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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය තිස් එකවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
ක්රිෂාන් කාරියවසම්

පවුල් දසෞඛ්ය දස්වා නිලධාරිනී
පියුමි සුපුන්කුමාරි

කාන්ා පුවත්ප්

ගෑණු ළමයි 
යටට අඳිනවෙ
දගෝ කමාන්ද්ඩෝ 
ක්රදම්ට යනවාෙ

දම් අමාරු කාදලත් 
සතුට ද�ායාගන්න විදිය 

පිටටනිදේ 
හිනාදවලා හිටියට 
දගෙරදී 
දපාඩ්ඩ ඇත්නම් 
අඬනවා 

ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදක
කාන්්ා 
පුවත්ප්

දමා�ාන් පල්ලියගුරු 
කියයි 

එලිදය යකා නැටුවට 
එයා මදේ ඉස්සර� 
නම් ඉන්දන්
ෙ�යට ගනින්න 
බෑ වදේ

වගාව 
ව්ාපාරයක ෙකවා 

දියුණු කරගන්න 

අත්වැලක

 වනිඳු �සරංග ළඟකදි  
    ද�ාඳටම අ්ඩපු දේතුව   
    මව කියයි

 ්ඩඩලි සිරිදස්නදේ බිරිඳ  
     ඇන්්ජලා සිරිදස්න
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 ඇඳුම් නිර්මාණය හමා 
හැඩගැන්වී් - 

රූපලමාවන්ය ශිල්පිනී
විජිතමා ජය්මාන්න  

විජිතා සැල�ෝන් - 
ජා ඇ�, ල�ෝපිටිය

ඡමායමාරූප - 
්ධුසංක සිරිවර්ධන

0763113839

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂමාන්ත පුෂපකු්මාර

කතතෝලික 
සංසකකෘතියට 

ඔබින 
පහතරට 
්නමාලියක් 

අද ‘ධරණී මනාලිය’ පිටුව හැඩ කරන්න 

ජා ඇල ්�ෝපිටි්ේ පිහිටි විජිතා සැ්ලෝනහි 

විජිතා ජයමාන්න අතින හැඩවුණු ම්නාල 

යුවළකින. ඒ හැඩගැනවීම ගැ්න ඇය විසතර 

ක්ේ ්ම්ලසින.

“අද දින මා විසින් හැඩගන්්වනු ��න යු්වළ 
ල�ස ලෙනී සිටින්ලන් චාම්.ටී.අතුල�ෝරා� හා 
අනුරාධා උමයාංගනී යන ලදලදනායි.

ලමම යු්වළ මා ලතෝරාගනු �ැබුලේ චාම්ලගේ 
උස සහ උරහිලේ ෙළ� අනු්ව උමයාංගනී 
ගැ�ලෙන �්ව සිතූ නිසායි. මාලගේ මහන්සිය සහ 
දක්ෂතා්වයට ඔවුන් ලදලදනා ලහාඳ සහලයෝගයක 
මට ��ාදුන්නාට ඔවුන්ට ේතූති්වන්ත ්වන්වා.

මනාලිය ගතලහාත් මනා ලෙනුමකින් යුත් 
ඇය්ව ෙහතරට මනාලියක ල�සට හැඩගැන්නු්වා. 

ල�ාණඩා ලමෝේතරය ගැන කියන්වානම් මුහුලණ පිහිටීම අනු්ව ල�ාණඩය 
සර�්ව නිම�රගත්තා. අමු ලරෝස මල් කිහිෙයක හා ලේබිේලරෙත් යන මල් ්වරග 
ලද� ලයාදාගත්තා. 

ඩූම් ලනට් සාරියක හා දිගු ලේ�යක එ�තු�ර ගැනීලමන් අමුතුම ආ�ාරලේ 
�ේසනක ඉේමතු වූ්වා. ලමය �ලතෝලි� සංේ�කෘතියට සරි�න වි�ාසිතා්වක.

මනා�යාලගේ ල�ාණඩා ලමෝේතරය, ලම්�ප් එ� සහ ඇඳුලම් ්වර්ණ ගැ�ෙවීමත් 
මා විසින් �ළා. ේලල්සර එ� මසා ගැනීමට උෙලයෝගී �රගත් ලරදි ්වරගය ්වන්ලන් 
Wool Touch Suting England. මනා�යාලගේ ඇඳුමට අනුග්රහය දැකවූලේ 
ලක.ඒ.එම්.පී.තු්ෂාර (ල�ෝපිටිය ජා-ඇ�) මහතා යි.”

්නමාලියතේ මුහුතේ 
පිහිටී් අනුව 

තකමාේඩය සරලව 
නි්කරගතතමා

්නමාලයමාතේ 
තකමාේඩමා 

ත්ෝසතරය, තම්කප් 
එක සහ ඇඳුතම් 

වරණ ගැලපවී්ත 
්මා විසින් කළමා
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි 

සේ අමාරු කාසේ 
පුළුවන් තරේ එකට ඉන්න 

ෙැබැයි ප්රශන 
කතා කරන්න එපා 

සමාොන් පේලියගුරු
මානව ෙැකියා ෙංවර්ධන 

පුහුණුකරු ො ප්රවීණ සේශක

මීට ටික දවසකට කලින් අපේ රපේ 

හැප�ෝට� ලසසන හීන තිබුණා. ත�න්පගෙ� 

බිසනස එකක් කරන්න , නැතතම් කැ�ති 

වරගෙපේ වාහනයක් ගෙන්න, තේටු පදපක් 

පගෙයක් හදන්න. හැබැයි අද හැප�ෝ� 

උපේ ඉඳලා හවස පවනකල් නැපහන්පන් 

බඩ පුපරෝගෙන්න. එතැනින් එහාට දැන් 

මිනිසසුන්ට හීන නැහැ. මිනිසසු හීන 

අතඇරලා අනාගෙපත ගෙැන බපයන් ජීවත 

පවනවා. ස�හරුන්ට කන්න නෑ. තව අයට 

උයාගෙතතු බත ඩිංගෙ බඩට දාගෙන්න හිත 

පදන්පන් නෑ. ප�ෝලිම්වල මිනිසසු �ැපරනවා. 

පතල් ටික නෑ, පබපහත ටික නෑ, කිරිපිටි 

ටික නැතිව දරුපවෝ අඬනවා. පම් රපේ 

ජීවතපවන ඔයාපේ, �පේ, අපි හැප�ෝපගෙ� 

හිතවල තිපයන්පන් පීඩනයක්, බරක්. 

හැබැයි එපහ�යි කියලා අපිට �ැපරන්න 

බැහැපන්. අපි පම් පවලාපේ පකාපහා� හරි 

අල්ලන් ඉන්න ඕපන්. ඒකට පුළුවන් තරම් අපි 

අපේ හිත හයිය කරගෙන්න ඕපන්. ඉතින් පම් 

පවලාපේ ඒ වැපේට උදේ පදන්න පුළුවන් 

පකපනක්ට අපි කතා කළා. අපිට දැපනන පම් 

පීඩනය අඩු කරගෙන්න ප්ාපයෝගිකව ප�ානවද 

කරන්න ඕපන් කියලා ඔහු අපිට කියලා පදයි. 

පම් ඔබ කවුරුත දන්න කියන ප්වීණ පේශක 

ප�ාහාන් �ල්ලියගුරු.

“මේ මෙලාමේ අපි හැම�ෝට� දැමෙෙ 
අපහසුකාරී ොතාෙරණයක් නිර�ාණය මෙලා 
තිමයෙ බෙ අමුතුමෙන් කියන්ෙ ඕෙ ෙැහැ. 
රමේ ඇතිමෙලා තිමයෙ මේ ආරථික අරබුදය 
නිසා මිනිස්සු හේබකරෙ මුදල ජීෙෙ වියදේ 
සඳහා ප්ර�ාණෙත් ෙැහැ. ය�ක් ක�ක් හරි 
හේබකරගත්තු මකමෙක්ට වුණත් මෙළඳමපාළට 
ගිහින් ගන්ෙ භාණ්ඩ ෙැහැ. ඒ විතරක් මෙම�යි 
මගා්ඩක් අයට මේ මෙෙමකාටත් රැකියා අහිමි 
මෙලා. රැකියා අහිමි වුණු තරුණ තරුණියන් 
සෑමහෙ පිරිසක් දිෙපතා� ෙමේ �ට කතා 
කරෙො. මේ ෙමේ අෙමේක්ෂිත මේ ෙලට මුහුණ 
මදන්ෙ මෙෙමකාට �ෙසට පී්ඩෙයක් දැමෙෙො. 
ඒක සා�ාන්යයි. හැබැයි �ෙසට පී්ඩෙය නිතර 
නිතර දැමෙෙො ෙේ මකමෙක් �ාෙසිකෙ ෙමේ� 
කායිකෙත් මරෝගී මෙන්ෙ පුළුෙන්.

ඔය ආතතිය එක්ක එෙ අනිත් මේ ත�යි 
ඇන්ගර ඩිමසෝ්ඩර. තරහා කියෙ මේ අපිට 
ක්්ෂණිකෙ දැමෙෙ මදයක්. අනිත් ප්රශමන් ත�යි 
මගා්ඩක්මදො ත�න්ට දැමෙෙ තරහා මගදර 
ඉන්ෙ සැමියමගන්, බිරිඳමගන්, දරුෙන්මගන් 
පිට කරන්ෙ හදෙ එක. ඉතින් මේක මබාමහා� 
භයාෙක තත්ත්ෙයක්.

මිනිස්සු මේ ෙමේ �ාෙසිකෙ ක්ඩාෙැටුණ� 
පවුල් පිටින් විොශ මෙෙො. ඒ නිසා මේ මෙලාමේ 
අපි ෙැටිලා බැහැ. අපි අමේ පැෙැත්� තහවුරු 
කරගන්ෙ ඕමන්. අමේ පවුල් ආරක්්ෂා කරගන්ෙ 
ඕමන්. ආදායේ �ාරග සුරක්ෂිත කරගන්ෙ ඕමන්. 
ඉතින් ෙැටුණු රටක ජෙතාෙ විදිහට අපිට මේ 
මෙලාමේ �ාෙසික පී්ඩෙය කළ�ොකරණය 
කරගන්ෙ� මෙෙො.

�ාෙසික පී්ඩෙය අෙ� කරගන්ෙ �� 
මයෝජො කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරෙො. එකක් 
ත�යි අමේක්්ෂා සහගතවී�. මේ මෙෙමකාට 
මබාමහෝමදො ඉන්මන් අමේක්්ෂාභංගත්ෙයට 
පත්මෙලා කියෙ කාරණය �� මුලදිත් කිේො. 
මේ මලෝමක් සියල්ල අනිත්යයි කියලා බුදුදහමේ 
කියෙෙමන්. ඉතින් මේ අරබුදය විතරක් නිත්ය 
මෙන්ෙ විදිහක් ෙෑ. මේ ඇතිමෙලා තිමයෙ 
ප්රශෙ අනිොරයමයන්� විසමඳෙ බෙ �ට ෙේ 
විශොසයි. ඒ කෙදද කියෙ එකයි අවිනිශචිත. 
මේ ප්රශෙ විසඳුණු දෙසට අපි මකාමහා� ඉඳීද 
කියලා හිතලා බලන්ෙ. එදාට අපි තිමයෙ මේත් 
ෙැති කරමගෙ ෙේ, කායිකෙ මරෝගී මෙලා ෙේ, 
ආදරණීයයන්ෙ අහිමි කරමගෙ ෙේ අරබුදය 
විසඳිලාත් ෙැ්ඩක් ෙෑ කියලා අපිට හිමතයි. මේ 
මෙලාමේ අපි අලුත් බලාමපාමරාත්තු ඇති 
කරගමු. ොහෙයක් ගන්ෙ, ව්ාපාරයක් 
පටන්ගන්ෙ හිටියා ෙේ ඒ බලාමපාමරාත්තු 
අතාරින්ෙ එපා. ම�ාකද මකමෙක්ට ජීෙත් 
මෙන්ෙ පණ මදන්මන්� බලාමපාමරාත්තු.

ඊළඟට �� කරෙ මයෝජොෙ පී්ඩක 
කාරණාෙන්මගන් ඈත් මෙන්ෙ. ගින්දරට 
පිචමචෙෙ බෙ දැෙ දැෙ ගින්දරට ළංමෙලා හරි 
යන්මන් ෙැහැමන්. ඒකට කරන්ෙ ඕෙ පළමෙනි 
මේ ත�යි දෙසට තුන් හතර පාර ප්රෙෘත්ති බලෙ 
එක ෙතර කරෙ එක. ස�හර ගෘහණියන් උමේ 
කුස්සියට ගිහින් උයන්ෙ පටන්ගන්මෙ� මරඩිමයෝ 

එමක් නිේස් දාමගෙ. ඉතින් 
දෙස පටන්ගන්මෙ� අමන් 
අමපායි! කියාමගෙ.

ජෙතාෙ විදිහට අපි රටක 
මෙෙ මේෙල් දැෙගන්ෙ ඕමන් 
ත�යි. හැබැයි මගා්ඩක් 
ප්රෙෘත්ති මිනිස්සුන්මේ 
�ාෙසික පී්ඩෙය, වෙරය, 
තරහා ෙැඩි කරෙ මදයක් 
බෙත් අ�තක කරන්ෙ එපා. 
ඔෙැනි මේ ෙලින් ඔේදල් 
වුණු හිත්ෙල නිර�ාණශීලී 
අදහස් සහ ගැටලුෙකට 
විසඳුේ ඇති මෙන්මෙ 
ෙැහැ. ඉතින් මකාමහා�ද 
අපි රමේ ප්රශෙෙලට විසඳුේ 
මහායන්මන්? ඒ නිසා උමේට 
උයෙමකාට මරඩිමයෝ එමක් 
ලස්සෙ සිංදුෙක් කරකෙ 
ගන්ෙ. පුළුෙන් හැ�මෙලාමෙ� 
සිංදුෙක්, කවියක් රස විඳින්ෙ. රූපොහිනිය 
ෙරඹෙමකාටත් හිතට සතුටක් සැෙසී�ක් මදෙ 
ෙැ්ඩසටහන් මතෝරමේරමගෙ බලන්ෙ. අනික 
මේ දෙස්ෙල හැ� මකමෙක්� කතා කරන්මන් 
රමේ ප්රශෙ ගැෙ. ස�හරු උමේ පාන්දර මකෝල් 
අරන් පැය ගණන් ප්රශෙ කතා කරෙො. ඒ 
ෙමේ මේ ෙලිනුත් ඈත් මෙන්ෙ. හැ�මෙලාමෙ� 
මකමෙක්මේ හිත හැමදෙ සුෙපත් මෙෙ 
මේ විතරක් කතා කරන්ෙ බලන්ෙ.

තාෙකාලිකෙ මහෝ සරල 
දිවිමපෙතකට හුරුමෙන්ෙ 
කියෙ එකයි �මේ ඊළඟ 
මයෝජොෙ. �� ඔමහා� 
කිේෙ� ‘තෙ ම�ාෙො 
සරල මෙන්ෙද? දැන් 
කන්මෙත් එක මේලයි’ 
කියලා මකමෙක්ට 
හිමතන්ෙ පුළුෙන්. ඇත්ත. 
බහුතරයක් 
මදො 
මේ 

මෙෙමකාටත් සුපුරුදු ජීවිමතන් 
ඈත්මෙලා. හැබැයි ඒ මභෞතිකෙ 
විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට 
හිතන්ෙමකෝ මකමෙක් සේමබෝල 
එක්ක බත් කෙ ග�න් ‘බත් එකට 
චිකන් කෑල්ලක් තිේබා ෙේ’ කියලා 
හිතෙො. හැබැයි ඒ ම�ාමහාමත් 
ලැබුණු මේ ගැෙ සතුටක් ෙැහැ. 
දැන් හිතන්ෙ ඔය ආහාර මේලෙත් 
ෙැති අය මකාචචෙර ෙේ මේ 
මලෝමක් ඉන්ෙෙද? අපිට හැ�මේ� 
තිමයෙො ෙේ මහාඳයි ත�යි. ඒත් 
දැන් එමහ� ෙැහැමන්. ඉතින් ඒ 
ගැෙ හිතලා පී්ඩාෙට පත්මෙෙෙට 
ේඩා ලද මදයින් සතුටු මෙෙ එක 
�ෙසට මහාඳයි. කරන්ෙ අ�ාරු 
මේෙල් මේ මෙලාමේ ගතින් ෙමේ� 
හිතිනුත් ටිකක් අතාරින්ෙ.

�මේ අෙසාෙ සහ ෙැදගත්� 
මයෝජොෙ නිතර� සතුටින් ඉන්ෙ 

උත්සාහ කරන්ෙ. මුලින්� අපි ජීෙත් මෙෙ ඒ 
ම�ාමහාත සුෙපත් කරගන්ෙ. ඒ ම�ාමහාමත් සිත 
නිදහස් කරගන්ෙ බලන්ෙ. ඒ ෙමේ ම�ාමහාතෙල් 
මගා්ඩක් එකතු වුණා� මේ ෙමේ කාමලකත් 
පී්ඩෙයක් ෙැතිෙ ඉන්ෙ පුළුෙන්. රමේ මලෝමක් 
මෙෙ මේෙල් දැකලා තරහක්, 
ආමේගයක් ආෙ� ත�න්මේ 
ආදරණීයයන් ගැෙ හිතලා 

හරි සන්සුන් මෙන්ෙ 
උත්සාහ කරන්ෙ. 

ඒ ෙමේ� 
මකායි� 
මෙලාෙකෙත් 
තනිමෙන්ෙ එපා. 
මිනිස්සු එක්ක 

කතාබහ කරන්ෙ. 
ෙෑදෑ මගෙල්ෙල, 

දුරබැහැර යන්ෙ 
අපහසු නිසා මගෙල් 

අෙට අය 

එක්ක එකට එක්කාසු මෙන්ෙ. ෙැත්තේ යාළු 
මිත්රමයෝ එකතු මෙලා සමූහ ඇ�තුේ ගන්ෙ. 
හැබැයි �තකමන්. ප්රශෙ ගැෙ ෙේ කතා 
කරන්ෙ එපා.

ත�න් ළඟ ෙැඩිපුර මදයක් තිමයෙො ෙේ 
ෙැති බැරි මකමෙක්ට මදන්ෙ. පුළුෙන් ෙේ 
පාමර ඉන්ෙ සමතක්ට කන්ෙ ටිකක් මදන්ෙ. 
ඒ මේ ෙලිනුත් හිතට මලාකු සැෙසී�ක් 
ලැමබෙො. මගදර �ාළු ටැංකියක් තිමයෙො 
ෙේ නිතර� ඒ දිහා බලාමගෙ ඉන්ෙ. මෙලාෙ 
තිමයෙො ෙේ මෙෙදට ේඩා ෙැඩිපුර ටිකක් 
නිදාගන්ෙ.

නිෙමස් ඒකාකාරී බමෙන් මිමදෙ එකත් 
ෙැදගත්. දෙස් 21කට සැරයක්ෙත් 
ඒකාකාරීබමෙන් මිදුමණ ෙැත්තේ �ාෙසික 
පී්ඩා ඇතිමෙන්ෙ පුළුෙන්. මගදර බඩුමුේටු 
තිමයෙ පිළිමෙල මෙෙස් කරන්ෙ. එතමකාට 

හිතට අලුත් හැඟී�ක් දැමෙෙො. හැ�දා� බත් 
කෙො ෙේ සතියකට දෙසක් මෙෙයේ කෑ�ක් 
කන්ෙ බලන්ෙ. අද බිරිඳ උයෙො ෙේ මහට 
සැමියා උයන්ෙ. එතමකාට කෑ�ෙල රසය මෙෙස් 
මෙෙො. සැමියට ඒකාකාරීබමෙන් මිමදන්ෙ 
බිරිඳමේ සහාය ෙමේ� බිරිඳමේ ඒකාකාරීබමෙන් 
මිමදන්ෙ සැමියාමේ සහාය ලබාමදන්ෙ කියෙ 
එකත් කියන්ෙ� ඕමන්.

හිතට දරාගන්ෙ බැරි පී්ඩෙයක් දැමෙෙො 
ෙේ තනිය� හයිමයන් අඬන්ෙ. හැඬී� කියන්මන් 
පී්ඩෙය පිටකිරීමේ සාර්ථක ක්ර�යක්. පුළුෙන් 
තරේ ත�න් අදහෙ ආග�ට ළංමෙන්ෙ. 
මිනිස්සුන්මේ �ාෙසික ආතතිය දුරු කරන්ෙ 
ආගමික කටයුතුෙලට පුළුෙන්. ඒ ෙමේ මේ 
ෙලින් මිනිස්සු විශොසය, බලාමපාමරාත්තු 
ඇති කරගන්ෙො. ඒ නිසා ආගමික කටයුතු 
�මෙෝවිද්ාත්�ක අභ්ාස විදිහටයි 
�මෙෝවිද්ාමෙදි අපි දකින්මන්. පුළුෙන් ෙේ 
හැ�දා� පන්සලට යන්ෙ. එමහ� ෙැත්තේ 
මගදරදි �ල්, පහන් පත්තු කරලා දෙස 
පටන්ගන්ෙ. 

�ල්ෙල, හඳුන්කූරුෙල සුෙඳ විඳින්ෙ. මබෝධිය 
ගාෙට ගිහින් හිමත් තිමයෙ දුක කියන්ෙ. 
අඬන්ෙ.මබෝධිය පැන්ෙලින් ොෙන්ෙ. පන්සමල් 
ෙැලි ටික මෙලාෙක් කකුල්ෙලින් පාගන්ෙ. ෙැති 

මේ ගැෙ� ෙැතුෙ තිමයෙ මේ ගැෙත් හිතලා 
සතුටු මෙන්ෙ. ‘සැ�දා සැප සැ�දා දුක 
මො�ැති ජීවිමත්... සිෙහා ෙැමගයි කඳුළු 
ෙැමගයි එයයි ජීවිමත්...’ කියලා සිංදුෙක් 
තිමයන්මන්. මේ මලෝමක් දුකෙත් සැපෙත් 
සදාකලික ෙැහැ. ඒ නිසා අපි ලස්සෙ 
අොගතයක් ගැෙ බලාමපාමරාත්තු 
තියාගමු.”dh
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

ආසියාවේ ආශ්චරයය කියලා අපි හරි 

ආඩම්බවෙන් කියපු අවේ ෙට දැන් තිවයන්වන් 

ව�ායි වවේ තැන�ද කියලා අමුතුවවන් 

කියන්න ඕන නෑ. තුන්වේලක් පිරිමහවෙන �ාපු 

මිනිස්සුන්ට දැන් එ� වේලක් �න්නත් ්බැරි 

තෙමට ෙවේ ආරථි�ය පිරිහිලා. ෙවේ ්බහුතෙයක් 

මිනිස්සු එවහම ජීවිතයක් ෙත�ෙද්දි විසිත 

වනිෙසූරිය සර හිටිවයත් ඒ වොවේ. එවහම ඉන්න 

අතවෙ තමයි සරට දන්න කියන ස්වාමීන්වහන්වස් 

නමක් එක්� ටි�ක් දුෙ ෙමනක් යන්න වුවේ.

“එදා උන්වහන්සේට ගමන අපහසු්වක් තිබුණු 
නිසා මං තමයි උන්වහන්සේ එක්්ක ම්ේ ්වාහ්න 
මීමු්ේ ගි්ේ. ඒ්ක දුෂ්කර ගමනක්. එදා ්වැ්ේ 
්කර්ගන ආපහු එ්හන එද්දි හ්වස 4.00 ට ්ව්ේ 
ඇති. ඒ එද්දි මං දැක්්කා හරි සං්ේදී සිද්ධියක්. එ්ක 
පිරිමි ළම්යක් ඉසේ්්කෝල ෂේට් එ්ක ගල්වලා ්ක්ේ 
දා්ගන බෑේ එ්කත් ඇද්ගන ්ව්ේ අපහසු්්වන 
පා්ේ එන්වා. ඊට ටි්කක් පසේ්සන ගෑනු ළම්යකුත් 
ටයි එ්කත් නැතු්ව ගවු්ේ උඩ ්බාත්තේ ටි්කත් 
ගල්ව්ගන මහනසි්යන එන්වා. පසේ්සේ මං ්වාහ්න 
න්වත්තලා ඒ පිරිමි ළමයා එක්්ක ්කතා ්කළා. එයා 
කිේ්ේ, ‘සේ ්තල් නැති හිනදා ළඟදි ඉඳන පා්ේ 
බසේ එ්ක ්වැඩ නෑ. ඉතින අපි කි්ලෝමීටේ ගාණක්ම 
යන්න එන්න පයින’ කියලා. ‘අර ම්ේ අක්්කා’ 
කියලා ගෑනු ළමයා ්පනනු්වා. පසේ්සේ මට දු්ක 
හිතිලා ඒ ළමයි ්දනන්ව ගිහින බැසේසු්වා. මං ඔය 
සිද්ධිය අ්ේ පනති්ේ ළමයිනටත් කියලා කිේ්වා , 
‘්මාන අේබුදයක් ආ්වත් මං උඹලට උගන්වනන 
ගේපහ ඉඳන නාත්තනඩියට පයින හරි එන්වා, 
උඹලත් ්ව්රල්ලා’ කියලා.”

විසිත සර කියන්වන් උසස් වෙළට ජීව විද්ාව 

උෙන්වන උෙ�ාෙ� ෙන්ති ගුරුවෙවයක්. වෙවල් 

ෙමෙහ තිබුණත් සරවේ එ� ෙන්තියක් තිබුවේ 

නාත්තන්ඩිවේ.

“මං පනති්ේ ළමයිනට අර ්කතා්ව කියලා 
සතියක් ගි්ේ නෑ  ර්ට් ්තල් නැතිවුණා. මට පහු්වදා 
පනති. ඒත් ගේපහ ඉඳන මට යනන විදිහක් නෑ. 
්කාේ ්ද්කක් ්ගදර තිබුණත් එ්ක්ක්වත් හරියට 
්තල් නෑ. මට ්කැබ් එ්කක් දා්ගන යනන තිබුණා. 
ඒත් ්කලින සති්ේ ළමයිනට අර ්ව්ේ ්කතා්වක් 
කියලා මං එ්හම ගියානේ මමත් අනුනට අල බතල 
හිට්වපං කියලා බුරියානි ්කන පාේලි්ේනතු්ේ ඉනන 
්්ක්නක් ගානට ්වැ්ටන්ව්න.”

සර කියන විදිහට ඔහුට �ාර වද�ක් තිබුණත් 

වවනදා වවේ �ාර එ�� නැෙලා ෙන්තියට 

යන්න පුළුවන්�මක් ලැබුවේ නෑ. වමා�ද 

ෙවේම තිවයන වතල් අරබුදය ඒ වවනව�ාටත් 

විසිත සරටත් දැනිලයි තිබුවේ. එවහමයි කියලා 

දාහකුත් එ�ක් වැඩ ොජ�ාරි අස්වස් දවස් ෙණන් 

වෙෝලිමවල තපින්න වවලාවක් තිබුවණත් නෑ. 

ඒ� නිසා ෙමෙහ තමන්වේ වෙදෙ මිදුලට වවලා 

ෙහුවදාට තිවයන නාත්තන්ඩිවේ ෙන්තිය ෙැන සර 

වනාසෑවහන්න �ල්ෙනා �ළා.

“ඔය අත්ේ සමහරු මට ්තල් ්දනන ්කතා 
්කළා. ඒත් මට කීයක් දීල්වත් ගනන හිතක් තිබු්ේ 
නෑ. නි්කන හිතනන මැෂින එ්කකින තණ්්කාල 
්කපලා ජී්වත්්්වන මනුසේස්යක් ගැන. එයාට එදා 
ද්ව්සේ ්තල් ටි්කක් ්නාලැබු්ණාත් පවුලක්ම 
බඩගින්න. මං අර ්තල් ගත්තා නේ මමත් ඒ 
බඩගිනනට ්වක්ර්ව ්වග කියනන ඕ්න.”

සරට ෙන්ති තිබුවේ ෙහුවදා උවද් 7.00 ට. 

්බස් එවක් ගිවයාත් ්බස් තුන�ට මාරුවවවී යන්න 

ඕවන්. ව�ෝච්චිවේ ගිවයාත් ව�ෝච්චි වද��ට 

ගමන සිද්ධාර්ථසේ 
වසේ වුණධාට 

කන්්ථකසෙක් නැති නිෙධා 
මං බයිසිකසේ 

ගිෙධා 

මාරුවවවී යන්න ඕවන්. එවහම ගිහින් ව�ාවහත්ම 

හත වවනව�ාට යන්න ්බෑ. ඒ නිසයි සර ඒ ෙමන 

යන්න ්බයිසි�වල්ට වොඩවුවේ.

“ම්ේ මහ්ග්වල් ති්යන්න නාත්තනඩි්ේ. 
මං හිතන හිටි්ේ බයිසි්ක්ල් පැද්ගන කීයට හරි 
එ්හට ගිහින නාලා ්කරලා පනතියට යනන. එ්හම 
හිතලා තමයි ්කැේපසේ ්කා්ල් පාවිච්චි ්කරපු බෑේ 
එ්ක්කට ඕන ්කරන ්ද්්වල් දා්ගන, ටීෂේට් එ්කකුයි 
්�ෝටකුයි ඇඳලා බාටා ්ද්කත් දා්ගන බයිසි්ක්ල්ට 
නැේ්ේ.”

ෙමෙහ ඉඳන් 

නාත්තන්ඩියට 

තිවයන දුෙ ප්රමාණය 

කිවලෝමීටර 50 ක්. 

ඇත්තටම ඒ තෙම 

දුෙක් ්බයිසි�ලයක් 

ොෙනවා කියන්වන් 

වසල්ලමක් වනවවයි. 

ඇෙත් හැමදාම �ාරවල 

ගිය මනුස්සවයක්ට ඒ� 

ව�ාවහත්ම වල්සි වැඩක් 

වනවවයි. ඒත් විසිත සර 

ඒ අභිවයෝෙය ආසාවවන් 

එදා ්බාෙෙත්තා.

“්තල් නෑ කියලා 
පනතියට ්පාල්ල තියනන 
මට බෑ. ්මා්කද ම්ේ 
්්කාල්්ලෝ ්්කල්්ලෝ 
ටි්ක ්්කා්හාම හරි 
විභා්ේ පාසේ ්කර්වලා ්ේ 
අපා්යන ්ගාඩදානන 
ඕ්න. ්්වලා්ේ හැටියට 
මං බයිසි්ක්ල්ට 
්ගාඩවු්ේ ඒ්කයි.”

ඒත් විසිත සරවේ 

වම ෙමනට එ�ම එ� 

ප්රශනාර්ථයක් ආවා. ඒ තමයි සරවේ අවුරුදු 

එ�හමාෙක් වයස පුුංචි දුව.

“මට දරාගනන බැරිවු්ේ එයා්ව දාලා යන එ්ක. 
්මා්කද එයා හැමදාම නිදාගන්න ම්ේ අත තුරුල් 
්කර්ගන. ඉතින මට සිද්්ධවුණා එයා නිදියන්කල් 
ඉඳලා ්ේ ගමන යනන. ඒ්ක හරියට අර සිදුහත් 
කුමාරයා ය්�ෝ්ධරයි රාහුලයි දාලා ගිය තරේ 
සං්ේදි අ්වසේ්ා්වක් වුණා. ඇත්තටම මට ඇඬුණා. 
ඒත් අේමා ්ව්ේම බිරිඳත් ම්ේ හිත හැදු්වා. 
එයාලා කිේ්වා පුතා පරිසේසමට ගිහින එනන කියලා.”

විසිත සර වෙදරින් පිටත්වවද්දි රෑ නවයයි 

තිහට කිේටුයි. එච්්චෙ �ලින් යන්න වේතුව 

වුවේ ෙමන අතෙමැද වමාන වවේ ප්රශනවලට 

මුහුණොන්න වවයිද වනාදන්න හින්දා. අොයට 

ගියත් �ලින් යන්න ඕන කියලා �තාවක් 

තිවයනවවන්. 

“මං බයිසි්ක්ල් විශ්වාස ්කළා. ඒ්ක පැච් යන්න 
නෑ. හුළං යන්න නෑ. ්හාඳ ලයිට් එ්කකුත් 
ති්යන්වා. ජපන 
බයිසි්කල් එ්කක්. 
්වැසේ්සාත් කියලා 
්ේන්්කෝට් 
එ්කකුත් 
බෑේ එ්ක් 
දාගත්තා. 

මා්ව මං්්කාල්ල්කාර්යකුට්වත් අහු්්වයිද කියලා 
්පාඩි තිගැසේමක් හි්ත් තිබුණා. එ්හම වු්ණාත් මං 
්කැේපසේ ්්කාල්්ලක්, ්තල් නැති හිනදා බයිසි්ක්ල් 
්ගදර යන්වා කියලා එයාලට ්දනන උත්ත්ේකුත් 
හදා්ගනයි ගි්ේ.”

