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මිල රු. 70 යි
දෙවන කාණ්ඩය තිස් හතරවන කලාපය

  ඡායාරූපය  -  
සමන් අදේසිරිවර්ධන

දසදලානිකා දපරුමාල් 
ප්ර්ධාන වි්ධායක නිල්ධාරී
SHIFT INTEGRATED 

කාන්ා පුවත්ප්

දසවල දපරන 
මහත්තුරුන්්ට 

කාලි මෑණිදයා 
මදේ දුක 
අහපු නිසයි
රදේ පාලකයින්්ට 
උන්හිටි තැන් 
නැති වුදණ

්ධරණී
ශ්රී ලංකාදේ

අංක එදේ
කාන්තා 
පුවත්පත

ෂරදලාේ දහෝම්ස් 
දනෝනලා ලැබුණාම 
දමාකෙ දවන්දන්?

වස්දදාස් 
දුරු දවන්නනම්

තුල්සි 
දෙෙර 

නවත්තෙන්නම 
ඕනෙ? 

යු්ධ හමුදාව්ට 
භාර දවද්දී 
ෙැේ දෙන සිටි
දකාටි කත්ට 
කරපු වැදේ 

නිල ඇඳුම ෙලවා 
අරෙලය්ට ගිය
STF නිල්ධාරියා 
කියන කතාව 

  ප්රගීත් එේනැලිදෝඩදේ බිරිඳ   
 සන්ධ්ා එේනැලිදෝඩ
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හවස තේ තේතසට 
ත�ොඩි තවනසක් 
එකතු කරමුද?

පවුලේ අයව සතුටින් තියන්්න වලේම 
එයාලට අලේ ආදලේ ලපන්වන්්නත් තිලය්න 
ල�ාඳම විදියක් තමයි කෑම. ලේ දවසවල 
තිලය්න ආේථික අප�සුතා එක්ක ලලාකු 
කෑම ජාති �දන්්න, ටී පාේටි දාන්්න බැරි 

වුණාට ටිකක් නිේමාණශීලී විදියට හිතුලවාත් 
අලත් ඇති ගණනින් එල�ම ලදයක් කරන්්න 
බැරිත් ්නෑ. ඉතින් ඒ නිසා �වසට ලත් ලබා්න 

ලවලාවට වුණත් ලගදර අයට නිකන්ම 
නිකන් ක�ට ලකෝේපයක්, ලත් ලකෝේපයක් 
වත්කරලා ලදන්ල්න ්නැතුව එයාලත් ආස 

විදිලේ ලපාඩි ස්නැක් එකක් පිළිලයල කර්න 
විදිය ගැ්න අද�සක් ගන්්න තමයි ලේ 

ඡායාරූප ලපළ ඉදිරිපත් කරන්ලන්. ලේ 
ලේවේ �දන්්න අමාරුයි කියලා හිලත්නවා්නේ 
ක්රීේ ක්ැකේ ටිකක ජෑේ ටිකක් ගාලා තිබබත් 

ලේලස ලසස්නයි.

යත�ෝධො තවේ්තසිංහ  
Instagram: lankan_dish

බිත්තර ලරෝේස 
මාළු ලරෝේස 

කටලටස  
පරිේපු වලේ 

කිරි ලත්
මාළු කටලටස  

කිරි ලත්

ල�ාක්ලට චිේ 
මෆින්ස  

ේලේට ටී

චීස ස� �ැේ 
සැන්ේවිච්  

මාළු කටලටස  
චිකන් ෆිලටස 
බටේ ලක්ක් 

කිරි ලත්

0763113839

සේබන්ධීකරණය - 
ක්රිෂොන්්ත පුෂ�කුමොර

 ඇඳුේ නිරමොණය හො 
හැඩගැන්වීම - 

රූ�ලොවන්ය ශිල්පිනී
විජි්තො ජයමොන්න  
විජිතා බියුටි ලසන්ටේ

ජාඇල, පමුණුගම

ඡොයොරූ� - 
මධුසිංක සරිවරධන

තේල් දැමූ 
�හ්තරට 
මනොලියක්

අද ‘ධරණී මනොලිය’ 
තුළින් ඉදිරි�ේ කරන්තන් 
තේල් එක දැමූ �හ්තරට 
මනොලියක්.

ජොඇල තබෝපිටිය 
�මුණුගම විජි්තො බියුටි 
තසන්ටරහි විජි්තො 
ජයමොන්න ්තමයි තේ 
සුන්දර මනොලියව 
හැඩගන්වො තිතබන්තන්. 

“මනොලියට උස සහ 
පිරුණු ඇඟක් තිතබන 
නිසො �රීරය ටිකක් 
සහින්ව ත�න්නන්න 
්තමයි තේ ආකොරයට 
සොරියක් ඇන්දුතේ. 
තේ සොරිය ඩූේ තනට් 
එතකන් හදපු එකක්. 
�රල් අල්ලලො වැඩ දාලො 
තිතයනවො. සයල්ලටම 

ගැලත�න ආකොරයට 
තේල් එක දාලො 
තිතයනවො. ඒ වතේම 
සුදු සොරියක් නිසො 
�ල්ලියට ඉ්තො තහොඳින් 
ගැලත�නවො.

මූතේ හැඩය 
ඉ්තො තහොඳින් 
ඉසමතුතවන්න වතේම 
්තතෙලු තකතනක් නිසො 
�ැහැ�ේ බව වැඩිවන 
ආකොරයටයි තේකප් 
එක දාලො තිතයන්තන්. 

සොරියට මුතු 
අල්ලලො තිතයන නිසො 
ඒකට ගැලත�න 
ආකොරයට ජුවලරි 
භොවි්තො කෙො. කරොඹු, 
මොල සහ අේවලට දාපු 
වෙලු සොරිතේ මුතුවලට 
ගැලත�න ආකොරයට 
්තමයි භොවි්තො කරලො 
තිතයන්තන්.

මල් කෙඹ චූටි 
මල්වලින් සකස කරපු 
එකක්. මනොලිය උස 
නිසො දිග තබොතක් එකක් 
ඇයට තහොඳින් ගැලත�යි 
කියලො මම තීරණය කෙො. 
අවසොනතේ තබොතහොම 
සරල චොේ ආකරෂණීය 
�හ්තරට මනොලියක් තලස 
ඇයව හැඩගන්වන්න මට 
අවස්ොව ලැබුණො.”

සොරියට මුතු 
අල්ලලො තිතයන නිසො 

ඒකට ගැලත�න 
ආකොරයට ජුවලරි 

භොවි්තො කෙො



ලිහිණි මධුෂිකා
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කාලි මෑණිය�ෝ 
මයේ දුක අහපු නිසා 

රයේ නා�කයින්ට 
උනහිටි තැන නැති වුණා 

මාධ්යයේදී ප්රගීත් එකනැලිය�ාඩයේ බිරිඳ 
සනධ්යා එකනැලිය�ාඩ 

මීට වසර දොළහකට දෙර අතුරුදන් 

වුණ ප්රගීත් එක්නැලිද�ොඩ මොධ්යදේදියොදේ 

බිරිඳ �නැ් දේ දව්දකොට 

රදේද�ොදේ ද�ොදහෝදදද්ක 

්නැව�ත් ක�ො�හ 

කරන්් ෙටන් 

අරන්. මීට මොස 

කීෙයකට දෙර 

ඇදේ සනැමියොට 

සොධොරණයක 

ද්ොවූ �ව 

ෙවසමින් 

දමෝදර කොලි 

දකෝවිදේදි 

හිස බූ �ොද�්, 

දෙොේ �නැසූ 

සොෙදයන් රදේ 

ෙොලකයන්ට උන්හිටි 

�නැන් අහිමි වූ �වයි 

ද�ොදහෝදද්ො ෙවසන්දන්. 

ඒ ක�ොවල ඇත්� ්නැත්� 

දනැ්�න්්ත් එකක අපි ඇයව 

මුණ�නැසී ටිකක ක�ො�හ කළො. සන්ධ්යො 

එක්නැලිද�ොඩ සමඟ කළ ඒ සංවොදදේ 

සටහ්යි දේ. 

“මේ කතාබහ ඇතුමේදි ප්රගීත් ගැනවත්, 
ඔහුමේ අතුරුදන් වීම ගැනවත් ආපහු 
සැරයක් අමුතුමවන් කතා කරන්න 
මදයක් ඇති කියලා මං හිතන්මන් නෑ. 
ඒ වමේම ප්රගීත්්ට සාධාරණයක් ඉටු 
මනාවුණ එක ගැන මමතැනදි අමුතුමවන් 
කතා කරන්නත් අවශ්ය නෑ. මමාකද මම 
ඒ ගැන අවුරුදු මොළහක ඉඳන් වගකිවයුතු 
හැමමෝ්ටම කියනවා. නමුත් උත්තරයක් නෑ. 
ඒ නිසයි මං මමේ විදිය්ට මේක විසඳන්න 
උත්සාහ කරන්මන්.”

ඇදේ විදිය කුමකදනැයි 

කියො මො ඇසූ ෙනැ්යට ඇදේ 

පිළිතුර වූදේ දමවනැන්්ක.

“මමතැනදී මම පැහැදිලිවම 
මදයක් කියන්න ඕමන්. ප්රගීත් 
අතුරුදන් මවලා ඒ ගැන පැමිණිලි කරන්න 
මහෝමාගම මපාලිසිය්ට ගිය දවමසම මම 
මත්රුේගත්තා ප්රගීත්්ට සාධාරණයක් මවන්න 
නේ රාජපක්්ෂවරු අතුගෑවිලාම යන්න 
ඕන කියන එක. මමාකද ප්රගීත්ව අතුරුදන් 
කමළත්, අතුරුදන් කරවන්න සේබන්ධ වුණ 
අය ආරක්්ෂා කමළත් රාජපක්්ෂවරුන්මේ 
උවමනාව්ට කියලා මම මහාඳාකාරවම 
දන්නවා. මේ අවුරුදු 12්ට ඒ ගැන කියන්න 
ම්ට ඇතිතරේ සාක්ෂිත් ලැබිලා තිමයනවා. 
හැබැයි මමාන මේ දැනගත්තත් හිමත් හයිය්ට 
විතරක් ම්ට ගිහිලලා රාජපක්්ෂවරු තනියම 
පන්නන්න බැරි බව මං දැනමගන හිටියා. 
ඒ නිසයි ඒ අය්ට රමේ ජනතාවම ගහලා 
පන්නන තැන්ට වැඩ සිේධමවන්න ජනවාරි 
මාමසදි මම මමෝදර කාලි මකෝවිමලදි විරදේ 
පූජාවක් ප්ටන්ගත්මත්. හිතුවත් වමේම මපෝය 
හතක් මගමවන්නත් කලින්ම ඒ මේවල ඒ 
විදිය්ට සිේධමවන්න ප්ටන්ගත්තා.”

විරදේ පූජොව යනු යේකිසි අරමුණක ඉටු 

කර�නැනීම දවනුදවන් හින්දු භකතිකයන් 

විසින් කරනු ල�් විදේෂ ඇදහීමකි. 

දමය සිදුකර් ආකොරය  පුද�ලයොද�න් 

පුද�ලයොට දව්ස් ස්වභොවයක �න්්ො 

අ�ර, ද�ොදහෝ අය හිස බූ �ොමින්, 

නිරොහොරව හිඳිමින් සහ මස් මොංශ 

අනුභවදයන් ද�ොරව දේ දවමින් කර් 

අවස්්ොද දනැක�� හනැකිය.

ඇය ෙවස් ආකොරයට ්ේ අද ව්විට 

රොජෙකෂවරුන්ට ඔවුන්දේ ෙොල් �ලය 

අහිමිව ද�ොස් ඇත්දත් ඇදේ විරදේ 

පූජොදේ ප්රතිඵලයක දලසයි.

“කාලි මෑණිමයාත්, පත්තිනි මෑණිමයාත් 
තමන්මේ සැමියා නිසා දුක් විඳපු කාන්තාවන් 
කියලා ප්රසිේධයි. අසරණ වුණ කාන්තාවක් 
විදිය්ට මමත් මමේ අවනඩුව කියන්න ඒ 

විදිමේ කාන්තාවන් මදන්මනක් මතෝරගත්මත් 
ඒ නිසා.”

ඇය කියන්නීය.

දකදස් ්මුත් බුදුන්දේ ධරමය තුළ කිසිම 

විදටක ද�ෞදධදයකුට එවනැනි ෙලි�නැසීේ, 

ශොෙකිරීේ අනුම� කර ්නැති �ව මො කී විට 

දමොදහො�ක නිහඬව සිටි ඇය යළිත් හඩ 

අවදි කදේ දමදස්ය.

“සමහරු කියනවා මම වවර කරමගන, 
පලිගහමගන මිථ්ාවක් පසමස දුවනවා 
කියලා. හැබැයි ඒක එමහමනේ මම කියන්න 
කැමතියි මම එමහම කරන්න ප්ටන්ගත්මත් 
අවුරුදු 12ක් යුක්තිය ඉලලලා, ස්ටන් කරලා 
බැරිම තැන කියලා.”

එදමන්ම දමෝදර කොලි දකෝවිදේදී 

අසරණ වූ ද�ොදහෝ අයට සොධොරණය 

ඉටුව් �ව අසො තිබූ නිසොදවන් එහි ගියො 

ඇදරන්්ට ඊට විදේෂ දේතුවක ද්ොතිබූ 

�වකුත් ඇය කියො සිටියොය.

දකදස් ්මුත් ජීවතුන් අ�ර දහෝ මළවුන් 

අ�ර ඉන්්ො �නැ්ක ඔහුට සනැ්සිේදේ 

සිටීමට පි්ක දහමක කර්වො ඇදරන්්ට 

දමවනැනි ෙලි�නැසීේ සිදුකිරීදමන් ඇති 

ෙලප්රදයෝජ්යක ඇදදනැයි යදමකුට සිතිය 

හනැකිය.

“මමමහමයි. කවුරු හරි මකමනක් කියනවා 
නේ මේ වියදේ කරන මුදල වියදේ කරලා 
ප්රගීත් මවනුමවන් පිනක් දහමක් කරන්න 
කියලා, මම කියන්මන මම මේ කරන්මනත් 
පිනක් තමයි. ප්රගීත්ව අවුරුදු 12ක් අපි 

අතරම ජීවත් කරවපු එක තමයි මම කරපු 
පින. ප්රගීත් එක්නැලිමගාඩ කියන පුේගලයා 
මී්ට අවුරුදු 12ක්ට කලින් අතුරුදන් වුණත් 
අද්ටත් මාධ්ය ඒ ගැන කතා කරන්මනත්, 
මේශපාලනඥයන්්ට තාමත් ඔහුව ප්රශනයක් 
මවලා තිමයන්මනත් මම ඔහුව අද මවනකලම 
ජීවත් කරවපු නිසා.”

ඇය එදස් කීදේ කේමුේ 

දිදේ රූටො වනැටුණු කඳුළු 

බිංදුවක රහදස්ම පිස 

දමමිනි.

“මේ මවනමකා්ට 
මම සථිර වශමයන්ම 
දන්නවා ප්රගීත් 
එක්නැලිමගාඩ 
ජීවතුන් අතර නෑ 
කියලා. එමහනේ 
මකමනකු්ට අහන්න 
පුළුවන් ජීවතුන් අතර 
නැති වගක් දන්නවානේ 
මේ විදිය්ට මපාල ගහමගන 
සාප කරන එමක් අවසාන 
බලාමපාමරාත්තුව මමාකක්ද කියලා. 
මම කලින් කිවවා වමේම මේ සිේධිමේ 
මහමමාළකරුමවෝ රාජපක්්ෂවරු වුණා්ට 
ඊ්ට පහල ඉඳන් ඒ මල වේටිය්ට අතගහලා 
සේමාදන් වුණු මගාඩක් අය මේ ලැයිසතුමව 
ඉන්නවා. ඒත් ඔවුන්ව මමච්චර කාමලක්ට 
නීතිය ඉසසරහ්ට මගමනන්න බැරිවු   මේ 
රාජපක්්ෂවරුන්මේ ආශිරවාදය සහ 
රැකවරණය නිසා. හැබැයි මේ මවනමකා්ට 

රාජපක්්ෂවරු උන්හිටිතැන් නැතුව මලෝමක් 
වමේම යනවා. බලය රැකගන්මන් මකාමහාමද 
කියලා හිතනවා ඇමරන්න ඔවුන්්ට තව අය 
රකින්න මවලාවක් නැති බව මපමනනවා. ඒ 
නිසා දැන් ම්ට ඉතුරු ගණුමදනු අනිත් අය 
එක්ක උසාවිමයදි විසඳගන්න පුළුවන්.”

දේ ව්විට 59 වනැනි විදේ ෙසුව් ඇය 

පිරිමි දරුවන් දදදදද්කුදේ මවකි. වසර 

12කට කලින් එක්නැලිද�ොඩ අතුරුදන් 

දවදදී ෙොසේ ය් වයදස් ෙසුවුණු ඔවුන් 

දදදද්ො දනැන් දයෞව්යන්ය. 

වසර 12ක ��දව් �නැ්දීත් 

ද්ොදයකුත් හනැලහනැේපීේ මනැද ඇය 

දේ �ම් �නිවම යන්නීය. ඒ �ම්ට 

ආශිරවොද කර් අය දමන්ම සන්ධ්යො 

එක්නැලිද�ොඩ ස්විස් පුරවනැසිභොවය �නැනීම 

සඳහො ප්රගීත් එක්නැලිද�ොඩදේ ්ම දහෝද 

දහෝද මදේ ෝ �ව කිය් අයද ්නැත්දත්ම 

්නැ�.

“ප්රගීත්ව පාවිචචි කරලා සවිස හරි මවන 
ර්ටක්ට හරි යන්න ඕනකමක් තිබුණානේ ම්ට 
මී්ට කලින් ඒ අවස්ාව ගන්න තිබුණා. ඒත් 
මම කවොවත් එමහම කරන්න හිතුමව නැහැ. 
ප්රගීත් නැතිවුණු දවමස ඉඳන් අද මවනකල 
අවුරුදු 12ක් පුතාලා මදන්නාවත් මම ජීවිත 
ආරක්්ෂාව ගැන හිතලා මවනම තමයි තියලා 

තිමයන්මන්. ඒ නිසා සැමියයි දරුමවායි 
නැතුව තනියම මේ මගදර ජීවත්මවන්න 
සිේධ වුණා.”

ෙහුගිය කොලය පුරොවටම �ම 

සනැමියොට සොධොරණයක  ඉේලමින් ඇය 

උසොවි, දෙොලිසි යනු අපි දුටුදවමු. එදහත් 

දේ මෑ�කදී ෙටන් සමොජ මොධ්ය ඔස්දස් 

සංසරණය වන්දන් ඇය කළු ඇඳුමින් 

සනැරසී  ද්ොදයකුත් දදවොල සහ 

දකෝවිේවල යදිමින් සිටි් 

අයුරුයි. එදමන්ම �මන්ට 

සොධොරණයක ඉටු ද්ොකළ 

උසොවි, දෙොලිසි අසළට 

ද�ොස් අණවි්, දකොඩිවි්, 

�න්ධ් කර් අයුරුයි.

“සමහරු කියනවා අවුරුදු 12ක් ගිහිලලා 
නිසා දැන් ඕවා අතෑරලා ොන්න කියලා. 
ඒත් මම කියන්මන් ඒ නැති වුමේ සමතක් 
සිවුපාමවක් මනමවයි. මගාඩක් අය්ට ප්රගීත් 
කියන්මන් අතුරුදන් වුණ අයමේ ලැයිසතුමව 
තවත් එක නමක් විතරක් වුණා්ට ඒ මමේ 
සැමියා. දරුවන්මේ තාත්තා. 

අරන් ගිමේ කවුරු වුණත් ඔහු්ට 
මකායිතරේ වද මදන්න ඇේද? ඒ වමේම 
ඔහු මකායිතරේ කාලයක් මකාමේහරි සිරගත 

මවලා  විඳවන්න ඇේද? අන්න ඒ 
නිසා අවුරුදු මොළහක් මනමවයි 

සීයක් ගියත් මමේ අන්තිම 
හුසම යනකලම මම මේ 

ස්ටන අතාරින්මන් නෑ. 
නීතිමයන් සාධාරණයක් 
ඉටුමවන්මන් නැති 
නිසයි මම අද  
සවභාධරමමයන් 
පිහි්ටක් 
බලාමපාමරාත්තුමවන් 

යන්මන්. පලි ගහනවා, 
සාප කරනවා, වින 

කටිනවා කියලා මිනිසසු 
ඕනතරමක් ම්ට බැනපුමදන්. 

ඒ අයත් එක්ක මමේ කිසිම 
අමනාපයක් නෑ. හැබැයි ප්රගීත්්ට 

සාධාරණයක් ඉශ්ටමවන්මන් පමවන්ද, 
පිමනන්ද, මිථ්ාමවන්ද කියන එකත් ම්ට 
අොළත්වයක් නෑ. ම්ට ඕමන් මකාමහන් 
මකාමහාමහරි වැරදිකාරයන්්ට නීතිමයන් 
දඬුවම කරන එක විතරයි. අන්න එෝට තමයි 
මම මේ ස්ටන අතඅරින්මන්.”

අරන ගියේ 
කවුරු වුණත් ඔහු්ට 

යකායිතරම් වද යදනන ඇදද? 
ඒ වයේම ඔහු යකායිතරම් 

කාල�ක යකායේහරි සිර�ත 
යවලා විඳවනන ඇදද? අනන ඒ 
නිසා අවුරුදු යදාළහක යනයවයි 
සී�ක ගි�ත් මයේ අනතිම හුසම 

�නකලම මම යම්
 ස්ටන අතාරිනයන 

නෑ

කාලි 
මෑණිය�ාත්, පත්තිනි 

මෑණිය�ාත් තමනයේ සැමි�ා 
නිසා දුක විඳපු කානතාවන 

කි�ලා ප්රසිද්ධයි. අසරණ වුණ 
කානතාවක විදි�්ට මමත් 
මයේ අවනඩුව කි�නන ඒ 

විදියේ කානතාවන යදනයනක 
යතෝර�ත්යත්

 ඒ නිසා



04 2022  ජූලි 27 වන බදාදා

මාධ්යවේදී
තිලක් සේනාසිංහ

සයලු ස�ෝස 
නිවාරණය සවනන 
තුල්ස සෙ�ර 
නවත්තෙනන 

ක�ොක�ෝනො බූස්ටර් එනනත ලබොදුන 

ගම්පහ අව්ට ස්ොන කිහි්පය�ම ‘බට්ටා’ 
නමින හඳුනවන මිනි ටුක් �්යක් නත�ක�ෝට 

තිකබනු දැ�ගත හැකිවිය. විවිධ විසිතුරු ්පැළ 

අකලවි ��න �්යක් වූ එහි සවික�ෝට තිබූ 

ශබද වි�ොශන යන්රකයන ්පැවසුකේ නිවස 

ඉදිරිකේ වවොගැනීකමන ක�ොක�ෝනොව සහමුලින 

පිටුදැකිය හැකි ‘තුල්සි’ නම වන දිව්යමය 

ශො�ය එහි අකලවි ක�ක�න බවකි. ඒ අනුව 

ක�ොක�ෝනො බූස්ට�ය ලබොකගන ආ්පහු යන 

කබොකහෝකදකනකු එම බට්ටො කලොරිකේ වූ තුල්සි 

බූස්ට�ය ද මිලදී ගනු ම්ට දක්න්ට ලැබිණි.

‘තුල්සි’ යන නම ්පසුගිය �ොලකේ කම�්ට 

ජනතොව, විකේෂකයන �ොනතොවන අත� 

අතිශයින ප්රචලිත නමක් විය. 

ඒ සිිංහකලන හඬ�වන ලද 

ඉනදීය ක්ටලි නොට්යය� �තො 

නොයි�ොවකේ නම ‘තුල්සි’ 
වීම නිසොය. ‘තුල්සි’ යනු 

හිනදූනකේ ප්රමුඛතම 

කදවිකයකු වන විෂ්ණුකේ 

ප්රියිංභි�ොව වන ලක්ෂ්මී 

කවනුකවන ්පබැඳුණු ්පර්යොය 

නොමයකි. මුලදි ‘තුලසි’නමින 

හැඳිනවුණු ඒ නොමය ්පසුව 

‘තුල්සි’ බව්ට ්පත්වී තිකබ.

ක�කසකවතත් ගම්පහ නග� 

මධ්යකේ මල් සහ විසිතුරු ශො� ව්යෝපො�යක් 

්පවත්වොකගන යන සුමනො මිරිනොගල්ල 

මහත්මියකගන මම කම තුල්සි ශො�ය ගැන ඈ 

දනනො කේ විමසො සිටිකයමි.

“මේ මෑතක ඉඳලටා තමයි ඔය තුල්සි කියන 
පැළය ම�ටායටාමෙන එන අය වැඩිමවලටා 
තිමයනමන. එම�ම එන අයමෙන සීය් 
අනූවකම ෙෑනු අය. ඒ වමේම අපි් පැළ මේන 
අයත් දැන දැන මේ තුල්සි පැළ වැඩිපුර මෙනත් 
දානවටා. අපරටාමේ කියනන බෑ මෙනත් දාන පැළ 
දවසින මදමකන විකිමෙනවටා. සම�රු ආයිත් 
පැළ ආවම කියනන කියලටා අපි් ඇඩවටානසුත් 
මදනන �දනවටා. ඒත් අපි එපටා කියලටා ඒ අයමේ 
ම�ෝන නේබර් ඉල්ලමෙන එම�ම ආවම 
කියනවටා.”

ඇය ්පවසනුකේ ්පැළකේ වැඩුණු බව අනුව 

එම තුල්සි ්පැළ රුපියල් සියකේ සි්ට ්පනසියය 

දක්වො මිල්ට අකලවි කවතත් අගනුව� 

සහ ප්රධොන නග�වල ඒවො රුපියල් දහස 

ගණනවල්ට ද විකිකණන බවකි. 

“අේමමෝ මිනිස්සු ඔය තුල්සි පැළ ෙැන 
කියන කතටා නේ” මමේ ඊළඟ පැනය �මුමේ 
ඇය සිනටාසුෙටාය. “ඔය පැළයක මේ ඉස්සර� 
හි්වටා ෙත්මතටාත් මකටාමරෝනටා �ැමදනමන නෑ. 
ඒ විතරක මනමවයි බලටාමපටාමරටාත්තු වන �ැම 
සැප සේපතකම ලැමබනවටාලු. මෙදරමදාර් කිරි 
ඉතිමරනවලු. ළමයි විභටාවලිනුත් පටාස් මවනවලු. 
�ැබැයි අපි නේ ඔය කිසිම මදයක ෙැන වෙ 
කියනමන නෑ ඔනන.” ඇය කීකේ සිනොකසමිනි.

ක�ොකහොම නමුත් කම ජන විේවොස ්පදනමක් 

කනොමැති හිස ඒවොම කනොකේ. ඊ්ට කේතුව 

ඉනදීය හිනදු සොහිත්යකේ කමම තුල්සි ශො�ය්ට 

විකේෂ තැනක් හිමිව තිබීමය. ඉනදීය හිනදු 

පු�ොවෘතවල්ට අනුව තුල්සි ශො�ය්ට ඇත්කත් 

දිව්යමය සම්භවයකි. විෂ්ණු කදවියන කිරි 

මුහුද �ැළඹීකමදී මතුවූ අමෘතය ලබොගැනීම්ට 

කදවිවරුන �ලහ ��න අතකර් ඉන බිඳුවක් 

බිම වැටුණු බවත්, ඒ ස්ොනකේ හ්ටගත් 

්පැළය තුල්සි නමින හැඳිනවුණු බවත් 

්පැ�ණි හිනදු ක්පොත්්පත්වල සඳහනය. ඒ 

අනුව හිනදු ්භක්ති�කයෝ එම තුල්සි ශො�ය 

පූජනීයත්වකයන සල�න අත�, තමන්ට 

ස�ලවිධ ආ�ක්ෂොවන සලසන ශො�යක් 

කලසද එය හඳුනවති. හිනදු විේවොසයන්ට 

අනුව ක්රිෂ්ණ කදවියනකේ කගළ ්පැළඳි මොලය 

්පවො සැ�සී ඇත්කත් තුල්සි ්ප්රවලිනි.

කම තත්ත්වය ය්ටකත් ඒ පිළිබඳව වැඩිදු� 

�රුණු විමසනු පිණිස මම ගම්පහ මල් හො 

විසිතුරු ශො� අකලවිහල් සඳහො මල් ්පැළ හො 

විසිතුරු ශො� ස්පයන පුේගලකයකුකගන ඒ 

පිළිබඳව විමසො සිටිකයමි.

“ඕක අමුතු පැළයක මනමවයි. ඉස්සර අමේ 
ෙේ මෙටාඩවල්වල �ැමමෝම වමේ දැනමෙන 
හි්පු හීන මදුරුතලටාවල් තමයි ඔය තුල්සි 
කියනමන. �ැබැයි ඉතින මමටානවටා කිේවත් ඕක 
මබටාම�ටාම ගුෙ මදන ෙ�ක. ආයුර්මේද, සිිං�ල 

මේත්වල් මබටාම�ෝවි් මයටාදන ශටාක වර්ෙයක. 
මකටාම�ටාම�රි ඉතින ඔය පැළ මෙවල් ඉස්සර� 
හි්වටාෙනන එමකන ම�ටාඳක මිසක නරකක 
මවනමන නෑමන. දැන අපි් අ�ල ප�ල ෙේවල 
මිනිස්සු ඕවටා ම�ටායටාමෙන ඇවිත් විකුෙනවටා. 
අපිත් පුිංචි ෙටාෙක තියටාමෙන ්වුනවල පැළ 
තවටානවල් දානවටා. �ැබැයි දැනනේ ඒවටායින 
ඉල්ලන ප්රමටාෙය් සැපයුම මදනන බැරි 
තත්ත්වයක තිමයනමන. තුල්සි පැළ මමච්චර 
ඕමන අච්චර ඕමන කියලටා පැළ තවටානවලින 
නිතරම මකෝල්ස් එනවටා.” ඔහු කීය.

ඉන්පසුව තුල්සි ්පකස�්ට දමො මදුරුතලො 

ශො�ය පිළිබඳව විමසුම �ළ ම්ට එහි 

මදුරුවන ්පළවොහැරීකම ශක්තිය පිළිබඳ 

සොක්ෂි රැසක් කගොනු��ගත හැකිවිය. 

