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“ඉස්කෝ්ේ හාමි්ේලා ඉඟ ්ේේ්න සාරිය ්හෝ 
ඔසරිය ඇඳ්ේන ඉස්කෝ්ලට යෑම තහ්නම් 
කර්න ්ලස අධ්ාප්න අමාත්යංශයට පැමිණිලි 
ලැබී ඇත්තය.”

සමහර පාසේ ගුරුවරියේ විකාර විදියට ඇඳ 
පැළඳීම ගුරු වෘතතියට මදිකමක් පමණක් ්්නාව 
එයිේ අන්යයයේ්ගේ කාමුක හැඟුම් ඇවිසසීමටද 
ඉඩ ති්ේයැයි අධ්ාප්න අමාත්යංශයට ලැබී ඇති 
පැමිණිලිවල සඳහේ ්ේ.

ඔබ ඉහතින් කියවන ලද්ද ්ෙයින් වසර 

හැටකට ්ෙර, ්ේකහවුස් ආයතනය ෙගින් 

ප්රකාශිත ‘සිළුමිණ’ පුවතේත ෙළව තිබූ 

ප්රධාන සිරස්තලයයි. හරියටෙ දිනය කිව්හාත ඒ 

1962 වස්ේ ෙැයි 27 දාය. එෙ පුවතෙත මුද්රණය 

වී තිබු්ේ අළුයම් මුද්රණයක ්ලසිනි. පුවතෙතක 

මුද්රණ කිහිෙයක එන්්න් නම් ඒ වි්ේෂ 

ප්රවෘතතිෙය වටිනාකෙක ඇති ්තාරතුරක රටට 

දැනුම්දීෙට ඇති විටය. එ්ස් ගතකල එකල ්ෙෙ 

ප්රවෘතතිය වි්ේෂ එකකි.

අද ඇතැම් ගුරුවරියන් ඉේලන්්න් සාරිය 

්වනුවට ්වනත සරල ඇඳුෙක ඇඳ ොසලට 

එන්නට අවසර ලබා්දන ්ලස වුවත, ්ම් කියන 

කාල්ේ ගුරුවරියන්ට තිබී ඇත්ත සාරිය 

ඇන්දද අඟෙසඟ වැඩිපුර ප්රදේ්ශනය වී්ම් 

ගැටලුවකි. එකදහස් අටසිය ගණන්වල සිට 

ගුරුවරියන් ඇන්්ද සාරියය. ග්ම් ොසලට 

උගන්වන්නට ගි්ේ ග්ම්ෙ ගුරුවර ගුරවරියන්ය. 

වි්ේෂ්යන් ගුරුවරියන් සිටි්ේද අත්ලාස්සකි. 

ඔවුන්ද වැඩිහිටි වය්ස් ෙසුවූ අතර, ගුරු විද්ාල 

ෙටන්්ගන තරුණ ගුරුවරියන් වැඩිපුර ්ස්වයට 

බඳවාගැනීෙ සිදුවූ්ේ ෙනස්හ්යන් ෙසුය.

්ේස් බඳවාගන්නා ලද තරුණ 

ගුරුවරියන්්ගනුත ඉතාෙ අත්ලාස්සක 

්ෙෝස්තර කරන්නට කැෙැතතක දැකවූ අයය. 

බටේනයි්ලෝන්, නයි්ලකස් ්හෝ ්වායිේ සාරිය, 

අත ්බෝරිච්චි දිගු හැටටය ්වනුවට අත රහිත 

හැටටයකට සාරි, ඔසරි හැඳීෙත, නාභියටත 

ෙහලින් අඟලක ්දකක ප්රදේ්ශනය වීෙ 

ොස්ේ සිටි ්යේෂ්ඨ සිසුන්්ගේ වා්ගේෙ තරුණ 

ගුරුවරුන්්ගේ සිේ බි්ඳන තතතවයකැයි එකල 

වැඩිහිටි්යෝ සලකන්නට ඇත. ඒ වා්ගේෙ එවන් 

කට කැඩුණු උෙහාස ්හෝ අෙහාස කතාවන්ට 

ගුරුවරියන් ඉලකක වී ගුරු ්ගෞරවය පිළිබඳ 

ප්රේනයක විය හැකි බවටද උෙකේෙනයක 

තිබිණි.

වි්ේෂ්යන්ෙ එකල ොසේවලට ෙතව ආ 

තරුණ ගුරුවරියන්ට වඩා වයසින් වැඩි සිසුහු 

්යේෂ්ඨ ෙන්තිවල ඉ්ගනගනිමින් උන්හ. ඒ 

ඇතැම් සිසුන් එකෙ ෙන්ති්ේ වසර ්දක තුන 

සිටි්ේ ඉ්ගනුම් දුේවලතා නිසා වසරින් වසර 

අසෙත ්වමිනි. වි්ටක ඔවුන් දඩබබර ගති 

ඇතතන්ය. ගුරුවරියන්ටද ඉඟිබිඟි ොනා සිසුන් 

ඒ අතර සිටි්යෝය. ඒ අේලෙනේ්ේ ඇතැම් 

ගුරුවරියන් නාභිය හා සිරු්ේ අ්නක අඟෙසඟ 

ප්රදේ්ශනය කරමින් ොසලට ඒෙ ඉබබා දියට 

දෙන්නදැයි ඇසුවිට ඇන්නනෑ්ේ කියන තර්ම් 

කාරණයක ්ලස තරුණ සිසුන් සැලකූහ.

අ්නක අතට හින්දි ්හෝ ්දෙළ චිත්රෙට නරඹා 

ඇතැම් ගුරුවරියන් සාරි ඇඳී්ම් පිළි්වල ්වනස් 

කළ බව කියැවිණි. ්ෙය ගම්බදට වඩා නගරබද 

ොසේ ආශ්රිතව සිදුවූ අතර විදුහේෙතිවරුන්ට 

්නාඑ්ස්නම් එකල සිටි ්ලාකු ඉස්්කෝ්ේ 

ෙහතතයාටද එය ගැටලුවක විය. ඔහු ඒ ගැන 

කලාෙ කාේයාලයට ෙැමිණිලි කරදදී, කලාෙ 

කාේයාලය ඒ ගැන අොත්යං්ශයට ෙැමිණිලි්කාට 

ති්බ. එය ප්රවෘතතියක වී ෙතත්ේට එන්්න් 

එ්හෙය.

“මට ඔය ප්රවෘතතිය ෙැ්න හරිහැටි මතක 
්නැතත ඔය කිය්න කා්ේ සිදුවීම් ෙැ්න මතකයක් 
මට ති්ය්නවා. එත්කාට මම ගුරුකමට ඇවිත 
්නැහැ. මමත ්යේෂ්ඨ ශිෂ්ය්යක්. ඒ කා්ේ 
ගුරුවරුේට සුදු ඇඳුම අඳිේ්න නියමිතව තිබුණා. 
සරම ඇඳලා, ්කෝට් එක ඇඳලා, ටයි එකක් දාලා 
සමහර ගුරුවරු, විදුහේපතිවරු පාසලට ආවා. 
්රදද බැනියම ව්ගේම කලිසම් කමිස ඇඳලා 
පාසලට ආව ගුරුවරු හිටියා. ගුරුවරි්යෝ අපිට 
මතක කා්ේ ඉඳලම ඇේ්ද සාරිය. එ්හමත 
්නැත්නම් ඔසරිය. පාරක්තාටක ගියත එය 
්ෙෞරවනීය සයං්ක්තයක් ව්ෙයි හැම්ද්නාම 

්ලසද ඔහු කලක කටයුතු ක්ේය. ඒ අනුව ඔහු 

සඳහන් ක්ේ ගුරුවරිය්ගේ සාරිය විවිධ ්ේතු 

දකවමින් වේතොනයට දැරිය ්නාහැකි කාරණයක 

්ලස හුවා දැකවුවත ඊට එකඟතාව දකවන්්න් 

ගුරුවරියන්්ගන් ඉතාෙ අත්ලාස්සක බවය.

“අද සාරි ෙේ්න වැටුප මදියි කිේවට මට මතකයි 
1960 ්ව්න්කාට ගුරු වැටුප රුපියේ එකසිය 
ප්නහක්. සහතිකලත හා සහතික ්්නාලත ගුරුවරු 
හැටියට කාණඩ ්දකක් ඒ කා්ේ හිටියා. පස්ස 
උපාධිධාරී ගුරුවරුේට වැටුේ වැඩි කළා. ඒ 
රුපියේ සීයකිේ ව්ගේ. හැබැයි ඒ කා්ේ රුපියේ 
එකසිය ප්නහක් කියේ්ේ ්ලාකු මුදලක්. සාරි 
මිලදීෙේ්න ප්රශ්නයක් තිබු්ණ ්නැහැ. ගුරුවර්යක් 
්නවාතැ්නක ්නැවතිලා ්සවයට ගියා්නම් මා්සට 
කෑමටයි, ඉේ්නයි ගි්ේ රුපියේ තිහක ව්ගේ 
මුදලක්. අද කියලා ගුරුවරුේට ති්ය්න සාරි 
ටික පිළි්වලට අඳි්න එක ප්රශ්නයක් ්්න්වයි. 
මම හිතේ්ේ ගුරු සයංෙම් ්ේකම්වර්යකු පළමු 
වතාවට තමයි ගුරුවරියේට සාරි එපා කියලා 
කිේ්ේ.”

හැට ගණන්වල 

අධ්ාෙන 

අොත්යං්ශයට තිබුණු 

ගැටලුවෙ සාරිය 

්වනුවට ්වනත 

ඇඳුෙක ඉේලන 

ගුරුවරියන්ටද 

ඇති බව ්ේන්. 

ෙසුගියදා ්වනත 

ඇඳුෙකින් ොසලට 

ගිය ගුරුවරියක 

සාරිය එොවීෙට එක 

කාරණයක ්ලස දකවා 

තිබු්ේද ්කාච්්චර 

බඩ වැ්හන්න සාරිය 

ඇන්දත කළුලනෑේ්ේ 

අකුරු ලියදදී බඩ 

්ේන්නට ගන්නා බවය. 

එ්ස්නම් සාරිය ඇඳීෙ ගුරු ්ගෞරවයට ්ේතුවක 

විය හැකි දැයි ඕ ප්රේන කර තිබිණි.

“1963 අවුරුද්ද තමයි මම ගුරුවරියක් විදියට 
්සවයට බැඳු්ේ. දැේ ම්ගේ වයස අවුරුදු 
අසූහයක්. අපිට අ්ේ වැඩිහිටි්යෝ සාරිය අඳිේ්න 
කියලා දීපු ක්රමයක් තිබුණා. පස්ස ඉේදියේ සාරි 
ලයංකාවට ඇවිත විවිධ ්මෝසතර සාරි හැට්ට 
ඇේදට ඉසසර වැඩිපුර අපි ඇේ්ද ්වායිේ සාරි. 
ඔය අත්ේ මට ්කාළඹ ඉස්කෝ්ලකට මාරුවක් 
ලැබුණා අනූ ෙණේවල. ඒ කා්ේ වුණ සිදධියක් 
මතකයි. දවසක් වි්ේක කා්ේ අඬා්ේන ම්ගේ 
ගුරු ්ය්හළියක් කාම්ේට ආවා. ්ලාකු පේතිවල 
පිරිමි ළමයි එයාට ‘මිස බුරියානි’ කියලා. ඒකට 
්ේතුව තමයි ්නාභිය ්ේේ්න සාරිය ඇඳීම. පස්ස 
පස්ස සාරි හැට්්ටටත විවිධ ්මෝසතර ආවා. 
පිට ෙැඹුරට කපලා මහලා. හැබැයි ඒ ව්ගේ සිදධි 
එකක් ්දකක් හැරුණු්කාට සමසත ගුරුවරි්යෝ 
සාරියට ්නම් හානියක් ක්ේ ්නැහැ.”

ඒ වසර තිස්හතක ගුරු ්ස්ව්ේ නියැලි ්චන්ද්රා 

මීගෙ ලද සාරි ඇඳී්ම් අතදැකීම්වලින් බිඳකි. 

අදද පිට ගැඹුරට හාරා අඳින සාරි හැටටය නිසා 

‘නාරා්ේන්පිට ොරයි’, ‘පිට බැදදර යන්්න් කවුද’ 

ආදී වැකි ්කාේලන්්ගේ මුවින් පිටට ්නාෙනින්්න් 

්නා්ේ. සාරිය නාභිය ්ේනන්නට අඳින්්න්නම් 

එවිට කියන්්න් ‘බුරියානි’ කියාය. පියයුරු ටිකක 

හැඩට ්ේන්නම් ‘ඒ මිස් අ්ේ්වලින් ඇවිත’ යැයි 

කියති. පියයුරු කුඩා කාන්තාවන් ‘මිස් තුනීලනෑලි’ය. 

ෙස්ස ්ලාකුවට ්ේන්නම් ‘ඒ මිස් වටටකකා’ය. 

්කාලුගැටයින්්ගේ ්ෙවැනි ආතභූත කතා 

ගුරුවරියන්ට ෙෙණකෙ සීො වූ කතාද ්නා්ේ. 

්වනත කාේයාල ්ස්විකාවක වුව ්ෙවන් කතා 

එකකවත අසා ඇතිවාටද සැක නැත.

ඉතින් එදා ්ෙදා කවදා වුවත ගුරුකෙ 

්ගෞරවාන්විත වෘතතියක ්ලස සැලකිනි. ඒ 

ගුරුක්ම් ෙහඟු ආදේ්ශයන් ෙතු ෙරපුරටද 

වටිනාකම් එකකරන්්න්ය. ඒ වටිනාකම් 

අකාෙකා දැමීෙ වෘතතිය සමිතියක ්හෝ කිසියම් 

කේඩායෙකට තරම් ්නාවටිනා බවට දැනටෙත 

අදහස් දරන්නන් ්බා්හෝය.

• ÷දීපා වසනති එදිරිසංහ

චිත්රපට නිළිදයෝ සාරි අඳින විදියට 
සමහර ්රුණ ගුරුවරිදයෝ සාරි ඇඳලා

ඉස්දකෝදල 
හාමිදනලදේ 
සාරි හුටපට ලංකා ගුරු සංගමයේ 

ආරම්භක යේකම 
ඩබ්ලිව් .ඕ. විතාන

සැලකු්ේ. එක්්ක්්නක් ්දේ්්නක් ඔය අත්ේ විලාසිතාවේට කැමති අය 
ඉේ්නවා. සමහර ්වලාවට බයිස්කෝේ එකක්, චිත්රපටයක් බලලා ඒ්ක් නිළිය 
ඇඳපු විදියට සාරිය ඇඳලා ්කාණ්ඩට කටු ෙහලා ඉස්කෝ්ලට එ්නවා. 
ඒ ආවහම වැඩිහිටි ගුරුවරි්යෝ ්දාස කිය්න අවස්ා ති්ය්නවා. ්කාේ්ලෝ 
කුරුට්්ටෝ විහිළු කර්නවා. විදුහේපතිවරුේට සමහර ්වලාවට ගුරුවරියම 
ගිහිේ පැමිණිලි කර්නවා.”

ඒ ලයංකා ගුරු සයංගේේ ආරම්්භක ්ේකම් ඩබලිේ.ඕ.විතාන ෙහතායි. අද 

ඔහු විශ්ාෙ සුව්යන් ෙසුවූවත හතළිස් වසරක ගුරු දිවිය තුළ විවිධ අතදැකීම් 

ඇත්තය. ඔහු කලක විදුහේෙතිවර්යකු ්ලස ්ස්වය කළ අතර, විශ්ාෙ ලැබු්ේ 

නි්යෝජ්ය අධ්ාෙන අධ්කෂවර්යකු ්ලසිනි. වෘතතීය සමිති සාොජික්යකු 
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නුවර ලස්සන වැස්සට යැයි කතාවට කිේවද නුවර 

ඇතතටෙ ලස්සන ඇහැළ ෙහටය. ඒ කන්ද උඩරට 

ඓතිහාසික ඇසළ ්ෙරහර ෙයංගල්යය නිසාය. ්ම් 

්ග්වන්්න් ්ෙරහර සෙයක ්නාවුණාට ්ම් ්වදදීත ලබන 

වස්ේ ්ෙරහර ෙයංගල්යය ්වනු්වන් ලකලැහැස්ති ්වන්්නෝ 

එෙටය. ඒ අතරින් බරෙතළෙ රාජකාරියක වන්්න් අලි 

ඇතුන්්ගේ ඇඳුම් ෙැසීෙයි. එය න්ම් හැටියටෙ අලි වැඩකි.

ෙනෑතක ්වනතුරුෙ ඒ ්භාරදූර රාජකාරිය ක්ේ ඉන්දියානු 

සම්්භවයක සහිත තදානි නෙැති හින්දු බැතිෙතාය. දැන් ඔහු 

ජීවතුන් අතර නැත. නමුත තදානි්ගේ කාරිය හරි අපූරුවට 

කරන කාන්තාවක සිටින බව ෙසුගියදා අෙට දැනගන්නට 

ලැබුණි. අලි ඇඳුම් ෙැසීෙට නම් දැරූ කාන්තාවන් 

කීේද්නක සිටියත ඇ්ගේ වි්ේෂතවය වන්්න් ලයංකා්ේ 

අලි ඇඳුම් නිේොණය කරන ෙළමු සහ එකෙ රූෙලාවණ්ය 

ශිේපිනිය ඇය වීෙයි. ඇය වැලි්ේරි්ේ ෙදියංචි ඉ්නෝකා 

වාසනා ්ේේරා ය.

“ඇතතටෙ ්ම්ක ්භාරදූර කටයුත තක. ඒ නිසා මුලදි 

නම් ්ලාකු බයක හි්ත තිබුණා. ඒත ෙෙ ්ම්ක ්ගාඩාක 

ආසා්වන් ව්ගේෙ ශ්දධා්වන් බාරගතතු වැඩක නිසා 

කර්ගන යදදි ඒ බය නැති්වලා ගියා. ෙයං හිතනවා නුවර 

දළදා ්ෙරහරට අලි ඇඳුම් නිේොණය කරන්න ලැබීෙ ්ලාකු 

වාසනාවක කියලා. ්ොකද ්ේහෙ අවස්්ාවක ්ේසි්යන් 

්ක්නකට ලැ්බන්්න් නනෑ.”

