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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය විසි හයවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
ජගත් නානායකකාර

ආචාරය 
දෙසාරා ජයවර්ධන

කාන්ා පුවත්ප්

දපාලීසියට 
හැටහෙර 
මායම් ෙැමූ
මාලදේ අකකා 
දකාටුවුණු හැටි  

හසබන්ඩදග 
කට ගඳයිනම්

විසඳුම  
දිකකසාෙ දවන එකෙ?

ද්ඩංගුයි 
දකාවිඩුයි ෙැන 

විශවදයන පණිවිද්ඩ ලැබුණු ගමන 
මම හිටපු අගමැතිට 
දකටි පණිවු්ඩයක යැවවා.
ඒ කිවව දේ 
ඇහුවනම් 
දමදහම 
දවනදන නෑ. 

්ධරණී
ශ්රී ලංකාදව

අංක එදක
කානො 
පුවත්පෙ

අරගලකරුවන 
රකිනනට
කඳුළු ගෑස වලින 
දපාලිසියට ෙමා ගැසූ 

වීදි සුනඛයා 

කිරියි පැණියි 
වදේලු  

ගංගා මෑණිදයෝ 
කියයි

  හැ්ඩගැනවීම: 
කිරාන දසායිසා 

Kiraan Beauty Salon 
පිලියනෙල

අ දත් ඇති ගානට 
කටට රසට කනන

ආචාරය පබිලිස සිලවාදේ  
කෑම වටදටෝරු දපාෙක

දනාමිදල
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මනාලිය හැඩගැන්වීම - 
රූපලාවන්ය ශිල්පී

චමින්්ද රතනායක
සැල�ෝන් කැන්ඩි

කඩවත

ඡායාරූප - 
සතිස් චාමික

ඩ්රීම්ස් X ස්ටූඩිල�ෝ
කුලි�ාපිටි�

0763113839

සමබන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

මමවර ‘ධරණී මනාලිය’ පිටුව 
සරසන්මන් 100%කම සාම්රදායික 
උඩරට මනාලියකමගන්.

“චානුරා හා ළහිරුමේ මංගල 
උතසවමේදී 100%කම උඩරට 
මනාලියක වීමම අවශ්ය්තාවය 
චානුරාට තිබුණා. මම කාරණාව 
හිමත තියාමගන ්තමයි ඇයව හැඩ 
කරන්මන්.”

කඩව්ත සැමලෝන් කැන්ඩි 
ආය්තනමේ රූපලාවණ්ය ශිල්පී 
චමින්්ද රතනායක මනාලිය හැඩකළ 
ආකාරය ගැන විස්්තර කමේ එමහම.

“මනාලියට ම්තෝරගතමත 
ම්ාමකට් මැටීරියල් එකකින් හ්දපු 
ඔසරියක. පරල්වලින් ්තමයි සාරිය 

වරක කමේ. ජැකට් එක අතදිගට 
දාලා තිමයනවා. ඔසරිමේ වරණය 
සඳහා අයිවරි වරණය ම්තෝරගතමත 
මනාලියමේ කැමැත්තත එකකමයි.

වැඩිපුර මලාකු මමකප් එකක 
දාන්න ගිමේ නෑ. ඇමේ සමම 
පැහැයට ගැලමපන ආකාරයට 
මමකප් එක ්දැමමා. අයිෂැමඩෝ 
සාරිමේ පාටට ගැලමපන්න තිබබා. 
ලිප් කලර එක සඳහා ම්තෝරගතමත 
ලයිට් පින්ක එකක. 

මකාණඩා මමෝස්්තරය සාම්රදායික 
ආකාරයටම නිම කළා. ස්වභාවික 
මල් මකාණඩය සඳහා භාවි්තා 
කමේ සාරිමේ පාටට මැච් කරලා. 
මනාලියමේ මල් කළඹත සාරිමේ 
පැහැයට ගැලමපන ආකාරයට 

ස්වභාවික ආකාරයට නිමකරලා 
තිමයනවා. 

ආභරණ භාවි්තා කිරීමමදී 
සාම්රදායික ආභරණම භාවි්තා 
කළා. කැන්ඩියන් මසට් එමකම 
මාල හ්ත සමඟ ඉර හඳ ම්දකත 
ඒ ආකාරයටම මනාලියමේ රුව 
වැඩිවන ආකාරයට භාවි්තා කරලා 
තිමයනවා. මනාලියමේ උස මහ්ත 
අනුව මබාමහෝම සරල සුන්්දර 
මනාලියක හැඩගන්වන්න මට 
අවස්්ාව ලැබුණා. 

ඒ වමේම මනාලියමේ සුන්්දර 
ඡායාරූප ලබාගතමත කුලියාපිටිය 
ඩ්රීමස් X ස්ටූඩිමයෝ ආය්තනමේ සතිස් 
චාමිකයි.”

සාම්රදායික බවින් පිරුණු උඩරට මනාලියක

ආභරණ  
භාවි්තා කිරීමමදී  

සාම්රදායික ආභරණම  
භාවි්තා කළා. කැන්ඩියන් මසට් 

එමකම මාල හ්ත සමඟ ඉර හඳ 
ම්දකත ඒ ආකාරයටම 

මනාලියමේ රුව වැඩිවන 
ආකාරයට භාවි්තා කරලා 

තිමයනවා
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ලිහිණි මධුෂිකා

විශවයෙන් පණිවියේ 
ලැබුණු ගමන් මම 
අගමැතිට 
යකටි පණිවිඩෙක් ෙැවවා. 
ඒ කිවව යේ ඇහුවනම් 
යමයෙම 
යවන්යන් නෑ 
ගංගා මෑණියෙෝ කිෙයි 

“රාජපක්ෂවරුන්ට වැදුනන අ්ටමස්ානය, 
නමමස්ානය කරපු සාපය. අ්ටමස්ානය 
තිනයන භූමිනේ තිනයනන පුළුවන 
අ්ටමස්ානය්ටම විතරයි. රාජපක්ෂලා නනනවයි 
නමාන ජගතා ආවත් ඒක නවනස කරනන බෑ. 
ඒක රණවිරුවන්ට උපහාර විදිහ්ට ඉදිකරපු 
සෑයක නම් යාපනය වනේ දිස්රිකකයක 
ඉඩ පහසුකම් තිනයන නවනත් භූමියක ඒ 
නවනුනවන නතෝරාගනන තිබුණා. ඒ වනේම 
සඳහිරු සෑය කියන  නමත් ර්ට්ට සාපයක. 
නමාකද හිරුනගන, සඳු්ට ආනලෝකය ලැනබනවා 
මිසක සඳුනගන හිරු්ට ආනලෝකය ලැනබනනන 
නෑ. ඒ වනේම සඳහිරු සෑනේ නකාත 
පැළනදවීමත් ර්ට්ට ඉතාමත් අසුබයි. අනන 
ඒ නිසා රාජපක්ෂවරුන්ටයි නම් ර්ට්ටයි ආපහු 
සුගතියක නවනවා නම් නවනනන නම් නේවල් 
ආපසස්ට නිවැරදි කනරාත් විතරයි.”

ශාස්ත්ාචාරිණී ගංගා සුදරශණී මහත්මිය 

‘ධරණී’  සමඟ කතාබහකට මුලපිරුවේ 

එවලසිනි.

ඔබ අනාවැකි කිෙන්යන් යේව බලෙකින්්ද? ෙක්්ෂ 
බලෙකින්්ද? නැතනම් යවනෙම් බලෙකින්්ද?

වදවිවයෝ මිනිස්සුනවගන පින ගන්නවා 

මිසක් මිනිස්සු වදවිවයෝ ළඟ වැඳ 

වැවටන්න ඕව්න ්නෑ කියලයි මම හිතනවන. 

අනික යක්කු, මළ වෙවරතවයෝ, පිසාචවයෝ 

මිනිස්සුනට වැඩ කරලා වදනවන වලාකු 

වලාකු වොලපිවේනි ඕ්න කිය්න වොවරානදුව 

පිට. වොවරානදු වුණ විදිහට ඒ වොලපිවේනි 

ව්නාලැබුණොට ඒ අය පුමබලා තිබබ 

මනුස්සයාව ඒ අය විසිනම ්නැත්තට 

්නැති කරලා ෝනවා. ඒ නිසා මම ඒ වේවල් 

විශවාස කර්න වකව්නක් ව්නවවයි. මම 

අ්නාවැකි කියනවන මට ස්වභාවධරමවයන 

ලැබුණු විශව ශක්තියක බලයකින.

යමාකේ්ද ඒ බලෙ?

ඒක මම වෙර ආත්මවල ඉඳලා ප්රගුණ 

කරපු පිනදහම නිසා විශවවයන ලැබුණ 

වදයක්. ඒ ශක්තිය නිසාම මට අතීතයත්, 

අ්නාගතයත් වේ්නවා. හැබැයි ඒක 

වමවහමයි, වම විදිහයි කියලා කියන්න 

පුළුවනකමක් ්නෑ . මම මවේ අධිශ්ා්න 

ශක්තිවයන දකි්න වදයක්.

අපි ්දන්න විදිෙට අතීතෙත, අනාගතෙත 
්දකින්න පුළුවන් චුතූපපාත ඥාණෙ තිබු  යේ 
යලාවතුරා බුදුන්ට විතරයි. ්දැන් ඔෙ යනාකිො 
කිෙන්යන ඔබත චුතූපපාත ඥාණෙ තියෙන 
යකයනක් කිෙල්ද?

ව්නාකියා කියනවන කවුද? වකළිනම 

කියන්නම. චුතූෙොත ඥාණය කියනව්න 

බුදුනට විතරක් තිවය්න වදයක් 

ව්නවවයි. පිනදහම කර්න, ආමිසවයන  

ප්රතිෙත්තිවයන කටයුතු කර්න ඕ්නෑම 

වකව්නකුට ඒ ොරමී බල මහිමවයන ඒ වේ 

ෙහල වවන්න පුළුවන. මමත් ඒ විදිහටම 

වබෝධි සත්ව ොරමී පුරණ වකව්නක්

යකායොම්ද ඒක විශවාස කරන්යන්? යමානව්ද 
තියෙන සාක්ෂි?

මං දැන අවුරුදු  ගාණක ඉඳලා කිය්න 

අ්නාවැකි ඒකට වහාඳටම ප්රමාණවත්.

මං ොසල් ය්න කුඩා අවදිවේදිම කියපු 

වදයක් තමයි අවුරුදු 30ක් 20ක් ඉදිරියට 

මහ මුහුද වගාඩ ගලලා මිනිස්සු මුහුදට 

ගහවග්න ය්නවා කිය්න එක. අනික බුරවි 

සුළි කුණාටුව එන්නත් කලිනම මම ඒ 

ගැ්නත් ප්රසිේධිවේම කිේවා. වගෝ්ාභය 

රාජෙක්්ෂ රුවනවැලි සෑය ළඟ දිවුරුම 

වද්නවකාටම මම කිේවා එතුමාට 2022 

අවුරුේවද මැදක් වව්නවකාටම විශාල 

ප්රශ්න කරදර රාශියකට මූණවදන්න සිේධ 

වවලා, බලය අහිමි වව්නවා කියලා. ඒ 

වවේම මම කිේවා අවේ රවේ මිනිස්සුනට 

ආෙහු සැරයක් දර ලිෙට යන්න සිේධ 

වව්නවා කිය්න එක. ඒ වවේම මම මාරතු 

22 කිේවා ොරලිවමනතුවේ ආස්නයක්වත් 

්නැති රනිල් වික්රමසිංහ ්නැවතත් බලයට 

ෙත්වව්නවා කියලා. ඉතින වම වේවල් ඇස් 

ේනාපිට සිේධ වුවේ ්නැේද?

එච්චර විපතතිෙක් යවන බව ්දන්නවනම් 
ජනාධිපතිතුමාට සෙ හිටපු අගමැතිතුමාට යම් 
ගැන කලින් කිෙන්න තිබුණයන්?

මං එතුමවේ ඉහළ නිලධාරීනව වම ගැ්න 

දැනුවත් කළා. එතුමා අත්සන කරලා 

ජ්නධිෙති ධුරය භාරගන්නත් කලිනම මම 

කිේවා එතුමාවේ ෙක්්ෂවේ ඇතුවළ ඉන්න 

ක්රියාකාරීන පිරිසක් විසිනම ව්නාවයක් 

අරබුද නිරමාණය කරලා එතුමාව 

විශාල මා්නසික පීඩ්නයකට 

ලක් කර්නවා කියලා. 

ඒ වවේම වම රජය 

2022 මැද භාගවේදී 

පිරිවහ්නවා කියලා. 

ඒ වවේම විමල් 

වීරවංශලා වවේ 

ෙක්ව්ෂට දරදිය 

ඇදපු උදවිය 

ෙක්ව්ෂන ඉවත් 

වව්නවා කියලා. 

අනික රාවණ ෙවුවල් 

වවේම රාජෙක්්ෂ 

ෙවුවල් කීරතිය ්නැති 

කරනව්නත්, වි්නාශ 

කරනව්නත් ෙවුවලම වකව්නක් 

කියලත් මම ෙැහැදිලිවම කිේවා. 

ඒ විතරක් ව්නවවයි ඔහු ඒ වව්නවකාට 

විවේශයක ජීවත් වව්නවා කියලාත් මම 

කිේවා.

ඔෙ කිෙන්යන බැසිල් රාජපක්්ෂ ගැන්ද?

වවන්නත් පුළුවන.

මැයි නව යවනිදා රයේ සිේ්ධ වුණ කලබලෙ 
ගැන ඔබට විශවයෙන් කල්තිො පණිවිඩෙක් 
ලැබුයේ නැේ්ද?

වමාවකෝ ්නැත්වත්? මැයි ්නවය ොනදර 

4.30ට මම මවේ වල්කමතුමාට 

දුරකත්නවයන කතා කරලා කිේවා 

කිසිවස්ත්ම අද මහිනද රාජෙක්්ෂ ඉල්ලලා 

අස්වවනව්න ්නැවතයි, ඒ වවනුවට රවේ 

විශාල වල් වැගිරීමක් සිේධ වවන්න 

තිය්නවැයි කියලා. අන්න ඒ නිසා මාව 

වකාවහාම හරි අරලියගහ මනදිරයට 

එක්ක යන්න කියලා මම වල්කමතුමාට 

කිේවා. මම එවහම ගිහින මහිනද 

රාජෙක්්ෂ මහත්තයට කියන්න හිටිවේ 

අද විශාල වල් වැගිරීමක් සිේධ වවන්න 

තිවය්නවා. ඒක නිසා ඊට කලින ඔබතුමා 

ඉල්ලා අස්වවන්න කියලා. ෙස්වස අපි 

වකාල්ලුපිටිය වටරවුම ළඟට වවලා 

අගමැතිතුමා මුණගැවහන්න සෑවහ්න 

වවලාවක් හිටියා. ඒත් බැරි වුණා. ඊට 

කලින මම එතුමාවේ දුරකත්නයට 

පුේගලිකව වකටි ෙණිවිඩයක් යවලා 

තිබබා, ඔබතුමා ්නමබුකාරව ඉල්ලලා 

අස් වවන්න කියලා. ඒත් එතුමා ඒ වකටි 

ෙණිවිඩයවත් කියවලා තිබුවේ ්නෑ මං 

හිතනව්න. ඒ ඔවුන මං කිය්න වේවල් 

අහන්න සූෝනමක් තිබුවණ ්නැති 

නිසා වවන්න ඇති. ඒත් 

ටිකක් හරි ඇහුවා ්නම 

අද තත්ත්වය මීට 

වඩා වව්නස් වවන්න 

තිබුණා.

කාලෙක් රයේ යලාකු 
කතාවක් තිබුණා 
රාජපක්්ෂවරු බලෙ 
රැකගන්න වැඩ 
කරගන්න ෙන්යන 
ගංගා සු්දර්ශණී 

ළඟට කිෙලා. ඒත 
පසයස ඒ තතතවෙ 

යවනස යවලා ඥාණා 
අක්කා කරළිෙට ආවා. 

ඔබ ළඟට නෑවිත හිටිෙ දුකට්ද 
ඔයොම කිෙන්යන?

අවන ්නෑ. මම මහිනද රාජෙක්්ෂ  

මහත්මයාව ්නම ටිකක් අඳු්න්නවා. ඒත් 

එතුමා කවොවත් මවගන වැඩ කරගන්න 

ඇවිත් ්නෑ. වගෝ්ාභය රාජෙක්්ෂ 

මහත්තයත් එක්ක ්නම එවහමවත් 

දැ්නහැඳුනුමකමක් ්නෑ.

ඔබ හිතන විදිෙට ඥාණා අක්කා ෙරිෙට 
සාසතරෙ ්දන්න යකයනක්්ද? නැති යකයනක්්ද?

ඒ ගැ්න මම හරියටම කියන්න දනව්න ්නෑ. 

මමත් කානතාවක් නිසා මම ඇයට මඩ 

ගහන්න යනව්න ්නෑ. ්නමුත් 

ඇය ළඟටත් ඒ 

තරම විශාල 

පිරිසක් ගිවේ ඒ 

තැ්නැත්තියවේ 

සාස්තරවයක් 

කුමක් වහෝ 

ඇත්තක් 

තිවය්න නිසා 

වවන්න ඇති. 

ඒත් මම කලිනුත් 

කිේවවන ඕ්නම 

වකව්නක් යක්්ෂ, 

වරේත, කුමභාේඩ, වගවලවයානවගන 

වැඩ ගත්වතාත් ඒවට අසුබ ප්රතිඵල 

ලැවබ්නවා කියලා. අනික වකාවහාමත් 

රවේ ොලකවයක් ්නම බුේධ දරශ්නයට 

අනුව වැඩ කළ යුතුයි. ඒකවන රාජා භවතු 

ධමමිවකෝ කියනව්න.

්දැන් තියෙන අරබු්ද  අසයස රනිල් වික්රමසිංෙට 
ඉතුරු අවුරුදු ය්දක සාර්ථකව රට ඉදිරිෙට 
යගනිෙන්න ලැයබයි්ද?

මං රනිල් වික්රමසිංහට කවේ ය්න වකව්නක් 

ව්නවවයි. මාරතු 22 මම කිේවම රනිල් 

වික්රමසිංහ ්නැවතත් බලයට එ්නවා 

කියලා සමහරු මාව විහිළුවකට ගත්තා, 

ොරලිවමනතුවේ ආස්නයක්වත් ්නැති 

පුේගලවයක් ආෙහු අගමැති වවනව්න 

වකාවහාමද කියලා. ඒත් දැන ඒක ඇස් 

ේනාපිටම ඔේපුවවලා තිවය්නවවන. ඒ 

වවේ මම දැන කිය්නවා රනිල් වික්රමසිංහ 

වමා්න ප්රශ්නයක්  ආවාත් ඉතුරු අවුරුදු 

වදක අනිවාරයවයනම රට ඉස්සරහට 

වගනිය්නවා. හැබැයි මාස ෙහක් හයක් 

ජ්නතාවට වම විදිහටම දුක් විඳින්න වවයි. 

ඒත් එතැනින ෙස්වස වම තත්ත්වය ටිවකන 

ටික මග ඇරිලා ය්නවා.

අවසාන ව්ශයෙන් ඔබට කිෙන්න පුළුවන්්ද ඔයේ 
ඔෙ අධිශ්ාන ්ශක්තියෙන් රයේ ඉදිරිෙ ෙෙපත 
යවන්න කිෙලා විශවයෙන් ඉල්ලා හිටින්න?

අනිවාරයවයනම පුළුවන. වම දවස්වල මම 

අධිශ්ා්නයක් කරවග්න ය්නවා ඉදිරිවේදි 

විවදස් රටවල් ෙහකිනවත් අපිට අත්යවශ්ය 

වස්වාවනවලට අධාර ලැබිලා අවේ 

මිනිස්සුනට සහ්නයක් ලැවබන්න කියලා. 

ඒවක සත්යතාවය ගැ්නත් ඔබට ඉදිරිවේදි 

දැකගන්න පුළුවන වවයි.

රනිල්  
වික්රමසිංෙ යමාන  

ප්රශනෙක්  ආවාත ඉතුරු 
අවුරුදු ය්දක අනිවාරෙයෙන්ම 
රට ඉසසරෙට යගනිෙනවා. 
ෙැබැයි මාස පෙක් ෙෙක් 
ජනතාවට යම් විදිෙටම  

දුක් විඳින්න  
යවයි
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

සුනඛයා

විසරෝධතාකරුවන් 
රකින්නට

ස�ාලිසියට  
කඳුළු ගෑස් ගැසූ

මීට දොද�ොස් වසරකට දෙර උොවූ 2010 

අවුරුද්ද ග්රීසියට නම් කිසිදස්ත්ම අ්මතක 

දනොවන අන්දදම් අවුරුද්දකි. ඒ ග්රීක රජදේ 

ආර්ථික සැලැස්්ම සහ බදු ප්රතිෙතතිවලට 

විදරෝධය ෙොමින රට පුරෝම ඇරැඹී තිබුණු 

විදරෝධතො රැලල නිසොය. එය දකොතරම් උග්ර 

විදරෝධතො රැලලක්ද කිවදහොත දෙොලිසිය සහ 

විදරෝධතොකරුවන අතර ්දරුණු අන්දදම් ගැටුම් 

ෙවො ඇතිවිය. එනිසො මුළු්මහත දලෝකයක 

කතො කරන අන්දදම් විදරෝධතො රැලලක බවට 

ෙතදවනනට එයට වැඩි කොලයක ගිදේ නැත.

දම් කියන දිනදේත ආණ්ඩු විදරෝධී 

්දැවැනත උදදඝෝෂණ රැලියක ෙැවැතවී්මට 

විදරෝධතොකරුවන සුොනම්ව සිටියහ. 

එය ආවරණය කරනනට ආ ද්දස් විද්දස් 

්මොධ්යදේදීන කලින්ම ත්ම ත්මනදගේ කැ්මරො 

ආම්ෙනන අොල තැනවල ස්්ොනගත කර 

තිබුණි. තවත ද්මොදහොතකින එරට වැසියන 

්දස ්දහස් ගණනකදගේ හඬ එක හඬින 

ගිගුම්ද්දමින විදරෝධය 

ආරම්්භ දකරුණි. 

නමුත දම් ්දැවැනත 

විදරෝධය ්මැ්ද කොදගේත 

වැඩි අවධොනයක 

දිනොගත එක අපූරු 

විදරෝධතොකරුදවක 

සිටිදේය. 

දම් අපූරු 

විදරෝධතොකරු අදනක 

පිරිස ද්මන සටන ෙොඨ 

කියො යටිගිරිදයන 

කෑ ගැසුදේ නැත. හූ 

කිේදේ ්ද නැත. ඔහුට 

ක� හැකි එක්ම කොරිය 

වූදේ විදරෝධතොකරුවන 

්මඩිනනට ඉදිරියට 

එන දෙොලිස් බලමුළු ඉදිරියට කඩො ෙැනී්ම 

ේමණි. ඒ දවන කවුරුත දනොව ‘ලූකානිකකාස්’ 
(Luakanikos) නම් Ginger Mongrel වර්ගයට 

අයත දුඹුරු ෙැහැ සුනඛයොය. කවුරුත 

ආ්දදර්ට ‘ලූක්’ යනුදවන කතො ක� ද්ම්ම 

සුනඛයොට ඒ වනවිට වයස අවුරුදු ්දහයක පිරී 

තිබිණි. ඊට දෙර ග්රීසිදේ අතෑනස් නුවර විදී 

අතර ්දඩොවදත ඇවිදිමින සිටි ලූක,  ආණ්ඩු 

විදරෝධී අරගලය ඇරඹුණු ො ෙටන සිටිදේ 

ජනතොව ස්මඟ ඔවුන ඉදිරිදේය. දකොටින්ම 

කිේදවොත උදදඝෝෂණයක දකොතැන්ද ලූක 

එතැනය.

“කෑ ගහලා සටන් පාඨ කියන්්න බැරිවුණාට 
අව්වට පිච්චි පිච්චි ්වැස්සට කෙමි කෙමී මිනිස්සු 
එක්ක කෙයත් ෙෙන්කගේ රකේ මිනිස්සු ක්වනුක්වන් 
සටන් කළා. අේටාල අස්කස් මිනිස්සු එක්ක 
නිදි්වැරු්වා. උදකඝෝෂණ එක්ක සැෙපුම් ගණ්නක් 
ඉස්සර ක්වලා පයින් ගියා. ඒ ගිය හැෙදාකෙ 
ෙෙන්ට කන්්න කබාන්්න දීපු මිනිස්සු ක්වනුක්වන් 
කපාලිසිකයන් ගහපු පළක්වනි ජල ප්රහාරය ්වකගේෙ 

කඳුළු ගෑස් පහර කෑක්වත් ලූකානිකකෝස් ෙෙයි.”

ඒ එවකට ්මොධ්ය ලූකොනිදකෝස් ගැන කියූ 

හැටිය. විදරෝධතොකරුවන සහ දෙොලිසිය 

අතර ඇතිවූ ගැටුම් දකොතරම් ්දරුණු වුව්ද 

ලූක හැ්මෝම සිටිදේ විදරෝධතොකරුවනදගේ 

ෙැතදතය. දකොයි්ම ද්මොදහොතකවත ගැටුම් 

්මඟහැර යනනට ලූකොනිදකෝස්ට හිතක තිබුදණ් 

නැත. විදරෝධතොකරුවන ෙ�වො හරිනනට 

දෙොලිසිය ජල ප්රහොර එලල කරදදී ඒ දේගවත 

ජලප්රහොර එකක ඔට්ටු දවනනට බැරි පුුංචි 

ශරීරය නිසො ලූකොනිදකෝස් බි්ම ඇ්ද වැටුදනය. 

එදහත ඊ�ඟ නිදම්ෂදේ යළි නැගිටින දම් 

සුනඛයො දෙොලිසිදයන එලල කරන කඳුළු 

ගෑස් ප්රහොරවලින ත්ම සඟයන දේරොගැනී්මට 

කඳුළු ගෑස් උණ්ඩ කටින දගනදගොස් 

නැවත දෙොලිසිදේ ්මහතවරුන ඉදිරිපිටට 

්ද්මනදනය. එවන අවස්්ොවල නම් දබොදහෝ විට 

ලූකොනිදකෝස්ට සිදුවූදේ කොකි ඇඳු්මට වැසුණු 

්මහතවරුනදගේ බූට් සෙතතු ෙොර කනනටය.

එවකට ග්රීසිදේ විදරෝධතො ආවරණය 

ක� ්මොධ්යදේදීන ෙවසො සිටිදේ ත්මන 

විදරෝධතොවදේ ්දරුණු්ම අවස්්ොවල ගත 

ඡොයොරූෙවල ෙවො දම් අපූරු විදරෝධතොකරුවො 

සිටි බවයි. ත්මොදගේ කුසගිනන නිවන  මිනිසුන 

දවනුදවන ජලප්රහොරවලට ලකදවනනට, කඳුළු 

ගෑස් කනනට ේමණක දනොව බූට් සෙතතු ෙහර 

කනනට වුව්ද ලූකොනිදකෝස් කව්දත ත්ම සගයන 

හැර ගිදේ නැත. එද්මන්ම දම් සුනඛයොට දහොඳ 

බුදධියක්ද තිබුණි. ඒ නිසො සැ්මවිට්ම ඔහු පීඩිත 

ෙනතිය ෙැතදත සිටදගන ඔවුනව්ම රැකදකය.

මිනිසුනට අේමණ ආ්දදර් කරමින මිනිසුන හො 

එකට සටන වදින දම් සුනඛයො ගැන 2011 වසර 

වනවිට දලෝකය්ම ්දැනදගන සිටිදේය. යුකතිය 

සොධොරණය දවනුදවන අරගල ක� දම් අපූරු 

විදරෝධතොකරුවොට ත්ම උෙරි්ම දගෞරවය 

දිය යුතු බව දලෝක ප්රසිදධ Time සඟරොව 

සිතුදේ ඒ නිසො විය හැකිය. ඒ ඔවුන ඔවුන ත්ම 

සඟරොදේ මුල පිටුව සරසනනට දලොව බලවත්ම 

මිනිසො දතෝරොගනනො 

කොලයයි. නමුත තිරිසන 

කුලයක ඉෙදුණ ලූක ්ද 

බලවත මිනිසුන ස්මඟ 

එවර නෝමදයෝජනො 

අතරට එකතුවිය. 

සඟරොදේ කවරයට දෙනී 

ඉනනට තරම් සුදුසුකම් 

දනොලැබුව්ද ඔවුන වසදර් 

දහොඳ්ම චරිතය දලස නම් 

කරනු ලැබුදේ ලූකය. ඒ 

ඉතො ඉහ� දගෞරවයක්ද 

ස්මඟිනි. එො ෙටන ග්රීසිදේ 

මිනිසුන ට ලූකොනිදකෝස් 

ජොතික වීරදයක විය. 

2011 වසර වනවිට 

ග්රීසිදේ විදරෝධතො 

දකද්මන දකද්මන 

අඩුදවමින ෙැවතුණි. නමුත අධික දලස කඳුළු 

ගෑස් ප්රහොරවලට නිරොවරණය වී්ම නිසො ඒ 

වනවිට  ලූකොනිදකෝස්දගේ දසෞඛ්ය තතතවය 

දුර්වල දවමින තිබුණි. දවනො දුව ෙැන සටන 

ක� ලූක ඒ නිසො වැඩි කොලයක ගතකදේ 

නිනදදය. එදස්්ම දෙොලිස් නිලධොරීනදගේ බූට් 

සෙතතු ෙහරවල නිසො ලූකදගේ ශරීරදේ 

ඇතැම් තැන ්දරුණුවට්ම ඉදිමී තිබුණි. 

තතතවය බලොසිටිය දනොහැකි තැන එක 

විදරෝධතොකරුදවක ලූකොනිදකෝස් ත්මොදගේ 

නිවසට රැදගන යෝමට කටයුතු කදේය. නමුත 

වැඩිකල ජීවතවී්මට වරම් දනොල්ද ලූක  2012 

වසදර්දී ස්දහට්ම සමුදගන ගිදේ ග්රීසිදේ ජනතො 

අරගලයට උර දුන සැබෑ වීරදයකු දලස ඉහ�්ම 

දගෞරවය්ද හිමිකරදගනය. එො ග්රීසිදේ අතැනස් 

නගරය ්මැ්ද ලූකොනිදකෝස් මිහි්දන කරන විට 

මිනිසුනදගේ ඇස්වලින ්මහදෙොද�ොවට වැටුදණ් 

ඒ දගෞරවදේ අසීමිත කඳුළු බිඳුය.

