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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය තිසවන කලාපය

  පසුතලය
ද�ෝලිස ද�ාදෙල් 

පිෙදකෝටදට

  ඡායාරූපය  -  
ජගත් නානායකකාර

දනළුම් කුළුණ (Bend in the coffin) 
චිත්රපෙදේ නිෂපාදිකා
හිරණ්ා දපදේරා

කාන්ා පුවත්ප්

දකල්ලදේ 
දබෝධි පූජාව 
ඉවර දවද්දිම 
අදේ දකාල්ලා 
ලකුණු සීයක 
ගැහුවා

මම 
අමාරුදවන් 

මිනිසසු කතා 
�ෙනදකාෙ 
ම�ත්තයා 
මදේ හිත �ෙනවා

ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදක
කාන්තා 
පුවත්පත

තැනකෙ ආපු 
දකාල්දලක 

ඇනුම් බැනුම් 
ඉව�ාදගන
දවරළෙ පණ දෙන 
බණ්ඩාර මැණිදක

පිරිමින්ෙත් 
උපත් පාලන 
දපත්තක 

 හිරුණිකා දරේමචන්්ර

 පැතුම් නිශ්ංකදේ  
 මව කියයි

 උන්හිටි තැන් අමතකව නෙපු 
නැටුම් �ේ කියන කතාව
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 ඇඳුම් නිර්මාණය හමා 
හැඩගැන්වී් - 

රූපලමාවන්ය ශිල්පී
ඉයන් සංජීව ඩයස් 

Salon Sith Ru
කඩවත

ඡමායමාරූප - 
ස්න් රතනමායක

(Saman Rathnayaka 
Cinematography & 

Photography)
0763113839

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂමාන්්ත පුෂපකු්මාර

සුන්්දර බටහිර ්නමාලියක් ලලසින් 

හැඩවුණු අංජු්මාලමා
අද ‘ධරණී මනාලිය’ 

වන්න ්දරණ 

නාළිකා්ේ විකාශය වන 
‘රාජිනි’ ්ෙලිනාට්ය්ේ 

‘අභී’ ්ෙවත් ෙර්ෂි 

අංජුමාලා්ේ රුවින. 

පසුගිය 20 වනදා ෙර්ෂි්ේ 

සෙ අම්ජු්ේ විවාෙ 

මංගල දිනය පැවතුණා. 

එදින ලසසනෙ බෙහිර 

මනාලියක් ්ලසින ෙර්ෂිව 

ෙැඩගනවා තිබු්ේ 

කඩවත Salon Sith Ru හි 

ඉයන සංජීව ඩයස.

“අංජුට ඕනේ නවලා 
තිබනබ සම්පූර්ණනයේම 
බටහිර විදියට සැරනසේන. 
මම, ගීත්, අනුෂි සහ හරෂි 
අංජුමාලා අපි හතරනෙනාම 
එකට කතානවලා තමයි 
ගවුම නිරමා්ණය කනේ. 
නඩෝල් නකනනක් වනේ සුේෙර 
විදියට අංජුට ගැලනෙන 
ෙරිදි නල්ස් මැටීරියල් එකකිේ 
අංජුනේ ඇනේ හැඩය වඩාත් 
ලස්සනට ඉස්මතු නවන 
විදියට බක්රම් එක දාලා නම් 
ගවුම නිරමා්ණය කරගත්නත්.

නකාණඩා නමෝස්තරය ගැන 
කියනවා නම් අපිට අවශ්ය 
වු්ණා එයාට උස නේන විදියට 
නයාදාගේන. අනිත් එක තමයි 
එයා ක්රවුේ එකකට ආසයි කිවවා. 
ඒ වනේම අංජුනේ මූ්ණ හරි නොඩි 
මූ්ණක් තිනයේනේ. ඒ නිසා හයි 
නහයාර ස්ටයිල් එකකට ගිනයාත් 
නහාඳයි කියලා හිතු්ණා. ඒ නිසා 
මම නයදුනව හයි නහයාර ස්ටයිල් 

එකක්. ක්රවුේ එකත් එක්ක 
එයානේ මූනණ හැනේ එක්ක 
ඒක එයාට ලස්සනට ගැලපු්ණා.

අංජු කියේනේ නකානහාමත් 
ෙැහැෙත් යුවතියක්. ඒ නිසා 
එයානේ සමට ගැලනෙන 
විදියට තමයි මම නම්කේ එක 
භාවිතා කනේ. විනේෂ කරලා 
නයාදාගත්නත් අයි නම්කේ එක. 
ලිේස්ටික් එක ෙවා මම නියුේ 
කලර එකක් ෙැම්නම්. මුහු නණ 

හැඩතල ඉස්මතු නවන විදියට 
නම්කේ එක කනර. 

මල් කළඹ ගැන කියනවා නම් 
නරෝස මල්වලිේ සකස් කරගත්ත 
නැචුරල් මල් කළඹක්. ඒ වනේම 
මම නමතැනදී වැඩිනයේ 
ආභර්ණ නයදුනව නැහැ. මලක 
හැඩය ගත්ත කරාබුවක් විතරයි 
නයාදාගත්නත්. නමාකෙ න්ාක් එක 

සහ ක්රවුේ එකත් ෂයිේ නිසා, 
ආභර්ණ වැඩිනයේම ෙැම්මා 
නම් අංජුනේ ලස්සන යටෙත් 
නවේන තිබබා. අපිට ඕනේ 
වුනණ අංජුනේ ලස්සන මතු 
කරගේන නිසා ටිකක් නලාකු 
කරාබු නෙකක් විතරක් ෙැම්මා.

හරෂි සහ අම්ජුනේ මංගල 
දිනය ලස්සනට හැඩ කනේ අපි 
කණඩායමක් විදියට. මනේ 
අයියා ගීත් නහේට්ලි තමයි 
හැමනේම සම්බේධීකර්ණය 
කනේ. ඇඳුම් නිරමා්ණය 
කනේ අනුෂි ගු්ණරත්න. මනේ 
අක්කා නිල්මා දිල්රුක්ෂි තමයි 
බ්රයිේස්නම්ේලා ඔක්නකානගම 
සහ going away එක ඩ්රස් 
කනර. ඒ වනේම මංගල දිනනේ 
ඡායාරූෙ ගත්නත් සමේ 
රත්නායක.”

හෂීණී ්නලම්න්්ර

පුදගලික සම්බන්්ධ්තමා ගත්තත, රමාජකමාරි ්ටටලම් සබඳ්තමා ගත්තත ලබමාලහෝවිට අපි පුරුදුවී සිටින්ලන් අගය කිරී්ට ලහෝ ප්රශංසමා කිරී්ට වඩමා  ල�ෝ්දනමා 
කිරී්ටයි. එලස්ත නැතිනම් ්ැසිවිලි නැගී්ටයි. එ් සබඳ්තමා නිසමා සතුටු ලවන්නට කමාරණමා සියයක් ඇ්තත, පසු්තැලවන්නට ඇති එක් කමාරණමාවක් ලහෝ 
මුල් කරලගන අපි කරන්ලන් සියල්ල අවුල් කරගැනී්යි.සැමියමා ්දහම් සහ ්දරුලවෝ තිල්දනමා ස්ඟ ජපමානලේ ජීවතවන හෂිනි ්නලම්න්්ර ඇලේ ජීවි්ත 
අත්දැකීම් ඇසුරින් අපිට කියමාල්දන්ලන් විලේෂලයන්් ‘පවුල’ න්ැති සම්බන්්ධ්තමාවයට මූලිකතවය දී් සහ එය රැකගැනීලම් ඇති වැ්දගතක්යි. 
එල්න්් ඕනෑ් ලහමාඳ ලහෝ නරක සිදුවී්කට් පසු සතුට විය හැකි කමාරණමා ප්ණක් ජීවි්තයට එක් කරගැනීල්න්, බලමා සිටියදී පවුල් ජීවි්තය සතුටින් 
පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියන්ලන් සතුටින් ජීවි්තය ්දරණ ඇලේ ජීවන අත්දැකීම් සමුදාය මුල්කරලගනය.

19 ලවනි්දත ‘ආ්දලරයි’ කියන්න බැරි වුණමානම් 

අ්ද ්ත්යි ලහමාඳ් ්දවස 

ලගමාඩක් ලවලමාවට පිරිමි 
කියන්ලන් එළිපිට හැඟුම්බර 

ලනමාලවන, හරි නිහඬව 
හැ්ලද් ්දරමාගන්න 

පිරිසක්. හැබැයි එයමාල 
කරන කැපකිරීම් ලවනුලවන්, 

කවුරුහරි එයමාලව 
අගයනවමානම් කවු්ද ඒකට 

අක්ැති ලවන්ලන්?

ම්ේ 

දරුවනෙ 

අම්මා වුණු 

දව්ස ඉඳලා, 

දෙම්්ගන මං 

දැක්්ක් ආද්ර් කරපු ්ෙෝ 

විවාෙ ්වන්කාෙ ඉඳපු පිරිමියා 

්න්වයි. හිනා්වන, කතා්වන 

පවා ්වනස වුණු සුනදර 

තාත් තා ්ක්නක්. 

ෙැනදදෑවෙ ්ගදර එද්දී 

දවස තිස්ස ්ගාඩගැහුණු 

මෙනසියෙ ඉසමතු්වනන 

්නාදී, ආද්රන ම්ේ 

දරුපැෙේ බදාගනන තාත්ත 

්ක්නක්. තමන්ේ සුඛ 

විෙරණය අමතක කරලා 

මං ්වනු්වන, අ්ේ දරු්වෝ 

්වනු්වන ෙැම්ද්ම කැපකරන 

තාත්තා ්ක්නක්. ඉතින ඒ 

නිසා ්ම් අවුරුද්්දත් තාත්තලා 

්වනු්වන ්වනවුණ වි්ේෂ 

දව්ස මෙ ඒ ආදරණීය 

තාත්තාව සමරන්න නැතුව 

ඉනන ්ේතුවක් තිබු්ේ නදෑ.

ෙැම අවුරුද්දකම ජූනි මා්ස 

තුන්වනි සති්ේ ඉරිදාෙ තමයි 

්ලෝක පියවරුන්ේ දිනය 

්යදිලා තියන්න. එ්ෙම 

කියද්දී ්ක්නකුෙ හි්තනන 

පුළුවන තාත්තව සමරනන එක 

දවසක් ්මාකෙද කියලා. ඒ 

ව්ේම තවත් කාෙෙරි තර්ක 

කරනන පුළුවන ඕවා අද කා්ේ 

ෙැටියෙ වාණිජකරණය ්වච්ච 

්බාරු වැඩ කියලා. 

එ්ෙම හිතන කවුරුමෙරි 

ඉනනවනම් එ්ෙම අයෙ 

මම ්බා්ොම ආද්රන ්ම් 

්යෝජනාව කරනවා. ඒ තමයි, 

්ම්තක් තමන්ේ තාත්තා 

්වනු්වන පියවරුන්ේ 

දිනය සමරනන බැරි වුණු 

්ක්නක් ඉනනවනම් අඩුම 

තර්ම් තමන්ේ දරුවන්ේ 

තාත්තා ්වනු්වන ෙරි ඒ 

දිනය සමරනන කියලා. ඒ අය 

එ්ෙම ්දයක් බලා්පා්රාත්තු 

්නා්වනවා ්වනන පුළුවන. 

ෙැබැයි එක දවසක් ෙරි එ්ෙම 

ක්�ාත් ඔබෙ ඇස ්ද්කනම 

බලාගනන පුළුවන ඒ පුංචි 

සැමරුම එයා්ේ ජීවි්ත්ෙ 

්කාච්චර සතුෙක්, සැනසීමක් 

එකතු කරනවද කියලා.

ම්ේ ජීවි්ත් මෙ 

මුණගැහුණු ආදරණීයම 

තත්තාලා ්දන්නක් ඉනනවා. 

එක්්ක්නක් ම්ේ තාත්තා. 

අනිත් ්කනා ම්ේ දරුවන්ේ 

තාත්තා. ම්ේ තාත්තා ජීවතුන 

අතර නැතත් ම්ේ දරුවන්ේ 

තාත්තා ්වනු්වන පහුගිය 

19 ්වනිදාෙ ්යදිලා තිබුණු 

්ලෝක පියවරුන්ේ දිනය මම 

සැමරු්ේ ්ගාඩක් ආසා්වන. 

අවුරුද්්ද් එක දවසක් ෙරි 

තමන්ේ තාත්තාව ආද්රන 

සමරන එ්ක් වැදගත්කම 

ම්ේ දරුවන්ේ හිත්වලෙ 

කාවද්දනනයි මෙ ඕනදෑ වු්ේ.

“හැපි ෆමා්දරස් ලේ පපමා” කියලා 

පැෙේ තුන්දනා ්පෝළිමෙ 

ගිහින දෙම්ෙ සුබ පතද්දි 

එයා්ේ ඇසවල තිබුණු සතුෙ 

මම දැක්කා. දරු්වක්්ේ 

උපනදිනයක් එනවා ව්ේ 

මං ්ම් දවස එනකන බලන 

ඉන්න ඒකයි. 

ජීවි්ත් සමරනන ලැ්බන 

පුංචි අවස්ාවක්වත් 

මඟෙැරගනන එපා කියන 

එක සෙ ඒකෙ ්ේතුත් 

මීෙ ්පර මම ඔබෙ ලියලා 

ති්යනවා. ්ගාඩක් ්වලාවෙ 

පිරිමි කියන්න එළිපිෙ 

ෙැඟුම්බර ්නා්වන, 

ෙරි නිෙඬව ෙැම්ද්ම 

දරාගනන පිරිසක්. ෙැබැයි 

එයාල කරන කැපකිරීම් 

්වනු්වන, කවුරුෙරි එයාලව 

අගයනවානම් 

කවුද ඒකෙ 

අකමැති 

්වන්න? ඒ 

නිසා ්ම් දවසවල ති්යන 

ආර්ථික ප්රේන එක්ක ්ගදර 

්ක්ක් එකක් ්ේක් කරගනන 

බැරිනම්, කටලට පැටිස ටිකක් 

එක්ක පුංචි ්ත් ්ම්සයක් 

ලැසති කරනන බැරිනම්, 

පුංචියෙ කිරිබතක් ෙරි ෙදලා 

ඔ්ේ තාත්තෙ ්ෙෝ ඔ්ේ 

දරුවන්ේ තාත්තෙ එදා දව්ස 

වි්ේෂත්වය දැ්නනන ්දනන. 

ඒ ්මාකුත්ම නැත්නම් “ඔයා 
අපි නවනුනවේ කරන හැමනේටම 
නගාඩක් පිං තාත්නත්” කියන එක 

කටින කියලා තාත්ත්ේ කකුේ 

්දක අේලලා වඳිනන දරුවනෙ 

පුරුදු කරනන. අවුරුද්දකෙ 

එක පාරක් ෙරි තමන්ේ 

දරුවන්ගන එ්ෙම ඇගයීමක් 

ලබනන ්ම් ්ලෝ්ක් ්මාන 

තාත්තා ද අකමැති ්වන්න? 

්මච්චර කා්ලකෙ ඔයා ඒ 

වැ්ේ කරලා නැත්නම් ඊ�ඟ 

අවුරුද්්ද් ජූනි මා්ස තුන්වනි 

ඉරිදා එනකන බලන ඉනනත් 

එපා. ඔයා්ේ තාත්තාෙ ව්ේම 

ඔයා්ේ දරුවන්ේ තාත්තෙත් 

ආද්ර් ්පනනනන පුළුවන 

ෙැම දවසක්ම පියවරුන්ේ 

දිනයක්. ඒ ව්ේම ලිපිය 

අවසාන කරනන කලින මෙ ්ම් 

පුංචි ප්රාර්්නාවත් ්නාකරම බදෑ. 

ඒ තමයි තාත්තලා නැති කිසිම 

දරු්වකුෙ දුකක් දැ්නනන 

එපා කියන එක.
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි 

ල�ෝකය තැනී ඇතලත මවලේ කිරිවලින් 
සහ හිරුලේ රශ්මිලයන් බව ල�ෝ ප්රකට 
කතු මැක්සියම් ල�ෝර්කි වරක් පැවසීය. කිරි 
හැලෙන්ලන් පියයුරු තුළය. එලේ නම් ල�ෝකය 
හැදී ඇතලත පියයුරු නිසා බව පැවසීලම් 
අතිශලයෝක්තියක් නැත.

“මම මලේ පියයුරු �ැන ආඩම්බර ලවමි. මම 
සුන්ෙර ෙරුවන් තිලෙලනකුට කිරි දුන්ලනමි. මම 
ඔවුන්ව ලපෝෂණය කලළමි. ඔවුන් ලවනුලවන් 
මලේ ශරීරයම කැප කලළමි. ලපාලිසිය 
සමඟ ඇති වූ ක�බ�ලේදී මලේ නිරාවරිත 
පියයුරුවලින් විලනෝෙ වන්නවුන් සියලුලෙනාම 
පාලේ ළෙරුවන් ල�ස තමන්ලේ මවලේ තනපුඩු 
වියැලී යනතුරු උරාලබාන්නට ඇතැයි මට 
නිසැකය.”

ලම් තමන්ලේ ෙරුවන්ට කිරි දුන් පියයුරු �ැන 
ආඩම්බර ලවන අම්මා ලකලනක්ලේ සංලේදී 
ලේේබුක් සටහනකි. ඒ අම්මාලේ නම හිරුණිකා 
ලරේමචන්්ර ය. ඈ ලම් සටහන තැබුලේ පසුගිය 
දිනක (22) අ�මැති නි� නිවස අස�ට ගිය 
ඇයලේ මෙක් නිරාවරණය වූ පියයුරුව� 
ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්යව� ඇයට 
අපහාස වන අයුරින් අසභ්ය ල�ස පළකර 
තිබුණු නිසාය. එලේම ඇලේ තවත වීඩිලයෝ 
ෙර්ශනයකට උසුලු විසුළු කරමින් සමාජ මාධ්ය 
තුළ සංසරණය වූ නිසා පසුගිය දිලනක 
ඇය �ැන මුළු රලේම ඇති වූලේ 
ආන්ලෙෝ�නාතමක කතාබහක්ය. 
‘ධරණී’ අප ඇයට ඇමතුලේ 
ඒ කතා �ැන ඇල�න්ම අසා 
ෙැන�ැනීමටය.

ඇත්තටම එදා අගමැති නිල 
නිවෙ ළඟදි සමොකද වුසේ?

අග්රාමරාත්ය රනිල් 

වික්රමසිංහ මහතමයට 

අස්වෙලරා ්ෙදර යන්න 

කියලරා ලියරාපු ලියුමකුත 

අර්ේන මමයි, තවෙ කරානතරාවෙන 

කීප්ද්්නකුයි උ්ේ ්නවෙයට විතර 

එතුම්ේ නිල නිවෙස ඉසසරහට ගියරා. 

ඕක දැ්නෙනිපු එකසත ජරාතික පරාකෂික්යෝ 

කීප්ද්්නකම ඔය ෙම්න ්නතර කරන්න 

කියලරා දුරකත්න්යන මට තරජ්නය කළරා. එදා 

එතැ්න අපිට අසූචි ෙහන්නත ලෑසති කරලරා 

තිබුණලු. අපි එ්නවෙරා කියලරා දැ්න්ේන රනිල් 

වික්රමසිංහ අෙමැතිතුමරා උ්ේ හතයි හතළිස 

පහ ්වේන්කරාට නිල නිවෙසන ගිහිල්ලරා.

හිරුණිකො අගමැතිතුමොසේ නම කිය කියො මෙො 
ෙයිසයන් කෑගෙන වීඩිසයෝ එකක් ෙමොජ මොධ්යවල 
විහිළුවට ලක්වුණොසන්. ඇත්තටම එදා එච්්චර 
ෙයිසයන් කෑගැහුසව සමොකද?

එතැ්නට ගි්ේ හරියටම ෙෑනු හැතතෑපස 

්ද්නයි. හැබැයි අපිවෙ මර්ධ්නය කරන්න ඒ 

වේේ දහගුණයක ්පරාලිස්යන දාලරා. කඳුළු 

ෙෑස, වෙතුර බවුසර ඔක්කරාමත ්ේනැල්ලරා. 

ඒවෙරා දැකකම ඇතතටම මට පුදුම ්කනතියක 

ආ්ේ. ඇඟ ඇතු්ළනම ආපු ආ්ේෙය නිසයි 

ගිරිය පුපපන කෑෙැහු්ේ. අනතිමට ඒකත 

අ්ප උනදැලරාට විහිළුවෙක වුණරා.

රනිල් බලයට ආසව අපිට තිසයන ආදසේකට 
සනසමයි කියලද කියන්සන්?

්මරා්න ආදරයකද? රනිල් අෙමැතිතුමරා 

ඇවිල්ලරා දැන මරාස ්දකකටත කිට්ටුයි්න. 

ආවෙට පස්ස ්�රාලර ්ේ්නවෙරා කිේවෙරා, 

ජරාත්යනතර සබඳතරාවෙලින උදේ ෙන්නවෙරා 

කිේවෙරා. ්කෝ ඉතින කරපු ්දයක ති්ය්නවෙද? 

සලොකු සලොකු ්තනතුරු දරණ අය එක්ක ඔසෙොම 
ෙැපසපෙන්න බය නැදද?

්ේශපරාල්නය කර්නවෙරා ්නම් බය කිය්න ්ේ 

අමතක කරන්න ඕ්න. ඉහළ පුටුවෙල ඉන්න 

්ලරාකකනට බය්වෙලරා හැම එකටම එ්හයි 

කියරා්ේන ඉන්න ්ේශපරාලක්යෝ ඉන්න 

නිසරා තමයි ්ම් රටට ්ම්හම වු්ේ. ්ලරාකු 

්ලරාකකන්ේ තරජ්න, ෙරජ්නවෙලට මම ්නම් 

බය ්නැහැ. 

ෙැබැයි හිරුණිකො සමච්්චර කෑගෙන්සන් ෙජබ 
බලයට සේන්න කියලයි ෙමෙරු කියන්සන්?

්ෙයක ගිනි ෙන්න්කරාට අපි මුලිනම කරන්න 

ඕ්න ්ේ ඇතුළට ්වෙලරා ඊළඟට ්කරා්හටද 

යන්න කිය්න එක හිතරා හිතරා ඉන්න එක 

්්න්ම්්න. මුලිනම කරන්න ඕ්න 

එතැනින එළියට ය්න එක. අ්ප 

ර්ටත දැන ති්යන්න ඒ වේේ 

තතතවෙයක. ්කරා්හරාම ්නමුත 

ඉදිරි්ේදි මහජ්නතරාවෙ හරි 

්ක්්නකට ්ම් රට බරාර්ේවි 

කියලරා මම හිත්නවෙරා. ඒ 

්මරා්නරා හිතන්නත කලින 

හැම්ක්්නකම කල්ප්නරා 

කරන්න ඕ්න රටටම 

පිළිලයක ්වෙලරා ති්ය්න ්ම් 

පවුල එළවේන විදිහක ෙැ්නයි.

ඔසේ පියයුරු සකොටෙක් 
නිරොවරණය සවච්චි ඡොයොරූපෙ කීපෙයක් 

ගැනත ෙමොජ මොධ්යවල සලොකු ක්තොබෙක් 
ඇති වුණො. ඒවො දැක්කම නම් හිරුණිකොට 
කළකිරීමක් ඇති සවන්න ඇති?

අ්පෝ ්නෑ. මට දැන ඔය වේේ කතරා ්හරාඳට 

පුරුදුයි. පිරිමි්යක්ේ ඇඳුමක එ්හට 

්ම්හට වුණරා ්නම් ඔය අයියලට ඒක 

මැජික එකක ්වෙයිද? ඔය වේේ ්ේවෙලින 

්පනනුම් ්ක්රන්්න අ්ප ර්ට් මිනිසසු 

ෙෑනුනට සලක්න විදිහ. සමහර ෙෑනුත ඒවෙට 

හි්නරා්වේනවෙරා මම දැකකරා. මරාවෙ ්නම් ඒ වේේ 

්ේවෙලින වෙට්ටන්න අමරාරුයි. ්ේශපරාල්නයට 

එ්න්කරාට මට අවුරුදු 24යි. එදා ඉඳලම මම 

ඔය අතදැකීමට මුහුණ ්ද්නවෙරා. ඔන්න එක 

පරාරක බ� ටිකක ්ලරාකුවෙට ්ප්න විදිහට ම්ේ 

්වෙඩින ්�රා්ටෝ එක එඩිට් කරලරා. මම කසරාද 

බැන්ේ බ්බක හම්්බන්න ඉන්න නිසරා කිේවෙරා. 

තවෙ පරාරක ්හරාසපිට්ල් එකක ්නතර ්වෙලරා 

ඉේදි ඒ ඉන්න බ්බකවෙ 

්නැති කරලරා කියලරා කිේවෙරා. 

මම හිතන්න ඉතිහරාස්ේ 

වෙැඩිපුරම ඔය වේේ තුච්ච 

ම� ප්රහරාරවෙලට ලක්වෙචචි 

්ේශපරාල්න කරානතරාවෙ මම 

්වෙන්න ඇති.

හිරුණිකොට ඔය වසේ ක්තො 
කියනසකොට ෙැමියො හිරොන් 
සමොකද කියන්සන්?

ඒ වේේ ්ේවෙල් දැකකම 

එයරා ඇවිල්ලරා ම්ේ 

හිත හදන්න උතසරාහ 

කර්නවෙරා. ඒ ්වෙලරාවෙට මම 

හි්නරා්වෙලරා උතතර ්ද්නවෙරා. 

එත්කරාට මම ඒ ෙැ්න දුක 

්වෙන්න ්නැහැ කිය්න එක 

හිරරාන ්තරුම්ෙන්නවෙරා. 

අ්ප ්ේශපරාල්නය 

වේේම අ්ප රටත දැන 

ම�්ෙරා්හරාරුවෙක ්වෙලරා ඉවෙරයි. ඉතින අපි 

ඉන්න ම�්ෙරා�ක කිය්න එක ඔහුත ්තරුම් 

අරන ඉන්න.

දැන් සගොඩක් අය සිසටම් සච්න්ජ් ගැන ක්තො 
කරනවොසන්. ගෑනිසයක්සේ පියයුරු දැක්කම කුලපපු 
සවන පිරිෙක් එක්ක සිසටම් එක සවනස කරන්න 
පුළුවන්ද?

හැට්්ටට උඩින ්ප්න ්පරාඩි පපු කෑල්ලක 

දැකකම චූන ්වේන පිරිසක එකක ්මරා්න සසටම් 

්චන්ජද කියල එදා මට හිතුණරා. බස එ්ක ය්න 

ෙෑනි්යකට කවුරුහරි කරදර කර්නවෙරා, වේට් 

ඉන්න අය හ්ම්ම් ්නැහැ. ්පරාඩි දරු්වෙකවෙ 

දූෂණය කරලරා මරලරා ම� ්ෙරා�ක දාලරා ති්යේදි 

ර්ට් මිනිසසු සේද ්නැහැ. හැබැයි දරුවෙනට හරි 

හමන ලිිංගික අධ්රාප්නයක ්දන්න යේදි ඔන්න 

කට්ටිය්ෙම කටවෙල් ඇ්ර්නවෙරා. 225 ්වේනස 

කරන්න කලින අ්ප ර්ට් මිනිසසුන්ේ ඔලු 

්ෙඩි ටික සුේද කරලරා ඉන්න ඕ්න.

ඔච්්චර කෑගෙන හිරුණිකො බලසේ ඉන්න කොසල් රට 
සවනුසවන්, කොන්්තොවන් සවනුසවන් සමොනවද කරලො 
තිසයන්සන්?

බලය ති්ය්න පකෂ්ේ හිටියරා කියලවෙත, 

පරාරලි්ම්නතු මන්රී ්ක්්නක වුණරා කියලරාවෙත 

රට ්වෙනු්වෙන ්ලරාකු වෙැ�ක කරන්න බැහැ. 

්මරාකද ඒ සම්බන්ධ බලතල පැවේරන්න 

අදාළ අමරාත්යිංශය පැවේර්න ඇමතිවෙරයරාට්න. 

පරාරලි්ම්නතු්ේ ඉන්න කරා්ල්දි, රටට 

වෙැ�දායී ්යෝජ්නරා කීපයකම සම්මත කරෙන්න 

මට පුළුවෙන වුණරා. එකක තමයි සයලු 

විශවෙවිද්රාලවෙලට ස්රාවෙර ම්්නෝඋප්ේශ්න 

වෙෘතතික්යක ලබරා්ද්න එක. පරාරවෙල්වෙල ය්න 

කරානතරාවෙනට ්වේන හිරිහැර ්නවෙතතන්න ප්ර්ධරා්න 

්නෙර ආශ්රිතවෙ කරානතරා ්පරාලිස බැරැකක 

ස්රාපිත කරන්නත මට පුළුවෙන වුණරා. ඒ වේේම 

හ්ත ්පරා්ත ්යෝජ්නරාවෙ පිටිපස්ස මමත 

ඉන්නවෙරා. වවෙද්වෙරු එකක එකතු ්වෙලරා ළමරා 

ම්නසට ෙැල්ප්න විදිහටයි 

අපි ඒක හැදු්ේ. පස්ස 

ඉතින ඒකටත ්ෙරා�ක ප්රශ්න 

ආවේන.

හිරුණිකො නි්තරම සපෙොලිසිසේ 
අයව වැළඳගන්සන් 
සමොකක් ෙරි යටි අරමුණක් 
තියොසගනද?
අ්න ්නැහැ. මම ඒක ක්ේ 

පිවිතුරු ්චත්නරා්වෙන. 

අ්ප ර්ට් ්පරාලිසය 

ඔවුන්ේ රරාජකරාරිය 

හරියට හඳු්න්ේන ්නැහැ. 

ඔවුන උේ්ෂෝණකරුවෙනවෙ 

දකින්න සතුරන විදිහට. 

