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මෙ

වර ‘ධරණී ෙනාලිය’ සරසනමන 

සුන්දර මෙමෙන්ා විොසිතාවකින.

මේ මෙමෙන්ා විොසිතාමවන 

ෙැඩවනමන ජනප්රිය චරිතයක් වන පියුමි 

ෙංසොලියි. ෙැඩකමේ කිරිබතම්ාඩ සැමෙෝන 

ෙක් රූ රූපොවණ්ය ආයතනමේ රූපොවණ්ය 

ශිල්පිනී ෙංකා කුොරි සුෙනමේකරයි.

සුදු පැෙැයට හුරු මෙමෙන්ා විොසිතාව 

වඩාතෙ ්ැෙමපනමන පැෙැපත සිරුරක් හිමි 

යුවතියකටයි. විමේෂමයනෙ විොසිතාවෙට ප්රිය 

කරන අමයක්ට මේ විොසිතාව ඉතා මොඳින 

්ැෙමපනවා. ඉතින ෙං්ෙ දිනයට අලුත බවක් 

ෙබාම්දනන මේ ඉනදියානු විොසිතාව මයාදා්නන 

පුළුවන. 

අෙංකාර stones මයාදා්නිමින ජුවෙරි 

නිරොණය කර ඇති අතර, තරෙක් විශාෙ මෙස 

මපමනනනට ඒවා පළඳො තිමයනමන ඇමේ 

සිරුමර ප්රොණය සෙඟ ්ැෙමපන අකාරයටයි. 

ෙල් කළඹ මරෝසවලින නිෙ කර ඇති අතර මුළු 

විොසිතාවටෙ චාේ බවක් ෙබාදීෙට උතසාෙ කර 

තිමබනවා.

සේබනධීකරණය 

ක්රිෂොන් පුෂපකුමොර

විොසිතාවෙට 

කැෙති යුවතියට 

නලනහනගො 
විලොසි්ොවේ

හැ්ඩගැනවීම
ලංකො කුමොරි 
සුම�නසකර 
සැනලෝන ලේ රූ
කිරි්බතනගෝඩ

ඡොයොරූප
මධුශංක 
සිරිවර්්ධ�

න

න්දනී සහ කුමාර හමුවූයේ මා හරහාය. කුමාර 
මායේ ඥාති සයහෝ්දරයකු වූ අතර නන්දනී 
මායේ යහාඳම මිතුරිය වූවාය. නමුත් එකතරා 

ගැටලුවක මා හට පැන නැගී තිබුණි. යේ ය්දය්දනා නිතරම 
්දබර කර ගනයනෝය. එපමණක යනාව ය්දය්දනාම මා අමතා 
පැය ගණන සිදු වූ යේ පවසනයනෝය. නන්දනී ඇයට සිදුවූ 
අසාධාරණකේ, හිත් රි්දවීේ ගැන කියන අතර කුමාර 
තමනට සිදු වූ හිත් රි්දවීේ ගැන කියනයනය.

“උඹ අපිව එකතු කළා නේ උඹම අයේ ප්රශන විසඳලා 
දීපන” කියා යනාකියා කියනයනෝය. මා යේ ය්දය්දනාව සමගි 
කර හති වැටී සිටියයමි. මායේ සැමියා ්ද දිනපතා ඔවුන 
ය්දය්දනායේ විකාරවලට සිනායසනයනය.

“බබා ඔය ප්රශන ඔය විදියට නේ කවදාවත් විසඳනන 
බැහැ. මම කියන විදියට ඊළඟ සැයේ කරලා බලනන.”එක 
දිනක මයේ සැමියා පැවසුයේය.

සතියකින පමණ මා හට නන්දනී දුරකතන ඇමතුමක 
ලබාගත්තාය.

“බලනනයකෝ සිතාරා යවච්ච යේ. යේ මනුසසයා 
ආයයමත් මාත් එකක රණ්ඩු වුණායන. මම බඩු ටිකත් 
අරයගන යග්දරින ආවා.” කියා පටනගත් කතාව ඇය 
දිගටම කරයගන ගියාය. මා එයට නිහඬව සවන දුනනා 
පමණි. යවනදායමන ය්දය්දනාට එකතුයවන යමන ආයා්චනා 
කරනනට යනාගියයමි.

තවත් දිනක ගතවූ තැන කුමාර්ද මා ඇමතුයේය.

“නංගි ආරංචි්ද යවච්ච යේ? යාළුවා කිේව්ද?” ඔහු 
විමසුයේය.

“ඒ යමාකක්ද?” මම ඇහුයේ කිසිම ය්දයක 
යනා්දනනා ගානටය.

“යේ නන්දනී ආයයමත් රණ්ඩු යවලා යග්දරින 
ගියායන. ඔයාට කිේයේ නැේ්ද?” ඔහු ඇසුයේය.

“අයන ඇත්තටම මට කිේයේ නෑයන. හරි පුදුමයි. 
යවනදාට මුලිනම යේ වයේ ය්දයක වුණාම නන්දනී 
කියනයන මටයන.” මම පුදුමයයන යමන පැවසුයවමි.

ඔහුයේ පැත්යතන කියනනට ඇති යේ පවසා ඔහු 
දුරකතනය විසනධි කයේය.

තවත් දින කිහිපයක යගවී ගිය තැන නන්දනී නැවතත් 
මා ඇමතුවාය.

“කුමාර අයියා කතා කළා්ද?” ඇය විමසුවාය.

“අයන නැහැ. මටත් හරි පුදුමයි යවන්දට යමයහම 
ය්දයක වුණාම අයියා මුලිනම කතා කරනයන මටයන. ඒත් සමොධි ්ඩයස

්බැඳ ගත්ො �ම 
න්බනර් ගහගනිේලො 

“මම නකෝේ කරො, ඒත එයො 
ආනසර් කනර් �ෑ. මැනසජ් 

දැමමො, ඒත රිපලයි එේනේ �ෑ. 
නමදා සැනර් �ම ්තතවය 

්බරප්ළයි වනේ.”

යමදා සැයේ නිකනවත් යකෝල් කයේ නැහැ. මම යකෝල් කළත් ආනසේ කයේ 
නෑ.” මම කීයවමි.

එදිනම රෑ කුමාර අයියා්ද මා ඇමතුයේය. 

“නංගි නන්දනීට කතා කරලා බැලුවා්ද?”

“මම යකෝල් කරා, ඒත් එයා ආනසේ කයේ නෑ. මැයසජ් ්දැේමා, ඒත් රිේලයි 
එේයේ නෑ. යමදා සැයේ නේ තත්ත්වය බරපතළයි වයේ.” මම කීයවමි.

ඒ කතාවම නන්දනීටත් කීයවමි. කුමාර යේ සේබනධව මා 
සමඟ කතා යනාකරනයන ඔහුට සියල්ල එපා වී ඇතැයි මා සිතන 
බව මා නන්දනීට පැවසුයවමි.

නන්දනී මට කතා යනාකරනයන ඇයට සියල්ල එපා වී ඇතැයි 
මා සිතන බව මා කුමාරට පැවසුයවමි.

සති කීපයක යනවිට ය්දය්දනා ය්දය්දනාට කතා කර මිතුරු වී 
තිබුණි. එපමණක යනාව ය්දය්දනා මයේ සැමියා හමු වූ වියටක මා 
ගැන යදාස කියා තිබුණි.

“එයා නිකමටවත් කිේයව නෑයන අපි ය්දනනා අපි ය්දනනා 
ගැන යහායා බලපු බව. කැයෙනන යන කුරුළු කූඩුවක එකතු 
කරනන යන්ද යහාඳ යාළුයවක වුණාම උත්සාහ කරනන ඕයන?” 
ඔවුන විමසා තිබුයණෝය.

“අයපෝ ඉතින ඔය කුරුළු කූඩුව කැයෙන හැම සැයේම 
එයා ඕක විසඳනන මහනසි යවේදි යවනයන අපිට අයේ 
කුරුළු කූඩුව ගැන බලාගනන යවලාවක නැති යවන එක. මම 
තමයි එයාට කිේයව මීට පසයස ඕවට මැදිහත් යනාවී ඉනන 
කියලා. යේනවයන යබාරුවට තරහා යවලා යවන යකයනකයග 
මාේගයයන යාළු කරගනනවට වැඩිය ඔයාලා ය්දනනම කතා 
කරලා ප්රශන විසඳගනන එක යකාච්චර යහාඳයි්ද කියලා?” 
සැමියා අසා තිබුයණ්ය.
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සි

තාරා, ම්දෙටම්ාඩ මේලි නිවාස 

සංකීරණයක ජීවතමවන මදා මළාේ 

ෙැවිරිදි පාසල් සිසුවියකි. ඇමේ 

ම්දොපියනමේ ජීවිකාව වූමේ කුලී වැඩය. 

්දරුවන තිම්දමනකුම්න යුත පවුමල් 

බාෙයා වූ සිතාරාට වැඩිෙෙල් සමෙෝ්දරයින 

ම්දම්දමනකි. අවුරුදු පෙමළාව සෙ දාසය 

යන වයේවෙ පසුවූ ඔවුන ම්දම්දනා්ද යේ 

යේ මේතු නිසා පාසල් අධ්ාපනය අතරේ 

නවතා ්දො තිබුණි.

ම්දොපියන ්දෙවල් කාෙමේ නිවමේ 

නැති ව් ්දනනා නිසා අයියා ෙමෙෝ 

ම්දනනාමේ ්ජයනට ්දෙවමල් නිවෙන 

වූමේ සිතාරොමේ නිවසය. පනේ ම්දමක් 

මකාළ කුටටෙ මේ ෙැ්ද සාෙමේ රජ මවද්දී 

ෙතවතුරින සූර වීෙටත, බීඩියක්, ්ංජා 

සුරුටටුවක් බීෙටත ඔවුන තිේමපාළක් 

කරම්න තිබුමේ එතැනය. 

නමුත මේ සියල්ෙ නිසා ්දවසින ්දවස 

අසරණ වූමේ සිතාරා ය. වයස අවුරුදු 

මදාළෙක් වුව්ද බැලූ බැල්ෙට ඇයට තිබුමේ 

අවුරුදු ්දෙනවයක විේසක තරුණියකමේ  

මෙන පිරිපුන මපනුෙකි. එනිසාෙ උමද් ෙවා 

ම්ට ම්ාඩවදින පිරිමිනමේ උකුසු ඇේ 

සිතාරා ම්දසට මයාමුවුමේ ආයාසයකින 

මතාරවය. පාසමල්දී පවා ඇයට මොකු 

පනතිවෙ සිසුනමේ ආකරෂණය වැඩිමයන 

හිමිවිය. ෙමත පනතිමේ සිටි සිතාරාට 

සාොන්ය මපළ, උසේ මපළ පනතිවෙ 

අයියොම්න ෙැබුණු මපේ ඇරයුේවේද 

අඩුවක් මනාවීය. අධ්ාපන කටයුතුවෙට්ද 

වැඩි උනනදුවක් මනා්දැක්වූ සිතාරා ්ැන 

ගුරුවරුන තුළත එතරේ පැෙැදීෙක් 

තිබුමේ නැත. සියල්ෙ එමේ සිදුමවද්දී 

සිතාරාමේ පනතිභාර ගුරුතුමියට ඇමේ 

ෙැසිරීේ රටාමේ මවනදා නැති අසාොන්ය 

බවක් මපමනනනට පටන්තතාය. ඇය 

පනති කාෙරමේදී වරිනවර වෙනය කරමින 

සිහිසුන වී ඇ්ද වැමටනනට පටන්තතාය. 

සිතාරාමේ පවුල් පසුබිෙ ්ැන මොඳිනෙ 

්දනනා ගුරුවරිය මුලිනෙ සිතුමේ එමේ 

වනමන අයෙපත ොනසිකතවය නිසා මෙෝ 

ආරථික අපෙසුතා නිසා විය ෙැකි බවයි. 

එනිසාෙ සිතාරාට වැඩි අවධානයක් දී 

විෙසිල්මෙන පසු වූ ගුරුවරියට අසාොන්ය 

මෙස ඇමේ කුස ඉදිරියට මනරා තිබීෙ ්ැන 

විශාෙ සැකයක් පෙෙ විය.

“සිතාරා දැන් සති ගාණක ඉඳලා මට 
ඔයාගේ ගලාකු ගෙනසක් ගේනො. දරුගෙෝ 
ඔයාට කාටෙත් කියන්න බැරි ප්රශනයක් 
තිගයනො නම් මාෙ විශොස කරලා මට 
කියන්න.”

මකාමතක් ඇසුව්ද සිතාරාමේ මුවින ඒ 

්ැන වචනයක් මෙෝ පිටකර්ැනීෙට ඇය 

අමපාමොසත විය. එමෙත උමද් ෙවා 

්දරුවන දාේ ්ණනක් සෙඟින මපාරබදින 

ගුරුෙවකට ඇහිපිල්ෙෙකින පවා ්දරුවන 

ෙඳුනා්ැනීෙට සූක්ෂෙශීලී ඉවක් ඇත. 

සිතාරාමේ මෙෙ ශරීර මවනේකේ සෙ 

මරෝ් ෙක්ෂණ ්දරුමවකු ෙැබීෙට සිටින 

ෙවකට සොන වුව්ද ඇය ඒ ව්ක් 

ඇම්න මකළිනෙ අසනනට ගිමේ නැත. 

පසුව මේ පිළිබඳ විදුෙල්පතිවරයාව්ද 

්දැනුවත කළ ගුරුවරිය සිතාරාව වොෙ 

වවද්යවරමයකුට මපනවීෙට කටයුතු 

කළාය.

“ගමයාට දරුගෙක් ලැගබන්න ඉන්නො. 
ගම් ගෙනගකාට මාස ගදකකටත් ෙඩා 
ෙැඩියි.”

සිතාරාව පරීක්ෂා කර බැලූ වවද්යවරයා 

එමේ කීමේ එමතක් කල් තිබූ සැකය සීයට 

සීයක්ෙ තෙවුරු කරමිනි.

ගුරුවරියට සිතාරා ්ැන ඇතිවූමේ 

කියා්ත මනාෙැකි තරමේ මේ්දනාවකි. 

එමෙත ්දැන ඒ ්ැන සිතා පෙක් නැත. 

මකාතැනක මෙෝ වර්දක් සිදුව ඇත. 

“සිතාරා ඔයා දැන් දන්නෙගන් ඔයාට 
බගබක් ලැගබන්න ඉන්නො කියලා. ඒ ගැන 
ගෙන කාටෙත් කියන්න බැරිනම් ගෙච්ච ගේ 
ගැන මටෙත් ඇත්ත කියන්න. කවුද ඔයාට 
ගමගෙම කගේ? මම ඔයාට ග�ාගරාන්දු 
ගෙනො ගම් ගැන ඔයාගේ අම්මට ඇගරන්න 
ගෙන කිසිම ගකගනකුට කියන්ගන නෑ 
කියලා.”

එවර්ද ඇමේ උතසාෙය ව්යර්ථ විය. 

පසුව වොෙ පාසෙට පැමිමණන මෙස 

ඇමේ ෙව වන කුමුදුනීට ්දැනුේ දුනමන ඒ 

්ැන ්දැනුවත කරනනටය.

“දැන් සති ගාණක ඉඳන් සිතාරාට 
�න්තිගේදි ෙමගන් ගියා. සැරින් සැගේ 
කලන්ගත ෙැදිලා ෙැටුණා. ගම් දරුෙගේ 
බඩ ඉසසරෙට ඇවිලලා තිබුණා. 

බැරිම තැන අපි ඉසපිරිතාගලට අරන් 
ගියාමයි දැනගත්ගත් ගමයාට දරුගෙක් 
ලැබගන්න ඉන්නො කියලා. ෙැබැයි 
සිේ්ධගෙචචි කිසි ගදයක් ගැන ගම් දරුො 
කගටන් ගකළ බිඳක් ගෙළන්ගන නෑ. ඔයා 
අම්මා ගෙලත් ගමච්චර දෙසකට දුෙගේ 
ගෙනසක් දැක්ගක නැේද?”

පනතිභාර ගුරුතුමිය කියා සිටිමේ තරෙක 

කෙබෙයකින වුව්ද, කුමුදුනීට ඒ ්ැන ව්ක් 

නැත.

“අපි ගගෙලෙලට ගෙලා මුන්ගේ බඩෙල 
ඉසසරෙට �සසට යනෙද කියලා බලන් 
හිටිගයාත් බඩෙල පුරෙන්ගන කවුරු 
ඇවිලලද මිස? අපි උගේට �ාරට බැෙැලා 
කීයක් ෙරි ගොයාගගන ආගොත් තමයි 
මුන්ට රෑට බත්ෙැලිය ඉගදන්ගන.”

කුමුදුනීමේ කතාමවන ෙවිතයට පතවුණ 

ගුරුතුමිය ඇයට එහි බරපතළකෙ 

වටොදීෙට මකාමතක් උතසාෙ කළ්ද ඉන 

කිසිඳු පෙක් වූමේ නැත.

“අනික ඉතින් ඕක ගම් ගකලලට 
විතරක් �ළෙැනි �ාරට වුණ වින්නැහියක් 
ගනගෙයිගන. අගේ ෙත්ගත් ගම් ෙයගස 
ගකලගලාන්ට ඕනතරම් ළමයි ෙම්බගෙනො. 
එතගකාට උන් කරන්ගන ළමයෙ 
ආචචිඅම්මගග කගේ එලලලා ගකාගේෙරි 
රසසාෙකට යනො. එගෙම නැත්නම් ෙයස 
ෙරියනකල ඉඳලා ඩුබායි යනො. මට ඔය 
ලැගබන්න ඉන්න දරුො ෙැඩි නෑ මිස. 
අනික ඒකි තාත්තා කවුද කියලා කියන්ගන 
නැත්නම් ඒ ගැන තෙත් අෙලා ෙැඩක් නෑ.”

කුමුදුනී වැනි මකමනකුට තවදුරටත මෙහි 

බරපතළකෙ මතරුේකර දීෙට කාෙය වැය 

කර පෙක් නැත. ඇයට මකාපෙණ කීවත 

එපෙණයැයි මතරුේ්ත ගුරුවරිය මෙයට 

මවනත විකල්පයක් මසවීෙට කටයුතු කමේ 

සිතාරාමේ අනා්තය වළපල්ෙටෙ යා මනාදී 

මකමේ මෙෝ ඇයව ඉන මු්දවා්ැනීෙට සිතූ 

නිසාය.

පසුව විදුෙල්පතිවරයාමේ සොය්ද 

ඇතිව මීට අවශ්ය නීතිෙය පියවර ්ැනීෙට 

ඇය කටයුතු කළාය. එතැනින මනානැවතී 

සිතාරාව මපෞද්්ලික මරෝෙෙක උපමද්ශන 

සායනයකට්ද රැම්න ගිමේ ඒ ොර්මයන 

මෙෝ මෙහි ඇතත නැතත ්දැන්ැනීෙටත, 

සිතාරාමේ ොනසික සෙ කායික පිරිහීෙට 

ප්රතිකරෙයක් මෙසතය.

පසුව උපමද්ශන මේවා ෙගින සිතාරාව 

ය්ථා තතතවයට පතකිරීෙට කටයුතු කළ 

ආකාරය ්ැනත, මෙවැනි සිදුවීේ වළක්වා 

්ැනීෙට කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ්ැන 

උපමද්ශන ෙමනෝ විද්යාඥ භාග්ා අමේසිංෙ 

මෙමේ කියා සිටියාය.

“ගම් දරුෙෙ ඇගේ �න්තිභාර ගුරුතුමිය 
විසින් මට ගයාමු කරනගකාටත් ඇය සිටිගේ 
දැඩි මානසික පීඩනයකින්. ඒ පුුංචි ෙයසට 
ඇගේ තාත්තා, අයියලා ගදන්නා ගැන �ො 
ඇය කතා කගේ පුදුමාකාර කළකිරීමකින්, 
අප්රසන්නතාෙයකින්. ඒ ෙගේම ඉතා 
විශාල බියකින්. දැන් ඇය ටික දෙසක 
ඉඳලා අගේ උ�ගේශන ගසොෙලට එනො 
යනො. ඒත් තාම අපිටෙත් බගේ ඉන්න 
දරුෙගේ තාත්තා කවුද කියන එක කියලා 
නෑ. ඒ ගැන අෙනගකාට ඇය හිතාගන්න 
බැරිතරම් බය ගෙනො. ඒ නිසා ගම් 
ගෙනගකාට අපි මුලින්ම ඇයෙ කායිකෙ සෙ 
මානසික සුෙ අතට �ත්කරන්නයි කටයුතු 
කරමින් ඉන්ගන.

ඒ ෙගේම මට ගමතැනදි ගදමාපියන්ට 
කියන්න විගශෂ �ණිවිඩ ගදක තුනක්ම 
තිගයනො. �ළෙැනි එක තමයි රසසාෙක් 
කරලා ෙරිෙම්බ කරලා තමන්ගේ 
දරුෙන්ෙ ග�ෝෂණය කරන එක, ෙරිෙැටි 
අධ්ා�නයක් ලබලා ගදන එක ගදමාපිගයෝ 
ෙැටියට අපි කාගගත් ෙගකීමක්. නමුත් 
එගෙමයි කියලා ඒ දරුගො ගැන ගොයලා 
බලන්ගන නැතුෙ ගම් විදියට අතෑරලා දාලා 
ඉන්නො නම් ඒක ඇත්තටම බර�තළ 
ෙරදක්. විගශෂගයන්ම ගම් ෙයගස 
දරුගො ගැන තෙත් ෙැඩිගයන් අේධානය 
ගයාමු කරන්නට අෙශ්යයි. ගමාකද ගම් 
විදිගය නෙ ගයාවුන් විගේ දරුගෙක් 
කියන්ගන ලිුංගිකත්ෙය ගැන රෙසින් 
අත්ෙදාබැලීම් කරන්න ග�ළගෙන ෙයසක්. 
එතගකාට පිටසතර පුේගලයින්ට ඔවුන්ෙ 
ග�ාළෙොගන්න ෙරිම ගලසියි. අන්තිමට 
අපි දරුගොන්ට කන්න ගදන්න සලලි ෙම්බ 
කරන්න ගියා කියලා කිසිම ගදමාපිගයක්ට 
ඒ ෙගකීගමන් ගේරිලා �ැනලා යන්න බෑ. 
ඒ නිසා ගමතැනදී ෙැඩිපුර ෙගකීම ගන්න 
ඕන ගදමාපිගයෝ. එගෙම වුගණාත් විතරයි 
ඉසසරෙටෙත් අපිට ගම් ෙගේ අහිුංසක 
දරු �ැටුෙන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න 
පුළුෙන්කම ලැගබන්ගන.”

ලිහිණි මධුෂිකො
 
 

උපනේශ� 
මන�ෝ විද්ොඥ
භොග්ො අනේසිංහ

කවුද ඔයෝට නමනහම 
කනේ? මම ඔයෝට 
නපොනරොනදු නව�වො 
නම ගැ� ඔයොනේ 
අමම්ට ඇනරන� 
නව� කිසිම 
නකන�කු්ට කියනන� 
�ෑ කියලො

්බනේ ඉන� ළමයනේ 
්ොත්ො කවුද කියලො 
ඒ දුව ්ොමත 
අපි්ට කියලො �ෑ 
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එෙ තරුණියමේ ෙව කී කරුණුවලින 

ඉතා මොඳින පැෙැදිලි වූමේ එෙ තරුණිය 

භීනමනෝනෝදය (Schizophrenea) නේ වන 

ොනසික මරෝ්මේ ෙක්ෂණ පෙෙ කරන 

බවකි.

“ඔය ්දරුවට මොකක්ෙරි ගුේත ම්දෝෂයක් 

බෙපාො තිමයනව්ද කියො බෙනවා 

වමේෙ මොනවාෙරි 

ොනසික මරෝ් ෙක්ෂණ 

පළමවනව්ද කියො 

බෙන එකත ෙරිෙ 

වැ්ද්ත. ඒ හිනදා ෙෙ 

නේ කියනමන අනිත 

මද්වල් කරන අතමර 

ඔය ්දරුවව ෙමනෝ 

වවද්යවරමයකුටත 

මපනනනන කියෙයි.” 

ෙමේ අනුොනය 

ඍජුවෙ ෙව මවත 

ඉදිරිපත මනාකළ 

ෙෙ කීමවමි. නමුදු 

එෙ තරුණිය 

සේබනධමයන ෙමේ 

නි්ෙනය ොධ් 

ආයතනමේ මේවය 

කළ හිතවතාට ඍජුවෙ 

කී ො එෙ තරුණිය 

ෙැකිතාක් ඉක්ෙනින 

ෙමනෝ වවද්ය ප්රතිකාර 

මවත මයාමු කරන 

මෙස කියාසිටිමේ ඒ වනවිටත ඇය මකමරන 

භීනමනෝනෝද මරෝ්ය සේබනධ රතු සංඥා 

ෙනාව පළමවමින තිබූ බැවිනි.

“ෙමේ බෙ කිරීෙට අර ළෙයව ෙමනෝ 

වවද්යවරමයක් ළඟට එක්ක ගිහින. එයා ඒ 

ළෙයට සති ම්දකකට මබමෙතුත දීො. ඒත 

එයාමේ ම්දෙේපිමයෝ ඒ ළෙයට ොනසික 

මරෝ්යක් කියො 

පිළි්නන කැෙතිෙ නෑ. 

ඒ අය දි්ට ෙරෙට 

සාතතර, නිමිති, 

අංජනේ, මේනකාරමයෝ 

පේමේ යනවා.” ඊට 

සතියකට ෙොරකට 

පසුව ෙමේ හිතවතා 

කීය.

මෙෙ සිදුවීේ දාෙමයන 

සති කිහිපයකට පසුව 

යළි එෙ තරුණියමේ 

ෙවම්න ෙට දුරකතන 

ඇෙතුෙක් ෙැබිණි. 

එමෙත ඇමේ ේවරය 

මපර මනාවූ මෙසින 

සැරපරුෂ වී ඇති 

අයුරක් ෙට ෙනාව 

වැටහුණි.

“ෙෙතතයා ෙමේ 

ළෙයව ොනසික 

මරෝගිමයක් කරනන 

මන්ද ගිමේ? 

ඔනන ඒ වමේ එක ්දවසක රෑ ම්දකට 

විතර නිදාම්න ඉනන ෙමේ ළඟට 

දුවම්න ඇවිත ‘අේො ඔය මොකක්්ද 

ෙෙවිසාෙ සද්්දයක් ඇමෙනමන? මරාකට 

එකක් මේම්න මපාමළාවට පාතමවනවා 

මන්ද? අමන අේො ඒක අමේ වෙළ උඩට 

කඩාවැටුමණාත?’ කියො ොව බදාම්න 

අඬනන පටන්තතා. ඒත ඒ මවොමේ 

එමෙෙ කිසිෙ සද්්දයක් ඇහුමන නෑ. 

ඒත අපි හිතුවා මේ ළෙයා ඉනටරමනට 

එමක් මොකක්ෙරි ්දැකො බය වුණාවත්ද 

කියො. ඒත අමේ අේෙො කිේමේ ඔය 

වමේ රෑ ජාෙවෙ ්ෑනු ළෙයි තනියෙ 

ඇෙැරිො ඉනනමකාට අෙනුේස බැල්ෙවල් 

වැමටනවා කියො.” එෙ තරුණියමේ ගුේත 

ම්දෝෂය සේබනධමයන දුරකතනමයන 

කතා කළ ඇමේ ෙව කීවාය. ඉනපසුව 

එෙ තරුණියමේ ෙැසිරීේ රටාව ෙදින 

ේද මවනේ වී ඇති අතර ඇය මපර මෙන 

එළිපෙලියට පැමිණීමෙන්ද වැළකී ඇත. 

“මවන්දට මේ ළෙයා පාන්දර නැගිටො 

එයාමේ කාෙමර මදාර ජමනල් ඇරො ඒක 

මොඳට අතුපතු ්ාො පිරිසිදු කර්නනවා. 

ඒත ්දැන එයා ඒ කාෙමර ජමනල් අරිනවා 

තියා අපිට අරිනන ම්දනමනත නෑ. සෙෙර 

මවොවට ්දවල්ටත මදාර වේනනවා. අනික 

ඉේසර වමේ අපිත එක්ක කතාවට එනමනත 

නැෙැ. කතා කමළාත වැඩිපුරෙ කියනමන 

ෙට මුකුත මතරුේ්නන බෑ කියො 

විතරයි.”

මාධ්ගේදී

තිලේ නස�ොසිංහ

නකේල්ට තිනයනනන 
මො�සික නරෝගයේ කිේවම 
යකෝට වැඩිය අමම්ට න්ඩෝන ගියො 

සොස්නර්ක්ට 
කියලො ඔය ළමයව 

නකොනේහරි 
නගදරින පි්ට ්ැ�ක 
�වත්න� කියලො. 

ඉතින ඒක අහලො නම 
මිනිසසුත ඒ ළමයව 
කඩුනවල එයොලනේ 

�ෑදෑ නගදරක �්ර 
කරලො දැ�්ට දවස 
හ්රේ නව�වලු. 
පුදුනම කියනනන 
ඒ ළමයො එනහදි 

සොමොන්ය ්තතනව්ට 
ඇවිතලුනන

වි

සි ෙැවිරිදි තෙ ඥාති දියණියක 

කිසියේ ගුේත ම්දෝෂයකට නතුව 

ඇතැයි ප්රසිද්ධ ොධ් ආයතනයක 

මේවය කරන ෙමේ හිතවමතකු මීට වසර 

ම්දකකට පෙණ ඉෙත ො ො කීමේය. එය 

කිසිවකු විසින කරන ේද ෙදි හූනියෙක්්ද 

නැතමොත අෙනුෂ්ය ම්දෝෂයක්්ද එමේත 

නැතිනේ මවනයේ ගුේත ම්දෝෂයක්්ද යනන 

ෙරිෙැටි ්දැන්ැනීෙට මනාෙැකිව ඇමේ 

ොපියන බෙවත සිතතැවුෙට පතව ඇති 

ව්ක්්ද ඔහු ො ො කීය. 

ඒ පිළිබඳව මසායා බො කළ ෙැකි 

කිසිවක් තිමේ්දැයි ඔවුනට ්දනවා සිටිය 

ෙැකි්දැයි ඔහු ෙම්න අසා සිටිමේ ො 

එෙ විෂය සේබනධමයන උනනදුවක් පළ 

කරනමනකු වූ නිසා විය යුතුය.

ඇය අධ්යන මපාදු සෙතික පත්ර උසේ 

මපළ ්දක්වා අධ්ාපනය ෙබා ඉන අනතුරුව 

පරි්ණක ෙෘදුකාං් පාඨොොවක්්ද ෙදාරා 

ඒ වනවිට රැකියාවක් අමේක්ෂාමවන සිටි 

තරුණියකි.

“ඒ අමේ මොකු දුව. මේ ෙැෙම්දයක්ෙ 

මවො ්දැන ොස ම්දකකට වඩා නැෙැ. ඔය 

කේපියුටර මකෝේ එක කළාට පසමේ දුව 

සෙෙර ්දවේවෙට රෑ එක ම්දක මවනකල් 

කේපියුටර එමක් වැඩ කරනවා. 

මකාමොෙෙරි ෙෙතතයා ඒක අර 

ෙල්ලිටත (ෙමේ හිතවතා) තදිනෙ 

කියො. ්දැන එයාෙමේ පවුල්වෙත අමේ 

ළෙයට පිේසු කියො කතාවක් පැතිරිො.” 

ඇමේ ේවරය මචෝ්දනාතෙකවය

“ඒ වමේ ම්දයක් ්ැන නි්ෙනයකට 

එනන ෙට බෑ. මොක්ද ෙෙ ෙමනෝ 

වවද්යවරමයක් මනාමවන හිනදා. ෙෙ 

කිේමේ ඒ ්ැන ෙමේ හිමත ඇතිවුණු 

අනුොනයක් විතරයි. ඒ වමේෙ ෙෙ ඒ ටික 

කිේමවත ඒ ළෙයමේ ආරක්ෂාවට.” ෙෙ 

ඇයට එමෙස කරුණු පෙදා දුනිමි.

