මබාලුමිරිස්  100g

 තක්බාලි  100g

 ඉඟුරු, සුදුලූනු  10g ්ැගින

 මිිංචි, �බාස්ලි, සැල්දිරි  10g ්ැගින

 සියඹලබා  100g

 රමසපේ, ්රපිංචබා, සස්ර

 ්හකුඩු  10g

 මිරිස් කුඩු  50g

 අම තුන�හ කුඩු  20g

 ලුණු රස අනුව

 සසෝයබා සසෝස් සත් හැඳි  4

 මී කිරි  150g

 එළවළු සතල් සත් හැඳි  6

සබාදාගනනබා ආ්බාරය
 මස් ්�බා සසෝදා භබාජනය්ට දමනන.

 මී කිරි සහ සතල් හැර අනිත් සියල්ල   
 බසලනඩ් ්රගනන.

 එම මිශ්රණය මී කිරි ද සමඟින කුකුල්   
 මස්වලට එ්තු්ර ්ලවම ්රගනන.

 භබාජනයක ලි� ත්බා සතල් දමබා රත් වූ විට   
 කුකුල් මස් ්ැ්ලි දමබා සද�ැත්ත හරවමින  
 සතත ගතිය හිසඳනතුරු පසගනන.

කුකුල් මස් 
කුරුමබා
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අවශ්ය ද්රව්ය
 අල  1kg

 ලූනු  250g

 මාලුමිරිස්  150g

 තක්ාලි  200g

 රම්පේ, ්රපිංචා

 ්හකුඩු  10g

 මිරිස්කුඩු  20g

 බැදපු තුනපහ කුඩු  20g

 කුරුඳු ්පාතු ්ෑලලක

 උළුහාල ඇට  10

 විනාකිරි ්ේ හැඳි  6

 ්පාලකිරි ්්ෝපේප  4

 ්තල

සාදාගනනා ආ්ාරය
 අල ්සෝදා, ්්ාටු ්පා ගැඹුරු ්ත්ල   
 බැදගනන.
 භාජනයක ලිප තබා ්තල ්ේ හැඳි 4ක දමා  
 රේ්ර එයට ්රපිංචා, රම්පේ සහ   
 කුරුඳු්පාතු දමා බැදගනන.
 එයට මිරිස් කුඩු සහ ්හකුඩු එ්තු ්රනන.
 බා්ගට බැදුන විට ්පාගේ ලූනු, මාලුමිරිස්  
 සහ තුනපහ වරග සමඟ ්පාලකිරි ද එ්තු  
 ්රගනන.
 කිරි නටන විට බැදගේ අල සමඟ තක්ාලි  
 එ්තු්ර විනාඩි 5ක පමණ තබා, ගිනදර   
 අඩු්ර පයනකින වසා පසගනන.

බැදපු 
අල ්රිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 පැසුණු අඹ ්ගඩි  5

 ලූනු

 අමුමිරිස්

 ්රපිංචා

 ්හකුඩු  5g

 බැදපු තුනපහ කුඩු  20g

 ලුණු රස අනුව

 සීනි  200g

 ්පාලකිරි ්්ෝපේප  1

 ්පාල්තල ්ේ හැඳි  4

සාදාගනනා ආ්ාරය
 අඹ සුදද ්ර, ්පාඩි ්ැබලිවලට ්පාගනන.

 ්පාලකිරි, තුනපහ, ්හකුඩු සහ ලුණු එ්තු  

 ්රගනන.

 භාජනයක ලිප තබා රේ්ර එයට සීනි ්ේ  

 හැඳි 2ක දමා බැ්දනන හරිනන.

 රනවන පාට වනවිට මිරිස් කුඩු එ්තු ්ර   

 බැ්දනන හැර එය අඹවලට එ්තු ්රනන.

 එයට ඉතිරි සීනි සහ ්පාල කිරි එ්තු   

 ්ර ලිප තබා විනාඩි 20ක පමණ මඳ ගින්න  

 පසගනන.

අඹ 
්රිය
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අසම�ෝදගම් 
සම්මබෝලය
අවශ්ය ද්රව්ය

 සිහිනව කපාගත් අසම�ෝදගම් මකාළ

 සිහිනව කපාගත් රතුලූනු

 සිහිනව කපාගත් අමුමිරිස්

 රස අනුව ලුණු සහ මදහි

 උම්බලකඩ කුඩු

සාදාගන්ා ආකාරය

 මපාලවලට රතුලූනු, අමුමිරිස්, ලුණු සහ මදහි  

 ද�ා කලවම් කරගන්.

 කෑ�ට ගැනී�ට ටික මේලාවකට මපර   

 කපාගත් අසම�ෝදගම් මකාළවලට සාදාගත්  

 මපාල මිශ්රණය එකතුකර අ්ාගන්.

 අවශ්ය ්ම් උම්බලකඩ කුඩුද එකතු   

 කරගන්.

මපාඩි �ාළු 
බැදු�

අවශ්ය ද්රව්ය
 මපාඩි �ාළු  500g

 කපාගත් ලූනු  100g

 කපාගත් අමුමිරිස්  කරල 3

 කපාගත් සුදුලූනු  10g

 කරපිංචා ටිකක්

 කෑලිමිරිස්  20g

 කහකුඩු  5g

 ලුණු රස අනුව

 මදහි ඇඹුල/සියඹලා මත් හැඳි  2

 වතුර මකෝපප බාගයක්

 මෙල මත් හැඳි  6

සාදාගන්ා ආකාරය
 �ාළු මසෝදා ඔලුව ළඟින බඩවෙ දක්වා කපා  

 ඉවත් කරගන්.

 වතුර සහ මෙල හැර ඉතිරි ද්රව්ය සියලල   

 �ාළු ස�ඟ කලවම් කරගන්.

 �ැටි බඳු්ක් මග් �ාළුවල ඔලු පැත්ෙ   

 වමේට සිටි් මස් අසුරාගන්.

 භාජ්මේ ඉතිරි තු්පහ සියලල �ාළු උඩට  

 එකතු කරගන්.

 වතුර සහ මෙල එකතු කර �ඳ ගිනමන   

 පසගන්.



සීනි 
සම්බෝල

අවශ්ය ද්රව්ය
 රතුලූනු  1kg

 උමබලකඩ කුඩු  250g

 කුරුඳු කුඩු  10g

 කහකුඩු  10g

 රම්පේ, කරපිංචා, ්ේර

 මිරිේ කුඩු  25g

 සියඹලා  100g

 සීනි  50g

 ලුණු රස අනුව

 කරඳමිංගු  10

 කරාබු නැටි  10

 එළවලු ්ෙල් ්කෝපේ්ප  1/2

සාදාගනනා ආකාරය
 භාජනයක් ලි්ප ෙබා ්ෙල් දමා රත්   
 කරගනන.
 එයට සීනි ්ත් හැඳි 2ක් එකතුකර රනවන   
 ්පාට වනතුරු බැදගනන.
 උමබලකඩ කුඩු, මිරිේ කුඩු, කහකුඩු, රම්පේ  
 සහ කරපිංචා එකතුකර බැ්දනන හරිනන.
 හීනියට ක්පාගත් රතුලූනු දමා ්හාඳින   
 කලවම කරනන.
 ඉතිරි සීනි සහ සියඹලා එකතු කරනන.
 ලුණුකුඩු එකතු කර විනාඩි 20ක් ්පමණ මඳ  
 ගින්න බැදගනන.
 රනවන ්පාට වනවිට ලි්්පන බාගනන.

f lf i,auqj iSks 
iïfnda,h yok yeá 

n,kak  
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ආහාර වට්ටෝරු සහ 
්�ාරතුරු සැපයීම ප්රවීණ 

සූප්ේදිනී
ලක්ෂ්මී ලලොලෙන්සුලේවො

්ක්සල්මව 
සීනි 

සම්බෝල 
අවශ්ය ද්රව්ය
 හීනියට ක්පාගත් ්ක්සල්මවයක්

 හීනියට ක්පාගත් ්ලාකු ලූනු ්ගඩි  1-2

 උමබලකඩ කුඩු ්ත් හැඳි  2

 කෑලිමිරිේ ්ත් හැඳි  4

 ේ්පයිසේ මිශ්රණය ්ත් හැඳි  1  
 (කරඳමිංගු,  කරාබු නැටි, කුරුඳු ්්පාතු එකට  
 දමා කුඩුකර සාදාගත් මිශ්රණය)

 ලුණු කුඩු ේවල්්පයක්

 සීනි ්ත් හැඳි  2-3

 රම්පේ සහ කරපිංචා

 ්ෙල්

සාදාගනනා ආකාරය
 ්ක්සල් මව හීනියට ක්පා ්දහි මිශ්ර වතුරට  
 දමා මිරිකා ගැඹුරු ්ේල් බැදගනන.

 ්ලාකුලූනුත් රනවන ්පාට වනතුරු ගැඹුරු   
 ්ේල් බැදගනන.

 භාජනයක් ලි්ප ෙබා ්ෙල් ්මස හැඳි 3ක්   
 ්පමණ දමා රත්වන විට හීනියට ක්පාගත්   
 රම්පේ සහ කරපිංචා දමාගනන.

 උමබලකඩ සහ කෑලිමිරිේද එකතු කරනන.

 බැදගත් ්ක්සල්මව හා ලූනු එකට මිශ්රකර  
 එයට ලුණු කුඩු ේවල්්පයක්, ේ්පයිසේ   
 මිශ්රණය දමා කලවම කර ලි්පේ ති්යන   
 භාජනයටම දමා කලවම කරගනන.

 ලි්ප නිවා දමා භාජනය ලි්ප මෙ ෙබා්ගනම  
 සීනි දමා ්හාඳින කලවම කර්ගන ්වනත්  
 භාජනයකට දමාගනන.
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මමන්දන චිකන්ද 
වරුවාල්

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. 

වොුංෙ බෙලලම්

කම්මැලි හිතුනා් කම්මැලික් යවාගනන ්ට උයනන 

පුළුවන. සතුටු හිතුනා් ඒ සතුට වමැඩි කරගනනත් ්ට උයනන 

පුළුවන. ්ගේ ගගදර අයට කෑ්වලින ආදගේ ගෙදනනත් ්ට 

පුළුවන. ඉවී් එකක ෙමැඳුන හීන ගගාඩක ්ට තිගයනවා. ඒත් ඒ 

හීන හමැෙෑ කරගනන ගමක ගනගවයි කාගේ. ඒ නිසා ්ං ආස ඒ 

හීනවලට හිමින හිමින යනන.

්ං විශවාස කරන ගදයක තිගයනවා. උයද්දී එක එකගකනාට 

තිගයනවා ත්නට් ආගේණික වුණ විදි. ්ං කුකුේ ්ස් උයන 

විදියට ගනගවයි ්ගේ අම්ා උයනගන. ්ගේ අම්ා උයන විදියට 

වඩා ගවනස් විදියකට ත්යි දහමගේ අම්ා උයනගන. ඒ විදි 

ගදකට් ්ාත් උයනවා. ්ට ඒ විදි තුන් රසයි. හමැෙමැයි හරි් 

විදිය ්ං හදන විදියයි කියලා ්ං කාටත් කියනන යනගන නෑ. ඒ 

එක එකගකනා උයන විදිය අනුව කෑ්වල ගවනස් රසයක, අලුත් 

රසයක තිගයනවා කියලා ්ං දනන නිසා.

අපිට කලින හදලා නමැති කෑ්ක හදනන ඕන වුණා්, ඒකට 

අදාළ ගරසපි එකක ගහායන ඒ විදියට හදනවා. ්ාත් ඉස්සර 

කගේ එගහ්යි. පස්ගස් පස්ගස් ්ං එක ගරසපි එකක ගනගවයි 

ගරසපි ගදක තුනක ෙලලා, ්ට ඕන විදියට හදනන ගත්තා. ඒක 

‘හෂී වේ්ශන එක’. ඔයාලටත් ගම වගේ කෑ් හදනන ඔයාලට් 

ආගේණික වුණ ක්ර් ඇති.

්ං පිටරට ඉනන නිසා ලංකාගේ විදියට උයද්දී හමැ්ගද්් 

ඕන විදියට ගහායාගනන අ්ාරුයි. කරපිංචා, රමගපේ, රතුලූනු 

නෑ. ඒත් ඒ ගද්වේ නෑ කියලා ්ං දුකගවනගන නෑ. තිගයන 

ගදයින රස හදාගගන උයනවා. නමැති ගද් ගමැන හිත හිත ඉනගන 

නමැතුව තිගයන ගද්කින වමැගේ කරනන ඕගන. උයනන් 

ගනගවයි ජීවිගත් අනිත් ගද්වේවලටත් ඒ විදිය ගගාඩක 

ගහාඳයි. එගහ් හිතනන පුරුදු වුණා් සතුටින ජීවිගත් 

විඳිනන පුළුවන.

කුකුේ ්ස් ගමැන කියපු නිසා රස් රසට කුකුේ ්ස් හදන 

විදියක ගමැන ලියනනම. ගම කුකුේ ්ස් කරිය යාපගන ඉනන 

දමිළ අය හදන එකක. ්ාත් මුලින් කෑගේ ්මැගේසියාගේ 

ඉනනගකාට. එගේ තිබුණා, යාපගන කට්ටිය කරපු ලංකාගේ 

කඩයක. ඒගකනුයි මුලින් ්ං ඒ කුකුේ ්ස් ව්ංජනය කෑගේ. 

හරි් රසයි. ඒකට කියනගන ‘චිකන වරුවාේ’. හදනනත් 

ගේසියි, ගවනස්් රසක.

්් කගේ ග්ගහ්යි.

චිකන ගලේස්වලින ග්ෑම 500ක විතර ගත්තා. ඒ හමැ් ගලේ 

එකක් ගදකට කමැපුවා. එතගකාට ගපාඩි ගපාඩි කෑලි ටිකක 

ත්යි එකතුගවනගන.

පස්ගස් ගම ්ස් ටික භාජගනකට දාලා, ලුණු කුඩු ගත් හමැඳි 

ොගයයි, කහකුඩු ගත් හමැඳි කාලයි, ගකාටාගත්තු සුදුලූනු, අමු 

ඉඟුරු ගවනගවන් ගත් හමැනදක වගේ තර්ට ගවනන දාලා 

ඔකගකා් ගහාඳට කවලම කරලා පමැය ොගයක විතර තිබො.

ඊටපස්ගස් ගම ්ස් ටිකට ගපාේගතේ ගපාේඩක දාලා 

ගහාඳට කවලම කරලා එයාෆ්රයේ එගක 180ට විනාඩි 10ක 

දමැම්ා. ගහාඳට් රනවන පාට ගවනන ෆ්රයි කරගනගන නෑ. 

ොගගට කරනගන. ගතගේ ෙදිනවා නම රත්වුණ ගමැඹුරු 

ගතලට ්ස් ටික දාලා ගතගලන තමෙගගන ්ස් ටික ගනන 

ඕගන.

ඊටපස්ගස් ගලාකු ලූනු ගගඩියක ගපාඩියට කපාගගන, පෑන 

එකට ගතේ ගමස හමැනදක දාලා ඒක රත්ගවද්දී ලූනු ටික දාලා 

කවලම කරනවා. ලූනු ටික ගතගලන තමැමගෙද්දී, ගේලුණු මිරිස් 

කරේ තුනක ගදකට කපලා දාලා, ගහාඳට ලූනු එකක කවලම 

කරනන ඕන.

ඊටපස්ගස් ඒකට් කුරුඳුගපාතු කෑේලක, ්හදුරු ගත් 

හමැනදක, කරපිංචා ටිකක, උළුහාේ ගත් හමැඳි ොගයක, 

Star Anies ගදකක දාලා ගහාඳට කවලම කරලා ගතේවලින 

තමෙගත්තු ්ස් ටිකත් ගතමපරාදුවට් එකතු කරලා ගහාඳට 

කවලම කරනනයි තිගයනගන. ගපාේඩක ගවලා යද්දී ්ාර 

සුවඳක එනගන.

විනාඩි 5 ක විතර ගහාඳට ්ස් ටික ගතමපරාදුගේ කවලම 

කරගගන, මිරිස් කුඩු ගමස හමැඳි එකකුයි, අමු තුනපහ කුඩු 

ගමස හමැඳි එකකුයි දාලා ගහාඳට කවලම කරලා, පස්ගස් ලුණු 

කුඩුත් ගත් හමැඳි ොගයක දාලා කවලම කරලා පියගනන වහලා 

විනාඩි 5ක විතර අඩුගිනගන ඉගදනන තියනවා.

පස්ගස් අමුමිරිස් කරේ 6ක ්ස් එකට එකතු කරලා කවලම 

කරලා විනාඩි ගදකකින ලිප වමැහුවහ් හරි. එචචරයි. හරි් 

ගේසියි ගන. හදලා ෙලනන.

හරි් රසයි කුකුේ ්ස් ගම විදියට ඉේවා්. චිකන වරුවාේ 

තව උයන විදි ඇති. ගම කිේගේ ්ගේ විදිය.

කහෙතකට, ෆ්රයිේ රයිස් එකකට, බිරියානි එකකට වුණත් 

ගම චිකන වරුවාේ එක ගමැළගපනවා. රතුෙත් එකක අතින 

අනපු ගපාේසමගෙෝලයකුයි, පරිපේපුයි, චිකන වරුවාලුයි 

කියනගන රස් කෑ්ක. ගගාඩක ගතේ නිසා හමැ්ගවගේ් 

ගහාඳත් නෑ. එක් විදියට උයලා එපා වුණා් කුකුේ ්ස් 

හදනන ගහාඳ් විදියක ත්යි ගමක. දවස් හතරක විතර 

කේතියාගනනත් පුළුවන ෆ්රිජ් එගක දාලා.

ගමක හදපු දවගස් දහම රසයි කිේගේ ්ං අහනනත් කලින. 

්ං අලුතින කෑ්ක හමැදුවට පස්ගස් අහනනත් කලින එයා 

රසයි කියද්දී ්ට ගගාඩක සතුටුයි. ගමක කියවන ගකගනකට 

හිගතයි ඒකත් සතුටු ගවනන ගදයකද කියලා. ්ට නම 

එගහ්යි. ගලාකු ගලාකු ගද්වේවලට වඩා පුංචි ගදයක ඇතුගේ 

පුංචි වචනයක ඇතුගේ ්ට සතුට තිගයනවා. ඒ නිසා් ගවනන 

ඇති උයන එගකනුත් ්ං ගලාකු සතුටක විඳිනගන.

ගගවන හමැ් දවසක් හමැග්ෝට් සුෙ ගවනන ඕගන.

හරිම විදිය 
මං හදන විදියයි කියලා 

මං කාටත් කියන්දන යන්දමන්ද 
නෑ. ඒ එක එකමකනා 

උයන විදිය අනුව කෑමවල 
මවනස් රසයක, අලුත් 

රසයක තිමයනවා කියලා 
මං දන්දන නිසා

කහබතකට, 
ෆ්රයිඩ් රයිස් එකකට,  

බිරියානි එකකට වුණත් 
මේ චිකන්ද වරුවාල් එක 
ගැළමෙනවා. රතුබත් 

එකක අතින්ද අනපු 
මොල්සේමබෝලයකුයි, ෙරිප්පුයි, 

චිකන්ද වරුවාලුයි  
කියන්දමන්ද රසම  

කෑමක
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බහ දුන්නෝතින 
්ෙයියම්ො මං 

හත්දා 
මගුල් කනවා

අද කාලේ ලකේලලෝ ඇලෙන් ල�ාතලතෙන් 

එළියෙ එන්්නෙත ල�ර සිහි්න දකින්ලන් 

ම්නමාලියක් වන්්නෙය. සිහි්න හැබෑ වී 

ඈ ම්නමාලියක් ව්නදාෙ ඒවා සැබෑ 

කරන්්නෙ ල�ාස් රිස්ස යන්ලන් හැදූ 

වැඩූ මව්පියන්ලගේය. ලකේලන් 

දකි්න හී්න ලකාේලන් දකින්ලන් 

්නැතෙ. ්නමුත ල�මින් ලවලු්න 

දා �ෙන් ලකේලන්ලගේ 

ඇස්වලින් ලලෝකය 

දකින්්නෙ ලකාේලලෝ 

පුරුදු පුහුණු වන්ල්නෝය. 

