
  ඡායාරූපය  -  
මධුසංක සිරිවර්ධන

2021 දෙසැම්බර 06 වන සඳුදා මිල රු. 50 යි
දෙවන කාණ්ඩය  පළමු කලාපය

පශුවවද්ය 
සිල්වියා දමරි

සමඟ
‘අලූ’ සහ ‘චීස්’

දෙදදද 
තුත්තිරි නම  
පත්තිනිදෙනුත් 
NO CHANCE 

ෙදේම ඉනන 
මිනිස්සු එකක 
තියන තෙහ
දෙෙෙ මිනිහදෙ 
පිටින යැවවම හරිෙ?

මැතිනිට ළඟිනම සිටි 
කමලා ෙණතුංෙ 
(හිටපු පා.ම)
මැතිනි ෙැන 
දමදතක දනාකී කතා 
්ධෙණීට කියයි

්ධෙණී
ශ්රී ලංකාදව

අංක එදක
කානතා 
පුවත්පත

සංවත්සර   
කලාපය

��� උ�� ෙනාමැ�ව 
අ��යද�� සක� කරගත හැ� 

�ෙ��ත 
කෑම ව�ෙටා� 

15�
පළ� සංව�සරය ෙව�ෙව�  ෙනා�ෙ�

Anoma's 
Kitchen 

ප්රධාන �පෙ��� 

අෙනාමා 
�ෙ��ංග 

මහ��ය 
ඉ��ප� කරන

්ධෙණී  
පළමු සංවත්සෙය  

දවනුදවන 
Anoma's Kitchen  

ඉදිරිපත් කෙන

විදේෂ කෑම වේදටෝරු
දපාතක

දනාමිදල්
  කවෙ නිරමාණය 

එෙනෙ සාෙෙ



02 2021 දෙසැම්බර් 06 වන සඳුදා



බුලත්ගම ධමමමාලංකමාර හමාමුදුරුව�ෝ සියම 

රජ්ජුරු�නව්ගන කුරම දාහක් පරිත්මා්ග 

�ශවයන අරව්ගන එං්ගලන්තවේ කමාල්සන 

්සමමා්ගවමන මුද්රණ යන්රයක් ව්ගන�මාව්ගන 1862 

දී ‘‘ලංකාලලෝකය’’ නම පළමු සිංහල පත්තරය 

පළ කවළෝය. ලංකමාවලෝක පත්තවරන පසු 
‘‘ලක්මිණි පහන’’, ‘‘ඥාණාර්ථ ප්රදීපය’’, ‘‘සරසවි 
සඳරැස’’, ‘‘දිනපතා ප්රවෘත්ති’’ ආදී �ශවයන එක 

වපළට සිංහල පත්තර ප්රකමාශ වකවරනනට විය.

මුලම යු්ගවේ බිහි වූ වම සියලු පත්තර 

තිබුවේ වපමාදු කියවීමකටය. �ඩමාත පැහැදිලි� 

කි�වහමාත ජමාතික ආ්ගමික කියවීමකටය. 

එවහත 1902 �න විට පළමු �රට ‘‘ලංකා 
අඟන’’ නම පත්තරයක් කුරුණෑ්ගලින බිහි විය. 

අඟන යැයි නම වකරුණද එය මුළුමනිනම 

කමාන්තමා�නටම ව�න වූ�ක් වනමාවේ. කමාන්තමා�ට 

වයවදන පරියමාය නමාමයක් මුලිනම පත්තරයකට 

වයදුවේ 1902 පළ කළ ‘‘ලංකා අඟන’’ 
පත්තරවයනි. කමාන්තමා�නටත බඩ අලලමාව්ගන 

හිනමා ව�නනට හැකි පරිදි ්සමපමාදනය වකරුණ 

‘‘ලංකා අඟන’’ පටන ්ගත්ත වූ ව�වහ්ස සිනමා 

ර්සවයන යුතු� විස්තර කරනවන වමවහමය.

‘‘රට රටවලවල ඇවිද, සුදු ලෙඩියනලගේ ඩං ඩං 
වරාලයන, ල�ාං ල�ාං නුවරට ලො�බැස, ලකස්, 
ලලාම්, මස්, නිය සමාෙලම් අච්චු යනතර සාදන 
ලපක්ලටෝරිය හරහා, ෙලකටාරලම් ජිකිනසන 
මහපපාටත් කතා ලකාට, අපට ඕනෑ කරන, අකුරු 
මුදදර, යනතර, පරාල, බලක, යටලී, බඩමුට්ටු 
අඩවැඩිය ලපකපකර, ලපාදබැඳ කරට ෙනනවත් 
එක්කම, ගුටිබැටවලින සාත්තුවකුත් ලබා එකර 
ලලෝලක් සිට ලමකර ලලෝලක්ට එරදි ෙමනින විත් 
ෙලල බණ�ාර ලකෝවිල දිසාවට පාත් වී අපට 
ලහාඳ තැනය සිතුන තුනහුලස් උළු මාලිොලේ 
යනතරය සවිකර තබා වැව ළඟට ලොස් ලස්රම 
ලතලහට්ටු ලබලහට්ටු සංසිඳුවා ෙත්තාය.’’

වම කියනවන යුවරෝපයට ව්ගමාස පත්තර 

මැෂිමක් හමා ශමාලමා�ට උ�මනමා වේ ගු�නින 

ව්ගනත කුරුණෑ්ගල ්සවිකළ බ�ය.

කමාන්තමා�නටම ව�න වූ 

පු�තප්තක් බිහි�නවන 1910 

දීය. එහි කර්තතෘ වේම�තී 

වීරවසකරය. ඒ පත්තරය ප්රකමාශ 

කවේ වකමාවේද, පත්තවර 

අන්තර්ග්තය ක�වරද ආදී 

කිනද මනද විස්තර ව්සවීම 

දුෂකරය. වකවස ව�්තත 1910න 

පසු කමාන්තමා�නටම ව�නවූ 

පත්තරයක් හැවදනනට උ�මනමා 

පරි්සරයක් වමමාද්ු ව�මින 

තිබුණි. 1809 ලංකමා�ට ආ මමාරි 

මියුසියස හිගිනස මැතිනිය 

අවේ බමාලිකමා�නට අධ්මාපනය 

දීමට විශමාල �ැඩවකමාට්සක් 

කර තිබුණමාය. ඕලකට්තුමමා වබෞේධ පමා්සල 

ප�ත�මාව්ගන යේදී වබෞේධ බමාලිකමා පමා්සල 

පිහිටුවීමට මියුසියස මැතිනිය කැප වූ�මාය. 

වකමාළඹ මියුසියස පමා්සල ද ඇය ව්ගමාඩනැගූ�කි. 

වම නි්සමාම කියවීම, ලිවීමට එහමා ගිය වදයක් 

කරනනට ්සමත කමාන්තමා පිරි්සක් හැම වබෞේධ 

ව්ගදරකම උනහ. ඒ අනු� 1925 �න විට 

‘‘ලබෝධිලතා’’ නම කමාන්තමා පත්තරයක් පී. එච්. 

ද්සනමායක වනෝනමා මහතමියවේ කර්තතෘත�වයන 

්ගමාලවලන බිහි විය.

්ගමාලල �රමාය ප්රධමාන කර්ගත දකුණ 

පත්තර�ල නිජබිමය කී�මාට �රදක් නැ්ත. 

බුලත්ගම ධමමමාලංකමාර හමාමුදුරු�නවේ 

‘‘ලංකාලලෝකය’’ මුද්රණමාලය තිබුවේ ්ගමාලවලය. 

‘‘සිංහල ජාතිය’’ පත්තරය බිහි කළ පියදා්ස 

සිරිවසන මමා්තරය. අන්ගමාරික ධරමපමාලතුමමාවේ 

නිජබිම දකුවේ මමා්තරය. හික්කඩුවේ සුමං්ගල 

හිමිවයෝ ්ගමාලවලය. �මාදිභසිංහ, මිව්ගට්ටු�තවත 

ගුණමානනද හිමි ද ්ගමාලවලය. වහනරි සටීල 

ඕලකට් ව්ගමාඩබැසවසද ්ගමාලලටය. මතු වනමා� 

වකමාේ්ගල පඬිතුමමා මමාරටින වික්රමසිංහත 

්ගමාලවලය.

එවසම මුලිනම දහම පමා්සලක් ආරමභ 

කවේ ්ගමාලවල �ැලි�තවත විජයමාරමාම 

විහමාරස්මානවේය. ඒ දහම පමා්සල ආ දැරියන 

වයමාදාව්ගන ජයමං්ගල ්ගමා්මා කියවීවම 

කේඩමායමක් ්සමාදා වි�මාහ මං්ගල්ය�ලදී 

ජයමං්ගල ්ගමා්මා කියවීවම චමාරි්රයක් ඇති 

කවේ ්ගමාලවලනි. එදා ජමාතිවේ ්සංසකතෘතිකමාං්ග 

ප�මා ඇති කරනනට ්තරම ්සවිමත පදනමක් 

තිබූ ්ගමාලල, මමා්තර පුර�රවයන අද පත්තර 

කර්තතෘ�රියක්, පත්තර හිමිකමාරිනියක් බිහි වීවම 

අරුමයක් නැතවතය.

032021 දෙසැම්බර් 06 වන සඳුදා

ආස්මී ච අති පැටලං ච
හීන සැ ලරට කනනලකෝ

ශ්රී ලංකාදේ කාන්ා 
පත්ර ඉතිහාසය

එක්දහස න�සිය විසිපවේදී කමාන්තමා 

පත්තර�ල මිල කීවේ රුපියල�ලින වනමාවේ. 

ශ්ත�ලිනි. ඇ්තැම පත්තරයක් ශ්ත පහක් විය. 

්ත�ත පත්තරයක් ශ්ත වදාළහක් විය. වමවස 

පත්තර�ල මිල ්ගණන ව�නස වූවේ පිටු ්ගණන 

අනු�ය. වකවස ව�්තත ඒ යු්ගවේ පත්තර 

පිටු�ක් ශ්තයක් �න ආකමාරයට මිල නියම 

කළ බ� වපවනනනට තිවේ. අද පත්තර මිල 

බැලුව�මාත පිටු�ක් රුපියල වදකකට ආ්සනන 

�නවනය.

ඒ කමාලවේ කමාන්තමා පත්තර ප�ත�මාව්ගන 

ගිවේ දානපතියනවේ අනුග්රහවයනි. ව�වළඳ 

දැනවීම ්ගනනට ්සමමා්ගම වහෝ ආය්තන තිබුවේ 

නැ්ත. පත්තර ්සඟරමා මුද්රණය කිරීමද ව�වළඳ 

්සමමා්ගම මගින කවේ නැ්ත. පත්තවර මුල 

පිටුවේම, �්සරක දායක මුදල රුපියලයි කියමා 

්සඳහනක් තිබිණ. �්සරක දායක මුදල රුපියල 

බැගින එකතු කර පත්තරය ප�ත�මා ්ගැනීම 

සිරි්ත විය. වබමාවහෝ කමාන්තමා පත්තර අ්තරම්ග 

�ැසී ගිවේය. එවිට රුපියල ව්ගවූ දායකයමාට 

අ්ත ඉතුරු වුවේ රිසිට් එක පමණය. එදා තිබුණ 

පත්තර�ල නමද අපූරුය. 1920-30 දශක�ල 

ආරමභ වූ පත්තර�ල කුලඟන නමින පත්තරය 

නම කිරීම �ැද්ගත ්සමප්රදායක් විය. ඒ අ්තවර 

1925 ‘‘කුස්සි අම්මා’’ නමින පත්තරයක්ද, 

1927 ‘‘ලස්සන ළමිස්සී’’ නමිනද පත්තරයක් 

මුද්රණය කර තිබුණි. ‘‘කුස්සි අම්මා’’ පත්තවර 

තිබුවේ කමාන්තමා�ක් කුසසිවේ �ැඩ කළ යුතු 

ආකමාරයයි. මිරිස ඇඹරීම, කුසසිවේ ්ගැටපද, 

සීනි ්සමබලක්, කුසසි අමමමා වකබඳු විය යුතුද, 

ආදී කරුණු තිබූ කුසසි අමමමා පත්තවර ක�වර 

්සර්සමා තිබුවේ �ංව්ගඩියක් ්සහ වමෝල ්ගහකි. 

‘‘අච්චාරු’’, ‘‘ෙමරාලලෙ තුවක්කුව’’, ‘‘පංචි 
ලනෝනා’’, ‘‘බබා ලනෝනා’’ යන නම�ලිනද පත්තර 

තිබුණි.

පත්තර�ල ආදරශ කවියක් තිබීම සිරි්ත විය. 

1923 ප්රකමාශ කළ ‘‘සුරතලී’’ පත්තවර ආදරශ 

කවිය වමවස විය.

රසැති කතා කවි බලනනට
ලහාඳ ලහාඳ සුරතල බලනනට
සතුටු සිතින දවසරිනනට
ලම් ‘සුරතලී’ කැඳවා ෙනට
කවිය මුල යු්ගවේ පත්තර�ල ප්රබල අවියක් 

විය. ‘‘කවට කතිකයා’’ පත්තවර ්ගෑනු හදන කෑම 

්ගැන වූ ක�ක් වමවසය.

ආපප පිට්ටු විනාසාය 
ඉඳියපපං මරනං භචිස්සති,
ජම්මලොත්ං විනස්සනති 
ලහාපලතරි බංලචඃ මකා දමඃ.
-----------------

ආස්මී ච අති පැටලං ච 
හීනසැලර කනට ලකෝ,
වණඩ ආපපං පැනි රසං ච 
ඒවා ලනා කා ඉනට එපා.
-----------------

මුට්ටි ොලන අහුරං ච 
ලකාණ�කැවුන නම් රසං යති,
අතිරසං කා ලෙන යං ච
 තිත්තරසං ළඟ ම එනඃ
-----------------

ලහාරි දමනනට නම් ඉතින 
ලරාටි කෑලවාත් ඒක ලවතී,
ලකාකිස් කනට ගිලයාත් අයිලේ 
සදලද නැතුව හිමින හපඃ.

වම කමාන්තමා පත්තර එදා භික්ෂූන කිවයේවේ 

නැ්ත. ‘‘කුස්සි අම්මා’’, ‘‘ලස්සන ළමිස්සි’’, ‘‘පංචි 
ලනෝනා’’, ‘‘පංච කල්ාණි’’ ආදී නම�ලින යුතු 

පත්තර ආ�මා්සයක ්තබමා ්ගැනීම අකැපැයි 

සි්තනනට ඇ්ත.

එවහත රවට් වලෝවක් හැවදන ක්තමා�ලට ්තබමා 

හිරු ව්ගමාඩබසින අධිරමාජ්ය�මාදයටත බිය නැති 

භික්ෂු�ක් 1926 දී කමාන්තමා පත්තරයක අනුශමා්සක 

වූ වසක.

ඒ ටිවබට් ජමාතික එස. මහිනද හමාමුදුරුව�ෝය.

මමා්ගලවල වජෝරජ් ඇම. සිරිල ගුණවසකරවේ 

කර්තතෘත�වයන පළ වකරුණ ‘‘ශ්රී 
කානතා’’ පත්තරයයි. එස. මහිනද 

හමාමුදුරු�න අනුශමා්සක වූ නි්සවදෝ ‘‘ශ්රී 
කානතා’’ පත්තරය කර්තතෘ �මාක්ය ව�ඩි 

උේඩ වමන ්සැරය. කතු �ැකිවේ 

�මාක්ය කිහිපයක් වමවසය.

‘‘අපට මාරක උපහාස ලදත්, මාරක 
අනතුරුවලට මුහුණ පානනට සිදු වුවත් 
අලප වෘත්තිය මහජනයාට ප්රියමනාප 
ලලස හැකිතාක් පවත්වාලෙන 
යනලනමු. ලකතරම් දැඩි ලලස තියුණු 
අවි ලෙන දිවි ලතාර කරනනට එලලය 
ඇලලවත් කිසි විලටක අයුත්තට 
නම් ෙැති ලනාවනලනමු. ෙරු 
ලනාකරනලනමු.’’

අවේ ඉතිහමා්සවේ ලිය වී තිවබනවන ්සම 

්සමමාජ පත්තරය වද�න වලෝක යුේධ කමාවල 

්තහනම වූ පු�්තය. එවසම 1915 සිංහල මරක්කල 

වකෝලමාහලය නි්සමා ‘‘සිංහල ජාතිය’’ පත්තරය 

්තහනම වූ පු�්තය. එවහත ඊටත කලින කමාන්තමා 

නමක් ඇති පත්තරයක්ද ්තහනම වී තිවේ.

1902 �ර්ෂවේ ඩේලිේ. ඇම. මැනදිස විසින 

පළ කළ ‘‘කවට අඟන’’ ප්රය අධිකරණවයන 

්තහනම වකරිණ. වචෝදනමා� වූවේ ක�රවේ 

විකමාර සිතු�මක් වයදීමය. කුරුණෑ්ගල 

ඒජන්ත�රයමා දිස්රික් උ්සමාවිවයන �වරනතු�ක් 

ව්ගන ප්රය ්තහනම කළ අ්තර ්තැපෑලට දැමූ 

පත්තර සියලලද ්තහනමට ලක් කර ්තැපැල 

වදපමාර්තවමනතුවේ සිර්ග්ත වකරිණ. 1916 සිට 

කමාවලන කමාවලට පැ�ැති වූ පත්තර අකමාලරවේ 

නැ�තුවේය. 1950 දශකවේ ටයිමස මනදිරය 

විසින ධනපමාල මහ්තමාවේ වමවහයවීවමන ‘‘වනිතා 
විත්ති’’ පත්තරය පටන ්ගත අ්තර ඉනපසු 

ද�්ස ආය්තනයට ගිය එතුමමා එහි ‘‘ශ්රී’’ ්සඟරමා� 

පටනව්ගන ්සමමා්ගම මගින කමාන්තමා පත්තර 

කර�න ්තැනට වම කලමා� ්තලලු කවේය. ඒ�මායින 

පටන්ගත පත්තර වබමාවහෝ කල ආයු විඳින 

ඒ�මාය. එය 1928 ්තරම ඈ්ත කමාලවේ ‘‘සුදමින’’ 
�ැනි පත්තරයක් ්තැබූ බලමාවපමාවරමාතතු�කි.

වකවස ව�්තත 2021 �්සර �න විට �්සර 100 

කට �ඩමා කමාන්තමා පත්තර ආයු්ෂ විඳ තිවේ. එය 

කමාන්තමා පත්තර�ලට අභිමමාන�තය.

එලහනම් එකසිය විස්සට ලදසීය විස්සක් ආයුෂ 
ලබෝ ලේවා ඈ.

මහිනෙ ඉදේදපරුම
ප්රධාන කර්තෘ

අරුණ



සනත් ප්රියන්ත

04 2021 දෙසැම්බර් 06 වන සඳුදා

මැතිනිට ළඟිනම සිටි 
කමලා රණතුංග
මැතිනි ගැන මමමෙක්  

මනොකී කෙො ‘ධරණී’ට කියයි
ලංකොමේ මේශපොලනික කොනෙොවන ගැන 
කියනවිට එකවර අමේ මෙකයට එනමන 
සිරිමොමවෝ බණ්ොරනොයක මැතිනියයි. එතුමිය 
ගැන මනොදනනො මකමනක් නැෙ. නමුත් මේ 
කියනනට යනමන එතුමිය ගැන මබොම�ෝමදනො 
මනොදත් කෙොය. ඒ කෙො අපිට කියනනට 
භොරගත්මත් ශ්රීලනිපමේ යක් ගැ�ැනිය මලස 
�ැඳිනවූ කමලො රණතුංගය. දශක ගණනොවක් 
මැතිනිය සමීපමේ රැඳී සිටි ඕ වමරක ඇමේ 
ආරක්ෂිකොව වූවොය. විමටක පරිවොර කොනෙොව 
වූවොය. මැතිනිය මවනුමවන මේශපොලන 
මේදිකොමේ කවි, විරිඳු කීමේ ඇයයි. චන්රිකො, 
සුමනත්ො දියණියන ෙරේම මැතිනිය සමීපමේ 
සිටිමේද ඇයයි. අනතුරුව ඇය 2010 ජොතික 
ලැයිස්තු පොර්ලිමේනතු මන්රීවරියක මලසින 
පත්වූවොය. මේශපොලනය කරනනට මගොස් 
මැරයන අතින ගුටි කෑවත් ඇය මැතිනිය 
අෙමනො�ැරියොය. අද පටන ‘ධරණී’ මවතින 
මගන එනමන  මේ යක් ගැ�ැනිය ස� මැතිනි 
ගැන ඈ කියන කෙොවයි.
ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නිම�ෝජන� 

කරන මහජන නිම�ෝජිත�න් ගණන 

225කි. එයින් 196 මෙමනකුම 

මහජන ඡන්ෙම�න් මේරී 

පේවන මන්්රීවරුන්�. 

ඉතිරි 29 මෙනා 

ජාතික ලැයිස්තුමවන් 

පාර්ලිමේන්තුවට 

එන්මනෝ�. ජාතික 

ලැයිස්තුමවන් එන්මන් 

ම�ාමහෝවිට මේශපාලන 

කරළිමේ මනාමැති එමහේ 

තිරම�න් පිටුපස සිට සි� 

පක්ෂ� මවනුමවන් කැප වී 

මස්ව� කරන පිරිස් නැතිනේ 

උගතුන් මහෝ කලාකරුවන්�.

කමලා රණතුංගමේ 

පාර්ලිමේන්තු ආගමන� 

සිදුවන්මන්ෙ ජාතික ලැයිස්තුමවනි. 

එවකට එකසේ ජනතා නිෙහස් 

සංධාන�, තමන්ට හිමි 

ජාතික ලැයිස්තුමේ මන්්රී ධුර�ක ල�ාදී කමලා 

රණතුංග පාර්ලිමේන්තුවට �වේදී ම�ාමහෝමෙනා 

සිතුමේ ඒ සඳහා කමලාට තිබූ සුදුසුකම කුමකෙ 

�න්නයි. නමුේ ම�ාමහෝමෙනා මනාෙන්නවා වුණාට 

කමලා රණතුංගමේ මේශපාලනමේ අකමුල් 

S.W.R.D. �ණ්ාරනා�කමේ පාලන සම� 

ෙකවා විහිදී ඇේමේ�. එකල අගමැති ආර්�ාව 

වූ සිරිමාමවෝ �ණ්ාරනා�ක මනාසිටින්නට 

ම�ාමහෝවිට කමලා රණතුංග මකමනක ගැන කතා 

කිරීමට අපට සිදු මනාවනු ඇත. ඒ නිසා මැතිනි� 

පිළි�ඳවෙ �ේ මතක කිරීමක කළ යුතු�.

මැතිනි� මනාමහාේ සිරිමා රේවේමේ, 

�ලංමගා් මහවලතැන්න වලේමේදී උපත 

ල�න්මන් 1916 අමරේල් 17 දිනයි. ඇමේ පි�ා 

�ාන්ස් රේවේමේ වන අතර මව ආයුර්මේෙ 

වවද්යවරි�ක වන මරාසලින් හිල්්ා 

මහවලතැන්න කුමාරිහාමි�. සිරිමාට �ාන්ස්, 

සීවලී, මැකී, කලිෆර්ඩ් �නුමවන් සමහෝෙර�න් 

සිේමෙමනකු හා පැට්රිෂි�ා, විමලා නමින් 

සමහෝෙරි�න් මෙමෙමනකෙ වි�. සිරිමා පවුමල් 

වැඩිමලා�. රේනපුර ෆර්ගියුසන් උසස් �ාලිකා 

විදුහමල් සහ මකාළඹ ශාන්ත බ්රිජට් 

කන්ාරාමම�න් ඇ� අධ්ාපන� 

ලැබුවා�. පාසල් අධ්ාපන� 

ව�ස 19දී හමාර කිරීමමන් 

පසුව ව�ස 24දී එනේ 1940දී 

S.W.R.D. �ණ්ාරනා�ක 

සමඟ විවාහ වූවා�. එතැන් 

සිට �ණ්ාරනා�ක මහතාට 

අේවැලක මවමින් සමාජ 

මස්විකාවක මලස කටයුතු 

කළා�.

මේ අතර �ණ්ාරනා�ක, 

ඩී.එස්.මස්නානා�ක 

රජම�න් ඉවේ වී ශ්රී ලංකා 

නිෙහස් පක්ෂ� නමින් 

මවනම මේශපාලන පක්ෂ�ක 

පිහිටුවා ගන්නා ලදි. 1956 පැවති 

වමේ මේවලවලට මොව නැතිවම බැරි මකමනක් 
වුණො. ඔම�ොම ඉේදි ෙමයි මම ඉමගනගත්ෙ ද�ේ 
පොසමල තිබුණ උත්සවයක ප්රධොන අමුත්ෙො විදියට 
අගමැතිතුමොට ආරොධනො කරලො තිමයනවො කියලො 
දැනගත්මෙ. අගමැතිතුමො නිමයෝජනය කරපු 
අත්ෙනගලල ආසනයට ෙමයි අමේ ගමත් අයිති 
වුමණ. ඒ නිසො ම�ොරමගොලල වලේවත් වැඩි ඈෙක 
මනමවයි තිබුමණ.

අගමැතිතුමො ස�භොගී මවන උත්සවයක් නිසො 
උත්සවමේ සංවිධොන කටයුතු ම�ොඳට කළො වමේම 
�ැමමෝම උනනදුමවන ස�භොගි වුණො. උත්සවමේ 
න්ොයපත්ය අනුව විරිඳුවකින පිළිගනන මකොටසක් 
තිබුණො. ඉතින විරිඳුමවන පිළිගැනීම කරන 
අවස්්ොවට මොව ෙමයි මෙෝරොමගන තිබුමණ. මටත් 

ඉතින �රිම සතුටුයි. මට දිනය �රියට 
මෙක නැ�ැ. ඒත් අගමැතිතුමො එක්ක 

මැතිනියත් එනවො කියලො තිබුණ නිසො 
මගෝක් මසනඟ ඇවිත් හිටියො. 
කට්ටිය ඉවසිලලක් නැතිව 
අගමැතිතුමො එනකේ ඉනනවො. 
ඔම�ොම ඉේදි මබර ශබදයත් 
එක්ක කට්ටිය ටිකක් කලබල 
මවනවො වමේ දැක්කො.

‘අගමැතිතුමො ආවො. 
මැතිනියත් ආවො.’
කවුමදෝ කියනවො ඇහුනො.

මම විරිඳු කියනන ඉනමන කියන 
එකත් අමෙකයි මැතිනිය බලන ආසොව 

ෙමයි තිබුමණ. මුලම චොරිත්වලින පස්මස් 
අගමැතිතුමොයි මැතිනියයි මමේ ඉස්සර�ට ආවො.’’

‘‘මුලිනම මැතිනිව දැක්කම මමොනවද හිතුමන?’’
‘‘�ේමේ.... බලනන එපැයි මැතිනිමග 

ලස්සනයි, මූමණ සිරියොවයි. එෙන හිටපු වැඩිමදනො 
අගමැතිතුමො දි�ො මනමමයි බැලුමව මැතිනිය දි�ො.’’

�ැයි කි�මින් කමලා රණතුංග සි� අේෙැකීේ 

මමමලස මහළි කළා�.

‘‘අගමැතිතුමො ස�භොගී වුණොට අමෙරව ම�ොඳ 
ආධොරයකුත් ද�ේ පොසල බලොමපොමරොත්තු වුණො. 
ඒකට ගැළමපන විදි�ට විරිඳුව මමම�ම කීවො.

‘‘මයොදුන ගණන දිග පුළුලැති මනරළු උයන මැද 
මොලිග

පිමනන ලැබූ බණ්ොරනොයකට මමොනවද හිඟ නෑ 
බෑ යන මදක විෙරයි

පිරුණු කමල සැටි මපනනො සිටිනො සැටි අර 
මපමනද

සිරිමොමවෝ බණ්ොරනො අපමේ ගරු මැතිනි මනද 
කරුණොවයි ආධොරයි’’

විරිඳුව ඉවරමවලා කතාවකුේ පැවැේවුවා. 

මමග විරිඳුවයි කතාවයි මෙකම අගමැතිතුමයි 

මැතිනි�යි උනන්දුමවන් අහමගන හිටි�ා වමේ 

ෙැකකා. මකාමහාමහරි මහාඳ ආධාර�කුේ 

පන්සලට කළා.

ඔ� අතමර්,

‘කමලො අනන ඔයොට මැතිනිය කෙො කරනවො’ 
කියලො කවුමදෝ කීවො.’’

ල්බන සතිදේ ්තවත් දකාටසක්

මහමැතිවරණම�න් ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂ� 

ජ�ගේ අතර අග්ාමාත්ය ධුර�ට පේවූමේ 

�ණ්ාරනා�ක ශ්රීමතාණන්�. �ණ්ාරනා�ක 

මහතාට අග්මාත්ය ධුර� ෙැරීමට සිදුවූමේ වසර 

තුනක කාල�ක පමණි. 1959 සැපතැේ�ර් 26දා 

ඔහු ඝාතන� වි�. �ණ්ාරනා�ක මහතාමේ 

මරණම�න් හිස් වූ අග්මාත්ය ධුර� හිමිවූමේ 

විජ�ානන්ෙ ෙහනා�ක මහතාට�. මකමස් නමුේ 

ෙහනා�ක මහතාමේ පාලන කාල� මාස 05කට 

සීමා වී 1960 මාර්තු මාසමේදී අවසන් වි�. 

ෙහනා�ක මහතා මවනම පක්ෂ�ක පිහිටුවා 

ගනිමින් ශ්රී.ල.නි.ප.ම�න් ඉවේ වි�. ඒ වනවිට 

ශ්රී.ල.නි.ප. තුළ �ේ වි�වුල් තේේව�ක ඇතිවී 

තිබුණි. එහිදී පක්ෂ ප්රධානීන් විසින් පක්ෂ� 

භාරමගන නා�කේව� මෙන මලස 

මැතිනි�මගන් ඉල්ලීමක කරන 

ලදි. ඒ අනුව පක්ෂ� භාරගේ 

මැතිනි� 1960 ජූලි 20 දින 

පැවති මහමැතිවරණම�න් 

විශිෂට ජ�ග්හණ�ක 

ලැබුවා�. අනතුරුව 

ලංකාමේ පමණක 

මනාව මලෝකමේම ප්රථම 

අගමැතිවරි� මලස වාර්තා 

මපාතට එකමවමින් අගමැති 

ධුරමේ දිවුරුේ දුන්නා�. එතැන් 

සිට 2000 අමගෝස්තු 10 දින පැවති 

මහමැතිවණමේදී සි� ඡන්ෙ� ප්රකාශ 

කර නැවත නිවස �ලා එමින් සිටි�දී අභවප්රාපත 

වනතුරු ඇ� මේශපාලන� කළා�. මැතිනි� 

මේශපාලන� කළ ෙශක ගණනාවක පුරා ඇමේ 

පිටුපස තවේ කාන්තාවක සිටි�ා�. මැතිනි� 

අතමනාහරින මසවණැල්ල මමන් සිටි ඇ� කමලා 

රණතුංග�. මැතිනි�මේ කුදුමහේ සි�ලු කටයුතු 

මකරුමණ ඇ� අතිනි. �ණ්ාරනා�ක පවුමල් 

තිර� පිටුපස ම�ාමහෝ ෙෑ පිටුපස සිටි ඇ� වරක 

මෙවරක ඡන්ෙ�ට ඉදිරිපේ වුණෙ ජ�ග්හණ� 

කමේ නැත. ජාතික ලැයිස්තුමේ ඇමේ නම 

හැමදාමේ තිබුණෙ �ණ්ාරනා�කවරි�ක �ටමේ 

පාර්ලිමේන්තුවට �ෑමට වරේ ලැබුමණ නැත. 

ඇ� මුල්වරට පාර්ලිමේන්තුවට ගිමේ 2010දී�. 

�ණ්ාරනා�ක කතුන් පිටුපස සිටි වීර චරිත�ක 

වූ ඇ� හැඳින්වූමේ �ක් ගැහැනි�ක මලස�. 

ඇ� ප්රතිවාදීන්ට බි� වුමණ නැත. එ.ජා.ප. 

මැර�න් පහර පිට පහර දී ඇමේ ඇඳුේ ගලවා 

අ් නිරුවතින් පාමර් ෙමා ගි�ේ ඇ� අතහැරිමේ 

නැත. සි� පණ මෙවැනිමකාට මැතිනි� 

රැකගේතා�.

අපමේ කතා නායිකාව කමලා රණතුංග සි� 

අතීත මතක�න් ආවර්ජන� කරමින් මැතිනි�මේ 

මුල්ම හමුවීම මමමලස සිහිපේ කළා�.

‘‘මමේ උපනගම ගේප�, මේයනමගෝ 
මගමලමගෝ. මූලික අධ්ොපනය ම�මලමගෝ 
විදු�මලන ලැබුවො. ඊටපස්මස් මේයනමගෝ මධ් 
ම�ො විදු�ලට ගියො. ඒ වමේම ද�ේ පොසලුත් ගියො. 
මොරමකොළ ශ්රී විෂුේධොරොම පුරොණ රජම�ො වි�ොරමේ 
ද�ේපොසලට ෙමයි ගිමේ. මට රඟපොන �ැකියොව 
වමේම විරිඳු, කවි ගොයනො �ැකියොව තිබුණු නිසො 
ඉස්මකෝමල වමේම ද�ේ පොසමලත් කැපීමේන 
චරිෙයක් විදියටයි හිටිමේ. නොට්ය, සොහිත්ය උත්සව 

හපදප.... ්බලනන 
එපැයි මැතිනිදග 
ලසසනයි, මූදණ 

සිරියාවයි. එ්තන හිටපු 
වැඩිදෙනා අගමැතිතමා 
දිහා දනදමයි ්බැලුදව 

මැතිනිය දිහා
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දැන්වීමකි

06 2021 දදසැම්බර් 06 වන සඳුදා

අනුල ද සිලවවා
ශ්රී ලංකවාදේ දයෙෂ්ඨතම මවාධ්යදේදිනිය

නැළවිය 
යුතුද දනවාදේ

ගැහැනු 
ඇඬවිය යුතු න�ොනේ

‘සතුටින් ජීවිතය දරන්නී’ යනුවෙන් තමාෙ 

හඳුන්ොගන්්ා ‘ධරණී’ සතිපතා ව්ාවුණත් ෙරින්ෙර 

කියෙන්්ට මා අෙස්ාෙ ලබාගත්වතමි. සතුටින් 

ජීවිතය දරන්්ට ්ම් අවේ සිත් ශක්තිමත් විය 

යුතුය. ඒ ශක්තිය පිටුපස සතුට අනිොරයවයන්ම 

ගමන් අරඹයි. මම මුල සිටම ‘ධරණී’ තුළින් දුටුවේ ඒ 

ධරමතාෙයයි.

ගැහැනියවේ පි් කුණුමුලවල යැයි කී අෙදිය දැන් 

නික්ම වගාස තිවේ. ගැහැනියවේ නුෙණ හැඳිමිවේ 

දිග යැයි කීවේ වබාවහෝවිට හැඳිමිටක නුෙණ ්ැති 

පිරිමින්ය. ඔවුන් සම්්රදායික තලයට වගානුවූෙන් යැයි 

මම සිතමි. අප සම්්රදායට ගරු කළ යුතුය. එවහත් 

සම්්රදාවේ ෙහලබෙ පලො හැරිය යුතුය. ගැහැනිය 

සම්්රදාය ගරු කළ යුත්වත් තම ශක්තිය 

උරගා බැලීමට මිස වේ 

යමක් සඳහා ව්ාවේ. 

‘ධරණී’ ඒ ශක්තිය 

ගැහැනියට 

ලබාවද් 

බෙ 

වපව්න්්ට 

තිවේ.

ධරණී තෙමත් ළාබාලය. අවුරුදදක් පිරුණා 

පමණි. ෙසර ගණ්ාෙක් පුරාෙට එකිව්කා හා තරඟ 

ෙදිමින් ඉදිරියට පසසට ය් කාන්තා පුෙත්පත් 

අතර ජ්ප්රියත්ෙවේ ඉහළට ්ැගගත් ‘ධරණී’ ඒ 

තත්ත්ෙයට පත්වූවේ ඈ තම කාරයවේ සමබරතාෙ 

රැකගත් බැවිනි. ඕ්ෑම වදයක සාර්කත්ෙවේ 

මූලධරමය ෙන්වන් සමබරතාෙ රැකීමයි.

‘ධරණී’ ගැහැනියට අත හිත වදමින් කියාවද් 

කරුණු රාශියකි. ජීවිතය ධ්ාත්මක වලස 

වගාඩ්ංො ගැනීමට ඒො හැම අතින්ම ඉෙහල 

වෙයි. එදා පිරිමින් විසින් පමණක් කළ රැකියා 

වබාවහාමයක් අද ගැහැනියටද විවේෂය. හමුදාවේ, 

වපාලිසිවේ ඉහළ තැන් අද ගැහැනියටද විෙරෙ 

තිවේ. එෙරසේ කඳුමුදු් තරණය කළ දයන්ති, 

ක්රීඩා වලාවේ ජයවකවහලි ්ැංවූ සුසන්තිකා 

සෙශක්තිවයන්ම ඒ තැන්ෙලට පත්වූෙන්ය. ඔවුන් 

හා සමා් ජීවිතය ජයගත් ගැහැනුන් තෙත් 

අද සමාජවේ වබාවහෝ සිටිති. ‘ධරණී’ ඔවුන් 

හඳුන්ොවදන්වන්, ඔවුන් අගය කරන්වන් ෙැටි ෙැටී 

්ැගිටින්්ට මඟක් වසාය් ගැහැනුන්ට ආදරශයක් 

දීම සඳහාය. පුෙත්පතකින් එෙන් වසොෙක් කිරීම 

අත්යෙශයය.

ජාතික පුෙත්පතක් වමන්ම 

ගැහැනියවේ සිත ශක්තිමත් 

කිරීම සඳහා ඉදිරිපත්ේ කාන්තා 

පුෙත්පතක්ද ඒ තරම්ම ්රබල 

විය යුතුය. ජාතික පුෙත්පතකින් 

ඉටුේ වසෙය ගැහැනුන් 

උවදසා කාන්තා පුෙත්පතකින් 

ඉටුෙන්වන් ්ම් එය අගය කළ 

යුතු වමවහෙරකි. අද ‘ධරණී’ ඒ 

වමවහෙරට උරවදමින් සිටී.

කාන්තා පුෙත්පතක් වූ පමණින් 

එය ගැහැනුන් උවදසා ඇති 

පාඨමාලාෙලින් පුරො දැමිය 

යුතු ්ැත. එවහත් වගදරදී 

වහාඳ කෑමවේලක රස බැලීමට 

කැමති තරුණියන්ට ගෘහනියන්ට 

ඒ සඳහා කෑම ෙේවටෝරු 

වසායාදීවම් ෙරදක් ්ැත.

තමන්වේ ඇඳුමක් තමන් විසින්ම මසා ගැනීමට 

උත්සුක ේ තරුණිවයෝ අද අප අතර වකාවතකුත් 

සිටිති. ඇඟළුම් කම්හලෙල වසෙය කර් 

සන්්ාලියන් හැරුණුවිට මැෂිම වදපයින් පෑගීමට 

දන්්ා වබාවහෝ තරුණියන් වරදිපට නිෙැරදිෙ කපා 

ගැනීමට කතුර වමවහයවීමට හරිහැටි ව්ාදනිති. 

ඒ අෙශ්යතාෙ කවුරුන් වහෝ ලබාදී එයට අත 

හුරුකරවතාත් එයත් අවේ ගැහැනුන්ට කර් 

වලාකු උදේෙකි.

අද අවේ සමාජවේ ජීෙත්ේ ගැහැනුන්වගන් 

හරි අඩකටත් ෙඩා ගෘහස් හිංස්යට 

මුහුණවදන්ව්ෝ වෙති. තම නිෙවසදී වමන්ම 

මගවතාවේදීත් තමන් පත්ේ හිංස්ය වබාවහෝ 

ගැහැනු ඉෙසා සිටින්වන් ලැජජාෙ නිසාය. ඒ 

ලැජජාෙට වබවහත් ්ැත. ඒ ලැජජාෙ තුරන් 

කරගැනීමට හැඳිමිට වදකඩ කළ යුතුය. ඒ සඳහා 

ගැහැනුන් අධ්ාත්මික ෙශවයන් ශක්තිමත් කිරීමට 

‘ධරණී’ දර් උත්සාහය අප අගය කළ යුතුය.

සතිපතා ‘ධරණී’ ඉදිරිපත් කර් අපූරු චරිත 

වබාවහාමයකි. ඔවුන් අතර ්ළු නිළියන් ඇත්වත් 

අතවලාසසකි. වබාවහාමයක් ගැහැනු දුක දි්ා 

ජයගත්තවුන්ය. ්ළු නිළියන් වීමට වපාරකමින් 

අයාවල ය් වබාවහෝ තරුණියන් අතර දුක 

දි්ා ජයගත් ගැහැනුන් පිළිබඳ ‘ධරණී’ කර් 

වහළිදරේෙ අගවන්ය.

ෙසරක ගම් අතිශයින් ආදරශමත්ය. ගැහැනිය 

ඇඬවිය යුතු ව්ාවේ. ්ැළවිය යුතුද ව්ාවේ. 

හැඳිමිට පාගා බිම දමා ගැහැනිය දිරිමත් කිරීමට 

ඉදිරිවේදී තෙ තෙත් උත්සාහ දැරිය යුතුය.

අවේ අම්මලා, අත්තම්මලා, බිරින්දෑෙරුන්, 

සවහෝදරියන් වබාවහෝදුරට ශක්තිමත්ය. ඒ අතරට 

පිය්ග් පුංචි දැරියන්ටද තම සිත් ශක්තිමත් 

කිරීමට අලුතින් යමක් කළ යුතුය. ‘ධරණී’ අලුතින් 

සිතිය යුත්වත් එපමණකි.

තෙත් චිරාත් කාලයක් පුෙත්පත් අඹවර කිරුළු 

දරන්්ට ‘ධරණී’ට හැකිවේො යැයි සුබපැතුම්.

අප සම්රදායට 
ගරු කළ යුතුය. 
එදෙත් සම්රදාදේ 
වෙල්බව පලවවා 
ෙැරිය යුතුය. 
ගැෙැනිය සම්රදාය 
ගරු කළ යුත්දත් 
තම ශක්තිය උරගවා 
්බැලීමට මිස දවන 
යමක් සඳෙවා දනවාදේ

p¾u frda. Ñls;aid.drh" uyd frday, wi,
5$4 uqo,sÿ fukaäia udj;" ó.uqj'

YdLd (- uykqjr" fydaud.u'

071 82 02 297 / 077 74 88 932

p¾u frda. ms<sn|
úfYaI ffjoH

o¾Yk ymq.iamsáh

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

iqÿlnr ^Y%Ñ;%&
(Leucoderma/vitiligo)

01' iqÿ lnr frda.h lhg jvd ukig wiykhla 
f.k fok frda.hls'

02' fuu frda.Skaf.a ifï iajdNdúl meyeh l%ufhka 
ke;s fjñka iu ;ekska ;ek iqÿ meye .ekafõ' 
wdhq¾fõofha Y%Ñ;% f,i;a bx.%Sisfha vitiligo f,i;a 
,;ska NdIdfjka Leucoderma f,i;a y÷kajhs' fuh 
fnda fkdjk frda.hls'

03' fuh óhka' i¾mhka" n<¨ka" úI iys; lDñka 
imd lEfuka isÿ jkakdla f,i iuyre mji;s' tu 
úI YÍr.; ù wlaudj jl=.vq jeks bkaøshka yryd 
ld,hla .; ùfuka fu,kska ldrlh bj;afõ' ngysr 
ffjoH u;h ifï iෛ, ;=< we;s iug j¾Kl ,nd 
fok fu,kska ldrlh YÍrfhka bj;aj hdfuka fuu 
frda.h YÍrhg yg .kakd njhs'

04' meñfKk frda.Skaf.ka nyq;rhla óhka imd ld 
we;s neõ mjihs'

05' ta kuq;a ysla óhka fofokl= ,sx.sl ixi¾.fha 
fh§ msgjk Y=l%dKq ;j;a ysla ófhla f,j lEfuka 
miq tu ysla óhd flfkla imd lEfï § iqÿ lnr 
frda.h we;s jk njg u;hla mj;S'

06' wmf.a jir ish .Kklg wêl mdrïmßl 
oekqu yd ud jir 30lg wêl ld,hla frda.Ska oyia 
.dKla iqjm;a lsÍfï § ,o w;aoelSï wkqj frda.fha 
frda.ld,h yd frda.shdf.a jhi wvq kï w,a, f;d,a 
há m;=,a ,sxf.akaø m%foaYh yer ^fuu ia:dk fuu 
frda.Skaf.a u¾uia:dk f,i ie,fla& frdau l+m .%kaÓ 
wdY%s; iqÿ ,m mj;S kï b;du myiqfjka flá 
ld,hl § iqj l< yelsh' u¾uia:dk f,i y÷kajk 
ia:dkj, iqj lsÍug m%udKj;a ld,hla .; fõ' 

frda.Skaf.a iqÿ le,e,a m%udKfhka 50]g jvd 
jeä kï m%;sldr i|yd fhduq fkdflf¾' fuu 
m%;sldrhkaf.a w;=re wdndO rys;h'

07' fndfyda úg iqÿ lnr frda.Skag wdydr fukau 
wd.ka;=l øjH ^Wod bñfÜIka wdNrK$lD;%su 
fifrmamq yd vhs j¾. ^ysiflia j¾Kldrl& 

wid;añl;d olajhs' fuu frda.Skaf.a uki ikaiqka 
úh hq;=h' wd;;sh yd wfõ.YS,S nj ke;s úh hq;=h' 
wd.u oyug keUqre ùfuka uki ikaiqka lr .kakd 
w;r YÍrh msßiqÿj mj;ajd .ksñka fmdÿ ikSmh 
^Physical Fitness& /l .; hq;=h'

09' wm i;=j mj;sk YÍrhg ,nd fok fnfy;a yd 
wdf,amk u.ska frda.Ska myiqfjka iqj l< yelsh' 
msg; wdf,amkfha § WoEik 6'45-8'00 ysre /ia 
,efnk w,ag%d jh,Ü lsrK úgñka D wmf.a ndysr 
wf,amk iu. m%;sl%shd lr l¿ ,m we;s ù frda.h 
iqj fõ' ysre t<sh fkdue;s wjia:dj, ndysr 
wf,amkh M, rys; l%shdjls'

10' úfYaIfhka u >¾u l,dmfha rgj, Ôj;a jk 
ñksiaiqkag nyq,j iqÿlnr frda.h mj;sk w;r YS; 
foaY.=Khla mj;sk ^ysre t<sh wvqfjka ,efnk& 
rgj, ñksiqkag frda.h ms<sìUq fkdfõ' kuq;a >¾u 
l,dmSh ñksiqka ld,hla YS; foaY.=Khla mj;sk 
rgj, mÈxÑ ùfï § iqÿ lnr frda.hg yg .;a 
frda.Ska ud fj; yuq ù we;'

iqj lr .ekSug kï'''

id¾:l m%;sldr i|yd
fhduqùug kï

ye¢kaùu
ifuys j¾Kl wysñ ùfï ;;a;ajhls' fuu 
frda.fha § ifï j¾Kl i, ñh hdu isÿfõ' 
m%Odk f,i m%fõksh Tlaisldrl wd;;s iakdhq 
ÿ¾j,;d jhsria fyda úI YÍr .; ùula ksid 
wdrïN fõ' Y%S ,xldj ;=< fndfyda úg fuh 
óhka ymd lEu ksid isÿjk nj ck jyf¾ 
mj;S" l%s'mQ' 1500la jeks wE; w;S;fha § o 

fuu frda.h mej;s njg idlaIs we;'

frda.h YÍrfha ish¨u ia:dkhkaf.ka wdrïN 
úh yel' jhia iSudjlao fkdue;' frda.fha § 
YÍrfha wx. m%Odk fldgia 02lg fnohs'

blaukska iqj l< yels idudkH ia:dk'

iqj lsÍug l,a .;jk u¾uia:dk
^w,a," f;d,a" hám;=,a" ,sxf.akaøh&

frda.h jeämqr oelsh yelafla iuldY%s; 
rgj, ckhd w;rh' m%fíO .Kkdjla 

mj;sk frda.hls'

we;af;kau fuu frda.h ifuys j¾Khg úkd 
fjk lsisu bkaøshlg tl t,af,a n,mEula 
fkdlrk frda.hls' kuq;a frda.h je,÷Kq miq 
fndfyda frda.Ska udkislj ÿ¾j,;djg m;afõ' 
tu ksidfjka kej; iu idudkH j¾Khg 

.ekSug W;aidy lrhs'

frda. ,laIK
m<uqj YÍrfha b;d l=vd ,mhla f,iska 
wdrïN fõ' fuh fkdfmfkk ;rï úh yelsh' 
laI‚lj YÍrh mqrd me;sr hd yelsh' ,m iqÿ 
j¾Khla .kS' ,mj,g úfYaI yevhla fkdue;s 
w;r úúO m%udKhkaf.ka YÍrfha ´kEu 
;ekl ;sìh yels'

óg wu;rj" b;d l,d;=rlska frda.Skaf.a oDIaá 
ú;dkfha fyda weia ys jk j¾Kl widudkH;d 
we;s úh yelsh' frda.Ska iq¿;rhla f.a oDIaá 
ú;dkfha me,a,ula we;s úh yelsh' kuq;a oelau 
idudkHfhka ms<sìUq fkdfõ'

frda. úksYaph
fjk frda.hka fndfydauhl § frda.h l,a 
;shd y÷kdf.k m%;sldr l< yels uq;a fuu 
frda.fha § fuu frda.h úksYaph lr 
.ekSug frda.hg f.dÿrejk;=reu isàug 
isÿ fõ' ukao uq,a iqÿ ,mh olsk ;=re fjk 
lsisu whqrlska ndysr frda. ,laIK fuu 
frda.fha fkdue;'

frda. m%;sldr
fuu frda.hg YÍr wNHka;rhg iu 
u;=msg wdf,amko l< hq;=h' wdf,amk 
Ndú;fha § WoEik ysre t<sh;a iu.ska 
wdf,am l< hq;= w;r ysre t<sfhka ,efnk 
úgñka ã idrh iu.ska m%;sl%shd lr 
kej;;a ifuys j¾Kl we;s lrkq we;'

frda.Ska m%;sldr ,nd .ekSfï § ksje/Èj 
fkdlvjd ,nd .; hq;= w;r iqj ùu i|yd 
hk ld,h ,m m%udKh yd úYd,;ajh" 
je,÷Kq ld,h" jhi u; fjkiajk w;r 
frda.Ska wdydr ,nd .ekSfï § lD;%su wdydr 
fkd.ekSug;a lD;%su ysi flia j¾Kl 
bñfgIka ud, j<¨ jeks wd.ka;=l foa 
fkdme,£u;a l< hq;=h'

m%;sldrhg fmr m%;sldrhg miq
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ශ්රී ලංකාවේ ජීවතවන ජනවර්ග 
අතුරින් ව�ාව�ෝවිට අවේ 
අවධානය වයාමුවන්වන් සං�ල, 
වෙමළ, මුස්ලිම්, �ර්ගර, මැවේ 
යන ජනවර්ග ප� සම්�න්ධවය. 
නමුත ඒ �ැරුණුවකාට ශ්රී ලංකාවේ 
වම්මන්, පරවර, මුක්කුවාර, 
කාපිරි, ව�ෝරා, අහිකුණ්ඨික, වැදි, 
මුහුදුවැදි, මලයාලම්, සක්කිලි, 
වකාළඹ ව�ට්ටි ආදී වශවයන් 
ජනවර්ග 25ක් පමණ ජීවත වේ. 
එම අවනකුත ජනවර්ගවල ස්්රී 
පාරශවයන් විසන් අනු්ගමනය 
කරන චාරිත්ර විධි එකිවනකට 
වවනස් අතර ඒවා ව�ාව�ාමයක් 
ඔවුන්ට පමණක් ආවේණික 
ඒවාය. වම් ඒ පිළි�ඳව ප්රවීණ 
මාධ්යවේදී නුවන් ්ගන්කන්ෙ (ෙැනට 
ඕස්වරේලියාවේ පදිංචිව සටින) 
විසන් කරන ලෙ අධ්යනයක 
වතාරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන 
ලෙ ලිපියකි.