ව�ාච්්චෙ රෑ වුණත් විසිත සරට ෙමන 

පුොවටම තනි�මක් ොලුවක් නම දැනුවේ නෑ. 

ඒ�ට වේතුව වුවේ ෙට පුොම තිවයන වතල් 

වෙෝලිම.

“ආේඩු්වට පිනසිද්්ධ ්්වනන ්දයිය්න කියලා 
එ්ක ටවුම්ක ඉඳන අනික් 
ටවුමට යන්කන ්තල් 
්පෝලිේ තිබුණා. එ්ක 
්තල් ්පෝලිමකින මට ්ත් 
එ්කකුත් ්බානන ්කතා 
්කළා. ගේප්හන මුලිනම 
ඒ්කලට ගිහින ්දහියගාත 
පා්රන ්්කාළඹ පුත්තලේ 
පාරට දාන එ්ක තමයි 
ම්ේ සැලසුම. පසේ්සේ 
සීදු්ව, ්කටුනාය්ක හරහා 
මීගමු්වට ගිහින ්තෝේපු්ව 
හනදි්යන දකුණට දාලා 
දං්්කාටු්ව, ්බෝත්ල්ගම, 
කිරිමැටියා්නන 
නාත්තනඩියට යන එ්ක. 
්ේ ගමන පුරාම මං 
බයිසි්ක්ල් නැ්වැත්තු්ේ 
්දපාරයි. එ්කක් ්කටුනාය්ක 
අර ්ත් බීපු ්තල් ්පෝලිම 
ළඟ. අ්න්ක ්තෝේපු්ව 
පාලම උඩ. ඒ ්්වන්්කාට 
නේ පුදුම අමාරු්කමක් 
දැනු්ේ. එ්හන පසේස 
රි්දන්වා. ්ම්හන දණිසේ 
්කකියන්වා.”

ඒ වවේමයි විසිත සරට වම ෙමන පුොම 

අඩුවක් නැතුව ්බලු තරජනවලට නම 

ලක්වවන්නත් වුණා. හැ්බැයි ඉතින් ඒ�ත් 

හරි විවනෝදජන� අත්දැකීමක්ලු.

“බයිසි්ක්ල් පසේ්සන බල්්ලෝ එල්වන 
එ්ක හරිම වි්නෝදයි. ඒ්්කන මං එ්ක ්දයක් 
ඉ්ගනගත්තා. ඒ තමයි ඕනම බල්්ලක්ට 
්ටාමී කිේ්වම ඌ අ්ේ පැත්තට නේමගනන 
පුළු්වන. මං ඉතින එ්හම පනනන ්්වලා්වට 
බයිසි්ක්ල් න්වත්තලා තා්ලට ්ටාමී කියන්වා. 
උන එත්්කාට යාළු්්වන්වා.”

ෙැය ොණක් එ�දිෙට 

්බයිසි�වල් ොෙලා සර 

නාත්තන්ඩිවේ 

තමන්වේ 

මහවෙදෙට ළුංවවද්දි වවලාව ොන්දෙ වද�ටත් 

කිේටුයි. ඊටෙස්වස් සර �වේ නාලා �ෙලා උවද් 

ෙන්තියට ලෑස්තිවුණු එ�.

“මං එච්්චර දුරක් බයිසි්ක්ල් ආ්වා කිේ්වම 
ළමයිනට හිතාගනන බැරිවුණා. එයාලා පුදුම වුණා. 
්්වනදට බසේ්වල, ්්කෝච්චි්වල එන ළමයිනුත් මං 
්ව්ේම බයිසි්කල්්වල ඇවිත් තිබුණා. ඒ ගම්නන 
මට ඕන වු්ේ රට අේබුදය්ක ති්යන ්්වලා්ව්ක 
අධ්ාපනය අතෑරගන්න නැතු්ව බයිසි්ක්ලන 
හරි අපි ්ේමක් ගහමු කියන අදහස ළමයිනට 
්දනන. එ්හම නැතු්ව ඒ ්ක්ේ අේබුදයට 
හුරුවීමක් ්න්්වයි.”

දරුවන්වේ අධ්ාෙනයට ්බලොන ව�ායි 

වද්ත් ෙවේ අනාෙතයටත් ඍජුවම ්බලොනවා. 

එවහම ්බැලුවම විසිත සර �ෙපු වද් හරි. 

ඇත්තටම වම වවලාවේ ගුරුවරුන්වේ අුං� 

එ� වවන්න ඕවන් දරුවවෝ.

“මං අනික් ගුරු්වරුනටත් කියනන ්කැමතියි 
්ේ ්්වලා්ේ දරු්්වෝ ගැන හිතමු කියලා. ්ේ්ක 
අපි තමයි ්හාඳම ගුරු්වරු කියා්ගන තරඟ 
්කරන ්්වලා්වක් ්න්්වයි. බයිසි්ක්ලන බැරි 
නේ බඩගා්ගන ගිහින හරි ඒ දරු්්වෝ විභා්ගට 
ලෑසේති ්කර්වනන ඕ්න. දරු්වනටත් මං කියනන 
්කැමතියි ්මාන ප්රශනයක් ආ්වත් ඔයාල්ේ 
අධ්ාපනය මගඇරගනන එපා කියලා. ්මා්කද 
්ේ්වයින ්ගාඩ එනන ති්යන එ්කම වි්කල්පය 
අධ්ාපනය විතරයි.”

ඒත් එක්�ම වතල් අරබුදයට පුුංචිම හරි 

විසඳුමක් විදියට ආේඩුවටත් වොඩි වදයක් 

කියන්න විසිත සර අමත� �වේ නෑ.

“මං හිතන්වා ර්ට් ්පාදු ප්ර්වාහනය ්ේ 
්මා්හා්ත් හරියටම ක්රියාත්ම්ක ්කළා නේ ්තල් 
ප්රශනය බා්ගට බාගයක්ම ඉ්වර්්වයි කියලා.”

ඒ විසිත සර අන්තිම වමාවහාවත් අපිට 

කියපු �තාව. ඉතින් ඔහු හිතන 

විදිහටම අනික් මිනිස්සුත් හිතුවා 

නම වම සමාජය ව�ාච්්චෙ සුන්දෙ 

වවයිද? 

සෙේ නෑ කිෙලධා පන්තිෙට 
සපධාේල තිෙන්න මට බෑ. 
සමධාකද මසේ සකධාේසලෝ 
සකේසලෝ ටික සකධාස�ධාම 

�රි විභධාසේ පධාස් කරවලධා 
සේ අපධාසෙන් සගධාඩදාන්න 

ඕසන්. සවලධාසේ �ැටිෙට මං 
බයිසිකසේට සගධාඩවුසේ ඒකයි
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හෂීණී මනමේන්ද්ර

052022 ජූලි 06 වන බදාදා

දරුවන්දමගේ ගුණ යහපත්කේ දැක්කම 
ඇමේපමත හිමත අමාරු ඔකම්කාම යනවා ගෙවුණ බ්රහස්පතින්දා මං අයාන් පුතාව 

එක්ක ඇවිත් නාවලා, එයාලා එද්දි ්කන්න 

හදලා තියපු ඥාණ්කතා ගද්කකුත් ්කන්න දීලා, 

දූලා ගදන්නත් එන ගවලාව ළඟ නිසා, එයාලා 

එන්කල් බලන් හිටියා. මට පුංචි ්කලන්තයක 

වගේ ආවා නිසා මං ගසෝෆා එග්කන් හාන්සි 

වුණා. මාගස අසනී්ප දවස ටි්ක ගෙගවන 

නිසා අ්පහසුතාවයට එන ග්පාඩි ්කලන්තයක 

කියලා මට ගත්රුණා. මං ගසෝෆා එගකම 

හාන්සි ගවලා ග්පාඩි ගවලාවක ඉඳිද්දී පුරුදු 

විදියටම දුවලා ගදන්නා ගදාර ඇරගෙන 

“තදයිමා” කියාගෙන ගෙදරට ආවා. ගෙදර 

සාමාජි්කගයක ගෙයි ඇතුළට එද්දි පුරුද්දක 

විදියට ඒ වචනය ජ්පාගන් ්පාවිච්චි ්කරනවා. 

ඒ්කට “ඔකයරී” කියලා අයාන් පුතා 

උත්තර ගදනවා මට ඇහුනා. ඒත් මට තිබබ 

අ්පහසුවට මට නැගිටින්න අමාරු නිසා මං 

හිටපු විදිගයන්ම හිටියා. නතාරි දූ මං ොවට 

ඇවිත් මගේ මූණ අල්ලලා ඔවින්ාට කිවවා 

“කෑගහන්න එපා, මමාට රෙස්ට් කෙන්න රදන්න” 

කියලා.

නතාරි දූ ග්කාගහාමත් එගහමයි. මං ගෙදර 

වැඩ ්කර ්කර හිටියත් මාව එක්ක ඇවිත් 

ඉඳෙන්න, ගරසට් ්කරන්න කියලා කියනවා. ඒ 

ෙතිගුණ එයා ග්කාගහාම පුරුදු වුණාද කියලා 

මංවත් දන්ගන් නෑ. 

ඔවින්ා දූ ආ්පහු මං ොවට ඇවිත් මට 

පුංචි හාද්දකුත් දීලා මගෙන් ඇහුවා “මමා 
ර�ෝරොකු කො, රමර�ාන පාන කන්නම්” කියලා. 

ග�ෝගදාකු කියන්ගන් අත් පිරිසිදු ්කරෙත්තා 

කියන එ්කට. ගෙට ඇතුල්ගවන තැන මං 

වින්දා. නතාරි දූත් ඊොවට නාලා ග්කාණගඩේ 

ගවලගෙන, ගදන්නාම එ්කට ඥාණ්කතා ්කෑවා. 

මං ්පසගස ගදන්නාවම වැළඳගෙන 

ගදන්නාටම සතූති ්කරා. නතාරි දූට 

විගේෂගයන්ම. නංගිව ලසසනට ගමගහයවපු 

විදියට. එයා එයාගේ ගලාකු අක්කාගේ 

චරිගතට ලසසන ්පණක දුන්නා වගේ ගසෞම්ය 

හැඟීමක මට දැනුගණ. 

ඇත්තටම දරුගවෝ තුන්ගදනා ඉසග්කෝගල් 

ගිහින් ආපු ෙමන් මං ්කරන්ගන් නාවන 

එ්ක. ඒ්ක ගේ ග්කාගරෝනා නිසා ්කරන 

ගදයක ගනගවයි. නතාරි දූ ග්පර්පාසල් 

යන ්කාගල් ඉඳන්ම ගෙදර ආපු 

ෙමන් මං නාවනවා. ඔවින්ා 

දූටත් එගහමයි. අයාන් පුතාටත් 

එගහමයි. ඉසග්කෝගල් ඇරිලා 

හවස ගවලා ගෙදර ආවත් දරුගවෝ 

නානවා. ඒ්ක එයාලට හුරුයි.

මට ගොඩකම සතුටු හිතුගණ 

දවස ොගන් මං ්කටින් කියවලා 

්කරන ගද්, මට අ්පහසුගවන් හිටපු 

ගවලාගවදි එයාලාම හිතලා ්කරපු 

එ්කට. නතාරී ඒ ගද් ්කරන්න 

නංගිව ගමගහයවපු එ්කට. 

ඒ මං එගහම ගදයක එයාලගෙන් 

බලාග්පාගරාත්තු වුගණම නැති නිසා. 

මගේ හිගත් තිබබ සතුටටද මන්දා 

මගේ ඇගේ තිබබ අ්පහසුව ඉගබම නැති 

වුණා. එදා වුණ සිද්ධියත් දහේට මං කීගව 

සතුගටන්.

දහේ මට කිවගවත්, බල ගනා්කර සාමාන් 

ගද්වල් විදියට අපි ගහාඳ ගද්වල් දරුවන්ට 

හුරු ්කරාම ඒවාට දරුගවෝ ඉගබම පුරුදු 

ගවනවා. මං ඒ ගද් ගහාඳම විදියට ්කරලා 

තිගයන නිසා එයාටත් සතුටුයි කියලා. දහමුත් 

එගහම පුංචියට මාව වරණනා ්කරද්දී මට 

දැනුගණ ගලාකු සතුටක. 

බලගනා්කර, ෙහන්ගන් බණින්ගන් 

නැතුව අපි දරුවන්ගේ ජීවිගත් ගදන ගද් 

ඕනම තැනදි එයාලා හරි විදියට ්පාවිච්චි 

්කරනවා. පුංචිම පුංචි ගදයක වුණත්, මගේ 

අ්පහසුතාවය එක්ක එදා වුණ ඒ පුංචි සිදුවීම 

මගේ හිතට ගලාකු සතුටක ගෙනවා. මගේ 

දරුවන්ට ගේ විේවයට සතූතිවන්ත ගවලා 

මං දවස සතුටින් පුරවෙත්තා. 

පුංචියට හරි අපි අගේ දරුවන්ට එදිගනදා 

ගහාඳ ගද්වල් ආදගරන්ම ක්රියාත්ම්ක ්කරනවා 

නේ අපි ගනාහිතන ගවලාව්ක එයාලා ඒ 

ගද්වල්වලින්ම අගේ හිත් සතුටු ්කරනවා. 

අේමා ග්කගනක විදියට මාත් ගොඩක සතුටු 

වුණා. දවස ොගන් මගේ ගලාකු දූ ටි්ක ටි්ක 

ගලාකු ගවනවා කියලා එදා මං ගත්රුේෙත්තා. 

පුද්ගලි්ක සේබන්ද්ධතා ්ගතතත, රාජ්කාරි මට්ටමේ සබඳතා ්ගතතත මබාමහෝවි්ට අපි පුරුදුවී සිටින්දමන්ද අ්ගය කිරීම්ට මහෝ ප්රශංසා කිරීම්ට වඩා  ම�ෝදනා කිරීම්ටයි. එමේත 
නැතිනේ මැසිවිලි නැගීම්ටයි. එම සබඳතා නිසා සතුටු මවන්දන්ට ්කාරණා සියයක ඇතත, පසුතැමවන්දන්ට ඇති එක ්කාරණාවක මහෝ මුල් ්කරම්ගන අපි ්කරන්දමන්ද සියල්්ල අවුල් 
්කර්ගැනීමයි.සැමියා දහේ සහ දරුමවෝ තිමදනා සමඟ ජපානමේ ජීවතවන හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමගේ ජීවිත අතදැකීේ ඇසුරින්ද අපි්ට කියාමදන්දමන්ද විමේෂමයන්දම ‘පවු්ල’ නමැති 
සේබන්ද්ධතාවය්ට මූලි්කතවය දීම සහ එය රැ්ක්ගැනීමේ ඇති වැද්ගත්කමයි. එමමන්දම ඕනෑම මහාඳ මහෝ නර්ක සිදුවීම්ක්ටම පසු සතු්ට විය හැකි ්කාරණා පමණක ජීවිතය්ට 
එක ්කර්ගැනීමමන්ද, බ්ලා සිටියදී පවුල් ජීවිතය සතුටින්ද පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියන්දමන්ද සතුටින්ද ජීවිතය දරණ ඇමගේ ජීවන අතදැකීේ සමුදාය මුල්්කරම්ගනය.

සැනිටයිසර එ්කක තියලා තියන්ගන්. 

එයාලා ගෙට ඇතුල් ගවන්ගන් ඒග්කන් අත් 

පිරිසිදු ්කරන්. ග්කාගරෝනාවලට පිං සිද්්ධ 

ගවන්න ගහාඳ පුරුද්දක ඉගබම අගේ දිහා 

පුරුදු වුණා. දූලා ගදන්නා ශ්රී ලං්කන් ගමගලාන් 

්පාන් කියන්ගන් අගේ ඥාණ්කතාවලට. එයාලා 

ආස නිසා මං මාගසට ගද්පාරක විතර 

ඥාණ්කතා හදනවා.

ඔවී දූ එගහම කිවවාම 

මං හා කියන්න ඔලුව 

වැනුවා. ඒත් නතාරි දූ නේ 

ඔවින්ාට කිවගව “එළිරේ 
ඉඳ�ා ආරේ Germs 
තිරය්න නිසා ඉස්රසල�ා 
්නාන්න ඕරන, ඊටපස්රස් කමු, මමා 
එරහමරන කියනරන” කියලා. 

අමාරුගවන් හිටියත් පුංචි 

හිනාවක මගේ මූගණ ඇඳුගන් 

හිගත් සතුටට. 

ඔවී දූත් නතාරි අක්කා 

කියන ගද් කිවව ෙමන් 

පිළි්පැද්දා. එයා නාගෙන 

ආවාම අක්කා Hair Dryer 

එග්කන් ග්කාණගඩ ගවලනවා මට 

ඇහුනා. මගේ ඇගේ අමාරුව 

ග්කාගහන් ගියාද මන්දා. ඒත් මං 

හාන්සි ගවලාම ඒ සතුට හිත පුරා 

Ôú;h cSj;a jkak ksfrda.su;a jkak YÍrh ;=, 
ðjYla;sh ÿ¾j, ùu wiu;=,s;dj fkdfyd;a 
iu;=,s;Ndjh ì`o jeàu cSjk rgdfõo 
wiu;=,s;djla f.k§u isÿfjkjd' tkï .uka 
ú,dih Yla;su;a Ndjfhka f;drj jefgkak 
hkjd" úisfjkak hkjd" lrleú,a, we;sùu 
fujeks ;;a;aajhka frda.shl=g yg.kak mq¿jka 
uQ,sl fya;= jQ frda.S ;;aj fudkjdoehs n,uq'

lrleú,a, yg .ekSu idudkH frda.S ;;ajhla' 
iuyrekag fuh ks;r yg .kakjd' wêl úvdj 
orkak neß ;rï jev f.dvla lsÍu" wd;;sh 
frda.S Ndjh ksid weÕ ÿ¾j, ùu" È.ska È.gu 
fnfy;a .ekSu hkdÈfha§ lreKq ms<sn| ;;ajhka 
yg .kakjd'

flfkl= yÈisfha l:d lr.kak neßj f.dia weúo 
.ekSug wmyiq ù YÍrfha iunr;djh .s,sySs 
f.dia lrleú,a, yeÿfkd;a th wd>d;h ksid 
jkak mq¿jka' wd>d;h fyj;a wxYNd.h yg 
.ekSu tlúg YÍrfha iunrNdjh .s,sySs hkjd' ta 
ksid frda.shd weú§fï§ weo jefgkjd' iuyr úg 
wêl úvdjka oefkkjd' thg fya;=j 
laf,diagfrda,a fyda le,aishï ne¢ fud<fha kd, 
wjysr ùula úh yelshs'wd>d;h yg .kakd úg 
,lajk ;eke;a;df.a fmkSu wvqù hkjd'

ta jf.au fud<h ;=< uia;sIalh we;sjk úúO 
ridhksl yd jHqyd;aul fjkia lïo wfma 
iunr;djh .s,sySshdug fya;= jkjd'

mdlskaika frda.S ;;a;ajho tjeks fjkialï 
f.kfok frda.S ;;ajhla'fud<fha iakdhq ffi, 
j, ridhksl fvdmeñka jQ ridhksl ixfhda.h 
laIh ù hdu YÍrfha iunr;djh .s,sySs hdu 

fya;= jkjd' uQ,sl ,laIKh f,i udmg weÕs,a, 
fjõ,Su "Èfõ 
fkdfhl=;a 
p,k we;sùu" 
l:dj f.d; 
.eiSu" .uka 
ú,dih 
ukao.dó ùu" 
l%ul%ufhka 
tljr 

ke.sáug wmyiq ùu" u,noaOh" flaka;s hdu" 
uq;%d my lsßfï§ we;sjk fjkialï uQ,slj 
we;sjkakdjQ frda. ,laIK f,i ie,lsh yel'

fï iu. äfukaIshd jeks frda. ;;ajhkag 
m;aùuo isÿúh yel' tfukau isrefrkau 
iefok m%;sfoayj, .eg¨ ksid uOH iakdhq 
moaO;skaf.a le,,a yg .ekSu u,aám,a 
ialaf,dfrdaisia kñka yÿkajkjd' fuys§ wefia 
iakdhqj"l=vd fud<h fyj;a wkquia;sIalh yd 
iqiqïkdfõ le,,a yg .ekSu úúO jQ wdndO 
wmg fmkajkjd'

úfYaIfhka l=vd fud<h le,,a we;s jQ 
wjia:djl mqoa.,fhl=g tljr úisù hk 
iajNdjhka  we;súh yelsh' tkï flfkl=g 
;u isref¾ iunr;djh ì£f.dia weú§ug 
wmyiq ;;ajhla we;súh yelsh'  

wd;rhsáia jeks frda.S ;;a;aj j,§ fn,af,a yd 
fldkafoa we;sjk úúO jQ fjkia lï ksid 
l,ahdfï§ we;sjk jHqyd;aul fjkialu tkï 
ldáf,aÊ f.úhdu;a iu. iakdhq f;rmSu 
"lmd, reêr kd< wjysr ùu"iunr;djh .s,sys 
hdug fya;= idOl jkak mq¿jka'fjkialï 
we;sùu YÍrfha iunr;djh .s,sySshdug fya;= 
idOl jkak mq¿jka'tkï ^Cervical lumbar 
spondylosis, Osteoporosis , Spinal stenosis& 
;;aj ye¢kaúh yel'

ta jf.au reêr mSvkh fjkialï ;hsfrdlaiSka 
fydafudak fjkialï" úgñka B12 wvqùu" 
udkisl wd;;sh" lk ;=< we;sjk úúO jQ 
fjkialï" fmkSfï we;sjk fjkialï" 
Èhjeähdj reêr .; iSks ;;ajh wvq"jeä jeks 
;;aj' j,§;a iunr;djh .s,sySs hdu" jefgkak 
hdu jeks m%Odk frda. ,laIK iu. úúO jQ 
frda. ,laIK oelsh yelsh'

fï l=uk wdldrhl frda. ,laIK úúO jQ 
frda. ;;aj j,§ oelsh yels jqj;a 
fydañfhdam;s uQ,O¾uhg wkqj frda. ,laIKh 
jvd jeo.;a ùu jeo.;a jkjd' frda.S jQ fya;= 
idOlh ke;s lsÍug frda.shdf.a ysfia isg 
fom;=, olajdu ldhsl yd udkisl frda. 
,laIK ksjerÈj f.k ffjoHjrhdf.a 
olaI;djh u; ksjerÈj f.k frda. ,laIKhg 
iudk T!IO yd T!Iëh n,h §u ;=< frda.S 
;;ajh l=ula jqj;a tu T!Iëh l%shdldß;ajh 
;=< frda. ,laIKh myj hkafka frda.s 
,laIKhkag f.k §ug fya;= idOl jQ 
jHqyd;aul yd ridhksl fjkialu l%ul%ufhka 
h:d;;ajhg kej; ieliSu we;sùu ;=<skah'fï 
i|yd frda.shdf.ao frda.h ms<sno 
oekqj;aNdjh" bjiSu wmf.a ffjoH l%uh 

ms<sno úYajdih ;sîu 
b;du jeo.;a nj 
wjOdkh l<hq;=j 
we;'

iqjl< fkdyelshs 
mjik frda.S ;;a;aj 
j, iqjh yg.ekSfï§ 
kej; fmr fuka l:d 
lsÍfï yelshdj" 
jefgkak hk flkd 
oeka fkdjeà 
iunr;djhg 
l%ul%ufhka m;aùu' 
u;l Yla;sh j¾Okh 

ùu" .uk fõ.j;a ùu"jeks i;=gqodhsl jQ iqjh 
fuu m%;sldr u.ska Tng w;aú¢h yel'

mdúÉÑhg myiq" w;=re wdndO fkdue;s fuu 
m%;sldr u.ska Tng ;sfnk frda.S ;;ajh 
fukau"Tn fkdoek we;súh yels frda.o j,lk 
w;r m%;sYla;sh f.dvke.su ;=, frda.h 
muKla fkdj frda.shd hk mqoa.,hdju iqjm;a 
lsÍfï fuu fydañfhdam;s m%;sldr l%ufha 
iqúfYaIS;ajh jkq we;'

YÍr iunr;djh fkdue;sj Tn;a mSvd ú¢kjdo @

0112 637740/ 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

úuiSï (
tÉ' fla' fydañfhdam;s

fy,a;a flhd¾ fikag¾ m%hsjÜ ,sñgâ 
fkd'12" mS'î' w,aúia fmf¾rd udj;"

lgqneoao" fudrgqj'

rcfha ysgmq m%Odk 
fydañfhdam;s ks,Odßks"

ffjoH
wkqId fyaul=udr'  

thg iaÓr úi÷ulg fydañfhdam;s

දැන්දවීමකි

dh
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ne
e.l

k



ලිහිණි මධුෂිකා

ඩඩ්ලි සිරිසේනසේ බිරිඳ ඇන්ජලා 

06 2022 ජූලි 06 වන බදාදා

එළිසේ යකා නැටුවට 
එයා මසේ ඉේ්සරහ නම් ඉනසන
දහයට ගනිනන බෑ වසේ

තෙල් සහ ගෑස් ත�ෝලිම්වල ඇති �දම තහම්බත් 
වී සිටින ජනෝවට ඉදිරිතේදි සහල් ත�ෝලිම්වලද 
ලගිනනට සිදුතේය යන බිය තම ත්වනත�ාටත් 
මතුවී තිතේ. සහල් ගැන �ෝව උඩට එද්දී 
උඩට එන අතනක් චරිෙය ඩඩ්ලි ය. ඒ ඔහු 
තමරට �මණක් තනා්ව දකුණු ආසියාතේද 
විශාලම සහල් තමෝල් හිමියා වීම නිසාය. 
�සුගියදා සහල් තමෝල් හිමියනතගේ සංගමතේ 
රැස්වීම�දී සහල්්වලට �ාලන මිලක් අ්වශ්ය 
්බ්ව සහ ෙමා ජනෝවතගේ �ැත්තත් ්බ්ව කියමින 
ඔහු අතනක් ඇත්ෙනට විතරෝධය �ා නැගිට යන 
වීඩිතයෝ්වක් අපි දුටුත්වමු. ඩඩ්ලි සිරිතස්න යළිත් 
�රලියට �ැමිණ සිටින එ්වැනි �සුබිම� අපි 
දනනා ඩඩ්ලි ගැන ඇය දනනා �ෝව ඇසීමට 
ඔහුතගේ බිරිඳ ්වන අරලිය සමූහ ව්ා�ාරතේ 
අධ්යක්ෂි�ා ඇනජලා සිරිතස්නට �ො �තෙමු. 
තම ඇය සමඟ �ෙ එම සං්වාදතේ සටහනයි.

ඒ වනවිට ගුවන් හමුදාවේ වේවය කළ 

ඩඩ්ලිට ඇන්්ජලා මුණ ගැවහන්වන් නිවාඩුවට 

ව�ාවලාන්නරුවේ සිට වකාළඹට ඒමට 

වගාඩවූ දුම්රිවේදීය. ගමනට ගත වූ වකටි 

කාලයකදී දැන හඳුනාවගන වවන්ව ගිය වම් 

වදවදනාවේ කතාබහ අවසානවේ වකළවර වූවේ 

මඟුලකින්ය. ඒ 1990 වසවේදීය.

“ඇත්ෙටම අපි තදනනා �සාද ්බඳිනත�ාට 
අපි තදනනට ඉනන හිටිනන අතේම කියලා 
තගයක් තදාරක්්වත් තිබුතණ නෑ. අපි විටින විට 
ත�ාතලානනරුතේ කුලී තග්වල් කී�ය�ම ජී්වත් 
වුණා. ආදායම�ට කියලා තිබුතේ ඩඩ්ලිතගේ මාතස 
�ඩිය විෙරයි. අනතිමට ්බැරිම ෙැන මමයි ඩඩ්ලිට 
කිේතේ, මාතස් �ඩිතයන ්බතඩ් ්බාගයක් ��ා 
ේවත් ජී්වත් ත්වනන ්බෑ ඩඩ්ලි, අෙට කීයක් හරි 
තහායාතගන ඔයත් තමා�ක් හරි බිස්නස් එ�ක් 
�ටනගනන ්බලනන කියලා.

ඊට�ස්තස මහත්ෙයා එයාතගේ යාළුත්වක් එක්� 
සිංගේපූරු්වට, ්බැංත�ාක්්වලට ගිහිල්ලා ත�ාඩි 
ත�ාඩි ඇඳුම, තල්නසු තගනැල්ලා තමතහ විකුණලා 
රුපියල් හැට�නදාහක් විෙර එ�තු �රගත්ො. 
�ස්තස් ඒ සල්ලි ටි�ත් අරන ත�ාතලානනරු්වට 
ගිහින ෙමයි ත�ාඩියට හාල් ව්ා�ාරයට අෙ 
තිේතේ.

මට මෙ� හැටියට එදා එයා ත�ාතලානනරුත්වදි 
වී තමෝල �ටනගත්තත් නැ�ෙට වී කිතලෝ හෙළිහ� 
විෙර ත�ාඩි වී මිටියක් ��ලා.”

අද වනවිට දකුණු ආසියාවේ ඇති විශාලම 

හාල් වමෝලටත්, අරලිය සමූහ ව්ා�ාරයටත් 

මුල්ම අඩිතාලම වැටුවේ එවහමය.

මුලදී ව�ාවලාන්නරුවට �මණක් හාල් සැ�යූ 

ඔහුට වැඩිකල් යන්නට මත්වතන් රට පුරාම 

සහල් වබදා හරින්නට හැකියාව ලැබුවේ ඒ 

උත්සාහය, කැ�වීම නිසාමය.

“ඩඩ්ලි කියනතන ්වැඩක් �ටනගත්ෙම යත�ක් 
්බැඳගත්ො ්වතගේ ඒ�ත් එක්� ඔට්ටු ත්වලා 
ත�ාතහාම හරි ඒ� තගාඩදාගනන ත�තනක්. මට 
මෙ�යි ඒ ද්වස්්වල එයාත් තමෝතල් මිනිස්සුත් 
එක්� හාල් මිටි, වී මිටි �රගහතගන ඒ්වත් එක්� 

ඔට්ටු ත්වවී හරි හරියට ්වැඩ �ො. ඒ විදිහට 
දහදුක් විඳලා ෙමයි අපි තදනනා තමෝතල් ්වැඩ්වලට 
එතහට තමතහට යනන ත�ාඩි ්බඩී තලාරියක් 
ගත්තත්. �ස්තස ටි� ටි� ඔලු්ව උස්සගනන 
�ටනගනනත�ාට එයා ේව ව්ා�ාර්වලටත් 
අෙගැහු්වා. ඒත් ඒ එ�ක්්වත් එයා සීෙල �ාමර්වල 
�ැරත�න පුටු්ව� ඉඳතගන දියුණු �රපු්වා 
තනත්වයි. ්වැඩ �රන මිනිස්සුත් එක්� හරි හරියට 
නැහිලා තදහිලා දියුණු �රපු ව්ා�ාර.

ඒත් අ්වාසනා්ව�ට පිට ඉඳලා ්බලන අය අද 
ත්වනත�ාට ඒ්වට අමුතු විදිතේ අර්ථ�්ථන තදන්වා. 

අනි� තම රතට් ේව ත�ායිෙරම හාල් තමෝල් 
ව්ා�ාරි�තයෝ හිටියත් ොමත් හාල් කිතලෝ එ�ක් 
එ� රුපියලකින ්වැඩි වුතණාත් මුළු රටම ඇස් 
�ර�්වනතන ඩඩ්ලි 
දිහා්වට.”

�සුගියදා මාධ්ය 

සාකච්ාවකදී ඩඩ්ලි 

සිරිවේන මහතා 

සහ තවත් සහල් 

වමෝල් හිමියන් 

කී�වදවනකු අතර 

සිදු වූ බහින්බේ වීම 

ගැනද කතා කිරීමට 

ඇය අමතක 

වනාකළාය.

“ත�ාතහාමත් 
තගාඩක් අය 
ඩඩ්ලිට කියනතන 
තක්නති�ාරයා 
කියලතන. ඒත් 
එයා එදා ඉඳලා අද 
ත්වන�ල් කිසිම 
ත්වලා්ව� තේතු්වක් 
නැතු්ව ෙරහ 
ගත්ෙ ත�තනක් 
තනත්වයි. එදත් ඒ 
මාධ්ය සා�ච්ා්ව 
මහත්ෙයා ෙනියම 
තියනන හදපු එ�ක්. 
�ස්තස් හාල් මිල 
්වැඩි තනා�රනන 
අනිත් අයත් �ැමති 
වුණ නිසා ෙමයි ඒ 
අය්වත් සා�ච්ා්වට 
්වාඩි �තේ. අනි� 
ඒ සා�ච්ා්වට එන 
අෙරතුතරදිත් ඒ අය 
මහත්ෙයා එක්� 
එ�ට ඉඳතගන 
තත්ත් බීලා තිතයන්වා. අඩුෙරතම එෙත�ාට්වත් 
කියලා නෑ ඩඩ්ලි අපි හාල් මිල අඩු �රනන �ැමති 
නෑ කියලා. එතහම වුණානම මාධ්ය ඉස්සරහට 
ගිහින තම ්වතගේ ප්රශන දාගන නැතු්ව මහත්ෙයා 
ෙනියම �රනන හිොතගන හිටපු තද් එයාට 
�රනන තිබුණා. �ලින අෙ �ට ්බැඳතගන ඉඳලා 
ඔක්ත�ාම ඉස්සරහට ගිහින ගාණ ්වැඩි �රනන 

කිේ්වම හරිද? ඒ� ්බලන ත්වලාත්ව මතගේ ඇතේ 
තල් නැතු්ව හිටිතේ අතේ මනුස්සයාට ෙරහා 
ගිහින අර මනුස්සයාතගේ ෙට්තට් �ලලා තගදර එයි 
කියලා.”