ලූකානිකකාස්’ 
අරගල 
බිකම් පෑ 

සටන්කාමීත්්වය

ලූකානිකකාස්’ 
කපාලීසිය සිය 
විකරෝධය පා්න 
අ්වස්්ා්වක්

කෑ ගහලා ෙටන් �ාඨ කියන්න 
බැරිවුණාට අවවට පිච්චි පිච්චි 
වැස්ෙට සතමි සතමී මිනිස්සු 
එකක සෙයත තෙන්සගේ රසේ 

මිනිස්සු සවනුසවන් ෙටන් කළා. 
අේටාල අස්සස් මිනිස්සු එකක 
නිදිවැරුවා. උදසඝෝෂණ එකක 
ෙැතපුම් ගණනක ඉස්ෙර සවලා 
�යින් ගියා. ඒ ගිය හැෙදාකෙ 

තෙන්ට කන්න සබාන්න දීපු 
මිනිස්සු සවනුසවන් ස�ාලිසිසයන් 

ගහපු �ළසවනි ජල ප්රහාරය 
වසගේෙ කඳුළු ගෑස් �හර කෑසවත 

ලූකානිසකෝස් තෙයි
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

සෙල් ස�ෝලිමවල 
කාසල කන්න බැරුව 

බයිසිකසලන් 
විශවවිද්ාලයට යන 
මහාචාරයතුමී

මේ මෙනම�ොට ශ්රී ලං�ොෙ ඉතොමත් දැඩි ඉන්ධන 
අර්බුදය�ට මුහුණපොලො ඉනන රටක් බෙ 
රහසක් මනමෙයි. ඒ නිසොම මබොමහෝමදමනක්ට 
අද සිද්ධමෙලො තිමයනමන පැය ගණන මතල් 
මපෝලිේෙල ලගිනන. ඔය අතර තෙත් පිරිසක් 
ඉන්ධන භොවිතමයන මතොර වි�ල්ප ප්රෙොහන 
ක්රම සඳහො මයොමුමෙලො ඇති බෙකුත් දකිනන 
පුළුෙන. ශ්රී ජයෙර්්ධනපුර විශෙවිද්ොලමේ 
ව්යෙහොරි� විද්ො පීඨමේ මහොචොර්ය 
මමත්ති�ො විතොනමේ මහත්මියත් ඒ අතරින 
ම�මනක්. ඇය 2021 ෙසමර් මලොෙ බලෙත්ම 
විද්ොඥයින ලැයිස්තුෙට එක්වුණු ශ්රී ලං�ොමේ 
පළමු විද්ොඥෙරියද මෙනෙො. පසුගියදා අපි 
දැක්�ො ඇය පොපැදිය� නැඟී විශෙවිද්ොලයට 
යන හැටි. ඒ නිසොම අපිට හිතුණො ඒ අත්දැකීම 
ගැන අහනන ඇයට �තො �රනන.

  අපි දැකකා ඔබතුමිය විශවවිද්ාලයට යන්න 
අලුත වාහනයක අරන් තිබුණා?

ඇත්තටම ඔව් .මං දැන් විශ්වවිද්යාලයට 

යන්්න් පයාපැදි්යන්. එ්ෙම යන්්න පටන් 

අරන් දැන් ද්වස් ්දක තු්නක් ්්ව්න්වයා. 

්ේ ්්ව්න්කයාට ලංකයා්ව් 

්ලයාකු ඉන්්ධ්න ගැටලු්වක් 

ති්ය්න්වයා. ඒ නිසයා 

ෙැම්තැ්නම ්්තල් ්පෝලිේ. 

ඉතින් මං ්පෞදගලික්ව 

කැමති ්නෑ ්්තල් ්පෝලිේ්වල 

ම්ේ කයාලය ්නයාස්ති කරන්්න. 

්මයාකද කයාලය කියන්්න් 

මිනිස් ශ්රමය. ඒකට ්ලයාකු 

්වටි්නයාකමක් ති්ය්න්වයා. ඒ 

නිසයා ඒක ්නයාස්ති කරන්්න 

මට බෑ. අනික පයාපැදි්ේ 

ය්න එක ශරීර ්සෞඛ්යයටත 

්ෙයාඳයි.

�ා�ැදියට මාරු වුසේ කාලය 
ගැන ප්රශනයක නිොද? සෙල් මිල 
දරාගන්න බැරි නිොද?

අ්වංක්ව කයාලය ගැ්න හි්තලයා. 

මට විශ්වවිද්යාලය ඇතු්ේ 

කරන්්න ්ගයාඩයාක් ්වැඩ ති්ය්න්වයා. ඒකට 

කයාලය අ්වශ්යයි. ඉතින් පැය ගණන් ද්වස් 

ගණන් ්්තල් ්පෝලිේ්වල ඉන්්න මට බෑ. ්ේ 

්්වලයා්ව් ්්තල් මිල ඉෙළ ගියත පෙළ ගියත 

්පෝලිේ්වල ඉන්්නම ්්ව්න්වයා. ඉතින් මට ඒකට 

්්වලයා්වක් ්නෑ.

එෙසකාට නිවසස් ඉඳන් සකාචචර දුරක දවෙකට 
�ා�ැදිසයන් යනවද?

ම්ේ ්ග්වල් උඩෙමුල්්ල්. එ්තැ්න ඉඳන් ශ්රී 

ජය්වර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලයට කි්ලෝමීටර 

්දකෙමයාරක් ්ව්ේ ති්ය්න්වයා. ඉතින් යන්්නයි 

එන්්නයි ගියයාම ද්වසට කි්ලෝමීටර පෙක් 

ෙයක් වි්තර පයාපැදිය පදින්්න ්්ව්න්වයා.

�ා�ැදියක වුණත එක�ාර �දින්න බෑසන්. ඒකට 
පුරුදු සවන්න ඕසන්?

මට ්ෙයාඳට පයාපැදි පදින්්න පුළු්වන්. මං 

්ඩන්මයාරක්්වල ආචයාරය උපයාධිය කර්න 

කයා්ල් අවුරුදු තු්නක්ම කැේපස් එකට ගි්ේ 

පයාපැදි්යන්. කි්ලෝමීටර පේළයා්වක් ්ව්ේ 

තිබුණයා. පයාපැදිය කියන්්න් ඇත්තටම 

නිදෙස් ්වයාේනයක්. එකම බයා්ධයා්ව එන්්න් 

්වැස්්සයාත ්තමයි.

ඔබ කියන්සන් විසදස් රටවල �ා�ැදියට සලාකු 
පිළිගැනීමක තිසයනවා කියලද?

අනි්වයාරය්යන්ම ති්ය්න්වයා. ්මයාකද ඇ්තැේ 

රට්වල විශ්වවිද්යාල මෙයාචයාරය්වරුන් ප්වයා 

විශ්වවිද්යාලයට එන්්න් පයාපැදි්යන්. ඒ 

වි්තරක් ්්න්්වයි ව්වද්්වරු, ඉංජි්න්රු්්වෝ 

ප්වයා ්තමන්්ේ රැකියයා ස්්යා්නයට යන්්න් 

පයාපැදි්යන්. ලංකයා්්වත ්ෙට අනිදදට 

එ්ෙම ්තතත්වයක් ඇති්්වයි කියලයා 

හි්්ත්න්වයා.

ඔබතුමියට තිබුණසන් �ා�ැදිය නැතුව ලංකාසේ 
ස�ාදු ප්රවාහනය භාවිො කරන්න. ඇයි එසහම 
සනාකසේ?

(සි්නයා්සමින්) ලංකයා්ව් ්පයාදු ප්ර්වයාේනය 

භයාවි්තයා කර්න්වට ්වඩයා පයාපැදිය දා්ෙන් 

සේප්තයි. ්මයාකද ලංකයා්ව් ්පයාදු ප්ර්වයාේනය 

අන්තිම දුර්වලයි. ඒක ෙරියට තිබුණයා ්නේ 

මිනිස්සු ්ම්ෙම ්්තල් ්පෝලිේ්වල කයා්ල් 

්නයාස්ති කරන්්න් ්නෑ්න්. අද බස් එකක් 

්ෙෝල්ට් එකකින් ්ෙෝල්ට් එක්කට යන්්න 

්ලයාකු ්්වලයා්වක් ය්න්වයා. අනික සමෙර 

්කයාන්්දාස්්තරලයා ෙැසි්රන්්න් නිකන් අපි 

බ්ලන් බස්්වලට ්නැගලයා ය්න්වයා ්ව්ේ. 

මඟීන්ට සළක්න විදිෙ අවුල් සෙග්තයි. ඒක 

නිසයා ්පයාදු ප්ර්වයාේනයට ්වඩයා ්ම්ෙම ්ෙයාඳයි.

ඔබ ලංකාසේ පිළිගත 
විශවවිද්ාල මහාචාරයවරියක. 
එෙැනින් ගියාම සලෝකසේ 
බලවතම විද්ාඥවරුන් අෙරට 
�වා ගිය විද්ාඥවරියක. ඔබ 
වසේ සකසනක �ා�ැදිසයන් 
යන එක ඔසේ ෙතතවයට 
ගැළස�නවද?
මං ්ඩන්මයාරක්්වල 

ආචයාරය උපයාධිය ෙදාරදදි 

ම්ේ මෙයාචයාරය්වරයයා 

විශ්වවිද්යාලයට ආ්ව් 

පයාපැදි්යන්. එයයා ද්වසට 

කි්ලෝමීටර තිෙක් පැද්ග්නයි 

ආ්ව්. දැන් මමත ඒ 

්වෘතති්ේම ඉඳන් පයාපැදි්යන් 

විශ්වවිද්යාලයට ය්න්වයා. මං 

හි්තන්්න් ්ම්තැ්නට ්තතත්වය 

බලපයාන්්න් ්නෑ. අ්ේ ර්ට් 

මිනිස්සු හි්ත්න ප්ත්න විදිෙ උඩයි ඔ්ෙයාම 

්ද්වල් හි්්තන්්න්.

මුලින්ම �ා�ැදිසයන් විශවවිද්ාලයට යනසකාට 
නම විශවවිද්ාලසේ ළමයි ඔබතුමිය දිහා අමුතු 
ඇහැකින් බලන්න ඇති?

එයයාලයා එ්ෙම අමුත්තක් කරලයා සැළකු්ව් 

්නෑ. ්මයාකද එයයාලටත ්ේ ්්තල් ප්රශ්න් 

්ත්ර්න්වයා. අනික මං කරන්්න් ්වැරැදදක් 

්්න්්වයි ්නේ එ්තැ්න කිසි අවුලකුත ්නෑ්න්.

ඔබ මහාචාරයවරියක විද්ාඥවරියක විදිහට රසේ 
පිළිගත චරිෙයක. සම සෙල් ස�ෝලිමවලට විෙඳුමක 
ඔබ ෙතුව තිසයනවද?

ඉන්්ධ්න ලබයා්දන්්න නිසි ක්රම්ව්දයක් 

ෙදන්්න ඕ්න්. ්ේ ආණ්ඩු්ව ්ගනියන්්න් 

කිසිම සැලසුමක් ්නැති මෙයා අන්්ධභූ්ත 

්වැඩපිළි්්වලක්. එක ප්රතිපතතියක් ්නෑ. රටට 

්ම්ෙම ්්වලයා ති්යන්්න් ඒකයි. දැන් ්ේ රට 

ගමන් කරමින් ති්බන්්න් ආපස්සට. නිකන් 

හි්තන්්න ත්රීවිල් ර් රස්සයා්ව කර්න ්ක්්නක්ට 

්ේ ්්තල් ්පෝලිේ එක්ක ෙැේ්පන්්න් 

්කයා්ෙයාමද? පැය ගයාණක් ්පෝලි්ේ හිටියම 

ෙයර දු්වන්්න ්්වලයා්වක් ්නෑ්න්. ඒ නිසයා ්ද්න 

ඉන්්ධ්න ටික ෙරි නිසි ක්රම්ව්දයක් අනු්ව 

දුන්්්නයාත ්්තල් ්පෝලිේ ප්රශ්නය ඉ්ේම 

විස්ඳයි.

සලාව බලවතම 
විද්ාඥයින් 

ලැයිස්තුවට එකවුණු 
ශ්රී ලංකාසේ �ළමු 

විද්ාඥවරියද ඇයයි dh
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ 

පැයකට කලින් 
පපට්රල් ලීටරයක් හරි 
ලැබුණානම් 
මපේ දරුවා 

අදත් ජීවතුන් අතර

මැයි මාසය මැද වෙද්දී රවේ 

හැමතැනටම දැවනනට වූ ප්රශන 

වසාරගුවේ-රදාකඳුර ගමමානයටද ඒ 

වෙසම දැවනමින තිබිණි. වෙට්රල් වෙෝලිම, 

ගෑස් වෙෝලිම වමනම ඇඳිරි නීතිය නිසාද 

පීඩා විඳි පිරිස අතවේ ප්රියනත ඉඳුනිල් 

හා ඔහුවේ බිරිඳ කාංචනා උදයංගනී 

ද සිටියහ. ෙඩු ෙැවඩන දිවි සරිකරගත් 

ප්රියනතට තිබුණු වොකුම බය වම 

කරදර මැද බැරිවෙොෙත් දරුවෙකු 

බිහිකරනනට සූදානමින සිටි බිරිඳට රැයක 

ොනක අමාරු වුෙවහාත් ඇයෙ වරෝහෙට 

රැවගන යනනට තිබූ වනාහැකියාෙය. 

දරුො ෙැවබනනට දින දී තිබුවේ 

මාසවේ අනතිමට වුෙත්, දාහත් ෙනදා සිට 

යම යම අෙහසුතා තිබුවෙන කාංචනාෙ 

කලිනම වරෝහහල්ගත වකරුණි.

“ස�ොරගුසේ මොතෘ �ොයනයට තමයි 
කොංචනො ගිසේ. ඒ ලැබුණ උපසෙස් අනුව 
අපි කටයුතු කළො. කලින් ස්කකෑන් පරීක්ෂණ 
කිහිපයක කළො. ඒවයින් ෙැනගතතො, 
ඉපසෙන්න ඉන්සන් ගැහැණු ෙරුසවක 
කියලො. ඒ වසේම ෙරුවො නිසරෝගීව ඉන්නො 
බවත ෙැනගතතො. මැයි 17 රොත්රිසේ බිරිඳට 
අමොරු වුණ නි�ො, ඇයව 18දා පොන්ෙර 
සවන්න සරෝහලගත කළො.”

දිනක් වගවුණි. දහනෙ ෙනදාට 

එළිෙනවිට ඉඳුනිල්ට අසනනට ෙැබුවේ 

මිහිරිම ෙදන වෙළකි. ඒ ොනදර තුනකුත් 

ගාෙකට දියණිය උෙන බෙය. කාංචනා 

දුරකතනවයන ඉඳුනිල්ට ඒ බෙ කියද්දී 

ඔහු සැනසුම සුසුමක් වහලුවේය. 

වදවදනාම සුවෙන බැවින හිතට 

වගනාවේ සතුටකි. ඔහු දහෙෙ වරෝහෙට 

ගිවේ, ඒ සිඟිති මුෙ දකිනනටය. පංචි 

සුරංගනාවිය දකිද්දිම, මීට ෙසර හතකට 

වෙර වොකු දුෙ උෙනදා දැනුෙ හැඟීමම 

වදනනා වදමහල්වෙෝ අත්විනදාහ.

“සහට සගෙර යන්න පුළුවන් 
සේවි.”

කාංචනා කියූ වෙසම 

මැයි 20 ෙනදා ඔවුන 

පංචි දුෙ වගදරට 

රැවගන ආවේ 

වෙෝකයම දිනූ තරම 

සතුටකිනි. හත් 

හැවිරිදි අක්කාද පංචි 

නැවගනිය වදස බො 

සිටිවේ මහත් ආදරවයනි.

ෙළමු දිනවේ වෙනසක් 

වනාමැතිෙ කිරි උරා බිවු පංචි 

ෙැටික්කිය, ෙසුදා කිරි උරා බීවමන ෙසු 

ගැවහන අයුරක් කාංචනා දුටුොය. 

කිසිඳු අසනීෙ තත්ත්ෙයක් වනාවෙනවූ 

සිඟිත්තියට වූවේ කුමක්දැයි සිතාගත 

වනාහැකිෙ කාංචනාවේ වදවනත් 

බියෙත්ෙ තිබිණි.

“රෑ හතට හතයි තිහට වසේ තමයි 
ෙරුවො ගැසහන්න ගතසත. කිරි සපේවම 
ගැසහන ගතිය අඩුසවලො ටිකකින් ආසයත 
ගැසහන්න ගතතො. ඊටපස්සස් මේකිරි 
දුන්නත ෙරුවො කිරි උරො බිේසේ නැහැ. 
ෙරුවො කහ පොට සවන්න පටන්ගතතො. 
අපිට බයක ඇති වුණො. ඒ අතසේ කොංචනො 
කිේවො ඉකමනට ඉස්පිරිතොසලට යමු 
කියලො.”

එ ෙචනත් සමඟ කෙබෙ වූ ඉඳුනිල් 

කළුෙවේම එළියට බැස 

ත්රීවරෝද රථ ඇති යහළුෙන 

කිහිෙවදවනකුටම කතා 

කළත්, ඒ එකකෙත් 

වෙට්රල් තිබුවේ නැත.

“මම පැයක විතර 
එහොට සමහොට දුවලො 
ත්රීසරෝෙ රථයක 
සහොයොසගන ෙරුවව 

හලදුම්මුලල දි�ො 
සරෝහලට ඇතුළත කළො. 

ඒ සවනසකොට දුව හිටිසේ 
අ�ොධ්ය තතතවසේ. ෙරුවට 

මූලික ප්රතිකොර කරලො, දියතලොව මූලික 
සරෝහලට මොරු කරලො යැේවො. එහි හදිසි 
ප්රතිකොර ඒකකසේදී ෙරුවො මියගියො. ටික 
සවලොවකට කලින් සරෝහලට සගනොවනම් 

ෙරුවො සේරගන්න තිබුණො කියලො 
වවද්යවරු කිේවො.”

එම ෙදන මෙක් පිවයක් 

වකවස්නම දරාගනනද? 

වමාවහාතකට වෙර 

තම උණුසුමට ගුලිවී 

සිටි, සුරංගනාවිය 

නැෙත සුරවෙෝකයට 

වගාසිනි. කාංචනාත් 

ඉඳුනිලුත් කඳුළු 

සැලුවේ දරුො 

වරෝහල්ගත කරනනට 

වූ ප්රමාදය ගැනද හිත 

හඬාෙැවටද්දීය. 

දින වදකක් ෙමෙක් ජීෙත්ෙනනට 

ෙරම ෙද බිළිඳියවේ ෙශචාත් මරෙ 

ෙරීක්්ෂෙය සිදුකරන ෙද්වද් දියතොෙ 

මූලික වරෝහවල් අධිකරෙ වෙද්ය 

නිෙධාරී ශානක වරා්ෂාන ෙතිරෙ 

මහතායි. මරෙ ෙරීක්්ෂෙවයන ෙසු එම 

වෙද්යෙරයා තම මුහුණුවොතට මියගිය 

දැරියවේ වස්යාරුෙක් සමඟ සංවේදී 

සටහනක් එක්වකාට තිබුවේය. ඔහු 

ලියා තිබුවේ සිය අසූහය වෙනි මරෙ 

ෙරීක්්ෂෙය වමම දැරියවේ වේදනාත්මක 

මරෙය බෙයි.

“දින සෙකක වය�ැති සම් සපොඩිදුව 
මේකිරි බීම අඩුවී කහ වීම සේතුසවන්, සල 
වල සීනි අඩුවීම නි�ො ගැසහන්න අරන්. 

ෙරුවො හලදුම්මුලල සරෝහලට සේන්න 
සපට්රල සහොයන්න පැයක විතර ගිහින්. 
හලදුම්මුලල සරෝහලට එනවිට සල වල සීනි 
මටටම සහොඳටම අඩුසවලො. දියතලොව 
සරෝහලට සගනො ෙරුවො හුස්ම අදිනවො. 
සරෝහසල හදිසි ප්රතිකොර ඒකකසේදී ෙරුවො 
නැති වුණො. අර පැය පරකකු වුසේ 
නැතනම් සම් ෙරුවො සේරගන්න තිබුණො. 
සෙයක තමන්ට සවන්සනෝන ඒසක දුක 
සතසරන්න. මො� නවයක බසේ තියොසගන, 
ෙවස් සෙකක තුරුසල තියොසගන සපට්රල 
ලීටරයක නැතුව ෙරුසවක නැතිවුණො 
කියන දුක ජීවිත කොලයටම වෙ සේවි. මිනිය 
කපන්නත දුකයි. සියලු අවයව සහොඳින් 
හැදුණු ෙරුසවක.”

ඔහු එම සටහන අෙසන වදාස් ෙෙරා 

තිබුවේ අවේ රවේ වද්ශොෙනඥයින 

අෙශ්ය කෙට හරියාකාර තීනදු තීරෙ 

වනාගැනීවම ෙරද ද වෙනො වදමිනි. 

වමම දැරියවේ මරෙය සමබනධවයන 

හදිසි මරෙ ෙරීක්්ෂෙය සිදුකළ 

දියතොෙ වරෝහවල් හදිසි මරෙ 

ෙරීක්්ෂක ඩී.එම. දිසානායක මහතා 

ෙබාදුනවන විෙෘත තීනදුෙකි.

ඉෙදී දින වදකක් ෙන වකටි 

කෙකදී, සුබ අක්්ෂරයකින 

නමක් තියනනට ප්රථම 

ඇය දිවිය හැර 

වගාසිනි. පියා කියනවන 

ඇයෙ විසිතුනෙනදා 

යළි වරෝහෙට රැවගන 

එන වෙස වරෝහලින 

උෙවදස් ෙැබී තිබූ 

බෙයි. 

ඒත් ඊට දින වදකකට 

වෙර ඇයට දිවිය හැර යනනට 

සිදුවුණි. ඒ නෙ ජනම ළදරුවෙකු 

ගැන වසායා බෙනනට ප්රවද්ශවේ ෙවුල් 

වසෞඛ්ය වස්ො නිෙධාරිනියටද ෙගකීමක් 

ඇති ෙසුබිමකය. ඇයවගන වමම මෙටත් 

බිළිඳියටත් එම වස්ොෙ නිසි ෙරිදි 

ෙැබුොදැයි අෙ වනාදනිමු.

තම දූ සිඟිත්තිය අහිමිවීවම වේදනාෙ, 

කාටත් ෙඩා දැවනනවන ඒ අහිංසක 

වදමාපියනටය. 

එය දරාගැනීම අසීරු වේදනාෙක් 

නමුත්, තෙත් මල් කැකුළකට වමෙන 

දුක්ඛිත ඉරෙමක් අත් වනාවෙනනට, 

ෙගකිෙ යුත්තනවේ වදවනත් විෙර විය 

යුතු වනාවේද?

දින පදකක් 
වයසැති බිළිඳිය 

පරෝහලට පෙනියන්න 
තාත්තා පැයක් 
තිසපස පපට්රල් 

පහායලා

දරුවා
 ෙැපහන්න 

ෙත්තා. මව්කිරි 
උරා බීමට 
පනාහැකි 

වුණා

06 2022 ජුනි 01 වන බදාදා
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

හිටිනන ග�ාඩ්ඩක් හිටිනන 
දුවනගන ඇයි ඔයා

හිතුවක්කාර අලිගයකුග�න 
මහාචාර්යවරගයක් අයැදියි 

අලි රේස් ගැන අපි අසා 

ඇතරතෙමු. දැක ඇතරතෙමු. 

මිනිසුනරගේ ධාවන තෙරඟ 

ඕනෑතෙරම්ය. එරෙත අලින 

සෙ මිනිසුන එකට දිවීමක් 

ගැන ඔබ අසා තිරේද? රම 

එවැනනකි. 

මෙනුවර පිළිමතෙලාව 

ප්රරේශරේ නිවසක ඇති කළ 

තෙරුණ අලිර්යකි. රේ අධික 

භීති්යට පතවන කරුණක් 

තිරේ. එනම ධාවන්ය වන 

දුමරි්යයි. එවැනනක් රමම 

අලි්යාට උනහිටි තෙැන 

අමතෙක කරවීමටද සමත්ය.  

දිනක් රමම අලි්යා 

මෙනුවර සිට සි්ය 

හිමිකරුරගේ නිවස රවතෙ 

පැමිරණමින සිටිරේ්ය. 

කිසිඳු කලබල්යක් නැතෙ.  

ඇතරගාවවාට අවනතේය. 

ගැටරේ ප්රරේශරේ දුමරි්ය 

ෙරස් පාර මතිනද ඔවුනට 

ගමන කිරීමට නි්යමිතෙව 

තිබිණ. එවිට රවලාව දෙවල් 

11 පමණ වි්ය. දුමරි්ය ෙරස් 

මාේග්යට ආසනනවතම 

දුමරි්යක නලාවක් නාද 

රකරිණ. සේදනතේයාරගේ 

ෙැසිරීම උඩු ්යටිකුරු 

කිරීමට එ්ය ප්රමාණවත්ය. 

අලි්යා භ්ය බිරානතෙ වූරේ්ය. 

්යනරන 

රකාරෙද,  

කා 

සමඟිනද 

සි්යල්ල 

අමතෙක 

වි්ය. නලා 

ෙඬින 

කලබල්යට 

පත අලි්යා 

දුමරි්ය රගේට්ටුරවන පැන 

ගතරත්ය. ගනරනෝරුව 

මාේග්යට පිවිසිරේ්ය. 

අනතුරුව රේරාරදණි්ය 

රදසට දුවනනට පටන 

ගතරත්ය. රම අනරේක්ෂිතෙ 

සිදුවීරමන වැඩිම පීඩාවට 

පත වූරේ ඇතරගාවවා්ය. 

ඔහුද අලි්යා පසුපස 

දුවනනට වි්ය. එරෙත 

එ්ය පෙසු නැතෙ. වැඩි 

රවලාවක් ්යාමට මතරතෙන 

ඇතරගාවවාට අලි්යා 

මගෙැරිණ.  රපරනනනටවත 

නැති අලි්යකු පසුපස 

ෙඹා ්යාම ඉඳිකටු තුරේ 

තෙපස් රැකීමක් ්යැයි 

ඇතරගාවවාට සිරතෙනනට 

ඇතෙ. එනිසා නැවතී ෙති 

අරිනනට වි්ය. 

රම අතෙර කිරලෝමීටර 

තුනක් පමණ දිව ගි්ය 

අලි්යා නැවතෙ ෙැරුරේ්ය. 

්යළි ගැටඹ රදසට 

දුවනනට ගතරත්ය. අලි්යා 

ඇතරගාවවාද පසු කරමින 

දුවනනට වි්ය. එ්ය දුටු 

ඇතරගාවවාද නැවතෙ 

ධාවන්ය ඇරඹී්ය. දැන 

අලි්යා සමඟ ඇතරගාවවාද 

ගැටඹ රදසට දුවමිනි.  

රම අමුතු දිවිල්ලට 

රපාලිසි්යටද මැදිෙත වීමට 

සිදුවි්ය. එකල එම ප්රරේශ්ය 

අද තෙරම ජනාකීේණ 

රනාවීම වාසනාවකි.  

ගැටරේ ෙනදිර්යන සෙ 

රේරාරදණිර්යන මාේග්ය වසා 

දැමිණ. ඒ අතෙර කිරලෝමීටර 

තුනක පමණ දුරරහි වන රේ 

පාලන්ය පෙසු කිරීම එහි 

අරමුණ වි්ය. 

පාර වසා දැමූවද දිවිල්ල 

අවසන 

රනාරව. 

අලි්යා දුවයි.  

ඇතරගාවවාද 

දුවයි. එනිසා 

මොචාේ්ය 

අරශෝක 

දංරගාල්ල 

රවතෙ 

දුරකතෙන 

ඇමතුමක් ලැබිණ. ඒ අලි 

ධාවක්යා සිහිසුන කර 

රෙෝ දමවැල් දැමීමට උදව 

වන රලස දැනුම රදමිනි. 

ඒ අනුව ෙැකි ඉක්මනින 

මොචාේ්යවර්යා ඖෂධ 

සෙ තුවක්කුව රැරගන එම 

ස්්ාන්යට ළඟාවි්ය. ඔහුට 

එහිදී දැකගතෙ ෙැකි වූරේ 

දමවැල් රහිතෙව එො රමො 

දුවන ජවසමපනන තෙරුණ 

අලිර්යකු සෙ ඒ පසුපස 

ලුහුබඳින ඇතරගාවරවකු්ය. 

රෙරතෙම වොම ක්රි්යාතමක 

වි්ය. තුවක්කුවට සිහි නැති 

කිරීමට අවැසි රබරෙත 

දැමී්ය.  

සි්යල්ල සූදානම්ය. ඉතිරිව 

ඇතරත අලි්යා සිහි නැති 

කිරීම පමණි. මොචාේ්ය 

අරශෝක දංරගාල්ල ඊට 

උතසාෙ ගතරත්ය. දුවන 

අලි්යාට ඉලක්ක්ය ගැනීම 

පෙසු නැතෙ. දැන කුමක් 

කරනනද? මොචාේ්යවර්යාද 

අලි්යා පසුපස දුවනනට 

ගතරත්ය. 

දැන ධාවකයින 

තුනරදරනකි. සේදනතෙ 

අලි්යා ඉදිරිර්යන දුවයි. 

ඇතරගාවවා සෙ 

මොචාේ්යවර්යා පිටුපසිනි. 

සවස් වනතුරුම දිවිල්ල 

අවසන රනාවී්ය. තෙරඟ 

තීරක්යා තෙරුණ අලි්යායි. 

එරතෙක් අරනක් රදරදනා 

දිව ්යා යුතු්ය. ගැටරේ සෙ 

රේරාරදණි්ය අතෙර වට 

රොඳින ක්රීඩා කළ 

අලි්යා ඉතො සනසුන්ය. 

ඇතරගාවවාට සෙ 

මොචාේ්ය අරශෝක 

දංරගාල්ලට දින ගණනාවක 

ව්ා්යාම්ය පැ්ය කිහිප්යක් 

ඇතුළතෙ හිමිවි්ය. අලි - මිනිස් 

මො ධාවන තෙරඟ්ය කිසිඳු 

ජීවිතෙ රෙෝ රේපල ොනි්යක් 

රනාමැතිව සමාේතෙ වීම 

වාසනාවට කරුණකි.
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කිහිප්යක්ම දිව ්යාරමන 

ෙති වැටුණු අලි්යා තෙරඟ්ය 

අතහිටුවීමට තීරණ්ය 

කරේ්ය. අරනක් ක්රීඩකයිනටද 

විරාම්යක් ලැබිණ. 
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

ඕස්සරේලියාසව හිටියට 
මසේ ඇසේ දුවන්සන් 
ශ්රී ලාංකික සේ
පළමු වරට ඕස්සරේලියානු පාර්ලිසේන්තුවට 

සතරීපත වූ ශ්රී ලාංකික නිසයෝජිතවරිය 
කැසෙන්ඩ්ා ප්රනාන්දු

පසුගිය මැයි 21 වෙනිදා පැෙැත්වුණු 

ඕස්වරේලියාවේ 41 ෙැනි පාර්ලිවේන්තු මහා 

මැතිෙරණය ලංකාවේ සිටි අපිටද විවේෂ 

එකක් විය. ඒ වමරට උපත ලැබූ ශ්රී ලාංකික 

සේ්භෙයක් සහිත කැවසන්ඩ්ා ප්රනාන්දු 

පළමු ෙරට ඕස්වරේලියානු පාර්ලිවේන්තුෙට 

වත්රීපත්වීම නිසාය. 