ඔවුන රකින්න පීඩිතයනවෙ 

්්න්ම් පී�කයනවෙ. හැබැයි 

්වේන රටවෙල අසරා්ධරාරණයට 

ලක්වෙලරා උේ්ඝෝෂණ කර්න 

මිනිසසුනට ්පරාලිසයත 

උදේ කර්නවෙරා. ඒත ඔතැ්න ්ම්හම ්ේකුත 

ති්ය්නවෙරා. ඔය ්පරාලිස්ේ ්ලරාකු ත්නතුරු 

දරණ අයට වෙ�රා ්පරාඩි ත්නතුරු දරණ අයට 

මිනිසුන්ේ දුක ්ත්ර්නවෙරා. එදා මම එතැ්න 

හිටිය තරුණ ්පරාලිස නිල්ධරාරිනියනවෙ 

වෙැළඳෙන්න්කරාට ඒ අයත මරාත එකකම 

ඇඬුවෙරා.

ෙල්ලි තිසයන ප්රසිද්ධ සකසනක් නිෙො ස්තල් ප්රශන, 
ආේථික අේබුද හිරුණිකොට සපෙෞදගලිකව නම් 
දැසනන්සන් නැතුව ඇති?

සල්ලි තිබබරා ්නැතරා කියලරා ්නෑ ්ම්ක අපි 

හැ්මෝටම බලපරා්න ප්රශ්නයක. මම ‘සමඟි 

සහ්න පියස’ කියලරා වෙැ�සටහ්නක කර්නවෙරා. 

ඒ්කන කරන්න ්තෝරරාෙතතු ළමරා වෙරාට්ටු, 

ළමරා නිවෙරාස, ආබරාධිත නිවෙරාසවෙලට වියළි 

ආහරාර ලබරා්ද්න එක. පිටරට ඉන්න 

ලරාිංකික්යරාත ්ම් වෙැ්ේට උදේ කර්නවෙරා. 

පහුගිය සති කිහිප්ේ ්නම් ඒ වෙැ�වෙලට 

යන්න ්කරා්හරාම හරි ්තල් ෙහෙතතරා. එක 

දවෙසක ්තල් ෙහෙන්න බැරිවෙ මම හරියට 

අසරණ වුණරා. ඒ පරාර දන්න කිය්න ප්රරා්ේශීය 

මන්රීලරා කීප්ද්්නක්ේ වෙරාහ්නවෙල ්තල් 

ඇද්ේන ්කරා්හරාම හරි ඒ බඩු ටික ්බදුවෙරා. 

්වේනදට වෙ�රා තුන හතර ගුණයක වෙැඩිපුර 

සල්ලි දීලරා ්ෙදරට බඩු ෙන්න ්මරාකද 

අපිත ෙසවෙලින ක�්න සල්ලිද? අපිත සල්ලි 

්හරායන්න මහනස ්වෙලරා. දැන ්ෙදර 

ති්ය්න ෙෑස එක ඉවෙර වුණරාම ්ෙදරට 

ෙෑසුත ්නැහැ. සමහරවිට අපිටත දර ලිපක 

ෙන්න ්වෙයි. 

හැබැයි ඒ වේේ තරාවෙකරාලික විසඳුම් ්හරාය 

්හරායරා ඉන්න ්නැතිවෙ රට ්වෙනු්වෙන එකතු 

්වෙමු කියලයි මම හැ්මෝටම කියන්න.

මිනිසසු ක්තො ෙදනසකොට 
මෙත්තයො මසේ 

හි්ත ෙදනවො 

සදශපෙොලනය 
කරනවො නම් 
බය කියන සද 

අම්තක කරන්න 
ඕසන්

පෙපු සපෙසදෙ නිරොවරණය වීම පිළිබඳ 
මඩ ප්ර්චොර වලට හිරුණිකො 

ලබො දී තිබූ පිළිතුර

ඉතිෙොෙසේ වැඩිපුරම තුච්්ච මඩ 
ප්රෙොරවලට ලක්සවච්චි සදශපෙොලන 

කොන්්තොව මම සවන්න ඇති

dh
ara

ne
e.l

k



04 2022 ජුනි 29 වන බදාදා

රෂ්නිකා ලියනගේ

මං හරිම දුක් මහන්සිගයන් 
තැනකට ආපු ගකාලගලෙක්

උන් හිටි තැන් අමතක වී පිරිස ඉදිරිගේ නටපු, 
නැටුම් සර් කියන කතාව 

“මට ඕන මම 
උගන්වන දරු්වන්ගේ 
හද්ව්ේ ජී්වේ්්වන 
ගුරු්වරයා ්්වනනයි. 
ඒ ්ව්ගේම ගුරු්වර්යක් 
දරු්්වකුට විෂය 
කරුණු විතරක් කියාදීලා 
මදි. ජීවිතය ගැන 
උගන්වනනේ ඕන.”

ඒ හඬ නර්තන ගුරු 

දමිත් නිලංගගේය. 

එගේ කීවාට ගේ 

ගුරුතුමා කවුදැයි 

කියනනට කවුරුත් 

මීට ගෙර දැනසිටිගේ 

නැ්ත. එගහත් ෙසුගියදා 

සමාජ මාධ්ය තුළ 

සැරිසැරූ අපූරු 

වීඩිගයෝව ගේ වනවිට 

ලක්ෂ සංඛ්ා්ත පිරිසක 

නරඹා ඇති ගහයින, 

ගේ කියන ගුරුතුමා 

ගැන ම්තකයට 

නගාගැනීම අසීරු 

ගනාගේ.

ගේ කියන දමිත් නිලංග ගුරුතුමා නර්තනය 

උගනවන ොසල් ගදකකි. මා්තර සිරි 

ර්තනගජෝති විද්ාලයත්, ගාල්ල ෙරගගාඩ ශ්රී 

ගුණර්තන ප්ාථමික විද්ාලයත් එම ොසල්ය. 

ඉකුත් ගොගසාන ගොගහාය නිමිත්ග්තන 

ගුණර්තන ප්ාථමික විද්ාලය මගින ගොගසාන 

කලාෙයට නාට්යයක සංවිධානය කගේය. ඒ 

බගේමුල්ල ජාතික ොසල ගකන්ර කරගනිමින 

පිහිට වූ ‘රංග ්�ාකුර’ නාට්ය කණඩායගේ 

සහගයෝගගයනි. එහිදී ගේදිකාග්ත ගකරුගණ 

තිලමුේඨි ජා්තකයයි. එය සේෙත් රූෙසිංහ 

ගුරුතුමාගේ අධ්යක්ෂණයකි. ඊට නර්තන 

අංග හ්තරක ඇතුළත් විය. ඊට සහාය 

දුනගන නර්තන ගුරු දමිත් නිලංග ය. 

ගක්තරේ ගහාඳට ්තම පංචි ෙැටවුනට 

පහුණුවීේ කළද, ඔවුන ගේදිකාවට ගගාඩවන 

ගමාගහාගත්, ගුරුවරයාගේ හිගත් තිගැේමක 

ඇතිවීම ගනාවැළැකවිය හැකිය. එගහත් 

එම හෘද ේෙනදනය ඉහළ යාම 

හමුගේ වුව ඔහු අගේක්ෂා 

කරනගන දරුවනගේ 

සාරථක නර්තනයයි. 

ඉතින ඔහුට ගේදිකාව 

අභියස නිශ්චලව 

සිටිනනට ගනාහැකිය. 

දරුවනගේ අත් 

ඉහළට එසැගවද්දී 

ගුරුවරයාගේ අත්ද 

ඉහළට එසැගවනගන 

නර්තනානුකූලවය. ඊළඟට 

ඔහු වටයක කැරකැගවයි. 

සිනහගවන, අංග්චලනගයන 

ඔහුගේ ප්ාරථනාව දරුවනගේ සාරථක 

ඉදිරිෙත් කිරීමය.

සමාජ මාධ්ය තුළ ගේගගයන එහා ගමහා 

ගිගේ ගමම වීඩිගයෝවය. ගසාඳුරු හි්තක ඇති 

ආදරණීය ගුරුවරගයකුට ්තම ගගෝල බාලයින 

ගවනුගවන ගබාගහෝ සාරථක වූත් සුනදර 

වූත් ම්තක ඉතිරි 

කළ හැකිය. මා්තර 

සිරි ර්තනගජෝති 

විද්ාලගේ නර්තන 

ආ්චාරයවරයා වන 

ඔහු ෙරගගාඩ ශ්රී 

ගුණර්තන 

විද්ාලයට 

්තම ගේවාව 

ලබාගදනගන 

අම්තර වැටුෙකට 

ගනාගේ. ඒ හි්ත 

ගහාඳකමටම ගදෝ, 

එක රැයකින ගදේ 

විගදේ ලාංකිකයිනගේ 

ගනාමද ප්සංශා 

ලබනනට ්තරේ ඔහු 

භාග්යමත් විය. 

ගේ වීඩිගයෝ 

ෙටය නැරඹූ 

ගබාගහෝගදගනකුට 

අපූරු ්රවිඩ 

චිත්රෙටයක සිහියට 

නැගිණ. ඒ 2008 

වසගරදී තිරග්ත 

ගකරුණු ඒ.එල්. විගේ අධ්යක්ෂණය කළ 

‘ලක්ෂ්මි’ චිත්රෙටයයි. එහි ප්ධාන ්චරි්තය 

වන ‘ලක්ෂ්මි’ ගලස ගෙනී සිටිගේ දිත්යා නේ 

දියණියයි. ඇයගේ ්චරි්තයට අනුව නර්තන 

්තරඟයක අවසන වටයට ඉදිරිෙත් වනගන 

හදිසි අනතුරකින ශ්රවණාබාධි්තව සිටියදීය.

 ඇගේ නර්තන ආ්චාරයවරයා ගලස 

ගෙනී සිටිනගන විශිෂට නර්තන ශිල්පියකු 

වන ප්භූ ගද්වා ය. එය සැබෑම ආදරණීය 

ගුරුවරයකුගේ ්චරි්ත නිරූෙණයකි. හඬ 

ගනාඇගසන කුඩා නර්තන ශිල්පිනියට ්තාල 

්තැබිය ගනාහැකිය. එනිසා ගරේක්ෂකාගාරගේ 

සිටින ගුරුවරයා ඇයට ඊට සහාය දකවයි. 

ඔහුගේ ්චලනයන අනුව ්තරඟ වදින ලකෂමි 

්තරඟය ජයගනගන සංගේදී, ආදරණීය 

ගුරු-ගගෝල සබඳ්තාව ගමනම කලාගේ සැබෑ 

ගුණය හදවගත් රඳවමිනි. දමිත් නිලංග 

ගුරුවරයාගේ ්චලනයන සහි්ත වීඩිගයෝවද 

හදව්තට එක කරනුගේ එම 

හැඟීමයි. 

දරුවනගේ ඉදිරිෙත් 

කිරීම ගැන දමිත් නිලංග 

ගුරුවරයාගේ හිගත් 

ඇගදන සතුට එම 

ගමාගහාගත් ඔහුගේ 

ඉරියේවලින, මුහුණින 

අපූරුවට පිළිබිඹු 

ගවමින තිබුණි. එය 

්තවත් ්තරුණගයකුගේ 

ජංගම දුරක්තනගේ 

ෙටිග්ත වන බව ඔහු දැන 

සිටිගේ නැ්ත. නිපල් විකසි්ත ්තම 

ජංගම දුරක්තනගයන ගත් වීඩිගයෝව 

මුහුණුගෝතට එකකගේ ගුරු ගසගනහස ගැන 

කියනනටමය.

“ඒ වීඩි්යෝ්ව දැක්කම පුදුම සතුටක් 
දැ්නන්න. අපි ගම්වල සාමාන්ය කලාකාර්යෝ. 
ඉතින ්ම්ක වීව්ස් ලක්ෂය, ්දක, තුන 

විදියට ්වැඩි්්වද්දි හිතාගනන බැරි වුණා. 
තිබුණු ක්මනට්ස් ඔක්්කාම ්ව්ගේ කි්යව්්වා. 
එත්කාට ගුරු්වරයකු වීම පිළිබඳ ආඩමබරය 
හිතට දැනුණා. අද කා්ේ දකින සමහර ්ද්්වේ 
එක්ක මිනිස්සුනට ත්ව ්ක්නකු්ව ්ම විදියට 
අගයනන පුළු්වනද කියලා පුදුම හිතුණා. ත්ව 
්ක්නකු්ගේ ්වටිනාකම මතු කරනන තරම 
ලස්සන හද්වේ ති්යන අය ඉනන්වා. ඒ්වා 
කිය්වලා මට ඇඬුණා. ්මාන්වා හරි අයිටම 
එකක් කළාට �ස්්ස ්ක්නක් අගය කළාමේ 
අපි සතුටු ්්වන්ව්න. ්මතනදිේ ඒ ්ව්ගේම 
සතුටක් දැනුණා.”

දමිත් නිලංග කුඩා කාලගේ සිටම නැටුමට 

ඇල්මක දැකවීය. එහි ආරේභය ගෙර 

ොසගලනි. හය ගරේණිගේදී රසිකා වික්රමාරච්චි 

ගුරුවරියගේ මග ගෙනවීම ඔහුට හිමි 

විය. උෙමාලිකා, ගරෝෂිණී, ගබෝධීනී සහ 

ජයලත් ගමනම ගසෞනදරය විශවවිද්ාල 

ගුරු ෙරපගර උෙගදේ ලැබූ දමිත් නිලංගට 

මවක ගමන අදටද ළඟිනම සිටිනගන නදී්ෂා 

ගුරුවරියයි.

“දුකක් වුණේ සතුටක් වුණේ මම මුලිනම 
කියන්න නදීෂා මිස්ට. ඇය මා ගැන සතුටු 
්්වන්න ඇ්ගේම දරු්්වකු ගැන ්ව්ගේ. 
ම්ගන ඉ්ගනගනන දරු්වනට මටේ ඒ 
්ව්ගේ හද්ව්ේ සිටින ගුරු්වරයකු ්්වනනයි 
ඕ්න. ගුරු්වරයකු උගන්වන්න විෂය විතරක් 
්න්ම. ජීවිතය උගන්වනන හැකි ්්වනන 
ඕ්න. �නතියක හතළිහක් ඉනන්වනං ඒ 
හැ්මෝම එකි්නකාට ්්වනස්. ගුරු්වරයා 
එය හඳුනාගැනීම ්වැදගේ. එත්කාට ඒ 
ගුරු්වරයා දරු්වන්ග හද්ව්ේ ඉනන්වා. 
මම ගුරු ්වෘේතියට එකතු ්්වන්න 
2019 ්වස්ේ. එ්හේ ඊට කලින ඉඳලම 
නැටුම උගනනන්වා. ‘මිහිනුල’ කියන ම්ග 
රංගායතන්යේ පුංචිම දරු්ව්ග සිට ්ලාකු 
දරු්වනුේ ඉනන්වා. එතැන ඉනන ්ලාකු 
දරු්්වා තමයි ම්ග ශක්තිය.  හැම්ද්ටම 
“සේ අපි ්ම්හම කරමු.  ්ම්හම ්හාඳයි 
්නද” කියලා දිරිමේ කරන්න ඔවුන. ඒ 
්ව්ගේම ම්ගන ඉ්ගනගනන සමහර දරු්වනට 
නේතනය කියන්න ජීවි්ේ. ඔවුනට ්බා්හෝ 
සමී� ්්වනන මට හැකි්්වලා ති්යන්වා. ඒ 
්ව්ගේම තමයි මම ගුරු ්වෘේති්ේ නියැ්ලන 
�ාසේ ්ද්කනම මට ලැ්බන්න ්ලාකු 
සහායක්. ඒක ම්ගේ ්වාසනා්ව. 

�ාසේ ්ද්ක්ම ආචාේය මණඩල්වල 
කකු්ලන අදින අය නෑ. හැ්මෝම උදව් 
කරන්වා. ශ්රී ගුණරතන ප්ාථමික විද්ාල්ේ 
�ද්මසිරි විදුහේ�තිතුමා සහ ධමමිකා 
නි්යෝජ්ය විදුහේ�තිනිය ම්ගේ ්හාඳම 
අභි්රේරකයින. කරන හැම්ද්කදිම ්ගාඩක් 
දිරිමේ කරන්වා. ම්ගේ ්දමාපියන ්ව්ගේම 
ම්ගේ ්ලාකු අමම්වේ මතක් කරනන ඕ්න. 
්මාකද මා්ව හදාගේ්ත ්ලාකු අමමා. පිරිමි 
දරු්වන තුන්ද්නකු සහ ගැහැනු දරු්වකු 
එකම �වුලක සිටීම අසුබ ලකුණක් බ්වට 
ති්යන මතය නිසා මා්ව කුඩා කාල්ේම 
්ලාකු අමමාට ලබා ්දන්වා. ඇය ්ව්ගේම 
්ලාකු තාේතා මා්ව කිසිම ්්වනසක් නැතු්ව 

රැකගේතා. ඒ ්ව්ගේමයි ම්ගේ ජීවි්ේ 
ඕනම ්්වලා්වක මා්ව ්වැ්ටනන 

්නාදී අේලගනන ත්ව 
තුන්ද්නක් ඉනන්වා. ක්රිෂාන, 

හෂිනි සහ ලක්ෂාන කියන 
ම්ගේ මිතුරු මිතුරියන. 
්ම හැ්මෝම මා එක්ක 
සිටින එක මට ්ලාකු 
ශක්තියක්.” 

මිනිසුනගේ ජීවි්ත ගව්ත 

ඇ්තැේ ගවලාවට වාසනාව 

ගලා එනගන ගනාසිතූ 

ගවලාවටය. දමිත් නිලංගට 

ගේ වීඩිගයෝව එවැනනකි.  

“මං හරිම දුක් මහනසි්යන තැනකට 
ආපු ්කාේ්ලක්. ඒ නිසා ්ම ප්තිචාර මට 
දරාගනන අමාරු තරම. හැ්මෝම දනන 
්ක්නක් ්්වනන මට ආසා්වක් තිබුණා. 
විකසිත මේලි කරපු වීඩි්යෝ්ව නිසා ්කා්හ්වේ 
හිටපු මා්ව ්ලෝ්ක පුරා ඉනන ්බා්හෝ්ද්නක් 
දැනගේතා. ්දස් වි්දස් ඇමතුම විශාල 
සංඛ්ා්වක් ්ම ටිකට ආ්වා. සමහරු කිව්්වා 
්ම වීඩි්යෝ්ව ප්ශන අමතක කරන භා්වනා්වක් 
්ව්ගේ කියලා. ඒක මට සතුටක්. රඟ�ානන 
කැමැේතක් තිබුණා. සමහර විට ඒකටේ 
අ්වස්ථා්වක් ලැ්ේවි. දි්වයින පුරාම අය �නති 
කරනන කියලා ආරාධනා කරන්වා. ඒ ්ව්ගේම 
ම්ගේ ත්වේ හීනයක් තමා ගුණරතන විද්ාල්ේ 
�ද්මසිරි විදුහේ�තිතුමා ්ව්ගේ දුෂ්කර �ළාතක 
කුඩා �ාසලකට ගිහින ඒක ්හාඳට දියුණු 
කරන එක. ජීවිතය සතුටින ්ග්වනන හැකි ්ද් 
කරනන උේසාහ කරන්වා. ්ම සියේල අතර 
කී�්ද්නකු ඉනන්වා ඍණාේමක ආකේ� 
දක්්වන.  ඒ්වා ගැන හිතන්න නෑ. හැම්ද්ම 
සතුටින බාරගනන්වා.”

ඔහු කියනගන උගේක්ෂාසහග්තවය.

අපි 
ගම්වලෙ සාමාන්ය 

කලොකාරගයෝ. ඉතින් 
ගම්ගක වීව්ස් ලෙක්්ෂය, 

ගෙක, තුන විදියට 
වැඩිගවද්දි හිතාගන්න 

බැරි වුණා

ගම් 
සියලලෙ අතර 

කීපගෙගනකු ඉන්නවා 
ඍණාතමක ආකලප 
ෙක්වන.  ඒවා ගැන 

හිතන්ගන නෑ. 
හැමගද්ම සතුටින් 

බාරගන්නවා

සමාජ 
මාධ්ය ්වල 

සංසරණය වූ 
වීඩි්යෝ්්වන 

උපුටා 
ගනනා ලද 

ඡායාරූ�යක්
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රතනනා පුෂ්ප කුමනාරි

ඇසෙක් බරට 
වස්තුව අරන් එද්දි 
මසේ වස්තුව 
ෙරෙ සවලනා 

වටින කියන වාහනයක් අරන්, ලස්සන 

ගෙයක් ගොරක් හදලා තමන්ගගේ බිරිඳට, 

දරුවන්ට ්සැපවත් ජීවිතයක් හදලා ගදන්න 

තමන්ගගේ මුළු ජීවිගත්ම කැපකරන පිරිමි 

ඕනතරම් ඉන්නවා. ගොඩක් අය ඒ ගේවල් 

ඉක්මනින්ම කරන්න ගතෝරෙන්න මාරෙය 

විගදසෙත ගවන එක. අද රගේ තිගයන 

ආරථික අරබුදය නි්සා එදිගනො කාලා බීලා 

ඉන්න එකත් බහුතරයක් ගදනාට ගලාකු 

අරෙලයක්. ඉතින් ඔය ප්රශන නි්සා දැන් 

විගදසෙත ගවන තරුණ පිරි්ස වැඩියි. ඉතින් 

ගම් මාතෘකාවට සුදුසුම ගවලාව ගම්කයි 

කියලා මට හිතුණා.

විගදසෙතව රැකියාවක් කරන ්සැමිගයක් 

දව්සක් මාව මුණෙැගහන්න ආවා. 

ඔහු මගනෝඋපගේශිකාවක් විදිහට මාව 

හඳුනගෙන තිබුගේ ගේසබුක් එගකන්. ගම් 

කියන පුේෙලයාට අවුරුදු හතළිහකට 

කිේටුයි. කතාවට අපි ඔහුට ්සමන්ත කියලා 

නමක් ආගේශ කරමුගකෝ.

්සමන්ත විවාහ ගවලා අවුරුදු පහග�ාවක් 

විතරලු. ඔහුට දියණියන් ගදගදගනකුත් 

ඉන්නවා. විවාහ ගවේදි ්සමන්තටවත් ඔහුගගේ 

බිරිඳටවත් හරිහමන් රැකියා තිබිලා නැහැ. 

ඉතින් ආරථික ප්රශන නි්සාම විවාහ ගවලා 

මා්ස තුන හතරක් ෙතගවච්චි තැනදි ්සමන්ත 

විගදසෙත ගවලා. එො ඉඳලා අද දක්වාම 

ඔහු ඒ රගේ වැඩලු. හැබැයි ඔහු 

අවුරුදු කිහිපයකට ්සැරයක් 

ලංකාවට එන බවත්, ඒ 

ආවම මා්සයක් විතර 

ගමගහ ඉන්න බවත් ඔහු 

කිවවා.

විගදසෙත ගවච්චි මුල් 

කාගල් ්සමන්තගගේ බිරිඳ 

ඔහු එනකල් ගබාගහාම 

ආදගරන් ඇඟිලි ෙැන ෙැන 

මෙබලාගෙන ඉන්නවලු. 

හැබැයි පසගස පසගස ඔහු 

ලංකාවට එන එක ෙැන ඇය 

වැඩිය හාරවුස්සන්ගන් නැතිව ගිහින්. 

ඒ වගගේම  අවුරුදු ගදක තුනක වගගේ ඉඳලා 

බිරිඳ දුරකතනගයන් කරන කතාබහ පවා 

අඩු කරලා. ඒ වගගේම තමයි ඇය මෑතක 

ඉඳලා ඔහුට ලංකාවට එන්න එපා කියලාත් 

කියනවලු. ඒ නි්සා ්සමන්ත බිරිඳ ෙැන 

්සැකයක් ඇති කරගෙන තිගයනවා. ඒ පාර 

ඔහු බිරිඳටත් ගනාදන්වා ගහාර රහගසම 

ලංකාවට ඇවිල්ලා. බිරිඳගගේ ගහාර 

අල්ලන්න. හැබැයි මාව මුණෙැගහන්න 

එනගකාටත් ඔහුට බිරිඳගගේ ගහාරයක් නම් 

අල්ලෙන්න පුළුවන් ගවලා තිබුගේ නැහැ.

“එයාට එහෙම හෙන සම්බන්ධකමකුත් 
නැෙැ. ෙැ්බැයි ෙයිෆ් දැන මාෙ ගනන 
ගනහනම නැෙැ මිස්. මම නිදාගනන කාමහේ 
නිදාගනන එනනෙත් එයා කැමති නැෙැ” කියලා 

තමයි ඔහු කිවගව. බිරිඳ විතරක් ගනගමයි 

ඔහුගගේ දියණියන් ගදගදනා පවා විගදසෙත 

ගවලා කාගලකින් ආවයි කියලාවත් ඔහු ෙැන 

එගහමට තැකීමක් කරලා නැහැ.

බිරිඳගගේ ගවන්ස ෙැන කතා කරන්න 

පසගස දව්සක ්සමන්ත ඇයව මගගේ 

�ඟට එක්කරගෙන ආවා. ඊටපසගස 

මම ඇයත් එක්ක ටිකක් තනියම කතා 

කරන්න පටන්ෙත්තා. ගම් බිරිඳට කාගලක 

ඉඳලා කාත් එක්ක හරි සුහදව ගම් ප්රශගන් 

ෙැන කතා කරන්න උවමනාවක් තිබිලා 

තිගයන බව ඇය කතා කරපු මුල් වචගනන් 

ගදගකන්ම මට ගත්රුණා. ඒ වගගේම ඇය 

ගබාගහාම ක�කිරීමකින් ජීවත්ගවන බවත් 

මට වැටහුණා.

විවාහගයන් පසගස ්සමන්ත විගදසෙත 

ගවනගකාට ඇයට අවුරුදු විසි ගදකක් 

විතරලු. ඊටපසගස ්සමන්ත හරි හම්බකරලා 

එවන මුදලින් ඇය ්සකසුරුවමින් 

ගගේ ගොර එගහම හදලා. දරුගවෝ 

ගදන්නා ලැබුණට පසග්සත් 

්සමන්තට බිරිඳ �ඟ ඉන්න 

ලැබිලා නැහැ. ්සැමියා 

�ඟ ගනාහිටි නි්සා ඇයට 

නිතරම වගගේ තනිකම 

පාළුව දැනුණලු. හැබැයි 

එගහමයි කියලා ඇය 

ගවනත් ්සබඳතා ඇති 

කරෙන්න හිතලාත් නැහැ. 

කාලයක් යේදි ඇය ගම්කට 

හුරුගවලා. බැඳීම් 

කියන්ගන දුකක් බව 

තමන් ගත්රුම් අරන් ඉන්න 

නි්සා ්සැමියගෙන් ඈත්ගවන්න 

හිතූ බවයි ඇය කිවගව. ගම් 

නි්සාම ඇගගේ හිගත් ්සමන්ත 

ෙැන තරහක් තිගයන බව මට 

ගත්රුණා. ඇගගේ ඒ හැසිරීම 

නි්සා දියණියන් ගදගදනාත් පියා 

ෙැන තරහක් ඇති කරගෙන ඇති 

කියලා මම අනුමාන ක�ා.

ගෙවිලා ගිය කාලය අපිට ආපස්සට 

ෙන්න බැහැගන්. ඉතින් අතීතය ෙැන දුක් 

ගනාවී අනාෙතය හොෙමු කියන 

එකයි මම ඇයට කිවගව. ගම් 

ගවනගකාට ්සමන්ත ්සෑගහන 

වත්කමක් උපයගෙන 

තිබුණා. ඉතින් ගම් බිරිඳ 

යානවාහන තියාගෙන දරු 

ගදන්නත් එක්ක ගබාගහාම 

සුග�ෝපග�ෝගී ජිවිතයක් 

තමයි ෙත කගේ. ්සැමියා 

එවන මුදලින් ඇය ඇගගේ 

්සගහෝදර ්සගහෝදරියන්ට පවා 

උපකාර කරනවලු. ඉතින් ඔහු 

විගදසෙත වුණු එගක් යහපත් 

පැත්තත් දකින්න කියලා මම ඇයට 

කිවවා. ඔහු රට ගිගේ නැත්තම් ගම් පවුලට ඒ 

තරම් සුග�ෝපග�ෝගී ජීවිතයක් ෙත කරන්න 

ඉඩ ගනාලැගබන්න තිබුණගන්.

ගකගනක් රට යන්ගන් හීන මල්ලක් කගර 

එල්ලගෙන. ඒ හීන හැබෑ කරන් ලංකාවට 

එනගකාට තමන්ගගේ ආදරණීයන් ඈත්ගවලා 

ගිහින් නම් හැබෑ කරෙත්තු අර හීනවල 

වටිනාකමත් නැතිව යනවා. කරුණු කාරණා 

ගත්රුම්ෙත්තු ්සමන්ත නැවතත් විගදසෙත 

ගනාවී ලංකාගව ව්ාපාරයක් පටන්ෙන්න 

තීරණය ක�ා. දරුගවාත් එක්ක කතා කරලා 

ඔවුන්ගගේ අදහස ගවනස කරන්නත් මම 

කටයුතු ක�ා. ඊටපසගස පවුලක් විදිහට 

ආගයත් අලුගතන් ජීවිගත් පටන්ෙන්න ඔවුන්ට 

පුළුවන් වුණා.

තරුණ යුව�ක් විවාහ ගවන්ගන් ජීවිත 

කාගලටම සිතින් ෙතින් එකට ජීවත් ගවන්න. 

ආදරය, ලිංගිකත්වය වගගේ ගේ විවාහ 

ජීවිගත් ්සාර්ථකත්වයට වැදෙත්. ගකගනක්ට 

තරුණ වයග්සදි ගම් ගේවල් අහිමි ගවනවා 

නම් ඔහු ගහෝ ඇය මානසිකව පීඩාවට 

පත්ගවන එක සව�ාවිකයි. ්සමාජගේ 

අනිත් පවුල් ආදගරන් ඉන්නවා දකිේදි 

ඔය පීඩාකාරී බව තවත් වැඩි 

ගවනවා මි්සක අඩු ගවන්ගන් 

නැහැ. ඉතින් එතැනදි ්සහකරයා 

තමන්ට ්සැපවත් ජීවිතයක් 

හදලා ගදන්න රට ගියාය, ඒක 

ගලාකු කැපකිරීමක්ය කියලා ගකගනක්ට 

ගනාගත්ගරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 

්සහකරු ෙැන තරහක් ඇතිගවන එකත් 

්සාමාන්යගයන් සිේ්ධගවන ගදයක්.