2019 වස්ේ සිට ්ම් දකවාෙ ඓතිහාසික කන්ද උඩරට 

ඇසළ ්ෙරහර ෙයංගල්ය්ේ ෙළමු කුඹේ ්ෙරහ්ේ දළදා 

කරඬුව වැඩෙකළ ඇතුට ්ෙන්ෙ දනෑ්ේ ඇතුන් ්ද්දනාට 

ඇඳුම් නිේොණය කර ඇත්ත ඉ්නෝකාය. එකී අවස්්ාව 

ලැබුණු ආකාරය ගැන ඇය ‘ධරණී’ට ෙැවසු්ේ ්ේස්ය.

“ෙයං පුයංචි කා්ේ ඉඳන්ෙ පින්දහම් වැඩවලට ආසයි. 

දැනටත ෙයං ්ගාඩාක පින්කම් කරනවා. දවසක ටීවී එ්ක 

නුවර ්ෙරහර බලදදි ෙට පුයංචි අදහසක හිතට ආවා. ඒ 

තෙයි ොලිගා්ේ ්ෙරහරට ේගේ අතින්ෙ අලි ඇඳුෙක ෙහලා 

පූජා කරන්න. ේගේ අදහස කිේවෙ ්ගාඩාක අය කිේ්ේ ඒක 

්ේසි වැඩක ්න්වයි ලකෂ ගණනක යනවා ව්ගේ කතා. ඒත 

්කාච්්චර අොරු වුණත ්කාච්්චර මුදලක ගියත ්කා්හාෙ 

හරි ෙට ඒක කරන්න ඕන වුණා.”

එතැන් ෙටන් ඇඟිලි ගනිමින් සිටි ඉ්නෝකා 2018 වස්ේ 

නුවර දළදා ්ෙරහර බලන්නට ෙවු්ේ උදවියද සෙඟින් 

ෙහනුවරට ගි්ේ දහසක බලා්ෝරාතතු හි්ත දරා්ගනය. 

අවසන් රන්්දෝලි ්ෙරහර තිබූ එදින ඇය ්ෙරහැර නැරඹු්ේ 

ෙහනුවර ශ්රී විෂණු ්දවාලය ආසන්න්ේ සිටය.

“එදා ෙට ෙහනුවර විෂණු ්දවාල්ේ බස්නායක 

නිල්ම්්ගේ ්ේකම් අනුරුදධ බේඩාර ෙහතතයා 

මුණගැහුනා. ෙස්්ස් ෙයං ේගේ අදහස එතුොට කිේවා. එයා 

කිේවා එ්හනම් විෂණු ්දවා්ේ ්ෙරහරට ඇඳුෙක ෙහලා 

්දන්න කියලා. එයාලෙ මිම්ෙත දුන්නා. ඒ විතරක ්න්වයි 

ෙහපු අලි ඇඳුෙකුත දිගනෑරලා ්ෙන්නුවා. ඒක ෙයං හිතුවට 

වඩා ්ලාකුයි. ඒ ්වලා්ේ නම් ෙට ්ෙච්්චර ්ලාකු එකක 

ෙහන්න පුළුවන්ද කියලා බයකුත ආවා.”

්ෙරහර නිොවී ්ගදර ෙැමිණ ෙහුවදා සිටෙ ඉ්නෝකා 

ක්ේ අලි ඇඳුෙ නිේොණයට සැලස්ෙක නිේොණය 

කිරීෙයි. නමුත එය ්ේසිෙහසු කටයුතතක වූ්ේ නැත. 

එනිසා මුලින්ෙ ඇය අනුරාධපුර ජය ශ්රී ෙහා ්බෝධියටත, 

රුවන්වැලිසනෑයටත, 

ඇඳුම මැහුදේ 
ඉනදි රාජාට වුණාට 

මදේ හි් කිේදවම 
වාසනා ඒක 
අඳිනන ඕන 

කියලා 

ඉ
දන

ෝක
ා ව

ාස
න

ා ද
ප

දර්
ර

ා

• රුවන එස්.දසනවිරතන

ඇ්සන විට කූජන ද රාවය සවන් ෙත ්වත ්යාමු්වමින්

නිලඹ්ේ හිරු කුෙරු පිබිදී දස අතෙ ්ලාව තුටු  ්වමින්

විේ්ත්ේ නිලුපුේ ද තඹරු ද සුපුපි දිය්ඹන්  ෙතු්වමින් 

විවර්කාට ්නත යුගළ බල්නමි ධරණි එනතුරු  කිවිදි්නන්

ෙහන් සිතුවිලි එකින් එක ්ගන පිටු අත්ර ඔෙවත  කළා

තුටින් එය ්නත ගැටුණු විගසෙ ේගේ අදහස් ෙළ  කළා

බැතින් හද ෙඩලින් ෙ ධරණී පිළිඅරන් තුති ෙේ  ්නළා

මුවින් හසරැේ ෙතු්වමින් ෙේ කළඹ සුරතට පුද  කළා

සුපිපි සුවඳැති ගයං දනෑ්ේ ෙේ සුරත දිගුකර  ්නළන්නම්

හෙන ෙදනල සෙඟ දසතින් ඇවිත ධරණී  සිඹින්නම්

සුරත රඳවා ෙන්හි්ඳන් කවියාය සරසා  තබන්නම්

නැගුව ො ්ොඩි ඉහළ යන්නට කුසුම් ආසිරි  පුදන්නම්

ඥානා දෙනිපිටිය
දකෝට්ටද්ගා්ඩ, ්බදුේල

පා නැගූ ෙෑ 
අවුරුදෙට

ෙහනුවර ශ්රී දළඳා ොලිගයටත ්භාරයක වුණාය. ඒ 

තෙන්්ගේ පින්වන්ත කටයුතත සාේ්කව නිෙකරගැනීෙට 

හැකි්ේවා යන අහියංසක ප්රාේ්න්යනි.

“අ්ේ ්ගදර සා්ේ ්ලාකු බුදු පිළිෙයක ති්යනවා. ඒ 

ඉස්සරහා තියා්ගන තෙයි අලි ඇඳුෙ ෙහන්න ෙටන්ගත්ත. 

හැෙදාෙ ොන්දර එකට තෙයි ඇහැරු්ේ. ්කා්හාෙහරි 

ජනවාරි ්වන්කාට ෙැහුවා. ොස තුනයි ගි්ේ. ෙස්්ස් ඒක 

අරන් විෂණු ්දවා්ලට ගියා. එයාලටත පුදුෙයි. ෙස්්ස් 

ෙට අනුරුදධ ෙහතතයා ොලිගා්ේ ඇත ෙන්තිය බාර 

ප්රදීේ මියනෙලාව ෙහතතයාව මුණගැස්සුවා. ඒ හරහා ෙට 

දියවඩන නිල්ම් ප්රදීේ නිලයංග දනෑල ෙහතතයා එකකත 

කතා කරන්න අවස්්ාවක ලැබුණා. එතුොට ෙයං කිේවා ෙට 

නුවර ්ෙරහ්ේ ෙළවැනි කුඹේ ්ෙරහ්ේ කරඬුව අරන් යන 

ඇතාටයි දනෑ්ේ ඇතතුන්ටයි ඇඳුම් තුනක ෙහන්න ්දන්න 

කියලා. එතුො ෙට ඒ අවස්්ාව සතුටින් බාරදුන්නා.”

ඒ වනවිටත ඇසළ ෙහට තිබු්ේ හරියටෙ ොස හතකි. 

ොස හතකින් අලි ඇඳුම් තුනක ෙැසීෙ ්ේසිෙහසු කාරියක 

්නා්ේ. නමුත ඇය ඒ අභි්යෝගය බාරගත්ත අහියංසක 

ප්රාේ්නාවකද එකකෙය.

“ෙළවැනි කුඹේ ්ෙරහ්ේ කරඬුව වඩම්ෙන්්න් ඉන්දි 

රාජා. ඒත ෙයං ඇඳුෙ ෙැහු්ේ කතරගෙ වාසනා ්ම් ඇඳුෙ 

අඳින්න ඕන කියලා හිතා්ගන. හැබැයි ෙයං ්හාඳටෙ දන්නවා 

වාසනා කුඹේ ්ෙරහ්ේ යන්්න් නනෑ කියලත. ඒත ෙයං අර 

විදියටෙ හිතුවා. ෙයං ්ෙරහරට කලින් දව්ස් අලි ඇඳුම් 

ොලිගාවට බාරදීලා එන්කාට ෙට වාසනා හම්බුණා. ෙයං 

ඒ ්වලා්ේ ේගේ දුවටත කිේවා ‘අ්න් ්ෙයා ේගේ ඇඳුෙ 

අඳින්්න් නනෑ්න්’ කියලා. ්කා්හාෙහරි ෙහුවදා ඉන්දි රාජා 

ේගේ ඇඳුෙ ඇඳලා සඳගලත බැස්සා. ඒත එතැනින් එහාට 

එයා ්හේලු්න්වත නනෑ. ෙස්්ස් බලදදි එයා ෙදකිපිලා. 

අන්ති්ම් ඒ ඇඳුෙ එයා්ගන් ගලවලා කතරගෙ වාසනාට 

ඇන්දුවා. අ්න් එදා නම් ෙට පුදුෙ සතුටක දැනු ් ේ.”

එවර නුවර ්ෙරහර ෙයංගල්ය්ේ අලි ඇඳුම් හතරකෙ 

ෙසා තිබු්ේ ඉ්නෝකාය. ඒ ඇඳුම්වලින් හැඩවූ්ේ කතරගෙ 

වාසනා, මියන් රාජා, බුරුෙ රාජා සහ විෂණු ්දවල ්ෙරහ්ේ 

්ෙරමු්ේ ගෙන් කළ සුරනිෙල ය. ඉ්නෝකා ෙවසන ෙරිදි 

ඒ ඇතුන් හැරුණු්කාට ඉ්නෝකා්ගේ අලි ඇඳුම්වලින් 

කීෙවරකෙ නැදුන්ගමු්ේ රාජා, සියංහ රාජා, ්කෝට්ට රාජා 

්ෙන්ෙ සින්දු ද හැඩ වී ති්බ.

අෙට ඇඳුෙක ෙසනා ආකාරයට අලි ඇතුන්ට ඇඳුම් 

ෙැසීෙට ්නාහැකිය. එයට කාලය ශ්ෙය ෙෙණක ්නාව ලකෂ 

ගණනින් මුදේද උවෙනාය.

“ඒකට ්යාදාගන්න ්රදිපිළි මි්ලන් අධිකයි. ්කා්හාෙත 

දැන් බඩු ්භාේඩවල වියදෙත එකක එක අලි ඇඳුෙක 

ෙහන්න ලකෂ තුන හතරක ව්ගේ යනවා. ඒත සේලි ගැන 

්නාහිතා ෙයං ්ම් වැ්ේ ශ්දධා්වන් කරනවා.”

ඉ්නෝකා වසරක ොසා ්ම් පූජනීය කටයුතත සිදුකරන්්න් 

ෙහර ප්ර්ද්ශ්ේ පිහිටි තෙන්්ගේ රූෙලාවණ්යගාර්ේ 

කටයුතුද සිදුකරන අත්ේය.

“ෙයං ඉස්්කෝ්ේ ගි්ේ කිරිබත්ගාඩ විහාරෙහා්දවි 

බාලිකා විද්ාලයට. ඒ කා්ේ ඉඳන්ෙ රූෙලාවණ්ය ෙැතතට 

ෙැහුම් ්ගතුම්වලට ආසයි. ඉස්්කෝ්ලන් අයින්වුණාට ෙස්්ස් 

රූෙලාවණ්ය ෙැතතට ්යාමුවුණා. ්හාඳ හැදනෑරීෙක එකක 

2010 අවුරුද්ද සැ්ලෝන් එකක දැම්ො. එතැන වැඩත කරන 

ගෙන් තෙයි අලි ඇඳුම් නිේොණත කරන්්න්.”

අෙ මුලදීෙ කී ෙරිදි ලයංකා්ේ අලි ඇඳුම් නිේොණය කරන 

ෙළමු ්ෙන්ෙ එකෙ රූෙලාවණ්ය ශිේපිනිය ඉ්නෝකාය. ඒ 

නිසාෙ ෙසුගියදා ඇය රූෙලාවණ්ය ශිේපීන් ්වනු්වන් ෙැවති 

සම්ොන උ්ළලක ‘රූෙලාවණ්ය ෙදෙ විභූෂන කීේති ශ්රී 

්ද්ශොන්ය’ යන ්ගෞරව නාේයන්ද පිදුම් ලැබුවාය.

“්ම් දවස්වල ෙයං ොන්දර ්ද්ක ඉඳන් ඇහැරලා ලබන 

සැ්ේ ්ෙරහරට අලි ඇඳුම් තුන නිේොණය කරනවා. ”

ඉ්නෝකා්ගේ එකෙ අ්ේකෂාව පුළුවන්තාක කේ නුවර 

දළදා ්ෙරහ්ේ අලි ඇතුන්ට ඇඳුම් නිේොණය කිරීෙය. 

අදටත දළදා ්ෙරහ්ේ බහුතරයක අයංග ගැහැනුන්ට 

අකැෙ වුවද ඉ්නෝකා්ගේ අතින් ෙැ්සන අලි ඇඳුම් නම් 

්ෙරහැ්ේ ආ්ලෝකයට කදිෙට ගැල්ෙන්්න්ය. ඉතින් මීලඟ 

ඇසළ ්ෙරහර ෙයංගල්යයට ්බා්හෝකේ තිබුණත ඉන්දිලා, 

සියංහලා, මියන්ලා ්ෙන්ෙ බුරුෙලාද දැන් සිටෙ ්ේ්වන්්න් 

ඉ්නෝකා්ගේ හැඩකාර ඇඳුමින් හැඩ වී ෙළමු කුඹේ ්ෙරහ්ේ 

ආඩම්බර ගෙනින් උතුම් දළදා වහන්්ස් වඩම්ෙන්නටය. 

ඉ්නෝකා දිවා රෑ ්ව්හ්සන්්න් ඒ වාසනාවන්තයින්්ගේ ඒ 

ආඩම්බරකාර ගෙන ්නක වේණ ඇඳුමින් හැඩකරන්නටය.

පුෙමි ආසරි කුසුම මේමිට
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්බඳිනන කලින 
පිරිමි ද්ගට ්ගනදන 
්බලාද්ගන 
මද්ග දුදේ

-w;a;kdhl tï' fyar;a

r;a;rka ÿfõ"

මං 

අද දූලට කියන්න යන්්න් 

ඇතත කතාවක. ෙයං එක 

සතියක කැම්ෙස් එකට 

ගි්ේ නනෑ. අෙට නිවාඩු හින්දා. නිවාඩුව 

ඉවර්වලා නැවත ෙයං කැම්ෙස් එකට 

යන්කාට ෙට ලියුෙක ඇවිේලා 

තිබුණා කුරුණනෑගල ෙැත්ත, ේගේ සිසු 

දියණියක්ගන්. ඒ දුව ේගේෙ බාහිර 

ෙයංති්ේ පිරිමි ළේයක එකක තෙයි 

යාළු්වලා හිටි්ේ. ඒ පිරිමි ළෙයා 

්ම් දුව්ගේ ්ගදරටත ආව ගිය බව ඒ 

ලියු්ම් ලියලා තිබුණා. හැබැයි ඒ පිරිමි 

ළෙය්ගේ ්තාරතුරු කිසිෙ ්දයක ්ම් 

දුව හරියට දැන්ගන ඉඳලා නැහැ. 

එයා්ගේ අම්ො තාතතව දැකලත නැහැ. 

්ම් දුවවත දුව්ගේ ්දොපි්යාවත ඒ 

පුතා්ගේ ්ගවේ ්දාරවේ තියන තැනක 

බලන්න ගිහිේලත නැහැ. 

ඉතින් එදා දුව ෙට ලියනවා, “සේ 
මයං දැ්නට ෙැබිනියක්. ඒක දේ්ේ මයං 
විතරයි. තාම අම්මලට කිේ්වත ්නෑ. 
ඒක දැ්නෙතත දව්ස ඉඳලා මයං එයාට 
කතා කළා. එයා්ගේ දුරකත්නය විසේධි 
්වලා. එයා දුේ්න ලිපි්නයට මයං ලියුම් 
දැම්මා. ඒ ලිපි ආපහු මයං ළඟටම ආවා 
එ්හම ්ක්්නක් ්නැහැ කියලා. අ්ේ 
සේ මට එයාව ්හායලා ්දේ්න. එයා්ගේ 
යාළු්වාත එයා ෙැ්න දේ්්න මයං දේ්න 
ටිකම තමයි.” හැබැයි ්ම් ලිපිය ෙට 

ලැ්බන්කාට ඇය දිවි නසා්ගන 

සතියක ්ගවිලා. ඒ දුව ෙට ව්ගේෙ 

කැලණිය විේවවිද්ාල්ේ එච්.ඩබ. 

කරුණාරතන සේටත දන්වලා තිබුණා. 

ඒත අපි ්දන්නටෙ බැරිවුණා ඒ දුව්ගේ 

ජීවිතය ්බරගන්න.

ේග දුවලා ෙයං කිේව ්ම් කතාව 

සැහැේලුවට ගන්න එො. රාවණ 

ෙරපු්ේ කු්ේණිත විජය කියන 

පුදගලයා නිසා ගැබ්ගන දරුවන් 

්දන්්නක එකක අනා් වුණා. ඒක අ්ේ 

දුවල්ගේ ලැබීෙද? නැතනම් කරු්ෙද? 

ෙට ලියපු දුවව ඒ පිරිමි ළෙයා අනා් 

කරලා තිබු්ේ ඒ දුව්ගේ ්ගදරදිෙයි. 

අ්ේ සයංස්කෘති්ේ ති්යන නරකෙ 

්ද තෙයි විවාහයට ්ෙර ෙනොලයා 

ෙනොලි්ගේ (නැතනම් ්ෙම්වතිය්ගේ) 

්ගදර නවාතැන්ගැනීෙ. උෙයංදාව 

ේහෞෂධ ෙඬිතුොත විවාහයට ්ෙර 

අෙරා්ගේ ්ගදර එක රැයක ගතකළා. 