බහුතරයක් වදනා ඔහුව හඳුන්වන්වන් 

දකුණු ආසියාවේ විශාලම සහල් වමෝල හිමි ශ්රී 

ලංකාවේ හිතුවක්කාරයා වලසය. සුදු අරලිය 

සමුහ ව්ා�ාරයට අමතරව තවත් ව්ා�ාර 

දහනවයකට ආසන්න ව්ා�ාර ්ජාලයක් හිමි ඔහු 

වමරට සහල් වමෝල් හිමිකරුවන්වේ සංගමවේ 

සභා�තිවරයාද වන්වන්ය.

“ඩඩ්ලි එළිතයදි �ට්ටියට දාන සද්ද දැක්�ම 
සමහරුනට හිතෙන්වා ඇති තම ය�ා එක්� 
තගදර  ගෑනියි දරුත්වායි ්වසනතන ත�ාතහාමද 

කියලා. ඇත්ෙටම 
එයා එළියට ගිහිල්ලා 
�ාට තමාන සද්තද දාලා 
ආ්වත් තගදරට ආ්වහම 
මතගේ ඉස්සරහා නම 
ඉනතන හරියට දහයට 
ගැනගනන ්බැරි ත�ාඩි 
එ�ා ්වතගේ. ව්ා�ාර 
�ටයුතු්වලදි වුණත් එයා 
තීනදු තීරණ ගනතන 
තගදරදි මාත් එක්� 
�ෝබහ �රලා. තමාන්වා 
හරි තේතු්වක් නිසා මං 
කිේත්වාත් අපිට ඔය 
ව්ා�ාතර හරියනතන 
නෑ මහත්ෙයා ඒ� 
අොරිනන කියලා, එයා 
තද�ාරක් තනාහිො 
අොරින්වා. ඒ විෙරක් 
තනත්වයි මතගේ කීම 
අහලා තස්්ව�තයානතගේ 
�ඩි ්වැඩි �රපු අ්වස්්ථා 
�්වා තිතයන්වා.

අනි� යාළු මිත්රතයෝ 
එක්� �නන, ත්බානන, 
විතනෝද ත්වනන මම 
එයාට උ�රිම ත්වලා්ව 
දීලා තිතයනතන රෑ 
දහයහමාර ත්වන�ල් 
විෙරයි. එෙැනින එහාට 
එයා එක්� තමාන ජගො 
්වාඩිත්වලා හිටියත් මම 
ගිහිල්ලා කිේත්වාත් දැන 
ඇති තනද මහත්ෙයා 
කියලා , එයා එෙැනින 
නැගිටින්වා. හැ්බැයි එයා 

එතහම �රනතන මට තිතයන ්බයට තනත්වයි, මටයි  
දරුත්වානටයි තිතයන ආදතරට. ඒ ්වතගේම එයා අද 
තමචචර සාර්ථ� මනුස්සතයක් ත්වනන තේතු්වත් 
ඒ� කියලයි මම නම හිෙනතන.”

සාේ්ථකත්වවේ හිනිව�ත්වත් සිටියට ඔහු 

අදටත් එදා සිටි සරල පුදගලයා බවයි ඇය 

කියන්වන්.

“ඩඩ්ලි ්වැඩිපුරම �ැමති �ෑමක් ෙමයි බිත්ෙර 
ඔමලට් එ�. ඉතින මට තමාන්වා හරි තද්�ට එයා්ව 
�ැමති �ර්වාගනන ඕන වුණහම තහාඳට බිත්ෙර 
තද�ක් විෙර දාලා තරාටියක් ෙරම තලාකු ඔමලට් 
එ�ක් දාලා තදන්වා.”

ඇය කියන්වන් සුන්දර සිනහවක්ද මුවඟ 

රඳවාවගනය.

“අනි� මං තම ඇත්ෙමයි කියනතන. අතේ 
තගදර �්වදා්වත් ්බාස්මතී, කීරි සම්බා උයනතන 
නෑ. අපි තදනනම ්වැඩිපුරම �නතන �ැකුලු 
හාතල් ්බතුයි, ෙම්බපු හාතල් ්බතුයි. මහත්ෙයට 
නම ඒ්වත් එක්� �තරෝල ටි�ක් තෙල් දාලා, ත�ාල් 
සමත්බෝලයක් හදලා දුනනම තහාඳටම ඇති.”

ඩඩ්ලි සිරිවේන වදශ�ාලනයට ඒමට සූදානම් 

බව වම් දවේවල කරළිවේ ඇවහන අවනක් 

කතාවයි. ඒ ගැන ඇය කීවේ වමවැනි කතාවක්.

“මම නම මහත්ෙයට ෙදිනම කියලා 
තිතයනතන එයා තද්ශ�ාලනයට ගිතයාත් මම 
නම එයා්වයි තගදරයි තද�ම අෙෑරලා යන්වා 
යනන කියලා. තමා�ද �ාඩුත්ව ව්ා�ාරයක් 
�රතගන ඉනනත�ාටත් අනුනතගේ මාෆියා්වලට 
්බැණුම අහනන ත්වන්වා නම තද්ශ�ාලනයට 
ගිතයාත් ත�ාතහාමට තිතයයිද? ඒ� නිසා මට 
තහාඳටම විශ්වාසයි මතගේ ්වචතනට පිටින එයා 
තද්ශ�ාලනයට එනතන නෑ කියලා.”

ඩඩ්ලි-ඇන්්ජලා වද�ළට අද වනවිට දුවවක් 

සහ පුවතක් සමඟින් දරුවන් වදවදවනකි. 

මුණුපුරු මිණිපිරියන් �ේවදවනකි.

“අපි වි්වාහ ත්වලා දැනට අවුරුදු 32ක්. ඒ 
�ාතල් ඇතුෙෙ මටත් ්වඩා ඔහු තගාඩක් �ැ�කිරීම 
�රලා තිතයන්වා. අමාරුත්වන තේල පිරිමහගත්ෙ 
අපිට අද ලැබිලා තිතයන කිසිම තදයක් තල්සිතයන 
ලැබිලා නෑ.

ඒ ්වතගේම අ්වසාන ්වශතයන මට තම තලෝතක් 
සෑම �ානෝව�ටම කියනන තදයක් තිතයන්වා. 
�වුල� දියුණු්ව රඳා �්වතිනතන අනි්වාරයතයනම 
තගදර  අමමාතගේ �ල්කිරියා්ව මෙ. මහත්ෙයා 
සීයක් හම්බ �රනත�ාට තනෝනා �නසීයක් වියදම 
�තොත් ඒ �වුලට �්වදා්වත් තගාඩඒමක් නෑ. 
අනි� අද �ාතල් �ානොත්වානතගන කීතයන කී 
තදනාද තගදර උයනතන? ඒ ්වතගේම දර �ෑල්ලක් 
දාලා දර ලි�ක් �ත්තු �රගනන දනතන කීතයන කී 
තදනාද? තමතහම කියනත�ාට සමහරු මට කියයි 
එයා ඩඩ්ලි සිරිතස්නතගේ තනෝනා නිසා රතට් තමචචර 
ප්රශන තිතයද්දිත් අෙට �යට තස්රම හමත්බන 
නිසා අනිත් අයට ්බණ කියන්වා කියලා. ඒත් මම 
කියනතන ත්බාරු තනත්වයි. අනිත් අයට ්වතගේම 
මටත් තම ද්වස්්වල ගෑස් ටි� නෑ. මමත් තගදර 
්වැඩ �රන අයට කියලා තගදර දර ලි�ක් හදලා 
තිතයන්වා. ත්වනස�ට තිතයනතන මට අදටත් ඒ්වා 
තහාඳට හුරුපුරුදුයි. තමා�ද මම එදා ඉඳලාම 
අරපිරිමැස්තමන ්වැඩ �රපු නිසා. ඒ නිසා මම 
කියනතන අපි �ැදුතර නිදාතගන පුරුදු වුතණාත් 
ආ�හු �ාට්වත් අපි්ව ්වට්ටනන ෙැනකුත් නෑ. 
්වැටුණට අමුතුත්වන රිතදනන තද්කුත් නෑ.”

යාළු මිත්රසයෝ එකක කනන, 
සබානන, විසනෝද සවනන මම 
එයාට උපරිම සවලාව දීලා 
තිසයනසන රෑ දහයහමාර 
සවනකල් විතරයි. එතැනින 
එහාට එයා එකක සමාන 

්ජගතා වාඩිසවලා හිටියත් මම 
ගිහිල්ලා කිවසවාත් දැන ඇති 
සනද මහත්තයා කියලා , එයා 

එතැනින නැගිටිනවා
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08 2022 ජූලි 06 වන බදාදා

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

තැන ක�ාතැන වුණත් දරු ප්රසූතිය�ට 
උදව් �රන්න අපි ලෑස්තියි 

රජකේ පවුල් කසෞඛ්ය කස්වා නිලධාරීන්කගේ සිංගමකේ සභාපති කේවි�ා ක�ාඩිතුවක්කු

වසුන්දරා තේ ත�ෝප්පය ත�ාල ගාන්නට 

වූතේ �ල්ප්නා �රමිනි. එම �ල්ප්නාවට 

තේතුවූතේ ්දරු ප්රසූතිය සඳහා දි්න 

ළංතවමින තිබූ නිසාය.

“පුතේ අර දැරිවිට රෑකට 
අමාරුවක් වුත�ාේ 
ඉස්පිරිතාතේ තෙනියන්න 
විදියක් බලලා තියාෙන්න 
තවයි.”

“ඒක තමයි අමතම, 
ජා්නකතේ ත්රීවිේ එකට 
කිවවා. ඒකා දැන දවස් 
තු්නක් තතේ ත�ෝලිතම. මම 
තිලතකටේ කිවවා.”

්නැන්දමමාේ සැමියාේ ඊතේ 

සවස �ළ ��ාබහ වසුන්දරාට 

ඇසුතේ අහමතබනි. රතේ ඉන්ධ්න 

හිඟය තබාතහෝ තේ �ණපිට හරවමින අ�ැයි 

ඇය සිතුතේ �ණසසලතලනි. ඒ වාතේම තම 

�ම ්පළමු ්දරු ප්රසූතිය තහයින, ඇයතේ 

හිත�හි බියක්, ත්නාසනසුන�මක් තිබුණාය. 

ඇය ඒ ගැ්න ඊතේ තග්දරට ආ මිඩවයිෆ් 

(්පවුල තසෞඛ්ය තසවි�ාව) ත්නෝ්නාට්ද කීවාය.

“එතෙම කිසිම තේකට බයක් තියාෙන්න 
එ�ා වසුනදරා. මම ඉනතන හූවක දුරතන. 
ඉස්පිරිතාතලට යාෙන්න බැරි වුත�ාේ අපි 
තෙදරදිම බබාට උ�ත තදමු.”

“ඉස්්සරේ එතෙමතන. තනද ්සාරතී මිස්?”

වසුන්දරා යාන�මට හි්නැහුණාය.

“ඔව. මීට අවුරුදු ෙැට ෙැේතතෑවකට උඩදී 
තෙදරදිම තමයි තොඩක් අමමලා දරුවනට 
උ�ත දුනතන.”

සාරතී කීවාය. ්පවුල තසෞඛය තසවාව තම 

තලස විධිමේ වීමට ප්රථම නුපුහුණු වින්නඹු 

මා�ාවන ගම්ද්නේ පුරා විසිර සිටිතයෝය. 

එ�ල රැයක් ්දවාලක් ත්නාමැතිව, �ඳු 

තහල වුව බඩගාමින, ඔවුන එම තසවාව 

ලබාදුනතන, කිව ත්නාහැකි �රතම හි� 

උ්පන මනුෂ්යේවයක් ත්පර්දැරි �ර 

ගනිමිනි. එම තසවාව 1929 දී ශ්රී ලං�ා 

වවද්ය සභාතේ ලියා්පදිංචි තසවාවක් 

බවට ්පේතවේදී, ගැබිනි මවේ, ්නව 

ජනමයාතේ ආරක්්ාව ගැ්නේ 

විධිමේ වැඩපිළිතවල රැසක් 

ක්රියාේම� �රන්නට්ද තයදුණි.

්පවුල තසෞඛ්ය තසවා නිල්ධාරිනිය 

්දක්වා වර�මා්නතේ තමම තසවාව 

වි�ාශය වුව්ද ඇය ්පළමුව 

හැඳිනවූතේ වින්නඹු මා�ාව තලසයි. 

අ්නතුරුව වින්නඹු තසවි�ාවය. ්පවුල 

තසවි�ාව, ්පවුල තසෞඛ්ය තසවි�ාව තලස 

තම ්දක්වා එම ගම්න ්පැමිණිතයන ශ�වර් 

ගණ්නාව� ඉතිහාසයක් ඊට තිතේ. ඒ තුළ 

සුවිතේෂී වූ මානුෂීය තළංගතු�මක්්ද ඇ�.

“අපි දන්නවා, ඉස්්සර මාතෘ මර� 
අනු�ාතය වැඩියි. ළදරු මර� අනු�ාතයේ 
වැඩියි. ඒ වින්නඹු තස්වාව නුපුහුණු කාතේ. 
එතෙේ පුහුණු කාලය තුළ මව දරු ප්රසූතියට 
තරෝෙලට ආවා. එතැ්නදී විතේෂඥ වවද්ය 
උ�තේශ්නය, තාක්ෂ�ය ්සමඟ �රීක්ෂ� 
කටයුතු විධිමේ වු�ා. ඩිලිවරි එක �මා 
තව්නවා්නම සිතස්රියන ්සැේකමක් ්සඳො 
ය්නවද, ්නැේද තීර�ය කරන්න ්නාරිතවද 
විතේෂඥ වවද්යවරතයකුතේ ්සොය 
ලබාෙන්න ෙැකියාව ලැබු�ා. ්සමෙර 
අවස්්ාවල ඉ�තදන්න සිටි්න බබා තලාකුයි. 
එතතකාට ්සාමාන්ය ප්රසූතිය අ�ෙසුයි. 

ත�කණිවැතළන දරුවා තවනකිරීම වතේම 
මව යම යම තරෝෙ තේේවවලින (අධිරුධිර 

පීඩ්නය වැනි) ත�තළ්නවා ්නම ඇයතේ 
ආරක්ෂාවට තොඳම තැ්න 

තවනතන තරෝෙල. ඒ තකාතොම 
්නමුේ වරතමා්නතේ රතේ 

ඇතිතවලා තිතබ්න 
තේේවය එක්ක 
තරෝෙේෙත වීමට 
වාේනයක් ත්නාමැති 
අවස්්ාවක නිවතස්, 
ක්තෂේත්රතේ ඕ්නතෑම 
ස්්ා්නයකදී දරු 

ප්රසූතියකට මුහු�තද්න 
මවකට �ෙසුකම 

්සැ�යීමට �වුේ ත්සෞඛ්ය 
තස්වා නිලධාරිනියන සූදා්නමින 

ඉන්නවා.”

ඒ රජතේ ්පවුල තසෞඛ්ය තසවා 

නිල්ධාරීනතේ සංගමතේ සභා්පතිනි, තේවි�ා 

ත�ාඩිතුවක්කු මහේමියයි. ඇය කියනතන, 

තරෝහතලදී තමනම ක්තෂේත්රතේදීේ ගැබිනි 

මේවරුනතන �ටයුතුවලට සහාය දීමට, 

රැ�වරණය සැලසීමට ්පවුල තසෞඛ්ය තසවා 

නිල්ධාරිනියන බැඳී සිටි්න බවයි.

“ඒ වතේම ප්රසූ� තේ්ද්නාව උේසන්න 

වීමට ත්පර මව තරෝහලග� වීම 

සුදුසුයි. අ්ද �ේේවය එක්� ග්ාමීය 

ප්රතේශවල ප්රවාහ්න ්පහසු�ම 

ස්පයා ගැනීම අ්පහසු විය හැකියි. 

තම �ේේවය ඉදිරිතේදී �වේ 

බැරෑරුම ත්නාතේයැයි කියන්න 

අ්පට හැකියාවක් ්නැහැ. ඒ 

ත�ාතහාම ්නමුේ, ්දරු ප්රසූතිය�ට 

සූදා්නම තව්න මව�ට අවශ්ය සහාය 

ලබාත්දන්න ලං�ාව පුරා ඉන්න ්දහ්දහස 

අටසියයක් ්පමණ ව්න ්පවුල තසෞඛ්ය තසවා 

නිල්ධාරිනියන බැඳී 

සිටි්නවා.”

ඇය කියනතන 

වවද්ය උ්පතේශ්න 

තසවා්ද සමඟින 

අ්ද ව්නවිට 

ප්රසූතිතේදී 

මියය්න 

මේවරුනතේ සංඛ්යාව ඉ�ාම අඩු අගයක් 

ගන්නා බවයි.

අතී�තේ විතේෂි� සාය්න ත්නාවූවේ 

්දරු ගැබට �ාලය සමපූරණ වූ ්පසු ගතම 

වින්නඹු�ම �ළ �ාන�ාව ්පැමිණ ්දරුවාට 

උ්ප� ලබාදී තිතේ. එවන අවසථාවල මවට 

රුධිර වහ්නයක් වුවතහාේ ත්ප�ණිවැළ 

�ැපීතමදී යම ත්දෝ්යක් වුවතහාේ �ේේවය 

බර්ප�ළ ව්න අවසථා තිබුණි. එබැවිනම 

්නැව� ආ්පහු හැතරන්නට ත්නාහැකි ්නමුේ, 

එම අවසථාවනට මුහුණදීමට හැකියාව සෑම 

්පවුල තසෞඛ්ය තසවා නිල්ධාරිනිය�ටම ඇති 

බව්ද ඇය සඳහන �ළාය.

“�සුගියදා නිකවැරටිය ප්රතේශතේ මවක් 
ඉනධ්න ත්නාමැතිකතමන තරෝෙේෙතවීම ප්රමාද 
තවලා නිවතස්දීම දරු ප්රසූතිය සිදුකළා. ඒ එම 
මවතේ තතව්න දරුවා. �ළමු දරුවා 
ඇය බිහිකර තිබුතේ සිතස්රියන 
්සැේකමක් මගින. තදව්න 
දරුවා ්සාමාන්ය �රිදි ලැබී 
තිතබ්නවා. තතව්න දරුවා 
සිතස්රියන ්සැේකමක් 
මගින බිහි කරන්න දි්න 

ලබාදී තිබු�ේ, ඊට 
ත�ර මවට 

ප්රසූත 
තවද්නා 

ඇතිතවලා. ්නමුේ ඇයව තරෝෙේෙත කරන්න 
ඉනධ්න ෙැටලුව බල�තෑවා. ඒ අනුව ඇයට 
නිවතස්දී ප්රසූතිය සිදු කරන්න අවශ්ය �ෙසුකම 
්සල්සා, ෙැකි ඉක්මනින ඇයේ දරුවේ 
තරෝෙේෙත කරන්න කටයුතු කළා. ඔවුන තොඳ 
ත්සෞඛ්ය තේේවතයන �සුව්නවා.”

ඇය කියනතන “බබා ලැතබන්න ඕ්න 

තරෝහතලදී” කියාය.

්පවුලට ලැදි, එම ්පවුතල ත්පෞේගලි� 

�ාරණාවක් වුව ��ා �රන්නට හැකියාව 

ඇති ගතම තළංගතු ආ්දරණීය �ාන�ාව ්පවුල 

තසෞඛ්ය තසවා නිල්ධාරිනියයි. මව ගරභිණී 

වූ දා සිටම, �මනතේ ත�ත්නක් තමන ඇය 

ගැ්න තසායා බල්න, ඇයතේේ ්දරුවාතේේ 

ත්පෝ්ණ මේටම, ප්රතිශක්ති�රණ එන්නේ 

ගැ්න උ්නනදුව්න �ාන�ාව ඇයය. �ව්ද 

මේ සමතේ අසාමාන්ය �ේේව තේ 

්නම ඒවා හඳු්නාතග්න වවද්ය 

ආ්ධාර සඳහා තයාමු �රමින, 

මවට ආරක්ෂි� ප්රසවයක් 

ලබාදීමට මූලි�ව �ටයුතු 

�රනනිය ්ද ඇයයි.

“මවකට දරුවා 
ලැතබන්න ප්ර්සව තවද්නාව 
ඇතිතව්න තවලාව අ�ට 
ෙරියටම කියන්න බැෙැ. 

දව්සක් මම ඌව �ළාතේ 
ආේඩුකාරවරයා ්සමඟ 

උදතෑ්ස්න තිතය්න ්සාකච්ාවකට 
යන්න �ානදර තු්නෙමාරට �ම� 

ඇෙැරිලා ලතෑස්තිතවමින හිටියා. 
ඔය අතතර කවුතදෝ තේේටුවට ෙේනවා 

ඇහු�ා. බලේදි පුේෙලතයක් ඇවිේ, එයාතේ 
ත්නෝ්නට බබා ලැතබන්න අමාරුයි කිවවා. මම 
්සංෙමතේ ්සභා�තිද කිය්න එක එතැ්නදී අදාළ 
්නැෙැ. ෙැකි ඉක්මනින එතැ්නට ගියා. ඒ ගිතේ 
ේලවුස් තදකයි, �තෑඩ්ස් �ැකේ එකයි අරතේන. 
අත්නක් උ�කර� ඒ තමාතොතේ තිබුත�ේ 
්නැෙැ. මම යේදි බබාතේ ඔලුව එළියට ඇවිේ. 
තකාතොමෙරි බබාව අරතේන, ත�කණිවැළ 
ක�න්න දරුවේ, මවේ ෙැකි ඉක්මනින 
තරෝෙලට යැවවා. ඒ අතතර තරෝෙලේ දැනුවේ 
කළා, දැන තමතෙම තරෝගිතයක් තේ්නවා කියලා. 
මතෑතකදී මම ඒ දුවව දැක්කා. දැන ඇය මතේ 
කර ළඟට උ්සයි.”

විතට� රාජ�ාරිය ඉක්මවා ගිය 

තළංගතු�ම, මිනිසේ�ම ඔවු්නට්ද තසාඳුරු 

ම��යනය. ඒ ්පවුතල ත�ත්නක් �රමටම ්දරු 

උ්ප�ක් හා ඇයේ හිතින බැතඳ්නා නිසාය .

විතේ්තයනම ගරභිණී මවක් රැ�ග� 

යුේතේ ආ්දරතයනි. ඉන්ධ්න ්නැති අ්ද ්දවතසේ 

එවන ආ්දරණීය හිේ ඇති බවට මුහුණුත්පාතේ 

්පළවූ ත්පෝසටු මගින අ්පට ්දැ�ගන්නට 

ලැබුණි.

‘දරු ප්රසූතිය ්සඳො ය්න මවවරුනට 
ප්රවාේන �ෙසුකම ්සල්සා තදන්න කැමැතියි... 
ඒ තවනුතවන ඉනධ්න තවනකර ඇත.’ දුර��්න 

අං�්ද සමඟින එක්ත�ාට තිබූ එවන ත්පෝසටු 

්දකිේදී, තබාතහෝ ලසස්න හිේ ඇති තළංගතු 

මිනිසුනතගන අ්පට �වමේ අඩුවක් ්නැ�ැයි 

ආඩමබරතයන කිව හැකිය.

ලබ්න �ලා්පතේ සිට ්පවුල තසෞඛ්ය තසවා 

නිල්ධාරිනියතේ �ාරයභාරයය, ඔවුන 

මුහුණදුන රසවේ සිදුවීම ගැ්න ‘මිඩ්වයිෆ් 
ත්නෝ්නා’ තුළින ��ා �රමු.

ගර්භිණී  
අවස්්ාකව්, ප්රසව  
අවස්්ාකව් හා පසු  

ප්රසව අවස්්ාකව් මවත් 
දරුවා ගැනත්  

සුපරීක්්ා�ාරී වන්කන්  
පවුල් කසෞඛ්ය කස්වා  

නිලධාරිනියයි

ප්රසව 
කව්දනාවක් ඇතිවූ 
සැනින් කරෝහලට 
යාගන්න කපට්රල් 

ටි�ක් �ලින් 
කහායලා 

තියාගන්න

dh
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යෙවවන්දි යෙට්ටිආරච්චි 
ඡායාරූප - ක්රිෂාන් කාරියවෙම් 

ගෙදරක පුංචි බගබක් ඉපදුණාම අමමටයි 
බබාටයි මාස කිහිපයක්ම ග�ාමිගේ ත්රිගපෝෂ 
හමගබ�වගේ. අමමලා ඉතිේ ඒ ත්රිගපෝෂ 
පැකට් ගදක ගෙදර ගෙනිච්චම ගෙදර ඉේ� 
අනිත් අයගෙත් ඉගේ මේ පිගප�වා. ඔය 
ත්රිගපෝෂ පැකට් අමමලාට ගබදලා ගදේගේ 
ෙගම ඉේ� පවුේ ගසෞඛ්ය ගේවා නිලධාරිනිය 
�ැත්්තම මිඩවයිෆ් ග�ෝ�ා. ඒ නිසා ගලාකු 
ගපාඩි  ඕ�ම ගකග�ක් ගම ග�ෝ�ාව දේ�වා.

එගහම කිවවම දේ�වා වුණාට ඔය වැගඩ 
පවුේ ගසෞඛ්ය ගේවා නිලධාරිනියේගගේ 
ගේවාවලිේ අුංශුමාත්රයක් වි්තරයි. දරු 
සමප්තක් ගම ගලෝගකට දායාද කර� අමමා 
ගකග�ක්ට ඇප උපකාර කර� උතුම 
රාජකාරියකයි ඔවුේ නිර්ත ගවේගේ. ඒ 
රාජකාරිය ගවනුගවේ සමහරගවලාවට 
ඔවුේට  කිගලෝමීටර් ොණක් පයිේ ඇවිදිේ� 
ගව�වා. ඒ නිසා ්තමයි ලුංකාගව පවුේ 
ගසෞඛ්ය ගේවා නිලධාරිනියේගගේ ගේවය 
අෙයේ� ජාත්යේ්තර සමමා� පවා 
ලැබිලා තිගයේගේ. ඒ ්තරමට ඔවුේගගේ 
ගේවය ගුණාත්මකබවිේ ඉහළයි. ඉතිේ 
වැඩි වයසක් �ැ්තත් අමමාවරුේට අමමා 
ගකග�ක් ගවචචි එගහම ගකග�ක් එක්ක 
පුංචි ක්තාබහක නිර්ත ගවේ� යි ගම 
ලකලෑේතිය. අද ‘ධරණී’ කවරය සරස� 
ඇය පවුේ ගසෞඛ්ය ගේවා නිලධාරිනී පියුමි 
සුපේකුමාරි.

යෙෞඛ්ය යේවා නිලධාරිනියක් 
වුයේ වෘත්තියට ආොවටද? 
නැත්තම් රජයේ රේොවක් 
කරන්න ඕයන් කියලා 
හිතිලද?

අනේ නැහැ. මනේ 

ගම නුවර. අනේ 

පළානේ නගාඩක් 

පවුලවල උදවිය ඒ 

පැේනේ මිඩවයිෆ් 

මිස් එක්්ක හරි 

එ්කතුයි. ඉතිේ ඒ 

අය ගමට ්කරන 

නස්වය මම පුංචි ්කානල 

ඉඳලම දැ්කලා තිනයනවා. 

නේ්ක රැකියාව්කට එහා 

ගිහිේ සමාජයට නලාකු නස්වයක් 

්කරේන පළුවේ වෘේතියක්. එනහම 

හිතලයි මම නේ වෘේතිය නතෝරගේනේ.

එතයකාට පවුල් යෙෞඛ්ය යේවා නිලධාරිනියක් 
විදිෙට වැඩ පටන්්ගත්යත් යකායි කායලද?

උසස් නපළිේ පස්නස් මම පවුල නසෞඛ්ය 

නස්වා තනතුරට ඉලලුේ ්කළා. ඊටපස්නස් 

ඒ අදාළ සේමුඛ පරීක්්ෂණ, විභාග ආදියට 

සාර්ථ්කව මුහුණ දීලා 2019 දී වැඩ 

බාරගේතා. නබාරැලල ග්ාමීය මාතෘ හා 

ළමා සායනනේ තමයි දැේ වැඩ ්කරේනේ.

පවුල නසෞඛ්ය නස්වි්කාවක් විදිහට ඇයට 

පැවරිලා තිනයන රාජ්කාරි ගැනේ අපි 

ඇයනගේ අහලා බැලුවා. ළදරු හා මාතෘ 

මරණ පාලනය, ඔවුේනේ නසෞඛ්ය යහපේ 

අේදමට පවේවා ගැනීම, ජනගහන 

වර්ධන පාලනය, එතන්කාට අනවශ්ය 

ගැබගැනීේ වළක්වාගැනීම 

ඇතුළු තවේ නස්වා කිහිපයක්ම 

ඒ අතරට ඇතුළේ බවයි ඇය 

කිවනව.

“අපිට පැවගර� ප්රගේශගේ 
ගෙවේවල ෙර්භිණී අමමා ගකග�ක් 
හරි බගබක් ලැබුණු අමමා ගකග�ක් 
හරි ඉේ�වා �ම අපි සති කීපයකට 
වරක් ඒ අයව බලේ� ඒ ගෙදරට 
ය�වා. ඒ අමමගෙයි බබාගෙයි 
ගපෝෂණය සහ ගසෞඛ්ය ෙැ� 
ගහායලා ෙැටලු තිගය�වා �ම 
අදාළ පිළියම ගයාද�වා. අවුරුදු 
35-40 පැේ� කාේ්තාවේට නිසි 
කාලයට ෙැබගෙළ සහ පියයුරු 
පිළිකා පරීක්ෂණවලට ගයාමු 
ගවේ� කිය�වගේ. හැබැයි 
ගොඩක් අය ඕවට යේගේ �ැහැ. ඉතිේ අපි 
ගෙයිේ ගෙට ගිහිේ ඒ අයව ඒ කටයුතුවලට 
ගයාමු කර�වා. ඒ වි්තරක් ග�ගමයි ග්ාමීය 
ගසෞඛ්ය හා ගපෝෂණ දැනුවත් කිරීමවලට 
එගහමත් අපි සමබේධ ගව�වා.”

යම් දවේවල රයට් තියයන ප්රශන එක්ක 
රාජකාරි කටයුතුවලට යන්න අපෙසුද?

එනහමේ නැහැ. නමා්කද අපි ඉතිේ 

පයිේමනේ යේනේ. අනි්ක න්කාච්චර 

අමාරු ්කානල්ක වුණේ අපි වැඩ 

නනා්කර ඉේනේ නැහැ. න්කාවිඩ 

නලාක්ඩවුේ ්කානලදිේ අපි 

නගයිේ නගට ගිහිේ 

අේමලාව, බබාලව 

බලාගේතා.

ඇය නස්වය 

්කරේනේ 

ජනගහනය 

වැඩි නගරබද 

ප්රනේශය්ක නිසා 

හැම දවස්කම 

වනේ ඇයට 

විවි්ධ අවශ්යතා 

ඇති අේමලා 

මුණගැනහනවලු.

“මම ගේවය කර� 
ප්රගේශගේ ටිකක් වතු 

ජ�ෙහ�ය වැඩියි. එගහ ගොඩක් 
අමමලාගගේ සැමිගයෝ මත්්රව්යවලට 
ඇබබැහි ගවලා. �ැත්්තම සැමියේ දාලා 
ගිහිේලා. ගොඩක් අඩු වයේවල අමමලත් 
ඉේ�වා. ගම අමමලාට සැමියේගෙේ ගව� 
හිුංස�ත් හරි වැඩියි. එගහම ්තත්ත්වයකදී 
නිගරෝගී දරු උපත් ගවනුගවේ අපිට වැඩිපර 
මහේසි ගවේ� ගව�වා. ගමාකද ගම 
අමමලාගගේ මා�සික ගසෞඛ්ය ෙැ�ත් බලේ� 
ඕ�ගේ. ගොඩක් අමමලා අඬ අඬා අපිත් 
එක්ක ඔවුේගගේ ප්රශ� කිය�වා. ඒ ගවලාවට 
ඉතිේ මිනිේසු විදිහට අපිත් හරියට සුංගවදී 
ගව�වා.”

ඔය හිිංෙනවලට ලක්යවන අම්්මලා යවනුයවන් 
කරන්න පුළුවන් ය්මානවද?

