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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය විසි හතවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
සමන් අදේසිරිවර්ධන

හසිනි එරංගාෙ දමල්

කාන්ා පුවත්ප්

ඇදුම දරෝගය 
නැත්තටම 
නැති කළ
පතතිනි 
මෑණියන්දගේ 
වතදත 
දෙහි දගඩිය 

අරගලය 
අහවර කරන්නට 

අඹ වලින් 
විසඳුමක් 

ඝා්තනය වූ 
අමරකීරති අතුදකෝරල  

මහ්තා ගැන

සා. දපළ සිසුවියදගේ 
හෘෙ සපන්ෙනය බලන්න ගිය
විභාග පරීක්්ෂකට 
වැ්ඩ වැරදුනු හැටි

්ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදක්
කාන්්තා 
පුවතප්ත

අදත සදත 
නැති වුණාම 
්තවුසන්ඩ් දටෝක්සම 
දෙන්න හිද්තන්දන් 
ඇයි?  

බිරිඳ කියන 
සංදේදී ක්තාව

"නිරවින්ෙන 
දදාස්තර මහත්තදයෝ 
ඉන්න ්තැනකින් 
හනිකට වඩින්න"
දපරහැදර දලාකු හාමුදුරුදවෝ 
අලි කලබදල්කට මැදි දවයි
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පිරිපුන් සිරුරක් හිමි 
උඩරට මනාලියක්

 ඇඳුම් නිරමාණය හා 
හැඩගැන්වීම - 

රූපලාවන්ය ශිල්පී
දර්ශන පපපරරා

ඡායාරූප - 
ඕෂධී පේනානායක 0763113839

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂාන්්ත පුෂපකුමාර

පමෝේ්තර 
නිරූපිකාවක් 

හැඩගන්වනවාට 
වඩා හැබෑ 
මනමාලියක් 

හැඩගැන්වීපම්දී 
ඉ්තාමත් 

සැලකිලිමත් විය 
යුතුයි

පම් හැඩගන්වා තිපබන්පන් පිරිපුන් සිරුරක් හිමි 
යුවතියකට ගැළපපන ආකාරපේ උඩරට මනමාලියක්ග 
පමම හැඩගැන්වීම සිදු කරන්පන් ඇතුල්පකෝටපට පිහිටි 
දර්ශන පපපරරා බ්රයිඩ්ල් සැපලාන්හි දර්ශන පපපරරා 
විසින්. 

 "පම් හැඩගන්වා තිපබන මනමාලිය නිරූපිකාවක් 
පනාපවයිග ඇය පම් විදියට හැඩවුපේ ඇපේ විවාහ 
මංගල දිනපේදී.ඇයට පිරිපුන් සිරුරක් වපේම ඉ්තා 
පැහැපත් සමක් හිමියි. එබැවින් අපේක්ෂා කළ පරිදිම 
ඇයපේ රූපය ඉේමතු කරගැනීමට පහසු වුණා.ඇයපේ 
උස, පැහැය සියල්ලටම ගැළපපන ආකාරපයන් ඇයපේ 
ඔසරිය නිරමාණය කළා. ්තරමක් Off white පැහැපයන් 
යුත් පමය ඔසරියට රන්වන් පාට මිශ්ර වැඩ දමා තිපබනවා.

ඇයපේ සාරි ජැකට එපක් අත් පදක ටිකක් දිගයි. 
පිරිපුන් පපනුමක් හිමි යුවතියක් නිසා ජැකට එපක් 
කර ගැඹුරට කපලා තිපයනවා. ඇපේ ආභරණ 
කටටලයත් ඔසරිපේ පාටට ගැළපපන ආකාරපයන් 
්තමයි පයාදාගත්පත්. එපමන්ම නළල් ්තැල්ල උඩරට 
මනමාලියකපේ ප්රධානම ආභරණයක්. මම මැයපේ 
මුහුණට ගැළපපන ආකාරපයන් නළල් ්තැල්ල 
ප්තෝරගත්්තා. මා සි්තන්පන් මනමාලිපයක් යනු ඉ්තාම 
සරල චාම් ආකාරපයන් හැඩගැන්විය යුතු පකපනක්. ඒ 
නිසා පමෝේ්තර නිරූපිකාවක් හැඩගන්වනවාට වඩා හැබෑ 
මනමාලියක් හැඩගැන්වීපම්දී ඉ්තාමත් සැලකිලිමත් විය 
යුතුයි. 

ඇයපේ පම්කේ එකත් ඉ්තාමත් සරල ලේසන 
ආකාරපයන් පයාදා තිපබනවා. ඒ ඇයපේ මුහුපේ ඇති 
ඉරියව් මැනවින් ඉේමතු වන ආකාරයට. ඇය ්තරමක් 
උස යුවතියක් බැවින් ඇපේ මල් කළඹ ්තරමක් දිගට 
නිරමාණය කළා. 

අවසානපේ ඇපේ විවාහ මංගල දිනපේදී ඇයව 
ඉ්තාමත් ලේසන සරල චාම් මනාලියක් පලසින් 
හැඩගන්වන්න මට පුළුවන් වුණා."

3

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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භාතිය වවඩිවර්ධන

මම දරුවවක් වදලා 
වත්ත පහළට විසි කළා 

දරුවා ඉනනවා. 
වදයියවන වැස්සට 
වහාඳටම ව්තමිලා. 
්තාම ඉපදිලා පැය 
තුන හ්තරක්වත 

නැතුව ඇති

ද්ස මා්සයක් ගරභනී බව ව්සන කළ 21 හැවිරිදි මව කියයි 

දරුවෙක් 

කුසට පැමිණි 

බෙ දැනගත්දා පටන් 

අම්මා වෙවනකුවේ 

හදෙත දරු වපමින් 

ෙැවෙන බෙ මිසක් 

ෙැවෙන බෙක් අපි අසමා 

නැත. ඇවිදින පියෙරක් 

පමාසමා, ෙන ෙෑ්ක් බී්ක් 

පමාසමා ප්ණක් වනමාෙ ෙතමා 

ෙරන ෙචනයක් ගමාවේ 

පෙමා ඇය ඕනෑෙටත් 

ෙෙමා පරිසසමය. ඒ 

අම්ලමාවේ හැටිය. 

එෙන් සම්මා ගුණ 

ඇති අම්මාෙරුන් 

සිටියද පසුගියදා ඉංගිරිය 

ප්රවේශවේ අම්මා වෙවනක් ගැන 

අපට අසන්නට ලැබුවේ ඊට හමාත්පසින්් 

වෙනස ෙතමාෙකි.

 “දෙයියදේ ද�ොකකෙ කරගතදත? ඇයි 
ඔය ඇඟ හැ�තැන� දේ...”

දැඩි වේදනමාෙකින් කුසසිවේ වදාවරන් 

වගතුළට එනු දුටු නිලක්ෂිනීවගන් එවස 

ඇසුවේ ඇවේ බමාල සවහෝදරයමාය. ඒ 

ෙනවිටත් ඇවේ උදර ප්රවේශවයන් අධිෙෙ 

වේ ෙහනය වී ඇඳසිටි ඇඳු් තනි රත් 

පැහැයට හැරී තිබුණි. නිෙවස උන් 

නිලක්ෂිනීවේ ්ෙ, පියමා ව්න්් ෙැඩි්ේ 

සවහෝදරයමාද ඇවේ ෙටින් ෙචනයක් 

ගන්නට දැඩි පරිශ්ර්යක් දැරුෙද ඒ සියේල 

ගඟට ෙැපූ ඉනි ව්න් වූවේ ඇය කිසිෙක් 

වනමාකියමා මුනිෙත රැකි නිසමාය.

“ඇයි දේ ඇඳුදේ දේ? උඹ ද�ොකකෙ 
දෙයියදේ කරගතදත...?”

වදතුන් සැරයක්් වේතුෙ ඇසුෙත් 

වනමාකී තැන්හි නිලක්ෂිනීවේ ්ෙවේ ෙචන 

ටිෙක් රළු විය. ව්මාන වේ ෙරන්නත් 

සිදුවූ වදය දැනගත යුතුය. ඇරත් වම 

ඇවේ එේ දියණියයි. ඒ නිසමා සිදුවූවේ 

කු්ක්ද යන්න දැනගන්නමා වතක් ඇවේ 

්ෙට අසෙැසිේලක් තිබුවේ් නැත. 

දිගින් දිගට් ප්රශන ෙළත් ඇය කිසිෙක් 

වනමාකියමා ෙරබමාවගන් සිටියමාය. එවහත් 

උදර ප්රවේශවයන් වනමානෙත්ෙමා වේ ගැලී් 

තෙදුරටත් බලමාසිටින්නට වනමාහැකි වූ 

තැන ඔවුන් ෙවේ වේතු වසවී් පැත්තෙට 

ද්මා ඇයෙ වරෝහේගත කිරී්ය. ඉංගිරිය 

වරෝහලට ඇතුළත් ෙළ නිලක්ෂිනීවේ 

තත්ත්ෙය බරපතළ නිසමා ඇය එතැනින් 

ෙහමා් වහමාරණ ජමාතිෙ වරෝහලට ්මාරු 

වෙරුණි.

“ද�ොකකෙ ෙරුද�ෝ වුදේ? අපට ඇතත� 
කියේන.”

එෙර ඇවගන් ප්රශන ෙවේ වරෝහවේ 

වෙද්යෙරයමාය. ඒ ඔහු ඇයෙ පරීක්්මා 

ෙර සිදුවූ සියේල යමකිසි දුරෙට අනු්මාන 

ෙරගත් පසුය. තෙදුරටත් මුනිෙත රකින්නට 

ගත උත්සමාහය අසමාර්ථෙ වූ තැන ඇය 

වරෝහේ ඇඳ ්ත සිට සිදුවූ සියේල එකින් 

එෙ විසතර ෙළමාය.

“�ට ෙරුද�ක ලැදෙේන හිටියො ද�ොකටර්. 
ඒත �� කසොෙ ෙැඳලො නැති නිසො �ට දේක 
කොට�ත කියේන පුළු�ේක�ක තිබුදේ 
නෑ. �ොසනො�කට �දේ �ට දලොකු ෙ�ක 
තිබුදෙත නෑ. ඒ නිසො �ට දගෙර අයදගේ 
ඒක හංගදගන ඉේන පුළු�ේ වුෙො. හැෙැයි 
ඊදේ පොේෙර 3.00 ට විතර �ට දහොඳට� 
අ�ොරු වුෙො. පසදස �ං පිහියක අරේ 
දේ පිටිපසසට ගියො. ළ�යො එළියට ආ�ට 
පසදස දපකණි �ැළ කපලො �ං ෙරු�� �තත 
පිටිපසසට දාලො දේ ඇතුළට ආ�ො.”

වෙද්යෙරයමා ඉදිරිවේ වම තරුණිය සිදුවූ 

සියේල එවස ේමාරේදී ඇය ෙටමා සිටි පවුවේ 

අයට උන් හිටි තැන් පෙමා අ්තෙෙ තිබිණි. 

ඒ ඇය දරුවෙකු ෙැදූ බෙ තියමා ගැබිනියෙ 

වී සිටි බෙෙත් ඒ ව්මාවහමාත ෙනවිටත් ඔවුන් 

වනමාදැන සිටි නිසමාය. ඉංගිරිය, අක්ෙරවිසස 

ප්රවේශවේ පදිංචි ඇය විසිඑක් 

හැවිරිදි තරුණියකි. අනියම වරේ් 

සමබන්්ධතමාෙයෙ ප්රතිඵලයක් විදියටයි 

ඇය එවස ගැබිනියෙ වී තිබුවේ.

“ෙරුද�ක �ෙේන උඹ කසොෙ ෙැේඳයෑ? 
ඇරත ෙරුද�ක �ෙේන උඹට ෙ�ක�ත 
ඇවිත තිබුෙෙ?”

නිලක්ෂිනීවේ ්ෙ කියූ ඒ ෙතමාෙ 

ඇත්තය. බෙට දස්මාසයක් පිරුණද 

ඇය බෙදරු ්ෙක් වලසින් කිසිවෙකුටත් 

වපනුවේ නැත. එවලසින් ඇය කිසි් 

තැනෙ හැසිරුවන්ද නැත.

“ඇතත කියපං. ද�ොකකෙ දේ කතොදේ 
දතරු�? හරි උඹට ෙරුද�ක ලැබුෙො 
කියමුදකෝ. එදහනේ දකෝ ඒ ෙරු�ො...?”

ඇය කියන කිසිෙෙ අග මුල යමා 

ෙරගැනී්ට වනමාහැකිෙ තක්කු මුක්කු වී 

සිටි පියමා ඊළඟට ඇසුවේය. ඊට ඇය 

දුන් පිළිතුවරන් ෙමාටත් හීන් දාඩිය 

දැමුවේ වනමාදැනුෙත්ේය.

“ඇතත ත�යි කිේදේ. �ට 
ෙරුද�ක ලැබුෙො. අේන දේ 
පිටිපසදස �තදත ඇති...”

ඊළඟට වරෝහේ 

ෙමාරය්ේෙලය ෙහමා් වම 

සිදුවී් පිළිබඳෙ ඉංගිරිය 

වපමාලිසිය දැනුෙත් කිරී්ට 

ෙටයුතු ෙවේය. ඒ ෙනවිට 

වෙලමාෙ උදෑසන අටට ආසන්නෙ 

තිබිණි. ෙහමා් ක්රියමාත්්ෙ වූ වපමාලිසිය 

ඉක්්ණින්් ගිවේ නිලක්ෂිනීවේ නිෙසටය. 

ඒ ඇය ෙැදූ බෙ කියන දරුෙමා වසවී්ටය. 

අධිෙ ෙර්මාෙ ්ධ්යවේ ඔවුන් වෙළින්් 

ගිවේ නිෙවස පිටුපස ප්රවේශය පරීක්්මා 

කිරී්ටයි.

“දේ අර දකේලදේ ෙරු�ො ඉේන�ො. 
දෙයියදේ �ැසසට දහොඳට� දතමිලො. තො� 
ඉපදිලො පැය තුන හතරක�ත නැතු� ඇති...”

ඇය ගැහැනු දරිවියකි. 

වපමාලිසිය සිඟිත්තිය ළඟට 

යනවිටත් ඒ පංචි එකී අධිෙ 

ෙර්මාෙට වහමාඳට් වතමී 

තිබුණි. පැය ගමාණක් 

පරමාෙට කිරි ඉේලමා 

ඇඬූ නිසමාවදෝ ඇය 

හිටිවේ වහමාඳට් 

වහමබත්ෙය. 

වපමාලිසියට ප්ර්මාද 

වෙන්නට ෙමාලයක් 

තිබුවේ නැත. එනිසමා 

ඔවුන් ෙහමා් දරුෙමා රැවගන 

වහමාරණ ජමාතිෙ වරෝහල වෙත 

ගියහ. ව්මාෙක්වදෝ ෙමාසනමාෙෙට 

ව්න් ්හ ෙැසි වදෙ තුනෙට වතමී 

බෙගින්නට කිරි ෙඳුළක් නැතිෙ සිටියද 

දරුෙමා සිටිවේ යහතින්ය. අඩු් තරවම කුරමා 

කුහුඹුවෙකුවගන්ෙත් දරුෙමාට ෙරදරයක් 

වනමාවී් ගැන ෙමාටත් පදු්ය. 

වම ලියන ව්මාවහමාත ෙනවිටත් ්ෙත් 

දරුෙමාත් වදවදනමා් වහමාරණ ජමාතිෙ 

වරෝහවේය. ්ෙ වහමාරණ වරෝහවේ සිේවෙනි 

ෙමාට්ටුවේ ප්රතිෙමාර ලබේදි බිළිඳිය එ් 

වරෝහවේ් වනමාවමරු ළදරු ඒෙෙවේ 

ෙමාට්ටු අංෙ වදවක් ප්රතිෙමාර ලබන්නීය.

“දේ තරුණිය ෙරු�දේ තොතතො කියලො 
දකදනක� කිේ�ත ඒ තරුෙයො කියන�ො 
ෙරු�ො ඔහුදේ දනද�යි කියලො. දේ ගැන 
අධිකරෙයට අපි කරුණු �ොර්තො කළො. 
අේ�දේ ටිකට් කැපු�� ඇයට ඒ ද�නුද�ේ 
අනි�ොර්යදයේ� දපනී ඉේන ද�න�ො.”

සිදුවී් සමබන්්ධවයන් ෙැඩිදුරටත් 

අදහස දක්ෙමින් වපමාලිසිය එවස පෙසේදී 

අප හැරුවේ ඉංගිරිය වපමාලිසිවේ් ළ්මා 

හමා ෙමාන්තමා ෙමාරයංශය වදසටය. එහිදී එ් 

ෙමාරයංශවේ උසස නිල්ධමාරිනියක් අපට 

පෙසමා සිටිවේ ව්ෙැන්නකි.

“ද�තැනදි පැහැදිලි� දේන�ො ෙරු�ො 
�රෙ දේතනොද�ේ ත�යි තරුණිය ද�දහ� 
දෙයක කරේන දපළඹිලො තිදයේදේ. ඒ නිසො 
අදාළ තරුණියට අධිකරෙය හමුදේ දපනී 
ඉේන සිදුද�න�ො. 

ඒත එකක� ෙරු�ො යහපත දසෞඛ්ය 
තතත�යට පැමිණි �හො� දේ ෙරු�ො 
අනොරකෂිත ෙරුද�ක නිසො කු�ො ෙරු�ේ 
ද�නුද�ේ ඇති පරි�ොසයකට දයොමු කරේන 
අපට සිදුද�න�ො.”

වමෙමා ඇසු ප්ණින් හද ෙමපමා ෙරෙන 

සිදුවීමය. එනිසමා ව්ෙැනි සිදුවීම ෙමාරතමා 

කිරී් කිසිවලසකින්ෙත් ආශෙමාදජනෙ 

නැත. නමුත් එෙැනි වේෙේ 

තෙදුරටත් සිදුවී් ෙැළැක්වී් 

සඳහමා දැනුෙත් කිරී් අවේ 

ෙගකී්ක් යයි හැඟුණු බැවින් 

අනිසි ගැබ් ගැනී්ෙදී දරුෙමා 

විනමාශ වනමාෙර 

වෙනත් ෙළ හැකි 

ය්ක් නැේදැයි අපි 

වි්සුවෙමු.  

“දගො�ොක ද�ලො�ට 
අේද�ක ත�ේදේ 
කුසිේ �ෙපු ෙරුද�ක 
ත�ේදගේ ද�ේ 
කරේන කැ�ති නෑ. 
හැෙැයි එදහ� 

ලැදෙේන ඉේන ෙරුද�ක හෙේන ෙැරික�ක 
තිදයන�ො නේ ඒ කොේතො�ට පුළු�ේ ත�ේට 
ඒ ෙරු�ො හදාගේන ෙෑ කියලො දපොලිසිදේ 
පැමිණිේලක දාේන. එතදකොට කරුණු කොරෙො 
දසොයො ෙලලො ෙරු�ො අනොරකෂිත නේ ළ�ො 
පරි�ොසයක ද�ත දයොමුකිරීදේ හැකියො� 
තිදයන�ො.”

දරුවෙෝ හිනමාවෙේදි ෙවේ් දරුවෙෝ 

අඬේදිත් ඇස වතත්වෙන එේ වෙනමා 

අම්මාය. දරුවෙෝ හිනමාවෙේදි අම්මා 

අඬන්වන් සතුටටය. දරුවෙෝ 

අඬේදි අම්මා අඬන්වන් 

දුෙටය. අම්ලමා එවහ්ය. 

අම්ලමාවේ ආදවර 

වෙමාන්වේසි විරහිතයි 

කියන්වන් ඒෙය.

 එවහත් නිලක්ෂිනී 

ෙැනි අම්ලමා නිසමා අම්මා 

යන වබෝසත් අකුරු තුනට 

එක්ෙන්වන් අවගෞරෙයකි. 

තෙ වදයකි. 

දරුවෙකු කුසින් ෙැදූ ප්ණින් 

කිසිදු ගැහැනියක් ්ෙක් වෙන්වන් 

නැත. නමාමිෙෙ ඇය ්ෙක් වුෙද ෙචනවේ 

පරිස්මාේත අර්ථවයන්් ඇය ්ෙක් ෙන්වන් 

ඊට ්ේ වසවනහසද බේ්ධ වූ පසුය. 

නමුත් 21 හැවිරිදි නිලක්ෂිනීට ්ේ 

පදවිවේ ඇති ඒ උත්තරීතර බෙ වෙවසනම 

උරු් වෙන්නද?

දරුවවක් 
වදනන 

උඹ ක්සාද බැනඳයෑ? 
ඇරත දරුවවක් 

වදනන උඹට 
බඩක්වත ඇවිත 

තිබුණද?”
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ලිහිණි මධුෂිකා

04 2022 ජුනි 08 වන බදාදා

ගෙදර කිසි වැඩක් තනියම කරනන දුනගන නෑ.

ගේ අතුොල දුනගනත් 
මහත්තයා 

මියගිය පා.මන්රී අමරකීර්ති අතුගකෝරාළ 
මහතාගේ බිරිඳ කියන කතාව 

“ජීවතුන් අතර ඉන්්නක�ොට මහතතයො 
නිතරම පුතොට කිවකව ක�ොකහොම හරි 
කොසතර ක�ක්නක් කවන්්න කියලො... 
ඒත දැන් ්නම් ඉකෙනීම ඉවර �රොට 
පසකසෙ  පුතො කොසතර හීකන් පැතත� 
ොලො මහතතයොකෙ අඩුව පිරිමහන්්න 
කේශපොල්නයට එයි කියලො මට 
හිකත්නවො.”

පසුගිය මැයි ්නවව්නො අවොසේනොවන්ත 
කලසෙ ඝොත්නය වූ පොර්ලිකම්න්තු මන්්රී 
අමරකීර්ති අතුක�ෝරොළ මහතොකේ 
දයොබර බිරිඳ මොලනී අතුක�ෝරොළ 
‘ධරණී’සෙමඟ �තොබහට මුලපිරුකව 
එකහමය. කම් ඇය සෙමඟ අප �ළ 
සෙංවොදකේ සෙටහ්නයි.

අමරකීර්ති අතුගකෝරාළ මහත්තයා ගහාඳ 
ගේශපාලනඥගයක් කියලා අපි අහලා 
තිගයනවා. ඒ වගේම ඔහු ඔබට ගහාඳ 
සැමිගයක් වුණාද?

ඇත්තටම ඒ ගැන කියනන නම් මට 

වචන මදි. මගේ මහත්තයාට මගගනුයි 

පු්තාගගනුයි එහා ග�ෝකයක් තිබුගේ නෑ. 

මටයි පු්තාටයි එයාගේ අතින ගවනන ඕන 

යුතුකම්ව�ට ගමගහමයි කිය�ා අඩුවක් 

ගනාතියපු ගකගනක් එයා. අපි ඉල�නනත, 

කියනනත කලින එයාම ඒ ගේවල ගහාය�ා 

බ��ා කර�ා දුනනා. ඒ වි්තරක් ගනගවයි 

එයා ගගදර ඉනන ගව�ාවට මම ්තනිගයන 

ගගදර වැඩ කරනකන කවදාවත බ�න 

ඉඳ�ා නෑ. මම කුස්සිගේ වැඩ නම් අඩුම 

්තරගම් එයා ගකාස්්ස අරන ගේ හරි 

අතුගා�ා ගදනවා. 

මගේ ළඟට ඇවිත 

අහනවා ගමානවද 

කර�ා ගදනන ඕගන 

කිය�ා. ඉතින මට නැති 

වුගේ එගහම මහත්තගයක්. 

මම මැගරනකම්ම එයා 

නැති දුක නම් මගේ හිතින 

නැතිගවන එකක් නෑ.

ගකාගහාමද ඔබ ගදගදනා 
මුණෙැහුගේ? ඒ අතීතය මතක් කගරාත්?

ඇත්තටම අපි ගදනනා දැන අඳුනගතගත 

විවාහ ගයෝජනාවකින. ඒ කාගල මගේ 

අයියයි මහත්තයයි ගහාඳ යාළුගවෝ. 

ඉතින ඒ යාළුකම නෑකමකට 

ගෙර�ගනන තිබුණ ආ්සාව නි්සාම මගේ 

අයියා, මහත්තයට මං ගැන  කිය�ා 

තිබුණා. අනතිමට ඒ විදිහට දැන 

අඳුනගත්ත අපි 2000දී විවාහ වුණා.

ඔහු ගකාගහාමද ඔබට ආදගර්ට කතා කගර්?  
අගන මගේ මහත්තයා ගකායිගව�ාගවත 

මට ක්තා කගේ ‘අම්මා’ කිය�ා. ගකාගේ, 

ගකා්තැන, කවුරු ළඟ  හිටියත ඒගක් 

ගවන්සක් වුගේ නෑ. මට ්තාමත ගම් ගේ 

ඇතුගේ ඇගහනගන මහත්තයා මට අම්මා 

කිය�ා ක්තා කරන හඬ.

ගේශපාලනය කරන අතරතුගර් පවුල එක්ක 
ඉනන ඔහුට ගවලාවක් තිබුණද?

අගෙෝ ඕන්තරම් තිබුණා. එයා ෙවු�ට 

තිබුණ ආදගේ නි්සාම ගකාගහාම හරි ඒ 

ගව�ාව හදාගත්තා. ොේලිගම්නතු දව්සට 

වුණත ඒ වැඩකටයුතු ඉවර කරපු ගමන 

ගවන ගකාගහවත ගනායා එයා ගගදර ්තමයි 

එනගන.

ඔහුගේ ප්රියතම කෑමබීම, විගනෝදාාංශ ගමානවද?
ඇත්තටම එයා වැඩිපුරම ආ්සා කගේ 

මගේ අතින ගගදර  හදන කෑමබීම කනන, 

ගබානන. ගගාඩක් ගව�ාවට මට කියනවා 

‘අම්මා ගගම් විදිහට ගකාස් ටිකක්, ගොග�ාස් 

මාලුවක් එගහම හද�ා ගදනනගකා’ 

කිය�ා. හව්සට ගත ටිකක් ගබානගකාට 

කනන මම කගඩන ගරෝලස්  එකක්, ෙැටිස් 

එකක් ගේනන හැදුවත එයා ආ්සා ඒක මම 

ගගදරම හදනවට. ොේලිගම්නතු ගිහාමත 

ගගාඩක් දවස්ව�ට දවලට එගහන ගනාකා 

ගගදර ඇවිල�ාමයි  බත කනගන. එයාට 

තිබුණ එකම විගනෝදාංගෙ ඉඩක් තිගයන 

හැමගව�ාවකම ටීවී එගක් ගේොො�න 

වැඩ්සටහන බ�න එක.

ඔහු එදා අනතිමටම ගෙදරින ගිගේ ගමානවා 
කියලාද?

ගවනදා විදිහටම ‘අම්මා මං ගිහින ඉක්මනට 

එනනම්’ කිවවා 

ඇගරනන 

එගහම විගේෂ 

ගමාකුත කිය�ා 

ගිගේ නෑ.

එදා උගේ ඉඳලා 
රගේ තිබුණ 
තත්ත්වයත් එක්ක 
ඒ ගවලාගව එළියට 
බහින එක අවදානම් 
කියලා ඔහුට 
නිකමටවත් හිතිලා 
තිබුගණ නැේද? 
ඔබවත් කිවගව 
නැේද?

එදා උගේ 

එගහම කිසිම 

ක�බ�යක් 

තිබුගේ නෑ. 

ඒක නි්සයි 

මහත්තයා අරලියගහ මනදිගේට ගිහින 

එනන ගිගේ. නිකමටවත ඒ විදිගේ 

ක�බ�යක් ඇති ගවනන තිගයන 

විතතියක්වත දැනගගන හිටියා නම් මං 

එයාට ගගදරින එළියට බහිනන ගදනගන 

නෑ.

ඒ ගියාට පසගස ඔබට දුරකතන ඇමතුමක්වත් 
දුනගන නැේද?

නෑ. කවදත මහත්තයා ගගදරින එළියට 

ගිහාම මම එයාටවත, එයා මටවත ්සැරින 

්සැගේට ග�ෝන ගකෝල දීගනගන නෑ. ක්තා 

ගනාකරම බැරි ගේකට වි්තරයි අපි ක්තා 

කගේ.

මුලිනම  ඔබට ගම් 
සිේධිය ෙැන ආරාංචි 
වුගේ ගකාගහාමද? 
මාධ්ය මගිනද? එගහම 
නැත්තම් ගවන කාගේ 
හරි මාර්ගෙනද?
මුලිනම මට හි්තවත 

අය ගදතුන ගදගනක් 

්තමයි ගම් ගැන 

කිවගව. ෙස්ග්ස මම 

ඉක්මනට ටීවී එක 

දා�ා බ�නගකාට 

ක්තාව ඇත්ත. 

ඒත එක්කම මම 

මහත්තයට ගකෝල 

කළා. ඒත එයා ගකෝල 

එකට ක්තා කගේ 

නෑ. ඊටෙස්ග්ස මං 

එයාගේ රියදුරු 

මහත්තයට ගකෝල 

කළහම එයා කිවවා එයා�ා නිටටඹුගව 

ප්රසිේ්ධ නිමිඇඳුම් ප්රදේෙනාගරයක් ළඟ 

ආරක්ෂාකාරීව ඉනනවා කිය�ා. ඇත්තටම 

මම හීගනකිනවත හිතුගව නෑ මගේ මහත්තයා 

ගෙටටිගයන ගගදර එයි කිය�ා. මම හිතුගවම 

මහත්තයා ගකාගහට හරි ගව�ා ඉඳ�ා 

කරදරයක් නැතුව ආෙහු ගගදර  එයි කිය�ා.

ඔබට ඒ ගවලාගව ගමාකද හිතුගේ?
ගමානවා හිග්තනනද ඉතින... මට ගමානවා 

වුණාද කිය�ා මට ්තාමත හි්තාගනන 

බෑ. මහත්තයට නිටටඹුගවදි සිේ්ධ වුණ 

හැමගදයක්ම සී.සී.ටී.වී.ව� තිබුණලු. ඒත මං 

එදා ඉඳන ්තව ගවනතුරුත ඒවා බැලුගව නෑ. 

මට ඒවා බ�නන ්තරම් හි්තට හයියක් නෑ. 

ගවන එකක් තියා මං එදා ඉඳන අද ගවනකන 

ටීවී එකවත බ��ා නෑ මට මහත්තයාව 

ම්තක් ගවන නි්සා.

පවුගේ තව කවුද ඉනගන?
අපිට දරුගවානට කිය�ා ඉනගන පු්තා 

වි්තරයි. මහත්තයයි, මමයි, පු්තයි තුනගදනා 

්තමයි හිටිගේ. දැන ඉතින පු්තයි, මමයි 

වි්තරයි.

ඔහු ගවනුවට පවුගලන ගවන කවුරුහරි 
ගේශපාලනයට එනගන නැේද?
ගවන ගකගනක් මට නෑගන. ්තාත්තගේ ොගේ 

යනන ඉනනවා නම් ඉතින ඒ පු්තා ්තමයි. 

ඒත ඉතින පු්තා ්තාම එයාගේ ඉගගනීම් 

කටයුතු කරන ගමන ඉනගන. මහත්තයාට 

නම් තිබුණ ග�ාකුම හීගන පු්තාව ගදාස්්තර 

ගකගනක් කරන එක. 

හැබැයි දැන පු්තා  ගේෙො�නයට එනන 

කැමතග්තන ඉනනවා කිය� වගේ මට 

ගතගරනවා. ඒ ගමානවා වුණත පු්තාට කැමති 

විදිහට කරනන මම ඉඩ ගදනවා.

ඔහුව ඝාතනය කරපු පිරිස ගම් ගවනගකාට 
අත්අඩාංගුවට අරන නැේද?

ඒ හැමගකගනක්ම ගම් ගවනගකාට 

අතඅඩංගුවට අරන ඉනගන.

ඔබ හිතනගන ඒ අයට ගමාන වගේ දඬුවමක් 
ගදනන ඕන කියලද?

ගමගහමයි. ගම් විදිගේ මිනිස්සු නි්සා අද 

මට වුණා වගේ ගහට ්තවත ගැහැනිගයකුට 

්තමනගග ස්වාමියා නැතිගවනන පුළුවන. 

මගේ පු්තාට වගේ ගහට 

්තවත දරුගවකුට ්තමනගේ 

්තාත්තා නැතිගවනන 

පුළුවන. අනන ඒ නි්සා මම 

කියනගන අද මටයි, පු්තාටයි 

වුණ ගේ ගහට ්තවත ගකගනකුට 

ගනාගවනන ගම් ඝා්තනයට 

වගකිවයුතු පිරි්සට නීතිගයන 

ගදනන පුළුවන උෙරිම දඬුවම 

ගදනන කිය�ා.

ජනාධිපතිතුමා ඔබට කතා කගේ නැේද?
ගම් සිදුවීම දැනගත්ත ගමන එතුමා මට ක්තා 

කර�ා එතුමාගේ කණගාටුව ප්රකාෙ කළා.

පක්්ෂ නායකගයෝ ගමානවද ඔබත් එක්ක ගම් 
ෙැන කතා කගේ?
ඒ අය වැඩිපුරම ක්තා කගේ පු්තා ගැන ්තමයි. 

ගමාකද  මහත්තයට පු්තා ගැන තිබුණ හීන, 

බ�ාගොගරාතතු  ගැන ඒ අය දනනවගන. 

ඒක නි්සා මහත්තයා නැති වුණත පු්තාට ඒ 

බ�ාගොගරාතතු ඉේට කරගනනකන එයගේ 

පිටිෙස්ග්සනම ඉනනවා කිය�ා ්තමයි එයා�ා 

කිවගව.