ඒත ේහෞෂධ අෙරාව ෙැ්රනකේෙ 

ආද්රන් බලාගතතා. අ්ේ ්ගාඩක 

දූලත හිතනවා තෙන්්ගේ ්ෙම්වතා 

ේහෞෂධ ෙඬිතුො ව්ගේ කියලා.

තවත එකක තෙයි අ්ේ දූලා 

තෙන්්ගේ ්ෙම්වතා්ගේ ්ගේ ්දාර 

්දොපියන් ගැන ්හායන්්න් නැහැ. ෙට 

ලියුෙ එවපු දුවට බැරිවුණා නම් දුව්ගේ 

්දෙේපියන් නැතනම් ස්හෝදර්යකු 

යවලා හරි ්ෙම්වතා කියන ්ද ඇතතද 

කියලා බලන්න තිබුණා. ඒත අ්ේ දුවලා 

එච්්චර බුදධිෙත නැහැ. කෙටිත නැහැ. 

අද ලයංකා්ේ පුතාලා ඔය ව්ගේ වැඩ 

වලදී දුවලට වඩා තීකෂණ නුවණින් 

යුකතයි. ඒ හින්දා ඒ අය තෙන්්ගේ වැ්ේ  

කරගන්න අර දුවව ඉතා සියුම් විදියට 

රවටටනවා. 

ඒ නිසා ේග දු්ේ, ්කාේ්ලක 

එකක යාළු්වන්න කලින් විස්තර 

්හායලා බලන්න. උේෙැන්න සහතිකය 

හරි කෙක නනෑ ඉේල්ගන බලන්න. 

පුළුවන්නම් ග්ාේස්වක සහතිකය හරි 

්ගන්න්ගන බලන්න. හැයංගි මුතතම් 

අේලන්්න නැති පිරිමි ළේයකනම් 

තෙන්්ග අනන්යතාව ්හළිකරන්න 

බය ්වන එකක නනෑ. පිරිමි ළෙයින්්ගේ 

හැසිරීෙට සා්ේකෂව දූලටත අලුත 

ක්රියාොේග ගන්න ්වනවා. ්ගාඩක 

පිරිමි සම්බන්ධය දුරදිග ්ගනිහිේලා, 

“ඔයා කුල්යේ පහත නිසා අ්ේ 
අම්මලා කැමති ්නැහැ” කියලා 

ෙගඅරිනවා. ඒකයි කිේ්ේ උේෙැන්්න 

්ගේන්න කියලා එයා්ගේ කුලය 

බලාගන්න.

අ්ේ ර්ට ්ගාඩක දැරි්යෝ 

ගණිකා්වෝ ්වලා ඉන්්න් ්ම් නුවණ 

දුවලට නැති නිසා. ඒ නිසා දූලත 

ටිකක කෙටි ්වන්න. අ්නක දු්ේ 

ලියාෙදියංචි විවාහයක ්වනකේ යම් 

පිරිමි්යක ඔයාට කාෙරයකට යන්න 

කතා කරනවානම් ඒ ගැන ෙරිස්සම් 

්වන්න. දුවක්ගේ පිරිසිදු බව රකින 

නැන්දම්ෙලා්ගේ ‘්ඩෝබි ෙරීකෂණ’ 

ගැන කේෙනාකාරී ්වන්න. වරදක 

වුණාට ෙස්්ස් පුතා ෙැනලා යනවා. 

දුව දරු්වක එකක තනි්වනවා. 

කු්ේණිත දු්ේ දරු්වෝ රතනපුරයට 

යවලා යද්දස්සා ග්ලන් ෙහලට 

ෙැනලා දිවි නසාගතතා. ්ම් ක්රෙය 

දැන්වත නවතතමු දු්ේ. අධ්ාෙන්යන් 

ඉහළ ගියා ව්ගේෙ ්ම් තතතව්යන් 

්ගාඩ එන්නත දූලා ඔය නුවණ ොවිච්චි 

කරන්න.

“ම්ගේ දු්ේ ඔබ අවදි්යේ ්නම් 

රැ්ේ මිහිරිම ්වලාවයි”
පුළුවන් ්වලාවක ්ෙන්න ්ම් 

ගීතයට ්හාඳට කන්්දන්න. ඒ්ක 

අේ්ය ගැන ටිකක කේෙනා කරන්න. 

අද ්ම් ඉරණෙට මුහුණ දුන්න දූලා 

යම් ප්රොණයක දිවි නසාගන්නවා. 

තව ්කාටසක ෙසාජ් කලිනිකවලට 

යනවා දරුවා හදාගන්න ඕන නිසා. 

ස්ොවලටත ඇ්දනවා. ඉතින් දු්ේ 

දූලාට ්ොත නිකන්, ්රදි නිකන්, 

අධ්ාෙනයත නිකන්. ඒ හින්දා තෙන්්ගේ 

වටිනාෙ ්දවේ නිකන් ්දන්න එො. දුව 

ඉෙදිලා ඉන්්න් දියණියන්්ගේ ෙෙණක 

කන්යා්භාවය ්හායන රටක. ඒ නිසා 

්ම්ක ලයංකාව මිසක යු්රෝෙය ්නාවන 

බව සිහි තබාගන්න

.

ලිපිය මට ලැද්බනදකාට ඇය දිවි නසාද්ගන 
සතියේ ද්ගවිලා. ඒ දුව මට වදේම 
කැලණිය විේවවිද්ාලදේ එච්.්ඩබ. 

කරුණාරතන සර්ටත ෙනවලා තිබුණා. ඒත 
අපි දෙනනටම ්බැරිවුණා ඒ දුවදේ ජීවි්ය 

දබර්ගනන

අත්නායක 
එම. දේරත
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කේපිටිය ආශ්රිත මුහු්ද ්ඩාේපින් 

සහ තේෙසුන් නැරඹීෙට එන 

්දස් වි්දස් සයං්චාරකයන් සඳහා 

සයං්චාර ්ේහයවන්්නකු ව්ශ්යන් කටයුතු 

කරන ජූේ එම්ොනු්වේ ප්රනාන්දු ො කලක 

සිට දන්නා හිතව්තකි. එවකට කේපිටිය 

තානායම් ්භාරකරුව සිටි ේගේ හිතවත 

සම්ෙත නි්ශාන්ත්ගේ දැනහැඳුනුම්කම් ෙත 

ජූේ හඳුනාගත ෙෙ එකල ඔහු්ගන් එෙ 

වෘතතිය ්ෙන්ෙ කේපිටි්ේ ජන ජීවිත 

ගැනද ්බා්හෝ කරුණු දැන කියාගතිමි.

විවිධ කටයුතු සඳහා ො කේපිටියට ආගිය 

අවස්්ාවල කේපිටිය තානාය්ම්දී ජූේ සෙඟ 

සම්ෙත නි්ශාන්තත, ොත කතා කළ ොතෘකා 

අතර දියකිඳුරියට ප්රධාන තැනක හිමිව තිබූ 

අයුරු ෙට ෙතකය.

“මූ්ද දියකිඳුරි්යෝ ඉේ්නවා කිය්න 
විශවාසය මුළුමනිේම බැහැර කරේ්න 
අපිට ්කා්හාමවත බෑ. ්මාකද ්ම්වා 
අ්ේ අතතා, මුතතා, ්නතතා, ප්නතතා 
කා්ේ ඉඳලම තිබුණු විශවාස. ්නමුත මම 
්නම් කවදාවතම මූ්ද ඔය කිය්න ජාති්ේ 
දියකිඳුරි්යක් දැකලා ්නැහැ. ඒ හිේදා මට 
ඔය ෙැ්න පැහැදිලි අදහසක් ්දේ්න බෑ.”

ජූේ කීය. නමුදු ඔහු ඒ සෙඟෙ කී්ේ 

ෙැරණි සොජය ්ස්ෙ තෙ ආයතන්යන් 

්බෝටටු සවාරි යාෙට එන ්දස් වි්දස් 

සයං්චාරකයන් අත්ේ හිඳින ළො සහ තරුණ 

පිරිස්ද ්ෙෙ දියකිඳුරියන් පිළිබඳව මුහු්දදී 

විෙසන බවයි.

නිසාය. එෙගින්ෙ ඔහු විසූ ්ඩන්ොේකය 

ජාත්න්තර ව්ශ්යන් ්කතරම් ප්රසිදධියට 

ෙතවූ්ේද යත එෙ කතාව ෙදනම් 

කරගනිමින් ්ඩන්ොේක්ේ ්කෝෙන්්ේගන් 

නුවර තනා ඇති දියකිඳුරියකු්ගේ ප්රතිොවද 

්ලෝක අවධානයට ්යාමුව ති්බ. එ්ෙන්ෙ 

පුයංචි දියකිඳුරිය කෘතිය ඇසුරින් නිෂොදනය 

්කාට 1989 ්නාවැම්බේ 17දා මුේවරට 

තිරගත කරන ලද එනමින් යුතු ඇෙරිකානු 

චිත්රෙටය යළි දියකිඳුරියන් පිළිබඳ 

සයංකේෙය ්ලාව වටා ෙැතිරවීෙට සෙත 

විය. ඇෙරිකානු ්ඩාලේ මිලියන හතළිහක 

වැය්කාට නිෙදවූ එෙ චිත්රෙට්යන් 

ලැබී ඇති ආදායෙ ඇෙරිකානු ්ඩාලේ 

මිලියන ්දසිය තිස්ෙහකි. ඉන්ෙසුවද එෙ 

පුරාවෘතතය ඇසුරින් චිත්රෙට කිහිෙයකෙ 

නිේොණය වී ති්බ.

ො සිතන්්න් ේගේ හිතවතා ජූේ කී 

අන්දෙට අ්ේ ර්ට නාගරික ළො සහ 

තරුණ ප්රජාව තුළ ෙවතනා දියකිඳුරියන් 

පිළිබඳ උනන්දුවට ඉහත සඳහන් පුයංචි 

දියකිඳුරිය මුේවන්නට ඇත.

්ම් අතර ෙසුගිය දිනයක කේපිටිය නාවික 

හමුදා කඳවු්ේ රාජකාරි්ේ නියුතු ේගේ 

හිතවත නිලධාරි්යක ො ඇෙතීය. ඔහු කියා 

සිටි ්දයින් ේගේ සිත තුළ යටෙතව තිබූ 

දියකිඳුරියන් පිළිබඳ ෙතකය යළි ්ේග්යන් 

පිබිදුනි.

“පහුගිය දවසක අපි අතඅඩයංගුවට 
ෙතතු ්බෝට්ටුවක හිටපු කීප්ද්්නකු්ෙේ 
ප්රශ්න කරදදී ඉේ එක මනුසස්යක් 
දියකිඳුරි්යෝ දැකපු කතා ෙැ්න දිගිේ 
දිෙටම ්දාඩවේ්න පටේෙතතා. අපි 
අතඅඩයංගුවට ෙතතු ්බෝට්ටුව මත්රව්ය 
ප්රවාහ්නය කරපු එකක්. ්කා්හාමහරි ඒ 
මනුසසයා ්හාඳමට මත්රව්ය පාවිච්චි 
කරලා හිටපු බව අපිට ්තරුණා.” ඒ අනුව 

්ෙෙ දියකිඳුරියන් පිළිබඳ සයංකේෙ මිනිස් 

යටිසි්ත ෙැලෙදියම්ව ඇති බවත ෙතද්රව්ය 

්භාවිතය ඇතුළු විවිධ ්ේතූන් ෙත ඒවා සජීවී 

දසුන් ්ස් ය්ෙකුට වැටහී යා හැකි බවත 

ෙැහැදිලිය.

ොධ්්ේදී

තිලේ දස්නාසංහ

වි්ේෂ්යන් අගනුවර හා 

තදාසන්න ප්ර්ද්ශවල ජාත්න්තර 

ොසේවල ඉ්ගනුෙ ලබන සිසු 

දරුවන් තුළ ්ෙෙ දියකිඳුරු 

උනන්දුව වැඩි ව්ශ්යන් ෙවතින 

බවද ජූේ වැඩිදුරටත කීය.

“්හාඳයි ඒ ්සරම කාරණා 
පැතතකට කරමු. මූද මැද්දදි 
කවුරුහරි දියකිඳුරි්යක් දැක්ක 
්ක්්නකු්ගේ ආරයංචියක් ලැබු්ණාත 
මට කියේ්න, මම ඇවිත ඒ මනුසසය්ෙේ 
ඒ ෙැ්න සම්පූේණ විසතරයක් ෙේ්නම්. 
හැබැයි ඒ ෙැ්න ්බාරු විසතර ඇහු්වාත 
මට ඒකත අහු්ව්නවා කියල කියේ්න.” 
ඒ කතාබහ අවසාන්ේ ො ජූේට එ්ස් කී 

අන්දෙද ෙතකය.

්ෙෙ දියකිඳුරු සයංකේෙය අේගේ ්දශීය 

ජන විේවාසයක ්නා්ේ. ආසියා, යු්රෝො 

සහ අප්රිකා ෙහාදවීෙවල ජීවතවන පිරිස් 

උඩුකය සුරූපී වනිතාවක්ගේ සහ සිරු්ේ 

යටි ්කාටස ෙත්ය්යකු්ගේ ස්වරූේයන් 

යුතු අේධ ොනව අේධ ෙත්ය ජීවීන් 

වි්ේෂයක ගැන විේවාස කරති.

එ්ෙන්ෙ කිඳුරු ්හවත කින්නර යන ජීවීන් 

මුහුදට ෙෙණක සීො වී නැත. මිනිස් මුහුණක 

සහ අේව ්ශරීරයක සහිත සයංගීත්යහි 

දකෂ වූ ජීවීන් වි්ේෂයක ගැනද ජන 

විේවාසයක ති්බ. එ්හත ්ෙෙ දියකිඳුරන් 

යනු්වන් හැඳින්්වන පුරුෂ ෙකෂ්ේ ජීවීන් 

ප්රජාවක පිළිබඳ වැඩි සඳහනක නැත. ඔවුහු 

්බා්හෝවිට කාන්තා ොේ්ශවය නි්යෝජනය 

කරන දියකිඳුරි්යෝෙ ්වති.

්ෙෙ කිඳුරියන් කාන්තාවන්ට 

දේ්ශනය ්නාවන බවටත පිරිමින්ට 

ෙෙණක දේ්ශනය වන බවටත 

්තාරතුරු ති්බ. එ්ෙන්ෙ ්ෙෙ 

දියකිඳුරියන්ද කාන්තාවන් ්ෙන් 

්කාටස් ්දකකින් යුතු බවද 

ෙැව්සයි. ඒ නාවිකයන්ට යහෙත 

සලසන සහ ඔවුනට විනා්ශය 

ෙමුණුවන ව්ශ්යනි. මුහු්දදී 

විෙතට ෙතවී්ෙන් ෙසුව දියකිඳුරු දේ්ශන 

දැකී්ෙන් දිවි ්බරාගත නාවිකයන් පිළිබඳ 

්තාරතුරු සහ මුහු්දදී දියකිඳුරියන් 

දේ්ශනය වී්ෙන් ෙසු විවිධ අනතුරුවලට 

ලකවූ නාවිකයන් පිළිබඳ ්තාරතුරු ෙගින් 

ඒ දියකිඳුරියන්්ගේ ්බදීෙ ්වන්්කාට 

හඳුනාගත හැක.

්ෙෙ දියකිඳුරියන් සම්බන්ධ පුරා ් ණෝකති 

මීට වසර තුන්දහසක දකවා අතීතයට 

දිවයන බව ්ේනයි. ක්රි.පූ. 850දී ෙෙණ 

ග්රීසි්ේ විසූ ්හෝෙේ නම් කවියා්ගේ ‘ඔඩිසි’ 

කාව්ය්ේද දියකිඳුරියන් පිළිබඳව සඳහන් 

්වයි. එ්ෙන්ෙ ඇෙරිකානු ෙහාදවීෙයට 

සයංක්රෙණය වූ ප්ර්ෙ යු්රෝපීය ජාතිකයා 

්ලස සැල්කන ක්රිස්්ටෝෙේ ්කා්ලාම්බස් 

වේෂ 1494 දී ෙෙණ තබන ලද සටහන්වලද 

්ෙෙ දියකිඳුරියන් පිළිබඳ පුරාවෘතත 

සඳහන්ව ති්බ.

දිගුකලක තිස්්ස් සොජ කරළි්ේ 

උච්්ාව්චනය ්වමින් තිබූ දියකිඳුරියන් 

පිළිබඳ පුරාවෘතතය යළි ්ලෝක අවධානයට 

ලකවන ලද්ද වේෂ 1837 දීය. ඒ හාන්ස් 

ක්රිස්ටියන් ඇන්ඩේසන් ලියූ ‘පුයංචි දිය කිඳුරිය’ 

(The Little Mermaid) නම් සුරයංගනා කතාව 

කුඩු අදින 
ද්බෝට්ටුවලට 
නඩු දාන 
දියකිඳුරිදයෝ දියකිඳුරියන 

ෙර්්ශනය දවනදන 
පිරිමිනට වි්රයි

ජූඩ්

නාවිකයන 
සනසන 
වදේම 
වනසන 
දියකිඳුරිදයාත 
ඉනනවා
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“ගනෑනු බැන්දාෙ ෙරිණත ්වන්්න් නනෑ, ඒත 

ජීවි්ත ලැ්බන අතදැකීම් එකක තෙන්ට 

ආ්ේණික විදියට ෙරිණත ්වනවා. ේගේ 

්බාළඳකෙ තාෙ ෙයං ගාව ති්යනවා. හැබැයි 

ඒක ේගේ දුේවලකෙක ්න්වයි. ඔයා ගාව 

ෙයං හුරතේ ්වන්න ආස ේගේ ඒ ්බාළඳකෙ 

නිසා. ඔයත ඒ ්වලාවට ටිකක ්බාළඳ 

්වන්න. ෙට ෙරිණත ්රේෙවන්ත්යක ඕ්න් 

නනෑ. ෙට දැ්නන්න ආද්ේ ්දන්න” කියලා. 

