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 ඇඳුම් නිර්මාණය හමා 
හැඩගැන්වී් - 

රූපලමාවන්ය ශිල්පිනී
තිරංගමා නවගමුව   

බ්රයිඩ් බයි තිරංගා

ඡමායමාරූප - 
දිනන්ෂ් ඉන්දික
Dinesh Indika 
Photography 0763113839

සම්බන්ධීකරණය - 
ක්රිෂමාන්්ත පුෂ්පකු්මාර

නෙවනි ග්නට 
නිල් පැහැති 
නලනහන්ගමා එකකින් 
සැරසුණු ්නමාලියක් 

අද ඉදිරිපත් කරන 

මනාලිය හැඩගන්වන්න 

කැලණිය ්වරා්ගාඩ ‘බ්රයිඩ් 
බයි තිරංගා’ හි රූපලා්වණ්ය 

ශිල්පිනී තිරංගා න්වගමු්වයි. 

“මේක ඉන්දියන් මෙමෙන්ගා 
එකක්. මෙලෙට් මැටීරියල 
එක තමයි භාවිතා කමේ. 
නිල සෙ මමරූන් පාට මේ 
සඳො මයාදාගතතා. එමෙම 
මයාදාගන්්න මේතුෙ තමයි 
ම්නාලියමේ සම තරමක් අඳුරු 
සෙභාෙයක් ගැනීම. මේක ආරි 
සටයිල එමක් ෙර්ක් එකක්. 
ම්නාලියට තරමක පැරණි 
මපනුමක් එක් කරන්්නයි 
අෙශ්ය වු මේ.

ඒ ෙමේම මේ ම්නාලිය 
ටිකක් මෙතයි. අනික 
මගාඩක් උස ්නෑ. මේ නිසා 
මේ මික්ස කරපු පාට ඇයට 
මොඳින් ගැෙපුණා. ඒ ෙමේම 
එයාම�ෝඅප් මේකප් එකක් 
තමයි භාවිතා කමේ. 

මකාේමඩ් ගැ්න කිය්නෝනේ 
ලූස මෙයා එකක් තිමයන්මන්. 
දිග මකස කළඹක් නිසා 
මකාේඩය කඩො සැෙැලලුෙට 
දාො තිමය්නො. ම්නාලියමේ 

සරෙ බෙ මපන්නුේ කරන්්න 
ඕ්න නිසා තමයි මේ ෆ්රී සටයිල 
එක භාවිතා කමේ. 

භාවිතා කරපු ආභරණ 
මගෝලඩ් පාටින්ම මයාදාගතතා. 
මබලෙට බෑන්ඩ් එකක් ෙමේ 
ටිකක් හිර ජුෙෙරි එකක් තමයි 
භාවිතා කරො තිමයන්මන්. 
මගෝලඩ් භාවිතා කරන්්න 
මේතුෙ තමයි මෙමෙන්ගා 
එමක් මගෝලඩ් ෙර්ක් එකක් 
තිබිම. 

කෘතිම මල කළඹක් 
ම්නාලියට භාවිතා කරො 
තිමය්නො. රතු පාට භාවිතා 
කමළත ඇඳුමට ගැෙමපන්්න 
ඕ්න නිසාමයි. 

සමසත ම්නාලිය ගතතෙම 
මෙෙැනි ෙෙමස මේනසම 
ම්නාලියක් විදියට තමයි 
ඇයෙ ෙඳුන්ෙන්්න පුළුෙන්. 
මේ මේනසට ඇය බය ්නැතුෙ 
කැමති වුණා. ෙැමමෝම මරඩ් 
අඳින්්න උතසාෙ කර්නමකාට 
ඇය නිල, මගෝලඩ්, මමරූන් 
භාවිතා කරමින් මේනසම 
ආකාරමේ මෙමෙන්ගා එකකින් 
සැරසිො ඇමේ සුන්ෙරතෙය 
ෙැඩි කරමග්න තිමය්නො.”

රහ-ගුණ වනේ් කෑ් පිඟමානන් පමාටත් වැෙගත්
ෙංකාමේ අමප් ප්රධා්න ආොරය බත නිසා තුන්මේෙම බත කන්්න තමයි අපි හුරුමෙො තිමයන් මන්. 

ෙැබැයි මගාඩක් අය බත කද්දී බඩ පුරෙගන්්න විදිය ගැ්න හිතුෙට මපෝෂණය ගැ්න හිතන්මන් 
ෙරි අඩුමෙන්.  ඉතින් ඒ ෙැරදි ආොර රටාෙ නිසාම අෙ අපි අතර දියෙැඩියාෙ, අධිරුධිර 

පීඩ්නය ෙමේ මෙඩමරෝගත බහුෙ මෙො. ඒ නිසා කෑම ෙෙද්දී රෙ ෙමේම ගුණ 
ගැ්නත හිතන්්න පුළුෙන් ්නේ මසෞඛ්ය ගැටළු මබාමොමයකට එතැනින්ම විසඳුේ 

මොයාගන්්න පුළුෙන්. අනිත කාරණාෙ තමයි කෑම පිඟාමන් තිමය්න ෙර්ණ 
සංමයෝජ්නය. කෑම රුචිය ෙඩෙන්්න කෑම එමක් පාටත ඉතාම ෙැෙගත. ඒ නිසා 

කාට වුණත කන්්න හිමත්න විදිමේ කෑම පිඟා්නක් පිළිගන්ෙන්මන් මකාමොමෙ 
කිය්න එක ගැ්න අෙෙසක් ගන්්න මේ කෑම පිඟන් ටික ඔබට උපකාර මේවි.

යන�ෝධමා නවත්්තසංහ  
Instagram: lankan_dish

එළෙලු ෆ්රයිඩ් රයිස, 
Air fry කළ කුකුල 
මස කිමරන් උයො, 
Air fry කළ බිතතර, 

සොෙ

සුදු බත, 
මෙල කිරට,
 කුකුල මස 

මිරිසට, 
මුකුණුෙැන්්න 

මෙෙො,  
පපඩේ, 

මමෝරු මිරිස

රතු බත, 

පරිප්පු සමඟ

අසපරාගස කිරට, 

කුකුල මස, 

කෙෙේ මැලලුම, 

බීට්රූට් හින්ෙො

සුදු බත, 
ගල මාළු මිරිසට, 

පරිප්පු, 
ෙඹෙ මතේපරාදුෙ, 

කට්ෙට්
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ඉකුත් නවවැනිදා පැවැත්වුණු ජනතා 

අරගලයෙන් පසු ජනාධිපති මන්දිරෙ, අරලිෙගහ 

මන්දිරෙ සහ ජනාධිපති යේකම් කාරොලෙ 

ජනතාව විසින් අත්පත් කරගත් පසු එහි 

දිස්වූයේ අමුතුම ස්වරූපෙකි. ඉන්පසු උස් පහත් 

යේදෙකින් යතාරව රයේ සැමට එකයලස එම 

මැදුරුවල යදාරවේ ඇරිණි. ඒ අතර දහසකුත් 

එකක් ප්රවාහන අපහසුතා මධ්යයේ වුව යකාළඹින් 

දුරබැහැර ජනතාවද එහි පැමිණ තිබුයේ යම් 

මහානුභාවසම්පන්න මන්දිරවල වතයගාත 

සිෙැසින්ම දැක බලාගන්නටෙ.

දිනෙ ඉකුත් සඳුදාෙ. යවනදාට මහජනතාවයගන් 

සහ වාහනවලින් පිරී පැවතුණු යකාළඹ 

පාරවේ පාලුවට යගාස් තිබුණි. නමුත් යකාළඹ 

යුනිෙන් යපයදයස් සිට යකාටුව ජනාධිපති 

මන්දිරෙ දක්වාම විශාල ජනතාවක් එකා පිට 

එකා යරාදබඳිමින් සිටියේ ජනාධිපති මන්දිරෙ 

නැරඹීමටෙ. 

යවනදාට ජනාධිපති මන්දිරෙ වටා ආරක්්ෂක 

කුටිවල තුවක්කු බට අයමෝරායගන ඇසිපිෙ 

යනායහලා රාජකාරි කළ මුර යසබළුන් එදා 

යපයනන්නට හිටියේ නැත. ප්රධාන යේේටුයවන් 

එහි ඇතුළු වනවිටම දිස්වූයේ ජනාධිපති මන්දිරෙ 

මහජනතාවයේ සැණයකළි භූමිෙක් බවට පත්ව 

ඇති අයුරුෙ.

මන්දිරයේ උද්ානයේ බිම වාඩිවූ පිරිසක් කැරම් 

ගසමින් සතුටු සාමීචිවල යෙදී සිටිෙදී, තවත් 

පිරිසක් යසේෆි ඡාොරූප ගත්යතෝෙ. එයමන්ම 

තවත් පිරිසක් යපරදා රැෙ පහන්කර තිබු යේද 

එහි බව කීමට යහාඳම සාක්ෂිෙ වූයේ ජනාධිපති 

මන්දිරෙ ආසන්නයේ යසෝදා යේයලන්නට දමා තිබූ 

ඇඳුම් පැළඳුම්ෙ.

ඒ වටපිටාව යදස යසෝදියෙන් බැලූ කල තවත් 

යබායහෝ යේ අසන්නටත් දකින්නටත් හැකිවිෙ. 

සමහරු පාලකෙන්ට යදස් යදයවාේ තබනු ඇසිනි. 

තවත් සමහරු මන්දිරයේ යත්ජස ගැන කතා 

කරනු ඇසුනත් ඒ යහාඳ හිතින් නම් යනායේ. 

ඒ අේල පනේයේ අපද ඔවුන්ට ටිකක් කිේටු වී 

කතාබහක යෙදුයනමු. මුලින්ම කතා කයේ 

මාතර සිට පැමිණ තිබූ W.A. ලක්මිණි 

සහ ඇයේ සැමිො D.A.චතුරංග 

සමඟෙ.

“ඇත්තටම කිව්වොත අපි 
ආ්ව ජනොධිපති මන්දි්ේ 
්මොනව්ේද කියලො බලලො 
යන්නමයි. ්ේ ව්ේ ්වලොවක 
බලොගත්ත නැත්තේ ආපහු 
්ේවො ්කොයිව්ේද කියලො 
දකින්න ලැ්බන්්න් නෑ්න්.”

ලක්මිණී කතාවට මුලපුරේදී 

ඇයේ සැමිොද ඊට අගුලුපත් 

තැබුයේෙ. 

“අ්ේ බදු සල්ලිවලින් එයොලො උපරිම සැප 

විඳිනවො. ඡන්්දේ දීපු අහිංසක 
අපි කන්න නැතුව ්පෝලිේවල 
්තපිනවො. ්ගෝඨොභය 
මහත්තයෝගම වච්නන් 
කිව්වොත එයො අපිට දීපු සිසටේ 
්ේන්ජ් එක ්තමයි ්ේ. එතුමට 
අපි ඡන්්දේ දුන්්න් ්හොඳින් ්හෝ 
නරකින් ්ේක ්වනස කරන්න. 
ඉතින් එතුමො අපිට දීපු ්වනස 
අතවිඳලො දැන් අපිට හරී 
සනීපයි.”

නමුත් යගෝඨාභෙ 

ජනාධිපතිවරො මිරිහායන් 

පිහිටි ඔහුයේ පුේගලික නිවයස් 

පදිංචිව සිට ජනපති මැදුරට 

ගියේ යම් ඊයේ යපයරදා යන් දැයි 

මා ඇසූවිට පිළිතුරක් යවනුවට 

ලැබුයේ යනාරිස්සුම්සහගත බැේමක් 

පමණි.

ගාේයේ සිට පැමිණි 

K.A.G.සඳයරඛාටද ඒ ගැන කිෙන්නට 

යබායහෝ යේ ඇති බව අපිට වැටහිණි.

“අ්ේ ඡන්්දන් පතකරලො එවපු 
රජවරු, රජ බි්සෝවරු සුරසැප 
විඳපු මොලිගොව 
්තමයි ්ේක. ඒත 
කවදාවත අපිට ්ේවො 
දකින්න අවස්ොවක් 
ලැබු්ේ නෑ. හරි 
නේ ර්ේ ජන්තොවට, 
පොසල් දරුවන්ට 
අවුරුදේදකට 
්දකකට සැරයක්වත 
්ේවො බලන්න 
අවස්ොවක් ්දන්න 
ඕ්න්. ්මොකද 
එයොල්ේ පරේපරොග්ත බූදල් ව්ේ භුක්ති වින්දට 
්ේවො අ්ේ ්දේවල්. අ්ේ බදු සල්ලිවලින් නඩතතු 
්වන ර්ේ සේපත.

මම අනිත මිනිසසුන්්ගනුත ඉල්ලීමක් 
කරනවො පුළුවන්නේ ඇවිත ්ේක 

බලන්න. ්මොකද ්ේවො අපි 
අ්ේ ඇසවලින්ම දැක්්කොත 

්තමයි ඊළඟ ඡන්්දකදි අපි 
හරි තීරණ ගන්්න්. අපි දුක් 
මහන්සි්යන් ගන්න හොල් ටිකට 
පවො බදු ගහලො විඳින රජසැප 
දැක්කම අපිට අපි ්කොයි්තරේ 
්මෝඩද කියලො හ්්තනවො. 

්තොමත පොට පක්්ෂවලට ්බදිලො 
්දේශපොලකයන්ව රජ කරන්න 

මිනීමරොගන්න මිනිසසුන්ට ඇවිත ්ේවො 
දිහො බලන්න කියලො කියන්්න් ඒකයි.”

ඊළඟට කතාවට එක්වුයේ ජනාධිපති 

මන්දිරයේ සිට යගදරින් යගනා 

බත්මුල බුදිමින් සිටි මාලි ගමයේ 

ෙ. 

“මමත ආ්ව ගොල්්ල් ඉඳන්. 
ඒ ව්ේම අ්ේ පවු්ල් 
නෑදෑ්යෝ, දරු්වෝ 
්ගොඩ්ද්නක් 
අද ්ම්තැනට 
ඇවිල්ලො 
ඉන්නවො. 
උ්දේ 
පොන්දර 
එන්න 
පොරට 
බැසසම බස 
තිබු්ේ නෑ. 
පැය ගොණක් 

පෝේ බලන් හටියො. 
ඒත අන්තිමට අමොරු්වන් 
හරි එන්න ලැබුණු එක ගැන සතුටුයි. 
අපිට ඕනෑකම තිබු්ේ ්ේ රජමැදුර 
බලොගන්න. අනික මිං අහන්්න් ්ේ 
ජනොධිපති වි්තරක් ්න්වයි කවුරු 
පතවුණත ්තනි මනුසස්යකුට ්මොකටද 
්ේ ්තරේ ්ලොකු මැදුරක්? ්ම්හම 

කිවවම සමහරු 
කියයි රටක ජනොධිපති 
හඟන්්නක් ව්ේ 
හටියම ්කෝහොමද 
කියලො. ඇයි ඒවට්න් 
ජනොධිපති ්ල්කේ 
කොේයොල, අමොත්ොිංශ 
රජ්ේ සල්ලිවලින් 
නඩතතු කරන්්න්. ්ේ 
ව්ේ මැදුරු අ්ේ බදු 
මුදලින්  නඩතතු කර 
කර පවුල් පිටින් සැප 

ගන්නවට වඩො ්හොඳ නැදේද ්ේ ව්ේ මන්දිර රටට 
ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ්තරු පන්ති්ේ ්හෝටල්වලට 
බදු දුන්නො නේ? අඩුම්තර්ේ එ්හනේ ඒවෝගන් 
රටට ්ඩොලේ හරි එනවො.

්ේ මන්දිර ඇතු්ේ බොතරූේ, ්ටොයිලේ ටික 
පවො වොයු සමීකරණය කරලො. අපිට අල, බ්තල, 
මඤ්ඤොක්කො කොපල්ලො කිවවට ්ේවො ඇතු්ේ 
කුසසිවල දවසකට ්කෝටි ගොණක හැේ, ්ේකන්, 
චීස, පුඩින් හැ්දනවො. ඒකට ්හොඳම උදාහරණයක් 
්තමයි අර පොේලි්ේන්තු්ව කන්න ්බොන්න ්දන 
කෑමබීම. මිනිසසුන්ට බත පැකේ එක හොරසීයට 
විකි්ණන කෝලත පොේලි්ේන්තු්ව බත පැකේ 
එක රුපියල් පනහකටත අඩුද මන්දා. බැලුවම අපි 
්මේචර කෝලකට කතිර ගහලො ති්යන්්න් රට 
්ගොඩගන්න ්න්වයි රජුන් ්තනන්න. අද ්ේ ලසසන 
රටට අත්වලො ති්යන ඉරණම දැක්කම ්ේනවො රට 
හදලද ඒ අය හැදිලද කියලො.”

පසුව ඒ ජනපති මැදුයර ප්රධාන යදාරටුවක් 

අසළ යපෝලියම් සිටි ජාඇල සුජානි සමඟද ටික 

යේලාවක් කතාබහ කිරීමට අපි සිතුයවමු.

කීයේ ඉඳලද ය�ෝලියේ ඉනයන?

“අද උ්දේ ඉඳන් ්පෝලි්ේ. ඒත ්කෝහොමහරි 
අේමටයි, ්තොත්තටයි ජනොධිපති මන්දි්ේ 

ඇතුළ ්පන්නගන්න ්තමයි ඕනකම 
තිබු ් ේ. ්මොකද ඒ අය අවුරුදු 

ගොණක් ඡන්්දේ දැේමට ඒ 
ඡන්්දන් රජ්වන මිනිසසු 
විඳපු රජසැප දැකලො නෑ්න්. 
ඒ නිසො අපි ව්ේ මිනිසසු 
ඇස කන් පියෝගන ්මේචර 
කොලයක් නඩතතු කරපු ්ේ 
මැදුරු අේමලො ්තොත්තලොට 

්පන්නන්න ඕ්න් කියලො හ්තලො 
ආවො.”

ඇයේ හඬ ආයේගශීලීෙ. 

කවුරුන් යකායහාම කිේවද යමහි 

පැමිණි සිෙේලන්ම වචනවලින් පමණක් යනාව 

බැේයමන්, ඉඟිබිඟිවලින් පවා ඒ ආයේගෙ පිට 

කරන බවකුයි යපයනන්නට තිබුයේ. 

“අපි ආ්ව නුවර ඉඳලො මිස.” ඒ නුවර සිට 

ජනාධිපති මන්දිරෙ නැරඹීමට පැමිණ සිටි 

ටමිලායේ හඬ ෙ. 

“අපි එන්කොට ්ගොඩොක් අය ඇහුවො පෝේ 
යන්නවත ්්තල් ටිකක් නැතුව ්මොකටද ්ේ 
ජනොධිපති මන්දි්ේ බලන්න යන්න ඔවචර මහන්සි 
්වන්්න්? කියලො. ඒකට මට ්දන්න ති්යන 
උත්ත්ේ ්තමයි අපි ්නොදන්න ඇත්ත දැකලො 
්තරුේගන්න කියන එක. රටක ජනොධිපති 
්ක්නක් වුණහම ගොේභීරව ඉන්න ඕ්න් කියලො 
පිළිගන්නවො. ඒත එ්හම ඉන්්න ්තමන්්ේ ර්ේ 
මහජන්තොවටත සැනසී්මන් ඉන්න විදි්ේ රටක් 
හදලොනේ ඒ්ක් වරදක් නෑ. ඒත ර්ේ මිනිසසු 
්පෝලිේවල මැරිලො වැ්ටදේදි ඒ මිනිසසුන්්ේ 
සල්ලිවලින්ම ආරක්්ෂක වළලු දා්ගන ්ේ 
මැදුරුවලට ්වලො සැ්පන් සනී්පන් ඉන්න එක්ක 
සොධොරණද කියලො මිං අහනවො. ඒ නිසො දැන්වත 
නිදිපැදුරුවලින් නැගිටලො ඇවිත ්ේවො දිහො බලලො 
අපි ්මේචරකල් කරපු වරදක් කරොනේ ඒවො 
නිවැරදි කරගන්න බලන්න කියලයි මම කියන්්න්.”

තවත් යබායහෝයදයනකු සමඟ කතාබහ 

කරමින් ඔවුන් පවසන යේට හූමිටි තබමින් 

ජනාධිපති මන්දිරයේ ගතකළ යහෝරා කිහිපයේ 

බුදු වදන් සිහිවීම අරුමෙකැයි ඔබ සිතනු 

ඇත. ‘ඒහ පසසි්කෝ’ ෙනුයවන් බුදුන්වහන්යස් 

යේශනා කර ඇත්යත් ධරමෙ පිළිබඳ සැකසංකා 

ඇති ඕනෑම යකයනකුට ‘ඇවිත බලන්න’ ෙන 

අර්ථෙ ඇතිවෙ. අවසන් වරට යගෝඨාභෙ 

ජනාධිපතිවරො විසූ ජනාධිපති මන්දිරෙ 

බලන්නට නන් යදසින් පැමියණන ජනතාවයගන් 

යසස්සන්ට යකරුණු එකම ඉේලීමද එෙම විෙ. 

එනම් ‘ඇවිත බලන්න’ ෙන්නයි.

ජන�ති මැදුයෙන 
ඇයෙන එකම ෙඬ 

‘ඒහි �ස්සියකෝ’ 

ලක්මිණි  සෙ චතුෙංග

සුජානි ය�යේො

සදයේකා , ටමිලා, සෙ  මාලි ගමයේ

අපි දැන 
අවුරුදු ගාණක් 

තිස්යස් අයේ ඡනයදන 
�තකෙලා එවන ෙජවරු, 

ෙජ බියසෝවරු, ෙජ 
දරුයවෝ ෙජ සැ� විඳපු 

ෙජ මාලිගාව 
තමයි යේ

අපි වයේ 
මිනිස්සු ඇස් කන 

පියායගන යමචචෙ 
කාලයක් නඩතතු කෙපු 

යේ මැදුරු අේමලා 
තාතතලාට ය�නනනන 

ඕයන කියලා 
හිතලා ආවා
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හෂීණී මනමේන්ද්ර

04 2022 ජූලි 20 වන බදාදා

මමොන මේ කළත් 
සතුටක් නැත්නේ 
මේ වැමෙත් 
කරලො බලන්දන 

මම හැමවෙලාවෙම හිතන වෙයක් තමයි 

වහට මං මැරුව�ාත් අෙ මං එක්්ක 

ජීෙත්වෙන අයට සුනෙර මත්ක 

ඉතිරි ්කරනන ඕන කියලා. 

ඇත්තටම මං ආස මවේ 

මහත්තයා ෙහමට, මවේ 

ෙරුෙනට විතරක්  

වනවෙයි මං ළඟිනම 

ආශ්රය ්කරන අයටත් 

සුනෙර මත්කයක් 

වෙනන. වමා්කෙ 

අපි හැමදාටම 

ජීෙත්වෙනන වම 

වලෝව්කට ආපු 

මිනිස්සු වනවෙයිවන. 

්කෙදා, ව්කාවේ, ව්කායි 

වමාවහාත්ක, වමාන විදියට 

වම ජීවිවත් අත්හැරලා යනන 

වෙයිෙ කියලා අපි ෙනවන නෑ. ඒ 

නිසා මං හැම වමාවහාතම මවේ හිවත් 

සතුට, සැනසීම රැ්කගනන උත්සාහ ්කරනො 

ෙවේම මවේම අයවේ හිත්ෙල සතුට, 

සැනසීම රකිනනත් උත්සාහ ්කරනො . 

ඒ නිසාම හැමදාම උවේ ඇහැරුණු ගමන 

අලුත් ෙෙසක් මවේ ජීවිවත්ට ලැබුණු එ්ක 

ගැන සහ ඒ ෙෙසට මම ස්තූතිෙනත වෙනො. 

්කවුරුහරි මාෙ වක්නති ගැස්සුෙත් වක්නති 

වනාවගන ඉනන මං හැඩගැගිලා. මවේ 

ෙචවනකිනෙත් ්කාටෙත් නර්කක් වෙනන 

වහාඳ නෑ කියලා හිවතන තරමට මම මවේ 

හිත හුරු ්කරවගන. මාෙ පීඩාෙට පත්්කරන 

අය දිහා පො අනු්කමපාවෙන බලනන 

පුළුෙන තරමට මට ශක්තිය ලැබිලා. ඒ 

විදියට අවේ අභ්යනතරය අපි විසිනම 

වෙනස් ්කරගත්තම ජීවිතය ඉතාම සුබොදීෙ 

වෙනස් වෙනො. හිතට සැනසීම පිරු� 

සතුටක් ෙැවනනො. ඊටපස්වස් ඉතින වලෝවක් 

වපරලුනා කිවෙත් ඒ සැනසීම නැති ්කරනන 

්කාටෙත් බෑ.

මවේ සතුට ෙැඩි ්කරගනන මම ්කරන තෙ 

වපාඩි වෙයක් කියනනම. මං පටනගත්තා 

සතුටු වපාතක් ලියනන. ෙෙස ගාවන මං 

සතුටු වු� වේෙල් ගැන තමයි මං මවේ 

සතුටු වපාවත් ලියනවන. මං ්කාෙහරි සතුටු 

්කළානම ඒ්ක, පුංචි පුංචි වේෙල්ෙලින මං 

හිතුෙට ෙඩා මට ලැබු� සතුට ගැන, මං 

ෙකින වේෙල්ෙලින ලැබු� සතුට, මං ්කරපු 

වේෙල්ෙලින ලැබු� සතුට ගැන මං ඒව්ක 

ලියනො. 

ෙෙවස් අනතිමට තමයි මං වම්ක 

ලියනවන. සතුටු හිවතන වේතු වගාඩක් 

තිබවබාත් එදා ෙෙවස විස්තරය ටි්කක් දිග 

ෙැඩි වෙනො. මුළු ෙෙස පුරාෙටම මට 

සතුටු වෙනන ලැබුවේ පුංචි එ්ක ්කර�ාෙෙ 

ඒ්කත් මම ලියනො. එතව්කාට එදා ෙෙවස් 

දු්ක හිතු�, හිත ්කළකිරෙපු සිේධි ඉවබම 

අමත්කවෙලා සතුට වගනාපු පුංචිම සිේධිය 

මත්ක තියාවගන මම නිනෙට යනො. ඒව්කන 

සුෙබර නිනෙක් මට ලැවබනො. 

සමහරදාට වගෙර ජවනවලන හිරුඑළිය 

ෙැවටන දිහා බලන ඉඳපු එ්ක මට සතුටක්. 

මං ඒ්ක ගැනත් ලියලා තියනො. මවේ 

ෙරුෙනට අලුත් ්කෑමක් හෙලා ඒ්ක එයාලා 

සතුවටන රස ්කර ්කර ්කන එ්කත් සතුටක් 

විදියට මං ලියලා තියනො. ්කාටම හරි හිත 

දිරිගැනවීමක් ්කළානම, සුබොදීෙ හිතනන 

උෙව වු�ානම ඒ්ක සතුටක් විදියට මං සතුටු 

වපාවත් ලියලා තියනො. එ්කදිගට එවහම 

මාසයක් ලියලා ඒ ලියපුො කියෙලා බැලුො. 

එතව්කාට මට ෙැනු�ා මං වනාහිතපු වගාඩක් 

වේෙල් ඇතුවේ පො මං සතුට වහායාවගන 

තිවයනො කියලා. ඉතින ඒ නිසා මට ඒ්ක 

පිරිත් වපාතක් ෙවේ. හිතට සැනසීමක් 

ෙැනු�ා කියෙේදී. 

සතුටු වපාවත් පිටු ඉෙර වු�ාම මං 

මවේ ව�ෝන එවක් වනෝටෙල ලියනන 

පටනගත්තා. එදා ෙෙවස් ගත්තු 

අහඹු පිනතූරත් ඒ්කට ටි්ක 

්කාවලකින එ්කතු වු�ා. 

මවේ හැම සටහනක් 

පහලිනම එදා 

ෙෙවස් දිනයයි, මං 

සටහන ලියනන 

පටනගත්ත 

වෙලාෙයි 

ලියනො. ෙැන 

මං හැමවේ්කම 

සතුටක් ෙකින 

නිසා, මවේ හිතට 

සැනසීමක් සතුටක් 

ෙැනු� වේ මං සතුටු 

වපාවත් ලියනො. හිතට 

වනාසනසුන්කමක් ෙැවනන 

වෙලාේකදී වු�ත් ඒ ලියපුො ආවේ 

කියෙේදි හිතට වලාකු සහනයක් ෙැවනනො. 

ඉස්ව්කෝවල් ්කාවල් අපි ්කරපු පුංචි පුංචි පිං 

ෙැඩ මතක් වෙනන පිං වපාත ලිවො ෙවේ 

තමයි අපිෙ සතුටින තියපු පුංචි පුංචි ්කාර�ා 

ලියන සතුටු වපාතත්. සතුටුවෙනන 

වපාඩි වපාඩි වේතු ළඟම 

තිවයේදී, දු්ක ෙැවනන 

වේෙල් ඇතුවළම ඉනන, 

අඬනන, ෙැළවපනන, 

දු්ක කියනනයි 

වගාඩක් අය ආස. 

මං අ්කමැතිම 

වේත් ඒ්ක. මට 

හිවතනවන 

දු්ක මත්වතම 

නැවහේදී අපි 

ජීවිවත් ආපස්සට 

යනො කියලා. ඒ 

නිසයි මං සතුට ගැන 

හිතනවන. 

