
2022 ජුනි 15 වන බදාදා

මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය විසි අටවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
ප්රෙප් ෙඹරදේ

සනුකි බණ්ඩාර දුව සහ
දකවාන් සනුක ෙ සිලවා පුතු

කාන්ා පුවත්ප්

වයිෆදගෙ 
දබෝයි දරෙන්ඩ් 
තරහ දවලා. 
පුළුවන් නම් 
යාළු කරලා 
දෙන්න 

බුදු හාමුදුරුදවා 
කිවවට

විශව ශක්තිදයන් 
වගො කරන 
කළුතර 
කෘෂි උපදේශක
ඇමති 
මහින්දානන්ෙවත් 
ඇන්දුවෙ?  

ධරණී
ශ්රී ලංකාදව

අංක එදක්
කාන්තා 
පුවත්පත

අපිට 
ගෙෑනු දිහා 

දනාබල 
ඉන්න බෑ

අත ෙරුවන්ටත් 
මඤදඤාක්කා 
කවන්න 
විදශෂඥ වවද්යවරු 

කියයි 

 - සිරි 
සමන්තභද්ර 

හිමිදයෝ 
කියති 

- සැමිදයක් ඉලලයි 

  පසුතලය  - 

ධම්ම ගෙදවෂී දබෞේධ ආශ්රමය, දකාළඹ 07
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 ඇඳුම් නිර්මාණය හමා 
හැඩගැන්වී් - 

රූපලමාවන්ය ශිල්පී
ශයයෝ්මා යපයරරමා 

Salon Shayoma
කඩවත

ඡමායමාරූප - 
රිෂිත ය�ෞශල්යය

Studio Heaven
පානදුර 0763113839

සම්බන්ධී�රණය - 
ක්රිෂමාන්ත පුෂපකු්මාර

අද ‘ධරණී මනාලිය’ පිටුව සරසන්න සාම්ප්රදායික 

්ෙසින හැඩවුණු සුනදර මනාලියක්ේ රුවින.

හැඩගැනවීම සිදුකළ කඩවත මනාලියන්ේ සිහින 

මනදිරය - සැ්ෙෝන ශ්යෝමාහි ශ්යෝමා ්ේේරා 

ෙැවසු්ේ විදුරංග සහ සමින්රි්ේ මංගෙ දින්ේදී 

සමින්රි්ග කැමැතතට අනුව ඇයව හැඩගැනවීම සිදුකළ 

බවයි.

 “මනාලියගේ ඔසරියට ගයාදාගතගත ඉන්දියාගවන් 
ගගන්වන ලද ග්ාගේට් මැටීරියල් එකේ. ඒක වර්ේ කරලා 
තිගයන්ගන් ක්රිසටල් සගටෝන්ස සහ පර්ල්වලින්. සාරි ජැකට් 
එක අපි නිර්මාණය කරගතගත සම්පූර්ණගයන්ම සාම්්රදායක 
විදියට ග�ෝරිච්චි අත සහ රවුම් කර ගයාදාගගන.

අනිත එක සමින්්රි කියන්ගන් ගකාගහාමත පැහැපත 
යුවතියේ. ඒ නිසා ඇයගේ සවභාවික ලසසන වඩාත 
ඉසමතු ගවන ආකාරයට තමයි ගම්කප් එක මම භාවිතා 
කගර්. ගකාණඩා සැකසුම ගැන කියනවා නම් සමින්්රිට 
සවභාවිකව දිගු වරලසේ තිගයන නිසා අමතර කිසිවේ 
ගයාදාගන්න අවශ්ය වුගණ නැහැ. සම්පූර්ණගයන්ම එයාගේ 
ගකාණඩය පිටුපසට කරලා ගගඩියේ ආකාරගයන් සකස 
කරගතතා. ඒ මැදට ලසසන ඕනර්මන්ට් එකේ ගයාදාගගන 
ගකාණඩය වගට්ටම මල්වලින් සැරසුවා. ආභරණ ගැන 
කියනවා නම් ගමතැනදී සාම්්රදායක උඩරට මනාලියේ නිසා 
සාම්්රයික ආභරණ කට්ටලයම ගයාදාගගන තිගයනවා. තව 
ඔය අමතරව ගයාදන මකර මාලය සහ අත පළඳනා නම් 
ගයාදාගතගත නැහැ. නමුත අංග සම්පූර්ණ කෑලි 22කින් 
යුේත උඩරට ආභරණ කට්ටලයම ගයාදාගතතා.

මල් කළඹ ගනිද්දී මම ගම් මනාල යුවළගේ උස ගැන 
සැලකිලිමත වුණා. ගමාකද විදුරංග කියන්ගන් ගහාඳ උසේ 
තිගයන ගකගනේ. ඊට සාගප්ේ්ෂව ගතතම සමින්්රි උස 
අඩුයි. ඒ නිසා මම මල් කළඹ දිගට හැදුවා. ඒ සඳහා ගරෝස, 
ඕකිඩ්, ක්රි්ෂාන්තිමම් මල් ගයාදාගතතා.

ඒ වගේම ගම් සුන්දර මනාල යුවළගේ ඡායාරූප ල�ාගගන 
තිගයන්ගන් පානදුර Studio Heaven හි රිෂිත ගකෞශල්යය.”

සම්්රදායි� 
්නමාලියක් යලසින් 

හැඩවුණු 
සමින්්රි

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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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

සවුරක් ඇඟට දාගන්න ඕන 
ඒකෙ බර දැනකගනයි 

සසර මග කෙටි ෙරන්නට 
සසුන් මගට පැමිණි එෙම පවුකේ 

හයකදකනක්

මේ සසර දනව්ව තුළ ම�ොම�ෝ මසොඳුරු 

�ැඳීේ තිමේ. ඉපිද මැමරමින්, යළි ඉපමදමින් 

ඒ සසර හුරුකේ මසොයන්නන් අතමේ, සසර 

දුක් නිමො කරන්නට සිතො එකමග යන, එකම 

පවුලක නෑකේ ඇතතන්ද නැතු්වො මනොමව. 

එ්වන් තීරණයකට එන්නට මේ කියන්නට 

යන මපොඩි මමම�ණින් ්ව�න්මසේ ඇතුළු ඒ 

පවුමේ අයට හිත මදන්නට ඇතමත සසර 

පිමනහි ආශ්චේයය නිසො විය යුතුය.

“ඒ මීට අවුරුදු දහතුනකට කලින් 
අග�ෝස්තු මාගස් දවසක්. ඒ ගවනගකාට මම 
ශිෂ්යතවය විභා�ය ලියලා ග�දර හිටිගේ. 
මට අයියයි, අක්කලා තුන්ගදගනකුයි 
ඉන්නවා. ඒ ගවනගකාට එයාලා විවාහ 
ගවලා ගවනමම හිටිගේ. මට අවුරුදු 
ගදකක් ගවද්දි මගේ පියා මියගියත, 
අමමා පවුගේ සියලු යුතුකම ඉටු කළා. 
අමමට ඒ ගවනගකාට බරක් විදියට 
දැනුණානම ඒ මං �ැන ගවන්ගනෝන. 
ගකාගහාම වුණත අපිට ආර්ථික ප්රශන 
ඒ අඩුපාඩුකම බලපෑගේ නැහැ. අමමා 
එයාට මහණගවන්න යන්න කාගේ හරි 
කියලා කියද්දි, මම කිේවා මාත මහණ 
ගවන්න එනවා කියලා. ඇත්තටම මම 
එදා එගහම කිේගේ සාසගන් �ැන දැනුමක් 
ගතරුමක් තිබිලා ගනගමයි. හිගත 
ඇතිවුණු ආසාවට. ඒ වගේම මමයි, 
අමමයි ඒ ගවද්දි ඉඳිකටුවයි නූලයි වගේ 
එකටමයි හිටිගේ.”

ඒ සියඹලොමගොඩ නිදේ්ො සුදේමදීපනී 

මමම�ණින් ්ව�න්මසේමේ �ඬයි. 2010 

අමගෝසේතු 22 ්වනදා ම්වමේ අතැඟිේලක 

එේලී පැමිණ පුංචි මමම�ණියක ම්වද්දි, 

ඇය ‘මපොඩි මෑණියන්’ මලසත, ම්ව 

සියඹලොමගොඩ අනුතතරො සුදේම මමම�ණින් 

්ව�න්මසේ, ‘මලොකු මෑණියන්’ මලසත 

�ැඳින්වීම සිදුවුණි. 

“මගේ පැවිදි ජීවි්තය අමමා �ත 
තීරණය එක්ක බැඳිලා තිබුණත, 
අමමා දවසක පැවිදි දිවියට 
ඇතුළත ගවනවා කියන තීරණගේ 
ඉඳලා තිගයන්ගන් පංචි දවස්වල 
ඉඳලමයි. ඒත ඒකට එදා 
ආච්චිලා සීයලා කැමති ගවලා 
නැහැ. ඉන්පස්ගස් අමමා විවාහ 
ජීවි්තයට ඇවිත අපි පස්ගදනා 
ලැබුණට පස්ගස් අමමගේ ඒ අදහස 
යටපත ගවලා ගිහින්. හැබැයි ්තාත්තා 
මියයාමත එක්ක ඒ අදහස හි්තට ආගයත 
එන්න ඇති.”

අනුතතරො මලොකු මෑණියන්මේ මස්වණ 

යට, ගුරු�රුකේ අභියස, ම්වත දු්වත 

�ැඳීම ම්වනු්වට පැවිදි මසොයුරියක මසේ 

සසර �ැමි ලි�ො දමමින් සසුන් මග අරුත 

මසොයද්දී අමොරු දුෂකර ද්වසේ පසු කරන්නට 

මපොඩි මෑණියන්ටද සිදු්ව තිබුණි.

“පෘථේ්ජන ජීවි්තය කියන්ගන් දුකක්. සිවුර 
දා�ත්තා කියලා ඒ දුක නැතිගවන්ගන් නෑ. 
ඒත ඒක ගතරුම �ැනීම තුළ සි්ත නිවා�න්න 
පළුවන්. මට ම්තකයි පැවිදි ගවලා මුේ කාගේ 
හිටප �මන් දුවනවා පනිනවා ග�දර පරුද්දට, 
ගනාගතරුමකමට. එ්තගකාට ඇ්තැමුන් අමුතු 
විදියට මං දිහා බලනවා. එ්තගකාට ගම සිවුර 
බරයි කියලා දැනුණ වාර තිබුණා. ඇත්තටම 
සිවුර දා�න්නවානම ඒ දා�න්න ඕන ගම බර 
දැනග�න. දුක රස කරග�න සාසන ජීවිගත 
සතුට ගසායා යා යුතුයි. ඇත්තටම මම අද 
අවගබෝධගයන් යන ගම �මන �ැන සතුටු 
ගවනවා.”

දැන් මපොඩි මෑණියන්මේ ්වයස අවුරුදු 

විසිතුනකි. සුමධුර කොව්යමය ධේමමද්්නො 

සඳ�ො නමක් දරො සිටින උන්්ව�න්මසේ දැනට 

ම�ෞද්ධ �ො පොලි විශ්වවිද්ොලමේ �ොහිර 

උපොධිය �දාරමින්ම අමනකුත ම�ෞද්ධොගමික 

කටයුතු්වලටද දායකත්වය දක්්වනු ල�යි.

මකමසේ නමුත මලොකු මෑණියන්මගත, 

මපොඩි මෑණියන්මගත මේ සසුන් ගමන ඉන් 

මනොනැ්වමතන්මන්, ඒ මග යන්නට එම 

පවුමේම ත්වත දරු තිමදමනක් එක්්වන්නට 

ගත තීරණයත සමඟය.

“අක්කලා අයියලා වගේම එයාලගේ 
දරුගවාත අපි බලන්න අපි වාසය 
කරන ්තං�ේල, ග�ාඩැේලගවල 
සුචරි්තාරාමයට එනවා යනවා. 
ඔගහාම ආප ගලාකු අක්කගේ 
ප්තත, නිවුන් දියණියන් 
ගදන්නත මහණ ගවන්න 
කැමතියි කිේවා. එගහම 
හිතුගේ පවුගලන්ම එන 
ආභාෂය නිසා ගවන්න ඕන. ඒ 
වගේම පංචි දවස්වල ඉඳලම 
බුද්ධා�මට ගබාගහාම ලැදියාවක් 
ඒ අයටත තිබුණා. ඔය අ්තගර් ගලාකු 
අක්කගේ ප්තා පැවිදි දිවියට පතවුණා. ඒ 
සියඹලාග�ාඩ සිරිසමි්ත සාමගේර හිමියන් 
ගලසට. ඊළඟට නිවුන් දියණියන් ගදගදනාත 

පැවිදි ගවන්න කැමතියි කිේවා.”

එමසේ කැමැතතක් තිබුණද මපොඩි 

මමම�ණින් ්ව�න්මසේ ඔවුනට කීමව, 

සොමොන්ය මපළ විභොගය්වත ලියනොතුරු ගිහි 

ජීවිතමේ රැමඳනො මලසයි.

“මම එගහම කිේවත මම පැවිදි වුණාට 
වඩා යමක් ගතගරන වයගස් ඔවුන් හිටිගේ. 
ඉග�නුගම යම යම අ්තපසුවීම ගවයි කියලා 
කිේගේ, මම මුහුණදුන් ඇ්තැම දුෂකර්තා 
නිසයි. ගකාගහාමහරි සසර පරුද්ද නිසාගදෝ 
වයස පහගළාගේදී දුවලා ගදන්නත පැවිදි 
ගවන්න තීරණය කළා.” 

ඒ කිව පරිද්මදන්ම මීට 

මද්වසරකට මපර (2020) එම 

දියණියන් මදමදනො, ආච්චි 

අේමොත, පුංචි අේමොත 

ගත මග මතෝරොගතමත 

තම මෑණියන්මේත 

පියොණන්මේත කැමැතත 

ම�ොම�ෝ ම්වම�සී 

ල�ොමගනයි. ඒ අනු්ව 

සියඹලොමගොඩ සුලක්්ො දීපනි 

ස� සියඹලොමගොඩ සුදේ්ො දීපනී 

මපොඩි මමම�ණින් ්ව�න්මසේලොටද තම 

අරමුණු ඉටුකරගන්නට ලැබුණි.

“දුවලා ගදන්නත, ප්තත මහණ වුණ නිසා 
ගලාකු අක්කත මහණ ගවන්න හි්ත 

හදා�ත්තා. අක්කා විවාහ ගවලා 
හිටිය අයියගේ කැමැත්තත 

අරන්, සියඹලාග�ාඩ සුගේන්ද්ා 
ගමගහණින් වහන්ගස් හැටියට 
පැවිදි වුණා. ඒ මීට මාස 
ගදකකට ගපරයි. ඒ වගේම 
ගමම ආරාමගේ ්තවත කුල 

දැරියන් කිහිපගදගනකුම 
පැවිදිව තිගබනවා. එම 

ගමගහණින් වහන්ගස්ලා ගවනත 
පිරිගවේවල අධ්ාපනය ලබනවා. 

ඒ වගේම ළඟකදි මගේ අගනක් අක්කලා 
ගදන්නත කියනවා, එයාලටත මහණ ගවන්න 
තිබුණනම ගහාඳයි කියලා.”

මමම පවුමේ පැවිදි ්චොරිකෝවට ත්ව 

කීමදමනක් එක්මවදැයි කියන්නට මපොඩි 

මමම�ණින් ්ව�න්මසේට ත්වම �ැරිය. එම�ත 

ජීවිතය යථෝවත්ව දකිමින්, සසර මග මකටි 

කරගන්නො ගමනට ත්ව කවුරුන් එක්වු්වද 

සසුන් මකත තුළ ඊට ඉඩ �සර තිමේ.

තමන්ටත තම මෑණියන්ටත, පැවිද්ද 

දුන් ගුරු මමම�ණින් ්ව�න්මසේලෝව මපොඩි 

මමම�ණින් ්ව�න්මසේ සිහිපත කරන්මන් 

මගෞර්වමයනි. ඒ දැරණියගල සුදේශිකො 

මලොකු මමම�ණින් ්ව�න්මසේමගනුත, 

මමොරටු්ව සුමේධො පොරමී මලොකු 

මමම�ණින් ්ව�න්මසේමගනුත 

ලැබුණු, ලැම�න 

ගුරු�රුකේද සිහිපත 

කරමිනි.

“මම ඇතුළුව අගනක් 
ගපාඩි ගමගහණින් 
වහන්ගස්ලා ගදනමත කවි 
බණවලට යනවා. විද්යුත 

නාළිකාවක කවි බණකට 
ගිය ගවලාගේ හඳුනා�ත 

ඉන්දික මහතමයා පිගයක් වගේ 
අගේ කටයුතු ගසායා බලනවා. ඒ 

කරුණාවන්්තකම අේපච්චි ගකගනක්ග�න් 
ලැගබන ආදරයට සමානයි කියලයි මට 
දැගනන්ගන්. අවුරුදු ගදගක්දි පිය ගසගනහස 
අහිමිවුණු ගකගනක් හැටියට මම ඒ බැඳීම 
�ැන හි්තන අවස්ථා තිගබනවා. පැවිදි වුණාට 
බැඳීම කියන ගද් ඉස්මතුගවන අවස්ථා 
තිගබනවා. එදා මගේ ‘පවුල’ හැටියට හිටප 
උදවිය අද ශාසනික පවුලකට එක්ගවලා. ඒ 
අරමුණු හැකි්තාක් සාක්ෂාත කර�ැනීමට අපි 
හැමගදනා තුළම කැපවීමක් තිගයනවා.”

මපොඩි මමම�ණින් ්ව�න්මසේ කියන්මන්, 

ගිහි දිවිය තරේ සසුන් දිවිය �ර නැතත, 

දුක සතුට තම සිත්වලටද මපොදු �්වයි. ඒ 

ද�ම තුළ නිම්වමින් සැනමසමින්, ්වදනකින් 

ම�ෝ මලෝව නි්වන්නට �ැකිනේ ඒ නිවීමේ 

්වටිනොකේ මලෝවට සිසිලක්ම ්වනු ඇත.

අපිව  
බලන්න නිතර 

ආරාකමට ආවගිය 
කලාකු අක්ෙකේ 

දරුකවෝ තුන්කදනාම 
මහණ වුණා. අක්ෙත් 

මහණ වුණා

අකනක් 
සකහෝදරිකයෝ 

කදන්නත් මහණ 
කවන්න තිබුණ නම් 
කහාඳයි කියලා දැන් 

කියනවා

අම්මා  
පැවිදි කවනවා 

කිවවම මමත් ඒ 
පසකසන්  

ආවා
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

දෙපාරක් දනාහිතා
අත ෙරුවන්්ටත් 
මඤදඤාක්්ා 
්වන්න

විදේෂඥ වවද්ය දීපාල් දපදේරා

ලක්මිණී පුංචි පතුව රිජ්වේ ආර්යා ළමයා 

්�ෝහලට ්ෙන ගි්ේ, දින කිහිප්ක් තිස්ස 

වූ ්නයානවතින කැස්සට ප්රතිකයා� ෙනනට්. 

දරුවයා පරීක්්යා කළ වවද්යව�්යා කී ්දයින 

ලක්මිණී්ේ ්ද්නත් ්ෙත්වි්.

“අම්ම අපි දරුවව ්�ොස්පිට්ල් ඇඩ්මිට් 
කරමු...  එයෝේ ්�ෝෂණ තතතවයත 
්�ොඳටම දුරවලයි. ්ේ�ත ්ේල් ්දක තුනක් 
ගනිද්දී කැස්්ස ්�ොඳ්වයි. ඒත දරුව්ේ 
කෑමබීම ගැන මීට වඩො ්සැලකිලිමත ්වනන 
්වනවො.”

වවද්යව�්යා්ේ හඬ කයාරුණික නමුත්, 

ලක්මිණීට මෙක් වූ්ේ ත්රි්�ෝද රැකි්යා්වේ 

නි්ැ්ලන ්සැමි්යා උප්න මුදල්. 

්වනදාට දරු ්ද්දනයා ඇතුළු හෙ�්දනයාට 

ජීවත්්වනනට ඒ මුදල ඇති වුවත්, දින 

්දකක් හැ� දින ්දක තුන ඉන්ධන ්පෝළි්ේ 

සිටිනනට සිදු්වද්දී, දව්ස ්ෙවනනට 

සිදුවන්න කෑවයායින ්නයාකෑවැයින බව 

කි්න්න ්ක්ල්සද?

දරු පැටවුනට බිත්ෙ�්ක්, ්්ෝෙට් 

එකක්, කිරි වීදුරුවක් ්දනනට නැතිකම 

නි්සයා දුක්වූ වයා� වයා්ේම ්සැමි්යා 

්සමඟ බහිනබස වූ වයා� ද 

ලක්මිණීට මෙක්.

අද වනවිට ්ේ 

ප්රශන ෙම පවුලට, 

මුළුෙැන්ේට පමණක් 

සීමයා වූ ඒවයා ්නයාවන 

බව ලක්මිණීට සිතු්ේ, 

්�ෝහ්ේදී හමුවුණු 

අ්නක් අේමලයා ්සමඟ කළ 

කෙයාබ්හනි.

“දැන ඉතින චීස්, ෙටර ෙෙොලට 
්දනන ෙෑ්න... මම නම වත්ත 
ඉඩ ති්යන තැනවල ්කොළ ජොති හි්ටේවො. 
නිවිති එ්�ම �රි ඉක්මනට �ැ්දනවො. ඒවො 
දරුවනටත ්�ොඳයි.”

එක මවක් කි්ද්දී ලක්මිණීට සිතු්ේ 

ෙමයාත්, එ්ස ක�නනට සිෙයා සිටි බවයි. 

එ්හත් දරු ්ද්දනයා්ේ වැඩත් ්සමඟ එ් 

දි්නන දිනම අෙපසු වූ බව ඇ් සිතු්වේ 

කණෙයාටු්වනි.

්ේ අෙ� ලක්මිණී්ේ පතු වයා්ේම විවි්ධ 

අ්සනීප නි්සයා ඒ වනවිට ළ්මෝ පනසතුන 

්ද්නක් රිජ්වේ ආර්යා ළමයා ්�ෝහ්ේ 

ප්රතිකයා� ෙනිමින උනහ. දින කිහිප්ක 

සිට ්�ෝහලට ඇතුළත් ක�නු 

ලබන දරුවන්ෙන 

නිරීක්්ණ් වී තිබුණු 

කරුණු ්සැලකිේලට 

ෙනිමින ඔවුන්ේ නි්ැදි 

පරීක්්යාවකට ලක් කිරීමට 

වවද්යවරුන තී�ණ් 

ක�න්න ්ේ අෙ�්.

“එම 
්සමීක්ෂණයට 
ඒ ්මෝ�ෝත 
්රෝ�්ල් ප්රතිකොර 
ලෙමින සිටි දරු්වෝ 
�නස්තුන ්දනොම අපි 
්යොදාගතතො. එහිදී අ�ට 
�ඳුනොගනන ලැබුණො ඉන 
දරුවන එ්කෝළොස් 
්ද්නක් 
මනද්�ෝෂණ්යන 
්�්ළනවො කියලො. 
එයින ති්ද්නක් 
උග්ර මනද්�ෝෂණ 
තතතවයට 
ලක්්වලො ව්ේම, 
අදාළ ්සමීක්ෂණයට 

ගත ළමුන්ගන �රි අඩක්ේ �මණ ්�ෝෂණ 
තතතවය ්සතුටුදායක මට්ටමක තිබු්ේ 
නැ�ැ. කෝෙෝ�යි්රේට්, ්ප්රෝටීන, ලිපිඩ, විටමින 

්ස� ඛණිජ ලවණ ලැබී්ම අඩුව නි්සයි 
දරුවන ්ම තතතවයට මුහුණ දී 

ති්ෙන්න.”

ඒ රිජ්වේ ආර්යා ළමයා 

්�ෝහ්ේ, ළමයා ්�ෝෙ 

පිළිබඳ වි්ශ්ඥ 

වවද්ය දීපයාේ ්ප්ර�යා 

මහෙයා ඒ පිළිබඳ කී 

කෙයාව්.

්සැබෑවටම ්ෙද� 

අඩුපයාඩුකේ ්කයා්ෙක් 

තිබුණද වැ්ඩන දරු්වකුට 

අවශ්ය ්පෝ්ණ් නිසි පරිදි 

්නයාලැබුණ්හයාත් එ් දරුවයා්ේ වැඩීමට, 

අධ්යාපන මට්ටේ හීන වීමට ්මනම 

බුද්ධි වර්ධන්ටද බලපයානු ලබන බව 

වවද්යව�්යා ්සඳහන ක්ේ්. 

ඒ වයා්ේම ළමුනට ්දන ත්රි්පෝ් 

පැකට්ටුවත් කයාල්ක සිටම ්නයාලැබු්ණන 

එ්ද ්මම ව්්ස දරුවන්ේ ්පෝ්ණ්ට 

බලපෑ්වේ්. ඇපේ ්ෙඩි්ට, මිදි ්ෙඩි්ට 

ඇෙැේ දරුවන හුරු කළද ්ක්්සේ 

්ෙඩි්ක්, ෙසලබු කෑේලක්, ්ව�ළු 

්ෙඩි්ක් කනනට දරුවයාට හුරුවක් ්හෝ 

කැමැත්ෙක් නැතුවයා වි් හැකි්.

“ඇතතටම දරුවනට චීස්, ෙටර, රට කිරි, 
රට �ලතුරු ්දනනම ඕන කියලො ්දයක් 
නැ�ැ. දියර කිරි වීදුරුවක්, බිතතරයක්, නිවිති 
වෑංජනයක්, කතුරුමුරුංගො මැල්ලුමක් ෙත 
එක්ක ්දනන �ැකිනම එය ඉතො වටිනවො. ක� 
�ොට එළවලු, �ලතුරු, දඹල, මෑ, ෙඩඉරිඟු 
ව්ේ ආ�ොර කෑම්ේලට එක්කර ගනන 
පුළුවන නම ්�ොඳයි. ඒ ව්ේම ්ක්්සල්, 
ගස්ලබු, නමිනං, ජමබු ව්ේ �ලතුරු දරුවොට 
ලෙෝදනන පුළුවන. ඒ ව්ේම දරුවොට 
අමතර ආ�ොර ලෙොදීම මෝස �්යන අරඹනවො. 
එතැනදි ෙත ව්ේම අල, ෙතල 
කියන්නත පිෂ්ඨය අඩංගු ආ�ොර. ඉතින 
මඤ්ඤොක්කො, ෙතල වුණත ්�ොඳට තමෙලො, 
්�ොඩිකරලො මෝස �්ේ ෙෙොට වුණත ්දනන 
පුළුවන. එය කිසි්ස්තම දරුවට අහිතකර 
නෑ. ඒ ව්ේම මුරුංගො ්කොළ ්�ෝෂණ 
ගුණ්යන යුතුයි. මුකුණුවැනන, ්ගොටු්කොළ, 
නිවිති, ්සොරණ ව්ේ ්කොළ �ළොවලත 
ගුණය දරුවට ලෙොදීම ්ම 
්මෝ�ෝත වැදගත 
්වනවො. ඊට ්ේතුව 
තමයි නෑ, ෙෑ කියලො 
දරුවන්ේ ්�ෝෂණය 
වැනි කොරණො 
උග්සට තියනන 
ෙෑ. ්මොන අරබුදය 
ආවත දරුවන්ේ 
අනොගතය 

්ගොඩනගන එක 
ඒ අමොරුකම 

මැද්්ද් වුණත 
සිදුවිය යුතු ්දයක්. 

වි්ේෂ්යනම 
වැ්ඩන දරු්වකු්ේ 

්�ෝෂණ අවශ්යතොව 
කියන්න මග ්නො�ැරිය 

�ැකි කොරණොවක්.”

වවද්යව�්යා 

්පනවයා 

්දන්න 

නිසි කලට 

අවශ්ය 

නිසි 

්පෝ්ණ් ්නයාලැබුණ්හයාත් අනයාෙේේ 

�ටට බිහිවන දරුවන දක්්ෙයා අතින, 

හැකි්යාව අතින පසුෙයාමී වි් හැකි බව්. 

එ්මනම දරු්වකු්ේ ්පෝ්ණ අවශ්යෙයා 

්සපිරි් යුත්්ත් මවේකු්ස සිටි්දීම්. 

්නයාඑ්සනේ බිහිවන දරුවයා්ේ වැඩීම 

වයා්ේම උ්ස ්ෑමද අඩු්. එවිට ඉ්ෙනුේ 

දක්්ෙයා අඩුවනවයා ව්ේම නිෙ� 

්�ෝෙයාබයා්ධවලට ලක්වී්ේ ඉඩකඩද වැඩි්.

ඉකුත්දා වවද්ය ප්රේ්ණයා්ෙන් මගින 

සිදුකළ ්සමීක්්ණ්කිනද අනයාව�ණ් වූ්ේ 

පයා්සේ ළමුන ද්ස ්ද්නකු්ෙන ්ද්ද්නකු 

මනද්පෝ්ණ ෙත්ත්ව්්න ්ප්ළන බවයි. 

ඇෙැේ පළයාත්වල දරුවන කු්සගින්නම 

පයා්සේ ්න අවස්යා ති්ේ. ප්රයා්මික ්රේණිවල 

ළමුනට දිවයා ආහයා�් ලබයාදීම සිදුකළද, 

ආහයා� ද්රව්යවල මිල ෙණන ඉහළ ්යාම හයා 

ෙෑස නැතිකම ්ේතු්වන එ්ස ලබයාදුන 

ඇෙැේ ආහයා� ්වේේ නැවතී ්ෙයාසිනි. 

ඇෙැේවිට කලින ලබයාදුන ්පෝ්ණී් 

ආහයා�්වේල ්වනුවට වෑුංජන්ක්, ්පයාේ 

්සේ්බෝල්ක් එක්ක එම ආහයා�් 

ලැ්බන අවස්යාද ති්ේ.

්ේ ්කයාෙැන 

අඩුපයාඩුකේ සිදුවුවත් 

්ෙද� අේමයාට 

දරුවන්ේ 

කු්සගිනන 

්වනු්වන, වැට 

මුරුුංෙයා අත්ෙක් 

්හෝ කඩයා්ෙන 

බත්පෙට 

එක්ක�නනට 

සිදු්වේ. බත් නැතිදාට 

්කයාස, ්දේ, අල, බෙල 

්ෙඩි්කින ්හෝ ්වේලක් 

පිරිම්සයා ෙනනට සිදු්වේ. වත්්ත් 

පිටි්ේ එක බිේ අඟලක් ්හෝ හිසව ්නයාති්යා 

මඤ්ඤයාක්කයා දඬුවක් ්හෝ සිටුවනනට 

සිදු්වේ. කෑම ්සප්යා ෙැනීමට ්වනදාට වඩයා 

්ව්හ්්සනනට සිදුවුවත් දුෂක� කයාල්න 

පසුක� ්යා හැක්්ක් එ් මෙහැ� ්යා්මන 

්නයාව ඊට හැකි පමණින අභි්්ෝෙ කිරී්මනි. 

