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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය තිස් දෙවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
ජගත් නානායකකාර

දේඛිකා
අනීශා ජයදකාඩි

කාන්ා පුවත්ප්

අකක මේලි 
දරේමයක නිසා 
අහිමි දවනනට ගිය 
අගමැති පුටුව 
දේරා දුන 
යාළුවා 

ජපනනුනට 
නිවිති දාපු පරිප්පු කවන

එයාදේ 
දකාට කලිසමයි 
බාටා දෙකයි ගැලදවනන නම්
මම දපාඩි 
සදෙයක 
දානනම ඕන

ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදක
කාන්ා 
පුවත්ප්

අදප් එකී 

මගුේ දගෙර
DJ එක මාරයි
ඒත් භකති ගී් 
තිබුදණ නෑ දන  

්ලදගායාට 
අයියා කිේවා 

කියලා
ඒකදග මේලි 
මදේ දබේල 

මිරිකුවා  

 දුනිත් දවේලාලදේදේ 
    මව කියයි

  වර්ණ සැකසුම  -  
එරනෙ සාගර

 -  
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 ඇඳුම් නිර්මාණය හමා 
හැඩගැන්වී් - 

රූපලමාවන්ය ශිල්පිනී
ශිරංගි පපපරරමා   

ශිරංගි බ්රයිඩ්ල් ඇන්ඩ් 
බියුටි සෙන්්ටර්

ඡමායමාරූප - 
අපරෝෂ් අ්රපේකර

0763113839

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂමාන්්ත පුෂ්පකු්මාර

සරල බටහිර 
්නමාලියක්

බටහිර විලාසිතාවකට 

අනුව සැරසුණ 

සරල මනාලියකගේ 

විලාසිතාවක් තමයි අද 

‘ධරණී මනාලිය’ තුළින් 

හමුවන්ගන්. ගදහිවල 

මූවර් පාගර් ශිරංගි 

බ්රයිඩ්ල් ආයතනගේ 

ශිරංගි ගපගර්රා තමයි ගේ 

සුන්දර බටහිර මනාලිය 

හැඩගැන්නුගේ.

“සේ ගවුම සරදි අරසගන 
මහපු ගවුමක්. සේල් 
එක සනොදා අඳින්න තමයි 
ෙකස් කසේ. කැමතිනේ 
සේල් එකක් දාන්නත් 
පුළුවන්. සේක ටිකක් 
දුර්්ලභ ඝනසේ සරද්දක්. 
ගවුම බිම ගෑසවන්සන් 
නැති ආකොරය්ට, 
මනොලියසේ ඇසේ හැඩය 

මතුසවන ආකොරය්ට තමයි 
ගවුම නිර්මොණය කර්ලො 
තිසයන්සන්. අත දිග්ට දා්ලො 
තිබුණ්ට ්ලයිනින් කර්ලො 
නැහැ.

මනොලියසේ සේකප් 
එක හරිම සිේ්පල්. ඇසේ 

ෙසේ ්පැහැය 
වැඩිසව්ලො 
සප්න්න ෂයින් 
එකක් දා්ලො 
තිසයනවො. 
රොත්රී මංග්ල 
උත්ෙවයක්ට 
ගැ්ලස්පන 
ආකොරය්ට තමයි 
සේකප් එක දා්ලො 
තිසයන්සන්.

මනොලියසේ 
ස�ොසක් එක 
හරිම ෙර්ලයි. 
ඒරේ මල් 
ෙමඟ කුඩො මල් 
ජොතියක් භොවිතො 
කළො. රි�න් 
එකක් දා්ලො මල් 
එක්ට අතිශය 
ෙර්ල �වක් 
්ල�ොදුන්නො.

සකොණසඩ් ඉස්ෙරහින් 
උස්ේලො තිසයනවො. 
මනොලියසේ මුහුණ රවුේ 
නිෙො ඊ්ට ගැ්ලස්පන 
ආකොරය්ටයි සකොණඩො 
සමෝස්තරය ්දැේසේ. ්පහ්ල්ට 
සකොණඩසේ කර්ල්ස් දා්ලො 

කඩොහැස්ලන ආකොරය්ට 
ෙකස් කර්ලො තිසයනවො. 

ජු්ලවරි ෙේපූර්ණසයන්ම 
ගවුම්ට ගැ්ලස්පන 
ආකොරය්ට දා්ලො තිසයනවො. 
කරොඹු ස්දක ගල්වලින් 
පිරුණු එකක් භොවිතො කසේ 
මනොලියසේ මුහුණ්ට පිරුණු 
�වක් ්ල�ොස්දන්න.”

පම්ක ටිකක් දුරලභ 
ඝනපේ පරද්දක්. 

ගවු් බි් ගෑපවන්පන් 
නැති ආකමාරයට, 

්නමාලියපේ ඇපේ 
හැඩය ්තුපවන 
ආකමාරයට ්ත්යි 
ගවු් නිර්මාණය 
කරලමා තිපයන්පන්
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ලිහිණි මධුෂිකා

මාධ්යවල පෙනී හිටින 
 ගැමුණුට වඩා 

පගදර ඉනන 
ගැමුණු පවනස් 
පෙෞදගලික බස් රථ හිමියනපගේ සංගමපේ 

සභාෙති ගැමුණු විපේරතනපගේ බිරිඳ 
සජිතා මල්සි විපේරතන

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව ඉහළ යන 
අපනක පේ බස් ගාස්තුය. මීට මාස කිහිපයකට 
පපර රු.12 ට, රු.15 ට තිබූ අවම බස් 
ගාස්තුව දැන රු. 40 දකවා ඉහළ ගිහින 
ඇත. ඉන්ධන මිල වැඩි පවනපන යම් දිනකද 
ඊට පසුදාම මාධ්ය හමුවක තියා බස් ගාස්තු 
සංප�ෝ්ධනය කළ යුතු බව පවසන පුේගලපයක 
සිටියි. ඒ නිසාම ගමන බිමන සඳහා පපාදු 
ප්රවාහනය භාවිත කරන පබාපහෝපදපනකුට 
පම් පුේගලයා පපපනනපනත් හරියට නයාට 
අඳුපකාළ පස්ය. ඔහු පපෞේගලික බස් රථ 
හිමියනපගේ සංගමපේ සභාපති ගැමුණු 
විපේරත්නය.  
අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 40කින ඉහළ 
ගිය විට පබාපහෝ මගීන එම දුර පයින යාමට 
පපළඹීපමන බස් කරමානතපේ ගැටලු ඇතිවිය 
හැකි බවත්, එනිසා තමාටත් දැන අරගලයට 
යාමට සිපතන බවත් පසුගියදා ඔහු මාධ්යට කියා 
තිබිණි. එවැනි පසුබිමක රටම දනන ගැමුණු 
විපේරත්න ගැන ඇයපගන අසා දැනගනනට 
අපි ඔහුපගේ බිරිඳ සජිතා මල්සි විපේරත්න 
සමඟ සංවාදයක පයදුපෙමු.

ගැමුණු විපේරතන රපේ පමච්චර ප්රසිද්ධ පවලා 
ඉනපන පේ සභාෙතිකම නිසා පනද?

එහෙමත් නෑ. බස් සංගම් සභාපති හෙනන 

කලින ඉඳලම එයා ව්ාපාරිකහයක්. ඒ නිසා 

හගාඩක් අය එයාෙ දනනො.

ගැමුණුට බස් කීයක් තිපයනවද?
ඒ දෙස්ෙල නම් බස් දෙයක් විතර තිබුණා. 

ඒත් දැනනම් තිහයනහන පෙයි.

ඔහු පෙෞදගලික බස් රථ හිමියනපගේ සංගමපේ 
සභාෙති ධුරයට ෙතවුපේ පකායි කාපලද?

2002 අවුරුදහදදි.

ඇයි පමච්චර කාලයක් පේ තනතුපේ රැඳිලා 
ඉනපන? විපේෂ වාසියක් එපෙම නිසාද? 

අහන ඒ සභාපතිකහමන අපිට ඇති 

ොසියක් නෑ. අනික එයා ඒ තනතුහේ 

රැඳිලා ඉනහන අතයටින පගාෙ දීලාෙත්, 

බහලනෙත් හනහෙයි. එයාලහේ සංගමහේ 

මෙසභාහේ නිල ඡනහදන හමච්චර කාහලකට 

නීත්ානුකූලෙ එයාෙ පත්කරපු නිසා.

කතාවට කියනවාපන මීයක් කඩනපන අත 
පලවකනන පනපවයි කියලා. ඇති වාසියකුත 
නැතතේ ඇයි පේක තව පකපනකුට දීලා 
අයිනපවනන බැරි?

ගැමුණු කියනහන ව්ාපාරිකහයක්. එයා 

ව්ාපාර කරනන පටනගත්හත් මාෙ බඳිනනත් 

කලින 1986 විතර ඉඳලා. ඇත්තම කිේහොත් 

ගැමුණු ඔය බස් සංගමහේ සභාපති පුටුහේ 

ොඩිහෙලා කරනහනත් සමාජ හස්ොෙක්. 

හමාකද එයා ෙැම හෙලාහෙම සංගමහේ 

ෙැඩෙලටත් වියදම් කරනහන එයාහේ 

හපෞදගලික ධනය.

අනික ගැමුණු තමයි ලංකා 

හපෞදගලික බස් සංගමහේ 

නිේමාතෘ. ඒ තනතුර අරන 

එයා නිකන හිටිහේ නෑ. 

රට රටෙලෙලට ගිහිලලා 

බස් ගැන, ඒ විෂයය ගැන 

හොඳට ෙැදෑරුො. මං 

හිතනහන එයා දැනට 

අවුරුදු විස්සක් ඔය 

තනතුහේ රැඳිලා ඉනන 

ඒොත් හේතු හෙලා ඇති.

පමානවද ඔහුට තිපයන ඔය තරමට 
ලාභ ලබන ව්ාොර?

නුහේහගාඩ සඳුනි ේලාස් ෙවුස් එකට 

අමතරෙ අපිට තෙ ව්ාපාර හදක තුනක්ම 

තිහයනො.

ඔහුව මාධ්යවලින දකිනපන ලැපබනපනම ෙවතින 
රජයට පෙෝ ප්රවාෙන අමාත්යවරයාට ප්චෝදනා 
කරනවා. ඔහු පුදගලික ජීවිපතත ෙැමපදකටම 
ප්චෝදනා කරන පකපනක්ද?

නෑ. ගැමුණු කියනහන ෙැහමෝටම උදේ කරන 

හකහනක්. ෙැහමෝහගම දුකසැප හොයලා 

බලලා අෙශ්ය  හෙලාෙට ඕනම හදයක් 

කරලා හදන හකහනක්. ඇත්තම කිේහොත් 

එයාහේ ළඟ ෙැඩ කරන හස්ෙකහයානට පො 

එයා ඉඩකඩම් අරන දීලා හගෙල හොරෙල 

ෙොගනන උදේ කරලා තිහයනො.

ගැමුණු මාධ්යවලට ඇවිත දාන සදපද පගදර 
දානපන නැදද?

අහන නෑ. එයා මටයි දරුහොනටයි 

ෙරිම ආදහරයි. දරුෙනහගයි, 

හගදරහොහරයි ෙැඩ මටත් ෙඩා 

කරනහන එයා. හකාටිනම 

කියනො නම් එයා අපිෙ 

ඇඳුමක් ගනනෙත් තනියම 

යෙනහන නෑ. ඒ ගිහිලලත් 

හෙලාෙකට අපිට ඇඳුම් 

ටික හතෝරලා හදනහනත් 

එයා. කිසිම හෙලාෙක 

අහේ හදයක් හනාකර ඉඳලා 

නෑ. ඒ අතින බැලුෙම මාධ්ය 

ඉස්සරො ඉනන ගැමුණුයි, 

හගදර ඉනන ගැමුණුයි ්චරිත 

හදකක්.

ඒ කියනපන පිටදි සදපද දැේමට පගදරදි ඉනපන 
ඔපේ ආධිෙත්ය යටපතද?

අපි හදනනා එහෙම හදනනට හදනනා 

බහයන ජීෙත්හෙන හදනහනක් හනහෙයි. 

තිහයන ෙැඩක් හදනනාම හබොෙොහගන 

සෙහයෝගහයන ආදහරන ඉනන හදනහනක්.

ඔපේ පගදර අය ගමන බිමන යනපන පකාපොමද? 
බස්වල එපෙමත  යනවද? 

ඇයි නැත්හත? අපිට යානොෙන තිබුණට 

බස්ෙල යන එන හෙලාෙල ඕනතරම් 

තිහයනො. අනිත් එක අපිටත් ෙඩා දුර ගමන 

යනඑනහකාට මෙත්තයා බස්ෙල යනො 

එනො. 

පේ දවස්වල ඔපේ පගදර වාෙනවලට, බස්වලට 
එපෙම පතල් පකාපෙනද?

අපිත් අනිත් අයහේ විදියටම තමයි හතල 

සපයාගනහන. හෙනසකට තිහයනහන අහේ 

හගදර  ොෙනෙලටයි, බස්ෙලටයි හතල 

ගෙනන හපෝලිහම් යනහන අහේ රියදුරු 

මෙත්තුරු. 

මෙතතයට මිනිස්සු බණිනපකාට දුක නැදද? ඔය 
පකපෙල්මල් සභාෙතිකම අතෑරලා තමනපගේ 
බිස්නස් එකක් බලාපගන ොඩුපේ ඉනන කියලා 
එපෙම නැදද?

කවුරු හමානො කිේෙත් ඒො දිො 

උහේක්ෂාසෙගතෙ බලනන මං දැන පුරුදු 

හෙලා ඉනහන. ඒ නිසා මිනිස්සු කියන ඒො 

ගැන මං ෙැඩිය හිතනහන නෑ. 

බස් සංගමපේ ගැටලු ගැන පගදරදි 
ඔබත එක්කත කතා කරනවද?

ඒ හදෙල ගැන මාත් 

එක්ක විහේෂහයන කතා 

කරනහන නෑ. නමුත් 

එයා නිතරම හකෝලෙලින 

කට්ටිය එක්ක එක එක 

ප්රේන කතා කරනහකාට 

මට ඒො ඇහිලා තිහයනො. 

ඒ නිසා මම සමෙරක් හදෙල 

ගැන දැනුෙත්.

පතල් ප්රේන නැතත ගැමුණු ඒ 
කාපල් ඉඳලාම කට ඇරිපයාත බස් ගාස්තු 
සංප�ෝ්ධනයක් ඉල්ලනවා කියලා ජනතාව ප්චෝදනා 
කරනවාපන. ඒක අසා්ධාරණයි කියලාවත ඔබ 
ඔහුට කවදාවත කියලා නැදද?

ඇත්තටම අසාධාරණ ගැමුණුට එහෙම 

හ්චෝදනා කරන එකයි. එයා එහෙම කෙොෙත් 

හේතුෙක් නැතුෙ බස් ගාස්තු සංහ�ෝධනයක් 

ඉලලලා නෑ.

බස් ගාස්තු සංප�ෝ්ධනය කරනවා වපගේම පුදගලික 
බස් රථ පස්වාව නගාසිටුවනන ඔහු පමානවද 
කරලා තිපයනපන?

හම් අවුරුදු විස්සට හපාත් දෙයක් හොළෙක් 

ලියනන තරම් හස්ෙයක් එයා කරලා ඇති. 

මට මතකයි එයා තමයි 2003දී ගුණාත්මක 

ඩීසල රටට හේනන (හලෝ සල්ෆේ) මූලික 

හෙලා කටයුතු කහේ. ඒ හෙනුහෙන එයාට 

ඇමරිකාහෙන සම්මාන සෙතික පො ලැබිලා 

තිහයනො. ඊළඟට එයා 2011 දී සමීක්ෂණයක් 

කළා අහේ රහට් ෙැරදි ප්රොෙන ක්රමහේද 

සෙ මාේග තදබදය නිසා රටට හෙන 

පාඩුෙ ගැන. ඒ ෙහේම බස් කේමානතය 

ගුණාත්මක හස්ෙයක් කරනන අවුරුදු 6 

ක් හරේෂ්ාධිකරණහේ නඩු කියලා 2011 දී 

තීනදුෙක් අරගත්තා. ලංකාහේ බස් හස්ෙක 

මෙතුනට නිල ඇඳුමක් අඳිනන කියලා මූලික 

හෙලා කටයුතු කහළත් එයා තමයි.

පෙෞදගලික බස් පකාට පකාට යනවා, වරු 
ගණන පෙෝල්ේවල නවතතපගන ඉනනවා කියලා 
ප්චෝදනාවක් තිපයනවාපන. මෙතතයට ඒවා 
එපෙම පේනපන නැදද?

මම දනන තරමට සංගමයක් විදියට හයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරනො ඇහරනන ඒ හදෙලෙලට 

මුකුත් කියනන සංගමයට නියාමන අයිතියක් 

නෑ.

පේ පවනපකාට දවස ගාපේ සංප�ෝ්ධනය පවන 
බස් ගාස්තුව මිනිස්සුනට දරාගනන බැරිතරමට 
ඉෙළ ගිහිල්ලා. ඔබට ඒ ගැන පමානවද කියනන 
තිපයනපන?

මම දනන තරමටනම් බස් ගාස්තු 

සංහ�ෝධනය හෙනහන යම්කිසි ක්රමහේදයක් 

සෙ ප්රතිපත්තියක් මත. ඒ නිසා ඒ ගැන මට 

විහේෂහයන කියනන හදයක් නෑ.

ඔබත ගැමුණුත පරේම සේබන්ධයකිනද, විවාෙ 
පයෝජනාවකිනද කසාද බැනපද?

අපි විොෙ වුහේ හරේම සම්බනධයකින. 

අනික අහේ පවුලෙලිනුත් දුර ඥාතිකමකුත් 

තිහයනො.

ඔබත එක්ක විවාෙ පවනන කලිනුත ඔහු 
ව්ාොරිකපයක්ද? සල්ලිකාරපයක් නිසාද ගැමුණුට 
කැමති වුපේ?

නෑ ඒ කිසිම හදකට හනහෙයි. එයා ගතිගුණ 

අතින හොඳ මනුස්සහයක් නිසයි මං එයාට 

කැමති වු හේ.

ෙවුපල් තව කවුද ඉනපන?
මමයි, මෙත්තයයි, දුෙයි, පුතයි.

දරුපවෝ පමානවද කරනපන?
දුෙයි, පුතයි හදනනම වෙද්යෙරු.

බස් එක්ක පගවන ජීවිපත පමාන වපගේද?
ගැමුණුට බස් තිබුණා කියලා අපි බස් 

එක්කම ජීෙත්හෙනහන නෑ. අඩුමතරහම් බස් 

එකක්ෙත් අහේ හගදර ෙතරමායිහම්ෙත් නෑ. 

ඒො තිහයනහන හෙනම යාඩ් එකක. ඒ ෙහේම 

ඒෙහේ ෙැඩ කරන රියදුරු මෙත්තුරු, 

හකානහොස්තර මෙත්තුරු කිසිම හකහනක් 

හගදරට එනහන නෑ. එයාලා යාඩ් එකට 

ඇවිත් ඒ ගණුහදනු විසඳගනනො. ඒ ෙහේම 

කාේයාලයට ඇවිත් සංගමහේ ෙැඩකටයුතු 

කතා කරගනනො.

දවපස් බිස්නස්, ලාබොඩු, බස් අනතුරු, 
ඒ වපගේ ගැටලු මැදපද අමතක 

පනාපවන සිදුවීේ එපෙම ඇති 
පනද?

මෙත්තයාට නම් ඇති. 

අපිට නම් එහෙම හදෙල 

නෑ. හමාකද මෙත්තයා 

එයාහේ ප්රේන පිටදිම 

විසඳහගන එනො මිසක් 

හමච්චර කාහලකට හගදරට 

අරහගන ඇවිත් නෑ.

අවසාන ව�පයන ඔබට 
පමානවද කියනන තිපයනපන?

ප්රේන එනො ෙහේම යනො. හමාකද 

කාලය කියනහන එක තැන නැෙතිලා 

තිහයන හදයක් හනහෙයිහන. ඒ නිසා මම 

ෙැහමෝටම කියනහන ප්රේන ඇතිකරගනහන 

නැතුෙ තම තමනහේ ආගමානුකූලෙ 

සිහිබුදධිහයන කටයුතු කරනන කියලා.

ගැමුණු 
කියනපන 

ව්ාොරිකපයක්. එයා 
ව්ාොර කරනන 
ෙටනගතපත මාව 

බඳිනනත කලින 1986 
විතර ඉඳලා

ඇතතම 
කිේපවාත එයාපගේ 
ළඟ වැඩ කරන 

පස්වකපයානට ෙවා 
එයා ඉඩකඩේ අරන 
දීලා පගවල් පදාරවල් 

ෙදාගනන උදේ කරලා 
තිපයනවා
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

මඟුල් සෙදර 
DJ එක මනාරයි 

එත ස�නාදු �ැති ගී 
ඇහුස් ්ෑසන්

මන�ෝඋපනේශිකාවක් විදියට මම 

ලංකානේ විවිධ ආයත�වල අභිනරේරණ 

නේශ�වලට සහභාගි නව�වා. නේශ� 

අවසා�නේදි �ැනෙ� ප්රශ� පංචි තුණ්ඩු 

කෑලලක ලියලා මට එවන� කියලා 

සභානේ ඉන� අයට කිය� එක මනේ 

පරුේ්දක්. ඒ වනේ අවස්ාවක මට ලැබුණු 

නකාළ කෑලලක ‘මම ජීවිතේ නැති කරගනන 
හිටපු තකතනක්. හැබැයි මිසතගේ කතාව 
ඇහුවට පසතස මම ඒ තීරතේ තවනස කළා’ 
කියලා ලියලා තිබුණා.

නේ තුණ්ඩු කෑලල මට එවූ නක�ා එක්ක 

නපෞේෙලිකව කතා කර� එක නහාඳයි 

කියලා හිතුණු නිසා නකාළ කෑලනල තිබුණු 

නේ කියවලා නේක එේව නක�ා මට 

දුරකත� ඇමතුමක් න්දන� කියලා මම 

මනේ දුරකත� අංකය සභාවට කිේවා. 

ඔන� ඉතින ්දවස න්දකකට පසනස ඒ 

තුණ්ඩුව එවලා තිබුණු නක�ා මට කතා 

කළා. ඇය අවිවාහක යුවතියක්. මම ඇයව 

සඳුනි කියලා හඳුනවන�ේ.

ජීවිනේ �ැති කරෙන� තරමට ඇයට 

තිනය� ප්රශ�ය නමාකේ්ද කියලා මම 

ඇනෙන ඇහුවා.

“මම තබාතහාම දුපපේ පවුලක තකතනක්. 
අවුරුදු තෙකක වතගේ ඉඳලා තමයි ත�ාබ් 
එකක් කරනතනේ. ඒ හමතබන සල්ලිවලින 
තගෙර වියෙමුේ බලනවා. මම 
තම අවුරුදතද අනතිමට කසාෙ 
බඳිනන ඉනතන. මම කසාෙ බඳිනන 
ඉනන තකනාටේ එතහමට සල්ලි නැහැ. 
හැබැයි එයාලතගේ අමමලාට තලාකුවට 
තවඩින එකක් ගනන ඕතනලු. එයාලා 
ණයතවලා තලාකුවට තහෝමකමින එක 
ගනනවලු. අපිටේ තලාකුවට තවඩින එක 
කරනන කියනවා. මම එකතු කරපු තපාඩි 
ගාණක් තිතයනවා. ඒතකන මහතලාකු මඟුලක් 
ගනන බැහැ. අනික මට තලෝන එකක් ගනන 
තරම පඩියකුේ නෑ මිස. තම ප්රශතනට 
තමානවා කරනනෙ කියලා මට හිතාගනන 
බැහැ.”

සඳුනි කාරණාව ෙැ� විසතර කනේ 

න�ානහාම පීඩානවන. උපනේශ�යට 

එ� �හුතරයකනේ ෙැටලු එක්ක 

�ැලුවම සඳුනිට තිබුනණ් 

ජීවිනේ �ැති කරෙන� 

තරේ ෙැටලුවක් න�ාව� 

�ව මුලිනම මම ඇයට 

නේරුේ කළා. නේක 

පහසුනවනම විසඳන� 

පළුවන ෙැටලුවක් නිසා 

ඇය විවාහ නවන� 

ඉන� නක�ාවයි ඔහුනේ 

පවුනල උ්දවියයි එක්ක මාව 

මුණෙැනහන� මම ඇයට 

නයෝජ�ා කළා.

අ්ද අපිට තිනය� අවශ්යතා �හුතරයක් 

වාණිජ අරමුණු නවනුනවන නව�ේ අය 

අනේ කරපිට පැටවූ ඒවා. ඔය නවඩින 

ෙැනිලලේ අන� එනහම එකක්. ඉසසර 

�ේ කනේ ම�මාලිනේ නේදර ලසස�ට 

සරසලා �ෑයනට කන� න�ාන� ටිකක් 

දීලා සංදුවක් කියලා න්දන�නේ එකතුවීනේ 

සතුට සමර� එකනන. හැ�ැයි ්දැන 

මඟුලක් ක�වා කිය� එක ඊට 

වඩා නොඩක් සංකීරණයි.

නවඩින ෙැනිලල 

සේ�නධ ප්රශ�යකින 

මට මුණෙැහුණු එකම 

නක�ා සඳුනි න�නමයි. 

නේක විවාහ නවන� 

ඉන� තරුණ ්දරුවන 

�හුතරයකනේ හිේවලට 

පීඩාවක් නේ� ප්රශ�යක්. 

නමාක්ද කසා්ද �ඳි�වා 

කියනන�ම නලාකුවට නවඩින 

එකක් ෙන� එකටය කියලා හිත� 

අයේ ඉන�වා. නමාක්ද අ්ද න්දනන�ක් 

නරේම සේ�නධයක් පටනෙේතු දා ඉඳලා 

ේලෑන කරනනන නවඩින එක ෙන� හැටි. 

හැ�ැයි �ැඳලා සතුටින ඉන� හැටි 

සැලසුේ 

කරනනන 

කීනයන කී 

න්ද�ා්ද? 

නවඩින එකක් 

ෙන� මු්දල �ැති 

නිසා නොඩක් 

අය විවාහය 

ප්රමා්ද කර�වා. 

ඊටපසනස කානල 

ගියාම කල�නල 

කසා්ද �ැඳලා ළමයි 

හ්ද�වා. එතනකාට 

නකෝ න්දන�ට 

ආ්දනරන, සතුනටන 

ඉන� කාලයක්?

ඊළඟ නේ තමයි 

නලාකුවට නවඩින ෙන� 

ණයනව� එක. එකතු 

කරෙේතු මු්දලක් 

හරි පවුනල සලලියක් 

හරි �ැේතේ මඟුලක් කන� 

ණයක් ෙන�ම නව�වානන. 

නොඩක් අය මඟුල කනනන 

එනහම. පසනස 

අවුරුදු ොණක් 

න්දන�ා එක්ක 

එකතුනවලා ණය 

නෙවන� කඹුර�වා. ඉතින ට්රිේ 

එකක් යන�, කැමති න්දයක් කාලා බීලා 

ඉන� න්දන�ට සලලි �ැහැ. එක ්දවසකට 

රනේ ඉන� අයට නේන� එයාලව සතුටු 

කරන� ණයනවලා හිනේ සතුට �ැති 

කරෙන� එක නුවණක්කාර වැඩක් �ේ 

න�නමයි.

තව අය ඉන�වා රසසාවට ගිය 

්දවනස ඉඳලා එකතු කරෙේතු සලලි එක 

්දවසන නවඩින එකට යට කර�වා. දුවට 

ඉනෙ�ෙන� සලලි ඉතුරු න�ාකළේ 

නවඩින ෙන� සලලි එකතු කර� 

න්දමේපිනයෝ ඉන�වා. අනික නවඩින එකක් 

ෙන� ගියාම නලෝනකට නේන� නලාකු 

නේවල කරන�ේ අනේ අය ්දක්්ෂයි. ප්රී ෂූේ, 

බ්රයිඩ්ල ්ෂවර තව එකී න�ාකී නකාච්චර �ේ 

නේවල්ද. “මතගේ සාරිය ලක්්ෂ 10යි” ඔන� 

ඔනහාම කියලා අමුතු සතුටක් ල�ාෙන� 

කැමති අයේ ඉන�වා. නවඩින එක ්දවසට 

අඳි� සාරිය ආනයේ අඳින�ේ �ැහැ. 

ඉතින ඒකට ලක්ෂ ොණක් යට කර� 

එක නකාච්චර ප්රානයෝගික්ද කිය� එක 

ෙැ� ටිකක් හිතන�. ඔය වනේ නේට යට 

කර� සලලිවලින ඉඩමක් ෙන� �ැේතේ 

ආනයෝජ�කට නයා්දවන� පළුවන �ේ 

අ�ාෙනේට නකාච්චර වටි�ව්ද?

මම නේ කියනනන නවඩින ෙන� එපා 

කියලා එනහම න�නේ. කිසම ෙැටලුවක් 

�ැතිව ඒවට විය්දේ කරන� මු්දල 

තිනය�වා �ේ කැමති විදිහට නවඩින 

එකක් ෙන� ඕ� නකන�ක්ට පළුවන. 

හැ�ැයි නවඩින එකක් ෙන� එකට වඩා 

විවාහ ජීවිනේ සාර්කේවය ෙැ� හිත� 

එකයි වැ්දෙේ.

ලංකානේ ්දවසට දික්කසා්ද 400ක් 

සේධනව�වනන. හැ�ැයි ඔතැනින 

�හුතරය ජයට මඟුල ෙේතු අය. 

මඟුල ්දවනස ඇතා පිටින ඇවිලලා 

�ැහැලා මාස තු� හතනරන 

දික්කසා්ද වුණු උ්දවිය මම ්දැකලා 

තිනය�වා. නේ නොඩක් අය නවඩින 

එක ෙැ� මහා පරිමානණන හිතුවේ 

විවාහ ජීවිනේ සතුට ෙැ� කසාන්දට 

කලින හිතලා �ැහැ. ම�මාලයනෙයි 

ම�මාලිනෙයි ඇඳුේවල පාට කැනප�ව්ද 

කියලා හිතුවට නේ යුවළනේ අ්දහස, සතුේ 

පැතුේ, ආශාවන ෙැලනප�ව්ද �ලලා 

�ැහැ. ඒ නිසා ඒ ෙැ�ේ හිතන�.

්දැන අපි ඉනනන ආරථික අරබු්දයක. 

ඉතින ්දැන නකානහාමටේ නවඩින එකක් 

ෙන� එක නලස �ැහැ. ඒ නිසා නේ 

උපන්දස ටිකේ තරුණ ්දරුවනට වැ්දෙේ 

නවයි කියලා මම හිතුවා.