“ෙරි වැමේමන මවො තිමයනමන. අර 

ම්දෙේපිමයෝ ඒ ළෙයා ්ැන සාේතර 

අෙනන ගියාෙ කියො තිමයනවා ඕක 

හුඟක් මවොවට කවුරුෙරි ඔය 

ළෙයට වදිනන ඔය භූමියට 

කරපු හූනියෙක්. ඒක මොඳටෙ 

බෝනන නේ ඔය ළෙයව 

මකාමේෙරි ම්්දරින පිට 

තැනක නවතතනන කියො. 

එතමකාට ඒ ළෙයමේ 

තිමයන ඔය අමුතු ්ති 

මේරෙ නැතිමවනවා කියෙත 

තිමයනවා. ඉතින ඒක අෙො 

මේ මිනිේසුත ඒ ළෙයව 

කඩුමවෙ එයාෙමේ නෑ්දෑ 

ම්්දරක නතර කරො ්දැනට ්දවේ 

ෙතරක් මවනවලු. පුදුමේ කියනමන 

ඒ ළෙයා එමෙදි සාොන්ය තතතමවට 

ඇවිතලුමන.” ඊට පසු දිනමයක ෙමේ 

හිතවතා කීමේ ො එෙ ම්දෙෙල්ෙනට 

මෙනෙ තෙනට්ද අනවශ්ය මෙඩක් ්දැමූ 

බව අනියමින පවසනනක් මෙනි. එමෙනෙ 

ඒ වනවිට එෙ හූනියෙ කැපීෙ සඳො එෙ 

ොපියන අතිවිශාෙ මු්දෙක් වැය කිරීෙට 

සූදානමින සිටින බව්ද එෙ හිතවතා කීය. 

ඒ මොමොමත ෙෙ කිසිවක් මනාකියා 

නිෙඬ වීමි.

කාෙය මෙමේ තව සති කිහිපයක් 

ඉදිරියට ඇදී යනනට ඇත. ෙමේ 

හිතවතා කී අන්දෙට ඒ වනවිට එෙ 

තරුණියමේ ොපියන එෙ භූමිම්දෝෂයට 

බෙපෑ හූනියෙ කැපීෙට රුපියල් ෙක්ෂ 

පෙක පෙණ මු්දෙක් වැයමකාට ෙොරය. 

එමෙත ඒ වනවිටත එෙ භූමි ම්දෝෂය 

පිළිබඳ කතාව පටටපල් මබාරුවක් 

කරමින එෙ තරුණිය කඩුමවෙ ඥාති 

නිවමේදී බරපතළ මෙස අසාොන්ය 

ෙැසිරීේ පළ කරනනට පටනම්න තිබිණි.

ඇතැේ ොනසික මරෝහීහු සුපුරුදු 

පරිසරමයන ඉවත කළ පසු තෙ ොනසික 

මරෝ් ෙක්ෂණයන පළකිරීෙ තාවකාලිකව 

නතර කරති. එමෙත ඒ එෙ පරිසරය 

තුළින තෙනට ජීවිතාරක්ෂාව සැෙමේ ්ද 

ආදී වශමයන වන මූලික සංමේදීතාවයන 

ග්රෙණය කර්නනා මතක් පෙණි. 

එමෙනෙ ඉෙත සඳෙන තරුණිය සඳො 

ෙමනෝ වවද්යවරයා නියෙ කළ ඖෂධ 

ෙගින ඇමේ මරෝ්ය තාවකාලිකව 

යටපත වනනට්ද ඇත. එය්ද ඇය 

කඩුමවෙ ඥාති නිවමේදී පළකළ 

නිෙැඬියාවෙ මුල්වනනට පුළුවන. 

මකමේ මෙෝ මේ වනවිට එෙ තරුණියමේ 

මරෝ් ෙක්ෂණ වඩාත බරපතළ මෙස 

එළි්දකිමින පවතින ෙමේ හිතවතා කීමේ 

ො ්ද ෙෙත ොනසික කේපාවකට පත 

කරමිනි.
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iudch ;=< nyq,ju oel.;yels frda.dndO w;ßka 
fld÷ weg fm< wdY%s;j we;sjk fndfyda frda. iy 
iakdhq frda. úfYaI fõ' tu frda. i|yd Y,Hl¾ula 
fyda lsisÿ T!IOhla fkdue;sj m%;sldr lsÍu Tng 
wd.ka;=l lreKla úh yel' tfy;a Tiaáfhdam;s iy 
yS,skam;s hk ffjoH l%uhg wkqj kï fï lreK 
m%dfhda.slju w;aú¢h yel' ngysr rgj, b;d m%p,s; 
Tiaáfhdam;s ffjoH l%uhg ;j;a ffjoHl%u lsysmhl 
ixl,khlska Tiaáfhdam;s iy yS,skam;s ffjoH l%uh 
f,djg ìysù we;' tys f.!rjh 
ysñjkafkao Y%S ,dxlsl 
ffjoHjrhl=gh' tfia f,djg 
y÷kajd§ we;s Tiaáfhdam;s iy 
yS,sxm;s ffjoH úoHdj oeka Y%S 
,xldjdiS ck;djg o w;aú¢h 
yel' fïjk úg;a oyia 
.Kkla frda.Ska iqjm;aù we;s 
w;r tjeksu fldgila m%;sldr 
,nñka isá;s' fï wmQre 
w;aoelSu ,nd.ekSug Tng;a 
oeka wjia:dj Wodù we;' ta 
wka ia:dkhla fkdj Y%S ,dxlsl 
ck;dj fïjkúg;a fyd¢ka 
y÷kk ud,fí w;=re.sßh mdf¾ 
msysá Tiaáfhdam;s ffjoH uOHia:dkhhs'

frda. /ila iqjl< yels fuu Tiaáfhdam;s iy 
yS,skam;s ffjoH l%uh frda.Skaf.a frda. iqjlsÍug 
muKla iSudfkdù frda.Ska tÈfkod isÿlrk 
j;ams<sfj;aj,g ukd msájy,la ùug fyd| 
wOHdmkhlao ,nd§ mQ¾K iqjh Ôú; ld,hgu 
mj;ajdf.k hdug wjYH Wmfoia o ,ndfohs' 

j¾;udkfha fndfyda mdi,a <uqka ;=, me;s l=oh 
kue;s frda.h YS>%fhka me;sr hkjd' Bg m%Odk fya;=j 

wêl nrla iys; mdi,a fmd;a 
nE.hla lf¾ t,a,df.k hEu iy 
wu;r mka;sj,g f.dia nxl=u; jeä 

ld,hla jdäù isàu' Bg wu;rj fndfyda fokd 
.kq,nk wêl fïoh iys; wdydr mdk ksid 

;rndrejg m;aj isákjd' bka Tjqka b;d myiqfjkau 
oKysi wdY%s; frda.j,g f.dÿreù isákjd' ksjerÈ 
bßhõj, ys¢ñka rdcldÍ ia:dkj, lghq;= fkdlsÍu" 
f.or fodf¾ lghq;= fkdlsÍu jHdhduj, fkdfh§u 
wd§ ksid fïjk úg fndfyda msßila ikaê.; 
frda.dndOj,ska mSvd ú¢;s' fujeks frda.Skag 

ie;alïj,ska f;drj m%;sldr l< 
yels fuu Tiaáfhdam;s iy 
yS,skam;s m%;sldr l%uh id¾:l 
m%;sM, ,nd§ we;snj iqj jQ 
frda.Skaf.a m%ldYkj,ska b;d 
meyeÈ,s ù we;'

ud,fí w;=re.sßh mdf¾ msysá 
wm ffjoH uOHia:dkfha YdLdjla 
uyckhdf.a oeä b,a,Su mßÈ 
ud;r lUqre.uqj m%foaYfha 
mj;ajdf.k hk w;r th tu 
m%foaYh wjg ish¨ frda.Ska yg 
uy;a wiajeis,a,la ù we;'

Tn m%;sldr i|yd ud,fí msysá ffjoH 
uOHia:dkhg meñfKkafka kï nodod " n%yiam;skaod" 
isl=rdod" fikiqrdod" bßod Èkhkays Wfoa 8(00 isg 
iji 2(00 olajd;a" ud;r lUqre.uqj YdLdjg 
meñfKkafka kï i÷od Wfoa 8(00 isg iji 2(00 
olajd;a meñ‚h hq;=fõ' jeä úia;r i|yd' 
www.osteodr.com jk wfma fjí wvúhg msúfikak'

- bkaÈl m%sho¾Yk ú;dk

Some of the diseases which are being treated.
m%;sldr ,nd.; yels frda.

Prof Sir Steve Russell (Dr.)
I Have known Prof, Karunathilaka now many years 
both as Student and colleague. I commend this 
gentleman to anyone who has need of any medical 
help. He is second to none as a dedicated and 
professional practitioner, who is passionate in what 
he does. Many people world- wide, have been 
helped by his unique way of improving people’s 
structure and lifestyle. He could so easily keep this 
Knowledge to himself, but selflessly he wishes to 
teach others so that all can benefit from his range of 
abilities. 
A great man with great ability.

Sciatic
Nerve

Pain from sciatica radiates from the
buttock down the leg and can travel
as for as the feet and toes

YdLd ( lUqre.uqj" ud;r
jeä úia;r i|yd www.osteodr.com jk wmf.a fjí wvúhg msúfikak'

fld÷ weg fm, we;=¨ ish¿ wiaÓ iy iakdhq frda. j,g
iqjh ,ndfok Tiaáfhdam;s frday,

Tiaáfhda la,sksla ffjoH uOHia:dkh" ud,fò' 
531$ 1" w;=re.sßh mdr" ud,fò' ËKsl weu;=ï 076 73 33 971 / 077 52 60 401
ÿ( weu;=ï 0112 054 444 / 0112 054 433 / 0112 054 499 

uu uydpd¾h id.r lreKd;s,l uy;dj y÷kkafk óg 
wjqreÿ tlyudrl foll b|ka' ug tlmdrg fldkafo 
wudrejla wdjd'ta fldkafo wudrej wdmq fj,dfj uu 
ys;kafk udi ;=kla ú;r uu isxy, fnfy;a l,d" 
miafi bx.%Sis fnfy;a l,d' lrkak ;sfhk yeufoau 
l,d' b;sx udi fol ;=kla uu fkdú¢kd ÿla 
úkaod' fudlo fldkafo wudrej;a tlal" ol=Kq 
ll=,;a tlal my<g hk fõokdjla ;snqKd' 
ksod.;af;d;a ke.sákak nE" jdäfjkak nE ta 
lshkafk fïl ixidfr lrmq mdmhla 
m,§,o lsh, ysf;k ;rugu" udkislj 
jefgk ;rugu fõokdj ;snqK' ta fj,dfj 
wyïfnka jf.a f.orgtk flfkla ;uhs 
ug lsõfõ fufyu ;ekla ;sfhkj" t;kg 
hkak lsh,' wdjg miafi ;uhs oek.;af;" 
fohshfka" fï okak lshk uy;a;fhlafk 
lsh,' ojila m%;sldr l,d' fõokdj ishhg mkylska wvqjqKd' ;j mdrla 
tkak lsõj" wdhs;a wdj" ;j ojila tkak lsúj m%;sldr l,d' fyd|gu 
fyd|hs' ojia folhs' ojia folla we;=,; fldkao ksÜgdjgu iqjl,d' b;sx 
ux ys;kafk fïl wdYap¾hhla' udi .dKla ÿlaúkao ug yß ;ekg tkafk 
ke;sj

m;a;= nekao" lrkak ;sfhk yeufoau l,d' kuq;a wjidfk ;uhs yß;ek 
yïnjqfKa' uu ixidfr lrmq jrolg ;uhs o~qju yïnjqfKa' ta jro 
bjrfjkfldg ;uhs ug fu;=udj yïnfj,d ;sfhkafk' wo uu fï wdfj 
wf;a wudrejg' taldf, Ñ;%mgj, wm f.dvla igka cjksld lr, ;sfhkj' 
jefgkj fmrf<kj" .y.kakj' ta wjqreÿ úis.Kkaj, lrmq foaj,a" oeka 
ug y;<sia .Kka hkafk" oeka tafla m%;sM, ;uhs tkafk' wo uu wdfj 
mqÿudldr fõokdjlska' w; È.gu fõokdj wdj" miafi ;uhs ug uydpd¾h 
;=udj u;lajqfKa' tkak ysáhg tkak jqfKa keye lÀkÖjr udfi ksid 
mskalï f.dvlg iyNd.S jqKd' ta Tlafldu lr, fu;kg ;uhs m%;sldr 
lrkak wdfj" uu okakj fjk;eka j,jg .sysx jevla keye lsh," fl,skau 
fuf;kag ;uhs wdfj' oeka m%;sldr l,d' oeka ishhg mkyla fyd|hs' ug 
lsõj ,nk iqudfk;a tkak lsh," uu okakj ug ksÜgdju fyd|fjhs lsh,' 
b;sx uu f.dvla lÜáh fu;kg tj, ;sfhkj' uu yïnfjk yefudaagu 
lshkafk fldkafo wudrej fkfï fldfy wudrej lsõj;a uydpd¾h id.r 
lreKd;s,l uy;a;h ,Õg hkak' ug;a tfyu wudre ;snqK fukak fï 
foaj,a ;uhs jqfKa' f,fâ fyd| lr.kak mq¿jka yenehs lshk úÈyg 
bkakfjhs' yenehs m;a;= n¢kak" wrj wTrkak fujd wUrkak uql=;a isoaO 
jqfKa keye' ;ukaf. rdcldÍ lghq;= lrk .uka ksùyekys,af, fï 
rdcldßh;a lr.kak mq¿jka' wdfrda.Hd mrud ,dnd ika;=ÜÀ mrux okx' 
b;sx frda.Sfj,d jevla keye kSfrda.Slu ke;akï wms fudkfoa l,;a mSvd 
ú¢kj' flaka;s hkj ñksiaiq tlal .KqfoKq lrk tl m%Yakhla' taksid 
;sfhk fyd|u foa ;uhs fn,af, wudrejg fldkafo wudrejg jf.a ;sfhk 
frda.hkag fuu ia:dkhg tkak' fkajdislj m%;sldr lrkak;a mq¿jka ldur 
;sfhkj" iqyoYs,S ld¾h uKav,hla bkakj" fyd| fyÈfhd bkakj" fyd| 
ñ;=frd bkakj" Tlafldu fyd| ñ;%fhda" kEfhd jf.a ;uhs' ug m%;sldr 
lr, udj iqj lrmq ksihs uu fï iafjÉPdfjka ;uhs fï lshkafk' fudlo 
uu wdihs uu úkao fõokdj ;j;a flfkla w;afkdú¢kjkï' taksid u 
lshkafk tfyu fõokdjla ;sfhkjkï uydpd¾h ;=ud uqK .efykak' 
ud,fí w;=re.sßh mdf¾ ;sfhkafk wfma mkai, biairy" ud,fí fmd,sish 
biairy ;sfhkafk" b;d ,iaik ;ekla" iqyoYs,S ;ekla' uu kï f.dv 
.shd' wikSm lÜáh bkakjkï blaukg weú;a f.dv hkak' b;sx id.r 
ffjoH;=ud we;=¿ ld¾h uKav,hg uu f;rejka irK m;kjd' wdYs¾jdo 
lrkj ;j;j;a Yla;sh ffO¾hh ,efnkak" fudlo Tjqkag Yla;sh lshkafk 
wmsg blauka iqjh ,efnkj lshk tl' yefudagu f;rejka irKhs'

Tiaáfhdam;s úYsIag ffjoH úoHdfjka iqj 
jQ frda.Ska f.a WodyrK wmuK m%udKhla Y%S 
,dxlslhska fïjk úg;a úõO udOH Tiafia 

oel we;'tjka ;j tla WodyrKhla Tnfj; 
f.kyer oelaùug wms is;=fjuq' Tyq 

fojqkaor isg meñ‚ kqrdÊ uy;dh' wm 
wdh;khg Tyq meñ‚fha fldkao fl<ska lr 

.ekSug mjd wmyiq oreKq fldkafo 
wudrejlska fmf<k frda.shl= f,ihs' Èk 

myl fkajdisl m%;sldr j,ska wk;=rej iqj jQ 
Tyq kej; .sfha ish iqmqreÿ .uka ú,dIfhka 

mjqf,a who iu.hs' bÈßm;a lrk,o 
PdhdrEm fm< mjikafka ta uyÕ= wjia:djhs'

 fld÷ weg fm< iïnkaO ish¨ frda. / Back Pain
 ysfia frda. Migraine
 ykaÈ fõokd $ Neck Pain $ Arthritis/ Shoulder Pain
 wiaÓ frda. $ Bone Disorders 
 ysßjeàï $ Numbness
 i| ñÿ¨ yd lfYareld fjkaiaùï $ Vertebrae &
    disc Misalignments
 wiaÓ ;oùï $ Bone Tightness
 iakdhq f;rmSï $ Spinal Nervous Decompression
 udkisl wd;;sh $ Stress
 Parkinson frda.h $ Parkinson’s Disease
 me;sl=oh $ Scoliosis
 wxYNd.h $ Paralysis
 iakdhq frda. $ Nervous Disorders
 úvdnr nj $ f;fyÜgqj $ Fatigue
 kskao fkdhdu $ Sleeplessness
 úYdoh $ Depression
 reêr ixirK moaO;sh wdYs%; frda.
     All Circulatory Disorders
 udxYfmaYS ;oùï Tight Muscles
 uOH iakdhq moaO;sh wdYs%; frda.
     All Central Nervous System Related Problems

ckm%sh iskud k¿

w¾cqk lu,kd;a

්දැනවීෙයි
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ප

හුගිය දින කිහිපමේෙ මකාළඹට 

වැේමසන අඩුපාඩුවක් තිබුමේ 

නැත. මිනිසුනට වැේස එපාමවන 

තරෙට දින ්ණනාවක්ෙ මකාළඹට 

වැේමේය. එදා්ද මකාළඹ අෙේකුස පුරාෙ 

වැේසක මපරනිමිති සටෙනව තිබුණි. 

ෙැදිවයමේ පුද්්ෙමයක් අත්දරුමවකු්ද 

ෙරෙට වඩාම්න කෙබෙමයන මෙන 

ෙරදාන මපාලිසිය මවත දිව ආමේ ඒ 

මොමොමතය. බැලූ බැල්ෙට පුංචි එකා 

ඉපදී දින ම්දක තුනක් බව නි්ෙනය කළ 

ෙැකි විය.

“යමාක්ද යමාක්ද යේ යපාඩි ්දරුයවකුත් 
වොයගන? යමාකක හරි ප්රශනයක්ද?”

මපාලිේ නිෙධාරිමයක් එමේ අසද්දී ඔහු 

වරක් ්දරුවා ම්දස බැලුමේය. පසුව මපාලිේ 

නිෙධාරියා මවතට අහිංසක බයාදු මුහුණක් 

මපනවා මෙමෙසින පවසනනට විය.

“සේ, මයේ රසසාව ත්රීවිල් හයේ කරන එක. 
ඊයේ අර මහා වැසයස කරුවල වැයටනන 
කිට්ටුව යබාරැල්ල කනත්ත ළඟදි ත්රීවිල් 
එකට ගෑනු යකයනක නැේගා. අයත් යලාකු 
බෑේ ය්දකක එයහමත් තිබුණා. මං එච්චර 
ගණන ගත්යත් නෑ. පසයස ඉතින එයා ටික 
දුරක ගිහින බැසසා. මමත් එයහමම යග්දර 
ගියා. යමනන යග්දර ගිහින බලේදි ත්රීවිල් එක 
පිටිපසයස යලාකු බෑේ එකක. මං හිතුයවම 
අර කනත්ත ළඟදි නැගපු ගෑනු යකනාට 
බැරියවලා ගිහින කියලා. ඔය අතයේ තමයි 
බෑේ එක අසයසන අඬන සේ්දයක ඇහුයන. 
මං ඉතින ඇරලා බැලුවා. ඒ බලේදි තමයි 
යේ මයේ අයත් ඉනන යපාඩි එකා ඒ බෑේ එක 
අසයස ඉඳලා හේබවුයණ්. මං ඉතින යපාඩි 
එකාව අරන යපාලිසියට ආවා.”

පැමිණිලිකරුමේ ප්රකාශය ්ැන ෙරදාන 

මපාලිසිමේ නිෙධාරීන පුදුෙ වූමේ නැත. 

ෙන්ද එවන පැමිණිලි ෙරදාන මපාලිසිමේ 

පැමිණිලි මපාතට අලුත ඒවා මනාමේ. 

එමෙත ඔවුනට පුංචි සැකයක් තිබුමේ 

ඊමේ ෙවේයාෙමේ පැමිණිලිකරු අතට 

පතවූ බව කියන ්දරුවා උ්දෑසන මතක් ඔහු 

සනතකමේ තබා්ත එක ්ැනය.

“ඒ යවලායේ වැසසයි රෑ යවලා හින්දයි 
මං උයේට යපාලිසියට එනන හිතුයේ. උයේ 
යවනකල් යේ යපාඩි එකා හිටියේ අයේ යග්දර. 
එයහම තියායගන ඉඳලා තමයි උය්දනම අරන 
ආයේ.”

මෙමේ මබාරැල්ෙ කනතත ළඟදී 

කානතාවක් ත්රීමරෝ්ද ර්ථමේ ්දො ගිය 

කිරිකැටි බිලිඳා මෙෝහිනීමේ වුව්ද මපාලිේ 

නිෙධාරීනට සියල්ෙටෙ කලින කළ යුතුව 

තිබුමේ කුඩා බිලිඳා ්ැන බෙන එකය. 

ෙන්ද රියැදුරා පවසන ආකාරයට කලින 

දින පේවරුමේ සිට ඒ පුංචි එකාට කිරි 

නැත. එනිසා ෙැකි ඉක්ෙනින බිලිඳාව 

මපාලිේ මකාේතාපල්වරියන ම්දම්දමනකු 

අත රිජමේ ආරයා ළො මරෝෙෙට ඇතුළත 

කිරීෙට ඔවුන පියවර ්තෙ.

“සේ, මං යනන්ද?”

මපාලිේ මපාමත පැමිණිල්ෙක් සටෙන 

කිරීමෙන පසු ඒ ්ැන විෙරශනය 

කිරීෙ මපාලිසිමේ සිරිතය. ඒ අනුව 

පැමිණිලිකරුට නැවත යනනට දුනමන 

අවශ්ය වුවමොත නැවත මපාලිසියට 

කැඳවන බවට්ද පවසමිනි. ඉන අනතුරුව 

මපාලිසිය එකී සිදුවීෙ ්ැන විෙරශන 

ඇරඹීය. ඔවුන එය ඇරඹුමේ ත්රීමරෝ්ද 

ර්ථ රියැදුරා ප්රකාශ කළ මේොව අනුව 

මබාරැල්ෙ කනතත අවට ඇති සීසීටීවී 

කැෙරා ්ණනාවක්ෙ පරීක්ෂා කිරීමෙනි. 

නමුත පැමිණිලිකරු කී කාෙමේ ්ෙන 

ෙලු ්දෑත ්දැරූ කානතාවක ත්රීමරෝ්ද 

ර්ථයකට ම්ාඩවන ආකාරයක් ඒ එකදු 

කැෙරාවකවත සටෙනව තිබුමේ නැත. 

ඒ නිසා මපාලිසිමේ සැකය වැඩිවිය. ඒ 

අනුවයි ෙරදාන මපාලිේ ේ්ථානාධිපති 

ප්රධාන මපාලිේ පරීක්ෂක ඒ.මජ.අයි.

මක්.ඇපෙමකාටුව ෙෙතා ෙරදාන මපාලිේ 

ේ්ථානය භාර මකාළඹ ෙධ්ෙ මකාටඨාස 

භාර මයේෂඨ මපාලිේ අධිකාරී මරාෂාන 

ඩයේ ෙෙතා්ද ්දැනුවතමකාට ෙරදාන ජොශ 

පාමර පදිංචිකරුමවකු වූ පැමිණිලිකරු 

නැවත ෙරදාන මපාලිසීය මවත කැඳවූමේ.

“අපිට ඇත්ත කියනවා. තමුනයේ අතට 
යේ ළමයා ආයේ යකායහන්ද? යේ සැයේ 
ඇත්ත යනාකීයවාත් අමාරුයව වැයටයි.”

මපාලිේ ේ්ථානාධිපතිවරයා මරෞද්ර 

මපනුෙක් ෙවාම්න එමේ අණ කරද්දී 

නේ පැමිණිලිකරුට තවදුරටත ඇතත 

සඟවාම්න ඉනනට බැරිවිය. ඔහු එතැන 

පටන සියල්ෙෙ පාමපාචචාරණ කමේය.

“එදා මං කිේයේ යබාරු සේ. යේ ළමයා 
මයේ මල්ලියේ. එයා ය�ාබ් එක කරන තැනක 
ගෑනු යකයනක තමයි යේ ්දරුවායේ අේමා.

මයේ මල්ලි කසා්ද බැඳපු යකයනක. එයා 
අර කියපු ගෑනු යකනත් එකක අනියේ 
සේබනධයක පවත්වලා. එයත් බැඳපු 
යකයනකමයි. ්දනයනම නැතුව ගෑනියේ බෙට 
්දරුයවක ඇවිත්...”

පැමිණිලිකරු මපාලිසියට රැම්න 

ඇවිත තිබුමේ ඔහුමේෙ සමෙෝ්දරයාමේ 

අනියේ සේබනධයක් නිසා උපන බිලිඳාය. 

ඒ මොමොමත නේ කතාව අසා සිටි මපාලිේ 

ේ්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු අමනකුත 

නිෙධාරීනට සුසුේ මෙලුනි. ඒ මෙමෙසින 

උපදින ්දරුවනට අතමවන ඉරණේ ්ැන 

අමුතුමවන කියනනට උවෙනා නැති නිසාය. 

නමුත පැමිණිලිකරු බිලිඳාට ොනියක් 

මනාකර නිරුපද්රිතව මපාලිසියට බාරදීෙ 

්ැන ඔවුනට තිබුමේ සැනසීෙකි. 

“අයේ යගවල් ළඟම තැනක තමයි ඒ 
ගෑනු යකනා ්දරුවා ලැයබනන නවත්තලා 
හිටියේ. මල්ලිමයි යපකණිවැල කතුරකින 
කපලා එතැනට යකාණ්ෙ කටුවක ගැහුයේ. 
පසයස යල් එන එක නවත්තනන ෆාමසියකින 
යබයහතක යගනැත් දුනනා. ්දරුවා ලැබිලා 
්දවස ය්දකක විතර ්දරුවා හිටියේ එතැන. 
කරනන ය්දයක නැතිම තැනයි මං හිතුයේ 
්දරුවා යපාලිසියට යගනැත් ය්දනවා කියලා. 
යමාක්ද සේ මමත් කසා්ද බැඳපු යකයනක. ඒ 
නිසා ්දරුවව බාරගනන මටත් පුළුවනකමක 
නෑ.”

මකමේ මෙෝ අවසානමේ ්දරුවා පානදුර 

ප්රමද්ශමේ ළො නිවාසයකට බාරදුන අතර 

අධිකරණය ෙමුවට පමුණුවන ේද බිලිඳාමේ 

ෙව, පියා සෙ ත්රීමරෝ්ද ර්ථ රියැදුරු ඇප 

ෙත මුදාෙැරුණි. මකමේ මවතත ඩී.එන.ඒ. 

පරීක්ෂණයක් පවතවා එහි ප්රතිඵෙ අනුව 

සැකකරුවන තිම්දනාට එමරහිව නඩු 

පැවරීෙට මපාලිසිය පියවර ම්න තිමේ.       

මෙකී කතන්දර මපාලිේ මපාතවෙට 

අලුත නැත. එමෙත අනියේ සබඳතාවෙ 

ප්රතිඵෙයක් මෙස මෙමේ ෙැමබන 

්දරුවනමේ ඉරණෙ ්ැන තෙනේ ්ේවෙ 

ම්ඩි කනමනෝ වරක් ම්දවරක් මනාව 

සියවරක් මෙෝ සිතාබැලිය යුතුය. ෙන්ද 

ඔවුනමේ ඉෙවො ගිය ෙැඟුේවෙට දාව 

උපදින පුංචි උන ළො නිවාසවෙ දුක් 

විඳිය යුතු මෙෝ උපනම්යි මියැදිය යුතු 

නැත. උේපැනන සෙතිකමේ ෙවමේ 

නෙත පියාමේ නෙත ලියන තීරුව හිේ වූ 

විට ්දැනුේ මතරුේ ඇති වයසක ඔවුනට 

්දැමනන ෙැමඟන මද්ෙැඟීෙ වචනවෙට 

මපරෙනු ෙැකි්ද?

එයො ටික දුරේ 
ගිහින ්බැසසො. 
මමත එනහමම 
නගදර ගියො. 

නමන� නගදර 
ගිහින ්බලේදි 

ත්රීවිේ එක 
පිටිපසනස නලොකු 

්බෑේ එකේ

එදා මං කිේනේ 
න්බොරු සර් 
නම ළමයො 

මනේ මේලිනේ

අනප මේලි 
නගදර තිබුණු 

කතුරකින 
නපකණිවැල කපලො 
නකොණ්ඩ කටුවේ 

ගැහුවො
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රෂනිකො ලිය�නේ

w,s
l;d

මප

රෙරක අලි ඇතුන ්ෙන ්නනා විට 

අලි මවදුනට වැඩ වැඩිය. මකායි 

මොමොමත මෙෝ අලි, මවඩි වමේ 

පතතුවීෙට ඉඩ තිමේ. එබැවින මපරෙරක ආරේභමේ 

සිට අවසානය ්දක්වාෙ පශු වවද්යවරුන අවදිමයන 

සිටිය යුතු මේ. 

දිනක් මකාළඹ පැවති මපරෙරක අලි ඇතුන 

මවනුමවන නිරවින්දන වවද්ය මේවාව සැපයීෙට 

ෙොචාරය අමශෝක ්දංම්ාල්ෙ ්දක්ෂ නවක 

වවද්යවරයකු මයාමු කමේය. ඔහු ඉතා නිෙඬ 

තැනැතමතකි. තවත වවද්යවරියක සෙ පශු වවද්ය 

සිසුන ම්දම්දමනකු්ද රාජකාරියට මයාමු කිරීෙට 

ෙොචාරයවරයා පියවර ්තමතය. 

මපරෙර ඇරඹිණ. රාත්රී 11 පෙණ මවද්දී තරුණ ඇත 

පැටමවක් අලි වි්ඩෙකට සැරසුමේය. තවදුරටත 

මපරෙමර ්ෙන කිරීෙ ඔහුට රිේසුමේ නැත. එනිසා ම්දෝ 

මපරෙරින පිටතට දිේමේය. අනතුරුව විරුද්ධ දිශාවට 

දුවනනට විය. ඇතම්ාේවා්ද පිටුපසින දුවයි. ඒ ්දකින 

ඇත පැටවා තව තව දුවයි. තො නිසා සතා කෙබෙ වන 

බව මතරුේ්ත ඇතම්ාේවා පසුපසින පැනනීෙ අත 

ෙැරිමේය. 

අමනක් අලි ඇතුන්ද මේ සිදුවීමෙන කුෙේපු වීෙ 

නැවතීෙට මසසු ඇතම්ාේමවෝ මබාමෙෝ මවමෙස වූෙ. 

එබැවින බාධාවකින මතාරව මපරෙර ඉදිරියට ්ෙන 

්තමතය. මේ ්ාෙම්ෝටටිය අේමේ තෙනමේ ආරක්ෂාව 

තෙනෙ සපයා්ත යුතුය යනන සිතූ මපාලිේ නිෙධාරීන 

පිරිසක් පශු වවද්යවරුනමේ ර්ථයට ම්ාඩ වී ඇත. 

දුවන අලින පසුපස පැනනීෙ ඇතම්ාේවා අතෙැරිය්ද 

උතසාෙය අත මනාෙළ අමයක්්ද සිටිමේය. ඒ, නිෙඬ 

්දක්ෂ නවක පශු වවද්යවරයායි. ඇත පැටවා නවතින 

මතක්ෙ ඔහුමේ ධාවනය්ද සිදුවිය. ඒ වනවිට කිමෙෝමීටර 

තුන ෙතරක දුරක් ඇත පැටවා සෙ පශු වවද්යවරයා 

දිව ම්ාේ තිබිණ. එතැන සිට ඔහු සිය රියැදුරාට 

ඇෙතුෙක් දුනමනය. රියැදුරා්ද ෙෙත අරබු්දයකය. 