ඉස්සර ෙයං ්ම් ්දවේ කියන්්න් ්කන්ති 

අරන් යටිගිරි්යන් කනෑගහ්ගන. ඒත දැන් 

ෙයං ෙට දැ්නන හැේදෙ හරිෙ සුහදව 

යාළු්වක එකක කතා කරනවා ව්ගේ තෙයි 

දහම්ට කියන්්න්. එත්කාට එයත ඒක 

වඩා ්හාඳට ්තරුම් ගන්නවා. ේගේ හිතත 

නිදහස් ්වනවා. 

්ගාඩක අය තෙන්්ගේ ලියංගික ජීවි්ත 

උෙරි්ෙන් විඳින්න ආසයි. ඒක ඇතතටෙ 

කසාද ජීවි්ත ඇතු්ේ ති්යන සුන්දරෙ 

්දයක. කසාද ජීවි්ත ඇේෙැරුණු ගතියක 

නැතුව සතු්ටන් තියාගන්න ්දන්නාට 

්දන්නා්ගේ ආදරණීය එකතුවීෙ ්ගාඩක 

බලොන බව අපි හැ්ෙෝෙ දන්නවා. ඒත 

සෙහර ගැහැනු ඊට වඩා අර ෙයං කිේව පුයංචි 

පුයංචි ්දවේ විඳින්න ආසයි.

අපි ්නාහිතුවට ්ගාඩක ්වලාවට පිරිමිත 

ඒ ව්ගේ පුයංචි ්දවේවලින් සතුටු ්වනවා. ඒ 

නිසා ්්චෝදනා කරන්න, අඩුොඩු ්හායන්න 

ඉස්සර ්වන්න කලින් ඒ ගැනත හිතන්න 

්වනවා.

ආද්ේ අෙතකෙ ්වලා, නැතනම් 

ෙඟහැරිලා නිදි ඇ්ේදි විතරක ආදරණීය 

්වන ගැහැනු, පිරිමි ඕනතරම් ඇති. හැබැයි 

ඒ ්ගාඩක අය එ්හෙ තතතවයකට 

ෙත්වලා ති්යන්්න් ඕනකමින්ෙ ්න්වයි. 

ජීවි්ත එකක හැේ්ම් දුවදදී දැ්නන 

ෙහන්සිය, පීඩනය නිසා සෙහරුන්ට ආද්ේ 

ෙතක්වන එකෙ තැන නිදි ඇඳ විතරක 

්වන්න පුළුවන්. ඒත ඒක අවස්්ාවක විතරක 

නිසා තෙන් ්කාච්්චර ආදරණීයද කියලා 

්ෙන්වන්න ලැ්බන කිසිෙ අවස්්ාවක 

ෙඟහැරගන්න එො.

ෙහතතයා වැඩ ඇරිලා ්ගදර ආවෙ 

අරක නනෑ ්ම්ක නනෑ, ඒක කැඩිලා කියන්්න් 

නැතුව උණුසුම්ව වැළඳ්ගන “ෙහන්සිද? 

්ත එකක හදන් එන්නම්, බීලෙ ඇඟ 

්සෝදගන්න” කියන ්ම් පුයංචි ව්චන ටික 

සෙහර්වලාවට ඇති පිරිමි්යක්ගේ හිත 

ආද්රන් පි්රන්න. ඉතින් ඒ ්දවේ ්තරුම් 

අරන් ඒ ආද්ේ ්දන්න පුළුවන් නම් ්ගාඩක 

ප්රේනවලට උතතර ඉ්බෙ හම්බ්වනවා.

“ඔයා අපි ්වනු්වන් ෙහන්සි ්වනවා, 

ඒකට ස්තූතියි ්ගාඩක.”

“අපිටෙ හැේදෙ අරන් ්දනව්න්. 

්ම්ක ඔයාට ේගන්” කියලා ්නාහිතන 

්වලාවක ්ොඩි තනෑගේගක දීලා, ආස කනෑෙක 

හදලා දීලා, ්කන්ති්යන් නැතුව ආද්රන් 

හි්ත ති්යන ්දවේ විවෘතව කතා කරලා, 

පුයංචි ්දකින් වුණත අ්ගේ කරන්න පුළුවන් 

හැෙතැනදිෙ අ්ගේ කරලා එයාලව හිටියාට 

වඩා ආදරණීය කරන්න පුළුවන් ්වන 

කාටවත ්න්වයි අපිටෙ තෙයි. 

විවාහ ජීවිතයක අවුේ කරගන්න හරිෙ 

්ේසියි. රැකගන්නයි ්ගාඩක අොරු. 

ඒ නිසා ්ොන වැරදි අඩුොඩු තිබුණත 

අනිත ්කනා්ගේ එක ්හාඳ ගතිගුණයක 

හරි ්හායා්ගන ආද්ේ කරන්න. එ්හෙ 

කළාෙ ්ගාඩක ්දවේ ්වනස් ්වන බව 

ඔයාට දැ්නන්න ෙටන්ගනියි. ගැහැනියක 

විදියට ඔයා කැෙති පුයංචි පුයංචි ආදරණීය 

්දවේවලට අනිත ්කනාත කැෙතියි කියලා 

්තරුම්ගන්න. අනිත හැේදෙ ව්ගේ ආද්ේ 

වුණත ්දන තරෙට තෙයි ලැ්බන්්න්. 

ෙරුදවා 
හිටියාම දමාකෙ?
ඉස්සර වදේ 
මට ආෙදරන 
ඉනන

ජීවිදත එේක හැේදම 
දුවදදී ෙැදනන 
මහනසය, පී්ඩනය 
නිසා සමහරුනට 
ආෙදර් ම්ේදවන 
එකම ්ැන නිදි ඇඳ 
වි්රේ දවනන 
පුළුවන. ඒත ඒක 
අවස්්ාවේ වි්රේ 
නිසා ්මන දකාච්්චර 
ආෙරණීයෙ කියලා 
දපනවනන ලැද්බන 
කිසම අවස්්ාවේ 
මෙහැර්ගනන එපා

• හෂිණි මනදමන්ර

්ගැහැනියේ විදියට ඔයා කැමති පුංචි පුංචි ආෙරණීය 
දදවේවලට අනිත දකනාත කැමතියි කියලා 
දතරුම්ගනන. අනිත හැමදදම වදේ ආෙදර් වුණත 
දෙන ්රමට ්මයි ලැද්බනදන

ද්ගාඩක ආදරවන්තයින්්ගේ 

ෙතක්ේ රැ්ඳන්්න් 

මුලින්ෙ අනිත ්කනා 

දැකපු දව්ස මූ්ේ තිබුණු හිනාව 

වුණාට, ේගේ ෙහතතයා්ගේ ලස්සනෙ 

හිනාව ෙයං දැක්ක එදා ්න්වයි. විවාහ 

වුණාට ෙස්්සත ්න්වයි. ඒ ලස්සනෙ 

හිනාව ෙෙ දැක්ක ෙයං අම්ො ්ක්නක 

වුණාට ෙස්්ස්. ෙෙ ්වනු්වන්, ේගේ 

දරු්වෝ තුන්්දනා ්වනු්වන් කරන 

කැෙකිරීෙ, දරාගැනීෙ, ඉවසීෙ කියන ්ම් 

හැේදකටෙ ෙස්්සත එයා්ග මූ්ේ 

ඇ්ඳන හිනාව තෙයි ෙට ලස්සනෙ... 

ඉතින් ෙට අවස්්ාවක ලැ්බන 

හැේවලාවකෙ ඒ කැෙකිරීම්, දරාගනීම් 

්වනු්වන් ෙෙ දහම්ට ස්තූතිවන්ත 

්වනවා. බහුතරයක පිරිමි ්දවේ 

කරන්්න් ඇගයීෙක බලා්ෝරාතතු්වන් 

්නා්වන බව ඇතත. සෙහරවිට 

බලා්ෝරාතතු වුණත ්නාලැ්බන බව 

දන්න නිසා ඇගයීම් ්නාලබාෙ යුතුකම් 

ඉෂට කරන්න ඒ අය හිත හදා්ගන 

ඉන්නවා ්වන්න පුළුවන්. හැබැයි එ්හෙ 

බලා්ෝරාතතු ්නාවන ්ෝහාතක 

පුයංචි ්දයක ්වනු්වන් හරි එයාලට 

ප්ර්ශයංසා ක්ළාත ඒ ඇස් සතු්ටන් දිළි්සන 

හැටි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ්වයි.   

ේගේ පිරිමි යාළු්වෝ සෙහර්වලාවට 

එයාල්ග ්ෙම්වතිය, බිරිඳ ්වනු්වන් 

කරපු ්දවේ ොත එකක කියනවා. 

එ්හෙ ්වලාවට ෙට දැ්නන සතුට 

නිසාෙ ඒ කරපු ්හාඳ ්ද ්වනු්වන්, 

ඒක පුයංචි ්දයක වුණත එයාලට ප්ර්ශයංසා 

කරනවා. සතු්ටන් ඉන්න ගැහැනියක 

හැේව්ේෙ තවත ගැහැනියක්ගේ සතුට 

දැකලා සතුටු්වනවා මිසක හූේලන්්න නනෑ. 

ගැහැනුන්ව ්ේසි්යන් සතුටු කරන්න 

බනෑ කියලා කතාවට කිේවට, අපි ්ගාඩක 

්වලාවට ්ොඩි ්ොඩි ්දවේවලින් ්ගාඩාක 

සතුටු ්වනවා. එ්හෙ නැති අයත ඇති. ඒත 

ෙයං ව්ගේෙ පුයංචි පුයංචි ්දවේවලින් සතුටු 

්වන ගැහැනු තව ඕනතරම් ඉන්න බව ෙෙ 

දන්නවා.

ඇතතටෙ ෙයං බලා්ෝරාතතු ්නාවුණු 

්වලාවක දහම් ොව සිෙගතතාෙ ෙයං ඒ්කන් 

සතුටු ්වනවා. ෙයං හදලා ්දන කනෑෙ එක ෙයං 

අහන්න කලින් එයා රසයි කියදදි, ෙයං දු්කන් 

ඉන්න ්වලාවට  ඇයි කියලා අහන්නැතුව 

ේගේ අත ්දකෙ අේල්ගන ඉන්දැදදී ෙෙ 

පුදුෙ සතුටක ලබනවා. ෙයං ්ගාඩකෙ ආස 

වැඩට යන්න ්ගදරින් එළියට බහිදදී 

්වලාවට කන්න ්රෝසි කියලා ේගේ 

නළලට ්දන හාදදට. ෙයං ආසයි අ්ේ 

දරු්වෝ ඉස්සරහදිත දහම් ොව ළඟට 

අරන් තුරුේ කර්ගන ඉන්න්කාට. ඒකට 

වැඩි්යන්ෙ ආස නතාරි දූයි ඔවින්යායි. 

“ෙො ෙො ලේ... කවායි” කියනවා. තව 

්ම් ව්ගේ පුයංචි ්දවේ ්ගාඩක ති්යනවා 

ගැහැනි්යක්ගේ හි්ත සතුට සියුම් විදියට 

ස්ෙේ්ශ කරන. 

ඉස්සර ෙට ්ම් ්දවේ දහම්්ගන් 

ලැබු්ණ නනෑ. එයා හිතු්ේ දැන් අපි කසාද 

බැඳලා, ෙරිණතයි, ්ලාකුයි, ඉස්්කෝ්ේ 

කා්ේ හිටපු ්බාළඳ අය ්න්වයි කියලා. 

එ්හෙ ඉන්න්කාට අපි ්දන්නා අත්ේ 

කතාවක ඇති ්වච්්ච ්වලාවක ෙයං කිේවා 

පුද්ගලික සම්බන්ධ්ා ්ගත්ත, රාජකාරි 
මට්ටදම ස්බඳ්ා ්ගත්ත ද්බාදහෝවිට අපි 
පුරුදුවී සටිනදන අ්ගය කිරීමට දහෝ ප්ර්ශංසා 
කිරීමට ව්ඩා  ද්චෝෙනා කිරීමටයි. එදස්ත 
නැතිනම මැසවිලි නැගීමටයි. එම ස්බඳ්ා 
නිසා සතුටු දවනනට කාරණා සයයේ ඇ්ත, 
පසු්ැදවනනට ඇති එේ කාරණාවේ දහෝ 
මුේ කරද්ගන අපි කරනදන සයේල අවුේ 
කර්ගැනීමයි.සැමියා ෙහම සහ ෙරුදවෝ තිදෙනා 
සමෙ ජපානදේ ජීවතවන හෂිනි මනදමන්ර 
ඇදේ ජීවි් අතෙැකීම ඇසුරින අපිට 
කියාදෙනදන විදේෂදයනම ‘පවුල’ නමැති 
සම්බන්ධ්ාවයට මූලිකතවය දීම සහ එය 
රැක්ගැනීදම ඇති වැේගතකමයි. එදමනම 
ඕනෑම දහාඳ දහෝ නරක සදුවීමකටම පසු 
සතුට විය හැකි කාරණා පමණේ ජීවි්යට එේ 
කර්ගැනීදමන, ්බලා සටියදී පවුේ ජීවි්ය සතුටින 
පිරී ඉතිරී යන අයුරු ඇය කියනදන සතුටින 
ජීවි්ය ෙරණ ඇදේ ජීවන අතෙැකීම සමුදාය 
මුේකරද්ගනය.
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ලුණු
වැඩිපුර සීනි කනෑවහෙ ්ොකද 

්වන්්න් කියලා ්ම් ෙනෑතකදි අපි 

කතා කළා ෙතක ඇති. ඒ ලිපිය 

කි්යේව දන්න අඳුරන ්ක්නක “අ්න් ෙෙ 

නම් සීනි කන්්න් නැහැ. ඒ නිසා ෙටනම් කිසි 

ප්රේනයක නැහැ” කියලා ොත එකක ෙහ 

උජාරුවට ව්ගේ කිේවා.

හැබැයි දන්න තරමින් ඒ හාදයා සීනි 

ෙයංගුවට ෙදි ්නාකියන්න ලුණු කනවා. 

සීනි කන්්න් නැහැ කියලා ෙම්්ෙෝරි ගහන 

්ගාඩක උන්දැලා සීනි ්ෙනුෙටෙ ඉන්න 

සීනිවල නිවුන් ස්හෝදරයා ලුණු ගැන වැඩිය 

හිතන්්න් නැහැ. ලුණු ෙහතතයා ගැනත 

කතා ්නාකර අරින්න ්හාඳ නැහැ කියලා 

හිතු්ේ ඒකෙයි.

ලුණු කියන්්න් රසායනික සයං්යෝගයක. 

්සෝඩියම් අනු එකකට ක්ලෝරයිේ 

අනුවක එකකාසු ්වලා හැ්දන ්සෝඩියම් 

ක්ලෝරයිේවලට තො අපි ලුණු කියන්්න්. 

ලුණු ගැන කියදදි කතාවක ෙතක වුණා. 

ඔන්න 1930 දී සුදදා ලුණු සම්බන්ධ්යන් 

ඉන්දියාවට අලුත නීතියක ෙැ්නේවා. ඒ 

අනුව ඉන්දියානුවන්ට  ලුණු නිෂොදනය සහ 

විකිණීෙ තහනම්. ඒ ්වනුවට ්ලාකු බදදක 

එකතු කරලා ඒ අය ලුණු විකකා. ලුණු ගන්න 

සේලි නැති නිසා දුේෙත අයට ලුණු නැතිව 

කන්න වුණාලු. ඒ නිසා 

සෙහරු ්ලඩ වුණාලු.

ප්රේ්න් බලා්ගන 

ඉන්න බැරි තැන ෙහතො 

ගාන්ධිතුො අනුගාමික්යෝ 

පිරිසක හදා්ගන 

ලුණු  බදදට විරුදධව 

ොගෙනක ගියා. බය 

නැතිව ලුණු විකුණන්න 

කියලා ඉන්දියානුවන්ට 

කිේවා. මිනිස්සු  ඇහු්ේ 

ගාන්ධි කිේව ්ද. අන්තිෙට 

තතතවය ොලනය 

කරගන්න බැරිෙ තැන 

සුද්දෝ ලුණු බදද හකුළ 

ගතතලු.

1789දී ප්රයං්ශ්ේ 

විේලවයක ඇතිවුණා්න්. සාොන්ය ජනතාව 

බැස්ටීලයට (එකල ප්රයං්ශ රජ ොලිගය) 

ෙහරදීලා 16 වැනි ලුවී රජාව ෙරලා දැම්ො. 

16 වැනි ලුවී ජනතාවට ලුණු සැෙයීෙ නතර 

කිරීෙත ්ම් විේලවයට ්ේතුවුණා කියලයි 

ඉතිහාස්ේ කියැ්වන්්න්.

ඔය රටවල විතරක ්න්ම් ඉස්සර 

අ්ේ ර්ටත ලුණු ප්රේන තිබුණලු. කු්ලන් 

අඩු අයට කනෑෙවලට ලුණු එකතු කරන්න 

බැරිලු. කාගාව හරි නිතරෙ ලුණු මුලක 

ති්ේනම් උන්දැ ෙහ ධනව්තක විදියටලු 

හැඳින්්නේ්ේ. හැබැයි ෙස්්ස් අරගල 

කරලා අ්ේ මිනිස්සුත ලුණු අයිතිය 

දිනා්ගන ති්යනවා.

ඇතතටෙ ලුණු කියන්්න් විේලව කරලා 

දිනාගන්න ඕන ්දයක තෙයි. ්ොකද 

්ශරීර්ේ රුධිර පීඩනය ොලනය කරගන්න 

ව්ගේෙ ්ොළ්ේ ස්නායුවලින් ෙණිවිඩ 

හුවොරු කරගන්නත අපිට ලුණුවල අඩයංගු  

්සෝඩියම් කියන මූලද්රව්ය අවශ්යයි.

ඔය ්දවේ ටික කරගන්න සාොන්ය 

ෙනුස්ස්යකට දවසකට ලුණු 5gක (්ත 

හැන්දක) ඇති. ඒ ප්රොණ්යන් අ්ේ 

කැ්වනවා කියන එක ගැන  අමුතු්වන් 

ෙැහැදිලි කරන්න ඕ්න් නනෑ්න්?

ඉතින් ටිකක වැඩිපුර ලුණු කැවහෙ 

්ොකද ්වන්්න්? ්ෙන්න ්ම්කයි. ලුණු 

වැඩිපුර කනෑවහෙ අ්ේ ඇ්ේ ්සෝඩියම් 

ප්රොණය වැඩි ්වනවා. ්ශරීර්ේ වතුර 

රඳවාගන්න ්සෝඩියම්වලට පුළුවන්. 