විවාහ නවන� ඉන� න්දන�ා එකතුනවලා 

තමනට පහසු විදිහට නවඩින එකක් ෙන� 

විදිහ සැලසුේ කරන�. ඒක ඒ යුවළනේ 

තීරණයක් මිස පවුනල අයනේ තීරණයක් 

න�නමයි. නමාක්ද ණය වුණාම 

නෙවනනන ඔය නලාකුවට 

නවඩින ෙන� කිය� උ්දවිය 

න�නේනන. ඒ වනේම 

න්දන�ට එකතු නවලා 

එක උේසවයක් ෙන� 

පළුවන. ඒක ්දැන 

නොඩක් තැනවල 

නව� න්දයක්.

අඩු මු්දලට 

මංෙල ඇඳුේ 

කුලියට න්ද� තැන 

ඕ�තරේ තිනය�වා. 

එනහම තැ�කින ඇඳුේ 

ෙන� පළුවන. සමහරුනට 

ම�මාලිව හැඩෙනව� නක�ා 

ප්රසේධ නවන� ඕනන, න�ානටෝ ෙහ� 

නක�ා �ම ගිය නකන�ක් නවන� ඕනන. 

ඒ වනේ පහු මා�සක සතුවිලිවලින මිදිලා 

ටිකක් නහායලා �ැලුනවාේ වැඩි ොණක් 

�ැතේ ලසස�ට වැනඩ් කර� රූපලාවණ්ය 

ශිලපීන, ඡායාරූප ශිලපීන නහායාෙන� 

අමාරු �ෑ.

ඊළඟ වැ්දෙේම නේ ව්ච�යක් න්දකක් 

කතා කළ පලියට නකන�ක්ට මඟුල 

කියන� යන� එපා. නොඩක් උ්දවිය 

කරනනන නවඩින එකකට ගිහින කපල 

එනක් ඇ්දයි, කෑමවල වැරදියි නහාය� 

එක. කියන� න්දයක් න්දයක් ඇේනතම 

�ැේතේ නවඩින එනක් න�ාදු �ැති ගීයක් 

දාලා තිබුනණ �ෑ කියලා හරි කියයි. ඒ නිසා 

තමනනේ ජීවිනේට කිේටු, ළඟම අයට 

විතරක් මඟුල කියන�. ඒනකන මු්දලුේ 

ඉතිරි නව�වා.

විවාහයක් කියනනන න්දනන�ක් නේරුේ 

අරන දුර ෙම�ක් ය� එකට. ණයනවලා 

රැලලට නවඩින ෙන� ගිහින විවාහනයන 

පසනස මා�සක සතුට, ආරථික ශක්තිය 

�ැති කරෙන� එපා කිය� එකයි මට 

කියන� ඕනන. නේ කිේ කාරණා මම 

සඳුනිනේ නපේවතාට සහ ඔහුනේ 

පවුනල උ්දවියටේ පැහැදිලි කළා. ඊට 

අවුරුේ්දකට පසනස ඒ න්දපළ එකතු නවලා 

නපාඩියට ලසස� උේසවයක් අරන විවාහ 

වුණු �වේ සඳුනි මට කතා කරලා කිේවා.

“මසේ 
ෙනාරිය ලක්ෂ 10යි” 

කියලනා අමුතු 
ෙතුටක ල�නාෙන්් 

කැමති අයත 
ඉන්්්වනා

ම්මනාලයසෙයි 
ම්මනාලිසෙයි ඇඳුම්වල 
්පනාට කැස්ප්්වද කියලනා 
හිතු්වට සම යු්වළසේ 
අදෙස්, සිතුම ්පැතුම, 

ආශනා්වන් ෙැලස්ප්්වද 
�ලලනා ්ැෙැ.

04 2022 ජූලි 13 ්ව් �දාදා
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06 2022  ජූලි 13 වන බදාදා

අයියට තලග�ොයො 
කිවවො කියලො 
ඒකොගේ මල්ලි 
මගේ ගබල්ල 
මිරිකුවො 

1994 සහ 1995 වසරවල මම 

සබරගමුව ආශ්රිත සිරිපා හිමය 

සමබන්ධ ජනශ්රැති එක්රැස් කිරීමම 

කාරියක මයදී සිටිමයමි. ඒ සඳහා මට 

විශිෂ්ඨ සහමයෝගයක් දක්වන ලදමද 

පසුව ශ්රී පලාබදදල චනදිමාමලෝක 

නමින පරැවිදි බිමට පත් චන්රමසෝම 

බී කලවාන මහතා මහවත් කලවාමන 

මපාඩි අපමපාය. එහිදී ඔහු මා 

සමඟ තම ගමපියස මුලමකාට ඇති 

සිරිපා ජනශ්රැති සමබන්ධමයන මස්ම 

රත්නපුර, කුරුවිට, එරත්න , පරකඩුව 

ආදී ප්රමදශවල පවතින ජනශ්රැති 

සමබන්ධමයනද කරුණු විමසීමට අදාළ 

ස්්ාන රැසකට මා කරැඳවාමගන ගිමේය.

ඉන එක් අවස්්ාවක කුරුවිට 

ප්රමදශමේ මවමසන තමන දනනා ඉඩම 

හිමි වරැවිලිකරුමවකු හමුවීමටද මපාඩි 

අපමපා මා කරැඳවාමගන ගිමේ ගමමන 

විඩාව මඳකට සනසිඳුවා ගරැනීමටය.

සබරගමුමේ ස්්ාන කිහිපයක මත් සහ 

මිශ් මබෝග වගා ඉඩම හිමිකරුමවකු වූ 

ඔහු එම ඉඩම මිලට මගන තිබුමේ අප 

එහි යාමට වසරකට පමණ ඉහතදීය. 

අප එහි යනවිට කුරුවිට එම වත්මත් 

පදිිංචිව සිටි ඔහු වරිනවර තම ඉඩකඩම 

වතුපිටිවල තනා ඇති නිමවස්වල 

මාරුමවන මාරුවට පදිිංචිව සිටිනනකු 

බවද මට වරැටහිණ. 

ඔහු පමණක් විසූ එම 

නිවමස් මස්වය කළ ගෘහ 

මස්විකාවමේ ස්වරූපය 

අනුව එම ඉඩම 

හිමි වරැවිලිකරු 

තම පවුල 

ජීවිතය පිළිබද 

එතරම තරැකීමක් 

මනාමරැත්තකු 

බවට සා්ධාරණ 

අනුමානයක්ද මා 

තුළ ජනිත විය.

තම නිවහනට පරැමිණි 

අප මදමදනාට ඉතා මහාඳින 

ආගනතුක සත්කාර කළ ඔහු එම 

නිවහනට බලපෑ අමනුෂ්ය මදෝෂයක් 

මුලමකාට තමනට සිදුවීමට ගිය 

නස්පරැත්තියක් අප හමුමේ මගනහරැර 

පෑමේය. සරැබරැවිනම එය මා ජීවිත 

කාලයට තුළදී ඇසූ රසවත්ම කතා 

මගානන අතුරින එකකි.

ඒ ඉඩම හිමි වරැවිලිකරු ඒ වත්ත 

මිලට මගන මාස තුනක් ඉක්ම 

යනනටත් මපර එහි මුල හිමිකරු හදිසි 

හෘදයාබා්ධයකින මියමගාස් ඇත. 

එමහත් එම වත්මතන තමන සතු මසසු 

ඉඩකඩමවලින මමන ලාභ ප්රමයෝජන 

මනාලරැබීම ඔහුමේ කණස්සලලට මස්ම 

කුතුහලයටද මේතු වී තිමේ. 

එවිට එම වත්මත් වරැඩට පරැමිමණන 

ඔහුට හිතවත් කානතාවක කියා ඇත්මත් 

මමම වත්මතන ලාභ මනාලරැබීමට ගුපත 

මේතුවක් තිමේද යනන ශාස්්රයක් 

මගින දරැනගත හරැකි තරැනක් පරකඩුව 

ප්රමදශමේ ඇති බවකි. වයස්ගත 

වරැනදඹුවක් වන එම ශාස්්රකාරිය එවන 

අස්වාභාවික පාඩු ලරැබීමවලට මේතූන 

මදවාරූඪමයන මපනවා මදන බවද ඒ 

හිතවත් කානතාව ඔහු හා කියා තිමේ.

ඇමේ කීම අනුව එම ශාස්්රය 

ඇසීමට ගිය ඒ ඉඩම හිමි 

වරැවිලිකරුවාට මදවාරූඪයට පත් 

කානතාව පවසා ඇත්මත් එම භූමියට 

කලින හිමිකම කියූ තරැනරැත්මතකු 

තවමත් ඒ මදපළ මකමරහි මලාබ බරැඳ 

එහි ගරැවමසන බවය. එම මදපමළන 

ලාභ මනාලරැබීමට මේතුව එය බවද 

ඇය කියා තිමේ.

එමමනම එම ස්්ානයට 

හිටිහරැටිමේ කඩාවදින 

විවි්ධ සතුන මගින 

එම පුවත තහවුරු 

කරගත හරැකි 

බවද එම 

ශාස්්රකාරිය 

ආරූඪමයන 

කියා තිමේ. 

ඇමේ එම 

කතාමවන ඉඩම 

හිමි වරැවිලිකරුමේ 

සිත සසල වී ඇත්මත් 

තමනට අයත් මදපළකට 

අමනුෂ්යමයකු අරක්මගන ඇතරැයි 

යන පුවත කිසිවකුටත් සුබ පණිවිඩයක් 

මනාවන බරැවිනි.

“ඔය කතාව කියලා සතියක් යන්න 
හම්බවුණේ ්නැහැ ණෙච්චර විතර 
තලණ�ායි පැටිණයක් ණෙන්න ණම 
වැණරන්ා එකට ්නැ�ලා ෙණේ දිහා 
්බලා ඉන්නවා.” ඔහු කීමේ තම 

අත්මල සිට වරැලමිට මතක් 

ප්රමදශය දක්වමිනි. 

එමමනම ඒ වනවිට එම 

මළගිය ප්රාණකාරයා 

සත්ව ස්වරූපවලින 

මපනී සිටින බවට 

ආරූඪමයන 

පරැවසුණු කතාව 

මනරැමස් රඳවාමගන 

සිටි ඔහු ඒ තලමගායි 

පරැටවා මළගිය 

ප්රාණකාරයා බවට 

අනුමාන කළ අතර, ඔහුමේ 

අනුමානය තහවුරු වූමේ ඉනපසු 

දින කිහිපයක් යනතුරුත් තලමගායි 

පරැටවා (මහෝ එවරැනි මවනත් තලමගායි 

පරැටවුන) තම නිවහන වටා සරැරිසරනු 

දරැකීමමනි. 

ඒ අනුව හනික නරැවත පරකඩුමේ 

මපනකාරිය හමුවට ගිය ඔහු, ඇය 

ආරූඪමයන කී කරුණ සත්ය බව 

පිළිමගන එම අමනුෂ්ය උප්රවමයන 

අත්මිමදනනට ඇයමගන විසඳුමක් 

ඉලලා ඇත. එවිට මපනකාරිය කියා 

ඇත්මත් එම අමනුෂ්ය මදෝෂය දුරින දුරු 

කරනු පිණිස පූජා භාේඩවලටද සමඟ 

මාධ්යවේදී
තිලක් ගේනොසිංහ

රුපියල ලක්ෂ මදක තුනක මුදලක් (එම 

ගණන දරැන මට හරිහරැටි මතක නරැත) 

වරැය වන බවකි.

නමුත් ඒ කතාමේ රසවත්ම 

මකාටස එය මනාමේ. 

එම වත්මතන නිසි 

ආදායම මනාලරැබීමට 

මේතුව පරැරණි 

හිමිකරු මියමගාස් 

තලමගායි 

පරැටවකුමේ 

මවසින එහි 

පරැමිණීම බව 

පුදගලයාමේ 

හිතවත් කානතාව 

තමන දනනා හඳුනන 

සෑම මකමනකුහටම 

පවසා තිබීමය.

“ඒණක් වැණේ කියනණන පසණස ඒ 
අෙනුෂ්ය උපද්රණේ ්නැති වුණා. ඒත් ඔය 
තලණ�ායි පැටියණේ කතාව ඒ ෙැරුණු 
වතු අයිතිකාරයාණේ ෙල්ලිට ආරංචි 
ණවලා, ඒ යකා දවසක් රෑක ක්නෙදණයෝ 
වණේ බී�ත්තු ෙදාවි ණසට් එකක් එක්ක 
ණෙහාට ක්ාවැදිලා ෙණේ ණ්බල්ල 
මිරිකන්න හැදුවණන. වල් පරයා ණතෝ ෙණේ 
ෙැරුණු අයියා තලණ�ාණයක් ණවලා කියලා 
ණේ... �ෑනු එක්ක කිේවද? කියලා” එම 

ඉඩම හිමි වරැවිලිකරු කීය.

මබාමහෝ ශාස්්රමපාළවලදී ශාස්්ර 

අසනනා තුළ පවතින මානසික ආතති 

මටටම ඉහළ දරැමීම මත පසුව එම 

ශාස්්ර අසනනවුන මත් මකෝපපමයත් 

කිඹුලලු දකින මටටමට පත්වීම 

සාමාන්ය තත්ත්වයකි. මමම ඉඩම හිමි 

වරැවිලිකරුමේ නවාතරැනට පරැමිණි 

තලමගායි පරැටවා එම ඉඩමම පරැරණි 

හිමිකරු මලස ඔහුට මපනී ඇත්මත් 

එබරැවිනි. 

මා විසින සමනල අඩවිය මුලමකාට 

සිදුකරන ලද එම ජනශ්රැති අධ්යනය 

පදනම කරගනිමින 1997 සමපාදනය 

කළ ‘සෙන ණදවියනණේ අ්විය’ කෘතියට 

එම රසවත් සිදුවීම අදාළ මනාවූ බරැවින 

එය එක්කිරීමට මා හට අවකාශ 

මනාලරැබුණු මුත් 2008 වසමේ මා විසින 

ලියා එළිදක්වන ලද ‘අේනි ්චාෙර’ 
කෘතිය තුළින ජස්ටින නම චරිතයකට 

ආමදශමකාට ඉහත සඳහන තලමගායි 

පරැටවාමේ කතාව මුළුමනිනම ලියා 

තබනනට මට සිත් විය. ඒ එහි ඇති 

රසවත් බව නිසාමය.

වැරන්ො 
එකට ආපු  

තලග�ොයි පැටියො 
මගේ දිහොම  
බලොග�න 

හිටියො  

ඒ ඉ්ම් හිමි 
වැවිලිකරු ඒ වතත 

මිලට ග�න මොස තුනක් 
ඉක්ම යනනටත ගපර 

එහි මුල් හිමිකරු හදිස 
හෘදයොබොධයකින 
මියග�ොේ ඇත
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

w,s
l;d

මම ඉනගන ගකාගහාම ගකාග�ාමගතාටට ගව්ලා
උඹ මිනී මරනගකාට නුවරට ගව්ලා 

ශ්රී දළදා මාලිගාවේ 

ඇසළ වෙරහැර 

මංගල්යයට සම්බන්ධ 

වනවන මහනුවර අලි 

ඇතුන ෙමණක් ව�ාවේ. 

රට පුරා විවි්ධ ප්රවේශවල 

අලි ඇත්තු ඊට සහභාගි 

වවති. එය ව්බාවහෝ අලි 

හිමිකරුවන අභිමා�වයන 

්බලාවොවරාත්තු වන�කි. 

සුදුසුකම සපුරා ඇසළ 

වෙරහැර මංගල්යයට 

සහභාගි වුවද ඇතැම 

අලි ඇතුන සියලල උඩු 

යටිකුරු කර� අවස්ාද 

ඇත. 

වරක් වෙරහැර 

මංගල්යයට වකාළඹ සිට 

වගාස සහභාගි වූ වහාඳින 

වැඩුණු අලිවයක් මනුෂ්ය 

ඝාත�යක් කවේය. ඒ වව� 

කිසිවකුත් ව�ාව, තමා 

්බලාගත් ඇත්වගාේවාවය. 

කුම� වහෝ වේතුවකට 

උරණ වූ ඇතාවගන වම 

වේදවාචකය වූවේ උවේ 

11ට ෙමණය.  එතැනින 

ව�ා�ැවතුණ ඇතා 

දමවැලවලින මිදුවේය. 

මාලිගා ෙරිශ්රවේ 

එහා වමහා දිේවේය. 

අ�තුරුව මැරයකුවේ 

සවරූෙයද ආවරෝෙණය 

කර ගත්වත්ය.  තමාවේ 

්බලපුළුවනකාරකම 

වෙනවමින විදුලි කණු 

සහ දුරකත� කණු 

කිහිෙයක්ම රැහැන 

සමඟ බිම වහළීය. අවට 

සිටින�වුනට ්බලා සිටි�වා 

හැර කළ හැකි වව� 

යමක් �ැත. ඒ අනුව ශ්රී 

දළදා මාලිගාවේ ්බල්ධාරීහු 

මහාචාරය අවශෝක 

දංවගාලල ඇතුළු පිරිසට 

ෙවති� අ�තුරුදායක 

තත්ත්වය දැනුම දුනහ. 

මහාචාරයවරයා එම 

ස්ා�යට ය� විටද 

ෙශු වවද්යවරුන සහ 

සිසුන වමනම දහසක 

ෙමණ පිරිසක්ද අවට 

වටවී සිටියහ. ඇතාවේ 

හිමිකාරීත්වය තිබුවේ හිමි 

�මකටය. සිේධිය දැ�ගත් 

වහාම සවාමීනවහනවස 

වකාළඹ සිට මහනුවර ්බලා 

පිටත්ව ඇත. 

මාලිගා ෙරිශ්රවේ 

යකා �ැටූ ඇතා සිටිවේ 

ඇත්වගාේවාවේ මෘත 

ශරීරය මුර කරමිනි. 

කිසිවකුට එතැ�ට 

ළඟාවීමට ඉඩක් �ැත. 

ටික වේලාවකට ෙසු 

ඇතාවේ අයිතිකාර 

හිමිවයෝ එතැ�ට ෙැමිණ 

ඇතාට සිංහල ්බසින කතා 

කළහ. ඒ, ඉතාම ෙහළ 

සවරයකිනි. උනවහනවස 

ඇතාට දිගු විසතරයක් 

ෙවස� ්බව අවට සිටි 

අයට දැක ගත හැකිවිය. 

වමවැනි වේ කරනවන�ම 

ඇතාව මහනුවරට 

එවීවමන ෙසු තමනට 

නිසකලංකව වකාළඹ 

සිටීමට අසීරු ව� ්බව 

උනවහනවස ඇතාට 

ෙවස� අයුරු මහාචාරය 

දංවගාලලටද ඇසුණි.  

සවාමීනවහනවස වකාළඹ 

සිට ෙැමිණ තිබුවේ හිස 

අතින ව�ාවේ. වකාෙමණ 

ව�ාවහාබි�ාකම කළද 

ඇතා වකවරහි ඇති 

හැඟීම නිසාම වකවසල, 

ඇෙල, අඹ, අන�ාසි 

ආදියද විශාල ප්රමාණයක් 

රැවග� විත් තිබිණ. 

වි�ාඩි දහයක් ෙමණ 

ඇතා සමඟ කතා කළ 

උනවහනවස වග�ා ෙලතුරු 

එකින එක ඇතාට විසි කර� 

අයුරු මහාචාරය දංවගාලල 

නිරීක්්ෂණය කවේය.  අඩ ෙැයක් 

ෙමණ ගතව� විට ඇතා ක්රම 

ක්රමවයන සවාමීනවහනවස කිය� 

වේට සවන වදමින කීකරු වූවේ 

කිසිවක් සිදු ව�ාවූ ලීලාවවනි. 

ටිකින ටික හාමුදුරුවනවේ 

සවරූෙයද ෙරිවරත�ය 

විය. මෘදු සවරය රළු විය. 

මහාචාරය දංවගාලලට ඇසුවේ 

උනවහනවස ඇතාට ්බැණ වදි� 

ආකාරයයි. 

ෙලතුරු වදමින ්බැණ වදි� 

අතවර සවාමීනවහනවස ඇතාට 

අලි ්බසින වි්ධා� කවේ පිටුෙසට 

ය� වලසයි. ඒ අතරද ඇතාට 

ව�ාවයක් අවලාදය. ඇතා කළ 

මූල්යමය හානි සිහි කිරීමටද 

උනවහනවස අමතක කවේ 

�ැත. විදුලි සහ දුරකත� කණු 

කැඩීවමන වූ හානි පිළිසකර 

කිරීමට ය� අධික වියදම 

දැරීමට ඇතාට ව�ාහැකි ්බව 

සවාමීනවහනවස ඇතාට දැනුම 

දුනවන තද සවරවයනි. එනිසා 

මින ඉදිරියට වකෝෙ වූ විට 

ප්රවේසවමන ක්රියා කර� වලස උස 

හඬින උනවහනවස ඇතාට දැනුම 

දුනහ. වමවස ෙැය තු�ක් ෙමණ 

ගතව� විට පිටුෙස වූ ගසකට 

සමීෙ වූ ඇතා ඇත්වගාේවන 

විසින දමවැල දමා ්බැඳ දමනු 

ලැබූවේ සවාමීනවහනවසවේ 

උෙවදස ෙරිදිය. අ�තුරුව ෙශු 

වවද්යවරුන සහ සිසුන �ැවත 

විශවවිද්යාලයට ෙැමිණිවේ 

ඉනෙසු කිරීමට රාජකාරියක් �ැති 

්බැවිනි. 
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රජයේ පවුල් ය�ෞඛ්ය යේවා 
නිලධාරීනයගේ �ංගමයේ 

�භාපති

දේවිකා දකාඩිතුවක්කු

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ගර්භණී මවක් සය බිළිඳා ද�ෝතට ගන්නා දිනය දතක් ගතකරන්දන් සුවිදේෂී කාල පරිචදඡේ�යකි. එම කාලය තුළ මව පිළිබඳව සුපරික්්ාකාරී වීමත්, මවට අවශ්ය දපෝ්ණය, 
එන්නත්කරණය දමන්ම ප්රසවය සදුකිරීමට මගදපන්වීමත් පවුල් දසෞඛ්ය දේවා නිලධාරිනියකදේ කාරය්භාරය අතරට අයත්ය. තව� නව බිළිඳු සත්කාරදේ වගකීම පැවදරන්දන්� 
ඇයටයි. එහිදී දරෝග වැළැක්වීම, මවවරුන්දේ හා බිළිඳුන්දේ අසාමාන්ය තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම, වවද්ාධාර අවශ්ය නම් ඒ සඳහා මවත් බිළිඳාත් දයාමුකිරීම වාදේම 
අවශ්ය වූ විටක ප්රජා දසෞඛ්ය අධ්ාපනය ලබාදීදම් වගකීමත් මවවරුන් සඳහා දපරහුරු සැස පැවැත්වීම, පවුල් සිංවිධාන කටයුතු, නව දයාවුන් දසෞඛ්ය පිළිබඳ 
වගකීම� ඇදේ රාජකාරි දගාන්නට අයත්ය. දමම වගකීම් පිළිබඳවත් ඒ රාජකාරි ඉටුකිරීදම්දී පවුල් දසෞඛ්ය දේවිකාවක් ලබන අත්�ැකීම් පිළිබඳත් ‘මිඩවයිෆ් 
දනෝනා’ පිටුව තුළින් කතාබහ කරන්දන් රජදේ පවුල් දසෞඛ්ය දේවා නිලධාරීන්දේ සිංගමදේ ස්භාපතිනි දේවිකා දකාඩිතුවක්කු මහත්මියයි.

මිඩවයිෆ් දනෝනට 
රහේ කියන්න 

බයදවන්න එපා

අලුත විවාපත් වූ යුවළකගේ දරු 

සිහිනය යථාවත් කරනනට, එම පවුගේ 

ගකගනකු තරමටම කැපවීම් කරනනියක 

ගේ නම් ඒ ගගම් මිඩවයිෆ් ගනෝනාය. ඒ 

සඳහා රට තුළ පිළිගත් ප්රසව චිකිත්සක 

පාඨමාලා සාරථකව හදාරා, ප්රසව 

චිකිත්සක කටයුතුවල නිරතවීමට 

ලියාපදිංචි වී නීත්ානුකූල බලපත්රයක් 

ලැබූ තැනැත්තිය ඇයයි.

“ගමේ විවාහයක් සිදුවුණහම, අදාළ 
පවුල් ම�ෞඛ්ය මේවා නිලධාරිනිය නව 
යුවළ ලියාපදිංචි කරගනනවා. ඒ �ඳහා 
‘නවදවි සුව �තකාරය’ කියලා මපාතක් 
තිමයනවා. මේ �ඳහා තරුණ යුවළවල් 
දැනුවත කිරීම කරනමන ක්මෂේත්රමේ යද්ද 
ලැමෙන මතාරතුරු අනුවයි. එහිදී අවශ්ය 
විේතර �ටහන කරගනනවා වමේම ඔවුන 
දරුමවක් අමේක්්ා කරන කාලවකවානුව 
ගැන මතාරතුරු අප ලොගනනවා. ඉන 
අදහේ කරනමන ඉක්මනින පවුලට අලුත 
�ාමාජිකමයක් එක්කරගනනවාද, නැතනේ 
පවුල් �ැලසුේ ක්රමයක් අනුගමනය කරනවාද 
කියන කාරණයයි. 

පවුල් �ැලසුේ ක්රමයකට යනවානේ, ඒ 
�ඳහා අවශ්ය උපමදේ අපි ලොමදනවා. 
මමහිදී ඉක්මනින ෙමෙක් ෙලාමපාමරාතතු 
මවනවානේ මවමේ විටමින අවශ්යතාවය 
පිළිෙඳව අවධානය මයාමු කරනවා. 
උදාහරණයක් විදයට මවක් මවනන සිටින 
කානතාවක් ම�ෝලික් අේලය, ගර්භණී වීමට 
මා� තුනකට ප්රථම ලොගැනීම වැදගත. ඒ 
වමේම මවමේ අමනකුත මපෝ්ණ අවශ්යතා 
මකමරහිද එහිදී අවධානය මයාමු කරනවා.”

ගේවිකා ගකාඩිතුවක්කු මහත්මිය 

කියනගන මවක් වීමට සිටින කානතාවක්, 

එම කාලසීමාව වනවිට ශාරීරිකව වාගේම 

මානසිකවද ඊට සූදානම් වියයුතු බවයි. 

නිගරෝගී ගසෞඛ්ය සම්පනන දරුගවකුට 

උපත ලබාදීමට හැකිවනගන එවිටය. 

එහිදී පවුේ ගසෞඛ්ය ගේවා නිලධාරිනියගේ 

දුරකතන අිංකය ගමනම සායනගේ 

දුරකතන අිංකයද අදාළ අයට ලබාගදන 

බැවින, ගදපාරශවය අතර සම්බනධය 

පහසුය.

“එතැනදී අපි මවක් මවනන සිටින 
කානතාවමේ මල් වරගය පිළිෙඳ පරීක්්ා 
කරලා �ටහන කරගනනවා. ඒ වමේම 
මවනත මලඩ මරෝග තිමයනවද කියලා 
පරීක්්ා කරලා වවද්ය උපමදේ ලෙනන 
අවශ්ය නේ ඒ �ඳහා මයාමු කිරීම 
කරනවා. මමම පිරි� දැනුවත 
කරනන පනති පවතවන නි�ා 
අදාළ කරුණු ගැන දැනුම 
ඔවුනට ලෙනන පහසුව 
තිමෙනවා.”

ගබාගහෝ මේවරුන තම 

ප්රථම ගර්භණී වීමට සති 

අටකටවත් කලින ඉහත 

ලියාපදිංචිය සිදුගකාට තම 

දරු උපත පහසුකරගැනීම 

ගවනුගවන අවශ්ය කරුණු කාරණා 

පිළිබඳ දැනුවත්්භාවය ලබාගැනීමට 

කටයුතු කරනු ලබයි.

“මේ කාලමේ අේමමේ මපෝ්ණය හරිම 
වැදගත. කු� තුළ වැමඩන දරුවාමේ 

වරධනය යහපත මවනන ඒ 
මපෝ්ණය වැදගත මවනවා. 
ඒ මකාමහාම නමුත �මහර 
අේමලා කියන කාරණයක් 
තමයි මේ කාමලට කෑම 
අේපිරියයි, කෑවම 
වමනය යනවා කියන 
කාරණය. කුළුඳුමල් මවක් 
මවන මකමනකුට තමන 
පළමු වරට මුහුණමදන 
අතදැකීම එක්ක යේ යේ 
ගැටලු ඇතිමවනන ඉඩකඩ 
තිමෙනවා. එහිදී ඇයට නිවැසියනමගන 
ලැමෙන ආදරය, කරුණාව වමේම 
මපෝ්ණ අවශ්යතා නිසි පරිද �ේපූරණ 
වනවාද කියන කාරණය ගැන �ැලකිලිමත 

විය යුතුයි. �මහර මවවරුන 
රක්තහීණතාවමයන මපමළනවා. 

පණු අමාරු වැනි මද්වල් 
නි�ා විවිධ අපහසුතා 
ඇතිමවනවා. එතැනදී 
මවට පණු මෙමහත 
ලොදීම අමේ �ායන හරහා 
සිදු කරනවා වමේම මව 

�මමේ මපෝ්ණය රැමකන 
පරිද ආහාර �ක�ාගැනීම 

පිළිෙඳවත උපමදේ ලොමදනවා. 
මාළු කෑල්ලක් මහෝ බිතතරයක්, 

මකාළ පැහැති එළවලුවක් මදකක්, මකාළ 
පළා වරගයක් ෙත පිඟානට එක්කරගනන 
හැකියාව තිමයනවා නේ එය වැදගත 
මවනවා. අපි �මහර අවේථාවල දකිනවා 

වතමත මකාේ, මපාමලාේ ඇතුළුව මකාළ 
පළා වරග ඕනෑතරේ තිමෙනවා. හැෙැයි 
මකාළ මැල්ලුමක, වෑිංජනයක මපෝ්ණ 
�ිංඝටක ආරක්්ා වන පරිද එය පි�ගැනීම 
පිළිෙඳ මවට දැනුම නැහැ. අධික තාපය 
නි�ා මපෝ්ණ �ිංඝටක විනාශ වී යනවා. ඒ 
වමේම යකඩ අඩිංගු ආහාර, කැල්සියේ 
අඩිංගු ආහාර එක්ක එකට අනු්භව කිරීමත 
ආහාර අවමශෝ්ණය කරගැනීමේ ගැටලු 
ඇති කරනවා. මාළු, මේ වුවත එයට මදහි 
ේවල්පයක් එක් කිරීමමන ආහාර දරවීම 
පහසු කරනවා.”

