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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය විසි නවවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
ක්රිෂාන් කාරියවසම්

සපුගසකන්ෙ දෙල් පිරිපහදුදේ 
රසායන ඉංජිදන්රු 

අදනෝමා කමල් දසදනවිරතන 
නිදයෝජ්ය කළමනාකාර 

ොකෂණ දසවා (ව්ාපෘති)

කාන්ා පුවත්ප්

වැන්ෙඹු බිරිඳකට 
පතතිනි 
මෑණිදයෝ 
අලුත 
මහතෙදයක 
ෙෑගි දුන් හැටි 

යාළු දවන්න 
දෂෝක දකල්ල කියලා 
හැදමෝම කියපු නිසා

දමාන ගෑණිටෙ පුළුවන් 
ෙමන්දගේ ඉසසරහ 
ෙමන්දගේ 
මනුසසයට 
අෙ උසසනවා 
බලන් ඉන්න

ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදක
කාන්ො 
පුවතපෙ

මම මාත එකකම 
විවාහ වුණා

එදා මැච් එදකන් 
පසදස ෙසුන්
මදගන් ප්රශනයක අහලා 

මැදසජ් එකක 
එවල තිබුණා

ඉරට 
බූට් තියපු 

ගර්ල් දරෙන්්ඩදගන් 

අපිට වැ්ඩක 
ගන්න බැරිෙ? 

අධිදේගී පිවිසුදම්දී
සිදු වූ දේ ගැන  
දිලිප් දවදාරච්චිදගේ දල්ලිය 
දනතමි පළමු වරට 
ධරණීට කී කොව 

ෙසුන් ශානකදගේ සුපිරි 
පිතිහරඹය ගැන බිරිඳ 
දෙවන්ති කියන කොව

ෙනිව මධු සමයට ගිය 
යුවතිය කියයි

දකාස වලින් 
දකක හෙන 

දිවානි 
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 ඇඳුම් නිර්මාණය හමා 
හැඩගැන්වී් - 

රූපලමාවන්ය ශිල්පිනී
චලනි ගුරුගේ සහ 

ලුලූ බුදාරමා 
ලුලු බ්රයිඩ්ල් ස්ටුඩිය�ෝ  

මහරගම

ඡමායමාරූප - 
නලීන් ක්ලඩීන් 0763113839

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂමාන්්ත පුෂපකු්මාර

්නමාලියකගේ 
හුරුබුහුටි ගපනු් වැඩි කරන 
ග්මාඩරන් කැන්ඩියන් එකක්

ආභරණ භමාවි්තමා 
කිරීගම්දී සරල 

ග්මාඩරන් 
කැන්ඩියන් ගසට් 

එකක් භමාවි්තමා කළමා

්ල් කලඹ 
ගරෝසවලින් 

නිර්මාණය කරලමා 
තිගයනවමා

අද ‘ධරණී මනාලි�’ ලෙසින් හැඩගැන්ලවෙන්ලන් හුරුබුහුටි 

යුවෙතියක්. ඇයවෙ හැඩගන්වෙො තිලයන්ලන් මහරගම ලුලූ 

බ්රයිඩ්ල් ස්ටූඩිලයෝහි චෙනි ගුරුලේ සහ ලුලූ බුදාරා. මවෙ 

සහ දියණිය වෙන ඔවුන් ලදලදනා අතින් හැඩවූ මනාලියලේ 

සුන්දරතවෙය ගැන අපි කතා කරමු.

“යේක යමාඩර්න් කැන්ඩි�න් එකක්. සාරි� නිර්මාණ� කයේ 
හැඩකාරි සාරි ක්රියේෂන්ස්. යේ සාරි�ට ය�ාටක් දාලා නැහැ. අලුත් 
විදි�කට ඩිසයින් කරලා තිය�නවා. වැඩිපුර ජැකට් එක ඉස්මතු 
කරන්න තමයි ඕන වුයේ. ඒ වයේම ජැකට් එයක් ඉස්සරහට දාලා 
තිය�න වර්ක් එක නිසා යහාඳ ය�නුමක් ඉස්මතු යවලා යේනවා. 
අත්වලටත් ය�ෝරිච්චි යනයමයි �ාවිච්චි කරලා තිය�න්යන්. අත 
නැයවන විදි�ට අලුත්ම ඩිසයින් එකක් භාවිතා කරලා තිය�නවා. 
ජැකට් එක කරටම හිරයවන නිසා මනාලි�යේ සිහින් �ව 
ය�යනන්යන් නැහැ. යකට්ටු යුවති�කට ගැලය�න විලාසිතාවක් 
තමයි නිර්මාණ� කරලා තිය�න්යන්. 

යේකේ එක නේ 100%ක්ම ස්වභාවික ආකාර�ට දාලා 
තිය�න්යන් ඇයේ සයේ වර්ණ� සහ ය�නුමට හානි�ක් යනාවන 
අයුරින්. අයි යේකේ එයක් ඉඳලා සි�ල්ලම හරිම ස්වභාවිකයි. 

ආභරණ භාවිතා කිරීයේදී සරල යමාඩර්න් කැන්ඩි�න් යසට් එකක් 
භාවිතා කළා. හැමවිටම සාරි� ඉස්මතු කරන්න තමයි අවශ්ය යවලා 
තිබුයේ. 

යකාේයඩට වුණත් මල් පුරවලා නෑ. යකාේයඩ �ැත්යතන් මලක් 
ගහලා හැඩකළා. ඇ�ට තිය�න්යන් යකාට යකාේඩ�ක්. නමුත් එ� 
යනාය�යනන විදි�ට සරල චාේ යකාේඩා යමෝස්තර�ක් නිර්මාණ� 
කරන්න හැකිවුණා. 

මල් කලඹ යරෝසවලින් නිර්මාණ� කරලා තිය�නවා. ෆලවර් බුක් 
ආ�තන� තමයි මල් කළඹ නිර්මාණ� කරලා දුන්යන්.

සමස්ත�ක් හැටි�ට යේ මනාලි�යගන් කි�න්න ඕන වුයේ 
යමාඩර්න් කැන්ඩි�න් එක යකට්ටු පුුංචි යුවති�කට භාවිතා කරන්යන් 
යකායහාමද කි�ලා. වියේෂය�න්ම සාරි� ඉස්මතු යවන ආකාර�ට 
ඇයේ රුව දැකුේකළුව ය�යනන ආකාර�ට ඇ�ව හැඩගන්වන්න 
අවස්්ාව ලැබුණා.”

ජැකට් එක 
කරට් හිරගවන 
නිසමා ්නමාලියගේ 

සිහින් බව 
ගපගනන්ගන් 

නැහැ

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 

dh
ara

ne
e.l

k



032022 ජුනි 22 වන බදාදා

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

මෙමහෙ ගිම�ාත් 
අසාධ්ය ම�ෝගිම�ක් ආවත් 
ප්රතිකා� ක�නවා මවනුවට 
අපිට බලන් ඉන්නයි මවන්මන් 

සුමින්දත්, තාරකත් අතර ඇතිවූ 

බහිනබස්වීම කකළවර වනකන, 

තාරක කැපුම් තුවාල සහිතව 

කරෝහල්ගත කිරීකමනි.

“මේ තුවාලවලට මැහුේ හතක් 
අටක්වත් දාන්න මව්නවා. හැබැයි 
මහාස්පිට්ල් එමක් ම�ෝස්, මවලුේ්පටි, 
නීඩ්ල් මේ මුකුත් ්නැහැ.”

වවද්යවරයා කියද්දී තාරක 

පසුම්බිය අතට ්ගත්කත්ය. අ්ද 

්දවසටම හයර් එකකවත් දුවන්නට 

බැරිවුකේ කතල කපෝලිම් ක්දක 

තු්නකටම යාමට සිදුවූ කහයිනි. 

එක කපෝලිමක කතල ඉවර වූකේ 

තම ත්රීකරෝ්ද රථයට රථ ක්දකක 

ඉදිරිපසින තිබියදීය. අක්නක 

කපෝලිකම්දී කතල බවුසරය 

එනකන ්නැතැයි කීකේය. ඒ 

ව්නවිට ඉවසීකම් සීමාව පැ්නසිටි 

තාරක ඊළඟ පිරවුම්හලට ගිකේ කපෝලිම 

පැ්න කහෝ ඉන්ධ්න ලබා්ගන්නටය. එකහත් 

අවසා්නකේ ඉන්ධ්න කවනුවට, 

ඒ මු්දලින ්ගන්නට සිදුවූකේ 

තුවාලයට මැහුම් දාන්නට ඕ්නෑ 

කර්න අඩුම කුඩුම ටිකය.

කමම ආර්ථික අර්බු්දය 

හමුකේ කරෝහලවලටත් 

්දැන සිදුව ඇත්කත් අවශ්ය 

ඖෂ්ධ ඇතුළු ශල්යකර්ම 

සඳහා භාවිතා කකකර්න ශල්ය 

ද්රව්ය හිඟයට්ද මුහුණ ක්දමින 

සිටීමටය. එය සියලු ආකාරකේ 

සැත්කම් සඳහා බලපා්න බවත්, කම් 

ව්නවිට කරෝහල පද්්ධතිය තුළ එදික්නදා සිදුවූ 

සැත්කම් ්නවතා, හදිසි අ්නතුරු, හදිසි කරෝ්ග 

තත්ත්ව, පිළිකා සැත්කම්වලට ප්රමුඛතාවය 

ක්දන්නට තීරණය කර ඇති බව සඳහනය.

“මේ කාරණමේ බැරෑරුේ අවස්්ාවට 
අපි තවම මුහුණ දීලා ්නැහැ. එමහත් අද 
ව්නවිට රමට් තිමේන වාතාවරණෙ අනුව අ්ප 
වටා තිමේන අවධා්නම සුළුමවන තකන්න 
බැහැ. ඒ නිසාම ශල්ය වවද්යවරුනමගේ 
විද්යාෙත්නෙ හැටිෙට අ්පට මහජ්නතාවම�න 
ඉල්ලන්න තිමෙනමන වදනිකව සිදුව්න 
සිෙලුම ආකාරමේ බර්පතළ, බර්පතළ 
ම්නාව්න අ්නතුරු වළක්වාම�්න, තිමේන 
සේ්පත් ප්රමාණමෙන හදිසිම අවස්්ාවක 
මකම්නකුට ප්රතිකාර ලබාමදන්න තිමේන 
අවස්්ාව ආරක්්ා කර�නිමු කිෙලයි. එමහම 
්නැත්්නේ හදිසි අවස්්ාවකට මුහුණදීලා 
බර්පතළ තත්ත්වමෙන මරෝගිමෙක් මරෝහලට 
ම�්නාමවාත් ශල්ය වවද්යවරුනට මරෝගිොට 
ප්රතිකාර කර්නවා මවනුවට ඒ දිහා බලා හිඳන්න 
්පමණක් සිදුමේවි.”

ඒ ශල්ය වවද්යවරුනකගේ විද්යායත්නකේ 

්ගරු කලකම්, විකේෂඥ පලාස්ටික ශල්ය 

වවද්ය කවින්ද රාජපකෂ මහතායි.

අ්ද ව්නවිට රිය අ්නතුරු ප්රමුඛ සියලු 

ආකාරකේ හදිසි අ්නතුරුවලට මුහුණ 

දී ව්දනිකව කරෝහල්ගත කර්න 

පුද්්ගලයිනකගේ ප්රතිශතය 40%ක 

පමණ අ්ගයක ්ගනී. මාර්්ග 

අ්නතුරුවලින පමණක 

මියය්න පුද්්ගලයින ්ගණ්න 

දි්නකට අටක්දක්නක 

පමණ බව ්දත්ත වාර්තා 

මගින කපක්නන්නට 

තිකේ. ඒ අතර බරපතළ 

තත්ත්වකයන කරෝහල්ගත 

කකකර්න හා සැත්කම් 

සඳහා කයාමු කර්න පිරිස්, 

සතියක මාසයක කරෝහල්ගතව 

සිටියකහාත් කරෝහලකට ්දරන්න ව්න 

පිරිවැයත් සුළුකවන තැකිය ක්නාහැකිය. 

වාර්ෂිකව ලකෂ කදාළහක ්දහතු්නක පමණ 

අ්නතුරු කේතුකවන කරෝහල්ගත ව්න අතර, 

වාර්ෂිකව එම අ්ගයන ඉහළ යමින තිබීමත්, 

ඉන කබාකහාමයක අ්නතුරු වළකවා්ගත 

හැකිව තිබූ අ්නතුරු වීමත් තුළ අපට 

කලප්නාකාරීව සිතා බලන්නට ඇති කාරණා 

රැසකි.

“විමේ්මෙන පුංචි දරුමවෝ ඉන්න 
නිමවස්වල අ්නතුරු මවන්න තිමේන ඉඩකඩ 
වැඩියි. පිළිස්සුේ අ්නතුරු ඒ අතර ප්රධා්නයි. 
දරුවන අතම්පාව්න මා්නමේ උණු ජලෙ 
වැදීමත්, විදුලි උදුන ආදිෙ, විදුලි ස්විචෙනට 
(මසාකට්ටුවට) ඇඟිලි දැමීම නිසා සිදුව්න 
විදුලි අ්නතුරු වැඩිහිටිෙනමගේ අවධා්නෙ තුළ 
වළක්වා�ත හැකි කාරණායි. 

ඒ වමගේම ම�දර සුරතලෙට ඇතිකර්න 
බල්ලන, බළලුන වාමගේම අොමල් ේන 
සතුනමගේ ස්පාකෑේ නිසා සිදුව්න අ්නතුරුද 
අවම කර�න්න අ්පට සිදුමව්නවා. ඒ එවැනි 
සමතක් ස්පා කෑවිට ලබාමද්න ජලභීතිකා 
එන්නත් මේ මමාමහාමත් රට තුළ ම්නාමැතිකම 
නිසයි. ඒ වමගේම, කුඩා දරුමවෝ වැටීේ 

නිසා, මදාරවල්, ලාච්චුවලට ඇඟිලි සිරවීම 
නිසා කර�නු ලබ්න අ්නතුරු තිමබ්නවා. මේ 
අ්නතුමේ ස්වභාවෙ කුමක් වුවත්, එෙ වළක්වා 
�න්න මදමාපිෙන උත්සුක වීම අතිශයින 
වැද�ත් මව්නවා.”

වවද්ය රාජපකෂ මහතා කපනවාක්ද්න 

කරුණු අතකර් තවත් වැ්ද්ගත් කරුණු 

රැසක තිකේ. මාර්්ග අ්නතුරු ්ගනිද්දී, ඉන 

කබාකහාමයකට කේතුව ක්නාසැලකිලිමත් 

රිය ්ධාව්නයයි. අධික කේ්ගය නිසාම 

කර්ගන්නා අ්නතුරු බහුලය. යතුරුපැදිය 

සාමාන්ය කේ්ගකයන යද්දි සිදුව්න අ්නතුරට 

වඩා කේ්ගකයන ්ධාව්නය කරද්දී සිදුව්න 

අ්නතුරු තුවාල බරපතළය. හිස් ආවරණ්ද 

ක්නාමැතිව ්ගමන කළකහාත් ඒ සිදුවිය 

හැකි හානිය ්ගැ්න අමුතුකවන කිව යුතු්ද 

ක්නාකේ. පාපැදියක යනකන ්නම් 

ඊට්ද පැළඳිය හැකි ආරකෂිත 

හිස්වැසුම් තිකේ. එකමනම 

පාර පුරා ක්නායා 

සැලකිලකලන එහි ්ගමන 

බිමන යා යුතුය.

තව්ද කාර්මික 

අ්නතුරු ්ගැ්න්ද අපට 

ව්දනිකව අසන්නට 

ලැකේ. මුව වැසුම්, 

අත්වැසුම්, ආරකෂිත 

ඇඳුම් පැළඳ කළ යුතු රැකියා 

තිකේ. තව්ද පලංචි මත ඉදිකිරීම් 

කටයුතුවල නියැකලන්නන්ද ඒ සිදුවිය හැකි 

අ්නතුරු පිළිබඳ අව්ධා්නකයන කටයුතු කිරීම 

අවශ්යය. 

අත ලිස්සුවා, පය ලිස්සුවා කිය්නවාට 

වඩා, අ්නතුර වීමට ප්රථම සැලකිලල 

සියලලට වඩා වටිනකනය. බීමත්ව 

කලකකෝලාහල කරක්ග්න, කපා කකාටාක්ග්න 

කරෝහල්ගත වීකමන කහෝ ්දර ලිප, ්ගෑස් 

ලිප නිසා සිදුව්න අ්නතුරු කමනම නිවකස් 

අ්නාරකෂිතව තබා ඇති කපට්රල බූලිය 

නිසා්ද සිදුකර්ගන්නා අ්නතුරු 

කවනුකවන කරෝහලකට ්දරන්නට 

ව්න පිරිවැය කම් කමාකහාත තුළ 

ජාතික අපරා්ධයක යැයි කීම 

වර්දක ක්නාකේ.

ඒ වාකගේම කලින දි්න කවනකර 

තිබු සාමාන්ය සැත්කම්, කම් 

අර්බු්දය තුළ කල ්දමන්නට 

සිදුව තිබීම අදාළ කරෝගීනට යම් 

පීඩ්නයක ක්ග්න දුන්න්ද, ඒවා 

නිතැතිනම කල ්දමන්නට සිදුකේ.

“හදිසි ශල්යකේමවලට ්පමණක් 
අවධා්නෙ මොමු කරන්න සිදුව්න 
තත්ත්වෙ තුළ, හදිසි ්නෑ කිේන 
සැත්කේ කල්දාන්න සිදුමව්නවා. 
ඊට මේතුව තමයි මවලුේ වේ�, 
සැත්කමට භාවිතා කර්න ඉඳිකටු, 
සේජිකල් ස්්රිතු ්පවා අද මවද්දි 

හිඟයි. ඒ අනුව උදාහරණ විදිෙට 
�ත්මතාත් හේනිො සැත්කේ, සමේ ඇතිවී 
ඇති ම�ඩි, ්නහර �ැට�ැසීේ ආදී සැත්කේ 
කල්දාන්නම සිදුමව්නවා.

 ඒ ශල්යකේම සඳහා මූලිකව අවශ්ය ද්රව්ය 
ටික ්පවා හිඟමවමින ්පවති්න තත්ත්වෙ තුළයි. 
පලාස්ටික් සැත්කේද මේ කිේන කල්දැමීමට 
සිදුව්න ලැයිස්තුවටම ඇතුළත්. ඒ නිසා මේ 
සිදුව්න හදිසි අ්නතුරු අවම කර�න්නට අපි 
කටයුතු ම්නාකමළාත්, ඒ මවනුමවන දැ්නට 
කරම�්න ේන ප්රතිකාර මස්වාවනද අඩාල විෙ 
හැකියි. අ්ප ඒ අවධා්නම මත්රුේ�ත යුතුයි.  

දැ්නටත් හදිසි අ්නතුරු මේතුමවන 
මරෝහල්�ත ව්න පිරිස බහුලයි. ඒ තුළ 
හදිසිම සැත්කමකටවත් අවශ්ය අමුද්රව්ය ටික 
ම්නාමැතිව, හදිසි මරෝ� අවස්්ාවකටවත් 

ප්රතිකාර කිරීමට ම්නාහැකිව බලා 
සිටින්නට සිදුවුවමහාත් එෙ 

වවද්යවරුන හැටිෙට 
අ්පටත්, මරෝහල්�ත ව්න 
ඔබටත් කණ�ාටුදාෙක 
තත්ත්වෙක් බව 
අකමැත්මතන වුවත් 
කිෙන්න සිදුමව්නවා.”

කම් නිසා හැකිතරම් 

ප්රකේසම්ව, ඉවසීම 

අවසන ව්න තැ්න්ද 

තවදුරටත් ඉවසමින, ්ගැටුම් 

කලකකෝලාහලවලට ක්නායා තමනකගේ 

ආරකෂාව ්ගැ්න සැලකිලිමත් කවමින 

කටයුතු කිරීම වැ්ද්ගත්ය.

ශල්ය වවද්යවරුන්මගේ විද්යා�තනම�න් ඉල්ලීෙක්

හදිස 
මනාවන 

සැත්කම් මම් 
දවසවල කල් 

දානවා

ම�ෝහල්වල 
වදනිකව සදුවූ 
ස�ලු ආකා�මේ 
සැත්කම්වලට 

බාධා

හදිස 
අනතුරු හා පිළිකා 

සැත්කම්වලට 
පෙණක් දැනට 

මූලිකත්ව� මදන්න 
සදුමවනවා

ශල්ය වෛද්යෛරුන්ගේ 
විද්යයායතන්ේ ගරු ්ේකම්, 

වි්ේෂඥ ප්යාස්ටික්  
ශල්ය වෛද්ය 

කවින්ද �ාජපක්්ෂ

dh
ara

ne
e.l

k



04 2022 ජුනි 22 වන බදාදා

යාළු වවනන 
ව�ෝක් වෙල්ල කිය්ලා 
හැව�ෝ� කියපු නිසා 

�ං �ාත් එක්ෙ� විවාහ වුණා 

ගෙවීගිය එග�ොග�ොස්වැනි ගෙනසුරොදා 

ෂොමො බින්දු ෙම්ප්රදායොනූකූල ඉන්දීය මනොලිය� 

ගලෙ පතිකුලයට පිවිසුණොය. ඉන්දීය වි්ොහ 

චොරිත්ර්ල අනි්ොරය අංෙ ්න හල්දි (�හ 

ෙමඟ ගෙල් මිශ්රග�ොට මනොලියගේ සිරුගර 

ේරනු ලබන චොරිත්රය), ෙන්ගීත් (ෙංගීෙය හො 

නරෙනය) ්වැනි ෙම්ප්රදායන් සියල්ල අඩු්ක් 

නවැති් ඉටුග�රුණු ගමම වි්ොහ මංෙල්යයට 

ෂොමො ෙවැරසී සිටිගේ දෑත්්ල ගමගහන්දිද, 

හිගස ෙොදිලිංෙම්පද ේරො ෙම්ප්රදායොනූකූල 

හින්දු මනොලිය� ගලෙය.

බටහිර ඉන්දීය ගුජරොත් ්රොන්ෙගේ 

්ගදෝදරො නෙරගේ පිහිටි 

ගදග්ොල�දී ඇය හින්දු ෙම්ප්රදායට 

අනු් පූජනීය ගිනි මවැලය 

ෙත්්රක් පවැදකුණු ග�ොට වි්ොහ 

චොරිත්ර අකුරටම ඉටු��ොය. 

වි්ොහ මංෙල්යගයන් පසු 

ගදෙතිය� මධුෙමය 

ෙෙකිරීමට ඇය 

ගෙෝරොගෙන 

තිබුගේ සුන්දර 

ගෙෝ්ො පුර්රයයි. 

හවැමතින්ම 

ෙම්ප්රදායි� හින්දු 

වි්ොහ මංෙල්යයක් 

වූ ෂොමොගේ 

වි්ොහගේ එක් �වැපී 

ගපගනන අඩු්ක් 

තිබිණි. ඒ මනොලගයකු 

ගනොමවැති වීමය. 

ඇත්ේශගයන්ම ෂොමො 

පතිකුලයට පිවිසුගේ 

මනොලගයකු ෙමඟ ගනෝ 

ෙමො ෙමඟමය. ඉන්දියෝට 

ේමත් අලුත් ගදයක් 

වු්ද, බටහිර රට්ලට 

නම්ප ගම්වැනි ‘තනිකඩ 
විවාහ’ ගහ්ත් ‘ඒකල 
විවාහ’ ේදුරටත් 

අමුත්ෙක් ්න්ගන් නවැෙ.

ෙමො ෙමො ෙමඟම 

වි්ොහ දිවියට එ�වැඹීගම්ප 

අෙොමොන්ය ෙං�ල්පය 

මුල්්රට ගලෝ හමුගේ 

ගෙනහවැර පෑගේ මීට 

විසි ්ෙර�ට පමණ 

ගපරදී ‘ගෙක්ස 

ඇන්ඩ් සිටි’ 

නමවැති ්ර�ට 

ඇමරි�ොනු 

රූප්ොහිනි 

නොට්ය මොලොගේ 

එන �වැරී 

බ්වැඩ්ගෂෝගේ 

චරිෙය විසිනි. 

්රහෙන නොට්ය 

මොලෝක් වු්ද 

එෙවැන් සිට ගමම ඒ�ල 

වි්ොහ ෙං�ල්පය ගලෝ 

පුරො ග�ෙරම්ප ශීඝ්රගයන් පවැතිර 

ගියොද යත් ෙනි�ඩ �ොන්ෙෝන් සිදු�රෙත් 

එ්වැනි වි්ොහ සියෙණනක් ෙවැන ගලෝ පුරො 

මොධ්ය ්ොරෙො ග�ොට තිබිණි. ්රක් එගස ෙමො 

ෙමඟම වි්ොහයට එ�වැඹි එක් තිසතුන් හවැවිරිදි 

බ්සිලීයොනු නිරූපණ ශිල්පිණියක් වි්ොහගයන් 

ගෙමෙ�ට පසු ෙමොගෙන්ම දික්�ෙොද වූගේ 

උණුසුම්ප පු්ත් ම්මිනි.

ගලෝ පුරො ව්ොපෙ වූ ගමම ්ර්ණෙෝට 

ඔබින පරිදි ග්�ඳගපො�ක් නිරමොණය කිරීමට 

ව්ොපොරි� ්රජෝ ප්ො උත්සු� වුගේ ෙනි�ඩ 

මනොලියන්ට විගේෂිෙ වූ මංෙල ඇඳුම්ප, මුදු, 

මංෙල ඇරයුම්පපත් හො මංෙල ්රතිඥා ප්ො 

නිරමොණය �රමිනි. බටහිරට ගමබඳු ඒ�ල 

වි්ොහ අරුමයක් ගනොවුණත් ඉන්දියෝට, 

ලං�ෝට ේමත් ගම්ප්ො අරුමවැසි සිදුවීම්පය. 

ෂොමො බින්දු සිය ෙනි�ඩ වි්ොහය ෙවැන 

නිගේදනය �� ෙවැණින් රට පුරො ඒ ෙවැන පිල් 

ගබදුණු මේොද 

මතුග්න්නට පටන්ෙත්ගත් එබවැවිනි. 

ඉන්දියොගේ සිදු්න්නට නියමිෙ 

ප�මු ෙනි�ඩ වි්ොහය 

ගලෙ ෙවැලග�න ෂොමො 

බින්දුගේ වි්ොහය, 

ඉන්දියොගේ ගසම 

ආසියො�රගේත් 

ගමබඳු 

ෙනි�ඩ වි්ොහ 

්ර්ණෙෝක් 

ඇතිවීමට 

ගේතු�ොර� ්නු 

ඇති බ් ගබොගහෝ 

විද්ත්හු ගපන්්ො 

ගදති.

බගලොේ රචි�ොවිය� 

ගසම ෙමොජ විද්ෝ 

පිළිබඳ උපොධි අගපක්ෂි�ෝ�ද 

්න බින්දු ප්ෙන්ගන් ෙමොගේ 

ෙනි�ඩ වි්ොහ තීරණයට සිය ගදමේපියන්ගේ 

ගමන්ම ෙමීපෙමයන්ගේද ආශිර්ොදය හිමිවූ 

බ්යි. ෙමොජගේ මති මෙොන්ෙර �්රක් වු්ද 

ෙමොගේ ගමම තීරණගේදී ෙම ගදමේපියන් 

ෙමන් ෙමඟ හිඳීම විශොල ශක්තියක් වූ බ්ද 

විසිහෙර හවැවිරිදි ෂොමො බින්දු ප්ෙන්නීය.

“මගේ අමමා නම කිවවා ඔයා කවදත් අලුත් 
ගේවල් කරනනගන පුරුදු ගවලා හිටිගේ. ගමකත් ඒ 
වගේම ගදයක් ගවවි කියලා. ගකාගහාමටත් මගේ 
ගදමවපිගයෝ හරිම විවෘත මනසක් තිගයන අය. 
එයාලා කිවගව ඔයාට ගහාඳයි කියලා හිගතන ගේ 
කරනන කියලයි.”

ඉකුත් ගෙනසුරොදා ්ගදෝදරො නෙරගේ පවැ්වැති 

ෂොමො බින්දුගේ ෙනි�ඩ වි්ොහ මංෙල්යයට 

ඇගේ ගදමේපියන්, පවුගල් ෙොමොජි�යින් ගසම 

යහළු මිත්රොදීන්ද ෙහභොගි් සිටියහ.

“මගේ යාළුගවෝ ඒ කාගල් 
කියනන පුරුදුගවලා හිටියා ඔයා නම යාළුගවනන 
කියාපු ගැහැනු ළමගයක් කියලා. මම එයාලට 
කිවවා ඒ නිසා තමයි මම මාත් එක්කම යාළු 
ගවනන තීරණය කගේ කියලා’’ ෂොමො කියන්ගන් 

සිනොගෙමිනි. ෙමො ෙමො ෙමඟම ගමගලෙ වි්ොහ 

වීම මගින් ෙම ජීවිෙය ‘සව ආලය’ ග්නුග්න් 

�වැපකිරීමට බලොගපොගරොත්තු ්න බ් ඇය 

ප්ෙන්නීය. ෙමො හො වි්ොහ වීම මගින් ෙම 

ජීවිෙගේ ඉතිරි �ොලයම ෙමොගේ ගපෞදෙලි� 

ෙතුට ග්නුග්න් �වැප�රමින්, ්ඩොත් ජී්ගයන් 

පිරුණු, ඇතු�ොන්ෙගයන්ම උගදයෝගිමත් 

ගපෞදෙලි�ත්්යක් ්ර්ධනය �රෙවැනීමට හවැකි 

බ්යි ෂොමොගේ විේ්ොෙය ්න්ගන්. ෙමො එගෙක් 

�ල් පිළිෙවැනීමට මවැලිවූ ෙමොගේ �ොයි�, 

මොනසි� හො භෝොත්ම� දුර්ලෙො 

ප්ො ෙමො පිළිෙන්නො බ්ත්, 

ෙමොගේ සුන්දරත්්ය ගසම 

අසුන්දර ලක්ෂණ ප්ො ෙම 

අනන්යෙෝගේ ග�ොටෙක් 

ගලෙ පිළිෙවැනීමට එ�ඟ 

්න බ්ත් ගමම වි්ොහය 

මගින් ඇඟග්න බ් ෂොමො 

ප්ෙන්නීය.