වේ මැතිෙරණවේදී එරට පාලක පක්ෂය 

වූ ස්වකාට් වමාරිසන්වගේ ලිබරල් සන්්ානය 

පරාජයට පත්විය. ඒ නිසා  ජයග්රහණය කළ 

කේකරු පක්ෂවේ ඇන්තනි ඇල්බනීස්ට 

අගමැති පුටුෙ හිමිවිය. කේකරු පක්ෂය 

වමවලසින් ඕස්වරේලියාවේ බලය තහවුරු 

කරගනු ලැබුවේ දශකයකට පමණ පසුෙය.

වමෙර මහා මැතිෙරණයට වපර සිටම 

එරට වේශපාලන විේවල්ෂකවයෝ පෙසා 

සිටිවේ ප්රතිඵලය පාලක පක්ෂයට අොසි 

සහගත ෙන බෙයි. ඒ ‘ක�ොවිඩ් 19’ ෙසංගතය 

හමුවේ ඕස්වරේලියාෙ දැඩි ආර්ථික 

අර්බුදයකට මුහුණපෑමත් ඒ හරහා ජීෙන 

වියදම ඉහළ වගාස් තිබීමත් නිසාවෙනි. වේ 

තත්ත්ෙය හිටපු අග්රාමාත්ය ස්වකාට් වමාරිසන් 

ප්රමුඛ රජවේ ජනප්රියත්ෙය අඩුවීමට ප්රබලම 

වේතුෙ විය. කිේො ොවගේම මැතිෙරණ 

ප්රතිඵල නිකුත් වෙේදී ඇන්තනි ඇල්බනීස්වගේ 

කේකරු පක්ෂය ආසන 72 කට ෙඩා 

දිනාගැනීමට සමත් වූ අතර හිටපු අගමැති 

ස්වකාට් වමාරිසන්වගේ ලිබරල් පක්ෂය ප්රමුඛ 

සන්්ානයට හිමිකර ගැනීමට හැකිවූවේ 

ආසන 51 ක් පමණි.

වමම මැතිෙරණයට කැවසන්ඩ්ා ප්රනාන්දු 

හැරුණු විට තෙත් ලාංකිකයින් වදවදවනකු 

තරඟ ෙැදුනහ. ඒ රාන්ජ් වපවර්රා සහ 

විවරෝෂ් වපවර්රාය. රාන්ජ් වමන්ම විවරෝෂ් 

තමන් නිවයෝජනය කළ පාර්ලිවේන්තු අසුන් 

පරාජයට පත්වෙේදී කැවසන්ඩ්ා ප්රනාන්දු 

කේකරු පක්ෂය නිවයෝජනය කරමින් සුපිරි 

ජයග්රහණයක් ලැබීමට තරේ ොසනාෙන්ත 

විය.  

“මං �ැකෙන්ඩ්ො ප්රනොන්දු. තවත් විදිහකින් 
කිවකවොත් ෙොඩම්බර ෙංක්රමණි�කෙක් 
වකේම වෘත්තිකෙන් සූපකවදිකෙක්. ඒ වකේම 
වැඩ �රන මිනිස්සු කවනුකවන් �තො �රන 
ගැහැනිෙක්.”

34 වෙනි විවේ පසුෙන ඇය ඕස්වරේලියාවේ 

වික්වටෝරියා ප්රාන්තවේ පදිංචියට පැමිණ 

ඇත්වත් කුඩා කාලවේදීය. 

“මං 1999 අවුරුදකද ඕස්කරේලිෙොවට ආකව 
මකේ පවුකේ අෙත් එක්�. අමමයි, තොත්තයි, 
මේලියි තමයි ආකව. එතක�ොට මට ෙොන්තමට 
වෙෙ අවුරුදු 11 යි. ඊටපස්කස් ඉස්ක�ෝකේ 
ගිකෙත් කමකහමයි. ඒ �ොකේ අපිට වැඩිෙ ෙේලි 
තිබුකේ නෑ.”

කාලයත් සමඟ ඇය ආහාර සැකසුේ 

ක්වෂ්ත්රය වදසට වයාමු විය. එහිදී 

සුපවේදිනියක් වලස පහවළාස් ෙසරක් 

පුරාෙට වූල්වෙෝර්ත් සුපිරි වෙළඳසැල් 

ජාලයට සේබන්් වී එහි වස්ෙය කළාය. ඒ 

අතරතුවර් කැවසන්ඩ්ා එරට වබදාහැරීවේ 

සහ අනුබේ් වස්ෙක සංගමවේ කේකරු 

පක්ෂ නිවයෝජිතෙරියක වී පසුෙ එහි 

සංවි්ායකෙරියක වලසද පස්ෙසරක් 

පමණ සිටියාය. ඇය පෙසන පරිදි ඇවගේ 

වේශපාලන ගමනාන්තවේ මුල් අඩිතාලම 

ෙැටී ඇත්වත් එතැනින්ය. 

“කම කවනක�ොට මං ආහොර ෙම්බන්්ධ 
�රමොන්තවල ෙහ ඒ ක්කෂේත්රෙ නිකෙෝජනෙ 
�රන ක�කනක් විදිහට වැඩ �රනවො. ඒ වකේම 
එම �රමොන්තකේ වැඩ�රන අෙකේ දියුණුව 
ෙඳහො අතහිත කෙනවො.”

ආගන්තුක සත්කාරය පිළිබඳ 

ඩිපවලෝමාෙක් වමන්ම අධ්ාපන සහාය 

පිලිබඳ ෙෘත්තිය සුදුසුකේ සපුරා ඇති ඇය 

සමාජ ක්රියාකාරකේ වකවරහිද සෑවහන 

උනන්දුය. ඒ නිසාමවදෝ ඇය වේ ෙනවිට 

අපූරු ෙැඩකද නිරත වී සිටියි.

“මං හරි ආෙොකවන් තව කෙෙක් �රනවො. 
ඒ තමයි ඉංග්රීසි �තො �රන්න ්බැරි 
ෙංක්රමණි�ෙන් ට ඉංග්රීසි උගන්වනවො. ඒ� මං 
හරිම ආෙොකවන් ස්කවච්ො කස්වෙක් විදිහටයි 
�රන්කන්.”

පසුගිය සතිවේ කැවසන්ඩ්ා ඕස්වරේලියානු 

මහ මැතිෙරණයට තරඟ කවේ වේ සියල්ල 

කරන අතරතුරය. ඇය තරඟ ෙැදුවන් 

වික්වටෝරියා ප්රාන්තවේ ‘කහෝේට්’ (Holt) 
ආසනයටයි. ඒ අනුෙ ඇය ඡන්ද 39,185 

ක් ලබාගත්වත් 57.09% ක දැෙැන්ත 

ප්රතිශතයක්ද සමඟිනි.ඇවගේ ප්රතිොදියා 

වූ රාන්ජ් වපවර්රාට ලබාගත හැකිවූවේ 

42.91% ක ප්රතිශතයක් සමඟින් ඡන්ද 

28,777 ක් පමණි. කැවසන්ඩ්ාට ඕස්වරේලියානු 

පාර්ලිවේන්තුවේ වදාර ඇරුවේ එවහමය. 

සිය ජයග්රහණවයන් අනතුරුෙ ඇය පෙසා 

සිටිවේ වමෙැන්නකි.

“කම මැතිවරණෙ ඕස්කරේලිෙොකව 
අනොගත පරපුරයි නිරවචනෙ �රන්කන්. මං 
්බලොකපොකරොත්තු කවනවො කම ජෙග්රහණෙත් 
එක්� හැකමෝකගම ෙහොෙ මට ලැක්බයි කිෙලො. 
ඒ වකේම පුළුවන් ඉක්මනින් මකේ ජනතොව 
මුණගැකහන්න මං �ටයුතු �රනවො. මං 
�ැමතියි ෙෝධොරණ ඕස්කරේලිෙොවක් ෙකින්න. 
හැකමෝටම ෙළ�න ඕස්කරේලිෙොවක් ෙකින්න. අපි 
ඉන්කන් අවස්්ොවන් කගොඩොක් තිකෙන රට�. 
ඒ නිෙො ඉදිරිෙට ෙන්න කේසියි. මං මිනිසුන් 
කවනුකවන් කපනී ඉන්නවො කිෙලො ෙහති� 
කවනවො. ඒ කවනුකවන් කම� මට ලැබුණු වටිනො 
අවස්්ොවක් කිෙලො මට හිකතනවො.”

වමහිදී ඇය තම උපන් රට ෙන ශ්රී ලංකාෙ 

ගැනද කතා කරන්නට අමතක වනාකළාය. 

“මං කමවර ඕස්කරේලිෙොනු පොරලිකමන්තුවට 
කත්රීපත් වූ එ� ගැන ෙතුටුයි. කමො�ෙ ෙැන් 
මට පුළුවන් ලං�ොවම නිකෙෝජනෙ �රමින් 
එතැන ඉඳන් �තො �රන්න. මං ඕස්කරේලිෙොව 
නිකෙෝජනෙ �ළත් මකේ ඇකේ දුවන්කන් ශ්රී 
ලොංකි� කේ. ඒ� හැමදාමත් එකහමයි.”

කැවසන්ඩ්ා ෙැඩිදුරටත් සඳහන් කවේ 

වික්වටෝරියා ප්රාන්තවේ සිටින ආසියානු 

සේ්භෙයක් සහිත පුේගලයන් ඇතුළුෙ 

සියලුම ඕස්වරේලියානු ජාතිකයින් වෙනුවෙන් 

තමන් වපනී සිටින බෙයි. වේ අතර වමරටින් 

සංක්රමණය වූ ශ්රී ලාංකිකයින් ෙැඩි පිරිසක් 

සිටින ප්රාන්තය ෙන්වන්ද වික්වටෝරියා 

ප්රාන්තයයි.

“මම තරුණිෙක් විදිෙට වැඩ �රන්න 
පටන්ගත්කත් මීට අවුරුදු දාහතර�ට �ලින් 
ඉඳලො. එදා ඉඳන්ම මං මහන්සිකෙන් ෙහ 
�ැපවීකමන් වැඩ�රපු හින්දා අෙ කවනක�ොට 
මට ඒ�ට වටිනො�මක් ලැබිලො තිකෙනවො. ඒ� 
මට කලොකු ශක්තිෙක්.”

ඇය එවස් කියන්වන් නිහතමානී 

ආඩේබරයකිනි. වනාදන්නා රටකට 

සංක්රමණය වී එහි පාර්ලිවේන්තුෙට පිවිසීම 

හිතන තරේ පහසු නැත. එවහත් සමස්ත 

ශ්රී ලාංකිකයින්ටම අභිමානයක් එක්කරමින් 

කැවසන්ඩ්ා එම වික්රමය කර තිවේ.

“ඕනෑම කෙෙ�ට අපි මහන්සි වුකණොත් 
විතරයි අපිට කහොඳ අනොගතෙක් ළඟො 
�රගන්න පුළුවන් කවන්කන්. අපි හිතට 
ගත්කතොත් අපිට හැමකදම පුළුවන් කිෙලො 
කිසිම කෙෙක් ්බැරිකවන්කන් නෑ. ඒ� මට වකේම 
කම කලෝකක් හැම මනුස්ෙකෙකුටම කපොදුයි.”

අධිෂ්්ානය, උත්සාහය සහ කැපවීම 

ඇත්නේ කළ වනාහැක්කක් නැත. ලාංකික 

තරුණියක වුෙද කැවසන්ඩ්ාට විවදස් රටක 

පාර්ලිවේන්තු අසුනක් හිමිවුවේ ඒ නිසාය. 

ඉතින් ලංකා මාතාෙටද අභිමානයක් එක් 

කරමින් ඕස්වරේලියානු පාර්ලිවේන්තුෙට පිවිසි 

ඒ දිරිය දියණියට ‘්ධරණී’ අපිද සුබපතමු.

හිතට ගතසතාත 
අපිට හැමසේම 
පුළුවන් කියලා 
කිසිම සෙයක් 
බැරිසවන්සන් නෑ. 
ඒක මට වසේම 
සේ සලෝසක් හැම 
මනුස්ෙසයකුටම 
සපාදුයි

සේ මැතිවරණය 
ඕස්සරේලියාසේ අනාගත 

පරපුරයි නිර්වචනය 
කරන්සන්. මං 

බලාසපාසරාතතු  
සවනවා සේ 

ජයග්රහණයත එක්ක 
හැසමෝසගම 

ෙහාය මට  
ලැසබයි කියලා
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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...

ප්රියංකා නානායකකාර

පීල්ලවත්තෙ නැන්දා, නුවන්තේලා්ේ 

ගමට නුවර පැත්තෙන් දීග ඇවිදින් හිටිය 

්ේනක්. හැඩරුව, ෙතොබහ, වචන අ්ප 

අමම්ලා්ග ව්ේමයි කිය්ලා පළ්වනියට දැේලා 

ෙතො ෙරපු දව්ෙම මට හිතුණා.

නුවන්තේලා්ග පැත්තෙ ෙමහර වචන, අ්ේ 

පැතතෙට වඩා ්වනස්. මම ගියපු අලුතෙම කියන 

වචනව්ලට යාළු්වා විහිළු්ෙරු්ව හිනා්වවී. 

ඒත පීල්්ලවත්තෙ නැන්දටයි මටයි හැම්ේෙම 

ගැ්ලපුමක් තිබුණ කිය්ල මට දැනුණා.

“බුදුන්ගෙ ්ෙවියන්ගෙ පිහි්ෙන දුවෙ වැඩි 
කරෙරයක ්නාවී ෙරුවා ලැ්බයි. බය ්වනන එපා.”

මම දකින හැමදාෙම උන්දැ්ග ෙටින් ඔය 

වචන ටිෙ පිට්වන එෙ පුරුේදක් ව්ේ වුණා. 

නුවන්තේග නංගි්ගන් හා අමම්ගන් වුණ හිත 

රිදවීම හැම එෙක්ම දැන්ගන හිටියත, ෙවදාවත 

ඒ ගැන ම්ගන් ඇහු්ව නෑ. ෙමහර විට හිතෙන්න 

ඇති ඔය ්ේවල තෙව ෙැරයක් මතෙක් ෙර්ල ම්ග 

හිතෙට ළතෙැවිල්ල ්ේන්න ඕන නෑ කිය්ලා. මං 

්ව්ලාවෙට ්මානවහරි කියන්න ගියත ්හමිහිට ඒ 

ෙතොව ්වන පැතතෙෙට හරව්ලා,

“දුෙ හිත ේලබ්ල ෙරගෙන්න එපා. ඒ මිනිසසු 

ඔනක්නකේ ඕ්න එෙක් කියාගෙේත කදන. 
ඉසසෙරකේලා සීරුෙට අපි ඔය බකරන නිදහස කේලා 
ඉමුකො. ඔය කිය්න ෙර්න කේෙල දුෙ බාරගෙේකත 
්නැතුෙම එයා්ලටම තමයි බාරගෙන්න කෙනකන. දුෙ 
දැන දරුො ගෙැ්න විතරක් හිතන්න.

ඉසසෙර අකප අම්ම්ලා කියනකන ළමයි 
හම්බකෙන්න ඉන්නකොට තරකහන, 
ක්රෝධකයන ඉන්න එපා කිය්ලා. 
එතකොට ළමය ෙැත කේනෙලු. 
ඉපදුණාම ළමයේ අම්මට ෙද 
ෙර්නෙලු.”

ඇතතෙටම ම්ග හි්ත එ්හම 

වවරයක්, ්්රෝධයක් ෙවදාවත 

තිබු්ණ නැහැ. තිබු්ණ වික්ෂිේතෙ 

බවක් විතෙරයි. තෙක්්ෂ්ලා රණ්ඩුවට 

ආව හැම වා්රම කිව්ව,

“මුං තනිවුණා. උඹ මකගෙන අයියෙ 
උදුරගෙේතා” කිය්ලමයි.

අයි්යකුයි, නංගි්යකුයි විතෙරක් පවු්්ල 

ඉන්න්ොට ්්ලාකු ේහරෝදර බැඳීමක් ති්යන්න 

පුළුවන් තෙමයි. යාළු්වා ව්ේ ඉන්න අයිය්ලා 

නංගි්ලා දැේලත ති්යනවා. තොත්තෙක් ව්ේ 

නංගි බ්ලාගන්න අයිය්ලත දැේල 

ති්යනවා. ඒත ේහරෝදර්යක්්ග 

විවාහය ේහරෝදරි්යකුට ්ම 

තෙරම දරුණු මානසිෙ පීඩාවක් 

වු්ණ් ්ෝහාමද?  ්මෙ මට 

මහ හතෙරබීරි ෙතොවක් වුණා. හිතෙ 

ඇතු්ළ අප්රෙන්න හිතුවිලි ඉප්දන්න වුණා. 

නුවන්තෙ කියන්්න් ්ම ෙතොව්ලට රණ්ඩුව්ලට 

්ේතුවක් නෑ කිය්ලා. නැන්දමමා කියන්්න 

තෙක්්ෂ්ලා හි්ත ්වදනාවට ෙෑ ගහනවා කිය්ලා. 

මාමණ්ඩි කියන්්න ඕකිට පිස්සු දු්ව කිය්ලා. 

මම ්ොචචර ෙන්සුන් ්වන්න 

හැදුවත ්ම ්වන ්ේවල හින්ද 

ම්ග හිතෙ හැම්ව්ලම තිබ්බ 

තිගැස්සිචච ගතියකින්. කුෙ තුළ 

ඉන්්න පුංචි ප්රාණි්යක් කිය්ල 

මතෙක් ෙරන්න ව්ේ එයාත 

්ව්ගන් උස් පහත ්වන්න 

ගන්න ්ව්ලාවලුත වැඩි වුණා. 

එ්හම අතෙපය උස් පහත ෙරන 

්ව්ලාවට කු්ස් වම පැත්තෙ හම 

මැ්දනවා ව්ේ වැඩිපුර රි්දන්න 

ගතතො.    දවස් ගාණක් අතු ්නාගෑව 

මිදු්ල පුරාම අඹ ්ොළයි, ෙහ පාට ඇඹරැල්ල 

්ොළයි විසිරි්ලා ගිහින් තිබුණා. ඒ වුණත ඉද්ල 

අරන් ගිහින් අතුගාන්න තෙරම හිතෙක් තිබු්ණ් නෑ.  

නැන්දමමා හිටි්යත නංගිට යටත්ව්ලා ව්ේ. 

එයා ්මාන ්ේ කිවවත නැන්දමමා ඒෙ ෙරන්න 

බ්ලා්ගන හිටියා. මාවත ඒ 

විදිහට නටවන්න මුලම දවස්ව්ල 

එයා මහ ්ගාඩක් උතොහ 

්ෙරුවා. 

“ඔයා මුං කිය්න කේ ෙරන්න. කම්ෙ 
ෙරන්න. කමකහම ෙරන්න. අ්ල කහාදි 

එපා, පරිප්ප හදන්න. අරකහ යන්න 
එපා. උන එක්ෙ හි්නාකෙන්න එපා.” 

ඉවේගන ඉඳ්ලා බැරිම තෙැන 

මම ඇහු්ව,

“ඇයි මුං ඔයා කිය්න කේ 
ෙරනක්න?” කිය්ලා විතෙරයි, ඒ වචන 

ටිෙ එයාට නිෙන් ගැරඬියාට භූමි්තෙල ගැහුව 

ව්ේ වුණා. 

“හා එකහමද මැණිකේලාකගෙ තිකය්න මහනතේකෙ 
තාම එකහමයි කනද? කහාඳයි බ්ලමුකො ඕෙ 
කොච්චරෙල කමකහ තියාකගේන ඉඳීද කිය්ලා.”

මටනම කිසිම මහන්තෙතතෙෙමක් තිබු්ණ 

නෑ. ඒත එයා්ග චරයාවට ම්ග වචන ටි්ෙන් 

්හාඳටම රිදුණ බවනම මට දැනුණා. එදා තෙමයි 

මම මුලින්ම හිතු්ව එයා්ලත එක්ෙ පෑ්හන්න 

්නායා ම්ග පාඩු්ව ඉන්නවා කිය්ලා.

ඉඩම අයිතියක් ගැන නංගි කියපු ෙතොව 

නුවන්තේග හිතෙ ්හාඳටම පාරව්ල තිබුණා. 

පවු්්ල එෙම පිරිමි දරුවා ්වචච නුවන්තෙ 

ඉඩෙඩම ගැන ්ේ ්දාර ගැන අයිතිවාසිෙම 

කියන්න ්ොයි ්ව්ලාවෙවත උතොහ ්ෙරු්ව 

නැහැ. මහ්ගදර අමමටයි, තොතතෙටයි, නංගිටයි 

ඉන්න ඉඩ ඇර්ලා මහ්ේ ළඟින්ම ්වනම ්ගයක් 

හදන්න හිතේලා තිබු්ණ නුවන්තෙ තෙමන්්ග පාඩු්ව 

ඉන්න ෙැමති වුණ ්ේනක් හින්දා. එදා හැන්දෑ්ව 

නුවන්තෙ ඉඩ්මන් ්ොටෙක් එයාට ලිය්ල ්දන්න 

කිය්ලා තොතතෙට කිවව කිය්ලත, තොතතෙ ඒෙට 

ෙැමතිවුණා කිය්ලත කිව්ව නිදාගන්න ගියාට 

පස්්ෙ.පහුවදා නුවන්තෙටයි මටයි ඇහැරු්ණ් 

අ්ප ්ගදර ඉස්ෙරහ ජ්න්ල වීදුරු ස්්ලාං ස්්ලාං 

ගා්ලා එෙ දිගට බිම වැ්ටන ෙේ්ද ඇහි්ලා.

උඹ අයියව 
ම්ගෙන 

උදුරගෙත්ා 

හා එ්හමෙ 
මැණි්කලා්ගෙ 

ති්යන 
මහන්ත්ව ්ාම 
එ්හමයි ්නෙ? 

ෙැනවීමකි

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

0112 637740 / 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

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

igyk - fca' ta' iS Ydka; l=udr

 fmd;= lnr frda.hg ;s; ;nk 

   wms ljqre;a leue;shs mshlre fmkqulg bkak 
YÍrhlg fujeks ,iaik fmkqug f.k fok 
m%Odku bkaøsh f,i iu y`ÿkajkak mq¿jka' kuq;a 
wo iudcfha 2] wdikak msßila iu wj,iaik 
lrk fmd;= lnr (Psoriasis) frda.h ksid mSvd 
ú`Èk nj fmks f.dia ;sfnkjd' ia;%S mqreI 
fNaohlska f;drj fuu frda.h je,Èh yels nj 
fmks hkjd' ta jf.au  frda.h je<`ÿKq flfkl= 
iudchg fmks isáug we;sjk ,eÊcdj ksid 
udkisl wd;;shg m;aùugo fuu frda.fha oelsh 
yels ,laIKhls' fmd;=lnr ^Psoriasis& frda.h 
iqjl< fkdyels frda.hla iudcfha iïu;j 
mej;=ko fydañfhdam;s m%;sldr u.ska fmd;=lnr 
^Psoriasis& frda.ska iïmQ¾Kfhka iqjl, yels 
m%;sldr l%uhla nj lsj hq;=hs' 

fmd;= lnr ^Psoriasis& frda. je,§ug fya;= 
idOl 
fuu frda.h je,`§ug fya;=j ;ju;a yßhdldrj 
fidhdf.k keye'kuq;a jvd;a ms<s.;a u;h 
jkafka cdkj, n,mEula ksid we;sjkakla njhs' 
fuh lsisúgl fndajk frda.hla fkdfõ' fuh wm 
YÍrfha m%;sYla;slrKfha ÿ¾j,;djhl§ 
isref¾u we;s m%;sYla;slrK hdka;%hla isrerg 
úreoaOj l%shd lsÍula ksid we;s jkakla 
(Autoimmune disease) f,i yeÈkaúh yelsh' tu 
l%shdj,sh mk.ekaùu mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg  
úfYaIs; jQ hï fya;=jla (Provocating  factor) 
n,mdhs'

•  Wod - lD;%Su rildrl fhÿ wdydr fukau    
   tlsfklg fkd.e,fmk wdydr ks;r        
    mßfNdackh'^lsß "ud¿&
•  ks;r mj;sk u,noaOh 
•  ksÈ ueßu 
•  ;=jd, ^jeáï isÍï ksid we;sjk ;=jd,       
    wdidokhka &
•  wdidok ^iuyr nelaàßhd (Streptococcal      
     pharyngit) fyda ffjria ^HIV& wdidok
•  T!IO - Lithium,Sysyemic Corticosterids jeks   
    T!IO keje;a;= úg" reêr mSvkhg ,nd fok   
   T!IO ksid ^beta blockers&
•  wêl ;dmhg ks;r fhduq ùu'
•  ÿï mdkh' 
•  u;a meka mdkh 
•  fyda¾fudakj, fjkialï 
•  udkisl mSvkh'

fmd;=lnr frda.fha j¾. yd tys ,laIK 

ysialn," k<," lka 
fomi" je<ñg" oKysia 
isrer mqrdu kshfmd;= u;o 
fjkialï f.kfok frda.s 
,laIK we;s lrhs'

Plaque Psoriasis
^fmd;= lnr& frda.h  
fuh fmdÿfõ oelsh yelshs 
r;=mdg iu yd is,aj¾ mdg 
fmd;= oelsh yelshs tajd u; 
leiSula we;s w;r 
fõokdldßhs' iuyr wjia:djkays bß ;e,Sï" f,a 
.e,Sïo oelsh yel' fuh YÍrfha úYd, mrdihlg 
me;sr hhs'

Inverse Psoriasis ^fmd;=lnr& frda.h  
bls,sj," mshjqre hg" lsys,s j, jeks iïmQ¾Kfhka 
fkdfmfkk ia:dkj, fmd;=lnr we;súh yel' r;= 
mdg È,sfik f,i ifï fjkialï oelsh yel'

Erthrodermiv Psoriasis ^fmd;= lnr& frda.h 
§¾> ld,hla .;a iuyr T!IO k;r l, úgo "wêl 
ysre ;dmh ksido"wdidok ksido yg .kakd fmd;= 
lnr úfYaIhls"iu r;= mdg"È,sfik wdldrhg fuys§ 
o fjkialï oelsh yel'

Exfoliative Deratitis ^fmd;= lnr& frda.h 
uq¿ isrer mqrdu 95] lau ifï frda.hla f,i 
me;sßula fmkakqï lrk fuh fmd;= lnr j¾.hg 

wh;a frda.s ;;a;ajhls'blauka 
m%;sldr fj; fhduqúh hq;=hs' 
fuu frda.s ;;a;ajhg m%;sldr 
fkdlsßfuka ðú; wjodkula 
mjd we;súh yel'

Pustular Psoriasis 
blauka m%;sldr l<hq;= fuu 
fmd;= lnr ;;ajfha ,laIKh 
jkafka ierj f.ä isref¾ 
;ekska ;ek we;sùuh' fï frda.s 
,laIKh fndfyda fokd 
nelaàßhd wdidokhla f,i iel 
l,o fuho fmd;= lnr 
j¾.hls' 

Psoriasis Arthritis 
iuyr frda.Skaf.a 
kshfmd;=j, ys,a jYfhka 
wdrïN jk fuu frda.h 

miqj kshfmd;= 
wjmeye f.k" 
kshu, fjkaù fmd;= 
jYfhka ye,Sug 
mgkaf.k kshfmd;= 
krla ùug isÿfõ' ta 
iu. we.s,s wdY%s; 
ikaê bÈóu 
fõokdldß ;;aj 
oelsh yel' ;jo 

úYd, ikaê u;o ^fldkao" oKysi" je,ñg" 
ú¨U& wdY%s; ikaê bÈóu" YÍrh mqrd we;s lrk 
fõokdj f,i fï iu. wd;rhsáia frda.ho oelsh 
yels úu  Psoriasis Arthritis frda.fha ,laIK fõ'

fydañfhdam;s m%;sldr ,nd fok wdldrh 
yßu f,afyishs" myiqhs" l=vd fnda, fyda fm;s  
T!IO ,nd fokjd' ;s;a; rihla keye' ´kEu 
;ekl isg Ndú;d l< yelshs' wdf,amhg iqÿiq 
fydañfhdam;s wdf,amkh ,nd fokjd' ojig 
fojrla wdf,am l<hq;=hs' wm fydañfhdam;s T!IO 
Ndú;fhka i;shla hkak;a fmr m%;sM, oelsh 
yels jkjd'

fldfyduo fu;rï ir, iqjhla yg .kafka 
fydañfhdam;s m%;sldr u.ska frda.hg fya;= jQ 
frda. uq,h ke;s lr oukjd' tlsfkldg wdfõksl 

jQ ÿ¾j, jQ m%;sYla;sh f.dvkxjk 
T!IO tlsfkldf.a frda. ,laIK 
ie,ls,a,g f.kfokq ,nkjd' fuys§ 
m%;sYla;slrK l%shdoduh ksjerÈ 
wdldrhg l%shd;aul lrkak 
fydañfhdam;s T!IO iu;a jkjd' 
fydañfhdam;s ffjoH l%ufha 
uq,O¾uhg wkqj b;d id¾:l f,i 
fuu.ska ´kEu fmd;= lnr frda.hla 
ksiel iqjh ,nkjd' wfma T!IO j, 
.=Kh le<,laj;a b;sß fkdlr uels 
hkjd' kshfmd;= h:d ;;ajhg 
m;afjkjd' ikaê fõokd ke;sj hkjd' 
fmd;=lnr frda.ska buy;a i;=gla 

,nkjd' udkisl wd;;sho ke;sj hkafka 
fydañfhdam;s m%;sldr .ekSfï§ 
frda.shdf.a ldhsl frda.s ;;aj fukau 
udkisl frda.s ;;a;ajo ie,ls,a,g .kq 
,nk neúks'

m%;sldr .eksfï§ ie,lsh hq;= lreKq
wêl WIaKdêl wdydr" fkd.; hq;= w;r fokq 
,nk T!IO kshudldrfhka fokq ,nk ms<sfj,g 
Ndú;d l, hq;=hs' m%;sldr jf.au iqjhg 
frda.shdf.a i;aldrh;a wjYH jkjd'

iudchg Èhhq;= m‚úvh 
Tn fuu fmd;=lnr frda.h iqjlr .; fkdyelshs 
lshd ìh úh hq;= ke; fydañfhdam;s m%;sldr ;=,ska 
fmd;=lnr frda.h iaÓr f,i ksiel iqjhla w;=re 
wdndO j,ska f;drj ,nd.; yelshs' m%;sldr 
.eksfï§ jeä ù wvq jkafka keye' fmd;= lnr 
ksid we;sjk le<e,a mjd ke;s ù Tfí iu 
meyem;a ù w,xldr fmkqula iqjhla i;=gla fuu 
m%;sldr ;=,ska Tn ,nkq ksielh'

 

fydañfhdam;s m%;sldrfydañfhdam;s m%;sldr

rcfha ysgmq m%Odk
fydañfhdam;s ks,Odßks

ffjoH wkqId fyaul=udr
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භාතිය වවඩිවර්ධන

ව�ාලිසියට  
හැට හතර 

මායම් ව�න්නූ 

මාළවේ අක්ා  

ව්ාටු වුණු හැටි 

“මචං, නැද්ද හ�ොඳ හෙලහලෙක් එහ�ම...?”

නිමන්ත එහෙම ඇහුහේ කලකින ෙමුවූ 

්තරිඳුහෙනි. ඒ හකොළඹ නෙරහේ ප්රසිද්ධ සමොජ 

ශොලොවක් තුළදීය.