කමම ශො�ය්ට මදුරුවන ්පළවොහැරීම්ට 

ඇති හැකියොව ්පො�ම්පරි� 

ඉනදියොනුවන කවතින දැනගත්, 

ඉනදියොනුවන ය්ටත් ��ගත් 

ඉිංග්රීසීන එය තම ඉනදියොනු 

වොසස්ොන ව්ටො ක�ෝ්පණය 

��ගත් බව්ට කතො�තුරු තිකබ. 

්පසුව ඔවුන අ්ප �කට තම 

නිල නිවොස ආදිය අව්ටද කමම 

මදුරුතලො ශො�ය සිටුවොගැනීම්ට 

විකේෂ උනනදුවක් ්පළක�ෝට ඇති 

බව්ට සොධ� තිකබ.

කමම තුල්සි කහවත් හීන මදුරුතලො 

හැඳිනකවන උේභිද විද්ොත්ම� නොමය 

(Ocimum Sanctum)ය. අතීතකේ අ්ප අව්ට 

්පරිස� ්පේධතීනහි බහුලව වැඩුණු කමම 

ශො�කයන ක�ොළ මි්ටක් ගිනි �බල�්ට දමො 

දුම ගැසසවීකමන මදුරුවන ්පැත්ත ්පළොත� 

කනොසි්ට ්පළොයන බවත්, එය වර්තමොනකේ 

ඇති මදුරු දඟ�වල්ට වඩො අතිශය සොර්්� 

පිළියමක් බවත් ්පැ�ණි ගැමිකයෝ කියති. 

එකමනම අ්පකේ ්පැ�ණි ගැමියන බුලත්වි්ට 

සැපීකමදී ඊ්ට හීන මදුරුතලො ඉත්තක්ද 

එක්�� ගැනීකමන බුලත්වි්ට වඩොත් �සවත් 

වන බව්ට විේවොසයක්ද ්පැ�ණි ජන සමොජකේ 

තිබී ඇත. එකමනම ක�ොළ�ැඳ සෑදීකමදී කමම 

හීන මදුරුතලො මි්ටක්ද කයොදාගැනීකමන එහි 

�සය කසම ගුණයද වඩොත් ඉහළ මට්ටම�්ට 

්පත්��ගත හැකි බව විය්පත් ගෘහණිකයෝ 

කියති. ඒ අනුව අතීතකේ කබොකහෝ නිකවස 

අව්ට කමම ශො�ය තිබී ඇත.

ඒ ක�කස කහෝ ඉහත සඳහන දිව්යමය 

පු�ොවෘත්ත, මිථ්ො මතවොද ්පකස� තිබියදී 

නූතන නොගරි� සමොජය ‘තුල්සි’ යන ඉනදීය 

නමින හඳුනොගත් අ්පකේ ගකම කගොකේ 

කබොකහෝකදකනකු දනනො හීන මදුරුතලො 

වත්මන නොගරි� නිකවස ඉදිරිය්ට 

�ැඳවොගැනීම අනුවණ කදයක් කනොකේ. 

අනුවණ�ම වනුකේ එම හීන මදුරුතලො 

ශො�කේ පිහික්ටන තම ්පවුකල් සියලු ක�ෝ දුක් 

දුරුවන බව හො කසෞ්භොග්යය උදාවන බව, 

තම දරුවන වි්භොගවලින සමත්වන බව 

විේවොස කිරීම ්පමණි.

සේක 
සහායසෙන 

එන අයසෙන 
99% ක්්ම 
කාන්තාවන 

බලාස�ාසරාතතු 
වන හැ්ම සැ� 

සේ�්තක්්ම ලැසබනවාලු. 
සෙ�රසදාරට කිරි 
ඉතිසරනවලු. ළ්මයි 
විභාවලිනුත �ාේ 

සවනවලු



052022 ජූලි 27 වන බදාදා



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

06 2022 ජූලි 27 ්වන බදාදා

9 වෙනිදා මම STF නිල ඇඳුම ගලෙලා 
අරගලයට එකතු වුණා 

10 ස්වනිදා සේ්වසෙන් 
ඉ්වත් කළ බ්ව කිෙන ලියුම 
සෙදරට ඇවිත් තිබුණා 

අවේ ප්රශ්න විසඳන්නට ආරාධිතෙ වමනම අ්නාරාධිතෙත් ඉනදියාෙ මැදිහත් වී ඇති අෙස්ා එමටය. 
එෙැනි එක් අෙස්ාෙක තීරණාත්මක සිදුවීම් රැසක් අෙසා්නවේ ඉංදු-ලංකා ගිවිසුම කරළියට එනවන 
1987දීය. ඊට එවරහිෙ ්නැඟුණු විවරෝධතා සුළුපටු ව්නාවූෙත් එෙකට ජ්නපති වේ.ආර් ජයෙර්ධ්න 
ජූලි 29 ෙැනිදා ගිවිසුම අත්සන වකරුවේය. එයින පසුදි්නට ඉනදීය අගමැති රජීේ ගානධි වෙනුවෙන ජ්නාධිපති 
සම්මා්න පිරි්නැමීවම් වපළපාලියක් වයදී තිබිණි. සාමාන්යවයන රාජ්ය ්නායකවයකු වෙනුවෙන ජ්නාධිපති සම්මා්න 
පිරි්නැමීවම්දී වපළපාලි වෙකක් පැෙැත්වේ. ඒ පැමිණීවම් වපළපාලිය හා පිටත්ෙ යාවම් වපළපාලියයි. ඒ අනුෙ එදා 
රජීේ පිටත්ෙ යාවම් වපළපාලිය පෙත්ෙන්නට පැෙරී තිබුවේ ්නාවික හමුදාෙටය.

එෙකට විජිත් වරෝහණ විවේමුණි තරුණයා ්නාවික හමුදාෙට එක් වී ෙසර තු්නකි. ඔහුවේ ෙයස විසිඑකකි. 
වපළපාලිය වමාවහාවත්දී ඔහුවේ නිල ඇඳුම හා බැඳුණු වරගුලාසිෙලට ෙඩා රට වෙනුවෙන හෙෙවත් 
කැකෑවරමින තිබුණු හැඟීම් ප්රබල වූවයන ඔහු ඉනදීය අගමැති රජිේ ගානධිට හැකි ෙැර වයාදා තුෙක්කු 
බවඳන පහර දුනවනය. ඉලක්කය ෙැරදුවේය. එවහත් එදා ඒ සිදුවීම වමනම ඔහුත් ඉතිහාසවේ 
ආනවෙෝල්නාත්මක සිදුවීම් අතරට එක්ෙ අෙසනය. අෙ රට පුරා පෙත්ේන උදවඝෝෂණ, අරගලෙලදී “එදා 
විජිත් වරෝහණ, ගානධිට ගහලා අවේ පැත්වත් හිටගත්තා ෙවේ උඹලත් අවේ පැත්වත් හිටගනිලලා පුවත්!” 
යනුවෙන වපාලිසියට, හමුදාෙට යදි්න අම්මලා, තාත්තලා පුෙත්ෙලින වහෝ ඔබත් ෙකින්නට ඇතැයි සිතමි.

ඒ යාතිකා ඇසුනු නිසාවෙෝ ඉකුත් ජූලි ්නෙෙැනිදා රාජකාරිය පවසකින ෙමා මහජ්නතාෙවේ පසින සිටගත් 
වපාලිසිවේ සහ හමුදාවේ නිලධාරීන කිහිපවෙව්නකි. ඔය අතර නිල ඇඳුම ගලො ෙමමින ජ්නතාෙට මැදිෙ 
ඇවිදි්න තරුණ වසබවළකුවේ වීඩිවයෝපටයක් පසුගිය දි්න කිහිපවේම සමාජ මාධ්ය පුරාෙට සංසරණය 
වූවයන රූපවයන ෙැන ඔහුෙ ්නාඳු්න්න වකව්නක් ්නැති තරම්ය. ‘ධරණී’ අප රූපවයන පමණක් රටම ෙන්නා 
ඔහුෙ ්නමින හඳු්නාවග්න ්නෙෙැනිදා සිදුවීම ගැ්න කතාබහක නිරත වූවේ වමවසය.

නම සමාකකද?

අසේල සංජීව බාලසූරිය. 

එතසකාට සේවල්?

මම කුරුණෑගල, කුඹුකගගැසේ.

්වෙෙ කිෙන්න කැමතිද?

විසිහතරයි.

විසේෂ කාරෙ බළකාෙට බැඳුසන් සකායිකාසෙද?

2020 දි.

ෙමුදා්වට බැසෙන්සන් අට පාේ අෙ කිෙො 
ෙමෙරු දැන් කතා ස්වන්වාසන්. අසේෙ ෙමුදා්වට 
බැඳුසනත් අට පාේ නිොද?

දගැන් යුද හමුදාවට බඳවා ගන්්නස�ාට උසේ 

සෙළ ප්රතිඵල බල්නවා. විසේෂසයන්ම යුද 

හමුදා විසේෂ �ාරය බළ�ායට. අට ොේ 

කිසිම ස�ස්නක එේටීඑෆ් එසක ්නගැහගැ. මම 

හමුදාවට බගැඳුසන් රට සවනුසවන් සේවය 

�රන්්න. ඒ� මම සොඩි �ාසේ ඉඳලා දගැ�පු 

හී්නයක.

එතසකාට අසේෙ සේ්වෙ කරපු ෙමුදා මුෙේ්ානෙ?

මරදා්න යුද හමුදා මූලේ්ා්නය.

ඇත්තටම එදා නමස්වනිදා සමාකද වුසේ?

්නමසවනිදා රසේ සගාඩක 

මිනිේසු විසරෝධතා දකවන්්න 

ස�ාළඹට එ්නවා 

කියලා �තාබහක 

ගියාසන්. ඉතින් රසේ 

ආරකෂාවට අපිව 

අටසවනිදා ඉඳලාම 

ලං�ා බගැංකු ොසර 

සේවයට අනුයුකත 

�ළා. ස�ාසහාමහරි 

්නමසවනිදා උසේ 

ඉඳලම එතගැ්න 

සස්නඟ පිරුණා. 

වයස� අමමලා, 

තාතතලා, අපි වසේම 

තරුණ අය එයාලසේ දු� 

හමුදාසේ අපිට කිය කියා අඬන්්න 

ෙටන්ගතතා. ඉතින් ඒ සවලාසේ එයාලසේ 

ෙගැතසත හිටගන්්න ඕසන් කියලා මට හිතුණා. 

ඒ නිසයි මම හමුදා නිල ඇඳුම ගගැසලේසේ.

එතැන හිටපු සෙනඟ නිෙ ඇඳුම ෙේවන්න කිෙො 
අසේෙට බෙ කළාද?

අසන් ්නගැහගැ. මම ඒ සවසේ �සේ අවං�වම 

මසේ හදවතට දගැනුණු සේ. ඒ� �ාසගවත 

කීම�ටවත උසිගගැන්වීම�ටවත �රපු 

සදයක ස්නසමයි. අපි ජීවත 

සවන්සන් සම රසේ අහිංස� 

මිනිේසුන්සේ බදු සේලිවලින්. 

මම හමුදාවට බගැඳුසන් රට 

රකින්්න. අසේ රටට, මිනිේසුන්ට 

සව්න අසාධාරණ�ම දගැ� දගැ� 

ඇේ වහන් ඉන්්න අමාරුයි. අනි� 

අපිත සම රසේ සාමාන්ය මිනිේසු. 

ඒ�යි මම එයාලාසේ ෙගැතසත 

හිටගතසත.

නිෙ ඇඳුම ෙැෙව්වට පේසේ ඒ ස්වොසව එතැන 
සමාකද වුසේ?

එතගැ්න හිටපු සස්නඟ සගාඩක සවලා ය්න�ේ 

මාව වට�රසග්න හිටියා. ඔලුව අතගෑවා. 

සමහරු මාව බදාසග්න ඇඬුවා.

ෙමාජ මාධ්ය්වෙත් ඒ සිදුවීසේ 
වීඩිසෙෝ්වක හු්වමාරු 

වුණා?

ඔේ. ඒ� 

දගැ�ලා 

සෑසහ්න 

සදස්නක මසේ 

්නමබර එ� 

සහායාසග්න 

මට �තා �ළා. 

ඇත තටම එදා මට 

�තා �රගන්්න 

බගැරිතරමට ස�ෝේ 

ආවා. 

ඔෙ ්වසේ සදෙක කරද්දි 
රේෝව නැතිස්වයි කිෙො බෙ 

හිතුසේ නැද්ද?

ඒ ඕ්නම සේ�ට 

මූණසදන්්න බලාසග්න 

තමයි ඒ සවලාසේ මම නිල 

ඇඳුම ගගැසලේසේ.

පේසේ ෙමුදා ප්රධානීන් 
කතා කරො අසේෙට සදාේ 
කිව්වද?

්නගැහගැ. සගාඩක අය 

�තා �රලා විේතර ඇහුවා 

මිස� �වුරුත මට සදාේ කිේසේ 

්නම ්නගැහගැ.

ෙැබැයි සේ ස්වනසකාට අසේේව 
සේ්වසෙන් පෙකරො සන්ද?

ඔය සිදුවීසමන් ෙේසේ දවසේ මම 

යාළුසවක එක� ගිහින් මසේ නිල ඇඳුම 

හමුදා මූලේ්ා්නයට බාරදීලා සගදර ගියා. 

සිේධිසයන් ෙේසේ දවසසම මාව සේවසයන් 

ඉවත �ළා කියලා ලියුමක සගදරට ආවා. 

මසේ ෙඩි එසහමත ්නතර �රලා.

සේ ෙැන සෙදර අෙ සමාකද කිවසව?

අමමයි, තාතතයි, අක�යි තමයි සගදර 

ඉන්සන්. මම �ළ සේ ගගැ්න සගදර අයට 

ආඩමබරයි. හගැබගැයි රැකියාව ්නගැතිවුණු එ� 

ගගැ්න එයාලට සොඩි දු�ක තිසය්නවා.

අසේෙ එකපාර රැකිොස්වන් ඉ්වත්වුණ එක 
සෙදර ආරථිසකට බෙපාන්සන නැද්ද?

තාතතත රැකියාවක �ර්නවා. එසහමයි 

කියලා අපිට මහසලාකුවට සේලි ්නගැහගැ. 

ඉතිරි �රගතතු සේලි එසහමත ්නගැහගැ. 

හගැබගැයි සම ස�ාබ් එ� ්නගැති වුණාට 

සගදර ආරථිසකට ප්රේ්නයක සවයි 

කියලා මම හිතන්සන් ්නගැහගැ. සමා�ද 

මට සව්න රේසාවක �රන්්න බගැරි�මක 

්නෑසන්.

අනික සොඩකසදනා අසේෙට රැකිො 
සදන්නත් ෙෑේතියිසන් සන්ද?

ඔේ. සගාඩක අය �තා �ළා. තව 

දවසක සද�ක සගදර ඉඳලා 

රැකියාව�ට ය්නවා.

ඉේෙර අසේ රසට් මිනිේසු ෙමුදා්වට 
ෙැෙකුසව සදවි්වරුන්ට ්වසේ. ෙැබැයි 
දැන් ඒ තත්ත්්වෙ ස්වනේ ස්වො. ඒ 
ස්වනෙ අසේෙටත් දැනිො තිසෙන්වාද?

අනිවාරයසයන්ම. පුංචි �ාසේදි හමුදාසේ 

ස�ස්නක ොසර ය්නවා දගැක�ත අසේ 

ඇසේ හිරිගඩු පිසේනවා. ඒ සගෞරවය 

සම මෑතක සව්න�ලුත තිබ්බා. සගාඩක 

අයට අපිව දගැක�ත සතුටුයි. හගැබගැයි දගැන් 

මිනිේසුන්ට තිසයන්සන් �ළකිරීමක විතරයි 

කිය්න එ� මිනිේසුන්සේ ප්රතිචාරවලින් මට 

දගැනිලා තිසය්නවා.

නමස්වනිදා ෙත්තු තීරසේ ෙැන දැන් 
පසුතැස්වන්වද?

අසෙෝ ්නෑ. කිසිම ෙසුතගැවීමක ්නගැහගැ. යුද 

හමුදා විසේෂ �ාරය බළ�ාය සබාසහාම 

විසේෂයි. ඒ පුහුණුව සවනුසවන් මම 

මාස ගාණක දුක වින්දා. ඉතින් දුක විඳලා 

ආසසවන් ඇඳපු ඇඳුම ආසේ අඳින්්න 

්නගැතිසව්න එ� ගගැ්න ්නම සොඩි දු�ක 

තිසය්නවා. ඒත මම ඒ සේ �සේ අසේ මිනිේසු 

සවනුසවන් නිසාසන් කියලා හිසත්නස�ාට ඒ 

දු�ත තුනීසව්නවා.

ආසේ ඒ නිෙ ඇඳුම අදින්න අ්වේ්ා්වක 
ෙැබුසණාත් බාරෙන්න්වද?

ඔේ. �වද�හරි යුේධයක ඇති වුසණාත 

අනිවාරයසයන්ම මම ආසේ රට සවනුසවන් 

යුේසධට ය්නවා.

මම කළ සද් ෙැන සෙදර අෙට 

ආඩේබරයි. ෙැබැයි රැකිෝව නැතිවුණු 

එක ෙැන එොෙට සපාඩි දුකක තිසෙන්වා

මම 
ෙමුදා්වට බැඳුසන්  
රට රකින්න. අසේ 

රටට, මිනිේසුන්ට ස්වන 
අොධාරණකේ දැක දැක 

ඇේ ්වෙන් ඉන්න අමාරුයි. 
ඒකයි මම එොොසේ 

පැත්සත්  
හිටෙත්සත්
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රෂ්නිකා ලියනගේ

ත�ොරතුරු - 
මහාචාර් අග�ෝක 

දංග�ාල්ල  
(තේරොතෙණිය 

විශ්වවිද්ොලය)

w,s
l;d

නිතර කුලප්පු වෙන අලි 

වනොසිතන අඩව් අලලති. 

කෑගලවල එෙැනි තරුණ 

අලිවෙක් විසීෙ. දිනක් 

වෙෙ අලිෙො පැරණි රබර් 

ගස් ගැලවීවේ කොර්ෙෙකට 

වෙොදෙො තිබිණ. රබර්ෙතත 

පිහිටිවේ අලි හිමිකරුවේ 

නිෙසට කිවලෝමීටර 40ක් 

පෙණ දුරිනි. 

රබර් ගස් ගලෙො 

දැමීෙ ආරේ්භ විෙ. 

එෙ කටයුතත වකවරන 

අතරතුර ඇතවගොව්ෙො 

නිරීක්්ෂණෙ කවේ අලිෙො 

ෙද කිපීෙට ආසනන බෙයි. 

එවෙත පැමිණි කොරිෙ 

නිසි පරිදි වකවරමින 

තිබිණ. එවස් තිබිෙදී දිනක් 

අලිෙො ඇතවගොව්ෙොවේ 

ග්රෙණවෙන මිදුවේෙ. 

දේෙැල ගලෙො ගතවතෙ. 

ඉන වනොනැෙතුණු අලිෙො 

කවේ ඇතවගොව්ෙොට 

අකීකරුෙ රබර්ෙතත පුරො 

දුෙෙොෙයි. ඇතවගොව්ෙොට 

කර කිෙො ගැනීෙට වදෙක් 

නැත. සිදුවීෙ ෙෙොෙ 

ෙෙොචොර්ෙ අව�ෝක 

දංවගොලලට දැනුේ දී 

තිබුවේ විකලපෙක් 

වනොෙැති නිසොෙ. අෙශ්ය 

දෑ රැවගන ඔහු අලිෙො 

ඇලලීවේ වෙවෙයුෙට 

ගිවේෙ.

සුවිසල රබර් ඉඩෙට 

පිවිසි පසු ෙෙොචොර්ෙෙරෙො 

දුටුවව් අලිෙො දේෙැල 

රහිතෙ එෙො වෙෙො දුෙන 

ආකොරෙයි. අලිෙො අෙර 

වගන නැත. ජලෙ ද 

පොනෙ කර වනොෙැත.  

එෙැනනකු සිහිසුන කිරීෙට 

ෙෙොචොර්ෙ දංවගොලල 

අදිෙදි කවේෙ. වේ අතර 

කලබලෙ අස්වස් වුෙ අලි 

දඩබබරෙො, වෙද්යෙරෙො 

ෙඳුනොගතවතෙ. 

වෙද්යෙරෙොවේ කඩො 

පැනීවෙන අලිෙොට ෙකො 

නැංවේෙ. ඒ ෙනවිටද අලිෙො 

විසින ගලෙනු ලැබූ රබර් 

ගස් සිෙෙක් පෙණ එහි විෙ. 

ඊට අෙතරෙ එෙ ඉඩවේ අඩි 

15ක් පෙණ උසට ෙැඩුණු 

අලුත රබර් පැළද තිබිණ.  

උරණ වූ අලිෙො ක්්ෂණිකෙ 

එෙ පැළෙක් මුලින ඉදිරීෙ.  

එතැනින නැෙතුවේ නැත. 

ගලෙොගත රබර් පැළෙ 

ෙෙොචොර්ෙෙරෙො වෙත විසි 

කවේෙ. ෙොනිෙක් වනොවුණ 

ද ෙෙොචොර්ෙ දංවගොලල 

ඉන භීතිෙට පත වුවේෙ.  

වක්නතිෙ පෙෙ වනොගිෙ 

අලිෙො එෙ රබර් පැළෙ 

නැෙත ගතවතෙ. එෙ 

හිතුවකකාර ගදාස්තර 
මට්ටු කරනන 
රබර් �හ 

ගහාඳ වැඩියි කිය්ලා 
අලිගයකුට හිති්ලා 

ඉනදෙො තිබූ ස්්ොනවේෙ 

වව්ගවෙන ෙළි සිටුවීෙ. 

ඇතැේවිට තෙො වකෝප 

වී, පැළෙ ගැලවීෙට ගත 

තීරණෙ ෙැරදි ෙැයි අලිෙොට 

ෙැඟුණො විෙ ෙැකිෙ.  

සිෙලු කලබල ෙධ්යවේ 

අලිෙො නිර්විනදනෙ කිරීෙට 

අෙසොනවේ ෙෙොචොර්ෙ 

දංවගොලල පිෙෙර ගතවතෙ. 

අනතුරුෙ දේෙැල 

නිෙැරදිෙ වෙොදා බැඳගනනො 

වලස ඔහු ඇතවගොව්ෙොට 

නිවෙෝග කවේෙ. සිහිසුනෙ 

බිෙ ෙැතිර දේෙැල දෙො 

බැඳ සිටින අලිෙොවේ 

කවන නෙරෙකට 

වි්ෂෙරණ ඖ්ෂධෙද 

(Antidote) එනනත කිරීෙට 

ෙෙොචොර්ෙෙරෙො පිෙෙර 

ගතවතෙ. ඔහුවේ විශෙොසෙ 

වූවේ පසුෙ අලිෙො සොෙොන්ය 

පරිදි අෙදි ෙනු ඇති බෙයි. 

එවෙත ටිකින ටික වෙලොෙ 

ගතෙනෙො මිස අලිෙො 

නැගිටින පොටක් නැත. 

දීර්්ඝ කොලෙක් ආෙොරපොන 

වනොගැනීෙ ඊට වේතුෙ 

බෙ ෙෙොචොර්ෙෙරෙො සැක 

කවේෙ. එබැවින ඔහු 

තෙො සතුෙ තිබූ වස්ලයින 

වබෝතල දෙෙෙ අලිෙොට 

ලබො දුනවනෙ. එවෙත 

අලිෙො වනොවසලවව්. 

එබැවින වපෞදගලික 

වබවෙත �ොලොෙකිනද 

වස්ලයින වගනෙො ගැනීෙට 

සිදුවිෙ. සෙස ෙෙ පෙණ 

ෙනවිට අලිෙො පිෙවි සිහිෙට 

එළැවෙන බෙ දක්නට 

ලැබිණ. ඒ ෙනවිට ලබොදුන 

වස්ලයින වබෝතල ගණන 

35කි. වෙමිහිට නැගී සිටි 

දඩබබරෙො කිසිෙක් සිදු 

වනොවූ පරිදි ෙැසිරුවේෙ. 

එෙ ෙෙොචොර්ෙ අව�ෝක 

දංවගොලලවේ සිතට වගන 

ආවව් ෙෙත සතුටකි.  



රුවන් එස්.සෙනවිරතන

08 2022 ජූලි 27 වන බදාදා

සෙමවතිය නිො අමාරුසේ වැටුණු 
ජැකෙන් සවනුසවන් 

බිරිඳ කරන දයාබර ඉල්ලීම

ඒ 2001 වසරේ 

දිනයකි. එදා 

හවසවරුරේ 

ජැකසන් ඇන්්තනී 

සිටිරේ ර�ොළඹ මහවැලි 

රකන්්රරේය. ඒ ප්රසන්න වි්තොනරේ අධ්යක්ෂණය 

�ළ ‘පුරහඳ කළුවර’ චිත්රපටරේ උතසවය�ට 

සහභොගී රවමිනි. උතසවරේ එක 

රේශනයක සඳහො ජැකසන්ටද 

ආරොධනො ලැබී තිබුණි. ඒ වැඩ�ටයුතු 

අහවර වුරේ එදා රොත්රී දහයකුත 

ගොණටය. ඒ සැනින් ඔහු ්තම 250 

- 8484 රතු පැහැති �ැබ් රථයට 

රගොඩවුරේ හැකි ඉකමනින් නිවස බලො 

යන්නටයි.

ජැකසන් රැගත �ැබ් රථය මහවැලිරේ සිට 

ටවුන්රහෝල් හරහො මරිය�රේ පසු�ර සහිරො 

ර�ොලීජිය අසළින් මරදානට අවතීේණ විය. නමුත 

සිදුවූරේ ඔහු කිසිවිරට�ත රනොසිතූ රදයකි. 

ඒ රටකනි�ල් හන්දිය පැතරත සිට රතු සංඥා 

බල්බ රනෝත�මින් පැමිණි වොහනයක රේගරයන් 

පැමිණ ජැකසන්රේ �ැබ් රථරේ වැදීමයි. එය 

ර�ෝතරම් දරුණු හැප්පිල්ලකද කිේරවොත 

�ැබ් රථය විසිවී රගොස �රණම් රද�කද ගසො 

එල්ෆින්සටන් රඟහල ඉදිරිපිට උඩුබැලි අ්තට 

න්තර විය. රියදුරු අසුරන් සිරවී සිටි ජැකසන් එදා 

දිවි ගලවොරගන තිබුරේ අනූ නවරයනි.

එයින් වසර දහය�ට පසු, එනම් 2011 

වසරේද ජැකසන් එවැනිම අනතුරකින් ජීවි්තය 

රබ්රොගතරතය. ඒ ‘කුස පබො’ චිත්රපටරේ 

රූග්තකිරීම් සිදු�රන අ්තරවොරරේ යොල 

ප්රරේශරේදීය. එවර වැලි සහි්ත මොේගය�දී 

ඔහුරේ �ැබ් රථය පොරරන් පිට්තට පැන 

තිබුණි. සුළු තුවොල ලැබුවද එවරද ඔහු අනූ 

නවරයන් රබ්රුරේය. හැප්රපන වොහන විකුණො 

දමන්නට රබොරහෝරදනො ඉකමන් වුවද ඒ අවසථො 

රදරකදීම ඔහු අනතුරට ලකවූ �ැබ් රථය යළිත 

අලුතවැඩියො �රගතරත ඔහු ඊට දැකවූ අසීමි්ත 

ආදරය නිසොය. 

“මේ කැබ් එක තමයි මමේ හිතාදර නෑදෑයා. 
ඇතතටම නෑදෑමයක් මනමවයි මේක මට මමේ 
දරුමවක් වමේ. මතක තියාගනන මේ කැබ් රථය 
තමයි 1997 ඉඳන මා සතු එකම රථ ධනය. මං 
ඇයට හරි ආදමරයි. ඇයත මට ආදමරයි. ඒ නිසා 
ඇය මාව හැමදාමත ආරක්්ා කරවි.”

ඒ වරක ්තම රතු පැහැති �ැබ් රථය ගැන 

ජැකසන් කී �්තොවකි. රම් �්තොවට සමොජ 

මොධ්යවල ්තටු ලැබී තිරබනයුරු පහුගිය දිනවල 

ඔබද දකින්නට ඇ්ත.

පසුගිය ජූනි 30 රවනිදා ජැකසන්ට 

අනුරොධපුරයට යෑමට තිබු  රේය. ඒ ප්රවීණ 

චිත්රපට අධ්යක්ෂ� රසෝමරතන දිසොනොය�රේ 
‘සංහබාහු’ චිත්රපටරේ රූග්තකිරීම් රවනුරවනි. 

ඒ අනුව ඔහුත, ඔහුරේ සරහෝදර සමන් 

ඇන්්තනීත, ජැකසන්රේ �ළමණො�ොර සහොය� 

ඉරේෂ් ලකමොලුත ඒ ගමනට එ�තු විය. එදින 

අනුරොධපුරයට පැමිණියද ඔහුරේ රූග්තකිරීම් 

තිබුරේ ජූලි 02 රවනිදා 

සවසයොමරේය. ඒ 

අනුරොධපුරරයන් 

්තරමක ඈතින් පිහිටි 

නටඹුන් සථොනයක 

වන හතථිකුච්චි නම් 

ප්රරේශරේ �ැළෑවක 

තුළය.

“එදා අවසානයට 
රූගත කරනන තිබුමේ 

ජැක්සන හිටපු දර්ශනයක්. 
අපි රෑ අට වමේ මවනමකාට 
ඒක ඉවර කළා. ඊටපසමස 
අපි හැමමෝම අමේ 
වාහනවලම නවාතැනවලට 
යනන පිටත වුණා.”

ඒ චිත්රපට අධ්යක්ෂ� 

රසෝමරතන දිසොනොය� ය. 

ඔහු ‘ධරණී’ට පැවසූ පරිදිම 

එදා ජැකසන් ්තම �ැබ් 

රථරේ නවෝතැන් රගන තිබූ 

රහෝටලය බලො ගිරේ ්තම 

සරහෝදරයො සහ ඉරේෂ්ද 

�ැටුවය. ඒ රමොරහොරත 

රියදුරු අසුරන් සිටිරේද 

ජැකසන්ය.