ග�ගසවු්ද ඇගේ ගමම 

ෙනි�ඩ වි්ොහ ෙං�ල්පය 

ෙම්පබන්්ධගයන් ෙමොජගේ 

විවි්ධ ස්ථර්ල පුදෙලයන් 

දරන්ගන් විවි්ධ අදහසය. නිදසුනක් ගලෙ 

චන්දිෙොර නු්ර PGIMER ගරෝහගල් හිටපු 

පීඨොධිපතිනිය ගසම මගනෝව්ද් විද්ෝ 

පිළිබඳ මහොචොරය්රිය�ද ්න ව්ද් ෙවීෙො 

මල්ගහෝත්රො නම්ප ප්ෙන්ගන් ඇත්ගෙන්ම ඉෙොම 

අෙොමොන්ය ෙං�ල්පයක්වූ ගමම ෙනි�ඩ වි්ොහ 

ෙම්ප්රදාය ෙමෝ විසමයට පත්�� බ්යි.

ඉන්දීය ෙමොජ මොධ්ය ඔසගසද ගම්ප ්නවිට 

ෂොමොගේ ඒ�ල වි්ොහය ෙම්පබන්්ධගයන් 

�ෙොබහක් ඇරඹී තිගබ. ඇගේ 

ගමම ක්රියෝ ගෙසෙන්ටද ආදරශයක් වී ඇති 

බ්ට ඇෙමුන් ්රශංෙො �රත්දි, ේත් අයට 

ෂොමොගේ ගමම තීරණය ගත්රුම්පෙවැනීමට 

අසීරු ෙං�ල්පයක් බ්ට පත්් තිගබ. ෙනි් 

ජී්ත්වීමට තීරණය �රන්ගන් නම්ප වි්ොහයක් 

සිදු�රන්ගන් කුමටද යන්න ඒ ගබොගහෝගදගනකු 

ගපග�න ෙවැටලු්යි. ට්විටර ෙමොජ මොධ්ය 

ජොලය ඔසගස එ්න් එක් �ොන්ෙෝක් ඒ�ල 

වි්ොහ ෙවැන ්රසිදධිගේ විසමය ප��ර තිබුගේ 

ගදගදගනකුගේ එක්වීමකින් ගෙොර වි්ොහයක් 

කුමටදවැයි විමෙමිනි. ේත් අගයකු ෂොමොට 

ගචෝදනෝක් එල්ල�ර තිබුගේ ඇය පවුල් 

බර �රට ෙවැනීගම්ප ්ෙකීම පවැහවැර හවැරීමට 

උත්ෙොහ දරන්නිය� ගලෙ හං්ඩු ෙෙමිනි. ගම්ප 

අෙර ඒ�ල වි්ොහ යනු අෙොමොන්ය, ගේදාන්ෙයක් 

බ්ත්, එය අසීමොන්ති� ආත්ම රොෙය 

නිරූපණය �රන්නක් බ්ටත් 

ගචෝදනො �� අයද නවැතු්ොම 

ගනොගේ. ග�ගසවු්ද 

ගමගලෙ ෙමෝ විගේචනය 

�රන්නන්ට ෂොමොට 

කියන්නට ඇත්ගත් 

එ�ම ගදයක් බ්යි ඇය 

ප්ෙන්ගන්.

‘‘මම විවාහ ගවනගන 
කාත් එක්කද කියන එක 

තීරණය කරනගන මමයි. ඒ 
පිරිමිගයක්ද නැතිනම මාවමද කියන 

එක සමපූරණගයනම මගේ තීරණයක්. මම 
මා හා ම විවාහ වීම මගින උත්සාහ කරනගන 
ඒකල විවාහ කියන සංකල්්පය හැකිතාක් 
සාමාන්යකරණය කරනනයි. මම ගලෝගකට කියනන 
උත්සාහ කරනගන ගමකයි. අපි ගම ගලෝගකට 
එනගන තනිවම. යනගනත් තනිවමයි. ඉතින 
තමාට තමනට වඩා ආදරය කරනන පුළුවන 
කාටද?”

�� 
�ා හා � විවාහ වී� �ගින 

උත්සාහ ෙරනවන ඒේල විවාහ 
කියන සංෙල්පය හැකිතාක් 
සා�ාන්යෙරණය ෙරනනයි. 

�� ව්ලෝවෙට කියනන උත්සාහ 
ෙරනවන වේෙයි. අපි වේ 
ව්ලෝවෙට එනවන තනිව�. 

යනවනත් තනිව�යි. ඉතින ත�ාට 
ත�නට වඩා ආදරය ෙරනන 

පුළුවන ොටද? �වේ 
අේ�ා නේ කිවවා  
ඔයා ෙවදත් අලුත් 
වේවල ෙරනනවන 

පුරුදු වව්ලා හිටිවේ. 
වේෙත් ඒ වවේ� 

වදයක් වවවි
 කිය්ලා

රුක්්ලනති ව්පවේරා
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

පත්තිනි අම්ා 
වැන්දඹු බිරිඳකට 
අලුත් ්හත්්තසෙක් 
්තෑගි දීලා 

දේවාරූඪයන්ට සහ යක්ාරූඪයන්ට පතව 

ශාස්ත්ර කීදේ දයදෙන කාන්ාවන පිළිබඳව 

අපි දකද්කුත අසා ඇතද්මු. එදෙස 

්මන්ට ෙැදබන දේවාරූඪයක සතුරන්ට පහර 

දනලීම පිණිස පමණක දයාදාගනනා අරුම 

පුදුම කාන්ාවක මී්ට සත වසරක්ට පමණ 

දපර වනනි හතපතතුව නමින හැඳිනදවන 

කුරුණෑගෙ දිස්ත රිකකය්ට අයත ග්ාමීය 

ප්රදේශයකදී ම්ට හමුවිය.

වසර 2012 පමණ සි්ට මම වනනි 

හතපතතුදේ යක්, දේව ප්රවාෙ පිළිබඳව 

ෙැනගැනීම පිණිස ඒ ප්රදේශදේ  කදෂේ්ර 

අධ්යයනයක දයදුදනමි. එම ප්රදේශදේ ප්රධාන 

දේව ඇෙහීේ වන අයියනායක, කඩවර, 

කේබිලි සහ ඉෙනදාරි යන දේව විශවාස 

මුලදකා්ට සිදුකරනු ෙැබූ විමරශන කිහිපයක 

එකදකා්ට ‘වන්නි හත්පතතුවේ ජන කතා - යක්ෂ 
වේව ප්රවාද’ යනුදවන කෘතියක සේපාෙනය කළ 

මම, එය 2016 වසදරදී එළිෙැකවීමි.

ඉහ් සඳහන කාන්ාව ම්ට මුලවර්ට 

හමුවූදේ 2013 වසදරදීය. එවක්ට තිස්තපස්ත 

හැවිරිදිව සිටි ඇය ්ෙ කාෙ වරණ සිරුරකින 

යුත ්ැනැතතියක වූවාය. නමුදු සිරුදර 

පෘෂේඨිමත බව හා මුහුදේ අංදගෝපාංගවෙ 

පැවැති ක්රමානුකූෙ බව අනුව ඇය ්රමක 

රූමතියකැයි ඇය දුටු මුල 

අවස්ත්ාදේදීම ම්ට ෙ සිතිණි. 

ඊ්ට  වසර දෙකක්ට පමණ ඉහ් 

දේන්ට යමින සිටියදී වන අලි 

ප්රහාරයක්ට ෙකවූ ඇදේ සැමියා 

මියදගාස්ත තිබූ බවෙ ම්ට ෙැනග් 

හැකි විය.

ඇය්ට එම පතතිනි දේව 

බැලම ෙැබී ඇතදත ්ම මියගිය 

සැමියා්ට පින පැමිණවීම පිණිස 

ඒ ප්රදේශදේ පුරාණ දබෝධියක 

අේෙර පහන වැ්ටක ෙලවමින 

සිටියදීය. එහිදී ඇය හමුව්ට 

පැමිණි පතතිනි මෑණියන, මියගිය 

සැමියාදේ ඉලලීම පරිදි ්මනදේ 

ප්රාණය එතුමිය විසින සිය භාරය්ට 

ගත බව ගුප් ක්රමයකින පවසා 

නිදේ්යකින අතුරුෙන වූ බව එම 

කාන්ාව මා හා කීවාය.

“ඊට්පසවසෙත මට රෑට 
රෑට හීවනන් ඇවිත එක එක 

්පණිවිඩ දුන්නා. මාව වහාර හතුරන්වගෙන්, වන 
මෘගෙයන්වගෙන් ආරක්ෂා කරලා මට හැමදාම 
රැකවරණ වදනවා කියලා මෑණිවයෝ මට කිේවා. 
ඒ වවේම මට පුරු්ෂයා නැතිව තනියම ජීවත 
වවන්න ධෛරය ශකතිය වදන්නත මෑණිවයෝ මට 
ව්පාවරාන්දු වුණා. හැබැයි ඒ එක කාරණයක 
උඩ.” එම කාන්ාව හමුවූ මුලම අවස්ත්ාදේ 

ඇය මා හා කීවාය. ඇය පැවසූ එම කාරණය 

වූදේ ්මන යළි අන පුරු්දයකුදේ පහස්ට 

නතුවන ්ාක පමණක ්මන්ට පිහි්ට වීම්ට 

පතතිනි මෑණියන එකඟ වූ බවය.

එම කාන්ාව පිළිබඳ ඒ ප්රදේශදේ 

ගැමියනදගන අසා ෙැනගත කරුණු අනුව ඇය 

පිරිමින හතදෙදනකුදේ සවිබෙ ඇති අරුම 

පුදුම ගැහැනියකි. ්ම පවුදල ඥාතීනෙ සමඟ 

දේන කුඹුරු වගා කරමින ජීවත වූ ඇය පසුව 

ඉන උපයාගත මුෙල ගැමියන්ට දපාලිය්ට 

දීදමන අතිදරක ආදායමකෙ උපයා දගන 

තිබිණි.

“එයා්ට පතතිනි අේමා වරමක දුනන්ට ඒක 

සාත්ර වරමක දනදවයි. හැබැයි ඒ 

වරමින එයා්ට පුළුවන ්මන්ට විරුේධ 

දවන හතුරනව කාබාසිනියා කරො 

දානන. එයා ඒක කීප සැරයකම ඔපපු 

කරොත දපනනුවා.”

ගැමියන පැවසූ අනෙම්ට ඒ වනවි්ට ඇය 

පරිහරණය කළ ඉඩම රජය මගින ඇදේ 

සැමියා්ට බෙප්ර ක්රමය්ට ප්රදානය කළ බිේ 

දකා්ටසකි. ්මනදේ සැමියාදේ මරණදයන 

පසු ඔහුදේ වැඩිමල දසායුදරකු එම ඉඩම්ට 

හිමිකේ කීම්ට පැමිණ ඒ කාන්ාව හා 

ආරවුෙක ඇති කරදගන තිදේ. එදහත ඊ්ට 

සතියක්ට පමණ පසු ඔහු එක්රා රාරියක 

අධික දෙස බීමතව නිවස්ට පැමිදණන 

අ්දර වගා ළිඳක්ට වැටී ඇති අ්ර, ඔහුදේ 

මළසිරුර ගේමුන්ට හමුවී ඇතදත පසුදා 

උදේය. දේ අ්ර දිනක ්නිපංගෙදේ ගමනක 

යමින සිටි ඒ කාන්ාව්ට බෙහතකාරකමක 

කිරීම්ට සැරසුණු පුේගෙදයකුදේ මුහුණ 

වෙසකු සපා කෑවාක දමන තුවාෙ සිදුවී තිබූ 

අ්ර, ඒ දමාදහාදත ගැමියන්ට එහි සුෙමුෙ 

කීම්ට ඇති දනාහැකියාව ම් ගමින පි්ටත වූ 

ඔහු අෙ ෙකවාම ආගිය අ්ක දනාමැති බව 

පැවදසයි.

“මට තිවයන්වන් ්පතතිනි අමමාවේ බලය. 
ඒත මට වමාකක හරි වි්පතක, කරදරයක 

වුණු වවලාවක මට වහාඳින් වේවරන්න 
බැරි වුණාම ්පතතිනි අමමා තමන්වේ ඒ 
බලය කාලි අමමාට ්පවරනවා. ඔය අවේ 
පුරු්ෂයාවේ අයියව වගො ළිඳට දැමවම, 

මාව බදාගෙන්න ආපු එකාවේ මූණ වලලි 
යන්න හ්පා කෑවේ මම එවහම වනවවයි.” 
ඒ කාන්ාව මා හමුදේ එදස්ත කීදේ මහත 

ආඩේබරයක සි් ය්ට සඟවාදගන බව ම්ට 

එවර වැ්ටහිණි.

කිසියේ වගාවක ඇරඹීම පිණිස ඒ 

ප්රදේශදයන ඉඩමක මිේට ගැනීම්ට ඇති 

හැකියාව සෙකා බෙන දමන මදේ සමීප 

මිතුරකු කළ ඉලලීම්ට අනුව පසුගිය සතිදේ 

නැව් ඒ ගේ ප්රදේශය්ට ගිය ම්ට එහි මදේ 

පැරණි හි්වතුන කිහිපදෙදනකුම මුණගැසුණි. 

එහිදී ඔවුනදගන අදනකවිධ ද්ාරතුරු ඇසූ 

ම්ට නිකම්ට දමන ඉහ් සඳහන දේව බැලම 

සහි් කාන්ාවදේ වතමන ්තතවයෙ විමසා 

බැලීම්ට සිතවිය. එවි්ට එම ගැමියන පවසා 

සිටිදේ ඇය දේ වනවි්ට දකා්රේ දවනස්ත වී 

තිදේෙ යනන බාහිර දපනුම පවා සුදු පැහැය්ට 

හරවාදගන ඇති බවකි.

“මීට අවුරුදු ්පහ හයකට විතර කලින් 
පිටරටක හුඟක කල් ජීවත වුණු වකාළඹ ්පැතවත 
මහතතවයක වම ්පැතවතන් අකකර තිහ 
හතළියක ඉඩමක අරවගෙන වගො ව්ා්පාරයක 
්පටන්ගෙතතා. ඒ ඉඩම මැේවේ හදපු පුුංචි 
බුංගෙලාවක තමයි ඒ මහතතයා ඒ කාවල් ඉඳලම 
හිටිවේ. වකාවහාමහරි ඒ කාවල් ඒ බුංගෙලාවේ 
උයන්න වකවනක නැතුව වහායනවකාට තමයි 
ඔය ගෙෑනු වකනා ඒ වැවේට ගිවේ. 

අද වවනවකාට එයා තමයි ඒවක වගො කරන 
මිනිසසු විතරක වනවවයි ඒ මහතතයවත 
්පාලනය කරන්වන්. දැන්නම කාටවතම 
හඳුනගෙන්න බෑ ඒ අර ඉසසෙර හිටපු ගෙෑනු වකනාද 
කියලා. බලන්න එ්පායෑ එයා ඒ මහතතයාවේ 
ජීේ එවක ඉසසෙරහ සීට් එවක නැගෙලා යන 
අපූරුව. වකාටින්ම දැන් එයා කුරුණෑගෙල බියුටි 
සෙැවලෝන්වලටත යනවලු වකාණවඩ, මූණ එවහම 
හදාගෙන්න.” එම ගැමියන එදස්ත පවසනු මම 

අනෙමනෙව අසා සිටිදයමි.

“එතවකාට එයාට ්පතතිනි අමමා දීපු වරමට 
දැන් වමාකද වවලා තිවයන්වන්?” අවසානදේ 

කිසිවක සි්ා ග් දනාහැකිව මම ඇසුදවමි.

“්පහුවවනවකාට ඔය ගෙැන ගෙවම කවුරුත වවේ 
එයාවගෙන් අහලා තිවයනවා. ඒත එයා අන්තිමට 
ඒකට උතතවර දීලා තිවයන්වන් ගෙවම ්පන්සෙවල් 
හාමුදුරුවන්ට. 

එතැනදි එයා කියලා තිවයනවා, හාමුදුරුවවන් 
්පතතිනි අමමා තමයි මාව ආරක්ෂා කරන්න වම 
මහතතයට භාරදීලා තිවයන්වන්. දැන් මට වම 
මහතතයවේ ආරක්ෂාව වහාඳටම ඇති කියලා.” 

එම කාන්ාවදේ එකී ප්රකාශදයන කදිම්ට 

සනා් කරගත දෙයකින අෙ දමම ස්ටහන නිමා 

කිරීම්ට ම්ට සිදත.

‘අ්පට සෙැබැවින්ම වදවියන් සිහිවනුවේ දුවකදී 
මිසෙ සෙතුවට්දී වනාවේ.’

්ට ස්ාකක් හරි විප්තක්, 
කර්දරෙක් වුණු සවලාවක 
්ට සහාඳින සේසරනන 

බැරි වුණා් පත්තිනි අම්ා 
්ත්නසගේ ඒ බලෙ කාලි 

අම්ාට පවරනවා. ඔෙ අසේ 
පුරුෂොසගේ අයිෙව වගා 

ළිඳට ්දැමසම, ්ාව බදාගනන 
ආපු එකාසගේ මූණ සලලි 

ෙනන හපා කෑසේ ්් එසහ් 
සනසවයි
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

ග�දරට ගනාදනවා 
වැගේෂන ගිය අලියාට 
‘ග�ෝඩා’ �ංග්රහයේ 

අලි කුලප්පු වීමට 

වෙලාෙක් කලාෙක් නැත. 

එනිසාම කුලප්පු වූ අලි 

වමලල කිරීම ද එවේමය. 

ඕනෑම වේලාෙක එෙැනි 

අෙේ්ා එළැඹීමට ඉඩ 

තිවේ. මහාචාරය අව�ෝක 

දංව�ාලලට ඒො වහාඳින් 

පුරුදුය. දෙවේ ඕනෑම 

වේලාෙක එෙැනි ඉලලීම් 

ඔහුට පැමිවෙයි. දිනක් 

සෙස තුනට පමෙ 

මහාචාරය දංව�ාලලට 

එෙැනි කටයුතතකට 

අදාළෙ ඇමතුමක් ලැබිෙ. 

ඒ, අකුරැේවසනි. කතා 

කවේ වපෞද�ලික අලි 

හිමිවයකි. ඔහුට අයත 

අලියා ඇතව�ාේොවේ 

ග්රහෙවයන් මිදී පලා 

ව�ාේ ඇත. එය සිදුෙ 

ඇතවත අකුරැේවේදීයි. 

අලියා නැෙතී සිටීමට 

වතෝරාව�න ඇතවත වත 

ෙතතකි.  

වත ෙතත අලියාට 

වහාඳට හිතට අලලා ඇත. 

මහාචාරය දංව�ාලල 

සිදුවීම දැන�න්නා විට 

අලියා වත ෙතවත පදිංචිෙ 

දින තුනකි. අලියාට 

නිොඩුෙ වහාඳය. එවහත 

ලයින් කාමරෙල ජීෙත 

ෙන කිසිෙකුට දින තුනක් 

පුරා හරිහැටි නින්දක් 

නැත. ඒ, අලියා වකායි 

වෙවල කුමන අඩේෙක් 

අලලාවිදැයි ඇති සැකය 
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වේතුවෙනි. ඔවුන්වේ ජීෙන 

රටාෙ සම්පූරෙවයන්ම 

වෙනේ කිරීමට අලියාවේ 

ආ�මනය වේතු විය. වමම 

වනාසන්සුන්තාෙ හැකි 

ඉක්මනින් අෙසන් කිරීම අලි 

හිමියාවේ අවප්ක්්ාෙයි. 

එනිසා කඩිනමින් අලියා 

සිහි නැති කර අලලා 

වදන්නැයි ඔහු මහාචාරය 

දංව�ාලලව�න් ඉලලීය. 

පණිවිඩය ලද වේලාෙ 

අනුෙ වමම කටයුතත 

රාත්රිවේදී කිරීමට සිදුවීම 

�ැටලුකාරීය. එවහත සෙස 

හතරට පමෙ මහාචාරය 

දංව�ාලල නුෙරින් අකුරැේස 

බලා පිටත විය. ඔහු සිදධියට 

අදාළ වත ෙතතට ළඟා 

ෙන විට මධ්යම රාත්රියට 

ආසන්නය. 

රාත්රී වමවහයුම ඇරඹීමට 

සියලල සූදානම්ය. කළුෙවරම 

මහාචාරයෙරයා කලබලය 

ඇති කළ අලියා ද දැක 

�තවතය. කඩිනමින් ඔහු සිහි 

නැති කිරීමට පියෙර �ත 

යුතුය. ඒ අනුෙ මහාචාරය 

දංව�ාලල වබවහත සහ 

තුෙක්කුෙ සූදානම් කවේය. 

දංව�ාලල ෙහා පියෙර 

�තවතය.  වම් අතර 

මහාචාරයෙරයා සමඟ 

�මනට එක්වූ පශු වෙද්ය 

සිසුන් අතර කසුකුසුෙකි. 

අලි සිහි නැති කිරීමට 

වසෝඩා වයාදා�න්නා 

බෙක් ඔවුන්ට ගුරුෙරයා 

කියා දී නැත. ඔවුහු ඒ 

�ැන මහාචාරය අව�ෝක 

දංව�ාලලව�න් ප්රශන 

කළහ. එහිදී ඔහුට 

ෙර් 1990 ෙතවත�මදී 

මහාචාරය ඔේටින් වපවරරා 

පැෙසූ වදයක් සිහියට 

නැගිෙ.  ඒ, වමෙැනි 

අෙේ්ාෙක වේලයින් 

වෙනුෙට තැඹිලි ෙතුර 

වයාදා�ත හැකි බෙට ඔහු 

කළ ප්රකා�යකි. 

අලි හිමිකරු ද එතැනයි. 

ඔහු පැමිණි පිරිසට සංග්රහ 

කරමින් සිටිවේය. වම් 

සියලල අතර මහාචාරය 

දංව�ාලල නිරවින්දන 

ඖ්ධ සිරින්්ජරයට 

දැමීය. අෙට සියලවලෝ 

බලාවපාවරාතතු 

සහ�තෙ සිටිති. 

එවහත යම් �ැටලුෙකි.  

මහාචාරයෙරයා 

සිරින්්ජරය පිරවීමට අෙශ්ය 

වේලයින් ව�නව�ාේ 

නැත. වම් මධ්යම රාත්රිවේ 

වේලයින් වකාවහන් 

වසායන්නද? මහාචාරය 

දංව�ාලල විකලපයක් 

පිළිබඳ කලපනා කවේය. 

නිරවින්දන ඖ්ධයට 

අමතරෙ එතැන තිබූ 

එකම දියරය අලි හිමියා 

විසින් පිරිසට සංග්රහ 

කිරීමට ව�න එනු 

ලැබූ වසෝඩා පමෙකි. 

වෙලාෙ අපවත යැවිය 

වනාහැකිය.  මහාචාරය 

දංව�ාලල ඖ්ධ සමඟ 

වසෝඩා දමා සිරින්්ජරය 

පිරවීමට තීරෙය කවේය. 

අනතුරුෙ ෙහාම අලියාට 

වබවහත විදවදය.  

ොසනාෙකි. අලියා එම 

ේ්ානවේම බිම ඇද 

ෙැටුණි. අලියාවේ පා බැඳ 

දැමීමට ඇතව�ාේවෙෝ 

කටයුතු කළහ. පසුෙ 

අලියා ප්රකෘති තතතෙයට 

�ැනීමට අෙශ්ය ඖ්ධ 

එන්නත කිරීමට මහාචාරය 

ගේ වේ්ත අලියාට ගහාඳට හි්තට අල්ලා ඇ්ත. 
මහාචාර්ය දංග�ාල්ල සිදුවීම දැන�නනා විට 

අලියා ගේ වේගේ පදංචිව දන තුනකි. අලියාට 
නිවාඩුව ගහාඳය. එගහේ ්ලයින කාමරව්ල ජීවේ 
වන කිසිවකුට දන තුනේ පුරා හරිහැටි නිනදේ 
නැ්ත. ඒ, අලියා ගකායි ගවගල කුමන අඩවවේ 

අල්ලාවිදැයි ඇති �ැකය ගේතුගවනි.
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

08 2022 ජුනි 22 වන බදාදා

එදා තරඟය දිනුවට පස්සස් 
දසුන් මසෙන් ප්රශනයක් අහලා 
මැසස්ජ් එකක් එවලා තිබුණා 

දසුන් ශානකසේ සුපිරි පිතිහරඹය ෙැන 
බිරිඳ සෙවන්ති කියන කතාව

පසුගියදා ශ්රී ලංකාව සහ 
ඕස්ට්රේලියාව අතර පැවති 
තුනට්වනි විස්සයි විස්ස 
තරඟය කලකට අමතක 
ට්�ාට්ව� විදිට්ේ තරඟයකි. 
ශ්රී ලංකා කණ්ායම එදා 
ලබාගත් ජයග්රහණට්ේ 
නියමුවා �ායක දසුන 
ශා�කය. පනදු 25 කදී 
ට්ේගවත් ලකුණු 54 ක් 
ට්�ාදැවී ලබාගනිමින ඔහු 
කණ්ායම ජයග්රහණය කරා 
රැට්ග� ගිට්ේ ජයග්රහණයක 
ට්ස්යාවක් ට්හෝ ට්�ාතිබූ 
ට්මාට්හාතකය. ඒ නිසා 
ට්ේ දි�වල ආණඩුවට 
බැ�වැදීම පට්සක තබා 
හැට්මෝම කතා කරනට්න 
දසුනට්ගේ මලට්වඩි 
සංදරශ�යක් බඳුවූ ඒ සුපිරි 
පිති හරඹය ගැ�ය. ඒත් ඒ කාටත් ව්ා ඔහු 
ගැ� සතුටු ඇයටය. ඒ ට්ව� කවුරුත් ට්�ාව 
දසුන ශා�කට්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ව� ට්ෙවනති 
ට්පට්රරා ය. ට්ේ කතාබහ ඇය සමඟිනි.

සේ දවස්වල කාසෙත කතාව දසුන් ශානක ෙැන. 
ඔහුසේ බිරිඳ විදිහට ඔබට සමාකද හිසතන්සන්?

මට ඔහු ගැන ල�ොකු සතුටක් වලේම ල�ොකු 

ආඩම්බරයක් දැලනනවො. එදා එයො ල�ොඳටම 

ලසල�ම කළො. මට විතරක් ලනලවයි මුළු 

�ංකොවටම එදා එයො ක්රිකට් වීරලයක් වුණො.

එදා තරඟය බලන්න ඔබත 
පලසලකැසල ගියාද?

අමලමෝ වොසනොවකට වලේ 

මං එදා පලල�කැලල ගියො. 

ඉතින් දසුන්ලේ ඉනිම ඇස් 

ලදලකන්ම දැකගන්න 

මට පුළුවන් වුණො. ඒක 

ගැන මට �රිම සතුටුයි. ඒ 

අවස්්ොව මට මගඇරුණො 

නම ලගොඩොක් දුක හිලතන්න 

තිබුණො.

එදා ශ්රී ලංකා කණ්ායම හිටිසේ 
පරාජයක් අභියෙ. දසුන් පිටියට 
යද්දි තරඟය කණපිට හැසරයි 
කියලා ඔබ නිකමට හරි හිතුවද?

ඇතතටම ල�ොකු විශවොසයක් 

තිබුලේ නෑ. ඒත නිකමට මට 

හිතුණො තරඟය පැරදුණත 

එයො ජයග්ර�ණය ලේනමොලනට 

�රි අරලගන එයි කිය�ො. එදා 

එයො එකසැරයක් අවුට් ලවන්න 

ගියො. ඒත වොසනොවකට ලේරුණො. 

එතලකොටනම මට හිතුණො අද 

තමයි දසුන්ලේ දවස කිය�ො. 

අන්තිලම එයො අපි �ැලමෝටම 

කොල�කට අමතක ලනොලවන 

සප්රයිස් එකක් දුන්නො.

පිටිය මැද හිටිසේ දසුන් වුණාට 
පන්දුවක් ොසන් පී්සනන් ඉන්න 
ඇතසත ඔහු දිහා බලාසෙන හිටපු 
ඔබ සන්ද?

අමලමෝ ඔව්. දසුන්ට වඩො 

පීඩනයකින් තමයි මං හිටිලේ. 

එයොට එන ල්බෝ�යක් ගොලන් මලේ 

හිත ගැස්සුණො.  

ඒ ල්බෝ�යක් ගොලන් දසුන් ලමොන වලේ 

ප�රකට යයිද කිය�ො හිතුණො. ඇතතටම 

එදා මලේ හිලත තිබුණු ඒ �ැඟීම මට කියන්න 

ලතලරන්ලන් නෑ.

තරඟසේ අවෙන් පන්දුවාරය සවනසකාට ඔබ 
දසුන් ජයග්රහණයකින් තරඟය අවෙන් 
කරයි කියලා විශවාෙ කළාද?

හිලත ලපොඩි තිගැස්මක් 

තිබුලේ නෑ කිව්ලවොත ඒක 

ල්බොරුවක්. ලමොකද ලමච්චර 

ල�ොඳට ්බැට් කරලගන ඇවිත 

වැරදි ප�රකට ගිලයොත 

ඔක්ලකොම ඉවරයිලන්. �ැ්බැයි 

අන්තිම ල්බෝල ලදක තුනට 

එනලකොට දසුන් ලකොල�ොම 

�රි තරඟය ඉවර කරනවො කිය�ො 

දැනලගන හිටියො.

තරඟ ජයග්රහණසයන් පස්සස් දසුන් ඔබට මුලින්ම 
කිවසව සමාකක්ද?

තරඟය ඉවරලව�ො එයො මට මැලස්ජ් එකක් 

එව�ො තිබුණො. ‘ඔයා ට්මාකද හිතනට්න මං 
කරපු ට්ේ ගැ�?’ කිය�ො. මං කිව්වො ‘මට 
ට්ගා්ාක් සතුටුයි’ කිය�ො. ඒත මට හිතුණො 

එයො ඉන්න ල�ොලටල එකට ගිහින් එයොලේ 

මූණ ්බ�න්න. පස්ලස් මං ඒ ලව�ොලවම 

එයොව ්බ�න්න ගියො. ඒ වලේ සතුටක් මං 

කවදාවතම දසුන්ලේ මූලණන් දැක�ො නෑ. 

පුදුම සතුටකින් එදා එයො හිටිලේ. මං ගියපු 

එකටත එයොට ලගොඩොක් සතුටුයි.

එදා තරඟය සවලාසව පිටිය මැද දසුන් හිටිසේ 
සමාන වසේ පී්සන්කද කියලත ඔහු ඔබට 
කියන්න ඇති?

ඇතතටම එල�ම ලදයක් කිව්ලව් නෑ. එදා 

අපි කතො කලේ දිනපු එක ගැන විතරයි.