ගමහිදී මවට අවශ්ය වන ග�ෝලික් 

අම්ලය (Folic Acid) ආහාර මගින 

ලබාගැනීගම් හැකියාව ඇතත් දනකට 

අවශ්ය මයිග්ෝ ග්රෑම් 400ක ප්රමාණය 

ආහාර මගින පමණක් සපුරාගත 

ගනාහැකිය. ගකාළ පැහැති ගබෝිංචි 

වැනි එළවලු, පළා වරග, කඩල, කුකුේ 

මේ, ගදාඩම්, කජු ආදගයහි ග�ෝලික් 

අම්ලය ඇතත්, එය ආහාර මගින 

පමණක් සම්පූරණ ගනාවන නිසා මවකට 

අමතරව ග�ෝලික් අම්ල ගපත්තක් දනකට 

ලබාගනනට සිදුගේ.

“සිරුමර ව�ල වරධනයට ම�ෝලික් 
අේලය වැදගත මවනවා. ඒ වමේම රතු 
රුධිරාණු නිපදවනනත එය ෙලපානවා. 
මවට දරු පිළිසිඳගැනීමක් සිදුවන කාලමේ 

ම�ෝලික් අේල ඌණතාවක් ඇති 
වුමණාත දරුවාමේ ේනායු 

පද්ධතිය ආශ්රිත �ිංකූලතා 
මතුවිය හැකියි. එය 
දරුවාමේ නිමරෝගී 
වරධනය හීන කරනවා.”

රගේ ගකාතරම් ප්රශන 

ඇතත් ගැබිනි මවක් 

ගදස ගබාගහෝගදනා 

බලනගන ආදරගයනි. පවුේ 

ගසෞඛ්ය ගේවා නිලධාරිනිය 

කරනගන ඇයට සුවපහසු 

ප්රසවයක් කරා යාමට අවශ්ය පසුබිම 

සකසා දීමය.

“ඇතතටම පවුල් ම�ෞඛ්ය මේවා 
නිලධාරිනිය කියනමන මගයින මගට ගිහින 
රාජකාරි කරන මකමනක්. ඇය ඒ මගදර 
ඉමදන ෙත මුට්ටිය ගැන දනනවා වමේම 
මගදර අඹු �ැමියනමේ අතිශය මපෞද්ගලික 
කරුණු කාරණා පවා කතා කිරීම ඇයමේ 
රාජකාරිමේ මකාට�ක්. එහිදී ලිිංගික කාරණා 
ගැනත ඇය �මඟ විවෘතව කතා කළ 
හැකියි.” 

ඒ කතා කළා කියා අදාළ යුවගේ 

ගපෞේගලිකත්වයට කිසිඳු හානියක් 

ගවනගන නැත. තවත් ගගදරකට ගගාේ 

ඒ ගැන කියනගනද නැත. ඇය කරනගන 

සතුටින ජීවත් වන පවුේ ඒකකයක් 

සඳහා ප්රජා ගසෞඛ්ය ඉහළ නැිංවීමට තම 

දායකත්වය ලබාදීමයි.

දකාළ 
මැල්ලුම වුණත් 

හරියට පිසන ක්රමය 
මිඩවයිෆ් කියලා 

ද�නවා

�රු 
ගැබක් �රන්න  

ඒ අම්මා කායිකවත්, 
මානසකවත් 
සූදානම් විය 

යුතුයි

නිස 
දපෝ්ණය 

දනාලැබුදණාත් 
එය බිළිඳාදේ 
ේනායුවලට 
බලපානවා
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“හරි යන්න නැතනම් දැන්වත ඔනන ඔය මඟුල 
අතෑරලා දාපන. මුහු්ේ ඉන්න එක මාළු්වද?”

එහෙම කියන යාළුහෙක්, ගෑනු පිරිමි හේදයක් 

හනාමැතිෙ අපි ෙැහමෝහගම ජීවිතෙල සිටිති. 

හදමාපියන් ෙැඩිහිටියන් තියා ෙහේ සිටින 

යෙළුෙන් කිහිපහදනාහේෙත් අනුමැතිය 

හනාලැහෙන හරේම සමෙන්්ධයක පැටලුනුවිට 

නිතර එෙැනි කතා අෙන්නට වීම එක අතකට 

පුදුම හෙන්නට හදයක් හනාහේ. ඒත් යාළුහෙෝ 

තියා සක්කරයා පැමිණ කිේෙත් එෙැනි 

හනාපෑහෙන සමෙන්්ධතාෙල පැටලුනු උන් 

තෙ තෙත් එහිම හිරහෙනො විනා හොහෙෝවිට 

ඒොයින් හගාඩඒහම සූදානමක් උන්ට නැත. 

ලංකාහේ පළමු වි්ධායක ජනාධිපති හේ.ආර්.

ජයෙර්්ධනටද එෙැනි හපම පලහිලේෙක 

පැටලුනු යාළුහෙක් සිටිහේය. ඒ ඩඩ්ලි 

හේනානායකයි. හපම පලහිලේෙක් කීොට එය 

එක්තරා විදියක අනියම සමෙන්්ධයකි. ඩඩ්ලිහේ 

හපමෙතිය විනිෆ්රීඩා හකාරයාය. විනිෆ්රීඩා ඩඩ්ලිට 

ෙඩා හදාහළාේ අවුරුදදකින් ෙැඩිමලය. අහනක් 

අතට ඇය සර් හජෝන් හකාතලාෙලහේ ඥාති 

සහෙෝදරියක්ද විය.

එෙකට රහේ අගමැති තනතුර දැරුහේ 

ඩඩ්ලිහේ පියා වූ ඩී.එේ.හේනානායකයි. ඩී.එේ.

හේ ආණ්ඩුහේ කෘෂිකර්ම ඇමතිෙරයා වූහේ 

ඩඩ්ලි ය. 

තාත්තලා පුතාලාහගන් සැදුමලත් ආණ්ඩුහේ 

ෙැඩකටයුතු ඒ අයුරින් හකරීහගන යදදී 

1952 ෙර්්ෂය මුලදී පමණ ඩී.එේ. දැඩි හලස 

හරෝගාතුර විය. පවුහල වෙද්යෙරයා වූ 

එච්.ඕ.ගුණෙර්්ධනහේ නිගමනය වුහණ් හෙහතම 

එතැන් පටන් තෙත් තුන්මසක්ෙත් ජීෙත් හනාෙන 

ෙෙය. ඒ ෙෙක් ඩඩ්ලිට තියා ඔහුහේ පවුහල 

උදවියටෙත් දැනගන්නට ඉඩ හනාතැබූ වෙද්ය 

ගුණෙර්්ධන, ඩී.එේ. හේ ඉතාම ළඟ හිතෙහතක් 

වූ ඇන්්රයේ හනල නම වෙද්යෙරයාට හම රෙස 

හෙළි කහේය. ඒ පිළිෙඳෙ හේ.ආර්.ජයෙර්්ධන 

චරිතාපදානහේ හමහේ සඳෙන් හෙයි. 

“්දාසතර ්නල්ට ්ම් රහස ්හළි ක්ේ ක්වර 
්ේතු්වක් නිසාදැයි පැහැදිලි නැත. ්ේශපාලන 
්වශ්යන විශාල ්වැදගතකමක් ඇති ්ම් පු්වත, 
දැනගත යුතු ඇතතන්ට ්හාර රහ්ස ්හළිදරව් 
කිරීම ්දාසතර ගුණ්වර්ධන්ේ පරමාර්ථය ්වනන්ට 
ඇත. ්දාසතර ්නල එම පු්වත ප්ර්ථම්යනම 
්හළි ක්ේ ‘්ලක් හවුස’ පු්වතපත ආයතන්ේ 
බල්ධරයා වූ එසමනඩ් වික්රමසිංහ්ටය. ඔහු ඩී.ආර.
වි්ේ්වර්ධන්ේ බෑණාය. ්වහාම ක්රියාතමක වූ 
එසමනඩ්, එ්වක්ට ර්ේ ්ේශපාලන ක්්ෂේත්ර්ේ 
්මනම සමාජ සිංස්ථා්ව්දී ප්රබලයකු වූ ඇල.
ඇම්.ඩී. ද සල්වා්ට එම පු්වත සැලක්ේය. සුරා

092022 ජූලි 13 වන බදාදා

මටත් ඕන 
ජේ.ආර්. වජේ 
යාළුජවක් 

නමගිය නීති විශාරදයකු ්වන ඇල.ඇම්.ඩී. ද 
සල්වා ‘්ලක් හවුස’ ආයතන්ේ නිත්ානුකූල 
ප්ර්ධානියා විය. අගමැති්වරයා්ගත, ඔහු්ේ 
්පෞේගලික ව්වද්ය්වරයා්ේත හිත්වතකු වූ 
ද සල්වා, අග්ාණ්ඩුකාර ්සෝලබරි සාමි සමඟද 
ඇයි ්හාඳයිකම් පැ්වැත වූ්ේය. ඔහු ්වහාම 
තම හිත්වත ්දාසතර ගුණ්වර්ධන හමුවී, ඇති 
තතු විමසු්ව්ය. ්දාසතර ්නල වික්රමසිංහ්ට 
කළ එළිදරව්්ව්ට ්වඩා තතත්වය උග් බ්වත, 
අගමැති්වරයා ත්ව තුනමසක්්වත ජී්වත්ව 
සටීවි දැයි අඩමාන බ්වත ්දාසතර ගුණ්වර්ධන 
පැ්වසීය.”

ඊළඟට ගත යුතු ව්යෙේ්ාමය පියෙර සෙ 

රජහේ නායකත්ෙයට සුදුේහසකු පත්කර 

ගැනීහම ෙගකීම පැෙරුහණ් හසෝලෙරි සාමිටය. 

ඒ නිසා හරෝගී තත්ත්ෙය පිළිෙඳෙ සැක සංකා 

මතු හනාහෙන පරිදහදන් තමාහගන් පසු අගමැති 

තනතුරට සුදුේසා කවුද යන ෙග ඩී.එේ.හගන් 

අසා දැනගැනීම හසෝලෙරි විසින් 

ගත යුතු පළමු පියෙර විය. 

ඔහු ඒ රාජකාරිය අකුරටම 

ඉටු කහේය. ඩී.එේ. 

ද තැහන් ෙැටියට 

ඇහණ් ගෙමින් 

හසෝලෙරිට 

පැෙැදිලි 

උත්තරයක් 

දුන්හන්ය. 

“ලයනල්ට 
(සර ්ජෝන 
්කාතලා්වල) 
ඡනදයක් දිනනන 
පුළු්වන කියලා 
මම හිතන්න 
නෑ. එක්සත ජාතික 
පක්්ෂය යළිත බලය්ට 
පතවීම්ට නම් ඩඩ්ලි තමයි 
සුදුසු. ්කා්හාම වුණත ඔහු 
ම්ේ පුතා නිසා, මී්ට ්වඩා යමක් 
කියනන මා කැමැති නැහැ.” ඒ ඔහුහේ 

පිළිතුරයි. 

හම අලලපනලහලම හසෝලෙරි සාමි සෙ 

ඇල.ඇම.ඩී.සිලො හදපළ රටින් පිට යන්නට 

සූදානම වූෙ. එය හම සැලසුහම හකාටසක් 

හනාවුණත් තමා නැෙතත් ලංකාෙට එන්නට 

හපර අගමැතිතුමා මියගියහොත් ක්රියා කළ 

යුතු අන්දම පිළිෙඳෙ එේමන්ඩ් වික්රමසිංෙට 

සෙ ඇලන් හරෝේට හදහදනාහගන්ම උපහදේ 

ලැබිණි. ඇලන් හරෝේ යනු එෙකට සිටි ෙැඩ 

ෙලන ආණ්ඩුකාරෙරයාය. 

සියලල 

එහේ 

සිදුහෙමින් 

තිබියදී 1952 

මාර්තු 22 දා අගමැති 

ඩී.එේ. මියගිහේය. ඒ මාර්තු 21 දා හගෝලහෆේේ 

පිටිහේ අශෙයා පිටින් ගමන් කරමින් සිටින 

අතරතුරක ඒ මතින් ඇද ෙැටීහමන් පසුෙයි. 

ඩී.එේ.හේනානායකහේ අභාෙය පිළිෙඳෙ 

කතා කරදදී අදටත් හොහෙෝහදනා සිතන්හන් 

ඔහු අශෙයා පිටින් ෙැටී මියගිය ෙෙය. නමුත් 

ඇත්තටම සිදුවුහණ් ඔහු හපළමින් තිබූ දරුණු 

ෙෘදයාෝධය නිසා අශෙයා පිටින් ඇදෙැටීමත්, 

ඒ නිසා ඔහුහේ මරණය සිදුවීමත්ය. 

හොඳ හොඳ හසලලම එළිහෙන ජාහමට කියා 

මරණහේ අෙසන් කටයුතු නිමා කරන්නටත් 

මත්හතන් ආණ්ඩු පක්්ෂහේ උදවිය අගමැති 

හපාරය පටන් ගත්හත්ය. ඩඩ්ලි සමඟ 

අගමැති හපාරයට ආහේ එෙකට 

සභා නායක ධුරය දැරූ සර් 

හජෝන් හකාතලාෙලයි. 

ඩඩ්ලි අගමැති 

තනතුර භාරගන්නට 

අකමැත්තක් හනාතිබූ 

නමුත් සර් හජෝන් 

සමඟ අගමැති 

හපාරයට එන්නට 

ඔහුට කිසිඳු 

කැමැත්තක් 

තිබුහණ් නැත.

ඊට ෙලපෑ 

හේතු හදකක් 

තිබුණි. එක් 

හේතුෙක් නම ඔහු 

තරඟ ෙැදුණු පළමු 

මැතිෙරණහේදී දැදිගම 

ආසනය අතිවිශිෂට හලස 

ජයග්රෙණය කරන්නට සර් 

හජෝන් ඔහුට දුන් සෙහයෝගයයි. 

හදෙැන්න නම සර් හජෝන්හේ ඥාති සහෙෝදරිය 

වූ ෆ්රීඩා හකාරයා සමඟ ඩඩ්ලිට තිබූ ඇයි 

හොඳැයියයි. 

සමමත අසමමතකම හකහේ හෙතත් ඒ ඇයි 

හොඳැයිය නිසා සර් හජෝන් ඩඩ්ලිහේ මේසිනා වී 

සිටිහේය. එයම ප්රහයෝජනයට ගනිමින් අගමැති 

සටනින් ඩඩ්ලි ඉෙත් කරන්නට ඒ ෙනවිටත් සර් 

හජෝන් සිය සහෙෝදරියෙ හයාදාහගන තිබුණි. ෆ්රීඩා 

හකාරයා ද ෙළලුන් ලො හකාේ ඇට ොෙන සර් 

හජෝන්හේ හසලලමට උදේ හදමින් ඩඩ්ලිහේ හිත 

හෙනේ කිරීමට කටයුතු කළාය. 

දැන් ඩඩ්ලිට අගමැති වීහම ආශාෙක් නැත. 

ඔහු අගමැති හපාරහයන් ඉෙත්වීමට ඉටාහගන 

ඇති ෙෙ ෙටොගත් හේ.ආර්. ෙොම ක්රියාත්මක 

වුහණ්ය. සිය ප්රාණසම මිත්රයා අගමැති පුටුහේ 

හිඳුෙන්නටත්, අගමැති හපාරහයන් සර් හජෝන්ෙ 

පැත්තකට කර තෙන්නටත් හේ.ආර්. ඒ 

ෙනවිටත් ගත යුතු ක්රියාමාර්ග හොහොමයක් 

අරහගන තිබුණි. නමුත් ඔහු එහේ බිම මේටහම 

ගැටලු නිරාකරණය කරමින් සිටියදී, ෆ්රීඩා විසින් 

ඩඩ්ලිට මානසිකෙ කරන ෙලපෑම හේ.ආර්.ට 

හිසරදයක් විය.

හසෝලෙරි සාමි එනහතක් තම මිතුරාහේ හිත 

හෙනේ හෙන්නට හනාදී රැකගන්නට හේ.ආර්.ට 

කළ ෙැකිෙ තිබුහණ් තෙත් එක් හදයක් පමණි. 

එනම අග්රාණ්ඩුකාරෙරයා පැමිහණන හතක් 

ඩඩ්ලි අරලියගෙ මැදුහර් සිරහකාට තැබීමයි. 

ඔහු හදෙරක් හනාහිතා ඒ කටයුත්තද කහේය. 

ඒ සර් හජෝන් හෙෝ ඔහුහේ පවුහල කිසිහෙක් 

සමඟ කිසිඳු සමෙන්්ධතාෙයක් පැෙැත්වීමට 

හනාෙැකි හලසයි. හම අතරතුර ඩඩ්ලිහේ මෙ 

ඇතුළු පවුහල සාමාජිකයන් මහඩ් හිටෙපු ඉන්න 

හමන් හදපැත්තට ෙැනි ෙැනී සිටි ඩඩ්ලිහේ හිත 

ශක්තිමත් කළෙ.

මාර්තු 26 ෙැනිදා නැෙතත් හසෝලෙරි 

ලංකාෙට ආ පසුයි ඔහු මුණගැසීම සඳො 

හේ.ආර්. ඩඩ්ලිට එළිෙැසීමට ඉඩ දුන්හන්. 

ඇතැමවිට එය එහේ හනාෙන්නට නිදෙේ 

ලංකාහේ හදෙන අග්රාමාත්යෙරයා හලස ඩඩ්ලි 

හේනානායක පත් හනාෙන්නටද හොහෙෝ 

ඉඩකඩ තිබිණි. 

හම ෙල අරගලය පිළිෙඳ හමහි සටෙන් 

කර ඇත්හත් ඉතාම හකටිහයන් ෙන නමුත් 

හේ.ආර්.ජයෙර්්ධන චරිතාපදානහේ ඒ පිළිෙඳ 

සවිේතරාත්මක සටෙනක් තෙන්නට එය රචනා 

කළ ෙෙඩි රිගින්ේ කටයුතු කර ඇත. 

හකහේ හෙතත් තත්ත්ෙය තරාතිරම 

හනාතකා, හනාමනා හපම හුටපටෙල පැටහලන 

යෙළුෙන් අපි ෙැහමෝටම ඇත. අගමැති 

පුටුෙට යාම හනාවුණත් යා ෙැකි දුර හෙෝ 

හනායා අතරමඟ නතර හෙන්නට එෙැනි එක 

හුටපටයක් හොඳටම සෑහේ. නමුත් හකක්හකන් 

ෙැරිනම හකාක්හකන් හෙෝ යෙළුොහේ ගමන 

සුගතිගාමී කරන්නට හෙහෙහසන හේ.ආර්. 

ෙැනි යෙළුෙන් අපි ෙැහමෝටම ලැහෙන්හන් 

නැත. 

සිය 
ප්ාණසම මිත්රයා 

අගමැති පුටුජේ හිඳුවනනටත්, 
අගමැති ජ�ාරජයන සර් ජ�ෝනව 

�ැත්්තකට කර ්තබනනටත් ජේ.ආර්.  
ඒ වනවිටත් ග්ත යුතු ක්රියාමාර්ග 

ජබාජ�ාමයක් අරජගන තිබුණි. නමුත් ඔහු 
එජේ බිම් මටටජම් ගැටලු නිරාකරණය  

කරමින සිටියදී, ෆ්රීඩා විසින ඩඩ්ලිට 
මානසිකව කරන බල�ෑම 

ජේ.ආර්.ට හිසරදයක් 
විය.

ඩඩ්ලි ජේනානායක ජේ.අාර්. �යවර්්ධන
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ගැන ම�ොකද හිමෙනමන?

ඇත්තටම ඒ ගැන මමයි, එයාගේ ්තාත්තයි 

ඉ්තාමත නිහ්තමානීව ආඩම්බර ගවනවා. 

ග�ාගහාමත අගේ පු්තාට ඒ �ාගේ 

ඉඳලම �ණඩායම නිගයෝජනය 

�රපු අනිත දරුගවාත 

හරිම ආදගරයි. ඒ නිසාම 

නාය�ගයක් විදිහට එයාට 

්තමනගේ �ණඩායම 

ගමගහයවගනන 

පහසුයි කියලා පු්තා 

නි්තරම අපිත එක්� 

කියනවා. ඒ වගේම ඔය 

කියපු 19න පහළ ගලෝ� 

කුසලානය ්තමයි මගේ 

පු්තාගේ ජීවි්තගේ හැරවුම 

ලක්්ෂය වුගණ. ගමා�ද 

ඒ ්තරඟාවලිගයදි පු්තා තුන 

ඉරියව් ක්රීඩ�ගයක් විදිහට ඉහළම 

දක්්ෂ්තා ගපනවුවා. මං 

හි්තනගන පු්තා ගමච්චර 

්බාල වයස�දි ජාති� 

�ණඩායමට එනන ඒ දක්්ෂ්තා 

්බලපෑවා.

දුනනට එයාගේ දක්්ෂ්තා ග�ායි වගේද 

කියලා අඳුරගගන හිටිගේ නෑ. ඇත්තම 

කිව්ගවාත දුනිත ගවේලාලගේ කියන 

ශිෂ්යයා ඇතුගේ හිටපු සැඟවුණ 

ක්රීඩ�යාව එළියට ගතගත 

ගම පාසේ ගදගක්ම 

පුහුණු�රුවන විදියට 

�ටයුතු �රපු 

ගුරුවරු. පු්තාට අද 

ඉනන ්තැනට එනන 

ඒ අය පුදුමා�ාර 

සහගයෝගයක් 

දුනනා. එගහම 

ගනාවුණනම 

සමහරක් විට අද 

දුනිත ගවේලාලගේ 

කියලා ක්රි�ට් ක්රීඩ�ගයක් 

නැති ගවනනත ඉඩ තිබුණා. 

ඒ නිසා අපි ඒ ගුරුවරුනට 

හැමදාමත මුළු හදවතිනම ස්තූති 

�රනවා.

දුනිත් කියනමන පසුගිය වෙොමේ 19න 
පහළ ම�ෝක කුස�ොනයට ගිය ශ්රී �ංකො 
කණ්ොයමේ නොයකයො. ඒ 

එයොමේ මකොට කලිස�යි

�� මපොඩි සදදයක් දානන� ඕන  
බොටො මදකයි ගැ�මවනන නේ

දුනිත් මවල�ො�මේමේ �ව හර්ශනී ප්රනොනදු

ඕස්ට්රේලියානු පිතිකරු ස්ට්ටේව් ස්මිත්ට 
පන්දු යවන්්න්ට ඇතැම් පන්දු යවන්්නන් 
තරමක් බයය. ඒ ඔහු දැ්න්ට ට්�ෝකට්ේ සිටි්න 
ප්රහාරාතමක පිතිකරුට්වකු නිසාය. එනිසා 
තමන්ට්ගේ පන්දුව්ට ස්මිත අතින් දැඩි ප්රහාරයක් 
එල� ට්ව්ට්දෝ ය්න සැකය ඕ්නෑම සුපිරි පන්දු 
යවන්ට්්නකු්ට වුව දැට්්නයි. පසුගියදා අවසන් වූ 
ශ්රී �ංකා-ඕස්ට්රේලියානු ක්රිකටේ තරඟාවලිට්ේදී 
වරක් ඒ අවස්්ාව �ැබුට්ේ �ාංකීය ක්රිකටේ 
පිටිට්ේ ට්කෝඩුකාරයා්ටය. ඒ ට්කෝඩුකාරයාට්ගේ 
මුලම පන්දුට්වන්ම කිසිට්වකුත ට්්නාසිතූ ට්�ස 
ස්මිත දැවී ගිට්ේය. එයින් ආරම්්භ කළ කඩුලු 
දඩයම ඔහු නිමා කට්ේ එම තරඟාවලිට්ේ 
වැඩිම කඩුලු�ාභියා ට්වමිනි. ට්ම් ට්කෝඩුකාරයා 
ට්ව්නට්කක් ට්්නාව දුනිත ට්වල�ා�ට්ගේ ය. 
ඔහු ගැ්න ර්ටම කතා කර්න  ට්මාට්හාතක 
අප දුනිතට්ගේ මව හර්ශනී ප්ර්නාන්දු්ට කතා 
කට්ේ ඇට්ගේ පංචි වීරයා ගැ්න ඇට්ගන්ම 
දැ්නගන්්න්ටය.

දුනිත් මවල�ො�මේ කියන ක්රී්කයො ටිකකට 
අ�ෙක කමළොත් ඔහු සො�ොන්ය ජීවිෙමේදී මකොයි 
වමේ චරිෙයක්ද?

්තමනගේ පාඩුගව් වැඩක් ්බලාගගන ඉනන 

හරිම ්තැනපත ළමගයක්. හැ්බැයි ඉතින අපි 

ළඟදි නම හරිම දඟයි. 

ග�ාේගලක් වුණහම ග�ාගහාමටත ටි�ක් 

දඟ�ාර ගවනන එපෑයැ ගනද... ඒ වුණාට 

එයා ගමාන ගේ �රත වැඩි හරියක් �ාගේ 

ගගවනන �ැමති පවුගේ අයත එක්�ම 

්තමයි. එයාට වැඩිය යාළුගවෝ නෑ. 

පවුලට ගගාඩක් ලැදි, පවුගේ අයට ගගාඩක් 

ආදගේ �රන, ග්බාගහාම අහිංස� දරුගවක්.

මපොඩි කොමල ඉඳ�� දුනිත්ව ක්රිකටව�ට මයොමු 
කරනන උව�නොවක් තිබුණද? එමහ�ත් නැත්නේ 
දක්්ෂෙො දැක්කට පසමස එමහ� යැවුමවොත් 
මහොඳයි කිය�ො හිතුණද?

මං ගම ඇත්තමයි කියනගන. අපිට නම 

දුනිතව ක්රි�ට්වලට ගයාමු �රනන කිසිම 

උවමනාවක් තිබුගණ නෑ. 

ඒ වගේම අපි �වදාවත ක්රි�ට් ගහනන 

කියලා ්බගලන ඇදගගන ගිහිේලත නෑ.

ඒ වුණාට පිරිමි ළමගයක් වුණහම ගමා�ක් 

හරි ක්රීඩාව�ට ගයාමු ගවනන ඕන නිසා 

ගමයාව �රාගත, ්බැඩ්මිනටන, පිහිනුම 

වගේ ක්රීඩා කිහිපය�ටම ගයාමු �ළා. 

ඒත එයාම අ්තරමගදි ඒවා න්තර �ළා. 

පස්ගස් ඉස්ග�ෝගලන පු්තාව ඉස්ග�ෝගේ 

ක්රි�ට් ඇ�ඩමි එ�ට ඇතුළත �රගත්තා. 

ඊටපස්ගස් එයාගේ හැකියාව ටිග�න ටි� 

ගේනන ගත්තට පස්ගස් ්තමයි අපිත එයාට 

ඉස්සරහට යනන සහගයෝගය දුනගන.

දුනිත් මුලින� ක්රී්ො කරනමන ම�ොරටුව ්ශොනෙ 
මසබසතියන විද්ො�මේ 15න පහ� කණ්ොය�ට. 
ඊටපසමස ඔහු ක්රී්ො කරනමන �රදාන ්ශොනෙ 
ම�ෝසප් විද්ො�මේ 19න පහ� ක්රී්කමයක් 
විදිහට. මේ පොසල මදක� ඔහුමේ ග�නට දීපු 
සහමයෝගය මකොයි වමේද?

අපි අගේ දරුවට ග්බෝගලයි පිත්තයි අරන 

පසුගිය ශ්රී �ංකො-ඕසමරේලියොනු ක්රිකට 
ෙරඟොවලිමේ වැඩි� කඩුලු�ොභියො වුමණ දුනිත්. ඒ 
ගැනත් ටිකක් �ෙක් කරමුද?

්තරඟය පටනගනන �ලින ඉඳලම අපි 

එයාට කිව්ගව් �ණඩායම ගවනුගවනුයි, 

රට ගවනුගවනුයි එයාට පුළුවන උපරිමය 

�රලා එනන කියලා. කිසිම ගවලාව� වැඩිම 

�ඩුලුලාභියා ගවන ්බලාගපාගරාතතුවක් 

දුනිතට තිබුගණත නෑ. එගහම ගේ�ට අපි 

එයාව උනනදු �ගළත නෑ. ඒ ග�ාගහාම 

වුණත පු්තාට ඒ ගේ �රනන ලැබීම ගැන 

මටයි එයාගේ ්තාත්තටයි ගගාඩක් සතුටුයි.

ඒ ෙරඟොවලිය අවසන මවනමකොට� �සිත් 
�ොලිංග පුෙොට වටිනො ෙෑේගක් දී�ො තිබුණො. �ං 
හරිද?

ලසිත මාලිංග වගේ ගලෝ� පූජි්ත ක්රීඩ�ගයක් 

අතින ඒ වගේ ්තෑේගක් ල්බනන ්තරම අගේ 

පු්තා වාසනාවන්ත වුණා. ඔහු එදා පු්තාට 

දුනනු පනදුව ගැන පු්තා ගගාඩාක් සතුටු 

වුණා. ඒ පනදුගව් පු්තා මුලිනම ක්රීඩා �රපු 

දවස, ක්රීඩාංගණය, මුලිනම පනදු යවපු 

ක්රීඩ�යා, මුේම �ඩුේල, විනිසුරු ගදපළගේ 

නම වගේ ගේවේ තිබුණා. ඒ වගේමයි 

පු්තාට එක්දින හිස් වැසුම පැළදුගව් වතමන 

�ණඩායගම ඉනන දක්්ෂ්තම ක්රීඩ�ගයක් 

ගවන වනිදු හසරංග. ඒ ගැනත පු්තා 

ගගාඩාක් සතුටුවුණා.

මකොමහො� නමුත් ඔහු ෙ�යි දැනට �ොතික 
කණ්ොයමේ ඉනන ළොබො�ෙ� ක්රී්කයො. ඒ ගැන 
හිෙනමකොට ම�ොකු සතුටක්, ආ්ේබරයක් එමහ� 
දැමනනවො ඇති මනද?

දරුවනගේ ්බලාගපාගරාතතු ඉශට 

ගවනග�ාට, හීන හැ්බෑගවනග�ාට ග�ායි 

අමමා ්තාත්තටද ඉතින සතුටු නැතගත? 

අපිටත �ලින කිව්වා වගේම ඒ ගැන 

නිහ්තමානී සතුටක් තිගයනවා. අනි� මං 

හි්තන විදියට ගම වගේ ගපාඩි වයසකින 

ජාති� ්තලයට ගිය එ�ම ක්රීඩ�යා අගේ 

පු්තා වි්තරක් ගනගවයි. ඒ අවස්්ාව ලැබිච්ච 

ක්රි�ට් ප්රවීණගයෝ ඕන්තරම ඉනනවා. අගේ 

පු්තාටත එ්තැනට යනන ලැබීම ගැන 

සතුටුයි.

ක්රිකට ගහන මකොයි ෙරුණයොමගත් හීනයක් 
ෙ�යි ෙ�නුත් කවදාක හරි �ොතික කණ්ොය� 
නිමයෝ�නය කරනවො කියන එක. ඒත් ඒ අෙරින 
එෙැනට යනන වොසනොව තිමයනමන මබොමහො� 
ටික මදමනකුට විෙරයි. දුනිත්ට පොසල යන 
වයමසදි� ඒ අවස්ොව �ැබුණු එකට ම�ොකද 
හිමෙනමන?