“ජැක්සන සර මේ කැබ් එකට පුදුම ආදමරයි. 
මවන වාහනයක් සරට නෑ. සර හැමමවලාමවම 
කියනවා මේ වාහනයත සරට ආදමරයි කියලා. 
එයා වාහමනට ‘සුනදරී’ කියලා නමකුත දාලයි 
තිමයනමන. සර නිතරම කියපු කතාවක් තමයි 
මකාච්චර මහනසමවලා හිටියත මේ වාහමන 
ඩ්රයිවින සීට් එමක් ඉඳගතතම ඒ මහනසය නිවිලා 
යනවා කියලා.”

වරක එරස පවසො සිටිරේ දිගු �ල� පටන් 

ජැකසන්රේ �ළමනො�රණ සහොය� වූ ඉරේෂ් 

ය. ඔහු රතනපුර ප්රරේශරේ පදිංචි ්තරුණරයකි. 

ර�රස රහෝ එදා ඔවුන් රැගත �ැබ් රථය ්තලොව 

නගරය පසු�රමින් ගමන් �රමින් තිබුණි. පසුදා 

රූග්තකිරීම් නැති නිසොරදෝ �වුරුත සිටිරේ 

සැහැල්ලුරවනි. නමුත එකවරම වන අලිරයක 

පැමිණ වොහනරේ ගැටුරන් �වුරුත අරප්ක්ෂො 

රනො�ළ රමොරහෝත�ය. එකී සිදුවීම ඇසින් 

දුටුවන් පවසන්රන් �ැබ් රථරේ ගැටුණු අලියො 

නැගිට යන්න හැදුවත නැව්තත ඌ වොහනය 

ම්තටම ඇද වැටුණු බවයි.

“මං ගිමේ ජැක්සනමේ වාහනය පිටිපසමසන. 
ටික දුරක් යද්දි පාමර වාහන තදබදයක් 
ඇතිවුණා. මං හිතුමේ රමට් තිබුණ ප්රශනත එක්ක 
මමාකක් හරි විමරෝධතාවයක් මවනන ඇති කියලා. 
ඔය අතමර මට මකෝල් එකක් ආවා ජැක්සනමේ 
වාහමන අනතුරට ලක්මවලා කියලා. මට 
හිතාගනන බැරිවුණා. මං අනතුර සදුවුණු තැනට 
ගියා. යනමකාට ජැක්සන පාමර නිදි කරවලා 

තිබුමේ. මං ඉක්මණින එයාව මමේ වාහමන දාමගන 
සමන සහ ඉමරෂ් මදනනත අමේම මවන වාහනයක 
දාමගන තුනමදනාම අනුරාධපුර මරෝහලට අරන 
ගියා. ඒ මවලාමේ ජැක්සන මලාකු මේදනාවකින 
ඉනන බව මතරුණා.”

ඒ චිත්රපට අධ්යක්ෂ� රසෝමරතන දිසොනොය� 

ය. ඔහු පවසන පරිදි තුවොල�රුවන් රරෝහලට 

රැරගන යනවිටත ඔවුන් සිට ඇතරත දැඩි 

අසොධ්ය ්තතතවරයනි. ඒ නිසොම රරෝහලට ඇතුල් 

�ළ වහොම ඔවුන් එහි දැඩි සත�ොර ඒ��ය 

රව්ත රයොමුර�රිනි. ඒ සම්බන්ධරයන් අනුරොධපුර 

ශික්ෂණ රරෝහරල් අධ්යක්ෂ වවද්ය දුලොන් 

සමරවීර මහ්තො පවසො සිටිරේ රමවැන්නකි.

“ඒ මවනමකාටත ජැක්සන ඇනතනී මහතමයා 
දැඩි අසාධ්ය තතතවමයන හිටිමේ. මබල්මල් අසථි 
මදකක් පැනලා තිබුණා. මපනහළුවලටත තුවාල 
සදුමවලා තිබුණා. අපි අවශ්ය ප්රථමාධාර දීලා ඔහුව 
මකාළඹ ජාතික මරෝහලට හදිස ්ශල්යකරමයක් 
සඳහා මාරු කළා.”

ඔය අ්තරවොරරේ ්තවත ප්රශනයකි. ඒ ඉන්ධන 

අේබුදයයි. දැනගන්නට ලැබුණු ආ�ොරයට එදා 

රරෝහරල් ගිලන් රථ කිහිපරේම ඉන්ධන තිබී 

නැ්ත. පසුව ඊට ඉන්ධන සපයොගැනීමටද දැඩි 

රවරහසක දරන්නට සිදුවූ බව අපට පවසො 

සිටිරේ රරෝහරල් සුළු රසව�රයකි. අවසොනරේ 

ඊට අවශ්ය ර්තල් සපයොගත බව සඳහන් වන්රන් 

අනුරොධපුර ලංගම ඩිරපෝරවනි.

අනුරොධපුර රරෝහරල් සිට පැය කිහිපය� 

ගමනකින් පසු ජැකසන්ව ඇතුළත �රන්රන් 

ර�ොළඹ ජොති� රරෝහරල් හදිසි අනතුරු 

ඒ��යටයි. එහිදී ඔහුට පැය හ්ත� 

පමණ සැත�ම�ට මුහුණරදන්නට 

සිදුවිය. රගල ප්රරේශරේ සිදු�ළ එම 

සැත�ම සිදු�රේ වි�ලොංග ශල්ය 

වවද්ය විරශ්ෂඥ රක.උමොපති ඇතුළු 

සනොයු සම්බන්ධ විරශ්ෂඥ වවද්ය 

�ේඩොයමක විසිනි.

“අපි තාමත සංහබාහු චිත්රපටමේ වැඩ 
පටනගතතා විතරයි. ජැක්සන ඉනන 

මකාටස මබාමහෝ 
ප්රමාණයක් තව 
රූගතකිරීේ කරනන 
තිමයනවා.  ඒත 
මේ මවනමකාට අපි 
රූගතකිරීේ සයල්ල 

නවතතලා තිමයනමන. ජැක්සනමේ තතතවය 
ගැන කිේමවාත ඔහු තාමත සේපූරණ 

සුවය ලබලා නෑ. සුවය ලබමින තමයි 
ඉනමන. ඔහුට කරපු සැතකම 
සාරථකයි කියලා වවද්යවරු 
කියලා තිමයනවා. ඔහු තවමත 
ඉනමන මකාළඹ ජාතික මරෝහමල් දැඩි 

සතකාර ඒකකමේ. 
අපි කාටවතම 
තාමත බලනන 
යනන බෑ.”

ජැකසන්රේ 

සුවදුක විමසූ 

අපට රසෝමරතන 

දිසොනොය� මහ්තො 

ලබොදුන් පිළිතුරයි 

ඒ.

රම් අ්තරවොරරේ 

ඇ්තැම් පිරිස 

ජැකසන් 

රේශපොලනඥරයක 

ඉලක� �ර කී 

පැරණි �්තොවක 

නැව්ත මතු�ර ඔහුට පහර ගසන්නටද �ටයුතු 

�ර තිබුණි. එය රමවන් රමොරහෝත� කිසිරසතම 

අනුම්ත �ළ රනොහැකිය. �ළයුතුව තිබුරේ 

ජැකසන්ට ඉකමන් සුවය පැතීමය. මන්ද ඔහු 

අපට සිටින රයේෂ්්ඨ්තම රංගධරරයකි. ජොති� 

වසතුවකි. නමුත ඒ සියලුරදනො රවනුරවන් 

ජැකසන්රේ එ�ම දියණිය වන මොධවී වතසලො 

ඇන්්තනී සිය මුහුණුරපෝත හරහො ලබොදී තිබුරේ 

රමවැනි පිළිතුරකි.

“මේ වමේ දරාගනන අමාරුම ප්රශනකාරී 
මමාමහාතක කාමේ වුණත ආදමර සැබෑවටම 
ඇති මහෝ නැති බව මැමනවින පසක් මවනවා. 
සතින, ව්චමනන සහ ක්රියාමවන තනි මනාකළම යුතු 
මවලාවක හිත හදනන බැරිනේ අඩුතරමේ හිත 
මනාරිදවා නිහඬව ඉනනවා නේ මකාච්චර මහාඳද?”

�වුරුත දැන් බලොසිටින්රන් ජැකසන් ඇන්්තනී 

නම් රම් මහො රංගධරයො නැව්තත රරෝහල් 

ඇරඳන් බැස රිදී තිරයට වඩිනතුරුය. එරසම 

ජැකසන්රේ බිරිඳ කුමොරි මුණසිංහ රමන්ම 

දරුවන් තිරදනො වන අකිල ධනුේදර, මොධවී 

වතසලො රමන්ම සජි්ත අනුත්තරද බලොසිටින්රන් 

ඒ දිනය පැමිරණන තුරුය. අවසොන වශරයන් 

අපි ජැකසන්රේ ආදරණීය බිරිඳ වන කුමොරි 

මුණසිංහට �්තො �රේ ජැකසන්රේ වතමන් 

්තතතවය ගැන රහොඳින්ම දන්රන් ඇය නිසොය. 

එහිදී ඇය ජැකසන්රේ සුවදුක කියො ‘ධරණී’ 

පෝඨ� ඔරබන්ද අහිංස� ඉල්ලීමක �ළොය.

“තාමත කියනන තරේ මලාකු සුවයක් නෑ. 
ඔහු සුවය ලබමින සටින බව වවද්යවරු මට 
කිේවා. ඔවුන දැඩිව විශවාස කරනවා ජැක්සනව 
සුව කරනන පුළුවන කියලා. මමත ඒක විශවාස 
කරනවා. ජැක්සනට ආදමර කරන මිනිසසු මගාඩාක් 
ඉනනවා. ඉතින මං ‘ධරණී’ පුවතපත බලන ඒ 
හැමමෝමගනම ඉල්ලනවා ජැක්සනට පූරණ සුවය 
ලැමබනන ව්චනයකින හරි ආශිරවාද කරනන 
කියලා. ඒ ආශිරවාදයත මට මේ මවලාමේ මගාඩාක් 
වටිනවා.”

ජැකෙන් සුවසවන සෙක 
සිංහබාහු රූගෙ කිරීම 

නවතෙන්න වුණා
මසෝමරතන දිසානායක 

ොමත කියන්න ෙරම ස�ාකු 
සුවයක නෑ. ඔහු සුවය �බමින් 

සටින බව වවද්යවරු මට 
කිේවා. ඔවුන් දැඩිව විශවාෙ 

කරනවා ජැකෙන්ව සුව 
කරන්න පුළුවන් කිය�ා. මමත 

ඒක විශවාෙ කරනවා

කුමාරි මුණසංහ



හෂීණී මනමේන්ද්ර

092022 ජූලි 27 වන බදාදා

කසාද 
බැන්දදාට පසමස 

හැමමේම මබදාගන්දන 
පළමවනි මකනා මහත්තයා 

මවන්දන ඕන කියලා මං 
මතරුේගතමත, යාළුවන්දට 
මපෞේගලික මේවල් කියලා, 

ඒවා පිට අයමේ 
කන්දවලටත ගියාට 

පසමස

මහත්තයා  
මහාඳම යාළුවා වුණාම 

මේ ගින්දදර පිටට 
මනාදී හරි ඉකමනට 

හි්ත සමබර කරගන්දන 
පුළුවන්ද කියලා මට 

දැනුණා

පුේගලික සේබන්ද්ධ්තා ගත්තත, රාජකාරි මටටමේ 
සබඳ්තා ගත්තත මබාමහෝවිට අපි පුරුදුවී 
සිටින්දමන්ද අගය කිරීමට මහෝ ප්රශංසා කිරීමට වඩා  
ම�ෝදනා කිරීමටයි. එමසත නැතිනේ මැසිවිලි 
නැගීමටයි. එම සබඳ්තා නිසා සතුටු මවන්දනට 
කාරණා සියයක ඇ්තත, පසු්තැමවන්දනට ඇති 
එක කාරණාවක මහෝ මුල් කරමගන අපි කරන්දමන්ද 
සියල්ල අවුල් කරගැනීමයි.සැමියා දහේ සහ 
දරුමවෝ තිමදනා සමඟ ජපානමේ ජීවතවන 
හෂිනි මනමේන්ද්ර ඇමේ ජීවි්ත අතදැකීේ 
ඇසුරින්ද අපිට කියාමදන්දමන්ද විමේෂමයන්දම ‘පවුල’ 
නමැති සේබන්ද්ධ්තාවයට මූලිකතවය දීම සහ 
එය රැකගැනීමේ ඇති වැදගතකමයි. එමමන්දම 
ඕනෑම මහාඳ මහෝ නරක සිදුවීමකටම පසු 
සතුට විය හැකි කාරණා පමණක ජීවි්තයට එක 
කරගැනීමමන්ද, බලා සිටියදී පවුල් ජීවි්තය සතුටින්ද 
පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියන්දමන්ද සතුටින්ද 
ජීවි්තය දරණ ඇමේ ජීවන අතදැකීේ සමුදාය 
මුල්කරමගනය.

ඔයාමේ මහත්තයා එමහම වුණාට 
අමේ මහතතුරු එමහම නෑමන්ද 
කේන්තිය අඩු කරගත්තාම හි්ට දැකෙෙ 

සැෙසීම ගැෙ මං හැම ලිපියකම වකේ 

ලියෙවතා. විකේෂකයන්ම දරුවන්කේ 

වැඩකටයුතුවලදි අමමතා කකකෙේ 

විදියට ඉවසීම කකතාච්චර 

දුරට ප්රගුණ කරන්ෙ ඕෙද 

කියෙ එක ගැෙත මම 

අවස්තා ගණෙකම 

ලියලතා තියෙවතා. එකහම 

ලියලතා වි්රේ නිකන් 

කෙතාඉඳ ඒ විදියට වැඩ 

කරෙ මකගත, ඉවසීම 

ක�තාඩඩේ අඩුකවලතා 

දරුවන්ට කෑගහපු 

අවස්තාවේ ගැෙයි කම 

කියන්ෙ හදන්කන්. කමතාකද 

කකතාච්චර ඉවසීකමන් වැඩ 

කළත කම වකේ අහඹු කේවල් 

අපි හැකමෝටම කවන්ෙ පුළුවන්.

ගිය සතිකේ දවසක මං කවෙදා 

කවලතාවටම ඇහැරලතා උකේ වැඩ ටිකත 

කරලතා 5.30 කවේදි ේතාරි දුවව ඇහැරුවතා. 

5.30 ඇත්ටම කේලතාසෙ වැඩියි ේතාරි 

දූට ඇහැකරන්ෙ. 6.30 කහතාඳටම ඇති. 

ඒත එයතාමයි එයතාව 5.30ට ඇහැරවන්ෙ 

කියන්කන්. එයතාම කියෙවතා එයතා කහමින් 

වැඩ කරෙ නිසතා එයතාට පුළුවන් කලින් 

ඇහැරුණතාම හිමීට ලෑසති කවන්ෙ කියලතා. 

ඉතින් කකල්ල හැමදාම 5.30ට ඇහැරලතා, 

දත මැදලතා, ඇඟ කසෝදකගෙ, ඇඳුම 

ඇඳකගෙ  6.30ට උකේ කෑම කෙ ගමන් ටීවී 

එකේ යෙ ළමතා වැඩසටහෙේ හරි, ෙැත්ම 

කුකින් වීඩිකයෝ එකේ හරි බලෙවතා. 

ඉතින් එදා මං ේතාරි දූව ඇහැරවලතා, 

කුසසියට ගිහින් ඇවිත 6ට වි්ර බලේදිත 

ේතාරි නිදි. මං ආකේ කිේවතා, “මැණිකේ 
6ත් කෙලා, ඇහැකෙන්න. ඔන්න මමා 5.30ට 
ඔයාෙ ඇහැරුො, ඔයා තමයි ඇහැරු කේ 
්නැත්කත්” කියලතා. එවකල් දූ ඇහැකරෙවතා 

වකේ දැකපු නිසතා ආකේම මම මකේ වැඩ 

ටික කරන්ෙ ගියතා. හැබැයි 6.30ට බලේදිත 

ේතාරි නිදි. ඔන්ෙ එවකල් මට ක�තාඩි 

කේන්තියන් ඇවිත “්නතාරි ්නැගිටිනක්න 
්නැද්ද? 6.30යි. පෙේකු කෙයි” කියලතා 

සේකදට කිේවතා. ළඟටත ගිහින් ක�තාඩඩේ 

සැකරන් ක්තා කළතා. ේතාරි වි්රේ කෙකවයි 

ඒ සේකදට ඔවිත ඇහැරුණතා. කදන්ෙම ඇස 

කලතාකු කරන් මකේ දිහතා බයකවලතා වකේ 

බලන් ඉඳලතා ලෑසති කවන්ෙ ගියතා.

දහම එ්කකතාටම වකේ මකේ 

පිටි�සකසන් ඇවිත, “ඇයි කෙෝසි 
කෑගහනකන? කෙලාෙ කහාඳටම ඇතිකන. 
ෙැඩිත් එේක. තාම 6.30යි” කියලතා හරිම 

ආදකරන් මට කිේවතා. “අනික ඇයි කේ 
කෙදාෙත් ්නැතුෙ ඔයාට කේනති ගිහින?” 

කියලතාත ඇහුවතා. එවකලයි මට කතරුකේ  

මට කේන්ති ගිහින් කියලතා. ඇයි මට කම 

පුංචි කේකට කේන්ති ගිකේ කියලතා මටම 

හිතුණතා. 

�ැංචිකයෝ කදන්ෙතා දත මදිේදී මං කදන්ෙතා 

ළඟට ගිහින් බදාකගෙ හතාේදකුත දීලතා 

“්නතාරි කගාකමනකන, ඔවී කගාකමනකන” 
කියලතා කදන්ෙතාකගන්ම සමතාව ගත්තා. 

ජ�න් භතාෂතාකවන් ‘කගාකම්නසයි’ කියන්කන් 

‘සමතාකවන්ෙ’ කියෙ එකට. ‘කගාකමනකන’ 
කියන්කන් ඒක කකටි කරලතා. ඉතින් කදන්ෙම 

මතාව බදාකගෙ හිටියතා ක�තාඩඩ කවලතාවේ. 

එදා දහමුත ඔෆිස ගිහින්, �ැංචිකයෝ 

කදන්ෙත ඉසකකෝකල් ගියතාම මකේ ක�ෝන් 

එකට මැකසජ් එකේ  

ආවතා. බලේදි දහමකගන්. 

ඒ මැකසජ් එකේ හරිම වටිෙ 

කේවල් ටිකේ එයතා ආදකරන් කියලතා 

තිබබතා.

“කෙෝසී... ්දරුකෙෝ එේක ගණුක්දනු කෙදදී 
ෙේඩු කේනො ෙකේ හැසිකෙන්න එපා. 
ළමයි කතා කේනකකාට එයාලා කතා කෙලා 
ඉෙෙ කේනකන ඉඳලා ඔයා කතා කෙන්න. 
එයාලා කිය්න එකකන ෙච්නයේ අලලන 
කියෙන්න එපා. එකදිගට කියෙන්නත් එපා, 
එයාලා කපාඩියි. කත්කෙනක්න ්නෑකන... 
ඔයාෙ එපාකෙයි... උකදට එයාලාකේ මූඩ් 
එක අවුල වුක�ාත් ්දෙසම ඉෙෙයිකන... 
ඒත් ඔයා එයාලෙ බදාකග්න සමාකෙන්න 
කියලා කියපු එක කගාඩාේ ෙටි්නො කෙෝසි... 

්දරුකෙේකේ වු�ත් හිත රිදු�ා කියලා ඔයාට 
්දැනිලා ඔයා ්දරුෙනකගන සමාෙ ගත්තාකන. 
ඒකකන කකලකලා ක්දන්නාකේ මූඩ් එක හරි 
ගියා. ඔලුකේ අ්නෙශ්ය කද තියන ඉන්න එපා. 
විකේෂකයන ්දරුකෙෝ එේක ඉඳිදදි... ඔයාට 
අ්ද ඇයි උකද කෙදාෙත් ්නැතුෙ කේනති 
ගිකේ...? හෙසට ආොම කතා කෙමුකකෝ... 
මං ඔෆිස් එකට ගිහින ගන්නේ... මතකකන, 
Mama happy home is heaven, Mama 
angry home is hell. ඔයා තමයි අකේ කග්දෙ 
Mama.” 

මට ඒ මැකසජ් එක කියවේදි හි්ට 

ව්චෙකයන් කියන්ෙ බැරි්රකම සැෙසීමේ 

දැනුණතා. උකේ මට කේන්ති ගියපු කවකල් 

දහම ඒක ආදකරන් නිවපු විදියටයි, ආ�හු 

ඒ කේවල් ආදකරන් කියලතා දුන්ෙ විදියයි 

ගැෙ කලතාකු සතුටේ දැනුණතා. ආකයත 

එකහම කේවල් කෙතාකවන්ෙ වකේම මකේ 

ඔලුවට අෙවශ්ය කේවල් දාෙ අයව ඈත 

කරලතා තියන්ෙත තීරණය කළතා.

ඒ වකේම මම අලුත �තාඩමේ 

ඉකගෙගත්තා. අකේ අතින් 

දරුවන්කේ හරි හි් රිදුණතා කියලතා 

දැනුකණතාත ඒ ගැෙ කද�තාරේ 

කෙතාහි්තා සමතාවගන්ෙ ඕකන්. 

අනිත කේ ්මයි මහත්යතා  

කහතාඳම යතාළුවතා වුණතාම කේ 

ගින්දර පිටට කෙතාදී හරි ඉේමෙට 

හි් සමබර කරගන්ෙ පුළුවන් 

කියලතා මට දැනුණතා. 

මම මීට කලිනුත ලියලතා තිකයෙවතා, 

මතාව කහතාඳ ගැහැනියේ වකේම, අමමලතා 

අ්ර කහතාඳම අමමතා කකකෙේ කරන්ෙ �තාර 

ක�න්ෙන්කන් දහම කියලතා. මට කේන්ති ගිය 

කවලතාකේ දහමුත කේන්ති අරන් කෑගහලතා 

මට බැේෙතා ෙම සමහරවිට ෙැති ප්රේෙයේ 

හැකදන්ෙත තිබුණතා. 

ඔයතාලට දැන් හික්යි ඔයතා 

වතාසෙතාවන්්යි, ඔයතාකේ මහත්යතා ඔකහතාම 

හින්දා, හැබැයි හැකමෝම එකහම ෙෑකන් 

කියලතා. ඔයතාලට මං පුංචි කදයේ කියන්ෙද? 

�වුල් ජීවිකතට බතාහිරින් එෙ පීඩෙයේ, 

ඔලුව අවුල් කරෙ කදයේ තිකයෙවෙම 

ඔයතා මුලින්ම ක්තා කරන්ෙ ඕකන් ඔයතාකේ 

මහත්යතා එේක. ඒත අපි හුරුකවලතා 

ඉන්කන් ළඟම යතාළුවට හරි කදමතාපියන්ට හරි 

කියන්ෙ. ඇත්ටම මතාත ඉසසර එකහමයි. 

ඒත කසතාද බැන්දාට �සකස හැමකේම 

කබදාගන්ෙ �ළකවනි කකෙතා මහත්යතා 

කවන්ෙ ඕෙ කියලතා මං කතරුමගතකත, 

යතාළුවන්ට ක�ෞේගලික කේවල් කියලතා, ඒවතා 

පිට අයකේ කන්වලටත ගියතාට �සකස. 

අපිට කහතාඳම යතාළුකවෝ ඉන්ෙ පුළුවන්. 

ඒත ඒ හැකමෝටම උඩින් හි්ට 

සමී�ම, කහතාඳම විේවතාසනීය 

යතාළුවතා ඔයතාකේ මහත්යතා 

කවන්ෙ ඕකන්. ඕෙම 

කදයේ ඔයතාට එයතා එේක 

කියන්ෙ පුළුවන් කහතාඳ 

යතාළුකවේ කරගන්ෙ. 

එයතාට කේන්ති යේදි 

ඔයතා එයතාව නිවන්ෙ. 

එ්කකතාට ඔයතාට 

කේන්ති යේදිත ඉකබම 

එයතා ඔයතාව නිවෙවතා. 

දරුවන්කේ කේවල්, 

ඒ ප්රේෙ හැමකවකල්ම 

මහත්යතා එේක සතාකච්තා 

කරන්ෙ. විේවතාසවන්්ම කකෙතා 

එයතා කියලතා මහත්යතාට දැකෙන්ෙ 

කදන්ෙ. 

ජීවිකත කමතාෙ කේ වුණත එ්කකතාට 

එයතා හිටගන්කන් ඔයතාකේ �ැතකත. අනිත 

වැදගතම කේ මිනිසසු අකේ ප්රේෙ අහලතා 

දුේ කවෙවට වඩතා ඒවතා රස විඳිෙවතා. 

ඒවතා හ්ර අකත කියෙවතා. ඒ නිසතා 

�වුකල් ප්රේෙ �වුල ඇතුකේ විසඳගන්ෙ. 

ඒකකන් ඔයතාට ඇහුමකන් කදෙ කහතාඳ 

මහත්කයේ වකේම, ඔයතාට කහතාඳම 

කහතාඳ යතාළුකවකුත ලැකබවි. ගැහැනියකට 

වකේම පිරිමිකයකුටත කම ව්චෙ ඒ විදියටම 

ක�තාදුයි.
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තරුණියන් ක�ොක�ොමත් සුරතලුන්්ට 

�ැමතිය. 36 �ැවිරිදි ලීසො කමොන්්ක්ොකමරි 

(Lisa Montgomery) හිටිකේද ඒ ක්ොකේය. 

ඇය වැඩිකයන්ම ඇලුම් �කේ සුරතල් බලු 

පැ්ටවුන්්ටය. ඒ නිසොම නිවස්ට සුරතල් 

බලු පැ්ටකවකු ක්න එන්න්ට සිතො සිටියත් 

සිත්්ත් සුරතකෙකු �මුකනොවීම නිසො වැකේ 

�ල් ගිකේය.

කම් අතරතුර 2004 වසකේදී අන්තේ්ොෙය 

�ර�ො ලීසෝට අලුත් කයක�ළියක් මුණ්ැසිනි. 

ඇකේ නම කබොබී ක්ෝ ස්ටිකන් ය. ඒ 

වනවි්ටත් ්ැබිනිය�ව සිටි 23 �ැවිරිදි 

කබොබීකේ නිවකස් බලු පැ්ටවුන් 

කීපකදකනක්ම සිටි නිසො කම් යොළු�මත් 

දුරදි් ගිකේය.

“මමත් දවසක ඔයාලගේ ගෙදර එන්නම් 
බලු පැටව් බලන්න. මමත් බලු පැටවුනට පුදුම 
විදියට ආසයි.”

දිනක් ලීසො කබොබී්ට එක�ම කිව් පසු ඇයද 

එ� පයින්ම ඊ්ට �ැමැත්ත පෙ �ළොය.

“අද ගෙටම එන්න. මමත් කැමතියි ඔයාව 
දකින්න.”

කදකදනො �මුවීම්ට කයොදා්ත්කත් 2004 

වසකේ කදසැම්බේ මොසකේ දිනයකි. නමුත් 

ලීසෝට එය දුෂ�ර ්මනක් විය. ක�ොතරම් 

දුෂ�රද කිව්කවොත් ලීසො පදිිංචිව සිටි 

ඇකමරි�ොකව් �ැන්සොස්හි පිහිටි නිවකස් 

සි්ට කබොබී උන් මිසූරි ප්ොන්තකේ ස්කිේකමෝේ 

දක්වො දුර ප්මොණය කිකෙෝමී්ටේ 281.5ක් 

පමණ විය. නමුත් දුර ්ැන කනොතැකූ ලීසො 

ක�කස් ක�ෝ තම කමෝ්ටේ රථකයන් මිතුරියකේ 

නිවස බෙො යන්න්ට අදි්ටන් �ර්ත්තොය.

කබොබී සිටිකේ ලීසො පිළි්න්න්ට ම් 

බෙොක්නයි. ඒ අතරවොරකේ ඇකේ 

නිවස්ට ඩොේලින් ෆිෂේ නමැති කවනත් 

තරුණිය�ද පැමිණ තිබුණි. ඒ 

අන්තේ්ොෙකයන් �තො�ර්ත් 

පරිදි කබොබීක්න් බලු 

පැටිකයකු මිේට ්න්න්ටයි.

නමුත් කම් ඩොේලින් ෆිෂේ 

කවනත් ක�කනකු කනොව ලීසොම 

බව ඇය දැනසිටිකේ නැත. 

ලීසො ඒ නමින් අන්තේ්ොෙය 

�ර�ොම කබොබී �ො මිතුරුව 

තිබුණි. කම් කිසිවක් කනොදන්නො 

කබොබී ඇයව නිවස්ට 

�ැඳවොක්න ගිය අතර 

සිදුවූකේ ඇය කිසිවික්ට�ත් 

කනොසිතූ අන්දකම් සිදුවීමකි. ඒ එක්වරම 

ඇයකේ ඇඟ්ට �ඩොපැන්න තරුණිය 

ඇකේ ක්ෙ සිරක�ෝට මරො දැමීමයි. එයින් 

කනොනැවතුණු අමුත්තිය තියුණු ආයුධයකින් 

ඇකේ උදරය පෙො එහි වූ අ්ටමස් බිළිඳියද 

පැ�ැර ්ත්තොය.

ඉන්පසු ලීසො ව�ොම එතැනින් පෙොගියද 

ඇය්ට නීතිකේ රැ�ැනින් ්ැෙකවන්න්ට 

�ැකියොවක් ෙැබුකේ නැත. ඇය්ට එල්ෙ වූ 

ක�ෝදනොව නම් මිනීමැරීම ස� ළදරුකවකු 

පැ�ැර ්ැනීමයි. ඇය්ට දිය �ැකි උපරිම 

දඬුවම ෙබොදීම්ට ඇකමරි�ොකව් ඉන්දියොනො 

ප්ොන්තකේ දකුණු දිස්්රික් අධි�රණය විසින් 

තීරණය � ර තිබිණි. එනම් නියම �රන 

දිනය� ඇයව මරො දැමීම්ටයි.

“ලීසා මෙත්මියගේ මා්නසික ගසෞඛ්ය 
තත්ත්වය එතරම් යෙපත් මටටගම් ්නෑ. ඒක 
ගකාච්චර අයෙපත් මටටගම්ද තිගයනගන 
කිව්ගවාත් ඇයට මරණ දණ්ඩ්නය නියම වුගණ 
ගමා්න වරදටද කියාවත් ඇය දනගන ්නෑ.”

ලීසො මරණ දඬුවම්ට නියම වූ කමොක�ොකත් 

එකස් පැවසුකව් විනිසුරු කේම්ස් �ැන්ෙන් ය. 