ලුංකයා්වේ අේමයාවරුනට ඒ ව්ධර්් 

ඕනෑවටත් වඩයා ති්ේ. ඒ ඔවුන ෙමන 

කු්සගින්න සිටි්ද දරුවන කු්සගින්න 

ති්නනට අකමැති බැවිනි.

ෙරුවාදේ 
දපෝෂණය 

රැ්ගන්න චීස්, 
බ්ටේ, ර්ට කිරි, ර්ට 

පලතුරුම 
ඕන නැහැ

සමීක්ෂණය්ට 
ගත් ෙරුවන්දගන් 

එද්ාද�ාස් දෙදනක්ම 
මන්ෙදපෝෂණදයන් 
දපද�නවා. ඉන් 
තුන්දෙදනක් උග්ර 
මන්ෙදපෝෂණය්ට 

ලක්දවලා

රිජ්වේ ආර්යා ළමයා ්�ෝහ්ේ, 
ළමයා ්�ෝග පිළිබඳ  
වි්ේෂඥ වෛද්ය 

දීපාල් දපදේරා
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පුද්ගලික සේබන්ද්ධතා ්ගතතත, රාජකාරි මට්ටමේ 
සබඳතා ්ගතතත මබාමහෝවි්ට අපි පුරුදුවී සිටින්දමන්ද 
අ්ගය කිරීම්ට මහෝ ප්රශංසා කිරීම්ට වඩා  ම�ෝදනා 
කිරීම්ටයි. එමේත නැතිනේ මැසිවිලි නැගීම්ටයි. 
එම සබඳතා නිසා සතුටු මවන්දන්ට කාරණා සියයක් 
ඇතත, පසුතැමවන්දන්ට ඇති එක් කාරණාවක් 
මහෝ මුල් කරම්ගන අපි කරන්දමන්ද සියල්්ල අවුල් 
කර්ගැනීමයි.සැමියා දහේ සහ දරුමවෝ තිමදනා 
සමඟ ජපානමේ ජීවතවන හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමේ 
ජීවිත අතදැකීේ ඇසුරින්ද අපි්ට කියාමදන්දමන්ද 
විමේෂමයන්දම ‘පවු්ල’ නමැති සේබන්ද්ධතාවය්ට 
මූලිකතවය දීම සහ එය රැක්ගැනීමේ ඇති 
වැද්ගතකමයි. එමමන්දම ඕනෑම මහාඳ මහෝ නරක 
සිදුවීමක්ටම පසු සතු්ට විය හැකි කාරණා පමණක් 
ජීවිතය්ට එක් කර්ගැනීමමන්ද, බ්ලා සිටියදී පවුල් 
ජීවිතය සතුටින්ද පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියන්දමන්ද 
සතුටින්ද ජීවිතය දරණ ඇමේ ජීවන අතදැකීේ 
සමුදාය මුල්කරම්ගනය.

දිව්යම්ලෝමක් 
මකාමහාමද කිය්ලා කියන්දන 

මම එමහ ගිහින්ද 
නෑමන්ද මැණිමක් 

“මමා හෙවන් එකට (දිව්යහ�ෝහේ) යන අය 
කවුද? හෙල් එකට (අපාහේ) යන අය කවුද?” 
කියලා නතාරි එකපාරටම මගෙන් ඇහුගේ, 

එයාගේ ගකාණගඩේ පීර පීර ඉන්නගකාට. එයාට 

ගොඩක් ගේවල් ෙැන ගොඩාක් ප්රශන තිගයනවා 

අහන්න. කැඩිච්ච සිංහල එක්ක ඉිංග්රීසත් එකතු 

කරලා කතා කරන්න ගකල්ල දැන් හුරුගවලා. 

එයා දන්නවා මට ජපන් භාෂාව ටිකක් අපහසුයි 

කියලා.

“දිව්යහ�ෝහේ යන්හන් හොඳ වැඩ කරන අය, 
නරක වැඩ කරන අය තමයි අපාහේ යන්හන්” 
කියලා මාත් උත්තර දුන්නා.

“හෙල් එක බෑඩ් ද මමා?” ආපහු ප්රශනයක් 

අහනවා කියලා මිං දැනන් හිටපු නිසාම මගේ 

මූගණ ගපාඩි හිනාවක් ඇඳුනා. 

“යූටියුබ් එහේ වීඩිහයෝ තිහයනවා හෙල් එක 
හමාන වහේද කිය�ා. හපන්නන්නද?” මූණට ආපු 

හිනාව එක්කම මිං නතාරි දූගෙන් ඇහුවාම, 
“හනෝ හනෝ මමා අයි හඩෝට් හවාන්ට් ටු සී” කියලා 
“මමා හෙවන් ෆන් ද?” කියලා ආපහු ඇහුවා. 

ප්රශන අහන්න ගියාම ගකළවරක් නෑ. ඒත් මිං 

ඒවාට උත්තර ගදන්ගන් ආසාගවන්.

“මං හෙවන් ගිහින් නෑ මැණිහේ, ඒ නිසා මමා 
ඒ ගැන දන්හන් නෑ” කියලා උත්තර දුන්ගන් තව 

ප්රශනයක් ගකල්ලගෙන් බලාගපාගරාත්තු ගවන 

ෙමන්මයි.

“නනො කිවවා හෙවන් එක ෆන් කිය�ා” ආපහු 

කිේවා. නනහා කියන්ගන් නතාරිගේ යාළුවා. 

නතාරිගේ ගකාණගඩේ ගොතන ෙමන් 

ඉසසරහ කණණාඩිගයන් නතාරිගේ මූණ බලන් 

මිං කිේවා “නතාරී අපි හේ ඉන්න හගදරත් 
දිව්යහ�ෝකයේ, අපි සතුටින් ඉන්හන් හකාතැනද 
එතන දිව්යහ�ෝකයේ.”

එතගකාටම නතාරි පැත්ත හැරිලා, “ආහ්.. 
මමා සතුටින් නේ ෆැමිලි එක හෙවන්, මමා ඇන්්රි 
නේ ෆැමිලි එක හෙල් හන්” කිවවා.

මහේ පැත්ත ෙැරුණ නතාරි දූහේ නළ� ඉඹ�ා 
“මමා ඇන්්රි හවන්හන් නෑ” කිය�ා මම කිවවා.

“අයි �ව යූ මමා, යු ආ ද හබස්ට් මමා එවර්” 
කියලා ගකල්ල මාව තද කරලා බදාෙත්තා. 

ඇස ගදක මගේ ගතත් වුණත්, මාව 

මගේ දරුවන්ට දැගනන විදිය නතාරි දූගේ 

ව්චනවලින් මට දැනුණා. මගේ තරහව අගේ 

පවුල අපායක් කරනවා කියලත්, මගේ සතුට 

අගේ පවුල දිව්යගලෝකයක් කරනවා කියලත් මට 

ඉෙැන්නුවා. 

ඇත්තමට අගේ පවුල දිව්යගලෝකයක් වගේම 

අපායක් ගවන්ගන් අගේ ක්රියාවන් එක්ක. ඒක 

පුිංචි වුණත් දරුවන්ට ගහාඳටම දැගනනවා. 

ඉසසර මට පුිංචි ගේකට පවා ගනාහිතන විදියට 

තරහා යනවා. දැන් ඒක ගොඩාක් අඩුයි. ඒත් 

තව අඩු කරෙන්න ඕගන් කියලා ගෙගවන හැම 

දවසක දැගනනවා. 

ඔයා සතුටින් ඉන්නගකාට පවුගල් සතුට 

රැගකනවා කියලා දහම් කියන ගේ මගේ ගලාකු 

දුවත් එයාට දැගනන විදියට කිේගේ ඒකයි. 

ගෙදරගදාගේ වැඩ එක්ක පුිංචි පීඩනයක් 

අපිට එන්න පුළුවන්. ඒ පීඩගන් අපි 

ගනාදැනුවත්ව අගේ දරුගවෝ පිටින් යැගවන්නත් 

පුළුවන්. අපි ගනාදැනුවත්වම අපි ෙැන 

කළකිරවීමක් අගේ දරුවන්ගේ හිත්වලට අපි 

විසන්ම ඇතුල් කරනවා ඒගකන්. ඒක ඔයාටත් 

ගවලා ඇති. මටත් ගවනවා. මිං ඒක පුළුවන් 

හැම ගමාගහාගතම හදාෙන්නවා.

මිං ගපාඩේඩක්වත් කැමති නෑ මගේ දරුවන්ට 

මාව එපා ගවනවට. නතාරිට මහා ගලාකුවට 

ගදයක් ගනාගතගරන කාගලත් “හේ හ�ෝහේ ඉන්න 
හොඳම අේමා ඔයා” කියලා මට කීවාට, මිං ආස 

එයා ගලාකු වුණාම එයාගෙන් ඒක අහෙන්න. 

ඒ සතුට මට දිව්යගලෝගක සතුටටවත් සමාන 

කරන්න බැරි ගවයි. අපි අතින් වැරදි අඩුපාඩු 

ගේවි. ඒත් පුළුවන් තරම් ඒ අඩුපාඩු දරුගවෝ 

ගවනුගවන් ගනාකර ඉන්න උත්සාහ කරන්න 

ඕන කියලා මට හිතුණා. ඒ නිසා මිං හිතුවා මට 

ගක්න්තියක් එන හැමගවගල්ම නතාරි දූ මට 

කිේව ව්චන ටික මතක තියාෙන්නවා කියලා.

“අේමා සතුටින් නේ පවු� දිව්යහ�ෝකයේ, ඒත් 
අේමා තරහින් නේ පවු� අපායේ...”

ගම් ව්චන ටික මගේ ගක්න්තිය නිවලා හිතට 

සැනසීමක් ගේවි.
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

ස�ාසහාර එ�ා
වතුර ස�ාසහත්ම එ�ා

විශව ශක්ති බලසෙන් වගාව සාර්ථ� �රසෙනු ලැසේ 
රසායනික හ�ෝ කාබනික හ�ාහ�ාර තබා 

නිසි ජල සැ�යුමක්වත් හ�ාමැති්ව මඩ 

හ�ාවිතැනින් හේම හ�ාඩ හ�ාවිතැනින්්ද 

සාර්ථක ප්රතිඵල උදාකර හ්ද� විේමිත 

කෘෂි උ�හේශක්වරහයකු කළුතර 

දිේ්රිකකහේ හ්වහස� බ්ව මට 

්දැ��ත �ැකි වූහේ මීට මාස 

කිහි�යකට ඉ�තදීය. 

ඔහුහේ එම �ැකියා්ව 

නිසා නුදුහරදීම ශ්රී 

ලංකා්ව හලෝකහේ 

ඇති විශිෂටතම කෘෂි 

රාජධානිය ්ව� බ්වට 

අ�ා්වැකියක්ද එම 

හතාරතුර මට සැල කළ 

මිත්රයා �ළ කහේය. 

ශ්රී ලංකා්ව විශ්වහේ 

හකන්්රය හ�්වත් මධ්ය 

ලක්යය මුලහකාටහ�� 

පිහිටා ඇති බ්ව එම පුේ�ලයා 

විසින් විද්ාත්මක්ව ස�ා්ථ කරහ�� 

ඇති බ්වත්, විශ්ව ශකතිය �්ද�ම් කර�ත් 

කෘෂි සංකල�යක ඔහු විසින් �ඳුන්්වාහ්දමින් 

තිහබ� බ්වත් ඔහු ්වැඩිදුරටත් කීහේය. 

එහමන්ම එය හුහ්දක ශ්රී ලංකා්වට �මණක 

උරුම විශවීය ්වරප්රසා්දයක බැවින් 

ජාත්යන්තර ප්රජා්ව ඒ සම්බන්ධහයන් 

උ�න්දු්වක �ළ හ�ාකර� බ්ව්ද මහේ 

හිත්වතා කීය.

“මගේ ඉඩම් අක්කර කීපයක තිගයනවා. ගම් 
දකවා කිසිම වගාවක ්කරලා නෑ.  

ඔබතුමාගේ ඔය ්කෘෂි්කරම ක්රමය භාවිත 
්කරලා ඒග්කන් නිසි පලදාවක ගන්න ක්රමයක 
දැනගන්නයි මම ්කතා ්කගේ.” 

මහේ හිත්වතා දුන් දුරකත� අංකයට 

ඇමතුමක දී ඒ සුවිහශෂ �ැකියා්වක 

ඇතැයි කී පුේ�ලයාට මම කීහ්වමි.

“මහතමයා, අගේ ගම් 
ශ්රී ලං්කාව කියන්ගන් ගම් 

මුළු විශවගේම තිගයන 
ගකතුමතී රාජධානියට. 
අපි හිතනවා ගම් රගේ 
මැණික වගේ සම්පත 
තිගයන්ගන සබරගමු 
පළාගත, රතනපුර 
දිස්ත්රික්කගේ වගේ ප්රගේශ 

කිහිපය්ක විතරයි කියලා. 

නෑ මහතමයා, ගම් ලක 
ගපාගළාගේ තිගයන හැම ගල් 

්කැටයකම මැණික ්කැටයක 
බවට පත්කරගන්න පුළුවන් මාහැඟි 

වරප්රසාදයක අපි සතුව තිගයනවා. ප්රශගන් 
කියන්ගන් ඒ මාහැඟි වරප්රසාදය ගම් දකවා 
කිසිම ග්කගනක ප්රගයෝජනයට ගනාගැනීම.” 

ඔහු හදාළ්වා�ක �ලන්�ාක හමන් චතුර 

හලසින් කියාහ�� යන්�ට වූහේ මීට හ�ර ඒ 

්වාක්ය හ�ළ සිය ්ද�ේ ්වතා්වක �්වසා පුරුදු 

බ්වක අනියමින් �්වසමිනි. 

“ගහාඳයි දැන් ග්කාගහාමද මම මගග ඉඩගම් 
වගා ්කටයුතු ්කරන්න ඕගන්?” 

ඉන්�සු්ව මම ඇසීමි.

“ඒ්ක ගමගහමයි. ගබාගහාම සරලයි. පහසුයි.  

ඉස්තසරගවලා ඔබතුමා ඉන්න ප්රගේශගේ, 
ගම් පළාත මට දන්වන්න. ඊටපස්තගස වගා 
්කටයුතුවලට ගවන් ්කරන්න බලාගපාගරාතතු 
ගවන බිම් ප්රමාණයන් මට දළ වශගයන් 
දැනගන්න ගවනවා. ඊළඟට ඔබතුමා ඒ භූමිගේ 
වගා ්කරන්න බලාගපාගරාතතු ගවන භවගබෝග 
වරග කීපයක මට නම් ්කරන්න. 

මට ඒ විස්තතරත එක්ක ඔබතුමාගේ ගකන්්ර 
පිටපත හරි උපන් දිනයයි, ගවලාවයි හරි 
එවන්න. එතැනින් ඔබතුමාගේ සියලු ්කටයුතු 
සම්පූරණයි. 

ඊටපස්තගස මම ඒ ගස්තරම විස්තතර පරීක්ා 
්කරලා බලලා, ඔබතුමාගේ උපන් ගවලාව, 
භූමිය, වගා ්කරන ගබෝග වරග ගම් කියන 
ගස්තරම විශගල්්ණය ්කරලා ඒ වගා ්කටයුතු 
ආරම්භ ්කරන්න පුළුවන් ගහාඳම ගවලාව විශව 
ශකතියට අනුව නම් ්කරලා ගදනවා. ඊටපස්තගස්ත 
ඔබතුමාට තිගයන්ගන් ඒ විශව ශකති නිගම්්ය 
තුළ ඔබතුමන්ගේ ගබෝග වගාව අරඹන්න. 

වී නම් වී, ගගාඩ ගගාවිතැන් නම් ඒත 
එගහමයි. එතග්කාට ඒ වගාවට රසායනි්ක 
ගපෝර ඕගනත නෑ. ්කාබනි්ක ගපෝර ඕගනත 
නෑ. ්කෘමිනාශ්ක ඕගනත නැ. ග්කාටින්ම වතුර 
ඕගනත නෑ. ගල් ගගාඩ්ක හරි බීජ පැළගවලා 
ඒ ගබෝගගයන් ගම් මිහිපිටදී ලබන්න පුළුවන් 
උපරිම අස්තවැන්න ඔබතුමාට ලබාගන්න 
පුළුවන්. ඒ්ක ඒ්කාන්තයි.” ඔහු ඉතා 

චතුර හලසින් කීය.

“එතග්කාට ග්කාගහාමද 
ඕවගේ ගගවීම් 
එගහම?” ඉන්�සු්ව 

මම කට�ඬ බාල 

කරමින් ඇසීමි.

“ගම්්ක 
කුලියක මලියක 
එගහම ගනගවයි 
මහතතයා.” 

ඒ සමඟම ඔහු 

කීහේ තම ේ්වරය 

ත්වත් ේ්ථා්වර 

කර�නිමිනි.

“මගේ විශවීය 
දැනුම, එතග්කාට ඒ දැනුම 
ග්ාතීරගේදී සිේධාන්ත මත 
පදනම් ්කරගගන ඔබතුමාගේ ජන්ම 
නැ්කතට, භූමියට හා ගබෝග වරගවලට අදාළ 
සුබම සුබ ගහෝරාවක තනාදීම ගවනුගවන් මට 
රුපියල් තිස්තපන් දහස්ක මූලි්ක මුදලක අවශ්ය 
ගවනවා. 

පස්තගස්ත ඒ වගාගේ ඉදිරි ්කටයුතු සම්බන්ධ 
තවත සුබ ගවලාවල් කිහිපයක තනාදීම 
ගවනුගවන් පස්තගස්ත අවස්ත්ා ගද්ක්කදී රුපියල් 
ගදාගළාස්තදාහ බැගින් මට ගගවිය යුතුයි. 
ඊටපස්තගස ඔබතුමාට තිගයන්ගන් ඒ වගේ විසි 
තිස්ත ගුණය්ක ලාභයක ඒ වගාබිම මුල්්කරගගන 
ගන්න එ්කයි.

ඇතගතන්ම මහතතයා අද අක්කරය්ක 
ගද්ක්ක ව්ාපාරි්ක වගාව්කට ගපාගහාර, 
්කෘමිනාශ්ක, වල්නාශ්ක ගවනුගවන් වුණත 
මීටත වඩා මුදලක වැය ගවනවගන්. නමුත 
ගම් ක්රමගයන් ඒ වගේ හත අට ගුණය්ක 
අස්තවැන්නක ලබන්න පුළුවන්.” ඔහු කිසිඳු 

අ��සු්වකින් හතාර්ව වි�ාඩියට හ්දකට කියා 

්දැම්හම්ය.

“මම ගමගහම ඇහුවට සමාගවන්න ඕගන්.” 

ඉන්�සු්ව මම හීන්සීරුහේ ඔහු හ්වතින් �රේ 

ප්රශ� ඇසීම අරඹමින් විමසීමි. “දැනට 
ඔබතුමාගේ ඔය වගා ක්රමගයන් ප්රතිඵල ලබපු 
වගාවන් එගහම තිගයනවද?”

“ගබාගහාම ගහාඳ ප්රශනයක මහතමයා.” ඔහු 

�ත්කටටම කීය. “ඔබතුමාට මගේ ගම් විශව 
ශකති වගා ක්රමය පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්ය 
නම් බණඩාරගම, මිල්ලනිගේ වී වගාව පරීක්ා 
්කරන්න. පහුගිය දවස්ක අගේ ්කෘෂි්කරම ඇමති 
මහින්දානන්ද අලුතගමගේ මහතතයත පුදුම 
වුණා ඒ වී වගාව දැ්කලා. මට ගහට අනිේදා 
ඇමතිතුමා විගශ් ්කැඳවීමක ්කරලා තිගයනවා 
මගේ ගම් විශව ශකති ්කෘෂි්කරමය රට පුරාම 
ව්ාේත ්කරන හැටි ගැන ්කතා ්කරගන්න. 
ඊටපස්තගස්ත අපි භවගබෝගවලින් ස්තවයංගපෝෂිතයි 
මහතමයා.” එම තැ�ැත්තා කීය.

�සු්ව බණඩාර�ම, මිලලනිය ප්රහේශහේ 

සාර්ථක්ව හකහර� බ්ව �ැ්වහස� ඒ වී ්ව�ා්ව 

සම්බන්ධ සුලමුල හසායා ්දන්්ව� හමන් 

මම ඒ ප්රහේශහේ මහේ හිත්වත් 

මාධ්යහේදිහයකුහ�න් ඉලලා 

සිටිහයමි.

“පහුගිය ්කාගල් ඔය 
මිල්ලනිගේ කුඹුරු පරීක්ා 
්කරන්න ්කෘෂි්කරම 
ඇමතිතුමා ගිහින් 
තිගයනවා තමයි. නමුත 
ඒ ගගාවීන් නම් කියන්ගන් 
ඒවට ්කෘෂි්කරම 
ගදපාරතගම්න්තුගවන් 

ලැබුණු ්කාබනි්ක ගපාගහාර 
විතරක දැම්මා කියලයි. ඒත 

තවත පිරිසක කියනවගන් ඒ 
මිනිස්තසු ඒ ගගායමට හංගාගගන 

හිටපු යූරියා ගපෝර ගයාදලා 
ඇමතිතුමා ගාණට ඇන්දුවා කියලා.” 

ඔහු කීය. �මුත් අ්ද ්ව�විට හිටපු කෘෂිකරම 

ඇමති මහින්දා�න්්ද අලුත්�මහේ ම�තා 

හ�ර හමන් සමාජ කරළිහේ ්දක�ට �ැත. 

එහමන්ම එම විශ්ව ශකති කෘෂි උ�හේශකහේ 

දුරකත� අංකයට ඇමතුමක හ්ද� විට 

්දැ��න්�ට ලැහබනුහේ එය තා්වකාලික්ව 

විසන්ධි හකාට ඇති බ්වකි.

හිටපු 
�ෘෂි�ර්ම ඇ්මති 
්මහින්දානන්ෙත 

විශව ශක්ති 
වගාවක් බලන්න 

ගිහින් 

ගල් සගාඩ� හරි 
බීජ �ැළසවලා ඒ 

සබෝගසෙන් සේ මිහිපිටදී 
ලබන්න පුළුවන් උ�රි්ම 
අේවැන්න ලබාගන්න 

පුළුවන්. ඒ� 
ඒ�ාන්්තයි
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ගමේ, නගරමේ ම�ාතැන ඔබ ජීවත් 
වුවත් ඒ ජීවත්වන ඉඩ�ඩ තුළ මගවතු 
වගාවට ඉඩක් මවන්�රගැනීම �ාම�ෝචිතය. 
ඔබ සටින බිමේ සීමිත ඉඩ�ඩ තුළත්, 
බැල�නිය�, ස�ැබ් එ�� වාමේම, වහ�මේද 
සාර්ථ�ව මගදර පරිම�ෝජනය සඳහා 
එළවලු, ම�ාළපළා ටි� වගා �රමගන 
සතුටින් සටින්මනෝ දැනටමත් මවති. එවන් 
මගවත්තකින් �බන කුඩා අසවැන්න වුව 
මනත සනසන, මනසට සුවය මගමනන, 
මපා�ැට්ටුවටද බරක් නැති මහාර්ඝ සේපතකි.

මමම ��ාපමේ සට වගාවට �ැදි, ඔබ දිරි 
ගන්වමින්, මමමතක් වගාවට සත් මනාමයදූ 
ඔබට අදහස හා ඒ පිළිබඳ පිංචි පිංචි රහසද 
මහළිකිරීමට මමම පිටුව මවන්ම�මර.

ඔබටද ඔමබ් වගාව සාර්ථ� �රගත් හැටි 
රටට කියන්නටත් ඉන් තවත් අමයකු දිරි 
ගන්වන්නටත් මේ පිටුමේ ඉඩ�ඩ මවන් �රවා 
ගත හැකියි. 

දුර�තන අිං�ය - 0115200900

මම �මඩන් ගන්මන් 
අ�යි, පරිප්පයි විතරයි

“කඩෙන් ඩේන එළවලුවලට වො වතඩතෙන් 
කොගන්න එළවලු රසයි කියලා මට හිඩතෙනවා. 
ඒ වඩේම වස විස නැති ඒ එළවලු නැවුම් 
ඒවා. ඒ වඩේම උඩේ පාන්්දරට පලදාව පිරුණු 
ඩගවතතෙකට අඩිය තියනවා කියන්ඩන් ්දවසම 
සතුටින් ඩගවන්න පුළුවන් ඩවන කාරණයක්. 
ඇතතෙම කිවඩවාත ඩම් වගාවට මම ්දැන් 
ඇබ්ැහිඩවලා.”

ඒ තරූ කළුආරච්චියි. විද්යා අංශයෙන් උසස් 

යෙළ සමත් වූ ඇෙ කලක් ය�ෝටල් ක්යෂේත්රයේ 

රැකිෙයාවකද නිෙැළුණයාෙ. විවයා�යෙන් ෙසුව 

ඇෙ ෙදංචි වී සිටින්යන් ගයාල්ල අම්බලන්යගයාඩ 

ප්රයේශයේයි. 

කලක් මල් වගයාවට යෙයාමුව එෙ ව්යාෙයාරෙක් 

යලස කරයගන ගිෙද යම දනවල ඇෙ වැඩි 

කයාලෙක් යෙයාදවන්යන් යගදර ෙරිය�ෝජනෙට 

ගන්නයා එළවලු, යකයාළෙළයා වරග ටික 

යගවත්යත්ම සයාදා ගන්නටෙ. 

ඒ වයායේම බීජ වරග �යා ෙැළ 

අවශ්ය අෙට ල්බයාදීමටද 

තරූ යවය�යසන්යන්, ඇෙ 

වයේම වගයාවට ආදරෙ 

කරන්නන්, තම යගවත්තටද 

ඒ අපූරු ආශ්චරෙ රැයගන 

ෙනවයාට කැමැත්යතනි.

“මම එළවලු වගා කරන්න 
ගතඩත මීට මාස හතෙකට 
විතෙර කලින්. පසුගිය කාඩේ 
ආහාර අර්බු්දයක් ගැන නිතෙර 
කියේදී මට හිතුණා ඇයි 
අපට අපි කන එළවලු ටික 
වගා කරගන්න ්ැරි කියලා. 
ඇතතෙටම මඩේ මිදුඩේ ඉෙ 
තිබුණත මම කැමති වුඩේ 
ඩපෝච්චිවල වගා කරන්න. ්දැන් 
ඒ එළවලු අසවැන්න ල්මින් 
තිඩයනවා. ්දැන් අපි කඩෙන් 
ගන්ඩන් අලයි පරිප්පුයි 
විතෙරයි. ඩග්දර කෑමට වො 
වැඩිපුර තිඩයන එළවලු ්දන්න 
කියන අයට නිකන් ඩ්දනවා. 
ඒ වඩේම ඒ අය වගා කරලා 
තිඩයන එළවලු, පලතුරු 
හුවමාරුවීමකුත ඩවනවා. 
ලසසන පරිඩ�ෝජන රටාවකට 
අපි ඩනා්දැනුවතවම 
හුරුඩවමින් ඉන්නවා.”

තරූට සතිෙකට ෙයාරක් 

අස්වනු යදන එළවලු වරග ගණනයාවක් ඇයේ 

යගවත්යත් තියේ. ඒ අතර වම්බටු වරග 

කිහිෙෙක්, මෑ, ය්බෝංචි, දඹල, ්බණඩක්කයා, 

මයාලුමිරිස්, අමුමිරිස්, යකයාච්චි වරග, තක්කයාලි, 

ලීක්ස්, රතුලූනු, රයාබු යමන්ම විවිධ යකයාළෙළයා 

වරගද ඇත. ඇෙ ඒවයාට සත්කයාර කරන්යන් 

දරුවන් ආදරයෙන් රැක්බලයාගන්නයා තරමටම 

ෙරිස්සයමනි. එයමන්ම ඇෙ ඊට ඉඩකඩ 

ල්බයාගත්යත්ද දරුවන් �තරයදයනකුයේ 

වැඩකටයුතු �යා ඉයගනුම කටයුතු ගැනද 

යසයාෙයා ්බලමිනි.

“ඇතතෙටම වගා කටයුතතෙක් සතුටින් 
ආසාඩවන් කරනවා වඩේම ඒක ආදායම් මාර්ගයක් 
කරගන්නත ඩකඩනකුට පුළුවන්. ඩම් කාඩේ 

හැටියට ඩග්දර පරිඩ�ෝජනයට වො එළවලු 
ඩකාළපලා වර්ග තිඩයනවානම් සාධාරණ මිලකට 
එය අඩලවි කරලා ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. මම 
එළවලු බීජ වර්ග වඩේම, තෙක්කාලි, මිරිස වර්ග 
පැළ හ්දලා සාධාරණ මු්දලකට අවශ්ය අයට 
ල්ාඩ්දනවා. එළවලු නිකන් දුන්නට බීජ වර්ග 
නිකන් ඩ්දන්ඩන නැතඩත සමහරු හිටවනවා 
ඩවනුවට ඒවා පැතතෙකට දාන්න තිඩයන ඉෙකෙ 
වැඩි නිසයි. බීජ සේලිවලට ගන්ඩන් හිටවන්න 
උවමනාව තිඩයන ඩකඩනක් විතෙරයි.”

ඇෙ යමම ය්බයාය�ෝ බීජ වරග මුලදී සයාදායගන 

ඇත්යත් යවළඳයෙයායළන් මිලදී ගත්, ය�යාදන් 

ෙැසුණු ඉදුණු එළවලුවලිනි. දැන් තක්කයාලි, 

වම්බටු ආදී බීජ නිෙදවේදී තම යගවත්යත් 

ගස් කිහිෙෙක අස්වනු ඒ යවනුයවන්ම යවන්කර 

ඇතැයිද ඇෙ කීවයාෙ. 

“ඩේශීය බීජ තෙමයි අඩප් ඩපාඩළාවට සුදුසු. ඒ 
වඩේම බීජයක්, පැළයක් ඩරෝපණය කරේදී පස 
සකස කරගැනීම වැ්දගත. ඒ ඩකාහු්ත, වැලි, 
මතුපිට පස වඩේම කා්නික ඩපාඩහාර සමාන 
ඩකාටසවලින් අරඩගන. ඩහාඳ අසවැන්නක් 
ගන්න, සති ඩ්දඩකන් ඩ්දකට කා්නික ඩපාඩහාර 
ඩයා්දන්න ඕන. සමහර අසවනු වැඩිඩවන්න 
රසායනික ඩපාඩහාරත ඕන කරනවා. ඒ වඩේම 
කා්නික දියර ඩපාඩහාරක් සාදාඩගන එය වගාවට 
ඩයා්දනවා. ලාෙප්පා ඩකාළයි, අමු ඩගාමයි ්ැරේ 
එකකට දාලා ඊට වතුර එක්කරලා සති තුනක් 
තිඩයන්න හැරලා එය වගාවට ඩයා්දනවා.”