අපිට ්තාම ඒ� හීනයක් වගේ. හැ්බැයි එ� 

පැත්තකින හි්තනග�ාට ඒ� එයා සංසාගේ 

�වදා� හරි �රපු පිනක් ගවනන ඇති. 

පින කියන එ�ත හැමදාම එ�ම විදිහට 

තිගයනගන නෑ. ඒ�ත ගගවිලා ඉවර ගවනවා. 

ඒ නිසා මම පු්තාට හැමගවලාගවම කියනගන 

පුගත පුළුවන හැම ගවලාව�ම ්තව ්තවත 

පින �රනන කියලමයි. අනි� ලැග්බන 

ගේවේ ගැන ඕනවට වඩා හි්තට අරන වැරදි 

විදිහට හැසිරුගණාත ලැබුණා වගේම ඒ 

ගේවේ නැතිගවලා යයි කියලාත මම එයාට 

අපි 
අමප් දරුවට 

මබෝම�යි පිත්ෙයි අරන 
දුනනට එයොමේ දක්්ෂෙො 

මකොයි වමේද කිය�ො 
අඳුරමගන 
හිටිමේ නෑ
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දුනිත්ගේ වැඩිපුරම කැමති 
විලාසිතාව ්මාකද්ද?

එයා එහෙම හ�ාකුවට වි�ාසිතා 

කරන්න කැමති හකහ්නක් හ්නහවයි. 

ෙරිම සර�යි. එයා කැමති 

එකම වි�ාසිතාව තමයි හකාට 

කලිසමයි ටී ෂර්ට් එකයි ඇඳ�ා 

රබර් හසරප්පු හෙකක් දාහේන ය්න 

එක. මම තමයි සමෙර හව�ාවට 

කියනහන ‘තැහන ෙැටියට අඳින්න 

පුහේ, ෙැමතැ්නටම හකාට 

කලිසමයි ටී ෂර්ට් එකයි ෙරියනහන 

්නෑහන’ කිය�ා. එහෙම කිවවම 

තමයි ඉතින ටිකක් ෙරි හොඳට 

ඇඳුමක් අඳිනහන. අනික එයා 

හකාහේ ගියේ මාස්ක් එකක් දාහේන 

යනහන. හමාකෙ එයා නිසා කාටවේ 

අවැඩක් හව්නවට එයා කැමති ්නෑ.

අමමා විදියට ඔහු්ගේ ගමනට ඔබ කරපු කැපකිරීම 
ඕනතරම ඇති ්ේ්ද?

අහ�ෝ හමාකෙ ්නැේහේ? අනික හකාලහ�ා 

තුනහෙහ්නක් ෙරියට ෙදාෙන්නවා කිය්න එක 

හිත්න තරම් හලසි ්නෑ. නිතරම එයා�ා කර්න 

කිය්න හේවල ෙැ්න හොඳ හසෝදිසිහයන ඉන්න 

ඕ්න. එයා�ට නිසි හව�ාවට නිසි විදිෙට මෙ 

හ�න්නන්න ඕහන. ඒ හේවලව�ට එයා�ා එක්ක 

ඉස්සරෙට �ස්සට යන්න ඕහන. ඒ නිසාම 

මම රැකියාහවන �වා අයින වුණා. ඒ වහේම 

තමයි එයාහේ තාේතේ. මටේ වඩා එයා කරපු 

කැ�කිරීම් ෙැ්න කියන්න වච්න ්නෑ.

අවසාන වශ්යේ ඔබට ්මානව්ද කියේන 
ති්යේ්ේ?

ෙරුවනව කවදාවේ කිසිම හෙකට බහ�න තලලු 

කර�ා යවන්න ්නරකයි. එයා�ට නිෙෙහස් 

එයා�හේ ෙම්න යන්න හෙන්න ඕ්න. එතහකාට 

තමයි එයා�ට හිහේ නිෙෙහසන ෙම්නක් යන්න 

පුළුවන. එහෙමයි කිය�ා මං හම් කියනහන 

හොයනහන බ�නහන ්නැතුව ඉන්න කිය�ා 

හ්නහවයි. ඊළඟට ෙරුහවානට කියනහන 

තමන කර්න හේ ෙරියට කරන්න, 

අවංකව කරන්න කිය�ා. එතහකාට 

අනිවාර්යහයනම ෙවසක සාර්්ථක 

හවන්න පුළුවන.

හකාහෙේම අමතක හවනහ්න ්නෑ. එයාහේ 

වැහේම හේ ඇතුහේ හබෝ� ෙෙ�ා හෙෙර 

තිය්න බලබ් ටික කුඩු කර්න එක. අහප් වැහේ 

බලබ් දා්නවා. එයාහේ වැහේ බලබ් කුඩු 

කර්නවා.

්ග්දර ඉේන ්වලාවට ්මානව්ද වැඩිපුරම 
කරේන කැමති?

මලලි�ා හෙන්නා එක්ක ක්රිකට් ෙේන එක 

ෙරි, ටීවී එහක් ය්න ක්රිකට් මැච් බ�්න එක 

ෙරි තමයි.

ඉහළට අධ්ාපනය 
ලබේන හිතා්ගන 
ඉේ්ේ ්මාන ව්ගේ 
විෂයකිේ්ද?

එයා ෙැ්නට 

්නම් ක�ා 

අංශහයන 

තමයි 

ඉහේනෙනහන. 

තව ඉස්සරෙට 

ඒක හමා්න 

වහේ හව්නස් 

හවයිෙ 

ෙනහන 

්නෑ.

නි්යෝජනය කරදදි ඔබ ්්දපළටම 
්මාක්ද හිතු්ේ?

එදා ්නම් මමයි දුනිේහේ 

තාේතයි පුදුම බයකින 

හිටිහේ. ඒ පුතාහේ ෙැකියාව 

ෙැ්න තිබුණ සැකයක් නිසා 

හ්නහවයි. හමයා තාම හ�ාඩි 

හකාලහ�ක්හන. ඒ හව�ාහව 

පුතා අපි හෙන්නා ළඟට ඇවිේ 

කිවවා , ‘මං හ�ාේඩක්වේ බය 

්නෑ, අම්මයි තාේතයිේ බය 

්නැතුව ඉන්න’ කිය�ා.

්දැේ දුනිත ඉස්කෝ්ල යන්කාට 
එ්හම ප්රසිද්ධ බාලිකා පාසලවල 

ගෑනු ළමයිේ දුනිතව බලේන 
්පාරකනව්ද ්දේ්ේ නෑ ්ේ්ද?

ඒකට ඉතින දුනිේ 

හවල�ා�හේම හවන්න 

ඕහන ්නෑහන හනෙ? 

හකාහොමටේ 

හකාලහ�ා බ�න්න 

හකලහ�ායි, 

හකලහ�ා බ�න්න 

හකාලහ�ායි 

හ�ාරක්නවහන.

පවු්ල තව කවු්ද ඉේ්ේ?

මමයි, මෙේතයයි, පුතා�ා 

තුනහේනයි. දුනිේ 

තමයි අහප් �වුහල 

වැඩිමල ෙරුවා.

දුනිතට ්ග්දරදි ආ්ද්ේට කතා 
කරේ්ේ ්කා්හාම්ද?

හ�ාකු පුතා කිය�ා තමයි.

දුනිත ්පාඩි කා්ලදි කරපු 
අමතක ්නා්වන ්දඟම 
වැ්ේ මතක්ද?

අහන අහප් හ�ාකු 

පුතාහේ ෙඟ 

වැඩ්නම් මට 

නිතරම අවවාෙ කර්නවා. අනික මමේ, 

තාේතාේ එයාට නිතරම වහේ කියපු හෙයක් 

තමයි තමන කර්න හේ ෙරියට කහළාේ 

තමනට හොෙ ප්රතිඵ� �ැහබයි කිය්න එක.

්ම ්සරමත එකක දුනිත කියේ්ේ තාමත උසස 
්පළ අවසාන වස්ේ ඉ්ගනුම ලබන ශිෂ්ය්යක. 
පුහුණුවීම කටයුතු, තරඟාවලි අත්ේ ්කා්හාම්ද 
අධ්ාපනයට කාලය ්වේකරගේ්ේ?

ඇේතම කිවහවාේ එයා සාමාන්ය හ�ළට 

සූදා්නම් වුහණේ ෙවස් හදාළෙක් වහේ හකටි 

කාහ�කින. සමෙර හව�ාවට �ානෙර හෙකට 

තු්නට ගුරුවරු හෙෙරට හෙන්න�ා එයාට 

අමතර �නති කරපු ෙවසුේ තිබුණා. 

ෙැබැයි ඉතින ‘පුහේ ්නැගිටින්න’ 

කිය�ා ඕ්න �ානෙරක කතා 

කරෙම ්නෑ, බෑ හ්නාකියා 

කරෙරයක් ්නැතුව ්නැගිට�ා 

වැඩ ටික �ටනෙන්න 

ළමහයක් එයා. හම් 

�ාරේ උසස් හ�ළට තව 

ටික ෙවසයි තිහයනහන. 

ඒකටේ හකාහොම ෙරි 

හව�ාව හවන කරහේන 

සාර්්ථකව මූණහෙන්න 

එයාට පුළුවන හවයි 

කිය�ා අපි හිත්නවා.

දුනිත්ගේ තාත තත ක්රිකටවලට 
සමබේ්ධයි කියේ්ේ ඇතත්ද?

ඔව. එයාහේ තාේතා තමයි සුරංෙ 

හවල�ා�හේ. එයා ඉස්හකෝහල ය්න කාහල 

හොඳ ක්රිකටර් හකහ්නක්. ඒ වහේම ප්රිනස් 

ඔෆ් හවලස් විද්ා�හේ හිටපු කණඩායම් 

්නායකහයක්. ඒේ දුනිේහේ තාේතහේ 

තාේතා ්නැතිවුණාට �ස්හස් �වුහල බර 

කරට ෙන්න වුහණ දුනිේහේ තාේතට. ඒ 

නිසා එයාට හිතපු විදිෙට ඒ අරමුණ සාර්්ථක 

කරෙන්න �ැබුහණ ්නෑ. ෙැබැයි අෙ පුතා 

ඉන්න තැ්න ෙැක�ා එයා හොඩක් සතුටු 

හව්නවා.

දුනිත පළ්වනි වතාවට ජාතික කේ්ායම ලිහිණි මධුෂිකා

ලසිත මාලිිංග ව්ගේ ්ලෝක 
පූජිත ක්රී්ක්යක අතිේ ඒ ව්ගේ 

තෑගේගක ලබේන තරම අ්ේ 
පුතා වාසනාවේත වුණා. ඔහු එදා 
පුතාට දුේනු පේදුව ගැන පුතා 

්ගා්ාක සතුටු වුණා. ඒ පේදු්ේ 
පුතා මුලිේම ක්රී්ා කරපු ්දවස, 

ක්රී්ාිංගණය, මුලිේම පේදු යවපු 
ක්රී්කයා, මුලම කඩුලල, විනිසුරු 

්්දපළ්ගේ නම ව්ගේ ්දවල 
තිබුණා. ඒ ව්ගේමයි පුතාට එකදින 

හිස වැසුම පැළදු්ේ වතමේ 
කේ්ාය්ම ඉේන ්දකෂතම 

ක්රී්ක්යක ්වන වනිදු හසරිංග. ඒ 
ගැනත පුතා ්ගා්ාක සතුටුවුණා

මමත, 
තාතතාත  

එයාට නිතරම ව්ගේ 
කියපු ්්දයක තමයි තමේ 
කරන ්ද හරියට ක්ළාත 

තමේට ්හා්ද ප්රතිඵල 
ලැ්බයි

 කියන එක.

දුනිත සිය මව හා පියා සමඟ

dh
ara

ne
e.l

k



සමාධි ඩයස්

12 2022 ජූලි 13 වන බදාදා

Birthday Surprise Vs 
නනාමරා මැරීම 

දර්ශිකාගේ උපන්දිනය අද. ගිය සැගර් 

උපන්දිනය දවගේ නම් සුසන්්තට ඒක ම්තක 

තිබුණා. පු්තාලා ගදන්නටත් සුසන්්ත ගපාඩි 

්තෑගි ගදකක් අරගෙන දීලා තිබුණා. එදා උගේ 

පාන්දරම පු්තාලා ගදන්නා ඇවිත් “හැපි 
බර්ත් ඩේ අම්මි” කියලා ඒ ්තෑගි අ්තට ගදේදි 

දර්ශිකාට දැනුගේ සුළුපටු සතුටක් ගනගවයි. 

ඒත් ගමදා පාර නම් කාටවත්ම උපන්දිගන් 

ම්තක නැහැ වගේ.

දර්ශිකා බබාලාගේ කෑම, ගපට්ටිවලට 

දැම්ගම් කඳුළු හිර කරගෙන.

“දර්ශිකා අද නම් මට ඩහාඳටම පරක්කුයි. 
උඩේට කකා ඉනන ඩෙලාෙක් නැහැ. ඩදකම 
ඔතලා ඩදනෙද ඩෙනියනන?” 

සුසන්්ත ඇවිත් හදිසිගයන් වගේ කියේදී 

දර්ශිකා නිහඬවම ඔලුව වැනුවා.

අ්ත වනලා සුසන්්ත එක්කම 

ඉේගකෝගේ යන්න මඟට 

බැහැපු දරුගවෝ ගදන්නා දිහා 

බලාගෙන දර්ශිකා ආගයමත් 

සුසුමක් ගහලුවා.

“නංගිටයි, අයියටයි නම් 
මතක ඇති.” 

දර්ශිකා හි්ත හදාෙත්ගත් 

එගහම හි්තලා.

කලින් උපන්දිනවලදී නංගිගෙයි 

අයියගෙයි දුරක්තන ඇමතුම් ලැබුගේ 

උගේ පාන්දරම බව සිහිගවේදී දර්ශිකාට 

ආගයමත් දුක හිතුණා.

“දැන නෙයටත් කිට්ටුයිඩන. ඇයි තාම ඩකෝල් 
එකක්ෙත් නැත්ඩත්? මම කතා කරලා බලනෙද? 
එක්ඩකෝ ඕඩන නැහැ. එඩහම බඩලන කතා 
කරන එක ලැජ්ා නැති ෙැඩක්ඩන.” 

ආගයමත් ඇය ්තමන්ටම කියාෙත්්තා.

උගේට කන්නත් හි්තක් නැති නිසා දර්ශිකා 

ගත් එකක් වි්තරක් බීලා ඇඳට ගිහින් ජංෙම 

දුරක්තනය අ්තට ෙත්්තා.

ඊළඟට ඇය කගේ ග�ාගටෝ ෙැලරියට 

ගිහින් කලින් අවුරුේගේ උපන්දිනගේ ම්තක 

ආගයමත් එකතු කරෙත්තු එක. උගේම 

දරුගවෝ ගදන්නා ්තෑගි ගදේදී සුසන්්ත ෙත්තු 

ග�ාගටෝ, සුසන්්ත ්තමාව තුරුළු කරගෙන 

ෙත්තු ගසේෆි, උගේම කපපු ගක්ක් එගක් 

ග�ාගටෝ ඒ ගේවේ දකිේදී දර්ශිකාට 

අඬන්න හිතුණා. කාට අම්තක 

වුණත් සුසන්්තට අම්තක වුගේ 

ගකාගහාමද?

ඊළඟට දර්ශිකා ඇගඳන් 

නැගිටලා ගිගේ සුසන්්තගේ 

වැඩ කරන කාමරයට. 

දර්ශිකාට ඕගන් වුගේ 

කාමරය ටිකක් අේපේ කරලා 

දාන්න. ඒත් කාමරගේ ගදාර ගලාක් 

කරලා කියලා දර්ශිකා ආගයමත් 

හැරුගේ හිතින් ගදාේ කියමින්.

“ඩම් මනුස්සයට හැමදාම අමතක ඩෙනෙඩන 
ඩදාර ඇරලා යනන. දැන ඉතින අස කරනන 
ඩෙනඩන ඩහට තමා.” 

එගහම හි්තමින්ම දර්ශිකා අගයමත් ඇවිත් 

ඇඳට වැටුණා.

යන්්තම් නින්ද යාගෙන එේදී ්තමයි 

දර්ශිකාට දුරක්තන ඇමතුමක් ආගේ.

ඒ සුසන්්ත.

“අඩන එයාට මතක් ඩෙලාද?” 

දර්ශිකා ඇමතුමට සම්බන්්ධ වුගේ 

ආසාගවන්.

“දර්ශිකා, ඊඩේ මම ඇඳපු ටීෂර්ට් එක 
ඇති මඩේ ඔෆිස කාමඩර් පුටුෙ උඩ. ඩහෝදලා 
දානෙද?” 

සුසන්්ත කියේදී දර්ශිකාට දැනුගේ මහ 

කළකිරීමක්.

“ඒ කාමඩර් ෙහලා ගියාම මට ෙහඩල් ෙලෙලා 
ඇතුළට පනිනනද කියනඩන? අසිහිය.” 

දර්ශිකාගේ මුවින් ඒ වදන් පිටවුගේ 

සැගරන්. දර්ශිකාගේ ්තරහව ්තවත් වැඩි 

වුගේ සුසන්්ත හිනාගවනවා ඇගහේදී.

“අසිහිය තමා අඩන ඩම් ෙැඩ කනදරාෙ 
එක්ක. එඩහනම් ඉතින ඩමානා කරනනද? මම රෑ 
ඇවිත්ම ඩහෝදෙනනම්.” 

සුසන්්ත හිනාගවවී කියේදී දර්ශිකා 

දුරක්තනය විසන්ධි කගේ ්තරගහන්.

නින්දට ගිය දර්ශිකා ආගයමත් ඇහැරුගේ 

ගේ ළඟ හයිගයන් ඇගහන ගහෝන් නාදයක් 

එක්ක.

“ඩදවියඩන සකූල් ෙෑන එක ඇවිත් ඩනද? 
නිනද ගියාඩන” 

දර්ශිකා මිදුලට දිේගේ ්තමන්ටම 

කියාෙනිමින්.

ගපාඩි පු්තා වෑන් එගකන් බැහැලා ගේ 

අේසට දුවගෙන ගිගේ හරිම ගේෙගයන්. 

දර්ශිකා පු්තා පේගසන් දුවගෙන ආවා.

“අම්මි බඩගිනි.”

“හා මඩේ පුඩත්. ගිහින ඩොෂ් එකක් දාලා 
එනන. මම බත් ඩබදනනම්.” 

කියපු දර්ශිකා මුළු්තැන්ගෙයට ගියා.

ඒත් ආගයමත් ඇහුණු සේදය නිසා දර්ශිකා 

මිදුලට බැේසා. මුලින්ම ගෙවත්්තට ඇතුළු 

වුගේ සුසන්්තගේ ගමෝටර් රථය. ඒගකන් 

ගලාකු පු්තා බිමට බහිනවා දැක්කම දර්ශිකාට 

පුදුම හිතුණා.

“ඩමාකද ඩම්? අද ඩමයාට පනති ඩනද? ඇයි 
ඔයත් කලින? තාම තුනයිඩන ඩෙලාෙ.” 

දර්ශිකා ඇහුගේ කලබලගයන්.

සුසන්්ත හිනාගවවී බලන් ඉේදි 

ගෙවත්්තට ්තවත් ගමෝටර් රථයක් 

ඇතුළු වුණා. එයින් බැේගේ 

දර්ශිකාගේ නංගි සහ අයියා.

“හැපි බර්ත් ඩේ අම්මි.”

“හැපි බර්ත් ඩේ දර්ශිකා.”

“හැපි බර්ත් ඩේ අක්කා.”

“හැපි බර්ත් ඩේ නංගි.”

හැම පැත්ග්තන්ම ඇගහේදී 

දර්ශිකා පුදුමගයන් බලන් හිටියා.

“ඩමාකද අඩන ෙල් ගිලලා ෙඩේ බලන 
ඉනඩන? යමු ඇතුළට. කාමඩර් ඩදාර ෙහලා 
ගිඩේ අමතක ඩෙලා ඩනඩේ. ඔයාඩේ බර්ත් ඩේ 
තෑේෙයි, ඩක්ක් එකයි කාමඩර් නි්සා.” 

සුසන්්ත හිනාගේවී කියේදී ්තමා දර්ශිකා 

පියවි සිහියට ආගේ.

දර්ශිකා හිනාවක් මුහුගේ ඇඳෙත්ගත් ඒ 

ක්තාවට.

උපන්දිනය සමරලා, ග�ාගටෝ අරගෙන, 

ආ ගිය ග්තාරතුරු ක්තා කරලා දර්ශිකාගේ 

අයියයි, නංගියි යන්න පිටත් වුගේ හවස 

හයට වි්තර.

“්සතුටුයිද?” 

සුසන්්ත අහේදී දර්ශිකා හිනාගවලා හිස 

වැනුවා.

දර්ශිකාට අපූරු පුරුේදක් තිබුණා. ඒ 

හැමදාම රෑ නින්දට යන්න කලින් ඩයරිගේ 

දවස ෙැන ලියන එක. සුසන්්තටත් අපූරු 

පුරුේදක් තිබුණා. 

දර්ශිකාට නින්ද ගියාට පේගේ ගහාගරන් 

ඩයරිය කියවන එක. දර්ශිකා හි්තට දැගනන 

හැඟීම් ගකළින් ගනාකියන නිසා සුසන්්ත 

දර්ශිකාව ගත්රුම්ෙත්ගත් ඩයරිය හරහා.

ඉතින් එදාත් රෑ සුසන්්ත දර්ශිකාගේ ඩයරිය 

ගපරලලා බැලුවා.

“සු්සනත ඇහුො මඩෙන ්සතුටුයිද කියලා. 
මම ඔේ කිේො. 

ඒත් ඒක ඇත්ත ඩනඩෙයි. අද මඩේ 
උපනදිනය. මම දේස පටන ෙත්ඩතම දුඩකන. 
දේස ඩෙේඩෙත් දුඩකන. උපනදිනය දෙඩ්ස 
ෙැඩි පැය ොණක් දුකින ඉනන ්සලසෙලා 
පසඩස ඒක ්සැමරුොට ෙැඩක් තිඩේවිද? 
ඒත් සු්සනත දෙස ොණක් තිසඩස මහනසි 
ඩෙලා ඩම්ක පලෑන කරලා තිඩයනඩන. 
ඉතින ඩකාඩහාමද මම දුකින කියලා එයාට 
කියනඩන? ඒකයි මම ්සතුටින ෙඩේ හිනාඩෙලා 
හිටිඩේ”

දර්ශිකාගේ ඇත්්තම සිතුවිලි දැනෙත්්තම 

සුසන්්ත තිෙැේසිලා ගියා. 

්තමන්ගේ පලෑන් එක දර්ශිකාව දවසම 

ආ්තතිගයන් ඉන්න සලේවලා කියලා ගත්රුම් 

ගියාම සුසන්්තට දැනුගේ ගලාකු දුකක්. 

සප්රයිේ කියලා කරන සමහර ගේවේවලින් 

ඇත්්තටම සතුටක් ලැගබන්ගන් නැහැ ගන්ද 

කියලා සුසන්්තට හිතුණා.

සුසන්ත ඇහුවා 
මනෙන සතුටුයිද 
කියලා. මම ඔව් 
කිව්වා. ඒත් ඒක 
ඇත්්ත නනනවයි

අද 
මනේ උපනදිනය. 
මම දවස පටන 

ෙත්න්තම දුනකන. 
දවස නෙව්නවත් 

දුනකන

 නකටික්තාව
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

දරුවන් එග�ොඩ කරවන්්නට 
තනිවම සිහි්න පොලම හැදූ 

බංග්ලාසේශසේ අම්ලා
“මං ගකොගහොම හරි පදම �ංඟොවට 

උඩින් යන්්න පොලමක් හද්නවො. අනුන්ග�න් 
යැගපන්ගන් ්නැතුව අගේම අරමුදල් 
සපයොග�්න මං ඒක කර්නවො. මොව විශවොස 
කරන්්න.”

ඒ වරක් බංග්ලාදේශ අගමැතිනී ‘ෂීක් 
හසී්නො’ (Sheikh Hasina) තම ජනතලාවට 

දුන් ද�ලාදරලාන්දුවයි. ද්ෝක බ්වතුන් 

�මණක් දනලාව බංග්ලාදේශදේ ආර්ථික 

විද්ලාඥයන් �වලා ඇදග එම කතලාව 

අසලා පුදුම වූහ. ඒ එවැනි 

දැවැන්ත ව්ලා�ෘතියක් 

බහු �ලාර්ශවීය 

දායකතවයක් 

දනලාමැතිව 

කිරීමට සිතන 

තරම් �හසු 

නැති බව 

දන්නලා 

දහයිනි.

නමුත එදා 

ෂීක් හසීනලාට 

එවැනි 

තීරණයක් 

ගැනීමට 

දේතු වූ 

ද්ලාකු 

කතලාවක් තිබුණි. ඒ දැවැන්ත දූෂණ 

ද�ෝදනලා කී�යක් මතුකරමින් ද්ෝක 

බැංකුව සහ අදනකුත ණය දදන 

ආයතන ඇයට පිටු�ෑමයි. 

වරක් අදාළ ව්ලා�ෘතිය 

දවනුදවන් බංග්ලාදේශය 

ද්ෝක බැංකුව සමඟ 

ඇදමරිකලානු ද�ලා්ර් 

බිලියන 1.2 ණය 

මුද්ක් සඳහලා 

ගිවිසුමකට එළැඹියද 

ඉහත කී දූෂණ 

ද�ෝදනලා 

හමුදේ ඔවුන් 

එම ගිවිසුම 

අතහැර 

දැමීය. �සුව 

ද්ෝක බැංකුව ගිය 

�ලාදර්ම යමින් ආසියලානු 

සංවර්්ධන බැංකුව 

(ADB) දමන්ම ජ�න් 

ජලාත්යන්තර සහදයෝගීතලා 

ඒජන්සිය (JICA) 

�වලා ඔවුන්ට ණය දීම 

ප්රතික්දෂේ� කදේය.

ෂීක් හසීනලා ක්ක �ටන් 

උතසලාහ කදේ 

බංග්ලාදේශදේ ප්රසිේ්ධම ගංඟලාවක් වන 

�ේම ගංඟලාව යලා කරමින් ශරිඅතපූර් සහ 

මදරිපූර් අතර �ලා්මක් ඉදිකිරීමටය. 

එය ඉදිකිරීදම් අරමුණ වූදේ 

එදතක් ගංඟලාව තරණය 

කරමින් එහලා දමහලා ගිය 

බංග්ලාදේශදේ නිරිත 

දිග පිහිටි දිස්ත්රික්ක 

විසි එකක ජනතලාවට 

�කලා අගනුවර දවත 

දකටි දව්ලාවක් 

ඇතුළත �හසුදවන්ම 

ළඟලාවීදම් හැකියලාව 

උදාකරලීමයි. එදහත 

එවර ඒ වික්රමය කරන්නට 

ෂීක් හසීනලාට ඉ� දනලා්ැබී 

ගිදේ ද්ෝක බැංකුව සහ 

අනිකුත ණය දදන ජලාත්යන්තර ආයතන 

කලින් කී අන්දමට ඇයට පිටු�ෑම නිසලාය. 

එයම ශක්තියක් කරදගනයි අගමැතිනිය 

කිසිදවකුදග උදේ දනලාමැතිව �ලා්ම 

ඉදිකරන බව ප්රසිේධිදේම �වසලා සිටිදේ.

කවදත දේශ�ලා්නය තුළදී දබලාදහෝ 

�ලා්කයින් දුන්දන් දබලාරු ද�ලාදරලාන්දුය. 

නමුත එවන් ද�ලාදරලාන්දු දුන් දමන්ම 

අදටත දදමින් සිටින �ලා්කයින්ට 

රිදදන්නටම දටලාක්කක් අනිමිනි ෂීක් 

හසීනලා තම ජනතලාව ඉදිරිදේ ප්රසිේධිදේ 

දුන් ද�ලාදරලාන්දුව �සුගියදා ඉටුකළලාය. ඒ 

බංග්ලාදේශයට දැවැන්ත අඩු�ලාඩුවක්ව 

�ැවති �ලා්ම ඇය කී ද්සින්ම සලාදා 

නිමකරමිනි. ඒ අනුව �ේම ගංඟලාව හරහලා 

ඉදිකළ දැවැන්ත �ලා්ම ෂීක් හසීනලා 

අතින් �සුගිය ජූනි 25 දවනිදා 

විවෘත විය. ස්තවශක්තිදයන් තැනූ 

දයෝ්ධ ව්ලා�ෘතියක් ද්ස 

සැ්දකන එම �ලා්ම 

නම් කර තිබුදේ 

‘පදම පොලම’ 
(Padma Bridge) 

යනුදවනි.

එක් දුම්රිය 

මලාර්ගයකින් සහ 

වලාහන ්ධලාවන මංතීරු 

හතරකින් සමන්විත 

�ේම �ලා්දමහි 

සමස්තත දිග ප්රමලාණය 

වන්දන් කිද්ෝමීටර් 6.15 

කි. එනම් සැතපුම් 3.82 කි. ඊට 

ඇස්තතදම්න්තුගත වියදම ඇදමරිකලානු 

ද�ලා්ර් බිලියන 3.87 ක් ද්ස සඳහන්ය. 

බංග්ලාදේශය විසින් සිදුකරනු ්ැබූ 

විශලා්තම බහුවි්ධ ව්ලා�ෘතිය වන්දන්ද 

දමයයි.

 එ�මණක් දනලාව බංග්ලාදේශ 

ඉතිහලාසදේ ව�ලාත අභිදයෝගලාතමක 

ඉදිකිරීම් ව්ලා�ෘතිය ද්ස සැ්දකන �ේම 

�ලා්ම එරට දිගම �ලා්ම දමන්ම දකුණු 

ආසියලාදේ විශලා්තම �ලා්ම් අතරින්ද 

එකකි.

“සමහර අය හැමවිටම අනුන් මත 
යැගප්නවො. ්නමුත් බංගලොගදශගේ ජොතිගේ 
පියො ගව්න බං�බන්දු ෂීක් මුජිබර් රහමොන් 
අපට උ�න්වො තිගබන්ගන් සවඅභිමෝනගේ 
වැද�ත්කමයි. අපි ගලෝකයටම ගපන්නුවො 
අපිට යමක් කරන්්න පුළුවන් කියලො. අපි 
පදම පොලම හැදුවො. අපි අගේම මුදල්වලින් 
අගේම පොලමක් හැදුවො.”

�ේම �ලා්ම ජනතලා අයිතියට 

�තකරමින් ඇය එදස්ත �ැවසුදේ තරමක 

ආ�ම්බර බවක්ද සිත තුළ දහලාවලාදගනය. 