ඡනද දායකගයෝ ගමානවද කියනගන?
ඇත්තටම මහත්තයට කවදාවත 

ගේෙො�නය නි්සා හතුගරෝ හිටිගේ නෑ. ගගම් 

මිනිස්සුත ෙක්ෂ ොට, ග�ාකු කුඩා ගේදයක් 

නැතුව එයාට ආදගේ කළා. ඒ නි්සා එයාට 

වුණ ගේ ගැන හැගමෝම අදටත දුක් ගවනවා. 

ඒ ගව�ාගව රගට තිබුණ ්තතතගවත එක්ක 

ආව නාව හැගමෝම මහත්තයාට වුණ ගේ ගැන 

පුදුම විදිහට කම්ො වුණා. අදටත එගහමයි.

ගම් වුණ ගේත් එක්ක මහත්තයා ගේශපාලන  
ගනාකරානම් ගහාඳයි කියලා හිගතනගන නැේද?

ගමාගකෝ නැතගත... අගන මට සිය දහස් 

වාරයක් එගහම හිග්තනවා. එගහම වුණා නම් 

අදටත මගේ මහත්තයා ජීවතුන අ්තර ගනද 

කිය�ා හි්ත�ා සිය දහස් වාරයක් මම හි්ත 

යටින අඬනවා. 

ඒ ගමාගහාගත එයාට ගමානවා හිග්තනන 

ඇේද කිය�ා හිග්තනගකාට මගග ඇස් ගදකට 

කඳුළු පිගරනවා.

අවසාන වශගයන ඔබට ගමානවද කියනන 
තිගයනගන?

කලින කිවවා වගේම මට කියනන තිගයන 

එකම ගේත, මං බ�ාගොගරාතතු ගවන 

එකම ගේත මගේ මහත්තයට වුණ ගේට 

්සා්ධාරණයක් ඉේට ගවනන ඕන කිය�ා 

වි්තරයි. මං නීතිගයන ඉල�නගනත, 

නි�්ධාරීන, බ�්ධාරීනගගන ඉල�නගනත 

එචචරයි.

මාං එයාගේ රියදුරු 
මහත්තයට ගකෝේ කළහම 

එයා කිවවා එයාලා 
නිේටඹුගව ප්රසිේ්ධ නිමිඇඳුම් 

ප්රදර්ශනාොරයක් ළඟ 
ආරක්්ෂාකාරීව ඉනනවා 
කියලා. ඇත්තටම මම 
හීගනකිනවත් හිතුගව 
නෑ මගේ මහත්තයා 

ගපේටිගයන ගෙදර එයි 
කියලා

මහත්තයට නිේටඹුගවදි 
සිේ්ධ වුණ හැමගදයක්ම 
සී.සී.ටී.වී.වල තිබුණලු. 
ඒත් මාං එදා ඉඳන තව 

ගවනතුරුත් ඒවා බැලුගව 
නෑ. මට ඒවා බලනන තරම් 

හිතට හයියක් නෑ. ගවන 
එකක් තියා මාං එදා ඉඳන 
අද ගවනකන ටීවී එකවත් 
බලලා නෑ මට මහත්තයාව 

මතක් ගවන නිසා

අමරකීර්ති මන්්රීවරයො සිය බිරිඳ සෙහ පුතො සෙමඟ
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මාධ්යවේදී
තිලක් 

සේනාසිංහ

ඇදුම ස�ෝගය 
නිට්ාව්ම සුවකළ  
පත්තිනි මෑණියනසගේ 

වත්සත් 
සෙහි සගඩිය 

පත්තිනි දේවාල බිමක වැඩී ඇති දෙහි 

ගසකින් දෙහි දගඩියක් දසායාගත හැකි 

ක්රමයක් නැේෙැයි මා ෙන්නා හඳුනන පාසල් 

ගුරුවරියක් දුරකතන ඇමතුමක් දෙමින් විමසා 

සිටියාය. එය තරමක් අමුතු ඉල්ලීමක් නිසා ඒ 

කුමක් පිණිස ෙැයි මම ඇදගන් අසා සිටිදයමි. 

එවිට ඇය කීදේ තම මිතුරියකදේ මවදේ 

දරෝගයකට ප්රතිකාර කිරීමට එවැනි දෙහි 

දගඩියක් අවශ්ය බවයි. 

බටහිර දහවත් ඇදලෝපති 

දනාවන විකල්ප වවද්ය 

ප්රතිකාර සඳහා විවිධ ශාක 

දකාටස් දයාදාගන්නා බව 

රහසක් දනාදේ. එදහත් 

යම් නිශ්චිත ස්්ානයක 

වැඩුණු ගසකින් ශාක 

දකාටසක් ලබාදගන 

කරන ප්රතිකාරයක්නම් 

එය දවෙකමක් දනාව 

‘ගුරුකමක්’ විය යුතුමය. මා ඒ 

සම්බන්ධදයන් වැඩිදුර කරුණු 

විමසා සිටියෙ මට කතාකළ 

ගුරුවරිය ඒ කිසිවක් ෙැන සිටිදේ 

නැත. එබැවින් එම ප්රතිකාරය අවශ්ය 

කාන්තාවටම මා අමතන දලස 

ෙන්වන දමන් මම ඇයට කීදවමි.  

පත්තිනි දේවාල බිමක 

වැඩුණු ගසකින් කඩාගත් දෙහි 

දගඩියකින් වවද්ය ප්රතිකාර 

අදේක්්ා කළ ඒ කාන්තාවදේ 

වයස අවුරුදු හැටහයකි. 

ඇය ඒ වනවිට මදේ හිතවත් 

ගුරුවරියදේ දයදහළිය වන සිය 

එකම දියණියදේ නිවදස් නතර 

වී සිටියාය. එම දියණිය දෙෙරු 

මවක වූ අතර, ඒ වනවිට ඇදේ 

සැමියා විදෙස් රැකියාවක දයදී 

සිටිදේය.

ඒ දකාවිඩ් වසංගතය සීඝ්රදයන් 

පැතිර ගිය කාලයයි. තම දියණිය 

හා ඇදේ ෙරු දෙදෙනාදේ තනි 

දනාතනියට එම නිවදස් නතරව 

සිටි එම වියපත් මව ඒ වනවිට 

දිගු කලක් යටපත්ව තිබූ ඇදුම 

දරෝගයට යළි බරපතළ දලස 

දගාදුරු වී සිටියාය. ඒ කාලදේ 

පැවති සීමිත පහසුකම් යටදත් 

වවද්ය ප්රතිකාර ලැබුවෙ ඉන් නිසි 

සුවයක් දනාලැබිණි. එදමන්ම ඒ 

දරෝග තත්ත්වය හමුදේ ඇයට තම 

දියණියදේ අසල්වැසියන්ට මුහුණදීමට 

දනාහැකි තත්ත්වයක් උේගත වූදේ ඇදේ එම 

ඇදුම තත්ත්වය දකාවිඩ් දරෝග ලක්්ණයක් 

වශදයන් අසල්වැසියන් සැකකළ බැවිනි.

“මම මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් අදේ පවුදේ 
ප්රශදනෙකට සාත්තරයක් අහන්නෙ ගියා. එ්තැනෙදී 
කාලි අමමා ආරූඪ වුණු සාත්තර මැණිදයෝ 
මදෙන් ඇහුවා ‘ෙරුවා ෙැන් උදේ ඔය 
අසනීදපට දමාකෙ කරන්දන්?’ කියලා. ඒත 
මට දියවැඩියාව, දප්රෂර් වදේ අසනීප මුකුත 
නෙැති හින්දා ටිකක් කේපනො කරනෙදකාට ්තමයි 
මට ම්තක් වුදේ මට ඇදුම හැදෙනෙ එක ෙැනෙ. 
ඒත ඒ වනෙදකාට අවුරුදු දෙකකින් වි්තර ඒක 
මතුදවලා නෙැහැ.”

ඒ පිළිබඳව මා විමසුම් කරනවිට ඒ වියපත් 

කාන්තාව කියා සිටියාය. 

“එ්තදකාට ්තමයි ඒ මෑණිදයෝ කිවදව, ‘ඕක 
එච්චරම ෙනෙන් ෙන්නෙ එපා ෙරුවා, ඒත ඕක 
ආදයමත ඉසමතු වුද�ාතින් පතතිනි දේවාදලක 
ඉඩමක ෙහකින් කඩාෙතතු දෙහි දෙඩියක් 
මිරිකලා බීපන්. ඕක නිකමම යටපත දවලා යයි’ 
කියලා.” 

ඉන්පසු ඇය තමන්ට එම අරුම පුදුම 

වවද්ය උපදේශය ලැබුණු අන්ෙම එදස් මා 

දවත දහළිකර සිටියාය. එදමන්ම මා අප රදේ 

ඇති දේවාල දබාදහාමයක් පිළිබඳ දතාරතුරු 

ෙන්නා බැවින් මා ලවා ඔය කියන ආකාරදේ 

දෙහි දගඩියක් සපයාගත හැකි බව කියා 

ඇත්දත් ගල්ගමුදේ පදිංචි රත්නායක නම් චිත්ර 

කලා ගුරු උපදේශකවරයා බවෙ එම වියපත් 

කාන්තාව හා මා කීවාය. 

“ඔය කියනෙ විදිදේ දෙහි ෙස කීපයක් තිදයනෙ 
දේවාලයක් නෙම තිදයනෙවා නුවර පැතදත. ඒත 

දම ෙවසවල ඒ ෙසවල දෙහි තිදයනෙවෙ, 
අනික තිබු�ත ඒ දෙඩියක් දෙන්නෙ ෙන්දන් 
දකාදහාමෙ කියනෙ එක ්තමයි ප්රශදන්.” එම 

කාන්තාවදේ ගැටලුදේ ය්ා ස්වභාවය 

අනුමාන වශදයන් වටහාගත් මම කීදවමි.

“අදන්, එදහමනෙම දමානෙ විදියකින් හරි 
මට එක දෙහි දෙඩියක් දහායලා දෙන්නෙ. ඒක 
දලාකු පිංකමක්. අනික සේලි නෙම කීයක් ගියත 
කමක් නෙෑ.” ඒ සමඟම ඇය ආයාචනා කළ 

අතර එහිදී ඇය ඉතා අසීරුදවන් හුස්ම 

ඉහළ පහල දහළන අයුරු මට දහාඳින්ම 

ඇසිණි. 

එම දුරකතන සංවාෙදයන් 

දින කිහිපයකට පසුව දපර කී 

ගුරුවරිය මා දවත දුරකතන 

ඇමතුමක් දී තම 

දයදහළියදේ මවදේ 

ඇදුම තත්ත්වය 

වඩාත් උත්සන්න වී 

ඇති බැවින් එම දේවාල 

බිදමන් දෙහි දගඩියක් සපයා දිය දනාහැකි 

නම් ඒ දේවාලය පිහිටි ස්්ානය දහෝ පවසන 

දලස මා දවතින් ඉල්ලා සිටියාය.

“නෙෑ.. නෙෑ.. මම අදේ ෙන්නෙ දකදනෙකුට 
පණිවිදේ දීලා තිදයන්දන්. 
දකාදහාමත ්තව ෙවස තුනෙ 
හ්තරක් යනෙදකාට වැදේ 
දකදරයි. ඊටපසදස මම ඒක 

ෙන්නෙ පුළුවන් පහසු ්තැනෙක් 
කියන්නෙමදකෝ.” මම ඇයට 

පිළිතුරු දුන්දනමි.

“අදන් මහත්තදයෝ ඔබතුමාට බුදුබව 
අතදවන්නෙ ඕදන්. අර දෙහි දෙඩිය මිරිකලා 
බීපු හැටිදේ මට ්තෙ නිදිම්තක් ආවා. 
නින්දෙන් ඇහැදරනෙදකාට මදේ පපුවට 
පුදුමාකාර සැහැේලුවක් ෙැනු�ා. ෙැන් නෙම 
දෙයියන්දේ පහිදටන් පපුදව කිසිම ්තෙ 
ෙතියක් නෙෑ. දබාදහාම පහසුදවන් හුසම 
ෙන්නෙ පුළුවන්.” මා ෙන්නා දවළඳ සමාගමක 

අදලවි නිදයෝජිතදයකු අදත් ේලාස්ටික් 

ආහාර ඇසුරුමක දෙහි දගඩි දෙක යැවූ 

දිනට පසු දින මා දවත දුරකතන ඇමතුමක් 

දුන් එම වැඩිහිටි කාන්තාව කීවාය. පසුව 

ඇදේ දියණිය දස්ම ඇදේ මා ෙන්නා 

ගුරුවරියෙ එම ‘දිව්යමය ඖෂධය’ සපයා 

දීම සම්බන්ධදයන් මාහට මුව දනාසෑදහන 

දස් ස්තූති කළහ. එදහත් මා මිලදී ගත්දත්  

එළවලු මාරකැේටුවක අදලවිය පිණිස 

තබා ඇති දෙහි දගාඩකින් දෙහි දගඩි 

දෙකකි. එදස් පත්තිනි දෙදවාලකින් දෙහි 

දසවීම පදසක තිබියදී එවැනි දෙහි ගස් 

වැවී ඇති පත්තිනි දහෝ දවන දමානයම්ම 

දේවාලයක්වත් මා ෙන්දන් ෙ නැත.

එමිල් කූ යනු ෙහනව වන සියවදස් 

ප්රංශදේ විසූ මදනෝ විද්යාඥදයකි. මුලදී 

ඖ්ධදේදිදයකු වශදයන් කටයුතු කළ 

ඔහුට තමන්දගන් එකම ඖ්ධය ලබාගන්නා 

දරෝගීන් පවසන ගුණ-අගුණ විවිධාකාර 

බව නිරීක්්ණය කළ හැකි විය. පසුව එය 

මුල්දකාට වැඩිදුර විමරශනය කිරීමට 

අෙහස් කළ ඔහු දේෙනානාශක දපති ඉල්ලා 

දගන පැමිදණනන්වුන් සඳහා කිසිඳු ඖ්ධ 

සංදයෝගයක් දනාමැති සීනි දබෝල විදශ්්යක් 

නිකුත් කරන්නට පුරුදු විය. එදහත් විස්මයට 

කරුණ වූදේ ඒ ව්ාජ දේෙනානාශක දපති 

බිේ සමහර දරෝගීන්දේ දේෙනාවෙ ඉතා 

දහාඳින් සමනය වී තිබීමය. 

පසුව ස්වයං දමෝහනය ආදී වි්යන් 

සම්බන්ධදයන් කළ වැඩිදුර පදරේ්ණ 

මුල්දකාට එමිල් කූ මදනෝ විද්යාඥදයකු දලස 

දලාව පුරා ප්රසිේධ විය. එහිදී ඖ්ධවලින් 

දතාරව යම් යම් දරෝග ලක්්ණ යටපත් 

වීදම් ක්රමය එමිල් කූ හඳුන්වා දුන් අතර එය 

තුෂටක බලපෑම (Placebo Effect) දලස 

හැඳින්දවයි. 

නමුදු මින් යටපත් වනුදේ කායික 

දස්ම මානසික දේතූන් නිසා හටගන්නා 

දරෝග ලක්්ණ මිස කායික දේතූන් 

මත හටගන්නා දරෝග දනාවන බවෙ 

විදශ්්දයන් අවධාරණය කළ යුතුය.

අසන මහත්්තසයෝ 
ඔබතුමා් බුදුබව අත්සවනන 

ඕසන. අ� සෙහි සගඩිය 
මිරිකලා බීපු හැටිසේ ම් ්තෙ 

නිදිම්තක් ආවා. නිනසෙන 
ඇහැස�නසකා් මසගේ පපුව් 

පුදුමාකා� සැහැල්ලුවක් 
ෙැනුණා. ෙැන නම් සෙයියනසගේ 

පිහිස්න පපුසේ කිසම ්තෙ 
ගතියක්  

නෑ

ඕක ආසයමත් ඉේමතු 
වුසණාතින පත්තිනි 
සේවාසලක ඉඩමක 

ගහකින කඩාගත්තු 
සෙහි සගඩියක්  

මිරිකලා  
බීපන
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

සුදු නැති නිසා 
ජීවත් වවන්න සුදුසු නෑ කියලා හිතපු  
විශවවිද්ාල ශිෂ්ාවක් 

එකපාරක් 
දිවි නහගන්නත් හැදුවා

වනළුමවබෝ නැචුරා නිර්ාතෘ කාිංචනා වහට්ටිආරච්චි

“ආකර්ෂණීය පෙනුමක් කියලා කිව්වම 
ත්වමත් ප�ාප�ෝපෙනා ඉන් අෙ�ස් කරන්පන් 
සුදුප්වන එක කියලයි. එප�ම හිතලා ප�ාඩක් 
අය සමට අහිතකර නිෂොෙන භාවිතා 
කරන්වා. විශ්වවිද්ාල අධ්ාෙනය ල�ද්දී 
රූෙලා්වණ්ය ද්රව්ය පිළි�ඳ ්වපේම සමාජ 
ආතතිය �ැන කරුණු අධ්යනය කරද්දී 
මට පේ කරමාන්තපේ අඳුරු ෙැතිකඩ 
කිහිෙයක් �මුවුණා. ඉන් එකක් තමයි 
අහිතකර පිළිකාකාරක පේ්වාපේ අඩංගු �්වට 
�ඳුනා�න්නට ලැබීම. එතැනදී මට හිතුණා 
පේ කරමාන්තපේ ප්වනසක් කරන්න. සීයට 
සියයක් ස්්වභාවික ශාඛසාර, පකෝමාරිකාෙ 
ඇතුළු්ව පද්ශීය ඖ්ෂධ ෙැළෑටි, කුළු�ඩු 
්වර� උෙපයෝගී කරප�න එම නිෂොෙන 
ප්වළඳපොළට පයාමු කපේ මමම ෙපරේ්ෂණ 
කරලයි. ඒ 2020 මාරතු මාපස්.”

ඒ හඬ ‘පනළුේප�ෝ නැචුරා’ නිර්මාතෘ 

සහ ප්රධමාන විධමායක අධ්යක්ෂිකමා කමාංචනමා 

හහට්ටිආරච්චිහේයි. බැර හ�ෝහ අඩංගු 

හනමාවන, කලතබමාගනනමා රසමායන ද්රව්යවලින 

හතමාර සහ හසෞඛ්යයට හිතකර රූප�මාවණ්ය 

නිෂපමාදන කිහිපයක් ස්ඟින හේශීය 

හවළඳහපමාළට පැමිණි ඈ අදවන විට ඒ 

නිෂපමාදන ස්ඟින විහේශීය හවළඳහපමාළට 

ද පමා තබමා ඇත. 

“මම පිළියන්ෙල පසන්්රල් එපක් 
ඉප�න�ත්පත්. ශිෂ්යත්්වයක් ලැබිලා 
AAT විභා�ය කළා. ගිණුේකරණ අංශපේ 
රැකියා කිහිෙයකත් නියැලුණා. ටික කාලයක් 
��පරන්්වලත් රැකියා්ව කළා. ලංකා්වට ආ්ව 
ප්වලා්වක, රාජ්ය කළමනාකරණ විභා�ය 
ලියන්න අ්වස්්ා්ව ලැබුණා. ඒ ප්වලාපව ලක්්ෂ 
පෙකක් ඒ විභා�ය ලිව්වා. මට ලංකාප්වන්ම 
135 ප්වනියා ප්වන්න අ්වස්්ා්ව ලැබුණා. 
ප�ෙර අය මට කිවපව ෙැන් ඉතින් ලංකාපව 
න්වතින්න. පමපේ රැකියා්වක් කරන්න 
කියලයි.”

ඉනපසු පළමාත් පමා�න හමා 

පළමාත් සභමා අ්මාත්ංශහේ 

සහකමාර කළ්නමාකමාර 

තනතුරකට පත්වන 

ඇය, කැපවීහ්න එ් 

රැකියමාව කළත් පැය 

අහට් රමාජකමාරිය 

ගැනනම් හිහත් 

වැඩි කැ්ැත්තක් 

තිබුහේ නැත. 

ඒ නිසමා ටිකක් 

හවනස් විදිහේ වැඩකට 

අත ගසනනටයි ඇයට 

අවශ්ය වුහේ. 

“එප�ම හිතාප�න ඉන්නපකාට 
මම ෙැක්කා �ෑනු ළමයි සුදු ප්වන්න �ාන 
රසදිය ආශ්රිත නිෂොෙන නිසා ෙරුඵල 

නැතිප්වන්න පුළු්වන් කියලා ව්වද්්වරපයක් 
කියලා තිපයන කතා්වක්. ඒ ්වපේම අපි 
ලස්සන ප්වන්න කියලා අපේ පභෞතික 
ශරීරයට ප්රතිකාර කරන්වා. සම�රු 
මනසට එප�මත් නැත්නේ අධ්ාත්මයටත් 
ප්රතිකාර කරන්වා. �ැ�ැයි අෙට ්වඩාත් 
සාර්ක ප්රතිඵලයක් ලැප�න්පන් පේ පෙකම 
සමොත කර�ත්පතාත් විතරයි. එතැනදී 
ජීවිතය සම�ර කර�න්න ඕන. සිරුපර �ර 
අඩුකර�ැනීම, උෙරය අඩුකර�ැනීම, සිරුපර 
වි්ෂ�රණය, සම ශක්තිමත් කර�ැනීම, සම 
දුර්වරණ වීමට පිළියේ පයදීම ්වැෙ�ත් 
ප්වන්වා. ඒ ්වපේම කෑම්වලින්, ෙත් ප�ප�ත් 

එපක් ඉඳලා, සිරුපර ආපල්ෙ 
කරන ක්රීේ්වලින් වි්ෂ රසායන 

රැසක් වෙනික්ව අපේ 
ශරීරයට එකතු 

ප්වන්වා. එවිට ස්නායු 
ආ�ාධ්වලට ්වපේම 
සපේ පරෝ�්වලට 
මුහුණ පෙන්න 
සිදුප්වන්වා. ඉතින් 
මට ඕන වුපේ පේ 
වි්ෂ අදින්න පුළු්වන් 

ස්්වභාවික ශාඛසාර 
අඩංගු 

නිෂොෙනයක් පනළුේප�ෝ නැචුරා මගින් 
ොරිපභෝගිකයන්ට ල�ාපෙන්නයි.”

ඒ සඳහමා නිවහස්් හකමාටසක් 

හවනකර ගත් ඇය, හවනස්් 

නිෂපමාදනයක් ගැන 

අවධමානය හයමාමු කළමාය. 

ඉනපසු හකමා්මාරිකමා හජල, 

ෂැම්පූ වරග, සබන වරග, 

සුදු හඳුන, රත් හඳුන 

ආහලපන, රමාත්රී ආහලපන 

ඇතුළු රූප�මාවණ්ය නිෂපමාදන 

රැසක් හවළඳහපමාළට හඳුනවමා 

දුනහන ත්න් අත්හදාබැලීම් 

කරමිනි.

“පමතැනදී සුදු �ඳුන් ක්රීේ එක, රත් �ඳුන් 
ක්රීේ �ෙන්පන් �පල් උරච්චි කරලා අරප�නයි. 
එහි විපශෂිත ගුණය ආරක්්ෂා කළ යුතු 
නිසයි එප�ම කරන්පන්. ඒ ්වපේම අපනකුත් 
නිෂොෙන්වලත් ස්්වභාවික ගුණය රකිමින් 
තමයි නිෂොෙනය කරන්පන්. පේ ්වැපේදි අපි 
බිය�ම ප්රාපද්ශීය පල්කේ පකාට්ාසපේ ඉන්න 
කාන්තා්වන්ට අමතර ආදායේ මාර�යකට ඉඩ 
සලසමින් පකෝමාරිකා ඇතුළු පද්ශීය ඖ්ෂධ 
නිෂොෙන ඒ අයප�න් මිලට �න්න්වා.”

හනළුම්හබෝ නැචුරමා නිෂපමාදන 

අහ�විසැ�ක් මුලවරට විවෘත වනහන 

ඉකුත් හකමාහරෝනමා ස්හේයි. ඒ ගමාලු 

මුවහදාර One Gallface Mall හිදීය. අද 

වනවිට ත�වතුහගමාඩ, පිළියනද� හ්න් 

කඩුහව� ප්රහේශහේත් නිෂපමාදන අහ�විසැල 

විවෘතකර ඇති ඇය විහදස් හවළඳහපමාළද 

ජය ගනිමින සිටිනනීය.

“අෙ ප්වනපකාට පද්ශීය පද්්වල්්වල 
අ්වශ්යතා්ව �ැම පකපනකුටම තිපයන්වා. අපි 

පලඩ ඇතිප්වන්න 
කලිනුයි 
නිපරෝගී ජී්වන 
රටා්වකට 
යන්න ඕන. 
එතැනදී 
ශරීරයට 
ෙමණක් 
කරන 

සත්කාරය 
ප්රමාණ්වත් නැ�ැ. 
මනසටත් සත්කාර 
අ්වශ්යයි. ්වරක් 
විශ්වවිද්ාල 
ශිෂ්යා්වක් එයාපේ 

රු්ව ෙැ�ැෙත් නැති නිසා පමාන පද් කළත් 
අසාර්කයි කියන සිතිවිල්ලකට 

ඇවිත් දිවි නසා�න්න �ැදු්වා. 
තමන් ලස්සන නෑ, ඒ නිසා 

ප�ෝයි පරෙන්ේ පකපනක් නෑ 
කියලා ඇය ආතතිපයන් 
හිටිපේ. මම ඇයට කියලා 
දුන්නා සුදු ප්වන්වා කියලා 
පෙයක් නෑ, ඇත්තටම 

තිපයන්පන් පිරිසිදුවීමක්. 
ඒ පිරිසිදුවීපේදී අපේ 

ස්්වභාවික සම මතුප්වන්වා 
කියලා. ස්්වභාවික ශාඛසාර සහිත 

පේස් ප්වාෂ එකක් මගින් සම වියැළීම 
නැතිකර�න්න පුළු්වන්. එප�ම නැතු්ව සුදු 
ප්වන්න කරන එන්නත්කරණයන්, ේලාස්ටික් 
සරජරි මගින් අපිට ්වන �ලෙෑම විශාලයි. 
සම�රවිට තිබුණට ්වඩා පෙනුම අ්වෙැ�ැ 
ප්වන්වා.”

ඇය කියනහන රූප�මාවණ්ය සත්කමාරය 

වහේ් හදවතට කරන සත්කමාරද 

වැදගත් බවයි. එහස්, ත් රුහේ වර්ණය 

ගැන පසුතැවුණු හබමාහහෝහදනමාට අද 

ජීවිත සමාර්ථක කරගැනී්ට හනළුම්හබෝ 

නැචුරමාහි රූප�මාවණ්ය නිෂපමාදන තර්ට් 

ඇයහේ එ් වදනද උපකමාරී වී තිහේ. 

කඩුහව� දර්ණග් පදිංචි කමාංචනමා දරු 

තිහදහනකුහේ ්වකි. සැමියමාහගනුත්, 

්වහගනුත් ඇහේ කටයුතුව�ට �ැහබන 

සහහයෝගය, ඇය අගය කරනහන විහටක 

ත් අවධමානම් තීර්ණ පවමා සුබවමාදී වනනට 

ඔවුනහේ හසමායමාබැලීම් වහේ් සහහේගය 

ඉවහල වූ බැවිනි.

“මම පමප�ම ප්රඩක්ට එකක් කරන්වා 
කිව්වම ඒක කවුරුත් විශ්වාස කපේ නැ�ැ. 
මපේ අේමයි, ම�ත්තයයි, යාළුප්වකුයි 
විතරයි මුල් කාපල් මාත් එක්ක හිටිපේ. ඒ 
අතපර ම�ත්තයා ඇහු්වා ඔයාට පේ පද් 
කරන්න පුළු්වන් පන්ෙ කියලා. මම කිව්වා ඔව 
කියලා. අේමා මපේ ෙරුප්වෝ �ලාප�න පලාකු 
ස�පයෝ�යක් දුන්නා. ම�ත්තයා අෙ එදාටත් 
්වඩා මපේ ්වැඩකටයුතු්වලට ස�පයෝ�ය 
පෙන්වා.”

ඇය කියනහන සතුටිනි. හේශීය හේ අගය 

කරමින එවැනි කර්මානතකරුවන වඩ 

වඩමාත් දිරිගැනවිය යුතු ස්යක, කමාංචනමා 

රුවත්, ්නසත් සුවපත් කරනනට තැබූ 

පියවර අගය කළ යුතු්ය.

ස්හර 
ගැහැනු ළ්යි 
වපනු් කැතයි 
කියලා ආතතිය 
හදාගන්නවා

අපි 
සුදු හඳුන් ක්රීම එක,  

රත් හඳුන් ක්රීම හදන්වන් 
ගවේ උරච්චි කරලා 

අරවගනයි. එහි විවශෂිත 
ගුණය ආරක්්ා කළ යුතු 

නිසයි එවහ්  
කරන්වන්
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අලි බැලිල්ලයි බලි 

ඇරිල්ලයි දෙකම ද්ලදෙසි 

නැත. ද�ොඩ්ඩ එෙො දමෙො 

වු ද�ොත් සියලු වැ්ඩ වරදී. 

බලි ඇරිල්ල දකදේ දවතත් 

අලි බැලිලදල අනතුරුදායක 

බව ගැනනම් අමුතුදවන් 

කියන්නට දෙයක් නැත. 

ද�රෙදේ යන අලි ඇතුන් 

කියො එහි දවනසක් දනොදේ. 

ජැන්ඩි �ෙට ඇඳ සිටියොට 

ඇතැම් අවේ්ොව්ල මෙො 

ක්ලබ්ල ඇති කරන්නට ඒ 

අයට පුංචි දේකුත් ඇත.   

වරක් දකොළඹ �ැවති 

රොත්රී ද�රෙරක අලි 

ඇතුන් නිේවින්ෙනය 

කිරීදම් වගකීම මෙොචොේය 

අද�ෝක ෙුංදගොල්ල දවත 

�ැවරිණි. ද�රෙර ආරම්්භ 

වී අ්ඩ�ැයක් විතර දගවී 

යේදී වයස අවුරුදු ෙෙයක 

�ම� අලි දකොලද්ලකුට 

හිතුවක්කොරකමක් කරන්නට 

සිත් විය. ඇත්දගොේවොදේ 

උ�දෙේ කනකට දනොගත් 

අලියො ෙැන් ඔබ දමොබ 

දුවන්දන්ය. මෙොචොේය 

ෙුංදගොල්ල වෙොම එතැනට 

දගොේ සිේධිය සමනය 

කදේය. නමුත් දමය 

වැරදි පූේවොෙේ�යක් බව 

මෙොචොේයවරයොට වැටහි�. 

මන්ෙ ඒ සිේධිදයන් ආෙේ� 

දගන ද�රෙදේ සිටින 

වැඩිමෙල අලි කු්ලප්ප වීමට 

යන බවක් ද�දනන්නට 

තිබුදේය. ද�රෙදේ 

ප්රධොන සුංවිධොයක ේවොමීන් 

වෙන්දේට මෙොචොේයවරයො 

දම් බව �ැවසීය. නමුත් 

උන්වෙන්දේදේ ේ්ොවරය 

වූදේ එය එතරම් ග�න් 

දනොගත යුතු කොර�ොවක් 

බවයි. එනිසො නිශ�බෙ වන 

ද්ලසට මෙොචොේයවරයොට 

උ�දෙේ ්ලැබි�.  

දකෝකටත් කියො මෙොචොේය 

වොෙනයට නැගි ෙුංදගොල්ල 

සු�රීක්්ොකොරීව සිටිදේය. 

ඊට දේතුව වනයකදී නම් 

තරු� පිරිමි සදතකු 

කු්ලප්ප වූ විට දෙෝ මෙ 

කිද�න විට වයසින් වැඩි 

අලි ක්ලබ්ල වන බව ඔහු 

අත්ෙැකීදමන් ෙන්නො නිසොය. 

�ැය බොගයක් �ම� 

ගතවිය. වයස අවුරුදු 

විේසක �ම� තරු� 

අලිදයක්ෙ ඇත්දගොේවොට 

නිර්විනදන 
ගදාස්තර මහත්තගයෝ 
ඉනන ්තැනකින 
හනිකට වඩිනන 

අකීකරුව නැටුම් 

කේ්ඩොයමක් සමඟ ෙබයක 

�ැටලුදේය. නැවතත් 

ද�රෙරට අවහිර ඇතිවිය. 

මෙොචොේය ෙුංදගොල්ලදේ 

මැදිෙත්වීදමන් එයෙ 

�ෝලනය දකරි�. ද�රෙර 

යළි ගමන් ඇරඹීදමන් 

�සු මෙොචොේයවරයො 

නැවත ේවොමින් වෙන්දේ 

ෙමුවට ගිදේය. දමම 

අලියො ද�රෙරින් ඉවත් 

කළ යුතු බව දෙදතම 

ෙැනුම් දුන්දන්ය. එදේ 

දනොකළ යුතු බව 

තවදුරටත් උන්වෙන්දේදේ 

ේ්ොවරය විය. එනිසො 

නිශ�බෙව ආෙොර අනු්භව 

කරන්නැයි උන්වෙන්දේ 

මෙොචොේයවරයොට ෙැනුම් 

දුන්දන්ය. රොත්රී ආෙොරය 

ගත් මෙොචොේයවරයො යළි 

රොජකොරි වොෙනයට දගෝඩ 

වූදේය. 

ඉන් �ැයකට �ම� �සු 

සිදුවූදේ කිසිවකු අදප්ක්්ො 

දනොකළ දෙයකි. ඉතො 

සැර වයසින් මුහුකුරො ගිය 

අලිදයක් ද�රෙැර උඩු 

යටිකුරු කදේය. දෙදතම 

මීට ද�ර ඇත්දගොේවන් 

කිහි�දෙදනකු මරො 

ෙැමූදවකි. එම අලියො 

ද�රෙැදේ විරුේධ දි�ොවට 

දිවීමට �ටන්ගත්දත්ය. 