ලමා්න තොලේ ලකාේලලක් 

වුණත තෙමන්ලගේ 

තොලයෙ පුරුදු කරන්්නෙ 

ලකේලන්ෙ ඇතලත 

උ�ාධි පිෙ උ�ාධි �ැසූ 

මහාචාරයවරලයක්ෙවත 

්නැති තෙරලේ පුහුණුවක්ය. 

ලකාලරෝ්නා නිසා මගුේ කන්්නෙ 

බැරිව ලකේලලෝ ලකාලරෝ්නා සමඟ 

වවර බැඳ �නිද්දී ලකාේලලෝ යටි 

හිතින් පිිං ලදන්ලන් ඒ නිසාය.

‘‘වැඩි සදෙ බදෙ නැතුව වැ ් ේ චෝමට 
කරගනන ්මක තමයි නියම ්වලොව. ්ම ෙවසවල 
මම ට්රයි කරන්න ්කෝරෝනො පිට දාලො චෝමට 
මගුල කනන.’’

ඒ ලකාලරෝ්නා ආශිරවාදයක් කරල�්න 

චාලමෙ මගුේ කන්්නෙ හී්න දකි්න හිතෙ ලහාඳ 

ලකාේලලක්ය.

‘‘මම හැමදාම හිතු්ව ග්රෑනේ ්වඩින එකක් 
ගනන. තුන හතර ්ොරක් බඳින්න නරෑ්න. 
ජීවි්ේටම එක ්ොරයි. ඒක හි්ේ හැටියට ගනන 
ඕනරෑ.’’

ලේ විවාහලයන් �සු ල�ව්න ජීවිතෙයෙ 

වඩා හරි හේබ කළ සියලු ලද් ම්නමාලියක් 

ලව්න දවසෙ වියදේ කිරීමෙ හී්න දකි්නා 

ලකේලක්ය. රෙෙම ණය වී ලස්ලසෙ ලකාඩි 

දමා මඟුේ ක්න ලකාේලලා ලකේලලෝ �සුව 

හිත ල්නාලහාද කර�න්ලන් ආදලර බරෙ වඩා 

ණය බර වැඩිව්න නිසාය. අද කාලලේ විවාහ 

මිං�ල්යයක් යනු දෑස් ඉදිරිපිෙ රූ�තෙ ව්න ලෙලි 

්නාට්යයක්ය. ඒ ලෙලි ්නාට්යලේ පිෙ�ත රචකයා 

මිං�ල අධ්යක්්ෂවරයාය. අවමිං�ල්යයෙත 

අධ්යක්්ෂකවරුන් සිටි්නා රලේ ්නැතුව හිටිලේ 

මිං�ල අධ්යක්්ෂකවරුන් �මණය. දැන් 

ඒ අඩුවත සේපූරණය. ම්නමාලියලගේ සහ 

ම්නමාලයාලගේ ඇඳුලේ සිෙ ය්න �ම්න, ්නේන 

්නැටුම ය්නාදී සියේල පුරුදු පුහුණු කරන්්නෙ 

ලස්වාදායකලයෝ ඕ්නෑතෙරේය. එදාෙ ම්නාලිය 

හුස්ම �න්ලන්ත පිෙ�තෙෙ අනුවය. ඇලගේ 

ඇලහන් වැලේන කඳුළෙත මාර වටි්නාකමක් 

ඇතෙ. තෙම දුවලගේ පුතොලගේ විවාහය දා අේමා 

අප�ා රැඟිය යුතලතද පිෙ�තෙෙ අනුවය. 

සියේල පිෙ�ලත විදියෙ සිදුලව්නවාදැයි 

බැලීමෙ ලවෝකි ලෙෝකි තෙබා�ත ඇතලතෙෝ 

ශාලාව පුරාය. ලහාඳම කෑේල තිර�තෙ ලවන්ලන් 

මිං�ල සභාලව් ඇතතෙන්ෙ �දමෙ වැදු්න �සුය.

තෙරු �ලේ ලහෝෙලයක සිංවිධා්නය කර 

තිබූ මිණිපිරියලගේ විවාහ මිං�ල උතසවයෙ 

ගිය �ලේ ආතතෙේමා ලකල්නකුෙ තෙරු විසිව 

තිබුලේ මිණිපිරියලගේ ප්රී ෂුේ එක ්නරඹාය. 

ආතතෙේමා මඟුලලන් �සු �මෙ ගිලේ 

විලිසිංල� ්නැති දරුවන් හැදූ තෙම පුතු සමඟ ද 

අම්නා�ලයන්ය. ආතතෙේමලාෙ කාලලේ ලව්නස 

ල්නාලතලරන්ලන් වයලස් වැරැද්දෙය. ්නැති්නේ 

ඒ කාලලේ ඒ උන්දැලාද ලහාඳ  ලහාඳ ්නාඩ�ේ 

්නැටූ අයය.

දශක ලදක තු්නකෙ ල�ර ලකේලලෝ දී� 

ගිලේ ලගේ මැද සාලේ මඟුේ  ල�ෝරුවක හින්දුවා, 

වතතෙ වලේෙ මඟුේ මඩු �සා හතෙර වරි�ලේ 

ඥාතීන්ෙ මඟුේ බත දීය. ල�දර මඟුලක් 

ල්නා�න්ලන් වතතෙ පිටිලේවත, ල�දර ලදාලරවත 

ඒ හැටි ඉඩකඩක් ්නැති ්නා�රිකලයෝය. 

තෙමන්ලගේ වතකලේ ප්රමාණයෙ උතසව 

ශාලාවක �න්්නා මඟුේ ල�වේ �ැ්න �ේමු 

විස්ලසෝ� වන්ලන් බේලලක්ෙ බළලලක්ෙ කන්්න 

ටිකක් ලදන්්න ්නැති මඟුලක් ලමාෙද කියාය.

ඒ අතීතෙය අයත වන්ලන් අලප අේමලාලගේ 

කාලයෙය. අලප අතතෙේමලාලගේ කාලලේ 

තෙතතවය ඊෙ වඩා ලව්නස්ය. ඒ කාලලේ සුද්දා 

හරි හරි ජේලි ඇේලූ කාලයය. සුද්දාලගේ නීති 

ලස්ම සුද්දාලගේ සේප්රදායන් ද ලද්වතවලයන් 

ඇදහූ අලප රලේ කළු සුද්ලදෝ තෙම විවාහය ද 

බකිිංහැේ මාලි�ාලව් තොලයෙ �න්්නෙ උතසුක 

වූලවෝය. ඒලරාපල�න් �ැමිණි ඕ්නෑම ලදයක් 

බදා වැළඳ�ත බත බැලලයෝ තෙමන්ලගේකමෙ 

�යින් 

�ැසුලව් 

්නේබු 

්නාම තේනතුරු 

්නාතොන්තෙර ලවනුලවන්ය. 

උඩරෙ විංශවතුන්ලගේ 

�ලේ �ෑල�්න දූවිේලක් වූ 

�හතෙරෙ කුලහී්න �ාතතෙලයෝ 

සුද්දන්ලගේ ආශිරවාදලයන් ලරන්ද 

හා �තෙේ කරමාන්තෙලයන් ල�ාඩ ගිලයෝය. 

සුද්දන්ෙ �ැති වූ ඒ ඇතතෙන්ෙ සුද්දා ල�රළා 

ආශිරවාද කලේ මුදලි මුහන්දිරේ ්නේබු ්නාම 

�මණක් ල්නාව උන්ලගේ දරුවන්ෙ එිං�ලන්තෙලේ 

අධ්යා�්නයද ලබා ලදමින්ය. සුද්දාලගේ නීතිය 

තේනතුරු තෝනාන්තෙර ලකායි හැටි ලවතෙත 

�ාතෙරෙ මුදලි මුහන්දිරේලා ජීවත වන්ලන් 

ලිංකාලව්ය. අලත පිච්චියක් ්නැති වුණත විංලස 

කබේ �ා්නා නිලලමලා �ාතතෙයන්ෙ ලදකෙ 

්නැලමන්ලන් ්නැතලත මාන්්නයෙය. �ාතතෙලයෝ ද 

�ැරදුම බාර�න්්නෙ ල්නාකැමැතලතෙෝය. තේනතුරු 

තෝනාන්තෙර හා මුදල ඉස්සරහෙ දා කුලලේ සිදුර 

වසන්්නෙ ඔවුන් සමර්ථලයෝය. �ාතතෙයන්ලගේ 

ලේ �ැෙයෙ වැඩිපුරම හසුවූලේ �රා වැලේන 

වලව්වල ළමාතෙැනීලාය. �රා වැලේන වලව්වල 

කුලවත ළමාතෙැනීලා හතලදාලේ මඟුේ කා 

ලරන්ද, �තෙේ හිමි �ාතෙරෙ මුදලි ලමාහන්දිරේලා 

හා දී� ගිලේය. ඒ ඇතතිලයෝ එදාෙ සැරලසන්ලන් 

බකිිංහැේ මාලි�ාලව් එළිසලබත රැජි්න ලස්ය. 

පිේබූ ලස්ද �වුම, අඩි උස ස�තතු, �ාර පිහදා්න 

දිගු ලව්ලය එලතෙක් ඔසරිය ඇඳ මාල වළලු කූඩු 

කරාබු දැමූ වලව්ලව් මැණිලක්ලගේ මිං�ල ඇඳුම 

වන්ලන්ය.

බද්ලද්�ම �වුලිස් සිේවා, සුද්දාලගේ 

කාලලේ ල�න්ද�ේ ල�ාලළාලව් �ය �ැහුලව් 

හිතුවක්කාරකමෙය. ලබන්තෙර �ල�න් එහා 

ඇතතෙන්ෙ හලේ �ාෙ අදාළම ්නැතෙ. හිතුවක්කාර 

�වුලිස් සිේවා සුද්දාලගේ හිතෙ දි්නා�තලත �  ලඟන් 

එහා �ැතලත �තියෙය. ශුර ක�ටි ලවලළන්ලදක් 

වූ �වුලිස් සිේවා තෙමන්ෙ ්නැති සියලු ලද් තෙම 

පුතුන්ෙ උරුම කර ලදන්්නෙ උතසාහ 

දැරූ පිලයකි. ධ්න කුලව්රලයක් වූ 

කළුතෙර දිසාව බාර මහ මුදලි 

ආතෙර ද සිේවා විලේසිිංහ 

සිරිවරධ්න �ඬිකාර 

මුදලිතුමා �වුලිස් 

සිේවාලගේ බාල 

පුතොය. ඉන්දියාලව් 

මහා රාජා 

ලකල්නකුලගේ 

මාලි�ාලව් 

ආකෘතියෙ 

�ස්දුන් රලේ 

ඉදිවූ රිච්මන්ඩ් 

කාසේ ්නේ 

සුවිසාල මාලි�ාව 

�වුලිස්ලගේ බඩ 

පිස්සාලගේය. මහා 

රාේ ලකල්නක්ෙ 

තෙරේ සේලිය බා�ය 

තිබුණත මුදලිතුමාලගේ 

තිබූ එකම අඩුව කුලයය. 

ඔහු ඒ අඩුව වැසුලව් සුද්දන්ෙ, 

කළු සුද්දන්ෙ හා හිතෙ මිත්ර ඉන්දියාලව් 

මහා රාේෙද ආරාධ්නා කරමින් ලතොරේ හතෙක් 

බැඳ, හත ලදාහක් මඟුේ කා උඩරෙ කුලවත 

කුමාරිහාමි ලකල්නක් වූ ක්ලැරිස් ලමෝඩි මැටිේඩා 

සූරියබේඩාර විවාහ කරල�්නය. සූරියබේඩාර 

වලව්ලව් ඇතලතෙෝ මාන්්නක්කාරය. අතෙමිෙ 

ද සරුසාරය. එලහත ධ්න කුලව්ර මාලි�ය 

ඉදිරිලේ ඔවුන්ලගේ මාන්්නය ලස්ම සේලිය 

බා�යද ලදවැනි වූලේය. මිං�ේලයෙ සූරිය 

බේඩාර කුමාරිහාමිලගේ මිං�ල ඇඳුම මැසුලව් 

එිං�ලන්තෙලේය. මිං�ල ලක්ක් ල�ඩිලේ උස 

තෙේටු �ණ්නක්ය. අමුතතෙන් මිං�ල්යයෙ 

�ැමිණිලේ ආතෙර මැටිේඩා විවාහය ලවනුලවන්ම 

ලවන් වූ අඟුරු දුේරියකය. ඒ 1910 දීය.

ආත්තමමා 
මඟු්ෙන් පසු ගමට ගි්ේ 

විලිසං්ග නැති දරුවන් හැදූ  
තම පුතු සමඟ ද අමනාප්ෙන්ෙ. 

ආත්තමමොට කාේේ ්වනස 
්නා්ත්්ෙන්්න් වේේ 

වැරැදදටෙ. නැතිනම ඒ කාේේ 
ඒ උන්දැොද ්හාඳ  ් හාඳ 

නාඩගම නැටූ  
අෙෙ

විේමකර්මොටත් 
වඩා ්හාඳට ්පෝරුව 

හදන්නට අද කාේේ මංගෙ 
්ේවා සපෙන විේමකර්ම්ෙෝ 

සමත්ෙ. විේමකර්ම දිව්ය 
පුත්රොට අ්ේ දිහා බෙන්නට 

්වොවක නැත්්ත් ්හාඳ 
්වොවටෙ. නැත්නම 

උන්වහන්්ේ ්දව ආත්ම්ෙන් 
චුත වන්්න් හි්ත් 

දුකටෙ
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බකිංහැම් මාලිගාවේ හයවන ව�ෝජ් රජුවේ ව�ාකු 

ව�ෝණියැන�දෑ වූ ව�වන එළිස වබත් කුමරිය දීග ගිවේ 

සිංහ�යාවේ රට සුද්දාවගන නි�හස් කර ගනනට මාස 

කීපයකට වපරය. වයෝජිත විවාහ සම්්රදායට පයින ගසා 

ව�වන එළිසවබත් කුමරිය පිලිප් කුමරු හා විවාහ වූවේ 

වරේමය ඉස්සර කරවගනය. බකිංහැම් මාලිගාවේ රා�කීය 

විවාහ මිංග� උත්සව හරි ගරු ගාම්භීරය. වේලසවේ රන 

මුදු, කුමරියවේ මිංග� ඇඳුම, ව�වන ව�ෝක සිංග්ාමවයන 

පසුව ඇති වූ සාමය සනිටුහන කරන මල සැරසල�කන 

යුත් දිග වේ�ය, මලකළඔ, අහස උසට විහිදුණු ප�තුරු 

වේේ වගඩිය යනාදිය වමක� කළු සුද්�නවේ දූ කුමාරියන 

සහි විකල කළ ව�වන එළිසවබත් කුමරියවේ මිංග� 

භාණ්ඩය.

උ්ඩරට යුගවේදී රජුවේ ඇමති පටටම් හිමි වූවේ උ්ඩරය 

නි�වම්වරුනටය. උ්ඩරට නි�වම�ා කරකාවරට ගත්වත් 

උ්ඩරට කුමාරිහාමි�ාය. උ්ඩරට කුමාරිහාමි�ා දීග ගිවේ 

ඔසරිය ඇඳ නළල පට පළදා මා� හත� රනින සා�වාවගන 

වපෝරු මස්තකවේ සටය. උන හා විවාහ වූ නි�වම්�ා 

ඇනවද් වඩිග ර�ාවේ තුනවපාටටයය. වඩිගයා �දෑවහට 

වප්නන බැරි උ්ඩරට නි�වම�ා උවේ හිත ගනනට වනාකළ 

ව�යේ නැත. අනතිවම් වඩිගයාවේ ඇඳුම තම ඇඳුම 

කරගත් නි�වම�ා මිංග� දිනයට ඇනවද් 

� වඩිග ර�ාවේ ඇඳුමමය. අ� උ්ඩරට 

පමණේ වනාව පාතරට මනමා� 

උන�ැ�ා � විංශවත් බව වපනනීමට 

තම මිංගලව�ට අඳිනවන කුලියට 

ගත් වඩිග ඇඳුමය. කුමාරිහාමි�ා 

තම වත්වපාවහාසත්කම 

වපනනුවේ මා� හවතනය. මා� 

හත, නළලපට රණින සාදා මුතු 

මැණිේ ඔබබවා ඇත්වත් කු�වත් 

ධනවත් කුමාරිහාමි�ාවේය. 

අතමිට හිඟ ළමාතැනී�ා දීග ගිවේ 

මා� හත රිදිවයන හ�වාවගනය. අ� 

උ්ඩපාත වබ�යේ නැතුවම ඔසරි අඳින 

මනාලිවයෝ මා� හත පළඳනවන කුලියට 

අරවගනය.

වපෝරුවේ උපත කවදා වකාතැනකදී සදුවී� යනනට 

පැහැදිලි සාේෂියේ නැත. කාට බැරි වුණත් නූපන 

එවකේට වුවත් උප්පැනන සහතික හ�නනට අවප් ඇත්වතෝ 

�ේ්ෂවයෝය. වපෝරු වේ උපත හා සම්බනධ වම් කතාව � 

එවැනි එකක. මහා සම්මත රජු පුදුමාකාර වැ්ඩකාරවයේය. 

උනවහනවස් වැ්ඩගත්වත් නරයනවගන පමණේ වනාවේ. 

දිව්යරාව�ෝත්තමයන වහනවස්�ා� එතුමන වවනුවවන 

වස්වාකම් කරනන ට සැදී පැහැදී සටිවේය. මහා සම්මත 

රජු විවාහ වනවන මැණිේපා� කුමරිය වහවත් මුතුවකලී 

කුමරිය සමඟය. වම් ව�නනාවේ මිංගල්යට චන්රගිරි 

පරවතවේ වවවසන විස්කම් දිව්ය පුත්රයා නරව�ෝකට 

පැමිවණනවන මිංග� වපෝරුව හ�නනටය. එදා මුතුවකලී 

කුමරිය හා මහා සම්මත රජු වපෝරු මස්තකාරූඪ වනවන 

විස්කම් දිව්යපුත්රයාවේ විස්කමකට අනුවය. ඒ එක 

කතාවේය.

අ� කා�වේ ඕපපාතික ගදෑනු �ැරිවියේව සවේට ගනනට 

කසඳු වකාලව�ේ කැමති නැත. ඒත් බරණැස් රජ්ජුරුවවෝ 

මනුස්සකම අතින සටිනවන අවප් වකාල�නට ව්ඩා 

ඉදිරිවයනය. රජ්ජුරුවන වහනවස් සවේට ගත් පද්මාවතී 

කුමරිය උපනවන වනළුමක ඕපපාතිකවය. පද්මාවතිය 

සවේට ගනනට බරණැස් රජ්ජුරුවනට ඇයවේ �ාතකය 

අදාළ වූවේම නැත. පද්මාවතී බරණැස් හා දීග ගිවේ 

වපෝරු මස්තකාරූඪව බවත්, එතැන පටන වපෝරුව පැවත 

ආ බවත් �දෑසන �ැේකා වස් කයනවන රා� ඉතිහාසය, 

වද්ව ඉතිහාසය තමනවේ පැටිකරියට ව්ඩා �නනා අවප් 

ඇත්වතෝය. නදෑයන ඉදිරිවේ ශිලප �ේවා යවසෝ�රාව 

විවාහ කරගත් සද්ධාර්ථ කුමාරයාවේ සරණ මිංගල්යයටත් 

වපෝරුවේ සැකසූ බව වබෞද්ධ වපාතපත, සතුවම් සාේෂි 

සපයනවනය. වකවස් නමුත් අ� කාවල අවප් වකලව�ෝ දීග 

යනවන � වපෝරුවක හිඳ අතපැන වත්කරය. වකාස්සකට 

ඇත්වත් ඒ වපෝරුව හ�නවන විස්මකරමයා වනාවීමය. 