කම් අතර ලීසො කවනුකවන් කපනී සිටි නීතිකව්දී 

ක�ලී ක�න්රි ද එකී තීරණය සම්බන්ධකයන් රුවන් එස්.සෙනවිරතන

වහ දීලා මරනකලම, 
මරණ දඬුවමට 
නියම වුණු සේතුවවත 

ලීො දැනසෙන හිටිසේ නෑ

බඳු එ�ක් විය. ඇය්ට නිතර නිතර 

වයස්ට කනෝැළකපන හිරි�ැරයන්්ට 

ස� අතවරයන්්ට මුහුණදීම්ට සිදුවිය. 

නමුත් �රුමය්ටකදෝ ඒ සියල්ෙ 

එළිවූකේ ඇය කබොබීකේ ඝොතනය 

සිදුකිරීකමන් අනතුරුවය.

“ලීසා මෙත්මියගේ මුළු කතාවම 
ගේදජ්නකයි. ඇය ඉපදුණු දවගේ 
ඉඳනම ඇයට ගොඳ ජීවිතයක් තිබිලා 
්නෑ. ඇයගේ මව තමයි ජූඩ් කියනගන. 
ඇය ලීසා ඉපගදන්න බගඩ් ඉද්දි පවා 
ෙැමදාම වගේ අධිකව මත්පැන පා්නය 
කරලා. ඒ නිසා ලීසා ඉපදිලා තිගයනගන 

කළලගේදීම මත්පැන නිසා වැළගඳ්න භ්ෑණ 
ඇලගකාගොල ආබාධයක් එක්ක. වවද්ය 

වෘත්තිය තුළ ඒක 
ෙඳුනවනගන ‘Foetal 
Alcohol Syndrome’ 
කිය්න ්නමින. විගේෂඥ 
වවද්යවරු පවා ඒ 
බව ස්නාථ කළා.”

එකස් පවසො සිටිකේ 

ලීසො කවනුකවන් කපනී 

සිටි නීතිකව්දී ක�ලී 

ක�න්රි ය. ඔහු තම 

නීතිකව්දීන් �ේඩොයම 

සමඟ ඇකේ ව්ටො සිටි 

කබොක�ෝ අයක්න් 

ඇය ්ැන කතොරතුරු 

සපයොක්න තිබුණි. ඒ 

අනුව ඔහු පැවසුකව් 

අක්රමවත් පවුල් ජීවිත, 

කනොසැළකිලිමත් 

බව, අපකයෝ්නය, 

මත්්රව්ය භොවිතය 

කමන්ම ප්ති�ොර 

කනො�ළ මොනසි� 

කරෝ් වැනි �රුණු ්ණනොවක් ලීසොකේ 

පවුෙ ව්ටො ක්තී ඇති බවයි.

ලීසෝට එක් සක�ෝදරියකි. ඒ ඩිකයන් 

මැටිිංලි ය. ඔවුන්කේ මව වූ ජූේ, කදකදනෝට 

කුඩො �ෙ ප්ටන්ම නිතරම දුන්කන් මවක් 

කිසිවික්ට�ත් දරුකවකු්ට කනොකදන තරකම් 

කුරිරු දඬුවම්ය. වික්ට� ඇය දරුවන්කේ 

වයස ්ැනවත් කනොසිතො ප�ර පි්ට ප�ර 

දුන්නොය. තවත් වික්ට� �්ට වසො ක්ප් 

ඇකෙව්වොය. ඇතැම් දිනවෙ නිරුවතින්ම 

හිම මත්ට තල්ලු �ර දැම්මොය. ්ැ�ැනු 

දරුවන් කදකදනො ඒ සියල්ෙ අමොරුකවන් 

ඉවසුවත් ඔවුන් ්ට ඉවසිය කනො�ැකි 

වූ එ�ම කදය මවකේ අනියම් 

සැමියන්ක්න් දිගින් දි්්ටම දූෂණය 

වීමයි.

“මගේ අම්මා වං්චනික ෙැෙැනියක්. ඇය 
්නපුරුයි. ඇය අපිට හිරිෙැර 
කරලා අසීමිත සතුටක් ලැබුවා.”

ඒ ඩිකයන් ය. වරක් එර්ට 

සමෝකස්වො අිංශය මගින් 

ඇයව එම නිවසින් ඉවත් 

කිරීම්ට �්ටයුතු �ළද ලීසො 

දි්්ටම එහි රැඳී සිටියොය. 

එහි ප්තිඵෙය වූකේ ජූේකේ 

අනියම් සැමියන් අතින් 

කමන්ම ඔවුන්කේ මිතුරන්ක්න් 

ඇය දිගින් දි්්ටම දූෂණය 

වීමයි. එපමණක් කනොව 

ලීසොකේ මව ඇයව පි්ටස්තර 

මිනිසුන්්ට විකිණීම්ටද �්ටයුතු 

�ළොය. නිවකස් වැඩ්ට එන 

විදුලි �ොේමි�යන්්ට, ්ෙනෙ අලුත්වැඩියො 

�රන්නන්්ට පවො ඇය මුදල් කවනුව්ට 

හිෙව්ව්ට දුන්කන් තම දැරියයි. එහිදී ඔවුන් 

ලීසොව රැක්න ක්ොස් ඇයව බැඳ ප�රදී 

දූෂණය �ර ඇඟ්ට මුත්ො දැමූ බව වරක් ඇය 

ඇකේ ඥාති සක�ෝදරකයකු්ට පවසො තිබුණි.

ක�කස් වුවත් පසුගිය 2021 ්නවොරි 12 

කවනිදා ලීසොකේ �තොව නිමවූවොය. ඒ ඇය්ට 

එකරහිව අධි�රණය විසින් නියම �රනු ෙැබ 

තිබූ මරණීය දේඩනය ක්රියොත්ම� කිරීම 

නිසොය. මරණ දේඩනය සිදු�කේ ලීසොකේ 

ශරීරය්ට විෂ එන්නතක් ඇතුල් කිරීකමනි. 

ලීසො කවනුකවන් කපනීසිටි නීතිකව්දීන් ඇයව 

කේරෝැනීම්ට ක�ොතරම් උත්සො� �ළද 

ඒ කිසිඳු උත්සො�යක් සොේථ� වූකේ නැත. 

ඔවුන් දිගින් දි්්ටම පවසො සිටිකේ තම 

කස්වොදායි�ොව ය�පත් මොනසි� තත්ත්වය� 

නැති බවත්, ඇය උපතින්ම ඌන මොනසි� 

සිංවේධනයක් සහිත �ොන්තොව� බවත්ය. 

නමුත් ඒ ප්�ොශය මරණ දේඩනය්ට 

අභිකයෝ් �රන්න්ට තරම් ප්මොණවත් වූකේ 

නැත.       

ලීසෝට මරණ දඬුවම ෙබොදුන්කන් 

ඇකමරි�ොකව් ඉන්දියොනො ප්ොන්තකේ 

‘ගටගේ ගෙෝට’ (Terre Haute) නම් 

බන්ධනෝොරකේදීය. ඒ වනවි්ට ඇය 52 

�ැවිරිදි විකේ පසුවූවොය. එම මරණ දඬුවකම් 

තවත් එක් විකේෂත්වයක් වූකේ ඇකමරි�ොනු 

අධි�රණ ඉති�ොසකේ �ොන්තොව�්ට එකරහිව 

මරණීය දේඩනය ක්රියොත්ම� වූකේ වසර 

68 �්ට පසුව වීමයි. ඇකමරි�ො එක්සත් 

්නපදකේ මරණීය දේඩන කතොරතුරු 

මධ්යස්ථොනය පවසන පරිදි ආේඩුව 

විසින් ලීසෝට කපර �ොන්තොව�්ට එකරහිව 

මරණීය දේඩනය ක්රියොව්ට නිංවො තිබුකේ 

1953 වසකේදීය. ඒ කබොනී ක�ඩී (Bonnie 

Heady) නම් තරුණිය�්ටය. එකස් බැලූ 

�ෙ ලීසො කමොන්්ක්ොකමරි ක�ොතරම් 

නම් අවොසනොවන්ත ්ැ�ැනියක්ද යන්න 

පැ�ැදිලිය.

පවසො සිටිකේ කමවැන්නකි.

“ලීසා මෙත්මියගේ ගමාළයට ගලාකු ොනියක් 
ගවලා තිගය්නවා. 
ඇය දිගු කාලයක 
පටන බරපතළ 
මා්නසික ව්ාධියකින 
ගපගළ්න ගකග්නක්. 
අපිට දැ්නෙන්න 
ලැබුණා ඇය 
භාරකරුවන ග්රෙණගේ 
සිටියදී ගබාගෙෝ 
ලංගික පී්ඩාවනට 
ගොදුරුගවලා තිගය්න 
බව. ඒ තත්ත්වය උ්ඩ 
ජීවිත කාලය පුරාවටම 
ලීසා මෙත්මිය 
මා්නසික ව්ාධියකින 
ගපළිලා තිගය්නවා.”

සැබැවින්ම 

ලීසෝට කසොඳුරු ළමො 

�ොෙයක් තිබුකේ 

නැත. ඇකේ ළමො 

�ොෙය තනි�රම 

මිහිපි්ට අපොයක් 

ඇය තම 
සයසහළියසේ බඩ 
පලා නූපන් බිලිඳිය 
පැහැරසෙන ගිහින් 

තිබුණා 

ලීසා සෙ සගෙෝදරිය කු්ඩා කාලගේදී

ලීසා

මවසේ 
සපමවතුන් අතින් 

අසීමිත සලෙ 
දූෂණය වී තිබීම 
ඇසේ මානසික 
ව්ාධියට එක 

සේතුවක් 

ලීසා අතින ඝාත්නය වූ ගබාබී
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ක�ොණ්ඩ කිරිල්ලකේ හස්බන්ඩ් තඩි ටැටූට 

හරිම ඇ්බැද්දියක් සිදුවුණො. එයො ඉතින් 

ක�ොමමර එකක් කේ්බද්කදෙක්කන්. දි�ක් තඩි 

ටැටූ ඉසමුරුතතො කෙන්� බී්ලො, ක�ොණඩිටත 

කහොකරන් පිංකිකේ කෙෙල පැතතට ගිකේ 

පවිතුරු ආදෙර හැඟුමක් හිකත දෙරොකෙ�. 

ෙැනි ෙැනී ය� එයොට පොර අයිකන් තිබුණු 

අ�ොරක්ෂිත ළිඳ කපනුකණ �ැහැ. එ�ෙරම 

තඩි ටැටූ ළිඳට ෙැටුණො. පිංකි සිටිකේ නිෙස 

ඉදිරිකේ.

“ක�ොණ්ඩ කිරිල්ලිකේ...! තඩියො ළිකේ! කෙකෙ 
වක�ෝ!” 

ඇය ක්බරිහන් දුන්�ො.

“අක�ොයි ෙකේ �ණ! ඔයො ෙක�ොත් ෙං 
ක�ොල්කලෙක් මුණගැකෙන�ල් තනියෙ ඉනනවො!” 

උඹනම් 
කලිසමක් 
ඇඳගත් 

දේවතාවියක් බං!
ක�ොණඩි දුෙකෙ� ආකේ එකහම �ෑ ෙසමින්.

ඒ සද්කදෙට පොකේ ෙමන් �රමින් සිටි පඬි 

කසෝකමයි, හඩු පැටටයිත දුෙකෙ� ආෙො.

“අකන! බයකවනන එ�ො. අපි �ඹයක් දාලෙො 
ගනිමු.” 

හඩු පැටටො අකත තිේ්බ �ඹය කසමින් ළිඳට 

්බැසසුෙො.

“ඕ� ෙයිකයන අල්ලෙගනින ටැටූ ෙකල්! අ� 
අ�ක්කු කබෝතකල් අල්ලෙො ගනනවො වකේ.”

“ෙකේ අකත් ඇඟිලි තුවොලෙ කවලෙො.” 

තඩි ටැටූ හීලලුෙො.

“එකෙනම් දත්වලින ෙ�ොගනින. අපි කෙමින 
උ්ඩට අදිනනං.”

“කෙොන ක�කෙල්ෙලෙක් ෙරි ���ං. කම්� 
ඇතුකේ අයිස් ගල්කවන හීතලෙ! ක්ඩෝප් එ�ත් 
හිටු කියලෙො බහිනවො. ෙ�ත් �ෙක් නෑ ක්ඩෝප් එ� 
බැස්කසොත් වස වැරැදදයි.” 

තඩි ටැටූකේ දුක්මුසු අකෝ�ොෙ!

ක�කස කහෝ පඬි කසෝකමයි හඩු පැටටයි �ඹය 

කසමින් කසමින් උ්ඩට ඇද්දා.

“අකන! ෙකේ කදයියොට සීතලෙ ඇති.” 

ක�ොණඩි පැෙසුකේ ක�ඳිරි ෙොමින්. පිංකිටත 

ටැටූ ෙැ� දු� සිතී හදෙෙත කිති �ැවුණො.

“ක�ොඩ්ඩක් ඔකෙොෙ පිට�ං. හීතලෙ යනන ෙං 
වැ්ඩක් ��නනං.” 

නිෙසට දිෙ ගිය පිංකි හනි� �ැෙත දිෙ 

ආෙො.

“ටැටූ ෙල්ලිකේ! හීතලෙ යනනත් එක්� ෙං 
අ�ක්කු �ොලෙක් ළිඳ ඇතු�ට එවනනද?” 

පිංකි විමසුකේ චූටික්�ොකේ අරක්කු �ොකල 

ක්බෝත්ලයක් ළිඳ තුළට කපන්ෙමින්.

“ෙො.... උඹ නම් �ලිසෙක් ඇඳගත් 
කදවතොවියක්...! ඌ...හ්!” 

පෙසමින්ම ටැටූ ළිකේ ජක්බොස!

තඩි ටැටූ සිටිකේ �ඹයට �ටින් 

අල්ලොකෙ�. �ට ඇරියොම �ඹය �ටින් 

ගිලිහුණො. ක�ොක්කු සහ ඉේ්බොකේ �තොකේ 

කදෙෙැනි ක�ොටස!

ටැටූකේ සීත්ල දුරු කිරීමට ෙත උතසොහය 

ෙැ� ක�ොණඩි පිංකිට සු්බ පැතුකේ සුද්්ධ 

සිිංහක්ලන්!



සමාධි ඩයස්

ඒ නිවස 
ඇතුළේ මට 
හිමිවුළේ 

ආගන්තුකළයකට හිමිවන 
තැනක. අමමලා දුවලා 
සතුටින් හිනාළවවී කතා 

කර කර ඉන්න අතළේ මම 
එනවා දකිද්දිම ඔවුන්ළගේ 

කතාබහ 
නැවළතනවා.

 ළකටිකතාව

බඳින්න කලින් 
අමමළග පළද්ට 
නටන පුතාලා 

බැන්දට පස්ළස් 
අලුත් පළද්කට නටයිද?

“ආදරේට ජාති, 
ආගම්, කුල, මල කිසිම 
රදයක් බලපානරනෙ 
නෙැහැ. පිටස්තර 
මිනිසසුනරග 
අදහස බලපානරනෙ 
නෙැහැ. රදනනෙට රදනනො 
ආදරරයි නෙම් බාහිර බලරේග 
ඕනෙම රදයක් පරාජය කරනනෙ 
පුළුවන.” ඒ දවසවල නිතරම වගේ ඔය 

වචන ටික මගේ කටින් පිටවුණා. 

පහන්ගගෙ ගගෙදරින් මට එකගහලාම 

අකමැති ගවද්දි අමමගේ හිත රිදවන්න 

බෑ කියලා පහන් මාව ටික ටික මඟ 

හරිද්දි, පිසසුගවන් වගේ ඔය වචන කියපු 

හැටි මට මතකයි.

ගවද්දි පහන් දිගෙටම මට කිවගව 

ඉවසන්න කියලා විතරයි.

ඒ නිවස ඇතුගේ මට 

හිමිවුගේ ආගෙන්තුකගයකට 

හිමිවන තැනක. අමමලා 

දුවලා සතුටින් හිනාගවවී 

කතා කර කර ඉන්න අතගේ 

මම එනවා දකිද්දිම ඔවුන්ගේ 

කතාබහ නැවගතනවා. ඒ 

හැමගද්ම මගේ හිතට ගගෙනාගව 

ගවදනාවක.

මම කෑමක හැදුවම පහන් 

ඇගරන්න කවුරුතම රස බලන්නවත 

ඒවා කාලා බැලුගව නැහැ.

මම අතුගෙෑවට පසගස ආගයමත 

අතුගොන එක පහන්ගේ නංගිගේ 

පුරුද්දක ගවලා තිබුණා. ඒ ඔවුන් මාව 

ප්රතිකගෂේප කරපු විදිහයි.

“මට අම්මලාට විරුද්ධව මුකුත් 
කියනනෙ බැහැරන. ඔයා මට ආදරේ නෙම් 
අම්මලා රමානෙවා කිේවත් ඇරහනරනෙ 
නෙැහැ වරේ ඉනනෙ.” පහන් නිතරම 

වගේ කිවවා.

ආදරය කියන්ගන් හිමිකරගෙැනීම 

කියලා හිතපු මට දැන් ගතගරනවා 

ආදරය පමණක ජීවත ගවන්න 

ප්රමාණවත නැහැ කියලා. 

ගමාකද මට ආදගේ ගවනුගවන් අනිත 

අය කරන ගවනසකම ඉවසගගෙන ඉන්න 

තරම ශකතියක නැහැ.

විවාහයට කලින් වැදගෙත 

වුගේ සහකාරයා විතරක වුණාට, 

විවාහගයන් පසගස පවුල් ගදගක 

බලපෑම නිසාත ජීවිතය ගගෙගවන විදිය 

ගවනස ගවනවා කියලා මට ගතරුණා.

වැදගෙතම ගද්, ගගෙදරින් ප්රශන එද්දී 

තමන් ගවනුගවන් සටන් කරන ගකගනක 

විවාහ කරගෙැනීගම අවදානම අඩුයි. 

ඒත ප්රශන ඉදිරිගේ වැගනන ගකගනක 

විවාහ කරගෙන්න එක භයානකයි 

කියලා මට දැන් ගතගරනවා. ගමාකද ඒ 

ගකනා වැගනන්ගන් හැමදාටමයි.

ආදරය කියන වචනය ගෙැන අහලා 

තිගයන නිේවචන ප්රාගයෝගික නැහැ 

කියලා දැන් මම දන්නවා. ආදගේට 

බාහිර සාධකත බලපානවා.

“ඒ මිනිසුනරේ අකමැත්ර්තන ඔයා 
රකාරහාමද එරහ ගිහින ඉනරන?” මගේ 

අමමයි, තාතතයි මගගෙන් අහද්දී මම 

එදා එයාලට දුන්ගනත ඔය උතතගේම 

තමයි. 

මාව කසාද බැන්ගදාත මැගරනවා 

කියලා පහන්ගගෙ අමමා තේ්ජනය 

කරද්දී, මම පහන්ට තේ්ජනය 

කළා මාව විවාහ කරගෙතගත 

නැතතම මම මැගරනවා කියලා. 

පහන් මට කවදාවත ගවන්ගවන්න 

ඕගන් කියලා ඍජුව කිවගව නැහැ.

හැබැයි, “අම්මලරග සිත් රිදවනෙ එක 
පේ, අපිට කවදාහරි විඳවනනෙ රවයි” 
වගේ අමුතු අමුතු කතා ගනාකියා 

හිටිගයත නැහැ.

හැබැයි මට ඔය කිසිගද්කින් වැඩක 

වුගේ නැහැ. මට ඕන වුගේ මගේ 

ආදගේ දිනන්න. මාව ප්රතිකගෂේප 

කරන මිනිසසු ඉසසරහ 

පහන්ගගෙම ගවලා මගේ 

ආදරය දිනුම කියලා එයාලට 

ගපන්නන්න.

අන්තිගමදී මම ප්රාේ්ථනා 

කරපු විදිහටම මගේ ආදගේ 

දිනුවා. කරන්න ගදයක 

නැතිම තැන පහන්ගගෙ අමමා 

අගේ සමබන්ධයට අවසර 

දුන්නා.

මම හිටිගේ ගගොඩක සතුටින්.

ඒත විවාහ උතසවගේදී පහන්ගේ 

අමමා මහ පුදුම ගදයක කළා. එතැනදී 

නැන්දමමා මගේ ගනත මානයට ආගව 

නැහැ.

ඔවුන් මාව හැගමෝම ඉදිරිගේ 100%ක 

පිළිගනාගෙන්නා බව ඒ විදිහට ඇගඟවවා.

මම ගවනම නිවසක පදිංචියට යමු 

කියලා පහන්ගගෙන් ඉල්ලුවත පහන් එයට 

කැමති වුගේ නැහැ.

ඒ නිවස ඇතුගේ මම හැරුණත වැරදි 

ආදරය 
කියන්ළන් 

හිමිකරගැනීම කියලා හිතපු 
මට දැන් ළත්ළරනවා ආදරය 

පමණක ජීවත් ළවන්න 
ප්රමාණවත් නැහැ කියලා. 

ළමාකද මට ආදළේ ළවනුළවන් 
අනිත් අය කරන ළවනස්කම 

ඉවසළගන ඉන්න තරම 
ශකතියක නැහැ
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එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 19 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.

යුද්ද අවසාන කා්ල් 
හමුදාවට භාරවුණු 
්කාටි සාමාජිකාවකට 
බ්බක් ලැ්බනන හිටියා 

මව් පදවියට සුදුසුකම් ලැබීම 

කාන්ාවකට ඇගේ ජීවි්ගේ ලැගෙන 

වැදගතම අවස්ාවකි. එය එගස වනගන 

එම කටයුත් සමාජ සම්ම්යට අනුව 

සිදුවුවග�ාත පමණි. නමුත සමාජ 

සම්ම්යට පිටින යමින මව් පදවිය ලැබූ 

හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකාවක් නිසා 

පුනරුත්ාපන නිලධාරීන මුහුණදුන ගවනස 

ආකාරගේ අතදැකීමක් කපි්ාන ජයනි 

ගමවර විස්ර කළාය.

“ෙෙ අමේපුසස පුනරුත්්ාපන 
ෙධ්ස්ානමේ රාජකාරි කරද්දි එක 
දවසක ගෑනු ළෙයි 10-12ක් විතර අලුතින 
ෙධ්ස්ානයට එක්කරමගන ඇවිත් 
භාරදුනනා. යුද හමුදාව හරහා තෙයි මම් 
භාරදීෙ කමේ. ඒ මවද්දි යුද්්ධමේ අවසාන 
කාෙය. ඒ නිසා සැරින සැමේ යටත් මවන අය 
පුනරුත්්ාපන ෙධ්ස්ානයට මගනැල්ො 
භාරදුනනා. පුනරුත්්ාපනය සඳහා කවුරුහරි 
ආයතනයට ඇතුළත් වුණාෙ කරන මූලික 
මදයක් තිමයනවා. අපි ඉසසරමවොෙ කරන 
මද් තෙයි එයාෙව අධිකරණ වවද්ය නිේධාරී 
(JMO) මවත මයාමු කරො පූේණ වවද්ය 
වාේතාවක් ගනන එක. මොකද අපි ළඟට එන 
මගාඩක් අයමගේ මබෝම්බ, මවඩි වැදුනු කැළැල්, 
ශරීරය තුළ කාෙතුවක්කු හා මෙෝටේ කැබලි, 
(ඇතැම් පුපුරණ ද්රව්ය කැබලි ඉවත් කිරීමම්දී 
ජීවිතයට හානි සිදුවන බැවින ශරීරය තුළෙ 
තිමබනනට ඉඩ සෙසයි) අත් පා මකාටස අහිමි 
නම් එෙ මතාරතුරු වමගේෙ නි්ධනගත මරෝග 
මතාරතුරු ආදී හැෙමද්ෙ සටහන කරනවා. 
එමහෙ කරනන විමේෂ මේතුවක් තිමයනවා. 
අපි ළඟට ආවෙ පුනරුත්්ාපනය මවන 
අයමගේ සම්පූේණ වගකීෙ අපට තිමයනමන. 
රතුකුරුස සංවි්ධානය, යුනිමසෆ් වමගේ රාජ්ය 
මනාවන සංවි්ධාන (NGO) සැරින සැමේ ඇවිත් 
මම් අයමගේ මතාරතුරු ගනනවා. සෙහර 
මවොවට සටනවෙදී ඇතිවුණ තුවාෙ, ආබා්ධ 
තත්ත්වයන අපි ළඟට ආවෙ සිදුවුණ මද්වල් 
කියො මකමනකුට වැරදි ෙතයක් මගාඩනගනන 
පුළුවන. ඒ නිසා තෙයි වවද්යවරමයකු ෙවා ඒ 
සියලු වාේතා සකස කරනමන. ගෑනු ළෙමයක් 
ආවෙ මම් පරීක්ෂණ ටිකක් සංකීේණ විදියට 
කරනවා. විමේෂමයනෙ එයාෙමගේ මුත්ා සාම්පෙ 
අරමගන ගැබිනි තත්ත්වමේද නැතිද කියො 
පරීක්ෂාවක් කරනවා.”

ගම් අ්ර අලුතින පැමිණි පිරිස අ්ර 

සිටි ්රුණියක කපි්ානවරිය �මුවට 

පැමිණියාය.

“ෙැඩම් ෙට මපෞද්ගලික කාරණාවක් කියනන 
තිමයනවා.”

“මොකක්ද? ඕනෙ මදයක් කියනන.”

කපි්ාන ජයනි ගපරළා පිළිතුරු දුනනාය.

“ෙැඩම් ෙට බමබක් ෙැමබනන ඉනනවා.”

පුනරුත්ාපනය වන ්රුණියක 

ගැබගැනීම යනු ෙරප්ළ ගැටලුවකි. 

ඒ සමඟම කපි්ාන ජයනිගේ ඉ�ගමාළ 

රතවිය.

“මකාමහදිද වුමේ? කාමගේ අතිනද වුමේ?”

“ොස මදකකට වැඩියි. 
මවල්ෙමුල්ෙවවක්කාල්වෙදි (අවසාන සටන 
පැවති මකාටි පාෙන ප්රමද්ශය) ෙමගේ මපම්වතා 
අතින වුමේ.”

එම පිළිතුරත සමඟ කපි්ානවරියගේ 

සි්ට යම් ස�නයක් ලැබිණි. ගකගස නමුත 

ගමම සිදුවීම ඉ�ළ නිලධාරීනට දැනුම්දීමට 

ඇය කටයුතු කළාය.

“ෙෙ මම් සිද්ධිය අමේ ෙධ්ස්ානය භාර 
නිේධාරී කේනල් ප්රනානදු සේට කීවා. සේ 
ඇහුවා වවද්යවරමයකුමගේ පරීක්ෂාවකින 
සනා් කරමගන තිමයනවද කියො. ෙෙ කීවා, 
එමහෙ මදයක් මවො නැහැ. කානතාවක් 
විදියට එයාට තිමයන ශාරීරික අපහසුතා නිසා 
තෙයි එයා එමහෙ කියනමන කියො. ‘එමහෙ 
හරියනමන නැහැ ජයනි ඉසසරමවොෙ JMOට 
දාො මෙයාමග රිමපෝට් ගනන’ කියො කීවා. 
ඊටපසමස අනිත් ළෙයි එක්කෙ මම් ළෙයව 
වරකාමපාළ මරෝහෙට එක්කරමගන ගියා. 
ඒ මවද්දි අපට වරකාමපාළ මරෝහෙ 
වමගේෙ කාේය ෙේඩෙය මහාඳට 
පුරුදුයි. එතැනදී අධිකරණ වවද්ය 
නිේධාරියාට මයාමු කළා. එතැන 
පරීක්ෂාව අනුව සනා් වුණා මම් 
ළෙයා ගැබිනියක් කියො. ආපහු 
එන ගෙන ඒ ළෙයා එක්ක හිතවත් 
මවො මහාඳින කතා කරො 
විසතමේ ඇහුවා. ළෙයමග නෙ 
රාජිනී.”

“ෙැඩම් යුද්්ධය අවසන 
කාෙමේදී එමේ තිබුණ පරිසරය 
මවනස. ෙක්ෂ ගාණක්ෙ හිටිමේ 

මපාඩි ඉඩ ප්රොණයක. ෙමගේ මපම්වතා එල්.
ටී.ටී.ඊ. සාොජිකමයක්. නමුත් නිත්ානුකූෙව 
විවාහ මවනන අපට අවසර ෙැබිො තිබුමණ 
නැහැ. විදුලිය එළිය කියො මදයක් තිබුමණ 
නැහැ. හරිහෙන නවාතැන තිබුමේ නැහැ. 
බංකේවෙ තෙයි දවස මගවමව. එතමකාට 
ගෑනු පිරිමි කියො මේදයක් නැහැ. එමහෙ 
ඉද්දි තෙයි මම් මද් වුමේ. සංවි්ධානමයන 
දඬුවම් ෙැමබයි කියො කාටවත් කීමව නැහැ. 
යුද්්ධය අවසානමේදී අපි විසිරුණා. 
මපම්වතාට මොනවා වුණාද 
දනමන නැහැ. එයා ජීවතුන 
අතරද යුද්්ධමයන 
ෙැරුණද කියොවත් 
ෙෙ දනමන නැහැ.”

රාජිනී ්මනට 

වු ගේ කියාගගන 

ගියාය. නමුත 

පුනරුත්ාපන 

නිලධාරීන 

සියලු ග්ාරතුරු 

ලිඛි්ව සට�න 

කිරීමට වගෙලා 

ගත්�. එහිදී 

රාජිනිගගන ප්රකාශයක් 

ගැනීමටද කටයුතු 

කරන ලදි. ඔවුන සිතු පරිදිම 

රාජ්ය ගනාවන සංවිධාන NGO 

නිලධාරීහු එක් දිනක පැමිණිගයෝය. ඒ 

වනවිටත පුනරුත්ාපන 

නිලධාරීහු රාජිනීගේ 

්තතවය වාර්ා 

කර තිබිණි. 