දමම සිදුවීම දුටු ප්රධොන 

සුංවිධොයක හිමිදයෝ එම 

ේ්ොනයට වැ්ඩම කර උේ 

ෙඬින් කෑ ගැසූෙ. 

“නිර්වින්දන දොස්තර 
මහත්තද�ෝ ඔබතුමා 
ද�ාදහ්ද? �වුරුහරි එතුමාට 
ඉකමනට දම්තැනට එනන 
කි�නන.” 

ද�ොලිසිදේ ෙැනුවත් 

කිරීම අනුව මෙොචොේය 

ෙුංදගොල්ල වෙොම එම 

ේ්ොනයට �ැමිණිදේය. 

එහිදී ේවොමින් වෙන්දේ 

ඔහුට ෙැනුම් දුන්දන් ෙැකි 

ඉක්මනින් ප්රදකෝ�කොරී 

අලියො සිහි මුේජො කරන 

ද්ලසයි. එම උ�දෙේ අනුව 

මෙොචොේයවරයො වෙොම ඊට 

අදාළ පියවර ගත්දත්ය. ඒ 

වනවිට ද�රෙර මොේගය යුෙ 

පිටියක් �රිදිය. නරඹන්දනෝ 

හිේ ලූ ලූ අත දිව ගියෙ. 

ද�රෙර නැවතී ඇත. 

ද�රෙර නැරඹීමට �ැමිණි 

විදේශිකදයෝ බිදයන් මුස�ත්ව 

එදෙ දමදෙ දිේදවෝය. 

සිහිසුන් වූ අලියො �ොර 

ෙරෙො ඇෙ වැටී සිටිදේය. 

මෙොචොේය අද�ෝක ෙුංදගොල්ල 

වෙොම චේඩියොට දේ්ලයින් 

්ලබොදීම ඇරඹීය. ද�ොලිසිදේ 

උෙේ ඇතිව ජ්ලයෙ 

ඉසීය. �ැය ෙතරක �ම� 

කෝලයක් අලියො සිහිනැතිව 

සිටිදේය.  ඔහු නැවත ප්රකෘති 

තත්ත්වයට �ත්ව නැගී 

සිටින විට �ොන්ෙර 3 �ම� 

විය. අලියො විකු�ො ෙැමීමට 

හිමිකරු එම ේ්ොනදේදීම 

තීර�ය කර තිබි�. 

මෙොචොේය ෙුංදගොල්ල 

එය ෙැනගත්දත් ඉන් 

වසරකට �ම� �සුය.  

ඒ නව හිමිකරු යටදත් 

සිටියදීත් දමම ේඩබබරයො 

ඇත්දගොේවොදේ 

අ� ප්රතික්දෂේ� කළ 

අවේ්ොවකදීය. එවරෙ 

අලියො සිහි මුේජො කර අල්ලො 

ගැනීමට සිදුවූදේ මෙොචොේය 

අද�ෝක ෙුංදගොල්ලටයි.

dh
ara

ne
e.l

k



10 2022 ජුනි 08 වන බදාදා

 ලිහිණි මධුෂිකා

කරාපිටිය 
මූලික 

රරෝහරේ 
විරේෂඥ 

මර�ෝ වෛද්ය 

රූමි රූබන්

එක්කා ගෑස් 
්ගනත් දීපං
නැත්නම් 

ඩි්වෝස් එක දීපං 

ඉස්සර නම් ග�ොඩක් අයට ග�ෝලගෆේස 

පැත්ත ම්තක් වුගේ හැන්දෑවක කටට 

රහට ඉසග්සෝ වඩයක්, නොන ගරොටියක් 

එගහම කනන හිතුණම. ඒත ්ැන මොග්සක 

එක හමොරක වගේ කොගෙක ඉඳන ඒක 

ගවනස ගවෙො ග�ෝලගෆේස කියනගකොට 

ග�ොඩග්ගනකුට ම්තක් ගවනගන අර�ෙය. 

ඇත්තම කිවගවොත වැඩි හරියක් ග්නො 

එදිගනදා කුලියක් මලියක් කරග�න ්තමනගේ 

්රු පවුල රැක�නන කරනගනත එක්්තරො 

විදියක අර�ෙයක්. හැබැයි ගම් ක්තො කරනන 

යනගන කොෙයක් තිසගස එවැනි අර�ෙකොමී 

ජීවන රටොවක් ග�න යන මිනිසුනට ඊළඟට 

ඇතිවිය හැකි මොනසික ව්ොකූෙ ්තතතවයක් 

�ැන.

කරොපිටිය මූලික ගරෝහගල විගේෂඥ මගනෝ 

වවද්ය රූමි රූබන මහ්තො පව්සනගන අ් 

වනවිට රගේ ජන්තොවග�න වැඩිහරියක් 

ග්නො එදිගනදා ජීවි්ත �්ත කරනගන එවැනි 

ව්ොකූෙ මොනසික ්තතතවයක් ම්ත බවයි.

“ මම  උදාහරණයක් එක්්කම මේ ්කතාව 
පටන්ගන්නේ. මේ ඊමේ මපමේදා දවස්ක 
මමේ සාය්නයට ආවා අවුරුදද්ක විතර පුංචි 
දරුමවකුත් ඉන්න අවුරුදු තිස් ්ගණනවල 
පසුමව්න තරුණ යුවළක්. ඒ අයට පවුමේම 
ව්ාපාරයක් තිබුණ නිසා සේලි බාමේ, මදපළ 
අතින කිසි අඩුපාඩුවක් තිබුමණ ්නෑ. හැබැයි 
ඉතින මදන්නම කිවමව ඒ මදන්නටම පවුේ 
ජීවිමත් තිත්ත මවලා කියලා. 

අනතිමට ම්කාමහාම හරි මුං ළඟට එ්නම්කාට 
මදන්නම දික්්කසාද මවන්නත් තීරණය 
්කරලයි තිබුමණ. හැබැයි ඉතින මේ මදන්නා 
මදමහේමලා මවන වුමණාත් අර දරු 
පැටියට ය්න ්කලදසාවක් ්නැති නිසා 
ඒ අයමේ වැඩිහිටිමයාම තමයි 
මමයාලව මමේ ළඟට එවල 
තිබුමේ.

මේ මදන්නා එක්්ක 
්කතාබහ ්කරලා 
ටි්කක් විස්තර 
දැ්න්ගත්තට පස්මස 
දික්්කසාමද්කට 
යන්න තීරණය ්කරප 
මේතුව මමා්කක්ද 
කියලා මම ඇහුවා. 
ඒ මවලාමව මේ පිරිමි 
ම්ක්නා කිය්නවා, උමද 
ඉඳලා රෑ මව්න්කන බිස්්නස් 
එක්්ක ඔට්ටු මවලා රෑට ටි්කක් 
නිදහමස් නිදා්ගන්න ගිහාම ඒ්කටවත් 
නිදහසක් ්නෑලු. 

රෑට ්කරනට් එ්ක ්නැතුව, ෆෑන, වායු 
සමී්කරණ වැඩ ්නැති වුණහම රස්ම්නට 
එළිමව්න්කන ළමයා අඬ්නවලු. උමදට ්නැගිටලා 
මත් ටි්කක් මබාන්න කියලා ආවහම ්ගෑස් එ්ක 
්නැතුව දර ලිමේ දුේ ්ක්කා වැඩ ්කරන්න බෑ 
කියලා ම්නෝ්නා මේ මද්කක් මවන්න ්කෑ ්ගහ්නවලු.

 ඊටපස්මස බිස්්නස්වලට ්ගත්ත ණය, 
වාහ්න ලීස් ම්ගවා්ගන්න කීයක් හරි ඉතුරු 
්කර්ගන්න හද්නම්කාටම ම්නෝ්නා 
හැම මාමසම මමා්නවාට හරි 
මලාකු බිලක් දා්නවලු. ඉතින ඒවා 
ඉවස්ගන්න බැරිම වුණහාම 
මදන්නා මදමහේමලා මේ මද්කක් 
මවන්න ්ගහා මරා ්ගන්නවලු. ඉතින 
මේ විදිහට දිගින දි්ගටම ජීවත් 
මවන්න බෑ කියලා තමයි මදන්නම 
දික්්කසාද මවන්න තීරණය ්කරලා 
තිමයනම්න.

ඉතින බලන්න හරියට 
හිතුමවාත් මේ මදවේ 
මදනම්නකුට දික්්කසාද 
මවන්න තරේ මලාකුවට 
බලපා්න මේතුද? 
එතම්කාට අර 

ඇත්්තටම 
අපි ්ම් ්වලා්ව රටක 
විදිහට කඩන් වැටිලා 
්තමයි. ඒත් එ්හමයි 

කියලා අපි ඒ ්තරමටම 
පුදගල්යෝ වශ්යන් 

කඩා වැ්ටන්න  
උවමනා නෑ

මිනිස්සු 
අවුස්්සන්්න් ්ම් ර්ේ 

මාධ්ය. මාධ්යවලට 
්ම් ්වලා්ේ කරන්න 
ඊට වඩා ්ලාකු වැඩ 

්කාට්සක 
ති්යනවා

දරුමවකුට මුළු ජීවිත ්කාමලම අේමා තාත්තා 
්නැතුව ජීවත් මවන්න සිද්ධ මවනම්න රෑට 
්කරනට් ්නැති නිසාවත්, ම්ගදරට  ්ගෑස් ්නැති 
නිසාවත්ද?”

දිගින දි�ටම අර�ෙකොමී වෝතොවරණයක 

්සහ වටපිටොවක ජීවතවීගම්දී ගමය ඕනදෑම 

පුද�ෙගයකුට ඇතිවිය හැකි ‘ලේන 
මහේේලස්්නස්’ (Learned Helplessness) 
නමැති මොනසික ව්ොකූෙතවය බවයි 

වවද්යවරයො කියො සිටිගේ.

“ම්ගාඩක් අය හිතනම්න ලේන මහේේලස්්නස් 
කියනම්නත් මා්නසි්ක මරෝගී තත්ත්වයක් 
කියලා. ඇත්තටම එමහම ්නෑ. මේ්ක මා්නසි්ක 
තත්ත්වයක් විතරයි. යේකිසි ම්කම්නක් මේ 
තත්ත්වයට පත්මවන්න මේතුමව්න ප්ර්ධා්නම 
්කාරණය තමයි දැඩි අමේක්්ාභුං්ගත්වය. 

එතැ්න ඉඳන මේ අය ්කරනමන දැඩි 
උදමව්ග්කාරී මලස සහ හිුංසා්කාරී මලස 
හැසිමර්න එ්ක. ඔන්න එතැ්න ඉඳන තමයි 
එයාලමේ මා්නසි්ක තත්ත්වමේ මහාඳම හරිය 

එළියට එන්න පටන්ගනමන. පළමවනියට ඒ අය 
්කරනමන තමනමේ පද්ගලි්ක ඕ්නෑ එපා්කේ, 
තරහවේ, ම්ෝ්ධසහ්ගත අදහස් මපාදු මතයක් 
්කරලා සමාජ මාධ්ය  මගින ප්රචාරය ්කරන්න 
පටන්ගන්න එ්ක. පිරිස එක්රැස් ්කරම්ග්න 
ප්රචේඩ්කාරී මලස හැසිමරන්න පටන්ගන්න 
එ්ක. තමනමේ ම්නාහැකියාවන නිසා තමනට 
්කරන්න බැරිවුණ මදවේ සමාජමේ මපාදු වැරදි 
කියලා ප්රසිද්ධ ්කරන්න පටන ්ගන්න එ්ක.

ඊටපස්මස සමහරවිට මමවැනි ්ගැටලුවලට 
විසඳුේ මසවීමට සාම්කාමී මලස එ්කතු මව්න 
පිරිස් පවා මේ අය විවි්ධ ්කේලිවල මුදලට 
පාවලා මදන්න පළුවන. ඊටපස්මස ඒ අයමේ 
අභ්යනතරමේ ්ගැටලු ඇති ්කරවලා සාම්කාමී 
එ්කතුවීේ හීනසීරුවට මව්නත් පැත්ත්කට 
මයාමු ්කරලා වාසි ්ගන්න බලන්නත් පළුවන.”

ගමම මොනසික ්තතතවය පසුව ්ැඩි 

මොනසික ගරෝගී ්තතතවයක් ්ක්වො වර්ධනය 

විය හැකි බවත, ඉනපසුව ඔවුන ්තම ජීවි්ත 

අ්තහැර සියදිවි හොනි කර�ැනීමට ගහෝ 

්සමොජයට නදෑවිදින හුග්කෙො වීමට උත්සොහ 

කරන බවත වවද්යවරයො පැහැදිලි කගේය. 

“ඇත්තටම අපි මේ මවලාමව රටක් විදිහට 
්කඩන වැටිලා තමයි. ඒත් එමහමයි කියලා 
අපි ඒ තරමටම පද්ගලමයෝ වශමයන ්කඩා 
වැමටන්න උවම්නා ්නෑ. අනි්ක ඔය වාමේ 
තත්ත්වයන ඇති මවනම්න නිතරම ම්ෝ්ධය, 
වවරය වපරලා හැමමදයක් දිහාම අසුබවාදී 
විදිහට බල්න පද්ගලමයෝ ඉන්න තැනවලට 
ගියාම. 

ඉතින හැමමදටම ්නැහැයි බැහැයි කිය්න 
පද්ගලයනට ඔලුව ව්නලා අවසා්නමේ තමන 
මා්නසි්ක අසහ්න්කාරීත්වමයන මපමළ්නවට 
වඩා මහාඳ ්නැදද තමනමේ අතට තව කීයක් 
හරි වැඩිපර ලැමබ්න අලුත් අදායේ මාේ්ගයක් 
හදා්ගන්න එ්ක? දැන ඉදිරියට රමට් උග්ර ආහාර 
හිඟයක් ඇතිමවන්නත් ඉඩ තිමය්න එමක් 
වත්තක් පිටියක් උදලු ්ගාලා, අඩුතරමින කීර 
ම්කාළයක් හරි වවා්ගන්න එ්ක?”

ගමවැනි ්තතතවයන ගතරුම් ගනොග�න 

කටයුතු කරනගන නම් ඉදිරිගේදි දික්ක්සෝ 

වීම් වැඩිවීමටත, ග�්රගදාගර ඇතිවන 

පීඩොකොරී ්තතතවයන නි්සො මොනසිකව පීඩො 

විඳින ්රුවනගේ අධ්ොපනය කඩොකපපල 

වීමටත, ග්සොර මැරකම් වැඩිවීම ගමනම 

මොනසික �ැටලු ්සහි්ත ්රුවන බිහිවීමටත 

ඉඩ ඇති බව වවද්යවරයොගේ අ්හ්සයි. 

එම නි්සො  නිරන්තර 

අගපක්ෂොභං�තවයකින යුතු පුවත ්සහ 

වවරී්සහ�්ත අ්හස ප්රචොරය කිරීගමන 

වැළකී සිටීමට උත්සොහ �නනො ගේස ඔහු 

සියලු මොධ්වලින් ඉලෙො සිටියි. 

එගමනම රගේ ප්රේන පමණක් හුවො 

්ක්වනගන නැතිව නව අ්හස, නව 

ව්ොපොරික අවස්ො ්සහ විකලප ආදායම් 

මොර� පිළිබඳව මොධ් මඟින ්ැනුවත 

කිරීමට හැකිනම් මිනිසසුන කලලි �ැසී 

කදෑසීමට වඩො ඔවුනගේ වටිනො කොෙය  එවැනි 

ගදකට ගයොමු කිරීමට උනනදු වනු ඇ්තැයි් 

ඔහු අව්සොන වශගයන 

්සඳහන කගේය.
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භාතිය වවඩිවර්ධන

සා. වෙළ සිසුවියවේ
හෘද සෙනදනය 

බලනන ගිය 
විභාග ෙරීක්ෂකට 
වැඩ වැරදුනු හැටි

ඒ පසුගිය 25 වෙනිදාය. ව�ොවිඩ් 

නිසොවෙන් මොස පහක් තිසවස ෙරින් ෙර 

�ල්ගිය සොමොන්ය වපළ විභොගවේ එදින 

තිබුවේ ඉතිහොසය විෂයයි. �ොංචනො 

උසස වපළ හදාරන සිසුවිය� වුෙද 

ඇයද වමෙර ඉතිහොසය විෂයට ඉල්ලුම් 

�ර තිබුණි. ඒ පසුගිය සොමොන්ය වපළ 

විභොගවේදී ඇය බලොවපොවරොත්තු වූ 

අන්දවම් සොමර්ථයක් එම විෂය වෙනුවෙන් 

ලබොගැනීමට වනොහැකි වූ නිසොය. ඒ අනුෙ 

ඇය එදින තමන්ට විභොගය ලිවීමට තිබූ 

නොචචදූෙ හිවදෝගම තලුවිල වසන මහො 

විදුහවල් වූ විභොග ශොලොෙට ගිවේ ඉතිහොස 

ප්රශන පත්තරයට පිළිතුරු ලිවීමටය. 

“මේ සැමේ නේ ඉතිහාසය ම�ාමහාම 
හරි ම�ාඩදා �නනවා. මහාඳට ම�ාත් 
ටි�ත් බලා�ත්්ත නිසා �ලින සැමේ වමේ 
අමාරුමවන එ�ක් නේ නෑ.”

ඒ විභොග ශොලොෙට එන අතරෙොරවේ 

ඇවේ හිත කියපු �තොෙය. සති කීපය� 

පටන් ඉතිහොසය විෂය වෙනුවෙන් 

වහොඳින්ම සූදානම් වී සිටි නිසො �ොංචනොට 

වමෙර විභොගය ගැන කිසිඳු බයක් තිබුවේ 

නැත.

එවහත් ඇය විභොග ශොලොෙට පැමිණි 

වමොවහොවත් පටන්ම හිතට දැනුවේ යම් 

අමුත්තකි. ඒ විභොග ශොලොවේ සිටි විභොග 

පරීක්ෂ�ෙරයොවේ හැසිරීම නිසොය. 

ඔහුවේ ඇස වයොමුෙ තිබුවේම �ොංචනො 

වදසටය. ඔහු කීපෙරක්ම තමො වදස අමුතු 

බැල්මක් වහලන අයුරු ඇය පැහැදිලිෙම 

දුටුෙොය. 

නමුත් විභොග ශොලොවේ තමො තනිවී නැති 

බෙ ෙටගොගත් ඇය ඒ බිය එෙවල්ම හිතින් 

පන්නො දැමුෙොය. මන්ද අනෙශ්ය දෑ හිවත් 

තබොගැනීවම් අෙොසියද යන්වන් විභොගය 

පිටින් බෙ ඇයට ෙැටහී තිබුණි.

විභොගය ආරම්භ වී පැය�ට කිට්ටු 

වෙන්නට ඇත. �ොංචනො එක්ෙරම ගැසසී 

ගිවේ කිසිවෙකු තමො අසළ සිටින බෙ 

ඉවෙන් වමන් දැනුණු නිසොය. ඇය සිතුෙො 

හරියටම හරිය. ඒ සිටිවේ වෙන කිසිවෙක් 

වනොෙ මීට ටි� වෙලොෙ�ට වපර තමො 

වදස අමුතු අන්දමින් බලො සිටි විභොග 

පරීක්ෂ�ෙරයොය.

“මේ සේ මමා�ද මමමහම මං වමේම 
�ැරම�නමන....?”

ඒ �ොංචනොට එක්ෙරම හිතට 

ආ සිතුවිල්ලය. රූපවයන් 

වපොවහොසත් තරුණිය� 

වූ �ොංචනො එෙර 

ව�ළින්ම විභොග 

පරීක්ෂ�තුමොවේ 

මුහුණ වදස 

බැලුෙද ඔහු 

එය ගණන�ට 

ගත්වත් නැත. 

ඒ වමොවහොවත්ද 

�ොංචනො වදස 

අමුතු බැල්මක් 

වහලූ විභොග 

පරීක්ෂ�ෙරයො 

තෙත් වමොවහොතකින් 

ඇය අසළටම 

පැමිණිවේ වමො�ක්ම 

වහෝ අඩේෙක් ඇල්ලීමට 

බෙ ඇයට සිතුණි. �ොංචනො විභොග 

ශොලොවේ පිටුපසට වෙන්නට සිටීවම් 

ෙොසියද තිබුවේ වම් නන්නොඳුනන 

මිනිසොටය.

ඒ වගවී යමින් තිබුවේ විභොගය 

ලියන්නට තිබූ �ොලවේලෙයි. නමුත් 

විභොග පරීක්ෂ�ෙරයොවේ හැසිරීම නිසො 

ඇයට එය නිදහවස ලියන්නට හැකියොෙක් 

තිබුවේ නැත. තෙත් වමොවහොතකින් 

ඇයට ප්රශන පත්රය ලිවීමට උප�ොර �රන 

බෙ පෙසො ඔහු ඇවේ මුහුණ අතගෑවේ 

�ොටත් වහොවරන්ය.

 ඒ සිදුවීමද දරොවගන ඇය දැඩි 

අසරණ�මකින් නැෙතත් ප්රශන පත්රය 

වදසට හිත වයොමු �ළොය. 

වම් අතර විභොග 

පරීක්ෂ�ෙරයොවේ 

වසල්ලවම් ඉතිරි ටි� 

එලියට එන්වන් 

විවේ� �ොලය 

තුළය. එහිදී 

�ොංචනො 

අසළට යන 

ඔහු ඇයවේ 

පපු ප්රවේශය 

අතගොන්නට 

උත්සොහ 

දැරූ බෙ 

සඳහන්ය.

“මං දැන 
මමා�ද �රනමන... 

මං �ාටද මේ� 
කියනමන...?”

�ොංචනොට දැන් දහසකුත් 

ප්රශනය. එවහත් වමය ඉෙසො සිටීමද 

�ළ වනොහැකිය. ඒ නිසො ඇය තීරණයක් 

ගත්තොය. ඒ විභොගය අෙස්ථොවේ සහ 

විවේ� �ොලය තුළදී තමොට සිදුවූ 

අතෙරයන් ගැන පොසල් ගුරුෙරිය� 

දැනුෙත් කිරීමටය.

“මිස්, අර විභා� �රීක්්ෂ�තුමා මට 
මමමහම මදයක් �ළා. මං මමා�ක්ද �රනන 
ඕමන? මට මුකුත් මත්මරනමන නෑ.”

හැඬූ �ඳුළින් එවස කී �ොංචනොවේ 

�තොෙ අසො සිටි ගුරුෙරිය ඇයට 

පෙසන්වන් විභොගය අෙසන් වූ සැනින් 

ෙැඩිහිටිවයක් සමඟ වගොස වපොලිසියට 

පැමිණිලි �රන වලසයි. ඒ අනුෙ එදිනම 

ඇය නිෙැසියන් සමඟ හිවදෝගම 

වපොලිසියට ගියොය.

“වුමේ මමා�ක්ද කියලා �ැහැදිලිව මුල 
ඉඳන කියනන. කිසිම මේ�ට බයමවනන 
එ�ා.”

වපොලිසිය එවස කියේදී ඇයට තෙත් 

සඟෙො සිටින්නට තරම් වදයක් තිබුවේ 

නැත. සිදුවූ සියල්ල අකුරක් නෑරම 

ඇය වපොලිසිය ඉදිරිවේ කීෙොය. සිේධිය 

බරපතළ බෙ වපොලිසියට හැඟී යේදී 

ඔවුන් �වේ විභොග අවේක්ෂි�ොෙ�ට 

අතෙර කීරීවම් ෙරදට අදාළ විභොග 

පරීක්ෂ�ෙරයො අත්අඩංගුෙට ගැනීමයි. 

පසුෙ ඔහු අධි�රණයට ඉදිරිපත් කිරීවමන් 

පසු රක්ෂිත බන්්ධනොගොරගත කිරීමටයි 

වපොලිසිය �ටයුතු �වේ.

“මමම සිසුවිය උසස් ම�ළ අධ්ා�නය 
ලබන සාමාන්ය ම�ළ අසමත් වි්ෂයන සඳහා 
මමවර විභා�යට ම�නී සිට ඇති සිසුවියක්. 
ඇයට අ්තවර කිරීමේ සිදුවීම ම්ත අපි අදාළ 
විභා� �රීක්්ෂවරයා දැනට අත්අඩංගුවට 
අරන තිමයනමන. ඔහු නාච්චදූව නව 
න�රමේ �දිංචි ගුරුවරමයක්.”

‘ධරණී’ වෙත එවස පෙසො සිටිවේ 

වමම පරීක්ෂණය වමවහය වූ හිවදෝගම 

වපොලිසිවේ ෙැඩබලන ස්ථොනොධිපති සුනිල් 

ශොන්ත මහතොය. ඔහු පෙසන ආ�ොරයට 

අත්අඩංගුෙට පත් ගුරුෙරයොවේ 

පොරශෙවයන් වමම සිදුවීම මුදල් දී යට 

ගැසීමටද උත්සොහ යක් දරො ඇති බෙ 

සඳහන්ය.

වම් අතර වමම සිදුවීම සම්බන්්ධෙ 

අධ්ොපන අමොත්ංශය පසුගියදා මොධ් 

නිවේදනයක්ද නිකුත් �රන්නට විය. එහි 

සඳහන් වූවේ අදාළ සිදුවීම පිළිබඳ පූරණ 

පරීක්ෂණයක් සිදු�ර ඒ සම්බන්්ධෙ 

ෙොරතොෙක් අධ්ොපන අමොත් සුසිල් 

වරේමජයන්ත් වෙත ලබොවදන වලස විභොග 

ව�ොමසොරිසෙරයොට දුන් දැනුම්දීමකි. 

ඒ අනුෙ වමම සිේධිය 

සම්බන්්ධවයන් වින්දිත සිසුවියවගන්, 

විභොග ශොලොධිපතිවගන්, 

සහ�ොර ශොලොධිපතිවගන්, චූදිත 

නිරීක්ෂ�ෙරයොවගන් වමන්ම එදින විභොග 

ශොලොවේ සිටි සිසු සිසුවියන්වගන් ප්ර�ොශ 

ලබොගැනීමට තීරණය ව�රිණි. 

වම් අතර විභොග ව�ොමසොරිස එල්.

එම්.ඩී.්ධරමවසන මහතො පෙසො සිටිවේ 

අදාළ විභොග පරීක්ෂ�ෙරයොවේ වසෙය 

අත්හිටුවීමට පියෙර වගන ඇති බෙත්, 

වමම සිදුවීම ෙසන් කිරීම සම්බන්්ධවයන් 

විභොග ශොලොධිපතිට එවරහිෙද 

විමරශනයක් ආරම්භ �ර ඇති බෙත්ය.

“ළමා අ�මයෝජනයක් සේබනධමයන 
යේ සාධාරණ සැ�යක් මහෝ ම්තාරතුරක් 
තිමයනවා නේ වහාම 1929 අං�මයන 
ජාති� ළමා ආරක්්ෂ� අධි�ාරියට දැනුේ 
මදනන. ඒ� ඔමේ යුතු�මක්.”

අෙසොන ෙශවයන් ඒ පණිවිඩය 

ලබොදුන්වන් වමම සිදුවීම පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ පැෙැත්වූ හිවදෝගම වපොලිසිවේ 

ෙැඩබලන ස්ථොනොධිපති සුනිල් ශොන්ත 

මහතොය. ඒ යළිත් ෙරක් වමෙැනි 

�ණගොටුදාය� සිදුවීමක් අවේ සමොජය 

තුළින් අහන්නට දකින්නට වනොලැවේවි 

යන දැඩි විශෙොසවයනි.

(සිසුවියමේ නාමය මනඃ�ල්පි්තය)

ළමා  
අෙවයෝජනයක 

සමබන්ධවයන යම සා්ධාරණ 
සැකයක වහෝ ව�ාරතුරක 

තිවයනවා නම වහාම 1929 
අංකවයන ජාතික ළමා 

ආරක්ෂක අධිකාරියට දැනුම 
වදනන. ඒක ඔවේ 

යුතුකමක
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නාම හා ශබ්ද ශාස්ත්රඥ

නිවංක දිනාරංග 
රතනායක

හිමේෂා සවන්තී රාජපකෂ

මේ වැමේ හරියට කම�ාත නම යයි

නැතනේ හම යයි 

නාම හා ශබ්ද ශාස්ත්රයට අනුව 

ව්ාපාර බංක�ාක�ාත් �රන ක්දෝෂ 

ඇත. වර්ණ කේ්ද ක්දෝෂය්ද ඉන් 

එ�කි. ක්දමාපියන්ට, සකහෝ්දර 

සකහෝ්දරියන්ට පම්ණක් කනාව 

කමම ක්දෝෂය ව්ාපාර සඳහා ්ද අප 

කනාසිතනා ක�ස බ�පෑම් �රන බව 

නාම හා ශබ්ද ශාස්ත්රඥ වවද්ය 

නිවං� දිනාරංග පවසයි. 

ඔහුකේ ශාස්ත්රයට අනුව මහා 

පරිමා්ණ ව්පාර වුව්ද බංක�ාක�ාත් 

�රන, කස්තව් කස්තව� හා 

පාරශව�රුවන් අතර ගැටුම් ඇති 

�රවන තරමට කම් වර්ණ කේ්ද 

ක්දෝෂය භයාන�ය. එපම්ණක් කනාව 

ව්ාපාර හිමියාකේ අඹු ්දරුවන්ට්ද 

බ�පෑම් ඇති �රන්නට ව්ාපාර 

නාමය� වර්ණ කේ්දයට හැකියාව 

ඇති බව ඔහු පවසයි.

“ව්යාපයාර නම්වලට ්වර්ණ භේද 
භදෝෂය ්වැභටන අ්වස්යා කීපයක් 
තිභයන්වයා. ව්යාපයාර නයාමභේ මුල් 
භ�යාටසට භමම භදෝෂය භයදුණු විට 
ව්යාපයාරය අරඹයා ඉතයා ඉක්මනින් 
එය ්වැසී යන්වයා. 
ව්යාපයාර නමට 
අමතර්ව හිමි�රුන්භගේ 
නම්වල භදෝෂ ඇති 
විට ඒ අයටත් විපත් භෙන භදන්වයා. 
හිමි�රු්වන්භගේ ආයුෂ අඩු 
භ්වන්න පුළු්වන්. අනතුරු්වලට 
ලක් භ්වන්න පුළු්වන්. 
ඒ නිසයා ව්යාපයාර 
නයාමය� භදෝෂය 
සුළුභ�යාට ත�න්න 
බැහැ. 

ව්යාපයාර නයාමය� 
මැද භ�යාටභස භමම 
්වර්ණ භේද භදෝෂය 
භයදුන විට ව්යාපයාර 
හිමි�රුභගේ සහ�රුට 
භහෝ සහ�යාරියට, දූ 
දරු්වන්ට භම භදෝෂය 
බලපයාන්වයා. 

අපි හිතමු ව්යාපයාරය හිමි සැමියයාට නම 
බිරිඳට දරු්වන්ට භම භදෝෂය සෘජු්වම 
බලපයාන්වයා. බිරිඳභගේ නම ප්රබල නමක් 
නම දරු්වයාභගේ නම දුර්වල නමක් නම 
කිසිඳු අ්වහිරයකින් බයාධයා්වකින් භතයාර්ව 
දරු්වයාට විපත් භෙන දීභම හැකියයා්ව 
තිභයන්වයා.

ඒ ්වභගේම තමයි ව්යාපයාර නයාමය� අෙ 
භ�යාටභස භමම භදෝෂය භයදුන විට ප්රශන 
ඇති භ්වන්වයා. ඇතැම විට ව්යාපරය 
අඛණ්ඩ්ව �රභෙන ගියත් ව්යාපයාරය තුළ 
අන්වශ්ය ප්රශන ඇති  භ්වන්න පුළු්වන්. 
ව්යාපයාරභේ මුදල් අන්වශ්ය භලස පිටතට 
ෙලයා යෑභම හැකියයා්ව තියන්වයා. 

නීතිමය ෙැටලු්වලට මැදිභ්වන්න, 
ව්යාපයාර සමබන්ධ අන්වශ්ය පී්ඩයා ඇතිවීම 
ඒ මඟින් හිමි�රු්වන්ට මයානසි� පී්ඩයා 
ඇතිවීම භම භදෝෂය ඇති විට ප්රබල භලස 
දකින්නට පුළු්වන්. 

සමහර විට ව්යාපර නම ප්රබලයි. නමුත් 
භම භදෝෂය ඒ නමට ්වැටිලයා තිභයන්න 
පුළු්වන්. ඒ ්වභගේ අ්වස්යා්වලදී අභ්යන්තර 
ෙැටලු ්වැඩියි. භස්ව�යන්භගේ ෙැටලු, 

සිදුවිය. අනතුරින් පසු සුපුන්ට ඉතුරු 

වූකේ ඉන්න කගයත් බිරිඳත් පම්ණය. 

සුපුන් මු� 

සිට ජීවිකත් 

පටන්ගන්න 

උත්සාහ 

�කේය. ඒ 

සඳහා යාළුවන් 

කීපක්දකනක් ්ද 

ඔහුට එක් විය. 

මිතුරන් සමඟ 

එක්ව සුපුන් 

ව්ාපාරයක් 

ආරම්භ �කේය. 

්දවසින් ්දවස 

ව්ාපාරය 

සාර්ථ� කවද්දි 

ව්ාපාරකේ 

අභ්යන්තර 

ගැටලු වැඩි විය. 

හවුල�ාරයන් 

සමඟ ප්රශන 

ඇති විය. 

