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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය විසි පසවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
ක්රිෂාන් කාරියවසම්

ප්රවීණ රූපලාවන්ය ශිල්පිනී
හෂිණි ගුණදසකර

කාන්ා පුවත්ප්

කාලි අම්මාට 
උතුර ෙකුණ 
මාරු කළ
මාධ්යදේදියාදේ  
දේව භාෂාව  

උසසන්න, බසසන්න 
ගසසන්න කලින්

බ්ා එදේ සයිස එක 
ෙැනදගන එන්න 

දේ. සුජීවා  
දෙල් දපෝලිමට යන්දන් 

දගෙර ගෑනි 
මට ව්ඩා 
පේෂ 
නායකයාට 
ආෙදරයි 

ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදේ
කාන්ො 
පුවතපෙ

ආෙදරන් 
කො කරනවානම්
ඕයි 
කිේවත එකයි 
මදේ පණ 
කිේවත එකයි 

බල්ලවත 
එේකදගනලු 

සැමිදයේ කියයි 
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී

ධනුශ්ක දසනාය්ක
ධනුශ්ක බණ්ඩාර සැල�ෝන්

ඡායාරූප - 
සමීර පපපේරා

0763113839

සමබන්ධී්කරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

අද ‘ධරණී මනාලිය’ තුළින් ඔබට සමීප 

කරන්්න් සාම්ප්රදායිකත්වය රැකි සුන්දර 

උඩරට මනාලියක්. ්ම්ෙස උඩරට 

මනාලියක් ්ෙසින් හැඩගැන්විො ඉන්්න් 

ජනප්රිය රංගන ශිල්පිනී දිල්හානි වීරසිංහ. 

දිල්හානි්ව හැඩගැන්වීම කරො ති්යන්්න් 

්පා්�ාන්නරු්ව ්රෝහෙ හංදිය සුජා බිල්ඩින් 

(කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටී ඉදිරිපිට)හි පිහිටා ති්බන 

ධනුශක බණඩාර සැ්ෙෝන් හි ධනුශක 

දසනායක විසින්.

“ලේ උ්රට මනඩාලිය සරසවන්න ලයඩාදාලෙන 
තිලබන සඩාරිය නිරමඩාණය ලව�ඩා තිලයන්ලන් ලනට් 
ලේස් එ්ක්ක. මුළු සඩාරිය පුරඩාම එ්කම ඩිසයින් 
එ්කකින් යන පරල් වරක් එ්කක් තමයි තිලයන්ලන.

දිල්්ඩානිට ලයඩාදාලෙන තිලයන ලේ්කප් එ්ක 
ෙැන කියනවඩානේ ඇය සැබවින්ම පැ්ැපත් 
නිසඩා ස්වභඩාවි්ක සලේ වරණයට ්ඩානියක් ලනඩාවන 
ආ්කඩාරයට ලේ්කප් ලයඩාදාෙත්තඩා. ඒ වලේම අයි 
ලේ්කප් එ්ක, ලිප් ්ක�ර එ්ක �ඩා ලරෝස පැ්ැලයන් 
තමයි භඩාවිතඩා ්කලේ. ඒ නිසඩා මුළු ලේ්කප් එ්කම 
චඩාේ ස්වභඩාවි්ක ස්වභඩාවයක් ෙත්තඩා.

ල්කඩාණ් සැ්කසුම ෙැන කියනවඩා නේ 
සඩාේ්රදායි්ක උ්රට මනඩාලියක් නිසඩා සඩාේ්රදායි්ක 
වි�ඩාසිතඩාවට අනුව ස්කස් ්කර�ඩා හිස සැරසිල්� 
සඳ්ඩා ඉද්ද ලපඩාල්ඩාට්ටු භඩාවිතඩා ්කළඩා. 
මනඩාලියලේ මල්්කළඹ ස්ද්ඩා ඕකිඩ් මල් වැඩි 
වශලයන් භඩාවිතඩා ්කළඩා.

ආභරණ ්කට්ට�ය ෙැන කියනවඩා නේ තරමක් 
නවීන නමුත් සේ්රදායි්ක උ්රට මනඩාලියලේ 
ආභරණ ්කට්ට�යක්. එතැනදී මල්්කළඹට, 
ලිප් ්ක�ර එ්කට ස් අයි ලේ්කප් එ්කට 
ෙැ�ලපන්න මැලෙන්ටඩා ්ක�ර ස්ලටෝන් සහිත 
ආභරණ ්කට්ට�යක් ලතෝරඩාෙත්තඩා. මලේ අතින් 
්ැ්ෙැන්වූ ලේ උ්රට මනඩාලිය ව්ඩාත් �ස්සනට 
්කැපී ලපලනන පරිදි ඡඩායඩාරූප අරෙත්ලත් 
ලපඩාලළඩාන්නරුලේ සමීර ලපලරරඩා ල�ඩාලටෝග්ැෆිහි 
සමීර විසින්. ඔහුටත් ස්තූතිවන්ත ලවන්න ඕලන් 
මම ්ැ්ෙැන්වූ මනඩාලියලේ සුන්්දරත්වය ව්ඩාත් 
ල්ඩාඳින් ඉස්මතු වන ආ්කඩාරයට ඡඩායඩාරූපෙත 
්කළඩාට.”  

උඩරට මනාලිය්ක 
පලසින් හැඩවූ දිල්හානි

ආභරණ 
්කටටලය ගැන 
කියනවා නම 
්තරමක් නවීන 

නමුත්  
සම්රදායි්ක 

උඩරට 
මනාලියපේ 
ආභරණ 

්කටටලයක්

පම උඩරට මනාලිය 
සරසවන්න 

පයාදාපගන තිපබන 
සාරිය නිේමාණය 
පවලා තිපයන්පන් 
පනට පේස් එ්ක්ක. 
පේල් වේක් එ්කක් 
තිපයන්පන මුළු 

සාරිය පුරාම එ්කම 
ඩිසයින් එ්කකින්
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ 

අරගලකාරය�ා එදා  
යහෝටයේට විතරක් යනයවයි  

අයේ හනිමූන් එකටත් 
ගිනි තිබබා 

එක කැදැල්ලක විසීමේ ආදරණීය සිහිනය 

සිත්හි තබාමෙන සිටි ෙයාන් ජයමනත්තිටත්, 

අචිනි මකෞෂල්ාටත් ඒ ්ලස්සන දව්ස උදාවුමේ 

2022 මැයි මා්සමේ නවවනදායි. ඒ එදිනට 

මදමදනාමේ විවාහ මංෙම්ලෝත්්සවය මයදී 

තිබුණු බැවිනි. එම දිනය කිසිදා අමතක 

මනාවන මතක ්සටහනක් කරෙැනීමට අවශ්ය 

වූ නි්සාත්, නෑ හිතවතුන්මේ ආශිරවාදය 

්ලබමින් ඒ නව ෙමනට මු්ල පුරන්නට 

ඕනෑ වූ නි්සාත් මදමදනාමේ මතෝරාෙැනීම 

වූමේ මීෙමුව කුරණ පිහිටි තරු පන්තිමේ 

මහෝට්ලයක් වූ ග්ෑන්ඩී්සා (Grandeeza) 

උත්්සව ශා්ලාවයි. එහි ම්සාඳුරු වටපිටාවද 

මදමදනාමේම සිත්ෙත් බැවින් මංේල රාත්රිය 

ෙත කිරීමට ඔවුන් මතෝරාෙත්මත්ද එහිම 

කාමරයකි.

එමස ඔවුන්මේ ජීවිතමේ ම්සාඳුරුතම 

දව්ස නිමාමවමින්, රාත්රිය එළැමෙද්දී රට 

එකම ගිනිමොඩක් බවට පත්මවමින් තවත් 

මබාමහෝ මද් සිදුමවමින් තිබුණි. ොලු මුවමදාර 

පිටිමේ පැවති ්සාමකාමී උද්මඝෝෂකයින්ට 

පහරදීමේ සිදුවීම මුලකරෙනිමින්, ක්ෂණිකව 

මකෝපාවිශ්ඨ වූ ජනතාව අතින් සිදුමනාවිය යුතු 

මබාමහෝ මද් ඒ වනවිටත් සිදුමවමින් පැවතුණි.

“ඒ වෙනව�ොට රවේ තැන තැන �ලබල 
තිවෙනෙො, වේපළෙලට ගිනි තිෙනෙො කිෙලො 
දැනවෙන හිටිෙත්, අවේ ජීවිවත් ලස්සනම දෙවස 
අපි හිටපු ව�ෝටලෙටත් ඒ ගිනන �ඩො පොත්වවේවි 
කිෙලො අපි දැනවෙන හිටිවේ නෑ. 
මවේ ්සව�ෝදරිෙ ඉනවන ඉතොලිවේ. 
ඇෙට ලං�ොෙට එනන ප�සු 
දිනෙකුත් බලලයි වෙඩින එ�ට දින 
දාෙත්වත්. පහුෙදාට ව�ෝම�මින 
එ�ත් නි්සො මවේ අක�යි, එෙොවෙ 
ම�ත්තෙයි, දරුවෙෝ වදනනයි, 
ව�ෝටලවේ �තරවෙනි තේටුවවේ 
�ොමවේ� නතර වුණො. ව�ෝටවේට 
�ල��ොරී පිරිස �ඩො පොත්වෙනන 
වමොව�ොත�ට �ලින අපි �ේටිෙම 
එහි වරසවටෝරනේ එව�න �ෑම 
ෙත්තො. එතව�ොට ්සෑව�න පිරි්සක 
ව�ෝටලවේ හිටිෙො. උත්්සෙ ශොලොවවේ 
ව�ෝම�මින එ�කුත් තිබුණො. අපි 
�ෑම �ොලො අක�ලොවේ �ොමවේට 
ආෙො. ඒ වෙලොවවේ අචිනි උඩ අවේ 
�ොමවේට ගිහින වකක එ�ක 
තිබිලො අරවෙන ආෙො. ඒ ඇවිත් 
විනොඩිෙක ගිවේ නැ�ැ එ�ෙරම 
�රනේ එ� ගිෙො. ඊටපසවස 
�ෑෙ�න ්සේදෙ එක� බඩු වපොඩි 
�රන ්සේද එක� ම�ො �ලබලෙක 
ඇහුණො. සිේ්ධවෙනවන වමොනෙද 
කිෙලො අපිට වත්රුමෙනන පුළුෙන 
වුණත්, වමොනෙද �රනවන කිෙලො 
හිතොෙනන බැරිවුණො. පන�ක 
�ැටක විතර �ල��ොරී පිරිස 
ව�ෝටලවේ ඇතුළට ඇවිත් හිටිෙො. 
�ොමරවෙන පිටත බලේදී �ෑව�ෝ 
ේසමින විශොල පිරි්සක එළිවේ 
ඉනනෙො දැක�ො.”

ඒ මමාමහාමත්, ෙයාන් අචිනි 

ඇතුළු සියලම්ලෝම හිටිමේ 

තැතිෙැන්මමනි. ඇතැමුන් 

රූපවාහිනී යන්්ර ඇතුළු වටිනා 

මද්වල ේලවාමෙන යද්දී, පැමිණි 

ඇතැමුන් කෑම කන පිඟන් 

මකෝපප පවා ඉඳුල පිටින්ම 

ඔ්සවාමෙන මොස තිබුණි. ඇඳ ඇතිරිලි, 

මකාටට මමටටත්, මහෝට්ලමේ එදින නවාතැන් 

මෙන සිටි අයමේ බඩු භාේඩත් මකාල්ලකමින් 

ප්ලා යද්දී, ඒ කවර අරේලයකට අයත් 

පිටපතක් දැයි මනාදත් අහිං්සකමයෝ වඩාත් 

තැතිෙත්හ. ෙයානුත්, අචිනිත් එමද්ස බ්ලා 

සිටිමේ කේපාමවනි. තම ආදරණීයම රාත්රිය, 

එමස ගිනි ෙනිද්දී පිරි්සක් අනුන්මේ මද්පළ 

මංමකාල්ල කමින්, ජයපැන් මබාමින් සිටිමයෝය.

“ටි� වෙලොෙ�ට පසවස අපි, අපි හිටපු 
�ොමවේට ආෙො. හිතොෙනනෙත් බැ�ැ, වදාරෙේ 
�ඩලො දාලො �ොමවේ කිසිම වදෙක තිබුවණ නැ�ැ. 
්සේලි, රත්තරන බඩු වලො�ේ එවක තිබු වේ. 
පවුම තුන� �ර මොලෙ, ලක්ෂ ප�ක පමණ 
ෙටිනෙො. මුදලින රුපිෙේ ලක්ෂ �ෙක පමණ 
තිබුණො. ලි�ේ වබෝතේ, ෙයින වබෝතේ තිබුණො. 
පහුෙදාට ව�ෝම�මින එ� ෙනනත් එක�වන 
හිටිවේ. ව�ොව�ොම�රි ඇවේ වමේවටත් ආපු 

අෙ අරවෙන ගිහින. අවත් තිබුණු නි්සො අවේ මුදු 
වද� අපිට ඉතිරි වුණො.”

එපමණක්ද මනාමේ ඔවුන්මේ මුදල පසුේබි, 

දුරකතන චාජර පවා පැමිණිවුන් මංමකාල්ල 

කා මොස තිබුණි. ඔවුන්මේ ඇඳුේ බෑේද 

මපමනන්නට තිබුමේ නැත. අක්කමේ කුඩා 

දියණියන් මදමදනාමේ කරාබු යුෙළයන්ද 

පැමිණි අය මෙන මොසය. 

ෙයාන් කියන්මන් බිරිඳමේ කරමා්ලය, 

මේල පැළඳිදාම අහිමිවීම තුළ මිනිස ම්ලාව 

මනාමිනිසකේ ෙැන අලුතින් හිතන්නට මද් 

ඉතිරිව ඇති බවයි.

“�රමොවේ ෙනන අපි ජුවෙලරි ව්ෂොේ එ�ට 
කිහිප ෙතොෙක ගිෙො. වම දෙසෙල රත්තරන මිල 
ඉ�ළ නි්සො, ලක්ෂ �ෙ�මොරයි කිවේෙ මොවේ අපි 
ලක්ෂ ප��ට ෙත්වත්. අචිනිට ඕන කිවේෙ මොවේ 
ඒ�. ඒ� ඇෙට අරවෙන දුනවන ඇෙ ඒ මොවලට 
වෙොඩක �ැමති වුණ නි්සයි. පහුෙදා වෙච්ච 
සිේධිෙ අපි මුහුණුවපොවත් දැමමො. �රමොවේ 
ආපහු ලැවබයි කිෙලො වලොකු විශෙෝසෙක 
නැ�ැ. ඒත් ලැබුවණොත් එෙ අපට ෙටිනෙො. 
ඒ ෙැන වතොරතුරක වදන ව�වනකුට ෙටිනො 
තෑේෙක වදනෙො කිෙලත් කිවේෙො. වම ෙැන අපි 
වපොලිසිෙටත් පැමිණිලි �ළො.”

ෙයාන්, අචිනි වාමේම ඔහුමේ 

්සමහෝදරියමේ පවුමල උදවියද එදින රාත්රිමේම 

කිරිබත්මොඩ පිහිටි නිව්සට එන්මන්, අත තිබූ 

සියල්ල අහිමිව බ්ලාමපාමරාත්තු වූ සුන්දර 

සිහිනය මවනුවට හිත් කණස්සලම්ලන් පුරවා 

ෙනිමිනි. ඒ වනවිට පුතුමේ ්ලස්සන දව්ස 

දෑසින් දැක දහව්ල ්සතුටු වූ මෑණියන් නිව්සට 

වී බ්ලා සිටිමේ බිමේ ෙැමහමිනි. ඇයට ඇඟට 

මල උනන්නට ඇත්මත් පුතුත්, මලලියත් 

දියණිය හා ඇමේ පවුමල උදවියත් දෑසින් 

දැක්ක පසුය.

රමට ස්ාන කිහිපයක ඒ වනවිට වාහන 

ගිනි තබා විනාශමකාට තිබුණත් ෙයාන් 

හා ්සමහෝදරිය පැමිණ තිබූ වාහන මදකට 

අ්ලාභයක් කර තිබුමේ නැත.

“වම සිේධිවෙන පසවස වුණත් 
දිගින දිෙටම �ණස්සේලට 
පත්වෙන වේෙේ වෙනෙො. මම 
�රමොවේ ෙැන කිෙලො දාපු වපෝසේ 
එ�ටත් ්සම�ර අෙ විවවේ්චනෙ 
�රලො තිබුණො. ඇත්තටම ඒ 
සිදුවීමට මුහුණ දුන ව�නො තමයි 
එහි බරපතළ�ම දනවන. ප්රශනෙ 
තමනවේ වනොෙනතොක �ේ 
වබොව�ෝවදනොවේ පිළිතුර දාේශනි�යි 
කිෙලො කිෙනෙවන. ඒ ෙවේම ව�ෝටේ 
�ළමනො�ොරීත්ෙෙ ෙැනත් ්සඳ�නක 
�රනනට ඕන. ඔවුන දැනවෙන ඉඳලො 
තිවෙනෙො ව�ෝටලෙට ප�ර වදනන 
එනෙො කිෙලො. �ෑම ෙනන ආපු අෙට 
ඉකමනින ෙනන කිෙලත් තිවෙනෙො. 
�ැබැයි �ොමරෙල හිටපු අෙට ඒ 
අෙදානම ෙැන ඔවුන කිවේවවේ නෑ. 
අවේ විෙො� මංෙල උත්්සෙෙට ලක්ෂ 
ෙොණක විෙදම �රලො එම ස්ොනෙ 
වතෝරොෙත්වත් විශෙෝසවෙන. සිදුවුණ 
සිේධිෙ අනවේකෂිත වුණත් අපට 

වමොනෙද වුවේ කිෙවන� අදටත් 
ව�ෝටේ �ළමනො�ොරීත්ෙෙ දුර�තන 
ඇමතුමක දීලොෙත් ව�ොෙලො බැලුවවේ 
නැ�ැ.”

ඊට බ්ලපෑ කාරණා කුමක්දැයි 

කියන්නට මනාහැකි නමුත් තම 

ෙණුමදනුකරුවන්මේ ආරක්ෂාව 

ෙැන ්සහතිකයක් මනාතිබීම නේ 

කණොටුදායකය. 

එමමන්ම මමමස බඩු 

භාේඩ ම්සාරාෙත් 

උදවිය ෙැන දින මදක 

තුනකට පසුව සීසීටීවී 

කැමරාවලින් දරශනය 

මවද්දී මෙනගිය 

මබාමහෝ බඩු භාේඩ 

අතරමෙ දමා මොස 

තිබුණි.

“අපිත් වපොලිසිෙට 
ගිෙ වෙලොවවේ දැක�ො 
මිනිසසු ව�ෝටවේ තිබුණු 
පිඟන උස්සවෙන 
ගිහින තිබුවේ ඉඳුේ 
පිටින. අරෙලෙ කිෙලො 

ඇතැමුන අනුනවේ වේෙේ උදුරො ෙැනීමක �වේ. 
ඒ අරෙලෙ වමො�කද කිෙනන නම මම දනවන 
නැ�ැ. ව�ොව�ොම නමුත් අවේ ජීවිත �ොටෙත් 
�රදරෙක, හිරි�ැරෙක වනොවෙන විදිෙට ෙත 
�රනෙො. වම �ැමවේම ජීවිතෙට පනනරෙක 
�රෙනනෙො. �ො එක�ෙත් තර�ක නැ�ැ.”

ඔහු කියන්මන්ය. ෙයාන්මේත්, අචිනිමේත් 

ඒ ්ලස්සන දව්ස, ඔවුනට එදා අහිමි වුවත්, 

මබාමහෝ ්ලස්සන දවස එම ආදරණීය යුවළට 

මුණෙැමේවායි ‘ධරණී’ අපමේ ප්ාර්නයයි.

අයත් තිබුණු නිසා මුදු 
යෙක ඉතුරු වුණා. ලක්්ෂ 

පහක් දීලා ගත්ත රන් 
මාල� අපිට නැති වුණා

අපි කාමර�ට එද්දි ඇයේ 
යමටයටත් අරන් ගිහින්

අෙ යවනතුරු 
යහෝටේ කළමනාකාරීත්ව� 
අපිට යමානවෙ වුයේ 
කි�ලා යහා�ලා 
බැලුයේ නැහැ

මැර 
පිරිස් යහෝටල�ට 

සදුකර තිබූ
 විනාශ�
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

“ග�ොඩොක් අය කියනවො මගේ ගේශන නම් 
දවසක් හරි අහග�න ඉනන පුළුවන කියලො. 
ඒ තරම් රහයිලු. ඒ තරම් ආකර්ෂනීයයිලු. 
එගහම ඇති. ගමොකද මං ගේශන කරනගන 
මගේම ජීවිත කතොව අසගසන. ග�ොඩොක් 
ගවලොවට කොනතොවනග�න වැඩිපුර ග�ොඩොක් 
ප්රතිචොර ලැගෙනගන. ඒක හිනදා වයිෆග�න 
නම් ග�ොඩඩක් විතර ෙර ෙගර.”

කට පුරා සිනාසෙමින් එසෙම කියන්සන් 

සේ දිනවල රටම ආදසේ කරන ස�ාලිස් 

නිලධාරිසයක් වන ස�ාලිස් සකාස්්ා�ල් 

පී.ජී.පී.ෙේ�ත් උඩුදුේ්බරය. අනුරාධපුර 

සනාච්චියාගම �දිිංචි ෙේ�ත්, සේ වනවිට 

ස�ාලිස් මූලස්්ානයට අනුයුක්්ව ළමා ො 

කාන්්ා අ�සයෝජන නිවාරණ කාේයිංශසේ 

රාජකාරී කරයි.

“මම පුංචි කොගේ ඉඳන හීන දැක්ගක් 
නළුගවක් ගවනන. කථිකතවයටත ග�ොඩි 
දක්්ෂකමක් තිබුණො. හැෙැයි ඒ දවසවල 
අපිට සෑගහනන ආරථික ප්රශන ආවො. 
ගමොකද තොතතො කගේ ග�ොවිතැන. ඒ නිසො මට 
රැකියොවක් ඕන වුණො. අනතිමට මං තීරණය 
කළො ග�ොලිසියට ෙැගඳනන. 2007 වසගර 
තමයි ග�ොලිස ගසවයට එකතුවුගේ. දැන 
මං ග�ොලිස ගසවයට එකතුගවලො අවුරුදු 
15ක් ගවනවො.”

ඔහු මත්්රව්ය ෙෙ අ�සයෝජනවලින් 

දරුවන් සමන්ම කාන්්ාවන් 

සේරාගැනීම උසදො දරුවන් 

ෙෙ ්රුණ �රේ�රාව දැනුවත් 

කරමින් රට වටා සේශන මාලාවක් 

සිදුකරමින් සිටියි. ඒ නිොම ඔහු 

සමරට ස�ාලිස් සද�ාේ්සේන්තුව 

තුළද ඉ්ාමත් ප්රසිේධ 

නිලධාරිසයකි.

“ගම් ගවනගකොට දිවයිගන විවිධ 
ප්රගේශවල �ොසේ �ණනොවක 
වගේම සමිති, සමො�ම් සහ ආයතන 
�ණනොවක මං ගේශන �වතවලො 
තිගයනවො. දාහට වැඩි මිසක් අඩු 
නම් නෑ. ඉතින කඳුළුත එක්ක ඒ 
ගේශනවලට ඇවිත හිනොවත එක්ක ග�දර 
ගිය මිනිසසු ඕනතරම් මං දැකලො තිගයනවො. 
ඒ වගේමයි මගේ ගේශන නිසො ජීවිතය 
යහම�ට හරව�තත පිරිස ඕනතරම් 
ඉනනවො. ඒ �ැන පුදුම සතුටක් තිගයනගන.”

ක්බඩ් එකක් පිසරන්නට ෙේමාන 

ල්බාසගන ඇති ෙේ�ත්ට ඒ සියල්ල 

ලැබුසේ ඔහුටම ආසේණික වූ සේශන රටාව 

නිොය. එසෙත් ඔහුට ඒ නිො ලැබුසේ 

ෙේමාන �මණක්ම සනාසේ. පිරිමිසයකුට 

සල්සියකට සනාලැස්බන කාන්්ා 

බිරිඳසේ හිත රිද්දන්න බැරිකමට 

වට්ස්ඇප් 
පාවිච්චිය අත්හළ

ආකේ්ෂණයක්ද ඔහුට ලැබී තිසේ. ෙේ�ත් 

ෙතු ස�නුමටසදෝ එසස් නැත්නේ ඔහුසේ 

වචනවල රෙටසදෝ ඔහුසේ අ්ගන්නට මීට 

ටික කලකට උඩදී ්රුණියන් ෙෑසෙන්න 

උත්සුක වූ ්බව ප්රසිේධ රෙෙකි. එසෙත් ඒ 

වාෙනාවන්් දෑ් හිමිවූසේ ඔහුසේ ගසේම 

සිටි ්රුණියකටය.

“මං සැරයක් ගලොකුවටම ආදගරන �රොද 
වුණො. ඉතින දවස �ොණක් දුගකන හිටියො. 
ආගයත ආදගර කරනගන නෑ කියලයි හිතුගේ. 
ඔය අතගර දවසක් �ගම් කගඩ �ොවදි 
නිශොනිගේ අම්මො මුණ�ැහුනො. මං නිකමට 
වගේ එයොග�න ‘නංගි එගහම ග�දරද?’ 
ඇහුවො. අනතිගම් ඒ නංගි මගේ වයිෆ ගවලයි 
නැවතුගේ. එයො නිශොනි දිගන්ෂො තිලකරතන. 
උ�ොධිදාරී ගුරුවරියක්. මට වඩො අවුරුදු අටක් 
ෙොලයි. 2019 තමයි අපි විවොහවුගේ. 
මගේ හැමගේම එයො. දැන අපිට පුංචි 
දුගවකුත ඉනනවො.”

ඔහුසේ ෙැමසේම ඇය නේ ඔහු 

පිටු�ෙ සිටින සයෝධ ශක්තිය ඇය ්බව 

රෙෙක් සනාසේ. එනිො ෙේ�ත් සමානවා 

කිේවත් ඔහු ගැන වචනයක් සදකක් 

අෙන්නට නිශානිටත් ක්ා සනාකරම 

්බැරිය.

“ගකටිගයනම කිේගවොත 
ගම් ගලෝගක් ගහොඳම 
සැමියො ඉනගන මට 
කියලො කට පුරො 
කියනන පුළුවන. එයො 
ග�ොලිස නිලධොරිගයක් 
වුණොට සැර�රු්ෂ 
නෑ. ග�දරදි වුණත 
පිරිමි වැඩ �ෑනු වැඩ 
කියලො නැතුව හැමගේම 
කරනවො. ගකොටිනම 

කිේගවොත ගේ මිදුේ 
අතු�ොලො, වළං පිඟන �වො 
ගහෝදනවො.”

ස�ාලිස් නිලධාරිසයක් කී 

ෙැනින්ම අසේ හිසත් එක්වරම 

ඇසෙන්සන් ෙැර�රු්ෂ ගති ඇති 

සරෞ්ර ස�නුමැති රුවකි. එසෙත් 

ෙේ�ත් නේ එසස් නැ්. ඔහු 

කවදත් සිනාමුසු මුහුණින් 

සිටින්සනකි. රාජකාරී 

නිලඇඳුම ඇඟලා 

සිටියද ඒ ක්ාසේ 

නේ කිසිඳු සවනෙක් 

නැ්.

“ඔහුගේ ගේශන 
මමත අහනවො. ඒ 
හැමතැනදිම එයො 
කියනගන එයොගේ 

ජීවිත කතොවමයි. 
ගේශනය ලසසන කරනන 

කියලො ගෙොරු කියනගන 
නෑ. එයො ග�ොඩොක් 
මත�ැන මත්රව්ය �ැන 
ගේශනවලදි කියනවො. 
එගහම කියන එයො 
කවදාවත මත�ැන 
උගුරක්වත බීලො නෑ. මට 
මතකයි ගම් ඊගේ ග�ගරදා 
අගේ ග�ොයම් කැපුවො. 
මං මහතතයො එක්ක 
කගඩට ගියො උයනන ගේවේ 
ගේනන. ඔය අතගර කුඹුගර 
හිටපු ගකගනක් ගකෝේ එකක් 
දීලො කිේවො සි�රට් ගදකක් 
ගේනන කියලො. ඒ ගවලොගේ 
මහතතයො ඒක මට �නන 
කිේවො. ඒ ගවලොගේ තමයි 

මං දනගන මහතතයො සි�රට් එකක් අතිනවත 
අේලනගන නෑ කියලො.”

ඒ ්ම ෙැමියාසේ සේශන ගැන බිරිෙසේ 

ෙෙතිකයයි. අ� දන්නා කාලසේ 

සිට අසේ ෙමාජසේ 

සකා්ැනත් මෙ කකුළුවන් 

�ැටවුන්ට සකළින් 

යන්නට ඉගැන්නුසේ 

ඌ ඇසේට යන 

ගමන් මිෙ සකළින් 

යන ගමන් සනාසේ. 

එසෙත් ඒ ක්ාව 

පුස්ෙක් කරමින් 

ෙේ�ත් සකළින් යන 

ගමන්ම ඔහු පිටු�ෙ 

එන්නන්නටද සකළින් 

යන්නට උගන්වන්සන් 

ඔවුන්ට ්මා �ැෙැදිලිවම 

ආදේශයක් සවමිනි.

“සම්�තට කොනතොවනගේ ප්රතිචොර වැඩියි. 
ඉතින එයොල ග�ොඩොක් ගවලොවට එයොට 
වට්සඇේ ගකෝේ, මැගසජ් කරනවො උ�ගදස 
�නන. මොත කොනතොවක් නිසො ඉතින ඒ දිහො 
ෙලොග�න ඉනන ෙෑ. ඒක නිසො මං කිේවො ඔය 
වැගඩට මං වැඩිය ආස නෑ කියලො. එදාම 
එයො වට්සඇේ ඇේ එක ග�ෝන එගකන අයින 
කළො.”

නිශානි එසස් කියා ෙේ�ත් සදෙ ්බලා 

සිනාසෙේදී ඔහුසේ ඇස් දිළිසෙන්සන්ය. ඒ 

ඇය ගැන ඔහුසේ හිසත් ඇති ආදරයට විය 

යුතුය. ඔය අ්රවාරසේ ඇය නැවතුණු 

්ැනින් ඔහු ඒ ක්ාවටම යමක් එකතු කසේ 

පුදුමාකාර සෙසනෙෙකිනි.

“එයොට දුක හිගතන ගදයක් මගේ ගලෝගක් 
තිගයනන ඕන නෑ කියලො වට්සඇේ අයින 
කරලො දැම්මො.”

ෙේ�ත් බිරිෙ සදෙ ඇස් සකාණකින් 

්බලා කට පුරා සිනාසෙේදී අ�ට සිතුසන් 

සමවැන්නකි. සේ දිනවල ස�ාලිසිය 

ගැන ෙමාජසේ ඇත්සත් එ්රේ සොෙ 

චිත්රයක් සනාසේ. එසෙත් ෙමස්් ස�ාලිස් 

සද�ාේ්සේන්තුසේම ඒ චිත්රය මකන්නට 

ෙේ�ත් වැනි නිලධාරීන්ට ෙැකියාව ලැබී 

තිසේ. කවුරුන් සකසස් කිේවද ස�ාලිස් 

සද�ාේ්සේන්තුසේ සිටිය යුත්සත් සමවැනි 

නිලධාරීන්ය. සේතුව ්බැටන් ස�ාල්ලට 

කරන්න ්බැරි සගාඩාක් සේවල් එක 

වචනයකට කළ ෙැකි වීමය. ඊට සොෙම 

උදාෙරණය ෙේ�ත් රාළොමිය. ඔහුසේ 

ෙදව් හිරිවටටන එක සේශනයකින් 

යුදබිමක් �වා �න්ෙලක් කළ ෙැකිය.

කඳුළුත 
එකක සදශනවලට  

ඇවිත හිනාවත එකක  
සේදර ගිය මිනිස්සු ඕනතරම් 

මං ්දැකලා තිසයනවා. ඒ 
වසේමයි මසේ සදශන නිො 

ජීවිතය ය්හමෙට  
්හරවෙතත පිරිස්  

ඕනතරම්  
ඉන්නවා

සම්�ත, නි්ෂොනි සහ කුඩො දියණිය

රටම ්දන්න
සපාලිස් රාළ්හාමි 

කුඹුසේ හිටපු සකසනක 
සකෝල් එකක දීලා කිවවා 
සිෙරට් ස්දකක සේන්න 

කියලා. ඒ සවලාසව 
ම්හතතයා ඒක මට ෙන්න 

කිවවා. ඒ සවලාසව තමයි මං 
්දන්සන් ම්හතතයා සිෙරට් 

එකක අතින්වත අල්ලන්සන් 
නෑ කියලා
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මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

06 2022 මැයි 25 ්ව් බදාදා

සෙදර ෙෑනි මට ්වඩනා  
්පක්ෂ ්නායකයට ආදසරයි 
දෙන්නා දෙමහලදලෝ අතර ප්රශ්යක් 

්ැතතම් ්ැති ප්රශ්යක් මවනාදේ 

හරි රණ්ඩු දවවී ඉන් අදේ උෙවිය හරි 

ෙක්්ෂයිදන. දම්කත දම් ෙවසවල ඒ වදේ 

බහුතරයක් පවුල ඇතුදේ සුලබව ෙකින් 

තිදය් කනාලී් ෙැටලුවක්. ඉතින අෙ 

කතනාවට පනාෙක දව් යුවළ මදේ ළඟට 

ඇවිලලනා හරියටම සති දෙකක් ඇති. ්ම් 

ෙම් දහළිකර් එක නිසි වැඩක් ද්නාදව් 

නිසනා මම දම් සැමියව නිමල විදිහටත බිරිඳව 

තමනාලි විදිහටත ්ම් කරන්ම්.