ඒ මපාලිේ නිෙධාරීන වාෙනයට ම්ාඩ වී සිටි බැවිනි. 

මකමේ මෙෝ ඔවුන ඉවතකර මසසු පශු වවද්ය නඩය සෙ 

ඖෂධ ආදිය්ද සෙඟ අදාළ ේ්ථානයට යාෙට රියැදුරා 

සෙත විය. 

නවක වවද්යවරයා, අමනක් වවද්යවරිය සෙ 

සිසුනමේ උ්දේ ඇතිව ඇතා නිරවින්දනය කමේය. 

ඇතම්ාේවන එතැනට පැමිණිමේ අනතුරුවයි. ක්රෙ 

ක්රෙමයන වවද්යවරයා සෙඟ කතාබෙකට මුල් පිරීෙට 

ඔවුහු උතසාෙ ්තෙ. නිෙඬ වවද්යවරයාමේ ෙඬ 

කාටත මොඳින අසනනට ෙැබුමේ එහිදීයි. 

“තමුනමේ කටවල් තමුනමේ අලිනටත වඩා විශාෙයි. 

ඒත ඒවයින ඇති වැඩක් නෑ. ෙදිේසියකදි එක්මකමනක් 

ඉේසරෙට එනමන නෑ.”

යනුමවන වවද්යවරයා උේ ෙඬින ඔවුනට බැන 

වැදුමනය. ඒ අනුව නිෙඬ වූ ඇතම්ාේමවෝ ්දේවැල් 

මයාදා ඇතා ්ැට ්ැසූෙ. 

පසුදිනක එෙ ඇතම්ාේවනට මකාළඹදී ෙොචාරය 

්දංම්ාල්ෙ මුණ්ැසිණ. ඔවුහු ෙොචාරයවරයා සෙඟ 

සිනාමුසුව කතා කළෙ. 

“සර, එදා මපරෙරට මකාළඹ එවපු මදාේතර ෙෙතතයා 

ෙරිෙ උසේ මකමනක්.”

ක්ට නලොකු ඇතනගොේවන එේක

අලි නදාස්ර්ට ්රහ ගිහින 
න්ොරතුරු
මහොචොර්ය අනශෝක දංනගොේල 
(නපරොනදණිය විේවවිද්ොලය)
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එයා ගගදර එන දෙසට අම්මා රසට කෑම 
එගෙම ෙදනො ඇති ගන්ද?
 රසට නේ ේදනවා. ඒත චෙරි එළවලු ජාති 

කනන ෙරි මොරයි. ෙේ, ොළු වමේ මද්වල් 

එක්කෙ තෙයි කනන ආස. ඉතින එයා එන 

්දවසට ෙං ඒ වමේ ම්දයක් ේදනවා.

ගගදර ආපු ගෙලාෙටෙත් අම්මගේ දුෙ ගවුම් 
එගෙම අඳින්ගන් නැේද?
 (සිනාමසමින) එමෙෙ අඳිනවා ෙරි අඩුයි. 

ම්ාඩාක් අඳිනමන කලිසේ ටීෂරට තෙයි. 

්දැන ඒක පුරුද්්දකට ගිහින. දි්ටෙ එයා 

්වුේ ඇනමද් ඉේමකෝමල් යන කාමල් 

තෙයි.

්චමරිගේ �වුගල විසතර එගෙම 
ගකාගොමද?
 අපි ෙරි පුංචි පවුෙක්. ෙටයි චෙරිමේ 

තාතතටයි දුමවක්ටයි පුමතක්ටයි කියො 

හිටිමේ චෙරි තෙයි. එයා අමේ එකෙ 

්දරුවා. එයාමේ තාතතා නැතිමවනන කලින 

වැඩ කමේ මසෞඛ්ය ම්දපාරතුමේනතුමේ 

ෙෙජන මසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරමයක් (PHI) 

විදියට.

දුෙගේ දැන් කලෙයසත් ෙරිගන්. තාම 
විොෙයක් ගැන එගෙම හිතලා නැේද?
 තාෙ නේ එමෙෙ හිතො නෑ. ක්රිකට නිසා 

එයා ෙරි කාරයබහුෙයි. ඒත ඉදිරිමේදි 

නි්දෙසක් ෙැබුණෙ ඒ ්ැනත හිතයි.

්චමරි ෙැඩිපුරම සතුටින් හිටපු දෙසයි 
ෙැඩිපුරම සුංගේදී වූ දෙසයි අම්මට 
මතකයිද?
 තාතතා නැතිවුණු නිසා සතුටින හිටපු ්දවේ 

නේ නැතිෙ තරේ. තාෙත ඒ දුක එයාටයි 

ෙටයි තිමයනවා. එයා වැඩිපුරෙ සංමේදී 

වුමේ නේ තාතතා නැතිවුණු ්දවමේ තෙයි. 

ඒ මවොමේ එයා ‘අේමේ ෙමේ පපුව 

්දනවා’ කිය කියා කෑ ්ැහුව ෙැටි ෙට 

තාෙත ෙතකයි.

අෙසාන ෙශගයන් කිේගොත් ්චමරිගේ අම්මා 
කැමති එයා ගකායි ෙගේ තැනකට යනො 
දකින්නද?
 ෙං හිතනමන එයාමේ වයසත එක්ක වැඩිෙ 

වුමණාත එයා තව අවුරුද්්දක් ම්දකක් 

ක්රිකට ්ෙයි. ඒ ටික කාමෙදිත එයා උපරිෙ 

්දක්ෂතා ්දක්වනවා බෙනන ෙං කැෙතියි.

රුවන එස.නස�විරත�

*්චමරි අත�ත්තුගේ අම්මා විදියට දුෙ ගැන 
අම්මට ගමාකද හිගතන්ගන්?
 මේ ්දවේවෙ නේ එයා මොඳට ක්රීඩා කරන 

නිසා එයාමේ අේො විදියට ම්ාඩාක් 

සතුටින ඉනමන. දුව ඉතින ටීවී එමකන 

එමෙෙ ්දකිද්දි ඊට වඩා සතුටක් නෑ. ෙං 

ක්රිකට ෙැච බෙනන පුරුදු වුමේ දුව 

හින්දෙයි.

�ාසල කාගල ්චමරි සෑගෙන්න දඟ ෙැඩ කළා 
කියලා ආරුංචියි. ඇත්තද?
 අමේ පදිංචිය කුරුණෑ්ෙට ෙැතැේෙ 

15ක් විතර මෙොයින තිමයන ්දඹුලු පාමර 

ම්ාකරැල්ෙ කියන ්මේ. ඒ නිසා එයා 

මුලිනෙ ඉේමකෝමල් ගිමේ ම්වල්වෙට 

කිටටු ම්ාකරැල්ෙ ෙො විද්යාෙයට. 

එතැනින පේමේ ඉේබන්මුව ෙධ් 

විද්යාෙයට ගියා. කිේවත වමේ ඒ කාමල් 

චෙරි ටිකක් ්දඟයි. එමෙෙ නෑ කිේමවාත 

ඒක මබාරුවක්. ෙැබැයි ඉතින මොකුවටෙ 

්දඟත නෑ.

එතගකාට ්චමරිට ක්රිකට් පිසසුෙ ගැහුගේ 
ගකායි කාගලද?
 ඒකට මේතුව අල්ෙපු ම්්දර හිටපු එයාමේ 

තාතතමේ අයියා. එයා ක්රිකටවෙට ආසයි. 

ෙැච එමෙෙ බෙනවා. ඒ මවනමකාට 

චෙරි මපාඩියි. ඉතින අයියා එයාටත කතා 

කරනවා ෙැච බෙනන. ම්දනනා එකතු 

මවො මිදුමල් ක්රිකට එමෙෙත ්ෙනවා. ඔය 

විදියට තෙයි චෙරිට ක්රිකට ්ැන ආසාව 

වැඩිවුමේ. ඊටපේමේ ඉේමකෝමෙදි ක්රිකට 

්ැහුවා. එතැනින පේමේ තෙයි එයා ක්රිකට 

්ෙනන කියො මකාළඹ ආමේ. අපිත 

පුළුවන විදියට එයාමේ ්ෙනට උ්දේ කළා.

එගෙම ක්රිකට් ගෙපු ්චමරි කෙදා ෙරි ජාතික 
කණඩායමට ගත්ගරයි කියලා අම්මා නිකමට 
ෙරි හිතුෙද?
 එචචර මොකු මද්වල් නේ හිතුමේ නෑ. 

ඒත එයා ක්රිකටවලින මොඳ තැනකට එයි 

කියො ෙං හිතුවා. මොක්ද එයා ක්රිකටවලින 

තැනකට එනන කියා්නන බැරිතරේ 

මොකු කැපකිරීෙක් කළා.

අද ්චමරි ජාතික කණඩායමට නැතුෙම බැරි 
ක්රීඩිකාෙක්. ගමාකද ඒ ගැන හිගතන්ගන්?
 චෙරි ්ැන ෙට ඇතතටෙ සතුටුයි. ඒ 

වමේෙ එයා ්ැන ආඩේබරයි. ඒත දුවමේ 

වැඩ බෙනන එයාමේ තාතතා ළඟ නැති 

එකයි ෙට තිමයන එකෙ දුක. මොක්ද 

චෙරි ක්රිකටවලින තැනකට එනවා ්දකිනන 

වැඩිපුරෙ ආස කමේ එයාමේ තාතතා. ඒත 

ඊට කලින එයා ඇේ ම්දක පියා්තතා.

අපි දන්න විදියට ්චමරිගේ තාත්තා 
නැතිගෙන්ගන් ්චමරි ක්රිකට් පුහුණුවීම්ෙලට 
දාලා ආ�හු ගගදර එනගකාට. එගෙම ගන්ද?
 ඔේ. ඉේසර චෙරි මකාළඹ පුහුණුවීේවෙට 

එනමකාට එයාමේ තාතතා ෙැෙදාෙ 

පාන්දරට ේට ම්නැත ඇරෙවනවා. 

්දවසක් ඒ ම්නැත ඇරෙවො ආපහු 

ම්්දර එනමකාට තෙයි ෙෙත තයට පපුව 

අොරුවක් ෙැදිො ේදිෙ නැතිවුමේ.

පියාගේ අහිමිවීමත් එක්ක ්චමරි එදා 
සෑගෙන්න මානසිකෙ ෙැගටන්න ඇති?
 මොක්ද නැතමත. එයා තාතතා නැතිවුණු 

මවොමේ ‘පපුව පිචමචනවා අේමේ’ කිය 

කියා ඇඬුවා. පුදුෙ විදියට දුව ඒ මවොමේ 

ොනසිකව වැටුණා. ඇතතටෙ කිේමවාත 

දුව විතරක් මනමවයි ෙෙත ොනසිකව 

වැටුණා. මොක්ද චෙරිමේ තාතතා අපි 

ම්දනනටෙ තාතමතක් වමේ හිටිමේ. 

දුවම්යි ෙම්යි හිතවෙ තාෙත ඒ දුක 

මේ්දනාව තිමයනවා. අමන එයා අ්දත අපිත 

එක්ක හිටියා නේ කියො හිමතන වාර 

අනනතයි.

ඒ කියන්ගන් ්චමරි අත�ත්තු කියන්ගන් ගලාකු 
දුෂකරතා එක්ක අද ඉන්න තැනට ආපු 
ක්රීඩිකාෙක්?
 ඒක ඇතත. චෙරි ඉේසර පාන්දර තුනට 

තෙයි ම්්දරින පිටතමවනමන මකාළඹ 

යනන. ආමයත ම්්දර එනමකාට රෑ මවො. 

තාතතා නැති වුණාට පේමේ ෙං තෙයි ඒ 

ෙැෙමද්ෙ මොයො බෙො කමේ. ඉතින 

එමෙෙ බෙද්දි එයා අ්ද ඉනන තැන ්ැන 

ෙට ෙරි සතුටුයි. 

්චමරි ක්රිකට් ගෙන්න ගත්ත මුල කාගල නම් 
එයා ගෑනු ළමගයක් හින්දා අම්මට තරො 
යන්නත් ඇති?
 (සිනාමසමින) අමන ඉතින ෙමේ එමෙෙ 

අකෙැතතක් තිබුමේ නෑ. මොක්ද ෙං 

්දැනම්න හිටියා එයා ක්රිකට අතාරිනමන 

නෑ කියො. ඒ නිසා ෙං එයාමේ ආසාවට 

ඉඩදීො පුළුවන විදියට ඒ ්ෙනට අත 

දුනනා. චෙරි ක්රිකට ්ෙන එකට නේ ෙට 

තරො ගිහිනෙ නෑ.

පිරිමි ක්රිකට් කණඩායගම් එයා ආසම 
ක්රීඩකයා කවුරු කියලද අම්මට කියලා 
තිගයන්ගන්?
ෙං හිතනමන එයා සනත ජයසූරියට වමේෙ 

ෙසිත ොලිං්ට ම්ාඩාක් කැෙතියි.

ක්රීඩා පිටිගයන් එො ්චමරි අත�ත්තු 
කියන්ගන් ගමාන ෙගේ ගකගනක්ද?
ඇතතටෙ මොඳ ්දරුමවක්. මොඳ ්තිගුණ 

තිමයන ්දරුමවක්. ඕන මකමනක්ට එයා 

ම්දපාරක් මනාහිතා උ්දේ කරනවා.

එතගකාට ගගදර ඉන්න දෙසට එගෙම ්චමරි 
ගමාකද කරන්ගන්?
 ෙං ම්ාකරැල්මල් හිටියට චෙරි ඉනමන 

මකාළඹ. ඒත පුළුවන මවොවට එයා ඇවිත 

ොව බෙො ම්්දරට ඕන කරන මද්වල් 

ම්නැත දාො යනවා. ආපහු යනමකාට 

යනමන තාතතමේ පිනතූමර දිො ටික 

මවොවක් බොම්න ඉඳො වැඳො එමෙෙ 

තෙයි.

එගෙම ගගදර ආපු දෙසට ෙැරදිලාෙත් 
කුසසිය �ැත්ගත් එගෙම එන්ගන් නෑ 
කියන්ගන් ඇත් තද?
 (සිනාමසමින) ඒක නේ ඇතත. ඇතතටෙ 

කිේමවාත ම්්දර වැඩ ඕන ම්දයක් කරයි. 

ඒත ඉතින වැරදිොවත කුේසියට නේ 

එනමන නෑ.

ශ්රී ලුංකා කාන්තා ක්රිකට් කණඩායම ක්රීඩා කරන තරඟයක් අතරතුගේ කාගේත් ඇස යන ක්රීඩිකාෙ ඇයය. ඇය 
ගනාෙන්නට ගමරගට් කාන්තා ක්රිකට් කණඩායමක් ඇේද නැේද කියාෙත් ඇතැමුන් දන්ගන් නැත. ඒ තරමටම ශ්රී 

ලුංකා කාන්තා ක්රිකට් කිේගොත් ගෙට ග�ාත්ත ගමන් ඒ නම කියැගෙන්ගන්ය. අත දිගෙැර �න්දුෙට �ෙරගදන්නට 
කැමති ක්රීඩිකාෙක් ගලස නම් දරා ඇති ඇය අගනකුත් කණඩායම්ෙලට හිසරදයක් වූ අෙස්ා ගණනාෙකි. ඇය ගෙන 
කවුරුත් ගනාෙ ගමෙර ආසියානු කුසලාන අනුශූරියන් බෙට �ත්වූ ශ්රී ලුංකා කාන්තා ක්රිකට් කණඩායගම් නායිකා ්චමරි 
අත�ත්තු ය. ඇය ගැන අ� නිතර නිතරම කතා කළත් ගෙනසකටත් එක්ක �සුගියදා අ� ගගාඩවූගේ ඇගේ මෙගේ 
නිෙසටය. ඒ �වුගල එකම දියණිය ගලෝකයම ගොලලන ක්රිකට් තරුෙක් වීම ගැන ඇගේ මෙ ගමගතක් සඟො උන් 
සතුට ේචනෙලට ෙරො ගැනීම ගෙනුගෙනි. ගම් කතාබෙ ්චමරිගේ මෙ ෙන ්චන්ද්ා අත�ත්තු සමඟිනි. 

නකේල නගදර 
ඕ� වැ්ඩේ කරයි 
හැ්බැයි කුසසිනය�ම 
පැත් පළොන්වත 
එනනන �ෑ 

ශ්රී ලංකො කොන්ො ක්රිකට් 
කණ්ඩොයනම �ොයිකො 

චමරි අ්පතතුනේ මව 
චනද්ො අ්පතතු

චමරිනේ වැ්ඩ 
්බලොගන� කලින එයෝට 

වැඩිපුරම ආදනර් 
කරපු නක�ො ඇස නදක 

පියොගත්ො
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පුංචි 

්දරුමවෝ කතා කරනන 

්තතාෙ ම්ාඩාක් 

කතා කරනවා. ෙරියට 

කතා මපටටි වමේ. සෙෙර මවොවට 

මතාරමතෝංචියක් නැති ඒ කියවිල්ෙ අපිට 

ව්දයක් මවනන පුළුවන. වැඩක් කර කර 

ඉඳිද්දි එයාෙමේ කතාවටයි, වැමේටයි 

එකපාර අවධානය ම්දනන බැරි නිසා “පේමේ 

කියනන පුමත අේො වැඩක්මන” කියො 

ඔයත එකපාරක් ෙරි කියො ඇති. ොත 

කියො තිමයනවා. සෙෙර අේෙො ‘මොන 

කර්දරයක්්ද ළෙමයෝ කියවනවා කියවනවා 

ඉවරයක් නෑ’ කියෙත කියනවා. ඇත තටෙ 

එකපාරක් ෙරි එමෙෙ කියො තිමයනවනේ, 

මනා්දැනුවතව ෙරි අමේ අතින මොකු 

වැරද්්දක් මවො තියන බව ෙතක් කරනනයි 

අ්ද මේ කතාව ලියනමන. 

අපිට මොන වැමේ තිබුණත ්දරුවාට 

ඇහුේකන ම්දන එකයි, එයාට අවදානය 

ම්දන එකයි තෙයි වැ්ද්තෙ මද් මවනන 

ඕන. ම්්දර වැඩ සෙ අමනක් වැඩ ඕන 

මවොවක කරනන පුළුවන මද්වල්. ඒත ඒවාට 

වැඩි අවධානයක් දීො ්දරුවා ප්රතික්මෂප 

කිරීමෙන සෙ ්දරුවාට මනාදීමෙන මවනමන 

්දරුවා අපිට විවෘතවීෙ අඩුමවන එක. 

එමෙෙ වුණාෙ අපි මනා්දැනුවතවෙ ්දරුමවෝ 

අමපන ඈතමවනවා. ජීවිමත කවදාෙරි 

්දවසක එයාො අමපන ඈතමවො යනවා. 

ඒක මේ මොමක් ෙැෙ අේො මකමනකුටෙ 

තාතතා මකමනකුටෙ ්දරා්නන මවන 

ම්දයක්. ඒත එයාො අපිට ළංමවො ඉනන 

කාමල් උපරිෙමයන විඳිනන නේ, එයාොට 

ඇහුේකන ම්දන එක, එයාො එක්ක 

මතාරමතෝංචියක් නැතුව කියවන එක 

කරනනෙ මවනවා. 

මේක කාමෙකට කලින වුණ ම්දයක්. 

්දෙේ ්දවසක් නතාරි කියපු ඉේමකෝමල් 

වුණ සිද්ධියක් ්ැන ෙට කිේවා. පේමේ ෙං 

කිේවා නතාරී දූ ෙට කිේමේ නෑමන කියො. 

එතමකාට ්දෙේ ෙට කිේවා “ඔයාට මකාමේ 

කියනන්ද මරෝසි. ඔයාට මොනාෙරි කිේමවාත 

ඔයා ම්ාඩක් මවොවට නතාරි පේමස 

කියනන ෙො වැඩක්. ඔවී ෙො මපාේඩක් බිසී 

අපි පේමේ කතා කරමු. ඔමොෙ මද්වල්මන  

කියනමන. එතමකාට එයාො ඔයාට කියයි්ද? 

්දරුමවෝ එමෙෙ ප්රතික්මෂප කළාෙ ඒමකන 

පාඩුව මවනමන ඔයාටෙයි. එයාො ඔයාම්න 

ඈතමවනවා. ෙං කැෙති නෑ ෙට ළංමවො 

වඩා ඉල්ෙනවාට වඩා ආ්දමර, අවධානය 

ම්දන එක. ඇහුේකන ම්දන එකත අමපන 

මවනන ඕන ම්දයක්. විලිරුදාව ්දරාම්න 

්දරුමවක් උපද්්දන එක මල්සියි. ඒත ඒ 

්දරුවාව ආ්දරය, කරුණාව පුරවො 

සොජමේ ඕන තරාතිරෙක ෙනුේසමයක්ට 

ෙනුේසකමින සෙකනන උ්නනන එක 

ම්ාඩාක් අොරුයි. අපි ඒ වමේ මවන 

තරෙටයි අමේ ්දරුමවාත එමෙෙ මවනමන. 

අනිත එක තෙයි පුංචි කාමෙ ්දරුමවා 

මතාරමතෝංචියක් නැතුව කිමයේවට එයාො 

තරුණ වයසට ඇවිල්ෙ එයාෙම්ෙ මෙෝක 

ෙදා්තතු ්දවසක ඒ මෙෝකවෙ තනිමවනවා. 

්දැන ඇවිල්ෙ ෙැෙමද්ෙ කියවනන ඉනමන 

අපි විතරක් වුණාට එදාට එයාෙට යාළුමවා 

ම්ාඩක් වමේෙ ආ්දමර කරන අය ඉනනවා. 

එමෙෙ ්දවසක ්දරුවනට ඒ ජීවිමත විඳිනන 

නි්දෙස ම්දනන මවනවා. එදාට එයාො මේ 

වමේ කටට එන ෙැෙමද්ෙ අපිත එක්ක 

කියවනමන නැතිමවයි. ෙැබැයි ්දරුවනමේ 

පුංචි කාමෙදි එයාෙට මොඳ සවනම්දනමනක් 

වුමණාත ඉේසරෙටත ඒ බැඳීෙ ම්දෙේපිමයා 

සෙ ්දරුමවා අතර තිමයයි. 

අනිත එක තෙයි ්දරුවනට අවධානය, 

ආ්දරය දුනමන නැතනේ එයාෙ ටිමකන ටික 

මොකු ෙෙත මවද්දී ඒ මනාෙැබුණු මද්වල් 

බාහිර සොජමයන මොයනන උතසාෙ 

කරනවා. එමෙෙ වුමණාත සොජය ්ැන වැඩි 

අත්දැකීේ නැති පරිණත මනාවුණු වයසකදී ඒ 

ෙැමබන අවධානය, ආ්දරය ෙැමබනමන ෙරි 

මකනාම්න්ද කියො මතෝරා්නන එයාෙට 

අවමබෝධයක් නෑ. සෙෙරවිට එතැනිනෙ 

එයාෙම් ජීවිත කණපිට මපරමෙනන 

පුළුවන. 

ඉතින ෙං අේො මකමනක් විදියට, 

්ැෙැනියක් විදියට ෙමේ ්දරුවනට ්දැමනන 

විදිමේ මොඳ අේො මකමනක් මවනනයි ෙෙ 

උතසාෙ කරනමන. 

ඔයො 
facebook, 
instagram 
වල ලිය� 
නේවේ ඒ 
නවලොනේ 
කරන�. ඒවො 
දරුනවෝ ඉන� 
නවලොව්ට 
කරන� එපො. 
ඒවො ඔයොනේ 
වින�ෝනද්ට 
සතු්ට්ට 
කර� නේවේ 
මිසේ ජීවිනත 
වැදගතම 
නේවේ 
න�නවයිනන

පුංචි 
කොනලම 

ක්ො 
නපට්ටි 
වහලො 

දැමනමොත 
ආනය

ඇරගන� 
්බැරිනවයි

ඔයාම්න ඈතමවනවට. අමේ ්දරුමවෝ 

අපි ම්දනනාටෙ ළංමවනන ඕමන. ඔයාමේ 

අෙතර වැඩ එයාො ඉේමකෝමල් ගියාෙ 

කරනන. ඔයා facebook, instagram වෙ 

ලියන මද්වල් ඒ මවොමේ කරනන. ඒවා 

්දරුමවෝ ඉනන මවොවට කරනන එපා. ඒවා 

ඔයාමේ විමනෝම්දට සතුටට කරන මද්වල් 

මිසක් ජීවිමත වැ්ද්තෙ මද්වල් මනමවයිමන. 

ඒවා ෙං නතර කරනන කියනවත මනමවයි. 

ඒ මද්වල් ්දරුමවෝ නැති මවොවට කරො, 

එයාො ආපුවාෙ එයාො එක්කෙ ඉනන. ඔයා 

්දැකො තිමයනව්ද ්දරුමවෝ එක්ක ඉඳිද්දි 

ෙං phone එක බෙනවා? නෑමන. එයාො 

කතා කරද්දි මද්වල් කියද්දි එයාොට මොඳට 

අවධාමන ම්දනන. ්ෑනු ළෙයි ම්ාඩාක් 

කිටටු මවනමන අේෙටමන. එයාො කියන 

ෙැෙමද්ෙ අෙන හිටියෙ ඕන ම්දයක් අපිට 

කියනවා කිසි ම්දයක් ෙං්නමන නෑ. එයාො 

්දනනවා අපි එයාෙට ඇහුේකන ම්දනවා, අපි 

එයාෙට ඉනනවා කියො. ඒ හිනදා ඒ මබානේ 

එක කඩා්නන එපා. ්දැන ඕක ඕනවාට වඩා 

හිතනන එපා. ඔයා ආස මද්වල් එයාො නැති 

පැය ්ාමේ කරනන...” කියො කිේවා. 

්දෙේ එදා ෙට හිතනන එපා කිේවාට 

ඇතතටෙ ෙං ඒක ටිකක් මනමවයි ම්ාඩක් 

හිතුවා. එදා ඉඳන ෙං එයාො ඉේමකෝමල් 

ඇරිො ආවාෙ phone එක අල්ෙන එක 

ම්ාඩාක් අඩු කළා. ඉේමකෝමල් විේතර 

කියද්දි අෙන හිටියා. එයාො මසල්ෙේ 

කරනන ගිහින ආවෙ ඒවමේ විේතර 

ඇහුවා. ඉේමකෝමල් මසනමසො ්ැන එයාො 

ආ්දමරන කතා කරන විදිය ්දැකො සතුටු 

වුණා. ඒ ෙැෙමද්කිනෙ ජීවිමත තෘේතිෙත 

මවනවා කියෙත ්දැනුණා.

ෙනුේසමයක්ට ඉෙළටෙ ඉම්න්නන, 

මොඳෙ රේසාවක් කරනන, ොේටර ඩිග්රී 

එකක් ්නන, ආසෙ වාෙමන ්නන වමේ 

මද්වල්, ෙෙනසි මවො කමළාත ඇතතටෙ 

කරනන පුළුවනෙ. කටට කාම්න ඒ හීන 

ෙැබෑ කර්නිපු අය ඒ ්ැන මොඳටෙ 

්දනනවා ඇති. ඒත තෙනමේ ්දරුවනට 

මොඳෙ අේො තාත තා මවන එක ඒ 

ෙැෙමද්ටෙ වඩා අොරුයි. මේල් මවන තැන 

වැඩියි. ඒ අොරු ්ෙමනදි එක අඩුපාඩුවක් 

ෙදා්නිද්දි තව අඩුපාඩු දාෙක් එකතු මවනවා. 

මෙෝමකට තෙන මොඳ අේමෙක් තාතමතක් 

කියො මපනනන එකට වඩා, තෙනමේ 

්දරුවනට ඒක ඇතතටෙ ්දැමනනන ම්දන 

එකයි සුන්දරෙ ජයග්රෙණය. 

ෙැෙ ෙනුේසමයක්ෙ තෙනමේ හීනවෙට 

යනන ෙෙනසි මවනවා. ොත ඒ වමේ ෙමේ 

හීමනට යනන ෙෙනසි මවනවා. ෙං පරදින, 

ෙට වැරම්දන මවොවල් වැඩියි. ඒත ඒ 

ෙැෙමවොවකෙ ෙමේ අඩුපාඩු කියො දීො 

ොව ශක්තිෙත කරනන මයෝධ මෙවනැල්ෙක් 

ෙං ්ාව ඉනනවා. ෙං ඒකෙයි ෙැෙමවමල්ෙ 

කියනමන ොව අ්දට වඩා මෙට මොඳ අේො 

මකමනක් කරනමන ්දෙේ කියො.

අත්යවශ්ය මද්කට ඇරුණාෙ ්දැන ෙවස 

තුමනන පේමේ ෙං ෙමේ phone එක 

බෙනමන නැති තරේ. ආපහු බෙනමන 

රෑ 9ත පහුමවො. නෑ. ඒත ෙං මේ මද්වල් 

ලියනමන ෙම්න මේ මවන අඩුපාඩු ෙැෙ 

අේමෙක්ම්න තාතමතක්ම්න මවනවා 

කියො ෙං මොඳාකාරවෙ ්දනන නිසා. 

තෙනමේ හිතට එකඟව හිතො බෙනන. 

මවනවා මන්ද? 

්දරුවනට කනන, මබානන, අඳිනන ම්දන 

එක, මොඳට උ්නනන එකෙ විතරක් 

මනමවයි අමේ යුතුකෙ, එයාො හිතනවාට හෂිණි ම�නමනද්
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ඉනදිකො ප්ර�ොනදු 
මන�ෝඋපනේශිකො
සමොජ විද්ො ග්රන්ථ කතුවරි

ආහොර සුරේෂි්්බව 
�ැති එකම නකන�ේ්ට 
මො�සික ආ්තිය 
ඇතිනවන� නේතුවේ

මනද පමො 
කිේව පලිය්ට 

්බැනද ගමන 
ළමයි හදන� 

ඕ�ද? 

මපෝ

ෂණය අඩුකෙ 

ෙනසට බෙපානමන 

මකාමොේද කියන 

එක ්ැනයි මේ ලිපිමයන කතා කරනමන. 

මේ කාමල්ට ්ැෙමපන ප්රාමයෝගික 

කාරණාවක් මවයි කියො හිතුණු නිසයි 

මේ කාරණාව මතෝර්තමත. ොතෘකාව 

පැෙැදිලි කරනන උදාෙරණයට ්නමන 

තිළිණිව. ඇයව ෙට ෙමුවුමේ සුබසාධන 

නිවාසයකදී.

තිළිණිමේ තාතතා තදිනෙ ෙතපැනවෙට 

ඇේබැහි වුණු මකමනක්. තාතතමේ 

තාඩන පීඩන නිසා අවුරුදු ෙමතදි  අේො 

තිළිණිෙව දාො ගිහිල්ො. පවුමල් ප්රේන නිසා 

මේ ්දරුවා ඉේමකෝමල් ගිහිල්ො තිබුමණත 

පෙට මවනකල් විතරයි.

පුංචි කාමල් ඉඳෙෙ තිළිණිට ෙරියට 

කනන මබානන ෙැබිො නැෙැ. අෙෙ පෙෙ 

ම්වල්වෙ ඉඳපු අයවත  නෑයනවත ඇයව 

බෙො නැෙැ. ඒ නිසා අනුන විසි කරන ඉඳුල් 

වමේ මද් කාො තෙයි මේ ්දරුවා උේෙෙත 

මවො තිමයනමන.

නිසි මපෝෂණයත ොනසික අවශ්යතාත 

ෙරියට සපිරිො නැති නිසා ඇයට 

කායික ්ැටලු වමේෙ ොනසික ්ැටලුත 

තිබිො තිමයනවා. ඉතින ම්දයක ෙරි 

වැරැද්්ද වටෝනනවත ්දැයට බුද්ධියක් 

තිබිො නැෙැ. අවුරුදු 16දී තිළිණි අවට 

පුද්්ෙමයක් එක්ක පැනො ගිහිල්ො. එමෙෙ 

කළාෙ මොඳට කනන මබානන ෙැමබයි 

කියෙලු හිතුමේ.