“මං ්දනන හෙහනක්නම් ඉනනවො. එයත් කිවවො 
හ�ොඳ හෙොලහලෙක් හිටිහයොත් හෙට් ෙරනන කියලෙො. 
නම්්බර් එෙ ග�ගනිනහෙෝ...”

ජංෙම දුරක්තනය 

අ්තටෙත් නිමන්ත කිේ 

පමොහවනම ඒ අංකය 

්තම දුරක්තනහේ 

ෙබඩො කරෙත්හත්ය. 

එ්තැන පටන එම අංකය 

හිමි ්තරුණිය සමඟ 

සමබන්ධයක් හෙොඩනඟො 

ෙත් ඔහු එය ආදරයකට 

හපරළනනට වැඩිකල් 

ෙත්හත් නැ්ත. 

තිසෙත් ෙැවිරිදි නිමන්ත 

හෙොරණ ප්රහදශහේ වොෙන 

අම්තර හකොටස විකිණීහම 

ව්ොපොරයක් සිදුකර හෙන ගිය 

හකෝටිපති ව්ොපොරිකහයකි. එහසම 

විවොෙකහයකු වූ ඔහු හදදරු 

පිහයකි.

“මට ඔයො මුණගැහ�නන ආෙයි.”

ඒ ඉල්ලීම මුලිනම ඉදිරිපත් වු හේ 

නිමන්තහෙනි. පසුව හදහදනො ෙමුවූහේ මොළහේ 

ප්රහදශහේදීය. ඡොයොරූපවලින පමණක් දුටු 

්තරුණිය දැකෙැනීමට නිමන්තට තිබුහේ පුදුම 

උනනදුවකි. ඒ ඇය ඡොයොරූපවල හපනුණු 

්තරමම ෙැඩකොරියක්ද යන වෙ සියැසිනම 

දැක බලො ෙැනීමටය. කථිකො කරෙත් දිනහේදී 

හදහදනො ෙමුවූ අ්තර, ඇය එදින ඇඳසිටිහේ 

නිල් පැෙැති හඩනිමකුත්, ්තද නිල් පැෙැති 

ටීෂර්ට් එකකුත්ය. ඒ නිසොහදෝ ඡොයොරූපවල 

දුටු හපනුමකට වඩො හපනුමකුයි නිමන්ත එදා 

ඇහෙන දුටුහේ.

“මොෂි නගිනනහෙෝ ජිප් එෙට...”

නිමන්ත ඇයව ්තම ජිප් එකට නංවොහෙන 

හකළිනම ගිහේ ඉංගිරිය ප්රහදශහේ හෙෝටලයක් 

හව්තය. එහිදී ඔහු මත්පැන හබෝ්තලයක්ද 

්තම රථයට දමොෙනනට අම්තක හනොකහේය. 

කොමරයට හෙොස මුලිනම ඔවුන කහේ මත්පැන 

හබෝ්තලය කඩො වීදුරු හදකකට දමො ෙැනීමය. 

ඔය අ්තරවොරහේ ්තරුණිය නිමන්තහේ 

ඇසවසො ඔහුහේ වීදුරුවට යමක් දැමූ බව 

ඔහු දැනසිටිහේ නැ්ත. එය අධික හලස මත්වී 

සිහිනැතිව යන අනදහම හපත්්තකි. හම කිසිත් 

හනොදනනො නිමන්තට ම්තක මත්පැන වීදුරුව 

එක හුසමට උගුරට ෙලොෙනනවො පමණි.

හම අ්තරතුර පැය කීපයකට හෙෝටල් 

කොමරයට ගිය හජෝඩුව අදාළ කොලය අවසන වී 

සෑහෙන හවලොවක් ගියද පිට්තට හනොපැමිණීම 

නිසො හෙෝටලහේ හසවකයින තුළ යම සැකයක් 

ජනි්ත විය. ඒ සැකය නිසයි ඔවුන අදාළ කොමරය 

හව්ත ගිහේ. ඒ යනවිට නිමන්ත සිහියක් 

ප්තක් හනොමැතිව හෙෝටල් කොමරහේ ඇඳ ම්ත 

වැතිර සිටි අ්තර ඔහු ෙො පැමිණි ්තරුණිය එහි 

හනොසිටියොය.

“ම�ත්්තයො ම�ත්්තයො...”

හකෝතරම කීදදුවද නිමන්තහෙන 

ෙැලහෙොල්මනක් නැ්ත. මත්පැන හබෝ්තලයද 

හිසව හනොතිබූ නිසො හෙෝටල් හසවකයිනහේ 

සැකය ්තවත් වැඩිවිය. පසුව ඔවුන සිදධිය 

පිළිබඳව හෙෝටල් කළමනොකරු දැනුවත් කර 

ඉංගිරිය හපොලිසියට හම බව දැනුම දුනෙ.

“ෙර්, අහප් හ�ොහටල එෙට ෙපල එෙක් 
ආවො. ඒත් හම් හවනහෙොට ගෑනු හෙනො 
රූම් එහක් නෑ. පිරිමියො ඇඳ උඩ වැටිලෙො 
ඉනනවො. සිහියත් නෑ.”

වෙොම ක්රියොත්මක වූ ඉංගිරිය ප්ර්ධොන 

හපොලිස පරීක්ෂක, සථොනොධිපති 

ඩබ්ලිේ.ඩී.සී.ජනක ඇතුළු පිරිස 

හෙෝටලයට පැමිණිහේ සීසීටීවී 

හෙක් කරමු කියොහෙනමය. එහිදී 

හපහනනනට වූහේ අදාළ කොන්තොව 

නිමන්තහේ ජිප් රථය රැහෙන පලොයන 

දසුනයි. හම අ්තර නිමන්ත 1990 ගිලන 

රථයකින හෙොරණ හරෝෙල හව්ත රැහෙන 

ගිහේය. ඒ ඔහුහේ හසෞඛ්ය ්තත්ත්වය එ්තරම 

යෙපත් හනොවූ නිසොය.

කටඋත්්තරයක් ෙනනට ්තරම හෙොඳ ශරීර 

හසෞඛ්යයකින නිමන්ත හනොසිටි නිසො හපොලිසියට 

සිදුවීම ෙැන තිබුහේ යම හදගිඩියොවකි. ඒ 

අ්තරතුර ප්ර්ධොන හපොලිස පරීක්ෂක ජනකහේ 

උපහදස ම්ත සිදධිය පිළිබඳ විමර්ශන කරවූ 

හපොලිස පරීක්ෂක පොදුක්ක ඇතුළු පිරිසට 

අපරෝධ විමර්ශන කේඩොයහමන හෙෝඩුවොවක් 

ලැබුණි. ඒ ඉංගිරිය අරණවිල ප්රහදශහේ 

මොර්ෙයක් අසළ නිමන්තහේ ජිප් රථය 

දමොහෙොස ඇති බවයි.

හකහස වුවද දින 

කීපයකින පසු නිමන්ත 

පියවි සිහියට පැමිණි 

අ්තර ඔහුට හපොලිසිය 

ඉදිරිහේ හදනනට 

්තරම කටඋත්්තරයක් 

හනොතිබුහේය. ඔහු 

කී එකම ක්තොව වූහේ 

මිතුහරකු මොර්ෙහයන අදාළ 

්තරුණිය දැනෙත් බවත්, ඇය 

සමඟ ඉංගිරිය හෙෝටලයකට ගිය 

බවත් එහිදී ඇය මත් හවනනට යමක් 

දුන බවත් පමණි. 

“්තමුනහගේ හමොනවො �රි හ්දයක් 
නැතිහවලෙෝද ්බලෙනන.” හපොලිස නිල්ධොරිහයක් 

නිමන්තහෙන ඇසුහේය.

නිමන්තට උනහිටි ්තැන අම්තක වූහේ 

එවිටය. ඒ ඔහු සතුව තිබූ ලක්ෂ ෙණනක් 

වටිනො නිල් මැණික් ඇල්ලූ මුදදක්, පවුම 

විසිපෙක රත්්තරන මොලයත්, පවුම අටක් හවන 

හපනඩනට් එකත් හනොමැති බව දැනෙත් විටය. 

එහසම ජිප් රථහේ වූ ලක්ෂ ෙණනක මුදලුත් 

ඇය සමඟිනම අතුරුදනව තිබුණි.

කොන්තොව අල්ලො ෙැනීමට 

හපොලිසිය හකොහ්තකුත් උපක්රම 

හයදුවද ඒ උපක්රම කිසිවක් 

සොර්ථක වූහේ නැ්ත. 

අවසොනහේ ඔවුන ඇහේ 

දුරක්තන අංකය පිටුපස 

පනනනනට වූහේ ඒ 

හමොහෙොහත් එය 

හෙොඳම තුරුමපුව 

වූ නිසොය. 

දුරක්තන 

සමොෙමට 

දනවො 

සිමප්ත ෙැන හසොයො බැලූ විට හපනී ගිහේ 

ඇය මොළහේ ප්රහදශහේ පදිංචිකොරියක බවයි. 

ඒ අනුව හපොලිසිය අදාළ නිවසට ගිහේ ඇයව 

අල්ලො ෙැනීහම අරමුණු ඇතුවය. එහි යනවිට 

එම නිවහස විවොෙකයින යැයි සිතිය ෙැකි 

අනදහම හජෝඩුවක් සිටි අ්තර හපොලිසිය දුටු 

සැනින ඔවුනහේ මුහුණු අඳුරු විය.

“අහන නෑ ෙර් මං එහ�ම හෙහනක් හනහවයි. 
මට හ�ොඳට ෙලලි තිහයනවො. ඉතින ඇයි මං 
හමහ�ම හ්දයක් ෙරනහන...?”

ප්රශන කිරීම ෙමුහේ කොන්තොව එහස 

පැවසුවත් හපොලිසිය ඇයට සීසීටීවී දර්ශන 

හපනනුහේය.

“අහන 
ෙර්, ඔය මං 
හනහවයි. හම් 
වීඩිහයෝවලෙ 
ඉනහන 
හෙොණහඩේ 
දිග ගෑනු 
හෙහනක්හන. 
ඒත් මහගේ 
හෙොණහඩේ 
හෙොටයිහන. 
ඒත් ඔය 
වීඩිහයෝවලෙ 
ඉනන ගෑනු 
හෙනො නම් 
ඇඳහගන 
ඉනන ටීෂර්ට් එෙ මහගේ එෙක්...”

ඇහේ ක්තොහවන හපොලිසිහේද හදහකොණ 

මූට්ටු විය. ඒ එය බැලූ බැල්මට ේතරබීරී 

ක්තොවක් වූ නිසොය.

“ඔය ෙමනති. ෙැලුන එෙෙදි අපි 
මුණගැහුහන. ්දවෙක් එයො අහප් හග්දර 
ආවො. එදා ෙෑමක් ඇහේ �ැලිලෙො මං 
එයොට ඇඳගනන ටීෂර්ට් එෙක් දුනනො. 
ඒෙ ්තමයි ඔය තිහයනහන. හම් ඉනහන 
ෙමනති...”

හෙොනො ෙැහරදදී ඒ හපොල් පැහේටද 

්තල් පැහේටද කියො කියනනට 

හපොලිසියට ෙැකියොව තිබුණි. ඒ ඔවුන 

හමවැනි සිදධියකට අ්තෙැසුහේ 

මුල්වරට හනොවූ නිසොය. ඒ නිසො 

විමර්ශනයට එක්වූ කළු්තර 

අපරෝධ හකොට්්ොස අධ්යක්ෂ 

සෙකොර හපොලිස අධිකොරී 

හරොෙොන ඕලුෙලහෙන 

හපොලිස නිල්ධොරීනට 

ලැබුහේ සුපුරුදු අණකි.

“මුළු හග්දරම ෙර්ච් 
ෙරනන.”

හමොහෙෝතකින හපොලිස 

නිල්ධොරිහයකුට නිවහස 

අල්මොරියක සඟවො තිබූ 

කුඩො පොර්සලයක් ෙමුවිය. එහි නිමන්තහේ 

නැතිවූ සෑම රත්්තරන බඩුවක්ම තිබුණි. නමුත් 

ඒ හමොහෙොහත් නිවහස උන කොන්තොව පවසො 

සිටිහේ ඒවො හෙනැත් ්තැබුහේද සමනති බවයි. 

හපොලිසියට ඇහේ ක්තනදරය සැබෑවටම 

අපැෙැදිලිය. එය පැෙැදිලි කරෙැනීමට නම 

එ්තැනට අවශ්ය කවුදැයි යනන හපොලිසියට 

සිහිවූහේ එවිටය. ඒ අනුවයි එ්තැනට නිමන්ත 

හෙනවූහේ.

“ෙර්, හම් ගෑනි කියනහන හ්බොරු. හමයො ්තමයි 
මොෂි. හ්බොරු නම් ්බලෙනන හමයොහගේ ඇහේ ටැටූ 
එෙක් ඇති...”

හපොලිස නිල්ධොරිනියන හයොදවො ඇහේ 

ශරීරහේ ටැටූ 

එකක් ඇත්දැයි 

හසොයොබලන 

විට නිමන්ත 

කී අයුරිනම 

එය තිබුණි. ඒ 

නිසො ඇයට 

්තවත් හපොලිසිය 

ඇනදවීමට 

ෙැකියොව 

ලැබුහේ නැ්ත. 

ඒ හමොහෙොහත්ම 

අත්අඩංගුවට 

පත්වූ ඇය 

පසුව හෙොරණ 

මහේසත්ොත් 

අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීහමන අනතුරුව 

රක්ෂි්ත බන්ධනොෙොරේත හකරුණි. හපොලිසියට 

ෙැට ේතර මොයම හපනනූ මොළහේ අක්කොහේ 

හකරුවොව එහස අවසන හවදදී ඒ පිළිබඳව 

අදෙස දක්වමින ඉංගිරිය ප්ර්ධොන හපොලිස 

පරීක්ෂක සථොනොධිපති ඩබ්ලිේ.ඩී.සී.ජනක 

මේතො පවසො සිටිහේ හමවැනනකි.

“හම් ෙොන්තොව හමහ�ම හ්දයක් ෙරපු පළහවනි 
ව්තොව හම්ෙ හවනන ්බෑ. හම් සිදධිය හවලෙො ටිෙ 
්දවෙක් යනෙල ඇය හපොලිසිහේ ඇසව�ලෙො 
�ැංගිලෙයි හිටිහේ. ඒත් අපිට පුළුවන වුණො 
පසුගියදා ඇයව හ�ොයොගනන. හමහ�ම සිදුවීම් 
ඕන්තරම් ෙමොහේ හවනවො. ඒත් ඒවට මුහුණ දීපු 
අය ලෙැේ්ොවට හපොලිසියට කියනහන නෑ. අපි 
මිනිසසුනට හ්දයක් කියනන ෙැමතියි. පවුල ජීවි්ත 
හ�ොඳින පවත්වොගනන නම් හම් වහගේ අනියම් 
ෙම්්බන්ධ්තො තියොගනන එෙ හ�ොඳ නෑ. නිෙන 
හි්තනන ්දැන හෙොහ�ොම්ද ඒ මිනිසසු ්තමනහගේ 
හග්දරට, ෙමෝයට මූණහ්දනහන? එහ�ම 
මූණහ්දනන ්බෑහන. ඒ නිෙො හ්දයක් ෙරනන ෙලින 
හ්දතුනපොරක් හනහවයි සියපොරක් �රි හි්තනන. 
හමොේද නමට ෙැළලෙක් ඇතිවුහණොත් ඒෙ 
මෙොගනන හි්තන ්තරම් හලසිහවනහන නෑ.”

(පුදගලෙ නොම මනඃෙලපි්තයි)

සූජිත් ්ද සිලවො 
හපොලිස පරීක්ෂෙ, 

ස්ොනොධිපති, 
ෙලු්තර අපරෝධ 

හෙොට්්ොෙය

ඩබ්ලිව.ඩී.සී.්නෙ 
ප්ර්ධොන හපොලිස 

පරීක්ෂෙ, 
ස්ොනොධිපති, 

ඉංගිරිය හපොලිසිය

හරො�ොන ඕලුගලෙ 
ෙ�ෙොර හපොලිස 

අධිෙොරී, අධ්යක්ෂ, 
ෙලු්තර අපරෝධ 

හෙොට්්ොෙය

හෙොරොගත්  
නිල මැණිෙ ෙහි්ත 

මුදුව
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ඒ මිනිහට මගේ ගෙට 
රිංෙනගන නැතුව  
ඔගේගෙ ගෙට 

රිංෙනනද කියනගන?

පිංකිලාගේ ආයතනයට අලුතින් පතගවෙලා ආපු අිංගනාවෙ මැක්කී. 

හීන්්දෑරී බටු සයිස් නිසා මැක්කි කියන  නම ගෙජිස්ටර් කගෙත පිංකි!

“ඒයි, ඔයා බඩ්ඩක් දන්නවාද?” ගකාණ්ඩ කිරිල්ලී පිංකිගේ ගේසය 

ග්සට එබුණා.

“ම�ාකක්ද බං බඩ්ඩ?” පිංකිට ොජකාරියට වේඩා ඕපාදූපය වෙැ්ගත!

“අරකි... �ැක්කි ඉනමන අමේ මෙවල් කිට්ටුව�යි. හැ�දා� ඒකි වැ්ඩ 
ඇරිලා මෙදරට යන්න කලින මේ ළෙ තිමය්න කේ්ැණියකට ගිහින 
විමේකාර මකාල්මලක් මුණ ෙැමහ්නවා. ඒ ම�ෝරා මේකිට සල්ලි මද්නවා. 
දවේ කී්යක්� �ං ඒකිමේ මෙවල් ්ැතමත සර්ච් ්ාරක් දැේ�ා. 
මබාමල්! විළි ලැජ්ාමේ සංම�ෝමේ බැරුවා! ම�න්න ම�යාමේ මෙදරට 
හැ�දා� රෑට රෑට ඒ මකාල්ලා රිංෙලා මදාර වහ ෙන්නවා. ්හුමවනිදා 
මදන්නා කුරුලු ම්ෝඩුව වාමේ මෙදරින එළියට බහිනමන.” ගකාණඩි 

ග්ගනත කැෙකුගේ මැරිගගෝ ෙවුමක් වෙගේ.

“අම්ායි! මහළ වනි�ාවමේ සභ්යතවය! සංේකකෘතිය! ලැජ්ා බය!” 
යූටියුබ් සිංහල ග්ෝගදෑේ එකක් බලන නිසා පිංකි ්ැන් සිංහලත 

අතපත ගානවො.

“අන්න ඒකි එ්නවා! අපි මකළින� අහමු. අමේ මෙෞරවය, ආය�්නමේ 
මෙෞරවය රැකෙන්න එ්ායෑ.” 

ගකාණඩි මැක්කිට නවෙතින්නට සිංඥා කො.

“ඒයි මේ! ඔමහා� ම්ාඩ්ඩක් ඉන්නවා. ඔමේ වැ්ඩ ඇරිලා මකාල්මලක් 
හේබමවලා මුකුළු කර්නවා මනද?” ගකාණඩි මැක්කිගගන් විමසුගේ 

ගනාරුස්නා බැල්මක් ගහෙමින්.

“ඔේ.” මැක්කි ග්ගනත බැබලුවො.

“රෑට රෑට මෙදරටත රිංෙලා මදාර වහමේන ඉඳලා ්හුමවනිදා උමේ 
ය්නවාලු මනද?”

“අම්ායි ඔේ! හැ�දා� රෑට, රෑට රිංේනවා. ්හුමවනිදා උමේ අපි 
මදන්නා� එකට වැ්ඩට ය්නවා” මැක්කි පැවෙසුගේ සැහැල්ලුගවෙන්.

“මෙේ! කිය්න ලේස්න! ම�මේ වැ්ඩ කර්නවා ්නේ ආය�්නමේ 
මෙෞරවය රැකමේන ඉන්න ඕ්නෑ. ්නැති්නේ ඕ්නෑ �කබාවක ම�ාමලාංජි 
මවලා ය්නවා, අපිට ලැජ්ා ම්නාකර” පිංකි කදෑගැසුවො.

“යමකෝ! මේක හරි වැ්ඩක්මන! එයා හැ�දා� රෑට, රෑට අමේ මෙදර 
රිංේනවා ��යි! එමහ� රිංෙනමන ්නැතුව ඔමේලාමේ මෙවල්වලට 
රිංෙන්නද කියනමන ෙෑනිමේ! ඒ �මේ හේබනඩ!” 

මැක්කි ගකෝපගයන් ගපාගොගේ අඩි හපපා, ගස්සා යන්න ගියා.

පිංකිත ගකාණඩිත එගලෝ ගමගලෝ සතාගන්න බැරිවෙ වොෂප වුණා!
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ලෙලෙසිලෙන් ජෙ ගන්්න

මාසික අධ්ාපනික
කිරණ
පුවතපත    ක්

5 ශිෂ්යත්වය

පාඩම් මාොව 
සෑම සතිලේ දි්නකම 
පෙරවරු 6.00 සිට 

7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යතව 
පුවතපත ො 
සමගාමීව 
පැවැතලව්න 

ද ිවයි්න පුරා පුවතපත නිලෙෝජිතයින්ලගන්  
ො ලපාතෙලවලින්  මිෙදී ගත ෙැක

ජුනි කලාපයන් දැන්

ශිෂ්යතව 
ලපරහුරු 
ප්රශ්න පත්ර 
ඇතුළු විලශෂාංග රැසක් සමඟින්

ඉෙක්ක ප්රශ්න පතතර 
ෙතරක්...

ශිෂ්යතවෙට
කිරණ5

වසර පතතලරන්

සෑම ලස්නසුරාදාවකම ලපරවරු 8.00 සිට 12.00 දක්වා
මැයි 21 වැනිදා සිට 
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 ලිහිණි මධුෂිකා

ඩෙංගුයි ඩකාවිඩුයි දැන් 
කිරියි පැණියි වඩේලු 

දෙන්නම 
එකම ද�ෝග ලක්ෂණ 

දෙන්වන්න  
ෙටන අ�දග්න 

ඩෙංගු, අපිට ඩ�ොතරම් හුරුපුරුදු පරණ 

මොතෘ�ොවක් වුණත් ඒ ගැන යළිත් �තො 

�රනනට සිතුඩේ ඩෙංගු යළිත් හිස ඔසවො 

ඇති නිසොය. එඩේම ඩම් වනවිට හඳුනොඩගන 

ඇති ඩෙංගු ඩරෝගීන සමහරක්, ඩ�ොවිඩ් 

ඩරෝගීනඩගේ ඩරෝග ලක්්ෂණ ඩපනවන බවද 

වොරතො වී ඇත. ඩ�ඩේනමුත් ඩම් ඩද�ම 

මොරොනති� වවරස නිසො ඩෙංගු සහ ඩ�ොවිඩ් 

ඩරෝගීනව ඩවන ඩවනව හඳුනොගැනීමට 

ඩනොහැකි තත්ත්වයක් මතු වුවඩහොත් 

තත්ත්වය භයොන� විය හැකිය.  

ඒ පිළිබඳව �ොයි� ඩරෝග විඩේ්ෂඥ 

ආනනද විඩේවික්රම මහතො සමඟින �ළ 

සො�ච්ොවක් ඇසුඩරන ඩමම ලිපිය ස�සො 

ඇත.

“සාමාන්යදෙන අදේ �දේ දෙංගු ද�ෝගෙ 
්වැඩිපු�ම ්වාර්ා ද්වනද්න නිරි්දිග දමෝසම් 
සුළඟයි ්වැසසයි එකක. දම් ද්ව්නදකාට 
නිරි්දිග දමෝසම ආ�ම්්භ ද්වලා නිසා ෙහුගිෙ 
සති දෙක තුදනම දෙංගු ද�ෝගීනදගේ ්වැඩිවීමක 
තිදේන්වා. දම් ්තත්වෙ ්්වත බ�ේළ ද්වලා 
තිදෙනදන අ දේ �දේ ක්රිොකාරීත්වදේ ්වැ�දි 
නිසා. දමාකෙ දකායි්�ම් මදුරු්වන දබෝවීම 
්වළක්ව්න ක්රම ගැ්න කිව්වත ඒ ගැ්න අ්වධා්නෙක 
්නෑ. ඊළඟට ්මනදග කුණු ටික ො�ට ගිහින 
ෙැම්මම එ්ැ්න මදුරුද්වෝ දබෝද්ව්න්වා. මදුරු්වා 
කිේන ස්ාට පිොඹන්න පුළු්වන කිේන එකත 
ෙැන ෙැන අදේ මිනිසසුට අම්කයි. මං 
ව්වද්ය්ව�දෙක විදිහට දමදහම කිෙනදන 
දදවශසහග්්ව ද්නද්වයි. දමාකෙ අපි එදහම 
ක�ාම ඒදකන දකාදහ්වත ඉන්න අස�ණ 
ජීවි්ෙකට ්වනදි දග්වන්න සිදධ ද්වන්න 
පුළු්වන.”

�තොව අතරතුර ඔහු ඩෙංගු ඩරෝගිඩයකු 

පිළිබඳ �ණගොටුදාය� අත්දැකීමක්ද 

සිහි �ඩේය.

“ේවසක ්ෙබල විදිෙටම උණ 
හැදු්න අවුරුදු දාහ්�ක වි්� 
පිරිමි ෙරුද්වක ප්රතිකා�්වලට 
දග්නා්වා. ෙසදස මම දම් ෙරු්වදගේ 
්වාර්ා සිෙලල බැලු්වම දතරුම් 
ගිො ෙරු්වට ෙරුණු්වටම දෙංගු 
කිෙලා. ෙසදස දම් ෙරු්වට දෙංගු 
මා�ානතික ද්වලා ව්වද්ය්වරු 
ෙරු්වදගේ ජීවිදත දේ�ගතද් 
පුදුම සට්නක ක�ලා. ඉතින 
ඊටෙසදස අ� දෙමවපිදෙෝ මදගේ ළඟ 
්වැඳ්වැටිලා කිේන්වා, අදන දදාස්� 
මහත්දෙෝ අදේ ්වත් පිටිදේ 
්වතු� ටිකක පිද�න්න දකාස 

දකාළෙක්වත 

්නෑ, අපි දබාදහෝම පිරිසිදු්වට ඉනද්න කිෙලා. 
ෙසදස ඉතින මං අ� කලින කිව්වා ්වදගේම 
ඒ උෙවිෙටත ම්ක ක�ලා දුන්නා මදුරු්වා 
කිෙනද්න පිොඹ්න සද්ක බ්ව. ඊටෙසදස ඒ 
අෙ කිෙන්න ගත්ා, අදන මහත්දෙෝ අදේ 
දගෙ�ට අලලපු දගෙ� උෙවිෙ ඉනද්න �ට නිසා 
ඒ ්වත් ්නම් මදුරුද්වා ද්නද්වයි අලි දකාටි 
්වලසසුත ඉන්න එකකෙ කිෙලා. බැලු්වම ක්ා්ව 
ඇත්. මට ෙැ්නගන්න ලැබුණු  විදිහට ෙසදස 
දම් උෙවිෙයි, අහල ෙහල උෙවිෙයි 
එකතු ද්වලා අ� දගෙ� 
මිනිසසුනට විරුදධ්ව ්නඩු 
මගට ේවා ෙන්න කටයුතු 
ක�ලා තිබුණා. ඉතින 
බලන්නදකෝ අදේ 
ද්නාසැලිකිලල නිසා 
ඒ විදිහට අස�ණ 
ජීවි්ෙක ්නැති 
වුදණාත අපිට 
නිෙහදස හුසම 
ගන්න අයිතිෙක 
තිදේන්වෙ? මම 
දම් ක්ා්ව කිවද්ව 
අලලපු දගෙ� 
මනුසසො අපිරිසිදු ්නම් 
්වැෙක ්නෑද්න කිෙලා ්්ව 
දකද්නකුට දබෝදල ොස ක�ලා 
නිකන ඉන්න ද්නද්වයි. දම්ක අපි 
කාදගේත ්වගකීමක කිෙලා ඒතතු ගන්වන්න.”

ඩම් දිනවල ඩෙංගු සමඟින ඩ�ොවිඩ් සහ 

ඉනෆ්ලුඩවනසො වවරසයත් පැතිඩරන 

නිසො යම් අඩයකුට උණ තිඩබනවො නම් 

ඩබොඩහෝදුරට ඩමම වවරස තුඩනන එ�ක් විය 

හැකි බවයි වවද්යවරයො කියනඩන. එඩමනම 

ඩෙංගු ඩරෝගඩේදී තද උණ ගතිය, හිඩේ 

�ැක්කුම, ඇඟපඩත් ඩේදනොව, ඩ�ොනඩදේ 

අමොරුව, වමනය, පොචනය, උගුඩර ඩේදනොව, 

�ැේස සහ ඩසම්්රතිශ්ොව වැනි ඩරෝග 

ලක්්ෂණද ඩපනනුම් �ළ හැකිය. 

එම නිසොම යම් ඩ�ඩනකුට පැය 48ක් 

යනතුරුත් පහව ඩනොගිය උණක් තිඩේ නම් 

රජඩේ ඩරෝහල�ට ඩගොේ  සම්පූරණ රුධිර 

පරීක්්ෂොවක් (FBC-Full Blood count)) නැමැති 

රුධිර පරීක්්ෂණක් �රගතයුතුය.

“ඒ ්වදගේම දගාෙක 
අෙට දෙංගු සහ දෙංගු 

�ක්ෝ කිෙනද්න 
දමාකදෙ කිෙලා 

ෙැනීමක ්නෑ. 
දකද්නකුට දෙංගු 
අ්වදා්නම්ම 
්ැ්නට ආ්වට 
ෙසදස 
්මයි දෙංගු 
�ක්ෝෙට 
එනදන. එ්ැ්නදි 

උණ සහ අද්නකුත 
ද�ෝග ලක්ෂණ 

සාමාන්ය දෙංගු 
ද�ෝගෙට සමා්න නිසා 

�ක්ෝ ද�ෝගීන මුල 
අ්වදිදේදි ද්වනක�ලා හඳු්නගන්න 

්�මක අෙහසුයි. දෙංගු �ක්ෝදේදී 
උණ බැසොමත එකක රුධි� ්වාහිනී්වලින 
පිට්ට (දේනහළු සහ උෙ� කුහ�ෙට) 
ේලාසමා ්�ලෙ කානදුවීමක ද්වන්න පුළු්වන. 
දම් ්තත්වෙ සිදධ ද්වන්න ඉෙකෙ ්වැඩි උණ 
හැදිලා තුන්ව්න සහ ඊට ෙසු දි්න්වලදී. අන්න 
ඒ නිසා ෙැෙ 48ක ෙදදිම සම්පූරණ රුධි� 

ෙරීක්ෂා්වක ක�ගතද්ාත දම් ්තත්වෙත 
කලතිොම හඳු්නගන්න හැකිෝවක තිදේන්වා.”