එහිදී සිදුවූ ගේ 

විස්ර කළ 

කපි්ානවරිය;

“අපි ළඟ 
තිබුණු වාේතා 
දුනනට රාජ්ය 

මනාවන සංවි්ධාන 
නිේධාරීන ඒක ඒ 

ආකාරමයනෙ පිළිගත්ත බවක් මේනන තිබුමේ 
නැහැ. එයාෙට ඕනමවො තිබුමේ රාජිනී 
ප්රකාශය එයාමගේ කැෙැත්මතන කියපු මදයක්ද 
අමේ බෙපෑෙ නිසා වුණ මදයක්ද කියො 
දැනගනන. ඒ නිසා එයාො රාජිනීමගන එක 
එක විදියට හරස ප්රේන ඇහුවා සිද්ධිය වුමේ 
එල්.ටි.ටී.ඊ. පාෙන ප්රමද්ශමේදිද හමුදාවට 
භාරවුණාට පසමසද කියන එකට. හැබැයි 
රාජිනී එකමහොෙ කිවවා එල්.ටී.ටී.ඊ. පාෙන 

ප්රමද්ශමේදි එයාමගේ මපම්වතාමගන 
මම් මද් සිදුවුණ බව. එතැනින 

ඒ ගැටලුව විසඳුණා. 

ඊටපසමස තෙයි 
අපට වැදගත්ෙ 
වගකීෙ 
පැවරුමේ. 
මොකද ෙව 
පදවිය ෙබනන 
ඉනන මකමනක් 
වුණාෙ ඒ 
මකනාට අවශ්ය 

පහසුකම් මදනන 
ඕන. එතැනදී 

මුළු පුනරුත්්ාපන 
ෙධ්ස්ානමේෙ 

නිේධාරීන වමගේෙ ඉනන 
අනිත් ළෙයිනුත් රාජිනීට 

සැෙකුමව තෙනමගේ සමහෝදරියක් 
විදියට. රාජකාරිෙය වශමයන රාජිනීව මසෞඛ්ය 
වවද්ය නිේධාරී කාේයාෙමේ ලියාපදිංචි 
කරනන කටයුතු කළා. එතැනින පසමස 
ප්රමද්ශමේ පවුල් මසෞඛ්ය නිේධාරිනිය සැරින 
සැමේ ඇවිත් රාජිනීව පරීක්ෂා කරො අවශ්ය 
උපමදස දුනනා. ඊට අෙතරව වරකාමපාළ 
මරෝහමල් සායනයටත් එක්කරමගන ගියා.”

“එතමකාට කෑෙබීෙ?” මා ඇසුගවමි. 

“එතැනදී රාජිනී හරිෙ වාසනාවනතයි.

රාජකාරියට එළියට යන සෙහර නිේධාරීන 
රාජිනීට මොනවාහරි අරමගන එනවා. ඒ 
වමගේෙ අනිත් ළෙයි බෙනන එන ඥාතීන 
එද්දිත් රාජිනිට මොනවාහරි අරමගන එනවා. 
ඒ ප්රමද්ශමේ තිමයන මවරළු, ඇඹරැල්ො 
වමගේ මද්වල් දුනනෙ රාජිනී කෑමව හරිෙ 
කැෙැත්මතන. මොකද උතුමේ ඒ මද්වල් 
තිබුමේ නෑමන. 

ෙට මහාඳට ෙතකයි අමේ ෙධ්ස්ාන භාර 
නිේධාරී හේෙන ප්රනානදු සේ ඉරිදා පල්ලියට 
ගිහින එන දවසක අහම්මබන වමගේ 
කඩයක උළුදු වමේ තිමයනවා දැකො 
අරමගන ආවා. රාජිනී ආසාමවන ඒ වමේ 
කන ගෙන කීමව වනනිමයන ආවට 
පසමස වමේ කෑමව නැහැ කියෙත්, 
කනන ආසාමවන හිටියත් ඉල්ෙනන 
විදියක් නැතිව හිටිමය කියො. 
රාජිනීමගේ සාත්තු සේපායම්වෙට 
හැෙ ළෙයෙ වමගේ උදව කළා. 
ොස පහක් හයක් වමගේ යද්දි 
ෙධ්ස්ානමේ නිේධාරීන තීරණය 
කළා රාජිනී එයාමගේ වැඩිහිටිමයක් 
ළඟ හිටියානම් මහාඳයි කියො. 

රාජිනීමගේ උපනගෙ යාපනය. ඒ 
නිසා යාපනය මතලිේපමෙ පුනරුත්්ාපන 
ෙධ්ස්ානයට යවනන ඉහළ නිේධාරීන 
කටයුතු කළා. යුද්්ධමේදී ඇතිවුණු බරපතළ 
තුවාෙයක් නිසා එක කකුෙක ආබා්ධයක් 
රාජිනීට තිබුණා. ඒ නිසා එයා නිතරෙ කීවා 
කුස මෙෝරද්දි බර වැඩි මවන නිසා ඒක එයාමගේ 
ආබාධිත කකුෙට දරාගනන බැරිමවවි කියො. 
ඔය වමගේ මේතු නිසා කුසට ොස 06ක් විතර 
මවද්දි රාජිනීව එයාමගේ ළඟෙ ඥාතීනට 
භාරමදනන අමේ සේො කටයුතු කළා. 

කාමෙකට පසමස ආරංචි වුණා බබා ෙැබිො 
එයා සතුමටන ඉනනවා කියො.”

අපි ළඟ 
තිබුණු වාරතා දුනනට 

රාජ්ය ්නාවන සංවිධාන 
නිලධාරීන ඒක ඒ ආකාර්යනම 
පිළිගතත බවක් ්ේනන තිබු්ේ 

නැහැ. එයාලට ඕන්වලා 
තිබු්ේ රාජිනී ප්රකාශය එයා්ගේ 

කැමැත්තන කියපු ්ෙයක්ෙ 
අ්ේ බලපෑම නිසා වුණ 

්ෙයක්ෙ කියලා 
ෙැනගනන
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ප්රසාද් එරංග 

අන්තිම වට්ස්ඇප් 
ක�ෝල් එ� ගනිද්දිත් 

එයාකේ හිනාකේ 
කවනසක් තිබුකෙ නෑ 

බකෙන් කෙට්රල් ඇද ජීවිතකයන් 
වන්දි කගවූ කදාස්තර මහත්තයාකේ 

බිරිඳ කියන �තාව 

සංසාරික සසසෙහසින් හිත සෙළී 

තිබුණත්, තනිෙ යන්ෙට සිදුෙෙ ඉරණම් 

ගමන් තිසේ. ඒො කල්දාන්ෙට 

බැරිය. සතන්ෙසකෝන් 

මුදියන්සසේලාසේ චින්තක 

දීපාල් අමරසූරියටත් 

යන්ෙට සිදුවූසේ එෙන් 

ගමෙකි. සොඑසසේෙම් 

ආදරණීය බිරිඳ 

තරුෂිත්, ෙසරක් 

වියැති සුරතල් 

පුතුත් සිහිසෙද්දී ඒ 

ගමෙ සොයා ඉන්ෙ 

කටයුතු කරන්ෙට වෙද්ය 

චින්තකට ඉඩ තිබුණි.

වෙද්ය චින්තක සසේෙය කසේ 

සේරාසදණිය සිරිමාසෙෝ බණඩාරොයක 

ළමා සරෝහසල්ය. තෙමත් තිසේ හැවිරිදි විසේ 

පසුෙෙ ඔහුසේ හිතට සදාසේතර සකසෙක් 

ෙන්ෙට ඕෙෑ යැයි හිසතන්සන් හාලිඇල 

ගසම් පාසසලන් බදුල්ල මහා විද්යාලයට 

ශිෂ්යත්ෙය සමත්ෙ ආ පසුය. ඒ සිතුසසේම 

රුහුණු විශෙවිද්යාලයට ඇතුළත්ෙ 

වෙද්ය උපාධිය සම්පූරණ කරෙ චින්තක 

මුල් පත්වීම ලබන්සන්ද ගම් පළාතටමය. 

ඔහු බදුල්ල මහසරෝහසල් ෙසර සදකක්ම 

සසේෙය කසේය. ඉන්පසු හිත්ගත් තරුණිය 

හා විොහ වූසේය. කාලයාසේ ඇෙෑසමන් 

සුරතල් පුසතකුට දයාබර පිසයකුද වුසණය. 

සේරාසදණිය සිරිමාසෙෝ 

බණඩාරොයක ළමා 

සරෝහලට මාරුවීම් 

ලැබුසණ මීට මාස 

හතරකට කලිනි.

රසේ පෙතිෙ 

ඉන්්ධෙ හිඟය 

වෙද්ය චින්තකටද 

බලපෑසේය. 

අත්යෙශ්ය රාජකාරි 

වුෙත් ඉන්්ධෙ 

ලබාගන්ෙට සපෝලිසම් 

සිටිය යුතු විය. 

දිෙ සදක තුසන් 

සපෝලිසම් 

සිටියත්, සසේෙයට සොසගාසේ සිටින්ෙට 

සොහැකි වූසේ සරෝහසල් දරු පැටවුන්සේ 

මුහුණු සිහිෙද්දීය. චින්තක ෙැඩ 

කළ ොේටුසේ දරුෙන් 

කිහිපසදසෙකුට ඒ ෙෙවිට 

උණ ෙැළඳී තිබුණි.

“ගිය මාසේ 
විසිපේසවෙනිදා සවෙනස�ාට 
අසේ බබාටත් උණ 
හැදුනා. ස�ාසහාමහරි 
මහත්්තයා දවෙේ 

සද�ක් ස්තල් සපෝලිසේ 
ඉඳලා එද්දි එයාටත් උණ 

හැදිලා තිබුණා. පහුවෙදා 
සවෙද්දි මටත් උණ හැදුනා. උණ 

තිබුණත් මහත්්තයා රාජ�ාරියට යනන 
ඕන කිවවො. වොහසන අඩිසේ ස්තල් ටි�ක් 
තිසයනවො, ඒ� බයික් එ�ට ඇදගනනවො 
කියලා කිවවො. අයියටයි මල්ලිටයි �්තා �රලා 
බටයක් සගනැත් ්තමයි ස්තල් ඇදසගන 
තිබුසේ. සමයත් �ට තියලා ස්තල් ඇද්දා 
කියනවො. එසහම ්තමයි ස්තල් සපනහළුවෙලට 
යනන ඇත්සත්.”

ඒ ඔහුසේ බිරිඳ තරුෂි සේරත් ය. ඇය 

කියො පරිදි එසසේ සතල් ගත්තද හදිසිසේම 

බදුල්සල් සගදර යන්ෙට ඕෙෑ යැයි කියා, 

චින්තක යළිත් සතල් සපෝලිමට සගාසේ තිසේ. 

ඒ ෙෙවිටද උණ ෙැළඳී සිටි වෙද්යෙරයා 

සගදර ආසේ ඉන්්ධෙ සොමැතිෙ 

පමණක් සොෙ සරෝගයද සහාඳසටෝම 

උත්සන්ෙසකාට සගෙය. 

“ඊටපේසේ මහත්්තයට අමාරු වුණා. 
පළමුසවෙනම ඇතුළත් �සේ සේරාසදණිය 
ශික්්ෂණ සරෝහලට. ඉනපේසේ මහනුවෙර 
ජාති� සරෝහලට 
ඇතුළත් �ළා. 
එයාසේ 
්තත්ත්වෙය 
එනන එනන 
නර� අ්තට 

හැරුණා. 
ඒත් අපිට 
�්තා �රනන 
පුළුවෙන 

අනතිම සවෙලාසවෙත් එයා හිනාසවෙලා �්තා 
�ළා. ස�ාසහාමහරි ජූලි 11 සවෙනිදා ්තමයි 
මහත්්තයා �රාපිටිය ශික්්ෂණ සරෝහලට මාරු 
�රලා යැවසව.”

එසසේ වෙද්ය චින්තකෙ කරාපිටිය 

සරෝහලට මාරු කර හරින්සන්, කෘත්රිම 

ශෙසෙය ලබාදිය හැකි එක්සමෝ යන්්රයක් 

ඇති එකම සරෝහල එය වීම නිසාය. 

චින්තක සුෙවී සගදර එෙතුරු තරුෂි 

බලා සිටියා සසේම චින්තකටද ඕෙෑවුසණ 

ඉක්මනින්ම සුෙවී තම සුදු පුතුසේ 

මුහුණ දකින්ෙටය. ඒ බලාසපාසරාත්තු 

සියල්ල කැටිකර තරුෂි ඒ දිෙ කිහිපසේ 

මුහුණුසපාතටද ලීොය.

“බුදු සරණින ඉක්මනින සනීප සවෙලා එනන 
මසේ චින. පු්තා බලන ඉනනවො ඔයා සගදර 
එන�ං...”

ඒ ප්ාර්ථොෙට මුහුණුසපාසත්ද විවි්ධ 

ප්ාර්ථො ෙැකි එක්සකාට තිබුණත් 

චින්තක 14 ෙෙදා එක්සමෝ 

යන්්රය තුළම සදසෙත් 

පියාගත්සත්ය. පුරුදු 

සිෙහෙත්, හිත 

පුරා ආදරයත් 

රැසගෙ ඔහු සගට 

සගාඩසෙනු ඇතැයි 

තිබූ සිහිෙ සබාඳෙ 

යද්දී තරුෂිසේ හිත 

තෙත් ෙැළපුණාය.

“එයා නයිට් ඩියුටි 
දවෙසට සපාඩි සවෙලාවෙක් 
හරි වෙට්ේඇේ එස�න අපි 
එක්� �්තා �රනවො. අනතිමට 
නයිට් එ�ට ගිය දවෙසේ උණ හැදිලා 
අමාරුසවෙන හිටියත්, ඒ හිනාසව සවෙනසක් 
තිබුසේ නැහැ. ඒත් දැන හිස්තනවො එදත් 
එයා සගාඩක් අමාරුසවෙන ඉනන ඇත්ස්ත 
කියලා.”

වෙද්ය චින්තකසේ මරණය සිදුෙන්සන් 

නිේසමෝනියාෙත් රුධිරයට විෂබීජයක් 

ඇතුළු වීසමන් ඇතිවූ කම්පෙ තත්ත්ෙය 

සේතුසෙනුත් බෙ ඔහුසේ මරණ පරීක්ෂණ 

ොරතාසේ සඳහන්ය.

තිසේ හැවිරිදි චින්තක වෙද්යෙරසයකු 

ෙශසයන් ෙෘත්තීය අරඹා ෙැඩි කාලයක් 

ෙැත. රට සෙනුසෙන් සබාසහෝ කලක් 

සසේෙය කරන්ෙට අෙසේ්ථාෙ තිබියදී 

අකාලසේ ජීවිතසයන් සමුසගෙ 

යන්ෙට ඔහුට සිදුවූසේ 

සකාතැෙ ෙම් සිදුවූ 

ෙරදකින්ද? ඔහු ඉකුත් කාලසේ සකාසරෝො 

සරෝගයද ෙැළඳී ප්තිකාර ලබා සුෙ වූසේය. 

ඉන්ෆ්ලුසෙන්සා සරෝගයට සගාදුරු වී 

සිටියදී සපට්රල් ගැටලුෙට මුහුණ දුන්සන්ය. 

ඒ සතසහේටුෙද ඔහුට ෙරක අතට 

බලපාන්ෙට ඇත. සපට්රල් විෂ සපෙහළු 

තුළට ඇතුළු වූොද යන්ෙ හරියටම 

කියන්ෙට සොහැකි වූොත් ෙටිො ජීවිතයක් 

දැන් රටට අහිමි වී සගාසේ අහෙරය.

“මසේ පු්තා උත්හාසසයන ඉසගනසගන 
එයාසේ හීනය හැබෑ �රගත්තු ස�සනක්. 
හාලිඇල සඩනසිල් ස�ාබබෑ�ඩුවෙ 
ඉේස�ෝසලන ශිෂ්යත්වෙය සමත් සවෙලා ්තමයි 
බදුල්ල මහා විද්ාලයට ඇතුළත් වුසේ. 
�ාටවෙත් �රදරයක් නැතුවෙ පාඩුසව ජීවෙත් 
වුණ දරුසවෙක්. ස්තල් අර්බුදය හිනදා අපිට 
අසේ රත්්තරං පු්තා නැතිවුණා. පුංචි පු්තාට 
එයාසේ ්තාත්්තා නැතිවුණා. රටට සේවෙයක් 
�රනන හිටපු දරුසවෙක්.”

ඒ චින්තකසේ පියා ෙෙ 

ටී.එම්.අමරසූරිය මහතාය. 

ඔහුට ොසේම පවුසල් 

කිසිසෙකුටත් වෙද්ය 

චින්තකසේ විසයෝෙ 

දරාගත සොහැකිය.

කරාපිටිසේදී 

මියගිය වෙද්ය 

චින්තකසේ 

සද්හය හාලිඇලට 

සගසෙන්ෙට 

යළිත් සතල් ප්ශෙය 

බලපෑසේය. ඔවුන් ඊට 

අෙශ්ය ඉන්්ධෙ සසායාසගෙ 

ඇත්සත්ද සබාසහෝ සෙසහස වීය. 

රජසේ වෙද්යෙරසයකු වුෙද ඔහුසේ 

සද්හය සගෙයාමට ඉන්්ධෙ සසායාගැනීම 

අත්යෙශ්ය සසේොෙක් සොසේයැයි කියා 

සොසලකා හැර තිබුණත්, එය මානුෂීයෙ 

සිතා බලන්ෙට තිබුණු කාරණයකි.

දැන් වෙද්ය චින්තක ජීෙතුන් අතර 

ෙැත. එසහත් ඔහු සියල්ලන්ටම පාඩමක් 

කියාදී සගාසේ තිසේ. ඒ ඉන්්ධෙ හිඟය 

සකාතරම් බැරෑරුම් වුෙත් ඊට තාෙකාලික 

පිළියම් ෙශසයන් සමෙැනි අේධාෙම් 

ක්රම අනුගමෙය කිරීම ජීවිතසයන් ෙන්දි 

සගෙන්ෙට තරම් කාරණාෙක් විය හැකි 

බෙයි. සකසසේ ෙමුත් වෙද්ය චින්තක ෙැති 

අඩුෙ ආදරණීය බිරිඳටත්, පුංචි පුතුටත්, ඒ 

පවුසල් උදවියටත් සබාසහෝ කලක් හිත් රිදුම් 

සදෙ කාරණයක් ෙනු ෙම් සොඅනුමාෙය.

කෙෝලිකේ 
දවස් ගාෙක් 
ඉඳලා ඇවිත් 
තමයි බයික් 

එ�ෙ කතල් මාරු 
�කේ

කතල් 
අේබුදය හින්දා අපිෙ 
අකප් රත්තරං පුතා 

නැතිවුො. පුංචි පුතාෙ 
එයාකේ තාත්තා නැතිවුො. 

රෙෙ කස්වයක් �රන්න 
හිෙපු දරුකවක් 

වවද්ය චින්ත�කේ 
පියා 



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි
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සිස්ටම් එක 
CHANGE 
කරලා එන්න 

දත් 
මදින්න

තනියම මමොකුතම කරගන්න බැරි 

සනධිමේදි කමේ තිමය්න කිරි දත ටික 

මැදලො කරලො පරිසසම් කරලො මදනමන 

අම්මො. ඊටපසමස ඉතින ඔන්න යමක් 

කමක් මතමර්න වයසට ආවම අපි දත 

මදින්න ඉමග්නගන්නවො. ‘අපි මෙමෙෙයි දත් 
ෙදිනමන... දත් ෙදිනමන... දත් ෙදිනමන’ 
කියලො මමොනටිමසෝරි කොමලදි කියලො මද්න 

සිංදුවකුත තිමය්නවමන. හරි විදියට්නම් 

දවසට මදපොරක් දත මදින්න ඕමන. 

ඔයිට වඩො වැඩි වොර ගොණක් දත මදි්න 

අයත ඉන්නවො. හැබැයි හරි සසටම් එකට 

දත මදිනමන ්නැතතම් මදපොරක් ම්නමම් 

දහපොරක් මැදදත වැඩක් ්නෑ. හරියට දත 

මදිනමන මකොමහොමද කියලො කතො කර්න 

එක වැදගත මවයි කියලො හිතුමේ ඒකයි.

ආහොර අඹරොගන්න, මුහුමේ හැඩය 

සහ සුනදරතවය පවතවොගන්න අපිට දත 

්නැතිව බැහැ. දත ්නැතිව බත කන්න බෑ 

කියලො කතොවටත කිය්නවමන. මිනිසොට 

මසොබොදහමමන දත කේටල මදකක් 

දීලො තිමය්නවො. එයින පළමවනි එක 

තමයි කිරි දත කියනමන. දරුමවක්ට 

අවුරුදු හය විතර මව්නමකොට ඔය 

කිරි දත හැමලන්න පටනගන්නවො. 

පිංචි කොමේ අපි ්නම් කමේ ඔය 

වැමට්න කිරි දත අරන ගිහින “මේම�ෝ 
මේම�ෝ මේ දත අරමෙ� අලුත් දතක් 
ෙට දිම�ෝ” කියලො අහසට විස කරප 

එක. ඊටපසමස ඉේලුවත වමේ දතක් 

ලැමබ්න නිසො ඒක ඇතතටම මේ්නො 

මද්න දතක් කියලයි ඒ කොමේ අපි 

හිතුමේ. මකොමහොමහරි මම් කිරි දත 

හැලීමත එක්කම සථිර දත එන්න 

පටනගන්නවො. ඊටපසමස ඉතින ආමේ දත 

ඒමක් ්නෑ. ඒ නිසො ජීවිත කොමලටම ඔය දත 

ටික පරිසසම් කරගන්න ඕමන.

අලිනට දත කේටල හයක් තිමය්නවලු. 

ඔය කේටල හයම මගවිලො අහවර වුණු අලි 

කෑම කන්න බැරිව නිරහොරව මියය්නවලු. 

අලිනමේ විතරක් ම්නමම් හරි විදිහට 

දත මදිනමන ්නැතිමකොට අමේ දතුත 

මගමව්නවො. ඒ මමමහමයි. දතක තේටු 

කිහිපයක් තිමය්නවො. උඩම මේයරය 

එ්නැමලය. ඒක කිරි පැහැති ඔපමේටම් 

මේයරයක්. අ්නවශ්ය විදිහට තදින 

අතුේලලො දත මදි්නමකොට ඔය එ්නැමලයට 

හොනි මව්නවො. ආම්ලික ආහොර ගත 

හැටිමේ දත මැදදහමත එ්නැමලය ක්්ෂය 

මව්නවො. ජෝනමය මේතු සහ වයසගතවීම 

නිසොත මම් මද සද්ධ මව්නවො. ඒවො ඉතින 

සවභොවිකයිමන. එ්නැමලය ක්්ෂය වුණොම 

දමත ඊළඟ මේයරය මතුමව්නවො. ඒක 

කහ පොටයි. ඔයමගොඩක් අය දත කහ 

ගැහිලො කියනමන ඔන්න ඕකට. දත කහ 

පොට වුණු හැටිමේ කේටිය කරනමන තව 

තවත තදින දත මදි්න එක. ඒමකන වැමේ 

එක මදක මව්න බව දැන පැහැදිලිමන. 

පසමස මමෝනවො කරලවත ඔය ක්්ෂය වුණු 

සවොභොවික එ්නැමේ මේයරය ්නැවත ගන්න 

බැහැ.

ඒ දත මැදලො වැඩි වුණහම. තව සමහරු 

ඉන්නවමන දත මදිනමනම ්නැති. එතමකොට 

දතවල මැලියම් බැමේනවො. කොලයක් 

යදදි ඒ මැලියම් ඝ්නමවලො දත දිරොය්නවො. 

හරියට දත මදි්න එක වැදගත මවනමන 

ඒකයි. අනික මකොමහොමද දත කැක්කුමක් 

ආවම දැම්න්න සනීමේ? ඒකත දත සැේ එක 

හරියට මදින්න මහොෙ මේතුවක් මනද?

දත ටික රැකගන්න ්නම් දත මදින්න ඕමන 

කියලො මුලිනම මහොයොමග්න තිමයනමන 

චීනනූ. ඔවුන තමයි දිරොපත වූ සතව 

අසථිවලට ඌරු මකඳි බැෙලො මලෝමක් 

මුේම දතබුරුසුව නිරමොණය කරලො 

තිමයනමන. ඊටපසමස බිතතර කටුවලට 

විවි්ධ මතේ කවලම් කරලො දනතොමේප 

හැදුවලු. පසුකොලී්නව දතබුරුසුව සහ 

දනතොමේප මහො පරිමොණ ව්ොපොර දක්වො 

විකස්නය මවලො තිමය්නවො. මුලිනම 

අමේ රමේ අයට දතමබමහත 

බුරුසුවලින දත මදින්න 

පරුදු කරලො තිමයනම්න 

සුදදා. ඔය කොමේ හැබැයි 

අමේ රමේ උදවිය 

දැහැටි කූරු, අඟුරු 

ආදිමයන දත පිරිසුදු 

කරලො තිමය්නවො. 

හරියට දත 

මදින්න ්නම් මුලිනම 

හරිහමන දතබුරුසුවකුයි, 

දනතොමේමපකුයි මතෝරගන්න 

ඕමන. 

වැඩිහිටිමයක් 

සෙහො මතෝරගන්න දතබුරුසුවක 

හිමස උස අඟලක් සහ පළල 

අඟේ බොගයක් මවන්න ඕ්න 

කියලයි දනත වවද්යවරු 

කියනමන. ඒ වමේම ඒකට 

සයලුම දතවලට ළඟොමවන්න 

පළුවන මිටකුත තිමයන්න ඕමන. 

බුරුසුමේ මකඳිවල සවභොවය 

අනුව මසොෆ්ේ, මීඩියම්, හොරේ 

කියලො වරග තු්නක් තිමය්නවො. 

ඝ්නකම් වැඩි මකඳිවලින මැදදම 

එ්නැමලයට හොනි මවන්න පළුවන. 

ඒ නිසො නිතරම මසොෆ්ේ, මීඩියම් 

වරගමේ මකඳි මතෝරගන්න. 

ඒ වමේම මකඳිවල අග 

මගෝලොකොර ්නම් තවත 

මහොෙයිලු. ඒ වමේම 

අපි පොවිචිචි කර්න 

බුරුසු මොස තු්නකට 

වරක් මොරු කරන්න 

ඕමන. මකඳි ්නැවුණු, 

ගැලවුණු දතබුරුසුවලින 

දත මදි්නවට වඩො දත 

ම්නොමැදම ඉන්න එක මහොඳා!

ඊළඟට දනතොමේප. දනතොමේප කියනමන 

දත මදින්න උපකොර මව්න ලිහිසකොරකයක්. 

ඉතින ඔය දතමබමහත ඇේවලින කිය්න 

තරමම් මහොෙක් ්නම් ඕවමගන අමේ 

දතවලට මවනමන ්නැහැේලු. හැබැයි 

ෆ්මලොරයිේවලින දත දිරොයොම පොල්නයට 

පිංචි උපකොරයක් ලැමබ්නවලු. ඒ නිසො 

දතමබමහත ගනිදදි පොටයි, 

රසයි, සුවෙයි බලනමන 

්නැතුව ෆ්මලෝරයිේ 

අඩිංගු මෘදු 

දනතොමේපයක් 

මතෝරගන්න.

දවසට 

මදපොරක් දත 

මදින්න කියලො 

තමයි වවද්යවරු 

කියනමන. හැබැයි 

මකඳි සහිත ආහොර 

ගතතු මවලොවට දතමබමහත 

ම්නොමයොදා බුරුසුමවන 

දත සුදද කළොට කමක් 

්නැහැ. රොත්රී කොලමේදි 

මුඛමේ බැක්ටීරියො 

විශොල ප්රමොණයක් 

ක්රියොකොරී මව්නවො. ඒ 

නිසො උදෑස්න ආහොර ගන්න 

කලිනුත, රොත්රී ආහොර ගැනීමමන 

පසුත දනතොමේප මයොදලො දත 

මදින්න. ඒ වමේම මතක තියොගන්න 

මකොයිම මවලොවකවත විටමින C, 

සට්රස වමේ ආම්ලික ආහොරගත 

හැටිමේ දත මදින්න එපො. ඒමකන 

එ්නැමලයට හොනිමව්න බව අපි කිේවො. 

එවැනි ආහොරවලින වි්නොඩි විසසකට 

පසමස දත මදි්න එක දතවලට ගුණයි.

අරයො මමයො එක්ක කතො කර්න ගමනුයි 

එමහ මමමේ ඇවිදි්න ගමනුයි දත මදින්න 

යනමන ්නැතුව කේණොඩියක් ඉසසරහට 

ගිහින දත ටික දිහො බලොමග්න නිවී 

හැ්නහිේමේ දත මදින්න. මුලිනම අපි 

මතෝරගතතු මෘදු බුරුසුවට කඩල ඇටයක 

තරමම් දනතොමේප ටිකක් දාන්න. ඊටපසමස 

උඩු හනුමේ විදුරුමස සහ දතක් අතර 

දතබුරුසුව අිංශක 45 මකෝණයකින 

 තියලො කොවොකොරව පස සැරයක් 

පිරිමැදලො පහලට පිහිදාන්න. 

මමමහම උඩුහනුමේ හැම දතක්ම 

මැදදට පසමස යටිහනුමේ දතුත 

කවොකොරව මැදලො උඩට පිහිදාන්න.

දත මදි්නමකොට තරහට වමේ මුළු 

ඇමේම වොරුව අතට මයොදන්න එපො. තදින 

දත මැදදම එ්නැමලයට විතරක් ම්නමමයි 

විදුරුමහටත හොනිමවලො මුඛමේ ආසොද්න 

ඇතිමවන්නත පළුවන. ඔය විදිහට වි්නොඩි 

මදකක් දත මදින්න ඕමන.

දත මදි්න හැමමවලොවකම දත තිසමදක 

මැදමද තිමය්න දිව මදින්න අමතක 

කරන්න එපො. දිව මත මබොමහොම ඉක්මනින 

බැක්ටීරියො ඇතිමව්නවො. මුඛ දුරගන්ධය 

ඇතිමවන්නත ප්ර්ධෝන මේතුවක් තමයි දිව 

පිරිසුදු ම්නොකිරීම.

ඔසුහේවල තිමය්නවො දතවල මැලියම් 

ඉවත කරන්න පළුවන ෆ්මලෝස කියලො නූේ 

වරගයක්. ඕමකන බුරුසුවට වඩො මහොඳින 

මැලියම් ඉවත කරගන්න පළුවන. සුදමදෝ 

්නම් ඒකට කියනමන ෆ්මලෝස කර්නවො 

කියලො. දත මදි්නවට අමතරව ෆ්මලෝස 

නූලක් පොවිචිචි කරලො බලන්නත පළුවන. 

ඊට අමතරව මොස හයකට සැරයක් දනත 

වවද්යවරයො මුණගැමහන්නත අමතක 

කරන්න එපො. මම් කිේ මදවේ හරියට 

කර්නවො ්නම් ඉතින මදයියමන කියලො බයක් 

සැකක් ්නැතිව ලසස්නට දත ටික මපන්නලො 

හි්නොමවන්න පළුවන.