සැමියනේ පහරදීේවලට ලක්නවන 

ගරභිණී අේමලා දිනපතාම වනේ 

අපිට මුණගැනහනවා. එනහම වුණාම 

මුලිේම අපි ඒ අයනේ හිත හැනදේන 

්කතා ්කරනවා. ඊටපස්නස් නගදරට 

ගිහිේ සැමියා එක්්කේ ්කතා ්කරනවා. 

පස්නස් නදේනව පවුල උපනේශන 

නස්වාවලට නයාමු ්කරනවා. එනහම 

්කරලා දැේ ලස්සනට පවුල ්කන 

අයේ ඕනතරේ ඉේනවා. ආරථි්ක 

අපහසුතා තිනයන අේමලාව විවි්ධ 

සුබ සා්ධන නස්වාවලට නයාමු 

්කරේනේ ්කටයුතු ්කරනවා.

න්කනනක්නේ දු්ක අහලා ඒ දු්කට 

පිහිට නවේන ලැනබන නේ වෘේතිය 

නතෝරගේතු එ්ක ගැන ඇය 

ආඩේබර නවනවලු. ඒ වනේම 

නේ හැම ්කටයුේතක්ම සාර්ථ්ක 

්කරගේන ඇනේ සැමියා, මව, පියා, 

සනහෝදරිය සහ සනහෝදරයානගේ 

විශාල පිටිවහලක් ලැනබන බවේ 

ඇය කිවවා.

“අමමලාව ගෙයිේ ගෙට ගිහිේ බල� 
ගසෞඛ්ය ගේවාවේ තිගය� රටවේ හරි 
අඩුයි. හැබැයි අපිට ඒක ලැබිලත් 
ගොඩක් අයට ගමගක් අෙයක් �ැහැ. 
සාමාන්යගයේ යමක් කමක් තිගය� 
පවුේවල උදවිය අගේ ගේවාව 
ලබාෙේ� ලැජජයි. 

සමහරවිට ඒක එයාලට මදිපාඩුවක් 
කියලා හි්ත�වත් ඇති. සේලි 
ගෙවලා ය� ඉේපිරි්තාලවලට ගිහිේ 
බබාගගේ බර අඩු වුණාම අපිව 
ගහායාගෙ� එ� අමමලා ඉේ�වා. ඒ 
සමහර අමමලට හරියට බබාට කිරි 
ගදේ�වත් උෙේ�ලා �ැහැ. නිගරෝගී 
ගසෞඛ්ය සමපේ� දරුගවක් සමාජයට 
බිහි කරේ� අපිටත් ඔයාලට උදව 
කරේ� පළුවේ. ඒකට ෙගම ක්ලිනික් 
එගකේ ගලාකු ගේවයක් ගව�වා. 
ඉතිේ ඒ ගේවය ලබාෙේ� කියලයි 
මම හැගමෝටම කියේගේ.”

බඩට බත් යවලක් නැතත් 
්මදි යනාකියන්න ගුටිකන 
අම්්මලා දිනපතා්ම 
අපිට මුණ්ගැයෙනවා

පවුල් යෙෞඛ්ය යේවා නිලධාරිනී
පියුමි සුපුන්කු්මාරි

්ම්ම යේවය 
කරන ප්රයේශයේ ටිකක් වතු 
ජන්ගෙනය වැඩියි. එයෙ 

ය්ගාඩක් අම්්මලායේ ෙැමියයෝ 
්මත්්රව්යවලට ඇබබැහි 

යවලා. නැත්තම් ෙැමියන් 
දාලා ගිහිල්ලා. ය්ගාඩක් අඩු 

වයේවල අම්්මලත් 
ඉන්නවා
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ප්රේක්ෂකප්�ෝ වුණත් මැච් 

එකක ප්ෙලාෙට ෙනිදු 

ඉන්නෙද කි�ල තමයි 

මුලිනම බලනප්න. අමප්මක 

විදිහට ආඩමබරයි.

වනිදු තරඟයකට යනන කලින 
අම්මලා ම්මාකද කරනමන?

එ�ා ප්ෙදරින පිටප්ෙද්දි 

ප්්නාෙරදොම ඉස්සරහට 

ෙතුර එකක අරන එ්නො. ඒ 

ෙප්ේම පුළුෙන හැමප්ෙප්ේම 

පන්සේ �්නො. විප්දස 

්සංචාර�ක ෙප්ේ �්නප්කාට 

ප්බෝධි පූජාෙක එප්හමත් 

ති�්නො. ෙනිදු කි�නප්න 

ආෙමට දහමට ලැදි 

ප්කප්්නක. ඒ නි්සා එ�ාට ඒ 

පිහිට ආරක්ෂාෙ ලැප්බ්නො 

කි�ලා මං විශෝස කර්නො.

එයා මෙදරදි එමේම ම්මාන වමේ 
මකමනකද?

අමමා ප්කප්්නක 

දරුප්ෙකප්ෙන 

බලාප්පාප්රාත්තු 

ප්ෙනප්න 

ප්මා්නෙද ඒ 

හැමප්ද්ම 

ෙනිදු ළඟ 

තිප්�්නො. 

මට ෙප්ේම 

වනිදු ඒ ේමන ආමේ ්මල් 
පාරකිනද?

අප්න ්නෑ. පුතා ප්ොඩාක දුක 

විඳලා තිප්�්නො. පුහුණුවීම 

නි්සා ප්ෙලාෙට ප්්නාකාපු 

දෙස, හරි�ට නිදාෙත්ප්ත් 

්නැති දෙස ඕ්න තරම තිබුණා. 

අනික දේසම ඉනප්න අවප්ව. 

මට මතකයි බස එප්ක නිනද 

ගිහින ප්ම�ා කීප්සැර�කම 

බහි්න තැන පහුකරලා ගිහින 

තිබුණා. ඔ� ෙප්ේ ප්ොඩාක 

දුක විඳලා අසීමිත කැපවීමත් 

එකක තමයි එ�ා ප්ම ෙම්න 

ආප්ව. 

ඔහු ජාතික කණ්ාය්මට ක්රී්ා 
කරපු මුල්්ම තරඟමේදි අම්මට 
අ්මතක මනාමවන තෑේෙක 
දුනනා මනද?

මට විතරක ප්්නප්ෙයි ඒ 

තෑේෙ එ�ා දුනප්න මුළු 

රටටම. ෙනිදු එ�ාප්ේ මුේම 

තරඟප්ේදි කඩුලු ත්රිත්ෙ�ක 

ෙත්තා. මට පුදුම ්සතුටක 

ආප්ව. අපි හැප්මෝම එදා ඒ 

මැච් එක බලන්න ගිහින 

හිටිප්ේ. ඒක 

තමයි ප්ලාකුම 

්සතුට වුප්ේ. 

ඇත්තටම එදා 

මප්ේ ප්කාේලා 

ෙැ්න මට පුදුම 

ආඩමබර�ක 

දැනුණා.

අද වනිදු ජාතික 
කණ්ාය්මට 
නැතුව්ම බැරි 
ක්රී්කමයක. 
ම්මාකද ඒ ෙැන 
හිමතනමන?

එ�ා දැන 

මැච් දි්නේන 

ප්කප්්නක 

කි�ලයි 

හැප්මෝම 

කි�නප්න. 

ගුරුෙර�ා විදිහට හිටපු 

ධනුෂක ප්ද්නෙම ්සර් 

පුතා ෙැ්න ඒ කාප්ේම 

අ්නාෙැකි�ක 

කිවො. ඒ තමයි 

“ෙනිදුප්ේ 

අමප්ම ෙනිදු 

්නම ජාතික 

කේඩා�මට 

ගිහිේලම 

තමයි 

කෙදා හරි 

්නෙතිනප්න” 

කි�ලා.

මපාඩි කාමල් එයා කරපු 
දඟ්ම වැමේ අම්මට ්මතකයිද?

එ�ා ්සාමාන්යප්�න ප්ෙදරදි 

දඟ ෙැඩ කරනප්න ්නෑ. 

අනික හැමදාම ෙප්ේ ක්රිකට් 

පුහුණුවීම තිබුණු නි්සා ෙනිදු 

ප්ෙදර ඉන්නො හරි අඩුයි. 

රෑට තමයි ඉනප්න. ඒ නි්සා 

එප්හම කි�න්න තරම දඟ 

ෙැඩක ප්ෙදරදි ්නම කරලා 

්නෑ.

වනිදු ක්රිකටවලට මයාමුවුමණ 
මකාමෝමද? ම්මාකක්ම ෙරි 
මේතුවක තිමයනන ඇතිමන?

ප්පාඩි කාප්ේ ඉඳනම ෙනිදුට 

ප්හාඳට ඉප්ේනෙන්න 

පුළුෙන. ඒ කාප්ේ ප්ම�ාප්ේ 

අයි�ා ක්රිකට් ෙැහුෙප්න. 

ඒ හිනදා ප්ම�ත් කි�න්න 

ෙත්තා “අමප්ම මටත් අයි�ා 

ෙප්ේ ක්රිකට් ෙහන්න ඕප්න” 

කි�ලා. ඒත් අපි කැමති 

වුප්ේ ්නෑ. ඊටපසප්ස ප්ම�ා 

“අයි�ට විතරද ක්රිකට් 

ෙහන්න ප්දනප්න?” කි�ලා 

අප්පන ඇහුො. එතප්කාට 

මං කිවො “අයි�ා ක්රිකට් 

ෙහයි ඔ�ා ඉප්ේනෙන්න” 

කි�ලා. පසප්ස ප්ම�ා 

“එප්හ්නම මට ශිෂ්යත්ප්ව 

පාසවුප්ණාත් ක්රිකට් ෙහන්න 

ප්ද්නෙද?” කි�ලා ඇහුො. 

මං “බලමුප්කෝ” කිවො. ඒ 

උ්නනදුෙට ප්ම�ා ශිෂ්යත්ප්ව 

ලිවප්ව. ඒත් ලකුණු කීප�ක 

මදිවුණා. ඊටපසප්ස බප්ලනම 

ෙප්ේ ක්රිකට් ෙහන්න ෙත්තා.

එමේම බමලන්ම වමේ ක්රිකට 
ෙෙනන ගිය වනිදු ජාතික 
කණ්ාය්මට මේමරයි කියලා 
අම්මා නික්මට ෙරි හිතුවද?

හීප්්නකිනෙත් හිතුප්ව ්නෑ. 

මං හිතුප්ව ප්ම�ාප්ේ �ාළුො 

චරිත් අ්සලංක ජාතික 

කේඩා�මට ෙහයි කි�ලා. 

ඒත් එ�ාට කලින ප්ම�ාට ඒ 

අෙස්ාෙ ලැබුණා. ප්ෙලාෙ 

තමයි ඉතින. ප්කාප්හාම හරි 

අප්ේ ප්කාේලා හරි ඉකම්නට 

ප්ලාකු ෙම්නක ආො.

ශ්රී ලංකා කණ්ායම ක්රී්ා 
කරන ක්රිකට් තරඟයක් 
නරඹද්දී අංක ‘49’ ජර්සිය 
ඇඳගත් තුන් ඉරියව් 
ක්රී්කයා සිටිනවාද නැද්ද 
යන්න දැනගන්නා තතක් 
ත�ාත�ෝ ක්රී්ාතලෝලීන්්ට 
ඉස්ාසුවක් නැත. ඒ 
තරම්ටම ඔහු ගැන 
ක්රී්ාතලෝලීන්්ට ඇත්තත් 
පුදුම උනන්දුවකි. 

්සුගිය කාලය පුරාව්ට ශ්රී 
ලංකා කණ්ායම ්රාජය 
තවන්න්ට ගිය ත�ාත�ෝ 
තරඟ කණපි්ට �ැරුතණ 
ඔහුතේ කඩුලු ද්යම 
නිසාය. ඒ තවන කවුරුත් 
තනාව වනිදු �සරංගයි.  
අ් වනිදු ගැන තකාතරම් 
කතා කිව්වද 
ඔහුතේ කතාව 
�රිය්ටම දන්තන් 
කන්තද්ගමතේ 
සමන්ති ය. 
ඉතින් තම් 
කතා�� 
වනිදුතේ 
ආදරණීය 
මව වන ඇය 
සමඟිනි.

වනිදු ෙසරංෙමේ අම්මාට පුතා 
ෙැන දැන ම්මාකද හිමතනමන?

ප්කාච්චර දක්ෂප්�ක වුණත් 

ජාතික ක්රිකට් කේඩා�ප්ම 

එප්කාප්ළාසප්ද්නා අතරට 

එන්න ප්ේසි ්නෑ. ඒත් එ�ා 

අද ප්ේනප්කාට ජාතික 

කේඩා�ප්ම තමනප්ේ තැ්න 

හදාප්ේන තිප්�්නො. ඉතින 

මැච් එකක ප්ෙලාෙට “අප්න 

ප්ම මප්ේ අප්ත් ්නැළවුණු 

මප්ේ ප්කාේලප්න” කි�ලා 

මට හිප්ත්න ොර අ්නනතයි. 

අමප්මක විදිහට මට මප්ේ 

පුතා ෙැ්න ආඩමබරයි.

පාසල් කාමල් වනිදු සෑමෙනන 
දඟ වැ් කළා කියලා ආරංචියි. 
එමේම දඟ වැ් නිසා අම්මට 
පාසලට යනන වුණු අවස්ා 

එමේම නැදද?

ප්මාකද 

්නැත්ප්ත්? 

ෙනිදු 

පා්සේ 

ගිප්ේ 

වනිඳු ්මැචවලදී නිතර්ම
මෙදරදි මපාේ්

වනිදු  

ොේල රිච්මනඩ් විද්ාල�ට. 

එ�ාප්ේ �ාළුප්ෙක තමයි 

චරිත් අ්සලංක. ප්ම 

ප්දන්නා පා්සේ 

ප්ෙලාෙ 

ඇතුප්ේ 

පනතිප්ේ 

ඉනප්න 

්නැතුෙ 

දේසක 

ක්රිකට් 

ෙහන්න 

පිට්ටනි�ට 

ගිහිේලා. 

ප්ලාකු ්සර් ප්ම�ාලා 

ප්හා�න්න �ද්දි ඔකප්කෝම 

ළමයි කැලෑ පැ්නලා. 

අනිත් අ� අහුප්ෙලා. ඒත් 

ප්ම ප්දන්නා ෙලක අසප්ස 

හැංගිලා ඉඳලා ප්ේරිලා. 

ඉතින ඔ� සිද්ධි� නි්සා මට 

දේසක පා්සලට �න්න වුණා. 

හැබැයි ෙනිදුප්ේ ෙැරැද්දකට 

කි�ලා මං ඉසප්කෝප්ලට ගිප්ේ 

එදා විතරයි.

ඒ කාමල් පුතා ඔය මපම 
හුටපටවල එමේම පැටලිලා 
නැදද?

මට මතක විදිහට ්නම ්නෑ. 

ප්මාකද ෙනිදු පා්සප්ේ 13 න 

පහළ කේඩා�ප්ම ඉඳනම 

ක්රිකට් ෙහ්නො. ඉතින ඒ 

ෙැඩත් එකක එ�ා හරිම 

කාර්�බහුලයි.

අම්මලා සා්මාන්යමයන පුංචි 
කාමල් දරුවනමේ ෙඳෙන 

එමේම බලනවමන. 
වනිදුමෙේ බැලුවද?

හඳහ්න ්නම ප්දතුන 

්සැර�ක බලලා 

තිප්�්නො. කි�න්න 

තරම ෙරදක 

තිබුප්ේ ්නෑ. ඒත් 

ප්ම තරම ප්රසිද්ධ 

ප්ෙයි කි�ල ්නම 

කි�ලා තිබුප්ේ 

්නෑ. හැබැයි 

ෙනිදුප්ේ 13 

න පහළ 

එයා 
මකාණමේ 

පාට කරනවට 
්ම්මයි තාේතයි 
මපාේ්කවේ 
කැ්මති නෑ 
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කියලම ප�ොඩ්ඩක් හැදිලො 

ඉනපන. තොතතො නම් 

පෙලොෙකට හරියට ගහනපන 

නෑ කියලො බණිනෙො.

වනිදුගේ අයියත් ක්රිකට් 
ක්රීඩකගයක්. ඔහු ගැනත් 

කිවගවොත්?

එයො චතුරංග ද 

සිලෙො. අපි ෙනිදුටත 

ේඩො එයො ගැනයි 

බලොප�ොපරොතතු 

තියොපගන හිටිපේ. 

කොලයක් ජොතික 

කණ්ඩොයපමත 

පෙලලම් කළො. 

මං අම්පමක් 

විදිහට පගෝඩොක් 

ආෙයි ඒ 

පදනනම එකම 

මැච් එපක් ඉනනෙො 

දකිනන. ඒත තොමත එපහම 

අෙස්ොෙක් ලැබුපණ නෑ.

වනිදුගේ අම්ො හැටියට 
පුතොගගන් දකින්න කැ්ති් 

හීනයක් තිගයනවද?

තෙත මොෙ කී�යකින විසෙයි 

විසෙ පලෝක කුෙලොනය 

තිපයනෙො. මං ආෙයි ෙනිදුත 

එක්ක අපේ කණ්ඩොයම ඒක 

ජයග්රහණය කරනෙො දකිනන.

පමපස ෙනිදු හෙරංගපේ 

අම්මො තමනපේ පුතො ගැන 

ආ්ඩම්බරපයන කතො කරද්දී 

ඒ ආ්ඩම්බරයම කරපිනනො 

ගත තෙත පුද්ගලපයක් 

සිටියි. ඒ ෙනිදුපේ ආදරණීය 

තොතතොය. එනිෙොම අ� 

ඊළඟට හැරුපණ ෙනිදුපේ 

ආදරණීය තොතතො පෙන 

පේමනත ද සිලෙොපේ 

�ැතතටය.

වනිදුගේ තොත්තො විදිහට 
ඔබට පුතො ගැන 
ග්ොකද හිගතන්ගන්?

අම්මට ෙපේම 

මටත පුතො 

ගැන පලොකු 

රුවන් එස්.ගෙනවිරත්න

හිනොගවලො හිටියට
ඇත්නම අඬනවො
හෙරංගගේ ්ව   

තොතතටත හරි ආදපරයි. 

අයියට නංගිටත �ණ ඇරලො.

එතගකොට ගගදර ඉන්න දවෙට 
වනිදු ග්ොකද කරන්ගන්?

එපහම දෙසෙලට නම් එයො 

අපිත එක්ක කතො කර කර 

ඉනන ආෙයි. එපහම නැතනම් 

කොඩ �ැක් එකක් පහොයොපගන 

ඇවිත අපිෙත බපලනම 

අඬගහපගන කොඩ පෙලලම් 

කරමු කියනෙො.

ගගදර ඉන්න දවෙට එයො කන්න 
ආේ කෑ් ජොති එගහ්ත් ඇති 
ගන්ද?

කැකුලු බත එක්ක ප�ොල 

ෙම්පබෝලයි, කරෙල බැදුමයි 

තමයි එයො ආෙම. පගදර 

ඉනන දෙෙට මං එපහම 

හදලො පදනෙො.

අම්ලො දන්නවො ඇති 
වනිදුට තරුණියන්ගේ ගලොකු 
ආකර්ෂණයක් තිගයනවො කියලො. 
්ං හරිද?

(සිනොපෙමින) අම්පමෝ ඒක 

නම් ඇතත. මමත දකිනෙො 

ෙනිදුට පගෝඩොක් ගෑනු ළමයි 

හරි කැමතියි.

එච්චර ආකර්ෂණයක් තිගයන 
වනිදුට ගම ගවනගකොට 
ගෙමවතියක් නැතිගවන්න බෑගන් 
ගන්ද?

ඉනනෙො 

ඉනනෙො. 

එයත හරි 

පහොඳ 

ගෑනු 

ළමපයක්. 

පගදරට 

එපහමත 

යනෙො 

එනෙො. එයත දැන අපේම 

දරුපෙක් ෙපේ තමයි. අපිත 

එයොට පගෝඩොක් කැමතියි.

හැබැයි වනිදුගේ අම්ො ගම කියපු 
කතොවත් එක්ක අර වනිදු ගැන 
හිතොගගන හිටපු තරුණිගයෝ නම 
ටිකක් කලබල ගවයි?

(සිනොපෙමින) කලබල වුණොට 

ඉතින කරනන පදයක් නෑපන. 

ගෑනු ළමපයක් ඉනනපකොට 

නෑ කියනන බෑපන. මං 

හිතනපන පකොච්චර ගෑනු 

ළමයි ෙනිදුට ආදපේ කළත 

පම් එයොෙ �තොපගන ආපු 

හිමිකොරිය පෙනන ඇති. 

ඒ අතින ඒ ළමයො හරිම 

ෙොෙනොෙනතයි.

ඇත්තද පුතො ගකොණගඩේ ෙොට 
කරනවට අම්ො අක්ැතියි 
කියන්ගන්?

ඒක නම් ඇතත. මමයි 

තොතතයි චුටටක්ෙත ආෙ 

නෑ ෙනිදු කට ගහනෙට, 

පකොණපඩ �ොට කරනෙට. 

එපහම කළොම කවුරු වුණත 

හරි මදාවි �ොටයිපන. ෙනිදු 

එපහම කපළොත මමයි 

තොතතයි එකතුපෙලො 

බණිනෙො. එතපකොට පමයො 

ආපයත පකොණපඩ පහොඳට 

ක�ලො කළු කරනෙො.

ඒත් ගකොණගඩේ ෙොට කරපු 
ේහරක් නැවතුගණ 

නම එගස් ග්ගස් 
ග්නක් ගිහින් 

ගනගවයි ගන්ද?

හැබැයි 

එපහම 

එකකුත 

තිපයනෙො. 

ඔය මොලංග, 

පරෙට ලී එපහම පකොණපඩ 

�ොට කරලො හිටපු 

අයපන. ඒත ඉතින 

මං නම් ෙනිදු ඒ ෙපේ 

විලොසිතො කරනෙට 

ප�ොඩ්ඩක්ෙත ආෙ නෑ.

එතගකොට වනිදු බැට් 
කරන්න යද්දි අම්ො ගරේෂර 
ගෙත්ත අතට ගන්නවො 
කියන්ගන් ඇත්තද?

(සිනොපෙමින) පම් ළමයි 

දැන මැච් ඉෙර කරන 

තොපලට පරෙෂේ ප�තත 

අතට ගතපත නැතනම් 

තමයි පුදුපම්. ඇතතම 

කතොෙ පමපහමයි. පම් 

ළගකදි මැච් 

එකක් බල බලො 

ඉනනපකොට මපේ 

පරෙෂේ ෙැඩිවුණො. 

දැන පකොපහොමත 

රෑට පරෙෂේ ප�තත 

පබොනෙො.

අෙට ගේන විදිහට නම වනිදුගේ 
අම්ත් ගහොඳ ක්රිකට් ගලෝලිගයක් 
වගේ?

පමොකද නැතපත. මං 

ක්රිකට මැච් බලනන �ටන 

ගතපත අසූගණනෙල 

ඉඳන. මං ආෙම ක්රී්ඩකයො 

තමයි සිදත පෙතතමුණි. 

ඒත ඒ කොපල මැච් බලද්දි 

මපේ පකොලපලක් අපේ 

කණ්ඩොයමට පෙලලම් 

කරයි කියලො හිතුපේ නෑ. 

අඩුතරපම් ක්රිකට මැච් එකක් 

බලනන ක්රී්ඩො පිටියකටෙත 

යනන පුළුෙන පෙයි කියලො 

හිතුපේ නෑ.

තරඟයක් ඉවරගවලො ගගදර 
ආව් අම්ලො වනිදුට ග්ොකද 
කියන්ගන්?

එදා දෙපස එයො පහොඳට 

පෙලලම් කළො නම් අපි 

කියනෙො “අද ඔයො පහොඳටම 

පෙලලම් කළො” කියලො. 

හැබැයි එයො පහොඳට 

පෙලලම් කපේ නැතනම් 

අපි කියනෙො “ඒ මැච් එක 

�ැරදුපණ ඔයො හිනදයි, ඔයො 

පහොඳට පබෝල කපේ නෑපන” 

ෙපේ කතො. එතපකොට ෙනිදු 

හිනොපෙලො කියනෙො “පහට 

ඉඳන අම්මො මපේ පකෝච් 

පෙනන, එතපකොට හරිපන” 

කියලො.

වනිදු ෙතුටින්් හිටපු දවෙ 
අම්ට ්තකයිද?

එයො හැමපෙපලම ඉනපන 

ෙතුටින. මැච් එකකදි 

වුණත එයොපේ 

පබෝපලකට හයක් 

ෙැදුපණොත එයො 

ආ්ඩම්බරයක් දැපනනෙො. 

පමොකද ෙනිදු අද ඉනපන 

අපි හීපනකිනෙත හිතපු 

නැති තැනක. ඉතින එයොපේ 

තොතතො විදිහට ෙතුටුයි.

ඇත්තද හරියට බැට් කරන්ගන් 
නෑ කියලො තොත්තො පුතොට 
බණිනවො කියන්ගන්?

(සිනොපෙමින) ඔේ ඔේ ටිකක් 

විතර බණිනෙො. පමොකද 

�හුගිය ටිපක්ම පමයොපේ 

බැටින �ැතත මදි. දැන නම් 

කියලො කියලම ප�ොඩ්ඩක් ඒ 

�ැතතත හදාපගන තිපයනෙො.

වනිදු ක්රිකට් ක්රීඩකගයක් කරන්න 
ඔබ කරමින් හිටපු රැකියොගවනුත් 
අයින්වුණො කියන්ගන් ඇත්තද?

ඔේ මං ප�ොලසිපේ රැකියොෙ 

කපේ. ඒත ෙනිදුපේ එක එක 

ක්රිකට ෙැ්ඩෙලට එයො එක්ක 

එපේ පමපේ යනන ඕපන 

නිෙො රැකියොපෙන අයිනවුණො.

වනිදුගේ තොත්තො හැටියට ඔබත් 
පුතොගගන් දකින්න කැ්ති් 
හීනයක් ඇති?

ෙනිදුපේ අම්මො කියපු 

විදිහටම ඉදිරිපේ 

�ැෙැතපෙන විසෙයි විසෙ 

පලෝක කුෙලොනය ෙනිදුත 

එක්ක අපේ කණ්ඩොයම 

ජයග්රහණය කරනෙො දකිනන 

ආෙයි. ඒ එක්කම පුතො තෙත 

ඉදිරියට යනෙො නම් මං 

කැමතියි.ගම ළ්යි 
දැන් ්ැච ඉවර 
කරන තොගලට 

ගරේෂර ගෙත්ත අතට 
ගත්ගත් නැත්නම 

ත්යි පුදුගම

ගකොච්චර 
ගෑනු ළ්යි ආදගර 
කළත් ගම දරුවො 

එයොගේ ෙතොගගන 
ආපු හිමිකොරිය 
ගවන්න ඇති 

හිනොපෙනෙපන. 

හැබැයි ඒ හිනොෙ 

ටිකක් පහොඳ හිනොෙක් 

පනපෙයි. පගෝඩොක් පෙලොෙට 

ඊළඟ පබෝපලන අරයො අවුට 

පෙනෙො.

එතගකොට එයො වැඩිපුර් අඬපු 
දවෙ ්තකයිද?

අපේ පගදර ‘පරක්සි’ කියලො 

බලපලක් හිටියො. එයො පම් 

ළඟකදි නැතිවුණො. අම්පමෝ 

එදා නම් ෙනිදු පුදුම විදිහට 

ඇඬුපේ. ළඟකදි පුතො 

ඇඬුපේ ඒ සිද්ධියට තමයි.

ඒ කියන්ගන් වනිදු නිතර් 
හිනොගවලො හිටියට එයො එච්චර 
ෙංගවදී ගකගනක්ද?

අපන ඔේ. ෙනිදු පලොකු 

ළමපයක් වුණොට අදටත 

ප�ොඩ්ඩක් ඇතනම් අඬනෙො. 

හරි ෙංපේදී හිතක් එයොට 

තිපයනපන.

අම්ො දකින විදිහට වනිදු 
ක්රීඩොපිටිගේදී කරන ගලොකු් 
වැරැද්ද ග්ොකක්ද?

පමයො බැට කරද්දි 

පුදුම කලබලයක් 

තිපයනපන. ඒ 

නිෙො නිකරුපණ 

විකට එක 

පදනෙො. 

දැනනම් මමයි 

තොතතයි 

කියලො 
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

උළුවේ්ස ඔසහාමම තියලා 
මනමාලි මාරු කරමුද 
නැනදමසම?

2020 වසරේ ජනවාරිරේ ර�ෞද්ගලික 

සමා්ගමක රේවරේ නියුතු ්ගම�හ 

ප්රරදශරේ තරුණරෙක්, ්ගම�හට 

ආසනන උ� න්ගරෙකින ඉඩමක් 

මිලටර්ගන එහි නිවසක් තැනීමට සූදානම 

විෙ. �ළමුව ්ගෘහ නිේමාණ ශිල්පිරෙකු 

කැඳවා්ගත් ඔහු තම සිරත් ඇති අදහසට 

අනුව නිවාස සැලසුමක් සකසා ්ගත්රත්ෙ. 

හැකි ඉක්මනින නිවරේ වැඩ නිමාරකාට 

2021 වසරේ තම ර�මවතිෙ විවාහ 

කරර්ගන ඒ නිවරේ �දිංචි වීම ඔහුරේ 

අරමුණ විෙ.

එරහත් රම තරුණොරේ කාරිෙට 

මුලදීම ප්රධාන බාධක රදකක් එල්ල විෙ. 

�ළමුවැනන එම වසරේ මුල අ� රටට 

�ැමිණි රකාවිඩ් වසිං්ගතෙයි. රදවැනන 

ඔහු විවාහ වීමට සැරසුණු 

තරුණිෙරේ මවර්ගන 

එනම ‘අනාගත 
නැන්දම්ා’ර්ගන එල්ල 

වූ බල�ෑමයි.

ඊට රේතුව එම 

නිවස කවර ්ගෘහ 

නිේමාණ ශිල්�ෙකට 

අනුව ඉදවූවද ප්රධාන 

උළුවේස ඊසාන 

දසාවට අනුවම 

තිබිෙ යුතු බව ඇෙ 

තදනම කිො සිටීමෙ. 

කිනම රේතුවක් මත රහෝ 

නිවරේ ප්රධාන රදාරටුව රවන  

දසාවකට රෙදුවරහාත් තමන 

කිසිඳු දනරෙක ඒ හතරමායිරම �ේ 

රනා�ා්ගන බව ඇෙ තරරේම කිො තිරේ. 

එරමනම ඒ රේතුව නිසාම තම දෙණිෙ 

හා ඒ තරුණො අරඹන ්ගෘහ ජීවිතෙ 

අසාේ්ථක විෙ හැකි බවද තරුණිෙරේ 

මව කිො ඇත.

නමුත් එම ඉඩරම පිහිටීම අනුව 

නිවරේ ප්රධාන රදාරටුව ඊසානට රෙදීම 

රකරේවත් කළ රනාහැකි වීම රේතුරවන 

රකාවිඩ් වසිං්ගතරේ බල�ෑම අඩුවූ 

�සුවත් ඉදකිරීම ආරම්භ කිරීමට 

ඔහුට රනාහැකි වී ඇත. රම කතා 

ප්රවෘත්තිෙ �සුගිෙ දන රෙක ම’රවත 

රහළිකරේ මරේ හිතවත් විරේෂඥ 

මරනෝ වවද්යවරෙකු විසිනි. ඔහුට එම 

කතා පුවත දැන්ගනනට ලැබී තිබු රේ 

එම තරුණිෙ විශාද රරෝ්ග තත්ත්වෙක් 

සඳහා ඔහුර්ගන ප්රතිකාර ්ගැනීමට �ැමිණි 

බැවිනි. මවරේ ගුපත විේවාසෙ මත 

දෙණිෙ එවන මරනෝ ව්ාධිෙකට �ත්ව 

ඇති තත්ත්වෙක �වා තම මතෙ රවනේ 

කර්ගැනීමට මව කැමති නැති බව මරනෝ 

වවද්යවරො මා හා කීෙ.

ඊට ආසනනතම දනරෙක එම 

කානතාවර්ගන මට දුරකතන 

ඇමතුමක් ලැබුරේ මරේ හිතවත් මරනෝ 

වවද්යවරො ඇෙට මරේ දුරකතන 

අිංකෙ ලබාදී තිබූ බැවිනි.