මෙරට මුල් පදිංචිකරුම�ෝ 

�ැදමදෝය. දැන් දැන් ටික ටික 

නවීකරණය වී සිටියත් �සර 

ගණනා�කට මපර �නය ආශ්රිත� 

දවි මගවූ ඔවුන්ට තිබුමේ සරල 

දවි මපම�තකි. ඔවුන් තෙ රැමේ 

ගැහැනු දරු�කු ෙල්�ර වීෙ 

සිය පිරිසට දැනුම් දීෙට හරි 

අපූරු ක්රෙයක් භාවිතා කළහ. ඒ 

ෙල්�ර දැරිය ල�ා නුග ගසකට 

ගල් ගැසීෙට සැලැස්වීමෙනි. 

එවිට �තුර කළයක් රැමගන එන 

ෙෑණියන් පිටුපසින් ඇය නහ�ා 

�ස්මදොස් යාෙට කළය මපාමළාමේ 

ගසා බිඳියි. ම�නත් අරුමෙෝසම් 

සාද කිසි�ක් නැත. ඔවුන්මගේ වි�ාහද 

ම�ාමහෝවිට සිදු�න්මන් ඇ�ැස්ස නෑකම් 

ෙතය. තරුණයකු දඩයෙක් තෑගි මලස 

රැමගන මගාස් තරුණියමගේ ොපියන් හමුවී 

මයෝජනා� ඉදරිපත් කරයි. ොෙේඩිය එය 

පිළිගන්මන් �ෑණාමගේ ඉමන් නියඳ පටටයක් 

(මකටි කඳක් සහ දගු පත්ර සහිත නියඳ නම් 

ඖෂධීය ශාඛමේ පටටයක්) ගැට ගැසීමෙනි. 

අනතුරු� යු�ළ ම�නෙ ජීවිතයක් අරඹන 

අතර වි�ාහමේ සිංමක්තය �න නියඳ පටටය 

රැකීෙ බිරියමගේ �ගකීෙයි. එය දරාපත් 

�නවිට න� නියඳ පටටයක් සැමියාමගේ 

ඉමන් ගැටගැසීමම් කාරිය ඇයට පැ�මේ. 

�ැද ප්රජා� අදහන්මන් ෙළගිය ඥාතීන්ය. ෙළ 

යක්කු මහ�ත් නෑ යක්කු මලස හඳුන්�න්මන් 

ඔවුන්�යි. විමේෂ අ�ස්්ා�ලදී නෑ යකුන් 

ම�නුම�න් ඔවුහු පුද පූජා ප�ත්�ති. දරු�කු 

පිළිසිඳ ගත්විට ඔවුන් පූජා ප�ත්�න්මන් 

පටට යකාටයි. එමෙන්ෙ එ�ැනි ෙේ�රුන්ට 

කිරි එරීෙ සඳහා විවිධ ෙස්, අල ආදී දෑ 

සැපයීෙට රැමේ සියලුමදනා දොයක ම�ති. 

සහකරු මහෝ සහකාරිය මියගියමහාත් 

මියගිය පාේශ�මේ මසායුරකු මහෝ 

මසායුරියක පවුලට සම්�න්ධ වීෙද ඔවුන්මගේ 

චාරිත්රයකි. ඔවුහු �හු වි�ාහ ප්රතික්මෂේප 

කළහ.

මෙරට සුළු ජන කේඩායම් අතුරින් 

අහිකුේඨික ප්රජා�මගේ ද චාරිත්ර �ාරිත්ර 

විද ම�නස්ය. ඔවුන්මගේ සියල්ල තීරණය 

කරනුමේ �රිග සභා� විසිනි. දැඩි රීති 

පදධතියක් අනුගෙනය කරන අතර 

තද�ල දඬු�ම් ල�ා දීෙද විමේෂත්�යකි. 

ම�ාමහෝවිට ඔවුන්මගේ ද වි�ාහ සිදු�න්මන් 

ඇ�ැස්ස නෑකෙටය. �රිග සභාමේත්, 

�ැඩිහිටියන්මගේත් අනුෙැතිය වි�ාහයට 

හිමිවීමෙන් පසු සියල්ලන්ට ෙධුවිමතන් 

සිංග්රහ කිරීෙ අනි�ාේය චාරිත්රයකි. ෙනාලයා 

ෙනාලියමගේ මගමල් රත්රන් පැහැ ප�ළු�ක් 

සහිත පස් මපාටකින් යුත් කළු ප�ළු 

ොලයක් පළඳ�යි. දෑ�ැද මලස ලැම�න්මන් 

බූරු�කු, �ල්මලකු, නයි මපටටියක්, ඇඳුම්, 

ඇට ආභරණ ආදයයි. කාන්තා� ඔවුන් 

සලකන්මන් ආදොයම් උපයන්නියක මලසිනි. 

දරු�න් පිළිසිඳ මනාගන්නා කාන්තා�න්ට 

කේඩායමෙන් �ැහැර� තනි� ඇවිදීෙටද 

ප්රජාමේ අ�සරය හිමිමේ. එමලස පිටත්� 

ගිය කාන්තා�ක ගැබමගන පැමිණියමහාත් 

08 2021 ගෙසැම්බර් 06 වන සඳුදා

පිළිගනගන 
හරසරින

පිට ගිහින් �ඩක් 
එක්ක ආවවාත

ඈ සාදරමයන් පිළිගැනීෙ ඔවුන්මගේ 

ක්රෙයයි. ගැබගත් කාන්තා�කට ඔවුහු දැඩි 

මගෞර�ාදර දක්�ති. විමේෂමයන් කුළුඳුල් 

දරු ප්රසූතියට සූදොනම් �න කාන්තා�ක 

දරු�ා ලැබීෙට ආසන්න ම�දදී ම�නෙ 

�ාඩියක රඳ�යි. වින්නඹු ෙ� සෙඟ ත�ත් 

�ැඩිහිටි කාන්තාම�ෝ 

මදමදමනක් එහි 

රැමඳති. ගැබ කාලමේදී 

ඇයට ෙත්පැන් තහනම් 

�න අතර දරු�ා බිහි 

කිරීමෙන් පසු ‘කානෙ’ 

නෙැති පානයක් ල�ා 

මද. දැරියක ෙල්�ර 

වූ විටද ඇය� දිං 

සහ කරඳ අතු�ලින් 

මහවිල්ලූ �ාඩියක දන 

හතක් ත�යි. කෑෙට 

මදන්මන් �ත් සහ 

එළ�ලුය. හත්�න දන 

පාන්දර හතරට නහ�ා 

කුකුල් ෙස් සහිත �ත් 

මේලක් ල�ා මදයි. 

දන මදකක් ගතවූ පසු 

පන්�ලින් සැකසූ �ාඩියක මසායුරියක සෙඟ 

රඳ�න දැරිය දන හතකට පසු නහ�ා මගට 

ගැනීෙ චාරිත්රයයි.

මෙරට සිිංහල මෙන්ෙ මදෙළ ජනතා�මගේ 

සිංස්කකෘතියට �ැඩිෙ �ලපෑෙක් එල්ල වූමේ 

�ේගේ ජාතිකයන්මගනි. ඇඳුම් පැළඳුම්, 

මකාේඩා සැරසිලි 

මෙන්ෙ ආහාරපාන 

ආදමේදී ඔවුන් 

අනුකරණය ම�මහවින් 

සිදුවිය. ෙිංගල ගවුෙ 

සහ මේලය ආදය ද 

ඔවුන්මගන් උකහා 

ගැනුණකි. එකල 

ධන�ත් සිිංහල කතුන්ට 

යුමරෝපීය ඇඳුම් 

අන්ද�ා සැරසීෙටද 

�ේගේ කතුන් දොයක 

වී ඇත. ධන�ත්තු 

සිය දයණි�රුන්ට 

�ේගේ කතුන් ල�ා 

ඉහළ පන්නමේ 

විදයට හැසිරීෙට 

උගැන්වීෙටද පිය�ර 

ගත්හ. ‘මකාළඹ සන්නිය’ චිත්රපටය 

ඊට මහාඳෙ නිදසුනකි.

මීට අෙතර� ම�ාමහෝ විචිත්ර�ත් 

සිංස්කකෘතියකට හිමිකම් කියන 

ජන �ේගයක්ය ෙැමල් ජාතිකයන්. 

ඉස්ලාම් ධේෙය අනුගෙනය කළද 

සාොන්ය මුස්ලිම්�රුන්ට �ඩා 

ඔවුන් ලි�රල්�ාදීය. �තික් ඇඳුම් 

අපට ඔවුන්මගන් උරුෙ වූ�කි. 

මක�ායා මහෝ �ාජු මෙලායු නම් 

�ේණ�ත් �තික් ඇඳුම් ෙැමල් 

කාන්තා�න්මගේ ප්රධාන සිංස්කකෘතික 

අනන්යතා�කි. වි�ාහයකදී ෙනාලයා 

සහ ෙනාලිය ඔවුන් සළකනුමේ 

රජු සහ රැජිණ මලසිනි. විමේෂිත 

කිණිස්සක් වි�ාහ සිංමක්තයක් මලස 

භාවිත මකමේ. එය සකසා ඇත්මත් 

විමේෂ මලෝහයකිනි. පරම්පරාම�න් 

පරම්පරා�ට එය උරුෙ �න 

අතර එ�ැන්නක් නැති අය වි�ාහ 

ෙිංගල්යයකදී කිණිස්ස ල�ා ගනුමේ 

කුලියටය. නැටුම් ගැයුම්�ලටද 

මුස්ලිම් කාන්තා�න්ට නැති නිදහස 

ෙැමල් කාන්තා�න්ට ඇත.

එමස්ෙ කමතෝලික දහෙ 

අනුගෙනය කළද මෙරට 

�සන මකාළඹ මහටටි ප්රජා� 

සිය මුල්කාලීන හින්දු ඌරු� 

ප�ත්�ාමගන යන ��ක් දක්නට 

ඇත. ඔවුන්මගේ වි�ාහයකදී ෙනාලිය 

තාලි (තැල්ල) පැළඳීෙ අනි�ාේය 

අිංගයකි. රත්රන් ආභරණ�ලටද 

ඔවුහු ඉතා ප්රියය. අතීතමේදී එෙ 

කාන්තා�න් ‘සරස’ මලස හඳුන්�න 

තද �ේණමයන් යුත් හිස් ආ�රණයක් 

භාවිත කර ඇත. මේන්ද ඇල්ලූ කපු 

මහෝ මල්ස් අත් දග හැටට ඇඳීෙද 

මකාළඹ මහටටි කාන්තා�න් අතර ප්රචලිත 

වූ�කි. මුල්කාලීන කාන්තා�න් විමේෂ 

අ�ස්්ා�ක රත්තරන් නූමලන් �ැඩ දැමූ 

කම්�ා සහ හැටටමයන් සැරසීෙ දක්නට 

ලැබිණ. පා�හන් පාවිච්චිය මනාවූ�ද පා 

මුදු පැළඳීෙ ඔවුන්මගේ සිරිතකි. පදක්කෙක් 

සහිත ‘අරියල්’ නම් රත්රන් ොලයක් පැළඳීෙ 

ඔවුන් අතර ප්රසිදධය. පැරණි කාන්තාම�ෝ 

කන පහතින් මෙන්ෙ ඉහළින්ද සිදුරු කළහ. 

උඩට පැළැඳි කරාබු� ‘මකාප්පු’ ය. පහතට 

‘මතෝඩු’ ය.

�සර 2600ක 3000 ක පෙණ ඉතිහාසයක් 

හිමි පාේසි ජන කේඩායෙ නම් මම් �නවිට 

මෙරට ඉතා සීමිතය. ඔවුන්මගේ සම්භ�ය 

පේසියාම�හිය (�ත්ෙන් ඉරානය). ඔවුන් 

අනුගෙනය කරන්මන් සරතුස්ත්ර දහෙයි. 

පේසියානු�න් ඉන්දයා�ට සිංක්රෙණය වීමෙන් 

ඔවුන්මගේ සිංස්කකෘතියට ඉන්දීය ලක්ෂණද 

මුහුවිය. පාේසි කාන්තා�න්ද සාරිමයන් 

සැරමසන අතර මපාට දකුණු උරහිසට 

දැමීෙ විමේෂත්�යකි. අතීතමේදී සාරි 

මපාටින් මහෝ කපු මරදමදන් කළ ‘ෙත�ානා’ 

නම් ස්කාෆයකින් හිස �ැසීෙ ඔවුන්මගේ 

ලක්ෂණයකි. 

ගැහැනු දරු�කු ප්ර්ෙමයන් සාරිය 

ඇඳීෙ ඔවුන්ට උත්ස�යකි. එෙ චාරිත්ර 

කිරීෙට එක්�න්මන් වි�ාහක කාන්තා�න් 

පස්මදමනකි. සූේය මදවියන් �න්දනා කරන 

පාේසි ජාතිකමයෝ සු�ඳ දර දෙමින් නිතර 

ගිනි පූජා ප�ත්�ති. කාන්තා�ට එහිදී විමේෂ 

�ගකීම් පැ�මේ. මකාල්ලුපිටිමේ ඇති ගිනි 

මදම�ාලට (fire temple) එෙ �තා�ත් ඉටු 

කිරීෙට ඔවුන්මගේ පැමිණීෙ සුල�ය. දරු�න් 

මභෞතීස්ෙය ඔවුන්මගේ දහමෙහිද දක්නට 

ලැමබ. මසා�ාදහෙට �ැඳුණු දවියක් මග�න 

ඔවුහු ෙරණයකදී ෙළ කඳ මකාටස් කර 

කුරුල්ලන්ට (ගිජුලිහිණින්ට) කෑෙට මදන්මන් 

ත�මකකුමගේ කුසගිනි නිවීමම් අමප්ක්ෂාම�නි. 

එමහත් මෙරටදී එමස් කිරීෙ ප්රාමයෝගික 

මනාෙැති �ැවින් මිනිය සුදු මරදකඩක ඔතා 

�ළ දෙයි. කිසි�කු මියගිමේද යන්න සනා් 

කර ගැනීෙටද ඔවුහු අපූරු චාරිත්රයක් 

අනුගෙනය කරති. ඒ නළමල් හමේ ලකුණ 

ඇති සුනඛයකු ල�ා ඉ� කරවීෙයි. එය 

�ේතොනය දක්�ාද ප�තින්නකි.

ගෙරට සුළු ජන කණ්ායම 
අතුරින අහිකුණඨික 

ප්රජාවගේ ෙ චාරිත්ර වාරිත්ර 
විදි ගවනසය. ඔවුනගේ 

සියල්ල තීරණය කරනුගේ 
වරිග සභාව විසිනි. 
ෙැඩි රීති පද්ධතියක් 

අනුගෙනය කරන අතර 
තේබ්ල ෙඬුවම ්ල්බා දීෙෙ 

විගේෂතවයකි.
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දීපා වසන්ති 
එදිරිසිංහ

සංගීතයට, කලාවට, සිනමාවට, සාහිත්යයට 
පෙම් බැඳීම විපලවයට පෙම් බැඳීමට වඩා 
තරුණ තරුණියනට වැදගත් බව පයාවුන 
ෙත්තර කලාපේ ෙතාක පයෝධයා වූ බනධුල 
ෙදම කුමාර නිතර කීපේය. එපේ කියූ, 
එය ඇදහූ බනධුල විපලව කපේ කානතා 
ෙත්තර කලාපේය. ‘ධරණී’ට වසරක් පිපරන 
පමාප�ාපත් බනධුල ෙදම කුමාර නම් පම් 
කානතා ෙත්තර පලාපේ විපලවවාදියා අෙට 
සුබ ෙතමින පමපේ කතා කපේය.
‘‘1971 පවදදී මම ොසල් ශිෂ්යපයක් 

�ැටියට මල්ලි එක්ක එක කාමපේ හිටිපේ. මම 
හිටපු ෙැත්පත් පබාබමාපල්, මාලන බ්ැනපඩෝ, 
කමල්�සන වපේ කලාකරුවනපේ පිනතූර 
අලවලා තිබුපේ. මල්ලි හිටිය ෙැත්පත පේ 
ගුපේරා ඇතුළු විපලවකාරීනපේ පිනතූර අලවා 
තිබුණා. මල්ලි ජ.වි.පෙ. කළ නිසා දවසක් 
කාමපේට පොලිසිපයන ෙැනනා. එතපකාට 
දැක්පක පබාබමාපල්පේ, මාලන බ්ැනපඩෝපේ 
පිනතූර. පම්වා දැකපු ගමන පොලිසිය ‘පම් 
පමාන විකාරයක්ද’ කියලා හිපතනන ඇති. 
තමනට වැරදුණා කියලා පොලිසිය ආෙහු 
ගියා. විපලවයට වඩා කලාව ඉදිරිපයන 
තිපයනවා කියන කතාව මම නිතර කියනපන පම් 
අත්දැකීමත් එක්කයි.’’

එම අත්දැකීම් කාන්ා පත්ර කලාව හා 

මුසු කරමින නව ප්රවණ්ාවක් (Trend) බවට 

පතකළේ බනධුල පදම කුමාර නම් සුවිළේෂී 

ළ�ාවුන පත්රකාර�ා�. ඔහු ්රුණි�න 

ඉලක්ක කරමින අරඹන ල් ‘කුමරි’, ‘අරලිය’ 
පුවතපත සහ ළ�ෞවන� ඉලක්ක කළ 

සඟරා කිහිප�ක නිරමා්ෘ වීම නිසාම ‘මල් 

පත්රකාර�ා’ �න නාම� පටබදැළෙනනට් 

ළේතු වි�.

ළම් මල් පත්රකාර�ා සුවිළේෂී චරි්�ක් 

බවට පතවීළම් ලකුණු ළපනවනළන 

ආනන්ළේ සිසුළවකුව සිටි කාලළේ සිට�.

‘‘1970 මපේ ජීවිපත් විපේෂ වසරක්. 
සුනිල් මාධව පරේමතිලක ඇතුළු තවත් සිසුන 
කේඩායමක් සමඟ එක්ව ‘නිම් වළල්ල’ චිත්රෙටය 
නිෂොදනය කපේ ඒ අවුරුදපද. එහි පිටෙත 
සුනිල් මාධවපේ. මම ස�ාය 
අධ්යක්ෂවරපයක්. එම චිත්රෙටය 
තමයි ොසල් සිසුන කේඩායමක් 
විසින නිෙද වූ ෙළමු චිත්රෙටය. ඒ 
ඔේපේ සිනමාවට ඇලුම් කරනන 
මට අවේ්ාවක් ලැබුණා. මපේ 
ප්රියතම නළුවා වපේම ෙසුකපලක 
ප�ාඳ යාළුපවක් බවට විජය 
කුමාරණතුංග ෙත්වුණා. ඔහු 
ඇතුළු පබාප�ෝ කලාකරුවන මම 
ළඟින ඇසුරු කළා. ප්රවීණ චිත්රෙට 
අධ්යක්ෂ තිේස අපබපේකර 
කියනපන මපේ මාමා පකපනක්. 
මම කාලයක් ඒ නිවපේ නැවතිලා 
හිටියා. සිනමාපේ විවිධ ෙැති 
පිළිබඳව ඔහුපගන පබාප�ෝ පද 
ඉපගනගනන අවේ්ාව ලැබුණා. 
ඒ වපේම මම වරක් විජය 
කුමාරණතුංගට නවකතාවක් 
ලියනන කියලා කිේවා. ඔහු �ාපෂීට් 
පිටු පදකක පොල්පගඩි අකුරින 
මට කතාව ලියලා දුනනා. මම ඒක 
නවකතාවක් විදියට සංේකරණය 
කරලා ෙත්තපේ ෙළ කළා. ඒ 
විදියට කලාකරුවනව පළංගතුව 
ඇසුරු කළා. ෙේපසන ෙසු 
කාපලක පයාවුන ෙත්තර කලාව 
පවනේ මාවතකට පයාමු කරනනත් 
මට පමම දැන�ැඳුනුම්කම්වලින ලැබුණු 
අත්දැකීම් වැදගත් වුණා.’’

ළම් කි�න යුග� වනවිට අළේ රළේ 

්රුණි�නළගේ ජීවි් තිබුළේ සම්ප්රදා� තුළ 

සිරවූ කණසසලුසහග් ්දැනක�. ළ�ෞවනි�ක 

ළලස ඇ�ට් ජීවි්�ක් ඇ්දැයි ළනාසි්න 

්රමට ඇළගේ ළලෝක�, විළනෝදාාංශ ළබාළහෝ 

සීමි් ්දැනක ළකාටුව තිබුණි. ්රුණි�කළගේ 

සිතුම් පදැතුම්, නිරමාණශීලීතව�, රැකි�ාවක් 

කිරී ළම් කදැමදැත් ආදී ජීවන අළේක්්ාවන 

කි�ාග් හදැකි ළේදිකාවක් ළම් කි�න ළවනස 

තුළ අවශ්ය වී තිබුණි.

‘‘ඇත්තටම පම් කියන කාපල් පවදදි 
තරුණියනපේ විපනෝදංශ වුපේ පටාෆි පකාළ 
එකතු කරන එක, මුදදර එකතු කරන එක, 
කුරුළු පි�ාටු එකතු කරන එක වපේ පදවල්. 

පගදර ජීවිතය සාම්ප්රදයිකව රාමුවක පකාටුපවලා 
තිබුපේ. ොසල් ගමන නතරවුණු ගමන 
පබාප�ෝපදපනක් විවා�යට ඇතුළත් පවනවා. 
සම�ර තරුණියන ොසල් ගමන අතරමග නතර 
කරලා පගදරින ප�ායාපදන මනාලපයක් සමඟ 
විවා� පවනවා. පරේම සම්බනධයක් ෙවත්වනවා 
කියන එක එද තනිකරම ප්රවෘත්තියක්. පම් නිසාම 
තරුණියකපේ හිපත් තිපයන ආදරය සඟවපගන 
ඇය ජීවත්පවනවා. ඒ නිසා ඇයපේ හිපත් 
තිබුණු ආදරය, දයාව ෙත්තර පිටුවකට 
අරගනනයි මට ඕන වුපේ.’’

ඒ වනවිට කාන්ාවන 

ළවනුළවන පුවතපත ළ්කක් 

තිබුණි. එකක් ‘වනි්ා 

විතති’ �. අළනක 

‘්රුණි’�. ළ�ෞවනි�න 

ඉලක්ක කරනළන නම් 

ඒ පුවතප් නවමු 

ආරකින යුතු වුව් එ� 

�ම් ළබාළෙ සීමාවක 

තිබි� යුතු �දැයි ් 

ඔහු කලිනම නිගමන� 

කළේ�. ඊට ළේතුවූළේ 

ළ�ෞවනි� ඒ වනවිට 

ළකාටුව සිටි ්හාංචි කනළ්න 

ඇ� අසවසාලන සරල මාව්ක් 

ඕනෑ වූ නිසා�. ‘්රුණි�ව’ ළම් 

්හාංචි වදැළටන එළි�ට ගනනට ඇ� අළේක්්ා 

කරන නි්හස ලබාදි� හදැකි පුවතප් ළකළස 

වි� යුතු් �නන පිළිබෙව ඒ වනවිටත මාධ්ය 

ක්ළෂේත්රළේ අත්දැකීම් සම්්ාර�ක් ළගානු 

කරළගන සිටි බනධුල පදම කුමාර මනළස 

ඇෙළගන සිටිළේ�.

‘‘ොසල් යන පයෞවනියකට තමනපේ පොත් 
අතර තියාපගන වුවත් කියවනන පුළුවන 
පුවත්ෙතක් තමයි අපි අපපක්ෂා කපේ. 
විපේෂපයනම සාම්ප්රදයික රාමුව ඇතුපේ ජීවිතය 
මඟ�ැපරමින තිපයන තරුණියට තමනපේ හිපත් 
තිපයන බලාපොපරත්තුව ගැන අකුරු පපළියකින 
�රි ලියනන පුළුවන අනදපම් පතෝතැනනක් 

නිේමාණය කරනන බලාපොපරාත්තු වුණා.’’
සිතූ ළසම එ� රැල්ලක් බවට පතවුණි. 

මල් පත්ර හාංවඩුව ගදැසුව්,  ළබාළෙතව� 

අභිබවා ගි� විේලවී� අ්හස් ළම් පත්ර 

පිටු අ්ර ළනාතිබුණා ළනාළේ. නිවළස ළකාටුව 

සිටි ්රුණි�ට ළම� විචිත්ර අත්දැකීමක් ළලස 

හෘ්�ාාංගම බවක් ළගනළ්දදී, එම කාර��ට 

දා�ක වූ අලුත ප්රවණ්ාව� තුළ ළල්ඛන 

කාලාළේ විශිෂේ්ඨ�න රැසක්් බිහිවුණි. ඒ 

අ්ර ආරම්්ක කර්ෘ මේ්ඩල 

සාමාජිකයින කිහිපළ්ළනකි.

‘‘උපුල් ශානත සනනේගල 
කුමරියට පගාඩපවනපකාට 

විේවවිද්ාල ශිෂ්යපයක්. 
මට ඔහුපගන ඕන 
කපේ සරසවි ආදර 
කතාවක්. සතිෙතා 
ෙළකළ �ැකි කතාවක් 
ලියනන කිේවම ඔහු 
පබාප�ෝ අපූරුවට 
‘සරසවි දියණිපයෝ’ 

නවකතාව ලිේවා. 
එය පයෞවනියනපේ 

ආකේෂණය දිනාගත්තා. 
ඒ වපේම අද විේවවිද්ාල 

ම�ාචාේයවරපයක් වන ප්රනීත් 
අභයසුනදර ම�ත්තයා �රවත් 

ලිපි, පබාප�ාම සාරගේභ කවි කතා ලිේවා. 
අද දක්ෂ රංගධරපයක්, සිනමාපේදිපයක් වන 
ජැක්සන ඇනතනී ම�ත්තයා පොඩි චිත්ර සට�නක් 
ඇඳපගන මල්ටි ෆැක්ේ ආයතනයට ආව දවස 
අද වපේ මතකයි. ඒ වපේ දක්ෂ කේඩායමක් 
එක්ක අපි බලාපොපරාත්තු වුණු පවනසට මාවත 
�ැදුවා.’’

ළමළස කාන්ා පත්ර කලාළේ 

නව සනධිස්ාන�ක් සනිටුහන 

කළ ආරම්්ක කර්ෘ මේ්ඩල 

සාමාජිකයින අ්ර ප්රදීේ කුමාර 

බාලසූරි�, ධරමරතන ළපළරරා, 

කුමාර සිරිවරධන, ගයිරුක 

ළේරුසිාංහ, මයිකල් ඇන්ජළලෝ ප්රනානදු ආදී 

නම් ් වි�.

බනධුල පදම කුමාර�නට මල්ටි ෆදැක්ස 

ආ�්නළේ කාන්ා පත්ර�ක් කරනනට 

ආරාධනා කරනළන ප්රවීන කාටූන ශිල්පී කදැමිලස 

ළපළරරායි. ඔහු එවකට සිත්ර චිත්ර ක්ා 

පුවතපළත කර්ෘවර�ා වි�. කු්ඩා ප්රමාණළේ 

පුවතප්ක් ලක්් තුනක පමණ අළලවි�ක් 

ළපනනුම් කළේ ‘සිත්ර’ පත්ර� තුළිනි. ළම් 

සාර්කතව� නිසාම එම ආ�්නළේ කාන්ා 

පත්ර�ක් කරනනට බනධුල පදම කුමාර�නට 

ඇරයුම් කළේ ළ්වරක් ළනාසි්ා�.

‘බාලිකාවියනපේ පුවත්ෙත කුමරි’ ඉලක්කග් 

ක්ඩයිම ්ජ�ගනළන අළලවි වාර්ා ්බමිනි. 

්රුණි�න උළ්සා ‘අරලිය’ පුවතප් එනළන 

ඉන ටික කාල�කට පසුව�. ඒ වනවිට 

්ාක්්ණ�් දියුණු මේටමක තිබූ අ්ර, අරලි� 

පසුකළලක ටදැබළලායිඩ් ප්රමාණළ�න මුද්රණ� 

ළකරිණි. එම පුවතප්් අතිශ� ්ජනප්රි� 

ළවදදී, රැජින කාන්ා පුවතප්් ඔහුළගේ 

කර්ෘතවළ�නම බිහිවුණි.

වකුගඩු නරක්වීළම් ළරෝග�ට ළගාදුරු 

වූ බදැවින ඔහු ළම් දිනවල සිටිනළන සුදුසු 

වකුගඩුවක් අළේක්්ාළවනි. එළහත සි� 

ජීවි්� ළවනදා වාළගේම සතුටින සදැහදැල්ලුළවන 

ග්කරනළන, බිරිෙ ඇතුළු ආ්රණී�නළගේ 

ළසා�ාබදැලීම් මදැ්�.

‘මුල් පිටුව’, ‘පලෝක සිතියම’ ඉදිරිපත 

කරන කාලළේ වාළගේම අ්ත ඔහුළගේ ්වස 

ළගළවනළන එවන ළ්ාරතුරු පිපාසළ�නි. 

ලක්බිම පුවතපළත හිටපු කර්ෘවරළ�ක් 

ළලසත, ළල්ක්හවුසහි හිටපු ස්ාපතිවරළ�කු 

ළලසත ඔහු සි� මාධ්ය කාර�්ාර ළ�න අ් ම් 

අසවදැසිල්ලක් ලදැබුව් ්වමත ඔහු 

යුග�ක් ළවනස කළ ඒ ළසාඳුරු 

පත්රකාර�ාම�.

උපුල් ශාන්්ත 
සන්නස්ගල කුමරියට 

ද්ගාඩදවනද�ාට විශවවිද්ාල 
ශිෂ්යදයක්. මට ඔහුද්ගන් ඕන 
�දේ සරසවි ආෙර �්තාවක්. 

සතිප්තා පළ�ළ හැකි 
�්තාවක් ලියන්න කිවවම ඔහු 
ද්බාදහෝ අපූරුවට ‘සරසවි 

දියණිදයෝ’ නව�්තාව 
ලිවවා.

පාසල් යන දයෞවනිය�ට ්තමන්දගේ 
දපාත් අ්තර තියාද්ගන වුවත් කියවන්න 
පුළුවන් පුවත්ප්තක් ්තමයි අපි අදේක්්ා 
�දේ. විදශ්දයන්ම සාම්රදායි� 
රාමුව ඇතුදේ ජීවි්තය මඟහැදරමින් 
තිදයන ්තරුණියට ්තමන්දගේ හිදත් 
තිදයන ්බලාදපාදරත්තුව ්ගැන 
අකුරු දේළියකින් හරි ලියන්න 
පුළුවන් අන්ෙදම ද්තෝ්තැන්නක් 
නිර්මාණය �රන්න 
්බලාදපාදරාත්තු වුණා.

මම නව�්තාවක් 
�ළා

විජය කුමාරණතුංග ලියපු 
පොල්පගඩි අකුරු ටික

කානතා ෙත්තර කලාපේ විපලවවාදියා 
ප්රවීණ මාධ්යපේදී බනධුල ෙදමකුමාර 

සමඟින කළ සාකේ්ාවක් ඇසුරිනි
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හිදමෂා සවන්තී රාජපකෂ

දරදදෙ තුත්තිරි නම
පත්තිනිගෙනුත් No චාන්ස්

පති භක්තියෙන් පඬිපුර දවා හළු 

කළ කන්්නගී පසුකයෙක පත්තිනි ්නමින් 

යේවතාවිෙක් වුණාෙ. පත්තිනියේ ළෙ යතත් 

වන්යන් ඇෙ වැනිම ගැහැනුන් සහ ළපැටි සිත් 

ඇති දරුවන් යවනුයවන්ෙ. යේවතාවිෙක් වුණත් 

පත්තිනිද ගැහැනිෙකි. එයහත් අද ව්නවිට 

ඇයේ යේව මන්දිරෙත් අරක්යග්න ඇත්යත් 

පිරිමින්ෙ. කිලි නිසා යේවාෙෙ ගැහැනුන්ට 

තහ්නමෙ. දරුයවකු වදන්්නට දුක් විඳීන්නී 

අමමාෙ. ඒත් තුන්මස යගවුණු තැ්න කිරි දරුවා 

රැයග්න පත්තිනි මවුන් ළඟට ෙන්්නට වරම 

ඇත්යත් කිලි කුණු ්නැති තාත්තාටෙ. දරුවා 

රැයග්න පත්තිනි යේවිෙ ළඟ වැඳ වැයටන්්නවත් 

වැදූ අමමාට පි්නක් ්නැත. පත්තිනිත් යම දුක 

ය්නාදකින්යන් ද ්නැත්්නම ය්නාදැක්කා යේ 

හිඳින්යන්දැයි අපි දන්යන් ්නැත.

‘‘මගේ පුතාව ලැබුණ ගවලාගව මම තුන් මාගෙ 
පහුගවලා පත්තිනි ගේවාලයට ගියා. ඒ අගේ අමමා 
ගවචච බාරයක් ඔේපු කරන්්න. අඳුර්න 
ගකග්නකුත් හිටිය 
නිො පත්තිනි 
ගේව ප්රතිමාව 
ළඟට වගේම 
ගබෝධිය මුලටත් 
පුතාව එක්ක යන්්න 
පුළුවන් වුණා. 
හැබැයි දරුවා 
වදපු මට යන්්න 
දුන්ග්න ්නැහැ. ඒ 
අවස්්ාව ලැබුගේ 
දරුවාගේ තාත්තට. 
අනිත් ගදවිගයා ්නම 
පිරිමි කියමුගකෝ ඒත් 
පත්තිනි කියන්ගන් 
ෙැහැනියක්ගන්. අගේ 
නිගයෝජ්නයක් තිබිලත් 
අපිට එත්නට යන්්න ගදන්ග්න ්නැත්ගත පිරිමි. 
ගමාකද පත්තිනි අමමා එන්්න එපා කියලා ්නෑගන්.’’

කිලෙ ්නම අරුම පුදුමෙ. වි්න කටින්යන් 

ගැහැනු අපටමෙ. මව්කුසින් එළිෙට වඩි්න 

පැටිො නිසා වැදූ අමමාත්, අමමා වැදූ පැටිොත් 

කිලි වන්යන්ෙ. කිලි සාේතයේට අනුව වැදුම යේ 

කිලෙ මහා ්නපුරුෙ. එෙ යදවැනි වන්යන් මරණ 

කිලෙටෙ. වැඳුම යේ කිලෙ යපායත් හැටිෙට 

දි්න තිහක්ෙ.

‘‘අගේ අමමාට දරුගවා හමබ වුණාම අගේ 
අේපචචි මාෙ තු්නක් ය්නකන් කිලි කියලා ගෙදරින් 
කන්ගන් ්නෑ. ගෙදර හිටියට කන්ග්න පිටින්.’’ 
අවේ්ාවක් ෙද සැයණන් පිටින් කන්්නට පිරිමි 

හරි කැමතිෙ. තම බිරිඳ ගැබ්බර කායල වයේම 

කුස හෑලලු කරගත් මුල කායල පිරිමි පිටින් 

කන්්නට පුරුදුව ඇත්යත් අද ඊයෙක ය්නායව්ෙ. 

ගැබ්බර අක්කණ්ඩිෙයේ ආවයත්වෙට යගදරට 

එ්න ්නඟා, අක්කා කුස හෑලලු කළ පසු යගදර 

ෙන්යන් කුසක් ඔසවායග්නෙ. ඒ තරමටම එදා 

සිට අපි ය්බදා හදායග්න ක්න ජාතිෙක්ෙ. ඒත් 

යම කතාව එ්බඳු පිටින් කෑමක් ගැ්න ය්නායව්ෙ. 

ඌව පළායත් පියෙක් වැඳුම යේ කිලෙට බියෙන් 

යගදරින් ්බත් ය්නාකෑ කතාවක්ෙ. ඒ පිොට 

දරුවන් ගණනින් යදායළාසක්ෙ. යම කතාව අපට 

කිව්යව් ඒ පිොයේ අසූ විෙැති ්බාෙ පුතාෙ.

අද කායල රතට රයත් මහ ඉහළින් ගන්්නා 

යහෝම කමින් ්නැත්්නම යදවැනි ගම්න කෙකට 

ඉහත හැඳින්වූයේ කිලිටි මංගලයෙ යෙසෙ. මහ 

මංගලයෙට ගිෙත් කිලිටි මංගලයෙට සමහරු 

ය්නාෙන්යන් කිලෙට අසුයව් ෙැයි බියෙන්ෙ.

කිලි යහාඳ වන්යන් දැරිෙන්ෙ. කිලි 

යහාඳයව්න දැරියෙෝ කිලි පැළට රැයග්න ෙන්යන් 

යගදර ඇත්යතෝ කිලයෙන් යබරාගන්්නටෙ. අද 

කායල කිලි පැළ ්නැත. කිලි යහාඳ යව්න දැරියෙෝ 

තිෙන්යන් යගයි මුලයලෙ. මලවර කිලෙ එයේත් 

්නැත්්නම රජේ කිලෙ දි්න 90ක් ්නැත්්නම 

මාස තු්නක් පවති්න ්බව කිෙන්යන් 

පැරැණ්ය්නෝෙ. දැරිෙයේ කාමරයේ ඇති 

කිලි මුට්ටිෙට අෙත් වන්යන් දැරිෙයේ 

කිලි කුණු යසෝද්න යරදි ්නැේදාටෙ. 

රිදී ්නැන්දාත්, යේයන් මාමාත් ෙනු 

සාම්රදායික ග්ාමීෙ සමාජයේ කිලි 

කුණු යහෝදන්්නන්ෙ. කසෙ ය�ෝධක 

සුනීතට උතුම සමබුේධ �ාස්නයේ 

යදාරගුළු හැරුණද බුදුන්ටත් වඩා 

බුේධ �ාස්නයේ පාරිශුේධිෙ සිත්න 

උපාසක ඇත්තන් රිදී ්නැන්දාටත්, 

යේයන් මාමාටත් බුේධ පූජාවට 

අතගහසන්්නට ඉඩ ය්නාදුන්යන් සමබුදු 

සසු්න කිලෙට හසුව්න නිසාෙ. අයේ ඇත්තන් ඒ 

තරමටම සමබුේධ �ාස්නෙට හිතතෂිවන්තෙ.

කළිඟු රයට් ගුහසීව රජ සතුරු 

ආක්රමණිකොයගන් දන්ත ධාතූන් වහන්යේ රැක 

ගන්්නට යතෝරාගත්යත් තම යල ධාතුයවන් උපන් 

දූ කුමරිෙෙ. හියත් කිලෙක් ්නැතුව ඔහු යුද 

බිමට ගියේ යේමමාො දිෙණිෙත්, දන්ත ්බෑණාත් 

යකයරහි ඇති වූ අපරිමිත විශවාසයෙන්ෙ. 

එදා කළිඟු රයට් රාජ්යත්වයේ සංයක්තෙ 

යහළ දිවයියන් රාජ්යත්වයේ සංයක්තෙ වූයේ 

යේමමාොට සහ දන්තට පිංසිදු වන්්නටෙ. අද 

කාෙයේ යකලෙන්ට ්නම මාේ කිලෙ මඟ හැර 

ගන්්නට තවද්ය විද්යාත්මක අවේ්ාවන් ය්බායහෝ 

ඇත්යත්ෙ. විභාගෙට, රට සවාරිෙට, මඟුල 

යගදරට, දිවීයම පැනීයම තරඟවෙට යකලයෙෝ 

තවද්ය උපයදේ ඇතුව යහෝ ්නැතුව මාේ 

ශුේධිෙ පේසට දාන්ය්නෝෙ. එයහත් යේමමාො 

යකේවැටියේ සඟවායග්න 

දළදාව රැයග්න එ්න සමයේ ්බටහිර තවද්ය 

විද්යාව ඉපයදන්්නට සිතාවත් ්නැත. එයහමයි 

කිො උතුම දළදාව යේමමාොයේ මාේ කිලයෙන් 

අපවිත්ර ය්නාවුයණ්ෙ. දළදාව කිලුටු කළායි 

කිත්සිරියමවන් යේමමාොවට විරුේධව වි්නෙ 

පරීක්්ෂණ ද ය්නාකයේෙ. ගැහැනිෙක් අයත් 

යමතරම පූජනීෙ වේතුවක් එවීම ගැ්න ගුහසීව 

ගැ්න යකාපුයණ්ෙ.

ගැහැනිෙකයේ යකේ යරායේ සැඟවී ආ දළදාව 

කාෙෙත් සමඟ පිරිමින් තමන්යේ කරගත්යත් 

ගැහැනිෙයේ කිලෙ ඉේසරහට දායග්නෙ. ඈතින් 

හිඳ වැඳුම  පිදුම කර්නවා මිස දළදාවට සමීප 

යවන්්නට ගැහැනිෙකට ය්නාහැකිෙ. දළඳායව් 

භාරකාරත්වෙ පවරා දුන් කීරවැලයලොයගන් ද 

පසුකෙක දළදාව දුරේ වූයේෙ. දළදාව පමණක් 

ය්නාව පසු කයළක දළදා මාලිගාවට එක්වූ එකළ 

රජුන් සිරි ්නැරඹ,ූ 

ජ්නතාව ඇමතූ පත්තිරිේපුවද ගැහැනුන්ට 

අකැප විෙ. එවන් පසුබිමක රණසිංහ යරේමදාස 

ජ්නාධිපති වූයේම සිංහෙ බ්ාේමණයෙෝ කුපිත 

කරමින්ෙ. යේ පත්තිරිේපුවට ්නැංයේ ජ්නාධිපති 

යෙස දිවුරුම දීමටෙ. ජ්නාධිපති සැමිොයේ 

බිරින්දෑද පත්තිරිේපුවට ්නැංයේ රදෙ 

වං�වතුන්යේ හා ය්බෟේධ බ්ාේමණෙන්යේ 

මුහුණු පුළුටු කරමින්ෙ. ඇතුයේ කසුකුසු එමට 

තිබුණද රට්ටු ්රසිේධියේ කිසිවක් ය්නාකිව්යව් භෙ 

පක්්ෂපාතකමටෙ. එතැන් පටන් ජ්නපති අගමැති 

මැති ඇමති බිරින්දෑවරුන්ට පත්තිරිේපුව 

පමණක් ය්නාව ශ්රී මහා ය්බෝධියේ උඩමළුවත් 

අකැප ්නැත්යත්ෙ. සංඝමිත්තා යතරණියෙෝ 

බුේධ චීවරෙ දරා සිටිෙත් වේගයෙන් ේ්රීෙ. 