ඇෙ වගයාවක් සයාර්ථක කරගැනීමට 

අනුගමනෙ කළ �ැකි විවිධ ක්රම ගැනද කතයා 

කළයාෙ.

“සමහරුන්ට බීජ සකස කරගැනීම ගැන ගැටලු 
තිඩයනවා. වටටක්කා, කැකිරි, ඩකාමඩු, ්ටානා 
වඩේ බීජ වර්ග ඩග්දරට කන්න ඩේන එඩකන් 
හදාගන්න පුළුවන්. ඩමම බීජ සියයට අසූවක් 
විතෙරම පැළඩවනවා. වටටක්කා වඩේ ඩ්දයක් 
වැල බිම දිඩේ හ්දලා වහලට යවන්න පුළුවන් 
නම් ඒ රසනය එක්ක ඉක්මනින් මේ හටඩගන 

පලදාව එනවා. මාලුමිරිස, තෙක්කාලි පැළ ගන්න 
බීජ හිටවේදි පස මිශ්රණය හලාගතෙ යුතුයි. 
එඩහම කරන්ඩන්, ගේකැට තිබුඩණාත බීජය 
පැළඩවන්න එය ්ාධාවක් ඩවනවා. ඒ වඩේම 
පස සකසඩගන ඩපෝච්චියකට එක්කරලා 
්ද්රගිේඩේ මැ්ද පුරුඩක් ්ාගයක් ඩවන්න 
වලවේ හ්දලා බීජ හිටවන්න ඕන. 

ඩමම බීජවලටත අඳුරයි, රසනයයි ඕන 
කරනවා. ඊට කළු ඩරදි කෙකින් එය වසා 
තෙැබිය හැකියි. වතුර ්දැමීම කළ යුතඩතත 
එඩස වසා තිබියදීයි. සති ඩ්දකකට පසු පැළ 

එනවා. තෙවත සති ඩ්දකකට පමණ පසුව 
ඩමම පැළ සිටුවන්න සුදුසු තෙතතවයට 
එනවා.” 

ඒ වයේම මෑ වැල් ආදෙට එන 

කුහුඹු වරග, කුඩයා මකුණන් ආදයෙන් 

වගයාව ආරක්්යා කරගැනීමට දර 

ලියෙහි අළු වැදගත් ්බවද ඇෙ 

කීවයාෙ.

“ඩම් මකුණු විඩේෂඩේ ්හිසශ්රාවීය 
ද්රව්යවල සීනි අෙංගු නිසා මෑ වැේ 
ආශ්රිතෙව කුහුඹුවන් ්දකින්න පුළුවන්. ඩම් 
ගැටලුඩවන් මිඩ්දන්න පැළ කාඩේ ඉඳලා 
උඩේ පින්න තිඩයේදි අළු ඩයා්දන්න 
පුළුවන්. එය ඒ උවදුඩරන් මිඩ්දන්න 

සාර්්ථක ක්රමයක්.”

තරූ අවශ්ය අෙට වගයා උෙයදස්ද යදන්නීෙ. 

ඒ ඇතැම යේ අත්දැකීයමන් උගත් යේ ෙ.

ඇෙයේ වගයා කටයුතුවලට සැමිෙයායගන්, 

දරුවන්යගන් ලැය්බන ස�යෙෝගෙ ගැනද අෙ 

විමසුයවමු.

“මඩේ ඩපාඩි ්්ාට තෙවම අවුරුදු ඩ්දකයි. 
දුවලා ඩ්දන්නයි, පුතොලා ඩ්දන්නයි මට ඉන්ඩන්. 
ඩ්දන්ඩනක් නම් ්දැනටමත මම වැෙ කරනවා 
්දැක්කම උ්දව කරනවා. මහතතෙයා වගාවට 
අවශ්ය ඩකාම්ඩපෝසට, ඩකාහු්ත ආදී ඩේවේ 
ඩගනැත ඩ්දනවා. එයා පැළ හිටවන්න නම් 
උනන්දුවක් නෑ. හැ්ැයි මම හිටවන පැළවල 
අසවැන්න එේදි නම් ඒ ඔක්ඩකාම එයාඩේ.”

තරූ කිෙන්යන් හිනැය�මිනි. ඇඟලුම 

ක්යෂේත්රයේ ව්යාෙයාරෙක නිෙැයලන ඔහුටද 

බිරිඳයේ උත්සයා�ෙ, උනන්දුව තුළ ලැය්බන 

වගයායේ අස්වැන්න මනසට සුවෙක්, සතුටක්ම 

මිස අන් කවරක්ද?

“මට ්ෑ, මට නෑ කියනවට වො ඩපෝච්චියක 
හරි එළවලු පැළයක් වගා කරන්න. ඒ සතුට 
කවදාවත සේලිවලට ගන්න ්ැහැ.”

තරූ කිෙන්නයා යස්ම අෙට කිෙන්නටද 

ඇත්යත්ද අඳුරට සයාෙ කරනවයා යවනුවට එක් 

ෙ�න් සිලක් ය�ෝ දල්වන්නට කිෙයාෙ. ඔ්බ 

ඔය්බන් ෙටන්ගන්න. එවිට සිෙල්ල ෙ�ෙත් 

යවනු ඇත.

වැඩිපර තිමයන එළවලු 
අහ� පහ� අයට නි�න් 

මදනවා. හැබැයි බීජ වරග 
එමහම මදන්මන් නැහැ

මගවතු වගාව කියන්මන් 
ආසාමවන් �ළ හැකි මදයක්. 
ඇත්තටම එය ඇබ්බැහියක්
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

පිළිකාවක් අරන්  
අහෙට 
යන්න හදන 

සේලී 

“හෙහ�ෝ හේ හේලි 
ආරහසෙහ�ෝව්ද කතා කරනහන?”

“ඔව මං හේලි තමයි.”

“අපිට ඔහේ කතාව ්දැ�ගන� 
�ැබුණා. ඔහේ කතාව අෙද්දි 
අපට හේරුහේ එකම හ්දයයි. ඒ 
ඔබ හකාතරේ ධෛරයසෙේපන� 
තරුණියක්ද කිය� එක. ඒක 
නිසො ඔබට වටි�ා අවස්ාවක 
�බාහ්දන�යි අපි කතා කහේ.”

ඇමෙරිකාමේ ප්රමකෝටිපති 

ව්ාපාරිකමෙකමගෙන් විසිනව 

හැවිරිදි මේලි ආරමසෙමනෝේ්ට 

ඒ දුරකතන ඇෙතුෙ පැමිණිමේ 

මී්ට ටික දිනක්ට කලිනි. එහිදී 

ඔහු ඇේට අපූරු මෙෝජනාවක 

කමේෙ. ඒ මේ වසෙර අවසෙනදී 

ඇේට අභ්යවකාශගෙත වීමේ 

දුර්ලභ අවස්ාවක ්ලබාදීේට 

ඔහුමේ සෙොගෙෙ තීරණෙ කර 

ඇති බවත්, ඇමේ කැෙැත්ත 

්ලැමේනේ ගෙෙන සුදානේ කළ 

හැකි බවත්ෙ.

“ඇේතටම ඒ කතාව 
අෙ�ා මට පුදුම හිතුණා. 
ඒක හකායිතරේ �ේ දුර�භ 
අවස්ාවක්ද? ඉතින මට වැඩිය 
හිතන� ඕ� වුහේ �ෑ. ඒක 
නිසො මං ඔහුහේ හයෝජ�ාවට 
එකපයිනම කැමතිවුණා.”

ඇමෙරිකාමේ සොොන්ය 

පවු්ලක ඉපදුණු මේලි සොොන්ය 

තරුණිෙක නේ මනාමේ. ඇෙ 

කුඩා ක්ල ප්ටන්ෙ ඉතා දරුණු 

පිළිකාවක එකක ඔට්ටු මවමින් 

සිටින තරුණිෙකි. ඇේට වැළඳී 

තිබුමේ දරුණු අසථි පිළිකාවකි. 

ඒ පිළිකාව මකාතරේ දරුණුද 

කිවමහාත් ඇමේ පාදව්ල තිබූ 

අසථි ඉවත්කර කෘතිෙ අසථි 

මොදන්න්ට පවා වවද්යවරුන්්ට 

සිදුවී තිබුණි. මේ මේතු කාරණා 

නිසොෙ ඇේට ජීවිතමේ වැඩි 

කා්ලෙක ගෙතකරන්න්ට සිදුවුමේ 

එර්ට ශාන්ත ජූඩ් නෙැති 

මරෝහමේෙ.

“මට වයසෙ අවුරුදු ්දෙහේ 
ඉඳන මං ඉනහන හරෝෙහේ. 
පිළිකාව හවනුහවන දිගටම 
හබහෙේ කළා. අනතිහේ මං ඒ 
හරෝෙහේම හසවහේ හයහ්දන� 
තීරණය කළා. ්දැන මං එහි 
ධවද්ය සෙොයිකාවක විදිෙට 
හසවය කර�වා.”

ඒත් තෙන් පිළිකා මරෝගිමෙක 

බව සිතමින් ඇෙ මකායිෙ 

මොමහාතකවත් හඬාවැටුමේ 

නැත. හඬන්න්ට ඕනා තැන්ව්ල 

පවා ඇෙ කමේ කඳුළු 

සෙඟවාමගෙන සිනාසීෙයි.

මේ දිරිෙ වීරිෙ ඇති 

මකේ්ල්ට අභ්යාවකාශේට 

ෙන්න්ට වරෙක ්ලැමබන්මන් 

මේ අතරෙ. ඒ දු්ලභ අවස්ාව 

ඇේට හිමිවූමේ ඊම්ලාන් 

ෙකස නේ ව්ාපාරිකො විසින් 

බිහිකළ ‘සහපේස එකස’ (Space 
X) සෙොගෙෙ හරහාෙ. ඔවුන් 

නිෂපාදනෙ කර ඇති ‘Falcon 
9’ නේ මරාකට්ටුව 2022 වසෙර 

අවසොනමේදී අභ්යවකාශේට 

ෙැවීේට සූදානේෙ. ඉතින් එහි 

ඇති ආසෙන හතමරන් එකක 

මේලි්ට මදන්න්ටයි ඔවුන් 

ක්ටයුතු කර ඇත්මත්. මේ 

අතර ‘Falcon 9’ මරාකට්ටුමේ 

ප්රධාන අණමදන නි්ලධාරීො 

වන 38 හැවිරිදි ප්රමකෝටිපති 

ව්ාපාරික ජාඩ් අයිසොන්ෙන් 

පවසො සිටිමේ මෙවන් දුර්ලභ 

අවස්ාවක හිමිවූ මේලි සෙැබෑෙ 

වාසෙනාවන්තිෙක බවයි.

“පිළිකා 
හරෝගිහයක වුණේ 

මං ජීවිතය 
දිො අලුේ 
ඇෙැකින 
බ�පු නිසො 
මට හේ අ�ගි 
අවස්ාව 
�ැබුණා 

කිය�යි මං 
හිතනහන. ඒ 

වහේම මං ්දන�වා 
පිළිකා හරෝගයට 

සොර්කව මුහුණදුන මට 
අභ්යවකාශ ගම� එතරේ අමාරු 
හව� එකක �ෑ කිය�ා.”

ම්ලෝක ඉතිහාසෙෙ තුළ කිසිඳු 

දිමනක පිළිකා මරෝගිමෙක 

අභ්යාවකාශේට මගොස නැත. 

ඇතැේවි්ට ඒ නාසො ආෙතනෙ 

එවැනි අවදානෙක ගෙන්න්ට 

සුදානේ මනාවූ නිසො විෙ හැකිෙ. 

නමුත් ‘සහපේස එකස’ (Space X) 
නේ සෙොගෙෙ මපෞදගෙලික එකක 

නිසො ඒ දුර්ලභ අවස්ාව මේලි්ට 

්ලැබී ඇත.

“්දැන ්දැන හපෞද්ගලික 
අභ්යවකාශ හමහෙයුේ ප්රසිද්ෛ 

වීම නිසො තමයි මට හේ අවස්ාව 
�ැබුහේ. හකාහොමේ මං හේ 
ගම�ට එකපයිනම කැමතියි.”

සිනාමුසු මුහුණින් එමහෙ 

කිෙන්මන් මේලිෙ. මේ දිනව්ල 

ඇෙ අභ්යවකාශේට ොෙ 

සෙඳහා දිගින් දිගේටෙ පුහුණුවීේ 

සිදුකරයි. ඒ අතරවාරමේ 

ඡාොරූප සෙඳහා මපනී 

සිටින්න්ටද ඇෙ දකවන්මන් 

ෙහත් උනන්දුවකි.

“හේ වසෙර අවසො�හේදී මං 
අභ්යාවකාශගත හව�වා. එදාට 
මං ගැ� රටම කතා කරයි.”

ඇෙ කිෙන කතාව නිවැරදිෙ. 

ෙන්ද ඇෙ අභ්යාවකාශගෙත 

මවදදී එෙ ඇෙ උපන් 

ඇමෙරිකාව්ට පෙණක මනාව 

මුළු ෙහත් ම්ලෝකේටෙ කතා 

කරන්න්ට සිදුමවන ොතෘකාවක 

මවනු ඇත. ඒ ඇෙ එෙ ගෙෙන 

ෙන්මන් දරුණු පිළිකාවකද 

සෙෙඟින් මවන නිසොෙ. 

එපෙණකද මනාව මේලි එෙ 

ගෙෙන ගිමොත් ඇෙ පිටුපසෙ 

තවත් වාරතාවක ලිෙැමවන්න්ට 

සූදානේෙ. ඒ අභ්යවකාශෙ 

තරණෙ කළ ළාබා්ලතෙ 

ඇමෙරිකානු ජාතික කාන්තාව 

ම්ලසිනි. 

ඉතින් මේ අතිදුර්ලභ වාරතා 

මදකෙ මේලිමේ නෙ ඉදිරිමේ 

ලිෙැමවන්න්ට තවත් ඇත්මත් 

ොසෙ කීපෙක පෙණි.

පිළිකා  
සරෝගිසයක් වුණත 
මං ජීවිතය දිහා 
අලුත ඇහැකින් 

බලපු නිො මට සේ 
අනගි අවස්්ාව 

ලැබුණා

dh
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ඉස්සරහ කිව්වොත් ඒ මිනිසසු බලයි 

අපි ්�ෝත්රික්�ොද කි�ලො. අන්න ඒ නි්සො 

්ත්රුම�න්න අ්නවශ්ය හිතවත්කම, බැඳීම 

හදා�න්්න ්නැතුව අ්ත් දුරින ඕ්නෑම 

්ක්්නකව ආශ්ර� කරන්න තරම අපි ප්රබුද්ධ 

්වන්න ඕ්න කි�ලො. 

භිකෂුවක ඕ්නෑම 

කොනතොවකව තමන්ගේ 

අමමො, ්ස්හෝදරි�ක 

ව්ගේ කි�ලො හිතින 

හිතො�ත්තම ප්රශ්්න 

ඉවර්න.

හැබැයි බුදු හාමුදුරුවවා 
වේශනා කරලා තිවෙනවා 
වේද භික්ෂුවක් තමේවගේ 
අමමා එක්කවත් තනිෙම 
ඉඳවෙන කතා කිරීම අකැපයි 
කිෙලා?

ඒ බුදු හොමුදුරු්වොම 

තමයි භිකෂුවට කිව්ව 

තමන්ගේ ්දමවපි�නට 

කන්න ්නැත්තම 

පිණ්ඩපෝත් වැ්ඩලො 

හරි දා්න ්�්නැලලො 

්දන්න කි�ලො. ඒ 

නි්සො ්ම ඔක්කොම ්ධරම කරුණු කි�වලො 

නි�ම්න�කට එන්න බල්නවො මි්සක අපි 

අඳු්ර අතපත �ොන්න ්හොඳ ්නෑ. අනිත් 

එක ඕ්නවට ව්ඩො හිතවත්කම අමම එකක 

්්න්වයි කොත් එකකවත් ඕ්න ්නෑ. මට 

්නම කි�න්න ති්�න්න ඔ� ඕ්නෑවට ව්ඩො 

සිල ්පන්න්න අ�ම තමයි සිල ක්ඩන්්න 

කි�ලත්.

පහුගිෙ දවසක දුවලා ඉපවදේවන වබාරු කිවවම 
කිෙලා මහවමවනා අසපුවාසී හිමි නමක් වේශනා 
කරපු ධරම කණ්ඩෙක් අලලාවෙන සෑවහන 
පිරිසක් උේවහේවසේව විවවචනෙට ලක්කළා. ඒ 
ෙැන ඔබ වහේවසේවගේ අදහස වමාකේද?

ඇත්තටම උනවහන්ස බණ කි�න්න 

දහමක �ැ්න, ්ලෝක�ක �ැ්න දැනුමක 

්නැතුව. ඇත්තටම උනවහන්සලො ව්ගේ 

අ� ්හොඳ නුවර යු�්ේ, මීට අවුරුදු 

හත්සී�කට විතර කලින තිබුණ ්සමෝෙට 

බණ කි�න්න. ්මච්චර ්ම දියුණු 

්සමොෙ�කට උනවහන්සලො ව්ගේ අ� බණ 

කි�න්න ගිහොම ්වන්න ඒ බණ අහ්න එවුන 

්මෝ්ඩ්�ෝ ්ව්න එක. අනික ඊටපස්්ස 

්සමොෙ� ඒවො ප්රතික්ශප කරන්න ගි�ොම 

්ධරම� විහිළුවක ්ව්න එක. 

ඇත්තටම ්ත්්ර්න සුද්ධ 

සිිංහ්ලනම කිව්වොත් ඒ 

කතොව අහලො ඒක බණ 

කි�ලො හිත්න එවුන 

අමු මීහරක. ඒ නි්සො 

උනවහන්සලො 

දැ්න�න්න ඕ්න 

එ්හම බණ 

කි�න්න කලින 

ඒවො තමන්ගේ 

බුදු හාමුදුරුවවා 
අපිට ෙෑනු දිහා

සිරි සමේතභද්ර 

මේ දවසවල කාන්ාවනමගේ ඉපදීම ගැනත් 
සමාජමේ විවිධ ආනමදෝලනාත්මක ක්ා 
ඇමෙනන පටන අරමගන තිමෙනවා.

එවැනි පසුබිමක්  තුළ භික්ෂුවකට කාන්ාවක් 
ඇසුරු කළ ෙැකි ෙේකිසි සීමාවක් තිමේද? 
කාන්ාවක් ්මනමගේ එදිමනදා ජීවි්ෙ 
ධරමෙට අනුව ෙැඩගසවා ග් යුත්මත් 
මකමසද?

මේ ඒ ගැන උමනදාව මො විොරමේ 
සෙ මෙලලන්ර සිරි සදෙේ ආශ්රමමේ 
විොරාධිපති සිරි සමන්භද්ර සවාමීනද්රෙන 
වෙනමස  සමඟින අප කළ සංවාදමේ  
සටෙනයි.

අවේ හාමුදුරුවවේ එක්තරා අවසේ්ාවකදී  
භාග්යවතුේ වහේවසේ ආනේද හාමුදුරුවේට 
අවවාද කළා “ආනේද, ෙැහැනු නම වනාදකින 
තරමට වහාඳයි” කිෙලා. පැවිේවදක් විදිහට ඔබ 
වහේවසේ හිතේවනත් එවහමද?

ඒ කි�්න විදි�ට්නම භිකෂුවට සිද්ධ ්ව්නවො 

කොනතොවනට පන්සලවල පැත්ත පළෝතවත් 

එන්න එපො කි�න්න. ඒක මොනුෂී�ද? 

්සෝධොරණද? අපි ්ම ජීවත් ්වන්න එදාට 

ව්ඩො දියුණු ්සමොෙ�ක. ඒ දියුණු ්සමොේේ 

�ෑනු පිරිමි ්ද්�ොලලම ඉන්නවො. ්�දර 

කුසසි්ේ ඉඳලො රටවල පොල්න� කර්න මහ 

පුටුවට �්නකන හැමතැ්නකම �ැහැනි� 

ඉන්නවො. ඒ නි්සො ්මතැ්නදී සිද්ධ ්වන්න 

ඕ්න භිකෂූන වහන්සලො විදි�ට අපි ඒ අ�ත් 

එකක ජීවත් ්ව්න විදි� ්ත්රුම�න්න එක. 

භිකෂුවක්ගේ හිත පිරිසිදු ්නම, ශකතිමත් 

්නම, ඕ්න ්ක්්නකව ආශ්ර� කළ යුතු සීමොව 

දන්නවො ්නම ්මොකදද එතැ්න ති්�්න 

ප්රශ්න? අනික ්ක්්නකුට තවත් ්ක්්නක 

එකක බැඳීමක ඇති ්වන්්නම හිත දුරවල 

නි්සො. එත්කොට ්ම ගිහි බන්ධ්න අතෑරලො 

දාල චීව්ර දරන්න ආපු ්ක්්නක්ගේ හිතක 

කමබො�ක ඉස්සරහ දුරවල ්වන්න බෑ්න. 

ඒ නි්සො භිකෂුවක කරන්න ඕ්න තමන්ගේ 

හිත ශකතිමත් කර්�්න ඉන්න එක මි්සක 

කොනතොව ප්රතික්ශප කර්න එක ්්න්වයි. 

ප්රතික්ශප කර්නවො කි�න්්නම භිකෂුව 

දුරවලයි කි�්න එක.

ඔබ වහේවසේ දැේ කිෙේවේ බුදුේ වේශනා කරපු 
ධරමෙ දියුණු සමාජෙට පරණ වැඩියි කිෙලද?

ඒකට මිං ්ම කි�්න කතොව ්හොඳට 

අහ�න්න. ්ම කතොව හරි ප්රසිද්ධයි. අර 

හොමුදුරු ්ද්නමක ම� වඩි්න්කොට වතුර 

ති්�්න තැ්නකින එ්�ෝඩ ්වන්න බැරුව 

හිටපු කොනතොවක මුණ�ැහු්නො කි�්නව්න. 

පස්්ස අර ්ද්නම්�න එක්ක්්නක 

කොනතොව ක්ර ති�ෝ�්න එ්�ෝඩට 

්�්නත් ති�ලො, �න්න ආපු �ම්න ගි�ො. 

ඕකට අකමැති වුණ අනික භිකෂුව, අර 

කොනතොව ක්ර ති�ෝ�්න වැඩි� භිකෂුවට 

බණින්න පටන�ත්තම අර භිකෂුව කිවවො, 

“මම ඒ කොනතොව �්ෙන එ්තර කරලො 

බිම ති�ලො ආවො, ඒත් ඔබ වහන්ස තොමත් 

ඇ�ව ක්ර ති�ෝ�්න ඉන්නවෝ්න” කි�ලො. 

ඒක නි්සො ්ත්රුම�න්න ්�ෝඩක ්දවල 

අපිට ප්රශ්න�ක ්වන්්නම ඒවො දිහො ්ම 

්සොමප්රදායික කණණොඩි කුටටම දා්�්න 

බැලුවම. අපි ඕ්නෑවට ව්ඩො �තොනු�තික 

්වන්න අවශ්යත් ්නෑ. නිකමට හරි අපි 

්මවො ගිහිලලො යු්රෝපී� ්සමොේේ මිනිසසු 

ගුරුවරුන්�න අහලො ්සමොෙ භොවිත� �ැ්න 

අහලො කි�න්න.

ඔන්න ඔ� ව්ගේ ඒවට තමයි මිං කලිනම 

කිව්ව ්�ෝත්රික කතො කි�ලො. බුදු දහම 

ඇතු්ේ ්කෝේවත්  සත්රි� පුරුෂ�ො කි�ලො 

්ව්න්සක කරලො ්නෑ. 

පුරුෂ�ොට ති්�න්න 

�ම තැ්නකද, සත්රි�ටත් 

ඒ තැ්නම ති්�්නවො. 

්නමුත් බුදු දහම පහල 

වු්ණ බ්ොේමණ ්�ෝත්රික 

්සමොෙ�ක. ඒ ්සමොේේ 

සත්රි�ට ්සම තැ්න ලබලො 

්දන්න බුදු හොමුදුරු්වෝ 

්කොයිතරම ්සටන 

කරොද? ඒක නි්සො මට 

කි�න්න ති්�න්න 

එතැ්න ති්�න්න 

උනවහන්ස්ගේ 

උ�ත්ක්ම ප්රශ්න�ක 

මි්සක බ්ණ ප්රශ්න�ක 

්්න්වයි කි�ලො.

ඔබ වහේවසේ මහවමවනාව 
එක්ක තරහා නිසාද ඔවහාම 
කිෙේවේ?

දැන එත්කොට අර උනවහන්සට 

ලකෂ �ොණක මිනිසසු ්්චෝද්නො ක්ේ 

මහ්මව්නොවත් එකක තරහටද? ්ම්හමයි, 

්�ොන කතො කිවවම ඒ ්�ොන කතොව 

්සෝධොරණීකරණ� කර�න්න තව ්ේතු 

්�්නැලලො වැ්ඩක ්නෑ. ඒක ්�ොන ්නම මම 

කිවවො ්නැතො ඒක ්�ොනම තමයි.

මහ්මව්නොවත් එකක අ්ේ කිසිම තරහක 

්නෑ. ති්�න්න මතවොදී �ැටුමක විතරයි. 

අනිත් පැත්්තන අ්ේ ඒ �ැටුම ති්�න්න 

මහ්මව්නොවත් එකක ්්න්වයි. ්මෝ්ඩ්�ෝ 

්සහ බුදධිමතුන එකක. ඒ දාරශනික මතවොද� 

්සමෝෙකට අවශ්යයි. ්නැත්තම �ම ්ද�ක 

හරි වැරැදද ්සමෝෙට ්ත්රුම �න්න 

්කෝහොමද? 

අනික ඒ කෝල 

්පොත්වල තිබුණ 

්සමොෙ මතවොද 

්සරම බුදු 

බණ වශ්�න 

කි�්නවො කි�න්න 

ඊටත් ව්ඩො ්මෝ්ඩකමක ති්�්නවද? කිවයුතු 

්ද ්මොකදද, ්්නොකිව යුතු ්ද ්මොකදද 

කි�ලො ්ත්රුම�න්න බැරි සවොමීන වහන්ස 

්ක්්නක ්කෝහොමද බණ කි�න්න? 

ඕ්කනම ්ත්්ර්නව්න බණ කි�්නවො 

කි�න්න ්ලසි වැ්ඩක ්්න්වයි කි�ලො.

උනවහන්ස්ගේ ඒ ්දශ්නොව තුළින ්සමසත 

මහ්මව්නොවම ප්රතික්ශප වුණො. ඉදිරි�ටත් 

ප්රතික්ශප ්ව්නවො. ඉතින මිං කි�න්න 

උනවහන්සට එක්කෝ බණ කි�න්න කලින 

ආපහු ඉ්�්න�න්න. ්නැත්තම අඩුම තර්ම 

අනතරෙොල්�නවත් ්හො�ලො බලන්න. 

එ්හම ්නැති වු්ණොත් ඉදිරි්ේදි මිනිසසුනට 

හි්නෝවන්න ්ව්න විහිලු ඕ්න ්නැති්වයි.

අවේ හාමුදුරුවවේ දැේ තිවෙන සිලමාතා 
ආරාමවලත් හරිෙට රණඩු සරුවල. ඇත්තටම 
වෝඩක් වවලාවට ඒ අෙවගේ මහණකමටත් ඉහළිේ 
ෙෑනුකම මතු වවලාවදෝ කිෙලා අපිට හිවතනවා. 
ඒ නිසා දැේ තිවෙන සිලමාතා අරාම ෙැනයි, 
භික්ෂුණීේ වහේවසේලා ෙැනයි වමාකද කිෙේන 
තිවෙේවේ?

්ම්හමයි, ඕකට මුලිනම කි�න්න 

ති්�න්න ඉතින ‘�ෑනු්න’ කි�ලො තමයි. 

්කෝහොමටත් කොනතෝවෝ හ� හත්්ද්්නක 

එක තැ්නක ඉන්නවො කි�න්න එතැ්න 

දව්සකට රණඩු හතළිහක ප්නහකවත් 

්ේරන්න ්ව්නවො. ඒකට ඉතින මහණකම 

වැ්ඩකුත් ්නෑ. ආ�මයි ෙොති�යි වැ්ඩකුත් ්නෑ. 

අනිත් පැත්්තන කොනතොවට ර්ට අ�මැති, 

ේනොධිපති ්වන්න පුළුවන ්නම මහණ 

්වන්නත් පුළුවන. එ�ොලටත් විමුකති� 

හදා�න්න නිදහ්ස ති්�න්න ඕ්න. එ�ොලො 

කැමති ්ක්්නකුට සිල මොතොවක ්වන්නත්, 

භිකෂුණි�ක ්වන්නත් බුදු දහම ඇතු්ේ 

ඇ�ටත් පිරිමි�ොට ව්ගේම අඩුවක ්නැතුව 

නිදහ්ස හිමි්වලො ති්�්නවො.

ඔබ වහේවසේ ෙෑනුවේ කිවවට භික්ෂුණිෙක් 
වුණහම හික්මීමක් විනෙක් අවශ්ය වවේවේ 
නැේද? භික්ෂුණිෙක් වවන එවක් වත්රුම රණඩු 
වවවී ඉේන එකද?

ගිහි බේධන 
අතෑරලා දාල 
චීවවර දරේන 

ආපු වකවනක්වගේ 
හිතක් කමබාෙක් 
ඉසේසරහ දුරවල 

වවනවනම එවහම 
මහණකමක් 
වමාකටද?

අනිත් එක 
ඕනවට ව්ඩා හිතවත්කම 

අමම එක්ක වනවවයි 
කාත් එක්කවත් ඕවේ නෑ. 

මට නම කිෙේන තිවෙේවේ 
ඔෙ ඕනෑවට ව්ඩා සිල 
වපේනන අෙම තමයි 

සිල ක්ඩේවන 
කිෙලත්
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

අපිට මුණුබුසරක් සෙන්න බැරිනම් 

ස�ෝටි විස්ෙක් දීපන් 
රත්තරන් පුසත 

පසුගියදා 

උතුරු ඉන්දියාවේ 

උත්තරාඛණ්ඩ් 

ප්ාන්්තවේ වෙවෙන 

යුෙළක් වපාලිසිය 

වේත පැමිණිවේ 

අමුතු පවේ නඩුෙක් 

රැවෙනය. ඒ විොහ වී 

හය ෙෙරක් වෙවුණද 

්තමන්වගේ පුතුට 

දරුවෙකු වනාලැබීම 

ෙැන අෙනඩුෙ 

වපාලිසියටෙත කියා 

විෙඳා ෙන්නටය. ඒ නිො ෙය ෙෙරක් ගියත 

මුණුබුවරකු ලබාවනාදීම ෙැන උරණ වූ එම 

යුෙළ ්තම පු්තාටත ඔහුවගේ විොහක බිරිඳට 

එවරහිෙ අදාළ පැමිණිලල වොනු කළහ. 