එවහත් විස්මකරමයාටත් ව්ඩා වහාඳට වපෝරුව 

හ�නනට අ� කා�වේ මිංග� වස්වා සපයන 

විස්මකරමවයෝ සමත්ය. විස්මකරම දිව්ය පුත්රයාට 

අවප් දිහා බ�නනට වව�ාවේ නැත්වත් 

වහාඳ වව�ාවටය. 

නැත්නම් උනවහනවස් 

වද්ව ආත්මවයන චුත 

වනවන හිවත් දුකටය.

ඒ අතීත කතා හා වද්ව කතාය. කතාව වමාකේ වුණත් 

අවසානයට සද්ධ වනවන එකම ව�යය. එක වග�ර 

අයිය මව�ෝ කහිපව�නේ සමඟ දීග කාපු උ්ඩරට අවප් 

ඇත්තිවයෝ එමටය. සවේට වගනා ගදෑනිට �රුවකු ව�නනට 

වනාහැක නම් ඒ ඇත්තිවේ මනාපයට තව ඇත්තියේ වගට 

ගත් ඇත්වතෝ� ඇත. එක මිනිවහේ නැතුවාට මිනිසුන 

ව�තුන ව�වනේවේ �රුවනට තම කුස සුව යහනේ 

කළ මේවරුන� සටිවයෝය. සිංහ�යාවේ වම් ගතිය සුදු 

මහත්වරුනවේ හිත් පුදුමයට පත් කවේය. අවප් පැටිකරිය 

වහවූ ව�ෝන ව්ඩායිලි, වරාබට වනාේස් වැනනවුන ඒ පුදුමය 

තම වපාතපත්ව�� එවහම්පිටිනම සඳහන කර ඇත්වත් ඒ 

නිසාය.

එදා වැඩිහරියේ මගුල සද්ධ වුවණ වපාවත් අත්සන 

කරනවාට ව්ඩා හිවත් අත්සන 

කරවගනය.

කැරවපාතු සු�ට ව්ඩා අවප් 

ගැහැනුනවේ තවළළු හම ළඟ 

පරිංගියා, �ිංසයා වස්ම සුද්දාවේ � 

වනත් නැවතුවණය. ඒ ඇලමට උනවේ 

පැටේ කුසට ගත් අවප් ගැහැනුන� 

එක� සටිවේය. සුද්දාව වබරා 

ගැනීමට බැරිම වූවේ අවප් 

අසලවැස ඉනදියාවේ 

ගැහැනුනවගනය. 

ඉනදියානු ගැහැනුනට 

වහ වැටුණු තම 

වනාසන්ඩා�යනවේ 

පවුල රැකගනනට 

සුද්දා යටත්විජිත 

වැසයනට 

නීතියේ �ැම්වම්ය. 

ඒ විවාහය නීති 

වපාවත් ලියනනටය. 

ඉනදියාවේ ගදෑනුනවගන 

තම වරගයා වබරා 

ගැනීමට සුද්දා ගැසූ විවාහ 

ගැවටට අවප් අත්තා මුත්ත�ා 

අහුවුවණ කරුවමටය.

අවාසනාවනම් පරම්පරා ගානේ 

ගිය තැන අවප් කා�වේ වකාල�නට 

වකල�නට� ඒ කරුමයට කරගසනනට 

සදුවීමය. තනික්ඩයන ව�ව�වනේ වුව� 

වපාවත් අත්සන වනාකර එක වහ�ේ 

යටට වුවවහාත් අවප් සිංස්කකෘතික 

ඇත්තනට යකා නගිනවනය. ඒ නිසා 

ආවල වකාතරම් හිවත් තිබුණත් වම් 

කා�වේ සුචරිතවත් යුවතිපතීන 

ඝනයට අයිති වවනවන වපාවත් අත්සන 

කර කසා� බඳින එවුන විතරය.

වම් අතර හිත ගත් එකීවේ අත 

ගනනට, හත් වදාවේ මගුල කනනට 

හීන �කන ගැටවයෝ� එවහමටම දු�බ 

නැත.

‘මගෙ ආදර රත්තරගේ

නුඹ දැක්ක ගොගේ ඉඳලා

ඔය රූගෙ හිගත ඇඳිලා

හි්ත ආල හැඟුම් පිරිලා

හඳොන වගේ ග�ාබනා

සිරියාවි මනාෙ ගවලා

බහ දුේගනෝතිේ ගදයියම්ො

මම හතො මගුල් ්කනවා’

එවහම කයනවන උපාලි කනනනගරය. එවහම 

හත්දා මගුල කනනට හීන �ැකපු උන නවත්තනනට 

වකාවරෝනාට තියා සේකරයාටත් බැරිය. ඒ නිසා හිවත් 

හැටියට මගුල කනනට බහ දුන ඇත්වතෝ වකාවරෝනා 

ඉවරයේ වවනවතේ හිත් රැකගත යුතුය. නැත්නම් 

කනන වවනවන මගුල වනාව අවමගුලය.

හි්ේෂා සවන්ති රාජපකෂ

පද්ාවතී කු්රිය 
උපන්්න් ්ෙළු්ක 

ඕපපාතිකවය. පද්ාවතිය 
ස්ේට ගන්ෙට බරණැස් 

රජ්ජුරුවන්ට ඇය්ේ 
ජාතකය අදාළ වූ්ේ් 

ෙැත



බියංකා නානායකකාර

22 2021 ඔක්තෝබර් 13 බදාදා

තල්ලත් නැති 
අල්ලක් තරම් 
බලු පැටියෙක්

්ෙදර චණ්ඩියා 
වුණු හැටි

‘‘මීට අවුරුදු හතරකට කලින් මං යෙරීව යෙදරට 
යෙන්න ෙත්යත දිෙටම තිොෙන්නවා කිේලා 
හිතායෙන නම් යනයවයි. එොයෙ ඔපයේෂන් එයකන් 
පසයසෙ ටික දවසෙකට නවත්තන්න තැනක් යහාෙනවා 
කිේලා ගිහාන් දිනුෂක යේසබුක් එයක් පළකර්ලා 
තිබබ යපෝසට් එක දැක්ලයි එයහම කයේ. යෙරී සුවෙ 
්ලබනකල තාවකාලිකව හරි අයේ යෙදර ඉන්න යදන්න 
ඕන කිේලා මට හිතුනා. අනික ෙටිතල්ලත් නැතුව 
යේදනායවන්, බයෙන් හිටපු ඒ පුංචි මූණ දැක්කම 
මට යමාකදයදෝ දුකකුත් දැනුණා. එතයකාට එො 
වෙසෙ මාසෙ යදකක්වත් නැති හරිම පුංචි පැටියෙක්. 
කිසි යදෙක් කන්න යබාන්න බෑ. ෙටි තල්ල අයින් 
කර්ලා තුවා්ලව්ලට කට පියරන්න මැහුම් දා්ලා තිබයබ. 
බඩගින්නට තිබහට කවන්යන, යපාවන්යන යකායහාමද 
කිේලාවත් අපිට හිතාෙන්නත් බැරි වුණා.’’

නිලූකා වන්නිආරච්චි ජෙරී බලාගන්්න 

බාරගත්තට, ඇත්තටම ඒ බලාගැනිලල ඇයටත 

ඇජේ සැමියා අනුරාධ ප්රසන්්නටත අභිජයෝගයක් 

වුජේය. ඒ ජෙරී සාමාන්ය විදිජේ බලු පැටිජයකු 

ජ්නාවූ නිසාය.

ජෙරී ගිහාන්ට හමුවන්ජන් මහනුවරිනි. ඒ 

2017 වසජේ ඔහු ජමන්ම සතතුන්ට ආදජේ 

කර්න ්තරුණයකු වූ සමීර සුජේෂ් හරහාය. එදා 

සමීරට ජෙරී ඇස ගැසුජේ අසනීපව මහනුවර 

ජරෝහජල සිටි පියා බලන්්නට ත්රිජරෝද රිජයන් ය්න 

අ්තරමගදීය. ඔහු මුලින් දුටුජේ ජේද්නාජවන් 

කෑගස්න බලු පැටිජයකි. රිය ්නව්තා බැස බලද්දී 

දුටුජේ රිය අ්නතුර ජේතුජවන් පැටියාජේ යටි ්තලල 

කැඩී එලලා වැටී ඇති අයුරුය. ඊටත ස්තා ජදස 

බැලූ බැලමට ඔහුජේ පපුව පිච්චී ගිජේය. බලු 

පැටියාජේ දෑජේ කඳුළුය. තුවාල වූ කජේ පේ 

සහ වැලි පිරීය.

‘‘දවස යදකක ඉඳ්ලා ඔෙ සෙතා ඔතන 
කෑෙෙහ ඉන්යන්...’’

ආසන්්නජේ වූ කඩයකින් එවන් 

ජ්තාරතුරක් ලැජබද්දී සමීර බලු 

පැටවාද ජග්න ඒ ප්රජද්ශජේ වූ පශු 

වවද්යවරයා හමුවට ගිජේය. ඔහු 

මිලක් ජ්නාජග්නම ස්තාට ජේලයින් 

දී එලලා වැජට්න යටි ්තලලට 

මැහුම් දමා ්තාවකාලික සැතකමක් 

ජකාට ජේලයින් ජබෝ්තලයක් කපා 

කටට මුකවාඩමක් ජේ දැමුජේය. 

ඉන්පසු ඔහුට උපජදේ ලැබුජේ ස්තාව 

ජේරාජදණිජේ සතව ජරෝහලට ජග්න ය්න 

ජලසටය.

‘‘මං ය්ලාකු ප්රශයනක හිරවුණා. එක 
පැත්තකින් තාත්තා ඉසපිරිතාය්ල. අනික මම 
කුලී ත්රියරෝද රථ රිෙදුයරක්. එතයකාට මට 
එොට කැපයවන්න අමාරුයි. ඒත් පැටිො 
මෙ දා්ලා ෙන්නත් ය්ලෝබයි. ඒ නිසො යෙදර 
යෙනිච්ා. ඒ අතයේ තමයි මට යේසබුක් 
එයකන් හඳුනාෙත් ගිහාන් දිනුෂක මතක් 
වුයේ. මං එොට කතා කර්ලා විසතයේ කිේවා. 
ගිහාන් පැටිොයේ පින්තූර ටිකක් යෙන්න යෙන 
යේසබුක් එයක් යපෝසට් එකක් දා්ලා එොව 
යකාළඹට යෙන්න ෙන්න උදේ ඉලලුවා. ඒ 
යපෝසට් එකට ඒ යමායහායත් හරිෙට ප්රති්ාර 
තිබුණත් පැටිො යකාළඹට යෙනිෙන්න හරිෙටම 
යකයනක් හම්බ වුයේ නෑ. ඒත් ගිහාන් කිේවා එො 

පැටිෙව යකායහාමහරි 
අරන් සුව කරන්නම් 
කිේලා...’’

හැම පුුංචි 

ජීවි්තයකටම මිල කළ 

ජ්නාහැකි වටි්නාකමක් 

ඇ්ත. එජේම හැම 

ජීවි්තයකම ඉරණම ජව්නේ 

කරන්්නට ද පුළුව්න ය්න 

සිතුවිලල හැම ජමාජහාජතම සිජත 

දරාගත ්තරුණජයකි ගිහාන්. ඒ නිසා ්තලල 

කැඩුණු බලු පැටවාජේ ඉරණම ජව්නේජකාට ඒ 

ජීවි්තයට වටි්නාකමක් ජදන්්නට ගිහාන් ජකාළඹ 

සිට නුවරට ආජේ ඔහුජේ සජහෝදරයා සමඟය. 

සමීර හමුවී බලු පැටවා ගත ගිහාන් එ්තනින් ගිජේ 

ජේරාජදණිය පශුවවද්ය ජරෝහලටය.

‘‘එදා ඉරිදා දවසෙක්. ය්ලාකු යදාසතර මහත්තො නැති 
හින්ද සෙැත්කම කරන්න සෙඳුදාට පැටිො අරන් එන්න 
කිේවා. සෙඳුදා යවනකල ඉන්න බෑ. ඒ යවනයකාට එොට 
දාපු තාවකාලික මැහුම් කැඩි්ලා තිබුයණ. ඊටත් කන්යන 
යබාන්යන නැතුව යස්ලයින් වතුයරන් හිටියේ. ඒ නිසො 
අපි පැටිො අරයෙන කුරුණෑේල සෙත්ව යරෝහ්ලකට 
ගිො. එතැන වවද්යවරො තව යකයනක් ප්රතිකාර 
කර්ලා හිටපු බලු පැටිෙට ප්රතිකාර කරන්න අකමැති 
වුණා. ඒ යමාකක් හරි වරදක් වුයණාත් යදාස අහන්න 

සිද්ධ යවයි කිේලා. අපි 
ආයෙත් බලුපැටිො අරයෙන 
නුවර පශු වවද්යවරයෙක් 
ළඟට ගිො. එතැනින් පැටිෙට 
යස්ලයින් දුන්නා. ඊට පසයස 

සෙත්ව සුබසෝධන ක්රිොකාරිණිෙක 
වන අ්ලයකා්ලයදනිෙ අමන්දි ළඟ 

බලු පැටිො තිේලා ඉබබාෙමුයේ 
පුංචිඅම්මායේ යෙදර ගිො.’’

ඊට පසුදා ගිහාන්ට ඉ්තා ඉක්මනින් යළි 

ජෙරී ජසායා එන්්නට සිදු වුජේය. ඒ අමන්දි උජද් 

බලු පැටවාට ජේලයින් ජදන්්නට පශු වවද්යවරයා 

ළඟට ජග්න ගිය අවේ්ාජේ ස්තාජේ සැබෑ 

්තතතවය දැ්නගත නිසාය. මැහුම් කැඩී තිබූ යටි 

්තලල ජවන් වී වැටී තිබූ අ්තර ජෙරී සිටිජේ අසාධ්ය 

්තතතවයකය. එහි පැමිණි ගිහාන්ට වවද්යවරයා 

කීජේ බලු පැටියාජේ යටි ්තලල මැරී ඇති නිසා 

යළිත බද්ධ කළ ජ්නාහැකි අ්තර දුේවල ්තතතවජේ 

සිටි්න ස්තා ප්රතිකාර සඳහා ජකාළඹ ජහාඳ 

ජරෝහලකට ජග්න ය්න ජලසයි.

‘‘ඒ අනුව එක යරෝහ්ලකට ඒ යමායහායත් යෙරීව 
අරන් ගිො. සෙතා නවත්වන්න නම් රුපිෙල 30,000 ක 
අත්තිකාරම් මුද්ලක් යරෝහ්ලට ඒ යවයල යෙවන්න ඕන. 
යරෝහලෙත කර්ලා හිටපු අයනක් සෙතුන්ට යෙවන්න 
මයෙ අයත් ඒ යවයල තිබුණු මුදලවලින් මං රුපිෙල 
තිස දහසෙක් බැඳ්ලා යෙරීව යරෝහ්ලට ඇතුළත් කළා. ඒ 
යරෝහයල හිටපු වවද්යවරිෙ සෙතායේ අනාෙතෙ ෙැන 
යොඩක් යදවල පැහැදිලි කළා. ෙටි තලය්ල කෑල්ලක් 
නැතුව ය්ලාකු යවදදි යෙරී යොඩක් දුක් විඳියි කිේවා. 
අවශ්යනම් තාවකාලික නින්දකට ෙව්ලා සෙතාව යම් 
යේදනාවලින් නිදහස කරන්න පුළුවන් කිේලත් කිේවා. 
අසෙරණ පුංචි ජීවිතෙකට පණ යදන්න මං යවයහයසෙදදී 
එයහම කිෙනයකාට මට දැනුයේ පුදුමාකාර දුකක්. 
ඒ නිසො මම කිේවා සෙතාට ප්රතිකාර කරන්න බැරිනම් 
ආපහු යදන්න කිේලා.’’

ඒ ජවජල වවද්යවරිය ්නැව්තත ස්තාට 

සැතකමක් කළාය. කජේ තුවාල ජේජල්න තුරු 

බටයකින් කෑම ජලස දියර ොති දීමට ජබලල සිදුරු 

කර බටයක් ද දැමුවාය. ඉන්පසු ්තාවකාලිකව 

රැකබලාගැනීජම් අරමුණින් ජගදර ජග්න ආ ජෙරී 

ජවනුජවන් නිලූකාත සැමියාත ජගවූ නිදි ්නැති රාත්රීන් 

ගණ්න ජබාජහෝ විය.

‘‘යෙරී යෙදර යේනයකාට මට චූටි දුයවක් විතරයි 
හිටියේ. එොට වෙසෙ අවුරුදු යදකයි. සෙමහර 
යව්ලාවලව්ල දුවවයි යෙරීවයි යදන්නම ළඟට අරන් 
නිදාෙත්ත දවස තිබුණා. තුවා්ල යහාද වුණාට පසයස 
යබලය්ල බයට් අයින් කර්ලා කයටන් කෑම යදන්න 
පුරුදු කළා. ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක්. බත් ගුලි හද්ලා 
යෙරීයේ උගුර මු්ලට ඇඟිලය්ලන් තලලු කරනවා. 
එතයකාට එො කනවා. වතුර යබානයකාට ඊට වඩා 
අමාරුයි. ඒ නිසො වතුර දුන්යනත් සිරින්ෙරෙකින්. ටික 
දවසෙක් ෙදදි යෙරීව අපි ෙත්යත තාවකාලිකව කිෙන 
එක අමතක වුණා. එො ආපහු යදන්න දුක හිතුනා. ඒ 
නිසො හැමදාටම අපි ළඟ තිො ෙන්න හිතුවා.’’

ඒ අයුරින් නිලූකා සහ අනුරාධ ළඟ ්නැවතුණු 

ජෙරීට එජහ ්තනියක් දැනුජේ ්නැ්ත. ඒ ජෙරී 

ජමන්ම ්තවත බලලන් හත අටජදජ්නකුම 

එහි සිටි නිසාය. සමහර සතුන් ආබාධ සහි්ත 

ඇවිදින්්නට බැරි අයයි. කුඩා විජේ සිටම සතුන්ට 

මහත ජසජ්නහසක් පෑ නිලූකා සහ අනුරාධ 

ජපම්වතුන් වූජේ ෙයවේධ්නපුර විශවවිද්යාලජේ 

උපාධිය හදාරද්දීය. උපාධියක් ලැබුවාට දියණිය 

නිසා රැකියාව අතහළ නිලූකා ජගදරට වී දියණිය 

ජේම සතුන්ද බලා ගත්තාය.