ය්බෟේධෙන්යේ ්ර්බෙ උරුමෙන් යදකම යමරටට 

පැමිණියේ කාන්තාවන්යේ 

භක්තිමත් පහසින්ෙ. 

යේමමාො දන්ත ධාතුව 

වැඩමවේදී, සංඝමිත් 

මහ යතරණියෙෝ ශ්රී මහා 

 ය්බෝධිෙ වැඩමවූහ. ව්න 

සතුරන්යගන් හා යදපා 

සතුරන්යගන් ශ්රී මහා 

ය්බෝධි රාජොණන් රැක 

ගන්්නට නිදි වැරුයව් 

සහ දරමිටි ්බැඳයග්න 

රැක සිටියේ පිරිමි 

පමණක් ය්නායව්. 

එයහත් උඩමළුවත් 

ේ්රීන්ට අකැප 

තැ්නක් වූයේෙ. අකැප 

තැ්න කැපවූයේ 

්බෙෙෙත් කාන්තාවන්ටෙ. 

්බෙෙ ඇති කාන්තාවන්යේ කිලෙ හා ්බෙෙ 

්නැති කාන්තාවන්යේ කිලෙ යදවැදෑරුම ්බව 

කිලෙ පිළි්බඳ වියශ්ෂඥෙන් ව්න ඉන්දිොයව් 

බ්ාේමණෙන්ටත් අයේ ඇත්තන්යගන් උගත යුතු 

කිලි පාඩම ය්බායහෝෙ.

කිලයෙන් උපන් මිනිසා මිෙෙන්යන් ද කිලි 

වපුරමින්ෙ. කිලි ෙනු කිලුටුෙ. කිලුටු ෙනු 

අපිරිසිදුෙ. අපිරිසිදු තැන්හි ්බටහිර තවද්ය 

විද්යාවට අනුව වි්ෂබීජ ඇත්යත්ෙ. බිළියදක් 

යමයොව එළිෙ දකින්යන් යෙයින් ්නැහැවීෙ. මව් 

කුයේ සුරක්ෂිතව හිඳි්න දරුවා පැමියණන්යන් 

වි්ෂබීජවලින් පිරි පරිසරෙකටෙ. දරුවා රැකිෙ 

යුත්යත් ඒ වි්ෂබීජවලින්ෙ. දරුයවකු වැදූ 

අමමා ්නා පිරිසිදුව සිටිෙ යුත්යත් වි්ෂබීජවලින් 

හානිෙක් ය්නාව්න යේෙ. මෘත �රීරෙ වි්ෂබීජවෙ 

උලපතක්ෙ. තුවාෙෙක් ඇත්යතක් මළ යගදරක 

ගිෙයහාත් තුවාෙෙ පැසවන්යන් කිලෙට හසු 

වූ නිසා ය්නාව තුවාෙෙ වි්ෂබීජවෙට විවෘත 

වූ නිසාෙ. ය්නාකිලිටි යකලෙ කිළුටු වන්යන් 

මලවර කිලයෙන්ෙ. එතැන් පටන් ඇෙ මුහුණ 

යදන්යන් මාේ කිලෙටෙ. අපිරිසිදු රුධිරෙ 

වි්ෂබීජ ආකරෙක්ෙ. යහාඳින් ්නා පිරිසිදු වී 

සිටි්න කාන්තාවන් වි්ෂබීජවලින් ආරක්්ෂා 

වන්යන්ෙ. ගැහැනුන්යේ කිලෙ පිරිමින්ට 

දැමූ ේවෙං වි්නෙක්ෙ. ඒ ්බව තහංචි දැමූ 

පිරිමින්වත් ය්නාදන්යන්ෙ. බ්ාේමණ සමාජයේ 

දැරිෙක් යුවතිෙක් යවන්්නටත් යපර ගැහැනිෙක් 

වන්යන්ෙ. �ාරීරිකව අපහසුතායවන් සිටි්න 

දැරිෙ ්බමුණායගන් යවන් ය්නාකරන්යන් ්නම 

අපහසුතා යදකක් විඳින්්නට ඇෙට සිදුවන්යන්ෙ. 

එක අතකට එෙ ්බමුණන්යේ වද්න මැෂින් වූ 

්බමුණු ගැහැනුන්ට සැ්නසීමක්ෙ. කිලෙ ඇෙට 

දි්න කිහිපෙක සැ්නසීමක් යග්න එන්යන්ෙ. 

කුෙයෙන් ්බමුණු ය්නාවුණත් අයේ ඇත්යතෝ 

්බමුණු මතෙට දණ ්නමන්යන්ෙ. ඒ නිසා සිංහෙ 

 ය්බෟේධයෙෝ බ්ාේමණෙන්යේ කිලෙ කිලුටක් 

්නැතිවම යදායහාත් මුදුනින් පිළිගත්යතෝෙ. ඒ 

රජවරුන්ට උපයදේ යදන්්නට පැමිණි ්බමුණු 

පණ්ඩිතෙන් රජ ඇවෑයමන් රාජ පරිවාරෙද 

තම ග්හණෙට ්නතු කරගත් නිසාෙ. සුේදා අයේ 

හියත් පැළපදිෙමව තිබූ සංේකෘතික සාරධේම 

වටි්නාකම ය්බායහෝමෙක් උගුලො සමුදුරට 

විසි කයේෙ. එයහත් බ්ාේමණෙන් අයේ උන්යේ 

හිත්වෙ වැපිරූ බිජුවට ගැෙවීමට සුේදා උගත් 

ශිලපද මදි වුයණ්ෙ. ඒ නිසා සුේදායේ ඇඳුම 

ඇඳගත් බ්ාේමණ තාෙෙට හිත්න යගාඩ සුේදන් 

සිටි්න තාක් අයේ රයට් ගැහැනිෙ 

කිලයෙන් කිලුටුෙ.

දේමමාලා දෙසවැටිදේ  
සඟවාදෙන ෙළදාව රැදෙන එන 
සමදේ ්බටහිර වවද්ය විද්යාව 

ඉපදෙන්නට සිතාවත් නැත. එදෙමයි 
කියා උතුම ෙළදාව දේමමාලාදේ 

මාස කිලදලන් අපවිත්ර දනාවුදේය. 
ෙළදාව කිලුටු ෙළායි කිත්සිරිදමවන් 

දේමමාලාවට විරුද්ධව විනය 
පරීකෂණ ෙ දනාෙදේය
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ෙරුදවො 
හෙනන ඕන 
කොදෙ අතෑරෙො
අතාරින්න ඕ්න කාලෙ 
හදන්න ගියාට වැඩක් ්නෑ

දරුව�ො පුංචි �යවෙදි �රදක් කරන�ො 

දැක්කම වෙොඩක් අමමලො තොතතලො කියන 

වදයක් තමයි, තොම එයොලො පුංචියිවේ... 

තොම වතවරේවේ නෑවේ... වලොකු ව�ද්දි 

හරි යයි කියලො. හැබැයි බලොවෙන 

ඉේනවකෝ.... වලොකු ව�ද්දි ඔය කියන 

විදියට හරි යයිද කියලො... එවහම බලො 

හිටිය අමමලො අද අඬ අඬ අපිට කතො 

කරන�ො, අවන් හොමුදුරු�වේ වම දරුව�ො 

නිෙො අපි හරියට දුක් විඳින�ො කියලො.

මට වබොවහෝම ෙමීප, හිත�ත පවුලක 

අමමො වකවනක් ද�ෙක් එයොවේ පතොවේ 

ආශො�ක් ෙැන කතො කරේන මො� මුණ 

ෙැවහේන ආ�ො.

පතොවේ යහළුව�ක් කුරුලු ව�ෝඩු�ක් 

හදේන අරවෙන, හැමදාම 

පොෙලට ඇවිත ඒ ෙැන විසතර 

කියන�ලු. ඒ�ො අහලො ආෙ 

හිතිලො වම පතත අමමවෙේ 

කුරුලු ව�ෝඩු�ක් ඉලලලො. 

ඉතිේ වම අමමො �ොර ෙොණක් 

පතොට වතරුම කරලො කියො දීලො 

තිවයන�ො ෙතතු හිර කරවෙන 

හදද්දි ඒවක් තිවයන ප� ෙැන. 

ඒත පතොට වකොවහොම හරි 

ෙතතු ඕනම වුණො. අේතිමට 

වම අමමො පතොට ඉලක්කයක් 

දුේනො. ඒ තමයි විභොෙ 

ලකුණු�ලිේ ව�නදට පේතිවේ 

හතරව�නියො පසව�නියො 

ව�ච්ච පතො පළව�නියො ව�ලො 

වපේනුව�ොත ලසෙන කුරුලු 

ව�ෝඩු�ක් අරවෙන වදන�ො 

කියලො. එදා ඉඳලො වම පතො 

හරිම උනේදුව�ේ පොඩම 

�ැඩ කරේන ෙතතලු. හරිම 

පදුමයි, ඊළඟ �ොර විභොෙවේදි 

පතො පේතිවේ පළව�නියො. 

‘‘දැේ ඉතිේ වමොන�ො කරේනද 

හොමුදුරු�වේ අකමැතවතේ 

වුණත මට පතොවේ කැමැතත 

ඉෂට කරේන වුණො.

ඒත මට වමක හිතට වලොකු �දයක්. අවේ 

හොමුදුරු�වේ... ඔබ�හේවස පළු�ේ නම 

වම පවිේ මවෙ පතොට නිදහස ව�ේන උදව් 

කරේන’’ කියලො ඉලලු�ො. ටික කොලයක් 

වෙවිලො ගියො.

ද�ෙක් මම ඒ පතොවේ නි�ෙ පිහිටි 

ප්රවද්ශවේ ධරම වද්ශනො�කට �ැඩම කරද්දි 

කලවව්ලො තියොවෙන �ැඩියො ඒ පතොටත 

අ��ොදයක් වදේන හිතොවෙන. එදා මම ඒ 

නි�ෙට �ැඩම කරලො පතො එක්ක ටිකක් 

ව�නස විදියට කතො කළො.

මම �ොඩිව�ලො හිටිය තැනට කුරුලු 

ව�ෝඩු� මිදුවල කූඩු�ක ඉේන�ො වප්න�ො. 

පතොවේ පුංචි බයිසිකල එක ෙොවල 

පැතතක නතර කරලො තිබුණො. මම පතො 

එක්ක කතො� පටේ ෙතතො. ඉසවෙලලොම 

මම කවේ පතො කුරුලලේ නිෙො වකොච්චර 

ෙතුටු ව�න�ද කියලො එයොට ඇති තරම 

කතො කරේන ඉඩ දුේන එකයි. ඇතතටම 

ෙවතක් මරේන හිතක් එන�ො නම වේද 

ඒ හිත රළු? වම පතො එවහම නෑ. එයො 

ස�භො� ධරමයට ඇලුම කරන වකවනක්. 

ඒත ඒ ඇලුම කිරීම ත�වකකුට වව්දනො�ක් 

වනොව�ේන ඕන බ� විතරක් පතොට ඒතතු 

යේන ඕන. එච්චරයි. පතොට මම කිසිම 

බොධො�ක් වනොකර ප්රියමනොප� අහවෙන 

හිටිය නිෙො දැේ පතො මවෙ �්චන�ලට 

ඇහුේකම වදේන ලෑසතියි.

මුලිේම මම ඇහු�ො ‘‘පුතාලේ බයිසිකල් 
එක පදිනලන ලකාලහද?’’ කියලො. ‘‘ලෙවල් 
පාලේ’’ කියලො කිව්�ො. ෙොවලට අලලලො 

තිබුවේ අඩි වදකයි වදවක් ටයිල කැට. 

වම ටයිල කැට හතරක් වපේ�ලො මම 

ඇහු�ො, ‘‘අදින පසලස පුතාට ලේ ටයිල් 
හතලේ විතරයි ්නේ බයිසිකල් එක පදින්න 
ලදනලන පුතා කැමති ද?’’ කියලො. ‘‘්නෑ’’ 
කිව්�ො. ‘‘ඇයි ඉතින ඒ හතර අතලේ රවුමට 
පැද පැද හිටියම මදිද?’’ අහද්දි, ‘‘අලන 

මදිලන සවාමීන වහන්ස’’ 
කියො කිවවා. මම කිවවා 
‘‘බෙන්න පුලේ, පුතා කැමති 
්නෑ තිබිච්ච නිදහ්ස ්නැති 
කරලේන එලහම හිරලවො 
බයිසිකල් පදින්න. පුතාට ඕ්න 
නිදහලස ඈතට පැදලේන 
යන්න. ඒ වලේ ලනද ලේ පුුංචි 
කුරුල්ලො ලදන්නේ එයාෙට 
හේබවුණ අේතටු ලදක 
ලහාඳට දිෙ ඇරො නිදහලස 
පියාඹන්න ආ්සයි. දැන 
එයාෙටේ ලවො තිලයනලන 
ඒ කූඩුව ඇතුලල් විතරක් 
පියාඹන්න. හරියට පුතාට ලේ 
ටයිල් කැට හතර ඇතුලේ 
විතරක් බයිසිකල් පදින්න 
දුන්නා වලේ. හිතො බෙන්න 
පුලේ එයාොට හිලත්නවා ඇති ලේ අේතටු 
ලදක දැන වැඩක් ්නෑ කියො ලනද?’’

ඔේන ඊළඟට කුරුලලේවේ ඇස වදක 

ෙැන කතො කළො. ‘‘පුතා ඔය ඇස ලදලකන 
ෙස්ස්න තැනවෙට ගිහිල්ො බෙන්න ආ්සයි 
ලනද?’’ ‘‘එලහමයි සවාමීන වහන්ස’’ කිව්�ො. 

‘‘පුතා බෙන්න යන්න ආ්සම තැන ලකාලහද 
තිලයනලන?’’ ඇහු�ම, එයො 

බලේන යේන ආෙ තැේ 

කිහිපයක් කිව්�ො. ‘‘ආපහු 
ජීවිලේ කවදාවේ පුතාව ඒ 
කිසිම තැ්නකට එක්කලේන 
යනලන ්නැතුව ලේ ඇතුලේ 
තිලය්න ලේ විතරක් බෙ බෙ 
ඉන්න කියො තාේතා ඔයාව 
හිර කර්නවා ්නේ කැමතිද?’’ 
කියලො අහද්දි ‘‘්නෑ සවාමීන 
වහන්ස’’ කිව්�ො. ‘‘බෙන්න 
පුලේ අපිට ෙැබිචචි ඇස 
ලදලකන අපි හරිම කැමතියි ලනද ෙස්ස්න 
ලේ බෙන්න? අන්න ඒ වලේ පුලේ ලේ කුරුලු 
මල්ලිටයි ්නුංගිටයිේ ඒ වලේ ඇස ලදලකන 
බෙන්න යන්න ආ්සම තැන ඇති ලනද?’’ 

කියලො ඇහු�ො. ‘‘එලහමයි 
සවාමීන වහන්ස’’ කිව්�ො. ‘‘දැන 
එයාෙට ඒවා මුකුේ බෙන්න 
විදිහක් ්නෑ. කියන්න ලකල්නකුේ 
්නෑ. පව ලනද පුලේ?’’ කියද්දි 

‘‘එලහමයි සවාමීන වහන්ස’’ 
කිව්�ො.

පතො අහේන ආෙ ශබද 

ෙැන උදාහරණ අරවෙන 

කුරුලලේවේ කේ වදක ෙැන 

කතො කළො. ‘‘පුතා කන්න ආ්ස 
ලේ ්නැතුව තාේතා කැමති 
ලේ විතරක් පුතාට හැමදාම 
ලද්නවට පුතා කැමති ්නෑ 
වලේ කුරුල්ෙේ ආ්ස එයාෙට 
ෙැබිචචි පුුංචි ලහාලටන කැමති 
කැමති කෑම ලහායාලේන 

නිදහලස කන්න. එයා කැමතිේ ්නෑ පුතා 
ලද්න ලදයක් විතරක් හැමදාම කන්න. ඒේ 
බඩගින්නට කරන්න ලදයක් ්නැති නි්සා ලද්න 
ලදයක් ක්නවා ඇති’’ කියලො ඔය විදියට 

පිහොටු ෙැන, ඇස ෙැන, කන ෙැන, නහය 

ෙැන, වහොට ෙැන, කකුල ෙැන පතොට 

උපමො කර කර කියො වදද්දි පුංචි හිතට 

වහොඳටම වතරුම ගියො එයො වලොකු �රදක් 

කරේවේ කියලො. ඊටපසවස 

එයොම කිව්�ො ‘‘තාේලේ අපි 
එයාෙට නිදහ්ස ලදමු’’ කියලො. 

ඔබ හිතලො බලේන හිවත 

ආශො� තිබිච්ච වදයක් එක 

පොරටම අතහරිේන පුංචි 

හිතකට පළු�ේ ව�ේවන 

ඒ පුංචි හිතකට දැවනේන 

වතවරේන අ�වබෝධය 

වදන�ොනම විතරයි වේද? 

ඕනම පුංචි දරුව�ක්� 

වතරුම අරවෙන එයොලවේ 

අහිුංෙක වලෝවක් ඉඳලො අපි එයොලට 

පණිවිඩයක් වදන�ො නම, එයොලො කීකරු 

ව�න�ො.

මට ඕන වුවේ නෑ පතොට වම කරන වද් 

එක්�රම එපො කියලො අ��ොද කරේන. 

එතවකොට මවෙ �්චනයට එයො ප්රිය 

ව�ේවන නෑ. �්චනයට ඇහුමකේ වනොවදන 

තැනට අපි ඒ පතො� පතකර ෙතවතොත 

අපිට බැරි ව�න�ො අ�ශ්ය වද් ෙොර්ථක� 

ෙේනිවව්දනය කරෙේන.

ෙලලොල හිත තිවයන ෙමහර �ැඩිහිටි 

අය පුංචි දරු�ේ� තමේවේ ඕනෑ 

එපොකම�ලට නැඹුරු කරෙේන එක 

ෙමහර අමමලො තොතතොලො දේවනත 

නෑ. ඇහැට කනට වේන පුංචි පිරිමි 

දරු�ේ ඒ �වේ වද්ට වපොඩි කොවලම හුරු 

ව�නවකොට එයොලො තරුණ �යෙට එද්දි 

ඒ අතදැකීම�ලටම ප්රිය කරන�ො. එ�ැනි 

වනොහික්මුණ �ැඩිහිටි ෙ වලල අදහස 

තිවයන අයවෙේ තමේවේ පුංචි පතො� 

ඈත කරලො තියේන එක අමමො වකවනක්ට 

ඕන වුණො. ද�ෙක් ඒ අමමො හරිම 

උපක්රමශීලී� පතො� නො�න අතවර් ඉවනේ 

පහල ෙබේ ෙොද්දි එතන වපේ�ලො වමවහම 

අ��ොද කරලො තිබුණො.

‘‘පුලේ කවුරු හරි මාමා ලකල්නක් ඇවිේ 
පුතාලේ ලේ හරිය ඇල්ලුලවාේ එලහම 
කාටහරි ඇලහන්න කෑ ෙහන්න. කිට්ටුව 
පාත ඉන්න ලව්න ්නැනදා ලකල්නක් හරි මාමා 
ලකල්නක් හරි ළඟට ඉක්මනින දුවලේන එන්න.

ඇයි දන්නවද පුලේ... ඒ විදියට අල්ෙනලන 
ලමලහම එකක් ්නැති මාමො. එයාො 
පුතාලේ එක ෙෙවො එයාට හයි කරෙන්න 
තමයි එලහම අල්ෙන්න එනලන. එතලකාට 
පුතාට එකක් ්නැති ලව්නවාලන. ඒ නි්සා 
පුතා කෑ ෙහලේන දුවලේන එන්න’’ කියලො. 

බලේන එයොලට වතවරේන එයොලවේ 

වලොවක් ඉඳලො අපිට ඕනම වදයක් අ��ොද 

කරේන පළු�ේ වේද? පුංචි කොවලදි 

නිසි අ��ොද වනොදුේන වදමව්පියේට 

පසවස �යෙට යද්දි අවන්ක දුක් විඳිේන 

ව�න�ො වනොහික්මුණ දරු�ේ නිෙොම. මට 

වකොවතකුත එ�ැනි අමමලො තමේවේ දුක 

කියන�ො. ඒත දැේ එයොලො ප්රමොදයි. ඔබත 

බුද්ධිමත අමමො වකවනක් විදියට ජීවිවත 

අ�ෙොන කොවල පසුවනොතැව�ේන නිසි 

�යවෙදි උපක්රමශීලී� අ��ොද කරේන. 

දරු�ේ හදේන ඕන කොවල අතහැරලො, 

අතහරිේන ඕන කොවල හදේන උතෙොහ 

වනොකර, හදේන ඕන කොවල හදේන. 

අතහරිේන ඕන කොවල අතහරිේන. ඔබටත 

ඔවබ දරු පැටවුේටත ෙමමො ෙමබුදු 

ෙරණයි..!

ඇයි ෙනනවෙ පුදේ... 
ඒ විදියට අලෙනදන 
දෙදහෙ එකක් නැති 

ෙොෙෙො. එයොෙො පුතොදේ 
එක ගෙවෙො එයොට හයි 
කරගනන තෙයි එදහෙ 

අලෙනන එනදන

පූජ්ය
වලදපොළ දගෝතෙ 
ස්වාමීන්හන්ස



152021 දෙසැම්බර් 06 වන සඳුදා

Y%S ,xldfõ uq¿ j.d ìï m%udKfhka 
20] muK jQ ìï m%udKhlg fmd,a j.dj 
ysñlï lshk w;r fmd,a j.djg wh;a 
N=ñ m%udKh wlalr ,laI tfld,ylg 
wdikakh' fmd,a ñksidf.a iudc wd¾Ól 
ck Ôú;h flfrys úYd, neÈhdjla 
mj;sk w;r fmd,a .fia ksIamdok úúO 
ld¾h ioyd fhdod .kshs'

 Kum l 0003-0082 khs,ñ ä.f
jd¾Isl fmd,a M<odjla ,nd  .kakd Y%s 
,xldj tu fmd,a M<odfjka 70] l muK 
fmd,a m%udKhla .Dyia; mßfNdackh 
ioyd fhdod .kakd w;r b;sß 30] l 
m%udKh fmd,a uo wdY%s; l¾udka; ioyd

 
fhdod .kshs' tkï uq¿ fmd,a 
m<odfjka f.ä ñ,shk 1800  l 
m%udKhla .Dyia; mßfNdackh 

ioyd fhdod .kakd ;;ajhla ;=< 
l¾udka; ioyd b;sß jkafka f.ä ñ,shk 
1200 jeks iq¿ m%udKhls'

Y%S ,xldfõ fmd,a ksIamdok ioyd 
f,dal fj<ofmd, ;=< b;d by< b,a¨ula 
we;s w;r mj;sk b,a¨u iïmQ¾K lsÍug 
;rï ,xldfõ oekg mj;sk fmd,a m<odj 
lsisfia;a m%udKj;a fkdfõ' mj;sk f,dal 
fj<ofmd, b,a¨u iïmQ¾K lsÍug kï 
wju jYfhka jd¾Isl fmd,a m<odj f.ä 
ñ,shk 4000 iSudjg <.d úh hq;=h'

;jo mj;akd M<odfjka tkï f.ä 
ñ,shk 3000 ;=<ska ,nd .kakd wuqøjH 
l¾udka; ioyd W!K Wmfhdack 
;;ajfhys mj;sk nj  ienEh' thg 
m%Odk fya;=j .Dyia; mßfNdackfha§ 
isÿjk fmd,a kdia;shhs' tkï 
wld¾hlaIu fmd,a Ndú;h ksid fmd,a 
f.äfhka m%fhdackhg .; yels úúO 
fldgia úYd, m%udKhla 
lsisÿ m%fhdackhlg 
fkdf.k wmf;a hhs' tfia 
wmf;a hk tkï kdia;s 
jk wuqøjHls fmd,a lgq'

hï jirl Y%S ,xldfõ 
fmd,a M<odj f.ä ñ,shk 
3000 la kï ta ;=<ska 
cks; jk fmd,a lgq 
m%udKh ñ,shk 3000 la 
fyj;a wdikak jYfhka 
fmd,a lgq fu'fgd'500'000 ls' 

fmd,a lgq hkq b;d 
by< wdodhï 
Wmhk ud¾. njg 
m;aj we;'

j¾;udkfha 
.Dyia; fmd,a 
Ndú;fha § b;sß 
jk fmd,a lgq úYd, 
jYfhka wmf;a 
ouhs'tkï l=Kq 
frdvq iu. bj; 
ouhs' kuq;a fuu 
fmd,a lgq f.hska 
f.g tl;= lr 
wf,ú lsÍfuka ffokslj úYd, uqo,la 
Wmhd.; yels nj fndfyda wh fkdoks;s' 
hï wfhl=g .Dyia; fmd,a lgq tl;= lr 
lgq jYfhka wf,ú l< yel'  ke;fyd;a 
tl;= lrk fmd,a lgq fmd,a ixj¾Ok 
wêldßfha Wmfoia iys;j w.=re lr 
wf,ú lsÍfuka by< wdodhï bmhsh 
yel'

j¾;udk fmd,a lgq lsf,da .%Eï tll 
wf,ú ñ, re' 30'00 la fyda Bg jeä 
w.hl mj;shs' idudkHfhka .ul mjq,a 
300 la isáhs kï ffokslj fmd,a lgq 

 r;w kj =;lt alhKdu%m l 005-003
uilg 9000 la 15000 w;r 

m%udKhls' wf,ú ñ, 
remsh,a 

 r;w 00057-00054
fõ' tjeks .ï 
myl fmd,a lgq 
tl;= l< úg 
wdodhu remsh,a 

 a; 000'573-000'522
w;r m%udKhl by< 

w.hla .kakd nj Tng 
jegfykq we;' 

tneúka .%dóh yd kd.ßl 
jYfhka isÿ jk fmd,a lgq 
kdia;sh j<lajd .ekSu ioyd 
Tn;a /lshdjla jYfhka fyda 
wu;r wodhï ud¾.hla 
jYfhka fyda fmd,a lgq tl;= 
lsÍfï ld¾hhg odhl ù by< 
wdodhï ,nkafkla njg m;a 
jkak'

Y%S ,xldfõ fmd,a yd fmd,a 
wdY%s; wmkhk wdodhï w;r 
fojk by< u wmkhk 
wdodhula fmd,a lgq wdY%s; 
il%Sh ldnka wmkhkh lsÍfuka 

,nd .kakd w;r 2021 § muKla t;=<ska 
fvd,¾ ñ,shk 135 la muK jkq we;ehs 
fmd,a ixj¾Ok wêldßh wfmalaId flf¾'

;jo bÈßfha§ l%shd;aul lsÍug 
fhdað; yïnkaf;dg fmd,a wmkhk 
ieliqï jHdmD;sh ;=<ska fmd,a lgq wdY%s; 
il%Sh ldnka wmkhkh lsÍfuka oekg 
,efnk wmkhk wdodhu ;j;a by< 
oeóug wksjd¾hfhka yelshdj ,efí'  ta 
;=<ska fmd,a l¾udka; wmkhk wdodhu 
;j ÿrg;a j¾Okh lsÍug fmd,a 
ixj¾Ok wêldßh wfmalaId flf¾'

oekg mj;sk l¾udka; j,ska 
ksIamdÈ; fmd,a yd fmd,a wdY%s; NdKav 
wmkhkh lsÍfuka  yd fhdað; 
yïnkaf;dg fmd,a wdY%s; NdKav 
wmkhkh ieliqï l,dmh l%shd;aul lr 
fmd,a wdkhkh lsÍu ;=<ska tajd m%;s 
wmkhk l¾udka; ioyd fhoùfuka 2025 
jk úg fmd,a l¾udka;fha wmkhk 
wdodhu fvd,¾ ì,shk 2'5 olajd 
j¾Okh lr cd;sl wd¾Ólhg Yla;shla 
ùug fmd,a ixj¾Ok wêldßh 
n,dfmdfrd;a;= fõ'

§ fmd,a l¾udka;fhka2025
wmkhk wdodhula'''

fvd,¾ ì,shk 2'5 l

lS¾;s Y%S ùrisxy
iNdm;s 

fmd,a ixj¾Ok wêldßh

ෙැන්වීමකි



මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

ඡායාරූප - ශමින්ද රනශාන

දෙෙහස් ෙහහතර වසදේ එක් දිනයක 

ජාඇල ප්ාදේශීය මාධ්යදේදී ප්සංග දෙදේරා 

මා දවත කදිම ආරංචියක් සැෙයීය. එනම් 

ජාඇල නගරදේ පිහිටි කණුවන දරෝමානු 

කදතෝලික සුසාන භූමිදේ ඉතා අප්කට දලස 

සිදුවන අන-වින, හදි-හූනියම් සම්්බන්ධ 

දතාරතුරු කිහිෙයකි. රාත්රී ෙහය සහ අලුයම 

දෙක අතර කාලසීමාදේදී ඉතා රහසින කරනු 

ල්බන එම ගුපත ක්රියකාරකම් සම්්බන්ධ සා්ධක 

දිවා කාලදේ ෙවා ෙක්නට ලැද්බන ්බව ඔහු 

වැඩිදුරටත් කීය. ඒ අනුව දිනක් මම සහ රාගම 

ප්ාදේශීය මාධ්යදේදී දජෝන දරෙගරි ඔහු සමඟ 

එම දසාදහානබිමට පිවිසිදයමි.

එහිදී දකාන්රීටවලින ්බඳින ලෙ ඇතැම් 

මිනී වළවල් මත දොල් ගසා ඇති අයුරු, 

දෙහි දගඩි, රතු සහ කහ ෙැහැති නූල්, කීතු 

කීතුවලට ඉරා ෙැමූ කඩදාසි 

වැනි දසාදහානබිමකට 

ආගනතුක තවත් ද්බාදහෝ 

දේ ෙක්නට ලැබිණි.

මුරුදේසු ආනා 

ක්රිෂ්ණ්බාහු යනු එම 

සුසානභුමිදේ දස්වකදයකි. 

ඔහුදේ නිවස්නය පිහිටිදේෙ 

ඒ දසාදහානබිම තුළමය. 

එහිදී අෙ ඇසූ ප්ශනවලට 

පිළිතුරු දුන ඔහු කියා 

සිටිදේ ඇතැම් රාත්රී කාලවල 

මැදියම් යාමයනහිදී 

දකාට්ි ග්ණන වටිනා 

වාහනවලින ෙැමිද්ණනවුන 

එම වාහන අතරමඟ 

නතරදකාට හීනසීරුදේ 

දමම දසාදහානබිමට 

පිවිස එහි ඇතැම් මිනී 

වළවල් මුල්දකාට යම් යම් 

යාතු කිරීම් කරන ්බවයි. 

ඒ යකාසෙ 
වයර් මාරු සවලා
පණපිටින් ඉන්්න ගෑනිව 
ආදාහ්නය කරන්්නලු

මට හිතුණා 
සහාඳවියින 

ස්දකක් කියලා 
සේ තුනස්දනාවම 
පනනාෙනන. ඒත් 
මම ටිකක් කලපනා 

කරලා කිවවා, 
සහාඳයි මම සේ 

වැසේ බාරෙනනේ. 
හැබැයි මට ඔයාසේ 
සටලිස�ෝන නේබර් 
එකක් ස්දනන ඕසන 

කියලා

හය හත්දෙනා වශදයන ෙැමිද්ණන එම 

පිරිස්වල ්ධනවතුන දස්ම ගුපත වැඩ කර දෙන 

යකැදුරනෙ සිටින ්බවට තමන අනුමාන කරන 

්බවත් කී ක්රිෂ්ණ්බාහු වැඩිදුරටත් කියාසිටිදේ 

ඔවුන සිදුකරන දේවලින සුසාන භූමිදේ 

දේෙලවලට හානි දනාවන නිසා තමන ඔවුන 

හමුවට දනායන ්බවයි. එදමනම කවරාකාරදේ 

පුේගලයනෙ යනන දනාෙැන ඔවුන ඉදිරියට 

යාම අවදානම් කටයුත්තක් ්බවෙ ඔහු කීදේය. 

නමුදු දමාවුන විසින සිදුකරන මිනී වළවල් 

මත  දොල් ගැසීම වැනි ක්රියා සම්ප්දායික ගුපත 

ශාස්්රයට අයත් දනාවන ්බව ෙැහැදිලිය. 

එදමනම දමහිදී අෙ වැඩිදුරටත් නිරීක්්ෂ්ණය 

කළ ෙරිදි දමම ගුපත ක්රියාවලින වැඩි 

දකාටස සිදුකර තිබුදේ වයස අවුරුදු විසි 

ග්ණනවලදී මියගිය තරු්ණ තරුණියනදේ 

මිනී වළවල් මුල්දකාටදගනය. ඒ 

අනුව සාම්ප්දායික යකැදුරන 

දනාවන දවනත් කිසියම් 

පිරිසක් විසින ්ධනවතුනදගන 

මුෙල් ගරාගැනීදම් අරමුණින 

සිදුකළ දප්ෝඪාවක් ්බව 

මූලිකව නිරීක්්ෂ්ණය කිරීමට 

අෙට හැකි විය. ෙසුව ඒ 

සම්්බන්ධදයන අෙහස් 

ෙළ කළ කණුවන ශානත 

දජෝ්ෂප දේවස්්ානදේ මීසම් 

ොලක නිශාන විලනගමුව 

පියතුමා කියාසිටිදේ 

මර්ණදයන උත්්ානය වූ කිතු 

සමිඳා්ණනදේ දත්ජස්තය 

පිළි්බඳ විශවාසදයන යුතු 

කිසිඳු කිතුණුවකු දම්බඳු 

විප්කාර සිදු දනාකරන අතර 

දම්වා දවනත් පුේගලයන 

විසින කූඨ අරමුණු මුල්දකාට 

සිදුකරන ජාවාරම් ්බවය.

දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර 

සභාදේ දයෙෂඨතම සුසානභූමි 

ොලකවරදයකුව සිටි ලක්ෂමන 

ප්නානදු මහතා එම වි්ෂය 

ක්දෂ්රය සම්්බන්ධ ෙශක 

තුනකටත් වඩා අත්ෙැකීම් හිමි 

කරදගන හිඳිනදනකි. ඔහු 

දිගු කලක් දෙහිවල ගල්කිස්ස 

නාගරික සුසානභූමි ොලක ධුරය 

ෙ දහා්බවා තිදේ.

‘‘ඔය වගේ බහුබූත වැඩ 
ගෙගෙත් ඕගෙතරම් ගවලා 
තිගයෙවා. ඒත් ෙෙ ඒවායින් 
ෙට ෙතක හිටපු එකක් විතරක් 
කියන්ෙම්. මීට අවුරුදු දෙයකට 
විතර කලින් ෙැදි වයගේ 
ග�ෝඩුවකුයි එක තරුණ ගකාලු 
ගැටගයකුයි සුසාෙභුමිගේ 
ෙගේ කාරයාලයට ආවා. ගම් 
ගකාලුගැටයා ඇඳලා හිටිගේ 
අර �ාතික බැනියෙක් වගේ 
වැඩදාපු ඇඳුෙක්. කාරයාලයට 
ආපු ෙැටිගයෙ ෙට අත්ගදක එකතු කරලා 
ආචාර කරපු ගම් ගකාලු ගැටයා ෙට කතා කගේ 
‘ෙැතිතුෙනි’ කියලා.’’

එදස් කී ලක්ෂමන ප්නානදු මහතා, 

ඉනෙසුව තමන සමඟ ෙැමිණි යුවළ දෙනවූ 

ඒ දකාලුගැටයා ඒ කානතාව මාරානතික 

දරෝගයකට දගාදුරු වී ඇති ්බවත් ඇය ඒ 

මර්ණදයන මුදාගැනීමට පිහිටක් ඉල්ලා සිටින 

්බවත් ඉතා හැඟීම්්බරව තමනදගන අයැෙ සිටි 

්බව කීය.

‘‘ඒත් ගම් ගකාලලා කියෙ කතාව ෙට දැන් 
අපභ්රංස වගේ. ගකගෙක් ෙැරුණට පේගේ මිනී 
කෙත්තට අරන් එෙ එක ගවෙෙ කතාවක්. ඒත් 
ගම් යකා ඒ ග�ෝඩුව එක්ක ඇවිත් ෙට කියෙවා 

ඒ ගෑනු ගකොගේ ජීවිගත් 
ෙරණින් ගගාඩගන්ෙ 
උදව් කරන්ෙලු. එත් ෙෙ 
ගසෙට්රි කීපර ගකගෙක් 
කියෙ එක ගත්රුම් ගන්ෙ 
බැරිතරම් ගම් යකාගේ 
වයර ොරු ගවලාද කියලත් 
ෙට හිතුණා. ගකෝකටත් 
ගම්කයි කතාව.’’ ලක්ෂමන 

ප්නානදු මහතා කීය.

එම තරු්ණයා විසින 

ප්නානදු මහතාට කී 

අනෙමට ඒ කානතාව 

ෙසුගිය කාලය තුළ 

විවි්ධ දරෝගා්බා්ධවලට 

ලක්වී තිදේ. නමුත් ඒවා 

දමානවාෙැයි ඔහු කියා 

නැත. ඒ අතදේ එම 

යුවළ තමන හමුවට 

ෙැමිණි අතර, තමනට 

ඒ කානතාවදේ ඉර්ණම 

විශව ශක්තිදයන 

දෙනුණු ්බවත් ඒ අනුව 

නුදුදේදීම ඇදේ මර්ණය 

ඒකානතදයනම සිදුවන 

්බව සහතිකවම කීමට 

හැකි ්බවත් ඒ තරු්ණයා 

ලක්ෂමන ප්නානදු 

මහතාට කියා ඇත. 

ඉනෙසුව එම තරු්ණයා 

තමන අදත් වූ කුඩා 

කඩදාසි ෙැකටටුවක් 

ලක්ෂමන ප්නානදු 

මහතාට ෙක්වා දමම 

ඉල්ලීම කර තිදේ.

‘‘ගම් පැකට්ටුගව් 
තිගයන්ගන් ගම් ගෙෝො 
ෙෙත්මියගේ නියගපාතු 
සෙ ගකේ ේවලපයක්. 
අපි ඔබතුොගගන් ඉලලා 
සිටින්ගන් ගබාගොෙ වටිෙ 
උදව්වක්. ඒ තෙයි ගම් 

සුසාෙභූමිගේ ආදාෙොගාරගේ කාන්තාවකගේ 
ෙෘතගේෙයක් ආදාෙෙය කරෙ ගවලාවකදී ගම් 
පැකට්ටුවත් හීන්සීරුගවෙ ඒ ආදාෙොගාරය 
ඇතුළට දාන්ෙ ඒ ෙෘතගේෙයත් එක්කෙ 
ආදාෙෙය ගවන්ෙ. ඒ ගකාලු ගැටයා එගෙෙ 
කියෙගකාට ෙෙ ඇහුවා එතගකාට ගොකද 
ගවන්ගන් කියලා. එතගකාට ගම්කා කියෙවා, 
එතගකාට ෙැතිතුෙනි, ඒ දුෙත් අර ෙෘතගේෙය 
දැගවෙ දුෙත් එක්ක එකට ආකාශගතගවලා 
ගම් ගෙෝො ෙෙත්මියගේ ගේෙයත් ආදාෙෙය 
කළ බවට විශවගේ සටෙන් ගවෙවා. ඒ 
ෙැරුණුගකාට ගෙතුමියගේ ජීවිතය ගේරාගන්ෙ 
අන් කිසිෙ ෙඟක් ෙෑ ෙැතිතුෙනි කියලා ගම් 
ගකාලලා කියෙවා.’’ ලක්ෂමන ප්නානදු මහතා 

කීය.

‘‘ෙට හිතුණා ගොඳවියින් ගදකක් කියලා 
ගම් තුන්ගදොවෙ පන්ොගන්ෙ. ඒත් ෙෙ 
ටිකක් කලපො කරලා කිව්වා, ගොඳයි ෙෙ 
ගම් වැගේ බාරගන්ෙම්. ෙැබැයි ෙට ඔයාගේ 
ගටලිග�ෝන් ෙම්බර එකක් ගදන්ෙ ඕගන් කියලා. 
ගකාගොෙෙරි ගම් ගකාලු ගැටයා ටික ගවලාවක් 
කලපො කරලා ඒකටත් කැෙති වුණා. ඊළඟට 
ෙෙ ඇහුවා ඔය කරෙ ගුරුකගම් ප්රතිඵල 
ගකාචචර කාගලකින්ද බලාගන්ෙ පුළුවන් කියලා. 
එතගකාට ඒ ගකාලු ගැටයා කියෙවා, ෙරියටෙ 
ෙත් දවසකින් බලාගන්ෙ පුළුවන් ෙැතිතුෙනි 
කියලා. ඊටපේගේ ෙෙ ඒ පිරිමි ගකොට 
කිව්වා, ෙෙ ගම් කරන්ගන් ෙගේ රා�කාරියට 
සම්පූරණගයන් පටෙැනි ගදයක්. ඒ හින්දා ෙට 
ෙත්දවස පැන්ෙට පේගේ ගම් වැගේ ගුණ අගුණ 
කියන්ෙෙ ඕගන් කියලා.’’ එදස් කී ලක්ෂමන 

ප්නානදු මහතා ඊළඟට කීදේ දම්බඳු 

කතාවකි.

‘‘ගකාගොෙෙරි ඊට දවේ දෙයකට විතර 
පේගේ ෙට පිරිමි ගකොගගන් ගකෝල එකක් 
එෙවා, අගන් ඔබතුොට ගකාගොගොෙ ේතූති 
කරන්ෙද ෙන්දා ෙගේ ගෙෝෙගේ ජීවිගත් 
ගේරලා දුන්ෙට. ගෙෝෙගේ අසනීප දවසින් 
දවසෙ අඩුගවලා සම්පූරණගයන් ගොඳ අතට 
ෙැගරන්ෙයි යන්ගන් කියලා.’’ එදස් කී ලක්ෂමන 

ප්නානදු මහතා අවසානදේ සිනාදසමින කී 

දමම කතාව දමම සමස්ත ලිපිදේම අරුත 

්බවට දකටිදයන ෙහදාදෙනු ඇත.

‘‘ගකාගොෙත් ඒ වැගේ පිේසු විකාරයක් 
හින්දා ෙෙ ඒ පැකට් එක කුණු කූගඩට දැම්ො. 
ගම්ගක් වැඩ කරෙ අය ඒක ෙගර සභාගව් කුණු 
ගලාරියට බාරගදන්ෙ ඇති. එගෙෙ ෙැතුව ෙෙ 
ඒක ආදාෙොගාගර ඇතුළට දාන්ෙ ගිගේ ෙෑ 
ෙගේ ගො ගේ අොරුවක් ෙැති හින්දා.’’

මින අෙට ඉතා ෙැහැදිලි වශදයන දෙනී 

යනදන ගුපත ශාස්්ර මත ෙෙනම් වූ සියලුම 

ශානතිකේමවල ෙෙනම හුදෙක් මානසික 

්බලෙෑම් ෙම්ණක් වන ්බව දනාදේෙ?