විවාහ ගවන්න කලින් ලුණුයි 

බතුයි කමුගකෝ රත්තරන් 

කිවවට එවවා නිකන් 

සුරංෙනා කතා විතරයි 

කියලා ගත්ගරන්න 

බැඳලා වැඩි දව්සක් 

ෙතගවන්ගන් නැහැ. 

අඩුපාඩු ඉස්සරහා 

ගොරට තේටු කරනගකාට 

ගදන්නගගේ ආදගර පසගස 

ගොරින් පැනලා යනවා 

කියන්ගන් ඒකගන්. ඉතින් ඒ 

අඩුපාඩු ජයෙන්න තමන් ආදගර 

කරන අය ොලා දුර රටකට යන එක කවුරුත් 

කැමැත්ගතන් කරනවා ඇති කියලා මම 

හිතන්ගන් නැහැ. ඒ රටවලට ගිහින් පවුගල් 

අය ගවනුගවන් ඔවුන් කරන කැපවීම ගත්රුම් 

ෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගලාකු ගදයක්.

්සැමියා බිරිඳ විගේශෙතවීම නි්සා අවුල් 

ගවච්චි පවුල් ඕනතරම් අගේ රගේ තිගයනවා. 

්සමහර පිරිමි උදවිය බිරිඳ විගේශෙත 

ගවච්චි හැටිගේ මත්පැන්වලට, සූදුවට 

ගයාමුගවනවා. බිරිඳ රට ගියාම දරුවන්ගගේ 

ජීවිත විනාශමු�යට ඇදලා ොන පියවරු 

ගකාච්චර ඉන්නවද? ඒ වගගේම ්සැමියා රට 

ගියාම අනියම් ්සබඳතාවලට ගයාමුගවන 

බිරියනුත් ඉන්නවා. ඒ විතරක් ගනගමයි 

විගදසෙත වුණාට පසගස ලංකාගව දරු 

පවුලක්, ්සහකරුගවක් ඉන්නවා කියලා 

අමතක කරන උදවියත් සුලබයි.

ඉතින් මම ගම් කියන්ගන් කාටවත් රට 

යන්ගන් නැතිව ඉන්න කියලා එගහම නම් 

ගනගමයි. පවුගල් ්සැමියා හරි බිරිඳ හරි 

විගදසෙත ගවනවා නම් කරුණු කාරණා 

ගත්රුම් අරගෙන ජීවිගත් ්සමබර කරෙන්න 

ගදන්නටම වෙකීමක් තිගයනවා. එගහම 

හරි ලස්සනට ඉන්න අයත් ඕන හැටියට 

මට මුණෙැහිලා තිගයනවා. විවාහවුණු 

අලුත රට යන්න හිතනවා නම් ගදන්නා 

එක්කම රට යන්න උත්්සාහ කරන එක 

ගහාඳයි කියලා මම ගයෝජනා කරනවා. 

අනික දැන් තාක්්ෂණය ගබාගහාම දියුණුයි. 

නිතරම වීඩිගයෝ ගකෝල් එගහම ෙන්න දැන් 

පහසුයිගන්. ඒ වගගේ ක්රමගවද හරහාවත් 

්සැමියා බිරිඳ එක්ක නිතරම ඉන්න උත්්සාහ 

කරන එක වැදෙත්. විවාහ ගවලා අවුරුදු 

විස්ස තිහ ගදන්නා ගදපැත්තකට ගවලා 

ඉන්න එක නම් ගත්රුමක් තිගයන ගදයක් 

විදිහට මම දකින්ගන් නැහැ. අපිට හැමොම 

ජීවත්ගවන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්රගම් ගහාඳයි. 

හැබැයි අපි ජීවත් ගවන්ගන් ටික කාගලගන්. 

ඉතින් එගහම තත්ත්වයක් තිගයනවා නම් 

්සහකාරයාව තමන් ඉන්න රටට ගෙන්න 

ෙන්න උත්්සාහ කරන්න ඕගන්. ගදන්ගනක් 

දීර්ඝ කාලයක් ගවන්ගවලා ඉන්නගකාට හිත 

ඇතුගේ තිගයන බැඳීම අඩුගවන්න පුළුවන්. 

ඒ නි්සා ඒ ගේවල් ගත්රුම් අරන් කටයුතු 

කරන්න කියලයි මම ගම් කියන්ගන්.

සවන 
ෙමබන්්ධකමකුත 
නැෙැ. ෙැබැයි 
දැන් මනාව ගනන් 
ගන්සනම නැෙැ

විවනාෙවුණු 
අලුෙ රට යන්න 

හිෙනවනා නම සදන්නනා 
එක්කම රට යන්න 
උතෙනාෙ කරන එක 

සෙනාඳයි
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ඉරට වැඳලා  
මුහුදටත් ආදරරයි කියලයි 

මම උරේට වැඩ පටන් ගන්රන්
ඇනුම් බැනුම් ඉවසාරගන රවරළට පණ රදන 

බණඩාර මැණිරේ 

වෙරළ තීරවේ හමා එන පෙන් රැල්ලක 

පහස සිතවසේ විඳින්නට බණ්ාර මැණිවේට 

ඉසේපාසුෙේ නැතත, ඈ වෙරළ තීරය හැ් 

කරන්වන් රාජකාරියට එහා ගිය වේෙකාරියේ 

වසේ සිතාවෙනය.

රැල්ල වෙරළට ආදවරයි කියන්නාේ 

වමන් බණ්ාර මැණිවේද වෙරළට ආදවේ 

කරන ධෛේයෙන්ත ෙැහැනියකි. මුළු ෙතම 

අවදැල්ලට පිළිසේසී ගියත මුහුවණ ඇඳී ඇති 

සිනහෙ ඇය පරිසරයට දේෙන ආදරයත, 

වසාබාදහමට දේෙන ්ලැදියාෙත වපන්ෙන 

කැ්පතේ බඳුය.

“මම ඉපදුණේ ගලගමුව ඇණ�ෝගම කියන 
ගමමමාණේ. මහත්තයයි දරුණවෝ ණදේනයි එක්ක, 
උසවවැටණ්කයියමාව ණමෝයවත්ත ගණම පදිංචියට 
ඇවිත දවැේ අවුරුදු පහණ�මාවක වි්තර ණවනවමා. 
ජීවිණත ගවැටගහගේන ්කමාණෙේ ්කමාණෙට විවිධ 
රැකියමාවේ ්ක�මා. ්කවැවිලි හවැදුවමා, ඉඳිආපප, 
්කඩයපපේ හවැදුවමා. කිණෙෝ ගමාණට පිටි ණ්කමාටෙමා 
විකුණුවමා. මහත්තයමා සිවිලිිං වවැඩ ්කණේ. එයමා 
උඩකිේ වවැටිෙමා එ්ක්තවැේ වුණමාට පසණස, ජීවිණත 
්තවත අසීරු වුණමා. හවැබවැයි මම අ්තහවැරිණේ 
නෑ. 2019 අවුරුදණද සමුද්රීය පරිසර අධි්කමාරිය 
යටණත, ණවරණේ ්කවැලි්කස� ඉවත ්කරන ්කමාරයයක 
ෙිං්කමාව පුරමාම දයත වුණමා. ඒ ණවෙමාණේ එ්ක 
වසමකිේ පසණදනමා ගමාණේ ණවර� පිරිසිදු ්කරන 
්කමාරයයට එක්කරගත්තමා. රියර අදමිරමාල ණරෝහණ 
ණපණරරමා මහතමයටයි, ඒ ණනෝනමා මහතමියටයි 
මම සතූති ්කරනවමා මට ණම වගකීම පවැවරුවට. 
ඒ වණේම දවස්කට අපි පවැය ණද්කයි වවැඩ ්කරේන 
ඕන. ඒ කිණෙෝමීටරය්ක මුහුදු තීරයක. හවැබවැයි 
මට ණම ්කමාරයය ණවනුණවේ 
නියමි්ත ණවෙමාවක නවැහවැ. 
මම දවස්කට කිණෙෝමීටර 
ණද්ක්කට වඩමා සුදද පවිත්ර  
්කරනවමා.”

ඒ රතනායක 

මුදියන්වසේ්ලාවේ බණ්ාර 

මැණිවේයි. ඇය එකතු 

කරන වබෝතල ඇතුළු 

සියලු ආකාරවේ කසළ 

වෙන ආවව වෙදරටය. ඒ 

ද හිස මත තියාවෙනය. 

වේ  රැකියාෙ නිසා ඇයට 

වමෝයෙතත ෙේමුන්වෙන් 

ඇණුේපද අසන්නට වුණු 

අෙසේ්ාද තිබිණි. නිවෙසේ 

හිමියාද වෙෝරනාඩු කවේ ෙතවත කසළ කඳු 

වෝ ෙැවහේදීය.

“ණම වවැණේට මුෙද හරියට විරුදධ්කම ආවමා. 
ණමමා්කද ණම එ්කතු ්කරන ්කස� දාේන ඒ ණවනණ්කමාට 
්තවැනක තිබුණණ නෑ. ්කස� ්ක�මනමා්කරණ 
ආය්තනයට බමාරණදන්කල ණගදර වතණත ඉඩ්කඩ 
තු� ්තමයි තියමාගේන සිදධ වුණේ. මණේ පු්තමා 
නවය වසර පේතිණේ හිටිණේ. එයමා මිං එක්ක මණේ 
උදේවට ආවම මුෙද දරුවටත උසුළු විසිළු ්ක�මා. 
ණ්කමාණහමාම වුණත ණම ග්තවුණු අවුරුදු ණද්කට 
මම ණවර� ෙසසන ්කරමා වණේම, අණප ජීවි්ත 

ණගමාඩගේනත ණවණහසිෙමා 
්කටයුතු ්ක�මා.”

ඒ අතරතුර කසළ 

කළමනාකරණ දැනුම 

්ලබාෙත බණ්ාර මැණිවේ 

ඒො නිෙැරදිෙ වෙන් කරන 

විදිය දැන කියාෙතතාය. 

ඇයට ආරේ්ෂක ඇඳුේ 

කටට්ලයේද ්ලැබිණි. ෙැ් 

කටයුතු පහසු කරන්නට 

වේේක සහ ප්ලාසේටිේ 

වකාසු ආදියද ්ලැබිණි. 

දිනකට පැය වදකක 

කා්ලයේ කිව්ලෝමීටරයේ 

ශුේෛ පවිත්ර කළ විට 

පැයකට වෙෙන මුද්ල 

රුපියල සියයකි.

“ණම වවැණේ පටේගත්තට 
පසණස මුදෙට වඩමා මම 
ණවර�ට ආදරය ්කරේන 
පුරුදුවුණමා. මම උණද වවැඩ පටේගේණේ ඉරට 
වවැඳෙමා, මුහුදට, ණවර�ට ආදණරයි කියෙමා. ණවර� 
තීරය වණේම මම යන මග ණදපස ්කමාේණබෝේ 
්කෑලෙක, ණබෝ්තෙයක තිබුණත මම ඒ්ක සුදද 
්කරනවමා. ඒ වණේම මුල ්කමාණල ණම එ්කතු ්කරන 
්කස� විලබවැණරෝව්ක දාණගන මගිේ මගට ණගනවැත 
්තමයි ණගදරට ණේේණේ.”

කසළ කෙර හිවසේ වෙනයාම පී්ාකාරී ෙැ්කි. 

වීදුරු වබෝතල වෙනයන අෙසේ්ාේල බණ්ාර 

මැණිවේවේ හිස රිදුේ දුන් ොර තිබුණි. ඇයවේ 

හිවසහි වෙඩියේ එන්නට 

ඇතවතද එම තැලුේ නිසාය.

“මට ණනමාණයකවර හිතුණමා 
ණම ටි්ක අරණගන යේන 
්කරත්තයක තිබුණනම කියෙමා. 
ඒ ණවනුණවේ මුදෙක එ්කතු 
්කරේ හිටියත ඒ්ක ප්රමමාණවත 
වුණේ නෑ. ්කරත්තයක 
තිබුණමානම දහවරක පයිේ 
එහමාට ණමහමාට යන ගමන 
එ්කවර ්කරගේන පුළුවේ. 
ඒත ඒ්කට මගක තිබුණේ 
නවැහවැ. ණ්කමාණහමාමහරි පහුගිය 
අලුත අවුරුදද �ිංණවෙමා 
මම ්කණේට යේන ආවමා. 
ඒ දරුවේණේ ණපමාතවෙට 

්කවර දාේන ඕන ්කරන බ්රවුේ ණපපර ණ්කමා�යි, ඉටි 
ණ්කමා�යි ගේන. මණේ පු්තමා වණේම දුවයි, දුවණේ 
දරුණවමායි ඉේණනත මිං �ඟ. ණමමාන අඩපමාඩු 
තිබුණත දරුවේණේ ඉණගනීම ගවැන ්තමයි මණේ 
හිණත තිණයේණේ. එදාත ණගදර අඩුපමාඩු තිබුණමා. 
ඒ ණවෙමාණේ මම දවැක්කමා පලලිය �ඟ බඩු බෑේ 
ණබදනවමා. ඒ මනුසත ණදරණිේ. මටත බඩු බෑේ 
එ්කක ෙවැබුණමා. ඒ ණවෙමාණේ මම ණදරණේ මණේෂ් 
මහත්තයට මණේ ්කරතණ්ත අවශ්ය්තමාවය ගවැන 
කිේවමා. ඊටපසණස ඊට යන මුදෙ ෙබමාණදේන 
්කවැමති වුණමා. මට කිේවමා සමුද්රීය පරිසර 

අධි්කමාරිණේ අතසන සහි්තව ්කමාරණේ කියෙමා 
යන වියදම එක්ක ලිපියක ණදේන කියෙමා. මම 
්කමබිණේ ඉඳේ බිලපත එක්කම වියදම ඉදරිපත 
්ක�මා. විශවමාසය හවැමණදටම වඩමා වවැදගත. ඉතිේ 
මට දවැේ ්කරත්තයක තිණයනවමා. ඒ ගවැන ණගමාඩක 
සතුටුයි.”

දුෙවේ දරුෙන්වේ ආරේ්ෂකයා වී හිඳින්වන්ද 

බණ්ාර මැණිවේය. ඔවුන් පාස්ලට රැවෙන 

යන්වන්ත, යළි වෙදරට එේකරවෙන එන්වන්ත 

ඇයයි. ඒ දියණියද වපෞේෙලික ආයතනයක 

රැකියාෙේ කරනා බැවිනි.

ෙවරක සැමියා අංශභාෙ තතතෙවයන් 

වපලුණ බෙත, සිංහ්ල වෙදකම සමඟ ව්ායම 

කරො ඔහු වහාඳ අතට පතකරෙන්නට වබාවහෝ 

වෙවහසුණු බෙද කීොය. තමන්ටම කියා ඉ්මේ 

ක්මේ ෙන්නට ඉතුරු කළ මුද්ලද ඒ ව්ල්දුේ 

වෙනුවෙන්ම ෙැය වූවයන් ඔවුන් තෙමත දිවි 

වෙෙන්වන් කුලී වෙෙලේලය. ඒ සියල්ල අතර 

තෙමත බණ්ාර මැණිවේ දිනපතාම වෙරළ 

තීරය ්ලසේසන කරන්වන්, ඒ කසළ තම ජීවිතය 

ොවේම පවුවල න්තතුෙටද සවියේ ෙන 

බැවිනි.

“මමාසි්කව අපට රුපියල හයදාහක ණගවනවමා. 
මම ඒ පඩිය වි්තරක අරේ නි්කේ ඉේණේ නවැහවැ. 
ණවර�ට ගියමාම ණබමාණහමාම විමසිලිමත. කුේණඩෝ 
ඉේනවමා. වයස දහතුණේ දාහ්තණර ගෑනු දරුණවෝ, 

පමාසල ඇඳුම පිටිේ පිරිමි �මයි එක්ක බීච් එ්කට 
එනවමා. ණම �ඟද එ්ක පිරිමි �මණයක ගෑනු 
�මයි ණදේණනක එක්ක ඇවිත. ඒ දරුවේණේ 
ණනමාණතරුම්කමට ණහෝ ණමමා්කට ණහෝ ආවත මම 
්කෑගහෙමා ඒ අයව පිටත්කර හවැරියමා. එවවැනි 
අවස්මා තිණයනවමා. ඒ වණේම ්තවත දවස්ක ණපමාඩි 
පිරිමි �මයි තුේණදණනක නමාේන ඇවිත. ්කවුරුත 
වවැඩිහිටිණයෝ නවැහවැ. මම ඒ තුේණදනමාවත ්කෑගහෙමා 
ආපහු පිටත ්කරමා. ණමමා්කද ්කමාණේ වුණත අමමමා 
්තමාත්තමා ණ්කණනකණේ දරුණවෝ. ්කරදරයක වුණහම 
අඬනවට හවැණපනවට වඩමා එයමාෙමා ආරක්මා ්කරන 
එ්කයි වවැදගත. සමහරු මණගේ අහනවමා මම 
ණමණහම ්කෑගහදද මට මුහුද ලියමා දීෙද කියෙමා. 
ඒ වණේම අපි බෙමාගේනිං කියෙමා ්තර්ජන එන 
ණවෙමාවලුත තිණයනවමා. මම ඒ්ක ගනේ ගේණේ 
නෑ. මම ණම ණවර�ට, මුහුදට ණ�ිංගතුයි වණේම 
මටත මුහුද ණ�ිංගතුයි. වරක දර ණ්කමාටේ වගයක 
එක්ක අපද්රව්ය ණගමාඩක මුහුණද පමාණවනවමා දවැ්කෙමා 
ඒවමා ණගමාඩට ගේන ගිහිේ මමාව ණ්කමාණේ්ක හවැපිෙමා 
ගහණගන යේන ගියමා. මට බය හිතුණත ඊ�ඟ 
රැලණෙේ මමාව ණවර�ට ණගනමාවමා. මම කියේණේ 
අපි ණහමාඳ හිතිේ ්කරන ණමමාන ණද වුණත, අපිට 
අේතිමට ණගණනේණේ ආශිරවමාදයක.”

සැබෑෙටම වසාබාදහමට ආදරය කරන්නන් 

ඒ වසාබාදහම මගින්ම ආරේ්ෂා කරනු ඇත. 

නිරන්තර වෙරළ තීරය ්ලසේසන කරන්නට 

සමුද්රීය පරිසර අධිකාරියත, ෆින්්ලා (PHINLA) 

ෙැනි ආයතනත එම කාේයයට උරදී බණ්ාර 

මැණිවක්ලා ෙැනි කාන්තාෙන් දිරිමත කිරීම 

වහාඳය. ඇය කියන්වන් ඉකුත ෙසවේ එේරැසේ 

කළ කසළ වටාන් දහය, වේ ෙසවේ වටාන් 

පහවළාෙේ කරෙන්නා බෙයි. ඒ අනුෙ ඔබ 

වෙරළට මුදාහරින එේ ප්ලාසේටිේ වබෝත්ලයේ, 

සිලි බෑෙයේ වහෝ නියමිත පරිදි බැහැර කර 

පරිසරයට ආදරය කරන මනුසේසවයේ ෙනො 

නේ, කසළෙලින් ්ලැවබන මුද්ලට ේා බණ්ාර 

මැණිවේ ඒ ෙැන සතුටු බෙ අපට කීොය.

ගිය අවුරුේරේ 
කසළ රටාන් 

දහයේ එකතු 
කළා. රම් පාර 

ඉලේකය රටාන් 
පහරළාවේ

වැලරලදි 
අනුන්රගේ දූ 
දරුවන්රගේ 

ආරේ්ෂකයා 
රවලත් 

තිරයනවා

රබෝතල ඔලුරව 
තියන් ගිහින් 

රගඩියේ ආවා. 
මනුසත් රදරණින් 
කරත්තයේ හදලා 

දුන්නා

08 2022 ජුනි 29 වන බදාදා
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10 2022 ජුනි 29 වන බදාදා

අනේ ඒ නෙල්ලනේ
ඉවර නවන

අනේ පුතා ශතෙයක් 
පැතුම් නිශශශංෙනේ මව

රිදෙන්නට හඬන්නට දේ 
ද�ොදහොදේ අදේ රදේ 
මිනිසුනට ද�ොතරේ 
දේතු තිබුණෙ ඒ හැ� 
ද�ොදහොත�� ඔවුනදගේ 
මුහුණට හි්නොවක් 
දේනොදේ ක්රි�ේ්ය. 
පසුගි්යදා ශ්රී ලං�ො - 
ඕස්දරේලි්යො �ණ්ෝයේ 
අතර පැවති තුනදවනි 
එක්දි්න තරඟ්යෙ එදහ� එ�කි. 
පරොජ්යන රැලලකින දහේ්බේව සිටි 
ශ්රී ලං�ො ක්රි�ේ �ණ්ෝය� එ� තරඟ්ය 
ජ්යෙනිමින ඉතො ශක්ති�ේ සහ ජ්යග්ොහී 
ෙ�්න�ට අේතිවොරේ �පොෙේදේ්ය. ද�ොළඹ 
ආර්.දරේ�දාස ක්රි�ේ ක්රී්ොංෙණදේ පැවති 
එ� තරඟදේ ජ්යග්හණදේ නි්යමුවො වූදේ ශ්රී 
ලං�ො �ණ්ෝයදේ ආරේ්භ� පිති�රු පැතුේ 
නිශශං� ්ය. පනදු 147�දී ලකුණු 137ක් 
ල්බොෙනිමින ඔහු �ණ්ෝය�ට ජ්යග්හණ්ය 
රැදේන ආදේ සි්ය �ංෙල ශත�්යෙ 
ල්බොෙනිමිනි. ඒ නිසො� දේ දි්නවල ලං�ොව� 
�තො �රනදන පැතුේදගේ ඒ ඉවසිලිවනත 
පිතිහරඹ්ය ෙැ්න්ය. ්නමුේ �ොටේ ව්ො ඒ 
ෙැ්න ෙැ්න ආ්ේ්බර දීපි�ො දස්්නෝනෝය�ට්ය. 
ඒ දව්න �වුරුේ ද්නොව පැතුේදගේ ආෙරණී්ය 
අේ�ෝය. ඇ්ය ත� එ�� පුතු ෙැ්න අපේ 
ස�ඟ කියූ දේ ද්බොදහෝ්ය. දේ ඉන අලප්යක් 
�ැටි �ළ සංවොෙ සටහ්නයි.

පැතුම් කියේනේ නොයි වනේ නෙනනක්්ද?

පුංචි කාලේ ඉඳලම තමනලගේ පාඩුලේ 

තමනලගේ වැඩක් බලාලෙන ඉනන 

දරුලවක්. එදා ඉඳලා අද ලවනකමම 

අනවශ්ය ෙමන බිමනවලට කැමැතතක් 

නෑ. අනික ඒ ලමාන ලේ තිබුණත ඒ කාලේ 

ඉඳලම එයාලගේ ලලෝලක් අුංක එක වුලේ 

මමයි, එයාලගේ තාතතයි. මම ලමලෙම 

කියනලන පැතුම මලගේ පතා නිසා ලනලවයි. 

ඇතතම කිේලවාත ඒ තරම ලදමපියනට 

ආදලේ කරන, ෙරු කරන, ආෙම දෙමට 

ලැදි, පිනවනත පලතක් ලබනන මමයි 

පැතුමලගේ තාතතයි කවදාෙරි සුංසාලරක 

ලලාකු පිනක් කරලා ඇති.

ඔහු ක්රිෙටව්ලට නයාමු නවේන පටේ්ගතනත 
නොයි ොන්ල්ද?

ඇතතම කිේලවාත පැතුම ලබෝලේ එක්ක 

ලසේලම කරනන පටනෙතලත දණොන 

කාලේ ඉඳලමයි. ඒක දනන නිසා ඒ 

කාලේ පැතුමලගේ තාතතා ක්රීඩාපිටිලේ 

වැඩ ඉවර කරලා ලෙදර එේදී පිටටනිලේ 

තිලයන ලබෝල ටික ලේරම අරන එනවා. 

ලමානටිලසෝරිලේ ඉඳලම එයාලගේ ජීවිලත 

වුලේ ලබෝලලයි ක්රිකට පිතතයි තමයි.

ඒ කිවනව පැතුම්නේ තාතතත ක්රිෙටව්ලට 
සම්බේ්ධ නෙනනක්්ද?

ඔේ. එයා දැනට පයාෙල ලොලිල්ාේ 

මො විද්ාලලේ  ක්රිකට පහුණුකරු විදිෙට 

කටයුතු කරනවා.

ඒ කියේනේ පැතුම්නේ ක්රිෙට ජීවිතනේ මුල 
ගුරුවරයා තාතතා?

අනිවාේයලයනම ඔේ. ඒ කාලේ ඉඳලම 

පැතුමලගේ තාතතට තිබුණ ලලාකුම හීලන 

තමයි කවදාෙරි එයාලගේ පතා ජාතික 

කේඩායලම ලසේලම කරනවා දකින එක. 

ඒ ලවනුලවන තාතතා ලකලනක් විදිෙට එයා 

කරප කැපකිරීම, වගුරප දාඩිය මෙනසිය 

ලකාච්චරක්ද කියලා කියනන බැරිතරම. 

ලලාකූවට වියදම කරනන ලනාතිබුණත 

එයාට පළුවන විදියට පතාට ඕන කරන 

ෙැමලේම ලකාලොමෙරි ලෙනත දුනනා. 

පැතුම පහුණුවීම කරලා ආවම ඒ ඇඳුමවල 

ලොඩක් මඩ, කුණු, දූවි ලි තිලයන නිසා මට 

ඒවා ලෙෝදනන අමාරුයි කියලා එයා තමයි 

ෙැමදාම රෑට ලෙදර ඇවිත ඇඳුම පවා 

ලෙෝදනලන. ඇතතම කිේලවාත පැතුමලගේ 

ලම ජයග්රෙණය පිටිපේලස තනිකරම 

තිලයනලන එයාලගේ තාතතලගේ දාඩිය 

මෙනසිය. ඒක පැතුම වුණත දනනවා.

පහුගිය ොනල පැතුම්ව ෙණ්ායමට ්ගේන 
කිය්ලා න්ලාකු බ්ලපෑමක් තිබුණා. නමුත ඔහුට 
අවස්ාව ්ලැබුනණ නෑ. ඒ ්ගැන නමාෙද්ද ඔනේ 
අ්දහස?

මලෙයි, පැතුමලගේ තාතතාලගේ හිලතයි 

ඒ ෙැන ලපාඩි දුකක් ලනාතිබුණාම 

ලනලවයි. ඒත අපි ෙැමලදයක් දිොම 

ලබාලෙෝම ඉවසීලමන බලාලෙන හිටියා. 

ඒ ෙැමලවලාවකදිම අපි පතාටත 

කිේලව, පලත ඔයාට තව ඕනතරම 

වයස තිලයනවා. ඒක නිසා පළුවන තරම 

ඉවසනන කියලා. අනික පැතුමලගේ තාතතා 

ෙැමලවලාලවම කියන ලදයක් තමයි 

දක්්ෂතාවය තිබුණට ඒකට අවේ්ාව 

ලැලබන ලවලාවක් තිලයනවා කියලා.

ඒ වුණාට පුතාට අවස්ාව නනා්ලැනබනනොට 
ක්රිෙට අතෑර්ලා ඉන්ගන්ගතත නදකිේ නවන 
රසසාවක්  ෙරේන කිය්ලා අම්මා කිවවලු නේ්ද?

ඔේ. පතා දුක් විඳිනවා බලන ඉනන බැරි 

ලවනලකාට මම එලෙම කියප ලවලාවේ 

තියනවා. ඒත එලෙම ලවලාවට තාතතයි 

පතයි එකතු ලවලා ලකාලොම ෙරි මලගේ 

හිත ලවනේ කරනවා.

ක්රිෙට විචාරෙනයෝ පැතුම්නේ ්දක්්ෂතා ්ගැන 
වරණනා ෙරනනොට නමාන වනේ හැඟීමක්්ද 
්දැනනේනේ?

ඒක මට ව්චනවලින විේතර කරනන බෑ. ඒ 

සතුට ෙැන කියනන මට ව්චන මදි.

පැතුම් ශතෙයක් ්ගහපු නව්ලානව නමාේද 
හිතුනණ?

ඒ ලවලාලව මටයි, තාතතටයි ලමානවා 

වුණාද කියලා හිතාෙනන බෑ. සතුට 

වැඩිකමට අපි ලදනනා 

මො ෙයිලයන කෑ ෙෙනන 

පටනෙතතා. මටත වඩා 

තාතතා ලගේ ඇතුලේ 

උඩ පැන පැන එොට 

ලමොට දුව දුව කෑ 

ෙැහුවා.

ඒ සදන්දට න්ග්දර අයට 
ෙර්දරයක් කිය්ලා 
හිත්ලා වනට පිනට 
මිනිසසුත න්ග්දරට 
දුවන්ගන ආවලු 
නේ්ද?

අලන ඔේ. 

සතුට 

වැඩිකමට අපි 

ලදනනට එදා 

උනහිටි තැන අමතක 

වුණා.

පුතා 
්ලකුණු 100 
්ගහපු නවනල 

තාතතාන්ගයි මන්ගයි 
ෙෑ ්ගැහිල්ලට 

අහ්ල පහ්ල අයත 
දුවන්ගන ආවා 

ඒ ොනල ඉඳ්ලම 
පැතුම්නේ 

තාතතට තිබුණ 
න්ලාකුම හීනේ 

තමයි ෙවදාහරි 
එයානේ පුතා 

ජාතිෙ ෙණ්ායනම් 
නසල්ලම් ෙරනවා 

්දකින එෙ

පැතුම් තරම් 
න්දමපියේට 

ආ්දනර ෙරන, ්ගරු ෙරන, 
ආ්ගම ්දහමට ්ලැදි, පිේවේත 

පුනතක් ්ලබේන මමයි 
පැතුම්නේ තාතතයි 

ෙවදාහරි සශංසානරෙ 
න්ලාකු පිනක් ෙර්ලා 

ඇති
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ලිහිණි මධුෂිකා

බබෝධි පූජාව

ගැහුබේ 
දීපිකා බේනානායක

දවබෙමයි

මැච් එකක් පටනගත්තට පේබේ ඉවර 
බවනකමම බුදුපහනට නිබවනන බනාදී බ්තල් 
දානන කියලා පැතුම අමමාට කියනවා කියනබන 
ඇත්තද?