‘‘තුවා්ල යහාද යවනයකාට තනිෙම 
කෑම කන්න එො උත්සොහ කළා. මං 
ඒකට ඉඩ දුන්නා. දැන් එොට තනිෙම 
කන්න පුළුවන්. ඒ නිසො දැන් යම් 
යවනයකාට බත් ගුලි හද්ලා උගුරට 
දාන්න ඕයන් යවන්යන් නෑ. වතුර 
යබාන්න ඕන උනාම ටැේ එක ළඟට 
ගිහිල්ලා අයේ දිහා බ්ලනවා. ඉතින් 
අපි ටැේ එක ඇර්ලා දුන්නම එො කට 
අල්ල්ලා වතුර යබානවා. සෙමහරවිට එදා 

සෙමීරටත් ගිහාන්ටත් මෙහැරුණා නම් 
එොට අද යම් විඳින ජීවියත් නෑ.’’

එය ඇත්තකි. අද නිලූකාජේත, 

අනුරාධජේත පමණක් ජ්නාව නියාරා සහ 

ආනියා දියණියන්ජගත ආදරය ලබමින් 

ජීවතවන්්නට ජෙරීට හැකිව ඇතජත ගිහාන් 

හැම පුුංචි ජීවි්තයකටම වටි්නාකමක් ඇති බව 

ජපන්වූ නිසාය. කරුණාවන්්ත මිනිසුන්ජේ 

ආධාරවලින් වුවත එදා ජෙරී ජේරා ගන්්නට 

ඔහුට රුපියල අසූ දහසකට වැඩි මුදලක් 

ජරෝහල ගාේතු වශජයන් වැය කරන්්නටත 

සිදුවුජේය. ඒ පිජ්නන් අද ජෙරී නිලූකාජේ 

නිවජේ සතුටින් ජීවතජවන්ජන්ය.

වතුර ්බානන ඕන උනාම 
ටැප් එක ළඟට ගිහිල්ා 
අ්ප් දිහා බ්නවා. ඉතින 

අපි ටැප් එක ඇර්ා 
දුනනම එයා කට අල්්ා 

වතුර ්බානවාසිේ වසෙරකට යපර යෙරී ප්රතිකාර ්ලබමින්

යෙරී හමුවුණ යමායහායත්

ගිහාන් යෙරීව බාරෙට ෙත් පසු

යෙරීට් ජීවිතෙ යදන නිලූකා සෙහ අනුරා්ධ
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මාධ්යවේදී
තිලක ්ේනාසිංහ

්ෙදර ඉනන 
හූනන්ට

සඳුදාට 
ඊසාන පැත්තෙන් 

අඬන්න 
කියන්න

මිනිසුන්ට 

බිය ගෙනඑන 

ග�ොග�ෝ සත්තු 

සිටිති. වනමෘෙොදීන 

ස� විෂකුරු සර්පයින 

ඒ අතරින ප්රධොනය. 

එග�ත් ෙෘ�ොශ්රිත සතුන 

ගෙගෙහි මිනිසුන්ට එවැනි බියක් 

ඇති �වක් ග්පගනනන්ට නැත. 

නමුදු ගෙදෙ ‘සොසතෙෙොෙයො’ ගෙස 

ප්රසිද්ධිය්ට ්පත්ව සිටින හූනෝට මිනිසුන 

�යය.

හූනෝට, ගෙදෙ සොසතෙෙොෙයො ග�වත් 

ෙෘ�ස්ථ අනොවැකි ්පළ ෙෙනනො යන නම 

්ප්ට�ැඳී ඇත්ගත් ෙරුණු ගදෙක් මුලෙෙ 

ෙනිමිනි. මුල ෙරුණ හූනොගේ �ැඬීමය. 

හූනො කිසියම් ගෙගනකුගේ සිරුෙ මත්ට 

්පතිත වීම ග�වත් ඇඟ වැටීම ගදවන 

ගේතුවය.

‘‘ඔය හූනු සාසතේේට හැම හූ්නකම 
අදාළ නැහැ. කිඹු්ෙකුට සමාන ්පනුමක 
ති්යන කබර හූනා තෙමයි ඔය කියන 
සාසතෙරකාරයා.’’ හූනු ශොස්රය පිළි�ද 

සුෙමුෙ ගසවීම්ට ්ප්ටනෙත් මුලම යුෙගේ 

ගම් ෙතොව ම්ට කීගේ ෙගේමුලගල, 

තිබ�ටුගෙොඩ ්පදිංචිව සිටි පියදාස 

විද්ොෙත්න (විපුෙගසන) ම�තොය. 

ෙපුගවකු ග�ෝ යෙැදුගෙකු ගනොවූ 

ඔහු, බුදුගුණ �ෙගයන ගසත්ශොනති 

ෙෙනගනකු ගෙස එවෙ ෙම්මුන අතෙ 

ප්රසිද්ධිය්ට ්පත්ව සිටි ගේය.

‘‘්මාකක හරි ජොශක ට ගිහින් 
කිඹු්ෙකුට අහු්ෙො අමාරු්ෙන් 
ජීවි්ත ්ේරා්ෙන ්ොඩ එන මිනිහට 
කිඹුො හිනා්ෙො කියනෙලු, ‘හරි කමක 
නෑ උඹ ම්ෙන් ්ේරිො පෙයන්, ඒත 
උඹේෙ ්ෙදර ඉන්න මල්ලි්ෙන් නම් 
්ේරුමක ්ෙන එකක නෑ’ කියො. කිඹුො 
්ම් උඹේෙ ්ෙදර ඉන්න මල්ලි කිව්ව 
කබර හූනාට. සමහරු ඌට කිඹුල් හූනා 
කියෙත කියනො. එ්හම නැතුෙ නිකම් 
හූ්නෝ ඔය හූනු සාසතේේට සම්බන්්ධ 
නැහැ. ්මාකද මිනිසසු අතේේ වුණත 
හැ්මෝම සාසතෙරකාර්යෝ ්න්ෙයි්න්.’’ 
විද්ොෙත්න ම�තො කීය.

එගමනම අතීතගේ ගමේට තිබූ ෙටු 

මැටි නිවොසවෙ දැකිය �ැකි වූ කිඹුල 

හූනනගේ සිංඛ්ොව සුම්ට බිත්ති සහිත 

නූතන නිවොසවෙ දක්න්ට ගනොමැත. 

නමුත් අද්ටත් ෙස ග�න, ෙල ගු�ො 

ආදගේ ජීවත්වන හූනන අතුරින 

වැඩිපුෙම දැකිය �ැක්ගක් ෙ�ෙ හූනන 

ග�වත් කිඹුල හූනනය.

සූනන �ැඬීම ස� ඇඟ වැටීම 

සම්�නධ ජන විශවොසය ඉනදීය හිනදු 

පුෙොවෘත්ත ඇසුරින ඇති වූවකි. වෙොන 

මිහිෙ නම් සෘෂිවෙයො ස� ඔහුගේ ගලලිය 

සම්�නධ පුෙොවෘත්තයක්ද මී්ට ්පොදෙ වී 

ඇත. එගමනම ඉනදීය ජන විශවොසවේට 

අනුව එගස ගුපත ජන විශවොසවේට 

්පදනම් වන හූනො Common wall Lizard 

යනුගවන �ැඳිනගවන අතෙ, ඒ අ්ප ෙ�ෙ 

හූනො ග�ෝ කිඹුල හූනො ගෙසින සෙෙන 

සතොම �ව ග්පගන. ඒ �ැරුණුගෙෝට 

සොමොන්ය ෙෘ�ස්ථ හූනො �ැඳිනවීම්ට 

ගයගදනුගේ Common House Gecko 

යන නමය. ්පැෙණි මතය්ට අනුව ඔහු 

‘සොසතෙෙොෙගයක්’ ගනොගේ.

ඉ�ත සඳ�න හිනදු 

ජන විශවොසය්ට අනුව යගමකු 

අද�සක් ප්රෙොශ ෙෙනවි්ට හූගනකු 

�ැඬුවග�ොත් ඉන ඉඟි ගෙගෙනුගේ 

අසු�දායී ප්රතිඵෙයක් ෙැග�න �වයි. 

එග�ත් ඒ අනොවැකිය ්පැවගසනුගේ 

ෙ�ෙ ග�වත් කිඹුල හූගනකුගේ 

�ැඬීමක් මුලෙෙගෙන ්පමණි.

නමුදු විසිවන සියවගස මුල භොෙගේ 

ගමේට මිනිනගදෝරු වෘත්තිගේ 

ගයගදමින මොනව 

ශොස්ර සම්�නෂධ 

විශිෂ්ඨ 

�ැදෑරීමක් ෙළ 

ආර.එල. ග්ෝහියර 

සූරින ලියූ Discovering 

Ceylon නම් ෙෘතිගයහි 

අතීතගේ ගමේට ්පැවති 

හූනු ශොස්රය සම්�නධ විසතෙ 

දක්වො ඇත්ගත් මී්ට ගවනස අයුෙකිනි. 

එනම් එම හූනන �ැඬීගම් ප්රතිඵෙය දවස 

ස� දශොව අනුවද ගවනස වන �ව්ට ජන 

විශවොසයක් ්පැවති �ව සඳ�න ෙෙමිනි.

එම හූනු ශොස්රය මුලගෙෝටෙත් 

චක්රයක් ඉදරි්පත් ෙෙන ග්ෝහියර 

සූරීන දවස්ට ස� දශොව්ට අනුව සූනන 

�ැඬීගමන සු�්පෙ අත්වන �ව්ට ්පැවති 

ජන විශවොසයක් පිළි�ඳව විසතෙගෙෝට 

ඇත. නිදසුනක් ගෙස සඳුදා දනයෙ ඊසොන 

ගදසින හූගනකු �ඬනු ඇසීම සතුටුදායෙ 

පුවතක් අසනන්ට ෙැබීගම් ග්පෙනිමිත්තකි. 

හූගනකු �ඬනු ඇසුනග�ොත් එය සුවිසල 

ෙොභයක් ගෙනදීගම් ග්පෙ නිමිත්තක් ගෙසද 

ජන විශවොසයක් තිබූ �වද ග්ෝහියර 

ග්පනවො ගදයි. 

ඔහු අනොවෙණය ෙළ අ්ප ෙගේ ්පැෙණි 

හූනු ශොස්රය්ට අනුව හූනොගේ ්පැ�ැය 

ගසම එම හූනු �ඬ අසො සිටිනනො �ැඳ 

සිටින වස්රගේ ්පැ�ැයද සැෙකිලේට 

ෙත යුතුය. එගමනම එම ෙෘතිගේ හූනො 

�ැඳිනවීම පිණිස ගයොදා ඇති Lizard යන 

වදන ෙටුසසො යන අරුත සඳ�ො ද ගයොදා 

ෙැගනයි. එග�ත් ග�ොග�ෝ ෙටුසු විගශෂ 

නි�ඬ 

සත්වයන 

�ැවින 

ග්ෝහියර 

සූරීන ගම් 

්පවසනුගේ 

ෙ�ෙ හූනො 

ග�වත් කිඹුල හූනො 

පිළි�ඳවම විය යුතුය.

අද ද ලිත් මගින 

ප්රෙොශය්ට ්පත් ගෙගෙන 

‘සූනන ඇඟවැටීගම් ්පෙෝපෙ’ 

වෙ ඊ්ට අදාළ හූනු විගශෂය ස� 

සතිගේ දන අනුව හූනන ඇඟවැටීගම් 

්පෙෝපෙය ගවනසවන �වක් දක්වො 

නැත. එග�ත් හූගනකු ඇඟ වැග්ටන 

ශරීෙ ඉන්රිය, අවයවය අනුව 

එහි ප්රතිඵෙය ගවනස 

වන �ව ්පැවගසයි. එම 

ලිත් විසතෙය අනුව 

යගමකුගේ හිසගෙස 

මත්ට හූගනකු වැටීගම් 

ප්රතිඵෙය මෙණයයි. එග�ත් 

එම හූනොගේ ඇඟ වැටීම ස� 

මෙණය සිදුවන දනය ස� ගේෙොව 

සම්�නධ නිශචයගෙෝට ගනොදැක්වීම 

�ේපතළ අඩුවක් ගස �ැගේ. 

මක්නිසොද එම හූනු ශොස්රය්ට 

අනුව යගමකුගේ හිසගෙස 

මත්ට හූගනකු වැටී ඊ්ට වසෙ 

්පන�ේට ්පසුව ඔහුගේ ග�ෝ 

ඇයගේ මෙණය සිදුවුවද එය 

හූනු ශොස්රය සැ�ෑ වී සිදුවූ 

මෙණයක් ගෙස යගමකු්ට තරෙ 

ෙළ �ැකි �ැවිනි. 

එගමනම ගමම හූනු ශොස්රය්ට 

අනුව ග්පනනුම් ගෙගෙන 

අනොවැකියේට ්පසු යගමකු්ට 

නපුෙක්, වි්පතක්, අය�්පතක් වීගම් 

සවභොවිෙ සම්භොවිතොවක්ද තිගබ. 

එග�ත් ්පසු සිදුවීම ග්පෙ සිදුවීගම් 

ප්රතිඵෙයක් (post hoc ergo propter 

hoc) යන මිථ්ො විශවොසය මුලගෙෝට එය 

ගෙදෙ සොසතෙෙොෙයොගේ අනොවැකියක් 

සඵෙවීමක් �ව ග�ොග�ෝගදගනක් සිතති. 

ගමවන මිථ්ො විශවොස සමොජගේ 

්පැළ්පදයම් වීම්ට සැ�ෑ ගේතුව එයයි.

පැරණි හූනු ශාේ්රය්ට 
අනුව හූනා්ේ පැහැය 
්ේම එම හූනු හඬ අසා 

සටිනනා හැඳ සටින 
වේ්ර්ේ පැහැයද 

සැලකිලල්ට ෙත යුතුය

අතීත්ේ ්මර්ට තිබූ 
කටු මැටි නිවාසවල 
දැකිය හැකි වූ කිඹුල 
හූනන්ේ සිංඛ්ාව 
සුම්ට බිත්ති සහිත 
නූතන නිවාසවල 
දකන්ට ්නාමැත
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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

ලෙඩ හදාගන්න එකද 
හැඟීම් පාේනය 
කරගන්න එකද
්වඩා සෙසෙසි? 

වයස අවුරුදු විසි දෙකක පමණ ඉතා සුනෙර 

යුවතියක් දිනක් මදේ සායනයට පැමිණියාය. 

දපෞද්ගලිකතවය දෙළිෙරව් දනාවන දෙස 

ඇදේ කතාව පැවසිය යුතු නිසා මම ඇයව 

සුදීමා නමින ෙඳුනවමි.

“මලේ රහස් ප්රලේශලේ තුවාෙ කිහිපයක් 
ඇවිලො ලඩාක්්ටර්. ලවොවක්ට ඉවසගන්න 
බැරිතරම් රිලද්නවා...”

එදේම ෙරා්ගත දනාෙැකි යටි බදේ 

දව්ෙනාවක් පිළිබඳවත, මුත්ා කිරීදේදී ෙැදනන 

අපෙසුතා පිළිබඳවත ඈ තවදුරටත විේතර 

කළාය.

දයෝනිදේ තුවාෙ ඇතිවීම සඳො බෙපාන 

ප්රධාන දේතු කිහිපයකි. පළමුවැනන ලිිං්ගාශ්රිතව 

දබෝවන දරෝ්ගයක දරෝ්ග ෙක්්ෂණ දෙස 

දයෝනි තුවාෙ ඇතිවීමයි. ඊට අමතරව ශරීර 

අභ්යනතරදේ ඇතිවන යේ යේ කායික දරෝ්ග, 

දයෝනි මාර්ගය ආශ්රිතව ඇතිවන ආසාතමිකතා, 

බැක්ටීරියා සෙ දිලීර ආසාෙනෙ දේතු විය 

ෙැකිය.

සුදීමාට තිබූ අදනකුත දරෝ්ග ෙක්්ෂණ සළකා 

බැලීදේදී දමම දයෝනි තුවාෙ ඇති වීමට දේතුව 

ලිිං්ගාශ්රිත දරෝ්ගයක දරෝ්ග ෙක්්ෂණ බව මට 

පැෙැදිලි විය.

ඒ නිසාම මම ඇයදේ කායික සබඳතාවෙ 

ඉතිොසය පිළිබඳව විමසා බැලුදවමි.

එවිට ඇය කීදව් ඇය කිසිදිනක ලිිංගික 

සබඳතා පවතවා දනාමැති බවය.

පසුව මම ඇයව කායික පරීක්්ෂාවකට බඳුන 

කදළමි. එදමනම ඇයදේ දයෝනි තුවාෙ ආශ්රිත 

නියැදි පරීක්්ෂාවට ෙක් කදළමි. එම පරීක්්ෂණ 

මගින තෙවුරු වූදේ ඒ වනවිටත ඇය ‘ෙරපීේ’ 

නමැති ලිිං්ගාශ්රිත දරෝ්ගදයන පීඩා විඳිනා බවය.

සුදීමාට වැළඳී ඇති දරෝ්ගය පිළිබඳව 

ඇයට පැෙැදිලි කළ පසු ඇය මෙ ෙඩින ෙඬා 

වැදටනනට වූවාය.

“අලන ලඩාක්්ටර් මම ඉස්ලසලො ලබාරු 
කිවලව...”

ලිිං්ගාශ්රිත සායනයකදී කරුණු කාරණා 

සඟවා කතා කිරීම තමාටම කර්ගනනා අවැඩක් 

බවත, සායනදේදී පවසන අතිශය දපෞද්ගලික 

ලිිංගික කරුණු කිසිදවකුටත දෙළි දනාකිරීම 

වවද්යවරුන වන අපදේ ව්ගකීම බවත 

අනතුරුව මම ඇයට පැෙැදිලි කදළමි.

 “මම ලමලහ ලකල්නක් ල්නලවයි ලඩාක්්ටර්. 
ලගාඩක් දුක්්ෂර ගමක ගෑනු ළමලයක්. මම 
ලමලහ්ට එ්නලකා්ට ම්ට අවුරුදු දහඅ්ටක් විතර 
ඇති.”

සුදීමා ඇයදේ ්ගම ෙැරදා නා්ගරික 

ප්රදදශයකට පැමිණ තිබුදේ පවුල් වූ ෙැඩි 

ආරථික දුෂකරතා නිසාය. මිතුරියකදේ 

මාර්ගදයන පෙසුදවනම කරමානතශාොවක 

රැකියාවක් 

දසායා්ගත ඈ 

කාෙයාදේ 

අවෑදමන 

්ගැමි 

්ගතිගුණවෙට 

සමුදී 

න්ගරබෙ 

ජීවිතයට හුරු 

වී ඇත. 

“සම්පත් 
වැඩ කලළත් 
මම වැඩ 
කර්න තැ්නමයි. 
මම රස්සාව්ට 
ගිය මුල කාලෙ 
ඉඳෙම එයා 
මලේ ගැ්න 
උ්නනදුයි 
කියො ම්ට 
ලත්රුණා.”

රැකියාවට 

ද්ගාේ මාස 

කිහිපයකිනම 

ඇය 

සේපත නේ 

තරුණදයකු 

සමඟ දපේ 

සබඳතාවක් 

ඇති කරද්ගන 

තිබුණි.

“එයා ඇත්ත්ටම ම්ට ආදලරයි කියෙයි මම 
හිතුවා. යාළු ලවො මාසයක් යන්නත් කලින රූම් 
එකක්ට එක්කලග්න යේදී මම එයාව විශවාස කළා.”

දපේවතාදේ ඉල්ලීම ඉවතලීමට දනාෙැකි තැන 

තමා සේපත සමඟ අඹුසැමි සබඳතා පැවැතවූ 

බව සුදීමා පැවසූදේ ෙැඬූ කඳුදළනි.

“ඒ මිනිහා ඒ හැමලේම වීඩිලයෝ කරො... මාව 
රැවැට්ටුවා.”