මකල්ෙමේ අවාසනාවකට ඇය පැනො 

ගිහිල්ො තිබුමණත ඇමේ තාතතා වමේෙ 

ෙතපැනවෙට ඇේබැහි මවචචි මකමනක් 

එක්ක. එතැනිනුත ඇයට ෙරිෙෙන 

කෑෙක් බීෙක් ෙැබිො නෑ. අනික එතැනින 

කායිකවත ොනසිකවත අපමයෝජනයට 

ෙක්වුණු නිසා තිළිණට වුමේ කබමෙන 

ලිපට වැමටනන.

ඔය අතමරදි තිළිණිට ්දරුමවක් ෙැමබනන 

ඉඳො. ඒ කාමල්දිත ෙරි මපෝෂණයක් 

මනාෙැබුණු නිසා ඇයට ෙැබිො තිමයනමන 

අඩුබර ්දරුමවක්. ඒ ්දරුවත ොස ම්දමකන 

ෙැරිො. ඉතින මෙයාමේ ොනසිකතවය 

සේපූරණමයනෙ වමේ පිරිහිො. පේමේ 

සැමියමේ නෑ්දෑ මකමනක් තෙයි ඇයව 

ොනසික මරෝෙෙට ඇතුළත කරො 

තිමයනමන. එතැනින යේ ොනසික සුවයක් 

ෙැබුණට පේමේ තෙයි ඇයව සුබසාධන 

නිවාසයට ඇතුළත කරො තිමයනමන.

තිළිණිමේ ොනසිකතවය පිරිමෙනන 

මපෝෂණය ෙඳකෙ ඍජුවෙ බෙපෑවා.

පණ තිමයන සමතක්මේ මූලිකෙ 

අවශ්යතාවය ආොර. ඇඳුේ, මේමදාර, 

යානවාෙන ඔය ෙැෙ එකක්ෙ ඊට යටයි. 

‘්දරුවනට කනන නැෙැ’ කියන එක මීට 

ටික ්දවසකට කලින අමේ රමට තිබුණු 

අර්මල් ප්රධාන මතො පාඨයක්. කනන 

නැති මවනවා හිතුවත මොකු මපරළියක් 

ඇති කරනන තරෙට මිනිේසුනමේ මොමේට 

මේක බෙපානවා. ඒ කියනමන ආොර 

සුරක්ෂිතබව නැති එකෙ මකමනක්ට 

ොනසික ආතතිය ඇතිමවනන මේතුවක්.

්ෙක තවුමසා ම්දනමනක් හිටියා. ඔය 

තවුමසෝ ම්දනනම්න එක් තවුමසක්ට 

කනන නැතුව පාේඩුව ෙැදුනලු. ඉතින 

ඔහු මබාමොෙ දුරෙව ඉනනමකාට අනිත 

තාපසයා ඔහුට උපම්දේ ව්යක් දීො. 

උපම්දේ අෙො තරො ගියපු පාේඩු 

මරෝගී තාපසයා අනිත තපසයාව ෙරො 

්දැේෙලු. අමේ මොමේ ක්රියාකාරීතවය 

ෙරියට තියා්නන මඩාපමීන, හිේටමින, 

මසරමටානින, ේලුටමේට වමේ ේනායු 

සේමරේෂක අණු මිලියන ්ාණක් ක්රියාතෙක 

මවනවා.

මේවාමේ නිසි ක්රියාකාරීතවයට ව්දනිකව 

මොළයට කැෙරි 400ක් අවශ්යයි. ඇෙයිමනෝ 

අේෙ, විටමින B, ඔමේ්ා 3, ම�ෝමල්ට වමේ 

මපෝෂකත අවශ්යයි. ඔය මද්වල් ෙරියට 

මනාෙැබුණාෙ අර කිේව සිේටේ එක අවුල් 

යනවා. එතමකාට අමේතුකව මකමනක්මේ 

ෙමනෝභාවයන (Moods Swings) මවනේ 

මවනන පුළුවන. ඒ තාපසයටත වුමේ ඕක.

ෙතක ශක්තිය, නිරොණශීලීතවය, 

කල්පනා ශක්තිය වමේ මද් අඩුමවනන 

ඌණ මපෝෂණය බෙපානවා. ඒ වමේෙ 

මපෝෂණය ේදකෙ ඩිමෙනශියාව (සංකීරණ 

ොනසික ්ැටලුවකි) ෙැම්දනන බෙපාන 

එක් මේතුවක්. තව කාංසාව (anxiety) වමේ 

තතතවයන ඇතිමවනන මේතු මවනනත 

පුළුවන. ඉතින ොනසික සෙබරතාවය 

රැක්නන සෙබෙ මපෝෂණයක් ෙමබනනෙ 

ඕමන.

ෙැබැයි ්දැන රමට මොකු ආොර 

අරබු්දයක් තිමයනවාමන. ඉතින අපිට මේ 

මවනුමවන මොනව්ද කරනන පුළුවන කියො 

කතා කරන එකත වැ්ද්ත.

ේත්රී-පුරුෂ ම්දනමනක්මේ එකතුවීමෙන 

තෙයි ්දරුමවක් මේ මෙෝමක්ට එනමන. 

කිසිෙ ළෙමයක් ඇේලිමක්ශන  දාො එනමන 

නැෙැමන. ඉතින පවුමල් වැඩිහිටිමයෝ අරයා 

මෙයා කිේව පලියට මූලික අවශ්යතා 

ටිකවත සපුරනන බැරි නේ ්දරුවන ේදනන 

එපා කියන එක තෙයි මුලිනෙ කියනන 

ඕමන. තිළිණිමේ කතාව බෙනන, ඇය 

තාෙත ඉනමන සුබසාධන නිවාසයක.

ඊළ්ට දුේපතකෙ කරුෙයක් කියො 

ම්ාඩක් අය කියනවා. ඇතතටෙ කරුමේ 

දුේපතකෙ මනමෙයි ප්රඥාව අඩුකෙ. දුේපත 

මවො ඉපදුණු මිනිේසු මෙෝමක් මොල්ෙපු 

සල්ලිකාරමයෝ මවො නැද්්ද? දුේපත වුණත 

ප්රඥාව තිමයනවා නේ තෙනමේ මූලික 

අවශ්යතා ටික සපුර්නන පුළුවන. ඒ නිසා 

මේ මවොමේ ටිකක් මොමේ කල්පනා කරො 

වැඩිපුර ආදායෙක් උපයා්නන විදියක් 

බෙනන.

්දකුණු පළාමත අය කපටි කියො 

කියනවමන. කපටි මනමෙයි ඔවුන බුද්ධිෙත. 

මොක්ද ඒ පළාතවෙ අය වැඩිපුර කනමන 

මකාේ, අෙ, මකාළ වමේ ්මේ මද්. ෙැබැයි 

නා්රික පළාතවෙ ඉනන අය ්දරුවනට 

මකාේ, අෙ වමේ මද්වල් ම්දනන ෙැජජයි. 

ඒක ෙදිකෙක් කියො හිතනවා. ්දරුවනමේ 

ොනසිකතවය ්ැන හිතොවත ඒ අයට 

මොඳ මපෝෂණයක් ම්දනන ඕමන. නිකන 

මකාේ කනන අකෙැති නේ ආසා හිමතන 

විදියට මකාේ මකාතතු, මකාේ මරාටී වමේ 

මද් ේදො ම්දනන.

අනික මසාමේජේ, පිටිකිරි, ක්ෂණික 

නූේල්ේ වමේ විස මද් නැතුවට වතමත 

ඇවි්දො බැලුමවාත මපෝෂණීය 

ආොර මූොශ්ර ඕනතරේ තිමයනවා. 

මොනරකුඩුේබිය, ම්ාඩපර ම්ඩි, 

ඇඹුල් ඇබිලිය, කාෙරං්ා, හුළංකීරිය, 

බැදිම්දල්, බිේමපාල්, රටමනල්ලි වමේ මද් 

උයො කනන පුළුවන. අමේ මේ කෑෙවෙ 

විශා්දනාශක ගුණ පවා තිමයනවා.

මොකු මද්වල් ේදනන අොරුයි නේ 

එළවලු ම්දකක්, ොල්ෙැේසන කීපයක්, 

ධාන්ය මිටක්, මකාළ වර්යක් දාො 

එක මොද්්දක් ේදනන ඒමකන මොඳ 

මපෝෂණයක් ්නන පුළුවන.

්දැන ම්ාඩක් අය මවනත අවශ්යතා 

මවනුමවන කෑෙට මයා්දන මු්දල් අඩු කරො 

තිමයනවා. මපෝෂණය තෙයි වැ්ද්තෙ 

මද් කියො අපි කතා කළාමන. ඉතින මේ 

්දවේවෙ ටිකක් අරපිරිෙැේමෙන වැඩ 

කරනන. ඇඳුේ පැළඳුේ නැතතේ අත්යවශ්ය 

මනාවන අනිත අවශ්යතාවෙට ම්දවැනි තැන 

ම්දනන.

තෙනමේ අෙෙ පෙෙක මකමනක් 

බඩගිනමන ඉනනවා නේ පුළුවන ෙැටියකට 

කෑෙ පිඟානක් ම්දනන. එමෙෙත බැරි නේ 

සුබසාධන ආයතනයකට ෙරි ඔවුනව මයාමු 

කරනන උතසාෙ කරනන.

අපිට තිමයනමන ්දේඩක් විසි කළත 

පැළමවන මපාමළාවක්. ඉතින පුළුවන 

විදියට ්ෙක් මකාළක් වවා්නන. ඉඩක් 

නැතතේ බිතතිමේ ෙෑල්ෙක් ්ෙො ඒකට 

පේ පුරවො ්ෙක්, මකාළක් වවනන 

පුළුවනමන.

කනන නැති මිනිේසුනට උපම්දේ දීො 

වැඩක් නැෙැයි කියො මජසුතුො කියො 

තිමයනවා. මොක්ද බඩගිනමන ඉනන 

මිනිමෙක්මේ ඔලුවට කරුණු යනවා මොරයි. 

ඉතින මේ රමට මිනිේසු මවනුමවන රජයට 

මීට වඩා මොඳ වැඩපිළිමවළක් තිමයනන 

ඕමන කියන එකත අවසාමනදි මනාකියා 

බැෙැ.

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි

නිසි නපෝෂණයේ 
�ැති වුණොම 

කොයික ගැ්ටලු 
වි්රේ න�නවයි 

මො�සික ගැ්ටලුත 
ඇතිනව�වො 
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ඔ

නන ඈත ්ේ පළාතක මබාමොෙ 

බුද්ධිෙත ඍෂිවරමයක් හිටියලු. අවට 

සාොන්ය මිනිේසුත ්දැනමුතුකේ 

්නන උන්දෑ ්ාවටයි ගිමේ.

“අගන් බලන්නගකෝ මගේ පුුංචි දුෙ 
ගොඳටම සීනි කනො. ඔබතුමාට පුළුෙන්ද 
එයාට සීනි කන්න එ�ා කියන්න?”

“සති ගදකකින් ආගය දරුෙෙ මගේ ළඟට 
එක්කරගගන එන්න.”

මබාමොෙ දුර බැෙැරක ඉඳො ආපු නිසා 

එමවමෙෙ ්දරුවට උපම්දසක් දීපු නැති එක 

්ැන විේමසෝමපන එදා ඒ කානතාව ම්්දර 

ගියා. ෙැබැයි ඍෂිවරයා කිේව විදියට ආමේ 

සති ම්දකකින ඔහුව මුණ්ැමෙනන ගියා.

“සීනි කන එක නතර කරන්න දරුො, ඒක 
ඉතාම නරක ගදයක්.”

පුංචි දියණිය ඒ උපම්දස ඉසමුදුනිනෙ 

පිළි්තතා. ඔය වචන ම්දක කියනන සති 

ම්දකකින ආමේ එනන කිේමේ ඇයි කියො 

විේමසෝපමයන හිටපු කානතාව අෙො 

බැලුවා.

“මම සීනි කනගමන් ඔයාගේ දරුෙට සීනි 
කන්න එ�ා කියන්ගන් ගකාගොමද? ඒ නිසා 
ඒ සති ගදක ඇතුගේ මම සීනි කන එක නතර 
කළා.”

මේ කතාමවන අපිට මද්වල් ම්දකක් ්නන 

තිමයනවා. එකක් අනිත අයට මවනේ මවනන 

කියනන කලින තෙන මවනේ මවනන ඕමන 

කියන එක. අනිත එක තෙයි සීනි කන එක 

මබාමොෙ නරකයි කියන එක.

සීනි පැණි රස වුණාට සීනි ්ැන කතාව 

තිතතයි. වැඩිපුර සීනි කෑවෙ දියවැඩියාව 

ෙැම්දනවා. දියවැඩියාව නිසා ඇේ, ේනායු, 

වකු්ඩු දුරවෙ මවනවා. සීනි නිසා රුධිර 

නාෙවෙට ොනිමවො ෙෘ්දයාබාධ, ආඝාතය, 

්දතවෙ කුෙර, විදුරුෙේ දිරායාෙ වමේ 

නරක මද්වල් මවනන පුළුවන.

ඒ විතරක්්ද සීනි අමේ මපනුෙටත 

බෙපානවා. සීනිවෙට මකාෙජන බිඳමෙළනන 

පුළුවන. ඉතින සීනි කනන කනන ඉක්ෙනිනෙ 

සෙ රැළි වැටිො වියපතවීෙ මේ්වත 

මවනවා, සමේ දීේතිය අඩු මවනවා, ඕනවට 

වඩා ෙෙත මවො ඇමේ ෙැඩය නැති 

මවනවා. මසෞඛ්ය සේපනන ජීවන රටාවකට 

වමේෙ ෙේසනට ඉනන කැෙති මකමනක්ටත 

තිමයන මොකුෙ බාධකය තෙයි සීනි. ඉතින 

සීනි රාේසයාම්න මේමරන ෙැටි කතා 

මනාකර මකාමොේද?

සීනි කියනමන කාමබෝෙයිමරේටයක්. 

ශක්තිය ෙබා්නන අපිට සීනි අත්යවශ්යයි. 

ෙැබැයි ශක්තිය ඇමරනන මවන කිසිෙ 

මපෝෂ්ය පදාර්ථයක් සීනිවෙ නැෙැ. පෙතුරු, 

අෙ, බතෙ ධාන්ය වමේ මද්වෙ අපිට අවශ්ය 

ේවභාවික සීනි තිමයනවා. ඒවා අමේ ඇඟට 

ගුණයි. ඉතින අපි කතා කරනමන ේවභාවික 

සීනි ්ැන එමෙෙ මනමෙයි. සකේ කරන ේද 

සීනි ්ැන.

මබාමොෙ ඉේසර හිටපු මිනිේසු සීනි 

මවනුවට කාො තිමයනමන උක්්ේ. මීට 

අවුරුදු 2500කට විතර කලින ඉනදියානුමවෝ 

උක්වලින පිරිෙදු කළ සීනි ේදො. පේමේ 

මෙමෙක් කරද්දි උෙතුවක් වමේ සීනි මෙෝමක් 

පුරා ව්යාේත වුණාලු. වැඩකට ඇති ම්දයක් 

මනාවුණට අන්දමර සීනි කාපු තාමෙට සීනි 

පැදුරක් වුණත කනන  අ්දටත අමේ අයියො 

ම්දයියො.

කුඩු ්ෙන ෙනුේසමයක් ්දැක්කෙ “අමන 

ෙෙ නරක ෙනුේසමයක් කුඩු්ෙන එක නතර 

කරො ්දැේෙ නේ ඉවරමන” වමේ කතා 

කියනවමන. ෙැබැයි සීනි මබාන එකත කුඩු 

්ෙනවා වමේෙ මල්සියකට ්ැෙමවනන 

බැරි ත්ද ඇේබැහියක් බව ම්ාඩක් උ්දවිය 

්දනමන නැෙැ.

ෙතද්රව්ය වමේෙ සීනි ඕමනත අමේ ඇඟට 

මනමෙයි මොමේට. ඒ මෙමෙෙයි. අමේ 

මොමේ තිමයනවා රිමවෝේ සිේටේ එකක්. 

එකක් ්ැහුවා. ඒකට අනුව මල්බෙය රතුයි 

නේ ඒමක් අ්දෙස සීනි ප්රතිශතය 22%ට 

වැඩියි, තැඹිලි = සීනී ප්රතිශතය 5%-22% 

අතර, මකාළ= 5%ට අඩුයි. ඒ නිසා නිෂපා්දන 

්නනමකාට ඒවත බෙනන.

මත, මකෝපිවලිනුත අමේ ශරීරයට මොකු 

සීනි ප්රොණයක් එනවා. සීනි දාපු මත මවනුවට 

සීනි නැතුව මත මකෝපි මබානන. නැවුේ 

කිරිවෙ ේවභාවිකවෙ සීනි අනතර්තයි. 

කැවුෙක් කාො සීනි දාපු මත මබානමකාට 

අමේ දිවට මත එමක් පැණි රස ්දැමනනමන 

නැෙැමන. ආනන ඒ වමේ අමේ දිමේ රස 

අංකුර වැඩි සීනි ප්රතිශතයකට හුරුවුණාෙ 

අඩු පැණි රසක් දිවට ්දැමනනමන නැෙැ. 

එකපාර සීනි නැතුව මත මබානන බැරි 

නේ මතවෙට මී පැණි ටිකක් එකතු කරනන. 

තිබෙට තැඹිලි ම්ඩියක්, වෑවර ම්ඩියක් 

කපො මබානන.

බිතතර, ඔලිේ, ඇට වර් වමේ මප්රෝටීන 

වැඩි ආොර කනන. මප්රෝටීන වැඩිමයන 

්නනමකාට බඩගිනි ්දැමනනවා අඩුයි. 

එතමකාට පැණි කනන බඩට ඉඩ අඩුමවනවා.

ේවභාවික එළවලු, පෙතුරු කනන. ඇපල් 

ම්ඩි එකක=සීනී19g, මකාෙඩු තීරුවක්=17g, 

අනනාසි මකෝේප 1=14g, අඹ 1=45g වමේ 

සීනි අඩංගුයි. එළවලු සෙ පෙතුරු 400g 

කින ්දවසට අවශ්ය සීනි ටික ෙබා්නන 

පුළුවන.

ෙනසට පීඩනයක් ්දැනුණෙෙත 

සෙෙරුනට පැණි රස කනන හිමතනවා. 

ඒ නිසා ොනසික සුවතාවය රැක්නන. 

කේෙැලිනේ කෑෙක් ඕමන කියො හිමතනවා 

නේ ඇට වර්යක් ෙරි පෙතුරක් ෙරි කනන.

වැ්ද්තෙ මද් තෙයි හිතුණු හිතුණු 

මවොවට කනන ම්්දර කබේවෙ ෆ්රිජවෙ 

පැණි රස කෑෙ පුරවම්න ඉනන එපා. 

එතමකාට ඕමන කියො හිතුණත පැණි රස 

කනන බැෙැමන.

ඔය විදියට මකාමොෙ ෙරි සති ම්දකක් 

සීනි ේඇරිමයාත සීනි ඕමනෙ නැතිමවයි. 

සීනි නතර කරො සති ම්දමකන ශරීරමේ 

ෙෙත අඩුමවො මුහුමේ ෙැඩය පවා මවනේ 

මවනවලු. ඉතින ඉක්ෙනට වයසට යනන 

ඕමන නැතතේ නිමරෝගීව ඉනන ඕමන නේ 

මේ මද්වල් අ්ද ඉඳෙෙ කරනන කියෙයි 

අවසාමනට කියනන තිමයනමන.

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි

අපි මොමේ කැෙති ම්දයක් කළාෙ එයා අපිට 

තෑේ්ක් ම්දනවා. ඒ තෑේ් තෙයි මඩාපමීන 

(සතුට ඇතිකරවන මෙෝරමෙෝනයක්).

රස කෑෙක් කනමකාට අමේ මොළය 

මඩාපමීන ස්ාවය කරනවා. ඒකමන 

කෑෙක් කද්දි අපිට සතුටු හිමතනමන. සීනි 

කනමකාටත සතුටක් ්දැමනන නිසා මොළය 

පැණි රස කනන කියො නිතර නිතර අපිට 

සංඥා එවනවා. ෙතද්රව්යයක් ්නිද්දිත 

මවනමන ඕකෙයි. ෙතද්රව්යක් මනාවුණත 

පැණි රස කන එකත කුඩු ්ෙනවා වමේ 

වැඩක් කියො කිේමේ ඒකයි.

මෙෝක මසෞඛ්ය සංවිධානමේ නිරමද්ශ 

අනුව කානතාවකට ්දවසකට සීනි 25gකුත 

(මත ෙැඳි 6), පිරිමි මකමනක්ට 37.5කුත 

(මත ෙැඳි 9) ඇති. ඔය ප්රොණ ේවභාවික 

කෑෙවලින ෙබා්නන පුළුවන.

අපි හිතනමන අපි කනමන 

ෙැන්දකින එකතු කරන 

සීනි ටික විතරයි කියෙමන. 

එමෙෙ නැෙැ. පැණි රස 

කෑෙබීෙවෙට අෙතරව 

ේනැක්ේ, තක්කාලි 

මසෝේ, සීරියල් ඇතුළු 

පැණි රස මනාවන සෙෙර 

කෑෙවෙත සීනි බර 

පනනමයන තිමයනවා.

කෘත්රිෙ ආොරවෙ 

තිමයන සීනි ඉක්ෙනට 

ජීරණය මවනවා. කෘත්රිෙ 

සීනියි, ේවභාවික සීනියි 

ඕනාවට වඩා ෙැබුණෙෙ 

ඉක්ෙනට දියවැඩියාව 

ෙැම්දනවා. වැඩිපුර  සීනි 

ඇඟ පුරාෙ තැේපත 

මවන නිසා ඉක්ෙනිනෙ 

ෙෙත මවනවා. සාොන්ය 

පුද්්ෙමයක් අවුරුද්්දකට 

සීනි කිමෙෝ 40කට වඩා කනවා කියෙයි 

සමීක්ෂණවලින මොයාම්න තිමයනමන.

ඉතින මකාමොේද මේ සීනි ඇේබැහිමයන 

්ැෙමවනමන? සීනි ඇේබැහිමයන 

්ැෙමවනන කලින ඇේබැහිමේ තරෙ 

්දැන්නන ඕමන. ඒ කියනමන සීනිවෙට 

තදිනෙ ඇේබැහි මවෝද නැතතේ සාොන්ය 

ඇේබැහියක්්ද කියන එක.

පැණි රෙ කෑෙක් ්දැක්කෙ සීනිවෙට 

ඇම්දන ඇඹෙමයක් වමේ ඒ දිොවට ඇදිො 

යනන හිමතනවා නේ, නිකන ඉනන මවොවට 

පැණි කෑෙක් කනන ්දැඩි ආශාවක් (Sugar 

Cravings) එනවානේ, පැණි රස කෑවෙ 

හිතට මොකු සතුටක් ්දැමනනවා නේ ඒ 

කියනමන ඔයා සීනිවෙට තදින ඇේබැහි 

මවචචි මකමනක්.

ඔමොෙ ත්ද ආශාවල් නැතිව සාොන්ය 

විදියට පැණි රස කාො ඉනනවා නේ 

ඇේබැහිය සාොන්යයි. ෙැබැයි අපි කියනමන 

තදිනවත සාොන්ය විදියටවත කෘත්රිෙ සීනි 

එපා කියෙයි.

සීනි පාෙනය කරනන ඕමන නේ මුලිනෙ 

පාෙමන කර්නන ඕමන ෙනස. ෙනසට 

ඔයාව පාෙනය කරනන මනාදී ෙනමස 

පාෙමන ඔයා අතට ්නන. මපාඩි ඈමයානට 

මටාපී ම්දනවා වමේ ඉල්ෙන පොවට 

මොමේට මටාපී, මචාක්ෙට ම්දනන යනන 

එපා. ඔමොෙ මනාදී ඉනනමකාට 

ටික කාමෙකින එයාටෙ සීනි 

අෙතක මවො යනවා.

අපි වැඩිපුරෙ කන 

කෑෙවෙ සීනි ප්රොණ ්ැන 

ටිකක් බෙමු. බිේකට 100g 

= සීනී 25g, මයෝ්ට = මත 

ෙැඳි 1.25, මක්ක් 100g= 

6.75g, මඩෝනට 100g = මත 

ෙැඳි 6.5, මචාක්ෙට 100g 

= 48g.

ඉතින කමේටට ගියෙෙ 

ඒමක් ්ෙො තිමයන 

මල්බමල් අඩංගු සීනි 

ප්රොණ බෙනන. සීනි 

කියොෙ ්ෙො නැති 

වුණත Glucose, Fructose 

(උක් සෙ බීටවලින 

ෙබා්ත සීනී), Sucrose, 

Maltose (මෙෝල්ට සීනී), 

Lactose (කිරිවලින ෙබා්ත 

සිනී), Dextrose, Strarch, 

Corn Syrup, Sugar Syrup, Row Sugar 

කියො ්ෙො තිමයනවා නේ ඒ කියනමනත 

සීනි ්ැනෙ තෙයි. ්නන ේදන නිෂපා්දමන 

මේ වර් කීපයක්ෙ ඇතුළත නේ ඉතින 

ම්දවියනම්ෙ පිහිටයි.

පැණි බීෙ, මකෝඩියල්, ශක්තිජනක පාන, 

ක්රීඩා පානවෙත සීනි උපරිෙයි. මකාකා 

මකෝො 400mlක සීනි මත ෙැඳි 10ක් 

තිමයනවා. ෙංකාමේ නිෂපා්දනය කරන 

බීෙවෙ සීනි ප්රොණය වරණ සංඥාවලින 

්දක්වනන ඕමනය කියො 2019දී ්ැසට 

සීනී

දන�ව�ම කර� 

හොනි
කන� 
හි්නන�වත �ෑ 

වැ්ඩක්ට ඇති 
නදයේ න�ොවුණ්ට 

අනදනර් සීනි 
කොපු ්ොනල්ට සීනි 
පැදුරේ වුණත 
කන� අද්ටත 
අනප අයියලො 

නදයියලො



12 2022 න�ොවැම්බර් 23 ව� ්බදාදා

මනා

මයලින මොනටර 

70, 80 ්දශකවෙ 

ෙංකාමේ එළිෙෙන 

ප්රසං් ඉංග්රීසිමයන මොල්ෙපු නිමේදිකාවක්. 

ප්රසං් මෙමෙයවනනියකට අෙතරව ඇය 

පුවත නිමේදිකාවක්. අ්දටත ෙංකාමේ 

ප්රවීණතෙ ඉංග්රීසි නිමේදිකාව විදියට 

ෙඳුනවනමන ඇයව.

මනාමයලින මබාමොෙ චතුරව හිත 

ඇ්ද්නනා තාමෙට ඉංග්රීසි භාෂාව ෙසුරවන 

නිසා මොඳට ඉංග්රීසි කතා කරන මකමනක් 

්දැක්කෙ “එයා මනාමයලින වමේ කිසි බිසි 

්ාො කඩුමවන මකාටනවා” කියෙලු ඒ 

කාමල් අය කතාවට කියනමන.

ඇම්න පේමේ ඉංග්රීසි භාෂාමවන 

නිමේ්දනය කරන නිමේදිකාවන ඕනතරේ 

බිහිවුණත ේදවතට ්දැමනනන කතා කරපු, 

ෙතකමේ රැඳුණු පිරිස මබාමොෙ සීමිතයි. ඒ 

සීමිත පිරිමසනුත ඉෙළිනෙ ඉනන මකමනක් 

එක්ක තෙයි අපි අ්ද කතා කරනමන.

“ඔයා තෙයි මනාමයලින මොනටරට 

පේමේ ෙතක හිටිය ඉංග්රීසි නිමේදිකාව 

කියො ම්ාඩක් අය ෙට කියනවා.”

ඇතත. ඉංග්රීසි පුවත මනාබෙන 

මකමනක් වුණත නමින නැතත රූමපන 

ෙරි ඇයව අඳුරනවා. මොක්ද පුවත 

නිමේ්දනයට අෙතරව සේොන උමළෙ, 

ජාත්යනතර උතසව, මපෞද්්ලික උතසව, 

ඩිනර ඩානේ මේ ම්ාඩක් තැනවෙදි 

උතසව සභාව මෙමෙයවනනිය විදියට 

්දකිනන ෙැමබනමන ඇයව. ඇය  ෂැමරාන 

ෙේක්රිනයේ. ඒ වමේෙ ඇය ‘බ්රිටිේ 

කේපියුටර මසාසයිට’ අධ්ාපන ආයතනමේ 

අමෙවි කළෙනාකාරිනිය විදියටත වැඩ 

කරනවා. අ්ද ‘ධරණී’ කවරය ෙැඩ 

කරනමනත මේ සුන්දර කානතාවයි.

එදා ෂැගරාන් ඒ අදෙස අතඇරියට 
දදෙය ආගේ ආගයත් ඇයෙ ඒ තැනටම 
එක්කරගගන ගිහින්.

“උසේ මපළින පේමේ මජාේ එකක් 

මොයනන පටන්තතා. ොකරටින 

්ැනත ෙට මපාඩි කැෙැතතක් තිබුණා. 

ෙැබැයි යනන ඕන මොන පාමර්ද 

කියො මොකු අ්දෙසක් තිබුමේ නැෙැ. 

2006 මනාවැේබර 16 ෙෙ මපෞද්්ලික 

ආයතනයක මේවයට බැඳුණා. එදාෙ 

ෙවස ජාතික රූපවාහිනිමයන නිේේ 

කියනන එනන කියො ෙට මකෝල් 

එකක් ආවා. සජීව බටුවතත තෙයි ෙට 

කතා කමේ. ෙට ඉතින ෙරි සතුටුයි. 

නිේේ කියනන යනන ෙමේ ළඟ ඇඳුේ 

තිේමබත නෑ. පාරටි එකකට ම්නාපු 

ඇඳුෙක් ඇඳන මකාමොෙෙරි එදා එනන 

කිේව මවොවටෙ ගියා.”

එදා ඇය �ටන්ගත්තු ඒ ගමනට අද අවුරුදු 
16ක් සපිරිලාලු.

“ඔනන ඉතින ේමල්සර එකත දාම්න 

ෙෙ වැේඩා වමේ  නිේේ කියනන යනන 

ෙෑේති මවො හිටියා. ටීවි එමක් නිේේ 

කියනන දානමන ොස ම්දකක පුහුණුවකින 

පේමේ කියො එතමකාට නිේේ එමක් 

අය කිේවා. එදා ඉතින ෙරි දුකයි. ෙැබැයි 

ඒ දීපු පුහුණුව ෙමේ වෘතතීය ජීවිමතට  

මකාචචර වටිනව්ද කියො අ්ද ෙට 

මතමරනවා.

පුහුණුමවන පේමේ ෙෙ නිේේ කියනන 

පටන්තතා. පළවැනියටෙ ප්රවෘතති 

කිේව ්දවමේ මොකු බයක් ්දැනුණා. 

අේෙයි, තාතතයි බොම්න ඇති කියො 

ආඩේබරකෙකුත ්දැනුණා.”

න්බෝම්බ ගහ�වො 
කියලො හි්ලො 
පැ�ලො දිේවො

“ෙෙ ඉපදුමේ මකාළඹ. ෙමේ 

තාතතා ම්දෙළ. අේො බර්ර. ෙෙ 

ඉම්න්තමත බේබෙපිටිය ශුද්ධ වූ 

පවුමල් කන්යාරාමෙන. ඉේමකෝමල්දී ෙෙ 

ඉම්න්තමත සිංෙමෙන ඉතින මපාඩි 

කාමේ ඉඳො ෙට ඉංග්රීසි, සිංෙෙ, ම්දෙළ 

භාෂා තුනෙ පුළුවන.”

නිගේදිකාෙක් ගෙන හීගන් ග�ාඩි කාගල 
ඉඳලා තිබුණු එකක්ද?

“නෑ... ඒක අෙේබයක්. ඉේමකෝමල් 

කාමල්දි මපාතපමත වැඩවෙට වඩා 

ක්රීඩාවෙට තෙයි ෙෙ ම්ාඩක් උනනදු. 

ඔනන ්දවසක් ෙෙ ක්රීඩා තරමඟකට 

යනන ප්රිනසිපල්මේ අතසන ්නන 

ප්රිනසිපල්මේ ඔෆිේ එකට ගියා. 