මදේ ළඟට එ්දකනාටත දම් දෙන්ම 

හිටිදේ දික්කසනාදෙට එකඟ දවලනා. 

බිරිඳදේ දෙෙර අයදේ බල කිරීමටලු 

මනාව මුණෙැදහන් ආදේ. මදේ ළඟට 

එ්දකනාටත නිමලදේ ඔලුදේ තුවනාලයක් 

තිබුණනා. ඒ වදේම තමනාලිදේ කම්මුදලත 

තැලිච්චි සලකුණු කිහිපයක් තිබුණනා. ඉතින 

බැලූ බැලමට දෙන්නා දහනාඳ ගුටි දකලියක 

නිරත දවලනා තිදය් බව ්ම් මට දතරුණනා.

මම දම් කිය් සැමියනා සහ බිරිඳ දෙන්ම 

අවුරුදු හතළිහට ආසන්යි. වයස අවුරුදු 

හත අටක පුංචි දකළි පැටික්කියකුත 

ඉන්වලු. ෙරුදවකුත ඉන් දෙමේපිදයෝ 

දෙනද්ක් වැඩි දුරක් ද්නාබලනා දික්කසනාෙ 

දවන් ය් දේතුව දමනාකදෙ කියලනා මම 

අහලනා බැලුවනා.

තමනාලිදේ සීයනා ඒ පළනාදත හිටප 

ප්රනාදදශිය මන්රීවරදයක්ලු. ඉතින තමනාලිදේ 

තනාතතනා ඇතුළු පවුදල දසරම උෙවිය 

අර කැපවත අර පනාටය, දම් පනාටය කිය් 

තරමට පක්්ෂ දදශපනාල්යට ඇබබැහි 

දවච්චි අයලු. විවනාහ දවදදි හඳහදන 

දපනාදරනානෙම් ටික ෙැලපවට ඡනදද දේ 

පක්්ෂ දෙක ෙැලදප්වෙ කියලනා බල් 

සිරිතක් ්ැහැදන. ඉතින නිමල කතිදර 

ෙහනදන තමන කැපවත කතිදර ෙහ් 

පිදේ ප්රතිපක්්ෂයට කියලනා නිමනාලි ෙැ්දේ 

තිදයනදන බැනෙට පසදසයි.

එදා ඉඳලම ඉතින ඡනෙයක් කනාරිය 

ළුංදව්දකනාට දම් දෙෙර හට්ටි මුට්ටි ටික 

උඩින ය් එක හරි සනාමනාන්ය දෙයක් දවලනා. 
“මම ක�ොච්චර �ට වහන් ඉන්්න හැදුවත් 
කේ ගෑනි උකේ ඉඳලො කේශපොල්න 
මල ඉලව් ගැ්නම කික�ෝ්නවො 
මිස්. කම�ො ඕවො දකි්න නිසො 
කගදර ටීවී එ� දාන්්නවත් 
මම ආස ්නැහැ.” නිමල 

කිේව විදිහට තමනාලි 

ඇය කැමති පක්්ෂය 

උඩින තියන් ඇදේ 

සැමියනා එක්ක විතරක් 

ද්දම් දම් සැමියදේ 

ඥාති හිතවතුන එක්ක 

වදේම අහල පහල 

මිනිසසු එක්කත නිතරම 

වනාෙ විවනාෙවල පැටදල්වලු. 

ඒ නිසනාම තමනාලි මහදෙෙර ය් 

එ්වට නිමලදේ අම්මලනා එදහමත අකමැති 

දවලනා තිදය්වනා.

දම් ෙවසවල සමනාජදේ හැම ස්ථරයකටම 

දපනාදුදේ දම් දදශපනාල් ප්රශ් බලපනාලනා 

තිදය් බව අමුතුදවන කියන් අවශ්ය 

්ැහැදන. දම් ආර්ථික ප්රශ් අසදසත 

දම් බිරිඳ ඇය ඡනදෙ දේ පක්්ෂය සුදෙ 

කර කරනා කතනා කර්වලු. සැමියනා එක්ක 

එලදලන්ම හේවලු. ඔදහනාම දවලනාවක 

දෙන්නා 

අතදර්  

දබනාදහනාම 

ෙරුණු ගුටිබැට 

හුවමනාරුවක් 

දවලනා. බිරිඳ 

සැමියදේ ්ළල 

තුවනාල දවන්ම 

ෙහලනා. ෙැන 

සැමියදේ දෙෙරින 

ඔහුට තමනාලිව 

දික්කසනාෙ 

කරන් කියලනා 

බල කර්වලු.

දදශපනාලදන 

තිදයනදන රටක 

ප්රශ් විසඳන් 

මිසක් දෙෙර අය 

එක්ක ප්රශ් ඇති 

කරෙන් ද්දමයි. 

දදශපනාල් ප්රශ්වලිනම 

ඔළුව ඔදෙල කරෙතතු 

අය දකනාච්්චර ්ම් දම් 

සමනාදේ ඉන්වනාෙ? එදහම 

අයදෙන ආගිය දතනාරතුරු 

ඇහුවත යනදන දකනාදහෙ 

මලදල දපනාල වදේ උතතර 

දෙනදන දදශපනාල්ය ෙනාවදේ. ඕ්ම 

දෙයක් ඕ්වට වඩනා ඕද්ම ්ැහැ. ඉතින 

ඔය අුංශය ෙැ් වුණත ඕ්වට වඩනා හිත් 

එක මනා්සික ව්නාධියක් ෙක්වනා දුරදිෙ 

යන් බැරි ්ැහැ.

ෙෑනිදයක්දෙන වයස ෙැ් 

අහන් එපනා, පිරිමිදයක්දෙන 

වැටුප ෙැ් අහන් 

එපනා කියලනා කතනාවක් 

තිදය්වදන. මට ්ම් 

හිදතනදන ඕකට 

කනාදෙනවත 

ඡනදද දෙනදන කනාටෙ 

කියලනා අහන් එපනා 

වදේ එකකුත එකතු 

කළනා ්ම් දහනාඳයි. 

ඕ්ම දකද්ක්ට 

තමන කැමති 

දදශපනාල් මතයක් 

ෙරන් අයිතියක් 

තිදය්වනා. දෙෙර ඉන් 

සැමියනා බිරිඳත තමනදේ 

මතයම ෙරන්ම ඕ්ය 

කියලනා කනාටවත කියන් බැහැ.

රටක් පනාල්ය කරන් දදශපනාල්ය 

ඕදන. හැබැයි දදශපනාල් පක්්ෂ නිසනා ෙන් 

කිය් මිනිසසු එක්ක රණ්ඩු කරන් තරම් 

දමෝඩ දවන් එපනා. යුදරෝපීය රටවල දම් 

වදේ ෙැටුම් දබනාදහනාම අඩුයි. ඡනෙයක් 

තිබබෙ ්ැදෙ ්ෑ. හැබැයි බහුතරයක් 

ආසියනානු රටවල දෙනාඩදේනා තමන කැමති 

දදශපනාල් පක්්ෂ ්නායකයිනව කදර් 

තියනාදේ ඉන්වනා. දම් රටවල සුංවර්්ධ්ය 

හී් දවන්ත ප්ර්ධනා්ම දේතුවක් ඒක.

සමහර බිරිනඳෑවරු ඉන්වනා 

දෙෙර මිනිහට වඩනා පක්දෂේ 

්නායකයට ආෙදරයි. ඒ මිනිසසු 

අෙ ඉන්වනා දහට ්ැහැ. හැබැයි දමනා් දද 

වුණත කනාට කනාටත අනතිදම් ඉතිරි දවනදන 

සැමියනා ්ැතතම් බිරිඳ. දමනාකෙ අපිට 

අසනීපයක් හැදුද්නාත ඉසපිරිතනාදලට උසසන 

දුවන් අර මිනිසසු එ්වෙ?

සැමියනා එක්ක විතරක් ද්දම් දදශපනාලදන 

නිසනා අහල පහල මිනිසසු, හිතවතතු එක්කවත 

ෙැටුම් ඇති කරෙන් එපනා. අපිට කරෙරයකදි 

ඉනදන ඒ මිනිසසු මිසක දදශපනාල් පක්්ෂවල 

දලනාක්දකෝ ද්දම්. අපිට දුර ඉන් ද්නාෙැකප 

මිනිසසු දලනාකු කරදේ ළඟ ඉන් අයත 

එක්ක අ්වශ්ය දබනාරු කතනා දික්ෙසසෙන් 

එපනා. ඒවනා සබඳතනා පළුදු දවන්ත හිතවල 

කැළැල ඇතිදවන්ත දේතුයි. කවුරුහරි 

දදශපනාල් තර්ක විතර්කවලට උගුර 

පනාෙදේ එ්වනා ්ම් ඒ දක්නාට දිනුම දීලනා 

පැතතකට දව් එක තමයි නුවණැතිකම.

දම් 

කනාරුණු කනාරණනා 

ටිකම මම දම් 

යුවළටත පැහැදිලි කළනා. පළදවනි සැසි 

වනාරදේදිම ඔවුන තුළ තිබුණු දික්කසනාෙ 

අෙහස යටපත කරන් මට පළුවන වුණනා. 

්මුත නිමලදේ පවුදලනුත ෙැටලු තිදය් 

නිසනා ඔවුනදේ ප්රශ්ය දම් දව්දකනාටත 

විසඳා අවසනා් ්ැහැ. ඉතින දම් වදේ කතනා 

උදාහරණයට අරදේවත තම තමනදේ 

ජීවිත හදාෙන් කියලනා තමයි මට අනිත 

අයට කියන් තිදයනදන.

ෙදිස්සියට  
සෙඩක දුකක ෙැදිෙනා 

ඉස්පිරිතනාසෙකට යන්් 
වුස�නාත සෙදර මනුස්ෙයනා 
සෙෝ අෙල්වැසිසයෝ මිෙක 

්පක්ෂ ්නායකසයනා  
දු්වසේ එන්සන්  

්ෑ 

ෙැමියනාසේ 
සෙදර උදවිය 

බිරිඳ්ව 
දිකකෙනාද 
කරන්් 

කියෙනා බෙ 
කරෙනා 
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iajfoaYS fldfydU fíì
fifkyfia iajNdúl /ljrKh

fldfydU Ydlidr .=Kfhka wkQk iajfoaYs 
fldfydU fíì inka" lS%ï" fldf,daka" mqhr" 
Ths,a iy Ieïmq Ydlidr <ore ksIamdok 
fm, ì,s`ÿ iu úIîc j,ska wdrCId lrk 
w;r iu fmdaIKh lrñka ifï f;;ukh 

iqrlsñka iug iquqÿ iqj±;s iqjfohs'

YHdu,s m;srf.a
ud;D iy <ud fi!LHh WmfoaYsld

wkq.%yh ( iajfoaYS fldfydU fíì

isks÷ iquqÿ <ore iu

<ore iu lshQ iekska wmg u;la fjkafka
u,a fm;sh' u,a fm;a;l isks÷ iquqÿ njla 
iEu orejl=f.au iul ;sìh hq;=h'

kuq;a w¨; Wmka orejkaf.a iy uq,a
wjqreÿ lsysmh ;=<;a orejkaf.a iu ms<sn| 
uõjrekag .eg¨ /ila u;= jk w;r 
orejkaf.a iug iqÿiq fíì inka j¾.
f;dard .ekSfï§ o uõjrekag fndfyda .eg¨ 
u;=fõ'

<ore ifï iajNdjh

ì<s|df.a iu iqúfYaISh' jeäysáhl=f.a iug 
jvd 20] la 30] la muK ;=kSh' ke;fyd;a 
ffi, ;Ügq m%udKfhka wvq h' fï ksid 
jeäysá iulg jvd orefjl=f. iu 
blaukska úh<Sug bv we;s w;r iu mßK; 
f,i jeã fkdue;s neúka wdidok j,ska 
wdrlaId ùfï yelshdjo wvqh' jeäysá iug 
jvd oy .=Khla ixfõ§ f,i <ore iula 
l%shd lrhs'

fudkjo fï w¨;a nndf.a
weÕ mqrd ;sfhk iï len,s

.¾NdYh ;=< l<,hla j isá wjêfha .e,ù 
bj;a jQ wmsp¾óh ffi, /£ ;sìh yel' 
fïjd ysi iy k<, m%foaYfha ;Ügq jYfhka 
jeämqr msysgk w;r tu m%foaY cradle cap 
f,i y÷kajhs' tfiau uq¿ isrer mqrdu;a
tu ueÍ .sh iï fldgia ;sîu iy uq,a
udih ;=< iu .e,ù fmd;= f,i bj;a ùuo 
isÿfõ' fuúg orejdf.a iu fufia .e,ù 
hdu ksid orejd wmyiq;djhg m;afõ hehs 
uõjre ìh fõ'

kuq;a tf,i l<,hla j isá wjêfha ;snQ 
wmsp¾u fldgia bj;aùu Yla;su;a mßK; 
ffi, ;Ügqjla we;sù ksfrda.S jhkhla
iys; iula we;s lsÍug wjYH fjhs' b;d 
wêl f,i iu fuf,i .e,ù hkjd kï"

- orejd kyjk c,hg iajdNdúl Ydlidr     
   bath oil ìkaÿ lsysmhla tl;= lsÍu'
- iqÿiq <ore f;,a j¾.hla fhdod
  iïndykh lsÍu'
- keyeùfuka miq iqÿiq fudhsiaprhsi¾    
  .=Kfhka hq;a Ydlidr fíì l%Sï j¾.hla 
  Ndú;d lsÍu'
- orejdf.a isrerg ;o fkdjk lmq we÷ï  
  wekaoùu'
- fyd¢ka uõlsß ,nd§u iy b;d msßisÿj 
  ;nd .ekSu wjYH fõ'

w¨; Wmka nndf. ifï bá

tfiau ifï f;;ukh wdrlaId lsÍug 
.eíu, (vernix Casiosa) f,i y÷kajk bá 
jeks ia:rhla mj;S' fuu bá ia:rh u.ska
úfYaI fufyhka lSmhla bgqfjhs'
- .¾NdYfha isák orejdf.a isrerg wêl 
  f,i ;r,h Wrd.ekSu j<lajhs'
- orejd m%iQ; lsÍfï§ iajdNdúl
  iafkaylhla f,i l%shdlrhs'
- .¾NdYh ;=< isák ld,h ;=<§;a" Wmka  
  w¨;;a nelaàßhd jeks wdidok j,ska   
  wdrlaId lrhs'
- ore m%iQ;sfha § yd Wmka ú.i orejkaf.a 
  iu wdrlaId lrhs'
- isref¾ WIaK;ajh hdukh lr mj;ajd 
  f.k hdug wdOdr jk w;r orejd 
  iS;f,ka wdrlaId lrhs'

w¨; Wmka ì<s`Þf.a ks,a 
meye;s úfYaI Wmka ,m

w¨; Wmka orejkaf.a fndfydaúg ks,a iy 
fld< j¾Kfhka iïñY%s; úYd, ,m msg 
m%foaYfha ll=,a j," ;=káh m%foaYh wd§ 
ia:dkj, oelsh yel' fndfydaúg wdishd;sl 
orejkaf.a fuu ,m oelsh yel' fujeks ,m 
fudxf.da,shka ks,a ,m Mongolian blue spot 
f,i y÷kajhs' fudxf.da,shdkq iïNjhla 
iys; cd;slhkaf.a wkkH;dj uQ¾;su;a lrk 
i,l=Kla hehs u;hla f.dvke.Su fuf,i 
ye¢kaùug fya;=jhs'
óg wu;rj úúO ck iuQyhd w;S;fha§ 
fuu fudxf.da,shdkq ,m we;sùu ms<sn| úúO 
ñ:Hd u; f.dvk.k ,§' Ök cd;slhka 
úYajdi lrk ñ:Hdjka j, mßÈ m%iQ;sfhka 
miq orejd m%:u yqiau .ekSug fmr ore 
Wm; Ndrj isák foúhka úiska msgqmig 
fok myrla fya;= fldgf.k fuu ,m 
we;sjk nj;a" .¾NkS iufha ixjdifha 
fh§u ksid fïjd we;sfjk nj cmka 
cd;slfhda úYajdi l<y' fndfyduhla 
orejkaf.a fujeks fudxf.da,shdkq ,m jhi 
wjqreÿ 4la 5la muK jk úg uelS hhs' uq,a 
wjqreÿ 10 ;=< 97]la orejkaf.a fuu ,m 
iïmQ¾Kfhkau uelS hkq we;'

w¨; Wmka orejkaf.a uqyqfKa 
we;s jk mKq ,m ydkslro@

iuyr orejkaf.a iqÿ meyehg yqre u;=msg 
úh<s iajNdjhla yd ,xlr neÆ úg b;d 
ishqï l=vq fmd;= jYfhka we;s rjqï ,m 
we;sùu b;d nyq,hs' fuh ,dxlSh me/kafkda 
˜mKq ,m˜ f,i jHjydrfha y÷kajk ,§' 
fuu ,m b;d iajdNdúl jk w;r udi 
lsysmhlska u.yeÍ hhs' ,ore iu b;du uDÿ 
yd ishqï jk ksid iQ¾hdf,dalhg ksrdjrKh 
jk m%foaYhkays fujeks ,m we;sùu isÿfõ'

² óg wu;rj tu ksIamdokfha .eg¨jla 
  we;s jqjfyd;a oekqï Èh hq;= ÿrl:k  
  wxlhla" ,smskhla fyda fjí wvúhla 
  meyeÈ,sj ;sfío hkak ie,ls,su;a úh 
  hq;=hs'
² fjk;a rgj, foaY.=Khg .e,fmk f,i 
  ksIamdokh l< iy hqfrdamSh rgj, 
  ñksiqkaf.a iug ^wvq fu,kska iys; iqÿ 
  iug& .e,fmk f,i ksIamdokh l< 
  ksIamdokhka iuyrúg wdishd;sl orejkag 
  fkd.e,mSug bv we;'

b;d ixfõ§ <`ore iu u,a fm;a;la jeks 
isksÿj yd ksfrda.Sj ;nd.ekSug <ore 
ksIamdok f;dard .ekSfï§ ujlg b;d 
nqoaêu;aj ;SrK .ekSu wjYHu fjhs'

fndfyda úg fïjd lsisÿ mrfmdaIs; frda. 
;;a;ajhla fkdfõ' bfíu iqj ù hhs'
tkuq;a fuf,i úh<s iajNdjhlska hq;= ,m 
u; wmsßiqÿ nj" oyäh /£ ;sîu jeks 
fjk;a fya;=ka ksid È,Sr jeks úIîc 
j¾Okh ùug bv we;' túg m%;sldr .ekSu 
wjYHhs'
fujeks ,m mj;sk úg orejdf.a ifuys 
- f;;ukh bj;a fkdjk f,i ;nd .ekSu' 
- ujqlsß fndk orefjl= kï fyd¢ka uõlsß     
  ,nd§u'
- msßis`ÿj ;nd .ekSu'
- <orejd msßis÷ lsÍu'
- <ore we÷ï msßis`ÿ lsÍug b;du uDÿ iy 
  úYajdiodhS Ydlidr fíì inka Ndú;d 
  lsÍu iy wjYH kï ffjoH Wmfoia u; 
  úfYaI fudhsiaprhsi¾ wdf,amk Ndú;h  
  iy úYajdiodhs iqÿiq fudhsiaprhsi¾ 
  Ydlidr fíì l%Sï j¾.hla wdf,am lr 
  msßue§u jvd iqÿiqh'

<ore iug iqÿiq ksIamdok
f;dard.ekSu

<ore iug Ndú;d lrk iy <ore ifuys 
iam¾Y jk f,i fhdok ´kEu <ore 
ksIamdokhla ñ,§ .ekSfï§ uõjreka 
ie,ls,su;a úh hq;= ldrKd fndfyduhla 
we;'
² m%ñ;shlg wkqj m¾fhaIK lr ksIamdokh 
l, iajdNdúl mßirfhka ,nd .;a <ore 
iug ys;lr Ydlidr wuqøjH Ndú;d lr 
ksmojQ <ore ksIamdok <ore iug jvd;a 
iqÿiq fjhs'
  Wod( <ore iu úIîc j,ska wdrlaId lrk 
iy ifï f;;ukh wdrlaId lrk fldfydU" 
fjksje,a.eg" fldlkÜ ñ,ala" w,s.egfmar 
wvx.= fíì inka iy wfkl=;a <ore 
ksIamdok"

² <ore ikSmdrlaIl ksIamdokfha
  m<mqreoaola iys; wdh;khla úiska lrkq 
  ,nk ksIamdokhla ùu'
² cd;sl T!IO kshduk wêldßfha (NMRA) 
  ,shdmÈxÑ ksIamdokhla ùu'
² ujg yd orejdg fj<| fmdf,ka ñ,§  
  .kakd ksIamdokfha" ksIamdolhdf.a ,smskh   
  wiqrkfha i|yka lr fyda m%isoaO lr 
  ;sfíoehs ie,ls,su;a jkak'
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

දෙවිවරුන් කියා ද�ාටසක් දේ 

නම් ඔවුනටම ආදේණි� භාෂාවක්ෙ 

තිබිය යුතුය. එදේම මිනිසුන්දගේ දමන් 

විවිධ දේව ද�ාට්ාසවලට අයත් 

දෙවිවරුන්දගේ භාෂාවන්ෙ 

එකිදන�ට දවනේ විය 

යුතුය. නමුත් ද�ෞේධ 

සාහිත්යදේ එන සදෙේ 

දලෝ විග්රහය අනුව 

එම දිව්යදලෝ� හදේ 

දෙවිවරුන් එ�ම 

භාෂාවක් �තා �ළ 

�ව පිළිගත දනාහැ�.

ද�දේ දවතත් 

දේවාරූඪදයන් ශාේ්ර 

කියන මෑණිවරුන්ට 

දහවත් ‘සාස්තර අම්මලාට’ පින් 

සිදුවන්නට අපටෙ යම් යම් අවේ්ාවල 

දම් දේව භාෂාවට සජීවීව සවන් දීදම් 

භාග්යය උදාවී ඇත. සාේතරයක් ඇසීමට 

ගිය �ල්හි දේවාරූඪයට පත්වන එම 

මෑණිවරුන් එක්වරම දේව භාෂාදවන් 

�තා කිරීමට පටන් ගනිති. එදහත්, අපට 

ඒ දේව භාෂාව දනාවැටදහන නිසා 

මෑණියන්ට ආරූඪ වී ඇති දෙවියා දහෝ 

දේවතාවිය පවසන්දන් කුමක්ෙ යන්න 

ද�ාදහෝවිට ෙැනගත හැක්දක් දේවාලදේ 

දේවය �රන අතවැසියාදගනි. ඉන් 

අපට මූලි�ව වටහාගත හැක්දක් ඒ 

අතවැසියාට කුමනා�ාරදයන් වුව දේව 

භාෂාවක් ඉදගනීමට අවේ්ාව සැලසී 

ඇති �වකි.

අප රදට ජීවත්වන ඇතැම් වැසියන්ට 

තමන්දගේ මේ�ස හැරුණුද�ාට තවත් 

භාෂාවක් දෙ�ක් �තා කිරීදම් හැකියාව 

තිදේ. ජන සංගණන ආදිදේදී ඒ 

හැකියාවන් නිල වශදයන් වාරතා දවයි. 

මාධ්යසේදියාසේ 
සේව භාෂාව අසා 
කාලි අමමාට 
උතුර දකුණ 
මාරු වුණු හැටි  

එදහත්, ඒ සංගණනවලදීවත් තමන් දමම 

දේව භාෂාව දහෝ භාෂාවන් ෙන්නා �ව 

ප්ර�ාශද�ාට ඇති එ�ම ශ්රී ලාංදක්ය 

පුරවැසිදයකුවත් ඇතැයි මම 

දනාසිතමි.

ගතවූ වසර තිහ� 

පමණ �ාලය තුළ 

මම දමදලස 

දේවාරූඪදයන් ශාේ්ර 

කියන ේ්ාන රැස�ට 

දගාේ ඇත්දතමි. මුල් 

�ාලදේ රුපියල් පනේ 

එ�යි ශත පනහ වැනි 

විදේෂිත මුෙල් යටදත් 

පැවති ඒ ශාේ්ර කීදම් 

පඬුරු දම් වනවිට රුපියල් 

ෙහේ ගණන් ෙක්වා ඉහළ 

නැගී තිදේ. එදමන්ම අතීතදේ දමන් 

වරතමානදේ මාරු �ාසි සුල� දනාවීම 

මත අෙ වනවිට දමම ශාේ්ර කීදම් පඬුරු 

ෙ රුපියල් විේදසන් අවසන් වන ගණන් 

ෙක්වා ඉහළ නංවා ඇත.

ඉහත සඳහන් ශාේ්ර 

මෑණිවරුන් සිය ගණන�දගේ 

දේව භාෂාවන්ට �න්දී ඇති 

මම පසුව ඒ පිළි�ඳ විධිමත් 

අධ්යයනයක් කිරීමට සිතා 

ඒවා පටිගතද�ාට පසු 

විපරමට ලක් �දළමි. 

නමුදු ඒවා කිසිවක් 

එකිදන�ට සමාන 

දනාවූ අතර, ඒ සෑම 

දේව භාෂාවක්ම ද්රවිඩ 

භාෂා සම්ප්රදාදේ 

උච්ාරණයන්ට 

අනුරූපව සැ�සී ඇති 

�වක් නිරීක්ෂණය �ළ 

හැකි විය. ඒ අතර අප අසා පුරුදු දෙමළ 

වෙනක් දෙ�ක්ෙ තිබිණි.

ශ්රී ලාංදක්ය ජන සමාජදේ මිථ්ා 

විේවාස දුරලීදමහි ලා සුවිශිෂ් 

දමදහවරක් �ළ ශ්රී ලං�ා දේතුවාදී 

සංගමදේ නිරමාතෘ ආ්ාරය ඒබ්රහම් ටී 

ද�ාවූර අප රදට ආරූඪදයන් ශාේ්ර 

කියන්නවුන්දගේ දේව භාෂාවන් පිළි�ඳව 

දමවැන්නක් ලියා තිදේ.

“ම්ම්ම ශාස්ර කියන ස්ානවලවදී ්මට 
අ්ම්තරව සතුටක් දැනවූ කාරණයක් වූමේ 
ම්ම්ම මේව භාෂා තුළින් ්මමේ ්මව් භාෂාමව් 
වචනයක් මදකක්ද ඉඳහිට ්මතුවී්මය.”

ආ්ාරය ඒබ්රහම් ටී ද�ාවූර ඉන්දියාදේ 

දක්රළ ප්රාන්තදේ ඉපදී හැදී වැඩුණු අතර 

ඔහුදගේ මේ භාෂාව වූදේ මලයාලම්ය.

දමදේ විවිධ ශාේ්ර මෑණිවරුන් 

ආරූඪදයන් පවසන දේව භාෂාවන් 

දගානු වූ හඬපට රැසක් වරින් වර 

නිරීක්ෂණය �ළ මම මීට වසර 

කිහිපය�ට ඉහත ඉන් එක් හඬපටයක් 

නැවත නැවතත් විමරශනයට ලක් 

�දළමි. එය එව� අතිශය 

ජනප්රියත්වයට පත්ව 

සිටි �ඩුදවල 

ප්රදේශදේ 

ශාේ්ර මෑණි 

ද�දනකුදගේ 

හඬපටයකි. 

මා එම ශාේ්ර 

දේවාලයට 

යන විට 

භික්ෂු 

චීවරයකින් සැරසුණු පුේගලදයකු (ඔහු 

සැ�ෑ භික්ෂුවක්ෙ යන්න දනාෙනිමි) 

එහි �ැප�රුදවකු දලස �ටයුතු 

�රමින් හිඳුනු දපනිණි. එව� එම 

ශාේ්ර මෑණියන් ප්රසිේධව සිටිදේ �ාලි 

ආරූඪදයන් ශාේ්ර කියන්නිය� දලසිනි.

විනාඩි විසිතුන� පමණ �ාලයක් තුළ 

ඒ ශාේ්ර මෑණියන් ආරූඪදයන් �තා �ළ 

දේව භාෂාව ඉතා සීමිත වෙන් ගණනකින් 

යුතුවූ අතර ඒවා නැවත නැවතත් ඇය 

දවතින් පැවදසන අයුරු නිරීක්ෂණය �ළ 

හැකි විය.

පසුව ඇදගේ දමම දේව භාෂා වෙන් 

මාලාදවන් විනාඩි තුන හතර� ද�ාටසක් 

�ටපාඩම් �රගත් මම ඊට �ල�ට පසුව 

යළි එම ශාේ්ර මෑණියන්දගන් ශාේ්රයක් 

ඇසීමට ගිදයමි. එහිදී ෙ මා ඉදිරිදේ වූ 

රතු පැහැති තිරයට මුහුණ ලා සිටි ඇය 

තම සුරදතහි වූ කුඩා සීනුව දසාලවමින් 

�න්නලේ �රන අතදර එක්වරම 

දේවාරූඪයට පත්වූවාය. ඉන්පසුව ඇය 

�තා �රන්නට වූදේ ඇදගේ අතවැසියාට 

පමණක් �ව වැටදහන අණඩර 

දෙමදළනි. ඇය එදේ ආරූඪදයන් 

දදාඩවන අතදර ඇය දේව භාෂාදවන් 

පවසන ෙෑ ඇදගේ සහාය�යා විසින් 

සිංහලයට පරිවරතනය �රන ලදි. පසුව 

මමෙ එම ශාේ්ර මෑණියන්දගන් අසන 

ප්රේනයක් දලස මා �ටපාඩම් �රදගන 

සිටි ඇදගේම දේව භාෂා ප්ර�ාශනදේ 

ද�ාටසක් එ�දිගටම කියාදගන ගිදයමි. 

එදහත්, මදගේ එම ‘අණඩර දෙමළ’ ප්රේන 

ඇසීම හමුදේ එක්වරම නිරුත්තර වූ 

ශාේ්ර මෑණිදයෝ විනාඩියක් දෙ�ක් තම 

සුරදත් වූ සීනුව හඬවමින් �ල්ගත �ළහ.

“දරුවා ඔය මොඩවන්මන් ම්මානවද 
කියලා ්මෑණිමයෝ අහනවා.” ඉන්පසුව 

ශාේ්ර මෑණියන් පැවසූ වෙන් දෙ� 

තුනක් සිංහලයට නැංවූ ආවදත්ව�රු 

දනාරිේසුම්සහගතව ඇසීය.

“ඇයි මමවමේ කිසි්ම මේරු්මක් නැේද?” 
මමෙ රහසින් ප්රේන �දළමි.

“නෑ... ඔය නිකම ම�ාරු වචන 
ටිකක් වි්තරයි කියලා ්මෑණිමයා 

කියනවා.” පසුව යළි 

ශාේ්ර මෑණියන්දගේ 

වෙනක් දෙ�ක් මා 

ෙන්නා සිංහලයට 

පරිවරතනය �ළ 

අතවැසියා කීය.

“ඔව් ්මාේ ඒක 
නම මහාඳට්ම 
දන්නවා.” 

මම කීදවමි. 

“ඒේ ්ම්ම ඔය කිව්මව් 
මීට ්මාස හ්ත අටකට කලින් 

ඔය ්මෑණිමයෝ ආරූමෙන් කියපු 
මේව භාෂාමව් වචන කීපයක් ්ත්මයි.” 

මදගේ ආත්මාරක්ෂාව පිළි�ඳ 

අවදානමක් ඇති �ැවින් ශාේ්ර 

ඇසීමට පැමිණි පිරිසට 

දනාඇදසන දේ, ඒ ශාේ්ර 

මෑණියන්ට සහ අතවැසියාට 

එදේ කී මම හනි� ඒ 

ශාේ්ර දේවාලදයන් පිටතට 

පැනගතිමි.

“දරුවා ඔය සදාඩවනසන 
සමානවද කියලා 

මෑණිසයෝ අහනවා.” 
ඉන්පසුව ශාේ්ර 

මෑණියන ්පැවසූ වදන 
සදක තුනක් සිංහලයට 
නැිංවූ ආවසේවකරු 
සනාරිේසුමසහගතව 

ඇසීය

්පනේ  
එකයි ශත ්පනහ වැනි 
විසේෂිත මුදල් යටසේ 
්පැවති ඒ ශාේ්ර කීසම 

්පඬුරු සම වනවිට 
රුපියල් දහේ ගණන 

දක්වා ඉහළ නැගී 
තිසේ

 අ්පට ඒ සේව භාෂාව 
සනාවැටසහන නිසා 

මෑණියනට ආරූඪ වී ඇති 
සදවියා සහෝ සේවතාවිය 

්පවසනසන කුමක්ද යනන 
සබාසහෝවිට දැනගත 
හැක්සක් සේවාලසේ  

සේවය කරන 
අතවැසයාසගනි

dh
ara

ne
e.l

k



092022 මැයි 25 වන බදාදා

dh
ara

ne
e.l

k



සමාධි ඩයස්
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ඒ රටම කලබල වුණු මමොම�ොතක්. 

ගොලු මුවමොර ඇතිවුණු ගැටුම නිසො 

මිනිස්සු ආමේගයට පත්වුණො. 

ඒ අතමේ ගමක තරුණයන් 

පිරිසක් එළියට බැ�ැලො බර 

කතොවක.

“අර රමින්දයා, 
ඕෙට නම් කේමක් 
ක්දනනම ඕකන” 

එක් අමයක් 

ම�මිහිට කිේවො.

“අනිවාරයකයන. 
මතෙකන ඉසකෙෝකේ 
ොකේදී. ඕො හිටිකේ 
කෙන ඔළුකවන. තාතතා 
රට නිසා නානන සේලි 
තිබ්බකන. කෙන ක�ාකුෙම.”

“අනිවා මචන. ඌට නානන තරම් සේලි 
තිබ්බ නිසා කේදරට කෙනේ�ා ටියුෂන 
ෙරෙතතා. ඒ නිසාකන ඌ ෙැම්්පස 
කතරුකේ. අපිට එකෙම්ද? 