සියල්ෙ වීඩිදයෝ්ගත කිරීමට පමණක් 

දනාව ඒවා ඇයදේ දෙමව්පියනට 

දපනවන බවට තර්ජනය කරමින 

සුදීමාව ඔහුදේ ස්ගයන සමඟ 

යෙන්ගත කිරීමටෙ සේපත 

කටයුතු කර තිබුණි.

ඉනපසු කිහිපදෙදනක් 

සමඟම ලිිංගික සබඳතා 

පැවැතවීමට සිදුවූ බවත, ඉන 

කිහිපදෙදනක්ම තමාට වඩා 

වයසින වැඩි වැඩිහිටි පිරිමීන 

බවත ඇය පැවසුවාය.

නමුත ඒ වනවිට සුදීමා සිටිදේ 

දරෝ්ගදේ මුල් අදියදර නිසා ප්රතිකාර මගින 

දරෝ්ගය මැනවින පාෙනය කළ ෙැකි බවත, 

අනා්ගතදේදී යෙපත පවුල් ජීවිතයක් ්ගත කළ 

ෙැකි බවත මම පැෙැදිලි කදළමි.

එදේම ඇයදේ කායික ප්රතිකාර අරඹා 

උපදදශන මගින ඇයදේ මානසික පීඩනය 

යටපත කිරීමටත මම කටයුතු කදළමි.

දමහිදී සුදීමාට වැළඳී තිබුණු ‘ෙරපීේ’ නමැති 

ලිිං්ගාශ්රිතව දබෝවන දරෝ්ගය පිළිබඳව ඔබට 

‘හර්පීස් සිම්්පලෙක්ස් (Herpes Simplex) 
වවරස ආසාද්නය වූ වි්ට ලමවන කුඩා දිය බිබිලි 

මතුවී ඒවා කැඩී යයි

තවදුරටත පැෙැදිලි කිරීම වැේගතය.

ෙරපීේ ඇතිවීමට දේතුවනදන ‘ෙරපීේ 

සිේ්පදෙක්ේ (Herpes Simplex)’ නමැති 

වවරසයයි.

දරෝ්ග තතතවය ඇතිවනදන අනාරක්ෂිත 

දයෝනි, ගුෙ දෙෝ මුඛ ලිිංගික සබඳතා මගිනි.

වවසරය ආසාෙනය වූ පසුව සමෙර 

පුද්ගෙයනදේ ලිිංගික ප්රදදශදේ කුඩා දිය 

බිබිලි මතුවී ඒවා කැඩීද්ගාේ තුවාෙ 

ඇති වී දව්ෙනාවක් මතු දව්. 

ලිිංගික ප්රදදශ ෙැරුණුවිට දේවා 

ගුෙ මාර්ගදේ ො මුඛය තුළෙ 

ඇතිවිය ෙැකිය.

ඊට අමතරව ලිිංගික 

ප්රදදශවෙ දව්ෙනාවක් 

නැතදොත කැසීමක් ඇතිවීම, 

මුත්ා ෙැවිල්ෙ, උණ ඇතිවීම 

සෙ ඇඟපත දව්ෙනාව, 

හිසරෙය වැනි දරෝ්ග ෙක්්ෂණෙ 

ඇතිවිය ෙැකිය.

යදමක්ට දේ කිසිඳු දරෝ්ග ෙක්්ෂණයක් 

දනාදපනවා වුවත වවරසය ආසාෙනය වී 

තිබිය ෙැකිය. එවිට වවරසය ඔහුදේ ලිිංගික 

සෙකරුවනටෙ දබෝදව්. එදේම කලින කෙට 

වවරසය සක්රීය වී නැවත නැවත දරෝ්ග ෙක්්ෂණ 

මතුවීමටෙ ඉඩ ඇත.

ඉෙත සඳෙන දරෝ්ග ෙක්්ෂණ ඇතනේ 

වොම ළඟම ඇති ලිිං්ගාශ්රිත දරෝ්ග සායනයට 

සෙභාගී විය යුතු අතර එහිදී දිය බිබිලිවලින 

දෙෝ තුවාෙවලින මාතතුවක් ද්ගන ලිිංගික 

ෙරපීේ පරීක්්ෂාවක් (HSV PCR) සිදුකර අදාළ 

දරෝගියාව නිසි ප්රතිකාර දවත දයාමු කරනු 

ෙබයි.

සුදීමාදේ කතාදවන මට මතුකළ යුතු තවත 

වැේගත කාරණාවක් ඇත. ඒ තරුණ විය 

්ගතකරන ඔබ ලිිංගික ෙැඟීේ කළමනාකරණය 

කර්ගැනීම වැේගත බවය. 

දමවැනි අවාසනාවනත ඉරණේවෙට 

මුහුණදෙන ළාබාෙ යුවතියන ඕනෑතරේ මදේ 

වෘතතීය ජීවිතය තුළදී මාෙට ෙමුවන බව 

කණ්ගාටුදවන වුවත පැවසිය යුතුය.

තරුණ විදේදී ආෙරණීය සබඳතා ඇති 

කර්ගැනීම අතිශය ේවභාවිකය. නමුත 

සබඳතාවෙදී ඇතිවන ෙැඟීේ කළමනාකරණය 

කර්ගනිමින පළමු එක්වීම විවාෙය ෙක්වා 

කල්ෙැමිය ෙැකිනේ වඩා දොඳය.

එදේත නැතදොත ලිිංගික එක්වීමකදී 

ආරක්්ෂක ක්රමදව්ෙයක් භාවිත කිරීමට ඔබ 

බුදධිමත විය යුතුය.

මම සමසෙ 
සෙසෙක් 
සෙස්වයි 
සඩාක්්ටර්. 
දුක්්ෂර ගමෙ 
ගෑනු ළමසයක්. 
සොළඹ්ට 
එෙසෝට ම්ට 
අවුරුදු 
දෙඅ්ටක් 
විතර 
ඇති

‘හර්පීස් සිම්්පලෙක්ස් (Herpes Simplex)  
වවරසලේ  ස්වරූපය අනවීක්්ෂයක් ඇසුරින

යාළු ස්වො 
මාෙයක් යන්ෙත් 

ෙලින් රූම් එෙේට 
එක්ෙසගෙ යද්දී මම 

එයා්ව විශ්වාෙ  
ෙළා

2021 ඔක්සතෝබර් 13 බදාදා



26 2021 ඔක්තෝබර් 13 බදාදා

සනත් ප්රියනත

එල්.ටී.ටී.ඊ 
මරා්ෙන මැ්රන 
්�ාටි �ානතාවක                       

          ට කියයි

38 වැනි ක�ොටස

රූබනට 
ඇත්ත 
කියයි

්�ෝජිනී

විවාහයෙන් පසුව ය�ෝජිනීයේ 

ජීවිතෙ ග�ාගියේ දුක, සතුට, බිෙ 

සිෙල� මිශ්රවෙ.

‘‘විවොහකයන පසකස රූබන වකේම 
නැන්දමමත මට ක�ොඩක් ආ්දරය 

�ළො. එයොලො මට සැලකුකේ 
එයොලකේම ්දරුකවකුට වකේ. 
කමො�්ද මම එයොලට කියලො 
තිබුකේ මකේ ඥාතීන 
�වුරුවත වේනියොකේ නැහැ 
යොපනකේ ඉනකන කියලො. 
යුද්ධය නිසො යොපනයට 
යනන පහසු�ම නැති නිසො 

ප්රංශකේ ඉනන අයියො ළඟට 
යනන ඇවිත වේනියොකේ 

්තනිකවලො ඉනනවො කියලො. ඒත 
විවොහකයන පසකස රූබනකේ 

නෑ්දෑයනකේ උතසවවලට එකහම 
යනන කේවි කියලො බයක් තිබුණො. 
කමො�්ද කසනඟ එ�තුකවන 
්තැනවලට ගියොම සමහරවිට 
මොව අඳුරන එක්ක�කනක් 
හරි හිටි කයොත මට ප්ශනයක් 

කවනවො. අනිත අ්තට සරංවි්ධොනය 
මො �ැන කමොන තීරණයක් අරක�න්ද 

්දනකන නැහැ. ඔය කසරම ප්ශන එක්� 
්තමයි මකේ විවොහ ජීවි්තය ක�විලො ගිකේ. 
මම වකේම රූබනලත වේනියොකේ සථිර 
පදරංචි අය කනකවයි. එයොලත �ලබල නිසො 
යොපනකේ ඉඳලො වේනියොකේ පදරංචියට 
ආපු අය. ඒ� මට කලොකු වොසියක් වුණො. 
කමො�්ද රූබනලක�ත ඥාතීන �වුරුවුත 
වේනියොකේ හිටිකය නැහැ. ඒ නිසො නෑ්දෑ 
ක�වලවලට යන ඒවො, උතසවවලට යන 
අවස්ො ක�ොඩොක් අඩුයි. මම අත්යවශ්යම 
කද�ට ්තමයි එළියට ගිකේ.’’

යේ අතර වන්නි මානුෂීෙ යමයහයුයේ 

නිරත යුද හමුදාව දවසින් දවස ජෙග්ාහී 

ය�ස ඉදිරිෙට ෙමින් සිටියෙෝෙ. එය�ස 

ඉදිරිෙට ගමන් කරනවිට යකාටින්යේ නි� 

යනාවන ඊළාේ රාජ්යෙද ක්රම ක්රමයෙන් කුඩා 

වූයේ ඔවුන්යග ්පා�න ප්රයේශ යුද හමුදා පා�නෙට 

නතු කරමිනි. 2009 මාර්තු මාසෙ වනවිට යුද 

හමුදාව යකාටින්යේ යුද මර්මස්ාන වූ මු�තිව් 

යමන්ම පුදුකුඩුරිප්පු නගරව�ට ඇතුළු වී සිටිෙහ. 

ය�ෝජිනීයේ උපන් ගම වන මුලලිොවලි පිහිටියේද 

මු�තිව් නගරෙට ආසන්නවෙ. මුලලිොවලි ප්රයේශෙද 

යුද හමුදාව ෙටතට පතව තිබිණි. යමහිදී එල.ටී.ටී.ඊ.ෙ 

ඉතාමත පහත යපයේ යුද උපක්රමෙක් අනුගමනෙ 

කයළෝෙ. ඒ යුද හමුදාවට භූමිෙ පමණක් අතපත කර 

යදමින් එහි පදිිංචිව සිටි වැසිෙන් සිෙලුයදනා එල.

ටී.ටී.ඊ.ෙ පසු බසින ප්රයේශව�ටම රැයගන ෙමිනි. 

ඔවුන් එයස කයේ සාමාන්ය වැසිෙන් ආරක්්ෂක මිනිස 

පළිහක් ය�ස තබා ගැනීම සඳහාෙ. යකාටි, සාමාන්ය 

වැසිෙන් සමඟ සිටින විට යකාටින්ට එයරහිව යුද 

හමුදාවන්ට රිසියස ප්රහාර එල� කළ යනාහැකිෙ. යේ 

සිෙලු සිදුවීේ මාධ්යෙ මගින් ප්රචාරෙ වනවිට ය�ෝජනීට 

සිෙ පිො සහ සයහෝදර සයහෝදරිෙන් සිහිවිෙ.

‘‘්දවස �ොකන යු්ද හමුදාව ඉදරියට යනවො කියලො 
ප්වෘතතිවල කියනවො. යුද්ධය �ැන ආේඩුකේ මොධ්ය 
මගින කියන කදවල �ැන විශවොසයක් නැති නිසො ක�ොඩක් 
කවලොවට බැලුකේ ඉනදයොකේ ප්වෘතති. ඔකහොම ඉදදී 
යු්ද හමුදාව මුලලියොවකලයි යටත �ර�ත්තො කියලො 
ප්වෘතතියක් ගියො. එකහ හිටපු ජන්තොව මුලිතිේ �ලපුකේ 
වට්ටුවොහල පොලකමන එක�ොඩ කවලො කවලලමුලලි 
වවක්�ොලවලට ගිහින කියලො. ඒ අ්තකේ ප්වෘතතිවලින 
කියනවො යුද්ධයට මැදකවලො සොමොන්ය ජන්තොවත මිය 
යනවො කියලො. ඒ කදවල අහදදී �න �ෑමත උගුකරන 
පහලට යනකන නැහැ වකේ. මකේ හිකත තිකයන දු� 
්ත්ද �රක�න ඉනනම බැරි ්තැන මකේ ක්දමේපියන �ැන 
ඇත්ත රූබනට මම කීවො. ඒ ්තොත්තලකේ ්දැන පදරංචිය 
වනනිය (ක�ොටි පොලන ප්කදශය) කියලො වි්තරයි. හැබැයි 
මකේ එල.ටී.ටී.ඊ සබඳ්තො �ැන කමොනවත මම කීකේ 
නැහැ. ඒත මටවත රූබනටවත මකේ ක�්දර අය �ැන 
විස්තරයක් ්දැන�න ක්රමයක් තිබුකේ නැහැ.’’

යුද හමුදාව විසින් මු�තිව් අතපත කරයගන සති 

කීපෙක් ගතවන විට එනේ 2009 අයරේල මාසෙ 

වනවිට යකාටි ග්හණයෙන් මිදුනු සාමාන්ය යදමළ 

ජනතාව යකාටින්යේ අණ යනාතකා යුද හමුදාව රැඳී 

සිටින ප්රයේශ යවත පැමියණන්නට වූහ. ඒ අතර 

2009 අයරේල 18 රාත්රියේ රහසිගත ක්රිොන්විතෙක් 

ක්රිොතමක කරන �දි. ඒ වනවිට පුදුමාත�න් යුද 

මුක්ත ක�ාපෙ ය�ස හැඳින්වූ පටු බිේ තීරෙක �ක්්ෂ 

03ක් පමණ වූ සාමාන්ය යදමළ වැසිෙන් පිරිසක් යකාටි 

විසින් බ�හතකාරයෙන් රඳවායගන සිටිෙහ. එම 

භූමිෙ ඉදිරිපිට විශා� පස බැේමක් බැඳ මර උගුල 

අටවා ආරක්්ෂකෙන් යොදා යුද හමුදාව ඇතුළුවීම 

වළක්වා තිබුණි. නමුත රාත්රී අඳුයර් ක�පුව තරණෙ 

කළ යුද හමුදාව යකාටින්ට පහර දී සාමාන්ය වැසිෙන් 

ග�වා ගැනීයේ යමයහයුම ආරේ්භ කරන �දි. එහිදී 

යකාටි ග්හණයෙන් මුදාගත සාමාන්ය වැසිෙන් සිංඛ්ාව 

�ක්්ෂ 02ක් පමණ විෙ. අභ්යන්තර යුද අනා්ෙන් 

ය�ස හැඳින්වූ යමම සාමාන්ය වැසිෙන් රැයගන එනු 

�ැබුයව් වව්නිොවටයි. යුේ්ධෙක් පවතින අතර �ක්්ෂ 

යදකක පමණ ජනතාවක් කිය�ෝමීටර 100ක පමණ 

දුරක් ප්රවාහනෙ කිරීම හමුදාවට පහසු කාර්ෙෙක් 

යනාවිනි. �ිංගම හා යපෞේගලික බසර් සිෙ ගණනක් 

තම ්භාරෙට ගත යුද හමුදාව එම ජනතාව වව්නිොවට 

රැයගන එන �දි. එය�ස රැයගන එනු �ැබූ 

සාමාන්ය වැසිෙන් අතර 5,000ට වැඩි එල.ටී.ටී.ඊ. 

සාමාජිකෙන්ද වූහ. සාමාන්ය වැසිෙන් යමන් ඔවුන්ද 

රැඳී සිටිෙහ. ඒ නිසා රැයගන එනු �ැබූ සාමාන්ය 

වැසිෙන් මුදාහැරීමක් යනාකළ අතර හමුදා ආරක්්ෂාව 

ෙටයත නවාතැන් සපෙන �දි. නවාතැන් සපෙන 

�ේයේ ප්රයේශයේ පාසල හා අලුතින් ඉදිකළ අනා් 

කඳවුරු තුළෙ. ඒත සමඟ වව්නිොවද යුදපිටිෙක 

සිරි ගතයතෙ. රජයේ යසවකෙන් අවතැන්වූවන් 

සඳහා පහසුකේ සැපයීමට යවයහයසන අතර, 

පැමිණි අනා්ෙන් අතර තම ඥාතින් සිටීදැයි 

යසාොබැලීම සඳහා පැමිණි ජනොයගන් වව්නිොව 

පිරී ඉතිරී ගියෙෝෙ. යේ අතර ය�ෝජනීද තම පිො හා 

සයහෝදරිෙන් යසාො බ�න්නට වූවාෙ.

‘‘වනනිකේ හිටපු ජන්තොව විශොල පිරිසක් යු්ද හමුදාව 
ඉනන පැත්තට ඇවිත, එයොලව වේනියොවට කේනවො 
කියලො ප්වෘතතිවලදී කිේවො. ඒ කවදද බස පුකරෝක�න 
අනෝ වුණ අය වේනියොකේ �ඳවුරුවලට කේනවො. 
එකහම කේන අය යු්ද හමුදාව භොරකේ ්තමයි අරක�න 
එනකන. ඒ ්තැනවල තිකයන �ලබලය නිසො විස්තරයක් 
�නන හරි අමොරුයි. රූබනකේ අයියො ක�කනකුත ඒ 
කවදද හිටිකේ මුලතිේවල. එයො ක�ොකහ්ද කියලො රූබනුත 
කහොය කහොයො හිටිකේ. ඔකහොම ඉදද එ� ්දවස� රූබනට 
එයොකේ අයියක�න දුර�්තන ඇමතුමක් ලැබුණො. 
අයියො ළඟ රූබනකේ දුර�්තන අරං�ය තිබිලො. එයොලට 
දුර�්තන කමොනවත නැති නිසො යු්ද හමුදාකේ ක�කනක්කේ 
හෑනඩ් ක�ෝන එ�කින ්තමයි අයියො �්තො �රලො තිබුකේ.

‘මකේ අයියො ජීවතුන අ්තර ඉනනවො’ කියලො රූබන 
ක්දවියනට පින දුනනො.

‘කහටම අයියොව බලනන එයො ඉනන �ඳවුරට යමු’ 
කියලො රූබන කියදදී මම ක්දවියනට කීවො මකේ ක�්දර 
අය කහොයො ක්දනන කියලො.’’

ය�ෝජිනී කීවාෙ.

ප්රවෘත්තිවලින 
කියනවා යුද්ධයට මැදි්ව�ා 

සාමාන්ය ජනතාවත් මිය යනවා 
කිය�ා. ඒ ්දවල් අහදදී �න 

�ෑමත් උගු්රන පහ�ට යන්න 
නැහැ ව්ේ. ම්ේ හි්ත් ති්යන 
දු� තද �ර්ෙන ඉනනම බැරි 
තැන ම්ේ ්දමව්පියන ෙැන 

ඇත්ත රූබනට  
මම කීවා

ඒ ්වදදි 
බස් පු්රෝ්ෙන අනාථ 
වුණ අය වව්නියා්ව් 

�ඳවුරුව�ට ්ේනවා. 
එ්හම ්ේන අය යුද 
හමුදාව භාර්ේ තමයි 
අර්ෙන එන්න. ඒ 

තැනව� ති්යන ��බ�ය 
නිසා විස්තරයක ෙනන  

හරි අමාරුයි

 ් ම්තක �තාව

කලෝජිනීකේ උපන�ම ක�ොටි සරංවි්ධොනකේ යු්ද 
මේමස්ොනයක් වූ මුලතිේ මූලලියවකලයි ග්ොමයයි. 
කලෝජිනීව රවටොක�න එල.ටී.ටී.ඊ සරංවි්ධොනයට බ්දවො 
�නනො අ්තර පුහුණුකවන පසු කසෝදයො බල�ොයට 
අනුයුක්්ත �රයි. 