“මගේ පුතා බැඳලා දැන් අවුරුදු හයක්. ඒත් 
එයාලා තාමත් දරුගෙක් හදලා නෑ. අපි ගදන්නත් 
ආසයි ඉක්මණින් සීයා ගෙගනක්, ආච්චි ගෙගනක් 
ගෙන්න. ඒ හින්දා අපිට ඉක්මණට මුණුබුගෙක් 
ඕගන්.”

ඒ 61 හැවිරිදි ෙජිනීේ ප්ොද් සින්හා ෙහ 

ඔහුවගේ බිරිය ෙන 57 හැවිරිදි ොධනා ප්ොද් 

සින්හාවගේ ව�ෝදනාෙයි. ‘මානසික හිරිහැර’ 

සිදුකිරීම යන ව�ෝදනාෙ උඩ ඔවුන් වේ නඩුෙ 

වොනුකර ඇති බෙයි දැනෙන්නට ලැබුවණ්.

“එයාලා ගදන්නා පිට ගෙදෙෙට ගෙලා 
සතුටින් ඉන්නො. අපි ගදන්නා මහගෙදෙට 
ගෙලා තනිගෙලා පාලුගෙන් ඉන්න බෙක් එයාලට 
ගේන්ගන් නෑ.”

එවේ කියන්වන් ෙජීනිේය. ඔහු පෙෙන්වන් 

්තමා හේබකළ සියලල පුතු වෙනුවෙන් වියදේ 

කළ බෙයි. ඔහු ගුෙන් නියමුවෙක් කිරීමටත, 

ඔහුවගේ විොහය ෙඳහාත අධික මුදලක් වියදේ 

කළ බෙ පැමිණිලවල ෙඳහන් කර තිවේ. 

එ්තරේ වද්ෙල කළ ්තමාටත බිරිඳටත ෙෙරක් 

තුළ මුණුබුවරකු ලබා වනාදුන්නවහාත රුපියල 

වකෝටි විේෙකට එහා ෙන්දියක් ඉලලා වමම 

යුෙළ පුත්රයාට එවරහිෙ වමවලසින් නඩුෙ 

වොනුකර ඇ්ත.

“අපිට මැගෙන්න ෙලින් මුණුබුගෙක් දකින්න 
ආසයි. අවුරුදදක් ඇතුළත එගහම ගනාෙගළාත් 
පුතා ඉපදුණ දා ඉඳන් අද දක්ො අපි එයාට 
වියදම් ෙෙපු මුදලට අමතෙෙ අපිට ඇති ෙළ 
හිත් ගේදනාෙ ගෙනුගෙන් එයාලා ගදන්නා ගම් 
ෙන්දි මුදල අපිට ගෙෙන්න ඕන.”

්තම වදමාපියන් වොනු කර ඇති වමම 

නඩුෙ ෙේබන්ධවයන් ඔවුන්වගේ පුත්රයා වෙන 

35 හැවිරිදි වරෙයි ොෙර් සින්හා ෙහ ඔහුවගේ 

බිරිඳ ෙන 31 හැවිරිදි ශුභාංගි සින්හා අදටත 

කිසිෙක් ප්කාශ කර නැ්ත.

ොෙර් සින්හා ඉන්දියාවේ ගුෙන් නියමුවෙකි. 

ඔහුවගේ අධ්ාපන කටයුතු වෙනුවෙන් පියා 

ෙන ෙජිනීේ වකෝටි ෙණනින් වියදේ කළ 

බෙ පැෙවෙයි. ඊට වනාවදවෙනි වලෙ ඔහු 

ොෙර්වගේ විොහයටද වියදේ කර තිවේ. 

2016 ෙෙවර් තිබූ 

එම විොහයට 

ෙජිනීේ ව්තෝරාවෙන 

තිබුවණ් ්තරු පවේ 

වහෝටලයකි. පුත්රයාවගේ 

මධුෙමයට ඔවුන් 

පිටත කවේ වෙනත 

රටකටය. එපමණක් 

වනාෙ මංෙල ්තෑගේෙට 

ලබාදුන්වන් වකෝටි 

ෙණනක් ෙටිනා 

සුවඛෝපවභෝගි වමෝටර් 

රථයකි. වේ සියලල 

ඔහු කවේ ්තමාත බිරිඳත රැකියාවෙන් විරොම 

යන කාලය ෙනවිට ඔවුන්වගේ ්තනිකම, පාලුෙ 

මකාෙැනීමට මුණුබුවරකු ලබාෙැනීම වෙනුවෙනි. 

නමුත හය ෙෙරක් ේතවුණද අදටත ොෙර් ෙහ 

ශුභාංගි යුෙළ දරුවෙකු ෙැන සි්තා නැ්ත.

“හැම ගදමේපිගයකුගේම හීනය තමන්ගේ 
විොහෙ දරුො ඉක්මණටම මුණුබුගෙක් 
ලබාගදයි කියන එෙ. ඒත් අගේ පුතා ඒ ඉල්ලීම 
තුට්ටුෙෙටෙත් ෙණන් ෙන්ගන් නෑ. අපි එයාෙ සුපිරි 
ඉසගෙෝගලට යෙලා ඉෙැන්වුො. ඕසගරේලියාෙට 
යෙලා පයිලට් ගෙගනක් ෙළා. ශුභාංගි බන්ඳලා 
දීලා ජයටම මගුලක් ෙත්තා. මංෙල තෑේෙ 
විදිහට අවුඩි ොර් එෙක් තෑගි දුන්නා. ගෙන අය 
නම් බැඳලා අවුරුදගදන් තමන්ගේ ගදමේපියන්ට 
මුණුබුගෙක් ගදනො. ඒත් අපි කියන එෙක් අගේ 
පුතා ෙණෙට ෙන්ගන් නෑ. අසෙණ අපි ෙැන 
එයාලා හිතන්ගන් නෑ.”

වමම අොමාන්ය නඩුෙ ්තෙත දින කිහිපයකින් 

උත්තරාඛණ්ඩ් ප්ාන්්තවේ හරිද්ොර් නෙරවේ 

ඇති ප්ධාන උොවිය තුළදී විභාෙයට ෙැනීමට 

නියමි්තය. වේ ෙේබන්ධෙ ෙජීනිේවගේ 

නීතිඥෙරයා පසුගියදා විවදේ මාධ්යක් වේත 

ෙඳහන් කර තිබුවණ් වමෙැන්නකි.

“හැම ගදමේපිගයක්ම ආසයි සීයා ගෙගනක්, 
ආච්චි ගෙගනක් ගෙන්න.ගම් යුෙළත් අවුරුදු 
ොණක්ම ඒ ගෙනුගෙන් බලාගෙන හිටියා. ගම් 
ගදමේපිගයෝ සාෙර් ගෙනුගෙන් විශාල මුදලක් 
වියදම් ෙෙලා තිගයනො. ඉතින් එයාට ඒ අය 
ගෙනුගෙන් මුණුබුගෙක් ගදන්න බැරි නම් ඒ මුදල් 
ආපසු ගෙවිය යුතුයි.”

බටහිර රටෙලට වමය හාස්යජනක සිද්ධියක් 

වුෙත ඉතිහාෙවේ පටන්ම ඉන්දියානු ෙැඩිහිටියන් 

එවහමය. ඔවුන් සි්තා සිටින්වන් විොහවයන් 

ෙෙරක් ගිය ්තැන විොහ වූ දුෙ පු්තා දරුවෙකු 

ෙැන සිතිය යුතු බෙයි. එම නිොම වබාවහෝ 

ඉන්දියානු ්තරුණ ්තරුණියන් විොහවයන් පසු 

සිටින්වන් දරුණු පීඩනයකිනි. 

වේ අ්තර ඇ්තැේ ෙැඩිහිටියන් එවලෙ 

බලාවපාවරාතතු වෙන්වන් මුණුබුවරකි. ඒ 

්තම පරපුර ඉදිරියට වෙනයාම වෙනුවෙනි. 

එම නිොම කලක පටන් ඉන්දියානු ්තරුණ 

්තරුණියන්ට විොහය කියන මා්තෘකාෙත 

ෙහකදුරුය.

නඩුගේ චූදිතයන් වූ පුතා සහ ගල්ලිය

නඩුගේ 
පැමිණිලි 
පාර්්ශෙය

ලිහිණි මධුෂි�ා

කිවවට
සනාබලා ඉන්න බෑ
හිමිස�ෝ කි�ති 

ඒ ඔයවොලවලා  හි්තන විදියවන්. භික්ෂුණිය 

වුණත කාන්්තාෙක්වන්. ඒක ඉතින් ොමාන්ය 

ෙමාජ කාරණාෙක්. නමුත ඒ රණ්ඩු ෙරුෙල 

අපිත දකිනො. ඒක ඇත්තක්. ඉතිත අපි 

ඒක කියලා හදාෙන්න ෙවගේම ෙැටුේ අෙම 

කරෙන්නත බලනො. මං හි්තන්වන් ඕකට 

වලාකුම වේතුෙ කාන්්තාෙන්ට අධ්ාතමීය 

මෙවපන්වීම මදිකම. ඒක නිො අපි ඒො 

පුළුපුළුෙන් විදියට විෙඳලා වදන්න 

බලනො.

ෙැන් රසේ සමච්චර �ස�ෝෙරා මහරහත 
සමසහණින්වහන්සස් ගැන බණ කි�නවසන්. 
හැබැයි අපිට අහන්න ලැසබන්සනම ස්වාමි�ා 
ඉක්මවලා �න බිරින්ෙෑවරු ගැන. ඔබ 
වහන්සස් හි්තන්සන් එක්ස�ා සම් කි�න බණ 
�න�ට ගන්සන් නැදෙ? නැතනම් අෙ ෙමාජ� 
�ස�ෝෙරාවත විහිළුව�ට අරසගනෙ?

යවශෝදරා කියන්වන් අවුරුදු දාේ ොණකට 

කලින් ජීෙත වුණ කාන්්තාෙක්. ඉතින් ඇය 

වහාඳයි. නමුත ටිකක් හි්තන්නවකෝ අද 

ෙමාජයට ඇයෙ ඕනෑෙට ෙඩා ෙලපන්න 

බෑවන්. අනික යවශෝදරාෙ ෙවගේ අවේ 

කාන්්තාෙ ජීෙත වෙන්න හදන්න ඕනැද? 

අනික ඒක එවහම වුණත අද ෙමාජවේ 

සිද්ධාර්ථලා ඉන්නෙද? අවේ කාන්්තාෙ 

ඒවකන් ෙන්න ඕන ආදර්ශය අරවෙන 

අවේ විදියට හිටියම ඇති. එවහම නැතුෙ 

යවශෝදරාවෙෙත, ප්ජාපතීවෙෙත, 

වේමාවෙෙත වමාඩ්ල එකක් වෙන්න අෙශ්ය  

නෑ. ෙමාජයයි, වලෝකයයි අඳුරවෙන ෙැටුේ 

නැතුෙ ජීෙත වෙන්න ඒ �රි්තෙලින් ආදර්ශ 

ෙත්තම වහාඳටම ඇති.

�ස�ෝෙරා රහත සමසහණින් වහන්සන් 
පිරිණිවන් පෑවට පස්සස් බුදු හාමුදුරුසවා සදහ� 
පිටිපස්සෙන් චි්ත�� ෙක්වා වැඩි�ා කි�න �්තාව 
ඇත්තක්ෙ? 

ඇත්තටම ඒක වනවෙයි. බුදුහාමුදුරුවො 

අෙෙන් වෙෞරෙ දක්ෙන්න ෙැඩම කවේ 

ප්ජාපතී වද්වියවගේ වද්හය පිටුපසින්. 

ඒකත වුවණ් බුදුන් වුණත ෙමාජ ෙේම්තය 

ඉක්මෙන්න 

බැරිකම 

නිො. 

වමාකද බුදු හාමුදුරුවෙෝ සියලල 

ඇ්තෑරියට වලෝවක් සියලල අ්තෑරලා 

නෑවන. එ්තවකාට බුදුන්ට වුණත ෙමාජ 

ෙේම්තෙල ජීෙත වෙන්න සිද්ධ වෙනො. 

ඒකත  ෙමහරු 

ෙැරදියට අලලනනො 

බුදුන් සියලල 

අතහැරියා නේ එවහම 

වමාකද කියලා. දැන් 

මම වුණත පන්ෙලට 

වෙලා වලාකු දාර්ශනික 

ක්තා කියෙ කියෙ 

ඉඳලා ෙැඩක් නෑවන් 

වහට අනිද්දාට වලාකු 

ආහාර අර්බුදයක් 

ආවොත. එ්තවකාට 

අපි මිනිේසුට ෙො 

කරෙන්න හැටි ෙවගේම 

අවනකුත වද්ෙල 

කරෙන්නත උදේ 

උපවදේ වදන්නට 

ඕවන්. ඒ ෙවගේ 

වදයක් ්තමයි එදා බුදු 

හාමුදුරුවොත කවේ. 

්තමන්ට කිරි ටික දීලා 

හදා ෙඩාෙත්ත සුළු 

මෙට අෙෙන් වෙෞරෙ කළා. අනික ඒකයි 

බුද්ධතෙයයි අ්තර කිසිම ෙේබන්ධයක් 

නෑ. බුදු හාමුදුරුෙන්වගේ බුද්ධතෙය 

වෙනයි. ප්ජාපතීට වෙෞරෙ දැක්වීම 

වෙනයි.

අෙ �ාසේ සගාඩක් පවුේ ජීවි්ත ග්ත �රන 
�ාන්්තාසවෝ වසේම ්තනි�ඩව ඉන්න අ�ත 
සගාඩක් සවලවට ඒ අ�සේ සීමාවේ ඉක්මවලා. 
පවුේ ජීවි්ත ග්ත�රන �ාන්්තාවන්ට ඔබ වහන්සස් 
සෙන අවවාෙ� සමා�දෙ?

ඉතින් ඒක වේ ෙමාජවේ විදියවන්. අපි 

වමාකටද ඒෙට කලබල වෙන්වන්? එවහම 

අෙශ්ය නෑ. අනික වලෝවක් විදියයි, ෙමාජවේ 

යථාර්ථයයි වතරුේෙත්ත අය ඒෙට 

කලබල වෙන්වනත නෑ. අපි හැමතිේවෙම 

රියැලිටි එක ෙැනයි ක්තා කරන්නට ඕවන්. 

ඒක වේ වලෝවකයි ෙමාවජයි හැටි කියලා 

වතරුේෙන්නයි ඕන කරන්වන්.

ඔබවහන්සස් කි�න විදි�ට ධරම� කි�න්සන් 
රි�ැලිටි එසක්ම �න්න දීලා බලාසගන ඉන්න 
එ�ෙ? ධරමානුකූලව ඒවා නිවැරදි �රලා 
�හමාරග�ට ගන්න අවශ්ය නැදෙ?

ඉතින් වලෝවක් ඇත්ත ඒක නේ අපි 

වබාරුෙට කෘත්රිම වලෝකෙලයි, කෘත්රිම 

ධර්ම කාරණාෙලයි හිරවීවෙන ඉඳලා 

ෙැඩක් තිවයනෙද? අපි ප්ාවයෝගික වලෝවක් 

ජීෙතවෙන එක ්තමයි වොඩක් ලේෙන.

ඔබ වහන්සස් කි�න්සන් ධරම �ාරණාවලින් 
වැඩක් නෑ කි�ලා?

එවහම වනවෙයි. ධර්ම කාරණා ජීවි්තෙලට 

බද්ධ වෙන්න කලින් ඒක අද ෙමාජයට 

බද්ධ කරන් ඉන්න ඕන. ඒකට ඉතින් 

විෙෘ්තෙ ෙංොද කරන්න ඕවන්. ෙංොද 

කරන්වන් නැතුෙ වෙඩි පිටින් පිළිෙත්තම 

්තමයි අර මහවමේනාවේ හාමුදුරුෙන්ට 

වුණා ෙවගේ වද්ෙල වෙන්වන්. මම කියන්වන් 

කිසිම ආෙමික ප්තවපා්තක් වෙඩිය පිටින් 

පිළිෙන්න ඕවන නෑ. ඒොවේ තිවයන 

වද්ෙල විශවලෂණය කවළාත ්තමයි පවුල 

ජීවි්ත වෙෙන, ්තනිකඩෙ ඉන්න ෙෑනු 

උදවියට ෙවගේම අනිත අයටත වබාවහෝ වද් 

ඉවෙනෙන්න පුළුෙන් වෙන්වන්. එවහම 

නැතුෙ ඇයි අපි වමච�ර වේ දියුණු 

ෙමාජයක තිවයන දැනුම ෙන්වන් නැතුෙ 

අවුරුදු තුන්හාරදාහක් පරණ වද්ෙල 

පේවෙන් දුෙන්වන්?

හැබැයි ධරම� අ�ාලි�යි සන්. එ්තස�ාට ධරම 
�ාරණා �ාලීන අවශ්ය්තාවල හැටි�ට සවනස් 
�රන්න බැහැ සන්ෙ? 

ධර්මය 

අකාලිකයි 

්තමයි. ඒක 

වෙනේ 

කරන්න 

බෑ. 

නමුත ඒ ධර්මවේ තිවයන ජා්තක ක්තා, 

අටුො ක්තා, ජන විශොෙ ඉේෙරහට 

අරන් ජීෙත වෙන්න බෑ. එවහම වෙන්න 

ඕවනත නෑ. ලයිට්, වටලිව�ෝන්, ව�ෝජී, 

තිබුවණ් නැති ෙමාජයක තිබුණ වද්ෙල 

අපි වේ ෙමාජයට වගේනවකාට බුද්ධිමතෙ 

වෙනැලලයි වකවනකුට උපවදේ වදන්න 

ඕන. එවහම නැතුෙ මං 

අර කලින් කිේො ෙවගේ 

්තෙ වකවනකුවෙ වමාඩ්ල 

එකක් වෙන්න කියලා 

උපවදේ දුන්වනාත ඒො 

ෙැඩක් නෑ.

අවොන ව�ස�න් 
ඇසුසවාත ඇත්තටම 
�ාන්්තාව�ට පාරමි්තා 
පුරලා බුදු සවන්න බැරිෙ?

ඇයි බැරි? වහාඳට 

පුළුෙන්. වමාකද බුදු 

වෙන්වන් කාන්්තාෙක්ෙත 

පිරිමිවයක්ෙත වනවෙයි 

හි්ත. එ්තවකාට 

කාන්්තාෙක් පිරිමිවයක් 

කියලා විවශෂයක් නෑ. 

හි්තක් තිවයන ඕනම 

වකවනකුට බුදු වෙන්න 

පුළුෙන්. ඒකට අෙශ්ය 

වෙන්වන් කැපකිරීේ 

ෙහ උතොහය වි්තරයි. 

ෙැහැනුකම බුදුවීමට කිසිම  ප්ශනයක් 

වනවෙයි.

උන්වහන්සස්සේ 
බණ සහාඳයි නුවර 
යුග�ට. සතසරන 

සිංහසලන්ම 
කිවසවාත ඒ �්තාව 

අහලා ඒ� බණ 
කි�ලා හි්තන 

එවුන් අමු මීහරක් 
කි�ලයි මට 

කි�න්න තිස�න්සන්
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

්වයිෆසගේ ස�ෝයිසරෙන්ඩ් 
එයනා එක්ක තරෙනා ස්වලනා 

මටත ගර්ල්සරෙන්ඩ් 
ස්කස්ක ඉන්්්වනා 

හැමදේකම 

දහොඳ නරක 

දෙපැත්තක් 

තිදෙනවදේ. ඉතිේ 

සමොජ විකසනෙ එක්ක 

ඇති දවච්චි දහොඳ දේ 

වදේම අෙහපත දේත 

එමටයි. මම අෙ ක්තො කරේදේ අේන ඒ 

වදේ ගැටලුවක් ගැන.

මම දකළිේම කොරණොවට බහිේනම්. 

දම් කිෙේන ෙේදේ ඕපේ රිදේශේශිප් 

ගැන. විවොහක අඹු-සැමිෙේ දෙදෙනොටම 

නැත්තම් එක් අදෙක්ට විවොහදෙේ 

පරිබොහිරව ්තවත සබඳ්තො පවතවේන 

දෙදෙනො අ්තර සම්මුතිෙක් ඇති කරගේන 

එක ්තමයි ඔ්තැනදි දවේදේ. ඕපේ 

රිදේශේශිප් කිෙන බටහිර සංකේපෙ 

ලංකොව ඇතුදේ ප්රවර්ධනෙ කරේන ේත 

කන සුප්රසිේ්ධ චරි්ත කිහිපෙක්ම ඉේනවො. 

හැබැයි දම් නිසො ඇති දවේන පුළුවේ 

අඹු-සැමි ගැටලු සහ සමොජයීෙ ගැටලු 

ගැන ඔවුේ ෙැනුවතෙ කිෙන කොරණොව 

ගැන මම ෙේදේ නැහැ. හැබැයි කොරණොව 

සම්බේ්ධදෙේ ඇති සංකීරණ පවුේ ආරවුේ 

කිහිපෙක්ම දම් දවනදකොටත මම අහලො, 

ෙැකලො, විසඳලො තිදෙනවො. දම් ගැන ක්තො 

කරේන හිතුදේ ඒ නිසයි.

ෙවසක් මදේ ළඟට දබොදහොම ්තරුණ 

අඹු-සැමි යුවළක් ආවො. 

දහොඳ රැකිෙො කරන, 

දහොඳ වැෙගත දපනුමැති 

දෙේදනක්. දම් දෙපළ මදේ 

ළඟට ඇවිත හිටි කොරණොව 

ඇහුවම ඇත්තටම මම ටිකක් 

වික්ෂිප්්ත වුණො.

‘‘මිස් මේ මමේ වයිෆමේ 
ම�ෝයිමරෙන්ඩ් 
එයා එක්ක තරහා 
මවලා. එයාමේ නූඩ් 
ම�ාම�ෝස් වගයක 
මමේ අේමලා� 
යවලා. දැන් ඒ අය 
ම� මමයාව ඩිමවෝස් 
්කරන්්න කියලා �ල 
්කර්නවා. මිස්� �ැරිද 
ඒ අයව මගන්්නලා මේවා සාමාන්ය මේවල් �ව 
එයාල� පැහැදිලි ්කරන්්න?’’

ඔහු මට ඔදහොම කිේදේත දබොදහොම 

සොමොන්ය සවරෙකිේ. හැබැයි බිරිඳ නම් 

ක්තොව ආරම්්භදේදීම කඳුළු සලමිේ අඬේන 

වුණො. එ්තදකොට මම බිරිඳදේ දපම්ව්තො 

ගැන ටිකක් හොරවුසසලො අහලො බැලුවො.

‘‘මමයා� විතරක ම්නමේ ම�ත් ගර්ල්මරෙන්ඩ් 
ම්කම්නක ඉන්්නවා.’’ ගතකටටම ඔහු එදහම 

කිේව නිසො ඔවුේ ඕපේ රිදේශේශිප් එකක 

ඉේන යුවළක් බව මට දතරුණො.

දම් යුවළ විවොහ දවලො අවුරුදු දෙකක් 

වි්තර දවනවලු. විවොහදෙේ අවුරුේෙක් 

වි්තර ෙනදකොට දම් සැමිෙො කොරෙොලදේ 

කොේ්තොවක් එක්ක සබඳ්තොවක් ඇති 

කරදගන. මුේ කොදලදි බිරිඳ ඒකට විරුේ්ධ 

දවලො. ෙැේ කොදේ විවෘ්ත සබඳ්තො නැත්තම් 

ඕපේ රිදේෂේශිප් දබොදහොම සොමොන්ය 

බව සැමිෙො ඇෙට දතරුම් කරලො දීලො 

තිදෙනවො. ඉතිේ ටික කොදලකිේ බිරිඳත 

එවැනිම සබඳ්තොවෙක් ඇති කරදගන. 

ඒකත සැමිෙදගම මිත්රදෙක් එක්ක. ඔහු 

ඒ ්තරම් දහොඳ පුේගලදෙක් දනොවන බව 

පසුවට දම් බිරිඳට දතරුණොලු. ඒ නිසො 

ඇෙ ඒ සම්බේ්ධෙ න්තර කරේන උතසොහ 

කරලො. එ්තැනදි ්තමයි ඔහු ඇෙට ්තරජනෙ 

කරලො අර ඡොෙොරූප වැඩිහිටිෙේට ෙවලො 

තිදෙේදේ. දම් පුේගලෙො ඇති කරලො 

තිබුණු ගැටලුව සුළුපටු නැති බවත, දමෙට 

වඩො සංකීරණ ගැටලු ඇති කරේන ඉඩ 

තිබුණු බවත මම දම් යුවළට පැහැදිලි කළො. 

සැසි වොර කිහිපෙක්ම මම ඔවුේ එක්ක 

දම් ගැන ක්තො කළො. අවසොනදේදි පවුලක 

වටිනොකම ගැන දම් දෙපළට පැහැදිලි 

කරේන මට පුළුවේ වුණො. ඔවුේදේ 

දෙමොපිෙේ එක්කත ක්තොබහ කරලො ඒ 

ගැටලුවත විසඳුවො.

ඕපේ රිදේශේශිප්වලට හරහට ක්තො 

කරේදි ‘‘අපි මදන්්න� මහාඳ ්නේ අනිත් උන්� 
මමා්කද?’’ කිෙලො දකදනක්ට හිද්තේන 

පුළුවේ. නෑ දම්ක දෙේදනක්ට වි්තරක් 

ආදේණික ප්රශනෙක් දනදම්, දම්ක දපොදු 

සමොජයීෙ ගැටලුවක්.

ආෙදරේ එකට එකතු දවලො ලසසන 

ගමනක් ෙේන හි්තොදගනදේ 

දෙේදනක් කසොෙ බඳිේදේ. 

ඒ බැඳීම ඇතුදේ ඔවුේටම 

ආදේණික හැඟීම්, ලිංගික 

එක්වීම්, අගෙ කිරීම් සහ 

දගෞරවොේවි්ත්භොවෙක් 

තිදෙනවො. 

්තමේදේ සැමිෙට, 

බිරිඳට ගරු කරන 

දකදනක්ට දම් 

වදේ දෙෙකට 

දපළදෙේන 

පුළුවේ කිෙලො 

මම හි්තේදේ 

නැහැ.

දකදනක්ට ්තමේ ආෙරෙ කරන ්තමේදේ 

සහකරු දවනත සබඳ්තො ඇති කරගේන 

එක ගැන ඊරිසිෙොවක්, හැඟීමක් ඇති 

දනොදවේන දේතු කිහිපෙක් තිදෙේන 

පුළුවේ. එකක් ඔහුට ඒ සම්බේ්ධෙ 

ගැන හැඟීමක් නැතිවීම. එක්දකෝ ඔහු 

දහෝ ඇෙ ජීවිදත ෙථොරථෙ දතරුම් අරේ 

ආධ්ොතමිකව සි්ත දියුණු කළ දකදනක් 

දවේන ඕදේ. එදහමත නැත්තම් 

ෙම් මොනසික ගැටලුකොරී 

්තතතවෙක් තිදෙේන 

ඕදේ. ඒ නිසො සැමිෙො 

හරි බිරිඳ හරි 

දමවැනි දෙෙක් 

දෙෝජනො කරනවො 

නම් දහොඳම 

දේ ඔහුව දහෝ 

ඇෙව මොනසික 

උපදේශනෙට 

දෙොමු කරන එක.

ඒ දවනදකොට 

මම ඔෙ කිේ යුවළට 

ෙරුවේ හිටිදෙත නැහැ. 

හැබැයි ්තව අවුරුදු දෙක 

තුනකිේ ෙරුදවක් හෙන අෙහසත 

ඔවුේට තිබුණො. ෙරුවේ ලැබුණත දම් 

සම්බේ්ධ්තො ඒ විදිහටම තිෙොගේනලු ඔවුේ 

තීරණෙ කදේ. ඉතිේ ෙවසක ෙරුදවෝ දම් 

ගැන ප්රශන කදළොත ඔවුේට දෙන උත්තරෙ 

දමොකේෙ කිෙලො මම දම් යුවළදගේ ඇහුවො. 

එ්තැනදි ඔවුේට දෙේන උත්තරෙක් 

තිබුදේත නැහැ. දම් වදේ දෙෙකදි 

ෙරුවේ වුණත මේපිෙේ 

දෙස දගෞරවොේවි්තව 

බලොවි කිෙලො හි්තේන 

අමොරුයි. අනික 

අම්මො ්තොත්තො ජීවත 

දවේන ඕදේ ෙරුවේට 

ආෙරශෙක් ගේන 

පුළුවේ විදිහට.

ඉතිේ දම් 

වදේ දේවේ 

යුදරෝපීෙ රටවල 

සුලබයි, ඇයි අපිට දහොඳ නැතදත කිෙලත 

දකදනක්ට හිද්තේන පුළුවේ. ඒ රටවල 

සමොජයීෙ සංසකෘතිදෙේ අපි දවනස බව 

දතරුම්ගේන ඕදේ. අපි හැමදාම එකම 

්තැන ඉේන ඕදේ කිෙලො දනදමයි මම දම් 

කිෙේදේ. ඒ රටවලිේ අපිට ගැළදපන 

දහොඳ දේ වි්තරක් අරදගන අදප්කමත 

රැකදගන දේෙ අපි ඉසසරහට ෙේන ඕදන?

දම් වදේ දේවේ කරේදේ නිෙහස 

විදිහට නැත්තම් රැඩිකේ විදිහට හි්තන අෙ 

කිෙලො හි්තන අෙත ඉේනවො. බැඳීමකට 

අවංක දවේන බැරිනම්, දගෞරවෙක් 

දෙේන බැරිනම් එ්තැන දමොකේෙ තිදෙන 

රැඩිකේබව? විවොහක බිරිඳදගේ 

සැමිෙදගේ ඒ බලොදපොදරොතතු වුණු ආෙරෙ, 

ලිංගික ්තෘප්තිෙ ලැදබේදේ නැත්තම් ඒ 

්තැේ නිවැරදි කරගේන උතසොහ කරේන. 

ඔවුේව දවනස කරේනම බැරිනම් ඒ 

්තැේවලිේ හරි විදිහට අයිේ දවලො ්තමේට 

ගැළදපන සබඳ්තොවෙකට ෙන එක ්තමයි 

වඩො හරි.