අපි කම් අම්ම�ා එක්ෙ ක්පාකේ ගිහින, 
ඉසකෙෝකේ ගිහින ඇවිේ�ා ෙවසට 
කොහු්බත ත� ත� දුක් විනදා මිසක් 
ටියුෂන යනන පුළුවනෙමක් තිබ්බ්ද? මට 
නම් තරෙ ඒෙමයි” 

තවත් අමයක් කිේවො.

“ඒෙකන මචන. මෙ ක�ාකු 
ඉංජිකනරුවා. මො විසාක�ට කෙයක් 
ෙදාකෙන උජාරුකවනකන ඉනකන. ක්දමු 
වැඩක්. තැටිය රතවුණු කව�ාකේ කරාටිය 

ත�ාපි වතේ 
උන් නිසයි 
අරගතේ 
අල වුතේ 

පුචචෙනන ඕකන.” 

එම�ම කියන ගමන් තවත් මකමනක් 

ඉස්සර වුණො.

පොමේ තිබුණු ගම�ොලක් 

අරමගන රමින්්දමේ 

මග්දර ඉස්සර� 

ලස්සනට කැටයම් 

ොලො �්දලො තිබුණු 

වීදුරු ජමන්ලයකට 

එලල කළො. 

ඇතුළතින් 

ඇහුමන් 

කොන්තොවකමේ 

විලොප �ඬක්.

“ඔය අරකි කන්ද?”

“ඔේ ඔේ. ඕකි මට 
ෙැමැතත කනාදී රමින්දයට 

ෙැමැතත දුනකන උකේ සේලි නිසාකන. 
්දැන ්බ�මුකෙෝ කමාේද කවනකන කිය�ා.” 

පිරිස අතරින් නැඟුමන් දමේශස�ගත 

�ඬක්.

“ඔේ මතෙයි අපිටත. ඒකි උකේ මූණටම 
කිේවා කන්ද තමුකසව ෙසා්ද ්බැඳ�ා මටත 
කුඹුරු ොනන්ද කියනකන කිය�ා?” 

තව මකමනක් ඒ කතොවට මපොම�ොර 

්දැම්මො. 

“ඔේ උනකේ ක�ාකුෙම් ්බසසමු” කියන 

ගමන් තව මකමනක් තව ගලක් අතට 

ගත්තො.

“ඒයි නවතත්පේ�ා. කමාෙද්ද උඹ�ා 

ඔය ෙරනකන?” 

එකපොරටම ඇහුමන් රළු කට�ඬක්. 

“ආ අජිත අයියා”

 මකමනක් කිේමේ යට�ත් ප�ත්ව.

“කිය්පේ�ා උඹ�ා කමානව්ද කම් 
ෙරනකන කිය�ා?”  

“නැෙැ අයියා. ්දනනවකන රමින්දයකේ 
ක�ාකුෙම්.”

“යකෙෝ. උඹ�ට පිසසු්ද? උකේ 
ක�ාකුෙම් ඌ ොව තිබිචචක්දන. ඌ 
කදශ්පා�නය ෙරනව්ද? නැෙැ. උකේ 
ඥාතිකයක්වත කදශ්පා�නය ෙරනව්ද? 
නැෙැ. 

ඌ කමාෙක් ෙරි ගිය 
ආතකමෙ ෙරපු පිනක් 
නිසා ඌට කම් ආතකමදි 
ෙරි ගියා. 

ඌ ක්පාකොසත 
වුකේ අකේ කදවේ 
උදුරාකෙන කනකේ. ඒ 
උකේ ක්පර පින. ඌ 
ඒකෙන උ්දම් වුණු ්බව 
ඇතත. ඌ අපිව ෙණන 
කනාෙතත ්බවත ඇතත. 

කරෝ්ද ෙතකර වාෙකන 
ආඩම්්බකරන යන ෙමන ්පාකර ්පයින 
යන අපි දිො නිෙමටවත කනා්බ�න ්බවත 
ඇතත. ඒත කම්ෙ ක්පෞදෙලිෙ තරෙ මරෙ 
පිරිමෙෙනන ඕකන කව�ාවක් කනකේ. ඌ 
උකේ ෙමන ගියාකේ. අපි අකේ ෙමන යමු 

මේලි�ා.” 

අජිත් අයියො කිේමේ තරම�න්.

“ඒත අජිත අයියා.”

“කතරුම් ෙනිේ�ා මේලි�ා. අකේ 
කොේක�ෝ කෙේක�ෝ ෙරනකන ආ්දරකේ 
අරෙ�යක් කිය�ා එෙක්. උඹ�ා 
අඩුමතරකම් කොළඹ ගිකේ නැෙැ උන 
ෙරනකන කමානව්ද ්බ�නනවත. ෙැ්බැයි 
එකෙ ෙ�්බ�යක් වුණු ෙමන කමකෙ 
ක්පෞදෙලිෙ කෙෝනතර පිරිමෙ ෙනන 
ේදනවා. 

්දනනව්ද අනතිමට කම් ෙළු ්පැේ�ම 
එෙතු කවනකන උනට කිය�ා? 

උඹ�ා කෙවේව�ට ෙෙ�ා 
ෙැංගි�ා ඉඳියි. කෙට 

්පතතර ටීවීව� 
යයි අරෙ�ය 
ෙරන මිනිසසු 
කෙවේව�ට 
ෙෙ�ා 
මංකොේ� ෙෑවා 
කිය�ා. 

උඹ�ා 
උඹ�කේ වැඩක් 

්බ�ාෙනිේ�ා. 
්ප�යේ�ා කමතන වණ 

ෙරනකන නැතුව.” 

අජිත්මේ මකෝපවත් වචනවලට 

මමලල වුණු පිරිස �ැරිලො තම තමන්මේ 

මගවලවලට යන්න ගියො.

ම�කතන් 
ඉස්තකෝතේ කාතේදී. 
ඕකා හිටිතේ තෙන 
ඔළුතවන්. �ාත�ා 
රට නිසා නාන්න 

සේලි තිබබතන්. තෙන 
තලාකුකමතන්

ඔව් ම�කයි  
අපිටත. ඒකි උතේ 

මූණටම කිව්වා තන්ද 
�මුතසව කසාද බැඳලා 
මටත කුඹුරු ොන්නද 

කියන්තන්  
කියලා
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YdLd ( lUqre.uqj" 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 

úh<s l;rg Èhfmdola fld;rï 
w.fkao@ ;u frda.S ;;a;ajhkg ksis 
ms<shula fidhd i;r w; ießirK 
frda.S okka yg Tiaáfhdam;s frday, 
bfvdarhg yef<kd fmdojeiaila
;rï w.fkah'

frda.S ;;a;ajhkaf.ka ñ§ug 
Y,Hl¾uhka kshu jkafka wirK 
frda.Ska fudk;rï wirK 
lrñkao@
ta yryd frda.shdf.a ukig 
we;slrk mSvkho iq¿mgq 
fkdfõ' tu udkisl 
mSvkh frda.shdf.a frda.S 
;;a;ajh jHdl+, lrhs' 
frda.shd ;j ;j;a 
udkislj ì| jefÜ' 
fufia ì÷Kq is;a 
h:d;;a;ajhg m;alr 
frda.Ska f.a ldhsl yd 
udkisl iqjh Tjqka 
fj; kej; ,ndfok 
fid÷re kjd;ekla 
.ekhs wo ,smsfhka wm 
wjOdkh fhduq lrkafka'
úúOjQ m%;sldr 
iïm%odhka Ndú;d lrk 
wm rfÜ fld÷weg fm< iïnkaO 
ish¨ frda." wiaÓ frda." iakdhq 
frda. i|yd b;d id¾:l m%;sldr 
isÿlr fïjk 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,fí w;=ere.sßh mdf¾ msysá 
Tiaáfhdam;s la,sksla ffjoH 
uOHia:dkhhs'
weußldj" tx.,ka;h we;=¿ 
ngysr iy hqfrdamSh rgj, m%p,s; 
fuu Tiaáfhdam;s ffjoH úoHdj 
wOHd;añl m%;sldr" iajdNdúl 

ffjoH úoHdjka ys m%jK;djhka 
iu. uqiqfldg yS,sxm;s hkqfjka 
kj ffjoH úoHdjla ks¾udKh 
lsÍug Y%S ,dxlsl uydpd¾h jrl= 
iu;aj isáhs' fï jkúg 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 ,efí' 
mdie,a isiqka w;f¾ b;d YS>%fhka 
me;sr hkakdjQ —me;s l=oh˜ frda.S 
;;a;ajhgo fuu ffjoH úoHdj 
b;d id¾:lj m%;sldr lrhs' fuu 
ffjoH úoHdfõ we;s iqúfYaI;ajh 
jkqfha lsisÿ T!IO mdkhlska fyda 
Y,Hl¾uhlska f;drj frda.Ska 
i|yd m%;sldr lsÍuhs' fuh Y%S 
,dxlslhka ,enQ b;d jákd 
wjia:djla jk w;r úfoia .;j 
isák Y%S ,dxlslhkago ;u uõ 

rgg   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 Wodù we;' fmdÿrdcH 
uKav,fha khsá moú follskau 
msÿï,o fuu uydpd¾h ;=ud  
wdrdê; ffjoHjrhl= f,i 
tx.,ka;fha isg meñK iyNd.S 
jk Tiaáfhdam;s la,sksla frday, 
;=< ;j;a W;=ï l¾;jHhla fjñka 
mj;hs' ta wirK frda.Ska i|yd 
lrk iafjÉPd fiajdjhs' mQcH 
mlaIh" wdndê; rKúrejka  iy 
wirK l,d lrejka fjkqfjka 
b;d ldre‚l oDIaáfhka n,k 
uydpd¾h;=ud" mQcH mlaIh" 
rKúrejka" wirK frda.Ska" 
fi!LH fiajdjka ys kshq;= fiajl 
fiaúldjka iy l,dlrejka ygo 
Wmam;sfhkau wdndO iys; l=vd 
orejka ygo b;d iykodhs f,i 
m%;sldrhs' tfukau uyck;djf.a 
oeä b,a,Sul m%;sM,hla jYfhka 
oeka Tiaáfhdam;s la,sksla YdLdjla 
ud;r lUqre.uqj m%foaYfha 
mj;ajdf.k hk w;r tu m%foaYh 
wjg ish¿ frda.Ska yg fuh uy;a 
wiajeis,a,la ù we;'

Tn m%;ldr i|yd ud,fí msysá ffjoH 
uOHia:dkhg meñfKkafka kï nodod" 
isl=rdod" fikiqrdod iy bßod Èkhkays 
Wfoa 8(00 isg iji 2(00 olajd;a " 
ud;r  lUqre.uqj YdLdjg 
meñfKkafka kï i÷od iy 
n%yiam;skaod Wfoa 8(00 isg yji 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 -

Sciatic
Nerve

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

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

frda.S okka iqj ,nk ks;s
frday,hs Tiaáfhdam;s

ffjoHjrekaf.a iy iqjh ,enQjkaf.a woyia lsysmhla

Thank you very much Prof. Sagara Karunathila-
ka & his team for giving great relief for my 
mother who was suffering from a bad backache 
for more than 10 years time. As a doctor, to me it 
was such a surprise to seen mother’s improve-
ment with this treatment method which is called 
“Osteopathy & Healingpathy” especially for 
spinal problem such as backache scoliosis, 
Frozen shoulder & many other conditions.

Statement of Dr.V.P.C. Rajakaruna (M.B.B.S)
Dip.HA PG Dip. HD Colombo& Lecturer 

I Am Dr. Thilini Dayarathna. I Came To 
Professor Sagara Karunathilake, Three 
Months Ago. I Had Back Pain and Scoliosis 
For 14 Years. I Suffered Immensely. I Fed Up 
Of Everything My Paining Was Vanished 
Soon After I got Treatments. All The Others 
Recommended Medicines And Surgeries 
Now I Am Spending Normal Life. This Is A 
Fine Treatment System I Recommend It For 
Anyone. I Thankful For Doctor for Curing All 
Illnesses That I Had.

ug oreKq fldkafoa wudrejla ;snqfKa' uu rfÜ 
iqm%isoaO ffjoHjreka fj; .shd' ta;a lsisu iqjhla 
,enqfka kE' uf.a hy¿fjla f.a ud¾.fhka 
fodia;r id.r ue;s;=ud fj; wdjd' fld÷wefÜ L

4
" 

L
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 iakdhq ;o ùu" ol=Kq ll=f,a ;snQ ÿ¾j,;djhg" 

flkavd fmr<Sug m%;sldr ,nd .;a;d' oeka 80] 
fyd|hs' ldgj;a l< fkdyelsj ;snQ uf.a frda. 
;;a;ajh t;=ud iqjm;a l<d' uu b,a,d isákjd 
fujeks frda. ;;a;ajhla ;sfnk whg t;=ud ,Õg 
tkak lsh,d'

ffjoH úch;a (M.B.B.S) r;akmqr

ñksia isrerg lsis÷ ydkshla fkdue;s b;d 
.=Kd;aul yd iajNdúl m%;sldr l%uhla jYfhka 
Tiaáfhdam;s m%;sldr l%uh y÷kajkak mq¿jka' fuu 
m%;sldr l%ufha w;=re wdndO lsisjla fkdue;' 
T!IO mdkhla fyda Y,Hl¾u j,ska f;drh' fld÷ 
weg fm< iïnkaO ish¨u frda.o wiaÓ yd iakdhq 
frda.o i|yd Wiia ;;a;ajfha id¾:l m%;sldr 
l%uhla jYfhka fuh fkdmels,sj y÷kajkak' 
mq¿jka'

ffjoH mQ¾K lS¾;s fmf¾rd (M.B.B.S)
ffjoH wOHË Tiaáfhda la,sksla 

Dr. Thilini Dayarathna (M.B.B.S)

ffjoH ùrj¾Ok'

William J. Burke, DO. Family practice Program Director.
Doctors Hospital.

fmaIS moaO;sh .ek i,lk úg ud is;k úÈyg uQ,sl 
fjki uf.a ukig oefkk f,i kï Tiaáfhdam;s 
Ñls;ail jrhd ,nk w;sf¾l mqyqKqjhs' Tiaáfhdam;s 
ffjoH l%uh oE;ska isÿlrk msúiqula jqjo" frda. 
,laIK yÿkd.;a iy tfia;a ke;skï m%;sldr 
;;a;ajhka hgf;a isák frda.Ska foj¾.hgu fhda.H 
fõ' uu is;kjd fow;a msúiqu iy Tiaáfhdam;s ffjoH 
l%uh hgf;a frda.S ,laIK yÿkdf.k lrk m%;sldrh 
hk folu tlal, fyd;a frda.Ska yg wmg w;sf¾l 
hula msßkeñh yel' yqÿ fnfy;a fm;s kshu lrkjg 
jvd oE;a u.ska wiu;=,s; ;;a;ajhka ;=,kh lsÍu 
jvd;a fhda.Hfõ '

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

ara
ne

e.l
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12 2022 මැයි 25 වන බදාදා කවරයේ කතාව
බලද්දි සුදුපාට හම තියෙන අෙ අතයේ කළු 

පාට සමක් තියෙන යකයනක් බස් ස්ටටෑන්ඩ් 

එයක් ඉන්නවා. ඊටපස්යස් මම එො එක්ක 

කතා කළා පාර දන්නවද අහන්න. ඔහු 

බංගලායද්ශ මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්. ඔහුත් 

මයේම කැම්පස් එයක් සීනිෙේ යකයනක්. 

අපි විනාඩි විස්සක් විතර බස් එයක් එන්න 

ඕයන. ඒ එනගමන් අපි අයේ රටවලවල 

විස්තර, යගවලවල විස්තර කතා කරමින් 

ආවා. එදා ඉඳලා අපි යහාඳ ොළුයවෝ වුණා. 

එයහම තමයි එදා මට මයේ සැමිො ‘ෂුයවෝ’ව 

මුණගැහුයන්.

යකාය�ාමද ඒ යාළුකම 
ආදරයකට යෙරළනයන? 
යෙදරින අකමැතතක් තිබුයේ 
නැදද?

ොළුයවෝ විදිෙට අපි යදන්නා 

අතයේ යලාකු අවයබෝධෙක්, 

වටහාගැනීමක් තිබුණා. 

දවසක් ෂුයේ තාත්තා එොව 

බලන්න තායිලන්තෙට ආපු 

යවලාවක, අපිව දැකලා යම් 

යදන්නට යදන්නා කැමතියි 

වයේ යන්ද කිෙලා යත්රුම් 

අරන් තිබුණා. ෂුත් ඒ 

යවනයකාට මයේ ොළුයවක් 

විදිෙට ලංකාවට ඇවිත් 

අයේ යගදරටත් ඇවිත් 

හිටියේ. 1998 තමයි මට 

ඔහුව මුණගැහුයන්. මයේ 

යදමව්පිෙන්ට යම් ගැන 

මුලින්ම කිව්යව් එොයග 

යදමව්පියෙෝ. අපි 2005 

අවුරුද්යද් හඳහන් බලලා, 

යදපාේශවයේම ආශිේවාද 

මැද විවාහ වුණා. ඒ අවුරුදු 

හෙක ආදරෙකින් පස්යස්. දැන් අපට 

දිෙණිෙන් යදයදයනක් ඉන්නවා. 

ඔහුයෙන ඔයේ ව්ාොර කටයුතුවලට 
ලැයබන ස�යයෝෙය යමාන වයේද?

ඇත්තටම අපි යදන්නා එදා 

ඉඳලම අදටත් යහාඳම 

ොළුයවෝ. ඔහු මයේ 

ව්ාපාර කටයුතුවලට 

ධධේෙමත් කරනවා 

වයේම, යහාඳ යත්රුම් 

ගැනීමක් ඇතුයේ 

අයේ ජීවිත ලස්සනට 

ගලායගන 

සැයලෝන එකට මයේ
මම බැලුයේ මාකට්

�සිනි

රූපලාවණ්ය ක්ෂේත්රයට නැවුම්වූත්, පලදායීවූත් 
්වනසක එක කරමින් රූපලාවණ්ය ශිල්පීන්්ගේ 
ජාත්යන්්තර ඇකඩමිය (LAB) පිහිටුවන්්න් 
්ෙයට වසර දහඅටකට ප්රථෙයි. සිසුන් 
හය්ද්නකු්ෙන් පෙණ ඇරඹුණද අද 
වනවිට එෙ ඇකඩමි්යන් දැනුෙ හා කුසල්තා 
වර්ධනය කර්ෙන ක්ෂේත්රයට එකව ඇති 
පිරිස දසදහසක පෙණය. ෙව්ෙන් ලද දැනුෙ 
්ෙන්ෙ අත්දැකීම් ඔස්සද ්තෙ හැකියාව 
ඔපනනංවා ෙන්නට කටයුතු කළ ඇය Naturals 
Unisex Salon Sri Lanka ඔස්ස ක්ෂේත්රයට 
නව සන්නාෙ නාෙයක එකකළ හසිනි හරෂිකා 
ගුණ්සකරයි. ජනප්රිය රූපලාණ්ය ශිල්පිනී 
දීපිකා ගුණ්සකර්ගේ දියණිය වන ඇය LAB 
ඇකඩමි්ේ පාඨොලා අධ්යක්ෂවරියද ්වයි. 
ව්ාපාර කළෙනාකරණය පිළිබඳ ්ෙෞරව 
උපාධි්ධාරිනියකද වන හසිනි, ්තායිලන්්ත්ේ 
්කාණඩා ්ෙෝස්තර සහ රූපලාවණ්ය 
සනංසකකෘතිය පිළිබඳ ඩිප්ලෝෝධාරිනියක 
්ෙන්ෙ APHCA වකෘත්තීය නියාෙන ෙණඩල්ේ 
සාොජිකාවකද ්ේ. ්ෙවර ‘්ධරණී’ කවරය 
හැඩෙැන්්වන්්න් ඇය්ගේ ්සාඳුරු රුවිනි.

අපි ඔබව රූෙලාවණ්ය ශිල්පිනියක් විදියට 
�ඳුනවනනද, එය�මත නැතනම් ව්වසායිකාවක් 
විදියට �ඳුනවනනද?

ඇත්තටම මම කැමතියි මාව ව්වසායිකාවක් 

විදිෙට හඳුන්වනවට. 

ඔබ යම් ක්යෂේත්රයට අවතීර්ණ යවනයන ඔබයේ මව 
නිසාද? මවයේ කාරයබහුලකමත සමඟ ඔයේ කුඩා 
කාලය යෙවුයේ යකාය�ාමද?

අම්මයි, තාත්තයි, මමයි, මලලියි තමයි අයේ 

පවුයල සාමාජිකයෙෝ. ඇත්තටම රූපලාවණ්ය 

ක්යෂේත්රෙ ගැන මට කැමැත්තක් ඇතියවන්න 

මූලික යේතුව මයේ අම්මා. අම්මව මම 

හැමදාමත් දැක්යක් කාේෙබහුල යකයනක් 

විදිෙට. අවුරුදු හතළිහක විතර කාලෙක් 

ඇෙයේ ඒ කැපවීම, උනන්දුව මම දැක්කා. 

ඒ වයේම ඇෙ ඇෙයේ ගණුයදනුකරුවන්ව 

ලස්සන කරන්යන් යබායහාම ආදයරන්. ඒ 

කැපවීම එක්ක අම්මට අපි යවනුයවන් පවා  

ඇතැම් අවස්්ාවල යවලාව යනාතිබුණු තරම්. 

ඒත් මම ඇෙයගන් දැක්ක යදෙක් තමයි අපි 

යමාන ක්යෂේත්රයේ කටයුතු කළත්, ඊට දක්වන 

කැපවීම, උනන්දුව ඉතාම වැදගත් කිෙන 

කාරණෙ.

ඒ කියනයන යම් ක්යෂේත්රයයන ඉදිරියට යනන ඔබට 
අද�සක් එනයන කුඩා කායලදිමයි කියන එකද?

යමයහමයි. අයේ යගදරම තමයි අම්මයේ 

සැයලෝන් එක තිබුයේ. එතැනදී රූපලාවණ්ය 

විතරක් යනයවයි, අම්මා යක්ක් හදනවා, 

මල හදනවා. ඒ එක්කම ඒවා තව අෙට 

උගන්වනවා මම පුංචි දවස්වල ඉඳලම 

දැක්කා. සමහර යවලාවට ඇෙ නිදි මරනවා. 

සීමාවක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඇෙයේ 

කැපවීම වියටක පුදුමයි. මමත් යම් යබායහෝ 

යද්වල දිහා බලලා ඉයගනගත්තා. හැබැයි 

කුඩා කායල මම යම් ක්යෂේත්රෙ යතෝරගන්නවා 

කිෙන අදහසක හිටියේ නැහැ. අම්මා ඊට 

බලපටෑමක් කයළත් නැහැ.

එතයකාට යකාය�ාමද �සිනි යම් ක්යෂේත්රයට 
යයාමුයවනයන?

මම අ.යපා.ස. සාමාන්ය යපළ විභාගෙ 

ලිෙලා යගදර ඉන්නයකාට ඊළඟට 

යමානවද කරන්යන් කිෙලා කලපනා කළා. 

ව්ාපාර කළමනාකරණෙ පිළිබඳ දැනුම 

ලබාගත්යතාත් යහාඳයි යන්ද කිෙලා අපි 

දන්න අංකල යකයනක් ඒ යවලායව 

කිව්වා. තායිලන්තයේ ඊට සුදුසු 

කැම්පස් එකක් තියෙන බවත් 

කිව්වා. ඒ යතාරතුරු යහාෙලා 

බලලා මම කැමති වුණා ඒ 

දැනුම යසාොයගන ෙන්න.

ඒ දැනුම යසායායෙන ගිය ෙමයන 
තවත යවනසක් ඔයේ ජීවිතයේ සිදු 
යවනවා. යකාය�ාමද ඒ �මුවීමට 
මුල පියරනයන?

දවසක් මම කැම්පස් එයක් 

ඉඳලා වැඩකට ෙනවා එළිෙට. 

ඒ ෙන්යන් ොළුයවක්යගන් පාර 

අහයගන. එො මට වැරදි බස් 

යනාම්බරෙක් තමයි කිෙලා තියෙන්යන්. 

ඉතින් මට වැරදි බස් එකක ගිහින් වැරදි 

යහෝලට් එකක බහින්න සිද්ධ යවනවා. වටපිට 

මයේ 
සැමියා මට 
මු්ණෙැය�නයන 
තායිලනතයේදී. 
ඒ බස් එක 
වැරදිලා වැරදි 
ය�ෝල්ට් එකක
බැ�ැපු 
යවලාවක

මයේ අම්මා 
ෙණුයදනුකරුවනව 
ආදයරන ලස්සන 

කරන �ැටි මම පුුංචි 
දවස්වල ඉඳලම 

දැක්කා

ඉක්මනින යෙෝසත 
යවනන හිතායෙන 
ය�ෝ තව යකයනක් 
කරනවට යමවැනි 
ක්යෂේත්රයක් යතෝරා 

යනාෙත යුතුයි කියලයි 
මම හිතනයන. මට 

තව යකයනක් ලස්සන 
කරනන පුළුවන 

කියන තැන ඉඳලා යම් 
ක්යෂේත්රයට එනන
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ඇතැමුන් පහසුවවන් මුදල් ඉපයිය හැකි 
කවෂේත්රයක වෙසත් රූපොවණ්ය කවෂේත්රය ෙඝු 
කරනවා?

වෘත්තීය අධ්යාපනය 

කියන දේ එතැනදී 

වැදගත් දවනවයා. එයත් 

හරියට දැනදගන 

ගිදයයාත් කතරගම 

දනයාදැන ගිදයයාත් 

අතරමග වදේ තමයි. 

මම තයායිලනදත් 

ඉදගනගනිේදී අදේ 

බැච් එදේ ළමයි තුනසියයේ විතර 

ඉදගනගත්තයා. ඒ ඉදගනුම කරලයා ඇවිත් 

ළමුන හයදදදනකුදගන මම පයාඨමයාලයා 

උගනවනන පටනගත්තයා. තෘතීක සහ 

වෘත්තීය අධ්යාපන දකයාමිෂන සභයාව 

අනුමත කළ විෂය මයාලයාවේ එේක 

ජයාත්යනතර පිළිගත් City & Guilds 

සුදුසුකම එේක කරමයානතයට ජයාත්යනතර 

පිළිගැනීමේ එේකරනන කටයුතු කළයා. 

කවුරු වුණත් දේ ේදෂේත්රය තුළ රැදෙනන 

නේ දැනුම අලුත් කරදගන අලුත් දේ එේක 

ඉදිරියට ගිදයයාත් පැවැත්ම තහවුරුයි.

ඔබට වේ වවනවකාට රූපොවණ්ය ආයතන 
ශාඛා කීයක තිවයනවද?
සැදලයාන හතේ තිදයනවයා. Naturals 

නයාමය යටදත් සැදලයාන ජයාලයේ විදියට 

එය පවත්වයාදගන යනදන. ඕනම 

දකදනකුට දේ හරහයා ආදයෝජනය කරලයා 

ේදෂේත්රයට එනනත්, රැකියයා අවස්යා ඇති 

කරමින, සයාර්ක වූ ගමනේ යයාමටත් 

හැකියයාව තිදයනවයා. මම එතැනදි 

අදේේෂයා කදේ මදේ නම දාදගන සැදලයාන 

එකේ කරනවට වඩයා එකම සනනයාමයේ 

යටදත් ශයාඛයා කිහිපයේ පවත්වයාදගන 

යනනයි. ඊට ජයාත්යනතර පිළිගැනීමේ 

ලබයාදදනනයි.

ඔබ ව්ාපාරිකාවක විදියට වබාවහෝ 
කාරයබහුෙ කාන්තාවක. ඒ එකකම 

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ
ඡායාරූප : ක්රිෂාන් කාරියවසේ

කරන්න පුළුවන් නමක 
නම දාගන්නවට වඩා  

ගුණවේකර
යනවයා. ඒ දත්රුේ ගැනීම මදේ කටයුතු 

සියලලට පහසුවේ.

රූපොවණ්ය කවෂේත්රය තුළ ප්රසද්ධිය වවේම 
මුදල් යහමින් තිවයනවානේ එවහම පවුෙක 
වකවනකුට සාර්ථක වවන්න අමාරු නැහැ 
කියො ඇතැමුන් තුළ මතයක තිවයනවා. ඔබ ඒ 
ගැන වමාන වවේ අදහසකද දරන්වන්?

මම නේ එදහම හිතනදන නැහැ. මදේ 

අේමයා ඉතයාම සයාර්ක ගමනේ ආවයා. ඇයට 

දහයාෙ පිළිගැනීමේ තිබුණයා. මම අේමදගන 

ඉදගනගත් දේවල මට හයියේ වුණයා. ඒ 

වුණත් මට ඕන වුදේ දවනස ගමනේ 

යනන. මම අේමදේ ඇසිසටන විදියට වැඩ 

කළයා. 

අේමයා වැඩ කරන විදියයි මං වැඩ කරන 

විදියයි දවනස. මයාකටින කියන දේ මට 

වැදගත්. අේමයා නේ ඉසසර දබෝඩ් එකේ 

දානවටවත් කැමති නෑ. එතැනදී මම 

මදේ උත්සයාහය තුළ මදේ ටයාගට් එකට 

යනන කැපවුණයා. කවුරු හිටියත්, මට ඒ 

දැේම නැත්නේ මදේ සැලසුේ අසයාර්ක 

දවනවයා. පරේපරයාදේ සලලි තිබුණට 

ව්යාපයාරයේ පවත්වදගන යනන බෑ. 

එයට නිරමයාණශීලීත්වය වදේම දැේම 

බලපයානවයා.

දියණියන් වදවදවනකුවේ මවක. වකාවහාමද 
ඔවුන්වේ වගකීේ ඔබට දැවනන්වන්?

මවේ දලස ඔවුනදේ අධ්යාපන කටයුතු 

වදේම අපි දදනනම දබයාදහෝ ආදරදයන 

ඔවුනදේ අදනකුත් අවශ්යතයා ගැන දසයායයා 

බලනවයා. ඔවුනට අනයාගතදේ ඉදිරියට යනන 

මග දපනවීම කරනවයා. අදේ දලයාකු දුවට 

දැන අවුරුදු පහදළයාවයි. දපයාඩි දුවට අවුරුදු 

දහයයි. මම කරන නිසයා එයයාලත් දේ දේ 

කරනන ඕන කියලයා මම හිතනදන නැහැ. මම 

මදේ අේමයා නියැළුණු නිසයාම දනදවයි දේ 

ේදෂේත්රය දතෝරයාගත්දත්. ඉතින එයයාලත් එයයාලයා 

යයා යුතු මයාවත නිවැරදිව දතෝරයාගනීවි.

ඉවුේ පිහුේ කටයුතුවෙට ඔවේ දායකත්වය වකබඳුද?
ඉවුේ පිහුේ කටයුතුවලට නේ මම දේෂ 

නැහැ. ඒ සෙහයා අපට සහයාය දවනන නිවදස 

දදදදදනේ ඉනනවයා. දගදරදදාර අසපස කරන 

කටයුතුවලට නේ මම දකදස දහෝ කයාලය 

හදාගනනවයා. ෂු ලංකයාදේ කෑම බීමවලට 

කැමති නිසයා, අරවයා හදනන ඕන, දේවයා හදනන 

ඕන කියලයා දලයාකු ගැටලුවකුත් නැහැ. ඔහු 

දබයාදහයාම සරල දකදනේ.

වමම කවෂේත්රය වතෝරගන්න ඉන්න ආධුනික 
වකවනකුට ඔබ ෙබාවදන උපවද්ශය වමාකකද?

දේ ේදෂේත්රදේ අනයාගතය රැඳිලයා තිදයනදන 

ඒ දවනුදවන වන කැපවීම මතයි. ප්රතිලයාභය 

මුලදකයාටදගන පමණේ දමහි රඳා පවතිනන 

අපහසුයි. අවංකකම, නිරමයාණශීලීත්වය, 

කැපවීම සයාර්ක ගමනකට දේතුවේ. ඉේමනින 

දපෝසත් දවනන හිතයාදගන දහෝ තව දකදනේ 

කරනවට දමවැනි ේදෂේත්රයේ දතෝරයා දනයාගත 

යුතුයි කියලයි මම හිතනදන. මට තව දකදනේ 

ලසසන කරනන පුළුවන කියන තැන ඉෙලයා දේ 

ේදෂේත්රයට එනන. ඒ දවනුදවන කැපදවනන. 

ඔබව සයාර්ක දවනනත් තව දකදනකුදේ 

මුහුණට දයයාබර සිනයාවේ දේනනත් එවිට 

හැකියයාව ලැදබනවයා.