්සෝඩියම් වැඩි්වදදි අ්ේ ඇ්ේ වතුර 

වැඩි ්වනවා. ්ම් වතුර රැ්ඳන්්න් ්ේ වල. 

එත්කාට අ්ේ රුධිර ෙරිොව වැඩි්වනවා. 

එත්කාට රුධිර නහර හරහා යන ්ේ 

ප්රොණය වැඩි ්වනවා. අන්න ඒක අධිරුධිර 

පීඩනය ඇති්වන්න ්ේතුවක.

ඉඳලා හිටලා වැඩිපුර ලුණු කනෑවට 

කෙක නැතිලු. හැබැයි දිගින් දිගටෙ ලුණු 

වැඩිපුර කන්න ගියාෙ රුධිර නහර ්වනස් 

්වන්න, හෘදය දුේවල ්වන්න, වකුගඩුවල 

ක්රියාකාරිතවය අඩු්වන්න එ්හෙ පුළුවන්. 

හෘදයාබාධ, අයං්ශබාගය හැ්දන්නත ලුණු 

ප්රධාන ්ේතුවක. ්ලෝ්ක ්බෝ්නාවන 

්රෝගවලින් අවුරුදදකට සිදධ්වන මිනිස් 

ෙරණ මිලියන 2.5ක පිටිෙස්්ස් ලුණු 

ෙහතතයාත ඉන්නවා.

ලුණු වැඩි්යන් කන එක ලස්සනටත 

බලොනවා. ්ශරීර්ේ සසලවල සහ ස්ම් 

සසලවල ති්යන ජලය ඇදලා ්ේ වලට 

දාන්න ්සෝඩියම්වලට පුළුවන්. ඉතින් 

වැඩිපුර ලුණු කනෑවහෙ ්ශරීරය විජලනය 

්වනවා. ලුණු ්ගාඩක කනෑවෙ නිතරෙ වතුර 

තිබහ හැ්දන්්න් ඒක්න්. ්ම් නිසා සෙ 

වියැ්ළන්න පුළුවන්. ඒ ව්ගේෙ ්සෝඩියම් 

නිසා එකතු්වන අතිරිකත ජලය අ්ේ 

ඇස් යට, උගුර ්දෙැත්ත ව්ගේෙ බ්ඩත 

එකකාසු ්වනවා. එත්කාට මූණ, ඇස් යට 

ඉදි්ෙනවා, බඩ පි්ෙනවා.

ඉතින් ්කා්හාෙද ලුණු කන එක අඩු 

කරන්්න්? ලුණු කියන්්නත සීනි ව්ගේෙ 

ඇබබැහියක. ඒ කියන්්න් අ්ේ ඇඟට 

වඩා ලුණු ඕ්න් අ්ේ ්ෝේට. ඉතින් 

සති ්දකක ලුණු අඩු්වන් කනෑ්වාත ලුණු 

පුරුදදත ොල්න් කරගන්න පුළුවන්.

්වළඳ්ෝළන් ආහාර ගන්න්කාට 

්ේබල බලන්න. රතු ්ේබලය=ලුනු 22% 

වැඩි, තැඹිලි/කහ=5-22% අතර, ්කාළ= 

5% අඩු. රතු සහ තැඹිලි/කහ සයංඥාව 

අඩයංගු ආහාර පුළුවන් තරම් අඩුකරන්න. 

ඇසුරුම් කළ නැතතම් කේතබාගන්න 

ආහාර ්වනුවට නැවුම් ආහාරෙ මිලදී 

ගන්න බලන්න.

්ගදර සාොජික්යෝ හතර්ද්නක 

ඉන්නවා කියලා හිතන්න්කෝ. ෙැනගන්න 

ක්රෙයක ති්යනවා නම් මුලින්ෙ ලුණු 

5g ගා්න් හතරක 5gx4= 20gක ්වන් 

කරගන්න. අන්න ඒ ටික ව්යායංජනවලට 

එකතු කරන්න. අනික ්ගාඩක අය බත 

උයදදි ඒකටත ලුණු දානවා. ව්යායංජනවලට 

ලුණු දාන නිසා බතවලට ලුණු එකතු 

කරන්නෙ එො. සලාද, බීෙ වේග හදදදි 

එ්හෙත ලුණු දාන්න එො.

ව්යායංජනයක ලි්ේ තියදදි ලුණු එකතු 

කරන්න එො. එත්කාට ආහාරය ඇතුළටෙ 

ලුණු උරාගන්නවා. එත්කාට ්හාද්ද 

ලුණු රස අඩු්වන නිසා තවත ලුණු දාන්න 

හි්තනවා. ඒ නිසා කනෑෙ උයලා ඉවර වුණාට 

ෙස්්ස් ලුණු දාන්න.

කේතබාගත ආහාර, ටින් කනෑෙ, ලුණු දැමූ 

කනෑෙ උයනවා නම් එේවා උයන්න කලින් 

්සෝදන්න. එත්කාට යම් ලුණු ප්රොණයක 

ඉවත කරගන්න පුළුවන්.

්ගාඩක ්වලාවට බතෙතින් අපි 

්හායන්්න් ලුණු රස. ඉතින් කනෑෙවල 

ඇතතෙ රස අපි දන්්නෙ නැති තරම්. 

ලුණු ්වනුවට සුදුලූනු, ලූනු, ්කාතතෙේලි, 

අබ, සියඹලා, ්ගාරකා, සුදුරු, උළුහාේ, 

්ස්ර, කුරුඳු, කරපියං්චා, රම්්ෙ ව්ගේ ්ද 

එකතු කරනවා නම් ව්යායංජනයක හරි රහ 

්හායාගන්න පුළුවන්.

සවද්වරුන් ලුණු කන්නෙ එො 

කියලා ති්යන ්ක්නක නම් වැඩිපුර 

ොළු, එළවලු, ෙලතුරු කන්න. ඒව්ගන් 

අ්ේ ඇඟට අවශ්ය ්සෝඩියම් ප්රොණය 

ලබාගන්න පුළුවන්.

සෙහරු ඉන්නවා බතෙත ්බදාගතතට 

ෙස්්ස් ලුණු ෙදි කියලා ලුණු ්ොේකටටෙ 

පිඟානට හලාගන්න. එ්හෙ කරන්න එො. 

්ොේඩක ෙනස ොල්න් කරගන්නත 

බලන්න. ්හාදදට ලුණු ෙදි කියලා ්ගදර 

ගනෑනිට ්දාස් කියන පිරිමිත ඉන්නව්න්. 

්ගාඩක ්ගවේවල ෙවුේ ප්රේන 

ඇති්වන්නත ්ේතුවකලු්න් ලුණු. ්ම් 

ලිපිය කියවලා ්හාදදට ලුණු අඩු කළාෙ 

්ගදර එ්හෙ ප්රේන ඇති්වයි කියලා 

හිතනවා නම් ්ගදර උන්දැට කලින්ෙ ්ම් 

ලිපිය ්ෙන්වන එකයි ්හාඳ.

beauty

්ගණුදෙනුව 
හරියට දනාකර 
කණුකුණු ්ගාලා 
වැ්ඩේ නෑ

• දසේවනදි දහට්ටිආරච්චි

ඉස්සර අදේ රදටත ලුණු 
ප්රේන තිබුණලු. කුදලන 
අඩු අයට කෑමවලට ලුණු 
එකතු කරනන ්බැරිලු. 
කා්ගාව හරි නි්රම ලුණු 
මුලේ තිදේනම උනෙැ 
මහ ්ධනවද්ේ විදියටලු 
හැඳිනදනේදේ

අයඩීන් අවශ්යතාවය සපුරගන්නත පුළුවන්. 

හැබැයි අ්ේ ර්ට ්ගාඩක උදවිය ඔය 

ප්රෝේ ව්ගේ තුන් ගුණයක විතර ලුණු 

කනවය කියලයි සමීකෂණවලින් ඔේපු 

්වලා ති්යන්්න්. ඔය විදියට වැඩිපුර ලුණු 

කනෑවහෙ ්ොකද ්වන්්න් කියලා අපි කතා 

කරමු. ඒ ව්ගේෙ ලුණු අඩු කරගන්න උෙක්රෙ 

ටිකක ගැනත බලමු.

ඉස්සර හැෙ ්ගදරකෙ ලිෙ මුේ්ේ ලුණු 

්ොේකටටක තිබබා. ලුණු කැටවලට වතුර 

එකතු කරලා තෙයි කනෑෙවලට ඉස්්ස්. 

එත්කාට ලුණු සාන්ද්ර්ේ යම්දුරකට 

අඩුවුණා. හැබැයි දැන් ්ගාඩක්දනා ලුණු 

කුඩු විදියට ොවිච්චි කරන නිසා කැ්වන 

ලුණු ප්රොණය වැඩියි.

්ගදර කනෑෙවලට දාන ලුණුවලට අෙතරව 

පිටස්තරිනුත අපිට ලුණු එකතු ්වනවා. 

්සා්ස්ජස්, ්බකන්, මීට්බෝේස් ව්ගේ 

සැකසූ ෙස්වල ලුණු අධිකයි. ඒ ව්ගේෙ අල 

චිේස්, ස්නැකස්, බටේ, චීස්, ොෙයිට, ටින් 

කළ කනෑෙ, සීරියේ, ොන් ඇතුළු ්බකරි 

කනෑෙ, රයිස්, ්කාතතු, ්සෝස් වේග, බයිටස්, 

ෙෙඩම්, ලුණු දැමූ ආහාරවලත ඕ්සට ලුණු. 

ඉතින් එ්හෙ බැලුවහෙ අපිට වැඩිපුර ලුනු 
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iudcfha fndfyda fofkla ryis.;j mSvd 
ú`Èk ldhsl frda.s ;;ajhla f,i 
Hemorrhoid fyj;a Piles ke;akï 
w¾Yia ye`Èkaúh yel' .=o újrh yd 
.=oh wdY%s; mj;sk m%foaY j,g reêrh 

imhk reêr 
kd<j, hïlsis 

fya;= 

idOlhla u; 
fhfok mSvkh ksid idudkH f,i Ysrd 
reêr kd< Tiafia by<g hk reêr kd< 
wjysr ùu ksid túg tu reêr kd< j, 
reêrh tl;= ùu" b,smamSu" bÈuqulg 
,laùu w¾Yia frda.hhs'

mdo j, olakg ,efnk Vericose 
^Vericose Vein& frda.s ;;ajh fuhg 
iudk wjia:djls'

w¾Yia j¾. 
w¾Yia yg .ekSu .=o ud¾.hg we;=<;ska 
isÿjk wNHka;r w¾Yia frda.s ;;ajh 
Internal Hemorrhoids f,io".=oh jgd 
iug háka ndysrj we;sjk w¾Yia 
External Hemorrhoids frda.h f,io 
y`ÿkajhs'

frda. ,laIK 
.=o ud¾.h yd újrh wdY%s; f.ä yg 
.eksu" bÈñu" msg;g fkrd tau" u,my 
lsÍfï§ we;sjk wmyiq;djh" oeú,a," 
b`Èlgq wkskjd jf.a oekSu" reêrh 

msgùu ndysrj 
we;sjk w¾Yia frda. 
,laIK fõ'

.=o ud¾.fha wNHka;rj we;sjk w¾Yia 

.=o ud¾.h we;=<; yg.kS kuq;a fuu 
;;ajh ndysrj oekSug fkdyels fõ' 
fuys§ frda.shdg wmyiq;djh iq,Nj 
olakg fkd,enqK;a u,my lsÍfï§ we;s 
lrk mSvkh;a iu. fõokdj rys; 
reêr jykh ùu isÿfõ'

w¾Yia we;sùug fya;= idOl ^Causes& 
  wêl ;rndrelu 
  È.= ld,sk u,noaOh 
  È.= ld,sk mj;sk leiai
  Èkm;d nr bis,Su 
  È.= fõ,djla b`of.k isàu 
  jHdhdu uÈlu 
  wvq ;ka;= iys; wdydr rgdj 
  .=o ixi¾.h 

wjodkï idOl ^Risk Factors&
jhig hdu .=o ud¾.fha yd .=ofha we;s 
kyr j,g iïnkaOl mgl ÿ¾j, úu 
isÿfõ' .¾NKS wjêh Worh u.ska .=o 
ud¾.h u; w;sf¾L mSvkhla fh§u 
fya;= idOl fõ'

ixl=,;d ^complications&
§¾> ld,Skj isÿjk reêrh jykh ùu;a 
iu. ksfrda.s r;= reêrdKq u.ska ffi, 
j,g Tlaiscka ^O

2
& iemhqu wvd< ùu 

rla;ySk;djh (Anemia) we;sjkq we;' 
th Full Blood Count jd¾;dfõ mj;sk 
Hemoglobin m%udKh wkqj ikd: lr 
.; yel'

je,elaùu ^Prevention&
m,;=re" t<j¿" OdkH j¾." by< ;ka;= 
iys; wdydr wkqNj lsÍu' fï ;=<ska 
u,my uDÿ jk w;r u,my msglsÍu 
myiq jkq we;'
Èklg j;=r úÿre 6la $8la jeks 
m%udKhla mdkh lsÍu ;=<ska u,my uDÿ 
úu isÿfõ'
jeä fõ,djla jdäù isàfuka je<lsh 
hq;=h'úfYaIfhka jeisls<sh u; jeä 
fõ,djla jdä ù isàu u.ska .=oh ;=< jQ 
kyr u; msvkh jeä lrhs'

jHdhdu isÿl< hq;=h' jHdhdu ;=<ska 

w;sß;a; nr wvqùu"ksOka.; u,noaOh 
yd kyr u; we;s lrk mSvkh je<lSu 
isÿfõ'fï ;=<ska w¾Yia frda.h j<lajd 
.; yelsh'

fydañfhdam;s m%;sldr 
w¾Yia frda. ;;ajh oreKqjg mej;=k;a" 
fõokdldÍ jqj;a Tng blauka iqjh 
fydañfhdam;s m%;sldr ;=,ska ,nd .; 
yel' frda.h ;< ú`oùu iïmQ¾Kfhkau 
iqj lsßu fuys we;s úfYaI;ajhhs' ir, 
m%;sldr l%uhla ùuo" mdúÉÑh myiq 
ùuo" ;s;a; rifhka hqla; fkdùuo" 
w;=re wdndO fkdue;s ùu fuu m%;sldr 
l%ufha iqúfYaIs;ajh jkq we;' 
fydañfhdam;s uq,O¾uhg wkql=,j frda. 
,laIK j,g iudk ksjerÈ m%;sldrhg 
wkq.; ùu Y,Hl¾uhlska f;drj 
blauka iqjhg u. mdokq we;'

m%;sldrh w¾Yia 

j,g muKla 

fkdj YÍrfha 
mj;sk iEu 
frda.s ;;ajhlu 
tljr m%;sldr 
.; yel' 
m%;sldrh 
m%;sYla;slrK 
moaO;sh 
W;af;ackh ùu 
mj;sk frda. 
ish,a,kag iqjh 
w;aolskqfha 
fydañfhdam;s 
m%;sldr 
frda.hg fkdj 

frda.shdg ùfukah'

fuu m%;sldr l%uh Tng wkq.; 
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l%ufhka iqjm;a lrk 
tÉ'fla' fydañfhdam;s 

wdfrda.HYd,dfõ ks¾ud;D 

ffjoH wkqId fyaul=udr

ksiel iqjhg fydañfhdam;s m%;sldr
Y,Hl¾uhlska f;drj w¾Yia frda.hg
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ලැස්්ලෝ හැ්න්යකස් ඇෙරිකානු 

ජාතික්යක. 2010දී ඔහු සතුව 

තිබුණු බිට්කායින් (ඩිජිටේ මුදේ) 

10,000ක දීලා පිටසා ්දකක අරගන්නවා. 

බිට්කායින්වලින් සැබනෑ ්ලෝ්කදි 

ගණු්දනුවක කරපු ෙළමු ්කනා විදියට 

ලැස්්ලෝ ්ලෝ්ක පුරා ප්රසිදධ ්වනවා. ඉතින් 

ඒ දවස්වල ලැස්්ලාට හරි සන්්තෝසයි.

ඒ කා්ේ ඩිජිටේ සේලිවලට ්ලාකු 

වටිනාකෙක තිබු්ේ නැතුවට ෙස්්ස් 

බිට්කායින්ස්වල වටිනාකෙ එන්න එන්න 

වැඩිවුණා. අද බිට්කායින් 10,000ක 

වටිනාකෙ ්කෝටි 2,260යි. ඉතින් අර 

බිට්කායින්වලින් පීසා ්දකක කාපු ලැස්්ලෝ 

දැන් ඒ ගැන හිත හිතා සනෑ්හන දුකින් කේ 

්ගවනවා කියලයි ආරයංචිය.

කිහිෙවතාවකෙ ්ලෝ්ක ධනවතෙ 

පුදගලයා ්වච්චි ්වාරන් බෆට 1960දී 

ඩිස්නි සොග්ෙන් ්ඩාලේ ලකෂ හතරක 

්කාටස් මිලදී ගන්නවා. ෙස්්ස් තවත 

අවුරුදු ්දකකින් ඔහු ඒ ්කාටස් ්ඩාලේ 

ලකෂ හයකට විකුණනවා. හැබැයි අද ඒ 

්කාටස්වල වටිනාකෙ ඇෙරිකානු ්ඩාලේ 

බිලියන අටකට වැඩියි. ඉතින් එදා කරපු ඒ 

ගණු්දනුව ගැන සතුටු නැහැයි කියලයි අද 

්වාරන් බෆට කියන්්න්.

්ම් කතා ්ද්කන්ෙ ගන්න ති්යන ්ද 

නිවැරැදි තැනදි නිවැරැදි තීරණ ගත්ත 

නැතතම් ෙස්්ස් ෙසුතැ්වන්න ්වනවා 

කියන එකයි. ව්යාොරයක සාේ්කතවය 

විතරක ්න්ෙයි ්ෙෞදගලික ජීවි්ත 

සාේ්කතවය ෙවා රැඳිලා ති්යන්්න් හරි 

්වලා්වදි අපි ගන්න හරි තීරණය නිසා 

කියලා අපිත එකක කිේ්ේ අද කවරය 

හැඩකරන ්සාඳුරු යුවතියයි. ව්යාොර්ේත 

ඇ්ගේත සාේ්කතවයට ්ේතුවුණු එවැනි 

තීරණ ගැනත අපිත එකක කතා කරපු ඇය 

ගයයංසා ්නතු්ශලී.