එතමකාට ෙට 16යි. ඒ මවොමව එතැන 

මපාඩි කෙබෙයක් වමේ තිබුණා. ළො 

දිනය මවනුමවන නිේේ කියනන අමේ 

ඉේමකෝමල් ොධ් අංශමයන ළෙයි 

පේම්දමනක් මතෝරම්නලු. එදා ඒ එක 

ළෙමයක් අසනීප මවොලු. ඊටපේමේ 

ොව ්දැකපු ෙැටිමේ ප්රිනසිපල් ෙට ඒ 

වැමේට යනන කිේවා. ෙෙ නිේේ කියෙත 

නෑ. මීඩියා යුනිට එමකත නැෙැ. ඉතින 

ෙෙ එමවමල් ඒකට යනන අකෙැති 

වුණා. ෙට ඉංග්රීසි කතා කරනන පුළුවන 

නිසා ෙට ඒකට යනන කියො ප්රිනසිපල් 

ආමයත කිේවා. ඔනන ඒ පාර ෙෙත 

පේඩිතයා වමේ වැමේ බාර්තතා.

පේමේ ඔනන රූපවාහිනියට ගියා. 

අමනෝො වතතෙම්දනිය මිේ තෙයි ළො 

පුවත අංශමේ හිටිමේ. නිේේ එකක් 

ේදො ඒක කියවනන කියො ෙට අමනෝො 

මිේ කිේවා. ෙෙ කලින ඉම්නම්න 

නැති නිසා කිසි ම්දයක් ්දනමන නැෙැ. 

ෂැනරොන මසක්රිනයස
රූපවොහිනි නිනේදිකො (ඉංග්රීසි)
Events Presenter

පේමේ මිේ ෙට ඒ වැමේ කියො දුනනා. 

මකාමොෙෙරි ඉතින එදා යානතේ නිේේ 

කියන වැමේ ෙරියට කළා.

ම්්දර ආවට පේමේ ෙට ෙරි ආසයි. 

ටීවි එමක් මූණත මේනවමන. පේමේ ෙට 

රූපවාහිනිමයන ළො පුවත කියනන 

අවේ්ථාවක් ෙැබුණා. ොස ෙයක් විතර 

යද්දි ළො පුවතවලින ප්රධාන පුවත 

එකට යනනත අවේ්ථාවක් ෙැබුණා. ළො 

පුවත ඇර රූපවාහිනි විකාශවෙට මපනී 

සිටිනන පාසමෙන බාධාවක් තිබුණු නිසා 

ඒ අ්දෙස අතඇරියා.”

බැලූ බැලමට සුළු කේතව්යයක් ෙගේ 
ග�නුණට පුෙත් නිගේදනය ෙගකීමක් ඇති 
බරසාර ෙැඩක්. ඒ ගැන ඇය අපිත් එක්ක 
කිේගේ ගමගෙම.

“භාෂා තුනෙ පුළුවන වුණාට 

ෙෙ ෙැදුමේ ඉංග්රීසි කතා කරන 

පරිසරයකමන. ඉතින මවොවකට 

ඉංග්රීසිමයන ලියො තිමයන සිංෙෙ 

වචන කියවනන අොරුයි. හිටපු අොත්ය 

අතාවු්ද මසමනවිරතන ්ැන නිේේ 

එකක් තිේබා. ඕක ඉංග්රීසිමයන තිේමේ 

‘අතඋඩ මසමනවිරතන’ කියො. ෙෙත 

ඒක එමෙේෙෙ කිමයේවා. නිේේ එමකන 

පේමේ ෙට බැනො මපෝලිෙට මකෝල් 

ආවා. පේමේ ඇතුමළනුත ෙට ටිකක් 

බැනනා. ඉතින එදා ඉඳො ෙෙ නිේේ 

එකට කලින ෙැෙ නෙක් ්ෙක්ෙ ෙරියට 

මොයො බෙො ෙෑේතිමවො තෙයි 

වැමේට බහිනමන. ඇතතටෙ ඒක මොකු 

ව්කීෙක්.”

පුෙත් කියනෙට අමතරෙ ෂැගරෝන් ජාතික 
රූ�ොහිනිගේ  රාත්රී සුංගීත ෙැඩසටෙනක් 
ගමගෙයුො. ගගාඩක්ගදනා ඇයෙ 
ෙඳුනාගත්ගත් ඒ ෙැඩසටෙගනන්ලු.

“සෙෙර අය ප්රසනට කරනමන 

ලියා්තතුවා බොම්න නැතතේ ේක්රිේට 

එකක් ලියාම්න. ෙැබැයි ෙෙ ම්ාඩක් 

නි්දෙමේ එමවමල්ට හිතට ්දැමනන 

මද්වල් කියන මකමනක්. ෙට ඒ පුහුණුව 

ෙැබුමේ රූපවාහිනිමයන. ම්ාඩක් අය 

ෙමේ වැඩවෙට කැෙති ඒ නි්දෙේ ්තිය 

නිසා මවනන ඇති.”

ෂැගරෝන්ගේ පුෙත් නිගේදිකා භූමිකාෙ 
ගැන කතා කළාට �සගස උත්සෙ සභාෙල 
ගමගෙයවීම් ගැනත් අපි කතා කළා.

සමහරු ඇවිේලො ‘ඕයි, ්බං’ කියලො 
ක්ො කර�වො. සමහරු �්ටන� 
අඬගහ�වො. සමහර අය මයිේ 

උදුර�වො. ඒ නවලොව්ට මම නමෝ්ඩයො 
වනේ හි�ොනවලො සියුමව්ට ඒ ්ැන 

මඟොරි�වො

නවලොවක්ට ඉංග්රීසිනයන 
ලියලො තිනය� සිංහල 
වච� කියවන� අමොරුයි. 
හි්ටපු අමොත්ය අ්ොවුද 
නසන�විරත� ගැ� 
නිේස එකේ තිේ්බො. 
ඕක ඉංග්රීසිනයන තිේනේ 
‘අ්උ්ඩ නසන�විරත�’ 
කියලො. මමත ඒක 
එනහමමම කිනයේවො. 
නිේස එනකන පසනස ම්ට 
්බැ�ලො නපෝලිම්ට නකෝේ 
ආවො

මම නපරළිලො 
වැන්ටේදී 
එ්ැ� 
හි්ටපු අය 
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ධුනික රූපොවණ්ය ශිල්පීන සෙ ශිල්පිනියනට අතදීමේ අමේක්ෂාමවන 

'Glam Care (Hair and Beauty Expert of Ceylon) රූ සිරි 2022' නමින 

පැවති ෙනාලියන ්දැක්ෙ සෙ රූපොවණ්ය වැඩමුළුව පසුගිය ඔක්මතෝබර 29 

වැනිදා ්දවස පුරා අේබෙනම්ාඩ ධරොමශෝක විද්යාෙ ශ්රවණා්ාරමේදී පැවැතවිණි. ඒ 

මෙරට රූපොවණ්ය ක්මෂත්රමේ සිටින ප්රවීණ මෙනෙ ප්රසිද්ධ රූපොවණ්ය ශිල්පීන සෙ 

ශිල්පිනියන රැසකමේෙ සෙභාගිතවමයනි.

එහිදී ෙනාලියන පියවමරන පියවර ෙැඩමවන අයුරු, ඔමේ රූපය වවද්යවරියකමේ 

ඇසින, විමේෂිත වූ මේෂල් (Facial) ක්රෙ, ෙං්ෙ ෙල් කළඹක් සකසන අයුරු, 

රූපොවණ්ය පිළිබඳ උපමද්ශනය වැනි අං් ්ණනාවකිනෙ වැඩමුළුව සෙනවිත 

වී තිබුණි. එමේෙ අවසානයට පැවති දීප ව්යාේත විවෘත ෙනාලියන ෙැඩ්ැනවීමේ 

තරඟාවලිය මවත කාමේත වැඩි අවධානයක් මයාමුවී තිබූ බව ්දක්නට ෙැබුණි.

මෙෙ ෙනාලියන ්දැක්ෙ සෙ රූපොවණ්ය වැඩමුළුමේ තවත සුවිමේෂතවයක් 

වූමේ එහිදී ‘ධරණී කුෙරිය’ නමින්ද තරඟයක් සංවිධානය කර තිබීෙයි. එහිදී ‘ධරණී 

කුෙරිය’ වීමේ අමේක්ෂාමවන පැමිණ සිටි තරුණියන විශාෙ පිරිසක් ඊට සෙභාගී විය. 

ප්ර්ථෙ වරට සංවිධානය කර තිබූ මෙෙ රූපොවණ්ය වැඩසටෙන පැවැතවුමේ 'Glam 

Care' කේඩායමේ මූලිකතවමයනි. මීට ආධුනික රූපොවණ්ය ශිල්පීන සෙ ශිල්පිනියන 

රැසක්ෙ සෙභාගී වූ අතර මෙෙ වැඩසටෙනට මුද්රිත ොධ් අනුග්රෙය ෙබාදුනමන ‘ධරණී’ 

පුවතපත ෙගිනි. 'Glam Care' කේඩායමේ මීළඟ ෙනාලියන ්දැක්ෙ සෙ රූපොවණ්ය 

වැඩමුළුව එළැමඹන ම්දසැේබර ෙස අවසානමේදී තං්ල්ෙ න්රමේදී පැවැතවීෙට 

නියමිතය.

රුවන එස.නස�විරත�

“ෙෙ ෙංකාමේ ප්රසිද්ධ වාණිජ ආයතන 

රාශියක සේොන උමළෙ මෙමෙයවො 

තිමයනවා. ඒ වමේ ඉමවනට එකකදි මුෙ 

මේලිමේ ඉනන මකනාමේ ඉඳො අනතිෙ 

මේලිමේ ඉනන මකනා ්දක්වා කේෙැලි 

මනාවී වැඩසටෙනට ඇ්දො තියා්නන 

එක තෙයි ෙමේ එකෙ ටා්ට එක. 

ඒ වමේෙ ෙෙ ම්ාඩක් ඩිනර ඩානේ 

ඉමවනට කරනවා. ඩුබායි, අබුඩාබි වමේ 

රටවෙ කරන ජාත්යනතර ඩිනර ඩානේ 

ඉමවනට එමෙෙත කරනවා. ෙංකාමේ 

ඩිනර ඩානේ ප්රසනට කරන කානතාවන 

අඩුයි. ඩිනර ඩානේ එකක් කරද්දි ඒක 

ඒ අමුතතනට මොඳට සතුටු මවනන 

පුළුවන අෙතක මනාවන ්දවසක් කරන 

එකයි ෙමේ බොමපාමරාතතුව.”

ඩිනේ ඩාන්ස එකක් කියන්ගන් ටිකක් රෑ 
ගබෝගෙනකල �ැෙැත්ගෙන සාදයක්. 
ගමේො ඉතින් කන ගබාන තැන් නිසා 
කාන්තාෙකට ගම් ෙගේ තැනකදි එන්න 
පුළුෙන් අභිගයෝග ෙැඩියි.

“ඇතතටෙ ඒක අභිමයෝ්කාරී වැඩක්. 

ම්ාඩක් මවොවට ඩිනර ඩානේ එකක 

බීපු අය වැඩියි. ඉතින වැඩසටෙන 

කරද්දි සෙෙරු ඇවිල්ො ‘ඕයි, බං’ 

කියො කතා කරනවා. සෙෙරු නටනන 

අඬ්ෙනවා. සෙෙරු අය ෙයික් 

උදුරනවා.

ඒ මවොවට ෙෙ මෙෝඩයා වමේ 

හිනාමවො සියුේවට ඒ තැන ෙඟාරිනවා. 

බීපු මකමනක් එක්ක කතා කරො 

ප්රේන විසඳනන බැෙැ. ඒ මකනා 

බීොමන. එමෙෙ මකමනක් ඇවිල්ො ෙට 

බැනනෙෙ ෙෙත මක්නති අරන ප්රේනයක් 

ඇති කමළාත ඒක ෙමේ නෙට ොනියක්. 

ඒ නිසා එමෙෙ මද්වල් ෙඟඇරො දානවා. 

අපිට කර්දරයක් මවද්දි කවුරුෙරි 

ඇවිල්ො අපිව මේර්නී කියො හිතන 

කානතාවන ඉනනවා. මවන අයමේ 

උ්දේ බොමපාමරාතතු මවනවා මවනුවට 

තැනට සුදුසු විදියට වැඩ කරො ඒ 

ප්රේනය ෙඟඅරිනන කානතාවක් ්දක්ෂ 

මවනන ඕමන.”

ෂැගරෝන් එගෙම කිේගේ උ�ගේශාත්මක 
සෙරූ�ගයන්. ඔය අතගේ ෙෘත්තීය ජීවිගත් 
ඇයට සිේ්ධවුණු අමතක ගනාෙන සිදුවීමක් 
ගැනත් මෙෙයිගයන් හිනාගෙන ගමන් 
ෂැගරෝන් අපිට කිේො.

“්දවසක් ොයි කැලුේ ශ්රීොල් අයියයි 

මොමටල් ඕපනිනේ එකකට ගියා. ඒ 

කාමල් ටිකක් යුද්මද් තිේබා. මොමටල් 

එමක් අය එතැන මොකු ේමටජ එකක් 

ේදො. ෙැබැයි බහිනන පඩිමපළක් 

ේදො නැෙැ. ෙෙ ේමටජ එමකන  

හිමීට බිෙට පනිද්දිෙ සාරිය පැටලිො 

වැටුණා. ෙෙ වැමටද්දි බඩුවෙත වැදිො 

නිකන මබෝේබයක් ්ෙනවා වමේ ෙො 

සද්්දයක් ආවා. අමපායි ඒ පාර එතැන 

හිටපු මිනිේසු මබෝේබ ්ෙමනෝ... 

මබෝේබ ්ෙමනෝ කිය කියා දුවනන 

්තතා. පේමේ ඉතින ෙෙ මබෝේබ 

්ෙනමන නැමතෝ කියො ඒ අයට කතා 

කළා. ෙැබැයි ඒ මවනමකාටත සෙෙරු 

ම්වල්වෙටෙ දුවො ඉවරයි.”

කන ගෙන තැනකට ගනායන තාගලට 
කතාෙට ඇද බැඳ  තියාගන්න ඒ ෙැකියාෙ 
ෂැගරෝන්ට උ�තින්ම ආපු එකක් කියලා 
දැනුගණ ඒ කතාෙ විසතර කරේදි. ඇගේ 
දක්ෂතා නිසාම කිහි�ෙතාෙක්ම ඇය 
ගොඳම ඉුංග්රීසි පුෙත් නිගේදිකාෙ විදියට 
සම්මාන ලබාගත්තා. ඊට අමතරෙ ගොඳම 
ඉදිරි�ත් කිරීම ගෙනුගෙනුත් ඇය සම්මාන 
ලබා තිගයනො.

“ඉේසර ෙෙ මීටත වඩා වැඩ කළා. 

්දවසක් රූපවාහිනී වැඩසටෙනක් කරො 

්ාල්මල් ඉමවනට එකකට ගියා. ඒක 

කරො එනමකාට ෙවස 4යි. ඊටපේමේ 

එදාෙ පනනිපිටිමේ මෂෝ එකකට ගියා. 

ඒක ඉවර වුමේ 4.30ට. ඉතින ම්්දර 

එනමකාට ෙෙනසි වැඩිකෙට ෙට 

නින්ද ගිහින මොකු අනතුරක් වුණා. එදා 

ෙෙ හිතුමේ ෙෙ ඉවරයි කියො. ඒත 

වාසනාවකට ෙෙ මේරුණා.

ෙෙ මජාේ එකකුත කරන නිසා මේ 

වැඩ මේරෙ බදාම්න කරනන බැෙැ 

කියො ඇක්සිඩනට එමකන පේමේ ෙෙ 

මතරුේ්තතා. ්දැන ෙමේ පවුෙටයි 

ෙමේ සතුට මවනුමවනුයිත ම්ාඩක් 

කාෙය මවන කරනවා. ෙමේ අේෙයි 

තාතතයි එදා ඉඳෙ අ්ද මවනකල් ෙමේ 

පිටිපේමේෙ ඉනනවා. අ්දටත ොව 

රූපවාහිනියට ඇරෙවනමන ඒ ම්දනනා. 

ඉතින ඒ ම්දනනවත ආ්දමරන ෙතක් 

කරනවා.”

අෙසාන ෙශගයන් ‘්ධරණී’ කියෙන ඔබ 
ගෙනුගෙනුත් ඇය ේචනයක් ගෙන්කළා.

“ෙෙ අනිත ්ෑනු ්දරුවනටත කියනමන 

අභිමයෝ් බාර්නන බයමවනන එපා. 

කවුරුෙරි ඔයාමේ හිත රිද්දුමවාත ඒ 

මවොවට හිනාමවො නිකන ඉනන. 

පේමේ ජීවිමත උඩටෙ ගිහින දිනනන. 

ඒක තෙයි ඒ මද්වල්වෙට ම්දනන පුළුවන 

මොඳෙ උතතමර. ඒ වමේෙ කවුරුෙරි  

ආ්දමරන වැරැද්්දක් මපනනුමවාත 

නිෙතොනීව ඒක පිළි්නන. ඒ වැරදි 

ෙදා්නන. එතමකාට දියුණුවට යනන 

මල්සියි.”

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි
ඡොයොරූප: ක්රිෂොන කොරියවසම

Glam Care 
රූ සිරින් අභිෂේක ලැබූ 
ධරණී කුමරිය 

සමහරු ඇවිේලො ‘ඕයි, ්බං’ කියලො 
ක්ො කර�වො. සමහරු �්ටන� 
අඬගහ�වො. සමහර අය මයිේ 

උදුර�වො. ඒ නවලොව්ට මම නමෝ්ඩයො 
වනේ හි�ොනවලො සියුමව්ට ඒ ්ැන 

මඟොරි�වො
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සමොව න�ොගත්ො�ම 
නලෝක කුසලො�යත 

මගහැනරන� 
ඉ්ඩ තිබුණො 

“මේ 

ෙැරදි ෙරිගසසන්න ලැබුණ 
ගදෙැනි අෙස්ාෙ.”

අඩි ෙයයි අඟල් පෙක් 

උසැති කඩවසේ ඇමෙක්ේ මේල්ේ සිය ක්රීඩා 

දිවිමේ ම්දවන උපත ්ැන අ්දෙේ ්දැක්වූමේ 

එමෙසිනි. 

2019 අමරේල් ොසමේ කාඩිේහි පුහුණු 

කඳවුමරන ඉවතව යද්දී ඔහු ම්දවන 

අවේ්ථාවක් ්ැන බොමපාමරාතතු මනාවීය. 

ඔහුට එහිදී එක්තරා දිනක් උ්දෑසනෙ එවකට 

එං්ෙනත ක්රිකට කළෙනාකාර අධ්ක්ෂ 

ඈෂලි ගිල්ේ කතා කමේය. ඔහු  ්දැනුේ 

දුනමන ම්දවන ෙතද්රව්ය පරීක්ෂණමයන්ද 

මේල්ේ අසෙත බවයි. එනිසා මෙෝක 

කුසොන ක්රිකට සංචිතමයන ඔහු ඉවත 

කරන බව ගිල්ේ පැවසීය. එය ඇසූ වොෙ 

ඇමෙක්ේ මේල්ේ විේවාස කමේ තොමේ 

ක්රීඩා දිවිය අවසන බවයි. ඔහුමේ කේපනය 

මකාමතක්්දයත සිය බඩු බාහිරාදිය රැම්න 

පිටව ගිමේ කේඩායේ ස්යින කිසිවකු 

ෙමු මනාවීය. නිවස කරා එදින ගිය ්ෙන 

තොමේ දිවිමේ දීරඝතෙ චාරිකාව මෙස 

ඇමෙක්ේ මේල්ේට ්දැනිණ. 

“ඒක තමයි මගේ ජීවිගත් �ෙත්ම 
ගමාගොත.” 

මේල්ේ පැවසීය. වසර තුනකුත ොස 

ෙතරක නිෙැඬියාවකින පසු ඇමෙක්ේ 

මේල්ේට එං්ෙනත ක්රිකට කේඩායමේ 

මදාරටුව ෙැරුමේ මජානී මබයාරේමටෝ 

ආබාධයකට ෙක්වීෙ මේතුමවනි. 

“ගම්ක ගදෙැනි අෙස්ාෙක් විදියට 
දැගනනො. ඒක ලැබුගණ සියලු ෙැරදි 
නිෙැරදි කරගන්න.”

1989 ජනවාරි 03 වනදා එක්සත 

රාජධානිමේ හිලිනේඩනහිදී උපත ෙැබූ 

ඇමෙක්සැනඩර ඩැනියල් මේල්ේ තො 

ප්රමේ්කාරී පිතිකරුවකු බව ඔේපු කමේ 

වයස අවුරුදු 15දීෙය. 2005 වසමර 

මෙෝේේහිදී පැවති තරඟයකදී ඕවරයකදී 

ෙකුණු 55ක් රැේ කිරීෙට ඔහු සෙත විය. (එෙ 

පනදු වාරයට නිපනදු කිහිපයක්්ද ඇතුළත 

විය.)  වයස අවුරුදු 18දී මනාටිනෙැේෂයර 

කේඩායෙට මතෝරා්ැනීමේ තරඟයකදී 

මේල්ේ ඩරබිෂයර කේඩායෙට එමරහිව 

ෙකුණු 218ක් රැේ කමේය. එං්ෙනත 

19න පෙළ කේඩායමේ ්දැක්වූ ්දක්ෂතා්ද 

මේතුමවන 2011දී මේල්ේට එරට ජාතික 

කේඩායෙට එක්වීෙට අවේ්ථාව 

හිමිවිය. සිය පළමු පනදු වාර 20 

තරඟමේදී ෙකුණු මනාෙබා ්දැවී 

ගිය්ද ම්දවැනමනදී මෙමතෙ 

මනා්දැවී ෙකුණු 62ක් රැේ 

කමේය. මේ්මයන පනදුවට 

පෙරදීෙට සෙත මේල්ේ 2014 

විේසයි විේස මෙෝක කුසොන 

තරඟාවලිමේදී ශ්රී ෙංකාවට 

එමරහිව පනදු 64කදී ෙකුණු 

116ක් රැේ කමේය. 

සියල්ෙ යෙපත මෙස 

සිදුමවමින තිබියදී ඇමෙක්ේ 

මේල්ේමේ විනය සේබනධමයන 

අඛේඩව මචෝ්දනා එල්ෙ විය. ජාතික 

කේඩායෙට ඇතුළත වීෙට මපර 

සිටෙ ඔහුට එවැනි මචෝ්දනා 

තිබිණ. 

2009 වසමරදී සා්දයකට කළු ජාතිකයකු 

මෙන සැරසී  පැමිණීමෙන මේල්ේ 

අපොසාතෙක ෙැසිරීෙක් කළ බවට ෙතයක් 

ඇති විය. ඒ අනුව මෙමතෙ ප්රසිද්ධිමේ සොව 

්තමතය.  

“මම එදා මගේ සුංගීත වීරයා ෙන ටූ�ාක් 
ෂකූේ විදියට සැරසුණා. එතගකාට මට ෙයස 
අවුරුදු 19යි. මම කරන ගේ ප්රතිවි�ාක ගැන 
අෙගබෝ්ධයක් තිබුගණ නෑ. ඒත් ඒ පින්තූර 
නිකුත් වුණාට �සගස ලැජජාෙක් ඇතිවුණා.” 

සමේ වරණය ප්දනේ කර්ත අපොස 

කිරීේ ්ැන ඒ කාෙමේෙ ඔහුට තවත 

මචෝ්දනාවෙට මුහුණදීෙට සිදුවිය.  ඊට 

අෙතරව ෙතද්රව්ය භාවිතය සෙ අඬ්දබර 

සේබනධමයන්ද මේල්ේ නිරනතරමයන 

ප්රසිද්ධියක් ඉසිලීය. 2017 දී සොජශාොවක 

ඇතිවූ ආරවුෙක් මේතුමවන ඇමෙක්ේ 

මේල්ේ මෙනෙ මබන ේමටාක්ේ්ද මචෝ්දනාවට 

ෙක්වූෙ. ම්දම්දනාටෙ එං්ෙනත ජාතික 

කේඩායමේ මදාරටුව වැසිණ. 

මේල්ේ සේබනධමයන දිගින දි්ටෙ 

විේවාසය පළුදු වූ අතර හිටපු නායක ඔයින 

මෙෝ්න ඔහු කේඩායෙට එක්කර ්ැනීෙට 

කිසිඳු කැෙැතතක් මනා්දැක්වීය. එං්ෙනත 

ක්රිකට පාෙක ෙේඩෙය්ද ඊට අනුෙැතිය 

්දැක්වීය. මෙෝ්න පැවසුමේ මේල්ේ 

කේඩායමේ වටිනාකෙ සේපූරණමයනෙ 

මනාසෙකා ෙැර ඇති බවයි. ඒ 

සේබනධමයන ඇමෙක්ේ මේල්ේ මුෙදී 

්දැඩි මකෝපයකින පසු වුව්ද තොමේ වැරදි 

සාදා්ැනීෙට ඔහු ්දැඩි මේ ඇපකැප විය. 

එකිමනකාට එමරහිව ක්රීඩා කළ්ද මෙෝ්න 

සෙ තො අතර කතාබෙක් මනාවූ බව්ද ඔහු 

පවසයි. 

“ඒත් ඇත්තටම මා තරො ගෙන්න 
ඕගන කා එක්කද? ඒක මගේ ෙරදක් 
ගන්ද? මම කරපු ගේෙල කගේ මමයි. මට 
තිබුගණ අත් ඔසො ෙරද පිළිගැනීමයි. ඔබ 
කණණාඩියකින් ඔබ ගදස බලමින් ඔගේ 
ෙැරදිෙලින් ඉගගනගන්න උත්සාෙ කරන්න 
ඕගන.”

මේල්ේ ක්රිකට සංචිතමයන මනරපා ෙැර 

සති ්දෙයකට පසු එක්දින ක්රිකට මෙෝක 

කුසොන අවසාන තරඟය මෙෝේේහිදී 

පැවැතවිණ. නිවමේ සිට තනිවෙ පැමිණි ඔහු 

අවසන තරඟය නැරඹීය. 

“ඒක මගේ ජීවිගත් අමුතුම අෙස්ාෙක්. 
එුංගලන්තය ගලෝක කුසලානය දිනාගැනීම 
ගැන මම සතුටු වුණා. ඒත් මා එහි 
සිටිය යුතුෙ තිබුණා කියන ගේ දැනුණා. 
ගලෝක කුසලාන සුංචිතයට එකතු ගෙලා 
ආසන්නගේදී එතැනින් මගෙැරීම දැඩි 
ගේදනාෙක්. ඒක මෙ බියකරු හීනයක්. ඒත් 
එතැන සිටීමට සුදුසුවීමට නම් මා ක්රීඩකයකු 
ගලස ෙගේම මනුෂ්යයකු විදියට දියුණු විය 
යුතුයි යන්න මට ෙැඟුණා.”

මකමේ මවතත වසර තුනකට 

අධික කාෙයක් තොමේ හීනය අතැර 

කේඩායමෙන ඉවතව සිටීෙට මේල්ේට 

සිදුවිය. 

“ක්රීඩකයකුට ඒක විශාල කාලයක්. ඒ 
ගෙනගකාට මට හිතුගණ ආගය කිසිදාක ගම් 
අෙස්ාෙ මට ලැගබන එකක් නෑ කියලා.”

එං්ෙනත කේඩායමේ කළෙනාකාර 

අධ්ක්ෂ මෙස මරාබට කී සෙ නායකයා 

මෙස මජාේ බටෙර සේබනධ වූමේ මේ 

අතරය. ඔවුන සෙඟ මේල්ේමේ සබඳතාව 

යෙපතය. එමෙත මෙවර විේසයි විේස 

මෙෝක කුසොන සංචිතයට මේල්ේ 

එක්මකරුමේ නැත. හීන බිඳවැමටන 

විට ඔහුට තවත ඉවසා සිටිය මනාෙැකි 

විය. නැතිවනනට ම්දයක් මනාතිබූ මේල්ේ 

මරාබට කී අෙතා තො සංචිතයට ඇතුළත 

මනාවීෙ ්ැන ප්රේන කමේය. එමෙත 

පැය කිහිපයක් ්තවනවිට මේල්ේ මකටි 

පණිවිඩයක් කී මවත මයාමු කරනමන 

ඇෙතුෙ සේබනධමයන සොව ඉල්ෙමිනි. 

මකමේ මවතත එෙ ඇෙතීමෙන පසු මරාබට 

කී කේඩායේ සාොජිකයනම්න විෙසනමන 

මේල්ේ නැවත කැඳවීෙ ්ැන විමරෝධයක් 

තිමේ්ද යනනයි. එමෙත කිසිමවකුම්න ඊට 

විමරෝධයක් එල්ෙ මනාමේ.

 මබයාරේමටෝ ෙදිසි ආබාධයකට 

ෙක්වනමන ඒ අතරතුරය. ඒ අනුව නැවත 

මේල්ේට ඒ අෙඹු අවේ්ථාව හිමිවිය. සිය 

මපේවතිය සෙඟ සති ෙතරක නිවාඩුවක් 

්ත කිරීෙට මයාදා්ත සැෙසුෙ මේල්ේ 

මවනේ කරනමන වසර ්ණනක් බො සිටි 

අනගි අවේ්ථාව හිමිකර ්ැනීෙටයි. 

“ගම් ගමාගොගත්දී ගම් අෙස්ාෙ 
ලබාගැනීම ආඩම්බරයට කරුණක්. 
ඇත්තටම මම ඒක බලා සිටියා. මගේ 
කණඩායම ඉදිරියට ගගන යාමට උදේ කළ 
ෙැකියි කියා මට හිගතනො.”

ඔහු සිතූ මෙසෙ එය කමේය. එං්ෙනත 

කේඩායෙ විේසයි විේස මෙෝක කුසොනය 

දිනීමේ ෙො පුරුකක් වූමේය. 

ජීවිතමේ යේ තැනකදී ඔබට වැරදිය 

ෙැකිය. එය කිහිප වාරයක් විය ෙැකිය. 

අන්යයනට ඔබ මකමරහි ම්ෞරවය සෙ 

විේවාසය්ද බිඳී යා ෙැකිය. ඒවා නැවත 

ම්ාඩ නැගීෙට මවනත කිසිවකුට ඉඩ නැත. 

එහි ව්කීෙ ඔබටෙය.

රෂනිකො ලිය�නේ

අන්යයන්ට ඔ්බ නකනරහි නගෞරවය සහ 

විේවොසයද බිඳී යො හැකිය. ඒවො �ැව් නගෝඩ 

�ැගීම්ට නව�ත කිසිවකු්ට ඉ්ඩ �ැ්. 

එහි වගකීම ඔ්බ්ටමය
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රුවන එස.නස�විරත�

සු�ොලි රුවනගිකො නුගනවල

ඒ 

පසුගිය මනාවැේබර 17 වැනි 

බ්රෙේපතිනදාය. ෙතකය නිවැරදි නේ 

මවොව උ්දෑසන ්දෙයට කිටටුකර 

තිබුණි. නමුත අෙේ්ැමේ වැේසක 

මපරනිමිති සටෙන වූ නිසාම්දෝ ඒ මවොව 

වෙංගු වූමේ අමත බැඳ සිටි ඔරමෙෝසුවටෙ 

පෙණි. මකාමොමින මෙෝ එදින ො රාජකාරී 

වැඩක් මවනුමවන කාරයාෙ ස්මයකු්ද 

කැටුව යමින සිටිමේ ්ේපෙ දිේත්රික්කමේ 

රුේ්ෙවිෙ ප්රමද්ශයටය.