තරඟසේ ජයග්රහණයත එක්ක දසුන් 
තරුණියන්සේ දැඩි ආකරශනයට ලක්වුණා. 
බිරිඳ විදිහට ඒක ඔබට දැනුසණ සකාසහාමද?

අවංකව මට ඊර්ෂ්ොවක්නම දැනුලේ නෑ. 

පුංචි ආඩම්බරයක් දැනුණො මලේ ම�තතයො 

ගැනලන් ලම �ැලමෝම 

කතො කරන්ලන් 

කිය�ො. මැච එක 

ඉවරලව�ො එයො 

ලරේක්්ෂකයින්ට 

ආ්චොර 

කරද්දි, අත 

අල�ද්දි, 

ලසලෆි 

ග�ද්දි 

බිරිඳ විදි�ට 

මං ඒ දි�ො ්බ�ොලගන ලගොඩොක් 

සතුටු වුණො. එයොට එල�ම 

ආකර්්ශණයක් �ැල්බන 

එක ගැන මට සතුටුයි.

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 
කණ්ායම ක්රී්ා කරන 
හැම තරඟයක්ම 
බලන්න ඔබ යනවද?

�ංකොලව් තිලයන 

තරඟයක් නම 

ලගොඩොක් ලව�ොවට 

යනවො. ඕස්ලරේලියොව 

එක්ක ග�පු තරඟ නම 

ලම ලවනකල �ැම එකක්ම 

වලේ ්බ�න්න ගියො.

ඉදිරිසේදී සලෝක කුෙලානයක් එනවා. දසුන් ඒ 
ෙැන ඔබත එක්ක කතා කරලා නැද්ද?

දසුන්ලේ ඊළඟ ඉ�ක්කය ඒක තමයි. 

එයො නිතරම කියනවො ල�ෝක කුස�ොනය 

ලවනුලවන් උපරිමලයන් ලසල�ම කරන්න 

ඕන කිය�ො. මං හිතනවො එයො ල�ෝක 

කුස�ොනලේදී එයොලේ කේඩොයමත එක්ක 

ල�ොකු ලපරළියක් කරයි කිය�ො.

ඔබ හිතන විදිහට දසුන් ක්රී්කසයක් විදිහට පිටිය 
මැද කරන සලාකුම වරද සමාකක්ද?

එයො ටිකක් ක�්බ�යි. ඒ ක�්බලල නිසොම 

එයො සම�ර ලව�ොවට අවුට් ලවනවො. 

�ැ්බැයි ක�්බලල මැද අවුට් ලවන්න ගිහින් 

ලේරුලණොත ආලයත දසුන්ව අවුට් කරනවො 

කියන්ලන් ල්බොරු. එදා මැච එලක් වුලණත 

ඒකමයි.

දසුන් ක්රිකට් ක්රී්කසයක් විදිහට සෝාක් නිවුණු 
ෙරිතයක්. එයා සෙදරදිත එසහමද?

(සිනොලසමින්) ක්රීඩකලයක් විදි�ට නිවුණු 

්චරිතයක් වුණොට ලගදරදි නම ටිකක් විතර 

සැරයි. ලමොකද ක්රීඩකලයක් විදි�ට එයො 

කරන්ලන් එක භූමිකොවක්. ඒත ලගදරදි 

සැමියො විදි�ට කරන්ලන් තව භූමිකොවක්. 

ඒ භූමිකොව ඇතුලේ දසුන් ලපොඩඩක් විතර 

සැරයි. �ැ්බැයි ලගොඩොක් ල�ොඳයි.

ඔහු අඩු ලකුණුවලට දැවී ගියපු අවස්්ාවල 
එසහම හැසිසරන්සන් සකායි වසේද?
ලගොඩොක් දුක් ලවනවො. මට මීට වඩො 

ලදයක් ඒ තරඟලේදි කරන්න තිබුණො 

කිය�ො මලගත එක්ක නිතරම කියනවො.

දසුන් ඇරුණම ඔබ වතමන් 
කණ්ායසේ ඉන්න ක්රී්කයින් 
අතරින් කැමතිම ක්රී්කයා කවුද?

(සිනොලසමින්) දසුන්ට තමයි 

ආසම.

ක්රිකට් ක්රී්කසයක් කියන්සන් 
ෙෑසහන කාරයබහුල සකසනක්. 

ඉතින් ක්රිකට් ක්රී්කසයකුසේ 
බිරිඳක් විදිහට ඒක ඔබට 
දැසනන්සන් සකාසහාමද?

සම�ර ලව�ොවට ල�ොකු 

පොළුවක් දැලනනවො. ඒත 

එයො රට ලවනුලවන් 

ලන්ද ලසල�ම කරන්ලන් 

කිය�ො හිතුණම ඒ පොළුව 

නැතිලව�ො අහිංසක 

ආඩම්බරයක් හිතට එනවො.

දසුන් ක්රී්කසයක් විදිහට සෝක්ම දුක්වුණු 
දවෙ මතකයිද?

ගිය අවුරුද්ලද් ්බටහිර ඉන්දීය ලකොලදව් 

සං්චොරලයදි එයොලේ පොස්ලපෝට් එක 

නැතිලව�ො ඒ සං්චොරයට යන්න ්බැරිවුණො. 

එයො තමයි කේඩොයලම නොයකයො 

හිටිලයත. එදා නම එයො සෑල�න්නම 

දුක්වුණො.

සෙදර ඉන්න දවස්වලට එසහම ඔහු කරන්සන් 
සමානවද?

එයොට ලගොඩොක් ලව�ොවට උලද් �වස 

පුහුණුවීම තිලයනවො. ඒ අතර නිවොඩුවක් 

�ැබුලණොත අපි එළියට යනවො. ලගදරම 

හිටිලයොත පරණ මැච එල�ම ්බ�නවො.

ඔහුසේ කාරයබහුල ජීවිතයත එක්ක 
ෙැමිසයකුසේ යුතුකේ ඔහු අතින් ඉටුසවනවද?

සැමිලයක් විදි�ට එයො සොර්්කයි. ලදයක් 

කරන්න මගඇරුලණොත පස්ලස් මතක් 

වුණොම �රි “අයිට්යෝ මං ට්ේක කට්ේ 
�ෑට්න” කිය�ො ඒ ලව�ොලව් �රි ඒක 

කරනවො. එයො වලේ ලකලනක් �ැල්බන්න 

ඇතතටම මං �රි වොසනොවන්තයි.

බිරිඳ විදිහට ඔබ ඔහුසේ දැකපු සහාඳම 
ගුණාංෙය සමාකක්ද?

දසුන් ලගොඩොක් අයට උදව් කරනවො. 

යොළුලවක් ලදයක් ඉලලුවත ලදපොරක් 

හිතන්ලන් නැතුව ලදනවො. එල�ම දී�ො 

එයො ආපහු ලදයක් ්බ�ොලපොලරොතතු 

ලවන්ලන් නෑ. අනික තමයි එයො ලගොඩොක් 

ආගම ද�මට �ැදියි.

දසුන්සේ අේමා එසහම පුතා ෙැන සලලිත 
එක්ක සමානවද කියන්සන්?

දසුන්ලේ අමමො �ැමදාම කියන්ලන් 

එයොලේ එකම වීරයො දසුන් කිය�ො. එයො 

දසුන්ට ලගොඩොක් ආදලරයි. අර මැච 

එලකන් පස්ලස් වුණත කිව්ලව් ලමච්චර 

කොල�කට දැකපු පුතොලේ ල�ොඳම ඉනිම 

ඒක කිය�ො. එයො�ටත ලගොඩොක් සතුටුයි.

අවොන වශසයන් දසුන්සේ බිරිඳ විදිහට 
ඔහුසේ ක්රිකට් ජීවිතසේ දකින්න කැමතිම 
හීනයක් තිසයනවද?

ඉදිරිලේදී පැවැතලවන විස්සයි 

විස්ස ල�ෝක කුස�ොනය දසුන්ලේ 

නොයකතවලයන් ජයග්ර�ණය කරනවො 

්බ�න්න මං ආසයි.

එයා 
එකෙැරයක් අවුට්  
සවන්න ගියා. ඒත 

වාෙනාවකට සේරුණා. 
එතසකාටනේ මට 
හිතුණා අද තමයි 

දසුන්සේ  
දවෙ කියලා

එදා 
දසුන්ට එන  

සබෝලයක් ොසන 
මසේ හිත 
ෙැස්සුණා
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සමාධි ඩයස්

කෙටිෙතාව

නහින දෙහින කාදේ 
අපි බඳිමුෙ රාදේ 

මිතුරන් සමඟ රටේ 

ටේශපාලනය ගැන ට�ාට�ෝ 

ටෙලාෙක් කතා කරමින් සිටි, 

පනස් වියට ආසන්න මංජුල 

කාලයක් තිස්ටස් සිතට 

දැටනමින් තිබූ ටේදනාෙක් 

ගැන ඔවුන්ට පෙසන්නට 

තීරණය කටේය.

“මට මහ පාළුවක් දැකෙෙවා 
බන්. අඩුම තරකේ මටත් උඹලට 
වකේ දරුකවක්වත් හිටියා ෙේ 
කියලා හිකතෙවා.” මංජුලටේ 

කට�ටේ රැඳී තිබුටේ 

කළකිරුණු ස්ෙභාෙයකි.

“මංජුලයා... අපි ඒ ොකේ 
උඹට කිවවා ආකේ ෙසාද 
බැඳපන් කියලා. අමන්දායි, බකේ 
හිටිය දරුවයි එෙටම ෙැති 
කවද්දී උඹට ජීවිකත් එපා කවන්ෙ 
ඇති. ඒ වුණාට අවුරුදු ගාණක් 
ඔකහාම තනියම ජීවත් කවන්ෙ 
ගියාම ෙළකිකරෙවා කියලා 
අපි දැෙකගෙ හිටියා බන්.” 
මංජුලටේ මිතුටරකු වූ සරතද 

කීටේ හිටත ටේදනාටෙනි. ටසසු 

මිතුරන්ද මංජුල ටදස �ලා 

සිටිටේ ටේදනාටෙනි. 

“මට ආකේ ෙසාද බඳින්ෙ 
හිකතෙවා බන්. උඹලා 
දන්ො වැදගත් 
ගැහැනු 
කෙකෙක් 
ඉන්ෙවා 
ෙේ මට 
අඳුන්වලා 
දීපන්.” 

මංජුල කීෙද 

ඇසුටේ 

මිතුරන්ටේ 

හිනා �ඬය.

“පිස්සුද යකෙෝ කේ ෙහිෙ 
කදහිෙ ොකේ ෙසාද බඳින්ෙ 
හදන්කන්?”

“මංජුල උඹ බණක් 
භාවොවක් ෙරන්ෙ පටන් ගනින්. 
එතකොට ඔය විොර අදහස් 
ඔලුකවන් ෙැතිකවලා යයි.”

හිනා �ඬ මැද මිතුරන් 

කියේදී මංජුල �ලා සිටිටේ 

ටනාටසලටෙන �ැලමකිනි.

“අකේ වයිෆකේ ෙංගි 
බැඳලා ෙැහැ මචං. මම අහලා 
බලන්ෙේ.” ටමටතක් ටෙලා 

කිසිෙක් ටනාකියා සිටි සරත 

එකෙරම කියේදී මිතුරන්ටේ 

හිනා �ඬ වියැකිනි.  

“ඇයි බන් හිොකවන්කන්? 
කමාකහාතෙට ෙලින් මූ දිහා 
උඹලා බලාකගෙ හිටිකේ 
අනුෙේපාකවන් කන්ද? මූ පව. 
තනිකවලා. එකහම කන්ද උඹලට 
හිතුකේ? ඉතින් ඒ ප්රශෙයට 
මංජුල විසඳුමක් කහායාගන්ෙ 
යද්දී ඒකෙ හිොකවන්ෙ කදයක් 
තියෙවද?” සියලලන්ම නි�ඬ 

විණි.

සරත නිෙසට ගිය පසුෙ ටේ 

ගැන සිය බිරිඳටත, ඇයටේ 

නැගණියටත දැනුේ දුන්ටන් 

සතුටිනි. 

“ඔයාලට මාව බරක්ද 
අක්කක්? එකහෙේ කියන්ෙ මම 
ඔලුව හැරිචච අකත් යන්ෙේ. 
මම දන්ෙවා දැන් බබාලත් කලාකු 
නිසා ඔයාලට මකගන් වැඩක් 
ෙැහැ කියලා. එකහමයි කියලා 
මාව කේ වයකස්දී බන්දන්ෙ 
හදන්කන්? දැන් මට හතළිස් 
පහත් පැෙලාකන් කදවියකන්. 
රකේ කලෝකක් මිනිස්සු මට ගේ 
ගහයි.” නැගණිය එක ෙරම 

�ඬා ෙැටටමින් කියේදී සරත 

�ලා සිටිටේ පුදුමටයනි.

“පිස්සුද සරත්? මට ෙේ 
කේන්කන් යාළුවකේ වකේම 

ඔයාකගත් ඔලුව ෙරක් 
කවලා. කේ ෙසාද 

බඳිෙ වයසක්ද?” 

�ඬනා 

නැගණියෙ 

�දාටගන 

බිරිඳද ටදාස් 

කීටේ සරතටය. 

නමුත 

උතසා�ය අත 

�රින්නට හිතක් නැති 

තැන සරත කාරයාලටේ දී එහි 

සිටින අවිො�ක කාන්තාෙක් 

ඉලක්ක කරටගන �ඬ අෙදි 

කටේය.

“මකේ යාළුකවක් ඉන්ෙවා. 
හරිම කහාඳයි. මනුස්සයාකේ 
වයිෆ ෙැති වුණ නිසා කමචචර 
ෙේ තනිෙඩව හිටියා. හැබැයි 
දැන් මනුස්සයට ඕකෙලු 
ෙසාදයක් ෙරගන්ෙ.” 

“වයස කීයද?” ඇසුටේ 

ඔහු අටේක්්ාටෙන් සිටි 

කාන්තාෙමය. 

“පෙස් කදෙයි.” 

“ආකපෝ.” කී ඇය �ඩ 

අලලාටගන සිනාටසන්නට 

වූොය. 

සරතට දැනුටේ 

කළකිරීමකි. කාරයාලටේ 

කාන්තාෙ, බිරිඳටේ නැගණිය 

ටදටදනාම නිතරම සිටින්ටන් 

අමනාපටයන්ය. ඉඳහිට �ැර 

සිනාටසන්ටන් නැත. ට�ාට�ෝ 

විට ඔවුන්ද පීඩා විඳින්ටන් 

තනිකටමන් විය �ැකිය. නමුත 

එයට විසඳුමක් ටසායා ගැනීම 

ඔවුන්ට අනුෙ නේ විහිලුෙකට 

කරුණකි. 

“මම ෙේ ෙැමති ඒ වකේ 
කෙකෙක්ට.” අ�ේට�න් ඇසුණු 

�ඬ නිසා සරත පුදුමටයන් 

�ැරී �ැලුටේය. ඇය සරතටේ 

අෙධානය ටයාමු ටනාවී තිබුණු 

කාන්තාෙකි.

“එයා වයිෆ කවනුකවන් 
කමචචර ොලයක් හිටිකේ 
ඇත්තටම ආදකේ නිසාකන්. 
ඒත් වයසට යද්දී තවත් 
තනිකයන් ඉන්ෙ එෙ ප්රාකයෝගිෙ 
ෙැහැ කියලා දැනුණම එයා 
තීරණය ෙරන්ෙ ඇති ෙසාද 
බඳින්ෙ. මම එයා වයිෆකේ 
මතෙය කවනුකවන් තනියම 
හිටපු එෙට ගරු ෙරෙවා. ඒ 
වකේම මම ගරු ෙරෙවා එයා 
කේ වයකස්දී ෙසාද බඳින්ෙ 

තීරණය ෙරපු එෙ ගැෙ. 
කේ හැකමෝටම හිොකවන්ෙ 
බලන් ඉන්ෙ සමාජයක් කියලා 
දැෙ දැෙත්, එයා ඒ වකේ 
තීරණයක් ගත්තා කියන්කන් 
එයා කමාෙ තරේ මාෙසිෙව 
ශක්තිමත් මනුස්සකයක් කවන්ෙ 
ඇතිද? මකේ කබෝයි කරෙන්ේ 
මාව අත ඇරිකේ එයාකේ 
කගදර අය ෙැමති ෙැහැ 
කියලා. අනිත් අයට බකේ 
තමන් ෙැමති කෙේලව අත 
අරිෙ කොේකලක්ට වඩා, අර 
වකේ සමාජයට බය ෙැති 
කෙකෙක් කොචචර කහාඳ 
ඇතිද?” ඇය කියොටගන 

යේදී සරත �ලා සිටිටේ නෙ 

�ලාටපාටරාතතුෙක් සහිතෙය.

මට 
මහ පාළුවක්  

ෙැදනනවා බන්. අඩුම 
තරදේ මටත් උඹලට 
වදේ ෙරුදවක්වත් 
හිටියා නේ කියලා 

හිදතනවා

මම  
එයා වයිෆදේ මතකය 

දවනුදවන් තනියම හිටපු 
එකට ගරු කරනවා. ඒ 

වදේම මම ගරු කරනවා 
එයා දේ වයදස්දී කසාෙ 
බඳින්න තීරණය කරපු 

එක ගැන
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මේ ම�ෝමේ ම�ොන ගෑනිද
ත�නමගේ �නුස්සයට අත තියනකල්

අධිමේගී �ොරග පිවිසුමේදී සිදුවූ මේ ගැන දිලිප් මෙදආරච්චිමගේ මල්ලිය

“ඇත්තටම එදා බැදිගම අධිවේගී පිවිසුවේදී 
ඇතිවුණ ප්රශවනෙ නිසා වේ රවේ මාධ්යයයි, 
සමාජ මාධ්යයි එකතු වෙලා මාෙ එක 
රැයින් සුපිරි ්තරුෙක් කරා. අඩුම ්තරවේ 
ඒ වෙනෙකල් වනෙතමි වෙදආරච්චි කියන්වන් 
කාවේ කවුද කියලෙත කවුරුෙත දැනෙවගනෙ 
හිටිවේ නෙෑ.”

පසුගිය ජූනි පළෙනෙදා (01) දකුණු 
අධිවේගී මාරගවේදී වපාලිස් රාජකාරී 
කටයුතුෙලට බාධාෙනෙ අයුරින් හැසිරුණා 
යැයි ව�ෝදනො ලැබ වපාලිස් අතඅඩංගුෙට 
පතවූ හේබන්ව්තාට දිස්්රික් 
පාරලිවේන්තු මන්්රී දිලිප් 
වෙදආරච්චි මහ්තාවේ 
පු්තා සහ වල්ලිය ගැනෙ 
මුළු රවේම ඇතිවුවේ 
ආන්වදෝලනොතමක 
ක්තාබහක්. ඒ 
නිසා ඒ වේෙල්ෙල 
ඇත්ත නෙැත්ත 
දැනෙගන්නෙත එක්කම 
දිලිප් වෙදආරච්චි 
මන්්රීෙරයාවේ වල්ලිය ෙනෙ 
වනෙතමි වෙදආරච්චි සමඟ ටිකක් 
ක්තාබහ කරන්නෙ ඕනෙ කියලා අපි හිතුො. 
ඒ සංොදවේ සටහනෙයි වේ.

මනත්මි ඔමේ ්සැමියොමගේ පියො, ඒ කියනමන 
ඔමේ �ො�ණ්ඩිය ෙන දිලිප් මෙදආරච්චි 
නිරනතරමයන� මේශපො�න කරළිමේ පුෙත් 
�ෙන චරිතයේ. මේ දෙසෙ� මගොඩේ අය 
ඔබටත් කියනෙො මල්ලිටත් �ො�ණ්ඩිමගේ රසමන 
ෙැදි�ො කිය�ො. ඒක ඇත්තද?

අනේ න�ොන න�ොරුද... ��ත් අනිත් 

සො�ොන්ය නෙලනලෝ වනේ� �නේ පොඩුනේ 

�නේ වැඩක් �ලොනෙන ජීවත්නවන 

නෙලනලක්. විවොහනෙේ පසනස 

�හත්්තෙොනේ නේශපොලන වැඩවලට 

එෙොට සහනෙෝෙෙ දුේනට, �හත්්තෙොනේ 

පවුනල තිනෙන නේශපොලන පසුබි�ට 

අනුව හැඩෙැහුනට �� පුේෙලිෙව 

නේශපොලනෙට පවො අෙ�ැති නෙනනක්. 

අඩු�්තරනේ අදටත් නෙොඩක් අෙ 

දේනේ නෑ �� �ැඳලො ඉේනේ දිලිප් 

නවදආරච්චිනෙ පු්තො කිෙලවත්.

මකොම�ො�ද ඔබ මදමදනො 
මුණගැහුමන? ඒ ගැනත් ටිකේ 

�තේ කරමුද?

ඇත්්තට� අනප් පවුල 

නදෙ ඒ ෙොනල ඉඳල� 

න�ොනහො� හි්තවත්. 

�නේ පවුනල ෙෑනු 

ළ�යිේ� පසනදනනක්. 

�හත්්තෙටත් ්තව නංගි 

නෙනනකුයි, �ලලිලො 

නදේනනකුයි ඉේනවො. ඉතිේ අපි 

පුංචි ෙොනල ඉසනෙෝනල නිවොඩුවටත් 

ෙ�ේ බි�ේ ගිනේ එෙට. ඉතිේ 

පසනස ෙොනල අනප් ඒ ෙොළුෙ� අපිටත් 

නනොදැනී� ආදරෙෙට නපරලුණො.

දිලිප් මෙදආරච්චිමගේ පුතො ම�ොකුෙට වියදේ 
කර�ො ග්ෑනඩ් මෙඩින එකේ එම��ත් ගත්තො 
කිය�ො  ආරංචියේ තිබුණො?

න�නහ�යි. අනප් හැ�නේෙට� මිනිසසු 

නේශපොලනෙ ඈදෙේනේ ඇයි කිෙලො 

�ට නේ නත්නරේනේ නෑ. අපි නදේනො 

නෙොළඹයි ්තංෙලනලයි නදනක්� නවඩිේ 

එෙ ෙත්්තො ්ත�යි. ඉතිේ අපිත් ආස 

නැේද අනප් ජීවිනත් ලසසන� දවස 

දේන කිෙන හැන�ෝට� කිෙලො ලසසනට 

ස�රේන? අනිෙ සො�ොන්ය පවුලවල 

නෙලනලො නෙොලනලො නෙොයි්තරේ 

නලොකුවට  ග්ෑේඩ්  නවඩිේ ෙේනවද? නේ 

මිනිසසුට ඒවො නප්ේනේ නෑ. අපි වි්තරක් 

න�ොනවො ෙරත් ඒෙට නේශපොලනෙ  

ෙොවනෙන �ඩ ෙහනවො.

විෙො�මයන පසම්ස මකොම�ද පදිංචි වුමණ්?

අපි විවොහ නවලො �හත්්තෙොනේ 

්තංෙලනල �හනෙදර�යි පදිංචි වුනේ. 

අදටත් අපි ඉේනේ එනේ.

ඔමේ ්සැමියො රවිඳු මෙදආරච්චි තංගල්� 
නගර්සභොමේ හිටපු නගරොධිපතිෙරමයේ. 
ඒ ෙමගේ� අමප් රමේ නගරොධිපති 
ධුරයකට පත්වුණ ළොබො�ත� 
පුේග�යොත් ඔහුයි. ඒ නි්සො� 
තොත්තමගේ බ�ය පොවිච්චි 
කර�ො තනතුරු ගත්තො 
කිය�ො මගොඩේ අය ඔහුට 
මචෝදනො කරො. ඒ කතොෙ� 
ඇත්ත නැත්ත ම�ොකේද?

න�නහ�යි. අපි 

විවොහ නවේනත් ෙලිේ 

ඉඳල� එෙො ්තොත්්තනේ 

නේශපොලන වැඩවලට 

උදේ ෙරො. ඒ වනේ� ෙනේ නපොදු 

වැඩෙටයුතුවලදිත් ෙැපනවලො රැෙක් 

දවොලක් නැතුව වැඩ ෙරපු නෙනනක්. 

ඒ නිසො� ෙනේ අෙ හැන�ෝ� නලොකු 

නපොඩි නේදෙකිේ න්තොරව එෙොට අදටත් 

ආදනරයි. ඒෙ නිසො නේෙ එෙොනේ 

උත්සොහනෙේ, ෙැපවීන�ේ ආපු ෙ�නක් 

කිෙලො �� �ෙ නැතුව කිෙනවො. න�ොෙද 

්තොත්්තනේ ෙර පිටිේ නේශපොලනෙට 

ආවනේ නෙරසභොව වනේ නපොඩි ්තැනිේ 

පටේෙේනේ නැතුව නෙළිේ� ඇවිත් 

පොර්ලිනේේතුනේ පුටුවෙ වොඩිනවේන 

තිබුණනේ. අනිෙ ඔෙ ඕන්තරේ එනහ� 

ෙරන අෙ ඉේනේ.

මේශපො�නය කරන අතරතුරදී ඔහුට පවු�ත් 
එේක ඉනන මෙ�ොෙේ තිමයනෙද?

ඇත්්තට� එෙොට නපොඩ්ඩක්වත් නවලොව 

නෑ. ඒත් එෙො නෙොනහො� හරි ඒෙට 

නවලොව හදාෙේනවො. හැ�ැයි �ැඳපු 

අලු්ත නේ �ට ඒෙ පුරුදු නැති ෙතිෙක් 

තිබුණො. ඒත් ඒ වනේ නවලොවට එෙොනෙ 

අේ�ො ්තොත්්තොනේ වැඩවලට උදේ ෙරන 

විදිහ �ලලො ��ත් ඒවො ඉනෙනෙත්්තො. 

අනිෙ එෙොනේ අේ�නෙේ �� ඒ නේවල 

ෙැන නෙොඩක් අත්දැකීේ ලැබුවො.

ඔබත් රැකියොෙේ කරනෙද?

අනේ නෑ. නේ නවනනෙොට �� �නේ 

නීතිනේදී උපොධිෙ අවසේ ෙරලො (LLB) 

නීති ශිෂ්ොවක් විදිෙට නීති විද්ොලනේ 

අධ්ොපන ෙටයුතු හදාරමිේ ඉේනවො.

ඒ කියනමන අපිට ඉස්සර�ට කට ්සැර 
නීතිඥෙරියේ දැක බ�ොගනනත් පුළුෙන 
මෙයි?

අනිවොර්ෙනෙේ� ඔේ. �� ෙවදාවත් 

වැරදි දැෙ දැෙ අහෙ �ලොනෙන ෙට 

වහනෙන හිටපු නෙනනක් නනනවයි. �� 

අනිවොර්ෙනෙේ� අසොධොරණෙට විරුේධව 

ඉසසරහට ඇවිත් ේතො ෙරනවො.

පහුගිය දෙසෙ� අරගමල්ටත් බැ�ැ�� ෙැඩ 
කමේ ඒක නි්සොද?

අනිවොර්ෙනෙේ�. �ං එදා වනේ� ්තො�ත් 

කිෙේනේ අරෙලෙට ජෙනේවො කිෙලො. 

න�ොෙද න�ච්්චර  ෙොනලෙට අනප් මිනිසසු 

නෙොයිනේටත් ෙට වහනෙන උඩ �ලේ 

හිටිෙො. ඒෙ නිසො නේශපොලනෙ ෙරන 

මිනිසසු ඒ අෙව දිගිේ දිෙට� රැවැට්ටුවො. 

ඉතිේ දැේවත් නේ මිනිසසුේට ඇස 

ඇරුණ එෙට අපි සතුටු නවේන ඕන.

ඔමේ ්සැමියො ්සජබමේ නි්සොද 
ඔම�ො� කියනමන? 

අනේ නෑ. වැරැේද ෙවුරු 

ෙරත් ඒෙ මූණට� 

කිෙලො නපේනන 

නෙනනක් �ං. අනිෙ 

එ්තනෙොට පහුගිෙ 

දවසවල පොරට 

�ැහැලො අරෙල ෙරපු 

මිනිසසු නසර� සජ�නේ 

ද? එ්තැන නේ ආේඩුවට 

ඡේනේ දීපු හැටනව ලක්නෂෙේ 

එක්නෙනනක්වත් ඉඳලො නැේද?

ඔම�ො� කිේෙට ඔමේ ්සැමියටත් ඇ�තික�ේ 
දී�ො  ඔබටත් ඇ�ති ආරයොෙේ මෙනන 
�ැබුමණොත් ඔය කියන දාරශනික කතොෙලින 
ෙැඩේ මෙයිද?

�� පැහැදිලිව එෙක් කිෙනවො. ��වත් 

�නේ සැමිෙවත්, අපි නදේනනෙ� 

පවුලවල අෙවත් ෙවදාවත්  නේශපොලන 

�ලපුළුවේෙොරෙේ නපේනලො එෙ 

එක්නෙනොනෙ ෙර පිටිේ ගිහිේ ්තනතුරු 

්තොනොේ්තර අරනෙන නෑ.

එම�නේ එදා බැදිග� අධිමේගී පිවිසුමේදි 
මපොලිස නි�ධොරීනට ඔවුනමගේ රොජකොරියට 
�රියට කරනන මනොදුනමන ඇයි?

න�නහ�යි. ඒ සිදුවී� ෙැන දැනට ෙරු 

අධිෙරණනේ නඩු ෙටයුත්්තක් සිදුනවමිේ 

තිනෙන නිසො �� ඒ ෙැන න�ොකුත් 

කිෙේන ෙැ�ති නෑ. හැ�යි �ට එෙ 

නදෙක් කිෙේන පුළුවේ. �නේ හි්තට 

ඒ නවලොනේ ආනේ �නේ �හත්්තෙට 

ෙරදරෙක් නවේන නනොදී නේරෙේන ඕන 

කිෙන හැඟී� වි්තරයි. අනිෙ �ට කිෙේන 

නේ නලෝනක් න�ොන ෙෑනිද ්ත�ේ ඉසසරහ 

්ත�ේනේ �නුසසෙට ෙහනෙල �ලේ 

ඉේනන? ඒ වනේ� ��යි �හත්්තෙයි 

වොහනේ ඇතුනේ කුඩු දානෙන ගිහිේ 

නනනවයිනන න�නහ� ප්රශනෙක් වුනේ. 

නපොඩි ෆ්රිජ් එෙක් අපි අරනෙන ගිනේ. 

ඉතිේ ඒෙට වුණ �හිේ�ස වී�ක් ්ත�යි 

නේ විදිෙට ටිෙක් දුරදිෙ ගිනේ.