අන්තිමට සිද්්ධ 

වූකේ මිතුරන්ට 

ක�ාටස්ත 

කබදාකගන ව්ාපාරය නතර 

�රන්නටය.  එකහත් සුපුන් ඉන් 

අව්ධරයමත් කනාවීය. ඔහු එම 

ව්ාපාරයම තනියම ආරම්භ 

�රන්න සිතුකේය. 

ඔහු වවද්ය නිවං� ළඟට 

ගිකේ අලුත් ව්ාපාරයට නමක් 

හදාගන්නටය. සුපුන්කේ නව 

ව්ාපාරයට අලුත් නමක් �ැබු්ණා 

විතරක් කනාව පර්ණ ව්ාපාරය 

�ැඩි�ා බිඳි�ා විසිරි�ා ගිය 

කේතුව්ද වවද්ය නිවං�කගන් ්දැන 

ගැනීමට හැකි විය. 

සුපුන් යාළුවන් සමඟ ආරම්භ 

�ළ ව්ාපාරකේ නමට වර්ණ කේ්ද 

ක්දෝෂය වැටී ඇති බව වවද්ය 

නිවං� පැවසුකේය. ව්ාපාරයට 

එවන් ඉර්ණමක් අත්වී තිබුකේ ඒ 

කේතුව නිසාය. 

අතීතය එකස්ත වුවත් සුපුන්කේ නව 

ව්පාරය බ�ාකගන ඉන්නාවිට දියුණු 

විය. අවසානකේ ව්ාපාරය දියුණු 

�රගනිමින් �ස්තසන කගයක් කදාරක් 

හදාගන්නට්ද සුපුන්ට හැකි විය. 

“මම භ්ඩයාක්ටර කියපු �තයා්ව 
අදටත් විශ්වයාස �රන්වයා. භමයා�ද මම 
හවුභල් පටන්ෙත්භතත් භම 

ව්යාපයාරයමයි. 
ඒ� �ැඩිලයා 
බිඳිලයා යන්නයි 
මම තනිභයන් 
පටන්ෙත්ත 
ව්යාපයාරය සයාර්� 
භ්වන්නයි භේතු්වක් 
නැහැභන්. 
ඇත්තටම භම 
නම දාපු ද්වභස 
ඉඳන් මභගේ 
ව්යාපයාරය දිභනන් 

දින දියුණු වු්ණයා.”

ඒ උත්සාහය ශක්තියක් �රකගන 

නාම ශාස්ත්රකේ පිහිට �ැබූ සුපුන්ය.

තනි, හවුල ව්පාරව�ට පම්ණක් 

කනාව මහා පරිමා්ණ සමාගම් සඳහා්ද 

කමය බ�පාන බව වවද්ය නිවං� 

රත්නාය� මහතා පවසයි. 

“මතක් �රලයා බලන්න අභේ රභේ 
සමහර මහයා පරිමයා්ණ සමයාෙම හිටි 
හැටි භේ �්ඩයා බිඳ ්වැටු්ණයා. 

එභහම �්ඩයා බිඳ ්වැටුභණ හිමි�රු්වන් 
නීතිමය ප්රශන්වලටත් පටලලයා. එභහම 
වුභණ ඒ සමයාෙම්වල නම්වල ්වර්ණ භේද 
භදෝෂය තිබු්ණ නිසයි. 

සමහර සමයාෙම අලුත් නමකින් පටන් 
අරභෙන සයාර්� භ්වලත් තියන්වයා. 
භ�යාභහයාම වු්ණත් පුදෙලභයක්ට නමක් 
දාන්වයා ්වභගේ ව්යාපයාර්වලට නමක් දාන 
විටත් අපි හරියට සැලකිලිමත් භ්වනන් 
ඕනෑ. භදෝෂ රහිත නමක් ලැබුභ්ණයාත් 
ව්යාපයාරය දිභනන් දින දියුණු භ්වන්වයා.”

යන්්ර සූ්ර භම්වලම්වල ප්රශන 
භම ආදී විවිධ 
ප්රශන ඇති භ්වන්න 
පුළු්වන්. නම ප්රබල 
නිසයා ව්යාපයාරය 
බිඳ ්වැභටන්භන්්වත් 
හිමි�රු්වන්ට 
විපත් ඇති 
භ්වන්භනත් නෑ. 
නමුත් ව්යාපරභේ 
අභ්යන්තර ප්රශන 
ඇති භ්වන්වයා.”

කේයන්කගාඩ 

ප්රකද්ශකේ 

තරු්ණකයක් වන 

සුපුන් රසාංග 

කපෞද්ගලි� 

ආයතනය� 

වි්ධාය� 

නි�්ධාරිකයකි. 

නමුත් �වුරුත් 

කනාසිතුව 

කමාකහාත� ඔහුට 

ක�ාකු අනතුර�ට 

මුහු්ණ ක්දන්නට 

ඇතැේ විට ව්ාපරය 
අඛණ්ඩව කරමගන ගියත 
ව්ාපාරය තු� අනවශ්ය 

ප්රශන ඇති  මවන්න 
පුළුවන්. ව්ාපාරමේ මුදල් 

අනවශ්ය මෙස පිටතට 
ගො යෑමේ හැකියාව 
තිමයනවා. නීතිමය 

ගැටලුවෙට මැදිමවන්න, 
ව්ාපාර සේබන්්ධ 

අනවශ්ය පී්ඩා ඇතිවීේ 
ඒ මඟින් හිමිකරුවන්ට 

මානසික පී්ඩා ඇතිවීේ මේ 
මදෝෂය ඇති විට ප්රබෙ 
මෙස දකින්නට පුළුවන්
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සමාධි ඩයස්

පසුගිය මැයි 29 වෙනිදා රාත්රිවේ ඉන්දියාවේ 

නවේන්්ර වමෝදි ජාත්යන්්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගණයට 

දහස් ගණන් ක්රීඩාව�ෝලීන් පැමිණ තිබුවේ මාස 

වදකකට අධික කා�යක් පුරා පැෙති ‘ඉන්දීය 
ප්රිමියර් ලීග්’ වහෙත් ‘අයි.පී.එල්.’ (IPL) ක්රිකට් 

්තරඟාෙලිවේ අෙසන් මහා ්තරඟය නරඹන්න. 

ගුජරාටි ටයිටන්ස් සහ රාජස්්ාන් වරෝයල්ස් 

කේඩායම් අ්තර වූ එම ්තරඟය කඩුලු හ්තකින් 

ජයගනිමින් වමෙර එහි ශූරයන් බෙට පත්වුවේ 

හාේදික් පාන්ඩ්ා නායකත්ෙය දුන් ‘ගුජරාටි 
ටයිටන්ස්’ කේඩායම. ඒත් එක්කම ඔහු කාවගත් 

අෙධානය දිනාගත් ක්රීඩකවයකු බෙට පත්වුණා. 

ඒ ඔහුවේ ජීවි්ත ක්තාෙත් ඒ ජයග්රහණය 

පිටුපසින් එළියට ආපු නිසා.

එෙකට හාේදික් පාන්ඩ්ා කියන්වන් 

ඉන්දියාවේ ගුජරාටිවේ දුපපත් පවු�ක 

ඉපදුණු කැහැටු වපාඩි 

වකාල්ව�ක්. වකාච්චර 

දුපපත්ද කිේවොත් 

ඉන්න හිටින්න 

වගයක් 

තියා බඩට ෙැවටන්න හරිහමං කෑමක් බීමක්ෙත් 

තිබුවේ නෑ. ඒක නිසාම වම් වපාඩි එකා හිටිවේ 

දුපපත් වෙ�ා ඉපදුණු එක ගැන ව�ාකු දුකකින්. 

හැබැයි කිසිම වෙ�ාෙක ඒ දුක හාේදික් පිටට 

වපන්නුවේ නෑ. ඇත්්තටම කිේවොත් 

හැමවේම දරාගන්න පුරුේදක් වම් 

වකාල්�ට උපතින්ම පිහිට�ා 

තිබුණා.

දුපපත් වෙ�ා ඉපදුණත් ඒ 

පුංචි හි්ත ඇතුවේ  හරි ව�ාකු 

හීනයක් තිබුණා. ඒක එවස් 

වමවස් හීනයකුත් වනවෙයි. 

ඒ ්තමයි කෙදා හරි දෙසක 

ඉන්දියාවේ ජාතික ක්රිකට් 

කේඩායමට ක්රීඩා කරන එක. 

ඒත් ඉන්දියාෙ කියන්වන් ව�ාකු 

රටක්. ඉතින් දුපපත් පුංචි එවකක් 

ඒ රවට් ජාතික ක්රිකට් කේඩායමට 

ක්රීඩා කරන්න හි්තන එකම  විහිළුෙක් 

ෙවේ. වමාකද ඉන්දියාවේ ක්රිකට් 

කේඩායමට එකතුවෙන්න 

වල්සිවයන් වකවනක්ට බෑ.

හැබැයි හාේදික් 

හැමදාම ඒ හීනයට 

ආදවේ කළා. ඔහු 

ඉන්දියාෙ ක්රීඩා කරන 

ක්රිකට් ්තරඟ බැලුො. 

එ්තවකාට සචින් 

ව්තන්දුල්කාේ�ා, විවේන්දේ 

වෙොේ�ා හවේ හ්තවේ පහරෙල් ගහන හැටි 

දැක්කා. ඇස් පියාවගන එයත් දෙසක එවහම 

ව�ාකු පහරෙල් ගහන හැටි හිතුො. ඒ හීන 

අස්වස්ම ඒ වපාඩි එකාට මිනිස්සු අත්පුඩි ගහන 

හැටිත් වපනුණා. ඉතින් ඔය වේෙල් 

එක්ක හාේදික්ට ඊට ෙඩා හීනයක් 

නැතිවුණා. ඒ නිසාම වම් වකාල්�ා 

ක්රිකට් පුහුණුවීම් කරන ්තැනකට 

යන්න තීරණය කළා.

පුහුණුවීම්ෙ�ට යන 

දෙසටෙත් හාේදික්ට හරියට 

කන්න වදයක් තිබුවේ 

නෑ. සමහර දෙස්ෙ�ට 

බඩගින්වන්ම හිටියා. 

මහන්සියයි බඩගින්නයි 

එකතුවෙ�ා ෙද වදනවකාටෙත් 

ඔහු ්තමන්වේ හීනය අත්හැරිවේ 

නෑ. ඒත් ක්රිකට් ගහන්න තිබුණු ආසාෙ 

නිසාම එයා රුපියල් පහට නූඩ්ල්ස් පැකට් එකක් 

අරවගන උණුෙතුර වකෝපපයකට දා�ා කා�ා 

පුහුණුවීම් කරන්න ගියා. හුඟාක් දෙස්ෙ�ට 

උවේටයි දෙල්ටයි වදකටම බඩපිරුවේ ඒ 

නූඩ්ල්ස් පැකට් එකට පින්සිේධ වෙන්න.

ක්රිකට් පුහුණුවීම්ෙ�ට එන වගාඩාක් පිරිමි 

ළමයි එ්තැනට ආවේ ොහනෙලින්. ඒත් හාේදික්ට 

බස් එවක් එන්නෙත් අවත් සල්ලි තිබුවේ නෑ. 

ඒක නිසා වගාඩාක් දෙස්ෙ�ට එයා පුහුණුවීම් 

කරන පිට්ටනියට ආවේ පාවේ යන බඩු ව�ාරිෙ� 

පිටිපස්වස් එල්ලි�ා. එවහම නැත්නම් කිව�ෝමීටේ 

ගාණක්ම පයින්. ඉන්දියාවේ ජාතික ක්රිකට් 

කේඩායමට ක්රීඩා කරන්න තිබුණු හීනය 

වෙනුවෙන් ඔහු ඒ ෙවේ කටු වගාඩාක් කෑො. 

සමහරු පුළුෙන් වදයක් කරවගන ඉන්න කිය�ා 

විහිළුත් කළා. මානසිකෙ ෙැට්ටුො. හැබැයි 

අෙසාවන් හාේදික්වේ ව�ෝකයට ෙසන්්ත 

කා�යක් උදාවෙන �කුණු පහළවුණා.

ඒ 2016 අවුරුේවේ ‘ඉන්දීය ප්රිමියේ ලීේ’ 

(IPL) ක්රිකට් ්තරඟාෙලිවේ ක්රීඩක වෙන්වේසිය. 

එ්තවකාට හාේදික් ටිකක් ්තරුණයි. දිගින් දිගටම 

පළමුවපළ ්තරඟෙ� වපන්නපු දක්ේතා නිසා 

එදා වෙන්වේසියට ඔහුවේ නමත් ඇතුළත් වුණා. 

එදා ඔහු ඉන්දීය රුපියල් �ක්ෙ දහයකට අව�වි 

වෙන්වන් ‘මුම්බායි ඉන්දියන්ස්’ කේඩායමට. එහි 

අයිතිකරු වෙන්වන් ඉන්දියාවේ සුපිරි වකෝටිපති 

අම්බානි පවු�. එහිදී ඔවුන් පිත්ව්තන් ෙවේම 

පන්දුවෙනුත් උපරිම දස්කම් වපන්නුො. ඒ නිසා 

සුපිරි ක්රීඩකයින්ටත් ෙඩා වම් වකට්ටු වකාල්�ට 

ඉන්දීය ක්රිකට් වත්රීම් කමිටුවේ ඇහැ ගියා. 

හාේදික්ට 2016 අවුරුේවේ ඉන්දීය ජාතික ක්රිකට් 

කේඩායවම් වදාර ඇරුවේ එවහමයි.

හැබැයි වගවුණු මාස පහ හයක කා�ය 

හාේදික්ට එ්තරම් සුබ කා�යක් වුවේ නම් නෑ. 

ඒ ඔහු දිගින් දිගටම ආබාධෙ�ට �ක්වීමත් 

දක්ේතා අ්තර නැතිවීමත් නිසා. ඒ නිසා ඔහුට 

ඉන්දීය ක්රිකට් කේඩායවම් ස්්ානයත් අහිමිෙ 

ගියා. ඔය අ්තවරයි පසුගිය අවරේල් මාවස් 

‘ඉන්දීය ප්රිමියේ ලීේ’ (IPL) ්තරඟාෙලිය ආරම්්භ 

වෙන්වන්. හැබැයි ඒ වෙනවකාට හාේදික් මුම්බායි 

කේඩායවමනුත් ඉෙත් කර�යි තිබුවේ. ඒත් 

කවුරුත් විශොස වනාකළ විදිහට ඔහුෙ ඉන්දීය 

රුපියල් වකෝටි 15 කට මි�ට ගන්න ‘ගුජරාටි 

ටයිටන්ස්’ කේඩායම කටයුතු කළා. 

ඒ වි්තරක් වනවෙයි ඔහුට එහි නායකත්ෙයත් 

�බාදුන්නා. අෙසාවන් හාේදික් පාන්ඩ්ා 

න්තරවෙන්වන් අෙසන් ්තරඟවේ වීරයා වෙමින් 

ගුජරාටි ටයිටන්ස් කේඩායමට ශූර්තාෙයත් 

අරන් දී�ා. ඒ නිසා දිගින් දිගටම ප්රතික්වෂේප 

වූ හාේදික්ට දැන් තිවයන්වන් එවස් වමවස් 

ඉල්ලුමක් වනවෙයි. ජීවිවත් ප්රතික්වෂේප වීම් ්තමයි 

මිනිස්සුන්ෙ ඉහළට ඔසෙ�ා තියන්වන්. ඒ පාඩම 

්තමයි හාේදික් පාන්ඩ්ා අපිට කිය�ා වදන්වන්. 

රුවන් එස්.සසනවිරතන

හාර්දික්  
පාන්ඩ්ා කියන්සන් 

ඉන්දියාසේ 
ගුජරාටිසේ දුපපත 

පවුලක ඉපදුණු 
කැහැටු සපාඩි 

සකාලසලක්

එපා කියපු අයටත
ආසය ඕන සවනකන් 

මහන්සි සවලා වැඩ කරන්න
හරියට හාර්දික් පාන්ඩ්ා වගග්

ෙත්ස�ා සිය දියණියවේ අ්තට ්තද පහරක් 

දුන්වන් ඇයවේ අවත් තිබුණු නිදි වපති අහුර 

විසි වී යන ව�සය.

“ඇයි උඹ අගේ මූගේ දැලි ගෑගේ?” අසා 

පහර වදන්නට දැවනන උෙමනාෙ යටපත් 

කරවගන ෙත්ස�ා දියණියෙ ්තදින් තුරුළු කර 

ගත්්තාය.

“මමයි, තාතතයි ඉන්්නවගන් මගග් දූට. 
අපි ගේ ගැ්න පස්ගස් කතා කරමු. ගමෝඩ වැඩ 
කරන්්න එපා. අපිට ඉන්ගන් ඔයා විතරයි 
රතතරගන්.” ෙත්ස�ා කීවේ දියණිය සඳවල්ඛා 

ඉකි බිඳීේදීය. 

“උඹ තමා ගේකිව හුරතල් කරලා ගේ වි්නාගස් 
ගව්න තැ්නට වැඩ කගේ.” කියා කෑ ගසන්නට 

සිත් දුන්නද,  සඳවල්ඛාවේ පියා වූ මවේන්්ර 

බිම තිවබන නිදි වපති අහුරා දැක කරබාවගන 

යන්නට හැරුණාය.

“තාතතා මාව මරයි අේගේ.” සඳවල්ඛා 

ඉකිබිඳිමින් කියනො ඇවසේදී මවේන්්ර 

ආවයමත් හැරී දියණියවේ කාමරය වේත 

ආවේය.

“එගහම ගදයක් ්නැහැ පුගත. ඔයා අගේ 
දරුවා. ගමා්න ගේ වුණත ඒක ගව්නස් ගවන්ගන් 
්නැහැ.” මවේන්්ර කීවේ සි්තට එකඟෙ 

වනාවේ.

“අක්ගක්, සිේ්ධ වුණු කිසි ගදයක් අහලා 
ගකල්ලගග් හිත තලන්්න එපා. ගපාඩඩක් ගකල්ල 
එක්ක ඉන්්න එයාව තනි ග්නාකර.  අද උගේ තව 
ගපාඩගඩන්...” කී ෙත්ස�ා ඉකි බින්වේ සිය 

අක්කේඩිය ඉදිරිවේය.

සිය දියණියෙ ව�ාකු අම්මා සමඟ 

කාමරවේ ්තනි කළ ෙත්ස�ා සහ මවේන්්ර 

පහ� මහ�ට බැස්වස් නිදහවස් අදහස් වබදා 

ගන්නටය.

“ගමාකේද මගේන්්ර ගේ ගකල්ල කරගතතු 
වි්නාගස්? අපි දන්ග්නවත ්නැහැගන් ගේ 
ගකල්ල ගකාල්ගලක් එක්ක යාළුගවලා හිටියා 
කියලාවත.” ෙත්ස�ා කීවේ ඉකිබිඳිමිනි.

අනුන්සගේ සහළුව 
බලන සවසල 
තමන්සගේ සළුව 
හදාගතසතාත නරකද?

ගකටිකතාව

මවේන්්ර නිහඬෙ බ�ා සිටිවේය.

“අපි දැන් ගමාකද කරන්ගන්?” ෙත්ස�ා 

විමසුොය.

“ගවන්්න පුළුවන් ්නරකම ගේ අගේ දුව අපිට 
්නැති ගව්න එක. ඒ ගේ උගේ ගවන්්න ගිහින් 
්නැවතුණා. අපිට ඒ ඇති ගන්ද?” මවේන්්ර 

විමසුවේ මඳ වෙ�ාෙකට පසුෙය.

ෙත්ස�ාවේ වනතුෙ� පුදුමයක් ඇඳී ගිවේ 

ක්ෙණිකෙය.   

“අපිත සාේ්රදායික මිනිස්සු නිසාද ගකාගහද 
මටත මුලින් ඕගන් වුගේ ගග් ගදක ගවන්්න කෑ 
ගහන්්න. ඒත ඒත... මට මතක් වුගේ අපි 
ගදන්්නත සේ්බන්්ධකමක් හදාගතගත ඔය වයගස්දී 

ගන්ද කියලා. මටත ඒ කාගල් හවස ගගදර ගියාම 
ඔයාව පිස්සුගවන් වගග් මතක් ගව්නවා. ඒත 
අපිට ඒ කාගල් ග�ෝන් තිබගබ ්නැහැගන් ග�ාගටෝ 
හුවමාරු කරගන්්න. තිබුණා ්නේ අපිත ග�ාගටෝ 
හුවමාරු කරගනියි ගන්ද?” මවේන්්ර විමසුවේ 

අසරණ හඬකිනි.

“අගන් මගේන්්ර..” 

“ආදගර් ඉස්සරහ ගමාගේ කල්ප්නා කරලා 
වැඩ කරන්ගන් ්නැහැගන් තරුණ අය. මතකගන් 
මම ඔයාලගග් අේපච්චිලා නිදා ගන්්නකේ ඉඳලා 
තාේගපන් පැ්නලා ඔයාගග් ජගන්ගල් ගාවට ආවා. 
අහුවුණා ්නේ ගුටි කාලා මැරිලා ගේ ගවේදී. ඒ 
ගවනුවට දැන් කාගල් ගකල්ගලෝ ගකාල්ලා වීඩිගයෝ 
ගකෝල් ගන්්නවා. එක එක ජාතිගේ ග�ාගටෝ 
හුවමාරු කර ගන්්නවා. අන්තිමට උන්ම දන්ගන් 
්නැහැ ඒවා රට වගේ ය්නවා.” එෙර මවේන්්ර 

කීවේ කඳුළු පිසිමිනි.

“දූ කියන්ගන්, ඒ ගකාල්ලා හිතලා ග�ාගටෝ පිට 
කරලා ්නැහැ කියලා. ගකාල්ලා ග�ෝන් එක කැඩිලා 
හදන්්න දුන්්නම ඒ හදන්්න දුන්නු තැනින්ලු අගේ 
දූගග් ග�ාගටෝ ටික අරන් තිගයන්ගන්. ඒ ළමයා 
ගමගහ එන්්න ඕගන් කිේවලු අපිව මුණ ගැගහන්්න. 
ඒත අපි ගහයි ්බනියි කියලා ්බගේ ඉන්්නවලු. 
ඒත.. දැන් ඒ ළමයා ඇවිත අගපන් සමාව 

ඉල්ලුවත අගේ දුවගග් චරිතයට වුණු 
හානිය මකන්්න ්බැහැගන්.” ෙසන්්තා 

කියාවගන ආෙත් අෙසන් හරිවේදී 

ඇයවේ කටහඬ බිඳිණි.

“ඒ ළමයට එන්්න කියමු වසන්තා. 
ගේ වගග් ගවලාවක අපි එකට එකතු 
ගව්න එගකන් ගවන්ගන් ්රශ්නගේ සැර 
අඩුගව්න එක. අනිත එක අපිට පුළුවන් 
ගේ ළමයි ගදන්්නා එක්ක ගිහින් 

පැමිණිල්ල දාන්්න. ඒ ළමයා ගහාඳ 
සාක්ෂියක් ගවයි. 

ගමාකද ග�ෝන් 
එක දුන්ගන් 
කාගග් අතටද 
කියලා දන්ගන් ඒ 

ළමයගන්.” 

“ඔයා හදන්ගන් ගපාලිසි යන්්නද? ගේගකන් 
ගවන්ගන් ගකල්ලගග් ්නම තවත කැත ගව්න එක 
ගන්ද?” ෙසන්්තා ඇසුවේ ක�බ�වයනි.

“ගමා්නවා වුණත අගේ ළමයාගග් වයස 
අවුරුදු 21යි. ඒ ළමයි ගදන්්නා වැඩිහිටිගයෝ. 
ගදන්්නා තාම කසාද ්බැඳලා ්නැහැ තමයි. 
හැ්බැයි ඒ ගදන්්නට තිබිලා තිගය්නවා ඒ 
ගදන්්නටම ගවන්වුණු ගපෞේගලික ජිවිතයක්. 
අකමැතගතන් වුණත අපි ඒක පිළිගන්්න 
ඕගන්. නීතියට අනුව වැඩිහිටිගයෝ ගදන්ග්නක් 
ගපෞේගලික ජීවිතයක් පවතවාගග්න ය්න 
එක අපරා්ධයක් ග්නගවයි. හැ්බැයි අනුන්ගග් 
ගපෞේගලිකතවයට එබිකේ කර්න එක, ඒවා 
සමාජ මාධ්යයට මුදා හරි්න එක අපරා්ධයක්. 
අගේ දරුවා ගවනුගවන් අපි ගපනී ඉමු 
වසන්තා.” මවේන්්ර කීවේ ඉෙසීවමනි.

“ඔයා හරි මගේන්්ර. ඇතතටම ලැජජාගවන් 
හැංගගන්්න ඕගන් අගේ දරුගවෝ ග්නගවයි. 
අනුන්ගග් ගපෞේගලිකතවයට ඇඟිලි ගහපු 
මිනිස්සු. අපි හැගමෝම එකතු ගවලා ගකාගහාම 
හරි උන්ව නීතිය ඉස්සරහට ගග්මු.” ෙසන්්තා 

කිේවේ වපරට ෙඩා ශක්තිමත් හඬකින්.
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ගල්කිස්ස මහ හහෝටලහේ 
ආහාර හා ප්රවර්ධක අධ්යක්ෂ 
ආචාර්ය පබ්ලිස් සිලවා 

ඉදිරිපත් කරයි

්සම්බන්ධීකරණය - 
ගල්කිස්ස මහ හහෝටලහේ 

නිමාක�ෝ ද සිලවා

2022 ජුනි 08 වන බදාදා

අවශ්ය ද්රව්ය 
 කටිල්හලෝ  250g
 ලූනු  100g
 ්සැල්දිරි දඬු  100g
 පරිප්පු  100g
 කැරට්  50g
 අර්ාපල්  50g 
 ලීකස (සුදු)  50g
 සුදුලූනු  50g
 මාගරින්  20g
 අමු ඉඟුරු  5g
 වතුර  4L
 හදහි හගඩියක යු්ෂ
 ලුණු ර්ස අනුව

්සාදන ක්රමය 
 භාජනයක ලිප ්්බා මාගරින් දමා රත්කර රතු ලූනු  
 දමා ්රමක ්බැදගන්න.
 එයට සුදද කරගත් කටිල්ලන්  මාළු දමා වතුර  
 එකහකාට  පැයක පමණ ්ැමහ්බන්නට හරින්න.
 දැන් මාළු හහාඳට හපාඩි කර  හපරා කටු ඉවත්  
 කරගන්න.
 ලිප ්්බා උතුරන විට මතුවන හපණ අසකර   
 කැරට්, ්සැල්දිරි,  පරිප්පු, හපාඩියට කැපූ අල,  
 සුදුලූනු, ඉඟුරු දමා පැයක  පමණ ්ම්බන්න.
 දැන් හමය (කැමතිනම බහලන්ඩ්  කර හහෝ   
 හපාඩිකර) හපරා එයට  හදහි, ලුණු හා ගමමිරිස  
 දමාගන්න.

�ටිලකලෝ සුප්

වැල යුෂ

අවශ්ය ද්රව්ය
 වැල මදුළු (ඇට ඉවත් කළ)  20

 වතුර (උතුරුවා නිවාගත්)   

 අඬුහකාප්ප  4

 සීනි හම්ස හැඳි  8

 හදහි යු්ෂ හත් හැඳි  1

 ලුණු සවල්පයක

 ගමමිරිස කුඩු ඇඟිලි තුඩු හදකකට  

 හසුවන ප්රමාණය

්සාදන ක්රමය
 සියල්ල එකට දමා බහලන්ඩ් කර,  

 හපරා, ශී්කර, බීමට ගන්න.

අවශ්ය ද්රව්ය
 හනළුම ඇට හාල්  400g

 වතුර අවශ්ය පමණ

 ලුණු

්සාදන ක්රමය
 හනළුම ඇට හපාතු ඉවත් වන  

 හල්ස හකාටාහගන, හපාළා,  

 හපාතු හැරගන්න.

 වතුර දමා ්ම්බාන්න.

 වතුර හපරා ලුණු ඉ්ස  

 හේලාගන්න.

ජම්බු සහ �ජු 
පුහුලන් සලාද්ය

අවශ්ය ද්රව්ය
 ජමබු හගඩි  10

 කජු පුහුලන්  10

 වියළි කෑලි මිරිස හම්ස හැඳි  1/2

 ඉදුණු කෑලි මිරිස හත් හැඳි  1/2

 ලූනු (හපාඩියට කපාගත්)  15g

 සීනි හත් හැඳි  2

 ලුණු හත් හැඳි  1/4

 අ්බ (විනාකිහරන් අඹරාගත්)  

 හත් හැඳි  1/2

 ගමමිරිස කැ්බලි හත් හැඳි  1/2

 විනාකිරි හම්ස හැඳි  1

 හදහි හගඩියක යු්ෂ

්සාදන ක්රමය

 කජු පුහුලන් හපාඩි කෑලි (අඟල්  1/4  

 කෑලි) කපා හදහි මිශ්ර  වතුහර හ්සෝදාගන්න.

 ජමබු පිරිසිදු කර අඟල් 1/4 කෑලි   

 කපාගන්න.

 ලූනු, ඉදුණු කෑලි මිරිස, වියළි  කෑලි මිරිස,  

 අ්බ, සීනි, ලුණු, හදහි යු්ෂ හා විනාකිරි 

 එකට දමා මිශ්ර කර ර්ස ්බලා කපාගත්  

 කජු පුහුලන් ්සහ ජමබු මිශ්ර කර   

 දීසියකට අතුරාගන්න.

කනළුම් හාල බත්

මඤකඤාක�ා 
කපාතු කෙලට

අවශ්ය ද්රව්ය
 මඤහඤාකකා හපාතු  250g

 ලූනු (හපාඩියට කපාගත්)  100g

 අමුමිරිස (හ්රට පලාගත්) කරල් 5

 ්කකාලි (හපාඩියට කපාගත්)  50g

 කූණිසහ්සෝ/උම්බලකඩ කුඩු හම්ස හැඳි  1 

 රමහප් අඟල්  1/2

 කරපිිංචා (හපාඩියට කපාගත්)  

 හම්ස හැඳි  1

 වියළි කැ්බලි මිරිස හම්ස හැඳි  1

 කහ කුඩු හත් හැඳි   1/2

 මිටිකිරි  අඬුහකෝප්ප  1/4

 හ්ල් හම්ස හැඳි  1

 ලුණු ර්ස අනුව

්සාදන ක්රමය
  මඤහඤාකකා හපාතුවල ඇති කළු  දුඹුරු පාට  
 හපාත්් ඉවත්කර හ්සෝදාගන්න.
  වතුර භාජනයක ලිප ්්බා උතුරන විට එයට   
 මඤහඤාකකා හපාතු, කහ  සවල්පයක හා ලුණු  
 දමා වතුර හපරාගන්න.
  වතුර හහාඳින් ඉවත් වූ පසු ගිනිකූරු  හැඩයට   
 කපාගන්න.
  භාජනයක හගන ලිප ්්බා හ්ල් එකකර ලූනු,   
 රමහප්, කරපිිංචා, කුරුඳුහපාතු  රන්වන් පාටට   
 ්බැදගන්න.
  එයට කැ්බලි මිරිස, කූණිසහ්සෝ ්සහ අමු මිරිස   
 එකකර ්රමක ්බැදගන්න.
  ්කකාලි එකතු කර අඩු ගින්දහර  විනාඩියක   
 පමණ ්බැද කපාගත්  මඤහඤාකකා හපාතු දමා  
 මිටිකිරි දමා හහාඳින් සිඳුවාගන්න.

්සාදන ක්රමය

 හකාස ඉරි හ්සෝදා දිය හබහරන්න  ් ්බන්න.

 පිටි, බිත්්ර, ලුණු සවල්පයක දමා  එයට   

 අවශ්ය පමණ වතුර දමා උකුවට ්බැටර එකක  

 ්සාදාගන්න.

 හ්ල් ලිප ්්බා රත්වුණු විට එකට එක   

 නෑල්හලන හල්ස හකාස ඉරි එකින් එක   

 ්බැටර එහක ්වරා ්බැදගන්න.

 භාජනයකට හ්ල් හම්ස හැඳි හදකක දමා රත් වූ 

 පසු ලූනු, රමහප්, කරපිිංචා,කුරුඳු හපාතු දමා  

 ්බැහදන්න හැර,  කූණිස්සන් ්සහ කෑලි මිරිස   

 එකකර ්රමක ්බැහදන්න හැර ්කකාලි දමා  

  ්බැදගත් හකාස ඉරි දමා කලවම කරගන්න.

අවශ්ය ද්රව්ය

 හකාස ඉරි (පැසුණු හලාකු)  200g

 හාල්පිටි  50g

 ලූනු (සිහින්ව කපාගත්)  50g

 ්කකාලි (සිහින්ව කපාගත්)  50g

 අමුමිරිස (පලාගත්) කරල්  5

 බිත්්ර  1

 කූණිස්සන් හම්ස හැඳි  1

 කෑලි මිරිස හම්ස හැඳි  1

 හ්ල් අඬුහකෝප්ප  1

 රමහප්, කරපිිංචා, කුරුඳුහපාතු

 ලුණු ර්ස අනුව

ක�ාස් ඉරි බැදුම
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

හාමතේ සටි පැටවුන් තේ 
බඩගිනි නිවන්නට 
තෙල් තෙඩියක් කැඩූ 
අමමාට ගුටි 

අගහිඟකම් අහස උසට තිබුණත්, අම්්මා 

කකකෙක් නිතර් උත්සමාහ කරනකන ත් 

දරුවනට බත් කටක් කහෝ කදනෙටය.