“්් මම විදියට ්දැඩි තීරණයක ඉනමන 

්මේ ්දරුවනට නපුරක් 
අයහපතක් කරනන 

හිතාමගන මනමවයි. ඒත් 
මීට කාමෙකට කලින එක 

මගයක තිබුණු ‘්රු සිටින 
දිසාව’ ගැන විසතරයක් කියවො ්මේ 

හිතට මොකු බයක් ්දැනුණා. ම්ාක්ද ්් 
ඒ ලිපිය කිමයවමව ්මේ එක් අයියා 
ම්ෝටර් සයිකල් ඇක්සිඩනට් එකකින 
්ැරිො ්දවස කීමපකට පසමස. අමේ 
්හමග්දර ප්රධාන මොරටුව තිමයනමන 
්දකුණට. ්මේ අයියා ඇක්සිඩනට් එමකන 
්ැරුමේ බ්රහසපතිනොවක. ඉතින ඒ ්රු 
සිටින දිසාව කියන ලිපිමේ බ්රහසපතිනො 
්දකුණු දිසාමව ්රු ඉනනවා කියන විසතමර් 
කියවපු ග්න ්ට හිතුණා අමන ්මේ 
අයියා එො ්දකුමේ ඉඳපු ්ාරයා දිහා 
බොමගන මග්දරින පිටවුණු හිනො මන්ද මම 
විපත්තිය වු  මේ කියො.” එම කානතාව 

කීවාෙ.

පුරාණ වාේතු විද්යාව පිළිබඳ කිසිඳු 

දැනීමක් රනාමැති මුත් අවේ්ථානුකූලව 

වාේතු විද්යා විශාරදරෙකු රලස ර�නී සිටි 

මම රම ්ගැටලුවට විසඳුමක් ලබාදීමට 

කලින දනවන ලද දනරෙක දෙණිෙ හා 

බෑණනුවන ද සමඟ �ැමිණ මා හමුවන 

රමන �ැවසීමි. 

�ැරණි ර්ාතීේරවේදී නිෙමෙනට 

අනුව සතිරේ දවේ හත තුළ මරු සිටින 

දසා වශරෙන දසා හතක් දක්වා තිරේ. 

එරහත් දසා අටක් තිබිෙදී, සතිරේ දන 

ඇත්රත් හතක් �මණක් බැවින ඊසාන 

දසාව මරු රනාසිටින සුබ දසාවක් රලස 

�ැරණි ර්ාතීෂරෙහි දක්වා තිරේ. 

එම කානතාව තම දෙණිෙ හා අනා්ගත 

බෑණනුවන තනන නව නිවරේ ප්රධාන 

රදාරටුව ඊසාන රදසට මුහුණලා තනවන 

රලස දැඩිව �වසා ඇත්රත් එම කරුණ 

මුල්කර ්ගනිමිනි. මට ඒ බව දැන්ගත 

හැකි වූරේ එම කානතාව තම දෙණිෙ 

හා බෑණා සමඟ �ැමිණ මා හමුවී කළ 

කතාබරේදීෙ.

“මග්දරක ප්රධාන උළුවසස ්රු 
සිටින දිසාව ්ගහැරො තියනන කියො 
කිසි් පිළිගත් ම්ාතිෂ මපාතකවත්, 
වාසතු විද්ා මපාතකවත් නෑ. ඒ වමේ් 
සතිමේ එක එක ්දවසවෙට ්රු සිටින 
දිසාවට අනුව වැ්දගත් වැඩක් කම�ාත් 
මකමනක් ්ැමරනවා නම අ්ද 
මවනමකාට ්දැනට තිමයන 
මෙෝක ජනගහණමයන 
සීයට එකක්වත් ඉතුරු 
මවනමන නැහැ. 
අනික ඇ්රිකාමව 
ධවෙ ්නදිරමේ, 
එංගෙනතමේ 
බකිනහැම ්ාලිගාමව 
වමේ් අමේ 
රමට් හැම්දන හැ් 
මගාඩනැගිල්ෙක්්, 
මග්දරක්් දිශාගත 
කරො තිමයනමන ඒ භූමියට, 
පරිසරයට ගැෙමපන විදියට මිසක් 
ගුේත විශවාසවෙට අනුව මනමවයි. 
්දැන අපි මම කතා කරන මග්දරත් ප්රධාන 
මොරටුව තිමයනමන ්දකුණු දිසාවට. නමුත් 
මම මග්දර හැම්ෝ් මකායිමේට වුණත් 
බ්රහසපතිනොට මම මග්දරින පිටමවනමන 
ඔය ්රු සිටින දිසාව කියන ්දකුණු පැත්තට 
තිමයන මොරටුමවන. එමහ් නැතුව මම 

මග්දර පිළිකනන පැත්මතන මනමවයි. අනික 
ඒක අපි විතරක් මනමවයි මම රමට් මෙෝමක් 
හැම්ෝ් කරන ම්දයක්.” මම ඒ කානතාවට 

�ැහැදලි කරළමි.

අ� ජීවිතරේ මුහුණරදන අදදැකීම 

අතර ප්රකම�නීෙ අදදැකීම ද තිරේ. 

එරහත්, ඒවා එම ප්රකම�නීෙ බව නිසාම 

අරප ජීවිත හා ෙම කාලෙක් බදධව 

�වතී. එනිසාම ඒ අතරවාරරේ මුහුණරදන 

සාමාන්ය අදදැකීමද ඉහත සඳහන 

ප්රකම�නීෙ අත්දැකීමට ආරදශ කිරීමට 

සමහරරක් ර�ළරඹති. රමම කානතාවටද 

‘්රු සිටින දිසාව’ නම වන රල්ඛනෙක් 

කිෙැවීමට ලැරබනුරේ තම 

රසායුරාරේ රේදනීෙ අකල් 

මරණෙට ආසනනතම 

දනරෙකදීෙ. ඒ 

අනුව ඇෙ එම මරු 

සිටින දසාව නම 

වන තත්ත්වෙ හා 

තම රසායුරාරේ 

අකල් මරණෙ 

අතාේකික රලස 

්ගල�ාර්ගන තිරේ. 

ඒවා හැඳිනරවනුරේ 

මිථ්ා තේක (Fallacy) 

ෙනුරවනි. නමුදු කිනම රහෝ 

උ�ක්රමෙකින රමම මිථ්ා තේක 

ඔවුනරේ මනැේවලින බැහැර රනාකිරීම 

මත ඉන ඇතිවන නපුර, අෙහ�ත 

රමරතකැයි කිව රනාහැක.

සෙදරක 
ප්රධාන උළුවේ්ස 
මරු සටින දි්සාව 

මෙහැරලා තියනන කියලා 
කිසම පිළිෙත් ස්ාතිෂ 

ස�ාතකවත්, වාේතු 
විද්ා ස�ාතකවත් 

නෑ

අයියා  
මැරුසේ  

බ්රහේ�තිනදා. 
බ්රහේ�තිනදා මරු ඉනසන 
දකුණු දිශාසේ. අසේ සේ 
සදාර දකුණට තිබුසේ 

නැත්නම අයියට  
එසහම සවනසන  

නෑ dh
ara

ne
e.l

k
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

අලි රාළගේ 
අලි ග්ලාරිය 

w,s
l;d

අලි රේස්, අලි ර�ෝර�ෝ, 

අලි �ා�න්දු ආදී තරඟාවලි 

අලියන්්ට ඕනෑද? අපි එය 

රනාදනිමු. එරෙත් අලින්රගේ 

අදෙස් විමසීමකින් රතාරව 

ඒවා සංවිධානය රෙරේ. එනිසා 

අලින් සමඟ මූලිෙ ගිවිසුමක් 

නැති බැවින් එන ඕනෑම 

අභිරයෝගයේට මුහුණ දීම්ට 

සංවිධායෙයන්්ට සිදු රේ.  

වරක් ගාලරල සමන� 

ක්රීඩාංගණරේදී අලි ර�ෝර�ෝ 

තරඟයක් �ැවැත්විණ. 

සාමාන්යරයන් රමම තරඟ 

ර�ාව පුරා ප්රචලිතව ඇත්රත් 

ධන කුරේරයින් අතරය. 

ෙණඩායමේට සිේරදනා 

බැගින් ෙණඩායම් රදරක් අලි 

අ්ටරදරනකි. ඔවුන්රගේ පිරේ 

ඇත්රගාේවා සෙ ක්රීඩිොවෙ 

බැගින් ඇත. ර�ෝර�ෝ පිත්ත 

ක්රීඩිොව අතය. මොචාේය 

අර�ෝෙ දංරගාල� ද රමම 

අවස්ථාව්ට සම්බන්ධ 

වීම්ට අරාධනා �ැබිණි. 

ඒ, අලි ක්රීඩෙයින් ෙදිසි 

තත්ත්වයක් ඇති ෙළරොත් 

ඊ්ට මුහුණදීම්ටය. තරඟය 

ආරම්්භ වනවි්ට මධ්යෙනය්ට 

ආසන්නය. එය අලි රවරෙස 

කිරීම්ට එතරම් සුදුසු 

රේ�ාවක් රනාරේ. 

එෙවරම අලිරයක් 

පිටු�ස ගාත්ා රදරෙන් සි්ට 

ගත්රත්ය. එයද පිටිය මැද්ට 

වන්න්ටය. අනිත් අලි ක්රීඩාරේ 

නියැර�ති. මොචාේයවරයා්ට 

රෙෝ ඇත්රගාේවා්ට ෙළ 

ෙැකි කිසිවක් නැත. අලියා 

ඉරියේව රවනස් ෙරන 

බවක්ද රනාර�රනයි. ක්රීඩිොව 

විරේශීය තැනැත්තියකි. දැන් 

තත්ත්වය බැරෑරුම්ය. එනිසා 

සියලු නරඹන්නන්්ට සමන� 

ක්රීඩාංගණරයන් පි්ටත්ට යන 

ර�ස මොචාේය දංරගාල� 

දැනුම් දුන්රන්ය. ක්රීඩාංගණ 

�රිශ්රරේ ඒ වනවි්ට නවතා 

තිබූ වාෙන සංඛ්ාව 200 ේට 

ආසන්නය. �බද විො�න 

යන්ත් මගින් දුන් දැනුම්දුන් 

�සු හිමිෙරුරවෝ වාෙන ඉවත් 

ෙර ගැනීම්ට පියවර ගත්ෙ. 

එරෙත් එක් වෑන් රථයෙ 

හිමිෙරුවකු �මණක් උ�රදස් 

අනුගමනය කිරීම ප්රතික්රෂේ� 

ෙරේය. ඒ අනුව වෑන් රථය 

නවතා තිබූ තැනම තිබිණ.  

රම් සිදුවීම �ා�නය කිරීම්ට 

නම් අරනක් අලි ෙ�බ� වීම 

වළක්වා ගත යුතුය. එනිසා 

රසසු අලි ක්රීඩාංගණරේ එක් 

අන්තයේට රයාමු කිරීම්ට 

පියවර ගැනිණ. රම් සියල� 

මැද තරඟ විරරෝධියා සි්ටගත් 

ඉරියේරේමය. එක්වරම අලියා 

පි්ට සිටි විරේශීය ොන්තාව 

බිම්ට ඇද වැටුණි. ඇය වොම 

රෙලිරොප්ටරයක් මගින් 

රොළඹ්ට පි්ටත් ෙර යැේරේ 

ප්රතිොර �බාදීම රවනුරවනි. 

ඉන් ස්වල� රේ�ාවේට �සු 

ඇත්රගාේවාද බිම්ට ඇද 

වැටුරණය. ඔහු දුවන ආොරය 

අනුව අස්ථි ්භගේනයක් ඇතැයි 

මොචාේය දංරගාල� සැෙ 

ෙරේය.  ඇත්රගාේවා 

ජනතාව අතර්ට එක් වූරේය. 

ඊ්ට රේතුව අලියා තමාව 

රසායාවිත් මරා දැමීම්ට ඉඩ 

ඇති බව ඔහු දන්නා බැවිනි. 

කු�පපු වූ අලි සෑමවි්ටම 

�ාරේ තම ඇත්රගාේවා 

රසායා මරා දැමීම්ට උත්සාෙ 

දරණ බව මොචාේයවරයාද 

දැන සිටිරේය.  

සිය පිරේ වූ අය වැටුණු 

�සු අලියා කිහි�වරක් 

ක්රීඩාංගණරේ එො රමො 

දුව ගිරේය. ඒ අතර ඔහු 

නි�ධාරීන්රගේ උ�රදස් 

රනාතැකූ වෑන් රථය 

දුටුරේය. ඔහුරගේ ඉ�ක්ෙය 

එය විය. ඒ අතරම 

ඇත්රගාේවා රොරේරදෝ 

සි්ට �ැමිණිරේය. අලියා සිහි 

නැති රනාෙරන්නැයි ඔහු 

මොචාේයවරයා්ට ආයාචනා 

ෙරේය. එම අවස්ථාරේ ගාල� 

මෙ රරෝෙ�්ට යැවීම්ට පියවර 

ගැනුණු ඇත්රගාේවාරගේ 

අස්ථියක් බිඳී ඇති බව �සුව 

නිේණය රෙරිණ.  

ඇත්රගාේවා රරෝෙලගත 

ෙරන අතරවාරරේ ෙ�බ� 

වී සිටි අලියා සිය දෑස්ට 

ඉ�ක්ෙ වූ වෑන් රථය රවත 

රක්න්තිරයන් දිේරේය. එය්ට 

නැවත නැවත කිහි� වතාවක් 

තදින් �ෙර දුන්රන්ය. ඊ්ට 

මද රේ�ාවේට �සු අලියා 

රගන යන ර�ාරිය පිේ්ටනිය්ට 

පිවිසිරේය. සිය මිතුරකු දුටුවා 

රමන් සන්සුන් වීම්ට අලියා්ට 

එය ප්රමාණවත් විය. ර�ාරිය්ට 

රගාඩ වූ අලියා ගම්බිම් බ�ා 

යාම්ට සැරසුරණ කිසිවක් සිදු 

රනාවූ �රිේරදනි.  
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ 

මේ කරපු වරදට  
මට සමාව මදන්න එපා
හැබැයි අනිත් දරුවා 
මහාඳින් බලාගන්න

වැලේ ලෙඩි වැලට බර නැතැයි කියමනක් 

තිලේ. මවුවරුන් සියලු දුක් උහුලමින් තම 

දරු පැටවුන් දරාලෙන සිටින්ලන්ද ඒ නිසා 

විය යුතුය. ඒත් යම් යම් ලේතු නිසා වැලේ 

වැේ නැතිව අසරණ වන අම්මාවරුන්ද අපි 

අතර නැතුවාම ලනාලේ. ලමවැනි කාලයක 

තම පැටවුන්ට කැඳ ලකෝපපයක්වත් දීෙත 

ලනාහැකිව අසරණ ලවන එවැනි අම්මලාලේ 

සිතුවිලි අපිට වචන කළ හැකිද?

“මට දරුව�ෝ වදන්නයි. පළමු වි�ාහවේ 
දරු�ට �යස අවුරුදු දාහතරයි. ඒ කසාවේ 
අතහහැරුණට පසවස මම වද�්න �රටත 
වි�ාහ වුණා. ඒ වි�ාහවයන මට ත� පුවතක් 
ලහැබුණා. ඒ පුතාට �යස අවුරුදු පහයි. ඒත 
මවේ වද�්න මහතතයා මීට අවුරුදු වදකකට 
කලින මියගියා. ඊටපසවස මම ජී�තවුවේ 
මවේ සවහෝදරයවේ වෙදර. ජීවිවත ප්රශ්න 
�හැඩිවුණා. මම උකුල් ඇටය බේ්ධ කිරීවේ 
සහැතකමකටත මුහුණ දුන්නා. ඊටපසවස 
ඇවිේවේ අත�ාරු�කින. අෙහිඟකේ නිසයි 
මම දරු�� ෙඟට දහැේවේ. මටත ඕ්න වුවේ 
ෙඟට පනින්න. ඒත මට ෙඟට පනින්න දුනවන 
්නහැහහැ. කට්ටිය මා� අල්ලෙතතා.”

ඒ මීට ලදසතියකට පමණ ලපර තම පස් 

හැවිරිදි පුතුව කදිරාන පාලලමන් කැලණි 

ෙඟට දැමූ මව ලපාලිසියට කී කතාවය. 

දරුවා ඔසවා ෙඟට දැමූ මවටද ඕනෑවූලේ 

ෙඟට පනින්නට නමුත්, එය වැළකී ගිලේය. 

ඇය ලපාලිස් අත්අඩංගුවට පත්වූලේ ඉන් 

අනතුරුවය. ඇය කලක සිට යම් මානසික 

ව්ාකූලත්වයකට ප්රතිකාර ලද කාන්තාවක් 

බවටද දැනෙත්ලත් ඉන්පසු අනාවරණය 

කරෙන්නා ලතාරතුරු සමඟිනි. ලපාලිසිය 

කියන්ලන් ඇය කියූ තරම් ආර්ථික ප්රශන 

එම නිවලස් ලනාවූ බවය. එලහත් ඇය 

විඳි දුක්ෙැහැට පිළිබඳව හරියටම 

කියන්නට දන්ලන් ඇයයි. නිතර ලක්න්ති 

ෙන්නා, රණ්ඩු අඬදබර ඇතිකරෙන්නා 

තත්ත්වයටද ඇය පත්ව සිටියානම් 

ලකාතැන ලහෝ ෙැටලුවක් තිබූ බවද 

පැහැදිලිය. 

සිය සලහෝදරයා තමාත් දරු 

ලදලදනාත් බලාකියාෙත්තද තමන්ට 

දැනුණු ජීවන බර ජීවිතය එපා කරවන 

තරමට තමන් ගිලෙත් බව ඇය 

කියන්නීය. අවසානලේ දරුවා නිවසින් 

පිටතට ලෙලනන්ලන් ලබලහත් ෙන්නට 

යන බව කියමිනි. “පුවත මට සමාව�යන” 

කියමින් ඇය දරුවා ෙඟට දමන්ලන් 

ජීවිතය ඇතැයි කියමිනි. එහිදී දරුවා 

පමණක් ෙංදිය තුළ ලනාලපනී ගිය අතර, 

රැස්ව සිටි පිරිස ඇයව ලේරාෙත්තත් 

ඔවුන් පහර ලදන්නට තැත්කලේ, “වේ 
කාළකේනි ෙෑනි වේරෙතවත වබාරු�ට, 
වේකි�ත ෙඟට දාන්න තිබුවේ, දරු�ා 
ව්නව�යි මහැවරන්න ඕ්න වේ තිරිසන ෙෑනි” 

ආදී වදන් කියමිනි.

ලම් වදන් හමුලේ ඇය කලේ කඳුළු 

සැලීමය. වරද ලකාතැන ලකාලහාම 

සිදුවුවත්, ජීවිතයක් නැති කරන්නට 

මවකට වුව අයිතියක් ලනාලේ. ඇය 

ජීවිතය අතහරින්නට තීරණයක් 

ෙත්ලත් අන්තිම අඩියටම 

ඉවසා බැරිම තැන විය 

හැකිය. ලමහිදී මනස 

ලලඩ වී නම් කරන්ලන් 

කියන්ලන් කුමක්දැයි 

ඇය ලනාදන්නවා විය 

හැකිය. ඒ කුමක් වුවත් 

මැලරන්නට කාරණා 

දහසක් තිබියදීත් ඒ 

සියේල දරා ෙනිමින්, 

දරුවන් ලකලස් ලහෝ ජීවත් 

කරන්නට තරම් සවිමත් 

මේවරුන්ද නැතුවා ලනාලේ. 

තම සතුට ලවනුලවන් දරුවන් 

අතරමං කර පලායන මේපියවරු ලමම 

කුලකයට අයත් නැතත්, ලේලන් පැලේ, 

මහපාලර් තම දරුවන් ලවනුලවන් 

ලවලහසවන අම්මලා ඕනෑතරම්ය. ඒ 

අම්මාවරුන්ට ශක්තියක් වන පියවරුන්ද 

ඇතත්, එලස් ලනාවන කල ජීවිතයට එන 

අභිලයෝෙ මවකට තනිව දරාෙන ලනාහැකි 

තැන එවන් දුක්බර කතා අසන්නට සිදුලේ.

ඉකුත් දා අකුරැස්ස, ඇේගිරිය, 

හාේපන්ලදණිය ප්රලේශලේදීත් මවක් සිය 

මාස නවයක් වන දරුවාට වස ලපාවා 

අතුරුදන්ව සිටියාය. ලපාලිසිය එම 

ස්්ානයට ගිය පසු මව විසින් ලියන ලද 

ලිපියක් ලසායාලෙන තිබුණි. ලරෝහේෙත 

කරන විටද බිළිඳා මියලොස් සිටි අතර, 

වයස අවුරුදු තුනක වැඩිමේ 

දරුවා නිවලස් තනිව සිට ඇත.

“වේ කරපු �රදට මට 
සමා� වදන්න එපා. 
හහැබහැයි අව්නක් දරු�ා 
වහාඳින බලාෙන්න.”

මව ලියා තිබූ 

ලිපිලේ එලස් සඳහන්ව 

තිබුණි. ලමම මව 

දරුවාට වස ලපාවා 

නිවසින් අතුරුදන්ව 

ඇත්ලත් සැමියා කුලී වැඩක් 

ලසායාලෙන නිවසින් පිටතට 

ලොස් සිටියදීය.

ලම් සිේධි ලදකක් පමණි. ආර්ථික 

දුෂකරතා හමුලේ වුව ලමවැනි සිදුවීම්වලට 

ඉඩ ලනාතබා, ෙත හැකි පියවරයන් තිලේද? 

විලශෂලයන්ම මේවරුන්ලේ මන ස සුවපත් 

නම් ලබාලහෝ අභිලයෝෙ ජයෙැනීමට 

හැකිය. දරුවන් මරා දමන්නට ලනාව ඔවුන් 

ජීවත්කර අනෙතලේ දවසක ඒ ලදස බලා 

සතුටු විය හැකි අම්මාවරුන් වැඩි වැඩිලයන් 

රටට අවැසිය.

“ඔය ආසන්නතම සිදුවීම �්න කහැලණි 
ෙඟට දරු�ා දහැමීවේ සිේධියට අදාළ ම� යේ 
මා්නසික ව්ාකූලත�යකට ප්රතිකාර ලබ්න 
කානතා�ක් බ� වපාලිස පරීක්්ෂණ මගින 

අ්නා�රණය වුණා. එ�හැනි පසුබිමක් තුළ, 
ම�වේ අසාමාන්ය මා්නසිකත�ය 

තුළ දරු�ාවේ ආරක්්ෂා�ට, 
පහැ�හැතමට හානිකර යේ 

යේ සිදුවීේ එම නි�ස 
තුළ සිදුව�න්න ඇති. 
දහැන එම සිේධිය සිදුවී 
හමාරයි. ඒත අපි 
ඔවබන ඉල්ල්න�ා 
ලංකාවේ වකාතහැ්න 
වහෝ ම�, පියා වහෝ 

ව�්නයේ භාරකරුව�ක් 
ප්රචේ්ඩකාරී� හහැසිවරමින 

දරුව�කුට පී්ඩා කර්න 
තතත�යක් තිවේ ්නේ 

ව්නාපමා� ළමා රක්්ෂණ අධිකාරිවේ 
1929 දුරකත්න අංකයට ඒ ෙහැ්න ඇමතුමක් 
ලබාවදන්න. එය පහැය 24 පුරාම භා්ෂා 
තුව්නනම ඇමතුේ සඳහා සේබන්ධ විය 
හහැකියි.

ඒ සඳහා සෑම ප්රාවේශීය වල්කේ 
වකාට්්ාසයකම ළමා ආරක්්ෂණ නිල්ධාරීන 
සිටි්න�ා. වම�හැනි සිදුවීමක් සේබන්ධවයන 
පහැමිණිල්ලක් ලහැබුණු �හාම එම නිල්ධාරීන 
ඒ ෙහැ්න වසායා බල්න�ා. අපට ම�වේ 
මා්නසිකත�ය ෙහැ්න �වේම දරු�ාවේ මව්නෝ 
සමාජයීය ආරක්්ෂා� ෙහැ්න අ�ශ්ය සහාය ලබා 
වදන්න හහැකියා� ප�ති්න�ා.

ඒ �වේම එම සිදුවීේ තුළ දරු�ාවේ 
තතත�ය යේ අ�්ධා්නේ තලයක 

තිවබ්න�ා්නේ, දරු�ාවේ ආරක්්ෂා�, 
වපෝ්ෂණය, රැක�රණය ෙහැ්න 

බරපතළ තතත�යක් 
වපව්නන්නට තිවය්න�ා 

්නේ ළමා ආරක්්ෂණ 
අධිකාරිය හහැටියට අපි 
ඊළඟ පිය�රට ය්න�ා. 
ඒ අදාළ ප්රවේශවේ 
වපාලිසියට ඒ සිදුවීම 
සේබන්ධවයන 
පහැමිණිලි වකාට, 

අ�ශ්ය නීතිමය 
පිය�ර ෙහැනීමට 

කටයුතු කිරීම 
තුළිනුයි. එවිට 

අ�ශ්යතා� පරිදි දරු�ා 
රැක�රණ මධ්යස්ා්නයකට වු� 
වයාමු කළ හහැකියි. ඒ සඳහා ප�ති්න 
නීති රාමු� එයයි.”

ඒ ජාතික ළමා ආරක්ෂණ 

අධිකාරිලේ සභාපති, ලයේෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය උදයකුමාර අමරසිංහ 

මහතායි. ඔහු ලපන්වා ලදන්ලන් 

මානසික ව්ාකූලත්වයකින් පසුවන 

මවකලේ ක්රියා කලාපය ලහෝ 

ලවනත් ඕනෑම පරිසරයක් 

තුළ දිගින් දිෙටම දරුලවෝ 

අනාරක්ෂිත බව හැලේ නම් 

ඒ පිළිබඳ අදාළ අංශයන්ට 

පැමිණිලි කිරීම තුළින් 

අනාෙත ව්සන ලබාලහාමයක් 

වළක්වාෙත හැකි බවයි.

ලපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශක, 

ලයේෂ්ඨ ලපාලිස් අධිකාරී නිහාේ 

තේදූව මහතා ද ඉහත මව දරුවා 

කැලණි ෙඟට දැමීලම් සිේධිලයන් 

පසු සඳහන් කලේ දරුවන්ට 

හානි ලනාකර ළඟම ඇති 

ලපාලිස් ස්්ානයට ලොස් 

තම ෙැටලුව පවසන 

ලලසය. එලමන්ම ලපාලිස් 

ස්්ානාධිපතිවරුන් එවිට 

හැකි පරිදි එම ෙැටලු 

නිරාකරණය 

කරෙැනීමට 

උදේ කරනු 

ඇති බවයි. 

එලස් ආර්ථික දුෂකාරතා නිසා ලපාලිසියට 

පැමිණිලි කළ අවස්්ාවල දරුවන් 

රැකබලාෙනිමින් තම දරු පවුල ආරක්ෂා 

කරෙැනීමට පරිත්ාෙශීලීන්ලේ උදේ මව 

හා දරුවන්ට ලබාදුන් අවස්්ාද තිලේ.

එවැනි මිනිසුන් සිටිනා රටක, මේ 

වැනි දරුවන් අකාලලේ මිය යා යුතු 

නැත. ලපාලිසියට ගියවිට නීතිමය ප්රශන 

ලොඩකැයි සිතා, ක්ෂණික තීන්දු තීරණ 

ෙන්නවා ලවනුවට, වියවුේ මනසින් කරනා 

විනාශයක් දැක පසුව දුක්ලවනවා ලවනුවට 

ඔවුනට හැකි පමණ උදේ කිරීම අප 

කාලේත් යුතුකම ලනාලේද?

අේමාමේ  
හැසරීම දරුවට 
හානිකරයි කියලා 

හිතනවානේ 1929ට 
මකෝල් එකක්  

මදන්න

 මැමරන්නට 
කාරණා දහසක් 

තිබියදීත් ඒ සයල්ල දරා 
ගනිමින්, දරුවන් මකමේ 

මහෝ ජීවත් කරන්නට 
තරේ සවිමත් 

මවවරුන්ද නැතුවා 
මනාමව
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වගාව ව්ාපාරයක් දක්වා 
දියුණු කරගනන කැමතිද?

වගාව හිතට ගතට දෙකටම ද�ාඳය. 

වගාවට හිත ගිය අදයකු ආදයත් එකඳු 

බිම් අඟලකවත් අපදත් ද�ා�රිනදනත් 

ඒ නිසාය. කෘෂි කරමානතය ගැ� රදේ 

කතාබ�ක ඇති වී තිදබ� දමවැනි 

දමාද�ාතක ඊට අවශ්ය ෙැනුම ස� 

ක්රමදේෙ ගැ� ජ�තාව ෙැනුවත් කළ �ැකි 

�ම් එය කාදලෝචිතය. හිදත් �යිදයන 

ජීවිතය දි�න�ට කෘෂි කරමානතදේ 

දයදෙ� මිනිස්සුනට එය ව්ාපාරයක 

විදි�ට දියුණු  කරගැනීමට සවියක 

විය �ැකි �ම් අගදනය. දෙරණ මාධ්ය 

ජාලදේ සභාපති දිලිත් ජයවීර ම�තාදේ 

�ායකත්වය ස� මගදපනවීම යටදත් 

පවත්වාදග� ය� ‘අරමුණ’ සංවිධා�ය 

දම් දි�වල ඒ සඳ�ා �ව වැඩපිළිදවළ 

රාශියකම ආරම්භදකාට ඇත. එම 

සංවිධා�දේ සම්බනධීකාර දේකම් 

සංජීව අේවිස් ම�තා දම් කියනදන 

අරමුණ සංවිධා�ය සමඟ සම්බනධ වී 

ඔදේ වගාවත්, ව්ාපාරයක ෙකවා දියුණු 

කරගැනීමට �ැකි ආකාරය පිළිබඳවයි.

“ඇත්තටම ‘අරමුණ’ සංවිධානයේ 
මූලිකම අරමුණ යෙනයන දැනට කෘෂි 
කරමාන්තයේ නියැයෙන අයයේ ෙගාෙන 
ව්යෙසායකතෙයක් දක්ො ෙරධනය 
කරගනන ඒ අයට අෙශ්ය මූලික කටයුතු 
සම්ාදනය කරො යදන එක.

ඒ හරහා අපි මීට කලිනුත ‘හියත හයිය’ 
කියන යතමාෙ යටයත රට පුරාම ඉනන 
ෙගාකරුෙන, ව්යෙසායකයන නගා සිටුෙනන 
විවිධ ෙැඩසටහන ක්රියාතමක කළා.

ඒයක් ඊළඟ අදියරක් විදිහට ්තමයි රයේ 
කෘෂි කරමාන්තයේ යයයදන අයයේ ෙගාෙන 
ෙරධනය කරනන සැෙසුම කරනයන.

වියේෂයයනම කියනන ඕයන යම 
ෙැඩසටහයනදී අපි මූලිකම ්තැනක් 
යදනයන යගෙතු ෙගාෙට යනයෙයි කියන 
එක. ෙගාෙක් කරො ඒක ොණිජ කෘෂි  
කරමාන්තයක් විදියට දියුණු කරයගන 
ව්යා්ාරයක් දක්ො ඉදිරියට යගනියනන 
කැමති අයට ්තමයි යම්තැනදි අපි මූලික 
්තැනක් යදනයන.

යම ෙැඩසටහයන මූලිකම අදියයරන 
අපි රට පුරාම දිස්ත්රික්ක 25කින 
ෙගාකරුෙන දහයදනා බැගින ය්තෝරායගන 
ව්යාෙසායකයින යදසිය ්නහක් (250) 
බිහිකරනන ්තමයි බොය්ායරාතතු 
යෙනයන.”

එහිදී කෘෂි කරමානතයට සම්බනධ 

විදේෂඥයින �ර�ා �වී� ක්රමදේෙයන 

ගැ� දමනම දබෝග පිළිබඳව ෙැනුම 

ලබාදීමටත් කටයුතු කර� බවකුයි ඔහු කියා 

සිටිදේ.

“උදාහරණයක් විදිහට යකයනකුට විවිධ බීජ 
ගැන දැනුම මදි නම, ඒො ක්රියාෙට නංොගනන 
බැරි ්තාක්ෂණික ගැටලු තියයනො නම අපිට 
පුළුෙන  ඔවුනෙ ඒ ගැන දැනුෙත කරනන .

ඒ ෙයේම යමහි ්ළයෙනි අදියයරදීම 
ෙගාෙක් ව්යා්ාරයක් දක්ො ෙරධනය කරගනන 
හැටිත කියො යදනන අපි කටයුතු කරනො. 
එ්තැනින ්ස්තයස ්තමයි අයේ ෙැඩසටහනට 
සමබනධ යෙන අයයේ විවිධ ගැටලුෙෙට අනුෙ 
දිස්ත්රික්ක මේටමින සමමන්රණ ්ෙතෙනන 
කටයුතු කරනයන.