ඒ 
මෙ�ොමේ �� 
හිතුමේ �මගේ 
��ත්තයොමගේ 

ආරේ්ොෙ ගැන 
විතරයි 

අනිත් ගෑනු 
ළ�යිනටත් 

�� කියනමන 
අ්සොධොරණයේ 

මෙනමකොට බමේ 
පස්සට යනන 

එපො
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තමන් ඉස්සරහ
බලන් ඉන්්නෙ?
්නෙත්මි ්ෙදආරච්චි කියයි 

මම කියන්න මම පරුෂ වචන 

කියපු එක හරි කියලා 

්න්වයි. ඒ ්වලා්ේ ම්ේ 

මහත්තයා්ේ ආරකෂාව 

ඇ්රනන ්වන ්ෙයක 

ගැන මට හිතු්ේ නෑ. 

අනික ඉතින ්පාලිසිය 

ඉන්න සාමය 

ආරකෂා කරනන්න.

්ේ සිද්ධි්යන් පස්ස 
කිසිම උගත්්කමක් නෙැති 
ෙැල්ල ්්කලල කියලා 
්ගාඩක් අය ්සමාජ මාධ්ය 
හරහා ඔබට ්�ෝදනො ්කරලා 
තිබුණා?

ඔේ. මමත ඒවා ෙැකකා. හැබැයි එ්හම 

කියන අය්ගන මම අහනවා ඒ අය්ේ 

ඉසසරහා ්තමන්ේ බිරිඳට ්හෝ සැමියට 

කවුරු හරි ්ක්නක පහර දුන්නාත 

ඒ අය අ්ත කට බැඳ්ගන බලා්ගන 

ඉනනවෙ කියලා? කවුරු හරි 

්ක්නක ඒකට ඔේ කියනවා නම් 

ඉතින ඒ අය පවුල් ජීවි්ත ්ගවන අය 

්වනන විදිහක නෑ.

ඔබ නීතිය දන්නෙ ්්ක්නෙක් 
්ෙලත් ඒ ප්රශ්නෙ  
වි්සඳගන්නෙ ඊට ෙඩා 
ෙැදගත් ක්රමයක් මතක් 
වු්ේම නෙැද්ද?

්ම්හමයි. මම 

කලිනුත කිේවා 

ව්ේ ගරු 

අධිකරණ්ේ 

නඩුවක 

ඇ්හන නිසා 

මට ෙැනට ඒ 

ගැන ්මාකුත 

කියනන 

බෑ. නමුත 

ඒ ්වලා්ව 

මටත ම්ේ 

මනුසසයා්ේ 

පැත්ත අරගන්න 

නැතුව මන්ම් 

කුමාරි්යක ්වනන 

බෑ. ඉතින ඔහු්ේ 

ආරකෂාව ඇ්රනන 

මටත ඒ ්වලා්ව ්වන 

ක්රම ්හාය ්හායා ඉනන 

සිහියක තිබු්ණ නෑ. 

අනික ඔය කවුරුත කියන 

්තරම් ්ෙයක එ්තැන 

සිදුවු්ණත නෑ. මම ෙනන 

විදියට, මට ්ේන විදියට 

නම් එක්තරා ක්රියාවකට 

ප්රතික්රියා ෙැකවීමක වි්තරයි 

සිදුවු්ේ. 

අනික ්ම් ර්ේ ්මචචර 

ප්රශන ති්යද්දි ්ම් ප්රශ්න 

්ලාකු කරලා ්පනනු්ේ 

මාධ්යවලින.

අේසානෙ ේේයන් ඔබට ්මානෙෙද 
කියන්නෙ ති්යන්්න්?

වි්ශෂ්යනම මම ව්ේ 

අනිත ගෑනු ළමයිනටත මම 

කියන්න අසාධාරණයක 

්වන්කාට බ්ේ පසසට 

යනන එපා. ඉසසරහට ඇවිත 

ක්තා කරනන. 

මම කියන්න නෑ මම 

පාවිචචි කරපු වචන 

ටිකම කියපල්ලා 

කියලා. නමුත අපි 

ගෑනු කියලා කට 

පියා්ගන ඉනන 

එපා. අනික 

්කල්්ලකුට 

ප්රශනයක  වුණාම 

්ම් ර්ේ සමාජ 

මාධ්ය ව්ේම 

මාධ්යත දිගට හරහට ඒ 

්කල්ලට මඩ ගහනවා. 

හැබැයි මම කියන්න ්තමන හරිනම් 

බය්වනනත එපා. ඒවට  මානසිකව 

වැ්ටනනත එපා. ඒවාම ආයුධයක 

කර්ගන හි්තට හයිය අරන 

ඉසසරහට යනන.

ලිහිණි මධුෂි්කා

්්කල්ලකුට 
ප්රශනෙයක්  වුණාම ්ේ 

ර්ේ ්සමාජ මාධ්ය 
ේේම මාධ්යත් දිගට 

හරහට ඒ ්්කලලට මඩ 
ගහනෙො. හැබැයි මම 

කියන්්න් තමන් හරිනෙේ 
බය්ෙන්නෙත් එපා
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“අම්මි! මට ක�ොළඹ නගරකේ සිතගත තැනක් 
ගැන වොක්ය පහක් ලියනන කියලො ටීචර් කීවො. මොව 
ක�ොළඹ එක්�න ගිහින නෑකන ක�ොකරෝනො තිකයනවො 
කියලො.” 

චූටි බේටා නා්හන ඇඬුවා.

“හරි! හරි! කහට නිවොඩුයිකන. කහට උකෙනම 
ක�ොළඹ ගිහිලලො ඇවිදිමු. එතක�ොට ඕ� ඔයොටම 
ලියොගනන බැරුවයෑ.” 

පිිංකි කිේ්ේ ්පාල් සම්බලක අඹරන විදිය 

ගැන මිලියන ගණනක නැරඹ ූවීඩි්යෝ එකක 

යූටියුබ් එ්කන බලන ගමන.

කේටිය පසුදින ගමනට පිටත වුණා. සතුන 

වත්ත, ග්රහ්ලෝකාගාරය, ්කෞතුකාගාරය වැනි 

්තැන නැරඹ ූඔවුන ඊටපස්ස ආ්ේ විශාල 

්රදිපිළි සාේපු සිංකීරණයකට. පිිංකි වවවාරණ 

ඇඳුම් අස්ස රිිංගද්දී, චූටි බේටා වටපිට 

බලමින සිටියා. ඔවුන නැව්ත ්ගෙර ආ්ේ හවස 

ජාම්ේ.

“ක�ොලඹ සිතගත තැනක් ෙැක්�ෙ ෙරුකවෝ? 
කමො�ක්ෙ ඒ?” 

්ගනාපු බ්ලවුස එකක හැඩ බලමින, 

්කාේඩිට ඒ ගැන වරණනා කරන විදිය ගැන 

හි්තන ගමන පිිංකි ඇහුවා.

“මැජික් �ොමකර්” 

චූටි බේටා පැවසු්ේ මැජික සිනහවක පාමින.

“කමො�ක්ෙ චූටි බටකටෝ ඒ?” 

පිිංකි ෙැන කරකවා අ්තහැරි ගානයි.

“අර අම්මි ක�ොපිං �රනක�ොට මිං ෙැක්�ො, 

සොප්පුවට එහො බිතතිය ළඟ තිබුණු �ොමකර්�ට 
වයස� සීයො ක�කනකුයි ආච්චි ක�කනකුයි ඇතුල 
වුණො. කොර වැහුණො. 

ටි� කවලොවකින ඒ කෙනනො එළියට ආකේ 
ක�ොලකලකුයි, ක�ලකලකුයි කවලො! තවත ටි� 
කවලොවකින වයස� ආනටි ක�කනක් ඒ �ොමකර්ට 
රිිංගුවො. අකන අම්මි! එයො ආකවත ලසසන අක්කි 
ක�කනක් කවලො! මිං ඒ මැජික් �ොමකර් ගැන 
ලියනවො අම්මි.” චූටි 

බේටා පැවසු්ේ විමති්යන ්ේනත ්ොඹු 

කරමින.

“පුතො ෙැ�ලො තිකයනකන ලිෆ්ට එ�ක්. වයස� 
ක�ෝඩුවක් ඒක�න උඩ තටටුවට යනන ඇතුළු 
කවනන ඇති. ටි� කවලොවකින තරුණ ක�ෝඩුවක් 
උඩ ඉඳලො ඒක�න බැහැලො යනන ඇති. චූටි බටටො 
හිතුකේ ඒ� තිරිහන �රන මැජික් �ොමරයක් 
කියලො.”

ප්සක සිටි චූටිකකා පැවසු්ේ පිිංකි්ේ කනට 

්කාඳුරමින.

“අකන! කෙයියකන!” 

පිිංකිට සිනහව වාවාගනන බෑ.

“අකන අම්මි! අකප් සීයයි ආච්චියි කහොඳටම 
වයසයිකන! අප ඒ කෙනනත ඒ �ොමකර්ට ොලො කොර 
වහමුක�ෝ! එතක�ොට සීයයි, ආච්චියි ක�ොලකලකුයි 
ක�ලකලකුයි කවලො එයි. එතක�ොට මට සීයත එක්� 
ක්රි�ට ගහනනත පුළුවන. අම්මිට ආච්චිත එක්� 
එෆ්.බී. එක�න චැට �රනනත පුළුවන.” 

චූටි බේටා පිිංකි්ේ ඇ්ේ ෙැව්ටමින 

නා්හන ඇඬුවා.

ආච්චියි සීයයි 
කාමරේට දාලා 
වහමුරකෝ!
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

12 2022 ජුනි 22 ්ව් බදාදා

සේ කනාසේ 
කෙනාද බඳි්්ව්ේ 

ගමරනාළසේ 
සේලි ්වසේ 

සකස්ක් 
සෙනායනාගන්් 

මන�ෝඋපනේශිකාවක් විදිහට මාව දන� 

කිය� ඇතැම් හිතවතුන නවලාවකට 

ඔවුනනගේ ගැටලු මනගත් එක්ක කතා 

කර�වා. පීඩ�යකින ඉන� නකන�ක්ට 

ඇහුම්කන නද� එක තරම් වටි� නදයක් 

�ැහැයි කිය�වනන. ඉතින එනහම 

නකන�ක්ට ඇහුම්කන නදන� මමත් 

නදපාරක් හිතනනන �ැහැ. නම්ක මෑතකදි ඒ 

වනගේ හිතවනතක් ඔහුනගේ බිරිඳ ගැ� �ැගුව 

මැසිවිලලක්. නම් කානලට වටිවී කියලා 

හිනත� නිසා අද ඒ කතාව කියන� හිතුවා.

මනගේ නම් හිතවතා නහාඳ රැකියාවක් 

කර� අනයක්. ඔහුනගේ නදමව්පියනටත් 

යහමින නේපළ ඉඩකඩම් තිබුණු නිසා ඒ 

උරුමකමුත් ඔහුට තිනය�වා. ඉතින ඔහුට 

මුදලහදලවලින අඩුපාඩුවක් �ැහැ. ඒ 

නිසාම ඔහුනගේ බිරිඳ රැකියාවක් කරනන�ත් 

�ැහැ. ඔහු හැම මානසකම මුල මානසටම 

හරියන� නගදරට අවශ්ය කර� කෑම් බීම් 

බඩු මුට්ටු නග�ැලලා දා�වලු. හැබැයි 

ඔහුනගේ බිරිඳ සති නදකක් යන� 

කලින ඒ නේවල අහවර 

කර�වා කිය� එක තමයි 

ඔහු කරපු න�ෝද�ාව.

නම් බිරිඳ හැම 

දවසකම මාලුපිනි 

හතර පහක් 

හද�වලු. නම් 

යුවළට දරු 

මලනලෝකාරිය 

එනහමත් �ැහැ. 

හැබැයි බිරිඳ හැම 

දවසකම හතර පස් 

නදන�ක්ට හරිය� 

ප්රමානෙන කෑම උය�වා 

කියලයි ඔහු කිව්නව්. එනහමයි 

කියලා ඒ කෑම ඉවර කරනන�ත් 

�ැහැලලු. කාගන� බැරි තැ� පුුංචි 

නපට්ටිවලට අසුරලා ශීතකරෙනේ දා�වලු. 

පස්නස් සුමා� නදක තු�ක් තියලා ඒ කෑම 

විසි කර� බවත් ඔහු කිව්වා.

කෑම සකස් කර�නකාට ඇය ආහාර 

අමුද්රව්ය විතරක් න�නමයි ජලය එනහමත් 

අ�වශ්ය විදිහට �ාස්ති කර�වලු. නම් 

කාරො ගැ� බිරිඳ එක්ක වාද කළත් ඇය 

න�නමයිලු ඒවා ක�කටවත් ගනනන. ඒ 

නිසා ඔහු දැන ඒ ගැ� ඇයත් එක්ක කතා 

න�ාකර� බව තමයි ඔහු කිව්නව්. ඒ වනගේම 

බඩුවක් මුට්ටුවක් ගන� නවළඳනපාළට 

යේදිවත් ඔහු බිරිඳව එක්කරනග� යනනන 

�ැහැලලු. නගදරට උවම�ා ආහාර ගන� 

ගියාමත් බිරිඳ වැඩි වශනයන මිලදී ගනනන 

මිල අධික අරුනමෝසම් කෑම බීම එනහමලු.

“අපි පුංචි කාලෙදි අලේ අම්මො නම 
ඔල�ා්ම කෑ්ම නාස්ති කලේ නැ�ැ. වැටලකාළු 
ලෙඩියක් �ැදුලවාත් ඒ ල�ාතු ටිලකන් 
�හුලවනිදට රසට ්මැල්ලු්මක් �දනවා. 
අලුලකලසල් ලෙලි ටික වුණත් ලෙෙට දාො 
ෙන්නවා. ඒ වුණාට ලම ෙෑනි කෑ්ම විනාශ 
කරන �ැටි දැක්ක්ම ්මලේ බඩ �පව ල�ෝස් 
ොො යනවා.”

ඔහු කතා කනේ නබානහාම කෙගාටුනවන. 

නම් ය� විදිහට සලලි තිබබා �ැතා 

ඉස්සරහට කාට කාටත් කෑම බීම හිඟ 

නවන� ඉඩ තිනය�වා. ඉතින 

ඒ නිසා ඔහු නම් කාරොව 

ගැ� ඉස්සරටත් වඩා 

වද නව� බව තමයි 

ඔහුනගේ කතානවන මට 

නත්රුනේ. බිරිඳත් 

එක්ක කතා කරලා 

ඔහුනගේ ගැටලුව 

විසඳලා නදන� මට 

පුළුවන නව්වි කියලා 

මම ඔහුට කිව්වා. 

ඉතින දවසක බිරිඳව 

මට මුෙගස්වන�ම් 

කියලා එනවනල ඔහු 

මට කිව්වත් සිදුවීම නවලා 

මාස නදකක් විතර ගත නවලත් 

අද නව�තුරුත් මට �ැවත ඔහුව 

මුෙගැහුනන �ැහැ.

බිරිඳ ආහාර අපනත් අරි�වා �ැත්තම් 

නගදර බඩුමුට්ටු ගැ� කිසි අරපිරිමැස්මක් 

�ැහැයි කියලා මාත් එක්ක න�ෝද�ා කරපු 

එකම සැමියා ඔහු න�නවයි. මතුපිටින 

බැලුවම පුුංචි සිදුවීමක් කියලා හිතුෙට 

නම්ක පවුලක ආර්ථිකය විතරක් න�නමයි 

පවුල ජීවිතයම 

අසාර්්ථක 

නවන� බලපා� 

ගැටලුවක්.

දැන කානල 

කසාදයක් 

බඳි�නකාට 

නගාඩක් 

නවලාවට 

බලනනන 

කානතාවකනගේ 

රූනේ ලස්ස�නන. 

හැබැයි ඒ කානල 

අරපිරිමැස්ම කියනනන 

විවාහ නව� කානතාවකට 

තිනයන�ම ඕ� කර� ගති ලක්්ෂෙයක්. 

එනහම කියේදි මට නපාඩි කතාවක් මතක් 

වුො. එක ගමක ගමරාළ නකන�ක්ට 

අවශ්ය වුොලු තමනනගේ පුතාට ම�ාලියක් 

නතෝරගන�. ඉතින ඔහු කනේ විවාහයට 

නයෝජ�ා නව� යුවතියනව ගඟ ළඟට 

එක්කරනග� ගිහිලලා ඉඳුල වළුං නසෝදන� 

දීපු එකලු. ඔතැ�දි නගාඩක් යුවතියන කනේ 

එක් එක් වළඳ ගානන ගනේ ඔබලා හැළි 

වළුං නසෝදපු එකලු. හැබැයි එක යුවතියක් 

විතරක් ගත් වතුර වළඳින වළඳට මාරු 

කර කර වළුං නස්දුවලු. ගනේ ඇති පදමට 

වතුර තිනයේදිත් අරපිරිමැස්නමන වතුර 

පාවිචිචි කළ නිසා ගමරාල නලලිය විදිහට 

නතෝරගත්නත් ඇයවලු. සකසුරුවමින 

නේවල පරින�ෝජ�ය කරන� ඕනන 

�ැතිබැරි කානලට විතරයි කියලා හිත� 

අය අදටත් ඕ� හැටිනේ ඉන�වා. තිනය� 

කානලට අරපිරිමැස්නමන වැඩ කර�වා �ම් 

කවදාවත් �ැතිබැරි කාලයක් උදානවනනන 

�ැහැයි කිය� එකයි මනගේ අදහස.

බුේ්ධ කානල හිටි නහාඳම නවදැදුරා 

විදිහට කියැනව� ජීවක නවදැදුරා 

දවසක් උනේනි රජතුමානගේ බිරිඳනගේ හිනස් 

රුජාවකට නබනහත් කරන� ගියාලු. 

එතැ�දි නවදැදුරා අතින ගිනතල ටිකක් 

බිමට හැලු�ලු. බිම වැටුණු ගිනතල 

ටික පුළුන කෑලලකට අරන පරිස්සමට 

තියන� කියලා බිසව කිව්වලු. නම් තරම් 

්ධ�ස්කන්ධයක් තිනය� බිසව ගිනතල 

බිඳටත් නලෝබ �ම් මට තුටුපඬුරු නද� 

එකක් �ැහැයි කියලා එනවනල ජීවකයානෙෝ 

හිතුවා. ඔය සිතුවිලල වටහාගත්තු බිසව 
“ලම ගිලෙල් ටික දුේ�ලෙක්ලේ අලත් �ලේ 
ොෙන්න ලදන්න පළුවන්, නැත්ෙම ��නක් 
�ත්තු කරන්න ෙන්න පළුවන්” කියලා ඔහුට 

කාරොව පැහැදිලි කළාලු. යහමින අවශ්ය 

නේවල තිබුෙත් ඒ නේවල සකසුරුවමින 

පරිහෙයට කර� එක කානතාවකනගේ 

වටි�ාකම වැඩි නවන� නේතුවක්. හැබැයි 

දැන නගාඩක් නගවලවල උනේට උය� 

එක රෑට කනනන �ෑ. නගාඩක් අය කඩ 

කෑමවලට ඇබබැහි නවලා. දැන ඉන� 

දරුවනට වුෙත් කෑම බීමවල වටි�ාකමක් 

�ැහැ. යමක්කමක් නත්රුම්ගන� පුළුවන  

වයස්වල ඉන� දරුවන පවා නකාච�ර 

�ම් කෑම �ාස්ති කර�වද? ඉතින 

දරුවනට වුෙත් ආහාරවල වටි�ාකම 

පුුංචි කානල ඉඳලම උගනවන� ඕනන. කෑම 

නබදාගන�නකාට ඇති තරමට නබදාගන� 

ඔවුනට කියලා නදන�. පිට තැ�ක කෑමට 

ගියත් නගාඩක් අය කෑම නබදාගනනන බනේ 

තරමට න�නමයි හිනත් ආශාවට. අවසාන�දි 

ඒ කෑම කන�ත් බැරිව අහක දා�වා. 

දදනිකව නලෝනක් මිනිස්සු 25,000ක් කන� 

�ැතුව මැනර�වා කියලා කෑම 

කුණු කූනඩට දා�නකාට මතක් 

කරගන� පුළුවන �ම් 

නහාඳයි.

ඉස්සර හැම 

නගදරක වනගේ 

මිටි හාල 

මුට්ටිය, නකාස් 

ඇට මලල, 

ලුණුනදහි 

නබෝතනල, අටු 

නදල මලල 

වරදිනනන 

�ැහැ. කෑමට 

අරන ඉතිරි 

නව� නදල, නකාස්, 

නදහි, අල, බතල පවා 

නව්ළලා පස්නස් කෑමට 

ගන�වා. ඒ අරපිරිමැස්ම නිසා 

අනේ උදවිය කවමදාකවත් හාමනත් 

ඉඳලා �ැහැ. හැබැයි දැන ආර්ථික 

ක්රමය එක්ක නවළඳනපාළට ගියාම අපිට 

කරන� තිනය� නත්රීම් එක්ක මිනිස්සු 

මුංමුලා නවලා. කනේට ගියාම ගන� ය� 

නේ න�නමයි නගදර නගේනනන. ලුණුමිරිස, 

ලුණුනදහි නබෝතනල පවා සලලි දීලා කනඩන 

ගනනන.

නම්ක අපි විතරක් න�නමයි මුළු 

නලෝනකම ආහාර අර්බුදයකට ගමන කර� 

නමානහාතක්. ආහාර අඩුනවන �ාවිතා 

කරන� කියලා සුංකලපයක් නම් දවස්වල 

නලෝනක් පුරාම තිනය�වා. ඉතින බනඩන 

බාගයක් කාලා ජීවත් නවන� කිය� එක 

න�නමයි මට කියන� ඕනන. අද කෑම වැඩි 

වුො �ම් නහට ඊට අඩුනවන උයන�. 

පුළුවන තරම් කලතියාගන� බලන�. 

බිරිඳක් මවක් විදිහට අරපිරිමැස්නමන 

කටයුතු කරන� පුළුවන �ම් දරුවනව 

කවදාවත් බඩගිනනන තියන� නවනනන 

�ැහැ කිය� එකයි මට මතු කරන� ඕ� 

කාරොව.

සේ ය් විදිෙට  
ෙේලි තිබබනා ්ැතනා  

ඉසෙරෙට කනාට කනාටත 
කෑම බීම හිඟ ස්වන්් ඉඩ 
තිසය්්වනා. ඉතින් ඒ නිෙනා 
ඔහු සේ කනාරණනා්ව ගැ් 

ඉසෙරටත ්වඩනා ්වද ස්ව් බ්ව 
තමයි ඔහුසේ කතනාස්වන්  

මට සතරුසේ

අපි පුුංචි  
කනාසෙදි අසේ අේමෙනා  

්ේ ඔසෙනාම කෑම ්නාසති  
කසේ ්ැෙැ. ්වැටසකනාළු සගඩියක් 

ෙැදුස්වනාත ඒ ස්පනාතු ටිසකන් ්පහුස්වනිදට 
රෙට මැේලුමක් ෙද්්වනා. අලුසකසෙේ 

සෙලි ටික වුණත සතෙට දාෙනා ගන්්්වනා. 
ඒ වුණනාට සේ ගෑනි කෑම  

වි්නාශ කර් ෙැටි දැක්කම  
මසේ බඩ ්පපු්ව  

සෙෝස ගනාෙනා ය්්වනා.
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

132022 ජුනි 22 වන බදාදා

ඒ කාසේ  
ඉස්සකෝසේ ළමයි  

මට කිවසව 
එළසෙන කියලා

චැන්ටෙල් බ්රවුන යනග් ඉපදු්ේ 

කැනඩා්ේ ්ටෝ�ාන්ටෙෝ නුව�දී. ඒ 

1994 අවුරුද්ද ජූලි 27 ්වනිදා. 

පුංචි කා්ල් ්කාචච� හැඩටෙ 

්පනුමටෙ හිටියත් කාලයත් 

එකක ්ේ පුංචි ්කල්ල්ග් 

සම මතුපිටෙ සුදු පාටෙ කැළැල් 

මතු්වනන පටෙන්ගත්්ා. 

මුලිනම මුහු්ේ එක ්ැනක 

මතුවුණු ්ේ කැළැල් ඇය්ග් 

ඇඟ ප�ාම පැති්�නන වැඩි 

කාලයක ගි්ේ නෑ. එ්්කාටෙ 

ඇයටෙ හරියටෙම වයස අවුරුදු 

හ්�යි.

“අපේ පුංචි සුරුංගනාවිට 
ප�ාකක්ද පේ වුපේ...?”

එ්හම හිතු්ේ චැන්ටෙල්්ග් 

්ෙමේපියන වූ ලීසා බ්රවුන සහ විනසර් යනග් 

්ෙපළ. ඉතින ්වත් බලා්්ගන ඉනන බැරි්ැන 

ඔවුන තී�ණය කළා ඇයව වවද්යව�්යක 

්ගාවටෙ රැ්්ගන යනන. එදා චැන්ටෙල්ව පරීක්ා 

ක�ප වවද්යව�යා ඇ්ග් ්ෙමේපියනටෙ 

කිේ්ේ ්ම්හම ක්ාවක.

“පේ ්දරුවට වැළඳිලා තිපෙනපන ටිකක දුරලභ 
පරෝගී තතතවෙක. වවද්ය විද්යාපේ පේ ස� 
සුදුවීපේ පරෝගී තතතවෙ හඳුනවනපන ‘විටිලිපගෝ’ 
(Vitiligo) නැතනේ ‘සුදු කබර’ කිෙලා.”

ඊටෙපස්ස ්කායි්�ේ ප්රතිකා� කළත් 

චැන්ටෙල්්්ග ්ේ ්�ෝ්ගය සුවක�්ගනන ඇ්ග් 

්ෙමේපියනටෙ හැකිවු්ේ නෑ. ඒ හැම 

උත්සාහයකම හරියටෙ ්ගඟටෙ කපප ඉනි ව්ග් 

වුණා. ඒක නිසා ්ේ පුංචි ්කල්ලටෙ එ්ැන පටෙන 

්මන්ග් අසාමාන්ය අලුත් ්පනුමත් එකක 

ජීවත්්වනන සිදෙවුණා.

්කා්හාම නමුත් ්ේ අසාමාන්ය ්�ෝගී 

්ත්ත්වය නිසා ඇ්ග් ළමා කාලය එ්�ේ 

සුනෙ�ව ්ග්වු්ේ නෑ. ඇයව ෙකින 

්බා්හෝ්ේනක එළ්ෙන, සීබ්රා ව්ග් 

සත්තුන්ග් නේ කියලා ඇයව සමචචල් කළා. 

්නා්ත්්�න කා්ල් ඒ ්දවල් එ්�ේ ්ගණන 

්නා්ගත්්ත් ්ත්්�න කා්ලටෙ එදදි චැන්ටෙල්ටෙ 

ඒක ෙ�ා්ගනන බැරිවුණා. කාලයත් එකක හරි 

්ේ ්පනුම නැති්වලා යයි කියලා හිතුවත් 

ඇ්ග් අවාසනාවටෙ එ්හම වු්ණත් නෑ. ඒක 

නිසාම කවුරුත් සුනෙ�ම කා්ල් කියල හඳුනවන 

පාසල් කාලය ඇයටෙ ්්ගවනන වු්ේ හරි 

අසුනෙ� ජීවි්යක.

“ඉසපකෝපලදි �ට ොළුපවෝ හිටිපේ නෑ. �ුං 
හිටිපේ තනිෙ�. අඩු� තරපේ �ුං ළඟිනවත 
ොළුපවක ගිපේ නෑ. එොලා පසලලේ කරනනවත 

�ාව ගතපත නෑ. ්දවසක �ුං ඇහුවා 
ඒ අෙපගන ඇයි �පගත එකක 
ොළුපවනන අක�ැති කිෙලා. 
එතපකාට එොලා �ට කිේවා �පගන 
පේ පලපේ පබෝ පවයි කිෙලා ඒ අෙපේ 

පගවලවලින �පේ ළඟටවත එනන 
එපා කිෙලයි තිපෙනපන 

කිෙලා. එදා නේ �ට 
ඇතතට� ්දරාගනන 

බැරිවුණා. පග්දර ඇවිත 
පහාඳට� ඇඬුවා.”

දිගින දි්ගටෙම ඒ විදියටෙ 

ආප අපහාස හමු්ේ 

ඇ්ග් හි්යි ්ග්යි ්ෙකම ඇේ්ගන වැටිලයි 

තිබු්ේ. ඒ නිසා ඇය නි්�ම ක්ේ අඬප 

එක. ඔය අ්්ර් දිගින දි්ගටෙම ඇයටෙ පාසල් 

මාරුක�නන පවා සිද්ධවුණා. ඒ වි්�ක 

්න්වයි උසස අධ්ාපනයත් ම්ගඇරුණා. ඒක 

නිසාම අවස්ා කීපයකදී දිවිනසා්ගනන පවා 

ඇයටෙ හිතුණා.

“�� �ැපරනන හිතුවත �ුං ඒ තීරපේ පවනස 
කරගතතා. ප�ාක්ද �ට ඕපන වුණා �ට අපහාස 
කරන මිනිසසුනට �ුං කවු්ද කිෙලා පපනනනන.”

එ්හම හි්ප චැන්ටෙල් අවසා්න හරි 

අපූරු තී�ණයක ්ගත්්ා. ඒ ්මයි නිරූපණ 

ශිල්පිනියක ්වනන තී�ණය කිරීම. ඒත් ඒකටෙ 

වැේගත්ම ්ද ්පනුම. ඉතින එවැනි 

වෘත්තියක ්්ෝ�ා්ගැනීම නිසා 

ඇයටෙ වු්ේ ්ව ්වත් 

සමාජය ඉදිරි්ේ හාස්යයටෙ 

ලක්වනන. ඒත් 

්මාන බා්ධක ආවත් 

ආ්යත් නේ ආපහු 

හැ්�න්න නෑ කියලා 

ඒ ්වන්කාටෙත් ඇය 

හි්ලා ඉව�යි.

“�ාව පකානකරප 
මිනිසසුනට ප්දනන 
පළුවන පහාඳ� පිළිතුර 
ත�යි �ුං නිරූපණ 
ශිලපිනිෙක පවන එක. �ුං 
පකාපහා� හරි පලෝකපේ ඉහළ� 
පපපේ නිරූපිකාවනට අවස්ාව 
හිමිපවන පලෝක ප්රසිද්ධ විකපටෝරිො සීක්රට් 
විලාසිතා ්දැක� නිපෙෝජනෙ කරන නිරූපිකාවක 
පවනවා.”