සරංවි්ධොනය තුළ සිටියදී කනොකයකුත හැළහැප්පීම 
මැ්ද දවි ක�වන කලෝජිනී සරංවි්ධොනය තුළ සිටි ්තම 
කහෝදම මිතුරියනකේ විකයෝකවන පසු මරොක�න 
මැකරන කසබළිය� කලස පුහුණුවීම අරඹො එම පුහුණුව 
සොේ්�ව නිම �රයි.

හමුදා ප්හොර හමුකේ �ඩො වැකටන එල.ටී.ටී.ඊ 
සරංවි්ධොනය අවසොන මොස කිහිපකේදී කලෝජිනී 
වේනියොවට සරංක්රමණය �රවනකන ඇකේ මරොක�න 
මැකරන ඉලක්�ය ලැකබන ක්තක් එහි සිටින කලස 
්දනවමිනි. 

එහිදී ඇකේ බොර�රු වනකන සු�න්දන නම 
ඕලන්දකේ සිටින ක්දමළ ජොති�යකු වන අ්තර දකනන 
දන සිදුවූ එල.ටී.ටී.ඊ සරංවි්ධොනකේ �ඩොවැටීම හමුකේ 
ඔහු්ද කලෝජිනී පිළිබ්ද කසොයො බැලීම නව්තො ්දමයි.

ඒ අ්තර වේනියො කේදී ්දැන හදුනො �නනො රූබන නම 
ත්රිකරෝ්ද ර් රියදුරො සම� කරේම සබ්ද්තොවයක් අරඹන 
කලෝජිනී ්තමන මරොක�න මැකරන කසබළියක් බව ඔහුට 
ස�වො ඔහු සම� විවොහ කවයි. 

උතුකේ යු්ද හමුදා ප්හොර ්දරුණු වීමත සමඟ 
ක�ොටිනකේ සරංවි්ධොන ජොලය බිඳ වැටීම නිසො කලෝජිනී 
හො ක�ොටි සරංවි්ධොනය අ්තර සනනිකේ්දනය්ද බිඳ වැකට්. 
එහිදී LTTE සරංවි්ධොනකේ නීතිරීතිවලට පටහැනිව 
�ටයුතු �රමින කලෝජිනී රූබන 
සමඟ විවොහ කේ. ඒත සමඟ හමුදා 
අතඅඩරංගුවට පතවීකම අවදානම 
සමඟ LTTE විසින ්තමොව ඝෝතනය 
�ර්තැයි බිය සමඟ කලෝජිනී සිය 
විවොහ දවිය �්ත �රනනීය.

අද එතැන සිට.... ්�ෝජිනී



§දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

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.

සම අභ්යනතරශේ හටෙනනලා විවිධ ‘ශෙඩි’ 
ශේතුශෛන පීඩලාෛනට ්ක්වූෛන ශකලාශතකුත් හිඳී. 
උපතිනම ඇතිෛන ශෙඩි, ජලානමය ශේතූන නිසලා 
හටෙනනලා ශෙඩි, ශතල් ශෙඩි, සැරෛ ශෙඩි 
ශමනම ක්ලාතුරකින පිළිකලා නිසලා හටෙනනලා ශෙඩි 
්ද ඒ යටතට ෙැශන.

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්ය කවින්ද 
රලාජපක්ෂ මහතලා ශමෛර කතලාබහ 
කරනශන සිරුශේ හටෙනනලා එෛන ශෙඩි 
හඳුනලාෙැනීම හලා ඊට ඇති පිළියේ 
පිළිබඳෛයි.

ශරීරයේ ඇතිවන යෙඩි ෙැන 
ඇතැමුන් බිය යවනවා. ඇතැමුන් 
යනාසලකා හරිනවා. ඇතතටම අපි ඒ 
ෙැන සැලකිලිමත යවන්න ඕන ඇයි?

සිරුරේ හටගන්නා රගඩි වේග රෙකක් 

තිරේවනා. අපි අෙ කතනා කරනරන 

සිරුර අභ්යනතරරේ ර්නාව, සමට 

ෙටින ඇතිව් පිටතට රෙර්් රගඩි 

ගැ්යි. රමවන රගඩි සැමවිටම භෙනා්ක 

ප්රතිඵල අතකර ර්නාදුන්ත, කැක්කුම් 

එ් අවස්නා තිරේවනා. ඒ වරේම කුඩනාවට 

ෙටනරග් විශනාල රලස වේ්ධ්ෙ ව් 

අවස්නා තිරේවනා. රම් අතර රෙනුමට 

අවලසස්ක් එක්කර් අවස්නාත 

තිරේවනා. ඒ නිසනා රම්වනා ෙරීක්්නා කර 

ෙලනා ඉක්මනින අවශ්ය පිළිෙම් රෙදීම 

වැෙගත. ඒ වරේම සමට ෙටින එ් සිෙලු 

රගඩි පිළිකනා ර්නාව් ෙවත කිව යුතුයි.

කුඩනා ෙරුවනරේ ගතරතනාත ඩේරමනායිඩ් 

සිසට් (Dermoid Cyst) කිේ රගඩි 

ඇතිරව්වනා. රමෙ ළමනා රරෝග 

විරේ්ඥවරුන හඳුනවනරන උෙතිනම 

ඇතිව් සම අභ්යනතර දිෙරමෙ රගඩි 

රලසයි. 

කළලෙ වේ්ධ්ෙ ව් අවස්නාරේ 

ඇතිව් ෙටක රතරපුම් ඇතුළු වි්මතනා 

නිසනා එවැනි රගඩි හටගන්වනා. ඇහැ 

රකළවර, ක් පිටුෙස, ්ළල මැෙ 

ආදී ස්නා්වල රම්වනා ෙැකගත හැකියි. 

ඒ වරේම රමනිනජිරෙෝමනා තතතවෙ 

කිෙනරන රමනාළෙ හනා සුසුම්්නාව වටනා 

ඇති ෙටල, රගඩිෙක් රලස වේ්ධ්ෙ වීමයි. 

රමෙ තරමක් ෙහුලව ෙවති් තතතවෙක්. 

රමෙ කනාලෙක් වේ්ධ්ෙ රවමින ෙැවතීමටෙ ඉඩ 

තිරේවනා.

ඒ වරේම රතලරගඩි ෙ රසරමන වැරඩ් රම්ෙ 

ගැටිතතක් (රගඩිෙක්) ව් අතර, 

එෙ සරම් ෙටි මනාංශ රේෂි තට්ටුව අතර මතුවීමට ඉඩ 

තිරේවනා. එම රගඩිෙ ඇඟිලරලන රතරපුමක් කළවිට 

එහනාට රමහනාට ේවනා. එෙ පිළිකනා තතතවෙක් ර්නාව් 

නිසනා රෙනාරහෝරේනා ප්රතිකනාර සඳහනා රෙනාමුව්වනා 

අඩුයි. එරහත ඒ විදිෙට ෙලනා ර්නාසිටිෙ යුතු අවස්නාත 

තිරේවනා.

ඒ යමාන වයේ අවස්ාවන්්ද?

ෙම් අවස්නාවල ලයිරෙෝමනා (රම්ෙ රගඩිෙ) නිසනා 

රේේනාවක් හටගැර්් අවස්නා තිරේවනා. ඒ වරේම 

එෙ වේ්ධ්ෙ ව් අවස්නා තිරේවනා. එරමනම ඒ 

ආශ්රිතව සිදුව් ස්නායු රතරපුම නිසනා එෙ රේේනාකනාරී 

අතෙැකීමක් රව්වනා. එවන විටක විරේ්ඥ ශල්ය 

වවද්යවරරෙකුරගන උෙරෙස ෙැතිෙ යුතුයි. එවිට 

එෙ වේ්ධ්ෙ ව් සවරූෙෙ ෙරීක්්නා කර සැතකමට 

භනාජ්ෙ වීමට අවශ්ය ෙැයි නිගම්ෙ කර්වනා. 

විරේ්රෙනම ලයිරෙෝමනා රගඩි එකකට වඩනා 

ඇති අවස්නාවල සැතකමක් සඳහනා 

රෙනාමුවීම වැෙගත. රමහිදී පූේ්ණ 

නිේවිනේ රහෝ හිරිවැට්ටීරමන 

සරම් කැපුමක් සිදුකර එෙ ඉවත 

කර්වනා වරේම ප්රතිකනාර කිරීරම්දී 

ලයිරෙෝසක්්න (Lyposuction) ක්රමෙ 

රෙනාදාගන්නා අවස්නා තිරේවනා. 

රමෙ බිෙ විෙ යුතු සැතකමක් 

ර්නාරවයි.

තවෙ ෙරරෙෝෂිත ෙණුවන නිසනා සිරුරේ 

ඇතිව් රගඩි තිරේවනා. සු්ඛෙන 

ආශ්රිත ෆයිරලරිෙනා ෙරරෙෝෂිතෙනා ඊට එක් 

උදාහර්ණෙක්. ඒ වරේම, වි්වීම් රේතුරවන 

හටගන්නා රගඩි, සැරව පිරුණු රගඩි වරේම සුදුෙනාට 

ඝ්කම් 

(රකනාසසක් 

වැනි) ද්රව්යරෙන 

පිරුණු රගඩි තිරේවනා. 

රෙනාරහෝදුරට පිට, මුහු්ණ, ඉකිලි, කිහිලි හනා 

රරෝම කූෙ, වෘ්්ණ රකෝ් ආශ්රිතව රමම 

රගඩි හටගන්වනා.

ඒ වරේම දිලීර ආසනාේ සිරුර 

අභ්යනතරගත වීම නිසනාත එරස සිදුවිෙ 

හැකියි.

යේ අතර පිළිකාමය යෙඩි හඳුනාෙන්යන් 
යකායහාම්ද?

කලනාතුරකින එරස ඇතිවූ රගඩි පිළිකනා 

රලස හඳු්නාගන්නා අවස්නා තිරේවනා. එහිදී 

හිසකෙරල කෙනාට අසථිෙ අශ්රිතව එ් රගඩි ගැ් 

සැලකිලිමත විෙ යුතුයි. එෙ සනාමනාන්ය රගඩිෙකට වඩනා 

රව්ස. ශල්ය වවද්යවරෙනාට ඒ ගැ් නිගම්ෙ කළ හැකියි. 

ඒ අනුව අවශ්ය ්ම් CT සකකෑන ෙරීක්්්ණෙක් වරේම, 

එම ස්නා්රෙන වසල ලෙනාරග් විද්යනාගනාර 

ෙරීක්්්ණෙක්ෙ කළ හැකියි. සමහර පිළිකනා සම 

ෙට තිරෙනරන. එෙ රෙර්නරන ්ැහැ. රකරස 

්මුත ඒ සඳහනා කළ යුතු ෙරීක්්නාවන රව්ම 

කළ යුතු රව්වනා.

ඒ වරේම සමහරුනරේ කුදෙටි එ්වනා. 

රෙලරල ඉකිලිරේ, රගඩිෙක් රලසින 

එෙ මතුරව්වනා. ඒත එම ඝ්වීම රම් 

ෙටතට ගැර්නරන ්ැහැ. ක්්ෙ රරෝගෙ, 

ලිේරක්මිෙනාව වැනි රරෝග තතතවෙක් රහෝ 

කකුරල ව් රව්ත තුවනාලෙක් නිසනා එරස 

කුදෙටි මතුවූවනා විෙ හැකියි. එහිදී ඉහත කී රරෝග 

මූලෙට ප්රතිකනාර ලෙනාදුන්ම එෙ සනාමනාන්ය අතට 

හැරර්වනා.

 ඒ වරේම සමහර පුදගලයිනරේ මුළු ඇරේම රගඩි 

හැදුනු අවස්නා තිරේවනා. (නියුරරෝ ෆයි රෙෝ මැරටෝසිස) 

එහිදී ස්නායුවල ගැටිති එ්වනා. එෙ රෙනුමට 

ෙලෙනා්වනා. ඒවනා රකනාටස වශරෙන ඉවත කිරීම කළ 

හැකියි. රකරස ්මුත එරස සිදුවීමට 

රේතුව ජනා්මෙ විකෘතිතනාවක්, 

රව්සකමක් විෙ හැකියි.

යමම යෙඩි සෑමවිටම ලිහිල් 
සවභාවයයන් යුතු්ද?

්ැහැ. අසථි වැරඩදදී අසථිවල 

එ් රගඩි තිරේවනා. ්ළරල සහ 

හිසකෙරල ඔසටිරෙෝම තතතවරේදී 

එම රගඩිෙ ඝ්කම්ව තෙට අතට 

හසුරව්වනා. රමෙෙ රෙනුමට ෙනා්ධනාවක් 

ව් අවස්නාවක සැතකමක් මගින 

ඉවත කළ හැකියි.

අදාළ සැතකම සදුවිය යුතු ආකාරය 
තීරණය කරන්යන් යකයස්ද?

ඇතතටම රගඩිරේ සවභනාවෙ, 

ෙරීක්්්ණ වනාේතනා අනුව අවශ්ය සැතකම 

සිදු කර්වනා. එහිදී හිරිවට්ටලනා වරේම, 

නිේවිනෙ එන්ත ලෙනාදී සිහි ්ැතිරකනාට එෙ 

සිදුකළ හැකියි. 

්ළල, මුහු්ණ ආශ්රිත සැතකමකදී ශල්ය 

වවද්යවරුන සනාමනාන්ය රෙනුමට හනානිෙක් 

ර්නාව් ෙරිදි හිසකෙරල රකස අතරින 

කැපුමක් දාලනා රගඩිෙ ඉවත කර්වනා. කුඩනා 

ෙරුවනරේ ්ම් සැතකම කරනරන සිහි 

්ැති කරයි. ඒ, සැතකම අවස්නාරේ ෙරුවනා 

ෙැඟලුරවනාත රව්ෙම් අ්තුරකට ඉඩ ඇති 

නිසයි.

ඇතැම් රගඩි ඉවත කිරීරම්දී රමනාළරේ ෙටක 

ආරක්්නාවට සුසුම්්නා තරලරේ වැෙගතකම 

ගැ්ෙ සැලකිලිමත විෙ යුතුයි. ඒ වරේම රමරස 

සිරුරින ඉවත කර් සකෑම රගඩිෙක්ම රසනාේනාගනාර 

ෙරීක්්නාවට ලක්කරනු ලේවනා. එම ෙරීක්්්ණ වනාේතනාවට 

අනුව එෙ කුම් ආකනාරරේ රගඩිෙක්ෙ ෙන් සැක හැර 

ෙැ්ගැනීමට අවස්නාව සැලරස්වනා.

හැම 
යෙඩියම
පිළිකලාෛක් 
ශනශෛයි

යකාතරේ කල් 
ගියත, කැළලක 

නැති යලස ඕනෑම 
යෙඩියක ඉවත 

කළ හැකියි

කුද්දටි 
මතු වුයණාත ඊට 
බලපාන යේතුවට 
ප්රතිකරම යයදීම 

වැ්දෙත 
යවනවා
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w jirhs
39  ්�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

අංජනා නේවාසිකාගාරයට නගාස් දුරකතන 

ඇමතුම දුේ පසු නේනුක කාරය පණගේවා 

ගේනේය. ඔහු විශවවිද්ාල පානරේ නුවර පාරට 

පැමිණ පුරුද්දට එකවරම කඩවත න්දසට වාහනය 

හැනරවනවය. ඒේ ඒ සැනිේ සැණිේ ඔහුට මතක 

වූනේ අ්ද සිට නිවස ඇේනේ කඩවත නනාව හනේ 

කණුනව බවයි. ඒේ මතක වූ සැණිේ ආපස්සට 

වාහනය හරවා ගේනට තැනක නනාවුණි. පාර්ද 

කලබලය. කේට්ාස් සිනමාහල 

ආසේනනයේ ඔහුට වාහනය යළි 

්දකුණට හරවාගත හැකි විය. 

අලුේ නිවස ඇති තැනට එනනතක 

නේනුකනේ හිතට නබානහෝ නද 

සිතුනේය. අමමා නනාවේනට 

නම සැනසුම ලබා ගේනට ඔහුට 

නබානහෝ නවනහස වේනට සිදුනවන බව සිහිපේ විය. 

නිවස ළඟට යේනට විනාඩි ්දහයකවේ ගත වූනේ 

නැත. වාහනය නේට්ටුව ළඟ නවතා ඔහුම නේට්ටුව 

ඇරිනේය. නේට්ටුව ඇනරන සද්දයට කමල් පහලට 

දිව ආනවය. නේනුක වාහනය ඇතුළට ගේතාට පසු 

කමල් නේට්ටුව වසා ්දමා නේනුක ළඟට හිස කසමිේ 

ආනවය.

“මං බයේ හිටියෙ, මහත්තො යෙනදට ෙඩා අද 
පරක්කුයි. මට ය�ෝල් එ�ක්ෙත යදනන විදිහක් තිබයබ 
නෑයන.”

කමල් ඒ කියන තුරු ඒ වගක ඔහුට අමතකව 

තිබුනේය. කමල් ළඟ ජංගම දුරකතනයක තිබුනේ 

නැත. ඔහුට නේනුක නමේම නසනනනහලතා 

මැණිනක කතා කනේේ, කඩවත නග්දර වූ 

දුරකතනයටයි.

“මට ඒ� අම්ත� වුණායන. යහටම 
ය�ෝන එ�ක් හදාගමු..”

මිදුනල් ්දැල්වී තිබූ විදුලි පහේ 

එළිනයේ කමල්නේ මුහුණ ඔහු 

දුටුනවය. ඒ මුහුනේ කඩවත 

නග්දරදී දුටුවාට වඩා වැඩි 

ආනලෝකයක නම නමානහානේ 

ඔහුට නපනුණි.

“ය�ායහාමද ඒ යගදරට ෙඩා යේ 
යගදර යහාඳද?”

“මට නේ යහාඳටම යහාඳයි. මහත්තෙත 
බලනනය�ා ගිහිල්ලා.”

කමල් නිවනස් පහත සිටියදී නේනුක පිටතිේ 

ඇති පඩිනපල දිනේ උඩු මහමහලට නැේනේය. 

තවමේ ඔහුට ඔහුනේ නිවනස් සිරි සැනසිල්නල් හරි 

යමය්තක් �්තාෙ

අංජනා ඇල්ල්�ාල සරසවි සිසුවියකි. විදුහල�ති 
පි්යකු හා මවත් ස්හෝදරයාත්, ස්හෝදරියත් සමග 
ඈ උ�න්දා සිට ජීවත් වු්ේ ගුරු නිවාසවලය. ්ත්නුක 
බේ්ාර ්ෙන්න්කෝන් ඇමති පු්ෙක් වූවත් ඇමති නිල 
නිව්ේ �දංචිය ප්රතික්්ෂේ� ක්ෙන් ක්වෙ වූ නිව්ේ 
ජීවත්්වමින් කිරිබත්්ගා් ඔහු්ේම ජංගම දුරකෙන 
අ්ලවිසැලක් �වත්වා්ගන ගි්ේය. ඔහුට අංජනා 
හමුවන්්න් එහිදීය. එ්ෙක් හමුවූ සිය දහසක් අයට ව්ා 
සංසාරික හුරුපුරුදු බවක් ඈ ෙඟ දැනු්ෙන් ඔහු ඈ හා 

සබඳොවක් ඇතිකර ගත්්ත්ය. ඒ ඔහු ඇමති පු්ෙකුය 
යන්න ෙවදුරටත් රහසක් කරමිනි. ඒ අෙර ්සායුරු 
්ේනක ්ත්නුක �දංචිව සිටින නිවසට ඇස ගසා්ගන 
කටයුතු කරයි. එය දැනගන්නා ්ත්නුක ඉන් ඉවත් වන්නට 
සිෙද්දී හදසි්ේ අසනී� වූ අංජනා්ේ පියා ්ම්ලාවින් 
සමුගත්්ෙන් අංජනා්ේ ්�ේවො ්ලස ්ත්නුකට විසල 
වගකීමක් දරන්නට සිදුවු්ේය. එහි මූලිකම වගකීම වූ්ේ 
ඉන්න හිටින්නට ්ගයක් නැති ඔවුනට ගුරුනිවාස්යන් 
ඉවත්ව �දංචි වීමට ෙැනක් ්සවීමය.