සේ සුසානභූමිසේ 
ආදාහනාොරසේ 
කාන්ාවකසේ 
මෘ්සේහයක් 

ආදාහනය කරන 
සවලාවකදී සේ 
පැකට්ටුවත් 

හීනසීරුසවම ඒ 
ආදාහනාොරය 
ඇතුළට දානන 
ඒ මෘ්සේහයත් 

එක්කම ආදාහනය 
සවනන
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reufgdhsâ wd;rhsáia j,g iaÓr iqjh f.k fok

fydañfhdam;s m%;sldr
wo iudcfha fndfyda fofkl= mSvdúÈk úojk frda.S ;;ajhla f,i wd;rhsáia yÿkajkak mq¿jka'

wd;rhsáia j¾. 100lg wêl ixLHdjla we;s w;r nyq;rhlg Tiaáfhda wd;rhsáia tkï ikaê f.ùhdu 
ksid we;sjk wd;rhsáia j¾.o f,aj, iqÿ ffi,j, l%shdldß;ajh jeäùu ksid ldáf,aÊ laIh lrjk 

reufgdhsâ wd;rhsáia j¾.o ck iudcfha nyq;rhlg mj;sk wd;rhsáia j¾.fõ'

reufgdhsâ wd;rhsáia frda.h
iajhx m%;sYla;slrK frda. (Autoimmune 
Disease) ldKavhg wh;ah'tu ldKavhg wh;a 
jk ;j;a frda. f,i psoriatic arthritis, Multiple 
sclerosis, Lupus arthritis jeks frda. 
we;=,;ah'fuys§ isÿjkafka wfma YÍrfha 
m%;sYla;slrK moaO;sh jerÈ ks.ukhka 
ke;skï jerÈ jgyd.ekSula hq;a;j YÍrfha 
y;=rl= f,i wfmau ikaêia:dk j,g oeä m%ydr 
t,a,lsÍug hduhs'fuys§ iqÿ reêrdKq 
l%shdldß;ajh jeäù fõ.j;a f,i ikaê l=yr 
j,g .,dtu'tys§ Tjqka msglrk 
ihsfgdlhsksia ^cytokines& ridhksl øjH ikaê 
jgd we;s wdrlaIl mg,h synovial membrane 
úkdY lsÍug .kak W;aiyh ;=, Bg m%;spdrh 
f,i ikaêh m%;sm%ydr t,a, lsßug hdu isÿjk 
l%shdj,sh ikaêh ;=, ,isld kue;s ffi, 
md,khlska f;drj j¾Okh ùu isÿlrhs' 
tu.ska mgl iuqyhla tlg tlaù mkaki 
^pannus& kue;s jHqyhla f.dvkef.k w;r 
tu.ska ldáf,aÊ úkdY lrk tkaihsuka ksmoú 
ldáf,aÊ úkdY lsÍu isÿlrhs' fï ksid ikaê 
tlsfkl .eàu" bÈóu" fõokdj" ikaêh ;=, 

we;s lrjk 
m%odyl ;;ajh 
reufgdhsâ 
wd;rhsáia f,i 
yÿkajkjd' 
j<¨lr" 
ue‚la lgq 
ikaêh" oKysi" 

w;a md" we.s,s mqrela m%Odk f,i m%odyhg 
,lajk ia:dk fõ'ridhksl mÍlaIK u.ska 
tkï Rheumatoid factor, ESR, FBC, CRP 
u.skao X Ray jd¾;d 
u.skao kshudldr 
f,i frda.h ikd: 
lr.; yel' fuys§ 
wmg we;af;a Sero 
Negative 
Rheumatoid 
Arthritiso, Sero 
Positive Rheumatoid 
Arthritis hk j. 
mÍlaIK u.ska 
ffjoHjrhd 
ks.ukh lrkq ,nhs'

Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide 
Antibody) mßlaIKh u.ska mÍlaId lrkq ,nk 
m%;sfoayh jeämqr ;sfnk frda.shl=f.a ikaê 
weú§fï jeä m%jK;djla mej;sh yel'

wjodkï idOl 
  yDohdndOd we;sùu'

  rla;ySk;djh (hemoglobin wvq ùu)
  fmky¿ j, le<e,a we;sùu
      (scarred nodular lungs)
  yqiau .ekSu wmyiq;djh 

  weia úh,Su"weia wdidok ;;aj we;sùu'

  ifï .eá;s u;=ùu"wdidok we;sùu 

  is;=ú,s j, jHdl=,Ndjh yg .ekSu'

je,elaùu 
my; ioyka wdydr reufgdhsâ wd;rhsáia 

j¾Okhg n,mdkq we;'
  iSks iys; wydr"mdk j¾. wêl Ndú;h'
  ieliq iy r;= uia'
  I‚l wdydr'^ mSid"n.¾ &
  u;ameka Ndú;h'
  Tfï.d 6 fïo jeä wdydr .ekSu'

  Tfï.d 3 fïo wvq wdydr wiu;=,s;j .ekSu'
  ¨Kq wêl f,i wdydrh .ekSu'
  ákal< "weiqreï lrk ,o wdydr .ekSu'
  we;eï Öia"ng¾ j¾. Ndú;h 

   frda. ,laIK 
•  uq,sl ,laIK f,i we.s,s mqrela j, tk   

fõokdj l%u l%ufhka wfkl=;a we.s,s 
mqrelaj, fõokdj iu. bÈóu'

•  Wohg ke.sák úg we.s,s j, ;o .;sh"     
bÈuqï iajNdjh th wfkla ikaê j,;a 
me;sÍu' ^morning stiffness& 

•  uo WK .;sh oekSu'

•  lEu wreÑh'

•  rd;%S kskao fkdhdu

•  u< noaoh'  

•  ikaê p,k wmyiq ùu'

•  ifuys .eá;s u;=ùu'

•  mmqj jßkajr lelal=u .ekSu"

•  weiaj, leiSu'

•  uykaish oekSu'

•  ikaê r;= meyeh .ekSu"

•  ord.; fkdyels fõokdj'

•  l%u l%ufhka ikaê weo ùu'

reufgdhsâ wd;rhsáia u¾Okh
ioyd .; hq;= wdydr 

  í¨fnß" nelafnß" iafg%dafíÍ" lekafnß"   
   rdiiafíÍ fïjd m%;sTlaisldrl j,ska fmdfydi;a       
    jk wdydrhg .ekSu iqÿiqhs'
  wem,a m%;sTlaisldrl j,ska b;d fmdfydi;ah'
  jÜglald" y;=" fn%%l,s jeks t<j¨ 
  b.=re" iqÿ¿kq Ndú;h 
  ksis Wmfoia u; jHdhdu j, ksr; ùu'
  wdydr j,g wu;rj ukfia    
    ikaiqkalu" ksrjq,aNdjh b;d jeo.;ah'

fydañfhdam;s m%;sldr'
b;du iqúfYaIhsS" frda. uq,hu ke;slr ouk neúka 
reufgdhsâ wd;rhsáia iqjl< yels frda.hls' 
fydañfhdam;s m%;sldr uq,O¾u wkqj frda.shdg wkq.; 
lrk T!Iêh l%shdj,sh YÍrfha i;=rej isák 
m%;sYla;slrK moaO;sh kej; ys;ldó ;;ajhg 
mßj¾;khg fhduq lsÍu ñka isÿlrkq we;' tu.ska iqÿ 
ffi, m%ydr l%shdj,sh l%u l%ufhka ke;sùhdu frda. 
uq,h h:d ;;ajhg f.k tu fuu m%;sldr l%ufha 
m%;sM, oelau f,i fõokdj ke;sùhdu" bÈóu 
ke;sùhdu" weoh l%u l%ufhka fjkia ùu" frda.shd h,s 
h:d ;;ajhg m;aùu wmg oel.; yelsh' fï ;=, YÍr 
wNHka;rh reêr ridhksl ixhq;sh iu;=,s; ùu 
isÿjk w;r kshudldr f,i m%;sYla;s lrk moaO;sh 
f.dvke.Su isÿlrhs' frda.shdf.a iqjm;aNdjh ksiel 
jkq we;'

   kuq;a jhi wkqj f.jqKq ldáf,aÊ j¾Okhg ndOd 
lrk fldia"fo,a" jïngq"uelr,a"uqxweg"lúms" 
uhsfhdlald"w,"mßmamq fkd.; hq;=hs'fydañfhdam;s 
T!Iêh wdf,amk j, wk¾> T!Iêh l%shdldß;ajh 
—wd;rhsála lsfhda ˜iy —fjßfldia lsfhda ˜ ldáf,aÊ 
j¾Okh ùug;a"wiaÓ fmaYs"kyr"iakdhq lkaOrd"nkaOkS 
j, fjkialï h,s h:d;;ajhg f.k taug uy;a fia 
Wmldr lrkq we;'

   lsisÿ w;=re wdndOhlska f;drj"mdúÉÑh myiq jQ 
fuu wk¾> fydañfhdam;s m%;sldr l%uh ;=, frda.shdf.a 
fmkajk ldhsl frda. ,laIK oefkk udkisl ,laIK 
fï ish,a, ie,ls,a,g .kq ,nhs'fydañfhdam;s m%;sldr 
l%shdj,sh frda.hg fkdj frda.shdg isÿlrkq neúka 
Tjqfkdjqka fmkajk wfõksl frda. ,laIK frda. uq,h 
h:d;;ajhg f.k tu ;=, ke;sù hkafka frda.shd 
iïmq¾Kfhka reufgdhsâ wd;rhsáia frda.s ;;ajfhka 
l%u l%ufhka iqjm;a Ndjh;a iu.h'tu iqjh w;aú§u 

Tnf.a Èúfha jdikdj jkq we;'                                                    
 

               
                                    

rcfha ysgmq m%Odk
fydañfhdam;s ks,Odßks

ffjoH wkqId fyaul=udr

igyk fca' ta' iS Ydka; l=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'

ෙැන්වීමකි
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රෂ්නිකා ලියනදේ

පුදෙක් ලැද්බනකන් 

ෙරුදවා වෙපන්!
නැතනම් දික්කසාද ්කරනවා

කල්මුණේ, එරගම ණ�ෞඛ්ය නිලධාරී 

කාර්ාලණේ ණේවණේ නියුතු උණේශිකා 

එේ.ගුණවරධන පවුල් ණ�ෞඛ්ය ණේවා 

නිලධාරිනි්කි. ඇ්ට අ්ත් ව�ම කුඩුවිල් 

ණකාකලනගල ්. දීඝවාපී විහාර්ට 

කිට්ටුණවන ඇති ණමම ගමමාන් බැලූ 

බැල්මට හරි සුන්දර්. එරගම වැව ඒ 

පරි�රණේ විචිත්රත්ව් තවත් වැඩි කරයි. 

ණම ගමවාසීනණගේ ජීවිත ණබාණහෝදුරට 

බැඳී ඇත්ණත් වැව �මඟ්. එණහත් ඒ 

රමණී්ත්ව්ට ්ටින ජීවන අරගලණේ 

ණපාර බදින මිනිසුනණගේ ජීවිතවල අඳුරු 

අහුමුලු ගැන වැව ති්ා කවුරුත් ්දනණන 

නැත. ඒ නි�ා ණම් ශ්රී ලංකාේවීපණේ 

දුකඛිතම මිනිසුනණගේ කතාව ණනාවූවත් ඒ 

අතරින එකක වන බව අණේ විශවා�්යි.

ඇතැම ජීවිත ණමනම ඇතැම රාජකාරි 

්ද අප හිතනා තරම පහසු නැත. උණේශිකා 

පවුල් ණ�ෞඛ්ය ණේවා නිලධාරිනි්ක 

ණල� එරගමහි කරන රාජකාරි්්ද 

එවැනි්. එ ණේම කුඩුවිල් ණකාකලනගල 

ප්රණේශවාසීනණගේ ජීවන අරගල්්ද 

එවැනනකි. එරගම වැණේ මසුන ඇල්ලීම 

ඔවුනණගේ ප්රධාන ජීවණනෝපා්යි. ඊට 

අමතරව ඔවුන ආදා්ම උප්නණන කුලි්ට 

�තුන බලාගැනීම, ඉරිඟු ණනලීම, උක 

ගේ කැපීම ආදිණ්නි. ණම කිසිවක ේථීර 

රැකි්ා ණනාණේ. ඒ නි�ා එරගම ආශ්රිතව 

ණගාඩනැගිලි, මාරග ආදි් දිණනන දින 

දියුණු වුව්ද මිනිසුනණගේ ජීවිත එණේ දියුණු 

ණවන බවක ණපණනනනට 

නැත. ගමට ජලනල 

පහසුකම නැත. 

බීම, නෑම, ණරදි 

ණේදීම, ඉවීම ආදී 

සි්ල්ලට ජල් 

�ැපණ්නණන එරගම 

වැණවනි. නිසි වැසිකිළි 

පහසුකම්ද නැත. 

එණේම ණ�ෞඛ්ය් ණහෝ 

පිරිසිදුකම ගැන ණමනම 

අධ්ාපන් ණකණරහි 

ඔවුනණගේ ්දැනීම ණබාණහෝ 

දුරවල්.

ණනා්දැනුවත්කණම 

පීඩාව වැඩිණ්නම එල්ල 

වනණන කානතාවනට්. 

ණබාණහෝ ්දරුවන හතර, 

පහ ණරේණි ණවත එේදී පා�ල අතහරින 

අතර ගැහැනු ්දරුවන අඩු ව්සින විවාහ 

වීම  ණම ගණම ඉතාම �ාමාන්ය ණ්ද්කි. 

ලිංගික ක්රි්ාවලට අසීමිත ඇබබැහි වීම්ද 

ඔවුනණගේ ජීවිත අසීරු තත්ත්ව්කට ඇ්ද 

ණහලීමට ණේතු වී තිණබ. ඒ පිළිබඳ ්දැනුවත් 

කළ ්ද ඒවා ගඟට කැපූ ඉනි වැනි්.

පවුල් ණ�ෞඛ්ය ණේවා නිලධාරිනි්ක ණල� 

උණේශිකාට හමුවූ එවැනි කානතාවක අපි 

‘රි්ා’ ්ැයි හඳුනවමු. ඇ් අගහිඟකමින 

ණහමබත් වූ අණ්කි. කෑමට ණ්ද්ක 

ණ�ා්ාගැනීමත් ඔවුනට පහසු නැත. 

අමුත්තකු පැමිණි විට ඒ කුඩා නිවහණන 

අසුන ගැනීමට ණහෝ තැනක ණනාණේ. 

ඥාතීන ණහෝ අ�ල්වාසීනණගන ්ද කිසිඳු 

පිහිටක නැත. දි්ණි්න ණ්දණ්දනා �මඟ 

අසීරු දිවි්ක ණගවූ ඇ්ට කබණලන 

ලිපට වැටීමට වුණේ ණ�ාරකමකට හසුව 

�ැමි්ා සිරගත වූ බැවිනි. ශාරීරිකව්ද 

රි්ා ණබාණහෝ දුරවල්. බාල ්දැරි්ණගේ 

බර කිරා ගැනීමට ණහෝ ඇ් �ා්න්ට 

ණනාපැමිණණනනී්. ණවනත් අ්කු අත 

්දරුවා එවීම ඇණගේ පුරුේ්දයි. ඒ පිළිබඳ 

ගමවාසීනණගන විමසූ විට රි්ා ණකණරහි 

අප්ර�ා්දණ්න කතා කරනවා මි� ණවනකක 

නැත. උණේශිකා ඈ ණ�ා්ා නිව�ට ගිණේ 

එබැවිනි. ඒ ්නවිටත් ඇ් නැවතත් 

බඩිනි. එහි දුකඛිත තත්ත්ව් වටහාගත් 

ඈ රි්ාට උපණ්දේ දුනණන උපත් පාලන 

ක්රම්ක අනුගමන් කරන ණල�යි. එණහත් 

�ැමි්ා්ද සිරගතව සිටින බැවින ඈ එ් 

ප්රතිකණෂේප කළා්. ඒ අනුව 

බලපෑම ණනාකළ උණේශිකා, 

රි්ාණගේ �ැමි්ා නි්දහ� 

ලබා නිව�ට පැමිණීණමන 

පසු නැවත උපත් පාලනණේ 

අවශ්යතාව රි්ාට වටහා 

දුනනා්. එණහත් සිනාවකින 

එ් බාරගත් රි්ා ඊට 

ප්රතිචාර ණනා්දැකවූවා්. 

ටික කලක ගතවේදී 

රි්ා නැවත ගැබණගන 

ඇති බව උණේශිකා 

්දැනගත්ණත් ගමවාසීනණගනි. �ා්න්ට 

පැමිණණන ණල� ්දැනුම දුනන්ද ඊට 

කිසිඳු ්හපත් ප්රතිචාර්ක ණනාවී්. 

ඒ අනුව නිව�ටම ගි් උණේශිකා රි්ා 

පරීක්ා කර ඇ්ට වහා �ා්න්ට 

පැමිණණන ණල� ්දැනුම දුනනා්. ඒ 

අනුව පැමිණ කළ පරීක්ණවලදී ණපනී 

ගිණේ රි්ා රකතහීනතාණවන ණපණළන 

බවයි. ණරෝහල්ගත ණකරුණු රි්ාට 

රුධිර් ලබාදුනණන එබැවිනි. ඊට පසුව්ද 

ඇ් �ා්න් මගහැරි නි�ා උණේශිකා, 

ප්රාණේශී් 

වවද්ය නිලධාරිනි් �මඟ රාජකාරී 

වාහන්කිනම එහි ගි්ා්. වැණවන වතුර 

ඇදීමට ණගාේ වැටීණමන සිදුවූ අනතුරකින 

කකුල ඉදිමී සිටි රි්ා එම රථණ්නම 

ණරෝහලට රැණගන ්ාම සිදුණකරිණ. 

එවර්ද ඇ්ට රුධිර් ලබාදීමට සිදුවි්. 

ණම ආකාර්ට ගර්භනී 

අවදි් පුරා ණතවරක 

ඇ්ට රුධිර් ලබාදීමට 

සිදුවි්. ඒ අනුව ්ළි 

ගැබගැනීම වළකා 

ගැනීමට එල්.ආර.ටී. 

�ැත්කමක කරගනනා 

ණල� පවුල් ණ�ෞඛ්ය 

ණේවා නිලධාරිනි් 

රි්ාට උපණ්දේ දුනනා්. 

ඇණගේත් �ැමි්ාණගේත් 

කැමැත්ත විමසීමට 

ණපෝරම් ්ද ලබා දී 

ඇත. එණහත් ඒ ්දරු 

උපතින පසුව්ද එල්.ආර.

ටී. �ැත්කම සිදු ණනාණකරිණ. ඊට ණේතුව 

�ැමි්ාණගේ අකමැත්තයි.

�ැමි්ාණගේ නැගණි්ට සිටිනණන පුණතකි. 

ඇ් ඔහුට පුතුන ණනාමැති නි�ා සි් 

්දරුවා ඇල්ලීමට්ද ඉඩ ණනාණේ. එනි�ා 

පුතකු ලබනතුරු සි් බිරි් ්දරුවන 

වැදි් යුතු බව ඔහුණගේ ේථාවර්යි. ඊට 

අකමැති වුවණහාත් ණවනත් �හකාරි්ක 

කැඳවාණගන එන බවට ඔහු තරජන් 

කරයි. බිරි්ණගේ ජීවිත් ඔහුට වැ්දගත් 

ණනාණේ. රි්ා නිව�ට රැණගන ්ාණමන 

පසු උපත් පාලන් 

ගැන ්දැනුවත් කළ 

උණේශිකාට්ද ඔහු 

පරු් ව්දනින බැන 

වැදුණේ එනි�ා්.

කුඩුවිල් 

ණකාකලනගල 

ව�ණම සිට 

මාතෘ �ා්න්ට 

�හ්භාගි වීමට 

මේවරුන එරගම 

නගර්ට පැමිණි් 

යුතු්. සීමිත ගමනවාර ඇති 

අමපාර-දීඝවාපි් බ�් 

මගහැරුණණහාත් ත්රීණරෝ්ද 

රථ්කට රුපි්ල් 

හත් අටසී්ක වැ් 

කිරීමට ඔවුනට 

හැකි්ාවක 

නැත. 

ඇතැමවිට 

ගර්භනී මේවරු 

මසුන ඇල්ලීමට ණ්ාදාගනනා ඔරුවක 

නැගී එරගම වැව ඔේණේ අවදානම 

ගමනක ණ්ණ්දති. �මහර දිනවල �ා්න් 

නිමවී නිව�ට ්ාමට ණනාහැකිව ළතණවන 

මේවරුනට පිහිටක වනණන පවුල් ණ�ෞඛ්ය 

ණේවා නිලධාරිනි්න්. ණරෝහල් ලැයිේතුව 

පවා ඔවුනණගේ ණපෞේගලික මු්දලින 

මේවරුනට ලබාණ්දන අවේථා එමට්. 

ඒ හැකි්ාවට වඩා 

නිලඇඳුම ්ටින සිටින 

�ංණේදී මනුෂ්ය හිත් 

ණේතුණවනි. 

වරක පවුල් ණ�ෞඛ්ය 

ණේවා නිලධාරිනී 

උණේශිකාට මවක 

්දරුවා ප්රසූත කිරීමට 

ආ�නන බවටත්, 

ණරෝහල් ්ාමට 

හැකි්ාවක ණනාමැති 

බවටත් පණිවිඩ් 

ලැබුණේ රාත්රී 11ට 

පමණ්. වා�නාවකට 

ඇණගේ �ැමි්ා නිවාඩුවට පැමිණ සිටිණේ්. 

උණේශිකාණගේ ඇවිටිල්ල ණේතුණවන ඔහු 

ණමෝටර රථ් රැණගන අදාළ මවණගේ නිව�ට 

්ාමට එකඟ වි්. ඔවුනණගේ රථ්ට ණගාඩ 

වූ මව ණරෝහල් ණගේට්ටුවට ආ�නන වත්ම 

්දරුවා ප්රසූත කළා්.

ණමවැනි සිදුවීම අතර 

ඉතාම කණගාටුදා්ක වනණන 

අඩු ව්ේ ගැබගැනීම්. 

ණම ව�රට පමණක 

කුඩුවිල් ණකාකලනගල 

ව�ණම ලි්ාපදිංචි බාල 

ව්ේ ගර්භනි්න හ්කි. 

මවකණගේ උකුණල් හි� 

ණහාවා නි්දහණේ සිටි් 

යුතු ්දැරි්නණගේ උකුණල් 

බිළිණෝ නැළණවති. රණට් 

�ාමාන්ය නීති් ණකණල� 

පැවති්්ද ණමවා රට පුරා 

තැන තැනවල සිදුණේ.

වරක එකම පවුණල් පේණ්දණනක 

අ�නීපව ණරෝහල්ගත වූහ. පණු ආ�ා්දන 

ඊට ණේතුවයි. අ�ාධ් තත්ත්වණේ පසුවූ 

බාල ව්ේ ්දරුවකුණගේ දිවි ගලවාගැනීමට 

ණරෝහල් කාර් මේඩල් �මත් වි්. 

ඔවුනට එණේ වීමට ණේතුව නිසි වැසිකිළි 

පහසුකම ණනාමැති වීමයි.

ණමවැනි තවත් සිදුවීම අපමණ්. 

ඇතැම ඒවා ජනමාධ්්ක පළ කිරීමට 

තරම ණනාණේ. ණම හා �මාන ණහෝ මීට 

වඩා අඩු වැඩි වශණ්න සිදුවීම ණම 

ණපාණළෝතල් මත ඕනෑතරම ඇත. ඒවා 

ලැබීම ණහෝ කරම්ට ලඝු කිරීම යුතු 

ණනාණේ. ඇතැණමකු වරණවත් හීන ්දකිේදී 

ඇතැමකුණගේ හීන අඳුරු්. 

ඒවාට පාට ඉසීමට අණේ එක ව්දනකට 

වුව හැකි්ාව ඇත. �මාජ් ්දැනුමින 

ණපාණහා�ත් කිරීම පළමුවැනනයි. 

එනි�ා මුනිවත රකිනවා ණවනුවට හැකි 

අවේථාවක වචන්කින ණහෝ ඊට දා්ක 

වීම අණේ යුතුකමකි. කාල්ක ගතවී ණහෝ 

ණම මිහිතල් �ැමට ණ�ාඳුරු වීමට එ් 

ඉවහල් වනු ණනාඅනුමාන්.

දනාෙැනුවතකදම පීඩාව 
වැඩිදයන්්ම එලල වන්දන් 
කාන්ොවන්්ටය. ද්බාද�ෝ 

ෙරුවන් �ෙර, ප� 
දරේණි දවෙ එද්දී පාසල 
අෙ�රින අෙර ගැ�ැනු 

ෙරුවන් අඩු වයසින් විවා� 
වී්ම  දම ගදම ඉෝම 

සා්මාන්ය දෙයකි

සැමියාදේ නැගණිය්ට 
සිටින්දන් පුදෙකි. 
ඇය ඔහු්ට පුතුන් 
දනා්මැති නිසා සිය 

ෙරුවා ඇලලී්ම්ටෙ ඉඩ 
දනාදද්

එරග්ම 
පවුල දසෞඛ්ය දේවා නිලධාරිනී
උදද්ශිකා එේ.ගුණවර්ධන



හසින්ත හේවාවසම්

පුළුවන්නම් තව 
එක්කේ්නක්ට හරි

හම් හෙහේ  
හ�ෝ කරන්න

ඈත අතීතයේ චීන අධිරාජ්යයේ 

ය�ෝගීවරු තුනයදෙයනක් වාස� කළා. ඔනන 

මවාගනන, ඔවුන ඉතාම ප්රසනන 

යෙනුමක් තියෙන, තට්ට� සහ 

මහත ඇඟෙතක් තියෙන 

අ�! එම ය�ෝගීනයගේ නම්, 

ගම් ෙළාත යහෝ අතීත� 

පිළිෙඳව කිසිම පුදගල�කු 

දෙැන සිටියේ නැහැ. ඊ්ට යේතුව 

එම ය�ෝගීවරු තියදෙනාම අවශ්ය 

යදෙ�ක් ඉලලා ගැනීම්ටවත් 

කිසිම අවස්ාවකදී 

මිනිසුන සමඟ 

වචන�ක්වත් 

කතා කරලා   

යනාතිබීම. 

මුළු චීන 

අධිරාජ්යම 

ඔවුන ගැන 

දෙැනයගන 

සිටියේ 

සිනහයවන 

ය�ෝගීවරු 

තුනයදෙනා �න 

නමින. කෑමබීම, 

සනාන� සහ 

නිනදේට අමතරව 

මුළු දෙවස පුරාම 

යමාවුනයගේ රාජකාරි� 

වුයේ සිනහ යවන 

එක. එ� එයස යමයස 

සිනහවක් යනයමයි 

මහා හයිය�න 

ශබදෙ නගමින 

සිනහා වීමක්. චීන 

අධිරාජ්ය� පුරාම ගම්නි�ම් හරහා ඇවිදෙ 

�දදී ගමක් යහෝ නගර�ක් මුණගැසුණු වි්ට 

එහි යක්න්රස්ාන�්ට ගිහින බිම වාඩියවලා 

යම් තියදෙනා මහ හයිය�න හිනාවීම්ට ේටන 

ගනනවා.

මුල කාලයේ අමුත්තක් විදි�්ට දෙැනුණත් 

ෙසයස යමම යක්න්රස්ාන� ෙසුකර �න 

මිනිසුනදෙ ය�ෝගීවරු තියදෙනා යදෙස ෙලමින 

ඔවුනයගේ සිනහව්ට හවුල වුණා. සරලවම 

කිවයවාත් එතැනින �න කිසිවකු්ටත් සිනහ 

යනාවී ගමන කිරීම්ට යනාහැකි වුණා. 

සාමාන්ය ජනතාව අතයරත් යම් විදි�්ට 

එක්යකයනක් යදෙනයනක්යගන ආරම්්භ 

වුණු සිනහව ඉතා ඉක්මනින මුළු නගර� 

පුරාම ෙැතිරී ගි�ා. මුළු නගර� පුරාම යම් 

විදි�්ට සිනහව යෙෝ වුණා්ට ෙසයස තමයි 

යම් ය�ෝගීවරු තුනයදෙනා යවනත් ගමක් යහෝ 

නගර�ක් යවත ගියේ.

හැයමෝම හිනසසන නිසා මුළු චීන 

අධිරාජ්ය� පුරාම ඔවුනයගේ කිතුයගාස ෙැතිරී 

ගි�ා. ‘ජීවත්වීම �නු සිනහ වීම්ට ලැයෙන 

අවස්ාවක්!’ සරලවම ඔවුනයගේ ඉගැනවීම 

වූයේ එ�යි. එවැනි අධ්ාත්මික ගුරුවරුන 

මී්ට යෙර ඔවුන ජිවිතයේ කිසිමදාක දෙැකලා 

තිබුයණ නෑ.

ඔයහාම �දදී යම් තියදෙනායගන එක් 

අය�ක් හදිසියේම උතුරු ෙළායත් ගමකදී 

මි� ගි�ා. යමම පුවත ආරංචි වුණු මිනිසුන 

ඉතා දුර ෙළාත්වල ඉඳන ෙවා තමනයගේ 

කුඹුරු, යේන යගාවිතැන, කරමානත 

සි�ලලක්ම ොඩු කරයගන ඉතුරු ය�ෝගීවරු 

යදෙයදෙනාව දෙැකෙලා ගැනීම්ට ෙැමිණි�ා. 

එයලස ෙැමිණි මිනිසුනයගේ එකම ආසාව 

වූයේ යමම අවස්ාව්ට ඉතුරු ය�ෝගීවරු 

යදෙයදෙනා යකයස මුහුණයදෙනු ඇති දෙැයි 

ෙලා ගැනීම. අයන යමනන යලෝක පුදුම�ක්! 

අනිත් ය�ෝගීවරු යදෙයදෙනා යෙර්ටත් වඩා මහ 

හයිය�න හිනායවනවා.

යමාවුනයගේ 

සිනහව එනන 

එනන වැඩි 

යවනවා මිසක අඩුයවන ෝටක් 

නෑ. ඔවුනයගේ යමම යනාමනා ක්රි�ා කලාෙ� 

ෙලායගන ඉනන ෙැරිම තැන මිනිසුන 

කිහිෙයදෙයනක් ඔවුන ළඟ්ට ෙැමිණි�ා. 

‘‘ඔෙලායගේ යහාඳම �හළුවා මි�ගිහින... ඔ� 

විදි�්ට එ�ා්ට හිනායවන එක අයගෞරවනී�යි 

යනදෙ?’’ කි�ලා ඇහුවා.

යම් ප්රශන� හමුයව ඔවුන යදෙයදෙනායගන 

එක් අය�ක් ජීවිතයේ ෙළයවනි වතාව්ට 

මිනිසුන සමඟ කතා කිරීම්ට තීරණ� කළා. 

‘‘අපි තුනයදෙනා ඔ�ාලයගේ ගම්ට එනයකා්ට, 

අයේ මැරුණ �ාළුවා යොඩි ඔටටුවක් 

ඇලලුවා! ඒ ඔටටුව තමයි, අනිත් යදෙනන්ට 

කලින මුලිනම මැයරන යකනා ෙරාදෙයි කි�න 

එක. ඔනන ඒ විදි�්ට ඔටටු අලලපු නාකි 

මිනිහම මුලිනම මැරිලා! වැයේ කි�නයන 

මිනිහා අනතිම කැමති ෙත්ර�ත් හදෙලායන 

තිබිලා තිය�නයන. යමානව නැතත් මිනිහ්ටම 

යත්රිලා ඔටටුව ෙරාදෙ යවනයන මිනිහම 

තමයි කි�ලා... හා හේ හා...’’ කි�ලා 

නැවතත් ඔවුන යදෙයදෙනා මහ හයිය�න 

හිනායවනන ගත්තා. හැෙැයි ජනතාව 

හිටියේ කි�ාගනන 

ෙැරිතරම් දුකක් හියත් 

තදෙකරයගන.

සම්ප්රදා�්ට අනුව 

නම් යකයනක් 

මැරුණ්ට ෙසයස 

ඔහුයගේ යහෝ ඇ�යගේ 

ශරීර� යසෝදෙලා අලුත් 

ඇඳුම් අනදෙවනන 

ඕන. හැෙැයි යම් 

මහලු ය�ෝගීවර�ා 

අනතිම කැමති ෙත්රයේ 

ලි�ල තිය�නයන 

තමනව එයලස පිරිසිදු 

යනාකරන යලස්ටත්, 

අලුත් ඇඳුම් යනාඅනදෙන යලස්ටත්�. ඔහු 

ජීවත් යවලා ඉනන කායලදී දිනෙතාම 

සනාන� කරලා හරිම පිරිසිදුව්ට හි්ටපු 

යකයනක්. ඉතින මැරුණ කි�ල ඔහුයගේ 

අමුතුයවන පිරිසිදු කරනන යදෙ�ක් නැහැ 

කි�ලා තමයි අනතිම කැමති ෙත්රයේ සඳහන 

වුයේ.

අවසන වැඩ ක්ටයුතු කරන යහෝරාව ළං 

වුණා. ඔහු යවනුයවන වියශෂ චිතක�ක් 

ගම්වාසින විසින නිරමාණ� කරලා 

තිබුණා. චිතක� දෙලවලා ටික යවලාවකින 

එකොර්ටම මැජික් එකක් යවනන ේටන 

ගත්තා. මුළු අහස පුරාම අහස කූරු ගමන 

කරලා විවිධ වරණ සහ ර්ටා මවමින ෙත්තු 

යවනන ගත්තා. මුළු ගමම ඒකායලෝක වුණා! 

යමාකක්දෙ යදෙයි�යන යම් වුයේ? ගම්වාසීන 

පුදුම වුණා.

මහලු ය�ෝගීවර�ා ඔහුයගේ ඇඳුම අසයස 

යවඩි යෙයහත් සහ අහසකූරු සඟවායගන 

ඉඳලා! ය�ෝගීවර�ායගේ යම් වැයේ යත්රුම් 

ගි�පු මිනිසසු මහ හයිය�න හිනායවවී 

හි්ටපු අනිත් ය�ෝගීවරු 

යදෙනනායග සිනහව්ටම 

එකතු වුණා. මැයරන 

යවලායවදිත් ඔහු උත්සාහ 

කරලා තිබුයේ අනිත් 

මිනිසසුනයගේ මුහුණ්ට 

සිනාවක් යගේනන.

යගාඩක් මිනිසසු 

හිතායගන ඉනයන යම් 

තිය�න ප්රශන හැමයදම 

ඉවර වුණා්ට ෙසයස 

හිනායවලා සතුටින 

ඉනනවා කි�ලා. ඒක 

කරනන ෙෑ යදෙයි�යන! 

එයහම හිතන හිටිය�ාත් ඔ�ා්ට හිනායවනන 

යවනයන මැරුණ්ට ෙසයස තමයි! මයගේ 

නම් අදෙහස යම් ජීවිත� කි�නයන අපි්ට 

හිනායවනන විශව� විසින දීපු එක 

අවස්ාවක් විතරයි. ඉතින හැම යවලායවම 

හිනායවලා ඉනන. හිනායවනන යහෝ සතුටින 

ඉනන යේතු යහා�නන �නන එො. යොඩි 

ළමය�ක් වයගේ හිනායවවී 

සතුටින ඉනන. යමාකදෙ 

ඔ�ත් සතුටින ඉනන 

යේතුවක් උවමනා 

යකයනක් නම්, 

කවදෙහරි දෙවසක 

ඒ යේතුව 

ඔ�ායගන අයින 

වුයණාත් ඔ�ා්ට 

නැවත යේතුවක් 

යහා�ාගනනතුරු 

අඬ අඬා තමයි 

ඉනන යවනයන.

ඔ�ා 

කි�නවනම් අයන ම්ට 

එයහම ෙෑ, සතුය්ටන 

ඉනන යේතුවක් ඕනමයි 

කි�ලා යම් කතාවත් 

අහනන. යගාඩක් 

මිනිසසු ජීවිත� ගත 

කරනයන පුදුමාකාර 

අතෘේති�කින. ඔහු නිතරම 

තමන්ට නැති යදවල කි�මින මැසිවිලි 

නගනවා. තමනයගේ ප්රශන ගැන මතක් 

කර කර දුක් යවනවා. ඒ කි�නයන ඔවුන 

අනිත් අ� සමඟ තමනව සංසනදෙන� කර 

ගනනවා කි�න එකයන! එයහම කරනවා 

නම් යදෙෙැත්ත ෙැලනස කරනන ඕන. 

ඒ කි�නයන තමන්ට නැති යදවල ගැන 

හිතලා දුක් යවනවා වයගේම තමන්ට ති�න 

යදවල ගැන හිතලා සතුටු යවනනත් ඕන. 

අප්රිකාව වයගේ ර්ටවලවල කනන නැතුව, 

හරි�්ට යොනන වතුර යොදෙක් නැතුව 

ජීවිත�ත් එක්ක අරගල කරන මිනිසසු, 

අත් කකුල නැති මිනිසසු, පිළිකා හැදිලා 

මරණ� යෙනි යෙනී ජීවිත� සමඟ ස්ටන 

කරන මිනිසසු, සව්භාවික අනතුරුවලින 

ෙවුයල එක්යකයනක් විතරක් ඉතුරු යවලා 

අනිත් සි�ලුයදෙනා සමු ගනිදදී ඒ යවදෙනාව්ට 

තනිව මුහුණයදෙන මිනිසසු සමඟත් ඔ�ාව 

සංසනදෙන� කරගනන. එතයකා්ට ඔ�ා්ට 

යත්රුම් �ාවි අඬනන යේතු යදෙක තුනක් 

තිය�නයකා්ට, හිනායවනන යේතු ලක්ෂ�ක් 

විතර තිය�නවා කි�ලා.

අනතිම්ට මතක ති�ාගනන හිනාව 

කි�නයන යෙෝයවන යලඩක්. ඔ�ා්ට 

පුළුවනනම් අර මහලු ය�ෝගීවරු තුනයදෙනා 

වයගේ යම් යලඩ හදායගන අනිත් අ�්ටත් යෙෝ 

කරනන. යලෝක� යවනුයවන ඉටු කරනන 

තිය�න ඔ�ායගේ යුතුකම් ඉහ්ටත් උඩින 

ඉටුයවලා තියේවි! ඒ වයගේම ප්රශන නිසා 

ඔ�ායගේ ඔලුව ගිනි ගනනවා වයගේ දෙැනුණත් 

කේණාඩි�ක් ඉසසරහ්ට ගිහිලලා ඒයකන 

යේන ඔ�ා දිහා ෙලායගන සිනායවනන! 

යමායහාතක්ට ප්රශන ටික අමතක යවලා 

�යි. පුදුමාකාර මානසික සහන�ක් දෙැයනවි. 

ඉතින ඔ�ායගේ යගදෙර, ොසයල, වැඩ කරන 

ස්ානයේ, ෙස එයක් යම් හැමතැනකදිම 

හමුයවන චරිත එක්ක සිනහ යවනන ේටන 

ගනන. අනිත් මිනිසසු බුම්මයගන ගි�ත්, ඔ�ා 

හිනායවනන. හිනාව කි�නයන සතු්ට්ට කි�න 

චි්තකය දලවො ටික 
හවොවකින එකපාරටම 
මැජික් එකක් හවන්න 

පටන ගත්තා. මුළු අහස 
පුරාම අහස් කූරු ගමන 

කරො විවිධ වර්ණ 
සහ රටා මවමින පතතු 

හවන්න ගත්තා. හමාකක්ද 
හදයියහන හම් වුහේ? 
ගම්වාසීන පුදුම වු්ණා

192021 හදසැම්�ර 06 ව්න සඳුදා
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�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
1515

16

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
16

1717
18

ෙලාෙකම ද�න 
මම ෙනාද�න �ර� 

ද�නක� 
ඉව��ල� 
��ෙ� නෑ
 ��ත�යා �ර�දර� ෙ�    

   ��ඳ අා�. ම�මල�

 ප්රථම හදව� බ�ධයට     
    සා�ථකව ��ණ �� 

    කා�තාව �ය�

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

යා� ෙව�න 
ඇ�ෙවා� 

හා �යනවා 
�ං�ක 

ඇ�රකට 
ආෙවා� 

�යනවා 
ර�තර� �ෙ� 
ෙගදර පලය� 

�යලා
HIV ආසා�ත 

61 හැ��� 
කා�තාව� 

�යන කතාව

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

 ඡායා�ප - �ද� �ණ�ංහ

MANOJA
FERDINANDAS

SALWATHURA
LAHIRUNI
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�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
1515

16

�ෙ�ෂ කෑම අ�ෙ�කය
16

1717
18

dauter

 කවර ��මාණය - ඉ��ක අ�රාධ

ධර�
� ලංකාෙ�
අංක එෙ�
කා�තා �ව�පත බවට 
ප� කළ සහෘද පාඨක ඔබට 

����!

නටා�යා
ජයව�ධන

අ��ෙ� ව�තක 
ෙපා� 
ෙග�ය� �සා 
ලංකාෙ� අවංකම 
රා� �ලධා��ය 
��� හැ�

  පා.ම. ක��ද 
ජයව�ධනෙ� ��ඳ 

නටා�යා ජයව�ධන

48 �� �දහසට 
පාර ��ෙ� 
කාෙ� 
�� ෙප�ව�යද?

ෙබා� ��ෙයාෙව� 
බලා ෙපාෙරා�� �ෙ� 

අෙ� �වාහය 
ෙදදරව�න

බඩ ෙලා� ෙවනවා 
වමෙන� යනවා 

ඒ� ළමයා 
හ�බෙව�ෙ� නෑ
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 ඡායා�පය - ධ�� ද ෙකා�තා

� ලංකාෙ�
අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

ධර�

 කවර ��මාණය - ඉ��ක අ�රාධ

kqjkaêld kqjkaêld kqjkaêld kqjkaêld kqjkaêld 
f iakdr;ak

wekaä%hdwekaä%hdwekaä%hdwekaä%hdwekaä%hd
*����e,ka

වැල�ට�� 
තෑ�ග ග�න 
�ය �ය�ය 
ෙප�වතාෙ� 
��ර�ට 
�� � හැ� 
මව� හැ� ක��� �ය�

��ා�ලප� 
පැහැ�� කර�

ශංක� �හඬ කළ 
ල�� ජය�ංහෙ� 

��ඳ �ය�

ශංක� �හඬ කළ ශංක� �හඬ කළ ශංක� �හඬ කළ ශංක� �හඬ කළ 

අ��ම සටනට 
ය�න ක�� 

ල�� ෙව�� 
��ද ගලවලා 

කඳ�ෙ� තබා 
��� ��ණා

��ා�ලප� ��ා�ලප� ��ා�ලප� ��ා�ලප� 

�ෙස� හැ�නම 
වාහෙ� 
��ණ�නම 
ඕනද?

�ස� ���වට 
අ�� ෙව�� 

වැ��රම �ක 
මාම��ට�

1717
1818

1919
20

lEu jÜfgdare wo isg 
fmd;la f,i tl;= lrkak

msgqj,

STARTERS ^fmrlEu&
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 ෙකෙස�ව�ෙ� 
 ��කෙ� මව, 
 ධර�ට �ය�

� ලංකාෙ�
අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

ධර�

 කවර ��මාණය - 
    ඉ��ක අ�රාධ

1919

2020

21

22

msgqj,

 ඡායා�පය - 
    ල�� ෙපෙ�රා

wjqreÿ lEu

úfYaI w;sf¾lhෙ� ස�ෙ�...

�� අ�ව��ෙ� 
�ෙ� ඇ�� 
ම�� කෑවට 
මෙග �තා 
අහසට ෙව� 
��ෙ� නෑ 

මම 
තවම� 
සටන 
අතහැරලා නෑ 

 71 කැ��ෙ� � මැ��යව   
 අ�අඩං�වට ග�නට �ය�� 
 න�ද�� කතා කර�

බ� එෙක� ෙකාටස� 
ෙසාම ��ට 

�ජ කළාට ප�ෙස� 
අ�මා හැම�ම 

බ� කෑෙ�
  ෙසාම ��ෙ� �ය�ය මව 
��බඳ අ�ෙ�ද�ය කතාව

2015 ජනවා� 8 
� මම� 

ෙරාෂා�� 
��ෙ��ය කැෙ�� 
STF �ල ඇ�මට 
සමාන ඇ�� 

ඇඳග�තා
 ඇම� ෙරාෂා� රණ�ංහෙ� 

��ඳ �ය�
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�ලංකා
අෙ�ව�ධන

පළ� කා�ඩය ��ෙදවන කලාපයපළ� කා�ඩය ��ෙදවන කලාපය

 ඡායා�පය
   ප්ර�� දඹරෙ�

1717
1818

1919
20

ධර�
� ලංකාෙ�

අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

Easy Recipes 
MAIN MEAL
lEu jÜfgdare fmd;la 

f,i tl;= lrkak

SLIM 
(� ලංකා 

අෙල�කරණ 
ආයතනය) 

ප්රථම කා�තා 
සභාප��ය

ෙපා� ෙද�යකට 
වඩා ��ව� 
මහ�තයෙග� 
මම කව�ව� 
ක�තෘ භාගය 
ඉ�ලෙගන නෑ 

ද�ව�ෙ� 
න� වල 
ෙදාෂ �සා 
ෙදමා�ය� 
��කසාද 
ෙවන හැ�

ඇ�� වලට 
���� �වාල 
�ව කර�න 
��ව� ද?

ප්ර�ණ ෙ�ෂලාව� උපෙ�ශක 
ෙහයා මා�ට� ර� �

“ෙතා ෙහාර කා�, 
මම� හ� කා�” 

එකවර ෙදෙදෙන�ට එකවර ෙදෙදෙන�ට එකවර ෙදෙදෙන�ට 
කා� අ�මා 

ආෙ�ශ �� 
කතාව

ෙකා�ෙඩ පාට 
කරන වැෙ� 
වැර�ෙණා� 

මැෙර�න� 
��ව�

 සරස� 
 ෙපා� සා�� ��ක�ෙ�  
 ��ඳ �ය�

  �ෙ�ෂඥ �ලා��� ශ� ෛව�     
        ක��ද රාජප�ෂ

�ල� ෙ�නා�ංහ

නාම හා ශ�ද ශා�ත්රඥ
�වංක �නාරංග         

  ර�නායක

ස��� ��තය දර�නට මග �යන ‘ධර�’ට 

අ���ද� ��� බව ඔබට �ය�ෙ� හද�� 

ස���. �න 365කට ඉහත� ‘ධර�’ මංගල 

කලාපය �ද්රණ�වාරෙය� ��� � � කා�තා 

ප�තර ෙලාකෙ� ළාබාලතම සාමා�කාව ෙලස 

අ� ඔෙබ� අ�ංසක ඉ��ම� ෙක�ෙව�. ඒ අවම 

අ�දැ�� ස�තව එන අ�ව ළාබාල ෙසා��ය�, 

ෙසෙනෙහව�ත ���ය� ෙල�� භාරග�නා 

ෙලසය. අ� ��වාට� වඩා ඉ�ම�� සහ ඊට� 

වඩා ෙහා�� හෘදයාංගමව අපව ��ග� සහෘද 

පාඨක ඔබට �ස නමා ආචාර කර�නට 

එ�සා ෙමය අව�ථාව� කරග��. ඒ 

හදෘයාංගම ��ගැ�ම ෙනාෙව�නට 

අ���ද� �රා ෙ� හැ� සා�ථක ගමන� 

ඒමට අ�ට අපහ� ව� ඇත.

කා�තා �ව�පත� වශෙය� අ� 

ය�නට සැරෙසන ගමන ෙකා� ��ෙ� 

එක�ද ය�න ��බඳව මංගල කලාපෙ�� 

පැහැ��ව �ෙව�. එන� අ�ට ෙපරා�ව 

පැ��, අදට� ෙවළඳෙපා ෙ� පව�න 

සහ ෙනාපව�න �ය� ප�තර, සඟරා ෙහා 

��� මා�� සමඟ ෙකෙහව� පටලවා ගැ�ෙ� 

අව�තාවය� අ�ට නැ� බව�. ඒ �සාමෙදා 

ඇතැ� සහෘද කා�තා �ව�ප� අ�ෙයාග ��ම 

ෙහා තරඟ ��ම ෙව�වට අප ආ ගම�මඟ ෙදස 

බලා �බවා�ව ෙවන�ෙව�නට උ�සාහ ග� අ�� 

අ� ��ෙව�. ඒ අන�මා� බව ��බඳව අපට 

ඇ�ෙ� පස� හැ�ම�.

�තන මා� හ�ෙ� ��ත මා� ප�හා�යට යන 

බවට ඇතැ�� �ෙරාකථනය කළ� ‘ධර�’ට එවැ� 

අ�ෙයාගයකට ��ණ �මට �� ෙනා� බවද �ව 

��ය.

හලාහල �ෂ ෙම� �ෂ ස�ත යැ� � 

අ�ත�ජාලයට වඩා �ෂ ස�ත ෙ�ව� ඇ� බව 

ෙසාබාදහම ඔ�� කර ෙප�ව�� එපා යැ�, 

���� යැ� � ජංගම �රකතනය�, අ�ත�ජාල 

පහ�ක�� එක සැෙණ�� ද�ව�ෙ� ෙදාතට 

��ණ කර�නට ෙදමා�ය�ට ���ය.

අද ෙහට ෙනා�ණ� කව� ෙහා ඒ යථා�ථයට 

��ණ �මට වන බව දැන�� �සා අප ���ෙටක� 

අ�ත�ජාලය බැහැර කෙ� නැත. ඒ ෙව�වට එ� 

නව මා�ව�� කා�තාව� ඇම�මට ඇ�, හැ� 

�ය� මා�ග අ� �වර කරග�ෙත�. ඒ �සා ��ත 

මා� හරහා 

ජනගත කරන 

ප��ඩයම 

නව මා�වල 

�ව�පය�ට 

ඔ�න ෙලස 

ෙවන� කර�� 

ෙවන� ��යකට 

කා�තාව� 

අතරට 

ෙගනය�නට 

අ�ට හැ� 

�ය. ඒ අ�ව 

ෙ����, 

����, ඉ��ටග්රෑ� පමණ� ෙනාව අද 

වන�ට ��ෙටා�ද අෙ� මා� භා�තය �ළ 

�භා�ත ෙමෙහවරක �තර ෙවන බව �ය�ෙ� 

ආඩ�බරෙය�.

����ය ෙසායා යන මාවෙ�ද කා�තාව 

යා ��ෙ� ���� ෙහා ෙවන� බලෙ�ගවලට 

එෙර�ව ද��� ක�� ෙනාව �නාෙස�� බව� 

අෙ� ��වාසය �ෙ�. ඒ �සා ෙග�� වසර �ළ 

����ෙග� ෙ�ම ඉ�ලන ජා�ෙ� ප�තරය� 

ෙනා�මට අ� වගබලා ග�ෙත�. ඇතැ� 

අව�ථාවල �වාහය, ආදර ස�බ�ධතා, සමාජ 

ස�බ�ධතා ආ�ෙය� කා�තාව� අසම� �මට 

ෙ��ව ඔ��ෙ�ම ��වලතා �ස ���� ෙනාවන 

බව අ�ය� ප�සට ෙගන අ� ෙප�වා ��ෙන�. ඒ 

�සා ඇතැ� කා�තාව�ට අපව ෙනා��� අව�ථාද 

ෙනා��ණාම ෙනාෙ�.