චැන්ටෙල් එ්හම හිතුවත් ඒ ්ගමන 

පටෙන්ගන්න ්කා්ැනිනෙ කියලා ඇයටෙ 

්ත්රුමක තිබු්ේ නෑ. ඒ නිසාම ඇය දිගින 

දි්ගටෙම ක්ේ විවි්ධ විලාසි්ාවලින සැ�සිලා 

ඉනන ඇ්ග් ඡායාරූප ඇය්ග් ඉනසටෙග්ෑේ 

පිටු්ේ පළක�ප එක. ඔය අ්්�යි ඒ 

ඡායාරූප ෙකින ඇ්මරිකානු රූපවාහිනී 

නි්ේදිකාවක ්වන ටෙයි�ා බෑනකස 

ඇයටෙ ක්ා ක�න්න. ඒ ඔවුන්ග් �්ේ 

පවත්වන ‘America’s Next Top Model 2014’ 
නමින පැවැත්වූ රූපවාහිනී වැඩසටෙහන ්ගැන 

ඇයටෙ කියනන.

“�ුං ඒකට ඉදිරිපත වුණා. �ට හැකිොව 
ලැබුණා එහි අවසන වටෙට එනන. ඒකට ගිෙ 
පළමු සහ එක� කැපනඩිොනු තරුණිෙ වුපණත 
�ුං. ඉතින �ුං ප්රසිද්ධ වුණා. �ට විලාසිතා නා�ෙන 
කීපෙකින ආරා්ධනා ආවා ඔවුනපේ නිරූපිකාවක 
විදිහට කටයුතු කරනන.”

චැන්ටෙල් කියන විදිහටෙ ඇ්ග් නිරූපණ 

චාරිකාව ඇ�ඹු්ේ එ්හම. ඒ අ්්ර් ඇය හරි 

අපූරු තී�ණයකුත් ්ගත්්ා. ඒ ්මන්ග් 

නම ්වනස ක�්ගත්් එක. එ්ැනින 

පස්ස ඇය භාවි්ා ක්ේ ‘විනී 
හරපලෝ’ (Winnie Harlow) කියන 

නම.

“�ුං පගාඩාක ආ්දපර කරප 
ඇප�රිකානු නිළිෙක ත�යි 

ජිෙෑන හරපලෝ කිෙනපන. 
�පේ අලුත නපේ අගට 
හරපලෝ කිෙලා දාගතපත 
ඇෙව සිහිපත පවනන.”

එ්ැන පටෙන ඇයටෙ 

නිරූපණ ක්ෂේත්ර්ේ 

වැඩවලින නේ අඩුවක 

වු්ේ නෑ. ්ලෝක්ේ 

සුප්රසිද්ධ සමා්ගේ 

පවා ්ම සනනාම 

නිරූපිකාව විදිහටෙ 

්්ෝ�්ගත්්ත් 

විනීව. ඒ නිසාම 

කාලයත් එකක 

ඇය ප්රසිද්ධ 

නිරූපිකාවක බවටෙ 

පත්වුණා.

“නිරූපණෙට ඇවිත 
පකටි කාපලකින �ට හැකිොව ලැබුණා 

ලනඩන විලාසිතා සතිපේ නිරූපණ 
ශිලපිනිෙක පවනන. �පේ පලාකු� 
හීනෙ වූ පලෝක ප්රසිද්ධ විකපටෝරිො 
සීක්රට් විලාසිතා ්දැක� නිපෙෝජනෙ 

කරනනත පළුවන වුණා. ඒ විතරක පනපවයි පලෝක 
ප්රසිද්ධ සඟරා පබාපහෝ�ෙක මුල පිටුව සැරසුපේ 
�පේ රුවින. අනතිපේ �ාව පකානකරප මිනිසසු� 
�පගන ස�රු සටහන ගනන, පසලෆි ගනන 
තැනට පතවුණා.”

්ේ ්වන්කාටෙ ඇය ්වත් අපූරු වැඩකටෙ 

අ්්ගහලයි ති්යන්න. ඒ ්මයි සමාජ 

්සවිකාවක විදිහටෙ සුදු කබ� ්�ෝ්ග්යන 

්ප්ළන අය්ග් ආත්ම අභිමානය දියුණු කිරීම 

්වනු්වන ්පනී සිටින එක. ්මාකෙ ්මන 

විඳප දුක ්වත් ්ක්නක විඳිනවා බලනන 

ඇයටෙ උවමනාවක නෑ කියලයි 28 හැවිරිදි විනී 

කියන්න. 

ප්රතික්ෂේප වූ ්බා්හෝ ්ැන 

හයියක ක�්්ගන සිය සිහින 

හැබෑ ක�්ගත් ්රුණියක 

්මයි විනී හර්්ලෝ. 

ඇය ්ේ වනවිටෙත් 

නිරූපණ ශිල්පිනියක 

්ලස සේමාන 

රැසකම දිනා්්ගනයි 

ති්යන්න. ඒ 

වි්�ක ්න්වයි ්ේ 

්වන්කාටෙ ඇ්ග් 

නම ්ලෝක්ේ ්හාඳම 

නිරූපිකාවන අ්�ත් 

ඉහළිනම ති්යනවා. 

හැබැයි ඇය ෙකින 

්බා්හෝ අය අෙටෙත් ඇ්්ගන 

අහන එක ක්ාවක ති්යනවා. 

ඒ ්මයි එවැනි අසාමාන්ය ්පනුමක 

එකක ඇය නිරූපණය වැනි වෘත්තියකටෙ 

්යාමුවු්ේ ඇයි කියලා. ඒ ්වලාවටෙ ඇය හරි 

ලසසන හිනාවක මූ්න තියා්්ගනම ්මනන 

්ම්හම කියනවා.

“ඔොලා තව�ත �පගන එපහ� කතාවක 
අහනපන ඇයි කිෙලා �ට පතපරනපන නෑ. 
හැබැයි තවදුරටත �පේ පපනු� �පේ ග�නට 
බා්ධාවක පනපවයි.”

ෙවෙක් 
මං ඇහුවා ඒ 

අයසෙන් 
ඇයි මසෙත එක්ක 

යාළුසවන්න අකමැති කියලා. 
එතසකාට එයාලා මට කිවවා 
ඒ අයසේ සෙවේවලින් මසේ 
ළඟටවත එන්න එපා කියලයි 

තිසයන්සන් 
කියලා

ඔයාලා 
තවමත මසෙන් එසෙම 
කතාවක් අෙන්සන් ඇයි 

කියලා මට සතසරන්සන් නෑ. 
ෙැබැයි තවදුරටත මසේ 

සපනුම මසේ 
ෙමනට බාධාවක් 

සනසවයි
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ඉරට බූට් තියපු ගර්ල් සරෙන්්ඩසගන්

අපිට වැඩක් ගන්න බැරිද? 

“මලක් වෙලා ඔබ පිවෙන්න - ආදවේ සුෙඳ 
වදන්න” කියලා සුනිල් එදිරිසිංහ මහතමයා 

ගායනා කරන හරි අපූරු සිංදුවක් තියයනවා 

අහලා ඇති. ඒ සිංදුයවන් අදහස් යවන්යන් 

යකයනක් මලක් වයේ ලස්්සන යවන්න ඕයන් 

හදවතින් කියන එකයි. ඉතින් හදවතින් 

ලස්්සන ඔයාලට ්සල්ලි වියදම් යනාකර 

වතයත පිටියයන් යහායාගන්න මල් වරග 

භාවිතා කරලා මලක් වයේ හැඩයවන හැටි 

කියලා යදන්නයි අද අයේ කල්්පනාව.

මල්වල තියයන සුන්දරතවයයි, සුවඳයි 

නි්සායදෝ බහුතරයක් කාන්තාවන් මල්වලට 

යලාකු ප්රියතාවයක් දක්වනවා. තමන්යේ 

ය්පම්වතා නැතතම් යවනත හිතවතුන් මල් 

ය්පාකුරක් තෑගි යදනවට ගෑනු උදවිය හරි 

කැමතියියන්. ය්පාතවල හැටියට මල්වලට 

ආශා යවලා තියයන්යන් දැන් ඉන්න ගෑනු 

විතරක් යනයවයි. බුද්ධ කායල් ජීවත වුණු 

කාන්තාවන් ්පවා යක්ශ කලා්ප ්සර්සන්න, කුටි 

අලිංකාරවත කරන්න මල් වරග භාවිත කළා 

කියලා ඇතැම් යබෞද්ධ කතාවලත ්සඳහන්.

අයේ රයේ කාන්තාවන්ටත වඩා ඉන්දියානු 

කාන්තාවන් මල් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා. 

විවාහ උත්සවවලදි, යදව පූජාවලදි, රූ 

අලිංකරණයේදී ඔවුන්ට නම් මල් නැතුවම 

බැහැ. යබායහාම ඉස්්සර ඉන්දියායේ ජීවත 

යවච්චි කාන්තාවන් ්පාරවතී, විශ්ණුකාන්ත, 

යනළුම් වයේ මල්වලින් ්සමට ්සතකාර කරලා 

තියයනවලු. ඉන්දියානුවන් විශ්ණුකාන්ත 

කියලා හඳුන්වන්යන් අපි නිල්කටයරාළු 

කියලා හඳුන්වන මලටයි. ක්ලියයෝ්පැට්ා 

කිරිවලින් ස්නානය කළා කියන එක හැයමෝම 

දන්න යදයක්යන්. ක්ලියයෝ්පැට්ා කිරිවලින් 

ස්නානය කරනයකාට ඒ කිරිවලට යරෝ්ස මල් 

ය්පති එකතු කරන්නත අමතක කරන්යන් 

නැහැලු. ඇය විතරක් යනයමයි ඉතිහා්සයේ 

එන තවත යබායහෝ රැජිණියන් රූයේ 

ලස්්සන කරගන්න විවි්ධ මල් යයාදාගතතු බව 

ප්රකටයි.

අහලා තියයනවද 

තල් මල් ගැන? 

අපි කතාවට තල 

මල කියන්යන්. ඒක 

යබායහාම විශාල 

මලක්. ගමක තල් 

මලක් පිපුයණාත ගම් 

හතක්  ්පාළුයවන 

තරමට මූ්සලය කියලා 

කතාවක් තියයනවා. තල් 

මල් පිය්පන්යන් යබායහාම කලාතුරකින්යන්. 

ඉතින් යම් මලක් පිපුණම වයේම ඉන්න 

්පරාගකාරක ්සතතු මා්ස යදකක් විතර යම් 

මයල් ්පැණි යබානවලු. ඒ කායලදි ඔවුන් යවන 

මල්වලට යන්යන් නැති නි්සා ගයම් 

අනිත ගස්වල යගඩි හැයදන්යන් 

නැහැල්ලු. ඉතින් ගම් ්පාළු 

යවන්යන් ගස්වල යගඩි 

හැයදන්යන් නැතිකම 

නි්සා මි්සක මයල් 

මූ්සලකමකට යනයමයි 

කියලා ඇතැම්මු 

කියනවා. ඒ කායල් 

උතුරු ්පළායත ජීවත 

යවච්චි ගැමි කාන්තාවන් 

ඔය මයල් මූ්සලකම 

යහායන්න ගිහින් නැහැ. 

ඔවුන් තල් මයල් යකාටස් යේලලා 

කුඩු කරලා හියස් ්සම මත ආයල්්ප 

කළා කියලයි ්සඳහන්.

හරි දැන් අපි මල්වලින් කරන්න පුළුවන් 

්සතකාර එකින් එක කතා කරමු. මුලින්ම 

නිල්කටයරාළු මයල් බයල් ගැන කියල 

ඉන්නම්. නිල්කටයරාළු මල්වල ්සයම් 

යකාලැජන් වැඩි කරන ප්රතිඔක්සකාරක 

කිහි්පයක්ම අඩිංගුයි. ්සයම් රැළි අවම 

කරලා වය්සට යෑම ප්රමාද කරන්න යම් 

මලට පුළුවන්. වැටවල් ගායන් කැයල්ට 

ගිහින් තියයන නිල්කටයරාළු මල්වල 

වටිනාකමක් අයේ උදවියට නැහැයන්. 

හැබැයි නිල්කටයරාළුවලින් කරන 

රූ්පලාවණ්ය නිෂ්පාදන යබායහාම 

වැඩි මුදලට යුයරෝපීය 

රටවල අයලවි යවනවා. 

කමක් නෑ අද ඉඳලාවත 

නිල්කටයරාළුවලින් 

යම් ්සතකාර කරලා 

බලන්නයකෝ. 

නිල්කටයරාළු මල් 

කිහි්පයක් අරයගන ඒකට 

යදහි යුෂ ්සහ යයෝගේ 

ස්වල්්පයක් මිශ්ර කරලා ්සයම් 

ආයල්්ප කරන්න. විනාඩි 20ක් 

විතර තියලා ය්සෝදලා අරින්න. 

නිල්කටයරාළු මල් රැයක් ය්පයෙන්න 

දාලා ්පහුයවනිදට ඒ වතුයරන් මුහුණ 

ය්සෝදන්න. ්සතියකට වතාවක් මල් තම්බලා 

යුෂ ්පානය කරන එකත ්සමට යහාඳයි.

ඊළෙට බලමු යකායි කවුරුත ආ්සම 

යරෝ්ස මයල් ්සතකාර. යරෝ්ස මලට අයේ 

්සයම් pH අගය ්සමතුලිත කරන්න පුළුවන්. 

ඒ වයේම ්සයම් තියයන කුඩා සදුරු (open 

pores) ඉවත කරන්නත, හිරුඑළියයන් රතු 

්පැහැවුණු ්සම සුව්පත කරන්නත යරෝ්ස මල් 

යයාදාගන්න පුළුවන්. යරෝ්ස මල් යදකක් විතර 

කඩායගන රාත්රියක් වතුයර දාලා තියන්න. 

යරෝ්ස මයල් නටුයේ කටු නි්සා යබායහාම 

්පරිස්්සමින් යම් වැයේ කරන්න ඕන. එයහම 

හදාගන්න යරෝ්ස වතුර යටෝනර එකක් විදිහට 

්පාවිචිචි කරන්න පුළුවන්. යරෝ්ස ය්පති ටිකක් 

අරයගන ඒකට නැවුම් එළකිරි, ආමන්ේ 

යතල්, යකෝමාරිකා එයහම එකතු කරලා යේස් 

්පැක් එකක් හදායගන ආයල්්ප කරන්න. විනාඩි 

20කින් ය්සෝදලා ඉවත කරන්න.

යගවතයත හැයදන දාස්ය්පතියා මල් 

ගැනත අපිට ගානක් නැහැයන්. හැබැයි 

දාස්ය්පතියා කියන්යන් ඉන්දීය කාන්තාවන් 

සයවස් ගාණක ඉඳලා ්සයම් ආයල්්ප කරන 

මල් වරගයක්. දාස්ය්පතියා මල් වතුයර දාලා 

ඒ ජලයයන් යද්පා ය්සෝදනවා නම් කකුල්වල 

තියයන ්පැළුම් යල්සයයන්ම සුව්පත 

කරගන්න පුළුවන්. ඒ වයේම වියළි ්සම 

යතතමනය කරන්නත දාස්ය්පතියා මල්වලට 

පුළුවන්. අඹරාගතතු දාස්ය්පතියා මල්වලට 

යකෝමාරිකා මදයක් මිශ්ර කරලා ්සයම් ආයල්්ප 

කරන්න. දාස්ය්පතියා මල් යදහි යුයෂන් 

අඹරලා ශරීරයේ ්සයම් ආයල්්ප කරලා විනාඩි 

20ක් විතර තියලා ඉවත කරන එකත යහාඳ 

්සතකාරයක්.

ඊළෙට යනළුම් මල්. යනළුම් මල්වල 

විටමින් C බහුලයි. ඒ නි්සා ්සම ්පැහැ්පත 

කරන්න යනළුම් මලුත යයාදාගන්න පුළුවන්. 

අඹරපු යනළුම් ය්පතිවලට යදහි යුෂ, කස්තුරි 

කහ එකතු කරලා මූයේ ගාන්න. විනාඩි 15ක් 

විතර තියලා ඉවත කරන්න.

විටමින් E, D සුලබ නි්සා සූරියකාන්ත 

මලත ්සමට ගුණයි. ඔන්න ග්රීක කතාවකින් 

කියැයවන විදිහට හිරු යදවියන්යේ 

එක ය්පම්වතියක් හිරු යදවියන්යේම 

උදහ්සට ලක්යවලා මිය ගියාලු. හැබැයි 

්පස්යස් යදවියන්ට යම් කාන්තාව ගැන දුක 

හිතුණලු. ඉතින් ඔහු ඇයව මලක් කරලා. 

හිරු හැයරන හැයරන ්පැතතට 

හැයරන සුරියකාන්ත මල ඇයලු. 

හිරුයේ ්පැතතට හැරුණට 

හිරුඑළියයන් ්සමට යවන 

හානිය අවම කරන්න පුළුවන් 

හැකියාවකුත යම් මලට 

තියයනවා. සූරියකාන්ත මල් 

ය්පති මී ්පැණි ්සමෙ මිශ්ර 

කරලා ්සයම් ආයල්්ප කරන 

එක යහාඳයිලු. සූරියකාන්ත 

මල් යහායාගන්න අමාරුයි නම් 

යවළඳය්පායළන් ගන්න තියයන 

සුරියකාන්ත ඇට ්සහ යතල් ආහාරයට 

ගන්න එකත ්සමට යහාඳයි.

ලැයවන්ඩරුත ්සමට යහාඳ මලක්. 

ලැයවන්ඩර මයල් ඇල්්ා හයිය්ාක්ස 

අම්ලය (AHA) අඩිංගුයි. ඉතින් ්සම තරුණ 

කරන ස්වාභාවික යබායටාක්ස් එකක් 

විදිහටත ලැයවන්ඩර මල හඳුන්වනවා. 

එිංගලන්යත එළිය්සබත මහ රැජිණ ආ්සම 

මල යම්කලු. ඇය භාවිතා කරන්යන් 

ලැයවන්ඩර මල්වලින් 

හදාපු සුවඳ විලවුන් ්සහ 

රූ්පලාවණ්ය ආයල්්පන 

වරග විතරයිලුයන්. 

ලැයවන්ඩර කියන්යන් 

අයේ රයේ තියයන 

මලක් යනයමයි. හැබැයි 

ස්වාභාවික ලැයවන්ඩර 

යත යවයළඳය්පායළන් 

ගන්න පුළුවන්. ්සතියට 

්සැරයක් ලැයවන්ඩර 

යත ්සමට ආයල්්ප කරන්න පුළුවන් නම් 

යබායහාම යහාඳයි.

නාමල් ය්පති රැයක් ය්පාෙවලා මුහුණ 

ය්සෝදන්න. ඒක මුහුණ ්පැහැ්පත කරන යහාඳ 

්සතකාරයක්. අයශෝක මල් ය්පති නාමල් ය්පති 

එක්ක මිශ්ර කරලා අඹරා ශරීරයේ ආයල්්ප 

කරන්න. ශරීරය සුවඳවත යවනවා. ්සති 

යදක තුනකට ්සැරයක් ්සමන්පිච්්ච මල්වලින් 

මුහුණ ය්සෝදන එකත යහාඳයි. ඒ වයේම වද 

මල් කියන්යනත ්සමට වයේම යකස්වලටත 

ගුණ යදන මල් වරගයක්. ප්රතිඔක්සකාරක 

කිහි්පයක්ම අඩිංගු නි්සා ්සයම් වියළිබව 

ඉවතකරලා ්සම ්පැහැ්පත කරන්න වද මලට 

පුළුවන්. වද මල් යුෂවලට කහ මිශ්ර කරලා 

්සයම් ආයල්්ප කරන්න. වද මල ජලයේ 

යහාඳට මිශ්ර කරලා යකස් කළයේ ආයල්්ප 

කරලා විනාඩි 20කින් ඉවත කරන්න.

බාහිර ්සතකාර කරනවට අමතරව වද 

මල්, කතුරුමුරුිංගා මල්, රණවරා, යබලි, 

රත මල්, යස්්පාලිකා, නාමල්, ්සමන් පිච්්ච 

වයේ මල් වරග ආහාර්පාන විදිහට ගන්න 

එයකනුත ්සම ලස්්සන යවනවා. ඉතින් අද 

අපි කිේව යම් ්සතකාර ටික හරියට කරනවා 

නම් ඕනම යකයනක්ට මලක් වයේ ලස්්සන 

යවන්න අමාරු යවන එකක් නැහැ.

ඒ කාසෙට 
ගම් පාළු සවන්සන් 

ගසවෙ සගඩි ෙැසදන්සන් 
නැතිකම නිො මිෙක 
මසල් මූෙෙකමකට 

සනසමයි කියො  
ඇතැම්මු  
කියනවා

ක්ලිසයෝපැට්ා 
කිරිවලින් සනානය 

කරනසකාට ඒ කිරිවෙට 
සරෝෙ මල් සපති එකතු 

කරන්නත් අමතක 
කරන්සන් 
නැෙැලු
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152022 ජුනි 22 වන බදාදාකවරයේ කතාව

යෙවවන්දි යෙට්ටිආරච්චි 
ඡායාරූප - ක්රිෂාන් කාරියවෙම් 

යනානිවී දැල්වුණු 
ඒ දැල්්ල දැන් 
වරින් වර 

නියවන එක ගැන 
අපිටත් දුකයි 

ෙපුගසකන්ද යතල් පිරිපෙදුයව රොයන ඉංජියන්රු 
අයනෝමා කමල් යෙයනවිරත්න 

නියයෝජ්ය කළමනාකාර තාකෂණ යසවා (ව්ාපෘති)

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ාව ස්ාපිෙ 
කරලා තිතෙනතන 1961දි. ඊටපසතස 1969දි 
සපුගසකන්ද තෙල් පිරිපහදුව ආරම්භ 
තකරුවලු. ඇස ත්දකට ්දැකලා ත�ාතිබ්බත් 
සපුගසකන්ද තෙල් පිරිපහදුව ත�ා්දන� 
තකත�ක් ලංකාතේ හෙරදිග්බාතගම �ැතුව 
ඇති. අතේ තගවල්වලට සපුගසකන්ද 
පැත්ෙ ටිකක් ළඟයි. ඉතින පුංචි කාතල් 
තෙල් පිරිපහදුව ළඟින ෙ�තකාට අර ්දැල්ල 
කවදාවත් නිතවනතන �ැහැ කිෙලා අමමා අෙ 
දික් කරලා පිරිපහදුතේ ්දැල්ල තපන��වා මට 
මෙකයි. �ඩත්තු කටයුත්ෙකට ඇතරන� ඔෙ 
්දැල්ල කවමදාකවත් නිතවනතන �ැති නිසා ඒකට 
ත�ානිවී ්දැතව� ආසිොතේ රන ගිනි සිළුව 
කිෙලත් කිෙ�වා. හැ්බැයි ්දැන රතේ තිතෙ� 
ප්රශ� නිසා මෑෙක ඉඳලා විටින විට ඔෙ ගිනි 
සිළුව නිතව�වා. ඒක තව�ම කොවක්.
තම කොව ඒ ගැ� ත�තමයි. ඔෙ ත�ානිවී 
්දැල්තව� ගිනි සිළුව ්දල්වන� ඒ තවනුතවන 
ඇපකැප තවලා තසවෙ කර� සෑතහ� පිරිසක් 
ඉන�වා. ඒ අෙරිනුත් ත්බාතහාම විතශෂ 
තකත�ක්ව ‘ධරණී’ කවරෙ සරසන� අපි 
එකතුකරගත්ො. 
ඇෙ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ාතේ 
සපුගසකන්ද තෙල් පිරිපහදුතේ ොක්ෂණික 
තසවා (ව්ාපෘති) නිතෙෝජ්ය කළම�ාකාර, 
රසාෙ� ඉංජිතනරු අත�ෝමා කමල් 
තසත�විරත්�. ඇතග තසවා කාලෙ අවුරුදු 
21ක්ලු. ඒ කිෙනතන ඇෙ අවුරුදු 21ක් 
පුරාවට ඒ රන ගිනි සිළුව ්දල්වන� ඇපකැප 
තවලා තිතෙ�වා. ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ාතේ 
ොක්ෂණික තසවා අංශතේ ත්දවැනිො 
කානොවක් වීම කානොවන විදිහට අපිටත් 
ආඩම්බරෙක්තන.

රොයනික ඉංජියන්රුවරියක යවන්න හිතුව 
තැනින්ම කතාව පටන් ගමුද?

“මතග ගම අනුරාධපුර. අතේ පවුතල් 
්දරුතවෝ පසත්ද�යි. මම ත්දවැනිො. 
අමමා ොත්ො ත්දන�ම ගුරුවරු. 
මම පුංචි කාතල් ඉතග�ගන� 
විතශෂ ්දක්ෂො ්දැක්වුව ්දරුතවක් 
ත�තමයි. හැ්බැයි සාමාන්ය තපළ 
කර� කාතලදි මට ගණිෙෙ ගැ� 
විතශෂ කැමැත්ෙක් තිබුණා. ඒ 
නිසා උසස තපළටත් මම ගණිෙ 
අංශෙ තෙෝරගත්ො. වි්භාගෙ 
එකපාරිනම සමත්තව�වා 
කිෙ� අධිෂ්ා�ෙත් මතග 
හිතත් ෙදිනම තිබුණා. ඒ නිසා 

තගාඩක් මහනසි තවලා පාඩම කළා. ඒ පාර මම 
දිස්රික්කතෙන ්දහවැනිෙත් තවලා, තේරාත්දණිෙ 
විශවවිද්ාලතේ ඉංජිතනරු අංශෙට තත්රුණා. 
ඉංජිතනරු විෂෙ ගැ� මම තලාකුවට ්දැ�න 
හිටිතෙත් �ැහැ. ගණිෙෙට කැමති නිසයි ඒ 
අංශෙ තෙෝරගත්තත්. ඒ කාතල් මට ඉංග්රීසි 
එතහම හරිෙටම ්බැහැ. ඉතින කැමපස එතක් 
මුල් කාතලදි ඉංග්රීසිතෙන කිෙලා දුනනු කිසිම 
ත්දෙක් තත්රුතේ �ැහැ. පසතස ඉතින මම 
ඒ අඩුපාඩුවත් හදාතග� රසාෙ� ඉංජිතනරු 
අංශතෙන ඉහළම ලකුණුත් එක්ක උපාධිෙ 
ල්බාගත්ො.”
උසස් අධ්යාපනයෙන් පස්යස් ඇෙ 

විශ්වවිද්යාලයේ රසයාෙනික 

ඉංජියන්රු අංශයේ 

උපයේශිකයා්වක් විදිහටත් 

යස්්වෙ කළයාලු. ඒ ්වයේම ඇෙ 

මයාස කිහිපෙක් අනුරයාධපුර 

පශු අස්්වවැන්න ආෙතනයේත් 

යස්්වෙ කරලයා තියෙන්වයා. 

අයනෝමයා යසයනවිරත්න 

ලංකයා ඛනිජ යතල් සංස්්යායේ 

යස්්වෙට බවැයෙන්යන් 2001යි.

“මට පැවරිලා තිතෙ� 
කාරේභාරෙෙන කීපෙක්ම 
තිතෙ�වා. එකක් ොක්ෂණ තසවා අංශතේ 
කළම�ාකාරවරොතග අධීක්ෂණ කටයුතුවලට 
සහාෙ ්දක්ව� එක. ඒ වතගම පිරිපහදු 
ක්රිොවලිතේදි ඇතිතව� ගැටලු අධ්යෙ�ෙ සහ 
ඒවාට විසඳුම ල්බාදීම. පිරිපහදුව සම්බනධ 
ව්ාපෘතිවලට ොක්ෂණික දාෙකත්වෙ ල්බාත්ද� 
එකත් මතග තසවතේ තකාටසක්. තම ්දවසවලත් 
අලුතෙන පිරිපහදු කරන� පුළුවන ත්බාරතෙල් 
වරග තමා�ව්ද කිෙ� එක අපි අධ්යෙ�ෙ 
කර�වා.”

සපුගස්කන්්ද පිරිපහදුයේ තියෙන 

පතයාක ටවැංකි, නළ, කයාර්මික 

උපකරණ එක්ක හරි හරිෙට 

්වවැඩ කරන එක කයාන්තයා්වකට 

යමයාන්වයේ අත්්දවැකීමක්්ද 

කිෙලයා ඇයගන් නයාහන එක 

අඩු්වක් කිෙලයා මට හිතුණයා.

“අතේ රසසාතවදි 
තපාතත්පතත් ්දැනුම 
විෙරක් වැඩක් �ැහැ. 
ප්රාතෙෝගික ්දැනුමයි, 
හැකිොවයි ෙමයි 
තගාඩක්ම වැ්දගත්. 
ේලානේ එක වැඩ 
කරනතන �ැතුව ගිතොත් 
ප්රශතන තිතෙනතන 

තකාෙැ�්ද කිෙලා අපි තහාොගන� ඕතන. ඒ 
වතග �ඩත්තු කටයුතුවලදි විශාල උපකරණ 
උඩට �ැගලා, ඒවා අසසට රිංගලා පරීක්ෂා 
කරන� ඕතන. තගාඩක් ේලානේවල ඇතුළ 
කේට කළුවරයි. ඉතින ඒවා පිරිමින ට වුණත් 
කරන� ටිකක් අමාරුයි. කානොවක් විදිහට ඒ 
අභිතෙෝගවලට මම හරිම කැමැත්තෙන මුහුණ 
ත්ද�වා.”

රයට් ඇතියව්ලා තියයන යතල් ප්රශයනත් එකක යම් 
දවසව්ල පිරිපෙදුයව වැඩරාජකාරි අඩුයිද?

“එතහමම කිෙන�ත් ්බැහැ. තෙල් පිරිපහදුතේ 
උපකරණ හ්දලා තිතෙනතන හැම ්දවසකම 

පැෙ 24ම වැඩ කර� විදිහට. උපකරණ 
�ෙර කර කර වැඩ කරන� ගිොම 

ඒවතග කාරමික ත්දෝෂ ඇති තවන� 
තිතෙ� ඉඩ වැඩියි. තෙල් අවම 
නිසා ්දැන අපි වැඩ කරනතන 
එතහම ෙත්ත්වෙක. ඉතින 
අපිට නිෙරම උපකරණ 
ගැ� අවධා�ෙක් ්දක්වන� 
තව�වා. අනික තමතුවක්කල් 

අපි පිරිපහදු කතේ අබුඩාබිතෙන 
තගනව� මර්බන කිෙ� 

ත්බාරතෙල් වරගෙ. හැ්බැයි ්දැන 
පිරිපහදු කරනතන රුසිොනු ත්බාරතෙල් 

වරගෙක්. ඒ සංයුතිෙ උපකරණවලට 
ආගනතුක නිසා අපි ත්බාතහාම කල්ප�ාතවන 
ඉනතන. පිරිපහදුව පැත්තෙන ගත්තොත් �ම 
කලිනට සාතේක්ෂව ්දැන ්දවසකට පිරිපහදු 
කරනතන ත්බාතහාම අඩු තෙල් ධාරිොවෙක්.”
්වසර ගණනයා්වක් යනයානිමුණු යතල් ්දවැල්ල 

සවැයරන් සවැයර්ට නිවිලයා ෙන එක ගවැන 

පිරිපහදු්ව ඇතුයේ ්වවැඩ කරන යකයනක් විදිහට 

ඇෙට ්දවැයනන්යන් යබයායහයාම කණගයාටු්වක් 

බ්වත් ඔෙ කතයා්ව අතයරදිම ඇෙ කිේ්වයා.