ඔව්. එයා වැඩිපුරම කියන්න බුදු පහන 

ළඟ නි්වනන ්නාදී හඳුනකූරු පත්තු 

කරනන කියලා. ඉතින මම ඒක වරද්දන්න 

නැතුව ඒ විදියටම කරනවා.

මාමට ශ්තකයක් ගහනන ලැබබනන කියලා 
පැතුමබගේ අක්කබගේ දුව දවේ විසිඑකක් බබෝධි 
පූජා  කළා කියනබන ඇත්තද?

විසිඑකක් ්න්වයි ්දවස් හතක් අ්ේ 

මිණිපිරී ්�ෝධි පූජා කළා. ්මාක්ද ඒ දුවයි 

මාමයි ්්දනනට ්්දනනා ්කායි්වලා්වත් 

ඉන්න පණට පණ ව්ේ. පැතුමට 

ලකුණු අතරට එනන �ැරි්වලා දු්කන 

ඉනන්කාට මාමාට දුක ඇති ්න්ද 

අත්තම්ම කියලා තමයි එයා ඒ ්�ෝධි 

පූජාව පටන්ගත්්ත්. හරියට ්�ෝධි පූජාව 

ඉවර්වන අනතිම ්දව්ස් තමයි පුතා 

ශතකය ්ගැහු්ව්.

බම ්තැනට යනන බල්සි නෑ. ගියත 
රැබෙනන බල්සි නෑ. පැතුමට 
ඒ හැකියාව තිබයනවා 
කියලා ඔබ හි්තනවද?

ඇත්තටම ම්ේ 

පුතාට ඒ හැකියාව, 

ශක්තිය ති්යනවා. 

්මාක්ද ඔහු එ්තනට 

ගි්ේ ්දවසින ්්ද්කන 

්න්වයි. ්�ා්හාම 

්ලාකු අත්්දැකීම 

රාශියක් එක්ක. ඒ ව්ේම 

ම්ේ පුතා ප්රවීණයනට ්ගරු 

කරන හරිම නිහතමානී, නිවුණු 

්ගති පැවතුම ති්යන ්ක්නක්. 

ඒ ව්ේම ඔහුට හැකියාවත් ්නාඅඩුව 

ති්යනවා. ඒ හැම්දමත් එක්ක පුතාට 

ගියා ව්ේම රැ්ෙනනත් පුළුවන ්වයි 

කියලා මම විශවාස කරනවා.

පැතුම ආපු ගමන බකාබහතම සුනදර එකක් 
බනබවයි. ඒ ගැනත ටිකක් ම්තක් කරමුද? 

ඇත්තටම ඔව්. ඒ වය්ස් සමහරක් 

්දරුවනට තිබුණ සැපසමපත් ම්ේ පුතාට 

තිබු්ණ නෑ. අ්ද සමාජ්ේ ති්යන මතයක් 

තමයි ක්රිකට් ක්රීඩක්යක් ්වනන පුළුවන 

සල්ලිකාර ්්දමව්පියන්ේ ්දරුවනට 

විතරයි කියන එක. 

ඒත් අ්ද ්වන්කාට ඒක එ්හම නැහැයි 

කියනන ති්යන තවත් එක උදාහරණයක් 

තමයි පැතුම නිශශශංක. ඇත්තම කිව්්වාත් 

අපි හුඟක් නැති �ැරි මිනිස්සු. ්දවසකට 

්ව්ල් තු්නන එක ්ව්ලක් කාලා ජීවත් 

වුණ ්දවස් ඕනතරම තිබුණා. සමහරක් 

දාට එයා්ේ තාත්තා �ඩගින්න ඉෙලා 

ඒ සල්ලිවලින පැතුමට ඕන කරන ්දවල් 

්්ගනැත් දීලා ති්යනවා. එයාට පුහුණුවීම 

කරනනත් තිබු්ේ එකම යුනි්�ෝම 

එකයි, සපත්තු කුට්ටමයි. අ්දටත් අපිට 

මහා ්ලාකු ්දවල් නෑ. ඒක කියනන 

අපි ලැජජා ්වන්නත් නෑ. ්මාක්ද 

දුේපත්කම කියන්න ලැජජාවට 

කාරණාවක් ්නා්වන නිසා. ඒ ්කා්හාම 

වුණත් මමයි, මහත්තයයි අ්ද සතුටු 

්වනවා අපි දුක් විෙලා හරි රටට �ර 

නැති ්දරු්වක් හ්දපු එක ්ගැන.

බගදර ඉනන දවෙට පැතුම බමානවද 
වැඩිපුරම කනන කැමති?

පුතා වැඩිපුරම කැමති මශං හ්දන 

හාල්මැස්්සෝ �ැදුමයි, පරිේපුයි, මිරිස් 

�ැදුමයි එක්ක �ත් කනන.

බම බවනබකාට පැතුමට බපමවතියක් එබහමත 
ඇති බනද?

ඔව් ඔව් ඉනනවා. එයාලා ්දැන අඳුන්්ගන 

ති්යන්න ඉස්්කෝ්ල් යන කා්ල්දිමයි. 

අපරා්ද කියනන �ෑ ඒ දුවත් ම්ේ පුතා 

ව්ේ ගුණයහපත් ්ක්නක්.

පවුබල් විේ්තර බමානවද?

පැතුමට ඉන්න අක්කා 

්ක්නක් විතරයි. 

එයා්ේ ්්ද්වනි 

අක්කා මාස හ්ත්දිම 

අසනීපයකින නැති 

වුණා. ඊටපස්්ස් 

අ්ේ තුන්වනි 

්දරුවා විදිහට 

තමයි පැතුමව 

හම�වු්ේ.

අවොන වශබයන 
ඔබට බමානවද 

කියනන තිබයනබන?

ම්ේ පුතා්ේ වය්ස් 

්දරුවනටයි, ඒ වය්ස් 

්දරු්වෝ ඉනන ්්දමාපියනටයි 

මට එක ්්දයක් කියනන ති්යනවා. 

්්දමව්පි්යෝ විදිහට අපිට පුළුවන ්වනන 

ඕ්න ්මාන ප්රශන තිබුණත් ්දරු්වෝ 

නිවැරදි පාරක යවනන. අනික අපි මුලිනම 

�ලනන ඕ්න අ්ේ ්දරු්වෝ වැඩිපුරම 

්දක්්ෂ සහ කැමැත්තක් ්දක්වන්න 

්මානවට්ද කියලා. ඒ අනුව ඔවුනට 

නිවැරදි පා්ේ යනන ඕන කරන ්දවල් 

දීලා නිතරම ව්ේ ඔවුන හරි ්ද කරනව්ද 

කියලා විමසිල්්ලන ඉනන ඕ්න. 

අනික ්දරුවනට මම කියන්න ඔයාල්ේ 

ජීවිතවල අවුරුදු  විස්්ස ව්ේ 

තරුණ කා්ල් ඉෙලා ඉ්්ගන්ගනනයි, 

දියුණු ්වනනයි ති්යන්න ඉතාමත් 

පුශංචි කාලයක්. ඉතින ඒ කා්ල් ්�ෝන 

එ්ක් ඉනනයි, යාළු්වා එක්ක එ්හ 

්ම්හ ඇවිදිනනයි නිකරු්ේ ්්ගවලා 

්දැම්මාත් සමහර විට මුළු අනා්ග්ත්ම 

අඳුරු ්වනනත් පුළුවන. 

ඒ නිසා ජීවත්්වන හැම තේප්ේම 

තමන්ේ අරමුණු සිහි කර්්ගනම වැඩ 

ක්රාත් වරදින්න නෑ.

මමයි, 
මහත්තයයි අද  

ෙතුටු බවනවා අපි  
දුක් විෙලා හරි රටට 
බර නැති දරුබවක් 

හදපු එක 
ගැන
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මරණ පරීක්ෂණයේදී
ය�ෝතල් කිහිපයක

පිරිමි 100 ක අතින් 
400 වතාවක දූ්ෂණය වූ 

තරුණියයේ සංයේදි කතාව

සකුරා මල් පිපෙන 

ජොනපේ සුන්දරත්වය 

පිළිබඳ්ව කතා කරන 

පබාප�ෝප්දපනක් සුන්දර 

‘ජුන්කෝ ෆුරුටා’ උද්ානය 

පිළිබඳ්ව කතා පනාකරනපන 

ඒ පිටුෙස ඇති අසුන්දර 

කතා්ව නිසා යැයි සිතමි. පේ 

උද්ානය නැරඹීමට යන 

ප්දපනෝදා�ක් ප්දනා ආෙසු 

එනපන ගැ�ැනු ්දරුප්වකුපේ 

ජීවිතපේ ආරක්්ා්ව 

පිළිබඳ්ව පබාප�ෝ පේ ්දැන 

කියාපගනය. එම උද්ානපේ 

සෑම තැනකම ොපේ ඒ 

පිළිබඳ්ව ්දැනු්වත කරන කවි, 

කතා, චිත්ර පමනම පෙෝසටර්ද 

නිරමාණාතමක පෙස 

ප්ර්දර්ශනය කර ඇත.  

පේ කතාපේ හිමිකාරිය 

්ද�අට �ැවිරිදි ජොන 

තරුණියක් වූ ජුනපකෝ 

ෆුරුටා ය. 

එවිට ඇය (1988 ්වර්පේ) 

ජොනපේ යෂිපකෝ මිනාමි 

නේ උසස ොසපල් 

ඉපගනුම ෙැබූ රූමත 

ශිෂ්ා්වකි. ෙවුපල් එකම 

දියණිය වූ ඇයට ම්ව 

පියා �ැරුණුපකාට 

සිටිපේ අයියා පකපනක් 

ස� මල්ලි පකපනක් ෙමණි. 

ෙවුපල් ෙැ්වැති අගහිඟකේ 

නිසා ොසල් කාෙපයන ෙසු 

අර්ධකාලීන රැකියා්වක 

නිරත විය යුතු බ්වයි ඇය 

නිතරම සිතුපේ. ඒ නිසාම 

එක්තරා ප්වළඳසැෙක 

අර්ධකාලීන පසවිකා්වක 

්ව්ශපයන පස්වයට බැඳුණු 

ජුනපකෝ ොසලින ෙසු 

රැකියා්වට පගාස නැ්වත 

පග්දර ආපේ ඇඳිරි ්වැටුණු 

ෙසුය. 

පකතරේ අගහිඟ තිබුණත 

රූමතකමින අඩු්වක් 

පනාවූ නිසා ඇය තරමක 

ආඩේබරකාරියක්්ද විය. 

එනිසා ඇපේ අත ෙතා 

ෙැමිණි පබාප�ෝ තරුණයිනට 

ප්රතික්පෂේෙවීේ්වෙට ්වඩා 

්වැඩි යමක්නේ හිමිවුපේ 

නැත. නමුත ඉන එක් 

තරුණපයක් එම ප්රතික්පෂේෙ 

කිරීේ තුට්ටු්වකට්වත මායිේ 

පනාකර ඇය 

ෙසුෙසම ගිපේය. ඒ 

මියාපනෝ හිපරෝෂි ය. ්වයසින 

බාෙපයකු වු්ව්ද මියාපනෝ 

හිපරෝෂි ඒ ්වනවිට ‘යකුසා’ 
නමින �ැඳිනවූ ොතාෙ 

කල්ලිපේ සාමාජිකපයකි. 

මතට ්දැඩි්ව පොල් වී සිටි 

එම කල්ලිය ඒ ්වනවිට 

ස්රී දූ්ණ්වෙට්ද නේ ්දරා 

සිටිපේය. 

ජුනපකෝපගන පමපස 

දිගින දිගටම ප්රතික්පෂේෙ 

වීම නිසා මියපනෝපේ පරේමය 

ෙසුකාලීන්ව ව්වරයකට 

පෙරලී තිබිණි. ඒ නිසා 

ප�ාඳින බැරිනේ නරකින 

ඇය්ව දිනාගනනට ඔහු 

පිඹුරුෙත සැකසුපේය.
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ප්වනිදා රාත්රිපේ එම සැෙසුම 

ක්රියාතමක කරනනට 

මියාපනෝ තම මිතුපරක් වූ 

මිනාපටෝ්ද කැටු්ව නගරපේ 

කරක් ගැසුපේය. ඒ 

ජුනපකෝ රැකියා්ව �මාර 

කර ොෙැදිපේ නැගී 

ආෙසු නි්වස බො යන 

පේෝවයි. 

“ඒයි ඒයි ජුන්කෝ ටිකක් 
නවතිනන. මං මියා්නෝ. මාව 

අඳුරනන පුළුවන්ද?” 

අ�ේපබන පමන ඇය 

දුටු මියාපනෝ 

එපස කෑ ගසේදි 

ජුනපකෝට එය නෑසුනු 

ගාණට යනන හිත 

පනාදුනනාය. 

“්මාක්ද අ්න 
අඳුරගනන බැරි? ්ේ අ්ේ 

මියා්නෝ්න...” 

ඇඳුනුේකමට එපස 

කතා කළා මිස ඇපේ 

තුනහිතක්වත අහිතක් ප�ෝ 

සැකයක් තිබුපේ නැත. 

“ජුන්කෝ අ්න මට 
සමා්වනන. මං ඔයා්ගන 
යාළු්වනන ඇහුවා. ඒත් ඔයා 
කැමතිවු්ේ නෑ්න. කමක් 
නෑ. අපි යාළු්වෝ ව්ේ ඉනන 
බලමු.” 

මියාපනෝ එපස කියන්වාත 

සමඟම පිටුෙසින ෙැමිණි 

ඔහුපේ සගයා ජුනපකෝ්ව 

උසසා ්වා�නයට 

්දමාගතපතය. කිසි්වක් 

හිතාගැනීමට පනා�ැකි වූ 

තරුණිය දිපයන පගාඩට 

ගත මාළුප්වකු පස ්වා�නය 

තුළ ඒ පේ අත ්දැඟලු්ව්ද 

ඉන ෙෙක් වූපේ නැත. 

ඉනෙසු මිතුරන ප්දප්දනා 

ඇය්ව රැපගන පකළිනම 

ගිපේ යකුසා කල්ලිපේ 

ර�ස ගබඩා්වක් ප්වතය. 

සිදුප්වනනට යන ්දෑ ඉප්වන 

පමන ්දැනගත ජුනපකෝ 

කිසි්වක් කර කියාගත 

පනා�ැකි්ව ම�ා �යිපයන 

�ැඬු්වාය. නමුත ඒ 

ඇස්වලින ්වැටුණු එකම එක 

කඳුළු බිඳු්වක් ප්වනුප්වන 

ප�ෝ මියාපනෝපේ හිත උණු 

වුපේ නැත. 

එදා රාත්රිපේ මියාපනෝ ස� 

ඔහුපේ මිතුරන සිේප්දපනක් 

අතින්ද ඇය ලිිංගික 

හිිංසනයට ෙක් විය. 

පමපෙස දින ගණනක් 

පුරා ඇය යකුසා කල්ලි 

සාමාජිකයින අතින 

්වරින්වර දූ්ණය වූ්වාය. 

ඒ අතරතුර 

පනා්වැේබර 27 ප්වනිදා 

ජුනපකෝපේ ප්දමේපියන 

ඇපේ අතුරු්දනවීම ගැන 

පොලිසියට ෙැමිණිලි 

කළ�. නමුත ඒ බැේ 

කල්තියාම ්දැනගත මියාපනෝ 

පොලිසිපේ ඇස ්වසනනට 

ත්වත උොයක් පයදුපේය. 

ඒ ජුනපකෝ ේවා ලිපියක් 

ලියා පොලිසියට යැවීමයි. 

එහි සඳ�න්ව තිබුපේ 

පම්වැනනකි. 

“මං ජුන්කෝ ෆුරුටා. 
මං මියා්නෝ එක්ක රහසින 
ඇවිත් තැනක ජීවත්්වනවා. 
ඒ නිසා ම්ේ අතුරු්දනවීම 
ගැන ්�ාලිස් �රීක්්ෂණ නතර 
කරනන.” 

එම ලිපියත සමඟින 

පොලිස ෙරීක්්ණ අඩාෙ 

විය. නමුත යකුසා කල්ලිපේ 

ොෙතරයිනපගන ඇයට 

එල්ෙ වුණු ්ව්ධ හිිංසා්වන 

දිපනන දින ්වැඩි වුණා 

මිසක අඩු වුපේ නැත. 

ෙැ�ැරගැනීමට ෙක්වූ දින 

ෙටනම ජුනපකෝපේ බඩට 

�රි�මන කෑමක් පනාෙැබුණු 

නිසා ඇය සිටිපේ ්දැඩි 

කුසගිනනකය. නමුත රාග 

ගිනපනන ඇවිලී සිටි යකුසා 

කල්ලිපේ සාමාජිකයනට 

ඇපේ පේ්දනා්ව ප�ෝ 

කුසගිනන ගැන ්වපේ ්වගක් 

තිබුපේ නැත.

්වරක් ඔවුන ඇය්ව 

සිවිලිපේ එල්ො බඩට යකඩ 

පොලු්වලින ෙ�ර දුන�. ඇය 

්වඩාත අපුෙ කළ සිදුවීම 

නේ ඔවුන දුන ෙණ ඇති 

කැරපොතතන කෑමට වීමයි. 

පේ අතර්වාරපේ තමාපේම 

මුත්රා ොනය කරමින ස්වයිං 

වින්දනපේ පයප්දනනට්ද 

ඔවුන ජුනපකෝට බෙ කළ�. 

එපස කරන අතර්වාරපේ 

ඇපේ පයෝනි මාරගයට 

පමනම ගු්ද මාරගයට 

ඔවුන විදුලි බල්බ ඇතුළු 

කළ�. ්ශරීර අ්වය්ව සිගරට් 

පකාට්වලින පිච්චූ අය්ද විය. 

පියයුරු්වෙට ඉඳිකටුප්වන 

ඇය මියගිය �ව 
දැනගත් මියායනෝ 

යකුසා සාමාජිකයින් හා 
එකව ඇයේ මළසිරුර 
�ැරලයක තුළට දමා ඒ 

උඩින් යකාන්්රීට් 
පිරවූහ

මියා්නෝ ඇතුළු �ා�තරයන 

යකතරම්
 අගහිඟ තිබුණත් 

රූමත්කමින් 
අඩුවක යනාවූ 

නිසා ඇය තරමක 
ආඩම්�රකාරියකද

 විය 

ජුන්කෝ ෆුරුටා

12 2022 ජුනි 29 වන �දාදා
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132022 ජුනි 29 වන බදාදා

රුවන් එස්.සෙනවිරතන

තරුණියසේ අස�ෝ මාර්ගසේ තිබී
පිටතට අරන්

ඇන්න අයද විය. 

අවසා්නයේ ඔවුන එකතුව 

ඇයව ශීතකරණයකද සිර 

කළහ. තවත් කියන්නට 

බැරිතරයේ වදහිංසා 

යබායහෝමයක් යේ අසරණියට 

ඔවුන ලබාදුනහ. 

සැඩ පහරට හසුව 

ගසායග්න ය්න කල්හ තුත්තිරි 

ගයේත් එල්යලන්නාක් යමන 

මියාය්නෝ තම සහචරයින 

සමඟ දහසකුත් එකත් 

වධහිංසා පමුණුවද්දී ඇය 

නිතරම එයින ගැලවීමට 

මගක් යසවවාය. ඔය 

අතරවාරයයයි ඇයට 

එතැ්න සිටි තරුණයයකුයේ 

දුරකත්නයක් හමුවූයේ. ඇය 

එය රැයග්න යපාලිසියට කතා 

කරන්නට උත්සාහ කරද්දීම 

අවාස්නාවකට යමන මියාය්නෝ 

එය දුටුයවය. යක්්ෂයා 

ආරූඪ වූ ඔහු ඊළඟට කයේ 

යතල් හැලියක් රත්කර 

එයින ජුනයකෝයේ පාද 

පිළිේසීමයි. එයිනද ඈ 

අසීමිත යවද්නාවක් 

විනදාය.

ඒ 1989 ජ්නවාරි 

04 යවනිදාය. 

එදි්නට ඇය 

පැහැරයග්න දි්න 

44 කුත් පිරී තිබිණි. 

ඇයට තවදුරටත් 

ජීවත්වීමට ආසාවක් 

තිබුයේ ්නැත. ඒ ව්නවිටත් 

ඇය සිටියේ ජීවිතයත් 

මරණයත් අතර සට්නකය. 

ඒ නිසා ඇය එකයහලාම 

ඔහුයගන ඇයද සිටියේ 

මරණයයි. මියාය්නෝ ඊට 

කැමැත්ත දුනයනය. ්නමුත් ඒ 

එක යකානයද්සියක් පිටය. 

“මං උඹව එකපාර 
මරලා දාන්නම්. ඒත් එක 
කකානකදේසියක් තිකය්නවා. 
ඒ තමයි මකෙත් එක්ක උඹ 
මහක�ෝන කෙලලම කරන්න 
ඕකන. ඒකකන උඹ දිනුකවාත් 
මං උඹව මරන්නම්...” 

එය යචේ ක්රීඩාවක් බඳු 

පයේ යසල්ලමකි. කියූ 

පරිදිම ජුනයකෝ මහයජෝන 

යසල්ලයමන ජය ගත්තාය. 

්නමුත් පරාජය පිළිබඳව 

මියාය්නෝ ්නැවත වරක් 

ඇය යකයේ කිපුයේය. ඒ 

යකෝපයයනම ඔහු යකඩ 

යපාල්ලක් රැයග්න තරුණියට 

පහර පිට පහර යදන්නට 

විය. යමායහාතකින ඇය 

යල් යපරායග්න සිහ ්නැතුව 

බිම ඇද වැටුණි. ඉනපසු 

ඇයේ සිරුයේ තැනින තැ්නට 

යතල් වත්කර ඔහු ඊට ගිනි 

තැබුයවය. දි්න ගණ්නාවක්ම 

කුරිරු වදහිංසාවලින 

යහේබත්ව සිටි අසරණිය ඒ 

ගින්න අතරිනම සදහටම 

යදය්නත් පියාගත්තාය. 

ඇය මියගිය බව දැ්නගත් 

මියාය්නෝ යකුසා සාමාජිකයින 

හා එක්ව ඇයේ මළසිරුර 

බැරලයක් තුළට දමා ඒ උඩින 

යකානක්රීට් පිරවූහ. ඒ යපාලිේ 

ඇසට හසුය්නායවන්නටය.

්නමුත් මියාය්නෝට 

යපාලිසියයන ගැලවීමක් 

ලැබුයේ ්නැත. ඔහු 1989 

ජ්නවාරි 23 යවනිදා යපාලිේ 

අත්අඩිංගුවට පත් වුයේය. 

යපාලිේ ප්රශ්න කිරීේ හමුයව 

ඔහුට සියල්ල වමාර්නවා 

හැයරන්නට යව්න කරන්නට 

යදයක් තිබුයේ ්නැත. එහදී 

පැහැදිලි වූයේ ජුනයකෝ දි්න 

44 ක් පුරාවටම සියයකට 

ආසන්න පිරිමින පිරිසක් 

අතින හාරසීය වතාවක් 

පමණ දූ්ෂණය වී ඇති 

බවයි. ඒ අනුව යමතුවක් 

යලෝක ඉතිහාසයේ වාේතා වී 

ඇති ේ්රී දූ්ෂණ යදස බල්න 

විට ඇයව සැළයකනයන 

වැඩිම වදහිංසාවනට ලක්වී 

මියගිය තරුණිය යලසයි. 

එහ බරපතළකම යකායතක්ද 

කිවයහාත් ඊට අදාළ ්නඩුව 

උසාවියේදී විභාග යකරූ 

අවේ්ායව උසාවි බියේ 

සිටි යබායහෝ කානතාවන 

කේප්නය වී සිහ්නැතිව බිම 

ඇද වැටුණි. ඒ අතර ඇයේ 

මවද විය.

ඉන දි්න කීපයකට 

පසු යපාලිසිය විසින 

ජුනයකෝයේ සිරුර බැරලය 

කපා යකානක්රීට් අතරින 

මතුකරගත් අතර, මරණ 

පරීක්්ෂණයේදී ඇයේ ගුද 

මාේගයේ තිබී කුඩා යබෝතල් 

කීපයක්ද යසායාගැනුණි. 

එපමණක් ය්නාව ඒ ව්නවිටත් 

ඇය ගැබයග්න තිබුණාය. 

වරදකරු වූ මියාය්නෝ 

දාහත් වසරකට සිපිරියගට 

නියමයවද්දී එම ්නඩුව යලාව 

ප්රසිද්ධ වූයේ ‘යකානක්රීට් 

බැරලයේ ඝාත්නය යකරූ උසේ 

පාසල් දැරියයේ ්නඩුව’ යලසිනි. 

අද ව්නවිට යමම සිදුවීම සිදුවී 

වසර තිේහතරක් යගවුණද 

අදටත් යමය හඳුනවනයන 

එදා යමදා තුර යලෝකයේ සිදුවූ 

දරුණුතම කානතා දූ්ෂණය 

යලසිනි. එවන මහයමරකට 

දුකක් තනිවම විඳදරාගත් 

ජුනයකෝ ෆුරූටා යවනුයවන 

අදටත් ජපන වැසියනයේ 

කඳුළු සීතලය. ඇය මතකයට 

එ්න වාරයක් පාසා ඒ සීතල 

කඳුළු ඔවුනයේ ඇේ අතරින 

කඩා වැයටනයන ඇය විඳි දුක 

ඔවුනට තවමත් රිදුේ යද්න 

නිසා විය යුතුය.

 ස�ෝක 
ඉතිහාෙසේ 

සමසතක් වාරතා වී ඇති 
ස්්රී දූෂණ සෙෙ බ�න 

විට ඇයව ෙැළසකන්සන් 
වැඩිම වෙහිංොවන්ට 

�ක්වී මියගිය 
තරුණිය ස�ෙයි

 බැරලයකට දමා කකාන්රීට් පුරවා වො තිබූ ජුනකකෝකේ මළසිරුකේ කකස් කරාදක් 
පිටතට කපක්නනට තිබූ අයුරු ෙහ බැරල පලා සිරුර එළියට ෙත් අයුරු

දි්න 44ක් පුරා ජුනකකෝ රදවා වද දුන ස්්ා්නය
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

පිහිසෙන් ස�ාටද්දීත් 
නිස�ාල්මසන් බලා සටි 

දිවුලපිටිසේ  
ගල සෙසේතො

දිවුලපිටිය ප්රදේශදේ ඉඩමක කළුගලක 

ස්වරූපදයන් යුතු දරේතයකු හිඳින බ්ව මට 

දැනගන්නට ලැබුදේ 2015 ්වසදේදීය. 

ඉතා පැරණි සිංහල බණ කතා්වල 

බඹ පන්සයයක් පමණ දිගැති ගල් 

දරේතයකු පිළිබඳ්ව සඳහන් ද්වයි. ඒ සා 

විශාලත්වදයන් යුතු කළුගලක් බඳු වූ 

එම දරේතයා දරේතාතමභා්වයට පතවීමට 

දේතු්ව සඟ සතු දේ දසාරා කෑම බ්ව 

බණ කතාදේ සඳහන් ද්වයි. එදහත, එය 

සමකාලීන සමාජය තුළ සඟ සතු දේ 

දසාරා කෑම ්වැළැක්වීම පිණිස ජනතා්ව 

බිය්වැේදීමට දගතූ අරුමැස රස කතා්වක් 

බ්වයි මදේ ්වැටහීම. ඒ නිසා එම අතීත 

ගල් දරේතයා සහ දිවුලපිටිදේ ජී්වත්වන 

බ්ව කියන ්වේතමාන ගල් දරේතයා අතර 

කිනම් දහෝ සබැඳියා්වක් තිබිය දනාහැක. 

දකදසද්වතත දිවුලපිටිදේ ගල් 

දරේතයාදේ සැබෑ තතු දැනගනු රිසදයන් 

පළමු්ව මම, එම දරේතයා ද්වදසන 

බ්ව කියන නි්වදස, නිද්වස හිමියා 

දුරකතනදයන් සම්බන්්ධ කරගතිමි. ඔහු 

හැතතෑ දදහැවිරිදි දදදරු පිදයකි. උසස 

අධ්ාපන සුදුසුකම් මත ්වෘතතිකයන් දස 

කටයුතු කරන ඔහුදේ දියණිය සහ පුතු 

දම් ්වනවිට වි්වාහ වී අගනු්වරට ආසන්න්ව 

්වාසය කරති.

දම් ඉඩම හිමියාදේ මුල් ගම බියගම 

ප්රදේශයයි. පසුගිය කාලදේ ඒ ප්රදේශය 

දක්න්්රගත්ව සදුවූ දැ්වැන්ත මාේග 

ව්ාපෘතියක් නිසා එම ඉඩම සහ නි්වස 

මාේග සිං්වේ්ධන අධිකාරිය යටතට 

ප්වරාදගන තිදේ. ඒ ඔවුන්ට සුවිසල් ්වන්දි 

මුදලක් දගවීදමන් පසු්වය.

පසු්ව දරු දදදදනා උසස අධ්ාපනදේ 

දයදදන සමදේ සැමදේ දපාදු එකඟත්වය 

මත කුඹුරු යායකට මායිම් වූ මිශ්ර දබෝග 

සහිත අක්කර හයක ඉඩම සහ ්වතමන් 

නි්වස මිල දී දගන ඇත. කලබලකාරී 

නාගරික පරිසරදයන් මිදී ඔවුන් එහි 

පදිිංචියට පැමිණ ඇතදත මීට ්වසර 

ගණනා්වකට දපරය. 

“අපි මේ මෙදරයි ඉඩම ෙැනයි 
දැනෙතමත පත්තමේක දැන්වීමකින්. ඒත 
මේ මේයි ඉඩමයි බලන්න ආපු මුල් කාමල් මේ 
අහල පහල මිනිස්සු කිව්ා ඕක අමනුස්්ස 
ගුහා්ක්. ඒක ්තමයි ඉඩම අඩු්ට මදන්මන්. 
හැබැයි ඉතින් ඕක අරමෙන යහතින් නේ 
ජී්ත ම්න්න ලැමබන්මන් නෑ කියලා.” 