කා�තාව ක�� ගඟක ��වා ‘ධර�’ ජන�ය 

��ෙ� අව�තාවය� අ�ට ෙකාෙහ�ම ��ෙ� 

නැත. එෙ�ම �ය� ක��ෙ� ඇ�වල ම�ෙවන 

ක�� �සදැ�ෙ� හැ�යාව�ද අ�ට ��ෙ� 

නැත. අ ෙ� හැ�යාව�, අෙ� අව�තාව� � ෙ� 

ඔ��ෙ� ක�� ඔ��ෙ� දෑ��ම �ස� ගැ�මට 

අව� ශ��ය ලබා�මට�. ඒ �සා අෙ�ක�ධ 

��ඛ ෙදාමන�සය� මැද පවා �නාෙස�� 

��තයට ��ණ ෙදන �වසා�ක ක�� 50කට 

වැ� ��සකෙ� �වන �ව�ව�� අ� ‘ධර�’ 

සැර�ෙව�. �යයට �යය�ම ෙනා�ණ� සැල�ය 

�� ප්රමාණය�� අ� ඒ මාහැ� කා�යය ඉ�කර 

ඇ� බව වැටෙහ�ෙ� �ව�ෙ� න�ෙද�� 

ලැෙබන �රකතන ඇම�� හා වැ�මන� �යම� 

ද�න �ටය.

��ෙව�ෙ� ��යහ� ගැබ ෙවත ෙහා ෙගදර 

අ�� 

අ���වලට 

එ�ක� ��ෙ� 

උවමනාව� ෙහා 

කැමැ�ත� 

අ�ට ��ෙ� 

නැත. න�� 

��යහන�, 

අ���� 

එ�ය කර�නට 

අවැ� � තැන 

��ෙය� 

ඇඹෙර� 

ෙව�වට අ� ඉ��යට පැ�ණ ඊට අවැ� 

��ා�මක  ආෙලාකය දැ��ෙව�. මහාචා�ය 

අ�ල �ම�පාල මහතා, මෙනා��ා උපෙ��කා 

ර�නා ��ප�මා� මහ��ය ඇ�� සඳහ� කළ 

සහ ෙනාකළ ප්රමා�ක ��ව�� �ය�ෙදනාෙග� 

ඒ සඳහා අ�ට ලැ�� සහෙයාගය අ�මහ�ය.

‘බෙල� කසාද බ��නට ත�ෙස ශා�� 

ඛා�ද?’ යන මැෙය� 2021 ඔ�ෙතාබ� 06 

වන� ර�නා ��ප �මා� මහ��යෙ� ��ය� 

අප �ව�පෙ� පළ�ය. ඊට ප�ව� එ�තරා 

මව� සහ �ය�ය� �රකතනෙය� අමතා 

��ද �ංහෙල� ප�භව කළහ. 2004� ශා�� 

ඛා� ලංකාවට ආෙ� එම �ය�යව �වාහ 

කරගැ�මට බව�, එ�න එ�ල � අනෙ���ත 

ෙබා�බ ප්රහාරය �සා එම �වාහය ��ෙනා� 

බව� පැව� මව යට�ය ���ම� හාරා අ��සා 

අ� ඔ��ට පාරට බ��නට �� අ��ම ඉඩ� 

නැ� කළ බවට ෙචාදනා කළාය. �ය �� ෙවන� 

උ�තරය� ෙනා�ෙය� ෙනාදැ�ව�ක�� ෙහා ඒ 

��ය හරහා ��� අපහ�තාවයට කණාගා�ව 

පළෙකාට අ� �හඬ �ෙණ�.

උපහාසයට ෙහා අපහාසයට ෙනා�ණ� 

එවැ� එ� ���ම� �ව සඳහ� කෙ� අපෙ� 

�ව�පෙ� පළවන සෑම ��යකම ��ධ 

තරා�ර�වල ��� ඉ�ලක කරග� ගැ�� සමාජ 

යථා�ථය� අ�ත�ගත බව �මට�.

එෙ�ම 2021 ෙපබරවා� 10 වන� ��ඥ 

අ�ත �ක්රමනායක සමඟ ��කළ සංවාදය� 

ඇ��� ‘ක�ාභාවය ����ම ��ෙය� 

තහන� කළ ��ය’ යන මැෙය� ��ය� පළ 

� බව ඔබට මතක ඇ�. එම ��ෙය� අර�ණ 

�ෙ� ‘ක�ාභාවය’ යන සාධකය ��කරෙගන 

කා�තාව� තැ�ම, ෙප�ම ෙහා පහත ෙහ�ම 

ෙනාකළ �� බව �ම�. එෙ�ම ක�ාභාවය 

අ�� � ප� ෙවන� ��ගලෙය� සමඟ �වාප� 

�මට ��� බැ�� අවසන �වා���ෂයා �ය�� 

නසාගැ�ම ද�වා ප්ර�න �ර�ග �ය ��ඳ� 

�වකැමැ�ෙත� කළ පාෙපා�චාරණය� 2021 

මා�� 10� �ව�පෙ� අ� පළ කෙළ�. එ��� 

අෙ� අර�ණ �ෙ� ක�ාභාවය අ�� කරෙගන 

පාර�බෑම හප�කම� ෙනා�ණ� ඒ මත පදන�ව 

කා�තාව�ට �ංසා ��ම ෙනාකළ �� බව ඒ�� 

ගැ��ම�.
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ධර� මංගල කලාපය 
2020 ෙදසැ�බ� 09

ධර� ප�වන කලාපය 
2021 ජනවා� 06

ධර� නවවන කලාපය 
2021 ෙපබරවා� 03

ධර� දහ��වන කලාපය 
2021 මා�� 03

ධර� දහඅටවන කලාපය 
2021 අෙ�� 07

ධර� �� ෙදවන කලාපය 
2021 මැ� 05

��යහන�, අ���� 
එ�ය කර�නට අවැ� 

� තැන ��ෙය� 
ඇඹෙර� ෙව�වට 
අ� ඉ��යට පැ�ණ 

ඊට අවැ� ��ා�මක  
ආෙලාකය දැ��ෙව�

කා�තාව ක�� 
ගඟක ��වා ධර� 

ජන�ය ��ෙ� 
අව�තාවය� අ�ට 
ෙකාෙහ�ම ��ෙ� 

නැත

20 2021 ෙදසැ�බ� 06 වන ස�� 



2021 ජුනි 02 වන බදාදා
පළමු කාණ්ඩය විසි හයවන කලාපය

මිල රු. 40 යි

  ඡායාරූපය - 
සමන් අබේසිරිවර්ධන

්ධරණී
ශ්රී ලංකාබේ

අංක එබේ
කාන්්ා 
පුවතප්

අග්රාමරාත්ය කරාර්රාලයේ
මරාධ්ය හරා සන්නියේදන

අධ්යක්ෂිකරා

චමිත්රි 
රඹුේවවැලල

අපපච්චිබෙන් 
පසබස මම 

වවැඩියම ආදබර 
අබප 

අෙමවැතිතුමාට
  බකබහළියබේ දුව  

     චමිත්රි රඹුේවවැලල

ඇත්ටම 
පිරිමි පවු

  විශාරද 
    අභිබේකා විමලවීර

ලංගික 
ජීවි්ය සඳහා 
බිරිඳබෙන් 
කාලසටහනේ ලද 
සවැමිබයකු 
කියන ක්ාව  

කළු 
දිලීරයට
බය 
බවන්න 
එපා!

ගිරිබාබේ 
මා්ෘ 

සායනයට ආ 
බබෝදිලමා 

යේ්ෂයා

2021 �� 07 වන බ��
පළ� කා�ඩය �� එ�වන කලාපය

�ල �. 40 �

  ඡායා�පය - ප්ර�� දඹරෙ�

ධර�
� ලංකාෙ�

අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

19 හැ��� ජා�ක 
ය��පැ� ධාවන ��ය  
හං�කා අෙ��ංහ

තා�තාට 
ෙචාකා ම�� 

�ය�ෙ� 
ෙචා�ල� ක�න 
කැම� �සා �ස� 

ච��ෙය�
 �සා ෙනෙව�

  පා��ෙ��� ම�� 
ෙ�මලා� ජයෙ�කරෙ� �ව 

ෙසනා� ජයෙ�කර

ල�ෙෂට 
ෙකා�ය ��න යන 
ෙනානලා �සා 
හ� කරදෙ�

ඔ�ල�� 

ප��යට 
ෙෆා� එක� ග�න 
වැ� ෙගාඩ දැ� 
�වට ෙෆා� 
හතර�ම ලැ�ලා

බ�� ෙ�� ය�� 
ෙලා� අ�ක�ලා 
මාව 
පර�ද�නම� 
බල�ෙ�

 19 හැ��� ජා�ක 
  ය��පැ� ධාවන ��ය 

  හං�කා අෙ��ංහ

2021 අෙගා�� 04 වන බ��
පළ� කා�ඩය �� ප�වන කලාපය

�ල �. 40 �

  ඡායා�පය - 
  ප්ර�� දඹරෙ�

15 හැ��� දැ�ය �� 
�වෙ� ��ක� ඉ�ල�

කසාද සහ�ෙක� 
හැ���පත� 
බලලා �ස� 

ෙගව� ��යට 
ෙද�න එපා

�ද�ශ� ප්රනා����ෙ�ෙ� �ය�ය 
සමෘ�� ප්රනා��ප�ෙ�

ක�� 
ෙ�� ��ව� 

අ�මා වැර� නෑ
ළාබාලතම අංග� සට� ���� 

සමා� සංක�ප� 
උ�ව�ත

ළාබාලතම අංග� සට� ����

හැ�දැ� ���� 
එකපාර 
ෙම�ල කරන හැ� 
මම ද�නවා  

ෙ�වා�ඪෙය� 
සා�තර �යන අය 
ෂ�ෙලා� ෙහා�� ව 

ෙකා� කළාද? 

නැ�ද�මලාට 
�� ෙව�න බැ�ද?

ධර�
� ලංකාෙ�

අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

  ඡායාරූපය - 
මධුසංක සිරිවර්ධන

්ධරණී
ශ්රී ලංකාවේ

අංක එවේ
කාන්ා 
පුවතප්

2021 සැප්ැම්බර 01 වන ්බදාදා මිල රු. 40 යි
පළමු කාණ්ඩය තිස් නවවන කලාපය

ජාතික කරාතේ 
විනිසුරු සහ උපතේශිකා

ශිවරෝමා ව�ානවස්කා

  ඡායා�පය - 
ම�සංක ��ව�ධන

ධර�
� ලංකාෙ�

අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

2021 ඔ�ෙතාබ� 06 වන බ�� �ල �. 40 �
පළ� කා�ඩය හත�� හතරවන කලාපය

ලංකා ඉ�හාසෙ� 
පළ� වතාවට

ඔ���� තරගාව�ය� 
���චය ��මට සහභා� � 

��ම ����ව�ය
ෙන�කා �ෙරාමාලා

�ව �ෂණය කෙ� 
මම �යලා අලව� 
ෙ�බෙ� දැ�ව� 
ගලව�න
ෙ�යා සෙඳ�� ෙ� 
�යා ඉ�ල�

මම �ත�ෙ� 
මම තම� 
රෙ� ජන�යම 
කා�තාව
��� හංසමා�

එ�නත ��දම 
ෙස�� කර�න 
බැ�ෙවනවාද?

��ඳකෙග� ප්ර�නය���ඳකෙග� ප්ර�නය�

බෙල� �යාෙගන 
ප�� ක�න 

ත�ෙ� 
ෂා�� ඛා� ද? 

නං�ෙ� ��ට 
උප��නට 

තම �ස 
ම� යහනාව� 

කළ අ�කා

  ඡායා�පය  -  සම� අෙ���ව�ධන

ධර�
� ලංකාෙ�

අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

2021 ෙනාවැ�බ� 01 වන ස�� �ල �. 50 �2021 ෙනාවැ�බ� 01 වන ස�� �ල �. 50 �
පළ� කා�ඩය   හත�� අටවන කලාපය

ඉ�හාසෙ� 
පළ� වරට 
එකම ෙගද�� ���

DIG 
අ� සැ� �වළ

ර�බ�ඩා 
ෙසෙන�ර�න ��

ළ�ෙ� �තෙ� 
��කා�ය ධ�� 

�යන කතාව

ප්රා�ථනා කර� ��යට 
ද�ෙවා 
හය ෙදනාම �ණ� 
සාසෙ�ට ෙද�න 
ලෑ���
සය ��� ද�ව�ෙ� 
ෙදමා�ෙයා �ය�

ඔ ෙ�ගා ල�� ඇඟ�� ��ෙවා

කිරීම කාලීනව ඉතා වැදගත් බව කියමින් 

බබාබ�ෝබදනා ප්රශංසා කළ අතර ආබ්ෝශ 

පරිභවයන්ද බනාතිබුණාම බනාබේ. එක් මවක් 

දුරකතනබයන් අපව අමතා කීබේ ඇබේ දරුවාට 

වයස අවුරුදු 10ක් බවත්, පුවත්පබත් අන්තරගතය 

පිළිබඳව බදරණ නාළිකාබේ විකාශය වන දැන්වීම 

ඒ දරුවා සමඟ නැරඹීමට නුසුදුසු බවත්ය. ඊට 

බේතුව කන්ාභාවය යන වචනය පිළිබඳව දරුවා 

මවබගන් විමසා තිබීමත් මව එවබේ නිරුත්තර 

වීමත්ය.

එවැනි ප්රශනයක් ඇසූ පමණින් පැ�ැදිලි වන්බන් 

දරුවාට බමබතක් නෑසුණු ඒ වචනය පිළිබඳ ඇති 

කුතු�ලය බවත් මව ඒ පිළිබඳ පැ�ැදිලි කිරීමක් 

බනාකබළාත් දරුවා බවනත් මාරගවලින් එය 

බසවීමට පටන්ගන්නා බවත්, එහි ඇති අවධානමත් 

අපි  බබාබ�ෝ සු�දශීලීව ඇයට  බත්රුම් කර 

දුන්බනමු.

බගදර බුදුන්ට තම දියණිවරුන්බේ බදෝතට 

දිය �ැකි පත්තරයක් සතිපතා ලබාදීමටයි 

අපි සැමවිටම උත්සා� කබේ. පියවරුන්බගන් 

බකබලසුණු දියණියන් පිළිබඳ අනන්ත අප්රමාණ 

සිද්ධි වාරතා වුණත් ඒ එකක් බ�ෝ පළ බනාකබේ 

බබෝසත් ගුණ දරණ පියවරුන්බේ අභිමානය 

බනාබකබලසා ඔවුන්බේ අතටත් තම බිරිඳට 

දියණියට මේමිටක් බේ තිළිණ කළ �ැකි 

පත්තරයක් ලබාදීබම් අරමුණ ඇතිවයි.

නූතනය සමඟ ගැළබපමින්ද විබටක අනුගත 

බවමින්ද විබටක අනුවරතනය බවමින්ද ඉදිරියට 

යන ගමබන්දී රබේ ගරු සම්ප්රදාය කවදත් 

අපිට අංක එකය. ඒ නිසා මවක් දියණියකබේ 

නළලත බැඳි නළේපටක් බමන් අපි ඒ සම්ප්රදාය 

රැකගැනීමට බගවුණු වසර පුරාම කැපවුබණමු. 

ඉදිරියටත් එය එබේම වනු ඇත.

නමුත් කාන්තාවන්ට අවැඩක්, අසාධාරණයක් 

වන කිසිම තැනක සංේකකෘතික බේබේවලට 

බබේ අපි නි�ඬව සිටින්බන් නැත. මෑතකාලීනව 

ඒ සඳ�ා දිය �ැකි බ�ාඳම උදා�රණය ‘ගරභාෂ 

කුලියට බගන 

දරුවන් �දා 

විකුණන 

නුබේබගාඩ 

බරා�්ල’ යන 

මැබයන් පසුගිය 

ඔක්බතෝබර 

18වන දින 

අප පළ කළ 

ලිපියයි. දරුවන් 

නැති බසාවින් 

පන්සේ, පේලි, 

බකෝවිේ ගාබන් බගාේ �ඬාවැබටන අහිංසක 

ගැ�ැනුන්බේ කඳුළු රුපියේ බවට �රවමින් 

සිදුකරබගන යන ඒ අසික්ෂිත ජාවාරම පිළිබඳව 

මාධ්යයක් මගින් බ�ළිකළ පළමු අවේ්ාව එය විය. 

ඒ බ�ළිදරේ කිරීබමන් පසු බගවේ, ඉඩම් විකුණා 

එකී බරෝ�ලට මුදේ වියදම් කර තිබූ අනන්ත 

අප්රමාණ කාන්තාවන් �ැඬූ කඳුළින් අපිට කතා කර 

දුක්ගැනවිලි කී�. IVF ්මයට දරුවන් සාදන බව 

කියා අහිංසක කාන්තාවන් අමු අමුබේ රවටන එකී 

බරෝ�ලට යාමට සූදානමින් සිටි බබාබ�ෝබදබනක්ද 

ඒ බබාරුව බ�ළිකිරීම පිළිබඳව ප්රශංසා මුඛබයන් 

අපිට කතාකර පින් දුන්�. ඒ අතර අපිට විවිධ 

බලපෑම්ද නාවාම බනාබේ.

අදාළ වවද්යවරයා එබේ ගරාගන්නා මුදේවල පවු 

බසෝදා�රින්නට රියන් ගණන් උස බුදුපිළිම බනළාදුන් 

බමරට සුප්රසිද්ධම ආරණ්ය බේනාසනයක නායක 

ේවාමීන්ව�න්බේ නමක් අප අමතා ඔහුට සුදුහුණු 

ගාන බලස බයෝජනා කළ�.

බුද්ධ චීවරය දරණ ම�ා සංඝරත්නයත් එවැනි 

අපරාධකරුවන් රැකීමට ගන්නා උත්සා�ය පිළිබඳව 

අපට දැනුබේ පශචාත්තාපයකි. පසුව අදාළ 

වවද්යවරයාබේ බපළඹවීම මත ‘ධරණී’ යනු බබෞද්ධ 

විබරෝධී, මුේලිම් හිතවාදී පුවත්පතක්ය යන මතය 

වැපිරීමට ඒ නායක හිමිනම ගත් උත්සා�ය බදස අප 

බලාසිටිබේ ම�ත් උබේක්ෂාබවනි.

එයින්ද බනානැවතී රබේ ආරක්ෂක අංශවලට 

වගකියන දැවැන්ත චරිතයක් මැදි�ත්ව බම් සිද්ධිය 

යටගසන්නට ගත් උත්සා�බයන්ද අපි එක් බදයක් 

බතර්ුම් ගත්බතමු. ඒ දරු දුක විකුණා  ම� දවාබේ 

අසාධාරණ බලස මුදේ �ම්බකරන බම් ජාවාරම්කරු 

බමබතක් සමාජයට නිරාවරණය බනාවී සිටීමට බේතුව 

බමකී දැවැන්ත චරිතවල බසවණැලි බවය.

වසරක් යනු උදම් අනන්නට තරම් ඒ �ැටි දිග 

කාලයක් බනාවුණත් ඉ�ත සිදුවීම බමහිලා සඳ�න් 

කබේ ඒ බකටි කාලසීමාව තුළ අපිට ආ අභිබයෝග ස� 

බලපෑම්වල ේවභාවය කියන්නටය.

අවසාන වශබයන් බමයද සඳ�න් කළ යුතුය. 

අතිසුන්දර රූප පිටුපේබේ හිඳ පුවත්පත් කලා 

බේ අඩුපාඩු සැඟවීමට ‘ධරණී’ කිසිඳු අවේ්ාවක 

උත්සා� කබේ නැත. සෑම සතියකම ‘ධරණී’ මුේ 

කවරය දරා සිටිබේ එක්බකෝ ව්යවසායිකාවකි, 

නැතිනම් කුමක් බ�ෝ ක්බෂේත්රයක සමර්කම් දැක්වූ 

වකෘත්තීය නිපුණත්වබයනුත් රූප සම්පත්තිබයනුත් 

බ�බි කාන්තාවකි. ඔවුන්බේ වකෘත්තීය පසුබිම මත 

පාට පාට ඇඳුම්, බකාේඩ විලාසිතා, බකාට ගවුම් 

ඇඳීම කළ බනා�ැක්කක් බැවින් ඇතැම්විට ‘ධරණී’ 

කවරය සාබේක්ෂව වරණවත් බවින් අඩු වූ අවේ්ා 

තිබයන්නට ඇත. නමුත් පිට ඔපයට වඩා ඇතුළත 

�රයට ඇළුම් කළ පාඨක පිරිස වැඩි නිසා අපබේ 

අබලවිය දිබනන් දින ඉ�ළ ගියා මිස බිඳකින් බ�ෝ අඩු 

වුබේ නැත. ඉලක්කගත පාඨක පිරිස කාන්තාවන් 

වුවත් ඒ අන්තරගතය නිසාමබදෝ බහුතරයක් පුරුෂ 

පාරශවයද ම�ත් බසබන�සින් ‘ධරණී’ වැළඳබගන 

තිබබන බව අපට පසක් විය.

1932 වරෂබේ ‘වනිතා’ නම් කාන්තා සඟරාව 

එළිදක්වනදා එහි 

කතුවැකිබේ 

පියසීලි කුසුමා 

නම් කතුවරිය 

එකල තිබූ 

අභිබයෝගයක් 

ගැන සඳ�න් 

කර ඇත. ඒ 

ඔවුන් සඟරාව 

මුද්රණයට 

අතගසන්බන් 

පුවත්පත් කලාව 

පරි�ානියට 

යමින් ඇතැයි 

බබාබ�ෝබදනා පවසන යුගයක බවය. අපි ‘ධරණී’ 

මුද්රණ කාරයයට අතගැසුබේ ඉන් වසර 89ක් ඉක්ම 

ගිය තැනය. එදාත් බබාබ�ෝබදනා අපිට කීබේ ඩිජිටේ 

දියුණුව �මුබේ පත්තර කලාව අභාවයට යමින් 

පවතින බවය. නමුත් ඒ අභිබයෝගය භාරබගන 2020 

බදසැම්බර 07 වනදා මුද්රණද්වාරබයන් එළියට ආ 

‘ධරණී’ වසරක් යන්නටත් බපරාතුව ශ්රී ලංකාබේ 

වැඩිම අබලවිය සහිත අංක එබක් කාන්තා පුවත්පත 

බවට පත්විය. එදා සම්ප්රදාය සිහිකරන බුලත් 

හුරුේලක් බලසින්ද, ගුණධරමවල සුවඳ විහිදුවන 

මේබපාකුරක් බලසින්ද, වටිනාකම් බවනුබවන් මවක් 

දියණියකබේ නළලත බඳින තැේලක් බලසින්ද සකසා 

අපි ‘ධරණී’ ඔබේ බදෝතට පිරිනැමුබවමු. ඒ එකඳු 

වටිනාකමක් බ�ෝ අඩු බනාබකාට අදත් බ�ටත් ඒ 

අයුරින්ම ‘ධරණී’ ඔබේ අතට පත්වනු ඇත. ඔබ එය 

එබේම භාරගනු ඇතැයි අපි විශවාස කරමු.
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සුරංගා සමරනායක
කර්තෘ

ධරණී විසි හයවන කලාපය 
2021 ජුනි 02

ධරණී තිස් එකවන කලාපය 
2021 ජූලි 07

ධරණී තිස් පස්වන කලාපය 
2021 අගගෝස්තු 04

ධරණී තිස් නවවන කලාපය 
2021 සැප්ැම්බර 01

ධරණී හ්ළිස් හ්රවන කලාපය 
2021 ඔකග්ෝ්බර 06

ධරණී හ්ළිස් අටවන කලාපය 
2021 ගනාවැම්බර 01

නූ්නය සමඟ 
ගැළගපමින්ද විගටක 

අනුග් ගවමින්ද විගටක 
අනුවර්නය ගවමින්ද 
ඉදිරියට යන ගමගනදී 
රගේ ගරු සම්රදාය 

කව්දත් අපිට අංක එකය

අතිසුන්දර රූප 
පිටුපස්ගස් හිඳ පුවත්පත් 

කලා ගේ අඩුපාඩු 
සැඟවීමට ‘ධරණී’ කිසිඳු 

අවස්්ාවක උත්සාහ 
කගේ නැ්

212021 ග්දසැම්බර 06 වන සඳුදා 



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ජ්යෙෂ්ඨ මජ්�ෝවිද්යා 
උපජ්ේශක/මජ්�ෝ 

චිකිත්සක
ආචාර්ය සුරංග 

අමරස�ෝන්

22 2021 සෙෙැම්බර 06 ්වන ෙඳුදා

අම්මයි තාතතයි 
ඇඳේ ඉන්න හැටි

ෙරුස්වා ෙැක�ම 
සමා�ෙ ස්වන්සන්?

අඩු වයසින් පිරිමි ළමයයක් එක්්ක පැනල 

ගිහින් යෙමාපියයෝ ආපහු එක්්කරයෙන 

ආපු දුයවක් ෙවසක් මයේ සායනයට ආවා. 

යෙමාපියයා ඒ ෙරුවාව මයේ සායනයට 

අරන් එද්දි එයාට වයස අවුරුදු 

15යි. හැබැයි ඒ යවනය්කාටත් ඇය 

වයසට යනාෙැළයපන පුද්ෙලයින් 

කිහිපයෙයනක් එක්්ක පවා 

සමබන්්ධතා පවත්වලා තිබුණා. 

ඉතින් යම ෙරුවාව මානසි්ක 

උපයද්ශනය සඳහා යෙන්නයෙන 

ටි්කක් ්කතා ්කරනය්කාට යමයහම 

තත්ත්වයත් ඇතියවන්න බලපාපු 

යේතුව යත්රුමෙන්න වැඩි ්කාලයක් 

ගියේ නෑ.

යම ෙරුවා පුුංචි ්කායල දිගින් 

දිෙටම ඇයේ මව සහ පියා නිවයේදී 

ලුංගි්ක සමබන්්ධතා පවත්වන 

ආ්කාරය ෙැ්කලා තියයනවා. එයින් 

ඇතිවුණු යපළඹවීම සහ කුතුහලය 

නිසා තමයි ඇය යම යද්වල් අත්හදා 

බලන්න ඉක්මනින්ම සහ්කරුයවක් 

යතෝරයෙන තිබුයේ.

ඉතින් ඒ නිසා යෙමව්පියන්යේ ලුංගි්ක 

එක්වීමක් ෙැකීම, ෙරුයවක්යේ මනසට 

ය්කායි විදියටෙ බලපාන්යන් කියන එ්ක 

ෙැන යම ලපියයන් පැහැදිල ්කරන්න අපි 

හිතුවා.

‘‘අම්මා තාතතා ලිංගිකව එකතුඳව්න 
ඳවලාවකදී අමඳම! තාතඳත! කියාඳේන 
දරුඳවක් හදිසිඳේ්ම කා්මරයට 
කඩනවැදුඳ�ාත අම්මා තාතතා වඳේ්ම 
ඒ දරුවත අපහසුතාවයට පතඳව්නවා. 
දරුඳවකුඳේ වයසත එක්ක ලිංගිකතවය 
කිය්න ඳේ ඔහුඳේ ්ම්නසට බලපා්න ආකාරය 
ඳව්නස්.

අවුරුේදක විතර පිංචි්ම දරුඳවක්ට ්නම 
ඒ ෙැ්න ඳලාකු අවඳබෝධයක් ඇතඳත්ම 
්නැති නිසා කාලයත එක්ක ඔහුඳේ හිඳතන 
ඒ සිේධිය ්මැකිලා යන්න පළුවන. හැබැයි 
අවුරුදු ඳදඳක් තුඳන දරුවනට ත්මනඳේ 
ලිංගික අවයව ෙැ්න යම කුතුහලයක් 
තිඳය්නවා. ඒ නිසා ඒ වයඳස් දරුඳවක් ඳම 
වඳේ ඳදයක් දැක්ඳකාත අර කුතුහලය වැඩි 
ඳවන්න පළුවන.

ඒ වඳේ ඳවලාවක ්මවඳේ ඳකඳිරිෙෑම 
වඳේ ඳේවල් නිසා තාතතා අම්මට 
කරදරයක් කර්නවා කියලා හිත්න දරුඳවා 
ඉන්නවා. දරුඳවක්ඳේ හිතට එවැනි 
සිතුවිල්ලක් ආඳවාත ඒ දරුවා මුළු ජීවිත 
කාඳල්ම අර තාතතට වවර කරන්න වු�ත 
බැරි ්නැහැ. එඳහ්ම අය අපිට මු�ෙැහිලා 
තිඳය්නවා.

අවුරුදු දහඳයන පස්ඳස් දරුඳවක්ට 
ේවිතීයික ලිංගික ලක්්ෂ� පහල ඳව්නවා. 
ඒ නිසා ඒ වඳේ දරුඳවක් ඳ්මවැනි ඳේවල් 
දැකීඳ්මන යම තෘප්තියක් ලබන්න පළුවන. 
ඊටපස්ඳස ඔහු ඳහෝ ඇය හිතා්මතා්ම නිතර 
නිතර ඳ්මය ්නැරඹී්මට උ්නනදු ඳව්නවා. ්මව 
සහ පියා ස්මඟ එක්ම කා්මරයක නිදාෙන්න 
දරුඳවක් ්නම නිදි වඳේ අඟවලා ඳහාඳරන 
බලා ඉන්න පළුවන. ඒ විතරක් ඳ්නඳවයි 
ඊටපස්ඳස් ඔවුන අසභ්ය වීඩිඳයෝ ්නැරඹී්මට 
ඳයාමු ඳවන්න වු�ත බැරි ්නැහැ.

්නව ඳයාවුන විඳේ පසුඳව්න දරුවන ්නම 
ඳබාඳහෝවිට ඳ්මවැනි ඳේ දැකීඳ්මන අම්මා 
තාතතා පිළිබඳ අප්රසාදයක්, පිළිකුලක් ඇති 
කරෙන්නවා. ඒ විතරක් ඳ්නඳවයි ස්මහරු 
ත්මනඳේ බාල සඳහෝදර සඳහෝදරියන 
එක්ක ඳ්මවැනි ඳේ අතහදා බලන්න උතසාහ 
කරන්නත පළුවන. ඉතින ඒක ඳබාඳහා්ම 
භයා්නක තතතවයක්.

ඒ වඳේ්ම ස්මහර දරුඳවෝ ඳ්නාදැනුවතක්ම 
නිසා අම්මයි තාතතයි රෑට කර්න ඒවා 
පිටස්තර ඇනටිලා අිංකල්ලා එක්ක කියන්න 
ය්නවා. එතැ්නදී අර වැඩිහිටියාට ඳබාඳහා්ම 
පහසුඳවන ඳම දරුවව අපඳයෝජ්නයට ලක් 
කරන්න පළුවන. කායික ස්පර්ශය නිසා පිංචි 
දරුඳවක්ඳේ ඇඟට සනීපයක් දැනුඳ�ාත 
ඒ දරුවා දිගින දිෙට්ම එයට ඳයාමුඳවන්න 
ඳදපාරක් හිතනඳන ්නැහැ.

දරුඳවක් අඩු වයඳසන වැඩිවියට පතවු�ා 
කිය්න එඳකන ඔහු දැන ලිංගික හැසිරී්මකට 
සුදා්නම කිය්න එක අදහස් ඳවනඳන 
්නැහැ. ඒ සඳහා ඔවුන කායිකව වඳේ්ම 
්මා්නසිකවත සූදා්නම විය යුතුයි. නිසි කාලයට 
කලන දරුඳවක් ලිංගිකව සක්රිය වුඳ�ාත 

අධ්ාප්නය පැතතක තියලා ලිංගිකතවය 
පසුපස්ම හඹාය්නවා. ඳම කාර�ාව 
පසුකාලී්නව විවාහ ජීවිඳතටත බලපා්නවා. 
කුඩා වයසින ලිංගිකව සක්රිය වුණු ඇතැමුනට 
පසුකාඳලක ලිංගිකතවය කිය්න ඳේ එපාඳවලා 
පවුල් ජීවිත අවුල් කරෙන්නවා. එඳහ්මත 
්නැත්නම එක් අඳයකුඳෙන සෑහී්මකට 
පතඳවන්නට බැරි තර්මට ඔවුන ලිංගික 
ජීවිතයට ඇබබැහි ඳව්නවා.

ඒ වඳේ්ම ්මව්පියනඳේ ලිංගික දර්ශ්න 
දකි්න ස්මහර දරුවන ලිංගිකතවය 
ෙැ්න භීතියක් ඇති කරෙන්නවා. එඳහ්ම 
දරුවනට පසුකාලී්නව ස්මාජ භීතිකාව, 
ලිංගික භීතිකාව වඳේ තතතවයන 
ඇතිඳවන්න පළුවන. විවාහ වී්ම ප්රතික්ඳෂේප 

කර්න ඇතැම තරුණියන කුඩා විඳේදී 
ඳද්මව්පියනඳේ ඳ්මවැනි හැසිරීම දැකලා 
තිඳය්න බව උපඳේ්ශ්නවලදී ඳහළි ඳව්නවා. 
පිංචි කාඳල් දැකප එවැනි සිදුවීම නිසා ඔවුන 

විවාහය සහ ලිංගිකතවය දකිනඳන 
ඳබාඳහා්ම භයිංකර ඳදයක් 

විදියට. ඳම වඳේ ඳේතු 
නිසා්ම ලිංගික භීතිකාව, 

ලිංගික අකර්මණ්යතා 
ඇතිවුණු පිරිමි 
දරුවන පවා 
්මට හමුඳවලා 
තිඳය්නවා.

ඳම වඳේ 
ඳේවල් දකි්න 

හැ්ම දරුඳවක්ට්ම 
ඳ්මඳහ්ම ඳව්නවා 

කියලා ්ම්ම කියනඳන 
්නැහැ. ්නමුත එඳහ්ම 

ඳවන්න පළුවන ඉඩක් තිඳය්න 
නිසා ඒ ඳේවල් වළක්වන්න උතසාහ 

කර්න එක ත්මයි වැදෙත.

වැදෙත්ම ඳේ ත්මයි දරුවනට හරිහ්මන 
ලිංගික අධ්ාප්නයක් ලබාදී්ම. ්ම්ම ඉපදුඳේ 
ඳකාඳහා්මද? කියලා දරුඳවක් ඇහුව්ම 
ඳොඩක් අය ඳල්සියට කිය්නවා ‘ඔයාව 
ඳේනාඳව් ඳරෝස කැඳලන’ කියලා.

ඳරෝස කැඳලන ආවා කියලා හිතාඳේන 
ඉන්න ළ්මඳයක්ට අර වඳේ ඳදයක් දැක්ක්ම 
ඇතිඳව්න තතතවය ෙැ්න අමුතුඳවන කියන්න 
ඕ්න ්නැහැඳන.

ඒ නිසා ඒ වඳේ කාර�ා ඳබාඳහා්ම සරලව 
ළ්මා ්ම්නසට ෙැළඳප්න විදියට දරුවට 
උෙනවන්න. ලිංගික අධ්ාප්නය නිසා දරුවන 
ඳ්නා්මඟ ය්නවා කියලා ස්මහර උදවිය 
කිය්නවා. දරුවන ඳ්නා්මඟ යනඳන ලිංගික 
අධ්ාප්නය ඇතික්ම නිසා ඳ්නාඳව් ඒක 

්නැතික්ම නිසයි.

‘නිද්න කා්මරඳේ ඳදාර අගුල් තිඳයනඳන 
ඳේතුවක් ඇතිවයි’ කියලා සුප්රකට 
්මඳ්නෝවිද්ාඥ ඳකවින ඳල්මන කියලා 
තිඳය්නවා. ලිංගිකව එකතු ඳවන්න කලන 
කා්මරය අගුළු දාෙන්න පළුවන ්නම ඳම 
වඳේ ෙැටලු ඇතිඳවනඳ්න ්නෑ. 

අනිත එක ත්මයි වැඩුණු දරුවනව අම්මා 
තාතතා ්මැේඳේ නිදිකරවාෙන්න එකත ඒ 
තරම සුදුසු ඳදයක් විදියට ්ම්ම ්නම දකිනඳ්න 
්නෑ. ‘දැන ඉතින දරුඳවෝ ඉන්නවඳන’ කියලා 
ලිංගික සබඳතා ්නවතතලා දාන්න කිය්න 
එක ඳ්නඳවයි ඳම කියනඳන. එවැනි ඳේ නිසා 
පසුවට සිංකීර� පවුල් ප්රශ්න ඇතිඳවන්න 
පළුවන කිය්න එකත ්මතක තියාෙන්න.

දරුඳවක් අහමඳබන ඳම වඳේ ඳදයක් 
දැක්ඳකාත ඒක යටපත ඳවලා යන්න ඉඩ 
ඳදන්න. ඒ ෙැ්න ඇහුඳවාත අම්මයි තාතතයි 
ආදඳරට බදාඳේන හිටියා කියලා ඒක 
පැහැදිල කරන්න. ඒ වඳේ්ම ඉන්මතු එවැනි 

ඳේ දකින්න ඳ්නාලැඳබ්න විදියට කටයුතු 
කරන්න.

ඳද්මව්පිඳයෝ වු�ත නිතර නිතර දරුවනට 
ඳ්මවැනි ඳේ දකින්න සලස්ව්න එක දැ්න ඳහෝ 
ඳ්නාදැ්න කර්න ළ්මා අපඳයෝජ්නයක් කිය්න 
එකත අවසා්න ව්ශඳයන කියන්න ඕඳන.’’

ෙරුස්වක 
අඩු ්ව්යසෙන් 
්වැඩිවි්යට 
පත්වුණා කි්යන 
එස�න් ඔහු 
ෙැන් ලංගි� 
ෙැසිරීම�ට 
සුදානම කි්යන 
එ� අෙෙස් 
ස්වන්සන් නැෙැ

සරෝෙ 
�ැසෙන් ආ්වා 
කි්යො හිතාසගන 
ඉන්න ළමස්යකට 
අර ්වසේ සේයක 
ෙැක�ම ඇතිස්වන 
තත්ත්්ව්ය ගැන 
අමුතුස්වන් කි්යන්න 
ඕන නැෙැසන්
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සමාධි ඩයස්

දික්කසාද ගෑනියෙක්ව 
්කයේ එල්ලගන්නද

රත්තරන් ටිකට 
උඹව හැදුවව?

‘‘ම�ොකද්ද පුතො ඔය කරන්න ය්න ලැජ්ජ 
්නැති වැමේ?’’ රමිඳුගේ අම්මා ඇහුගේ 

ග�මාඳට් තරහින්.

‘‘අමන්ද කියනමන අම�ො. ඔය කිය්න 
මකලලමේ ලස්ස්නට රැවටිලො ම�යො. �ොත් 
බැලූ බැල�ට හිතුමේ අහිිං්සක මකලමලක් 
කියලො. බලොමේන යදදි වතොවක් දික්ක්සෝද වුණු 
්නලල�මල භොණ්ඩයක්මන.’’ රමිඳුගේ අක්මා 

වදන් �ැසිරුගේ ග�මාග�මා් අසංවර විදි�ට.

‘‘ම�ොකද්ද අම�ො ඔයොලො මම කතො කර්න 
කැත. ඔයොලත් ෙෑනු මවලො මකොම�ො�්ද තව 
මකලමලක්ට ඔම�ො� කැත විදි�ට කතො 
කරනමන?’’ රමිඳු ඇහුවමා.

‘‘මකලමලක්? ඒකි මකලමලක් වුණො ්නම අපි 
ඔම�ො� කියනමන ්නැ�ැ. උඹව රත්තරන ටිකට 
�ැදුමේ ඔම�ො� දික්ක්සෝද ෙෑනිමයක්ට ම්දන්න 
ම්නමේ.’’ අම්මා කිේගේ තවත් තරහින්.

සම�න්්ධයට යන්තම �රි බුරුලක 

ගෙන්නුගේ රමිඳුගේ තමාත්තමා විතරයි. ඔහුගේ 

්ැද�ත් පිළිගවත නිසමා් අවසමානගේදී 

අම්ටත් ඒ සම�න්්ධයට ්ැ්ති ගවන්න 

වුණමා.

රමිඳු අලුත් බිරිඳත් එක් ්�ගෙදර එන 

එග්න් හිතමා්තමා් වැලකුගේ අක්මාගෙත්, 

අම්මාගෙත් අ්්ැත්ත නිසමා සයුමිගේ හිත 

රිදිය �ැකි �ව ග�මාඳින්් දන්නමා නිසයි.

ඒ තරම දුරසගවලමා හිටියත් ්ඟුල්දී, 

්රණය්දී �මුගවන �ැ්වතමාගව් වගේ 

රමිඳුගේ අක්මා සිය නෑනමාගේ හිත රිදවන්න 

අ්ත් ්ගේ නැ�ැ.

‘‘අම�ෝ අමේ �ලලිත් ම�ොකට ය්න ය්න 
තැ්න උස්සන එ්නව්ද �නදා. අපිටත් එක්ක 
ලැජ්ජයි.’’ ්ල්ලීට ගනමාඇගසන්නට, සයුමිට 

ේණක ඇගසන්නට ඇය කියන්නීය.

සයුමි ෙර්භණී වූ ෙසුව 

අම්මාගේ අ්නමාෙය නම දුරු 

වූ �ැඩය.

ඉතින් ඇය නිතර් වමාගේ 

සයුමිව නිවසට ්ැන්දාගෙන 

සත්්මාර ්රන්නට ෙටන් 

ෙත්තමාය.

‘‘අමේ මලොකු මකලලමේ 
කට එච්චර ම�ොඳ ්නැ�ැ ත�යි 
දුමේ. �ොත් මුලින ක්සොම්දට අක�ැති වුණො. ඒත් 
�� දූට කවදාවත් මව්නසක�ක් කමේ ්නෑමන. 
දූ මම අම�ත් එක්ක අ�්නො�යක් ්නෑ මන්ද?’’ 
නැන්දම්මා වි්සද්දී සයුමි සතුටින් ඉපිලුනමා.

දිනක රමිඳු ස� සයුමි ්�ගෙදර යන 

විට අක්මාද එහි ෙැමිණ තිබුණි. අක්මා 

කිසිගවකුට මුහුණ ගනමාදී ්මා්රයට ගෙමාස 

සැඟවුගේ රමිඳුට සැ්යක දැගනද්දීය.

‘‘මව්නදාට කතුර වමේ �ැටමල්න අක්කො 
ම�ොක්ද අ්ද මූේ අවුල ෙ�ලො?’’ රමිඳු 

වි්සුගේ සැ්ය නිසමා්ය.

‘‘අමන �නදා පුමත්. ්දැන අවුරුදු 5ක්මන 
අක්කො බැඳලො. මුලදී ම�ොඳට හිටියොට 
්දරුමවක් ්නැති නි්සො ම්දන්නො අතර ්දැන 
ප්රශ්නලු. ්දන්නවමන අක්කමේ කටත්. රණඩු 
වැඩිදුර ගිහින. ඒ ළ�යමේ ම්ද�ේපිමයොත් 

රණඩුවලට �ැටලිලො. 
අක්කමේ කටින ඒ අම�ටත් 
වැරදි ව්ච්නයක් කියමවලො. 
්දැන ඒ ළ�යො කිය්නවොලු 
දික්ක්සෝද මවන්න ඕම්න 
කියලො.’’ අම්මා කීගේ 

්මෙමාගවනි.

‘‘ඒක �රි වැ්ඩක්මන 
අමමම. ඉන්නමකෝ �� අයියව 
�මමබලො� කතො කරන්න. මම 

ම�ොඩි රණඩු නි්සො දික්ක්සෝද මවන්න ඕම්න්ද?’’ 
රමිඳු ඇසුගේ ආගේෙගයනි.

‘‘වැ්ඩක් ්නෑ පුතො. �ොයි තොත්තයි එම� 
ගියො. ්දරුමවක් ්නෑලු. ඒ �දිවට අක්කමේ 
කට ම�ොඳ ්නැ�ැලු. �ැය විසි�තර� 
රණඩු මව්නවලු. අර අම�ටත් මම මකලල 
කුණු�රු�යක් කියලමන. ඒ ළ�යට මවන 

මවන්න� ඕම්නලු. අක්කව තිත්ත මවලො ඉවරයි 
කිය්නවො. ආමේ ම�ෝන� මේතුවකටවත් 
එකතු මවනමන ්නැ�ැ කියලො �ර්සක්වල 
ෙ�්නවො. ම�ෝනවො කරන්න්ද හිතොෙන්න බෑ 
පුමත්.’’ රමිඳුගේ අම්මා කීගේ දෑසවල ්ඳුළු 

පිගරද්දීය.

‘‘කවදාවත් අක�ැති ම්දනම්නක්ව එකට 
තියන්න ම�ොඳ ්නැ�ැ අම�ො. අක�ැත්මතන 
එකට ඉන්න ගිමයොත් ඒක ගිනි මෙෝඩක් මව්නවො. 
��ත් ඩිමවෝස වුමණ ඒ නි්සො. අ්ද �� රමිඳු 
එක්ක ්සතුටින ඉනමන එදා ඩිමවෝස වුණු නි්සො. 
අක්කටත් අක්කට ආ්දමේ මකම්නක් මුණ 
ෙැම�න්න ්නම එයොට ආ්දමේ ්නැති මක්නොට 
මවනමවලො යන්න ම්දන්න. දික්ක්සෝදය අපි 
බයමව්න විදිමේ වි්නොශයක් ම්නමේ අම�ො. 
්ස��ර තැනවලට ඒක වි්සඳු�ක්.’’

සයුමිගේ ්තමාව ්මා්රගේ ඉඳන් 

අ�ගෙන හිටපු රමිඳුගේ අක්ගේ ඇසවලට 

්ඳුළු පිරිලමා තිබුණමා.

මාත මුලින් 
කසාවෙට අකමැති 

වුණා. ඒත මම 
දූට කවදාවත 

වවනස්කමක් කවේ 
නෑවන්

ෙරුවවක් නෑලු. 
ඒ මදිවට අක්කවේ 
කට වහාඳ නැහැලු. 

පැය විසිහ්තරම 
රණ්ඩු වවනවලු. අර 
අමමටත වම වකල්ල 

කුණුහරුපයක් 
කිය්ලවන්. ඒ ළමයට 

වවන් වවන්නම 
ඕවනලු. අක්කව 

තිත්ත වව්ලා ඉවරයි 
කියනවා

ගිනිව�ාඩක් 
වවේ වපනුණට 

සමහර ්තැන්ව්ලට 
දික්කසාෙය 

කියන්වන විසඳුමක්
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රණවිරුවන් අපේ මාතෘභූමිය රැකගන්්නට පවපෙපෙද්දී ඒ 

මාතෘභූමිපේ ආර්ථිකය රැකගන්්නට පවපෙපෙමින් සිටින්පන් ඔවුන්ය. 