මං සතුටු වපාත ලියනන 

ගත්වත් 2020 අවගෝස්තු මාවස් 

ඉඳන. ඔයාලට හිවතයි වම ෙැඩ අස්වස් 

ඕො ්කරනන වෙලාෙක් තිවයයිෙ කියලා. 

ඒත් සුමානයක් ඔයාවේ phone එවක් වනෝට 

පෑඩ් එවක් ලියනන. ඔයාට ඊළඟ සුමාවනත් 

ලියනන හිවතනො. සතුටු හිවතන වේෙල්ම 

වේනො. ඊටපස්වස් ඒ සතුට ඔයා ළඟ 

විතරක් තියාගනවන නැතුෙ ඔයා වබෙනො. 

සමහර ෙෙස්ෙල සතුටු වපාවත් සටහන 

මං මවේ වේස්බුක් පිටුවව අනිත් යාළුෙනට 

කියෙනන පළ්කරනො. වගාඩක් අය ෙැන 

සතුටු වපාත් ලියනන අරන. වම තියනවන 

සතුටු වපාවත් මං ලියපු සටහන්ක එ්ක 

ව්කාටසක්. 

“උදේ කුස්සියට දෙලා ෙැඩ කරේදී 
පිටිපස්දසෙන් ඇවිත් මාෙ බදාගත්්ත පුංචි අත් 
දෙක ඔවී දූදේ කියලා ෙැනුණාම මදේ මූදේ 
ඇඳුන හිනාෙ කවුරුහරි ෙැකකානම් මදේ හිදත් 
එෙදේ තිබබ සෙතුට දමාන ෙදේෙ කියලා ඕන 
දකදනක ට ෙැදනනො. මුං අනික පැත්්ත හැරිලා 
දපාඩඩක ෙඩාගත්දත් දකේල ආසෙයි කියලා 
ෙන්න නිසො.

'Mama you are my Happy Hug' කියලා 
එකපාරම කීෙම මට ෙැනුදේ පදුම සෙතුටක.  

අෙ ෙෙසෙම මුං හිටිදේ ඒ ෙචන ටිදක 
සෙතුටින්. සෙතුටුදෙන දේතු දගාඩාක තිබබත් 
ෙැඩිදයන්ම හි්ත උත්කර්ශෙත් වුදේ ඔවී දූ 
කියප ෙචන ටිකට. සෙැනසීදමන් ඉන්න ඊට ෙඩා 
දමානෙත් ඕන නෑ කියලා මට හිතුණා.

ඔවින්යා කියන නදම් දත්රුම දෙවියන් පො 
ප්රිය කරන කියන දේ වුණත්, මුං ‘ඔවී’ කියන 
හැම සෙැදරකම මට ෙැදනන්දන්, මට දේන්දන් 
ආෙරය... කරුණාෙ... සෙමාෙදීම... සෙතුට... 
එ්තැනින් එහාටත් සෙතුට වි්තරමයි...

29-05-2022

රාත්රී 22.50

සමහරවිට තමනවේ අමමා, තාත්තා 

නිසා, සවහෝෙරවයෝ නිසා, එවහම නැත්නම 

පාවර වතාවට හමබවුණු ව්කවනක් නිසා, 

වගෙර හෙන සුරතල් සවතක් නිසා ඔයාවේ 

මූ�ට හිනාෙක් ආෙනම ඒ්ක ලියලා තියනන. 

සමහරවිට ඊළඟ ෙෙස්ක ෙැනුෙත්ෙ වහෝ 

වනාෙැනුෙත්ෙ එයාලවගන ඔයාවේ හිත 

රිවෙන විදිවේ වෙයක් වු�ත් අර පර� 

සතුට මතක් ්කරලා ඒ්ක අමත්ක ්කරලා දානන 

පුළුෙන.

ඉතින ඒ නිසා මට කිසි සතුටක් නෑ, ව්කායි 

වේ ්කළත් සැනසීමක් නෑ කියලා ්කාටහරි 

හිවතනෙනම සතුටු වපාතක් ලියනන 

පටනගනන. ඔයාවේ ජීවිවත්ට සතුට වෙෝවේ 

ගලන තරමට සතුටු වෙනන ්කර�ා ලැවබයි 

කියලා මට විශොසයි.

සතුටුමවන්දන 
ම�ොඩි ම�ොඩි මේතු ළඟම 

තිමෙේදී, දුක දැමනන මේවල් 
ඇතුමළම ඉන්දන, අඬන්දන, 
වැළම�න්දන, දුක කිෙන්දනයි 

ම�ොෙක් අෙ ආස. මං අකමැතිම 
මේත් ඒක. මට හිමෙන්දමන්ද දුක 

මත්මෙම නැමහේදී අපි 
ජීවිමත් ආ�සසට 

ෙනවො කිෙලො

මුළු 
දවස පුරොවටම මට 

සතුටු මවන්දන ලැබුමේ පුංචි 
එක කරණොවද ඒකත් මම 

ලිෙනවො. එෙමකොට එදා දවමස 
දුක හිතුණ, හිෙ කළකිරවපු 
සිේධි ඉමේම අමෙකමවලො 

සතුට ම�නොපු පුංචිම සිේධිෙ 
මෙක තිෙොම�න මම 

නින්දදට ෙනවො

පුේ�ලික සේබන්ද්ධෙො �ත්ෙත්, රොජකොරි මටටමේ සබඳෙො �ත්ෙත් මබොමහෝවිට අපි පුරුදුවී සිටින්දමන්ද අ�ෙ කිරීමට මහෝ ප්රශංසො කිරීමට වෙො  ම�ෝදනො කිරීමටයි. 
එමසත් නැතිනේ මැසිවිලි නැගීමටයි. එම සබඳෙො නිසො සතුටු මවන්දනට කොරණො සිෙෙක් ඇෙත්, �සුෙැමවන්දනට ඇති එක් කොරණොවක් මහෝ මුල් කරම�න අපි කරන්දමන්ද 
සිෙල්ල අවුල් කර�ැනීමයි.සැමිෙො දහේ සහ දරුමවෝ තිමදනො සමඟ ජ�ොනමේ ජීවත්වන හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමේ ජීවිෙ අත්දැකීේ ඇසුරින්ද අපිට කිෙොමදන්දමන්ද 
විමේෂමෙන්දම ‘�වුල’ නමැති සේබන්ද්ධෙොවෙට මූලිකත්වෙ දීම සහ එෙ රැක�ැනීමේ ඇති වැද�ත්කමයි. එමමන්දම ඕනෑම මහොඳ මහෝ නරක සිදුවීමකටම �සු සතුට 
විෙ හැකි කොරණො �මණක් ජීවිෙෙට එක් කර�ැනීමමන්ද, බලො සිටිෙදී �වුල් ජීවිෙෙ සතුටින්ද පිරී ඉතිරී ෙන අයුරු ඇෙ කිෙන්දමන්ද සතුටින්ද ජීවිෙෙ දරණ ඇමේ ජීවන 
අත්දැකීේ සමුදාෙ මුල්කරම�නෙ.
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සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

චමින්ද ව්යාපයාරිකයෙක්. 

ඔහුයේ බිරිඳ සමන ති. 

ඇත්තටම ඔෙ කිව් 

නම් ය්දක යම් 

ක්තයායව් ඇත්ත 

යුවළ යවනුවට 

මම යෙදූ 

ආයේශක නම්.

යම් ය්දනනයා පයාසල් කයායල් මුණගැහුණු 

යුවළක්. විවයාහෙට කලින වසර 

ගණනයාවක් ඇසුරු කරලයා. විවයාහයෙන 

පසයසත චමින්ද සහ සමනති ය�යායහයාම 

සතුයටන කයාලෙ ග්ත කරලයා තියෙනවයා. 

ඔෙ අ්තයේ ්තමයි සමනති මවක් යවන 

ලක්්ෂණ පහල යවලයා තියෙනයන.

චමින්ද මයාව මුණගැයහනන 

එනයකයාට ඔවුනයේ ්දරුවට 

අවුරුදු එකහමයාරයි.

චමින්දට ෙහමින 

මු්දල්හ්දල් තිබුණු නිසයා 

බිරිඳ රැකිෙයාවක් කයේ 

නැහැ. ඒ වයේම යම් 

යග්දර වැඩපළටත 

ගෑනු යකයනක් 

හිටිෙයා. හැ�ැයි ්දරුවට 

අවුරුේ්දක් සම්පූේණ යවච්චි 

හැටියෙම සමනති ��යාව දිවයා 

සුරැකුම් මධ්යස්යානකට �යාරදීලයා තිබුණයා. 

රැකිෙයාවක් එයහමත යනයාකරන නිසයා 

බිරිඳයේ යම් වැයේට චමින්ද මුල ඉඳලම 

කැමති යවලයා නෑ.

“බබා අඬනක�ාට මට නලවගනන 
අමාරුයි. හැමකවකේම අඬද්දි මකේ 

ඔලුවත් රිකෙනවා.”

ඒක ්තමයි ්දරුවව යේ 

යකෙයාේ එකට දාපු එක ගැන 

සමනති දීලයා තියෙන 

උත්තයේ. ්දරුවව පිට 

යනයාෙවයා යග්දර වැඩට 

ඉනන කයාන්තයාවට 

්දරුවයා �ලයාගනන ය්දමු 

කිෙලයා පසයස චමින්ද 

යෙෝජනයා කරලයා තිබුණයා. 

හැ�ැයි එ්තයකයාට ්දරුවයා 

්තමනට වඩයා ඒ කයාන්තයාවට 

හි්තවත යව්වි කිෙලයා ඇෙ ඒ 

යෙෝජනයාවට එකඟ යවලත නැහැ.

යුවළක් සමීප කරවන 

ය්දෙක් කිෙලයා ම්තෙක් 

තියෙනවයා. නමුත 

්දරුයවක් ලැබුණම 

පවුල සංකීේණ යවන 

නිසයා අම්මයා යකයනක්ට 

ඇතියවනන පුළුවන 

පීඩනෙ වැඩියි. පවුල් 

ජීවි්තයේ ්තෘප්තිෙ අඩුවීම, 

අලුතින ය්දමයාපිෙ භූමිකයාවනට 

ගැලපීමට සිදුවීම, නින්ද, ආේථික 

ගැටලු සහ ලිංගිකතවෙ සම්�න්ධ ගැටලු 

නිසයා ඇ්තැම් පවුල්වල සහකරුවන අ්තර 

�ැඳීම අඩුයවනන පුළුවන. ඒ වයේම 

සහකරුවයාව යනයාසලකයා ්දරුවයාට වි්තරක් 

අවදානෙ ්දක්වන අෙත ඉනනවයා. චමින්ද 

වයේ. හැ�ැයි කයාන්තයාවන තුළ යම් 

්තතතවෙ වැඩියි.

‘පුංචි පකත් නුඹ ආපසු අම්මි හුඟක් 
කවනස් කවලා... එදා වකේ නෑ... මාත් 
එක්� කබාළඳ වෙන ෙැන කියනකන නෑ’ 
කිෙලයා සිංදුවකුත තියෙනවයා ඔෙ ගැන. 

ඉතින ්දරුයවක් ලැබුණම එක්යකයනක්ට 

වි්තරක් වැඩි �රක් පටවනයන නැතිව 

වගකීම් ය�දාගනන. ඒ වයේම සැමිෙයා 

බිරිඳට කලින දුන ආ්දරෙ අඩු කරනනත 

එපයා. එ්තයකයාට ඔවුන ්දරුවනයගන 

පීඩනෙ පිට කරනන උතසයාහ කරනවයා. 

ඊටපසයස ඉතින අඹු-සැමි ය්දපළ අ්තර 

ගැටලු ඇතියවන එක සයාමයාන්යෙයි.

්දවසක් ්තව යුවළක් ආවයා. ඒ බිරිඳ 

්දරුවන හ්දනයන නැහැ කිෙලයා විවයාහ 

යවනන කලින ඉඳලම තීරණෙ කරපු 

යකයනක්. සැමිෙත ඇයේ ම්තෙට එකඟ 

යවලයා. හැ�ැයි පසයසන පහු යම් යුවළට 

යනයා්දැනුවතවම ළමයෙක් ලැය�නන 

ඇවිල්ලයා. ්දරුවයා ලැබුණට පසයස බිරිඳ 

්දරුවට යවනසකම් කරනන පටන අරන. 

ඒක යනයාරිසසූ නිසයා ඒ සැමිෙත ඇෙව 

දික්කසයා්ද කරනනයි හැදුයව්. පසයස 

යම් යුවළයේ ගැටලුව විසඳනනත මට 

පුළුවන වුණයා.

විවයාහෙක යතරුම ්දරුවන හ්දන එකම 

යනයමයි කිෙලයා මම මෑ්ත ්දවසකදී ක්තයා 

කළයා. හැ�ැයි සවයාභයාවිකව ්දරුයවක් 

ඉපදුයණයාත අර කලින තිබූ ම්තවයා්ද 

ඔලුයවන අයින කරලයා ඒ 

්දරුවට ආ්දරෙ, කරුණයාව, 

රැකවරණෙ සලසන 

එක අම්මයා 

යකයනක්යේ 

වගකීමක්. 

සමහර 

අම්මලයා 

කයාේෙ�හුල 

නැති වුණත ්දරුවනව මහයග්දර ගිහින 

දානවයා. 

යම්වයා ය්දනනයා අ්තර ගැටුම් 

ඇතියවනන වි්තරක් යනයමයි ්දරුවනයේ 

හියත ය්දමයාපිෙන ගැන ්තරහක් ඇති 

යවනනත යේතු යවනවයා. ඒ නිසයා 

්දරුයවක් ලැබුණට පසයස අම්මයා, 

්තයාත්තයා, ්දරුවයා තුනය්දනයාම එකට 

මිත්රශීලි ස�ඳ්තයා ඇති කරගනන. ්දරුයවෝ 

එක්ක සතුටින ඉනන �ලනන. එ්තයකයාට 

ය්දනනයා ය්දමහල්ලනයේ �ැඳීමත 

අනිවයාේෙයෙනම වැඩියවනවයා.

කෙනාද බැඳගතතු මට ්වඩනා 
ඒ මිනිෙට මසේ ළමයනා ස�නාකු වුණනා 

යම් ගැටලුව නිසයා 

චමින්ද නි්තර නි්තරම 

සමනති එක්ක රණ්ඩු 

ඇති කරයගන. හැ�ැයි 

ඒ යකයායික යව්තත යම් 

බිරිඳ ඇයේ තීරණෙ යවනස 

කරලයා නැහැ. අවසයායනදි 

චමින්ද ්දරුවත අරයගන 

ඔහුයේ මහයග්දර ගිහින. 

ඒ උ්දවිෙ ්තමයි ඔහුට මයාව 

මුණගැයහනන සලසවලයා 

තිබුයණ්. බිරිඳ ්දරුවව 

�ලයාගනන අකමැති නම් 

ඇයගන දික්කසයා්ද යවනන 

වුණත ඔහු සූදානම් �වයි 

ඔහු මයාත එක්ක කිව්යව්.

පසයස සමනතිත මයාව 

මුණගැයහනන 

ආවයා. දික්කසයාය්දට 

ඇයේ හියත 

කැමැත්තක් 

තිබුයණත නැහැ. 

කයාරයණ් ගැන ටිකක් 

යවලයා ක්තයා කරේදි ඇෙ 

හඬනන පටනගත්තයා. ්දරුවයා 

ලැය�නන කලින චමින්ද ඇෙට 

ය�යායහයාම ආ්දයරන හිටි �වත, 

්දරුවයා ලැබුණට පසයස ඔහු 

්දරුවයා ගැන වි්තරක් අව්ධයානෙ 

යෙයාමුකරන �වත ඇෙ කිව්වයා.

“ඉස්්සර වැඩ ඇරිලා එනකන 
මාව කහායාකගන, ෙැන ආව 

හැටිකේ �රනකන ෙරුවව අතට ගනන 
එ�. මකේ ගැන කහායලා බලනකනම 
නැහැ.” සැමිෙයා ්දරුවයාට වි්තරක් 

අව්ධයානෙ ්දැක්වූ නිසයා ඇෙ හිටියේ 

මයානසික පීඩනෙක. ඒත යම් ගැටලුව 

සැමිෙයා සමඟ ක්තයා�හ කරලයා 

විසඳගනන ඕන ගැටලුවක් නිසයා යම්කට 

්දරුවයගන පළිගනන එක අමයානුෂික 

�ව මම ඇෙට කිව්වයා. ඇයේ යම් 

හැසිරීම ්දරුවයේ අනයාග්තෙ වයේම 

ඔවුනයේ පවුල් ජීවි්තෙත අවුල් යවනන 

යේතුයවන �ව මම සමනතිට පැහැදිලි 

කළයා. ්දරුව ලැබුණු හැටියේ බිරිඳව 

යනයාසලකයා හැරපු එක නිවැරදි ය්දෙක් 

යනයමයි කිෙන එක චමින්දටත පැහැදිලි 

කළයා. සැසි වයාර ය්දක තුනක් ඇතුළ්ත 

යම් ය්දනනම ඔවුනයේ වැරදි නිවැරදි 

කරගත්තයා. 

්දරුයවක්යේ එක්වීම සවභයාවිකව 

දරුස්වෝ 
�ැබුණම ෙැමසේම 

ෙරියයි කිය�නා හිතු්වට 
ෙමෙර ්පවුල්ව� 
දරුස්වෝ �ැබුණට 
්පසසස ඔකසකනාම 

අවුල ස්ව්්වනා

ෙැමියනා 
සෙෝ බිරිඳ ෙමඟ 
ඇති අම්නා්පකම් 
දරු්වන්සේ පිටින් 

ය්ව් එක්ම් 
සෙනාඳ ්වැඩක 

ස්ස්වයි 
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

w,s
l;d

ඇතග�ාවවා 
උඩින් යද්දී 
සරම 

ඊට පිටිපසගසන් 
ගිහින් 

මද කිපී ඇති 

අලියෙකුට ප්රතිකාර 

කිරීම සාමාන්ය 

අලියෙකුට ප්රතිකාර 

කිරීමට වඩා අසීරුෙ. 

පශු වවද්යවරුන් ඊට 

පිවියසන්යන්ම අවදානම 

දරා ගනිමිනි. මද කිපී දින 

කිහිපෙකට පසු යෙල්ල 

සහ ෙඩ ෙට ඉදිමීමක් 

ඇති වූ පිරිමි සයෙකි. 

එම අලිොට ප්රතිකාර 

්ලොයදන්නනැයි අලි හිමිො 

මහාචාරෙ අය�ෝක 

දංයගාල්ලයගන් ඉලලීෙ. 

යමම යරෝගී ෙතතවෙ 

අරුමෙක් යනාවන ෙව 

පශු වවද්යවරු දනිති. 

මද කිපුණු කා්ලයේදී 

අලි ඇතතු සාමාන්ය 

පරිදි ජ්ලෙ සහ ආහාර 

පරිය�ෝජනෙ යනාකරති. 

එවිට රක්ෙහීනොවෙ 

සහ යප්රෝටීන හීනොවෙ 

ඇතියේ. යමම ෙරුණ 

අලිොයේ යරෝගී 

ෙතතවෙට යේතුව වී 

තිබුයේද එෙයි. 

මහාචාරෙ අය�ෝක 

දංයගාල්ල යරෝගී අලිො 

කුඩා කා්ලයේ සිටම ඉො 

යහාඳින් හඳුනයි. වවද්ය 

ප්රතිකාර ්ලොදීමට 

ොයේදී එෙ ඔහුයේ 

සිෙට පහසුවක් යගන 

දුන්යන්ෙ. ඇතයගාේවා 

නවකයෙකි. එයහත 

දනැකපුරුදද, ප්ලපුරුදද 

සහ කළපුරුදද ඇති 

මහාචාරෙවරො 

අභියෙෝගෙ �ාරගතයතෙ.  

ඇතයගාේවායේ සහාෙ 

ද ඇතිව අලි ය්ලඩාට 

ප්රතිකාර ්ලොදීමට 

මහාචාරෙ දංයගාල්ල 

සූදානේ විෙ. ඖෂධ 

සිෙල්ල සකසා අවසන්ෙ. 

ඉතිරිව ඇතයත ඒවා 

යරෝගිොට ්ලොදීම පමණි. 

ඇෙනැේ ඖෂධ අලිොයේ 

කයනහි ඇති ශිරාවකටම 

්ලොදිෙ යුතුෙ. ඒ 

සඳහා අලිො බිම නිදි 

කරවීම අවශ්ය යේ. 

අලිො නිදි කරවන ය්ලස 

ඇතයගාේවාට උපයදස් 

නිකුත යකරුයේ එෙනැවිනි. 

ඊට යපර සතියේ මද කිපී 

සිටි ෙරුණ අලිො නවක 

ඇතයගාේවාට සවන්දීයේ 

සූදානමක් නනැෙ. අලිො 

සිටියේ යරෝගී වූවාට 

කිසියස්ත බිම යනාදිෙමියි 

ෙන තිර අදිටනිනි. 

ඇතයගාේවාට කිසිවක් 

කර කිොගෙ යනාහනැකිෙ. 

මහාචාරෙ දංයගාල්ල 

ෙතතවෙ යතරුේ 

ගතයතෙ. එනිසා අලිො 

සිටයගන සිටිෙදීම ඖෂධ 

්ලොදීමට ඔහු තීරණෙ 

කයේෙ.  

යහේඩුවද රැයගන 

අලිො රැකගන්නා 

ය්ලස අලි ේලන්නාට 

මහාචාරෙවරො උපයදස් 

දුන්යන්ෙ. පසුව ඖෂධ 

සහිෙ සිරින්ජරෙ රැයගන 

අලිොයේ කනට විදීමට 

යහයෙම උතසාහ 

කයේෙ. එෙ අලිොට 

යගන ආයේ මහත 

යේදනාවකි. ඉන් යරෝගිො 

දනැඩි යස් යකෝපෙට 

පතවිෙ. ක්ෂණිකව ඔහු 

සිෙ යකෝපෙ මුදාහනැරියේ 

ඇතයගාේවා මතිනි. 

ඇතයගාේවාට යහාඬින් 

පහරකි. අලි ේලන්නා 

ෙමාට ඉහළින් විසි වී 

ගිෙ ෙවක් මහාචාරෙ 

දංයගාල්ලට වනැටහිණ. 

ඔහුයේ සරමද ඊට 

පසුපසින් පිෙඹා ගිෙ 

ෙවක් යපනිණි.  

යේ සිෙල්ල අෙරතුර 

නිවනැරදි සිහිෙට එළනැයඹන 

විට ෙමා බිම වනැතිර 

සිටින ෙව මහාචාරෙ 

දංයගාල්ලට අවයෙෝධ 

විෙ. ගෙවූයේ මද 

යේ්ලාවකි. 

අලිො නළ්ල ෙම 

පපුවට ෙො ෙද කිරීමට 

උතසාහ කරන ෙවක් 

ඔහුට වනැටහුණි. කුමක් 

කරන්යන්ද ෙන්න ඔහුට 

සිහිෙක් නනැෙ. යකයස් 

යවෙත වාසනාව 

මහාචාරෙවරො 

සමඟිනි. ඔහු හිසින් ෙද 

යනාකර අලිො ඉවත 

විෙ. ඇෙනැේවිට යේ මට 

යෙයහත කරන්න ආපු 

යදාස්ෙර යනායේදනැයි 

ඔහුට සිතුණා විෙ හනැකිෙ. 

සිෙලු යදවි යදවොවන්ට 

පින් යදමින් මහාචාරෙ 

දංයගාල්ල නනැගී සිටියේෙ. 

ඇතයගාේවාටද කො 

කයේෙ. 

අනතුරුව යෙයහත 

කිරීම පයසක්ලා යගදර 

ගියේ දිවි ග්ලවා ගනැනීම 

ගනැන ප්රීතියෙනි.
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන

08 2022 ජූලි 20 වන බදාදා

පියාඹන්න 
තටු ලැබුණු 
ලංකාසේ එකම 
ආචාරය 
උපාධිධාරිනිය 

උපුලි සිහින මැව්ව ගුරුවරියක් 

්වනනටය. ඒ ඇ්ේ මවද එවකට පාසල් 

ගුරුවරියක් වූ නිසාය. ්�ා්�ෝ දිනවල ඇය 

මව්ේ සාරි ඇඳ්ෙන මනසින ගුරුවරියකට 

ඇනදාය. සිසුන හි්ේ මවා ෙනිමින ඔවුනට 

ඉෙැනනුවාය. එපමණක් ්නාව පුුංචි තර�ක් 

මවාෙනිමින ඔවුනට තරවටුද කළාය.

“මට මතකයි අපේ අමමමා ඉසපකෝපේ ගිහින් 
ඇවිත් සමාරිය අවපව පවපෙන්්න දා්නවමා. ඒ 
පවෙමාවට මං ප�මාපෙන්ම ඒක අෙන් කමාමපේට 
ගිහින් ඇඳගන්්නවමා. ඊටපසපස ඉතින් 
ළමයින්ට උගන්ව්නවමා වපේ ෙඟපමා්නවමා.”

කාලයක් ෙත්වද්දී ඒ ගුරු සිහිනය 

උපුලි්ේ හිතින මැකී ගියාය. ඊළඟට ඇයට 

අවශ්ය වු්ේ කථිකාචාරයවරියක් වීමටයි. 

නමුේ අ�ම්�න දුටු පුවේපේ දැනවීමක් 

නිසා ඒ කථිකාචාරය සිහිනයද මැකී ්ොස් 

උපුලි්ේ ජීවිතය සමපූරණ්යනම ්වනස් 

මාවතකට �ැ්රනනට විය.

“එතපකමාට මට වයස අවුරුදු 18 යි. මං 
වමාණිජ අංශපයන් උසස පපළ විභමාගය ලියෙමා 
ප්රතිඵෙ එ්නකේ පගදෙ හිටිපේ. දවසක් 
තමාත්තමා පග්නමාපු පත්තපේක මං දැක්කමා 
ශ්රී ෙංකන් ගුවන් පසවයට ගුවන් 
පසවිකමාවන් බඳවමාගැනීපම 
සමමුඛ පරීක්්ෂණයක් ගැ්න 
දැන්වීමක් පළකෙෙමා 
තිපය්නවමා. මට හිතුණමා 
පගදෙ ඉන්්න එපක් නිකමට 
ගිහින් බෙන්්න.”

ගිය ෙමන සාර්ථක 

විය. සමමුඛ පරීක්්ෂණ 

කිහිපයකින පසුව උපුලිට 

කනිෂ්ඨ ගුවන ්ස්විකාවක් 

්ලස කටයුතු කිරීමට අවස්්ථාව 

ලැබුණි. නමුේ කිසිම වි්ටක ඇ්ේ 

කථිකාචාරය සිහිනය හිතින ්�ාඳ වී 

ගි්ේ නැත. අවි්වකී රැකියාවක් වන 

ගුවන ්ස්විකා වෘේති්ේ ්ය්දමිනම 

ඈ ඒ සිහිනය සැ�ෑ කරෙනනට උසස් 

අධ්ාපනයට ්යාමුවිය.

“කමාෙය ප�මාඳට කළම්නමාකෙණය කෙපග්න 
මං රැකියමාවත් අධ්මාප්නයත් සමබෙව 
කළමා. පමමාකද මට පෙමාකු ආසමාවක් තිබුණමා 
අධ්මාප්නය තුළින් යන්්න පුළුවන් ඉ�ළටම 
යන්්න. මපේ ගම ම�නුවෙ. පවුපේ 
ඉන්පන් මමයි, අමමයි, තමාත්තයි, මේලියි. 
අමමමා, තමාත්තමා පදන්්නම උපමාධිධමාරීන්. 
අමමමා ගුරුවරියක්. තමාත්තට මූල්ය වි්ෂය 

ක්පෂේත්රපයන් ආචමාේය උපමාධියක් 
තිබුණමා. මට තමාත්තමා වපේ 

ආචමාේය උපමාධියක් ගන්්නත් 
පෙමාකු ආසමාවක් තිබුණමා.”

අධිෂ්ඨානය, උේසා�ය 

ස� කැපවීම ති්යන 

තැන ජයග්ර�ණයක් 

මිස පරාජයක් නැත. 

ඒ �ව සනා්ථ කරමින 

අවසාන්ේ ඇය ආචාරය 

උපාධියක්ද ල�ාෙේතාය. 

දැඩි තරඟකාරී ස� 

අභි්යෝොේමක අවස්්ථා රැසකට 

මුහුණ්දමින ඇය ල�ාෙේ එම ආචාරය 

උපාධිය සැල්කන්න එ්තක් ්ම්තක් 

ලාුංකීය ගුවන ්ස්විකාවක් 

ල�ාෙේ පළමු ස� එකම 

ආචාරය උපාධිය ්ලසිනි. ඒ 

කැලණිය විශවවිද්ාල්යනි.

“ෙංකමාපව ආචමාේය උපමාධියක් තිපය්න 
පළපවනි ස� එකම ගුවන් පසවිකමාව 
මමයි. මට තිපයන්පන් ව්මාපමාෙ පරිපමාේන 
දේශ්න විශමාෙද උපමාධිය. ගිය මමාපස තමයි 
බණ්මාේනමායක සමමන්ත්රණ ශමාෙමාපව උපමාධි 
ප්රධමාප්නෝත්සවය තිබුපණ.”