ඇත්තටම අයේ රයේ යගාඩක් කෘෂි 
කරමාන්තයේ නියැයළන අයයේ ්ෙදාෙ 
සීමායෙො තියයනයන ගයම ය්ාළට වි්තරයි. 
නමුත ඒ අයට යේශීය ෙශයයන යමනම 
වියේශීය ෙශයයනුත යහාඳ යෙළඳය්ාළක් 
හදාගනන පුළුෙන වුයණාත, යහාඳ යෙළඳ 
නාමයක් යගාඩනගාගනන පුළුෙන වුයණාත 
අපිට ඒ අයයේ ආරථිකය ශක්තිමත කරන 
ගමන යේශීය ෙශයයන  යමනම වියේශීය 
ෙශයයනුත රටට යහාඳ ආදායමක් යේනන 
පුළුෙන. ඒත අයේ රයේ කෘෂි කරමාන්තයේ  
නියැයළන අයට ඊට අෙශ්ය ්දනම ්තනිෙම 
යගාඩනගනන ්තරමක් අ්හසුයි. ඉතින ඒ 
අරමුණු සාර්ථක කරගනන කැමති කෘෂි 
කරමාන්ත ව්යාෙසායකයයෝ ඉනනො නම 
‘අරමුණ’ සංවිධානයේ යම ෙැඩසටහනත 
එක්ක එකතු යෙනන කියො ්තමයි කියනන 
තියයනයන.”

ෙැ�ට රට තුළ පවති� ෙැඩි අරබුෙකාරී 

තත්ත්වය නිසා දමහි පළමු සම්මන්රණය 

ZOOM ඔස්දස් පැවැත්වීමට කටයුතු දයාෙ� 

බවයි ඔහු කියා සිටිදේ.

දමම වැඩසට�� ඉදිරි සති දෙක 

ඇතුළතදී ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු දයාදා 

ඇති අතර අරමුණ  දේස්බුක පිටුදේ ඇති 

දපෝරමය පුරවා විද්යුත් තැපෑදලන එවීම ද�ෝ 

දමහි ෙකවා ඇති අයැදුම්පත සම්පූරණ කර 

‘අරමුණ - බියමන හයිය’, ධරණී පුවත්පත, 

ද�ා.91, විදේරාම මාවත, දකාළඹ 7 ය� 

ලිපි�යට එවීදමනෙ ඔබට ඊට සම්බනධ විය 

�ැකිය. 

ලිහිණි මධුෂිකා
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රතනනා පුෂ්ප කුමනාරි

ඊළඟ අවුරුදසද 
මට විභනාග කී්පයකම 
තිසයනවනා. ඒවසගන් 

්පසසස මසේ තනතුරත 
උඩට යනවනා. දැන් 

ඉතින් ඒ ෙැම 
හීනයකම වතුසර

මෙතතයනා සනෝනට සෙනාසරන් 
උ්පත ්පනාලන ස�නාපුවල 

සිදුරු ෙදලනා 

මම හැමදාමත් කතා කරන්න අ්ේ 

බිරින්දෑවරු අතින සැමියන්ට ්වන 

අක්ටයුතුකම් ගැන්න. හැබැයි අ් කතාව 

ටිකක් ්වනස්. ්ම්ක අලුත විවාහ වුණු බිරියන 

තමන්ගේ සැමියවත් එක්කාසුකර්ගන 

කියවනන වටින කතාවක්.

“අනේ මටනම් දැේ මැනෙේන තෙමටම 
කළකිරිලා ඉේනේ මිස්. බනේ දරුනෙක් ඉේන 
නිසයි මම ඉෙසේනේ.” ්ම් කතාව කිව්ව 

මී්ට මා්සක්ට හමාරක්ට කලින ම්ගේ ළඟ්ට 

ආපු තරුණ බිරිඳක්. මම ඇයව දිලිනි කියලා 

හඳුනවනනම්. ඇය කතා ක්ේ අඬ අඬ. 

තරමක් පැහැපත් තරුණියක් නිසා ඇ්ගේ 

මූණ රතු පාටින ජම්බු ්ගඩියක් ව්ගේ ඉදිමිලා. 

ඉතින මම මුලිනම ක්ේ හැඬුම නතර ්වන 

තැන්ට ඇ්ගේ හිත හ්පු එක.

දිලිනි්ගේ වයස අවුරුදු විසිපහයිලු. 

ඇය මාස තුනක ගැබිනියක්. හැබැයි ඒ 

්වන්කා්ටත් ඇය සැමියා එක්ක අමනාප 

්වලා ඔහු්ගේ නිවසින ගිහිලලයි හිටි්ේ.

“පුංචි කානේ ඉඳලම මම ඉනෙනෙේන 
හරි දක්්ෂයි මිස්. ශිෂ්යතනවේ පාස්නෙලා නහාඳ 

ඉස්නකෝනලකට ගියා. පස්නස කැම්පස් ගියා.”

උසස් අධ්ාපන්යන පස්්ස් ඇය්ට 

්පෞදගලික ආයතනයක ්ලාකු 

වැටුපක් එක්ක ්හාඳ 

රැකියාවක් ලැබිලා. රස්සාව්ට 

පස්්ස පරස්තාව ගැන 

ව්්වන එක ්ගාඩක් 

පවුලවල වැඩිහිටියන්ගේ 

ක්ර්ම්්න. ඉතින 

දිලිනිත් මවපියන්ගේ 

ඉලලීම්ට අනුව 

්යෝජිත විවාහයකින 

විවාහ ්වලා. මාව 

මුණගැ්හනන එන්කා්ට 

ඇය විවාහ ්වලා මාස 

පහයි.

“ඊළඟ අවුරුදනද මට විභාෙ 
කීපයක්ම තිනයනො. ඒෙනෙේ පස්නස් 
මනේ තනතුෙත උඩට යනො. දැේ ඉතිේ ඒ 
හැම හීනයක්ම ෙතුනෙ.”

ගැබගත්තු එක ගැන දිලිනි ඇ්ගේ සැමිය්ට 

්�ෝ්නා කරන බව ම්ට ්ත්රුණා. හැබැයි 

ඉතින තනි අතින අත්පුඩි ගහනන බැහැ්න. 

ඉතින ්මතැනදි සැමිය්ට විතරක් ්�ෝ්නා 

කරන එක නිවැරදි නැහැ ්න් කියලා 

මම ඇ්ගන ඇහුවා.

“බැඳලා සතියක් ගිනේ 
නෑ. එයානේ අම්මයි එයයි 

නදේනම ළමනයක් හදමු කිය 
කියා කියෙේන ෙතතා. 
ඒත මට දැේම බබාලා 
ඕනේ නෑ. ඒ නිසා මම 
පරිස්සම් වුණා.” විවාහ 

්වලා මාස තුනක් යදදි 

දිලිනි ගැබිනියක් වුණාලු. 

අඹු-සැමියන විදිහ්ට 

එක්්වන හැම අවස්්ාවකම 

ඔවුන උපත් පාලන ්කාපු 

භාවිතා කරපු නිසා ඇය්ට ඇ්ගේ 

ගර්භීණීබව ගැන සැකයක් ඇති්වලා. 

“ඒ ජො මිනිහා නකාේඩම් හිේ කෙලා මිස්.” 

දිලිනි කිවව ඒ කතාව අහලා ම්ගත් ඇස් උඩ 

ගියා. ්ම් කාරණාව ගැන සැමියා එක්ක දිගින 

දිග්ටම වා් කරන්කා්ට ඔහු්ගේ කටිනමලු 

ඒ ගැන කියැවු්ේ. දිලිනි්ගේ ගැ්ටලුව මම 

හිතුව්ටත් වඩා ්බා්හාම සංකීර්ණ නිසා පසු 

්වසක ඇ්ගේ සැමියා එක්ක කතා කරනන 

මම අවස්්ාව හදාගත්තා.

කතාබ්හදි වුණත් ඔහු එ්හම සැරපරුෂ 

නපුරු පුදගල්යක් ්නාවන බව ම්ට 

්ත්රුණා. ඉතින බිරිඳ්ටත් ්හා්රන ්රු්වක් 

හ්නන හිතු්ව ඇයි කියලා මම ඔහු්ගන 

්කළිනම අහලා බැලුවා. “මනේ අම්මා දැේ 
හරි ෙයසයි මිස්. එයාට නහාඳ කෙේන බැරි 
නලඩකුත තිනයනො. අම්මනේ එකම ආසාෙ 
මැනෙේන කලිේ මනේ දරුනෙක් දකින එක. 
‘ඔයා මට ආදනෙයි නම් මම මැනෙේන කලිේ 
මට මුණුපනෙක් නදේන’ කියලා අම්මා නිතෙම 
කියනො. ඒකයි මිස් මම නමනහම කනේ. හැබැයි 
ඒක ෙැෙදී කියලත මම දේනො.” ඒ විදිහ්ට 

උත්තර ්්න්කා්ට මූ්ේ තිබුණු වර්කාරී 

හැඩතල වහන කරගනන ඔහු්ට බැරි වුණා.

තමන්ගේ අම්ම්ගේ ආසාවල ඉෂ්ඨ 

කරනන තරුණ බිරිඳ්ගේ හීන ්බාඳ කරපු 

එක ඉතාමත් ආත්මාර්්කාමී ක්ටයුත්තක් 

බව මම ඔහු්ට කිවවා. ්මාක් ඇය 

රැකියාව අතින ඉහළ්ටම යනන හීන 

්ැකපු උගත් කානතාවක්්න. 

ලිංගික හා ප්රජනන ්සෞඛ්ය 

අයිතිවාසිකම් ය්ට්ත් 

තමන කැමති කාලයකදී 

කැමති කාල පරතර අනුව 

්රුවන සැදී්ම් අයිතියක් 

සදෑම කානතාවක්ටම 

හිමි ්වනවා. තමන්හේ 

සහකරු්ගේ අවසරයකින 

්තාරව ්රු්වක් ලැබීම්ට 

ස්්රීන හා පුරුෂයන භාවිත 

කරන ප්ර�ේඩත්වය අපි 

හඳුනවන්න ප්රජනන බලහත්කාරය 

කියලා. ඉතින නීතිය ය්ට්ත් ගත්තත් ඔහු 

කරලා ති්යන්න වර්ක් බව මම ඔහු්ට 

පැහැදිලි කළා.

විවාහයක් ඇතු්ේ ්වන ්ම් ව්ගේ ්දවල 

ගැන ්ගාඩක් කානතාවන පැමිණිලි කරන්න 

නැහැ. පැමිණිලි කළත් ්ම් ව්ගේ ්දවල්ට 

්හාඳින ක්රියාත්මක ්වන නීතිරීතී අප්ට 

නැහැ. ්මතැනදි කානතාවක්ට මානසික, 

චිත්ත්වගීය හා ඍජු කායික හිංසනයක් 

සිද්ධ ්වනවා. ඒ නිසාම නීත්ානුකූල බිරිඳව 

වුණත් බ්ලන ගැබ ගැනවීම ්ලෝක්ේ 

ඇතැම් ර්ටවල බරපතළ ්ඬුවම් හිමිවන 

වර්ක්.

කරුණු කාරණා පැහැදිලි කළා්ට පස්්ස 

ඔහු කදුළු සලමින බිරිඳ්ගන සමාව ගත්තා. 

්ැන ගැබ්ගන අවසාන නිසා ්රුවා සතුටින 

හදාගනන තැන්ට මම දිලිනි්ගත් හිත හැදුවා. 

ඒ ව්ගේම ්රුවා ලැබුණ්ට පස්්ස් ඇ්ගේ 

අධ්ාපන ක්ටයුතු සහ රැකියා්ව වැඩ 

සාර්්කව කරගනන ඇය්ට සහාය ්්න බව 

දිලිනි්ගේ සැමියා ඇය්ට ්පා්රානදු වුණා.

්රුවන සැදී්ම් කාලය ගැ්ටලුකාරී 

කරගත්තු අඹු-සැමියන නිතරම 

උප්දශනවලදී මුණගැ්හනවා. ්ගාඩක් අය 

බබාලා හ්න්න වැඩිහිටියන්ගේ උවමනාව්ට. 

ඇතැම් ්්මාපියන විවාහක යුවළ ්රුවන 

හ්නතුරු විවි්ධාකාර කතා කිය කියා ඔවුනව 

මානසිකව බියගනවනවා. හැම ්ක්නක්්ටම 

තමන්ගේ ශරීරය සම්බන්ධ ස්වාධීන තීරණ 

ගනන අයිතියක් ති්යනවා. ඒ නිසා ්රුවන 

හ්න කාලසීමාව විතරක් ්න්මයි ඒ පවුල්ට 

්රුවන අවශ්ය් නැද් කියන කාරණාවත් 

තීරණය කරනන ඕ්න ඒ ්්පළ.

විවාහය කියන එ්ක් ්ත්රුම ්රු්වෝ 

හ්නවා කියන එකම ්න්ම්. හැබැයි අ්ේ 

ර්ේ ්ගාඩ්්නා ඉන්න විවාහ ්වන්න 

්රු්වෝ හ්නනයි කියන සංකලප්ේ. 

්ගාඩ්්නා විවාහක යුවළක්ට සුබ 

පතන්නම “ ඉක්මනිේ දරුමේනලා ලැනේො” 

කියලා. හැබැයි පලපුරුදු වෘත්තිකයන 

හැටිය්ට පූර්ව විවාහ උප්දශනවලදි පවා 

අපි කියන්න විවාහ වුණු අලුත ්රුවන 

හ්නන එපා කියලයි.

අ් ්වන්කා්ට අ්ේ ර්ේ අවුරුදු 18,19 

්යෞවන අම්මලා ගැබගනන ප්රවණතාවය 

වැඩියි. ්හේතුව ප්රමාණාත්මක ලිංගික හා 

ප්රජනක ්සෞඛ්ය ගැන ්ැනුමක් නැතිකම. 

උපත් පාලනය ගැන ්ැනුමක් නැති නිසා 

සමහර අය විවාහ්යන පළමු එකතු වී්මනම 

ගැබ ගනනවා. කතාව්ට ‘හනිමූේ බබාලා’ 
කියන්න.

විවාහක යුවළක එකි්නකා්ගේ ලිංගික 

ආශාවන සහ ශරීර ගැන අධ්යනය කරමින 

මානසික බැඳීම වැඩි කරනන ටික කාලයක් 

ගත ්වනවා. ඉතින බැඳපු ගමන බ්බක් 

හම්බුණාම ඔය කාරණා එකක්වත් හරිය්ට 

ඉටු්වන්න නැහැ. අම්මා තාත්තා ්්නන 

හරිය්ට අඳුනගන්න නැතිව සමාජය්ට 

සාර්්ක ්රු්වක් තිළිණ කරනනත් 

අමාරුයි්න. ඒ නිසා ඒ ්දවල ගැන හිතනන.

විවාහ වුණු ගමන ්රු්වක් හදාගත්තම 

සැමියව තමන්ට නතු කරගනන ්ලසියි, 

පවුල ශක්තිමත් ්වනවා, සැමියා කවදාවත් 

තමනව දාලා යන්න නදෑ කියලා හිතලා බැන් 

ගමන බබාලා හ්න බිරියනුත් ඉනනවා. 

සැමිය්ට ආ්රණීය බිරිඳක් ්වලා බැඳීම් 

ශක්තිමත් කරගනන බිරිඳක් ්ක්ෂ ්වනන 

ඕ්න. විවාහ වුණු අලුත ්රුවන ්නාහදා 

ඉනන එකත් බැඳීම් ශක්තිමත් ්වනන ්හේතු 

්වනවා. එ්හම නැතිව ්රුවන ලවවා 

තමන්ගේ ්පෞදගලික අරමුණු 

ඉටුකරගනන යන එක නම් 

්රුවන්ටත් ඇති ආ්රයක් 

්න්මයි.

සමහර පිරිමි තමන්ගේ 

බිරිඳ ්හාඳ රැකියාවක් 

කරනව්ට එයින ඉහළ්ට 

යනව්ට අකමැතියි. ඒ 

ව්ගේ අය බිරිඳව නිවස්ට 

්කාටු කරනන භාවිතා 

කරන උපක්රමයක් විදිහ්ට 

ඉක්මනින ්රු්වෝ හ්නවා. 

“අ්ේ වයිෆ් ඉතින ්ග්ර්ට ්වලා 

නිකන්න ඉන්න ඒ නිසා අපි ඉක්මන්ට 

්රු්වෝ හැදුවා” කියලත් ්වසක් සැමි්යක් 

මාත් එක්කම කිවවා.

“ඉක්මනටම දරුනෙෝ හදලා ඉෙෙයක් 
කළාම ඉෙෙයි” කියලා කියන අයත් ඉනනවා. 

සමහරු ්රු්වෝ හ්න්නම ව්්න ්පා්රන 

හ්නන ඕනාව්ට කියලා ඒ ව්ගේ කතාවලින 

පැහැදිලි්න. ඒ ව්ගේම ඔෆිස් එ්ක් ඉනන 

උන්ැලා, පා්ර් ්තා්ේ මුණගැ්හන අය 

“බබාලා නැදද?” කියලා අහනව්ට බය්ට 

බැඳපු හැටි්ේ ්රු්වෝ හැදුව අයත් 

සුලබයි. මම නම් හිතන්න මුලිනම කරනන 

ඕ්න එ්හම අහන අයව අශ්ර්යන අයින 

කරන එක. අපි කා්ගනවත් “ඊනේ ඔයාලා 
නසක්ස් කළාද?” කියලා අහන්න නදෑ්න. 

්රු්වා හ්න එකත් ආනන  ඒ ව්ගේ අතිශය 

්පෞදගලික ්්යක්. ඒ නිසා ඒ කා්ගනවත් 

ඒ ව්ගේ ්දවල නාහා ඉනන තැන්ට තමන්ගේ 

විනය හදාගනන එකත් හරි වැ්ගත්.

‘ඔයනා මට
ආදසරයි නම් මම 

මැසරන්න �ලින් මට 
මුණුපුසරක සදන්න’ 

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

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 16 වැනි  ් කාටස

සනත ප්රියනත

මැණික් ෆාම කඳවු්ෙන දීපු 
ආහාෙ සලාකය විකුණලා තමයි 

අමමා ්�ෞරි බලනන ආ්ේ 

සිංහල ජනතාව එල්.ටී.ටී.ඊ. සිංවිධානය 

පිළිබඳව දැනසටි ප්රධානම කාරණය වූයේ 

ඔවුන් මිනී මරණ, ය�ාදු යේ�ළ විනාශ කරන 

මයල්ච්ඡ ත්රසතවාදී කණ්ායමක් යලසයි. 

නමුත් යුේධය අවසන් වීයමන් �සුව මුළුමනින්ම 

යනාවුණද යමතරමට එල්.ටී.ටී.ඊ.ය පිළිබඳ 

සිංහල ජනතාව අතර තිබූ ආකල්�ය යවනස 

විය. සයලු යේද අමතක කළ යබායහෝ සිංහල 

ජනතාව නන්දික්ාල් කලපුව හරහා �ැමිණි 

ලක්්ෂ ගණනාවක අවතැන් යදමළ ජනතාවට 

යමන්ම යටත් වූ එල්.ටී.ටි.ඊ. සාමාජිකයන්ටද 

උදව් උ�කාර කිරීමට ඉදිරි�ත් වූහ. එහිදී 

අමතක යනාවන සදුවීමක් ආවරජනය කළ 

කපිතාන් ජයනි.

“පුනරුත්්ාපනය වන ළෙයි මවනුමවන උදව් 
කරනන විවිධ සංවිධාන වමගේෙ පුදගෙයන 
මගාඩක් ඉදිරිපත් වුණා. එමහෙ ඉදිරිපත් වුණ 
අයමගන වැඩි පිරිසක් සංහෙ අය. ඒ වමගේෙ 
ෙැහුම්, පරිගණක පුහුණු, සූප ශස්ර වමගේ 
පාඨොො කළා. මම් පාඨොො කමළත් සංහෙ අය. 
මෙමහෙ ඉදදි මම් ළෙයි මවනුමවන නාට්ය හා රංග 
කො පුහුණු පාඨොොවක් කරනවා කියො අපිව 
දැනුවත් කළා. මම් පාඨොොව කමේ මකෞෂල්ා 
ප්රනානදු ෙහත්මිය. මකෞෂල්ා ප්රනානදු කියනමන 
නාට්යමව්දිනියක් වුණ මසෝෙෙතා සුබසංහ සහ 
කීේතිෙත් පරිපාෙන නිෙධාරිමයක් වුණ ෙයනල් 
ප්රනානදු යන මදමදනාමගේ දියණියයි. එයාමගේ 
නාට්ය පුහුණු ඇකඩමියකින තෙයි පාඨොොව 
කරනන ආමව්. සතිඅනතමේ පාඨොොව කළා. 
සංගීත හා නාට්ය චිකිත්සාව කියො කරපු මම් 
පාඨොොමවදි රංගනය, ගායනය, අභිනය 
වමගේ නාට්යයක අදාළ හැෙමදෙ ඉගැනනුවා. 
අපිත් මසරෙ ළෙයි මම් පාඨොොවට මයාමු 
කළා. ළෙයිනුත් කැෙැත්මතනෙ මම් පාඨොොව 
හැදෑරුමව්. හැබැයි එකෙ ළෙමයක් විතරක් 
පාඨොොව ෙගහරිනවා කියො මත්රුණා. 
පාඨොොව ෙගහැරපු මම් ළෙයමග නෙ මගෞරි. 
වයස අවුරුදු 15ක් වුණ මම් ළෙයා තෙයි ඒ මවදදි 
ෙධ්ස්ානමේ ඉඳපු ෙසසනෙ ළෙයා. ඒ නිසා 
හැමෙෝෙ කීමව් ‘මගෞරි මම් පාඨොොව කමළාත් 
ප්රසදධ නිළියක් මවනන පුළුවන’ කියො.

හැබැයි මගෞරි පාඨොොව ෙගඇරියා විතරක් 
මනමෙයි ෙධ්ස්ානමේ තිමයන අනිත් කිසෙ 
මදකට ඉදිරිපත් මවනමනත් නැහැ මුළුගැනවිො 
වමගේ ඉනමන. හැබැයි බාහිරින බෙදදි කිසෙ 
අසනීප ගතියක් මේනන නැහැ. ෙෙ 
අනිත් ළෙයිනමගන අහදදි එයාො 
කීමව්,‘මගෞරි ෙැඩම්ො ළඟ 
ඔමහාෙ ශබද නැතිව හිටියට 
අපිත් එක්ක ඉදදිනම් හරිෙ 
ක්රියාශීලියි’ කියෙයි.”

ඒ වනවිට මධ්යස්ානය 

භාර අණයදන නිලධාරී 

යලස කටයුතු කරන ලේයේ 

කරනල් හරමන් ප්රනාන්දු 

මහතාය. යහයතම රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා පුනරුත්්ා�න 

මධ්යස්ානය තුළ ඇවිදිමින් 

සටියදී එක් තරුණියක මුල්ලකට වී 

සැඟවී සටින අයුරු දකින්නට ලැබිණ. 

යහාඳින් බැලූවිට ඒ යවන කවුරුත් යනාව යගෞරි 

බව හඳුනාගන්නට ලැබිණ. ඒ වනවිට යකෞ්ෂල්ා 

ප්රනාන්දු මහත්මියයේ නාට්ය හා රිංග කලා 

�ාඨමාලායව් පුහුණුවීම �ැවැත්යවමින් තිබිණ.

“මගෞරි ඔතන මොනවද කරනමන? ඩ්ාො 
ප්රැක්ටිසවෙට ගිමේ නැදද?”

“අමන සේ ෙට ඩ්ාො ප්රැක්ටිසවෙට යනන 
බැහැ. ඒක ෙගහරිනන තෙයි මෙමහට මවො 
හිටිමේ.”

යගෞරියගන් පිළිතුරු ලැබිණ.

“අනිත් හැමෙෝෙ යනවනම් ඔයාට 
විතරක් තිමයන ප්රශනය මොකක්ද?”

කරනල් ප්රනාන්දු ය�රළා ප්රශන 

කයේය.

ඒ ප්රශනයට පිළිතුරු දී ගත 

යනාහැකි වූ යගෞරි ලැජජායව් 

ඇඹයරමින් සටියාය.

“ඇයි ෙට කියනන 
බැරි මදයක්ද? ෙැඩම් 
මකමනක්ට එනන 
කියනනද?”

“නෑ නෑ සේ ෙැඩම් 

මකමනක්ට කියනන ඕන නැහැ.”
“එමහනම් කියනන.”
“සේ ෙමගේ ඉසසරහ දතක් නැහැ. 

කට ඇරියෙ ඒක මේනවා. එතමකාට ෙට 
ෙැජජයි වමගේ කට්ටිය හිනාමවො විහිලු 
කරයි කියෙත් හිමතනවා.”

යගෞරි ලැජජායව් ඇඹයරමින් කීවාය.

යගෞරියේ ඉදිරි දත් ඇන්යේ හරි 

මැදින් දතක් අඩු වී සැලකිය යුතු 

හි්ැසක් ඇතිවී තිබිණි. ඇයේ දත් 

ඇන්යේ අසාමාන්ය යස දතක් 

�ැමිණ තිබීම නිසා එය 

ගලවා ඉවත් කිරීයමදී 

යමම හි්ැස මතුවී 

තිබිණ.

“ඉතින මගෞරි 
ඩ්ාො ප්රැක්ටිස 
කරදදි කට 
ඇරමගනෙ 
කරනමන නැතිව 

කට වහමගන 
ඔයා පුහුණුවීම් ටික 

කරනනමකා.”
ප්රනාන්දු මහතා විසඳුමක් 

කීයව්ය.

“එමහෙ කරනන බැහැමන සේ. ඒ ෙැඩම්ො 
මවොවකට හයිමයන හිනාමවනන කියනවා. තවත් 
මවොවකට කට ඇරො හයිමයන එක එක ශබද 
කරනන කියනවා.”

තමන් �ත්ව ඇති අ�හසුතාවය යගෞරි 

කීවාය. අනතුරුව ප්රනාන්දු මහතා විසන් 

යගෞරිව භාර කරනුයේ කපිතාන් ජයනිටය.

“ජයනි මම් මගෞරිමග ඉසසරහ දතක් නැහැ. 
ඒකයි මෙයා හැෙමදෙ ෙගහරිනමන. දත් බඳින 

තැනකින දතක් දානන ක්රෙයක් බෙනනමකෝ.”
යැයි �වසමින් යගෞරිව ජයනිට 

භාරයකරිණි.

“මම් ළෙයිනමගේ වවද්ය ප්රතිකාර 
රජමයන මනාමිමල් කළාට දත් 
බඳිනවා වමගේ මදවල් රජමයන 
කරනමන නැහැ. ඒ මදවල් මුදල් 
මගවො මපෞදගලිකව කරනන 

ඕන. ඒ නිසා දතක් දානන 
මුදල් තිමයනවද කියො 

ෙෙ මගෞරිමගන 
ඇහුවා. එයා 
ළඟ ඉතුරු 
කරමගන ඉඳපු 

ොරු සල්ලි රුපියල් 200ක් විතර තිබුණා. දත 
මරෝහමෙන ගෙවපු මවොමව් ඒ වවද්යවරයා 
කෘත්රිෙ දතක් දාගනන කියො උපමදස දීො 
තිමයනවා. ඒත් ඒකට මුදල් නැති නිසා තෙයි 
දතක් දාමගන නැත්මත්. ‘ඔයාමගේ සල්ලි තියාගනන, 
ෙෙ දතක් දාො මදනනම්’ කියො කීවා. ඊටපසමස 
මගෞරිමගේ මපෞදගලික මතාරතුරු මහායො 
බැලුවා. එතමකාට දැනගත්තා එයාමග තාත්තාත් 
එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට සම්බනධ මවො ඉඳො 
පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානයක ඉනනවා කියො. 
අම්ෙයි, මපාඩි ෙල්ලිො තුනමදනයි ‘ෙැණික් ෆාම් 
අනා් කඳවුමේ’ ඉනමන. මගාඩක් මදෙළ අය 
තෙනට සමීප මකමනක්ට දුරකතන ඇෙතුෙක් 
ගත්තෙ මුලිනෙ කතා කරන මදයක් තෙයි කෑෙ 
කාෙද ඉනමන? මොනවද කෑමව්? කියො. මගෞරි 
අම්ෙට දුරකතන ඇෙතුෙක් ගත්තෙ අඬනවා. 
මොකද කියො බැලුවෙ, අම්ෙො කෑෙ හරියට 
කාො නැහැ. එමහෙ නැතිනම් බතුයි පරිේපුයි 
වමගේ සාොන්ය කෑෙ මව්ෙක් අරමගන තිමයනමන. 
ඒත් මගෞරිට ෙධ්ස්ානමයන කුකුල් ෙස, බිත්තර, 
අතුරුපස එක්ක මහාඳ ආහාර මව්ෙක් ෙැබිො 
තිමයනවා. ඒ නිසා තෙයි අඬනමන. මම් ළෙයි 
බාෙවයසකාර ළෙයි නිසා මම් අයව බෙනන 
මදෙව්පිමයෝ ආවෙ දවසක් මදකක් දරුමවෝ සෙඟ 
කතා කරනන ඉඩ මදනවා. මගෞරිමග අම්ොත් 
මෙයාව බෙනන ආවා. මදනනා සතුටින ඉඳො පැය 
කීපයක් ගියාට පසමස මගෞරි අඬ අඬා අම්ෙට 
කියනවා ආයිත් ොව බෙනන එනන එපා කියො. 

අපිට මම්ක ප්රශනයක්. ඒ නිසා ඇයි 
එමහෙ කියනමන කියො මගෞරිමගන 
ඇහුවා.”

“අම්ෙොට අනා් කඳවුමරන මදන 
කෑෙ සොකය (අවතැන වූවන සඳහා 
සතියට ප්රොණවත් හාල්, පිටි, පරිේපු 
ඇතුළු වියළි සොකයක් එකෙ රජමයන 
මදනු ෙැබිණි) විකුණො තෙයි ොව බෙනන 
ඇවිත් ඉනමන. කනන ෙැමබන කෑෙ 
විකුණුවාෙ අම්ෙයි, ෙල්ලිෙයි බඩගිනමන. 
ඒ නිසයි එනන එපා කීමව්.”

ඉකි ගසමින් යගෞරි පිළිතුරු දුන්නාය.

“මම් මදවල් නිසා හැමෙෝමගනෙ 
මගෞරිට ආදරය, කරුණාව ෙැබුණා. 
ඉක්ෙනිනෙ මගෞරිව දත් බඳින තැනකට 
එක්කරමගන ගිහින කෘත්රිෙ දතකට 
මිනුම් දීො අත්තිකාරෙකුත් බැනදා. දවස 
හතරකට පසමස යදදි දත හදො තිබුණා. 
දත සවි කරො පාවිච්චි කරන විදිය 
ගැන ඒ දනත වවද්යවරයා උපමදස 
එමහෙත් දුනනා. දත සඳහා සයලුෙ 
වියදම් ෙමගේ මපෞදගලික වියදමෙන 
කළා. මුලිනෙ කෘත්රිෙ දත දාො කණණාඩිය 

ඉසසරහට ගිහින කණණාඩිමයන බෙදදි මගෞරිමග 
මුහුමණ තිබුණ සතුට ෙට අද වමගේ ෙතකයි. 
එයා මගාඩක් සතුටු වුණා වමගේෙ ෙට මගාඩක් 
පිං දුනනා. එතැනින පසමස හැෙමදටෙ ඉදිරිපත් 
වුණා. වයසට වඩා ශරීරය වැඩිො ෙසසන නිසා 
එයා කැපිො මපනුණා. දත දැම්ෙට පසමස මගෞරි 
හැෙමදටෙ ඉදිරිපත් වුණා. ක්රීඩාවටත් දක්ෂයි. 
විවිධ ප්රසංගවෙදි ඉදිරිපත් වුණා. රත්ෙොන හිනදු 
විදුහෙට පාසල් ගියා. සාොන්ය මපළ විභාගය 
ලියදදි නිදහස වුණා.”

“මගෞරි දැන මොකද කරනමන?”
“අපි ළඟ ඉදදි ෙැහුම් පාඨොොවක් කළා. 

නිදහස මවදදි රජමයන ෙැෂිෙක් එමහෙ 
දුනනා. මගදර ගිහින ෙැහුම් වැඩ කළා. 
මෙයාමග දක්ෂතාවය නිසා ෙැහුම් සාේපුවකුත් 
දැම්ො. මුෙතිව්වෙ තෙයි ව්ාපාරය තිබුමණ. 
පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානමේෙ ඉඳපු මකමනක් 
තෙයි විවාහ කරගත්මත. එක දරුමවකුත් 
ඉනනවා. පවුෙෙ පදිංචිය ප්රංශමේ. එමහ ප්රසදධ 
ඇඳුම් නිේොණ ශිල්පිනියක් විදියට කටයුතු 
කරනවා. ඇත්තටෙ ඇය ප්රංශමේ ව්ාපාරික 
කානතාවක්. මගෞරි අද ඉනන තැන ගැන අදටත් 
අපිට සතුටුයි.” 

කපිතාන් ජයනි කීවාය.

සර් ම්ගේ  
ඉසසෙහ දතක් නැහැ. 

කට ඇරියම ඒක ්ේනවා. 
එත්කාට මට ලැජ්ජයි 

ව්ගේ කට්ටිය හිනා්වලා 
විහිලු කෙයි කියලත 

හි්තනවා
 මගෞරි තෙ සැමියා සහ පුතා සෙඟ

පුනුරුත්්ාපන කඳවුමේ සටි මයමහළියන සෙඟ මගෞරී 

කොශිල්පිනී මකෞෂල්ා ප්රනානදු
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

යටට අඳිනවද ? 
‘ස�ෝ කමාන්සඩෝ’ 
ක්රමයට යනවද ? 