මකාළඹ 07 විමජරාෙමේ සිට තැපැල් 

කාරයාෙ කීයක් පසුකරම්න පැමිණිය්ද 

තැපැල් කරනනට තිබූ ෙදිසි ලියුේ කිහිපය 

සිහිවූමේ ඔය අල්ෙපනල්මල්ය. ඒ ්දවසට 

ම්දතුන සැරයක් හිතාෙතාෙ අෙන සතිෂ 

මපමරරාමේ ‘අවසන ලියුෙයි ඔබට 

ලියනමන’ සිංදුව ඒ මොමොමත වාෙනමේ 

්දො තිබූ එේ එේ චැනෙමයන ඇමෙනනට 

වූ නිසාමවනි. එතැන පටන ඉදිරියටත 

වඩා ම්දපස බෙන වාෙනය පැ්දවූමේ 

ෙතක් වූ මවොමේ මෙෝ ලියුේ ටික තැපැල් 

කරනනටය. එමෙසින යනනට ෙැබුමේ ටික 

දුරකි. ්දකුණ අත පැතමතන අපට ෙමුවූමේ 

මේයනම්ාඩ ප්රධාන තැපල් කාරයාෙමයන 

පාෙනය මවන රුේ්ෙවිෙ උපතැපැල් 

කාරයාෙයයි.

“මිස මුං ගිහින් එන්නම්...”
ලියුේ කිහිපය මපටටියට ්දො ආපසු 

එනනට ෙැමරද්දීෙ ඒ කටෙඬ ඇහුමන 

තැපැල් කාරයාෙය තුළිනි. ො යළි ෙැරී 

බෙද්දී ලියුේ මිටියකුත අතැතිව ෙැඩකාර 

තරුණියක් එහි මදාරකඩය. තවත තතපර 

කීපයක් ්තමවද්දී ලියුේ මිටිය අතැති 

තරුණිය අසළ තිබූ යතුරුපැදියට නැ් 

ගිමේ ෙටත කටමකාණින සිනාසීම්නෙය. 

්දැන ෙට ප්රේනයකි. ඒ ඇය ්ැනය.

“මෙත්තයා පුදුමගෙලා බැලුගේ අර ගිය 
ගෑනු ළමයා දිො ගෙන්න ඇති. මමත් එයා 
මුලින් ගමතැනට �ත්ගෙලා එේදි ඔය විදියට 
පුදුම වුණා පිරිමිගයක්ටෙත් ගබදාගන්න බැරි 
ගම් ලියුම් ගතාගේ ගකාගොමද ගකලගලක් 
ගබදන්ගන් කියලා. දැන් නම් ෙැබැයි ගෑනු 
ළමගයක් කියලා බලන්ගන් නැතුෙ ලසසනට 
එයා ලියුම් ගබදන ෙැගේ අලලගගන යනො.”

ම්දමොවක් අතර තනිවූ ො ම්දස 

බොම්න සිනාමුසු මුහුණින එමේ පැවසුමේ 

රුේ්ෙවිෙ උපතැපැල් කාරයාෙමේ 

ේ්ථානාධිපතිනිය වන ජී.ජී.ඩී.යූ.්ෙමේ ය. 

එමෙෙයි කියෙත මවන විකල්පයක් 

නැති එමක් ඔනන ඔමේ ෙැෙමද්ෙ මවනමන 

මොඳටයි කියො හිතාම්න බයික් එමක්ෙ 

පුරුදු විදියට ලියුේ මබ්දනවා.”

පුරුදු විදියට ්දැන ්දැන සුනාලි ලියුේ 

මබදුව්ද ඇයටත කාෙයක්ෙ මෙය නුපුරුදු 

අත්දැකීෙක් විය. ෙම්න ඇයට ෙැබුණු 

ඊළඟ ප්රේනය ඒකය.

“ඇතතටෙ ලියුේ මබදිල්ෙ මල්සි 

නෑ. මුෙදි නේ ෙට බයත හිතුණා. ඒත 

රුේ්ෙවිෙ උපතැපැල් කාරයාෙමේ 

තැපැල් ේ්ථානාධිපතිනිය ඇතුළු ෙැමෙෝෙ 

ෙට සෙමයෝ්ය දුනනා. ෙට ෙතකයි මුල් 

්දවේවෙ ම්වල්වෙට ලියුේ ම්දනන යද්දි 

ඒ ම්වල්වෙ අය පුදුෙමවො ෙමේ දිො 

බොම්න හිටියා. මොක්ද මකල්මෙක් ලියුේ 

මබ්දන එක එයාෙට අලුත අත්දැකීෙක්මන. 

සෙෙරු නේ මත එකක් බීො යනන එමෙෙත 

කතා කළා. ඒත ්දැන නේ ොව මනා්දනන 

මකමනක් නෑ.”

ඉරිදා ෙැරුණුමකාට සුනාලිට ෙැෙදාෙ 

වැඩය. ඒ නිසාෙ උමද් 8.00 වනවිට 

ඇය කුකුළාත අතින අරම්නෙ තැපැල් 

කාරයාෙය මවත පැමිණිය යුතුය. එතැන 

පටන 11.00 මවනමතක් ඇමේ රාජකාරිය 

වනමන ලියුේ මතෝරා මවනකිරීෙයි. එමේ 

මතෝරා මවනකළ ලියුේ මබදීෙ පටන්නමන 

ඉනපසුය. මබාමෙෝ දිනවෙට ඇය ලියුේ මබදා 

ආපසු එනවිට ෙවස තුන ෙතරටත කිටටුය. 

එයිනෙ ඇයට ප්රමද්ශය පුරා මබ්දනනට ඇති 

ලියුේ ප්රොණය ්ැන සිතා්ත ෙැකිය.

“ෙැසසයි බලගලායි තමයි ගම් රසසාගේ 
බා්ධාෙකට කියලා තිගයන්ගන්. ෙැසස 
කාගලට ලියුම් ගබදන්න අමාරුයි. ගමාකද 
ලියුම ෙතුරට ගතමුගණාත් �ෑගනන් ලියපු 
ඇඩ්රස එගෙම මැගකන්න පුළුෙන්. බලගලෝ 
නම් ඉතින් ගකාගොමත් බුරනො. ඒත් 
සමෙර ගගෙලෙල ඉන්න බලගලෝ නම් දැන් 
මාෙ නිතරම දැකලමද ගකාගෙද ගොඳට 
අඳුරනො.”

ඇමේත ෙමේත කතාබෙ ෙැද්ම්දන ෙමේ 

ඇේ ක්ෂණමයන නැවතුමේ සුනාලිමේ 

වෙමත වූ ෙං්ෙ මුදුව ළඟය. ඒ මෙමතක් 

මේො ො ඇයව අවිවාෙක තරුණියක් මෙස 

සිතා සිටි මෙයිනි.

“ෙං විවාෙකයි. එයා වැඩ කරනමන 

ෙමුදාමේ. ඒක ඉේමකෝමල් කාමල් ඉඳන 

තිබුණු මරේෙ සේබනධයක්. එයත ෙං මේ 

රේසාව කරන එකට විරුද්ධ නෑ. ්දැන අපිට 

අවුරුදු ම්දකයි ොස ෙතරක පුංචි දුමවකුත 

ඉනනවා. ෙමේ පවුමල් මවන ඉනමන අේෙයි, 

තාතතයි, අක්කයි. ඉතින දුව අේෙට දාො 

තෙයි ෙං වැඩට එනමන. ඒත දුව පුංචිෙ 

කාමල් නේ එයාව ම්්දර දාො වැඩට එනන 

ටිකක් අොරු වුණා.”

පිරිමිනට කියා සිනනක්කර මනාලියා 

තිබුණ්ද මෙමතක් කාෙයක් ලියුේ මබ්දන 

රේසාව කමේ පිරිමිය. ඒත සුනාලි නිසා ්දැන 

එය පිරිමිනමේ රේසාවක් යැයි කියනනට 

පුළුවනකෙක් නැත. ො ්දනනා තරමින 

සුනාලි ෙැරුණුමකාට ෙංකාමේ ලියුේ මබ්දන 

මවනත තරුණියක් නැත. සුනාලි සිතා 

සිටිනමන්ද එමෙෙය. මකාමොමින ෙරි ඇය 

්ැන අපට නේ ඇතමත ආඩේබරයකි. 

“අද ගගාඩාක් ගෑනු ළමයි එයාලට ෙරියන 
ගජාේ නෑ කිය කියා ගගෙලෙල නිකරුගණ 
කල ගගෙනො. ඒක ෙැරදියි. ගකාගෙෙත් 
පිරිමින්ට ගම් ගජාේ ගැෙැනුන්ට ගම් ගජාේ 
කියලා ගෙන්කරපු ගජාේ නෑ. මුං ගම් ගජාේ 
එකට එනගකාට කෙදාෙත් ලියුම් ගබදපු 
ගකලගලක් දැකලා තිබුගණ නෑ. ඒත් මුං බය 
නැතුෙ ඉලලුම් කළා. මුං දැන් ලියුම් ගබදන 
ෙැගේ කරන්ගන් ගගාඩාක් සතුටින්. ගජාේ 
එක ගමාකක් වුණත් ඒකට කැ�වීගමන් 
ෙැඩගැහුගණාත් ඒක සතුටින් කරන්න 
බැරිකමක් නෑ.”

නකේනලේ 
ලියුම න්බද� 

එක ගැ� 
නගෝඩේ අය්ට පුදුමයි 

තනතුරක් ගැසට් කරලා තිබුණා. ඒ 2020 
අවුරුේගේ. �සගස ගමාකක් වුණත් රජගේ 
ගජාේ එකක් නිසා මුං ෙැඩිය හිතන්ගන් 
නැතුෙ අයැදුම් කළා. ඒ කරලා ඒකට අදාළ 
විභාගයත් ලිේො. එගෙම තමයි මට �හුගිය 
අවුරුේගේ ඉඳන් රුේගෙවිල උ�තැ�ැල 
කාේයාලයට එන්න ලැබුගණ.”

සුනාලිත සෙඟ ො එමේ කතාබෙට 

වැටුමේ ඇයව කතාබෙක් මවනුමවන 

අල්ෝනනට ්දැඩි ප්රයතනයක් ්දැරුවාට 

පසුය. ෙන්ද ො තැපැල් කාරයාෙමේ 

සිට යනවිටත ඇය මබාමෙෝ දුරක් ්දක්වා 

යුහුසුළුව තෙ රාජකාරිමේ මයදී තිබුණි.

“ලියුම් ගබදන රසසාෙට ගගදරින් 
නම් විරුේ්ධ වුගණ නෑ. එයාලා කිේගේ 
රජගේ රසසාෙක් නිසා ගොඳ ඇති ගිහින් 
බලන්න කියලා. ඉතින් මට තෙත් හිතන්න 
කිසිම ගදයක් තිබුගණ නෑ. ඒ නිසා මුං ගම් 
රසසාෙට ආො. මුලදි ටිකක් අමාරුයි 
ෙගේ දැනුණත් දැන් නම් ආසාගෙන් ෙැගේ 
කරගගන යනො.”

අපි ්දනන පියුේ ොෙො ලියුේ මබදුමේ 

බයිසිකමල් නැඟී වුව්ද සුනාලිමේ ්ෙන 

සඟයා නේ යතුරුපැදියකි. මතල් මිෙත 

අෙස උසට ඉෙළ ම්ාේ ඇති මොමොතක ඒ 

්ැනත ඇම්න මනාඅසාෙ බැරිවිය.

“රුේ්ෙවිෙ උපතැපැල් කාරයාෙයට 

ලියුේ මබ්දනන මොකු මකාටසක් අහුමවනවා. 

ඒ නිසා ලියුේ සෑමෙනන මබ්දනන මවනවා. 

ෙට හිතුණා ෙං ්ෑනු ළෙමයක් නිසා 

බයිසිකමල් ගිහින නේ ලියුේ මබ්දනන 

අොරුයි කියො. එමෙෙ හිතෙයි ෙමේ බයික් 

එමක් ගිහින ලියුේ මබ්දනන පටන්තමත. 

ෙැබැයි බයික් එමක් ලියුේ මබ්දන එක 

පාඩුයි. මොක්ද මතල් මිෙ ්ැන ඉතින 

අලුතින කියනන ඕන නෑමන. 

ඇය පැවසූමේ මේයනම්ාඩ ප්රමද්ශමේ 

තරුණියක වන 29 ෙැවිරිදි සුනාලි 

රුවනගිකා නු්මවෙ පසුගිය වසමර සිටෙ 

එහි ලිපි මබදීමේ ආමද්ශිකාවක් මෙස 

මේවමේ මයම්දන බවයි.

පුංචි සනධිමේ සිටෙ ලියුේ මබ්දන 

පියුේ ොෙො මකාමතකුත ්දැක තිබුණ්ද 

ලියුේ මබ්දන මකල්මෙක් ්දැක්මක් එදාය. 

ඒ නිසාෙම්දෝ හිත බෙමකරුමේ යනන 

ආ ්ෙන ම්දවැනි තැනට ්දො මෙෝ ලියුේ 

මබ්දන සුනාලි රුවනගිකාව ඒ මොමොමත 

ෙමේ පළමු රාජකාරිය කර්නනටය.

“මුං ඉගගනගත්ගත් ගේයන්ගගාඩ ශාන්ත 
මරියා ජාතික �ාසගල. ඒ කාගල ශිෂ්ය 
නායිකාෙක් ගෙලා එගෙමත් හිටියා. ඉතින් 
ඉසගකෝගල ගිහින් ඉෙරගෙලා ගගදර 
ඉන්නගකාට මුං දැක්කා රජගේ රැකියාෙක් 
විදියට ‘ලිපි ගබදීගම් ආගේශිකා’ කියන 

වැසසයි, ්බේනලොයි ්මයි 
නම රසසොනේ ්බෝධොවක්ට 
කියලො තිනයනනන. වැසස 
කොනල්ට ලියුම න්බදන� 
අමොරුයි. නමොකද ලියුම 
වතුර්ට න්මුනණොත 
පෑන�න ලියපු ඇඩ්රස 
එනහම මැනකන� පුළුවන. 
්බේනලෝ �ම ඉතින 
නකොනහොමත බුර�වො
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ප

වුමල් සියල්මෙෝෙ එකට හිටපු කාමල් තිබුණු පිරුණු 

බව, සතුට ටිකින ටික තිසරණීෙමේ ම්්දරින 

අඩුවී ගිමේ සමෙෝ්දර සමෙෝ්දරියන එකිමනකා 

විවාෙවීත, රැකියා සඳොත ම්්දරින මවනමවනන ්තතාට 

පසුවය. එමේ පවුමල් සමෙෝ්දර සමෙෝ්දරියන ෙයම්දමනක්ෙ 

පිට්ේ බො යද්දි ම්්දර ඉතුරුවුමේ තිසරණීත, අේො 

සෙ තාතතාත විතරය. ඒ තුනම්දනා අවුරුදු ්ාණක් 

ෙෙම්්දරට වී ්දැඩි බැඳීෙකින ජීවතවූෙ. නමුත ඔවුනමේ 

සතුටු කැ්දැල්ෙට 2009 වසමර ඔක්මතෝබර 13 වැනිදා 

කුණාටුවක් ආමේය. තිසරණීොමේ පවුෙට මයෝධ වෘක්ෂයක් 

මේ සිටි තාතතා ෙදිසි අසනීපයකින ඔවුන ෙැරගිමේ එදාය. 

ඒ කාරණා කටයුතු අවසන මවද්දී ම්්දරට එක්වූ සියල්මෙෝෙ 

යළි ම්්දරින නික්මීෙත සෙඟ ම්්දර ඉතිරිවූමේ තිසරණී සෙ 

අේො විතරය. 

මවනදා උමද් රැයින නැගිට මුළු ම්්දරෙ අවදි කරන, 

පරණ කවි කතාන්දරවලින ම්්දර නිෙඬතාවය බිඳින 

තාතතා නැතිමවද්දී ඒ ම්දම්දනාට මේ පාළුව ්දරනනට බැරි 

වුමේය. තිසරණී සෙ අේො නිවමේ සිටියාට ඔවුනටත කතා 

කරනනට අෙතක වූවාමේය. වැඩිෙරියක් කාෙර ම්දකට වී 

සිටි ම්දම්දනා අත්යවශ්යෙ මද්කට කතා කළා ඇමරනනට 

්දවසටෙ ඇසුමේ ඔේ, නෑ, ො, බෑ මෙෝ මත වක්කරො, බත 

මබ්දො වැනි 

වචන කීපයක් 

පෙණය. ඒ 

තතතවය මවනේ 

කරනනට පවුමල් 

අමනක් සමෙෝ්දර 

සමෙෝ්දරියනට 

ඕනෑ විය.

“අමේ තාතතා 

වමේෙ අේෙත 

සතතුනට ෙරි 

ආ්දමරයි. තාතතා 

නැතිමවො 

තුනොසයක් 

යනනත කලින 

්දවසක් එක 

අක්මකක් මකාළඹ 

යාළුමවක්මේ 

මබෝඩිෙකින කෙ 

පාට පූේ පැටේ 

ම්දනමනක් ම්්දර 

ම්නාවා. ඒ තෙයි 

‘කිරී’යි, ‘චූටි’යි. 

ඒ එක්මකමනක් 

පරසියන මික්ේ 

මකමනක්. ෙං ඒ 

තරේ සතතුනට ඒ 

කාමල් කැෙති නෑ. 

ඒ හිනදා අේො එක්ක තො මේ ම්දනනා වැඩිපුර ෙැදුමේ. 

අේො නැගිටො මකාමේද යනමන ඔසරි මපාමට ම්දනනා 

එල්ලි එල්ලි අේෙම් කකුල් ම්දක ළඟෙයි. නැතතේ අේෙට 

මේනන මසල්ෙේ කළා. එයාෙට මකාචචරවත බඩගිනි 

මවනමකාට කෑෙ ම්දනනයි, කිරි ේදනනයි අේො ෙෙනසි 

වුණා. පැටේ ම්දනනා එක්ක කතා කරනන ්තතා. පූේ 

පැටේ ම්දනනා පාලුමවන සෙ දුමකන හිටපු අේොව ආමයත 

සාොන්ය තතතමවට ්තතා. පූේො කියනමන ොයාකාරමයෝ. 

මකාමොෙෙරි ම්දනනා ොවත අල්ේතතා. මසල්ෙෙට 

්තතෙ ඔලුවට පුදුෙ සැෙැල්ලුවක් සතුටක් ්දැමනනන 

්තතා. තාතතා ්ැන දුක සෙ පාලුව පිරිචච සිතුවිලි කිරියි 

චූටියි එකතුමවො අපි ම්දනනම්ෙ ඔලුවලින මකාමෙට්ද 

තල්ලු කරො ්දැේො...”

අවුරුද්්දක් එකෙොරක් යද්දී කිරී, ‘ටිකිරි’ වුණු අතර චූටි, 

‘සුදු චූටි’ වුමේය. ඒත අවාසනාවට ටිකිරිට ඒ තරේ කාෙයක් 

ඔවුන මසවමන වසනනට බැරි විය. මරෝගී තතතවමයන 

්දවසක් ම්යින එළියට ගිය ටිකිරි ආමය ම්්දර ආමේ නැත. 

ඉනපසු ම්්දර රජ වූමේ සුදු චූටිය. අේො එක්ක ්දවල් 

්දවසෙ නටන සුදු චූටියා ටික කෙක් යද්දී රෑට නිදා්නනට 

තිසරණීමේ ඇඳට එනනට හුරුවුමේය.

“ගකාගොම ෙරි එයා ගලාකුෙට ලසසනට ෙැදුණා. ඔය 
අතගේ අගේ ගගදරට අයියා බලු �ැටිගයකුත් ගගනාො. ඒ 
‘ජිමී’. ජිමීත් එක්කත් අම්මා හුඟක් යාළුවුණා. ඒගගාලලන්ගග 
හුරතල බලේදී, එයාලා එක්ක කතා කරේදී, සලකේදි 
අම්මගග ගලඩ දුක් �ො නැතිවුණා. සුදු චූටි නම් ගමටත් එක 
මනමාලගයක් වුණා. ඉතින් ගගම්ම සුදු චූටි ෙගේ පූස �ැටේ 
ෙැදුණා. දෙසක් මුං උගේ ෙැඩට යන්න බස එකට යේදි අගේ 
ගම මැදින් යන ගුරු�ාගේ ෙරි මැද ෙරිගේ හිටගන්නෙත් 
බැරි ඇබිත්තුං පූස �ැටිගයක් උඩ බලාගගන කෑගෙනො 

බිේනලෝ වනේ 
ඉඳපු අපි 
ආපහු 
ක්ො කරන�
ගතනත 
එයොලො 
ආව්ට 
පසනස

මගග ඇෙැට අහුවුණා. ඒ ගමන ෙැඩට යන එක ග�ාේඩක් 
�මා කරලා සාරි ග�ාගට් ඔතාගගන එයාෙ ගගදර අරන් 
ආො.”

ඒ ‘චූටි ෙල්ලී’ය. සුදු චූටිට තාතතාකමෙන ේෙැර 

යනනට බැරිමවනනටෙ ඒ රුව චූටි ෙල්ලීට මොඳින පිහිටා 

තිබුමේය. චූටි ෙල්ලී මපාඩි කාමල් පටන වැඩිපුර බැඳුමන 

තිසරණීටය. චූටි ෙල්ලීත තිසරණීමේ ඇඳ ආක්රෙණය කරද්දී 

සුදු චූටි එතැනින ේෙැර ගිමේය. ඒත මොකද්ම්දෝ ්දනනා 

ෙඳුනනකෙකට වාමේ ම්දම්දනා අතමර වචන කළ මනාෙැකි 

බැඳීෙක් ඇතිවුමේය.

“උමද් ෙං වැඩට යද්දි දුමකන බො ඉනනවා. ්දවල්ට 

අේො එක්ක මසල්ෙේ කරනවා. කතා කරනවා. අේො 

කියනවා ෙං වැඩ ඇරිො එන මවොව එනමකාට ෙෙම්්දර 

ඉඳො මෙමිහිට පාර දිොට පල්ෙේ බහිනවලු. ඉතින ෙං 

මේ කිටටුවට එද්දි මකාමේ ෙරි ෙැංගිො ඉඳො ෙමේ කකුල් 

ම්දකට පනිනවා. ඒක පුරුද්්දක් විදියට එයා ෙැෙදාෙ කළා. 

ඒ ෙැෙදාෙ ෙං එතැන ඉඳො එයාව වඩාම්න ම්්දර අරන 

ආවා. ඊළඟට ෙෙ බාතරූේ ගියාෙ එනකල් මදාර ්ාව. එතැන 

ඉඳො ෙමේ පේමසෙයි. මත ටිකක් බිේවනේ ඒමකනුත ටිකක් 

ඕන. මොනවෙරි ප්රේනයක් නේ ෙමේ ප්රේමන මබදා්නන 

වමේ ළඟට ඇවිත ඉනනවා. සෙෙර මවොවට කතා කරනවා. 

මෙඩක් අසනීපයක් මවො නිදිනේ මකාචචර අයින කළත 

ඇවිත මකාටමට පැතතකින නිදියනවා. ඇතත කිේමවාත 

අේෙම්යි ෙම්යි හිමතයි, ම්්දර ඇතුමළයි තිේබ පාලුව ඒ 

තුනම්දනා නැති කළා...”

හිමත සතුට මොයාම්න ළං කර්නන මද්වල් සෙෙරවිට 

තිේබ දුකට වඩා දුක් ම්දන අවේ්ථා නැතමත මනාමේ. අවුරුදු 

අටක් තිේමේ තිසරණීට මොඳ යාළුමවක් වුණ සුදු චූටි එක 

්දවසක එමෙෙ හිතට දුක පුරවා යනන ගිමේය. ඒ පිළිකා 

මරෝගී තතතවයට ප්රතිකාර ෙබමින සිටියදීය. ඒ විමයෝව සිදුවී 

අවුරුදු ම්දක තුනක් ම්වුණි.

තිසරණීමේ මසවණැල්ෙ වූ චූටි ෙල්ලීත වකු්ඩු මරෝගී 

තතතවයක් නිසා අවසන හුේෙ මෙලුමේ ඇමේ ්දෑමතෙය. 

“ඒ දුක දරන්න ෙරිම අමාරුයි. අපි හිර කරගගන හිටියට 
අම්මා ඇඬුගේ ග�ාඩි ළමගයක් ෙගේ. ඒ ගෙනගකාට ගගෙල 
ළඟම හිටපු අනිත් අක්කලාගග ගගදරත් පූසලා තුන්ගදගනක් 
හිටියා. ඒත් මුං හිතුො ආගයත් නම් මුං පූස ගකගනක් 
ෙදන්ගන නෑමයි කියලා. ඔය අතගරම ළඟ ළඟම දිනෙල 
අගේ ජිමීත් අපිෙ දාලා ගියා. ජිමීගේ ළඟින්ම හිටිගය අයියා. 
ඒ හින්දා අපිට ෙඩා අයියට පුදුම දුකක් තිේගේ. ෙැබැයි 
එයාලත් අපිට තාත්තා ෙගේම ගෙන්වීගම් �ාඩම කියලා 
දුන්නා. ඊට�සගස හිතුො ගගදර කිසිම සගතක් ෙදන්ගන 
නෑ කියලා. ඒත් චූටි මලලි ගැන මතක් ගෙේදී ආගය පූගසක් 
ෙදන්නම හිතුණා. එතගකාට හිතුණා එයාගගම �ැටිගයක් 
ගගමන් ගොයාගන්න.”

ඒ අනුව චූටි ෙල්ලී පූසියන මසායා ගිය ම්වල්වෙ පූේ 

පැටවුන සිටී ්දැයි තිසරණී විපරේ කර බැලුවාය. එක 

ම්්දරක ඒ පාටෙ පැටවුන සිටින බවට ්දැන්නනට ෙැබුණි. 

“ෙං එයාෙව බෙනන ගියාෙ ඒ පාට චූටි පැටිමයක් 

ො දිොට දුවම්න ආවා. ෙං එයාව අතට අරන ෙතක 

තියා්තතා. චූටි ෙල්ලි වමේ මොේ තිමයන අය එතැන 

හිටියත ෙමේ ළඟට ආව පැටියවෙ ෙං ්තතා. ෙමේ ඇමේ 

නිදියනමන, කතා කරනමන, මෙඩ ෙැදුනෙ මකාටමටට ඇවිත 

නිදියනමන ඒ විදියටෙයි. මෙයත ‘චූටි ෙල්ලි’. පහුගිය කාමල් 

ෙට ආව සෙෙර ප්රේනවෙට, සෙෙර අවේ්ථාවෙ සතුටට 

පාර කිේමව චූටි ෙල්ලි. සතතු ේදන එක දුකක් වුණාට 

්දැන මේ මවනමකාටත චූටි ෙල්ලි එක්ක අමේ දිො බල්මො 

ෙතරම්දමනක් සෙ තව පූේො ම්දනමනක් ඉනනවා...”

ඒ ‘ෙැසී’, ‘කික්කී’, ‘මකාෙලි’ සෙ ‘බලූ’ත ‘ේවීටි’ සෙ 

‘මොකු මකාල්ො’තය. ඒ සියල්මෙෝෙ තිසරණීමේ අයියාම්න 

සැෙකුේ ෙබනමනෝය. පූසන ොයාකාරයන කියනමන 

නිකෙටෙ මනාමේ. ඒ ොයාවල්වලින කාටවත අවැඩක් නැත. 

කාමේ මෙෝ හිතක දුක් ගින්දර නිමවනවා පෙණි. 

බියංකො �ො�ොයේකොර

සුදු චූටි �ම 
ගම්ටත එක 

ම�මොලනයේ වුණො
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5
වසරකිරණඔන්න යාළුවනන 

කිරණ 

මුළු පත්තරයම 

ප්රශ්න පත්තරයක් 

නවලා

සිංහල  

ගණි්තය  පරිසරය 

ඉිං�ස  නෙමළ 

ප්රශ්න නගාඩයි

2022  න�ොවැම්බර් 

1 කොණ්ඩය  

�වවැනි කලොපය   

ශිෂ්යතව 

මොසික 
පුවතපත  

තෑගි ලැන්බ� 

ප්රනේලිකොවක්

ක�ට
 ඇනෙ� 

ගීතයක්

මිල රු. 

120/-

...2 පිටුව ්බලන�

සමමන්රණ 

මාලාවට 

නියමි්ත ප්රශ්නප්ර 

 
         

         
      ස

මග 

න්නාමිනේකිර
ණ5

වසර

 නම පාර

නපරහුරු ප්රශ්න 

පත්තර 

ෙයක්ම

  පාඩම් සඳහා මාර්ගෝප්ේශ   නිර්ේශිත පිංතූර ්පාත්දරුවන්ගේ නිපුණතා වර්ධනය ්පනවයි

අපේ පුංචි නුංගිලා මල්ලිලාට දැන් පෙර ොසපල් ෙටන් ශිෂ්යත්වය දක්වාම 
හරිම පිළිප්වළට ඉපෙන ෙන්න මාසික අධ්ාෙනික ප්වතෙත 6 කම

අතපොත තබන  

පෙරොසල්

නුංගිලා මල්ලිලාට

ඔන්න යාළුවනන 
ශිෂ්යතව විභාගය නවනුනවන

                        මුළු පත්තරයම 
ප්රශ්න පත්තරයක් 

නවලා

සිංහල  
ගණි්තය  පරිසරය 

ඉිං�ස  නෙමළ 
ප්රශ්න නගාඩයි

 නේ පාර
නපරහුරු ප්රශ්න 

පත්තර 

හයකම

ලියාෙදුංචි පෙරොසල් සඳහා  විපේෂ ්වටටම්
ද ි්වයින පරා  ප්වතෙත

 නිපයෝජිතයින්පෙන්
  හා පොතහල්්වලින්

  මිලදී ෙත හැක
වි්ේෂ ඇණවුම් සඳහා 

විමසනන 076 2568348

කිරණ5
වසර අකුරු  කරන්නට අලුතින්ම ොසලට පිය නැගූ පුංචි  නුංගිලා මල්ලිලාට

3කිරණ
වසර2022 න�ොවැම්බර්   1කොණ්ඩය�වවැනිකලොපය 

ශිෂ්යතවමොසිකපුවතපත  

QRනකෝඩ්එක
සකකෑන්කරනමජ�කවියඅහන්� 

මිලරු.120/-

ලසස�පින්තූරනකොළයක්

ශිෂ්යතවයට
පුරුදුනවන්�
ප්රශ�පතතරනෙකක්

ෙැන්අහන්�කවියක්

පෝඩමක්රියොකොරකම
රැසක්          

තකෑගිනෙන��ප්රනේලිකො

නෙොනුන්:අහසටඉණිමං්බඳි�නෙොන�ක්ඇත.

ඉණිවැට:ඒලකුනණනෙොන්අපදුටුනේ�ැත.

නෙොනුන්:්බණඩියරොලනෙනෙොන්්බො�ක්ඇත.

ඉණිවැට:ඒලකුනණනෙොන්අපදුටුනේ�ැත.

නෙොනුන්:ඇඹරුමෙලයටනෙොන්්බො�ක්ඇත.

ඉණිවැට:ඒලකුනණනෙොන්අපදුටුනේ�ැත

නෙොනුන්:කරටඋඩින්පැ�ලයිඅෙයන්නන්

ඉණිවැට:ආවටනමොකෙකෑයන්�න�ොනෙන්නන්.