දුරකතනදයන් මා හා විසතර ප්රකාශ 

කළ නිද්වස හිමියා කීය. ඔහු ්වැඩිදුරටත 

කියා සටිදේ ප්රදේශ්වාසීන් කී කතා ප්රලාප 

දහෝ ඉඩම් ද්ෝකේකරු්වන් විසන් පැතිර 

වූ කටකතා බ්ව කියමින් තම දියණිය හා 

පුතු එම නි්වස හා ඉඩම ගැනීමට දැඩි 

බලපෑමක් එල්ල කළ බ්වය.

“මකාමහාමහරි අපි මේ මේයි ඉඩමයි 
අරමෙන අවුරුදු කීපයක් කිසිම ප්රශනයක් 
නැතු් හිටියා. ඔය අ්තමේ අමේ දරුම්ෝ 
මදන්නා ඉමෙනීම ඉ්ර ම්ලා මහාඳ 
රස්්සා්ල් අරමෙන ක්සාද බැඳලා ම්නම 
ජී්තම්න්න පටන්ෙත්තා. ඔය අ්තමේ ්තමයි 
මමේ මනෝනාමේ හැසිරීේ ටිමකන් ටික ම්නස් 
ම්න්න පටන්ෙතමත.”

නි්වාස හිමියා ්වැඩිදුරටත කී 

අන්දමට දැන් එම නි්වස හා 

අ්වට පරිසරදේ අමුතුම 

පාළු ගතියක් දැදනන 

බ්වත, අමුතුම 

දුේගන්්ධයක් 

දැදනන බ්වත 

මුල්්වරට 

ප්වසා ඇතදත 

බිරිඳය. පසු්ව 

ඇය ්වරින්්වර 

දරෝගී වී ඇති 

අතර, විදේෂඥ 

ව්වද්ය්වරුන් 

දස දදදනකු පමණ 

ප්රතිකාර කළද කිසඳු 

සු්වයක් ලැබී නැත.

“ඔය අ්තමේ ්තමයි මමාකක්ද මේකට 
මේතු් කියලා දැනෙන්න කටාමන් 
ආරූඪමයන් ්සාත්තර කියන ්තැනකට ගිමේ. 
පුදුමේ කියන්මන් එ්තැනදී බලාමෙන හිටියා 
්මේ කාරමේ කියැවුණාමන්. මමත ඕ්ා 
එච්චර විශ්ා්ස කරන මකමනක් මනම්යි. 
අමේ මනෝනමේ කරදමේට ්තමයි ඔය 
්සාත්තමේ අහන්නත ගිමේ.” දහදතම කීය.

එහිදී එම ශාස්රකාරිය දමය භූමියක් 

හා ප්රාණකරු්වකු සම්බන්්ධ පැනයක් 

බ්ව ප්වසා, අතීතදේ එම භූමියට දැඩි 

තෘෂණා්වකින් පසුවූ අදයකු මරණදයන් 

පසු ඒ භූමිදේ ගල් දරේතදයකු දලස 

ලැගුම්දගන සටින බ්වත කියා තිදේ. එම 

ඉඩදම් මායිම හතර තුළ දපාදළාද්වන් 

යන්තමින් දහෝ මතු වූ කළුගලක් දලස 

ඒ ගල් දරේතයා දේශනය විය හැකි 

බ්වත, ඒ ගල් දරේතයා ද්වදසන 

ප්රදේශය අ්වට තරමක 

දුේගන්්ධයක් ප්වතින 

බ්වත, කළුගලක 

ස්වරූපදයන් යුතු 

ඒ ගල් දරේතයාදේ 

ශරීරයට අදේ 

මහපටැඟිල්ල 

තබා තද කළ විට 

එය කබරදයකුදේ 

පිටක් දමන් 

දැදනන බ්වත 

ශාස්රකාරිය 

ආරූඪදයන් කියා 

ඇත.

“පස්මස් ඉඩමේ පහළම 
මකළ්මේ මදනිය අයිමන් ළඳු 

කෑල්ක් අස්මස් ඔය කියන ෙල තිබිලා 
අපට හේබවුණා. අර ්සාත්තමේට කියැවුණු 
විදියටම ඒ ෙල ්මේම අමුතුම ෙඳක් 
තිබුණා. ඒ ්මේම අමේ මනෝනා ඒක ටිකක් 
අතින් ඔබලා කිව්ා ්සාත්තමේට කියැවුණු 
විදියටම ඒක ඇඟිල්මලන් ්තද කළාම 
එමබන්ා ්තමයි කියලා.” එම නි්වස සහ 

ඉඩම් හිමියා පැ්වසූ විට ඒ ගල් දරේතයා 

සයැසන් දැකගන්නට මා තුළ ඇතිවූ 

ආශා්ව සීනිදබෝල අහුරක් දහෝ අයිස්රීම් 

එකක් දුටු සඟිතතකුදේ ආශා්වට 

කිසදසත දද්වැනි නැත. එබැවින් ඒ 

ප්රකාශය මුල්දකාට ස්ානීය විමේශනයක් 

කිරීමට මා තුළ ඇති කැමැතත මම ඔහුට 

ප්රකාශ කදළමි.

එදහත ඊට පසු දින මා හට කතා කළ 

නි්වස හා ඉඩම් හිමියාදේ දියණිය සහ පුතු 

කියා සටිදේ ඔවුන්දේ  සහභාගීත්වදයන් 

ස්ානීය විමේශනයකට ඉඩ දිය හැකි මුත 

ඡායාරූප ගැනීම්, වීඩිදයෝ සහ කටහඬ 

පටිගත කිරීම් කිස්වකටත අ්වසර දිය 

දනාහැකි අතර, එම ප්ර්වෘතතිය කිසඳු 

විද්යුත, මුද්රිත දහෝ සමාජ මාධ්කට 

එක්කිරීමටද ඉඩ දිය දනාහැකි බ්වකි. 

ඔවුන්දේ දකාන්දේස්වලට එකඟ වූ මම 

ඔවුන් එම නි්වසට පැමිණි අ්වස්ා්වක ගල් 

දරේතයා ද්වදසන ඉඩමට පිවිසුදණමි. ඉතා 

සරුසාර දපාල්, දකාස, දදල්, අඹ, රඹුටන්, 

දොඩම් ආදී මිශ්ර ්වගා්වක් සහිත සරුසාර 

ඉඩමක් වූ එහි දකළ්වර දපාදළාවින් 

උඩට දනරා ආ කුඩා ගල් කුළක් ඔවුන් 

මට දපන්වූහ. නමුත ශාස්රයට පැ්වසුණු 

අන්දමට ඒ අ්වට කිසඳු දුේගන්්ධයක් 

තබා එය අතින් එබූ විට කබර පිටක් 

දමන් එදබන අමුතුම ජාතිදේ කළුගලක්ද 

දනාවිණි. 

“මේක දරු්න්මෙන් ඈතම්ලා මෙදර 
්තනිවීමත එක්ක මේ මනෝනා තුළ ඇතිවුණු 
්තතත්යක්. අපිට යථාේථ්ාදි් මේතු 
ම්සායාෙන්න බැරි මේ ්මේ මේ්ල්්ලට 
ගුේ්ත මේතු මහායන්න ගියාම ඒ මිනිස්සු 
අපිට එක එක දිරච්ච ලණු මදන්ා. 
ඒ ම්නමකාට මානසික් බිඳ ්ැටිලා 
ඉන්න අපිත ඒ මගින් හරි පිළි්සරණක් 
බලාමපාමරාතතුම්න් ඒ දිරච්ච ලණු 
ඔක්මකාම කන්ා.” 

එම නි්වාස හා ඉඩම් හිමියා, ඔහුදේ 

බිරිඳ, පුතු, දල්ලිය සහ ඒ යු්වළදේ කුඩා 

දරු්වන්ද සමඟ ගල් දරේතයා අභියසට ගිය 

මම, නි්වදස තිබූ දමාටට පිහියක් දගන්්වා 

දගන ඒ කළුගලට දේගදයන් දකාටන්නට 

වීමි. එවිට ඉන් ‘ටාිං... ටාිං..’ හඬ පිටවූදේ 

එය නිකම්ම නිකන් කළු ගලක් බ්ව සනා් 

කරමිනි. 

“ඔය කියන මරේ්ත මදෝෂය හිම්තන් අයින් 
ම්න්න මුළු පවුලම ඇවිත පුළු පුළු්න් 
විදියට එකතු ම්න්න. ඔය කියන යක්ෂ, 
මරේ්ත, පි්සා්ච, කුේ්ාේඩ හැම ජාතිමේම 
එවුන් ඉන්න්ා ්තමයි. හැබැයි ම්තක 
තියාෙන්න උන් ඉන්මන් දුබල මනැස් තිමයන 
අයමේ සිතුවිලි්ල වි්තරයි.” එදස කී මම 

එම පවුදල් සාමාජිකයන්දගන් සහ එම 

ඉඩදම් සටි ව්ාජ ගල් දරේතයාදගන් 

සමුදගන ආපසු හැරුදණමි.

සේ සේයි
ඉඩ්මයි බලන්න ආපු 

මුල �ාසල සේ අහල ෙහල 
මිනිේසු කිවවා ඕ� අ්මනුේ� 
ගුහාවක්. ඒ� ත්මයි ඉඩ්ම 
අඩුවට සෙන්සන්. හැබැයි 

ඉතින් ඕ� අරසගන 
ෙහතින් නේ ජීවත් සවන්න 

ලැසබන්සන් නෑ 
කිෙලා
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

w,s
l;d

මම ගබගහත් ගබානගන 
ඔයා �ස් නැේග�ාත් විතරයි කිය්ලා 

අලිගයක් කිවවලු 
සාමාන්යයෙන් ය�ෝග 

විනිශ්චෙකදී වෛද්යෛ�ො 

ය�ෝ වෛද්යෛරිෙ ය�ෝගිො 

සමඟ කතාබ� ක�න්යන් 

අසුන්යගනෙ. ඇතැම් 

අෛස්ාෛකදී සිටගැනීමටද 

සිදුයේ. යබාය�ෝවිට අෛශ්ය 

ඖෂධ සඳ�න් යබය�ත් 

තුණ්ඩුෛ දී ය�ෝගිො 

පිටත්ක� �ැරීමට �ැකිෙ. 

සතුන්යගේ ය�ෝග විනිශ්චෙ ස� 

ප්රතිකා� කිරීම ඊට යෛනස 

යේ. ඔවුන්ට අද�ස ප්රකාශ 

කළ යනා�ැකිෙ. එනිසා 

ය�ෝගෙ �ඳුනාගැනීමට 

යමන්ම ප්රතිකා� කිරීමටද 

වෛද්යෛ�ොට යෛනත් 

ක්රමයේද අනුගමනෙ කිරීමට 

සිදුයේ. එය�ත් ගසකට නැගී 

ප්රතිකා� ලබාදීම පිළිබඳ 

ඔබ අසා තියේද? ඒෛා 

අපට ආගන්තුක වුෛද පශු 

වෛද්යෛරුන්ට යබාය�ෝවිට 

එෛැනි අත්දැකීම් ඇත. 

ෛරෂ 1990 දී ම�ා්චාරෙ 

අයශෝක දංයගාලල 

එෛැනි අත්දැකීමකට 

මුහුණ දුන්යන්ෙ. මාතයල 

ප්රයේශයේ යපෞේගලික අලි 

හිමිෙකුයගේ අලියෙකුට මළ 

බේධෙ ඇතිවිෙ. ඔහු ඒ බෛ 

දැනුම් දුන්යන් ම�ා්චාරෙ 

කුරුවිටටයි. එය�ත් තමාට 

මාතයල පැමිණිෙ යනා�ැකි 

බෛ ඔහු අලි හිමිොට දැනුම් 

දුන්යන්ෙ. යන්ෛාසික ප්රතිකා� 

සඳ�ා අලිො ය�ෝ�ලගත 

ක�න යලස හිමිකරුට 

දැනුම් දී ඇත්යත් ඒ අනුෛයි. 

ම�ා්චාරෙ කුරුවිට ඒ බෛ 

සිෙ යගෝලොට දැන්වීෙ. 

ය�ෝ�ලගත ෛන අලි යලඩාට 

දිනපතා ප්රතිකා� කිරීම තමාට 

පැෛය�න බෛ යගෝලො ඒ 

අනුෛ යත්රුම් ගත්යත්ෙ.  

එදිනම සෛස ෛරුෛ ෛනවිට 

ය�ෝගිො එෛකට නෛ පශු 

ශිකෂණ ය�ෝ�ලට හිමිකරු 

විසින් රැයගන එන ලදි. 

අලියෙකුට යන්ෛාසික ප්රතිකා� 

ලබාදීම සඳ�ා එහි වූයේ 

එකම ස්ානෙක පමණි. ඒ, 

ය�ාඳින් ෛැඩුණු අඹ ගසකි. 

සම�� යලඩ්ඩු නාය�ට නා�න 

ගති ඇත්යතෝෙ. කිසි යලසකින් 

යමලල කළ යනා�ැකිෙ. 

යම් යලඩාද එෛැන්යනකි. 

බිම නිදාගැනීම අලි ය�ෝගිො 

ප්රතිකයෂේප කයේෙ. එයස 

වූෛාට යබය�ත් කිරීම අත්�ැ� 

දැමිෙ �ැකිද? විකලපෙකට 

ොයුතුෙ. ඊට සුදුසුම යේ 

අසල අඹ ගසට නැගීමයි. 

ම�ා්චාරෙ දංයගාලල අඹ 

ගයස නැගී අලිොට ප්රතිකා� 

ලබා දුන්යන්ෙ. ප්රතිකා� 

දිනකට යදෛ�කි. එනිසා 

ම�ා්චාරෙෛ�ොයගේ වදනික 

අංග අත�ට යදෛ�ක අඹ 

ගයස නැගීමද ඇතුළත් විෙ. 

ම�ා්චාරෙ අයශෝක 

දංයගාලල උදෑසන 5 යෛේදී 

අෛදි යෛයි. ඖෂධ ෛරග 

සිෙලල රැයගන අඹ ගසට 

නගී. අලි යලඩාට යබය�ත් 

ලබායදයි. පශු වෛද්ය සිසුන් 

පැමිණි විට ප්රතිකා� ලබාදීම 

ඔවුන්ට පෛ�යි. සෛසෛරුයේ 

නැෛත අඹ ගසට නැගී 

අලිොට ප්රතිකා� ක�යි. ඒ 

දින කිහිපෙ පු�ා ම�ා්චාරෙ 

දංයගාලලට යම් ක්රිොෛලියේ 

නි�ත වීමට සිදුවිෙ. 

එෙ එත�ම් ප�සු 

කටයුත්තක යනායේ. එය�ත් 

එෛකට තරුණ වියේ පසු වූ 

ම�ා්චාරෙ දංයගාලලට එෙ 

අභියෙෝගාත්මක විෙ. එයමන්ම 

වියනෝදෙකද යගන ආයේෙ. 

යකත�ම් වියනෝදජනක 

වුෛද යෛය�සකාරී බෛ ෛැඩි 

ෛනවිට ඇතැම් කටයුතු 

දිගටම සිදු කිරීම අප�සුෙ. 

එනිසා යම් කරතව්යෙ 

අ�ෛ� ෛන දෛස ගැන 

ම�ා්චාරෙ දංයගාලල 

කලපනා ක�මින් සිටියේෙ. 

දිනක ඔහු අෛදි ෛනවිටම 

ඇත්යගාේෛා දුෛයගන 

පැමිණියේෙ. ශුභා�ංචිෙකි. 

ඒ, අලිො මළප� කළ 

බෛ දැනුම්දීමයි. එෙ ඇසූ 

ම�ා්චාරෙ දංයගාලල 

ම�ත් සතුටට පත් වූයේෙ. 

අලිො සුෛපත් වීම ඊට එක 

යේතුෛකි. 

ෛඩා ෛැදගත් කා�ණෙ 

නම් ඉන්පසු ගස බඩ ගෑමට 

සිදු යනාවීමයි. 
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යෙවවන්දි යෙට්ටිආරච්චි 
ඡායාරූප - ජගත් නානායකකාර 

දරුයවා ලැබුණා කියලා 
ගෑනු යකයනක හීනවලට 

යනායා ඉන්න ඕන නෑ 
යනළුම් කුළුණ (Bend in the coffin) චිත්රපටයේ නිෂපාදිකා 

හිරණ්ා යපයේරා

අපේ රපේ ඉන්න චිත්රපට නිෂපපාදිකපාවන ප්රමපාණය අපේ ඇඟිලි 
ගපාණටේ වඩපා අඩුයි. ඔය අතරිනුේ අපි ප�පාඳට දන්න කිය්න 
පකප්නක් තමයි පේණුකපා බපාලසූරිය. “ලංකපාපේ සි්නමපාව දැන 
අ්නපාථ දරුපවක් වපගයි” කියලපා පහුගිය දවසක ඇය මපාධ්යට 
කියලපා තිබුණපා. පේ පව්නපකපාට සි්නමපා ක්පෂෙත්රපේ දිශපා්නතිය 
ඒ තරේ ය�පේ අතක ්නැති බව පබපාප�ෝපදප්නක් මතු කර්න 
කපාරණයක්පන. පකපාප�පාම ්නමුේ ලංකපා සි්නමපාපේ සුවිපේෂී 
�ැරවුේ ලක්ෂෙයක් සනිටු�න කරන්න ය්න විපේෂෙ චිත්රපටයක් 
ගැ්න අපිට මෑතකදී අ�න්න ලැබුණපා. චිත්රපටය ජපාත්යනතර 
සේමපා්නලපාභී අධ්යක්ෂෙක ඉලංපගෝ රපාේපගේ අධ්යක්ෂෙණයක්. ඒ 
වපගේම පේ චිත්රපටපයන අර අපේ ඇඟිලි ගපාණටේ අඩුයි කිේව 
ලංකපාපේ නිෂපපාදිකපාවන අතරට තවේ නිෂපපාදිකපාවක් එකතු 
පව්නවපා. ඇය හිරණ්පා පපපේරපා. ඉලංපගෝපගේ ආදරණීය බිරිඳ.
නිෂපපාද්න ක්පෂත්රයට ්නවක වුණේ ඇය ලංකපාපේ මපාධ්ය 
ක්පෂෙත්රය ඇතුපේ වැඩ පගපාඩක් කරපු පකප්නක්. ඉතින අපි 
ඇයපගන ඇපගේ ගම්න ගැ්නේ, ලංකපාපේ �ැදුනු පේ සුවිපේෂී 
චිත්රපටය ගැ්නේ අ�ලපා බැලුවපා. ඒ වපගේම අද ‘ධරණී’ කවරය 
සැරපසනපනේ ඇපගේ රුවින.
“චිත්රපටි, කැමරපා එක්ක මට තිපය්න බැඳීම අදක ඊපයක 
ඇතිවුණු එකක් ප්නපමයි. අවුරුදු අපේදී තපාේතපා මට රීල් 
කැමරපාවක් පග්නල්ලපා දුන්නපා. එදා ඉඳලපා ඉතින මම කැමරපාවට 
ආදපරයි. අනික අපේ අේමයි, තපාේතයි පදන්නම ෆිල්ේ බලන්න 
�රි රුසිපයෝ. මපාේ ඉතින පපපාඩි කපාපල් ඉඳලම එයපාලපා එක්ක 
ෆිල්ේ බල්නවපා.”
හිරණ්යා අපිත් එක්ක ්කතයාව පටන්ගත්්ත්ම ්කැමරයාවකින. 

්කලයාවට ආදරය ්කළත් ඇය අධ්යාපනය ලැබු්ේ වයාණිජ 

අංශ්යනලු. ඇය අ්ලවි ්කළමනයා්කරණය උපයාධියත්, 

ව්යවසයාය්ක සහ නව ්සයායයා්ගැනීම් සම්්බන්ධ්යන පශ්යාත් 

උපයාධියත් ල්බයා්්ගන ති්යනවයා.

“ඉපග්නපග්න ඉවරපවලපා මම මපාේකටින පැේපතන පජපාබ් එකක් 
කළපා. �ැබැයි මපගේ ඇපේ තිපය්න �ැකියපාව ඒක ප්නපමයි කියලපා 
මට පේරුණපා. පසපස මම ලංකපාපේ ප්රසිදධ මපාධ්ය ආයත්නයක 
රූපවපාහිනී දැනවීේ අධ්යක්ෂෙවරියක් විදි�ට පසවයට 
එකතු වුණපා. එතැ්නදි මට දැනවීේකරණය, 
කැමරපාකරණය ස� අධ්යක්ෂෙණය ගැ්න ප�පාඳ 
දැනුමක්, පළපුරුදදක් ලැබුණපා.”

එතයකාට ෙැමියා ඉලංයගෝව මුණගැහුයනත් ඒ 
කායලද?

“ඔේ. අපේ ක්පෂත්රපේම මිතුපරක් තමයි 
මට ඉලංපගෝව �ඳුනවලපා දුනපන. එතපකපාට 
ඉලංපගෝ තමයි ලංකපාපේ හිටපු අංක එපක් 
දැනවීේ අධ්යක්ෂෙක. ඉතින ඔහුපගන ඒ 
දවසවලේ මට පලපාකු ස�පායක් ලැබුණපා. 
කතපාබ� කරන්න අරන අවුරුදු තු්නකට පසපස 
අපි විවපා� වුණපා. විවපා� පවන්න ආසන්න කපාපලදි 
මම රැකියපාපවන අයින පවලපා ඉලංපගෝ එක්ක ‘silent 
frames productions’ කිය්න අපේම ප්රඩක්ශන �වුස එක 
පටනගේතපා.”
සයිලනට් ්රේම් ආයතනය හරහයා ඉලං්්ගෝ 

සහ හිරණ්යා නිරමයාණය ්කළ ජයාත්යනතර 

සම්මයානලයාභී ්්කටි චිත්රපටය ‘silent tears’ 

්ගැනත් අපි ඇය්්ගන අහලයා ්බැලුවයා.

“ලංකපාපේ සි්නමපාව පලෝකයට පගනිය්න එක 
තමයි අපේ අරමුණ. ඒ පකටි චිත්රපටය එහි 
එක් සංධිසථපා්නයක්. ඒක සවිසටේලනපේ 
පලෝකපාප්නෝ, ඇමරිකපාපේ ග්රීන පබ් ඇතුළු 
ප්රකට ජපාත්යනතර සේමපා්න උපළල 27ක් 
නිපයෝජ්නය කළපා. ඒ වපගේම එයින සේමපා්න 
19ක් ලබපාගන්නේ අපිට පුළුවන වුණපා. ඒ 
ගැ්න ඇේතටම අපි පදන්නටම �රිම සතුටුයි.”
ඔවුන විතරක ්න්මයි අ්ේ ර්ට් නම 

ජයාත්යනතරයට අර්්ගන යන ්ම් ව්ේ 

්කලයා නිරමයාණ ්ගැන අපිත් සතුටු ්වනන 

ඕ්න. ලං්කයා්ේ ්පරළියක ්කරනන 

්බලයා්පයා්රයාත්තු ්වන ඔවුන්ේ ප්රථම 

චිත්රපට නිරමයාණය ්ගැනයි ඊළඟට ඇය 

්කතයා ්ක්ේ.

“මීට අවුරුදු තු්නකට විතර කලින තමයි 
ඉලංපගෝට පේ චිත්රපටය ගැ්න අද�ස ආපේ. 
ඉතින ඔහු කපාලය අරපග්න එහි තිර පිටපත ලිේවපා. ඉනදියපාපේ 
පගෝවපාවල තිපය්නවපා ෆිල්ේ බසපාේ සම නිෂපපාද්න පවළඳපපපාළ 
කියලපා චිත්රපටි පවපළඳපපපාළක්. ඒක තමයි ආසියපාපේ පලපාකුම 
ෆිල්ේ මපාකේේ එක. ඉතින අපි පේ චිත්රපට පිටපත එප�ට 
අරපග්න ගියපා. එප�දි පගපාඩක් රටවල චිත්රපට නිෂපපාදකවරු අපේ 
චිත්රපටය ගැ්න පලපාකු උ්නනදුවක් දැක්වුවපා. කරන පජපා�පාේ ෆිල්ේස, 
සී ෆිල්ේස, ඔසකපා සේමපා්නලපාභී පැරසයිේ නිෂපපාද්නය කරපු 
පකපාරියපාපේ භූසපාන වපගේ ප්රසිදධ ආයත්න කිහිපයක්ම අපේ ෆිල්ේ 
එක කරන්න කැමති වුණපා. �ැබැයි ඒ අයට ඕ්න වුපේ ෆිේල් එක 
එයපාලපගේ භපාෂෙපාවලින කරන්නයි. ඉතින පමච්චර ඉල්ලුමක් තිපය්න 
පේ ෆිල්ේ එක අපිම කරන්න ඕපන කියලපා අනතිමට අපි තීරණය 
කළපා. චිත්රපටපේ කැමරපාකරණය ස� අධ්යක්ෂේනය ඉලංපගෝ කර්න 
නිසපා මම චිත්රපටය නිෂපපාද්නය කර්න එපකන ප�පාඳ නිේමපාණයක් 
සමපාජයට පදන්න  පුළුවන කියලපා හිතුණපා. පේපක් ්නම Bend in 
the coffin (ප්නළුේ කුළුණ). පේක පදශපපාල්නය ගැ්න සියුේවට 

කතපා පකපර්න ඩපාේක් පකපාමඩි ගණපේ චිත්රපටියක්. ඉලංපගෝ, මම 
ස� අපේ ප්රඩක්ෂෙන මැපනජේ එකතු පවලපා තමයි චිත්රපටයට රංග්න 
ශිල්පීන පේරුපේ. එතැ්නදිේ ්චරිතවලට ගැලපප්නම රංග්න ශිල්පීනව 
පතෝරගන්න අපිට පුළුවන වුණපා.”
සයාමයාන්ය්යන ්මච්ර ්කල් වු්ේ ලං්කයා්ේ අය පිටරටවල චිත්රපටි 

ප්රතිනිරමයාණය ්කරන එ්ක්න. හැ්බැයි ඒ සංස්කකෘතිය ්වනස ්කරමින 

‘Bend in the coffin’ සංහල චිත්රපට්ේ ඉනදියයානු ප්රතිනිරමයාණයක 

නිරමයාණය ්වන ්බවත් හිරණ්යා අපිට කිේවයා. ඒ ව්ේම ලං්කයා්ේ 

චිත්රපටයත් ්ම් ්වන්්කයාට රූ්ගත ්කරලයා ඉවරයි. සති තුන්ක ව්ේ 

්කයාලයකින එය සයාරථ්කව රූ්ගත ්කරනන පුළුවන වුණයාලු.

“ගිය මපාපස මැද පව්නපකපාට වැඩ කටයුතු අවසපා්න කළපා. වැසපසන 
අපිට ටිකක් කරදර වුණපා. පතල් ප්රේප්නේ අපිට ටිකක් බලපෑවපා. රපේ 
තිපය්න ආේථික අේබුදය නිසපා �ැදුව බජේ එකට වඩපා ෆිල්ේ එපක් 
බජේ එක වැඩි වුණපා. �ැබැයි ඒ පමපා්න ප්රේපන ආවේ අපේ කේඩපායම 
�රිම ස�පයෝගපයන, සතුපටන වැපේ කළපා.”

සිනමා කේමාන්තයට යලාකු අේබුදයක ඇතියවලා තියයන යම් 
වයේ කායලක චිත්රපටයකට ෙල්ලි යට කරන්න බය හිතුයේ 
නැදද?
“්නැ�ැ. ඇේතටම පේ චිත්රපටය ගැ්න අපිට පලපාකු විේවපාසයක් 
තිපය්නවපා. ලංකපාපේ පරේක්ෂෙකයනට පේක පව්නසම අේදැකීමක් 
පවයි. පේක පේ වපගේ කපාපලක රපේ මිනිසසු බලන්නම ඕපන 
ෆිල්ේ එකක්. මම වපගේම තව පදනප්නක් පේ වැපේට මුදල් 
පයපාදව්නවපා. ඔවුනුේ බය ්නැතිව මුදල් පවන කපේ චිත්රපටය 
ගැ්න පැ�ැදුනු නිසයි.”
ෙල්ලි තියයන ඕනම යකයනකට නිෂපාදකවරයයක යවන්න 

පුළුවන්ද?
“සල්ලි තිපය්න පලියට පකප්නක්ට 

නිෂපපාදකවරපයක් පවන්න බැ�ැ. චිත්රපටි 
නිෂපපාද්නය කියනපන ෆිල්ේ එකක් �දන්න 
සල්ලි දා්න එකට විතරයි කියලපා හිත්නවපා ්නේ 
ඒක වැරදියි. සපාමපාන්යපයන ෆිල්ේ එකක් 
බපාරපවනපන නිෂපපාදකවරයපාට. ඉතින 
එතැ්නදි ෆිල්ේ එපක් මූල්ය කළමණපාකරණය, 
අපලවිකරණය ඔය �ැම වගකීමක්ම 

පැවපර්නවපා. පේක ඉපග්නපග්න කරන්න 
ඕ්න ටිකක් සංකිේණ වැඩක්. ඒ ගැ්න දැනුම 

ගන්න මම පේ ක්පෂත්රපේ අය කීපපදප්නක්ම 
මුණගැහුණපා. ‘ඔයපාට වයස මදි, ගැ�ැනු පකප්නක් 

නිසපා අමපාරු පවයි’ වපගේ කතපා තමයි පගපාඩක් අය කිේපේ. 
නිෂපපාද්නය පැේපතන කපානතපාවනට අතහිත ලැපබ්නවපා අඩුයි 
කියලපා මට දැනුණපා. ලංකපාපේ නිෂපපාදකවරිපයෝ අඩු ඒ නිසපා 
පවන්නේ පුළුවන. පසපස මම පකපාරියපාවට ගිහිල්ලපා එප� බුසපාන 
ඒෂියන පපාසපලන චිත්රපටි නිෂපපාද්නය ගැ්න පපාඨමපාලපාවක් කළපා.”
ඉලං්්ගෝට සහ හිරණ්යාට පුංචි දියණියකුත් ඉනන නිසයා 

්පෞද්ගලි්ක ජීවි්ත් වැඩ්කටයුතු ්කළමනයා්කරණය ්කර්ගන්න 

්්කයා්හයාමද කියලත් ඇ්්ගන අහනනම ඕ්න.