Tnf.a orejd hï ldhsl frda.hlska fmf<k ksid

Tn lk.dgqfjkao@
tuksidu orejd tla me;a;lg muKla 
ysi yrjdf.k isà' fuh oek.;a jydu 
m%;sldr .; hq;=h' uq,skau m%;sldr i|yd 
fhduq ùfuka id¾:lj frda.h iqjlr 
.ekSfï yelshdj we;' tfia fkdùfuka 
miqj Y,Hl¾uhlg mjd fhduq lsÍulg 
isÿfõ' 

3' udxYfmaYSj, ÿn,;d ksid we;sjk 
p,k wmyiq;d ^Myopathy& 
fï frda. ;;a;ajh l%shdYS,S orefjl=g 
ysá yeáfha b`of.k isg ke.sàfï 
wmyiq;djh we;sfõ' l%u l%ufhka 
m%;sldr fkd,ofyd;a l%ul%ufhka 
uxYfmaISka ÿ¾j, ù weú§fï wmyiq;dj 
we;sfõ' fï iïnkaOfhka foudmshka iy 
jeäysáhka úÈyg wjOdkfhka isg 
uq,ska y`ÿkdf.k blaukska m%;sldr 
i|yd fhduqúh hq;=h' 

4' fld`ÿ weg fma<sfha ^lfYareldfõ& 
wiajdNdúl msysàu ksid we;sjk wdndO
we;eï orejkaf.a W;am;a;sfhkau 
fldÿweg fma<sh iïmQ¾K fkdùu fyda 
iqIqïkdj msg;g fkrd msysgd ;sîu ksid 
úfYaIfhka mdoj, p,k wmyiq;d yd 
weú§fï wmyiq;d we;sfõ' fujeks 
;;a;ajhkaj,§ l=vd jhfia§u m%;sldr 
i|yd fhduqùu jeo.;a fõ' 

5' me;sl==oh (Scoliosis)
fuh 
úfYaIfhkau 
.eyekq 
orejkag 
we;sjk frda. 
;;a;ajhls' 
fuh uq,au 
wjêfha§ 
msg;g 
fkdfmfka' 
Tnf.a orejd 
úfYaIfhka jeäúhg m;ajQ miq fyd¢ka 
fld`ÿweg fma<sh mÍlaId lr n,kak' 
frda. ,laIK f,i Wrysi my;aùu fyda 
Wrysia wegh msg;g fkÍfï iajNdhla 
olakg ,eí'fï ksid fï fld`ÿwegfm< 
wdY%s;j lsishï fjkila Tng oefka kï 
mud fkdù m%;sldr ,nd .kak' 

6' mdoj, we;sjk úlD;s;d ^Bow Legs, 
Knock Knees& 
iuyr orejkaf.a ll=,aj, wiaÓ weoùu 
ksid oKysia fomig wE;aj ^Bow Legs& 

“

“

1' uia;sIal wd>d;h - Cerebral palsy 

^orejka ldhslj wndOjk nyq,ju 
oelsh yels frda. ;;a;ajhls&
fuu frda. ;;a;ajh orejdf.a Wmf;a§ 
fyda Wm;ska miq fud<hg ydks isÿùfuka 
ùfuka we;sjk ;;a;ajhls' fuys§ 
orejdf.a ldhsl j¾Okh wvd< fõ' fï 
ksid orejd ksis f,i fmr<Su" ke.sàu" 
weú§fï wmyiq;d we;sfõ' 

2' fn,a, 
me;a;lg 
yrjdf.k 
isàu 
^Torticollis& 

fuu frda. 
;;a;ajfha§ orejd 
bm§ Èk lSmhl§ fn,af,a tla me;a;l 
udxYfmaYS ;où .=<shla fuka fmfka' 

we;s iajNdjhla fmkakqï lrhs' óg 
wu;rj we;eï orejkaf.a oKysia tlg 
meg,S ^Knock Knees& we;s ;;a;ajhla 
o olakg ,efí'

7' Wl=,a wegfha we;sjk frda.  ;;a;ajh 
^Perthes  disease& 
idudkHfhka jhi wjqreÿ 4;a 10;a w;r 
orejkaf.a oelsh yels ;;a;ajhls' 
fyd`Èka weúÈñka isá orefjl= fldr 
.iñka weú§ug mgka.kS' fõokdj 
Wl=¿weg ikaêfha fukau oKysi 
olajdu me;sf¾' óg wu;rj yßyeá 
y`ÿkdf.k m%;sldr fkdlf<d;a Wl=,a 
ikaêh ;où p,k wmyiq;d we;sfõ'

idhksl f;dr;=re
Tfí orejd;a fujeks wdndO iys; kï ta 

i`oyd id¾:l m%;sldr iy Wmfoia 

468$10A" rdcisxy udj;" Wvquq,a," 
uq,af,aßhdj' ^i,au,a Whk nia kej;=u 
isg óg¾ 50hs& hk ia:dkfha msysá 

CHILDREN’S  DISABILITY CLINIC 

ys§ ,nd.; yel' úfYaIfhka ldhsl 

wdndO iys; orejka úYd, ixLHdjlg 

oYl .Kkdjla mqrd fi; ie,iQ 

foaYudkH" ffjoHY+Í fla'tï' rxð;a 
uy;df.ka fï iïnkaOfhka id¾:l 

Wmfoia iy m%;sldr ,nd. yelsh' 

Google map ys CHILDREN’S  
DISABILITY CLINIC 468$10A" 
rdcisxy udj;" Wvquq,a," uq,af,aßhdj 
,smskh Type lsÍu u.ska fidhd.; yel'  

tfukau 0771893001/ 0764802302 hk 

ÿrl:k wxl weu;Sfuka jeäÿr 

f;dr;=re iy orejd fmkaùug fõ,djla 

fjkalr .; yel' 

  Tn
oek.;hq;= 
orejkag we;sjk 
nyq, ldhsl 
frda.dndO ;;a;aj

දැන්වීමකි
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නාම හා ශබ්ද ශාස්ත්රඥ

නිවංක දිනාරංග 
රතනායක

හිමේෂා සවන්තී රාජපකෂ

සහ�ෝදර පිරිවර සම්පතකි. එහ�ත් 

හසවණැල්ල වන් සහ�ෝදර සම්පත් 

හිමි අය අතර හ්පොර කුකු්ලන් හෙන් 

දකින දකින තැන ඇවිහ්ලන සහ�ෝදර 

සහ�ෝදරියන් ද ඇත. එය එහේ වන්හන් 

පූරවහේ කරපු කරෙ හේතුහවන් යැයි 

ඇතැමහු ්පවසති. නොෙ �ො ශබද 

ශොේ්රයට අනුව පිනැති සහ�ෝදරහයෝ 

වහේෙ ්ප්ලනැති සහ�ෝදරහයෝ ්ලබන්හන් 

තෙන්ට හිමි නෙට අනුවය. හම නොෙ 

�ො ශබද ශොේ්රඥ වවද්ය නිවංක 

දිනොරංග රත්නොයක ඒ පිළිබඳව 

කරන ්පැ�ැදිලි කිරීෙයි.

“පසුගිය සතියේ අපි 
කතාබහ කළා පුද්ගලයයකයගේ 
නමකට වර්ණ යේදය වැටිලා 
තිබුය්ණාත් මවට පියාට විපත් 
ය්ගන යදන බව. ඒ වයගේම තමයි 
නමක වර්ණ යේදය සයහෝදර 
සමබන්ධතාවලටත් බලපානවා. 
උදාහර්ණයක විදියට පළමු දරුවායගේ 
නමට සයහෝදරයනට අදාළව 
වර්ණ යේදය වැටිලා තිබුය්ණාත් 
සයහෝදර පල අහිමි 
යවනවා. 

එයහමත් 
නැත්නම ඉපයදන 
සයහෝදරයායගේ 
 ආයුෂ අඩු යවනවා. 
එයහම නැත්නම 
සයහෝදර සයහෝදරියන එක 
ය්ගයක වාසය කරනන වාසනාව 
නැතුව යවන යවනන සිද්ධ යවනවා. 
පවුලක සයහෝදර සයහෝදරියයෝ 
රණ්ඩු සරුවල් වන එක 
ඉතා සාමාන්ය යදයක. 

ඒත් යම  
යදෝෂ සහිත 
සයහෝදරයනයගේ 
රණ්ඩු 
අසාමාන්යයයි. 
පළමු දරුවායගේ 
නමට වර්ණ 
යේදය යනාවැටී 
යදවැනි දරුවාට ඒ 
යදෝෂය වැටුය්ණාත් 
පළමු දරුවායගේ 
ආයුෂ අඩු කරනන 
පුළුවන. පළමු 
දරුවායගේ නම 
ප්රබල වුය්ණාත් 
දුරවල නම ඇති 
දරුවාට විපත් 
කරනන පුළුවන.”

සචිනි ්පවුහල 

තුන්හවනියොය. 

අයියොත්, අකකොත් 

සෙඟ ස�ජීවනහයන් 

කල හගවූ සචිනිහේ 

්පවු්ලට හනොසිතුව හෙොහ�ොතක 

�තරවැනිහයක එක විය. 

සචිනිටත් වඩො අවුරුදු 10කින් ්පෙණ 

බෝල ෙලලී කොහගත් ආදරය දිනොගත් 

්පවුහල සුරත්ලො විය. නිහරෝගී උ්පතක 

වුවද කුඩො දරුවො ඉ්පදී අවුරුදු හදක 

්පසුහවද්දී විවිධ හරෝග ්ලක්ෂණ ්ප�්ල 

වූහේ ්පවුහල කොහගත් හිත් අසතුටින් 

පුරවමින්ය. ්පවුහල සුරත්ලොහේ ආයු්ෂ 

කුළුදුල් දරුවාමේ නමේ මදෝෂය නිසා 
අවුරුදු ගාණක මපරුේ පිරුවත 
මදවැනි දරුමවක ලැබුමේ නෑ 

රැඳී තිබුහේ අවුරුදු ්ප�ක ්පෙණි. 

ලිවහකමියො හරෝගය නිසො හබොහ�ෝ 

දුක  විඳ ඔහු සද�ට ඇේ පියොගත්හත් 

හදෙොපියන් හේෙ හසොයුරු හසොයුරින් 

දුක සයුහර ගිලවමින්ය. නොෙ �ො ශබද 

ශොේ්රඥ වවද්ය නිවංක ්පවසන්හන් 

සචිනිහේ බෝල හසොයුරො අකෝලහේ 

මියගිහේ ඔහුහේ නහම තිබූ වරණ හේද 

හදෝ්ෂය නිසොය.

“සචිනියගේ අයියායගේ නම ප්රබල නමක. 
සචිනිය්ගත්, අකකාය්ගත් නම ප්රබල නැති 
වු්ණාට යදෝෂ අඩුයි. මල්ලිය්ගම නමට තමයි 
වර්ණ යේදය යදෝෂය වැටිලා තිබුයණ්. ඒ 
වයගේම ඒ නම දුරවල නමක. ඒ නිසා වර්ණ 
යේදය තියන යකනාය්ගම ආයුෂ අඩු වු්ණා. 

වැරදිලාවත් මල්ලිය්ග නමට වර්ණ යේදය 
ඇවිත් සචිනිලායගේ නම දුරවල වු්ණා නම ඒ 
යදෝෂය යනයන දුරවල නම තිබු්ණ යකනාය්ග 

පිටින. ඒ නිසා යම වර්ණ යේද යදෝෂය 
සුළුයකාට තකනන බෑ.”

අනුරොධපුරහේ ්පදිංචි අසංක ස� 

නිෙොලි නොෙ �ො ශබද ශොේ්රඥ 

වවද්ය නිවංක �මුවුහේ 

්පවුහල නමව්ල ්ප්ලෝප්ල දැන 

ගැනීෙටය.

 නිෙොලිටත් අසංකටත් 

සිටිහේ අට �ැවිරිදි පුහතකය. 

නිෙොලිත් අසංකත් තව 

දරුහවකට ආසොහවන් සිටියත් 

එය හීනයකෙ වූහේය. වවද්ය 

විද්යොත්ෙකව නිෙොලිත් අසංකත් 

තව දරුහවක ්ලැබීෙට තරම 

නිහරෝගීය.

“අසංකලා ආයේ නම බලා්ගනන. 
එයාලා තව දරුයවක ්ගැන 

අයේකෂායවන ඉනන බව මම 
දැනය්ගන හිටියේ නැහැ. 

ඒත් දරුවායගේ නමට 
වර්ණ යේදය වැටිලා 
තිබුය්ණ සයහෝදර පල 
අහිමි කරමින. මම ඒ 
බව කිේවම තමයි ඒ අය 

දරුයවක ්ගැන ආශායවන 
අවුරුදු ්ගා්ණක ඉනනවා 
කියලා කිේයව. 

වර්ණ යේදයට 
අමතරව දරුවායගේ 

නයම තව යදෝෂ 
කීපයකුත් 

තිබු්ණා. 
අසංකත් 
නිමාලිත් 
දරුවාය්ග 
නම යවනස් 
කරනන 

කැමති 
වු්ණ නිසා 

මම වර්ණ 
යේදය ඉවත් 

කරලා සුබ නමක 
හදලා දුනනා. ඊට අවුරුදු 

යදකකට පස්යස අංසක ආයයමත් 
මාව හමුවනන ආවා. ඒ අලුතින ඉපදු්ණ 
දුවට නමක හදා්ගනන. පුතාය්ග නයම වර්ණ 

යේදය ඉවත් කරපු ්ගමනම 
ඔහුට සයහෝදර සමපතක 

ලැබිලා තිබු්ණා.”

්පවු්ලක 

්පරිපූරණ හවන්හන් 

දරුෙල්ලන්හගන්ය. 

දරුවන් ඉ්පහදන්හන් 

හදෙොපියන්හේ 

උවෙනොවටය. ඔවුන්ට නම 

තබන්හන්ද හදෙොපියන්ෙය. 

ඒ නිසො දරුවොහේ නමින් ඒ 

දරුවොටත්, අහනක දරුවන්ටත් 

අය�්පතක හනොවීෙට වග 

බ්ලොගත යුත්හත්ද දරුවන් �දන, ඔවුන්ට 

නම තබන හදෙොපියන්ෙය.

 පවුලක 
සම�ෝදර  

සම�ෝදරිමයෝ 
රේඩු සරුවල් වන 
එක ඉතා සාමාන්ය  

මදයක. ඒත මේ  මදෝෂ 
සහිත සම�ෝදරයන්මේ 

රේඩු  
අසාමාන්යයයි. 

මදෝෂය 
යන්මන් දුරවල නම 
තිමයන මකනාමග 
පිටින්. ඒ නිසා මේ 

වරණ මේද මදෝෂය 
සුළුමකාට තකන්න 

බෑ

දරුවාමේ නමින් ඒ දරුවාටත, අමනක 
දරුවන්ටත අය�පතක මනාවීමට වග 
බලාගත යුතමත දරුවන් �දන, ඔවුන්ට 

නේ තබන මදමාපියන්මය
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ගල්කිසස 

මහ හහෝටලහේ 
නිමාක�ෝ ද සිල්ා

152022 මැයි 25 ්න බදාදා

ගල්කිසස මහ හහෝටලහේ 
ආහාර හා ප්රවර්ධක අධ්යක්ෂ 
ආචාර්ය පබ්ලිස් සිල්ා 

ඉදිරිපත් කරයි

කුරක�න් 
පාන්

අවශ්ය ද්රව්ය
 තිරිඟු පිටි  1kg

 කුරකකන් පිටි  200g

 ඊසට්  30g

 සීනි  20g

 ්බටර හමස හැඳි  2

 බිත්්තර  1

 අයිස වතුර  1/2L

 ලුණු  15g

සාදන ක්රමය
 හලාගත් පිටි සමඟ ඉහ්ත සියල්ල  

 අයිස වතුහරන් අහත් හනාඇහලන  

 පරිදි අනාගන්න.

 මිශ්රණය පැය 1/2ක තියන්න.

 ්තමන් කැමති ග්රෑම ගාණට කඩා,  

 අත් ගසා විනාඩි 10ක තියන්න.

 ඉන්පසු ්තරමක තුනීකර, හදහකාණ  

 නවා, ්තමා පාවිච්චි කරන ්තැටිහේ  

 දිග ප්රමාණයට හරෝල්කරගන්න.

 හ්තල් සහ පිටි මිශ්ර කරහගන  

 ්තැටිහේ අඩිහේ සහ වහට් ගාගන්න.

 එම ්තැටියට මිශ්රණය දමා විනාඩි  

 15ක තියන්න.

 ඉන්පසු උෂණත්වය 180Cහේ  

 විනාඩි 20-30ක පුළුසසා ගන්න.

කුකුල මස් 
ග්ලීසස් �රි්ය

අවශ්ය ද්රව්ය
 කුකුල් මස ග්ලීසස 150g
 කුකුල් මස පීකුදු 150g
 ලූනු (හපාඩියට කපාගත්) 30g 
 අමුමිරිස (කපාගත්) කරල් 3
 සුදුලූනු (කපාගත්) හත් හැඳි 1
 කරපිිංචා (කපාගත්) හමස හැඳි 1
 කුරුඳුහපාතු අඟල් 1/2
 රමහපේ අඟල් 1/2
 කරඳමුිංගු 2
 කරාබුනැටි 2
 කහ කුඩු හත් හැඳි 1/2 
 මිරිස කුඩු හත් හැඳි 1
 කරි කුඩු හත් හැඳි 1
 කැ්බලි ගමමිරිස හත් හැඳි 1/2
 හ්තල් හමස හැඳි 2
 ඉඟුරු හත් හැඳි 1/2
 ලුණු රස අනුව

සාදන ක්රමය
 ග්ලීසස කැ්බලි කපා හසෝදාගන්න.
 පීකුදු සුදදකර උතුරන වතුර දමා හසෝදාගන්න.
 භාජනයක ලිප ්ත්බා හ්තල් එකතු කරන්න.
 හ්තල් රත්වනවිට ලූනු, රමහපේ, කරපිිංචා, කරඳමුිංගු,  
 කරාබුනැටි, අමුමිරිස එකකර රන්වන් පැහැයට  
 ්බැදගන්න.
 කහකුඩු, මිරිසකුඩු, කරිකුඩු, ලුණු එකකර මද   
 ගින්දහර ්බැදගන්න.
 එයට සුදුලූනු, අමුඉඟුරු, ග්ලීසස ද එකතු කර  
 ්තරමක ්බැදගන්න.
 වතුර අඬුහකෝපේප 2ක එකතු කර උතුරන විට  
 ගින්දර අඩුකර සියඹලා යු්ෂ එකතු කරන මද   
 ගින්දහර උයාගන්න.
 මදක ්තැමහ්බන විට පීකුදු එකතු කර ඉසම   
 සිඳුවාගන්න.
 හහාඳින් ඉසම සිඳුණාට පසු ගමමිරිස එකතු   
 කරන්න.
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ප�ොප�ොස් 
�කඩ කරිය

අවශ්ය ද්රව්ය
 ප�ොප�ොස් ගැට (කුඩොවට ක�ොගත්)  200g
 අමුමිරිස් (සිහිනව ක�ොගත්) කරල්  2
 රතුලූනු (සිහිනව ක�ොගත්)  30g
 සුදුලූනු (සිහිනව ක�ොගත්) පත් හැඳි  1
 කරපිංචො (ක�ොගත්) පේස හැඳි  1
 කඩ� පටි  100g
 බිත්්තර  1
 උළුහොල් (බැදගත්) පත් හැඳි  1/2
 උේබ�කඩ (කැබලි) පත් හැඳි  2
 කහ කුඩු (කබපල් බැදගත්) පත් හැඳි  1/2
 කරි කුඩු (කබපල් බැදගත්) පත් හැඳි  1 1/2
 මිරිස් කුඩු (කබපල් බැදගත්) පත් හැඳි 1/2
 දියකිරි අඬුපකෝප�  1 1/2
 මිටිකිරි අඬුපකෝප�  1/2 
 ප්තල් අඬුපකෝප�  1/4
 ලුණු රස අනුව

සොදන ක්රමය
 ප�ොප�ොස් ්තේබො වතුර ප�රො මිරිකොගනන.
 ඉන�සු ප�ොප�ොස් ප�ොඩි කරනන.
 බිත්්තර, ලුණු, ගේමිරිස්, කඩ� පටිද එකකර   
 ප�ොඩි කරගත් ප�ොප�ොස් සමඟ අනොගනන.
 මිශ්රණපයන ප�ොඩි කැබලි කඩො ගැඹුරු ප්තපල්  
 බැදගනන. (නියමි්ත හැඩයක අවශ්ය නැ්ත.)
 කහ කුඩු, කරි කුඩු, මිරිස් කුඩු කබපල්    
 බැදගනන.
 භොජනයක පගන මිටිකිරි හැර අන සියල්�   
 එයට දමො ලි� ්තබො ්තරමක ්තැේපබනන   
 හරිනන.
 ඉන�සු මිටිකිරිද එකකර උතුරවො, බැදගත්   
 ප�ොප�ොස් දමො ඉස්ම හිනදුවො ගනන.

වැටපකයියො  
දළු ස�ොදය 

අවශ්ය ද්රව්ය 
 වැටපකයියො දළු  100g

 රතුලූනු (ප�ොඩියට ක�ොගත්)  50g

 ්තකකොලි (හීනියට ක�ොගත්)  30g

 අමුමිරිස් (ප�ොඩියට ක�ොගත්) කරල්  3

 උේබ�කඩ කුඩු පේස හැඳි  1/2

 ගේමිරිස් කුඩු පත් හැඳි  1/4

 පදහි පගඩියක යුෂ 

 ලුණු රස අනුව 
 
සොදන ක්රමය 
 වැටපකයියො දළු පගොබපයන ඇද   

 ග�වොගනන. (�බොග්ත යුත්පත්   

 පගොබයට සේබන්ධ සුදු �ැහැති පකොටස  

 �මණි.)

 එය පසෝදා හීනියට ක�ොගනන.

 ලූනු, අමුමිරිස්, ගේමිරිස් කුඩු,   

 උේබ�කඩ කුඩු, ලුණු සහ පදහි දමො   

 පහොඳින ප�ොඩිකර රස බ�ො ්තකකොලි   

 සහ වැටපකයියො දළු දමො ක�වේ   

 කරගනන.
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බතල 
සලාදය

අවශ්ය ද්රව්ය 
 බතල  1kg

 කරවල  100g

 වරකා  100g

 විනාකිරි මේස හැඳි  2

 ගේමිරිස් කැබලි මේ හැඳි  2

 ලුණු මේ හැඳි  1

සාදන ක්රමය
 මසෝදා පිරිසිදු කරගේ බතල ඇලුමිනියේ  
 මකාළයක ඔතා උණු අළුපලමල   
 පුළුස්සා මහෝ උඳුනක මේක් කරගනන.

 කරවල කැබලිවලට කපා ගැඹුරු   
 මතමල බැදගනන. නැතිනේ   
 පුළුස්සාගනන.

 වරකා ඇට ඉවේ කර කුඩාවට   
 කපාගනන.

 ඉනපසු කරවල සහ වරකා එකට එකතු  
 කර ේමලනඩ් කරනන.

 බතල මපාේත ඉවේකර මහෝ මපාේත   
 සහිතව මපති කපාගනන.

 දීසියකට මපති ආකාරයට බතල   
 අතුරනන.

 ේමලනඩ් කරගේ මිශ්රණයට කැබලි   
 ගේමිරිස්, ලුණු එකතු කර බතල උඩින   
 වේකරනන.

ක�ාස් මදුලු 
සලාදය

අවශ්ය ද්රව්ය
 මකාස් මදුලු (තරමක් පැසුණු)  25

 තක්කාලි  50g

 මලාකුලූනු  30g

 මාලුමිරිස් කරල  2

 අමුමිරිස් කරල  2

 උේබලකඩ කැබලි මේ හැඳි  2

 මකාේතමලලි මකාළ මේස හැඳි  1

 එළවලු මතල අඬුමකෝපප  1

 ගේමිරිස් කුඩු මේ හැඳි  1/2

 මදහි යුෂ මේ හැඳි  1

 ලුණු මේ හැඳි  1/2

සාදන ක්රමය
 මකාස් මදුලු ඇට ඉවේ කර මසෝදා තීරු  
 කපා ගැඹුරු මතමල බැදගනන.
 මලාකු ලූනු, අමුමිරිස්, මකාේතමලලි මකාළ  
 සිහිනව ලියාගනන.
 තක්කාලිවල සහ මාලුමිරිස්වල ඇට ඉවේ  
 කර සිහින තීරු කපාගනන.
 මලාකු ලුනු, අමුමිරිස්, ගේමිරිස්, උේබලකඩ  
 කුඩු, ලුණු, මදහි යුෂ මහාඳින අනාගනන.
 එයට තක්කාලි, මාලුමිරිස් සහ   
 මකාේතමලලි මකාළ එකතු කරනන.
 බැදගේ මකාස් මදුළු තීරු දමා සලාද   
 දීසියකට අතුරනන.
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ක�ොහිල දළු 
කෙලට

අවශ්ය ද්රව්ය
 ක�ොහිල දළු (ක�ොඩියට ��ොගත්)  250g

 තක�ොලි (ක�ොඩියට ��ොගත්)  50g

 ලූනු (ක�ොඩියට ��ොගත්)  50g

 අමුමිරිස් (ක�ොඩියට ��ොගත්) �රල්  3

 �රපිංචො (සිහිනව ලියොගත්) කේස හැඳි  1

 කුරුඳුක�ොතු අඟල්  1/2

 රේකපේ අඟල්  1/2

 කතල් කේස හැඳි  2

 සීනි කත් හැඳි  1 1/2

 සුදුලූනු කත් හැඳි  1

 �හ කුඩු කත් හැඳි  1/2

 �රි කුඩු කත් හැඳි  1

 ලුණු රස අනුව

සොදන ක්රමය
 භොජනයක ලි� තබො කතල් දමො රත්වනවිට  
 ලූනු, �රපිංචො, රේකපේ, අමුමිරිස්,   
 කුරුඳුක�ොතු දමො තරමක බැදගනන.

 එයට �හ කුඩු, �රි කුඩු, සුදුලූනු සහ ලුණු  
 එක�ර තත්�ර 30ක බැදගනන.

 ඉන�සු ක�ොහිල සහ තක�ොලි දමො කහොඳට  
 මිශ්ර �ර භොජනය ලික�න ඉවත් �රගනන. 

 වර්ණය කනොකවනස්ව තබොගනන.

පැළ මුංඇට 
කෙල් දැමීම

අවශ්ය ද්රව්ය
 �ැළ මුිංඇට 200g
 රතුලූනු (��ොගත්) 40g
 අමුමිරිස් (හතරට �ලන ලද) �රල් 4
 තක�ොලි (තීරු ��ොගත්) 50g
 �රපිංචො (සිහිනව ��ොගත්) කේස හැඳි 1
 රේකපේ අඟල් 1/4
 කුරුඳුක�ොතු අඟල් 1/4
 �හ කුඩු කත් හැඳි 1/2
 �ෑලි මිරිස් කේස හැඳි 1
 කූණිස්කසෝ 50g
 කතල් කේස හැඳි 1
 ලුණු රස අනුව

සොදන ක්රමය
 භොජනයක ලි� තබො කතල් දමො   
 රත්�රගනන.

 ලූනු, රේකපේ, �රපිංචො, අමුමිරිස්,   
 කුරුඳුක�ොතු දමො බැකදනන හරිනන.

 එයට කසෝදාගත් කූණිස්සන, �ෑලිමිරිස්,  
 ලුණු එ�තු �රනන.

 ඉන�සු එයට �ැළ මුිංඇට දමො ගිනදර  
 වැඩි�ර හැඳිගොමින විනොඩියක තබො   
 ගිනදර නිවනන.

 තක�ොලි එ�තු �ර �ලවේ �රනන.

 අවශ්ය නේ කදහි යුෂ එ�තු �රනන.
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පුද්ගලික සේබන්ද්ධතා ්ගතතත, රාජකාරි මට්ටමේ සබඳතා ්ගතතත මබාමහෝවි්ට අපි පුරුදුවී සිටින්දමන්ද අ්ගය කිරීම්ට මහෝ ප්රශංසා කිරීම්ට 
වඩා  ම�ෝදනා කිරීම්ටයි. එමේත නැතිනේ මැසිවිලි නැගීම්ටයි. එම සබඳතා නිසා සතුටු මවන්දන්ට කාරණා සියයක් ඇතත, පසුතැමවන්දන්ට 
ඇති එක් කාරණාවක් මහෝ මුල් කරම්ගන අපි කරන්දමන්ද සියල්්ල අවුල් කර්ගැනීමයි.

සැමියා දහේ සහ දරුමවෝ තිමදනා සමඟ ජපානමේ ජීවතවන හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමේ ජීවිත අතදැකීේ ඇසුරින්ද අපි්ට කියාමදන්දමන්ද 
විමේෂමයන්දම ‘පවු්ල’ නමැති සේබන්ද්ධතාවය්ට මූලිකතවය දීම සහ එය රැක්ගැනීමේ ඇති වැද්ගතකමයි. එමමන්දම ඕනෑම මහාඳ මහෝ 
නරක සිදුවීමක්ටම පසු සතු්ට විය හැකි කාරණා පමණක් ජීවිතය්ට එක් කර්ගැනීමමන්ද, බ්ලා සිටියදී පවුල් ජීවිතය සතුටින්ද පිරී ඉතිරී යන 
අයුරු ඇය කියන්දමන්ද සතුටින්ද ජීවිතය දරණ ඇමේ ජීවන අතදැකීේ සමුදාය මුල්කරම්ගනය.

ආදමරන්ද කියනවනේ 
‘ඕයි’ කිවවත එකයි 

‘මමේ පණ’ කිවවත එකයි
ආදරේ කියනරන සුනදර හැඟීමක්. 

ඒ හැඟීම තවත් සුනදර රවනවා 

අපි ආදරේ කරන රකනාව 

ආමන්රණය කරන 

විදිරයන. මරේ අමමා, 

මරේ තාත්තාට 

කියනරන ‘ඒයි’ 
කියලා. තාත්තා 

කිවරව ‘න�ෝනේ’ 
කියලා. මරේ 

අයියා එයාරෙ 

වයිෆට කතා 

කරනරන ‘පණ’ 
කියලා. නෑනා 

අයියාට කතා 

කරනරනත් ‘පණ’ 
කියලා. කවුරු හිටියත් 

රකාරේ හිටියත් එරහමයි 

එයාලව ආමන්රණය කරෙනරන. 

ඉතින මං මම ෙැනම කියනනමරකෝ. 

මං දහමට කතා කරනරන ‘අයියා’ 
කියලා. දහම මරෙන කැමැත්ත 

අහපු දවරේ ඉඳන මං 

එයාට කතා කරේ 
‘අයියා’ කියලා. මම 

නමින එයාට කතා 

කරනරන, රක්නති 

ගියාම නැත්නම 

දුක හිතුණාම 

විතරයි. ඒක 

එයත් දනනවා. 

ඒ නිසා එයා 

කැමතිත් මං නම 

කියනවට වඩා 

එයාට අයියා කියලා 

කතා කරද්දී. අවුරුදු  

19 ක් තිේරේ අපිට හුරු විදිය 

තමයි ඒ. 

ඉතින ඔය රෙවිලා ගියපු කාරේ 

ඇතුරේ ‘මහත්තයාට අයියා කියේ� එපා 
‘අයියලා �ංගිලා’ දරුන�ෝ හදේනේ 

�ෑ... මහත්තයාට �ම කියලා 
ක්තා කරේ�...’ කියලා 

කියපු අය හිටියා. 

ඉතින මාත් 

ඒවා ඔළුවට 

අරරෙන 

දහමට 

නම 

කියලා 

කතා 

කරනන 

දවේ 

කීපයක් 

උත්සහ 

කළා. එදාම 

දහම මට 

කිවවා එයා කැමති 

අයිරේ කියනවට, 

නම කියලා කතා 

කරනරකාට හුරු 

නෑ කියලා. එයාට 

එරහම කතා කරද්දි 

හරිම අපහසුවක් 

දැරනනවා කියලා. 

ඒ වරේම 

එයා මට තව 

රදයක් කිවවා. එකට ජීවත් රවනරන 

අපි රදනනා නම, අපිට අපි රදනනා 

කතා කරන විදිය ඇතුරේ පහසුවක් 

දැරනනවා නම, අනිත් අය කියන 

රද්වේ ඔළුරව දාරෙන නැති ප්රශන ඇති 

කරෙනන එපා රරෝසි. ඔයා මට දහම 

කියද්දී මට හිරතනරන ඔයා ඉනරන මං 

එක්ක තරරහන, නැත්නම කියාෙනන 

බැරි ප්රශරනකින කියලා. අපි අපිට හුරු 

විදියට ඉමු. ඒ හුරුව ඇතුරේ අපිට 

අරේ ආදරේ තිරයනවා, අපිට අපිව 

දැරනනවා. අපි රදනනට රදනනා කතා 

කරන විදිය තව රකරනකුට අහන ඉනන 

බැරිනම ඒක එයාලරේ ප්රශනයක් මිසක් 

අරේ ප්රශනයක් රනරවයි කියලා. 

ඉතින එදා ඉඳන රම රවනකන 

රක්නතියකින දුකින නැති ඕනම 

රවලාවක මම එයාට ‘අයියා’ කියලා 

තමයි කතා කරනරන.මරේ දරුරවෝ, 

විරශෂරයන දූලා රදනනා දනනවා 

එයාලරේ අමමරෙයි තත්තාරෙයි 

නම. ඒ වරේම එයාල 

දනනවා අපි රදනනා 

කසාද බැඳලා, 

ඊටපේරේ 

එයාලාව 

හමබුරේ 

කියලා. ඒවා 

කියලා රදන 

එක අරේ 

වෙකීමක්. 

එරහම 

කියලා 

දුනරන නැති 

වුණාමයි, 

තාත්තා අමමාරේ 

කවුද ඇහුවාම 

‘අයියා’ කියලා කියනරන. 

සමහර අය අමමි, තාත්ති, සුදුඅමමි, 

සුදු තාත්ති, අේපච්චි කියලත් කතා 

කරනවා. ඒ එයාලට එයාලව ආමන්රණය 

කරනන දැරනන විදිය. ඔය අතරේම 

ඕයි, තමුරේ කියලා කතා කරන අයත් 

ඉනනවා.

 අනිත් අය තමනරේ පිරිමියට 

ආමන්රණය කරනරන රකාරහාමද 

කියලා රහායන අයට වඩා ඕයි, තමුරේ 

කියල කතා කරෙනන රදනරනක් ඇතුරේ 

ආදරේ තිරයනන බැරිද?  මං ඒවරේ 

රද්වේ දැකලා තිරයනවා. රදනනා හරිම 

ආදරණීයයි. ඒත් රදනනට රදනනා 

කතා කරනරන ඕයි කියලා. ඒ එයාලට 

පහසු විදිය.  හැරමෝටම තමනරේ මත 

තිරයනන පුළුවන. ඒත් ඒ මතවලින 

තව රකරනක්රේ ජීවිරත්ක හුරු රද්වේ 

රවනේ කරනන, බලපෑම කරනන 

කාටවත් බෑ. කරනනත් එපා. 