ඇදග දනලා�සුබට උතසලාහය දනලාවන්නට 

බංග්ලාදේශයට �ේම �ලා්ම අදටත 

සැබෑ දනලාවනලා සිහිනයක් වීමට ඉ� 

තිබුණි. ඇය �වසලා සිටිදේ බංග්ලාදේශය 

ස්තවශක්තිදයන්ම අරමුදල් ස�යමින් 

දමම සිහින �ලා්ම නිමකළ නිසලාදවන් එය 

‘ජලාතික අභිමලානදේ සංදක්තය’ ද්සින් 

සැ්කිය යුතු බවයි.

දමම දයෝ්ධ ව්ලා�ෘතිය සිදුකළ ෂීක් 

හසීනලා කට පුරලා සිනලාදසමින් අද එදස්ත 

කියේදී ඇදමරිකලාව, චීනය වැනි ද්ෝක 

බ්වතුන්දග �වලා දෑස්ත දයලාමුවී ඇතදත 

හසීනලා දදසටය. 

සැබෑවටම ඇය සිදුකළ දමම වික්රමය 

ඔවුන්ටත සිතලාගත දනලාහැකිය. ඇරත 

කිසිදවකුදග උදේ දනලාමැතිව දමවන් 

වික්රමයක් තනිවම කදේ ගැහැනියක් වීම 

ඔවුන් කලාදගත පුදුමයට දේතු වී ඇත. 

දම් වනවිට ද්ෝකදේ වැඩිම කලා්යක් 

අගමැති ධුරය දැරූ කලාන්තලාව ෂීක් 

හසීනලාය. ඒ දහඅට වසරකට අධික 

කලා්යකි. 1947 සැපතැම්බර් 28 දවනිදා 

උ�ත ්ැබූ ඇය දම් දගවලා දමමින් 

සිටින්දන් ජීවන ගමදන් 74 දවනි 

නවලාතැනය. බංග්ලාදේශදේ 

පියලා ද්ස සැ්දකන 

එරට ප්රථම ජන�ති 

බංගබන්දු ෂීක් 

මුජිබර් රහමලාන්දග 

දියණියක වන 

ෂීක් හසීනලාව එරට 

ජනතලාව හඳුන්වන්දන් 

‘බංග්ලාදේශදේ 

අම්මලා’ යනුදවනි. ඒ 

තරමටම ඔවුන්දග බැඳීම 

දළන්ගතුය. 

ඉතින් ෂීක් හසීනලා ද්ෝකයටම 

ආදර්ශමත ගැහැනියක බව කියන්නට 

තවත උ�මලා රූ�ක උවමනලා නැත. අද 

�ේම �ලා්දමන් යන එන දබලාදහෝදදනලා 

යන්දන් ඇයට පින් දී දගනය. 

දහසකුත වැරදි කියලා ද්ෝකයලා හසීනලාට 

එකදිගට ඇඟිලි දිගු කරේදී තමන්දග 

දරුවන්ට තමන්දග අම්මලා රතතරන් 

කියන්දන් ඒකය.

අපි 
ස්ෝකයට් සෙන්නුවලා 
අපිට ය්ක් කරන්න 

පුළුවන් කිය්ලා. ඒකයි 
අසේ් මුදලවලින් 

ෙේ් ෙලා්් 
හැදුසේ  

සම වනවිට 
ස්ෝකසේ වැඩි් 

කලා්යක් අග්ැති ධුරය 
දැරූ කලාන්්ලාව ෂීක් 
හසීනලාය. ඒ දහඅට 

වෙරකට අධික 
කලා්යකි
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි 
ඡායාරූප - ජගත් නානායක්ාර 

මසේ මතවාද 
ෙමාජ ෙමමතයි කියන ඒවට වඩා 

සගාඩක සවනස් 
අනීශා ජයස්ාඩි 

බහුතරය හිතන පතන විදිහෙන් හෙනසෙට 
හිතන මිනිසසුන්ට කෙදත් විරුද්ධකම් ෙැඩියිහන්. 
ඉන්දියාහේ හිටියා කුෂෙන්ත් සිං කියලා 
හේඛකහයක්. ඔහු රාමුගත සමාජ මතයන්ට 
විරුද්ධෙ හේඛන සය ගණනක් ලියූ අහයක්. 
ඔය නිසාම ෙරක් පුදගලහයක් කුෂෙන්ත්ට 
හෙඩි තියන්න උත්සාෙ කළා. “මහේ පෑන ඔබ 
සතු කඩුෙට, රයිෆලයට හෙෝ කැලෂනිහකාේ 
තුෙක්කුෙට ෙඩා බලෙත්” කියලා එතහකාට 
ඔහු ඒ පුදගලයට උත්තර දුන්නා. 
ඇත්ත... උණඩයකින් නැති 
කරන්න පුළුෙන් එක ජීවිතයක් 
විතරක වුණාට පෑන් තුහඩන් 
ලසසන කරන්න පුළුෙන් 
ජීවිත ගාණ ගණන් 
කරන්නෙත් බැෙැ.
අද ‘්ධරණී’ කෙරය 
දරාහගන ඉන්හනත් 
පෑහනන් ජීවිත එළිහපහෙලි 
කරන්න උත්සාෙ කරන 
එෙැනි  හේඛිකාෙක් සෙ 
මහනෝඋපහදශිකාෙක්. සමාජ 
මාධ්ය ක්රියාකාරිනියක් විදියටත් 
ඇයෙ ෙඳුන්ෙන්න පුළුෙන්. හකාහොම හෙතත් 
ඇයෙ ෙඳුන්ො හදන්න ෙැඩි අටුො ටීකා අෙශ්ය 
නැෙැ. හමාකද ‘්ධරණී’ කියෙන ඔබට අනීශා 
ජයහකාඩි සෙ ඇහේ නම හබාහොම හළන්ගතුයි, 
හුරුපුරුදුයි. හම් අපි ඇයත් සමඟ කළ 
කතාබෙයි.

අනීශා ලියන්න පටන්ගත්සත් ස්ායි ්ාසෙද?
“පුිංචි කාහල ඉඳලම මම ලියන්න කියන්න ෙරි 
ෙපනි. ඉසහකාහේ යනහකාටත් කවි, සිංදු, රචනා 
ඔය ෙැම එකක්ම ලිේො. හේඛන අිංශහයන් 
සමසත ලිංකා ජයග්රෙණ පො ලබලා තිහයනො. 
මම උසස හපළ කහේ පන්නිපිටිය ක්රිසතුරාජ 
විද්ාලහයන්. උසස හපළට කරපු ව්ාපෘතිය 
නිසා උසස හපළින් පසහස මට එක්සත් ජාතීන්හේ 
සිංවි්ධානහේ ව්ාපෘතියකට සම්බන්්ධ හෙන්න 
අෙස්ාෙ ලැබුණා. ඒකත් මහේ ගමනට හලාකු 
රුකුලක් වුණා.”
මේ මෙනම�ොට ඇය ජීෙතමෙනමන 

සිංගප්පූරුමේ. විෙොහමයන පසමස අනීශො 

විමේශගත වුමේ උසස අධ්ොපනය හදාරනනලු. 

ඇය ව්ොපොර �ළමනො�රණය පිළිබඳෙ 

ශොස්රපති උපොධිධොරිනියක්. ඒ ෙමේම 

සිංගප්පූරුමේ මොනෙ සේපත �ළමනො�රණ 

අිංශමේ රැකියොෙ� නිරත මෙනෙො.

සගාඩක අය ඔබව අඳුරගත්සත් සේස්බුක එස්න් 
සන්ද?

“ඔේ. සමාජ මාධ්ය කියන්හන් මිනිසසුන්හේ 
හිත්ෙලට කතා කරන්න හොඳ හේදිකාෙක්. මම 
හේසබුක් එහක් ලියන්න අරන් දැන් අවුරුදු 
ෙතරක් ඇති. මුේ කාහේ මට දැන් ෙහේ 
අනුගාමිකයන් පිරිසක් හිටිහේ නැෙැ. ඉතින් 
මුලින්ම මම ලිේහේ හේසබුක් ගෲපෙල. ඒෙට 
දෙස ගණනින් හොඳ ප්රතිචාර තිබුණා. පසහස මම 
මහේ හෙෝේ එහක් ලියන්න පටන්ගත්තා. එදා ඉඳලා 
අද දක්ො හගාඩක් අය හබාහොම ආදහරන් ඒො 
කියෙනො.”
ඇමේ ලියමන තුළින මබොමහෝවිට ඇය උතසොහ 

�රනමන සත නිෙනන, ලසසනට හිතන පතන 

හැටි උගනෙනනමන. ඉතින මේඛ�මයක්මේ 

සමොජ ෙගකීම ඇය දකිනමන ම�ොමහොමද 

කියලයි ඊළඟට අපි ඇමගන ඇහුමේ.

“යෙපත් සමාජ ප්රගමනයකට හේඛකහයක්ට 
කරන්න පුළුෙන් හද අපමණයි. මම නම් කියන්හන් 
හකහනක් ලියන්න ඕහන් අද ඉන්න අයට විතරක්ම 
හනහම් හෙට ඉපහදන අයටත් එක්කයි. එතැනදි 

හේඛකයා අෙිංක හෙන්න ඕහන්. තමන්හේ 
මතය හනහම් ඔහු අතින් හලෝකහේ ය්ාර්යයි 
ලියැහෙන්න ඕහන්. ඒක ජාතික යුතුකමක්.”
අනීශොමේ ලිපිෙලට මහොඳ ප්රතිචොර ෙමේම 

අයහපත ප්රතිචොරත ලැමබන අෙස්ො 

තිමයනෙො. �ොලයක් ඇය ‘ධරණී’ අපිත එක්�ත 

ඔබට ලිේෙො කියලො කිේෙමන. හැබැයි ඒ 

�ොමලත සමහර තැනෙලදි ඇයට ඇනුේ බැනුේ 

අහනන සේධ වුණො.

“අහප රහේ මිනිසසුන්හේ ඔලු හෙනස 
කරන එක උඩුගම් බලා පිහිනීමක්. 

ෙැබැයි මුකුත්ම හනාකර 
ඉන්නෙට ෙඩා උත්සාෙ කරන 
එකයි ෙටින්හන්. ලිංකාෙ 
කියන්හන් ලිිංගික අපචාර 
ෙැඩි, දූෂණ ෙිංචා ෙැඩි, 
නීතියට ෙඩා අෙනීතිය රජයන 
රටක්. ඉතින් ඒ ෙහේ රටක 

මිනිසසුන්හේ ඔලු ෙදන්න යදදි 
නරක ප්රතිචාර හනාලැහබනොනම් 

අන්න ඒකයි පුදුහම්. අනික මහේ 
මතොද සමාජ සම්මතයි කියන 

මතෙලට ෙඩා ටිකක් හෙනස. එහෙම මිනිසසු 
සමාජ රාමුෙට තරජනයක්. එතහකාට ඉතින් හමයා 
අරමයි, හමහෙමයි කියලා කතා ෙැහදනො. ඒො 
සාමාන්යයි.”
ඇය එමහම කිේමේ තරහින නේ මනමමයි. 

හිනොමෙවී. මමනෝඋපමේශි�ොෙක් විදිහටත 

අනීශො අමප් රමේ මිනිසසුනට මහඟු මසෙයක් 

�රනෙො. ඒ�ත සත පහක්ෙත මනොමගන.

“ලිංකාහේ කතා කරන මිනිසසු ෙැඩියි. සෙන් 
හදන මිනිසසු අඩුයි. ඉතින් හිතින් අඬන කාට ෙරි 
සෙන් හදන්න පුළුෙන් නම් ඒ හිතක් ෙැහදන්න 
ෙචනයක් කියන්න පුළුෙන් නම් ඊට ෙඩා හදයක් 
හකායින්ද? මහේ ලිපි කියෙන අය හේසබුක් ෙරො 
මහනෝඋපහදශිකාෙක් විදිෙට මාෙ අඳුරගත්තු අය 
නිතරම ෙහේ ඔවුන්හේ දුක හබදාගන්න මාත් එක්ක 
කතා කරනො. මාත් ඔෆිස ගිහිේලා ඇවිේලා 
පාන්දර තුන ෙතර හෙනකේ ඒ අය එක්ක කතා 
කරනො. දෙසක් එක තරුණියක් ෙස හබෝතලය 
අහත් තියාහගන මට කතා කළා. මාත් එක්ක කතා 
කළාට පසහස ඈ ඒ තීරණය හෙනස කළා. ඒ ෙහේ 
ජීවිත හගාඩක් හෙනස කරන්න මට පුළුෙන් වුණා. 
ඒක ෙචනෙලින් කියාගන්න බැරිතරහම් සතුටක්.” 

අනීශාට ෙං්ාව සවනුසවන් සම තරම සනාහිතා  
සංගප්පූරුසව සොඳ ෙැපට ජීවත්සවන්න 
පුළුවන්සන්?

“ලිංකාෙ මහේ රට. මමත් නිදෙස අධ්යාපනහයන් 
ඉහගනගත්තු හකහනක්. ඉතින් මම හකාහොමද 
අත පිහිදාහගන එහෙම ඉන්හන්? ෙැමහකහනක්ටම 
ඉපදුණු රට හෙනුහෙන් යමක් කරන්න ෙගකීමක් 
තිහයනො. ඒ ෙහේම හසාබාදෙමට. මනුසසහයක් 
මැහරන්න ළිං වුණාම ඔහුහගන් ෙෘදසාක්ෂිය 
අෙනො ‘ඔයා හමානෙද හම් හලෝහකට කහේ?’ 
කියලා. එතහකාට කාට නැතත් අපි ඒ ෙඬට 
උත්තර හදන්න ඕහන්. නැත්තම් මැහරන දෙසට 
තමන් ගැන සතුටක් නැෙැ. එහෙමයි කියලා හලාකු 
හලාකු හදෙේ කරන්න හනහමයි මම කියන්හන්. 
අනිත් මිනිසසුන්ට නිදෙහස ජීෙත් හෙන්න හදන්න. 
මෙහපාහළාෙට ආදහර කරන්න. ඒකත් ඇති.”
ඇමේ ෙචන ෙමේම ඇමේ හිනොෙත හරි 

ලසසනයි. අනීශො මෑත�දි ලිං�ොෙට ආෙො. ඒ 

මබොමහොම විමේෂ �ටයුතත�ට. ඒ ගැනත ඇය 

අපිත එක්� කිේෙො.

“නූරි සෙ නානා කියන හපාත් හදක එළිදක්ෙන්නයි 
ලිංකාෙට ආහේ. ඒ ඇවිේලා රූපොහිනී 
ෙැඩසටෙන් කිහිපයකටත් සෙභාගි වුණා. ඒ 
ෙහේම දුෂකර පළාත්ෙල ඉන්න දරුෙන්හේ 

ආකේමපය හෙනසක් හෙනුහෙන් ෙැඩසටෙන් 
කිහිපයක්ම මම කළා. නූරි සෙ නානා ගැනත් මම 
ටිකක් කතා කරන්නම්. ‘නානා’ කියන්හන් ජීවිහත් 
හෙනස කරන කවි තිහයන කවි හපාතක්. එතහකාට 
‘නූරි’ නෙකතාෙක්. ලිිංගිකත්ෙය කියන්හන් 
ලිංකාහේ මිනිසසු එළිපිට කතා කරන්න අකමැතිම 
මාතෘකාෙක්. හගාඩක් විොෙයන් ඇතුහේ 
කාන්තාෙ ලිිංගික හමෙලමක් විදිෙට භාවිතා 
හෙනො විනා ඇහේ අෙශ්යතා ගැන පිරිමි 
හිතන්හන් නැෙැ. ඒ නිසා ලිංකාහේ 
හගාඩක් ගෑනු ජීෙත්හෙන්හන් 
තමන්හේ අෙශ්යතා හිහත් 
තද කරන්. ඒ පාලනය 
කරන ෙැඟීම්ෙල පීඩනය 
තමයි සමෙර ගෑනු 
අනිත් ගෑනුන්හේ පිටින් 
යෙන්හන්. බහුතරයක් 
ගැෙැනුන්හේ ඒ ෙැඟීම් 
තමයි මම නූරි තුළින් 
එළිදැක්වුහේ. ලිංකාහේ 
හගාඩක් කාන්තාහෙෝ නූරි 
ඇතුහේ ඉන්නො.”
ඇමේ මේ ග්රන් ේවිතෙය දැන 

සරසවි මපොතහමලන මිලදීගනන 

පුළුෙන බෙත කියනන ඕමන. අනීශොමේ 

මගොඩක් ලියමන ඇතුමේ ඇමේ සැමියො සහ 

දරුෙො ගැනත ලියැමෙනෙො. ඒ නිසොම මම 

ඇමගන මපෞේගලි� ජීවිමත විසතර ටි�කුත 

ඇහුෙො.

“නූරි හපාහත් පිදුම ‘අරුණට’ කියලා මම ලිේො. 
හගාඩක් අය ඒහක් හත්රුම හමාකදද කියලා 
අෙනො. අරුණ කියන්හන් මහේ සැමියා. මමත් 
ආසයාතික බිරිඳක්. මට අවුරුදු 11ක දුහෙක් 
ඉන්නො. පවුල හෙනුහෙන් පැෙහරන ෙැඩ 
හකාටසක් මටත් තිහයනො. ඒ ෙගකීම් ඉෂට 
කරලා අතිරික්ත කාලය තමයි මම ලියන කියන 

ෙැඩට ෙැය කරන්හන්. ඉතින් මම රෑ තුන ෙතර 
හෙනකේ ඇෙැරිලා ඉදදි මහේ ෙසබන්ඩ් 
‘ඕො  ෙෙලා නිදාගන්න’ කියලා  කිේො නම්, අද 
අනීශා කියලා හේඛිකාෙක් නැෙැ. ‘මෙන්සහයන් 
ෙම්බකරන සේලි සමාජ හසොෙලට හයාදෙන්න 
එපා’ කිේො නම් අනීශා කියලා සමාජ 
හසවිකාෙක් නැෙැ. ඉතින් නූරි පිදුම බිරිඳහේ 
චරිතය යටපත් හනාකරන මහේ මෙත්තයා 
ෙහේ ෙැම සැමිහයක්ම හෙනුහෙනුයි.”

*‘්ධරණී’ කියෙන අයට අනීශොට 

මදනන තිමයන පණිවිඩය 

මමො�ේද? �තො �රනන 

මබොමහෝ මේෙේ තිබුණත 

ලිපිය අෙසන �රනන 

ඕමන නිසොම අපි ඇමගන 

අෙසොන ෙශමයන ඇහුෙො.

“මනුසසහයක් විදිෙට 
අපි ජීෙත්හෙන්හන් දෙස 
ෙතළිසදාෙයි. ඕක ඇතුහේ 

අපි ඉහගනගන්නො, 
රසසාෙක් කරනො, පවුලක් 

ෙදලා මැරිලා යනො. ෙැබැයි ඔය 
අතහර හලෝහක් දිො හෙනස විදිෙට 

බලන අයත් ඉන්නො. ෙැමදාම හලෝහක් 
හෙනස කහේ ඒ අය. 
ඉතින් මම ෙැහමෝටම කියන්හන් ආත්මාර්කාමී 
හනාවී හබාහොම සා්ධාරණ විදිෙට හලෝකය දිො 
බලන්න. එතහකාට අනිත් අයට හනාහපනන 
හදෙලුත් අපිට හපනො. නිතරම හෙනස විදිෙට 
හිතන්න. 
ෙැමහෙහේම හෙනසක් අනුන්ට යෙපතක් 
කරන්න උත්සාෙ කරන්න කියලයි මම 
ෙැහමෝටම කියන්හන්.”

ෙමාජ මාධ්ය 
කියන්සන් 

මිනිස්සුන්සේ 
හිත්වෙට ්තා 
්රන්න සොඳ 

සවදි්ාවක

අසප් රසට් 
මිනිස්සුන්සේ ඔලු 
සවනස් ්රන එ් 

උඩුගම බො පිහිනීමක. 
ෙැබැයි මුකුත්ම 

සනා්ර ඉන්නවට වඩා 
උත්ොෙ ්රන එ්යි 

වටින්සන්

්වරසේ ්තාව
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152022 ජූලි 13 වන බදාදා

3

ලෙලෙසිලෙන් ජෙ ගන්්න

මාසික අධ්ාපනික
කිරණ
පුවතපත    ක්

5 ශිෂ්යත්වය

පාඩම් මාොව 
සෑම සතිලේ දි්නකම 
පෙරවරු 6.00 සිට 

7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යතව 
පුවතපත ො 
සමගාමීව 
පැවැතලව්න 

ද ිවයි්න පුරා පුවතපත නිලෙෝජිතයින්ලගන්  
ො ලපාතෙලවලින්  මිෙදී ගත ෙැක

ජූලි කලාපයන් දැන්

3කිරණවසර
2022 ජූලි1කාණ්ඩයපසවවැනිකලාපය ශිෂ්යතවමාසිකපුවතපත  

දවැන්අහන්්න
ළමාගීතයක්

ලසස්න
පින්තූර
කකාළයක්

තෑගිකෙක්න්න
ප්රකේලිකා

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

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

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

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

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

ශිෂ්යතවයට
පුරුදුකවන්්න
ප්රශ්නපතතර
කදකක්
පරිසර
ක්රියාකාරකම්          
පා්ඩම්
කෝඩාරියක්
පාටපාට
ෙණං
ඉසකකෝකේ        

ශිෂ්යත්වයට 
ඉලක්ක 
ප්රශ්න පත්තර 
හ්තරක......

්තෑගි ලැබේන 
ප්රබේලි්කා්වක....

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

්ක්නට ඇබහ්න 
්කවියක

මිල රු. 
120/-

ශිෂ්යත්ව මාස්ක පු්වතප්ත  

5
්වසර

2022  ජූලි   1 ්කාණඩය  පස්වැනි ්කලාපය   

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

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

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

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

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

එස. මහින්ද හිමි

QR  බ්කෝඩ් එ්ක 
ස්කෑන් ්කර
්කවිය අහන්්න   

4කිරණවසර
2022  ජූලි 1 කාණ්ඩය පසවවැනි කලාපය   ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

මිල රු. 
120/-

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

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

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

විපුලි නිර�ෝෂණී රෙට්ටිආ�ච්චි
සතුටු ර�ෝච්චිය

ප�ොත් කුරුල්ො

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

පම් ෙවැන් 
අහන්්න 
ළමා කවියක්

QR  පකෝඩ් එක 
සකකෑන් කර
පම් කවිය අහන්්න   

ශිෂ්යතව 
ලපරහුරු 
ප්රශ්න පත්ර 
ඇතුළු විලශෂාංග රැසක් සමඟින්

ඉෙක්ක ප්රශ්න පතතර 
ෙතරක්...

ශිෂ්යතවෙට
කිරණ5

වසර පතතලරන්

සෑම ලස්නසුරාදාවකම ලපරවරු 8.00 සිට 12.00 දක්වා
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පුද්ගලික සේබන්ද්ධතා ්ගතතත, රාජකාරි මට්ටමේ සබඳතා ්ගතතත මබාමහෝවි්ට අපි පුරුදුවී සිටින්දමන්ද අ්ගය කිරීම්ට මහෝ ප්රශංසා කිරීම්ට 
වඩා  ම�ෝදනා කිරීම්ටයි. එමේත නැතිනේ මැසිවිලි නැගීම්ටයි. එම සබඳතා නිසා සතුටු මවන්දන්ට කාරණා සියයක් ඇතත, පසුතැමවන්දන්ට ඇති 

එක් කාරණාවක් මහෝ මුල් කරම්ගන අපි කරන්දමන්ද සියල්්ල අවුල් කර්ගැනීමයි.සැමියා දහේ සහ දරුමවෝ තිමදනා සමඟ ජපානමේ ජීවතවන 
හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමේ ජීවිත අතදැකීේ ඇසුරින්ද අපි්ට කියාමදන්දමන්ද විමේෂමයන්දම ‘පවු්ල’ නමැති සේබන්ද්ධතාවය්ට මූලිකතවය දීම සහ 
එය රැක්ගැනීමේ ඇති වැද්ගතකමයි. එමමන්දම ඕනෑම මහාඳ මහෝ නරක සිදුවීමක්ටම පසු සතු්ට විය හැකි කාරණා පමණක් ජීවිතය්ට එක් 

කර්ගැනීමමන්ද, බ්ලා සිටියදී පවුල් ජීවිතය සතුටින්ද පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියන්දමන්ද සතුටින්ද ජීවිතය දරණ ඇමේ ජීවන අතදැකීේ සමුදාය 
මුල්කරම්ගනය.

මම දරු පැ්ටව් තුන්දමදමනක්ම්ග අේමා මකමනක්
ඒ නිසා මමේ ඔලුව අවුල් කරන්දන 

කා්ටවත ඉඩ මදන්දමන්ද නෑ 

රැකියාවක් කරන 
මකමනකුමේ දින 
�රයාව මී්ට වඩා 

මවනේ මවන්දන පුළුවන්ද 
සහ කාරයබහු්ල 
මවන්දන පුළුවන්ද. 

හැබැයි ඇතත්ටම 
දවස සැ්ලසුේ කම�ාත 

මව්ලාව නෑ කිය්ලා 
ම�ෝදනා කරනව්ට 

වඩා මව්ලාවත ඉතුරු 
කරම්ගන, දවමේ වැඩ 

ටිකත කරම්ගන සතුටින්ද 
ඉන්දනත පුළුවන්ද

මං උදෙනම ඇහැරලා ඒ ගමනම නානවා 

කියලා මීට කලින ලිපියකත් ලිවවා. මං එදහම 

කරනදන මදේ ෙවස ප්රද�ෝධමත් කරගනනයි, 

මං දවනුදවන දවලාව ඉතුරු කරගනනයි. 

එදහම උදේම නානන �ැරිවුණු ෙවසට මූණ 

දසෝෙලා දගෙරට අඳින සාමාන්ය ඇඳුමක් 

ඇඳගනනවා. මදේ දුවලා දෙනනා උදේම 

ඉසදකෝදේ යනන දගෙරින පිටත් දවේදි ඒ 

අයව සතුටින පිටත් කරනන ඕන නිසා මං 

එළියට �හිනදනත් පිළිදවලට. එයාලා එක්ක 

යන තව ෙරුදවාත් එකතු දවන නිසා රෑ ඇඳුම 

පිටින එළියට යනන මං ආස නෑ. 

උදෙනම ඇහැදරන නිසා මදේ ෙවදස 

දවලාව දගාඩක් ඉතුරු දවනවා. උදේම 

නාදගන උයන පිහන වැඩත් ඉවර කළාම තවත් 

දවලාව ඉතුරුයි. ඊටපසදස මං කරනදන 

කලින ෙවදස කිළිටි දරදි ටික දසදෙනන දාලා 

දවදලනන දාන එක. ෙරු තුනදෙනා ආපහු 

දගෙරට එනකන ඒ පැය ගාණ මං අලුත් දෙයක් 

ඉදගනගනන, දපාතක් කියවනන, ෙරුදවෝ නැති 

දවලාවට කරනන දයාදාදගන තිබුණ වැඩක් 

කරනන, තව දකදනක් දිරිමත් කරන දෙයක් 

ලියනන, කාදලකින කතා දනාකරපු යාළුදවක් 

එක්ක කතා කරනන, phone එක ටිකක් �ලනන, 

දපාඩි පැටවට රසකැවිේලක් හෙනන වදේ 

වැඩවලට දවන කරනවා. දේ හැමදේම හැමදාම 

ඒ පැය ගාණ ඇතුළත කරනවා කියන එක 

දනදවයි මං දේ කියනදන. දේ වදේ දේවේ මට 

ලැද�න ඒ නිෙහස පැය ගාණ තුළයි කරනදන. 

ඉතින මං උදෙනම ඇහැදරනන පුරුදු වුණ 

විදියත් කියනනේ. ෙරුදවෝ ලැබුණු මුේ කාදේ 

ටිකක් පහුදවලා, මට ඇහැරුදේ දගාඩක් 

දවලාවට හයට. ඒ දවලාව ෙවදස වැඩ ටික 

කරගනන මදි වදේ මට ෙැනුණා. ඉතින ඒ 

කාදේ ඒකට මම දෙස දෙදවාේ තිබදබ දගෙර 

මට කරනන තිබුණ වැඩවලටයි, මදේ පුංචි 

දකේදලා දෙනනටයි, ෙහේටයි. ඒත් ඇත්තටම 

මං දවනුදවන දවලාව ඉතුරු කරගනන එක 

තිබදබ මදේ අදත්. ඒක දත්රුේ අරන මං 

ටික ටික උදෙන නැගිටිනන පුරුදු වුණා. 

මුලින 5.45ට එලාේ එක තියලා, සුමානයක් 

නැගිටටා. ඊළඟ සුමාදන 5.30ට එලාේ එක 

තියලා සුමානයක් නැගිටටා. ඔදහාම සුමාදන 

සුමාදන විනාඩි 15 ගාදේ නිදාගනන දවලාව අඩු 

කරදගන 4ට ඇහැදරනන මං පුරුදු වුණා. ඒක 

පුරුේෙක් වුණාම, රෑ 12ට නිදාගත්තත් පානෙර 

4ට ඉදබම ඇහැදරනවා. සතිඅනදත් නේ මං 

5ට තමයි එලාේ එක තියලා තියනදන. 

උදේට නානන කලින හරි නාලා ඉවරදවලා  

හරි දහාඳ වතුර වීදුරුවක් හිස �ඩට ද�ානවා. 

ඒක මට එනර්ජි ඩ්රිනක් එකක් වදේ. ඊටපසදස 

ගිලනපස හෙලා බුේධ පූජාව තියලා වැඳලා, 

අෙ ෙවස දවනුදවන මං විශවයට සතූතිවනත 

දවනවා. 

විශවය එක්ක මදේ සතුට ද�දාගනන මං 

ෙැන හුරුදවලා. ප්රශන, කරෙර ගැන හිතනදන 

නැතිව, දමාකක්හරි දේතුවක් නිසා අෙ ෙවසම 

අවුේ කියලා හිතනදන නැතිව ජීවත් දවනන 

තවත් අලුත් ෙවසක් මට දුනනට විශවයට 

සතූතිවනත වුණාම දපරලා මට ලැද�නදනත් 

සතුටක්මයි. ඒකට මං දතෝරගනන දහාඳම 

දවලාව තමයි උදේ හවස බුදුන වඳින දවලාව. 

ඒ දවලාවට අදේ හිතට දලාකු සැනසීමක්, 

නිෙහසක් ෙැදනනවා. ඒ සැනසීදමනම මං මදේ 

ෙවසට පටනගැනදේ ඉඳන ෙවදස දගවුණ 

දහාඳ දෙවේවලට සතූතිවනත දවනවා.

මං අවධානය දෙනදන ෙවදස සිේධදවන 

දහාඳම දේවේවලට විතරයි. දුක හිදතන 

දේවේ වුදණාත් මං ඒවා ෙකිනදන මට 

ඉදගනගනන ලැබුණ අලුත් පාඩමක් 

විදියට. නරක දෙයක් වුදණාත් මං 

ඒක ෙකිනදන ජීවිදත් ලැබුණ තවත් 

අත්ෙැකීමක් විදියට. හැමදෙයක් දිහාම 

සු�වාදීව �ලනන හිත හුරුකරගත්තාමයි 

අමාරු කාලවලදිත් ජීවිදත් විඳිනන 

පුළුවන දේතු ලැද�නදන.