එඩමනම ඩෙංගු ඩරෝගීන ඖ්ෂධ ලබො 

ගැනීඩම්දී ලබොගනනො  ඖ්ෂධ ගැන 

විඩේ්ෂ සැලකිලලක් දැක්විය යුතු බව 

වවද්යවරයො අවධොරණය �ඩේය. උණ 

සහ ඇඟපත ඩේදනොව සඳහො නියමිත 

මොත්ොවට පැරසිටඩමෝල ඇඩරනනට ඩවනත් 

කිසිඳු ඖ්ෂධයක් ඩනොගත යුතු අතර 

ේටීඩරොයිඩ් �ොණෙයට අයත් ඩ්රඩ්නිසිඩලෝන 

(Prednisolone) වැනි ඖ්ෂධ පොවිචචි ඩනො�ළ 

යුතුය. එඩමනම ඖ්ෂධ ලබොගැනීඩම්දී වවද්ය 

උපඩදේ පිළිපැදීම වැදගත්ය. එඩමනම 

ගරභණී මේවරුන, අවුරුදු 1ට අඩු දරුවන, 

අධිබර සහිත ඩරෝගීන, වැඩිහිටි පුදේගලයින 

සහ නිදනගත ඩරෝගීන අවදානම් ලක්්ෂණ 

ඩනොතිබුණද වවද්යවරඩයකු �රො යොම 

නුවණට හුරුය.

“ෙැන දම් අලුත රැලලක ඇවිලලා 
දෙංගු්වලට ඇෙල ජූස දහාඳයි කිෙලා. 
ඇත්ටම එදහම දෙෙක ්නෑ. උණ සහ ්වම්නෙ 
නිසා ඇතිද්ව්න විජල්නෙ මගහ�්වා ගන්න 
නි්�ම දිෙ� ්වරග දබාන්න ඕ්න. (්ැඹිලි, කැඳ, 
කිරි, ජී්වනී, ්නැවුම් ෙලතුරු යු්ෂ) ඒ ්වදගේම 
්වම්නෙ නිසා බ� ආහා� ද්නාදග්න සැහැලලු 
ආහා� වි්�ක ගන්න එක ්වො දහාඳයි.

ඒ්වදගේම ද්වදහසක� කටයුතු්වලින 
ඈතද්වලා ඉ්ාමත දහාඳින ශාරීරික්ව වදවක 
ගැනීමත අත්ය්වශ්යම දෙෙක.”

එඩමනම ඩෙංගු ඩරෝගිඩයකුට දෂ්ඨ �රන 

මදුරුවන නිසො ඩරෝගය ඩබෝවීමට ඇති 

ඉෙ�ෙ වැඩිය. 

එමනිසො ඩෙංගු ඩරෝගීන මදුරුවනඩගේ දෂ්ඨ 

කිරීම්වලින ආරක්්ෂො වීම අඩනක් 

අයඩගේ ආරක්්ෂොවට ඩහොඳය. 

එඩමනම ඩෙංගු මදුරුවො හිරු 

පොයො පැය කිහිපයක් යනතුරුද, 

සවසට හිරු බැසීමට පැය 

කිහිපයක් ඩපරද, දෂ්ඨ කිරීම ඉෙ�ෙ 

ඇති බැවින ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන 

ඩලසයි වවද්යවරයො කියො සිටිඩේ.

“අ්වසා්න ්වශදෙන දමන්න දම් ටික 
කිෙන්නම ඕ්න. අපි ්නි ්නිෙම 
අදේ ්වගකීම් ටික ඉෂ්ඨ ක�මු. 
අදේ දග්වතු්වල මදුරුද්වා රැදඳ්න 
්ැන ටික වි්නාශ ක�මු. එ්දකාට 

ඉදේටම මුළු �ටම පිරිසිදු ද්වලා ්වදගේම 
ආ�ක්ෂා ද්වලා. 

අපි එකිද්නකාට ද�ෝේනා 
ක�ගනිමින 

ඉන්නදකාට 
දෙංගු මා�ො 
ඉසස� ද්වලා 
ඉ්ව�යි. ඒක 
නිසා ඒක 

අදේ සාමූහික 
්වගකීමක කිෙලා 
හි්ට අ�දග්න 
්වැෙකටයුතු 
ක�න්න ඕ්න.”

ටිකක් 
හිතන්න ඩෙංගු හැදිලා 
තමන්ඩේ ඩදමාපිඩ�ෝ 

දරුඩවෝ ජීවිඩතන් වන්දි 
ඩෙවුවට පසඩසෙ අපි 
ඒ අ�ඩෙ මළසිරුර 
අරන් පාර මැදදට 

ගිහිලලා ට�ර් පිච්චුවාට, 
ෙහමරාෙතතට 

වැෙක් නෑ

කායික ර�ෝග 
විරේෂඥ 
ආනන්ද 

විඩේවික්රම
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සම්මානිත ටෙලි නිළියක, චිත්රපෙ නිළියක ට්න් 
ජනප්රිය රූපවමාහිනී වැඩසෙහන නිෂපමාදකවරියක 
ටෙසත් ට�මාටහෝටදනමා අතර ්තක රැනදූ න්ක් ට්න් 
රුවක්ද ඇයෙ ඇත. වටරක නීතීඥවරියක ටෙසත්, 
තවත් විටෙක ආචමාරයවරියක ට්න් කමානතමා හමා ළ්මා 
ක්රියමාකමාරිනියක ටෙසත් ස්මාජය තුළ ධනමාත්්ක ටවනසක් 
ඇතිකරනනෙ ටවටහටසන ඇය ආචමාරය ටතසමාරමා 
ජයවරධනයි.
ටම වනවිෙ ඇය ට්මාරටුව විශවවිද්මාෙටේ කර්මානත 
කළ්නමාකරණ අංශටේ අංශ ප්රධමානී ට්න් ව්මාපමාර 
පටරේෂණ ඒකකටේ අධ්යක්ෂවරිය ටෙසත් ටයේෂ්ඨ 
කථිකමාචමාරයවරියක ටෙසත් කෙයුතු කරනු ෙ�යි. ඒ 
හැරුණුටකමාෙ ග්රන්ථ කතුවරියක ටෙසද ඈ අනමාගත දරු 
පරපුර දැනුමින ටපෝෂණය කරනනීය.
ඉකුත් කමානතමා දිනය දා එ් ස්මාජ ට්ටහවර ටවනුටවන 
වනිතමාභි්මාන සම්මාන උටළටේ රමාජ්ය අංශටේ ප්ර්ථ්යමා 
වීටම භමාග්යයද ඇයෙ හිමිවිය. එට්න් ජගත් කමානතමා 
සමටමෙනය ඉකුත් වරෂටේ අධ්යයනය හමා පටරේෂණ 
අංශය ටවනුටවන දසකම දැක්වූ ජගත් කමානතමාව ටෙස 
නම කටේද ආචමාරය ටතසරමා ජයවරධන යි. ට්වර 
‘ධරණී’ කවරය ත් ටසමාඳුරු රුවින සරසනනී ඇයයි. 

ඔබ ක්ෂේත්ර කිහිපයකම කැපී්ප්නන චරිතයක. ඉතින් 
්කෝ�ොමද අපි ඔබව �ඳුන්වන්්න්?

ඉතාම තෘප්තිමත් ගුරුවරියක් විදියට මම මාව 

හඳුනවන්න කැමතියි. ඒ වගේම නිරමාාංශික, කාටවත් 

හාංසාවක් පීඩාවක් ග්නාකර්න ගකග්නක්. සතුන 

ගවනුගවන, ළමුන ගවනුගවන වගේම කානතාගවෝ 

ගවනුගවන ගෙනී ඉන්න පුළුවන හැම අවස්ාවකම 

ගෙනී ඉන්නවා. පුාංචි දවසවල ඉඳලාම මගේ ජීවිතය 

හරි සරලයි. 

ඒ සරලකම ්�ොඩනැ්�න්න එදා ්�දර පරිසරය බලපෑ්ේ 
්කෝ�ොමද?

මගේ ෙවුගේ අමමයි, තාත්තයි, මමයි, මේලියි. අගප් 

ෙදිාංචිය රත්මලාගන. අමමයි තාත්තයි ගදන්නම 

ගමාරටුව විශවවිද්ාලගේ ගයේෂ්ඨ කථිකාචාරයවරු. 

අමමා ආචාරය ජයනති ජයවර්ධ්න. 

තාත්තා අමර ජයවර්ධ්න. ගහාඳට 

ඉගේනෙන්න කිය්න එක නිතරම 

වගේ ගෙදරදි ඇහුණ වච්නයක්. 

මම ඉගේනෙත්ගත් ගකාළඹ 

විශාකා විද්ාලගේ. අමමයි, 

තාත්තයි අගප් ෙසුෙසින හටියා 

වගේම සරල චාම ජීවිතය තුළ 

තිගය්න සැහැේලුව ෙැ්න ොඩම 

මට ලැබුගේ ගෙදරින. ඒ වගේම 

පුාංචි කාගේ තාත්තා මට නීතියක් 

දාලා තිබුණා.

්මොකකද ඒ?
මම ඒ කාගේ විෂය කටයුතුවලට 

වගේම විෂය බාහර කටයුතුවලටත් 

උ්නනදුයි. ොසේ ගෙරදිෙ තූරයවාදක කේඩායම, 

්නාට්ය කේඩායම, ්නරත්න කේඩායගම ඉන්නවා. 

බාලදක්ෂිකාවක් විදියටත් කටයුතු කළා. ෙැසිෙනදු 

කේඩායගම හටියා. ඉරිදාට දහම ොසේ ය්නවා. 

ෙේකිසස දිවියෙහ යසසසි හාමුදුරුවනගේ 

්ධරමායත්නයට තමයි මම ගිගේ. එහ ප්ර්ධා්න ශිෂ්ය 

්නායිකාව හැටියටත් කටයුතු කළා. ඒ වගේම වජිරා 

චිත්රගස්න මහත්මියගෙන ්නැටුම ඉගේනෙත්තා. ගම 

හැමගේම කරන්න ්නම ොසගේ ෙළමු ෙසගද්නා අතර 

ඉන්න ඕ්න කියලා තාත්තා නීතියක් දාලා තිබුණා. ඒ 

නිසාම ඒ නීතිය අකුරට පිළිෙැේදා. ෙනතිගේ ෙළමු 

ෙසගද්නා අතර හැමදාම මම හටියා. සමහර වසරවල 

ෙනතිගේ ෙළමුවැනියාත් වුණා.

එත්කොට පුංචි කෝේ කවුරු ්වන්නද හිතෝ�න හිටි්ේ?
නීතිය හදාරලා විනිශචයකාරවරියක් ගවන්න තමයි 

හතාගේන හටිගේ. ඒත් සාමාන්ය ගෙළ විභාෙය ලියලා 

ගෙදර ඉන්න කාගේ අමමටයි, තාත්තයි ශිෂ්යත්වයක් 

ලැබිලා අපිට ්නවසීලනතයට යන්න සිේ්ධ වුණා. මම 

එගහදි තමයි උසසගෙළ කගේ. ඊටෙසගස තමයි  

ඔක්ලනඩ් විශවවිද්ාලගේ මගේ උොධියත්, ගෙෞරව 

උොධියත් සමපුරණ කගේ. පිටරට හටියා කියලා 

කලාවට මගේ හගත් තිබුණ ඉඩ ්නැතිවුගේ ්නැහැ. මට 

මතකයි මම උසස ගෙළ විභාගෙට ලියලා ෙසුවදා මගේ 

අරාංගේත්රම කළඑළි මාංෙල්යය තිබුණා. ඒ වගේ වැඩ 

ගොඩක නියැලුණත් ගුරු වෘත්තියට තමයි මගේ හත 

ගිගේ.

එත්කොට ්කෝ�ොමද ඔබට ්ටලිනොට්යයක රඟපොන්න 
අවස්ොව උදා්වන්්න්?

්නවසීලනගත් ඉඳලා ලාංකාවට ආවට ෙසගස 

රූෙවාහනී ්නාළිකාවක ව්ාොරික පුවත් කිය්න 

නිගේදිකාවක් විදියට කටයුතු කරන්න ලැබුණා. 

එගහම ඉන්නගකාට මගේ ෙවුගේ සමීෙ ගකග්නක් 

ව්න ශ්රියානි අමරගස්න මහත්මිය එය දැකලා ඇයගෙ 

‘රාංේන විජිතය’ කිය්න ගටලි්නාට්යයට මාව සමබන්ධ 

කරෙත්තා. ඉනෙසු ඇයගේම ‘සඳලි සහ රාධිකා’ 

කිය්න ගටලි්නාට්යගේ රාධිකාගේ චරිතයට ෙණ දුන්නා. 

ඊටෙසගස තවත් ගටලි්නාට්ය කිහෙයකටම රාංේනගයන 

දායක වුණා. 

ඔබ රුං�න්යන් දායක වන පළමු චිත්රපටය ්මොකකද?
මම මුලිනම දායක ගවනගන ගලසටර ගේමස පීරිස 

මහත්මයාගේ ‘අමමාවරුගන’ චිත්රෙටයට. ඉනෙසුව 

‘සැමීගේ කතාව’, ‘යහළුගවෝ’, ‘නිදහගස පියා’, ‘සිහ්න 

ගදේදුව’, ‘්නැගේනහර ගවරගළන’ කිය්න චිත්රෙටවලට 

දායක වුණා. එහ ෆාතිමා කියලා මුසලිම තරුණියක් 

ගලසයි රඟොන්න ලැබුගේ. එම රාංේනයට 2007 

වසගර OCIC රාජ්ය සමමා්න උගළගේ ගහාඳම නිළිය 

සමමා්නය ලැබුණා. 

්ේ අත්ේ ඔබ ්පොතුත් ලියනවො. ලියප අලුත්ම ්පොත 
�ැනත් කියන්න ්ේ ඔබට ඇති?

ඔේ. මම ්නවකතා, පු්නරුප්ෙත්ති කතා ඇතුළුව ගොත් 

කිහෙයක් ලියා තිගබ්නවා. මම ලිේව අලුත්ම ගොත 

තමයි ‘ව්වසායකත්වයට ්නව ප්රගේශයක්’ කිය්න 

ග්රන්ය. ්නවක ව්වසායකගයක් ව්ාොරයක් ෙටන 

ෙන්න අදහස කර්නවා ්නම සාර්කත්වය කරා යන්න 

ඉගේනෙන්න ඕ්න සියේල ගමම කෘතියට ඇතුළත් කර 

තිගබ්නවා. ගමහදී මූලිකවම ඉලක්ක කගේ ගමාරටුව 

විශවවිද්ාලගේ ව්ාොර හා ඉාංජිගනරු පී්ඨවල එය 

විෂයක් විදියට හදාරණ සිසුන ඇතුළුව උසසගෙළ 

සිසුනුයි. ඒ වගේම මම ව්ාොර කළම්නාකරණය 

පිළිබඳව විෂයක් විදියට හදාරලා තිගය්නවා. එක්සත් 

රාජ්ධානිගේ වරලත් අගලවිකරණ ආයත්නගේ අගලවි 

කළම්නාකරණය පිළිබඳ ෝඨමාලාගේ, ගලෝකගේ 

සිසුන ගදලක්ෂ ේනස දහසක් අතරින ගහාඳම ශිෂ්යාව 

වුණා. එය මට අමතක ග්නාව්න අත්දැකීමක්. ඉනෙසුව 

මම ලාංකාගේ ප්ර්ධා්න ගෙගේ ආයත්න ගදකක අගලවි 

අාංශගේ රැකියාගකාට තිගබ්නවා.

එත්කොට බොහිර කථිකොචොේයවරියක විදියට කටයුතු 
කරන්්න් ්කෝ�ද ?

දැ්නට මම ජයවර්ධ්නපුර විශවවිද්ාලගේ බාහර 

කථිකාචාරයවරියක් විදියට වැඩ කර්නවා. 

ඊට අමතරව ගමාරටුව විශවවිද්ාලගේ 

ගයේෂ්ඨ කථිකාචාරයවරියක් විදියට 

පූරණකාලී්නව කටයුතු කර්නවා.

සැමියො �ැනත් විසතර ටිකක කියමු? 
ඔහු්�න් ලැ්බන ස�්යෝ�ය ්මොන 
ව්ේද?
මගේ සැමියා ජිත් සුගම්ධ 

සමරගසකර. ඔහු ගුවන හමුදාගේ 

ෙෲප් කපිතානවරගයක් හැටියට 

ගසවය කර්නවා. අනතරජාලය 

ඔසගස ගේශොල්න වාද විවාද කරන්න 

ගිහනුයි ඔහුව හමුවුගේ. අපි 2015 

විවාහ වුණා. අපිට දරුවන ගදගදග්නක් 

ඉන්නවා. පුතා ගජහාරට දැන අවුරුදු ෙහයි. 

දුව සටාරාට වයස අවුරුදු තු්නයි. මගේ සැමියා මගේ 

ෙම්නට විශාල සහගයෝෙයක් ගද්නවා. ගම තරම වැඩ 

ගකාටසක් සාර්කව කරන්න මට පුළුවන ගවලා 

තිගයනගන ඒ සහගයෝෙය නිසා.

සම�ර කොන්තෝවෝ න�න මැසිවිේලක තමයි ති්යන 
වැඩකටයුතු ටික කර�න්න දවස මදියි කියලො. ඒක ඇත්තද?

මම ්නම හතනගන එතැ්නදී ඉහළිනම තිගයන්න ඕ්න 

උවම්නාවයි. වැඩි ගවලාවක් නිදාෙන්නවද, එගහම 

්නැත්්නම යමකිසි කාරයයකට හත ගයාදව්නවද 

කියග්නක තිගයනගන තමන අගත්මයි. හැමගේම 

ගහාඳම තැනින ෙටනෙන්න ලැගබනගන ්නැහැ. මට 

මතකයි මම ඉසගකෝගේ ය්න කාගේ මළගෙදරකට 

වුණත් යනගන ොඩම කරන්න සූදා්නම තියාගේන. 

ඒ ඉන්න ෙමන මම ෙැත්තකට ගවලා ොඩම කරලා 

තිගය්නවා. ඊට වඩා දුෂකර අවස්ාවක් වුණත් 

කළම්නාකරණය කරෙන්නව්නම ඔය කිය්න ගවලාව 

්නැතිකම ගලාකු ෙැටලුවක් ග්නගවයි. 

්ේ ්වන්කොට �ැ්මෝම මුහුණ ්දමින් සිටින බරපතළ 
ආේථික අභි්යෝ�ය ඔබට ්කෝ�ොමද දැ්නන්්න්? 

ඇත්තටම එදා මධ්යම ොනතිකයින විදියට හඳුනවපු 

අය අද එතැනිනුත් ෙහලට වැටිලා. ඉන ෙහලින හටපු 

පිරිසට වැගටන්න තැ්නක් ්නැහැ. බඩු මිල දරාෙන්න 

බැහැ. ෙවුලක ආදායමකට ඔගරාත්තු ග්නාගද්න තරමට 

ඔවුන අසරණ ගවලා. බරෙතළ සමාජ ෙැටලුවලට 

අඩු වැඩි වශගයන මිනිසුනට මුහුණ ගදන්න සිදුවී 

තිගබ්නවා. ඒ අතගර ග්නාගයකුත් ෙැටුමකාරී 

තත්ත්වයන අපි දකි්නවා. අද ගවේදි අපි එකට දුක් 

විඳි්න ෙමන අගප්ම අය ෙැ්න අසාංගේදී ගව්නවා. ගතේ 

්නෑ, ෙෑස ්නෑ කියලා ොරවේ වැහුවම තැගලනගන ඒ 

වගේම ගොඩි මිනිගහක්. ගම ගමාගහාගත් මනුසසකම 

ඉසසර කරගේන අපි ගබාගහාම කේේනාගවන 

ඉවසීගමන කටයුතු කිරීම වටි්නවා.

දීපො වසන්ති එදිරිසිුං�

්කොචචර 
්ේවේ කළත් 
ගුරු වෘත්තියට 
තමයි වැඩිපර 
ම්ේ හිත ගි්ේ 
ආචොේය ්තසොරො ජයවේ්ධන

කවර්ේ කතොව

එකසත්  
රොජ්ධොනි්ේ වරලත් 

අ්ලවිකරණ ආයතන්ේ 
අ්ලවි කළමනොකරණය 
පිළිබඳ පොඨමොලෝේ, 

්ලෝක්ේ සිසුන් ්දලක්ෂ 
පනස ද�සක  

අතරින් ්�ොඳම  
ශිෂ්ොව වුණො 
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ල�ෝකලේ ලකොලේ උපන්නත් දරුවන්ටම 

ලවනවූ හී්න ඇත. ල�ොඳින ඉලේනෙැනීම ඉන 

එකකි. එල�ත් තලිබොනවරුන රලේ පො�්නය 

අල�ොෙත් දා ප්ටන ඇෆෙනිස්ෝනලේ තරුණ 

දියණිවරුන්ට ඒ බ�ොලපොලරොත්තුව හී්නයක් 

පමණක්ම වී තිලේ. 

එදා සි්ට වැසුණු කොනතො ද්විතියික පොසල 

තවමත් විවෘත වී ්නැත. ඇත්තම කිවල�ොත් 

ඒ පොසල විවෘත කිරීම්ට තලිබොනවරුනලෙන 

අවසරයක් ්නැත. 

ඒත් එල�මයි කියො පසුබසින්න්ටද ලේ 

තරුණ දැරියන්ට �ැකියොවක් ්නැත. රලේ 

විවිධ තැනව� ර�ලස පවත්වොලේන ය්න 

කුඩො පොසලව�්ට ඔවුන එක් වී ඇත්ලත් 

ලකොයි ලමොල�ොලතක ල�ෝ අසුවුවල�ොත් 

විඳින්න්ට ව්න දරුණු වධ හිංසො ෙැ්න 

ල්නොදැ්න ල්නොලේ. 

“මම දන්නවා මේ වමේ පාසලක් රහසින 
කරමේන ය්න එක භයා්නක බව.”

ජ්නොකීරණ ප්රලද්ශලයන තරමක් ඈත 

ර�සිෙතව පවත්වොලේන ය්න කොනතො 

ද්විතියික පොස�ක එකම ගුරුවරිය පැවසුලේ 

බිලයන ව්ටපි්ට බ�මිනි. 

පොස�ක් යැයි කීවෝට එහ ඇත්ලත් එකම 

එක පනති කොමරයකි. දරුවනලගේ �ො 

ගුරුවරියලගේ ජීවිතව� ආරක්්ොව ලවනුලවන 

ඔවුනලගේ ්නේ පවසන්න්ට අප්ට අවසර ්නැත.

ර�ලස පවත්වොලේන ගියද එම පනති 

කොමරය ක්රමවත්ය. සුදු ස� නිල තීනත ෙො 

ඇති ලඩස, පුටු ලේළියක්ට සකසලකෝට 

සොමොන්ය පොස�ක ලපනුම �බොෙැනීම්ට �ැම 

පියවරක්ම ලේන ඇත. 

“රහමේ වුණත් දිෙටම මමය කරමේන යන්න 
මම පුළුවන තරේ උත්සාහ කර්නවා. සමහර 
විට ඔවුන මාව අලලා ෙනීවි. මට පහර මේවි. මේ 
මවනුමවන අපට ලැමබ්න තෑේෙ ඒකයි.”

ලේ ව්නවි්ට ඇෆෙනිස්ෝනලේ ප්රෝමික 

පොසල දැරියන්ට විවෘත වී තිලේ. ග්ොමීය 

ප්රලද්ශව�ද ආරක්්ොව ය�පත් බැවින ඒවොලේද 

ළමුන වැඩි වී ඇත. එල�ත් එර්ට අතල�ොසසක් 

තරේ ව්න කොනතො ද්විතියික පොසල ඇලර්න 

දි්නයක් කිසිලවකු ල්නොදනී. පසුගිය මොරතු 

මොසලේදී තලිබොනවරුන පැවසුලේ ඉක්මනිනම 

ඒවො විවෘත කර්න බවයි.

“එමහම කියලාත් දැන මාස මදකක්. තවමත් 
ඒවා වැසූ ෙමන. ඇමරයිද ්නැේද දනම්න මදවිමයා 
විතරයි.”

19 �ැවිරිදි දැරියක පැවසුලේ දෑලස ්නලිය්න 

කඳුළු කැ්ට ලදෝතිනම පිස දමමිනි. 

ලමහ ඉලෙනුම �බ්න තවත් 15 වියැති 

දැරියක ඊ්ට වඩො පියවරක් තබමින ප්රකොශ 

කලේ පොසල විවෘත කරවො ෙැනීම්ට රලේ 

සියලුම දැරියන එක්විය යුතු බවය.

වසන්ත විජේරතන

වැහුණු ජදාරවල් ඇජරයිද නැදද කියලා 
ජදවිජයා ්තමයි දනජන  

කාන්තාවනජගේ 
අධ්ාපන වරදක් බව 
ෂරියා නීතිජේ කිසිම 

්තැනක සඳහන වී නැහැ 

මට ම්තකයි ඔවුන කාබුල් 
අල්ලාගත දවස. එදා මජගේ 
යාළුජවෝ මං ගැන ජගාඩක් 
බය වුණා. ඔවුන මට කීජේ 
ජේරම ජපෝේටර් හා චිත්ර 
හංගනන කියලා. ගැහැනු 

ළමයිනට මං උගනවන නිසා 
ඔවුන මාව මරා දමාවි කියලයි 

යාළුජවෝ මට කීජේ.”

“අපි නිර්භීත වුමණාත් අමේ ෙම්න ්නතර 
කරන්න කාටවත් බැහැ.”

ලේ අතර සම�ර තලිබොන සොමොජිකයන 

අතරද තරුණ දැරියනලගේ අධ්ොප්නය 

සේබනධ විවිධ අද�ස මතු වී තිලේ. ඔවුන්ටද 

ඉලෙනීම්ට ඉඩ දිය යුතු බව සම�රුනලගේ මතය 

වුවත් එම සිංවිධෝනලේ ඉ�ළම බ�ධොරීන ඊ්ට 

විරුද්ධය. ඒ ලකලස ලවතත් ඇතැේ තලිබොන 

ප්රබ�යනලගේ දැරියන පොකිස්ෝනලේ �ො 

ක්ටොරහ උසස අධ්ොප්නය �බ්න බව ප්රසිද්ධ 

ර�සකි.

“ෂරියා නීතිමේ කිසිම තැ්නක සඳහන වී ්නැහැ 
කානතාවනමේ අධ්ාප්නය වරදක් බව.”

ලප්ොලවොරහ මද්රසො පොස�ක් පවත්වොලේන 

ය්න පූජකලයකු ව්න ල්යික් රහමුල�ො �කොනි 

පවසයි. ඔහු තලිබොන පො�කයනලගේද හත 

දි්නොෙත් පුද්ෙ�ලයකි.

“හැම ආෙමික ග්රන්ථයකම ලියා තිමබනමන 
කානතා අධ්ාප්නමේ වැදෙත්කම ෙැ්න. 
උදාහරණයක් විදියට පාකිේ්ථා්නය මහෝ 
ඇෆෙනිේ්ථා්නය වැනි ඉේලාේ පරිසරයක් ඇති 
රටකදී කානතාවක් අසනීප වුමණාත් ඇයව 
පරීක්ෂා කිරීමට වඩාත් සුදුසු වවද්යවරියක් 
විසිනුයි.”

ලබොල�ෝ ර�සිෙත කොනතො පොසලව� ලසම 

ලමහද වැඩි අවධෝනයක් ලයොමු කර ඇත්ලත් 

ෙණිතය, ජීව විද්ොව, රසොය්න විද්ොව �ො 

ල�ෞතික විද්ොව වැනි තොරකික වි්යන 

ඉෙැනවීම ලකලරහය.

ලමවැනිම තවත් ර�සිෙත පොස�ක් 

හම ශිඛර, ගිරිදුරෙවලින ෙ�ණ බොමියොන 

ප්රලද්ශලේ පිහටුවො තිලේ. මී්ට දශක ලදකක්ට 

ඉ�තදී තලිබොනවරුන වි්නොශ කළ ලයෝධ බුදු 

පිළිම පිහ්ටො තිලබනලන ඒ සමීපලේය.

“මම මේ පාසල පටනෙත්මත් 2012 වසමර් 
අවුරුදු 12ක කුඩා දැරියක වශමයන සිටියදී. මේ 
පළාමත් දරුවනට මහාඳ ඉමෙනීමක් ලබන්න තරේ 
මුදල ්නැහැ.”

එහ එකම ගුරුවරිය ව්න 22 �ැවිරිදි ලරෙෂකො 

පවසනනීය.

මැටිලයන ඉදිකර ඇති ලමම කුඩො පනති 

කොමරලේ බිත්ති මත විවිධ රූපස්ට�න �ො 

නිරමොණ ප්රදරශ්නය ලකෝට තිලේ. උලද් වරුලේ 

පැය ලදකක පමණ කො�යක් එහ දරුවන්ට 

සර� ඉිංග්රීසි, දාරි �ෝොව, ෙණිතය, භූලෙෝ�ය 

�ො කුරොණය ඉෙැනවීම සිදුලේ. අවුරුදු 4-17 

අතර දරුවනලෙන වැඩි පිරිසක් ෙැ�ැනු 

ළමයිනය.

“මං මේ පාසල හරි ලේස්නට කරමේන 
ආමේ. මට මතකයි ඔවුන කාබුල අලලාෙත් 
දවස. එදා මමේ යාළුමවෝ මං ෙැ්න මොඩක් 
බය වුණා. ඔවුන මට කීමේ මේරම මපෝේටර් 
හා චිත්ර හංෙන්න කියලා. ෙැහැනු ළමයිනට මං 
උෙනව්න නිසා ඔවුන මාව මරා දමාවි කියලයි 
යාළුමවෝ මට කීමේ.”

වරණවත් හස ආවරණය ය්ට ඇති 

ලරෙස්ටොලගේ දෑසව� තවමත් ඒ බිය ස්ට�න 

වී තිලේ.

“අනතිමට මමේ මේරම පාට කූරු හා පෑන 
ේලාේටික් මලලකට දමලා ෙඟට විසිකළා.”

ඇය ලමහ දරුවන්ට උෙනවනලන 

සලේච්ොලවනි. ඉඳහ්ට ්නෙරලයන 

පැමිලණ්න අමුත්තනලෙන ආධොර �ැබුණත් 

�ැමවි්ටකම ලසෝදිසිලයන �ො බිලයන එහ 

ක්ටයුතු කරලේන යොම්ට ඇය්ට සිදුවී තිලේ.

“තලිබානවරු තුනපාරක් මමමහ ආවා. ඒ 
මපාලිසිමේ වැඩ කළ මමේ අසලවැසිමයකු 
මහායාමේන. ්නමුත් ඔවුන මේ පාසල ෙැ්න 
දැ්නමේන සිටිමේ ්නැහැ.”

බොමියොනහ ජ්නතොවලගේ සොක්්රතොව 

පවතිනලන ඉතො දුරව� මේ්ටමකය. ඒ 

අතරින වැඩිලදල්නකු කොනතොවන ව්න අතර 

එක්සත් ජොතීනලගේ සිංවිධෝනලේ දත්තව�්ට 

අනුව එය 25% තරේ ප�� අෙයක තිලේ.

ලමම ප්රලද්ශලේ සිටි්න එකම සරසවි 

උපොධිධොරිනිය ලරෙස්ටොය. මෑතකදී ඇය 

බොමියොන සරසවිලයන පවුල ලසෞඛ්ය ලසවිකො 

උපොධියක් හමිකර ෙත්තොය. ඇලගේ පොසලල 

දැරියන ලබොල�ෝලදල්නකු පවසනලන තමනද 

ඇය ලමනම ගුරුවරියක ව්න බවයි.