මට අයියා කියන නරම තියනරන 

ආදරේ මුසුවුණ රෙෞරවයක්. මං 

අයියා කියන හැමරවරේම දහමට ඒක 

දැරනනවා කියලා මං දනනවා. 

තව රකරනක් තමනරේ රනෝනට 

මහත්තයාට කතා කරන විදිරේ අඩුපාඩු, 

රනාෙැලපීම රසායනවාට වඩා අරේ 

ජීවිතවලම රකාච්්චර රද්වේ තිරයනවද 

රහායලා බලලා අපිටම හදාෙනන. එක 

එක්රකනා තමනරේ බිරිඳට, සැමියාට, 

රපමවතාට, රපමවතියට ආමන්රණය 

කරන විදිය නිසා ඒ අයරේ හිත්වලට 

දැරනන ආදරය, පහසුව ෙැන දනරන 

ඒ අය මිසක් පිටින ඉඳලා බලන අය 

රනරවයි. 

ඒ නිසා පිටේතර අයට අවශ්ය විදියට 

තමනරේ පුද්ෙලික ජීවිත හැඩෙේවා 

ෙනන යනන කලින තමන හුරුවුණු 

විදිය තමනට රකාච්්චර පහසුද කියල 

හිතනන.  තමනරේ සැමියාට රහෝ බිරිඳට 

ආමන්රණය කරන විදිරයන එයාරේ 

හිත රනාරිරදනවානම, එයාට ආදරේ 

දැරනනවානම එච්්චරයි. 

අේමම්ගයි  
තාතතම්ගයි තියන  

බැඳීම ්ගැන දරුවන්ද්ට 
කිය්ල මදන එක අමේ 

ව්ගකීමක්. එමහම කිය්ලා 
දුන්දමන්ද නැති වුණාමයි, 
තාතතා අේමාමේ කවුද 
ඇහුවාම ‘අයියා’ කිය්ලා 

කියන්දමන්ද. 

‘මහතතයා්ට 
 අයියා කියන්දන එපා  

‘අයිය්ලා නංගි්ලා’ 
දරුමවෝ හදන්දමන්ද නෑ... 
මහතතයා්ට නම කිය්ලා 
කතා කරන්දන...’ කිය්ලා 

කියපු අය ම්ටත  
හිටියා
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අයිඩා ර�ාරෙන්ාල් ඇරෙරිකාරේ ජීවත් 

රවච්චි ඇඳුම් නිරොණ ශිල්පිණියක්. ඔන්න 

ඉතින දවෙක් අයිඩා ටිකක් අමුතු විදිරේ 

ඇඳුෙක් ෙැහුවා. රම් ඇඳුෙ අඳි්නරකාට 

පියයුරු ටිකක් පැ්ලි රවලා රේ්න එක වැඩිය 

ර�ාඳයි කියලා හි්පු අයිඩා රම් ඇඳුෙ එක්කෙ 

පපුව පැ්ලිවට රේ්න රකටි යටඇඳුෙකුත් 

ර්නාමිරල්ෙ ෙ�ලා දුන්නා. අන්න අයිඩට 

වැ�දුණු ්ැ්න! �ත්්�නින ෙැහුවත් �ැඩට 

තිරය්න ්ෙනරගේ පියයුරු යුගළ ෙඟව්න 

්ාරල් ඇඳුම් අඳින්න කවුද කැෙති? ඔන්න ඔය 

රේතුව නිොෙ රකාච්්ච� දක්්ෂ ඇඳුම් නිරොණ 

ශිල්පිනියක් වුණත් අයිඩා ෙ�පු ඒ ඇඳුෙට 

ගැණුම්කරුවනරගන එච්්ච� ර�ාඳ ප්රති්චා�යක් 

ලැබුරේ ්නෑ.

කා�ණාව එර�ෙයි කියලා අයිඩත් වැරේ 

අ්�ැරිරේ ්නැ�ැ. ඇය අ� යටඇඳුෙ ආරයත් 

ලි�ලා පපුව ඉස්සිලා රේ්න විදි�ට ඇඳුෙක් 

�දලා, අ� ඇඳුෙ එක්ක ආපහු ර්නාමිරල් 

දුන්නා. ඔන්න ඒ පා�්නම් ඒ ඇඳුෙ ගන්න 

බවලතියන වැල ර්නාකැඩී එන්න පටනගත්්ලු. 

පුදුරම් කියනරන අ� උඩුඇඳුෙට වඩා යටඇඳුෙ 

ගන්නලු රගාඩක් අයට ඕරන 

වුරේ. ඉතින ඔන්න ඔය විදි�ට 

රලෝරක් ප්රථෙ නූ්්න තිෙ�පටය 

රොයාගැනීරම් රගෞ�ව 

හිමිරවනරන අයිඩට.

රම් සිදුවීෙ රවනරන 1921 කාරලදි. 

ඔය කිය්න කාරලටත් කලින ඉඳලා 

ගෑනු උදවිය ්ෙනරගේ පියයුරු 

ආව�ණය ක�න්න විවිධ යටඇඳුම් 

ඇනද බවට ඉති�ාෙය ොක්ෂි 

ද�්නවා. ර�ෝෙරේ ‘විලා ර�ාෝනා රඩල්’ 

පු�ාණ ොලිගාරේ තිරය්න තිෙ�පටවලින 

ෙැ�සුණු කාන්ාවනරගේ විශාල චිත්රය ඉන 

ප්රධා්නෙ එකක්.

පියයුරු කියනරන ස්්රීත්වරේ ෙංරක්්යරන. 

අනික ෙේ පදවිය ලබපු දාක පැටවුනට රල් කිරි 

ක�ලා රදනර්නත් පියයුරුවලින නිො ඉතින 

�ැෙ ගෑනිරයක්ටෙ �ත්්�නවලටත් වඩා 

්ෙනරගේ පියයුරු රදක වටි්නවා. ඉතින එර�ේ 

පියයුරු �ැඩට තියාගන්න ්ෙයි කාන්ාරවෝ 

රරෙසිය�යක් අඳිනරන.

රකර්නක්ට අවශ්ය විදි�ට පියයුරු විශාල, 

කුඩා ්නැත්්ම් ලස්ේන ක�ලා 

රපන්නන්න රරෙසියර එකකට 

්නැත්්ම් රො එකකට 

පුළුවන. රලෝරක් එක 

එක ොදිලිවලින, 

ෙන්නාෙවලින 

මිලදී ගන්න 

රරෙසිය� 

ඕ්න 

උස්සනන බස්සනන
බ්රා එකේ ්සයිස එක 

�ැටියට තිරය්නවා. අනික �ැෙ 

දවෙකෙ අලුතින රො මිලිය්න 4ක් 

නිෂපාද්න ක�්නවලු. දැ්නට රලෝකරේ 

මිල අධිකෙ රරෙසිය�ය නිෂපාද්නය 

ක�ලා තිරයනරන ‘වික්ටෝරියාස් සීක්රට්’ 
යටඇඳුම් ෙන්නාෙය. අරෙරිකානු 

රඩාලර මිලිය්න 12.5ක් වටි්න ඔය 

තිෙ�පටයට අරේ �රටන මිලදී 

ගත්තු ර�ෝෙ නිල් ෙැණික් 1200ක් ෙ� 

කැ�ට් 90ක නිල් ෙැණිකක් එර�ෙත් 

ඔබබවලා තිරය්නවා කිය්න එක 

ආඩම්බර�න කියන්න ඕ්න කා�ණාවක්.

චීරන උදවිය කිය්න විදි�ට 

්නම් කාන්ා රරෙසියර කියනර්නෙ 

රබාර�ාෙ ෙංකිරණ ෝෘකාවක්ලු. ඒ නිොෙ 

චීනනු රරෙසිය� අධ්යය්නය ගැ්න උපාධියකුත් 

රලෝරකට �ඳුනවලා දුන්නා. ඉතින කාට �රි රො 

අධ්යය්න උපාධියක් ගන්න ඕරන ්නම් චී්නරේ 

'Hong Kong's Polytechnic' විශවවිද්ාලරයන ඒ 

ෙම්බනධ උපාධියක් ලබාගන්න පුළුවන. �ැබැයි 

ඉතින වැඩක් ්නෑ! ඔය රෝන උපාධි තිබබත් 

අදටත් රලෝරක් කාන්ාවන 80%ක්ෙ අඳිනරන 

්ෙනට ර්නාගැලරප්න වැ�දි රරෙසියරරලු. ඉතින 

�රියට රරෙසියර එකක් ර්ෝ�ගන්න �ැටි ෙ� ඒ 

අදාළ කරුණු ටිකක්  දැ්නගන්න එක කාට කාටත් 

වැදගත් රවයි කියලා හිතුරේ ඒකයි.

“ගෑනි්යක වුණහම ්රෙසියරයක අඳින්නම 
ඕ්නද?” රො ගැ්න ක්ා ක�ද්දි මුලිනෙ 

එ්න ගැටලුව ඕකරන. ඕක ගැ්න ඉතින එක 

එක්රක්නා ර්නාරයකුත් රද් කිය්නවා. �ැබැයි 

උවේනාව ෙ� සුවප�සුව අනුව අවශ්ය ්නම් 

වි්�ක් ්්නපටයක් භාවි්ා ක�න්න කියලා 

්ෙයි වවද්වරුන කියනරන. ොොන්යරයන 

කාන්ාවකරගේ මුළු ශරී� රම්දරයන 4-5%ක 

වරගේ ප්රොණයක් පියයුරු ද�්නවා. ඉතින 

පියයුරු ්නියෙ ද�ාරග්න ඉන්න අොරු ්නම් 

්්නපටයක උදේගත්්ට ව�දක් ්නැතිලු. 

්නරථ්නය, ව්ායාෙ වරගේ ශරී� ්චල්නය වැඩි 

අවස්ථාවලදි පියයුරු ස්ථා්නග් ක�ලා 

තියන්නත් රරෙසිය� ර�ාඳයි කියලයි ඔවුන 

කියනරන.

රරෙසියර එකක් ගන්නරකාට බලන්න ඕ්නා 

කා�ණා රදකක් තිරය්නවා. පළමුවැන්න 

රරෙසිය�ය භාවි්ා ක�්න එරක් අ�මුණ ්නැත්්ම් 

අවස්ථාව රොකද්ද කිය්න එක. රදවැන්න 

ඒක ටක්රකටෙ අරේ ශරී�යට ගැලරප්නවද 

කිය්න එක. අරේ අවශ්ය්ාවය ගැ්න හි්ලා 

ර්ෝ�ගන්න රො වරග ඕ්න �ැටියට තිරය්නවා. 

එර�ෙ ගන්න පුළුවන මූලික රො වරග කිහිපයක් 

ගැ්න කියන්නම්.

පුහුණු කිරීරම් රරෙසිය� (Trainer Bra) ගෑනු 

දැරිවියකරගේ පපුව ෙල් කැකුළු වරගේ රෙෝ�න්න 

පටනගත්තු �ැටිරයෙ ොොන්ය වරගරේ 

රරෙසිය� අනද්න එක රයෝග්ය ්නැ�ැ. අවුරුදු 

8-14 වරගේ වයස්වල දරුවනට සුවප�සුව 

රගේ්න පුහුණු කිරීරම් රරෙසිය�යක් ්ෙයි මුලිනෙ 

අනදන්න ඕරන. ගරභිණී කාරලදි කාන්ාවකරගේ 

පියයුරුවල ප්රොණය විශාල රව්නවා. ඒ 

කාරල්ට ෝෘ ්්නපට අඳි්න එක ්ො වඩා 

සුව (Maternity Bra). ඒ වරගේෙ කිරි රද්න අම්ො 

රකර්නක්ට ප�සුරවනෙ දරුරවක්ට කිරි රදන්න 

පුළුවන විව�යන ෙහි් (Feeding Bra) වරගත් 

රවළඳරපාරළන ගන්න පුළුවන.

්ෙනරගේ පියයුරු ටිකක් �ැඩට උස්වට 

රපන්නන්න අවශ්ය ්නම් ඒකට ර�ාඳයි පුශ අේ 

බ්සියර්  
ගැන ක�රාඳටම  

දැනගනන අවශ්ය  
අයට චීනය ඒ  

කවනුකවන උපරාධියකුත් 
�ඳුනවලරා දීලරා  

තිකයනවරා 

කබ්සියර් එකේ 
ඇනදම ඒකේ පටි 

අතරින දබර ඇඟිලල 
රිිංගවනන පුළුවන 

නම් ඒකේ අද�්ස බ්රා 
පටිය තව ටිකේ  

කුඩරා  
කවනන ඕන  

කියන  
එකයි

Trainer Bra Maternity Bra Feeding Bra

Push-up Bra Padded Bra

බ්රා එකේ ඇනදම 
පියයුරුවල ්ස� 

කිහිලල ප්රකේශකේ 
එළියට කනරරාපු 

සවභරාවයේ කේනවරා 
නම් ඒකකන අද�ස 
කවනකන තනපටය 

හිරයි  
කියන එකයි
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අඳිනවා නම් 

බ්ාලට් (Bralette), 

ස්ට්රෙපලස් 

(Strapless), ස්ටිකි 

(Sticky)  කියන 

ට්බ්සියර් වර්්ග 

වැඩිය සුදුසුයි.

හරියටම 

හරියන ට්බ්සියර් 

එකක් ට්�ෝර්ගනන 

හැටි දැන 

බලමු. �මනට්ගේ 

ට්බ්සියර් සයිස් 

එකවත් ට්නාදනන 

බවලතියන 

ඕන�රම් 

ඉනනවා. ට්මාකද 

බහු�රයක් ට්දනා 

බ්ා මිලදී ්ගනට්නම 

ඇහැට ට්පන 

මිම්ට්මන බලලයි. 

බ්ා එකක් ඇනදම 

පියයුරුවල සහ 

කිහිලල ප්රට්ේශට්ේ 

එළියට ට්නරාපු 

ස්වභාවයක් 

ට්පනවා නම් 

ඒට්කන අදහස් 

ට්වනට්න �නපටය 

හිරයි කියන එකයි. 

එ�ට්කාට ඉතින 

ට්මාන ඇඳුම 

ඇනදත් ලස්සනක් 

නෑ. ට්බ්සියට්ර් 

ඇඟට වඩා 

විශාලයි නම් ඉතින 

ඒත් එච්චරයි.

ඕනවට වඩා 

පටි සහ කප 

�ද, ඇඟට ට්නා්ගැලට්පන 

බ්ා අඳින එක උරහිට්ස් සහ 

තුනටිට්ේ ට්ේදනා ඇතිට්වනන 

වි�රක් ට්නට්මයි ඇට්ගේ හැඩය 

ට්වනස් ට්වනනත් ට්ේතු ට්වනවලු. 

ට්බ්සියර් එකක් ්ගනනට්කාට අපිට 

අවශ්ය ට්වන ශරීර මිනුම් ට්දකක් 

තිට්යනවා. එකක් �මයි බෑනඩ් 

සයිස් එක. අට්නක බ්ා කප සයිස් 

එක.

බෑනඩ් සයිස් එක කියලා අපි හඳුනවනට්න 

පියයුරුවලට පහලින තිට්යන ට්කාටට්ස් මිම්මට. 

ට්ට්ප එකක් අරන මුලිනම එ�ැන මැනට්්ගන 

ට්කාට්ේක ලියා්ගනන. ඊටපස්ට්ස් �නපුඩුව 

තිට්යන �ැනින පපුව මැන්ගනන. ඒක �මයි 

බ්ා කප සයිස් එක. දැන බ්ා කප සයිස් එට්කන 

බෑනඩ් සයිස් එක අඩු කරනන. උදාහරණයක් 

විදිහට 32 cm - 30 cm = 2 කියලා හි�නනට්කෝ. 

ට්ම් උත්�රයට ලැට්බන ්ගණනින  �මයි අපි බ්ා 

කප සයිස් එක ට්හායා්ගනට්න. ඒකට තිට්යනවා 

ජාත්යන�ර වශට්යන හඳුනවලා දීපු ට්පාඩි 

වගුවක් (30 වැනි පිටුවේ වේ වගුව අපි දාලා 
තිවෙනවා). මිමි අ�ර පර�රය cm 1 නම් ඔබ 

්ගනන ඕට්න A කප එකක්. එ�ට්කාට 2=B, 

3=C, 4=D, 5=DD, 6=DDD. ඔනන ඔය විදිහට 

දිගින දි්ගට ඔය ්චාර්ට් එක යනවා. ට්කට්නක්ට්ගේ 

බෑනඩ් සයිස් එක 30නම් බ්ා කප එට්කන ඒ ්ගාණ 

අඩු කළාම එන පර�රය 2නම් එ�ට්කාට එයා 

්ගනන ඕට්න 30B කියන සයිස් එට්ක් ට්බ්සියර් 

එකක්. අට්ප ශරීර ප්රමාණ ට්වනස් ට්වනට්කාට 

ඔය ප්රමාණත් ට්වනස් ට්වනවා. විට්ේෂට්යනම 

්ගර්භිණී කාට්ලට, කිරිට්දන කාට්ලට සහ නව 

ට්යාවුන කාලයට පසු කාට්ලදි. ඒ නිසා ඒවා ්ගැන 

අවධානයක් දක්වන එකත් වැද්ගත්.

ට්බ්සියරයට රඳවන පටි අට්ප ශරීරට්ේ 

ප්රමාණයට සකස් කර්ගනන 

පුළුවන. ට්බ්සියර් එකක් 

ඇනදම ඒට්ක් පටි අ�රින 

දබර ඇඟිලල රිිං්ගවනන 

පුළුවන නම් ඒට්ක් අදහස 

බ්ා පටිය �ව ටිකක් කුඩා 

ට්වනන ඕන කියන 

එකයි. 

ඊළඟ ට්ේ බ්ා එට්ක් 

පිටිපස්ට්ස් පිළිට්වලින 

හක් ට්පළි තුනක් 

තිට්යනවට්න. 

ට්්ගාඩක් අය 

්ගත්තු ්ගමන ඔය 

හක්වල ට්දවැනි 

හරි තුනවැනි හරි 

ට්පළිය �මයි 

භාවි�ා කරනට්න. 

මුලිනම අපි භාවි� 

කරනන ඕට්න 

එ�ැන පළමුවැනි 

හක් ට්පළිය. 

සාමාන්යට්යන 

ට්බ්සියර් එකක් 

ට්සෝදන වාර ්ගාන 

වැඩි ට්වනට්කාට 

ඒට්ක් ට්රේද ටිකක් 

ඇට්දනවා. අනන 

එ�ට්කාට �මයි 

පියවට්රන පියවර 

හක් ට්පළි මාරු 

කරනන ඕට්න.

ඒ වට්ගේම බ්ා මිලදී 

්ගනනට්කාට ඒට්ක් 

නිෂපාදි� අමුද්රව්ය 

්ගැනත් හි�නන. 

සමකාසනන රටක 

ජීවත්ට්වන අපිට 

සිලක්, නයිට්ලෝන 

වට්ගේ ට්රදිවලින 

හැදූ බ්ා වලට වඩා 

කපු ට්රේට්දන 

හැදුව �නපට 

වඩා සුවපහසුයි. 

අඩු�රට්ම් ්ගනන 

බ්ා එට්ක් යට 

ට්ලයර් එකවත් 

කපු ට්රේදකින 

නිෂපාදනය කරලද 

කියලා පරීක්ෂා 

කරලා බලනන. 

අනික එකම බ්ා එක දවස් 

්ගාණක් අඳිනන යනනත් එපා. 

ඒට්කන දද, අළුහම්, බිබිලි වට්ගේ 

්චර්ම ්ගැටලු ඇතිට්වනන පුළුවන. 

ඒ වට්ගේම   මාස 6-12 අ�ර 

පාවිචචියකින පස්ට්ස් ඒ �නපට 

ඉවත් කරනනත් අම�ක කරනන 

එපා.

සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි රෂ්නිකා ලියනසේ

ගසෙන්න කලින්
දැනසගන ඉන්න  

බ්ා (Push-up Bra) සහ පැඩඩ් බ්ා (Padded 

Bra). ඊළ්ගට කර ටිකක් පහලට ට්වනන කපපු 

ඇඳුමකට සාමාන්ය �නපටයක් ඇනට්දාත් ඒක 

්ගැටලුවක් බව පැහැදිලියිට්න. ඉතින කර කපපු 

ඇඳුමක් අඳිනවා නම් ඔයා අඳිනන ඕට්න ට්ඩමි 

බ්ා එකක් (Demi Bra).

පියයුරුවල මැද ට්කාටස (Cleavage) 

ටිකක් නිරාවරණය ට්වන ඇඳුමකට පලනච 

බ්ා (Plunch Bra) එකක් අඳින එක �මයි වඩා 

ට්හාඳ. ටිකක් ඇඟට �දට ටී ශර්ට් එකක් 

අඳිනවා නම් ්ගනන පුළුවන ටී ශර්ට් බ්ා (T- 

Shirt Bra) එට්හමත් ට්වළඳට්පාට්ේ තිට්යනවා. 

ට්කට්නක්ට්ගේ පියයුරු ටිකක් විශාලත්වට්යන 

වැඩියි නම් ට්ලෝහ කම්බිවලින යුත් වයර්ඩ් බ්ා 

(Wired Bras) එකක් භාවි�ා කරනන පුළුවන. 

ට්මාකද පියයුරු ට්හාඳින රඳව්ගනන ට්ම් බ්ා 

එකට පුළුවන. ක්රීඩා කරනට්කාට නැත්�ම් 

ව්යායාම කරනට්කාට ක්රීඩා ට්බ්සියර් (Sports 

Bra) එකක් අඳිනවා නම් පියයුරු ්චලනය 

වීම පහසුට්වනම වළක්වා්ගනන පුළුවන. ඒ 

වට්ගේම යම් කාන�වකට පියයුරු කුඩා කරලා 

ට්පනවනන අවශ්ය නම් ඒ සඳහා මිනිමයිසර් බ්ා 

(Minimizer Bra) එකක් භාවි�ා කරනන ඕට්න.

උත්සව සාදයකට අත් නැති ්ගවුමක් එට්හම 

Demi Bra Plunch Bra

T- Shirt Bra Wired Bra

Sports Bra Minimizer Bra

Bralette Bra Strapless Bra

Sticky Bra

අලි සෙඩකට  
උත්තර සොයන්න ගිහින්

වන අලිනට ප්රතිකාර කිරීම අප හි�නා 

�රම් පහසු නැ�. වනජීවී ට්දපාර්�ට්ම්නතුවට 

සිටින පශු වවද්ය කාර්ය මණ්ඩලය 

ඉ�ා සීමි� වීමත් ඊට එක ට්ේතුවකි. එක් 

වවද්යවරයකුට පැවට්රන වපසරිය ට්බාට්හෝ 

විශාලය. ඇ�ැම්විට ට්රෝගියා ට්ව� යාමට 

පැය කිහිපයක් ්ග�ට්ේ. ්ගෘහාශ්රි� සතුන ට්මන 

කැලෑ සතුන එක �ැනක රඳවා �බාද නැ�. 

එනිසා ට්රෝගියා ට්සායා ප්රතිකාර ලබාදීට්ම්දී 

අනට්පක්ෂි� සිදුවීම්වලට මුහුණ දීමට වන 

අවස්්ා එමටය.  

පශු වවද්ය අකලිංක පිනිදිය වරක් 

අරන�ලාට්ේ අලි ට්ලට්ඩකු බැලීමට ගිට්ේය. 

ඒ හක්ක පටස්වලට ට්්ගාදුරු වීට්මන තුවාල 

ලැබූට්වකි. හක්ක පටස්වලට හසුවීට්මන වන 

තුවාල අතිශය ට්ේදනාකාරීය. ට්බාට්හෝවිට 

එට්ලස තුවාල ලද සතුන මියයනට්න දින 

්ගණනාවක් දුක් විඳීට්මනි. ප්රතිකාර දී ට්ේරා 

්ගැනීමට හැකි වනට්නද හානි අඩු අවස්්ාවල 

පමණි. වල ඌරන වැනි සතුන දඩයම් කිරීට්ම් 

ක්රමයක් ට්ලස හක්ක පටස් 

භාවි� ට්කට්ර්. එට්හත් 

සැලකිය යුතු අලි ඇතුන 

්ගණනක්ද ඒවාට ට්්ගාදුරු 

ට්ේ. දරා්ග� ට්නාහැකි 

ට්ේදනාව නිසාමට්දෝ තුවාල 

ලැබීට්මන පසු ඇ�ැම් සතුන 

ප්ර්චණ්ඩකාරී වීම සාමාන්ය 

ට්දයකි. 

පශු වවද්ය අකලිංක 

ඇතුළු කණ්ඩායම ට්සායා ගිය ට්ලඩා ද එට්ලස 

ට්කෝප ට්්ගන සිටි අට්යකි. �මාට ට්ම් සා දරුණු 

ට්ේදනාවක් ලබාදුන මිනිසා ට්කට්රහි ට්මත් 

වැඩීමට �රම් ඒ අලියා දියුණු නැ�. එට්ස් 

කියා ට්රෝගියා ට්නාසලකා හැරීමටද හිත් පිත් 

ඇති වවද්යවරයකුට කළ ට්නාහැකිය. පශු 

වවද්ය අකලිංක පිනිදියට �වත් නිලධාරීහු 

ට්දට්දට්නකු එක් වූහ.  කැලෑ අලිනට ප්රතිකාර 

කරනනට සිදුවනට්නම අවදානම දරා ්ගනිමිනි. 

එනිසා ට්පර සූදානම වැද්ගත්ය. ට්රෝගියා ට්ව� 

යාමට ට්පර කණ්ඩායම ඒ ්ගැනද විමසීය. 

අසල �ණට්කාළවලින වැසුණු අ්ගාධයකි. 

අලියා �මා පසුපස පැනනුට්වාත් විකලපයක් 

ට්නාමැතිනම් වළට පැනීම පිරිට්ස් තීරණය විය. 

සියලලට සූදානම්ව කණ්ඩායම රාජකාරි 

ඇරඹීය. පශු වවද්ය අකලිංක ඉදිරිට්යනි. 

අට්නක් ට්දට්දනා ඊට මදක් පිටුපසින 

පැමිට්ණති. හක්ක පටස් නිසා ලද තුවාලට්යන 

ට්ේදනා විඳින ට්රෝගියා ඉදිරිට්යන දිස්ට්ේ. 

සියලල ලෑස්තිය. පශු වවද්ය අකලිංක 

එලලය ්ගත්ට්ත්ය. එය ට්රෝගියාට්ගේ සිරුරට 

ඇතුළු වූවා පමණි.  

“වෙවෙත විද්දා විතරයි අලිො එලවනන 
ගතතා එක දිගටම. අනික ඒක ඕපන ඒරිො 

එකක්. මාත එක්ක හිටපු එක මෙතතවෙක් 
කිේවා ‘සර්, දුවනන’ කිෙලා. දුවනවා ඇවරනන 
වවන කරනන වද්කුත නෑ. මං දිේවා. මං ඒ 
නිලධාරිොවත පසු කරවගන දිේවා. උඩට 

වවඩිලලක් තිෙලා එෙත දුවනන 
ගතතා. ඒත අලිො නවතිනවන 
නෑ. පනනනවා. ඒ නිසා මම 
අර වළට පැනනා. ඒක පිටතට 
වේනවන තණවකාළ ගාලක් 
වවේ. පැනනට පසවස තමා 
වවේ තරම වතරුවේ.  ඒවක 
මැදින කටු කේබි වැටක් 
ගෙලා තිබුණා. මං පැනලා 
තිවෙනවන ඒක උඩට. මාව 
සේපූර්ණවෙනම කටු කේබි 

වැවේ පැටලුණා. ගනන වෙෙක් නෑ. ඇවේ 
තුවාල ඒ තරේ. ඒ අතවර් අර අනිත නිලධාරී 
මෙතතෙත තව වවඩි වෙකක් විතර තිබො 
අලිෙවගන වබවරනන. ඒත අලිො නැවතිලා නෑ. 
ඒ නිසා එෙත වළට පැනනා. එො වැටුවණ කටු 
කේබි වැවේ ඇමිණිලා ඉනන මවග ඇඟ උඩට. 
එදා මට මරණෙ වපනුණු ෙවසක්.”

පශු වවද්ය අකලිංක පිනිදියට වූට්ේ ්ගට්හන 

වැටුණු මිනිහාට ට්්ගානා ඇනනා වැනනකි. 

අලියා එලවන විට දිව ට්්ගාස් වළට පැනට්නය. 

එහි වූ කටු කම්බි වැටක පැටලුට්ණ්ය. ඒ 

මදිවාට අට්නක් ස්ගයා පති� වූට්ේ තුවාල 

ලැබූ වවද්යවරයාට්ගේ සිරුර ම�ටය. �මාට 

ට්බට්හත් කිරීමට පැමිණි කණ්ඩායමට 

කෘ�ගුණ සැලකූ අලියා ඒ වනවිටද මාරු 

වී ට්්ගාසිනි.  අවසානට්ේ වවද්යවරයාට 

ට්රෝහල්ග� වීමට සිදුවිය. ඒ �මාට සිදු වූ 

දරුණු තුවාලවලට ප්රතිකාර ලබා ්ගැනීමටයි. 

එට්හත් තුවාල ට්වලුම් සහි�වම පශු වවද්ය 

අකලිංක පිනිදිය පසු දින ද �මාට්ගේ ට්රෝගියා 

බැලීමට ගිට්ේය. එට්�කින ට්නානැවතී 

ප්රතිකාරද කට්ේය.  
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ත�ොරතුරු - 
පශු වෛද්ය අකෙංක පිනිදිය

ෙකක පටස එකකට 
ෙසු වූ වන අලිසයක

කම්බි වැටක උඩ න්තර වුණු 

සදාස්තර 
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ප්රියංකා නානායකකාර

පුංචි කෙල්ලක් කේලා ඉන්න ොක්ලට ෙඩා මලෙර ්නැෙතින එළියට එ්න දැරිවියක්කගෙ හිකේ උපදි්න 
හිතුවිලි දිගෙෑකරනක්න හරිම සිනිඳුෙට. ඒේ ගෙෑනු හිතෙ හැඟීම් කියනක්න ඒ සිනිඳු හැඟීම්ේලට 
විතරක්ම ක්නකමයි කිය්ලා අපිට කේරුම්යනකන පවු්ල, කගෙදර, ගෙම අතහැර්ලා විොහයකින පසකසෙ 
්නන්නාඳු්න්න තැ්නෙ, ්නන්නාඳු්න්න මිනිසසු අතකේ නුහුරු කගෙදරෙ තනිකෙන්න වුණාම. එකහම 
පසුබිමෙ තේන, දේන, රිදේන හැඟීම් හා අේදැකීම් අතකේ ක්නාෙැටී ඉන්න උේසොහ ෙරප එෙන 
ගෙැහැනු හිතෙ දිගෙහැරුම තමයි කම්...

නුවන්තගෙ ෙම්පළා්තට වැස්ස වහින හැම 

ගවලාවකම මගෙ හි්තට දැනුගේ ගලාකු බයක්. 

ළඟින ළඟින පිපිගෙන අකුණු හඬටත්, ඇස 

ගිනිකන වටටන විදුලි ගකටිලලටත් මගේ හිගත් 

ඒ බය ගදගුණ ග්තගුණ ගකරුවා. ගේ ඉස්සෙහින 

තිබබ අක්කෙ දහයක ්පහගළාවක ග්පාලවත්ගත් 

ග්පාලෙසවල ්සමහෙ කෙටි කහ ්පාට ගවලා මැරිල 

යනගන ඔය පුපුෙණ අකුණු වැදිලා කියල දව්සක් 

ගේෙත් මාමා කිවවා.

“ඔය අකුණු ෙැදිච්ච කපාල ලීයක් කේෙ 
ෙහක්ලටෙේ දාන්න ගෙනක්න ්නෑ. මිනිසසු හිත්නෙ 
එතකොට කගෙටේ අකුණු ගෙහයි කිය්ලා. ඇේත 
්නැේත්නම් මම දනක්න ්නෑ දුකේ.”

්සතුටුදායක ගේවලවලට වඩා වැඩි හරියක් 

වුගේ මගෙ හි්ත ්ස්සල කෙන ගේවලමයි. අකුණු 

ෙහනගකාට ගේ ඇතුගළනුත් නිල්පාට එළි දුවනවා 

කිවවම අග්ප ්තාත්්තා කිවගව,

“ඔකහ කගෙනදගෙම් කපාක�ාෙක්න, අකුණු අදි්නො 
ෙැඩියි. පරිසසෙමට ඉන්න” කිය්ලා. 

ගම පීඩන දොෙනන බැරි මම කෙනගන වැස්ස 

වහින, ගොෙවන, අකුණු ෙහන ගවලාවට ඇඳ 

උඩට ගවලා වකුටු ගවලා ඉනන එක. 

කාත් කවුරුවත් නැතිව නුවන්තගෙ ගෙදෙ ඒ 

වගේ දවසවලට දැනුණ බය, දුක, ්පාලුව හිනදා මම 

ආව මුලම දවසවල මහ ගොඩක් අඬපු දවසුත් 

තිබුණා. ඉස්සෙ අගේ ගෙදෙ කටටිය ගොඩක් හිටිය 

වගේ ්තව එක්ගනක් ගදනගනක්වත් ගම ගේ ඇතුගේ 

ඉනනවනම කියලා මට හැම ගවලාගවම හිතුණා. 

ගොඩක් ගදගනක් ආ්ස ගවනගන ක්සාද බැනද 

ෙමනම ්තනියම ගෙදෙක ජීවත්ගවනන. මගෙ 

්සමහෙ යාළුගවා හිටියා බඳිනන ඉස්සෙගවලා 

ගෙවල හදපු අය. ්සමහෙ අය හිටියා බැඳලා 

මාග්සන ගදගකන කුලී ගෙවල ගහාය ගහාය ඇවිේද. 