මීට සතියකට දෙකකට කලින් කාන්්ාවක් 

ද�ෞද්ගලික සවස්ථ්ාවය රැක්ගන්්න ඕදන් 

දකාද�ාමෙ කිය්න කාරණාව ්ගැ්න අපි ක්ා 

කළා. ලිිංගික ද�දෙදස ය��ැවැතමට 

යටඇඳුමත බල�ා්නවය කිවවට ඒ ලිපිදයන් 

ඒ ්ගැ්න වැඩි විස්රයක් ක්ා කරන්්න බැරි 

වුණාදන්. ඒ නිසා �රියටම �රිය්න යටඇඳුමක් 

ද්ෝර්ගන්දන් දකාද�ාමෙ? ඒවා �රියට �ාවිචිචි 

කරන්දන් දකාද�ාමෙ? කිය්න එක අෙ 

කියවමු.

බාහිර �රිසරදයන් 

ලිිංගික ප්රදදශයට ඇතුළු 

දවන්්න පුළුවන් විසබීජ, 

බැක්ටීරියාවලින් ඒ 

ද�දෙස ආරක්්ා 

කර්න එක ්මයි 

යටඇඳුමකින් ්නැත්ම් 

�ෑන්ටියකින් මූලිකවම 

බලාද�ාදරාතතු 

දවන්දන්. යට කලිසමක් 

කාන්්ාවකදේ ලිිංගික 

අවයව එක්ක දබාද�ාම 

සමී�ව රැදේන නිසා ආරක්්ාවට 

අඳි්න දම් පුිංචි ඇඳුමම අපිට දලඩ 

දරෝ්ග ඇති කරන්්න ඉඩ තිදය්නවා. ඒ නිසා 

යටඇඳුම් ්ගැ්න සුළුවට ්ක්න එක ද�ාෙ මදි.

මීට අවුරුදු  4,400 කට එ�ා ඊජිප්තුදව 

ජීවතදවච්චි ්ගෑනු උෙවියලු මුලින්ම යටට 

අඳින්්න �ටන්්ගතදත. ඒවා ්ලමසුන්දේ �ෙම් 

කළ සමින් �දාපු සිහින් �ටි වදේ යට කලිසම්ලු. 

ෙැන් වදේ ද්නදමයි ඔවුන් ඒවදේ පිරිසිදුකම 

්ගැ්න �වා දබාද�ාම දලාකුවට හිතුවයි 

කියලයි මූලාශ්රවල සෙ�න්. ඉසසර අදප් රදේ 

ජීවතදවච්චි රජ බිදසෝවරු, රජකුමාරිකාවන් 

දබාද�ාම විදේ් යටඇඳුමක් ඇන්ෙ බවට 

සාක්ෂි 

තිදය්නවා. 

මණිදම්ඛලාව 

කියලා 

කියන්දන්. ඒ 

කාදල රජවරු 

යුදදධෙකට 

යන්්න කලින් 

රජ බිසවට 

ඔය ඇඳුම 

�ළේනවලු. 

බිසව දව්නත 

පුරු්යන් 

එක්ක 

ය�න්්ග් වීම 

වළක්ව්න එක 

්මයි ඔය 

යටඇඳුදම් 

අරමුණ.

19 වැනි සියවස මැෙදී යට කලිසම්වලට 

යුදරෝ�දේ තිබිලා තිදයන්දන් අමුතුම ්ැ්නක්. 

ඒ කාදල �ෑන්ටි ඇෙලා තිදයන්දන් ්ගණිකා 

වෘතතීදේ නිර්වුණු කාන්්ාවන් වි්රයි. ඒ 

නිසා ්මන් ්ගැ්න සමාජය වැරදියට හි්යි කිය්න 

බයට සාමාන්ය කාන්්ාවන් යට කලිසමක් දි�ා 

ඇ�ැක් ඇරලා බලන්්නත බයයිලු. �ැබැයි 20 

වැනි සියවස දව්නදකාට ඔය ්ගැටලු ්නැතිදවලා 

�ැම කාන්්ාවක්ම යටට අඳි්න එක සාමාන්ය 

දෙයක් වුණාලු.

යටට ද්නාඇෙ ඉන්්න එක වැඩිය ද�ාෙයි 

කියලත දලෝකදේ සිංකල�යක් තිදය්නවා. 

යුදරෝ�ා රටවල ඕකට කියන්දන් ‘ග�ෝ කමානගඩෝ’ 
කියලා. දෙවැනි දලෝක යුදදද කාදලදි යුෙ 

භටයන්ට එකම යටඇඳුම ෙවස ්ගාණක් එක 

දි්ගට ඇෙද්ග්න ඉන්්න එක දලාකු ප්රේ්නයක් 

දවලා. ඒ නිසා ඔවුන් �ැදමෝම එක ෙවසක 

යට කලිසම් ්ගලවලා අ�සට විසි කළාලු. ඒ 

නිසා ්මයි ඔය සිංකලද�ට ඒ ්නම වැටිලා 

තිදයන්දන්. යටට අඳි්න එක ්නැති එක ්ම 

්මාදේ කැමැත්ක්. �ැබැයි වි්බීජවලින් 

ආරක්්ා දවන්්න පිට්ට යදදි යටඇඳුමක් අඳි්න 

එක ද�ාෙයි කියලයි වවද්යවරු කියන්දන්. 

ලිිං්ගාශ්රි් ද�දෙසට ද�ාඳින් වා්ාශ්රය ලැදබ්න 

එකත වැේගත නිසා රාත්රි නින්ෙට ය්නදකාට 

යටඇඳුම් අඳින්්න එ�ා කියලත ඔවුන් කිය්නවා.

දවළෙද�ාදළන් �රි යටඇඳුමක් ද්ෝර්ගන්දන් 

දකාද�ාමෙ කියලා ෙැන් බලමු. අපිට �ෑන්ටියක් 

ඇෙලා බලලා මිලදී ්ගන්්න බැ�ැදන්. ඒ නිසා 

�රියටම ඇදේ ප්රමාණය ්ගැ්න ෙැනුවත දවලා 

යන්්න ඕදන්. ද්ගාඩක් කාන්්ාවන් �රියට බලලා 

කරලා �ෑන්ටියක් ද්ෝර්ගන්්න ලැජජයි. ඇස 

මේටදමන් බලලා ්මයි ඒවා ්ගන්දන්. �ෑන්ටි 

මිලදී ්ගන්්නදකාට ්මන්දේ ඉ්න ස� කකුලවල 

ප්රමාණය මැ්නද්ග්න ගිහින් ඒ ප්රමාණවලට 

්ගැලද�්න ඇඳුම් ්ගන්්න.

ඇඟට ද්ගාඩාක් ්ෙත ්නැති, ලිහිලුත 

්නැති ඇඳුම් මිලදී ්ගන්්න එක �රි 

වැේගත. ්ෙ යටඇඳුම් ලිිං්ගාශ්රි් 

ප්රදදශය අව�ැ�ැ දවන්්න 

දේතුවක්. අනික ඇඟට 

්ෙ යටඇඳුම් ඇන්ෙම 

කලිසම්වල දාරවලින් 

මසපිඬු කැපිලා 

දප්්නවා. ඒක 

පිරිසක් ඉදිරිදේදි 

අ��සු්ාවයට 

�තදවන්්න 

දේතුවක්. ඒ 

වදේම ්ෙ �ෑන්ටි 

ඇන්ෙම ශරීරයටත 

�රි අ��සුයි. කකුල 

කැද�්නවා. ඊට�සදස 

ඉතින් ්ාරාදවක් වදේ 

දබාද�ාම අ��සුදවන් ්මයි 

ඇවිදින්්න දවන්දන්. ඒ වදේම ්මයි 

ලිහිලවට ඇන්ෙම දවන්ද්නත නි්රම 

කලිසම උසස උසසා ඉන්්නයි.

ඊළඟ දද යටඇඳුදම් අමුද්රව්ය. අදප් 

රට සමකාසන්්න රටක් නිසා නි්රම ෙ�ඩිය 

උරා්ගන්්න දරදිවලින් �ැදූ �ෑන්ටි ද්ෝර්ගන්්න 

ඕදන්. ්නැත්ම් සදම් ආසාේන, කැසීම් වුණත 

ඇතිදවන්්න පුළුවන්. ්නයිදලෝන්, සිලක්, 

සැටින්වලින් �ැදූ කලිසම් ඉෙහිට ඇන්ෙට කමක් 

්නෑ. �ැබැයි එදිද්නදා භාවි්යට වඩාත ද�ාෙ 

කපු ස� විසදකෝස දරදියි.

අදප් රදේ ්නැති වුණාට කාන්්ා යටඇඳුම් 

කියන්දන් යූදරෝ�ා රටවලට එක්්රා කලාවක්. 

ඒ අය ඉතින් ඒ සිංසකෘතිවලට ්ගැලද�්න 

වවවාරණ යට කලිසම් �ේනවා. ද්නාෙන්්නාකම 

නිසා අදප් රටටත ඔය කලිසම් ආ්නය්නය 

කර්නවා. �ැබැයි �ැඩ දාලා වැඩ දාලා දලාකු 

දේන්ෙ ඉලාසටික් අලලා ම�පු ඔය කලිසම් අපිට 

කැද�න්දන් ්නැ�ැ. එදිද්නදා භාවි්යට එවැනි 

කලිසම් මිලදී ්ගතද්ාත ඉලාසටික්, දේන්ෙ 

නිසා කකුල ක�ාද්ග්න අ��සුදවන් ්මයි ඉන්්න 

දවන්දන්.

ඊළඟ දද වේණය. ද්ගාඩාක් ්ෙ වේණවල 

යටඇඳුම් ඊට උඩින් අඳි්න ඇඳුම අ්රින් 

කැපිලා දප්න්්න ඉඩ තිදය්නවා. ඒ නිසා යටඇඳුම් 

ද්ෝර්ගන්්නදකාට පුළුවන් ්රම් ශරීරදේ 

�ැ�ැයට ්ගැලද�්න නූඩ් කලේස ස� 

කළු �ැ�ැදයන් ද්ෝර්ගන්්න. කළු 

යටඇඳුම් අඳින්්න ද�ාෙ ්නැ�ැ 

කියලත සම�රු කිය්නවා. 

�ැබැයි ඒ ක්ාදව 

විද්යාතමක �ේනමක් 

්නම් ්නැ�ැයි කියලයි 

වවද්යවරු කියන්දන්.

ඔසප් ෙවසවලට 

යටඇඳුම් ඉක්මනින්ම 

අව�ැ�ැ දවන්්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා ඒ ෙවසවලට 

අඳින්්න දව්නම යට කලිසම් 

කිහි�යක් තියා්ගන්්න. ඔ�ස 

ෙවසවලට භාවි්ා කර්න ඒ යට 

කලිසම් වැඩිය ද්නදම් ටිකක් ්ෙ 

වුණාට කමක් ්නැ�ැ. ඒක සනී�ාරක්්ක තුවා 

අඳින්්න ��සුවක්.

දසෝේගන්්න. ්මන් යටට කලිසමක් අඳි්නවා 

කියලා අනිත අය ෙැ්න්ගන්්නවට අකමැති 

කාන්්ාදවාත ඉන්්නවා. ඒ අය කරන්දන් යට 

කලිසම දසෝෙලා දකාදේ �රි අවව ද්නාවැදට්න 

අසසක ව්න්න එක. එද�ම බැ�ැ. යට කලිසම් 

්ෙ අවදවන් වියළා්ගත්ම ්මයි වි්බීජ වි්නාශ 

දවන්දන්.

දයෝනි ස්ාවයන්වල ආම්ලික්ාවය නිසා 

�ැන්ටිවල යට දකාටස ඉක්මනින් දිරන්්න ස� 

අව�ැ�ැ්ගැන්දව්න එක සාමාන්යයි. ඒ වදේ 

්තතවයක් ඇතිවුණාම �ෑන්ටිය භාවි්දයන් 

ඉවත කරන්්න. ඒ ්නැ්ත දකාද�ාමටත වසරක 

වි්ර භාවි්දයන් �සදස �ෑන්ටියක් ඉවත 

කර්න එක ඇඟට ද�ාෙයි.

ඒ ඒ ඇඳුම්වලට ්ගැලද�්න යටඇඳුම් මාදිලි 

දමා්නවෙ කියලා ෙැන් බලමු.

සබෝයි ස�ෝර්ට්ස් (Boy Shorts) 
දම්ක දකාට කකුල සහි්ව එ්න කලිසමක්. 

ෆදලයාේඩ් සකේේ, ්ගවුම් වදේ ටිකක් 

සැ�ැලලු ඇඳුම්වලට දම්ක කදිමයි. සුළඟට 

ඇඳුම උඩට ගියත කලිසම නිසා ශරීරදේ 

නිරාවරණය දව්න දකාටස අඩු දව්නවා.

ක්ලැසික බ්රීෆ් (Classic Brief) 
ද්ගාඩක් අය භාවි් කර්න සාමාන්ය යටඇඳුම 

්මයි දම්ක. එදිද්නදා අඳි්න සාය, කලිසම්, 

්ගවුම් ඕ්න එකකට දම්ක අඳින්්න පුළුවන්. දම් 

ඇඳුම ශරීරයටත දබාද�ාම ��සුයි. �ැබැයි 

්ෙ ඇඳුමකට ක්ලැසික් බ්රීෆ කලිසමක් 

ඇන්දදාත ්නම් ඇඳුම් අ්රින් කලිසම් දාර 

ද�න්්න ඉඩ තිදය්නවා.

හිපස්ටර් (Hipster) 
ටිකක් ඉ්න දප්්න ඇඳුමක් අඳි්නවා ්නම් දම් 

�ෑන්ටිය ද්ෝර්ගන්්න පුළුවන්.

ෙයි කට් (High Cut) 
ඉ්න උඩට තිදය්න 

�යිදවසේ 

කලිසම්වලට ්මයි 

දම් යට කලිසම 

්ගැලද�න්දන්.

ස�ාන්ග්ස් (Thongs) 
ඇඟට හිර 

ඇඳුම්වලට සාමාන්ය 

යට කලිසම් වේ්ගයක් 

ඇන්දදාත ඒක 

අදශෝබ්න විදි�ට 

දප්න්්න පුළුවන්. දම් 

කලිසදම් ශරීරය 

ආවරණය දව්න 

දකාටස අඩුයි. ඒ 

නිසා ්ෙ ඇඳුම් 

එක්ක ඇන්ෙම 

කලිසම් දාර දප්න්දන් 

්නැ�ැ.

ජී ස්්රින්ග්ස් (G- 
strings) 
දම්ක ද්ාන්ේ 

එකකටත වඩා අඩු ආවරණ �ෑන්ටියක්. ඉ්න 

වදේට තිදයන්දන් පුිංචි �ටියක් වි්රයි. ඒ 

නිසා ඇඟට ්ෙ දලගින් එකකට එද�ම දම්ක 

කදිමයි.

සීම්ස් (Seamless)
දම් වේ්ගදේ මැහුම් දාර ්නැ�ැ. ඒ නිසා ්ෙ 

ඇඳුම්වලට වදේම සාමාන්ය ඇඳුම්වලටත 

දම්ක ්ගැලද�්නවා. ඒ වදේම දම් වේ්ගය 

ශරීරයටත ��සුයි.

පලැඩඩ් පෑන්ටීස් (Padded Pants) 
ඉණ, �සු�ස සුන්ෙරව කැපිලා දප්න්්න 

්මයි දම් වේ්ගය භාවි්ා කරන්දන්. �ැබැයි 

ශරීරයට ්ගැලද�්න �රි �ැඩඩ් �ෑන්ේ එකක් 

ද්ෝර්ගන්්න එක වැේගත. ඒ වදේම ඒවා 

�රි විදි�ට පිරිසුදු ද්නාකර ඇන්දදාත විවිධෙ 

ආසාතමික්ා ඇතිදවන්්න පුළුවන් කියලත 

අම්ක කරන්්න එ�ා.

කන්ස්ෝල් පෑන්ටීස් (Control Panties)
්ගේභීණී මවවරුන්ට, කිරි දේන මවවරුන්ට 

ස� සිදසරියන් සැතකම්වලට මුහුණ දීපු 

අම්මලට දම් වේ්ගය දබාද�ාම ��සුයි. ඒ 

වදේම ටිකක් බඩ තිදය්න දකද්නක්ක්ට බඩ 

අඩු කරලා ද�න්වන්්නත දම්ක ද�ාෙයි.

යටඇඳුමක් උ�රිම �ැය අටක් අඳින්්න 

කිය්න එකයි වවද්ය ම්ය. ඒ වදේම ඔ�ස 

කාදලට ස� අධික රසදන් කාදලට �ැය 

�්දරන් �්රටවත �ෑන්ටි මාරු කරන්්න 

ඕද්නලු. ඒ වදේම ලිිං්ගාශ්රි් ප්රදදශය දසෝේන 

�ැමදවලාවකම ඒ ප්රදදශය ද්් මාතතු 

කරන්්න ඕදන්. ්නැත්ම් යට කලිසම ද්තදවලා 

අ��සු්ාවයට �තදවන්්න පුළුවන්.

යට කලිසමක් �රියට පිරිසුදු කර්ගන්්න 

එකත �රි වැේගත. 1960 ්ගණන්වල හිටපු 

්ගෑනු අය යට කලිසම් දසෝෙන්්න 

�රි අකමැතිලු. ඒ නිසා ඔවුන් 

එක�ාරක් භාවි්ා කරලා 

විසි කරන්්න පුළුවන් 

�ෑන්ටි නි�ෙවලා. සම�ර 

රටවල අෙටත ඕවා 

භාවි් කර්නවා. දකායිම 

දවලාවකවත යටඇඳුම් 

අනිත ඇඳුම් එක්ක එකට 

දසෝෙන්්න එ�ා. ඒදකන් 

ඇඳුම් අ්ර වි්බීජ 

හුවමාරු දවන්්න පුළුවන්. 

ඒ වදේම දම්වට සැර සබන්, 

දසදුම් කුඩු, මෘදුකාරක එද�ම 

දයාෙන්්නත එ�ා. ඒ රසායනික ද්රව්ය 

�ෑන්ටි �ර�ා අදප් ශරීරයට ඇතුළු දවන්්න 

පුළුවන්. �ෑන්ටි මෘදු සබන් වේ්ගයකින් අතින් 

ඉස්ෙර 
ොමාන්ය කාන්�ාවන් 

ෙමාජය වලැරදියට හි�යි 
කියන බයට යට කලිෙමක 

දිො ඇෙලැක ඇර්ා 
බ්න්නත් 
බයයිලු

19 වලැනි 
සියවෙ මලැදදී යට 

කලිෙමව්ට යුසරෝපසේ 
තිබි්ා තිසයන්සන් අමුතුම 
�ලැනක. ඒ කාස් පෑන්ටි 

ඇඳ්ා තිසයන්සන් �ණිකා 
වෘත්තීසේ නිර�වුණු 

කාන්�ාවන් 
වි�රයි
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ලබන සතියට...

2022 ජූලි 06 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
76 මකාටස

බියංකා නානායක්කාර ලියයි

මකාලමලක් මහායාෙත්ෙනම 
අපිටත් මකාළඹ නෙර මවනන තිබුණා 

සහ�ෝදරයාට ඇමතුම ගත්තත 

හසහෙහ�ල්තා මැණිහේහේ හිහත වූ ප්රශෙයට 

උත්තර ලැබුහේ ෙැ්ත. ඒ හෙනුෙට ලැබුහේ 

්තෙත හි්ත අවුල් කරෙෙ ක්තාය. සියල්ල 

අෙසාෙහේ හ�ාඩි පුතුට කිරිබතහගාඩත 

එ�ාහේදැයි කියා ඇයට බියේ දැනුණි. 

කිරිබතහගාඩ සැහලෝන් එකේ දාෙො කීොට 

ඒ හකාහේද කියා අ�ගන්ෙට බැරි වීම ගැෙ 

ඈ සිහත �සු්තැවිල්ලේ ඇතිවිය. හේ ගැෙ 

හතනුකට කියෙොද, හොකියෙොද කියා ඇය 

සිතුොය. ඇහේ හි්ත කීහේම හොකියා සිටීම 

හ�ාඳ බෙය.

අංජොහේ විභාගය අෙසන් 

හෙෙතුරු �ැමදාමත හතනුක ඇය 

�මුෙන්ෙට විශෙවිද්ාලයට 

ගිහේය. ඒ දිෙ ටික හගහෙෙතුරු 

ඇයෙ සතුටින් �ා නිද�හේ 

්තබන්ෙට ඔහු උතසා� ගතහතය. 

විභාගය ඇහේ වුෙත ඒ ්තරමටම 

ඔහුහේ හි්තත බරවී තිබුණි. ඉේසර 

දුරක්තෙ සාප්පුහෙන් හොහසල්වී 

ව්ා�ාරහේ දියුණුෙම හසවූ හතනුකහේ 

ඒ සිතුවිලි හෙෙේවූහේ පුදුම හලසින් කියා 

ඔහුටද සිතුහේය. ඇහේ විභාගය අෙසන් 

දිෙහේ ඔහු සිටිහේද සැ�ැල්ලුහෙනි. එදා 

සන්ධ්ාහේ ඇයෙ නිද�හේ �මුහෙන්ෙට ඔහු 

ගිවිස ගතහත දිෙ ගණොෙකටත හ�ර සිටය. 

අල්ලපු කඩ කාමරහේ එදිෙ වූහේ අමුතු 

කලබලකාරී බෙකි. ඉ්තා ඉේමනින් ෙැඩ 

නිමවූ සැහලෝන් ආය්තෙය කරෙ හිමිකරුෙන් 

කිසිහෙේ හතනුකට ඒ ෙෙතුරුත 

�මුවී තිබුහේ ෙැ්ත. 

“හෙට ඒ සැහ�ෝන් එහේ ඕපනින් 
එකලු.”

අංජො �මුෙන්ෙට යන්ෙට 

සන්ධ්ාහේ එළියට බහිෙ හතනුක 

පිටු�සින් ආ කමල් කීහේය. 

“එහෙනම් කනේ ඇහි�ා ඉන්න 
හෙන්හන නෑ...”

හතනුක හ්තන්ෙහකෝන් කීහේ 

අ�ැ�ැදීහමනි. 

“වින්්දන නම් ආසාහෙන් ඉන්හන සැහ�ෝන් 
එක අරිනකල්. �සසන හකල්හ�ා එයි 
කිය�ා...”

කමල් කීහේ සිොහසමිනි. වින්දෙ 

�මණේ හොෙ කමල්හේ හි්තත එෙන් 

සිතුවිල්ලක ඇ්තැයි ඔහුට සිතුණි. 

ඔවුන්හේ සිතුවිලිෙලට හතනුක සිොසුහේ 

ෙැ්ත. ඒ ්තරුණ සිතය. ්තමන් එෙන් 

ෙයසේ �සුකළත හි්ත අයාහල් යන්ෙට 

හොදුන්හන් එදෙස �ටන් නි�ඬ, සන්සුන් 

ජීවි්තයකට හුරුෙ සිටි නිසාය. 

සාප්පුහේ වීදුරු හදාරෙල දූවිලි බැඳී 

ඇති අයුරු ඔහුහේ ඇසට �සුවුහේය. 

එදෙස දිෙ�්තාම උහේ ෙැඩ 

�ටන්ගන්ෙට කලින් වින්දෙ හේ වීදුරු 

පි�දැේමා ම්තකය. ඒත දැන් වින්දෙට 

ඊට හෙලාෙේ ෙැති ගාෙය. ඊට ්තමන්ද 

හේතුෙේ බෙ ඔහුහේ හි්ත කීහේය. 

ජීවි්තහේ හේ කාරයබහුලකම ඉේමෙට 

අෙසන් කර හොගතහ්තාත ව්ා�ාරය 

මීට ෙඩා මග�ැහර්තැයි ඔහුට මුල්ෙරට 

සිතුහේය. 

“ඔන්න ඔය වීදුරු ටික ෙෙසට පිෙ�ා දාන්න 
කමල්.”

ඔහු කාරයට ෙැගී හදාර ෙසාගන්ො ගමන් 

කීහේය. කාරහේ ඉඳහගෙ ඉදිරිය බැලූ කළ 

සැහලෝෙහේ ඉදිරිය හ�නුණි. ඇතුළ්ත 

සිට ෙැඩ කරෙ අහයේ එළියට 

එනු හ�නුණා මිස ඉදිරි�සට දමා 

ඇති කළු වීදුරුහෙන් ඇතුළ්ත 

සිටින්හන් කවුදැයි හොහ�හන්. 

සැහලෝෙහේ ෙම සහි්ත පුෙරුෙ 

සවිකර කළු හරේදකින් ෙසා 

තිබුණි. ඒ ගැෙ අෙධාෙයේ 

හොමැති නිසා හකායි හමාහ�ාහත 

එය සවි කළාදැයි හතනුක දැෙ 

සිටිහේත ෙැ්ත. හ�ටින් �සු ඒ ෙම 

බලාගන්ෙට පුළුෙන් හෙෙ නිසා ඔහු ඒ ගැෙ 

හොසි්තා කාරය �ණගන්ො �ාරට ගතහතය. 

විභාගය අෙසන් වූ නිසා අංජො සිටිහේ 

සතුටින් �ා සැ�ැල්ලුහෙන් යුතුෙය. පියුමිකාත, 

ේහන්�ාත සියලු හේ අේ කරමින් ගමන් මළුෙලට 

දමන්හන් �සුදාට හගදර යන්ෙටයි. �සුගිය 

කාලහේ ෙැඩිපුර තිබූ හේෙල් ටික ටික අංජො 

හතනුක එෙවිට කාරහයන් යො තිබූ නිසා ඇයට 

අේකරමින් මළුෙල අසුරන්ෙට කියා තිබුහේ 

�ාඩේ කළ හ�ාත�ත ස� �ාවිච්චි කරන්ෙට 

්තබාගත ඇඳුේ ටික �මණි. 

“හ�ාඩේ රෑ හෙන්හන නෑහන්...”

හතනුක �මුෙන්ෙට කාමරහයන් පිටෙන්ෙට 

සැරහසේදී පියුමිකා ඇසුොය.

“ඇයි...?”

“ඇයි අෙන්හන, අ්ද අපි තුන්හ්දනත් 
හම් කාමහේ එකට ඉන්න අන්තිම 
්දෙස. ඒ හින්දා රෑ කෑම සහපෂල් 
කරමු...”

“ො... ඒක හොඳයි... මං රෑට 
හනාකා එන්නම්...”

අංජො කීහේ ඇත්තටමය.

“මට �හම් යද්දි ්දැන් නම් එක 
දුකේ තිහයනො...”

ේහන්�ා ෆයිල් මිටියේ බෑගහේ අඩියට 

දාෙ ගමන් කීොය. 

“ඒ හමාකද්්ද?”

“අංජනාට ෙහේ... අෙසේ තරම් ආ්දහේ කරන 
හකහනේ හොයා�න්න බැරිවුණාහන කිය�ා.”

ේහන්�ාහේ ක්තාෙට අංජො සිොසුණාය.

“ඔව් අහන්. ඒක නම් ඇත්ත. එහෙනම් ඉතින් 
�හම් හනායා හමහෙට හෙ�ා ඉන්න තිබබා. 
හකාහේද ඒ කාහල් පසහසන් ආෙ උන් එේක 
යාළුවුණාම පසහස උන් අපිටම �ණන් ඉසසුෙහන්. 
මට ඊටපසහස තමයි හකාල්හ�ා අරෙං වුහේ...”

පියුමිකා කීහේ ඇත්ත ක්තාෙකි. ඇය ඉන්�සු 

සරසවිහේ සිටි මුළු කාලහේම පිරිමි ළමුන්හගන් 

ආ ආදර ඇරයුේ ප්රතිේහෂේ� කහේ කිසිදා 

විො�ය සඳ�ා සරසවි සිසුහෙේ හ්තෝරාගන්හන් 

ෙැ්ත යෙ තීරණයත සමඟය. ඔවුන්ට ෙැඩ 

කරගන්ෙට කාලය ්තබා අංජො එළියට 

බැේසාය. ඇය හකා්තැෙක හ�ෝ හොෙැෙතී 

හකළින්ම ආහේ හතනුක හ්තන්ෙහකෝන් බේඩාර 

කාරය ෙේතාහගෙ සිටි ්තැෙටය.

ඇය ො�ෙයට ෙැග ඉඳගත සැනින් 

ඔහු හදස බලා සිොසුණාය. ඇහේ දකුණ්ත 

ම්ත ෙම්ත ්තැබූ හතනුක ඒ අ්තැඟිලි අල්ලා 

ගතහතය.

“කාහ�කට පසහස අ්ද තමයි පුරුදු හිනාෙ 
්දැේහේ...”

ඔහු ො�ෙය �ණගන්ෙමින් කීහේ 

ආදරණීයෙය.

“ඇයි මං පහුගිය ්දෙසෙ� හිනාවුහේ නැද්්ද?”

ඔහු ්තැබූ අ්ත මතින් ඇය ෙම්ත ්තබා ්තද 

කරමින් ඇසුහේ ඔහු හෙතින් �මො පුරුදු 

ේහලෝන් සුෙඳ හුේමට අල්ලා ගනිමිනි.

“හිනාවුණා, මුළු හ�ෝහේම ඔලුෙ උඩ තියාහ�න. 
හිනාහෙ විතරේ හනහව් ඇසෙ� බැල්හමත් ඒ 
බැරෑරුම්කම තිබබා...”

“ඇත්තමයි... හ�ාකු බරේ විභාහ� 
ඉෙරහෙනකම් තිබහබ. හොඳ හීනයේෙත් 

්දැේහක නෑ. අ්ද නම් හොඳට නින්්ද 
යයි...”

ඔහු ො�ෙය �ැහරේහේ 

හකාළඹ හදසට හොෙ නුෙර 

හදසටය. යන්හන් හකාහේදැයි 

ඈ ප්රශෙ කහේද ෙැ්ත. 

“කට්ටිය අස කරනො මං 
එද්දී. හෙට උහද් හ�ෙල්ෙ� යන්න 

එපැයි...”

“අපරාහ්ද ඉතින් ඔයා බඩු ටික 
අරන් ආොනම් හමහෙමම හ�්දර නෙතින්න 

තිබබහන...”

“අහන් ඉතින් එහෙමම එන්න බෑ. අ්ද තමයි අපි 
අවුරුදු ෙතරේ හිටපු කැම්පස ජීවිහත් අන්තිම 
රාත්රිය...”

ඔහු හෙෙදාට ෙඩා හේගහයන් කාරය එළෙෙ 

බෙ දැනුහේ හේගහයන් �සුවී යෙ �රිසරහයනි.

“ඒකත් ඇත්ත... ඉතින් හමාක්ද කරන්හන? 
කට්ටිය පාේටියේ දානේද?”

“එහෙමත් නෑ. සහපෂල් ඩිනේ එකේ �මු කිය�ා 
ඒ හ්දන්නා කිව්හව්... මං ඒ �ැන ඇහුහෙ නෑ...”

හතනුක ඉදිරිය බලාහගෙ සිොසුහේය. 

“ඇයි හිනාහෙන්හන්...?”

“හමාකද්්ද සහපෂල් ඩිනේ එක කිය�ා හිතුණා. 
හකල්හ�ා හබායි්ද අ්ද...?”

අංජො දෑ්තට මැදිකරහගෙ සිටි ඔහුහේ 

අ්තැඟිලි රිහදන්ෙට හේ අල්ලා මිරිකුොය.

“අපි තුන්හ්දනාම එහෙම නෑ... මං හකාහොමත් 
කැමති නෑ හබාන අයට...”

ඇය කීහේ ඒ අකමැත්ත මුහුණින්ද 

හ�න්ෙමිනි. කාරහේ හේගය මදේ බාලවී හගාේ 

අෙන්�ලේ ළඟ ෙැෙතුහේය. 

“කාහ�කින් හමාකෙත් බිව්හෙත් නෑ... 
හමානෙෙරි බී�ා යමු...”

ඔහුහේ මූණ බැලූ අංජොට සිෙ� ෙැගුණාය. 

“හමානෙෙරි හබාන්න...?”

ඈ ක්තාෙ ෙැෙතූ ්තැෙ ම්තේ කරමින් 

ඇසුොය.

“හ්ම්ම්. හමානෙෙරි කා�ා... 
හමානෙෙරි බී�ා යමු... ආ... 
යාළුෙන්ට හකෝල් එකේ දී�ා 
කියන්න ඒ හ�ාල්�න්හේ සහපෂල් 
ඩිනේ එකට අ්ද මහේ �ාහන් කෑම 
හ්දනො කිය�ා...”

“කමේ නෑ ඒක එයා�ා කරයි...”

“නෑ. ඔයා මං කියන හද් 
කරන්නහකෝ...”