පවුල ලසෞඛ්ය ලසවිකොවක් ල�ස රැකියොවක් 

ලසොයොෙැනීම්ට ඇය ලවල�ලස්න අතලර 

සොේප්රදායික අද�ස දරණ ඇලගේ 60 �ැවිරිදි 

පියො එය ්නැවැත්වීම්ට උත්සො� කරයි. ලේ 

නිසො අමතර ආදායමක් උපයො ෙැනීම්ට ලරෙස්ටො 

කරනලන තමොලගේ අතින නිපද වූ එේල්ොයිඩර 

ලලනසු ළඟම ලවළඳලපොළ්ට ලේන ලෙොස 

විකිණීමයි. ලමහ ඉලෙනුම �බ්න �ලලලගේ 

බ�ොලපොලරොත්තුව ගුවන නියමුලවකු වීම්ටය.

“මමමතනට එේදී මං හිතුමේ ්නැහැ මට ඉංග්රීසි 
ලියන්න, කතා කරන්න පුළුවන මේවි කියලා. ඒත් 
දැන මට මත්මර්නවා මට මමේ හී්නය ජයෙන්න 
පුළුවන කියලා.”

එදි්න එම පොසලල ඉිංග්රීසි පොඩලේ ක්රියො පදය 

CAN (පුළුවන) යන්නය. ලරෙස්ටොලගේ �ඬ්ට 

අනුව ළමුනද එය උච්ොරණය කරති. 

“මට දුවන්න පුළුවන, මට ලියන්න පුළුවන....”

්නමුත් ඔවුන්ට ලමලස සැඟවී ල්නොසි්ට 

නිද�ලස ඉලේනෙන්න්ට පුළුවන කො�යක් කවදා 

උදාලේවිද? එය ්නේ කිසිලවකු දනලන ්නැත.

තමලබානවරුනට රහසින පවත්වාමේන ය්න කානතා පාසලක්

ළමුන ඇදි සිතුවේ
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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.

්ගමත ම්ලඩ්ට මබමහත බිවව්ට මමාකද 
හිමත ම්ලඩ්ට නේ  

මකෝපි මකෝපමපකුත මහාඳයි 
ඉස්සර මම පුංචි දේටත් හිතින් ද�ොඩක් 

කඩන් වැටුන දකදනක්. රෑ තිසදස අඬ 

අඬො නිදිය�ත්තු ප්රශන එක්ක තමයි 

උදේටත් මම ඇහැරුදේ. එදහම 

දවසවලට උදේට කේ්ොඩිදයන් මදේ 

මූ් දකිේදී මටම දලොකු අපහසුවක් 

දැනු්ො. ඒ කොදේ මුං මදේ ්සතුට අමතක 

කරලො, අුංශුමොත්රයක්වත් මදේ ්සතුට 

�ැන හිතන්දන් නැති අයව ්සතුටින් 

තියන්න උත්්සොහ කළො. ඒක හරි අ්සොර්ථක 

උත්්සොහයක් කියලො පසදස තමයි දත්රුම් 

ගිදේ. දමොකද අනිත් අයව ්සතුටු කරන්න 

හැදුවට ඒදකන් මට ්සතුටක් ලැබිලො 

තිබුදේ නෑ. ඒ ඇරු්ම මම 

ඔක්දකොම වැඩ එකම දවදස 

කරන්න ගියො. ඒ විතරක් 

දනදවයි මටම එක 

එක නීති දාද�න 

මොවම හිරකරන් 

හිටියො. ්සමහර 

වැඩ හිතප දවදස 

හිතප දවලොවට 

ඉවර කරන්න බැරි 

වුද්ොත් ඒවො මට 

ආපහු කරන්න බෑ 

කියලයි මට හිතුදේ. 

ඒ නි්සො කොයිකව වදේම 

මොනසිකවත් මුං මොවම 

පීඩොවට පත් කර�ත්ත අවස්ථො වැඩියි. 

ඒ අතදර මට පොලනය කරන්න බැරි 

දේවේ �ැන මුං ඕනවට වඩො හිතුවො. ඒවො 

පොලනය කරන්න එක එක උපක්රම පොවිච්චි 

කළො. ඒවොද�න් මුං දහම්බත් වු් එක 

විතරයි වුදේ. මට උත්තර නැති ප්රශන 

�ැන රැයක් දවොලක් නැතුව කේපනො 

කළො. ්සමහර මිනිසසු �ැන පදුමොකොර 

තරහකින් මදේ හිත පරවද�න හිටියො. 

මොව හිතින් වටටප, හිතට දේදනො දුන්න 

අය �ැන කළකිරීමක් එක්ක තිබුදේ 

දනෝසුංසිදෙන තරහක්. ඒත් ඒ කිසිදේකින් 

කිසිම දහොෙක් වුදේ නෑ. තවත් හිත 

හිත, කේපනො කර කර 

මනසින් වැටුන එක 

විතරයි වුදේ. 

එදහම දවේදී 

මදේ ජීවිදත් 

වටිනොම පැත්ත 

ටික ටික විනොශ 

දවනවො කියලො 

මට දත්රු්ො. 

ඒ තමයි මදේ 

පවුල. මදේ 

දරුදවෝ තුන්දදනො 

දවනුදවන් මුං 

විඳින්න ඕන කොලය මුං 

නැති කර�න්නවො කියලො මට 

හිතු්ො. 

දහම් මට දව්සක් 

කිේවො “ර�ෝසි ඔයාට 
පාලරේ ක�ේ්න 
බැරි රේවල්, 
උත්ත� ්නැති 
ප්රශ්න ඔලුවට 
දාරේන විහිේ 
විඳවේ්න එපා. 
ඒරකේ හි්තට 
නිදහසක් ්නැතිරව්න 
එක වි්ත�යි රවේරේ. 
පුළුවේ ්ත�ම් එරහම 
රේවල්වලිේ ඈතරවලා 
ඉේ්න. ඔයාට සතුටිේ ඉේ්න 
පුළුවේ රේවල් ක�ේ්න. ඔයා සතුටිේ ඉේ්න 
්ත�මට අරේ පවුරල් සතුට රැරක්නවා” 

කියලො.

ඉතින් මම ටික ටික ඒ වැරැේද 

හදා�ත්තො. මුං දත්රුම්�ත්ත දලොකුම දේ 

තමයි මොව ්සතුටින් තියන්න පළුවන් එකම 

දකනො මුං කියන එක. 

හිදතන්, මනද්සන් වැදටන තැනයි මුං 

ශක්තිමත් දවන්න ඕන තැන කියලො මම 

දත්රුම්�ත්තො. ඊටපසදස මම කදේ මට 

පළුවන් වැඩ දකොට්ස විතරයි. ඊට වඩො 

එහොට වැඩ කරන එක මුං නතර කළො. 

ඒදකන් මදේ හිතට දලොකු ්සැනසීමක් 

දැනු්ො. රෑට මුං නිදියේදී දවදස වු් 

්සතුටුම සිදුවීම ආදයම මතක් කර�ත්තො. 

ඒ නි්සො මුං ්සතුටින් නින්දට ගියො විතරක් 

දනදවයි පහුවදා ්සතුටින් ඇහැරු්ො. 

අනිත් අයදේ ්සතුට �ැන මම හිතුදේ 

මදේ ්සතුටට මූලිකත්වය දදන �මන්. 

දම් දේ දම් දව්සට අනිවොරයදයන් 

කරන්න ඕදන් කියලො දාද�න තිබු් නීති 

මුංම අයින් කරලො මොව නිදහස කර�ත්තො. 

ඒ නි්සො මොනසිකව වදේම කොයිකවත් මට 

දලොකු පහසුවක් දැනු්ො.

මදේ හිත තරදහන් පරවප දේතුවලට 

්සම්බන්්ධ අයට ඉේලුවත් නැතත් මුං හිතින් 

්සමොව දුන්නො. එතදකොට හිතට දැදනන 

නිවීම කියන්න වචන නෑ. හිදත් පපර් 

තරහට වඩො ්සමොව හිතට දේන ්සැනසීම 

ජීවිදත් දිහො ලස්සනට බලන්න දලොකු 

උදේක් වු්ො.

්සමහර ප්රශනවලට උත්තර දහොයන්න 

ගිහින් අපි ද�ොඩක් හිතින් කඩන් 

වැදටනවොදන්. මට එදහම දවලො 

තිදයනවො. ඔයොටත් අනිවොරයදයන් දවලො 

ඇති.  

එදහම දවලොවට මුං දහොෙ දකෝපි 

එකක් හරි, දත් එකක් හරි දබොනවො. 

නැත්තම් එදා දවදස මුං කරන හැම 

වැඩක්ම නතර කරලො ටිකක් දහොෙට 

නිදා�න්නවො. මට අඬන්න ඕන නම් මුං 

ඇතිතරම් තනිදයන් අඬනවො. නැත්තම් 

දපොතක් කියවනවො. 

ඒ පුංචි දේවේවලින් උත්තර නැති 

ප්රශනවලට හිනොදවලො මූ්දදන්න 

තරම් දලොකු ආත්මශක්තියක් එනවො. ඒ 

දවලොවට මදේ මූදේ මුං දකින හිනොව 

තමයි මුං තවත් ශක්තිමත් කියලො මටම 

ඔප්ප කරන්දන්.

හිතින් වැටු්ොම ඒ �ැනම හිත හිත 

එක තැන පේදවන එක දනදවයි 

කරන්න ඕදන්. එතැනින් 

ඔලුව උස්සන් ඉස්සරහට 

අඩියක් තියන්නයි 

උත්්සොහ කරන්න 

ඕදන්. මදේ 

්සතුට මට 

තරමටම මදේ 

පවුදේ ්සතුටට 

බලපොනවො 

කියලො 

දත්රු්ොම 

දේසිදයන් ඒ අඩිය 

ඉස්සරහට තියන්න 

මට පළුවන් වු්ො.

අපි දකොච්චර ප්රශනවලට 

මූ්දුන්නත් හිතින් වැදටන අවස්ථො 

ඕනතරම් එනවො. 

ඒත් පොලනය කරන්න බැරි දේවේ 

පොලනය කරන්න දනොගිහින් ඒවොට මූ් 

දීලො අත්දැකීමක් අර�ත්තොනම් අපි 

දනොදැනුවත්වම පරි්ත දවනවො. 

ඒ නි්සො හිතින් වැදටන හැම 

දමොදහොතකම දම්ක මට ජීවිදත් 

දත්රුම්�න්න ලැබු් දහොෙම අවස්ථොවක් 

කියලො සතූතිවන්ත දවන්න. 

හිමතන්ද,  
මනමසන්ද වැම්ටන තැනයි 

මං ශක්තිමත මවන්දන 
ඕන තැන කිය්ලා මම 

මතරුේ්ගතතා. ඊ්ටපේමේ 
මම කමේ ම්ට පුළුවන්ද 

වැඩ මකා්ටස විතරයි. ඊ්ට 
වඩා එහා්ට වැඩ කරන 

එක මං නතර කළා.

රෑ්ට මං  
නිදියදදී දවමේ වුණ  

සතුටුම සිදුවීම ආමයම 
මතක් කර්ගතතා. ඒ නිසා මං 
සතුටින්ද නින්දද්ට ගියා විතරක් 

මනමවයි පහුවදා සතුටින්ද 
ඇහැරුණා. අනිත අයමේ 

සතු්ට ්ගැන මම හිතුමව මමේ 
සතු්ට්ට මූලිකතවය මදන 

්ගමන්ද
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

ගම්මුනසග කීමට 
වැේ්සකටවත් 

ඉේසකෝසල සනාගිය
දියසේන කුමාරයා 

‘දියසේන කුමාරයා’ සියවස් කිහිපයක අතීතයේ සිට 

නූතන ජනප්රිය සංස්කකෘතියට පිවිසි සංකලපයකි. ඒ 

ජනප්රියතවය යකොයතක්ද යත අ්ද වනවිට ‘යූටියුබ්’ 
අවකොශය පරීක්ො කරන විට විවිධ ප්රයේශවලින් පහල වූ 

දියයස්න කුමොරවරුන් ‘අහුරු ගණන්’ යසොයොගත හැක.

සැබැවින්ම දියයස්න කුමොරයො යනු යකෝටයට රොජධොනි 

සමයේ මතුවී මහනුවර යුගය වනවිට අප සමොජය 

පුරො ඉහවහො ගිය මිථ්ො විශවොසයකි. යකෝටයට යුගයේ 

සයවන පරොක්රමබොහු රජතුමන්යගේ ගුණ වරණනො 

කිරීම පිණිස ලියැවුණු ‘පැරකුම්ා සිරිසේ’ එන සමන් 

ය්දවියන්යගේ ප්රකොශයක බව පැවයසන ‘ගිය කල සෙෙහේ 
පන්සිය රජකු එතියි දියනා- කියැවිණි තන්්ැසිය; එනම 
පැරකුම රජ සමදිනා’ යන පැදියපළ යේ දියයස්න කුමොර 

සංකලපය නේ මිථ්ොයේ මූල බීජය බව යපයන්. යේ 

කවිය ප්දනේයකොටයගන පසුකොලීනව මහනුවර යුගයේදී 

යබෞේධ ත්රිපිටකයට අයත 

යනොවන ‘සුමන’ නේ 

ව්ොජ සූත්රයක මගින් 

ඉන්දියොයේ සිට 

ශ්රී ලංකොවට 

පැමියණන 

දියයස්න නේ 

රජ යකයනකු 

අනුරොධපුරය 

රොජධොනිය යකොට 

වසර විසිය්දකක 

රජකේ යකොට 

කළුරිය කරන බවක 

්දකවො තියේ.

එදායමදා තුර අයේ රට සමොජ, 

ආරථික, යේශපොලන වශයයන් අස්්ොවර 

වන සෑමවියටකට කොට කොටත යේ දියයස්න 

කුමොරයොයගේ පහල වීම සිහියට නැයගන්යන් 

ඉහත සඳහන් මිථ්ොව ඔඩු දිවීයේ ප්රතිඵලයක 

වශයයනි.

ඒ අතර එදායමදා තුර සමොජයේ විවිධ 

ප්රයේශවලින් දියයස්න කුමොරවරුන්යගේ 

පහලවීේ වොරතො වූ අතර හිටිගමන් තමන් 

දියයස්න කුමරුන් බව පවසන කපටි 

කයිරොටිකයන් යමන්ම මොනසික යරෝගීන්්ද 

බව අනොවරණය වූ බව අපිට මතකය.

නමුත 1960 ්දශකයේ මුල භොගයේ අප 

රයට ්දකුණු පළොයත, වීරකැටිය, අබයකොළවැව 

ග්ොමයේ, කන්ය්දයග්දර නේ නිවසින් වොරතො වූ දියයස්න 

කුමොර උේපතතිය වතමන් සියලු ආකොරවල දියයස්න 

කුමොරවරුන්යගේ පහලවීේවලට වඩො යවනස්ය.

සයහෝ්දර සයහෝ්දරියන් යරොතතකට මැදිව 

1960 ්දශකයේ මුල භොගයේ උපත ලැබූ 

යමම දියයස්න කුමොරයොයගේ නම උභයසිංහ 

ආරච්චිලොයගේ ජයතිලකය. එවක සිටි 

සොමොන්ය ්දරුවන් අතුරින් ඔහු දියයස්න 

කුමොරයො නමින් ප්රකට වීමට යේතුව ගරභනී 

සමයේදී ඔහුයගේ මවට යේවොරූඪයක ලැබී 

ඇය එවැන්නක පැවසීම බව අබයකොළවැව පැරණි 

ගැමියයෝ කියති. 

යකයස් යහෝ ඒ මව ආරූඪයයන් කළ ප්රකොශය 

කනින් යකොනින් පිට ප්රයේශවලට්ද පැතිරයොම 

නිසො ජයතිලක ්දරුවොයගේ උපතත සමඟ 

විවිධ පිරිස් පිට ප්රයේශවලින් යේ දියයස්න 

කුමොරයො ්දැකගැනීමට පැමිණ තියේ.

ජනමොධ්ය අ්ද යමන් විද්යුතකරණය 

යනොවී තිබූ ඒ යුගයේ ග්ොමීය ජනතොව 

අතර සුවියශ් සහ අසිරිමත යතොරතුරු 

සන්නියේ්දනය කළ ප්රධොන මොධ්යය වූයේ 

කවි යකොළයයි. 

ඒ අනුව යමම දියයස්න කුමොර උපත පිළිබඳ කවි යකොළ 

දිගට හරහට මුද්රණය වූ අතර, ජනතොවයගේ ය්දයනත 

නළයල හිඳුවන ප්රවකෘතතීන්්ද ඒ අතර විය. යමම දියයස්න 

කුමොරයො උපන් ්දවයස් සිට නිවයස් භූමියතල යබෝතලය 

කිසි දිනයයක අඩු යනොවී, යේබි සබන්, පවුඩර ආදිය 

ආශ්චරයවත යලස ඉයේ පහල වීම, එම කුමොරයොයගේ 

සිරුරින් වරින් වර රැස් විහිදීම වැනි යේ ඒ අසිරිමත පුවත 

අතරට එකවිය.

යේ අතර ඔහු සේබන්ධ ඡොයොරූප වියශ්ොංග 

සේපෝදනය කරනු පිණිස යකොළඹින් මොධ්යයේදීහු ්ද 

වීරකැටියේ අබයකොළවැව කන්ය්දයග්දරට ආහ. ඒ ආ 

පසු දියයස්න කුමොරයොයගේ ය්දමොපියන් පයසකට කර 

කුමොරයො සේබන්ධ ආශ්චරයවත විස්තර සපයන එම 

ප්රයේශයේ ‘සමාජ ක්රියාකාරීන්සගේ’ ඡොයොරූප්ද සහිතව 

පුවතපත වොරතො ලිපි වියශ්ොංග පළවූ අතර ඒ පුවතපත 

උණු කැවුේ යමන් විකිණිනි. පසුව ඒ සේබන්ධයයන් 

දියයස්න කුමොරයොයගේ ය්දමොපියන් පවසො සිටියේ තම පුතු 

සේබන්ධයයන් ඒ අසිරිමත පුවත තමන්්ද ්දැනගතයත 

පුවතපයත පළවී තියබනු ්දැකීයමන් පසුව බවය.

යේ සියලු තතතවයන් යටයත දියයස්න කුමොරයොයගේ 

ජනකොන්තභොවය යකොයතක දුරට පැතිර තිබිණි්ද යත 

ඔහුයගේ ඉඳුලකට ගෑම යවනුයවන් පුරො සත දිනක 

දිවො රෑ මුළුලයල සරවරොත්රික පරිත්රොණ 

ධරම යේශනොවක පැවැතවීමට 

ගොලයල සුප්රකට ව්ොපොරිකයයකු 

ඉදිරිපතව තිබිණි. පරිත්රොණ ධරම 

යේශනය අවසොනයේ දියයස්න 

කුමරුන්ට ඉඳුලකට ගෑම 

්දැක බලොගැනීමට යකොයතක 

ජනකොයක එකරැස්ව සිටියේ්ද 

යත එවකට ඒ ජනකොය 

අතයර යතරයපමින් සිටියදී 

වැඩිහිටියයකු විසින් යේරො 

යනොගන්නට තමන්ට විපතක 

අතවීමට පවො ඉඩකඩ තිබූ බව 

වීරකැටිය ප්රොයේශීය මොධ්යයේදී සමීර 

අබයකොළවැව මහතො මො හො කීය.

යේ අතයර දියයස්න කුමොරයො නමින් අතිශය ප්රසිේධියට 

පත යමම ්දරුවො නිවයස් යේවොලයක බැඳ යවනම 

කුටියට රඳවො ඔහු සුවඳ පැනින් නැහැවීම වැනි පු්ද 

පිළියවත කිරීමට යවනම සංවිධොන බිහිවූ අතර, දියයස්න 

කුමොරයොට උපහොර ්දැකවීම පිණිස යැයි පවසමින් රට 

පුරො ආධොර එකතු කිරීයේ ක්රියොන්විත්ද දියත වී තිබිණ. 

ඒ ඔහුයගේ ය්දමොපියන් ඇතුළු පවුයල සොමොජිකයන්යගේ 

අනු්දැනුමින් යතොරවය. 

එයමන්ම යමම දියයස්න කුමොර නමින් 

හැඳින්යවන ජයතිලක ්දරුවො පොසලකට 

ඇතුළු කිරීමට ඔහුයගේ මොපියන් ්දැරූ 

උතසොහය්ද දියයස්න කුමොර බැතිමතුන් 

විසින් මුළුමනින් වළකන ලදි. ඒ මහො 

ප්රඥා සේභොරයක හිමි දියයස්න කුමොරයට 

පොසල අධ්යොපනයක ලබොදීම ඔහුට කරන 

‘පරම නිග්රහයක්’ බව පවසමිනි. යකයස් 

යහෝ එම ජයතිලක ්දරුවො සොමොන්ය ්දරුයවකු 

යලස වයසින් වැයඩතම ජනතොව තුළ පැවති 

දියයස්න උන්දාමය ම්දක පසුබසින්නට වූයයන් 

පොසල අධ්යොපනය යනොල්ද යේ ්දරුවො පීලලයවල 

රජමහො විහොරයට යගොස් එහි හිමිවරුන් 

යවතින් ස්යවෝතසොහයයන් සිංහල භෝොව ලිවීම 

සහ කියැවීම ඉයගනයගන තිබිණි. ඒ අතර ඔහු 

පොලි භෝොව්ද තරමක දුරට ඉයගනයගන සිටි බව 

කියැයේ. එයස්ම වයසින් වැයඩේදී ඔහු කොරමික හො 

තොක්ණික වැඩ කටයුතු යකයර වියශ් ්දක්තොවයක 

්දකවූ බව්ද ්දැනගන්නට ඇත.  ජීවිතයේ යයොවුන් වියේදී 

ගේමුන් තමන් ‘කුමාරයා’ යනුයවන් ඇමතීම 

පිළිබඳව යමන්ම ජනමොධ්ය යකයරහි්ද ්දැඩි 

යනොකැමැතතක පලකළ ජයතිලක, ජනතොව 

තුළ පවතින එවන් අන්ධ විශවොස දුරලීම 

පිළිබඳ කිනේ යහෝ අරගලයක යයදිය යුතු 

බවට තීරණය කයේය. 

එහි ප්රතිඵලය වූයේ ඔහු 1988-1989 කොලයේ 

පැවති සන්නේධ අරගලයට කිසියේ දායකතවයක 

ලබොදීමට ඉදිරිපත වීමය.  එයහත ඒ අතයර 

ජයතිලක තරුණයො හදිසියේ මරණයට පතවූ 

අතර ඔහු සමීපයේ වූ යබෝේබයක පිපිරී යොම ඒ 

මරණයට යේතු වූ බව පසුව අනොවරණය විය.

රටට වැඩදායක පුරවැසියයකු වීයේ 

සුදුසුකේ තිබූ යේ තරුණයොයගේ එම අකල 

මරණයට ‘දියයස්න කුමොරයො’ නේ මිථ්ො 

සංකලපය සමොජගත කිරීමට දායක වූ 

සියලුය්දනො වගකිව යුතු යැයි මට සියත. 

මතු ්ද යමවැනි මිත්ොවන් වැපිරීයේ අවදානම 

සනිටුහන් කරමින් අ්දටත දියයස්න කුමොර 

ජොවොරයේ යයය්දන්නවුන් සිටින නිසො ඒවොට අසු යනොවී 

බුේධිමතව කටයුතු කරන යලස්ද සැමට මතක කිරීමට 

කැමැතයතමි.

දියසේන 
කුමාරයාසේ ්සමහර 
අනුහේ ගැන සගදර 

උදවිය දැනසගන 
තිසයනසනත් 
පත්්තසරන 

ඉඳුල් 
කටගෑසම් උත්්සවය 

දවසේ මධ්යසේදිසයක් 
පණ සේරාසගන 
තිසයනසන අනූ 

නවසයන 
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භාතිය වෙඩිෙර්ධන

වේ ගැන කාටහරි කිවවොත් 
මාෙත් මරාවගන 
මැවරනො කිවො

සැමියාවේ මරණය ගැන ව�ාරු කියූ 
බිරිඳ අත්අඩංගුවව 

අනියේ 
වෙම ගැන මතුවූ  
සැකය නිසා ෙවුල්  
වෙකක ෙරුෙන්  

අසරණ 
වෙලා 

“සර්, වෙත්තලයිකර්තිෙල ඉන්න පායන 
සිෙඥා්නමෙ වපාව�ාෙකින ගහලා ම�ලා දාලා.”

පසුගිය දිනෙක පස්වරු හයට ඔනෙ 

නෙනෙ තිබියදී ඒ ඇෙතුෙ පැමිණිනේ 

ෙරදනනකේනි නපොලිසියටයි. කිළිනෙොච්චි 

නපොලිස නකොට්ොසයට අයත් නෙෙ ගමෙොෙනේ 

්වැඩිපුරෙ ජී්වත්වූනේ ධී්වරයිනය. ඒ 

න්වත්්තලයිකර්ති ගමෙොෙය මුහුදුබඩ වූ 

ගමෙොෙයකේ නිසොය.

ඉහ්ත කී ඇෙතුනෙන පසු යුහුසුළු්ව 

ක්රියොත්ෙක වූ ෙරදනනකේනි නපොලිස ස්ොෙොධිපති 

යූ.එම.නේ.ඩබ්ලිව්.නකේ. අෙරසිිංහ අපරොධ 

විෙර්්ශෙ අිං්ශනේ ස්ොෙොධිපති්වරනයකුද 

සෙඟ එහි ගිනේ සිදුවූනේ කුෙකේද යනෙ 

හරියටෙ දැෙගැනීෙටයි. ඒ නපොලිස නිලධොරීන 

පිරිසකේද කැටු්වය. නපොලිස ස්ොෙනේ සිට එෙ 

ගමෙොෙයට ඇති දුර කිනලෝමීටර් 11කි.

වපාලිසිය සිෙඥා්නමවගේ නිෙසට යද්දී දරු 
වදවදව්නකුවගේ මෙක වූ ඔහුවගේ බිරිඳ සිෙඥා්නම 
ශෂිකලා වමවේ කියමින දිගින දිගටම හැඬුොය.

“ඊවේ මවගේ මල්ලි සිෙඥා්නම එකක �ණ්ඩුෙක 
වුණා. මල්ලි එයාට වපාව�ාෙකින ගැහුො. ඒක 
දැකලා මට සිහිය ්නැතිවුණා. මට සිහිය ආවේ 
වගාඩාක වෙලාෙකට පේවේ. මං සිහිය ඇවිත 
බලද්දි ඒ වදන්නා වේන්න හිටිවේ ්නෑ. මං දනවන 
එච්ච�යි.”

ෙමුත් ඇනේ කටඋත්්තරය නපොලිසිය 

එකේ්වරෙ විශ්වොස කනේ ෙැ්ත. ඇරත් ඇය එෙ 

ක්තෝව කීනව් නගෝත ගසමිනි. එනසෙ ඇනේ 

මුහුණ පුරො සිංනව්දී බ්වකටත් ්වඩො තිබුනේ 

බියගුළු ස්වොභෝවයකි. එනිසො නපොලිසිය 

සිතුනව්ෙ ඇය යෙකේ සඟ්වො ්ත්ව නදයකේ 

කියනෙට උත්සොහ කරෙ බ්වකි. ඒ නිසොෙ 

නි්වසත්, ්වටපිටෝවත් නසෝදිසි කිරීෙට නපොලිසිය 

කටයුතු කනේය.

එහිදී සි්වඥාෙමනේ නි්වසට මීටර් 

පෙහකේ හැටකේ එහො තිබූ ්වැලි 

සහි්ත පොළු ඉඩනම එකේ ්තැෙක 

්වැලි ඇවිසසී තිනබනු දැකග්ත 

හැකිවිය. ෙරදනනකේනි 

නපොලිස ස්ොෙොධිපති යූ.එම.

නේ.ඩබ්ලිව්.නකේ. අෙරසිිංහ එෙ ස්ොෙය හොරො 

බලනෙට නපොලිස කේඩොයෙකේ නයදවූ අ්තර 

කිළිනෙොච්චි ෙනේසත්ොත්්වරයො සහ කිළිනෙොච්චි 

නරෝහනේ ප්රධොෙ අධිකරණ ව්වද්ය්වරයො ද 

එ්තැෙට කැඳ්වො ගත්නත්ය.

“සර් සැකය හරි. වමන්න 
වබාඩියක මතුවේනො.”

ඒ ෙරණකරු වූ 

සි්වඥාෙමනේ සිරුරය. ඒ 

බැව් ඔහුනේ බිරිඳ ්ශෂිකලො 

හඳුෙොගත්්තොය. 

“මල්ලි සිෙඥා්නමට වපාව�ාවෙන 
ගහලා ඇදවග්න ය්නො මං දැකකා.”

්ශෂිකලො රහසින නෙන අසේ්වැසි කොන්තෝවකේ 

සෙඟ එනස කියනු නපොලිස ස්ොෙොධිපති්වරයො 

අසොනගෙය. ඒත් එය ඇසුණු බ්වකේ ඔහු 

ඉඟියකින්වත් නපනවූනේ ෙැ්ත. ෙමුත් ඒ 

ක්තොන්වන පසු ස්ොෙොධිපති්වරයො ්ශෂිකලොනේ 

හැසිරීෙ නදස බැලුනව් නපරටත් ්වඩො 

අ්වධොෙනයනි. ඒ සෑෙ නෙොනහෝතකෙ 

ඔහු දුටුනව් ඇය කුෙකේ නහෝ 

කොරණෝවකේ නිසො බිය වී සිටිෙ බ්වය.

නගොඩට ගත් සි්වඥාෙමනේ සිරුර 

පශ්ොත් ෙරණ පරීකේ්ෂණයට බඳුන 

වූ පසු ඔහු මියනගොස ඇත්නත් 

්තදබල නපොනරෝ පහර කීපයකේ 

්වැදීනෙන බ්ව අෙෝවරණය විය. 

ෙරණ පරීකේ්ෂණය එනස අ්වසන 

න්වද්දී නපොලිසිය නකළිනෙ හැරුනේ 

්ශෂිකලො නදසටය.

“අපට ්තමුන දන්න හැම 
ඇත්තකම කිය්නො. ඇත්ත 
ව්නාකීවොත ්තමුනුත අමාරුවේ 
ෙැවටයි. ඒ හිනදා අපිට ඇත්තම 
කිය්නො.”

නපොලිස අණට පිටුපොනෙට ්තරම 

හයියකේ එ්වර ්ශෂිකලොට තිබුනේ 

ෙැ්ත. ඒ නිසො ඇය ්තෙන 

දනෙො සියේල එකින එක 

්වෙොරනෙට වූ්වොය.