දත් 
කෙ පා්ට වුණු 

ෙැටිසේ කට්ටිය 
කරන්සන් ත්ව ත්වත් 
තදින් දත් මදින එක. 
ෙැබැයි ඒසකන් ්වැසේ 

එක සදක 
ස්වන්වා 

දත් මදින 
ෙැමස්වලා්වකම 

දත් තිසසදක 
මැදසද තිසයන දි්ව 

මදින්න අමතක 
කරන්න එපා.



සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

මානව හැකියා ප්රවර්ධන 
විශේෂඥ හා ශයෙෂ්ඨ 
මශනෝවිද්ා උපශේශිකා
රත්නා පුෂ්ප කුමනාරි

ගෑනු 
කැමති ක් 

පි්්වන්් වුණනාට 
පිරිමි කැමතිම 
ඇස් පි්්වන්්.

ඒක සෙසගනාලසලනාම 
සතරුමගන්් 

ඕ්

16 2022 ජූලි 27 ්ව් බදාදා

සේවල ස්පර් 
මෙතතුරුන්ට 

ෂරසලනාක් සෙෝමස් 
ස්ෝ්ලනා ලැබුණම  
සමනාකෙ ස්වන්සන්?  

“ර�ෝෂනව මට ර�ොයලො දුනරන අරේ අමමලො. 
බඳිනන කලින රලොකුවට ආශ්රය ක�නන 
ලැබුරෙත් නෑ. රකොර�ද ඉතින... 
අරේ අමමලට මොව බන්ඳනන 
මො� �දිස්සියකරන තිබරබ. 
ර�ෝෂන ම� අස�නකො�රයක 
කියලො මම නම දැනගත්රත් 
රවඩින එක දවරසමයි. 
රවඩින එක දවරසත් එයො 
මරේ යොළුවො නීශො දි�ො 
කනන වරේ බලොරගන 
හිටියො. ලැජ්ොරේ බෑ... 
අරන ඇත්්තමයි මට පුළුවන 
වුෙොනම ඒ රවලොරවම මම 
මඟුල න්ත� ක�නවො.

ස්තො කවුද කියලො අඳු�ගත්තු 
නිසො පස්රස මම එයො ගැන කලපනොරවනමයි 
හිටිරය. එයොරේ වැරේම රවන ගෑනු දි�ො 
බලන එක. පො�කර්තොටක ඇවිදන යනරකොට 
වි්ත�ක රනරමයි වො�රන එලවනරනත් පොර� 
යන සුකුරුත්්තන දි�ො බල බල. රකොයිරවරල 
�රි ඔය මිනි�ො �ැේපිලො මැර�නවො. මම 
දිකකසොද රවනන තී�රේ 
කරේ ඒකයි.”

මේ මාස පහ 

හයකට කලින් මාව 

මුණගැමහන්්න 

ආව යුවළක 

බිරිඳක් ඇමේ 

පැතමතෙන් 

කිව් 

කතොව. 

එතෙමකාට 

සැමියා 

කිව්මව් 

මමමහම.

“කසොද බැ්ඳලො දවස් ගොෙක යනකල රවඩින 
එරකදි එයොරේ යොළුරවක දි�ො බැලුවො 

කියලො අමීශො මොව ම�ොරගන කනන 
�ැදුවො. ඔය රමයො කියන ගෑනු 

ළමයරේ ඇඳුරම බීම එකක 
�ැලිලො එ්තැන රපොඩි 
අලකලංචියක වුෙො. මම 
බලන හිටිරේ ඒ දි�ො. 
රබොරු නම ඒ යොළුවරගන 
අ�ලො බලනන පුළුවනරන.

රමයො කියන විදියට රවන 
අය දි�ො බල බල යනන මට 

උවමනොවක නැ�ැ. එයො පුදුම 
බයකින ඉනරන මම රවන අය 

දි�ො බලයි කියලො. පො�ක ගියත් 
යනරන මරේ මූෙ දි�ොම බලොරගන. මම 

රවන ගෑනු දි�ො බලනවො කියලො 
අමීශො අරේ අමමලටත් 

කියලො. ්තොම කසෝඳ බැ්ඳල 

මොස �්ත�යි. දැන දිකකසොද රවනනත් �දනවො. 
රමර�ම රකරනක කියලො දනනවො නම මම 
කීයටවත් රම කසොරේ ක�නරන නෑ.”

මේ මෙන්්නමගන් කවුරු ඇතතෙ කිය්නවෙ 

කවුරු ම�ාරු කිය්නවෙ කියලා මටත 

මුලින් හිතොගන්්න �ැරිව ගියා. හැ�ැයි 

ටිකක් හාරවුසසලා �ලද්දී මගාඩක් මද්වල් 

අමීශා සැමක්ට කිය්න මද්වල් �ව පැහැදිලි 

වුණා. ඇය විවාහ මවන්්න කලින් පිරිමි 

ළමමයක් එක්ක සේ�න්්ධයක් තිබිලා. ඔහු 

නිතෙරම මව්නත කාන්තොවන් දිහා �ල්න 

මකම්නක්ලු. අමීශා මරෝෂ්නවත දාලා තිබුමේ 

ඒ තෙරාදියටමයි. මරෝෂ්න කිව් විදියට ඇමේ 

මිතුරියට කතො කරලා එදා අරම සිදුවීමක් 

වුණු �ව තෙහවුරු කරගතතො. තෙවත කරුණු 

පැහැදිලි කරලා ප්රශමන් මහාඳ විදියට 

විසඳුවා. හැ�ැයි මරෝෂ්නමේ අේමලා ්නේ 

ෙැ්නටත අමීශා එක්ක කතො�හක් ්නෑ මමේ 

හිමත.

හස�න්ඩ් මව්න ගෑනු දිහා �ල්නවා 

කියලා හඬා වැළමප්න බිරින්ෙෑවරු 

ප්රමාණය අ්නන්තෙයි, අප්රමාණයි. විවාහක 

අය අතෙර විතෙරක් ම්නමමයි මේක 

මපේවතුන් අතෙරත ම�ාමහාම තෙමද්ට 

තිමය්න ප්රශ්නයක්.

ගෑනු අය කැමති ක්න පි්නවන්්න . ඒ 

කියන්මන් මකාච්චරවත ප්රශංසා, අගය 

කිරීේ විඳින්්න ඒ අය කැමතියි. ඒක මම 

කලිනුත කියලා තිමය්නවා. ඒ වමේම 

තෙමයි පිරිමි කැමති ඇස පි්නවන්්න. 

ඉතින් විවාහක මකම්නක් වුණත ලසස්න 

කාන්තොවක් ෙැක්කම ඇය දිහා �ල්න 

එක ම�ාමහාම 

සාමාන්ය මෙයක්. 

කසාෙ �ඳිද්දි 

නීති මපාමතෙන් 

අතසන් 

කළාට අපිට 

මකම්නක්මේ 

ම්නසට නීති දාලා 

මකාටුකරන්්න �ැහැ කිය්න එක මතරුේගන්්න 

ඕමන්.

ආසියානු රටවල �හුතෙරයක් කාන්තොවන් 

මපේවතො ්නැතතෙේ සැමියා මව්නත 

කාන්තොවකට ආකරෂණය මවයි කියලා 

මකායිමවමලත පීඩම්නන් තෙමයි ඉන්මන්. ඒ 

නිසාෙ මන්දා පාරකමතොටක යද්දි සැමියා මව්න 

ගැහැනු දිහා �ල්නවෙ කියලා සුපරීක්ෂාකාරීව 

ඉන්්න ෂරමලාක් මහෝේස බිරින්ෙෑවරු ඉන්්නවා. 

හරියට අමීශා වමේ. ඔමහාම �ලාමග්නම 

ඉන්ෙැද්දි හිමත සැමක්ටත මව්න අය දිහා 

�ැලුවා වමේ මේ්නවා. අනික පාමරමතොමේ 

යද්දි ඇස වහන් යන්්න �ෑමන්. මකාමහාමටත 

මිනිසසු දිහා �ැමල්නවා. �ැරිමවලා හරි 

මව්නත කාන්තොවක් දිහා �ැලුමවාත එදාට 

හස�න්ඩ් ඉවරයි. අර කාන්තොව තෙමන්ට වඩා 

ලසස්නයි ්නේ ඉතින් ඇවිමල්න ගින්්නට ටිකක් 

වැඩිමයන් පිදුරු වැමට්නවා.

මමතෙැ්නදි පිරිමිමයක්මේ මේ ජීවවිද්ාතමක 

ගති සවභාවය මතරුේගැනීම වැෙගත 

කියලයි මම්නෝඋපමද්ශිකාවක් විදියට මම 

මේන උවමෙස. අනික පිරිමි විතෙරක් ම්නමමයි 

ගෑනු අයත ආකරෂණීයව මේ්න පිරිමි දිහා 

�ල්නවා. හැ�ැයි “මමේ ම්නෝ්නා මව්න පිරිමි 

දිහා �ල්නවා” කියලා ම්චෝේනා කර්න පිරිමි හරි 

අඩුයි. පුරුෂ පාරශවය ඔය කාරණාව ගැ්න 

සූක්ෂමව අව්ධා්නයක් ම්නාෙැක්වීමයි ඒකට 

මේතුව.

හැ�ැයි සැමියන්ටත මමතෙැ්න මතරුේගන්්න 

මෙයක් තිමය්නවා. කාන්තොවක් ඇයි ඔය 

වමේ කාරණයක් ගැ්න වැඩිපුර හිතෙන්මන්? 

කිසිම කාන්තොවක් කැමති ්නෑ තෙමන් 

ආෙමර කර්න මක්නා මව්නත මකම්නක් 

ගැ්න සිතිවිල්ලකින්වත හිතේනවට. ඒක 

කාන්තොවන්මේ ජීවවිද්ාතමක මසා�ාවය. 

අනික කාන්තොවන් තුළ සවභාවමයන්ම 

ඊරිසියාව කිය්න මද්ත වැඩියිමන්. කාන්තොවක් 

පිරිමිමයක්මේ ගතිමසා�ා මතරුේගන්්නවා 

හා සමා්නවම පිරිමියාටත පුළුවන් මවන්්න 

ඕමන් කාන්තොව මතරුේගන්්න. එතෙමකාට මේ 

වමේ ගැටලු මල්සිමයන්ම විසඳගන්්න පුළුවන්. 

අනික මෙන්්නට මෙන්්නා මිතුරන් වමේ විවෘතෙ 

මවන්්න පුළුවන් ්නේ සේ�න්්ධතොවය වැඩි 

කරගන්්න පුළුවන්. මම ෙන්්න කාන්තොවන් 

ඉන්්නවා ලසස්න කාන්තොවක් ෙැක්කම “අර 

�ලන්්න අර ගෑනු ළමයා මාර ලසස්නයි මන්ෙ?” 

කියලා සැමියට ඇඟිල්මලන් ඇ්නලා මපන්ව්න. 

ඔය වමේ තෙැ්නකදි “ඔව් එයාමේ මකාේඩ 

මමෝසතෙමර ්නේ ඔයාටත ගැලමපයි, ඒ ඇඳුම 

ඔයාටත ගැලමපයි” කියලා සැමිමයක්ට 

කියන්්න පුළුවන්. එතෙැ්නදි මෙන්්නමේ 

සේ�න්්ධය වැඩිමව්නවා මිසක් අඩුමවන්මන් 

්නැහැ.

ඔය අතෙමර අ්නවශ්ය විදියට කාන්තොවන් 

දිහා �ල්න අයත ඉන්්නවා. එමහම වුණාම 

්නේ පවුල් ප්රශ්න විතෙරක් ම්නමේ අහල 

පහල අයමගන් ගුටිකන්්න මව්න ප්රශ්නත 

ඇතිමවන්්න පුළුවන්. ඒ නිසා සැමියා අ්නවශ්ය 

විදියට කාන්තොවන් දිහා �ල්නවා ්නේ ඔහුව 

උපමද්ශ්නයට මයාමු කර්න එක හරි වැෙගත. 

එතෙමකාට සැමියමේ/බිරිඳමේ හිතෙ රිද්ෙන්්න 

හිතොමග්න උවම්නාමවන්ම මව්න අය දිහා 

�ල්න අයත ඉන්්නවා. තෙව මකාටසක් ඉන්්නවා 

බිරිඳ කැමති විදියට ඇඳුමක් කැඩුමක් අඳින්්න 

මෙන්මන් ්නෑ. කැමති විදියට සටයිල් එකක් 

කරන්්න මෙන්මන් ්නෑ. ඊටපසමස ඉතින් බිරිඳ 

එක්ක ය්න ගමන්ම ලසස්නට ඇඳලා කරලා 

ඉන්්න කාන්තොවන් දිහා �ල්නවා. ඔය වමේ 

ප්රශ්නත අපිට උපමද්ශ්නමයන් යටපත කරන්්න 

පුළුවන්.

ඒ වමේම අවසා්න වශමයන් කාන්තොවන්ට 

කියන්්න ඕමන් වයස කීය වුණත, ළමයි කීයක් 

හිටියත රූපය ගැ්න හිතෙන්්න. ලසස්නට ඉන්්න. 

සැමියට ආකරෂණීය මව්න තෙරමට ඔහු මව්න 

ගෑනු දිහා �ලයි කියලා �මයන් සැමකන් ඉන්්න 

ඕමන් ්නැහැ. 

‘මසේ 
ස්ෝ්නා ස්ව් පිරිමි 

දිෙනා බල්්වනා’ 
කියලනා ස�ෝේනා 
කර් පිරිමි ෙරි 

අඩුයි
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3

ලෙලෙසිලෙන් ජෙ ගන්්න

මාසික අධ්ාපනික
කිරණ
පුවතපත    ක්

5 ශිෂ්යත්වය

පාඩම් මාොව 
සෑම සතිලේ දි්නකම 
පෙරවරු 6.00 සිට 

7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යතව 
පුවතපත ො 
සමගාමීව 
පැවැතලව්න 

ද ිවයි්න පුරා පුවතපත නිලෙෝජිතයින්ලගන්  
ො ලපාතෙලවලින්  මිෙදී ගත ෙැක

ජූලි කලාපයන් දැන්

3කිරණවසර
2022 ජූලි1කාණ්ඩයපසවවැනිකලාපය ශිෂ්යතවමාසිකපුවතපත  

දවැන්අහන්්න
ළමාගීතයක්

ලසස්න
පින්තූර
කකාළයක්

තෑගිකෙක්න්න
ප්රකේලිකා

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

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

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

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

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

ශිෂ්යතවයට
පුරුදුකවන්්න
ප්රශ්නපතතර
කදකක්
පරිසර
ක්රියාකාරකම්          
පා්ඩම්
කෝඩාරියක්
පාටපාට
ෙණං
ඉසකකෝකේ        

ශිෂ්යත්වයට 
ඉලක්ක 
ප්රශ්න පත්තර 
හ්තරක......

්තෑගි ලැබේන 
ප්රබේලි්කා්වක....

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

්ක්නට ඇබහ්න 
්කවියක

මිල රු. 
120/-

ශිෂ්යත්ව මාස්ක පු්වතප්ත  

5
්වසර

2022  ජූලි   1 ්කාණඩය  පස්වැනි ්කලාපය   

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

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

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

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

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

එස. මහින්ද හිමි

QR  බ්කෝඩ් එ්ක 
ස්කෑන් ්කර
්කවිය අහන්්න   

4කිරණවසර
2022  ජූලි 1 කාණ්ඩය පසවවැනි කලාපය   ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

මිල රු. 
120/-

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

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

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

විපුලි නිර�ෝෂණී රෙට්ටිආ�ච්චි
සතුටු ර�ෝච්චිය

ප�ොත් කුරුල්ො

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

පම් ෙවැන් 
අහන්්න 
ළමා කවියක්

QR  පකෝඩ් එක 
සකකෑන් කර
පම් කවිය අහන්්න   

ශිෂ්යතව 
ලපරහුරු 
ප්රශ්න පත්ර 
ඇතුළු විලශෂාංග රැසක් සමඟින්

ඉෙක්ක ප්රශ්න පතතර 
ෙතරක්...

ශිෂ්යතවෙට
කිරණ5

වසර පතතලරන්

සෑම ලස්නසුරාදාවකම ලපරවරු 8.00 සිට 12.00 දක්වා
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සමහර කෑමබීමවල නැත්තම් සනනනාමවල නම් 

කිවව හැටියේ අපිට ම්තක් යවනයන ඒ සනනනාම 

නනාමයට අදාළව ප්රචනාරණය යවන යවළඳ දැනවීම් 

නිසනා. හැබැයි සනනනාමයක් එයහමත නැතනම් 

Brand Name එකක් ඒ විදියට මිනිස්සුනයගේ 

ම්තකයේ රැයඳන විදියට නිරමනාණශීලිව 

සනනියවදනය කරන එක යලයහසි පහසු 

වැඩක් නම් යනයමයි. ඒ නිසනා ඇඩවරටයිසින 

(දැනවීම්කරණය) කියලනා කියනයනම යවනස් 

විදියේ වැඩකට. ඉතින යම් ක්යෂේත්රයේ දීර්ඝ 

ගමනක් යනනනම් යකයනක්යගේ නිරමනාණශීලී 

හැකියනාව යබනායහනාම තීව්ර යවනන ඕයන. ඒ වයගේම 

අභියයෝග බනාරගනන පුළුවන හයියක් තියයනනත 

ඕයන. ඒ නිසනා කනාන්තනාවකට යම් ක්යෂේත්රය ්තවත 

ටිකක් අභියයෝගනාතමකයි.

හැබැයි අද ‘ධරණී’ කවරය දරනායගන ඉනන 

සුනදර කනාන්තනාව, යසයලනානිකනා යපරුමනාල් 

නිරමනාණශීලිතවය ්තමනයගේ රැකියනාව කරයගන 

ඒ හරහනා දීර්ඝ ගමනක් ආපු යකයනක්. 

දැනවීම්කරණයේ හිනියපත්තටම ගමන කරපු 

ඇයගේ ක්තනාව අපිට නම් යබනායහනාම වියේෂයි. ඒ 

වියේෂතවය යම්තැන ඉඳලනා ඔබටත දකිනන 

පුළුවන.

“අපේ පවුල මධ්යම පන්තිපේ සාමාන්ය පවුලක්. 
ඉතින් පලාකු වුණාම ප�ාඳ රසසාවක් කරලා ඒපකන් 
ඉ�ළටම යනවා කියන එක යමක්කමක් පේපරන 
පුංචි කාපලදිම මපේ හිතට කාවැදුණා. අනික 
පපාඩි කාපේ ඉඳලම අලුේ අලුේ පේවේ කරන්න, 
අභිපයෝග බාරගන්න මම �රි දක්්ෂයි.”

යසයලනානිකනා ඇයගේ ක්තනාවට අවතීරණ වුයේ 

අතී්ත ම්තක සිහිපත කරන ගමන. ඇය යකනාළඹ 

මුස්ලිම් කනාන්තනා පනාසයල් ආදි ශිෂ්නාවක්. මූල්ය 

අංශයේ රැකියනාවක් කරනන අදහසක් තිබුණු 

නිසනා ඇය ඒ අංශයයන ඉහළටම ඉයගනගත්තලු. 

ඒ වයගේම ඇය ඔස්යරේලියනායව එඩිට් යකනායවන 

විේවවිද්නාලයේ ව්නාපනාර පරිපනාලනය පිළිබඳ 

ශනාස්ත්රපති උපනාධිධනාරිනියක්.

“ඉපගනපගන ඉවර වුණාට පසපස 
මම ගුවන් පසවා ක්පෂේත්රයට 
සමබන්ධ වුණා. �ැබැයි ඒක 
මපේ පාර පනාපවන බව 
මට දැනුණා. ඒ නිසා ටික 
කාපලකින් මම බැුංකු 
ක්පෂේත්රපේ රැකියාවක් 
ප�ායාගේතා. �ැබැයි 
ඒකේ මට �රි ගිපේ නෑ. 
පසපස මම ඒ රැකියාපවනුේ 
අයින් වුණා. ඊටපසපස 
වෘේතීය පතෝරාගැනීමක් 
ගැන පදගිඩියාපවන් ඉන්න 
පවලාවක ඇඩවරටයිසින් පැේතට 
ඇේලයි කරන්න කියලා යාළුපවක් 
කිවවා. ඇේතටම ඒ ක්පෂේත්රය ගැන අද�සක් 
පනාතිබුණේ පකෝකටේ කරලා බලනවා කියල 
හිතාපගන ඒකට ගියා. පසපස ඉතින් ඒක තමයි �රි 
පාර කියලා මට පේරුණා.”

අහම්බයකින යමන පනා තියපු ඒ පනායර 

යසයලනානිකනා යම් යවනයකනාට ඇය අවුරුදු 18ක් 

ඇවිදන ඇවිල්ලනා. ඉතින ඒ ගමනමග ගැන 

ඇයත එක්ක ක්තනා යනනාකරන එක අඩුවක්යන.

“ඔය විදි�ට මම මුලින්ම සමබන්ධ වුපේ ‘ලිපයෝ 
බරනට්’ ආයතනයට. 2004 දී මම ආයතනයට 
සමබන්ධ වුපේ කනිෂේ්ඨ පවළඳනාම විධායකවරියක් 
විදියටයි. පසපස ආයතනපේ විධායක අධ්යක්්ෂක 

කවරයේ කතාව

අභිය�ෝගකාරී 
යනාවන රස්ා යේ 

ය�ෝයේ නැහැ. අපි ඒ 
අභිය�ෝග බාරගනන 
විදි� ්හ හසුරවන 

ආකාර� තමයි 
වැදගත්

අවුරුදු 18කට ඉස්ර 
ඇඩවරටයිසිනව�ට 
බැඳුණු මයේ ආදයර 
තාමත් එයහමමයි 

තනතුර දක්වාම යන්න මට පළුවන් වුණා. 
2020 දී මම බරනට් ආයතනපයන් ඉවේපවලා 
ප්රධාන පමප�යුම නිලධාරිනී විදියට ‘ශිෆ්ට්’ 
ආයතනයට සමබන්ධ වුණා. ආයතනපේ ප්රධාන 
විධායක නිලධාරී විදියට පම අවුරුේද මැදදි මට 
උසසවීමක් ලැබුණා.

ඇඩවරටයිසින් කරන්න පටන්ගේතු දවපස 
ඉඳලම මම ඒකට ආදපර කළා. අවුරුදු 18කට 
පසපසේ ඒ ආදපර එප�මමයි.”

දැනවීම්කරණය කනාන්තනාවකට ටිකක් 

අභියයෝගකනාරී වෘතතියක් බව අපි කිවවයන. 

ඉතින කනාන්තනාවක් විදියට ඇය ඒවට මුහුණයදන 

ආකනාරය ගැනත අපි ඇයගන ඇහුවනා. 

“අභිපයෝගකාරී පනාවන රසසා පම පලෝපක් 
නැ�ැ. අපි ඒ අභිපයෝග බාරගන්න විදිය 
ස� �සුරවන ආකාරය තමයි වැදගේ. මම 
උදා�රණයක් කියන්නම. සැරයක් ලුංකාපව 
ප්රමුඛතම ආයතනයක පවළඳ දැන්වීමක් 
පවනුපවන් මටයි මපේ ටීම එකටයි දවස �තළි�ක් 
ලුංකාව වපට්ම යන්න වුණා. එතපකාට මපේ 
බබාට අවුරුදු �තයි. ඉතින් මම ඔය පප්රාපෙක්ට් 
එක කරන කරන ගමන් විටින් විට පගදර ගිහින් 
බබාපේ වැඩ ටිකේ අතපසු පනාකර �රියටම 
කළමනාකරණය කළා. පම රසසාපවදි ඒ වපේ 
කැපකිරීම කරන්න, පවප�පසන්න පවන එක 
සාමාන්යයි. මම වපේම පම ක්පෂේත්රපේ ඉන්න 
අනිේ කාන්තාපවාේ ඔවැනි අභිපයෝගවලට 
ඕන පවලාවක ලැ�ැසතියි. ඒ නිසාමපදෝ පවළඳ 
ප්රචාරණ අුංශය කියන්පන් සාර්ථක කාන්තා 
ප්රධානීන් පගාඩක් ඉන්න ක්පෂේත්රයක්. අවුරුේපදන් 
අවුරුේද ඒ ප්රමාණය වැඩි පවනවා මිසක 
අඩුපවන්පන් නැ�ැ. සාර්ථක කාන්තාවන්පේ කතා 
පගාඩක් පම අුංශපේ තිපයනවා. කාන්තාවක් 
යමකට නායකේවය පදන්න පමාළය වපේම 
�දවතේ පාවිච්චි කරනවා. පමක මිනිසසු එක්ක 
වැඩ කරන, මිනිසසු පවනුපවන් සන්නිපවදන 

නිරමාණ කරන රසසාවක් නිසා පම ක්පෂේත්රපයන් 
සාර්ථක කාන්තාවන් වැඩිපර 

බිහිපවන්න ඒකේ එක පේතුවක්.”

එ්තයකනාට කනාන්තනාවක් 

විදියට ආය්තනයක ප්රධනාන 

විධනායක ්තනතුර දරණ 

එකත අභියයෝගකනාරී 

නැදද? අපි ඇයගන 

්තවත ප්රේනයක් ඇහුවනා.

“මම එදා ඉඳලා අද 
පවනකේ වැඩ කරප 

�ැම ආයතනයක්ම 
කාන්තාවකපේ �ැකියාවන්, 

වටිනාකම පිළිගේතු ආයතන. 
ඒ නිසා ඒ පබාප�ෝපදනා මපේ 

සාර්ථකේවයට දායක වුණා. �ැබැයි 
ආයතන ප්රධානීන් විදියට කාන්තාවන් සාර්ථක 
නැ�ැ, ඔවුන්ට අභිපයෝගවලට මුහුණපදන්න බැ�ැ 
කියන මතය තවමේ අපේ සමාෙපේ තිපයනවා. ඒ 
පවනස මටේ දැනුණු අවස්ථා නැතුවම පනපමයි. 
ඇේතටම කාන්තාවක් වීම පසුතැපවන්න 
පේතුවක් පනපමයි. කාන්තාවකපේ පලාකුම �යිය 
කාන්තාවක් වීමයි.”

ඇය කිවයව යබනායහනාම අභිමනානයයන. ඇය 

අයලවිකරණය සහ ප්රචනාරණය සම්බනධයයන 

ජනාතික වයගේම ජනාත්යන්තර ඇගයීම් රැසක් 

ලබනාගත කනාන්තනාවක් බවත අපි කිවවයන. ඉතින 

අපි ඇයගන ඒ ගැනත විස්්තර අහලනා බැලුවනා.

“මම 2017 දී ආසියා පැසිෆික් කලාපපේ මාධ්ය 
අපලවිකරණය ස� ප්රචාරණය පිළිබඳ අධිකාරියක් 
වන ‘කැමපේන් ඒෂියා’ හි ආසියාපව නැරඹිය යුතු 
ප�ාඳම කාන්තාවන් 40 පදනා අතරට ඇතුළේ 
වුණා. විශාල පරාසයකින් යමක් දි�ා බලන්න 
පළුවන් �ැකියාව, පලෝකය වැඩිදියුණු කරන්න 
කරන කැපකිරීම ස� අධිෂේ්ඨානය වපේ 
ගුණාුංග තමයි ඔවුන් පමතැනදි 
සලකලා තිබුපේ. ඉතින් එවැනි 
ගුණාුංග ඇති කාන්තාවන් 
අතරට එක්පවන්න ලැබීම 
ඇේතටම මට පගෞරවයක්. 
ඒ වපේම 2019 දී කාන්තා 
බලගැන්වීපම ආයතනපේ 
ප�ාඳම වෘේතීය කාන්තාවන් 
50ට ඇතුළේ පවන්නේ මට 
පළුවන් වුණා. එතැනදි මට 
‘ප්රචාරක ක්පෂේත්රපේ විශිෂේටතම 
නායකේවය’ කියන සමමානය 
ලැබුණා.

පම වසපර ජූලි මාපසදි ‘ඩ්ැගන් ඔෆ් 
ඒෂියා’ කියන  ආසියානු ඉපවන්ට් එපක් ජූරි 
සභිකපයක් විදියට ස�භාගි පවන්නේ ආරාධනා 
ලැබුණා. ඒක ආසියාපව ප�ාඳම අපලවිකරණ 
ව්ාපාර �ඳුනාපගන ඒවා ඇගයීමට ලක්කරන 
වැඩසට�නක්. ඉතින් ඒකේ මට පලාකු 
පගෞරවයක්.”

ඇත්තටම ඇයගේ යම් ජයග්රහණ ලනාංකික 

කනාන්තනාවන විදියට අපි හැයමෝටම යගෞරවයක් 

කිවයවනාත හරි. යම් කටයුතුවලට අම්තරව ඇය 

අයලවිකරණ සනනියවදන ක්යෂේත්රයේ කනාන්තනාවන 

බලගනවනන ඔවුනට උපයදශකවරියක් විදියට 

කටයුතු කරන බවත කියනන ඕයන. ඒ වයගේම 

ඇය ්තනි මවක්.

“වෘේතීය ජීවිපේ සාර්ථක පවන ගමන් ප�ාඳ 
අමමා පකපනක් පවන්න බැ�ැ කියලා සම�රු 
හිතනවා. විපේ්ෂපයන් තනි අමමා පකපනක්ට. 
ඕක ඕනවට වඩා හිතන්න යන නිසා සම�රුන්ට 
ඔය පදකම අතඇපරනවා. �ැබැයි ඒකට ප�ාඳ 
ස�ායක් ඕපන්. දරුපවක් �දන්න ගමක් ඕපන් 
කියලා කතාවක් තිපයනවපන්. ඇේතටම 
මපේ දරුවා �දන්න මපේ ළඟ ගමක් 
වපේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අමමා, 
නුංගි, අමමපේ නුංගිලා වපේම මපේ 
යාළුපවාේ මට උදව කරනවා. අනික 
මපේ ආයතනපේ කළමනාකරණ 
කේඩායපම ස�ායේ මට නිතැතින්ම 
ලැපබනවා. මට වැදගේ පරිපූරණ 
අමමා පකපනක්වේ සමපූරණ 
වෘේතියකපයක්වේ පවන එක 
පනපමයි. ඒ පදක සමබර කරගන්න 
එකයි. කවදාක�රි මපේ පතා මපේ 
දි�ා බලලා ආඩමබර පවනවා දකින්නයි 
මම අද  පමච්චර ම�න්සි පවලා වැඩ 
කරන්පන්. එයාපේ ජීවිපේට ප�ාඳ පදනමක් 
දාන ගමන් සාර්ථක පවන්න නම ම�න්සි 
පවන්නම ඕපන් කියන ආදරශය අමමා 
පකපනක් විදියට මම එයාට ක්රියාපවන්ම 
පපන්නලා පදනවා.”