සබරගමුවට අයත් පරගහ්ඩිත්ත ගකම් කම් 

කියනෙට යෙ අම්්මාකේ හිත එදා ඇවිලුකේ 

ත් දරු තිකදෙමාට තම්බමා කදනෙට සහල් 

ඇටයක්වත් කුඩමා කගපැකල් කෙමාවූ නිසමාය. 

දරුවනකේ තමාත්තමා ඉඳහිට කගදරට ඇවිත් 

ගියත්, උනකේ බඩගිනදර ගැෙවත්, ඉකගනුම් 

කටයුතු ගැෙවත් වගකී්ක් ඇත්කතකු කෙමාවීය. 

ඒ අනුව වයස දාහත, ෙවය සහ හත වයසැති 

දරුවනකේ බර දරනෙට සිදුවූකේ වයස තිස් 

ගණනවල සිටිෙ කම් අම්්මාටය. කදවෙ දරුවමා 

හෘදය ආශ්රිත කරෝගයකින කපකෙෙ බැවින, එය 

ඇකේ හිතට අ්තර බරක් එක් කර තිබුණි.

උදවවක් පදවවක් කරනෙත් කකකෙක් 

ෙැති ජීවිතකේ, එදා එෙැඹුණු දිෙය කකමාතරම් 

දුක්බරදැයි කියමාගනෙට කකකෙක් ඇයට 

සිටිකේ ෙැත. දරුවනකේ බඩගිනි මුහුණු 

කදස තවත් බලමා සිටිනෙට කෙමාහැකි වූ ඇය 

මිදුලට බැස වටපිට බැලුකව කු්ක් කරනකන 

දැයි සිතමිනි. කගට ටිකක් ඈතින වෙ, ත් 

ඥාතියමාකේ කගදර කදල් ගහ දුටු ඇයට ්ද 

අස්වැසිල්ලක් දැනුණි. කදල් කගඩියක් කදකක් 

ඉල්ලමා ගනෙටවත් ඔවුන ස්ඟ වැඩි ඇයි 

කහමාඳයියක් කෙමාතිබූ බැවින, ඇය කකේ 

කකක්කක් කගෙ කෙමාකියමා් කදල් කගඩියක් 

කඩමාගැනී්ය.

එකස් කඩමාගත් කදල් කගඩිය රුපියල් 

සියයකට විකිණූ ඇය ෙඟ කකේට කගමාස් හමාල් 

කිකලෝ බමාගයක් මිලට ගත්තමාය. ඇසට කඳුෙක් 

ගලමා එමින තිබුණත් ඇය කකේ හනිකට 

කගදර පැමිණ බතක් උයමා කහමාදදක් එක්ක 

පැටවුනට කනෙ දී්ය. රැකේත් හරිහැටි 

කෑ්ක් කෙමාවූ පුංචි වුන ඒ කවල යනතමින 

බඩ පරවමා ගනිදදී ඊෙඟ කවල ගැෙ සිකතෙ 

විට ඒ අම්්මාකේ හිත කකියනෙට ඇත.

එකස් පැයක් කදකක් කගවුණි. ඇය 

කදල් කගඩියක් කඩමාගත් බව දැෙගත් 

ඥාතියමා පැමිණිකේ දුම්්ල වර් අතින 

ගත්කතකු ක්නි. ඔහු ඇයට බැණ වැදී පහර 

කිහිපයක්ද ගැහුකව කදල් කගඩිය කැඩුකව 

කු්ෙ අයිතියටදැයි වි්සමිනි. ඇය දුන 

පිළිතුර ස්හරවිට එවකල් කකෝප වී සිටි 

ඥාතියමාකේ කෙට කෙමාවැකටනෙට ඇත.

සිදධිකයන පසු කම් අම්්මා වැලකගකපමාල 

කපමාලිසියට ගියමාය. එහිදී ඇය එ් 

කපමාලිසිකේ කමානතමා කමාරයමාුංශකේ 

ස්්මාෙමාධිපතිනි එම්.නිර්ලමා ්හත්මිය කවත 

පැමිණිලි කරමින කියමා සිටිකේ ඥාතිකයකු 

ත්මාට පහරදුන බවයි. පැමිණිල්ල විභමාග 

කරනෙට එ් ඥාතියමාවද කපමාලිසියට 

කැඳවනෙට කපමාලිසිය පසුදා් කටයුතු කෙ 

අතර, ඒ පිළිබඳ කදපමාරශවකයන කරුණු 

වි්සමා තිබුණි. ඒ වැලිකගකපමාල කපමාලිසිකේ 

ස්්මාෙමාධිපති, ප්රධමාෙ කපමාලිස් පරීක්්ෂක කලස්ලි 

කහට්ටිආරච්චි ්හතමාකේ මූලිකත්වකයනි.

“ඒ අවස්ථාවේ මම 
වෙපථාර්ශවවෙන් කරුණු 
විමසද්දී තමයි අපට වේ 
වෙල් වෙඩිෙ ෙැන මථානුෂික 
කතථාව එළිෙට එන්වන්. වේ 
මව පැමිණිලි කවේ වෙල් 
වෙඩිෙක් කඩථාෙතත නිසථා 
අදාළ ඥාතිෙථා (සව�ෝෙරෙථා) 
ප�ර දුන්නථා කිෙලයි. 
එව�ම වෙල් වෙඩිෙක් 
කඩථාෙන්න වේතුවුණ කථාරවේ 
කිෙද්දි, ඇතතටම අපිත සංවේදී 
වුණථා. වේ කථාලවකවථානුව ෙතවතථාත 
ව�ථාව�ෝවෙවනකුට වමවැනි දුෂකරතථා තිව�නවථා. 
ඉතින් ඒ වවේ කථාවලක, තමන්ට අයිති වෙල් 
ෙ�කින් වෙඩිෙක් කඩථාෙතවතථාත ඒක වමථානතරේ 
ෙ�පතක්ෙැයි මම අදාළ පුද්ෙලෙථාවෙන් විමසුවථා. 
ඒ වවේම වමවැනි දුෂකර කථාලෙක වකවනකුට 
සිදුකරෙත වනථා�ැකි වි්ශථාල පුණ්යකරමෙක් 
ඔ� සිදුකරවෙන තිවෙනවථා වන්ෙ කිෙලත මම 
ඇහුවථා.”

ස්්මාෙමාධිපතිවරයමා කබමාකහෝ සුංකවදීව කතමා 

කරදදී, ත්මාකේ ක්රියමාව ගැෙ පසුතැවී්ක් 

ඔහුට දැකෙනෙට ඇත. 

කපමාලිසිකයන ඇකසෙ කතමා තර්ක් 

සැරපරු්ෂ වුවත්, වැලිකගකපමාල 

කපමාලිසිය තුෙ ඉන එහමාට 

ගිය මිනිසත්ක්ක් 

ක්වන ගැටලුවක් 

විසඳී්ට තිබී් 

අගය කෙ යුතු් 

කරුණකි.

“වේ 
වෙපථාර්ශවෙ 
අතර කථාලෙක් 

වපථාඩි වපථාඩි ප්රශන 
තිබිලථා තිවෙනවථා. 

ඒත වේ මව ජීවිතෙ 
ෙැටෙ�ෙන්න වලථාකු 

උතසථා�ෙක් ෙරණ වකවනක්. 
එතැනදී ඔවුන්වේ ඥාතීතවෙ 
ෙතත�මත පුංචි �රි කැක්කුමක් අයිෙථා 
වකවනකුට නංගි ෙැන තිවෙන්න ඕනවන්. ඒ නිසථාම 
මම අදාළ විතතිකරුට කිේවථා මින් ඉදිරිෙට වෙල් 
වෙඩිෙක් කඩථාෙතතට තර්ජනෙ කරන්න, ප�ර 
වෙන්න ෙන්න එපථා, එෙ පිනක් කිෙලථා හිත සතුටු 
කරෙන්න කිෙලථා. ඒ එක්කම ඒ පින වමවලථාවට 
වවේම පරවලථාව සැප සේපත ලැබීමට වථාසනථාව 
උදාවවන කරුණක් කිෙලත කිේවථා.”

බුදුදහ්ද උපකයෝගීකකමාට ගනිමින 

ස්්මාෙමාධිපතිවරයමා කෙ කරුණු 

පැහැදිලි කිරීක්න සිදධිය ස්තයකට 

පත්කරගැනී්ටද ඉඩ ලැබිණි. කමානතමා 

කමාරයමාුංශකේ ස්්මාෙමාධිපතිනි එම්.නිර්ලමා 

්හත්මියද, කදපමාරශවයට කරුණු 

අවකබෝධ කර දුනකන රමාජකමාරියට එහමා ගිය 

්හඟු ්නුස්සකකම් ගුණධර්ද ස්ඟිනි. 

කපමාලිසියට එදදි අදාෙ පදගලයමාකේ 

හිකත් කකෝපයක්, තරහක් තිබුණමාෙම් 

ඔහු ආපහු ගිකේ හිත නිවමාකගෙය. ඔහු 

පැමිණිලිකමාරියකගන ස්මාව කගෙ, ෙැවත 

කකදිෙකවත් එවන පහරදී්ක් සිදු 

කෙමාකරෙ බවට කපමාකරමානදුවක්ද වීය. තවද 

ෙැතිබැරි ඕෙෑ් අවස්්මාවක ත් ගකසන 

කදල් කඩමාගනෙමා කලසට ඔහු ඉල්ලී්ක්ද 

කකේය.

එ් සිදධිය ස්තයකට පත්වූකේ ඒ 

අයුරිනි. ක්් සිදුවී් සැලවුණු පසු එ් 

්වට පරිත්මාගයන කිහිපයක් ලැබුණු බවත්, 

ඒවමා පසුගිය දිකෙක කපමාලිස් ස්්මාෙය තුෙදී 

ඇයට බමාරදුන බවත්, කපමාලිස් ස්්මාෙමාධිපති 

ප්රධමාෙ කපමාලිස් පරීක්්ෂක කලස්ලි 

කහට්ටිආරච්චි ්හතමා ‘ධරණී’ට පැවසීය. 

ඔහු කියනකන කම් මිනිසත්ක් කපරදැරව, 

මිනිසුන කවත දයමානුකම්පමාව දැක්විය යුතු 

කමාලයක් බවයි. 

එය සැබෑවකි. මින කපර කබමාකහෝ 

අවස්්මාවල බඩගිනෙට කකමාස් කගඩියක්, 

අඹ කගඩියක් අසල්වැසි වත්තකින 

කඩමාගත්තමාට, කපමාල් කගඩියක් 

අහුලමාගත්තමාට උසමාවි කගෙකගමාස් 

අහිුංසකයිනට උහුලමාගනෙට බැරිතරකම් 

දඩ මුදලකිනද ද්මා ගැසූ අවස්්මා අපට 

්තකය. ත්න කෙ බත්පකතන වුව තවකකකුට 

බත් අහුරක් කදනෙට හිකතනකන සසර පිෙක් 

ඇති අකයකුටය. ඉතින ක්වන දුෂකර ස්යක 

පරිත්මාගශීලීත්වකයන එකස් තවත් අකයකු ගැෙ 

හිතනෙට හැකි ෙම් කම් එවන මිනිසුන වැඩි 

වැඩිකයන කම් මිහි්තට අවැසි කමාලයයි!

නැතිබැරි කාතල් 
කාතේ හරි බඩගින්ෙරක් 

නිවන එක පිනක්

තෙල්තෙඩිය විකුණලා  
හාල් කිතලෝ බාෙයක් තෙනැේ 
ෙරුවන්ට උයලා කන්න දුන්නා

මව කියයි

තපාලිසය

පහර දුන්
 ඥාතියා තපාලිසතයන් 

ගිතේ නැතිබැරි 
ඕනම තවලාවක තෙල් 

කඩාෙන්න 
කියලයි

එම මවට පරිත්ාශිලින්තේ අනුග්රහතයන් ලැබුණු වියළි අාහාර ද්රව්ය  
 තපාලිස් නිලධාරී මහේම මහේමීන් විසන් ලබාදුන් තමාතහාත
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

මන්කිස�ොක්ස් 
ලංකොවටත එයිද? 

ගිනි පෙපෙලපලෙන් බැට කෑ මිනිහා 
කණාමැදිරි එළියටත් බයය. ඒ 
නිසා පලෙෝකපේ අපෙක් රටවලෙට 
පේ වෙවිට බලෙෙෑේ ඇතිකරමින් 
තිපබෙ ‘වඳුරු වසංගතය’ පහවත් 
‘මන්කිපොක්ස්’වවරසය පිළිබඳව අපි 
අවධාෙපයන් සිටිය යුතුය. තවමත් 
ලෙංකාවට එහි බලෙෙෑමක් පොෙැමිණියද 
සංචාරකයින් හරහා පරෝගය ෙැමිණීපේ 
අවදාෙමක් ෙැත්පත්ද ෙැත. ඒ නිසා එවැනි 
අවදාෙමක් උදගත වුවපහාත් ඊට මුහුණ 
පදෙ විදිය දැනුවත් වීම සිටීම වැදගත්ය. 
ශ්රී ජයවරධෙපුර විශවවිද්ාලෙපේ 
අසාත්මිකතා හා ප්රතිශක්තිකරණ විද්ා 
සහ වසලෙ වජව විද්ාතෙපේ අධ්යක්්ෂ 
මහාචාරය චන්දිම ජීවන්දර මහතා සමඟ 
පේ සාකච්ාව ඒ ගැෙය.

සේ සවනසකොට ‘වඳුරු වෙංගතය’ නැතනේ 
‘මන්කිස�ොක්ස්’ වවරෙය ගැන කවුරුත 
කතොසවනවො. අපිට ඒ ගැන �ැහැදිලි කිරීමක් 
කස�ොත?

වඳුරු වසංගතය නැතනම් මන්කිප�ොක්ස් 

කියන්පන් වවරස් එකක්. ඒක 

සොමොන්යපයන් මධ්යම අප්රිකොනු සහ 

බටහිර අප්රිකොනු රටවලවල තමයි 

පමච්චර කොලයක් දකින්නට ලැබුපේ. 

ඒත පම් පවනපකොට ඒ ඒ රටවල සං්චොරය 

කරන සං්චොරකයින් නිසො පවනත 

රටවලිනුත පම් වවරසය වොරතො 

පවලො තිපයනවො. 2022 මැයි 13 

පවනිදා ඉඳන් පලෝකය තුළ පම් 

වවරසය �ැතිරීපම් යම් 

පේගවත බවක් ප�න්නුම් 

කරනවො.

අපිට දැනගන්න ලැබුණො 
වඳුරු වෙංගතය කියන්සන් 
සලොකු ඉතිහොෙයක් තිසයන 
වවරස් එකක් කියලො. එහි 
බල�ෑම සකොයි වසේද?

පම් වවරසය 1958 වසපර 

තමයි වඳුරන්පගන් මුලින්ම 

වොරතො පවලො තිපයන්පන්. 

ඒකයි පම්කට වඳුරු වසංගතය 

කියන්පන්. ඊට�ස්පස් 1970 වසපර 

පම් වවරසය මුලින්ම මිනිපසකුපගන් 

වොරතො පවලො. සතවයින් හරහො පම් 

වවරසය මිනිසුන්ට ආවට �ස්පස් සමී� 

සම්බන්්ධතො හරහො මිනිසොපගන් මිනිසොට 

පබෝපවනවො. පමහි බල�ෑම තිපයන්පන් 

එතැනයි. වඳුරු වසංගතපේ ප්ර්ධොන 

ප්රපේද පදකක් තිපයනවො. එකක් මධ්යම 

අප්රිකොනු ප්රපේදය. අනික බටහිර අප්රිකොනු 

ප්රපේදය. පමතැනින් මධ්යම අප්රිකොනු 

ප්රපේදය තරමක් මොරොන්තිකයි. හැබැයි 

පම් පවනපකොට �ැතිපරමින් තිපයන්පන් 

බටහිර අප්රිකොනු ප්රපේදය. ඒ නිසො මධ්යම 

අප්රිකොනු ප්රපේදයට සොප�ක්්ෂව එහි 

මොරන්තික බව අඩුයි.

සේ වවරෙය සකසනක්ට සබෝසවන්න පුළුවන් 
ආකොරය ගැන තව ටිකක් විස්තර කස�ොත?

මුලින් කියපු විදිහට සමී� සම්බන්්ධතො 

තුළින් තමයි පබෝපවන්පන්. වවරසය 

ශරීර ගතවුණු පරෝගිපයකුපේ පකල 

බිඳිති හරහො වපේම පරෝගියො භොවිතො 

කරපු ඇඳ ඇතිරිලි, තුවො, පලන්සු, 

ඇඳුම් �ැළඳුම් වපේම කන පබොන 

උ�කරණවලින් වවරසය පබෝපවන්න 

පුළුවන්. එවන් පරෝගිපයක් එක්ක 

ලිංගිකව එක්වීපම්දීත පබෝවීපම් ඉඩකඩක් 

තිපයනවො. ඒ වපේම වවරසය ආසොධිත 

සතවයින් ළඟින් ඇසුරු කිරීම හරහොත 

වවරසය ශරීරගත පවන්න පුළුවන්.

එතසකොට සේ වඳුරු වෙංගතසේ සරෝග 
ලක්්ෂණ සමොනවද?

තදබල හිසරදය, උණ, ඇඟ�ත 

පේදනොව, පකොන්පදේ කැක්කුම, ශරීර 

අප්රොණිකතවය, වසොගැටිති ඉදිමීම, සම 

මත ඇතිපවන බිබිලි තමයි මූලික පරෝග 

ලක්්ෂණ 

පවන්පන්. උණ හැදිලො 

දවස් පදක තුනක් ඇතුළත 

සම මතුපිට බිබිලි හැපදනවො. �ස්පස් 

ඒවට වතුර පිරිලො කහ�ොට පවලො සැරව 

පගඩියක් වපේ පවනවො. ටික දවසකින් 

ඒ පගඩි නිකන්ම පේලිලො කපබොලක් 

වපේ පවලො ඉපේම වැටිලො යනවො. 

පුදේගලයොපගන් පුදේගලයොට හැපදන 

බිබිලි ප්රමොණය පවනස්. පකපනක්ට බිබිලි 

කී�යක් එදේදි තව පකපනක්පේ සපම් 

බිබිලි දහස් ගණනක් එන්න පුළුවන්. එයින් 

පරෝගපේ දරුණු බව තීරණය පවන්පන්. 

පම් බිබිලි පගොඩොක් පවලොවට මුහුණ 

පුරොවට සහ අත�ො ආශ්රිතව වපේම 

ලිංගොශ්රිත ප්රපදේශ ආශ්රිතව ඇතිපවනවො. 

පකොපහොමත සති තුන හතරක් වපේ 

තිපයනවො.

සකසනක්ට සේ වවරෙය ශරීරගත සවලො 
තිසයන බවට හඳුනොගන්න �හසු ක්රමයක් 
තිසයනවද?

වසොගැටිති ඉදිමීම සහ සම මතුපිට බිබිලි 

ඇතිවීමත නිසො පවනත පරෝගවලින් 

වඳුරු වසංගතය ඉතොමත �හසුපවන් 

පවන්කර හඳුනොගන්න පුළුවන්.

වඳුරු වෙංගතය මොරොන්තිකයිද? එහි යේ 
අවදානේ තතතවයක් තිසේද?

එතරම් මොරොන්තික නෑ. ඒත අවදානම් 

සහිත කේඩොයම් කී�යක් ඉන්නවො. අලුත 

උ�න් දරුවන්, කුඩො දරුවන්, ගැබිනි 

මේවරුන්, ප්රතිශක්තිකරන ඌණතො ඇති 

පුදේගලයින් ඒ අතරට අයත පවනවො. 

පම් අයට වවරසපේ බල�ෑම ආපවොත 

විවි්ධ සංකූලතො හරහො මරණය �වො 

ළඟොපවන්න ඉඩ තිපයනවො.

සේ වවරෙයට සලෝක මටටමින් යේකිසි 
ඖ්ෂධයක් සහොයොසගනද තිසයන්සන්?

පම් සඳහො 2022 ජනවොරි ඉඳන් 

වවරස්නොශක ප්රතිකොරයක් අනුමත 

කරලො තිපයනවො. ඒ 

වපේම වසූරිය 

සඳහො 

එන්නත 

ලබොදී 

ඇති අයට එයින් 85% ක වපේ 

ආරක්්ෂොවක් ලැපබන බව සඳහන් 

පවනවො. ඒ වපේමයි පම් වවරසය 

කොලයක් පුරොවට තිබුණු එකක් නිසො 

දැනටමත වවරසය ගැන පලෝක 

මටටමින් �ර පේ්ෂණ රැසක්ම කරලයි 

තිපයන්පන්. ඒ නිසො එතරම් බයපවන්න 

පදයක් නෑ.

අපිට තිසයන වැදගතම සේ තමයි වඳුරු 
වෙංගතය ලංකොවට එන්න පුළුවන්ද කියන 
කොරණොව. ඒ ගැන යේකිසි �ැහැදිලි කිරීමක් 
කස�ොත?

තවමත ලංකොවට බල�ෑමක් නෑ. එපහම 

ආපවොත ඒ සං්චොරකපයක් හරහො තමයි. 

සං්චොරක කටයුතු සිදුවන ඕනෑම රටකට 

වවරසය ඇතුළුවීපම් අවදානමක් 

තිපයනවො. ඒක ලංකොවටත ප�ොදුයි.

සේ වවරෙය සමරටට නිකන් හරි 
�ැමිණිසයොත ඊට මුහුණසදන්න තිසයන සූදනම 
සකොයි වසේද?

අනිවොරයපයන්ම පකොවිඩවලට අපි 

අනුගමනය කරපු පසෞඛ්ය පුරුදු ඒ 

විදිහටම පිළි�දින්න පවනවො. 

ඒ කියන්පන් මුඛ ආවරණ �ළඳින්න 

පවයි. නිතර සබන් පයොදා අත පසෝදන්න 

පවයි. සැනිටයිසර භොවිතො කරන්න 

පවයි. අනිවොරයපයන්ම පුදේගල 

දුරස්්ථභොවය රැකගන්න පවයි. �ැතිරීම 

වැපළපකන තරමට අවදානම අඩුයි.

සලෝක සෙෞඛ්ය ෙංවිධොනය සේ වවරෙය 
ෙේබන්ධසයන් කියන්සන් සමොනවද?

වඳුරු වසංගතය මොරොන්තික 

වවරසයක් පනොවුණත ප්රතිශක්තිය 

දුරවල පුදේගලයන්ට එය 

මොරොන්තික පවන්නට පහෝ 

සංකූලතො ඇතිපවන්නට 

ඉඩකඩ තිපයන බවයි 

ඔවුන්පේ අදහස. 

ඒ වපේම වවරසය පම් 

පවනපකොට එක්සත 

රොජ්ධොනිය, ප්රංශය 

පබලජියම, ජරමනිය, 

ඉතොලිය, �ෘතුගොලය, 

ස්�ොඤ්ඤය, ස්වීඩනය, 

පනදරලන්තය, 

ඇපමරිකොව, කැනඩොව, 

ඕස්පරේලියොව, ඊශ්ොයලය 

වපේම ස්විටසරලන්තය වපේ 

රටවල �ැතිපරමින් ඇති බව 

ඔවුන් ප්රකොශ කරනවො.

අවෙොන වශසයන් අ�ට කියන්න වඳුරු 
වෙංගතය තමන්ට වැ�ඳී ඇති බවට 
සකසනක්ට ෙැකයක් ආසවොත ඒ පුේගලයො 
ක�යුතසත සමොකක්ද?

අනිවොරයපයන්ම වවද්යවරපයක් 

මුණගැහිලො ඒ ගැන දැනුවත කළ 

යුතුයි. ඊට�ස්පස් පී.සී.ආර. (PCR) 

�රීක්්ෂණයක් මගින් පම් වවරසය 

ආසොදිතද යන්න තහවුරු කරගන්න 

පුළුවන්. 

හැබැයි ආපයමත මං කියන්න කැමතියි 

තමවත ලංකොවට වඳුරු වසංගතපේ 

බල�ෑමක් නෑ. ඒ නිසො අනවශ්ය බියක් 

ඇතිකරගන්න උවමනො නෑ. ඒත 

සූදානමින් ඉන්න එක වටිනවො.

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
විශවවිද්යාලයේ අසයාත්මිකතයා 
හයා ප්රතිශක්තිකරණ විද්යා සහ 

සසල සජව විද්යාතනයේ 
අධ්යක්්ෂ, 

මහොචොරය 
චන්දිම ජීවන්දර

තවමත ලංකොවට 
බල�ෑමක් ඇතිසවලො 
නෑ. නමුත සූදානමින් 

සිටීම වැදගත 

අනිවොරයසයන්ම 
සකොවිඩවලට අපි 
අනුගමනය කරපු 
සෙෞඛ්ය පුරුදු ඒ 

විදිහටම පිළි�දින්න 
සවනවො.
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි 

කවරසේ කතාව

ඡායාරූපය -  ෙමන් අසේසිරිවර්ධන

ආොර හිඟයක් ආවත් 
සෙයියසන් කියලා 

අපිට නම් බඩගින්සන් 
ඉන්න සවන්සන් නෑ 

ෙසිනි එරංගා ෙ සමල්

ඉවත දාන දණ්ඩක් වුණත් දළු දාලා 

පැළවවන වපාවළාවක්වනේ අපිට 

තිවෙනේවනේ කිෙල කිවවට ව�ාකද අපි 

කීවෙනේ කී වදනාද ඒ වපාවළාවවනේ 

ප්රවෙෝජන ගනේවනේ? වගා්ඩක් අෙට ඔෙ 

වවේ වලාකු වලාකු කතා �තක් වවනේවනත් 

වේ වවේ අ�ාරු කාල ආව� විතරයි. 

�තකවනේ වකාවරෝනා කාවේත් රැේලට 

වවනේන පටනේගත්තු බහුතවේට පසවස ඒ 

වැවිේල අ�තක වුණා.

හැබැයි අ�ාරු කාල, අ�ාරු නැති කාල 

කිෙලා කාල නිේණෙ කර කර ඉනේවනේ 

නැතිව පුළුවනේ විදිහට වත්වත් ගහක් 

වකාළක් වවාගත්තු මිනිසසු හැ�දා� දිනුේ. 

වවලා දිනුව එවහ� කානේතාවක් ගැනයි 

අපි වේ කිෙනේන ෙනේවනේ. ඇෙ හසිනි 

එරංගාද ව�ේ. වහෝ�ග�, කටුවාන පිහිටි 

ඇවේ වගාබි�ට� ගිෙපු ව�ාවහාතක 

අවේ කැ�රා කාචවේ සටහනේ වුණු ඇවේ 

රුවිනේ ව�වර ‘ධරණී’ කවරෙ සරසනේන 

අපි හිතුවා.  

ඒක තනිකර� වකාළ පාට වත්තක්. 

වහෝ�ග� වවේ අේ්ධ නාගරික ප්රවේශෙක 

ව�වහ� වගාබි�ක් තිවෙනවද කිෙලා 

හිතනේන බැරිතර�ට ඇවේ වගාව හරි� 

සරුසාරයි. වී ඇවරනේන අනිත් හැ� 

වබෝගෙක්� වවේ හසිනිවේ වගවතු 

වගාවව අපි දැක්කා. නුවරඑළිවේ සීතල 

නැතිව වගා කරනේන බැරිෙ කිෙලා කිෙන 

එළවලු, පලතුරුත් ඒ අතවේ තිබුණා.

“මෙතන පර්චස් කීයක් තිමයනවද?”

“මෙයි බිම් ප්රොණය ඇරුණෙ පර්චස් 22ක් 
තිමයනවා.”

වත්වත් භූමි ප්ර�ාණෙ පේචස 

ගාණකට සී�ා වුණාට 

උත්සාහෙ, කැපවී� 

නිසා අක්කර ගාණක 

අසවැනේනක් වේ වගවතු 

වගාවවනේ ලබාගනේනා 

බවයි ඇෙ අපිත් එක්ක 

කිවවව.

“ෙසිනිට වගා කරන්න 
හිතුසේ ඇයි?”

“ෙෙ පුංචි කාමේ ඉඳලා 
ෙහට මකාළට ආදමර මකමනක්. 
ඉස්මකාමේ යන කාමේ කෘෂිකරෙය 
විෂයක් විදිහටත් ඉමෙනෙත්තා. 
හැබැයි ඉතින් ඒ කාමලදි නම් වො කරලා 
නැහැ. පාසේ අධ්ාපනය අවසාන කරලා 

ටික දවසකින් ෙෙ විවාහ වුණා. විවාහ 
මවලා තෙයි මෙමහට ආමේ. මම්ක 
ෙමේ ෙහත්තයාමේ ෙහමෙදර. එයාමේ 
අම්ෙයි, තාත්තයි මදන්නෙ විශ්ාමික හමුදා 
නිලධාරින්. ෙෙ මෙමහට එනමකාටත් ඔවුන් 
කුඩා පරිොණමයන් මෙවතු වොව කරනවා. 
ඒ කාමේ ෙෙ මපරපාසේ ගුරුවරියක් 
විදිහට වැඩ කළා. ඉතින් ඔවුන්මේ වොවට 
මලාකු සහමයෝෙයක් මදන්න ෙට කාලයක් 
තිබුමේ නැහැ. ඔමහාෙ ටික කාලයක් යද්දි 
ෙට දුමවක් ලැබුණා. ඇය ලැබුණට පස්මස් 
ෙට රැකියාමවන් ඉවත්මවන්න වුණා. 
ඊටපස්මස් අම්ෙලා කුඩාවට කරප වොව 
ෙමේ කෘෂිකාරමික දැනුෙත් පාවිච්චි කරලා 
ටිකක් මලාකුවට කරන්න හිතුවා. මුලින්ෙ 
මම් වැමේ පටන්ෙත්මත් 2008 දී.”

නටනේන බැරි මිනිසසුනේට වපාවළාව 

ඇදයි කිෙනවා වවේ ගහක් වකාළක් 

වවනේන වවලාවක් 

නෑ, ඉ්ඩක් නෑ කිෙ 

කිො කනේවකඳිරි 

ගාන උදවිෙට 

නේ හසිනි වහාඳ 

ආදේශෙක්.

“උවෙනාව 
තිමයනවා නම් 
ඕනෙ මද්කට කාලය 
හදාෙන්න අපිට 
පළුවන් කියලයි 
ෙෙ හිතන්මන්. 
දරුවමේ වැඩ 
ටිකයි, මෙදරමදාමර 
වැඩයි හරියට 
කළෙනාකරණය 
කරෙත්තෙ වොමේ 
වැඩවලට කාලය 
මහායාෙන්න අොරු 
වුමේ නැහැ.”

“සම් වැසේ 
කරසගන යනසකාට 
ප්ාසයෝගික ගැටලු එසෙම මතුවුසේ 
නැදෙ?”

“අමපෝ මොකද නැත්මත්. ප්රධාෙ ෙැටලුව 
ඉඩකඩ ෙදිකෙ. ඒකට විසඳුෙක් විදිහට 
අපි බඳුන් වො, ටයර වො, තිරස් වො 
වමේ විවිධ විකේප ක්රෙවලට මයාමු වුණා. 
ඊටපස්මස් ඉරඑළිය කළෙනාකරණය 
කරෙන්න එක. මොකද අමේ වත්මත් එක 
පැත්තකට අේව තිමයනවා, පැත්තකට 
නැහැ. ඉර වැඩිපර වැමටන පැත්මත 
හිරුඑළිය මහාඳින් අවශ්ය මබෝුංචි, ෙෑකරේ 
ඇතුළු කරේ මබෝෙ පැළ කළා. අේව අඩු 
පැත්මත් පළා වරෙ සහ අනිත් මබෝෙ වරෙ 
වැේවා. අනිත් එක මොඩක් අයමේ තිමයන 
ම්චෝදනාවක්මන් රසායනික මපාමහාර නැතිව 
වො කරන්න බැහැ කියන එක. 

හැබැයි ෙට නම් එමහෙ ෙැටලුවක් 
ෙතුවුමේ නැහැ. ෙමේ වොමේ හැෙ 
පැළයකටෙ දාන්මන් මොෙ මපාමහාර, එළු 

මපාමහාර, මකාම්මපෝස්ට් වමේ කාබනික 
මපාමහාර විතරයි. මම් ෙස්වල මෙඩිවල 
ප්රොණය ටිකක් කුඩා වුණාට කාබනික 
මපාමහාර දැම්ෙය කියලා පලදාමේ අඩුවක් 
මවලා නැහැ. ෙස්වලට වහන පුංචි සත්තු 
ඉවත් කරන්නවත් අපි වස විස ඉහින්මන් 
නැහැ. මකාමහාඹ මකාළ හරි කුරුඳු මකාළ 

හරි මකාටලා ඉස්සහෙ කෘමීන් 
නිකන්ෙ ඉවත් මවලා යනවා. 

කිසිෙ වසක් විසක් නැති 
නිසා හිතට බයක් නැතිව 

දරුවන්ට කන්න මදන්න 
පළුවන් එකෙ මලාකු 
මදයක්මන්.”

අද වවනවකාට 

රවේ උේගත වවලා 

තිවෙන ආේථික 

අේබුදෙ එක්ක 

ඉදිරිවේදී දරුණු 

ආහාර හිඟෙක් ඇති 

වවනේනත් පුළුවනේ කිෙන 

එක අපි කාටත් වැටවහන 

කාරණාවක්වනේ. එවැනි තත්ත්වෙක් 

උදා වුණත් ත�ාවේ පවුලටනේ ගැටලුවක් 

ඇති වනාවවන බවයි හසිනි විශවාසවෙනේ 

යුතුව කිවවව.