ද්ශක හතරකට එහා ඉතිහාසයක 

ති්යන ලයංකා්ේ අයංක එ්ක ස්වේණා්භරණ 

ව්යාොරයක ්වන ශ්රී කාන්ත ජුවලේස් 

පුදගලික සොග්ම් අ්ලවි අධ්කෂිකාව 

ඇයයි.

“ේගේ තාතතා ්ක.ඒ. සුනිෙේ. තාතතා 

ව්යාොරික ෙසුබිෙක තිබුණු ෙවුලක ්ක්නක 

්න්ෙයි. තරුණ කා්ලදි ඔහුට ව්යාොරයක 

කරන්න ඕ්න් කියලා හිතිලා 1977දී 

තෙයි ඔහු ්ම් ව්යාොරය ෙටන් අර්ගන 

ති්යන්්න්. මුලදි ්ොඩියට ෙටන්ගතතු 

ව්යාොරය අඩි්යන් අඩිය ඉස්සරහට ්ගේන්න 

තාතතා ්ගාඩක කැෙකිරීම් කළා. ඉතින් ්ම් 

්වන්කාට අ්ේ ආයතන්ේ ්ශාඛා අටක 

ති්යනවා.”

ගයයංසා ඇ්ගේ ෙවු්ේ බාලයා. ඇයට 

අකකලා හතර්ද්නකුයි අයියා ්ක්නකුයි 

ඉන්නවලු.

“්ොඩි කා්ේ ඉඳලා අපි හැදු්න් 

්ම් ව්යාොරයත එකකෙයි. ඉස්්කෝ්ේ 

නිවාඩු කා්ලට අම්ෙලා අපිව බ්ාන්ච්වලට 

එකකර්ගන යනවා. එත්කාට එතැන වැඩ 

්වන හැටි අපි බලා්ගන ඉන්නවා.”

තාතතා්ගේ වැඩකටයුතු ගැන ඒ විදියට 

බලා්ගන හිටියට ෙවු්ේ ව්යාොරයට 

සම්බන්ධ ්වන්න පුයංචි කා්ේදි ගයයංසට 

අදහසක තිබිලා නනෑ.

“තාතත්ගේ බිස්නස් එක නැතුව ්වනත 

ව්යාොරයක ෙටන්ගන්න ති්යනවානම් 

්හාඳයි කියලයි ්ොඩි  කා්ලදි හිතු්ේ. 

තාතතා ව්යාොරය ්වනු්වන් කරන 

කැෙකිරීම් දැකකහෙ ඒ තීරණය ්වනස් 

වුණා. ්ම් ව්යාොරයෙ තවත සාේ්ක 

කරගන්න ඕ්න් කියලයි ෙස්්ස් හිතු්ේ.

“ෙෙ ඉ්ගනගත්ත ්කාළඹ සිරිෝවෝ 

බේඩාරනායක විද්ාල්යන්. ව්යාොර 

අයං්ශ්යන් උොධිය සම්පූේණ කරල තෙයි 

ව්යාොරයට සම්බන්ධ වු්ේ.êතාතතා ොව 

දාන්න හැදු්ේ ඩි්රකටේ පුටුවට. හැබැයි 

එ්හෙ එකොර ඒ තැනට යන්න ෙට ඕන 

වු්ේ නැහැ. ඒ නිසා ෙෙ ්ොඩිෙ තැනින් 

්ජාබ එක ෙටන්ගතතා. ව්යාොරයක සාේ්ක 

කරගන්න නම් හැෙ පියවරකෙ ්වන ්දවේ 

ගැන ව්යාොරිකයට දැනුෙක ති්යන්න ඕ්න් 

කියන එකයි ේගේ අදහස.”

ෙහලෙ තනතු්ේ ඉඳලා ඇය පියව්රන් 

පියවර ඉස්සරහට එන ගෙන් හැේදයකෙ 

ඉ්ගනගතතලු. ඊටෙස්්ස් තෙයි  ඇය 

ආයතන්ේ අ්ලවි අධ්කෂිකාව විදියට 

වැඩ ෙටන් අරන් ති්යන්්න්.

“අයියයි ෙෙයි එකතු්වලා තෙයි 

දැන් ව්යාොරය කර්ගන යන්්න්. ෙෙ 

වැඩ කරන්න ගතතට ෙස්්ස් ්ගාඩක 

අලුත තීරණ ගතතා. ්කාවිේ කා්ලදි 

රතතරයංවලට ්ගවන්න ඕන ්ොලිය 

අඩුකළා. ඉතින් ්බා්හාෙ ඉකෙනට අපිට 

්ලාකු ොරි්්භෝගික පිරිසක හැදුණා.

ඒ ව්ගේෙ රතතරයං ඩිසයින්ස් වුනත 

කා්ලන් කා්ලට අලුත ්වන්න ඕ්න්.  

නිතරෙ ්ලෝ්ක ෆැෂන්ස් ගැන ්හායන්න 

ඕ්න්. ඒවා ්කාපි ්නාකර අපිටෙ 

අනන්යතාවයක හදාගන්න ඕ්න්. ඒ 

්දවේවලටත ෙෙ සනෑ්හන ෙහන්සි ්වනවා’’

ආයතන්ේ දියුණුව ්වනු්වන් නිවැරදි 

්ෝහා්ත නිවැරදි තීරණ ගැනීෙ 

්වනු්වන් ව්ගේෙ ්කටි කාලයක තුළ වි්ශාල 

ොරි්්භෝගික සයංඛ්ාවක එකකාසු කරගැනීෙ 

්වනු්වන් 2022 ශ්රී ලයංකා්ේ ්හාඳෙ 

සිය්දනා්ගේ සම්ොන (Sri lankan top 100 award) 

උළ්ේදි  ළාබාලතෙ අධ්කෂිකාව කියන 

සම්ොනය ඇයට ලැබුණා.

“්ම් ක්ෂත්ර්ේ ්ලාකු තරඟයක 

ති්යනවා. ඉතින් ඒ තරඟය දිනන්න නම් 

්ගාඩක කැෙකිරීම් කරන්න, ෙහන්සි 

්වන්න ඕන. අනික සෙහර ප්රේන නිසා අපි 

ොනසිකව වැටුණු තැන් තිබුණා. එකක 

තෙයි විේවාසය කඩවීෙ. අපි විකුණන්්න් 

රතතරයං. ඉතින් අ්ේ ස්ටාෆ් එක ්ගාඩක 

විේවාසවන්ත ්වන්න ඕ්න්. හැබැයි ඒ 

විේවාසය කඩ්වලා ප්රේන ඇති ්වච්්ච තැන් 

ඕනතරම් තිබුණා. හැබැයි ඒකටත විසඳුෙක 

්හායාගන්න ෙට පුළුවන් වුණා. දැන් 

ආයතන්ේ හැේදයකෙ ආරකෂිත විදියට 

සිදධ්වනවා.”

තාතතා්ගේ ව්යාොරය තිබබ තැනටත 

වඩා ්ලාකු තැනට ්ගන්න ලැබුණු 

එක ගැන දියණියක විදියට ඇය  

නිහතොනීව ආඩම්බර ්වන 

බව ඇ්ගේ කතා්වන් අපිට 

්තරුණා.

“සෙහර තාතතලා ෙහන්සි ්වලා 

දරුවන්ට ව්යාොර හදලා ්දනවා. හැබැයි 

ඒ ව්යාොර දියුණුවට ්ගනියනවා ්වනුවට 

ඒවා නැති නාස්ති කරන දරු්වාත ඉන්නවා. 

සෙහරවිට ඒ තාතතලා ඒ ්වනු්වන් කරපු 

කැෙකිරීම් ඒ දරුවන්ට දැ්නන්න ඇරලා 

නැතුව ඇති. හැබැයි අ්ේ තාතතා එ්හෙ 

නැහැ. එයා ෙහන්සි ්වන හැටි එයා අපිට 

්ෙන්නුවා.

තාතතට ්හාඳට සේලි ති්යනවා 

කියලා පුයංචි කා්ලදි අපි දැනන් හිටි්ේ 

නැහැ. එයා ඒක ්ෙන්නු්වත නනෑ. තාතතා 

්ෝළා්ේ ෙය ගහලා ජීවත්වන ගෙන් 

අපිටත ්ෝළා්ේ ෙය ගහලා මිනිස්සු ව්ගේ 

ජීවත්වන්න ඉගැන්නුවා. එයා අපිට ්දවේ 

දුන්්න ඒ වටිනාකම් එකක. ඒ විේවාසය 

රකින එක අ්ේ වගකීෙක හැටියටයි ෙෙ 

නම් හිතන්්න්.“

‘ෙෙ නම් ්ශත ෙනහක වැටුණත බිෙට 

නැවිලා ගන්නවා’ කියලා ලයංකා්ේ ්ලාකුෙ 

සේලිකාර්යක ්වන ධම්මික ්ේේරා 

ෙහතතයා එකොරක කියලා තිබබා. ඒ ව්ගේ 

මිනිස්සු සේලිවලට ්ලාකු වටිනාකෙක 

දුන්නට අද සොජ්ේ ඉන්න ්ගාඩක්දනා 

සේලිවලට වටිනාකෙක ්දන්්න් නැහැ. 

්තරුෙක නැතිව අනවශ්ය ්දට සේලි 

වියදම් කරලා ෙස්්ස් ෙසුතැ්වනවා. ඒ ගැන 

ගයයංසා කිේ්ේ ්ේහෙ කතාවක.

“පුයංචි කා්ේ ඉඳලා අ්ේ ්ගදර ආේථික 

අඩුොඩු තිබු්ේ නැහැ. හැබැයි එ්හෙයි 

කියලා තාතතා ෙහන්සි්යන්  හම්බකරපු 

සේලි අම්ො නිස්කාර්ේ නාස්ති ක්ළත 

නැහැ. කවදවත අ්ේ ්ගදර විසි 

කරන්න බත උයලා නැහැ. ඒ තරම් අම්ො 

අරපිරිෙැස්ෙයි. අම්ේගේ ඒ පුරුදද අ්ේ 

ෙවු්ේ හැ්ෙෝටෙ ති්යනවා.

අපි ඉ්ගනගන්න ඕන හම්බකරන්න 

්න්ෙයි, වියදම් කරන්න. හිතන්න්කෝ ොස 

ගාණක ෙහන්සි ්වලා හම්බකරන සේලි 

එක දවසින් වියදම් කරලා දාන්න පුළුවන්්න්. 

ඉතින් ්කාච්්චර හම්බකළත වියදම් 

කරන්න දන්්න් නැතතම් වැඩක නැහැ. 

ෙෙ නම් බිස්නස් එකට වුණත රුපියලක 

අයින් කරන්්න් ඒ්කන් රුපියේ ෙහක 

බලා්ෝරාතතු්වන්.”

අරපිරිෙැස්්ෙන් වැඩ කළාෙ ඒ අයට 

්ලෝබ, කුම්ෙැහි ව්ගේ නම් ෙටබැ්ඳනවා 

්න්ද කියලා ඔය කතාව අත්ේ ෙෙ 

ගයයංසා්ගන් ඇහුවා.

“්ලෝබකෙයි අරපිරිෙැස්ෙයි කියන්්න් 

්දකක. හරි තැන හරි ්දට වියදම් කරන්න 

ඕ්න්. ඒකත හරියට අර හරි ්වලා්වදි හරි 

තීරණ ගන්නවා ව්ගේෙ තෙයි. අ්ත සේලි 

තියා්ගනත අත්වශ්යෙ ්දකට වියදම් 

කරන්්න් නැතතම් අන්න ඒකට තෙයි 

්ලෝබකෙ කියන්්න්. දැන් අපි ඉන්්න් ්ලාකු 

ආේථික ප්රේ්නක්න්. ඉතින් ෙෙ අනිත අයට 

කියන්්න් පුළුවන් තරම් අරපිරිෙැස්්ෙන් 

වැඩ කරන්න.”

ගයයංසා කියන්්න් ්ගාඩක කාේයබහුල 

ව්යාොරිකාවක. ඉතින් ඇ්ගේ වෘතතීය 

ජීවිතයයි ්ෙෞදගලික ජීවිතයයි සෙබර 

කරගන්්න් ්කා්හාෙද කියන එක ගැනයි 

ඊළඟට අපි කතා ක්ේ.

“ෙෙ වැඩ කරන්්න් සැලසුෙක ඇතිවයි. 

සති්ේ දවස් ෙහ ්වන් කරලා ති්යන්්න් 

බිස්නස් වැඩවලට. ්සනසුරාදා ඉරිදා ෙෙ 

්වනු්වන් ්වන්කළා. වෘතතීය ජීවි්ත ගැන 

හිතන ගෙන් ්ෙෞදගලික සතුට ගැනත 

හිතන්න ඕ්න්. නැතතම් ඒ ්දක සෙබර 

කරගන්න අොරු ්වනවා. ඒ නිසා ්ොන ්ද 

කළත තෙන් ්වනු්වන් කාලය ්වන් කරන්න 

කියලා ේගේ ලිපිය කියවන අයටත කියන්න 

කැෙතියි.

අපි ඉද්ගන්ගනන ඕන 
සේලි වියෙම කරන 
විදිය මිසේ 
හම්බකරන විදිය 
දනදවයි

අදලවි අධ්යේෂිකා
ශ්රී කාන් ජුවලර්ස් 
පුද්ගලික සමා්ගම්ගයංසා දනතු්ශලි

මම නම බිස්නස් 
එකට වුණත 

රුපියලේ අයින කරනදන 
ඒදකන රුපියේ පහේ 
්බලාදපාදරාතතුදවන

• දසේවනදි දහට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - ක්රිෂාන කාරියවසම
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සාලිය පින්නවල සිට කතරගෙ කිරි්ව්හර 

රජෙහා විහාරයට එදදී වයස අවුරුදු ෙහකි. 

එදා සිටෙ සාලියව බලාගත්ත වැලිගේගේ 

ආනන්ද ජය්කාඩි ්හවත ‘බේඩා’ ය. ආරම්්භ්ේදී සාලිය 

බලාගැනීෙ බේඩාට අභි්යෝගයක විය. ඒ සාලිය, බේඩා 

ගණනකට ්නා්ගන ්කේලක ෙසුෙස යාෙට වූ බැවිනි.

කිරි්ව්හර භූමි්ේ ෙේ කඩයක ෙවතවා්ගන යන 

දුෂානි සාලිය්ගේ සිත ගතතාය. අලි බලන්නකු ්ලස 

බේඩාට එය ලැජ්ජාසහගත සිදුවීෙක වුවද කිරීෙට 

කිසිවකද නැත. සාලිය හැෙදාෙ ෙේ කඩයට ්ගාස් දුෂානි 

සෙඟ උකුළුමුකුළුය. දුෂානිද සාලියට කනෑෙට ්ොනවා ්හෝ 

සූදානම් කර තබන්නීය. කලාතුරකින් දිනයක කනෑෙට කිසිවක 

්නාවුව්හාත ෙේ කඩ්ේ වතුර බඳු්නන් උගුරක ්දකක 

බීෙ ෙවා සාලියට සනෑ්ේ. ඔහුට අවැසි දුෂානි බැලීෙ ෙෙණි. 

අවසාන්ේ ්ම් අලි මිනිස් ්රේෙය නිසා දුෂානිට 

අ්්ශෝකොලා ්ලසින් නම් ෙටබැඳිනි. සාලිය - අ්්ශෝකොලා 

ෙළහිලේව ්කතරම් දුරදිග ගි්ේද යත කිරි්ව්හර 

ආසන්න්ේ ඇති දුෂානි්ගේ නිවසට ෙවා සාලිය රැ්ගන 

යාෙට බේඩාට සිදුවිය. ්ම් අලි ්කාේලා්ගයි ෙේ 

්කේල්ගයි ්රේෙයට බාධා කිරීෙට බේඩාට ඉඩ ලැබු්ේ 

නැත. දුෂානිද අලි ඇතුන්ට දැඩි ්ස් ආදරය කළාය. එනිසා 

බේඩා ක්ේ දුෂානිට ්නාකීවාට ඇ්ගේ උෙකාර්යන් සාලිය 

බලාගැනීෙයි. ්වනත කිසිඳු ෙේ කඩයක සාලිය ගණනකට 

්නාගනී. 

සාලිය කුඩා කල බේඩාට තවත ්නාසිතූ ඇබැදදිවලට 

මුහුණදීෙට සිදුවිය. අලියා පිට නැගී යාෙ සඳහා අලියාට 

කර හුරු කිරීෙට කටයුතු කරන සේේ බේඩා ොරාන්තික 

අතදැකීෙක ලැබීය. බේඩා සාලිය්ගේ කර ෙත නැගී එදදී 

ෙන්සේ ඉඩ්ෙන් පිටත වැව අසල ොර අයි්න් තවත 

අමුත්තක සිටි්ේය. ඒ, ‘ෂේලි’ නෙැති ්ෙෝනියායි. තො 

සෙඟ සිටි සගයකු වූ ප්රියන්ත අෙතා “ආේ්න ෂේලිත 
ඉේ්නවා” යැයි ෙවසා, “ආ ෂේලි” යනු්වන් බේඩා ්ෙෝනියා 

ඇෙතීය. 

“මයං එ්හම කිේවා විතරයි සාලිය හැරිලා දුවේ්න ෙතතා. 
එයා එ්ව්ල ෂේලිට බයවුණා. ඒ දිවිේල ්නතර වු්ණ 
්සේල කතරෙමටම දුවලා. මම බහිේ්නද? පනිේ්නද? 
්හණඩුවත වීසි කරලා දැම්මා. අනික අලියා දුවදදී උඩ 
බලා්ේන දුවේ්්න. මයං එත්කාට ්මයා්ෙ කේ ්දක 
අේලේ පි්ට් දිො ්වලාම හිටියා. එයා කි්ලෝමීටර 
්දකහමාරක් විතර දුවදදී මම එ්හම්ම හිටියා. ඊටපස්ස 
ආපහු මුකුත ්්නාවුණ ොණට පේසලට ආවා.” 