“නිෂපපාදකවරියක් විදි�ට විතරක් ප්නපමයි අේමපා පකප්නක් 
විදි�ටේ මම සපාේථකයි. බබපා එක්ක වැඩ ටික �රියට 
කරගනපන පකපාප�පාමද කියලපා පගපාඩක් අය මපගන අ�්නවපා. 
දරුපවෝ ලැබුණපා කියලපා ගෑනු පකප්නක් හී්නවලට ය්න එක 
්නතර කරන්න ඕපන ්නැ�ැ. දරුපවපාේ එක්කම ඒ හී්නවලට 
යන්න ඕපන. බබපාට මපාස �තපර ඉඳලපා මම එයපාව �ැම ෂූටින 
එකකටම එක්කරපග්න ගියපා. �ැබැයි මම පකපාරියපාපේ ගිය පවපල් 
ඉලංපගපායි අපේ පවුල් පදපක් අයයි තමයි ඇයව බලපාගේපේ. 
ඒ �ැපමෝපගනමේ මට පලපාකු ස�පායක් ලැපබ්නවපා. ඉතින මම 
කියනපන දරුපවක්ට කවදා�රි පේ මපගේ අේමපා, තපාේතපා කියලපා 
ආඩේබර පවන්න පුළුවන විදිපේ වැඩක් කරන්න. අනික අපි 
හී්නවලට යනපන ්නැතිව කවද �රි ඒ අයට හී්නවලට යන්න 
කියලපා කටක් ඇරලපා අපිට කියන්න බැ�ැපන. ඒ නිසපා අනිේ 
අයටේ මම ්නේ කියනපන �ැමපවපල්ම පපපාඩියට �රි පමපාකක්ම 
�රි පදයක් පටනගන්න උේසපා� කරන්න කිය්න එකයි.”
හිරණ්යා ඒ ව්න කිේ්ේ හදවතිනම ්බව ඇ්ේ ව්නවල 

සවර්යන අපිට දැනුණයා. ඇ්ේ ්කතයාව අවසයාන්ේදී ඉලං්්ගෝ 

එක්කත් ව්නයක ්ද්කක ්කතයා ්කරනන අපිට පුළුවන වුණයා.

යම් චිත්රපටයයන් ඉලංයගෝ ෙමාජයට යදන්න 
උත්ොෙ කරන පණිවිඩයක තියයනවද?
“එප�ම ්නැ�ැ. චිත්රපටයකින මිනිසසුනට 
ඇඟිල්පලන ඇ්න ඇ්න පණිවිඩ පදන්න පුළුවන 
කියලපා මම හිතනපන ්නැ�ැ. 
පේ සමපාපජ තිපය්න ප්රේ්න පමපා්නවද? රපේ 
තිපය්න ප්රේ්න පමපා්නවද? අපිට වැරදුපේ 
පකපාතැ්නද? කිය්න එක තම තමන විසිනම 
පේරුේගන්න ඕපන. සමපාජයක �ැඩය 

මිනිසසුනට පපන්න්න එක තමයි මපගේ අරමුණ. 
පමපාකද ෆිල්ේ එකක් �ැපදනපන සමපාජපේ අ�්න 
දකි්න පද වලින. මට අනුව ්නේ ප�පාඳ චිත්රපටයක් 
කියනපන සමපාජපේම පකපාටසක්. එප�ම චිත්රපටයක් 

මිනිසසු ආදපරන වැළඳගන්නවපා ්නේ ඒක තමයි 
නිේමපාණකරුපවක් ලබ්න පලපාකුම සතුට.”
චිත්රපට නිෂපයාදි්කයාවක විදිහට ඉලං්්ගෝට 

බිරිඳ්්ගන ලැබුණු සහයාය ්ගැන අහනනත් 

අපි අමත්ක ්ක්ේ නැහැ.

“පේක පගපාඩක් අමපාරු කපාලයක්පන. ඉතින 
අපිට පේක කරගන්න පුළුවන පවයිද කිය්න එක මම 

කීපවතපාවක්ම ඇපගන ඇහුවපා. ‘අපිට පුළුවන. මම පේක ඔයපාට 
කරලපා පපනවන්නේ’ කියලපා තමයි ඒ �ැමපවපල්ම හිරණ්පා කිේපේ. 
රූගත කිරීේවලදිේ විවිධ දුෂකරතපා ඇතිවුණපා. ඒ �ැමපවලපාවකම 
ඇයට සැලසුේ කිහිපයක්ම තිබුණ. 
හිරණ්පා ේලෑන ඒ එකක් විතරක් ප්නපමයි නිතරම ේලෑන බී 
එකකුේ තියපාගන්නවපා.”
නිෂපයාදි්කයාවක, මවක, බිරිඳක ඔය ්්කයායි අතින ්ගත්තත් ඇය 

්්බයා්හයාම සයාරථ්කයි කියලයි ඉලං්්ගෝ කිේ්ේ.

“සම�ර කපානතපාවන වෘේතිපයන ඉසසර�ට ය්නපකපාට පපෞදගලික 
ජීවිපේ අමතක පව්නවපා. ඔය කපාරණපා සමබර කරගන්න එක තමයි 
දක්ෂෙකම. �ැබැයි හිරණ්පා එතැ්නදිේ සපාේථකයි. ඉතින සැමිපයක් 
විදි�ට ඇය වපගේ බිරිඳක් ලබන්න මම වපාස්නපාවනතයි.”

යම්ක 
යම් වයේ කායලක 

රයට් මිනිස්සු 
බලන්නම ඕයන් 

ෆිල්ම් එකක

චිත්රපටයකින් 
මිනිස්සුන්ට 

ඇඟිල්යලන් ඇන 
ඇන පණිවිඩ යදන්න 
පුළුවන් කියලා මම 
හිතන්යන් නැෙැ
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උපත පාලන සපති බීපු මීස�ා 
සවනදා වසේම 

ලිංගිකව ක්රි�ාශීලී වුණා  
පිරිමින්්ටත උපත පාලන සපත්තක් 

අනවශ්ය ගැබගැනීම් 

වැළැක්වීමම් මුඛ උපත් පාලන 

මපති මෙමෙක් මවළඳමපාමේ 

තිබුමේ කානොවන මවනුමවන 

පෙණි. නමුත් දැන පිරිමින්ටද 

භාවිෙ කළහැකි එවැනි උපත් 

පාලන මපත්ෙක් ඇෙරිකාමේ 

නිෂපාදනය කර ඇති බව 

දැනගනන්ට ඇෙ. 

පිරිමින සඳහා එවැනනක් නිෂපාදනය 

කිරීේට මබාමහෝ විද්ාඥයන කාලයක් 

තිසමස විටින වි්ට උත්සාහ දැරුවද ඒ 

එකක්වත් සාර්ථක වුමේ නැෙ. නමුත් 

ඇමෙරිකාමේ මිනමසෝ්ටා විශවවිද්ාලමේ 

පමරේෂකයන පිරිසක් විසින එෙ අභිමයෝගය 

භාරමගන පසුගියදා පිරිමින්ටද උපත් පාලන 

මපත්ෙක් නිරොණය කළහ. අතුරු ආබාධ 

රහිෙව සාර්ථක පිරිමි උපත් පාලන මපත්ෙක් 

නිපදවූ මුලෙ අවස්ථාව මෙය මලසයි 

සඳහන මවනමන. අනවශ්ය ගැබගැනීම් 

වැළැක්වීෙ සඳහා එෙ මපත්ෙ 99% ක්ෙ 

ඵලදායී බව සතුන ආශ්රිෙව කරන ලද 

අධ්යයනයක් හරහා දැන්ටෙත් සනා්ථ වී ඇෙ.

“අපි මීයන් යයොදායෙන යේ උපත් පොලන 
යපත්යත් සොර්ථක අසොර්ථක බව බැලුවො. 
එතැනදි අපිට යේ යපත්ත ඉතො සොර්ථක බව 
ඔප්පු වුණො.”

එමස පවසනමන මෙෙ පමරේෂණමේ 

ප්රධානියා මලසින ක්ටයුතු කළ අබදුලලා අල 

මෙෝෙන ය. ඔහු වැඩිදුර්ටත් පවසනමන නව 

උපත් පාලන මපති ලබාගත් පිරිමි මීයන සෙඟ 

සම්බනධ වූ ගැහැනු මීයනමගේ ගැබ ගැනීම් 

වැළකුනු බවයි.

“යේ යපත්ත ක්රියොකරන්යන් 'RAR' කියන 
ජොනයක් ඉලක්ක කරයෙන. ශුක්ොණු තුළ කළල 
වර්ධනයටත්, දරු පිළිසිඳ ෙැනීමටත් විටමින් 'A' 
කියන අත්යවශ්ය වයේම තීරණොත්මක යපෝෂකය 
අවශ්යයි. විටමින් 'A' කියන්යන් යරටයනොයින් 
අේලයේ ප්රකොරයක් වන අතර එය නිපදවීම 
ඉහත සඳහන් ජොනය විසිනුයි සිදුකරන්යන්. 

එතැනදී යේ යපත්ත එම ක්රියොවලිය අවහිර 
කිරීමක් සිදුකරනවො.”

එමස පවසනමන පමරේෂණාගාර ප්රධානී 

ෙහාචාරය ගුන්ා ම�ෝරජ් ය. ඔහු පවසන 

පරිදි එෙ පමරේෂණමේදි මීයන්ට සති හෙරක් 

සඳහා ඖෂධය ලබාදුන වි්ට ඔවුන වඳ බව්ට 

පත්වන ෙරේට ශුක්ාණු ප්රොණය විශාල මලස 

පහෙ වැටී ඇෙ. එමසෙ එය ලබාදීෙ නෙර 

කරන ලද සති හෙරත් හයක් අෙර කාලමේදී 

නැවෙ ශුක්ාණු වරධනය වී සාොන්ය සරු 

සතුන බව්ට එෙ මීයන පත්වී තිමබ.

මම් අෙර පසුගියදා ඔහු ඇමෙරිකානු 

රසායනික සංගෙමේ වාරෂික රැසවීේට 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පමරේෂණ වාරොමේ 

සඳහන වනමන අදාළ ඖෂධය හා 99% ක් 

ඵලදායී වූ අෙර, කිසිඳු අනදෙක අතුරු 

ආබාධයක් එෙ සත්වයින්ට ඇති මනාවූ බවයි.

“උපත් පොලන යපති දීපු මීයයෝ යවනදා වයේ 
යහොඳින් කෑවො බිවවො. ඒ වයේමයි පැටවුන් 
උපදදන්න බැරිවුණත් ඔවුන් ලිිංගිකව ක්රියොශීලීව 
හිටියො. ඒ වයේම අපි ඵලදායී මොත්ොවට වඩො සිය 
ගුණයක් වැඩි මොත්ොවකට ගිය විට පවො ඔවුන්ට 
කිසිම අතුරු ආබෝධයක් ආයව නෑ.

1970 වසයර ඉඳන් යලෝකයේ විද්ොඥයයෝ 
පිරිමි උපත් පොලන යපත්තක් නිරමොණය කිරීයේ 
ක්ම පිළිබඳව යබොයහෝ පයරේෂණ කළො. ඊළඟට 

එයහම යපත්තක් නිරමොණය කරන්න 
උත්සොහ කළො. ඒත් අදටත් පිරිමින් 

යවනුයවන් අනුමත කරපු එකම 
එක උපත් පොලන යපත්තක්වත් 
යවළඳයපොයේ නෑ.”

එමස පවසනමන මිනමසෝ්ටා 

විශවවිද්ාලමේ රසායන 

විද්ාඥ එම්.ඩී.අබදුලලා අල 

මනාෙන ය. ඔහු වැඩිදුර්ටත් පවසා 

සිටිනමන මෙවැනනකි.

“දැන් යසෞඛ්ය ක්යෂේත්ය දියුණුයි. යේ පිරිමි 
උපත් පොලන යපත්තත් එහි එක ප්රතිඵලයක්. 
මිං විශවොස කරනවො ස්ත්රී පුරුෂ යේදයක් 

නැතිව යලෝකයේ සෑම පුදෙලයයකුටම තමන්යේ 
ප්රජනන යසෞඛ්ය පොලනය කරෙැනීමට ඉදිරියේදී 
ඉඩ සැලයසයි කියලො.”

මම් වනවි්ටත් ඇමෙරිකාමේ නිෂපාදිෙ 

මෙෙ පිරිමි උපත්පාලන මපත්ෙ පිළිබඳ 

මලෝකමේෙ අවධානය මයාමුවී තිමබ. 

පමරේෂකයින පවසනමන මම් වසර 

අවසනවීේට මපර එය මිනිසුන ඇසුමරන 

අත්හදා බැලීේට හැකියාවක් පවතින බවයි. 

මම් අෙර දිනපො උරහිස ෙෙ ගලවනු 

ලබන ම�ල එකක් මලස නිරොණය මවන 

ෙවත් පිරිමි උපත් පාලන ක්ෙයක්ද මම් 

වනවි්ට ඇමෙරිකාව විසිනෙ මසායාමගන 

තිමබ. 

නමුත් එය ෙවෙත් සායනික පරීක්ෂණ 

ෙට්ටමම් පවතියි. ඒ සම්බනධව සිටින ප්රධාන 

විෙරශකමයක් වන වවද් වැනගේ පසුගියදා 

පවසා සිටිමේ එෙ ම�ල වරගයද ෙවත් වසර 

පහකින පෙණ පිරිමි උපත් පාලන ක්ෙයක් 

මලස මවළඳමපාළ්ට පැමිමණනු ඇති බවයි. 

මකමස මවෙත් පිරිමින්ට උපත් පාලන 

මපත්ෙක් හඳුනවා දීෙ, අනාගෙමේ කුෙන 

අනදමින බලපායිද යනන පැවසීේට ෙවෙත් 

කලවැඩිය.
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ලෙලෙසිලෙන් ජෙ ගන්්න

මාසික අධ්ාපනික
කිරණ
පුවතපත    ක්

5 ශිෂ්යත්වය

පාඩම් මාොව 
සෑම සතිලේ දි්නකම 
පෙරවරු 6.00 සිට 

7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යතව 
පුවතපත ො 
සමගාමීව 
පැවැතලව්න 

ද ිවයි්න පුරා පුවතපත නිලෙෝජිතයින්ලගන්  
ො ලපාතෙලවලින්  මිෙදී ගත ෙැක

ජූලි කලාපයන් දැන්

3කිරණවසර
2022 ජූලි1කාණ්ඩයපසවවැනිකලාපය ශිෂ්යතවමාසිකපුවතපත  

දවැන්අහන්්න
ළමාගීතයක්

ලසස්න
පින්තූර
කකාළයක්

තෑගිකෙක්න්න
ප්රකේලිකා

උසට උසයි ලසසනයි
දිගට මල් හැදෙයි
රසට රසයි පැණි දගොඩයි
කිතුල් ගහ අදගයි

මුහුෙ අයිදන වැනි වැනී
රැල්ල දෙස බලයි
දපොකුරු දපොකුරු දගඩි දගොඩයි
උසම දපොල් ගහයි

අත්ත පුරො කහ පොටයි
ඉදුණු දගඩි දගොඩයි
වත්ත පහළ අඹ ගදේ
දගඩිත හරි රහයි

ජම්බු ගස මදගයි
ඒත දගඩි අදපයි
දගඩි දගොඩක් නිසො
අතු නැමී වැදටයි

ඉදුණු දගඩි රසයි
ඒවො ්තෙ රතුයි
දපොකුරු දපොකුරු දස
පිපුණු මල් වදගයි

ශිෂ්යතවයට
පුරුදුකවන්්න
ප්රශ්නපතතර
කදකක්
පරිසර
ක්රියාකාරකම්          
පා්ඩම්
කෝඩාරියක්
පාටපාට
ෙණං
ඉසකකෝකේ        

ශිෂ්යත්වයට 
ඉලක්ක 
ප්රශ්න පත්තර 
හ්තරක......

්තෑගි ලැබේන 
ප්රබේලි්කා්වක....

සිංහල - ගණි්තය 
පරිසරය - බෙමළ
ඉිං�ස පාඩම් 
ඇතුළු 
විබශෂාිංග 
රැසක සමඟින්

්ක්නට ඇබහ්න 
්කවියක

මිල රු. 
120/-

ශිෂ්යත්ව මාස්ක පු්වතප්ත  

5
්වසර

2022  ජූලි   1 ්කාණඩය  පස්වැනි ්කලාපය   

කිරණ
රාත්රිය
සමන් පිච්ච මල් ඉහිරුණු
නිල් තණක�ාළ පිට්ටනියක්
වකෙයි අහස අන්්න බලනු
ක�ාච්චර ලසස්නද රෑ්ට

බ�මූකණෝ පියාඹතී
අනිත් කුරුල්කලෝ නිදතී
කබෝ අතුවල එල්ලීකේන
මාවවුකලෝ �ෑෙසතී

මකෙ සුරතල් අක්�ාකේ
මාකල් මුතු ඇ්ට වාකේ
කේ වැක්ටන්ක්න පිනි බින්දුත්
හදමු එ�ක් ඒ වාකේ

හඳහාමී අප දිහාව
එබී බලයි පා හි්නාව
සිහිල් සුළං දැල් විඳින්්න
කොර්ට යන්්න කහාඳ කවලාව

අහකස තරු මල් පිපිලා
කපාකළාකේ සුදු මල් පිපිලා
මඟුල් කෙවල් කද�ක් වකෙයි
කේ කදපළම හැඩ ෙැහිලා

එස. මහින්ද හිමි

QR  බ්කෝඩ් එ්ක 
ස්කෑන් ්කර
්කවිය අහන්්න   

4කිරණවසර
2022  ජූලි 1 කාණ්ඩය පසවවැනි කලාපය   ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

මිල රු. 
120/-

ඉස්කෝ්ේ නිවාඩුවට ්�ාත් සාප්පු්ේ
්�ාතින් ්�ාතට පියඹා යමි හරි සැහැේලු්ේ
තාත්තා්ෙ ්කාටු කමිස්ය උඩ සාක්කු්ේ
බර අඩු ්වනවා දැක්කම ඇති කියා හි්ත්

ඇ්තක් බරට තෑගි ලැබුණ ්�ාත් ්ොඩක් ඇ්ත්
්�ාතින් ්�ාතට මං ගිය දුර දුටු ්ක්නක් නැ්ත්
කවි - රචනා - කතා - ගීත ලියූ ්කාළ ්ෝේ
නමක් නැතත් කියවූ ්�ාත් මතක්ේ ඇ්ත්

්�ාතයි - ්නතයි - අතයි - හිතයි එකට එක්්වලා
ඇ්ේ වැටී පුටු්ව ඇදී ්�ා්ළා්ව වැතිරිලා
තුරු ්සව්ේ මේ සුව්ේ හීනයක් ්වලා
පිටු අතරින් ඉගි්ලමි ්�ාත් කුරුේ්ලකු ්වලා..//

විපුලි නිර�ෝෂණී රෙට්ටිආ�ච්චි
සතුටු ර�ෝච්චිය

ප�ොත් කුරුල්ො

ශිෂ්යතවයට
පපරහුරු 
ප්රශ්න පතතර
සිිංහල ගණිතය 
පරිසරය  ඉිංග්රිසි 
පෙමළ පා්ඩම්
පින්තූර පිටු
පුිංචි අපේ 
චිත්ර - රච්නා

පම් ෙවැන් 
අහන්්න 
ළමා කවියක්

QR  පකෝඩ් එක 
සකකෑන් කර
පම් කවිය අහන්්න   

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
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18 2022 ජුනි 29 වන බදාදා

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

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 15 වැනි  ් කාටස

සනත ප්රියනත

තමිලිනී්ගේ මෘත්ේහය තියනනවත 
්ෙදර ඉඩ මදි නිසා  
මඩුවක් ලෑස්ති කරලා තිබුණා 
තමිලිනී පිළිකා ර�ෝගී තතත්වය රේතුර්වන් 

මහ�ගම අරේක්ා ර�ෝහරේ ප්රතිකා� ලබන 

බ්වද, තමිලිනීරේ සු්වදුක බැලීම සඳහා 

කපිතාන් ජයනි මහ�ගමට ගිය බ්වද ඉකුත 

සතිරේදී සඳහන් කරෙමි.

අරේක්ා ර�ෝහරේදී තමිලිනී භා�්ව 

ප්රතිකා� කෙ ව්වද්ය්ව�යා වූරේ විරේ්ඥ 

ව්වද්ය මරේන්්ර රෙරේ�ා මහතාය. 

ර�ෝහේගත්ව සිටින තමිලිනී එක දිනක 

මරේන්්ර රෙරේ�ා මහතාට ෙැ්වසුරේ තමන් 

එදින මියයන බ්වයි. එදා රේ්වය නිම්වා 

නි්වසට ගිය මරේන්්ර රෙරේ�ා මහතා අලුයම 

පිබිදුරේ ර�ෝහරලන් ලැබුණු දු�කතන 

ඇමතුරමනි.

“සේ, ෂිවකාමි සුබ්රෙනියම් (තමිලිනී) 
ෙැරුණා.”

අනතුරු්ව උදෑසන මරේන්්ර රෙරේ�ා 

මහතා ර�ෝහලට යනවිට දකින්නට ලැබුරේ 

ඔහු �ාජකාරි ක�න ්වාට්ටු්ව ඉදිරිපිට රැඳී 

සිටින විශාල පිරිසකි. ඒ අත� මාධ්යරේදීන් 

කීෙරදරනකුද විය.

“මොකද මම් මසනඟ?”

“සේ මකාටි නායිකාවක් ෙැරිෙලු. ඒක බෙනන 
කට්ටිය වටමවො ඉනමන.”

ර�ෝහේ රේ්වකරයකුරගන් පිළිතුරු ලැබිණි.

මරේන්්ර රෙරේ�ා 

මහතාරේ හිතට 

ආ ඊෙඟ ප්රේනය 

වුරේ මියගිරේ 

තමිලිනී බ්ව 

ර�ෝහේ කාේයය 

මේ්ඩලය 

දැනගතරත 

රකරේද යන්නයි.

ඒත සමඟ දින කීෙයකට රෙ� තමිලිනී 

පිළිබඳ්ව ර�ෝහරේ කනිෂ්ඨ ව්වද්ය්ව�රයකුට 

ෙැ්වසූ බ්ව ඔහුට සිහිවිය. තමිලිනීරේ 

ම�ණය පිළිබඳ විේත� රසසු පිරිේ ඔහුරගන් 

දැනරගන තිබුණි.

“මසරෙ පැත්තකට යනන. ඔතන අමුතු 
මකමනක් ෙැරිො නැහැ. සාොන්ය කානතාවක් 
ෙැරිො තිමයනමන.” යැයි ෙැ්වසූ මරේන්්ර 

රෙරේ�ා මහතා මාධ්යරේදීන්්ව එම 

ේ්ානරයන් පිටතක� හරින්රන්,

“මම් මෙඩා ෙමගේ භාරමේ හිටිමේ. කාටවත් 
ඡායාරූප ගනන ඉඩමදනන බැහැ” යනුර්වන් 

දැඩි රලස ෙැ්වසීරමනි.

අනතුරු්ව ධේමසිරි බේ්ඩා�නායක 

මහතාට දු�කතන ඇමතුමක ගත විරේ්ඥ 

ව්වද්ය්ව�යා,

“ධේෙසිරි තමිලිනීමගේ ෙෘතමේහය 
ඉක්ෙනින අරමගන යනන 
කටයුතු කරනන. මෙතනින 
ඉක්ෙනට නිදහස කරො 
මදනනම්. Body එක 
Hospital එමක් තිමයේදි 
අනවශ්ය ගැටලු 
ඇතිමවනවා.”

ඉන්ෙසු ෙැය කීෙයක 

ඇතුෙත තමිලිනීරේ 

රේහය භා�කරු්වන්ට 

මුදාහැරීමටද කටයුතු ක�න 

ලදි. රේ අත� කපිතාන් ජයනි 

උදෑසනම අ්වදි්වන්රන් තමිලිනීරේ 

නැගණිය දුන් දු�කතන ඇමතුරමනි.

“ෙැඩම් ෂිවකාමි ෙැරුණා. අපිත් මම් 
ෙහරගෙට යන ගෙන.”

ඉන් අනතුරු්ව සිදුවූ රේ විේත� කෙ 

කපිතාන් ජයනි. 

“ෂිවකාමිමගේ ෙරණය දැනගත්ත ගෙන 
ෙට මොකු දුකක් ඇති වුණා. නමුත් අපට 
රාජකාරිෙය වශමයන කරනන පුළුවන මේ 

මබාමහාෙ සීොසහිතයි. උමේ රාජකාරියට 
ගියාට පසමස ෙරණය ගැන කඳවුමේ 

අණමදන නිෙධාරී කේනල් හේෙන ප්රනානදු 
සේව දැනුවත් කළා. ෙෙ සහභාගී 
වුමණාත් මහාඳයි කියො හිමතනවා 
කියෙත් කීවා. ඒත් එක්කෙ අවසන 
කටයුතු ගැන විසතර ෂිවකාමිමග 
ඥාතීනමගන අහො දැනගත්තා. 
එතමකාට එයාො කීවා ෙෘතමේහය 

ෙහරගෙ මපෞේගලික ෙල්ශාොවකට භාර දුනනා 
කියෙත්, ෙෘතමේහය සකස කරපු ගෙනෙ 
කිළිමනාච්චිමේ පරනතනවෙ මගදරට අරමගන 
යනවා කියෙත්. අවසන කටයුතු ෂිවකාමි උපන 
ගමම්ෙ සිදු මකමරනවා කියෙත් කීවා. දවල් 
මවේදි මූෙස්ාන කාේයාෙමයන අමේ කඳවුරට 
පණිවිඩයක් ෙැබිො තිබුණා අවෙංගල්යට 
සහභාගී වීෙ සඳහා වාහනයක් සෙඟ අවශ්ය 
පහසුකම් ෙබාමදනන කියො. ෂිවකාමිමග 
ෙළමගදර යනන කලින ඒ මවේදි නිදහස මවො 
ගම්වෙට ගිහින ඉඳපු ළෙයි කීපමදමනකුට 
ෂිවකාමිමග ෙරණය කීවා. ඒ මවේදිත් එයාො 
දැනමගන හිටිමේ. ෙෙ වාහනමයන යේදි සුෙති 
කියො ළෙමයකුයි තවත් ළෙයි කීපමදමනක් 
කිළිමනාච්චිය නගරයට ඇවිත් හිටියා. හිනදු 
චාරිත්ර අනුව ෙෘතමේහයට අවසන මගෞරව 
දක්වනමන ෙල් ොො දාො. කිළිමනාච්චිමේ 

ළෙයි ෙටත් එක්ක ෙල් ොො හදාමගන 
ඇවිත් හිටියා. ඒ ෙල් ොො මගාඩක් 

ෙහනසිමවො හදො තිබුණා. 
ෙමගේ වාහනමේ ගුවන 

හමුදාමේ මකමනකුයි, යුද 
හමුදාමේ මදනමනකුයි ගියා. 
ෂිවකාමිමගේ මගදර එල්.
ටී.ටී.ඊ. නායිකාවකමගේ 
මගයක් කියො හිතනනවත් 
බැහැ. අඩි 10x10ක වමගේ 

තනි කාෙරයක මගයක් 
තිබුමණ. ෙෘතමේහය තියනන 

ඉඩ නැති නිසා මගේ ඉසසරහ 
තාවකාලික තහඩු ෙඩුවක් හදො 

ඒමක් තෙයි තැම්පත් කරො තිබුමේ. ෙෙ 
ගියපු ගෙන ෂිවකාමිමගේ අම්ෙයි නෑදෑමයායි 
විොප තියො අඬනන ගත්තා.”

තමිලිනීරේ ම�ණරයන් ෙසු්ව රදමෙ 

සංවිධාන හා රදමෙ ්ඩයේරෙෝ�ා්ව තමිලිනීරේ 

අ්වමංගල්ය උතස්වය එේ.ටී.ටී.ඊ. අ්වමඟුලක 

රලස ෙැ්වැතවීරේ උතසාහයක නිත� වී 

තිබිණි. එේ.ටී.ටී.ඊ. ්වේණය වූ කහ සහ �තු 

්වේණරයන් ස�සා, රකාටින්රේ විමුකති ගීත 

්වාදනය කිරීම හා උතස්වරේ කතා ෙැ්වැතවීම 

සඳහා රදමෙ ජාතික සංධානය (TNA) 

මන්්රී්වරු රමන්ම රකාටි හිත්වාදීන්රේ ගුණ 

ක්න ෙැ්වැතවීම ආදී රයෝජනා කීෙයකම 

ක්රියාතමක කිරීමට උතසාහ ද�ා තිබිණි. නමුත 

යුේධය ප්රතිකරෂෙ ක�ලා සිටි තමිලිනීරේ 

ඥාතීහු එම රයෝජනා එකරහලා ප්රතිකරෂෙ ක� 

තිබුණි. ඒ තතත්වය මත ඔවුහු ප්රරේශය පු�ා 

ප්රචා�ය ක� ඇතරත තමිලිනීරේ අ්වමංගල්ය 

කටයුතු යුද හමුදා්ව විසින් සිදුක�න බ්වත, 

ප්රරේශරේ කිසි්වකු සහභාගී රනා්වන රලසතය. 

රකරේ නමුත තමිලිනීරේ ඥාතීන් රමන්ම 

සාමාන්ය ගේ්වැසියන් පිරිසක තමිලිනීරේ 

මෘතරේහයට රගෞ�්ව කිරීමට ෙැමිණ තිබිණි.