“අපි මම් මවනමකාටත් එළවලු, පලතුරු, 
පළා වරෙ, කුළුබඩු කමඩන් මේන්මන් නැති 
තරම්. මෙදර ආහාර අවශ්යතාවමයන් 
80%ක්ෙ ලබාෙන්මන් මෙවත්මතන්. 
මකාමරෝනා කාමලදිවත් අපිට ආහාර 
අඩුපාඩුවක් වුමේ නැහැ. අවුරුද්දකට 
මදකකට ඕන කරන කහ, ෙම්මිරිස් පවා 
දැන් ලැහැස්ති කරලා ඉවරයි. අතිරික්ත 
අස්වැන්න ෙමම් කඩවලට දානවා. ඒමකනුත් 
අතමිට සරුමවන මහාඳ මුදලක් ලැමබනවා. 
ඊට මදමවනි නැහැ ෙහක් පීමදනමකාට 
හිතට දැමනන සතුට. ඇත්තෙ කිේමවාත් 
ෙට නම් දැන් මම් හැෙ ෙහක්ෙ ෙමේ 
දරුමවෝ ොනයි. ඒ තරම් ආදමරන් ෙෙ ඒවා 
බලාෙන්නවා.”

ඇෙ එවහ� කිවවව හදවතිනේ�. සරුසාර 

බව නිසා� හසිනිලාවේ 

වගාබි� නරඹනේනත් 

වබාවහෝවදනා එනවලු. 

ඒ බව ඇෙ අපිත් 

එක්ක කිවවව කැරේ, 

බීේ, මිරිස, වනෝවකෝේ, 

හිඟුරල, �ාලු මිරිස වවේ 

වබෝග වේග අපිටත් 

වපනේනන ග�නේ�යි.

“එමහෙ එන හැමෙෝටෙ 
ෙෙ විවිධ වො ක්රෙ 
ෙැන කියලා මදනවා. 
අමේ වත්ත බලලා යන 
හැෙමකමනක්ෙ මෙදර 
ගිහින් මිරිස් පැළයක් 
හරි හිටවනවාෙ තෙයි. 
මෙවත්මත් ඉඩකඩ නැති 
නිසා නැත්තම් උඩුෙහලක 
ජීවත්මවන නිසා ෙහක් 
මකාළක් වවන්න බැහැ 
කියලා ෙට මොඩක් අය 
කියනවා. ඉඩ නැති අයට 

තිරස් ක්රෙ සහ බඳුන් වො වමේ විකේප ක්රෙ 
භාවිත කරන්න පළුවන්. අනික ඉඩකඩ නැති 
අයට වවන්න සුහුරු සිරස් කෘෂිකාරමික 
ක්රෙය කියලා ක්රෙමේදයක් එමහෙත් 
රජමයන් හඳුන්වලා දීලා තිමයනවා. ඒ වමේ 
මද්වේ ෙැන ප්රමද්ශමේ කෘෂි සුංවරධන 
නිලධාරින්මෙන් දැනෙන්න පළුවන්.”

වේ හැ� කටයුත්තකට� ඇෙට 

සැමිොවේ වද�ාපිෙනේවගනේ විශාල 

සහාෙක් ලැවබන බව හසිනි කතාවව මුල 

ඉඳල� පුන පුනා කිවවා. ඒ වවේ� ඇවේ 

සැමිොවගනේ සහ දිෙණිෙවගනේ ලැවබන 

සවිෙ ගැන �තක් කරනේනත් ඇෙ අ�තක 

කවේ නැහැ.

“වත්මත් වොව පටන්ෙන්න කලින් වවනවාය 
කියන සිතුවිේල හිත ඇතුමේ පැළ කරන්න. 
මොකක් හරි අභිමරේණයක් ලැබුණෙ වවන්න 
පටන්ෙන්න මොඩක් අයට දවමසන් මදමකන් 
වොව අෙතකයි. එමහෙ බැහැ. මම්ක මහාඳ 
කැපවීෙකින් කරන්න ඕන වැඩක්. 

ෙෙ හැෙ දවසකෙ වත්මත තිමයන 
හැෙ ෙහකෙ මකාමේ ොමන් අතපත 
ොනවා. පළුවන් විදිහට වත්මත් අලයක්, 
මකාළයක් වවාෙත්මතාත් කවදාවත් 
දරුවන්ව බඩගින්මන තියන්න ඕන මවන්මන් 
නැහැ. අනික මදයියමන් කියලා කාටවත් 
අතපාන්මන් නැතිව ජීවත් මවන්නත් පළුවන්. 
ඉතින් අද ඉඳලාවත් පළුවන් විදිහට වවන්න 
පටන්ෙන්න කියලයි ෙෙ නම් හැමෙෝටෙ 
කියන්මන්.”

වත්වත් පිටිවේ ඉ්ඩක්ඩ තිොවගනත් 

මිරිස කරල, රේවේ, කරපිංචා වකාවේ 

ඉඳලා සේලිවලට ගනේන හුරුවුණු උදවිෙ 

වකාචචර නේ අවේ රවේ ඉනේනවද? 

එවහ� ඉනේන ග�නේ නි්ධානෙක් උ්ඩ 

ඉඳවගන හිඟා කනවා කිෙ කිො අවෝනා 

තිෙනවට ව්ඩා පුළුවනේ විදිහට එළවලුවක් 

පලතුරක් වවන එක වටිනවා කිෙන එක 

වනව�යිද ඇෙ අපිට වේ ආදේශවෙනේ 

වපනේනලා වදනේවනේ?

අවුරුදෙකට සෙකකට 
ඕන කරන කෙ, ගම්මිරිස් 

පවා සම් සවනසකාට 
ලැෙැස්ති කරලා ඉවරයි

ගස්වල 
සගඩිවල ප්මාණය 
ටිකක් කුඩා වුණාට 
කාබනික සපාසොර 

ෙැම්මය කියලා 
පලදාසව අඩුවක් 

සවලා නැෙැ
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

දැන්වීමකි

පසුගිය 28 වෙනිදා වෙළුෙ ජාතික පාසල් 

විභාග මධ්යස්ාෙවේ සාමාන්ය වපළ විභාගයට 

අදාළ ප්රශෙ පත්රය වී තිබුවේ විද්ාෙ ප්රශෙ 

පත්තරයයි. ඊට පිළිතුරු ලියනෙට සුදු 

ඇඳුමෙලින සැරසී ආ දරු දැරියන අ්තර සුදු 

සරමක් සහ කමිසයක් ඇඳවගෙ පැමිණ සිටි 

ෙයසග්ත පුදගලවයක් ද විය. වහව්තම වෙළුෙ 

කළුව�ෝවිටියෙ ප්රවදශවේ පදිංචි චන්රදාස 

වගාඩවේ මහ්තාය.

“මං මමදා සැමේ සාමාන්ය මෙළ විභාගමේ 
විද්ාවයි, ගණිතයයි මේෙේ මෙකට මෙනී 
හිටියා. 28 මවනිදා විද්ාව මේෙේ එක ලිවවා. 
30 මවනිදා ගණිතය මේෙේ එක ලිවවා. ෙැන් 
මට වයස අවුරුදු 74 ක්. මං ගිය අවුරුදමෙත් 
විද්ා විෂයට මෙනී හිටියා. ඒ සැමේ මං විද්ාවට 
සාමාන්ය (S) සාමේ්ථයක් ගත්තා.”

කාලවයන කාලයට 

වෙෙසවෙෙ විෂය 

නිරවදශය නිසා විෂය 

ඉවගෙ වොගනො 

වකවෙකුට විද්ාෙ, ගණි්තය 

ෙැනි ප්රශෙ පත්රයක් 

ලිවීම අභිවයෝගයක් �ෙ 

අමුතුවෙන කිෙයුතු ෙැ්ත. 

එවහත චන්රදාස මහ්තා ඒ 

අභිවයෝගයට මුහුණ දුනවන 

එ්තරමම විශොසයකිනි.

“මං මුලින්ම සාමාන්ය 
මෙළ විභාගයක් ලිවමව 
1970 අවුරුදමද. විභාග 
ලියන්්න වයස ප්රශ්නයක් 
කියලා මං හිතන්මන් ්නෑ. 
ඇත්තටම මං මමමෙම 
විභාගයට මෙනී ඉන්මන් මමේ 
ආත්ම තෘේතිය මවනුමවන්. 
විභාගයක් තිමය්නවා ්නම් 
ඉල්ලුම් කරන්්න කියලම හිත 
කිය්නවා.”

දගින දගටම විභාගෙලට 

මුහුණ වදෙ ව�ාවහෝ දරු දැරියන ඒ පීඩෙවයන 

ගැළවීමටවදෝ කරෙ එක් ප්රාර්ෙයක් තිවේ. ඒ 

“විභාග ෙැති රටක මා යළි ඉපවදො” යනෙයි. 

එවහත චන්රදාස මහ්තාට ෙම විභාග ගැෙ 

තිවයනවන වෙෙසම ආකල්පයකි.

“අධ්ාේනය කිය්න මද කාලයකට සීමා කරන්්න 
බෑ. මැමර්නකල්ම ඉමග්නගන්්න ඕමන්. ෙැන් 

විභාගවල විෂය නිේමදශ 
මව්නසමවලා. ්නවීකරණය වූ 
අධ්ාේනය ක්රමයක් තමයි 
ෙැන් තිමයන්මන්. ෙැබැයි 
ඒ කාමල් වමේ ම්නමවයි 
ෙැන් අධ්ාේන කටයුතු 
කරමග්න යන්්න ොසල් 
ෙරුවන්ට උෙකාරක ෙන්ති, 
අන්තේ්ාලය, ්්නමාධ් 
වමේ සෑමෙන්්න ෙෙසුකම් 
තිමය්නවා. අමේ කාමල් ඔය 
කිසිම මෙයක් තිබුමේ ්නෑ.”

වම අ්තර වමෙර විද්ාෙ 

ප්රශෙ පත්රය ගැෙත, 

ඒ වෙනුවෙන චන්රදාස 

මහ්තා සූදාෙම වූ ආකාරය 

ගැෙත ඔහු පෙසා සිටිවේ 

වමෙැනෙකි.

“ගිය සැමේට වඩා මම් 
ොර විද්ාව මේෙේ එක 
ටිකක් අමාරුයි. මං විද්ාව 
සම්බන්්ධ මොත්ෙත් නිතරම 

බල්නවා. මකාමොමත් 
මට විද්ාව විෂය 
ගැ්න සාමාන්ය ෙැනුමක් 
තිමය්නවා. ඒක නිසා 
මේෙේ එකට උත්තර 
ලිය්න එක මලාකු 
ගැටලුවක් වුමේ ්නෑ.”

එෙකට අලපලාවදණිය 

මහා විද්ාලවයන 

ඉවගෙගත චන්රදාස 

මහ්තා පෙසනවන 

වදශපාලෙ �ලපෑම නිසා 

්තමාට සුදුසු රැකියාෙක් 

ල�ාගැනීමට වොහැකි 

වූ �ෙයි. ඔහු වම ෙෙවිට 

සිය බිරිඳ සමඟ ්තම 

නිෙස සමීපවේ පිහිටි 

වත ෙගාවෙන ලැව�ෙ 

සුළු ආදායවමන ජීවි්තය 

ගැටගහ ගනියි.

වම අ්තර මැයි 30 

වෙනිදාද වමෙැනිම 

සිදුවීමක්  පාෙදුර ප්රවදශවයන දැකග්ත හැකිවිය. 

එදෙ තිබුවේ සාමාන්ය වපළ ගණි්තය ප්රශෙ 

පත්රයයි. ඊට වපනී සිටීමට පාෙදුර �ාලිකා මහා 

විද්ලයට පැමිණිවේ ෙයස අවුරුදු 78ක් ෙයස 

පුදගලයකි. ඒ පාෙදුර පදිංචි නිමල් මහ්තාය.

“මං විභාග ලියන්මන් විම්නෝදාංශයක් ෙැටියට. 
ෙැමේ ෙශකමේ තමයි මුලින්ම සාමාන්ය මෙළ 

විභාගයකට මෙනී හිටිමේ. 1961 ඉඳන් 1964 
ෙක්වාම මට ඒ කාමල් ෙැටියට ගණිතයට 
විශිෂ්ඨ සාමාේ්ථ තු්නක් ලැබුණා. 2016 වමේම 
2019 වසරවලත් මං ගණිතය මේෙමේ ලිවවා. 
ඒ අවුරුදුවල මට ගණිතයට ‘ඒ’ සාමාේ්ථ 
තිමය්නවා.”

ඒ ක්තාවෙන ෙම වපනී ගිවේ නිමල් මහ්තා 

ගණන හදනෙට උපන හපවෙක් �ෙයි. ඒ 

නිසාමවදෝ ඔහුවේ හැටි දනො ගම ප්රවදශවේ 

දරු දැරියන ගණි්තය 

ඉවගනීමට නිමල් මහ්තාෙ 

වසායා එෙ �ෙයි අපිට 

දැෙගනෙට ලැබුවේ. 

“මං නිකන් ඉන්්න 
මවලාවට ළමයින්ට ගණිතය 
උගන්ව්නවා. ඒ කිසිම 
ෙරුමවක් විභාගය මේල් 
මවලා ්නෑ. මං හිත්නවා 
සාමාන්ය මෙළ ප්රශ්න ෙත්රය 
ෙෙදදි අංක ගණිතයට 
විමශෂ තැ්නක් ලැමබන්්න 
ඕමන් කියලා. මමාකෙ ෙැන් 
ෙැන් මගාඩාක් රැකියාවලට 
ඒක උවම්නා මව්නවා.”

චන්රදාස මහ්තාත නිමල් 

මහ්තාත වම කලක සිට 

ඔප්පු කර වපනෙනවන 

ඉවගනීමට ්තම ෙයස 

�ාධාෙක් වොෙෙ �ෙයි. 

එය සැ�ෑෙකි. මනද 

ඉවගෙගත වදයක් කිසිදා 

අපවත යනවන ෙැ්ත. එය 

මැවරනෙට වමාවහා්තක් 

තියා වහෝ උෙමො වෙනෙට ඉඩ ඇති �ෙ 

ඔවුන වදවදොවේම විශොසයයි. එවකාළවේ 

විභාවේ ලියපු හැත්තෑ ගණනෙල සීයලා වදපළ 

රටට කියාවදනවන ඒ පාඩමයි.

නිමල් මෙතා

එස�ොළසේ විභොසෙට ඉඳෙත 
හැට පැනපු ඇතසතෝ

චන්්රදාස මෙතා

මං මුලින්ම ෙොමොන්ය සපළ 
විභොෙයක් ලිවසව 1970 

අවුරුදසද. විභොෙ ලියන්න 
වයෙ ප්රශනයක් කියලො මං 

හිතන්සන් නෑ

මං විභොෙ ලියන්සන් 
විසනෝදාංශයක් හැටියට. 

හැසේ දශ�සේ තමයි මුලින්ම 
ෙොමොන්ය සපළ විභොෙය�ට 

සපනී හිටිසේ.
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මානව හැකියා ප්රවර්ධන විශේෂඥ හා 
ශයෙෂ්ඨ මශනෝවිද්ා උපශේශිකා

රතනනා පුෂ්ප කුමනාරි

අසත ෙසත 
නැති වුණනාට සමනාකද 
ෙමෙර සනෝනලනා 
සදන්සනම 

‘තවුෙන්ඩ් සටෝක්ස්’
සැමියගේ /බිරිඳගේ ග�ොගයකුත් අයහපත් පුරුදු නිසො කුල 

ගෙය ගිනි ගෙයක් කරෙත් උදවිය සුලබයි. කමලුත් අන� එගහම 

ගකග�ක්. ඔහු නිමොලිව විවොහ කරගෙ� තිගයනගන මොස හයක 

විතර ගපම් සබඳතොවයකින පසගස. නිමොලි ආර්ථික අතින ඒ තරම් 

ස්ොවර �ැති සොමොන්ය පවුලක කොනතොවක්ලු. �මුත් ගම් පවුලට 

ඒ කොගේ තිබුණොයැයි කියැගව� වත්ගපොගහොසත්කම් ෙැ�ත්, 

පවුගේ උජොරුව ෙැ�ත් නිමොලිගේ පියො නිතරම වගේ කමේ එක්ක 

කියවලො තිගය�වො. ඔහුත් ඉතින ඒ කතොවල සත්ය අසත්යතොව ෙැ� 

ගලොකුවට හිතන� ගිහින �ැහැ.

විවොහ ගවලො එකට ඉනදැද්දි නිමොලිත් පියො වගේම විවිධ ගද් 

ෙැ� පම්ගපෝරි ෙහ� අගයක් බව කමේට ගත්රිලො. දන� අඳුර� 

ගකග�ක් මුණෙැහු�ම අපිට ඉසසර අගරගේ ඉඩම් තිබුණොය, 

අසවේ ගලොක්කො අඳුර�වොය �ැත්තම් ගෙදර ගමච්චර යො�වොහ� 

තිබුණොය කිය කියො කයිවොරු ෙහ�වලු. ඉතින එගවගලට කමේ 

මිනිසසු ඉසසරහො සෑගහ� අපහසුතොවයට පත්ගව�වලු. පිට 

මිනිසසු එක්ක විතරක් ග�ගම් ගවලොවකට ඇය කමේ එක්කත් 

ඇගේ පවුල ෙැ� මහො ගලොකු කතො කියව�වොලු. ඔගහොම 

කොලයක් ෙතගවද්දි ගම් ගදපළට දරුගවකුත් ලැබිලො. 

ගම් දරුවො ඉගෙ�ෙනගන ෙගම් තිගය� සොමොන්ය 

පොසලක. හැබැයි ගම් බිරිඳ ඇගේ දන� කිය� 

යොළු මිත්රයිනට  කියලො තිගයනගන දරුවො 

ගකොළඹ ජ�ප්රිය පොසලක ඉගෙ�ෙන�වො 

කියලයි. ඇය කයිවොරු ෙහ� කොරණො ෙැ� 

ගකග�ක් හරස ප්රශ�යක් එගහම ඇහුගවොත් 

යොප්පුවට උත්තර දීලො ඇඟ ගේරෙන�ත් ගම් 

නිමොලි දක්්ෂයිලු.

සැමියො කීපපොරක්ම ගම් වැගේ කරන� එපො 

කියලො  නිමොලිට අවවොද කරලො. හැබැයි ඇය 

ග�ගමයිලු ඔහුගේ කතො ක�කට ෙත්ගත්. ඔගහොම 

ඉන�ගකොට බිරිඳගේ ෙම් පළොගත් අඳුර� පවුලක් 

කමේව ගහොයොගෙ� ඇවිේලො. කමේ රජගේ උසස 

රැකියොවක් කර� ගකග�ක් බවත්, ළමයි කීපගදග�ක්ටම 

රැකියො ගහොයලො දීපු බවත් ආරංචි ගවච්ච නිසො තමයි රැකියොවක් 

බලොගපොගරොත්තුගවන තෑගි ගබෝෙ එගහමත් අරන ඇවිත් තිබුගේ.

ටිකක් කතොකරගෙ� ය�ගකොට බිරිඳ කියපු ගබොරුවක් නිසො ගම් 

පිරිස තමන ෙැ� අධිතක්ගසරුවක ඉන� බව කමේට වැටහිලො. 

පිට මිනිසසු ඉදිරිගේදී බිරිඳ අවමො�යට පත්කරන� බැරිකම 

නිසො කමලුත් එදා එ� හැටියට ෙහ උලුවසසො කියලො ගබොරුවට 

රඟපොලො. හැබැයි පිරිස ගියොට පසගස ඔහු බිරිඳට ගබොගහොම තදින 

අවවොද කරලො. ෙැටලුව දුරදිෙ ගිහින එදා නිමොලි මහගෙදර ගිහින. 

පසුව කමේම ඇයව එක්කරගෙ� ඇවිේලො. ඔය ෙැටලුගවන 

පසගස තමයි කමේ ඇයව උපගද්ශ�යට ගයොමු කරන� තීරණය 

කරලො තිබුගේ.

කමේ ඇයව මගේ ළඟට එක්කරගෙ� ඇවිේලො තිබුගේ 

සොමොන්ය පවුේ උපගද්ශ�යකට ය� බව කියලො. ඔන� 

ඉතින මුලිනම මම ඇයත් එක්ක ගබොගහොම සුහද කතොබහක් 

ගෙොඩ�ෙොෙත්තො. ආගිය ගතොරතුරු කතො කර�ගකොට “මොර 

ට්ැෆික් එකක්  තිබුගේ අසගසන මුේගලන දදා මොර අමොරුගවන 

මම  කොර් එක ඩ්රයිව් කරගෙ� ආගව්” කියලො ඇය මොත් එක්ක 

කිව්වො. ඇයට එගහම කියලො කටෙන� හම්බුගේ �ෑ “ඇයි නිමාලි 
බ�ාරු කියනබන? මමබන කාර් එක ඩ්රයිව් කරබෙන ආබව්, ඔයාට 
ඩ්රයිව් කරනන �ැහැබන” කියලො කමේ එකපොරම කිව්වො. එගහම කිව් 

හැටිගයම ගම් බිරිඳ ලත් තැ�ම ගලොප් ගවලො කන� වගේ කමේ 

දිහො බැලුවො.

කමේට කොර්යොල කොමරගයන පිටත ඉන� කියලො නිමොලි එක්ක 

මම ටිකක් තනියම කතොබහ කළො. නිමොලිගේ පවුලට පියොගේ 

පවුගලන ලැබුණු ඉඩම් කිහිපයක් ඇත්තටම තිබිලො තිගය�වො. 

හැබැයි  නිමොලිගේ පියො දැඩි ගලස බීමට ඇේබැහි ගවචචි 

පුද්ෙලගයක්ලු. නිමොලි ඉපගදන�ත් ගපරොතුව ඔහු ඒ ගද්පළ �ැති 

�ොසති කරලො. පසගස ඔහු ඒ ඉඩම් ෙැ� පම්ගපෝරි කතො කියමින 

ජීවත් ගවලො. පියොගේ බීමත් හැසිරීම් සහ පවුගේ ආර්ථික ෙැටලු 

නිසො නිමොලි ෙත කරලො තිබුගේ කටුක ළමොවියක්. 

“අනිත් අය එකක ඉද්දි මම පහලින ඉනනවා 
කියලා මට හිබෙනවා මිස්. බවලාවකට මම බකාන 

බවලා වබේ හැඟීමකුත් තිබයනවා. ඒ නිසයි මම 
එබහම කරනබන. එබහම කළාම ඇත්ෙටම මට සමාබේ 

පිළිෙැනීමක ලැබ�නවා.”

‘පුද්ෙලබයකුබේ පුරසාරම් බෙඩවීම ඔහුබේ අනාරකෂිෙ �බව් 
සලකුණකි’ කියලො ගයේෂ්ඨ ජපන මග�ෝවිද්ොඥගයක් ගවචචි හෑන 

පියෑං වරක් කියලො තිගය�වො. නිමොලි කිව් කතොගවන ඒක තහවුරු 

ගව� බව පැහැදිලියි.

ජීවිගත් ෙැටලු එක්ක එ� අභ්යනතර 

අතෘප්තිකරභොවය නිසො ගෙොඩක් අය ගබොරුවට 

කයිවොරු ෙහන� ගපළගඹ�වො. ගම් අය 

ඔවුනට �ැති ගද්, විගශ්ෂගයන යො�වොහ�, 

ගද්පළ ෙැ� පුරසොරම් ගදාඩවන� කැමතියි. 

ගම් පුරොගේරු ඇතුගේ අතිශගයෝක්තිය 

ඉහළ නිසො අහන ඉන� ගකග�ක්ට 

ඔවුන ගබොරුවක් කිය� බව පහසුගවනම 

ගත්රුම් ෙන� පුළුවන. ඒ නිසො ගෙොඩක් 

අය පුරසොරම් ගදාඩ� අයට ග�ොගපග�න� 

ඔවුනට හි�ො ගව�වො. හැබැයි ඔවුනව 

උපගද්ශ�යට ගයොමු කිරීමයි කළ යුත්ගත්. ගව� 

ගකග�ක්ට ඔවුන ඉදිරිගේදී ප්රශංසො කර�ගකොට 

ගම් අයගේ හිත්වල ඊර්ෂ්ොවක් ගකෝපයක් 

ඇතිගව�වො. එතගකොට ඉතින අන අයගේ අවධො�ය 

බලොගපොගරොත්තුගවන ඒ අය තව තවත් �ැති ගද් මවොපො�වො. 

කොලොනතරයක ඉඳලො ගම් ගද් කරද්දි ගමොළය ගම් ක්රියොගවන සතුටක් 

ලබ�වො. එතගකොට එය පුරුද්දක් බවට පත්ගව�වො.

තව සමහරු ඉන�වො තමන ළඟ තිගය� ඇතැම් ගද් අනිත් 

අයට ගපන�ලො, ඒ අයත් එක්ක ඒ ෙැ� ගලොකුවට කියවලො සතුටක් 

ලබ�. ග�ොදන�ො ගකග�ක්ට හරි ඔය ගද්වේ කියලො සතුටු ගවන� 

ඒ අයට පුළුවන.

�න�ොඳු�� අයට පුරසොරම් ගදඩවීම ගකගස ගවතත් තමන 

එක්ක එකට ජීවත් ගව� සැමියො එක්ක බිරිඳ එක්ක පුරසොරම් 

කියවන� ය� එක විවොහ ජීවිගත්ට 

ගලොකු තර්ජ�යක්. ගම් වගේ 

හැසිරීම්වලදි ගකග�ක්ට තමනගේ සහකරුගේ ගපෞරු්ෂය 

ෙැ� වැරදි අදහසක් මතු ගවන� පුළුවන. ඒ වගේම ඔහු/

ඇය තමනගේ සහකරු විදිහට සමොජයට හඳුනවො ගදන� 

මැලි ගවන� පුළුවන. ඒ විතරක් ග�ගම් ගබොරු පුරොගේරු නිසො 

පවුලට �ැති ප්රශ� වුණත් ඇති ගවන� බැරි �ැහැ.

ඒ නිසො තමන ගබොරු පුරොගේරු ෙහ� බව 

තමනටම ගත්ගර�වො �ම් ඒ හැසිරීගමන ඈත් 

ගවන� බලන�. යමක් කමක් තිගය� 

ගකග�ක් වුණත් �ැති බැරි අය ඉසසරහො ඒ 

ගද්වේ කියව� එක කැත පුරුද්දක්. අනික 

ගම් පුරුදු අම්මො තොත්තගෙන දරුවනට 

යන� පුළුවන කියලත් අමතක කරන� 

එපො.

මම ගම් කිව්ව කරුණු කොරණො ගසරම 

නිමොලිටත් පැහැදිලි කළො. වොහ�යක් 

�ැත්තම් ගබොරුවට වොහ�යක් තිගය�වො 

කියලො කයිවොරු ග�ොෙහො මහනසිගවලො 

වොහ�යක් ෙන� උත්සොහ කර� එක වටි� 

බව මම ඇයට පැහැදිලි කළො. අධ්ොප�ය 

ප්රමොණවත් �ැති �ම් මම ගමච්චරක් ඉගෙ�ගෙ�  

තිගය�වො කියලො ගබොරු ග�ොකියො ඒ සුදුසුකම් 

හදාෙන� කියලත්, ඉගෙ�ෙන� එකට වයසක් අදාළ �ැති 

බවත් නිමොලිට මම ගහොඳින පැහැදිලි කළො.

ඇතත 
කිව්වම මනා්ව ගණන් 

ගන්සන් නැති මිනිස්සු 
සබනාරු කිව්වම සෙනාඳට 
ෙලකන්වනා. ඒකයි මම 

සබනාරු කියන්සන්  

තමන් 
සබනාරු පුරනාසේරු 

ගෙන බ්ව තමන්ටම 
සතසරන්වනා නම් ඒ 
ෙැසිරීසමන් ඈත 
ස්වන්න බලන්න
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නතාරි දූ ඉස්කෝ්ේ 

ඇරිලා ්ෙදර එද්දී ්ොඩක් 

්ෙලාෙට ්ේනන ඕන ්ද්ෙේ 

අමතක කරලා එන පුරුද්දක් 

තිබුණා. ෙතුර ්�ෝත්ේ, 

පැන්සේ ්පට්ටිය, ගුරු්දගුරු 

්සම�න්ධතා ්පාත, ජපන 

භාෂාෙ කියවී්ම ්පාත, ඇ්ේ 

උෂණතෙය මැනලා ලියලා යෙන 

කාඩ් එක, ්ෙදර ෙැඩ ලියා්ෙන 

එන ්පාත ේේ ්ම ්ද්ෙේෙලින 

එකක් ්දකක් ඉස්කෝ්ේ දාලා 

ඇවිත ්ේනන අමතක වුණා 

කියනො. ඇතතටම අමතක 

්ෙනෙත ඇති, ්ෙදර ෙැඩ නම 

්�ාරාට අමතක කරලා එනෙත 

ඇති. අපිත එ්�ම ්ද්ෙේ 

ඉස්කෝ්ේ කා්ලදි කරා්න.

ඉතින මං ්ම ෙැන එයාට 

තුන �තර පාරකට ෙඩා අෙොද 

කළා. ්සම�රදාට දුෙ ඇතතම 

කියනො අරන ආ්ේ නෑ කියලා. 

එ්�ම කළාම, “ඔයා මමාට 
ඇත්ත කිව්වට ග�ාඩාක් ස්තූතියි” 

කියලා මං එයාට �ාද්දක් 

දීලා ෙැළඳෙනනො. දූට ්සැර 

කරලාෙත �ැණලාෙත ්ම 

්ද්ෙේ ්තරුම කරනන මට ඕන 

වු්ේ නෑ. 

එ්�ම ක්ළාත එයා තෙ 

තෙ ්ද්ෙේ මට ්�ා්රන 

කරනන �දයි කියලා මට 

පුංචි �යක් තිබුණා. 

ඉතින පහුගිය 

සුමා්නකත 

ඔය ේේ 

්ෙදර ෙැඩ 

ලියා්ෙන එන 

්පාත ඉස්කෝ්ේ 

දාලා ඇවිත තිබුණා. ්මච්චර කිේෙට 

පස්්සත නතාරි තෙමත ඒ ්ද්ම කරන 

නි්සා මට පුංචි උපායක් කේපනා වුණා. 

ඒ්කන එයා්ේ හිත රි්දන්නත 

නෑ, දේස ෝන ්ෙදර 

්ේනන ඕන ්ද්ෙේ 

අමතක කරලා එනනත 

�ෑ, අමතක වුණා 

කියලා කියනනත 

�ෑ.

මං ්කාළයක් 

අරන ්පාඩි 

ෙගුෙක් ෙැහුො. 

ඒ්ක නතාරි 

දූ දේස ෝන 

්ෙදර ්ේනන ඕන 

්ද්ෙේ ටික මතක් කර 

කර ෙගුෙ ්�දුො. ඊට 

ඉස්සරහින ්පාඩි තීරු ්කාටු 

ප�ක් ෙ�ලා ඒක ්සති්ේ දෙස ප�ට 

්ෙන කළා. නතාරි දූටම එනන කියලා, 

මෙදර නඩු විසඳන්දන
ආදමේ විතරක් පාවිච්චි කරන්දන

පුදෙලික සේබන්ද්ධතා ෙතතත, රාජකාරි මට්ටමේ සබඳතා ෙතතත මබාමහෝවි්ට අපි 
පුරුදුවී සිටින්දමන්ද අෙය 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 කරමෙන අපි කරන්දමන්ද 
සියල්්ල අවුල් කරෙැනීමයි.සැමියා දහේ සහ දරුමවෝ තිමදනා සමඟ 
ජපානමේ ජීවතවන හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමේ ජීවිත අතදැකීේ ඇසුරින්ද 
අපි්ට කියාමදන්දමන්ද විමේෂමයන්දම ‘පවු්ල’ නමැති සේබන්ද්ධතාවය්ට 
මූලිකතවය දීම සහ එය රැකෙැනීමේ ඇති වැදෙතකමයි. එමමන්දම 
ඕනෑම මහාඳ මහෝ නරක සිදුවීමක්ටම පසු සතු්ට විය හැකි කාරණා 
පමණක් ජීවිතය්ට එක් කරෙැනීමමන්ද, බ්ලා සිටියදී පවුල් ජීවිතය සතුටින්ද 
පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියන්දමන්ද සතුටින්ද ජීවිතය දරණ ඇමේ 
ජීවන අතදැකීේ සමුදාය මුල්කරමෙනය.

ඒ ්ෙනකරපු තීරුෙල එයා ලේොම 

පැන්සේ ්පට්ටිය, ෙතුර ්�ාත්ේ, 

ගුරු්දගුරු ්සම�න්ධතා ්පාත ේේ 

දේස ෝන ්ෙදර ්ේන අනික් 

්ද්ෙලුත ලි්යේො. දෙස ප�ට 

්ෙන කරපු තීරු උඩින, 

්සඳුදා ඉඳන සිකුරාදා 

්ෙනකන නම කරලා, 

My Check List 

කියලා ඒ ෙගුෙ 

උඩින ලිේො. 

පස්ස මං 

කීො, “න්තාරී 
ඔයාට ඉස්ගකෝගේ 
ඇරිලා එද්දි 

ගේනන ඕන 
ඒ්වා අම්තක 

ග්වන්වගන. ඒ නිසයි 
මමා ගමගෙම Check 

List එකක් ෙැදුගව. ඔයා 
ඉස්ගකෝගලන එනන ලෑස්ති ග්වද්දි 

බලනන ගේගක් ලියපු්වා ඔයා ඔක්ගකාම 

දාග�නද කියලා. ඒ ෙැම එකක් ඉස්සරහින 
තිගයන ගකාටුගව ග�ාඩි මාර්ක් එකක් 
දානන. එ්තගකාට ඔයාට කිසිම ගදයක් 
අම්තක ගනාකර ගේනන පුළු්වන” කියලා. 