්සමහරු කෙනන ගදයක් නෑ කියල මහගෙදෙම අඬ 

අඬ හිටියා. 

ඒ දවසවල මම ක්සාද බැඳල හිටිගය නෑ. ඒක 

හිනදා මට ඔය එක ගදයකවත් අත්දැකීමක් එයාලට 

වගේ තිබගබ නෑ. ඒක හිනදම මම ඒ කාගල ගදාස 

කිවගව නැනදමමලාට ගනගමයි, යාළුවනට. 

“උඹ්ල ්නැනදම්මාට අම්මා කිය්ල හිත්ල සේලෙනක්න 
්නැතිෙ ඇති.”

“එකහම ්නැේ්නම් ඕන්නැති කේෙල කිය්ලා 
්නැනදම්මෙ තරහ ගෙසසේනො ඇති.”

“හැමකේලාකෙම මනුසසෙයෙ කගෙ දර අයකගෙන කෙන 
ෙරන්න හද්නෙ ඇති.” 

“එක්කො ්නැනදම්මා උය්ලා කම්කසෙට අරි්නෙන 
උඹ්ල ොමකේට කේලා ඉන්නෙ ඇති.”

“මම ්නම් බැනද දෙසෙෙ මහකගෙදර අයේ එක්ෙ 
තරහ කෙනකන ්නෑ. ්නැනදම්මා, ්නෑ්න්ලා, මසසි්නා්ලා 
එක්ෙ කගෙදර හිටිය ෙකේ කහාඳට ඉන්නො.”

මම ඒ දවසවල එගහම කිවගව උඹලට බැරි 

වුණාට මට එගහම  කෙනන පුළුවනය කියන 

හැඟීගමන. ඇත්්තටම මට එගහම හැඟීමක් 

තිබුණා.

“එකහම්නම් බ්ලපනකො එකහම ඉඳ්ලා. පළුෙන 
වුකණාේ අපිට අනුෙම්පා ෙරපන.”

ඒ කිවව වචන ඇතුගළ තිබුගණ අභිගයෝෙයක්ද 

එගහම නැතිනම අවඥා්සහේත බවක්ද කියලා 

මට එදා හි්තාෙනන බැරි වුණා. ගකාගහාමින 

ගකාගහාම හරි ්සහගයෝෙයටත්, ්සාමයටත්, 

ආදෙයටත් මගෙ හිගත් තිබුණ උත්්සාහය හා 

හැඟීම නුවන්තගේ ්පවුගල අයට මදිගවනගකාට 

මට තිබබ ලස්සන හීන ටික ටික මැකිල ගියා.

්සායනවලදිත් හමුගවනන යන වවද්යවරු 

ළඟදිත් කියල ගදනගන බබාල හමබගවනන ඉනන 

අමමලා,

“හිත ේලබ්ල ෙරගෙන්න කහාඳ ්නෑ” 

“කගොඩක් දුෙ හිතන්න එපා, දුෙ හිකත්න කේෙල 
බ්ලන්න එපා.”

“කහාඳට ෙන්න ඕ්න.”

“නිතරම බබා ගෙැ්න හිතන්න ඕ්න.”

“හිත සෙනකතෝසෙ ෙර්න ්ලසසේන කේෙල නිතරම 
බ්ලන්න ඕ්න.”

“භාේනා කෙරුෙට ෙමක් ්නෑ.”

“ඒ හැමකේම බබාට දැක්න්නො, අම්මකගෙ හිතුවිලි  

බබාට බ්ලපා්නො”

කියලා. හිගත් ්සනසුනකම තියාෙනන නම ගම 

ගේවල එක්ක බෑ කියල හිතිලමයි තිබුගණ.

කා්සල එගක් තිගයන ්සායනයට ගියාම 

එ්තැන නි්තෙම ගේශනවලින දැනුවත්වීම 

ගකරුවා. අමමලාට වි්තෙක් ගනගමයි එ්තැන 

්තාත්්තලටත් ඉනන කිවවා. දරුගවක් ලැගබනන 

ඉනන අමමලාට මුලිනම තිගයන අ්පහසු්තා 

ෙැන කිවවා. ඒ අ්පහසු්තා හිනද ්පවුගල අයව, 

්තමනගේ සවාමියාව ගනාරුස්සන ෙතියක් 

ඇතිගවනන පුළුවන කිවවා. ඒක හිනදා 

මහත්තුරු හිගත් අමනා්පකම ඇති කෙෙනගන 

නැතිව බිරිඳට ගම කාගල වැඩි වැඩිගයන ආදගේ 

කෙනන කිවවා. බිරිඳත් එක්ක ගෙදෙගදාෙ වැඩ 

්සහගයෝගෙන කෙන හැටි, බබාව නාවන හැටි 

වගේ හැමගේම මාග්සන මාග්සට කියල දුනනා. 

අ්පොගද කියනන බෑ නුවන්ත ඒ ගේවලනම 

පුළුවන උ්පරිමගයන ගකරුවා.

නුවන්ත මට උදව කෙනවා දකිනගකාට 

නුවන්තගෙ අමමට, නංගිට ඉව්සනන බැරිව 

ගියා. දව්සක් නුවන්ත මට නානන ළිගඳන වතුෙ 

ඇදල ගදනවා දැකපු අමමා අපි ළඟට ආගව ඒ 

වය්සට ඇවිදගෙන එනන බැරි්තෙම ගවගෙකින.

(මතෙ හීරුමෙ අෙසේනට තෙ දුරක් ඇත.)

නැන්දමමත් අපේ අමමා වපේ වුණානම 

පකාච්චර ප�ාඳ්ද?

අලුත් 
විදියට 
පගාව 
ඉල්ලීම

ගදවැනි ගලාක්කා ‘ඔමික්ෝන’ පිංකිගේ 

ගම්සය ළඟට ආගව හයිසපීඩ් එගක්. මුහුණ 

අබ පුපුෙණ ්සයිස! ගදගනත් ගොෙක මද 

වගේ ෙතුයි! සිරුෙ ගකෝ්පගයන ගවවලනවා! 

ගකාේඩ කිරිලලී බයගවලා. පිංකි විමතිගයන!

“පිුංකි කමා්නෙද කම් ෙර්න ෙැත ෙැඩ? ඔයා 
ඉඳහිට ෙසටමේස්ලාකේ කගෙෙලේලට ය්නෙද 
ඔෆිස ෙැඩේලට.”

“ඉතින සෙේ්ලාමකන කිය්ලා තිකයනකන 
කගෙෙලේලට ගිහිල්ලා හරි එයා්ලකේ ෙැඩ 
ඉක්ම්නට ෙර්ලා කදන්න කිය්ලා. අපිට ඕටී බටා 
කගෙෙනක්නේ ්නෑ” 

පිංකි ගනෝක්කාඩු සවෙගයන ගකඳිරි ෙෑවා.

“ඒෙ හරි. ඒ වුණාට කේලාෙට පඩි කගෙේනෙකන. 
ඒේ අපි කිය්ලා ්නෑකන ඒ ෙැකේ ෙර්ලා කදන්න 
ෙසටමේස්ලාකගෙන පගොෙ ගෙන්න කිය්ලා” 

ඔමිග්ෝන ගකෝ්පගයන ග්පාගළාගව අඩි 

හැේපුගව ෙැංේනම ඩානස සිසටම එකට.

“පිසසුද සෙේ? මුං එකහම ෙකේ ්නෑ” 

පිංකි ්පැවසුවත් ්පො ෙත්්ත බව ඇගේ හි්ත 

දනනවා.

“කමාෙද ්නැේකේ? පිුංකි ලිඛිතෙ පගොෙ ඉලලුො 
කිය්ලා ෙසටමේ කෙක්නක් මට ලියුමක් එේලා 
තිකය්නො. මුං කම්ෙ කහේ ඔෆිස එෙට දනේලා 
ඔයාෙ ඉනටඩික් ෙර්නො.” 

ඔමිග්ෝන යනනට හැරුණා.

ගකාේඩි ෙබේ කන දිෙ හැෙගෙන සිටිගේ 

ඕ්පාදූ්පයක් ග්සායාෙනනයි. පිංකිගේ ටිකිරි 

ගමාගේ වැඩ කෙනන ෙත්ගත් ඒ ගමාගහාගත්.

“සෙේ! සෙේ! සෙේටේ ෙැරදි්ලා. ෙසටමේටේ 
ෙැරදි්ලා!” 

පිංකි කෑෙැසුවා.

“ඒ කොකහාමද?” 

ගදවැනි ගලාක්කා ආ්පසු හැරුගේ ගදගනත් 

ගදාඹු කෙෙනිමින.

“මුං පගොෙ ඉලලුකේ ්නෑ සෙේ! මුං ෙකේ මකේ 
රාජොරිය. කම් දෙසේල උේ්ධම්නය ෙැඩි හනදා 
හැමකේම පිරිමහ්ලා ෙරන්න කිය්න නිසො ලියුම 

එෙ කොකේකින ඉෙර ෙරගෙන්න හිතුො. අෙශ්යම 
ෙරුණු කහාඳට විසතර ෙර්ලා ඉතිරි ටිෙ කෙටි 
ෙ�ා. පගොෙ කිය්ලා ලිය්ලා තිකයනකන ේච්නේල මුල 
අකුරුෙලින. ප යනක්නන පරීක්්ෂණ, ගො යනක්නන 
ගොසතු, ෙ යනක්නන ෙශකයන. ඉතින මුං ලිඛිතෙ 
ඉලලුකේ පරීක්්ෂණ ගොසතු ෙශකයන ආයත්නයට 
කගෙෙන්න ඕ්නෑ මුදල මිසෙ කේන කෙකහම්ම්ලක් 
ක්නකෙයි! කම් අමාරු ෝලකේ ආයත්නයට එෙ 
කො�යක් හරි ඉතිරි ෙර්ලා කද්න එෙ ෙැරැේදක්ද 
සෙේ?” 

පිංකි ්පැවසුගව නාගහන අඬමින.

ඔමිග්ෝන ආ්පහු හැරුණා. හයිසපීඩ් එගකනම 

ආ්පහු ගියා. ගකාගහාමද පිංකිගේ ටිකිරි ගමාගේ?
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ශිෂ්යත්වය ලෙලෙසිලයන් ජය ගන්්න

දැන් අෙන්්න ළමා කවි 

3කිරණ්වසර

මිෙ රු. 

100/-

2022  මැයි    1 කාණ්ඩය  තුන්්වැනිි කොපය   

     ශිෂ්යත්වයට පුරුදු ල්වන්්න ප්රශ්න පත්තර ලදකක්

     පරිසර ක්රියාකාරකම්          ප
ා්ඩම් ලගා්ඩාරියක්

     පාට පාට ගණං ඉසලකෝලේ          ්ත
ෑගි ලගල්න්න  ප්රලේලිකා

      

  ෙසස්න පින්තූර ලකාළයක්

ශිෂ්යත්ව මාසික පු්වතප්ත  

ල්වසක් ලපෝයදා 

සිදුෙත කුමරු උපන්්නා

ද ි්වයි්න පුරා පු්වතපත නිලයෝජි්තයින්ලගන් ො 
ලපාතෙේ්වලින් දැන් මිෙදී ග්ත ෙැක

ක්නට ඇලේන ගී්ත      සිංෙෙ - ගණි්තය - පරිසරය -  ලදමළ - ඉංග්රීසි පා්ඩම්     රූප ලකාළ       
්තෑගි ෙැලේන ප්රලේලිකා     පුංචි ඔයාෙලග කවි - ක්තන්දර  ඇතුළු විලශෂාංග රැසක් සමඟින්

පා්ඩම් මාෝව 
සෑම සතිලේ දි්නකම 
පෙරවරු 6.00 සිට 

7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යත්ව 
පු්වතප්ත ො 
සමගාමී්ව 
පැ්වැතල්ව්න 

4කිරණ්වසර
2022  මැයි  1 කාණ්ඩය   තුන්්වැනි කොපය   ශිෂ්යත්ව මාසික පු්වතප්ත  

මිෙ රු. 
100/-

ශිෂ්යත්වයට ලපරහුරු ප්රශ්න පත්තර
සිංෙෙ ගණි්තය පරිසරය ඉංග්රිසි ලදමළ පා්ඩම්පින්තූර පිටු  පුංචි අලේ චිත්ර - රච්නා
ලම් දැන් අෙන්්න  ළමා ගී්තයක්

ෙවසක්ෙ�ෝයදාබුදුවූසමිඳා

ඉෙක්ක  ප්රශ්න පත්තර ේතරක්...

5කිරණ
පත්තලරන්

ශිෂ්යත්වයට

මැයි කලාපයන් 

දැන්

වෙවෙඳවපාවේ

මාසික අධ්ාපනික
පු්වතපත

මැයි 21 ්වැනිදා සිට 
සෑම ලස්නසුරාදා්වකම 

ලපර්වරු 8.00 සිට 12.00 දක්්වා

3
ශිෂ්යත්ව මාසික පු්වතප්ත  5

්වසර
2022  මැයි 1 කාණ්ඩය  තුන්්වැනි කොපය   

සම්බු
දුෙෙ

මඟුල


බැති
ෙයන්

සමර
මු

ශිෂ්යත්වයට 

ඉෙක්ක 

ප්රශ්න පත්තර 

ේතරක්......

්තෑගි ෙැලේන 

ප්රලේලිකා්වක්....

ක්නට ඇලේන 

ගී්තයක් 

සිංෙෙ - ගණි්තය 

පරිසරය - ලදමළ

ඉංග්රීසි පා්ඩම් 

ඇතුළු 

විලශෂාංග 

රැසක් සමඟින්

කිරණ

මිෙ රු. 

100/-
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ශ්රී මහා බබෝධීන් 
වහන්බසේ බමරටට 
වැඩම කිරීම

ලිහිණි මධුෂිකා

ධන්්ත ධාතූන් 
වහන්බසේ  

වැඩම කිරීම

 ශ්රී ජයවරධනපුර විශවවිද්ාලබේ 
මහාචාරය 

 පුජ්ය මැදබ�ාඩ අභයතිසේ්ස 
සේවාමීන් වහන්බසේ

ඔ්සප් දාට බලාව්තුරා බුදුන්බගේ බහවන 
බ�දර බුදුන්ට ්තහනමද?

මාසික ඔසප් දිනවලදී 

ආගමික ස්ානවලට 

යාම හ�ෝ ආගමික 

වතාවතවලට ස�භාගී 

වීම කානතාවනට 

හනාමනා ක්රියාවක් 

බවයි අදටත 

හබාහ�ෝහදනාහේ 

විශවාසය. නාගරික 

සමාජයට වඩා ග්ාමීය 

සමාජය තුළ තමයි හේ 

විශවාසය හගාඩක් දුරට 

දකිනන ලැහබනහන. 

බුදුරජාණන 

ව�නහසහේ ධරමය තුළ 

‘කිලි’ සේබනධව එවැනි 

සඳ�නක් නැති බව 

හකායිතරේ පැ�ැදිලි 

කරනන �ැදුවත ඒක 

භාරගනන සම�රු 

තවමත සූදානේ නැති 

බව තමයි ඇතැේ 

සිදුවීේ නිසා අපිට 

හප්නන තිහයනහන. 

කිලි හින්දා තහනම් උඩ මලුවේ නැත ගැහැනුන්

වනොතිබුණො නම් කිලි මහොමොයො වේවිට උපදීද 
ව�ෝසතුන්........

කිරිපිඬු දන් අරන් ව�ෝ මුලට පිරිවර ඇවිදින්

නුඹට අද කිලිදැයි ඇසුවොද සුජොතොවවගන් 
ව�ෝසතුන්.....

හබාහ�ාමයක් වි�ාරස්ානවලට 

හගාඩහවනහකාටම  හබෝධීන ව�නහස අසල 

නාම පුවරුවක සඳ�න කරලා තිහයන හේ 

කවි හප්ළි ටික මතක් වුහණත හේ කාරණාවටම 

අදාළ හිනදා.

ඇතතටම කානතාවක් ඔසප් දිනවල 

පනසහේ බුදු මැදුරට, හබෝ මලුවට පය 

තියන එක කිලිද? බුදධ හදශනවට අනුව 

කානතාව කිේලක්ද? ඒ ගැන ශ්රී ජයවරධනපුර 

විශවවිද්ාලහේ ම�ාචාරය පූජ්ය මැදහගාඩ 

අභයතිසස සවාමීන ව�නහස සමඟින කළ 

සාකච්ාවක් ඇසුරින තමයි හේ ලිපිය සකස 

හවනහන. 

“සමොජය ඔය කිලි විදියට හඳුන්වන 
කිසිම වදයක් කිසිවේතම අවේ බුදුදහම හො 
සම්�න්්ධ වුණ කොරණො වනවවයි. ඒවො වමොනම 
ආකොරයකින්වත බුදුදහමට අදාළ නෑ. වලොේතුරො 
බුදු පියොණන්වහන්වේ සූනීතවේ, වසෝපොකවේ 
ඉඳලො විශොකොවවේ, සුජොතොවවේ, ප්රජොපතී 
වේවියවේ ඉඳලො මහොමොයොව ළඟට යනකම්ම 
ගිහින් ්ධරමය අවව�ෝ්ධ වකවරේවේ කිලි නැති 
දවේ, කිලි ඇති දවේ වමොනවද කියලො දිවැසින් 
�ලලො වනවවයි.

අනිත එක බුේ්ධ වේශොනොවේ වකොතැනද 
කොන්තොවට මොේ ශුේධිය දවසට පන්සලට 
එන්න තහනම් කරලො 
තිවයන්වන? බුදු 
හොමුදුරුවවෝ වකොවහතම 
ඔවහොම වේවල් වදාරලො 
නෑ. විවේෂවයන්ම ශ්රී 
මහො ව�ෝධීන් වහන්වේ 
එක්ක, දන්ත ්ධොතූන් 
වහන්වේ එක්ක අවේ 
කොන්තොවට තිවයන්වන් 
ව�ොවහොම සමීප 
�ැඳීමක්. වමොකද ශ්රී 
මහො ව�ෝධීන් වහන්වේව 
වමරටට වගනොවේ 
කොන්තොවක් වුණ 
සංඝමිතතො වතරණිය. 
දන්ත ්ධොතූන් වහන්වේව 
වකේ කළවේ සඟවොවගන 
වගනොවේ කොන්තොවක් 
වුණ වේමමොලො කුමරිය.

එවහේ කොන්තොවටද වම් අද වවනවකොට ශ්රී 
මහො ව�ෝධියට, දන්ත ්ධොතූන් වහන්වේ ළඟට 
ගිවයොත කිලි කියලො කියන්වන්? වමොනවද වම් 

විකොර කතො? එතවකොට සංඝමිතතො 
වතරණියට, වේමමොලො කුමරියට 
එදා ඔය කියන මොේ ශුේධිය තිබුවේ 
නැේද?

අන්න ඒ නිසො බුේ්ධ වේශනොවේ 
නම් වකොතැනකවත කොන්තොවවේ 
මොේ ශුේධිය කිල්ලක් කියලවත, 
එවැනි දවේවලට පන්සවල් බුදුවගට, 
ව�ෝධියට එන්න එපො කියලොවත 
සඳහන් කරලො නෑ. අනික ශ්රී 
මහො ව�ෝධීන් වහන්වේ අභියස, 
රුවන්වැලි සෑය ඇතුළු අවනකුත 
අටමේ්ොන ළඟ, දළදා මොලිගොව 
ඉදිරිපිට, ‘කොන්තොවනි ඔසේ දිනට 
වමහි වනොවයනු’ කියලො දැන්වීම් 
පුවරු අලවලො තිවයනවද? ඒ 
විතරක් වනවවයි අඩුතරමින් ගවම් 
පන්සවල්වත ඔසේ දවසට පන්සල් 
එන්න එපො කියලො ව�ෝඩ් අලවලො 
තිවයනවද?

ඒ වවේම ඒ තැන්වලට යනවකොට 
කිසිම වකවනක් කොන්තොවන්වගන් ප්රේන 
කරනවද ඔසේද නැේද කියලො? වම් 
වේරම අවේ මිනිේසු බුදුදහම හින්දු 
ආගමත එක්ක පටලවගතත නිසො 

ඇතිවුණ 
විකොරරූපී 
අදහේ. 
ඒ නිසො 
පසුකොලීනව 
වම් වේවල් සංේකකෘතියට 
එකතු කරවගන ඒවට 
මුල්තැන දීලො කටයුතු 
කරන්න පටන්ගතතො. 
බුදුදහම අනුව කිලි 
විදිහට හඳුන්වන්වන් 
වලෝ�, ේවේශ, වමෝහ 
කියන තුන විතරයි.”

ඒ වුණත 

හබාහ�ෝහදහනකුහේ 

මතය හවනහන හබෝධීන 

ව�නහස අභියසට 

නිතරම වාහේ හදවිවරු 

ආකර්ෂණය හවනවා කියලහන. ඒ නිසාම ඒ 

වහේ තැනකට අපිරිසිදුවට ගිහයාත පිහිටක් 

ආශිරවාදයක් ලබනන පුළුවනද කියලත 

හමතැනදි හකහනකුට හිහතනන පුළුවන.

“වමවහමයි, බුදුන්වහන්වේ කියන්වන් 
වලෝවකෝතතර උතතමවයක්. වදේවරු කියන්වන් 
වලෞකික ඈවයෝ. එවහම �ැලුවවොත ව�ෝධීන් 
වහන්වේ ළඟට යනවකොට පිරිසිදුවට යන 
එක කොන්තොවට විතරක් වනවවයි පිරිමියොටත 
�ලපොනවො. ඔසේ තතතවය කියන්වන් කොයික 
රුධිර වහනයක්. කොයික රුධිර වහනයක් 
තිවයන වකවනකුට ව�ෝධීන් වහන්වේ ළඟට 
යන්න �ැරි නම්, ශරීරවේ තුවොලයක් තිවයන 
පුේගලවයකුටත ව�ෝධීන් වහන්වේ ළඟට 
යන්න �ැරි වවන්න ඕවන. වමොකද කතොවක් 
තිවයනවවන් වදවිවරු මිනිේ ගඳටත අකමැතියි 
කියලො.

හැ�ැයි යම්කිසි කොන්තොවකට තමන්වේ මොේ 
ශුේධිය  දවසට ව�ෝධීන් වහන්වේ ළඟට යන එක 
වැරදියි කියලො හිවතනවො නම් වහොඳම වේ ඇය 
වනොගිහින් ඉන්න එක. ඇයට පූරණ අයිතියක් 
තියනවො තමන් එදාට ව�ෝධි වන්දනොව කරනවද 

නැේද කියලො තීරණය කරන්න. 
වමොකද ඔසේ වීම කියන්වන ඇවේ 
පුේගලික  වදයක් මිසක් වලෝවකට 
වේන වදයක් වනවවයිවන. ඒක 
නිසො තමන්වේ කොයික මොනසික 
අපහසුතො අනුව තමන් තීරණය 
කරන්න. හැ�ැයි බුේ්ධ වේශනොවේ 
වකොතැනකවත ඇයට නීති 
පනවලො නෑ. ඒ වවේම වමවහණින් 
වහන්වේලොටත ඕක ඔය විදිහමයි. 
එවැනි දවේවලට භොවිතො කරන වරදි 
කඩවල් ගැන, පිළිපදින විදිවි්ධොන 
ගැන සඳහන් කරලො තිවයනවො 
ඇවරන්න ඔවුන්ට ආගමික වතොවත 
මගඇරලො ඉන්න කියලො සඳහන් 
කරල නෑ.

පන්සවල් ව�ෝධියට, බුදුමැදුරට 
යන එන අතරවොවර  ‘අවන් 
අපිටත ජීවිවත එකපොරක් හරි 
ජයසිරිමො හොමුදුරුවන්වේ උඩ 
මලුවට වගොඩවවලො හිත නිවොගන්න 
ඇතනම්’ කියලො හිතන කොන්තොවවො 
ඕනතරම් ඇති. වමොකද එදා 
ජයසිරිමො හොමුදුරුවන්ව වැඩැම්මුවො 
විතරක් වනවවයි උන් වහන්වේවේ 
ආරක්ෂොව සැලසුවනත ේ්රියක් 
නිරමොණය කරපු ආරක්ෂක පරපුරක් 
නිසො. සංඝමිතතො වතරණිය සමඟ 
වමරටට වැඩම කරපු ව�ෝධිගුේතො 
වතරණියවේ නැගණිය වුණු සුනන්දා 
සොමවන්රීන් වහන්වේව සිවුරු 

අරවලො සරණ පොවලො දුන්වන්ම ජයසිරිමො 
හොමුදුරුවන් රකින පරපුර නිරමොණය කරන්න 
කියන කතොව අහලො ඇතිවන්.

මවක් ජීව විද්ොතමකව සරුයි කියලො 
වපන්නන ඔසේ චක්රය නැතනම් වම් වලෝවක් 
කිසිම මනුේසවයකුට උේපතතියක් නෑවන්. 
අන්න ඒ නිසො සෑම මවක්ම, සෑම කොන්තොවක්ම 
වහොඳට හිතට ගන්න අවේ බුදුන්වහන්වේ  
වකොතැනකවත කියලො නෑ, ‘ගෑනු ජොතිය ජරො 
ජොතිය පිරිමි ජොතිය උතුම් ජොතිය’ කියලො. 
උන්වහන්වේ තමයි වම් තුන්වලෝවක්ම කොන්තොවට 
උසේම තැන දීපු උතතමයොණන් වහන්වේ. 
ඒ නිසො අවුරුේවේ තුන්සිය හැටපේ දවවසම 
ව�ෝධීන් වහන්වේ ළඟයි, බුදුන් වහන්වේ ළඟයි 
ඇයට වසවණ තිවයනවො.”

අබප් බුදුන්වහන්බසේ 
බකා්තැනකවත් කියලා 
නෑ, ‘�ෑනු ජාතිය ජරා 
ජාතිය පිරිමි ජාතිය 

උතුම ජාතිය’ කියලා. 
උන්වහන්බසේ ්තමයි බම 

තුන්බලෝබේම කාන්්තාවට 
උ්සසේම ්තැන දීපු 

උත්්තමයාණන් වහන්බසේ
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බියංකා නානායකකාර

ගලක වගේ 
අමමගග හිත 
ගමගලක කරපු 
අහිංසා 

පුංචි කාලේ තිබූ ආර්ථික 

අපහසුතා නිසා සිතලසේ 

සතුන්ට සැලකීම්ට ල�ාහැකි 

වුණත දිලාන මධුසුංඛලේ හිත 

ඇතුලේ සුංසාර පරුද්දක්ට 

ලමන සතුන ලකලර් බැඳි 

ආ්දරයක් හැමදාම තිබුලේය. 

ත්රිකුණාමලලේ ලකාඩලබේ 

ධීවර ගමමාලන ජීවතවුණු 

දිලානලේ පවුලේ 

්දරුවන හයල්දල�කි. 

ඒ හයල්ද�ාලගත, අමමා 

සහ තාතතලගත කුස පිරු ලේ 

තාතතා කළ ලවළඳාලමනි. ්දරුවන 

කුඩා සනධිලේම අමමා අසනීප 

වූ ලහයින පවුලේ බර ලවනුලවන 

තාතත්ට සහායක් ලවන�්ට්ද 

ඇය්ට බැරිව ගියාය. ්දරුවනලේ 

කර්දඬු උස මහත ව�තුරු ඒ 

අගහිඟ, දුක් කර්දර අහස උස්ට 

්දැනුලණන කිසිදා දිලානලේ ලග්දර 

සුරතේ සලතක් හැදුලේ �ැත. 

ඊ්ට ලේතුව අගහිඟකමම ල�ාලේ. 

දිලානලාලේ අමමා සතතු විෂලේ 

්දැක්වූ අකමැතත සහ අ�ා්දරයයි. 

ඇය ්දරුවන සයල්ද�ා්ට අපමණ ආ්දලර් 

වුවත බේලලක් පූලසක් ලවනුලවන ඇලේ 

හිලත ලතත බවක් කිසිදා උපනලන �ැත. ඒ 

ගතිගුණමල්දෝ පවුලේ එකම ගෑනු ්දරුවා වූ 

දිලානලේ �ැගනිය්ටත පිහි්ටා තිබුණි.

“ඇත්තම කිව්වොත ්ත්ෙන වයසට එද්දි 
මටත බලු පැටි්යක් හදනන ඕන කියලො හිතුණ 
වොෙ අනන්තයි. ඒත අමම්ෙන ඒකට කිසිම 
සහයක් ්නොලැබුණ හිනදා හි්්තන සතතුනට 
ආද්ේ කෙපු කොලයක් තිබබො. ඊටත පස්ස 
ෙසසොවක් ලැබිලො ේමන පිට්වලො ආවට පස්ස 
්හොඳ ්ටලි්�ෝන එකක් ෙත්තම මමත ්ේසබුක් 
සොමොජික්යක් වුණො. ඒ්ක් ති්යනවො සතතු 
්වනු්වන ෙෲප්, පිටු ඕන්තෙම. හැමදාම ඒවෝේ 
ඉනන සතතුන්ගේ විස්තෙ ්�ෝටෝ බැලුවො. ඒ 
අ්ත්ේ ්තමයි හිතු්ණ කවද හරි ජේමන ්ෙපේඩ් 
බලු පැටි්යක් හදනවො කියලො. හැබැයි ඉතින 
්ේසබුක් එ්ක් දාලො තිබබ සතතු පැටවුන්ගේ 
විස්තෙත ්කෝල් කෙලො අහලො නිකම ඉනනවො, ඒ 
අය්ෙ ෙණන ඇහුවම. 

2021.07.07 ්වනිදා 
ම්ගේ උපනදිනය තිබුණො. 
හැබැයි ඒ උපනදි්නට 
මං හිටි්ය ්ෙදෙවත 
රැකියො ස්ොන්ේවත 
්නෝව. ඒ ආසනන 
දවසක ්පෝලොනනරු්ව 
යොළු්වක්්ෙ ්ෙදෙ ගිය 
මං ්කෝෙෝනො ඇඳිරිනීතියට 
්කොටුවුණො. ඒ නිසො ්වන 
අවුරුදුවල ව්ගේ යොළු්වෝ 
එක්ක වි්නෝද ්වනන විදිහක් 
නැතිවුණො. සොමොන්ය්යන 
මම ෙසසොව කෙනන 
ෙත්තට පස්ස 
උපනදි්නට 
රුපියල් 20,000 
ක් එකතු කෙලො 
තියනවො. ඒ මුදල 
ඒ ව්තෝව වියදම 
කෙනන වු්ේ නෑ 
ඔය සිද්ධිය හිනදා.”

දිලාන ලව�දා 

ලසේම උපනදි�ය දා 

්ද මුහුණුලපාලත වූ 

සුරතේ සතුනලේ 

පිටුවක බලු 

පැ්ටවුනලේ පිනතූර 

බලමින සිටිලේය. 

එක්වරම ඔහුලේ 

ල�ත �ැවතුලේ 

ලපාලලාන�රුව ප්රලදශලේ 

නිවසක විකුණන�්ට පළ 

කර� ල්ද ජර්මන ලෂපර්ඩ 

බලු පැ්ටවුන ල්දනල�කු 

ගැ� පළවූ ්දැනවීමක් 

ළඟයි. හිත්ට ක්ෂණිකව 

ඇතිවූ සිතිවිේලක් මත 

ඔහු වහා එහි වූ ල්ටලිල�ෝන 

ල�ාමමරය්ට කතා කලේ 

එහි වූ කලවම 

වර්ණලේ බලු 

පැටියා හිලතන 

තුරුේ කර ගනිමිනි. 

දිලාන ඇමතුම අවසන 

කලේ පසුදා උලද බලු පැ්ටවා ගන�්ට එ� බව්ට 

ඔවුන්ට ලපාලරානදු ලවමිනි. ලසායා ගැනීම්ට 

වූලේ ඔහු අත ඇති මු්දල්ට තවත සුළු මු්දලකි.

“පහුවදා උ්ද් ්පෝෙොනදු වුණොට යනන 
බැරිවුණො. හවස යන්කොට කිවවො මං ආ්ව නැති 
හිනදා, ඒ පිරිමි පැටියො දුනනො. දැන ඉන්න කළුම 
කළු ෙෑනු පැටියො වි්තෙයි කියලො. ඇත්තටම මං 
ෙනන හි්තෝෙන ගිය පැටියො නැති වුණො නිසො හි්ත 
අවුල් වුණො. අනික කළු පොට බලු පැටි්යක් ෙනන 
ම්ෙ හි්ත කැමැත්තක් තිබ්බත නෑ. මොත එක්ක 
බයික් එ්ක් ගිය අයිය්ෙ බල කිරිල්ලට නිකමට 
ඉතුරු්වලො හිටපු පැටියොව බැලුවො. මම පැටියව 
අ්තට අේෙන ආයිමත බිමින තියලො එනන 

හැරුණො. අ්න 
මොව එක්ක්ෙන 
යනන කියනන ව්ගේ 

වැටී වැටී ්කඳිරි 
ෙෙො පස්සන ආවො. 
ඒත ම්ෙ හි්ත ෙනන 
කැමති වු්ේම නෑ. 

අපි මීටේ 500ක් 
ව්ගේ දුෙකට 
යන්කොට මට 
ආයිමත ්කලි 

පැටික්කි 
මම ළඟට 
දුව්ෙන ආව 

හැටි ම්තක් 
වුණො. අපි ආපහු 

බයික් එක හෙව්ෙන 
ඒ ්ෙදෙට ගිහින එයොව 
ෙත්තො. එන ෙමන මම ඒ 
පැටියෝෙ මූණ දිහො ්හොඳින 

බැලුවො. ඒ මූ්ේ ලසසන 
හිනොවක් තිබුණො. ඒ හිනොවත 
එක්ක මට හිතුණො කළු 
කියන්න ්ම ්ලෝ්ක් ති්යන 
ලසසනම පොට කියලො.”