2005 වර්ෂ්ේදී කනිෂ්ඨ ගුවන 

්ස්විකාවක් ්ලස ශ්රී ලුංකන ගුවන සමාේම 

්ස්වයට එක් වූ උපුලි ්ම වනවිට එහි 

කැබින පරීක්්ෂක තනතුර දක්වා උසස්වීම 

ල�ා ති්ේ. ඇය පවසන්න පිටතින සුනදර 

රැකියාවක් ්ස් ්පනුණද එය එ්ස් ්නාවන 

�වයි.

“ඕ්නෑම ගුවන්යමා්නයක 
ප්රධමානිපයක් ඉන්්නවමා. 
ඔහු යටපත්යි කැබින් 

පරීක්්ෂකවරු ඉන්පන්. 
කැබින් පරීක්්ෂකවරු 
යටපත් තමයි ගුවන් 
පසවිකමාපවෝ ඉන්පන්. 

ගුවන්යමා්නපේ ය්න 
පකප්නක්පේ �ැමපේම 

ප�මායෙමා බෙන්්න 

ඕපන් අපි. හුඟමාක් අය හිතමාපග්න ඉන්පන් 
ගුවන් පසවිකමාවක් කියන්පන් ෙසස්නට ඇඳෙමා 
පැළඳෙමා කේන සුන්දෙ රැකියමාවක් කියෙමා. ඒත් 

පම රැකියමාපව තිපය්න භමාෙදූෙ වගකීම 
දන්පන් ඇත්තටම අපි විතෙයි.”

එදා ගුවන ්ස්විකාවක් 

්වනනට අද�සක් 

්නාතිබුණද උපුලි දැන 

්ම රැකියාවට ප්රිය 

කරනනීය. ්කාතරම 

අභි්යෝෙ පැමිණියද 

කාලය කළමනාකරණය 

කරෙනිමින ඇය රැකියාව 

කරන්න ්මය තරුණියකට 

ලැ්�න දුල� අවස්්ථාවක් 

නිසාය. 

“ගුවන් පසවයට ඇවිත් දැන් අවුරුදු 16 
ක් පව්නවමා. කැබින් පරීක්්ෂක ත්නතුෙ කේන 
ගමන්ම මං ශ්රී ෙංකන් ගුවන් පුහුණු පමාසපේ 
කථිකමාචමාේයවරියක් විදියටත් කටයුතු 
කේනවමා. ඒ විතෙක් ප්නපවයි කැෙණිය 
ස� ෙජෙට විශවවිද්මාෙපයත්, පපෞේගලික 
විශවවිද්මාෙයකත් පම පව්නපකමාට මං 
බමාහිෙ කථිකමාචමාේයවරියක් විදි�ට පේශ්න 
සිදුකේනවමා.”

ම�නුවර හිල්වුඩ් �ාලිකා විද්ාල්යන 

අධ්ාපනය ලැබූ උපුලි පුුංචි සනධි්ේ 

සිටම නරතනයටද උපන �පනකම ඇති 

තරුණියකි. ව්රක ඈ පාසල් නරතන 

කේ්ාය්ම නායිකාවද වූවාය.

“පුංචි කමාපේ ඉඳන්ම මං ්නේත්නයට 
දක්්ෂයි. ඒක මපේ ඇපඟන්ම එ්න පදයක්. 
ඉසපකෝෙ කමාපේ ්නේත්නය තුළින් සමසත 
ෙංකමා මටටමට පවමා ගිය අවස්මා තිබුණමා. මට 
තු්න වසපේ ඉඳන් ෙබන් කෙකවන්්න පුළුවන්. 
එකක් ප්නපවයි ෙබන් ්නවයක්ම එකපමාෙ 
කෙකවන්්න �ැකියමාව තිපය්නවමා. ඒ විතෙක් 
ප්නපවයි ගිනි කන්්නත් පුළුවන්.”

ගුවන ්ස්විකාවක ්ලසේ, 

කථිකාචාරයවරියක ්ලසේ ්ස්වය 

කරන ආචාරය උපුලි වරණකුල්ේ ඊළඟ 

සූදානම පශචාේ ආචාරය උපාධියක් 

ල�ාෙැනීමටය. ්ම දිනවල ඇ්ේ සූදානම ඒ 

්වනු්වනි.

“ෙංකමාපව පගමා්මාක් තරුණියන්ට කමාෙයත් 
එක්ක අධ්මාප්නය කිය්න එක මඟ �ැපේනවමා. 
පගමා්මාක් පවෙමාවට ඒකට පේතුව පවන්පන් 
විවමා�ය. එයමාෙමා හිත්නවමා විවමා�පයන් 
පසපස ඉපග්නගන්්න ඕ්න ්නෑ කියෙමා. මං 
්නම කියන්පන් මැපේනකේම ඉපග්නගන්්න. 
ඒක ජීවිපත් පකමාතැ්නදි �රි අපිට උවම්නමා 
පව්නවමා.”

වේ්පා්�ාසේකම එක රැයින අහිමි 

වී යා �ැක. පණ ්මන සිතා ජීවිතයට 

ළුංකරෙනනවුන එක් ්මා්�ාතකදී �ැර 

යා �ැක. නමුේ උෙේ ්ද් පමණක් සදාකල් 

ළඟ රැ්ඳනු ඇත. ආචාරය උපුලි වරණකුල 

අපිට කියා්දන ජීවිත පා්ම නම එය 

්නා්වද?

එකක් 
සනසවයි රබන් 

නවයක්ම එකපාර 
කරකවන්න හැකියාව 
තිසයනවා. ඒ විතරක් 
සනසවයි ගිනි කන්නත 

පුළුවන්

මං නම් 
කියන්සන් 

මැසරනකලම 
ඉසෙනෙන්න. ඒක 
ජීවිසත සකාතැනදි 
හරි අපිට උවමනා 

සවනවා

මව ස� පියමා සමඟ

වෘත්තිපයහි නියැපළමින්

්නේත්න 
�ැකියමා
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ඡායාරූප - ප්රදීප් දඹරගේ
රුවන් එස්.ගෙනවිරතන

පරණ සූට් ගේස් 
ගදකේ අරන් 

අරලියගහ මැදුරට 
ගිය අගමැති
කවුද?

නිදහස් ශ්රී ලංකාවේ මුල්ම අග්මැතිවරයාව 

සිටි ඩී.එස්.වස්නානායක ්මහතාට එවකට 

අපූරු මිතුවරකු සිටිවේය. ඒ වේවිේ ය. වකාළඹ 

ප්රවේශවේ ව්ාපාරිකවයකු වුවද ඔහු ළඟ 

තනිකර්ම තිබුවේ ගැමි සිරිත් විරිත්ය. ඔහු 

අග්මැතිවරයාවේ වකාතරම් සමීප මිතුවරකුද 

කිවවහාත් වදවදනා නිතර නිතර්ම මුණගැසුනහ. 

ඒ අග්මැති නිල නිවස වූ අරලියගහ 

්මන්දිරවේය.

අග්මැතිවරයාවේ මිතුරාට අපූරු පුරුේදක් 

තිබුවේය. ඒ අග්මැතිවරයා විවදස්ගත 

වවේදී කාටත් කලිවයන් ඔහුට සුබපැතී්මට 

අරලියගහ ්මන්දිවේට දුවවගන ඒ්මයි. ඉතින් 

ඒ හැ්මදිනක්ම පාවේ වස්නානායක ්මහතා 

රත්්මලාන ගුවන්වතාටුවපාළට 

පිටත්ව ඇත්වත් “මං එනකල් ලංකාව 
බලාගනං” කියා ඔහුට කියාවගනය. 

අග්මැතිවරයා රටින් පිටවවේදී වැඩ 

බලන රාජ්ය නායකවයක් පත්කර ගියද 

අග්මැති මිතුරා උවේ හත අට වනවිට 

වනාවරදවා්ම අග්මැති නිල නිවසට 

ආවේය. පසුව මිදුවල තිබූ විශාල 

අරලිය ගසක් යට වාඩිවී හවස් වනතුරු 

සිට යළි නිවසට ගිවේය. අග්මැතිතු්මා 

ලංකාවට පැමිවණන තුරු ඔහුවේ 

මිතුරා රට පාලනය කවේ එවහ්මය.

පසුගිය ජූලි 09 වවනිදා සිදුවූ සිදුවී්ම 

කිසිදා අපට අ්මතකව යන්වන් නැත. 

ලංකා ඉතිහාසවේ සා්මාන්ය ජනතාව 

එකට එක්ව ත්ම බලය මුලවරට 

වපන්වූ දිනය එදාය. පවතින ආේඩුවට 

විරුේ්ධව වගාඩනැගුනු ඒ බලවේ ප්රතිඵලය 

අරලියගහ ්මන්දිරවේත් වකාටුව ජනාධිපති 

්මන්දිරවේත් බලය සා්මාන්ය ජනතාව අත්පත් 

කරගැනී්මය. ඒ සිදුවී්මත් ස්මඟ කිසිදා දැකගත 

වනාහැකි වූ වම් ්මන්දිරවල ඇතුළත දසුන් 

නැරඹී්මට සා්මාන්ය ජනතාවට හැකියාව ලැබුණි. 

අද නවීන පන්නයට හැඩවුවද අරලියගහ 

්මන්දිරයට ඇත්වත් එවස් ව්මවස් ඉතිහාසයක් 

නම් වනාවේ. එය ලංකාවේ දැනට ඇති 

වපෞරාණික වගාඩනැඟිලි අතරින්ද එකකි. 

ව්මදා අරලියගහ ්මන්දිරය වලස හැඳින්වුවද 

එදා එය හඳුන්වා ඇත්වත් ‘ඩී බ්රැන්ඩර්’ යන 

ලන්වේසි නා්මවයනි. ලන්වේසි බසින් එහි අේ්ථය 

‘සකාගාරය’ වී්ම ්මත වබාවහෝ පිරිසක් විශවාස 

කරන්වන් එදා ව්මහි ්මත්පැන් ගබඩාවක් වහෝ 

්මත්පැන් නිෂපාදනය කළ නිෂපාදනාගාරයක් 

තිබූ බවයි. එදා ව්මය පිහිටා තිබූ ප්රවේශය 

‘බරදෙණිය’ වලස හැඳින්වුවද දැන් එ්ම 

ප්රවේශය හැඳින්වවන්වන් ‘දකාළඹ 03’ වහවත් 

‘දකාල්ලුපිටිය’ වලසිනි.

එදා ‘ඩී බ්රැන්ඩර්’ නමින් හැඳින්වූ ්මන්දිරය 

පසුව ‘අරලියගහ ්මන්දිරය’ වලස හඳුන්වන්නට 

වේතු වූවේ එ්ම භූමිවේ පිහිටි විශාල අරලිය ගස් 

වදක නිසාය. එනිසා්ම විවටක එය ‘දෙම්පල් ට්රීස’ 
යනුවවන්ද හඳුන්වා ඇත. ව්මහි මුල්ම අයිතිකරු 

කවුදැයි යන්න අදටත් ප්රශනාේ්ථයකි. නමුත් 

මුල අයිතිකරුවන් වබාවහෝවිට සුදු ජාතිකයින් 

බව නම් පැහැදිලිව සඳහන් කළ හැකිය. එක් 

තැනක සඳහන් වන්වන් එදා ව්ම්ම ්මන්දිරය සහ 

ව්මය වටා ඇති ඉඩ්ම සම්පූේණවයන්්ම බ්රිතාන්ය 

රජ පවුලට නෑකම් කියන සුදු ජාතිකවයකු සතු 

වූ බවයි. ඒ වවනවකක් වනාව රැන්වසාේහි 

කවුන්්ටවරයා වලසින් හඳුන්වන ‘්ඩරැනදයල් 
ඩිටදලාජ්’ ය. නමුත් ඇතැම් තැන්හි සඳහන් 

වන්වන් ව්මහි මුල්ම අයිතිකරුවන් වන්වන් 

එංගලන්ත පරිපාලකයින් සහ ව්ාපාරිකයින් 

කීපවදවනකු බවයි.       

ව්මකී ්මන්දිරය අග්මැති නිල නිවාසය වලස 

වවනස් වවන්නට වපර එහි සුවිවශෂී පුේගලයින් 

රැසක්්ම ජීවත් වූ බව ප්රසිේ්ධ රහසකි. ඒ අනුව 

ශ්රී ලංකා සිවිල වස්වවේ විනිශ්චයකාරවරවයකු 

සහ ස්මාජ සංවශෝ්ධකවයකු ව්මන්්ම වහල 

වස්වයට එවරහි ක්රියාකාරිකවයකු වූ ‘දරෙඩ්රික් 
දේරන මයිලියස’ ්මහතා 1805 වේ්ෂවේදී ව්මහි 

ජීවත් වී තිවේ. එව්මන්්ම එවකට ලංකාවේ 

කුරුඳු වදපාේතවම්න්තුවේ ප්ර්ධානියා වූ ‘ද�ෝන 
වරැලිබිදයෝෆ්’ ්මහතාද 

ව්මහි ජීවත් වූ බව 

සඳහන්ය. ඒ වේ්ෂ 1830 

දීය. පසුව ව්මහි ජීවත් 

වී තිවබන්වන් ‘ද�ෝර්ජ් 
විනෙර්’ ්මහතාය. ඔහු 

වාණිජ ්ම්ටටමින් ශ්රී 

ලංකාවේ සීනි සඳහා උක් 

වැවීවම් සහ වකාහු කඹ 

නිෂපාදනවේ ව්මන්්ම 

කළුතර ප්රවේශවේ 

අරක්කු නිෂපාදනවේද 

පුවරෝගාමිවයක් වලස හඳුන්වා දිය හැකිය.

1830 සහ 1834 යන කාලපරාසය තුළ ව්මහි 

භාරකාරිත්වය එංගලන්තවේ සිවිල වස්වවේ 

වැඩ කළ ‘ද�ෝන වල්දේෆ්’ විසින් දැරූ බව 

සඳහන් වේ. වේ්ෂ 1840 දී ව්මහි ජීවත් වූ බව 

සඳහන් වන්වන් එවකට බස්නාහිර පළාවත් 

රජවේ ඒජන්තවරවයකු වූ ‘සී.ආර්.බුලර්’ 
්මහතාය. පසුව ව්මහි ‘දලයාඩ්’ පවුලද, ඉන් 

අනතුරුව 1848 වේ්ෂවේදී ශ්රී ලංකාවේ ප්ර්ධාන 

වවද්ය නිල්ධාරී ව්මන්්ම ‘සිදලෝන ඔේ්සර්වර්’ 
නමින් පළ වූ දිනපතා ඉංග්රීසි පුවත්පවත් 

අයිතිකරු හා සංස්කාරක වූ ආ්චාේය 

‘ක්රිසදෙෝ්පර් ඉලියට’ ්මහතාද ජීවත් වී තිවේ. 

1856 වේ්ෂවේදී ව්මහි ජීවත් වූවේ ‘ද�ෝන පිලිප් 
ග්රීන’ ්මහතාය. එවතක් ව්ම්ම ්මන්දිරය හැඳින්වූ 
‘ඩි බ්රැන්ඩරි’ යන නා්මය ‘දෙම්පල් ට්රීස’ වලස 

වවනස් වූවේද ඒ කාලවේය. සැබෑවට්ම ‘දෙම්පල් 
ට්රීස’ යනු අරලිය ගස් සඳහා වයවදන න්මකි. 

එකී න්ම සඳහා ව්ම්ම 

්මන්දිරය අසළ වූ ්මහත් 

ගැට සහිත පැරණි අරලිය 

ගස් වදකද ඉවහල වූ බව 

සඳහන් කළ හැකිය.     

වකවස් වුවද 

බ්රිතාන්යයන් ශ්රී ලංකාවට 

පැමිණි පසු 1903 

වේ්ෂවේදී අරලියගහ 

්මන්දිරය ඔවුන් භාරයට 

වගන යටත්විජිත 

වලකම්වරයා සිටින නිල නිවාසය 

සඳහා එය වයාදාවගන තිවේ. 

එවහත් පසුව 1948 වේ්ෂය තුළ ශ්රී 

ලංකාවට නිදහස ලැබීව්මන් පසු එය 

අග්මැතිවරයාවේ නිල නිවස බවට 

පත්වී ඇත. ඒ අනුව අරලියගහ 

්මන්දිරය මුලවරට අග්මැති 

නිල නිවාසය වලස භාවිතා කර 

ඇත්වත් නිදහස් ශ්රී ලංකාවේ පළමු 

අග්මැතිවරයා වූ ඩී.එස්.වස්නානායක 

්මහතාය. එවහත් පසුගිය යුද 

ස්මවේදී වරක් ජනපති ්මන්දිරවේ 

ආරක්්ෂාව පිළිබඳව වූ අවිශවාසය 

්මත ව්ම්ම අරලියගහ ්මන්දිරය 

තාවකාලිකව ජනපතිවේ නිල 

නිවාසය වලසද භාවිතා කර තිවේ.

අරලියගහ ්මන්දිරය ගැන අප්රසිේ්ධ 

කතා නම් වබාවහෝය. එවකට එස්.ඩේලිේ.

ආේ.ඩී.බේඩාරනායක ්මහතාවගන් පසු 

ඉතා්ම වකටි කාලයකට අග්මැති පදවියට 

පත්වූවේ විජයානන්ද දහනායක ්මහතාය. 

අවිවාහකවයක් වූ එතු්මා අග්මැතික්ම 

දරන්නට අරලියගහ ්මන්දිරවේ පදිංචියට 

පැමිණිවේ පරණ සූ්ටවක්ස් වප්ටටි වදකක 

ප්මණක් බඩු රැවගනය. ඒ පැමිවණන විට 

අග්ා්මාත්ය වලකම්වරයා ඔහුට අයත් කා්මරය 

වපන්වේදී දහනායක ්මහතාවේ ඇස් උඩ 

ගිවේය. 

ඒ එ්ම කා්මරවේ විශාලත්වය දැකය. පසුව 

වලකම්වරයා එකී කා්මරය ලෑලිවලින් වදකට 

වබදා කුඩා කර දහනායක අග්මැතිවරයාට 

ලබාදුන් බව සඳහන්ය. ලාංකීය වේශපාලනය 

ඉතිහාසය තුළ පළමු වතාවට අග්මැති පුටුවට 

ගැහැනියක් පැමිණියා නම් ඒ සිරි්මාවවෝය. ඇය 

අරලියගහ ්මන්දිරවේ පදිංචියට පැමිවණේදී 

එය තිබුවේ පාලුවට වගාස්ය. නමුත් ඇය ත්ම 

දරුවන් ස්මඟ එහි පැමිණී්මත් ස්මඟ ඒ පාලුව 

නි්මාවිය. එතැන් පටන් සුවන්ත්ා, ්චන්්රිකා සහ 

අනුර යන දරු දැරියන්වේ කෑවකෝ ගැසීම් 

හමුවේ එවතක් නිහඬව තිබූ අරලියගහ 

්මන්දිරවේ පාලු කැපිණි.

 වරක් 1965 වේ්ෂවේදී වවසක් උත්සවය 

වවනුවවන් අරලියගහ ්මන්දිරය සා්මාන්ය 

ජනතාවට විවෘත විය. පැය ගණනක් වපෝලිවම් 

සිට එයට ඇතුළු වූ වන්දනාකරුවවෝ ආපසු 

ගිවේ ජීවිතවේ පළමුවරට අරලියගහ 

්මන්දිරවයන් වක්ක් කෑලලක් කා වත් 

වකාපපයක්ද බීවගන්මය. ඇතැමුන් එදා එ්ම 

සුවිසල ්මන්දිරවේ තිබූ සුවපහසු පුටුවල ව්මන්්ම 

නිදියහන් ්මත ව්මාවහාතක් වැතිරුවේ යළිත් 

එවන් අපූරු අවස්්ථාවක් ඔවුන්ට හිමිවනාවන 

නිසාය. 

එවන් අප්රසිේ්ධ අපූරු ්මතකයන් රැසක්්ම 

අරලියගහ ්මන්දිර ඉතිහාසය තුළ අදටත් 

පරිස්සම්ය. වම් දිනවල කවුරුත් කතා කරන 

අරලියගහ ්මන්දිරවේ අප්රසිේ්ධ යටගියාව 

ඔවහා්මය.

අගමැති රට 
ගිහින් එනකන් 
ගහාඳම යාළුවා 
රට බලාගතගත 

අරලියගහ 
මන්දිගේ අරලිය 

ගහේ යට 
පුටුවේ තියාගගන 

වාඩිගවලාලු 

අග්ාමාත්ය ගේකමවරයා ඔහුට 
අයත කාමරය ගපන්වද්දී 
දහනායක මහතාගේ ඇස් 

උඩ ගිගේය. ඒ එම කාමරගේ 
විශාලතවය දැකය. පසුව 
ගේකමවරයා එකී කාමරය 

ලෑලිවලින් ගදකට ගබදා කුඩා 
කර දහනායක අගමැතිවරයාට 

ලබාදුන් බව ෙඳහන්ය

අරලියගහ මන්දිරගේ ගේට්ටුවලින් පිටත ගපනුම

අරලියගහ මන්දිරගේ ගේට්ටුවලින් ඇතුලත ගගාඩනැගිේගේ පිට ගපනුම

අරගලගයන් 
පසු 

අරලියගහ 
මැදුර 

බැලීමට යන 
ගදස් විගදස් 

ජනතාව

විජයානන්ද දහනායක මහතා
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සමාධි ඩයස්

10 2022 ජූලි 20 වන බදාදා  කෙටිෙතාව

අත ක�ාලවනකන නැතුව 
ෙට ක�ාලවනන විදියක් 

ඇතකතම නැද්ද කනෝකන?

“එහා ගෙදර ග�ෝ�ව ගේද ටීවී එගේ 
ගෙේනුගේ? අපි දේග�ත් �ැහැගේ ඒ 
ග�ෝ�ා බිස�ස එකේ කර�වා කියලා.” 

පාල තමන්ගේ බිරිඳ රමණිට කිව්ව 

පුදුම්ෙන ව්ගේ.

“ඒක ගේේ�ම්. හරි හිත ගහාඳ ග�ෝ�ා 
ගකග�ේ වගේ. ටීවී එගේ දැම්ගම් 
ඉසගකෝලවල දුපෙත් ළමයිේ්ටත් ගොත් 
අරේ ගද�වා කියලා. ම්ටත් හිගත�වා 
ගිහිේ ඒ ග�ෝ�ව හම්ගබෙේ�.”

රමණි කිෙද්දී පාල ගැස්සිලා 

බැලුවා.

“ඒ ගමාක්ටද?”

“අගප ගොඩි එකීගේ 
අසනීෙය ෙැ� 
කිේගවාත් ගමා�වා හරි 
උදේවේ කරයිගේ.” 

රමණි කිව්ව 

බලා්පා්රාත්තු 

දලවා්ගන.

උ්ද්ම ්ගේට්ටු්ව ්බල 

එක ගහපු රමණිව ්ගට ගත්ත 

සුමාලි ්හාඳට හිනාවුණා.

“මම ඔයාව නිතර දැකලා තිගය�වා 
කතා කරලා �ැති වුණා්ට. ඉතිේ, ගම් ආගේ 
ඇයි?”

“අගේ ග�ෝ�ා, ඇත්ත්ටම මම ගම් 
ආගේ මගේ ප්රශ�යේ ෙැ� 
කියේ�.” 

රමණි ෙටහත් 

පහත්ව කිවවා.

“ඔේ. කියේ� ඕගේ 
ගදයේ. අපි බෙලමු 
ගමා�වද කරේ� 
පුළුවේ කියලා.”

“මගේ ගොඩි 
එකීගෙ කකුගේ 
ගොඩි ඇදයේ 
තිගය�වා. දැ�්ට 
ටිකේ උස සෙත්තුවේ 
දාේ� කියලා තමයි 
ගදාසතරලා කිේගේ. 
ෙසගස ඔෙගේෂේ එකේ 
කරමු කිේවා. අගේ 
අගප මහත්තය්ටත් 
හරි හමේ රසසාවේ 
�ැහැ ග�ෝ�ා.”

“ආ, හසබෙේඩ් 
ගමා�වද කරේගේ 
රමණි?” 

සුමාලි ඇහුවා.

“ගම්සේ වැඩ 
කරේගේ. ගෙවේ හද� 
කාලවලදී තමයි සේලි 
ටිකේ ලැගබෙේගේ.”

“ආ.. රමණි ගමාකද 
කරේගේ?”

“මම �ම් මුකුත් 
කරේගේ �ැහැ.”

“ගෙදර තව කවුද 
ඉේගේ?”

“මහත්තයගේ අම්මයි, 
තාත්තයි, බෙැඳපු �ැති අේකයි 
ඉේ�වා ග�ෝ�ා.”

“ගෙදර කීෙගදග�ේම ඉේ�වගේ. 
මම කැමතියි රමණි්ට ගමගහම 
ගයෝජ�ාවේ ගේේ�. මම කරේගේ 
ොමේට් එකේගේ. මම මගේ ඕඩේස 

කීෙයේ රමණි්ට ගදේ�ම්.”

“අගේ මම මහේ� දේගේ �ැහැ 
ග�ෝ�ා. අනිත් එක ගෙදර වැඩත් එේක 
ඕව්ට ගවලාවකුත් �ැහැගේ.” රමණි 

එකවරම කිෙද්දී සුමාලි්ගේ හිතට 

දැනු්ේ නුහුරක්. 

උනනදුවක් ති්ෙනවා නම් මහනන 

ඉ්ගනගනන බැරිකමක් නැහැ්න 

කිෙලා හිතුණත්, සුමාලි කට ඉස්්සර 

කරගනන ගි්ේ නැහැ.

“ආ එගහ�ම් කමේ �ැහැ. 
රමණි්ට උයේ� පුළුවේද?”

“ගහාඳ්ට පුළුවේ 
ග�ෝ�ා.”

“එගහ�ම් රමණි 
උයේ� ේටේෙේ�. 
මුලිේ ඕගේ එළවලු, 
මාළු ටික මම ගෙ�ත් 
ගදේ�ම්. අගප 

ොමේට් එගේ ගොඩේ 
අය කේගේ කගඩේ. ම්ට 

පුළුවේ එයාල්ට කියේ� 
රමණිගේ කෑම ෙේ� කියලා.” 

සුමාලි කිෙද්දීම රමණි්ගේ හිතට 

්නාරිස්සුමක් දැනුණා.

“අගේ ග�ෝ�ා ඇත්ත්ටම ම්ට ඕවා 

කරේ� ගවලාවේ �ැහැ. ගෙදර 
ඉද්දි �ැේදම්මා වැඩ 
කිය�වගේ.”

“ආ ම්ට ගත්ගර�වා. 
එගහ�ම් ගමගහම කරමු. 
අගප ොමේට් එක්ට 
ඔයත් එේ�. මහේ�ත් 
අමාරුයි කිේවගේ. 
මහ� කට්ටිය්ට ටී සේේ 
කර� වැගඩ් මම රමණි්ට 
ගදේ�ම්. ගහාඳ සැලරි 
එකකුත් ගදේ�ම්.”

“අගේ ගම් ග�ෝ�ා, අගප ොල 
කැමති �ැහැ මම රසසාවේ කර�ව්ට. 
මම ග�ෝ�ා ොව්ට රසසා කරේ� අදහස 
ඉේලගෙ� ආගේ �ැහැ. ග�ෝ�්ට පුළුවේ 
�ම් අපි්ට පුළුවේ විදිහක්ට ආධාරයේ 
කරේ�.” 

එවර රමණි ්වග්ෙන කිෝගන 

ගිො. රමණි්ගේ හි්ත් තිබුණු තරහ ඒ 

කටහඬට එකතු ්වලා තිබුණා.

ඒත් සුමාලි කලබල වු්ේ නැහැ. 

්හාඳට හිනා්වලා සුමාලි ්ම්හම 

කිවවා.

“රමණි, මම ගමත�්ට ආගේ නිකේ 
ඉඳලා ග�ගවයි. මහේසි ගවලයි. නිකේ 
ඉේ� ඔයාගෙයි, මහේසි වුණ මගෙයි 

ගව�ස තිගයේගේ අේ� 
එතැ�යි. 

ඔයා්ට ගහාඳ ජීවිතයේ 
ෙත කරේ� ඕගේ 
�ම් නිකේ ඉඳලා, 
අනුේගෙේ ඉේල 
ඉේලා ගිහිේ කවදාවත් 
ඔයාල්ට ඉසසරහ්ට 
එේ� බෙැහැ.” 

එත්කාටම රමණි 

නැගිට්ටා. එ්හම 

ගස්්සා්ගන ්ගේට්ටු්වන 

පිට්වලා ෙන රමණි දිහා 

බලා්ගන සුමාලි සුසුමක් ්හලුවා.

“මාලිොව වගේ ගෙවේ තිබුණ්ට, 
මහ ගලාකු සම්මා� ෙත්ත්ට ගලෝභකම 
උතුර�වා. 

අගේ ඉතිේ ඕවා මැගරද්දි අරගෙ� 
යේ�ද? එකතු කරගෙ� ගොඩ ෙහ� 
එගේ අපි වගේ අසරණගයේ්ට පිහි්ට වුණා 
�ම් ගමා�වා ගව�වද? ගහාඳේ ගවේ� 
එො ඔය කුණු ෙෑනි්ට.” 