ඉස්කෝ්ේ �ෑේ එ්ක් කාල්සට�න දාන 

තැන මං ඒ ්්චක් ලිසට් එක දැමමා. 

�ෑේ එක අරිද්දි ෙ�ද්දි ඒක එත්කාට 

්ේනො. නතාරිත ඒකට ආ්ස වුණා.

්ම ටි්ක්ම Check List එ්ක් ්පාඩි 

�රියක් දාලා දේස ෝන ්ේනන 

ඕන ්ද්ෙේ ටික එයා අමතක ්නාකර 

්ෙනත තිබ�ා. ෙ�නන �ණිනන ඕන 

වු්ේ නෑ. මම ක්ේ ්පාඩි උපායක් 

පාවිචචි කරලා එයාට අමතක ්ෙලා 

�රි, හිතාමතාම �රි දාලා එන ්ද්ෙේ 

ටික ්ේන විදියට එයාෙ ්පාළඹෙපු 

එක. 

මාත පුංචි කා්ේ අමතක ්ෙලා 

ඉස්කෝ්ේ ්ද්ෙේ දාලා ආෙම අ්ේ 

අමමා මට �ණිනො. ෙ�ලත ති්යනො. 

පුංචි පුංචි ්ටාකුත අනිනො ඔලුෙට. 

මට �රියට දුක හිතිලා ති්යනො. මං 

උෙමනා්ෙන දාලා ආ්ේ නෑ 

කීෙට විශෝස ක්ේ නෑ. ඉතින 

මට ම්ේ දරුෙට එ්�ම දුකක් 

්දනන හිතු්ේ නෑ. එයාලා 

තාම පුංචියි. ්සැර කළාම ඒ හිත 

්ොඩක් රි්දනො. මං කරපු ්ද් 

නි්සා ආ්සා්ෙන කරනන අලුත 

ෙැඩක් ලැබුණා ේේ නතාරි 

්සතුටින හිටි්ේ. පහුවුණු ඉරිදාත 

මං ඒ ේේ ෙගුෙක් ෙ�ලා 

්සඳුදායින පටන ෙනන අලුත 

සුම්නට එයා ලොම Check 

List එකක් �ැදුො. ඉතින මට 

විශෝසයි නතාරි තෙ මා්සයක් 

යද්දි Check List එකක් නැතුෙම 

ඉස්කෝ්ලන එදි්නදා ්ේනන 

ඕන ්ද්ෙේ මතක් කරලාම අරන 

එයි කියලා. 

තර�ෙ, ්ක්නතියට ෙඩා 

ආද්ේට පුළුෙන ්ොඩක් ්ද්ෙේ 

ලස්සනට නිෙැරදි කරනන. 

වි්ශෂ්යනම අ්ේ 

දරුෙනෙ.

මං කරපු ඒ 

කරපු පුංචි 

ෙැ්ඩ් ෙැන 

ද�මට 

කීොම ඒක 

්ලාකු 

්දයක් 

ේේ එයා 

්ොඩක් 

මාෙ අ්ේ 

කළා. ඒකත 

ම්ේ හිතට 

්සතුටක්. 

ෙ�නන �ණිනන 

ඉක්මන ්ෙන්න නැතුෙ 

දරුෙනට ආද්රන ්ද්ෙේ 

්තරුම කරද්දී එයාල්ේ හිත 

තැ්ලන්න නෑ. ඒ ේේම 

එයාලට අපිෙ එපා ්ෙන්නත 

නෑ. අපිට දුකක් දැ්නන්නත 

නෑ. �රි ්ද් එ්�මත නැතනම 

විය යුතු ්ද් ්මාකක්ද කියලා 

දරුෙට ආද්රන 

්දන ෙමන 

නිද�්ස එයාලට 

්ොඩනැ්ෙනන 

පුළුෙන අෙකාශය 

�දලා ්දනන 

පුළුෙන. 

ඒ නි්සා දරුෙන්ේ අතින හිතාමතාම 

්�ෝ ්නාදැනුෙතකම නි්සා ෙැරැද්දක් 

සිද්්ධ ්ෙනෙනම ටිකක් කේපනා කරලා 

�ලනන ඒක නිෙැරදි කරනන පුළුෙන 

්�ාඳම විදිය ්මාකක්ද කියලා. දා�ක් 

ෙැඩ අස්ස දරු්ොත හිතුෙක්කාර 

්ෙද්දී ටිකක් තර�ා යනො තමයි. 

�ැ�ැයි දරුෙනට ෙ�ලා �ැනලා ඒ 

තර�ා පිට කරනන ගි්යාත එයාල්ේ 

හි්ත අපි ෙැන ඉතුරු ්ෙන මතකය 

එච්චර ්�ාඳ එකක් ්නා්ෙනන 

පුළුෙන. 

අනික ෙැරැද්ද නිෙැරදි ්ෙනො 

්ෙනුෙට දරුො ්දමේපියනට ්�ාරු 

කියන ්ස� හිතුෙක්කාර දරු්ෙක් 

්ෙනනත පුළුෙන. ඒ නි්සා ෙැරදි 

නිෙැරදි කරන ෙැ්ඩ්ට පුළුෙන �ැම 

්ෙලාෙකම ආද්ේ විතරක් පාවිචචි 

කරනන.

දාහක් 
වැඩ අේමේ 
දරුමවාත 

හිතුවක්කාර මවදදී 
ටිකක් තරහා 
යනවා තමයි

තරහව, 
මක්න්දතිය්ට වඩා 
ආදමේ්ට පුළුවන්ද 
මොඩක් මදවල් 

්ලේසන්ට නිවැරදි 
කරන්දන
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එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේසුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 12 වැනි  ් කාටස

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.

සර්, මම තමිලිනීව 
ඇස් ්ෙක ව්ගේ 
බලාගනනම
හිටපු ්කාටි නායිකාව්ගේ 

ලන්ඩන ්රේමවනතයා 
හමුදා්ේ ඉහළ නිලධාරියාට 

්පා්�ානදු ්වයි
පුනරුත්ථාපන කථාලය අවසන් කළ තමිලිනී 

කිළිනනථාච්චි පරන්තන්හි පිහිටි නිවසට යෑම 

නවනුවට සිංහල ජනතථාව ජීවතවන ප්රනේශයක් 

පදිංචියට නතෝරථාගත බව ඉකුත සතිනේදී 

සඳහන් කනළමි. පුනරුත්ථාපනය අවසන් වී 

සමථාජගත වනවිට හිටපු නකථාටි නථායිකථාවක වූ 

ඇය නපමවතියක වී සටියථාය. තමිලිනීනේ ඒ 

නරේමය හථා විවථාහය පිළිබඳව කපිතථාන් ජයනි සය 

මතකය අවද කළථාය.

“ෂිවකාමි (තමිලිනී) ෙධ්ස්ානමයන ගියාට 
පසමස එයාට පුළුවන හැෙ අවස්ාවකදීෙ ෙට 
දුරකතනමයන කතා කළා. ෙෙත් පුළුවන මවොවට 
ගනනවා. මවනදට පවුමෙ අය ගැන 
විතරක් කතා කරපු ෂිවකාමි එයාමග 
මපම්වතා මජයකුොරන ගැනත් ෙට 
විසතර කිවවා.

‘මජයකුොරන ළඟදිෙ ෙංකාවට 
එනවා. ඊටපසමස විවාහ මවනවා’

කියො තෙයි කීමව. ඔමහාෙ ඉද්දි 
ගිහිල්ො ොස 2-3කට විතර පසමස 
දුරකතන ඇෙතුෙක් අරමගන කීවා, 
‘ෙැඩම්ට විමේෂ කාරණාවක් කියනන 
තිමයනවා’ කියො.

‘මොකක්ද?’ කියො 
ෙෙ ඇහුවා.

‘මජයකුොරන 
ෙංකාවට එනවා. 
ආපු ගෙනෙ වමගේ 
මවඩින එක ගනනවා. 
මොකුවට උත්සව 
මොනවත් ගනමන නැහැ. 
පවුමෙ අය විතරයි 
එනමන. පිටින කියො 
තිමයනමන ෙැඩම්ටයි 
තව 2-3යි විතරයි. 
ෙැඩම් අනිවාේයමයනෙ 
එනන ඕන, ෙෙ 
බොමපාමරාත්තුමවන 
ඉනනවා’ කියො කීවා.

ෂිවකාමිමග විවාහය ලියාපදිංචි 
කරනන දිනය මයදිො තිබුමේ 2013 
සැපතැම්බේ 28දාට. එයා නැවතිො 
ඉඳපු මගදරෙ තෙයි විවාහය සිද්්ධ 
මවනවා කියො කීමව. ෙෙ මහායො 
බෙද්දි අමප ෙධ්ස්ානමේ මවන 
කාටවත් ආරා්ධනා කරො තිබුමේ 
නැහැ. ඒ නිසා ෙට හිතුණා මපෞද්ගලික 
හිතවත්කම් තිබුණට හමුදා නිේධාරිනියක් 
විදියට ෙෙ විතරක් යන එක මහාඳ නැහැ 
කියො. ඒ නිසා ෂිවකාමිමග විවාහයට ෙට 
යනන බැරි වුණා. විවාහමයන දින 
කහිපයකට පසමස එයා ෙට කතා කළා.

‘ෙැඩම් ඇයි ආමව නැත්මත්? ෙෙ හිතුමවෙ ඒවි 
කියො. ෙැඩම් ආවනම් අමප අම්ෙවයි, ෙැඩම්වයි 
එක්ක නුවරඑළිමය යනන හිතාමගන හිටිමය. 
ෙැඩම් නැති නිසා අම්ෙව විතරක් එක්කරමගන 
ආවෙ, අම්ො තනිමවන නිසා ෙෙයි මජයකුොරනුයි 
දවස 2-3ක ගෙනක් ආවා. දැන නුවරඑළිමය 
ඉනමන.’

කියො කඳුකරමේ සීතෙ පරිසරය ගැන හරිෙ 
සතුමටන කතා කමේ. ෙධ්ස්ානමේ ඉද්දි ‘තල් 
රුපපාමවන මපාල් රුපපාවට’ වැඩසටහමනදී 
මදණියාය ගිය ගෙන ෙතක් මවනවා කියො කීවා.

‘ෂිවකාමි... අත්වශ්යෙ රාජකාරි කිහිපයක් 

නිසා එනන බැරි වුමේ. ඔයා ඉනන තැනට ඇවිත් 
හමුමවනනම්.’

කියො ෙෙ කීවා. මපාමරානදු වුණ විදියට ොස 

3-4කට පසමස නිවාඩු දවසක ෂිවකාමි හමුමවනන 
ගියා. එයා නැවතිො හිටිමය ෙහරගෙ පැත්මත 
මගදරක. හැබැයි ෙෙ ඒ මගදරට ගිමේ නැහැ. 
ෙහරගෙ ටවුන එකට යද්දි ෂිවකාමි තවත් ගෑනු 
ළෙමයක් එක්ක ඇවිත් හිටියා. ොව දැකපු ගෙන 
දුවමගන ඇවිත් බදාගත්තා. ඒ මවද්දි එයාමග 
ෙහත්තයා නිවාඩු ඉවරමවො ආපහු එංගෙනතයට 
ගිහිල්ො. හැබැයි යනන කලින ෙහත්තයා එක්ක 
ගිහින පුනරුත්්ාපන මකාෙසාරිස මජනරාල් 
දේශන මහට්ටිආරච්චි සේව හමුවුණා කියො කීවා. 
පැයක් විතර කතා කරො ඉදො ආපහු එනන 
ආවා. ඒ එද්දි දුකට ොව බදාමගන ඇඬුවා.”

“තමිලිනී පුනරුත්්ාපනය සඳහා වවනියාව 
පුනමතෝට්ටම් ෙධ්ස්ානයට ගිහිල්ො ොස 
කිහිපයකට පසමස එමහන දැනුම්දීෙක් කළා තමිලිනීට 
විවාහ මයෝජනාවක් ඇවිත් තිමයනවා, ඒ පුද්ගෙයා 
විමද්ශගත පුද්ගෙමයක්, ඒ නිසා අමුත්තන විදියට 
ඇවිත් හමුමවනන බැහැ, දුරකතනය ෙගින සබඳතා 
පවත්වනන ඉල්ලීෙක් කරො තිමයනවා කියො. විමේෂ 
අවස්ාවකදී හැර සාොන්යමයන අපි අභ්ාසොභීනට 
දුරකතන පරිහරණය කරනන මදනමන නැහැ. නමුත් 
ෙෙ උපමදස දුනනා තමිලිනීට එයාමගේ මපම්වතා සෙඟ 

දුරකතන සබඳතා පවත්වනන 
අවශ්ය පහසුකම් ෙබාමදනන 
කියො. ඒකට විමේෂ මේතුවකුත් 
තිබුණා. මොකද පුනරුත්්ාපනය 
සඳහා අපට භාරමදන මගාඩක් 
අය අවුරුදු ගණන සටනකාමීන 
විදියට කටයුතු කරපු අවිවාහක 
අය. පුනරුත්්ාපනය අවසන 
කරො අවිවාහකව ඉද්දී ොනසික 
අසහනයට පත්මවනන පුළුවන. 
එතැනදි නැවත වැරදි වැඩවෙට 
මපළඹීමම් අවදානෙකුත් 
තිමයනවා. එමහෙ අවදානෙකට 
තිමයන පුංචි හරි ඉඩ නැති 
මවනවා විවාහ වීෙ තුළින. විවාහ 
දිවියට ඇතුළු වුණාෙ ජීවිතමේ 
සුනදරත්වය විඳිනවා. සහකරු 

මහෝ සහකාරියමගේ අනාගතය ගැන හිතනවා. දරුමවා 
ෙැබුණෙ දරුවනට ආදරය කරනවා. මම් මේතු කාරණා 
නිසා තමිලිනීමගේ මරේෙයට හා විවාහයට ෙෙ ආශිේවාද 
කළා.

තමිලිනී එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවි්ධානමේ හිටපු ප්ර්ධාන 
මපමේ නායිකාවක්. කාෙයකට මපර එයාො අමප 
සතුමරෝ. අපි  සටන කළා. නමුත් එයාො යටත් 
වුණාෙ අපි උපරිෙ විදියට ොනුෂීයව සැෙකුවා. 
යහළුමවෝ විදියට මවනසක් නැතිව ඇසුරු කළා. 
තමිලිනී අපට විමේෂිත මකමනක් නිසා එයාට වැඩි 
අවා්ධානයක් මයාමු කළා. රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

ෙධ්ස්ානවෙට ගියාෙ එයාො 
එක්ක සුදහව කටයුතු කළා. 
තමිලිනීමග ප්රේන, ගැටලුවෙට 
සවන දීො ඒවා විසඳුවා. මම් 
වමගේ මේතු නිසා තමිලිනීට ො 
ගැන විශාෙ මගෞරවයක් තිබුණා. 
සොජගතමවො ොස කීපයකට 
පසුව එයාමග විවාහය ගැන 
කියො ෙට ආරා්ධනා කළා. නමුත් 
අධික රාජකාරි කාේයබහුෙත්වය 
නිසා ෙට එදා යනන බැරි වුණා. 
නමුත් තමිලිනී ෙට කතා කරො 
කීවා,

‘සේ ෙමගේ ෙහත්තයා 
මජයකුොරනට සේව හමුමවනන 
ඕනෙ කියනවා. ටික දවසකින 
එයා ෙනඩන යනවා. ඊට කලින 
හමුමවනන අවස්ාවක් මදනන’

කියො. ඊටපසමස දිනයක් 
මයාදාමගන මදහිවෙ පල්ලියකදි හමුමවනන කතා 
කරගත්තා. එදා හවසවරුමව ෙෙ යද්දි තමිලිනියි 
එයාමග ෙහත්තයයි කලිනෙ ඇවිත් හිටියා. ෙෙ 
ගියාෙ මදනනෙ ෙට මබාමහාෙ ගරු කරො තෙයි 
ොව පිළිගත්මත්. යද්දි තෑගේගක් විදියට මදනන 
පිත්තෙ පහන මදකක් අරමගන ගියා. එයාෙට 
ඒක විමේෂයි. එයාෙමග සංසකකෘතිමයදි මගාඩක් 
මවොවට මුදල්, විදුලි උපකරණ වමගේ මද්වල් තෙයි 
මදනමන. කුතුහෙය නිසා,

‘සේ මම් පහනවෙ විමේෂත්වය මොකක්ද?’

කියො ඇහුවා.

‘මම් පහන පත්තු කළාෙ ඒ පහන දැල්මෙන 
ආමෙෝකෙත් මවනවා. ඒ ආමෙෝකය වමගේ ඔයාො 
මදනනමගේ ජීවිතත් ආමෙෝකෙත් මවනන කියො 
තෙයි ෙෙ ප්රාේ්නා කරනමන’ කියො කීවා. එයාො 
මදනනටත් මගාඩක් සතුටුයි.

තමිලිනී එයාමග සැමියා මජයකුොරනව ෙට 
හඳුනවො දුනනෙ එයා ෙට මගාඩක් සතූති කළා.

‘සේො හමුදාමව වුණාට 
මදවිමයා වමගේ’ කියො කීවා. 
තමිලිනීට ොනුෂිය විදියට 
සෙකො රැකවරණය දුනනට 
මගාඩක් සතූති කළා. තමිලිනී 
කියනමන අවුරුදු 20ක විතර 
කාෙයක් තෙනමගේ තරුණ 
කාෙයෙ කැෙෑවටයි, එල්.
ටී.ටී.ඊ. සංවි්ධානයටයි කැපකරපු 
මකමනක්. තවත් අවුරුදු 2-3ක් 
සිර කඳවුරුවෙ ගතකරො, 
මකටිමයන කීමවාත් ජීවිතය 
විඳිනන එයාට තව ටික කාෙයයි 
ඉතුරුමවො තිබුමේ. ඒ නිසා 
තමිලිනීව විවාහ කරගනන 
ඉදිරිපත් වීෙ ගැන මුලිනෙ 
මජයකුොරනට ෙෙ සතූති කළා. ඒ 
එක්ක ෙෙ මෙමහෙ කීවා.

‘මම් ළෙයමග ජීවිතමේ වැඩි 
කාෙයක් නිකම්ෙ මගවිො ගිහින තිමයනමන. ඔයාමග 
රටට හැකි ඉක්ෙනිනෙ එක්කරමගන යනන. එමහන 
ප්රංශය, සවිසටේෙනතය, ජේෙනිය වමගේ අනිත් 
රටවෙටත් එක්කරමගන යනන. එමහෙ එක්කරමගන 
ගිහින මෙෝකමේ සුනදරත්වය මපනවනන. තරුණ කාෙය 
ආමේ කවදාවත් ෙැමබනමන නැහැ. කාෙමයන උපරිෙ 
ප්රමයෝජන ගනන.’ එමහෙ කියද්දි තමිලිනීමගේ ඇසවලින 
කඳුළු කැට කඩාවැටුණා. 

එතැනදී හැඟුම්බර වුණු මජයකුොරන,

‘සේට ෙෙ මපාමරානදු මවනවා සේමගේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ඨ 
කරනන. ෙෙ තමිලිනීව මහාඳට රැකබොගනනවා’ කීවා. 
ජීවිතය විඳිනන අවශ්ය වටපිටාව අපි සකස කරො 
දුනනත් අවාසනාවට ඒ මද්වල් වුමේ නැහැ. ඒ ගැන 
මොකු කණගාටුවක් තිමයනමන. පසමස ෙට දැනගනන 
ෙැබුණා තමිලිනී ළඟ ෙෙ දීපු එක පහනක් තියො අනිත් 
පහන මජයකුොරන ඉඳපු රටට අරමගන ගියා කියො. ඒ 
ඒක එයා ළඟෙ තියාගනන ඕන නිසා කියො.”

්මජ� ්ජන�ාල් 
ෙර්්ශන ්හට්ටිආ�ච්චි

පුනරුත්ාපන 
්කාමසාරිස් ්ජන�ාල්

සනත ප්රියනත

්ජයකුමා�න හා 
තමිලිනී විවාහ වූ දා
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ඈන් ඇස්බෝර්න් කියන්්න් ඇමරිකා්ේ 

සුප්රකට ්ේඛිකාවක්. වයස අවුරුදු පනහත් 

පැන්නට ්මාකද  ඈන්ට ති්යන්්න් තරුණ 

්කේ්ලෙක්්ගේ ්පනුමක්. ඈන්්ගේ සම රත්තරන් 

පාටට ලෙසසනට දිලි්සනවා. ඒ විතරක්යයෑ 

්බා්හාම හැඩැති සිහින් සිරුරකුත් ඇයට 

ති්යනවා.

අසප ගණන් වියදම් කරලො රූපලොවණ්ය 

සත්කාර ටිකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔය 

වය්සදි ඕන ්ක්නක්ට එ්හම  ඉන්න 

පුළුවන්්න් කියලො දැන් ්ක්නක්ට හි්තන්න 

පුළුවන්. නයෑ... ඈන්්ගේ කතාව ඊට ්වනස. 

ඇය කියන විදිහට ඇය රූපලොවණ්ය සත්කාර 

සහ ආ්ේපන භාවිතා කරන්්න්ම නයෑ. නමුත් 

පහුගිය අවුරුදු 27ක් පුරාවට ඇය ආහාරයට 

අරන් ති්යන්්න් පලෙතුරු විතරයි. උ්ේ, 

දවේ, රෑ තුන්්ේලෙටම ඇය කන්්න් පලෙතුරු 

විතරයිලු. ්ත්, ්කෝපි නැත්තම් ්වනත් කෘත්රිම 

බීම වර්ග ්වනුවට පානය කරන්්න්ත් පලෙතුරු 

යුෂ විතරයිලු.

“පලතුරුවල අරුම පුදුම බලය ගැන මම 
තේරුමගේතේ අවුරුදු 25දී. ඉතින් මම අනිේ 
හැම කෑම ජාතියකම කන එක නැවැේතුවා. 
පලතුරු විතරක කන්න පටන්ගේතු මුල් කාතලදි 
බඩ පිතරන්තන් නැති ගතියක තේරුණා. හැබැයි 
පසතස ඒකේ හරි ගියා. ඒ වතේම පලතුරු 
කනතකාට මතේ සම පැහැපේ තවන බව මට 
පැහැදිලිවම තේරුණා.”

ඈන් එ්හම කිේවට පලෙතුරු විතරක් 

ආහාරයට ගත්්තාත් අ්ේ ශරීරයට අවශ්ය 

කරන ්ම්දය, ්ප්රෝටීන, කැේසියම්, විටමින් B 

සහ අයඩීන් ්නාලෙැ්බන්න පුළුවන් කියන 

එක තමයි වවද්යවරුන්්ගේ මතය 

්වන්්න්. ඒ නිසා ්ම් කියන්න හදන්්න් 

පලෙතුරු විතරක් කන්න කියලො එ්හම 

්න්මයි. පලෙතුරු ටිකක් වැඩිපුර 

කන්න කියලෙයි.

සවාභාවිකවම සම පැහැපත් 

කරගන්න ති්යන ්හාඳම විදිහ තමයි 

පලෙතුරු ආහාරයට ගැනීම. ්මාකද 

සමට අවශ්ය නිසි ්පෝෂණය ශරීරය 

ඇතුළාන්ත්යන්ම ලෙැ්බනවා නම් 

ලෙසසනට ඉන්න ඔය කෘත්රිම ්ේවේ 

්මාකුත්ම ඕන ්වන්්න් නැහැ. ඒ 

ව්ගේම පලෙතුරු යුෂ විදිහට පානය 

කරන එකත්, බාහිරින් ආ්ේප කරන 

එකත් සමට ගුණදායකයි. අනික 

ඔය දව්සන් ්ද්කන් සම 

පැහැපත් කරනවය 

කියන බහුතරයක් 

ආ්ේපනවලෙත් 

සටහන් 

්වන්්න් 

ඒවානම් 
හූරසෙන කාලා 
ඉතිරි ටික 
ෙතසපාසේම ොෙත්තත 
පාඩු නෑ 
අසේ ොමුදුරුවසන් 

පලෙතුරු සාරය අඩංගුයි කියලේන්. ඉතින් 

එ්හේ එ්ක් ඇත්තටම පලෙතුරු ටිකක් මූ්ේ 

ගාගත්තම ්මා්කෝ?

හැම පලෙතුරකම ඒ පලෙතුරට ආ්ේණික 

විටමින්, ්පාටයෑසියම්, තන්තු, මිනරේ, 

ප්රතිඔක්සිකාරක සහ ්�ා්ේට් කියන ්පෝෂණ 

සංඝටක අඩංගුයි. ්ම් කිේ ්ේවේවලෙට 

අමතරව ඒ ඒ පලෙතුරුවලෙ විතරක් අඩංගු 

්පෝෂණ සංඝටකත් ති්යනවා. ්ම් හැම 

සංඝටකයක්ම අ්ේ සිරුරට ව්ගේම හ්ම් 

ලෙසසනටත් ්බා්හාම වැදගත්.

පලෙතුරුවලින් අ්ේ සමට ලෙැ්බන වැදගත්ම 

්පෝෂණ සංඝටකය තමයි විටමින් C. අ්ේ 

ස්ම් පැහැපත්කම, තදබව එයින් ගියාම 

ඇ්දනසුළුබව පවත්වාගන්්න් ්කාලෙැජන් 

්ප්රෝටීනය කියලො මීට ්පරත් අපි කිේව්න්. 

අවුරුදු 27 ්වච්චි හැටි්ේ අ්ේ ස්ම් ති්යන 

සවභාවික ්කාලෙැජන් නිෂපාදනය 

අඩු ්වනවා. එ්හම වුණාට 

්කාලෙැජන් නිෂපාදනය වැඩි 

කරන්න විටමින් C වලෙට පුළුවන්. 

්දාඩම්, ්ලෙමන්, ටැංජරීන්, පැණි 

්දාඩම්, ඇඹුේ ්දාඩම්, ජම්්බෝලෙ, 

ජමනාරං ඔය පැඟිරි කු්ේ එකී 

්නාකී ්මකී හැම පලෙතුරකම 

විටමින් C අඩංගුයි. ඊට අමතරව 

ගසලෙබු, ්ේර, අන්නාසි, අඹ, 

රඹුටන්, මැංගුස, දූරියන්, 

ඇඹරැේලො ව්ගේ ්බා්හාමයක් 

පලෙතුරුවලෙත් විටමින් C යම් ප්රමාණයකින් 

අන්තර්ගත ්වනවා.

විටමින් C බහුලෙ පලෙතුරු වැඩිපුර ආහාරයට 

ගන්නවා නම් ස්ම් සියුම් රැළි ඇති වීම ප්රමාද 

කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඊට අමතරව කුරුලෙයෑ 

සහ ලෙප කැළැේ ඉක්මනටම සුවපත් කරන්නත්, 

ස්ම් විෂ ඉවත් කරන්නත් ්ම් පලෙතුරුවලෙට 

පුළුවන්.

සම වියැ ් ළන එකත් ්ගාඩක් බවලෙතියන්ට 

ති්යන ගැටලුවක්්න්. ඒ ප්රශ්නටත් විසඳුම් 

්දන්න ්ම් පලෙතුරුවලෙට පුළුවන්. හැබැයි 

ස්ම් ්තතමනය වැඩි කරගන්න නම් වැඩිපුරම 

කන්න ඕ්න් ජලෙය අධික පලෙතුරු. ්කාච්්චර 

කිේවත් වතුර ්බාන්න ්හාර සමහර අය 

ඉන්නව්න්. අන්න ඒ අයට ්ම්ක ්හාඳ 

විසඳුමක්.

්ගාඩක් අය එළවලුවක් කියලො හිතුවට 

පිපිඤ්ා කියන්්න්ත් අන්න එ්හම ජලෙය 

අධික පලෙතුරක්. පිපිඤ්ාවලෙ 96%ක්ම 

ති්යන්්න් වතුර. ඒ ව්ගේම ්කාමඩු (92%), 

්දාඩම් (87%), ස්්ෝබරී (92%), අන්නාසි 

(95%), තක්කාලි (93%), ඇපේ (84%) වතුර 

වැඩි පලෙතුරු.

අඹ, අන්නාසි, පීච්, ්දාඩම් ව්ගේ තැඹිලි 

පැහැති පලෙතුරුවලෙ සම පැහැපත් කරන 

වි්ශෂ ්පෝෂකයක් ්වන කැ්රාටි්නායිඩ්ස 

අඩංගු ්වනවා. සමට ලෙසසන කහ පැහැයකට 

හුරු පැහැයක් ්දන්න ්ම් පලෙතුරුවලෙට 

පුළුවන්.

සම ්පෝෂණය කරන්න විතරක්ම ්න්ම් 

නි්රෝගීමත් ්කස කළඹක් ලෙබාගන්නත් 

පලෙතුරු ආහාරයට ගන්න එක වැදගත්. ්ම්දය 

බහුලෙ කෘත්රිම ආහාර ගන්න එක අවම කරලො 

පලෙතුරු කන එක වැඩි කරනවා නම් ශරීර 

උසට සරිලෙන බරක් පවත්වාගන්නත් ්ේසියි.

පලෙතුරු කයෑවම ලෙැ්බන තව වි්ශෂ 

වාසියක් ති්යනවා. පලෙතුරුවලෙ මිහිරි රසය 

නිසා පලෙතුරු කන්කාට සතුටු ්හෝර්්මෝනයක් 

්වන ්ඩාපමින් ්හාඳින් ශ්ාවය ්වනවා. ඒක 

මානසික සුවතාවයට ්බා්හාම ්හාඳයි. 

මානසික සුව්යන්, සතු්ටන් ඉන්න්කාට ඉතින් 

ඕනම ්ක්නක් ඉ්ේටම ලෙසසන ්වනවලු්න්.

සාමාන්ය නි්රෝගී පුේගලේයක් දවසකට 

පලෙතුරු 400g ආහාරයට ගන්න ඕ්න් කියලො 

තමයි වවද්යවරු කියන්්න්. හැබැයි ඔය 

ග්යෑම් 400g ම ගන්න ඕ්න් එකම පලෙතුරකින් 

්න්මයි. හැම දවසකම 

විවිධත්ව්යන් යුතු පලෙතුරු 

වර්ග තුනක්වත් කන්න ඕ්න. 

පලෙතුරු කිේවම ්ගාඩක් 

අය හිතන්්න් ඇපේ, ්දාඩම්, 

මිදි ගැන විතරයි. හැබැයි උගුරැසස, හිඹුටු, 

මාදං, ්වරළු, ්මාර, අ්නෝදා ව්ගේ ්ේශිය 

පලෙතුරුවලෙ ්පෝෂණයත් ඉතා ඉහළ 

බව අමතක කරන්න එපා.

කනවට අමතරව පලෙතුරු 

ආ්ේපයත් ්බා්හාම ප්රතිඵලෙදායී 

කියලො කිේව්න්.

්ක්සේ, අඹ, ගසලෙබු ව්ගේ පලෙතුරුවලෙ 

මදය ආහාරයට අර්ගන ඒව්ගේ ්ලෙේලෙ 

මූ්ේ අතුේලෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඉසසර ඉඳලො 

අ්ේ අම්මලො, අත්තම්මලො කරලො ති්යන 

රූපලොවණ්ය සත්කාර.

්ලෙමන්, ්දාඩම්, අන්නාසි ව්ගේ ටිකක් 

ආම්ලික ගති්යන් වැඩි පලෙතුරු ඍජුවම 

සමට ගාන්න යන්න එපා. ඒවට එකකට එකක් 

වතුර මිශ් කරලො ආ්ේප කරන එකයි වඩා 

්හාඳ. ඊට අමතරව පිටි කළ ්නේලි, ්කාමඩු, 

අලිගැට්ේර, ්ක්සේ, අඹ ව්ගේ පලෙතුරුත් 

ස්ම් බාහිර ආ්ේපනයට හරි කදිමයි.

පලෙතුරුවලින් ඉක්මනින්ම සම  පැහැපත් 

කරන පාන වර්ග කිහිපයක් හදාගන්න හැටි දැන් 

බලෙමු. ්ම් කිසිම ්ේකට ලුණු සහ සීනි එකතු 

කරන්න එපා කියලො මුලින්ම කියන්න ඕ්න්. 

්මාකද ඒ ්දකම ්කාලෙැජන්වලෙට හානිකරයි. 

ඉතින් ඒ ්ේවේ එකතු කරලො පලෙතුරු කනවට 

වඩා පලෙතුරු ්නාකාම ඉන්න එක තමා වැඩිය 

්හාඳ.

අතනෝදා කැබලි තකෝපපයකට පැණි තදාඩම 
තගඩියක සහ මී පැණි තමස හැන්්දක එකතු කරලා 
බතලන්ඩ් කරලා පානය කරන්න.

තකාළ පාට පිපිඤ්ා තගඩියකට සැල්දිරි ්දඬු 
ත්දකක සහ තදාඩම තගඩි බාගයක එකතු කරලා 
බතලන්ඩ් කරලා පානය කරන්න.

ඇපල් තගඩි බාගයක, අන්නාසි කැබැල්ලක 
සහ තලමන් යුෂ තහාඳින් බතලන්ඩ් කරලා පානය 
කරන්නේ පුළුවන්.

අයිස කැට තකෝපපයකට සත්ෝබරී තගඩි 
පහක, බැසිල් තකාළ අහුරක සහ තකතසල් තගඩි 
බාගයක මිශ්ර කරලා බතලන්ඩ් කරලා පානය 
කරන්න.

ඇඹරැල්ලා තගඩි තුන හතරක ඇට ඉවේ 
කරලා ඒකට මී පැණි, ත්දහි යුෂ එකතු කරලා 
බතලන්ඩ් කරලා තබාන්න.