අද එ්තැන සිට

එො ළඟ ්තාමත ගයේ�ම තියෙනො

අංජනො එ්ෙම 
්�්නක ්න්ෙයි

හැටියට නනතිේ සිතිේ විඳිේනට ලැබුනේ නැත. 

ඔහු නමානහාතකට උඩු මහනල් වූ බැල්කනිය ළඟ 

නැවතුනේය. ඒ නමානහානේ ඒ වටපිටාව ඔහුනේ 

හිතට පහදා දිය නනාහැකි හැඟුමක ඇති කනේය. ඒ 

කවදා නහෝ විඳ හුරු හුරුපුරුදු අවස්්ාවක බව ඔහුට 

්දැනුණි. නේනුක බැල්කනියට ්දෑත තබා බරවී තවේ 

නමානහාතක ඈත බලා සිටිනේය. ඔහුනේ ඇස් ඈත 

පරිසරනයේ මිදී අහසට නයාමු විය. වළාකුළු අඩු 

අහනස් තරු නපාකුරු නපාකුරු ඉහිරී තිනබනු ්දකිදදි 

ඔහුට මතක වූනේ අංජනාය. නම නමානහානේ ඇයේ 

නමතැන උරහිසට හිස තබානගන ළඟ සිටියානම 

කියා ඔහුට සිතුණි. තරු අතනේ රඳවා සිටි නනතුවලට 

එකවරම හසු වූනේ ඈත අහසිේ ගිලිහී මහ නපාළවට 

කඩා හැනලන තරුවකි.

“අහසින ්තරුෙක් ෙැයටද්දී �වුරුහරි 
ප්ාර්ථනාෙක් �යළාත ඒ� හරිෙටම හරි 

ෙනො.”

කවදා නකානේදී නහෝ ඔහු එනස් 

ඇසූ බව මතක විය. ඒ නිසා ඒ 

නමානහානේ ඔහුේ ප්ාේ්නාවක 

පිරුනවය.

“යේ සතුට මයග ළඟ හැමදාම 
තියබො.”

තවේ නමානහාතක සඳැල්නල් 

රැඳුණු නේනුක වසා තිබූ නදාර තල්ලු 

කරනගන නිවසට ඇතුළු වුනේය. විදුලි 

එළි ්දල්වා තිබූ විසිේත කාමරය ්දකිේම 

ඔහුට ඇස් අ්දහාගත නනාහැකි වුනේය. අමමා 

ඔහු නවනුනවේ සෑනහේන නවනහස වී ඇති වග ඔහුට 

්දැනුණි. ලස්සනම පුටු සැටියක සහ විශාල ප්මාණනේ 

රූපවාහිනී යේ්රයක විසිේත කාමරනේ විය. ඔහු එය 

නමානහාතක ්දෑසිේ විේනදය. කාමරනයේ කාමරයට 

ගිය නේනුක ඇස් නස්ම හිත ්ද පුරවා ගේනේය. නි්දන 

කාමර තුනටම ඇඳේ, නමස, අල්මාරි සමගිේ කෑම 

කාමරයට කෑම නමසයක සහ පිඟේ නකෝපප ඇසිරූ 

කුඩා ප්මාණනේ නසෝනකසයක, කුස්සියට අලුේම 

උපකරණ ්ද සමග ශීතකරණයකුේ අමමා නගේවා 

තිබුණි. ඔහුට අමමා ගැන හ්දවනේ නවනදාටේ වඩා 

ආ්දරණීය බවක ්දැනුනේය. ඒ හැඟීමට උගුර සිරවී 

නනේ නතේව ගිනේය. නේනුක විසිේත කාමරයට 

නගාස් අලුේම පුටු සැටිනේ පහසුනවේ ඉඳගේනේය. 

කමල් නගතුළට ඇතුළුව නදාර වසා ්දැමනමය.

“මදුරුයෙෝ ඉනනො හරිෙට. හෙස පහ හෙ යෙද්දී 
යදාර ජයනල් නේ ෙහනන යෙනො..”

නේනුක ඊට උේතරයක නනාදුේනේ අමමාට ගේ 

ඇමතුමට ඈ ඒ නමානහානේ සමබේ්ධ වූ නිසාය.

“අේමා ... ඔො දනනෙද මං අද ජීවියත යගාඩාක් 
සතුටින ඉනන යමායහා්තක් කිෙලා යේ.. ඔොට ්තැනක් යූ 
අේමා.. යේ හැමයද්ටම..”

නසනනනහලතා මැණිනක වචනයක කතා කරේනටේ 

නපර ඔහු සතුට වචන කනේය.

“මං ඒත බැලුො ඇයි ්තාමත ය�ෝල් එ�ක් පරක්කු 
කිෙලා. ය�ෝ �මල්ටෙත �්තා �රනන බැරි බෙ ම්තක් 
වුයේ යගදර ආෙට පසයස..”

“අේමට යේ බඩුෙලටත ලක්්ෂ ගානක් ෙනන ඇති..”

“ඔව්.. ඒත ඒ ගැන ඔො හි්තනන එපා යපාඩිපු්තා. 
ඒෙ �ායගෙත යනයව්. ඔෙ සල්ලි මයේ ළඟ තිබබ ඒො 
ෙගෙක්. සල්ලි යපාතෙල තිෙලා සතුටුයෙලා ෙැඩක් නෑ. 
දැන බලනන ඒ සල්ලිෙලින මං ඔොෙ සතුටු �ළායන..”

“ඇත්තටම අේමා මුළු යේම ලසසන �රලා.”

“්තෙ එ� යදෙක් මට �රනන බැරිවුණා. �රට්න 

දානන. පු්තායග ඊළඟ නිොඩු දෙසට මං එනනේ ඒ 
ෙැයේටත එක්�. දැනට නිදිෙන �ාමයර ජයනයලට 
�මල්ට කිෙලා යබේ ෂීට් එ�ක්ෙත දාගනන. නැත්තේ 
මදුරුයෙෝ �යි..”

නසනනනහලතා මැණිනක ඉකමනිේ ඇමතුම 

අවසේ කළාය. නේනුක එතනිේ ගිනේ නාන 

කාමරයටයි. සිරුර නතමානගන වැනටන සීතල 

දිය අතරිේ ජීවිතය සැහැල්ලු වී පානවන 

බව ්දැනනයි. ඒ අතර ්දැනනේනේ 

ජීවිතයට කිසිදා නනා්දැනුණු ස්වාධීන 

බවකි.

ඔහු නාන කාමරනයේ එනවිට 

පුරුදු නේ නකෝපපය නවනුවට කමල් 

කෑම නමසය සකසා තිබුණි.

“මං �නනේ �මලුත �ෑම �නන.”

පුරුදු නේ නකෝපපය ගැන ප්ශන 

නනාකර කෑම නමනසට ඉඳගේ ඔහු 

පුරුදු නලසම කීනවය.

“මට බඩගිනි නෑ මහත්තො. මං පසයස 
�නනේ..”

නේනුක කෑම කන තුරු කමල් කුස්සියට වී 

පුඩිමක හැදුනවය. පුඩිනමේ පසු නකෝපි නකෝපපයක 

න්දේනට ඔහු සිතාගේනේය.

නේනුක කෑම නමනසේ නැගිට රූපවාහිනිය 

ළඟට ගිනේය. එය ක්රියා කරවදදී විකාශනය නවමිේ 

පැවතිනේ ප්වෘේතිය. ඔහු වහා එන්දසට කන නයාමු 

කනේ ජපානය සමබේ්ධ ප්වෘේතියක ඇසුනු නිසාය. 

නමානහාතකට නපර ජපානනේ භූමිකමපාවක 

සිදුව ඇති බව ප්වෘේතිනයේ ඇසුනේය. ඔහුට 

වහා මතක වූනේ නටාෂිනකෝ සහ නදවාේය. වඩාේ 

නහාඳිේ ඒ ප්වෘේතියට සවේ නයාමු කළේ ඊට වඩා 

වැඩි නතාරතුරක එහි වූනේ නැත. නදවාේ නබානහෝ 

කලකිේ කතා කනේ නැත. කතා කරේනට ඔහුට 

මතක නනාවූනේ පසුගිය දිනවල නයදුණු කාේයබහුල 

තේේවයක සමගය. ඒ නිසා ඔහු නදවාේට 

දුරකතන ඇමතුමක ගේනේය. දුරකතනය නා්ද 

වුණේ ඔහු ගේනා පාටක නැත. ඒේ ඒ සිතුවිල්ල 

වැරදි කරමිේ ඇමතුම විසේධි වේනට ඔේන 

නමේන කියා තිබියදී නදවාේ ඊට සමබේ්ධ වුනේය.

“�්තා �රනො කිෙලා හැමදාම හිතුො. යමා�ක් හරි 
ෙැඩකින ඒ� මග ඇරුණා.”

නේනුකනේ කටහඬ ඇනසේම නදවාේ කීනවය.

“මට කිෙනන තියෙනයනත ඒ�ම ්තමයි. පහුගිෙ 
දෙසෙල හි්තනන බැරි විදිහට බිසී වුණා.”

“ඇයි ලං�ායෙන ය�ල්යලක්ෙත හේබ වුණාද?”

“ඒ�ට උත්තයර යදනන �ලින කිෙනෙද මට 
ය�ල්යලක් හේබ වුණාම ය�ාල්යලා බිසී යෙනයන 
ය�ායහාමද කිෙලා?”

“ඇත්තටම ය�ල්යලක් හේබ වුණා නේ ඔෙ 
ප්ශයනට උත්තයර දැනටමත ඔො දනනො.”

නදවාේනේ කතාවේ සමග වා්ද 

කරේනට නේතුවක නැත. ඔහු 

කීනව ඇේතය. සැබෑවටම තමා 

කාේයබහුල වූනේ අංජනා සමබේ්ධ 

සිදුවීම නිසාය. ඒේ කතාව 

නකාතනිේ නකානහාම පටේනගන 

නදවාේට කියේන ්දැයි ඔහු 

නමානහාතක නිරුේතර වුනේය. නදවාේ කියේනේ 

එදා නමදාතුර ජපානනේ සිටි සහ අ්දටේ ඉේනා 

ඔහුනේ එකම මිතුරාය. ඔහු නේනුකනේ ජීවිතනේ 

නබානහෝ නදවල් ්දේනා නකනනකි. ඒ නිසා නම 

කාරණාව්ද ඔහු ්දැන සිටිය යුතුමයි කියා නේනුකට 

සිතුනි. ඒ නිසා ඉතා නකටිනයේ අංජනා හමු වූ තැේ 

සිට නම නමානහාත ්දකවා වූ සිදුවීම ඔහු නදවාේට 

කියානගන ගිනේය.

“ඉතින මං යබාරුද කිව්යෙ ඔො බිසී යෙලා 
තියෙනයන ඒ ගෑනු ළමො නිසායන?”

“හ්ේේ.”

“හ්ේේ යනයමයි ඇත්ත කිෙනන.”

“ඇත්ත ඇත්ත.”

“ඒ� ්තමයි මල්ලි කිෙනයන ය�ල්යලක් ොළු 
යෙනො කිෙනයන නිදහස යහාඳයටෝම සීමායෙනො 
කිෙන එ�. ්තාම ඒ ය�ල්ල ඔොෙ ය�ාපින එක්� 
ගියේෙත ්තෙ ්තෙ ොළුෙනයේ ෙැඩෙලට එක්� 
ගියේෙත නෑ යෙනන ඇති?”

“අංජනා එයහම ය�යනක් යනයෙයි. යබායහාම 
සරල ජීවි්තෙක් ග්ත �රන ්තාමත ගයේ�ම තියෙන 
ය�යනක්. එොට මයග හි්ත ගියේත ඒ�යි.”

නදවාේනේ හිනේ වූ වැරදි සිතුවිල්ල ඔහු ඉවේ 

කනේය.

“එයහම ගෑනු ළමයි ඉනනො �ලාතුරකින. ඔොට 
මං අෙොදෙක් යදනනේ ඔෙ ගෑනු ළමෙෙ ඔයහාමම 
පරිසසේ �රගනන. යෙනස යෙනන යදනන එපා.”

එය නදවාේ කියේනටේ නපර සිටම නේනුක තම 

හිතට දී තිබූ නපානරාේදුවකි.

ඒ� තමයි  
මල්ලි කියන්න 
්�ල්්ලක යොළු 

්ෙනෙො කියන්න 
නිදෙස ්ෙොඳ්ටෝම 
සීමෝෙනෙො කියන 

එ�

අෙසින තරුෙක 
ෙැ්ටද්දී �වුරුෙරි  

ප්ොර්්ථනොෙක 
�්�ොත් ඒ� 
ෙරියටම ෙරි 

යනෙො



29

ප්රවීණ රූපලාවන්ය 
උපදේශක 

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

නදීශා නිරමාණි

2021 ඔක්තෝබර 13 බදාදා

බ්ලැක්හෙඩ්ස් බ්ලැකලිස්ට් කරන

Glycolic Acid Peel
“ඇත්තම කිව්වොත මම බ්ලැක්හෙඩ්ස්ව්ට 

කලැර්�ොත්තනටත වඩො බයයි. ්මොකද ම්ේ 
හේේ හෙලැබෑම ්ස්්සන නලැති කර්ො දානන ඒ පුංචි 
තිතව්ට පළුවන.”

මෙමේ පවසනමන ම�ොව සුන්දරතෙ කොනතො 

�ැයිේතුමේ ඉහළිනෙ වැජමෙන ඇමෙරිකොනු 

නිළි මජසිකො ඇල්ො ය.

මජසිකොට පෙණක් මනොව සුන්දර පැහැපත් 

සෙක් පතනො මකොයිකොටත් මේ කර්දරකොර 

කුඩො බ�ැක්මහඩ්ේ මයෝධ රූප�ොවන්ය 

සතුමරකු වී ඇති ්ව නේ පැහැදිලිය.

මේ කර්දරමයන මිදීෙට උත්සොහ ්දරනො 

යුවතියන බ�ැක්මහඩ්ේ සහ වයිටමහඩ්ේ 

නිතර නිතර අතපතගොමින ඒවො මිරිකො ්දැමීෙට 

උත්සොහ කරති. එපෙණක් මනොව ආමලප 

කළ සැණින මේවො සුනනද්දූලි කර ්දෙනො ්ව 

කියන නොනොප්රකොර ආමලපන ගලවො නැති 

කර්දරව�ට අත වනති.

“්�ොඩක අය ්ේ බ්ලැක්හෙඩ්ස් ්සහෙ 
වයිට්්හෙඩ්ස් නිය්�ොතුවලින මිරික්ො ඉවත 
කරනන හෙදනවො. ඒ වි්තරක ්න්වයි ඒවට 
ප්රමිති්යන ්්තොර විවිධ ආ්ේ�න වර�ත 
�ේවනවො. හෙලැබලැයි ම්තක තියො�නන ඒ්කන 
්වන්න �ලැටළුව ්දගුණ ්්තගුණ ්ව්ො 
කුරු්ෑ, ්� කලැළලැේ �වො ඇති්වන එකයි.”

එවැනි වොනිජ නිෂපෝදනවලින ඇතිවන 

ගැටළු පිළි්ඳව එමේ 

පැහැදිලි කරනමන 

සුප්රකට චරෙමරෝග 

වවද්ය මරචල 

නසොරියනය.

ප්රතිඵ� 

රහිත වොණිජ 

නිෂපෝදන 

මවනුවට 

කර්දරකොරී 

බ�ැක්මහඩ්ේ 

සහ වයිටමහඩ්ේ 

කර්දරමයන 

මුළුෙනිනෙ ඔ්ව 

මු්දවන අනර්ඝ 

සත්කොරයක් පිළි්ඳව 

්දැනුවත් කිරීෙ අ්ද ලිපිමේ 

අරමුණය. මෙෙ සත්කොරය 

හඳුනවනමන ‘Glycolic Acid Peel’ 

නමිනය.

බ�ැක්මහඩ්ේ සහ වයිටමහඩ්ේ 

ඇතිවීෙට ්�පොන ප්රධොනතෙ 

මේතුව සමේ යේ යේ ේ්ොනව� 

මියගිය වස� සහ අතිරික්ක 

සී්ේ ඒකොරොශී වීෙය. වොතයට 

නිරොවරණය වීෙ නිසො ඒවො 

ඔක්සිකරණයට �ක්වන අතර, 

එෙ ක්රියොවලිමේ අතුරුඵ�යක් 

ම�ස ඒවො කළු පැහැයට මහෝ සුදු 

පැහැයට හැමර.

අහිතකර රසොයනික සංමයෝජන 

වන රසදිය සහ ේමටමරොයිඩ් 

අධිෙොත්රිකව අනතරගත 

රූප�ොවන්ය ආමලපන 

(බලීචින ක්රීේ) භොවිතො 

කරන යුවතියනටත් 

මේවො ඇතිවීෙට 

වැඩි අවධොනෙක් 

ඇත.

මේ 

සත්කොරමේදී 

සිදු කරනමන 

‘Glycolic’ 

නේ රසොයනික 

ද්රව්ය ෙගින 

බ�ැක්මහඩ්ේ 

සහ වයිටමහඩ්ේ 

මුළුෙනිනෙ උදුරො ඉවත් 

කිරීෙයි.

ග�යිමකොලික් යනු උක් සහ 

බීටරූටවලින උකහොගත් සොරය 

මවනත් රසොයනික ද්රව්ය සෙඟ 

එකට සංමයෝජනය කර සොදාගත් 

එනසයිෙ වරගයකි.

සත්කොරමේ ප්රධොනෙ අරමුණ 

බ�ැක්මහඩ්ේ, වයිටමහඩ්ේ 

ඉවත් කිරීෙ වුවත් එයට සමේ 

ඇති රැලි සහ ඇදීමේ සළකුණු 

(Stretch Marks) ඉවත් කිරීෙට්ද 

හැකියොවක් ඇත.

එමේෙ කුරු�ෑ සහ මුහුමේ 

ඇති සිදුරු (Pores) ඉවත් කිරීෙටත් මේ 

සත්කොරය සිදුකළ හැකිය.

“නෝසය, නෝසය අවට, උරහි්ස, ්බේ් 
එ්ත්කොට පිට ව්ේ ප්ර්ේශව් ්තමයි 
බ්ලැක්හෙඩ්ස් ්සහෙ වයිට්්හෙඩ්ස් වලැඩිපරම 
දලැක�නන ්ලැ්බන්න. වයිට්්හෙඩ්ස්ව්ටත වඩො 
බ්ලැක්හෙඩ්ස් ්තමයි අ්ේ ර්ට් කොන්තොවන්ේ 
වලැඩිපරම ඇති්වන්න. ්ේෂේ, කලීනේ 
ව්ේ ්සතකොරවලිනුත ්ේවො යේ ප්රමොණයකට 
ඉවත කරනන පළුවන. හෙලැබලැයි බ්ලැක්හෙඩ්ස් 
්සේපූරණ්යනම ව්ේ ඉවත කර්ො දානන 
පළුවන  ් ේ ්සතකොරයට වි්තරයි.