පාර දි්ගේ හමු්වන අෙ එක්ක සුමාලිට 

බැන බැන රමණි ්ගදර ගිො.

අකන කේ
 කනෝනා, අකේ පාල 
ෙැමති නැ�ැ මම 

රස්සාවක් ෙරනවට. 
මම කනෝනා ගාවට 

රස්සා ෙරනන අ්ද�ස් 
ඉලලකගන 

ආකේ නැ�ැ

ඔයාට ක�ාඳ 
ජීවිතයක් ගත 
ෙරනන ඕකන 

නේ නිෙන ඉඳලා, 
අනුනකගන ඉලල 

ඉලලා ගිහිනෙ වදාවත 
ඔයාලට ඉස්සර�ට 

එනන බැ�ැ
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පරණ බ�ොඩිවලට 
බෙබෙෙත් 
ඉල්ලුෙක්!

“කෙලකල! මකේ හබී -චූටිකෙකා- 
බිස්නස ෙරන්න ක�කාරියක ගත්තකන. 
බිස්නස බංකෙකාක�කාත වුණ නිසකා 
ක�කාරිය විකෙකා. ගත්ත ක�කාරිකයන 
ග�වපු පරණ පිටිපසකස කෙකාටස 
තිකය්නවකා බං. කේ අමකාරු ෙකාකල ඒෙ 
කීයෙට හරි විකුණගත්තකා ්නේ හකාල 
පහක හරි, එළවලු කසකාච්චමක හරි 
ගන්න තිබුණකා.” 

පිංකි ක�ොණ්ඩ කිරිල්ලී කෙස 

බලො නොකෙන් ඇඬුවො.

“දැන ෙකාකල ඕෙත ප්රශ්නයකද? 
දාපං එෆ්බී එකක දැනවීමක. ඕ්නෑ 
කුණු කගකාඩක පටස ගකා�කා විකිකණයි. 
අද්දුටුයි! ප්රත්යක්ෂයි!” 

ක�ොණඩි ලබොදුන්කන් අගනො 

උපකෙසක්.

“එකහමවත ෙර�කා බ�මු කනද?”

 පිංකි පැවසුකේ 

බලොකපොක�ොත්තු සෙගතව.

පසුදින ඇය පැය ගණනක් 

�ල්පනො ��, අවසොනකේ ෙැන්වීම 

සිංෙකලන්ම ස�සො සය එෆ්බී 

ගිණුකේ පළ �කේ, එය ගන්නො අය 

කසනසු�ොදා තම නිවසට පැමිකණන 

කලස ෙන්වො.

කසනසු�ොදා උදාවුණො. උෙෑසනම 

තරුණ, මැදිවිකේ, වයස� 

ළමිස්සකයෝ සමොකවන්න වයස� 

�ොන්තොකවෝ නිවකස් කදා�ටුව අසල 

කපො��ෑකේ එ� කපොදියට. වනිතො 

බළ�ොය ෙසු�වන්න ක�ොණඩිටත් 

පිංකිකේ නිවසට එන්න සදුවුණො.

“කමකාෙද බං කේ වුකේ?” 

ක�ොණඩි ���වො අතෙැරි 

ගොනයි.

“දැන පිරිමින අභිබවකා ෙකාන්තකාකවෝ 

බිස්නස ෙර්නවකා. උතෙකෘෂටයි! 
ආඩේබරයි!” 

පිංකි පැවසුවො.

“කෙෝ? කෙකාකහද අරවකා දා�කා 
තිකය්න ක�කාරිය තිකයනකන? අපිට 
වැඩිපුර ගන්න ඕ්නෑ. ෙකේ දැන ගිනි 
ගණන.” 

කල්ඩීස්ලො කත�කපමින් 

�ෑගැසුවො.

“කමකා්න ක�කාරියකද? මං කිවකව 
ඒකක කෙකාටසක ගැ්න. අනිෙ 
හැකමෝටම වැඩිපුර කදන්න ්නෑ. 
තිකයනකන එෙයි.” 

පිංකි පැවසුකේ අන්ෙමන්ෙ 

කවමින්.

“එකහම්නේ කමකා්න 
කෙකහේම�කද අර එෆ්බී එකක 
දා�කා තිකයනකන? අපිව රැවැට්ටුවකාට 
අපි මකා්නව හිමිෙේ ය්නවකා කබකා�!” 

මැදිවිකේ �ොන්තොවක් පැවසුකේ 

ක�ෝපකයන්.

“කෙෝෙටත අපි එෆ්බී ඇේ එෙ 
බ�මු.” 

ක�ොණඩි ක�ෝන් එ�ට ක�ටුවො.

එහි තිබුණ ෙැන්වීම දුටු ඇකේ 

මුව කෙක�ළව� කෙ�න් ෙක්වො 

ප්රසො�ණය වී වොවොගත කනොෙැකි 

සනෙවක් මතුවූකේ සැකණකින්.

“කේ බ�පං උකේ උ�ව දැනවීම.” 

ඇය පිංකිට එය කපන්නුවො.

සෙනේ හෑ නේ ක�කාරි 
කබකාඩියක විකිණීමට තිකේ 

කවනුවට එහි සඳෙන් වූකේ 

‘සෙනේ හෑනේ කබකාඩි ක�කාරියක 
විකිණීමට තිකේ’ යනුකවන්!
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තිබිලා තියෙනයන. යෙො ඒ යෙනය�ාට 

ක්රි�ට් ගැන කිසිෙ යෙෙක් ෙනයන නෑ. හැබැයි 

පළයෙනි යබෝයලටෙ හෙක් ගහලා තිබුණා. 

ඒත් එදා ය�ෝරගත්� ළෙයිනයගේ නම් කිෙද්දි 

චාමි�යගේ නෙ තිබිලා නෑ. හැබැයි එ� 

හෙක්ෙත් යනාගහපු ළෙයිනයගේ නම් එ�ැන 

තිබිලා තිබුණා. පු�ා ඒ� ෙට ඇවිත් කිවො. 

ෙට හිතුණා යො�ක්හරි යෙෙක් යෙලා ඇති 

කිෙලා. පසයස ෙං ඉසය�ෝයලට ගිො. එයහෙ 

ගිහින ��ා �ලාට පසයස �ෙයි චාමි�යගේ 

නෙ ඒ�ට ෙැම්යම්. එදා ඉඳන චාමි� ක්රි�ට් 

ගහනො.

එදා එහෙම ක්රිකට්වලට එනහකොට චොමික ජොතික 
කණ්ොයමට හේහෙයි කියලො නිකන් ෙරි අමමට 
හිතුණද?

අයන හිතුයව නෑ. පාසල් ෙට්ටයෙන ඉහළට 

ෙයි කිෙලා වි�රයි හිතුයව. ඒත් එොයගේ 

�ැපකිරීම් හිනදා චාමි� හරි ඉක්ෙනට ජාති� 

�ණ්ාෙෙට යත්රුණා.

ජොතික ක්රිකට කණ්ොයමට එන්න හේසි නෑ. 
එතැනට එන්න එයො දුක් වින්්ඳද?

චාමි�ට කිසිෙ අඩුපාඩුෙක් යෙනන එොයගේ 

අයිෙලා ඉ් තිබයබ නෑ. යො�ෙ එොලා 

ඒ යෙනය�ාට රැකිො �ළා. අපිත් චාමි�ට 

යගා්ාක් උෙව �ළා.

ක්රිකට පිටිහේදී චොමිකහෙන් දකින්න කැමතිම 
හීනයක් අමමට තිහයන්වද?

ෙං ආසෙ එො හයේ පහරෙල් ගහනො 

බලනන. එො යබෝල් �රලා වි�ට් එ�ක් 

ගනනෙටත් ේා ෙං හයේ ඒො ගහනො 

බලනන ආසයි.

පුතො පෙොජය බොෙෙන්න එහෙම හපොඩ්ක්්වේ 
කැමති නැති හකහනක් ්වහේ හන්ද?
එො වි�රක් යනයෙයි ෙෙත් පරදිනෙට 

ආස නෑ. යො�ෙ ජෙ පරාජෙ යෙ�ෙ 

විඳෙරාගනන 

ඕනි කිවෙට 

ෙයගේ හියත් 

තියෙනයන 

ජෙෙ 

වි�රයි. 

ඇත්�ටෙ 

එතහකොට පොසේ කොහේ අමමො හෙොහෙන් 
ඉසහකෝහලට ගිහින් චොමික දිෙො බලන් ඉන්න්වො 
කියන්හන් ඇේතද ?

අයන ඔව. ෙං හි�නයන නෑ කිසිෙ අම්ො 

ය�යනක් ඒ �රෙට ගෑනු ෙරුයෙක්ෙත් 

පරිසසම් �රනන ඇති කිෙලා. ඒ �ායල් එො 

ඉසය�ෝයල් ෙන හැෙදාෙ ෙයගේ ෙෙත් යහාරාට 

ඉසය�ෝයල් යගේට්ටුයෙන ඇතුළට ගිහින එො 

යසල්ලම් �රන හැටි හැංගිලා බලායගන 

ඉනනො. යො�ෙ ෙට බෙක් තිබුණා එොට 

අසාධරණ�ම් සිද්ධයෙයි කිෙලා.

හමොන ්වහේ අසොධෙණකම හ්වයි කියලද? මං 
හිතන්හන් චොමිකහේ උපන් ෙම බලපිටිය. ඒ නිසො 
එයොට හෙෝයේ එහක්දි පිළිෙැනීමක් නැතිහ්වයි 
කියලද?

නෑ එයහෙ යෙෙක් යනයෙයි. චාමි� එ� 

ෙසයේ ඉඳනෙ ඉසය�ෝයල් ගියේ යරෝෙල් 

එ�ට. ඒ යෙනය�ාට අපිත් ය�ාළඹ පදිංචිෙට 

ඇවිත් හිටියේ. ඒ නිසා පිළිගැනීෙ ගැන 

ප්රශනෙක් තිබුයණ නෑ. ඒත් ෙයගේ හියත් යපාඩි 

බෙක් තිබුණා චාමි� ගැන. යො�ෙ ක්රි�ට් 

කිෙනයන �රඟ�ාරී ක්රී්ාෙක්යන. ළෙයි 

අ�රත් �ණ්ාෙෙට එනන යලාකු �රඟෙක් 

තිබුණා. ඒ ෙයගේ යෙලාෙ�ෙත් යෙොට 

අසාධාරණෙක් වුයණාත් කිෙලා නි�ෙට 

හිතුණා. අනි� එයහෙ යෙෙක් වුණත් යෙො 

යගෙර ඇවිත් ෙට කිෙනයනත් නෑ. ඒ� නිසා 

ෙං චාමි�යගේ පසයසනෙ හිටිො.

එතහකොට අයියලො තුන්හදනොම බැඩමින්ටන් 
ෙෙද්දි මේලි හමහෙම ක්රිකට්වලට 
ආහේ ඇයි?

චාමි�ත් ඉසසර 

බැඩ්මිනටන ගැහුයව. 

ඒත් ෙෙසක් රාජකීෙ 

විද්ාලයේ ක්රි�ට් ගහන 

ළෙයි ය�ෝරගනන 

පුහුණුෙක් තිබුණා. 

ඒ�ට චාමි�ත් ගිො. එ� 

ඕෙරෙක් ලැයබනො, 

ඒ ඕෙයේ බැට් 

�රනනයි 

ක්රිකට් තරඟයක් අතරතුර ශ්රී ලංකා කණ්ායම ලකුණු රැස් කරද්දීත්, කඩුලු දවා ගනිද්දීත් ඒ 
උද්දාමයයන් පිටියේ නලියන හුරුබුහුටි ක්රී්කයයක් ඇත. එවන් අවස්්ාවල ඔහුයේ ඉඟිබිඟි 
නිමක් නැත. ඒ ද ඔහුටම අයේණික ක්රමයකටය. ය�ාය�ෝ ක්රී්ායලෝලීන් ඔහුට කියන්යන් 
‘උනන්දුවා’ කියාය. පරාජය භාරගන්නට අකමැති ක්රී්කයයක් යලස නම් දරා ඇති යම් ක්රී්කයා 
අන්තිම යමාය�ායත් පවා උත්සා� කරන්යන් තම කණ්ායම ජයග්ර�ණය කරා යගන යාමටයි. 
ඒ යවනුයවන් වියටක ඔහුයේ පිත්යතන් යයෝධ �යේ ප�රවල් වදින අතර, වියටක ඔහුයේ 
පන්දුවට ප්රතිවාදීන්යේ තීරණාත්මක කඩුලු බිඳ වැයටයි. ඒ යවන කවුරුත් යනාව ශ්රී ලංකා 
ක්රිකට් කණ්ායයම් තුන් ඉරියේ ක්රී්ක චාමික කරුණාරත්න ය. ක්රී්ාවට නම් දැරූ කරුණාරත්න 
පවුයල් �ාලයා වන චාමික කරුණාරත්න ගැන යම් කතා�� ඔහුයේ මව මිත්ා යමන්ඩිස් සමඟිනි.

අහේ ෙහට ඉන්න ආ්මබෙකොෙම අමමො ඔබ 
කියලයි හෙෝොක් අය කියන්වො. ඇේතද ඒ?

ෙයගේ ෙරුයෙෝ හිනදා සෙහරු එයහෙ 

කිෙනො. යො�ෙ එොලට හැෙදාෙ ඕන 

�යේ අයේ රයට් ය�ාඩිෙ ජාත්යන�රයේ 

බබළෙනන. එොලා ඒ� �ළා. ඉතින ෙටත් ඒ 

ගැන නිහ�ොනී ආ්ම්බරෙක් තිෙනො.

ඔහේ දරුහ්වෝ සියේලම ලංකොහේ නම 
ජොත්යන්තෙය දක්්වො හෙන ගිය සුපිරි ක්රී්ො තරු. ඒ 
ෙැඟීම අමමට දැහනන්හන් හකොහෙොමද?

නිලූ� �රුණාරත්න, ඩිලූ� 

�රුණාරත්න, දිනූ� 

�රුණාරත්න ෙයගේෙ චාමි� 

�රුණාරත්න �ෙයි ෙයගේ 

ෙරුයෙෝ. ඒ හැයෙෝෙ අයේ 

රටට කීේතිෙක් යගනාපු 

ක්රී්�යෙෝ. ඉතින ඒ 

ෙරුයෙෝ හ�රයෙනායගේ 

අම්ො විදිහට ෙං ඒ 

ගැන සතුටු යෙනො. 

සැරෙක් නිලූ� ඔලිම්පික් 

ගිෙ ශ්රී ලං�ා �ණ්ාෙයම් 

නාෙ�ො යෙලා හිටිෙයන. එදා 

එො සිංහ ය�ාඩිෙ අරන ෙද්දි ෙං 

අම්යෙක් විදිහට යගා්ාක් සතුටු වුණා. ඒ 

අෙස්ාෙ ෙට යගා්ාක් ෙැනුණා.

ඔහේ දරුහ්වෝ ෙතෙහදනොම ක්රී්ෝව තුළින් ඉදිරියට 
යන්න බලපොපු හමොකක්ෙරි විහේෂ හේතු්වක් 
තිබුණද?

පවුල් පසුබිෙ බලපෑො. යෙොලයගේ �ාත්�ා 

ලුවී �රුණාරත්න �ාලෙක් බැඩ්මිනටන 

ෙයගේෙ ක්රි�ට් යසල්ලම් �ළා. එ�ැනින ඒ� 

නිලූ�ට ආො. එො බැඩ්මිනටන ක්රී්ායෙන 

ෙනන පුළුෙන උපරිෙ දුරක් ගිො. ඒ අභාෂෙ 

අනික් ෙරුෙනටත් ආො කිෙලා ෙං හි�නො.

ඔහේ ්වැඩිමේ දරුහ්වෝ තුන්හදනො ෙැන අපි 
කොලයක් පුෙෝවට කතො කළො. ඒේ දැන් කෙළිහේ 

ඉන්හන් අමමහේ බොල පුතො, චොමික. ඔහු ෙැන 
හමොකද හිහතන්හන්?

චාමි� කිෙනයන ෙයගේ පණ. ෙං එොෙ පුංචි 

�ායල් ඉඳනෙ ෙැණි�ක් රකිනො ෙයගේ 

බලාගත්යත්. එයහෙ පරිසසම් �රපු නිසයි 

එො අෙ යම් ෙයගේ �ැන�ට ඇවිත් ඉනයන. 

ඇත්�ටෙ ෙං යපාඩි පු�ා ගැන යගා්ාක් 

සතුටු යෙනො.

පොසේ යන කොහේ එහෙම චොමික කියන්හන් හමොන 
්වහේ දරුහ්වක්ද?

චාමි� ගියේ ය�ාළඹ රාජකීෙ 

විද්ාලෙට. යෙෙත් එක්� පනතියේ 

ළෙයි හරි එ�තුයි. ඒ �ායල් 

යෙොට අයිෙලා සල්ලි එයහෙ 

යෙනො. යෙො ඉතින ඒ සල්ලි 

ෙැෙලා ෙයගේ හරි ලසසනට 

පේස එයක් දායගන ඉනයන. 

ඉසය�ෝයල් ගිහින ොළුයොත් 

එක්� ඒ සල්ලිෙලින 

�නො. ොළුයොත් සල්ලි 

දානෙලු. හැබැයි චාමි�යගේ 

මූලි�ත්ෙයෙන �ෙයි ඒ යද්ෙල් 

යෙලා තියෙනයන. ොළුෙනට එයහෙ 

යහාඳට සල�පු ෙරුයෙක්. ඒ �ායල් 

ඉඳනෙ ක්රී්ාෙ කිෙන එ� ඇයේෙ තිබුණා.

ඒ කොහේ හකොේලො හපොඩි හපොඩි ද්ේබෙ ්වැ් 
එහෙමේ කෙලො ඇති හන්ද?

(සිනායසමින) ෙෙසක් ඉසය�ෝල යෙලායව 

දුෙයගන ආපු ළෙයෙක් යෙොයගේ ඇයගේ 

හැේපිලා. ඒ යෙලායව චාමි�යගේ නහෙ 

�ෙයි ෙැදිලා තියෙනයන. ඒ යෙලායව ඉඳන 

ඒ ෙැදුණු සැරට යෙොට එ�දිගට කිවිසුම් 

ෙනන පටන අරන. අර හැේපුණු ළෙෙට 

ඒ�ට හිනා ගිහින. පසයස චාමි� එොයගේ 

නහෙ ෙැදුණු විදිහටෙ අර ළෙෙයගේ නහෙත් 

දුෙයගන ඇවිත් ෙද්ෙලා. අනන ඒ සිද්ධිෙ ෙට 

යහාඳට ෙ��යි.

මං 
චොමික බැට කෙන 
හ්වලෝවට ටීවී එක 

දිෙො බලොහෙන 
්වැ්ඳහෙන 
ඉන්හන්

12 2022  ජූලි 20 ්වන බදාදා

dh
ara

ne
e.l

k



132022  ජූලි 20 වන බදාදා

අසාධාරණකම් එහෙම වැඩිය හේන්න බෑ. අනික 

තමයි අපි පිට අයත් එකක එයාහේ ගැ්න කතා 

කර්නවට චාමික ආස ්නෑ.

අම්මගේ ග�ොඩි පුතොට උයනන 
එගේම බැරිද?

(සි්නාහසමින) අහන ඒ හකාල්ලට 

උයන්න ්නම් බෑ. වැඩිම 

වුහණාත් ඔම්්ලට් එකක වහේ 

ෙදාගනියි.

උයනන බැරිවුණොට චොමිකට 
ගෙොඳට සිංදු කියනන නම 

පුළුවන ගනද?
මටත් ආරංචියි එයාට සිංදු කියන්න 

පුළුවන කිය්ලා. ඒත් අපිට හේන්න 

්නම් කවදාවත් එයා සිංදුවක කිය්ලා ්නෑ. 

ඒක නිසා අපිත් දැන ආසයි චාමිකහේ සිංදුවක 

අෙන්න.

චොමික ගකොයිගවගේ බැලුවත් ජිම එගේ කියනගන 
ඇත්තද?

ජිම් ්නම් ය්නවා. ඒත් මට එයා ජිම් එහක කර්න 

හේවල බ්ලන්න ෙරි අමාරුයි. ඇත්තටම මට 

දුක හිහත්නවා.

චොමිකට තරුණියනගේ දැඩි ආකර්ෂණයේ 
තිගයනවො කියලො අම්මො දනනවද?

(සි්නාහසමින) දන්නවා දන්නවා. ඒක ්නම් 

හොඳටම දන්නවා. හමයාට ගෑනු ළමයි ෙරි 

ආදහරයි කිය්ලා හේ්නවා.

ඒ කියනගන එයො දැන ග�මවතියේ එගේම 
ගෙොයොගෙන ඇති ගනද?

ඔව් හෙම්වතියක ඉන්නවා කිය්ලා ්නම් අපිට 

කිය්ලා තිහයනහන. අපිත් එයාහේ කැමැත්තට 

ඉඩ දී්ලා තිහයනහන.

අ�ට දැනෙනන ලැබුණො චොමික ටික දවසකට 
කලින සෑගෙනන ඇඬුවො කියලො. ඒ කතොව 

ග්මොකේද?
අහන ඔව්. එයා එයාහේ වියදමින 

බ්ලපිටිහේ රාහු්ලාරාමහේ හ්ලාකු 

දා්නශා්ලාවක ෙැදුවා. ඒත් ඒක 

විවෘත කරපු දවහේ එයාට 

මැච් එකක වැටුණු නිසා එන්න 

බැරිවුණා. එදා චාමික ‘මං 

කරපු හේ මට බ්ලාගන්න බැරි 

වුණාහන’ කිය්ලා පුදුම විදිෙට 

ඇඬුවා.

දරුගවෝ ෙැන අපූරු 
්මතක අම්මලො 
ෙොව �රිසස්මට 
තිගයනවගන. 

වැගේ ග්මොකේද?
චාමික දැන හගාඩාක හව්ලාවට පිටින 

කන්න හුරුහව්ලා. අන්න ඒකට ්නම් මං 

හොඩඩකවත් කැමති ්නෑ.

පුගතකුගේ අතින අමග්මකුට ඉටුගවනන ඕන 
යුතුකම එයො ඉතින ඉටුගවනවද?

අහන ඔව්. එයා මටයි එයාහේ තාත්තටයි 

පුදුම ආදහරයි. අපිව හොඳින 

බ්ලාගන්නවා. අපිට කිසිම අඩුොඩුවක 

කරනහන ්නෑ.

පුතොගේ ්මැච් එකේ බල බල අම්මො අඬපු 
දවසේ එගේම තිගයනවද?

අඬ්නවා 

විතරක 

හ්නහවයි මං 

චාමික බැට් 

කර්න 

හව්ලාවට 

ටීවී එක 

දිො 

බ්ලාහග්න 

වැඳහග්න 

ඉනහන. ඒක 

ෙැමදාම කර්න 

හදයක. එයා ෙහේ 

ඒවා එහෙම ගෙේදි 

සතුටට ඇහඬ්නවා.

ටැටූ එකේ 
ෙෙගෙන ඇවිත් 

පුතො ෙැග්මෝගෙන්ම 
බැණුම ඇහුවො කියනගන 

ඇත්තද?
චාමිකහේ සීයා ඇහේ 

ටැටූ කීෙයක ගේලා හිටිහේ. 

ඒ කියනහන මහේ තාත්තා. 

ඉතින චාමිකත් දවසක ඇහුවා 

‘සීයා වහේ මමත් ටැටූ එකක 

ගෙන්නද?’ කිය්ලා. ඒ හව්ලාහව් 

මං කිව්වා ‘දැන අය ටැටූ ගෙනහන 

්නෑහන’ කිය්ලා. ෙැබැයි ටික 

දවසකින හමයා ටැටූ එකක ගෙහග්න 

හගදර ආවා. මං මුකුත් කිව්හව් ්නෑ. 

ෙැබැයි චාමිකහේ තාත්තයි අයිය්ලා 

ටිකයි ්නම් එයාට හොඳටම බැන්නා.

�සුගිය ශ්රී ලිංකො-ඕසගරේලියො එේදින 
තරඟොවලිගේ ජයග්රෙණයට චොමිකත් ගලොකු 
සෙොයේ දුනනො. ඒ ෙැන එයො ගෙදර ඇවිත් 
කතො කළොද?
ඇත්තටම ඒ ජයග්රෙණය ගැ්න එයා හ්ලාකු 

සතුටකින හිටිහේ. හ්ලාකුවට කතා කහේ 

්නැති වුණාට මූහණන ඒ සතුට මං දැකකා.

අනොෙත ශ්රී ලිංකො ක්රිකට් කණ්ොයගම 
නොයකත්වයට නිය්ම සුදුසසො චොමික කියලයි 
ස්මෙරු කියනගන. අවසොන වශගයන අම්මොට 
ඒ ෙැන කියනන ගදයේ තිගයනවද?

්නායකහයකුට තිහය්න වගකීම් වැඩියි. 

සමෙර හව්ලාවට හොඳ අෙන්නත් හව්නවා, 

තවත් සමෙර හව්ලාවට ්නරක අෙන්නත් 

හව්නවා. අන්න ඒකට මං ආස ්නෑ. ෙැබැයි 

හමයා 17 න ෙෙළ සෙ 19 න ෙෙළ ශ්රී ්ලංකා 

කණඩායම්ව්ල ්නායකයා හව්ලා තිහය්නවා. 

ඒ වහේම හකාළඹ රාජකීය විද්ා්ල ක්රිකට් 

කණඩායහමත් 15 න ෙෙළ, 17 න ෙෙළ 

සෙ 19 න ෙෙළ ්නායකයා හව්ලා හිටියා. 

ගේන ෙැම මැච් එකම දි්නන්න පුළුවන 

්නම් ්නායකයා වුණාට කමක ්නෑ. ඒත් 

මැච් ෙැරදි්ලා පුතා බැණුම් අේනවට 

්නම් මං ආස ්නෑ.

ග�ොඩි පුතො ෙැන එගේම ්මතකයේ අම්මට නැදද?
හමාකද ්නැත්හත් තිහය්නවා. මං කිව්වහන 

හමයාහේ පුහුණුවීම් බ්ලන්න මං ඉේහකෝහ්ලට 

හොහරනම ය්නවා කිය්ලා. දවසක මං එයාහේ 

පුහුණු මැච් එකක බ්ල බ්ලා හිටියා. එයා ෙහේ 

ොරවල ටිකක එහෙම ගැහුවා. ෙේහේ එයා 

මහේ ළඟට ඇවිත් ‘අම්මා දැකකද මහේ 

ෙහේ ොරවල ටික. එකක එක වසහේ බිලඩිම 

උඩින ගැහුහව්. අනික ොරටම ගැහුවා. තව 

එකක හබෝහල ්නැතිහවන්න ගැහුවා’ වහේ 

කතා කියන්න ගත්තා. ෙේහේ මං විහිළුවට 

වහේ කිව්වා ‘ෙහේ ඒවා ්නම් ඔය අනිත් 

අයත් ගැහුහව්’ කිය්ලා. ඒකට හමයාට 

හොඩඩක හකනති ගියා. ෙේහේ 

හමයා කිව්වා ‘දවසක මං අම්මහේ 

ඔලුහව් වැහදන්න ෙයක 

ගෙනහන’ කිය්ලා. හදයියහන 

කිව්වා වහේම දවසක එයාහේ 

ෙයක මහේ ඔලුව ගාවටම 

ආවා. මං ෙැ්න්ලා හේරුහණ.

අම්මො දකින චොමිකගේ ගෙොඳ්ම 
ගුණොිංෙය ග්මොකේද?

එයා හොඳ සාධරණ විදිෙට 

හිත්න හකහ්නක. ෙැබැයි එයාට 

හව්න කිසිම අසාධාරණයක චාමික 

හගදර ඇවිත් කිව්හව් ්නෑ. හමාකද එයා 

දන්නවා මට ඒක දරාගන්න බෑ කිය්ලා.

එතගකොට අම්මට 
ගේනන බැරි චොමික 
කරන නරක්ම 

මට ෙරදි්නවා දරාගන්න බෑ. ඔන්න ඔය ආහේ 

තමයි හොඩි පුතාටත් ඇවිත් තිහයනහන. 

එයත් ෙරදින්න ආස ්නෑ. අනතිම 

හමාහොහත් ෙරි එයාට ඕ්න 

දි්නන්නමයි.

ක්රී්ොපිටිය තුළදි චොමිකගෙන 
අපි ඔහුට්ම ආගේණික ක්රී්ො 
විලොශයේ දකිනවො. ඒ ෙැන 
කිේගවොත්?

ඒක තමයි එයාහේ 

ශකතිය, උ්නනදුව, 

ධධේයය සෙ ජවය. ඒක 

මහේ දරුහවෝ ෙැහමෝටම 

තිහය්න හදයක. 

මං හොඩි කාහල ඉඳනම එයා්ලට 

කිය්ලා තිහයනහන ඔයා්ලා අ්නාගහත් හමා්න 

විදිෙක ජයග්රෙණයක ගත්තත් ඒක ඔයා්ලට 

ඕ්න ෙැටියකට සමරන්න කිය්ලා. 