“තම ඇතිතවලා තිතෙ� ෙත්ත්වෙ ගැ� 
ඇත්ෙටම තලාකු දුකක් තිතෙ�වා. 1969 තමක 
පටනගන�තකාට ්දවසකට පිරිපහදු කරන� 
පුළුවන තෙල් ්බැරල් ධාරිොව 38,000යි. 1979 
දි ඒක ්බැරල් 50,000ක් ්දක්වා වැඩි කරතග� 
තිතෙ�වා. ඊටපසතස ධාරිොවතේ වැඩි කිරීමක් 
සිදධතවලා �ැහැ. සකස කරපු තෙල් ආ�ෙ�ෙ 
කර�වට වඩා ත්බාරතෙල් පිරිපහදුව වාසිදාෙකයි. 
ඒතකන රතේ ආ�ෙනික විේදතමන 25% ක් 
ඉතිරි කරගන� පුළුවන. ඒක රතේ ආරථිකෙට 
්දැත�� තලාකු ඉතිරිෙක්. තම ප්රශ� එන� කලින 
ගිෙ අවුරුදතද අපි තෙල් ධාරිොව වැඩි කර� 
අලුත් ව්ාපෘතිෙක් සැලසුම කළා. හැ්බැයි තම 
ගැටලු නිසා ්දැන ඒ කටයුතුත් අඩාල තවලා. ඒ 
ගැ�ත් මට තලාකු කණගාටුවක් තිතෙ�වා. තෙල් 
පිරිපහදුතේ ධාරිොවෙ වැඩි කර� එක ෙමයි 
මතග වෘත්තීෙ ජීවිතත් එකම හීතන. හැ්බැයි ඒක 

කවදා හරි කරන� අතේ කේඩාෙමට හැකිොව 
ලැත්බයි කිෙලත් විශවාසෙක් තිතෙ�වා.”

යතල් ෙංස්ායව වැඩ කරන යකයනක නිො යතල් 
ප්රශයන් යපෞදගලික ජීවියත්ට බ්ලපාන්යන් නැතිව 
ඇති?

“අතපෝ තමාක්ද �ැත්තත්? තෙල් සංස්ාතේ 
වැඩ කළා කිෙලා �ැහැ. මම ඉන� පැත් ෙටත් 
විදුලිෙ කප�වා. ඒ තවලාවට තකාතහාම හරි අපි  
වැඩකටයුතු ටික කළම�ාකරණෙ කරගන�වා. 
්දන� අඳුර� තගාඩක් අෙ නිෙරම වතග කො 
කරලා තෙල් එ�ව්ද කිෙලා අහ�වා. තෙල් �ැති 
තව�තකාට සමහරු ඇතුතේ වැඩ කර� අපිට 
්බණි�වා. අවස්ාව අනුව ඉතින මම ඒ අෙට 
කරුණු පැහැදිලි කරලා ත්ද�වා.”
ඔෙ කතයාය්වන් පස්යස් මම ඇෙයගන් 

යපෞේගලික ජීවියත් ගවැනත් ටිකක් අහලයා 

බවැලු්වයා.

“මතග සැමිෙත් රසාෙනික ඉංජිතනරුවරතෙක්. 
අපිට දුතවක් ඉන�වා. කාරේබහුල �ැති තවලාවට 
මම තග්දර කටයුතු ්බලාගන�වා. තග්දර පයිේප 
්බටෙක්, විදුලි උපකරණෙක් කැඩුණත් අපිම ඒවා 
හදාගන�වා. මම කාරේබහුල තවලාවට සැමිො 
ෙමයි හැමතදම ්බලනතන. ඔහු වතගම දුවත්, 
මතග සහ සැමිොතග පවුතල් අෙත් මට තලාකු 
ශක්තිෙක්. තම ගමනම මෙක් කරන� කැමතියි 
ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ාතේ එවකට පිරිපහදු 
කළමණාකරුවන විදිහට තසවෙ කළ �ැසීගිෙ 
නිමල් රාජපක්ෂ මහො, විශ්ාමික නීල් ජෙතසකර 
මහො වතගම මතග වෘත්තීෙ ජීවිතත්ට සෑතහ� 
උපකාර කළ නිමල් අමරසිංහ මහොවත්. ඒ 
වතගම මාත් එක්ක තෙල් පිරිපහදුතේ වැඩ කර� 
කාරෙමේඩලතේ හැමත්ද�ාතගම සහාෙ ගැ�ත් 
කිෙන� ඕතන.”
ඉතින් අ්වසයාන ්වශයෙන් ‘ධරණී’ කිේවන ඔබ 

ය්වනුය්වන් ්වචනෙක් ය්වන් කරන්නටත් යේ 

සුන්්ද ර කයාන්තයා්ව අමතක කයේ නවැහවැ.

“තම කාලසීමාතේ තගාඩක් අෙ ජීවත් තවනතන 
පීඩ�තෙන. ඒක හරිම සාධාරණයි. ්දැන කවුරු 
කො කළත් මුලිනම කො කරනතන තම ප්රශ� 
ගැ�. අපි කල්බල වුණා කිෙලා තම ගැටලු 
විසතඳනතන �ැහැතන. ඉතින මම කිෙනතන 
ප්රශ�වලට අවශ්ය විසඳුම තහාෙ� ගමන අපි 
පීඩ�ෙ අවම කරගන� උත්සාහ කරමු කිෙ� 
එකයි. තමාක්ද තම පීඩ�ෙ නිසා සංකිරණ 
මා�සික ගැටලු වුණත් ඇති තවන� පුළුවන. 
ඉතින ඉඩ තිතෙ� තවලාවට ආධ්යාත්මික තදවලට 
තොමුතවලා හැකිොක් සතුටින ඉන� ්බලන�. ඒක 
ෙමයි මතග එකම ඉල්ලීම.”

යම් දවසව්ල 
අලුයතන් පිරිපෙදු 
කරන්න පුළුවන් 
යබාරයතල් වරග 

ගැන අපි අධ්යයනය 
කරනවා
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බියංකා නානායකකාර

කරි චිකන් 
වවන්න තිබුණු 
කුකුල්ලු ටික 
ඔකවකාම 
මං වෙදර 
වෙනාවා 

ගාල්ල, ගිං්�ාට �ලපිටිය 

ගමරාලලා්ේ ්�ෝමල�ාට දරුවන් 

තුන්්ද්ෙකි. ඒ දරුවන් ති්දොම පුතුන් 

වූ අ�ර, ඔවුන් ගැෙ ඇයට ආඩම්බර 

වන්ෙට ්ේතු කාරණා කීපයකම තිබුණි. ඒ 

අ�රින් එක ්දයක ගැෙ ඈ නිරන්�රවම 

�තුටු වූවාය. ඒ ඇ්ේ ළමා කාල්ේ ්ේම 

පුතුන් ද කුඩා වි්ේ පටන් �තුන් ්ක්රහි 

කරුණාවන්� වීමය. හුේම වැ්ටෙ ඕෙෑම 

�්�කුට ආදරය කිරී්ම හැකියාවක 

්�ෝමල�ාට ්ේම ඇ්ේ වැඩිමල පුතු 

මධුශාන් ්කෝකිලටත්, ්බාල දරුවන් 

වෙ නිමන්� �ත්�ර හා ඔහු්ේ අ්ෙක 

�්හෝදරයාටත් පිහිටා තිබුණි. 

දරුවන්්ේ ඒ ගුණයන් ගැෙ 

්�ෝමල�ා �තුටු වුවත් 

පියාට ෙම ඒ ගැෙ වැඩි 

කැමැත්�ක ෙැ�. 

ඒ �තුන් ්ක්රහි 

අොදරයකින් ්ොව, 

ඒ �තුන් නි�ා 

ඔවුන්ට කරදරයක 

්ව�ැයි යෙ බිය 

නි�ාය. ්ක්ේ 

්හෝ දරුවන් ්ලාකු 

්වද්දී ්�ෝමල�ා 

වියපත් වූවත් ඇ්ේ 

හි්ත් �තුන් ්ක්රහි 

වූ ඒ ආදරය එදාටත් වඩා 

පරිණ� වු්ේය.

�ත්ත්ව සු්බ �ාධේේ ක්රියාකාරීම 

�රුණ්යක වූ ඇ්ේ ්ලාකු පුතු මධුශාන් 

අෙතුරට ලක වූ හා මහමග අ�රණ වූ 

�තුන් ්බය ෙැතුව නිව�ට ්ගෝේ ඒ 

අමමා නි�ාය. එ්ේ ්ගෙ එෙ �තුන්ට ඔහු 

නිව්ේ ෙැති අවේ්ාවන්හිදී �ලකන්්න් 

්�ෝමල�ා හා ඇ්ේ ්බාලම පුතු විසිනි. 

එ්ේ නිව�ට ආ �තුන් අ�ර ්බලලන් 

හත්්ද්ෙකු, පූ�න් ්දා්ළාේ ්ද්ෙකු, 

්ලන්නු, වේලලු ඇතුළු ආ්බාධි� �තුන් 

රැ�ක ද සිටිති.   

්ම සියලල අ�්ේ ඇය ්ගදර 

කුකුලලු ්දතුන් ්ද්ෙකද හැදුවාය. 

ඒ ගම කුකුලලු ඔවුන්ට ලැබු්ේ එක 

එක්කො ්ගෙැවිත් දී ් මනි. අ�නීප 

වී හා තුවාල වී සුව කරගන්ෙට ්බැරිව 

භාරදුන් එම කුකුළන් ප්රතිකාර කර සුව 

කළත් දුන් අය ආ්ේ උන් ්ගෙ යන්ෙට 

ආ්ේ ෙැ�. ඒ අ�රතු්ේ ෆාම කුකුල 

පැටේ හත් අට්ද්ෙකුත් ඇය නිව�ට 

ගත්�ාය. ඒ කුකුලු පැටවුන් ්ගදරට 

ගන්ෙට ්ේතුව වූ්ේ නිමන්� පුතුය. 

ලිංකා්ේ අඩු ආදායමලාභින්ට හදන්ෙට 

�මෘද්ධි්යන් කුකුලු පැටවුන් ්දෙ ්බව 

අ�ා නිමන්� අමමාට ඒ පැටවුන් ගන්ො 

්ල� වද ක්ේය. ඒ නි�ා ඇය කුකුලු 

පැටේ හත් අට්ද්ෙක ්ගදරට ්ගෙ 

�රමක ්ලාකු කරගත්�ාය. ඒ කුකුල 

රිංචු්වන් බිත්�ර ගත්�ත් බිත්�ර 

වැරූ ්හෝ රිංචු්ේ සිටි කුකුල ොම්බන් 

ඈ මේ කඩයට විකුණන්ෙට කිසි දව�කත් 

හිතු්ේ ෙැ�. ඒ නි�ා �මෘද්ධි්යන් ගත් 

කුකුල රිංචුවටත් ඇය ඔවුන්්ේ ඉඩ්ම 

නිදහ්ේ ජීවත්්වන්ෙට ඉඩදුන්ොය. 

ඒ අ�්ේ පහුගය දව�ක අ�නීප 

�ත්ත්වයකට ්්බ්හත් ගන්ෙට 

්�ෝමල�ාත්, ්බාල පුතුත් 

ගිං්�ාට කුරුඳුවත්� 

ප්ර්ද්ශ්ේ ්්බ්හත් ශාලාවකට 

ගයහ. 

“ඒ යනක�ොට තමයි දැකක� 
අකේ කෙදර ඉනනවො වකේම 
කුකුල්ලු වෙයක පසකදනො 
ෙොකන �කුල්වලින ෙැටෙහලො 

මස �කේ ඉස්සරහ 
තියලො ඉනනවො. 
මටයි කපොඩි පුතොටයි 
ඒ දිහො බලනන 
බැරි තරම් දු�යි. 
මස �කෙන අහද්දි 
කිවකව ඒ පැතකත 
මුසලිම් මිනිසසු 
කම් �ොකල් කුකුලු 
�ෑමවල මිල වැඩි 
නි්සො එයොල ෙොව 
හිටි කම් ්සතතු ම්සට 
විකුණලො කියලො. 
අද ඔය �රි චි�න 
කියනකන කම් බිතතර 

කිකිලිකයොනකෙ මස. එයොලව කේර 
කනොෙතකතොත ඒ කෙොල්කලොත 

�රි චි�න කවන හිනදා 
කේත කේනන යන�ල් 

හිතුකව ක�ොකහොමද 
ඒ කුකුල්ලු ටි� 
කේරෙනකන කියලයි. 
කමො�ද ඒ කවලොකව 
මකෙ අකත ්සල්ලි 
තිේකබ නෑ. ඒ� 
දැක�ට පසක්ස 

ඔලුකව �ැකකුමකුත 
ආවො.”

්�ෝමල�ාත් නිමන්�ත් 

්්බ්හත් ගන්ෙට ග්ේ මේ 

ක්ේ සිටි කුකුලලු ගැෙ දුක ්වමිනි. 

ආපසු එෙ ගම්න් ඇය ්බැිංකුවට ්ගාේ 

්පා්ත් තිබූ සුළු මුදල ල්බාගත්�ාය. 

්ද්දො ඉන්පසු ග්ේ මේ කඩයටයි. 

ඒ වෙවිට ඉතුරු වී සිටි කිකිළියන් පේ 

හය්දො මේ ්බරට මිලදී ්ගෙ ්ගදර 

්ගෙ ආහ. එවිට නිව්ේ සියලු කුකුලන් 

ගණෙ දහ�යක වූහ.

ගමවල කුකුලන්ට ඇහිඳ කන්ෙට 

ඕෙෑ�රම කෑම ඇත්්ත්ය. ඒත් 

්�ෝමල�ාල්ේ ්ගදරත් �ාපප 

්ේට්ටුවලින් වටවී තිබූ නි�ා වප�රිය 

්පාඩි විය. ඒ නි�ා කුකුලන් බි්මන් ්�ායා 

ගන්ො කෑමට අම�රව පුන්ෙකකුත්, ්පාල 

කුඩු, නිවුඩු හාල, වල ්කාළත් ්ගදරින් 

ල්බා දුන්්න්ය.  

“කමතන ඔකක�ොම බිතතරවලට හදන 
කිකිලිකයො 16ක ඉනනවො. ඉතින කමයොලත 
අකේ කෙදර අනිත ්සතතු එක� කබොකහොම 
ආදකරන හැකදනවො. එයොලො ඉතින කබෝල 
වකේ ලස්සනට ඉනනවො, අඩුපොඩුවක 
නැතුව �ෑමබීම ලැකබන හිනදා. කමයොලො 
ඇතතටම හරිම හීලෑයි මටයි, චූටි පුතොටයි. 
ක�ොකහොමත මං එදා ඉඳනම පුරුද්දක 
විදියට හොල් කපොලලො ෙනකන. ඒ කවලොවට 
�ට්ටියම මකේ වකට් ඉඳන කහොඳහැටි හොල් 

�නවො. කම් ළඟදි ඒ කේරෙත 
කිකිලිකයක ක�ොකහොම 

හරි කේට්ටුකවන 
පිට ගිහින �කුල 
කද�ට මැද්කදන 
�ැකෙනනම 
ෙහල තිබුණො 

�වුරුහරි. අපි 
එයොටත ෙොල්ල 

ක�යොකවට් 

ආයතනකේ අකයෝමි 
කෙොකටරට කියලො 
කබකහත �ළො. දැන 
කහොඳින ඉනනවො.”

ඒ අ�්ේ ඇ්ේ 

හි� ්්බ්හවින්ම 

රිදවූ්ේ ්ලාකු පුතු 

සුවපත් කරන්ෙට 

්ගදරට ්කා්හන් 

්හෝ ඇහිඳ ්ග්ෙෙ 

�මහර පුිංචිම 

�ත්තු සුව ්ොල්බා 

ජීවි�ය හැර යෙවා 

දකිද්දීය. 

“මිනිසසුනට තමයි වැඩි ආයුෂ �ොලයක 
තිකයනකන. කම් ්සමහර ්සතතුනට තිකයනකන 
හරිම පුංචි ආයු �ොලයක. අනි� මිනිසසු 
වකේම හැම ජීවිකයකම �ැමති එ� 
කමොකහොතක හරි ජීවතකවනන. එයොලටත 
දු�, කවදනොව, බෙගිනන, තිබහව, සීතල 
දැකනනවො. අනි� එයොලත �ැමතියි ආදකර 
ලබනන. ආරකෂො�ොරීව නිදනන. විකේෂකයන 
්සමහර ්සතතු මිනිසසු ඇසුකර ජීවතකවනන 
පුදුම ආ්සයි. ඒ� අපි අතදැකීකමන දනනවො. 
�ැකල්ට උරුම ්සකතක කවලත ජීවිකත 
කේරෙතතට පසක්ස අපිව දාලො යනන �ැමති 
නෑ. ඒ� කෙොෙකකදකනක කතරුම් ෙනකන 
නෑ. අනි� කම් මහකපොකළොව අපිට විතරක 
අයිති තැනක කනකව. සියලු ්සතතුනට 
අයිතියි. මිනිසසු මහකපොකළොව කබදාකෙන 
තොේප, වැටවල් ෙහලො ්සතතුනකෙ අයිතියත 
උදුරකෙන. මං නම් කියනකන කම් කපොකළොකව 
ඕන තැන� කම් ්සතතු හිටපුවොකව. අපි 
උස්සකෙන ඉනකන නෑකන.” 

්�ෝමල�ා �ත්තු ගැෙ හි�න්්න් 

එ්හමය.

“අනි� කම් කෙකවනකන මිනිසසුනටත 
ජීවතකවනන අසීරු �ොලයක තමයි. ඒත 
විකේෂකයන කම් �ොකල් පොකර බෙගිනකන 
ඉනන ්සකතක දැකක�ොත ඒ ්සතොකෙ 
බෙගිනනට පුංචිම කදයක හරි කදනන. 
කෙදර ඉතුරුකවන ඉඳුල් ටි� බෑේ එ�ට දාලො 
කුණු ටැකටකරට කදනකන නැතුව භොජකන�ට 
දාලො කේට්ටුවට යටින තියනන. �වුරුම හරි 
්සකතක කු්ස පුරවොෙනීවී.”

්�ෝමල�ා්ේ ක�ාව ඇත්�ය. 

්ම කාල්ේ ඉේ�ර �රම කෑම කඩද 

ඇ්රන්්න් ෙැ�. එදා කෑම කඩයක ළඟ 

රැක සිට කු� පුරවාගත් අ�රණයන් 

්්බා්හෝ්ද්ෙක අද සිටින්්න් 

කු�ගන්්න්ය. අ්ෙක හැම �්�කුටම 

රැකවරණයට ්�ෝමල�ාවන් 

මා�ාවන් ලැ්්බන්්න්ත් ෙැ�. 

මිනිස්සු 
මහව�ාව�ාව  

වබදාවෙන තාප�, වැටවල් 
ෙහලා සත්තුන්වෙ අයිතියත් 
උදුරවෙන. මං නම් කියන්වන 
වම් ව�ාව�ාවව ඕන තැනක 
වම් සත්තු හිටපුවාවේ. අපි 

උස්සවෙන ඉන්වන  
නෑවන

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

‘සර් මම අද රෑට 
මැරෙනවා, 

රමානවහරි කෙනන’ 
කියලා තමිලිනී කිවවා 

පුනරුත්ථාපන කථාලය අවසන් කර සමථාජගත 

වූ තමිලිනීව හමුවූ කපිතථාන් ජයනිගේ ගකථාළඹ 

ගමන පිළිබඳව ඉකුත සතිගේදී සඳහන් 

කගළමි. මහරගමට ගගථාස් තමිලිනීව හමුවී 

පැමිණි කපිතථාන්වරියට වැඩි දිනක් යෑමට ගපර 

තමිලිනීගගන් දුරකතන ඇමතුමක් ලැබිණ.

“ෙැඩම් ෙට තිබුණ අසනීපය අේශසවත්, 
ගැස්රයිටිසවත් මනමෙයි. කැනසේ (පිළිකාවක්) 
එකක්.”

“ඔයාට කැනසේ එකක් කියො සථිරද?”

කපිතථාන්වරිය එගලස ඇසුගේ ඇය වැනි 

ක්රියථාශීලී තරුණියක් පිළිකථා ගරෝගිගයක්්ද යන්න 

ප්රශනථාර්යක් වූ බැවිනි.

“පරීක්්ෂණ මසරෙ කළා. අගේන්ාශමේ පිළිකාවක් 
තිමයනවා, මගාඩක් කල් මවනවලු. ෙෙ මවන 
මෙඩවෙට ප්රතිකාර කරපු නිසා කල් ගිහිල්ො. 
ෙහරගෙ පිළිකා මරෝහමල් ප්රතිකාර කරනවා.”

තමිලිනීගගන් පිළිතුරු ලැබිණි.

“ෙෙ කලින සැමේ තමිලිනීව හමුවුණ මවොමේ එයා 
කීවා අසනීප තත්ත්වයක් තිමයනවා, අේශසවෙට 
ප්රතිකාර ගනනවා. කළුමබෝවිෙ මරෝහමෙන තෙයි 
ප්රතිකාර ගනමන කියො. ෂිවකාමි (තමිලිනී) වේනියාව 
පුනරුත්්ාපන ම්යස්ානමේ ඉද්දිත් ගැස්රයිටිස 
කියො මබමහත් ගත්තා.”

අනතුරුව කපිතථාන්වරිය තමිලිනීගේ ගරෝග 

තතතවය පිළිබඳව ඇය ්දන්න කියන පිරිස්වලින්්ද 

ගතථාරතුරු ලබථාගතතථාය.

“හිතුවට වඩා තත්ත්වය භයානකයි.”

තමිලිනීගේ ගරෝගය පිළිබඳව ගතථාරතුරු 

ලැබුගේ එගලසය.

“ෂිවකාමිමගේ මරෝගමේ ඇත්ත තත්ත්වය 
දැනගත්තෙ ඉක්ෙනිනෙ එයාව බෙනන යනන 
තීරණය කළා. එක දවසක තනියෙ ෙහරගෙට ගියා. 
ෙහරගෙ අමේක්්ෂා (පිළිකා) මරෝහමල් මනවාසිකව 
ප්රතිකාර ෙබමින හිටියා. ඉනන වාට්ටුව, මසරෙ 
මතාරතුරු ෙට ෙැබිො තිබුමේ. වාට්ටුවට යද්දි 
ඉසසරමවොෙ දැක්මක් ෂිවකාමිමගේ අම්ෙවයි 
නංගිවයි. මදනනෙ ෂිවකාමිමග සාත්තුවට හිටියා. 
ොව දැක්ක ගෙන ෂිවකාමිට සතුටට ඇස බැබලුණා. 
ෙෙ ළඟට ගිය ගෙන ෙමගේ අත්මදකෙ අල්ෙ ගත්තා.”

“ෙැඩම් ෙෙ කවදාවත් හිතුමව නැහැ ෙෙ මම් 
තත්ත්වමයන ඉද්දි ෙමගේ දුක සැප බෙනන ඒවි 
කියො.”

“ඇයි එමහෙ කියනමන?”

“මහාඳන ඉද්දි ළඟ ඉනන අය කරදමේ වැටිො ඉද්දි 
ෙගඅරිනවමන.”

තමිලිනී කීවථාය.

“එයා දනන හැෙ නිෙධාරිමයක්ෙ නෙ කිය කියා 
ෙතක් කරො විසතර ඇහුවා. පුනරුත්්ාපන කාෙමේ 
සිදුමවච්ච රසවත් සිදුවීම්, සං්චාර ගිය ඒවා ෙතක් 
කළා. ඒ සං්චාරවෙ ගත්ත ඡායාරූප, පුනරුත්්ාපන 
ෙධ්ස්ානමේ ගත්ත ෙතක සටහන ඡායාරූප 
තිමයනවා නම් බෙනන එවනන කියො කීවා. තව 
මදයක් කියනන ඕන. පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානමේ 
ඉද්දි තිබුණ දිග මකාේඩය ඔලුමව තිබුමණ නැහැ. 

ප්රතිකාර කරන මබමහත්වෙ සැරට හිසමකස මසරෙ ගිහින 
තිබුණා. හැබැයි ඒ තත්ත්වය ගැන කිසිෙ පසුතැවීෙක් 
තිබුමේ නැහැ. විනාඩි 40ක වමගේ කාෙයක් මරෝහමල් හිටියා. 
මෙඩ්ඩු බෙනන දීපු මවොවත් ඉවර මේමගන ආවා.

‘ෙට යනන මවොව හරි වමගේ.’

ෙෙ කියද්දි ෂිවකාමි ෙමගේ මුහුණ දිහා බැලුමේ හරිෙ 
දුමකන වමගේ. ෙට මත්රුණා ෙට තව ඉනන කියො කියනන 
ඕන, ඒත් ොව නවත්ත ගනන හැකියාවක් නැහැ කියො. ෙෙ 
පිටත් මවනන හදද්දි ෙමගේ අත් මදක තදිනෙ අල්ෙමගන 
මහාඳටෙ ඇඬුවා. ෙටත් කඳුළු ආවා. පිටත් මවනන මවොව 
හරි නිසා ෂිවකාමිමග ඔලුව අතගාො ඉක්ෙන සුවය ප්රාේ්නා 
කරො එනන පිටත් වුණා.”

“සිනො ක්මෂේත්රමේ සිටින 
ධේෙසිරි බේඩාරනායක ෙමගේ 
ළඟෙ හිතවමතක්. 2013 
වසමේ අග භාගමේ දවසක 
ධේෙසිරිමගන ෙට දුරකතන 
ඇෙතුෙක් ෙැබුණා, එයාමගේ 
හිතවත් පිළිකා මරෝගිමයක් 
ඉනනවා, හමුමවනන අවශ්යයි 
කියො. ඒ අනුව ෙෙ දැනුම් 
දුනන මවොමේ ධේෙසිරි එයාමගේ 
මරෝගියත් එක්ක ොව හමුමවනන 
ආවා. ධේෙසිරි ප්රතිකාර සඳහා 
කානතාවක් තෙයි එක්කරමගන 
ඇවිත් හිටිමේ. ොව හමුමවනන 
එද්දි මම් කානතාවමගන නිමරෝගී මපනුෙක් තෙයි 
මපනුමේ. ආපු ළෙයා මදෙළ කියො ධේෙසිරි 
කියපු නිසා ෙෙ දනන මදෙළ භා්ෂාමවන කතා 
කළා. ඒ ළෙයා ෙමගේ ප්රශනවෙට පැහැදිලි 
සිංහමෙන උත්තර දුනනා. ෙට මත්රුණා එයාට 
මහාඳට සිංහෙ පුළුවන කියො. ඒ නිසා එතැන 
ඉඳන ෙෙත් සිංහමෙන කතා කළා. එතැනදි 
මරෝගී තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්්ෂාවක් සිදුකළා. 
එතැනදි මත්රුම් ගියා අගේන්ාශමේ හැදුණු 
පිළිකාව ෙෙ පරීක්්ෂා කරන අවස්ාව වනවිට 
ඇටමිදුළු, මපනහළු දක්වා මේගමයන පැතිරිො 
කියො. ඒ කියනමන පිළිකා මරෝගී තත්ත්වමේ 
අවසන අදියමේ තෙයි හිටිමේ. ඒත් මම් ළෙයා 

මකඳිරිගෑම් ශබද මොනවත් නැහැ. 
ඇවිදිද්දි නැමෙනමන නැතිව 
ශරීරය හරි මකළින තියාමගන තෙයි 
ඇවිද්මද. ඔය තත්ත්වමේ මරෝගිමයක් 
එමහෙ ඉනනවා ෙෙ දැක්කෙයි. 
ධේෙසිරි මරෝගියා ගැන මතාරතුරු 
මොනවත් ෙට මනාකීවට ටිකක් මවො 
ගියාට පසමස,

‘ෙමේන්ර මම් මරෝගියා එල්.ටී.ටී.ඊ. 
එමක් තමිලිනී. ඔයා දැනගත්තට 
කෙක් නැහැ. අනිත් අයට දැනගනන 
තියනන එපා.’

කියො ධේෙසිරි ෙමගන ඉල්ලීෙක් 
කළා. මකාමහාෙ වුණත් තමිලිනීමගේ 

මරෝගී තත්ත්වයට ප්රතිකාර ආරම්භ කළා. 
එතැනදි ෙට දැනගනන ෙැබුණා අසනීප 
තත්ත්වය තියාමගන තමිලිනි මපාතක් ලියනවා 
කියො. ප්රතිකාර කරමගන ගියත් තමිලිනී එයාමග 
ජීවිතමේ අවසානය කරා ළඟාමවමින හිටියා.”

“තමිලිනී එල්.ටී.ටී.ඊ. එමක් ඉද්දි වුණ සිදුවීම් 
මොනවත් කීවාද?”

“ප්රතිකාර සඳහා මරෝගය ගැන හැමරනන 
එයාමගේ අතීත විසතර කවදාවත් ෙෙ ඇහුමව 
නැහැ. එයා කීමවත් නැහැ. නමුත් ෙට හිතවත්ව 
හිටියා. හැබැයි එකෙ දවසක් ෙට පැමිණිල්ෙක් 
අරමගන ආවා.

‘සේ ෙට Testing (පරීක්්ෂණ) වගයක් කරනන 
තිමයනවා. මෙතන අය ොව එක එක තැනවෙට 
යවනවා හරි විසතරක් කියනමන නැතිව. ෙට හරි 
ෙහනසියි’ කියො කීවා.