්ොඩි කා්ේ එ්ලස දිවිේල ෙටන්ගත සාලිය අවසාන්ේ 

ධාවන ශූර්යක වූ්ේය. ඇතැම්විට ඊට අත්ොත තැබූ 

ගුරුවරයා ෂේලි යැයි සිතීෙටද ඉඩ ති්බ. එදා ඇරඹූ දිවිේල 

්බා්හෝවිට අවසන් වූ්ේ ජයග්හණයකිනි. 

“්ේස එකක් ගි්යාත අනිවාේය්යේම සාලිය පළවැනියා 
්වලා තමයි ්නවතිේ්්න. මම ්ොඩක් ්වලාවට එයා්ෙ 
පි්ට් යේ්්නම ්නැතිතරම්. මම බිමිේ දුව්නවා. මයං දුව්නව්නයං 
එයා දුව්නවාම තමයි. මයං ඉතිේ අනිත අලිේ්ෙේ පරිසසම් 
්වේ්න ඕ්්න. ්මාකද යට කරේ දුවේ්න පුළුවේ හිේදා. 
්කා්හාම හරි ්මයා පළවැනියා ්ව්නවා කිය්න එක මට 
විශවාසයි.” 

අද වනවිට සාලිය වයස අවුරුදු 26ක තරුණ, සවිෙත 

අලි ්කාේ්ලකි. ෙැරණි ්ෙම් කතාවලටද තිත තබා ඇත. 

අ්්ශෝකොලා්ගේ ්රේෙයට තිත තැබූවද සාලිය බේඩා 

සෙඟ ඉතාෙ ්හාඳින් සබඳතාව ෙවතවා්ගන යයි. ඉඳහිට 

්චේඩිකම්ද ්ෙන්නයි. ්වනත අලි බලන්නන් ්ක්රහි වැඩි 

ෙනාෙයක නැති සාලිය බේඩාට හැරුණුවිට අවනත තවත 

කීේද්නකුට ෙෙණි. 
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දංත�ොල්ල 
(තේරොතදණිය විශ්වවිද්ෝලය)
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අනිවාර්යදයනම සාලිය 
පළවැනියා දවලා ්මයි 
නවතිනදන. මම ද්ගා්ඩේ 
දවලාවට එයාද්ග පිදට් 
යනදනම නැති්රම. 
මම බිමින දුවනවා. මං 
දුවනවනං එයා දුවනවාම 
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ොස්ේදීය. ්ෙෙ ජාවාර්ම් ්ගාදුරු බවට ෙතවී 
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ගියා. ඒ අය ගි්යත කම්ෙැණි රස්සාවේ ලැ්බයි 

කියන බලා්ෝරාතතුව ඇතුව. හැබැයි අපි 
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්වනස් වුණා.”

එ්ස් කියන්නී දැනට ඕොන්ේ සිටින 39 හැවිරිදි 
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අයං්ගාඩ ්කාහිලවත්ත 

ෙදියංචිකරු්වකු ්වන සබරින් 
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“එදා ්ශම්සුදීන් ොවයි තවත 

ගනෑනු අය දහඅට්ද්නකුයි 

ඩුබායි සීෝවන් ෙන්න්ගන 

ඕොන්වලට අරන් ගියා. 

එත්කාට එතැන හිටපු 

්ස්රෙ ගනෑනු අය ෙහහයි්යන් 

කනෑගහලා අඬන්කාට ෙෙ 

්ශම්සුදීන් එකක එතැන රේඩු 

වුණා. ඒත වැඩක වු්ේ 

නනෑ. ෙස්්ස් අපිව ඕොන්වල 

තටටු ෙහක විතර බිේඩින් 

එකක හිර කර්ගන ඉඳලා 

ජනවාරි ෙළවැනිදා ොන්දර 

්වදදි ්ස්රෙලා ්ෙෝලිම් 

ගැස්සුවා. ඊටෙස්්ස් ොන්දර 

2.45ට විතර ොව අරන් 

යන්න පිලිපීන් ගනෑනු ්ක්නක 

ආවා. ොව විකුණන උන් ඒ 

ගනෑනු ්කනාට රියාේ හයදාස් 

ගාණක දීලා උ්ේ ඉතුරු 

ගාණ ්හට ්දන්නම් කිේවා. 

සේලි අරන් ඒ ගනෑනු්කනා ොව 

ඇද්ගන ගිහින් ඒ බිේඩින් එ්කෙ 

ෙස්වැනි තටටු්ේ කාේේක හිර කරලා 

ඒ කාේේෙ හිටපු තවත ගනෑනු ්ක්නකට 

ගහලා බිෙ දි්ගේෙ ඇද්ගන ගියා. ෙස්්ස් අපිව 

පිරිමි ්දතුන් ්ද්නක ඉස්සරහ ්ෙෝලිෙට තියලා 

ගණන් කතා කළා. එත්කාට ඒ ආපු උන්්ගන් 

එ්කක ොව ්ෙන්නලා කිේවා ්ම් ලස්සන එකීව ෙට 

රියාේ 1800කට දීෙන් කියලා. 

නිලූකා ප්රියදර්ශනී

දම ලස්සන එකී 
මට දීපන කිය කියා 
්බා්බලා ්රදෙට 
ලංසු තිබ්බා 

අපිත එේක ගියපු 
සමහරේ ලස්සන 

්ගෑනු ළමයිනව එදා 
රෑම ්බා්බලා ඇවිේලා 

වාහනවල දාද්ගන 
ගියා. අෙටත ඒ අය 

ජීවතදවනවෙ මැරිලෙ 
කියලවත 

ආරංචියේ නෑ
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ඒත එකකෙ තව මිනි්හක කිේවා ඒකිව 

ෙට රියාේ 2500කට දීෙන් කියලා. ෙස්්ස් උන් 

එතැන හිටපු බාබාට ෙයං ්වනු්වන් ඇේවාන්ස් 

එකක දුන්නා. ඒත එකකෙ ආරයංචි වුණා අපිත 

එකක හිටපු ශ්රියාණි කියලා ්ක්නකුට ක්සන් 

ගහලා අොරු ්වලා ඉස්පිරිතා්ලට ගිහින් 

දාලා කියලා. ෙස්්ස උන් ොවත ඇද්ගනෙ 

ඉස්පිරිතා්ලට ගියා. 

එතැනදී ෙයං දැන් ඉන්න ්ගදර ගනෑනු ්කනයි, 

එයා්ගේ ෙනුස්සයයි, බාබලා එකක රේඩු 

කරලා ොව එයාල්ග ්ගදර වැඩට ඉේල 

ගතතා. ඒත ෙයං දන්්න නනෑ එ්හෙ ක්ේ 

්කා්හාෙද කියලවත. ඒ වුණත අර ඇේවාන්ස් 

කරපු පිරිමි ොව ඇද්ගන යන්න කලින් ෙයං 

්ම් ්ගදරට ආවා. ඒ ආවා කියලත වු්ේ 

කබ්ලන් ලිෙට වැටුණු එක. කන්න ්බාන්න 

්නාදී, අඳින්න ්නාදී, ේගේ රතතරන් බඩු, 

්ෆෝන්, ොස්්ෙෝට ්ස්රෙ අරන් තියා්ගන එදා 

ඉඳන් අද ්වනකේ හිරකර්ගන වැඩ ගන්නවා. 

්ම් ්වන්කාට ේගේ ෙපු්ේ ඇදුම් අඳින්නත 

බැරි්වන තරෙට ්ලාකු ්ගඩියක ඇවිත 

ති්යනවා. ඒවට ්බ්හත ටිකක අරන් ්දන්න 

කිේවෙ කුණුහරු්ෙන් බැනලා ගහනවා.”

ෙසුව නිලූකා විසින් ්ම් ගැන වරින් වර 

ෙරදා්න් ABC වි්ද්ශ රැකියා ආයතනය ්වත 

දැනුම් දුන්නද ෙලක වී තිබු්ේ නැත. ඇය 

ෙවසන්්න් එහි නි්යෝජිතයින් විසින් ඇ්ගේ 

දුරකතන අයංකය ෙවා අවහිර කර දැමූ බවකි. 

එ්හත ෙසුගිය දිනවලදී ්ෙරට ොධ් ෙගින් 

්ෙෙ ජාවාර්ම් සුලමුල ්හළි කරන්නට ගත 

නිසා ඔවුන් විසින් නැවතත නිලූකාව අෙතා 

තිබුණි. එ්ස් අෙතා කියා තිබු්ේ ඔවුන් පිළිබඳ 

කිසි්වකුටත ්නාෙවසන ්ලසයි. ඔවුන් කියන 

ආකාරයට කටයුතු කළ්හාත නිලූකාව හැකි 

ඉකෙනින් නැවතත ්ෙරටට ්ගන්නා ගැනීෙට 

කටයුතු කරනා බවත ෙවසා තිබුණි.

“ඒ කිේවත කිසිෙ ්දයක ක්ේ නනෑ. බැරිෙ 

තැන ෙෙ ආෙහු එම්බසියට ගිහින් කිේවා 

්කා්හාෙහරි ලයංකාවට යවන්න කියලා. 

එත්කාට සේලි ්හායා්ගන ව්රේලා කියලා 

බැනලා ගහලා එලවගතතා.”

කුරුවිට ෙදියංචි විසි ්දහැවිරිදි ්ගෞතෙනි 

ද ෙසුගිය ්දසැම්බේ 31 වනදා ඩුබායි බලා 

්ගාස් තිබු්ේ ඔය කියන ABC වි්ද්ශ රැකියා 

ආයතනය හරහාය.

“ෙට ්ම් ඒජන්සි එක ගැන කිේ්ව අේලපු 

්ගදර ්කනා. ෙස්්ස් ෝසකින් විතර 

ේගේ අතට ්ොනවද ෙන්දා ්කාළ වගයක 

්ගනැත දීලා කිේවා ්ම්වා රට යන්කාට 

්ගාඩක වැදගත නිසා කාටවතෙ ්ෙන්නන්න 

එො කියලා. ඒව්ගේ තිබුණ කිසිෙ ්දයක 

කියවගන්නවත ෙෙ දැන්ගන හිටි්ේ නනෑ. 

අන්තිෙට රට යන දව්ස් එයාේ්ෙෝට එ්කදි 

ේගේ වීසා එක බලලා ්ොකටද යන්්න කියලා 

ඇහුවෙ ෙයං ගතකටටෙ කිේවා රස්සාවකට 

යනවා කියලා. එත්කාට එතන හිටිය 

නිලධාරී ෙහතතුරු කිේවා විසිට වීසාවලින් 

රස්සාවේ කරන්න යන්න ්දන්න බනෑ කියලා. 

ෙස්්ස් ෙෙ ඒජන්සියට කතා කරලා ඒ ගැන 

කිේවහෙ ඒජන්සි එ්ක අය එයාේ්ෙෝට එ්ක 

නිලධාරී ෙහතතුරු කටටියකට කතා කළා. ඒ 

කතා කළාට ෙස්්ස මුලින් යන්න ්දන්න බනෑ 

කියපු අය ෙස්්ස් කරදරයක නැතුව ෆ්ලයිට 

එකටෙ යන්න දුන්නා. ඩුබායිවලදි දවස් ෙහක 

අපිව හිරකරලා තියා්ගන ගහලා බැනලා 

බ්ලන්ෙ ලියුම්වලට අතසන් අර්ගන වනෑන් 

තුනකින් ඕොන්වලට අර්ගන ගියා. ඒ අරන් 

ගියාට ෙස්්ස අපිත එකක ගියපු සෙහරක 

ලස්සන ගනෑනු ළෙයින්ව එදා රෑෙ බාබලා 

ඇවිේලා වාහනවල දා්ගන ගියා. අදටත 

ඒ අය ජීවත්වනවද ෙැරිලද කියලවත 

ආරයංචියක නනෑ. තව සෙහරුන්ව කාෙරවලට 

අර්ගන ගිහින් ඔෆිස්වල රස්සාවේ ්දන්නම් 

කියලා බාබලා එකක එකට ඉන්න කියලා 

අපි ඉස්සරහෙ කසවලින් ගැහුවා. ඒ ගහලා 

බ්ලන්ෙ ඇද්ගන ්හෝටේවලට අර්ගන 

ගියා. ඊටෙස්්ස ඒ ගනෑනු ළෙයි අපිට ්වායිස් 

ෙැ්ස්ජ් එවලා තිබුණා එයාලව ්හෝටේවල 

තියා්ගන ්හාඳටෙ කරදර කරනවා කියලා. 

ඇතතටෙ ෙෙ ලයංකා්වන් යන්කාට විසිට 

වීසා කියන්්න් ්ොකකද කියලවත විසිට 

වීසාවලින් ඇවිේලා රස්සාවක කරන්න බනෑ 

කියලවත දැන්ගන හිටි්ේ නනෑ. අ්න් ඒක 

නිසා අත්දක එකතු කරලා වැඳලා කියන්නම් 

අපිට අනුකම්ො කරලවත ්ම් නරකාදි්ගන් 

්බරගන්න.”

ෙසුව ්ම් සම්බන්ධව අෙ කළ විෙසීෙකදී 

වි්ද්ශ ්ස්වා නියුකති කාේයායං්ශ්ේ උසස් 

නිලධාරි්යකු කියාසිටි්ේ ්ෙවැනි කතාවකි.

නිලූකා දැනට යෙයසන ඕමානයේ නිෙස

විසට් වීසාවලින 
රට යන ්ගෑනු ඔේදකාම 
සීයට සීයේ දමෝ්ඩත නෑ 

අහිංසකත නෑ

• ලිහිණි මධුෂිකා

යගෞතමනි 

“ඇතතටෙ ්ම්ක ඒජන්සි කියලා කියාගතත ්හාර ජාවාරම්කරුවන් 

පිරිසක විසින් කර්ගන යන ොෆියාවක. ්ම් ්වන්කාට අපිට ලැබිලා 

ති්යන ්තාරතුරුවලට අනුව අෙරාධ ෙරීකෂණ ්දොේත්ම්න්තුව විසින් 

්ම් ගැන වැඩිදුර ෙරීකෂණ ආරම්්භ කරලා ති්යනවා. 

හැබැයි ්ෙන්න ්ේහෙ ්දකුත ෙැහැදිලිවෙ කියන්න ති්යනවා. ්ම් 

විදියට විසිට වීසාවලින් රට යන කාන්තා්වෝ හැ්ෙෝෙ සීයට සීයක අහියංසක 

නනෑ. ්ොකද සෙහරුන්්ගේ මූණවේ දැකකෙ අපිට ්ේනවා විසිට වීසා එකක 

අරන් ඩුබායිවල ඕොන්වල සයං්චාරය කරන්න තියා තෙන් ඉන්න ්ගදර ඇඩ්රස් 

එකවත හරියට ලියාගන්න දන්්න් නනෑ කියලා. නමුත කවුරුහරි පුදගල්යක 

අපි ළඟට ඇවිත විසිට වීසා එකක ්ෙන්නලා කිේ්වාත ෙෙ යන්්න් ේගේ 

සැ්ලෝන් එකට බඩු ටිකක ්ගේන්න එ්හෙ නැතනම් ඩුබායිවල හරි ඕොන්වල 

හරි ඉන්න ස්හෝදර්යක බලලා එන්න කියලා එ්හෙ අයව නවතවන්න 

අපිට නීතිෙය බලයක නනෑ. ්ොකද මූණවේ බලලා, හැසි්රන විදිය අනුව 

නීතිය ක්රියාතෙක කරන්න හැකියාවක නැහැ්න්. ඒ නිසා ්කාළඹ හ්ත 

කාන්තාවක වුණත මුලතිේ කාන්තාවක වුණත විසිට වීසා එකක අර්ගන 

ආ්වාත නීති්ේ හැටියට අපිට එයා්ගේ ගෙනට බාධා කරන්න බැහැ. නමුත 

සෙහර අවස්්ාවලදී ්ම් මිනිස්සු කරන්්න් ්බාරු කියලා දැන දැනෙත, 

ෙස්්ස් අොරු්ේ වැ්ටනවා කියලා දැන දැනත සෙහරක අවස්්ාවලදී 

ඒ අයට යන්න ්දන්න අෙට සිදධ ්වනවා. ්ොකද ඒක ඒ පුදගලයා්ගේ 

ොනව අයිතිවාසිකෙක නිසා. අනික අර ජාවාරම්කරුවන් විසින් ්ම් අයට 

සූකෂෙශීලීව ්බාරු උගන්වනවා. උදාහරණයක විදියට ෙඩකලපුව, 

මූතුේ ව්ගේ ප්ර්ද්ශයක ඉන්න කාන්තාවක ්ම් ව්ගේ ජාවාරම්කරු්වකුට 

අහුවු්ණාත ්කාළඹට ්ගනැේලා විසිට වීසා එකකින් රට යවන්න හරිෙ 

්ේසියි. ්ොකද ඒ ව්ගේ කාන්තාවන්ට ්ම් ්දවේ ගැන වැඩි දැනුම් ්තරුම් 

නැති නිසා. ඊටෙස්්ස් ඒ අයට කියනවා වි්දස්ගත ්වන්න වි්ද්ශ ්ස්වා 

නියුකති කාේයායං්ශයට ලකෂ ගණන් සේලි ්ගවන්න ඕන නිසා එයාේ්ෙෝට 

එ්කන් ඇහු්වාත සයං්චාරයකට හරි ස්හෝදර්යක බලන්න යනවා කියන්න 

කියලා. සෙහරක ්වලාවට විසිට වීසා ළඟ තියා්ගන ්ම් ව්ගේ ්බාරු 

කියන අය්ගන් තෙන්්ගේ වගකීෙ තෙන්ෙ බාරගන්නවා කියලා අපි ලියුම් 

ෙවා අර්ගන ති්යනවා. එ්හෙවත ්ම් ොෆියාව ටිකක හරි නවතතගන්න 

පුළුවන්්වයිද කියලා උතසාහ කරලා බලන්නයි අපි එ්හෙ කරන්්න්. 