ලිංගොශ්රි්ත සොෙනවලිේ පවො විශවොසවේ්ත 

එක් ලිංගික සහකරුදවක් පමණක් 

ඇසුරු කරේන කිෙේදේ කට කසනවට 

දනදමයිදේ. ඕපේ රිදේශේශිප් කිෙන දම් 

සංකේපෙ නිසො ලිංගොශ්රි්ත දරෝග දබෝදවේන 

තිදෙන හැකිෙොවත දබොදහොම ඉහළ ෙනවො.  

ඉතිේ දම් හැමදේම දතරුම් අරේ රැේලට 

වැඩ කරේන ෙේදන නැතුව හරි වැරැේෙ 

ද්තෝරගේන බුේධිමත දවේන කිෙලො ්තමයි 

අවසොදනදි මට කිෙේන තිදෙේදේ.

ඕ්පන් 
රිසල්ශන්ශිප්වලට ෙරෙට 
්කතනා ්කරද්දි ‘‘අපි සෙන්්ට 

සෙනාඳ ්ම් අනිත උන්ට 
සමනා්කෙ?’’ කියලනා ස්කස්කට 

හිසතන්් පුළු්වන්. ්ෑ 
සම්්ක සෙන්ස්කට විතරක 

ආසවණි්ක ප්රශ්යක ස්සම්, 
සම්්ක ස්පනාදු ෙමනාජයීය 

ගැටලු්වක

සම්්වනා ෙනාමනාන්ය සද්්වල් �්ව 

අසප අම්මලනාට ්පැෙැදිලි ්කරන්්
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132022 ජුනි 15 වන බදාදා

මැරරන තුරාවට මට 
බිසීරෙ ඇස් රෙක 
අමතක රවනරන නෑ 

ක�ොකේ ක�තැන� ගියත් බලු යොළුකෙක් 

දැක්ක�ොත් ඔලුෙ අතගොන පුරුදද හසිත 

මදුසං� උපතිනම කගනො කදයක්. මීට 

අවුරුදු කිහිපය�ට කපර දෙස� ඉෂොන 

මුණගැකහනන මීකේ ඔහුකේ කගදරට ගිය 

ගමකනදී ඒ කගදර දුෙ පනිමින හිටපු පුංචි 

බලු පැටික්කිෙ දැක්� ගමන ෙඩොකගන 

හුරතල් �කෙත් ඒ සංසොර පුරුදදටමයි. ඒ 

පැටවුනකගන පිරිමි පැටව් සියල්්ලම �ට්ටිය 

අරකගන ගියත් ගෑනු සකතක් වුණ නිසො බලු 

පැටික්කි ඉතුරුවුණ බෙ මිතුරො කී 

විට හසිතකේ හිතට දැනුකේ 

දු�කි.

“ඔයා ගෙනියනවද 
එයාව?”

මිතුරොකේ නිෙසින 

එනනට සැරකසදදී 

ඔහු හසිතකගන 

ඇසුකව්ය. �ොත් 

�වුරුත් නැති 

අසරණ බල්්ලන 

හයකදකනක් ඒ 

ෙනවිටත් නිෙකේ සිටි 

නිසො ඔහු කමොකහොතක් 

�ල්පනො �කේය. හසිත 

ආකයත් බලු පැටික්කිය කදස 

බ්ලදදී දීේතිමත් දෑසින බ්ලමින ඈ, 

ඔහු ෙඟ හුරතල් වුණොය.

“එගෙනම් ඔනන ඔගේ මට ගදනන. දුකයි 
දාලා යනන.”

හසිත බලු පැටික්කි ඔහුකේ කගදර 

කගනොකව් එකහමය. ඒ ආෙොට පසු බලු 

පැටික්කි එ�තැන� සිටිකේම නැත. 

කසල්්ලම් ෙයකේ සිටි නිසොකදෝ ක�ොච්චරෙත් 

දැඟලිල්්ලය. ඒ නිසොම හසිත පැටික්කිට 

අමුතු නමක් දුනකනය. ඒ ‘බිසී’ ය.

“බිසී ගෙදර ගේනගකාට තව බලගලා ගෙදර 
හිටියා. අවුරුදගද ෙැම කාලයකම අගේ 
ගෙදර බලගලා ෙත් අටගදගනක් ෙැදුනට ඒ 
අයට ගෙදර අයත් එක්ක ගලාකුවට බැඳීම් 
තිබගබ නෑ. ඒත් බිසී ආවට පසගසෙ ඉක්මනටම 
ෙැගමෝගෙම හිත් ආක්රමණය කළා. ගේ 
ඇතුගේ ගකාච්චරවත් ගසෙලලම් කළා. ගෙදර 
හිටපු අයවත් ගසෙලලමට එකතු කරෙත්තා. 
විගේෂගයන බිසී මාත් එක්ක පුදුම එකතුවක් 
තිබබා. මං වැඩ ඇරිලා එනකල බලාගෙන 
හිටියා. ඒ වගේ සෙතුගටන අවුරුදු ගදකක් එයා 
ජීවිගත් විනදා. හිටිෙැටිගේම එයාගෙ ෙැසිරීගම් 
ගපාඩි ගවනසෙක් අපි දැක්කා. ගවනදා එළියට 
ගිහිලලා චූ දාලා ගෙට දුවගෙන එන බිසී ඒ 
කාගල ගවනගකාට මිදුගල දාන චූ ටික එයාම 
ගලවකනන ෙත්තා. දවසෙක් ගදකක් එයා ඒවා 
වතුර ගබානවා වගේ ගබානවත් දැක්කා. මුලින 
මුලින ජරා වැඩ කරනන එපා කියලා තරවටු 
කරත් ඒක ටිකක් අමුතු වැඩක් හිනදා අපි බිසීව 

ගඩාක්ටර් ගකගනක් ොවට අරන ගියා.”

වෙද්යෙරයො බිසීකේ කරෝග ්ලක්ෂණ 

අසො පරීක්ෂණ කීපයක් �කේය. බිසීට 

දියෙැඩියොෙ ෙැෙඳී ඇති බෙ කීකව් 

ඉනපසුෙය. ඒ කේලොකව් හසිතකේ හිතට 

දැනුකේ බයකි. මිනිසුනට ෙයසක් නැතුෙ 

දියෙැඩියොෙ හැකදන බෙ අසො තිබුණත් 

බල්ක්ලකුට එකහම කපොඩි �ොකල් දියෙැඩියොෙ 

හැකදන බෙ ඔහු මුලිනම ඇසුකව් 

එදාය.

“ගඩාක්ටර්... ඒක ගොඳ 
කරෙනන පුළුවන ගනද 

ගඩාක්ටර්...?”

හිකත් ආකව්ගයට 

බිසීකේ හිස 

කව්ගකයන 

පිරිමදිමින 

හසිත ඇසුකව් 

වෙද්යෙරයොකගන 

හිත සැනකසන 

උත්තරයක් 

බ්ලොකගනය. ඒත් 

ඔහුකගන ්ලැබුකේ හිත 

බ්ලොකපොකරොත්තු කෙච්ච 

උත්තරය කනොකව්.

“අපි ගබගෙත් කරමු. අඩුතරගම් ගලගේ 
පාලනය කරෙනන ෙරි.”

ඒ උත්තරකයන හසිතකේ හිත සැනසුකේ 

නැත. ඔහුට උෙමනො වූකේ බිසීට ආකයත් 

නිකරෝගි�ම ්ලබොකදනනයි.

“එයාගෙ ගලවල සීනි හුඟක් වැඩිගවලා 
විතරක් ගනගේ ඒ දියවැඩියා තත්ත්ගව අතුරු 
ඵලයක් විදිෙට ඇෙැකට සුදත් ඇවිත් තිබබා. 
එතැනින ගබත් කරනන පටන අරන ගොඳයි 
කියපු ගොඩක් පශු වවද්යවරු ළඟට මං 
බිසීව කරෙෙගෙන අරන ගියා. ඒ 
ෙැගමෝම ගබගෙත් දීලා කිේගව 
ගලගේ පාලනය කරනවා 
ඇගරනන ගවන කරනන 
ගදයක් නෑ කියලයි. 
ඒ පාලනයට ගොඳම 
ගද විදිෙට දුනගන 
ඉනසියුලින විදින 
එක. ඉතින දවසෙට 
තුනපාරක් ඒ අහිංසෙකීට 
ඉනසියුලින විදදා. විදිනන 
කලින ෙැමදාම උගදට කන 
විදලා ගල එකක් අරන සීනි 
ගකාච්චර වැඩිද අඩුද කියලත් 
බලනන ඕන. ගලවල සීනි පරීක්ෂා 
කරන විදියත්, ඉනසියුලින විදින විදියත් 
ගඩාක්ටර් කියලා දුනනා.”

හසිතට එය කිසිදා කනොවිඳි අත්දැකීමක් 

වුෙත් තොත්කතක් දරුකෙකු රකිනනො 

කේ හසිත බිසී කෙනුකෙන �ැපවුකේය. 

ඒ සියල්්ල අතපසු කනො�ර ඔහු �කේ 

රැකියොෙටද යනගමනය. ඒ ෙනවිට 

හසිත ඔහු සිටින ප්රකදශකේම කපෞදගලි� 

ආයතනය� රැකියොෙක් �රමින සිටිකේය. 

ඔහු බිසීකේ සීනි තත්ත්ෙය පෝලනය 

�රනනට පුළුෙන උපරිමකයන �ැපවුකේය. 

පොනදර කද�ට තුනට ඔරක්ලෝසුෙට එ්ලොම් 

තියො නැගිටින හසිත ඔහුකේ ඇඳ ෙඟම නිදා 

ඉනනො බිසීකේ �න සිදුරු �ර හැමදාම කල් 

ගනියි. ඒත් බිසී නිනකදය. 

“මං හිතනගන නිනගද ගනගවයි, එයා නිදි 
වගේ සෙදද නැතුව ඉනනවා කියලා. ගමාකද 
එයා දනනවා, මං ඒ එයාට කරනගන ගොඳක් 
කියලා. ඔය කාලය ඔගොම දවසෙ, සෙතිය, මාසෙ 
ෙණන ගෙවිලා අවුරුදු කීගපකුත් ගෙවුණා. 
එගෙම ගෙගවන කාලය අතරතුර බිසීගේ 
ඇස ගදකම ගේනගන නැතුව ගියා. ඡායාවකට 
එො ගදයක් එයාට ගපනුගණ නෑ. ගෙදර 
අයිතිකාරයා වගේ ගේ පුරා දුවපු බිසී, තනියම 
එළියට යනනත් බය වුණා. එයා එළියට 
ගිගේ මාත් එක්ක. ගේ ඇතුගළ කිසිම ගදක 
ෙැගපනගන නැතුව ඉගවන තමයි ඇවිදගද...”

ෙැඩි සීනි මට්ටම අඩු �රනනට 

ඉනසියුලින විදදද සමහර දිනේල කල් 

පරීක්ෂො කනො�ර විදින ඉනසියුලින එ� 

නිසො බිසීකේ සීනි මට්ටම කබොකහෝ 

අඩුවූ අෙේ්ොද විය. එෙන 

අෙේ්ොේල බිසීකේ දිවි රැකුකේ 

ප්රොතිහොරයයකින කේය.

“එගෙම මැගරනනම ගිහින 
ගොඩ ආපු ඒ වගේ වාර ගොඩක් 
තිබබා. ඒ වගේ ගවලාවට කගේ 
පුළුවන තරම් ේලූගකෝස කවන එක. 
එයාට සිහිය එනකලම ේලූගකෝස 
කැේවා. ඔය සීනි අඩුවුණ ගවලාවට 
සිහිය නැතුව ගලාකු ගේදනාවකින ගේ පුරාම 
කෑ ෙෙෙ දුවනවා. ඒ ගමාන අමාරුව තිබුණත් 
මුල කාගල වගේම මං වැඩට ගිහින එනකල 
මෙ බලාගෙන ඉනනවා. මං ආව ෙමන 
කාමගර්ට එනවා. ඊටපසගසෙ මූණ ඉඹිනකල 
බලාගෙන ඉනනවා. ඒ තරම් ආදගරයි. 
රෑට නිදාෙත්ගතත් මං ළඟමයි. මං බිසීව 

බලාෙත්ගත් ළමගයක් බලාෙනනවා 
වගේ. ඒ හිනදා එයා එක්ක 

ගලාකු බැඳීමක් තිබගබ. එයා 
නැතිගවන දවසෙක් ෙැන 

හීගනනවත් හිතනන 
බගයන හිටිගය.”

බිසී ක්ලඩ වූෙොට 

පසු ප්රති�ොර කිරීම 

කිසිවිකට�ත් 

�රදරයක් කියො 

හසිත සිතුකව් නැත. 

ඔහු බිසීකේ සුෙය 

කෙනුකෙන පමණටත් 

ෙඩො �රදර වුකේය. බිසීකේ 

ෙයස අවුරුදු හතක් කෙදදී 

කරෝගී වී අවුරුදු පහක් කගවී තිබුණි. 

ඒ �ෝලය කෙදදී කරෝගකේ තෙත් අතුරු 

ආබොධ මතුකෙනනටත් ගත්කත්ය. ඒ සකම් 

කරෝග, මූත්ො ආසොදන ෙැනි ඒෙොය. ඒ කරෝග 

තත්ත්ෙ අඩු �රගනනටත් ඔහු කබොකහෝ 

කෙකහසුකේය. 

“ගකාච්චර ගබගෙත් කළත් ඒවා ආගය 
ආගයත් මතුවුණා. ඒ කාගල තමා දැනෙනන 
ලැබුගණ එයාගේ වකුෙඩු ගදකත් නරක් ගවලා 
කියලා. මං එයා ළඟම ඉනන ඕන වුණා. ඒ 
හිනදා රසසොගවන අයින වුණා. මාසෙ අටක් මං 
ගෙදරම ඉඳන මගේ බිසීව බලාෙත්තා. ඒත් 
අනතිමට බිසී අපිව දාලා යනන ගියා. ඒ දවසෙ 
මතක් කරනනවත් මං කැමති නෑ. ඒත් අදටත් 
එයා ඉසසෙර වගේම හිනාගවවී අගේ හිගත් 
ඉනනවා. 

මං ජීවත්ගවලා ඉනනකල එයාගේ ඇස මට 
අමතක කරනන බැරිගවයි. එයාව මතක් ගවදදි 
මගේ ඇසවලට තාම කඳුළු එනවා. සෙගතකුට 
ඇත්තටම ආදගර් කරපු ගකගනක් ඒ දුක, ඒ 
බැඳීම අඳුරනවා.”

ඒ ේචන, ඔහුකේ හඬ තොමත් දුකින 

කපකඟනකන බිසීට වූ ආදරයටය. 

ඉනපසුෙත් හසිත බලු සුරතලුනට සැෙකුෙත් 

ඒ කිසිකෙක් ෙඟ බිසීකේ ආදරණීය ඇේ කහෝ 

සිනොෙ හසිතට හමුවුකේ නැත.

රමාන අමාරුව 
තිබුණත් මුල් කාරෙ වරේම 
මං වැඩට ගිහින එනකල් 
මෙ බොරෙන ඉනනවා. 
මං ආව ෙමන කාමරේට 
එනවා. ඊටපස්රසෙ මූණ 

ඉඹිනකල් බොරෙන 
ඉනනවා. ඒ තරම්  

ආෙරරයි

හැමදාම 
පානෙර රෙකට තුනට 

එොම් තියො නැගිටිනවා. 
ඊටපස්රස් එයාරේ කන 

සිදුරු කරො රල් ෙනනවා. 
එයා නිදි වරේ හිටියට මම 

ෙනනවා නිදි නෑ 
කියො 

බිසී
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ස�ෝනි නැතුව කසේ යන යක්කු 
සයෝනියට වද්ද�න්න එපා

කාන්ාවක් වුණහම ලස්සනට, පිරිසුදුවට 

ඉනන ඕනන කියලා හැමදාමත් අපි උපනෙස 

නෙනවා. පිරිසුදුව ඉනන කිවවම ්සමහරු 

හි්නනන නලෝනකට නේනන තිනයන ්ැන 

ටික හරියට තියාගත්්ම ඇති  කියලා. 

ඔනන ඔනහාම හි්න නි්සානෙෝ බහු්රයක් 

කාන්ාවන ්මනනගේ නපෞදගලික 

සවස්ථ්ාවය නැත්්ම් ස්රී නිමිත්නත් 

යහපැවැත්ම ගැන හි්නවා අඩුයි කියලා 

වවද්යවරුන පවා කියනවා. නම් වනගේ නදවල් 

රහසිනවත් ක්ා කරනන නහාඳ නැහැ කියලා 

හි්න උෙවියත් ඉනන නි්සා නගාඩක් නෙනා 

නම් නදවල් ගැන නනාෙැනුවත්. ඒ නකායික 

නව්ත් නිනරෝගීව, පිරිසුදුව ඉනන කැමති 

කාන්ාවක් නම් නම් ලිපිය කියවනනම ඕනන.

ස්රී නිමිත්් කියනනන අම්මා නකනනක් 

නලෝකයට ජීවය නෙන ්ැන. ඉතින ඒ නි්සා 

මවහත් ගුණය ගැන ෙනන අය ඒ ගැන 

අ්සභ්ය හැඟීම් ඇති කරගනනන නැහැ කියන 

එකයි අනේ විශවා්සය. හැබැයි නබානහාම 

ඉස්සරිනදා ඉඳලම කාන්ා රහ්සඟ ගැන 

විවිධාකාරනේ ක්ා තිබිලා තිනයන බවත් 

කියනන ඕනන.

ඒ කානල් ග්රීසිනේ ඇනරටනස 

කියලා වවද්යවරනයක් හිටියලු. හැම 

කාන්ාවකනගේම ශරීරනේ ස්රී නිමිත්්ට 

අරක්ගත්තු යක්්ෂනයක් ඉනන බවත්, නම් 

යක්්ෂයා විසින කාන්ාවනට විවිධ නලඩ 

නරෝග ඇති කරන බවටත් නම් වවද්යවරයා 

ම්යක් ඉදිරිපත් කරලා. හැබැයි නි්රම 

නයෝනිය සුවඳවත් කරනවා නම් නම් යක්්ෂයා 

ශරීරනයන ඉවත් නවන බවත් වවද්යවරයා 

කියලා තිනයනවා. ඉතින 

ඕක අහපු කාන්ාවන 

විවිධ මල් වරග, පැණි, 

ඔලිව එනහම භාවි්ා 

කරලා ඔය ්ැන සුවඳ 

කරගනන නනා්සෑනගන 

නවනහසුණාලු.

කාන්ාවකනගේ 

ලිිංගික නපනේස 

මහා භයානක 

අනතුරුදායක නෙයක් 

කියලත් යුනරෝපනේ ඒ කානල් කසුකුසුවක් 

තිබිලා තිනයනවා. ෙත් ඇති නයෝනියක් 

්සහි් කාන්ාවන ඉනන බවටත් යුනරෝපනේ 

විශවා්සයක් තිබිලා. එනහමයි කියලා ්සැක 

කරන ඇ්ැම් කාන්ාවනව මරාෙැම්මයි 

කියලත් ප්නපානත් ්සඳහන. නම් නබානහෝ 

ක්ා ස්රී දූ්ෂණ ්සහ ලිිංග නේෙනය අවම 

කිරීමට නගාඩනැගුණු ක්ා කියලත් ්සමහරු 

කියනවා.

නකානහාම නමුත් 15 සියවනස පුනරුෙයත් 

එක්ක ශරීර ව්යුහ විද්යාව දියුණු වුණා. 

ඉතින ඊටපසනස කාන්ා නයෝනිය හුනෙක් 

ශ රීර අවයවයක් වි්රයි කියන කාරණාව 

ඔේපු වුණා. 1840 දී නේම්ස සිම්ස කියන 

අනමරිකානු වවද්යවරයා නයෝනි ප්රනදශය 

ආශ්රි් නලඩ නරෝග ගැන ්සාර්ථක පරීක්්ෂණ 

රාශියක්ම කරලා තිනයනවා. ඔහු ඒ ්සඳහා 

බීට්සි, අනර්ා ්සහ ලුසී කියන අප්රිකානු වහල් 

්රුණියනව ්මයි නයාදානගන තිනයනනන. 

නම් හැම කාන්ාවක්ම නිරවිනෙනය 

නනාකරම ්සැත්කම් තිහකට වි්ර බඳුන 

කරලා තිනබන බවයි ආරිංචි. ඉතින 

කාන්ාවන විදිහට අපි හැනමෝම ඔවුනට 

සතූතිවන් නවනන ඕනන.

හරි, කාන්ාවක් විදිහට ලිිංගික ප්රනදශ 

පිරිසුදුවට තියාගනනන නකානහාමෙ කියන 

කාරණාවට ෙැන අපි බහිමු. නම් ප්රනදශනේ 

්සම නබානහාම ්සිංනවදී නි්සා නම්කත් මලක් 

වනගේ බලාගනන ඕන ්ැනක්. ඒ වනගේම 

්මයි නම් ප්රනදශය ඕනවට වඩා පිරිසිදු 

කරනන ගිනයාත් නවනනන වැනේ එක නෙක 

නවන එකයි. ඒ නි්සා හැමනවනල්ම pH අගය 

නැත්්ම් ආම්ලික්ාවය රැකගනන එක 

වැෙගත්.

නමාකදෙ නම් ආම්ලික්ාවය කියනනන? 

නයෝනි මාරගය ආශ්රි්ව ්සමට හි්කර 

ලැක්නටාබැසිලස කියන බැක්ටීරියා 

විනශ්ෂයක් ජීවත් නවනවා. ආම්ලික ්රලයක් 

හෙලා නයෝනි මාරගය වි්සබීජවලින ආරක්්ෂා 

කරගනන එක ්මයි නම් අයනගේ රාජකාරිය. 

ඉතින ඕක නනාෙනනකමටනෙෝ අනේ 

ලලනානවාත් රනට් නැති නසදුම්කාරක වරග 

දාලා ඔය ප්රනදශය න්සෝෙනන යනවා. එ්නකාට 

නවනනන අර ලැක්නටාබැසිලසලා ටික 

විනාශ නවලා නවනත් දිලීර ්සහ බැක්ටීරියා 

ආ්සාධනය නවන එකයි. නයෝනි ප්රනදශනයන 

දුරගනධයක් ඇති නවනනත් නම් කාරණාව 

නේතු නවනවා. අනික නම් ප්රනදශනේ නලඩ 

නරෝග ඇතිනවන එක මානසිකවත් බලපාන 

කාරණාවක් නි්සා නම් වනගේ නදවල් ගැන 

අවධානය නයාමු කරන එක හරි 

වැෙගත්.

ලිිංගාශ්රි් ප්රනදශනේ, 

නයෝනි මාරගය (vagina) 

්සහ නයෝනි මුඛය 

(vulva) කියලා 

නකාටස නෙකක් 

තිනයනවා. නම් 

නපනෙසවලින නයෝනි 

මාරගය කියන 

නකාට්ස ඒ කියනනන 

නයෝනි අභ්යන්රය 

නම් න්සෝෙනන 

අවශ්යම නැහැ. අර 

කිවව ලැක්නටාබැසිලසලා 

නි්සා ඒ නකාට්ස සවයිංකීයව 

පිරිසුදු නවනවා. ඉතින බාහිරින 

නපනනන නකාට්ස වි්රක් පිරිසිදු කළාම 

නහාඳනටෝම ඇති. නම් ප්රනදශය 3.8-4.5 pH 

අගයකින යුක්්යි. ඒ නි්සා නසදුම්කාරක 

න්ෝරගනනනකාට ඒ අගයට ගැළනපනවෙ 

කියලා නහාඳට පරීක්්ෂා කරලා බලනනම 

ඕනන. වි්ෂබීජනාශක කියලා ගහලා තිනයන 

්සබන වරග නම් ඔය ප්රනදනශට ආනල්ප 

කරනනම එපා.

න්ෝරගනන නසදුම්කාරකය කෘතිම 

වරණක, ර්සායනික ද්රව්ය, මධ්ය්සාර අඩිංගු 

නැති එකක් නවනනත් ඕනන. නම් ප්රනදශය 

නවනුනවනම නිෂපාෙනය කරපු නසදුම්කාරක 

එනහමත් තිනයනවනන. වවද්ය නිරනදශ 

යටනත් ඒ වනගේ නෙයක් භාවි්ා කරනනත් 

පුළුවන. හැබැයි ඔය නමාන නදත් ෙව්සට 

නෙව්ාවට වඩා පාවිචිචි කරනන නම් එපා.

රහස්ය ප්රනදශනේ පිරිසුදුකම ගැන 

හි්නනනම නැති අයත් ඉනනවා. ඒකත් 

නයෝනි ප්රනදශය දුරගනධවත් නවනන වනගේම 

විවිධ ආ්සාෙන ඇති නවනන නේතු නවනවා. 

මුත්ා කළාට පසනස රහස ප්රනදශය ්සාමාන්ය 

ජලනයන න්සෝෙලා කපු නරදි 

කඩකින නැත්්ම් නටායිලට් 

නේපරවලින න්්මාත්තු 

කරගනන ඕනන. ඔය 

ප්රනදශනේ න්්මාත්තු 

නනාකනළාත් විවිධ 

බැක්ටීරියා වරගවලට 

වරධනය නවනන 

නල්සියි. 

රා්රී නිනෙට කලින 

මෙ රසනන ජලනයන 

නයෝනි නපනේස න්සෝෙන 

එකත් නහාඳයි. ඒ 

වනගේම නම් ප්රනදශය සුවඳ 

කරනන හි්ානගන සුවඳ 

විලවුන වරග, ඩිනයෝඩ්රනට් 

එනහම ආනල්ප කරන අයත් නැතුවම 

නනනම්. එවැනි නද ආනල්ප කරනවා නම් 

ආ්සාත්මික්ා නැත්්ම් අවපැහැගැනවීම් 

ඇති නවනන ඉඩක් තිනයන බවත් ම්කනේ 

තියාගනන ඕනන.

කාන්ාවනනගේ නපෞදගලික සවස්ථ්ාවය 

ගැන ක්ා කරනනකාට අනවශ්ය නරෝම 

ගැනත් ක්ා නනාකරම බැහැනන. අනේ 

ශරීරනේ හැම නකාට්සක්ම හැදිලා තිනයනනන 

නමාකක් හරි නේතුවකටලුනන. රහස 

ප්රනදශය අවට නරෝම තිනයනනන බාහිරින 

ඇතුළු නවනන පුළුවන වි්ෂබීජවලින ඒ 

්ැන ආරක්්ෂා කරගනනයි. ඒ වනගේම නම් 

ප්රනදශනේ ්සනමන ෙහඩිය ඉවත් කරනනත් 

නම් නරෝම උපකාරී නවනවා. එනහම බැලුවම 

ඉතින නම්වට අනවශ්ය නරෝම කියනනත් බැහැ 

නනෙ? හැබැයි නරෝම වැඩිපුර තිනයනනකාට 

ෙහඩිය, න්ල්, අපද්රව්ය වනගේ නද රැනඳන 

නි්සා නම් ප්රනදශනයන දුරගනධයක් 

ඇති නවනන පුළුවන. ඒ නි්සා ලිිංගාශ්රි් 

ප්රනදශවල නරෝම කතුරක් භාවි්නයන නකටි 

කරනන කියලා ්මයි වවද්යවරු උපනෙස 

නෙනනන. හැබැයි රහස ප්රනදශනේ නරෝම 

්සම්පූරණනයනම ඉවත් කරනන ඕනනමයි 

කියලා හින්න අයත් ඉනනවා. නගාඩක් අය 

ඒකට භාවි්ා කරනනන නර්සර එක. නර්සර 

එනකන නරෝම ඉවත් කරදදී නම් ප්රනදශය සියුම් 

කැපීම්වලට ලක්නවනන තිනයන ඉඩ වැඩියි. 

ඒ වනගේම බිබිලි, වි්සේපු වනගේ ආ්සාෙන ඇති 

නවනනත් ඉඩ තිනයනවා.

රහස ප්රනදශනේ නරෝම ඉවත් කරනන ෙැනට 

නපනවා නෙන නහාඳම ක්රමය ්මයි වැක්ස 

කරන එක. වැක්ස කරනනකාට නරෝම කූපය 

මුළුමනිනම වනගේ ඉවත්නවන නි්සා නැව් 

නරෝම වැනවනන වැඩි කාලයක් ග් නවනවා. 

ඒ වනගේම නල්්සර ්ාක්්ෂණනයන නම් නරෝම 

්සෙහටම ඉවත් කරලා දානනත් බැරි නැහැ.

ඊළඟ කාරණාව යටඇඳුම් භාවි්ය. 

නගාඩක් අය ඇඟට ගැළනපන නහාඳ 

යටඇඳුමක් න්ෝරගනන 

ෙනනන නැහැ. යටඇඳුම් 

ගනනනකාට ඇඟට 

කිටි කිටිනේ ්ෙ 

යටඇඳුම් ගනන එපා. 

්ෙ යටඇඳුම් නි්සා 

නම් ප්රනදශනේ ්සම 

අවපැහැ ගැනනවනන 

ඉඩ තිනයනවා. යටඇඳුම් 

ගනනනකාට පාට 

පාට විච්චූරණ සිල්ක්, 

නයිනලෝන යටඇඳුම් නවනුවට ෙහඩිය 

උරාගනන කපු ඇඳුම්ම න්ෝරගනන එක 

පහසුයි. ඒ වනගේම එකම යටඇඳුම එක 

ෙව්සකට වඩා අඳිනන යනන එපා. ඒනකන 

නවනනන නැති නලඩ හැනෙන එකයි. අනික 

හැම යටඇඳුමක්ම නහාඳට න්සෝෙලා, 

වියළලා, මැෙලා පාවිචිචි කරනන පුළුවන නම් 

වඩා නහාඳයි.

අනිත් කාරණාව ්මයි ්සනීපාරක්්ෂක තුවා 

භාවි්ය. ඔ්සේ ෙව්සට පැය ගණනාවක් 

එකම ්සනීපාරක්්ෂක තුවාය භාවි් කළා 

නම් ඒ පුරුදනෙන නහට ඉඳලම මිනෙනන 

බලනන. ්සනීපාරක්්ෂක තුවා පැය හ්රකට 

්සැරයක්වත් මාරු කරන එක නබානහාම 

වැෙගත්. නමාකෙ ඒකත් ඔය ප්රනදශනේ විවිධ 

ආ්සාෙන ඇති නවනන නේතුවක්. දියණියක් 

ඉනන අම්මා නකනනක් නම් පුිංචි කානල් 

ඉඳලම නෙෝණිට නම් නදවල් කියලා නෙනන 

අම්ක කරනන එපා.