සනාමනාන්ය ජීවියත 

පහසු කරගනන 

උදව කරන 

අය ගැන 

එයහම කිවව 

යසයලනානිකනා වෘත තීය ජීවියතදි ඇයට අ්ත හි්ත 

දුන පිරිස ගැන ම්තක් කරනනත අම්තක කයේ 

නැහැ.

“ලිපයෝ බරනට්හි නිරමාතෘ රනිේ ද සිේවා, 
ලිපයෝ බරනට්හි මපේ පළමු ප්රධානී ස� දැන් 

ශිෆ්ට්හි කළමනාකරණ අධ්යක්ෂිකා 
ක්රිශානි පකාතලාවල ස� ලිපයෝ 

බරනට්හි හිටප ප්රධාන විධායක 
නිලධාරී අපරෝ්ෂ පපපරරා 

මපේ වෘේතිමය ජීවිතයට 
ශක්තියක් වූ චරිත තුනක්. 
සදාකේම මම ඔවුන්ට 
සතූතිවන්ත පවනවා. 
පකපනක්ට කවදාවේ 
කිසිම පදයක් තනියම 
කරන්න බැ�ැ. නායකපයක් 

වුණේ සාර්ථක පවන්පන් 
කේඩායපම සාර්ථකේවය 

මත. අපේ ආයතනය සාර්ථක 
අපි එක කේඩායමක් විදියට වැඩ 

කරන නිසයි. ඒ නිසා ඒ �ැමපදනාවම 
මම ආදපරන් මතක් කරනවා.”

අවසනාන වශයයන ‘ධරණී’ කියවන ඔබ 

යවනුයවනුත හදවතිනම වචනයක් යදකක් ක්තනා 

කරනනත යම් විදියට ඇය අවස්්නාව ලබනාගත්තනා.

“ලැපබන �ැම අවස්ථාවකින්ම ප්රපයෝෙන 
ගන්න. කිසිම පවලාවක නෑ, බෑ කියන්න එපා 
කියලා මපේ ආච්චි අමමා මට නිතරම කිවවා. ඒ 
වපේම මම අනිේ අයටේ කියන්පන් ජීවිපේට එන 
අභිපයෝග බය නැතිව බාරගන්න. අභිපයෝගවලට 
අභිපයෝගයක් පවන්න. �ැමපේම ආසාපවන් 
කැපවීපමන් කරන්න. ඒක පගදර උයන එකද, 
රසසාව කරන එකද කියලා නෑ. එතපකාට තමයි 
අපිට සතුපටන් ජීවේපවන්න පළුවන්. ඒ වපේම 
නිතරම තමන්ව විේවාස කරන්න. එතපකාට 
කවදාවේ වරදින්පන් නෑ.”

වෘත්තී� 
ජීවියත් ්ාර්ථක යවන 
ගමන යහාඳ අේමා 

යකයනේ යවනන බැහැ 
කි��ා ්මහරු 

හිතනවා.

ය්වවනදි යහට්ටිආරච්චි 
ඡා�ාරූප� -  ්මන අයේසිරිවර්ධන
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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.

දසෞඛ්ය ගිණුමට බැරදවන 
ගණුද�නු කරන්න ඕන  

හරිම පරිේසදමන් 

රටේ පවතින අර්බුද නිසා 

තැන තැන ටපෝලිමවල කාලය 

ටෙවා දමනනට සිදුවුවත්, 

ෙෘහණියක ටලස පවුටේ ටපෝෂණ 

වෙකීටමන බැහැර වනනට ඔබට 

ටනාහැකිය. ඒ නිසා සකස් කරනු 

ලබන ආහාරටේල කුමක් වුවත් 

එය ටපෝෂ්ය පදාර්්ථ රැටකන අයුරින 

පිසෙැනීමට තරම සමර්්ථ විය 

යුතුය. ඒ වැටෙන දරුවාටේ, නිවටස් 

ෙැබිනි මවටේ, කිරිටදන මවටේ සිට 

වැඩිහිටියා දක්වා සියලු ටදනාටේ ටපෝෂණ 

අවශ්යතාව සපුරාෙැනීටම වැදෙත්කම 

ටනාසලකා හැරිය ටනාහැකි බැවිනි. 

“ඇත්තටම දශක කිහිපයකට පස්ස අ්ේ 
ජීවන රටා්ේ යම් ්වනසක් ්ම් ්වන්කාට 
සිදු්වමින් ති්යනවා. ගෑස ප්රශනය එක්ක දර 
ලිපට යන්න සිද්ධ්වලා ති්යනවා. ඒ එක්කම 
එළවලු ගිනි ගණන් කිේවත, අපි ්කා්�ාම�රි 
එළවලුවක්,  ්කාළ පලාවක් �දලා කෑමට 
ගන්නවා. අපි ක්තාවටත කියනවා,

වැටක් දි්ේ අ්තක් ගි්යාත

�ැටක් පළා ්නළා ්ග්න් 

කියලා. එයින් කියන්්න් වත්ත පිටි්ේ 
අවට ්කා්තැන බැලුවත ්කාළ පලා ටිකක් 
්සායාගැනීම අපිට අමාරු නෑ කියන එකයි. 
්ගාටු්කාළ, මුකුණුවැන්න, කලවම් ්කාළ 
ආදී වශ්යන් ්මාන විදියට ගත්තත අපි 
එහි ්කාළපාට ගුණය ආරක්්ා වන විදියට 
සම්්බෝලයක් විදියට සාදාගැනීම ්�ෝ පිසගැනීම 
කළ යුතුයි. සම�රු ්කාළ මැල්ලුම අවරණ 
්වනකල්ම ලි්ේ ති්යනවා. එ්�ම කළාම 
පාට වි්තරක් ්න්වයි ්පෝ්ණ ගුණයත 
විනාශ වී යනවා. ඒ ව්ේම අපි ්ගාඩක් 
්වලාවට කරන්්න් ලූනු, අමුමිරිස, ්පාල්, 
ලියාගතතු ්කාළ ටික එකට දාලා මිශ්ර කරලා 
්්තල් දාන එකයි. එ්තැනදිත ්පාල්, ලූනු 
මිශ්රණය කලින් රත කරලා පස්ස ්කාළ 
ටික මිශ්ර කරන්න �ැකි නම් රසය ගුණය 
ස� සුවඳත රැක්ගන ්�ාඳ පැ�ැයකින් 
ආ�ාරයට ගන්න පුළුවන්.”

ඇය කියනනා ටස්ම, ආහාර පිළිටයල 

කිරීටම වැරදි ක්රම නිසා ලැබිය හැකි 

ටපෝෂණයත් ටනාලැබීයන අවස්්ථා තිටේ. 

එහිදී ශක්තිජනක ආහාර, වර්්ධක ආහාර 

හා ආරක්ෂිත ආහාර යනුටවන ටතයාකාර 

එකතුවක් ඇත. ශක්තිජනක ආහාර 

මගින කරනටන වැයවන ශක්තිය 

යළි ලබාදීමයි. බත්, ටකාස්, ටදේ, 

අල, බතල ටමනම පිටි සහිත 

කාටබෝහයිටරේේ අෙංගු ආහාර 

ටම යටතට ෙැටන. වර්්ධක 

ආහාර මගින සිදුකරනටන 

ශරීරටේ ටෙවීගිය ටකාටස් 

අලුත්වැඩියා කිරීමයි. මස්, 

මාළු, හාේමැස්ටසෝ, කේපි, 

කෙල ටම යටතට ෙත හැකිය. 

ශරීර පටක අලුත්වැඩියා 

කරනටන ආරක්ෂක ආහාර 

මගිනි. එළවලු, පලතුරු, 

පලා වර්ෙ ඒ යටතට ෙැටන.

“අපි ආ�ාර්ේලක් 
අරගන්නවා කියන්්න් බඩ 
පුරවාගන්නවා කියන එකම 
්න්වයි. පිසගැනී්ම්දී, 
කැපී්ම්දී, ්සදී්ම්දී ්පෝ්ණ 
්කාටස ආරක්්ා ්වන ආකාරයට 
එම ආ�ාරය පිළි්යල කරගැනීමටත 
වගබලා ගන්න ඕන. උදා�රණයක් 

විදියට කැඳ ්කෝේපයක් පිළි්යල කරදදී �ාල් 
ටික ්�ාඳින් ්තම්බලා, ්පාඩිකරලා, ්පාල්කිරි 
එක්කරලා ්�ාඳින් උතුරදදී ්තමයි ්කාටාගත 
්කාළ යු් එක්කරන්න ඕන. එහිදී මැදින් 
බුබුළු එදදි ්කාළ කැඳ එක ලි්පන් බාගන්න 
ඕන. එ්�ම නැතුව ්ගාඩක් ්වලා රත්වදදි 
්පෝ්ණ ගුණය නැතිව යනවා.”

තවද තමබපු සහේ, නිවුඩෙ සහිත සහේ 

ආදිය ටස්දීටමදී සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

නිවුඩෙ යනතුරුම ටස්දීම කළටහාත් ටපෝෂණ 

ගුණයද ටස්දී යනු ඇත. ඒ වාටේම පියළි ඇට 

වර්ෙ රැයක් ටපටෙනනට හැර තමබා අනුභව 

කිරීටමන ක්ෂුද්ර ටපෝෂක උරාෙැනීම පහසු 

කරවයි. දිනක් ටපාෙවා 

මුේ ඇදුනු පසු ආහාරයට ෙැනීම 

මගින දිරවීම පහසු කරවයි. ටොටුටකාළ 

සමටබෝලයකට ටදහි යුෂ එක්කිරීටමන 

යකෙ අවටශෝෂණය පහසු කරවයි. 

ටොරකා, සියඹලා යුෂ ව්ංජනයට 

එක්කිරීම මගින බලාටපාටරාත්තු 

වනටනද ආහාරටේ යකෙ 

අවටශෝෂණටේ පහසුවයි.

තවද පලතුරු වර්ෙවල 

ටපාතු ඉවත් කිරීටමදී අප 

ටනාදැනුවත්ව එහි ටපෝෂණ 

ටකාටස් ඉවතලන අවස්්ථා 

තිටේ. ෙස්ලබු, අඹ වැනි 

පලතුරුවල ටලේල අතර 

මදය ටකාටටස් ටපෝෂණ ටකාටස් 

වැඩිපුර ඇත. එය වැඩිපුර රැහීම 

මගින එම ටකාටස් විනාශ වන අතර, 

යානතමට ටපාත්ත ඉවත් කිරීම වො සුදුසුය. 

තවද ටේර කෑමට ෙැනීටමදී ටපාත්ත ඉවත් 

කිරීමද සුදුසු නැත. පැණි ටකාමඩුවලත් 

රතුපාට ටකාටස පමණක් ටනාව සුදුපාට 

ටකාටසත් ආහාරයට ෙැනීටමන වරදක් 

ටනාටේ. ෙැබිනි අමමලා, කිරිටදන අමමලා 

වටේම දරුවනටද වත්ටත් පිටිටේ පහසුටවන 

ලබාෙත හැකි පලතුරක් ටේ නම එය අපටත් 

ටනායැවිය යුතුය.

“වි්ශ්්යන්ම දින 180ක් යනතුරු අලු්ත 
උපන් දරු්වකුට නිර්දශ කරන්්න් මේකිරි 

පමණයි. ඉන්පසුව 
දරුව්ේ 
වැඩීම 
්ේගවත 

නිසා අම්තර 
ආ�ාරයන්ට හුරු 
කරවනවා. බබාට ්දන 

බත ්තලපය වුණත ්පෝ්ණ 
ගුණය රැ්කන විදියට �දාගන්න 

පුළුවන්. ඒ ව්ේම අපිට පුළුවන් 
විදියට ආ�ාරයට විවි්ධතවය 
එක් කරන්න ඕන. වැඩි වියදමක් 
නැතුව ්කාස නූඩ්ල්ස ටිකක් 
ඕනම ්ක්නකුට ප�සු්වන් 
�දාගන්න පුළුවන්. ඒ සඳ�ා 
්කාසමදුලු ටික ඉ්තාම සිහින්ව 
දිග අ්තට තීරු කපාගන්න ඕන. 
අනතුරුව එය වාෂප්යන් 
්තම්බා්ගන, යකඩ බහුලව 

ති්යන වැට මුරුුංගා ්කාළ ටිකක් 
මිශ්ර කරලා, කැරට් ්ගඩියකුත 
සිහින්ව කපා්ගන, බිත්තරයක් මිශ්ර 

කරලා නූඩ්ල්ස එකක් �දාගන්න ආකාර්යන් ්ම් 
්කාස නූඩ්ල්ස එක �දලා රස බලන්න පුළුවන්. 
ඉඟුරු, සුදුලූනු ටිකක් ්තලලා දාලා ගම්මිරිස, 
මිරිස සවල්පයක් මිශ්ර කරලා ්කාතතුවක් 
ආකාරයට වුණත එය සාදාගන්න පුළුවන්.”

ටේවිකා ටකාඩිතුවක්කු මහත්මිය 

ටපනවා ටදනටන, ගුණය ආරක්ෂා 

කරමින ප්රියමනාපව, රසට ආහාර 

පිළිටයල කරෙත යුතු බවයි. දැනට 

මිල ඉහළ යමින ඇතත් බිත්තර 

ටපාඩි දරුවනට ගුණදායක ආහාරයකි. 

ටමය උතුරන වතුටර් විනාඩි පහක් 

තමබාෙැනීම ප්රමාණවත්ය. ඇතැම 

අවස්්ථාවල, තැමබී වැඩිවූ විට දරුවන 

එය ආහාරයට ෙැනීම ප්රතික්ටෂේප කරන 

අවස්්ථාද තිටේ.

“ඒ ව්ේ ්වලාවට බිත්තර ඔම්ලට් එකක් 
්පෝෂ්යදායී විදියට �දාගන්න එක ්තමයි වැදගත 
්වන්්න්. ඒකට නිවිති ්කාළයක්, එ්�ම 
නැතනම් ළපටි බඩඉරිඟු කරලක් කපලා දාලා 
සදාගන්න පුළුවන්නම් එහි ්පෝ්ණ ගුණය 
ඉ�ළයි. ඒ ව්ේම �ාල්පිටි ටිකකට වැට 
මුරුුංගා ්කාළ ටිකක්, කපාගත ලූනු, ලුණු මිශ්ර 

කරලා ්පෝ්ණ ්රාටියක් �දාගන්න 
�ැකියාව ති්යනවා. ්රාටී කන්න 

අකමැතිනම් එය පිට්ටුවක් 
ආකාර්යන් �දාගන්න පුළුවන්. 
ඒ ව්ේම වට්ටක්කා කෑල්ලක් 
්තම්බලා සුේ එකක් �දාගන්න 
පුළුවන්නම් ්වළඳ්පා්ළන් 
ගන්න කෘත්රිම රසකාරක 
මිශ්ර ඇ්තැම් ආ�ාර 

ද්රව්යවලට වඩා වටිනවා. 
ඇත්තටම ආ�ාර හිඟයක් 

ඇ්තත, නැ්තත අපි ්පෝ්ණය 
ගැන හි්තලා ආ�ාර ද්රව්ය පිළි්යල 

කරගන්නවානම් එය අවසාන්ේ එය අ්ේ 
්සෞඛ්ය ගිණුමට වාසිදායක ්වනවා.”

ඒ වටේම ටමම ආහාර වැඩිහරියක්ම රසට 

පිළිටයල කරෙත හැක්ටක් මැටි ඇතිලිවලය. 

ඇලුමිනියම සනනායක ටලෝහයක් බැවින 

ඉක්මනින ආහාර පිසෙැනීම කළ හැකි වුවත් 

එය තාපය හා ඇතිවන ප්රතික්රියාටේදීත්, අමල 

වර්ෙ හා දක්වන ප්රතික්රියාටේදීත් ශරීරයට 

අහිතකර හයිට්ාක්සයිේ ආහාරයට මුසුවීටම 

ඉෙක් තිටේ. එය ශරීරයට අහිතකරය.

“්දහි, විනාකිරි ව්ේ අම්ල ඇලුමිනියම් 
සමඟ ්ේග්යන් ප්රතික්රියා කරනවා. ඒ ව්ේම 
ඇලුමිනියම් භාජනවල ආ�ාර පිස්ගන ඒවා 
පිරිසිදු කරන්න ්සදුම්කාරක කුඩු, කම්බි දඟර 
ආදිය ගන්නවා. ඒවා මගින් බඳුන පිරිසිදු 
වුණත, ඇලුමිනියම් කුඩු රැ්ඳනවා. ඊටපස්ස 
නැව්ත ආ�ාරය පිසගැනී්ම්දී එය ආ�ාරයට 
එක්්වනවා. එ්�ත මැටි බඳුනක, දර ලි්ේ 
ආ�ාර පිසගන්න පුළුවන්නම් ඉ්තාම ්�ාඳයි. 
ඒ ව්ේම අපි මැටි බඳුන් ්සෝදන්න ඉසසර 
ගත්ත ්පාල්මුඩු කෑල්ලක්, ලණු ්කාසසක් 
ව්ේ ්දයක්. ඒ පුරුදු අදටත වැදගත. ්මාකද 
ආ�ාරයක ගුණ රැ්කන්න, පිළි්යල කරනා 
විදිය ව්ේම, පිසින භාජනයත වැදගත.”

ඇය කියනනා ටස්ම ටම සියේල අවසානටේ 

බැරවනටන ටසෞඛ්ය නමැති ගිණුමටය. එහිදී 

ෙනනා ආහාරටේ මිල අඩු වැඩි බව ටනාව, 

ටකාස් මදුල වුව රස ගුණ රැටකන පරිදි 

පිළිටයල කරෙනනා පිළිටවල වැදෙත් ටවනු 

ඇත.දකාේ නූඩල්ේ එකක් හදාගත්දතාත් 

�රුදවෝ කැමැත්දතන් අනු්භව කරාවි

දහාඳ 
කෑමදවලක් 

කියන්දන් කායික, 
මානසක වරධනයට 

වදේම හිතටත් 
සතුටක්



දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

20 2022 ජූලි 27 වන බදාදා

පුතාලගෙ වැඩගපාගේ 
වො පාඩම කියවද්දී 

මගේ හිතේ  
වොවට බැඳුනා 

ෙගේ, නෙරගේ ග�ාතැන ඔබ ජීවේ වුවේ ඒ ජීවේවන 
ඉඩ�ඩ තුළ ගෙවතු වොවට ඉඩක් ගවන්�රෙැනීම 
�ාගලෝචිතය. ඔබ සටින බිගේ සීමිත ඉඩ�ඩ තුළේ, 
බැල�නිය�, සලැබ් එ�� වාගේම, වහලගේද 
සාර්ථ�ව ගෙදර පරිග�ෝජනය සඳහා එළවලු, 
ග�ාළපළා ටි� වො �රගෙන සතුටින් සටින්ගනෝ 
දැනටමේ ගවති. එවන් ගෙවේතකින් ලබන කුඩා 
අසවැන්න වුව ගනත සනසන, මනසට සුවය ගෙගනන, 
ගපා�ැට්ටුවටද බරක් නැති මහාර්ඝ සේපතකි.

පසුගිය �ලාපගේ සට වොවට ලැදි, ඔබ දිරි 
ෙන්වමින්, ගමගතක් වොවට සේ ගනාගයදූ ඔබට 
අදහස හා ඒ පිළිබඳ පුිංචි පුිංචි රහසද ගහළිකිරීමට 
ගමම පිටුව ගවන්ග�ගර.

ඔබටද ඔගබ් වොව සාර්ථ� �රෙේ හැටි රටට 
කියන්නටේ ඉන් තවේ අගයකු දිරි ෙන්වන්නටේ ගේ 
පිටුගේ ඉඩ�ඩ ගවන් �රවා ෙත හැකියි. 

දුර�තන අිං�ය - 0115200900

සුවඳැති ර�ෝස මලකට ත�මටම තිතත 

ක�විල මලකටත ආද�ය කළ හැකිනම්, එවැනි 

හිතක ගහරකොළ, මල් ගැන ඇති ආද�ය පිළිබඳ 

අමුතුරවන් කිව යුතු රනොරේ.

නුරේරගොඩ, මිරිහොන-ඇඹුල්රදණිරේ පදිංචි 

නිර�ෝෂි රොලමුල්ලට ඇතරතද එවන් ආද�ණීය 

හිතකි.

“මේ දවසවල මමේ කරවිල වැලවල මල පිපිලා. 
උමේම වගාබිමට ගියහම ඒ මල දකිේදි මට හරිම 
සතුටුයි. මම එයාලව අතගාලා කියනවා ඔයාලා 
හරි ලසසනට පිපිලා, මට මගාඩක් සතුටුයි, මහටත් 
මේ විදියට හිනාමවනන කියලා. ඒ වමේම මම 
මගවතු වගාව එක්ක ලබපු එක අත්දැකීමක් තමයි 
මේ විදියට එයාලට ආදමරන කතා කළහම එයාලා 
අපිට මදනමනත් ඒ ආදරයමයි කියන කාරමේ.”

නිර�ෝෂි කියන විදයට ඒ ලැරබන ආද�ය වගො 

රබෝගරේ අසවැන්නය. එය ඇරේ රනත පිනවන 

සිත සතුටු ක�වන සුන්ද�තම දසුනකව තිරේ. 

දරුවන් සිේරදරනකුරේ අධ්ොපන කටයුතුද 

ඇතුළුව අරනකුත සියලු කටයුතු රසොයො බලන 

අත�වො�රේ, නිර�ෝෂි පලබ� රගවතතකටද 

හිමිකම් කියන්නීය.

“මම ඉපදුමේ හැදුමන වැඩුමන මහනුවර. මුල 
කාමල පාසල ගිමයත් එමේ. මට මතකයි ඉසසර 
ආත්තේමට මපාඩි ඉඩමක් තිබුණා. එයා ඒක 
උදලු ගාලා, එක එක මේවල වගා කළා. ඒ කාමල 
නේ මට කැමැත්ත තිබුමේ මලවලට. පසමස 
අපි තාත්තමේ ගම මවන මීගමුවට ආවා. තාත්තා 
ගණකාධිකාරවරමයක් විදියට තමයි රැකියාව 
කමේ. මමේ පවුමල අේමයි, තාත්තයි, මමයි, 
අක්කයි. ආත්තේමා නේ පසුකාමලක මියගියා.”

ඉරගනුම් කටයුතුවලින් පසු නිර�ෝෂි රහද 

පුහුණු පොඨමොලොවක හො�ො රපෞදගලික 

ර�ෝහලක රහදයක රලස �ොජකොරි ඇ�ඹුවොය. 

ඒ 2005 වසරේයි. ඒ කොලරේම, එම ර�ෝහරල් 

රසවයට එන තරුණ වවද්යව�රයකු හො 

මිතුදමක ඇතිවන්රන් ඔය අත�ය.

“අපි යාළුමවෝ වමේ මහාඳට කතාබහ කළා. 
එයාට ම�ාබ් එක ලැමබනකල ප්රයිමවට් ප්රැක්ටිස 
ඇවිත් හිටිමේ. ඔමහාම අවුරුේදක් එකහමාරක් 
විතර අපි යාළුමවෝ වමේ ඇසුරු කළා. පසමස 
එයාට කැමතිද කියලා ඇහුවත්, එකවර කැමැත්ත 
දුනමන නැහැ. මකාමහාමහරි අනතිමට අපි 
ආදරවනතමයෝ වුණා. මදපාර්ශවමේම ආශිරවාද 
ඇතිව අපි 2007 අවුරුේමේ විවාහ වුණා. 
ඉනපසමස මම මේ මගදර පදිිංචියට ආවා.”

රපෞදගලික ර�ෝහලක හෘදර�ෝග 

අිංශරේ වවද්යව�රයකු රලස කටයුතු 

ක�න අරුණ රොලමුල්ල ඇයරේ 

ආද�ණීය සැමියොයි. ඔවුනට පුතුන් 

තිරදරනකි. එක දයණියකි. වැඩිමල් 

පුතුන් රදරදනො නිවුන්නුය. එයිනුත 

වැඩිමලො ලිතුම් ගිරමත ය. රදවැන්නො 

රමතුම් ගිරනත ය. රතවන පුතු ජිතුම් 

ගීමිත වන අත�, දයණිය අමො උරේෂො 

උමයිංගනො ය. නිර�ෝෂි තම දයණියක 

රස ආද�රයන් හො වඩොගන්රන් 

තම අකකොරේ දයණියයි. ඒ ඇයට 

අවුරුදරද සිටය. 

“අක්කයි, දුවයි මදනනට එකට ඉනන බැරි 
මනාගැලපීමක් තිබුණා. ඉතින මිං අදටත් 
හිතනමන ඒක මමගත් දුවමගත් සිංසාර 
බැඳීමක් මවනනැති කියලා. දැන මමේ 
මලාකු පුතාලා මදනනට වයස 
පහමළාවයි. අමනක් පුතාට 
දහතුනයි. දුවට දාහතරයි. 
මේ දරුමවෝ හතරමදනාටම 
මමත් එක වමේ ආදමරයි. 
ඒ ආදරයම තමයි, මිං මමේ 
ගහමකාළවලට මදනමනත්.”

නිර�ෝෂිලොරේ ඉඩම පේ්චස 

දහයක එරකොළහක ත�රම් 

එකකි. වගොබිම ඇතරත රදවන 

මහරල් සලැේ එරකය. රගය මුළු 

ඉඩරම්ම වොරේ ඇති රහයින් මිදුලට කියො 

ඇතරත අඩි තුනක පමණ තීරුවකි. ඒ රගයි 

එක පරසකට වන්නට තොපපයත සමඟ ඇති 

ඉඩකඩයි. අඹ, රකොරහොඹ, රදළුම්, කටුආතතො, 

රප� වැනි ත�මක විශොලව වැරඩන ගස 

කිහිපයක එහි සිටුවො ඇත.

“ඒ වමේම මේ පිටුපස අඩි පහක බිේ තීරුවක් 
තිමයනවා. එතැන වැහි වතුර ගලා යනන 

ටැිංකි හදලා තිමයනවා. ඒ වමේම 
තිමයන මපාඩි ඉමඩත් නසනාරිං, 

බිලිං, කාමරිංකා, ඇඹරැලලා 
වමේ තරමක ගස හිටවලා 
තිමයනවා. අමනක් හැමමේම 
වගා කරලා තිමයනමන උඩ 
තට්ටුමේ. අේවට ඔමරාත්තු 
මදන ගසවැල මම දැන 
හඳුනාමගන තිමයනවා. ඒ 

වමේම මමේ හිත මේ තරේ 
වගාවට බැඳුන මේතුවකුත් 

තිමයනවා. පුතාලට පාසමලන හය 
වසර ප්රාමයෝගික තාක්්ෂණ කුසලතා කියලා 

මපාතක් ලැබිලා තිබුණා. ඒක කියවමගන යේදි 
හිතට ආසාවක් ඇතිවුණා. එතමකාට මේ සලැබ් 
එමක් අත්වැමට් එලලපු මල බකට් කිහිපයක් 
විතරයි තිබුමේ. මපාඩි කතුරුමුරුිංගා පැමේකුයි, 
පුිංචිම මපෝචිචියක පුිංචි මිිංචි අතු කෑලලකුයි 
තමයි වගා කමේ. ඊටපසමස දේ මගෝවා, මල 
මගෝවා, මගඩි මගෝවා, අතු මගෝවා වමේ මේවල 
වගා කළා. තක්කාල, මෑ, රාබු, බීට්, කිංකුිං ආදී 
මකාළ වරගත් හිමටේවා. අමුමිරිස වගා කළා. අපි 
මිරිස කනවා ටිකක් අඩු වුණත්, නිවිති මකාළයි, 
මිරිස මකාළයි බැටර එකක දාලා බැදලා ආහාරයට 
ගනනවා. එය හරිම රසවත්.”

රමරස වැරවන නිවිති, කිංකුිං ආදී රකොළ 

රබොරහෝ කැමැතරතන් අනුභව ක�න 

ජේමන් රෂපේඩ් වේගරේ නිේමොිංශික බලු 

සු�තලුන් රදරදරනක ඇතුළුව බලු සු�තලුන් 

හත�රදරනක එම නිවරස ඇත. ඔවුන්රගන් 

කිංකුිං වගොව රේ�ොගැනීමටද දැන් ඇයට සිදුව 

ඇත.

“මම එළවලු වරග හිටවලා 
තිමයනමන මපෝච්චිවල. මට පස 
මසායාගනන තරමක් අපහසු 
නිසා මමේ වගා මාධ්ය මවනමන 
මකාේමපෝසට් මපාමහාර, මකාහුබත් 
සහ හාඩමවයාර එමකන මගනා 
වැලයි. මේවා ප්රමාණවලට අරමගන 
මිශ්ර කරලා පස හදාගනනවා. මම වගා 
කරනන ගත්තම තමයි දැනගත්මත්, 
සමහර එළවලු වරග හැමදන විමේ්ෂ 
ආකාරවල තිමයනවා. මනෝමකෝල 
මගඩිය එනමන දේඩක් උඩ. පස 
මතුපිටින තමයි මගඩිය මතුමවනමන. 
ඒ වමේම මගෝවා (මකෝලෆලවර) 
කපාගනන ඕන නටුව ඉතිරි කරලා. 
ඒකට මේතුව තමයි, ඒ වමට්ට පැළ 
මගාඩක් එනවා. ඒවා මවනම අරමගන 
හිටවනන පුළුවන. මගවතු වගාවට 
හිත මකමනකුට අත්දැකීමමන මේ 
අවමබෝධය ලබනන පුළුවන. ඒ වමේම 
මපෝච්චිවල, අධික හිරු රේමියට 
නිරාවරණය වන නිසා මම අේවට 
ඔමරාත්තු මදන පැළ වරග යට ඊට 
ඔමරාත්තු මනාමදන පැළ තියලා 
තිමයනවා. ඒ වමේම වතුර දාේදි, 
හවසට තමයි වතුර දානමන. උමේට 
වතුර දැේමම අේව තද වුණහම පැළ 
මැලමවන අවස්ා තිමයනවා.” 

රම් වනවිට එළවලු රබෝග රැසක නිර�ෝෂිරේ 

රගවතරත ඇති බැවින්, කරඩන් එළවලුවක 

රගනොරවොත ඒ වතරත නැති රදයක පමණි. 