“එදා රෑත 
මල්ලි සිෙඥා්නම 
එකක �ණ්ඩු වුණා. මල්ලි 
�ණ්ඩු ක�ලා ගියාට පේවේ 
සිෙඥා්නම නිදාගතවත වගද� 
සාවල්. ඒත මහ රෑ එකපා�ටම 
මට සද්දයක ඇහිලා 

ඇහැරුණා. 
එ්තවකාට මං 
දැකකා මල්ලි 
සිෙඥා්නමට බිම 
දාවග්න වපාව�ාෙකින 
ගහ්නො. ඊටපේවේ වල් 
ගෑවුණු නිසා වගයි බිම එවහම 
වහෝද්නෙත මං දැකකා. එවහම ක�ලා 
කුේසිය පැතව්තන සිෙඥා්නමෙ 
එළියට ඇදවග්න ගියා. ඒ යද්දි මං 
කිේො වමයාෙ ඉේපිරි්තාවල් අ�න 
යමු කියලා. එ්තවකාට මල්ලි කිේො 
වමයා මැරිලා ඉනවන ෙළලන්නයි වම 
අ�වග්න යනවන කියලා. වම බෙක 
කාට හරි කිේවොත උඹෙත ම�ලා 
මමත මැව�්නො කිේො.”

්ශෂිකලො ප්වසෙ පරිදි නෙෙ ෙරණයට 

නේතුවූනේ සි්වඥාෙම සහ ඇනේ සනහෝදරයො 

වූ ෙොසිලෙනී කෙකරොජිනේ බිරිඳ අ්තර 

අනියම සමබනධයකේ ඇති බ්වට ගෙ පුරො ගිය 

කටක්තෝවකි. එෙ සැකය උඩයි කෙකරොජි ්තෙ 

සනහෝදරියනේ සැමියෝව ඝෝතෙය කරනනන.

“ක්නක�ාජි කිය්න මනුේසයා බැඳපු වකව්නක. 
එක ළමවයකුත 
ඉන්නො. ඒත ව�ෝඩුෙ 
වෙනවෙලා ඉඳලා 
තිවයනවන. ඔය අේවේ 
වම මනුේසයට ආ�ංචි 
වෙලා තිවය්නො 
්තමනවගේ බිරිඳ 
එකක සිෙඥා්නමවගේ 
සමබන්ධයක තිවය්නො 
කියලා. හැබැයි 
ඒක කටක්තාෙක 
වි්ත�යි. ඔේපු වෙලා 
්නෑ. ඔන්න ඔය 
්ත�හටයි ක්නක�ාජි 
වපාව�ාෙකින 
ගහලා ්තමනවගේ 
අකකවගේ සැමියා 
වේන සිෙඥා්නමෙ 
ම�නවන...”

එනස කියනනන ෙරදනනකේනි 

ස්ොෙොධිපති්වරයොය. 

ඔහු ‘ධරණී’ට පැ්වසූ 

පරිදි ඝෝතෙයට ලකේවූ 

පොයන සි්වඥාෙම තිසේව 

හැවිරිදි නදදරු පිනයකි. 

යුද සෙනේදී LTTE බුද්ධි 

අිං්ශනේ කර්ෙේ්වරනයකේ නලස 

නස්වය කළ බ්වට පැ්වනසෙ 

ඔහු පසු්ව පුෙරුත්්ොපෙය වී තිනබ්. 

එෙ කොලනේදී ඔහු ්ශෂිකලො සෙඟ නරේෙ 

සමබනධයකේ ප්වත්්වො ඇති අ්තර අ්වසොෙනේ 

එය වි්වොහයකින නකළ්වර විය. එ්වකට 

රැකියෝවකේ නෙොතිබූ නිසො ඔහු සිය පවුල 

ජී්වත්කර ඇත්නත් නමසන බොස්වරනයකු නලස 

රැකියෝවකේ කරමිනි.

“ඇත්තටම යමකිසි සැකයක ආවොත මුලිනම 
ක�න්න ඕවන ඒ ගැ්න වපාඩඩක වහායලා බල්න 
එක. ආයු්ධ අ�න මිනී ම�ාගන්න එක ඒකට 
විසඳුම ව්නවෙයි. වම්තැ්නදි වකව්නක අහපු 
ක්තාෙක අහලයි ක්නක�ාජි අ� මනුේසයාෙ 
ම�නවන. වම වේනවකාට සැකකරු අපි �කෂි්ත 
බන්ධ්නාගා�ග්ත ක�ලයි තිවයනවන. ඒ ෙවගේම 
කියන්න ඕවන පසුගිය මැයි 25 වෙනිදා අපිට 
සිද්්ධවුණා ම�ණකරුවගේ බිරිඳ වේන ශෂිකලාෙත 
අතඅඩංගුෙට ගන්න.වමාකද ඇය සිද්ධිය 
ගැ්න දැ්නවග්නත දිගින දිගටම වපාලිසියට 
දුනවන ෙැ�දි කටඋත්ත�. ඒ නිසා ඇයෙ අපි 
අතඅඩංගුෙට ගත්තා.”

නෙෙ සිදුවීනම ්වත්ෙන ්තත්ත්්වය පිළිබඳ 

විෙසීනමදී ස්ොෙොධිපති්වරයො පැ්වසූනව් 

එ්වැනෙකි. සැබෑ්වටෙ සැකය යනු ෙොරනයකි. 

සි්වඥාෙමනේ ක්තෝවද ඊට නහොඳ උදාහරණයකි. 

වියයුතු්ව තිබුනේ සැකය කුෙකේ වු්වද ඒ ගැෙ 

නසොයබලො නීතිනයන උපනදස පැතීෙ මිස මිනී 

ෙරොගැනීෙ නෙොනව්. 

එනහත් එකේ පුද්ගලනයකුනේ ඉකේෙන නකෝපය 

උඩ අද සි්වඥාෙමට ජීවි්තය අහිමි්ව තිනබ්. 

ඔහුනේ බිරිඳ නපොලිස කූඩුනව්ය. කෙකරොජිට 

ක්වදා නිදහසකේ හිමිනව්දැයි කි්ව නෙොහැකිය. 

පවුේ නදනකේෙ දරු්වනනේ ඉරණෙ ඉදිරිනේ 

ප්රශෙොර්්යකි. නම සියේලටෙ ්වඩො දරොගනෙට 

අෙොරු ඔවුනට සෙොජනයන දිකේන්වෙ ඇඟිලිය. 

අප සැකය ෙොරනයකේ යැයි කිව්නව් ඒකය.

අෙට 
තමුන් ෙන්න හැම 

ඇත්තකම කියනො. 
ඇත්ත වනාකීවොත් 
තමුනුත් අමාරුවව 

ෙැවටයි

යූ.එේ.වේ.ඩබ්ලිව.
වක.අමරසංහ 
මරෙන්වකනි  

වොලිස් ස්්ානාධිෙති

මවේස්ත්ාත් ෙරීක්ෂණය සදුකරමින්
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

18 2022 ජුනි 01 ්වන බදාදා

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රතනනා පුෂ්ප කුමනාරි

ෙසබන්්ඩසගෙ 
කට ගෙඳයි නම් 
විෙඳුම දිකකෙනාද 
ස්වන එකද? 

අද මාතෘකාව පැහැදිලි කරන්න 

ය�ාදාගතයත වෘතතී� ජීවියතදි මයේ 

හිතට දැනුණු සංයේදීම කතා අතරින 

එකක්. ශියරෝමා මයේ ළඟට ආයේ ඇයේ 

යපමවතා එක්ක. ඇ� විවාහක කතක්. 

දරුවන යදනය්නක්යේ අමමා යකය්නක්.

ඇ� තිස් වි� පසු කළ කානතාවක් 

බවත, ඇයේ යපමවතා ඇ�ට වඩා වසර 

කීප�ක් ව�සින අඩු බවත බැලූ බැලමට 

මම නිගම්න� කළා. ශියරෝමට අවශ්ය 

යවලා තිබුයේ සැමි�ව දික්කසාද කරලා 

යපමවතාව විවාහ කරගන්න. යම කාරණාව 

ගැ්න ඇයේ සැමි�ා දැ්න උනය්නත ්නෑ. 

ඔහුව මයේ ළඟට යගන්නලා කතාබහ 

කරලා, සුහද විදිහට ඔහුට ඒ ගැ්න 

පැහැදිලි කරලා යදන්න කි�ලා තමයි ඇ� 

මට කිේයේ.

යව්නත සමබන්ධතාව�කට 

�න්න යේතු වුණු සැමි�යේ 

අඩුපාඩුව ගැ්න නිකමට 

වයේ මම ඇ�යගන අහලා 

බැලුවා.

“මගේ හස්බන්ඩගේ කට 
ගඳයි මිස. සමහර ගෙලාෙට 
ඉෙසන්න ්බැරි දාඩිය ගඳකුත් 
එ්නො. එයා එයාගේ රූගේ 
ගැ්න හිතනග්නම ්නෑ. තටගට 
පෑදිලා, ්බඩත් ඇවිලලා. 
ගෙලාෙකට එයා එකක 
පාගේ යන්නත් ලැජ්ජයි.” 

මයේ ප්රශය්නට ඇ� දීපු 

ඔ� උතතයේ අහලා මමත 

ටිකක් වික්ෂිපත වුණා. ඒ 

විතරක් ය්නයමයි සැමි�ව 

පිළිකුල නිසා කාල�ක ඉඳලා 

ඔහුත එක්ක  අඹු-සැමි සබඳතා 

ඇති කරගතයත ්නැති බවත ඇ� මට 

කිේවා. අයප ළඟට එ්න යස්වාදා�කයිනයේ 

යපෞදගලික තීරණවලට අභිය�ෝග කරන්න 

අපිට අයිති�ක් ්නැහැ. ඒ නිසා සැමි�ා 

එක්ක දවසක මාව මුණගැයහන්න එන්න 

කි�ලායි ඒ යවලායේ මම ඇ�ට ය�ෝජ්නා 

කයේ.

ඊට දවස් තු්න හතරකට පස්යස් 

ශියරෝමා සැමි�ාත එක්ක මාව 

මුණගැයහන්න ආවා. ඔහු හතළිස් වි� 

පසු කළ අය�ක්. ශියරෝමා කිේවා වයේම 

හිසයකස් අඩුයි. උදරයේත ඉදිරි�ට 

ය්නරාපු ස්වභාව�ක් තිබුණට ඔහුයගන 

අමුතුම වැදගත යපනුමක් තමයි මම ්නම 

දැක්යක්.

ඔහු ව්ාපාරිකය�ක්. ශියරෝමා 

රැකි�ාවක් කයේ ්නැහැ. ඇ�ට ටිකක් 

කාේ�ාල කාමරය�න පිටත ඉන්න 

කි�ලා මම සැමි�ත එක්ක ඔහුයේ 

බිරිඳයේ ඉලලීම ගැ්න කතා කළා. හැබැයි 

බිරිඳට යව්නත සමබන්ධ�ක් 

තිය�්න බව මම කි�න්න 

ගියේ ්නැහැ. බිරිඳ 

දික්කසාද� ඉලල්න 

බව කිේ හැටිය�ම යම 

සැමි�ා යබායහාම 

අසරණ විදිහට 

ඉකිගහගහ අඬන්න 

පටනගතතා. 

දරුවනට �්න 

කලදසාව ගැ්න 

හිතලා පවුල ්නැවත 

සමාදා්න කරලා යදන්න 

කි�ලයි ඔහු මයගන ඉලලුයේ. 

දික්කසාද� ඉලල්න යේතුව ඇහුවත 

කාරණායවන ඔහුයේ හිත තවත 

පෑයර්න නිසා ඒ ගැ්නත මම ඔහුට 

කිේයේ ්නැහැ. තවත සැසි වාර�කට 

දි්න�ක් දීලා එදා මම යම යදපළව පිටත 

කළා.

ඔ� අතයේ දි්න යදක තු්නකට පස්යස් 

ශියරෝමා මට දුරකත්න ඇමතුමක් 

ලබාදුන්නා. ඇ� කතා කයේ හඬමින. 

ශියරෝමයේ යපමවතා ඇයේ මුදල සහ රන 

ආභරණ වග�ක් එයහමත අරයග්න මාරු 

යවලාලු. සමායජට යපන්න ලස්ස්නට පායේ 

එක්කන �න්න ඇ� යහා�ාගතතු දහඩි� 

ඟද ්නැති යපමවතා රැවටිලිකාරය�ක් බව 

යතරුම ගි� නිසායදෝ ශියරෝමා කතා කයේ 

යබායහාම ලැජජායවන. 

ශියරෝමා සැමි�ත එක්ක ඒ ආසන්නතම 

දවසක ්නැවතත මාව මුණගැයහන්න 

ආවා. ඇ�ට අමුතුයවන උපයදශ්න�ක් 

ලබායදන්න අවශ්ය වුයේ ්නැහැ. ඒ 

යව්නයකාටත ඇ� යබායහෝ යද යතරුම 

අරයග්න තිබුණා. “අගන මිස... මම ගලාකු 
ෙැරැද්දක කරන්න හැදුගේ. ්බැඳපු ්දෙගස 
ඉඳලා මහත්තයා අපිට කිසිගදකින අඩුෙක 

පාඩුෙක කරලා ්නැහැ. මහනසි ගෙලා ෙැඩ 
කර්නො. මගේ අමමලාට පො ගහාඳට 
සලක්නො. එයා මට හරි  ආ්දගරයි කියලා 
මම ්දන්නො මිස. ඒ ්දැ්න ්දැ්නත් 
මම එයාට ෙැරැද්දක කරන්න 
හැදුො” ශියරෝමා කතා 

කයේ අඬ අඬා.

යම යලෝයක් ඉන්න 

හැම මනුස්සය�ක්ම 

ඉපදුණු දා ඉඳලා 

මැයර්නතුරාව දක්වා 

හැම යමායහාතකම 

ශාරීරිකව සහ මා්නසිකව 

රසා�නික වශය�න 

යව්නස් යව්නවා. යබායහෝ විට 

යරේම සමබන්ධකම ඇතියවනයන 

තරුණ අවධියේදියන. ඕක අයප සිරුයේ 

ආකේශණ� වැඩිම කායල. අනික 

යපමවතා යපමවති� මුණගැයහන්න 

�්නයකාට ඕ්න යකය්නක් ජැනඩි පහට 

ඇඳලා සුවඳ යබෝතල�ක් එයහම 

හලායග්න �්න බව අමුතුයවන 

කි�න්න ඕයන ්නෑ. හැබැයි විවාහ 

යවලා යදන්නා එකට ඉන්නයකාට 

රූයප ගැ්න අර තිබබ සැලකිලල 

අඩු යව්නවා. එතයකාට 

ඉතින එකිය්නකායේ 

අඩුපාඩු යපන්න ගන්න 

එක සාමාන්යයි.

ඒ වයේම 

කි�න්න ඕයන 

සාමාන්යය�න 

අවුරුදු 

25 යව්නයකාට කානතාවකයේ වි�පතවීම 

ආරමභ යව්නවා. එතැ්න ඉඳලා ඇ� 

ටියකන ටික ව�ස්ගත යව්නවා. හැබැයි 

පිරිමි එයහම ය්නයමයි. තරුණ 

ව�යස් ඉඳලා වි�පතවීම 

ආරමභ වුණත ඒක බාහිරින 

ය්නායප්න්න තරම. එයහම 

ඉඳලා ඉඳලා අවුරුදු 40 

පැන්න හැටියේ එකපාරම 

ය්නාහිතුව විදිහට 

ඔවුන වි�පත යව්නවා. 

එ� ජීවවිද්ාතමක 

කාරණාවක්. කානතාවන 

වි�පතවීම ප්රමාද කරන්න 

රූපලාවණ්ය සතකාර ආදි� 

කළත, පිරිමි ඒ වයේ යදවල 

කරනය්නත ්නැහැයන. ඒ නිසා ඔවුනයේ 

ව�ස්ගත යපනුම කැපී යප්නවා වැඩියි. 

තමන යරේම කර්න කායල ඉන්න යපමවතා/

යපමවති� හැමදාම ඉනයන ්නෑයන. ඒ 

ශාරීරික යව්නස්කම යතරුම ගන්න තරම 

පරිණත වීම වැදගත.

සමහරුනට සැමි�යේ/බිරිඳයේ රූපයේ 

සිද්ධයව්න යව්නස්කම දරාගන්න අමාරුයි. 

යමක පවුල අවුල යවන්න බලපා්න ප්ර්ධා්නම 

කාරණා අතරින එකක්. තමනයේ සැමි�ා/

බිරිඳ එක්ක බාහිර බැඳීමකට එහා ආතමී� 

බැඳීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන ්නම 

යමවැනි ගැටලු ඇති යවනයන ්නෑ.

අනිත යද තමයි සහකරුයේ යපනුම 

ගැ්න සමාජ� හිත්න යද ගැ්න වදයව්න 

එක. ශියරෝමා ඇයේ සැමි�ා එක්ක පායේ 

�්නයකාට “ගම ගෑනි ගම ්නාකියෙ සලලිෙලට 
්බැඳලා ගෙන්න ඇති” කි�ලා සමහරු 

කි�්නවා ඇ�ට ඇහිලා තිය�්නවලු. 

විවාහක යුවළක එක් අය�ක් අය්නකාට 

වඩා කළු වුණත, යකාට වුණත එයහම 

්නැතතම ව�සින බාල යහෝ වැඩිමල 

වුණත ඒවා සමාජ�ට අදාළ 

කාරණා ය්නායවයි. යකායහාමටත 

අපිට සමාජ� හදන්න බැරි නිසා 

අපි ඒ යදවල යතරුමගන්න එක තමයි 

යහාඳම යද.

සැමි�ායේ දහඩි� ගඳ සහ මුඛ 

දුේගන්ධ�ත යම බිරිඳට ගැටලුවක් 

යවලා තිබුණයන. මනුස්සය�ක්යේ 

සුවඳ යවන්න ඕයන හිත. යමාකද 

ආදයේ තිය�නයන හියතයන. ගඳ 

සුවඳින යකායි යමායහාතකවත 

මිනිස්සු මනින්න �න්න එපා. ශරීරයේ 

ඇතියව්න යලඩ යරෝග සහ වි�පතවීම 

එක්ක ඔ� කිේ ගැටලු ඇති යව්නවා. 

සමහරවිට යම කාරණාව ගැ්න අදාළ 

පුදගල�ා ය්නාදන්නවා යවන්නත 

පුළුවන. තමනට හිතලා පාල්න� 

කරන්න බැරි යමවැනි යද නිසා 

සහකරු  ය්නයම කිසිම යකය්නක්ව 

අපහාසුතාව�ට පත කරන්න එපා.

එවැනි ගැටලු තිය�්නවා ්නම ඒවට 

ඕ්න හැටියේ ප්රතිකේම තිය�්නවා. 

හිත ය්නාරියද්න විදිහට ඒක 

සැමි�ට කි�ලා ප්රතිකේම 

කරන්න පුළුවන බව මම ශියරෝමට 

පැහැදිලි කළා. ඒ වයේම වි�පත 

වුණත රූප� ගැ්න හිත්න එකත 

වැදගත කි�ලා යපාදුයේ ඔවුනට 

උපයදශ්න�ක් ලබාදුන්නා. ශියරෝමා 

ඇයේ සැමි�ා සහ දරුවන එක්ක 

යබායහාම සතුටින ජීවත යව්න බව ඊට 

මාස කීප�කට පසුව ඇ� මට කිේවා.

ජැන්ඩි 
්පෙට ඇඳපු 

ස්පම්්වතනා මුදල් 
ෙෙ රන් භනාණ්ඩ 
අරසගෙන ්පැනලනා  

ගිහින් 

සනෝනසේ  
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192022 ජුනි 01 වන බදාදා

සනත් ප්රියන්ත

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.

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්්ාපනය වූ කතුන්ගේ
සුඛි්ත මුදි්ත ජීවි්ත ක්තා ්පළ - 11 වැනි  ් කාටස

පුනරුත්්ාපන මධ්යස්ානය 

ඇතු්ළදිවත් 
්තමිලිනී කාටවත් 
අනවශ්ය විදියට 
ඔලුව නැමු්ේ නෑ 

තමිලිනී හා විදේශගත 

තරුණදෙකු වූ දෙෙකුමාරන් 

අතර දරේම සබඳතාවෙ දිදෙන් 

දිෙ දමෝරා ලිෙැදෙමින් තිබිෙදී 

තමිලිනීට අධිකරණදෙන් නිෙම කරෙ 

ෙද පුෙරුත්ාපෙ කාෙසීමාව සම්පූරණ 

දවමින් තිබිණි. නීතිෙ අනුව තමිලිනී නිදහස 

ෙැබීමට නිෙමිතව තිබුදේ 2013 ජූනි 26 දිෙයි. 

ඇදේ නිදහස පිළිබඳව මතකෙන් අවදිකළ 

කපිතාන් ෙෙනි.

“ෂිවකාමි (තමිලිනී) සොජගත (නිදහස) 
වන දිනය ළංමවද්දී එයා මගාඩක් සතුටින 
හිටිමේ. මොකද අනාගතය ගැන කිසිෙ 
බොමපාමරාත්තුවක් නැතිව හිටපු ෂිවකාමිට 
මජයකුොරනමගේ මරේෙ සම්බන්ධතාවය 
නිසා අනාගත බොමපාමරාත්තු මගානනක් 
ඇතිමවො තිබුණා. 

‘ෙැඩම් ෙෙ නිදහස මවො එළියට 
ගියාට පසමස වැඩිකල් යවනමන නැතිව 
මජයකුොරනව කසාද බඳිනවා. එයාට 
සිටිසන (පුරවැසිභාවය) තිමයන නිසා 
ොවත් එමහට ගනන පුළුවන. පසමස අම්ොවත් 
ෙනඩනවෙට මගනන ගනනවා. ෙට මොකුෙ බර 
තිමයනමන නංගියි, නංගිමග දරුවා ගැනයි.’ 
කියෙත් කීවා. ෂිවකාමිමග නංගිමග ෙහත්තයා 
යුද්්ධය නිසා මියගිහින. නංගි දරුමවක් එක්ක 
තනිමවො හිටිමේ. දරුවා ගැහැනු ළෙමයක්. මම් 
දරුවට ෂිවකාමි මගාඩක් ආදමරයි. එකසැරයක් 
මම් දරුවව වව්නියාමව් තිමයන ප්ර්ධාන මපමේ 
බාලිකා විදුහෙකට ඇතුළත් කරො විදුහමල් 
මනවාසිකාගාමේ නවත්තගනන ෙමගන උදව් 
ඉල්ලුවා. ඒ බව කඳවුමේ අණමදන නිේධාරිට 
දැනුම් දුනනාෙ කඳවුමේ නිේධාරින ගිහිල්ො 
බාලිකා විදුහමල් විදුහල්පති කන්ා මසාමහායුරිය 
එක්ක කතා කළා. එමහන කැෙත්ත ෙැබුණා. 
නමුත් මොනවාහරි මේතුවක් නිසා ඒ වැමේ 
වුමේ නැහැ. නංගිටත් සෙකො නංගිමග දරුවට 
උගනවනන මොකු බොමපාමරාත්තුවක් තිබුණා. 
සාොන්මයන දදනිකව ෙමගේ රාජකාරිමේ 
මකාටසක් තෙයි රාත්රිමේදී කානතා මනවාසිකාගාර 
නිරීක්්ෂණ චාරිකාවක් යන එක. ෂිවකාමි නිදහස 
මවනන කලින දවමස රෑ කෑමෙන පසමස 8-9 ට 
විතර කානතා මනවාසිකාගාරයට ගියා. යද්දි ෙෙ 
දැක්කා මනවාසිකාගාමේ ඉඳපු 20-25ක් ගැහැනු 
ළෙයිනව රැස කරො කතා කරනවා. ෙෙ යද්දි 
‘ආ... ෙැඩම්’ කියො කතාව නැවැත්තුවා. කතාව 
කරමගන යනන කියො ෙට අතින සංඥා කළා.

‘ෙෙ මහට යනවා. ෙෙ ඉද්දි මෙතන නිේධාරිනට 
කරදරයක් මනාවන විදියට ඔයාෙව තියාගත්තා. 
ෙෙ ගියාෙත් ඒ විදියටෙ ඉනන ඕන. මම් 
ෙැඩම්ටවත් අනිත් සේෙටවත් කරදර මවන විදියට 
හැසිමරනන එපා.’

එමහෙ කියො ෙමගේ පැත්තට හැරිො,

‘ෙැඩම් ෙට කවදාවත් බැණො නැහැ මනද?’

කියො ෙමගන ඇහුවා.

ෙෙ ‘නැහැ’ කියො කිව්වා.

‘ෙැඩම් ෙට බැේමන නැත්මත් ෙෙ වරදක් 
මනාකරපු නිසා. ඔයාෙත් ඒ වමගේ වැරදි මනාකර 
උදව් කරනන. සිංහෙ භා්ෂාව ඉමගනගනන. පිට 

පළාත්වෙ බස එකක මබෝේ එක කියවනන හරි 
සිංහෙ දැනමගන ඉනන ඕන. ඒ පළාත්වෙ සිංහෙ 
අයට මදෙළ බැහැ. ඒ නිසා අපි සිංහෙ දැනමගන 
ඉනන එක මොකු පහසුවක්.’ ඔය වමගේ විසතර 
මගාඩක් කීවා. පහුමවනිදා උමද් ඒ කියනමන ෂිවකාමි 
නිදහස මවන දවමස අපට මොකු ප්රශනයක් තිබුණා. 
ඒ තෙයි ෂිවකාමි නිදහසමවො ඉද්දි ොධ්මව්දීන 
මොනවා කරයිද කියන එක. මොකද ඒ මවද්දිත් 
ෂිවකාමි ගැන එක එක විසතර ොධ්මේ පළමවො 
තිබුණා. නමුත් ොධ්මව්දීනට ෂිවකාමිව හමුමවනන 
අපි අවස්ාව දුනමන නැහැ. නමුත් ෂිවකාමි 
නිදහසමවො කඳවුමේ මගේට්ටුමවන එළියට ගියාට 
පසමස ොධ්මව්දීනට බෙපෑම් කරනන 
අපට අයිතියක් නැහැ. එතමකාට 
ෙධ්ස්ානමේ අණමදන නිේධාරි 
විදියට කටයුතු කමේ මම්ජේ 
නාෙල් රත්නායක සේ. 
ෂිවකාමි නිදහස මවනන 
කලින අණමදන නිේධාරිතුො 
ෂිවකාමි එක්ක කතා කරො 
මගාඩක් විසතර සටහන 
කළා. ඒ අතර මගේට්ටුව ළඟ 
හරි ෙධ්ස්ානය කිට්ටුව හරි 
ොධ්මව්දීන ඉනනවද කියො 
මහායො බැලුවා. ඊටපසමස තෙයි 
ෂිවකාමිට පිටමවො යනන අවස්ාව 
සෙසො දුනමන. අම්ෙට තෙයි ෂිවකාමිව 
භාරදුනමන. ෂිවකාමිව නිදහස කරන එක ටිකක් 
රහසිගතව වමගේ කරපු නිසා කිසිෙ මවනසක් නැතිව 
සාොන්මයන මදනමනක් ෙධ්ස්ානමයන යනවා 
වමගේ තෙයි මගේට්ටුමවන එළියට යැව්මව්.”

තමිලිනී නිදහස ෙබා පිටව ගිෙද දකායි 

දමාදහාතක දහෝ විසතර කීම සඳහා දුරකතෙ 

ඇමතුමක් ගනු ඇතැයි කිො කපිතාන්වරිෙ 

බොදපාදරාතතුව සිටිොෙ. ඇෙ සිතුවා 

නිවැරදිෙ. තමිලිනී පිටව දගාස පැෙක් ොමට 

දපර දුරකතෙ ඇමතුමක් ෙැබිණි.

“ෙැඩම් ෙෙ යනවා.”

“දැන මකායි හරිමයද ඉනමන?”

“ෙෙ පරනතන මගදරට යනමන නැහැ. අම්ෙව 

මගදරට යවො ෙෙ මකාළඹ 
යනවා. ෙැඩම් දනනවමන මේතුව. 
ගෙට ගිහින පදිංචි මවනන ෙමගේ 

කැෙැත්තක් නැහැ කියො.”

“ෂිවකාමි ගෙට යනන අකෙැත්මතන හිටිමය. 
ඒකට ප්ර්ධාන මේතුව තෙයි ෙෙ කලිනුත් සඳහන 
කරො තිබුණු විදියට මෙයා ඉඳපු මද්ශපාෙන අංශය 
බඳවාගැනීම් කරපු එක. සෙහර බඳවාගැනීම් 
කරො තිබුමේ බෙහත්කාරමයන. ඒ නිසා හමුදාවට 
භාරවුණාට පසමස පහෙ ෙට්ටමම් හිටපු එල්.
ටී.ටී.ඊ. සාොජිකමයෝ මෙයාට ඇණුම්පද කීවා වමගේෙ 
අපහාස කළා. ෂිවකාමිො බඳවගත්ත සෙහර 
සාොජිකමයෝ යුද්්ධමේදී ෙරණයට පත්මවො. එමහෙ 
නැතිනම් අතුරුදහනමවො. ඒ සාොජිකයනමගේ 
ඥාතීන ගම්වෙ ඉනනවා.

‘උඹ නිසා තෙයි අමේ දරුවා ෙැරුමේ’

‘අමේ දරුවනමගේ ෙරණවෙට උඹ 
වග කියනන ඕන’

වමගේ මචෝදනා ගෙට ගියාෙ 
ඒවි කියො ෂිවකාමි බය වුණා. 
ෙෙ නිසා මගදර අයට එක එක 
කතා ගමම් අයමගන අහනන 
මව්වි කියො ොත් එක්ක කියො 
තිබුණා. ඒත් සිංහෙ අයට 

මම් මද්වල් වැදගත් නැහැ. 
දනමනත් නැහැ. එයාො ෂිවකාමි 

එක්ක මහාඳට කතා කළා. ඒ නිසා 
ෂිවකාමි සිංහෙ අයමගේ ආශ්රයට ප්රිය 

කළා. මවොවකට එයා කියනවා,

‘ගිය ආත්මෙ ෙෙ සිංහෙ මකමනක් මවනන ඇති. 
ෙැඩම් ෙමගේ අම්ො මවනන ඇති’ කියො. 

ෙට ෙතකයි ‘තල් රුේපාමවන මපාල් රුේපාවට’ 
දකුමණ සංචාරයට ගිය මවොමව් බස එකට 
අනතිෙටෙ නගිනමන ෂිවකාමි. කීප අවස්ාවකදීෙ 
අපි මසරෙ බස එකට නැගො බෙද්දි ෂිවකාමි අඩුයි. 

එයා සිංහෙ මපාඩි ළෙයි වට කරමගන ආසාමවන 
කතා කරනවා. එමහෙ නැත්නම් වයසක අම්ෙො 
ටිකක් වට කරමගන කතා කර කර ඉනනවා. හැබැයි 
දකුමේ ගම්වෙ කිසිෙ මකමනක් දනමන නැහැ එයාො 
එක්ක කුළුපගව හැසිමරනමන හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. 
නායිකාවක් කියො.”

“එතමකාට හිටපු නායිකාවක් විදියට මපෞරු්ෂයක් 

තිබුමණෙ නැතිද?” මා ඇසීමි.

“ඇයි නැත්මත? ෙධ්ස්ානමේ ඉඳපු අනිත් 
ගෑනු ළෙයිව මහාඳට පාෙනය කළා. අනවශ්ය 
විදියට මද්ශපාෙකයනට, නිේධාරීනට ඔලුව 
නැමුමව නැහැ. පුනරුත්්ාපන කටයුතු භාර ඇෙති 
චන්රසිරි ගජධීර ඇෙතිතුො වමගේෙ රාජකාරි කරපු 
නිේධාරීන එක්ක සුහදව හිටියා. නමුත් මවනත් 
අයට කියනන ඕන මද් මූණටෙ කීවා.