ඒ වහේම මං චාමිකට නිතරම කිය්න හදයක 

තමයි ‘පුහත් ඔයාහේ කකු්ලක කැඩුණත් තනි 

කකුහ්ලන ෙරි ගේලා මැච් එක දි්නවන්න’ 

කිය්ලා.

චොමිකට්ම ආගේණික ඒ ක්රී්ො විලොශය හිනද්ම 
එයොට දැන ‘උනනදුවො’ කියලො න්මකුත් �ටබැඳිලො. 
ඒ න්මට අම්මො ආසයිද?

(සි්නාහසමින) ‘උ්නනදුවා’ විතරක හ්නහවයි 

‘චාමි යකා’ කිය්ලත් සමෙරු දැන කිය්නවා. 

ඒත් උ්නනදුවා කිය්නවට්නම් මං ආස ්නෑ. ඒක 

උ්නනදුව හ්නහවයි රටට ජයග්රෙණය හේන්න 

එයාට තිහය්න 

ඕ්නකම 

කිය්ලයි මට 

හිහතනහන.

ඇත්තට්ම පුතො 
ගෙදරදි එගේම ග්මොන 
වගේ ගකගනේද?

හගදර ඉනහන මමයි, 

චාමිකයි, එයාහේ 

තාත්තයි විතරයි. 

හකාළඹ ෙැපිලියාහන 

ඉනහන. හගදරදි පුතා 

ොඩුහව් ඉන්න හකහ්නක. 

එයාට බලහ්ලෝ හදනහ්නක 

ඉන්නවා. හගාඩාක හව්ලාවට 

ඒ හදන්නා එකක හසල්ලම් 

කර්න එක තමයි කරනහන.

එතගකොට තරෙො යන ගවලොවට චොමිකට 
යගකේ වගේ තරෙො යනවො කියනගන 
ඇත්තද?

අහන එහෙම ්නෑ. ඒත් එයාට 

රුවන එස.ගසනවිරත්න

චොමික 
ඉසගකෝගේ යන කොගේ 

එයොට ගෙොගරන 
්ම්මත් එයොගේ �සගසන 
ඉසගකෝගලට යනවො 

චොමික කරුණොරත්නගේ ්මව 

කකුලේ 
කැඩුගණොත් තනි 
කකුගලන ෙෙලො 

ෙරි ්මැච් එක දිනලො 
එනන කියලයි 

්ම්ම එයොට 
කියනගන 

‘උනනදුවො’ 
විතරේ ගනගවයි 

දැන ස්මෙරු ‘චොමි 
යකො’ කියලත් 

කියනවො

චොමිකගේ ්මව සෙ පියො
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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.

ත්රිදපෝ් දග�රදිම 
හදාගන්නත් පුළුවන් 

ගැබිනි මව්වරුන්ගේත්, අඩුබර 

දරු්වන්ගේත් ්�ෝෂණය ගැන කතා කරද්දී, 

ත්රි්�ෝෂ ්වැඩපිළි්්වල ගැන අමතක 

කරනනට බැරිය. රජය මගින ක්රියාත්මක 

්මම ්වැඩපිළි්්වල ලංකා්ව සෑම ්සෞඛ්ය 

ව්වද්ය නිලධාරී ්කාට්ාසයක් තුළම 

ක්රියාත්මක ්ක්රනනකි. එය මව්වරුන අතට 

ලබාදීම සිදු්වන්න රජ්ේ �වුල් ්සෞඛ්ය 

්ේ්වා නිලධාරිනිය අතිනි. ඒ මාසික මව 

සායන්ේදී ්�ෝ ළදරු සායන්ේදීය. 

“ත්රිප�ෝෂ වැඩපිළිපවල ගත්තම එය 
කාරණා පෙකක් මූලිකවයි ක්රියාතමක පවනපන. 
එහි �ළමු කාරණය ්තමයි මා්තෘ හා ළෙරු 
මනෙප�ෝෂණය වළක්වා ලීම. පෙවැනි කාරණය 
්තමයි පේශීය පගෝවියාපේ ආර්ථිකය නංවාලීම. 
එයින අෙහස් කරනපන පමම වැඩපිළිපවල  
සඳහා පේශීය පගාවි නිෂ�ාෙන මිලට පගන 
ත්රිප�ෝෂ නිෂ�ාෙනය කිරීමයි. ත්රිප�ෝෂවල 
සංයුතිය සැලකිලලට ගැනීපේදී ඊට අමුද්රව්ය 
වශපයන බඩඉරිඟු, පසෝයා පබෝංචි, පූර්ණ 
පයාෙය සහි්ත කිරිපිටි, විටමින සහ 
ඛනිජ මිශ්රණයක් පමහි අන්තර්ග්තයි. 
ඒ වපේම පමහි සීනි, රසකාරක පහෝ 
කල්තබාගැනීපේ ද්රව්ය අඩංගු නැහැ. 
ත්රිප�ෝෂ කලින පිසින ලෙ ආහාරයක් 
නිසා, ක්ෂණිකව ආහාරයට ගැනීපේ 
හැකියාව �වතිනවා.”

ඒ රජ්ේ �වුල් ්සෞඛ්ය 

නිලධාරීන්ගේ සංගම්ේ සභා�තිනි 

්ද්විකා ්කාඩිතු්වක්කු්ගේ �ඬය. 

ත්රි්�ෝෂ ්වැඩසට�න සඳ�ා සෑම 

ගරභණී ම්වක්ම සුදුසුකම් ලබන 

අතර, ළදරු්වන මාස �යට ්වැඩි 

අඩුබර දරු්වන විය යුතුය.

“අපි මාස හයට අඩු ෙරුවනව 
ත්රිප�ෝෂ වැඩසටහනට පයාදා 
පනාගනපන, ෙරුපවකුට මාස හයක් 
වනතුරු නිර්පේශ කරනපන මව්කිරි 
නිසයි. පමහිදී ළෙරු වර්්ධන සටහපන 
බර පහාඳ ්තතතවයක තිබිලා යේ 
අසනී�යක් නිසා ඒ ෙරුවාපේ බර 
අඩුවීමක් වුපණාත නැව්ත එම 
ෙරුවාපේ බර යථා ්තතතවයට 
�තපවනතුරු ත්රිප�ෝෂ ලබාදීම 
සිදුපවනවා.”

ඇය ්�න්වා ්දන්න ත්රි්�ෝෂ 

ග්ෑම් සියයක අඩංගු ්�ෝෂණ 

සංයුතිය ඉ�ළ බ්වය. ඒ අනු්ව එහි 

කා්බෝ�යි්රේට ග්ෑම් 61.9ක් ඇත. 

්්ෝටීන ග්ෑම් 20කි. යකඩ ග්ෑම් 

18කි. ්ම්දය ග්ෑම් 7.8කි. ශක්තිය 

කි්ලෝකැලරි 400කි. අයඩින ඇතුළු 

ක්ෂුද්ර ්�ෝෂක මයි්්ෝග්ෑම් 44කි. 

විටමින ඒ, ඒකක 1700ක් එහි 

අනතරගතය.

ත්රි්�ෝෂ පිළි්යල කරගත �ැකි 

ආකාර කිහි�යක් ති්ේ. වි්ේෂ්යනම 

දරු්වනට ්මම ආ�ාර පිළි්යල කර දී්ම්දී 

එම ්ම අනුගමනය කරනන සිදු්වන්න, 

ඇතැම් දරු්වන ්මම ආ�ාර ්තික්්ෂේ� 

කරනනට ඉඩ ඇති බැවිනි.

“ඇත්තටම ත්රිප�ෝෂවලට කිරිපිටි ටිකක් එක් 
කරනපනත ඒ රසට ෙරුපවෝ තුළ කැමැත්තක් 
තිපයන නිසයි. පම්තැනදී ෙරුපවක් ඒ ආහාරය 
ගනන කැමති විදියට එය සකස්කර පෙනන 
මවට හැකියාව තිපයනවා. එහිදී �ානයක් 
විදියට එය හෙලා පෙනන පුළුවන. ඊට අවශ්ය 
පවනපන ත්රිප�ෝෂ පේස හැඳි තුනක්, උණුකර 
මෙක් නිවාගත ජලය හා සීනි ස්වල�යක් 
එක්කරලා දීපේ හැකියාව තිපයනවා. කිරි 
පහාේෙක් හෙේදී ත්රිප�ෝෂ පේස හැඳි තුනක් 
ඊට එක්කරලා, එය 
වෑංජනයක් 
ආකාරයට 
පිළිපයල 
කරනනත 

හැකියාව 
තිපයනවා. 
ඒ වපේම 
අේගලාවක් 
විදියට 
සීනි, ප�ාල, ලුණු 
දාලා එය සාදාගැනීපේ හැකියාවත තිපයනවා. 
එපමනම පිට්ටු කනන කැමතිනේ, එය පිට්ටුවක් 
ආකාරයට පිළිපයල කරනනත හැකියි.”

ත්රි්�ෝෂ්වල රස ගුණ සංයුතිය ගැන කතා 

කළත්, තා්වකාලික්ව එම ්වැඩපිළි්්වල 

දැනට ඇණහිට ති්ේ. එ්�ත් මව්වරුන්ගේ 

්�ෝෂණ අ්වශ්යතා්ව ්නාසලකා �රිනනට 

පුළු්වන ්දයක් ්නා්ව. එය ්ක්ේ ්�ෝ ඉටු 

කරගනනට සිදු්වන්න ්වැ්ඩන දරු්්වකු්ගේ 

්වරධනය, ශක්තිය, ්රෝග ආරක්ෂා්ව යන 

කාරණා සැලකිල්ලට ගැනී්මනි. එහිදී ඒ 

ගැන ක්රියාත්මක ්වනනට රජයට ්වගකීමක් 

ඇතත්, දැනට එය ඉටු ්නා්වන්න නම් ඊට 

ආ්ද්ශකයක් අ්වශ්යය.

“කාපලක ඉඳන ත්රිප�ෝෂවලට 
ආපේශක විවි්ධ නේවලින 
පවළඳප�ාපේ තිපයනවා. ඒ වපේම 
අලුත අතහදාබැලීේ කරමින 
තිපයනවා. පකාපහාමනමුත ත්රිප�ෝෂ 
පගෙරදිම හදාගනන පුළුවන. ඒ 
බඩඉරිඟු, පසෝයා පබෝංචි, මුංඇට, 
කව්පි වැනි ්ධාන්ය වර්ග එක්කරලා. 
ග්ෑේ �නහක්, සියයක් ආදී වශපයන 
්තමන කැමති ප්රමාණයට ්ධාන්ය වර්ග 
පගන පසෝදා, පව්ලා, කබපල පහාඳින 
බැෙගනන. ඉන�සුව එය කුඩු කරලා, 
(බපලනඩරයක් තිපයනවානේ බපලනඩ් 
කරලා) කෑමට ගනන අවස්ථාපව් ඊට 
කිරිපිටි පේස හැනෙකුත එක්කරලා අපි 
ඉහ්ත කිව්ව විදියට අේගලා හදාගනන 
පුළුවන. ඒ වපේම කුරක්කන කැඳ 
හෙන විදියට පේ කුඩු කරගත මිශ්රණය 
එක්කරලා කැඳක් හදාගනනත පුළුවන. 
ඇත්තටම ෙරුවනපේ ප�ෝෂණය, 
මව්වරුනපේ ප�ෝෂණය රැකගනන 
අ�ට පේ පවලාපව් කළ හැකි 
විකල�යක් විදියට පමය හඳුනවලා 
පෙනන පුළුවන.”

්මහිදී ගරභණී කාලය තුළ 

සායනයට එන මව්වරුන්ගේ 

දත්ත සට�න කරගනු ලබන්න 

දරු කළලය ්වැඩී්ම් ආකාරයද 

සැලකිල්ලට ගනිමිනි. එහිදී ම්ව්ගේ 

උස-බර අනු්ව ඇය්ගේ ්වැඩි්වන බර 

සැලකිල්ලට ගනු ලැ්ේ.

“�වුල පස්වා නිල්ධාරිනිය පේ ගැන 
මාසිකව සටහන කරනු ලබනවා. එහිදී 
අදාළ කාන්තාව ගර්්භණී මවක් පලසට 
සායනයට ආ �ළමු දිනපේ ඇයපේ 
ශරීර ස්කන්ධ ෙර්ශකය උස සහ බර 
අනුව (BMI අගය) මැන බලනවා. 

එහිදී BMI අගය 
18.5ට අඩු නේ 

ඇයව සැලපකනපන 
අඩුබර සහි්ත මවක් 

හැටියටයි. එම අගය 
18.5ත 24.9ත 

අ්තරනේ ඇය ප�ෝෂණ 
මට්ටම පහාඳ මවක් පලස 

සැලපකනවා. BMI අගය 
24.9ත 29.9ත අ්තර 
මවක් නේ බර වැඩි මවක් 
විදියටයි සැලපකනපන. එම 

අගය 30ට වැඩිනේ ඇය ්තරබාරු කාණඩයට 
අයත පවනවා.”

්මම බර ්මාණය ගත්විට ම්ව්ගේ මුළු 

ගරභණී කාලය තුළ බර ්වැඩිවිය යුතු යැයි 

සැල්කන ්මාණයක්ද ඇත. එනම් BMI 

අගය 18.5ක අගයක් ඇති ම්වක්ගේ බර 

්මාණය කි්ලෝග්ෑම් 12.5 සිට 18 දක්්වා 

්මාණයක් ්වැඩිවිය යුතුය. BMI අගය 18.5ත් 

24.9ත් අතර ම්වක්ගේ බර කි්ලෝග්ෑම් 11.5 

සිට 16 දක්්වාත්, BMI අගය 24.9 සිට 29.9 

දක්්වා ම්වක්ගේ බර කි්ලෝග්ෑම් 7 සිට 11.5 

දක්්වාත්, BMI අගය 30 ට ්වැඩි මව්වරුන්ගේ 

බර කි්ලෝග්ෑම් 6 සිට 8 දක්්වාත් ්වැඩිවීම 

සිදුවී ඇද්දැයි සැලකිලිමත් ්ව.

අදාළ බර ්මාණය ්වරධනය කරගැනීමට 

අ්වශ්ය විටමින ්වරග, ආ�ාර ්වරග ගැන 

දැනු්වත්භා්වය ලබා්දන අතර, අ්වශ්ය විට 

ව්වද්ය උ�්ද්ශනය සඳ�ා අදාළ මව්වරුන 

්යාමු කරනනට �වුල් ්සෞඛ්ය ්ේ්වා 

නිලධාරිනියන උනනදු ්ව.

එහිදී ම්වට ලබා්දන ත්රි්�ෝෂ �ැකටටු්ව 

්වැදගත්කමද කියා්දන්න, එය සෑමවිටම 

�වු්ල් ආ�ාරයක් කර ්නාගනිමින, ම්ව්ගේ 

්�ෝෂණ අ්වශ්යතා්ව ්ක්රහි අ්වධානය 

්යාමු කළ යුතු නිසා්්වනි.

“මවක් ප්රසූතිය ආසනන පවනපකාට ඒ 
නියමි්ත බර සපුරලා ඉනනවානේ ප්රසූතිපේදි 
ඇයට ඇතිවන සංකූල්තා අවමයි. ඒ වපේම 
ෙරු ප්රසූතියට මුහුණපෙනන ඇය තුළ ශක්තිය 
තිපබනවා. ප්රසූතිපේදි රුධිර වහනය වැනි 
අව්ධානේ අවස්ථාවක් ආපවාත, ඒ තුළින 
මිපෙනන ඇයපේ ප�ෝෂණ මට්ටම තුළ 
බල�ෑමක් තිපබනවා. ඉතින හැම අේමා 
පකපනක්ම, පමාන දුෂකර්තා මැෙ වුවත 
නිසි ප�ෝෂණය ලබාග්ත යුතපත ්තමාපේත, 
ඉ�පෙනනට සිටින ෙරුවාපේත ආරක්ෂාව 
සැලකිලලට පගනයි.” 

්ද්විකා ්කාඩිතු්වක්කු ම�ත්මිය කියනනා 

්ේම, ගරභණී සම්ේ ම්වක් ලැබිය යුතු 

්�ෝෂණය රටකට මනා ආ්යෝජනයක්ද 

්්වයි. ඒ නි්රෝගී, ක්රියාශීලී, බුද්ධිමත් 

දරු්්වකු යනු �ැමදාමත් රටට සම්�තක් ්වන 

බැවිනි.

ත්රිදපෝ්වල 
සීනි, රසකාරක දහෝ 

කල්තබාගැනීදම් ද්රව්ය 
අඩිංගු නැහැ. එය 

දපෝ්ණ සිංයුතිදයන් 
ඉහළයි

�ැනට 
රජදේ ත්රිදපෝ් 
වැඩපිළිදවල 
නතරදවලයි 

තියන්දන්
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මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

ග්ාමසේවක සනෝනාට 
උණ ගැන්වූ 

යකි නාරිං සවදා

යකි නාරං ක�ාළ �ැඳක් ක�ානනට 

දී ශරීරකේ අමනුෂ්යකයක් නිසා වැළඳුණු 

කරෝගයක් ඇත්ැයි කසායා �ලා එය 

සුව �රන විස්මිත කව් මහතකු 

පිළි�ඳව මට ්ැනගනනට 

ලැබුකේ කුරුණෑගල 

දිස්්රික්�කේ ප්ාකේශීය 

කේ�ම් �ාරයාලය� 

කස්වය �ළ පරිපාලන 

නිලධාරිකයකුකගනි. 

තම ප්ාකේශීය කේ�ම් 

ක�ාට්ාසයට අයත 

වසම� කස්වය �රන ග්ාම 

නිලධරී මහතමිය� එම කව් 

මහතාකගන ප්ති�ාර ගැනීමට 

කගාස් විශාල අ�රතැබ�ය�ට 

පතව හිඳිනා �වත ඔහු කීකේය.

යක්්ෂ, කරේත, පිසාච, 

කුම්්ාේ්ඩ ආදී අමනුෂ්යයන 

විසින මිනිසුන කරෝගී �රවනකනය 

යනන දුරාතීතකේ සිට පැවැති 

විශවාසයකි. ඒ විශවාසය කම් 

වනවිට් මුළුමනිනම සමාජකයන 

පහව කගාස් නැත. වවද්යවරුනට 

හඳුනාගත කනාහැකි කරෝග ක�ාකහෝවිට 

අමනුෂ්යයන විසින මිනිසුනට ඇති�රන 

යක් කල්ඩ �ව ක�ාකහෝක්කනකු විශවාස 

�රති. ඉහත කී පරිපාලන නිලධාරී මහතා 

පැවසූ අන්මට කම් කව් මහතා ප්ති�ාර 

�රනුකේ එවැනි ‘යක් ලෙඩ’ සඳහාය.

ඊට පසු දිකන� කුරුණෑගල, මාස්කපාත 

කවකසන මකේ හිතවත ව්ාපාරි�කයකු 

වන නිමේ ජයරතන ් සමඟ ඔහුකේ 

යතුරුපැදිකයන මා ් එම යකි නාරං කව් 

මහතා කසායා ගිකයමි.

කුරුණෑගල සිට කිකලෝමීටර විසිපහ� 

පමණ දුරින ගම්�් පරිසරය� පිහිටි 

එම කව්කග්ර ඉදිරිපස වසා ්ැමූ �්ඩ 

�ාමරයක් කස් දිස්විය. මධ්යම ප්මාණකේ 

නිකවසක් වූ එහි ඉදිරිපස පලාස්ටික් පුටු 

පහකළාවක් පමණ ්ක්නට ලැබුණු අතර 

ඒවායින පුටු ්හය� පමණ එම කව් 

මහතාකගන ප්ති�ාර ලැබීමට පැමිණි 

කරෝගීහු වාඩි වී සිටියහ.

“සමහර ලෙඩ තිලයනවා ඉංග්රීසි ලේතවලින් 
ලහාඳ ලවන. තවත ලෙඩ ලහාඳ ලවන්ලන් 
සිංහෙ ලේතවලින්. ඒත ඇඟ ඇතුලේ යක්්ෂ, 
ලරේත, පිසාච, කුම්ාණඩ දිස්ටියක් තිලයනවා 
නම ඒ ලමාන (......) කින්වත (අසභ්ය වදනකි) 
ලහාඳ ලවන්ලන් නෑ.. නෑ මයි.” 

සුදු සරමකින මිස �මිසයකිනවත 

කනාසැරසුණු අවුරුදු පනහක් පමණ 

වයසැති �ළු හීන්ෑරි මිනිකසක් තනිව �තා 

�රනනාක් කමන එකස් කියමින අප වාඩි වී 

සිටි තැනින එහා කමහා ඇවිදිනනට විය.

“ඔය තමයි ලවද මහතතයා. එයාට 
හරියට ලක්න්ති යනවා. මම මීට කලිනුත 
වතාවක් ලමලේ ඇවිත තිලයනවා.” මා 

්ැඩි උනනදුවකින හා කුතුහලයකින 

ඒ පුේගලයා ක්ස �ලාහිඳිනු දුටු වයස 

අවුරුදු හැට� පමණ �ානතාවක් කීවාය. 

ඇය පැමිණ සිටිකේ ඇකේ දියණිය� කස් 

සිතිය හැකි වයස අවුරුදු තිහක් පමණ වන 

තරුණිය�් සමඟිනි.

“ඇඟ ඇතුලේ ලමාන යලකක් හිටියත 
මලේ යකි නාරං කැඳ ලකෝප්පයක් බීපු 
හැටියම ඒකා එළියට ්පනිනවා. ඊට්පස්ලස 
මං දනී කරන හරිය. යලකක් ලනලවයි ලමාන 
(......)වත මලෙත එක්ක ලසලෙං බෑ.” 

අනතුරුව ඔහු අකප ක්කනත ක්ස ඍජුව 

�ලාගතවනම කීකේ කිසියම් තරජනාතම� 

කලසකිනි.

“මාව ලහායාලෙනත ඔය ්පතතර, 
ලේඩිලයෝ, ටීවීවෙ එවුන් එකදිෙටම 
එනවා. ඒත ලමතන මහ ඉස්පිරිතාලෙ 
වලේ ලසනඟ පුරවාලෙන කරන්න පුළුවන් 
(......) නෑ. (අසභ්ය වදනකි) ඒ හින්දා 
එක එක ආරංචිවලින් මාව ලහායාලෙන 
එන්ලන එකාද, ලදන්නද, මං උන්ට ප්රතිකාර 
කරනවා; එචචරයි.”

යකි නාරං කව් මහතාකේ 

ස්වරය ව්ඩාත තරජනාතම� 

ස්වරූපයක් ගනනා 

�ව මට වැටහිණි. 

සැ�ැවිනම එවැනි 

ආ�ෘතිය� 

කවක්කු මා 

ඉන කපර ්ැ� 

තිබුකේම 

නැත. කමකස් 

පැය �ාගයක් 

පමණ අප 

ඉදිරිකේ එහා 

කමහා සක්මන 

�රමින කව් 

මහතා ආලවටටම් 

පාන අතකර එතරම් 

පිරිසිදු කනාවූ ඇඳුමකින 

සැරසුණු �ානතාව� අප 

ඉදිරියට පැමිණි අතර ඇකේ ්ෑකත වූකේ 

පැරණි �නකේසියකි. ඒ �නකේසිය මත 

අඬුක�ෝපප කිහිපයක් වූ අතර ඒවාකේ 

තිබූ ක�ාළ පැහැගත දියරය යකි නාරං 

ක�ාළ �ැඳ �ව ්ැනගත හැකි විය.

“දැන් ඕක ඔය හකුරු කෑලෙකුත 
අරන් බීො දාන එකයි ඇතලත. එලහම 

බිවවට ්පස්ලස් හතියක්, උණ ෙතියක්, 
කැරකිලෙක්, කෙන්ත ෙතියක් එලහම 
දැලනනවා නම ඔන්න ඉන්ලතරුවටම ඇඟ 
ඇතුලේ යලකක්, ලරේතලයක්, පිසාචලයක්, 
කුම්ාණඩලයක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඕක 
බීො ්පැයක් හමාරක් ලමතනම ඉඳො යන 
එක ලහාඳයි. එලහම නැතනම මෙට ගිහින් 
ආ්පහු හැරිො එන්න ලවයි.”

යකි නාරං කව් මහතතයා එකස් 

කීකේ ඒ �නකේසිකේ ඉතිරිව 

තිබූ අනතිම �ැඳ 

ක�ෝපපය එ� හුස්මට 

උගුකර හලාගනනා 

අතකරය. නමුදු ඒ 

අතකර මා අේ්ර 

සිටි වියපත 

�ානතාව සමඟ 

සිටි තරුණිය 

�ැඳ ක�ෝපපය 

අතට කගන 

වටපිට �ලනනට 

වූවාය. එවිට 

එම කව් මහතා 

“ඕක බී්පන් ළමලයෝ” 

කියා �ෑගසන ලේකේ 

කගෝරනාඩුවක් කලසිනි.

�ාලය පැය �ාගයක් ගතවනනට 

ඇත. රැස්ව සිටි සැකවාම එකිකන�ාකේ 

මුහුණු ක්ස �ලමින විමසිලිමතව �ේගත 

�රන අතකර ඉහත සඳහන තරුණිය 

එක්වරම එම වැඩිහිටි �ානතාවකේ 

උර මතට හිස ත�ාගනනා ලේකේ මහත 

අපහසුවක් පළ �රමිනි.

“ලදයියලන් ලමයාට ලහාඳටම උණ.” එම 

වැඩිහිටි �ානතාව රහසින කමන කීවාය. 

පසුව ඒ කව් මහතා එම වැඩිහිටි 

�ානතාව් සමඟ ඒ නිවකස් ඉදිරිපස 

�ාමරයට �ැඳවාගත අතර, එම 

අසුනකපකේ වාඩිවී සිටි තවත �ානතාවක් 

සිටි තැනින එක්වරම දිවකගාස් කගමිදුකේ 

ගසක් යටට වමනය �රනනට වූවාය.

“ඔය මනුස්සයා අලප ග්ාමලස්වක 
ලනෝනා ලකලනක්ව ලම ලවනලකාට හත අට 
වතාවක් ලෙන්වාලෙන තිලයනවා. වැලේ 
තිලයන්ලන් ලම ලවනලකාට ඒ ග්ාමලස්වක 
ලනෝනා ඔය ලවදාට රුපියල ෙක්්ෂයකට 
වැඩිය වියදම කරො තිලයනවා.”

එම ගමනින පසුව පරිපාලන 

නිලධාරියා දුර�තනකයන ඇමතූ පසු ඔහු 

කීය.

සැ�ැවිනම එම කව් මහතා නමින 

හඳුනවන පුේගලයා එහි පැමිකණනනවුන 

මකනෝ විද්යාතම� ගුේඩුව�ට නතු 

�රගනනා �ව පැහැදිලිය. 

ඔහු තම හැසිරීම්, �තා�හ ආදිකයන 

එහි පැමිකණන කරෝගීනට ල�ාක්න ප්�ල 

මානසි� විධානවලට නතුවන කරෝගීනකේ 

මානසි� ආතති මටටම එක්වරම ඉහළ 

නැංවීම මත ඔවුහු විවිධ කරෝග ලක්්ෂණ 

පළ �රති. 

ඒ කරෝග ලක්්ෂණ අතර සිරුකර 

උණුසුම් �වක්් ඇතිවිය හැකි අතර, 

එය හැඳිනකවනුකේ මකනෝජ දානය 

කහවත මකනෝ තනු� උණ (Psychogenic 

Fever) යනුකවනි. නමුත කරෝගීනකේ එම 

බිඳවැටුණු මානසි�තවය අමනුෂ්ය කරෝග 

වශකයන හඳුනවන ඒ පුේගලයා එම 

අසරණයනකගන රුපියේ ලක්්ෂ ගණන 

ගසා�නකනකු �ව අතිශයින පැහැදිලිය.

“ඔය තමයි 
සවද මහතතයා. එයාට 

හරියට සක්න්ති යනවා. මම 
මීට කලිනුත වතාවක් සමසේ 
ඇවිත තිසයනවා.” මා දැඩි 

උනන්දුවකින් හා කුතුහලයකින් 
ඒ පුදගලයා සදස බලාහිඳිනු 

දුටු වයස අවුරුදු හැටක 
පමණ කාන්තාවක් 

කීවාය
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රුවන් එස්.සෙනවිරතන
ඡායාරූපය -  ෙමන් අසේසිරිවර්ධන

කවරසේ කතාව

සින්දු කියන 
වවද්යවරියක් 

සවන්නයි 
මට ඕන 

ක�ොච්චර තරුණික�ෝ හිටි�ත් බොහිර 

රූප�යි, �ටහඬයි, හැකි�ොවයි එ�ට 

පිහිටපු අ� මුණගැකහනකන හරි 

�ලොතුරකින. සමහරු කපනුකමන හැඩ 

වුණොට �ටහකේ කිසි ආ�ර්ෂණ�ක් 

නෑ. තවත් සමහරුනට හැඩයි, හඬයි 

තිබුණට හැකි�ොවක් නෑ. ඔ� අතකර 

තවත් අ�ට ඔ� තුනම තිබුණත් 

වොසනොව කි�න එ� නෑ. හැබැයි 

‘ය�ොමොෂො චොවින්දි සිල්ො’ කි�නකන 

කේ කි�පු හැමකේකිනම සේපූරණ 

තරුණි�ක්. ඇකේ රූප� ගත්තත්, 

ඇකේ හඬ ගත්තත්, ඇකේ හැකි�ොව 

ගත්තත්, වොසනොව ගත්තත් ඒ හැම 

අතිනම ඇ� කපොකහොසත්. ඒ නිසොම 

අද ‘ධරණී’ �වර� සැරකසනකනත් කේ 

හැඩ�ොරි�කේ රුවින. ඒ�ත් ඇ�ට 

ලැබුණු එ� වොසනොවක් කිවකවොත් හරි.