දිලාන මිතුරාලේ 

ලග්දර්ට බලු පැටික්කි 

ලග� ආවත ඊළඟ 

උභලතෝලකෝටිකය වුලේ 

සතා ලග්දර ලග� යෑමය. 

ලකායි ලමාලහාතක ලහෝ 

ලකාලරෝ�ා ඇඳිරිනීතිය 

අවසන වූ වි්ට පැටියාත 

සමඟ ලග්දර යන�්ට 

සිදුලේ. ඊ්ට ලපර ඔහු 

සතතුන්ට ආ්දලර් බාල 

මේලි්ට කතාලකා්ට බලු 

පැ්ටවකු ගත බව කීලේය. 

ලසාලහායුරා සතුටින 

ඉපිලලමින ලතාරතුරු 

අසදදී ඒ ඇසුණු අමමාලේ 

විලරෝධාතමක වාේ ප්රහාර 

ඔහු්ට දුරකත� 

රැහැන දිලේ 

ඇසුලේය. ඇය 

කීලේ ලේ පැතත 

පළාත්ට බලු පැ්ටවා 

ල�ාලගල�� ලලසය. 

ඒ ඇසුණු කතාව්ට හිත 

ලසලවුණත මේලි බලු 

පැ්ටවා බලාගන�්ට 

ලපාලරානදු වූ 

නිසා තරමක් හිත 

සැ�සුලේය.

“මං හිටපු ්ෙදරින 
්තමයි එයොට ‘අහිංසො’ 
කියන නම ලැබු්ේ. 
එ්හ සති ්දකක් 
ඉනන්කොට ඇඳිරිනීතිය 
ඉවෙයි. මං අහිංසත 
එක්ක ත්රිකුණොමලයට 
ගිහින ්ෙදෙට 
්ෙොඩවුණො වි්තෙයි, 
අමමො යුද්්ධ ප්රකොශ කෙනන ෙත්තො. ්ෙදෙ 
ඉනන ්සනොව මදිවට ්තව බල්්ලක් ්ෙනෝව 
ඇයි ඇහුවො. එයො අහිංසට සලකන්න නෑ, ඕන 
්ක්නක් සලකෙනන කිවවො. ඇත්තටම අමමො 
ඒ ්බෝලයක් ව්ගේ හිටපු අහිංසො දිහො නිකමට 
ඇහැක් ඇෙලො බැලු්ව නෑ. අමමො කිවවො බල්ලො 
කියන්න තිරිස්නක් කියලො. පෙණ ්කෝප්පයක් 
පිඟොනක් අහිංසට කියලො ්වන කළො. එයො ළඟට 
අහිංසො යද්දි අමමො මෙඇෙලො යනන යනවො. 
නංගිත ඒ ව්ගේ. ්බෝල ්ෙඩියක් ව්ගේ හිටපු 
අහිංසො දිහො හැරිලො බැලු්ව නෑ. එදා 
දවස අමම්ෙන බැනුමම ්තමයි. 
්තොත්තො අහිංසව හුේතල් කෙද්දි 
්තොත්තටත බණිනවො. ඔ්හොම 
සතියක් වි්තෙ ගියො. උ්ද්ට 
මල්ලි ්තමයි අහිංස්ෙ කිරි 
එක ්දන්න. එයො ්ෙනත 
සතියක් වි්තෙ යන්කොට 
මල්ලි මට කිවවො අහිංසො 
ඒ කිරි වේ්ෙ උ්ද්ට 
්බොන්න නෑ කියලො. ඒ 
්මොකද ්ලඩක්ද කියලො 
අපි ක්තෝවද්දි අමමො පුදුම 
ක්තොවක් කිවවො. අ්ප් අමමො 
සොමොන්ය්යන උ්ද් 5ට නැගිටිනවො. 
එයො උ්ද් පහට අහිංසට කිරි එකක් 
්දනවො කිවවො, ‘පව ්පොඩි එකී බඩගින්න 
උඹලො නැගිටිනකම’ කියලො. එයො ඒක කිව්වත 
අපි ්මයො කිරි ්නෝබොනවට කලබල වුණ නිසො. 
නැත්තම කියන එකක් නෑ ලැජජොවට. හැබැයි 
අපිට ඒක මොෙ සතුටක් වුණො. අහිංසො කිරි එකට 
හරි අමම්ෙ ආද්ේ දිනොෙත්තට. අනතිමට 
අමමො ්තරුමෙත්තො බව්වක් කියන්න 
දරු්වක්ම ්තමයි, අඩුපොඩුවකට ති්යන්න ක්තො 
කෙනන බැරි එක වි්තෙයි කියලො.”

ඒ ආ්දලර් දි�ාගැනිේල ඉනපසු රහලසේ 

වැඩි වැඩිලයන සිදධවුලේය. දිලානලේ අමමා 

ල�ාකියා හිටිය්ට ඇය ඒ ව�වි්ට අහිුංසා්ට, 

ඇය කර� ්දඟ වැඩවල්ට ආ්දලර් කරමින 

සිටියාය. එය්ට ලහාඳම 

අවසේ්ාව වී තිබුලේ 

ඇඳිරිනීති අවසන වීමත 

සමඟ දිලාන ඇතුළු රැකියා කළ 

අය නිවසින පි්ටව යෑමත, බාල මේලි පාසේ 

යෑමත නිසාය. ඉනපසු නිවලසේ ඉතිරිවනලන 

අමමා, තාතතා හා අහිුංසාය. ලම ව�වි්ට හෘ්ද 

ලරෝගී තතතවලේ පසුව� දිලානලේ පියා්ද 

ලවළඳාම රැකියාව්ට සමු දී සිටිලේය.

“මං ඊළඟ සැ්ේ ්ෙදෙ යන්කොට මට ඉසසෙ 
තිබබ සැලකිලි ඔක්්කොම 
අමම්ෙන ලැ්බන්න 
අහිංසට. කොටත කලින 
්බදලො ්දන බත එක 
ඉවේවනන ්නොකෑ්වොත 
දුක් ්වනවො. ්ෙදෙ 
මිනිසසුනට කෙවල 
හැදු්වොත ්කෝහොම 
හරි මොළු ටිකක් අහිංසට 
අෙන හදලො ්දනවො. 
ඉතින අහිංසො අමම්ෙ 
ළඟින ්හල්වන්න නෑ. 
අමමො කොම්ේට ගියත 
අමම්ෙ පස්සන. ඒ 
නිසොම ඒ ්දනන්ෙ 
ආද්ේ හැ්මෝටම 
්හොෙ ෙහ්ස ්ෙොඩොක් 
ශක්තිමත ්වලො 
තිබුණො. දැන අමම්ෙ 
මුළු ජීවි්තම අහිංසො 
කිව්වොත හරියටම හරි. 
අමමො කියන එක ්දයක් 

ති්යනවො. අමම්ෙ කුසින දරු්වෝ හයක් වැදුවට 
ඒ දරු්වෝ හය්දනොම කසොද බැඳලො අමමලව 
දාල යනවලු. අනතිමට ඉතුරු ්වන්න අෙන 
හදාෙත දරුවො වි්තෙලු. ඒ අෙන හදාෙතතු දරුවො 
්වන කවුරුත ්න්මයි, අමම්ගේ ්පොඩි ්කල්ල 
අහිංසො.

බල්්ලො ඇලේජික් ්වලො හිටපු අ්ප් නංගිත 
දැන අහිංසට ආද්ෙයි. එයො වැඩ ඇරිලො එද්දි 
්ගේන ්යෝෙට් එක කනන හැමදාම හවසට අහිංසො 

සැදී පැහැදී ඉනනවො.”

දිලාන සිතුලේ අහිුංසා්ට 

එක්වරක් ලහෝ මේ ප්දවිය ලබා 

දී වනද්ාකරණ සැතකම 

කරන�්ටය. ඒත ඒ 

ලැලබ� පැ්ටවුන �ඩතතු 

කරන�්ට බැරිකමක් ්ද 

විය. 

එවන සලතක් �ඩතතු 

කරන�්ට බැරි පවුලක්ට 

නිකම දුනල�ාත සතා 

දුක් විඳීවි කියා සිතූ ඔහු 

පළමු මුරලේ පැ්ටවුන ටික 

මු්දල්ට ල්දමු කියා මේලී හා 

කතා වුලේය. එය අසා සිටි අමමා 

මාරාලේශ වූවාය.

“අමමො කිවවො අපිට හැ්දන දරු්වොත 
විකුණපල්ලො කියලො. කවදාවත අම්මක්්ෙන 
දරු්වො ්වන කෙනන එපො කිවවො. අහිංසට 
දරු්වො හැදු්ණොත එයො අමොරු්වන හරි 
බලොෙනනමලු. කවදාවත සතතු පැටව විකුණනන 
හි්තනනවත එපො කිවවො.”

අමලමක් වුවත ්දර්දඬු ගති තිබූ දිලානලේ 

අමමා ඉසේසර එලසේ සිතුලේ �ැත. ඇලේ 

සිත ලම තරම මෘදු කරන�්ට පළුවන වූලේ 

අහිුංසා්ටයි. ඒ ගැ� දිලාන සිටිනලන සතුටිනි.

දිලාන් සහ අහිංසා

අහිංසා දිලාන්ගේ ගෙමාපියන් සමඟ

අහිංසාගේ 
කුඩා අවධිය

අහිංසව  
ගේන්න බැරිව 
හිටිය අමමගේ 

ෙැන් මුළු ජීවිගේම 
අහිංසා කිවගවාේ 

හරියටම හරි 

dh
ara

ne
e.l

k



26 2022 මැයි 25 වන බදාදා
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ 

කතුන්ගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 
10 වැනි  ් කාටස

සනත ප්රියනත

සංගීත 
ගුරුවරියක් 
මෙනෙ ක්රීඩිකාවක 
මෙසද දසකම් 
දක්වා ඇති 
කපිතාන ජයනි 
මේරත් කෙක් 
අධ්ාපන 
අොත්ංශමේ 
ක්රීඩා සංවිතමේත් 
රාජකාරි කර 
ඇත. 1996දී මදවන ලුතිනනවරියක 
මෙස ජාතික ශිෂ්ය භට බළකායට එක්වූ 
ඇය 2006 වසමේදී සක්රීය හමුදා 
මසවයට එක්වී ඇත.  පසුව ඇය යුද 
සෙමේ අවසාන කාෙමේදී හමුදා භාරයට 
පත්වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. සාොජිකාවනමගේ 
පුනරුත්්ාපන රාජකාරියටද එක්වූ 
අතර එමෙස පුනරුත්්ාපනය වූ මකාටි 
සාොජිකාවන ගැන කපිතාන ජයනි මේරත් 
කියන කතා මපළයි මම්.

තමිලිනීව ්ේශපාලනයට ්ගේනන 
ගජධීර ඇමතිතුමා 

ගජරා්මට උතසාහ කළා 

මීට වසර කිහිපයකට පපර 

පෙමළ පමනම සිංහල මාධ්ය 

විසන තමිලිනී සම්බන්ධපයන 

විපේෂ ප්රවෘත්තියක් පලකර 

සටියා. එහි සඳහනව තිබුපේ 

තමිලිනී එවකට පැවති පාලක රජය 

නිපයෝජනය කරමින පේශපාලනයට ප්රවිේ්ඨ 

වන ්බවත්, පේශපාලනයට ඒම සඳහා 

තමිලිනීව රජය විසන නිෙහස් 

කිරීමට නියමිත ්බවත්ය. එම 

ප්රවෘත්තිය පලවනවිට රජය 

විසන උතුර පළාත් සභාව 

සඳහා මැතිවරණය ප්රකාශයට 

පත්කර තිබූ අතර, තමිලිනී ෙ 

නිෙහස ලැබීය. නමුත් තමිලිනී උතුරු පළාත් 

සභාව සඳහා අපේක්ෂිකාවක පලස ඉදිරිපත් 

වූපේ නැත. පමහි සත්ය අසත්යතාවය ගැන 

කපිතාන ජයනිපගන විමසුපවමි.

“මේශපාෙන කටයුතු සඳහා තමිලිනීව නිදහස 
කළා කියො කියනන බැහැ. මොකද තමිලිනීවත් 
අනිත් අය වමගේෙ අවුරුේදක පුනරුත්්ාපන 
කාෙයක් නියෙ කරො එවො තිබුමේ. මම් 
නිමයෝගය කරො තිබුමේ ගරු අධිකරණය. ඒ 
නිසා ඕනෑෙ මකමනක් අවුරුේදක පුනරුත්්ාන 
කාෙය ඉවර වුණාෙ සොජගත (නිදහස) 
කරනන කටයුතු කරනවා. ෂිවකාමිවත් (තමිලිනී) 
සොජගත කමේ නියමිත පුනරුත්්ාපන කාෙය 
අවසන කළාට පසමස. හැබැයි ෂිවකාමිට 
මේශපාෙනය සඳහා ආරාධනා තිබුණා. ඒ 
වමගේෙ අර වමගේ කතාවක් යනන මේතුපාදක 
වුණ කරුණු ෙෙ දනන විදියට කියනනම්.

ඒ කාෙමේ සංහිඳියාව මූලික අරමුණ 
කරමගන වමගේෙ අභ්ාසොභීනමගේ ොනසික 
සුවය, විමනෝදය වමගේ 
මේවල් මවනුමවන විවිධ 
වැඩසටහන සංවිධානය 
කරනවා. ‘තල් රුපපාමවන 
මපාල් රුපපාවට’ 
කියනමනත් ඒ වමගේ 
වැඩසටහනක්. මෙතැනදී 
මකමරනමන පුනරුත්්ාපන 
ෙධ්ස්ානවෙ ඉනන 
අභ්ාසොභීන දකුණු 
පළාතට ගිහින සංචාරය 
කරනවා. ඒ අතර දකුමේ 
සිංහෙ ජනතාව සෙඟ සුහද 

හමු, ක්රීඩා තරඟ එමහෙ පවත්වනවා. 2013 
අමරේල් 25, 26, 27 ගෙන යනන නියමිතව 
තිබුමේ ‘සාෙමේ මිතුමරෝ’ මත්ොවට. මම් ගෙන 
යනන ෂිවකාමිමග ඒතරම් කැෙැත්තක් තිබුමේ 
නැහැ.

‘ෙෙ ගියාෙ හැෙතැනකදිෙ මකෝ තමිලිනී 
කියො විමේෂත්වයක් දක්වයි. සෙහරු යුේධය 
ගැන විසතර අහනන උත්සාහ කරාවි. ඒක ෙට 
ොනසික වදයක්.’

ගමන ගැන තමිලිනීපේ අෙහස වුපේ 

එපහම.

‘නැහැ එමහෙ ප්රේනයක් මවන එකක් නැහැ. 
දේශන මහට්ටිආරච්චි සේ ඔයා මෙමහට එේදිෙ 
ඒ නිදහස ඔයාට දීො තිමයනවා. මෙච්චර 
කාෙයකට එමහෙ ප්රේනයක් වුමේ නැහැ 
වමගේෙ ඉදිරියටත් එමහෙ මවන එකක් නැහැ.’ 

කියො ෙෙ කීවා. ඊටපසමස ෂිවකාමි 
ගෙනට එකතු වුණා. අපි පළමවනි දවමසෙ 

පාේලිමම්නතුව බෙනන 
ගියා. එතැනට ගිහින 
පඩිමපළ නගිනන මකාරිමඩෝ 
එමක් මපෝලිමම් යේදි, ඒ 
කාමෙ ඉඳපු පුනරුත්්ාපන 
භාර ඇෙති චන්රසිරි ගජධීර 
ඇෙතිතුො (දැනට ජීවතුන 
අතර මනාෙැත.) පඩිමපළ 
නගින තැන අයිමන හිටියා. 
ඇෙතිතුො තමිලිනීව දැකපු 
ගෙනෙ,

‘තමිලිනී ඔයත් 
ෙන්රීවරියක් විදියට 

මෙතැනට එනන ඕන’

කියො කීවා. හැබැයි ෂිවකාමි ඒකට කිසිෙ 
ප්රතිචාරයක් දක්වනමන නැතිව පාඩුමේ ගියා. 
ෙමගේ ෙතකමේ හැටියට ගජධීර ඇෙතිතුො 
මේශපාෙනය කමේ මදණියාමය. ඒ නිසා 
ඒ ගමම් අපි මවනුමවන උත්සව වමගේෙ 
වැඩසටහන රාශියක් සූදානම් කරො තිබුණා. 
එමහ ගිය කට්ටියත් මගාඩක් සතුටු වුණා. 
ඒ ගම්වාසීනමගන අපට මොකු පිළිගැනීෙක් 
තිබුණා. හැමෙෝටෙ සිංහෙ/මදෙළ කියන මේ 
අෙතකයි. මත් වතු ෙැදින ගිහින දියඇලිවලින 
නාේදි පුනරුත්්ාපනය මවන අය පුදුෙ විදිමේ 
සතුටක් ෙැබුමේ. ෂිවකාමිත් එමහෙයි. අනතිෙ 
දවමස නවාතැන වුමේ කතරගෙ ෙැණික් ගඟ 
ළඟ නවාතැනක්. කතරගෙ මේවාෙයට ගිහින 
ආගමික වතාවත් කරො ඉවර වුණාට පසමස 

කිරිමවමහර ළඟ අපි නිදහමස ඇවිේදා. 
ෂිවකාමි ොත් එක්කෙ තෙයි හිටිමේ. අපි 
මදනනත් එක්ක යේදි ඇෙතිතුො ඉනනවා 
දැක්කා. එතැන ඇෙතිතුොමග භාෂා 
පරිවේතක වමගේ රාජකාරිය කරපු මකනාත් 
හිටියා. (ඔහුමගේ නෙ සඳහන මනාකරන මෙස 
කපිතානවරිය ඉල්ො සිටියාය.)

භාෂා පරිවේතනය කරන මකනා,

‘තමිලිනී මපාඩඩක් කතා කරනන ඕන’ 
කියො එනන කීවා. මපෞේගලික පණිවිඩයක් 
කියො හිතො ‘ඔයා යනන’ කියො ෙෙ 
නැවතුණා.

‘නැහැ ෙැඩම් හිටියට කෙක් නැහැ. 

ෙැඩමුත් එනන’ කියො ෙමගේ අතින අල්ෙමගන 
එතැනට ගියා.

ඇෙතිතුො කතාවට සම්බනධ වුමේ නැහැ. 
ටිකක් එහාට මවො හිටියා. භාෂා පරිවේතනය 
කරන මකනා ෂිවකාමි එක්ක කතා කළා.

‘තමිලිනී ඔයා නිදහස මවො ගියාෙ මොනවද 
කරනමන? ඇෙතිතුොමගේ අදහසක් තිමයනවා 
ඔයාව මේශපාෙනයට මගේනන. ඔයාට ඒකට 
මහාඳට සුදුසුකම් තිමයනවා. ඇෙතිතුො ඔයාට 
උදේ කරාවි. මදෙළ ජනතාව අතර ඔයාට 
මහාඳ පිළිගැනීෙක් තිමයනවා.’

ඔය වමගේ මේවල් මගාඩක් කීවා. මදෙළ 
භාෂාමවන කීමේ. සෙහර මේවල් ෙට මත්රුමේ 
නැහැ. ෂිවකාමි ඇෙතිතුොමග මයෝජනාව 
කාරුණිකව ප්රතික්මෂේප කළා. එතැනින පසමස 
බෙ කමළත් නැහැ. ෂිවකාමි එන ගෙන ෙට 
මත්රුමේ නැති මේවල් සිංහමෙන කීවා.

‘ෙැඩම් ෙෙ ඇතිතරම් බැට කාො ඉනමන. 
මේශපාෙනය කරො තවත් ප්රේන දාගනන බැහැ. 
ෙමගේ එකෙ අරමුණ උපනදා ඉඳො දුක් විඳපු 
ෙමගේ පවුෙට උදේ කරනන. මම් මේවල් ෙෙ අර 
සේට පැහැදිලි කළා.’

කියො කීවා. ෙෙ දනන තරෙට 
ඔය මේ තෙයි වුමේ. හැබැයි 
මබාරු කටකතා මගාඩක් ගියා. 
චන්රසිරි ගජධීර ඇෙතිතුොට 
වරදක් කියනන බැහැ. වාොංශික 

මේශපාෙකමයක් වුණ එතුො 
ෂිවකාමිට මේශපාෙනයට ආරාධනා කමේ 

සේභාවමයන මවනන ඇති. තව මදයක් කියනන 
ඕන. මම් ගෙමන දවස ගාණක් දකුමේ 

හිටියත් තමිලිනී ඉනනවා කියො 
දකුමේ කවුරුවත් දනමන නැහැ. 

මොකද අපි මසරෙ ෂිවකාමිට 
ෂිවා කියො කතා කළ නිසා. 
ඒ නිසා තමිලිනී මකමනක් ගැන 

කවුරුවත් දැනගත්මත් නැහැ.”

“එතමකාට තමිලිනීමගේ මරේෙවනතයා ගැන 
කීමේ නැතිද?” මා ඇසීමි.

“මරේෙය, විවාහය එයාට අකැපයි කියො 
තෙයි හිතාමගන හිටිමේ.

‘ෙමග වයසත් අවුරුදු 40කට ළඟයි. ෙමගේ 
තරුණ කාෙය යුේධයටෙ මගවිො ගියා. ෙමගේ 
ජීවිතය සංවිධානයට කැප කළා. සංවිධානමේ 
සෙහර ළෙයි මරේෙ සබඳතා පැවැත්වුවා. 
ප්රේනත් ඇති වුණා. ඒත් ෙෙ ෙමගේ තරුණ 
හැඟීම් මසරෙ යටපත් කරමගන අරගෙමේ 
ජයග්රහණය ගැන තෙයි හිතුමේ. දැන ෙෙ 
ඉනන තත්ත්වමේ හැටියට මොන මරේෙ 
සබඳතාද? විවාහද?’

ඔය විදියටයි මරේෙය, විවාහය ගැන ෂිවකාමි 
කතා කමේ.

පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානමේ ඉනන 
ෂිවකාමිව බෙනන එයාමග අම්ො එනවා. 
එමහෙ ආපු දවසක පිරිමි මකමනක්මගේ 
ඡායාරූපයක් අරමගන ආවා.

‘ජේෙනිමේ ඉනන ෂිවකාමිමග නංගි මකමනක් 
තෙයි මම් ම�ාමටෝ එක එේමේ. එයාට මම්ක 
දීො තිමයනමන ෂිවකාමිමගේෙ ජේෙනිමේ ඉනන 
යාළුමවක්. මම් පුතා එංගෙනතමේ ඉනමන. 
මපනනො දුවමගන කැෙැත්ත ගනන තෙයි 
ම�ාමටෝ අරමගන ආමේ.’

අපි පණිවිඩය යැේවට පසමස ෂිවකාමි 
ඇවිත් අම්ෙත් එක්ක කතා කරො අම්ො 
මගනාපු ම�ාමටෝ එකත් අරගත්තා.

ඊටපසමස දවසක ෙට කීවා ඡායාරූපමේ 
ඉනන මකනා මජයකුොරන කියො. එයා 
එංගෙනතමේ ඉනමන, එයාට ෙට කතා කරනන 
ඕන කියො කියනවා, ඒකට අවස්ාවක් අරන 
මදනන පුළුවනද කියො. තමිලිනීමගේ ඉල්ලීෙ 
ෙධ්ස්ානමේ අණමදන නිෙධාරිතුොට කීවට 
පසමස, දේශන මහටිටිආරච්චි සේට දැනුම් 
දුනනට පසමස සේමගනුත් අවසර ෙැබුණා. 

දැන වමගේ වට්සඇප, වයිබේ, ඉමෙෝ වමගේ 
පහසුකම් නැති නිසා කෑම්ප එමක් දුරකතනයට 
තෙයි මජයකුොරන කතා කමේ. සතියකට දවස 
2-3ක් වමගේ මජයකුොරන මකෝල් කරනවා. ඒ 
මවොවට ෂිවකාමිට කතා කරනන පහසුකම් අපි 
සෙසො දුනනා.”

ඇමති චන්රසිරි ගජධීර

පුනුරුත්ාපනය වන හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයන

දකු්ේ සංචාරය කරන හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයන

එදා හවස තමිලිනියි 
මමයි කිරි්ව්හර 
ළඟ ඇවිද ඇවිද 

ඉනන්කාට 
ඇමතිතුමා එනන 

කියලා කීවා
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

ක�ොළඹ ක�ෝලකෆේස් අර�ල 
බිමට �ලො�රුවන් කියන්කන් 
අලුත් මුහුණු කෙකවයි. කමො�ද ඒ 
අර�ලය ආරම්භ වුකේ �වදද 
එදා ඉඳන්ම ඔවුන් අර�ල බිකම 
අපිට දකින්ෙ ලැබුණො. ඒ අතරින් 
�ොටත් හුරුපුරුදු රුවක් තමයි 
කක්.සුජීවො. ඇකේ ජීවිකත් ඉතොම 
සංකේදී සිදුවීම�ට මුහුණ දී 
තිබියදී පවො ඇය හිටිකේ අර�ල 
බිකම. ඉතින් ඒ �තොව වකේම 
තවමත් නිමක් ෙැති ක�ෝලකෆේස් 
අර�ලය �ැෙ අහන්ෙ අපි 
කක්.සුජීවොට �තො �ළො.

සේ දවස්වල සේ.සුජීවා ප්රෙංග 
සේදිකාසේ වැඩිය දකින්න නෑසන්. 
සංදු කියන එක අතෑරලාවතද?

මේ දවසවල රමේ මේශපාලනික 

තතතවයත එකක කලා කටයුතු 

ටිකක නැවතිලා තිමයනමන. 

ඒ නිසා අලුත ගීත, රූපවාහිනී 

වැඩසටහන සහ ප්රසංග 

මේදිකාව වමේ ඔකමකෝම 

නැවතුණා. ඉතින මාව මේනන 

විදිහක නෑ තමයි.

ප්රෙංග සේදිකාසේ අඩුසවන් 
දැේකත සකාළඹ සගෝලසෆේස් 
අරගල භූමිසේ නේ ඔබ වැඩිපුර 
දකිනවා. මං හරිද?

මවනන පුළුවන. අරගලයට 

මමත ගියා. මං මේ අරගලයට 

එකඟයි කියන එක මපනනනන 

මං ගිමේ. හැමදාම යනන 

පුළුවන නේ යනවා. ඒත මං 

දරුමවෝ මදනමනක එකක 

තනිවුණු ගැහැනියක. ඉතින ඒ 

වැඩත එකක පුළුවන මවලාවට 

අරගල බිමට ගියා.

සගෝලසෆේස් අරගලය පටන් 
ගනිද්දිම ඔබ ෙංසේදී සදුවීමකට 
මුහුණ දුන්නා. ඒත ඔබ ඒ දුක 
හංඟසගන අරගල බිමට ආවා. 
එසහම සන්ද?

අරගලය පටනගේදිම 

එතැනට යනන මලාකු 

උවමනාවක තිබුණා. ඒත 

මමේ එක කුස උපන අකකා 

හදිසිමේ නැතිවුණා. මං දමිළ 

කානතාවක. 

අමේ සංසකකෘතියට අනුව මේ 

නෑමයක නැතිවුණාම අවසන කටයුතු 

කරනකේ මගයින එළියට යනන බෑ. 

හැබැයි මං ඒක ඉවරමවලා අකකා 

නැතිවුණු දුකත හිමත හංඟන 

මකළිනම අරගල බිමට 

ගියා.

කවදා හරි සේ.සුජීවා 
සද්ශපාලනයට කසේ 
ගියපු චරිතයේද?

මං කවදාවත 

අරගලවලට, 

රැසවීේවලට 

ගිහිේලා නෑ. 

කාටවත මුේටි 

අේලලා නෑ. 

කමේ ගිහිේලත 

නෑ. මේශපාලන 

උදේ අරමගන නෑ. 

වාසි පැතතට මහෝයියා 

කියලත නෑ. ඒ නිසා බයක සැකක 

නැතිව අරගමේ හිටගනන මට 

පුළුවන වුණා.

මම සතල සපෝලිමට යද්දී 
අසේ බලලාවත 

එේකසගන යනවා 
�ොයෙ ශිලපිනී කක්.සුජීවො

ොමකාමී අරගලයට පසුගියදා ප්රහාරයේ 
එලලවුණා. ඒ ගැන ඔබ සමාකද 
හිතන්සන්?

ඒක අනුමත කරනමන නෑ. ඒක 

ජාතිමේද නැති සාමකාමී අරගලයක. 

එමහම අරගලයකට පහරදීපු එක 

අනතිම කැතයි. මට කියනන 

තිමයනමන එච්චරයි.

සේ.සුජීවා නේ ජනප්රිය 
චරිතයේ නිො සතල 

සපෝලිේ, ගෑස් 
සපෝලිේවල එසහම 
ඉඳලා නැතුව 
ඇති සන්ද?

මං ගායන 

ශිේපිනියක 

මවනමන ප්රසංග 

මේදිකාව උඩදි 

විතරයි. අමනක 

මවලාවට මං සාමාන්ය 

කානතාවක. ඒ නිසා 

මටත ඔය කියපු මපෝලිේවල 

ඉනන සිේ්ධමවනවා. 

සමහර මවලාවට දරුමවෝ මදනනයි 

බේලයි පවා තනියට එකක 

යනවා. මමාකද කීයට 

එනන මවයිද 

දනමන නෑමන.

ඒත ඔබට 
ආදසේ කරන 
මිනිස්සු ඔබ 
සපෝලිසේ නේ 
තියන්සන් 
නැතුව ඇති 
සන්ද?

අසා්ධාරණ 

වැඩ 

කරනන 

මමේ හිත 

ඉඩමදනමන නෑ. 

මමාකද මං ්ධරමය 

තුළින ්ධරමය මහායමින 

්ධරමමේම ජීවතමවන 

මකමනක. ඒ නිසා මං මමේ වාමර 

මවනකේ ඉවසමගන ඉනනවා. 

හැබැයි අපි ඒ අතමර සිංදු කියනවා, 

මසේෆි ගහනවා වමේ වැඩත 

කරනවා.

එතසකාට රට යන අතත එේක 
මිනිස්සු සගවන සේ අලුත ජීවන 
රටාව ගැන සමාකද හිසතන්සන්?

මේක මට විතරක වුණු මදයක 

නේ මේ මැදට මවලා අඬනවා. 

මේ තතතවය ඇතිකරපු 

මිනිසසුනට බණිනවා. ඒත මේ 

තතතවය හැමමෝටම මපාදුයි. 

මං අඬ අඬා මේසබුක එමක එක 

එක අයට බැණලා මපෝසේ දදා 

හිටිමයාත මමේ මගදර ලිප පතතු 

මවනවද? මමේ වාහමන පාමර 

දුවනවද? නෑමන. ඒ නිසා දුකින 

වුණත මේ රැේලට හුරුමවනනම 

මවනවා.

ඔබට අරගල අලුත නෑ. සමාකද 
ඔබ ජීවිසත එේකත යේකිස 
අරගලයේ කරපු කාන්තාවේ?

මං වමේ අය තවත මේ රමේ 

ඇති. මට වඩා ප්රශන වුණු අයත 

ඇති. ඒත මං ප්රශන ගැන හිත 

හිතා ඒවමේ එේලිලා ඉනන 

මකමනක මනමවයි. එමහම ඉනන 

තිබුණා එමහම ප්රශමනකට මුහුණ 

දීපු පළමවනියා මං වුණා නේ. 

ඇතතටම දැන අතීතය ගැන 

දුකක නෑ. ගිය මේවේ ගියා. 

මපාමළාමේ පස කෑවත ඒ මේවේ 

ආමේ ආමේ ගනන බෑ.

ඔසබන් ඉඟිමරන තරු රෑන ගැන 
ඇහුසේ නැතනේ ඒක සලාකු 
අඩුවේ?

ඒක තමයි මමේ ජීවිමත මවනස 

කරපු සිංදුව. ඒක ලිේමේ කැලුේ 

ශ්රීමාේ අයියා. 

මං මැමරනකේ සිංදු මකෝටියක 

කිේවත මං ආසම ඒකට තමයි. 

ඒ සිංදුව මකාතැනදි කිේවත 

මලාකු දුව ළඟක ඉනනවා නේ 

අඬනවා. ඒ නිසා ඒමක වටිනාකම 

මං දනනවා. සමාජ මාධ්ය පවා 

මනාතිබුණු කාමලකයි ඒ 

ගීතය එළියට එනමන. මමේ 

මමාකකමදෝ මපර පිනකට 

ඒක ජනප්රිය වුණා. ජීවිමතට 

ආශිරවාදයක වුණා.

ඔබටත අනාගත 
බලාසපාසරාතතු ඇති. අවොන 

වශසයන් ඒ ගැන 
කිේසවාත?

මං ජීවිමත ේලෑන 

කරමගන 

ජීවතමවන 

ගැහැනියක. 

දරුමවෝ 

මදනනමේ 

සහ මමේ 

අනාගමත 

ගැනයි 

මලාකුවට 

හිතනමන. ඒ 

ඇරුණම මලාකු 

බලාමපාමරාතතු 

තියාමගන ජීවත 

මවනමන නෑ. මමේ ගම 

මඩකළපුව. මං මකාළඹ 

ආමේ තනියම. ඒ හැමමවමේම මමේ 

එකක හිටිමේ ආදරණීය මිනිසසු. ඒ 

හැමමෝටම සතුටින හිනාමවලා ඉනන 

පුළුවන යහපත රටක ඉකමණිනම 

ලැමේවා කියලා ප්රාර්ථනා කරනවා.