“ගමම් අය ඇවිල්ො හිටියා. ඒත් අපි දැක්කා 
හමුදාමේ මපාලිසිමේ අය සෙහර උදේ කරනවා. 
අවසන කටයුතු අපි ගිය දවසට පහුමවනිදා 
තෙයි කරනන නියමිතව තිබු මේ. ඒ නිසා 
පුළුවන තරම් හැනදෑ මවනකම් ඒ මගදර ඉඳො 
එනන පිටත් වුණා. ෙමගේ රාජකාරි කාෙය තුළ 
පුනරුත්්ාපනය මවන අය දහස ගණනක් 
හමුමවො තිමයනවා. නමුත් ඒ අතර ෙට හමුවුණු 
අෙතක මනාවන අය අතුරින මුලිනෙ ඉනමන 
ෂිවකාමි (තමිලිනී). එයාමගේ අවසාන කාෙමේදී 
සිංහෙ අයට මොකු හිතවත්කෙක් තිබුණා. එල්.
ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය විනාශ වුණාට එල්.ටී.ටී.ඊ. 
මවබ් අඩවි, එයාෙමග ෙතක සටහන, අතීත 
ක්රියාකාරකම් මසරෙ එල්.ටී.ටී.ඊ. හිතවාදීන 
විසින පවත්වාමගන යන ජාත්නතර මවබ් 
අඩවිවෙ තිමයනවා. මියගිය සෑෙ එල්.ටී.ටී.ඊ. 
නායකමයකුමගේෙ සැෙරුම් උපනදිනමේදී සහ 
මියගිය දිනමේදී විමේශවෙ සිට පවත්වනවා. 
පුනරුත්්ාපනය මවන ළෙයි ොත් එක්ක කිේවා 
තමිලිනී අක්කමග ඡායාරූප, සැෙරුම් කිසි 
මදයක් ඒ අය (ජාත්නතර මකාටි හිතවාදීන) ළඟ 
නැහැ. තමිලිනී අක්කා ගැන කියනමනත් නැහැ 
කියො. අවසාන කාෙමේදී සිංහෙ අයත් එක්ක 
ඉඳපු නිසා තෙයි එමහෙ කරො තිමයනමන.”

්දමළ 
සංවිධාන හා ්දමළ 

ඩයස්්පෝරාව තමිලිනී්ගේ 
අවමංෙල්ය උතසවය එල්.
ටී.ටී.ඊ. අවමඟුලක් ්ලස 

පවතවනන උතසාහ 
කරලා තිබුණා 

ධරමසිරි බණඩාරනායක
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

වගාවට හිත බැඳුනහ�ාත් එක් බිම් අඟලක් 

හ�ෝ පාළුවට �රිනනට ඔබට හිත් හනාහෙනු 

ඇත. ඒ හගවතු වගාවට හපම් බැඳි සිත්වල 

�ැටිය. බත්තරමුලල, හ�ාසවත්ත, රිචර්ඩ් ෙ 

හ�ායි�ා මාධ්ය නිවා� �ංකීර්්ණහේ දිවි හගවන 

මාලා බසනාය� හිටපු දි�ාපතිනියෙ තම විශ්ාම 

සුවය ගත �රනහන හගවත්ත එවන හ�ම්බිමක් 

�රහගනය.

“මම රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යංශයේ අතියේක 
යේකම්වරියක් විදියට විශ්ාම ලැබුයේ 2020 
අවුරුදයද. ඒ විශ්ාම ලබනන ආසනන ය්වදදී මට 
හිතුණ යෙයක් තමයි, නි්වසට ය්වලා නිකමම කාලය 
ගත කරනන වුයණාත්, එය හිතට කණසසේලක් 
යගයනවි කියන කාරණය. යමාකෙ තිස ්වසරක 
රාජ්ය යස්වය තුළ, ප්ායදශීය යේකම්වරියක් 
හැටියට ජනතා්වයේ ප්ශන අයේ ප්ශන කරයගන 
තමයි අපි රාජකාරියේ නියැලුයේ. යකායහාමහරි 
බලායපායරාත්තු යනාවුණු විදියට යකායරෝනා 
්වසයංගතය රටට ඇවිත් අපට දිගු නි්වාඩු්වක් 
ලැබුණා. හුඟයෙයනක් ඒ කාලය තුළ යග්වතු ්වගා්ව 
ගැන උනනදු වුණා. මම ඒ ය්වනයකාටත් යගෙරට 
ඕන කරන යකාළපළා ්වේග ටික ්ව්වායගනයි 
තිබුයේ. හැබැයි යකායරෝනා නි්වාඩු්ව ලැබුණට 
පසයස මේ යපෝච්චි්වල, යබෝතේ්වල, හිස හාේ 
බෑේ්වල විතරක් යනය්වයි අතට අහුය්වන පයංචි 
ටින එයකත් හට්ටි මුට්ටි්වලත් එළ්වලු, යකාච්චි, 
මිරිස ඇතුළු විවිධ යබෝග ්වේග ්වගා කරනන 
පටනගත්තා. විශ්ාම ගියහම යගෙර ඉනන පාළු 
ෙැයනයි කියලා හිතුණ මට ෙැන ්වැඩ කරගනන 
පැය විසිහතරත් මදි. ගහයකාළ, මේ එක්ක 
කාලය ගත කරනයන හරිම සතුටින. තමන අතින 
හිට්වප පැළයක මලක්, යගඩියක් එන්වා ෙකිදදි 
ඒ ෙැයනන සතුට ්වචනයයන විසතර කරනන 
බැහැ.”

ඇයහේ වගාබිම නිවහස බැල�නියත්, හේ 

පිටුප� කුඩා බිම් තීරුවත්ය. තාපපහේත්, 

ය�ඩ වැහේත් වගාහ�ාට ඇති විවිධ වැල 

වර්ග එතී ඇත්හත් ඇයහේ මග හපනවීහමනි. 

ළඟ ළඟ තැබූ හපෝච්චිවල �ංකුං, හගාටුහ�ාළ, 

මුකුණුවැනන, නිවිති වර්ග, හතබු, ජපන බටු 

හ�ාළ, මුරුංගා, �තුරුමුරුංගා, කිරිඅගු්ණ, 

කුරිඤ්ං හ�ාළ වර්ග, මාලුවට ගනන �බරල 

ගස වර්ග ෙ තිහේ.

“ඉසසර ඉඳලම අපි අහලා තියයන යෙයක් 
තමයි, එළියයන ගනන යකාළපළා්වල ්වස විස 
්වැඩියි, අපවිත්ර යද ්වැඩියි කියන කාරණා්ව. ඒ නිසා 
එළියයන යේන පළා ්වේග ගැන මයේ අකමැත්තක් 
තිබුණා. ඒ එක්කම ‘කල්වම 
පළා මැේලුමක්’ හදාගත්තම 
එදාට බත් ටික කැමැත්යතන 
කනන පළු්වන. මඤයඤාක්කා 
යකාළයි, තිබබටුයි, හීන 
යකාච්චියි යකාටලා දාලා 
හෙන මැේලුමට මම පයංචි 
කායේ ඉඳලම කැමතියි. මට 
ඕන වුයේ යම්වා ්වත්යතම 
්ව්වායගන හිතුණ ය්වලා්වට 
හදායගන ආහාරයට ගනන හැකි 
පසුබිමකුයි.”

ඒ සිතුහසම ඇය වම්බටු, 

ෙඹල, මෑ, බණඩක්�ා වැනි 

එළවලු වර්ගවලට සිය 

හගවත්හත් ආෙරණීයව 

පීහෙනනට අවශ්ය �ත්�ාර 

ලබාහෙනහන හිහත් ආෙරයෙ 

ඊට මුසුහ�ාටය.

“යපෝච්චි්වල ්වගා කළහම 
යහාඳ ්වතුර සැපයුමක් 
පැළ්වලට ඕන කරන්වා. ඒ 
්වයේම මයේ ්වගා්වට මම 
රසායනික යපායහාර භාවිතා 
කරනයන නෑ. යකාමයපෝසට් 
යපායහාර විතරයි යයාෙනයන. 
යගෙරත් යකාමයපෝසට් බඳුනක් 
තියයන්වා. දියත උද්ානයයනුත් 
මිලට ගනන්වා. සති යෙයකන 
යෙකට ්වයේ යකාමයපෝසට් දාලා 
පයස සාර්වත්බ්ව ආරක්්ා 
කරගනන ඕන. ඒ ්වයේම මම 
කුසසියේ උයන පිහන ය්වලා්වට 
කැයපන යකයටන යද්වේ 

යමාන්වත් අහක දානයන නෑ. 
ඒ්වා බඳුනකට එකතු කරලා 
පැළ්වලට එක්කරන්වා. ලූනු 
යපාතු, යකයසේ යලේල ප්වා විසි 
කරනයන නෑ. යූටියුබ එක බලලා 
මම දියර යපායහාර හදායගන තියයන්වා. යකයසේ 
යලලි කපලා දින පහක් පමණ පේය්වනන තියලා 
හදාගනනා දියරය ඉසසම ්වැේ්වල මේ, කරේ 
හටගනන එක ඉක්මන ය්වන්වා.”

බසනාය� ම�ත්මිය කියනහන හත් හරාඩු, 

බිත්තර �ටු පවා හේලා 

හපාහ�ාර �රගත �ැකි බවය. 

ඒ වාහේම මිරිස පැළයක්, බටු 

පැළයක් අසවනු වරද්දී එම අතු 

රිකිලි �පා ෙමා නැවත �ාත්තු 

�ළවිට නව අතු ඉති පැමි්ණ 

පලදාවක් ලැබිය �ැකි ශා�යක් 

බවට එය පත්කිරීමට �ැකියාව 

තිහේ.

“අපි ඉසසර කයඩන ගත්ත 
එළ්වලු්වලින බාගයක්්වත් 
ෙැන කයඩන ගනයන නැහැ. 

යකාළපළා ්වේග සියේලම යග්වත්යතන. සමහර 
කාල්වලට ෙඹල පලදා්ව අයේ කෑමට ්වැඩියි. එවිට 
අහල පහල යග්වේ්වලටත් යෙන්වා. යම ්වගා්ව 
ආේථිකයට ්වඩා මට නම මනසට මහා පදුමාකාර 
සු්වයක්, සහනයක්. අෙ උයද ්වැලක මලක් පිපිලා 
තිබුණනම ඊළඟ ේවයස උයද මම නැගිටිනයන ඒ 
මයේ යමාන්වෙ ය්වනසකම කියලා බලායගන. ඒ 
මල අත ගාලා, ආෙරය ෙක්්වලා, සාත්තු සේපායම 
කරනයකාට පලදා්ව යෙන්වා. බැේකනියේ ෙැලක් 
ගහලා මෑ කරේ, ෙඹල ්වයේ ්වැේ යනන ඉඩ හෙලා 
තියයන්වා. නගරයේ පස අඩු නිසාත් යපෝච්චි්වල, 
බෑේ්වල ්වගා කරන නිසාත්, පැළයක් හිට්වනන 
සුදුසු විදියට මම පස සකසකර ගනන්වා. ඒ ්වගා 
මේයේ පතුලටම යකාළයරාඩු දාලා ඊළඟට යපාේ 
මුඩු අතින ලිහිේ කරලා දාන්වා. ඒ මතට පස ටිකක් 
දාලා යකාමයපෝසට් තට්ටු්වකුත් දාන්වා. ඒ විදිහට 
තමයි පස හදාගනයන.”

හගාළුහබලි �රෙරය ඇයහේ වගාවටෙ 

අරියාදුවකි. රාත්රී �ාලහේ ඔවුන එ�තු �ර, 

පසුදා ඈත�ට ගිහින ෙැමූ අවස්ා ඇතැයිෙ 

ඇය කීවාය. ඒ වාහේම �තුනහගන වගාව 

ආරක්්ා �රගැනීමට අළු ෙැමීම හමනම �බන 

දියර සහරේ �රන බවෙ ඇය සිහිපත් �හේ 

එවැනි �රෙර විඳින ඔබ ගැනෙ සිතායි.

“මයේ යෙමේපියයෝ යගාවියයෝ. අමපායේ 
යගාවි ඉඩම අපට තියයන්වා. යපාඩි කායේ ඉඳන 
යගාවිතැන ගැන අත්ෙැකීම තිබුණා.

 අමමා තාත්තා ්වගා කරදදි මමත් මට 
කියලා යකාටු්වක් හදායගන එළ්වලු හියටේ්වා. 
මෑ කරේ, බේඩක්කා, ්වැටයකාළු හැයෙන්වා. 
යලාකු්වට යනය්වයි. බේඩක්කා කරල යෙක, 
මෑ කරේ හතරක් පහක්, ්වැටයකාළු කරලක්. 
යම ඔක්යකාම එකට දාලා අමමා රස මාලු්වක් 
හෙන්වා. ඒ මතක ප්වා අෙටත් රස්වත්.”

එම ඉඩ�ඩම් ෙැන වගා �රනහන ඇයහේ 

�හ�ෝෙරයායි. අම්පාර ප්ාහද්ශීය හල�ම්වරිය 

හල� පළමු පත්වීම ලෙ ඈ, ව�ර දා�ය� 

හසවා �ාලයකින පසු පැමිහ්ණනහන 

හ�ාළඹටය. අනතුරුව �ංවැලල 

ප්ාහද්ශීය හල�ම්වරිය හල�ත්, අනතුරුව 

අමාත්ංශයටත් අනුයුක්තව හසවය හ�ාට 

විශ්ාම ලබනනීය. 

“මයේ මහත්තයා හිටප විදුහේපති්වරයයක්. 
ඔහු ්වයේම අයේ එකම දු්ව සචිනි මයනකාත් 
යම ්වගාබිම ෙැකලා සතුටු ය්වන්වා. යම යපෝචිචි 
්වයේම අ්වශ්ය යකාමයපෝසට් යපායහාර ටික 
යගනැත් යෙනයන මහත්තයා. 

අපි යගෙර නැත්නම දු්ව හරි, මයේ අමමා හරි 
තමයි පැළ්වලට ්වතුර දානයන. ේවසක යෙකක 
පිට ගමනක් යනන වුයණාත් යබෝතලයක පයංචි 
සිදුරක් හෙලා ්වතුර බියංදු්ව බියංදු්ව යපෝච්චියට 
්වැයටනන සලස්වලා යන්වා. යමාකෙ සමහර 
පැළ්වලට ්වතුර ඕනමයි.”

හගෙර හිඳිනනට �ම්මැලි හේයැයි සිතුවත්, 

හගෙර උයා පි�ා එළවලු වගාවට �ාත්තු 

�පපායම් �රනවිට ෙව� හගහවනවා ඇයට 

ෙැහනනහන නැත. වගාහේ සියලු හබෝග ඇහේ 

�ත්�ාර ලබනහන ඒ ආෙරය පැළය�ට ඉතා 

වටිනා ඔසුවක් යැයි ඇය හිතන නි�ාය.

“ඇත්තටම ෙරුය්වකුට ආෙරය කරන්වා 
්වයේ ආෙයරන තමයි පැළයක් රැකබලාගනනත් 
ඕන. යමාකෙ ආෙරයේ ප්තිඵලය කියනයන 
ආෙරයමයි. යගෙර එළ්වලු ්වට්ටියට, සතියකට 

එළ්වලු්වක්, යකාළපළා ටිකක්, යකාච්චි, මිරිස 
ටිකක්, ගසලබු යගඩියක් යෙන්වා කියනයන ඒ 
ආෙරය මිස ය්වන යමාකක්ෙ?”

එය �ැබෑවකි. ඉකුත් �ාලහේ �� හිඟය 

ගැන හබාහ�ෝහෙනා �තා �රද්දී, අහුහවන 

අහුහවන හපෝච්චිහේ ඇය �� ෙ වගා �ළාය. 

එහි අසවැනන හ�ාඳ වූ නි�ාම ෙැන වෑංජනය 

ලස�න �රන �� කුඩු ටි� ගනහනෙ හගෙරිනි.

“ඇත්තටම ්වගා්ව කියනයන මනස යහාඳින 
තියාගනන ්වයේම ආතතිය නැති කරගනන තියයන 
යහාඳම ඔසු්වක්.”

ඒ ඔසුව ඔහේ හගවත්හත් පුංචි ඉඩ තුළ 

ඔබටම ���ාගත �ැකිය. අවශ්ය වනහන ඔබ ඒ 

හවනුහවන �ැප�රන �ාලයත්, උනනදුවත්ය.

අතට අහුවවන  
වපෝච්චි, ටින්, හට්ටි, මුට්ටි 
ඔකවකාවෙම මිං වො කළා 

ෙවේ, නෙරවේ වකාතැන ඔබ ජීවත් වුවත් ඒ ජීවත්වන ඉඩකඩ තුළ වෙවතු වොවට 
ඉඩක වවන්කරෙැනීම කාව�ෝචිතය. ඔබ සටින බිවේ සීමිත ඉඩකඩ තුළත්, බැලකනියක, 
ස�ැබ් එකක වාවේම, වහ�වේද සාර්ථකව වෙදර පරිව�ෝජනය සඳහා එළවලු, වකාළපළා 
ටික වො කරවෙන සතුටින් සටින්වනෝ දැනටමත් වවති. එවන් වෙවත්තකින් �බන කුඩා 
අසවැන්න වුව වනත සනසන, මනසට සුවය වෙවනන, වපාකැට්ටුවටද බරක නැති මහාර්ඝ 
සේපතකි.

පසුගිය ක�ාපවේ සට වොවට �ැදි, ඔබ දිරි ෙන්වමින්, වමවතක වොවට සත් වනාවයදූ 
ඔබට අදහස හා ඒ පිළිබඳ පිංචි පිංචි රහසද වහළිකිරීමට වමම පිටුව වවන්වකවර.

ඔබටද ඔවබ් වොව සාර්ථක කරෙත් හැටි රටට කියන්නටත් ඉන් තවත් අවයකු දිරි 
ෙන්වන්නටත් වේ පිටුවේ ඉඩකඩ වවන් කරවා ෙත හැකියි. 

දුරකතන අිංකය - 0115200900

බැලකනිය වොබිමක කරෙත් 
හිටප දිසාපතිනිය

මවේ විශ්ාම 
දිවිය සතුටින් 
පිවරේව එක 

කාරණයක තමයි 
මවේ වෙවත්ත

සැමියා සහ දියණිය සමඟ
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ලබන සතියට...

2022 ජුනි 29 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

w jirhs
75 මකාටස

බියංකා නානායක්කාර ලියයි

එයා මකාමහාෙද ඒක දනමන? 
ඔයයි ොයි විෙරයි 

ඒක දැනමෙන හිටිමේ

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ ෙසෙෝදරයා ො කතා 

කසේ තවත් දිෙේ සදකේ සෙවුණාට පසුවය. ඒ 

ඔහු ො ඇතිව තිබූ හිසත් සේන්තිය නිසවෙතුරු 

හිඳය. නිශ්ශංක රාජපේ්ෂ ඇමතුමට ෙම්බන්්ධ 

සවද්දී ඇය තවත් ෙන්සුන් වන්ෙට උත්ොෙ කළාය.

“අක්කට මං ්කතා ්කරන්නමයි හිටියෙ...”
ඇසේ කටෙඬ ඇසෙත්ම ඔහු එො පසින් 

කීසේය.

“ඉතින ්කතා ්කරන්න. දැන මං ය්කෝල් එ්කක 
අරනය්න ඉනයන.”

“හරි හරි, අපි ්කතා ්කරලා ඉම්මුය්කෝ. හරි අමාරුයි 
වතයත ඇවිද්දා රවුමක. ඊයේ ය�ාල්වලට ය�ායහාර 
දැම්යමවවා.”

“ඉස්සරහට තව අමාරුයවයි...”
“ඔව... තිල්කරත්නටත දැන ඒ හැටි ්සනී�ෙක ්නෑ. 

ඒ ්කායල් ්කළු බණ්ඩලා ය්කායහාමද.. කුලී්කාරයොත 
එක්ක හැයරන්නවත බෑ උනදලාට. අයේ 
අේ�ච්චිලායෙන �සය්ස ඒ �රම්�රාවලුත ඉවරයි...”

අවුරුදු විසිතුෙේ මෙසෙදර ජීවත්වීත් ඔය 

වත්සත් සදපයට සොපෑගුණු තැන් තව ස්බාසෙෝ 

ඇති්බව ඇයට මතේ වුසේය. ඒ කාසේ අමමාත් 

අපපච්චිත් ෙමඟ වත්සත් ඇවිද්ද අයු       රු ඈ 

සිසත් සිත්තමේ සේ ඇඳුණි. අපපච්චි විතරේ 

වත්තට යන්සන් ෙම ඔහු ො පසු ෙමන් යන්සන් 

කළු ්බේ්ාය. ඒ ෙමෙට අමමාත් එේවෙවිට 

උන්දෑසේ බිරිඳ නිමලාවතීත් ඒ ෙමෙට එේසේ. 

ඔවුන් සදසදොම සිටිසේ වත්සත් සකළවර වූ කු්ා 

සෙදරය. වත්සත් ඇවිදිෙ විට සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේ ඒ සෙදරට යන්ෙට ව්ා ආෙය. උළු 

සෙවිලි කර සුදු හුණු ො තිබූ ඒ නිවසේ වූසේ 

එක කාමරයකුත් කුේසියත් පමණේ වූවත් එහි 

තිබූ සිරියාවන්තකම ඈ ජීවත්වූ කිසිඳු සෙදරක 

කවදාවත් ඇය දුටුසේ ෙැත. මිදුසේ වේ උදුලු ො 

තිබූ සකාටසේ නිමලාවතී විසින් සන්ක වරෙසේ 

මේ වවා තිබූ අතර, ඒවාසේ පිපී තිබූ දාේසපතියා, 

අටසපතියා, සීනියාේ, රාජ සපාසොට්ටු, සිශංෙ මුඛ 

වැනි මේවල ලේෙෙ තාමත් ඈ හිසත් ඉතිරිව 

තිබුණි.

“අක්කා...”
ඇසේ කේපොව දිගු වූසයන් නිශ්ශංක 

රාජපේ්ෂ නිෙඬතාවය බින්සද්ය.

“මට ඒ ්කායල් මතක වුණා. අපි යම් ය්කාන්රීට් 
පුයේට යවලා දුක විඳි්නවා. මං ්නම් අදත ්කැමති 
ෙමට...”

“ආයෙත ෙමට ඇවිත ඉන්න ්කාලෙක එයි ඉතින, 
්නෑදෑ්කම් අලුත වුණාම...”

නිශ්ශංක සකළින්ම සොකියා කී කතාව ඇය 

සත්රුමෙත්තාය. 

“්සමහරවිට ඒ යද්වල් යව්න එ්කක ්නෑ කිෙලා මට 
හියත්නවා මල්ලි...”

කතාව එළියට ආ සමාසොසත් සපාඩි පුතා 

කී පණිවි්ය කියා ඒ අවුල සමතැනින් 

ලිො දමන්ෙට ඇය සිතුවාය.

“ඒ කිවයව...?”
“චතූ දුවයෙයි ය�ාඩි පුතායෙ 

වැය්ඩයි.”
“ඒ යමා්කද...? අනි්ක එයහම 

ය්කායහාමද. මං දුවටත කිෙලා 
තියෙනයන. මයේ යමයහ ොළු 
මිත්රයෙෝ කී�යදය්නකුත දන්නවා. 
ඒ මිනිසසු බලන ඉනය්න දැන මඟුල් 
යෙදර එන්න...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ කතාව 

ඇසුණු ෙැනින් අමොප ෙඬින් නිශ්ශංක රාජපේ්ෂ 

කියාසෙෙ ගිසේය. 

ඒත් ඊට සෙසෙසෙලතා මැණිසේ ෙැළුනු ්බවේ 

සපන්වූසේ ෙැත.

“එ්ක එකය්ක්නාට කිෙන්න ්කලින යමයහ යද්වල් 
පිළියවලක ්කරයේන ඉන්න එ�ැයි. අපි තව ඒ ළමයි 
මුණෙස්සලා යදන්නට යදන්නා ්කැමතිද කිෙලවත 
බැලුයව ්නෑයන මල්ලි...”

“අයේ ළමො ්කැමතියි. අනි්ක එො අපි කිේනවට 
ව්ඩා පිටින ේන ය්කය්නක ය්නයව යමා්න රට රාජ්ජවල 
ගිහින ආවත...”

“හරි ඒ්ක මං පිළිෙන්නවා. අයේ �වුල්වල 
ය්කායහාමත එදා ඉඳලා ෙෑනු දරුවනට වුයණ අම්මා 
අේ�ච්චි යහාෙලා යද්න ය්කය්නක ්ක්සාද බඳින්නයන... 
ඒත දැන ්කායල් පිරිමි ළමයි එතැ්න ්නෑ මල්ලි. අනි්ක 
්ක්සායද්කදි යදන්නයෙ හිත යද්කයි �ෑයහන්න ඕ්න. 
එකය්කය්නක ්කැමතියවලා, එකය්කය්නක අ්කමැතයතන 
ඉස්සර වයේ අද මඟුල් ්කන්න බෑ.”

“ඒ යමාය්කෝ...?”
“ඒ යමාය්කෝ අහනයන... ඒ යදන්නයෙ හිත 

ෙැළය�නය්න ්නැතතම් එත්න ප්රශ්නයන.”
“ඔෙ ය්නාෙැළය�්න ඒවා අපූරුවට ්ක්සාද බැනදට 

�සය්ස මැච් යව්නවා.”
“ඒ අයේ ්කායල්... අපිත යම් මැච් ්කරයේන 

ජීවතයවනය්න ඒ්කයන. දැන එයහම ්නෑ. අපි සුදු 
මැණිය්කට යහාඳ තැ්නකින යහාඳ ය්කාල්යලක බලමු...”

සත්නුක චතුමිණීට දේවෙ අකමැත්ත තාමත් 

සකළින් කියාෙන්ෙට ්බැරුව ඇය කීවාය.

“මට යේනය්න ය්කාල්ලා ය්නයවයි අ්කමැති. 
අක්කයි අයිෙයි වයේ... මං ය�ාඩි පුතාට ්කතා 
්කරන්න ලෑස තියව්නය්කාට ඔො තමයි කිවයව මං 
්කතා ්කරන්නම්, එො ්කැමතියවයි කිෙලා. යමා්කද්ද 
අකයක දැන ඔෙ කිෙනයන? ෂුවේ එ්කටම මහ යලාකු 
ඇමතිතුමා කිෙන්න ඇති ඔෙ මඟුල ්නවතතන්න 
කිෙලා. අපිටත ටි්ක ටි්ක යතරුණා. එදා දරුවා 
්සාේපුයවන තිෙලා ගිො. ඒ ළමෙට වතුර උගුරකවත 
්නෑ. මං හිතුවා හරි, දරුවා එ්නය්කාට �සය්ස යදාරින 
ය�ාඩි පුතා මෙ ඇරලා ෙන්න ඇති.”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේට කතා කරන්ෙට 

ඉ්ේ සොත්බාම ඔහු කියවාසෙෙ 

යන්ෙට විය.

“යම් අහන්න. ඒ මනුස්සො 
යමයහම ්කතාවක තව දනය්නවත 
්නෑ. මම ්නම් උඩිනම ්කැමතියි 
ය්නාදන්න ළයම්කුට ව්ඩා දන්න 
ය්කය්නක පුතා බඳි්නවට. එොයෙන 
මං ඇහුවා. එො ්කැමති ්නැතයත 

සුදු මැණිය්කයෙ අඩු�ාඩුව්කට 
ය්නයව. පුතාට ය්කය්නක ඉන්නවා 

කිෙනයන...”
“ඕන යහාෙනය්න බලනය්න ්නැතුව පුතතුනට 

අම්මලා චරිත ්සහති්ක යද්නවා. ්කවුද ඒ ෙෑනු 
ළමො? ය්කායේ ය්කය්නකද? අයේ �වුලට �ෑයහ්න 
තැ්නකද...?”

ඒ වතාසේ නිශ්ශංකසේ ෙදිේසිය ඒ කවුදැයි 

දැෙෙන්ෙටය. ඒත් සෙසෙසෙලතා මැණිසේ කීසේ 

ඔහු මිෙ ඒ ෙැෙ ඇය කිසිවේ සොදන්ො ්බවයි.

“මාත ය්කාළඹ ේන එ්න මිනිහයන. ඕ්ක යහාොෙන්න 
බැරියවනය්න ්නෑ...”

ඔහු අන්තිමට පාරම ්බෑසේය.

“අක්කා ෙතයත ඕ්ක කිෙන්නද...?”
“්නෑ...”

ඔහුසේ ෙමෙර වාේ ප්රොර නිො රිදුණු සිත් 

ඇතිව ඇය තනි වචෙසයන්ම ඔහු ඇසූවට 

උත්තර දුන්ොය.

“එයහ්නම්...?”

“ය�ාඩි පුතාට යේ ෙන්න මං ්සල්ලි දුන්නා කිෙලා 
ඇයි යම්්න්ක එක්ක කිවයව...?”

“පිසසුද අකය්ක? මං කිවයව ්නෑ...”

“එයහ්නම් ය්කායහාමද එො ඒ්ක දනයන? ඔෙයි 
මායි විතරයි ඒ්ක දැ්නයේන හිටියෙ... මං අද 
යව්න්කල් කිසි ය්කය්නක එක්ක ඒ ෙැ්න ්කතා ්කයේ 
්නෑ.”

“මං කිවයව ්නෑ. මට ළඟ්කදි යලාක්කා එක්ක 
එයහමට ්කතා ්කරන්න ලැබුයණත ්නෑ...”

“ඒ ළමො මයෙන ඇහුවය්න. අහලා නි්කම් 
හිටියෙ ්නෑ මයෙන ්සල්ලිත ඉල්ල්නවා.”

නිශ්ශංක සමාසොතේ නිෙඬ වුසේය. 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ සත්නුකට සේ අරන් දුන් 

්බව කීසේ දියණියටය. එතසකාට එසේ ෙම ඇය 

ඒ ්බව සමෙකට කියන්ෙට ඇත. සිදුව ඇත්සත් 

සලාකු වරදේ ්බව ඔහුට දැසෙයි.

කියන්ෙට සදයේ ෙැත. ඇමතුසමන් මෙ 

ෙරින්ෙට ඔහු වටපිට ්බැලුසේය. එළිසේ සිටි 

දියණිය සෙතුළට එනු සපනුණි. ඔහු ඇයට 

අඬ ෙො දුරකතෙය සදන්ෙට සපර ඒ ්බැේ 

සෙසෙසෙලතාට කීවාය.

“්නැනදම්යම් ය්කායහාමද? තාම බැරිවුණා 
ඔොයෙ අතින උොපු ්කෑම ටි්කක ්කන්න.”

චතුමිණී කීසේ හුරතේ සවමිනි. ඇසේ කටෙඬ 

ඇසෙත්ම සෙසෙසෙලතාසේ මෙසේ ව්ාකූල 

්බව මදකට ඉවත් වුසේය. සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේ ඇයට සොසපනුණත් ආදරණීය 

සිොවේ සදසතාල ඇඳසෙෙම ඇය ො කතා 

කළාය.

“සුදු මැණිය්කට ර්ස බත යවලක යදන්නම්. 
එන්නය්කෝ ය්කාළඹ �ැතයත ඉතින...”

“එන්නම්. දැන ඉස්සරහට මං ය්කාළඹම ඉඳියි.”