ඉණිවැටනපරළීම

ශිෂ්යත්වය
 පලපහසිපයන් ජයෙන්න 

...2 පටුව බලනන

සේමන්රණ 
මාලාවට 
නියමි්ත ප්රශ්නප්ර 
 
                        සමග 
න්නාමිනේ
කිරණ5

වසර

2022  න�ොවැම්බර්  1 කොණ්ඩය �වවැනිි කලොපය   

QR  නකෝඩ් එක 
සකකෑන් කරනම කවිය අහන්�   

ශිෂ්යතව මොසික පුවතපත  

මිල රු. 120/-

4කිරණ
වසර

සැලළිහිණි නකොවුල් හඬ රැවනදෙන්�ො

මහ උය�ක සිරි ඉතිනර්

මුව රැළ අතනර් වග වලසුන්නගේ

රඟ ම්ඩලකි නම උයනන්

නීල නකොන්බෝ රෑ� ගිරො

පිල් විදෙහො රඟ�ො නමො�රො

කට ඇදෙ කිරලො සහ වලිකුකුළො

නහොට දිග පිළිහුඩුවො

අප දෙැකලො - බියවැදිලො

තරනගට හඬ �ැගුවො

නකොළ දිවියො රළු නකොටියො

කපටි රජො �ම ලදෙ හිවලො

විසකුරු නපොළඟො මිනික� කිඹුලො

නපොතුහැර ක්බර නගොයො

රට පිඹුරො - ළඟම �යො

දෙරණ ගසො සිටියො

නම දෙැන් අහන්� ළමො ගීතයක්

ශිෂ්යතවයට
නපරහුරු ප්රශ� පතතර සිිංහල ගණිතය 

පරිසරය  ඉිංග්රිසි 
නදෙමළ පෝඩම පින්තූර පිටුපුිංචි අනේ චිත්ර - රච�ො

මුල් ගායනය - සී.ටී. ප්රනාන්දු / ලතා වල්්පාළ

සංගීතය - සී.ටී. ප්රනාන්දු

පද රචනා -  ආනන්ද සරත් විමලවීර

තකෑගි නගන��  ප්රනේලිකො

අලුත්මකලාපයන් දැන්  වෙවෙඳවපාවේ



18 2022 න�ොවැම්බර් 23 ව� ්බදාදා

“යුේ්ධය ඉෙර ගෙනෙත් එක්ක රජයට 
භාරවුණ ගෙෝ යටත්වුණ එල.ටී.ටී.ඊ. 
සාමාජිකයන් සුංඛ්ාෙ අපිට හිතාගන්නත් 
බැරිතරම් 12,000ට ෙැඩි පිරිසක්. ගම් ෙගේ 
පිරිසක් රජය බලාග�ාගරාත්තු වුගණත් 
නැෙැ. ගම් අය සාමාන්ය �ාසල ශිෂ්යගයෝ 
ගනගමයි අවුරුදු 30ක් රජයත් සමඟ යුේ්ධ 
කරපු සුංවි්ධානයක සාමාජිකගයෝ. ඒ නිසා 
පුනරුත්්ා�න කටයුත්ත අ�ට ගලාකු 
අභිගයෝගයක් වුණා.” කියමින් දේශන 
ගෙට්ටිආරචචි මෙතා සිය කතාබෙ ආරම්භ 
කගේය.

පුනරුත්ථාපනය සඳො භාරමකරුණ 

හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාොජිකයන සංඛ්යාව 

12,194 (මදාමළාේ්දෙේ එකසිය අනූෙතර)

කි. එෙ පිරිස යාපනය 3,097, කිළිමනාචචිය 

3,242, මුෙතිේ 2,707, ෙනනාරෙ 801, 

වේනියාව 1,145, ත්රිකුණාෙෙය 529, 

ෙඩකෙපුව 476 යන දිේත්රික්කවෙට 

අෙතරව අේපාර, මපාමොනනරුව, 

අනුරාධපුර, බදුල්ෙ, මකාළඹ, ්ාල්ෙ, 

්ේපෙ, ෙෙනුවර, කුරුණෑ්ෙ, කෑ්ල්ෙ, 

ොතමල්, මොනරා්ෙ, නුවරඑළිය, පුතතෙෙ 

ො රතනපුර යන දිේත්රික්ක නිමයෝජනය 

කරන ේද පිරිේ ්ද වූෙ. මීට අෙතරව තවත 

44කුමේ ේථිර පදිංචියක් ෙඳුනාම්න 

තිබුමේ නැත. ඔවුන මනෝරමේ වැනි විමද්ශ 

රාජ්යයනහි විමද්ශ සේභවයක් තිබූ අය 

මෙනෙ ෙේපිය රැකවරණය මනාෙැතිව 

ළො නිවාසවෙ ෙැදී වැඩුණ පිරිේ වූෙ. මේ 

සියලුම්දනා පුනරුත්ථාපනය කිරීෙ සඳො 

පිහිටවනු ෙැබූ ෙධ්ේ්ථාන සංඛ්යාව 24කි. 

එයින 17ක්ෙ පිහිටුවන ෙද්මද් වේනියාව 

දිේත්රික්කය තුළයි.

“අ�ට ගම් අයට නොතැන් ස�යන එක 
ගලාකු ගැටලුෙක් වුණා. ගමාකද දකුගණ 
සමෙර ප්රගේශෙල ගගාඩනැගිලි තිබුණත් 
රට පුරා තැන් තැන්ෙල පිහිගටේගොත් 
�ාලනයට අ�ෙසු ගෙනො ෙගේම එදා 
දකුගණ ජනතාෙ අතර තිබුණ මානසිකත්ෙය 
අනුෙ අනෙශ්ය තැතිගැනීමක් ගෙන්නත් 
තිබුණා. ඒ නිසා වි ගශෂගයන් උතුරු 
නැගගනහිර ප්රගේශෙල තිබුණ රජගේ 
ගගාඩනැගිලි අරගගන මදි�ාඩුෙට 
අමතර මධ්ස්ාන අලුතින් ඉදි කරන්නත් 
සිදුවුණා. එතැනින් �සගස ආොර ෙගේම 
සනී�ාරක්ෂක �ෙසුකම් ස�යන්නත් 
ගලාකු මෙන්සියක් ගන්න වුණා. ගම් අය 
සිරකරුගෙෝ විදියට අපි සැලකුගේ නැෙැ. 
අපි සැලකුගේ අභ්ාසලාභීන් විදියට. 
ඒ නිසා සිරකරුෙන්ගේ ආොරගේල 
ලබාදුන්ගන් නැෙැ. ෙමුදා ගසාලදාදුගෙකුට 
ලබාගදන සමාන ආොරගේලක් ලබාගදන්න 
කටයුතු කළා. මස, මාළු ෙගේම කෑගමන් 
�සුෙ අතුරු�සත් ඔවුන්ගේ ආොරගේලට 
ඇතුළත් කළා.”

මකාළඹ ආනන්ද විදුෙමල් ආදි ශිෂ්යමයකු වන නමජර් ජ�රොේ දර්ශ� නහට්ටිආරච්චි ෙෙතා 

ශ්රී ෙංකා යු්ද ෙමුදාවට එක්වනමන 1984දීය. දියතොව යු්ද ෙමුදා විද්යාපීඨමේ ආධුනික 

කැමඩට නිෙධාරී පාඨොොව අවසන කිරීමෙන පසුව යු්ද ෙමුදා ඉංජිමනරු බළකායට 

අනුයුක්තව සිය රාජකාරි ආරේභ කරනු ෙැබීය. අනතුරුව බංේොමද්ශය, ඉනදියාව, 

පාකිේ්ථානය, ඉනදුනීසියාව, ඇෙරිකාව ො එං්ෙනතය යන රටවල්හිදී උසේ ෙමුදා පුහුණු 

පාඨොො කීපයක්ෙ ෙදාරනු ෙැබීය. ක්රියානවිත ප්රමද්ශ රැසක රාජකාරි කර ඇති මෙමතෙ 

2012-2013 වසර ො 2020 සිට මේ ්දක්වා පුනරුත්ථාපන මකාෙසාරිේ ජනරාල් තනතුමර 

රාජකාරි කරනු ෙබයි.

වර්්මො�නේදී අප්ට ලැබිලො 
තිනයනනන මතද්ව්යවල්ට 

නයොමුවුණ පිරිසේ. නම අය අ්ර 
නහොඳ උගතතු ඉන�වො. �මුත 

අවොස�ොව්ට මතද්ව්ය භොවි්ය නිසො 
යහපත මො�සික මට්්ටමක �ැහැ

පුනරුත්ථාපන කටයුතු ආරේභමේදී 

්දරුණු ්ණමේ ත්රේතවාදී කේඩායෙක 

සාොජිකයන පිරිසක් පුනරුත්ථාපනය 

කිරීෙ පිළිබඳව නිේචිත සැෙැේෙක් ඒ 

වනවිට තිබු මේ නැත. එමෙනෙ ෙංකාවට 

්ැෙමපන සැෙැේෙක් ජාත්යනතරව්ද 

තිබුමේ නැත. ඒ නිසා නිෙධාරීනට 

මුලිනෙ සිදුවූමේ ඒ සඳො සැෙැේෙක් 

සකේ කිරීෙයි.

“අගේ නිල්ධාරී කණඩායමක් එකතුගෙලා 
විෂය නිේගේශයක් සකස කළා. ඒ විෂය 
නිේගේශය අනුෙ තමයි පුනරුත්්ා�න 
කටයුතු සිදුකගේ. තෙ ගදයක් කියන්න 
ඕන. �සගස කාගලක ජාත්යන්තර 
සුංවි්ධාන ෙගේම විගේශ රටෙල 
කිහි�යක නිගයෝජිතයන් ලුංකාගේ එල.
ටී.ටී.ඊ. පුනරුත්්ා�නය සාේ්කෙ 
සිදුවුණා කියලා පිළිඅරගගන ඒ ගැන 
ෙැදෑරීමක් කරන්න �ො ආො. ඒ ෙගේම 
ගදයක් කියන්න ඕන, ගම් අය විගශෂිත 
තරුණ තරුණියන් පිරිසක් නිසා අපි 
හිතුමගත් බාහිර පිරිස ගම් ෙැඩසටෙන 
සඳො සම්බන්්ධ කරගත්ගත නැෙැ. 
පුළුෙන් තරම් උත්සාෙ ගත්තා යුද 
ෙමුදාෙට සම්බන්්ධ පිරිස උ�ගේශන 
කටයුතු සඳො එකතු කරගන්න. ඒ 
නිසා ගුරු ගසෙගේ ඉඳලා ෙමුදාමය 
පුහුණුෙ ලබා ෙමුදා නිලයන් දැරූ ජාතික 
ශිෂ්යභට බළකාගේ නිල්ධාරීන් සම්බන්්ධ 
කරගත්තා.”

පුනරුත්ථාපනය සඳො මයාමුකර සිටි 

පිරිස ේත්රී පුරුෂ මෙනෙ වයස අනුව, 

අධ්ාපන ෙටටේ අනුව මෙනෙ ශරීර 

මසෞඛ්ය තතතවය අනුව වර් කිරීෙත 

මෙහිදී සිදුවිය. 

“පුනරුත්්ා�නය සඳො අ�ට ගයාමු 
කරපු 12,194 අතරින් පිරිමි 9,885ක්, 
කාන්තාෙන් 2,265ක් හිටියා. ඒ අතර ළමා 
ගසාලදාදුෙන් 594ක් හිටියා. එයින් 230ක් 
බාලෙසේකාර දැරියන්. සටන්ෙලදී 

විදියට ෙංවඩු ්ැහුන පිරිසක් තෙයි අපිට 

ෙැබමේ. අපිත එක්ක සටන කරපු අය 

අපටෙ යෙේට මේනන භාරදීපු එක 

ව්දවමේ සර්දෙක් වමේ. මකාමොෙ වුණත 

අපි ඔවුනට සැෙකුමේ ත්රේතවාදී විදියට 

මනමෙයි, මනාේ ගිය ්දරුවන විදියට. 

ඒ අයත විනය්රුකව අපි ළඟ හිටියා. 

ෙරාම්න ෙැමරන සාොජිකයන, ප්රබෙ 

සටනකරුවන හිටියත කිසිෙ ප්රේනයක් 

වුමේ නැෙැ. වරතොනමේදී අපට ෙැබිො 

තිමයනමන ෙතද්රව්යවෙට මයාමුවුණ පිරිසක්. 

මේ අය අතර මොඳ උ්තතු ඉනනවා. 

නමුත අවාසනාවට ෙතද්රව්ය භාවිතය නිසා 

යෙපත ොනසික ෙටටෙක නැෙැ. ඒ නිසා 

අවාසනාවනත සිදුවීේ කිහිපයක් වුණා.

එමෙනෙ පුනරුත්ථාපන කාරයබාරමේදී 

මුෙ පටන සිටි රජමේ මසාලිේටර ජනරාල් 

සුේද ්ේෙත, මේජර ජනරාල් ්දයා 

රතනායක (පසුව ෙමුදාපති), මේජර ජනරාල් 

සු්දනත රණසිංෙ, මේජර ජනරාල් ජනක 

රතනායක, මේජර ජනරාල් චන්දන රාජගුරු, 

මේජර ජනරාල් විමජතිෙක යන නිෙධාරින 

මේ සාර්ථක පුනරුත්ථාපන කටයුතමතදී 

දායකතවය ෙබාදුනනා කියන එක කියනන 

ඕන. මද්ශපාෙන අධිකාරිය නිමයෝජනය කළ 

විෂයභාර ඇෙතිවරුන පක්ෂ මේ්දමයන 

මතාරව සෙමයෝ්ය ෙබාදුනනා.” අවසාන 

වශමයන මෙමතෙ පැවසීය.

ගෙඩි ෙැදිලා, ගබෝම්බ ෙැදිලා ආබාධිත වුණ 
3,447ක් හිටියා. එයින් 562ක්ම කාන්තාගෙෝ. 
ගම් අය ෙඳුනාගගන තමයි පුනරුත්්ා�න 
ක්රියාෙලිය �ටන්ගත්ගත්.”

මෙහිදී ළො මසාල්දාදුවන මෙනෙ 

අධ්ාපනය අතරේ කඩාකේපල් කර්ත 

පිරිේ ෙඳුනාම්න ඔවුනමේ අධ්ාපන 

කටයුතු සඳො වැඩසටෙනක් සකේ මකරිණි.

“අට මරේණිමේ 6, නවවන මරේණිමේ 10, 

්දෙවන මරේණිමේ 85, එමකාමළාේවන 

මරේණිමේ 107, මදාමළාේවන මරේණිමේ 

49ක් ො ්දෙතුනවන මරේණිමේ 16 වශමයන 

අධ්ාපනය ෙබන ළෙයි හිටියා. එයාෙව 

රතෙොන හිනදු විදුෙෙට ඇතුළත 

කරො අධ්ාපනය ෙබාදුනනා. මේ සියලු 

ළමුන අ.මපා.ස. සාොන්ය මපළ ො උසේ 

මපළ විභා්වෙට ඉදිරිපත කළා. එයින 

සාොන්ය මපළ විභා්ය වමේෙ උසේ 

මපළ විභා්ය සෙත වුණා. අපි යටමත 

ඉඳො විභා්යට ඉදිරිපත වුණ ළෙයි 222 

(පාසල් මනාම්ාේ ඍජුවෙ විභා්යට 

ඉදිරිපතවූවන්ද සෙඟ) උසේ මපළ සෙත 

වුණා. එයින 37ක් විේවවිද්යාෙයට ගියා. 

29ක් ්ැෙැණු ළෙයි. අනිත අය විද්යාපීඨ, 

ග්රාෙ නිෙධාරී වමේ මවනත රැකියාවෙට 

ගියා. ඒ වමේෙ වවද්යවරු, ඉංජිමනරු, 

බැංකු කළෙනාකරුවන, ගුරු වෘතතිය වමේ 

පිළි්ත වෘතතීනවෙ මේ අය අ්ද නිරත 

මවනවා. ”

ස�ත ප්රියන්

අපිත එේක 
ස්ටන කරපු අය 
යහමග්ට ගන� 
අප්ටම භොරදීපු එක 

දදවනේ සරදමේ වනේ

යු

ේ්ධය 2009 අවසනවීනමන 
පසුව එේ.ටී.ටී.ඊ. සොමොජික 
සොමොජිකොවන විශොල පිරිසේ 

රජනේ ආරේෂක අංශවල්ට ය්ටත 
විය. �ැති�ම භොරවිය. එම පිරිස 
පු�රුත්ථොප�ය කර සමොජග් කිරීනම 
වගකීම පැවරුනණ ්බන්ධ�ොගොර හො 
පු�රුත්ථොප� අමොත්යංශය්ටයි. එම 
පු�රුත්ථොප� ක්ටයුතු සිදුවූ ආකොරය 
පිළි්බඳව ‘්ධරණී’්ට විස්ර කළ වර්්මො� 
පු�රුත්ථොප� නකොමසොරිස නමජර් 
ජ�රොේ දර්ශ� නහට්ටිආරච්චි මහ්ො.

ආබාධිතයන ො වැඩිහිටි පිරිේ සඳො 

සිදුකරන ේද මේවය පිළිබඳව විේතර කළ 

්දරශන මෙටටිආරචචි ෙෙතා.

“ආබාධිත සමෙර අයට නිසි ප්රතිකාර 
ලැබිලා තිබුගණ නැෙැ. ඔවුන්ෙ ප්රතිකාර 
සඳො ගයාමු කරලා ඔවුන්ගේ කටයුතු 
�ෙසු කරන කෘත්රිම �ාද ෙගේ උ�කරණ 
ලබාදුන්නා. ඔවුන්ෙ ගැලග�න ෙෘත්තීන් 
පිළිබඳෙ පුහුණුෙ ලබාදීලා සෙයුං රැකියා 
සඳො ගයාමුකළා. ෙැඩිහිටි අය සඳො 
ෙඩු, ගම්සන්, රූ�ලාෙණ්ය, මැහුම්, කලා 
(රඟ�ෑම්, සුංගීත, නැටුම්) ෙගේ පුහුණුෙ 
ලබාදුන්නා. නිදෙස කළාට �සුෙද ඔවුන්ෙ 
අත්ෙැරිගේ නැෙැ. දිසත්රික් ගලකම් 
කාේයාෙලෙල අගේ සම්බන්ධීකරණ 
කාේයාලයක් පිහිටුෙලා ඔවුන් ගැන ගසායා 
බැලුො. මූල්ය ආ්ධාර ෙගේම මෙන් මැෂින් 
ෙගේ උ�කරණ ලබාදුන්නා. සමෙර අය 
ගොඳ ව්යා�ාරිකගයෝ. යුගරෝ�ය ෙගේ 
විගේශ රටෙල �දිුංචියට ගිය අයත් 
ඉන්නො.”

*එදා එල්.ටී.ටී.ඊ. පුනරුත්ථාපනයයි අ්ද 

මකමරන පුනරුත්ථාපනයයි ්ැන මොක්ද 

හිමතනමන?

“අපිත එක්ක ්දරුණු විදියට සටන කරපු 

පිරිසක් තෙයි අපටෙ පුනරුත්ථාපනය 

කරනන ෙැබු මේ. ජාත්යනතරව ේමල්ච්ඡතෙ 

ත්රේතවාදී සංවිධානයක සාොජිකයන 

පුනරුත්ථාපන 
ක�ථාමසථාරිස් ජනරථාල් 
කේජර් ජනරථාල් 
දර්්ශන 
කෙට්ටිආරච්චි
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දීපො වසනති එදිරිසිංහ

කුරුේලන්ට 
ඉන� ්ැ�ේ 
�ැතිනව� නිසො 
වගො කරේදී 
ව� වදුල 
ඉතිරි කළො 

දිල්රුක්ෂි, සැමියා මව සහ පියා සමග

නපොේ, එළවලු 
හුවමොරුව නිසො ගනම 
අයනේ හි්වතකම 
අලුත නව�වො

කරයි. නවීන පනනමේ විොසිතා අනුව කානතා 

ඇඳුේ ෙැසීෙට්ද ඕ ්දක්ෂය. විදාතා පුහුණු 

ෙධ්ේ්ථානයත, අනුරාධපුර කුඩා ව්යාපාර 

සංවිධාන ව්යවසායකතව සංවරධන අංශමේ 

ේමපනවීෙත නිසා ඇය අ්ද වනවිට තෙ 

ආරථිකය ශක්තිෙත කර්නිමින හිඳිනනීය. 

“ෙමේ ෙෙතතයා සඳුන කුොරත ෙමේ 

ව්යාපාර කටයුතුවෙට උ්දේ මවනවා. ඔහු 

කලින මවන රැකියාවක නියැලුණා. ්දැන ඔහු 

වමේෙ අේො, තාතතත මේ කටයුතු දියණු 

කර්නන ෙට උ්දේ මවනවා. ඒ වමේෙ මේ 

ෙැෙමද්ෙ කළත ෙමේ හිමත මොකුෙ ඉඩක් 

තිමයනවා ව්ාව මවනුමවන. ම්්දර ෙැමෙෝෙත 

ඒ මවනුමවන මවමෙමසනවා. 

සීයාම් කාමල් මොකුවට කේපි ව්ා කරො 

තිබිො තිමයනවා. ෙරියට ඒ කාමල් �ාේ එකක් 

වමේ ෙේසනට තිබිො. බඩඉරිඟු, මපාල්, 

වේබටු, ්දඹෙ, ෙෑ, කරවිෙ, බේඩක්කා වමේෙ 

මද්ශීය තණොල්, කළු කේපි, කුරෙන ආදියත 

මේ මවනමකාට අමේ ව්ාව අතමර තිමයනවා. 

තව පැතතක රටකජු තිමයනවා. මේ ්දවේවෙ 

හිටවො තිමයනමන ්ේ බඩඉරිඟු විමේෂයක්. 

ඒකට මපාමොර වැඩිපුර ඕමන කරනමන නෑ. ඒ 

වමේෙ කුඹුරු ම්ාවිතැනුත කරනවා. පහුගිය 

කාෙමේ අපි අලුතින මපාල් පැළ සියයක් පෙණ 

හිමටේවා.”

ඇමේ සීයාත පියාත එකෙ මෙහි පදිංචියට 

එන විට තිබුණු කැෙෑමවන මකාටසක් අ්දටත 

ඔවුන ඉතිරි කරම්න සිටිනමන මසාබා්දෙෙට 

ඇති මළන්තුකෙ මොනවට කියාපාමිනි.

“ඒ දෙසෙල ගේන් එළි කරේදි ගම් ෙදුල 
ගකාටස ඉතිරි කරලා තිගයනො. ගත්ක්ක 
ඇතුළු ගලාකු ගස ෙේග විසිනෙයක් ගම් 
ගකාටගස තිගයනො. කුරුලලන්ට ඉන්න තැනක් 
නැතිගෙන නිසා තමයි ඒ ගස ටික ඉතිරි කරලා 
තිගයන්ගන්. අදටත් ගම් ෙදුල ෙරිම ලසසනයි. 
ගෙම්බඩුංගා කියන ෙැල ෙේගය නිසා ගම් 
�රිසරය තෙත් ලසසන ගෙලා. ඒ ෙගේම 
මගේ තාත්තා ෙගාකරපු ගසෙැල ෙගේම 
සොභාවික ලසසන රැගකන �රිදි කළ නිේමාණ 
නිසා සමෙර අය ගම් �රිසරගේ ලසසන 
දැකගන්නත් එනො.”

ඔවුනට ඕනෑ කරන එළවලු වමේෙ 

පෙතුරු වර් මබාමොෙයක් ෙැමබනමන මේ 

ම්වතමතනි. ඒ අතර ම්දළුේ, මේර, මකමසල්, 

පැෂන, අලි්ැටමේර, කටු අමනෝදා, ්ේෙබු ආදී 

පෙතුරු වර්්ද තිමේ.

“ෙගාෙ එක්ක මගේ තිගයන ගළන්ගතුකම 
හින්දම මම ‘ගගෙතු ෙගාෙයි ඔබයි’ ගේසබුක් 
සමූෙගේ ඇේමින්ෙරියක් විදියටත් කටයුතු 
කරනො. ඇත්තටම ඒ මගින් බීජ හුෙමාරුෙ 
ෙගේම ෙගා අත්දැකීම් ගබදා ෙදාගන්න ලැගබන 
අෙස්ාෙ ඉතාම ෙටිනො. 

ඒ ෙගේම කිේගොත් ගම් අපි ආොර 
සුරක්ෂිතතාෙය ගැන හිතන්න ඕන කාලයක්. 
ෙැමගේටම නෑ බෑ කියනෙට ෙඩා අතිරික්තෙ 
තිගයන ගදයක් ගේලලා කල තියාගන්න 
පුළුෙන්. ෙගාෙට ඕන කරන කාබනික 
ග�ාගොර ෙේග ගගදරම ෙදාගන්න පුළුෙන්. 
අපි ගදයකට කැ�ගෙනො නම් ඒ කැ�වීම 
කෙදාෙත් අ�ගත් යන්ගන් නෑ.”

අ්ද ඔවුන මවමෙමසනමන ඒ බොමපාමරාතතු 

මවනුමවනි. පුරන වනනට මනාදී මේන කුඹුරු 

අේවද්දා ඒ අේවනු සෙඟින හිමත සතුට්ද 

ම්ට ්නමන මෙවන හිත ඇති අයවලුනය. 

මසාබා්දෙෙ පවා ඊට ආශිරවා්ද කරනු ඇත.

“පැ

ළයක් හිගටේෙම ඒක මැගරන්න 
ගනාදී රැකබලාගන්න පුරුේද 
මට ආගේ පුුංචි දෙසෙල ඉඳලා. 

ඉසසර අ�ට ගලාකුෙටම බල�ෑගේ ෙතුර 
ප්රශනය... මට අවුරුදු දෙතුන දාෙතර ෙගේ 
ෙයගසදි අලලපු ෙත්ගත් ෙගා ළිගඳන් ෙතුර 
ගගනැලලා දාලා මුං හිටෙපු �ැළ මැගරන්න 
ගනාදී ගේරගත්තා. අදටත් �ැළයක් හිගටේෙම 
ෙරි ආදගරන් ඒ �ැගේ �ලදාෙ ගදනතුරු 
රැකබලාගන්න පුරුේද මට තියනො.”

ඒ අනුරාධපුර කැබිතිම්ාල්ෙෑව 

බේඩාරඋල්පත පදිංචි ඒ.මක්.එේ.දිල්රුක්ෂි 

ප්රනානදු ය. ෙැතතෑව ්දශකමේ පෙණ 

දිල්රුක්ෂිමේ සීයා අනුරාධපුරයට පැමිණ 

ඇතමත ්ෙට ්ෙක් මුණ්ැමෙනවා යැයි 

කියන මොරටුමේ සිටය. සීයාමේ රැකියාව වඩු 

වැඩ වූ බැවින, ඔහු අනුරාධපුරයට ගිමේ වඩු 

වැඩ මොයාම්නය. නමුත ඒ අතරතුර වඩු 

වැඩට අෙතරව ව්ාවටත ඔහුමේ හිත ගිමේය. 

“එදා සීයා එක්ක බණඩාරඋල�තට එේදි 
මගේ තාත්තගේ ෙයස අවුරුදු දෙතුනලු. 
ඒ කාගල ගෙේදි ගම් ඉඩම් කැලෑෙල විදියට 
තමයි තිබිලා තිගයන්ගන්. ඒ කාගල ගේනක් 

ගකාටලා තමන්ට කැමති ප්රමාණයක් ෙගා 
කරන්න පුළුෙන් තරමට මිනිසසුන්ට ඉඩම් 
තිබිලා තිගයනො. ඒොට කාගගන්ෙත් බා්ධාෙක් 
තිබිලා නැෙැ. ඉතින් සීයා අක්කර �ෙක විතර 
ගගාඩක් ගේෙල ෙගා කරලා තිබුණා. �සගස 
ෙගා කටයුතු ෙගේම, ෙඩු කේමාන්තයත් දියුණු 
කරගත්තු තාත්තා මටයි, නුංගිටයි, මලලිටයි 
මග ග�න්නුගේ �රිසරයට ආදගේ කරන 
දරුගෙෝ විදියට සමාජයට ෙැඩගැගෙන්නයි.”

දිල්රුක්ෂිමේ පියා මඩනසිල් ප්රනානදු 

ය. ඇමේ ෙවත අනුරාධපුරමේෙය. ඔවුන 

ව්ාමවන ජීවිතය ජය්තතා මේෙ, තෙ අවට 

පරිසරය්ද වඩාත අෙංකාරව පවතවාම්න 

යනනට ෙෙත මවමෙසක් ්දරන බව 

මපමනනනට ඇත.

“ඇත්තටම මගේ තාත්තගේ මගග�න්වීම 
තමයි ගම් ෙගාබිම පුරාම �ැතිරිලා තිගයන්ගන්. 
මට මතකයි අපි පුුංචි දෙසෙල අගේ ගගමිදුල 
පුරා විවි්ධාකාර මල පිපිලා. මිදුගල ෙැලි 
අතුරලා අ�ට දුෙන්න �නින්න ඉඩකඩ 
තිගයන විදියට සකසලා තිබුණා. ඊළඟට 
මිදුගල ඉඳන් බැලුෙම විවි්ධ ෙගා ගභෝග අ�ට 
ගේන්න තිගයනො. �ැත්තක එළෙලු ෙේග, 

�ැත්තක ගකගසල, �ැත්තක �ලතුරු. ඒ 
ෙගේම �රිගභෝජනයට අෙශ්ය සියලු ගේෙල 
අපි ගත්ගත් අගේ ෙගාබිගමන්. ගම් ඉඩගම් අඩි 
තිසතුනක් විතර ගැඹුරු ෙගා ළිඳක් තිගයනො. 
ඒ ෙගා ළිඳ ක�න්න මාස තුනක් ගතගෙලා 
තිගයනො. ඇත්තටම ගගාඩක් ගේෙල කරන්න 
මුදල වියදම් ගෙලා නැෙැ. අත්තම් ක්රමය 
තමයි ඒ කාගල තිබිලා තිගයන්ගන්. ඒක ගගම් 
එකිගනකා අතර ගොඳ හිත රැගකන ක්රමයක්. 
අදටත් අපිට ෙැඩිපුර තිගයන එළෙලු, �ලතුරු, 
ගකාළ �ලා ෙේග වුණත් හුෙමාරු කරගන්නො. 
ඉසසර ඉඳලා ගමක තිගයන ලසසන බැඳීමක් 
ඒක.”

දිල්රුක්ෂිට මේ ව්ාබිමෙන ෙැමබන 

එවන ආ්දරණීය වතකේ රැසකි. ඒ වාමේෙ 

තෙනමේෙ කියා ඇඟලුේ ආශ්රිත ේවයං 

රැකියාවක්ද ඕ නියැමෙනනීය. පළමුව 

පාපිසි, බෑේ ෙැසීමේ පුහුණු පාඨොොවකට 

ගිය ඇය, වධරයෙතව එය තෙ ආදායේ 

ොර්ය බවට පතකර්නනීය. ්දැන නවීන 

මෙෝේතරවලින යුත බෑේ ්ද නිෙවමින 

‘දිල්රුක්ෂි බෑේ මසනටර’ නමින ලියාපදිංචි 

පුංචි ව්යාපාරයක හිමිකාරිනිය මෙස්ද කටයුතු 
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මේ

නක ඈත ෙෑත බැලුමේ සාරාට 

ම්දනනට උතතරයක් එක්වරෙ 

මුවට මනාආ නිසාය. ඔහුමේ ්දෑසට 

එක්වරෙ ෙසුවූමේ ළඟෙ ඇති සපතතු කඩයයි.

ඒ අනුව හිත ඇයට ම්දනනට සුදුසුෙ උතතරය 

වචන විය.

“සපත්තු සාේපුවට යනවා. ය�ාගින සපත්තු ය්දක 
අනබැලනස යවලා...”

සාරා ඔහුමේ හිමේ සිට පා්දය මතක් සැර 

බැල්ෙක් මෙලුවාය. අනතුරුව අල්ොම්න සිටි 

අත අතෙැර ඔහු මපනවූ සපතතු සාේපුව ම්දස ්ද 

බැලුවාය.

“ය�ාගින යන හිනදා යවනන ඇති ඔච්චර ලසසනට 
යබාඩි එක තියන ඉනයන. මං හිතුයේ ඔයා ජිේ යනවා 
ඇති කියලයි...”

මේනක පාමර ඉදිරිය වරින වර 

බැලුවත අංජනාමේ මසවනැල්ෙ 

මෙෝ ඔහුමේ ්දෑසට ෙසුවූමේ 

නැත. ඒ නිසා ඈ ේෙැරීෙ ්ැන 

සාරා මකමරහි ඇතිවූ මනාරිේසුෙ 

ඔහුමේ සිමතන ෙැකුමේ නැත. 

“මටත් එනන තිබ්බා වාහයන හරි 
තැනක නවත්තගත්තනේ. යමයහම 
තියලා ගියයාත් යපාලිසියයන 
ලියනවා ෂුවේ...”

 මේනකමේ හිතට සතුටක් 

්දැනුමේ එය එමේ වූවාටය. 

නැතතේ ඇයත සෙඟ ම්ාේ 

ඇතතටෙ සපතතු ්නනට 

සිදුමවනු ඇත. 

“නැත්තේ ඉනනව්ද මං කා එක හරි තැනකින 
නවත්තලා එනකල්..?”

ඇය ඔහුමේ මුහුණ බොම්න ඇසුමේ තව 

මේොවක් ඔහු ො රැඳීමේ බොමපාමරාතතුමවනි. 