“මට තොම ්�ස අවුරුදු විසසයි. යමදා 
සැයේ උසස යෙළ විභොග� ලි�ලො ප්රතිඵල 
අයේකෂොය්න් ඉන්යන්. ව්ද්ය්රි�ක 
ය්න්්න හිතොයග්න ජී් විද්යො අංශය�න් 
තමයි විභොග� කයේ. ඒ අතයේ ෙසුගි� 
්සයේ රූේොහිනී ්නොළිකෝක අවුරුදු 
කුමරි� තරඟ�කට ඉදිරිෙත් වුණො. 
එතැ්න ඉඳපු තරුණි�න් දහදාහක අතරින් 
අ්සෝන යදායළොසයද්නො අතරට එන්්න 
මට හැකි�ෝ ලැබුණො. ඇත්තටම ඒ 
අ්ස්ෝ නිසො මට යගොඩොක යේ්ල 
ලැබුණො.”

අහේකබන වුණත් ක�කනක්ට කද�ක් 

ලැකබනකන වොසනොවට කි�නවකන. 

ක�ොමෝෂොත් ඒ අතින හරි වොසනොවනත 

තරුණි�ක්. කමො�ද ඇකේ ජීවිතකේ 

හැරවුේ ලක්්ෂ�ක් කවන ඇකේ 

සංගීතම� ගමනට පොර �ැකපනකනත් 

හරිම අහේකබන.

“මම ගොයිකෝක ය්න්්න්නම් හිතලො 
තිබුයේම ්නෑ. ඒත් මයේ මලලි ෙහන් 
තරුෂ, අවුරුදු හතක පුරෝට ප්රසංග 
යේදිකොයේ ඉන්්න යකය්නක. ඉතින් එ�ොයග 
ප්රසංග තිය�්නයකොට මමත් බලන්්න 
�්න්ො. ඔ� අතයේ හැයමෝම අහන්්න 
ගත්තො ‘මලලිට ඔචචර යහොඳට සිංදු 
කි�න්්න පුළු්න් ්නම් අකකට බැරි ඇයි?’ 
කි�ලො. එයහම කි�ලො මලලිට ආරොධ්නො 
කරපු ප්රසංග්ලටම මටත් ආරොධ්නො 
ලැයබන්්න ෙටන්ගත්තො. ඒ 
විදිහටයි මං ප්රසංග යේදිකෝට 
යගොඩවුයේ. දැන්්නම් 
මට යගොඩොක ආරොධ්නො 
ලැයබ්න්ො.”

කේ කවනක�ොට 

ලං�ොකව ක�ොකේ 

ක�ොතැන� සංගීත 

ප්රසංග�ක් තිබුණත් 

කේ හැඩ�ොර ක�ලල 

ඒ ප්රසංගකේ 

දකිනන 

පුළුවන. කමො�ද අහේකබන ලැබුණු ඒ 

අවස්ොව ඇකේ හැකි�ොකවනම ඇ� 

ඔපමටටේ �රකගනයි තික�නකන.

“ඇත්තටම හැදෑරීමක ්නැතු් ගම්නක 
�න්්න අමොරුයි. මං ගොයිකෝක ය්න්්න 
හී්න ය්නොදැකකත් සොමොන්ය යෙළට 
සංගීත� විෂ�ක විදි�ට කරලො තිබුණො. 
ඒක මයේ ගම්නට යලොකු පිටි්හලක 
වුණො. දැන් ්නම් මං විශොරද විභොග� 
කරයග්න �්න්ො.”

ප්රසංග කවදි�ොව ගැන �තො �ක�ොත් 

අපිට එක්වරම මතක් කවනකන සශි�ො 

නිසංසලොව. කමො�ද ඇ� තමයි 

ප්රසංග කවදි�ොකව හදවකත් ගොයි�ොව. 

ගීතවලින විතරක් කනකවයි ඇ� අඳින 

ප�ඳින හැසිකරන විදිකහන පවො ඒ� 

එකහමයි. ක�ොමෝෂොත් අපි දකිනකන ඒ 

විදිහට. ඒ නිසො සශි�ොව අනු�රණ� 

�රනවද කි�ලත් නි�මට අපි 

ක�ොමෝෂොකගන ඇහුවො.

“මං කවුරුත්ම අනුකරණ� 
කරන්යන් ්නෑ. එයහම කයළොත් මට මෝ 
්නැතිය්්න්ො. ඒත් මං ආසයි 
සශිකො නිසංසලො මිසට. එ�ො අද 
ඉන්්න තැ්නට යහට මට එන්්න 
පුළු්න් ්නම් මං දිනුම් කි�ලො හිත්න්ො.”

තැන�ට එනන කමොනතරේ පොරවල 

තිබුණත් තමන හදාගත්ත පොකර එන 

එ�යි වටිනකන. අනන එතක�ොටයි 

තැන�ට ඇවිත් දවස� ආපහු හැරිලො 

බලේදි සතුටු කවනන පුළුවන කවනකන. 

හැබැයි තමන 

හදාගත්ත 

පොර� 

ආවත් 

ක�ොමෝෂොකේ ගමන මලපොරකින නේ 

වැටිලො තිබුකේ නෑ.

“අලුත් යකය්නකට සංගීත� 
්යේ කයෂේත්ර�කින් තැ්නකට 
එන්්න යලසි ්නෑ. ගෑනු 
ළමය�කුට ්නම් 
යගොඩොකම අමොරුයි. 
යමොකද කැපිලි යකටිලි 
බොධක සෑයහන්්න 
එ්න්ො. ඒ ්යේම 
අයුතු ය�ෝජ්නො එන්්න 
තිය�්න අ්ස්ො ්ැඩියි. 
ඒ නිසො ෙරිසසමින් තමයි 
යම් ගම්න �න්්න ඕයන්.”

ගො��ක�ක් ගොයි�ොවක් 

විදිහට සංගීත කපොක�ොකව 

පැ�කවනන නේ තමනකේම කි�ලො 

ගීත�ක් තික�නන ඕන කි�නවකන. 

ඒ නිසොම ක�ොමෝෂොත් පහුගි� �ොකල 

තමනකේම ගීත කද�ක් එළිදැක්වුවො.

“මයේ මුලම ගීත� ‘යේදුන්්නක ෙො�ලො’ 
කි�්න එක. යද්ැනි එක ‘ඇස බැලයමන්’ 
කි�්න ගීත�. ඒ ගීත යදකටම යගොඩොක 
යහොඳ ප්රතිචොර ලැයබ්න්ො. ඒත් මං 
හිත්න්ො මයේ ඊළඟ ගීත� රයේ යලොකු 
ය්්නසක කරයි කි�ලො.”

ගො�න ශිලපිනි�ක් වුණත් 

ක�ොමෝෂොකේ ඇඟ ඇතුකේ අපූරු 

නිළි�කුත් ඉනනවො කි�න �තොව 

එළි�ට ආකව කේ �තොබහ අතකරමයි. 

ඒ� නිසොම ඇකගන ඒ �තොව ගැන 

අහනනත් අපි අමත� �කේ නෑ.

“රංග්න�ටත් ආරොධ්නො එ්න්ො. ඒත් 
තිය�්න කොේ�බහුල බ් එකක යගොඩොක 
අ්ස්ො මගඇයර්න්ො. ඒත් ෙසුගි� 
සතියේ චමිල සේ අධ්යකෂණ� කරපු 
‘සුපිපුණු කුසුමක’ කි�්න ඒකොංගික 
යටලි්නොට්යයේ මං ප්රධෝන චරිත� කළො. 
ඒකත් ළඟදීම රූේොහිනියේ විකොශ්න� 
ය්යි.”

දක්්ෂතොවන කගොඩක් තික�න 

කමච්චර හැඩ�ොර තරුණි�ක් 

අකේ ඉසසරහො ති�ොකගන 

ඇ�කගන ආදකර ගැන අහලො 

බැලුකව නැත්නේ ඒ� 

කලොකු අඩුවක්.

“ආදයේ කි�න්යන් සුන්දර යද�ක. 
හැබැයි ඒක සුන්දර ය්න්යන් හරි යක්නො 

මුණගැහුය්නොත් විතරයි. ්ැරදි 
යකය්නක මුණගැහුය්නොත් මුළු 

ජීවිත කොයලම විඳ්න්්න 
ය්යි. අපි යකය්නක 
ජීවියත්ට ළංකරගන්්න 
ඕ්න ද්සකට යදකකට 
ය්නය්යි. මැයර්නකලම 
අපි එකටයි ඉන්්න ඕ්න. 
අන්්න ඒ නිසො ආදයේට 
ඉකමන් ය්ලො බෑ.”

ඒ� ව�සට වඩො 

ටි�ක් පැහුණු උත්තර�ක් 

හිනදමද මනදා ක�ොමෝෂොටත් 

හිනො. ඒ හිනොව අසකසනම අපි 

ඇකගන අනොගත බලොකපොකරොත්තු ගැන 

අහනනත් අමත� �කේ නෑ.

“එක හී්න�ක ති�ොයග්න ඒ හී්න� 
ෙසයස ෙන්්නන්්නම ඕ්න කි�ලො එකක ්නෑ. 
තමන්ට හියත්න්ො ්නම් ත්ත් හී්න්ලට 
�න්්න තමන්ට පුළු්න් කි�ලො ඒ්ටත් 
උත්සොහ කරලො බැලු්ට කමක ්නෑ. දැ්නට 
මයේ යලොකුම හී්න� ව්ද්ය්රි�ක ය්්න 
එක. උෙරිම උත්සොහ කර්න්ො ඒ හී්න� 
සැබෑ කරගන්්න. ඒ ්යේම ගොයිකෝක 
විදිහට රයේ ත්ත් ඉහළට �න්්න ආසයි. 
ද්සක සිංදු කි�්න ව්ද්ය්රි�ක 
වුයණොත් මට මයේ ගැ්න සතුටු ය්න්්න 
පුළු්න්.”

ඉතින ඇ� හිතන විදිහටම සිංදු 

කි�න වවද්යවරි�ක් කවනන සුබපතන 

ගමනම අවසොන වශක�න ඇකගන 

අහනනම කි�ලො හිත බල�රපු 

ප්රශන�කිනම අකේ �තොබහ අවසන 

�රනන හිතුණො. ඒ තමයි තරුණි�ක් 

වුණොම ආඩේබර කවන එ� කහොඳද 

නැේද කි�ලො. ඒ�ට ඇ� �ට 

ක�ොණකින හිනොකවලො දුනකන කමනන 

කමකහම උත්තර�ක්.

“ගෑනු ළමය�ක 
යෙොඩඩක ආඩම්බර 
වුණොට කමක ්නෑ. 
හැබැයි අහංකොර 
ය්න්්න යහොඳ 

්නෑ. ආඩම්බරකම 
ගෑනු ළමය�කුට 

පුංචි ආභරණ�ක වුණොට 
අහංකොරකම ගෑනු ළමය�කුට හරි 

කැතයි.”

ගෑනු 
ළමසයක් සපාඩ්ඩක් 
ආ්ඩමබර වුණාට 
කමක් නෑ. හැබැයි 
අහංකාර සවන්න 

සහාඳ නෑ

හැසමෝම 
අහන්න ගතතා ‘මල්ලිට 

ඔච්චර සහාඳට සිංදු 
කියන්න පුළුවන් නම අක්කට 
බැරි ඇයි?’ කියලා. එසහම 

කියලා මල්ලිට ආර්ධනා 
කරපු ප්රෙංගවලටම මටත 

ආරා්ධනා ලැසබන්න 
පටන්ගතතා
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නිරූපණ ශිල්පිනිය 

ගේට්ටුගවන් 
එළිගේ තියලයි 

මම ඉසගකෝගලට යන්ගන් 

පාර අතුගාන කෙනාකේ ඉඳලා අග්ර 
විනිශ්චයොරවරයා දකවා වූ සියලුම 
වෘත්තීනවල කගෞරවනීයභාවය උපරිමයි. 
නමුත් ඒ ඕනෑම වෘත්තියෙ කගෞරවනීයභාවය 
රැකෙනකන වෘත්තිෙයාකේ ෙැපවීම සහ 
අවංෙභාවය මත. ඒ අතරිනුත් අකේ රකේ 
ගුරු වෘත්තියට හිමිකවලා තිකයනකන විකශෂ 
තැනක. තමනට උගනවපු ගුරුවරකයක 
දැකෙම පාරෙ කතාටෙ වුණත් අපි කදපාරක 
කනාහිතා දණ ගහලා වඳිනකන ඒෙයි. නමුත් 
වෘත්තියක විදියට නිරූපණකේ නියැකලන අය 
ගැන නම් ඒ තරම් සුබවාදී ආෙලපයක කගාඩක 
කදකනක තුළ නැහැ. අපි අර ෙලින කිවවා 
වකේ ඒ වෘත්තිකේ ගරුත්වය රැෙගනන එහි 
නියැලී සිටින කබාකහෝකදකනක උනනදු කනාවීම 
තමයි ඒෙට කේතුව. කොකහාම නමුත් කම් 
පරසපර විකරෝධී වෘත්තීන කදකකම නියැකලන 
තරුණියක අපිට මුණ ගැහුණා. ඇකේ 
නම ්චමලි දිලරංගි. ්චමලි රජකේ 
පාසලෙ ගණිත ගුරුවරියක. ඒ 
වකේම නිරූපණ ශිලපිණියක. 

ඔබ කැමති ගුරුවරියක් විදියට 
ඔබව හඳුන්වන්නද? නැතනම් 
නිරූපණ ශිල්පිනියක් විදියට 
හඳුන්වන්නද?

මගේ නම චමලි දිල්රංගි වුණාට 

කවුරුත් මට කියනගන නම් 

‘ගමාඩ්ලින ක්න චූට් ටීචර්’ 

කියලා. 

ඔබ ඉගෙනෙතගත ගකොගේද?
මරං ඉනගන පාදුකගක. ඒ නිසා 

ප්ාථමික අධ්ාපනය ලැබුගේ 

ගෙවල ළඟම තිබුණු පාදුකක සිරිපිය්තන 

කනිෂ්ඨ විද්ාලගයන. ඊටපසගස ශිෂ්යත්වය 

පාසගවලා මට හැකියාව ලැබුණා හරංවැලල 

්ාජසිරංහ මධ් විද්ාලයට යනන. මරං උසස 

ගපළ ගවනකල හිටිගේ ඒ පාසගල තමයි.

පොසල් කොගල් ඔබ ගමොන වගේ චරිතයක්ද?
පාසගල නම් මරං එගහම ගලාකුවට ප්සිද්ධ 

ළමගයක ගනගවයි. ඉගෙනීමට තමයි 

මුලතැන දුනගන. පාසගල 

ගමාකක හරි උත්සවයක තිබුණත් මරං හිටිගේ 

ටිකක හැරංගිලා. ඒත් ඉගෙනෙනන එක හරියට 

කළා. මරං ඒ කාගල වැඩිපු්ම දක්ෂ ෙණනවලට. 

ඒ නිසා ෙණිතය වි්ෂය පැත්ගතන නම් පනතිගේ 

ටිකක කැපිලා ගපනුණා.

පුංචි කොගල් ඔබ හීන දැක්ගක් අනොෙගත කවුරු 
ගවන්න හිතලද?

(සිනාගසමින) ඇත්තටම කිේගවාත් එගහම 

හීනයක තිබුගේ නෑ. සමහ් ගුරුවරු සමහ් 

දවසවලට පනතිගේ ළමයි නැගිට්ටවලා 

අහනවා “ඔයාලා අනාෙගත් කවුරු ගවනනද 

කැමති?” කියලා. ඒ වගේ ගවලාවට මරං කිේගේ 

හිතට එන එකක. ගුරුවරු දහගදගනක ඒක 

මගෙන ඇහුගවාත් මරං දුනගන උත්ත් දහයක. 

හැබැයි හිගත් ගපාඩි ආසාවක තිබුණා බැරංකු 

නිල්ධාරිනියක ගවනන.

පොසල් අධ්ොපනගයන් පසගස ඔගේ ෙමන ෙැන 
කිවගවොත?
මරං සාමාන්ය ගපළ සමත්ගවලා ෙණිත අරංශගයන 

තමයි උසසගපළ කගේ. ඒ 2015 අවුරුදගද. මරං 

උසස ගපළ විභාෙයට ඉඳෙනන කලින ඉඳනම 

දැනගෙන හිටියා මට ඒක සමත්ගවනන පුළුවන 

කියලා. හිතුවා වගේම සමත්වුණා. ලැබුණු 

ප්තිඵලත් එකක විද්ාපී්ඨයට ඉලලුම් කළා. 

ගුරුවරියක ගවනන මුලම අඩිතාලම වැටුගේ 

එගහමයි.

දැන් ඔබ රජගේ පොසල් ගුරුවරියක්. එතගකොට 
ගසවය කරන පොසල ෙැනත කිවගවොත?
මගේ මුලම පත්වීම ලැබු ගේ ගකාළඹ 15 

තිගයන ශානත ඇන්ඩෘ විද්ාලයට. ඒ පසුගිය 

මැයි 04 ගවනිදා. පාසල ගකාළඹ ප්ගදශගේ 

තිබුණත් ඒක ටිකක දුෂක් පුරංචි පාසලක. 

ගපාත්පත් ෙනන සලලි නැති ගෝාක දුපපත් 

ළමයි පවා ඉනනවා. 

විද්ාපී්ඨගේදී මරං ඉරංග්රීසි මාධ්ගයන ෙණිතය 

කළත් ගම් පාසගල මරං සිරංහල මාධ්ගයන තමයි 

උෙනවනගන.  

නිරූපණ ශිල්පිනියක් ගවන්න ආසොවක් ඇතිවුගේ 
ගකොගහොමද?
නිරූපණ ශිලපිනිගයෝ සහ ඔවුන ක්පු නිරූපණ 

වැ් ෙැන අහලා දැකලාම මටත් ඒ වගේ 

ගවනන ආසාවක ඇතිවුණා. ගෝාකම ආස 

කගේ නිරූපණ ශිලපිනියක ගවලා මනමාලියකට 

අඳිනන. ගමාකද ගෝාක අයට ඒ අවසථාව 

ලැගබනගන විවාහ ගවන දවගස විත්යි. 

ඒත් නිරූපණ ශිලපිනියකට ඒ අවසථාව ඊට 

කලින ලැගබනවා. ඉතින ඒ ආසාවම අනතිගම් 

මාව නිරූපණ ශිලපිනියක කළා.

ඔබ රජගේ පොසලක ගුරුවරියක්. එගහම ගකගනකුට 

නිරූපණ වෘතතිගේ නියැලීම අභිගයෝෙයක් 
ගනගවයිද?

ඒක ගලාකු අභිගයෝෙයක. ඒත් මරං ඒ 

අභිගයෝෙයට ආසයි. මගේ මුලතැන ගුරු 

වඩෘත්තියට. ගමාකද ඒක මගේ රැකියාව. 

මරං විගනෝදාරංශයක හැටියටයි නිරූපණය 

ක්නගන. ඒ නිසා නිරූපණ වැ්වලට 

ගකාචච් අ්ා්ධනා ලැබුණත් ‘මරං ගුරුවරියක’ 

කියන එක ඔලුගේ තියාගෙනයි ඒ වැ් 

බා්ෙනගන. හැම වැ්කම බා්ෙනගනත් නෑ.

ඒත නිරූපණ ක්ගෂේත්රය ෙැන තියන කටකතො 
ගබොගහොමයි. එයින් ඔගේ ගුරු වෘතතියට 
බලපෑමක් ගවලො නැදද?

මරං පාසල ගේට්ටුගවන ඇතුළට අ්න යනගන 

ගුරුවරියගේ භූමිකාව විත්යි. ඒක ඇතුළට 

මරං කවදාවත් නිරූපණ ශිලපිනිය අ්න ගිහින 

නෑ. ඒක නිසා තවමත් මට ප්ශනයක ගවලා 

නෑ. අනික මරං දැකලා තිගයනවා අගප ්ගට්ම 

සමහ් අය ගුරු වඩෘත්තිගේ ගයගදන ෙමන 

්ඟපානවා, සිරංදු කියනවා. ඉතින මරං නිරූපණ 

ශිලපිනියක වුණාම ගමාකද ගවනගන? මගේ 

සීමාව මරං දනනවා නම් එචච්යි.

කවදාහරි ගුරුවරිය ගහෝ නිරූපණ ශිල්පිනිය 
කියන ගදගකන් එකක් ඔබට අතොරින්න වුගණොත 
ඔබ අතොරින්ගන් ගමොකක්ද?

එගහම ගනාගවනන කියලා ප්ාර්ථනා ක්නවා. 

ඒත් අනාෙගත් දවසක නිකන හරි එගහම 

තී්ණයක ෙනන වුගණාත් මරං නිරූපණ 

ශිලපිනිය අමාරුගවන හරි අතාරිනවා.

අවසොන ප්රශනය. අපිට දැනෙන්න ලැබුණො ඔබ 
‘ධරණී’ පොඨකගයක් කියලො. ඒ කතොව ඇතතද?

ඒක ඇත්තක. මගේ අම්මා නිසයි මමත් 

‘්ධ්ණී’ පා්ඨකගයක වුගේ. ගමාකද අම්මා 

සතියක ොගන ‘්ධ්ණී’ පත්තගර් ෙනනවා. 

ඉතින එයා මටත් ඒක බලනන ගදනවා. දැන 

ඉතින ‘්ධ්ණී’ කියවනගන නැතුව ඉනන 

බෑ. මරං හිතනවා වයස ගේදයක නැතුව ගම් 

පත්තගර් හැගමෝටම වැදෙත්, වටිනා කියන 

පත්ත්යක කියලා.

රුවන් එස.ගසනවිරතන

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
 

dh
ara

ne
e.l

k



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

ඡායාරූප - ඒෂාන් දසනාය�

මමේ අතින් වවප මදයක් 
ඔෆිස එමක් උදවිය භුක්ති විඳිනවා 
දකින එ� තරේ සතුටක් මට නෑ  

ම�ාළඹ හමත් පත්තර �න්මතෝරුව 
වගාබිමක් �ළ දිසානාය�

වගාවට හිතක් වේ නම්, ඒ ගමද 

ව�ාළඹ හතද කියා වවනසක් නැත. 

වගදර වගවතවත වාවේම �ාරයාල 

වගවතවතත වගා �ටයුතත� නියැලීම 

එවන් අවයකුට මහා දුෂ�ර �ාරයයක් 

වනාවේ.

අරුණ නැවගන හිමිදිරිවේම ‘අරුණ’ 
�ාරයාලයට වගාඩවවන තිලක් ක්රිස්ටි 

දිසානාය� තම රාජ�ාරි අරඹන්වන් 

�ාරයාල වගවතවතනි. �ාරයාලවේ 

�ා අතරත වහාඳ හිත දිනාවගන 

සිටින දිසානාය� විවේ�වයන් සිටින 

වමාවහාතක් දැ�ගන්නට වනාහැකි 

තරම්ය. ඒ නිසාම දැන් ව�ාළඹ හත 

විවේරාම පාවර පිහිටි අරුණ �ාරයාල 

බිවම් පලබර වබෝග වගාවක් දකින්නට 

තිවේ.

�ලක් �ෘෂි�රම වදපාරතවම්න්තුවේ 

මුර�රුවවකු වලස රාජ�ාරි �ර ඇති 

දිසානාය� අරුණ �ාරයාලය ඇරඹීමත සමඟ 

එහි වස්වයට එක්වුවේය.

“මම මමමේ ආපු මුල් දවසවල මල් පැළවලට 
සාත්තු කරනවා. මල් හිටවනවා. ඔය අතමේ මට 
හිතුණා ඉඩකුත් තිමයන නිසා මමානවාහරි ම�ෝග 
වගාවක් කමරාත් මහාඳයි කියලා. මුලිනම මෑ, 
වම�ටු, �ණඩක්කා වමේ බීජ ටිකක් මගනැත් වගා 
කළා. ලැබුණු පලදාව මහාඳයි. දවසක් ආයතනමේ 
සභාපතිතුමා වන දිලිත් ජයවීර මහත්තයත් 
මට කිවවා, ‘ඔය කරන වැමේ ම�ාමහාම 
මහාඳයි, තව මමාන මමානවාහරි හිටවනන, 
මපාමළාව මපාේඩක්වත් හිස තියනන එපා’ 
කියලා. ඒ මවලාමව මමේ හිතට මලාකු සතුටක් 
දැනුණා. මකාමහාමටත් මම පුුංචි කාමල ඉඳලම 
මගාවිතැනට කැමතියි. මමේ තාත්තත් මගාවිතැන 
වැඩ කළා. ඉනමන මකාතැනද, වැඩ කරනමන 
මකාතැනද මම එතැන වගාවක් 
කරනමන ම�ාමහාම සතුටින. වියළි 
දණඩක් හිමටවවත් ඒක පැළමවන 
අත්ගුණයක් මට තිමයනවා. 
ඒ හිනදම ඉසසරම ගමම අය 
මට කියලා කුඹුමේ මේමන වගා 
කටයුතු කරමගන තිමයනවා. ඒ 
කාමල් හැටියට මට එමහම මේකට 
ගියහම රුපියල් විසසක් ලැබුණා. 
මම අදටත් හිතනවා ඒ අත්ගුණය 
මට මහාඳින පිහිටලා තිමයනවා 

කියලා.”

දිසානාය� මාතර රතමවේ 

උපන් අවයකි. පිරිමි දරුවන් 

හයකුත, ගැහැනු දරුවන් 

වදවදවනකුත වූ පවුවේ 

වතවන පිරිමි දරුවා ඔහුය. 

“මමේ තාත්තා මහාඳ 
මගාවිමයක් වමේම 
ශානතිකේම කටයුතුවල 
නියැලුණ ගුරුනනානමස මකමනක්. ඔහු දැන 
ජීවතුන අතර නෑ. ‘රත්මමල් මහමසෝනා’ කිවවම 
මමේ තාත්තාව මනාදනන මකමනක් ඒ පළාමත් 
නැහැ. මටත් ඒ කාමල් තාත්තමේ වැඩවලට හිත 
ගියා. ඒ නිසා �ලි මතාවිල්, ශානතිකේම වැඩවලට 
යේදී මමත් තාත්තා එක්ක ගියා. හය මරේණිමයන 
ඉමගනීම නතර වුණත්, තාත්තා එක්ක දහඅට 
සනනිමේ නටලා තිමයනවා. හැ�ැයි ඒ මමාන 

මේ කළත් මගදර අපි කුඹුරු 
කළා. පවුමල් සාමාජිකමයෝ අමමා 
තාත්තා එක්ක දහමදමනක් නිසා 
මගදර �ත් මුට්ටිය මලාකුයි. 
ඉතින ඒ හාල් ටික කුඹුමරන 
ගනන එක තමයි ඒ කාමල් 
මගාවිතැන කරන මකමනකුමේ 
සතුට මවනමන. අපිට මලාකුවට 
කුඹුරු මනාතිබුණ නිසා, මදමකන 
පුංගුවට කුඹුරු වැඩ කළා. මම 
ඒ වැඩවලදි තාත්තට මලාකු 

සහමයෝගයක් දුනනා. ඒ 
කාමල් අමුමිරිස, මකාළපළා, 
වම�ටු, �ණඩක්කා, මෑ 
වමේ මේවලුත් 
වත්මත් 
හිමටවවා. 
ආහාර 
අේබුදයක් 
ආපු සිරිමා 
මැතිනියමේ 
කාමලත් මම 
මඤමඤාක්කා 
වගා කළා. 
ඒ වමේම 
එතමකාටත් 
අද වමේ 
නිතරම කතා කමේ වගාව 
ගැනයි.”

ඔහු දැනට ජීවතවන 

�ැලණිමුේල නිවවස් 

සිට, �ාරයාලයට ඒමට 

පිටතවන්වන් පාන්දරය. ඒ 

වනවිට එම මාරගවේ බස් 

ගමන් වාරයද අරඹා නැති 

බැවින් පයින්ම ප්රධාන 

පාරට පිවිවස්.

“මම එච්චර උමදන 
එනමන පැළවලට, වගාවට සාත්තු කරනන 
ඕන නිසයි. මම දවසවල �සුත් නැති නිසා ඇස 
වාට්ටුව ගාවින �ැහැලා ඔෆිස එකට එනමන 
පයින. සමහර දවසවලට මම හය, හයහමාර 
මවේදි ඔෆිස එකට ඇවිත්. ඒ ඇවිත් අට, 
අටහමාර මවේදි වගාමව සාත්තු සපපායම 
කටයුතු ඉවර කරනවා. ඊළඟට කාේයාල පවිත්රතා 
කටයුතු කරනවා. ඊටපසමසත් ඉඩ ලැම�න හැම 
මමාමහාතකම මම ඉනමන මම මගවත්මත්. මෑ 
වේග, පමතෝල, තිබ�ටු, වම�ටු, �ණඩක්කා, 
වැටමකාලු, මුරුුංගා, කතුරුමුරුුංගා, කූරිඤඤුං 
මකාළ වමේම මකමසල් වේග කිහිපයක් 
තිමයනවා. මෑතකදී හිටවපු මපර ගහත්, අඹ 
ගහත් පීදිලා. ඇත්තටම මම පරිසරය එක්ක 
ඉඳිේදී මට පුදුමාකාර සතුටක් දැමනනවා. ඔෆිස 
එමක් කවුරුහරි කරපිුං්චා ටිකක්, මකාළ වේග 
ටිකක් ඉල්ලුමවාත් මම ම�ාමහාම කැමැත්මතන ඒ 
ඉල්ලීම ඉටු කරනවා.”