අනිත් එක අපි ආසාදවනම කරන 

දේදන අපිව සතුටින තියනදන. මං 

ආසාදවන කරන, මදේ සතුට, ආෙදර් 

උපරිදමන ද�ෙනන පුළුවන තැන තමයි 

කුසසිය. කුසසිය ෙකිේදි මදේ හිත 

පිදරනවා. ඒ නිසා හැමදවලාවකම මං ඒක 

හිත සතුටුදවන විදියට තියාගනන උත්සාහ 

කරනවා. මං විශවාස කරනවා සතුදටන උයන 

තරමට කෑමට ආෙදර් එකතු දවනවා කියලා. 

උයේදි මං අකමැතිම දේ කුසසිය 

හැඩිකරදගන උයන එක. මට තියනදන පුංචි 

කුසසියක් නිසා, උයන දවලාවට මං කුසසිය 

ඉසසරහාම තිදයන කෑම දේදසට මදේ 

පරණ දරෝස පාට තුවායක් එලනවා. උයේදි 

එකතු දවන, පාවිච්චි දවන වළන මං එවදලම 

දසෝෙලා තුවාය උඩ වතුර දබදරනන නවනවා. 

සිනක් එදකත් තරමක් දලාකු ේලාසටික් ද�ෝේ 

එකක් තියලා උයේදි එකතුදවන දරාඩු, ලූනු 

දපාතු, එළවලු දකාටස 

ඒකට දාල උයලා ඉවර 

වුණාම ඩසටබින එකට 

දානවා. එතදකාට සිනක් 

එක හැඩිදවනදන නෑ. 

උයලා ඉවර වුණාමත් 

ව්ාංජන ටික පියනකින 

වහනන පුළුවන 

පයිදරක්ස භාජනවලට 

දාලා වලං දසෝෙලා 

තුවාය උඩ දවදලනන 

නවනවා. කෑම නිවුණාම 

මං පයිදරක්ස භාජන 

ටික ඒ පියනවලින 

වහනවා. එතදකාට කුසසිදේ කෑම තියාදගන 

වලං පුරවන ඉනන ඕන නෑ. ඉතුරු වු දණාත් 

ඒ භාජන පිටිනම ෆ්රිජ් එකට දාලා තියනනත් 

පුළුවන. මදේ පුංචි කුසසිය සාදලට දේන නිසා 

පිරිසිදුව, පිළිදවලට, ලසසනට තියාගනන මං 

උත්සාහ කරනවා.

රෑටත් කාලා ඉවර වුණාම ඔක්දකාම භාජන 

දසෝෙලා දරෝස පාට පරණ තුවාය එලලා ඒ 

උඩ නවනවා. කවදාවත් මම රෑට ඇතිලිවල 

කෑම ඉතුරු කරලා තියනදන නෑ. ඒදකන කෑම 

පිළුණු දවලා කුසසිය ගඳ ගහනවා. රෑට කෑම 

ඇතිලිවල තියනන ඕනයි කියලා කියන මිථ්ා 

මත මං පිළිගනදන නෑ. 

මං තුවායක් උඩ දසෝෙපුවා නවලා වතුර 

දබදරනන තියලා ක�ඩවලට, රාක්කවලට 

දානදන වතුර පිටින ෙැේමාම ක�ඩ, රාක්කවල 

පැේලේ හිටින නිසා.

ෙවස අවසාදනදි සිනක් එකත් දහාඳට 

දසෝෙලා පිරිසිදු කරනවා. සිනක් එක ළඟ මං 

දපාඩි මේ දපාකුරක් පරණ ජෑේ ද�ෝතලයක් 

ඇතුළට දාලා තියනදන කුසසියට දපාඩි 

අලංකාරයක් එකතු කරනන ඕන නිසා. 

එතදකාට හිතටත් හරි ප්රසනන හැඟීමක් එනවා. 

දගාඩාක් අය කුසසිවලට ලසසන මනි ේලානට 

පවා තියනවා. ඒ දේවේවලින අලංකාරයක් 

එකතු දවලා නිවුණ හැඟීමක් හිතට එකතු 

දවනවා. 

මං දගාඩක් විශවාස කරනවා මං දවනුදවන 

දවලාව ඉතුරු කරගනන එක, ෙවසට සතුට 

එකතු කරන දහාඳම විදියට ෙවස ගතකරන 

එක තිදයනදන මදේ අදත්මයි කියලා. කිසිම 

දකදනකුදේ ක්රියාවක් ඒකට අදාළ දවනදන 

නෑ. මදේ ෙවස අවුේදවන දෙයක් කාදගන 

හරි වුණත් ඒදක් දහාඳ පැත්ත විතරයි මං 

හිතනදන. මදේ මානසික නිෙහස දහාඳින 

තිදයන තරමට මදේ දගෙර සතුට රැදකනවා 

කියලා මං විශවාස කරනවා.  ඒ වදේම මම 

ෙරුදවෝ තුනදෙදනක්දේ අේමා දකදනක්. ඒ 

නිසා කාටවත් මදේ ඔලුව අවුේ කරනන මං ඉඩ 

දෙනදන නෑ. කාටහරි අදේ ඔලුව අවුේ කරනන 

හරි අදේ සතුට පාලනය කරනන හරි ඉඩ 

ලැද�නදන අපි හිතින ශක්තිමත් දනාවුණම. 

ඒකයි මම කියනදන තමනදේ සතුට, සැනසීම 

තිදයනදන තමනදේ අදත්මයි කියලා. 

මං දවනුදවන දවලාව නෑ කියලා ඉසසර 

වදේ මං අඬනදන වැළදපනදන නෑ. උදෙනම 

ඇහැරලා මං දවනුදවන දවලාව ඉතුරු 

කරගනන මමම ඉදගනගත්තා. රැකියාවක් 

කරන දකදනකුදේ දින චර්යාව මීට වඩා 

දවනස දවනන පුළුවන සහ කාර්ය�හුල 

දවනන පුළුවන. 

හැ�ැයි ඇත්තටම ෙවස සැලසුේ කදළාත් 

දවලාව නෑ කියලා දචෝෙනා කරනවට වඩා 

දවලාවත් ඉතුරු කරදගන, ෙවදස වැඩ ටිකත් 

කරදගන ඒ නිසාම සතුටින ඉනනත් පුළුවන 

කියලා මම විශවාස කරනවා. අපි හැදමෝදගම 

ජීවිත දවනස. ඒ නිසා දේ දේවේ දමදහමම 

කරනන කියලා කිසිම දකදනකුට �ලකිරීමක් 

නේ නෑ. ඒත් ඔයාලදේ ජීවිදත්ට ගනන පුළුවන 

දහාඳ දෙයක් දේ අකුරු ඇතුදේ තිදයනවා නේ 

ගනන. ඒක තමයි මදේ සතුට.
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

ජපන්නුන්්ට නිවිති දාපු 
පරිප්පු කවන අසප් එකී 

තේතෙන කාලතේ සිටම 

වෛද්යෛරියක් තෛනනට සිහින 

දැක්කේ කෑගලු බාලිකා මහා 

විද්යාලතේ උසස් තෙළ හදාෙණ 

අෛධිතේ සිටම උදාොට තෛේ 

සිහිනයක් තිබුණි. ඒ දිතනක 

විතදස්ගත තෛනනටය. ඒ නිසාම 

ඇය උසස් තෙළ විෂයයක් තලස 

ජෙන භාෂාෛ තතෝොගේතය.

“ඒ විෂය ක�ොච්චර හිතට 
අල්ල්ලො ගියොද කිවකවොත් උසස් 
කෙළ ඉවරකව්ලත් මං ජෙන් 
භොෂොවට ෙන්ති යන එ� නතර 
�කේ නෑ. ඔය අතකේ තමයි 
උසස් අධ්ොෙනය කවනුකවන් මට 
පිටරට�ට යන්න අවස්්ොවක් 
්ලැබුකේ.”

2006 අවුරුදතද ඇය 

එතස් තම උසස් අධ්ාෙනය 

තෛනුතෛන ගිතේ ජොනයටයි. 

ෙවුතේ එකම දැරිය විතදස්ගත 

තෛදදී උදාොතේ තදමාපියනට 

දෙනනට බැරි වුෛද ඔවුන 

ඒ තේදනාෛ සිේ යට සඟෛා 

ගනිමින ඇයට සුබ ෙැතූහ. 

“ජෙොනයට එනක�ොට මට 
අවුරුදු 22යි. ඇත්තටම නුහුරු 
නුපුරුදු රට� ඇවිත් ඉන්නක�ොට 
්ලං�ොව මතක්වුණු වොර අනන්තයි. 
ආෙහු ්ලං�ොවට යන්න හිතුණු 
කව්ලොවල ෙවො තිබුණො.”

නුපුරුදු ජොනතේ ඉතගනීම් 

කටයුතු කෙමින ෛසෙක් තදකක් 

තගවී යදදී දිනක් ඇය අපූරු 

අේදැකීමකට මුහුණ දුනනාය. 

ඒ ඇය ඉදිරියට ෙැමිණි ජෙන 

තරුණතයකු අේ එකතුතකාට 

ඇයට ‘ආයුක�ෝවන්’ කියා 

ආමන්රණය කිරීමේ සමඟය.

“එදා මට පුදුම හිතුණො. 
කමො�ද එයො හරි ෙැහැදිලිව 
සංහක්ලන් ආයුක�ෝවන් කීකව. 
මට සතුටු හිතුණො සංහ්ල 
දන්න ක�කනක් එකහම 
රට� මුණගැහීම ගැන. 
එයොට කහොඳට සංහ්ල �තො 
�රන්න පුළුවන්. කමො�ද එයො 
අවුරුදදක් විතර ්ලං�ොකව 
හිටපු ක�කනක්. එදා ඉඳන් 
අපි මිතුරන් වුණො. ඊටෙස්කස් 
ඒ මිතුරු�ම ආදකේ�ට 
කෙරලුනො. ක�ොකහොම හරි අපි 
මුණගැහි්ලො අවුරුදු තුනකින් 
වකේ විවොහ වුණො.”

ඔහු ජෙන ෙජතේ 

ගුරුෛෙතයක් වූ අකිඕ 

ය. අකිඕ රැකියාෛට යනවිට 

උදාොට තබාතහෝවිට නිෛතස් 

ඉනනට සිදුවූතේ තනිෛමය. ඇය 

ඒ තනිකම මකාගැනීමට අලුේ 

රැකියාෛක් තසායගේතාය. 

ඒ කූේ තබාක්ස් එකක් බැඳි 

තුනතෙෝද යතුරුෙැදිතේ කිරි, 

තයෝගට් ෛැනි ආහාෙ ෛරග 

නිතෛස්ෛලට ඩිලිෛරි කිරීමයි.

“ඔය අතකරයි සැමියො කිවකව 
රජකේ �ෘෂි�ේම ඒ��කයන් 
�ෘෂි�ේමයට �ැමති තරුණ 
පිරිස ඒ සඳහො කයොමු�රවන 
පුහුණුවක් ගැන. මං මුලින් 
�ැමතිවුකේ නෑ. දවසක් එයො 
උකද වැඩට යන්න �ලින් අද 
දවල අහවල කව්ලොවට අහවල 
තැනට යන්න කිවවො. එතක�ොටයි 
මං දන්කන් එයො මට කහොකරන් අර 
පුහුණුවට මකේ නමින් අයැදුම් 
�ර්ලො කිය්ලො.”

සැමියාතේ හිත රිදෛනනට 

අකමැති වූ උදාො සැමියා කී 

තැනට කලට තෛලාෛට ගියාය. 

ෙසුෛ කෘෂිකරමය පිළිබඳ එහි 

දුන මාස තුනක තකටිකාලීන 

පුහුණුෛක් ලබාගේතාය. 

කෘෂිකරම ක්තෂේ්රය 

තතෝොගනනෛාද නැදද යනන 

තීෙණය කළ යුතු වූතේ එම 

පුහුණුතෛන අනතුරුෛය.

“ජෙන් රජකයන් �රපු ඒ 
පුහුණුකවන් මං කගොඩොක් කදවල 
ඉකගනගත්තො. ජෙොනකේ 
�ෘෂි�ේම කදෙොේතකම්න්තුව හො 
සම්�න්්ධ ආයතන, කවළඳ ස්්ොන, 
ආහොර නිෂෙොදන ආයතන, 
සොේ්� අසොේ්� බිම් වගොවන් 
ෙවො නරඹන්න මට පුළුවන් 

වුණො. ඒ විතරක් කනකවයි ෙස 
සැ�සීම, බීජ තවොන් දැමීම, ෙැළ 
සටුවීම, ේලදාව කනළීම, ඒවො 
ඇසුරුම්ව්ලට ඇසරීම, විකිණීම, 
�ෘෂි උෙ�රණ භොවිතය වකේ 
එකී කමකී කනොකී හැමකදම වකේ 
ඒ පුහුණුකවදි ඉකගනගත්තො.”

කාලය ගතතෛදදී තබෝග 

ෛගාෛ ගැන උදාොතේ හිතේ 

තෙෙ තනාතිබූ විරූ කැමැේතක් 

තමෝදු තෛමින තිබිණි. දිනක් 

අහම්තබන තමන දුටු එක්තො 

තගාවිතොළක් නිසා ඒ කැමැේත 

තදගුණ තතගුණ විය. ඇේතටම 

කිේතෛාේ ඒ ඇතේ ජීවිතය 

තෛනස් වූ දිනයයි.

“එදා මං හිතොගත්තො මමත් 
දවස� මකේම කිය්ලො සහින 
කගොවිකෙොළක් ෙටන්ගන්නවො 
කිය්ලො. �ොටවත් කනොකියො මං 
ඒ�ට ‘ටේටල ෆීට් ෆොම්’ (Turtle 

Feet Farm) කිය්ලො නමකුත් 
එදාම දැම්මො.”

හිතේ ඇඳි සිහින 

තගාවිතොතේ චි්රය තම 

දෑස් ඉදිරිතේ දැකීම ඇයට 

තේසි වුතේ නැත. ඒ 

තෛනුතෛන උදැේතේ සිට 

සියලු තද අලුතින මිලදී 

ගැනීමට ඇයට සිදුවිය. 

ඉනෙසු ෛෛන බිම් ප්රමාණය, 

තතෝොගනනා තබෝග, 

ලබාගනනා අස්ෛැනන 

ෙමණක් තනාෛ දළ 

ෛශතයන වියදම තමනම 

ආදායමද සටහන කෙ ඇය 

ෙස් අවුරුදු සැලැස්මක් 

සකස් කළාය. එතැන ෙටන 

තහක්ටයාර බාගයක ෙමණ 

බිම් ප්රමාණයක උදාොතේ සිහින 

තගාවිතොළ ආෙම්භ විය. 

“මුලින් කලස වුකේ නෑ. ඒත් 
අවුරුදු කීෙයක් ක�ෝග වගොවත් 
එක්� ඔට්ටු කවනක�ොට කස්රම 
හරි ගියො. මං අදටත් තනියම 
තමයි හැමකදම �රන්කන්. 
මකේ තනිය ම�ොගන්න ‘්ලකී’ 
කිය්ලො �ලු යොළුකවක් ඉන්නවො 
එච්චරයි. කම් කවනක�ොට මකේ 
කගොවිකෙොකේ ඇස්ෙරගස්, 
නිවිති, ක්ොක�ොලී, ලූනු, කරොකම්න් 
ක්ලටස් වකේ කදවල තිකයනවො. 
ඒවො වගො �ර්ලො තිකයන්කන් 
අක්ලවියට. ඒ වකේම නිවකස් 
ෙරිකභෝජනයට අේතොෙල, රතු 
අ්ල, මඤකඤොක්�ො, ෙකතෝ්ල, 
වැටක�ොලු, ක�ෝංචි, මෑ�රල, 
�රවි්ල, දඹ්ල, කගෝවො, රොබු, 
්චයිනීස් කගෝවො, කගොටුක�ොළ, 
මිරිස්, �රපිං්චො වකේ කදවල 
වව්ලො තිකයනවො.”

උදාොතේ සිහින තගාවිතොළ 

දැන සාර්ථකය. ඇතේ 

නිෛතස් ආහාෙ පිතසනතන 

ඒ තගාවිතොතේම සෑතදන 

එළෛලුෛලිනය. ඒ තෛනුතෛන 

අදටේ ඇය තබාතහෝ කැෙකිරීම් 

කෙනනීය. විතටක ඇය දිනකට 

ෙැය අටකටේ ෛඩා ෛගාෛේ 

එක්ක ඔට්ටු තෛනනීය. ඇතැම් 

දිනෛල ඒ කාලය ෙැය තදාළහක් 

දක්ෛා දිගු තෛන තෛලාෛේද 

තිතේ. ඔය අතෙෛාෙතේ 

නිෛතස් ආහාෙ පිසිනනට, තෙදි 

තසෝදනනට ෙමණක් තනාෛ 

නිෛස පිරිසිදු කෙනනට ෙෛා 

ඇය කාලය තෛන කෙගනතන 

සතුටිනි. 

තම් අතෙෛාෙතේ ඇය තෛේ 

අපූරු ෛැඩකට අතගසා තිතේ. 

ඒ තම තගාවිතොතේ ඇති 

තබෝගෛලින යම් යම් නිෂේොදන 

සාදා ජෙන තෛළඳතොළට 

හඳුනෛාදීමයි. ෛෙක් ඇය එතස් 

හඳුනෛා දුන ලාංකීය ආකෘතියට 

සෑදූ ‘නිවිති දැමූ ෙරිප්පු 

කරිය’ අද ජොනතේ ජනප්රිය 

ආහාෙයකි.

“කගොවිකෙොළ ආරම්භකේදි 
මකේ සැ්ලැස්කම් නිවිති තිබුකේ 
නෑ. අනි� ජෙොනකේ නිවිති 
ප්රසද්ධත් නෑ. ඒත් මං දැනකගන 
හිටියො ජෙොනකේ නිවිති සරුවට 
වැකවනවො කිය්ලො. ඊටෙස්කස් 
මං නිවිති වගො �ළො. නිවිතිවලින් 
නිවිති ශො�ට් අයිස්්රීම්, නිවිති 
නූඩ්ලස්, නිවිති සුප්, නිවිති ෙරිප්පු 
�රිය වකේ කගොඩොක් නිෂෙොදනත් 
හැදුවො. ඒ අතරින් නිවිති දාපු 
ෙරිප්පු �රියට කහොඳ ඉලලුමක් 
ආවො. දැන් ජෙොනකේ ඒ� 
කගොඩොක් ජනප්රියයි.”

උදාො ෛැනි ලාංකීක 

තරුණියක් ජොනයට ෙැමිණ 

තමතලසින ජීවිතය ජයගැනීමම 

අභිතයෝගයකි. ඒ අභිතයෝගය 

තෛනුතෛන 39 හැවිරිදි උදාො 

අදටේ කෙන කැෙකිරීම් 

තබාතහෝය.

“දැන් මං දරුකවක් ඉන්න 
මවක්. අදටත් මං අවකව දාඩිය 
දාකගන වැඩ �රනවො. ඇත්තටම 
කිවකවොත් කම් කවනක�ොට මට 
්ලස්සනට ඇඳ්ලො �ර්ලො පුටුව�ට 
කව්ලො �කු්ලක් පිට �කු්ලන් 
දාකගන ඉන්න පුළුවන් විදිකේ 
ආේථි� මට්ටමක් තිකයනවො. 
ඒත් මට එකහම ඉන්න �ෑ. 
කමො�ද මං සතුටු කවන්කන් 
මකේ කගොවිකෙොකේ වැඩ �ර්ලො. 
මං හිතනවො ගැහැනිය�ට 
�රන්න �ැරි කදයක් නෑ. කම් 
කවනක�ොට මං ජෙන් රජකේ 

�ෘෂි�ේම අමොත්ංශය මඟින් 
�රන කගවිලියන් ව්ොෙෘතිකේ 
සොමොජි�ොවක් විදිහට ඉන්නවො. 
එහි සොමොජි�ොවක් කවන්න 
පුළුවන් ස්ව�ේමොන්තයක් 
විදිහට �ෘෂි�ේමකේ කයකදන 
�ොන්තොවන්ට විතරයි. ඒත් එතැන 
ඉන්න �ොන්තොකවෝ හැකමෝම 
තමන්කේ සැමියොකේ �ෘෂි�ේමය 
කෙරමුණු �රකගන කහෝ තමන්කේ 
කදමවපියන්කගන් ්ලැබුණු 
දායොදයක් විදිහට �ෘෂි�ේමය 
ආරම්භ �රපු අය. උදැලකල 
ඉඳන් අලුතින් අරන් තනිවම 
�ෘෂි�ේමකේ කයදුණු ක�කනක්ට 
ඉන්කන් මං විතරයි. අදටත් 
ජෙොනකේ නරො ප්රොන්තකේ සටින 
ෙළමු ්ලොංකි� කගවිලිය මමයි. 
මුළු ජෙොනයටම මං වකේ 
විකදශි� කගවිලිකයෝ ඉන්කන් 
කීෙකදනයි.”

ඇය ජොනතේ නො 

ප්රානතතේ අසුකාෛල 

ෙෛේෛාතගන යන ‘ටේටල 
ෆීට් ෆොම්’ (Turtle Feet Farm) 

තගාවිතොතේ හිමිකාරියයි. 

කෑගේල තදෛාතේගම ඉපිද 

උසස් අධ්ාෙනය සඳහා 

ජොනයට තගාස් ජොනතේ 

සාර්ථක ව්යෛසායිකාෛක් වී 

සිටින උදාො අදටේ විශෛාස 

කෙන කතාෛක් තිතේ.

“දැන් මට වයස අවුරුදු 39 
ක්. උසස් කෙළට ජෙන් භොෂොව 
කතෝරගත්කත් දදවයට අනුව 
කිය්ලයි මට හිකතන්කන්. මං 
හැමදාම විශවොස �රන �තොවක් 
තිකයනවො. ඒ� මට කිවකව 
මට ජෙන් භොෂොව උගන්වපු 
ජුන්ක�ො අක� කියන ගුරුවරිය. 
ඇය දවසක් මට කිවවො, ‘අකප් 
වොසනොව අපි මිට කමොළව්ලො 
අල්ලගන්න ඕකන්. ඒ�ට ෙැන්ල 
යන්න කදන්න කහොඳ නෑ’ කිය්ලො. 
මං ඇකේ �තොව අදටත් විශවොස 
�රනවො.”

ෙැමියා ෙහ පුතා ෙමඟ
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එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 17 වැනි  ් කාටස

සනත ප්රියනත

්කාටි සංවිධාන්ේ ඉඳපු 
ළාබාලම ලුතිනන කරනල්වරියට 

දැන බබාලත ඉනනවා 
පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානවල ප්රධථාන 

අරමුණ වූයේ හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සථාමථාජිකයන් 

පුනරුත්ථාපනය කර සමථාජගත කිරීමයි. 

නමුත ඇතැම් අවස්ථාවලදී යමම 

පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානවලට ළමථා 

නිවථාසයන්හි කථාරයභථාරයද කිරීමටද සිදුවිය. 

එවැනි එක් සිදුවීමක් විසතර කළ කපිතථාන් 

ජයනි;

“අපේ මධ්යස්ථානයට ඇවිත් හිටියථා 
සිංදුජථා කියලථා තරුණ ගෑනු ළමපයක්. පේ 
ළමයට වයස අවුරුදු 25ක් විතර පවනනනැති. 
සථාමථාන්යපයන පුනරුත්්ථාපනය පවන අයව 
බලනන එයථාලපේ අේමථා, තථාත්තථා වපේ ඥාතීන 
එනවථා. එපෙම එද්දි 
කෑමටත් පමථානවථාෙරි 
අරපගන තමයි 
එනපන. ෙනැබනැයි 
සිංදුජථා බලනන 
කවුරුවත් ආපේ 
නනැෙනැ. පේ ළමයත් 
මථානසක පීඩනයකින 
ඉනනවථා වපේ තමයි 
පත්රුපේ. එයථාට 
ඉක්මනට තරෙත් 
යනවථා. ඒ නිසථා විපේක 
පවලථාවක සිංදුජථා 
එක්ක මම කතථාවට 
වනැටුණථා.

‘මනැඩේ මපේ 
අේමථා, තථාත්තථා කවුද 
කියලථා මම දනපන 
නනැෙනැ. නෑදෑපයෝ 
කියලථා කවුරුවත් 
මට ඇත්පතත් 
නනැෙනැ. අනිත් 
අයපේ නෑදෑපයෝ එයථාල බලනන ආවට මම 
පවනත් පලෝපකකින දමපු පකපනක් වපේ මට 
දනැපනනපන.’

ඔය වපේ විසතර ටිකක් කිේවට පසපස මම 
ඇහුවථා, ‘එතපකථාට ඔයථා කථා ළඟද ෙනැදුපන? ගම 
පකථාපේද?’ කියලථා.

‘මම පගථාඩක්ම පපථාඩි කථාපලදී එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සිංවිධථානපයන පවත්වථාපගන ගිය පසිංප�ථාලියි 
(පමම ළමථා නිවථාසපේ වනැඩි පිරිසක් පකථාටි 
සිංවිධථානයට එක්වීම සථාමථාන්ය පදයක් බවට 
පත්ව තිබිණි.) ළමථා නිවථාසයට භථාරදීලථා 
තිපයනවථා. මම මඩකලපුපේ පකථාක්අඩිප�ථාපලයි 
ප්රපද්ශපේ ඉපදුණු පකපනක් කියලථා ළමථා 
නිවථාසපේදී ඇහිලථා තිපයනවථා. එච�රයි මම 
දනපන. මට සථාමථාන්යපයන දනැනුේ පත්රුේ එද්දි 
කල්පනථා කළථා කථාත් කවුරුවත් නනැතිව පගවන 
ජීවිපත් පමථාකටද කියලථා. ඒ නිසථා මපේ ජීවිතය 
ඊළථාේ අරගලයට කනැප කරනවථා කියලථා එල්.
ටී.ටී.ඊ. එකට බනැඳුණථා. ළමථා නිවථාසපයන එල්.

ටී.ටී.ඊ. සිංවිධථානයට 
බනැපෙනන බල කපේ 
නනැෙනැ. ෙනැබනැයි 
සිංවිධථානපයන ඇවිත් 
ඊළථාේ අරගලය ගනැන 
පද්ශන පවත්වනවථා. 
එයථාලථා සිංෙල 
ෙමුදාව ඇවිත් පදමළ 
ජනතථාව ඝථාතනය 
කරන ෙනැටි කියනවථා. 
එතපකථාට ළමයි 
ඉපේම සිංවිධථානයට 
එක්පවනවථා.’

සිංදුජථා කියපු විදියට 
එයථා සිංවිධථානයට 
බනැඳිලථා තිපයනපන 
එයථාට වයස 10-12 
කථාලපේදී. මුහුදු පකථාටි 
බළකථායට සේබනධ 
පවලථා කටයුතු කරලථා 
තිපයනවථා. එයථාට 
අවුරුදු 22-23 වපේ 

පවද්දි ලුතිනන කරනල් නිලය ලනැබිලථා තිපයනවථා. 
සථාමථාන්යපයන පකථාටි සිංවිධථානපේ ඒ තනතුර 
ලනැපබනපන අවුරුදු 30 පනැනපු අයට. පමයථාට 
අඩු වයපසනම ලනැබුණු නිසථා පකථාටි සිංවිධථානපේ 
ළථාබථාලම ලුතිනන කරනල්වරිය බවට පත්පවලථා 
තිපයනවථා.

ඒ තනතුරට ආපු විදිය ගනැනත් මම ඇහුවථා.” 

සිංගීත ගුරුවරියක් 
පමනම ක්රීඩිකථාවක 
පලසද දසකේ 
දක්වථා ඇති කපිතථාන 
ජයනි පේරත් 
කලක් අධ්යථාපන 
අමථාත්ිංශපේ 
ක්රීඩථා සිංවිතපේත් 
රථාජකථාරි කර ඇත. 
1996දී පදවන 
ලුතිනනවරියක 
පලස ජථාතික ශිෂ්ය 
භට බළකථායට එක්වූ ඇය 2006 වසපරදී 
සක්රීය ෙමුදා පසවයට එක්වී ඇත.  පසුව 
ඇය යුද සමපේ අවසථාන කථාලපේදී ෙමුදා 
භථාරයට පත්වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. සථාමථාජිකථාවනපේ 
පුනරුත්්ථාපන රථාජකථාරියටද එක්වූ අතර එපලස 
පුනරුත්්ථාපනය වූ පකථාටි සථාමථාජිකථාවන ගනැන 
කපිතථාන ජයනි පේරත් කියන කතථා පපළයි පේ.

“මම මරණයට බය වුපේ නනැෙනැ. පමථාකද 
මට කියලථා කථාත් කවුරුවත් නනැති නිසථා. ඒ නිසථා 
පගථාඩක් සටනවලට ගියථා. එක සනැරයක් විශථාල 
ෙමුදා පමපෙයුමකදී අපට අණ ලනැබුණථා යුද 
ෙමුදාව ඉසසරෙට එන එක නවත්තනන කියලථා. 
මුහුදු පකථාටි බළකථාය එක්ක රථාධථා බළකථාය, දිවි 
බළකථායත් හිටියථා. ඉිංග්රීස පෙෝඩිපේ ඉපසඩ් (Z) 
අකුපර ෙනැඩයට ස්ථානගත පවලථා තමයි හිටිපේ. 
මුලිනම දිවි බළකථාය හිටියථා. මනැද හිටිපේ 
අපි. අවසථානයට රථාධථා බළකථාය හිටියථා. සටන 
හිතුවට වඩථා දරුණු වුණථා. අපටත් පදවනැනි 
පනථාපවන විදියට යුද ෙමුදාව දරුණු ප්රෙථාර 
එල්ල කළථා. පනැය කීපයක් සටන තිබුණථා. යුද 
ෙමුදාව මනැදින කඩථාපගන ඉසසරෙට ආවථා. යුද 
ෙමුදාවටත් පලථාකු ෙථානි සදුවුණථා. අවථාසනපේ 
අපේ අය විසරිලථා ගිහින හුදකලථා පවලථා තමයි 
සටන කපේ. අපේ බළකථාපේ 225න මථාත් 
එක්ක 10යි පේරුපේ. ඉතිරි අය මනැරුණථා. 
එපෙම නනැතිනේ බරපතළ තුවථාල සදුවුණථා. පේ 
සටපනන පසපස මට ඩබල් ප්රපමෝෂන (එකවර 
නිල උසසවීේ පදකක්) ලනැබුණථා. යුද පරථාජපයන 
පසුව ෙනැපමෝම වපේ මමත් යුද ෙමුදාවට යටත් 
වුණථා. මපේ තනතුර උසස නිසථා අනිත් අය 
වපේ එකපථාර පුනරුත්්ථාපනයට එවනපන 
නනැතිව ත්රස් විමරශණ ඒකකය (TID) රැෙවුේ 
භථාරපේ තියථාපගන ප්රශන කළථා. අවුරුදු තුනක් 
විතර බනධනථාගථාරගත කරපගන තියථාපගන 
ඉෙලථා තමයි උසථාවි දනැේපේ. උසථාවිපයන 
පුනරුත්්ථාපනයට දනැේමථා.”