නම් ප්රනදශනේ නීනරෝගීමත්කම ගැන 

හි්නවා නම් ආහාරපාන ගැනත් ටිකක් 

්සැලකිලිමත් නවනන නවනවා. අධික කුළුබඩු 

නයදූ ආහාර, සුදුලූනු, ලූනු, නගෝවා මල්, රතු 

මස, කිරි ආහාර නි්ර නි්ර ගනනවා නම් 

නයෝනි නපනෙන්සන යම් දුරගනධයක් ඇති 

නවනන ඉඩ තිනයනවාලු. 

එ්නකාට බ්ල, නබරි වරග, ඔනම්ගා 3, 

ඇපල්, න්සෝයා ආහාර, අලිගැටනේර ්සහ 

නකාළ වරග නම් ප්රනදශනේ සවස්ථ්ාවය 

රැකගනන උපකාරී නවන බවත් කියැනවනවා. 

ශරීරනේ බර ඕනවට වඩා වැඩිවීමත් නයෝනි 

ප්රනදශය අවපැහැගැනනවනන නේතුවක්. 

ඒ නි්සා හැමනවලානවම උ්සට ්සරිලන බරක් 

පවත්වගනන එක වැෙගත් කියන එකත් 

අව්සාන වශනයන ම්ක් නනාකරම බැහැ.

කාන්්ාවකසේ 
ලිංගික සපස්දෙ මො 

භයානක අනතුරුදායක 
ස්දයක් කියලත් ඒ කාසේ 
යුසරෝපසේ කසුකුසුවක් 

තිබිලා තිසයනවා
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

w,s
l;d

152022 ජුනි 15 වන බදාදා

අලින්ට 
කරනට් වැදුනම 
ඇතිනනියන්ට 
දුවනන හිගෙනවද? 

මහනුවර ඇසළ 

පෙරහර මංගල්යය පෙස් 

විපෙස් සියල්ලනපගේ 

පගෞරවයට ආෙරයට ොත්ර 

වූ සංස්්කෘති් අංගයකි. 

එහි ගමන ගන්ා අලි 

ඇත්තුෙ ්ාපගේත් විපේෂ 

අවධා්යක් දි්ාගනිති. 

ඔවුන පෙරහපේ රැපග් 

යාම පවනුපවන ්ැෙව් 

අය එමටය. පෙප්න්ට 

සිටිනපන ඇත්පගාවවා 

ෙමණක් වුණාට පේ අලි 

ඇතුන පවනුපවනම 

පස්වපේ පයදුණු තවත් 

ප�ාපහෝපෙප්ක් ඇත. ෙශු 

වවද්ය පස්වයෙ ඉන ප්රධා් 

තැ්ක් ගනී. මහාචාේය 

අප�ෝ් ෙංපගාල්ලටෙ 

ඇසළ පෙරහර අලුත් 

අත්ෙැකීමක් ප්ාපව. ඒ ඔහු 

නිරනතරපයන ඊට දාය් 

ව් �ැවිනි. පමම ්තාවට 

ොේ වූ සිදුවීමෙ ඔහුපගේ 

අත්ෙැකීමකි. 

පෙරහර ආරේ්භ වනපන 

ශ්රී ෙළදා මාලිගාපවනි. ඒ 

සඳහා වවවේණ ඇඳුපමන 

සහ විදුලි බුබුලින සැරසුණු 

අලි ඇතුන වාරය එළැපේ 

තුරු ව්ලාකුළු �ැේම 

ආසන්පේ පෙළට රඳවා 

තැබීම සාමාන්ය සිරිතය. 

එක්තරා පෙරහර සමය් 

දි්ක් පෙරහර ආරේ්භ වී 

වැඩි පව්ලාවක් ගත ප්ාවීය. 

අඩ ෙැය්ට ෙමණ ෙසු 

මහා ්්ල�්ලයකි. තරුණ 

අලිපයකු ක්ෂණි්ව ඉතා 

පවගපයන මහමළුව පෙසට 

දිවීමට ෙටනපග් ඇත. 

මහාචාේය ෙංපගාල්ල එය 

නිරීක්ෂණය ්පේය. ඒ අනුව 

ඔහුෙ ඒ පෙසට දිවපවය. 

මහමළුව �ැතිමතුනපගන 

පිරී පගාසිනි. 

මහාචාේයවරයාට ්ළ 

යුත්තක් සිතා ගැනීමට 

ප්ාහැකි විය. සෑම ්ළු 

ව්ලාව්ම රිදී පේඛාවක් ඇතැයි 

යන් සිහිෙත් ්ර් පෙයක් 

මහාචාේය ෙංපගාල්ල දුටුපව 

එම අවස්්ාපවදීය. පව්ලාපව 

හැටියට එය මහත් වාස්ාවකි. 

පවගපයන දුව් අලියාපගේ 

වලගපේ ඇත්පගාවවා එලලී 

සිටී. අලියා ප්ා්වත්වා දුවයි. 

මහමළුපව සිටි කිසිවකුට පහෝ 

කිසිඳු �ඩු ්භාණඩය්ට හානි 

්ැත. අලියා දිවවා ෙමණි. දිවීම 

මහමළුවට පිවිපස් පදාරටුව 

පතක්ය. එතැ්දී අලියා යළි 

හැරුපණය. ්ැවත දිවීම 

ඇරඹීය. චිත්රෙටයක් පමන 

එය ්රේවා හැර පව්ත් 

කිසිවක් කිරීමට තරේ ්ා්ලයක් 

මහාචාේය ෙංපගාල්ලට ්ැත. 

ඇත්පගාවවා ෙක්ෂපයකි. 

අලියා ගසක් යටින දුව් විට 

පහපතම ක්රියාත්ම් විය. වහාම 

ෙේවැප්ලන ගසට තෙ ්ර 

අලියා �ැඳ ගැනීමට ඔහුට හැකි 

විය. ්්ල�්ලය එතැනින නිමය. 

සිද්ධියට පේතු වූ ්රුණු 

පසායා �ැලීමට මහාචාේය 

ෙංපගාල්ල ්ටයුතු ්පේ 

තත්ත්වය සම්ය වීපමන 

ෙසුවයි. 

්්ල�්ලය ඇති ්ර 

තිප�නපන ඇතින්කි. 

විචිත්රවත් ප්ලස සැරසුණු ඇය 

සනසුනව සිට ඇත. ව්ලාකුළු 

�ැේම අස්ලට වී සිය අවස්්ාව 

එළැපේ පතක් ඈ රැඳී සිට 

ඇත්පත් ඉවසීපමනි. ඈ පූේණ 

අනධ්භාවපයන පෙපළනනිය් 

පව. 

්මුත් ඇයට ඉදිරිපයන 

සිටිපේ තරුණ අලිපයකි. 

තරුණ්මට නි්නම ඉන්ට 

�ැරිවුණු එම අලියා ව්ලාකුළු 

�ැේපේ ඇෙ තිබූ විදුලි රැහැන 

පහාඬින ස්ෙේ� ්ර තිපේ. 

එහිදී ඔහුට විදුලි සැරයක් වැදී 

ඇත. ඉන එම අලියා තිගැස්සී 

ගිපේය. ඉන ්්ල�්ලයට ෙත් 

අනධ ඇතින් දුවන්ට වූවාය. 

ප්පස් පවතත් පෙරහරට්ේ 

ඉන කිසිඳු �ාධාවක් ප්ාවීය. 

එය ප්ා්ැවතී ඉදිරියට ගිපේය. 

කිසිවකුට හානි ප්ාවීමෙ 

වාස්ාවකි.
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කවරයේ කතාව

නැන්දේ මා්ේ,
අයේ ලස්සන ය�ාය�ාව 
කැත කරනන 

එ�ා 

අද ‘ධරණී’ කවරය ්වනදට වඩා ටිකක් ්වනස් 
බව පුවත්පත අතට ගතතු ගමනම හිතුණා 
්නද? අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන ලක්දිවට වැඩම 
කරලා ලක්බි්ේ බුදුසසුන පිහිටුවීම සිහි්පත 
කරන උතුේ ්්පා්සාන ්්පා්�ාය ්�ට දවසට 
(14) ්යදිලා ති්යනවා්න. ඉතින ඒ ්වනු්වන 
‘ධරණී’ ්පාඨක ්පවුල් ්දකකින ්තෝරගතතු 
පුුංචි දියණියක්ේ ස� පුතණුවකු්ේ ්පැ�ැබර 
රුවින අද ‘ධරණී’ කවරය සරසලා වි්ේෂයක් 
කරනන අපි හිතුවා.
කවර්ේ �ැඩට ඉනන පුුංචි පුතා ්කවාන 
සනුක ද සිල්වා. ්කාළඹ සීබීස් ්්පර්පාස්ල් 
ඉ්ගනගනන පුුංචි පුතා ආදරණීය ‘ධරණී’ 
්පාඨක අනුරාධා නිමාලි වීර්ස්කර්ගත, 
සත්යජිත කණිෂක ද සිල්වා්ේත පුතණුවන. 
්කවානට තවම �රියට බ� ්තෝරනන බැරි 
නිසා අපි කවරය �ැඩකරන සුනදර දියණිය 
සනුකි බණඩාර එක්ක ්්පා්සාන ්්පා්�ාය 
ගැන පුුංචි කතාබ�ක නිරත වුණා. ම�නුවර 
ස්වරණමාලි බාලිකා ්පාස්ල් ඉ්ගනගනන 
්ේ දුව්ේ ්දමාපියන ම�නුවර විශාකා 
සුවනදාරච්චි ස� චමිනද බණඩාරයි.

්සනුකි දුව ය�ාය්සාන ය�ාය�ාය දවයස 
වැදගතකම ගැන දනනවද?

“ඔව්. ්්පා්සාන ්්පා්�ාය දව්ස් තමයි අ්ේ 
රටට මිහිඳු �ාමුදුරු්වෝ වැඩම ක්ේ.”

මිහිඳු �ාමුදුරුයවෝ ගැනයි, ය�ාය්සාන ය�ාය�ාය 
ගැනයි තව යමානවද දුව දනන විසතර?

“ඉනදියා්ව් හිටපු ධරමා්ශෝක රජතුමා්ේ 
පුතා තමයි මිහිඳු �ාමුදුරු්වෝ කියන්න. 
ධරමා්ශෝක රජතුමා්ේ දායකතව්යන 
්පැවැතතුව ්තවැනි ධරම සුංගායනා්ව් 
ප්රතිඵලයක් විදියට රජතුමා මිහිඳු 
�ාමුදුරුවනව ලුංකාවට එවලා ලුංකා්ව් බුදේධ 
ධරමය ප්රචාරය කරනන හිතුවලු. 
ඊට්පස්්ස් මිහිඳු �ාමුදුරු්වෝ 
ඉට්ඨිය, උතතිය, සේබල, 
බදේධසාල, සුමන සාම්ණර, 
භණඩුක උ්පාසක 
කියන පිරිසත එක්ක 
්්පා්සාන ්්පා්�ාය 
දවසක මිහිනතලාවට 
වැඩම කළා. මිහිඳු 
�ාමුදුරු්වෝ එන්කාට 
්දේවානේපියතිස්ස 
රජතුමා මුවන දඩයේ 
කරමිනුයි ඉඳලා 
ති්යන්න. ඊට්පස්්ස් 
උනව�න්ස් රජතුමාට ‘තිස්ස 
තිස්ස’ කියලා කතා කළාලු. කිසිම 
බයක් නැතුව ම්ේ නම කියන්න කවුද 
කියලා බැලුව රජතුමා මිහිඳු �ාමුදුරුවනව 
දැක්ක ගමනම දුනු ඊතල ්පැතතකින තියලා 
උනව�න්ස්ට නමස්කාර කළාලු. ්පස්්ස් 
රජතුමා්ේ දැනුම ්පරීක්ෂා කරනන හිතුව 
මිහිඳු �ාමුදුරු්වෝ ඒ ්වලා්ව් රජතුමා්ගන 
ප්රේන තුනක් අ�ලා. ඒ ප්රේන තුනටම �රියටම 
උතතර දීපු නිසා රජතුමාට ධරමය ලබා්දනන 
සුදුසුයි කියලා හිතුව මිහිඳු �ාමුදුරු්වෝ 
චුල්ල�තථි්ප්දෝ්පම සූත්රය ්දේශනා කරලා 
ලුංකා්ව් බුදුද�ම ප්රචාරය කරන එක ආරේභ 
කළාලු. මහිනදාගමනය නිසා අ්ේ ර්ට් උතුේ 
බුදුසසුන ආරේභ වුණා. ඒ විතරක් ්න්මයි 
ම�ාවුංශය ලිවීම ආරේභ කිරීම, එත්කාට 
ලුංකා්ව් ්පළ්වනි ම�ණ උ්පසේ්පදාව ව්ේ 
වැදගත සිදුවීේ රැසක්ම ්්පා්සාන ්්පා්�ාය 
දවසට ්යදිලා ති්යනවා.”
ප�ොප�ොන් ප�ොප�ොය දවපේ වැදගත්කම 

ගැන ලේ�නට ්කතන්දරයක් වපේ එ්ක 

දිගටම කියොපගන ගිය නි�ො අපි පුංචි 

දුවපේ ්කතොවට බොධො ්කරන්න ගිපේ නැ�ැ. 

අද බහුතරයක් පදමව්පියන් දරුවන්ට 

ද�ම් දැනුම ලබොපදන එ්ක ගැන පලොකු 

අවධොනයක් දක්වන්පන් නැ�ැ. �ැබැයි පම් 

දියණිය නම් ප�ොඳ පබෞදධ දියණියක් බව 

ඇපේ ්කතොබප�න්ම අපිට පතරුණො.

දුවට කවුද ඔය විසතර කියලා දුනයන?
“අේමයි, තාතතයිත කියලා දුනනා. ද�ේ 
්පාස්ලනුත ඉ්ගනගතතා.”
මහින්දාගමනපයන් �ේපේ ඇතිපවන 

�ුංේ්කකෘති්ක නපවෝදයත එක්්ක අපේ රපේ 

ගමයි, �න්�ලයි, වැවයි, දාගැබයි කියන 

�ුං්කල�ය ඇතිවුණො. ඔය �ුං්කල�ය 

නි�ො �ැම පගදර්කම පුංචි දූලො පතොලො 

කුඩො ්කොපල ඉඳලම ගපම් �න්�ලට 

හිතවත වුණොලු. ඒ නි�ොම ඒ ්කොපල උදවිය 

ගුණද�ම් අතින් වුණත ප�ෝෂණීයව 

උන්නු බව පනොදන්නො පදයක් පනපමයි. 

�ැබැයි දැන් පගොඩක් අය ගපම් �න්�පලන් 

ඈතපවලො. ඒ නි�ොම පුංචි දරුවපේ ඉඳලො 

පබොප�ොපදනොපේ ගුණය��ත්කම් අඩුයි. 

�ැබැයි �නුකි දුව නම් නිතරම වපේ �න්�ල 

යන බව තමයි ඇය අපිත එක්්ක කිව්පව්.

“සඳහිරු සෑය ති්යන්න අ්ේ ්ගවල් ළඟ. 
මට තව අක්කලා ්දන්නකුත ඉනනවා. 
අක්කලයි, අේමයි, මමයි ්ගාඩක් ්වලාවට 
සඳහිරු සෑය වඳිනන යනවා. ්ගවල් ගාව 
ති්යන ග්ේ ්පනසලටත යනවා. ්පනසලට 
ගිය ගමනම මම කරන්න ්පනසල් මළුව 
අමදින එක. ඊට්පස්්ස් මල් ආසන එ්�මත 
්සෝදනවා. ඊට්පස්්ස් තමයි ්තරුවන 
වඳින්න.”

දුව බුදු �ාමුදුරුවනයගන ඉයගනගතතු ය�ාඳ 
යේවල් යමානවද?

“එකක් අනිත අයට කරුණාවනත ්වන එක. 
�ැකි �ැම්වලා්වම අනිත අයට කරුණා්වන 
සලකනන කියලා උනව�න්ස් ්දේශනා කරලා 
ති්යනව්න. ඒ ව්ේම සතතුනට ආද්ර 
දක්වනන කියලත බුදු �ාමුදුරු්වෝ කියලා 
ති්යනවා. මමත සතතුනට �රිම ආද්රයි. 
්වලාවකට අපි ්පා්ර ඉනන සතතුනට කෑමත 
්දනවා. ඒ ව්ේම තමයි ්පරිසරය විනාශ 
කරනන ්�ාඳ නැ�ැ. ්බාරු කියනන, ්ක්ලේ 
කියනන ්�ාඳ නැ�ැ. ඒ �ැම්දේම අපිට 
ද�ේ්පාස්ලදි උගනනනවා.”
�තතුන්ට ්කරුණොවන්ත පවන්න ඕපන් 

කියලො ඇය කිව්වම මට පමන්න පම් ්කතොව 

මතක් වුණො. මිහිඳු �ොමුදුරුපවෝ ලුං්කොවට 

වඩිනප්කොට පදවොනම්පියතිේ� රජතුමො 

මුවන් දඩයම් ්කර ්කරපන් හිටිපේ. 

ඒ්ක දැ්කප මිහිඳු �ොමුදුරුපවෝ  
“ම�රජ, ඔබට ්මනම ගුව්න 

සැරිසරන ්පක්ෂීනටද, වන 
සතුනටද ්ේ ්්පා්ළා්ව් 
ඕනෑම තැනක ඔබ්මාබ 
යා්ේ අයිතියක් ඇත. 
්්පා්ළාව සියලු සතුනට 
අයිති අතර, ඔබ එහි 
භාරකරු ්පමණකි” 

කියලො මිහින්තලොව 

අ�ලදී රජතුමොට 

පදශනො ්කළොලු. �ම�ර 

පබෞදධ උදවිය ඉන්නවො 

ප්කොච්චර �න්�ල්කොරිය 

ගියත �පතක් දැක්්ක �ැටිය 

ගලමුලවලින් දමලො ග�න. ඉතින් 

ප�ොප�ොන් ප�ොප�ොය දවප�වත ඒ වපේ 

පරුදුවලින් ඈත පවන්න අධිෂ්ොන 

්කරගන්න පළුවන් නම් ඒ්ක පබොප�ොම වටීවි.

ප�ොප�ොන් ප�ොප�ොය පවනුපවන් අනිත අයට 

පදන්න තිපයන �ණිවිඩය පමෝකදද කියලත 

අපි පම් පුංචි දියණියපගන් අ�ලො බැලුවො.

“මම අේමලා එක්ක මිහිනතලාව බලනනත 
ගිහින ති්යනවා. එතැන �රිම ලස්සන තැනක්. 
�ැබැයි මිහිනතලාව වඳිනන එන නැනදලා 
මාමලා එතැන කුණු දාලා යනන පුරුදු ්වලා. 
මිහිනතලා්ව් විතරක් ්න්මයි අ්ේ ලස්සන 
්්පා්ළා්ව් ්කාතැනකවත කුණු විසි කරනන 
එ්පා කියලා තමයි මම ඒ නැනදලා මාමලාට 
�ැ්මෝටම කියන්න.”
යපමක් වයසින් කුඩො වුණත ගත �ැකි යමක් 

පව් නම් ඒ අවවොද පිළිගත යුතුයි කියලො බුදු 

�ොමුදුරුපවෝ පදශනො ්කරලො තිපයනවපන්. 

ඉතින් ඇය ආදපරන් ඉලලුව ඒ ඉලලීම 

අපේ ‘ධරණී’ �ෝ්කයන් අ�්ක දමන එ්කක් 

නැතිපවයි කියලො අපිත හිතනවො. �නුකි දුව 

එක්්ක ්කතොව අතරතුපේ පුංචි ප්කවොන් පතො 

ප�ලලම් ්කර ්කර �රි ලේ�නට හිනොපවවී 

හිටියො. 

�දවතින්ම හිනොපවන්පන් කිරි දරුපවෝ 

විතරයි කියලො ්කතොවක් තිපයනවපන්. 

�ැබැයි සියලු මිනිසුන් �දවතින්ම හිනොපවන 

මකෘදු හිත ඇති අයවලුන් පව්වො කියන එ්කයි 

පම් ප�ොප�ොය දවපේ අපේ උතුම් ප්ොේ්ථනය. 

ය්සවවනදි ය�ට්ටිආරච්චි 

ඡායාරූ� - ප්රදීේ දඹරයේ

�සුතලය - ධමම ගයවෂී යබෞේධ ආශ්රමය, 
යකා�ඹ 07

්සඳහිරු 
්සෑය තියයනයන අයේ 
යගවල් �ඟ. මට තව 
අකකලා යදනයනකුත 
ඉනනවා. අකකලයි, 

අමමයි, මමයි යගාඩක 
යවලාවට ්සඳහිරු ්සෑය 

වඳිනන යනවා
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භාතිය වවඩිවර්ධන

අපි අන්ධ වුණාට 
අවේ ආදවර අන්ධ නෑ 

අපි ඉනවන ඒ 
පාසවේම ගුරු 

නිවාවේ නැවතිලා. 
අපිට පාසවේ 

විදුහේපතිතුමා, 
ගුරුවරු, ළමයි 

වවේම වදමව්පිවයෝ 
ව�ාඩාක් 

උදව් උපකාර 
කරනවා. කාටවත් 
කරදරයක් වනාවී 

අවේ පාඩුවව් ජීවත් 
වවනනයි  
අපිට ඕන

දෑස න�ොනෙනුණත් මනේ

වැඩිය ෙොඩු �ෑ...

ඇඟිලි තුනෙන් අත ගගො

ඉනග�ගන්නන් මො...

ඇන්ටන ර�ොද්රිර�ෝ �ොයනො ක�න රෙකී 

ගීතරේ සිටිනරන දෑස් රනොරෙනුණත් 

ජීවිතය ජීවත් ක�වනන්ට රවරෙරෙන 

දිරිය තරුණරයකුරේ ෙංරේදී කතොවකි. 

දෑස් රනොරෙරනන තරුණයින සිය 

අෙ�ණකෙ ෙමුරේ මුළු�ැනවී රේ 

ෙෙොජරේ රකොරතකුත් සිටියද ගීතරේ 

කියරවන අනදරේ දිරිය තරුණයින 

නේ මුණෙැරෙනරන කලොතු�කිනි. 

එරස් කලොතු�කින අරේ රනත �ැටුණු 

තරුණරයකි ඉෂො� ලකෙොල් නුවනසිරි. 

උෙතින දෑස් අන්ධ ඔහු ජීවිතය ජීවත් 

ක�වනන්ට ර�ොරෙෝ කැෙකිරීේ කළ 

ෙැ�ෑෙ දිරිය තරුණරයකි.

“උෙතින්ම මනේ ඇස් නදකම නේන්නන් 
�ෑ. ඒක නිසො කවදාවත්ම මං න�ෝකය දැක�ො 
�ෑ. හැබැයි මං ම�සින් න�ෝකය දකි�වො. ඒ 
න�ෝනේ මට �ස්ස�යි.”

ඔහු ඉෙදුරේ බුලත්සිංෙල, ෙෙ�ෙ, 

රෙො�ර�ොඩුව නේ දුෂක� �රේය. 

ර�ොවිතැනින ජීවත් වූ එෙ ෙවුල්ට එදා 

ආර්ථික අතින නේ ෙෙනයක තිබුරේෙ 

නැත. එරෙත් ඒ රදනනො රදෙෙල්රලෝ පුළු 

පුළුවන ෙැටිය්ට ඉෂො�ලො ජීවත් කිරීේට 

රවරෙසුරේ වැරල් ර�ඩි වැල්ට �� නැති 

�ව ඔේපු ක�මිනි. දරුවන ෙයක සිටි ඒ 

ෙවුරල් ඉෂො� �ොලයොය. ඒ නිෙොෙ ෙවුරල් 

ආද�ය ඔහු්ට රනොඅඩුව ලැබුරේය.

“පංචි කොනේ �ම් අනේ අම්ම�ො මොව 
එේකනග� ඉස්පිරිතො� ගොනන් ගිහින් 
තිනය�වො. ඒ මට පංචි හරි නෙනීමේ 
�බොගන්� පළුවන්ද බ�න්�. ඒත් එනහම 
වොස�ොවේ මට තිබි�ො �ෑ.”

කුෙක රෙෝ අවොෙනොවක්ට ඉෂො�රේ 

දදවය ලියැවී තිබුරේ එරෙෙය. ඒත් ඔහු 

ෙැෙ රෙොරෙොතකෙ �ැලුරේ ඒ දදවය 

රවනස්ක� �නන්ටය. ඊ්ට ඇති වැද�ත්ෙ 

ෙෝධකය අධ්ොෙනය �ව රත්රුේ�නන්ට 

ඉෂො�්ට වැඩිකලක ගිරේ නැත.

“මං මුලින්ම ඉනග�ගත්නත් නෙොනේනගොෙ 
ජොතික ෙොසන�න්. ඒත් ඇස් නේන්නන් �ැති 

නිසො 1991 අවුරුදනද රත්ම�ො� අන්්ධ 
විද්ො�යට ගියො. සොමොන්ය නෙළ නව�කේ 
ගිනේ ඒකට. මට පළුවන් වුණො සොමොන්ය 
නෙළ ඉහළින්ම සමත්නවන්�.”

නමුත් එතැනින එෙො අධ්ොෙනය 

ල�නන්ට එකල අන්ධ විද්ොලරේ 

ෙෙසුකේ තිබුරේ නැත. ඒ නිෙො ඉෂො�්ට 

සිදුවූරේ නැවත �රේ ෙොෙල්ට ෙැමිණ 

එහි උෙස්රෙළ ෙැදෑරීේටය. එහිදී උෙස් 

රෙළ විශිෂ්ඨ අයුරින ෙෙත්රවන ඔහු 2007 

වෙරර් රකොලඹ විශවවිද්ොලය්ට සුදුසුකේ 

ලැබුරේය. එහිදී ඔහු සිංෙල, ඉතිෙොෙය 

ෙෙ ජන ෙනනිරේදනය යන විෂයන 

ෙැදෑරීය. එයින සිේවෙ�ක්ට ෙසු ඔහු 

උෙොධිදාරිරයකු රලෙ විශවවිද්ොලරයන 

පි්ටෙං වුරේ දෙෙකුත් එකක 

�ලොරෙොර�ොත්තු ඇතිවය.  

“උෙොධියේ තිබුණත් ඒ ෙමොනවන්ම මට 

රැකියොවේ �ැබුනේ �ෑ. ඒක නිසො අන්්ධ 
විද්ො�නයන් �ැබුණු වෘත්තිය දැනුමත් එේක 
මං අත්කම් කරන්�, හඳුන්කූරු හදන්� 
එනහම ෙටන්ගත්තො. ඒ හද�ො විකුණුවො.”

එරලසින රදතුන වෙ�ක ර�වී යද්දී 

ඉෂො�්ට අභ්ොෙලොභී ගුරු ෙත්වීෙක 

ලැබුණි. 2013 වෙරර් ඒ ෙත්වීෙ ල�ොර�න 

ඔහු ගිරේ රෙොරල්ර�ොඩ ෙෙො විද්ොලය්ටය.

ඉනෙසු ඔහු්ට ෙතක රනොරවන දවෙක 

උදාවනරන 2017 ජූලි 27 රවනිදාය. ඒ 

ඉෂො� විවොෙ වූ දිනයයි. දෑස් අන්ධ වුවද 

රෙොකකරදෝ පිනක්ට ඉෂො�්ට රරේෙරේ ව�ේ 

අහිමිවූරේ නැත. ඒ රරේෙරේ නොෙරයන 

ඔහු විවොෙ වූරේ ෙොවනැල්ල �ැමිනියවත්ත 

ප්රරද්ශරේ ෙදිංචි රූෙත් එරෙත් අන්ධ 

තරුණියක වූ චනද්ොං�නී එකකය.

“මනේ බිරිඳ චන්ද්ොංගනී නස�විරත්�. 
එයොව මට මුණගැහුනේ රත්ම�ො� අන්්ධ 

විද්ො�නේ ඉන්�නකොට. 
ඇයටත් ඇස් නදකම 
නේන්නන් �ෑ. හැබැයි 
පංචි කොනේ එයොට ටිකේ 
නෙනි�ො. ඒත් කො�යත් 
එේක ඒ නෙනීමත් 
�ැතිනව�ො.”

ඇයද ශ්රී ජයවර්්ධනපු� 

විශවවිද්ොලරේ 

උෙොධිදාරිනියකි. 2013 

වෙරර් ෙොවනැල්ල 

�ැමිනියවත්රත් 

ෙොෙලක්ට අභ්ොෙලොභී 

ගුරු ෙත්වීෙක ලැබුණු 

ඇය �ැන ඉෂො�්ට 

ආද�යක ෙෙළව 

තිබුරේ රදරදනොෙ අන්ධ 

විද්ොලරේ සිටියදීෙය.

“මං මුලින්ම එයොනේ 
ආදනේ කනේ කටහඬට. 
ඒ කටහඬින් මං එයොව 

දැේකො. ඊටෙස්නස් මට එයොව 
හදවතට දැනුණො. ඉතින් මට එයො 
ගැ� ආදරයේ ඇතිවුණො. එයො හරි 
ගුණයහෙත් නකන�ේ. අපි නදන්�ො 
දැන් හරි සතුටින් ඉන්�වො.”

රෙොඳිනෙ ඇස් රදක රෙරනන 

මිනිසුන රරේෙය �ැන කියන එක 

කතොවක තිරේ. ඒ රරේෙය අන්ධ 

�වය. දෑෙෙ රෙරනන මිනිසුන 

එරස් කීවද දෑෙෙ රනොරෙරනන 

ඉෂො�ත් චනද්ොං�නිත් ඒ රරේෙය 

තුළෙ ෙැෙැදිලි 

ආරලෝකයක 

රෙොයොර�න 

ඇත. එනිෙොෙ 

විවොෙ වී 

ෙස්වෙක 

ගියද තවෙත් 

වයෙ අවුරුදු 

තිස්�ණනවල 

ෙසුරවන 

ඔවුනරේ ජීවිත 

රේ රෙොරෙොරත්ත් 

ර�වීයනරන 

පුදුෙොකො� 

ෙතු්ටකිනි.

“අපි නදන්�ම 
දැන් නෙොනේනගොෙ 

ජොතික ෙොසනේ ගුරුවරු. ළමයින්ට අපි බුද්ධ 
්ධේමය, ඉතිහොසය, භූනගෝ� විද්ොව සහ ජ� 
සන්නිනේද�ය වනේ විෂයන් උගන්ව�වො. 
අපි ඉන්නන් ඒ ෙොසනේම ගුරු නිවොනස් 
�ැවති�ො. 

අපිට ෙොසනේ විදුහේෙතිතුමො, ගුරුවරු, 
ළමයි වනේම නදමේපිනයෝ නගොෙොේ උදේ 
උෙකොර කර�වො. අපිට ඕ� කොටවත් 
කරදරයේ න�ොවී අනේ ෙොඩුනේ ජීවත් 
නවන්�.”