ඔහු කියන්වන් ගහ� වගඩියක්, මලක්, 

�රලක් දැකීම වාවේම, ඒ වවනුවවන් 

�ැපවවන්නට ලැබීම තම හිත සතුටට 

පත�රන �ාරණයක් බවයි. ඒ වාවේම වමම 

වගාවට අලුත අලුත වබෝග වරග එක්�ර 

ගනිමින් ඇස පිනවන පරිසරයක් දැකීමට ඔහු 

�ැමතිය.

�ලක් විවදස් රැකියාවක්ද �ර ඇති 

දිසානාය�, දියණියන් තිවදවනකු හා පුවතකුවේ 

පිවයකි. ඔවුන් සිේවදනාම දැන් විවාහ�ය.

“ජීවිමත් මලාකු �රක් මට දැන නැහැ. මමයි 
මමේ මනෝනා නනදනීයි ආදමරන ඉනනවා. 
මම පානදර මගදරින එේදි එයා මැසිවිල්ලක් 
නැතුව මට උමේට දවල්ට �ත් මුල් මදක �ැඳලා 
මදනවා. වගාවට මමේ කැමැත්ත එයා දනනවා. 

කුලියට හිටියත් ඒ මිදුමලත් 
මඤමඤාක්කා දණඩක් හරි 
හිටවන එක තමයි මමේ 
සතුට මවනමන. අපි ගමම 
ඉපදිලා ගමම ගහමකාළ එක්ක 
හැදිලා වැඩිලා පුරුදු මිනිසසු. 
ඉසසර මමේ තාත්තා කියපු 
මදයක් තමයි, ‘මළත් කී මේ 
කරනවා’ කියලා. මතාවිල් වැඩ, 
ශානතිකේමවලදි ඔහුට තිබුණු 
හැකියාව එක්කයි එමහම 
කිවමව. ඉතින ඒ ශාසත්රය මට 
පිහිටුනා වමේම මමේ බිරිඳව 

මට 1977 හමුමවනමනත් ඇමේ මවට 
ශානතිකේමයක් කරනන වැල්ලමපිටිමේ ඇමේ 
නිවසට ගියපු මවලාමවයි.”

එදා සිට අද දක්වාම දු� සැප වබදා ගනිමින්, 

වසෝමා නන්දනී වපවරරා, දිසානාය�වේ 

ජීවිතයට සවියක්ව හිඳින්නීය.

“මට මම වගා කටයුත්ත මහාඳින කරමගන 
යනන අවස්ාව හදලා දුනනු අමප පාලන 
අධිකාරියටත්, මමේ අුංශ ප්රධානිනටත් මුං 
සතූතිවනත මවනවා. මම පරිසරයට තවත් 
භවම�ෝග එක් කරනන ඕන කියන අදහස 
මමේ හිතට එනන ඒ දිරිමත් කිරීම මේතුවුණා. 
වස විස නැති එළවලුවක්, පලතුරක් කියනමන 
මකමනකුමේ නිමරෝගීකමටත් මේතුවන මදයක්. 

අද මකමසල් ඇවරියක් කමඩන ගත්මතාත් 
ඒකටත් ම�මහත් ගහලා. ඒත් මම වගාකරපු 
මකමසල් කැනක් සවාභාවිකව පැහිලා, ඉදිලා 
අමප කාේයාලමේ උදවිය ආහාරයට ගනනවා 
දකිේදි ඒ දැමනන සතුට නිමක් නැහැ. ඒ සතුට 
මිස මවනත් ලාභ ප්රමයෝජනයක් �ලාමගන මම 
වගා කරනමන නැහැ.”

ව�ාළඹ හවත �ාරයාලය� සාර්ථ� 

වගාබිමක් පවතවාවගන යමින්, ඔහු වදන 

පණිවුඩය නම් උතසාහය, �ැපවීම, උනන්දුව 

ඇතනම් තැන ව�ාතැන වුවත වබෝග 

වගාව�ට පණදීම අසීරු �ටයුතතක් වනාවන 

බවය.

මම උමේ 
හයහමාර මවේදි 

�ාරයා�යට 
එනවා. පැළව�ට 
සාත්තු �ර�යි 
අමනක් වැඩ 
පටන්ගන්මන්

අමේ 
ස�ාපතිතුමත් 

මට කිේවා 
පළුවන් තරේ 
වගා �රන්න 

කිය�ා

වියළි දණඩක් 
හිමටේවත් 

ඒ� පැළමවන 
අත්ගුණයක් 

මට තිමයනවා

ති�ක් ක්රිසටි දිසානාය�

18 2022 ජූලි 20 වන බදාදා
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අනවශ්ය 
ර�ෝම රූරෙට 
ආදරේ ක�න 

කාන්ාවනට ඉස්ස� 
ඉඳලම වදයක් වුණු 

රදයක්

ර්සවවනදි රෙට්ටිආ�ච්චි

ඇහිබැම 
ොරවච්චි එකී 
දඩබබරී 

‘කිහිල්ල ඔබේ කම්මුල බෙන් සිනිඳු විය යුතු 
අතර ඔබේ හුසෙ බෙන් මිහිරි විය යුතුය.’

එකදාස් නවසිය මුල් ගණනවල ජිලලට් 

සමාගම කාන්ාවන්ට ලේසේ එකක් 

හඳුනවලා ලෙනලකා්ට ඒ යටින ගහලා තිබුණු 

්ටැගලයින එක ්මයි ඔය.

කාන්ාවක් වුණාම ල�ාලහාම ම්ටසිළුටු, 

සිනිඳු හමක් තිලයන ලකලනක් ලවනන ඕන 

කියලා කියනවලන. එලහම �ැලුවම නම් 

ඉතින ලම්ක ලේසරයක් ප්රවේ්ධන කරනන 

කියාපු ලේමා පාඨයක්.

ඇලේ ලරෝම වැඩිපුර තිලයන 

පුරුෂයනලග ලපෞරුෂය වැඩීලු. පපුලේ 

මවිල් තිලයනවා නම් ඒ පිරිමියාලග පපුව 

හරි ල්්මලනයිලුලන. ඔය අපි මල් ක්ා 

කියලා ක්ට වචලන්ට කියන ක්ාවල 

පිරිමිනලග පපුවල ලරෝම ගැන ලකාචචර 

වේණනා කරනවෙ? හැ�ැයි ගෑනුන්ට 

ඕලක් අනිේ පැේ්. කාන්ාවකලග පපුලේ 

ලකස් තිලයනවා නම් ඇය ල�ාලහාම 

අවාසනාවන්යි කියලා ලේහ ලක්ෂණ 

විද්ාලවන කියැලවනවලු. ඇලේ මවිල් වැඩි 

ගෑනු හරි නපුරුයිලු. ඒ වි්රක් යෑ, උඩු 

ල්ාලල් ලරෝම වැඩි නම් ඒ කාන්ාව ලගෙර්ට 

මූසලයිලු. එ්ලකා්ට ඇහි�ැම එක්ට 

හාලවචචි ක් ෙඩබ�රී කියලේ කියනවලන. 

ඔය වලග ක්ට කැඩිචචි ක්ා නිසා ගෑනු අය 

අනවශ්ය ලරෝමවල්ට හරි �යයි. අනික සලම් 

පැහැපේ�ව නැති කරන නිසා ලගාඩක් 

අය අනවශ්ය ලරෝමවල්ට අකමැතියි. 

ගෑනු පිරිමි ලම් ඕනම ලකලනක්ලග 

ශරීර ලක්ෂණ ඇතිලවනලන 

ලෙමාපිය ජානවලින 

කියලා විද්ාේමකව 

ඔප්පු කරලා තිලයන 

නිසා ඔය පළලවනි 

කාරණාව ගැන 

හි්න එක 

නිෂ්ඵලයි. 

හැ�ැයි ලෙවැනි 

කාරණාලේ පුුංචි 

ඇේ්කුේ තිලයන 

නිසා අනවශ්ය ලරෝම 

ගැන ටිකක් හි්න 

එක ලහාඳයි.

අනවශ්ය ලරෝම රූලප්ට 

ආෙලේ කරන කාන්ාවන්ට 

ඉස්සර ඉඳලම වෙයක් වුණු ලෙයක්. 

පුරාණ ඊජිප්තු ජාතිකලයෝ ශරීරලේ ලරෝම 

තිලයන කාන්ාවන ල�ාලහාම අපිරිසිදු 

අය හැටිය්ටේ, ලරෝම අවම අය පිරිසිදු, 

සුනෙර කාන්ාවන හැටිය්ටේ සැලකූ �ව්ට 

සාක්ෂි තිලයනවා. එක්දාස් පනසිය ගණනවල 

එුංගලන්ලේ 

හි්ටපු පළමු 

එලිස�ේ රැජිණ 

රූපලාවණ්ය පැේ්්ට 

ල�ාලහාම �රයිලුලන. ඉතින ඇය 

රලට් ඉනන හැම කාන්ාවක්ම 

අනිවාේයලයනම ලරෝම ඉවේ කරනන 

ඕලන කියලා නීතියක් පැලනේවලු. ලරෝම 

ඉවේ කරනලන නැති අය්ට ෙඩ ගහනනේ 

ප්ටනගේ්ලු. රැජිණලග ෙලේ්ට �ලේ 

රලට්ම කාන්ාලවෝ සතියක්ට සැරයක් �ළල් 

වසුරුවල්ට ලවෝල්නට් ල්ලුයි, විනාකිරියි 

මිශ්ර කරලා ලේවින ක්රීම් එකක් විදිහ්ට ඇලේ 

ආලල්ප කරලා පිහි තුඩුවලින ලරෝම ඉවේ 

කරනවලු.

ල්ටස්ල්ටාස්ල්ටලරෝන කියන පුරුෂ 

ලහෝේලමෝනය නිසා ්මයි ශරීරලේ ලරෝම 

ඇතිලවනලන. හැ�ැයි කාන්ාවනලග 

ශරීරලේ ල්ටස්ල්ටාස්ල්ටලරෝන ප්රමාණය 

අඩුයි. හැ�ැයි නැේල්මේ නෑ ලහාලේ. 

ඒ නිසා ්මයි ගෑනු 

අයලගේ අේය්ට 

එ්ලකා්ට ලිුංගාශ්රි් 

ප්රලේශවල ටිකක් 

ඝණකම්ට ලරෝම 

ඇතිලවනලන. 

හැ�ැයි සමහර 

කාන්ාවන ඉනනවා ල්ටස්ල්ටාස්ල්ටලරෝන 

ප්රමාණය සාලප්ක්ෂව ්රමක් වැඩි. 

එ්ලකා්ට උඩු ල්ාලල්, කම්මුල් ලෙපැේලේ, 

පපු ප්රලේශලේ වලග ලරෝම ටිකක් වැඩිපුර 

වැලවනවා. ඒ වලගම ලරෝම ඝණේවලයන 

ටිකක් වැඩියි. ල්ටස්ල්ටාස්ල්ටලරෝන ඕනව්ටේ 

වඩා වැඩි නම් ලරෝම වේ්ධනය එක්ක ඔසප් 

චක්රලයේ ගැ්ටලු ඇතිලවනවා. එ්ලකා්ට 

නම් ඉතින අනිවාේයලයනම වවද්වරලයක් 

මුණගැලහනන යනනම ඕලන.

එලහම ගැ්ටලු නැති අය්ට 

අනවශ්ය ලරෝම ඉවේ 

කරනන ඕන්රම් ක්රම 

සහ විදි තිලයනවා. 

ලේවින, ලරෙඩින, 

වැක්සින ඔය හැම 

එකකම ගුණ අගුණ 

අපිේ ඔයාලා 

එක්ක ක්ා කරලා 

තිලයනවලන. 

හැ�ැයි අෙ 

කියනලන ලගෙර 

තිලයන ලේ වලින 

ස්වාභාවිකව අනවශ්ය 

ලරෝම ඉවේ කරගනන හැටි. 

ඔය අනිේ ලරෝම ඉවේ කිරීලම් 

ක්රමවල තිලයන අතුරු ගැ්ටලු ලමේවලග 

නැහැ. ලකාටිනම කිේලවාේ ලම්වලගන 

ඇලේ තිලයන මවිල් ගහක්ටවේ හානියක් 

නැතුව මවිල් ගස් ටික ගලවනන පුළුවන. 

අනික ලම් සේකාරවලින සමේ පැහැපේ 

ලවනවා. ඒ නිසා එක ගලලන කුරුල්ලලෝ 

ලෙනනයි කියලා ෙැන 

අපි ඒ ගැන �ලමු.

මුලිනම නැවුම් කිරි ලම්ස හැඳි ලෙකක් 

ලිලප් තියලා ටිකක් උණු කරනන. කිරි ටික 

නිලවනන තියලා ලජලටින ලේ හැනෙක් 

එකතු කරනන. ලම්ක්ට මී පැණි ටිකකුේ 

එකතු කරලා මුහුලේ ආලල්ප කරනන. 

විනාඩි තිහක් වි්ර තියලා මාස්ක් එක අතින 

ගලවනන. එ්ලකා්ට ලරෝමේ එක්කම මාස්ක් 

එලක් කෑලි ගැලවිලා එනවා. පස්ලස් මුහුණ 

අයිස් කැ්ටයකින පිරිසුදු කරගනන.

ඊළඟ එක කඩල පිටි ලම්ස හැඳි තුනක්ට 

කහ ලම්ස හැනෙක්, ලලමන යුෂ ලම්ස 

හැනෙක් සහ සුදුහඳුන ලම්ස හැනෙක් එකතු 

කරලා මුහුලේ ආලල්ප කරනන. ඊ්ටපස්ලස 

ජලය ලයාෙනලන නැතුව මුහුණ මෘදුව 

පිරිමැෙලා මාස්ක් එක අයින කරනන. ලම් 

සේකාරය ගෑව හැටිලේ මැජික් එකකින 

වලග ලරෝම ඉවේ ලවනලන නැහැ. ලම්ක 

දිනප්ා මාසයක් ආලල්ප කරනවා නම් 

මුහුලේ ලරෝමවල පැහැදිලි ලවනසක් 

ෙැකගනන පුළුවන ලවයි.

ලම්ක අනවශ්ය ලරෝම අයින කරගනන 

ක්ලිලයෝපැට්ා කරපු සේකාරයක්. ලරෝම ම් 

ලෙහි සහ මී පැණි ආලල්ප කරලා විනාඩි 

විස්සකින ලසෝෙනන. ලම් සේකාරලයන 

ලරෝම වැවීම ප්රමාෙ ලවනවා ඒ වලගම 

ලරෝමවල ඝණේවේ අඩු ලවනවා.

කඩල පිටිවල්ට සුපිරිසිදු ලපාල් ල්ල්, 

ලරෝස වතුර එකතු කරලා මුහුලේ ආලල්ප 

කරනන. විනාඩි විස්සක් තියලා ජලය 

ලනාලයාදා කවාකාරව පිරිමදිනන. ලම්ක 

සතියක්ට ලෙව්ාවක් කරනන. සති පහක්ට 

පස්ලස් ලරෝමවල සැ�ෑ ලවනසක් ෙැකගනන 

පුළුවන ලවයි.

ගස්ලබු, කහ, කඩල පිටි එක්ට මිශ්ර 

කරලා ආලල්ප කරනන. ගස්ලබුවල තිලයන 

පැලප්න එනසයිමය නිසා ලරෝම හැලිලා 

යනවා.

අේ කකුල්වල්ට ස�න හරි ශවේ ලජල් 

හරි ආලල්ප කරලා පියුම්ක් ගලක් අරන 

කවාකාරව පිරිමදිනන. සතියක්ට ව්ාවක් 

කරනවා නම් ලරෝම ඇතිවීම අවම කරගනන 

පුළුවන.

ලම් සේකාර රහස්ය ප්රලේශලේ අනවශ්ය 

ලරෝම ඉවේ කරනන ලයාදාගනන එපා. 

ලම්වා කරනව්ට අම්රව ලසෝයා නිෂපාෙන, 

සූරියකාන් ඇ්ට, හණ ඇ්ට, සුදුලූනු, ඕට්ස්, 

වියළි පලතුරු, මුුංඇ්ට, පරිප්පු, පීච, �ාේලි 

වලග ලේවල් නි්රම ආහාරය්ට ගනන. 

ශරීරලේ ලහෝේලමෝන සම�ර කරලා ලරෝම 

ඇතිවීම පාලනය කරනන ඔය ආහාරවල්ට 

පුළුවන.

දඩයට 
බරේ �රට්ම 

කාන්ාරවෝ ්සතියකට 
්සැ�යක් බළල් වසුරුවලට 

රවෝල්නට් ර්ලුයි, විනාකිරියි 
මිශ්ර ක�ලා රේවින ක්රීම් 

එකක් විදිෙට ඇරේ ආරල්ෙ 
ක�ලා පිහි තුඩුවලින 

ර�ෝම ඉවත් 
කළාලු

192022 ජූලි 20  වන බදාදා

dh
ara

ne
e.l

k



20 2022 ජූලි 20 වන බදාදා

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 18 වැනි  ් කාටස

සනත ප්රියනත

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

්කාටි ප්රබලයිනට ්�ා්ෙන 
ප්රියා ්රේම සමබනධයක් 

පවතවලා තිබුණා 

මව්පියන්, ඥාතීන් කිසිවෙකු 

ව�ොමැති එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධො�වේ 

හිටපු ළොබොලම ලුති�න් 

කර�ල්ෙරිය වූ සිංදුජො සමොජගත 

කිරීවේදී පු�රුත්ොප� 

මධ්යස්ො�ය විසින් කර� ලද 

කොරයභොරය පිළිබඳෙ ඉකුත 

සතිවේදී සඳහන් කවළමි. එෙැනිම 

තෙත තරුණියක පිළිබඳෙ සඳහන් 

කළ කපිතොන් ජයනි.

“ප්රියා කියො ළෙමයක් ෙධ්ස්ානමේ 
හිටියා. එයත් සංදුජා වමගේෙ තෙයි. මදෙව්පියන, 
ඥාතීන කවුරුවත් නැහැ. මදෙළ කට්ටිය එයාොමගේ 
භාෂා උරුවට ප්රියාට කතා කමේ ‘පිරියා’ කියො. 
ප්රියාත් හැදිො වැඩිො තිබුමේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය 
විසන පවත්වාමගන ගිය මසංම�ාමෙයි ළො නිවාසමේ. 
(මසංම�ාමෙයි පිළිබඳව මීට මපර විසතර කර ඇත.) මකාටි 
නායක ප්රභාකරනමගේ ඍජු අධීක්ෂණය යටමත් පාෙනය වුණ 
මසංම�ාමෙයි ළො නිවාසමේ හිටපු මගාඩක් ළෙයි වමගේ ප්රියාත් 
සාොන්ය වයසට එද්දි මකාටි සාොජිකාවක් විදියට බැඳිො, 
සටන පුහුණුව ෙබො, සටනකාමිනියක් මවො තිමයනවා. ප්රියා 
ෙට කියපු විදියට එයාට හැදුන හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් නිසා 
එල්.ටී.ටී.ඊ. සටන අංශමයන ඉවත්මවො මකාටි සංවිධානමේ 
සැපයුම් අංශමේ තෙයි රාජකාරි කරො තිමයනමන. යුද්ධය 
අවසානමේදී 
යුද හමුදාවට 
භාරමවො.”

යුදධය 

අෙසො�වේදී 

රජයට භොරවූ 

හිටපු එල්.

ටී.ටී.ඊ. 

සොමොජිකයන් 

රජය විසින් 

ෙරගීකරණය 

කර� ලදි. 

එහිදී ප්රබල 

එල්.ටී.ටී.ඊ. 

සොමොජිකයන් 

ත්රසත විමර්ශ� 

ඒකකවේ 

භොරයට 

පතකර ෙැඩිදුර 

විමර්ශණ 

පැෙැතවීවමන් 

පසුෙ 

අධිකරණයට 

ඉදිරිපත 

කර� ලදි. ෙසර 

ගණ�ොෙක් වකොටි සංවිධො�වේ සිටි බැවින් ප්රියො ද අයත 

වූවේ ප්රබල එල්.ටී.ටී.ඊ. සොමොජික ලැයිසතුෙටයි. ඒ නිසො 

ඇයෙද ත්රසත විමර්ශ� ඒකකයට භොරදීවමන් පසුෙ ෙසර 

වදකකට ෙැඩි කොලයක් රැඳවුේ භොරවේ තබොගැනීවමන් 

පසුෙ අධිකරණයට ඉදිරිපත කර තිබුණි. අධිකරණ නිවයෝග 

මත ෙසරක පු�රුත්ොප� කොලයක් සඳහො ෙව්නියොෙ 

පූන්වතෝටටේ පු�රුත්ොප� මධ්යස්ො�යට එෙො තිබුවේ 

2011 ෙසවර ඔක්වතෝබර මොසවේදීය. 2012 ඔක්වතෝබර මොසය 

ෙ�විට ඇය ෙසරක පු�රුත්ොප� කොලය අෙසන් කර 

තිබිණි. ප්රියො සිය පු�රුත්ොප� කොලය අෙසන් කර�විට 

පු�රුත්ොප� නිලධොරීහු උභවතෝවකෝටික ප්රශ�යකට 

මුහුණ දුන්ව�ෝය. ඒ මක්නිසොදයත ප්රියොවේ ඥාතීහු කිසිවෙකු 

ව�ොමැති බැවින් ඇය භොරවදන්වන් කොටද? යන්�යි. �ැෙතත 

හඬ අෙදිකළ කපිතොන් ජයනි.

“ප්රියාට කාත් කවුරුවත් නැති නිසා ෙෙ විමේෂමයන ඒ ගැන 
මහායො බැලුවා. එයාමගේ හෘදයාබාධ අසනීප තත්ත්වය නිසා 
වව්නියාව මරෝහමල් සායනවෙට යනවා. මගාඩක් මවොවට ෙෙ 
තෙයි එයාව එක්කරමගන යනමන. ඒ කාෙමේ වව්නියාව අවට 
තවත් පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ාන කීපයක්ෙ තිබුණා. සෙහර 
දවසවෙට ප්රතිකාර සඳහා අනිත් ෙධ්ස්ානවලින එක්කරමගන 
එන අයත් හමුමවනවා. එක දවසක් ප්රියාත් එක්ක වව්නියාට 
මරෝහෙට ගිහින ආපු දවසක ෙමගේ ළඟට ආපු ප්රියා, ‘ෙට 
ෙැඩම්ට මපෞද්ගලික කාරණාවක් කියනන තිමයනවා’ කියො කීවා. 
ෙෙ ‘කියනන ප්රියා’ කියො කීවා.”

“ෙැඩම් ෙෙ සංවිධානමේ ඉද්දි එල්.ටී.ටී.ඊ. එමක්ෙ ෙනී කියො 
මකමනක් එක්ක මරේෙ සම්බනධයක් තිබුණා. මරේෙ සබඳතා 
සංවිධානමයන තහනම් කරො තිබුණ නිසා රහසක් විදියට තෙයි 
සබඳතා තිබුමේ. යුද්ධය අවසාන දවසවෙ ෙනී මකාමහද 
ඉනන කියො මතාරතුරක් නැති වුණා. යුද්ධමේදි ෙැරුණද 
කියො සැකයකුත් තිබුණා. ඒත් අද ෙට ෙනීමගේ යාළුමවක් 
වව්නියාව මහාසපිටල් එමක්දි හමුවුණා. එයා කීවා ෙනී වව්නියාව 
ෙරදනෙඩු පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානමේ ඉනනවා කියො. අමන 
ෙැඩම් ෙට ෙනීව හමුමවනන මදනන. මොකු පිනක්.”

ප්රියො කපිතොන්ෙරියවගන් ඉල්ලීමක් කළොය. 

“ඒ මවද්දි ෙධ්ස්ානය භාරව හිටපු මම්ජේ වීරමසකර සේටයි, 
සම්බනධීකරණ නිෙධාරී ලුතිනන කේනල් අමේසංහ සේටයි මම් 
විසතමේ කීවා. සේො ෙනී ගැන මහායො බෙො කීවා, ප්රියා කියන 
මකනා ෙරදනෙඩු ෙධ්ස්ානමේ ඉනනවා, යුද්ධය නිසා කකුෙක් 
අහිමිමවො ආබාධිත තත්ත්වමේ ඉනමන කියො. ඊටපසමස මම් 
විසතමේ දේශන මහට්ටිආරච්චි සේට (පුනරුත්්ාපන මකාෙසාරිස 
මජනරාල්) කීවා. සේ කීවා මදනනා කැෙතිනම් උදව් කරනන කියො. 
එතැනින පසමස මදනනට දුරකතනමයන කතා කරනන වමගේෙ 
හමුමවනනත් අවස්ාව උදා කරො දුනනා. ඔමහාෙ ඉද්දි ප්රියාමගේ 
වසරක පුනරුත්්ාපන කාෙය ඉවරමවන දිනය ළංවුණා.

‘ෙැඩම් ෙට කාත් කවුරුත් නැහැ. නිදහස මවො කා ළඟටද 
යනමන?’ කියො ප්රියා ෙමගේ ළඟට ඇවිත් හූල්ෙනවා.

ඒ මවද්දි ප්රියාමගේ මපම්වතා ෙනී නිදහස මවො ගිහින. ෙට හිතුණා 
ෙනීට භාරදුනනානම් මහාඳයි කියො. ඊටපසමස ෙනීමගේ අම්ෙොට 
කතා කළා. එයාෙත් ප්රියාව භාරගනන කැෙති වුණා. ඊටපසමස මම් 

සද්ධිය මහට්ටිආරච්චි සේට කීවා.”

“ෙනී දැනට මරේෙවනතයා 
විතරමන. නිත්ානුකූෙව 
විවාහමවො නැහැමන. ඒ නිසා 

ෙනීට භාරමදන එමක් ගැටලුවක් 
තිමයනවා.” මහට්ටිආරච්චි සේ කීවා. 

“එමහනම් සේ මදනනව විවාහ 
කරමුද?”

කපිතොන් ජයනි වයෝජ�ො කළොය.

“ඒ අදහස නම් මහාඳයි. අනිත් අය එක්ක කතා 
කරො සුදුසු වැඩපිළිමවෙක් සකස කරනනමකෝ.” 
වේජර වජ�රොල් වහටටිආරච්චි මහතොවගන් 

උපවදස ලැබිණි.

“ෙෙ විසතමේ අමේසංහ සේට කීවාෙ සේරුත් උනනදු 
මවො විවාහ උත්සවය පවත්වන සැෙසුම් සකස කළා. වියදම් 
ඇසතමම්නතුව රුපියල් ෙක්ෂ හතරකට ආසනන වියදෙක් 
යාවි කියො ගණන බැලුවා. මම් විසතර මජනරාල් සේට (දේශන 
මහට්ටිආරච්චි) කීවාෙ හිනදු �ාරිත්ර අනුව ෙනොලිමගේ මගමල් 
පළඳින රන තැල්ෙ මජනරාල් සේ මහායො මදනනම් කීවා. 
ඉතිරි මද්වල්වෙට අනුග්ාහකමයෝ මහායාගනන කියො අපට 
උපමදස දුනනා. ඒ මවද්දි ප්රියාමගේ මහාඳෙ යාළුවා මවො 
හිටිමේ තමිලිනී. ඉතින මම් විවාහයට තමිලිනීත් මහාඳටෙ උදව් 
කළා. අනුග්ාහකමයෝ මහායන වැමේට තමිලිනීත් හවුල් වුණා. 
වව්නියාව කොප අධ්ාපන කාේයාෙයට ගිහින කතා කළාෙ 
එතැන අධ්ක්ෂතුො ඇතුළු නිෙධාරීන විවාහ දිනමේ මත් 
මම්සය එයාෙමගේ වියදමින කරනනම් කීවා. ෙනොලිව ඇනදවීෙ, 
ෙංගෙ මපෝරුව, ෙංගෙ මක්ක් එක ෙධ්ස්ානමේ රූපොවණ්ය 
පාඨොොව කරපු ආයතනය භාරගත්තා. දිවා ආහාර වියදෙ 
උපමද්ශන පාඨොොව කරපු උපමද්ශකවරු භාරගත්තා. මුෙදි 
සුළුමවන කරනන හිතුවට මම්ක විශාෙ ෙංගෙ උත්සවයක් 
බවට පත්වුණා. ඒ නිසා සැරසලි වැඩ කරනන ෙනී ඉඳපු 
පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානමේ ඉඳපු ෙනීමගේ යාළුමවෝ ආවා. 
ෙංගෙ දිනය මෙස මයාදාමගන තිබුමේ 2012 ඔක්මතෝබේ 12දා. 
ඊළඟ ප්රේනය වුමේ ප්රියාමගේ අම්ො, තාත්තා, ඥාතීන නැති 
නිසා �ාරිත්ර කරද්දි ඒවා කරනමන මකාමහාෙද කියො. ෙනොෙ 
ෙහත්තයමග ඥාතීන මසරෙ ඉද්දි ප්රියාට කියො මකමනක් නැති 
වුණාෙ එයා ොනසක අපහසුතාවයට පත්මවනවමන. ඒ නිසා 
ප්රියාමගේ අම්ො විදියට ඉදිරිපත් වුමේ ෙෙ. තාත්තා විදියට ඒ 
මවද්දි ෙධ්ස්ාන භාර නිෙධාරී විදියට කටයුතු කරපු මම්ජේ 
�මිනද කුොර ගුණසංහ හිටියා. 