ඇයත සමඟ හගාේ එළිම�හන් වූ රවුේ 

හේසයේ ළඟ ොඩිහෙමින් ඔහු කීහේය. 

හතනුක අෙන්�ල් හේෙකයාට අෙශ්ය 

ඇණවුම හදෙතුරු අංජො ේහන්�ාට 

ක්තාහකාට ඒ �ණිවිඩය කීොය. 

ඉේමනින් හේසයට හකටි කෑමත උණු 

හතත ලැබුණි. 

“සහන්ො කියනො එයා�ා ්දෙසක 
ඔයාට කෑම හව්�ේ හ්දන්න ඕනිලු. ්දැන් 
මාසයේ හ්දකේ තිසහස ඔයාහේ කෑම කෑො 
කිය�ා...”

“පිසසු ළමයි... ඉසහසල්�ා ඉහ�නහ�න 
හොඳ රසසාෙේ කරන්න කියන්න. 
ඊටපසහස බ�මු.”

හේසය ම්ත තිබූ ඇහේ දෑහත වූ දිගු 

සුදු ඇඟිලි හදස ඔහුහේ බැල්ම හයාමුවිය. 

ඒ ඇඟිල්ලට රන් මුදුෙේ �ළඳෙෙ අයුරු 

්තත�රයකට ඇේ ඉේසර� මැවී හ�නුණි.

“හත්නුක අයිහේ...”

හතනුක වි්තරේ හොෙ අංජොත කෙ 

ළඟින් ඇසුණු ඒ කාන්්තා �ඬට ගැේසී 

ගිහේය.

විනදන නම 
ආසාමවන ඉනමන 

සැමලෝන එක  
අරිනකල. ලේසන 

මකලමලා 
එයි කියලා

පිේසු ළෙයි... 
ඉේමසලලා 

ඉමෙනමෙන 
මහාෙ රේසාවක් 

කරනන 
කියනන
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බියංකා නානායකකාර

ඒ දෙෙහස් දාසදේ දෙබරවාරි මාසදේ 

ෙවසකි. ගාලදල, ගිංද�ාට මදුෂාන් 

ද�ෝකිලට සුනඛ අභිජනන�රුදවක් ළඟ 

සිටින ජැෙනීස් ස්පිට් වරගදේ බලු ෙැටදවක් 

ගැන ආරිංචියක් ලැබුදේය. එනම් පිංචිම 

පිංචි ඒ ෙැටියාට ොදවෝ හැදී අසාධ්ය බවත්, 

ඔවුන්ට ඒ ෙැටියාව දේරා ගන්නට කිසිඳු 

ඕනෑ�මක් නැති බවත්ය. 

“එයා ඒ මුරේ හිටපු දුේ්වලම පැටියා කියලයි 
කිවර්ව. ඇත්තටම එයාලට ඕනකමක් තිබරබෙ 
නෑ එයාරේ රලරේ ර�ාඳ කරනන. ඒ නිසා මට 
රෙනත දුනනා රේ පැටියා. පුුංචි පැටවුනට 
පාර්වෝ �ැදුනම ර�ාඳ කරනන අමාරුයි. 
ජී්වතර්වනන ්වාසනා්ව තිරයනන ඕනි. මුං 
රකාර�ාම �රි පුදුම ්තරරේ ර්වර�සක් දරලා 
රබත කරලා එයා්ව රබරෙත්තා. ඒ සතුට 
රකාච්චරක්ද කියනන එදා්වත මට ්ව්චන තිබරබෙ 
නෑ. ඒ පැටියා ෙෑනු සර්තක්. එයාට අරේ 
රෙදරදි නමක් ලැබුණා. ඒ නම ්තමයි සැනඩි.”

අදනක් බලු ෙැටවුන්ටත් වඩා වැඩිදයන් 

සැන්ඩි ද�ෝකිලට ආෙදර වුදේය. එදස්ම 

අදනකුත් සත්තු එක්�ත් සැන්ඩිට පදුම 

එ�මුතු�මක් තිබිණි. හැම සද�ක් සමඟම 

සහදයෝගදයන් ඉන්නත්, �මන්ට වඩා පිංචි 

සත්තු බලාගන්නත් සැන්ඩි පරුදුවුදේ 

එෙවස ෙටන්ය. ෙවසින් ෙවස 

දලාකු මහත් වූ සැන්ඩි 

අවුරුදු එ�හමාරක් 

වද්දී මව් ෙෙවිය 

ලබන්නට සූදානම් 

විය. සැන්ඩිදේ 

ෙැටවුන්දේ 

�ාත්�ා වූදේ 

ගීත් ඇති�ළ බඩී 

ද�ාලලාය.

“රදද�ස් ද�අරේ 
රපබෙර්වාරි 14 සැනඩිට 
පැටව �්තරරදරනක් 
ඉපදුණා. එයාලා චුේටක් රලාකු 
වුණාට පස්රස් පැටව තුනරදරනක්ම 
ඉලලපු අයට දීලා, චූටි්ව මුං �දාෙනන 
තියාෙත්තා. චූටි කියනරන පුුංචි කාරල ඉඳලම 
�රිම සිරියා්වන්ත බෙලු පැටිරයක්. �ැමර්වරලම 
හිනා මූරණන හිටිරේ. සැනඩිරෙම ෙතිගුණ 
උරුමර්වලා තිබබෙත සැනඩිටත ්වඩා රපාඩි 
කාරල ඉඳලා චූටි මට පුදුම ආදරයක් 
තිබරබ. කනන රබොනන ගියාම වුණත 
අනිත අය ්වරේ කලබෙල කරනරන නෑ, 
ෙ�නරන නෑ. ඒ ෙතිගුණත එක්ක එයා ටික 
ටික රලාකු වුණා. ඒ ්වරේම අපි රදනනරෙ 
රලාකු බෙැඳීමකුත ඇතිවුණා. චූටි 
ටික ටික රලාකු වුණත ඒ ෙතිගුණ 
ර්වනස්වුරේ නෑ. එයාට �ැමදාම 
රෑට නිදාෙනන ඕනවුරේ මරේ 
ඇරේ, මරේ ළඟිනමයි. එයා ්වරේම 
රකෝචචියකට අහුර්වලා කකුල රදක 
කුණුර්වලා ඉඳලා ජීවිරත රොඩදාෙත්ත කිලී, 
කාත කවුරුත නැතු්ව ඉඳලා අරන ඇවිත 
රලාකු කරෙත්ත බෙටුත ඒ ්වරේ මරේ ඇඳට රෑ 
ර්වද්දි එන නිත්ය පදිුංචිකාරරයෝ. මුං මරෙ ළඟ 
ඉනන බෙව ළමයි ටික සාමාන්යරයන �ැමදාම 
උරද්ට බීච එක්කන යන්වා. බීච එකට අඩිය 
තිබබෙ ෙමන අනිත අය පිස්සුර්වන දු්වද්දි 
චූටි �ැමදාම ර�ාඳ දරුර්වක් ර්වලා හිනාර්වවී 
කිලිත එක්ක මා ළඟ හිටියා. මුං රෙදර රේන 
අනාථ බෙලු පැටව, පූස් පැටව, අ්තපය කැඩුණ, 
රලඩවුණ කැලෑ සතතු �ැම රකරනක්ම එයා 
ර්වනසක් නැතු්ව ආදරරන බෙලාෙත්තා. අනිත 
සතතුනට ර්වලා්වකට මුං බෙණින්වා. ඒත චූටි 
ක්වදා්වත බෙැණුමක් අ�න ්වැඩක් කරලා නෑ. 
මරේ ජීවිරත �ැම දුකකදි සැපකදිම ්තනියට 
හිටිරේ චූටි මැණික ්තමයි. මුං �දිස්සිරේ �රි 
රකාරේ �රි ඈ්ත ගිරයාත රටලිර�ෝන එරකන 
එයත එක්ක ක්තා කරන්වා. ක්තා රනාකරළාත 

වවනදා වවේම එදත් මම 
මැරුණු චූටි පුතාව 

තුරුළු කරවෙන නිදාෙත්තා 

එදා කවුරුහරි වාහනයක 
නැවැත්තුවනම් 

අදත් මවෙ දරුවා 
ජීවතුන් අතර

රලඩර්වලා ්වරේ මුං එනකල පැත්තකට ර්වලා 
ඉනන්වා.”

ද�ෝකිලත් එක්� ඉඳි�ට්ටයි නූලයි වදේ 

එදහම හිටප චූටි ප�ාට ඉදහන් බහින 

දරෝගයක් දනාතිබුදේය. එදා දගවුණු ජුනි 

23 වැනිදාත් ද�ෝකිල රැකියාව නිමවා එනවිට 

රෑ වුදේය. චූටි වදේම අදනක් පිරිසත් 

ඔහුට ආචාර සමාචාර �ර පරුදු දලස 

පිළිගත්ද�ෝය. 

“ඒ රෑ නානනත සී්තල නිසා මුං මූණ 
අ්තපය ර�ෝදරෙන නිදාෙනන යනන ලෑස්ති 
වුණා. ‘චූටි ළමරයෝ රදායියනන යමු’ කිව්වම 
මරෙ ඇඟට අත තියලා කිලියි, චූටියි මාත 
එක්ක කාමරේට එන ෙමන හිටිරේ. එර�ම 
ආ්ව චූටි පු්තා එකපාරට නැ්වතුණා. ඔලු්ව 
මා පැත්තට �ර්වලා, අමුතු්වට හීන �ඬකින 
රවදනාබෙර රකඳිරියක් පිටකරලා, මරේ මූණ 
දි�ා බෙලාරෙනම බිම නිදාෙනන �ැදු්වා. එයාරෙ 
අමුත්ත මට දැනුණා. මුං චූටි අත රදකට 

්වඩාරෙන ‘ඇයි මරෙ චූටි පුරත’ 
කියලා කෑෙැහු්වා. ඒ සද්රදට 
අේමලත ආ්වා. මුං රලාකු 
මලලිට කිව්වා ඉක්මනට 
්වා�නයක් ර�ායන එනන 
කියලා. පාරර ්වා�න නෑ. 
�යේ ්වා�න තිබබෙ අය 
ර්තල රපෝලිේ්වල. මරේ 
කෑෙැහිලලට පලරල�ා 
රෙදර ්චාමර අයියා එයාරෙ 
බෙයික් එක දුනනා. රලාකු මලලි 
බෙයික් එක පදිද්දි මුං පිටිපස්රස 
ඉඳරෙන චූටි උකුරල තියාන පපු 
ර්තරපුේ, කෘතිම ශ්වසනය දිදී ගිරේ. එ්තරකාට 
රෑ 11.45 ට ්වරේ ඇති.”

ඉක්මනින් ෙශු වවද්යවරදයකුට චූටි 

දෙන්නන බලාදොදරාත්තුදවන් ගයත් 

ෙඩැලල �නත්� ෙසු �රන විට ඒ 

බලාදොදරාත්තුව අ�රමග නැවතුදේය. 

ඒ බයිසි�දල ඉන්්ධන අවසන්ව ොර මැෙ 

නැවතුණ නිසයි. ඒ එක්� ද�ෝකිලදේ 

හුස්ම වැටිලලත් නැවතුණා දස්ය. ෙශු 

වවද්යවරයා හමුවන්නට �වත් කිදලෝමීටර 

ගාණක් යා යුතු විය. ඒ දමාදහාදත් ොදර 

මහා දගාඩක් වාහන දනාතිබුණත් සැරින් 

සැදර එන වාහනවලට ඔවුන් අ� ෙමමින් 

නව�ාගැනීදම් උත්සාහය� දයදුදණෝය. 

“අරන ඉතින චූටි පු්තා ්වඩාරෙන මමයි 
මලලියි ඒ විදි�ට පාරර ගිය ්වා�න කීයකට 
අ්ත දැේමද? නැ්වැතතු්වා තියා රවරෙ 
අඩු කරලා අපි දි�ා බෙැලුර්ව්වත නෑ. චූටි 
එ්තරකාටත හුස්ම ෙනන්වා. මුං එයා්වත එක්ක 
පාර මැද්රද නිදාෙත්තා. එ්තරකාට ආ්ව බෙයික් 
එක න්වත්තලා ඇයි ඇහු්වා. ඒ රමාර�ාර්තම 
මරෙ චූටි පු්තා ම�පාර මැද මරේ තුරුලරල 
අ්වසන හුස්ම ර�ලු්වා. මුං කෑ ෙැහු්වා. 
කෑෙ�ලා ඇඬු්වා. මුං රකාච්චර ඇඬු්වත සඳ 
කිඳුරට ්වරේ මරෙ චූටි පු්තාට පණ ආර්ව නෑ. 
ඒ බෙයිසිකරල ආ්ව රකනා එක්ක ්වයිෆුත හිටියා. 
අනතිමට ඒ නාඳුනන සර�ෝදරයා, ඒ ම� රෑ, 
අරේ මලලිත එක්ක එයාරෙ ්වයිෆ් පාරර 
න්වත්තලා, මා්වයි චූටි පු්තයි රෙදර රෙනත 
දැේමා. මුං රෙදර ආ්වම රෙදර �ැරමෝම 
මරේ චූටි පු්තා බෙදාරෙන ඇඬු්වා. චූටිරෙ හුස්ම 
ගියත මට එයා නැතිර්වලා කියලා දැනුරණ නෑ. 
ඇරේ උණුසුම එර�ේම තිබබො. මුං පානදර 
�්තරට නිදාෙනන ගිරේ චූටි එක්කමයි. ඒත 
ර්වනදා ්වරේ කන ළඟට රබෙලලට ්වදින එයාරෙ 
උණුසුේ හුස්ම එදා තිබරබෙ නෑ...”

චූටි සමඟ වූ බැඳීදම් තිබූ �ෙබල බව 

නිසාම ද�ෝකිලට මියදගාස් සිටි චූටි ප�ාව 

�නි �රන්නට හිතුදේ නැ�. ඒ නිසා ෙසුදා 

ෙහන් වනතුරුත් මියගය ප්ාණසම සුර�ලාව 

තුරුල �රදගනම ඔහු නිදාගත්දත්ය.

“මුං පහු්වදා නිනරදන නැගිේරේ ඒක රෑ 
දැකපු භයානක හීනයක් කියලා හි්තාරෙන. 
අරන ඒක හීනයක් රනරව. එ්තරකාට චූටි 
පු්තාරෙ ඇරේ රස්රන නෑ. එයා ෙලර්වලා. 
මරෙ පැටියා රදාස්්තරට රපනන ෙනන බෙැරිවුණ 
එක ෙැන පුදුම දුකක් දැනුරේ. අඩු්තරරේ 
එර�ම රපනනලා ඔක්සිජන ටිකක් �රි රදනන 
පුළු්වන වුණා නේ... ඒ ඔක්රකාම කරනන 
තිබබො කවුරු�රි ්වා�නයක් න්වත්තලා ළඟම 
තිරයන පශු ව්වද්ය මධ්යස්ථානයකට එක්ක 
ගියානේ. මිනිස්සු ආතමාේථකාමි ර්වලා. 

රමර�ම කරනන එපා කාට්වත. ්වා�නයක් 
තිරයන රකරනකුට වුණත රේ ්තතතර්වට 
ඉස්සර�ට මූණරදනන ර්වයි ්තමනරෙ රෙදර 
රකරනක් රලඩවුණ ර්වලා්වකට �රි. ඒ හිනදා 

ආරය මුං ්වරේ කවුරු�රි පාරර ඉඳලා 
උදව්වක් ඉලලුර්වාත රපාේඩක් 
නැ්වතිලා උදව කරනන කියලයි මුං 

ඉලලනරන. සම�රුනට බෙලරලක්, 
සර්තක් වුණාට සතතුනට ආදරේ කරන 

අය දනන්වා ඒ බෙැඳීම ර්වනවීමකදි 
රකායි්තරේ රවදනාකාරීද කියලා. 

මරෙ දරු්වට පාුංශුකූරල දීලා 
මරේ කාමරේ ඉස්සරහිනම 
පස්්වලට යට කරේ ඒ 
ර්වනවීම දරා ෙනන බෙැරි 
නිසයි.”

සමහරවිට ද�ෝකිලට 

ලැබුණ බයිසි�දල 

ද�ල ඉවර දනාවුණානම්, 

ොදර එ� වාහනයක් දහෝ 

නැවතී ද�ෝකිලව ෙශු වවද්ය 

�ාරයාලයක් ළඟට දගන ගයා නම්, 

ද�ල ටි� ෙරිස්සම් �රගන්න ඕදන කියන 

ආත්මාර්ථ�ාමී හැඟීම මිනිසුන්දේ හිත්වල 

දනාතිේබනම් චූටි ප�ා අෙටත් ද�ෝකිලදේ 

දගෙර ජීවි�ය දගවනු ඇ�.

මං 
පහුවදා නින්වදන් 

නැගිටවට ඒක රෑ දැකපු 
භයානක හීනයක කියලා 

හිතාවෙන. අවන් ඒක 
හීනයක වනවේ. එතවකාට 

චූටි පුතාවෙ ඇවේ 
රසවන නෑ

සමහරුන්ට 
බලවලක, සවතක  
වුණාට සත්තුන්ට 
ආදවේ කරන අය 
දන්නවා ඒ බැඳීම 

වවන්වීමකදි වකායිතරම් 
වේදනාකාරීද  

කියලා
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හෙල්මට් එක නම් 
ෙරි ත්මයි 

්මඤ්ඤං හනෝහේ! 
ඒත්....!

පිංකිටත් වෙනවන හරිම 

ෙැඩ තමයි. එයාවේ බාල 

නිංගි තමනවේ ස්කූටිය 

පිංකිවේ වෙදර තබා, සති 

වදකකට හස්බන්ඩවේ ෙවේ 

ගියා. පිංකි ස්කූටිය දිහා 

බැලුවේ ගිලිනන ෙවේ!

“පෙට්රලුත් නැති කාපේ 
පේපේ පෙට්රේ ෆුේ ටෑන්ේ. 
මට බස් එපේ මසාජ් පෙන්පන් 
නැතිෙ පේ සති පෙපේම 
ස්කූටිපේ ෙැඩට යන්න 
පුළුෙන්. පකාණ්ඩි ඊරිසියාපේ 
ෙැපෙයි.” ඇය සතුටින 

සිතුො.

පසුදිනම ඇය ස්කූටිවේ 

ෙැඩට ගිවේ ඉගිල්ලිලා.

“ප�ෝේ ස්කූටිය. සේලි දීලා 
ගත්්ාෙ පකේපේ?” වකාණ්ඩි 

ඊරිසියාවේ පුපුරමින, උඩින 

වෙිංෙතු සිනහෙක් පා 

විමසමින පිංකි ෙඟට දිෙ ආවේ 

සුසනතිකාටත් ෙඩා වේෙවයන.

පිංකි එය තමාවේ බෙ 

හඟෙන සිනහෙක් නිංෙමින 

සිය වේසය අසලට ගියා.

හෙස නැෙතත් ස්කූටි 

රාජයා පට නැගුණු 

පිංකි, බයික් එක පැදවද 

ඩිලනත මාලෙමුෙටත් ෙඩා 

වේෙවයන. එවහම යන පිංකි 

ඉදිරියට පැනනා වනද වපාලිස් 

මහත්තවයක්!

“ඔප�ාමෙ පිංකි බයිේ 
ෙදින්පන්? පකෝ ප�ේමට්?” 

වපාලිස් මහත්තයා විමසුවේ 

රෙමින.

පිංකි හිස පරිමැද බැලුො. 

වදවියනට ඔප්පු වෙච්ාවේ! 

නිතරම බයික් පදිනවන නැති 

නිසා වහල්මට් එක අමතක 

වෙලා!

“අපන්! පසාරි! මිං ගිහින් 
දාපගන එන්නේ.” අහිිංසක 

මායමක් ව�ෝෙර්්ඩ කෙ පිංකි 

ආපසු හැරී ඔෆිස් එකට ගියා. 

වහල්මට් එක හිවස් දමාෙත් 

ඇය නැෙත වේෙවයන 

පැමිණියා.

පොලිස් ම�ත්්යා නැේත් 
ෙැේමා පන්ෙ අ්!

“ඇයි? මිං ෙැන් ප�ේමට් 
දාපගනපන් ඉන්පන්. පමාකේෙ 
ප්රශපන්?” පිංකි විමසුවේ 

උඩඟුවෙන.

“ප�ේමට් එක නේ �රි ්මයි 
මඤ්ිං පනෝපන්! ඒක අපූරුෙට 

තිපයනො. ඒත් පකෝ බයිේ 
එක? ඔයා ෙයින් යනපකාටත් 
ප�ේමට් දානෙෙ?” වපාලිස් 

මහත්තයාවේ මුවේ හිනාෙ 

පැටේ ෙහලා.

පිංකිට කලබලය නිසා, 

බයික් එක අමතක වී 

වහල්මට් එක දාවෙන හනික 

පයිනම ඇවිල්ලා! දැන පිංකිට 

වපාවොෙ පොවෙන යනතරේ 

ලැජජයි.

“අපන් පසාරි! මිං බයිේ එක 
අරන් එන්නේ.” පිංකි නැෙත 

හැරුණා.

“ම්ක ඇතිෙ එනපකාට 
ප�ේමට් එකත් දාපගන එන්න. 
නැතිනේ ආෙහු යන්න පෙයි.” 
වපාලිස් මහත්තයා දැේවේ 

වකෝව්ාක් පාරක්. නැෙතත් 

ආයතනයට ගිය පිංකි විළි 

ලැජජාවේ සිංවතෝවස් බැරුෙ, 

වපාලිස් මහත්තයාට මුහුණ 

වනාදී වෙනත් දිගු පාරකින 

නිෙසට ගියා. ඉනපසු ඇය 

ස්කූටිවේ යනො තියා, ඒ වදස 

හැරී බැලුවේෙත් නැහැ!

W.ia r;a;rx 
iskak ùug hk rx NdKav  wm wdh;kh

úiska Tn W.ia l< wdh;khg
meñK fírd § fmdfrdkaÿ jQ ñ,gu

ñ,§ .kq ,efí'
Èjhsk mqrd fiajdj"

fndre j,g fkd/jfgkak'

070 155 22 60
mjqu - 180"000$-

4-5 YsIH;ajh
   ^.‚; .eg¨ flál%u iys;hs&

6-11 .‚;h" isxy,

iEu jirlu
úYsIaG m%;sM,

f.k ÿka wmf.a mka;s

.ïmy" fld<U" l¿;r 
.d,a," ud;r

;ks mqoa., yd lKavdhï mka;s

0760 629 754

wu;r wdodhula Tn;a is;kjdo@
Full Time / Part Time 
ojfia ksoyia meh lsysmhla

uilg 40"000 ¬ yd §ukd /ila

0714 596 370

N.H. Plantation
070 43 12 910 / 070 43 12 915

re'50 000la
wdfhdackh lr udislj
re' 150 000g jeä

wdohula Wmhkak'

fldaudßld j.dj ;=<ska

iqÿ lnr $ fmd;= lnr
úfYaI m%;sldr

p¾u frda. úfYaI ffjoHjrfhla úiska

iyk pek,a fikag¾
68" fmardfo‚h mdr" uykqjr" ^fjí,s iskud wi,&

yuqùu bßod 8'00 isg 10'00 olajd
úuiSï( 0777 488932" 0718202297" 0727900990

YdLdjka (- fydaud.u $ ó.uqj
m<uq Èk meñK iqj jQ frda.Skaf.ka úuid n,d m%;sldr ,nd .kak

dh
ara

ne
e.l

k



232022 ජූලි 06 වන බදාදා

හිතේ හයිතෙන් ජීවිතෙ දිනන්න කැමති තකොයිකොටේ අතහිත තෙන්න ‘ධරණී’ 
හැමදාමේ කැමතියි. නිකරුතේ තෙවිලො ෙන කොලෙ තමන්තගේම කිෙලො ස්වෙං 
රැකිෙෝවක් ත්වනුත්වන් තෙොේවන්න කැමති කොන්තෝවන්ට තහොඳ ඉල්ලුමක් තිතෙන 
විවිධ ෙෑ පිේවතරන් පිේවර තෙෙරදිම හදාෙන්න හැටි කිෙලො තෙන්න අපි හිතුතේ 
ඒකයි. කඩදාසි, මැටි, තරදි, විවිධ ආහොර, සබන් ඇතුළු විවිධ තේ නිරමොණෙ 
කරන විදිෙ ෙැන සහ ඒ්වො ත්වළඳත�ොළ ත්වත තෙොමු කරන ආකොරෙ ෙැන තේ ලිපි 
මොලෝව හරහො ඔබ්ව ෙැනු්වේ කරන්වො. අෙ තකතසල් තකොළ්වලින් ලන්ච් ශීට් හෙමු.
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

ස�ෝරිල්ලට සවච්්ච වැසේ 
ඔසේ දරුවට සවන්න සදන්න එ�ා 
සෙසෙල සොසේ බසල උර�ා බ්ලමු 

මේ කතාබහ පරිසරයට මේවයක් කරන 

ගමන් අතටත් මහාඳ ගාණක් ගන්න පුළුවන් 

ේවයං රැකියාවක් ගැන. ඒ තමයි මකමසල් 

මකාළ ලන්ච් ශීට් නිෂපාදනය.

ඔන්න මදහිවල සත්මවෝද්ානය ආරේ්භ 

කරපු මුල් කාමල් සත්තු බලන්න එන කාමේ 

කාමගත් ආදමේ දිනාගත්තු මගාරිල්මලෝ 

යුවළක් එමහ හිටියලු. අමන් මේ මදන්නා 

මබාමහාම ආදමරන්ලු හිටිමේ. ඔමහාම ටික 

දවසක් යද්දි මේ ම�ෝඩුමවන් එක්මකමනක් 

මැරිලා. මරමණට මේතුව සත්තුවත්ත 

බලන්න එන උදවිය විසි කරලා ගියපු 

කෑම මුල්වල ලන්ච් ශීට් ඇතුළු මපාලිතින් 

ආහාරයට ගත්තු එකය කියලා පශ්ාත් 

මරණ පරීක්්ෂණමයන් තහවුරු මවලා. 

වැඩිහිටි උදවිය නේ මේ කතාව දන්නවත් 

ඇති. ඇත්තටම ලන්ච් ශීට් පරිසරයට සහ 

සත්තුන්ට කරන හානිය සුළුපටු නැහැ. 

දවසකට පරිසරයට මුදාහැමරන ලන්ච් ශීට් 

ප්රමාණය මිලියන 10කට වැඩි මිසක අඩු 

නෑ කියනවමන්. මේවමගන් මපාමළාවට 

එකතුමවන ක්ෂුද්ර පලාේටික් අවුරුදු 

200කටත් වඩා පමේ රැමඳන බවත් කියන්න 

ඕන.

අනික උණු උණුවට දුේ දාන කෑම එකක් 

මේ මපාලිතින් මකාළවල එතුවම ශරීරයට 

අහිතකර දෑ ආහාරවලට එකතු මවන්නත් 

ඉඩප්රේ්ාව තිමයනවලු. ඒක ශරීර මසෞඛ්යට 

මහාඳ නැහැ කියලා අමුතුමවන් කියන්න ඕමන් 

මදයක් මනමේමන් ඉතින්.

ඔය එකී මමකී හැම ප්රශමනටම විසඳුම 

තමයි මකමසල් මකාළ ලන්ච් ශීට් එක. අනික 

ඉතින් මකමසල් මකාමේ කියන්මන් ලංකාමේ 

අපිට ආගන්තුක මද්කුත් මනමේමන්. ඉේසර 

කාමල් ගැමිමයෝ බත් මගඩි බඳින්න වැඩි 

හරියක්ම මයාදාමගන තිමයන්මන් මකමසල් 

මකාළ. ගමේ නගමේ කියලා නෑ දැන් වුණත් 

මගාඩක් මගවල්වල අේමලා කිරිබතක් 

තවාගන්න, මරාටියක් වඩාගන්න නැත්තේ 

අළුවා කෑල්ලක් කපාගන්න මයාදාගන්මන් 

මකමසල් මකාළ කෑල්ලක්මන්.

මකමසල් මකාමේක කෑම බඳින එක 

පිටිපේමේ තිමයන තාක්්ෂණික කාරණාව 

ගැන නේ මගාඩක් අය දන්මන් නැහැ. 

මකමසල් මකාළවල ඊටම ආමේණික ඉටි 

විමශ්ෂයක් තිමයනවලු. මකමහල් මකාළයක් 

රත් කළාම ඒ උණුසුමින් අර ඉටි සංමයෝගය 

මවනේ මවන නිසා රත්කළ මකමසල් 

මකාළයක් ඉමරන්මන් නැතිව අපි කැමති 

හැමේකට නවාගන්න පුළුවන්. ක්ෂුද්ර ජීවීන්ට 

එමරහිව ක්රියාත්මක මවන්න පුළුවන් මපාඩි 

හැකියාවකුත් තිමයන නිසා මකමසල් මකාමේ 

බත වැඩි මවලාවක් නරක් මනාවී තියාගන්නත් 

පුළුවන්.

ඒ වමේම තමයි ඔය ඉටි වේගය නිසා 

ආහාරවලට ප්රණීත රසයක් සහ සියුේ මිහිරි 

සුවඳක් එක්මවනවා. ඒ නිසාම මකාමසල් 

මකාමේ ඔතාපු බත් කන්න කවුරුවත් අකමැති 

නැහැ. ඒකමන් හැම ටවුමකම මකමසල් 

මකාමේ ඔතාපු බත් විකුණන්න තිමයන්මන්.

ඉතින් මකමසල් මකාළවලට මහාමටල් 

සහ මරේටුරන්ට්වලින් වමේම දරුවන්ට 

සහ පරිසරයට ආදමේ කරන අේමලා 

ඉන්න මගවල්වලින් මහාඳ ඉල්ලුමක් 

තිමයනවා. ඒ නිසා ේවයං රැකියාවක් විදිහට 

පටන්ගත්මතාත් මාසිකව මහාඳ මුදලක් අතට 

ගන්න අමාරු නැහැ.

මකමසල් ගේ කියන්මන් දුේල්භ ශාකයක් 

මනමේමන්. ඒ නිසා ගමේ මගාමේ ටිකක් 

ඇවිදලා බැලුමවාත් මකමසල් පිති දහයක් 

විතර මහායාගන්න අමාරු නැහැ. නැත්තේ 

මකමසල් වතු කරන අයමගන් අපමත් දාන 

මකමසල් පිති ටිකක් ඉල්ල ගන්න. මුලින්ම 

මකාළ මදකකින් වැමේ කරලා බලමු. හැබැයි 

ඉරිලා, පළුදු මවලා නැති මකමසල් මකාළ 

මවන්නත් ඕමන්.

{  පියවර 1  

තකතසල් තකොතේ පිට �ැේතේ පංචි කෘමි 
සේතු ඉන්න්වො නේ එෙොල්ව �රිසසමට අයින් 
කරන්න.

  පියවර 2  

කට �ළල් තලොකු බඳුනකට ්වතුර පර්වලො 
තහොඳට උණු කරෙන්න. ෙැන් අර තකතසල් 

තකොළෙ විනොඩි තෙකක් විතර උණු්වතුතර 
ගිල්්වලො තිෙන්න.

  පියවර 3  

තකතසල් තකොළ්වල උඩ සහ ෙට තතත 
තරදි කඩකින් පිහිෙෙන්න. ඊට�සතස විෙළි 
තරදි කෑල්ලකින් පිහිෙලො සේපූරණතෙන්ම 
්වතගේ ්වතුර ඉ්වේ කරතෙන, නැ්වතේ �ැෙ 
තෙක තුනක් �ත්ර අේතේ තේල ෙන්න.

  පියවර 4  

තකතසල් තකොළ කෑම ඔතොෙන්න ප්රමොණ්වේ 
තකොටස්වලට ත්වන් කරන්න. ෙැන් එක 
�ැකට් එකකට තකතසල් තකොළ 5ක් ්වතගේ 
එන විදිහට ශීට් ටික �ැකට් කරෙන්න.

මකාළ පමේ මකමසල් ලන්ච් 

ශීට් පැකට් එකක් රුපියල් 100කට 

අමලවි කරන්න පුළුවන්. මකමසල් ලන්ච් 

ශීට් මකමනක්ට මසෝද මසෝදා දවේ හතර 

පහක් වුණත් ්භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේවා 

ශීතකරණමේ මාස 5-6ක් තියාගන්න පුළුවන්. 

ඒ වමේම සාමාන්ය උෂණත්වමේ දවේ 

හතරක් විතර තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ බව 

අනිවාේයමයන්ම ඇසුරුමේ සඳහන් කරන්න. 

වැඩි විේතරවලට 0714766819 අංකයට කතා 

කරන්න.

 ක්ෂුද්ර ජීවීන්ට එසරහිව 
ක්රියාතමෙ සවන්න පුළුවන් 

ස�ාඩි ෙැකියාවකුත  
තිසයන නිො සෙසෙල 

සොසේ බත වැඩි 
සව්ලාවක් නරක් සනාවී 

තියා�න්නත පුළුවන්
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24 2022 ජූලි 06 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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