ඉනපසු පුනරුත්්ථාපන මධ්යස්ථානපේ සිංදුජථා 
සේබනධ සදුවීමක් කපිතථාන ජයනි පමපස 
විසතර කළථාය.

“ටික දවසකින සිංදුජථාපේ පපථාඩි ප්රශනයක් 
වුණථා. අපට ආරිංචියක් ලනැබුණථා පේ ළමයථා 
මධ්යස්ථානපේ ආරක්ෂක අිංශ සථාමථාජිකපයක් 
එක්ක පරේම සබෙතථාවයක් පවත්වනවථා 
කියලථා. ඒ නිසථා ඔය කියන ආරක්ෂක අිංශ 
සථාමථාජිකයයි ඒකට උදේ කළථා කියන පසවකයයි 
පදනනම කථාරයථාලයට කනැපදේවථා. එතපකථාට 
සේබනධීකරණ නිලධථාරි විදියට කටයුතු කරපු 
කරනල් මිංජුල ගුණසිංෙ (වරතමථාන බ්රිපේඩියර) 
සර පේ ගනැන ප්රශන කළථා. නමුත් ආරක්ෂක 

අිංශ සථාමථාජිකයයි උදේ කළථා කියන පකනයි 
පදනනම කීපේ ඒක පබථාරු ප�ෝදනථාවක් කියලථා. 
ඒත් ගුණසිංෙ සර කියලථා තිබුණථා, පේක ඇත්ත 

වුපණථාත් පදනනවම රැකියථාපවන ඉවත් 
කරනවථා කියලථා. ඒ පවලථාපේ 

සිංදුජථා ඉෙලථා තිබුපේ 
කථාරයථාලපයන එළිපේ. 

ෙනැබනැයි එයථාට පේක 
ඇහිලථා තිබුණථා. මම 
කථාරයථාලයට එද්දි 
සිංදුජථා එතනැන නනැෙනැ. 
ගුණසිංෙ සර මට 
කීවථා ඒ ළමයථා ගනැන 
පෙථායලථා බලනන 
කියලථා. එතනැන 
පකපනක් කීවථා අඬ 

අඬථා මනැහුේ පිංති 
කථාමරය පනැත්තට ගියථා 

කියලථා. ළමයපේ ෙනැටි 
දනන නිසථා මම ඉක්මනින 

එතනැනට ගියථා. කථාමරය ඇතුළ 
බලද්දි දනැක්කථා කථාමරපේ Fan 

(විදුලි පිංකථාව) එපක් ලණුවක් වපේ 
පදයක් ගනැටගෙලථා එල්ලිලථා තිපයනවථා. ෙනැබනැයි 
නිකේ කඹය විතරයි තිබුපේ. ටිකක් විපරේ 
කරලථා බලද්දි අල්ලපු කථාමරපේ සිංදුජථා අඬ 
අඬථා හිටියථා. මම ගිහින කතථා කළථා.

‘ඇයි පමච�ර වටින ජීවිතයක් විනථාශ 
කරගනන හිතුපේ?’ කියලථා ඇහුවථා.

‘මම නිසථා අර පදනපනක්පේ රසසථාව නනැති 
පවනන යනවථා කියලථා දනැනගත්තම මට දරථාගනන 
බනැරි වුණථා, මමයි ඒකට වගඋත්තරකථාරි කියලථා. 
ඒත් එල්පලනන ෙදද්දි මථාව භථාරව මනැඩේ ඉනන 
නිසථා මම මනැරුපණථාත් මනැඩේට ප්රශනයක් පේවි 
කියලථා හිතුණථා. ඒ නිසථා පමථාකද කරනපන කියලථා 
හිතථාගනන බනැරි වුණථා’ කියලථා කීවථා.

පේක බරපතළ සද්ධියක් නිසථා පේ 
සද්ධිය පුනරුත්්ථාපන පකථාමසථාරිස දරශන 
පෙට්ටිආරචචි සරට දනැනුේ දුනනථා. සර මට 
උපපදස දුනනථා සිංදුජථා මපේ ළඟම තියථාගනන 
කියලථා. ඒ නිසථා මපේ කථාමරපේ ඇෙක් දාලථා 
ඉනන දුනනථා. පදමළ චිත්රපට එපෙම බලනන 
දීලථා සතුටින ඉනන දුනනථා. වේනියථාව පරෝෙපල් 
විපශෂඥ වවද්යවරපයකුට පපනනලථා උපපදස 
දුනනථා. දනපනම නනැතිව සිංදුජථා නිදෙස පවන 
කථාලයත් ආවථා. අපිට ෙරිම ප්රශනයක් වුපේ 
පමයථාව භථාරපදනන පකපනක් නනැෙනැ. අධිකරණ 
නිපයෝගය තිබුපේ අවුරුද්දක කථාලයක් 
තියථාගනන විතරයි. අපේ නිලධථාරීන ගිහින 
මඩකලපුව පකථාක්අඩිප�ථාපල් ග්ථාම පසවකලථා, 
ප්රථාපද්ශීය පල්කේලථා ෙමුපවලථා විසතර පෙථායලථා 
බනැලුවත් ඥාතීන කියලථා පකපනක් පෙථායථාගනන 
බනැරි වුණථා. ඒ නිසථා විපශෂ අවසරයක් යටපත් 
තව මථාස 06ක් අපි ළඟ තියථාගත්තථා. ළමයත් 
අපි ළඟ සිංපතෝපසන හිටියථා. අවසථානපේදී 
කන්යථාරථාමයකින පමයථාව භථාරගනන කනැමති 
වුණථා. ඒ සෙෙථා කරනල් ප්රනථානදු සර උදේ කළථා. 
ෙනැබනැයි සිංදුජථා යනන බනැෙනැම කියලථා අඬ අඬථා 
වනැළපුණථා. එයථා කීපේ, මපේ අේමථා මනැඩේ, වනැඩ 
කරන අනිත් අය නෑදෑපයෝ කියලථා. ජිපනෝවථා 
කියලථා කන්යථා පසථායුරියක් තමයි සිංදුජථාව 
භථාරගත්පත්. අපි ළඟ ඉඳිද්දි රූපලථාවණ්ය, 
මනැහුේ පථාඨමථාලථා ෙනැදෑරුවථා. ඒකට දක්ෂයි. 
කන්යථාරථාමයට ගිහිනුත් මනැහුේ පථාඨමථාලථා ෙදාරලථා 
තිබුණථා. එතනැන ඉද්දිත් මථාසයකට දවස 2-3ක් 
අපි ළඟට ඇවිත් ඉෙලථා යනවථා. ඒ දවස 2-3 
ෙරිම කනැමනැත්පතන අපි ළඟ ඉනපන. පසපස 
කන්යථාරථාමපයනම ළමයින රැකබලථාගනනථා 
ආයතනයක රැකියථාවක් පෙථායලථා දීලථා තිබුණථා. 
ඒ ස්ථානපයත් උසසවීේ එක්ක රසසථාව 
කළථා. පසපස විවථාෙ පවලථා උඩරට ප්රපද්ශපේ 
පදිිංචිපවලථා ඉනනවථා. දරු සුරතලුත් බලනවථා.”

සිිංහල ජනතථාවත, සිිංහල හමුදාවත 

විනථාශ කරන්නට මරථායගන මැයරන 

යකථාටි සථාමථාජිකථාවන් වශයයන් එල්.ටී.ටී.ඊ 

සිංවිධථානයට යසවය කළ ඔවුන්යගේ ජීවිත 

යසයනහසින් එළිය කළ ආකථාරය සහ එයස 

සිදුකළ පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථාන කණ්ථායම 

ගැන කපිතථාන් ජයනි අදටත කතථා කරන්යන් 

නිහතමථානී ආ්ම්්බරයකිනි.

(නම පමණක් මනඃකල්පිතයි)

කාමරය 
ඇතුළ බලද්දි දැකකා 
කාමර්ේ Fan එ්ක 

ලණුවක ගැටගහලා එල්ලිලා 
ති්යනවා. හැබැයි නිකම 

කඹය විතරයි තිබු්ේ. ටිකක 
විපරම කරලා බලද්දි අල්ලපු 

කාමර්ේ සිංදුජා  
අඬ අඬා හිටියා

සිංදුජා

dh
ara

ne
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ලබන සතියට...

මෙමෙක් කොව

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

අද එෙැන සිට

w jirhs
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බියංකා නානායක්කාර ලියයි

සෙහර විට මහටින ්පේමස 
අපි හැෙදාෙ හමබමවයි

කටහඬ ආ දෙසට දේනුක දෙන්නදකෝනදගේ 

දේම අංජ්නාදගේේ ඇේ ද�ාමුවූදේ එකවර�. 

සීගිරි විලාසිොවට දකාණ්ඩ�ක් බැඳ, අව් 

කණ්ාඩි�ක් පැළඳ, ළා දකාළ පාට අේ 

රහිෙ බලවුස�ක් සහ දකටි සා�ක් ඇඳ සිටි 

ඒ සුනෙර ෙරුණි� අංජ්නා ද්නාහැඳින්නේ, 

දුටු එකම බැලදමන දේනුක ඈ හැඳිනදන�. 

අංජ්නා හා දේ ේ්ා්නදේ ්නැවතුදණ අපරාදේ 

කි�ා ඔහුට පසුෙැවිලි සහගෙ සිතුවිලලක් 

ඇති වුදණ�. වච්න� පාව ආ දව්ග�ටේ 

ව්ඩා දව්ග�කින චතුමිණී දේනුක ළඟට විේ 

්නැවතු්ා�. එදෙකින ද්නා්නැවතී ඇ� දේනුක 

ඉඳ සිටි පුටුව පිටුපසින විේ ්නැවතුදණ    �. ඔහු 

හැදුදව් ්නැගිටින්නටයි. ඒේ ඊට දපර චතුමිණී 

දේනුකදගේ උරහිස උඩින ෙෑෙම ෙැබුවා�.

“ලංකාවට ආවදා ඉඳලා හම්බවවන්න හැදුවා. 
අදයි අතටම අලලගන්න පුළුවන වුවේ...”

අංජ්නා එහි සිටි්න බව දුටුවේ ද්නාෙක්කා 

දේ චතුමිණී කීවා�. දේනුකට අංජ්නා 

දෙස බලන්නට බැරි අපහසුවක් ෙැනුදණ 

ද්නාඅනුමා්නවම ඇ� දේ කවුෙැයි සැක කර්න 

නිසා�.

“ඔයා වකාවහද වමවහ...? ඉතින 
ඉඳගන්නවකෝ... ඔයාට අඳුන්නලා වදන්න 
වකව්නකුත් ඉන්නවා...”

දේනුක ඒ දමාදහාදේ සාමාන්ය දේ 

හැසිදරන්නට උේසාහ කරමින අංජ්නා දෙසට 

අෙ දිගුකර කීදව්�. ඒේ ඈ ඒ ආරාධ්න� 

පිළිගේදේ ්නැෙ. 

“අමමයි අප්පච්චියි වදන්නත් ඉන්නවා.”

ඈ කි�ේදී ්නේ ඔහු ගැේසුදණ�. අේමයි 

අපපච්චියි කී කලහී එක්වරම ඔහුට හිතුදණ ඒ 

ඔහුදගේ මව හා පි�ා කි�ා�.

“වකෝ...?”

“ඒ වගාලවලා වාහවනට ගියා අර ්පැත්වතනම. 
වකාවහද අව්ප අමමට නුවරින පිටත් වුණ වවවල 
ඉඳලා වමා්නව හරි ව්බාන්න ඕනි කිය කියා මතුර 
මතුර ආවේ...”

දේනුක දෙන්නදකෝනදගේ හිෙ 

මෙකට සැහැලලු වුදණ�. ඒ 

කි�නදන ඇදගේ මව්පි�න ගැ්න බවට 

ඉඟි�ක් ලැබුණු නිසා�.

“අද අපි ඕවගාලලනවග වගදර 
ඉනව්න. ඔයා අදවත් එවහ එ්නවද?”

දේනුක ඇදගේ ෙෑෙ ගිලිහී �්නදේ 

්නැගිට සිටිදේ ඈ ඒ සිටි්න ඉරි�ව්ව 

අංජ්නාදගේ හිෙ රිෙව්න බවට හැඟු් 

නිසා�.

“චතුමිණී ඔයා වහාඳටම දන්නවවන මං ඔය 
මනදිර අසවසෙ ලගින්න යනව්න ්නෑ කියලා. මං ඒ 
වගදර ඉන්න අකමැතියි කියලා දන්න හිනදා තමයි 
අමමයි අප්පච්චියි මට මවේ ්පාඩුවේ ඉන්න දීලා 
තිවයනව්න...”

“ඔයාට ්නම පිසසු අයිවයෝ... එච්චර සෙැ්පවත් 
ජීවිතයක් දාලා ඇවිත් දුක් විඳිනවන. වම්නක අයියා 
්බලන්නවකෝ... වකාච්චර හැපී එවක් ඉන්නවද?”

“ඉතින මාත් සෙතුටින තමයි ඉනව්න. ඒ සෙතුට 
දුනව්න වමන්න වමයා. අඳුරගන්න වම අංජ්නා, 
මවේ ගර්ල වරෙනඩ්.”

දේනුක ෙරුණි�ට එදේ කි�ේදී අංජ්නාට 

පුදුම හිතුණි. ඇ� ඔවුනදගේ පවුදල සමීපෙම 

දකද්නක් කි�ා කොබහ ඒේතු ගනවා තිබි�දී 

ඔහු බ� ්නැතුව එදේ කි�ේදී අංජ්නාට දේනුක 

දෙන්නදකෝන ගැ්න විශවාස�ක් හා ආෙර�ක් 

දෙගු් වී හිදේ පිදපනු ෙැනුදණ�. අංජ්නා 

යුවති� දෙස මෙ සි්නා රැඳි මුවින බැලුවා�. 

ඇදගේ මුහුදණ ඇඳුදන කිසිඳු හිෙවනෙ බවක් 

්නැති හි්නාවකි. එදමනම එදෙක් ඇදගේ මුහුදණ 

වූ එළි� බව මැකී ගි� ේවභාව� ෙ දිේවුදණ�.

“වමයා වකාළඹ වකව්නක් ්නම ව්නවේ... වනද?”

අංජ්නාදගන අසා ෙැ්නගන්නට ඕ්නෑ දෙ� 

චතුමිණී ඇසුදව් දේනුක දෙන්නදකෝනදගනි. 

ඇ�ට උේෙර�ක් දෙන්නට දපර ඔහු අංජ්නා 

දෙස බැලුදව්�. ඈ සිටිදේෙ ඔහු දෙසම 

බලාදග්න නිසා දෙදේනාදගේ ඇේ එකට 

හමුවුදණ�. එසැනින ඈ දෙදොදල සුපුරුදු 

හි්නාව ලි�ැවුදණ�. ඇදගේ සුපුරුදු සි්නාව 

ෙැකීමේ ඔහු සිෙට හයි�ක් වි�.

“ඔේ... ගම වමවහ ව්නවේ... අනික 
ඉතින මං වකාවහාමත් වකාළඹ 
වකව්නක් කසොද ්බඳින්න 
වතෝරනව්නත් ්නෑ...”

එදේ කීවා වි්නා ඇදගේ 

විේෙර ද්නාකි�න්නටේ 

පදරේසේ වුදණ�.

“අපිට වහට උවේ 
ඕ්පනින එකක් තිවය්නවා. 
උවේ එන්න හිටිවයාත් එන්න 
වවනව්න ්නෑ. ඒ හිනදයි වම 
වවලාවව ආවේ...”

“ඒක වහාඳයි. වවලාවට වැඩ 
කරන්න පුරුදුවව්න එක...” 

“මං ්නම ඒවා වහාඳට පුරුදුවවලා ඉනව්න. මං 
හිටපු රටත් ඔයා හිටපු ජ්පාව්න වවේම වවලාව 
වැඩ කරපු රටක්ව්න.”

දේනුකදගේ හිෙ එක්වරම බ� වුදණ�. ඒ ෙව 

දමාදහාෙකින ඈ පවුදල දේවල ෙ කි�වන්නට 

ගනිෙැයි කි�ා�. ඒ නිසා දකදේ දහෝ චතුමිණී 

එෙැනින පිටේකර හරින්නට ඔහු සිතුදව්�.   

“දැන ඔයාව වහාය්නව ඇති අප්පච්චිලා...”

එනිසා ඔහු කීදව්�. ඇේෙටම ඈ දසා�ා 

ඔවුන දමහි පැමිණි�දහාේ ෙේේව� ෙවේ 

දව්නේ ව්න බව ඔහුට මෙක් වුදණ�. ඒ 

නිසා ෙේපරද�න ෙේපර� ඔහුදගේ 

ද්නේ වටපිටාවට ද�ාමුවුදණ�.

“ඔයා වහට වකාළඹ ඉන්නවද 
වත්නුක අයිවේ...?”

“්නෑ. අපි කලින දාගත්ත 
ගම්නක් යන්න තිවය්නවා...”

“වකාවහද? හවසෙ හරි 
ඉඳියිව්න...?”

“්නෑ... ගිවයාත් දවසෙක් වදකක් 
එනව්න ්නෑ...”

“අප්පා... ඔයාට මාර වැඩ 
වගාඩක්ව්න රට වවේට කරන්න තිවයනවන. 

ව්පන්නන්න ්බෑ කිේවට වලාකු මාමා වවේ ඊළඟට 
ඡනවදටත් එයි...”

දේනුක දෙන්නදකෝනදගේ එදෙක් පැවති 

සනසුන බව ගිලිහුදණ�. ඇ� අතින ෙවේ 

දෙ�ක් කි�දවන්නට දපර දේ 

කොව ්නෙර කළ යුතු�. චතුමිණී 

ෙරහ කරගන්න එපා කි�ා �ටිහිෙ 

එක්වරම කි�නු ඇසුදන ඇ� සි� 

ජීවිෙ�ට ගිනි අවුළුවයි කි�ා�. ඒ 

නිසා ඇ� හා සුහෙව කොදකාට 

සමුගන්නට ඔහු සිතුදව්�.

“අපිත් දැන ය්නවා... මං ඔයාට 
වකෝල එකක් වදන්නම...”

දේනුක ඈ ළඟින මෑේව අංජ්නා 

ළඟ සිට ගනිමින කීදව්�. 

“ඔයාවේ වකෝල කිරිලල මං දන්නවා. මං 
ලංකාවට ඇවිලලා කියලා දැ්නවග්නත් අද 
වම වව්නකල ඔයා කතා කවේ ්නෑවන. කමක් 
්නෑ. සෙමහර විට වහටින ්පසවසෙ අපි හැමදාම 
හම්බවවයි...”

ඒ කලබලකාරී දමාදහාදේ ඒ කොදව් දිග 

පළල දහා�න්නට ඔහුදගේ ක්නටවේ හිෙටවේ ඒ 

කොව ෙදින වැටුදණ ්නැෙ. 

ඇ�ට �න්නට හිෙක් ්නැති නිසා දේනුක 

අංජ්නාදගේ ෙකු්තින අලලා ්නැගිටුවාදග්න 

පි�වරක් ඉදිරි�ට ෙැබුදව්�.

“එදත් දුෂටයි අදත් දුෂටයි. මං වමත්න දාලා 
ය්නවා. මං අවප අමමටයි අප්පච්චිටයි කිය්නවා, 
වකලවලක් එක්ක වමත්න වත් බිබී හිටියා කියලා...”

චතුමිණීදගේ සුනෙරේව�ට �ටින එවන 

දුෂටකමක් ඇෙැයි අංජ්නා සිතුදව් ්නැෙ. 

ඒේ ඒ කොවට ්නැවතී උේෙර දෙනු 

දවනුවට දේනුක අංජ්නාදගේ අෙ ෙවේ ෙැඩිව 

අලලාදග්න ඉක්මනින කාර� ්නැවතූ දෙසට 

ගිදේ�. 

එදත් 
දුෂටයි අදත් දුෂටයි. 

ෙං මෙෙන දාලා යනවා. 
ෙං අමේ අමෙටයි 

අේ්පච්චිටයි කියනවා, 
මකලමලක් එක්ක මෙෙන 

මත් බිබී හිටියා 
කියලා
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීරම් 
එකක් ඍජුව 

ෙමට ආසේප කරන 
තරමට ප්රතිඵල වැඩියි 
කියලයි සලෝකසේ ප්රකට 
රූපලාවණ්ය ශිේපීන් 

කියන්සන්

මූණට ක්රීම් ගානවට වඩා 
සීරම් ගාන එක 
සොඳයි 

කාලයත් එකක ලලෝලක මිනිස්සු 

අලුත් අලුත් ලේවල් ල�ායාගන්නවා. ඔය 

ල�ායාගැනීම් එකකම ්නව ප්රවණතා 

ඇතිලව්න එක �ාමාන්යයි. අනිත් �ැම 

කලෂේත්රයකම වලේ රූපලාවණ්ය කලෂේත්රලයත් 

ඔය වලේ විවිධ ප්රවණතා මතුලව්නවා. ලේස් 

සීරම් කියනල්නත් ලස්�්නට ඉන්න කැමති 

ලල්නාවන අතර ලම් දවස්වල ප්රචලිත ලදයක.

දැන ලගාඩලද්නා මූණට සීරම් එකක 

භාවිතා කර්නවා. �ැබැයි ඒක තමනට 

ගැලලප්න එකකද ්නැේද කියලා 

හිලත් ලදගිඩියාලවන. ඒ වලේම 

තකලකටම ගැලලප්න 

සීරම් එකක ලතෝරගනලන 

ලකාල�ාමද කියලා හිත 

හිතා ලතැලව්න අයත් 

ඉන්නවා. අන්න ඒ 

අය ලවනුලවන තමයි 

ලම් ලිපිය ලියනලන. 

ලගදරදිම ලේස් සීරම් 

�දාගනලන ලකාල�ාමද 

කියලත් අද අපි කියලා 

ලද්නවා.

ලේස් සීරම් එකක කියනලන 

ලමාකේද කිය්න කාරණාව ගැ්නයි 

මුලිනම දැනුවත් ලවන්න ඕලන. ලම්ක 

ක්රියාකාරී ද්රව්ය කිහිපයක එකට �ංලයෝජ්නය 

කරලා �දාපු ද්රවමය ආලල්ප්නයක. 

�ාමාන්යලයන අපි �ම පැ�ැපත් කරන්න 

භාවිතා කරනලන ක්රීම් ආලල්ප්නලන. ක්රීම් 

ආලල්ප්නවල ර�ායනික අංශුවලට වඩා සීරම් 

එකක තිලය්න අංශු ප්රමාණලයන කුඩායි. ඒ 

නි�ා ක්රීම් ආලල්ප්නයට වඩා ප�සුලවන සීරම් 

එකක �ම මත පැතිරිලා ය්නවා. ඒ වලේම 

එවා ඉකමනිනම �මට උරාගන්නවා. ලේස් 

සීරම් එකක ක්රියාකාරීබව ක්රීම් ආලල්ප්නයකට 

වඩා 70%  ගුණයකින වැඩිබව අලමරිකාලේ 

�ාවර්ඩ් විශවවිද්ාල සිසුන කළ 

පරීක්ෂණයකින ත�වුරු ලවලා තිලය්නවා.

අනික ක්රීම් ආලල්ප්නයක භාවිතා කළ�ම 

�මට අප�සුබවක දැල්න්නවලන. ඉකමනින 

�මට ද�ඩිය ස්වභාවයක එල�මත් 

තිලය්නවා. �ැබැයි ලේස් සීරම් එකකින 

ඔවැනි ගැටලු මතුලවනල්නත් ්නැ�ැ. �ැබැයි 

සීරම් එකක ගෑව �ැටිලේ ගල�න ලගඩි 

එන්නා වලේ ප්රතිඵල ලැලබනලන ්නැ�ැ. ඒකට 

යම් කාලයක ගත ලව්නවා. ඒ නි�ා සීරම් 

එකක ගාලා බ්ලීච්න ක්රීම් එල�ක ප්රතිඵල 

බලාලපාලරාත්තු ලවන්න එපා.

ලවළඳලපාලේ ජලය මත පද්නම් වූ ලේස් 

සීරම් වර්ග වලේම ලතල් මත පද්නම් වූ සීරම් 

වර්ගත් තිලය්නවා. �ලම් ලතල් ස්වාභාවය 

වැඩි ලකල්නකට ්නම් ලතල් මත පද්නම් වුණු 

සීරම් වර්ග ලයෝග්ය ්නැ�ැ. ඒ අයට වැඩිය 

ල�ාඳ ජලය මත පද්නම් සීරම්. වියළි, 

�ාමාන්ය ්නැති්නම් �ංලේදී �මක තිලය්න 

අයට ්නම් ඔය වර්ග ලදකම භාවිතා කරන්න 

පුළුවන.

ඊළඟ කාරණය විවිධ රූපලාවණ්ය ගැටලු 

ලවනුලවන නිපදවූ සීරම් වර්ග තිලය්නවා. 

ඉතින ලේස් සීරම් එකක ලතෝරගන්නලකාට 

අවශ්යතාවයට අනුව ඒවා ලතෝරගන්න එක 

වැදගත්.

ලලෝකලේ ලබාල�ෝ කානතාවන ලේස් සීරම් 

භාවිතා කරනලන වයස්ගතවීම පාල්නය 

කරන්න. ලමාකද �ලම් ලකාලැජන තනතු 

ල�ාඳින උත්ලත්ජ්නය කරලා සිහින ලර්ඛා, 

රැළි ඇතිවීම පාල්නය කරන්න සීරම් එකකට 

පුළුවන. ලකල්නක වයස්ගතවීම පාල්නය 

කරගන්න සීරම් එකක භාවිත කර්නවා 

්නම් �යලුලරානික ඇසිඩ්, ලරටිල්නෝල්, 

නියාසි්නමයිඩ්, ලරස්ලවරල්ෝල්, විටමින C, E 

කිය්න ලම්වායින එකක ල�ෝ කීපයක අඩංගු 

සීරම් එකකුයි ලතෝරගන්න ඕලන.

�ලම් ළප කැළැල් ඉවත් කරන්න හිතාලග්න 

සීරම් එකක භාවිතා කර්නවා ්නම් 

ලරෝස්හිප් ලතල්, ලෙරුලික අම්ලය, 

විටමින C, E, �යලුලරානික 

ඇසිඩ්, නියාසි්නමයිඩ් 

කිය්න �ංලයෝග එකක ල�ෝ 

කීපයක තිලය්නවද කියලා 

බලන්න. එතලකාට 

�ලම් ලතතම්නයට 

�යලුලරානික ඇසිඩ්, 

විටමින B5 අඩංගු සීරම් 

වර්ග වඩා ල�ාඳයි.

කුරුළෑ �� ළප 

කැළැල් ඉවත් කරගන්න 

ඇස්ටැක�ැතින, �ැලිසිලික 

අම්ලය, නියාසි්නමයිඩ්, 

විටමින B3, C අඩංගු 

ආලල්ප්නයක ලතෝරගන්න 

මතක තියාගන්න. අරමුණ �ම 

පැ�ැපත් කරන්න එක්නම් 

විටමින C, E, ේලයිලකාලික 

අම්ලය, ලකාජික අම්ලය, 

ලෙරුලික ල�ෝ ලැකටික 

වලේ ලේවල් අඩංගුයිද 

බලන්න.

ලම් වලේ ගැටලු 

අවම ලව්නවට 

අමතරව �ාමාන්ය 

ඕ්නම සීරම් එකකින 

හිරුඑළිලයන 

�මට වුණු �ානිය 

අවම කරගන්නත් 

පුළුවන. ලේස් සීරම් 

එකක තවත් ක්රීම් 

ආලල්ප්නයක එකක 

මිශ්ර කරලා ආලල්ප 

කර්න එක ල�ාඳයි 

කියලා ඇතැම්මු 

කිය්නවා. ්නමුත් සීරම් 

එකක ඍජුව �මට 

ආලල්ප කර්න තරමට 

ප්රතිඵල වැඩියි කියලයි 

ලලෝකලේ ප්රකට රූපලාවණ්ය 

ශිල්පීන කියනලන.

සීරම් එකක �රි විදි�ට 

පාවිචිචි කරනලන ලකාල�ාමද 

කියලත් බලමු. රාත්රී භාවිතයට 

ලයෝග්ය සීරම් වර්ග වලේම 

දවලස් ඕ්නම ලවලාවක ආලල්ප 

කරන්න පුළුවන සීරම් වර්ගත් 

තිලය්නවා. ල�ාඳ ප්රතිඵල ගන්න 

්නම් සීරම් එකක දව�ට ලදපාරකවත් 

පාවිචිචි කරන්න ඕලන. සීරම් ආලල්ප 

කරන්න කලින කලලන�ර් ්නැත්තම් 

ලේෂේලවාෂේ භාවිත කරලා �ම ල�ාඳින 

පිරිසුදු කරලා ලතතමාත්තු කරගන්න. 

ඊටපස්ලස් මුහුණට සීරම් බංදු �තරක විතර 

ආලල්ප කරලා මෘදුව කවාකාරව පිරිමදින්න.

�රි, ලගදරදිම ලේස් සීරම් කිහිපයක 

�දාගන්න �ැටි දැන කතා කරමු. ලකෝමාරිකා 

යු්ෂ ලත් �ැඳි එකක, විටමින E ලතල් ලත් 

�ැඳි බාගයක, ආමනඩ් ලතල් බංදු ලදකක, 

ේලි�රින ලත් �ැඳි බාගයක එකක ලරෝ� 

වතුර බංදු තු්න �තරක පිරිසුදු භාජ්නයකට 

දාලා ල�ාඳින මිශ්ර කරන්න. පැය �යක විතර 

ශීතකරණලේ තියලා සීරම් එකක විදි�ට 

ආලල්ප කරන්න. ලම් සීරම් එක ශීතකරණලේ 

තියලා �ති ලදකක වුණත් පාවිචිචි කරන්න 

පුළුවන. ලම්ක ඕ්නම �මකට භාවිත කරන්න 

පුළුවන. �ම පැ�ැපත් කරන්න වලේම �ලම් 

ලතතම්නය වැඩි කරන්නත් ලම්ක කදිමයි.

වතුර භාජ්නයක ලිලප් තියලා වතුර 

උතුර්නලකාට ඒකට �ණ ඇට ලම්� �ැඳි 

ලදකක එකතු කරන්න. වි්නාඩි ද�යක විතර 

ගියාට පස්ලස් ලම්ක ලිලපන බාගන්න. ලකාට්න 

ලරදි කෑල්ලකට මිශ්රණය දාලා ල�ාඳින යු්ෂය 

ලපරාගන්න. ඊටපස්ලස් ලම් යු්ෂයට ආමනඩ් 

ලතල් ්නැත්තම් විටමින E 

ස්වල්පයක 

මිශ්ර කරලා ආලල්ප කරන්න. ලම්ක �ලම් 

තරුණ බව වැඩි කර්න සීරම් එකක. �ැබැයි 

ලම්ක කල්තියාගන්න පුළුවන ්නම් දවස් 

ලදකයි.