ඒ මීට දශක කිහිපයක පටන්ය. ජාත්යන්තරය ෙමුපේ පවා ‘ශ්රී ලංකා’ 

ය්න ්නාමය ඔෙවා සිටි්න කපෂේත්ර අතරින් වැඩිම බරක දරාසිටින්පන්ද 

ඔවුන්ය. ඒ නිොම ඔවුන් රටට ආඩමබරයක, අභිමා්නයක බව 

කටපුරාම කිව ෙැකිය. ඔවුන් ඇඟළුම විරුවන්ය. පමවර ‘ධරණී’ 

ෙමඟ පොඳුරු කතාබෙකට එකවන්පන්ද ඔපමගා ලයින් ආයත්නයට 

අනුබද්ධ පපාලගෙපවල ‘ඇල්ා ඇපරල’ ආයත්නපේ පේවය කර්න 

ඇඟළුම වීරවරියකි. ඇය පේරපගාඩ ප්රපද්ශපේ පදංචි දලොනි 

අනුරුද්ධිකා ය.

‘‘මං උසස්පෙළ කරලා ්ෙදර ඉන්න්කාට නිකමට හිතුණා රැකියාවක් 
කරන්න ඕ්න කියලා. ඔය අත්ේ ම්ේ ්�ාඳම යාළුවා තමයි කී්ේ 
එයාලා වැඩ කර්න තැ්නට ඇවිත් බලන්න කියලා.‘’

ඒ අනුව ඇය පැමිපණන්පන් පපාලගෙපවල ‘ඇල්ා ඇපරල’ 

ඇඟළුම ආයත්නය පවතය. ඊට පැමිණි පසු දලොනිට පේරුම ගිපේ 

තමා පැමිණ ඇේපේ තමාට ගැළපප්නම ඇඟළුම ආයත්නයක පවත 

බවයි.

‘‘ම්ේ ෙම් ප්ර්ේශයට ්ම් ආයත්නය ්ොඩක් ළඟයි. ්ම් ආයත්නය 
කීේති්නාමය අතින පෙවා ඉදිරි්යන ඉන්නවා. ඉතින ්කාච්චර ඇඟළුම් 
ආයත්න ප්ර්ේශ්ේ තිබුණත් මං ඇල්ා ආයත්නය ්තෝරෙත්තා.’’

ආයත්නපේ පෙළම තැනින් වැඩ ඇරඹ ූඇය අද සිටි්නා තැ්න ගැ්න 

ඇයට ඇේපේද පුදුමාකාර ෙතුටකි. පකටි කාලයක තුළ ඇය පැමිණි 

දුර ගැ්න ඇය සි්නාමුසු මුහුණින් පමපේ පැවසුවාය.

‘‘මුලිනම මං මැහුම් ්සවිකාවක්. දැන තාක්්ෂණික නිලධ ාරිනියක්.’’
පම අතර ඇය පවෙන්පන් තමා පම ආයත්නය ෙමඟින් ෙමබන්ධ වූ 

ද්න පටන්ම ඇයට ආයත්නය තුළින් ඉදරියට යන්්නට වටි්නා පුහුණුවීම 

ලැබුනු බවයි. ඒ ෙරො ඇපේ ජීවිතයට ලැබුනු වටි්නාකම ඉෙළ ගිය 

බවද ඇය පවෙන්නීය.

‘‘මුලිනම ආයත්නයට සම්බනධ ්වේදි මට සති 03ක මූලික පුහුණුවක් 
ලබාදුන්නා. ්සවකයින්ේ මා්නසික මටටම ්�ාඳින පෙවත්වාෙන්න 
වැඩමුළු තිබබා. ඉංග්රීසි පෙනති පෙවා ්්නාමි්ල පෙැවැත්වුවා. ඒ �ර�ා ම්ේ 
දැනුම, කුසලතා ස� ආකලපෙ වේධ්නය වුණා.’’

එපේම ඇය පවෙන්පන්ද තම ආයත්නපයන් ලබාපද්න වරප්රොද 

පව්නේ කිසිඳු රැකියාවකින් ප්නාලැපබනු ඇති බවයි.

‘‘වැටුපෙට අමතරව ස�්න ්පොලියකට ලැ්බ්න ණය මුදල ්ොඩාක් 
වටි්නවා. ප්රසාද දීම්නා, පෙැමිණී්ම් දීම්නා, වාේෂික වැටුප් වේධක පෙවා 
අපෙට ලැ්බ්නවා. ්කාවිඩ් නිසා ආයත්නය මාස ්දකක් ව�ලා තිබුණා. 
ඒත් අපෙට සම්පූේණ වැටුපෙ දුන්නා. ්කාවිඩ් �ැදුනු ව්ේම නි්රෝධාය්නය 
වූ ළමයි ෙැ්නත් ආයත්න්යන ්�ායලා බැලුවා. අපිට ආ�ාර ස� 
ප්රවා�්න පෙ�සුකම් පෙවා ලැ්බ්නවා.’’

එදා පබාපෙෝ තරුණ තරුණියන් හී්න දුටුපේ රාජ්ය ආයත්නයන්හි 

රැකියා පොයන්්නටය. එපෙේ පකාවිඩ් ෙමුපේ රපේ ආර්ථිකයට 

මරු පෙරක පවමින් රාජ්ය ආයත්න පවා වැසී යද්දී රපේ ආර්ථිකය 

පවනුපවන් දලොනිලා රැයක දවාලක ්නැතිව පවපෙසු්නාය.

‘‘්කාවිඩ් තත්ත්වය එක්ක ්ොඩක් ආයත්න වැහිලා යේදී රටට වි්ේශ 
විනිම ය සපෙය්න ්ම් ව්ේ ආයත්නයක ්සවය කරන්න ලැබීම ෙැ්න 
ආඩම්බරයි.’’

අවෝනපේ ඈ තම ආයත්නය ගැ්න පමවන් ෙෙතිකයක දුන්්නාය.

‘‘මං දවසින දවස ජීවි්ත් දියුණුවක් ලැබු්ේ ්ම් ආයත්නය නිසයි. 
ඒ ව්ේම ඇල්ා ආයත්නය කියන්න සියලු්ද්නාට එකව්ේ සළක්න, 
විවෘතව තමාට ඇති ෙැටලු ඉ�ළ කළම්නාකාරීත්වය දක්වා වුවත් ්ොස 
විසඳාෙත �ැකි, �ැ්මෝටම හි්නා්වලා සැ�ැලලු්වන වැඩ කළ �ැකි 
පෙරිසරයක් ති්ය්න අපූරු ආයත්නයක්.’’

ඇඟළුම කදෂේත්රදේ 
රැකියා ස්ථීරයි

දිල්ානි 
අනුරුද්ධිකා  
ද�ාල්ග්දවල 

‘ඇල්ා 
ඇ�රලස්’

රුවන් එස්.දසනවිරතන

ෙැන්වීමකි
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ප්රභාකරන් 
ඔළුව නවපු 

ෙකුදේ සිංහල 
මිනිදහක්

උතුරේ ප්රභාකරන්ට එකල දකුරේ 

සිංහලයින වහකදුරු රේය. ඒ නිසා සිංහල 

ජාතිය සමඟ තිබූ රකෝන්තර පිරිමහන්න්ට 

ඔහු වසර 30ක් තිේරේ උතුරේත් දකුරේත් 

රේ හැලුරේය. සිංහල ජාතිය, ර�ෞද්ධ 

ආගම රවනුරවන තියා සිංහල රේ ගෑවුණු 

එරකකු රහෝ සමඟ සාමකාමී ප්රතිපත්තියක් 

අනුගම්නය කරන්න්ට ඒ මරේච්ඡ 

ත්රේ්ථවාදියා්ට අේපමාත්ර උවම්නාවක් 

තිබුරේ ්නැ්ත. ඒ �ව ඔ�්ටත් ම්ටත් 

ර්නාරහසකි. ්නමුත් රම කියන්න්ට යනරන 

රේළුපිේරේ ප්රභාකරන හිස ්නැමූ සිංහල 

මිනිරසකු ගැ්නය.

ඔහු ශල්ය වවද්ය ගාමිණී 

ගුණතිලකය.

ප්රභාකරනරගේ ඉේලීම ම්ත 

යාප්නය වවද්ය විද්යාලරේ 

ඉගැනවීම ක්ටයුතුවල නිර්ත වූ එකම 

සිංහල වවද්යවරයා ඔහුය. එරේම 

එේ.ටී.ටී.ඊ. ත්රේ්ථවාදීන භාරරේ 

සටි සරකරුවන මුදවාගත් එකම 

ලාිංරක්ය වවද්යවරයාද ඔහුය.

‘‘ඒ කාලේ මුළු ල�ාල�ාන්නරුව 
දිස්ත්රිකකයටම හිටපු එකම ශල්ය 
වවද්යවරයා තමයි මම. ඒක නිසා 
මට එක දවසකට සෑලෙන ශල්යකරම 
ප්රමාණයක කරන්න සිද්ධ වුණා. 
ඔලොම වැඩ කරලෙන යදදි 1983 
යුදල්ධ �ටන්ෙතතා. ඊට�ස්තලස්ත 
ඉතින් ල�ෝම�වලට අහුලවලා තුවාල 
වුණු සිිංෙල ලදම� මිනිස්තසු, යුද 
ෙමුදා ලස�ළු වලේම එේ.ටී.ටී.ඊ. 
සාමාජිකයන්ට �වා ශල්යකරම කරන්න සිද්ධ 
වුණා. ඒත එකසත රාජ්ධානිලේ ඉලෙනෙන්න 
කාලලවත යුදල්ධකදි තුවාල ල�ලා එන 
තුවාලකරුලවකුට ප්රතිකාර කරන්න ඕන 
විදියක ෙැන මම ඉලෙනලෙන තිබුලණ නැෙැ. 
අඩුමතරලම ලකා�ඹ වවද්ය විද්යාලලදිවත 
එලෙම ලදවේ ෙැන අපිට උෙන්වලා තිබුලණ 
නෑ.’’

1985 වසරේදී පූ්නානි ප්රරදශරේදී හමුදා 

රස�ළුන ඉලක්කකර එේ.ටී.ටී.ඊ.ය විසන 

පුපුරවා හල ර�ෝම� ප්රහාරරයන තුවාල 

ලැබූ හමුදා රස�ළුනරගේ ජීවි්ත රේරාගැනීම්ට 

සදුවූරේද ඔහු්ටය. ඒ අත්දැකීම මඳකම 

නිසා ත්රේ්ථවාදී ප්රහාර සදුව්න ්තැන රේම 

ඉන තුවාල ල�්න අය පිළි�ඳව සුවිරේෂී 

අධ්ය්නයක් කිරීම්ට ඔහු සතුරේය. ර�ෝම� 

පුපුරණ ේ්ථා්නය රව්ත රගාේ ඒවාරේ 

ේවභාවය නිරීක්්ෂණය කරේ ඉනපසුවය.

්නමුත් රම අතුරතුර වවද්ය ගාමිණී 

ගුණතිලක්ට 1988 වසරේ අරරේේ මාසරේදී 

ගමපහ මහරරෝහල්ට  රේවා මාරුවක් 

ලැර�නරනය. ඒ මාරුවීරමන පසුවත් ඉඩක් 

ලද හැම අවේ්ථාවකම යාප්නය පලාලි 

යුද හමුදා කඳවුර තුළ තිබූ හදිස ප්රතිකාර 

මධ්යේ්ථා්නය්ට රගාේ ේරේච්ඡාරවනම ්තම 

රේවය ඔවුන්ට ල�ාරදන්න්ට ඔහු ක්ටයුතු 

කරේය.

‘‘ඒ ගියපුවෙම දවස්ත දෙයක විතර නැවතිලා  
ලරෝගීන්ට ල�ලෙත කරලා තමයි එන්ලන්. ඒ 
දවස්තවල A9 �ාර වෙලා තිබු ලේ. යනඑන එක 
එච්චර ලේසි වුලේ නෑ. වයි එයිට්, වයි ටුලවේ 
කියන ගුවන්යානාවලින් තමයි �ලාලිවල ඉඳන් 
ලකා�ඹට, ලකා�ඹ ඉඳන් �ලාලිවලට ගිලේ 
ආලේ.’’

රම අ්තරතුර 1994 වසරේ ර්නාවැම�ේ 

මාසරේදී ඔහු්ට යාප්නය වවද්ය විද්යාලරේ 

මහරරෝහරේ රේවය කළ කාලරේදීය. වවද්ය 

ගාමිණී ගුණතිලක රකාළඹ මහරරෝහරේ 

21රවනි වාට්ටුව භාරව ක්ටයුතු කරදදී 

වවද්ය ගරනෂරත්්නමද රේවය කරේ එම 

වාට්ටුම භාරවමය. පසුව රදරද්නා්ට උතුරු 

්නරග්නහිර ප්රරදශවල්ට මාරුවීම ලැබුණද 

ඉඩක් ලද සෑම රමාරහා්තකම අර්නකාරගේ 

සුවදුක් රසායා �ැලීම්ට ඔවුර්නාවුන අම්තක 

ර්නාකළහ.

‘‘ඒ ලවදදී යා�නය තිබුලේ එේ.
ටී.ටී.ඊ.�ාලනය යටලත. ඒත ෙලන්ෂරතනම 
මලේ ලස්තවය �ලාල�ාලරාතතු වුණ ලවලාලේ 
මට ඒ ඉේලීම අෙක දාන්න �ැරි වුණා. 
ලමාකද ඒ ලවදදි යා�නය වවද්ය විද්යාලලේ 
ආ්චාරයවරු ලස්තරම රට අතෑරලා ගිහිේලා. 

ඒක නිසා ඒ අහිිංසක �මයින්ලේ අනාෙතය 
ෙැන හිතලා ඒ ලවලාලේ යා�නයට එන්නම 
කියලා මම ඒ අයට ල�ාලරාන්දු වුණා. ෙැ�ැයි 
ඒ ලවලාලේ ෙලන්ෂරතනම ලමලෙම කතාවක 
කිේවා. ‘ම්චන් අපි ලදන්නා තීරණය ක�ාට 
වැඩක ලවන්ලන නෑ, ලලාකකා අවසර දුන්ලන 
නැතනම කියලා. ඒක නිසා  ලකාලොමෙරි 
ලලාකකලෙ අවසරය ෙන්න ඕලන’ කියලා.’’

ඔහු රලාක්කා යනුරවන හැඳිනවුරේ 

රව්නරකකු්ට ර්නාව රකාටි්නායක රේළුපිේරේ 

ප්රභාකරන්ටය. වවද්ය ගරනෂරත්්නම 

යාප්නය දිේ්රික්කය්ට සටි එකම ශල්ය 

වවද්යවරයා නිසා ප්රභාකරන ඔහුරගේ රේවය 

නිරන්තරරයනම ඇගයීම්ට ලක්කළ අ්තර 

ඔහුරගේ ඉේලීමවල්ට කනදුනරනය. පසුව 

වවද්ය ගරනෂරත්්නමරගේ ඉේලීම්ට අනුව 

වවද්ය ගාමිණී ගුණතිලකව යාප්නය්ට 

රගනවීම සඳහා ප්රභාකරනරගේ ලිඛි්ත 

අවසරය හිමිවිය. ඒ නිකනම ර්නාරේ. ඔහු්ට 

ප්රභූ ආරක්්ෂාව සහ සැලකිලිද ල�ාරදමිනය. 

ඒ ව්නවි්ට යාප්නරේ ප්රසද්ධ පුවත්ප්තක් 

වූ ඊළ්නාදම පුවත්පරත් වවද්ය ගාමිණී 

ගුණතිලක මහ්තාරගේ ්ඡායාරූපයක් පළ කර 

ඔහුුරගේ සමප්රාප්තිය පිළි�ඳව රදමළ ජ්න්තාව 

දැනුවත් කිරීම්ටද ක්ටයුතු කර තිබිණි.

‘වසර ලදා�ෙකට �සු සිිංෙල 
වවද්යවරලයකු යා�නයට’

ඊළ්නාදම පුවත්පරත් ශීේ්ෂපාඨයක රලාකු 

අකුරින එරේ සඳහන කර තිබුරේය.

‘‘මට යා�නයට යන්න පිටත ලවන්න තිබුලේ 
1994 අවුරුදලද ලනාවැම�ර 16 ලවනිදා 
ෙවස. ඒ ෙමනට අලේ ආරක්ෂක අිංශවල 
මැදිෙතවීමක සිද්ධ වුලේ නෑ. අඩුමතරලම 
මම එලෙම ෙමනක යනවා කියලා අලේ බුදධි 
අිංශවලින් ලෙෝ ෙමුදාලවන් දැනලෙන හිටියද 
නැදද කියලා මම අදටත දන්ලන් නෑ. මටත 
ඉතින් ඔය ෙමුදාලේ, බුදධි අිංශවල වැඩ 
ෙැන ලලාකු දැනුමක තිබුලණ නෑ. �ස්තලස 
ෙලන්ෂරතනමලා රතුකුරුස සිංවි්ධානය 
(ICRC) එකක සාකච්ා කරලා මලේ ෙමනට 
අවශ්ය සියලු ලද සිංවි්ධානය කරලා තිබුණා. 
මම ඒ ලවදදි ලස්තවය කරපු ජයවර්ධනපුර 
ලරෝෙලලනුයි ලසෞඛ්ය අමාත්ිංශලේ අවසරයයි 
මට ලැබුණා. �ස්තලස්ත මම ලනාවැම�ර 16  
ලකා�ඹ ඉඳන් �ස්ත එලකන් ්රිකුණාමලයට 
ගිහිේලා රෑ ෙතට විතර එතැනින් රතුකුරුස 
සිංවි්ධානලේ ‘ස්තලැම�යර’ කියන නැවට 
නැේො. ඒ කාලේ දකුලණන් උතුරට �තතර, 
බියර, කැමරා කිසිලදයක ලෙනියන්න එේ.
ටී.ටී.ඊ.ය අවසර දුන්ලන නෑ. ඒත මාව 
එයාලලෙ විලේ්ෂ අමුතලත විදියට ස�කලා 
මට කැමරාවක ලෙනියන්න අවසර දුන්නා. 
මට මතකයි මම යා�ලන්ට ගිලේ 1994 
ලනාවැම�ර 17 උලද 7ට.’’

ඒ ව්නවි්ට ඔහුරගේ වයස 45කි.

පසුව වවද්ය ගාමිණී ගුණතිලක මහ්තාව 

සාදරරයන පිළිගත් ඔවුන එ්තැනස්ට ඔහු්ට 

ගමන කිරීම්ට ‘ඔේටින රක්ම්රිජ්’ වේගරේ 

රමෝ්ටේ ර්ථයක්ද එවා තිබුණි. එපමණක් 

ර්නාව ්නවා්තැන පහසුකම සඳහා එවක්ට 

යාපරන සුප්රසද්ධ රහෝ්ටලයක් වුණු සුභාෂ 

රහෝ්ටලය සූදා්නම කර තිබුණි.

‘‘ලමාන විදිලෙ VIP සැ�කිලි දුන්නත මම 
නම හිතුලවම රෑට ඇවිදින් මාව උස්තසන් යයි 
කියලා.’’

එරේ කියා ක්තාව අ්තරතුර ස්නාසුණු ඔහු 

රමාරහා්තක්ට පසු යළිත් හඬ අවදි කරේය.

‘‘එලෙට ගියාට �ස්තලස්ත මට ලෙදර අය එකක 
සම�න්්ධතා �වතවන්න දුන්ලන් නෑ. රතුකුරුස 
සිංවි්ධාන නිල්ධාරීන් තමයි මම කරදරයක 
නැතුව ඉන්නවා කියලා මලේ ලනෝනට දන්වලා 
තිබුලේ. අනිත එක යා�නය ඉස්තපිරිතාලලටත 
විේවවිද්යාලලටත විදුලිය තිබුලණ නෑ. යුද 
ෙමුදාාලවන් එවපු ඩීසේ ලජනලරටර දාලා තමයි 
අපි වැඩ කලේ. ඒක නිසා සාමාන්ය විදියට 
රාජකාරි කරන්න ෙැකියාවක ලැබුලණ නෑ.’’

සැලසුම කළ පරිදිම වවද්ය විද්යාලරේ 

අවසන ප්රාරයෝගික පුහුණුව ර්නාවැම�ේ 18 

ස්ට 20 දක්වා දි්න තු්නක කාලයක් යාප්නය 

මහරරෝහරේදී පැවැත්විණි. රමය්ට වවද්ය 

සසු සසුවියන හැ්ටරදරදර්නකු සහභාගී වී 

තිබූ අ්තර ඔවුනරගේ පරීක්්ෂණ ක්ටයුතුවල්ට 

රයාදාගත්රත්ද යාප්නය මහරරෝහරේම 

රනවාසක රරෝගීනය. 

විභාග පරීක්්ෂකවරරයකු රලස 

ක්ටයුතු කරන්න්ට එවක්ට යාප්නය 

මහරරෝහරේ ශල්ය වවද්යවරරයකුව 

සහ යාප්නය වවද්ය විද්යාලරේ ශල්ය 

වවද්ය කථිකාචාේයවරරයකුව සටි 

වවද්ය ගරනෂරත්්නමරගන ආරා්ධ්නයක් 

ලැර�නරනය.

එරේම ඔහු එවක්ට යාප්නය දිේ්රික්ක්ට 

ස ටි එකම ශල්ය වවද්යවරයාය. ඔහු 

සහ වවද්ය ගාමිණී ගුණතිලක අ්තර 

හි්තවත්කම රගාඩ්නැරගනරන ඔවුන රකාළඹ 

ඒ කාදේ මුළු 
ද�ාද�ානනරුව 

දිස්ත්රික්කයටම හිටපු 
එකම ශල්ය වවද්යවරයා 
තමයි මම. ඒක නිසා මට 
එක ෙවසකට සෑදහන 
ශල්යකර්ම ප්රමාණයක් 

කරනන සද්ධ වුණා

ඒ කාදේ ෙකුදණන උතුරට 
�තතර, බියර්, කැමරා 

කිසදෙයක් දෙනියනන එේ.
ටී.ටී.ඊ.ය අවසර දුනදන නෑ. 
ඒත මාව එයාලදෙ විදේෂ 

සාමාජිකදයක් විදියට ස�කලා 
මට කැමරාවක් දෙනියනන 

අවසර දුනනා

රතුකුරුස සිංවි්ධානය අයත ස්තලැම�යර ලනෞකාව එේ.ටී.ටී.ඊ සිරභාරලේ සිට නිදෙස්ත කරෙත 
ලසෝමසිරි සෙ රිංජිත

ෙමන් �ෙසුව සඳො එවා තිබූ ඔස්තටින් ලරේම්රිජ් රථය
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ලිහිණි මධුෂිකා

විභාගය සැලසුම් කරමින් 
(මෙහි දකුණු පස සිටින්මන් ශෛල්ය ශෛද්ය ගමන්ෂරත්නම්ය)

සුභාෂ් ම�ෝටලමේ ්නෛාතැන්මග්න සිටියදී

මේ අතරවෛද්ය ගාමිණී 

ගුණතිලක මහතාට එහි 

මේෛාසිකෛ ප්රතිකාර ලබමිේ 

සිටි රංජිත් සහ මසෝමරත්්න 

ය්න සිංහල ධීෛරයිේ 

මෙමෙම්නකු හඳු්නාගැනීමට 

ලැමබේමේ සිසුේට මරෝගීේ 

මයාමු කරමිේ සිටියදීය. 

ඔවුේ මෙමේනා හලාෛත 

ප්රමේශමේ ධීෛරයිේ 

මෙමෙම්නකු බෛත්, මුහුදු 

යමිේ සිටියදී ධීෛර යාත්ාෛෛ 

කුණාටුෛකට හසුවීම නිසා 

යාප්නය මුහුෙට මගාඩගැසූ 

නිසාමෛේ එල්.ටී.ටී.ඊ. 

අත්අංඩගුෛට පත්වූ බෛත් 

ෙැ්නගේ්නට ලැබුණි. පසුෛ 

ත්ස්ථෛාදීේමගේ පහරදීේ 

නිසා රංජිත්ෛ මරෝහල්ගත 

කර තිබූ අතර, මසෝමරත්්න 

මරෝහල්ගත කර තිබුමේ 

ෛකුගඩුමේ ගල් සෑදීමමේ 

ඇතිවූ මේේනාෛ නිසාය.

දි්න තු්නක විභාග කටයුතු 

අෛසේ කර ඔහුට ්නැෛත 

මකාළඹ බලා පිටවීමට 

තිබුමේ ම්නාෛැේබර් විසිපස 

මෛනිදාය. ්නමුත් හදිසසිමේ 

හඳු්නාගත් සිංහල යාළුෛේ 

මෙමේනා යාප්නමේ තනිකර 

ෙමා ඒමට ඔහුට හිත දුේමේ 

්නැත. ඒ නිසා ඔවුේෛ නිෙහස 

කරගැනීමට අෛශ්ය බෛ 

රතුකුරුස සංවිධා්නමේ ඉහළ 

නිලධාරිමයකුමගේ මාර්ගමයේ 

ප්රභාකරේට ෙැනුේදීමට ඔහු 

කටයුතු කමේය.

‘‘ෙෙ ෙමේ ජීවිමත ගැ්න 
හිතන්මන් ්නැතුෛ මදෙළ 
දරුෛන් මෛනුමෛන් යාප්නයට 
ආෛා ්නම් ඒ මෛනුමෛන් ෙමේ 
සිිං�ල යාළුමෛෝ මදන්්නෛ 
නිද�ස් කරන්්න කියලා ෙෙ 
ප්රභාකරන්මගන් ඉල්ලීෙක් 
කළා. රතුකුරුස සිංවිධා්නමේ 

ඉ�ළ නිලධාරීන් ඒ ඉල්ලීෙ 
ප්රභාකරන්ට දැනුම් දුන්්නා.’’

ම්නාෛැේබර් 25 මෛනිදා 

ඔහුට යාප්නමේ සිට මකාළඹ 

බලා ඒමට සූදා්නේ වුමේය. 

්නමුත් ප්රභාකරේ ඔහුමගේ 

ඉල්ලීමට කේ දුේ්නාෙ ්නැේෙ 

ය්න ෛග පිළිබඳෛ තෛමත් 

නිච්චියක් ්නැත.

‘‘ෙෙ පිටත මෛන්්න ඔන්්න 
මෙන්්න තියලා ප්රභාකරන් 
රතුකුරුස නිලධාරීන්ට 
පණිවිඩයක් එෛලා තිබුණා, 
ෙෙ ඒ අය මෛනුමෛන් කරපු 
මස්ෛයට ඔහු ෙට තෑේගක් 
දුන්්නා කියන්්න කියලා. තෑේග 
මොකක්ද කියලා බලන් 
ඉන්්නමකාට තෙයි රතුකුරුස 
සිංවිධාමන් නිලධාරීන් කිවමව 
ඒ මෛනුමෛන් රිංජිතෛයි, 
මසෝෙරත්නෛයි නිද�ස් කරලා 
ෙට මගනියන්්න අෛසර ලබලා 
දීලා තිමය්නෛා කියලා.’’

එය තම ෛෘත්තීය 

ජීවිතමේදී ලැබුණු අමතක 

ම්නාෛ්න ෛටි්නාම ත්ාගය 

බෛ ඔහු අප සමඟිේ කීමේ 

නිහතමානී ආඩේබරමයනි.

මේ ෛ්නවිට 71 හැවිරිදි 

විමේ පසුෛ්න ඔහු කියා 

සිටිමේ එදා ඒ ලැබුණු ත්ාගය 

ඔහුමගේ ජීවිතමේ ලැබුණු 

ෛටි්නාම ත්ාගය බෛය.

මේ සියල්ලට අතහිත 

මෙමිේ ඔහුත් සමඟ සිටි 

වෛද්ය ගමේෂරත්්නේ මහතා 

අෙ ජීෛතුේ අතර ්නැති බෛෙ 

ඔහු මතක් කමේය.



මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා

රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

28 2021 සෙෙැම්බර් 06 ්ව් ෙඳුදා

රටේම ඉන්න උන එක්ක 
තිටේන තරහා

සෙෙර මිනිෙසෙ පිටින් 
යැව්වම ෙරිෙ?

‘‘ඔෙ මඟුල ්කරගතටතාත අමමපලලා 
මම ගිනි තිොටග්න මැටර්නවා. ්කෑලි ්කපලා 
ගඟ්ක මූද්ක දැමමත උඹව ඌට ්නම 
ටදනටන ්නෑ.’’

වැඩිමල් දියණිය සඳමිණීගේ 

ගෙමෙලහිලවව ගැන කනවැකුණුදා 

සුමනා වැලහින්නියක ගමන් 

හඬමින් එගලස කෑගෑවාය.

සඳමිණී ගම 

ෙටලැවිල්ල ඇති 

කරගගන තිබුගේ 

ඒ අවටම 

හාදගයකු 

වූ කසුන් 

සමඟය. 

සගෙලු 

ගේබදගදකු ගලස 

ෙොගේ නම දැරූ 

අගයකි කසුන්.

දන්නා දහමගැට සියල්ල 

දැමුවේ කසුන් ගකගරහි මවපිය 

සිේ ෙහදවා ගැනීමට සඳමිණී ගේ 

උේසාහය ව්යර්ථ විය.

ගම ප්රශගනන් අවුරුදදක් ගතවීමටේ 

ගෙර ගහාඳ තැනකින් සඳමිණීට 

මංගල්යයක් කරදීමට සුමනාේ ඇයගේ 

සැමියාේ ඉක්මන් වූවාය.

‘‘මම ටම ්කසාටේ ්කරගතටත ඒ ටගදර 

ඉඳන උඹලටේ මූණු බලන්න බැරි නිසයි. 
මම ්කසුනව බැනටදොත මැටර්නවා කිවවටන. 
දැන ඉතින උඹලා තුනටද්නාටම මැරි මැරි 
ඉපටදන්න තමයි ටවනටන.’’

මවපියන් හැරයන ගමාගහාගේදී සඳමිණී 

මවගේ කනට කර කීගව ගකෝෙගයන් 

දිලිගසන දෑසින්ය.

විවාහ වී මාස කිහිෙයක් 

ගත වුවේ සඳමිණී, ඇගේ 

සැමියා චරිත සමඟ 

ලිංගිකව එක්වූගේ 

නැත. චරිතගේ 

ෙසුමබිගයන් 

මුදල් 

ගසාරකම 

කිරීමටේ, 

ඔහු 

හරිහමබකරන 

මුදල් නිසකාරගේ 

වියදම කිරීමටේ 

සඳමිණී ෙසුබට ගනාවීය.

විවාහ ජීවිතගේදී තමා 

අගේක්්ා කෙ කායික ඇසුර 

සිය බිරිඳගගන් ගනාලැබීම ගැන 

චරිත සිටිගේ කණසසල්ගලනි. ඒ නිසා 

සතියකට දින කිහිෙයක් මේෙැන් ොනය 

කර නිවසට ෙැමිණීම ඔහුගේ පුරුදදක් 

විය.

ගකගස නමුේ ගම අතර සඳමිණීගේේ 

චරිතගේේ ෙවුලට තවේ අමුේගතකු 

එකතු ගවන ලක්්ණ ෙහල විය.

‘‘මම ්කවදද ඕයි තමුටසට ළමටෙක හදලා 
දුනටන?’’ කාරණාව දැනගේ චරිත ප්රශන 

කගේ මැද සාලගේ තිබුණු ගසරමික් බඳුන් 

ගදක තුනක්ම ගොඩි කරන ගමන්ය.

‘‘හැමදොම ්කණමදො වටේ බීටග්න 
ඇවිලලා තමුටේ ්කර්න ඒවා 
තමුටසවත දනටන ්නැහැ.’’

සඳමිණී පිළිතුරු 

දුන්ගන් චරිතගේ 

හඬටේ වඩා උස 

හඬකින්ය. සඳමිණීගේ 

වචනය විශවාස කෙ 

ඔහු සඳමිණීටේ දරුවාටේ 

ගෙරටේ වඩා සැලකිය යුතු බව 

තදින් හිතට ගේතාය.

‘‘පැටිොටේ මූණ දැක්කම ට්කලලටේ 
හිටත තිටේන ආටරෝව ඇරිලා ෙයි.’’ 
සුමනාවතීේ සිතුවාය.

‘‘දන්නවද ටම ළමෙටේ තාතතා ්කවුද 
කිෙලා...? ්කසුන.... හිතුවද මම ඒ්ක 
ටලසිේකට ්නවතතලා දොයි කිෙලා?’’

සුමනාවතීගේ ඒ සිතුවිල්ල ෙෑලගදාරින් 

ෙැනගිගේ සඳමිණීගේ ඒ කතාව ඇසුවාට 

ෙසුය.

ඒ වනවිට කසුන්ද විවාහ වී සිටිගයන් 

ගමවා එගස ගමගස ගසල්ලම ගනාවන බව 

සඳමිණීට ගේරුම කරදීමට සුමනාවතී 

ගනාගේ උේසාහයක් නැත.

‘‘ටම ළමො ටව්න එට්කකටේ කිෙලා මම 
ළඟදිම චරිතට කිේනවා. උඹලා ඒ්කව 
රවේටලා මාව උටේ ්කටේ ගැහුවා කිෙලත 
මම කිේනවා.’’

ගම විවාහයට වැඩි ආයු් නැති 

බව ගේරුමගේ සුමනාවතීේ ඇගේ 

සැමියාේ සඳමිණීවේ හැකි ඉක්මණින් 

උෙගදශනයක් ගවත ගයාමු කිරීමට 

තීරණය කොය.

‘‘තමනටේ ්කැමැතතට ඉඩ නුදුනනු 
තරහට ටදමවපිෙනටගන පලිගන්න 
හිතාටග්න තමයි සඳමිණී විවාහ ටවලා 
තිටෙනටන. ටදමවපිෙනටේ විතරක ට්නටවයි 
කිසිම ටදෙක ට්නාදන්න සැමිොටගන පවා 
ඇෙ නිේ්කාරටේ පළි අරටග්න තිටේනවා.

සැමිොටගන ටවනවුටණාත අනිෙම සැමිො 
ඇෙව භාරගනීවිද කිේන ්කාරණාව ගැ්න මම 
මුලිනම සඳමිණීටගන අහලා බැලුවා. ඒ ගැ්න 
නිශ්චිත අදහසක ඇෙට තිබුටණ ්නැහැ. 
ඔහුත විවාහ්කටෙක. ඒ නිසා සඳමිණීටේ 
හැසිරීම ඒ පවුලටත ්කර්න වැරැේදක බව 
මම ඇෙට ටතරුම ්කළා.

ආදටේට ලේස්න, මිල මුදල, අඩුපාඩු අදොළ 
්නැහැ තමයි. හැබැයි බඳින්න ේන මනුේසො 

අමු ටේබේටදක ්නම, ගෑනු  
ටසා ටඬක ්නම ගැහැනිෙකට ජීවිත ්කාටලම 
විඳව විඳව ඉන්න තමයි ටවනටන. ඒ වටේ 
මටේ ගාවට ආව ප්රශ්්න කිහිපෙකම සාකෂිත 

එක්කම මම සඳමිණීට ටපන්නලා දුන්නා. 
අමමා, තාතතා ඇෙට ්කටේ වරදක 

ට්නටවයි කිේන එ්ක පේටේ ඇෙ 
ටතරුම ගතතා.

තමනටේ ජීවිටත 
ෙටගිොව හිටත 
තිොටග්න විඳව්න 
එ්ක තරම මා්නසි්ක 

පීඩාවක තවත ්නැහැ. 
අපි ජීවතටවලා ඉනටන ටි්ක 

්කාලෙයි. ඉතින ගිෙ ටේවල ගැ්න 
හිත හිත ඉඳලා මැරිලා ේනවට වඩා 

ගිෙ ටේ ගිො කිෙලා හිතලා මැටර්න්කල 
සතුටින ජීවතටව්න එ්ක ටහාඳයි කිෙලා 

මම සඳමිණීට ටත්රුම ්කළා. ටම කිසිම 
ටදෙක ට්නාදන්න චරිතට ටම විදිෙට 
සැලකුව එ්ක මානුෂි්ක ට්නාව්න බවත මම 
ඇෙට කිවවා. බැඳපු අලුත නිසා අවුරුේදක 
ටද්කක ේන්කල ඉවසුවත මනුේසටෙක 
දිගින දිගටම ටමවැනි ටේ ඉවසනටන ්නැහැ. 
ටම පවුල ්කැඩුටණාත දරුවත එක්ක ඇෙ 
තනිටව්න බව ඇෙත ටතරුම ගතතා.

ටව්නත පුේගලෙන එක්ක ඇති ්කරගතත 
තරහා තමනටේ සැමිොටේ පිටින ෙවන්න 
බිරිනදෑවරු හරි දක්ෂයි. ඒ වටේ ටේවල 
නිසා සැමිෙටේ හිටත බිරිඳ ගැ්න තිටේන 
ආදරෙ, ටගෞරවෙ අඩුටව්නවා කිේන එ්ක 
අමුතුටවන කිෙන්න ඕ්න ්නැහැටන.

ඒ වටේම තව ටදෙක කිෙන්න ඕටන 
ටම වටේ ෙටි අරමුණු තිොටග්න විවාහ 
ටව්නවට වඩා විවාහ ට්නාවී ඉන්න එ්ක 
ටහාඳයි. විවාහ ජීවිටත කිෙනටන ටදටදට්නක 
අතර ඇති්කරගන්නා සුනදර බැඳීමක. තම 
තමනටේ පටු අරමුණු ඉටු ්කරගන්න විවාහ 
ටවන්න ගිහින දවස්ක තමුනුත අමාරුටව 
වැටටන්න බැරි ්නැහැ කිේන එ්ක මත්ක 
තිොගන්න ඕටන.

සඳමිණීටේ ෙටගිොව ගැ්න ඇෙටේ හිටත 
තිබුණු පීඩාව ෙටපත ්කරන්න මට පුළුවන 
වුණා. ඉනපසු සඳමිණී සැමිොට වටේම 
අමමා තාතතාටත ටහාඳින සැලකුවා කිෙලා 
මට දැ්නගන්න ලැබුණා. හැබැයි සඳමිණීටේ 
දරුවා තමනටේ ට්නාව්න බව ්නම අදටත ඒ 
සැමිො දනටන ්නැහැ.’’

ඉන්්පසු 
ෙඳමිණී ෙැමියනාට  

්වසේම අමමනා  
තනාතතනාටත සෙනාඳින් 
ෙැලකු්වනා කියලනා මට 
ෙැ්ෙන්් ලැබුණනා. 
ෙැ්බැයි ෙඳමිණීසේ 

ෙරු්වනා තමන්සේ ස්නා්ව් 
්බ්ව ්ම අෙටත 

ඒ ෙැමියනා ෙන්සන්  
්ැෙැ

යටි අරමුණු 
තියනාසේ වි්වනාෙ 

ස්ව්්වට ්වඩනා වි්වනාෙ 
ස්නාවී ඉන්් එක 

සෙනාඳයි
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   —wdfrda.H mrud,dnd˜ 
hk  nqÿjok wm b;d fyd¢ka .%yK 
fldg we;s 
i;H;djhls' 
mqoa.,hl=f.a 
kSfrda.SNdjh Tyq 
fjfikd ksfjig 
wd¾Ól yd wOHd;añl 
,dNhla jkakd fiau 
iudch ;=< we;s 
kSfrda.SNdjh tu 
rggo W;=ï ,dNhls' 
fuu ldrKdfõ§ 
fl;rï kSfrda.Su;a 
iudchl rgl wm 
fjfikjd o hkak wm 
jgd we;s frda.S 
;;a;ajhka iy ta i|yd we;s m%;sldr 
l%ufõohka fudkjdo hkak u; 
r|dmj;S

úúO jQ m%;sldr l%ufõohka Ndú;d 
lrkd wm rfÜ fld÷weg fm, wdY%s; 
ish¨ frda." wiaÓ frda." iakdhq frda. 
i|yd b;d id¾:lj m%;sldr isÿlr 
fï jk úg;a oyia .Kkla frda.Ska 
yg iykh i,id we;s iqúfYaIS 
frday,la .ek Tfí wjOdkh fhduq 

lsÍughs fï ierfikafka' ta wka 
lsisjla fkdj weußldj" tx.,ka;h 
we;=¿ hqfrdamfha b;d ckm%sh 
Tiaáfhdam;s m%;sldr isÿlrk 
,xldfõ we;s tlu ffjoH 

uOHia:dkh jk ud,fò" w;=re.sßh 
mdf¾" wxl 531$1 orK ia:dkfha 
msysá Tiaáfhdam;s la,sksla ffjoH 
uOHia:dkhhs'

weußldj" 
tx.,ka;h we;=¿ 
ngysr iy hqfrdamSh 
rgj, m%p,s; fuu 
Tiaáfhdam;s ffjoH 
l%uhg wOHd;añl 
m%;sldr l%u" 
iajdNdúl ffjoH 
úoHdjka yS 
m%jK;djka iuÕ 
uqiqfldg yS,sxm;s 
hkqfjka kj 

ffjoHl%uhla ks¾udKh lsÍug 
Y%S,dxlsl uydpd¾hjrhl= jQ 

id.r lreKd;s,l Y+Íka iu;aj 
isáhs' fï jk úg Y%S ,dxlsl iy 
úfoia frda.Ska ,laI .Kkla Y%S,xldj 
;=< iqjlr we;s w;r iqjl, 
fkdyels hehs iïu;hlaj mj;sk 
ufhdam;s" mdlskaika .õÜ  jeks frda. 
i|yd id¾:lj m%;sldr lrkq ,nhs' 
mdie,a isiqka w;f¾ b;d YS>%fhka 
me;sr hkakd jQ —me;s l=oh˜ frda.S 
;;a;ajhgo fuu ffjoHl%uh b;d 
id¾:lj m%;sldr lrhs' fuu 
ffjoHl%ufha we;s iqúfYaI;ajh 
jkqfha lsisÿ T!IO mdkhlska fyda 
Y,Hl¾uj,ska f;drj frda.Ska i|yd 
m%;sldr lsÍuhs' fuh Y%S,dxlslhka 
,enQ uy.= wjia:djla jk w;r 
úfoia .;j isák Y%S ,dxlslhkago 
;u uõrgg meñK ;uka isá ta ta 
rgj, ,enq m%;sldr tf,iskau fyda 
Bg;a jvd fyd¢ka isÿlr .ekSug 
wjia:dj we;s w;r Y%S ,xldfõ 
.;lrk úfõl ld,iSudjka kSfrda.Sj 
.;lsÍug;a wjia:dj Wod ù we;' 
fmdÿrdcH uKav,fha khsÜ moú 
follskau msÿïj,o uydpd¾h id.r 
lreKd;s,l ffjoH;=ud wdrdê;fhl= 
f,i iyNd.S jk Tiaáfhdam;s 
la,sksla frday, ;=< ;j;a W;=ï 
l¾;jHla fjñka mj;shs' ta wirK 
frda.Ska i|yd lrk iafõÉPd 
fiajdjhs' mQcH mlaIh" wdndê; 
rKúrejka iy wirK l,dlrejka 
fjkqfjka b;d ldre‚l oDIaáfhka 
n,k uydpd¾h;=ud" mQcH mlaIh iy 
rKúrejka yg fkdñf,a m%;sldr 
lrk w;r" wirK frda.Ska iy 
l,dlrejka yg iykodhs f,i 
m%;sldr lrhs' tfukau uyck;djf.a 
we;s oeä b,a,Sul m%;sM,hla 
jYfhka oeka Tiaáfhdam;s la,sksla 
YdLdjla ud;r ñßiai m%foaYfha§ 
mj;ajdf.k hk w;r tu m%foaYh 
wdY%s; ish¨ frda.Ska yg fuh uy;a 
wiajeis,a,la ù we;'
Tn m%;sldr i|yd ud,fò msysá 
ffjoH uOHia:dkhg meñfKkafka 
kï nodod" isl=rdod" fikiqrdod iy 
bßod Èk hkayS Wfoa 8'00 isg iji 
2'00 oljd;a" ud;r ñßiai YdLdjg 
meñfKkafka kï i÷od iy 
n%yiam;skaod Wfoa 8'00 isg iji 
2'00 olajd;a meñ‚h hq;=fõ' jeä 
úia;r i|yd www.osteodr.com 
jk wmf.a fjí wvúhg msúfikak' 

bkaÈl m%sho¾Yk ú;dk 

YdLd ( ñßiai" ud;r
jeä úia;r i|yd www.osteodr.com jk wmf.a  fjí wvúhg msúfikak'

Tiaáfhda la,sksla ffjoH uOHia:dkh" ud,fò' 
531$ 1" w;=re.sßh mdr" ud<fò' ËKsl weu;=ï 076 73 33 971 / 077 52 60 401
ÿ( weu;=ï 0112 054 444 / 0112 054 433 / 0112 054 499 

My name is Bikkhu Assaji. I am originally from Sri 
Lanka. But I have lived 22 years in England I met 
professor doctor Sagara In year 2000 and from then 
onwards I have taken his treatments and recovered 
from most of my diseases and difficulties like numbness 
in legs, neck arthritis and nerve traps and his all healing

therapies which are based on buddhist principles too. I have been able to 
travel all around the world because I have recovered from his  treatments 
and it has no side effects, It has no any surgery and It’s really, really 
wonderful to have. I recommend his treatments for people of all faith or no 
faith irrespective of nation, religion, culture and ethnic background thank 
you very much. 