ෙෙ ගිහින එතැන වවද්යවරමයක්ට කීවා 
‘මම් මෙඩා සාොන් මකමනක් මනමෙයි එල්.
ටී.ටී.ඊ. එමක් තමිලිනී. එයාට උදේ කරනන’ 
කියො. හැබැයි ඒ වවද්යවරයාට කීවා ෙෙ කියපු 
මද් කාටවත් කියනන එපා කියො. ඒ වමගේෙ ඒ 
වවද්යවරයාට ෙෙ කීවා මම් මරෝගියා මරෝගමේ 
අවසන අදියමේ ඉනමන. ඒ නිසා වැඩිකල් 
ජීවත්මවන එකක් නැහැ කියො. ඊට ටික දවසකට 
පසමස දවසක Ward Round (වාට්ටු පරීක්්ෂාව) 
යද්දි දැක්කා තමිලිනීව බොගනන ඉඳපු එයාමගේ 
අම්ො තමිලිනී ළඟ කෙබෙමයන හැසිමරනවා. 
ෙෙ එතැනට ගිය ගෙන තමිලිනීමගේ අම්ො ෙමගේ 
කකුල් මදක ළඟ වැඳ වැටිො තමිලිනීව මබරො 
මදනන කියො ඉල්ලීෙක් කළා. ඇත්තටෙ ඒ 
මවද්දි තමිලිනීමගේ මරෝගයට කරනන ඕන සියලුෙ 
ප්රතිකාර කරො තිබුමේ. තමිලිනී ළඟට ෙෙ ගියා. 
‘සේ’ කියො ෙමගේ අත තදින අල්ො ගත්තා.

‘ෙෙ අද රෑට ෙැමරනවා. හරිෙ කැක්කුෙයි. 
මොනවා හරි කරනන.’ කියො කීවා. එතැනදී 
තමිලිනීමගේ මේදනාව සෙනය මවනන අවශ්ය 
ප්රතිකාර කළා.”

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුනරගේසුඛිත මුදිත ජීවිත කතා රපළ - 14 වැනි  රකාටස
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

අලුත් දේවල් ගැන 

හිතනනටත්, අලුත් 

අත්්හදාබැලීම් කරනනටත් 

දකදනකුට සිදත්නම් ඒ 

තුළ ඇත්දත් රටට අවැසි 

නිර්මාණශීලීත්වයයි. 

දබමාද්හෝවිට ව්යවසමායකයන 

බිහිදවනදන ඒ 

නිර්ණශීලීත්වය තුළිනි. 

එදෙස නව ආරක ගිය 

දිවමානි වැලිතරදේ ්හරි 

අපූරව ආ්හමාර වටදටෝරු 

දගමානනක් රටට ්හඳුනවමා දී ඇත.

“මට සහ�ෝදර සහ�ෝදරිහ�ෝ නෑ. ඉතින් 
අමමමා උ�ද්දි මමත් කුස්සි�ට ගිහින් අමමට 
අත්උදව් හදනවමා. ඒත් මට ඕන වුහේ අමමමා 
�දන කෑමවලට වඩමා හවනස් කෑම �දන්න. 
උදා�රණ�ක් විදි�ට හකමාස් තම්බලමා �රි 
ව්යංජන�ක් විදි�ට �රි කන්න තමයි අපි වැඩිපුර 
පුරුදුහවලමා ඉන්හන. මට හිතුණමා හකමාස් පිටි කරලමා 
හක්ක් �දන්න, හරමාටී �දන්න පුළුවන් හන්ද කි�ලමා. 
ඒ හිතුණමා වහේම ඒකට හිතගි� තවත් කමාරණ�ක් 
තමයි අහේ හෙදර වත්හත් තිබුණ හකමාස් ෙහේ 
පළමු වමාහරට හෙඩි හෙමාඩක් �ැදුන එක. හෙදර 
කමාලමා, තව කමාට�රි දුන්නත් හෙමාඩක් හකමාස් 
අපහත් �නවමා. මට ඒ හවලමාහව් හිතුණමා හක්ක්, 
පිට්ටු, මෆින්, වේඩු, පහකෝරමා, චිේස් විදි�ට අෙ� 
එකතු කළ ආ�මාර �ැදුහවමාත් ඒහකන් ආදා�මක් 
ල්බන්නත්, ගුණ පිරුණු ආ�මාර�ක රස� 
්බලන්නත් පුළුවන් හන්ද කි�ලමා.”

දිවමානිදේ පදිිංචිය ගම්ප්හ දිස්ත්රිකකයට 

අයත් රදාවඩුනන ගම්්මානදේයි. නිටටඹුව 

දබෞේ්ධ ්්හමා විද්මාෙදයන උසස්ත දපළ දකවමා 

අධ්මාපනය ෙද ඇය ඖෂ්ධදේදිනියක දෙස 

කෙක රැකියමාවක නියැලුණමාය. එද්හත් ඇදේ 

හිත තිබුදේ දේශීය කෑ්බී්ට අලුත් ය්ක 

එකකරන විදියක ගැන සිතමිනි. 

“මම හකමාහේ�රි ෙමකට ගි�ත් අලුත් කෑම 
හමමානවද කි�ලමා හ�ව්වමා. ඒ හ�මා�න එක ඇතුහේ 
හද්ශී� හද්වල් ෙැන තමයි මට උනන්දුවක් 
තිබුහේ. අල වරෙ�ක් දැක්කත් මම ඒහකන් 
�දන්න පුළුවන් කෑම වරෙ හමමානවද කි�ලමා 
කල්පනමා කරනවමා. හෙදර ඇවිත් ඒවමා අත්�දා 
්බලනවමා.”

පර්චස්ත විසිප්හක ඉඩකඩ තුළ දකමාළපළමා 

ඇතුළු විවි්ධ දබෝග වරග වගමාකර ගනනටද 

දිවමානිට ඉඩකඩ ෙැබිණි. දඹෙ, ්ෑ, පිපිඤ්මා, 

දබෝිංචි, දගෝවමා, බටු වැනි එළවලුත්, කිංකුිං, 

මුකුණුවැනන, නිවිති වැනි දකමාළපළමා වරගත් 

දනදිෙ, ඉනනෙ වැනි අෙ වරගත්, තියඹරමා 

ආදියත් ඇයදේ දගවත්ත තුළ ය්හමින වගමා 

කර ඇත. ඒ ඇතැම් එළවලු වරග ලුණු ද්මා 

දේෙමා පසුව ගනනට සකසමා තබන බවද ඇය 

කියනදන ආ්හමාර සිංරකෂණදේ වැදගත්ක් 

ගැන එතරම් දනමාසිතන අදයකුට වුවද අලුත් 

අද්හස්ත දගදනමිනි. ඒ අතර ‘බත් ගස’ දෙස 

පැරැේණන ්හැඳිනවූ දකමාස්ත ගදේ පෙදාව 

දිවමානි සිතනදන ආශිරවමාදයක දෙසිනි.

“මම මීට අවුරුදු ප�කට වහේ කලින් ඉඳලමා 
තමයි හකමාස්වලින් කෑම �දන්න පටන් ෙත්හත්. 
පසුගි� හකමාහරෝනමා පළමු රැල්ල කමාහල් මයං �දපු 

ආ�මාර 
වට්හටෝරු 

හ්බමාහ�ෝහදහනක් අත්�දා ්බලලමා තිබුණමා. හඩවල් 
වරෙ, චිේස්, හකමාස් මදුලු පුරවලමා උ�න �ැටි 
වහේම හක්ක් �දන �ැටිත් �ඳුන්වමා දුන්නමා. ඒ 
එක්කම මම හෙදර ඉඳන් හකමාස් හක්ක් පුයංචි 
ව්මාපමාර�ක් පටන්ෙත්තමා. ලැහ්බන ඇණවුමවලට 
අනුව දැනටත් ඒ කටයුතු කරනවමා. හකමාහරෝනමා 
කමාහල් වහේම හම දවස්වලත් හකමාස් වැඩිපුර 
ලැහ්බනවමා. ඉතින් අලුත් කෑම වට්හටෝරු 
කිහිප�ක් හම දිනවල අලුතින් අත්�දා ්බැලුවමා. 
හකමාස්වලින් �දන �ැලප, සුදු ආේප, පෑන්හක්ක්, 
පරමාටමා වහේම වහේ වුණත් �රිම රසවත් 
කි�ලමා කි�න්න ඕන. හකමාස්වලින් �දන කෑම 
රසවත් වහේම මෘදු ෙතිහ�න් යුක්තයි. ඊට 
හේතුව හකමාස්වල ස්වභමාවික පිපුමකමාරක�ක් 
තිහ�නවමා කි�ලමා මම අ�ලමා තිහ�නවමා. ඒ වහේම 

කිසිඳු අගුණ�ක් නැ�ැ. හකමාස් හව්ළලමා පිටි 
කරලමා වුණත් �දාෙන්න පුළුවන් ආ�මාර වරෙ 
රැසක් තිහ�නවමා. පෑන්හක්ක්, පරමාටමා, වහේ 
දැක්කම ඇසට ප්රි� වහේම පිටි කෑම අහිතකර 
හකහනකුට වුණත් හම කෑම අහිතකර නැ�ැ. 
හලමාකු වි�දමක් �න්හනත් නැ�ැ. හම දවස්වල 
අපි ජීවන ්බර ෙැන හෙමාඩක් කතමා කරනවමා. වහේ 
එකක් කමාලමා කහඩන් ේහල්න්ටි�ක් බිව්හවමාත් අද 
අපිව විකිහණන තරම කි�ලමා කතමාවට කි�නවමා. 

ඒ වහේම හම කමාල� 
හ්බමාහ�ෝහදහනකුට 
ජීවත්හවන්න ්බැරිතරමට 
ජීවන ්බර වැඩියි. ඒ 
හකමාහ�මාම වුණත්, 
වත්හත් පිටිහේ 
වවමාෙන්න පුළුවන් 
හද�ක් වවමාහෙන හකමාස් 
හෙඩි�, හදල් හෙඩි�ක් 
අපහත් හනමා�වමා ආ�මාර 
සුරක්ෂිත කරෙැනීම 
ෙැන �ැම කමාන්තමාවකටම 
පුයංචි �රි අවහ්බෝධ�ක් 
ල්බමාෙන්න පුළුවන්. 
ඒකට �ැම හකහනක්ම 
හම වෙකීහමන් කටයුතු 

කළ යුතු කමාල�ක්. ඒක වචන�කට සීමමා හනමාකර 
හකමාස්, අල, ්බතල උපහ�ෝගී කරහෙන කෑමබීම 
�දන්න �ැකි�මාවක් තිහ�නවමානම තමන්හේ 
නිෂපමාදන�ක් අහලවි කරලමා ආදා�මක් ල්බමාෙන්න 
එක හිතට සතුටක්. පවුහල් ආරථික�ටත් එ� 
ශක්ති�ක් හව්වි කි�ලයි මම හිතන්හන්.”

දිවමානි අලුත් ආ්හමාර වටදටෝරු අත්්හදා 

බෙනදන ත්නදේ් ආකමාරයට වුවත් ඇය 

ආ්හමාර කෙමාව ගැනත්, කෘෂිකර්ය ගැනත් 

දැනු් දසමායමා යනදන ඒ ගැන තව තවත් 

උනනදුදවනි.

“මට තවම හකමාස්වලින් ඉඳිආේප, ලැවරි�මා 
වහේ කෑම �දන්න ්බැරිවුණමා. එම ආ�මාර 
වට්හටෝරුවත් හම දිනවල අධ්ය�න� කරමින් 

ඉන්හන්. ඇත්තටම හකමාස් 
කි�න්හන් හලඩහරෝෙ ෙණනමාවකට 
ගුණදා�ක ආ�මාර�ක්. එහි ඉරි, 
ඇට පවමා අපහත් හනමා�වමා 
ආ�මාර�ට එක්කරෙත �ැකියි.”

දිවමානි මුහුණුදපමාදතනුත්, 

සිය ඉනස්තටග්ෑම් ගිණුද්නුත්, 

දකමාස්තවලින සමාදාගත ්හැකි ආ්හමාර 

වරග ්හතළි්හක පන්හක ප්ණ 

දැනට ඉදිරිපත්දකමාට තිදේ. එවමා 

අත්්හදා බෙමින රස ගුණ කියන 

මිතුරු ෙැයිස්තතුවකද ඇයට 

දවයි. ඉනද දිවමානි ෙබනදන 

සතුටකි.

“මම අද�ස් කරලමා තිහ�නවමා 
හම අමමාරු කමාල� තුළ මහේ පුයංචි 
හක්ක් ව්මාපමාර� අලුත් විදි�ට 
පටන්ෙන්න. ඒ වහේම හෙවත්හත් 
ඉඩකඩ තුළ වෙමාවක් කරලමා, ල්බන 
සැනසුම සතුට හිතට ඔසුවක් 
වහේ.”

සැබෑවට් හිත ඇත්නම් දම් කියන සතුට 

සැනසු් ඔබටද දුර ඈතක දනමාවනු ඇත.

මම ක�ාසවලින් 
කේේ හදන්්න පටන් ගතකත 
අවුරුදු පහ�ට �ලින් 

18 2022 ජුනි 22 ව්න බදාදා

අද වකේ එ�ේ �ාලා �කෙන් 
පකලේන්ටියේ බිවකවාත  
අපි විකිකේන තරම්

ක�ාසවලින් වකේ, කේේ 
වකේම සුදු ආපප, ඉඳිආපප 

හදන්්නත පුළුවන්

අගය එ�තු �ළ ආහාර  
හදන්්න මකේ කගවතත මට 

ආශිරවාදයේ කවලා

දිවානිකේ
කගවතත

දිවානි 
ක�ාසවලින් 
නිපදව්න 

අලුත �ෑම

ගකම්, ්නගරකේ ක�ාතැ්න ඔබ ජීවත වුවත ඒ ජීවතව්න 
ඉෙ�ෙ තුළ කගවතු වගාවට ඉෙේ කවන්�රගැනීම 
�ාකලෝචිතය. ඔබ සටි්න බිකම් සීමිත ඉෙ�ෙ තුළත, 
බැලේ�නිය�, සලැබ් එ�� වාකේම, වහලකේද සාර්ථ�ව 
කගදර පරික�ෝජ්නය සඳහා එළවලු, ක�ාළපළා ටි� 
වගා �රකග්න සතුටින් සටින්ක්නෝ දැ්නටමත කවති. 
එවන් කගවතතකින් ලබ්න කුො අසවැන්්න වුව ක්නත 
ස්නස්න, ම්නසට සුවය කගක්න්න, කපා�ැට්ටුවටද බරේ 
්නැති මහාර්ඝ සම්පතකි.

පසුගිය �ලාපකේ සට වගාවට ලැදි, ඔබ දිරි 
ගන්වමින්, කමකතේ වගාවට සත ක්නාකයදූ ඔබට අදහස 
හා ඒ පිළිබඳ පුිංචි පුිංචි රහසද කහළිකිරීමට කමම පිටුව 
කවන්ක�කර.

ඔබටද ඔකබ් වගාව සාර්ථ� �රගත හැටි රටට 
කියන්්නටත ඉන් තවත අකයකු දිරි ගන්වන්්නටත කම් 
පිටුකව ඉෙ�ෙ කවන් �රවා ගත හැකියි. 

දුර�ත්න අිං�ය - 0115200900
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වසන්ත විජේරත්න

මම ඔහු සමඟ 

්නැටුජේ 
කැමැතජ්තන වුණාට  
අනිත හැමජේම වුජේ 
අකමැතජ්තන 
2013 වසරේ එක්තරා දිනක දහඅට 

වියැති ඕස්රරේලියානු ජාතික ්තරුණියක 

වන සැකසන් මුලින්ස් මිතුරියන් 

කිහිපරදරනකු සමඟ නිවසින් පිට්තට 

ගිරේ රහාඳම මිතුරියකරේ උපන්දින 

සාදයට යාරේ අරේක්ාරවනි.

“සාදය තිබුණේ සිඩ්නිවල සමාජ 
ශාලාවක. පාර්ටි එක පටන් අරන් ටික 
ණවලාකට පසණස අපි හැණමෝම නටන්න 
පටන්්ගත්ා. ඊටපසණස එ්ැන හිටපු 
්රුණ පිරිමි ළමණයක් මට නටන්න ක්ා 
කළා. ඔහු ඒ සමාජ ශාලාණේ හිමිකරුවණේ 
පු්ා බවත කිේවා. 

ඇත්ටම මටත නටන්න අකමැත්ක් 
තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔහුත එක්ක 
නැටුවා. ඊටපසණස ඔහු මට ටිකක් ක්ා 
කරන්න එ්ැනින් එළියට යමු 
කිේවා...”

සැකසන් ඔහු සමඟ 

සමාජ ශාලාරවන් 

පිට්තට යාමට 

එකඟ වූරේ 

ආගන්තුකයාරේ 

කිළුටු සහග්ත 

අරමුණ පිළිබඳව 

අවරබෝධයකින් 

රනාරේ.

“ඔහු මාව සිඩ්නිවල පාළු 
පාරක් ්ගාවට එක්කරණ්ගන 
ගියා. ඊටපසණස ඔහු මාව අනවශ්ය 
ණලස අ්ප්්ගාන්න පටන්්ගත්ා. ඒ 
ණවලාණේ මම ණ්ගාඩක් බය වුණා. මට 
මණේ යාළුණවෝ ්ගාවට යන්න ඕණන් කියලා 
මම ඔහුට කිේවා. ඊටපසණස ඔහු ්ව 
්වත ආක්රමණශීලී වුණා. බය වැඩිකමට 
ඒ ණවලාණේ ණමාකදද කරන්න ඕණන් කියලා 
මටත ණතරුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔහු 
කියපු ණදවල් කළා.”

සිදුවීරමන් මාස තුනකට පසු සැකසන් 

රදමේපියන්රේද සහාය ඇතිව එම 

්තරුණයාට විරුදධව නඩුවක රගානු 

කළාය. එහිදී අධිකරණය විත්තිකරුට 

වසර පහක සිර දඬුවමක නියම කරේය. 

්තමාට යුකතිය ඉටු වූ නිසා සැකසන් 

සතුටු වුවත් ඇරේ ඒ සැනසිලිදායක 

සිතුවිලලට වැඩි ආයු් රනාතිබුරේ 

විත්තිකරු නඩු තීන්දුවට එරරහිව 

නඩුවක රගානු කිරීරමන් අනතුරුවය.

“ඒ ණවලාණේ මම ඔහු කිේව ණදවල් 

කරපු නිසා මම 
ඔහුත එක්ක 
එකතු වුණේ 
කැමැතණ්න් 
කියලා විශවාස 
කළ බව ඔහු 
අධිකරණයට 
කිේවා. නැහැ 
ණදවියණන්! මම 
එණහම කණේ 
කැමැතණ්න් 
ණනණමයි. බය 
වැඩිකමටයි. 
අ්වරයකදි 
ණ්ගාඩක් කාන්්ාවන් ඔය ්තතවයට 
පතණවනවා. හැම කාන්්ාවක්ම ්මන් 
ආදණර් කරන ණකනා එක්ක කරන පළමු 

එකතුවීම ්ගැන හීන මවනවා. 
ඒත අඳුරන්ණනවත නැති 

මනුසසණයක් අතින් මට එදා 
ඒ වුණු ණද ණකාණහාමටත 

ණහාඳ ණදයක් ණනණමයි.”

ඇයට සිදුවූරේ 

යහප්තක රනාවන බව 

අධිකරණය රත්රුේ 

රනාගත් නිසාරදෝ 

නැව්ත නඩු විභාගය 

අවසන් වුරේ චූදි්තයා 

නිරදාස්රකාට නිදහස් 

කරමිනි. 

චූදි්තයා නිදහස් වූරේ ඔහුරේ 

ප්රරකෝටිපති පියාරේ මුදල නිසා බව 

එහිදි ඇ්තැමුන් පැවසූ අ්තර, චූදි්තයාට 

ආසන කිහිපයකට දුරින් අසුන් රගන සිටි 

සැකසන්ට මවරේ උරහිරස් හිස රහාවා 

කඳුළු සලනවා විනා රවනත් කරන්නට 

රදයක රනාතිබිණි.

හිරත් ඇති වූ තුවාලරේ රිදුම දිරනන් 

දින වැඩි වනවා විනා අඩුවක රනාවූරයන් 

2018 වේ්රේ එක්තරා දිනකදී සැකසන් 

්තමාට සිදුවූ අසාධාරණය පිළිබඳව 

ඕස්රරේලියානු ගුවන්විදුලි වැඩසටහනකට 

රහළි කිරීමට තීරණය කළාය. එහි 

ප්රතිඵලය රලස ඒබීසී ගුවන්විදුලි 

නාලිකාරේ ර�ෝ ර�ෝකස් වැඩසටහන 

හරහා ඇරේ ක්තාව ප්රචාරය වූ 

අ්තර, එය ඕස්රරේලියානුවන් විශාල 

සංඛ්ාවකරේ සිත් කේපනරයන් ඇළලී 

ගිය ක්තාන්දරයක විය.

රමම නඩු තීන්දු රවහි යේ වරදක 

තිරබන බව 

අදහස් කළ 

නීතීඥරයෝ 

නැව්ත ව්තාවක 

නඩුව විභාග 

කිරීමට තීරණය 

කරළෝය.

“ණේක දිගින් 
දි්ගටම ඇදණ්ගන 
යන එණකන් 
කාටවත ණස්ක් 
ණවන එකක් 
නැහැ කියලා මට 
හිතුණා. ණේක 

අ්ඇරලා දාන්න හිතුණු වාරත අනන්්යි. 
ඒත ණේක මම වණේම ්ව කාන්්ාවකට 
නැව් නැව්ත ණවන්න පුළුවන් නිසා මම 
මණේ සටන අ්ඇරිණේ නැහැ.”

රේ සිදධිය හරහා වසර ගණනාවක 

ඇය රගන ගිය සටන පසුගිය සතිරේ 

නිමා වූරේ ඕස්රරේලියානු අධිකරණය 

ස්්රී දූ්ණය සේබන්ධව නව නීති 

සංස්කරණයක හඳුන්වාරදමිනි. 

සැකසන්රේ සිදුවීම රේතුරවන් ලිංගික 

කැමැත්්ත පිළිබඳව පන්තට පසුගිය 

රනාවැේබරරේ අවසර ලැබුණු අ්තර, 

පසුගිය දිරනක එය සේම්ත විය. 

අභිම්ත ලිංගිකත්ව නීතිය 

නමින් හඳුන්වන රමම 

නීතියට අනුව කිසිවකු 

්තමාරේ ලිංගික 

කැමැත්්ත ප්රකාශ 

කළ යුතුය. ඒ 

පිළිබඳව ජාත්යන්්තර 

ක්මා සංවිධානරේ 

ප්රකාශිකා නිතිකා 

වයිට් පවසන්රන් 

රමවැන්නක  ය.

“ණේ නීතිය ණ්ගනාවට 
පසණස ණකණනක්ට ‘එයා ඒකට 
කැමැතණ්න් හිටියා කියලා මට හිතුණා’ 
වණේ ක්ා කියන්න බැහැ. අදාළ ණකනා 
ණකළින්ම ්මන්ණේ කැමැත් ප්රකාශ 
කණේ නැත්ේ ඒක ඍජුවම ස්රී දූෂණ 
වරදක් යට්ට ්ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ණේක 
ඕසණරේලියාණේ ස්රී දූෂණ වංගුවක් පහු 
කරලා තිණයන බව කියන්න ඕණන්.”

රේ වනවිට ජාත්යන්්තරවද රමම 

නීති සංරශෝධනයට ඇගයීමක එකකර 

තිබුණද ඇ්තැේ විචාරකයන් පවසන්රන් 

රමය ඉ්තා භයානක නීති සංරශෝධනයක 

බවයි. රේ ඒ ගැන ප්රවීණ නීතීඥ මාගරට් 

කනීන්රේ අදහසයි.

“ලිංගික කැමත් ඕනම ණමාණහා්ක 
ණවනස ණවන්න පුළුවන්. ණේක ප්රසිද්ධ 
පුද්ගලයන්ණේ ජීවි්වලට නරක විදියට 
බලපාන්න පුළුවන්. ඔවුන්ණ්ගන් ප්රතිලාභ 
ලබා්ගන්න ණබාණහෝණදනා බලාණ්ගන 
ඉන්නවා. හිටපු රේබි ක්රීඩක ජාරිඩ් 
හයිණන්ට නිසකාරණේ ඉදිරිපත කළ ස්රී 
දූෂණ නඩුව එයට ණහාඳම උදාහරණයක්.”

එරහත් සැකසන් රමවැනි 

ම්තවලින් අධධේයට පත් වී නැ්ත. 

සංරශෝධනයට විරුදධවාදී ම්ත දරන්රන් 

නීතී සංරශෝධනය නිසා ඉදිරිරේදී 

කාේයබහුලත්වය වැඩි රේ යැයි බිරයන් 

පසුවන නීතීඥවරුන් බව ඇය පවසයි.

“දැනට සිදුණවලා තිණයන අධ්යයනවලට 
අනුව ඕසණරේලියාණේ කාන්්ාවන් හය 
ණදණනක්ණ්ගන් එක් අණයකුත, පිරිමින් 
විසිපස ණදණනකුණ්ගන් එක් අණයකුත 
ලිංගික බලහතකාරකේවලට ලක්ණවනවා. 
හැබැයි ඒ අ්රින් නීතීණේ පිහිට ප්න්ණන් 
ඉ්ාම සුළු පිරිසක්. ඒ අ්රිනුත නඩුව 
අවසන් කරන්ණන් 10%ක් වි්රයි. ඉතින් 
ණේ ණවනස වීණමන් කාණේ හරි ජීවි්යකට 

යහප්ක් ණේවී. ඒක මට ඇති.”

දැන් ඇරේ අරමුණ වී 

ඇත්රත් ඕස්රරේලියාරේ 

ලිංගික අඩන්රත්ට්ටේ 

වළකවාලීම සඳහා 

රපරමුණ ගැනීමය. 

රේ වනවිටත් 

සැකසන් මුලින්ස් 

ස්්රී දූ්ණ සහ 

ලිංගික අ්තවර 

පරීක්ණ රාජ්ය 

රනාවන සංවිධානරේ 

අධ්යක්කවරිය රලස 

කටයුතු කරන්නීය. පන්ත 

සේම්ත වූරේ මෑ්තකදී බැවින් චූදි්ත ලූක 

ලාසරස් නමැත්්තා වරදකරුරවකු රලස 

ඔේපු කිරීම සැකසන්ට රනාහැකි විය. 

්තමා රවනුරවන් නැ්තත් අන්යයන්රේ 

යහප්ත රවනුරවන් රනාබියව සටන් 

කරනා සැකසන්ලා අරේ රරටත් 

පහල වනවා නේ ්තවදුරටත් මල 

කැකුළු රනා්තැරලන්නට නීතීරීතීන් 

රගාඩනැරගනු ඇ්ත.

ජේ වජේ 
සිදුවීේවලදී නීතීජේ 

පිහිට ප්තනජන 
ඉ්තාම සුළු පිරිසක්. 
ඒ අ්තරිනුත ්නඩුව 
අවසන කරනජන 
10%ක් වි්තරයි ඇජේ 

නිර්භී්තකම නිසා 
ඕස්ජරේලියානු 
අධිකරණයට 

පස්ජස් කාජලක 
ඔවුනජේ නීති 

ජව්නස් කරන්න 
සිේ්ධ වුණා 

නඩුණේ චූදි් ලූක්

192022 ජුනි 22 ව්න බදාදා
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ලබන සතියට...

2022 ජුනි 22 වන බදාදා20 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
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බියංකා නානායක්කාර ලියයි

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ රැගත් ටැේසි 

කාරය සොසෙනී යෙ සෙෙ බලා සිටි සත්නුකට 

දිගු හුසමේ සෙලුසේය. කමලට සේට්ටුව 

වෙනෙට කී ඔහු උඩු මෙලට සොයා මිදුසල 

ෙසෙක වූ සිසමනති පුටුසවන ඉඳගත්සත්ය. 

ජීවිතසේ සමාකදසෙෝ අවුලේ සිදුවෙ සෙර 

නිමිත්තේ ෙෙලවෙ බවේ ඔහුට ෙැනුණි. අමමා 

ගිසේ හිත සොඳින සොසේ කියා සිසතදදී හිත 

තවත් බර වුසේය. සියලු අවුල ඇති කසේ 

චතුමිණීය. ඊළඟට සකායි සමාසොසත් සෙෝ 

ඇය කතා කළසොත් අංජො ගැෙ 

ඇයට කියනෙට ඔහු සිතාගත්සත් 

ඉනෙසුව ඇයසගන වෙ 

බලෙෑම ෙැතිසවනු ඇතැයි යෙ 

විශවාෙසයනි. 

අංජො සිටිනු ඇත්සත්ත් 

හිසත් කිසියම සෙෝ ප්රශෙයේ 

තබාසගෙය. ඇය අමමා ෙකිනෙට 

ඇත. අමමා ආවාට ෙසු ඇයව 

රෙසසම පිට කිරීම ගැෙ දුේ වනෙටෙ 

ඇත. අමමාට ඇයව ෙඳුනවා සොදී එසස 

පිටමං කිරීම නිො සම වෙවිට ඇසේ හිසත් 

විශවාෙනීයත්වය ෙළුදු වනෙටත් ඇත කියා 

ඔහුට සිතුණි. සියලු කරෙර එනසන එකටය. 

සත්නුක අංජොට ඇමතුමේ ගත්සත් සම 

සමාසොසත් ඇසේ හිත අවුල කිරීම සොඳ 

ෙැති නිොය. ඇය සවෙෙේ ෙැතුවම ඔහුසේ 

ඇමතුම ගත්තාය.

“තරහෙන්ද ඉනහනෙ හනෙෝනො මාත් එක්ක...?”

සත්නුක සුපුරුදු ෙැෙැලලුසවන ඈ ො කතා 

කරනෙට උත්ොෙ කසේය.

“නෙෑ... මං හමා්කට්ද තරෙහෙනහන...?”

ඇත්ත හිත ෙඟවමින අංජො ෙ උත්තර 

දුනොය. සනවාසිකාගාර කාමරසේ සිටියෙ ඒ 

වෙවිටත් ොඩම කරනෙට සූදාෙමේ අංජොසේ 

හිතට තිබුසේ ෙැත. දුරකතෙයත් සගෙ 

ෙඳැලලට ආ ඇය එසතේ හිත සෙලූ කිසිඳු 

සිතුවිලලේ සෙෝ ඔහු ෙමඟ වචෙ සොකරනෙට 

ෙසරසෙම වුණාය 

“මට ඒ හෙහේ ඔයාෙ පිටත් ්කරලා යෙනෙො 
ඇර ්කරනනෙ හ්දයක තිබහබෙ නෙෑ සුදු හනෙෝනො. 
එහෙම හනෝකළනෙම් හෙනහන හේදරට ෙෑනු ළමයි 
හේනෙ නෙර්ක පුහතක විදිෙට අම්මහෙ හිත ොෙ 
නි්කරුහේ මං ෙැරදි්කාරහයක හෙනෙ එ්කයි...”