මූණ පැ�ැපත් කර්න කදිම සීරම් එකක 

ඊළඟට �දමු. ලදාඩම් ලගඩියක ලලලි, ලරෝ� 

වතුර ලත් �ැඳි බාගයක, ලකෝමාරිකා යු්ෂ, 

ේලි�රින �� විටමින E කරල් ලදකක 

අරලග්න බ්ලලනඩර් කරන්න. පස්ලස් එහි 

යු්ෂ ලපරාලග්න පැය �යක විතර තියලා 

ශීතකරණලේ තියලා පාවිචිචි කරන්න. ලම් 

සීරම් එක කාමර උෂේණත්වලේ වුණත් �ති 

ලදකක තියාගන්න පුළුවන.

ආගන ලතල් 10ml, කැරට් ලතල් 10ml 

වලට විටමින E ලතල් මිශ්ර කරලා හිස් සීරම් 

ලබෝතලයකට දාලග්න පාවිචිචි කරන්න. වියළි 

�මක තිලය්න ලකල්නකට ලම්ක වඩා ල�ාඳයි. 

ඒ වලේම �ලම් ළප කැළැල් ඉවත් කරන්නත් 

ලම් සීරම් එකට පුළුවන. ලම්ක මා� කිහිපයක 

වුණත් කල්තියාගන්න පුළුවන.

සලෝකසේ 
සබාසෙෝ කාන්තාවන් 
සේස් සීරම් භාවිතා 

කරන්සන් 
වයස්ගතවීම 

පාලනය 
කරන්න

dh
ara

ne
e.l

k



212022 ජූලි 13 වන බදාදා

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

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

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

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

දුර�තන අිං�ය - 0115200900

මහත්තයා මබෝඩිම� 
දුෂ�ර ජීවිතයක් මගවද්දී 

එයාට හයියක් මවන්න  
මම මගදර ඉඳමගන වැේවා 
ගී ලියැවුණු මදාේමපේ ඉඳන් එළවලු වවන දිලකි
පැමිණෙන දුක් පැණිරස කර ගනිමින් ජීවිතය 

විඳින අය අතණේ දිල්කි නයනතාරා ද එවන් 

ධෛේයවන්තියකි. ඇය පදිිංචි ණොමණපේ, මීපාවිට 

ය. මීපාවිට සිට කවි ගී ලියැවුණු ණොමණපේ 

ටවුමට කිණ�ෝමීටේ හතර පහක් දුරය. ණගදරට 

ඕනෑකරන එළවලුවක්, ණවනත් අත්යවශ්ය 

ද්රව්යයක් ගන්නට දිල්කිට ඒ දුර ණගවා යා යුතු 

විය. ඒ ගමන තවත් දුෂකර වන කාරොවක්ද ඒ 

අතණේ ණයදිනි.

“මගේ මහත්තයා උසාවිගේ ලඝු ගේඛකගයකු 
ගලසයි රාජකාරි කරනගන. එයාට මීට අවුරුදු 
තුනකට වි්තර කලින දුරකට ස්ාන මාරුවක් 
ලැබුණා. එ්තගකාට දරුගවෝ ගදනනා ග�ාඩක් 
පුංචියි. මහත්තයාගේ අමමා, ්තාත්තාත අපි 
එක්කයි ඉනගන. ගකාගහාමහරි මහත්තයට මාරුව 
ලැබුණට පසගස සතියකට ව්තාවක් වගේ ්තමයි 
ග�දර එනන ලැබුගේ. එයා ග�දර ආවහම ්තමයි 
ටවුමට ගිහින එළවලු, අගනකුත ඕන කරන ගේවේ 
ග�දරට ගේනගන. ඔය කාගේ ග�දර වියදමත 
ටිකක් වැඩි වුණා. ඉතින මට හිතුණා ග�දර 
ඉඩමත ගලාකුවට තිගයන නිසා ව�ාවක් කළා නම 
ගහාඳයි කියලා. මහත්තයත ග�ෝඩගවලා දුෂකර 
ජීවි්තයක් ග�වේදී, එයාට සවියක් ගවනන පළුවන 
විදියකුයි මම කේපනා කගේ.”

දිල්කිණේ ණගවත්ත එළිණපණහලි ණවමින්, විවිෛ 

ණ�ෝග වේගව�ට ජීවය �ැණ�න්ණන් ඉන්පසුය. 

එණේ සිටවූ පැළයක ණගඩියක්, කර�ක් 

හටගන්නා අසිරිය දකිද්දී ඒ ණගවත්තට විවිෛ 

ණ�ෝග වේග එක්කරගන්නට ඕ ණපළඹුොය.

“ගකාගරෝනා ආවට පසගස ව�ා කරලා �නනා 
එළවලුවක වටිනාකම ්තවත වැඩිවුණා කිවගවාත 
හරි. ඉතින මුේ කාගේ මමම වත්ත උදලු �ාලා 
ව�ාබිම ටික ටික වැඩි කර�ත්තා. ග්තෝර පරිප්ප, 
රතුගපති දඹල, වම�ටු වර�, කැකිරි, පිපිඤ්ා, 
මෑ, �ේඩක්කා, මිරිස, පළා වර� ආදිය ව�ා 
කළා. ඒ වගේම වතගත රඹුටන �ස කිහිපයක් 
තිගයනවා. ඒ පලදාව අපගත යනන ගනාදී රඹුටන 
ගදෝසි හැදුවා. ගම දවසවල රඹුටන වැඩිපර 
තිගයන නිසා, ඔ�ටත පළුවන එය අතහදා 
�ලනන. ඒ සඳහා අවශ්ය කරනගන ගහාඳින ඉදුණු 
රඹුටන ග�ඩි පනහක්, සීනි ග්ෑම ගදසිය පනහක් 
සහ වතුර ගකෝප්පයක් පමණයි. පළමුව ගලලි 
ඉවත කර�ත රඹුටන ටික පැත්තකින චුටටක් 

වි්තර කපා�නන. (ඇට ඉවත කරනන එපා) සීනි 
ටික වතුර එක්ක කලවම කරලා, මද ගිනදගර ලිගප් 
තියනන. එය උතුරාග�න එේදි, රඹුටන ටික එක් 
කරනන. සීනි කැරමේ ගවලා, රඹුටන ටික රටඉඳි 
පාටට හැගරේදී ලිගපන �ා�නන. ගම විදියට ගදෝසි 
හදා�ත්තම, රඹුටන ඇටය පවා කිරි රසයි. හරියට 
කජු කනවා වගේ රසයි.”

ඇය කියන්ණන් සතුටිනි. ඇයණේ කටයුතු 

ණ�ාණහාමයකට සැමියාණගන් �ැණ�න්ණන් ණ�ාකු 

සහණයෝගයකි. ඒ සහණයෝගය නිසාණවන්ම දිල්කි 

දැන් පිංචියට කුකුළු ණකාටුවක්ද පවත්වාණගන 

යන්නීය. ණගාම ණපාණහාර වාණේම කුකුළු 

ණපාණහාරද ඇය තම වගාවට එක්කරන්ණන් 

පිංචි වගාබිම සරුසාර කරගන්නටය. ඒ වාණේම 

ඇය ණකාමණපෝේට් ණපාණහාර ණගදරම නිපදවා 

ගන්නීය .

“මම ගකාමගපෝසට ගපාගහාර වගේම ව�ාවට 
සුදුසු විදියට පැළ වර� හදලා සාධාරණ මිලකට 
අගලවි කරනවා. ගේශීය එළවලු බීජත ඒ අ්තර 
තියගනවා. ගපාේ, ්තැඹිලි, ගකගසේ ආදිය විකුණලා 
ආදායමක් ල�නවා. ඇත්තටම මගේ හි්තට දැන 
ගලාකු සතුටක් තිගයනවා. හි්තට කරදරයක් නැහැ. 

ඒ වගේම දරුවනගේ වැඩ, ග�දර වැඩ ගම ගමාන 
ගේ එක්ක වුණත විඩාවක් නැතුව වැඩ කරනන 
මගේ ග�වත්ත මගේ හි්තට ශක්තියක්, සැනසුමක් 
ගේනවා.”

ඇණේ එම කැපවීමටත්, වගාවට දක්වන 

�ැදියාවටත් ඇගයීමද �ැබී තිණේ. ඒ The 

Queens Power සමූහය තුළින් පවත්වන �ද 

ධෛේයවන්තවූත්, සකසුරුවම සහිත වූත් 

ගෘහණිය හා ණහාඳම ණගවතු වගාව, නිවණේ සිට 

කළ හැකි ණහාඳම ේවයිං රැකියාව යන අිංශ 

නිණයෝජනය කරමින් පැවැත්වූ තරඟණේ ප්රථමයා 

ඇය විය. ඇය ‘රනභූමි’ නම ණේේබුක් ණගවතු 

වගා පිටුණේ සාමාජිකාවක් ණවමින් වගාවට �ැදි 

පිරිේ දැනුවත් කිරීමද කරනු ��යි. ඒ සියල්� 

තුළින්ම දිල්කි අණපේක්්ා කරන්ණන් තමන් වැනිම 

ධෛේයවන්තව කටයුතු කරමින් පවු�ට ආේථික 

ශක්තියක් ණගනදිය හැකි කාන්තාවන් පිරිසක් 

බිහි කිරීමයි.

“මම විවාහ ගවලා ගම ග�දරට එේදි ගම 
වතගත මඤග්ාක්කා , ර�ර, රඹුටන වගේ 
ගේවේ ්තමයි තිබුගේ. ඒ මහත්තයාගේ ්තාත්තා 
ව�ා කරපවා. ඔහු එක්්තැන ගවලා අසනීප වුණාට 

පසගස කාලයක්ම ගම ගපාගළාගව 
ව�ා කටයුත්තක් සිදුවුගේ 
නැහැ. ඉතින ඒ ගපාගළාව ගම 
විදියට සරුසාර ග�වත්තක් 
�වට පතකර�නන ලැබීම �ැන 
මගත හිගත අද ගලාකු සතුටක් 
තිගයනවා. ඒ �ැන ග�දර 
හැගමෝටමත සතුටුයි.”

ඇය උපන්ණන් ගමපහ 

මීරිගම ය. පල්ණ�ණව� මධ්ය 

මහා විද්ා�ණයන් ප්රාථමික 

අධ්යාපනය �ද ඇය, උසේ 

ණපළ හොරා ඇත්ණත් යක්ක� 

අනුර මහා විද්ා�ණයනි. පාසල් 

සමණේ පැළයක් හිටවූණේ නම 

ඒ පහ වසර පන්තිණේදී පමෙ 

ඈත දිනව� �ව කී ඇය, ඒ 

අත්ගුෙය තමාට පිහිටා ඇතැයි 

හඳුනාගන්නට ඇත්ණත් ණගවත්ත 

වාණේම ජීවිතයද කළඑලිකළ 

ණමම වගාවත් සමඟිනි.

“ඇත්තටම ව�ාවකට සාතතු 
සප්පායම හරිම වැද�ත. 
මේ, කරේ, ග�ඩි හට�නන, 
ව�ා ග�ෝ� ආරක්්ා ගවනන ඒ 
සාතතුව අවශ්යයයි. ඊළඟට කෘමි 
උවදුරු එනවා. ගකාගහාඹ ගකාළ 
නිසසාරණය වගේම ලූනු ගපාතු 
නිසසාරණය කෘමීනට ගයාදනවා. 
ඒ වගේම අපට තිගයනගන රන 
ගපාගළාවක්. ඒ ගපාගළාවයි, ඉන 
ලැග�න අසවැනනයි අගප් ජීවි්ත 
ලසසන කරනවා.”

ණ�ාණහෝ එළවලු ණ�ෝගවලින් 

කළඑළි වුණු ණගවත්ණත් විවිෛ 

ප�තුරු වේග ද තිණේ. ඊට 

අමතුරව �ඩඉරිඟු, දන්දි�, 

හිඟුර�, මඤණඤාක්කා වැනි 

අ� වේගද, ණකාේ ණපාණ�ාේ ද 

ඔවුනට අඩු නැත.

“මම ගකාසවලින විවිධ කෑම 
වර� හදනවා. ඒ වගේම ළඟදි 
ලබු ගකාළයි, වටටක්කා ගකාළයි, 
බිත්තරයි දාලා ඔමලට එකක් 
හැදුවා. ඒක කාලා ගලාකු දුව 
නුංගිට කියනවා ඇහුනා, ‘ගකාළ 

පාට පීසා එකනම හරිම රහයි’ කියලා. ගම කාගේ 
හැටියට එළිගයන පීසා කනන අමාරු නිසා, ගම 
විදියට ගලාකු ඔමලට එකක් හදාග�න දරුවනගේ 
කෑමට එක් කරනන පළුවන. ඊට අවශ්ය ගවනගන 
ගනාගමරූ ලබු දළු හා වටටක්කා දළු කිහිපයක්. 
ඒවා සාමාන්ය කැ�ලිවලට කපාග�න ඊට බිත්තර 
ගදකක් එක්කර�නන. ඒ එක්කම බී ලූනු ග�ඩියක්, 
අමුමිරිස කරේ ගදකක්, කරපිුංචා සවේපයක් 
කුඩාවට කපා එම මිශ්රණයටම එක්කර�නන. රස 
පදම අනුව ලුණු ද එක්ගකාට ග�න ්තාච්චියක් ලිප 
්ත�ා රතකර ඔමලට හදන අයුරිනම සාදා�නන 
පළුවන. එය රස වාගේම ඉ්තා ගුණයි.” 

ණමම ඔම�ට් එකට වැඩිණයන්ම කැමති 

දිල්කිණේ වැඩිමල් දියණියයි. ඇය දැන් 

ඉණගනුම ��න්ණන් ණදක වසර පන්තිණේයි. 

ණදවන දියණියට තවම අවුරුදු හතරකි. 

ඔවුන්ද දැනටමත් ගහට ණකාළට ආදණේ කරන 

දරුවන්ය. ණගදර වගාබිම ඒ පිංචි හිත්ව�ටද 

ආදේශයකි. එවන් ණගවතු සිය දහේ ගෙනක් 

ඇතිවීම ණමවන් කා�යක විය යුතුම ණදයකි.

දැන් මපාඩියට 
කුකුළු ෆාේ 
එ�ක් �රන 

නිසා ඒ 
මපාමහාරත් 

එළවලු 
වගාවට 

මයාදනවා

ටවුමට දුර 
නිසාමයි 
එළවලු 
වවන්න 

පටන්ගත්මත්

රඹුටන්වලින් 
හදන මදෝස 

මගාඩක් රසයි

සැමියා සහ දරුවන සමඟ
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ෆැක්ස් : 0112 673 451

ඊ ජේල් : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැන්වීේ : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැක්ස් : 0112 672648
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන 

සෙලසලෝ ගැන විශවවාෙ නැති හින්දා 
සබෝනිකසෙක බැඳගත්වා

සුපිරි ෙවායවර්ධන ශූරයවා කියයි

විදෙස් රටක ඉපදුණත් 

කසකස්්ථානදේ 

කථායවර්ධන ක්රීඩක 

‘යුරී ජටාජ�ාචජකෝ’ 
(Yurii Tolochko) ගැන 

දනථාෙනන අයට වඩථා 

ෙනන අය වැඩියි. ඒකට 

දේතුව 36 හැවිරිදි ඔහු 

මීට ටික කථාදෙකට කලින 

කරගත්්ත අමුතුපදේ 

අසථාමථාන්ය විවථාහය. 

ඇත්්තටම එදා ඔහු 

විවථාහ වුදේ ්තරුණියක් 

එක්ක නම් දනදවයි. ඔව් 

යුරී එදා විවථාහ වුදේ 

ද�ෝනික්දකක් එක්ක. 

ඔහු ඇයව හැඳිනවූදේ 

‘මාජ�ෝ’ කියෙථා. 

දෙථාකුවටම ගත්්ත ඒ 

විවථාහය නිසථා යුරීදේ 

ජනප්රියත්වයත් එනන 

එනනම ඉහළ ගියථා.

ඔය විදිහට කථාෙයක් 

ග්තදවද්දි පසුගියදා 

එක්වරම යුරී ගැන 

ආදයමත් හැදමෝම 

වදේ ක්තථා කරනන 

පටනගත්්තථා. 

ඒ පසුගිය සතිදේ 

ඔහු ගත්්ත එක්්තරථා 

තීරණයක් නිසථා. ඒ ්තමයි 

යුරීදේ පළමු විවථාහදේ 

ද�ෝනික්කථා ඔහු දික්කසථාෙ 

කිරීම. වසර කීපයක් ඒ 

විදිහට මථාදගෝ කියන 

ද�ෝනික්කථා එක්ක පවුල් 

කථාපු යුරී ඇයව එක්වරම 

දික්කසථාෙ කදේ ඇයි 

කියෙථා නම් ඔහු කිසිම 

්තැනක සඳහන කරෙථා 

තිබුදේ නෑ.

හැ�ැයි මථාදගෝ දික්කසථාෙ 

කරපු යුරී ඔනන ෙැනට දින 

කීපයකට කලින හරි අපූරු 

තීරණයක් අරන තිබුණථා. 

ඒ ්තමයි දමවර 

ද�ෝනික්කන දෙදෙදනක් 

එක්ක විවථාහයක් 

කරගැනීම. 

ඒ දෙෝෙථා සහ ලූනථා කියන 

ද�ෝනික්දකෝ. ඒ නිසථා ෙැන 

ආදයමත් සමථාජ මථාධ්ය 

අ්තදර ජනප්රියම ්තරුව 

යුරී කියන එක රහසක් 

දනදවයි.

“මජේ කලින් බිරිඳ වුජේ 
මාජ�ෝ. ඒත් මං ඇයව 
දික්කසාද කර�ා ජ�ෝ�ා 
සහ ලූනා කියන 
බිරින්ඳඳෑවරුන් 
එක්ක විවාහ 
වුණා. මං 
හිතනවා 
මජේ 
තීරණය 
�ැන මාජ�ෝ 
තරහා 
�න්ජන් 
නැතිජවයි 
කිය�ා.”

එදහම කියනදන 

යුරී. ඔහු කියන විදිහට 

ඔහුට ්තරුණියක් විවථාහ 

කරගනන ආසථාවක් නැතිලු. 

ඒකට දේතුව ්තරුණියන 

ඔහුට විශවථාස නැති එක 

කියෙයි ඔහුදේ අෙහස. 

ඒ වි්තරක් දනදවයි යුරීට 

්තරුණියක් එක්ක පවුල් 

කනනත් දපථාඩි පදේ 

ෙැජජථාවක් තිදයනවලු.

“මට ජවන තරුණිජයෝ 
එපා. එයා�ා එක්ක මට 
ඉන්න �ැේ්ජයි. අනික 
එයා�ා මට විශවාසත් 
නඳෑ. ඒත් මජේ අලුත් 
බිරින්ඳඳෑවරුන් මට 
විශවාසයි. ඒ අය එක්ක මට 
ජහාඳින් ඉන්න පුළුවන්.”

යුරී එදහම කිව්වත් 

සමහරු නම් කියනදන 

ඔහුට දහථාඳටම පිස්සු 

කියෙයි. දමථාකෙ දමච්චර 

ෙස්සන ්තරුණිදයෝ 

ඉනන රදේ ද�ෝනික්දකෝ 

එක්ක විවථාහ දවනන 

්තරුණදයකුට නිකනවත් 

හිද්තනන පුළුවනෙ කියෙයි 

ඔවුනදේ අෙහස දවනදන.

“මං හැමදාම 
මජේ 

බිරින්ඳඳෑවරුන් 
ජදන්නා 
ස්පර්්ශ 
කරනවා. 
ඒ වජේම 

සිප�න්නවා. 
දැන් ඒක 

මජේ දදනික 
චාරිත්රයක් ජව�ා. 

හැබැයි එකම ප්රශනය තමයි 
මට ඒ ජදන්නා එක්ක කතා 
කරන්න බඳෑ.”

ක්තථා කරනන �ැරි 

ප්රශදන ඇරුනම 

යුරීට ඔහුදේ විවථාහක 

බිරිනඳෑවරුන ගැන කිසිම 

ප්රශනයක් නෑ. ්තරුණියක් 

විවථාහ කරගත්්තට වඩථා 

ද�ෝනික්දකෝ එක්ක 

විවථාහදවන එක දවනස්ම 

අත්ෙැකීමයි කියෙයි ඔහු 

නම් කියනදන.

ඇත්්තටම දම් 

දවනදකථාට දමදහම 

ද�ෝනික්කන එක්ක පවුල් 

කන පිරිසක් දෙෝකදේ 

විවි්ධ රටවෙ ඉනනවථා. 

ඒ ද�ෝනික්කන 

ගැන කිව්දවථාත් 

ඔවුන දවළඳදපථාදේ 

හඳුනවනදන ‘ලිිංගික 

ද�ෝනික්දකෝ’ (Sex 

Dall) විදියට. සුනෙර 

්තරුණියකට සමථානව 

නිරමථාණය කරපු දම් 

ලිිංගික ද�ෝනික්කනට 

�ැරි එකම දද් ක්තථා 

කරන එක වි්තරයි. 

දකථාදහථාම හරි 

දම් දවනදකථාට 

පිරිමින ්තමනදේ 

සහකථාරිය විදිහට 

ලිිංගික ද�ෝනික්කන 

ද්තෝරථාගැනීම රහසක් 

දනදවයි. 

දමථාකෙ එම 

ද�ෝනික්කන නිෂපථාෙනය 

කරන සමථාගම් ්තමනදේ 

අදෙවිය ඉහළ දගථාස් 

තිදයනවථා කියෙථා 

පසුගියදා සඳහන කරෙථා 

තිබුණථා. 

ඒ නිසථාම දම් යන 

විදිහට ඉදිරිදේදී ලිිංගික 

ද�ෝනික්කන ්තරුණියනට 

දෙථාකු �ෙපෑමක් කරන 

�ව නම් අපට දහථාඳටම 

විශවථාසයි.

යුරීට 
්රුණියක එකෙ 

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

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

අර චිප්ස් සම චිප්ස් වසේද 
ස�ාල් සෙලි චිප්ස් 

01

02

03

04

මීට අවුරුදු එකසිය ගාණකට ඉස්සර 

දව්සක වැල්ලවත්ත වවසලි වකාවලජ් එවේ 

පංතියක හිටපු පුංචි ළමයිනට ‘වපාල ග්ස’ 

කියන මා්තෘකාව යටවත රචනාවේ ලියනන 

දුනනලු. එ්තවකාට දරුවවෝ හැවමෝම වවේ 

ලිය්ලා තිබුවේ ‘ත�ොල් ෙස තොල ්වරෙතේ ෙසකි, 
ත�ොල් ෙතසන් ප්රතෙෝජන රොශිෙක් ෙත හැකිෙ’ 
වවේ වේවලලු. හැබැයි ඔය අ්තවේ හිටිය එක 

ළමවයේ වි්තරේ වපාල ගහ ගැන වබාවහාම 

අපූරු ක්තාවේ ලිය්ලා තිබබලු. ‘ත�ොල් ෙස 
මහ පුදුම ෙසකි, ඒ ෙතසන් ත්වේ ෙසක් සොෙයි, 
ඒ නේ තමෝල් ෙසෙ.’වේ දරුවා නේ කවදා 

හරි වලඛකවයේ වවයි කිය්ලා ඒ පංතිවේ 

ගුරුතුමිය එවවලම හි්තාගත්තලු. ඒ දරුවා 

වවනින කවුරුත වනවමයි, ‘විජෙබො තකොල්ලෙ’, 
‘හිඟන තකොල්ලො’, ‘සිරිෙලතො’ වවේ ක්තා ලිව් 

ඩබලියු.ඒ.සිලවා මහත්තයා.

ඔහු එදා කිව් ක්තාව ඇත්ත බව අමුතුවවන 

කියනන ඕවන නෑ. වපාල ගහ මහ පුදුම ගහේ. 

හැබැයි වපාල ගවහන වමෝල ගස වි්තරේම 

වනවේ ්තවත ගස හදාගනන පුළුවන. අද කිය්ලා 

වදනන හදනවන ඒ ගැන.

වපාල ගහ කියනවනත මූ්ලවේ ඉඳ්ලා කරටිය 

දේවාම ප්රවයෝජන තිවයන ගහේ. ඒකවන 

වපාල ගහට කප්රුක කියනවන. වපාල ග්ස 

්ලංකාවට ආවව් දියවැල ඔසවස කිය්ලා ්සමහරු 

කියනවා. වවනත රටව්ල නාවිකවයෝ ්ලංකාවට 

වපාල අරවගන ආවා කිය්ලත විශවා්ස කරනවා. 

වකාවහාම නමුත දුටුගැමුණු රජතුමාවේ 

කාවලත (ක්රි: පූ 161-137) මිනිසසු වපාල ගව්සන 

විවිධ ප්රවයෝජන ගත්තා කිය්ලා මහාවංශවේ 

්සඳහන. ඒ කාවල වපාල හඳුනව්ලා තිවයනවන 

‘මහොරුක’ කිය්ලයි.

ඉතින වේ මහාරුවේ වකාටසවලින කරනන 

පුළුවන සවයං රැකියා කිහිපයේ අපි මීට 

කලිනුත කිය්ලා දී්ලා තිවයනවා. වපාල ව්ලල්ල 

කියනවනත ඒ වවේම ්සලලි මවනන පුළුවන 

නිධානයේ. වපාල ව්ලල්ල ්ලණු, පාපිසි, වකාසු 

වවේ වපාල වකඳි ආශ්රි්ත නිෂපාදනව්ලට 

වයාදාගනනවා. හැබැයි ඒ ්සඳහාත භාවි්ත 

කරනවන වපාල ව්ලලිවලින 45%ේ වි්තරයිලු. 

අනිත වකාට්ස අපවත හරිනවා කිය්ලයි 

කියනවන.

අද කිය්ලා වදනවන වපාල ව්ලලව්ලන කරනන 

පුළුවන බිසනස එකේ ගැන. වපාල ව්ලලි චිප්ස 

නිෂපාදනය. වපාල ව්ලලි චිප්ස තුළ වහාඳ ජ්ල 

ධාරි්තාවේ රඳවා ගනන පුළුවන. වකාටිනම 

කිව්වවාත වපාල ව්ලලි කෑලවල බර වවේ 

නවගුණයක ජ්ලය වේ තුළ රැවඳනවා. ඒ නි්සා 

වේවා ඍජුව වවේම වගා මාධ්යනට මිශ්ර කර්ලත 

ගසව්ලට වයාදනවා. ඒ වවේම වපාල ව්ලලිව්ල 

වපෝෂක නි්සා ගස වව්ගවයන වේධනය වවනවා. 

ඉතින වපාල ගවහන වමෝල ගහට අම්තරව 

්තවස ගස හදාගනන පුළුවන කිය්ලා කිව්ව 

ක්තාව ඇත්ත වනද?

ඕකිඩ්, ඇනතූරියේ වවේ මල ්සරුවට 

වවාගනනත වබාවහෝවදවනේ වේ චිප්ස 

වයාදාගනනවා. වේ දවසව්ල වබාවහෝවදනා 

වගවතු වගාවට වයාමු වව්ලා. වගාබිේ 

ඇතිරිලි විදිහට වවේම උද්ාන අ්ලංකරණ 

කටයුතුව්ලටත වපාල ව්ලලි චිප්ස 

වයාදාගනනවා.

්ලංකාවව් ඉනන උදවියවගන වවේම පිටරට 

ඉනන අයවගනුත වපාල ව්ලලි චිප්සව්ලට වහාඳ 

ඉලලුමේ තිවයනවා. වේවා හදාගනන යන්ර 

සූ්ර පවා වවළඳවපාවළන මි්ලදී ගනන පුළුවන. 

හැබැයි අද අපි කිය්ලා වදනවන මැෂින එකේ 

නැතුවම වපාල ව්ලලි චිප්ස හදන හැටි. වමවහම 

පුංචියට පටනගනන බිසනස එක ්සරු්සාර 

වුණාම චිප්ස හදන මැෂින එකේ ගනන බැරියෑ 

ඉතින වනද?

හරි මුලිනම වේ වැවඩ්ට අවශ්ය කරන වපාල 

ව්ලලි වහායාගනන. වගදර භාවි්ත කරන වපාල 

ව්ලලි ්සහ අහ්ල පහ්ල උදවියවගනුත වපාල 

ව්ලලි ටිකේ ඉල්ලගනන බැරි නැහැවන. ඉ්තාම 

අඩු මුද්ලට වපාල ව්ලලි අව්ලවි කරන අය 

එවහමත ඉනනවා.

වපාල ව්ලලි ගනනවකාට දිරපු නැති 

මදය වකාට්ස මහ්තට තිවයන වපාල ව්ලලි 

ව්තෝරගනන. වපාල ව්ලලිව්ලට අම්තරව වේකට 

වහාඳින මුවහත පිහියේ, ඉටි වකාළයේ, ලී වකාට 

කෑල්ලේ එවහමත ඕවන.

  පියවර 1  
මතුපිට තිවයන වැලි, මඩ වවේ වේවල ඉවත 

කර්ලා ්සතියේ වි්තර වපාල ව්ලලි ටික වපාඟවා 

ගනන. වේවහම කළහම වපාල ව්ලල්ල කපනන 

වවේම ව්ලලවල තිවයන ්ලවණ සවභාවය ඉවත 

කරගනන පහසුයි.

  පියවර 2  
පසවස වපාල ව්ලලි ටික සිහින තීරුව්ලට 

ඉරාගනන. ඊටපසවස ඉටි වකාළය බිමට එළ්ලා, 

ලී වකාටය ම්ත තිය්ලා වකාටු හැඩයට කපාගනන. 

ඕකිඩ්, ඇනතූරියේ වවේ මල වේග ්සඳහා අව්ලවි 

කරනන හි්තනවානේ වපාල ව්ලලි අඟල බාගයේ 

වවනන කපනන. වගා මාධ්ය ්සඳහා නේ අඟල එක 

හමාරේ වවනන කැපුවම ප්රමාණවත.

  පියවර 3  
අව්සානයට කපාගතතු චිප්ස ටික දවස තුන 

හ්තරේ අව්වව් වව්්ලවගන අනවශ්ය වකඳි 

ආදිය ඉවත කර්ලා ඇසුරුේ කරනන.

වපාල ව්ලලි චිප්ස කිව්ලෝ එකේ රුපියල 

100කට අව්ලවි කරනන පුළුවන. වේ ගැන ්තවත 

විස්තර දැනගනන 0714766819 අංකයට ක්තා 

කරනන පුළුවන.
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24 2022 ජූලි 13 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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