ඇය පළමු වතොවට සිටවූ කැ�ට් බීජද 

සොේ්ථක පලොවක රගනදී තිරේ. බීට්රූට්, �ොබු, 

රනෝරකෝල්, මිිංචි රම් දනවල පලොව රහොඳය.

“මකාමරෝනා කාමල කහ මහාඳට වගා කළා. 
මේ හැමමදයක්ම සාර්ක කරගනන පුතාලා 
තුනමදනාමගනුත් දුවමගනුත් ලැමබන උදේ 
හරිම වැදගත්. ඒ වමේම මේ වගාව මමේ 
වුණාට මපෝච්චි, මපාමහාර, පැළ වරගවලට, බී� 
වරගවලට සියලු බරපැන දරනමන මහත්තයා.”

ඇය කියන්රන් සතුටිනි. රබෝග වගොවට 

වන කෘමි හොනි උරදසො සුදුලූනු රපොතු 

නිසසො�ණයක සොො පැළවලට ඉසින බව ඇය 

කීවොය. බිතත� කටු රේලො කුඩුක� රපොරහො� 

රලස රයදය හැකි බවද කීවොය. සබන් වතු� 

ඉසීමත ඇය වගො ආ�කෂොවට අනුගමනය 

ක�න ක්රමයකි.

“මම වගාමේ තැන තැන මල වවලා තිමයනවා. 
ඒ එන කෘමි සතුනමගන වගාවට යේ මහාඳ 
ආකාරමේ බලපෑමක් මවනවා, මලවල මගඩි, 
කරල හටගනන. ඒ වමේම අපි ගහට, මකාළට, 
වැලට, මලට දක්වන ආදරය  හරිම වැදගත්. ඒ 
වමේම මේ පුිංචි වගාබිම ඇතුමේ තිමයන සතුට, 
සැනසීම හරිම අපූරුයි. ඒක විඳිනන නේ පුිංචිවට 
හරි වගාවක් අරඹලාම බලනන ඕන.”

නිර�ෝෂිරේ වදන් සමඟින් වගොබිරමන් 

ලැරබන සතුට රකොරතකදැයි සිතොගත හැකිය. 

ඒ අපූේවතවය විසිහත� පැරේම රනතට 

�සඳුනක ක�ගන්නට හැකරකද වගොවට 

හිතැති ඇයවන් අයටය.

�රවිල 
මල 

අතොලා 
මම 

කියනවා, 
ඔයාලා 

හරි 
ලසසනට 

පිපිලා 
කියලා

මුලින්ම 
වො �ගේ 

�තුරුමුරුිංො 
පැගේකුයි, 
පුිංචි මිිංචි 
අේතකුයි

වොව මගේ වුණාට 
සයලු බරපැන 

දරන්ගන් මහේතයා 
පවුමල සාමාජික සාමාජිකාවන සමඟ



ලබන සතියට...

මෙමෙක් කොව

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

අද එෙැන සිට

“ෙෙ 
එචචර නපුරුකම 

කරනමන නෑ, ඔයා ෙට 
නපුරු වැ් කළාට. 
එමහනම ඉතින ෙං 

ඊමයෙයි අමේ අමෙටයි, 
අේ්පචචිටයි ඔයාමෙ 
ෙරල මරෙනඩ් ෙැන 

කියනමන...”

212022 ජූලි 27 වන බදාදාw jirhs
78 මකාටස

බියංකා නානායක්කාර ලියයි

කිවවා නම 
ෙෙ බලන 
ඉනනවමන... 
ඒකයි මනාකියා 
ආමව

මාතලේ ගමන කේතියා සැලසුම් කළ 

එකක් ලනාලේ. ඒත් උලේ හත ලෙේදී ලත්නුක 

ලතනනලකෝන අංජනා සමඟ මාතලේ ය. 

චතුමිණීලේ හමුලෙන පසු කාරයට ලගාඩ වූ 

ලත්නුකට එක්ෙරම සිතුලේ පසුදාට ලකාළඹ 

මගහැර සිටිනනටය. ඒ නිසා ඔහු අංජනාට 

ලයෝජනා කලේ පසුදා පාන්දර මාතලේ යමු 

කියාය. එය ඇසුණ සැනින ඈ මුහුලේ ඇඳුණු 

සතුට, ඔහු සිලත් ඇති කලේ දුකකි. 

“මං ඔයාට කියන්න හිටියය... විභායෙ ඉවර 
වුණ ෙමනම යෙදර ගිහින එමු කියලා. ඔයාට 
එන්න අමාරු්නම් මං බස් එයේ යන්නද කියලා 
අහන්නත් හදලා නිකන හිටියය...”

ලමාලහාතකින ඈ කීලේ හැඟුම්්බරෙය.

“ඉතින ඇයි ය්නාකියා හියත් තියායේන 
හිටියය...? අනික බස් එයේ යනය්න ඇයි? මං 
යෙදර එේක යන්න බෑ කියලා ්නෑයන කවදාවත්...”

ඔහු කීලේ ොහනලේ ලේගය ම්දක් ෙැඩි 

කරමිනි. සමහර විට චතුමිණී, අංජනා ගැන 

මාමටත් නැනදාටත් කිේෙලහාත් ඔවුන තම 

ොහලන පසුපසින එතැයි කියා සැක සිතුණ 

නිසාය.

“්නෑ ඉතින මං හිනදා වැඩ පාඩුයිය්න ඔයාට... 
ඒකයි... මතකය්න අපපච්චි ්නැතිවුණ දවස්වල...”

අංජනා ඇේලේලපාලලේ ෙචනෙල වූලේ 

අහංසක ්බෙකි. ඇය ඔහුලේ ෙම් අලත් 

්බාහුලෙන හස ත්බා ගත්තාය.

“අපපච්චි ්නැතිවුණ දවස්වල මාතයේ ගියා 
ආවා. යමාකුත් වැරැදදේ වුයේ ්නෑයන... ඇයි 
ඔච්්චරම ඉේම්නට යෙදර යන්න ඕ්න වුයේ...”

“යොඩේ දවසකින ගියය ්නෑයන... අම්මා අතින 
උයපු බත් කටේ ක්නකේ හිතට හරි ්නෑ. අම්මා, 
්නංගි, මේලි ළඟින හිටියය ්නැති කායේ හරි දිෙයි 
වයේ. යකායහාමත් මාතයේ යපායළාව පෑගුණා ්නම් 
හරි...”

ලත්නුක ලතනනලකෝන හතුලේ ඔවුන එන ්බෙ 

අංජනා, ෙත්සලා ඇේලලලපාලට කියනනට 

ඇත කියාය. 

“මං අම්මට කිවයව ්නෑ අපි එ්නවා කියලා...”

කාරය විත් විලේසිංහ ලනෝනාලේ නිෙලේ 

මිදුලලන නෙතිේදී ඇය ලත්නුකට කීොය. 

“මං හිතුවා කියන්න ඇති කියලා.”

“්නෑ... උයදම අම්මව පුදුම කරන්න මට 
හිතුණා...”

ඇය කීලේ ්දඟ ්දැරියක ලලසිනි. ලකාළඹට 

උදාලෙන ්දෙසකට ෙඩා ගමට එළැලඹන උ්දෑසන 

ලකතරම් සුන්දර්දැයි ඔහුට සිතුලේ හමා ආ 

සීත සුළඟක් මුහුණත් ලගල මුලත් සිපගනිේදීය. 

ඒ සුළලේ දූවිලි සහ ොහන දුම් සුෙඳ ලෙනුෙට 

වූලේ මේ සුෙඳක් ෙන මිහරකි. ොහනය 

නැෙතූ හඬට ලගතුළ සිටි ෙත්සලා 

ඇේලලලපාල එළියට ආලේ 

ඔසරි ලපාට සකසමිනි. 

මිදුලේ උන ල්දල්දනා 

්දැක්ලමන මුලින ඇලේ 

මුහුලේ පුදුමයකුත් ඒ 

හා සමානෙම ලේසන 

සිනාෙකුත් ඇඳුලේය.

“ඇයි යම් කියනය්නම 
්නැතුව...?”

ඇය ඔවුන ල්දල්දනා අසලට 

එමින කීොය.

“කිවවා ්නම් ඒ යවයේ ඉඳලා මෙ බලන 
ඉන්නවයන... ඒකයි ය්නාකියා ආයව...”

අංජනා ඇවි්දලගාේ ලගට ලගාඩෙන පඩිලයන 

ල්දකකුේ දිගහැර ඉඳගත්තාය. 

“ඔය යමාකද, යම් දරුවත් එේක යෙට 
යන්න... මං ඉේම්නට උයදට කන්න යමා්නව හරි 
හදන්නම්...”

ෙත්සලා අංජනාට කියා ලගට යනනට 

සැරසුණාය.

“අම්මත් යමත්න ඉඳෙන්නයකෝ... යහමිහිට 
උයමු. මාත් ඉන්නවය්න...”

ලගට යනනට ගිය ෙත්සලා ඇේලේලපාල 

අතින ඇ්ද ලේ අංජනා ඈ ඉඳසිටි සිලමනති 

පඩිලයහ ඉන්දො ගත්තාය.

“දරුයවෝ මයේ ළඟ දාඩිය... ඊටත් ලිපට පිඹලා 
දුම් ෙඳ...”

ළඟින ඉඳගත් ෙත්සලා ඇේලේලපාලලේ 

උරහසින හස ත්බාගත් අංජනාට ඇය කීොය. 

“ඇයි දුම් පිම්යඹේ...? ෙෑස් එක...?”

“ඒක ඉවරයවලා දවසේ යදකේ. යෙන්න ෙන්න 
විදිහේ තිබයබ ්නෑ පුයත්...”

“සේලි ්නැතුවද?”

අංජනා ලසමින ඇසුලේ ලත්නුකට 

ලනාඇලසනනට ඔහු ල්දස ්බලමිනි. 

ඔහු සිටිලේ කාරයට ලේත්තු 

වී ඔවුන ල්දල්දනා ල්දස 

්බලාලගනයි.

“අර දරුවා පව පුයත්... 
යෙට එේකා්න ඇවිත් 
මහනසි අරින්න කියන්න. 
අර ළඟ යෙදරක උයදට 
ආපප හද්නවා හරි 
රහයි. මං මේලි යවලා 
යෙන්නන්නම්...”

ෙත්සලා ඇේලේලපාල 

ලත්නුකට ලගතුළට කතා 

කරමිනම ලේ ඇතුළට ගියාය. 

“හිතට පුදුම නිදහසේ දැය්නනය්න 
යම් වයේ පැත්තක ඉන්න තියේ්නම්. සේලි 
තියය්නව්නම් යමයහම පැති තමා ජීවත්යවන්න 
යහාඳම...”

“හ්ම්... මාත් ආස යකාළඹට වඩා යම් පැත්තට. 
ඒත් ඉතින අපි යකාළඹ යන්න එපැයි...”

අංජනා්ද ලගාේ කාරයට ලේත්තු වී 

හටගත්තාය. ඒ සැනින ඔහුලේ දුරකතනය 

නා්ද වුලේය. එය නාඳුනන අංකයකි. තෙමත් 

දුරකතන සාප්පුලේ අංකය ප්ර්දර්ශනය ෙන නිසා 

ඊට ඇමතුම් එයි.

“යත්නුක අයියා ය�ෝන එක තියන්න ්නම් එපා...”

ඇමතුම ගත්ලත් අපරාල්ද කියා සිතුලේ 

කටහඬ ඇලසේදීය. චතුමිණීලේ කටහඬ 

ඇලසේදීත් ලත්නුකලේ හතට ්දැලනනලන 

කර්දරයකි.

“අයියේ... ඔයා යකායහද ඉනය්න...?”

“අපි නුවර ආවා...”

“අපි කිවයව... කවුරු කවුරුද...?”

“මමයි අංජ්නයි...”

හතාමතාම ඇයට රි්දවීලම් සිතින ලත්නුක 

කීලේය. ඒ ඇය ්දෙසින ්දෙස හලත් 

ලගාඩනගාගනනා ්බලාලපාලරාත්තු 

බිඳ ්දමනනටත් එක්කය.

“්නැනදම්මා දන්නවද...?”

“්නෑ. ඕ්න ්නම් කියන්න. 
මං කර්න වැඩ ඔේයකාම 

අම්මට කියන්න යනය්න 
්නෑ...”

ලත්නුක කීලේ අංජනා ල්දස ්බලමිනි. ඇය 

සිටිලේ ඇමතුම ඇලසන තරම් ළඟිනි. 

“මම එච්්චර ්නපුරුකම් කරනය්න ්නෑ, ඔයා මට 
්නපුරු වැඩ කළාට. එයහ්නම් ඉතින මං ඊයයමයි 
අයප අම්මටයි, අපපච්චිටයි ඔයායෙ ෙර්ේ 
යරෙනඩ් ෙැ්න කියනයන...”

චතුමිණී ලසමින කතා කරනලන ඒ කිට්ටුලෙන 

කවුරුන ලහෝ ඇතැයි කියා ඔහුට සැක සිතුණි.

“දැන ඔය යකායහද ඉනය්න...?”

ඇය ඉනනා තැන ්දැනගැනීලම් සිතුවිේලලන 

ඔහු ඇසුලේය.

“ඕයොේලනයෙ යෙදර ය්නයව... මං අද 
ආයව වැදෙත් වැඩකට කියලා කියදදිත් 
ඔයා ෙේබිේයලේ වයේ හිටියා ේනන ෙනය්න 
්නැතුව...”

“ඉතින මට දැ්නෙන්න ඕ්නකමේ තිබයබ ්නැති 
නිසයි ඇහුයව ්නැත්යත්.”

ඔහු ඇත්තම කීලේය. 

“අයියය, මං පස්යස  ෙන්නම්... ඔයාට මට අද 
කතා කරන්නම ඕනි. අපරායද, ඔයා අද යකාළඹ 
ඉන්නම තිබුණු දවසේ.”

ඇය කල්බලලයන ලේ ඇමතුම ත්බේදී ඔහු 

අංජනා ල්දස ්බැලුොය. 

ඇලේ ලෙනසක් නැත. ප්රශන කිරීමක්්ද 

නැත. දුරකතනය සාක්කුෙට ්දමාගනනට ලපර 

ආලයත් ඇමතුමකි. ඒ කමල  ය.

“මහත්තයා... මාර වැයඩ් යවලා තියයනය්න...”

කමේ කතා කලේ කල්බලලයන ොලේය. ඒ 

කතා ේෙරයට ඔහුලගත් හත ්බය වුලේය.

“ඇයි කමේ...?”

“අර අයප සාපපුවට අේලලා සැයලෝන එක 
දානය්න, එදා අර මහත්තයයෙ ්නෑයයේ කියලා 
ආයව ය්නෝ්නා යකය්නේ. එයායන. අර දැන 
තමයි විවෘත කයේ. යබෝඩ් එක ඇරියා. ්නම ්චතූ 
සැයලෝන ඇනඩ් බියුටි යසනටර්...”

කමේ කියොලගන යේදී, ලත්නුකට ඒ 

ලමාලහාලත්ම රටින පිටෙ යනනට තරම් 

ලංකාෙ එපාවීලම් සිතුවිේලක් උපනලනය.
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දුටුවිට කඩා වැටුෙලු මහබඹුවග ලය

වවදකම අවගයි බුදදස් නිරිදුන්ට තුතී
පුද�ා වවදුන් තවමත් වේ රවේ ඇතී
රතු කුරුසයට පිටදී ඇති චැ�ල ව�ාදී
දැකලා මහ බඹුන් ඇඬුවලු මුනින් වැටී

�ැරකුේ රජුවග වසව�ැලලක් වැටුණු තැ�
තවමත් ඇතිව� සරු සාවරට අස් වැන්�
දැකලා පුරන් වී ගිය බිේ හතර වකාෙ
හිටියලු මහබඹුන් හිස අතගසා වග�

මුනි බෙ වදසන්�ට සිරිලක වඩි� විට
වතවරක් සාදු�ද ඇහු�ලු  විමාව�ට
ගත�චචාවතින් වඩි�ා  විහාවරට 
මුනිවරු ව�ාදුටුවවලු මහබඹු තම ව�තට

වේ මහ භද්ර කල�ය නිමවවන්� ව�ර
මා මැව් වේ බිමට මුනිදුනි වඩිනු  මැ�
�ැතුමන් �තා සිව්මහ වදවි ව�රටු කර
මහබඹු තදින් වැසුවලු තම විමන් වදාර

  දමයන්ති අත්තනායක

අද ජීවි්තය
ර� ව�� ව�ේ වකාට
වවර�ට ඇවිදින්
අහුරු අහුරු වැලි
�ා කර හරිමින්
ව�ාගිලුණු වවර�ක්
යළි යළි මවමින්
මතකය දිය කර 
හි�ැවහයි සතුටින්

  සංදීපනී සඳලිකා
     පරකඩුව
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නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊමම්ල් කරන්න

සංසකරණය - මමනෝරා මරේමතිලක

(අ)හිමි
නුඹ,
වියළි තුරු�තක්...
අවාරවේ හමා ආ වබාල සු�ඟක්
අ�වසරවයන් මවගන් උදුරා
මා �ාමුලම 
මහව�ාව�ාවට �තිත ක�...
ඒත් එක ගිේහා� ඍතුවක
එකඳු වකා�යක් ව�ාගැවසුණු
මවගේ හිස් කඳ මත
ප්ාෙයක් තිබුණු බව හඟවා
වසව�හසින් ලැඟුේ ගත්තීය, ඔබ...
මා අතු�තර විහිදුවා
අලුත් දළු මල පුබුදුව� කල
මටත් ව�ාදැනීම මා වකවරන්
ගිලිහී ගිය
වියළි තුරු�තක්මයි... නුඹ

  වී.මේ.සමාධි සන්දීපනී චන්්රමසකර
    පළමු වසර
    මකාළඹ විශවවිද්ාලය

විසි වසරක පියසටහන්
විසි වසරකට ව�ර සුන්දර දි�කි එදා
මල මත දඟ ක�ා බඹරුන් සු�ඟ බදා
ඔබ මා බලන්�ට �ැමිණුනු ඒ ව�රදා
ව�ාමැකී සිවතහි තැන්�ත් වී තිවේ සදා

කැරලි වකාේවඩ සමඟින් වූ �ළු ව�නුම
�ා කර හැරිය හී සර වන් ව�තු කැලම
වසාඳුරු සි�ාවවන් පිරි ඔබවගේ බැලම
මා වසඟයට ගත් බව ව�ාකියා බැරිම

විසි වසරක්ම දිවි මාවත එකට වවලා
ආවවමි වබාවහෝ දුර ඔබවගේ අත අලලා
කාලය ඉගිල වගාස් අ� විය�ත් කරලා
එ�මුදු බැඳුණු වසව�හස �ේ �ැත බිඳිලා

ආ�සු හැරී බැලු විට විසි වසර පුරා
මම ඔවබ වසව�ැලල බව වැටවේ සපුරා
අතීත ආදර සැමරුේ අතර සරා
ඔබ හා පිය�ගමි වේ මුළු භවය පුරා

  එම්.මේ. ගිමවෝන් යානිකා නන්දමසන
    ජාතික විගණන කාරයාලය
    බත්තරමුල්ල

උණ්ඩ
�පු කැවිති අවුලන්

ඇතු�ටම �ලයං

යකඩ මූනිස්සේ

උඹ රුදුරු අවියක්

  එම්.ඒ.අයි.යූ.මාරසිංහ
     කුලියාපිටිය

ජන අරගලය 
�රවියන් සුදු අහවස ඉගිලී
අ�ට සාමය �ඟා වූවා
සිංහ ධජයත් ඉහ� ඔසවා
වීර විකුමන් වලසට �ෑවා
කළු ව�ාවන් වද�ස විහිදී
හිරු කිරෙ මිහි මතම සිේබා
අ�ට අපි වලස අත්වාරු බැඳ
අරගලය අ� සැවවාම දින්�ා

මාස ගෙ�ක් වවවහස වීලා
අවේ ශක්තිය වලාවට කීවා
ජාති ආගේ වේද දුරලා
අවේ සමගිය රටම දින්�ා
සැම එකා වමන් අත්වැලක් වලස
ඉන්�වා යැයි �ැවත ව�න්වා
වහට දවවස වීරයන් අද ඇත
අරගලය අ� සැමට කීවා... 

සියලු සේ�ත්වලින් පිරිපුන්
ලංකා භූමිය නුඹයි අේමා
හුස්ම ව�ාද දී තම දරුවවා වලස
ඇයයි රැකගත්වත්ම සැමදා
අවේ යුතුකම ඇයව රැකුමයි
�ෙ පුදා දිවි වදවවනි කරවා 
අරගලය විය අේමා රැකුමට
ජාතිවේ �ෙ නුඹම හින්දා

හිත රිදුේ දී හඬ�වා ඇත
සිංහ වල කකිය�ා හින්දා
�න් වදසින් ආවව් වකා�ඹ වවත
වද�ය රිදුෙත් ගම� වයාදවා
උගුවර වල රස දැව�ොම වතක්
හඬ �ගා අව� දිනුම ඉලලා
අරගලය අව� ජ� බලය වව්
සීහ �ාදවය බලය ව�න්වා 

  මලෝචනී අමරසූරිය

නුඹ මට
සසර දිගු දුර චාරිකාවක
විතැන් වූ කල නිවේෂයකට
සිවයා�ඟින් හිඳ ගිමන් හරි�ට
�වස නිව�ා �ැන් බිඳක්

රකිමි නුඹ මට මහවමරක්...

සිතැඟි �ටලා දුර වගවන්�ට
සසරඉම වතක් ඇවිද යන්�ට
�ැතූ �ැතුමක් ව�ාදි බැඳන් මම
හිඳිමි මතකවය තව තවත්

හී� දුර ව�ාව සදාකල...

  දිව්ාංජන මසමනවිරතන
     නාවලපිටිය

්තාත්තා
නුඹ මහා ගසකි
හුස්ම ව�ාද මට ලබාදුන්

නුඹ මහා ගවසකි
මල, �ල අහර ලබාදුන්

නුඹ මහා ගවසකි
සිසිල, වසවෙ ලබාදුන්

නුඹ මහා ගවසකි
චේඩ මාරුතයක් වස් දරුණු

නුඹ මහා ගවසකි
මත්�ැන් ව�ාදින් ඉදිරී වැටුණු

  වින්්තා විමේතංග 
    කටුවැල්මල්ගම
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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. 

�ොඩේ අංක 30
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සෙවවන්දි සෙට්ටිආරච්චි

සීතා ස�ාන්නමස�රුම
ස්වයං රැකියා පාඨමාලා 

උපදේශිකා

01

සෙවිස�ාත් ළඟට 
සෙන්නෙන්න පුළුවන් 
බිසනස එකක් 

සබිත්රි බෙබෙරා ඉන්දියාබේ ගාදි ප්රබේශබේ 

මුඩුක්කුවක ඉපදුණු කාන්්ාවක්. ඇබේ 

රැකියාව වුබේ පාබේ කඩල විකුණන එක. 

ඔබොම ඉන්්දැේදි සබිත්රිට බිසනස එකක් 

පටන්ගන්න කියලා සල්ලිකාර බනෝනා 

බකබනක්බගන් පුංචි මු්ලක් ලදැබුණා. 

සබිත්රි ඒ සල්ලිවලින් ෙඳුන්කූරු ේන්න 

පටන්ගත්ා. ඇය පන්සල්වල විසි කරන මල් 

එකතු කරලා බේලලා ඒවත ෙඳුන්කූරුවලට 

එකතු කරලා පුංචි බවනසක් එබෙමත 

කළාලු. ඒ අවුරුදු ්ෙයකට වි්ර කලින්. 

අ් බවනබකාට සබිත්රි ඉන්දියාබේ ප්රසිේ්ධ 

ෙඳුන්කූරු ව්ාපාරිකාවක්. ්දැන් ඇය යටබත 

විශාල පිරිසක් බසවය කරනවා. ෙඳුන්කූරු 

බිසනස එක බපාඩිවට පටන් අරන් දියුණු 

බවච්චි ප්රසිේ්ධ ව්ාපාරිකබයෝ ඉන්දියාබේ 

වි්රක් බනබේ ලුංකාබවත ඉන්නවා.

ෙඳුන්කූරු කියන්බන් අතී්බේ ඉඳලම 

ආගමික චාරිත්ර වාරිත්ර සමඟ ෙේ්ධ බ්යක්. 

පදැරණි ඊජිප්තු බසාබොන් කිහිපයකින්මත 

ෙඳුන්කූරු බකාටස බසායාබගන තිබයනවලු. 

රබෙක් මදැරුණම ඔහු අසළ සුවඳ ෙඳුන්කූරු 

්දැල්ලුවෙම බ්වියන් ඔහු අසළට එන ෙවලු 

ඔවුන්බේ විශවාස වුබේ. ෙඳුන්කූරු ගදැන 

ලිඛි් සාක්ෂි ෙේෙබවන්බන් ඉන්දියාබවන්. 

ඍේබේ් සෙ අථේවබේ් ග්රන්ථවල බේ 

සුවඳකූරු ගදැන පදැෙදැදිලි කිරීේ ඇතුළත 

බවනවා.

ෙඳුන්කූරු බොබෙෝ ආගමික ව්ාවතවලත 

අනිවාේයය අුංගයක්. පන්සලකට ගියාම 

වුණත ්සබත ෙමන ෙඳුන්කූරු සුවඳ 

හිතවල පෙන් සිතිවිල්ලක් ඇති කරනවබන් 

බන්්? පන්සල්වල වි්රක් බනබේ බග්රබොර 

සුවඳ කරන්න ෙවසයාබමට ෙඳුන්කූරක් 

බ්කක් පතතු කරන ආච්චිලා, අේමලත 

ඕන ෙදැටිබේ ඉන්නවා. කෘමි විකේ්ෂකයක් 

විදියටත සමෙරු ෙඳුන්කූරු ්ල්වනවා.

බේ නිසා ෙඳුන්කූරු කියන්බන් බොඳ 

ඉල්ලුමක් තිබයන බ්යක්. ෙදැෙදැයි ෙඳුන්කූරු 

ඉල්ලුබේ ෙදැටියට බේශීය සදැපයුම මදිලු. ඒ 

නිසා අපි භාවි් කරන ෙඳුන්කූරු 80%ක්ම 

ආනයනය කරන්බන් ඉන්දියාබවන් නදැත්ේ 

චීබනන්. 

ඉතින් ඒ සල්ලි පිටට බනාදී අපිටම 

උපයාගන්න තිබයන ්වත විදියක් ්මයි බේ 

වබේ ව්ාපාර සුළුබවන් ෙරි ආරේභ කරන 

එක. අනික බේක ආොධි් බකබනක්ට වුණත 

පෙසුබවන් කරන්න පළුවන් වදැඩක්බන්.

ෙඳුන්කූරු නිෂපා්නබේ ප්ර්ධානම අමුද්රව් 

කළු කුඩු. බේවා බවළඳබපාබළන් ගන්න 

පළුවන්. 

නදැත්ේ බපාල්කටු අඟුරු කුඩු කරලා 

කළු කුඩු විදිෙට භාවි්ා කරන්නත පළුවන්. 

ඒ වබේම පටටා කුඩු (ගේ වේගයකි), 

සුවඳ විහිදුවීම සඳො B B බ්ල්, සුවඳ 

රඳවාගදැනීමට මසක් අේෙට, සුවඳ වේග 

(ඕනෑම වේගයක සුවඳ මිලදී ග් ෙදැක), 

සුවඳ සීල් කිරිමට නයිස කුඩු, උණ පතුරු 

කූරූ, බොඳින් බේලා ෙලාගත ලී කුඩු බේ 

සඳො අවශ්යයි. 

බේ ෙදැමබ්යක්ම පිටබකාටුබේ නඩාේ 

බරෝඩ්, ගෑස පෙ, බ්ේ බරෝඩ් කියන 

පාරවල්වල තිබයන ෙඳුන්කූරු ෙඩු කඩවලින් 

බොබොම අඩු මු්ලට මිලදීගන්න පළුවන්.

   පි�වර 1   

කළු කුඩු බකාටස තුනකට ලී කුඩු බකාටස 

එකක් සෙ පටටා කුඩු බකාටස එකක් එකතු 

කරලා වතුර සවල්පයක් ොලා අබත ඇබලන 

ප්රමබණට ගුලියක් ෙොගන්න. ්දැන් මිශ්රණය 

කුඩා බකාටසවලට බවන් කරන්න.

   පි�වර 2   

උණ කූර අරබගන අඟල් 1 1/2 ක් බවන්න 

අ්ඇරලා ඉතුරු බකාටබස අර ෙොගතතු 

මිශ්රණය ලෑල්ලක් උඩ තියලා කූර මදැ් 

ඉඳලා බ්පදැත්ට එබ්න විදිෙට බරෝල් 

කරන්න.

   පි�වර 3   

උණ කූරට මිශ්රණය බොඳින් ඇලුණට 

පසබස අේබේ තියලා බේලගන්න.

   පි�වර 4   

කදැමති සුවඳ වේගයක් සබරේ 

බෙෝ්බල්කට ොලා බොඳට 

වියළාගතතු ෙඳුන්කූරුවලට සබරේ 

කරන්න. ඊටපසබස බේ ෙඳුන්කූරු 

බපටටිවලට නදැත්ේ බපාලිතීන්වල 

අසුරලා බවළඳබපාළට නිකුත කරන්න 

පළුවන්. ඒ බේවලුත පිටබකාටුබවන් 

අඩු මු්ලට මිලදීගන්න පළුවන්.

ෙඳුන්කූරු 10ක් අඩුංගු පදැකටටුවක් 

රුපියල් 60කට අබලවි කරන්න පළුවන්. 

ඒ වබේම ෙඳුන්කූරු බ්ාග වශබයන් 

මිලදී ගන්න ව්ාපාරිකබයාත ඉන්නවා. 

ෙඳුන්කූරු නිෂපා්නය ගදැන ්වත 

විස්ර ්දැනගන්න  0714766819ට ක්ා 

කරන්න.

ෙඳුන්කූරු කි�න්සන් 
අතීතසේ ඉඳලම 
ආෙමික චාරිත්ර 

වාරිත්ර ෙමඟ බද්ධ 
සෙ�ක්. �ැරණි 

ඊජිප්තු සොසොන් 
කිහි��කින්මත් 

ෙඳුන්කූරු සකාටස 
සො�ාසෙන තිස�නවලු

02 03

04



24 2022 ජූලි 27 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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