I came from Newzeland 
I came here to get treatment because I had a severe in 
my neck and my shoulder also in my right hand and in 
my lumber area' sometimes the pain comes from to 
legs' it was really painful' i spoke with my manager to 
get back to sri lanka to get my treatments' I got to know 
about this place from internet' I thought no point of 
staying there with this pain' so came to sri lanka' after 

Some of the diseases which are being treated.

m%;sldr ,nd.; yels frda.

 fld÷ weg fm, iïnkaO ish¿ frda. / Back Pain
 ysfia frda. Migraine
 ykaÈ fõokd $ Neck Pain $ Arthritis
    Shoulder Pain
 wiaÓ frda. $ Bone Disorders 
 ysßjeàï $ Numbness
 i| ñÿ¨ yd lfYareld fjkaiaùï $ Vertebrae &
    disc Misalignments
 wiaÓ ;oùï $ Bone Tightness
 iakdhq f;rmSï $ Spinal Nervous Decompression
 udkisl wd;;sh $ Stress
 Parkinson frda.h $ Parkinson’s Disease
 me;sl=oh $ Scoliosis
 wxYNd.h $ Paralysis
 iakdhq frda. $ Nervous Disorders
 úvdnr nj $ f;fyÜgqj $ Fatigue
 kskao fkdhdu $ Sleeplessness
 úYdoh $ Depression
 reêr ixirK moaO;sh wdYs%; frda.
     All Circulatory Disorders
 udxYfmaYS ;oùï Tight Muscles
 uOH iakdhq moaO;sh wdYs%; frda.
     All Central Nervous System Related Problems

ffjoHjrekaf.a iy iqjh ,enQjkaf.a woyia lsysmhla

uu fndfydald,hla ;siafia Tiaáfhda fmdfrdaisia 
frda.fhka mSvd úkaod' uu ojia 3 la kej;s,d m%;sldr 
l<d' oekauu b;d fyd| iqjhla ;sfnkjd' ldhslj 
fukau udkislj b;du iqjm;a' fuu iqjh w;aú| ug 
lshkak ;sfhkafk fuu ia:dkhg weú;a n,kak' fuys 
we;s m%;HlaI.=Kh ish¨u m%;sldr l%u .ek iEySulg 
m;afjkak mq¿jka' b;sx ñ;%YS,S ld¾h uKav,hg;a uu 

iqks,a mSßia msh;=ud  - fndr,eia.uqj 

ud meñ‚fha tx.,ka;fh isg''
uu bkafk tx.,ka;fh ug wjqreÿ 10 la ;siafia ;o 
T¿j lelal=ula ;snqKd' ngysr ffjoHjre yuqjqKd 
wdhq¾fõo l%ufhkq;a m%;sldr .;a;d' kuq;a iqjhla 
,enqfK kE' miqj wka;¾cd,fhka fï fvdlag¾ .ek 
oek.;a;d' uu ojia myla m%;sldr .;a;d' ug 
iEfyk fjkila oefkkjd' fn,af, ;o .;sh 
ke;sjqKd'
;ju T¿j lelal=u yeÿfku keye' uu fï

Sciatic
Nerve

Pain from sciatica radiates from the
buttock down the leg and can travel
as for as the feet and toes

weußldj tx.,ka;h we;=¿ hqfrdamfha b;d
ckm%sh ´iaáfhdam;s m%;sldr oeka

´iaáfhdam;s frdayf,a

ia;+;sjka; fjkjd' frda.Skag olajk iyfhda.hg' ud meñ‚fha b;d,sfha 
isg'

ud meñ‚fha b;d,sfha isg''
,xldfõ ksjdvqjla .;lsÍug meñK udihla mqrd 
ffjoHjrhl= fiõjd' uf.a frda.h iqjm;a lr.ekSug' 
ug ;on, fldkafoa wudrejla ;snqKd' mdohg tklka' 
lsisu ffjoHjrhl=g iqjlrkak neßjqKd' 
rEmjdysksfha úldYh jQ ffjoH jevigykla uÕska 
fuu ffjoH;=ud .ek oek.;a;d' ffjoH;=ud uqK.eiS 

l:dny lroa§ Tyq lsõjd frdayf,a k;rjk f,i' ojia ;=kla hkfldg ug 
uf.a ll=f,a we;s fõokdj iïmQ¾Kfhka ke;s jqKd' ffjoH;=ud udj 
iqjm;a lrkak wdmq foúflfkla" Bg jvd hula ug lsjfkdyels'

ud meñ‚fha b;d,sfha isg''
uf.a uy;a;hd ksYdka; ;rx. l=ud¾' 
fldkafoa wudrejlg b;d,sfha § m%;sldr 
lr ,xldjg;a weú;a ffjoHjreka ;=ka 
y;r fofklaf.kau m%;sldr .;a;d' tfy;a 
iqjhla keye' wka;¾cd,fha fuu 
ffjoH;=ud .ek wms oek.;a;d' ta wkqj 

fuu ia:dkhg meñK m%;sldr ,nd.;a;d' m%;sldr 4 la jeks iq¿ ld,hl§ 
iïmQ¾K iqjh ,enqKd' ta wkqj Tyqu iïmQ¾Kfhkau h:d ;;a;ajhg 
m;ajqKd' ffjoH;=udg fnfyúkau ia;+;sjka; fjkjd'

five days the pain was almost gone by now'  I am positive that i fully 
recovered' the doctor was very friendly and the staff also very friendly' i live 
home i liked the treatment they gave' i thank the doctor and the staff for 
supporting for my recovery

I came from England

frda.fhka iEfyk mSvd úkao flfkla' uu ia;+;sjka; fjkj fvdlag¾g udj
iqjlr,d ÿkakg'

ෙැන්වීමකි
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මට රන්මුතු 
මැණික් වාදෙ...

යේ සුරතල් සත්තු මායෙ

දිනක් බුද්ධදාස රජු (ක්රි.ව.341-370) අසනීප 
වූ නාෙයෙකු අල්වා උයේ උදරයේ හටයෙන 
තිබූ යෙඩිෙක් පලා යෙයහත්යකාට එම නාෙොව 
සුවපත් කළ ෙව මහාවංශයේ සඳහන් යේ.
පසුව රජුයේ යේ ක්රිොව ලක්දිව පුරා ප්රචාරෙ වී 
යවනත් රාජ්යවල රජවරුන්යේ පවා බුහුමනට 
පාත්ර වූ ෙව අප අසා ඇත.
ඒ එකලෙ.
සතුන්ට යවදකේ කරන යවදැදුයරකු කී හැටියේ 
යමකල නේ යොයහෝයදනා අහන්යන් ‘‘වවද්ය 
පීඨෙට ෙන්න ලකුණු මදි වුණාද?’’ කිොෙ.
එයේ අසන උදවිෙ පණ ෙැයහන්යන් මිනිේ 
හදවත් පමණකැයි සිතා සිටිනවාද කිො අපි 
යනාදනිමු. එයහත් සතා සීපාවායේ වටිනාකම 
දන්නා අෙට නේ පශු වවද්යවරුන්ද 
යදවිවරුන්ෙ.
‘‘මයේ සීො, අේමා, අක්කා යේ හැයමෝම පායේ 
ඉන්න සත්තු යෙනල්ලා ඒ අෙට උදේ කරනවා. 
ඉතින් මමත් පුංචි කායල් ඉඳලම සත්තුන්ට 
ආදයරයි. මයේ අක්කත් පශු වවද්යවරිෙක්. 
කවදහරි දවසක පශු වවද්යවරිෙක් යවලා 
සත්තුන්ට උදේ කරනවා කිෙන හීයන් මයේ 
හියතත් පුංචි කායල් ඉඳලම තිබුණා.’’
සෑම සයතකුටම පණෙැයහන ජීවිතෙක් තියෙන 
ෙව අපට කිෙන ඇෙ තම දෑතින් ඒ ජීවිතවලට 
පණදීමට යවයහයසන පශු වවද්යවරිෙකි. 
‘්ධරණී’ට අවුරුදදක් සපියරන අද දිනයේ 
‘අලූ’ සහ ‘චීේ’ ෙළල් සුරතලුන් සමඟ 
‘්ධරණී’ කවරෙ දරාසිටින යේ රුවැත්තිෙ 
සිල්විො යේරි ෙ.
සිල්වියා මේරි මෙස ඇයව ම�ාදන�ා 

අමයක් මවතත් ‘The Cat Doctor’ 

කී පමණින ම�ාම�ෝමද�ා ඇයව 

�ඳු�ාගනී. ඒ සමාජ මාධ්යවෙ ඒ �මින 

ඇය ප්රකට නිසාය.

‘‘සත්තුන්ට, මිනිේසුන්ට වයේ ඇයේපයත් 
අමාරුකේ කිෙන්න යත්යරන්යන නැහැයන්. ඒ 
නිසා අපි එොලා ෙැන සැලකිල්යලන් ඉන්න ඕයන්. 
සත්තුන්ට හැයදන යලඩ කලින් හඳුනාෙත්යතාත් 
ජීවිත යේරෙන්න පහසුයි. ඒ යලඩ යරෝෙ ෙැන 
දැනුවත් කරන්න තමයි මම ‘The Cat Doctor’ 
කිෙන යූටියුේ චැනල් එක පටන්ෙත්යත්. මුලින් මම 
යකාළඹ යපෞදෙලික සත්ව යරෝහල් යදක තුනක වැඩ 
කළා. දැන්නේ ඒවයින් අයින්යවලා සත්ව සුෙසා්ධන 
ආෙතන කිහිපෙක් සමඟ කටයුතු කරයෙන ෙනවා.’’

මේ ව�විට ඇය ෙංකාමේ සුප්රකට සත්ව 

සු�සාධක ආයත�යක් ව� ‘ඇනිමල් SOS’හි 

පශු වවද්යවරියක මෙස මේවය කරනනීය.

‘‘යමතන ආොධිත ෙල්යලෝ, පූ යසෝ 
2000ක් විතර ඉන්නවා. හපපලා දාලා ගිෙ 
සත්තු, ඇසිඩ්, උණුවතුර ෙහපු අෙ විතරක් 
යනයවයි හක්කපටේ දීපු සුනඛෙන් පවා 
හැම දවසකම ලැයෙනවා. ඒ එන යොඩක් 
අෙයේ යකාඳු, අත්, කකුල් එයහම කැඩිලා. 
ප්රතිකාරවලින් සමහරුන්ව සේපූේණයෙන්ම සුව 
කරන්න ෙැහැ. ඉතින් එොලා එකතැන් යවලා මුළු 
ජීවිත කායලම විඳව විඳව ජීවත් යවනවා.’’

මිනිසුන අවි ආයුධවලින ග�මරාගනමන 

කටින ගසා මේරාගන�ට ම�ා�ැකි තරමටම 

ආරවුල් දික්ගැසුණු විටය. එතැනින ම�ා�ැවතී 

ඇසිඩ්, උණුවතුර, ගිනදර තැබීමට තරේ සිතක් 

සා�සික වනමන ප්රතිවිරුදධ පාර්ශවමේ වැරැදද 

දරාගැනීමට ම�ා�ැකි තරමේ දරුණු එකක් වූ 

විට විය �ැකිය.

�මුත් කුසගින� දරාගන�ම �ැරි තැ� 

පිළුණු ආ�ාරයක් මසාරා කෑ පමණින අහිංසක 

සමතකුට ඒ සා දරුණු දඬුවේ දීමට තරේ 

මිනිසා සා�සික වුමේ මකමේදැයි ඇය 

සමාජමයන ප්රශ� කරනනීය.

‘‘යේ වයේ සත්තු එක්ක වැඩ කරන එක හරිම 
සංයේදී වැඩක්. වැඩ කරන්න පටන්ෙත්ත මුල් 
කායලදි නේ මට ඒක දරාෙන්න ෙැහැ. 
සීරිෙේ යක්ේ එකක් ආව දවසට 
රෑට මට නින්ද ෙන්යන් නැහැ. 
දවසක් මට මුහුයේ පිළිකාවක් 
හැදුනු පූයසක්ව ලැබුණා. යකාචචර 
උත්සාහ කළත් එොව යේරෙන්න 
ෙැරි වුණා. එදා නේ මට 
මයේ ජීවියතත් එපා වුණු 
දවසක්.’’

තම වෘත්තීය ජීවිමත් 

මේද�ා�රිත තැන 

පිළි�ඳව ඇය මතක් 

කරනමන සංමේදීවය.

‘‘සත්තුන්ට හිරිහැර 
කරලා සතුටුයවන 

මිනිේසු විතරක් යනයවයි සත්තුන්ට 
යලයින් වදාපු දරුවන්ට වයේ 
සළකන මිනිේසුත් ඉන්නවා. මම 
යපෞදෙලික සත්ව යරෝහලක 
වැඩ කළ කායල් දවසක් දරුණු 
යලඩක් හැදුනු ෙල්යලක්ව 
අරයෙන වෙසක අේමා 
යකයනක් ආවා. ඒ සතා 
හිටියේ අපිට යේරෙන්න 

පුළුවන් තත්ත්යවක 
යනයවයි. මැයරන්න ෙන 

ෙව දන්න නිසාද 
යකායහයදෝ ඒ සතා 

අර අේමයේ අතින් 
අල්ලයෙනමයි හිටියේ. 
ඌ නැති වුණාම ඒ අේමා 
මුළු යරෝහලම යදදරලා ෙන 

තරේ හයියෙන් කෑෙහලා 
ඇඬුවා. ඒ අේමයෙ 
ජීවියත් තනිෙට හිටිෙ 

එකම යකනා ඒ සතා 
කිෙලා අපි දැනෙත්යත 
පේයස. ඒක හරිම 
සංයේදී සිදුවීමක්.’’

ම�මග අසරණ 

වූ සතුනට තම 

නිවමේ රැකවරණ 

දීමත් සිල්වියා මේ 

පුරුදදක්ය.

‘‘මයේ යෙදර 
ෙල්යලෝ නවෙකුයි 

පූයසෝ හත්යදයනකුයි 
ඉන්නවා. ඒ 

යොඩයදනා එක 

ඒ 
අමමදෙ ජීවිදේ 

තනියට හිටිය එකම 
දකනා ඒ සතා කියලා 

අපි ෙැනෙේදත 
පසදස. ඒක හරිම 
සංදේදී සිදුවීමක්

සේතුන්ට 
හිරිහැර කරලා 

සතුටුදවන මිනිසසු 
විතරක් දනදවයි 

සේතුන්ට දලයින් වදාපු 
ෙරුවන්ට වදේ 

සළකන මිනිසසුේ 
ඉන්නවා

දසේවන්දි දහට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - මධුසංක සිරිවර්්ධන

එක අනතුරු යවලා පායරන් හමුවුණු 
අෙ. ඒ අෙ ජීවත්යවලා ඉන්නකල් 

පුළුවන් උපරියමන්ම මම 
ෙලාෙන්නවා. එක යේලක් 
කන්න දුන්නත් එොලා ඒක 
හියත් තිොයෙන අපිට ආදයේ 
කරනවා. ඉතින් මට නේ 
හිතන්යන් මිනිේසුන්ට වඩා 
කළගුණ සළකන හැටි ෙැන 

සත්තු දන්නවා කිෙලයි.’’
අේමා මකම�කු තම 

දරුවනට ආදරය කර�ා 

අයුරිනම සිල්වියාද මේ 

සියලුමද�ාට ඇයමේ ආදරය, 

කරුණාව ෙ�ාමදනනීය. එමතකින ම�ා�ැවතී 

සිල්වියා දි�පතා මඟමතාමේ �මුව� නි�ඬ 

ය�ළුවන කිහිපමදම�කුමේම �ඩකට 

පුරවනනීය.

‘‘තමන්යේ යෙදර ඉන්න සතාව සුරතල් කරන 
ෙමන් පායේ ඉන්න සත්තුන්ට ෙහන අෙ ඉන්නවා. 
ඒක ඇත්ත සත්ව කරුණාව යනයවයි. මට නේ 
හැම සයතක්ම එකයි. සමහර මිනිේසු දැක්කම 
ඇතියවන ආසාවට සත්තුන්ව යෙවල්වලට 
අරයෙන ෙනවා. ඊටපේයේ කෑවද බිේවද 
කිෙලවත් ෙලන්යන් නැහැ. තව සමහරු යෙදර 
ඉන්න පූසාට හරි ෙල්ලට හරි පැටේ හේබුණු 
ෙමන් ඒ පැටවුන්ව පාරට ගිහිල්ලා දානවා. ඒ පුංචි 
පැටවුන්ට එයහම පාරට ගිහිල්ලා දැේමම ඒ අෙ 
යකාචචර අසරණ යවනවද? ඉතින් යහාඳම යද 
තමයි සතුන්ව වන්ධ්ාකරණෙට ලක්කරන එක.’’

සිල්වියාට ඇමේ රැකියාමවන ෙැම�� 

මා�සික තෘප්තිය වච�මයන කියාගත 

ම�ා�ැකි �ව ඇය කියයි. ඒ නිසා ඈ තම මාසික 

මේත�ය පවා වියදේ කරනමන මේ සතුන 

මවනුමවනි.සතුන සමඟ මේ මගව� ජීවිතය 

මවම�සකාරී �ැතිදැයි අවසා� ව්ශමයන මම 

ඇමගන ඇසීමි.

‘‘නැහැ. සත්තු නිසා මයේ හිතට, ෙතට 
කවදාවත් යවයහසක් දැනිලා නැහැ. ම යේ සැමිො 
රංෙන ජෙවේ්ධන. සත්තුන්ට ආදයේ යනාකරන 
සහකරුයවක්ට සතුන්ට ආදයේ කරන යකයනක් 
එක්ක ජීවත්යවන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒත් මයේ 
වාසනාවට මට සත්තුන්ට පණ වයේ ආදයේ කරන 
සැමියෙක් ලැබුණා. ඒ වයේම මයේ මවයෙනුත්, 
සයහෝදරිෙන්යෙනුත් මට යලාකු සහෙක් ලැයෙන 
ෙවත් කිෙන්න ඕයන්.’’

සිල්වියාමේ සිහි�ය සතුනමේ සු�සාධ�ය 

මවනුමවන තව තවත් වැඩ කිරීමටය. සත්ව 

හිංස�ය වැළැක්වීමට ෙංකාමේ නීතිරීති 

ප්රමාණවත් ම�ාමැති නිසා අ�ාගතමේදී ඒ 

මවනුමවන යමක් කිරීම ජීවිතමේ ප්රධා�ම 

අරමුණ �ව ඈ කීමේ අධිෂ්ා�ශීලීවය.
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

32 2021 සෙෙැම්බර් 06 වන ෙඳුදා

කන්යාවියන් මරයා ලේ බිව්
රුධිර ආදිපාෙවරිය
එලිසබෙත්ට තිබු බේ පිරිමින් 

මත්කරවන තරබේ අලං්කාර රූ සපුවකි. 

ඇබේ බ්කසවවැටිය බොබ�ෝ දිගුය. ඒ ඇස 

බමන්ම හිනාවද පිරිමින්්ට ඉනාවක් ෙඳුය. 

බොබ�ෝ තරුණයින් ඇබේ අත ගන්න්ට 

දත ්කෑවත ඇබේ ආඩේෙර්කේ �මුබේ 

ඒ මනමාල්කේවල්ට ඉඩක් ලවැබුබේ 

නවැත. එලිසබෙත ඒ වනවි්ට වයස අවුරුදු 

ප�බ�ාව්ක යුවතියක් වුණත ඇබේ 

බපනුම ඊ්ට වඩා පිරිපුන්ය. ඇය නිතර 

සිහින මවැේබේ ජීවිත ්කාලය පුරාව්ටම 

ඒ රූ සපුව රැ්කගන්න්ටයි. 

සරලවම කීබවාත 

එලිසබෙත ජීවතවුබේ 

බනාමවැබරන ගාන්ටයි.

විවා� බවන්න්ට 

තරේ බලාකු 

වයසක් බනාවුණත 

වයස අවුරුදු 

ප�බ�ාබේදී 

ආ විවා� 

බයෝජනාව්ක්ට ඈ 

එ්කපයින් ්කවැමති 

විය. ඒ ඔහු උසස රාජ්ය 

නිලධාරිබයකු වූ නිසාය. 

ඔහු සමඟ විවා�වීබමන් 

ඇය්ට රජ මාලිගය්ක වාසය 

්කරන්න්ට අවස්ාව ලවැබෙන ෙව ඈ දවැන 

සිටියාය. එබසම ඒ රජ මාලිගය තු�දී 

තමා බමබතක් පරිසසම්ට රැ්කෙලාගත 

රූ සපුව රැ්කගන්න්ට ලවැබෙන 

සවැපප�සු්කේද ඈ දවැන සිටියාය. ඒත 

දූවිලලකින් බ�ෝ තම රූපය්ට �ානියක් 

සිදුබවතවැයි සිතා බගදරබොබේ අෙමල 

බේණුව්ක තරේවත වවැඩක්ප�ක් 

බනා්කරන්න්ට ඈ වගෙලාගතතාය. 

බමබලසින් ්කාලය ගතබවන්න්ට විය.

ඒ වනවි්ට ඇය්ට අවුරුදු �තළිස 

තුනකි. බනාසිතූ පරිදි ඇබේ ජීවිතය 

්කණපි්ට බපරබලන ්කාලයක් 

උොබවමින් තිබුණි. එලිසබෙතබේ 

සවැමියාද අවාසනාවන්ත බලස 

මිය ගිබේය. නමුත ඇය ඒ ගවැන 

එතරේ දුර්ට ්කේපා වුබේ 

නවැත. සවැමියා්ට වඩා ඈ ආදබේ 

්කබේ තම රූ සපුව්ටය. නමුත 

ඒ වනවි්ට ඇය්ටත බ�ාරා ඇබේ 

රූ සපුව වියවැබ්කමින් තිබුණාය. 

ටිබ්කන් ටි්ක එලිසබෙත්ටද එය 

දවැබනන්න්ට ප්ටන්බගන තිබුණි. 

ඒ නිසා ඇය සිටිබේ බොබ�ෝ 

්කණසසලබලනි. වියවැබ්කන රූ සපුව 

රැ්කගන්න්ට ඈ බ්කාතරේ උතසා� 

දවැරුවද වයස ඉදිරිය්ට ඒම නිසා රූපය 

ගිබේම පසස්ටය. නමුත එලිසබෙත 

උතසා�ය අත�වැරිබේ නවැත.

දිනක් ඇය උජාරුබවන් රජ 

මාලිගබේ උඩුම�� තු� සක්මන් 

්කරමින් සිටියාය. නමුත හිත්ට නිවනක් 

තිබුබේ නවැත. එක්වරම එලිසබෙතබේ 

ඇස ගවැටුබන් මාලිගබේ බසවය ්කරන 

රූමත බසවි්කාවකි. ඇය්ට බසවි්කාවබේ 

රූ සපුව ගවැන දවැනුබේ ඉරිසියාවකි. 

බදවරක් බනාසිතා ඒ අවස්ාබේ ඇය 

තුන් හිත්කවත බනාතිබූ බ්කෝපයක් 

මවාබගන බසවි්කාව්ට ෙවැණ වවැදුනාය. 

එයින් බනානවැවතී බසවි්කාව අස�්ට බගාස 

්කණ �ර�ා වවැබරන් ප�ර කීපයක්ද 

ගවැසුවාය. බ්කාතරේ වවැබරන් ගවැසුවාද 

කිේබවාත බසවි්කාවබේ න�බයන් ්කබ්ටන් 

බල විසිබවන්න්ට විය. දවැන් එලිසබෙතබේ 

දෑතවල �වැමතවැනම බසවි්කාවබේ බල 

ය. එහිදී එක්වරම එලිසබෙත්ට 

බවනසක් දවැබනන්න්ට විය. 

ඒ තමාබේ දෑතවල 

සබේ රැලිගවැසීේ 

ප�ව යන්නාක් 

බමනි. සිදුවුබේ 

අනබේක්ෂිත 

බදයක් වුවත ඉන් 

ඈ බොබ�ෝ සතුටු 

විය. ඉන්පසු එකී 

බසවි්කාවබගන් 

ගවැලූ බල ඇය්ටද 

බනාදවැබනන බලස 

එලිසබෙත තම ශරීරබේ 

තවරාගතතාය.

ඒ 1604 බදසවැේෙේ 29 බවනිොය. 

එදින පවැය ගණනක් යනබතක් එලිසබෙත 

මාලිගය තු� බපබනන්න්ට නවැත. පවැය 

ගණන්ක්ට පසුවයි ඇය නවැවත උඩුම�ල 

බවත පවැමිණිබේ. ඒද අමු නිරුවතිනි. 

ඇබේ මුළු සිරුරම තද රතුපා්ටය. රජ 

මාලිගබේ සිටි බවබරෝනි්කා නේ තරුණ 

බසවි්කාවක් අ�ේබෙන් බමන් බේ සිදුවීම 

දුටුවාය. එලිසබෙතබේ නිරුවත ශරීරය 

රතපවැ�වැ ගවැන්වී තිබු බේ බල වලින් 

ෙව ව්ට�ාගන්න්ට බවබරෝනි්කා්ට වවැඩි 

බේලාවක් ගිබේ නවැත. බසවි්කාව එො 

ප්ටන් ඇය්ට බනාදවැබනන්න්ට ඈ ගවැන 

බසවිලබලන් සිටියාය. එහිදී දවැනගන්න්ට 

ලවැබු බේ එලිසබෙත නිරුවතින් බල 

තවරාබගන එන්බන් මාලිගාබේ 

බපාබ�ාව ය්ට අඳුරු ්කාමරය්ක සි්ට 

ෙවය.

දිනක් බවබරෝනි්කා ඇය්ට 

අඳුරු ්කාමරය්ට යන්න්ට 

දී සවැඟවී එහි සිදුබවන 

බේ ෙලාසිටියාය. එො 

එලිසබෙත අඳුරු ්කාමරය 

බවත ගිබේ තවත රූමත තරුණිය්කද 

්කවැටුවය. 

බමාබ�ාතකින් බසවි්කාව්ට දවැ්කගන්න්ට 

ලවැබුබන් ෙලාසිටින්න්ට අමාරු දසුනකි. 

ඒ එලිසබෙත තරුණියව ක්්ෂණබයන් 

ඝාතනය ්කර ඇබේ බල පානය ්කරමින් 

අස� තිබූ බලවලින් පිරී ගිය බේසම්ක 

නාන්න්ට සූොනේ බවන ආ්කාරයයි. 

පසුව ඇබ�න් දුටු සාක්ෂිද සමඟ 

බසවි්කාව ඇයව නීතිබේ 

රැ�වැන්ට �සු්කර 

දුන්නාය. 

එහිදී එලිසබෙත 

පාබපාච්ාරණය ්කබේ රූ සපුව 

රැ්කගවැනීම්ට තමන් එබස සිදු්ක� ෙවයි. 

නමුත ඒ පාබපාච්ාරණය තුළින් ඇය්ට 

නීතිබේ රාමුබවන් 

ගවැ�වීම්ට �වැකියාව 

ලවැබුබේ 

නවැත. 

අවසානබේ එලිසබෙත්ට වේ්ෂ 1609 දී 

සිරබග්ට යන්න්ට සිදුවිය. ඒ දිගින් දිග්ටම 

තරුණියන් ඝාතනය කිරීබේ වරද්ට 

ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවේ ලෙමිනි.

ඇය මී්ට දශ්ක කීපය්ක්ට එ�ා වේ්ෂ 

1560 අබගෝසතු 07 �ංබේරියාබේ 

උපත ලවැබූ එලිසබෙත ෙවැබතෝරි 

(Elizabeth Bathory) නේ 

්කාන්තාවයි. ේටහිර බලෝ්කය තු� 

ඇයව අද්ටත �ඳුන්වන්බන් 

රුධිර ආධිපාදිවරිය, රුධිර ්කත 

ස� රුධිර ව්ාඝ්ර බේනුව යන 

නේවලිනි. එලිසබෙත අතින් 

මියගිය ්කාන්තාවන් ගණන 

�යසිය පන�ද ඉක්මවා ඇත. 

ඒ අනුව අද්ටත ේටහිර බලෝ්කබේ 

වවැඩිම ්කාන්තාවන් ප්රමාණයක් මරා 

දවැමූ ්කාන්තාව වන්බන් ඇයයි. එම 

ඝාතන සියලලක්ම ඇය සිදු්කරන්බන් 

වේ්ෂ 1590 - 1609 අතර ්කාලබේය. 

එහිදී එලිසබෙත වවැඩිපුරම ඝාතනය 

්කරඇතබත ්කන්ාවියන්ය. සිරගත ්කර 

පස වසරකින් පසු වේ්ෂ 1614 අබගෝසතු 

21 බවනිො ඇබේ මරණය සිදුබවන 

අතර, එබස මියයේදී එලිසබෙත සිටිබේ 

�ංබේරියාබේ ක්බසටබජ ෙලබ්කාටුව තු� 

ජබනල පවා බනාමවැති කුටිය්ක තනිවමය. 

අද්ටත බේ රුධිර ව්ාඝ්ර බේනුව පිළිෙඳ 

මත්කාවේජනය ේටහිර බලෝ්කය්ට පමණක් 

බනාව අබේද බලාමු ඩවැ�වැගන්වන සුළුය.

දිනක් 
සවසරෝනිකා ඇයට අඳුරු 

කාමරයට යන්නට දී ෙැඟවී  
එහි සිදුසවන සේ ්බලාසිටියාය. 

එදා එලිෙස්බත අඳුරු 
කාමරය සවත ගිසේ තවත 

රූමත තරුණියකෙ කැටුවය. 
සමාස�ාතකින් සස්විකාවට 

ෙැකගන්නට ලැබුසන් 
්බලාසිටින්නට අමාරු 

ෙසුනකි

එලිෙස්බත අතින් 
මියගිය කාන්තාවන් 

ගණන �යසිය 
පන�ෙ ඉක්මවා 

ඇත. ඒ අනුව අෙටත 
්බටහිර සලෝකසේ වැඩිම 

කාන්තාවන් ප්රමාණයක් 
මරා ෙැමූ කාන්තාව 

වන්සන් ඇයයි



w jirhs
47 ක�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

ලබන සතියට...

කෙකෙක �ෙොව

විදුහල්පතිවරයෙකු වූ යෙනරත් 
ඇලයලය්පොලයේත්, යේ්පොලිකො ඇලයලය්පොලයේත් 
වැඩිමල දිෙණිෙ වන අංජනො ෙරෙවි සිසුවිෙකි. 
ඇමතිවරෙකු වන බණ්ොර යෙනනයකෝනයේත්, 
යෙයනයහලෙො මැණියේ යෙනනයකෝනයේත් බොල 
පුෙො වූ යත්නුක ඇෙ හො ය්පමින බැයෙනයන දුටු 
සිෙලු ෙරුණිෙන අෙරින ඈ ළඟ හිෙ යෙවූ 
ය්පමවතිෙ දුටු නිෙොෙ. යේශ්පොලනෙ යනොරුේෙන 
ඔහු යෙදරින ඈත්ව ඔහුයේම ව්ෝපොරෙේ 
කරයෙන ෙනයන ජ්පොනයේ සිට ්පැමිණිෙොට 
්පසුවෙ. යෙයනයහලෙො මැණියේ දිෙණිෙට හො 
වැඩිමල පුතුට ව්ො යත්නුකට ආදරෙ කළොෙ. ඒත් 
ඔහුයේ වැඩිමල ෙයහෝදරෙො වූ යමනක බණ්ොර 
හැමවිටම ඔහු හො ෙරඟෙට ආ අෙර යමනක 
විසින යෙනනයකෝන බණ්ොර ඇමතිවරෙො නිෙර 
රයේ කෙොබහට ලේ කරන පුවත් මැවයවෙ. 
යෙනරත් ඇලයලය්පොල හෘදෙොබොධෙකින 
හදිසියේ මිෙෙොමත් ෙමඟ රැකිෙොවේ යනොකළ 
යේපොලිකොත්, අංජනො, නංගී ෙහ මලලීත් අෙරණ 
යවේදී ඔවුනට පිහිට වූයේද යත්නුකෙ. ඒ 
වනවිට ඔහු ක්වෙ පිෙොයේ නිවයේ ්පදිංචිව 
සිටි අෙර යමනක, යෙනනයකෝන බණ්ොර 
ඇමතිවරෙො රවටමින ඒ නිවයේ යෙවත්ෙ 
එළවළු වෙොවට ඉලලො සිටියේෙ. ඔහුට ඊට 
ඉ්දීයම ප්රතිඵලෙේ යලසින යත්නුකට ඒ නිවයේ 
සිටිනන බැරිවුයණෙ. ඔහු ්පදිංචි වනනට කුලී 
යෙෙේ යෙොෙේදී යෙයනයහලෙො බණ්ොර ඇයේ 
ෙයම ඉ්මේ ෙයහෝදරෙොට විකුණො ෙත් මුදල 
යත්නුකට දුනයන නිවෙේ මිලට ෙනන කිෙොෙ. ඒ 
අනුව ඔහු දිප්පිටියෙෝ ්පොයරන නිවෙේ මිලට 
ෙත් අෙර ඒ බවේ අංජනොට ෙැඟවූයේ දියනක 
ඈ පුදුමකරනු ෙෙහොෙ. ඒ නිෙො ඔහු ඉනයන 
කුලී නිවෙක බව කී යත්නුක ඒ නිවයේම ්පහෙ 
මහළ අංජනොයේ ්පවුයල අෙට ලබො දුනයනෙ. 
දරුවන ෙමපූරණයෙන මොෙයල ඉයෙනීම 
කටයුතු නැවැත්වූ ්පසු යකොළඹ එනනට බලොයෙන 
යේ්පොලිකො ඇලයලය්පොල ෙළි මොෙයල ගිෙොෙ. 
යම අෙර යත්නුකයේ ජ්පොනයේ සිටි මිතුරිෙන 
කී්පයදයනේ මෙක ෙංචොරෙේ ෙෙහො ලංකොවට 
එයි.

අද එෙැන් සිට

332021 කදසැමබර් 06 වන සඳුදා

ඔෙො ඔෙ ෙරමම 
හිතුවේකොරයි කිෙලො

ෙං හිතුකව 
නෑ කනෝනො

ඇමතුමේ සිටිමේ සමනේහා ය. මෙරදා 

ඇයත් සමඟ කතා කරනවිට කීමේ අද 

මනේවාසිකාගාරයට ෙැමිමෙන බවයි. ඇය කතා 

කරනු ඇත්මත් ඒ බව දැනගනේනටය. අංජනා 

මිතුරියමේ ඇමතුමට කතා කළාය.

‘‘දැන යකොයි හරියෙද?’’

අංජනා මමාමහාතක් 

කලෙනා කළාය.

ඇයට උත්තරයක් දිය 

යුත්මත් ෙමරසසමටය.

‘‘ෙනව කිවවට අමමලො 
අදත් ගියෙ නෑ. ඒ හිනදා මොත් 
නැවතුණො...’’

අංජනාමේ උත්තරය ගැන 

සමනේහා සැක මනාසිතුවාය. 

ඇය කීමේ අේමලා ගිය ෙසු 

මනේවාසිකාගාරයට නවතිනේනට 

එන මලසය.

‘‘යහට මං යලේචරේ 
එනවයන. ආවොම කෙො කරමු...’’

අංජනා ඒ ඇමතුමේ එතරේ මේලාවක් සිටිමේ 

නැත. ඒ සැනිනේ නැවත දුරකතනය හැඬවුණි. 

එවර ඇමතුමේ වූමේ මත්නුකයි.

‘‘ඔෙො ඔෙ ෙරම හිතුවේකොරයි කිෙලො මං හිතුයව 
නෑ යනෝනො...’’

ඇමේ හඬ ඇසුණු ගමනේ මත්නුක කියද්දී ඈ 

මනතුවලට කඳුළු පිරුමේය.

‘‘ඔෙො ෙැන මං අමමට වෙ කිෙනන ඕන. මං 
ඔෙ යෙදර ්පහළ ෙත්ත්යව දනයනත් නෑ. මටත් 
මහනසිෙට නිනද ගිෙොම කෙො කළත් ඇයහන එකේ 
නෑ.’’

‘‘මං කළුවරට බෙ නෑ. ෙේකුනට භූෙෙනට 
බෙත් නෑ. ෙොප්්ප, යේේටු දාලො තියෙන හිනදා යහොරු 
්පනිනයනත් නෑයන. ඉතින යමොනවට බෙ යවනනද?’’

‘‘මට යත්යරනයන නෑ කිෙන යේ අහනයන 
නැත්යෙ ඇයි කිෙලො. යම ්පැත්ෙ ෙැන මං 
දනයනත් නෑ ෙවම.’’

‘‘ඉතින මං යදාර, ජයනල වහෙත්ෙම කොට බෙ 
යවනනද?’’

‘‘මං ්පහළට එනනද උ්ට 
එේක එනන? මං එනවට 
අකමැති නම කමල එවනනද?’’

ඈ මගාළු වූවාය. ඔහුව මේ 

තරමිනේ මෙලීම මහාඳ නැති බව 

ඇමේ හිත කියනේනට ගත්මත්ය. 

ඔහු තම ෙවුල මවනුමවනේ කරන 

කැෙ කිරීම සුවිසලය.

‘‘යමොකද ෙේද නැත්යෙ? ඔෙ 
යදාර අරිනන. මං යමෙන යදාර 
ළඟ...’’

ඈ ඇමඳනේ නැගිටටා මනාව 

නැගිටුොය. මමමතක් ඇමේ 

හිමත් වූ තද බව දියවිනි. 

මටලිම�ෝනය ඇඳ මතට 

අතහැර දැමූ ඈ කාමරමයනේ පිටව විත් ඉදිරි 

මදාර ඇරියාය. මදාර ළඟ සිටි මත්නුක මගතුළට 

ආමේය. ඔහු මදස මකලිනේ බලනේනට බැරි 

හැඟීමකිනේ ඇය දැවුොය. ඒ නිසා මවනතක 

බලාමගන විසිත්ත කාමරමේ වූ පුටුවට මේත්තු 

වුොය. මත්නුක කතා නැතුවම ඈ ළඟට විත් 

හිටගනිද්දී ඇමේ ෙපුව මේගමයනේ ගැමහනේනට 

ගත්මත් අමේතුකවය.

‘‘යනෝනො...’’

ඔහුමග හඬ මුදුය. මමාමහාතකට මෙර කතා 

කළ තද බව ඒ හමඬනේ ෙලාමගාස තිබුණි. 

අංජනා තවදුරටත් ඔහු මදස මනාබලාම 

සිටියාය. ඇමේ ළඟටම ළංවුෙ මත්නුක ඇමේ 

ඉඟ වටා දකුෙත දමා අලලාමගන ළඟට ළං 

කරගත්මත්ය. අමනක් අත නිකටට තබා ඇමේ 

බිමට නැඹුරු වූ මුහුෙ ඔසවා 

ඇස මදකට එබුමේය.

‘‘යත්යරනවද මයේ හියත් 
ඔෙොට යකොචචර යලොකු 
ආදරෙේ තියෙනවද කිෙලො?’’

ඔහු ඇමේ ඇස මදස 

බලාමගනම ඇසුමේය. ඒත් 

අංජනා ඇලමලමොලට ඔහුමේ 

ඇස මෙනුමේ නැත. ඇමේ 

ඇස කඳුළු ෙටලයකිනේ මබාඳව 

තිබුමේ ඔහුමේ ආදරණීය බව 

උසුලාගනේනට බැරුවය.

‘‘යම යමොකද අඬනයන... 
දැන ෙයකකුටවත් බෙ නෑ කිෙපු 
යකනො අඬනවො.’’

ඔහු දෑමත් ග්රහෙය වැඩි කරමිනේ කීමේය. 

අංජනා ඔහුමේ ෙපුමේ මුහුෙ සඟවා ගත්තාය. 

උමද් තවරා ගිය විලවුනේ සුවඳ එමලසම ඇයට 

ඒ ෙපුමවනේ දැනුමේය. ඔහුමේ ෙපුව ගැමහනා 

හඬ දෑස වසා අසා සිටිද්දී ඇයට එතැනිනේ එහා 

මලාවක් තිමයනවා කියාවත් මතක් වූමේ නැත.

මත්නුකමේ මකටි සුසුේ දිගු සුසුේ ොව විත් 

මගළ මුල තැවමරනුත් ඒ ඇමේ උණුසුම සිරුර 

පුරා දුවමිනේ ෙහදා දිය මනාහැකි මිහිරකිනේ 

සිරුර උණුසුේ කරන අයුරුත් ඇයට දැනුණි. 

ඒ මලස අංජනා ඇලමලමොලත්, මත්නුක 

බේ්ාර මතනේනමකෝනුත් මකාමතක් මේලා 

සිටියාදැයි ඔවුනේ මදමදනාම දනේමනේ නැත. 

අංජනා ඔහුමේ ෙපුමවනේ හිස එමසේමේ ඇඳ 

මත දමා ආ ඇමේ දුරකතනය හැඬමවනු 

ඇසුෙ නිසාය.

‘‘අමමද දනයන නෑ.’’

ඇය උ් බලාමගනම ඔහුට කීමේ ඒ 

මමාමහාත අතැර දමා යනේනට මලෝබකමකිනේ 

මසය.

‘‘යකොයහද ය�ෝන එක...?’’

ඇමේ මුහුෙ දෑතට මැදිකරගනිමිනේ ඔහු 

ඇසුමේය.

‘‘ඇෙ උ්...’’

ඒත් ඒ වනවිට දුරකතනය හැඬවීම නැවතී 

තිබුමේය. දෑතට මැදිකරගත් ඇමේ මුහුෙට 

මසමිනේ ඔහුමේ මුහුෙ ෙහත් වුමේය. ඇමේ 

නළල තලය ඔහු මුදුවට සිෙගත්මත්ය. 

විනාඩියක් මදකක්, තුනක් ඔහු එමලසම 

සිටිමේය.

‘‘මං ආෙයි යමයහම හැමදාම ඔෙොව ළඟින 
තිෙොයෙන ආදයර යවනන. ඒත් අපි යදනනටම 
ෙවම එයහම එක ෙැන නවතිනන බැරි කොයලක 
අපි ඉනයන.

අපිට ෙව දිනොෙනන යෙෝේ යේවල තියෙනවො. 
යමොනයේටත් කලින ඔෙො විභොයෙට ලිෙනන 
ඕන...’’

ඇමේ නළලතිනේ මුහුෙ ෙමසකට ගනිමිනේ 

මත්නුක කීමේය. ඈ යානේතමිනේ හිස වැනුවාය.

‘‘යේතු කොරණො ෙනිෙම ඔලුයව යෙෝ 
නෙොයෙන මයෙන අහනයනවත් නැතුව තීනදු, 
තීරණ, නිෙමන ඔේයකෝම දීලො ෙමනයෙ හිෙට 
ආව ෙැයේ හරි කිෙලො ෙොධොරණීකරණෙ කරන 
පුරුේද අද යම යමොයහොයත් ඉෙලො නැති කරෙනන 
ඕනි. එයහම යදෙේ ආයවොත් මොත් එේක ඒ ෙැන 

කෙො කරනන. මං හරි කැමතියි 
එයහම කරනවනම...’’

ඔහු ඇමේ කනේ මෙත්තක් 

මුදුව මොඩි කමේය. අංජනාමේ 

දෑස පියමවනේනට ආවත් ඈ 

දෑස මනාවසා ඔහු කී මදය අසා 

උනේනාය.

‘‘දැන ෙමු උ්හට. මං කමලට 
කිෙලො ආයව ඔෙො ඇවිත් ඉනයන, 
කොමයර හදනන කිෙලො.’’

අංජනා නිවමස නිදන 

කාමරය මදසට හැරුොය. ඒ 

ඈ මගන ආ ආේෙනේන ඇතුළත් 

බෑගයනේ අතට ගනේනටයි.

ෙං �ළුවරට බය 
නෑ. යකකුන්ට 

භූෙයන්ට බයත් නෑ. 
ෙොප්ප, කේට්ටු දාලො 

තිකයන හින්දා ක�ොරු 
්පනින්කනත් නෑකන. 
ඉතින් කෙොනවට බය 

කවන්නද?

ෙං ආසයි කෙක�ෙ 
�ැෙදාෙ ඔයොව 

ළඟින් තියොකෙන 
ආදකර් කවන්න. 

ඒත් අපි කදන්නටෙ 
ෙවෙ එක�ෙ එ� 

ෙැන නවතින්න බැරි 
�ොකල� අපි ඉන්කන්
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ග�ොඩක් අය පස්සට 
ගියපු යු�යකයි

ඉසසරහට ආදේ

අලුතින් අරඹන්්නට ය්න කොන්්ො පුවතප්ක 
මුල්පිටුව ්සර්සන්්නට මට ආරොධ්නො ලැබුගේ 
මීට ව්සරකට ගපරොතුවය. ්නමුත ඒ ්සඳහො 
ආරොධ්නො ලැබ සිටිගේ මො පමණක් ග්නොගේ. 
මො ්න�රොධිපතිනිය වශගයන් ගසවය කර්න 
ගකොළඹ මහ්න�ර ්සභොගේ පවිත්ර්ො අංශගේ 
ගසවක මහතමියක්්ද ඊට ඇරයුම් ලැබ 
සිටියොය. ඒ නි්සො මො ්ද ඉ්ො කැමැතග්න් ්සහ 
්සතුටින් ඒ ඇරයුම භොර�තග්මි.

පන්ති, පර්ර ගේ්දයකින් ග්ොරව සියලු 
කොන්්ොවන් ්සමඟ එක්ව සිට�න්්නො ‘ධරණී’ගේ 
ප්රතිපතතිය පිළිබඳ මං�ල කලොපගේ 
කවරගයන් ලබොදුන් ඉඟිය අ්ද යථොරථයක් 
බවට පතකර ඇති අයුරු ්දැකීම ්සතුටකි.

්රඟකොරී පුවතපත කරමොන්්යට 
තියො ගව්න කවර ගහෝ ්නව කටයුත්කට 
අ්�ැසීමට ගබොගහෝග්ද්නො ගපරට ග්නොආ 
යු�යකයි ‘ධරණී’ පුවතප් මුද්රණ කොරයයට 
අතගපොත ්ැබුගේ. එවැනි අභිගයෝ�කොරී 
අවසථොවක මුහුණ-කට ව්සොග�්න ගහෝ 
කළඑළි බසින්්නට ‘ධරණී’ තීරණය ක ගේ 
්සොරවත කියවීමක් ්සම්බන්ධව පොඨකයො 
තුළ තිබූ අතිරික්්ය ම්නො ගල්ස හඳු්නො�ත 

නි්සො විය යුතුය. ඉ්ොම තීරණොතමක ව්සරක් 
තුළ අතිශය ජ්නප්රියතවයට පතගවමින් 
වැඩිම අගලවිය ්සහි් කොන්්ො පුවතප් 
බවට පතවීමට ‘ධරණී’ට හැකිවූගේ ඒ නි්සො 
යැයි සි්මි. එගහයින් එදිරිවොදිකම් ගහෝ 
හැලහැප්පීම්වලින් ග්ොරව ්සතුටින් ජීවි්ය 
්දරන්්නට ම� කිය්න ‘ධරණී’ට ්ව ගබොගහෝ 
දුරට යන්්නට මගේ සුභොශං්ස්න්ද එක්කරමි.

දරෝසි දසනානායක
ගකොළඹ ්න�ොරොධිපතිනි

ගබොගහෝග්ද්නො ්මන්ගේ පවුල් ප්රශ්න හිගත හිරකරග�්න ්නිව විඳ ්දරො�න්්න පුරුදු 
ගවලො තිගය්නවො. හැබැයි නිසි උපගේශ්නයක් මගින් එවැනි ප්රශ්න �ැටළු ්සොරථකව 
යටපත කරන්්න පුළුවන් කිය්න පණිවිඩය ්සොරථකව ්සමොජ�් කරන්්න ‘ධරණී’ට පුළුවන් 
වුණො.

ව්සර විසිපහක වෘතතීය ජීවි්ය තුළ මම පුවතපත, මොධ්ය ආය්්න රොශයක 
්සම්පතදායිකොවක් ගල්ස කටයුතු කරලො තිගය්නවො. ්නමුත ඒ තුළින් ලබො නුදුන් ග්දයක් 
ව්සරක වගේ ගකටි කොලයකින් ‘ධරණී’ හරහො ්සමොජ�් කරන්්න මට පුළුවන් වුණො.

ලිපි හරහො වගේම වීඩිගයෝ හරහොත ‘ධරණී’ ගම් පණිවිඩය ්සමොජ�් කළො. ඒ විඩිගයෝ 
පවො මිලිය්න �ණන් ග්ද්නො ්නරඹො තිබුණො. ඒ වගේම මට ගපෞේ�ලිකව ලැබුණු ප්රතිචොරත 
ඉ්ොම  ඉහළයි. පුවතප් හරහො ්දැනුවත ගවලො මගේ උපගේශ්නයට ගහෝ ගව්නත 
උපගේශ්න ගසවො ගව් ගයොමුගවලො පවුල් ජීවි් ්සොරථක කර�ත පිරි්ස අප්රමොණයි.

ගම් ලිපි ගපළ කවදාහරි ්දරුවන්ට ගපන්වන්්න එකතු කර්න පිරි්සකුත ඉන්්නවො. ගම් 
ලිපිය වි්රක් ග්නගවයි පුවතපගත හැම ලිපියක්ම ගබොගහොම වටි්නො නි්සො ‘ධරණී’ 
පත්ගර බලලො විසි කරන්්න ගලෝබයි කියලො ඇ්ැම් අය 
කිය්නවො.