මං ප්රශන 
ගැන හිත හිතා ඒවසේ 
එලලිලා ඉන්න සකසනේ 
සනසවයි. එසහම ඉන්න 

තිබුණා එසහම ප්රශසනකට 
මුහුණ දීපු පළසවනියා 

මං වුණා නේ

මම 
සද්ශපාලන උදේ 

අරසගන නෑ. ඒ නිො 
බයේ ෙැකේ නැතිව 
අරගසල හිටගන්න 

පුළුවන් වුණා

272022 මැයි 25 වන බදාදා
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28 2022 මැයි 25 වන බදාදා

හිතේ හයිතෙන් ජීවිතෙ දිනන්න කැමති තකොයිකොටේ අතහිත 
තෙන්න ‘ධරණී’ හැමදාමේ කැමතියි. නිකරුතේ තෙවිලො ෙන 
කොලෙ තමන්තගේම කිෙලො ස්වෙං රැකිෙෝවක් ත්වනුත්වන් 
තෙොේවන්න කැමති කොන්තෝවන්ට තහොඳ ඉල්ලුමක් තිතෙන 
විවිධ ෙෑ පිේවතරන් පිේවර තෙෙරදිම හදාෙන්න හැටි 
කිෙලො තෙන්න අපි හිතුතේ ඒකයි. කඩදාසි, මැටි, තරදි, විවිධ 
ආහොර, සබන් ඇතුළු විවිධ තේ නිරමොණෙ කරන විදිෙ ෙැන 
සහ ඒ්වො ත්වළඳත�ොළ ත්වත තෙොමු කරන ආකොරෙ ෙැන තේ 
ලිපි මොලෝව හරහො ඔබ්ව ෙැනු්වේ කරන්වො. ඉතින් අපි අෙ 
ව්ො�ොරෙක් ්වශතෙන් තල කැරලි හදාෙමු.

�ොඩේ අංක 21
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

කල දුටුකළ 
‘තල’ ඉෙගන් 

තලවලින් ජීවිතේ දිනන හැටි තමයි 

අද කියලා තදන්තන්. තලවලින් මුලින්ම 

කෑම හදන්න පටන් අරන් තිතයන්තන් 

චීන ජාතිකතයාලු. ඒ මීට වසර 500කට 

තපරාතුව. මානවයා තතල් ලබාගේතු 

පළතවනි තබෝගයේ තලලුතන්.

ග්රීක පුරාවෘේතවල කියැතවන විදියට 

නම් පෘථිවිය මවලා තිතයන්තන් ග්රීක 

තදවිවරු. ඔවුන් පෘථිවිය මැවතව තලවලින් 

හදපු කැවිලි වරග ආහාරයට ගන්න 

අතරතුතරදිලු. ඉතින් ඒ නිසා තල තම් 

තලෝතේ ආරම්්භයටේ වඩා පැරණියි කියලා 

තමයි ඇතැම්මු කියන්තන්.

තල ගැන කතා කරපු ගමන් කාතගේ 

මතකයට එන තව කතාවේ තිතයනවා. 

අරාබි නිතසාල්ලාසතේ එන ‘අලි බබා සහ 

තහාරු හතළිහ’ කතාතව තහාරුන්තගේ 

ගල්ගුහාව විවෘත කරන්න ්භාවිත කරන 

මුරපදය මතකද? ඕපන් තසසමි (Open 

Sesame). 

තලවලට ඉංග්රීසිතයන් කියන්තන් Sesame 

කියලා. ජනප්රවාදතේ එන ඔය ප්රකාශය 

නිසා තලවල ඇේතටම ඉන්්රජාලික 

බලයේ තතයනවා කියලා සමහරු විශවාස 

කරනවලු. 

ඒ විතරේයෑ ‘‘ක්වදාහරි මැජික් බතල්කින් 

මතගේ ජීවිතේ ත්වනස ත්වයි’’ කියලා විශවාස 

කරන අයේ ඉන්නවාතන්. අත තහාල්ලන්තන් 

නැතිව කට තහාල්ලන්න බැහැයි කියලා 

අහලා නැති අයට ඉතින් ඒ කතා තහාඳයි. 

තමන්තගේ ජීවිතේ මැජිේ එක තමන්ම බව 

වටහතගන මහන්සිතයන් ජීවිතේ දිනන්න 

බලන තකනාට තමයි කවදේ හරියන්තන්.

ඉතින් අර කිවවා වතගේ ඉන්්රජාලික 

බලයේ තිබුණේ නැතේ තලවල තහාඳ 

තපෝෂණ ගුණයේ තිතයන බව නම් 

කියන්නම ඕතන්. ඒ නිසා තල ආහාරයට 

ගන්න කවුරු කවුරුේ කැමතියි. තලෝතේ 

පුරාවට තලවලින් හදන තනාතයකුේ 

රසකැවිලි තිතයනවා.

ඔය අතතර ලංකාතව අය තලවලින් 

හදාගන්න තේශීය රසකැවිල්ල තමයි තල 

කැරලි. රස කර කර තලකැරලි කන්න 

තගාඩේ අය හිටියට ව්ාපාරයේ විදියට 

තල කැරලි හදන පිරිස සීමිතයි. ඒ නිසා 

තම්ක වැඩි තරඟයේ නැතිවම කරගන්න 

පුළුවන් ව්ාපාරයේ. ඒ වතගේම අඩු මුදලේ 

වියදම් කරලා වැඩි මහන්සියේ නැතිව 

කරගන්න පුළුවන් ව්ාපාරයේ.

තම්කට සුදු පැහැති තල 250gේ අවශ්ය 

තවනවා. තල මිලදී ගන්නතකාට වැලි නැති 

ඒවා කියලා ඉල්ලන්න මතක තියාගන්න 

ඕතන්. තමාකද තවළඳතපාතේ වැලි සහිත 

තලේ තිතයනවා. ඊට අමතරව කිතුල් 

හකුරු 250g, අඟල් 2 1/2 දිග, විශකම්්භය 

අඟල් 1/2ක එසතලෝන් බට කැබැල්ලේ, 

එනසාල් ඇට 2ේ, ලුණු සවල්පයේ, 

වංතගඩියේ, ඔයිල් තේපර එකේ, සව 

තකාළයේ.

  පියවර 1  

මුලින්ම තල 
තසෝෙලො තේළලො 
කබතල් ටිකක් රේ 
කරෙන්න.

  පියවර 2  

තල, හකුරු, 

එනසොල්, ලුණු තේ 

තසරම ්වංතෙඩිෙට 

දාලො තහොඳින් 

තකොටන්න. 

මිශ්රණෙ තහොඳින් ඇතලන �ෙමට එනකල් 

තකොටොෙන්න ඕතන්. 

  පියවර 3  

ඊට�සතස තේ 
මිශ්රණෙ අපි අර 
ස�ෙොෙේතු එසතලෝන් 
බට කැබැල්ලට 
පුර්වලො තහොදින් 
තෙ කරන්න ඕතන්. 
ඊට�සතස තල 
කැරැල්ල තකෝටු්වක් 
මගින් එළිෙට තල්ලු 
කරන්න.

  පියවර 4  

අ්වසොනතේදී තල කැරැල්ල ඔයිල් තේ�ර 
එකක ඔතලො තෙ�ැේත රැලි ක�ොෙේතු සේ 
තකොළෙක ඔතොෙන්න. 

එක තල කැරැල්ලේ රුපියල් දහයේ 

වතගේ මුදලකට අතලවි කරන්න පුළුවන්. 

තම්වා මාස තදකේ වතගේ කාලයේ 

කල්තියාගන්නේ පුළුවන්. තම් ගැන තවේ 

විසතර දැනගන්න අවශ්ය නම් 0714766819 

කියන අංකයට කතා කරන්න.

ෙැ�යුමකරුවන් 
ප්රමාණය සීමිත 

නිො සවළඳස�ාසේ 
සොඳ ඉල්ලුමක් 

තිසයන 
ව්ා�ාරයක් 
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ලබන සතියට...

මෙමෙක් කොව

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 සිටි 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 යේ්පොලිකොත්, 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 
එළවලු වෙොවට ඉලලො සිටියේෙ. ඔහුට ඊට ඉ්දීයම 
ප්රතිඵලෙේ යලසින යත්නුකට ඒ නිවයේ සිටිනන බැරි 
වුයණෙ. ඒ අවේ්ොයව කොටත් රහසින යෙයනයහලෙො 
මැණියේ ඇයේ ෙයම ඉ්මේ ෙයහෝදරෙොට විකුණො 
ෙත් මුදල යත්නුකට නිවෙේ මිලදී ෙනනට දුනනොෙ. 
ඔහු නිවෙේ මිලට ෙත්ෙද එෙ 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 යේ්පොලිකොයේ බලොය්පොයරොත්තුව 
විෙ. යම අෙර යත්නුකයේ යේනදරයේ සිකුරුයේ 
බලෙ වැඩිවූවො යේ ඔහු යනොදැන මංෙල යෙෝජනො 
යදකේ ්පැමිණ තිබුණි. එකේ බණ්ොර යෙනනයකෝන 
ඇමතිවරෙොයේ ෙයහෝදර ඇමතිවරයෙකුයේ 
දිෙණිෙකි. අයනක යත්නුකයේ මොමොයේ දිෙණිෙ 
චතුමිණිෙ.  ඒ කිසිත් යනොදැන යත්නුක අංජනොව ෙමන 
යේවොලෙ වනදවනනට කැෙවො ගියේෙ. වියේශෙක 
සිට ලංකොවට ්පැමිණ සිටි චතුමිණි යදමොපිෙන ෙමඟ 
ඔහු බලනනට ඒ අෙරවොරයේ ඇමති නිල නිවෙට 
්පැමිණිෙොෙ.

අද එෙැන් සිට

292022 ෙැයි 25 වන බදාදා

w jirhs
70 මකාටස

බියංකා නානායක්කාර ලියයි

අමන් මදයියමන්...  
ඇයි ම�ෝන් එකට  

උතෙර මනාමදන්මන්?

චතුමිණීගේ ප්රශ්නගෙන් පුතු නිදහස් කළ 

යුතු බවට ගෙග්නගහලතා මැණිගේට මුලවරට 

සිතුගේ සිදුවූ සිද්ධිෙත් ෙමඟෙ. ඇෙ ගබාගහෝ 

බිෙපත්ව ඇති බව දැනුණු කමල අංජ්නාට 

කතා කගේ ඔහු සිටි්නා තැ්නේ ග්නාඅනුමා්නවම 

ඇෙ දන්්නා බව දැ්නගේනෙ. අංජ්නා කීගේ 

ඔහු නිවගස් සිට කතා කළ බවකි. ඒ පණිවිඩෙ 

ගෙග්නගහලතා මැණිගේට දුන්ගන්, ඔහු 

වින්ද්නට එගස් කිො තිබූ බව කිෙමිනි. ඒත් 

ඉන්පසු ෙත් අංජ්නාගේ ඇමතුමවලටවත් 

ඔහු කතා කගේ ්නැත. ගත්නුක බේඩාර 

ගතන්්නගකෝන්ට වූගේ ගමාකේදැයි කමලගේ 

ෙහ වින්දන්ගේ හිතට ද ප්රශ්නෙේ වුගේෙ. 

කමල ත්රීවිලරෙක ්නැගී ගෙදරට ගිගේ එනිොෙ. 

ඔහු අගත් ගෙදර ෙහ ගේට්ටුගේ ෙතුරු තිබුණද 

ගේට්ටුගේ ඉබබා ඇතුළතින් දමා තිබූ නිො 

එහිද ෙැටලුවේ විෙ. හිත මදකට ගහෝ හැදුගේ 

ඔහු නිවගස් ඉන්්නා බව එයින් පෙේ වීගමනි. 

ඒත් ගත්නුක ගතන්්නගකෝන් බේඩාර කිෙන්ගන් 

පුළුවන්කමේ තිගබ්නම කිසිවිගටකත් දුරකත්න 

ඇමතුමේ මෙහරි්න ගකග්නේ ග්නාගේ. 

අංජ්නා, වත්ෙලා ඇලගලගපාලට ඇමතුමේ 

ෙත්තාෙ. ඒ හිත ගබාගහෝ ගෙයින් කඩා වැටී 

තිබූ නිොෙ. කමල ගෙදරට ගොස් පණිවිඩෙේ 

ගද්න තුරු ඇෙට හිත හදාගේන ඉන්්නට 

බැරිතරම ඇෙ දැවුණාෙ.

“ඇයි දරුයවෝ.. යලඩින වයේ? ඔෙොකොරව 
නිදිමරනනත් එ්පො...”

ඇගේ ගේබා ගිෙ කටහඬ ඇසුණු වත්ෙලා 

ඇලගලගපාල කීවාෙ. වත්ෙලා සිටිගේ නිවගස් 

පඩිගපළ මත ඉඳගේන අංජ්නාගේ ්නැෙනිෙගේ 

හිෙ බලමිනි. අමමාට දුරකත්න ඇමතුම 

ආ ගමාගහාගත් අංජ්නාගේ ්නංගී එතැනින් 

්නැගිට ගිොෙ. වත්ෙලා ඇලගලගපාලට තඩි 

අලලන්්නට අසුවුණාට පසු එෙ පැෙකට 

ගදකකට ්නතර ග්නාගව්න නිො ඇෙ උකුණන් 

බල්නවාට කැමතිම ්නැත. 

“අමමො යමොකද කරනයන...?”

අමමා ඇසූ ප්රශ්නෙට උත්තරෙේ ග්නාදී 

අංජ්නා ඇසුවාෙ.

“ය්පොඩි නංගියෙ ඔලුයව උකුයණො පිරිලො. 
අලලයෙන ඇහිනදා නහයෙන අඬේදි. යකෝල එක 
එේදි ්පැනලො ගිෙො...”

වත්ෙලා ඇලගලගපාල කීගේ තරහකින් 

ග්නාගේ. ආදරණීෙවෙ.

“මං ගිෙ ්පොරත් කිවයව ඔෙ ෆොමසිෙකින අර 
උකුණනට දාන යබයහෙ දානන කිෙලො. ඉනනයකෝ 
ආයෙ එේදි මං යේනන...”

“අයන දරුයවො... ඉයේ ඉනන උකුණට ඔෙ 
යබයහෙ විෂ නම ඉහට ඕව යකොචචර විෂ 
ඇත්ද... යමනන යමයහම ඇහිෙලොම නැති 
කරෙමු. දුව කෙො කයේ...?”

වත්ෙලා ඉඳ සිටි තැනින් ්නැගිටිමින් 

කීවාෙ. අමමාට කතා කගේ හිගත් අවුල ෙැ්න 

කිෙන්්නට වුවද ඒ ගමාගහාගත් ඇෙට ඒ බැේ 

කිෙන්්නට සිත් වුගේ ්නැත. ඒ නිො ඇෙ නිකම 

අමමාගෙන් ෙැප දුේ ඇහුවා පමණි.                      

“මටත් කෙො කරනන ඕනකමේ තිබබො, ්පෝම 
කරනවො කිෙොපු හිනදා හවේයවලො කෙො කරනන 
හිටියෙ...”

ගමාගහාතකට පසු වත්ෙලා කීවාෙ.

“ඇයි අමමො...?”

කලබල වුණ හිතින් අංජ්නා ඇසුවාෙ.

“අප්පචචියෙ ්පැනෂන එක ටිකේ ඉේමනට 
හදාෙනන ඕන. අර දරුවට ය්පොඩ්ේ මෙේ 
කරනවද ඔෙො...”

අංජ්නා හා කීගේ ්නම ප්රගබෝධමත්ව ග්නාගේ. 

අමමාට ෙලලි මුදල හිඟ පාඩු ඇතැයි ඇෙට 

මුලවරට සිතුණි.

“දැන විෙදමත් ටිකේ වැඩියි. ඊටත් ෙව මොෙ 
යදක තුනකින යකොළඹ එනයකොට ්පැනෂන එක 
අයත් තියෙනවනම යහොෙයි.”

“අමමට විෙදමට ෙලලි එයහම තියෙනවද?”

ගමතුවේ දවෙේ ඒ ෙැ්න ්නෑසූ 

පසුතැවිලගලන් ඇෙ ඇසුවාෙ.

“තියෙනවො... අප්පචචි ෙයම ඉ්ම විකුණපු 
යවයල ඕයෙොලලනට දානයකොට මටත් ෙලලි 
වෙෙේ දාලො තිබබො. එදා මං ඒකට යදාේ කිවවම 
ඒ යවලොයව අප්පචචි කිවව යේ මට හැමයවයලම 
මෙේ යවනවො. අප්පචව නැති කොයලක 
දරුවනයෙන වුණත් ෙැළකුම බලන ඉනන එ්පැයි 
කිවවො. ඒක දරුවනට වදෙේ කිෙලො...”

වත්ෙලා ඇලගලගපාලගේ හඬ බර වූගේ 

ගේනරත් ඇලගලගපාල හදිසිගේ මතේ වූ 

නිොෙ. දරුවන්ට ග්නාගපන්වූවාට තවම 

ඉගේනෙන්්නා වෙගස් දරු තිගදග්නකු ෙමඟ 

ඔහු ්නැති ජීවිතෙක තනිවීම ෙැ්න නිරන්තරවම 

වත්ෙලාගේ හිගත් ඇත්ගත් දරන්්නට බැරි දුකේ 

ෙහ බරකි. 

“අමමො...”

වත්ෙලා තුළ එේවරම ඇතිවූ ගව්නෙ දැනුණු 

අංජ්නා මෘදු බසින් ඇෙට කතා කළාෙ.

“අමමො බෙයවනන එ්පො... මං ඩිග්රිෙ ෙත්ෙ 
ෙමන රේෙොවේ යහොෙොෙනනම. අප්පචචියේ 
්පැනෂන එයකනුයි ඒයකනුයි නංගිටයි මලලිටයි 
උෙනනමු...”

අංජ්නා කීගේ විශවාෙගෙනි. ඇගේද 

ගදග්නත් ගතත්වීගේන ආවා ගස්ෙ. ඉේමනින් 

ගත්නුකට කිො අපපච්චිගේ විශ්ාම වැටුප 

හදාෙන්්නට තව ඉේමන් කරන්්නට ඈ හිතුවාෙ. 

ඒත් ඒ නිගමශගේ ඇෙට ආගෙත් ගත්නුක මතේ 

විෙ. ගෙදරට ේන බව කී කමලගෙන් තවමත් 

ඇමතුමේ ්නැත. ඇෙ අමමාගේ ඇමතුම 

ඉේමනින් අවෙන් කගේ කමලට කතා කර 

බලන්්නටයි. ඔහුගේ දුරකත්නෙට වරේ ග්නාව 

ගදවරේම ෙත්තද දුරකත්නෙ ්නාද වූවා පමණි. 

අංජ්නා හිඳ සිටි තැනින් ්නැගිට ගොස් එළිෙට 

ෙන්්නට සුදුසු ඇඳුමේ ඇඟලා ෙත්තාෙ. 

“අද දවෙම ්පෝම කයේ නෑ. ඒ ්පොර යකොයේ 
ෙනනද?”

ඈ ගදෙ බැලූ පියුමිකා ඇසුවාෙ. 

“ය්පොඩ්ේ ්පහළට ගිහින එනනම...”

ඇෙ ගෙගහළිෙන්ටද ගබාරු කිො ෙන්්නට 

සූදා්නම වූගේ ගත්නුකගේ දිපපිටිගොඩ පාගේ 

වූ නිවෙටෙ. ඈ අගත් ගේට්ටුගේ ගමන්ම පහළ 

තට්ටුගේ ද ෙතුරේ තිබුණි.

“ආදයර කිෙනයන කැ්පකිරීමේ. හරියන 
ඒ කෙොව. අද දවෙ අංජු යත්නුකයෙ ආදයර 
යවනුයවන කැ්ප කරනවො. අනතිමට ඔෙ ආදර 
කෙො හිේදා විභොයෙත් ඇණ ෙනනවො.”

ශගේතා ඇෙ ළඟින් ෙද්දී කීවත් ඊට 

උත්තරෙේ ගදන්්නවත් අංජ්නා ්නැවතුගේ 

්නැත. 

කමල ගේට්ටුගේ ෙරගන්රුවට අඩිෙ තබා 

ගේට්ටුව උඩින් වත්තට පැ්නෙත්ගත් ගදකකුල 

ද ගේට්ටු කූරුවලට සූරාගේනයි. ඔහු ඒ 

ඇසිලගලම පඩිගපළ දිගේ දුවගොස් ගදවැනි 

මහළට ්නැෙ ගදාර ළඟ ්නැවතුගේෙ. ඔහුගේ 

හිතට ෙැ්නසුම සුසුමේ ආගේ උදෑේන ගත්නුක 

ගතන්්නගකෝන් දමාගේන ගිෙ ෙපත්තු කුට්ටම 

ගදාර ළඟ වූ ෙපත්තු රාේකගේ තිගබනු දැකෙ. 

ඒත් ප්රශ්නෙ ගෙදර ආ ඔහු ගමතරම දුරකත්නෙ 

වදිද්දීත් ඊට කතා ග්නාකිරීමෙ. 

ොේකුගේ වූ ෙතුර ගේන ගමහාපසින් ෙතුරු 

සිදුරට දමන්්නට හැදුවද ෙතුර ග්නාගිගේ 

අග්නේ පසින් ෙතුර ඇති නිොෙ. ඔහු ගදාර 

ගොයිබෙ කැරකුගේ ගදාර ඇරෙන්ගන් 

ගකගස්දැයි සිතමින් නිකමට ගමනි. පුදුමෙට ගස් 

ගදාර ඇරුණි. ගත්නුක බේඩාර ගතන්්නගකෝන් 

ගදාර ෙතුරු දා ග්නාතිබුණි. කමල ගෙතුළට 

ගොස් පිවිසුගමම පගෙකින් වූ ෙඳැලල ගදෙ 

බැලුගේ නිකමටෙ. එහි වූ හාන්සි පුටුව ළඟ 

ගත්නුකගේ ජංෙම දුරකත්නෙ බිම වැටී තිගබනු 

දැක ඔහුගේ හිත ෙැස්සුගේෙ. ඒ ගමාගහාගත්ද 

ඊට කාගෙන් ගහෝ ඇමතුමේ පැමිණ දුරකත්නෙ 

වයිගරේට් ගවමින් තිබුණි. 

අප්පච්චිමෙ ්පැන්්ෂන් 
එක ටිකක් ඉක්ෙනට 
හදාෙන්න ඕන. අර 
දරුවට ම්පාඩ්ඩක් 

ෙෙක් කරනවද ඔයා

අද දවස අංජු මතනුකමෙ 
ආදමේ මවනුමවන් කැ්ප 

කරනවා. අන්තිෙට 
ඔය ආදර කො හික්දා 

විභාමෙත ඇණ ෙන්නවා
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0112 672601, 
0112 672603

ෆැක්ස් : 
0112 672648

බෙදාහැරීම් : 
 0112 127204,  
0112 127210 

ෆැක්ස් : 
0112 455134

l¾;D" zOrKSZ mqj;am;
ලිෙර්ටි පබ්ලිෂර්ස්  

ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 
අංක 91, විබේරාම මාවත,  

බකාළඹ 07.

දුරකතන: 0115 200 900 
ෆැක්ස් : 0112 673 451

ඊ බම්ල් : 
dharanee.editor@liberty.lk

jeäysáhka /l n,d .ekSu'
jhia fÄohlska f;drj .eyeKq" 

msßñ ish`: fokd mjqf,a wh
fuka /l n,d .ekSu

iqj myiq ldur iy meh ;=,u
/ljrKhla myiq ñ, .Kka'

jeäysáhka /l n,d .ekSu'
jhia fÄohlska f;drj .eyeKq" 

msßñ ish`: fokd mjqf,a wh
fuka /l n,d .ekSu

iqj myiq ldur iy meh ;=,u
/ljrKhla myiq ñ, .Kka'

meh 24 /ljrKh
lEu îu" kjd;eka i`oyd re'30"000$-l whlsÍula

meh 24 /ljrKh
lEu îu" kjd;eka i`oyd re'30"000$-l whlsÍula

,úka.a t,av¾ flhd^¾& fldÜgdj

0779 234  501  / 077 2  074  412

mdrïmßl ffjoH wd¾' î' msh;siai

r;ak fjo ueÿr
163$1" ks,amkdf.dv ykaÈh" ñkqjkaf.dv'

0776 060 950

wd;rhsàia
úfYaI m%;sldr
oKysia bÈuqu fõokd ish¨ ikaê frda."
jd; frda." ysÍh" lfYareld wE;a ùu" 

<xùu" bme/‚ ks, m%;sldr uÕska m<uq 
m%;sldrfha isgu iqjh'
levqï ì÷ï m%;sldr'

iqj wrK - jdoaÿj

038 - 2 283 024 / 070 - 3 333 760038 - 2 283 024 / 070 - 3 333 760

wdhq¾fõo ffjoH uOHia:dkfha
fiajh lsÍug id;a;= fiaúldjka

n|jd .efka wjqreÿ 35 wvq
ldka;djka i|yd wjia:dj we;'

kjd;eka myiqlï we;'
by< jegqma ,nd .; yel'
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rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

fírd§ jeäu ñ,g
ñ,§ .kq ,efí'

lerÜ 20" 18"14" 09' 

Wlia rka NdKav 

074 281 93 70

lerÜ 24 - 173"000$-
lerÜ 22 - 158"000$-
lerÜ 21 - 140"000$-

බ්රෙසියරයක් මිලදී ගැනීබ්ේදී රෙරා කප් සයිස් එක 
නිවැරදිව බ්සරායරාගනනරා අරාකරාරය පහසු කිරීමට 

ජරාත්යන්තර වශබ්යන හඳුනවරා දී ඇති වගුව

20-21 පිටුබවන්... 
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fld<U 07
නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරනන

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

අයියාට
යකා නගිනනට පෙර මපෙ  අයියාට
වැඳෙන කීවාට මට මපෙ  අමමාට
දනනවා මම වඳිනනට මපෙ  අමමාට
මටත් කලින උඹ වැඳෙන  අමමාට

රිරීමංපෙ දනදීලයි අපි  හැදුපේ
අමමා එපහමමයි අපෙ කරදඬු උස්  පකරුපේ
හනදපය රස්තියාදුවමයි උඹ නිතරම  පකරුපේ
හයිහත්තිය ඇති උඹ ඇයි නිකපමකු  වූපේ

තුනතිස් ෙැපයම පලාකු වූපේ  යහළුපවාමයි
හැමදා උඹ නැටුපව උනපගේ  ෙදයටමයි
මම පේරුපේ මපෙ පෙර පින  හිනදාමයි
තාත්පතක් උනානම උඹටත්  වඳිනවාමයි

  එම්.ගල්මකාටුව
     මගලිඔය

මරේමය
පරෝෙ පොට්ටුවක බර දරා සුළඟට වැපනන  
කටු මතින රැකවරණ ෙදන නටුවක් පස්ම 
ඇහි පිහාටුවක් උඩ ෙරිස්ෙම පකාට රකින
රළු ෙපුව මත පිපෙන මදාරා මලකි පෙම

පෙපරන රන හිරු රශ්මි ෙමඟ පෙති පුබුදුවන
දිනිඳු මත්පතම නැපහන ඉර මලක් විලෙටම
ෙංොපර පුරා එක හදකටම පේවිලා 
නිවී යන ොංොරික බැඳීමක්ය පෙම

සුදු පනළුමෙතක් මත වැතිරිච්ච පිණි බිඳක
ෙරිස්ෙම පකාට ලියූ ෙබැඳුමක් වාපගේම
විසිපරනා සිත් මලට ෙංවරය කැනදවන
සිල් සුවඳ වෑපහනා පොඳුරු ෙැතුමක්ය පෙම

පෙළින පෙළ තාරුකා තැනින තැන පරාක් පවමින
අහස් කුෙ සිොරා මැවූ සිත්තම පස්ම
ෙලෙමින එකින එක හද කල්ෙනා පොනන
පහමිපහමින අමුණනා රන යදම පේය පෙම

විෙ ප�ෝර ෙතුනපෙන ෙරිස්ෙම වී ඉතා
අවාපේ සිරි ෙතුල නමදිනා විලෙටම
දැපවන හද ලැේගිනන සුසුමකින නිවාලන
සිත් පවපහර මත කරන වනදනාවක්ය පෙම

  මේ. ඩී. එන. මසවවනදි
     කැසබබෑව

බලවත් කවුද ?
පබෝ මලුව වට දල්වා ප්රදීෙ
ෙහන තිරයක් පිචචුණා
ඊට වැඩිපයන සියුම සිවියක් 
පල් හදක් මැද ඇවිලුණා
ෙනෙපල් කඳු ොර බසිනා
පදතුන පදපනකුම නික්මුණා
පේව ෙභපයන නික්මි පකාළයක්
්චතුේ නිරපයන මතු වුණා

  මදාරා බණ්ාර
     මාවනැල්ල

ඔබ තරුවේ මතු දිමලන
මඟ හරිනන බැරි වත්මන
ආශිේවාදයක් කරපෙන
ජීවිතපේ ෙතුට වඩවන
දිනක් ලැපේවී සිනා මල් කැනදන

මදිොඩු වුවත් අද රැකවරණ 
ෙරිස්ෙමින ඔපේ ජීවන ෙමන 
අභිපයෝෙ දිවපෙන ආවත් දිපනන දින
නවතිනන එො දිගු ෙමනක් යනන

නිමාපේ මනහර බලනන
නිමාවට යා යුතු බව දැනෙනන
දිවි ෙමන පම නිදසුනට ෙලෙනන
සිපත්වි ඔබ තරුවක් මතු දිපලන

  සිලුනි මංසලා වීරසිංහ 
    ගාල්ල 

තනියට තනි මං
ඉනන පවපහෙයි තවත් නම
යනට නැතුවයි කාරණාවක්
හිතත් එක්තැන මුලාවී
මපගේ තනියට මම ම ෙමණකි
ජීවිපත් නම අමබලකි
ලැගුම ෙනනට එනපන පිරිෙකි
වනෙනා පබාපහෝ පදපනකි
පනාපේ සුවෙත් කරනු කිසිපවකි
මියැපදනා යම දිපනක
පනාඑන බැේ දනිමි කිසිදින
අපන...
කඳුළක් පනාපහලනු මැනවි
මපගේ තනියට මම ම ෙමණකි

  ඩී. එම්. විමබෝධා චාරුණී දිසානායක
     මහනුවර

මනාරැඳි
ආදරය බැඳීමකි
නිබඳවම
ළඟ රැඳි

සිනහවම ඔසුවකි
වත කමල
පුරා රැඳි

ජීවිතය පිනි බිඳකි
තණෙතක්
අෙ රැඳි

අරමුණම ෙණ පොදකි
ෙැපවාම ළඟ
පනාරැඳි

  හංසිකා මරේමසිරි
     විල්ගමුව

අහංසක හුරතලී
මට මපගේම පනාවූ 
නුඹට නුපේම වූ
අපේ ආදර කතාපේ 
දඟකාර  හුරතලී 

දැවටි දැවටී පෙපනපේ පෙවූ
මුමුණ මුමුණා ෙැතුම පොදි ෙැසූ
ආදරී නුඹයි 
ඇසිල්ලක් ොො ඇස් පියන පෙවූ 

  සුසනත රත්නායක 
     මේරාමදණිය

හනාවුණ අතීමතන සිනහ  
ඔබ ගනන 
අඬනනට හිපතනපකාට ඇති තරම  අඬනන
කඳුළු පතාටුෙල අපේ මපෙ නමට  ලියනන
අනාෙතයට ඉතිං තුටින ො  නඟනන 
හිනාවුණ අතීපතන සිනහ ඔබ  ෙනන

ආදපේ මතක ෙැමරුමවලින සිත  මුදනන
හිත හයිය කරෙනන මට කියා දී  යනන 
ඔබ වපගේ සිනිඳුවට මපෙ පකාපුල්  සිඹිනන
පනතු වාන හැර ෙලන කඳුළකට  කියනන 

මැපවනවිට පෙර මතක, මතක පොත  පිපරනන 
අපෙ මතක රැඳුණු පිටු රිසි පලසින  ඉරනන
සිනහවක දවටලා ඔපබ ෙතුට  එවනන
මට හැකි එය බලා දැවි දැවී  නිපවනන

  සුමලෝචනා නිශාදි රූපසිංහ (සුනිරූ)

කපුටු කාේ කාේ කාේ
අරෙලය ොරමබාන - ොලු මුවපදාර පනපවයි
කිනසි ොපේ - යප�ෝධරාව ළඟ
බිප�ාේ මැදුරු - මිදුපල් සීරුපවන සිටින
‘ෆාම’ ෙස් පෙළ බලේ!
කහ ෙැරඬි විලාපෙන - ‘ෆාම’ කඳ සිෙ වැළඳ
‘හරිත - කහ’ ෙැහැ මුසුව - බත්පෙඩි බඳින තරපම
සුවිෙල් ෙතින ෙැරසී - බඹ පදකක් විතර
උෙ ගියා ලියවැල...!
එහි අකරන දළු - මහ පකාළය යට
‘ෙහ - වැලට’ ෙමබර තැපනක - ඇරැඹුණා පකාළඹ හත
කපුටු මාලිො - ඉදිකිරීම ව්ාෙෘතිය
කපුටු කාක් කාක් කාක් - කමබි හරි ෙණන දැන
හමබවුණා තුන හුලස් - ඇඳුම එල්ලනයක්
මාලිො ොදම - අතු ඉති රිකිලි නැති
‘ෆාම’ෙෙ මැද හැපදන...!
‘කපුටු -පකාවුල්’ විහඟ ෙංහති - ‘එකම කුටියක’ රැපකන
කපුටු කාක් කාක් කාක්...!
පකාපහෝ පකාපහෝ පකාපහෝ පකාපහෝ...!

  මසෝමදාස සූරියආරච්චි
     පිළියනදල

ඈ හැ්යි
 

පොපරානදම යහෙත්

සුබම සුබ නැකත්

පො ්රුපවන බැෙෙත්

යුෙ දිවිය නං දැන මට

බියකරුම තුඹෙක්

  ලීල් චන්රසිරි
     නබෑගම්පහ

dh
ara

ne
e.l

k



32 2022 මැයි 25 වන බදාදා

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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