රේ වනවි්ට රදරනත් රනොරෙරනන ඔහුත් 

ඇයත් රදරනත් රෙරනන සුවෙෙක දරු 

දැරියනරේ ජීවිතවල්ට ෙරි ෙො� රෙනවන 

ගුරුවරුනය. දෑෙ රනොරෙනුණත් අරේ 

වැඩිය ෙොඩු නෑ කියොර�න දරු දැරියන්ට 

ෙරි ෙො� රෙනවන රේ රදෙළ ෙැ�ෑව්ටෙ 

ෙෙොජය්ට ආදර්ශෙත් යුවළකි. 

පුංචි කාවේ නම් 
අවේ අම්මලා 

මාව එක්කව�න 
ඉේපිරිතාල �ාවන 
ගිහින තිවයනවා. 
ඒ මට පුංචි හරි 

වපනීමක් ලබා�නන 
පළුවනද බලනන. 

ඒත් එවහම 
වාසනාවක් මට 

තිබිලා නෑ.

සුවහසක් දරු දැරියනවේ දෑේ පාදන 
දෑේ අඳ ගුරු යුවළ
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තියෙනවා. මට එනන කිවවා ය�ාරයෙ කවි 
කිෙනන, බඹරගම ශ්රී යබෝධි රායේනද්ාරාම 
පන්සලට. ඔෙ ගැට ගගහා කවිෙක් යෙකක් 
කිවවාට ය�ාරෙක හිටිවන කවි කිෙනන පුළුවනෑ. 
එ�යකාට මට අවුරුදු පහය�ාවක් වි�ර ඇති. 
�ාත�ත එක්ක ගිො. එදා තිබුයේ යවස්සන�ර 
ජා�ක ය�ාරෙ. එදා විරිඳු කිෙනන ඇවිත තිබුයේ 
ය්සෝමපුර කවිො. හරි ප්රසිද්ධ කවියෙක්. එතුමා 
කවි කිෙනයකාට මට හරිෙට ආ්සා හිතුො. මමත 
ඉතින ය�ාරෙ �ඟට කිට්ටුයවලා මයික් එක 
ඉලලයගන ගැට ගගහා කවි කීපෙක් කිවවා. එදා 
�මයි මම ප�මු වරට ය�ාරෙක කවි කිවයව. ඒක 
ෙැකපු ගයේ එක්යකයනක් කිවවාලු යමාටෙ 
ඔෙ �මොට දුනයන කිෙලා. ඒ 
වුොට අෙටත මම ගමට ගිහින 
කවි කිෙනයකාට එොට කඳුළු 
වැයටනවා.”

එදා පටන් 

පපොඩිමැණිපේ හිටිවන 

කවි කියන පපොඩි ළමයො 

විය. ලැපෙන අවස්ොවන් 

මගපනොහැර හිටිවන 

කවිමඩු, ප�ොරණ ආදිපේ 

කවි කියන්නට ගියොය. 

එපහම වුණත් පොසපේ 

ඉපගනුම් වැඩ අ�පසු කර 

පනොගන්නට ඇය වගෙලො 

ගත්�ොය. ඒ හැම ගමනකම ඇයපේ 

පසුපසින් හිටිපේ �ොත්�ොය. කවි කියන ළමයොව 

පගන්වො ගැනීමට එකල පෙොපහෝ ප�ොරණ 

සංවිධොයකවරුන් කැමැත්�ේ දැේවූහ. ඒ 

කවි කියන පපොඩි ළමයොව ෙලන්නටත්, කවි 

අසන්නටත් රසිකයින් වැල පනොකැඩී එන 

නිසොය.

“ඒ කායල මට මුලිනම රබානක් දුනයන 
ඉසයකෝයල ඩී.එේ.වීරසිිංහ 

්සිංගී� ගුරුතුමිෙ. 
සිිංහල භාෂා 
�රඟවලින හැමදාම 
දිනනයන මමයන. 
ෙව්සක් පිංතිෙට 

මාව යහාොයගන 
ඇවිත මට රබානක් 
දුනනා. ෙැන වයේ 

ව�ලු දාපු යලාකු 
රබානක් යනයමයි. 

ඒත එදා වීරසිිංහ 

ප්රායදශීෙ යලකේ යකාට්්ා්සයේ බඹරගම 
කිෙන සුනෙර ගේමානයේ �මයි ඉපදුයේ. 
මූලික අධ්ාපනෙ ලැබුයව බඹරගම කනිෂ් 
විද්ාලයෙන. ඒ කායල ශිෂ්යතව විභාගෙ බැලුයව 
ලකුණු අසූයවන. මට ලකුණු හැත�ෑනවෙයි. 
නමුත මම යකායහාමහරි පලයලයබෝවිල මහා 
විද්ාලෙට ඇතු�ත වුො. යවයලන, ඔයෙන, 
ඇයලන, යදාය�න එය�ර යවලා හැ�ැේම යෙකක් 
වි�ර පයින ෙනන ඕයන. පානෙර යගෙරින 
පිටතයවලා ොළුයවාත එක්ක, ගුරුවරුත එක්ක 
යබායහාම වියනෝෙයෙන පා්සල ෙනවා.”

එපහම කියන්පන් දශක පහේ ප�ොරපේ කවි 

කියො පසුගියදා රොජ්ය කලොභූෂණ සම්මොනපයන් 

පුද ලද පපොඩිමැණිපේ වික්රමසිංහ කිවිඳියයි.

කවි කියන්නට හි� ගිපේ පේපේපෙෝවිල 

විද්ොලපේ බුදධොගම ඉගැන්වූ සිරිරත්න 

කැකුළන්දල ගුරුතුමො නිසො ෙව ඇය අදත් 

සිහිපත් කරන්පන් කෘ�ගුණ මුසුවය. 

සිරිරත්න ගුරුතුමො හැමදාම පන්තියට 

එන්පන් කවියේ කියොපගනය. 

ඒ හිටිවන කවිය කියන්පන් 

�මොට යැයි ඇය නි�රම 

සිතුවොය. එයින් කවියට �ව 

�වත් ඇපේ හි� ගියොය. 

පන්තිපේදී කවි පදයේ 

පදකේ ලිවවොය. හිටිවන 

කවියේ පකොපහොමහරි 

ගැටගහගත්�ොය.

පොසේ කොලපේ කවි 

ගොයනො �රඟවලට 

පොසල නිපයෝජනය 

කරමින් වැඩිපයන්ම 

ඉදිරිපත් වූපේ 

පපොඩිමැණිපේය. 

පෙොපහෝවිට 

එම �රඟ 

පැවැත්පවන්පන් 

නුවරඑළිපේය. 

පොසපේ ඥානපසන 

මොනවසිංහ ගුරුතුමන් 

පියකු පස �මොව �රඟ 

සඳහො කැඳවොපගන 

යන ආකොරය 

පපොඩිමැණිපේට 

�වමත් පහොඳහැටි 

ම�කය. ඒ යන හැම 

වොරයකම ගුරුතුමො 

යන්පන් නොරං පපති 

සීනි පෙෝල පගොටටේ 

අරපගන එය එකින් එක 

ඇයට කන්නට පදමින්ය. 

ගිය හැම දවසකම පොසලට 

ජයග්රහණයේ රැපගන එන්නට ඇය 

අ�පසු පනොකළොය.

“ෙව්සක් උෙලුයමාට පන්සයල 
හාමුදුරුවන වැඩම කරලා හිටිො 
අයේ ගයේ දායනකට. එ�යකාටත 
මම ටික ටික කවි කිෙනවා 
කිෙලා උනවහනයස 

ෙැනයගන 
ඉඳලා 

කොව්යකරණය පිළිෙඳව අපේ රපට 

ඉතිහොසය අවුරුදු දහසකටත් එහො අතී�යට 

දිව යන්පන්ය. එදා සීගිරිය නැරඹීමට පැමිණි 

ඇත්ප�ෝ කවි ලියුපව සීගිරි පවුපේය. ඒ 

ක්රි.ව.700ක �රම් එපිටදීය. පසුකපලක එය 

සීගිරි කැටපත් පවුර විය. පකෝටපට යුගපේදී 

ශොස්රීය අංශයට ෙරවූ සිංහල කවිය මො�ර 

යුගපේදී පපොදුජන හදව�ට වඩොත් සමීපවිය. 

එදා ප�ොරපේ විරිඳුව, හිටිවන කවි මඩුව, කවි 

පකොළය, කවි පත්�රය හරහො සිංහල කවිය 

ජනප්රිය සොහිත්ොංගයේ ෙවට පත්විය. හිටිවන 

කවියට ජීවන දුන් එදා පමදාතුර අපේ රපට සිටි 

කවීන් අ�ර වසර පනහේම කවි කී කිවිඳියේ 

අපට හමුවුණොය.

“මම නුවරඑළිෙ දිස්රික්කයේ හඟුරනයක� 

ප�ොඩිමැණිපෙ
ෙොටවත් සල්ලි

ඉනන
ගුරුතුමිෙයගන අ�ට ගත� රබාන �මයි අෙත 
අවුරුදු පනහක් පහුකරලත මයේ කලා ජීවි�ෙ 
ඉදිරිෙට යගනිෙනයන.”

පසපසන් පහුපවනවිට පපොඩිමැණිපේ 

සම්ෙන්ධ පවන්පන් සුමනො මුදන්නොයක 

කිවිඳියපේ ඇසුරටය. ඇය නුවර පරෝහපේ 

පසවය කළ පහදියේය. ඇයට 

ආරොධනො ලැපෙන කවි මඩුවලට 

පපොඩිමැණිපේ නැතිවම 

ෙැරිවිය. ඇය සමඟ 

පපොඩිමැණිපේද රට 

වටො කවි මඩුවලට, 

ප�ොරණවලට ගියොය.

පම් අ�ර කඳුරට 

කවි සමොජයට ඇය 

ෙැපඳන්පන්ද සුමනො 

මුදන්නොයක කිවිඳියපේ 

මගපපන්වීම අනුවය. 

පනළුම්දේපඩේ විමලසොර 

හිමියන්, රපටමුේපේ 

මුදන්නොයක, මො�ොපගොඩ 

විමලසිරි, අනුරොධ ඒකනොයක, ඕවිසපස 

පරේමවේධන, මදදුමෙේඩොර රැකව, �ල�ො 

දසනොයක ආදී කිවි කිවිඳියන් සමඟ එේව 

නුවර කවි සමොජපේ නිල�ල දරමින් ක්රියොකොරී 

පමපහවරක නිර�වන්පන් කවිය නගොසිටුවීම 

පවනුපවන්ය. නුවර �රුණ පෙෞදධ සංගම් 

ශොලොවට පදමසකට පමණ වරේ කවි 

කිවිඳියන් පනහේ හැටේ රැසවූ විට සභොව 

එකම රසගුලොවේ ෙවට පත්වන්පන්ය. ඔවුන් 

පොසේ දරුවන් අ�ර කවිය ජනප්රිය කරවීම 

සඳහො පොසේ කවි මඩු පැවැත්විමත්, කවි 

�රඟ පමන්ම කවි සංවොද පැවැත්වීමත් ඒ 

අ�රින් කිහිපයේය. පදාරගමුව විද්ොලපේ 

පමන්ම මහනුවර පුෂපදාන ෙොලිකො විද්ොලපේද 

මෑ�ක කවි මඩු පැවැත්වූහ. කඳුරට පසවපේ 

පද්ොවලිය වැඩසටහනට ඇය දායකවන්පන් 

�වත් කවි කිවිඳියන් කිහිපපදපනකු සමඟය. 

එයට අම�රව අසගිරි පිරිපවණ, නුවර 

කචපචරිය, ගැටපේ පුස�කොලය වැනි �ැන්වල 

වොේෂිකව පැවැත්පවන කවි මඩු සඳහො සහභොගි 

වන්පන්ද පෙොපහෝ කැමැත්ප�න්ය.

“පහුගිෙ කායල පුරාම මම මාරස්සන, 
යෙලය�ාට, දාරාව, හඟුරනයක�, වලපයන, 
යහාරෙ, පිළිෙනෙල, සූරිෙවැව, ඇඹිලිපිටිෙ ඔෙ 
ආදී ප්රයදශවල කවි කිෙනන ගිහින තියෙනවා. 
ඔෙ යකායරෝනා අවුරුදු යෙක හැයරනන කවදාවත 
මට යව්සක්, යපාය්සානවලට යගෙර ඉනන ලැබිලා 
නැහැ. ඒකට ටිකක් දුකයි ඉතින. මම එනයකාට 
ෙරුයවෝ �නිෙම යව්සක් කූඩු, බකට් පතතු 
කරලා ඉවරයි. මා ගැන ෙනන හැයමෝම කිෙනයන 
යපාඩිමැණියක් කට අරිනයකාට කාටවත ්සලලි 
ගැට ගහයගන ඉනන බැහැ කිෙලයි. පිෙයසන 
රතුවි�ාන කවිො මාව ෙැක්කම කිෙනයන නුවරින 
ආපු මැණියක් ඇස යෙක වායේ කිෙලයි.”

පපොඩිමැණිපේ කියන්පන් වේ�මොනපේ 

ළමො පරපුර ගුණධේමවලින් පෙොපහෝ ඈ�ට 

පගොස ඇති ෙැවින් ඔවුන් සුමගට ගැනීම සඳහො 

�මො කලොකොරිනියේ විදියට විරිඳු උපපයෝගී 

කරගන්නො ෙවය. ප�ොරණ විස�පේට අම�රව 

පවලොපවන් ෙොගයේම විරිඳු කියන්පන් ළමයින් 

පවනුපවන්ය.

අවුරුදු පනහේ පුරො රට වටො ගියද කිසිඳු 

දවසක ප�ොරණකින් ඉේලො මුලේ ලෙොපගන 

නැ�. ඒ වපේම කිසිම දවසක මුදලේ 

මට මුලිනම 
රබොනක් දුනපන  

ඉසපෙෝපල් ඩී.එම්.වීරසිංහ 
සිංගීත ගුරුතුමිය. සිංහල 
භොෂො තරඟවලින හැමදාම 
දිනනපන මමපන. දවසක් 
�ිංතියට මොව පහොයොපෙන 

ඇවිත් මට රබොනක් 
දුනනො
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ඉන්දික සංජීව විතාන

කට අරිනකකාට
ගැටගහකගන
බැරිලු

ප�ොප�ොන්දු වී ප�ො�ණක කවි කියන්්නට ප�ොස් 

්නැ�. එකල දවස් හයක් හ�ක් කවි කීවොම 

රුපියල් පදතුන් සියයක් රැප�්න ආ�සු ආ 

අවස්්ො ප�ොපහෝය.

“ත�ොරණක කවි කියන්න ගියහම ගම්මුනතගන 
තහොඳට සැලකිලි ලැතේනවො. �වමත් අතේ 
ගම්වල මිනිස්සුනතගේ ළඟ ආගනතුක සත්කොරය 
තහොඳට තිතය්නවො. මම හැමදාම යනතන ඔසරිය 
ඇඳලො, අගස්ති මොලය දාලො නුවර මැණිතේ 
තකත්නේ විදියටයි. ත�ොරණ ළඟ තගදරක �මයි 
්නවො�ැන තදනතන. කෑමබීම, ඉඳුම් හිටුම් ඉහළම 
සත්කොර ලැතේනවො. ත�ොලගස්්ඕවිට �නසලට 
ගියහම ආගනතුක කොමරයේ තිතය්නවො. හැමදාම 
උදළුතමොඩ ත�ොරණට ගියහම පිටහවත්තත් අම්මො 
�මයි සතියම මොව ෙලොගනතන. කන්න කැමති 
කෑම හදලො තද්නවො. සමහර ත�ොරණවලට ගියොම 
ගතම් ඈතයෝ කෑමබීම, රසකැවිලි �වො තග්නත් 
තද්නවො. කොන�ොවේ විදියට රට වතේ ය්නතකොට 
ෙයේ ්නැත්ත�මත් ්නැහැ. ඒත් මොත් එේක කවි 
කියන්න ය්න අය මොව තහොඳින ආරේ්ො කරගන්නවො. 
තම්�ොේ රට වතේ තකොතේ ගියත් �වම කිසිම 
කරදරයේ තවලො ්නැහැ.”

සිරි සදහම් සුවඳ ගලො බුදුරැස් විහිතද්න කොලය

්නැමි ්නැමි මතග සිරි දළදා සමිඳුට කරත්නමි  ආලය

සිහිතකොට සරසවි කුමරිය තමමට වරම් තද්න �ොලය

තම් ත�ොරණට �ළඳනත්නමි මතගේ විරිඳු මල මොලය

චූටි දුතේ තම් අහන්න - ඔයො තහොඳට ඉතග්න   ගන්න

එ�ො ්නරක වැඩ කරන්න - දියණිතය ඔතේ ්නම  රකින්න

හිමිදිරිතයම අවදි තවන්න - දත් මැද මුව තසෝද  ගන්න

තදමේපියන �ො වඳින්න - �ොසල තව� දුවල     යන්න

ප�ෝධිසතව චරි�යත, සම්බුදු චරි�යත එකට 

කැටිපකොට �ත සුචරි� සමොජයක් ප�ොඩ්නැගීපම් 

��ම �විත්ර පේ�්නොපවන් ප�ො�ණ කලොව 

ලොංපක්ය අ�ට දායොද වන්්නට ඇ�. ඇසට බුදු 

සිරි� ප�න්වීමත, කණට බුදුගුණ ඇපසන්්නට 

සැලැස්වීමත සි�ට ශ්රද්ොව, මමත්රිය, කරුණොව 

වැනි ගුණොං� දැප්නන්්නට සැලැස්වීමත ප�ො�ණ 

තුළින් අපේක්්ො පකපේ. ප�ො�පේ විරිඳු �ොය්නොවන් 

පකප�න්පන්ද ඒ උතුම් අ�මුණු ප��දැරිවය.

ප�ොඩිමැණිපක් කවි කියන්්නට අම��ව 

ලිය්න කවි එකතු ක� කවිප�ොත කිහි�යක්ද 

එළිදැක්වූවොය. ‘අඳුර නිව්න සඳ’, ‘තදේදුව’, ‘ජො�ක 
කොව්යංජලී’ ඇය ලියූ කවිප�ොත කිහි�යක්ය.

සම්බුලො ජො�කය නිරූපි� ප�ො�ණට ඇය කියූ 

කවියක් �වමත ම�කය.

�තිව� ගැ්න ගුණදම් ගැ්න ත�ොරතේ 
   විස්�ර වනතන
සම්බුලො ජො�කය �මයි තම් ත�ොරතණන  

   ත�නවනතන

“දරුතවෝ කිය්නවො දැන අම්මො නිදි මරන්න 
යන්න එ�ො කියලො. ත�ොරණවලට යන්න 
එ�ො කියලො. ඒත් මට �වමත් විරිඳු 
කවි ත්නොකියො ෙැහැ.   තම් ව�ොතවත් 
මම ය්නවො. විරිඳු කියන්නත්, කවි 
කියන්නත් අද අලුත් �රම්�රොවේ 
හැතදනතන ්නෑ. එතහම ආශොවේ 
තිතය්න අයත් ඇත්තත් ්නැහැ. 
ඒකට ත�ර පින කරලො තිතයන්න 
්ඕත්න. තෙොරු, තේළම්, හිස් වච්න, 
මිනිස්සු රවේට්න තේවල කටින්න 
කියන්න තහොඳ ්නැහැ. කවදාවත් 
මම කවියක හිස් වච්න කියනතන 
්නැහැ. මතගේ කටින වච්නයේ 
පිටවුතණොත් ඒතක තමොකේහරි 
අර්ථයේ තිතය්නවොමයි. 
්නැත්්නම් කවි මඩුවල ්ඕත්න�රම් 
හරු� කියොගනතන. මම දැකලො 
තිතය්නවො සමහර ත�ොරණවල 
විරිඳු ශිලපීන අවකැත�්න ක�ො, 
විහිළු �හලු, ත්නොවැදගත් වච්න 
කිය්න අවස්්ථො තිතය්නවො. අපි 
කලොකොරතයොතන. එතහම කරන්න තහොඳ 
්නැහැ. ඒතකන තවනතන ත�ොරණ ෙලන්න 
ආව මිනිස්සු ෙැණ ෙැණ ආ�හු ය්න 
එක. සමහරු මත්තවලත් කවි කිය්නවො. 
එ�තකොටයි එතහම තවනතන.”

ප�ොඩිමැණිපක් කිවිඳිය �ැමිණි 

�මන්ම� තුළ ඇය ල�ො�ත ඇ�යුම්, 

�ැසසුම් සම්මෝන රැසකි. කොව්ය 

පකෝකිල, කොව්ය ශ්රී සම්මෝන පමන්ම 

�ොජ්ය කලොභූ්ණ සම්මෝනපයන්ද පිදුම් 

ල�ො ඇතපතය.
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එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේසුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 13 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.

සනත ප්රියනත

හිටපු ්කාටි ටික 
කපිතාන ජයනිට 
නමක් පටබැඳලා  

“සංවිධානමේ පරිපාෙන අංශය හා සනනදධ අංශමේ 
රාජකාරි සවභාවය මවනස. පරිපාෙන අංශයට මගාඩක් 
මවොවට රාජකාරි තිබුමෙ විශාෙ කඳවුරුවෙ. එමහෙ 
නැතිනම් කාේයාවෙ. ඒ කඳවුරු වමගේෙ කාේයාෙ පිහිටො 
තිබුමේ නගර කිට්ටුව. ඒ කඳවුරුවෙ පහසුකම් තිබුො. ඒ 
නිසා ඒ තැනවෙ රාජකාරි කරන අය උමදට නාො හවසට 
ඇඟපත මහෝදො පිරිසිදු මවො පිළිමවෙට තෙයි ඉනමන. 
නමුත් සනනදධ අංශමේ තත්ත්වය මවනස. එයාෙට 
ඉනන තිබුමේ වනගත කඳවුරුවෙ. තාවකාලිකව හදපු ඒ 
කඳවුරුවෙ විදුලිය, ජෙ පහසුකම් මොනවත් නැහැ. FDL එමක් 
(ඉදිරි ආරක්්ෂක වළල්මල්) රාජකාරි කරපු අයමගේ නවාතැන 
වුමේ තාවකාලිකව හදපු බංකේ. ඒ තැනවෙ පහසුකම් 
මහාඳටෙ අඩුයි. කානතා අංශමේ සාොජිකාවනට එයාෙමගේ 
අවශ්යතා සඳහා භාේඩ නිකුත් කිරීෙක් කළා. මම් මදවල් 
සංවිධානයට තිමයන ශක්තිය අනුව කාෙමයන කාෙයට මවනස වුො. ෙෙ 
ඉනන කාෙමේ ොසයකට ඇමේ ගාන සබන කැට 2, මරදි මසෝදන කැට 3, 
මකාේමඩේ දිගට තිමයන අයට ්ෂැම්පු මබෝතල් 5, මකාේමඩ කපපු අයට 
්ෂැම්පු මබෝතල් 3, දනතාමල්ප 1, ොස 3කට සැරයක් දත් බුරුසුවක්, ොස 
6කට සැරයක් සරෙක්, තුවාය සහ රබේ මසමරප්පු මජෝඩුවක් දුනනා. මිලිටරි 
ෂූ (බූට් සපත්තු) දුනමන විමේෂිතෙ මෙමහයුම්වෙ ඉනන අයට විතරයි.

යුද හමුදාමේ මකමනකුට යුද උපකරෙවෙට අෙතරව සම්පූේෙ නිෙ ඇඳුෙ 
වමගේෙ ප්ර්ොධාර මපට්ටි, කැෙෑමවදි ආහාර සකස කරන උපකරෙ, වැහි 
ආවරෙ, මවඩි මනාවදින කබා, ආරක්්ෂක හිසවැසුම්, ආහාර සියල්ෙ අඩංගු 
පැක් (ගෙන ෙල්ෙක්) තිබුො. මම් මදවල් නිසා අෙතර බරක් එනවා. නමුත් 
සංවිධානයට මම් මදවල්වෙට පහසුකම් තිබුමේ නැහැ. අනිත් අතට අෙතර 
බර උසසමගන ගියාෙ ෙහනසි වැඩියි. හදිසියකට පැනගනනත් අොරුයි 
ඒ නිසා අපට කඳවුමේ දීො තිබුමේ යුද උපකරෙවෙට අෙතරව නිදාගනන 

පැදුරයි, මකාට්ටයයි, නිෙ ඇඳුෙයි, සරෙයි, රබේ මසමරප්පු 
මජෝඩුවයි, වතුර මබෝතෙයයි, මගෝනිවලින ෙැසූ හිසවැසුෙයි. 
මම් මදවල් ළඟ තියාමගන තෙයි රෑට නිදාගනමන. හදිසියකදි 
විනාඩි 4-5ක් ඇතුළත මම් මදවල් අරමගන සටන බිෙට යනන 
ඕන. නිෙ ඇඳුෙට උඩින සරෙ පටෙවමගන රබේ මසමරප්පු 
මදකත් දාමගන යුද උපකරෙ අරමගන සටන බිෙට යනවා. 
සරෙ තෙයි බිෙට එොගනන, ඇඟ පිහිදගනන, මවඩි වැදුන 
මකමනක්මගේ ගිෙන ෙැසස හදනන වමගේ හැෙමදටෙ ගනමන. 
හැෙමදටෙ කකුෙට දානමන රබේ මසමරප්පුව. ඒ නිසා රබේ 
මසමරප්පු මදක රෑට නිදාගනිදදි මහාඳට මහෝදො නිදාගනන 
මකාට්ටය ළඟෙ තෙයි තියාගනමන. මසමරප්පු මදක අපිරිසිදු 
මදයක් විදියට සෙකනමන නැහැ. අනිත් අතට ඒක මහාඳටෙ 
පරිසසම් කරගනනවා. නැති වුමොත් අලුත් මදකක් ොස 6ක් 
ගියාට පසමස ෙැමබනකම් ඉනන ඕන. අලුතින මසමරප්පු 

මජෝඩුවක් ගනන කමඩේකුත් නැහැ. සල්ලිත් අපි ළඟ නැහැ. එක සැරයක් 
ෙමගේ මසමරප්පු මජෝඩුව නැතිමවො ොස 3ක් මසමරප්පු නැතිව හිටිමේ. ඒ 
කාෙමේදි අත්වශ්යෙ මදකට යාළුවනමගන මසමරප්පු ඉල්ෙමගන තෙයි 
පාවිච්චි කමේ.

ෙෙ සංවිධානමේ ඉදිරි ආරක්්ෂක වළල්මල් කාෙයක් හිටියා. අපිට පැවරුෙ 
රාජකාරිය තෙයි යුද හමුදාව කැෙෑමවන ඇවිත් අමප් පාෙන ප්රමදශයට 
ඇතුළු මවනවද කියො බෙනන. තාවකාලිකව හදපු බංකේවෙ තෙයි 
නැවතිො හිටිමේ. එතමකාට වතුර ප්රේනය තදිනෙ තිබුො. වැහි කාෙයට 
වැහි වතුර එකතු කරො ප්රමයෝජනයට ගත්තත් පායන කාෙයට ඈතින 
තෙයි වතුර අරමගන එනමන. ඒ නිසා පරිසසෙට වතුර පාවිච්චි කරනමන. 
උමදට විතරක් මූෙකට මසෝදගනනවා. හවසට ඇඟ මසදීෙක් නැහැ. වැේ, 
ඇළවල් වමගේ තැන කිට්ටුව ඉනන අයටනම් ඉඳො හිටො නානන ෙැමබනවා. 
මකාමහාෙහරි කාෙයක් යදදි මම් ජීවිතයට අපි හුරුවුො.”

්ලෝජිනී ෂිවප්රගාසම
හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකා

හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන් 

පුනරුත්ාපනය කිරීමේ කටයුත්තට 

සේ්බන්්ධ වූ නිල්ධාරීන් සංඛ්ාව සිය 

ගණනකි. නමුත ලිපි මාලාව සඳහා 

සේ්බන්්ධ කරගනු ලැබුමේ කපි්තාන් 

ජයනි මේරත ය. එයට කරුණු කීපයක් 

මේතුපාදක විය. ඒ අ්තරට ගැමනන එක් 

මේතුවක් වන්මන් ්තමිලිනී විසින් ්තම ජීවි්ත 

ක්තාව අලලා රචනය කරන ලද ‘තියුණු 
අසිපතක මසවෙ යට’ කෘතිමේ කපි්තාන් 

ජයනි මේරත පිළි්බඳව විමේෂමයන්ම 

සඳහන් කර තිබීමයි. නමුත එහි ජයනි 

මේරත යන හැඳින්වීමට අම්තරව ‘සුනාමි’ 
යනුමවන් හැඳින්වීමක්ද කර ඇ්ත. එමමන්ම 

විවි්ධ මාධ්ය වැඩසටහන්වලදී හමුවූ හිටපු 

එල්.ටී.ටී.ඊ. කාන්්තාවන් කීපමදමනකුම 

කපි්තාන් ජයනි මමන්ම සුනාමි මලසද 

ඇයව හැඳින්වූහ. මේ පිළි්බඳව මා 

කපි්තාන් ජයනිමගන් ඇසුමවමි.

“පුනරුත්්ාපන 
වැඩසටහමනදී 
වෘත්තීය පුහුණුව 
වමගේ මදවල්වෙට 
ප්රමුඛතාවය 
දුනනට යහපත් 
මසෞඛ්ය පුරුදු, 
ඇඳුම් පැළඳුම් 
වමගේෙ ජීවත්වන 
පරිසරය පිරිසිදුව 
පිළිමවෙට 
තබාමගන සිටීෙ 
වමගේ මදවලුත් 
පුරුදු කරනවා. 
ටික දවසක් 
යදදි අපට 
මත්රුො සෙහර 
ළෙයි අපි මදන 
උපමදසවෙට 
කටයුතු කළත් 
තවත් කට්ටියක් 
පරෙ පුරුදු 
විදියටෙයි 
කටයුතු කරනමන 
කියො. 