ඇත්ටම මගේ වෘතතීය ජීවිගතටත ගම් ලිපි ගපළ විශොල 
පිටිවහලක් වුණො. ඉතින් ‘ධරණී’ කියන්ගන් ්සතුටින් ජිවි්ය 
්දරන්්න පොර කියන්නියක් කියලො ක්රියොගවන්ම ඔප්පු කරලො 
තිගය්නවො. ඉතින් එගහම පත්ගරක ්සම්පතදායිකවක් ගල්ස 
කටයුතු කරන්්න ලැබුණු එක �ැ්න මටත ආඩම්බරයි.

රතනා පුෂ්පකුමාරි 
ගයෙෂඨ මග්නෝවිද්ො උපගේශකො

මට අහම්ගබන් වගේ ්මයි ‘ධරණී’ පත්ගර කියවන්්න ලැබු ගේ. කොන්්ො පත්රයක් වුණොට 
ඒක මුළු ්සමොජගටම වටි්න පත්රයක් කියලො මට ගතරුණො. ඉතින් එදා ඉඳලො දි�ටම මම 

‘ධරණී’ පත්ගර කියව්නවො. ්දව්සක් ග්නොමිගල් ්දත ලබොග්ද්නවො 
කියලො මිස ගකග්නක් පත්ගර දාලොතිබුණො. ඊටපසගස මම 
පුවතපත ආය්්නයට ගකෝල් කරලො ඒ දුරක්්න අංකය ඉල්ලන් 
ඒ මිසට ක්ො කළොම ඇය මට ග්නොමිගල්ම ඒ කොරය කරලො 
දුන්්නො. ඒ වගේ වැඩකට වියේම කරන්්න මට ආරථික ශක්තියක් 
්නැහැ. හැබැයි ‘ධරණී’ නි්සො මට ආගේ ඉස්සර වගේම 
හි්නොගවන්්න පුළුවන් වුණො.

උ්පාලි මලලදසකර
බත්රමුල්ල

මගේ දියණිය ගේේ ඔටි්සම්, මගයෝපති, මසතිසක ආඝෝය කිය්න ගලඩවලින් පීඩො විඳි්න 
දියණියක්. මොධ්යගේදිනියක්, මවක් විදියට මගේ දියණිය එක්ක මම �්කර්න ජීවි්ය �ැ්න 
ගකොටස 35ක ලිපි ගපළක් ලියන්්න මට ‘ධරණී’ අවසථොව දුන්්නො.
ඉතින් ඒ ලිපියට ග�ොඩක් ප්රතිචොර ලැබුණො. ගම් ්තතවයන්ට ප්රතිකොර කර්න වවද්වරුන් 
�ැ්න ්සහ ගම් ්තතවයත එක්ක කටයුතු කර්න හැටි �ැ්න 
්දැ්න�න්්න මගේ දියණිය වගේම ගරෝ�ොතුර වුණු ්දරුවන්ගේ 
අම්මලො ්ොත්ලො ගබොගහෝග්දග්නක් මට ක්ො කළො. ලිපි ගපළ 
අව්සන් ගවලො ්රමක කොලයක් �් වුණත ්වමත මට එවැනි 
දුරක්්න ඇමතුම් ලැගබ්නවො. ‘ධරණී’ එක්ක එකතු ගවලො 
එවන් පිරි්සකට දිරිග්දන්්න ලැබුණු එක ඇත්ටම මට ගලොකු 
්සතුටක්.

වසන්ති නානායකකාර
ගයෙෂඨ මොධ්යගේදිනී

පියයුරු පිළිකො පිළිබඳව කොන්්ොවන් ්දැනුවත කිරීම ්සඳහො 
‘ධරණී’ දිගින් දි�ටම අපත ්සමඟ අතවැල් බැ්ද�ත්ො. 
පුවතප් හරහො සිදුකළ ්දැනුවත කිරීම් නි්සො ගබොගහෝ 
කොන්්ොවන් ඉන්දිරො කැන්්සර ට්රසට් අපගේ ගසවොවන් පිළිබඳව 
්දැනුවත වී එම ගසවොවන් ලබො�ත්ො. පුවතප්කින් ලබොග්ද්න 
ගසවොවට එහො ගිය ගසවොවක් ඔබ ්සමොජය ඉටු කර්න බව 
අපගේ හැඟීමයි. ඉතින් ‘ධරණී’ ඔබට සතුතියි.

චිත්රිකා ඩී දමල්
මොධ්ය ්සම්බන්ධීකොරක ඉන්දිරො පිළිකො භොරය

්පළමු සංව
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‘ධරණී’ කියන්න ශ්රී ලාංකික කාන්ාව්ේ විවිධතවය, ශක්තිය සහ 
වැදගතකම සමාජග් කරන සුවි්ේෂී පුවත්ප්ක්. සමහර ග්ානුගතික 
ම්ධාරීන හි්න්න ලාංකික කාන්ාව කියන්න එකාේමික ්ක්නක් කියලා. ඒ 
ග්ානුගතික, මනඃකල්පි් අච්චුවට අනුව ජීවත ්වන්න නැතනම්, එයට දැඩි 
සමාජ වි්රෝධයක් එල්ල ්වනවා. ඒ වි්රෝධය, සමාජ ස්ථරය අනුව විවිධ විදිහට 
විකාශනය ්වනවා. ‘ධරණී’ පුවත්ප්්න ්ම් හැම සමාජ ස්ථරයකම ජීවත්වන, 
වැඩකරන, කාන්ාවන ගැන ව්ේම ඒ අයට 
වැදගත ලිපි ප්රකාශයට ්පත කරනවා. එ්ලස 
්ම් පුවත්ප් ්දස බලන විට මට ්්ප්නන්න 
ධරණී, නූ්න ලාංකික කාන්ාව පිළිබඳ 
ලියැ්වන ප්රගතිශීලි ජනශෘතියක් ්ලසයි. ඉදින 
එ්හව් ධරණිය්ේ අවුරුදදක සාර්ථක ගමනට 
ම්ේ උණුසුම් සුබ ්පැතුම්!

ආචාරය වගීෂා ගුණදේකර  
UNDP ප්රධාන ආරථික විද්ාඥ, 

ආසියානු ්පැසිපික් කලා්පය

ධරණී ්ලය සුවඳවත කරන දිරිය කතුන්ේ 
අපූරවතවය හා සාර්ථකතවය ්ලාවට විදහා 
දක්වමින අනූ්පම සමාජ ්ම්හවරක ්ය්දන 
‘ධරණී’ට ් ම ්පළමු සංවතසරය සමරන ් මා්හා්ත 
ම්ේ කෘ්්ව්දීතවයත සමඟ ශුභාශංසන 
පිරිනැමීමට ලැබීම භාග්යයක්්කාට සළකමි.

සිරින පිරි ්දර්ේ

ලියන සවි ්දමි්න

තුටින මන ්පබැඳී

සුබ ්පැතුම් ධරණී

ඔ්ේ ජනප්රිය පුවත සඟරා්ව් කවරයක් මා 
්වනු්වන ්වනකිරීම ගැන මුලිනම සතුතියි. 
්දවනුව, ශ්රී ලංකා්ව් කාන්ාවන ්ක්රහි 
අවධානය ්යාමුකළ උසස ්තතව්ේ ලිපි 
සම්්පාදනය කිරීම පිළිබඳව ඔබට සතූතියි. 
කාන්ාවන්ේ ්පමණක් ්නාව ශ්රී ලාංකිය 
සමාජයම ඉ්ා ධනාතමක ආකාරයකින ස්පරශ 
කිරීමට ධරණියට හැකිවී ඇ්. ඔබ විසින 
ප්රකාශයට ්පතකරන ලද ලිපි්ේ ප්රතිඵලයක් 
්ලස මට ්වමත  ් බා්හෝ්දනා්ගන ඇමතුම් 
ලැ්ේ. අවසාන වශ්යන, ඉතින ්ම් ගමන 
ඉදිරියට යාමට සමස් ‘ධරණී’ කේඩායමට 
වැඩි ශක්තියක් සහ නිරමාණශීලීතවයක් 
ප්රාර්ථනා කරමි. ධධ්රයන ඉදිරියටම යනන 
ධරණී.

ඉ්ා ්කටි කලක් තුළ 

ලංකාව තුළ ජනප්රියම 

කාන්ා පුවත්ප් 

බවට ්පත වූ ‘ධරණී’ 

පුවත්ප්ට සහ ඒ 

්වනු්වන කැ්පවී ක්රියා 

කරන කර්ෘ මේඩලයට 

ඉ්ාමත සාර්ථක 

දිගු ගමනක් යනනට 

සුභාශංසන එකතු කරමි.

දේලි 
දසදනවිරතන

්පර ් ේෂණ 
විද්ාඥ

කාන්ා ්පත්ර සමාජයට එ්පා්වලා ති්බන ්වලාවක ‘ධරණී’ ඉ්ාමතම 
අභි්යෝගකාරී තීරණයක් ්ගන කාන්ා ්පත්ර කලාව ්පරිවර්නයකට 
භාජනය කළා. ඒ ්පරිවර්නය මිනිසසු ආදර්යන වැළඳගත්ා. සාම්ප්රදායික 
මාධ්යයක් නවීකරණය කිරීම මගින සමාජ්ේ ආකරෂණය ඇදගනන හැකි 
බව එයින ඔප්පු කර ති්බනවා. ්ම් වනවිට ‘ධරණී’ ්පත්රය ලබා්ගන ඇති 
ජනප්රියභාවය මගින එය ්වත ්හවුරු ්වනවා.

පුරා වසරක් තිස්ස කාන්ාව්ේ සතුට, දුක, 
්ව්දනාව තුරුලට ්ගන සනසනනට ්වර දරන 
‘ධරණී’, ඔබට සුභාශංසන ආදරණීයව පිරිනමමි. 
්වත චිරාත කාලයක් කාන්ාවනට ්ම්හවරක් 
කිරීමට ඔබට ශක්තිය ධධරයය ලැ්ේවා!

‘ධරණී’ පුවත්ප්ත ්පළ්වන ලිපිවල 
අන්රග් කරුණු ඉ්ාමත කා්ලා්චි්යි. ඒ 
ව්ේම ගුණාතමක බවින ඉහළයි. ඒක නිසා මම 
්කායි්රම් කාරයබහුල වුණත හැම සති්යම 
්නාවරදවාම ‘ධරණී’ කියවනවා. ඉතින ‘ධරණී’ 
අවුරුදදක් පුරාවටම ආපු ගමනටත, ඉදිරි 
ගමනටත මම සුභාශංසන පිරිනමනවා.

්පළමු සංවතසරය සමරන ‘ධරණී’ පුවත්ප් 
්පාඨකයන්ේ ආකරෂණය ්ව ්වත දිනාගනිමින 
අති සාර්ථකතවයට ්පත්ව්වා යැයි ්බා්හාම 
ආදර්යන අ්ප ්ද්දනාම සුබ ්ප්නවා.

නව ්පරපු්ර ජනප්රිය ගායක
භාතිය ජයදකාඩි 

සහ බිරිඳ හර්ෂණී ජයදකාඩි

ලක්මිණී ජයසූරිය
ශ්රී ලංකා ගුවන සමාග්ම් ප්රධාන ගුවන ්සවිකා 

(මැදිරි කළමනාකාරිනී) 

ෙර්ශි කීර්තිදේන
බුදධි බතික් අධි්පතිනි

දනලකා ශිදරෝමාලා
ඔලිම්පික් විනිසුරු, ස්ථානාධි්පතිනී, 

කාන්ා හා ළමා කාරයාංශය  
(අන්රජාල අ්පරාධ)

කාංචනා නිශාමලී
ග්ාම නිලධාරිනී 

‘ධරණී’ පුවත්ප්ට වසරක් පිරීම 
ගැන මා්ේ උණුසුම් සුබ්පැතුම්! 
මින ඉදිරියටත ජීවි්ය සතුටින 
දරනනියනට හඬක් වීමට වාසනාව 
ශක්තිය ලැ්ේවා!

සමුර්ධි ප්රනාන්දුපුලදල 

(දිවංග් අමාත්ය ්ජයරාජ් 
ප්රනානදුපුල්්ල් ්ේ දියණිය)

‘ධරණී’ තුළින සමාජ්ේ ්ම්්ක් 
්නාදැක්ක ්පැති එළිදක්වනනට 
පුළුවන වුණා. වි්ේෂ්යන දිරිය 
කාන්ාවන ගැන. ඒක සතුටට 
කාරණාවක්. අදට වසරක් පි්රන 
‘ධරණී’ පුවත්ප්්හි ඉදිරි අනාග්ය 
්ව ්වත වාසනාවන් ්ව්වා!

ෙයානි වෑගපිටිය 
(ලාෆ් සමූහ ව්ා්පාර්ේ සභා්පති 
ඩේ.්ක්.එච් වෑගපිටිය්ේ  බිරිඳ)

කාන්ා 
්පරපුර 
්වනු්වන 
‘ධරණී’ නමින 
ආරම්භ කළ 
අලුත ගමන 
මග ඉදිරියටම 
යනන ආසිරි 
්ප්මි!

නිලමිණි දෙදර්රා
 (්ම්රියනස නායක නලින ්්ප්රරා්ේ බිරිඳ)

ඇත්ටම මම 
්ම් ්පත්රයට 
කැමතියි. සම්මුඛ 
සාකච්්ාවක් 
වුණත කරන්න 
්වනසම 
විදියකටයි. ්ම් 
ව්ේ ්පත්රයක් 
සමාජයට ආ එක 
ගැන සතුටුයි.

ගංගා දෙදර්රා  
(නැසී ගිය ගායක සුනිල් ්්ප්රරා්ේ බිරිඳ)

‘ධරණී’ පුවත්ප්ට 
වසරක් සපි්රන 
්මා්හා්ත ම්ේ 
උණුසුම් සුබ්පැතුම් 
පිරිණැ්ම්!
ලාංකික සමාජ්ේ 
විවිධ ්පැතිකඩ දක්ෂ 
හා සූක්ෂම ්ලස 
එළිදක්වමින ලාංකික 
අ්පව දිරිගනවන ඔබට 
සුබ අනාග්යක්!

නීතිඥ රශානි මීගම 
ESAT ශ්රී ලංකා ්පදන්ම් නිරමා්ෘ

තසරයට සු්බෙැතුම !

සැන්ඩ්ා මැක් 
මැක් සමයිල් ්පදනම

කිෂූ දගෝමේ



සනත් ප්රියන්ත

මෙම්තක් ක්තාව

ල�ෝජිනීලේ උපන්ගම ල�ොටි සංවිධොනලේ යුද මරමස්ොනයක් 
වූ මු�තිව් මූල්ලියවල�යි ග්ොමයයි. ල�ෝජිනීව රවටොල්ගන එල්.
ටී.ටී.ඊ සංවිධොනයට බදවො ්ගනනො අතර පුහුණුලවන පසු ලසෝදියො 
බ��ොයට අනුයුක්ත �රයි. 

සංවිධොනය තුළ සිටියදී ලනොලයකුත් හැළහැප්පීම් මැද දිවි 
ල්ගවන ල�ෝජිනී සංවිධොනය තුළ සිටි තම ලහොදම මිතුරියනලේ 
විලයෝලවන පසු මරොල්ගන මැලරන ලසබළිය� ල�ස පුහුණුවීම් 
අරඹො එම පුහුණුව සොර්�ව නිම �රයි. හමුදා ප්රහොර හමුලව් 
�ඩො වැලටන එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධොනය අවසොන මොස කිහිපලේදී 
ල�ෝජිනී වව්නියොවට සංක්රමණය �රවනලන ඇලේ මරොල්ගන 
මැලරන ඉ�ක්�ය �ැලබන ලතක් එහි සිටින ල�ස දනවමිනි. 

එහිදී ඇලේ බොර�රු වනලන සු්ගනදන නම් ඕ�නදලේ 
සිටින ලදමළ ජොති�යකු වන අතර දිලනන දින සිදුවූ එල්.ටී.ටී.ඊ 
සංවිධොනලේ �ඩොවැටීම හමුලව් ඔහුද ල�ෝජිනී පිළිබද ලසොයො 
බැලීම නවතො දමයි.

ඒ අතර වව්නියො ලව්දී දැන හදුනො ්ගනනො රූබන නම් ත්රිලරොද් 
ර් රියදුරො සම්ග ලරේම සබදතොවයක් අරඹන ල�ෝජිනී තමන 
මරොල්ගන මැලරන ලසබළියක් බව ඔහුට ස්ගවො ඔහු සම්ග විවොහ 
ලවයි.  උතුලර යුද හමුදා ප්රහොර දරුණු වීමත් සමඟ ල�ොටිනලේ 
සංවිධොන ජො�ය බිඳ වැටීම නිසො ල�ෝජිනී හො ල�ොටි සංවිධොනය 
අතර සනනිලව්දනයද බිඳ වැලේ. එහිදී LTTE සංවිධොනලේ 
නීතිරීතිව�ට පටහැනිව �ටයුතු �රමින ල�ෝජිනී රූබන සමඟ 
විවොහ ලව්. ඒත් සමඟ හමුදා අත්අඩංගුවට පත්වීලම් අවදානම 
සමඟ LTTE විසින තමොව ඝොතනය �රතැයි බිය සමඟ ල�ෝජිනී 
සිය විවොහ දිවිය ්ගත �රනනීය.

ලම් අතර වනනි මොනුෂීය ලමලහයුලම් නිරත යුද හමුදාව 
පුදුමොත�න යුද මුක්ත ��ොපයට ඇතුළු වී එලතක් ල�ොටි 
ග්හණලේ සිටි සොමොන්ය වැසියන �ක්්ෂ ්ගණනොවක් මුදා්ගනී. 
එල�ස මුදා්ගත් සොමොන්ය ජනතොව අතර 
තම පවුලල් සොමොජි�යනද සිටිනලනද 
ලසොයො බ�න ල�ෝජිනීට අවතැන 
�ඳවුර�දී තම පියො හො සලහෝදරියන 
හමුලව්. එහිදී තම පවුලල් සොමොජි�යන 
යුද ��ොපය තුළදී විඳි දුක්්ගැහැට 
පිළිබඳ සියලු ලතොරතුරු ල�ෝජිනීට 
කියයි.

අද එ්තැන සිට....

ම�ෝජිනී

එල්.ටී.ටී.ඊ ෙරාමෙන 
ෙැමරන

මකාටි කාන්තාවක් 
         ට කියයි

36 2021 මදසැම්බර් 06 වන සඳුදා

හමුදාව ම�ෝජිනී මසායා එයි

ක�ොටිනොය� කේළුපිලකල ප්රභො�රනකගේ 

මරණය සිදුවනකන 2009 මැයි 19 දිනයි. 

යුද්ධය අවසන වූ දිනය කෙස අදටද 

සළ�නකන එදිනයි. නමුත් 2009 මැයි 

19 දින ප්රභො�රන මියගියද රජය විසින 

එකෙක් ක්රියොත්ම� �රන ෙද ආරක්්ෂ� 

වැඩපිළිකවෙ එකෙසම ක්රියොත්ම� �රකෙන 

ගිකේය. ඊට කේතුව ප්රභො�රන මියගියද ඒ 

වනවිටත් පුහුණු එල.ටී.ටී.ඊ. සොමොජි�යන 

දහස් ෙණන� පිරිසක් සමොජෙෙ වී සොමොන්ය 

වැසියන සමඟ මිශ්ර වී ජීවත්වීමයි. ඔවුන 

අෙර �ළුක�ොටි (මරොකෙන මැකරන) 

සොමොජි�යන, ඔත්තු�රුවන, 

පුපුරණ ද්රව්ය විකේ්ෂඥයන, 

විකේ්ෂ ෙරිලෙො පුහුණුව ෙද 

ක�ොටි සොමොජි�යන ආදී 

විවි්ධ අංශවෙ ක�ොටින 

රැසක්ම ඇතුළත් විය. 

එකමනම සඟවන ෙද අවි 

ආයු්ධ කමනම පුපුරණ ද්රව්යද 

විශොෙ ප්රමොණයක් තිබුණි. ඒ 

නිසො ප්රභො�රන මියගියද නැවෙ 

එවැනකනකු බිහි වී ඊළොම් සටනට 

පණ දීම වැළැක්වීකම් අභිකයෝෙය රජකේ 

ආරක්්ෂ� අංශ හමුකේ තිබිණි. එම නිසො 

සියලුම ආරක්්ෂ� අංශ, සැඟවී සිටින එල.

ටී.ටී.ඊ. සොමොජි�යන අත්අඩංගුවට ෙැනීමට 

හො සඟවො තිකෙන අවි ආයු්ධ, පුපුරණ ද්රව්ය 

කසොයොෙැනී මට දැවැනෙ කමකහයුමක් 

ආරම්භ �ර තිබිණි. කම් සියලෙ අෙර 

කෙෝජිනීද සොමොන්ය �ොනෙොව� කෙස පවුල 

ජීවිෙය ෙෙ �රමින සිටියොය.

‘‘නොය�තුමො (ප්රභො�රන) මියගිහින 
ටි� දවසක් යද්දී ඒ මරණය ්ගැන 
හිතන එ� නවත්ත�ො හිත හදා්ගත්තො. 
ඊටපසලස මමත් සොමොන්ය විදියට 
ජීවත්ලවනන ්ගත්තො. අවශ්යතොවයක් 
වුලණොත් �ලේ යනවො. ඒ වලේම පුළුවන 
හැමලව�ොව�ම ල�ෝවි�ට ගිහින 
ලදවියන ඇදහුවො.’’

කෙෝජිනීකගේ ක�ෝවිල ෙමන එක්ෙරො 

දින� ඇකේ ඉරණම තීනදු �රනු 

ෙැබිණි. ඒ පිළිෙඳව විස්ෙර සඳහන 

�ළ කෙෝජිනී.

‘‘දවසක් මම ල්ගවල් ළඟ තිලයන 
ල�ෝවි�ට ගිහින වැඳුම් පිදුම් �ර�ො 
ඉද්දි මට හුරුපුරුදු මුහුණක් මලේ දිහො 

බ�ොල්ගන ඉනනවො දැක්�ො. මමත් ලහොඳට එයො 
දිහො බැලුවො. එතල�ොට තමයි අඳුර්ගත්ලත් 
මලේ දිහො බ�ෝගලන ඉනලන �විදා කිය�ො. �විදා 
කියනලන මම වව්නියොවට ආවට පසලස මලේ 
භොර�ොරයො. එයො තමයි මම වව්නියොවට ආවට 
පසලස මොව භොරල්ගන, නවොතැන සපය�ො 
ලසරම ලද්වල් �ලේ. එයොට තමයි භොරලව�ො 
තිබුලණ ප්රහොරය සඳහො ඉ�ක්�යක් දී�ො 
පුපුරණ ද්රව්ය බොරලදනන. නමුත් මම එයොටත් 
ලනොකියො සංවිධොනය අත්හැර�ො ලවනම ්ගමනක් 

ගියො. ල�ටිලයන කීලවොත් සංවිධොනයට 
ලරෝහි වුණො. ඒත් දැන අපි ලදනනම 

එ�ම ලබෝේටුලව් ඉනලන. අපි 
ලදනනටම තිලයන ල�ොකුම 
අභිලයෝ්ගය තමයි හමුදා 
අත්අඩංගුලවන ලේලරන එ�. 
මට හිතුණො එයො �තො �රොවි 
කිය�ො. ඒත් එලහම වුලේ 
නැහැ. මට ලහොඳට මත�යි 

එයො මලේ මූණට වඩො ලහොඳින 
බැලුලව මලේ නළලල් තිබුණු 

ලපොේටු (ති��ය) ලද� දිහො.’’

මීට කපරද සඳහන �ර තිබූ පරිදි හිනදු 

�ොනෙොවක් විවොහ�ද අවිවොහ�ද යනන 

ෙොහිර සමොජයට හඳුනොෙැනීම සඳහො තිකෙන 

සළකුණ වනකන නළකල තිෙ�ය ෙෙන 

ආ�ොරයයි. අවිවොහ� �ොනෙොවක් �ළු 

පැහැති කුඩො තිෙ�යක් නළකල ෙෙන අෙර, 

විවොහ� �ොනෙොවන ෙරමක් විශොෙව රතු 

පැහැති තිෙ� කද�ක් නළකල ෙෙති.

‘‘මලේ ලපොේටු දිහො බ�පු �විදාලේ මූලණන 
මම දැක්ල� තරහක් වලේ ලදයක්. සමහරවිට 
එයොට හිලතනන ඇති එයො�ො සංවිධොනය 
ලවනුලවන �ැපලව�ො �ටයුතු �රද්දි මම 
සංවිධොනයට ලරෝහිලව�ො ගිහින විවොහ 
ලව�ො සතුටු ජීවිතයක් ්ගත �රනවො කිය�ො. 
ල�ොලහොම වුණත් ලදනනට ලදනනොම 
හිටිලේ බලයන. ඒ බය මට වඩො 
�විදාට තිබුණො. ඒ නිසො �විදාත් 
කිසිම �තොබහක් නැතිව ගියො. 
හැබැයි එතන ්ගලම් මො ්ගැන 
දනන කීපලදලනක් �විදාවත් 
දැනල්ගන හිටියො. �විදා වැඩ 
�ලේ ජොත්යනතර රොජ්ය 
ලනොවන සංවිධොනය� නිසො සමොජ 
ක්රියො�ොරිනියක් විදිහට එයොව 
අඳුර්ගත්ත අය හිටියො. ඒ නිසො මලේ 
විසතර එයො දැන්ගනන ඇති කිය�ො 
විශවොසයක් මට තිබුණො. හැබැයි සැනසීම�ට 
තිබුලණ ඒ ලවද්දි එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධොනය 
පරොජයට පත්ලව�ො අ�රමණ්ය ලව�ො තිබුණ 
එ�. සංවිධොනය ක්රියොත්ම� ලව�ො තිලයද්දි 
�විදා මලේ විසතර දැන්ගත්තොනම් මම ඉනන 
තැන විසතර ලසරම මනිලම්ඛ�ොට (�ළුල�ොටි 
�ොනතො බළ�ො ප්රධොනී) හරි ලපොේටු අම්මොනට 
හරි දැනුම් ලදනවො. එලහම වුණොනම් සමහරවිට 
එයො�ො මට �රදරයක් �රනනත් ඉඩ තිබුණො.’’

නිවසට ගිය කෙෝජිනීට �විදාකගේ හමුවීම 

විටින විට මෙක් වනනට විය. ‘ෙවත් 

විනො ශය� ආරම්භයක්ද?’ කෙෝජිනීට විකට� 

සිතුණි. නමුත් ෙවත් සති කිහිපයක් ෙෙ 

වනවිට �විදාකගේ හමුවීම අමෙ� විය. නමුත් 

ඇය පුවත්පත් ෙැලීම හො රූපවොහිනී ප්රවෘත්ති 

නැරඹීම පුරුදදක් �රකෙන සිටියොය. ඒත් 

දින� පුවත්පෙ ෙෙනවිට කුඩොව ට තිබූ 

ප්රවෘත්තියක් ක�කරහි ඇකගේ අව්ධොනය කයොමු 

විය.

කපොලිස් අත්අඩංගුවට පත් ෙරුණිය� 

සයනයිඩ් �ො මියගිය ෙවද, සඟවො තිබූ 

ක්කලකමෝ ඇතුළු පුපුරණ ද්රව්ය විශොෙ 

ප්රමොණයක් කසොයොකෙන ඇති ෙවද එම 

ප්රවෘත්තිකේ සඳහනව තිබිණි.

‘‘ඒ ප්රවෘත්තිය දැ�පු ්ගමනම මට නි�මට 
වලේ හිතුණො �විදාද දනලන නැහැ කිය�ො. 
මැරුණ ල�නොලේ ල�ොලටෝ එ�ක් දා�ො 
තිබුලණත් �ළු සුදු ලපොඩි  ල�ොලටෝ එ�ක් නිසො 

අඳුර්ගනන බැහැ. මලේ මත�ලේ හැටියට ඒ 
දිනය 2009 අල්ගෝසතු 23 හරි 24 හරි. ඒ 
ලවන ්ගෑනු ල�ලනක් කිය�ො මම හිත හදා්ගත්තො. 
එලහම ඉද්දි හවස අලප් ල්ගවල් ළඟ ලපොලිස 
මුරලපොලේ ලපොලිස නි�ධොරීන ලදතුන ලදලනක් 
ල්ගදරට ආවො. එයො�ො ඇවිත් අලප් �ැමිලි �ොේ 

(පවුලල් විසතර පත්රි�ොව. එ�� උතුලර 
නිවොස සඳහො නිකුත් �ර තිබුණි.) 

එ� ඉල්ලුවො. මමත් දුනනො. එයො�ො 
ඒ �ොේ එලක් සඳහන ලව�ො 
තිලයන සොමොජි�යනලේ නම්, 
හැඳුනම්පත් විසතර ලියොල්ගන 
ගියො. ඒ� එච්චර ්ගනන ්ගත්ලත් 
නැහැ. ලමො�ද ඒ �ොලල් ඒ වලේ 

පරීක්්ෂො �රන එ� සොමොන්ය 
ලදයක්. ඒ සිද්ධිය එතනින ඉවර 

වුණො.’’

කම් වනවිට කෙෝජිනීකගේ ඉරණම්�රුවන 

ආසනනයටම පැමිණ තිබුණි.

‘‘්ගලම් ලපොලිසිය ආවට පසලස දවලස 
හවස 2.30ට විතර සිවිල් ඇඳුලමන සැරසුණු 
හතරලදලනක් ල්ගදර වැට �ඩුල්ල�න ඇතුළු 
වුණො. එතල�ොට නම් මට හිතුලේ ලමොනවො හරි 
නර� ලදයක් ලවනන යනලන කිය�ො. සොමොන්ය 
විදියට තමයි එයො�ො ආලව්. ඒ ලවද්දි රූබන 
රසසොවට ගිහින. රූබනලේ අම්මො (නැනදම්මො) 
්ගමනක් ගිහින. මම විතරයි ල්ගදර හිටිලේ. ආපු 
අය සිංහ� අය වුණත් ලදමළ පුළුවන කිය�ො 
ලත්රුණො. කිසිම ්ගොනක් නැතිව මලේ ළඟට 
ආපු එයො�ො,

‘අභිරුමී ල�ොලහොමද?’ කිය�ො ඇහුවො. 
අභිරුමී කියනලන �ළුල�ොටි බළ�ොලයන මට 
දුනන රහස නම. ඒ නම දනලන ටි� ලදනයි. 
මලේ ඇඟ පුරො විදුලි සැරක් ගියො වලේ වුණො.’’

උඩුහක්කක් සඟවො ෙෙොකෙන සිටි සයනයිඩ් 

�රල කද�ද ඒ වනවිට කෙෝජිනී ෙෙවො දමො 

තිබුණි. නමුත් කමවැනි අවස්්ොව�ට මුහුණ 

කදන ආ�ොරය ෙැන ඇය පුහුණුව ෙෙො 

සිටියොය.

‘‘මකගේ නම ෂිවකනෂවරී. සරෙට වැරදීමක් 

කවෙො.’’

සඟවොෙත් චකිෙකයන යුතුව කෙෝජිනී 

කීවොය.

ෙමේ නෙ 
ෂිවමනෂවරී. 

සර්�ට 
වැරදි�ා

සයනයිඩ් 
කරල් මදකත් 

නෑ. දැන මොකද 
කරනමන?

යුද්ධලයන පසුවද සැඟවී සිටින ත්රසත පිරිස ලසොයො �ළ ලමලහයුම්ව� ප්රතිඵ� ල�ස ලමවන අවි ආයුධ විශො� ප්රමොණයක් 
ලසොයො ්ගැනීමට යුද හමුදාවට හැකිවිය



ඔබ අත දුන්නා ධරණී
මගෙ කවිමගේ මා ගමතරම් දුර පැමිණි
අත ගෙන ගකගනක් නැහැ කකුගෙන් නම් අදිති
ගම් කවි කන්ෙ මට නැෙ ෙන්නට බැරිවී
වටපිට බැලු කෙට අත දුන්නා ධරණී

  සඳකාන්ති කල්දේරා
    මිරිහාන

දුව ධරණී
කිවි දිනගේ හිමිදිරිගෙම නිවසට එන දුව  ධරණී
බාෙ මහලු හැමගෙනාගේ හෙ බැඳෙත් දුව  ධරණී
මැහුම් ගෙතුම් ඉවුම් පිහුම් මනාව ෙත් දුව  ධරණී
අහස් කුගස් පාො ඇති පහන් තරුව දුව  ධරණී

කො ගොගේ ආගිෙ තැන් එළි ෙක්වන දුව  ධරණී
දිරිෙ කතුන්ගේ වෙතුෙ කිොපාන දුව  ධරණී
කවි ොෙක් වපුරන්නට අත හිත ගෙන දුව  ධරණී
චිරාත් කාෙෙක් ගෙගහන් වැජගේවා දුව  ධරණී

  දයා ඒකනායක
    මාමිණියාව

lú
hdh
Tfí lú ks¾udK my; 

,smskhg tjkak'

zzlú hdhZZ
zOrKSZ l¾;D uKav,h"

wxl 91"
úfÊrdu udj;"

fld<U 07
නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊ්ම්ල කරන්න

සංසකරණය - ම්නෝරා ්රේමතිලක

හිතවතී
ධරණී රසවන්තිෙ
මිහිරි මධුවන්තිෙ
කවි ලිො සනසවමි
ගසාඳුරු හිතවන්තිෙ

  චාන්දනී ප්රසන්ති ්හට්ටි්ේ
     කඩු්වල

අපේ ධරණී
ලිේවත් ගකාගතක් නම් නෑ ගනාවැ  පළගවන්ගන්

ගේතුව ගමාකෙ කිෙො නැත මා  ෙන්ගන්

ධරණී පුවත්පත මා ළඟ  දිස්වන්ගන්

ඒකයි කවිෙ ගම් විදිහට  ලිෙැගවන්ගන්

ධරණී පුවත්වත සුදුසුයි  ඔක්ගකාටම

ඒකයි ගමගහම කවි ලිේගේ  ඇත්තටම

සිකුරාදා දිනෙ එනගතක් මෙ  බැලුම

ඉන්නව බොගෙන විස්වාසගෙ  මහිම

පටන් ෙත්තු දා සිට දිෙටම  ධරණී

කිෙවනවා මගේ ගේලි හා  දුවණී

ඒ තරමටම අෙහස් විනිවිෙ  ගපනුණී

ධරණී පුවත්පත ෙක් මෑණිගෙ  දිෙණී

   ආර්. පී. ්රේමලතා
      මුදුන්්ගාඩ

ධරණී පෙල්ල 

හිරු සඳු පෙන බබ්ලන්ටයි
ෙෙනට ඇරුණු පත් කඩවෙ දිෙ  හැරුණී
දිවිෙට ෙැනුම නැත ගනත් කඳුළින්  පිරුණී
එමවිට අඩුව තව ඇහැකට ගනත  ෙැටුණී
ෙමනට ආගව ඒකයි ඔබ ලිෙ  ධරණී

වැඩිහිටි ළමා ගෙෞවනිෙන් හා  තරුණි
හිටිහැටිගේම අත්හගෙ ෙතිගුණ  පැරණි
එම විට ෙැනුම විත් හෙවත මුේ  ඇදුණි
මේ මිටි සමෙ ධරණිත් ෙැබුණිෙ  තිලිණි

විගනෝෙගේ රස ෙඟුෙැේ  මවන්නිගේ
කගටෝරගේ ෙැෙගවන මං  ගසාෙන්නිගේ
උපාධිගේ සීමා බැමි  සිඳින්නිගේ
සිදාදිගේ ෙම මැෙ වුව  සිටින්නිගේ

විෙසින් ගෙෝත මත කිවි දින  සිටින්නී
රහසින් කරුණු ගනත් අතරට  ෙවන්නී
මනසින් ගනාවැටි ෙන මාවත  කිෙන්නී
දිවැසින් දිවිෙ ෙැක සතුටින්  ෙරන්නී

ධරණී තෙෙ මත දිගුකේ  වැජගෙන්ටයි
රමණී අත්ෙැකුම් දින දින  ළංගවන්ටයි
වරණී ෙණඩගනන් මතු දා  ෙැෙගවන්ටයි
ධරණී ගකේෙ හිරු සඳු ගමන්  බබෙන්ටයි

  අනුර වි්ේ්සෝම
     දුනගහ

ධරණී ආයුපබෝවන
දුගේ ඔබ ගකාගහගෙෝ සිටින්ගන්
නිබඳ මා ඔබ ෙැන සිතන්ගන්
ඈත දුර සිටිෙත් දුගේ මම
ඔබ ළඟම සිටින්ගන්

ගකගත් ගවගහසුන මගේ ජීගේ
ඔබට සරුඵෙ ගනො ෙන්ගන්
ළඟම ඇති නෑො මමයි ඔගබ
ගෙරණ ධරණී දුවණිගේ

ආයුගබෝවන් රගේ සැමතැන
ඉගෙනුමයි නිති දිනන්ගන්
මගේ ධරණිගේ සිඟිති දිෙණිගේ
ඔගබ නමට ෙරු කරන්ගන්

නැණ පමණ ෙැන මගේ රටටත්
යුතුකමක් ෙහපතක් වන්ගන්
සිරිමා ගබෝ සමිඳු පිහිගටන්
ධරණී මගෙ දුව දිනන්ගන්

  ෂර්ලි ශාන්ති ්�ා්ේජු
    රේමලාන

ෙවියනාපේ 
සිතයනාය
සිත්ොෙ පුරාවට කවිොෙ  පබැඳුණා

හෙ ඇගඳන සිත් ෙහර කවිෙකට  ගොනුවුණා

ෙසත පැතුරුණු පැතුම් හෙපුරා  එක්වුණා

ධරණි හි කවිොෙ කවි සිතට  ළබැඳුණා

  රේන්සකර රූපසංහ
    කිතුලගල

ෙපේ සදාදර 
ධරණී
ධරණී දුගේ ගම් අහන්න
අම්මා වෙසයි සිතන්න
මම ඉන්ගන් කැෙණි පුගේ
ගෙෝනවෙ ෙගමයි

කජුෙහමුෙ ගකාගහාේවිෙ පාර
හරිෙට වළවේ තිගෙනවා
පාගර ෙමන් ෙන්නත් බැහැ
පහසුකමක් නැහැගන දුගේ

අගන් දුගේ ඔබ බෙන්න
ආසාගවන් කිවිදා ඉන්ගන
එගහත් දුගේ හරි දුරයිගන
ඔබ ෙෑතට අරන් එන්න

ධරණී දුවව ෙන්න ඕනැ
ඇගෙ දුක සැප විමසන්නට
ගම් අම්මට ඉඩ ගෙන්නගකා
දුවව ළඟට ගෙන්න ෙන්න

සදාකේම රැකගේවා
ගෙවිගො බුදුන් මගෙ ගෙෝණිව
ගෙෝගකම පිළිරැේ ගේවා
ධරණිට කිරි ඉතිගේවා

  මියුරින් ජයවර්්ධන
     ්ගෝනවල

ධරණී - සතුටින 
ජීවිතය දරනනී
රස මිහිරි කතා
ටිකිරි සිනා
සංගේදී හැඟුම් මවන
ෙංවතුගේ ගරේමකතා

කටට රහට කෑම හෙන
රස වෑගහන කෑම කතා
ගේන් කුඹුරු අස්වේෙන
ෙෙ ලිෙන්ගෙ දිරිෙ කතා

දුක් කරෙර මැදින් දිවිෙ
දිනාෙත්ත අෙගෙ කතා
සිත් සුවඳින් පුරවාෙන
සුවඳ කූරු කිෙන කතා

තුන්මුේගෙන් එළිෙට එන
රස වෑගහන මිහිරි කතා
ස්වෙංගපෝෂිතෙ වන්නට
සාරභූමි ගෙගනන කතා

විස නසො අප රැගකනා
ඔවෙන් ගෙන මහරු කතා
බඳින අෙට බැඳපු අෙට
ගනක ඔවෙන් ගෙගනන කතා

ත්ාසෙ භීතිෙ කැටි කළ
ගෙෝජිනීගේ යුේධ කතා
නයි බිත්තර වගේ ඒවා
මං ආසම නැතිම කතා

අවසරයි ඉතිං කිෙවන
බිෙංකා ගනෝනගේ කතා
කේ නළු රස ගෙවන ගබදා
ගමකී ගනාකී ලිෙකිෙවිලි

ධරණී මං ආසාගවන්
කිෙවමි හැම සිකුරාදා

  ආර්.එච්.සී.
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ධරණී්ට සුබපැතුම්
රසවත් ලිපිගපළක් ඉදිරිගෙ  අරෙන්න
ධරණිට සුබපතමි ඉදිරිෙටම  ෙන්න
නළු නිළිෙන්ට ඉඳහිටවත් අත  ගෙන්න
පැතුමක් පතමි ධරණිට අෙ  වැජගෙන්න

වනමේ පිපුණත් අෙ දින  වනන්තගේ
ධරණි මගේ සුරතට එයි  නිරන්තගේ
ෙස්සන රචනා පළගකරුවත් ගහමින්  සැගේ
ධරණිට සුබපතමි ඉඳගෙන  ගකාගොම්පුගේ

  සරිපාල රාජපකෂ
     නු්ේ්පාල

අහිමි පැතුෙන
සුන්ෙර වූ ෙේවනෙ
මිලින වී ඇත
කාටත් ගහාරා
ගවනදා දුටු  මිතුරු කැළත්

සුවිසේ මන්දිරත්
සිහිනෙක් ම විෙ
ගෙපා අඩපණව
වගෙෝවෘධ බැවින්

සවිබෙ වූ
ඒ ගසාඳුරු ෙේවනෙ
පැතුමක්  විතරක් ම විෙ
හෙ බැඳි ගසගනහස

අහිමි පැතුමන්
පැෙගදාරින් පැන ෙේදි
සුසුම පමණක්
ඉතිරිව ඇත

  රංජනී නිශශංක
    මාස්පාත
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ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

අංක 91, විජේරාම මාවත, ජකාළඹ 07.

දුරකතන: 
0115 200 900 

ෆැක්ස් : 
0112 673 451

ඊ ජේල් : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැන්වීේ : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැක්ස් : 
0112 672648

ජබදාහැරීේ : 
0115 9 78987, 
0115 886186

ෆැක්ස් : 
0112 455134

පරිඝනක අකුරු ඇමුණුම : 

සුරංජි උඩකන්ද
පරිඝනක පිටු සැකසුම : 

අජිත් සුබසංහ



මනාලිය 
හැඩගැන්වීම - 

රූපලාවන්ය ශිල්පිනී
සබීනා මුතුකුඩ

ඡායාරූප -
අකලංක සඳකැලුම්

සම්්බන්ධීකරණය - 

ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර
0763113839
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උඩරට ඔසරිය ගැළපෙනපන උස මහත පහොඳ සිරුරක් 

තියන පෙපනක්ට කියලො ප�ොපහෝපෙනො අතර මතයක් 

තිපයනවො. නමුත් සිහින පෙට්ටු සිරුරක් තිපයන යුවතියෙටත් 

උඩරට මනොලියක් පලස ලසසනට හැඩපවනන පුළුවන 

කියන ෙොරණොව අෙ ‘ධරණී’ මනොලිය තුළින ඔ�ට පෙනවො 

පෙනවො. අෙ මනොලිය හැඩ ෙරනපන ෙටුගසපතොට ‘සැපලොන් 

රනපෙෝණි’ රූෙලොවන්ය ආයතනපේ සබීනො මුතුකුඩ විසින. 

අපි �ලමු සිහින සිරුරක් තිපයන යුවතියෙට ෙැනඩියන එෙ 

පෙොපහොමෙ ගළෙගනපන කියලො.

‘‘නිපුනි කියන්න සිහින යුවතියක්. නමුත් ඇයට කැනඩියන 
එක ්�ාඳින ගැළ්පන ආකාරයට සකස් කළා. ්�ා්�ෝඅය 
අතර මතයක් ති්යනවා කැනඩියක් එක ලස්සන පිරිපුන 
යුවතියකට විතරයි කියලා. එ්�ම ්ෙයක් නැ�ැ. ්කට්ටු 
්ක්නක් කැනඩියන එක ඇන්දොත් ඇ්ේ ්පනුම තවත් වැඩි 
කරලා ්පනනුම් කරනන පුළුවන. අනිත් කාරණාව තමයි ්කට්ටු 
යුවතියකට කැනඩියන එකක් �ෙන්කාට �රි මිම්මට නීට් 
එකට ඇඳුම ති්යනන ඕන. ඒක �රි මිම්මට ඇඟට ෆිට්්වන 
ආකාරයට ්නාතිබු්ණාත් තමයි අපිළි්වල ්වන්න.

්ම් ඔසරිය ගැන කතා කරනවානම් රනපාටින ප�ළු අල්ලලා 
සකස් කරලා ති්යනවා. ඇ්ේ ස්ම් පැ�ැයටත් ගැළ්පන 
ආකාරයට තමයි ්ගෝල්ඩ් වරණය ්තෝරා්ගන ති්යන්න. සාරිය 
අතින සකස් කළ ්ම්ඩප් සාරියක්. සාරි්ේ අත අගට ්�ෝරිච්චි 
්වනුවට ටසල් අල්ලලා ති්යනවා.

මනාලිය්ේ උසට සරිලන ආකාරයට රවුම් මල් කළඹක් 
ල�ාදීම තුළින ඇ්ේ ්පනුම තවත් වැඩි්වලා ති්යනවා. මල් 
කළඹ සඳ�ා ්රෝස මල් භාවිතා කරලා ති්යනවා. හිස් පළඳනාව 
සඳ�ාත් මල් වැක්්ක්රන ආකාරයට දොලා දිගැටි ්කස් කළඹක් 
සකස් කළා. මල් කළඹ සඳ�ාත් හිස් පලඳනාව සඳ�ාත් භාවිතා 
ක ් ේ කෘතිම මල්.

සාම්්රදොයික ආභරණ තමයි භාවිතා කරලා ති්යන්න. මාල 
�ත තුළින තවත් සුනෙර �වක් ලැබිලා ති්යනවා. අතටත් ඒ 
ආකාර්ේම ්පාඩි වළල්ලක් ස� ම�ත වළල්ලක් භාවිත කළා. 
සිහින පටි සහිත නළල් තැල්ලක් භාවිතා ක්ේ ඇ්ේ මුහුණ ඒ 
තරම් විශාල ්නාමැති නිසා. ජුවලරි වැඩි ්රමාණක් භාවිතා කිරීම 
මගින සාම්්රදොයික �ව වැඩි කරනන පුළුවන ්වලා ති්යනවා.

්ම්කප් එකනම් ඉතා සරල එකක් තමා භාවිතා ක ් ේ. 
මනමාලිය්ේ ස්ම් පැ�ැයට ගැළ්පන ආකාරයට ්ම්කප් කරලා 
අඩුපාඩු පමණක් ව�ලා ති්යනවා.’’

පමහි තවත් විපේෂත්වයක් වනපන සොරිය මනොලිය විසිනම 

සෙස ෙරගත් ඇපේම නිරමොණයක් වීමයි.

සාරිය අතින සකස් 
කළ ්ම්ඩප් සාරියක්. 
සාරි්ේ අත අගට 
්�ෝරිච්චි ්වනුවට 

ටසල් අල්ලලා 
ති්යනවා

මල් කළඹ 
සඳ�ාත් හිස් 

පලඳනාව 
සඳ�ාත් භාවිතා 
ක ් ේ කෘතිම මල්

උඩරට ඔසරිය හැඩයි
සිහින සිරුරක් හිමි යුවතියකටත්



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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