හැෙ ොධ්යකිනෙ වමගේ මම් විවාහ උත්සවය ආවරණය 
කරනන ආවා. �න්රසරි ගජධීර ඇෙතිතුො වමගේෙ මම්ජේ 
මජනරාල් දේශන මහට්ටිආරච්චි සේරුත් විමේෂ ආරාධිත 
අමුත්තන විදියට ආවා. මම් විවාහයට හැමෙෝෙ වමගේ සුබ 

පැතුවා. තෑගිමබෝග එමහෙත් ෙැබුණා. ෙට ෙතකයි 
�න්රසරි ගජධීර ඇෙතිතුො රුපියල් ෙක්ෂයක 

ම�ක්පතක් ෙබාදුනනා. මජනරාල් සේරුත් 
වටිනා තෑගේගක් දුනනා. තමිලිනී වමගේෙ 

ෙධ්ස්ානමේ ඉඳපු අයත් ත්ාග දුනනා. 
දිවා ආහාරය භාරගත්ත අනුග්ාහක 
ආයතනය රුපියල් ෙක්ෂයක් මගනැත් 
තිබුණා. ඒත් ශ්රෙය අපිෙ මයාදවපු නිසාත්, 
සෙහර ආහාර වේග මිෙ අඩුවට ෙැබුණ 
නිසාත් දිවා ආහාර වියදෙ හිතුවට වඩා 
මගාඩක් අඩුවුණා. ෙෙ ගණන හදො බෙද්දි 
දිවා ආහාර වියදෙ රුපියල් 30 ,000යි 

ගිහින තිබුමේ. 

මකාමහාෙහරි ෙංගෙ උත්සවය ඉවර වුණාෙ 
ෙනාෙ යුවළ ෙනීමගේ ගම්පළාත වුණ මුෙතිව් 

උදයාේකට්ටුවෙට යනන පිටත් වුණා. ෙනීමගේ ඥාතීන 
වාහනවෙ ඇවිත් හිටිමේ. ඒ වාහනවෙ තෙයි ගිමේ.”

“ප්රියාමගේ විවාහ දිවිය මකාමහාෙද කියො මතාරතුරු 
ෙැබුණද?”

“ෙමගේ ගුරු ජීවිමත් පාසෙ අනුරාධපුර කල්ෙංචිය විදුහෙ. 
ඒ විදුහමල් ළෙයි එක්ක වැඩසටහනකට වසර කීපයකට කලින 
මුෙතිව් ගියා. එමහ ඉද්දි ෙෙ ඉනනවා කියො ප්රියාට ආරංචියක් 
ෙැබිො සැමියා ෙනී එක්ක ොව මහායාමගන ත්රීමරෝද ර්යකින 
එතැනට ආවා. ආපු ගෙනෙ කීමව්,

‘ෙැඩම් නිසා තෙයි ෙෙයි ෙනීයි එකතු වුමේ. අපි දැන 
සනමතෝසමයන ඉනනවා’ කියො. ඔය වමගේ මගාඩක් මද්වල් කීවා.

ෙට සාරියකුත් අරමගන ඇවිත් හිටිමේ. ෙනී ආබාධිත වුණාට 
මහාඳ කොකාරමයක්. අකුරුත් ෙසසනයි. වැඩත් පිළිමවෙයි. 
සවිල් ආරක්ෂක බළකාමේ (CSD) ලිපිකරුමවක් විදියට ඒ මවද්දි 
රජමේ රැකියාවක් කළා. එදා ඇවිත් ෙෙ එනකම් ොත් එක්ක 
මදනනෙ හිටියා. මකාමහාෙ වුණත් අමේ රාජකාරි සවභාවය 
අනුව සබඳකම් යම් සීොවකට තෙයි පවත්වාමගන යනන මවො 
තිමයනමන.”

 ප්රියා්ගේ 
අමමා විදියට ඉදිරිපත 

වු්ේ මම. තාතතා 
විදියට ඒ ්වද්දි 

මධ්යස්ාන භාෙ නිලධාරී 
විදියට කටයුතු කෙපු 
්මජර් චමින්ද කුමාෙ 

ගුණසිං� හිටියා.
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කෙලී ක�ොක්ස් (Kelly Nokes) 

ඉපදුකේ එංගලන්තකේ. හැබැයි ඇය 

ඉපදුණු දවකස් කව� අම්මලොට වකේ 

කෙලීකේ අම්මට �ම සතුටු කවන� 

පුළුවනේමක් තිබුකේ �ෑ. ක්මොෙද පුංචි 

කෙලී ඉපදිලො තිබුකේ එක් අ්තක් �ැති 

ආබොධි්ත දරුකවක් විදිහට. ඒ හිනද්ම 

දරුකවක් ලැබුණු සතුටට හි�ොකව� 

අම්මලො අ්තකේ ඒ අම්මට වුකේ ්ත්මන 

වදපු පුංචි කෙලල දිහො බලොකග� 

අඬන�.

දරුකවක්කේ පුංචි ෙොකල කෙොච්චර සුනදර 

වුණත් වැළමිට ළඟින ව්ම්ත �ැති කෙලීකග 

පුංචි ෙොකල �ම එච්චර සුනදර වුකේ �ෑ. 

පොසකල යොළුකවෝ ඇයට දුටු ්තැ� විහිලු ෙළො. 

අ්තක් �ැති කෙලල කියලො මූණට්ම කිවවො. 

ස්මහරු එයොට ඇඟිලකලන ඇ�ලො දිවවො. 

ඒ නිසෝම ඇය කලොකු ්මො�සිෙ පීඩ�යක් 

එක්ෙයි හිටිකේ. ඉතින ඇය නි්තර්ම හිතුකව 

ඒ ්මො�සිෙ පීඩ�කයන ගැළකව� විදිහක් 

ගැ�. ඔය අ්තකරයි ඇයට ්ම්තක්වුකේ වරක් 

අම්මකේ මිතුරියක් ඇය දිහො බලොකග� කියපු 

ේතොවක්.

“බලන්න කෙලීකේ අමකම ඔයාට හරිම ලස්ස්න 
දුවක් ඉන්නවා. එයාට හැමකේම තිකය්නවා. 
අමකමක් ඉන්නවා. තාතකතක් ඉන්නවා. ලස්ස්න 
්සකහෝදරකයෝ කදනක්නකුත ඉන්නවා. අකන කම 
කෙලලකේ අනිත අතත තිබුණා ්නම එයාකේ 
හැමකේම වකේ ්සමපූරණයි.”

ඇකේ ේතොකව කෙලීට ්ම්තෙ තිබුකේ 

්ත්මන හරි ලස්ස�යි කියලො කියපු එෙ මිසක් 

්ත්මනකග අඩුපොඩුව ක�කවයි. ඒ කවලොකව්ම 

ෙේණොඩිය ඉස්සරහට ගිය කෙලී ්ත්මනකේ 

දිහො ඕ�ෙමින බැලුවො. ඒ බැලුකව ්ත්මන 

ඇත්්තට්ම ලස්ස�යිද කියලො.

“මං එදා තමයි හිතුකේ නිරූපණ ශිලපිනියක් 
කවන්න ඕකන කියලා. ඒ කව්නකොට නිරූපණ 
ක්කෂේත්රකේ නියැකල්න ආබාධිත තරුණිකයෝ 
ෙවුරුතම මං දැෙලා තිබුකේ ්නෑ. ඉතින මං 
හිතුවා මකෙන ඒ අඩුව පුරවන්න ඕකන කියලා.”

පටන ගැන්ම එකහ්ම වුණත් හි්තපු ්තැ�ට 

යන� ඇයට කලසිවුකේ �ෑ. කෙොටින්ම 

කිවකවොත් ඇය නිරූපණ ක්කෂේත්රය ඇතුකේ 

්තනිෙර්ම විහිලුවක් වුණො. අ්තක් �ැතිව 

කෙොකහෝමද ක්මොඩ්ලින ෙරනකන කියලයි 

හැක්මෝ්ම වකේ ඇහුකව. ඒත් ඇයකේ ආත්්ම 

ශක්තිය ඒ හැ්මකේට්ම වඩො තිබුකේ ඉහළින. 

ඒ නිසෝම ඇයට ඇකේ හී�යට යන� වැඩි 

ෙොලයක් ගිකේ �ෑ. අද කෙලී කියනකන 

එංගලන්තකේ ඉන� ප්රසිේ්ධ නිරූපණ 

ශිලපිනියක්. ඒ වි්තරක් ක�කවයි කදදරු ්මවක්. 

කෙෝතරම නිරූපණ ශිලපිනියන හිටියත් ඒ 

හැක්මෝට්ම වඩො විකේෂ අව්ධො�යකුත් කම 

කව�කෙොට කෙලීට තිකය�වො. ඒෙට කේතුව 

ඇකේ ආබොධි්ත බව. ස්මහර අහිමිවීම ඇ්තැම 

්තැනවලදි ජීවි්තයට පැහැදිලි ආශිේවොදයක් 

කව�වො කියනකන ඒෙයි.

“කෙලී ඔයාට කමච්චර අඩුපාඩුවක් තිකයේදිත 
කම තරම ඉදිරියට ආකේ කොකහාමද?”

වරක් නිරූපණ ්තරඟයක් අ්තරතුකේ විකදස් 

්මොධ්යකවදිකයක් ඇයකගන ඇහුකව එකහ්ම 

ේතොවක්. ඒත් ඒෙට උත්්තරයක් කද�වො 

කවනුවට කෙලී ෙකේ කපරළො ඔහුට ප්රේ�යක් 

කයොමුෙරපු එෙ.

“කමාෙක්ද මකේ අඩුපාඩුව?”
ඇකේ ඒ ප්රේ� කිරී්මට �ම ්මොධ්යකවදියොට 

හි�ො ගියො. ඒ හි�ොවට කේතුව වුකේ ්ත්මන 

සතුව පැහැදිලි අඩුපොඩුවක් තිබිලත් ඇය අහපු 

අප්රභංස ප්රේ�ය නිසො.

“ඔකේ එෙ අතක් ්නෑකන කෙලී.”
්මොධ්යකවදියොකේ උත්්තරයට එවර හි�ොගිකේ 

කෙලීට. යොන්ත්මට හි�ොකවලො ඇය ඔහුට 

දුනකන හරි අපූරු උත්්තරයක්.

“මට ්නම මකේ කිසිම අඩුපාඩුවක් කේනකන 
්නෑ. ඔයා වකේම මමත ්සමපූරණ මනුස්සකයක්.”

ඒ කවලොකව ්මොධ්යකවදියොටත් ෙටඋත්්තර 

�ැතිව ගියො. ක්මොෙද ඔහු හීක�කිනවත් 

බලොකපොකරොත්තු ක�ොවූ ේතොවකුයි ඇය ඒ 

ක්මොකහොකත් කිවකව. ඉතින කෙලී කද� ඒ 

වකේ උත්්තර නිසො දැන �ම කගොඩොක් මිනිස්සු 

ඇයකේ ආබෝධය ගැ� ප්රේ� ෙරන� යනකන 

�ෑ.

“මිනිසසු මකෙන හැමකවකලම අහ්න ෙතාවක් 
තිකය්නවා. ඒ ඔයා කොකහාමද තනි අතකින 
වැඩ ෙරෙනකන කියලා. ඒ කවලාවට මං එයාලට 
කිය්නවා මට එකහම අඩුපාඩුවක් දැක්නනකන ්නෑ 
කියලා.”

කෙලී එකහ්ම කියේදි වරක් කලෝෙකේ ප්රසිේ්ධ 

ආය්ත�යක් කව� P&G ආය්ත�ය කෙලී ගැ� 

හරි අපූරු ේතොවක් කිවවො. ඒ වී�ස් කදවඟ�ට 

පසු ක්මකලොව කවකස� රූ්මත්්ම යුවතිය 

ඇය කියලො. ඔවුන සඳහන ෙකේ, ඇකේ 

විකේෂත්වය කලෝෙ ප්රෙට වී�ස් කදවඟ�කේ 

පිළි්මය හො ස්මො�ව වම අකත් වැලමිට දක්වො 

ප්මණක් පිහිටී්ම බවයි. ්තෝමත් වයස අවුරුදු 

තිස්අටක් කව� කෙලී සැබෑවට්ම ආබොධි්ත 

මිනිසුනට කලොකු ආදේශයක්. ක්මොෙක් කහෝ 

කපර පවෙට ආබොධි්ත වී ඉපදී්ම ජීවි්ත ෙොලය 

පුරොවට්ම අඬන�ට කේතුවක් ක�ොකව� බවයි 

ඇය නි්තර්ම කියනකන. 

නැති අත ගැන නනනවයි අතක් නැතුව 
ආපු දුර ගැන විතරක් මනගන් අහන්න

රුවන් එස්.නෙනවිරතන
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සිනා මුහුණු
පාසල් ග�ාස් ග�දර පැමිණි
පුතු ගසායනව සිනා  මුහුණු
පුගේ ග�ාගෙන් ගදන්නද මම
නුඹ ගසායනා සිනා මුහුණු

බැලූ බැලූ කිසි මුහුණ�
නෑ දකින්න සිනා ගපාදක්
ඇේගේ හිස් පාළු බවක්
ගෙෙමනයක් නැති �තියක්

විසඳුම් නැති ප්රශන ග�ාඩක්
මැද ඉන්නා මිනිසුන්ග�න්
ගොයන්ගන ග�ාගොමද පුතුගන්
සිනෙ න�න එ� මුහුණක්

ෙදවතින්ම  හිනැගෙන එ�
මුහුණක් ෙව ගසායනව මම
විඳවන මුහුණුම පමණයි
ෙමුවූගේ ගම් වනතුරු

සමෙරු නම් හිනැගෙනවා
ඒේ හිතින් වැලගපනවා
හිගේ එ�යි වගේ එ�යි
ගවස්මුහුණුම ෙමුගවනවා

අගන්! ොේගේ ඒ ෙැටි
අමාරු නැෙැ ඒ �ාරිය
රුපියල් විස්සයි ගවන්ගන්
හිනා මුහුණු �ාඩ් එ�ම

  සනත් ලියනගේ 
    දිසා අධිකරණය
    තංගල්ල

ධරණිය ඔබ ගැනයි
ධරණිගේ අකුරු පැමිගණයි එ� එ� එතිලා
ග�න එන දැනුම් ග�ාන්නකි දින ගදන වැඩිලා
දුපපේ ග�යට මෙ මන්දිරයට වැඩලා
ඔබ �රනා ගමගෙය අ�යමි තුති පුද �රලා

විඩාබර දවස �ෙ�ට ගවගෙස �රයි
දැගවනා ප්රශන ග�ාන්ගනන් ෙදවෙම දවයි
ධරණිය පැමිණි දින සිේ තුළ සතුට වඩයි
ගමාගොෙක් සැනසුමට ගයගෙළිය ඔබම ෙමයි

ලැබුගණාේ පුවේපෙ ‘ධරණී’ �ාට වුණේ
රට ගොට පුවේ ගමන් එක්�ර ගදයි දැනුමේ
ගදරගේ පිගපන ධරණිය පිටරට� වුණේ
මුවඟ රැගඳන්නට සැමගේ ඔබයි සමේ

�වි ගපළ ලියන්නට සිතුගේ දුටු මුල්ම දිගන්
දියණිය ‘ධරණී’ ඔබ මග� ෙදවෙට දැගන්
සඳුදට මගේ ග�දරට එන ඔබව අගන්
පිළි�මි සතුට පුරවා මම සෑම දිගන්

  ගේණුකා ලියනගේ
     වතුරකුඹුර

ඔබයි මගග අමමා
වලාකුළු මැද සඳක් ගස් හි නැහී
මොමායා පරපුගරන්  සැනහී
දු�ක් ගනාමදී යන්න මට  දිරිදී
සදා�ල් මා ළඟම ඉනු  මැනවී

දිවිතුරා පසුපසම විේ  සසගේ
ඔබයි මග� මිණි කිරුල දිවි  සයුගේ
නිවන්පුර යනවිටදි භව  �ෙගේ
ගදවැනි බුදු ඔබ රුවයි ගම්  සසගේ

ගබෝ සමිඳු වැඳ පුදන විට  අම්මා
ගමගලාව �ළ පින් ඉමක් නැෙ  නිම්මා
උපනුපන් ගම් සසර යළි  ගපම්මා
භගවන් භවයට ඔබයි මග�  අම්මා

  මනුජි දු්ලානි කස්තුරිආරච්චි
     පානදුර

නිමාවූ 
ගසාඳුරු කා්ලය

මිහිරි මෙ�ගේ සිෙ නෙර වී
ඒ අතීගේ සිහි වුණා
අම්මගේ සුලැඟිල්ගල් එල්ලී
පාසල ගවෙ මා පියමැන්නා

ගුරු ගදගුරුන් ො එක්වීලා
අකුරු �ගේ සැම දින තුටිනා
එදා පටන් විදු මව් ගසවගේ
පෑ දස්�ම් මට මෙක් වුණා

ග�ළි�වට සිනෙ මැද සැමදා
අගප �ො ගපාේ පිරුණා
ජීවන මගේ ගසාඳුරු �ාලය
මටේ ගනාදැනීම ග�වුණා

  මන්දාකිනි විගේසිංහ

තවම තනිකඩගයක්
නුඹ ඇගේ වූවාට
ඇයට අයිතිේ නෑ වගේ
නුඹ මගේ නුවූවාට
හිතින් මගේම වගේ
අපි අසම්මෙ වූවාට
එදා ගමන් ෙැඟුම් නෑ වගේ
ඔබ මටේ අයිති නැති
ඇග�ේ ගනාවූ නුඹ
ෙවම ෙනි�ඩයි වගේ

  ්ලක්ෂ්මි කුමාරි
     වාරියගපා්ල

ඉතං යන්න අවසරයි
නීල ගදනුවන නුගේ මැණිගක්
එදා වාග�ම දිගලනවා
සීෙ රැගයදිේ නුගේ උණුසුම්
සුසුම් �ැන් ළය සිඹිනවා
යන්න �මනක් තිගේ ළඟදිම
ග�ාගොම යන්නද සිගෙනවා
නුඹව ෙනි�ර යන්න බැෙැ මට
එක්ව යමු අපි ඒ �මනටේ
නුඹට ඇරයුම් �රනවා

  ජසින්තා ඩයස් සමරනායක
    මාළගේ

සසර දුක ඇතී
�රදර ප්රශන නිම් නැති දුක් �ඳුළු පිරී
ගම් දිවි �මන �ටු මෙ අඩි ෙබනු වැනී
යා යුතු ම�ක් පැෙැදිලිවම ගපගනනු ඇතී
එනමුේ සසර දික් වී පින් මඳව ඇතී

එකිගන� බැඳුණු �රදරවල නිමක් නැතී
හිතිලා නැදද ගම් ගමාන �රුමය� ෙැටී
සියලුම මගේ කියනා ගද අෙැර �මී
වැඩි�ල් ගනාග�ාස් දම් ම� මම වැළඳ �මී

හිතුණේ එගස් කිසිවක් ගමහි අෙර දමා 
යන්නට ෙැදුණු හිෙ ගවනසක් ගව්ද ගමදා 
එගෙනම් ඔබේ සිහියට �ෙ යුතුයි සිො
කියමී අපට සසරේ ෙව දුරයි කියා

  පගමෝදි ගමක්ලා

පුන් සගේ
පුන් සගේ කිම ෙනිව නුඹ දිගලනා
නැතිවගදෝ ෙරු ගපාකුර ෙනි ම�නා
දමා අෙෙැර පටන් ඈ ගිය දා
අමාව� ගමන් දවස් ගබෝ තිබුණා

නිවස මූසල සුදු ග�ාඩි ගලළ ගදවනා
ෙමන සුළගේ නුගේ සුවඳ දැගනනා
යෙන� නුඹ කිම නිගසාල්මගන් නිදනා
විවර �රනු ඇස් ගසාඳුගේ මම ආවා

සිප�ේ ගදගොලෙ කිම ගම් ෙදින් වැසී
ගසාඳුරු සුමුදු වෙ කිම අද සුදුමැලි වී
දමා ගනායනු දැගවනා අළු තුළ සැඟවී
ෙමුගවද ආගයේ සසගරහි මා රැජිණී

  රුසිරු දනංග
     මීගමුව
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සංස්කරණය - මගනෝරා ගරේමත්ලක

න�ොවැලැක්විය හැකි නේතුවක් නිසො ‘ අවසරයි ‘ �වකතොව 
නේ සතිනේ පළ න�ොව� බව කරුණොනවන් සලකන්�
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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

දවසක් මහාසමමත රජ්ජුරුවන්ගේ 

බි්සාවුන ්වච්චි මැණික්්ාල ්ේවියට 

කරපු විනයක් ක්නන ්දහි ්ෙඩි හතක් 

උවමනා වුණාලු. හැබැයි වැ්ේ කියන්න 

ඔය කා්ේ ්දහි තිබු්ේ නාෙ ්ලෝ්ක් 

විතරයිලු. ඉතින ්ම නිසා මහාසමමත 

රජ්ජුරු්වා ්බා්හාම සංතා්්නලු 

හිටි්ේ. රජුන්ගේ දුක දැකපු සක් ්ෙවිඳු 

ගුරුළු්ෝයකු්ගේ ්වස් අර්ෙන ්දහි 

්ගේනන නාෙ ්ලෝ්කට ගියාලු. ඉතින ්ම 

ගුරුළු්ොයා දැකපු නාේයෝ ්ස්රම 

බියට ්ත්වලා සැඟවුණාලු. ඊට්ස්්ස් 

සක් ්ෙවිඳු නාෙ ්ලෝ්කන ්දහි ්ෙඩි 

අටක් අර්ෙන ගුරුළු ්වස් ඇරලා 

නාෙයින්ගේ බයත නැති කරලා අ්හු 

ඇවිේලා ්දහි ්ෙඩි හතක් මහාසමමත 

රජුනට දුනනලු. ඉතිරි ්දහි ්ෙඩිය 

තමයි ලංකා ්්ා්�ා්ේ හි්ටේවා කියල 

කියන්න. අ්ේ රටට ්දහි ලැබුණු විදිය 

ෙැන ජනප්රවාද කතාවල කියැ්වන්න 

ඔ්හාමයි.

හැබැයි ඇතතටම ලංකාවට ්දහි 

ලැබු්ේ ඉනදියා්වනලු. ්දහි කියන්න 

්ැඟිරි කු්ේ ්ලතුරක්. විටමින C, B6, 

A, E ඇතුළු ්්ෝෂණ සංඝටක රාශියක්ම 

්දහිවල අඩංගුයි. ්මවා්ේ අඩංගු 

සිට්රික් අමලය නිසාලු ්දහි ඔය තරම 

ඇඹුේ. පිළිකා ්සල වර්ධනය ප්රමාද 

කරනන සිට්රික්වලට පුළුවන කියලා 

වවද්ය විද්යාතමකවත තහවුරු කරලා 

ති්යනවා. ඉතින අද ස්වයං රැකියා 

්ාඩ්මන කියලා ්දන්න ්දහිවලින 

කරනන පුළුවන බිස්නස් එකක්. ඒ තමයි 

ලුණු්දහි ව්ා්ාරය. 

ලුණු්දහි කියලා කිේවහම මත්කට 

එන සිංදුවක් ති්යනවා.

‘අපි තෙන්නො එක්වීලො �ණ ්වොතගේ තලොතේ 
ඉන්තන්

හැඩ ත�න්නො හිනැහීලො සහතෙෝතෙන් 
්වැතේ තෙන්තන්

ලුණුතෙහි... ලුණුතෙහි...’

ලුණු්දහි ෙැන අපූරු විස්තරයක් 

සුනිේ ්්්රරා මහතතය්ගේ ඔය 

සිංදු්වනුත කියැ්වනවා.

සමහරු ්්ාේසමබ්ේට, ලුණුමිරිසට 

ලුණු්දහි ්නාදා අරින්න නෑ. කෑම 

අරුචිය ඇති අයට කෑම රුචිය ඇති 

කරනනත ලුණු්දහිවලට පුළුවන. උණක්, 

්හමබිරිස්සාවක් හැදුණහම ක්ේ පිරිය 

ඇති කරනන ලුණු්දහි කැේලක් ක්ේ 

දාෙනන කියලා අතතමමලා කියනවා 

අහලා ඇති. ඉස්සර හැම ්ෙදරකම 

ව්ගේ ්දහි ෙහක් ්දකක් වැරදු්ේ 

නැහැේලු. ඉතින ්දහි වා්රට ෙස් 

්ේ්ේ වැ්ටන ්දහිවලින ලුණු්දහි 

මුේටියක් හදනන ඒ කා්ේ කානතාවන 

අමතක කරන්න නැහැේලු. අදටත 

සමහර අමමලා ලුණු්දහි 

්ෙදරදිම හදාෙනනවා. 

හැබැයි දැන ති්යන 

කාරයබහුලතවය එක්ක 

හැම ෙෘහණියකටම 

ඔය වැ්ේ ්ෙදර 

කරනන බැහැ්න. 

ඒ නිසා ්ව�ේ්ා්ේ 

ති්යන ලුණු්දහිවලටත 

්හාෙ ඉේලුමක් ති්යන බව 

කියනන ඕ්න. ඒ ව්ගේම ලුණු ්දහි 

නිෂ්ාදනය ස්වයං රැකියාවක් විදිහට ලාබ 

ලබනන පුළුවන ව්ා්ාරයක්.

සාමාන්ය්යන ්ෙවේවල ලුණු්දහි 

හදන්න ්දහි අේ්ේ ්ේලලා එ්හම්න. 

හැබැයි අ්ලවි කරනන ්හසු්වනම 

ලුණු්දහි හදන ක්රමයක් තමයි අපි කියලා 

්දන්න. 

කන්න විතරක් සනසවයි විකුණන්නත් සොඳයි 

 ලුණු සෙහි 

මුලිනම අපි ්දහි ්ෙඩි දහයකින 

වැ්ේ ්ටනෙමු. ්දහි ෙනන්කාට 

්කා� ්ාට ්දහි ්තෝරෙනන. 

කුඩාත නැති ඕනවට වඩා 

විශාලත නැති සාමාන්ය 

ප්රමාණ්ේ ්දහි ්ෙඩි 

ලුණු්දහි නිෂ්ාදනයට 

කදිමයි. සීනි ්මස හැඳි 

2, විනාකිරි ්කෝේ් 1/2, 

කෑලි මිරිස් ්මස හැඳි 

1 1/2, ්කාච්චි අහුරක්, 

අවශ්ය ්මණට ලුණු කුඩු ්හෝ 

කැට ටිකක් එ්හමත ලුණු්දහි 

නිෂ්ාදනයට අවශ්ය ්වනවා.

  පියවර 1  

මුලින්ම තෙහි තෙඩි පිටින් උණු්වතුර 
භොජනෙකට දාලො විනොඩි �හක් විතර 
තේබෙන්න.

  පියවර 2  

්වතුර තේතරන්න තිෙලො තීරු හතරක් 
ත්වන්න තෙහි තෙඩිෙ ක�න්න.

  පියවර 3  

විනොකිරි්වලට සීනි, කෑලි මිරිස, ලුණු, 
ක�ොෙේතු තෙහි ටික එතහම එකතු කරලො මෙ 
ගින්තන් විනොඩි 10ක් විතර තේබෙන්න. විනොඩි 
කිහි�ෙකින් තකොච්චි එකතු කරලො තබෝතල් 
කරන්න. නැේනේ ත�ොලිතින් බෑගේ්වල හුළං 
තනෝවදින විදිහට ඇසුරුේ කරන්න. සති 
තෙකක් විතර තිෙලො අතලවි කරන්න.

ලුණු්දහි 20g, 50g ව්ගේ කුඩා ප්රමාණවලින 

වුණත අ්ලවි කරනනත පුළුවන. ්දහි 

20g ක් රුපියේ 50/60කට අ්ලවි කරනන 

පුළුවන. ලුණු්දහි නිෂ්ාදනය ෙැන වැඩිදුර 

විස්තරවලට 0714766819 අංකයට කතා 

කරනන.
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කෑම අරුචිය  
ඇති අයට කෑම 

රුචිය ඇති කරන්නත් 
ලුණුසෙහිවලට 

පුළුවන්

 ලුණු සෙහි 
නිෂ�ාෙනය 

සවයං රැකියාවක් 
විදිෙට ලාබ ලබන්න 

පුළුවන් 
ව්ා�ාරයක්
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24 2022 ජූලි 20 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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