“නෑ සාරා මං ඉකමනට යග්දර යනන ඕන. පසයස 
යවලාවක හමුයවමු...”

ඇය බො සිටියදීෙ ඔහු පාර පැනමනය. ඇයට 

මපමනනනට යායුතු නිසා ඔහු සපතතු සාේපුව 

ම්දසට ෙැරුමේය. ඇය බො සිටිනු ඇතැයි 

ෙැඟුණු නිසා ඔහු සපතතු සාේපුව ඇතුළටෙ 

ගිමේය. ගියා මවනුවට සපතතු කීපයක් අත්ා 

බෙමින සිටි ඔහු ආපසු සාේපුමවන පිටව මරදි 

සාේපුමේ වාෙනය ඇති තැනට ආමේ සාරාට සිමතන 

බැන වදිමිනි. 

මතනුක මතනනමකෝන දුරකතනය අතට 

්තමත අංජනාට ආමයත කතා කරනනටයි. ඒත ඒ 

මොමොමත සාේපුමේ ඇමරන මදාර ම්දසට මනත ෙළ 

ඔහුට මපනුමේ සිනා කටක් එක්ක එන අංජනාය. 

පයින ආවා කියා ඇය මුහුමේ කිසිඳු මවමෙසක් 

මපනුමේ නැත.

“යමායක්ද ආයේ...?”

ඒ නිසාෙ මතනුක ඇයම්න ඇසුමේය.

“ගියා වයේම පයින ආවා... ඇවිදින එක ඇඟටත් 
යහාඳයියන. අනික ඉතින අපි පයින ඇවිේ්ද අයයන.”

අංජනා කැෂියර මේසමේ ඇතුළට ම්ාේ ඇමේ 

සුපුරුදු අසුමනන ඉඳ්තතාය. ඇමේ 

නළෙමත කැරකුණ මකමෙමරා්ද අල්ො 

මතනුක සීරුමවන ඇමේ කන මපතත 

අේමේ රඳවද්දී අේවට ඒ ඇඟ ගිනියේ 

වී ඇති අයුරු ඔහුමේ ඇඟිලිවෙට 

්දැනුමේය.

“පයින යන එක යහාඳ වුණාට ඔය 
ලසසන රත්තරන පාට අේවට පුච්ච 
ගනයන ඇයි යනෝනා...”

මතනුක මතනනමකෝන කීමේ මසමිනි. 

අංජනා ඔහු ම්දස මනතඟින බැලුමේ ඒ 

කතාමේ වූ ආ්දරණීය බවටය.

“යමානව්ද ඉතින ය�ාපිං ගිහින 
ගත්යත්?”

ඒ බැල්මේ එපෙණක් මවො රැඳී මනාසිට 

ආමයත ඔහු අසද්දී අංජනා ඇකමේ වූ ඇඳුේ බෑේ 

තවත ළංමකාට තදින අල්ො ්තතාය. 

චතුමිණී මේනක මතනනමකෝන සාේපුවට එනතුරු 

බො සිටිමේ ඔහුම්න තව උ්දේවක් ඉල්ෙනනටයි. 

ඒ පුළුවන ඉක්ෙනට අ්ද ෙවසෙ මෙෝ ම්්දර යෑමේ 

උවෙනාවක් තිබූ නිසා ඔහු සෙඟ ම්්දර ම්ාේ 

එනනට එකඟ කරවා ්නනටයි. මතනුකමේ හිමසන 

්ෙවා්ත මකේ ්ේ ටික අේො අතට පතකරන 

තුරු ඇමේ හිතට ඇතමත මනාඉවසිල්ෙකි. එනවා 

කීවට පැයකටත වඩා කාෙය ම්වී ගිය නිසා චතුමිණී 

ආමයත මේනක බේඩාර මතනනමකෝනට ඇෙතුෙක් 

්තතාය. ඒ වනවිට ඔහු සිටිමේ නිවමේය.

“ඔයා මකාමේද මේනක අයියා...? ෙං ඔයා එනකල් 

කනමනත නැතුව මේ බොම්න ඉනමන...”

චතුමිණී කීමේ ඇතතය. ඇය සැබෑවටෙ ඔහු 

ො දිවා ආොරය ්නනට බොමපාමරාතතුමවන 

පසුවුණාය. 

“යපාඩි හියස කැකකුමක ආවා. මං යේ ආව යවයල් 
ඉඳලා ඇයේ හානසියක දායගන ඉනයන...” 

මේනක මතනනමකෝන කීමේ ඇතතය. කිසිදිමනක 

නැති අයුරින ෙේසන තරුණියක් ඔහුව ප්රතික්මෂප 

කිරීෙත, ඇමේ මතාරතුරක් මසායා්නනට තිබූ එකෙ 

අවේ්ථාව ේෙැරීෙත යන මේතු කාරණා ඔහුව 

ෙනම්දෝතසාහී කර තිබුණි. හිමේ කැක්කුෙක් කීවාට 

ඔහුට තිබුමේ හිමත කැක්කුෙකි.

“අයියයෝ... එයහනේ ඉතින මං බලාන හිටපු කාරණා 
ය්දකම අපරායේ...”

ඇය කීමේ ඔහුට දුක හිමතන අයුරිනි. 

“එකක නේ කෑම කනන බලන 
හිටපු එක. අනික යමාකේ්ද? ඒකත් 
කියනනයකෝ...”

“මට අ්ද හවස යග්දර ගිහින යහට 
උයේම එනන ඕනි... මාව බස එකකට 
්දේමගනන.”

මකළිනෙ ඔහුම්න වාෙනමේ 

යමු්ද මනාඅසා ඇය අ්දෙස මවනේ 

කර ඇසුවාය.

“ඔයා යග්දර යනන බස එයක..? 
පිසසු්ද..?”

මේනක කතා කමේ ඇතතටෙ මක්නතිමයනි. ඒ 

මක්නතිය චතුමිණී රාජපක්ෂමේ හිමත ඇතිකමේ 

සතුටකි.

ඒත ඒ බවක් මනාමපනවා ඇය කතා කළාය.

“මට ඉතින යග්දර යනන යවන විදියක නෑයන... 
ඒකයි බස එයක යනන හැදුයේ...”

“ඉතින අ්දම යනන ඕනි්ද..? බස එයක එනවා කියලා 
මාමණ්ඩි ්දනනව්ද..?”

“පළවැනි ප්රශයනට උත්තයේ ඔේ. ය්දවැනි එකට 
නෑ.”

“ඒකයන ඔයා කරන වැෙවලින අනතිමට අපිත් 
බැනුේ අහනවා...”

එවර ඈ නිෙඬ වූවාය. ඊට උතතර බඳිනනට 

ගියමොත දි්ට දි්ට කතාව ඇම්දනු ඇත. ඇය 

නිෙඬව හිතමින සිටිමේ ඔහු ්දැන ්දැන තො 

ම්්දර කැටුව යනනට ඉදිරිපතමේවි කියාය. ඒ 

මොමොමත මේනකමේ හිත ම්ාඩ්තමත පසුගිය 

දිමනක අේපචචි කී කතාවය. 

“ඔය ළමයා යග්දර යනන එයහම ඕන කිේයවාත් 
එකකන ගිහින ඒ යග්දරත් එකක සේබනධතාවයක 
හදාගනනවා යලාකු පුතා...”

අේපචචි කී කතාව පැතතට ඔහුමේ හිත 

දිේමේය. අේපචචි බෙනමන ළඟ මනාව දුරය. 

ඒ නිසා අේපචචි කී ම්දයක් වරදිනමන නැත. 

තෙන සෙඟ මකාමතක් යාළුකමෙන කතා කළත 

චතුමිණී මපාඩි කාමල් මේෙ අ්දටත වැඩි කැෙැතත 

ඇතමත මතනුක බේඩාර මතනනමකෝනට බව 

ඔහු මනා්දනනවා මනාමේ. ඒත හිත ඇතනේ ඕවා 

මවනේ කළ ෙැකි බවට ඔහු ්දැන සිටිමේය.

“කීයට්ද පිටත් යවනන බලනයන?”

“හතර පහුයවේදි වයේ... ඔය බස ඇ්ද ඇ්ද යේදී 
රෑ යවයි නැත්තේ. මට අේපචචිට නුවරට එනන 
කියනන පුළුවන.”

සිද්ධමවනන යන ම්දය ඉමවන මේ ්දැනුණත 

මනා්දනනවා මේ ඇය කීවාය.

“මං එකකන යනනේ. ය�ාේ එක කලින වහලා 
එනන.”

ඔහු කීමේ මවනේෙ ෙඬකිනි. 

තනි කැෙැතතට චතුමිණී ම්්දර එක්කාන 

යනනට මපාමරානදු වුවත ඒ ්ැන අේො 

අේපචචි ්දැනුවත කළ යුතුය. ඒ නිසා මේනක 

කාෙරමයන පිටව මසමනමෙෙතා ෙැණිමක් මසායා 

මුළුතැනම්යට යනතුරු ගියාය. අඩි ෙඬ ඇසී 

ඇය මොකු පුතු ම්දස බැලුමේ උවෙනාමවනි. 

“්චතුමිණීට යග්දර ගිහින එනන ඕන කියලා බස 
එකට දානන පුළුවන්ද ඇහුවා. එයා බස එයක යග්දර 
ගියයාත් මාමලා අපිටත් එකක බනියි. මං කිේවා මං 
එකක යනනේ කියලා...”

මසමනමෙෙතා ෙැණිමක්මේ හිත ්ැේසුමේය. 

චතුමිණී ඔහු ො මේ ඇතුමේ වුව්ද තනි මවනවාට 

අකෙැති පුතුමේ ෙැටි ඇය ්දනනා නිසාය. ඔයින 

මෙයින නෑමයක් කියා ඉනනා ෙල්ලී්ද තරෙ මවන 

කාරණාවක් වනනට බැරි නැත.

“යේ හදිසසියේ... අපරායේ යහට අනිේ්දට 
දාගත්තා නේ මාත් එනවා. අවුරුදු ගාණකින 
මල්ලිලායග යගවල් පැත්යත ගියය නෑ...”

මසමනමෙෙතා ෙැණිමක් කීමේ මවනකක් සිත 

තබාම්නය. මකාමෙම්දෝ සිට ආ සිේබා මේනක 

ඉවකර ම්ාේ මසමනමෙෙතා ෙැණිමක්මේ ම්දපා 

ළඟ නැවතී කිසිවක් කියනනට විය. 

“අ්දම යනන ඕන කියනවා අේයේ. ඒ ළමයා බස 
එයක ගියයාත් මාමා තරහයවනයන ඉසයසල්ලම 
අේමත් එකක. ඒ හිනදා ඔනන ඔයහ මං එකක ගිහින 
උයේට එනනේ...”

මේනක මුළුතැනම්යින පිටමවද්දී 

මසමනමෙෙතා ෙැණිමක් මතනනමකෝන බේඩාර 

ඇෙතිවරයාට ඇෙතුෙක් ්තතාය.

“යලාකු පුතා ්චතුමිණී එකක තනියම හවස නුවර 
යනන දායගන...”

මතනනමකෝන බේඩාර ඇෙතුෙට 

සේබනධ වූ ්ෙන ඇය කියාම්න 

ගියාය.

“ඉතින...”

“ඉතින අහනයන... පුතා ඒ ්දරුවා 
එකකත් සේබනධයක ඇති කරගයි 
කියලා මට බයයි...”

“මැණියක.. මැණියක... යේ 
යවලායව දුර හිතනන... සේබනධයක 
ඇතිකරගත්යතාත් ඒ මඟුල කරලා 

ය්දනවා. එච්චරයි. යේපළ ටික පිටයනයනත් නෑ. උන 
ජීවත්යවයි.”

ඔහු ඇෙතුෙ විසනධිකර ්දැමුමේය. 

චතුමිණී ඒ ්ැන ම්්දර පැමිණ කියනතුරුෙ 

මනාකීෙ ්ැන මසමනමෙෙතා ෙැණිමක්මේ සිමත 

මපාඩි කෙටක් විය. ඒත, ඔවුන යනනට පිටත 

මවද්දී ඈ හිමත මොකක්ම්දෝ දුක්බර ෙැඟීෙක් 

ඇතිවිය. මේනක බේඩාර වාෙනය පණ ්නවද්දී 

ජීේරියට නැ් අසුමනන හිඳ්ත චතුමිණී ආපිට 

බැලුවාය. මිදුෙට වී සිටින මසමනමෙෙතා 

ෙැණිමක්ට අතවැනූ ඇය වාෙනමේ මදාර 

වසා්නිද්දී මුලින ්දැනුණු දුක්බර ෙැඟීෙ පාළුවක් 

වී පපුව මතරපුමේය.

සම්බන්ධයක් ඇතිකරගතෂතොත 
ඒ මඟුල කරලො ෂෙනවො

ම්ට ඉතින නගදර 
යන� නව� 

විදියේ �ෑනන... 
ඒකයි ්බස එනේ 
යන� හැදුනේ...

නජොගින ය� 
හිනදා නවන� 
ඇති ඔච්චර 

ලසස�්ට න්බොඩි 
එක තියන ඉනනන. 

මං හිතුනේ ඔයො 
ජිම ය�වො ඇති 

කියලයි...
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සීතථා 
කපථානනේකපරුම
ස්්වයං රැකියථා පථාඨමථාලථා 
උපකේශි�ථා

පථාඩේ අං� 44 ආර්ථි� ප්රශන්වලින 
ගැලක්වනන බැරිනේ
ඇලක්වන ගේ එ�ක් ෙදනන

බයින්ඩර් ගම් 200g රුපියල් 300ක වගේ 

මිලකටත් බයිනඩින ගම් 200g රුපියල් 

200 වගේ මිලකටත් අගලවි කරන්න 

පුළුවන. 0714766819 අංකගයන තවත් 

විසතර දැ්නගන්න.

බයිනඩින ගේ
කිරිගම් එකතු ග්නොකර කලින විදියටම 

ගම් එක හදාගන්න. කිරිගම් එකතු 

ග්නොකර්න එකයි බයිනඩින ගම්වල 

තිගය්න ගව්නස. අවශ්ය ්නම් බයිනඩින 

ගම්වලට වර්්ණක ගයොදන්න පුළුවන. 

ටූත්පික් තු්ඩක ප්රමෝණගයන වර්්ණක 

ගයොදන්න. පිටගකොටුව බංගසොල 

වීදිගයන ගම් හදන්න ඕ්න කර්න බඩු 

අඩු මිලට ගන්න පුළුවන.

කසව්වනදි කෙට්ටිආරච්චි

PVA වලට වතුර ටික 

ටික දා්න ගමන කැට 

ගතිය ්නැතිගව්නකල් දිය 

කරන්න. ගම්ක පැය 24ක් 

ගහොඳට වහලො තියන්න. 

පැය 24කට පසගස ගෙලි 

වගේ ද්රව්යයක් දැකගන්න 

ලැගබයි. 

හිකත ෙයිකයන ජීවිතය දිනනන �ැමති ක�ථායි�ථාටත අතහිත කදනන ‘ධරණී’ ෙැමදාමත 
�ැමතියි. නි�රුකේ කගවිලථා යන �ථාලය තමනකගේම කියලථා ස්්වයං රැකියථා්වක් ක්වනුක්වන 
කයථාද්වනන �ැමති �ථානතථා්වනට කෙථාඳ ඉල්ලුමක් තිකයන විවිධ දෑ පිය්වකරන පිය්වර 
කගදරදිම ෙදාගනන ෙැටි කියලථා කදනන අපි හිතුකව ඒ�යි. �ඩදාසි, මැටි, කරදි, විවිධ 
ආෙථාර, සබන ඇතුළු විවිධ කේ නිර්මථාණය �රන විදිය ගැන සෙ ඒ්වථා ක්වළඳකපථාළ ක්වත 
කයථාමු �රන ආ�ථාරය ගැන කේ ලිපි මථාලථා්ව ෙරෙථා ඔබ්ව දැනු්වත �රන්වථා. 

පේමේ ලිමපන බා්නන. උණුවතුර 

ටිමක් ටයිමටනියේ ටික දිය කර්නන. 

ඊටපේමේ අර දියකර්තතු 

මිශ්රමේට මබෝරික් ඇසිේ, කිරි්ේ 

සෙ දියකර්තතු ටයිමටනියේ ටික 

එකතු කරො නිවුණට පේමේ මබෝතල් 

කරනන. ්ේ එක උකු වැඩි නේ 

තව උණුවතුර එකතු කරො ප්දෙට 

ෙදා්නන.

පේමේ මේක ඩබල් 

මබායිල් ක්රමේට 

දියකර්නන (උෂණතවය 

60c °- 70c°). ක්රෙමයන 

මේක අවරණ පැෙැදිලි 

උකු දියරයක් වුණාට 

ස

රුං්ල්, මවසක් කූඩු අෙවනන අපි 

මපාඩි කාමල් පාවිචචි කමේ පාේප. 

පාේප ්ාො ඇමෙේවෙෙ මපාත 

මකාළවලින අමුතු පුසුඹක් එනව කියෙයි 

අතතේෙො නේ කිේමේ. ඒ නිසා මපාත 

මකාළයක්, ලියුේ කවරයක් අෙව්නන ඒ 

අය පාවිචචි කමේ ්ේ ොටු. කජු, දිවුල් වමේ 

්ේවලින මොඳට ොටු ්නන පුළුවන.

ොටු කිේවෙ බුදුොමුදුරුමවෝ සැවැතනුවර 

මජතවනාරාමේ භික්ෂූන  වෙනමේොට 

කරපු මද්ශනාවක් ෙතක් වුණා. ඔනන 

හිොෙ කන්ද ෙැද්මද් වඳුමරෝ පිරිචචි පුංචි 

කැෙයක් තිේබලු. ඔය කැමල් යාබ්ද වැදි 

්ේොනයක් තිබුණා. ඒ කැමල් හිටි වඳුරනව 

්දඩයේ කරො තෙයි මේ උ්දවිය ජීවත 

වුමේ. මේ අය වඳුරනව ්දඩයේ කමේ අමුතු 

උපක්රමේකට. ්ේවෙ තිමයන ොටු එකතු 

කරො වඳුමරෝ වැඩිපුර ්ැවමසන තැනවෙට 

්ාන එක තො ඒ ක්රමේ.

ඔය කැමල් වඳුමරෝ වර් ම්දකක් හිටියා. 

එකක් තෙයි ‘අබාො අමෙෝො’. අබාො 

කියනමන බුද්ධිෙත කියන එකට. අමෙෝො 

කියනමන ්දකින ්දකින මද්ට ආශා මනාකරන 

ේවභාවයට. අනිත වර්ය ‘බාො මෙෝො’. 

මේ අය මෙෝඩයි. ්දකින ්දකින මද්ට ආසමවො 

අල්ෙනන යනවා.

ඔයින පළමු වර්ය අර වැද්්දන ්ාපු 

ොටු ්දැක්කෙෙ ඒ තැන ෙඟඇරො යනවලු. 

ෙැබැයි අර ‘බාො මෙෝො’ කටටිය ොටු 

්දැකො ඒවට ආසාමවො වැද්්දනමේ 

ම්ාදුරු මවනවලු. ්දකින ්දකින මද්ට 

ඇමෙනන යන එක විනාශයට මුෙ කියන 

එකයි බුදුොමුදුරුමවෝ ඔය කතාමවන 

පැෙැදිලි කමේ.

තනොමවන ඇමෙන එක වමේෙ ්ේ 

්ාො අමෙෝන එක ්ැනත ඉතිොමේ ඉඳෙෙ 

එක එක කතා තිමයනවා.

්ේ භාවිතය ්ැන පරණෙ සාක්ෂිය 

ෙේබුමවනමන ප්රංශමේ ෙැේමකෝේ 

ගුොමවන. ඔය ගුොමේ ඇඳො තිමයන 

චිත්ර කල්පවතවා්නන ඒවට බරච කියන 

්ේවෙ ්ේ එකතු කරො තිමයනවලු. 

කැෙණි විොරේ්ථානමේ නව චිත්ර නිරොණය 

කරපු ්දක්ෂ සිතතරා  මසෝලියේ ෙැනදිේ 

ෙෙතතයාත එතුෙමේ චිත්ර සායේ මිශ්රණයට 

කජු ෙැලියේ එකතු කළාලුමන.

ක්රි.පූ. 4000 කට කලින ජීවතමවචචි 

මිනිේසුත කැඩිචචි, බිඳිචචි ෙැටි භාජන, 

පැපිරේ පත්ර එකට බැඳ්නන ෙැලියේ 

භාවිතා කරො තිමයනවා. ඒ වමේෙ ප්රාේ 

ඓතිොසික ්දවේවෙ ්ල් ඊතෙ, ්ල් පිහියා 

කෑලි ලීවෙට අටවනන භාවිතා කමළත 

ෙැලියේ වර්ලු.

වාණිජ වශමයන ්ේ ේදනන පටන අරන 

තිමයනමන ඕෙන්ද ජාතිකමයෝ. උන්දැො 

තෙයි අමේ රටටත  සැකසූ ්ේ අරම්න 

ඇවිත තිමයනමන. යූමරෝපීය රටවෙ ්දැන මේ 

්ේ නිෂපා්දනය බරටෙ සිද්ධමවනවා. ්ේ 

නිෂපා්දනමයන විතරක් ඇෙරිකාව වාරෂිකව 

මඩාෙර බිලියන 11කට වඩා උපයනවලු.

පාසල් යන පුංචි ්දරුවනට, කාරයාෙ 

භාවිතයට විතරක් මනමෙයි ම්වල්වෙ 

අවශ්යතා මවනුමවනුත ්ේ පාවිචචි 

කරනවමන. ඉතින ේවයං රැකියාවක් විදියට 

පටන්නන මේක මොඳ බිේනේ එකක්. ඒ 

නිසා අ්ද බෙමු ්ේ ේදන ෙැටි.

බයිනඩර ්ේ වමේෙ බයිනඩින ්ේ ේදන 

ෙැටිත අ්ද අපි කියො ම්දනවා. මුලිනෙ 

අපි බයිනඩර ්ේ ේදමු. ්ේ කිමෙෝ එකක් 

ේදනන PVA (මපාලිවයනිල් ඇසිමටට) 100g, 

ේද රේමන වතුර 900g (බර අනුව ග්රෑේවලින 

්නන), මබෝරික් ඇසිේ (කල්තබා්ැනීෙට), 

කිරි්ේ (මකමිෆික්ේ වර්යක්), ටයිමටනියේ 

ඩමයාක්සයිේ 1gක් (මෙයින කිරි්ේ සෙ PVA 

මොඳින මිශ්ර මේ) වමේෙ මිශ්රණය ෙදා්නන 

ේොේටික් බඳුනකුත ඕමන මවනවා.
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සංසකරණය - මන�ෝරො නරේමතිලක

නලෝ දහම
දිනිඳු කිරණ රැඳි පාට වලාකුළු
ඇඹුල උපුල සුවඳින් හිනැහේ

මදනල සිසිහල් රටා මවනවා
තඹ පාටට ගඟ රැලි මතුහේ

ගලා හැහලන දිය දහරට හසුවී
මිණිකැට මතුවී යළි සැඟහේ

ගල්පර හමුහේ කිකිණි නදින් දිය
නිලඹ සිඹිනවා හපණ විසිහේ

ළා රත් පැහැහයන් ගුවන මැලවිලා
ඉර ගල වැහටනා අඳුරු ඉහේ

ඇඹුල උපුල හපති හේණු පාහවවී
කඳුළු සලනවා හහමින් සැහේ

නැති වී යනවා ඇති වූ සැම යළි
දිය දහමට නිති අප හුරුහේ

දුක සැප එක හේ විඳ හද සනසමු
මතු දිනයක අරුණලු විහිහේ

මලි න�තතිකුමොර
නගොරකො�

ෂම කිරුළ 
ෂසොඳුරියට
පැතුම එකවත් පැතුේ මිලින කළ  ප්රියාව
තිළිණ කර දුන්නු ඔහෙ ආදරහේ  සිනාව
මැරුණ සිතුවිලි හමාකට හදවතට  හගනාව
අරුණ කිරණින් හලාවක් හවන්න යළි  උදාව

කැටුව හවේ නිමාහකාට පියවි හලෝහකට වහරන්
රඟහහල් හදාර වසා නිවහහන්  ඉඳගනින්
කිරිසිනා දරුපැටේ හසහනහහේ  රඳවමින්
අරාජිත හලෝකහේ රජ කිරුළ  අරගනින්

පිවිතුරුයි ජීවිහත් මා පැතූ  ආදහේ
වරද කළ ඔහෙ හලාවට හනාහේ එබිකේ  කහේ
සාමහේ පරවිහයෝ කූඩුකර හකාටු  කහේ
සරාගික සිත් ඔහහාම නැවතියන්  මංසහල්

්ඩේ.පී.මොලනී චනද්ල්ො
�ොරංනගෝඩ

ගනාකී දුක
සැඩහිරු හසමින් ෙැසහගාේ
හසාමිසඳ නැහගනු දුටුහයමි
පපුතුර පිරුණු දුකකින් 
නුඹ එනතුරුම රැඳුහනමි
උමතු වූ සඳ විලසින
සුරා බී මත්ව රිසිහයන
වැනි වැනි හගදර එන සඳ
පපුතුහරහි දුක් පිරිපත
නුඹට පවසමි හකහලසින
පපුතර රිදුේ හදවමින
හනතු හකාණ තදින් ගැේසින
කඳුළු කළුහවන් හැඩවින
වැහි හකෝඩයට සැරසින
කඳුළු මල්හපති විසිරින
නුහේ පාමුල වැටී මියැදින
දුකට තනිකම එක්වින
පපුතුහරහි දුක හගාලුවින

ලතිකො මොලනී එනගෝඩවත්
සියඹලොනප

ධරණී අපව 
ෂසොයො එන්න
සතියට වරක් අහප නිවසට  පැමිහණන්නී
රසවත් කවිවලින් පිටුවක්  සරසන්නී
හනාහයකුත් කතා හගනහැර සිත්  සනසන්නී
නව වසහරදිත් ඔෙ සතුටින්  වැජහඹන්නී

රසවත් කෑම සාදන හැටි  කියාහදන
හනාහයකුත් අතීතහය සිේධිත්  මවාවින
ධරණී නමින් ලක්හදරහණහි  පියාඹන
අපි හැම සතුටුහවයි ධරණී ඔයා  ගැන

තව තව රසකතා එළිදක්වමින්  ඔයා
අප හවත හදන්න කියවීමට රසය  හසායා
රට තුළ තිහෙන විේතර හගන හහාඳට  ලියා
නව වසහරදිත් පියඹා එනු අපව  හසායා

සී්ො රත�ොයක
ඉහළ න්බලිගේලන්බ, ලිඅත්

ළොවිය

මතකයි තවම ොහලදි කළ හසල්ලේ  අපට
හකාේපිට්ටු හැදුවා අපි  තරඟයට
හසල්ලේ හගදර අවුරුදු හත්  හේසයට
හැදුවා කැවුේ කිරිෙත් මැටිහයන්  හැඩට

මාදං හිඹුටු අඹ දෙ කෑහේ  රිසට
හවල් ඉපනැල්හල ලන්හේ දුව පැන  එකට
අකුරට ගියා කිරිහකාක් රෑනක්  හලසට
හරි සුන්දරයි ඒ වකවානුව  අපට

මල් පැණි හොන්න එන සමනල්  ෙඹරුන්ට
තුරුමත රඟන විහඟුන්හගේ  ගී නදට
කුරුමාණේ ඇල්ලුහේ උන්  අල්ලන්ට
හරි සුන්දර ඒ අවදිය අහන්  මට

ඇහේ හදාහේ පීනා දිය  නාන්නට
හවහේ පැහේ කවි සීපද  අහන්නට
ගහේකමට එක්වී  එකමුතුකමට
තවමත් මැහේ ඒ අසිරිය  සිතට

ගහේ පාසහලන් සමුහගන  හවන්වීලා
නගහේ සුපිරි පාසලකට  ඇතුළුහවලා
ජීවිතහපාහත් පිටු එකිහනක  හපරළීලා
සැනසුම සතුට එයි මතකය  අවදිහවලා

ජැසමින ජයදාස
වැලිගම

බිම්බා දේවිය
හවසතුරු භවය හතක් පසුපස ආ  ගමහන්
ඔෙ අත හනාහැර ආවා මම හිමි  සඳුහන්
හැම අත්භවයකම ඔෙ හට දිරි  හදමිහන්
බිේො හේවි මම හවමි සිදුහත්  රජුහන්

ඇසළ මහේ පුන්සඳ නැග තිබු  අහහේ
අමාවක දිනක් හපනුණා මට  අහහේ
රාහුල පුතුහග සුරතල් හනාෙලම  පහහේ
අප හැර ගියත් තරහක් නෑ හහාර  රහහේ

හේ රජ මැදුහර සුර සැප ලැබුණත්  මතුදා
හිමි එනතුරා ඒ සැප හනාවිඳිමි  කිසිදා
රාජාභරණ ගලවා සුදු ඇඳ  සැමදා
හිමි බුදුවන තුරා මග ෙලහනමි  මතුදා

මනුජො දුලොනි කසතුරිආරච්චි
පො�දුර

අහිමි 
හපම
හනත් පුරා දැවටුණු
සිත් පුරා හැසුරුණු
නුහේ ඔය නුවන් යුග
කළඹවා මා සිත
සෙඳ ඔෙ හකායි ගිහේද

දෑේ යුග හවහහසවා
මග ෙලමි තවම මම
කිසියේ නිහේෂයක
නැවත ඔෙ පැමිහණතැයි
මා හදහනත් අභියසට 
හුරුපුරුදු ආදහරන්

ගැරහුවත් හලෝකයම
හලෝකහයන් මුලා වී
ආදරය කරමි මම
හිමි නැතත් මා ඔෙට
සත්තයි ආදහරයි අදත් 
හහටත් හැමදාමත්

විහංසො
අනුරෝධපුරය

මනේ 
ආයුෂ 
ගන�
එදා මුව රැඳි සිනා අද නෑ
අමාවක ලැබුවා වහගේ
හදකන් පිනවන වදන් අද නෑ
රහේ හකාඳුරනවා ඇහේ
හදපා ඔසවා ලලිත ගමනින්
තැබූ පියවර ෙෑ වහගේ
හිත හිතා පියවර තෙන්හන්
කිමද හදවියනි හේ වුහේ
සියලු හේකින් ලැබූ සැලකිලි
ලෙන්නට පිං මදිහවලා
කරකියාගත හනාහැකි අයුරින්
අහන් අප අසරණ හවලා
කිසිම විටකදි හනාකර අකුසල්
කරපු පිං මදි හවලාහදෝ
පිදූ හදවියන් හවලා උදහේ
අපට දඬුවේ කළාහදෝ
සසර ගමහනදි හමුවුහේ අපි
මියැහදන තුරු සතුටු හවන්නයි
අතරමගදී අහේ දිවියට
දුක කඳුළ හේ උරුම වුහේ ඇයි
සියලු හදවි රැකවරණ ලැෙ ඔෙ
සුවහවලා හැකි ඉක්මනින්
මහගේ ආයුත් රැහගන ජීවත්හවන්න
යළි දිගුකල් ඉතින්

්බදුේනේ 
දි.වි.නරේමදාස ද සිේවො

න�ොමළ නගයකින 
අ්බ මි්ටේ

කිසිහවකු හනා මළ හගයකින්
අෙ ඇට ේවල්පයක්

හසායාහගන එන්නැ’යි
බුදු හිමියන් එදා 

පටාචාරාවන්ට කී මුත්...
උන්වහන්හේ අද

වැඩ සිටියනේ හේ බිම
කියනවා ඇත සත්තයි
ණය හනාගත් රජහේ

හේවකහයකු සිටී නේ
ඔහුහග නිවසින් අෙ ඇට

ේවල්පයක් හගන එන්නැ’යි

ස�ත ලිය�නේ
දිසො අධිකරණය, ්ංගේල

lú
hdh



හකාළඹ 7 විහේරාම මාවත අංක 91 හි පිහිටි ලිෙේටි පබ්ලිෂේේ ( හපෞේගලික) සමාගම විසින්, මල්වාන කළුහකාඳයාහේ පිහිටි සිය මුද්රණාලහේ මුද්රණය කර ප්රසිේධ කරන ලදී.