“ඒ කිවයව?”

“අේ�ච්චි මට ආ්සාවට ්කරන්න කිෙලා ්සැයලාන 
එ්කක දා්නවා යම් දවසවල.”

“යහාඳයිය්න. ඒ ය්කායහද?”

“කිරිබතයෝඩ.”

“එතය්කාට ඔො ඉනය්න...?”

“යෙෙක අරන යදන්නම් කිවවා ්සාේපුව 
කිට්ටුව... කිරිබතයෝඩ.”

“කිරිබතයෝඩ..!!”

ඒ සමාසොසත් ස්බාසෙෝ සද් සිතට ආසවන් 

සෙසෙසෙලතා එයම ප්රතිරාවය කළාය.

සුදු ෙැණිමකට 
රස බත් මවලක් 

මදනනම. 
එනනමකෝ මකාළඹ 

්පැත්මත් 
ඉතින
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බියංකා නානායකකාර

කාලයක යනකල්  
ඒ ගෙජ්ජි සදගදෙ 
අමතක කරනන 
මට බැරිවුණා 

සාරංගි පංචි කාලේ පටන් සතුන් ලකලරහි 

කරුණාව පෑවත් සත්තු අේ්ලන්්නට, 

වඩාගන්්නට බියක් දැක්වූවාය. යමක්කමක් 

ඇති පවු්ලක උපන් සාරංගි ප්ර්නාන්දුට කිසි 

දවසක ඒ කා්ලලේ සලෙක් අෙපෙ ගාන්්නට 

ල�ෝ ලගදර සලෙක් �දන්්නට ඉඩක් ්ලැබුලේ 

ද ්නැෙ. ඒත් දදවලේ සරදමටලදෝ ඇයට 

විවා�යට ්ලැබුලේ සත්තුන්ට බඩ බැඳලග්න 

ආදලේ කර්න ෙරුණලයකි. ඔහු ව්ාපාරිකලයකු 

වූ අරුණ ශාන්ෙ ය. අරුණ කුඩා කා්ලලේ පටන් 

සත්තුන්ට ලබාල�ෝ ආදරය කළ අලයකි. එදවස 

පටන්ම සත්තු බඩගින්ල්න ඉන්්නවා දකින්්නට 

ඔහු කැමැති ල්නාවීය. අරුණලේ අමමා 

කියන්ලන් ඒ නිසාම ඔහු බඩගින්ල්න ඉන්්න 

බේ්ලන් ලවනුලවන් මාළු කෑේ්ලක් සාක්කුලේ 

දමාලග්න සිටි අවස්ාද තිබූ බවයි.

විවා�ලයන් ටික ක්ලකට පසු ඔහු 

විකුණන්්නට ඇති ෙැ්නක සිටි බලු පැටලවක් 

මි්ලදීලග්න ලගදර ලග්නාලේය. ඒත් සත්තු 

අේ්ලන්්නට බය සාරංගි නිසා ඔහු ලගදර ්නැති 

�ැම අවස්ාලවම ඒ සො කූඩු වුලේය. ඔහු 

නිවලස සිටි්න අවස්ාව්ල කූඩුලවන් එළියට 

ගත්ෙද සාරංගි සො ළඟට ළං වූලේ ්නැෙ.

“ඒ විදිහට ඒ කාලේ බේලලා ලෙනලනෙක් ලෙෙර 
හැදුවා. ඒත් ලොඩක් කේ එයාලා හිටිලේ නෙෑ නෙැති 
වුණා. ඒ නිසා කාලයක් යනෙකේ සත්තු ලෙනොලේ 
නෙෑ. ලලාකු බබාලේ උපනදිලනට මහත්්තයා 
ලැබ්රලඩෝ පැටිලයක් ලෙනෙත් දුනනො. මං එයාට 
කනනෙ ලබානනෙ දුනනෙට අේලනනෙ, හුර්තේ කරනනෙ 
නෙම් ගිලේ නෙැහැ. එක පාරක් හරි එයාට අම්මා 
ලකලනෙක් ලවනනෙ ලෙනනෙ ඕනෙ නිසා ලලාකු වුණාම 
ඒ අවස්ාව දුනනො. පැටේ හම්බලවනනෙ ආවා. 
ඒත් නියම ෙවලස පැටේ දාන නෙැතුව එයාට 
ලොඩක් අමාරු වුණා. ඒ ලවලාලව අපි ලෙනනො 
එයාව පශු වවද්යවරයා ොවට අරන ගියා. ඔහු 
ලබලහ්තක් විෙලා එයා ලෙෙර අරන යනනෙ කිේවා. 
එදා පැටවු ලනොලැබුලණාත් පසුදා ඔපලේෂන කරලා 
ෙම්මු කිේවා. ඒත් ලෙෙර එනෙ ෙමන එයා පැටේ 
ලෙනලනෙක් ෙැම්මා ඒ පැටේ ලෙනනෙලෙන පැය 
ොණක් යනනෙ කලින එක්ලකලනෙක් නෙැති වුණා. 
එයාව වළලපු ලවලේ වළ ළඟට ගිහිේලා වළ හාර 
හාර ලමයා ෙැඟලුවා. ඊටපසලස ඒ ලවලාලේ පටන 
අනිත් පැටියව ප්රතික්ලෂේප කරනනෙ ෙත්්තා. කිරි 
ටිකක් ලෙනෙවා තියා ළඟට ෙත්ල්තවත් නෙෑ. අනනෙ 
ඒ ලවලාලේ මම චූටි බලු පැටියාව වඩාෙත්්තා. 
එදා ්තමයි ජීවිලත්ට ඉස ඉසසර ලවලාම මං බලු 
පැටිලයක් වඩාෙත්ලත්. අපි පැටියව අම්මා ළඟන 
කිරි ලබානනෙ තියලා අේලලෙනෙ හිටියත් ්තත්පර 
ොණකට කිරි දීලා නෙැගිටලා යනෙවා. ලම් පැටියත් 
මැලරයි කියලා බය හිතිලා මං අලත් තියාලෙනෙ 
ලෙෙර තිබබ පිටිකිරි හෙලා ලපේවා. ලබබි 
කූලඩක තියලා ලබඩ් සීට් එකක ඔ්තලා නිදාෙනනෙ 
ඇඳ ළඟින තියාෙත්්තා. පැය ලෙලකන ලෙකට 
එලාම් එක තියාලෙනෙ එයාට කිරි ලපේවා. අ්තට 
අරන උණුසුම දුනනො.”

ඒ බලු පැටියා ල්ලාකු වූලේ එල�මය. 

පැටියා ඉපදුණ දා පටන් ෙරමක් ල්ලාකු 

ලව්නතුරු සාරංගි එක දවසක්වත් එක දිගට 

නිදාගත්ලත් ්නැෙ. ඒ වලේම ඒ අමමා ලම 

පැටියාව ළඟට ගත්ලත් ද ්නැෙ. ඒ ද ගැ�ැනු 

පැටලවකි. ඒ පැටවා ‘ලඩ්සි’ය.

“ලඩ්සි ඇස ඇරියම අම්මා විදිහට 
ඉසලසේලම ෙැක්ලක මාව. ලඩාක්ටේලේ 
උපලෙස එක්ක වැක්සින, විටමින වේෙ දීලා 
පිටිකිරි, එළුකිරි ලපාවලා ්තමයි මං එයා ලලාකු 
කලේ. එයා ලලාකු ලවනෙකේ මම යනෙ යනෙ ්තැනෙ 
කූලඩක දාල අරන ගියා. බබාලලෙ ටියුෂනවලට 
ගියත් අරන ගියා. ඒ අ්තර හදිසිලේම 
මහත්්තයාලේ නුවර 
ලෙෙර යනනෙ වුණා. 
එ්තලකාට ඇහැ 
ඇරලාවත් නෙෑ. ඒ 
ලවලාලවත් අපි ලමයාව 
කූලඩ දාල අරන ගියා. 
මං සුපේමාකට් යද්දී 
එයාව අරන ගිහින 
තියලා බිසකට් එකක් 
අරලෙනෙ ගිහින එයාට 
දීලා ්තමයි හැමදාම බඩු 
ටික ෙනලන. එ්තලකාට 
එ්තැනෙ ළමයි අහනෙවා 
බබා කාරලක් තියලෙ 
ආලේ කියලා. ඉනලනෙ 
බේ පැටිලයක් කිේවට 
ඒ ලොේල විශවාස 

කලළත් නෙෑ. ලඩ්සි කාේ එලක් ෙමන යනනෙ ආසයි. 
එයාට ඕලන ඉසසරහ සීට් එක. ඒකට ලවලා 
ඉසසරහ බලාලෙනෙ ඉඳෙනනෙ. ඕනෙ දුරක් යනෙවා. 
එලහම ලලාකු වුණ ලඩ්සිට ෙැන වයස අවුරුදු 
ලෙකයි. අෙටත් ලකාලේ හරි යනනෙ වාහලන ලෑසති 
කරපුහාම ලදාර ඇරපු ෙමන වාහනෙයට නෙගිනෙවා. 
ඉතින ෙැන නෙම් ෙමන බිමනවලදී එයාව එක්ක 
යනලනෙ නෙෑ. ඒ එයා ලලාකු නිසා. එයාලෙ 
අම්මත් එක්ක එක ලෙෙර හිටියට 
ලවනෙ පැටවු, අම්මලා වලේ 
ලෙනනෙලෙ කිසිම එකතුවක් 
නෙෑ. සමහර ලවලාවට රණ්ඩු. 
ඔලේ ලෙනනෙලෙ පාඩුලේ 
ලෙෙර ඉනනෙවා. ලඩ්සිත් 
ෙෑනු සල්තක් හිනදා එක 
පාරක් අම්මා ලකලනෙක් 
ලවනනෙ අවස්ාව ලෙනනෙ 
හැදුවා. ඒත් එයාව ල්ාස 
කරනනෙ අරන ගිය පිරිමි 
ස්තාට කැනසේ එකක් තිබිලා 
ඒක ලමයාට ලබෝවුණා. අපි ලබලහත් 
කරලා ලහාඳ කළා. ඊටපසලස එයාට 
පැටේ හෙනනෙ දුනලනෙ නෙෑ. ෙැනනෙම් ඇත්්තටම 
ෙවස ලෙලක් තුලන ඉනනෙ ෙමන ලකාලහවත් 
යනලනෙ නෙෑ. එක ෙවසකට හරි දුරක ගිලයාත් 
ලෙෙර ඉනනෙ ලබෝඩේසලාට ලම් ලොේලනලෙ කෑම 
ඔක්ලකාම දීලා, ලවලාවට කනඩ ලබානඩ ලෙනනෙ 
කියලා ්තමයි යනලන.”

ලේසි විසින් සාරංගිලග හිලත් සතුන්ට තිබූ 

බය ්නැති කළ පසු ඇලේ �දවෙ යට තිබූ 

කරුණාව උඩ 

ආලේය. සාරංගිලේ 

ලගදරට ‘නිලනෙෝ’ එන්ලන් ලම 

කා්ලලේය. ඒ ආගම්නයද �රි පදුම 

එකකි. 

“බබාලට ඉසලකෝලේ ලෙනියනනෙ 
කෑම හෙනනෙ මං පානෙර පහට 
නෙැගිටිනෙවා. ෙවසක් ඔය ලවලාලේ 
අමාරුලවන සල්තක් කෑ ෙහනෙවා 

ඇහුණා. මහත්්තයයි මායි 
ලෙනනෙම බැලුවා. අලේ 

කුසසිය පැත්ල්තන 
්තාේලප උඩ 
ලලාකු සල්තක් 
පුංචි සල්තක්ව 
තියාලෙනෙ 
ඉනනෙවා ඈ්තට 
ලපනුණා. ඒ 
ලලාකු ස්තා 

කලවැද්ලෙක් 
වලේ එලකක් 

ලවනනෙ ඇති කියලා, 
මහත්්තයා කෑෙහපු 

සද්ලෙට ලලාකු ස්තාලෙන පුංචි 
ස්තා අ්ත ඇරිලා අලේ වත්්ත පැත්්තට 
වැටුණා. ඒත් එක්කම එයා දුවලෙනෙ එනෙ 
ඡායාවක් ෙැක්කා අලේ එළිලය කුසසියට. ඒ ගිහින 
බලනෙලකාට ්තමයි ෙැක්ලක සුදු පාට පුංචි පූස 
පැටිලයක් කියලා. ළඟට කිට්ටු ලවනනෙවත් දුනලන 
නෙැහැ. නෙලයක් වලේ පිඹිනනෙ ෙත්්තා. ෙවේලවලා 
මහත්්තයයි, අේලපු ලෙෙර ෙරුලවායි, අලේ 
ෙරුලවායි ඔක්ලකාම එකතුලවලා පූස පැටියාව 
ඇේලුවා. ඒත් ලලාකු යුද්්ධයක් දීලා. ඒ ලවලාලේ 
පු්තාලේ අ්ත හූරලා ලබලහත් විදිනනෙත් වුණා. 

ස්තා හිටිලේ සෑලහනනෙ බයලවලා. ඒ නිසා උඩ 
්තට්ටුලේ බාත්රූම් එකට දාලා ලදාර වැහුවා. ලදාර 
යන්තම් ඇරලා කනනෙ, වතුර දුනනො. ඒ විදිහට 
සති තුනෙක් එයා බාත්රූම් එක අසලස හිටියා. 
සති තුනෙකට පසලස ්තමයි මහත්්තයා කනනෙ 
ලෙනෙ ෙමන චුට්ට චුට්ට එයාලෙ ඔළුව අ්තොලා 
යාළු කරෙත්ල්ත. නිලනෙෝ මාස පහක් හයක් යද්දි 
පැටේ ලෙනලනෙක් ෙැම්මා. එක්ලකලනෙක් නෙැති 
වුණා. ඉතුරු ලකනො මං හැදුවා. ඊටපසලස 
ව්තාලව හ්තරලෙලනෙක් ෙැම්මා. ඒ හ්තරලෙනෙත් 
මං හැදුවා. ඊළඟ ව්තාලේ දාපු හ්තරලෙනොලෙන 
තුනලෙලනෙක් මලේ යාළුවනට දුනනො. 
එක්ලකලනෙක් මම තියාෙත්්තා. මට ලෂාේ එලක් 
වැඩත් කර කර ඒ ්තරම් සත්තුනට සලකනනෙ 
බැරි නිසයි ඒ තුනලෙනො දුනලන.”

ඒත් ඒ ෙරම ආදලරන් කියාලග්න �දප 

පූසන්ට මුේම ලකාලරෝ්නා 

කා්ලලේ දවරස ල්ලඩක් වැළඳී 

තුන්ලදල්නක් ල්නාඑ්න ගමන් 

ගිලේය. එය ොමත් සාරංගිලේ 

හිෙට පසුෙැවිේ්ලකි. 

“ලොඩක් කාලයක් යනෙකේ මං 
ඒ පුංචි පැටවුනලේ ල�ාලටෝ බල 
බල අඬ අඬා හිටියා. ඒ හුර්තේ 
ලකාලහාම අම්තක කරනනෙෙ? 
මං හැලමෝලෙම ලබේලල පුංචි 
ලෙජ්ජි බැඳලා තිබබා. කුසසියට 
යනෙ ලවලාවට ඔය ලෙජ්ජි ලහාලව 

ලහාලව ඒ හැලමෝම මං පසලස දුවලෙනෙ එනෙ හැටි 
මට මැවිලා ලපනුණා. ලෙජ්ජි සද්ලෙ මලේ කනෙට 
වෙයක් වුණා. අර ලෙනනෙලේ ලෙජ්ජිත් ඉනපසලස 
ෙැලලේවා. ආලය පූලසා හෙනලන නෙෑ කියලා 

හි්තාලෙනෙ 
හිටියත් අලේ ලරදි 

සාේපුව ළඟට කවුරු 
හරි ඇස එළියට පැනෙපු 

පුංචිම පුංචි පූස පැටියකුයි ්තව 
ලෙනලනෙකුයි ලෙනෙත් දාලා හිටියා. මං එයාලවත් 
ලෙෙර ලෙනොවා.‘ඇසසිට’ ලබලහත් කළත් එයාට 
ලපනීම ෙනනෙ බැරිවුණා. ඒත් එයා ඉවට ලේ 
ඇතුලළ ඇවිදිනනෙ, ෙස නෙගිනනෙ හුරුවුණා. 
එලහම ලෙනොව කට්ටියත් එක්ක ෙැන ඔක්ලකාම 
පූලසෝ නෙවයක් ආලයත් ලෙෙර ඉනනෙවා.”

බේල්ලායි පූලසායි එක්ක සාරංගි �ාලවෝ ද 

�දයි. �ාවන් ටික ගන්ලන් පාේලිලමන්තු පාලේ 

ඔවුන් සිර කර තිබූ පංචි කූඩුවකිනි. බේ්ලන්, 

පූසන් එක්ක �ාවන් �දන්්න පළුවන්දැයි 

ඇය ලබාල�ෝ ලේ්ලාවක් කේප්නා කළත් එක 

පිමමක්වත් පැ්නගන්්න බැරුව කූඩුව ඇතුලේ 

අසරණව සිටි්න �ා පැටවුන් ල�ෝඩු ලදක 

අෙ�ැර දමා එන්්නට ඇයට හිෙ දුන්ලන් ්නැෙ. 

ඒ නිසා ඇය �ා පැටවුන් �ෙරලද්නා මි්ල දී 

ගත්ොය. 

“එයාලා ලෙෙර ලෙනෙත් බැේකනියට අ්ත 
ඇරියාම දුව පැනෙපු හැටි ෙැකලා මලේ ඇසවලට 
කඳුළු ආවා. ඒ වලේ කූඩුවල ලම් වලේ සත්තු 
හිර කරනනෙ ලහාඳ නෙෑ. පූසනටවත් බේලනටවත් 
යනනෙ බැරි අලේ නිෙනෙ කාමරයට අේලපු පුංචි 
ොේඩ්න එක මං එයාලට දුනනො ඒ හ්තරලෙනො 
ඈෂේ, ලබලා, බ්රවුනි, බලැකී. එ්තැනිනුත් ඈෂේ 
ෙැනෙට සතියකට කලින හදිසිලේම අසනීප ලවලා 
නෙැති වුණා. ඉතින ලම් ලොේලලෝ ඔක්ලකාම අලේ 
ලෙෙර ෙැන ඉනනෙවා.”

සාරංගිත් අරුණත් වලේම ඔවුන්ලේ ලිෂරි 

නි්නායා දියණියත්, ස�ස ලිත්මිර පතුත් 

සතුන්ට ලබාල�ෝ ආදලේය. නිවසට යාව ඇති 

ඔවුන්ලේම ලරදි ව්ාපාරලේ කටයුතු කර්න 

අෙලේ ල්ලාකු දුලවකුටත් පලෙකුටත් උගන්ව්න 

ගමන් කිසිඳු ්ලාබ ප්රලයෝ�්නයක් ්නැතුවම 

සත්තු ලවනුලවන් ලම සා ලවල�ලස්න සාරංගිත් 

අරුණත් ෙවමත් ෙරුණ විලේ සිටින්්නන් 

කියා මම කීලවාත් ඔබට පදුමත් හිලේනවා 

ල්නාඅනුමා්නය.

ගේසි විසින 
සාරංගිගෙ 

හිගේ සතුනට තිබූ 
බය නැති කළ පසු 

ඇගේ හදෙවත යට තිබූ 
කරුණාව උඩ 

ආගේය

ගේසි ඇස් ඇරියම 
අමමා විදිහට 
ඉස්ගසල්ලම 
දෙැකගක මාව
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හිතේ හයිතෙන් ජීවිතෙ දිනන්න කැමති තකොයිකොටේ අතහිත තෙන්න ‘ධරණී’ හැමදාමේ 
කැමතියි. නිකරුතේ තෙවිලො ෙන කොලෙ තමන්තගේම කිෙලො ස්වෙං රැකිෙෝවක් 
ත්වනුත්වන් තෙොේවන්න කැමති කොන්තෝවන්ට තහොඳ ඉල්ලුමක් තිතෙන විවිධ ෙෑ 
පිේවතරන් පිේවර තෙෙරදිම හදාෙන්න හැටි කිෙලො තෙන්න අපි හිතුතේ ඒකයි. 
කඩදාසි, මැටි, තරදි, විවිධ ආහොර, සබන් ඇතුළු විවිධ තේ නිරමොණෙ කරන විදිෙ 
ෙැන සහ ඒ්වො ත්වළඳත�ොළ ත්වත තෙොමු කරන ආකොරෙ ෙැන තේ ලිපි මොලෝව හරහො 
ඔබ්ව ෙැනු්වේ කරන්වො. ඉතින් අෙ අපි මී කිරි හෙමු.

�ොඩේ අංක 26
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

‘දී කිරි.. දී කිරි තෙනෝවො දී කිරි

මිහිපිට කොටේ ගුණ තෙන දී කිරි...’ 

ඔන්න අද ස්වයං රැකියා පාඩමෙන අපි 

මේනාමේ දී කිරි. හැබැයි දී කිරි කිය්න්වට ්වඩා 

මී කිරි කිය්න ්නෙ තෙයි අමේ කන්වලට ්වඩාත් 

හුරු.

මී කිරි කියනමන ඕ්නෙ මකම්නක් ප්රිය කර්න 

රස්වත් අතුරුපසක්. මී කිරි්වල විමේෂත්්වය 

කදිෙට පැහැදිලි කරන්න අනදමේමේ රස 

කතා්වකුත් තිමය්න්වා. ඔන්න ද්වසක් රජතුො 

අනදමේට රජ ොලිොමේ කෑෙකට ආරාධ්නා 

කළාලු. අනදමරත් ඉතින උසමුරුත්තා්වට 

එ්නකලෙ කෑෙ කාලා අත පිහාෙත්තලු. අනදමේ 

කෑෙ කාලා අහ්වර බ්ව මත්රුමෙත්තු රජතුො 

ත්ව බත් ටිකක් කන්නයි කියලා අනදමේට 

ඇවිටිලි කළාලු. “අමන මේ්වයන්වහනස, ත්ව 

බත් ඇමේකට්වත් ෙමේ බමේ ඉඩ ්නැහැ” කියලා 

අනදමේ ඉතින ඒ ඉලලීෙ අහක දැමෙලු. ඒ 

පාර රජතුො අනදමේට මී කිරි හේටියක් එක්ක 

පැණි මුලකුත් මේනලලා දුන්නලු. බත් ඇටයක් 

දාෙන්න බමේ ඉඩ ්නෑ කිේ්ව අනදමේ මෙමහෙ 

කරේදි ඔය කිරි හේටිය සුටුස ොලා අහ්වර 

කළාලු. ඕක බලාමේන හිටපු රජතුො “අනදමේ 

බත් ඇමේකට බමේ ඉඩ ්නෑ කියලා මතෝ ෙට 

මබාරු කළා මනද?” කියලා අනදමේට දඬු්වම 

මදන්න හැදු්වලු. හැබැයි ඕමකන මේමරන්න 

අනදමේත් නියෙ ්වැඩක් කළා. ඔහු කමේ පුංචි 

කුටියකට මොඩාරියක් මස්නඟ පුර්ව්න එක. 

කුටියට ්වැඩිපුර එක ෙනුසසමයක්්වත් ඇතුළු 

කරන්න බැරි වුණාට පසමස අනදමේ රජතුොට 

ඔය කුටිය ඇතුළට යන්න කිේ්වලු. කුටිමේ 

ඉඩ තිේමේ ්නැතත් මිනිසසු මදපසට ම්වලා 

රජතුොට යන්න පාර හදලා දුන්නාලු. “රජතුෙනි 

ඔබ විමේෂ නිසා ඔබතුොට මෙතැනින යන්න 

ඉඩ ලැබුණා. ආන්න ඒ ්වමේ තෙයි මී කිරි ්වමේ 

රජ කෑෙකට බමේ ඉඩ ලැමබනම්නත්” කියලා 

ඔහු රජතුොට කිරි කාපු හැටි පැහැදිලි කළාලු.

මී කිරි කියනමන ඉනදියාමේ සාම්රදායික 

ආහාරයක්. යමකිසි ශුභ කටයුත්තකට 

එළිබහින්න කලින මී කිරි ආහාරයට ෙන්න එක 

ඔවුනමේ පුරුේදක්. මී කිරි අපිට ඉනදියාම්වන 

ලැබුණු ආහාරයක් කියලා ඇතැමමු කිය්න්වා. 

හැබැයි දුරාතීතමේ ඉඳලෙ සිංහලයින මී කිරි 

නිෂපාද්නය කළ බ්ව ‘ත්රෝහිෙර දුටු ලංකෝව’ 
්නම ග්රන්ථමේ සඳහන. මකාමහාෙ ්නමුත් මී කිරි 

අෙගන්න සූකිරී 
ෙදන ෙැටි මී කිරී  

කියනමන සිංහල සංසකකෘතියත් 

එක්ක හරි හරියට බැඳුණු 

ආහාරයක් බ්ව ්නම ම්නාකියෙ 

බැහැ.

‘නැන්තේ මොමට බඩගිනි නැේතෙරෝ

රෑ ඉවු හැලිතේ ෙං කුඩ නැේතෙරෝ

එේ්වො කන්නට මී කිරි නැේතෙරෝ

මී කිරි නැේතේ තකොතහොමට 
කේතෙරෝ’

ඕක මී කිරි ්නැත්්නම කෑෙ එපා 

කිය්න තාමලට කියම්වච්චි ෙැමි 

කවියක්. මෙදරට එ්න උදවියට 

කිරිමයන පැණිමයන සංග්රහ කර්න 

එක සිංහලයමේ පුරුේදක්ලු. ඒ 

්වමේෙ ඒ කාමල මකාටහළු මේවල, 

ෙඟුල තුලා ඔය හැෙ එකකෙ 

්රධා්න අතුරුපස මී කිරිලු. එදා 

විතරක් ම්නමෙයි අදටත් මී කිරි 

්නැති උත්ස්වයක් ්නම මහායාෙන්න 

අොරුයි. අනික මපෝෂණීය 

බම්වනුත් මබාමහාෙ ඉහළ නිසා මී කිරි්වලට 

තිමය්න ඉලලුෙ ක්වෙදාක්වත් අඩු ම්වනමන ්නැහැ.

මී මදනුනමෙන මදා්වාෙන්න කිරි්වලින තෙයි 

මී කිරි හදනමන. හැබැයි සෙහරු මම ්වැමේට 

එළකිරිත් මයාදාෙන්න්වා. එළකිරි සහ මී කිරි අතර 

ම්ව්නසක් ්නැහැයි කියල හිත්න අයත් ඉන්න්වා. 

්නැහැ. 

මී මදනුනමේ කිරි එළකිරි්වලට ්වඩා ්වැඩි 

කාලයක් තියාෙන්න පුළු්වන. ඒ ්වමේෙ මුද්වන්නත් 

පහසුයි. 

අල්ලට ෙැමූ �සු ෙොන්තමින් රසනෙ ෙැතනන 
උෂණේ්වෙ)

  පියවර 3  
ෙැන් කිරි ලීටරෙට මුහුේ 30g එකතු කරන්න. 
අපි එකතු කරන මුහුේ්වල (මුේවපු කිරි) විවිධ 
හිතකර බැක්ටීරිෙො ෙර්ශක අඩංගුයි. ඒ්වො නිසො 
ඉක්මනින්ම කිරි මුෙවීමට ලක්ත්වන්වො.

  පියවර 4  
මැටි හට්ටි නැේනේ පලොසටික් භොජන තහොඳට 
නටන ජලතෙන් තේබලො ජී්වොනුහරණෙ 
කරෙන්න. ඊට�සතස මී කිරි ටික තේ 
භොජන්වලට දාලො ්වොතෙ ඇතුළු තනොත්වන විදිහට 
කට ආ්වරණෙ කරලො �ැෙ 8-10  තනොතසොල්්වො 
මිතෙන්න තිෙන්න.

මෙමහෙ හැදු්ව මී කිරි ද්වස අටක් විතර 

ශීතකරණමේ තියාෙන්න පුළු්වන. ඒ ්වමේෙ 

ද්වස පහක් විතර ශීතකරණයක් ්නැති්ව 

තියාෙන්නත් පුළු්වන. ඒ නිසා අමලවිමේදි 

නිෂපාදිත දි්නය සහ කල ඉකුත්වීමම දි්නය 

සඳහන කර්න එක ්වැදෙත්. මම ද්වස්වල මී කිරි 

ලීටර එකක් රුපියල 350/400 අතර මුදලකට 

අමලවි ම්ව්න බ්වත් කියන්න ඕමන. ්වැඩි විසතර 

දැ්නෙන්න 0714766819 අංකයට කතා කරන්න.

මී කිරි්වල 

ෙැේනීසියම, යකඩ සහ 

හිතකර මමදය සුලබ 

බ්වත් කියන්න ඕමන. ඒ 

නිසා අමලවියට මී කිරි 

හද්න්වා ්නම ්වැමේට 

මී කිරිෙ මයාදාෙන්න 

එක නිෂපාද්නමේ 

ගුණාත්ෙක බ්ව ්වැඩි 

ම්වන්නත් මේතු්වක්.

දකුණු පළාමත් 

උදවියට ්නම මී කිරි 

මහායාෙන්න එක 

මබාමහාෙ සුළු ්වැඩක්. 

හැබැයි ෙහනසි ම්වලා 

ටිකක් මහායලා බල්න්වා 

්නම අනිත් අයටත් 

්නැවුම මී කිරි මිලදී 

ෙන්න පුළු්වන තැ්නක් 

මහායාෙන්න බැරිම්ව්න 

එකක් ්නැහැ.

මී කිරි නිෂපාද්නයට දියර මී කිරි 1L,  මුහුම 

(මුහුම සඳහා මුද්වපු කිරි 30g ෙන්න), ්නැවුම 

ෙැටි හේටි මහෝ ේලාසටික් කේ කිහිපයක්.

  පියවර 1  
මුලින්ම අපි නිෂ�ොෙනෙ සඳහො තෙොදාෙන්න කිරි 
තහොඳින් ත�රොතෙන තහොඳින් උණු කරෙන්න.

  පියවර 2  
ෙැන් නි්වොෙේතු කිරි ටික 32C0 ක 
උෂණේ්වෙකට නිත්වන්න තිෙන්න. (කිරි ටිකක් 
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24 2022 ජුනි 29 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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