ස�ාපමින් ශ්ාවය 
ඉෙළ යන නිො 
ෙතුටින් ඉන්නත 
පුළුවන්. ෙතුටින් 

ඉන්නසකාට ඉතින් 
සකාසොමත 
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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

ම�ාඩි පුො... 
කවුද මෙමෙ ගෑනු ළෙයි 
�ාවිච්චි කරන මේන්සු 
�ාවිච්චි කරන්මන්?

තේනුක තෙන්නතකොන්ට කරනතන ත�ොකක්දැයි 

එක්වර� කල්ප්නො වූතේ ්නදැෙ. අම�ො ආ බ්ව කී 

තෙයින තේනුක තේ� ක�ල ් ප්රශ්නයක සිරවූ 

බ්ව අංජ්නො ඇලතලත්පොල්ට තේරුම ගියොය. ඇය 

කුඩො අේබබෑගය්ට අෙ ්දැමතම අෙ වූ තරෝස ්පදැෙදැ 

තලනසු්ව ේටූලය �ෙ ෙබමිනි. 

“මං ්පහළට යවලො ඉනනම.”

ඇය කීත්වන තේනුකතේ හිේට සදැෙදැලලු්වක 

්දැනුණි.

“ඒක මට මෙේ වුයණ නෑ. අනික අමමො එනයකොට 
ඔෙොට හැංයෙනන කිෙනයන යකොයහොමද මං...?”

තේනුක ඇතේ උරහිස �තින අෙ ෙබොතග්න 

කියද්දී තේතු්වක ්නදැතු්ව� ඇතේ ත්ත්නේට කඳුළු 

පිරුතේය. 

“මං ඉේමනටම අමමයි ඔෙයි මුණ ෙේෙනනම. 
ෙොමත් ඒ යෙොලයලො එේක විෙෙෙනන මට ය්පොඩි 
ය්පොඩි ප්රශන ටිකේ තියෙනවො යනෝනො...”

ඊ්ට කිසි්වක ත්නොකියො ඇය උර �ෙ තිබූ ඔහුතේ 

්කුණතේ ඇඟිලි ේතකෝට මිරිකො අලලොගේෙොය.

“යෙොරි...”

අංජ්නො තසමින කීතේ ඈ කතේ ්වර්ක බ්ව 

ෙදැඟුණ නිසොය.

“ඇයි ෙමොව ඉලලනයන... ඔෙො වැරැේදේ කයේ 
නෑ යනෝනො...”

“මං යම යනොකිෙො ආව නිෙොයන ප්රශයන...”

“එයහම යවනයන යකොයහොමද? ඔෙොට ඕන 
යවලොවක යමයහ එනන අයිතිෙේ තියෙනවො...”

ක�ල දුරකේනය අරතග්න ඔවුන ළඟ්ට 

ආතේය.

“යලොකු යනෝනො ආයෙ කෙො කරනවො...”

“යකෝල එක අරන කිෙනන යේේටුයව ෙතුර 
යහොෙනවො කිෙලො...”

තේනුක කීතේ අම�ො ර්ව්ටොල්න අ්ෙසකින 

ත්නොතේ. එළදැඹී ඇති අ්වේ්ෝව්ට මුහුණ 

ත්න්න්ටය. ක�ල ඇ�තු�්ට කෙො කරන්න්ට ගිතේ 

්නදැෙ.

“ඉේයෙලලො කිවවො අද ආයව ටැේසිෙක කිෙලො. 
යලොකු යනෝනො දාලො ටැේසිෙ ෙනන ඇති. යලොකු 
යනෝනට ්පොයර හිටයෙන ඉනන බැරුව යවනන ඇති 
කෙො කරනයන.”

ක�ල තසත්නතෙලෙො �දැණිතක ගදැ්න දුතකන තේ 

කීතේය. 

“ඔෙො ඔයහොමම ්පහළට ගිහින යදාර ඇරලො 
ඇතුළට ෙනන...”

තේනුක අංජ්නෝට කීතේ ඔහු අම�ො එ්නතුරු 

විසිේෙ කො�රය්ට� වී සිටී� තෙොඳ බ්ව සිතුණ 

නිසොය. අංජ්නො ්පෙළ්ට බසිද්දී ඒ ෙො ගිය ක�ල්ව 

්නදැ්වතූ තේනුක ඔහුතේ ක්න්ට කර කිසි්වක කියනු 

අංජ්නො දුටු්වොය. එය ත්නෝදැකකො තේ� ඇය ්පෙළ 

ෙට්ටුතේ තොර ඇර එතුළ්ට ගියොය. 

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක උඩු�ෙල්ට ය්න 

පියගදැ්ටත්පළ ්නදැේතේ ත්වතෙසකර බවිනි. 

ක�ල තේට්ටු්ව ්වසො එ්නතුරු තෙෝ ත්නොසි්ට ඇය 

තේනුක තසොයො ආ්වොය. ඈ එ්න ෙඬ ඇසී තේනුක 

ඉදිරිය්ට ආ්වේ මුහුතේ සි්නෝවක ්නදැතු්ව� ඇය 

සඳදැලතල වූ පුටු්වක ඉඳගේෙොය. 

 “අමමො”

තේනුක්ට ඇතේ ත්ව්නේක� ්රන්න්ට අ�ොරු 

වුතේය

“යමොකේද ය්පොඩි පුෙො යම කරනයන... මං 
යකොචචර බෙ වුණොද? අනික යම පිේෙට 
කෙො කළොට ඒ යකෝලවලට කෙො කයේ නෑ. 
ආයදනයකෝ... යකෝ යම යකොලලො, 
යේේටුව වහලො එනන ඔචචර 
යවලොවේ ෙනවද...?”

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක 

ත�ොකද්ත්ෝ තකනතියක 

පි්ට කරමින සිටියොය. එය 

තේනුකතේ හිේට බරක විය. 

අම�ො ත�තලස ෙදිේසියක 

ත්නෝවනතන ්නම ෙනි්ව 

්ටදැකසි්වල යනත්න එනතන 

්නදැෙ. ඊ්ට් ඇතේ පියකරු 

කරුණෝවනෙ මූණ �දැකී තගොසිනි. 

තේනුක්ට ඇය සනසුන කරන්න්ට 

උ්ව�්නො වුතේය. ඔහු සඳදැලතල වූ අත්නක පුටු්ව 

ඈ ළඟ්ට� ඇ් ඉඳගේතේ ඈ ්පස්ට බරත්වමිනි.

“ඇයි යම යේනති අරන... බලනනයකො ඔෙොයෙ 
ලේෙන මූණත් කැෙයවලො...”

තේනුක සි්නොතසමින කියද්දී තසත්නතෙලෙො 

�දැණිතක ේවදුර්ටේ මුණි්වෙ රැකකොය. 

“අමමො... ඔෙො යේනතියෙන ඉනයන මොත් 
එේකද?”

තේනුක බේඩොර තෙන්නතකෝන �ෘදු ෙඬින 

අසද්දී තසත්නතෙලෙො �දැණිතක්ට ේවදුර්ටේ හිෙ 

ගලකරතග්න ඉන්න්ට බදැරිවිය.

“ඔව ඔෙො එේක ෙමයි... ඇයි ළමයෙෝ එක 
යටලිය�ෝන යකෝල එකකටවත් කෙො යනොකයේ...?”

එ්වර ්නම තේනුකතේ මු්ව්ට සි්නෝවක 

්නදැගුතේය.

“යටලිය�ෝන එක යමෙන වැටිලො තිබුණො. මං 
දනයන නෑ අමමො මං එයහන ය�ොප් එකට එනයකොට 
එයෙනට චතුමිණී ඇවිත්. යමොකේද මනදා මට 
එෙොව හමබයවනනවත් හියෙනයන නෑ අමමො. ඒ 
්පොර මං යෙදර ආවො. ඇඟ එයහම යහෝදයෙන 
යමෙන ඉෙයෙන ඉනනයකොට නිදිමෙේ ආවයන 
ඇේ ඇරයෙන ඉනන බැරිෙරම...”

සිදුවූ සිද්ධිය තේනුක විේෙරොේ�ක්ව 

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක ස�ඟින 

කියමින සිටිද්දී ක�ල ්පඩිත්පළ 

්නදැග උඩු�ෙළ්ට ආතේ ගී 

්ප්යක ් මුමුණමිනි. තේනුක 

ෙො කෙොතේ සිටිතයන 

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක්ට 

ක�ල ෙො තිබූ ෙරේව් 

අ�ෙක වුතේය. 

“ය්පොඩි පුෙො මං යකොචචරවත් 
කිෙනවො, ඔෙො ඕනැවට ව්ො 

මහනසියවනවො කිෙලො. ය�ොප් 
එයේ නැත්ෙම ෙොළුවනයේ වැ්වලට 

උයේ, දවල, රෑ නෑ ඇවිදිනවො. ළමයෙෝ 
මනුේෙයෙේට නිදාෙනන ඕනි ්පැෙ ෙොණකුත් 
තියෙනවො. ඔෙො නිදිමරනවත් වැඩියි... ඒකයි 
ඔයහොම නිදිමෙේ එනන ඇත්යත්.”

තේනුක බලො සිටිතේ අම�ොතේ ඇේ ත්සය. 

ඒ්වො තබොර්පෝට වී තිබුණි. සඳදැලල ළඟ වූ අඹ 

ගතේ අේේට තකොතෙනත්ෝ සි්ට ඉගිල ආ 

ත්�ලිච්චන රංචු්වක කබෑගසන්න්ට ගේතෙන 

තසත්නතෙලෙො �දැණිතකතේ ඇේ ් එත්ස්ට 

ෙදැරුතේය. 

“යවන රංචුවක එේයකයනේ ඇවිලලද 
යකොයේද... යප්නයන නැේද කේටිෙ එේයකයනේට 

යකොටනවො...”

කියමින සිටි කෙෝව ්න්වෙො ත�ොතෙොෙක එත්ස 

බලො සිටි තසත්නතෙලෙො �දැණිතක කී්වොය.

“යකොයහොමත් ඔයෙනට කුරුලයලො එනවො... මං 
යම කමලට කිෙනන ඉනයන කුරුලලනට කෑම දානන 
ලෑලලේ හදනන කිෙලො. ලණුයවන ලෑලල බොලො 
කෑම දාලො උේෙනන පුළුවන...”

“ඒක යහොෙයි... ෙත්තුනට කනන යදන එක යලොකු 
පිනේ ය්පොඩි පුෙො...”

මූතේ ්පදැෙදැදිලි සි්නෝවක විසිතරද්දී 

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක කී්වොය. ඒ සි්නොත්වන 

ඇතේ පුරුදු ත්පනු� තේනුකතේ ඇේ දුටුතේය. 

අම�ො ය්ො ෙේේ්වය්ට ්පේවූතයන ඔහු සිෙ 

සදැෙදැලලු වුතේය. 

“මං චතුමිණීයෙ අප්්පචචි එේක යම ෙැන කෙො 
කරනනම. නැතුව යම ප්රශයන විෙෙනන අමොරුයි...”

හිටි ෙදැටිතේ කෙොතේ �ොෙෘකෝව ත්ව්නේ 

කරමින තසත්නතෙලෙො �දැණිතක කී්වොය. ඒ 

ස�ඟ� ඇතේ දුරකේනය ්නෝ වුතණන ඈ 

කෙෝව ්නදැ්වතු්වොය. කෙො කරනතන ්චතුමිණී බ්ව 

්නෝ්ව්න ඇ�තු� දුටු සදැනින ඇය ෙඳු්නොගේෙේ 

තේනුක්ට ඒ බ්ව ත්නොකියො එය ගේෙොය. 

“නැනදමයම. එයහ යවන දවෙේ එනනම... 
අප්්පචච ආවො මං ෙනවො...”

“හො, ඇත්ෙටම අප්්පචචි ආවොයන යනද?”

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක ඇේේට� ඇසුතේ 

සදැකතයනි.

“ඔව නැනදමමො... අප්්පචව කිෙනවො ්පේයෙ 
දවෙක ඉෙලො ෙනන එනනම කිෙලො...”

“යහොෙයි මැණියක... ්පයරේෙමට ගිහින මට 
යකෝල එකේ යදනනයකෝ...”

තසත්නතෙලෙො �දැණිතක ඇ�තු� අ්වසන 

කරේ� ක�ල ඔවුන්ට තේ තබොන්න්ට කෙො 

කතේය. ත්ත්්නො� කබෑ� කො�රය්ට යො යුේතේ 

විසිේෙ කො�රය �දැදිනි. 

“චතුමිණී කෙො කයේ. ඔනන එෙො ගිෙො...” 

විසිේෙ කො�රය සිසොරො ඇේ ය්වමින කී 

තසත්නතෙලෙොතේ ඇේ ්නෙරවූතේ ේටූලය �ෙ 

තිබූ තරෝස ්පෝට පුංචි තලනසු්ව ළඟයි. යතුර 

තෙොයන්න්ට අෙ තිබූ තලනසු්ව එෙදැ්න ෙදැබූ 

අංජ්නෝට කලබලය්ට එය ගන්න්ට අ�ෙක්ව 

තිබුණි. ගදැෙදැනුක� හිෙ උඩ්ට ආත්වන ේටූලය 

ළඟ ්නදැ්වතුණ තසත්නතෙලෙො �දැණිතක තරෝස 

්පෝට තලනසු්ව අේට ගනිද්දිේ එයින �ෘදු කතලෝන 

සු්වඳක ෙ�ො ගිතේය.

“ය්පොඩි පුෙො... කවුද යමයහ ෙෑනු ළමයි ්පොවිචචි 
කරන යලනසු ්පොවිචචි කරනයන...?”

අංජ්නෝට තලනසු්ව ගන්න්ට අ�ෙක්ව ඇතිබ්ව 

තේනුක දුටුතේේ එ්වරය.

w jirhs
72 මකාටස

බියංකා නානායක්කාර ලියයි

අමො... 
ඔයා 

මක්න්තිමයන් 
ඉන්මන ොත් 

එක්කද?
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වසන්ත විජේරතන 

පියාජේ 
ඝා්තකයන 
ජ�ෝරකයට 
යවනනට 
නීතීඥවරියක වූ 

ජ�ෝණී 

ළාබාල දැරියකව සිටියදී නීතීඥවරියක 

වීමේ ආශාවක් සුගුෆා තමේසුේ අහමඩමගේ 

සිමේ කවදාවේ තිබුමේ නැත. පසුකලකදී 

සිය මදමව්පියනමගේ සිතැඟි ඉටු කිරීමට 

ඇය නීතීඥවරියක වීමට අදහස් කළේ 

එම මතෝරාගැනීම ජීවිතයට අලුේ පාඩමක් 

කියාමේ යැයි ඇය මනාසිතනනට ඇත. 

දදවමේ හාස්කේ මකතරේද කිවමහාේ 

නීතීඥවරියක මලස ඇමගේ පළමු නඩු 

කටයුේත වූමේ පියාමගේ  මිනීමරුවන 

හා මගනගිය සටනය. දශක එක 

හමාරක අරගලයකින පසු 

අවසානමේ නඩුමවන ඇයට 

ජය හිමි වුවේ ඒ අතරතුර 

ඇයට අහිමි වූ මේවලද 

මබාමහෝ ඇත. මේ 

සටහන සුගුෆාමගේ ඒ 

සටන ගැනය. 

“ඒ 2006 පෙබරවාරි 
03 පවනිදා. මට මතකයි 
ඒ පවලාපේ පෙදර තිබුණු 
ෙරිසරය. ඒත් එතැන හිටිපේ 
කවුද කියලවත්, පවලාව කීයද 
කියලවත් මට දැන් මතක නැහැ.”

සිය මතකය අලුේ කරමින සුගුෆා 

පවසනනීය. 

“එකවරම නිවපේ දුරකතනයට ඇමතුමක 
ආවා. ඒ මපේ පසාපහායුරාපෙන්. දුරකතනයට 
පිළිතුරු දුන්පන් කවුද කියලනම් මට මතක 
නැහැ. නමුත් මපේ පසායුරා ප්රකාශ කර තිබුපේ 
පියා මරා දමා ඇති බවත්, ඔහුපේ සිරුර 
පසායාපෙන ඇති බවත් සඳහන් ආරංචියයි. 
ඒත් එය පකාපහාම විශවාස කරන්නද?”

එම ආරංචිය ඇසූ ඇමගේ මව සිහිසුනව 

ඇද වැටුණාය. මුළු මලෝකයම එකතැන නතර 

වූ බවක් සුගුෆාට හැඟුණි.

සුගුෆාමගේ පියා ආචාරය තහීර අහමඩ 

මස්වය කමේ බංගේලාමේශමේ රාජෂාහි 

විශවවිද්ාලමේ භූ විද්ා හා කැණීේ අංශමේ 

මහාචාරයවරමයකු වශමයනි. රාජෂාහි 

විශවවිද්ාලය පිහිටා තිබුමේ ඩකා නගරමේ 

සිට කිමලෝමීටර 45ක් ඈත ඉනදීය මේශ 

සීමාව ආසනනමේය. මේ අතරතුර කවුරුන 

මහෝ ඔහුව ඝාතනය කර සිරුර කුණු වළකට 

දමා මගාස් තිබුණි.

“මපේ පියා විශවවිද්ාලපේ කා අතරත් 
ප්රසිද්ධව සිටිපේ නිවුණු, නිරහංකාර මිනිසකු 
හැටියටයි. ඔහු නවීන කාරයකින් යනවා 

පවනුවට නිතරම ප්රිය කපේ සාමාන්ය බේ 
රථයක ෙමන් කිරීමට, මුළුතැන්පෙයි 
වැඩවලදී මපේ මවට උදේ කිරීමට, ඇය 
හා පවපෙදපොෙට යාමටත් ඔහු පබාපහෝ 
පේ ප්රිය කො. මට අවුරුදු 18ක වුණාට 
ෙේපසත් ඔහු ොර මාරු වුපේ මපේ අතින් 
අලලාපෙනයි. එතරම් පහාඳ මිනිපසකුව 
මරා දමන්නට උවමනා වුපේ කාටද?”

ඉන දින මදකකට මපර පියා අවසන 

වරට ඔවුනමගන සමුමගන බස් රියට 

මගාඩ වූ මමාමහාත සුගුෆාට 

සිහිපේ විය.

ඇයටේ ඇමගේ 

මසාමහායුරා 

සනහිේටේ රාජෂාහි 

විශවවිද්ාලය 

ආගනතුක තැනක් 

මනාමව්. කුඩා 

කාලය ඔවුන මගවා 

දැමූමේ එහි නිල 

නිවසකය. උමේ කාලය 

පාසමල ගතකළ ඔවුහු 

සවසට අමනකුේ සරසවි 

ආචාරයවරුනමගේ දරුවන සමඟ 

එහි ක්රීඩා පිටිමේ මසලලේ කළහ. 

විශවවිද්ාලමේ සියලුම මදනා ඔවුන 

පිළිබඳව දැනමගන සිටිමේය. එය සැමපන හා 

සතුටින මගවී ගිය කාලයක් විය.

පාසමලන අනතුරව ඩකා මවත පැමිණි 

සනහිේ එහි බහුජාතික සමාගමක මස්වයට 

එක්විය. සිය සිමේ විමශෂ 

ආශාවක් මනාවුවේ 

පියාමගේ අදහස 

අනුව 2006 සුගුෆා 

නීති විද්ාලයට 

බැඳුණාය. ඇයට 

පූරණකාලීන 

නීතීඥවරියක් 

වීමට අදහසක් 

මනාතිබුණි. 

තවදුරටේ 

ඉමගනීම මහෝ 

රාජ්ය මනාවන 

සංවිධානයකට 

එක්වීම ඇමගේ 

අමේක්ෂාව විය.

“ඔහු දින කිහිෙයක අෙ සමඟ ෙත කරලා 
විශවවිද්ාලයට ගියා. රෑ 9ට ෙමණ නැවත 
ඔහු කතා කපේ කරදරයකින් පතාරව ආ බව 
ෙවසන්න. ෙැය කිහිෙයකින් නැවත කතා 
කරන බවත් ඔහු කීවා. මා දන්නවා ඔහු ඊෙඟට 
නිදාෙන්න යන බව. ඒත් ඊටෙේපේ ඔහු කතා 
කපේ නැහැ. මරණ ෙරීක්ෂණපේදී පහළි වුණා 

ඔහු රෑ 10ට පෙර මියගිහින් තිපබන 
බව.”

මහාචාරයවරයා පිටව මගාස් 

තිබුමේ සිය රාජකාරි සගමයකු 

වන ආචාරය මියා මමාමහාමඩ 

මමාහිදිනමගේ විනය සේබනධව 

පැවති පරීක්ෂණයට එක්වීම 

සඳහාය.

කාලයකට මපර මමාහිදින 

ඔහුමගේ පවුමල සමීපතම 

පුේගලමයකු විය. එමහේ එය 

ඉක්මනිනම අවසන වී තිබුණි. 

ඇමගේ පියා ඔහුව හැඳිනවූමේ 

මකාලලකාරමයකු මලසය.

මකමස් මහෝ මහාචාරය අහමඩ එම 

රැස්වීමට සහභාගී වී තිබුමේවේ, 

ඉනපසු ඔහුට ලබාගේ දුරකතන 

ඇමතුේවලට පිළිතුරු 

දුනමනවේ නැත. 

සුගුෆාමගේ 

මසාමහායුරා 

රාජෂාහි බලා 

ගිමේ ඒ නිසාය. 

අවසානමේදී 

අහමඩමගේ 

සිහිසුන සිරුර 

විශවවිද්ාලමේ 

කුණු ටැංකියක 

තිබී මසායාගනු 

ලැබීය.

මහාචාරය අහමඩ ඝාතනය 

බංගේලාමේශය පමණක් මනාව මලෝකයම 

කතා වන මාතෘකාවක් බවට පේවිය. 

පැහැදිලිවම එය මිනීමැරුමක් විය. 

මලාව සෑම විද්යුේ හා මුද්රිත මාධ්යයකම 

ඊට අදාළ මතාරතුරු ප්රකාශ වූමේය. 

එය මපෞේගලික සතුරුකමක්ද? 

ආගමික අනතවාදීනමගේ ක්රියාවක්ද? මේ 

මගෞරවනීය පුේගලයා මරාදැමීමට ඔවුන 

ක්රියා කමේ ඇයි?

සති කිහිපයක් ඇවෑමමන මේ 

ඝාතනයට සැකකරුවන වශමයන 

ආචාරය මියා මමාමහාමඩ මමාහිදින, 

මනවාසිකාගාර පාලක ජහනජිර අලේ, 

අලේමගේ මසාමහායුරා හා මස්සිනා ඇතුළු 

තවේ සිව්මදමනකු අේඅඩංගුවට ගේහ. 

ඊට අදාළ විමරශන අතරතුර අලේ හා 

ඔහුමගේ ඥාතීන ප්රකාශ කමේ මුදල, 

පරිගණක හා විශවිද්ාලමේ රැකියා 

ලබාමදන බව පවසා මමාහිදින මමම 

කාරයයට තමනමගේ උදව් ලබාගේ බවයි. 

එමහේ ඒ බවක් මමාහිදින උසාවිමේදී 

පිළිගේමේ නැත.

2008දී ඔවුනමගේ මේ ඝාතනයට අදාළව 

සිව්මදමනකුට මරණ දඬුවම නියම විය. 

එමහේ දඬුවමට එමරහිව ඔවුන සිව්මදනා 

අභියාචනාධිකරණයට ගිමේය. 

“2011දී මපේ පියාපේ ඝාතන නඩුව 
පරේෂ්ාධිකරණයට ගියා. මියා පමාපහාමඩට 
ඇෙ නියම වුණා. හැම වාසියකම තිබුපේ 
ඔහුපේ ෙැත්තටයි. නීතීඥවරුන් 10ක ඔහු 
පවනුපවන් පෙනී සිටියා.

මපේ මවපේ හා පසාපහායුරාපේ බලකිරීම 
මත අධ්යයන කටයුතුවල පයදිලා 2012දී නීති 
උොධිය සම්පූරණ කරන්න මට හැකි වුණා. 
ෙසුව ප්රවීණ නීතීඥයන්පේ සහායිකාවක පලස 
පුහුණුව ලබන්න ෙටන්ෙත්තා.”

2013දී මහාචාරය මමාහිදින හා ජහනජිර 

අලේට මරණ දඬුවේ නියම වූ අතර අමනක් 

මදමදනාට ජීවිතානතය දක්වා සිර දඬුවේ 

නියම විය. එමහේ ඔවුන නැවතේ අභියාචනා 

ඉදිරිපේ කමළෝය. සුගුෆාමගේ දිරිය ගමන 

පටනගේමේ එතැනිනි. නඩු වාරතා එකින 

එක මපරලා බලමින, සාක්ෂි මසායමින, 

අමතර කරුණ රැස් කරමින සිය පියාමගේ 

මිනීමරුවනට දඬුවේ ලබාදීමට හැකි මාරගය 

තමනම මසායා යනනට ඇය තීරණය කළාය.

මියා මමාමහාමඩ ධනවේ පුේගලමයකි. 

ඔහුමගේ ඥාති සමහෝදරමයකු බංගේලාමේශමේ 

ප්රබල මේශපාලකමයකු විය. ඔහුමගේ 

නීතීඥයින දිගටම ඇසුමව් ඇමගේ පියා මරා 

දැමීමට මමාහිදිනට ඇති අවශ්යතාවය 

කුමක්ද යනනයි. ඔහු නිදහස් වන බවට 

සැකයක් කිසිවකුටවේ තිබුමේ නැත. 

මකමස් වුවේ ළාබාල තරුණියකව සිටියදී 

සිය පියාමගේ ආදරය අහිමි කළ, දැන 30 

ගණනවල පසුවන නීතීඥවරිය සිය අරගලය 

අත මනාහැරියාය. කුඩා කල පටනම 

මමාහිදින ඇතුළු පිරිසමගේ මතාරතුරු හා 

ගතිගුණ මහාඳින දැන සිටීමද ඇයට වාසියක් 

විය.

2022 අමරේල 05 වනදා උසාවි තීනදුව 

ලැබුණි. එය ප්රකාශයට පේ කරමින විනිසුරු 

හසන සිේධික් පැවසුමව් මහාචාරය තහීර 

අහමඩමගේ ඝාතනයට ආචාරය මියා 

මමාහිදිනට මරණ දඬුවම නියම කරන 

බවයි.

“දැන් මපේ පියාපේ ඝාතකයන්ට 
දඬුවම් ලැබී ඉවරයි. නමුත් ඔවුන් 
මපේ පියා මරා දැමීපමන් ලබාෙත්පත් 
පමානවද? මට මපේ තරුණ කාලය 

අහිමි වී ගියා. ආචාරය පමාහිදින්ට සිය 
රැකියාව නැති වුණා.”

සුගුෆා පවසනනීය.

හැම 
වාසියකම තිබුජේ 
ඔහුජේ �ැත්තටයි. 
නීතීඥවරුන 10ක 

ඔහු ජවනුජවන ජ�නී 
සිටියා

සුගුෆා කුඩා කෙ සිය පදමාපියන් සහ පසාපහායුරා සමඟ

පියාපේ ඝාතනය ෙැන පුවත්ෙත්වල ෙෙවූ අතීත වාරථා 
අධ්යයනය කරන සුගුෆා සිය මව සමඟ

මජේ පියා 
විශවවිද්ාලජේ කා 
අ්තරත ප්රසිද්ධව 
සිටිජේ නිවුණු, 

නිරහංකාර මිනිසකු 
හැටියටයි
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දැන්වීම් : 

0112 672601, 0112 672603

ෆැක්ස් : 0112 672648

බෙදාහැරීම් : 

 0112 127204,  0112 127210 

ෆැක්ස් : 0112 455134
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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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i|yd ìï uy,la l=,shg §ug we;

wu;kak - 0714 870 915

.=ref.a t,avia flhd m%hsjÜ ,sñgâ
• frda.S yd ksfrda.s jeäysáhka i|yd §¾>ld,sk yd  
  flÜld,Sk wdrlaIs; kjd;eka" ldre‚l" msßisÿ"    
  j.lSï iy.; fyo fiajdj'

• yÈis wikSm" frday,a .; lsÍï ffjoH idhk wd§
   ish¨ lghq;= Ndrlrejkag nrla fkdue;'

• hdno kdkldur iys; ;ks ldur" yqjudre ldur yd    
   Yd,d f,i Tng .e,fmk f.ùï l%u'

076 714 44 49
076 556 06 08
070 441 44 44

076 116 08 88

rcfha ,shdmÈxÑ ksoyia ksial,xl YdLd cd,h

SL
 P

RO
M

O

rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

fírd§ jeäu ñ,g
ñ,§ .kq ,efí'

lerÜ 20" 18"14" 09' 

Wlia rka NdKav 

074 281 93 70

lerÜ 24 - 184"000$-
lerÜ 22 - 160"000$-
lerÜ 21 - 142"000$-

,xldfõ fyd|u WmfoaYlhhs
ms<s.ekSula we;s

m%;sM, iy;slhs

Spoken English 
mx;s flf¾

I.E.L.T.S.oeka wjYH;djh

077 38 29 333

f,iag¾ i¾f,iag¾ i¾f,iag¾ i¾f,iag¾ i¾ fufyhjhs'

iskak ùug hk r;a;rka
Tn m%foaYhgu meñK fírd§ 
jeäu ñ,g ó,È .kq ,efí'

úYajdiksh fiajh'

075 832 2675

Wlia r;a;rx j,g
jeäu ñ,la 
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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 

උකු අඹ යුෂ (මැංතෙෝ තකෝඩිෙල්) හෙමු.

�ොඩේ අංක 23

iajhx  
/lshd

සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

ජනාධිපතිතුමාව ගෙදර යවනන 

හිතාගෙන ොලු මුවගොර පිටිගේ 

කරන ‘අරෙලෙ’ ඇරුණාම 

පුදෙලිකව ෙතගතාත අපි හැගමෝම 

ඉනගන අරෙලයක. ගලඩක් දුකක් 

හැදුනම අපි පණ රැකෙනන කයත 

එක්ක අරෙල කරනවා. 

කවුරුහරි බූට් එකක් තිබ්බම 

නැතනම් ගපාඩි ගකෝග�ාක් පාරක් 

දැම්මම රිදුණු හිත සනසෙනන 

අපි හිතත එක්ක අරෙල කරනවා. 

ඒ ඔක්ගකාම අසගස ගම් දවසවල 

ඉහළ යන ජීවන වියදමත එක්ක 

ගේලක් කාලා හරි ජීවත ගවනන අපි 

පුදුම අරෙලයක් කරනවා. 

ඉතින අද ගම් කියනන යනගන 

අනන ඒ අනතිමට කියපු ජීවන 

අරෙලය දිනන විදියක් ෙැන. ඒකට 

කඳුළු ෙෑස, ජල ප්රහාර, ෙල් මුල් 

වගේ ගදවල් අවශ්ය ගවනගන නෑ.  

ඒකට ඕන කරනගන ගහාඳට ඉදුණු 

අඹ ගෙඩි කිහිපයක් එක්ක තව පුුංචි 

පුුංචි ගදවල් ටිකක් විතරයි. 

දැන ගම් ගෙගවනගන අඹ වාරය. 

ෙස යට වැටි වැටී යන ඉදුණු 

අඹවලින උකු අඹ යුෂ නැතනම් 

මැුංගෙෝ ගකෝඩියල් හොෙනන 

අෙක යන 
අඹ වලින් 
අරගලය 
අෙවර කරමු 

විදිය තමයි ගම් කියනන 

යනගන. අඹ රසයට 

කැමති ගොඩක්ගදනා අඹ 

ආශ්රිත නිෂපාදනවලට 

කැමති නිසා ගම් 

නිෂපාදනය අගලවි 

කරෙනනත අමාරු 

නැහැ.

අඹ 1kg, සීනි 250g, 

සිට්රික් ඇසිඩ් 2g, 

ගසෝඩියම් ගමටා සල්්ෆයිඩ් 

(SMS) 0.04g කියන ගම් 

ගදවල් ටික සපයගෙන 

අපි දැන වැගඩ් පටන 

ෙමු.

තව ගදයක්, ගම් 

වැගඩ්ට ෙගේදිම ගහාඳට 

ඉදුණු අඹ ගයාොෙනන. 

ඒ වගේම පැණි රසගයන 

වැඩි අඹ තමයි වැගඩ්ට 

හරියටම ෙැලගපනගන. 

  පියවර 1  

අඹ්වල ත�ොතු ඉ්වේ 
කරලො පංචි කෑලි්වලට 
ක�ොෙන්න.

  පියවර 2  

ෙැන් අඹ ටික තහොඳට බතලන්ඩ් කරලො අඹ 
�ල්�ෙක් හදාෙන්න. 

  පියවර 3  

ඊට�සතස අඹ �ල්�ෙ විනොඩි 20ක් විතර 
ලිතේ තිෙොෙන්න. මුලින්ම තේක රේවීතෙන 
එනතකොට මතු්වන ත�ණ ටික ඉ්වේ 
කරෙන්න. ලිත�න් ඉ්වේ කරෙේතට 
�සතස සිට්රික් ඇසිඩ් සහ SMS එකතු 
කරලො ජී්වොනුහරණෙ කළ තබෝතල්්වලට 
දාෙන්න. 

ගමගහම හොෙනන උකු අඹ ගකෝඩියල් 

200ml ග්බෝතලයක් රුපියල් 300-400කට 

අගලවි කරෙනන පුළුවන. ඒ වගේම ගම්වා 

මාස 6-12 අතර කාලයක් තියාෙනනත 

පුළුවන. ගම් අඹ ගකෝඩියල් ෙැන තව 

ගමානවාහරි දැනෙනන තිගයනවා නම් 

0714766819 කියන අුංකයට කතා 

කරනන.

01

02

03

සබා්තල් කළ සකෝඩියල් 
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28 2022 ජුනි 08 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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