සත්නුක සතනෙසකෝනසේ අවංකකම ඒ 

වචෙවලත් තැවරී තිබුණි. එය අංජොට 

සොඳින ෙැනුසේය. එය ඈ සොහිතූ ෙැත්තකි. 

එහි අසෙේ ෙැත්සත් සචෝෙොව එසස ෙම 

තමාටෙ එලල වෙ බව ඇයටත් සිතුණි.

“දු්ක නෙම් හිතුණා. ඔයාහෙ ්කතාෙ ඇත්ත තමා. 
අම්මා මාෙ ්දැක්කා නෙම් හිතනහනෙත් මං හ්කාේහලා 
ඉනනෙ තැනෙලට යනෙ නෙැෙැදිච්ච හ්කේහලක 
කියලා...”

ඒ සමාසොසත් අවසබෝධ වූ ඇත්ත ඇය ෙ 

කීවාය 

“ඒ්කහන... තෙ ටිහ්කන හේනසුහෙන එහෙම 
ෙැඩක හෙනෙො. හෙලාෙට ්කමේ හබොරුෙක 
කිවහව...”

අංජොට සලනසුව මතේ වූසේ එවරය. 

එය සමාකේ සෙෝ සේතුවකට විසිත්ත 

කාමරසේ සටූලය මතින තැබූ බවත් එය 

ආෙසු ගනෙට සොෙැකි වූ බවත් ඇයට 

මතේ වුසේය. ඈ ඔහුසගන ෙමාව ඉලලුසේ 

සලනසුව නිො සිදුවනෙට ගිය කරෙර 

සත්නුක සතනෙසකෝන සිොසෙමින කී 

විටය. සබාසෙෝ සේලාවේ කතා කරමින 

සිට ඇමතුම අවෙන සවදදී සෙසෙොසේම 

හිත් ෙැෙැලලු වී තිබුණි.  සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේ නිවෙට ඇතුළුවදදී දුටුසේ විසිත්ත 

කාමරසේ සෙෝෆාව මත සිොසෙමින සමෙක 

සතනෙසකෝන බේඩාර දුරකතෙ ඇමතුමක 

සිටිෙ අයුරුය. සෙසෙසෙලතා මැණිසේ 

ෙකිදදිම ඔහුසේ ෙසේ ෙැර බාල වුසේය.

“එහෙනෙම් මං පසහසෙ ෙනනෙම්... පහරසසෙමින 
යනනෙ...”

එමහෙ මනාකළනම 
මෙදරට ෙෑනු ළෙයි මේන
නරක පුමෙක් විදිහට 

ෙං වැරදිකාරමයක් මවනවා 

ඔහු ඇමතුම ඉවර කරනු ෙ ඇයට 

ඇසුණි. 

“ො, බුදු සෙරණයි...”

එය ඇසෙදදී ෙම විසිත්ත 

කාමරය තුළ ඇය ඉසෙරෙට 

තැබූ අඩිය එසෙමම 

ෙැවතුසේය. සමෙකසේ 

කතාබසේ එවන සෙයේ ඇසීම 

ඇයට පුදුමයකි. ඔහු සමතුවේ 

කලේ ෙැසිරුසේ ෙම සෙවියන 

බුදුන ෙැති සලෙටය. 

“්කාහල්කට පසහසෙ ඔයාහෙ ්කහටන ලසසෙනෙ 
ේචනෙ හ්ද්කක ඇහුණා...”

ඇමතුම අවෙන කර සෙෝෆාසවන ෙැගිට්ට 

සමෙකට ඇසෙනෙට ඇය කීවාය.

“හමා්කද්ද අම්මා...?”

“බුදු සෙරණයි...”

සමෙකසේ මුහුසේ ඉරියේ වො සවෙස 

වුසේය. 

“ආ ඒ පැත්හතන කිවො... මාත් කිවො...”

ඔහු සිොසුසේ සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ 

කතාව ගණන සොගනිමිනි. සමාසොතකට සෙර 

ඔහු දුන දුරකතෙ ඇමතුම නිො ඒ සමාසොසත් 

ඔහු ො සකෝෙ ගත්තත් පුරුදු සලෙ ඒ වෙවිට 

ඈ සිසත් ෙැගි සේනතිය නිවී තිබුණි.

“්කවුරු වුණත් හොඳ හ්කහනෙක ඔයාට ්කතා 
්කරලා තිහයනහන...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ කියදදී ඔහුසේ 

කට සකාණකට සිො ෙැසගනු ඇය ඇෙට ෙසු 

කරගත්තාය. සොඅනුමාෙවම ඒ කතා කරනෙට 

ඇත්සත් තරුණියකැයි කියා ඇයට ෙැනුණි. 

“හලාකු පුතා, ්දැන ෙම්බෙහෙච්ච එ්කත් 
හොඳයි... ඕහොේහලා හේදර ඉනනෙෙට ෙඩා 
ඉනහනෙ එළිහයහනෙ...”

“එහෙම තමයි ෙැඩ රාජ්කාරි තිහයනෙහ්කාට...”

“අහන ්දරුහො... මට කියපනහ්කෝ ඔය තරම් 
එළිහය ෙැඩ රාජ්කාරි ්කරලා උඹ රුපියේ 
කීයක ෙම්බෙ ්කරලා තිහයනෙේද 
කියලා. මිනිසසු රාජ්කාරි ්කනහනෙ 
ෙම්බෙ ්කරනනෙහනෙ.”

“ඔනනෙ ඉතින අම්මා හරෝනේ 
සෙයිඩ් ්කතාෙක පටනෙනනෙ 
ේදනෙෙහනෙ...”

ඔහු සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේසේ කතාවට ඒ තරම 

කැමති ෙැති බව ඇසඟේසේය. 

“හමා්කද්ද හරෝනේ සෙයිඩ්? මං 
ඕහොේලනහෙ අම්මා... මට අයිතියක 
තිහයනෙෙ ඔයාලා ෙැනෙ හොයනනෙ...”

 ඈ කීසේ ටිකේ තෙ සවරයකිනි.

“ෙැඩක නෙෑහන ඒ වුණාත් අම්මා උ්දව ්කරනහන 
මේලිට විතරහන.”

ඔහු කීවා සොව කියැවුසේය. සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේට අවශ්යම තැෙට කතාව ආසේය.

“හලාකු පුතා, මට කියනනෙ මේලිට හෙයක 
ෙනනෙ මමත් සෙේලි දුනනො කියලා ඔයාට 
කිවහෙ ්කවු්ද...?”

ඔෙරි සොට අත වටා ෙටලවා ගනිමින 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ එතැෙ වූ 

පුටුවකට බරවුසේ සමෙක ො සුෙෙව 

කතාවට මුල පුරමිනි. 

“රෙසෙක ්දැනෙෙත්ත විදිෙ කිවහොත් ඒ්ක 
පාොදීමක හෙනෙො. අපපචචි මට කියලා 
තිහයනහනෙ හදශපාලහනට එනෙෙනෙම් රෙස 
රකිනනෙත් පුරුදුහෙනනෙ කියලා...”

සමෙක සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ 

ප්රශෙයට උත්තරයේ සොදීම කීසේය. 

ඔහු විසිත්ත කාමරසේ එො සමො 

ඇවිදසද එතැනින ඉේමනින මිදී යාසම 

උවමොවකින සසය.

“හලාකු පුතා විහිළුෙට ෙනනෙ හ්දයක 
හනෙහව මං ඇහුහව...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ මෙේ තදින කීසේ 

ඔහුසගන ප්රශසෙට උත්තරයේ සොලැසබෙ 

බව ෙැනුණ නිොය. 

“ෙරි. මං අම්මට ඒ්ක මට කිවහෙ ්කවු්ද 
කියනනෙම්. ෙැබෙැයි මට මං ඉේලපු ලක්ෂ ්දෙය 
ඕනි...”

එේවරම සමෙක සතනෙසකෝන කීසේ 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ ඉදිරිසයන වූ 

පුටුසේ ඉඳගනිමිනි. 

“ඊට ඉසහසෙේලා මට කියනනෙ 
ඇයි හලාකු පුතාට හම් 
ෙදිසසිහේ ලක්ෂ ්දෙයක? 
හෙනෙ අය හ්කහනෙකහෙන ණයට 
ඉේලනහනෙත් දාස ෙණනෙලින. 
ඔයා ලක්ෂ ෙණනෙලින 

ෙණුහ්දනු ්කරනහන...”

“අම්මා... ඔයා මේලිට ලක්ෂ 
්දෙයට ෙඩා දුනනෙහන. මං ඉේලනහනෙ 

ලක්ෂ ්දෙයයි. මං ඒ සෙේලි ඉේලනහනෙ 
්කැසිහනෙෝ යනනෙ හනෙහව. ඇත්තමයි හම් 
කියනහන. මහේ යාළුහෙක එක්ක බිසනෙස 
එ්ක්කට. එයාට සෙේලි තිහයනෙො ඕනෙතරම්. 
ඒත් මං ඒ්කට සෙම්බෙන්ධ හෙනෙෙනෙම් ලක්ෂ 
විසසෙකෙත් දානනෙ ඕනි...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේට තම සලාකු 

පුතු ගැෙ ෙැනුසේ පුදුමයකි. අවුරුදු තිස 

තුෙක ඉලනදාරිසයේ වුණ ඔහු සම වෙතුරා 

මුෙලේ උෙයා ඇත්සත් ෙැත. ඒත් ලේ්ෂ 

ගණනින වියෙම කරෙ ොස තිකාර පුත්රසයකි. 

මින සෙරෙ මිතුරන ො එේවී ඔය සලෙම 

ව්ාොරවලට ෙවුලවූ බව ඇය ෙැෙ සිටියාය. 

ඒවායින මිතුරන ෙැදුො මිෙ සමෙක ඒ මගට 

වැටුසේ ෙැත. 

ඒවාට ඔහුට මුෙල ලැබුසේ සතනෙසකෝන 

බේඩාර ඇමතිවරයා විසින වීම නිො 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ ඒ ගැෙ කවදාවත් 

විමෙනෙට ගිසේ ෙැත. ඔහුසේ ෙමට 

කඩවත සේ ලියාදී ෙය මාෙයේ ඉේසමනෙට 

සෙර ඔහු බැංකුවකට සේ උගස කර ඇති 

බව ෙවෙේ කීසේෙ සතනෙසකෝන බේඩාර 

ඇමතිවරයාමය. ඒවා ඔවුනසේ ගණුසෙනුය. 

“ෙරි එතහ්කාට ඔයාට අනිත් ලක්ෂ ්දෙය 
හ්දනහනෙ ්කවු්ද...?”

“අපපචචි...”

“අපපචචි ඔයාට ලක්ෂ ්දෙයක හ්දනනෙම් 
කියලා ඉතුරු එ්ක අම්මහෙන ඉේලෙනනෙ 
කිවේද?”

ඇසේ මුහුණ සේනතිසයන කළු වුසේය.

“පලීස අම්මා, අපපචචි ඔය ෙැනෙ 
්දනහනෙම නෙෑ. මං ්දැනෙෙත්හත හෙනෙ 
විදිේකට.”

වාෙය තවත් දුර සගෙ යනෙට ඇයට 

හිතුසේ ෙැත. 

“්දසෙ මාසෙයක බෙහඩ් තියන ඉඳලා 
උපද්දලා, අතපය හනෝකඩා ෙැදුෙ 
අම්මහෙන ්කපපම් ඉේලනනෙ හිතනනෙෙත් 
එපා හලාකු පුතා...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ එතැනින 

ෙැගිට්සට් එය ෙැෙගනෙට නිශ්ංක 

මලලීට කතා කළ යුතු බව සිතමිනි.  මනෙ 

ඒ බැේ ෙනසන තමන ො නිශ්ංකත් 

ඔහුසේ බිරිඳ ෙමණේ වීම නිොය. 

කාමලකට 
්පේමස ඔයාමෙ 
කමටන ලේසන 
වචන මදකක් 

ඇහුණා

අමෙමෙන 
කප්පම ඉලලනන 
හිෙනනවත් එ්පා 

මලාකු 
පුො
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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. ඔන්න අෙ කිෙලො තෙන්තන් ත�ොල්කටු අඟුරු හෙන විදිෙ.
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

ලට්්ට සලාට්්ට නැතුව කට්්ට කට්්ට එකතු කරලා 
ෙදමුද කළු රතතරං

මේ දවසවල කාමෙ කාමෙත් කතාබහට 

ලකමවන ලංකාමේ සුප්රකට ව්ාපාරික 

මහත්මමෙක මේ ළෙදි ඔහුමේ ට්විටර් 

ගිණුමේ ඔහු කළු රත්තරන් මිලදී ෙන්නා 

බවට සටහනක තිෙලා තිබුණා. ඉතින් 

එතැනදි ඔහු රත්තරන් නැත්නේ බලැක 

මෙෝල්ඩ් කිෙලා හැඳින්නුමේ මමානවද 

කිෙන එක සමහරුන්ට විශාල ෙැටලුවක 

වුණාලු. හැබැයි ව්ාපාරික මලෝමක 

ක්රිොකාරීත්වෙ 

දන්න කිෙන අෙට 

ඔහු කළු රත්තරන් 

කිේමේ මපාල්කටු 

අඟුරුවලට බව 

මත්රුේෙන්න මහ මලාකු මවලාවක 

ගිහිල්ලා නෑ. රමට් මහා පරිමාණ 

ව්ාපාරිකමෙෝ විතරක මනමමයි 

විමදස රටවල ව්ාපාරිකයින් පවා 

මපාල්කටු අඟුරු දකින්මන් රත්තරන් 

ආකර විදිෙටයි. හැබැයි අර කතාවක 

තිමෙනවමන් මැණික ෙමල් පෙ 

හැප්පුණත් කණා මනමමයි හැරිලා 

බලන්මන් කිෙලා. අන්න ඒ වමේ අමප් 

උදවිෙ වාර්ෂිකව මපාල්කටු 50%කම 

නිකන්ම වමේ අපමත් අරිනවා කිෙලා 

කණොටුමවන් වුණත් කිෙන්න මවනවා. 

ෙෑස ප්රශමන් නිසා මේ දවසවල 

කුසසිමේ ලිප මමාලවාෙන්න එක රමට් 

සුවහසක ෙෘහණිෙන්ට ෙැටලුවක 

මවලා. ඒ නිසා දැන් මබාමහෝමදනා 

මපාල්කටු අඟුරු ලිප් භාවිතෙට 

මොමුමවලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මවලාමේ 

මපාල්කටු අඟුරුවලට තිමෙන ඉල්ලුමත් 

මදගුණ මතගුණ මවලා. හැබැයි 

ඔෙ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක 

අමප් මවළඳමපාමේ නැති බව තමයි 

ආරංචිෙ.

ගින්දර අවුළුවා ෙන්න විතරක 

මනමමයි දන්තාමල්ප, සබන් වර්ෙ 

ඇතුළු රූපලාවණ්ය ආමල්පනවලටත් 

මපාල්කටු අඟුරු කුඩු භාවිතා කරනවා. 

රූපලාවණ්ය නිෂපාදනවල ඇකටිේ 

චාර්මකෝල් කිෙලා හඳුන්වන්මන් 

මපාල්කටු අඟුරුවලට. 

දියුණු මවන මිනිහට දියුණු මවන්න 

මී කුණත් ඇතිලුමන්. ඉතින් මේ අමාරු 

කාමල් දියුණු මවන්න කැමති නේ 

මපාල්කට්ටත් ඇති කිෙලා තමයි අපිට 

කිෙන්න තිමෙන්මන්. මපාල්කට්මටන් 

මොඩ ෙන්මන් මකාමහාමද කිෙලා අපි 

දැන් බලමු එමහනේ.

මුල්ම වැමඩ් තමයි මපාල්කටු එකතු 

කරෙන්න එක. නිවමස එතමකාට අහල 

පහල මෙවල්වල ඉවතලන  මපාල්කටුත් 

මේ වැමඩ්ට මොදාෙන්න පුළුවන්. 

හැබැයි මේ වැමඩ්ට මපාල්කටු ටිකක 

වැඩි ප්රමාණෙක අවශ්ය නිසා අපිට 

පුළුවන් මවළඳමපාමළන් මපාල්කටු මිලදී 

ෙන්න.

අපිට එක මපාල්කට්ටක රුපිෙල් තුනක 

වමේ මුදලකට මිලදී ෙන්න පුළුවන්. 

හැබැයි මතක තිොෙන්න මපාල්කට්ටක 

කිෙන්මන් මපාල් මෙඩිෙකම කට්ටට මිසක 

මපාල් බෑවක කට්ටට එමහම මනමවයි. 

මපාල්කටු 1000කින් අඟුරු 50kg ක 

වමේ ප්රමාණෙක ෙන්න පුළුවන්. මපාල්කටු 

අඟුරු හදාෙන්න එක අමුතුමවන් කිෙලා 

මදන්න මදෙකද කිෙලා මකමනකට 

හිමතන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ කතා 

කරන්මන් දුේ අල්ලන්න එමහම අපි 

හදාෙන්න සාමාන්ය මපාල්කටු අඟුරු ෙැන 

මනමමයි. අඩු ඔකසිජන් ප්රමාණෙක ෙටමත් 

අඩු දහනෙකින් තමයි මේ මපාල්කටු අඟුරු 

හදාෙන්න ඕමන්. 

මපාල්කටු 20ක විතර 

භාවිතා කරලා අපි 

මුලින්ම මේ වැමඩ් 

කරලා බලමු. 

මපාල්කටුවලට 

අමතරව මේකට 

භූමිමතල් සවල්පෙක, 

අළු ටිකක එමහමත් 

අවශ්ය මවනවා.

මේ සඳහා 

අපිට ක්රම 

මදකක 

භාවිතා 

කරන්න පුළුවන්. වළ 

ක්රමෙ සහ බැරල් ක්රමෙ. වර්්ාව සහිත 

දවසවලට තමයි මේ බැරල් ක්රමෙ නේ 

වඩාත් සුදුසු. ඒ නිසා මුලින්ම අපි වළ 

ක්රමෙ ෙැන කතා කරමු.

  පියවර 1  
මුලින්ම කට ටිකක් �ළල් අඩි තුනක විතර 
්වළක් ක�ොෙන්න. ෙැන් ත�ොල්කටු්වලින් 
ටිකක් කටු්වක් උඩ කටු්වක් හිටින විදිෙට 
තේ ්වළ ඇතුතේ අතුරන්න.

  පියවර 2  
ත�ොල්කටු තුන හතරකට අළු පුර්වලො 
භූමිතතල් දාන්න. අර අපි ්වතළන් තිබබ 
ත�ොල්කටු ටිකක් එතහට තමතහට කරලො 
අළු පුර්වපු ත�ොල්කටු ටික තිෙලො �ේතු 
කරෙන්න.

  පියවර 3  
ෙැන් ්වළ පිතරන්නම ත�ොල් කටු එකතු 
කරන්න. ඊට�සතස විටින් විට ත�රළන 
ෙමන් ත�ොල්කටු ටික අවුළු්වො ෙන්න. 
ත�ොල්කටු ටික ගිනි ෙේතට �සතස අළු 
තනොවී අඟුරු ලබොෙන්න ඕන නිසො ්වතුර 
ස්වල්�ෙක් දාලො ගින්ෙර නි්වන්න.

  පියවර 4  
�සතස ඉක්මනින්ම ්වළ තහොඳට සීල් ත්වන 
විදිෙට තහඩු්වකින් ්වහලො �ස තට්ටු්වක් 
දාලො ්වහන්න. ේවසක් විතර තමතහම 
තිෙලො අඟුරු ටික තෙොඩට අරතෙන �ැෙ 
තෙකක් විතර �්වතන් තේළතෙන �ැකට් 
කරලො අතලවි කරන්න පුළු්වන්.

බැරල් ක්රමතේදී ත්වන්තන් තේ ක්රිෙෝවලිෙම 
බැරල් එක ඇතුතේ කරෙන්න එකයි. 

මමමහම හදාෙන්න මපාල්කටු 1kgක 

රුපිෙල් 150-200කට වමේ මුදලකට 

අමලවි කරන්න පුළුවන්. මේවට ඉතින් 

කල් ඉකුත්වීමේ දිනෙක එමහමත් 

නෑමන්. ඉතින් ටිකක මහන්සිමවලා 

මපාල්කටු ටිකක මහාොමෙන අද 

මහටම මේ වැමඩ් පටන්ෙන්න පුළුවන් 

නේ ඔන්න ඕනම මකමනකමේ කල්ල 

මමර්.

මේ ෙැන තව විසතර දැනෙන්න 

අවශ්ය මකමනක ඉන්නවා නේ 

0714766819 කිෙන අංකෙට කතා 

කරන්න කිෙන එකත් මතක කරන්න 

ඕමන්.

සමසෙම ෙදාගන්න 
ස�ාලකටු 1kgක් රුපියල 

150-200ක්ට වසේ 
මුදලක්ට අසලවි කරන්න 
පුළුවන්. සමව්ට ඉතින් 
කල ඉකුතවීසම දිනයක් 
එසෙමත නෑසන්. ඉතින් 

ටිකක් මෙන්සිසවලා 
ස�ාලකටු ටිකක් 

සොයාසගන අද සේටම 
සම වැසේ �්ටන්ගන්න 

පුළුවන් නම ඔන්න ඕනම 
සකසනක්සේ කලල මසේ
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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

දැන්වීම් : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැක්ස් :
0112 672648

බෙදාහැරීම් : 
0112 127204,
 0112 127210 

ෆැක්ස් :
 0112 455134
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dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරනන

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

පාසැමල්විමේකය 
දිගෑරිය විට බත්මුල
පැන්නා බහිරවයන රරනාත්්තම 
ඇටයක් රෙකක් ඇහිඳරග්
මනා ෙ රහ බැලුවනා බඩගින්ට

  චමිලා ජයමානන 
     දංමකාටුව  

අබුදදසස කාමල් අපූරු 
මමමෙයුම!
බුදු මැදුරක් ්ත්න්ට රගයි  පිළිකනරන
පැති මනායිරේ කපරනාරුව  කරගනරන
පපුරේ අමනාරුව ්තව උත්්සන  වනරන
කපරනාරුවට මුළු මුෙලම යට  රවනරන!

්සැමියනා එරල්ස මියරගනාස් ්සය  ව්සරක්ය
අලලපු රගෙර ඇති බුදු මැදුරක්  ්ැතිය
පුතුරගත්-මරගත් නිවහ් අමු  ර්සනාරහනා්ක්ය
තිබහට වතුර රේ උණුසුේ  කඳුළැලය!

රගයි පිළිකනර් බුදුරුව පනාරට  වැඩලනා
රත් කහටයි කුකුල කරමල වැහි  වැහැලනා
හිතුවෙ රේ පනාර බදු ගන්ට  ඔරහලනා
රකෝ අෙ ප්නාරඩනා-පැජරරෝ රපෝලිේ  ගහලනා!

්මගිය රරෝහලක රැකියනාවක්  ලැබිලනා
ආරවමි ඉදිරියට ්සතුටින  ඉපිලීලනා
කුඩු කනාරරයකු එවලනා බෑගය  කඩලනා
මරග රැකියනාවටත් අනතිම ති්ත  තියලනා!

රම්තරේ වියරු මිනිසුන රලනාව  සිටි්වෙ
්සැමියනා මරේ රෙවියනා රකනාහි  රවර්ස්වෙ
කේහරල හඬට නිදි ර්නාලබනා  ඉන්වෙ
කවිකම අරගයි මට රජකේ  කුමකටෙ!

  ප්රීති විජේතිලක
     ඇතුල්මකෝටමට

කූඩුව ගිනි 
ගනන එපා
සිරිපනාලරග වත්්තට පැ්
උණ පඳුරරන ලී කපලනා
්රේෂනරග රබර් වත්ර්ත
ඔටටපනාලු පටි ගලවනා

උණ පටි එකිර්ක අමුණනා 
අටපටටම ්සැකිලි ්සදා
ගුණදා්සරග කරඩන රග්නා
්සේ රකනාළ ගනා්ට කපලනා

කනේසනාමි කරඩන ගත්තු 
සුදු පිටි පෙමට අ්ලනා
අලවනාගත් අටපටටම
රැලි කපලනා හැඩ කරලනා

රමනාරහනාමේරේ කරඩන ගත්තු
ඉටිපනෙේ එළි ෙලවනා
අනුබුදු ්සැමරුමට පිදූ
කූඩුව ගිනි ගන් එපනා

  සුදත් ආර්.

ධරණි ලාලනිය
කිසිවිරටකත් ර්නාමැ්ත සිදුවී  අනුකරණී
්ව්තම රේට නි්තරම මුල ්තැ්  ලැබුණී
ර්සවත් බව වියත් බව රහනාඳටම  තිබුණී
අ්ගිය සුමිහිරිය ලල්නාවිය  ධරණී

  ලීලා මේ. ජයසූරිය
     මබම්මුල්ල

සනනාලියමේ විලාපය
පුබුේ මල හී් රරදි රගනාඩවල මහ්
සිරවුණ හිත් රනක ර්ස්තැන රග් ර්සනාය්
විහිරේ ෆලෑෂ් එළියට ඇහැ කණ වැරට්
බහරේ බඹරු රරනාන අරරග් පැ් දුව්

ෙවර්සම ළඟ බලනා දුර රේ ්ැ්ත රපර්්
පුුංචිම රස්ර්ටත් හිත් මල දිය රකරර්
නුඹරගම අරත් අපරේ ගැලවුම තිරබ්
හඬ එම මන්තරර් අේමරග රැේ ්ැරග්

ෙැ්රග් පරිස්්සම තිබුණත් එය බිරඳ්
මහ ගනු බැරි රල්සට ජීවි්තයම ඉරර්
වහ කනු පිණි්ස හි්ත විරටකදි බල රකරුණ
පිටවුණු කඳුළු අේමරගමයි මට ෙැනුණ

රපනාඩි උන අරගන් ඉහළට වග කිය්
මහමින රරදි ්තවම ඒ ර්සනාච්චම රහනාය්
ෙැරවමින ගිනෙරර් සි්ත ෙැඩි කර රැරග්
රකරලසින රහෝ ර්සනායමි නිල රකනාළ ටික එව්

   විශ්ාමලත් පරිමේණාචාර්ය
     පී.බී.ගුණරත්න

අහිමි වූ විශ්ාම වැටුප
ේසක හ්තරක් පුරනාවට
ර්නාඉලලනා හිමි වැටුපවත් 
කළ රස්වයට 
අත්හිටුවමින විශ්නාම වැටුප 
නිකුත් කළනා ්චක්රරලකයක්
උපහනාරයක් රල්සට

  ඕෂදී විමේසුනදර
     මෙනුවර

නිමාවූ 
මසාඳුරු 
කාලය

මිහිරි ම්තකරේ සි්ත ්්තර වී

ඒ අතීරත් සිහි වුණනා

අේමරේ සුළැඟිලරල එලලී

පනා්සල රව්ත මනා පියමැන්නා

ගුරු රෙගුරුන හනා එක්වීලනා

අකුරු කරේ ්සැම දි් තුටි්නා

එදා පටන විදු මේ ර්සවරේ

පෑ ෙස්කේ මට ම්තක් වුණනා

රකළිකවට සි්හ මැෙ ්සැමදා

අරේ ක්තනා රපනාත් පිරුණනා

ජීවි්ත මරග ර්සනාඳුරු කනාරල

මටත් ර්නාෙැනීම රගවුණනා

  මනදාකිනි විමේසංෙ

සර මගදර 
පුතණුවනි
රේ රලනාව පුතුරන නුඹහට සිටිරේ
රල කිරිකර රපේ අේමනා පමණයි
ඒ අේමනාරේ හෙව්ත රිෙවනා
නුඹ සිරිග්ත වුරේ වරෙක බැඳිලයි

බනාලවිරේ මනා නුඹ තුරුලට රග් 
්ැරලවු ගී්තරේ අරු්ත බිඳී යයි
්තරුණ විරේ නුඹ සිර කුටියක විය
මවකට හිමිවුරණ කඳුළක් පමණයි

කටු රකනාරහනාලින පිරි මුංමනාවත්වල 
පු්ත නුඹ යර්්නා මනාව්ත ර්සේවනා
නුරේම මිතුරන මනා ර්්ත රවටනා
මහ ගණ අඳුරක නුඹ ්සැඟවූවනා

තිඹිරිරගෙර මහ රදාරටුව අභිය්ස
අේමනා වැලරප් හඬ ර්නාඇරස්වනා
නිෙහ්ස ලැබරග් නුඹ රගට එ්තුරු
්ස්තරවරේ රෙවි නුඹ රැකරේවනා

  නිලනති ප්රනානදු
     දුේකනනාව

සරණ
පියනාපත්වල බර ෙරනාරග්
වි්සල නුබ කු්ස ්සර්නා
සිරයනාත්කැල රස්  
්සදාකලහිම
ය් ගමන මග ්සේනා

ෙරනා රන්සලු නිවන්ට දුක
ඔබ ගමනමග වඩි්නා
මහනා ්සඟමිත් පරපුරින විත්
උතුේ පෙවිය ෙර්නා

සි්තනා ගන්ට බැරි්තරේ දුක
ෙැරන රේ බව ක්තරර්
වැඳ වැරටමි මම 
සුව ලබන්ට 
ඔබරග පනාමුල  මිහිරර්

  පියසලි විමේනායක

සසර දුක ඇතී
කරෙර ප්ශ් නිේ ්ැති දුක් කඳුළු පිරී
රේ දිවි ගම් කටු ම්ත අඩි ්තබනු වැනී
යනා යුතු මගක් පැහැදිලිවම රපර්නු ඇතී
එ්මුත් ්ස්සර දික් වී පින මඳව  
ඇතී

එකිර්ක බැඳුණු කරෙරවල නිමක් ්ැතී
හිතිලනා ්ැේෙ රේ රමනා් කරුමයක  හැටී
සියලුම මරේ කිය්නා රේ අ්තැර ගමී
වැඩිකල ර්නාරගනාස්  ෙේ මග මම වැළඳ ගමී

හිතුණත් එරස් කිසිවක් රමහි අ්තර ෙමනා 
යන්ට හැදුණු හි්ත රව්්සක් රේෙ රමදා 
එරහ්ේ ඔබත් සිහියට ග්ත යුතුයි සි්තනා
කියමී අපට ්ස්සරත් ්තව දුරයි කියනා

  පමමෝදි මම්කලා
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24 2022 ජුනි 22 වන බදාදා

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