ඒකට 
මේතුවකුත් 
තිමයනවා. මසරෙ 
එල්.ටී.ටී.ඊ. අය 
වුොට මහාඳ 
අධ්ාපනයක් ෙබො 
එල්.ටී.ටී.ඊ. පරිපාෙන අංශවෙ හිටපු අය 
වමගේෙ අඩු අධ්ාපනයක් එක්ක සංවිධානය 
බැඳිො සටනකාමීන විදියට කැමල්ෙ ඉඳපු 
අයත් හිටියා. ඉතින ටික දවසක් යදදි 
මත්රුො සෙහර ළෙයි හවසට නාො ඇඟ 
පිරිසිදු කරගනමන නැහැ කියො. ඒ ගැන 
ඇහුවෙ කීමේ හිනදු අයමගේ සංසකෘතිය 

අනුව ඇතැම් අය සතිමේ සිකුරාදා විතරක් 
නාො මකෝවිල් යනවා කියො. ඉතිරි දවසවෙ 
ඇඟ විතරක් මසෝදො ඉනනවා කියො. 
ඒත් පිරිසක් නානමන නැතුව ඉනන ඇත්ත 
මේතුව තෙයි අවුරුදු ගාෙක් සටනකාමීන 
විදියට කැෙෑවෙ ගත කරපු ජීවිමත් පුරුදු 
පුනරුත්්ාපනයට එදදිත් තිබුො. ඒ නිසා 
ෙෙ හවසට ළෙයි නැවතිො ඉනන තැනට 

ගිහින පරීක්්ෂා කරනවා. ළෙයි මසරෙ වමගේ 
උමදට නාො පිරිසිදු මවො හිටියත් හවසට 
ඇඟපත මසෝදාගනමන නැති අයව පරීක්්ෂා 
කරො එයාෙව ඒ අවස්ාමේදීෙ ඇඟපත 
මහෝදනන යවනවා. සෙහර ළෙයි ඉනනවා 
එමහෙ යැේවට පසමසත් වතුර ටිකක් 
මබාරුවට මුහුමෙ අතපමේ ගාමගන එන 
අය. එයාෙව නැවත ඇඟපත මහෝදනන 

යවනවා. ඊළඟට දැකපු අඩුපාඩුව තෙයි 
මගාඩක් ළෙයි ඇඳුම් පිළිමවෙට තියනමන 
නැහැ. ඇඳපු ඇඳුම්, ඒ වමගේෙ මහෝදපු 
ඇඳුම් හැෙතැනෙ මේමෙනන දාො තිමයනවා. 
මරදි මහෝදන භාජන, මකාසු, ඉදල් වමගේ 
මදවල් අපිළිමවෙට තැන තැනවෙ දාො 
තිමයනවා. ඊළඟට දැකපු නරකෙ මද තෙයි 
කකුෙට දාන රබේ මසමරප්පු තියාගනන 
විදිය. අපි කියො දීො තිමයනමන රබේ 
මසමරප්පු මනවාසිකාගාරයට ඇතුළුමවන 
තැන මදාර ළඟ පිළිමවෙට තියනන කියො. 
ඒ වුොට එයාො කරනමන හැනදෑවට රබේ 
පාවහන මහාඳට මහෝදො මනවාසිකාගාරමේ 
ජමනල්වෙ කුරු අතර රඳවන එක. අමප් 
උපමදසවෙට පටහැනි විදියට වැඩ කරදදි 
ෙෙ යන මවොවට අපිළිමවෙට තිමයන ඇඳුම් 
පැළඳුම්, මකාසු වමගේ මදවල් අරමගන ඈතට 
විසි කරනවා. මනවාසිකාගාමේ ඉහළ ොමල් 
ජමනෙ කූරු අතර රබේ මසමරප්පු රඳවො 
තිබුමොත් ඒවා ඉහළ ොමල් ජමනෙමයන 
බිෙට තල්ලු කරො දානවා. සුනාමි මවොමේ 
රැල්ෙට අහුවුණු භාේඩ විසිරිො ගියා වමගේ 
ෙෙ මදන දඬුවමම්දීත් භාේඩ විසිරිො යන 
නිසා ෙට ‘සුනාමි’ කියො නෙ දාො තිබුමේ.”

“මකාමහාෙද මම් නෙ ගැන දැනගත්මත?”

“පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානමේ 
සංසකෘතික උත්සවයක් තිබුො. මම් 
උත්සවමයදි ෙධ්ස්ානමේ ඉනන ගෑනු 
පිරිමි ළෙයි එකතු මවො හදපු නාට්යයක් 
රඟ දැක්වුවා. එතැනදී නාට්යමේ ොතෘකාව 
සුනාමිය. නාට්ය අනුව සුනාමියක් එනවා. 
ඒ සුනාමියට අහුවුෙ බඩු මුට්ටු ගහමගන 
යනවා. සුනාමියට බමේ ගෑනු පිරිමි ළෙයි 
හැංමගනවා. එතමකාට හමුදාමේ අය 
එනවා. ඔය වමගේ මදවල් යනවා. ෙට ඒක 
එච්්චර විමේ්ෂයක් වු මේ නැහැ. නාට්ය 

බෙනන ඇවිල්ො 
හිටියා එතමකාට 
ෙධ්ස්ානමේ 
අෙමදන නිෙධාරී 
බ්රිමගේඩියේ 
ජයසූරිය කියො 
සේ මකමනක්. ඒ 
සේ කීවා,

‘ජයනි ඔයා 
ගැන තෙයි 
මම් නාට්යමයන 
කියනමන’

කියො.

හැබැයි 
ළෙයි කීමේ 
බනධනාගාරවෙ 
එකපාරටෙ 
කඩා පැනො 
පරීක්්ෂා කරන 
එකට සුනාමිය 
කියො කියන 
නිසා ඒ වමගේ 
මදකට සුනාමිය 
කියො කියනමන 
බව. ඒ වුොට 
ෙෙ දැනගත්තා 
ෙට ‘සුනාමි’ 
කියො නෙක් 
දාො කියො. 

ෙෙ දවසක් යදදි 
තමිලිනී තව කට්ටියක් 

එක්ක මොකු කතාබහක. ෙෙ මදාර ළඟ 
ඉඳො ‘සුනාමි වාමරන’ (සුනාමි එනවා) කියො 
මදෙමළන කියාමගන ගියා. එදායින පසමස 
ෙමගේ මූෙට මනාකිේවට සෙහර තැනවෙ ඒ 
නෙ කියනන බයවුමේ නැහැ.”
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ලබන සතියට...

මෙමෙක් කොව
විදුහල්පතිවරමයකු වූ මසනරත් ඇලමලම්පාලමේත්, මේ්පාලිකා ඇලමලම්පාලමේත් වැඩිෙල දියණිය 
වන අංජනා සරසවි සිසුවියකි. ඇෙතිවරයකු වන බණ්ාර මෙනනමකෝනමේත්, මසමනමහලො 
ෙැණිමක් මෙනනමකෝනමේත් බාල පුො වූ මත්නුක ඇය හා ම්පමින බැමෙනමන දුටු සියලු ෙරුණියන 
අෙරින ඈ ළඟ හිෙ මසවූ ම්පමවතිය සිටි නිසාය. මේශ්පාලනය මනාරුේසන ඔහු මෙදරින ඈත්ව 
ඔහුමේෙ ව්ා්පාරයක් කරමෙන යනමන ජ්පානමේ සිට ්පැමිණියාට ්පසුවය. මසමනමහලො ෙැණිමක් 
දියණියට හා වැඩිෙල පුතුට ව්ා මත්නුකට ආදරය කළාය. ඒත් ඔහුමේ වැඩිෙල සමහෝදරයා වූ මමනක 
බණ්ාර හැෙවිටෙ ඔහු හා ෙරඟයට ආ අෙර මමනක විසින මෙනනමකෝන බණ්ාර ඇෙතිවරයා 
නිෙර රමේ කොබහට ලක් කරන පුවත් ෙැවමවය. මසනරත් ඇලමලම්පාල හෘදයාබාධයකින හදිසිමේ 
මියයාෙත් සෙඟ රැකියාවක් මනාකළ මේ්පාලිකාත්, අංජනා, නංගී සහ ෙලලීත් අසරණ මවේදී 
ඔවුනට පිහිට වූමේද මත්නුකය. ඒ වනවිට ඔහු ක්වෙ පියාමේ නිවමේ ්පදිංචිව සිටි අෙර මමනක, 
මෙනනමකෝන බණ්ාර ඇෙතිවරයා රවටමින ඒ නිවමේ මෙවත්ෙ එළවලු වොවට ඉලලා සිටිමේය. 
ඔහුට ඊට ඉ්දීමම ප්රතිඵලයක් මලසින මත්නුකට ඒ නිවමේ සිටිනන බැරි වුමණය. ඒ අවේ්ාමව 
කාටත් රහසින මසමනමහලො ෙැණිමක් ඇමේ ෙමම ඉ්ෙක් සමහෝදරයාට විකුණා ෙත් මුදල 
මත්නුකට නිවසක් මිලදී ෙනනට දුනනාය. ඔහු නිවසක් මිලට ෙත්ෙද එය අංජනාට සැඟවූමේ දිමනක 
ඈ පුදුෙකරනු සෙහාය. ඒ නිසා ඔහු ඉනමන කුලී නිවසක බව කී මත්නුක ඒ නිවමේෙ ්පහෙ ෙහළ 
අංජනාමේ ්පවුමල අයට ලබා දුනමනය. දරුවන සමපූරණමයන ොෙමල ඉමෙනීම කටයුතු නැවැත්වූ 
්පසු මකාළඹ එනනට මේ්පාලිකාමේ බලාම්පාමරාත්තුව විය. මම අෙර මත්නුකමේ මක්නදරමේ 
සිකුරුමේ බලය වැඩිවූවා මේ ඔහු මනාදැන ෙංෙල මයෝජනා මදකක් ්පැමිණ තිබුණි. එකක් බණ්ාර 
මෙනනමකෝන ඇෙතිවරයාමේ සමහෝදර ඇෙතිවරමයකුමේ දියණියකි. අමනක මත්නුකමේ ොොමේ 
දියණිය චතුමිණිය.  ඒ කිසිත් මනාදැන මත්නුක අංජනාව සෙන මේවාලය වනදවනනට කැෙවා ගිමේය. 
විමේශයක සිට ලංකාවට ්පැමිණ සිටි චතුමිණි මදොපියන සෙඟ ඔහු බලනනට ඒ අෙරවාරමේ ඇෙති 
නිල නිවසට ්පැමිණියාය.
අද එෙැන සිට

212022 ජුනි 15 වන බදාදා

අප්පච්චිට කියනන එ්පා
ෙට මකාමහාෙ හරි 
ලක්්ෂ දහයක් ඕන

විශ්ව විද්යාල බිමට පයා තැබූ අංජනයාට 

මමතු්වක් කලක් මනයාදැනුණු අවිනිශචිත බ්වක් 

දැනුමේය. අමමයා උඩුමහලට යනතුරු හිඳ 

රහමේම කමල් ලව්වයා යලි විශ්ව විද්යාලයට 

යනනට මේනුක තමන්ව ත්රීවිලරයකට නැංවූමේ 

ඇයිදැයි ඇය සිතු්වයාය. ඔහු සැබෑ්වටම තමනට 

ආදරය කරනමන නම  මම අයුරින පිටමං 

මනයාකර අමමයාට අඳුන්වයා මදනනට පුලු්වන 

මනයාමවදැයි කියයාේ ඇමේ හිත කියනනට 

විය. මන්වයාසිකයාගයාරමේ කයාමරයට යන්වයාට 

්වඩයා ත්ව ටිකක් එළිමේ හිඳ යනනට සිතූ ඇය 

මතල් බැමමමන ඉඳ ගේතයාය. ඒ ම්වලයාමව 

විශ්ව විද්යාල භූමිමේ එතරම සිසුන ප්රමයාණයක් 

මනයාවීය. බැස යන හිරු රැසින සුනදර අහස 

මනත ගැටුණේ ම්වනදා මේ එහි ඇඳී ඇති 

මනක වූ සිේතම මසයාටනනට ඇයට සිේ 

මනයාවීය.ඇය දුරකතනය අතට මගන මේනුක 

මතනනමකෝනමේ දුරකතනයට ඇමතුමක් ගේ 

මේ විසිරුණ සිතුවිලි එක් කරගනනටයි.

මල්නසු්ව අත තබයාමගන මදනනයා මදසම 

බලයාමගන මසමනමහලතයා මැනිමක් ඇසූ ප්රශනය 

බලයාමපයාමරයාේතු මනයාවූ්වකි. මල්නසු්ව අංජනයා 

විසින එතැන තැබු්වයා මේනුක මතනනමකෝනට 

මතකය. මේනුකට කමල් මදස බැලුමන අමමයාට 

කියනනට උේතරයක් ගලපන අතමේය. ඒ 

සමග දුරකතනය හැඬම්වනු දැනුණි. ඔහු අත 

වූ දුරකතනමේ තිරය බැලුමව යයානතමිනි. කතයා 

කරනමන අංජනයාය. ළමයින මදනමනකු මේ 

අමමයාමේ ප්රශනයා්වලියට මැදි්ව සිටින අ්වේ්යාමව 

ඒ ඇමතුම ඔහු මගහැමරනනටම දුනමන කතයා 

කමළයාේ අමමයා ත්වේ සැකක් ඇති කරගනිතැයි 

සිතයාය. 

“ල�ොකු ල�ෝ�ො... ඒක මලෙ ලේන්සුව...”

මසමනමහලතයා මැණිමක්මේ හිමේ සැකයක් 

ඇතිවී ඇති බ්ව හැඟුමණන කමල් ්වහයා කීමව 

මේනුක මේරයා ගැනීමටය.

“කමේ කවද ඉඳ�ඳ ෙෑනු ළමයිලෙ ලේන්සු 
පොවිච්චි කරන්� ෙතලත...”

මසමනමහලතයා මැණිමක් කීමව එය විශ්වයාස 

මනයාකරන මලසිනි. මේනුකට සිතුමේ ඔහු 

උේතරයක් මදනනට මපර ඉේසර වී කමල් 

සියල්ල අවුල් කළ බ්වයි. ඔහු කමල් මදස 

බැලු්වේ ඒ මූමේ කිසිම කලබලයක් නැත.

“ඇයි ල�ොකු ල�ෝ�ො, අර ජපන් ල�ෝ�ො 
ආව ලව�ොලේ මට ලදන්� ලදයක් 
�ෑ කිය�ො ඒ ල�ෝ�ො ළඟ තිබ්බ 
ලේන්සු ලපට්ටියක් දුන්�ො. ෙර්ේ 
ලරෙන්්ඩට හරි ලදන්� කිය�ො... 
මං ආසොවට එකක් තියොලෙ� 
වින්ද�ට ඉතුරු ටික දුන්�ො 
එයොලෙ ෙෑනු ළමයට ලදන්� 
කිය�ො...”

මේනුකට සිනයා නැගුමණන 

ඔහු අහක බලයා ගේමේය. 

කමල් ත්වේ ප්රශනයකට ඉඩ 

මනයාතබයා ඉතුරු මල්නසු විනදනට 

දුන බ්ව කීමව මසමනමහලතයා 

මැණිමක් ගැන දනනයා නිසයාමය.

“ඒක මිසක්... ඒත ලේ ලේන්සුලවන් එන්ලන් ෙෑනු 
ළමයි පොවිච්චි කර� ලකොල�ොන් සුවඳක් කමේ... 
ජපන් ල�ෝ�ො ලකොල�ොන් දා�ම ලදන්� ඇති ලන්...”

අමමයා රැ්වටීම මල්සි නැති බ්ව මේනුකට 

මේරුණේ දැන කරනනට මදයක් නැත. 

මමතැනිනම ඒ සැකය මගයාඩ දැමිය යුතුය.

“ෂිහ්... මලෙ ළඟ තව එක ලේන්සුවක් 
තිබ්බ�ේ ලපන්��වො ල�ොකු ල�ෝ�ට ඒක අලුත 
පිටත ලකොයිතරේ සුවඳඳ කිය�ො. මං හිතන්ලන් 
සුවඳ කව�ො ලවන්� ඇති...”

කමල් සිනයාමසමින කියද්දී මේනුක මගයාේ 

මසමනමහලතයා මැණිමක්මේ උරහිසින 

ඇල්ලුමවය. 

“අේමො... ඔය කමේ කියන්ල� ඇතත... එදා 
ලටොෂීලකෝ ලේන්සු ලපට්ටියක් දුන්�ො තමයි. ඔන්� 
ඔය ලේන්සුව කමේටම දී�ො අේමො යමු ලත 
ල්බොන්�.”

ඔහු අමමයා්ව උරහිසින අල්ලයා මගතුළට 

තල්ලු කමේ ඒ කතයා්වට විරයාමයක් තබනනටයි. 

මසමනමහලතයා මැණිමක් කමල් මදසට ගැඹුරු 

බැල්මක් මහලයා මල්නසු්ව තිබූ ේටූලය මතටම 

අත හැරියයාය. 

“මං ආලය �ංකොලවන් ගිලයොත අේමට පොළු 
දැල�යිද...?”

මේ මමසයට ඉඳමගන කමල් සෑදූ 

අේගලයා්වක් හපන මසමනමහලතයා 

මැණිමක්මගන හිටිහැටිමේම 

මේනුක ඇසුමවය. ඇය ඒ 

ඉරියවම්වනම මේනුක මදස 

බැලු්වයාය.

“ලමොකදද කිේලේ...?”

ඈ ඇසුමව සිනයා්වක් 

මහෝ කිසිම මෘදු බ්වක් නැති 

ේ්වරයකිනි.

“නිකමට ඇහුලව... මං ආලය 
�ංකොලවන් ගිලයොත අේමට පොළු 

ලවයිද...?”

එ්වර මේනුක සිනයාමසමින ඇසුමවය.

“ලපොඩි පුතො... ඔයොට ඕ� තැ�ක යන්� 
පුළුවන් මං එහො ල�ෝලකට ගියොම. එලහම �ැතුව 
ඒ ෙම� ඉක්මන් කරන්�ත පුළුවන් ඔයොට 

�ංකොලවන් යන්� ගිලයොත.”

මසමනමහලතයා මැණිමක්මේ 

කතයා්ව මේනුකමේ හිත 

රිමදවමවය. ඔහු අමමයාමගන 

එ්වන සැර උේතරයක් ඊට 

බලයාමපයාමරයාේතු වුමේ 

නැත.

“අේමො තොම ඉන්ල� 
ලක්න්තිලයන්. අලන් 
ඉතින් ඔය ලක්න්තිය අයින් 
කරෙන්�ලකෝ... අපරොලද ඔයො 
ඉක්මන්ලව�ො දුවලෙ� ආලේ. 
ඒකලන් ඔය ලක්න්තිලයන් ඉන්ලන්...”

මේ බිව හිේ මකෝපපය මමසය මත තියයා 

නැගිට සිටි මේනුක කීමවය.

“ඔේ ඔේ ඔයො කිය� විදිහට ලෙලදට්ට ලව�ො 
හිටිය�ේ මලෙ �හරයක් පුපුර�වො...”

ඇයද මේ මමසමයන නැගිට ඔසරි මපයාට 

හැදු්වයාය.

“ලේ ඔක්ලකෝටම අර චතුමිණීත වෙ කියන්� 
ඕ�. අලන් මන්දා... ඔක්ලකොම අවුේලව�ො ගියො. 
මොලසකට ලදකකට කලින් තිබ්බ හිලත සැ�සිේ� 
දැන් �ෑලන්...”

මසමනමහලතයා මැණිමක් කීමව 

පශ්යාේතයාපමයනි. අමමයාමේ කතයා්ව ඇේතක් 

කියයා මේනුකටේ සිතුමේය.

අංජනයා හමුම්වනනට මපර තමනමේ 

ජීවිතයේ මගවීගිමේ නිදහමේ කියයා ඔහුමේ හිත 

මතක් කමේය.

“අක්කො කතො කළොද...?”

මසමනමහලතයා මැණිමක් විසිේත කයාමරය 

මදසට යන ගමන ඇසුමවය. 

“ඇතතමයි අේමො... මට කොටවත ළඟකදි 
කතො කරන්� ්බැරිවුණො. මට ලදවොනුත ළඟදි කතො 
කර�ො ්බැන්�ො. ඉසසර නිතර කතො කර�වො, දැන් 
සතියකට පොරක්වත කතො කරන්ල� �ෑ කිය�ො...”

“ඒක තමයි මං කියන්ලන්.. ඔයො සේලි ලහොයන්� 
කිය�ො ලකොච්චර මහන්සි ලව�වද ලපොඩි පුතො... 

ඔය බිස�ස එක ලෙොඩදාන්� අමොරු 
�ේ අපි ලව� බිස�ස එකකට යමු 
අපපච්චිටත කිය�ො...”

මේනුක ඊට කිසි්වක් මනයාකීමව 

එතැනින පටනගනනයා කතයා්ව ත්වේ 

දුර යන බ්ව දනනයා නිසයාය.

මසමනමහලතයා මැණිමක්මේ 

දුරකතනය නයාද වුමණන ඇය එය 

අතට ගේතයාය. 

“ල�ොකු පුතො...”

ඇය ඇමතුම ගේමේ මේනුකට 

ඇමසනනට එමේ කියමිනි.

“මං එළියට ආවො...”

“ඒක තමයි. ලෙදර �ැති හින්ද 
තමයි අහුලව ලකොලහද ඉන්ල� 
කිය�ො...”

මසමනමහලතයා මැණිමක්මේ 

දුරකතනමයන අමනක් පසින කතයා 

කරනනයා කියන මද් ද ඇමසනමනය. 

ඒ නිසයා මමනක කියන මද් ඔහුට 

මහයාඳින ඇසුමේය.

“මං යොළුලවක්ලෙ ලෙදර ආවො. දැන් 
එ�වො පුතො..”

“මං එන්�ේ එක්ක යන්�. ලකොලහද 
ඉන්ල�? සිකුරුටි�ො කිේවො අේමො 
වොහලන්ක ල�ලේ ආලව කිය�ො...”

“මට ටැක්සි එකක එන්�ේ ල�ොකු 
පුතො. එච්චර දුරක ල�ලේ ඉන්ල�...”

මසමනමහලතයා මැණිමක් කීමව 

කල්පනයාකයාරී්වය. මම නම මමනකට 

මමයාන්වම මහෝ මදයක් තමන ලව්වයා 

කර්වයාගනනට කියයා ඇමේ හිත කිවමවය. 

“අේමො ඉක්ම�ට එ�වද..?”

ඔහු ඇමතුම අ්වසන කරනනට මපර 

ආමයේ ඇසුමවය.  

“ඔේ.. ඇයි... ඔයොට ලමොකදද ලවන්� 
ඕනි..?”

“මට සේලි ටිකක් ඕනි...”

“සේලි!?”

“ඔේ...”

“මට ලකොලහද මලෙ පුලත සේලි..?”

ඔහුමේ කපටිකම හයා මබයාරු 

ආදරය ඇය සිතු්වයා මේම 

නි්වැරදි විය.

“ඔන්� ල්බොරු කිය�වො.  
මං ඉේලුලවොත තමයි ඔයොට 
�ැතලත. ලව� අයට �ේ 
�සස ෙණන් ලදන්ලන්...”

මසමනමහලතයා මැණිමක්මග 

්වමේම ඒ කතයා්ව ඇසුණු 

මේනුකමේ හිතටේ පහදා 

දිය මනයාහැකි සිතුවිල්ලක් ඇති 

වුමේය.

“මං කොටද දුන්ලන්..? මං කොටවත සේලි දී�ො 
�ෑ. ඊටත මට සේලි ලකොලහන්ද අනික ඔයොට 
සේලි ලමොකටද..?”

නිශ්ංක රයාජපක්්ෂ ගැන ඇති කරගේතයා 

වූ විශ්වයාසමයන ඇය කී්වයාය.

“අේලම මට බිස�ස එකක් කරන්� ඕ�. 
පරණ ඒවො වලේ ල�ලේ... ලේ පොර කරන්ල� 
මලෙ යොළුලවක් එක්ක...”

දුරකතනය කන තබයාමගනම ඇය මේනුක 

මදස බැලු්වයාය. ඔහුද සිටිනමන ඇමතුමට 

ස්වන දීමගන කියයා ඇයට මේරුණි.

“මං අපපච්ච්ට කියන්�ේ පුතොට සේලි ටිකක් 
ලදන්� කිය�ො. ඔලහොම ප�ක් ඇති ලදයක් 
කර�ව�ේ අපපච්ේ වුණත කැමතිලවයි...”

“අපපච්චිට කියන්� එපො. ලකොලහොම හරි මට 
�ක්්ෂ දහයක් ඕනිමයි අේමො.”

“ල�ොකු පුතො, ලමොකදද ඒ කතොව? හරියට 
කපපේ ඉේ��වො වලේල�...”

“කපපේ ල�ලේ. අේමට ලපොඩි පුතොට ලදන්� 
පුළුවන් ලෙවේ ෙන්�. මං ඉේලුලවොත තමයි 
කපපේ ලවන්ල�...”

මසමනමහලතයා මැණිමක් මක්නතිමයනම 

දුරකතන ඇමතුම විසනධි මකයාට මේනුක 

මතනනමකෝන මදස බැලු්වයාය.

ඒත් මම 
මලනසුමවන එනමන 
ෙෑනු ළෙයි ්පාවිච්චි 
කරන මකාමලාන 

සුවෙක්මන 

ෙං ආමය 
ලංකාමවන 
ගිමයාත් 

අමෙට ්පාළු 
දැමනයිද?

w jirhs
73 මකාටස

බියංකා නානායක්කාර ලියයි
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දැන්වීම් : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැක්ස් : 0112 672648

බෙදාහැරීම් : 
 0112 127204,   
0112 127210 

ෆැක්ස් : 0112 455134

l¾;D" ධරණී mqj;am;
ලිෙර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

අංක 91, විබේරාම මාවත,  
බකාළඹ 07.

දුරකතන: 0115 200 900 
ෆැක්ස් : 0112 673 451

ඊ බම්ල් : dharanee.editor@liberty.lk
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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. අෙ කිෙලො තෙන්තන් තකොස පිටි 
හෙන හැටි.

�ොඩේ අංක 24

iajhx  
/lshd

සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

බනිස් කන්න 
ඕනනම 

ළඟම තිසෙන 
සකාස් ගෙට 
නගින්න

1940-50 ල�ෝක යුද්ධ කාල�දි ල�ාලේ 

ල�ාඩේ රටව� මිනිස්සු කන්න ල�ාන්න 

්නැතිව හාමලේ මියගියා. යුදලද නිසා 

ඔය කාලේ අලේ රටට ආ්නය්නය කරපු 

ආහාරපා්නේ සීමා වුණා. ඉතින ඒ දවස්ව� 

එක පවු�කට �ැබුලේ හාේ ලස්රු 2ේ 

විතරයිලු. 1970දී මැතිනිය ආ්නය්න සීමා 

කර�ා ලදශීයේවය මුේ කර�ේතු ආර්ථික 

ක්රමයකට ගිය ලවල�ේ ජ්නතාව අතර ආහාර 

හිඟකමේ ඇතිවුණා. හැ�ැයි ඒ කවමදාකවේ 

අලේ රලේ මිනිස්සු කන්න ල�ාන්න ්නැතිව 

�ඩගිනලන මැරුණා කිය�ා ්නම් අපි අහ�ා 

්නැහැ. අලේ ලපාල�ාලේ අපූරුවට වැලව්න 

අ�, �ත�. ලකාස්, ලදේ ඒ හැමවතාවකදීම 

අපිට පිහිට වුණා. ඒ අතරිනුේ ලකාස් �හ 

ල�ාලහාම විලේෂයි.

ලකාස්වලින කර�න්න පුළුවන ස්වයං 

රැකියා කිහිපයේ �ැ්න මීට කලිනුේ අපි කතා 

කර�ා තිලය්නවා. හැ�ැයි ඉතින ලකාස්වලින 

කරන්න පුළුවන වැඩ හිලස් ලකස් �ාණට 

තිය්න නිසා අදේ අපි කතා කරන්න හිතුලේ 

ලකාස්වලින කර්න තව නිෂපාද්නයේ �ැ්න.

පානපිටිව� හිඟකම නිසා ලම් දවස්ව� 

පානපිටි ල�ාලහාම �ණන. ඒ නිසාම 

පානපිටිවලින හද්න ආහාර ආදියේ අහස 

උසට �ණන ගිහින. හැ�ැයි ඒ ලවනුවට 

විකේපයේ විදියට ලකාස් පිටි ලයාදා�න්න 

අපිට පුළුවන. 

ලේකරි නිෂපාද්න, ලරාටී වර්� සහ විවි්ධ 

අමතර ආහාර නිෂපාද්නයට ලම් හද්න ලකාස් 

පිටි භාවිතා කරන්න පුළුවන. පානපිටිව�ට 

වඩා ලපෝෂණීය�ලවනුේ ඉහ� නිසා ලම්වට 

ලහාඳ ලව�ඳලපා�ේ හදා�න්න එක අමාරු 

්නැහැ.

ලකාස් පිටි හදා�න්න අපිට අවශ්ය ලවනලන 

ලහාඳින පැසුණු ලකාස් විතරයි. ලකාස් 

1kgකින අපි මුලිනම ලම් වැලේ කර�ා ��මු.

  පිෙවර 1  

මුලින්ම තකොස මදුලු ටික ත්වන් කරතෙන 
තීරු්වලට ක�ොෙන්න.

  පිෙවර 2  

තකොස ටික තරදි කෑල්ලක ත�ොටටනිෙක් 
විදිෙට බැඳතෙන උතුරන ්වතුර භොජනෙකට 
දාලො විනොඩි 2ක් විතර තේබෙන්න. ඒ 
ක්්ෂණික්වම සීතල ්වතුරට දාලො විනොඩි 15ක් 
විතර තිෙන්න.

  පිෙවර 3  

තකොස විජලන ෙන්්රෙක් තිතෙන්වො 
නේ තසන්ටිතරේඩ් අංශක 55-60ක 
උෂණේ්වෙකින් �ැෙ 10ක් විතර තේලෙන්න.

  පිෙවර 4  

විජලන ෙන්්රෙක් නැතිනේ සුදු ෙකඩ ්වතගේ 
�ෘෂ්ඨෙක අතුරලො එකදිෙටම අේ්ව ලැතබන 
ස්ොනෙක තිෙලො ේවසට �ැෙ 8 බැගින් ේවස 
4-5ක් තේලොෙන්න.

  පිෙවර 5  

�සතස බතලන්ඩර එකකින් තේ ටික පිටි 
කරෙන්න. 

ලපාලිලපාපිලීන(PP) 

ලේජ් 300 ලපාලිතීන 

�ෑේව� අසුර�ා 

ලහාඳට සීේ කර�ා 

ලව�ඳලපා�ට 

නිකුේ කරන්න. 

ලකාස් පිටි 

පැකේ 

එකේ කිසිම කරදරයේ ්නැතිව අවුරුදදේ 

විතර කේතියා�න්න පුළුවන. ලකාස් පිටි 1kg 

ේ රුපියේ 300-400කට අල�වි කර�න්නේ 

පුළුවන.

වැඩි විස්තර දැ්න�න්න ඕල්න ්නම් 

0714766819 අංකයට කතා කරන්න.

ස�ාලිස�ාපිලීන්(PP) සේජ් 300 ස�ාලිතීන් 
බෑේවල අසුරලා සොඳට සීල් කරලා 

සවළඳස�ාළට නිකුත් කරන්න
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ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.
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