දවසක් අමේ ෙධ්ස්ානයට ඒ කාමල් උතුරුෙැද 
ප්රමද්ශමේ හිටපු ප්රබෙ ඇෙතිවරමයක් ආවා. 
දැනනම් ඒ ඇෙතිතුො පාේලිමම්නතුමව් නැහැ. 
උතුමේ සංවේ්ධන කටයුතු වගයක් බෙනන ආපු 
මවොවක තෙයි අමේ ෙධ්ස්ානයට ආමව්. 
එමහෙ ඇවිත් ෙධ්ස්ානමේ අඩුපාඩු ගැන 
එමහෙත් මහායො බෙො රාත්රී කෑෙටත් හිටියා. 
මම් ඇෙතිතුොට හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. නායිකාවක් 
වුණ ෂිවකාමි එක්ක කතා කරනන ඕන වුණා. 
අපි ඒකට අවස්ාව සෙසො දුනනෙ සුහදව 
විසතර කතා කළා. අඩුපාඩු ප්රශන තිමයනවද 
කියො ඇහුවාෙ එමහෙ ප්රශන මොනවත් නැහැ 
කියො ෂිවකාමි උත්තර දුනනා. ඒ හමුව ඉවර 
වුණාෙ ඇෙතිතුොමග ොධ් ඒකකමේ ඡායාරූප 
ශිල්පිමයක්ට එනන කීවා. ඒ මවද්දි ෂිවකාමි ටිකක් 
ඈතට මවො හිටිමේ.

‘ොත් එක්ක ම�ාමටෝ එකක් ගහනන තමිලිනීට 
එනන කියනන’ කියො ෙට කීවා. ඇෙතිතුොට 
සිහිවටනයක් විදියට ඡායාරූපයක් ගනන හිමතනන 
ඇති. 

හැබැයි ෙෙ දනනවා මම් වැමේට ෂිවකාමි 
කැෙති මවනමන නැහැ කියො. නමුත් මම් මද්වල් 
ඇෙතිතුොට කියො අනවශ්ය ප්රශනයක් ෙට 
ඇතිමව්වි කියො ෙෙ ෂිවාකාමිට එනන කීවා. 
ෂිවකාමි ආපු ගෙන ඡායාරූපයට මපනී හිටිනන 
බැහැ කියො කීවා.

‘ෙෙ මිනිසටේ. ඇයි ම�ාමටෝ එකක් ගනන බැරි?’ 
කියො ඇෙතිතුො ඇහුවා.

‘ෙට බැහැ. ෙෙ කැෙති නැහැ.’ කියො ෂිවකාමි 
පැත්තකට ගියා. ඒක ඇෙතිතුො බොමපාමරාත්තු 
මනාවුණ පිළිතුරක්. ඇෙතිතුොමගේ මූණත් මවනස 
වුණා. මක්නතිමයන මොනවා හරි කිය කියා 
ඇෙතිතුො ගියා.”

එයා 
ගිය ආත්්ම සිංහල 

පවුලක ්ක්නක් 
්වනන ඇති කියලා 

්තමයි ්තමිලිනී කිේ්ේ. 
සිංහල අය දැක්කාම 
්�ාඩක් ආසා්වන 

ක්තා කළා

තමිලිනී සිය ෙව සෙග

තමිලිනීමගේ නැගනියමගේ දියණිය
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ලබන සතියට...
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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
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බියංකා නානායක්කාර ලියයි

කමල්ගේ දුරකතනය නාද්ෙනු දැ්නයි. 

ඊට කතා කරන්න ්ේන්ෙලතා 

්තනන්කෝන ්ෙෝ අංජනා බෙට ඔහු අනුමාන 

කළා මිෙ එයට කතා කරනනට අතටෙත් 

ගත්්ත් නැත. කිසිෙක් ෙදිසි්ේ මතක් වූො 

්ේ ඔහු ෙො ්ත්නුක්ගේ කාමරයට ගි්ේය. 

කාමර්ේ ්ොර  ෙො නැති බෙට සුළඟට 

්ෙල්ෙන ්ොර ්රදද ොක්කි දැරු්ේය. ඔහු 

්රේක් නැතුෙම කාමරය තුළට ්ගාේ නතර 

වු්ේය. හිරවී තිබූ දිගු හුේම ඔහු එතැනම 

හිඳ පෙත ්ෙලු්ේ ඇඳ මත නිො සිටි ්ත්නුක 

දැක්්මන අනතුරුෙය. ඒත් ඔහු සිටි්ේ 

ගැඹුරු නිනදක ්ේය. තමන කාමරයට ආො 

කියාෙත් ඔහු නින්දන නැගිට්ට නැත. කමල 

්ෙමින ඇඳට කිටටු වී ඔහු්ගේ පපුෙ උේ 

පෙත් ෙන්නදැයි බැලු්ේය. ෙැකක් නැත. 

ඔහු ්ොඳින හුේම ගනියි.

“මහත්ෙෙො...”

කමල ඇ්ඳන මදක් ඈත් වී ්ත්නුකට 

කතා කළ ද ඔහු ්නානැගිට්ටන ්ෙමින 

ළඟට ්ගාේ කකු්ලන ්ොලො කතා ක්ේය. 

්ත්නුක ්තනන්කෝනට නැගිටු ් ේ ඒ 

කීදදිලලටය. 

“රෑ යවලොද...? ය�ොප් එක වැහුවද කමල...?”

තිගැේසි දෑේ ඇරි ්ත්නුක ්තනන්කෝන 

කමල ්දෙ බලා ඇසු්ේය. 

“මහත්ෙෙො... යමොකේද අප්්පො ඔෙ නිනද..?

“හැයමෝම කලබල යවලො...”

කමල සිනාෙක් නැතුෙම කියදදී ්ත්නුක 

ඇ්ඳන නැගිට්ටද දෑේ පිසිමිනි.

“ඇයි, යමොකද යවලො තියෙනයන... මට මොර 
නිදිමෙේ ආවො, ඇේ ඇරයෙන ඉනනම බැරිව 
ඇෙට ඇවිත් නිදාෙත්ෙො.”

ඉන්නෙ 
බැරි ෙැනයි 
ෙං ආමේ 
මේ මේට්ටුව 
අරින්න

“යකෝ මහත්ෙෙොයෙ යටලිය�ෝන එක..?”

එෙර නම් කමල ඇසු්ේ සිනා්ෙමිනි. 

්ත්නුකට දුරකතනය මතක් වු්ේද  එෙරය. 

ඔහු ඇඳ මත එය ඇතැයි ෙැමතැනම 

බැලු්ේය.

“මහත්ෙෙො ඉෙයෙන හිටපු ෙැන යටලිය�ෝන 
එක වැටිලො. මං ඇලලුයවත් නෑ. හදිේසියේ හරි 
යහොයරේ හතුයරේ හරි යෙට ්පැනලද කිෙලො 
බෙ හිතිලම...”

“ඉතින යෙට ්පැනන යහොරුයි මයේ ය�ෝන 
එකයි අෙයර ෙමබනයධ යමොකේද...?”

“ඇයි මහත්ෙෙො ෆිනෙර මොේ...”

්ත්නුක සිනාසු්න ඇ්ඳන බිමට බැෙ 

කමල්ගේ පිටට පෙරක් ද ගෙන ගමනය. 

“මහත්ෙෙොට ෙොනේ නෑ. අරයහන අංජනො 
යනෝනො කලබල යවලො. මහත්ෙෙොයෙ අමමො 
එයහන බෙ යවලො. අපි එ්පැයි උත්ෙර බඳිනන. 
මං යම වැ් කරන ෙමන දුවයෙන ආයව.”

“හො මං ඒ යෙොලලනට උත්ෙර දීෙනනම. මට 
යහොෙ යත් එකේ හදලො යදනවද..? ඊට්පේයෙ 
යදනනම ෙමු ය�ොප් එකට. ආ, අර ෙෑනු ළමෙො 
ගිෙොද?”

“මං එේදි කොත් එේක හරි යටලිය�ෝයනන 
කෙොවක...”

කමල එතැනින යදදී ්ත්නුකද කාමර්යන 

පිටවූ්ේ දුරකතනය ්ගන කලබල වුෙන ට 

කතා කරනනටයි. කමල කුේසියට යනනට 

්පර ආ්යත් ඔහු්ගේ දුරකතනය නාද 

වු්ේය. එෙර ඔහු ඇමතුම ගත්්ත් අෙන 

්ක්නකුට ්දනනට පැෙැදිලි උත්තර තිබූ 

නිොය. ඇමතු්ම් වූ්ේ අංජනාය.

“කමල... මං යේේටුව ෙොව ඉනයන... යත්නුක 
යෙදර යනද?”

කමල ඊට උත්තර ්දනනට ්පර ්ත්නුක 

්දෙ ෙැරී බැලු්ේය. බිම ෙැටී තිබූ 

දුරකතනය අතට ්ගන ඔහු 

පරික්්ාකර බලනු ්පනුණි. 

“ඉනන මං එනනම. යේේටුව 
අරිනන... එෙො ඉනනවො යනද 
යෙදර..?”

උත්තරයක් ්නාලැබුණු 

ප්රශනය ඇය ආ්යත් 

ඇසූෙද ඊට කමල 

හිතාමතාම උත්තරයක් දීම මග 

ෙැරි්ේය. ඔහු ඉක්මනින ්ගේටටුෙ 

ළඟට ්ගාේ ්ගේටටුෙ ඇරි්ේ 

හිනාෙක් මූ්ේ ඇඳ්ගනය. 

“මහත්ෙෙො ඉනනවො උ්. මිේ ගිහින කෙො 
කරනන...”

කමල කීෙද ඔහු්ගේ උරහිෙට උඩින 

අංජනා්ගේ ්නතු ්යාමු්ෙනු කමලට දැනු්ේ 

නැත. කමල දුරකතන ඇමතුමත් ෙමඟ 

පෙළට ගිය නිො ඒ පේ්ෙනම ්ත්නුකද 

්ගේටටුෙ ්ප්නන දුරකට පඩි්පළ බැේ්ේ  

හි්ත් ෙැක්යනි. ඔහුට මතක් වූ්ේ අංජනා 

්නාෙ චතුමිණීය. ඒත් කමල ඇරි ්ගේටටු්ෙන 

ඇතුළට ආ අංජනා දැක්්මන ඔහු සි්ත් 

ෙතුටක් ්ේම ඒ ො ෙරදකාරී ෙැඟීමක් ද 

ආ්ේය. ්ත්නුක දැක්්මන ඇ්ගේ හි්ත් 

්ම්තක් සිරවී තිබූ බය, ෙැක දුක එක්ෙරම 

පිටාර ගැලු්ේය. ඔහු ළඟට දිෙ ආ අංජනා 

ඒ දෑ්ත් එල්ලදදී ්ගේටටුෙ ෙො දැමූ 

කමල එය ්නාදැක්කා ්ේ උඩු මෙලට නැග 

කුේසියට ගි්ේය.

අංජනාට කතා කරනනට ඕනෑ වුෙත් 

්මාකද්දෝ උගු්ේ සිරෙ ඇති ්ෙයකි. ෙචන 

්ෙනුෙට ඇ්ගේ දෑසින කඳුළු ගුලි කඩා 

ෙැටු්ේය. ඇ්ගේ දෑතින නිදෙේ කරගත් 

දකුණතින ්ත්නුක ්තනන්කෝන ඒ කඳුළු 

පිෙ දමදදී ඇ්ගේ කඳුළුෙල උණුසුම ඇඟිලි 

තුඩට ්ොඳිනම දැනු්ේය.

“ඇයි ඉතින අඬනයන...?”

ඇ්ගේ උරහිසින තදින අලලා්ගන මුහුණට 

එබී ඔහු ඇසු්ේය.

“මං යකොචචර බෙ වුණොද...?”

“යෙොරි යනෝනො. යටලිය�ෝන එක ඉෙයෙන 

හිටපු පුටුව ළඟ තියෙේදියි නිදිමයත්ම ඇෙට 
ගිහින තියෙනයන...”

“ඊට්පේයෙ කමලට ෙනනවො, ෙනනවො, එෙො 
ෙනයනත් නෑ, ඔෙොට ෙත්ෙට කෙොත් නෑ. ඒකයි 
යහොෙොයෙනම ආයව...”

අංජනා ඔහු්ගේ ඇේ ්දක ්දෙ බලමින 

කී්ෙ උරහිෙ මත තිබූ ඔහු්ග අත අලලා 

ගනිමිනි. ්ත්නුක ඇයෙ පපුෙට ළං කර්ගන 

්මා්ොතක් ඒ ඇේ ්දෙ බලා උන්නය. 

“කමල වත්ෙ ඇතුළට ඇවිත් තියෙනයනත් 
මොර යේමේ දීලො ෙොප්ය්පන ්පැනලො. ඇයි මං 
ඇතුයළන ඉබබො දාලයන තිබයබ...”

සුළං පෙර ඉහිරො නළල මත විසිරූ ්කේ 

කැරැලලක් ්ත්නුක ඇඟිලි අගින ්ගන ඇ්ගේ 

කන අේ්ේ ෙැ්ගේ්ේය. අනතුරුෙ මුදුෙ 

ඇ්ගේ නළල පිරි මදිදදී ඇ්ගේ හිෙ ඔහු්ගේ 

පපුෙට තෙත් බර වු්ේය. තමන්ගේම 

තැනක ඇති නිදෙෙ ඒ ්මා්ෝත් ්ත්නුක 

අත් විඳිමින සිටි්යන හි්ත් බයක් නැතුෙම 

අංජනාට ළංෙ සිටි්ේය.

“ආයෙ කවදාවත් එයහම කරනන එ්පො. මයෙ 
හිෙ බෙ වුණොම මට කිසිම යදෙේ කරෙනන 
බෑ.”

“නෑ යනෝනො... ආයෙ එයහම යවනයන නෑ... 
අපි ෙමු උ්ට. කමල යත් හදලො ඇති...”

්ත්නුක අංජනා්ගේ බඳ ෙටා අත 

පටලෝගනම ඇයත් ෙමඟ උඩුමෙලට 

පඩි්පළ නැගේ්ගේය.

ඔවුන ්ද්දනාට කතා 

කරනනට ඉඩදී කමල 

හිතාමතාම ්ත් ෙැදීම පමා 

ක්ේය. පසුගිය දෙෙක 

සුපේ මාේකට එ්කන 

්ගනා ්ේලූ බත්ෙලින 

ෙැදූ පිටි පැකැටටුෙ අතට 

ගත් ඔහු ්පාල ගෑ්ේ 

උණු ්ත් ෙමඟ ඔවුනට 

අගේගලා ්දනනටයි. ්ත්නුක 

ො අංජනා කුේසියට ආ්ේ ඒ 

්මා්ෝත්ය. 

“යකෝ යත්...?”

එහි වූ දිග ්ෙෝෆා බංකු්ෙන ඉඳගිනිමින 

්ත්නුක අෙදදී අංජනා කමලට ළංවු්ේය.

“මං හදනනද?”

“මිේ ඉෙෙනන. මං ටේ ෙොලො හදලො 
යදනනම...”

ඒ ෙමඟ කමල්ගේ දුරකතනය නාද වූ්යන 

ඔහු එය අතට ්ගන තිරය බැලු්ේය. 

කතා ක්ේ ්ේන්ෙලතා මැණි්ක්ය. 

ඇමතුම ගනනට ්පර ඔහු ඒ බෙ ්ත්නුකට 

්පනනු්ේය. අම්මාට ඇමතුමක් ්දනනට 

බැරි වූ බෙ ්ත්නුකට මතක් වූ්ේ එෙරය. ඔහු 

අතින කමලට කී්ේ ඒ ඇමතුමට කතා කරන 

්ලෙයි.

ඇමතුමට ෙම්බන්ධ වූ කමල සිදුෙ තිබූ 

්දය ්කටි්යන ්ේන්ෙලතා මැණි්ක් 

ෙමඟ කී්ේය. 

“හො දැන ය්පොඩි පුෙො යෙදරයන ඉනයන... ඒක 
යහොෙයි. අයන කමල යෙදර ඉනන බැරි බයේ 
ගිනදරට මං යම ආවො කවුරුත් යටලිය�ෝන 
එකට කෙො කයර නැති හිනදා. යම යේේටුව 
අරිනන...”

එො පසින ඇමතුම විෙනධි ්ෙදදී කමල 

බියවී ්ේ බැලු්ේ ්ත්නුක ්දෙයි. ඒ අංජනා 

්ම් ්මා්ෝත් නිේේ සිටින නිොය.

“ඇයි කමල? අමමො යමොකද කිෙනයන?”

“ඇවිලලො, යේේටුව ළඟලු. යේේටුව අරිනන 
කිවවො.”

කෙල් 
වතෙ ඇතුළට 

ඇවිත තිමයන්මනත 
ොර මේෙක් දීලා 

ොපමපෙන් 
පෙැනලා.
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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 අෙ අපි 
හදාෙමු කටු මුරුක්කු.
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

ගෙදර ඉඳලම ග�ොඩියට ව්ො�ොරයක් 

�ටනෙන්න හිත්න ගෙග්නක්ට ෙැලග�්න 

ග�ොඳම නිෂ�ොද්නයක් තමයි මුරුක්කු. 

ගමොෙද මුරුක්කු කියනග්න ඉතොම ග�ොඳ 

ඉල්ලුමක් තිගය්න නිෂ�ොද්නයක්

ගේෙ ඉනදියොනු ෙෑමක්. මුරුක්කු වරෙ 

රොශියක්ම තිබුණත් ඉනදියොනුවනගගේ 

ප්රධෝනතම මුරුක්කු වරෙය තමයි අද අපි 

�දන්න කියලො ගද්න ෙටු මුරුක්කු. ඉතින 

එග� ගේ ෙටු මුරුක්කු ව්ො�ොරය ජයටම 

ගෙගර්න ව්ො�ොරයක්. 

දකුණු ඉනදියොගේ ප්රසිදධම වගගේම 

ජ්නප්රියම මුරුක්කු ව්ො�ොරය තමයි 

‘කර�ෙොස මුරුක්කු’. ඔවුනට විශොල 

මුරුක්කු ෙේ�ල් ��ෙට අධිෙ සංඛ්ොවක් 

තිගය්නවලු. 

ගේ ව්ො�ොරගේ හිමිෙරුගගේ ්නම 

සුබයියො. ඔහු කුඩො ෙොගල් ඉඳලම 

ගෙෝච්චිවල ෙටු මුරුක්කු විකිණූ 

පුදෙලගයක්. සුබයියො කිය්න විදියට 

ඔහු මුලිනම මුරුක්කු �ැෙට් ෙරගේන 

තිගයනගන ��න දැල්ලකින. හිගත් වගගේම 

ෙගතත් ම�නසිය නිසො අවුරුදු ති�ක් 

විතර ගව්නගෙොට ඔහුට ඔහුගගේම කියලො 

ම�ො �රිමොණ මුරුක්කු ව්ො�ොරයක් 

�ටනෙන්න පුළුවන වුණොලු. ඉනදියොගේ 

විතරක් ග්නගමයි මුරුක්කු විකුණලො 

ගෙොඩගිය උදවිය ගමග�ත් ඕ්න �ැටියට 

ඉන්නවො.

ව්ො�ොරයක් �ටනෙන්න මුදල්වලට වඩො 

මූලිෙ ගවනගන හිගත් �යිය කිය්න එෙ තමයි 

ඇත්තම ෙතොව. ඉතින ඒ ශක්තිය අඳු්නගේන 

සුළුවට �රි ව්ො�ොරයක් �ටනෙන්න කියලො 

ඔයොලව දිරිමත් ෙර්න එෙ තමයි අග�ත් 

අරමුණ. ග�ොඳයි. දැන අපි ෙටු මුරුක්කුවලට 

අවශ්ය ෙර්න අමුද්රව් ටිෙ බලමු.

සහල් පිටි 500g, මිරිස කුඩු තේ හැඳි 1 
1/2, ලුණු තේ හැඳි 1 1/2, කහ කුඩු තේ 

හැඳි 1/2, සූදුරු තේ හැඳි 1 1/2, මොෙරින් 
තේ හැඳි 1 1/2, උතුරො නි්වොෙේ මෙ 
උණුසුේ ්වතුර, බැදීමට තතල්.

   පියවර 1  

මුලින්ම සූදුරු ටික කබතල් බැෙලො කුඩු 
කරෙන්න. පිටි ටික එතහම තහොඳට 
හලොෙන්න. 

  පියවර 2  

පිටි එකට මිරිස කුඩු, ලුණු කුඩු, කහ, සූදුරු, 
මොෙරින් එකතු කරලො මෙ උණුසුේ ්වතුතරන් 
අතේ තනොඇතලන �ෙමට තමෝලිෙක් 
හදාෙන්න.

  පියවර 3  

තේ මිශ්රණෙ ඉඳිආප� 
්වංතෙඩිෙට දාතෙන 
තරු හැඩෙ තිතෙන 
අච්චු්ව දාතෙන 
තපළි හතරක් විතර 
එන විදිෙට රවුමට 
මුරුක්කු්ව හදාෙන්න. 
තේකට තරු හැඩ 
තේ �යිපින් තනොසල් 
(Piping Nozzles) 
එකක් භොවිතො 
කරන්නේ පුළු්වන්.

  පියවර 4  

තතල් ටික තහොඳට රේ කරලො ගින්ෙර අඩු 
කරලො මුරුක්කු ටික දාෙන්න. මැෙ අමුවීම 
්වළක්්වෙන්න නේ මුලින් ෙන්තේ බැෙලො 
බොතෙන නැ්වත තේවැනි �ොර තහොඳින් 
බදින්නේ පුළු්වන්. අ්වසොනතේදී ලුණු කුඩු, 
මිරිස කුඩු 1:2 අනු�ොතෙට තෙොෙලො නිවුණු 
�සු මුරුක්කු ටික ඇසුරුේ කරන්න.

මුරුක්කු ඇසුරුේ ෙරන්න ග�ොලිග�ොපිලීන 

(PP) ගගේජ් 300 ග�ොලිතින බෑගේ භොවිතො 

ෙරන්න. ඇතුළට සුළං ෙොනදු ග්නොගව්න 

විදියට අසුර්න එෙ �රිම වැදෙත්. ග�ොඳින 

ඇසුරූ මුරුක්කු මොස �� �යක් වුණත් 

ෙල්තියොෙන්න පුළුවන. ඒ වගගේම ගේ එෙ 

ෙටු මුරුක්කුවක් රුපියල් 10-15ෙට අගලවි 

ෙරන්නත් බැරි ්නැ�ැ. තවත් වැඩි විසතර 

දැ්නෙන්න අවශ්ය ්නේ 0714766819 අංෙයට 

ෙතො ෙරන්න පුළුවන.

ඉන්දියාසව සුබයියාට පුළුවන් වුණානම

ලංකාසව අසේ අයියලට 
බැරි සමාසකෝ? 
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දැන්වීම් : 
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
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නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරනන

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

වීදිමේ කත
රිදුම් දෙන ගත
ඇදුම් කන හිස 
ඊට වැඩිදෙන් 
කැක්කුමයි හිත
බිඳී විසිරුණ ජීවිදේ මැෙ
ෙරු පැටවු ටික
තනිදවලා අෙ
රාගෙක් නැත
ෙරු දපමක් මිස
ඉවසමින් තව 
මහ දමරක් දුක
කාසි අහුරට හිලවු දේවිෙ 
පහන් දනාවනා 
දම් අඳුරු රැෙ
රැවුම් දගරවුම් අඩු 
දනාමැති වුව
දලාවක් දනාෙනී 
තැදවන බව සිත
එපා බැලමන්
පිළිකුලක් දලස
දනාදේ ගල කුල
ගැහැනිෙක් මිස

  දිසනා දිල්රුක්ෂි රතනායක 
     ම�ෝනවල ක.වි. 
     දි�න

අහිමි මෙම
දුර ෙන්න දුර ෙන්න 
අමතක දනාවන මතක තිදබන
දනතු අදෙර නතර වී උන්න
අතීතෙ හරි සුන්ෙරයි

අමතක කළ දනාහැකි 
අහුරා ෙැමිෙ දනාහැකි
සිනහදවහි ෙැවටුණු කඳුළු මුතුකැට
අෙටේ තාම මතකයි හරි සුන්ෙරයි

අතීතෙක්ම වූ ඒ මතක 
මසිත පමණක් රැඳී ඇත
සිහිනෙක් ෙැයි සිහි කරන මට
දතලි තුඩ පමණක් දේෂ වී ඇත

  කවීශා සතසරණී 
     රතනපුර 

තිළිණය
දුර ඈතක මා ෙන දින
තිළිණෙ දලස ඔබ මට දුන්
ෙම්වැල මැසදමන් වටකර
පුංචි මලක් දගේතම් කළ
දරෝස පැහැති දකාටට උරෙ 

දකාටටෙ මත හිස සතපන
හිස ඔසවන සැම විටදිේ
ෙම්වැල පරුකෙන් දලසින් 
ඔබ පිළිබඳ දසාඳුරු මතක
එක පිට එක එයි මසිතට

ෙම්වැල මැසදමන් හැඩකර 
ඔබ මට දුන් දකාටට උරෙ 
ඔදේ සුවඳ සිත වටකර
ෙම්වැලකින් පවුරු බඳියි
එදේ දමදේ ෙන්න දනාදී

  මාලතී රූපිකා පුංචිමේවා

කවන්ධය
විෙරු මනසින්
හෙ අබතුරින්
කැකෑදරන කලපනා
අවදි කරමින්
දගවන දම් තේපරෙ
දිවි මග නිමාදකාට
මතු දිනෙක ෙළි
දමදලාව පිදපන්නට
දවර ෙරන දමමා හට
දේෂ වන අතීතෙ
කුමක්ෙැයි කිෙනු මැන
තරක බුදධිෙට
දකාමාවක් තබමින්
හෙ මඬල ගිගුම්
නුංවමින් සැදණකින්
දිදුලන මතු දිවිෙ
හිමිදිරිෙ කරමින්
වසන්තෙට ඉඩ දෙන්න
පැතුම් මල ඉකිබිඳින
රාවෙට සමුදෙන්න

  මලිනත මබෝමෙආරච්චි
     කැලණිය

වවද්ය විදුහලින  
�ම ඇවිත 
ෙළි ෙවසක මට
අතීතදෙ දමන්
සුවඳැල සුවඳින්
නැහැවුණ සුළඟම
සිපගන්නට ඇේනම්

  ඔමම්ෂ් මශහාන දහනායක 
     වවද්ය පීඨය
     මේරාමදණිය 

සිහල දීෙය 
සුරකිමු
ඉන්දි සයුදර මුතු ඇදට 
හැදලන ෙහදර රුව ඇදේ 
සිදොේ හඬට කන් පිදන් 
මහරු සතුන් පිරි බිදම් 

හමන සුළඟ දකාහි ෙදේ 
නගින හිරුෙ උණුහුදම් 
රළට සයුර හැඩ දෙදේ 
දවඬරු නැතිෙ මනු සිදේ 

රුහිරු ෙැකුම දලාල වුදේ 
විෙරු සිහල මිනිසුදන්
නපරු ගතිෙ මතු වුදේ
රුදුරු දවසින් ඇයි දමදස 

සුදු සිතට කවි පෙ 
මුදු බවට දපම් කර 
තුතු දනාකර ලක් බිම
තුටු කරන මනු හෙ 

දන්ක ජාතින් එක්ව විසු රට 
දන්ක ආගම් පෙන මනු ඇත 
දන්ක පාටින් රුහිරු ගත තුළ
ඒක නූනේ සමව ඉමු අෙ 

සිහල මනු ෙම් අගෙලා 
හසල සිහලුන් පිරිවරා 
දනාමළ පවිටුන් එලවලා 
පතළ මිනිසුන් දලාව පරා 

සැදලන ජෙ ෙෙ බල බලා 
සිහල රට ෙැෙ රැක බලා 
සතුටු කඳුළැලි හල හලා 
පෙමු තුති මල හිනැහිලා 

  ප්රියනතිකා සුභාෂිණී චන්රමසකර 
     ෙැල්මඩුල්ල

උෙනදිනය අදයි මමේ
සිහින මාලිගා තනමින්
දිවි මග ෙනු කිදමකැයි දසාෙමින්
විේවීෙ ගමන දකබඳුෙැයි සිතමින්
දකදමන් දකදමන් ගතවිෙ
දා හේ වසරක්

උපන් දිනෙ අෙයි මදේ
දලෝ සතට හිමි දම් ඉපදීම
මටෙ අරුමෙක් දනාදේ
එෙ මටෙ උරුම විෙ

ආෙරණීෙ මවක්
ආෙරණිෙ පිදෙක්
සුන්ෙර වූ කුටුම්්භෙක්
දම් සිෙලලන්ම අතදර
දනාෙැනීම ගතවිෙ දා හේ වසරක්

   ඉසුරුනී අතතනායක
     මමා/යමශෝ්ධරා බාලිකා ජාතික ොසල
     බිබිල

මිතුදම 
හිරු පාො බැස ගිොට
සඳ නැගලා සැඟ වුණාට
මම ඒ වදග නෑ
නිල ගුවනට කළු වුණාට
වැහි විහිෙන් සැඟවුණාට
මම ෙන්නවා ඔබ කවෙේ
තරහ දවන්දන් නෑ 
මතු දිනෙක දවන්වුණාට
දවන් වී ඈතට ගිොට 
මම ෙන්නවා ඔදේ හිතට 
මුං අමතක නෑ
හිරු අදෙේ පාෙයි නම්
සඳ අදෙේ නැඟ එයි නම්
අදප මිතුෙම ඒ වදගම 
දවනස දවන්දන් නෑ

  කිවිඳි නිරමාලි ජයතුං�
     �ාල්ල 

සැබෑ මරේමය 
ළ�ම තිබුණත?
රේතරුං තැවරු මුදෙක් 
රතු පාට දරෝස මල දපාකුරක්
චූටි ද�ාකලට කෑලලක්
දවනුදවන් අපි නහින තරමක්

බස දහෝලට ෙහස ගාණක්
ජූස බාර එකක නැටුමක්
දකාදන් සීට එකක මුලලක්
ආෙදර අපි දහාෙප තරමක්

ඔන්ලයින් පන්තිෙක් 
දේටා බැමි දගාන්නක්
කාලෙ කා ෙැමීමක්
ඇයි අපිට දනාදේදරන තරමක්

මාස දෙක තුනක ලේ එකක්
ජීවිදේ එපා කරවන්නක්
මාපිෙන් අමතකම වන්දනන්
දලාකුම කරුදමකට හවුල වන්නක්

  ඩබ්ලිව්. නමවෝදා මදව්මිණි ප්රනානදු 
     කැලණිය විශවවිද්යාලය 

නිමක් මනාමවන මනුසසකම්
නිල නිවසක රැඳි අපදේ  ජීවිතෙ 
නිලෙට සුදුසු පහසුකම්  නැතිෙ
එනමුදු අලුත පැමිණි වැඩබලන  මහතාෙ
සිත සත පිදනේවා අපදේ  සිරිදසතම! 

  චාමලී උඩුවැල්ල 
     මහනුවර
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24 2022 ජුනි 01 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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