්සතකොර්ේදී මුලිනම ්සම ්හෙොඳට පිරිසිදු 
කර්ො ්කමිකේ එක ආ්ේ� කරනවො. එ්ත්කොට 
්ේ ්කමිකේ එක ්ස්ේ �ලැඹුරු ස්්ථරයටම �මන 
කර්ො බ්ලැක්හෙඩ්ස් ්සහෙ ්සම අ්තර ති්යන 
චරම බනධන �හෙසු්වනම දියකර්ො දානවො. 
විනොඩි කිහි�යකින පීලින එක �්වන්කොට ඒ 
්ස්රම �ලැ්වි්ො ඉවත ්ව්ො යනවො.

්සතකොරය කළොට �ස්්ස් ්සම රතු �ලැහෙලැ 
්වනන පළුවන. ඒක දින කිහි�යකින ඉ්බටම 
ව්ේ ම�හෙලැරි්ො යන නි්සො ඒ �ලැන බයක ඇති 
කර�නන එ�ො. ඒ ව්ේම අවුරුදු 20ට වලැඩි 
ඕනම ්ක්නකට ්ේ ්සතකොරය සුදුසු බවත 
කියනන ඕ්න.”

නිය්�ාතුවලන් 
මිරිකලා 
බලලැක්හෙඩ්ස් 
යවන්න බෑ

Facial, Cleanup 
ආදි්යන් 

බලලැක්හෙඩ්ස් 
සම්පූර්ණ්යන් 
ඉවත් කරන්න 
බෑ. ඒත් ්ම් 
සත්කාරයට 

පුළුවන්

Befor After
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මැගි අ ් ේ
REGLAN  
ම�ෝස්තරය 
කපමු

 C  G  L

කර පළලට එකතු කරන ප්ර�ොණය  3/4  1  1

උරහිස බැස�  1  1 1/2  2

්තනි උරහිස  1 3/4-2  2 1/4-2 1/2  2 3/4

අතකමේ වොටිමේ උස  1/4  1/4 1/4

ඉදිරිපස හො පිටුපස වොටිමේ උස  1/2  3/4  1

පපුවට එකතු කරන ප්ර�ොණය  1 1/2  2  2 1/2

ඉනට එකතු කරන  Dart ඇති විටදී  1  1  1

ප්ර�ොණය   Dart නැති විටදී 1 1/2  2  2 1/2

උරහිස භොගයක් සඳහො පපුව 4 ට මබදූ  1  1  1
පසු එකතු කරන ප්ර�ොණය 

REGLAN  ම�ෝස්තරය සෑදීමේදී වැදගත කරුණු

01.  උරහිස භොගය මිනුම සඳහො පපුව  

 මිනුම 4ට නෙදූ පසු එම මිනුමට අඟල්  

 1ක පමණ එකතු කරන�.

02.  අතකට මිනුම සඳහො උරහිස   

 භොගය එ� ස්ො�ය හරහො සොමොන්ය  

 නමෝසතරය  නලස ඇනේ ගො�ට   

 අරගන�.

03.  ඉදිරිපස කර ගැඹුර, Cup Point   

 එක දකවො උස, ඉ� දකවො උස සහ  

 සම්පූරණ උස, උරහිස නකළවනර සිට  

 ඉහළට තනි  උරහිනස ප්රමොණය   

 ලකුණුකර එතැන සිට    

 පහලට ඉහත මිමි ලෙොගන�.

04.  මැගි අත සෑදීනම්දී මුලිනම කර පළල  

 ලකුණු කර පසුව උරහිස භොගය ලකුණු 

 කර නම් නදක යො කිරීනමන අත දිගට  

 අවශ්ය ප්රමොණය ලෙොගත හැක.

05.  පසුව නමම උරහිනස නරඛොව මත   

 සොමොන්ය උරහිස මිනුම 2න නෙදා   

 �ැම්නම් සිට හරස අත පැතතට   

 ලකුණු කරන�.

06.  එම ලකුණු කළ ස්ො�නේ සිට තනි  

 උරහිනස ප්රමොණය ඉහළට ලකුණු   

 කරන�.

07.  එම තනි උරහිස ලකුණු කළ ස්ො�නේ  

 සිට කර ගැඹුර, Cup Point එක දකවො  

 උස, ඉ� දකවො උස සහ සම්පූරණ  

 පහලට ලකුණු කරන�.

ප්රවීන ඇඳුම් ම�ෝස්තර 
නිර�මාණ පුහුණු මේශක 

සහ බතික් කලමාව 
පිළිබඳව පුහුණු මේශක 

චමින්ද කුමාර
You tube – 

Smart Fashion Lanka

්දඟකාර 
්ෞවනෙට 
ආකර්්ෂණීෙ  
්ෙනුම ්්දන 
්මා්සතරෙක

ොඩම් 
අංක 
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08.   ඉනපසුව පපුනේ නරඛොව ඇඳ එම  

  නරඛොව මත අතකට ලකුණු කර පසුව 

  ඉ� සහ උකුල කර අංශනේ නරඛව  

  ඇඳගන�.

09.   මැගි අනත REGLAN නමෝසතරය  

  සඳහො ඉදිරිපස කපලො මහ� ඉර 

  ගැසීමට අතකනේ යට සිට ඉදිරිපස  

  කර හොර� ස්ො�ය දකවො සොමොන්ය  

  හැඩයක ඉහලට එ� පරිදි අඳින�.

10.   අතකනේ යට සිට ඉදිරිපස කරට  

  පැමිණි කපලො මහ� ඉර උරහිනස  

  ඉහළ ස්ො�නේ සිට එම දුර ප්රමොණය  

  මැ� ෙලො පිටුපස පලුනේ උරහිනස  

  ඉහළ ස්ො�නේ සිට  පහලට ලකුණු  

  කරන�. පිටුපස පලුනේ අතකනේ යට  

  සිට පිටුපස කර හොර� ස්ො�ය දකවො  

  නරඛොව යො කරන�.

11.   පිටුපස සහ ඉදිරිපස කපලො මහ�  

  ඉර ගැසූ පසු උරහිස අල්ලො මැහුම්වො 

  සිය පලු නදනකනම යවන�.

12.    ඉනපසු යටින  නකොළයක තෙො අත  

  නව�ම නග� ඉදිරිපස හො පිටුපස  

    කපලො මහ� ඉරට මැහුම්   

   වොසිය තෙො කපොගන�.

13.   අතට මැහුම් වොසිය තෙො නව�ම ගත  

  පසු, කඳ නකොටනස ඉදිරිපස සහ  

    පිටුපස කපලො මහ� ඉරට මැහුම්වො 

  සිය තෙො වැඩි ප්රමොණය කපො දමන�.

14.   ඉනපසු කඳ නකොටනස ඉදිරිපස පලුවට  

  අනත ඉදිරිපස පැතත සහ  

  කඳ නකොටනස පිටුපස   

  පලුවට අනත පිටුපස   

  පැතත අල්ලො මහන�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නමම පලුව භොවිතො කර ඉදිරිපස පලුවද 

කපොගන�.
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dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊ්ම්ල් කරනන

සංසකරණය - ම්නෝරා ්රේමතිලක

වෙර දරමි 
යළි නැගිටිනනට
ප�ොත් පිපෙන්නට
පුවත්�ත් හතෙවට
කැලෑ �ත්තෙ පිට
ලියො ඇත අමිහිරි වච්න මට

සමසත සමොජයට
ගතවුණ ඉතිහොසයට
ලියො ඇත ්නම ඉදිරියට
විකෘති චරිත සහතික මට

ජීවිතය කුඩු කෙන්නට
�ොගො ්නසොලන්නට
කුණු කූඩපේ එබුමට
තැනුවො මිනිසුන ප�ොපහෝ මට

පකප්නක් ්නැතත් පිහිටට
පලොවම හැදුවත් ්නැසුමට
දුහුවිලි මතින ගිලිපහන්නට
පවෙ දෙමි යළි ්නැගිටින්නට

  අනුර වි්ේ්සෝම
     දුනගහ

හිතට ගනන
වසෙ ගණන කල් ප�රුම් පුෙොපග්න �ලො සිටිපය මම දුව  ඉ�පද්නතුරු
ඇඟිලි ගැ්න ගැ්නයි පොප�ොස වසෙකුත් �ලො සිටිපය පලොකු �මපයක්  පව්නතුරු
නිදහස දිවියට සුෙතල් වයසට �ොධො ්නැතිමුත් පමතුවක්  ව්නතුරු
අ්නොගතය ඔප� පියමන කේනට වියයුතු දහසක් අදහස  පිවිතුරු

ජීව්න කතපේ �ොධක අතපේ හරිමග යන්නට සිහියට ගත  යුතු
�ොමක ඔ� වැනි අය ෙවටන්නට සුෙදූතපයො ඇත රුදුරු පවසින  යුතු
ශිල්� සතෙ දැ්න උගත් කපමන යුතු �ඳකට හිමි ඇත පසොඳුරු දිවිය  මතු
එඩිතෙ වන්නට ප්නොමග ප්නොයන්නට මවපේ ්නොපමන ඔ� කැ� විය  යුතු

සැ� සම්�ත් අඩුවුණොට දුක පොම්්නස  වැඩිවුණොට
හිත රිදවො ගන්න එ�ො අගහිඟකම්  දැඩිවුණොට
මල් මොවත් ්නැතිවුණොට කටු පකොපහොලින  යටවුණොට
ආ�සසට යන්න එ�ො සිතූ �ැතුම්  ප�ොඳවුණොට

කොලයක් �ලො සිට පූදින්නටත්  ප�රින
�ෙපවයිද ප�ොපහොට්ටුව සුවඳ පදන්නට  කලින
�ැතුම් ප�ොදි හලන්නට ්නම් එ�ො එක  සැරින
�ලොප�ොපෙොත්තුපව �ැතුම් පිරී ඉතිරී  ගිහින

  ලිලියන වි්ේසුන්දර
   නාලවලාන

සීගිරි කසුප්
කැට�ත් �වුපෙ ලියු ගී කො  පවනුපවන ද
සිතුවම් කපේ ඔප� ප�ම්�රියපග  රුව ද
මතකපය ත�ො පලොවට ම සීගිරි  කනද
කසස� ෙජුනි ඔ� සැඟවී ගිපය  පකොහිද

භීතිය රැඳී තිබුණත් හද  තලොපේ
කොලය පගවද්දී ඔ�  හුදකලොපේ
මල් ප්නල්නො �ඳුන දැක මං  මුලොපේ
එ රූ සපුව ඇනදද ගල්  ගුහොපේ

වසතුව ඉල්ලමින දරුණුව ඔ�පග  සිත
බිත්තිපය ත�ො මැටි ගැසු පියෙජුපග  ගත
මහ �ො�යක් ෙජුනි ඔ�තින පකරී  ඇත
එ්නමුදු මතපක ඇත පතලිතුඩ රැඳුණු  අත

  නිලනති ප්රනානදු
    දුකකනනාව

පිරිමි කවිය
වේගයොපග �ැවැත්ම ගැ්න කතො කේන  පිරිමි
�දමට එක පදක වැදු්නම වරිපග ්නහ්න  පිරිමි
�ංවුණොම ඕ�දූ� කතො කේන  පිරිමි
ප්නොකිේවොට මුළු ගපම්ම ෙහස දනප්න  පිරිමි

ආදපේට ප�ො�ඳ කතො කියල අඬ්න  පිරිමි
කැමැත්ත පද්නකල් හැමො �සපසන එ්න  පිරිමි
කසොද �ැනදම බිරිඳට අහක �ල්න  පිරිමි
හැම පගදෙම ්නැතත් අපන ඔපහොම තමයි  පිරිමි

අම්මලොට අක්කලොට පසප්නපහවනත  පිරිමි
මගපතොපට්දි ්නංගිලොට ඇහැක් වහ්න  පිරිමි
විහිළු කෙල කතො ොල එළිපය ඉන්න  පිරිමි
පේ ඇතුප�දි බිරිඳ �ඟදි හරි සංවෙ  පිරිමි

මුළු පගදෙම හරි �ොළුයි පුළුටක් ්නෑ  පිරිමි
තනිවුණ ගැහැනුන ඉන්නො ඉසේ දන්න  පිරිමි
පිරිමි, පිරිමි එක් වුණොම හරි චණ්ඩියි  පිරිමි
බිරිඳ �ඟදි ප�ෝ�ැ� වපග පදකට ්නැපව්න  පිරිමි

කොේයොපල පලොකු පුටුවල ඉනප්න හුඟක්  පිරිමි
අණසක �තුෙන්නට ්නම් හරි සූෙයි  පිරිමි
ගැහැනුන හට සමතැන ්නෑ කිය්නො ඔය  පිරිමි
බිරිඳපග ඇමතුම ආවම �පේ ගැපහ්න  පිරිමි

චොටු කතොවල් ොපග්න හිත ඉල්ල්න  පිරිමි
අපේලොපව පගදෙ ඇවිත් උදේ කේන  පිරිමි
තනිවුණ ගැහැනුන දුටුවම හිත උණුපව්න  පිරිමි
මහ�ඹොට වැෙදිලොද මැේපව පමපහම  පිරිමි

ඉඳහිට �ොපෙදි දුටුවම උදේ කේන  පිරිමි
�හුවොම �ඳිමු කියල �ැ්නල දුව්න  පිරිමි
ආලය පවනුපවන සිහසු්න අත් හැරියලු  පිරිමි
ඒ කොපල් හිටියො ප්නොවැ දැන පකෝ ඒ  පිරිමි

අත්තල මුත්තල හිටියො උනදැල ්නම්  පිරිමි
දුනප්නොත් වච්නය දුන්නො ඒක ගතිය  පිරිමි
හපේ හතපෙ ප්නොවුණත් උන හරි එඩිතෙ  පිරිමි
අද කොපල් ඉනප්න හුඟක් ඇඟ පුම්�පු  පිරිමි

ෙට ජොතිය රැකගන්නට සටන කෙපු  පිරිමි
කැත්ත උදැල්ලට දෑතම සින්න කෙපු  පිරිමි
ආගම දහමට �ණ්නල පූජො කෙපු  පිරිමි
හද පදපවොලට පග්න පුදපදමු පදවිවරු වැනි  පිරිමි

  නීතීඥ ්දමයනති අතතනායක

ජීවිතය
ජීවිතය කැඩ�තකි
තමො තුළින තමොවම දකි්න
හැලහැප්පීම් මැද
ඉමක් පකෝනක් ප්නොප�ප්න්න
ගලො ය්න ගංදිය පස
ගල්�ෙවල හැපි හැපී
ඉදිරියට ඇපදමින
ය්න සංසොෙ මොවපත්
අයිති කෙගන්නට
ප්නොලැ� කිසිවක්
වැ�ඳගනී දවසක
මෙණය
එපතක් ්නවතින්නට සිදුව්න
තොවකොලික ලැගුම්හලයි

  තරුවි සනාරා කුමාරසංහ
     ්ගලිඔය

යමුද සවරෝජා
තල්වැට අතරින
එබී �ල්නපකොට මපග සිත
නුඹට ප�ම්�ැනො
සපෙෝජො
මොයිම් ගම් පකෝනට පවලො
යුද ශො�ය වැදී හඬ්න
කඳවුරුවල ඉන්නො �ව
දැනුණ සපෙෝජො
පේල් ප�ොපේ හමුවීලො
මනි�ඩු පතෝේන හැටියක්
සිහිප්නන මම දුටුව සපෙෝජො
රෑ යොපමදි අඳුරු අහපස
�ොය්න පුනසඳ එළියට
ඔපේ සිතුවමක් මම
දුටුවො සපෙෝජො
යුද්ධය නිමකෙ විගසින
කඳවුෙ �ඟ වැට ගොවට
එ්නව සපෙෝජො
්න�ල් මපත් තිලක තියන
වට්ටියකට පිචච කඩන
�ඟම තිපය්න පකෝවිලකට
යමුද සපෙෝජො

  අ්නෝමා චාන්දනී
    ්දැරණියගල

වොළක සිරිය
ගම මැදින ගලො ය්න රිදීවන පො� �ොෙ
වැහිොට දිය පිරී ගලො යයි පේගපයන

දඟකොෙ පකොලු රෑ්න දිය්න �ැ්න සිත්පලසින
්නගො දියබුන කඩො දිය ්නොති පකළිපදපලන

පො� ඉවුපෙ වැටපකයිය සුදු�ොට මල් සැලී
ගලො ය්න දිය�ොපෙ �ොව යයි තෙගයට

දිය පකලි්න පකොල්ලනපග දියබුන හඬමුසුව
ගල්න දිය ්නොදපයන මිහිරි තනුවක් පගපන

  නිලනති ප්රනානදු
    දුකකනනාව

දහම
හොනසි පුටුවට �ෙ දිදී
කල්�්නොවක අසුනගතවී
පමොපහොතකදි යළි අවදි වී
�ලයි �ොෙ පදස
ඇවිත්වත්පදෝ පලොකු පුතො

වියළි සු�ඟක් පේට්ටුපේ පකඳිරිලි හඩ
හඬයි මො පමනම විය�ත් �ව �සක් කෙ
පගයි ඇතුපේ සුදු හොමිපනපේ පකඳිරි හඩ
තව තවත් රිදුම් පදයි හදවතම අවුළුවමින

උදේවක් �තො ්නැගිට ගන්නටවත් ්නැත වොරු
දිෙො�ත්වය කය පමනම හදවතත්
තවත් එක වොෙයක් �ොෙ පදස �ලයි
ඇවිත්වත්පදෝ පලොකු පුතො

  ගයාන ලසනත ජය්සකර
    අඹන්පාල

විසඳුම
සුමුදු මුදු ෙ� නිහඬ වී
අහස ගේ කුස ඉකිබිඳී
පදප්නෝ ොහක් කඳුළු අතපේ
එකම තරුවක් එළිය වී

�ැමිණි දුක් කඳ �ෙ වැඩී
දෙො ගන්නට ප්නොහැකි වී
ප්නොවටි්නො හිත් පගොඩක් අතපේ
පෙෝස කුසුමක් සුවඳ වී

විඩො�ෙ ප්නත මිලි්න වී
ලියන්නට �ද ප්නොහැකි වී
පසොයන්නද දුක්වලට විසඳුම්
පුංචි සම්නලියක් ම වී

  යූ.ජී.එස.සංදීපා
     කරඳ්ගාල්ල

පාරාජිකා
්නැපග්න සිතිවිලි තෙග සැපණකින 
දිපවයි මුලු සක්වලම විනිවිද
්නැපස්න වැ්නපස්න දසු්න �ඳවයි 
ම්නස පලොේතුරු මිහිෙ පිළි�ඳ
සිහිනි මොයො විගස දිව එයි 
පලොවග ෙසයට විවෙ පේ හද
පම සැම අතරින දිපවනු හැකි ්නම් 
ප්නොවී �ොෙොජිකො සකිසඳ

  සයුරි සංකල්පනා කරුණානායක
    මැ්දගම්පිටිය

නංගිවේ
සඟවො කඳුළු උදුෙො නිදි දැහැන මත
සි්නොවතින නුඹ සැ්නපස්න දහසවෙ
කඳු�ැලි මතින දුක උසුල්න සිත් පකෝනට
�ඩි දි්නයට සැ්නසීමක් ලැප�නු ඇත

පගදෙ බුදුන ඔත්�ල වී ඇත නිවපස
කුසසිය මතින දුක් ගිනි මැඩ එ්න පේපල්
්නෑඹුල් මලක විලසින නුඹ කේන දපේ
පවප�ඳ පසවිකො ්නැගනිය නුඹය අපේ
පනක රුවට �ඩු ඇති මුත් සැමතැ්නම
ගන්නට වත්කමක් නුඹහට ්නැතිකමට
දුප්�ත්කපම් ෙඟ දැප්න්නො මුතු කඳු�
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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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