නමුත ඉතින් කැර්ොත්තෝ ෙරලා ඉවරයක කරන්න බනෑ ව්ගේ ඔය විදියට 

අපිව අන්දලා ඩුබායි යන පිරිසක කා්ලකට ෙස්්ස් ඕොන්වලින් ෙතු්වන්න 

ෙටන්ගන්නවා. ඊටෙස්්ස් සයං්චාරක වීසාවලින් ගියා කියලා අපිටත ඒ අයව 

අතඅරින්න බනෑ. ්ොකද හරි ්හෝ වැරදි ශ්රී ලායංකික කාන්තාවකට ඒ ව්ගේ 

හිරිහැර ්වනවා නම් ඒ ගැන බලා්ගන ඉන්න එක ොනුෂීය නැති නිසා. ඒත 

්කා්හවත ඉන්න ජාවාරම්කරුවන්ට ලකෂ ගණන් සේලි දීලා සයං්චාරක 

වීසාවලින් රට ගිහින් දැන දැනෙ අොරු්ේ වැටිලා ර්ට සේලිවලින් දඩ 

්ගවලා ්ගන්නගන්න කියලා අෙට ්්චෝදනා කළාෙ හරිද? එ්හෙ යන කී 

්ද්නකව අපි ර්ට සේලිවලින් ්ගන්න ගන්නද? ්කාච්්චර දඩ ්ගවලා 

්ගන්න ගතතත අනිත ෙැතත හැ්රන්කාට ඕොන්වල ආ්යෙ ්ම් ව්ගේ 

අය පිරිලා. ඒ නිසා අපි ්ම් ්වන්කාට මුලින්ෙ ්ම් ොෆියාව නවතතන්න 

අපි අවශ්ය පියවර අරන් ති්යනවා. ්ොකද ඒ ඇ්රන්න කලින් කිේවා 

ව්ගේ ටුවරිස්ට වීසාවලින් රට යන එක නවතතන්න අෙට නීතිෙය අයිතියක 

නැති නිසා. ඒ ව්ගේෙ ්ම් ්වන්කාට ්ම් කාන්තාවන්්ගේ දඩ මුදල ඉවත 

කරගන්න ඩුබායි සහ ඕොන් රාජ්යයන් එකක අපි සාකච්්ා කරමින් ඉන්නවා. 

එ්හෙ වු්ණාත කැබිනට ෙත්රිකාවක දාලා ්ම් අයව අ්ේ රටට ්ගන්න 

ගන්න කටයුතු කරනවා. නමුත වි්දස්ගත ්වන කාන්තාවන්ට ෙෙ ්බා්හාෙ 

කාරුණිකව ්ම් ්ද කියන්න ඕන. විසිට වීසාවලින් කාන්තාවන්ව වි්දස්ගත 

කරවන ්ම් ොෆියාව ්ම් ්වන්කාට රට පුරාෙ ජාලයක විදියට ෙැතිරිලා 

ති්යනවා. ඒ නිසා විසිට වීසාවලින් රට ගිහින් කවදාවත රස්සාවක කරන්න 

බනෑ කියලා ්තරුම්ගන්න. ඔ්බ ආරකෂාව ඔබ සැලකිලිෙත ්වන්න. 

රැකියාවකට වි්දස්ගත ්වන්කාට අන්තිෙ ්ෝහා්ත හරි ඔබ යන්්න් 

විසිට වීසා එකකින් කියලා දැනගන්න ලැබු්ණාත කවුරු ්කා්හාෙ ්ොනවා 

කිේවත ඒ ගෙන යන්න එො.”

විදද්ශ දස්වා නියුේති කාර්යාං්ශදේ 
ඉහළ නිල්ධාරිදයේ
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ක්රි.පූ. 103-89 වළගම්බා ොලන සේේදි ‘බැමිණිතියා සාය’ 

කියලා ෙහා දරුණු සාගතයක ඇතිවුණා. අ්ේ රටට ඒ තරම් 

දරුණු දුේභිකෂයක ඇතිවුණු ෙළවැනි වතාව ඒක කියලයි 

රසවාහිනිය, සදධේොලයංකාරය, අටුවා ව්ගේ වයං්ශකතාවල 

කියැ්වන්්න්.

දිගින් දිගටෙ ආපු ආක්රෙණ නිසා වළගම්බා රජ්ජුරුවන්ට 

කාලයක සැඟවිලා ඉන්න සිදධවුණා. එ්හෙයි කියලා රට 

ආක්රෙණය කරපු පිට්දසකකාරයන්ට කෘෂිකේෙය සහ වාරි 

කේොන්තය නඩතතු කරන්න උවෙනාවක ති්යන එකකයැ! 

ඒ නිසා තෙයි ඔය කියන සාගතය ඇතිවු්ේ. අවුරුදු 12ක 

පුරාවට සාග්ත තිබුණා. කන්න ්බාන්න නැතිව මිනිස්සුන්්ගේ 

ෙස් දිය්වලා ඇටකටු ්ේන්න ගතතා. දා්න් සෙයගන්න 

බැරිව ෙහරහතන් වහන්්ස්ලා ්දා්ළාස්දාහක පිරිනිවන් ෙනෑවා. 

දුේභිකෂ්ේ උච්්තෙ අවස්්ා්වදි මිනිස්සු මිනිස්සුන්ව 

ෙරා්ගන කාලා තෙයි ජීවත්වලා ති්යන්්න්. අ්ත සහේ මිටක 

ති්යන ්ක්නක එ්හෙ දැක්කාත ඔහුව ෙරා දාලා ඒ සහේ මිට 

උදුරාගතතාලු.

්කාටසක එ්හෙ ෙැ්රදදි ්ෝේ ොවිච්චි කරපු මිනිස්සු 

කැ්ේ ඇතුළට රියංගලා කැලනෑ අල, ්කාළ කාලා ජීවත්වලා 

ති්යනවා. ෙස්්ස් අවුරුදු ගාණකින් ආ්ේ රට ස්වයයං්ෙෝෂිත 

්වදදී අර කැලනෑ වැදිච්්ච මිනිස්සු ටික එළියට ආවලු.

්ම් කතා්වන් ලිපිය ෙටන්ගත්ත කා්ගවත හිත තිගස්සන්න 

හිතා්ගන එ්හෙ ්න්ෙයි. බැමිණිතියා සා්යදි ්වච්චි බරෙතළ 

ප්රේන ් නාවුණත අපි දැනටෙත ඉන්්න් ් ලාකු ආේථික අේබු්දක.

“්ම් අ්ේනිය අපිට ඉ්බ කඩාොත වු්ේ නනෑ්න්” කියලා දැන් 

්ක්නකට හි්තන්න පුළුවන්. ඇතත. ්ම් ප්රේන ඇති්වන්න 

්ේතුව අවුරුදු ගාණක තිස්්ස් අපිෙ ෙතකරගතතු මිනිස්සු. 

ඒ අය ෙතකරගත්තත අපිෙ නිසා අපිටත ්ම් වගකී්ෙක 

්කාටසක දරන්න ්වනවා.

ර්ට සාධනීය තතතවයක ්වනු්වන් අරගල කරන්න, කතා 

කරන්න. හැබැයි ්ෙෞදගලිකව තනි තනි මිනිස්සු හැටියටත අපිට 

්ම් ප්රේ්නට මුහුණ්දන්න ්වනවා. ඒ ්වනු්වන් ්ම් ්වලා්ේ 

අපිට කැෙකිරීම් කරන්නත ්වනවා. කා්ලන් කා්ලට ්ලෝ්කට 

එක එක ප්රේන ඇතිවුණා. ්ලෝක යුදධ, ස්ව්භාවික විෙත, 

වසයංගත ඒ ප්රේන ඉස්සරහා ් ලෝ්ක ඉස්සරහට ගියා. හැේදෙ 

අනිත්යි කියනවා ව්ගේ ්ම් ප්රේනත තාවකාලිකයි. ඉතින් 

එතකේ අපිට අේල්ගන ඉන්න ්වනවා. ෙනසින් ්නාවැටී 

ති්යන ්දවේ කළෙනාකරණය කර්ගන  අේල්ගන 

හිටි්යාත අර බැමිණිතියා සා්යදි ්නාවැටී හිටපු අය ව්ගේ 

අපිටත දවසක ඉර ොයයි. ආේථි්ක ්ශකතිෙත කර්ගන, 

ති්යන ්දවේ කළෙනාකරණය කර්ගන ්නාවැටී ඉන්්න් 

්කා්හාෙද කියලා ප්රවීණයන් කිහිේද්නක එකක කතා 

කරන්න හිතු්ේ ඒකයි. ්ම් එහි ෙළමු ලිපිය. 

්ගනන පඩිය හැරෙන්නත් මදි්නම් දම ටික කරලා ්බලනන
්වයි කියලා අපි හිතනවා.

ෙධ්ෙ ෙයංති්ේ ්බා්හෝ්දනා ්භාේඩ 

මිලදීගන්න පුරුදු්වලා ඉන්්න් ්ක්රඩිට 

කාේේවලින්. දැන් උතසව කා්ලත 

නිසා එක එක ආයතන වටටම් ්දන්න 

ෙටන්ගන්නවා. ඉතින් වටටෙ 50% 30% 

කියලා දැකකෙ සෙහරුන්ට ්ගදරට ඕන 

නැති ්දවේ ෙවා අරගන්න හි්තනවා. 

හැබැයි ්ම් අවුරුද්ද එ්හෙ කරන්න 

යන්න එො. ්ගදරට තීන්ත ගාන වැඩ, 

අලුතින් බඩු ගන්න වැඩ ති්යනවා නම් ඒක 

අවුරුදදක ෙස්සට දාන්න. ඒ ්වනුවට ්ගේ 

්දාර ලස්සනට පිළි්වලට අස්ෙස් කරන්න. 

බඩුමුටටු එ්හෙ තියන පිළි්වල ටිකක 

්වනස් කරලා බලන්න. එත්කාටත අර 

නැවුම් ගතිය ගන්න පුළුවන්.

ඇතතටෙ ටිකක කේෙනා කරලා 

බැලු්වාත අපි ජීවි්ත අවශ්යතා කියලා 

හදා්ගන ති්යන ්ගාඩක ්දවේ අනවශ්ය 

්දවේ. එක්කෝ යාළුවා සුම්බා කලාස් යන 

නිසා ෙෙත යන්න ඕන කියල හිතනවා. 

ඔෆිස් එ්ක ්ක්නක බ්නෑන්ඩේ ඇඳුම් අඳින 

නිසා ෙෙත ණය්වලා හරි බ්නෑන්ඩේ අඳින්න 

ඕන කියලා හිතනවා. යස අ්ගේට බස් 

එ්ක, ්කෝච්චි්ේ එන්න යන්න පුළුවන්කෙ 

ති්යදදී අේලපු ්ගදර ්කනා ස්ටාෆ් බස් 

එකක යන නිසා වැඩි ගාණක ්ගවලා 

එ්හෙ එකක යන්න හි්තනවා. 

ඒ විදියට තෙන්්ගේ අවශ්යතා හරියට 

හඳුනාගත්ත නැති ්කාච්්චර මුදේ 

ලැබුණත වියදම් කරන්න ඕනනෑතරම් ්දවේ 

්ව සති ්දක තුනකින් අලුත 

අවුරුදදක ලබනවා. ්යේෂ්ඨ 

ේනෝවිද්ා උේදශිකා එෂාො 

කාරිකරවන ෙහතමිය ්ම් කියන්්න් 

අලුත අවුරුද්ද වියදම් කළෙනාකරණය 

කරන්්න් ්කා්හාෙද කියලයි.

“ජනවාරි ෙළමුවැනිදා කියන්්න් අලුත 

අවුරුදදක ආරම්්භක දවස. ඒ අලුතබව 

අලුත අවුරුද්ද අපිට අලුත හැඟීෙක 

්ගේනවා. ඒ නිසා ්ගාඩක අය ්ගවේවල 

අලුතින් තීන්ත ගානවා, අලුත බඩු ගන්නවා, 

අලුත ඇඳුම් ගන්නවා. හැබැයි ්ම් ති්යන 

ආේථික අේබුදය එකක අපි තව ණය්වලා 

්හෝ ති්යන මුදේ ටික වියදම් කර්ගන 

කලින් අවුරුදුවල කළා ව්ගේෙ ජනවාරිය 

ෙටන්ගන්න ඕනද? එ්හෙ නැතුව අලුත 

්වන්න විදියක අපිට නැදද?

්ගාඩක අය ජනවාරි්ේදි ්ගදර 

ති්යන ෙරණ බඩු විසි කරලා දානවා. ඒ 

කරලා අලු්තන් බඩු ගන්නවා. හැබැයි ්ම් 

්වලා්වදි අ්ත මි්ට කීයකහරි වැඩිපුර 

ති්යනවා නම් කරන්න ඕන තෙන්ට 

අත්වශ්යෙ ්නා්වන ්දවේ මිලට ගන්න 

ඒ සේලි වියදම් කරන එකනම් ්න්වයි. ඒ 

නිසා ෙධ්ෙ ෙයංතිය සහ ඉන් ෙහළ ඉන්න 

පිරිසට ්ම් කියන ටික ්බා්හාෙ වැදගත 

්යේෂ්ඨ ේනෝඋේදශිකා

එෂාමා කාරියකරවන

ති්යනවා. හැබැයි ්ම් ්වලා්ේ ඒ විදියට 

හි්තන හි්තන ්දවේ කරන්්න් නැතුව 

ටිකක ්ෝේ කේෙනා කරලා වැඩ ක්ළාත 

පුදගලිකව තෙන් වැටිලා ඉන්න ආේථික 

අේබුද්යන් ්ගාඩ එන්න පුළුවන්.  

මුේෙ ්ද තෙන්ට දැන් ති්යන රැකියාව 

රැකගන්න. ්ම් දවස්වල ්ගාඩක අයට 

රැකියා අහිමි්වලා. රැකියා අහිමි්වච්චි 

අය කිහිෙයකෙ ඔවුන්්ගේ පීඩනය 

නැති කරගන්න ොව මුණගැ්හන්න 

ආවා. ්ගාඩක ආයතනවලට තෙන්්ගේ 

්ස්වකයන්ට ෙඩිනඩි ්ගවාගන්න බැරි 

තතතවයක ති්යනවා. එතැනදි ආයතන්ේ 

්ස්වක කේොදුවක කරන්න ඔවුන්ට 

සිදධ ්වන්න පුළුවන්. ඉතින් තෙන්්ගේ 

ආයතනයට නැතිව බැරි ්ක්නක ්වන්න. 

ගන්න ෙඩියට වැඩ කරනවා වැඩි කියලා 

ඍණාතෙක ්ද හිත හිතා ඉන්්න් නැතිව 

ෙහන්සි ්වලා වැඩ කරන්න. එත්කාට 

ඔබ ඒ ආයතනයට අත්වශ්ය ෙනුස්ස්යක 

්වනවා.

ඊළඟ කාරණාව ආහාර. ්ගදර ඉන්න 

අය්ගේ ගාණට අවශ්ය ප්රොණයට කනෑෙ 

උයන්න. කුස්සි්ේ ්ද අරපිරිෙැස්්ෙන් 

ොවිච්චි කරන්න. කන්න නැතිව දාස් ගාණක 

මිනිස්සු දුක විඳින රටක බතඇටයකවත 

විසි කරන්න එො.

්ගාඩක අය කරන්්න් සේලි දීලා ්ගදර 

ළෙයින්ට වස ්දන එක්න්. සකස් කරපු 

ෙස්, ටින් කනෑෙ ව්ගේ ්ද ්ගදරට ්ගේන එක 

අවෙ කරන්න. ඒ ්වනුවට දරුවන්ට කටට 

රහට ්ෙෝෂණීය ආහාර ්ගදරෙ හදලා 

්දන්න. ඒකට විවිධ උෙක්රෙ ්භාවිතා කරන්න 

අම්ෙලාට පුළුවන්. ඉඩ ති්යන හැටියට 

්ගදරට අවශ්ය ්දවේ වවන්න ෙටන්ගන්න. 

්ගවතු වගා කරදදි ්ගාඩ්දනා අවධානය 

්යාමු කරන්්න් එදි්නදා ්භාවිත කරන 

එළවලු ගැන. හැබැයි මුයංඇට, කේපි, අල, 

බතල ව්ගේ බත ්වනුවට පිරිෙහගන්න 

පුළුවන් ්ද ගැනත වැඩි අවධානයක 

දකවන්න.

අනික ්ේසියට ෙහසුවට, උජාරුවට 

සුෙේ ොකටවලින්ෙ බඩු ගන්න පුරුදු්වච්්ච 

්ක්නකනම් එක සතියක සිේලර ක්ඩන්, 

්ෝළන් බඩු ටිකක අර්ගන බලන්න. 

හිතුවට වඩා මුදලක ඔ්බ අ්ත ඉතිරි 

්ේවි. ඒකට එක ්ේතුවක තෙයි සුෙේ 

ොකටවලට වඩා ක්ේ, ්ෝේ බඩුවල 

ගණන් අඩුවීෙ. අනිත කාරණාව තෙයි සුෙේ 

ොකට එකකට ගියාෙ අපිට ොට ොටින් 

ති්යන ලස්සන ලස්සන කනෑෙ බීෙ දැකකෙ 

ගන්න හිතා්ගන ්නාගියත ඒවා මිලදී 

ගන්න ්ෙළඹවීෙක ඇති කරනවා. හැබැයි 

අවශ්යෙ බඩුවල ලැයිස්තුවක හදා්ගන 

්ොළට ගියාෙ එ්හෙ ප්රේනයක ්වන්්න් 

නනෑ. ඒ නිසා හැෙ විකේෙයකෙ උතසාහ 

කරලා බලන්න. 

ඊළඟට අපි වැඩි්යන්ෙ සේලි වියදම් 

කරන්්න් ඇඳුම්වලට. ්ොකද ්ගාඩක 

අයට හැෙ ෝසෙ ඇඳුම් ගන්්න් නැතිව 

බැහැ. පුළුවන් තාකකේ ්භාවිතා  කළාට 

ෙස්්සත සිවුරකවත අේත දන්න එො 
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කියන එකයි බුදධ ව්චනය. ඒ සිවුර මුලින්ෙ 

ඇතිරිේලක විදියටත ෙස්්ස් බුමුතුරුණු 

විදියටත, ඊටත ෙස්්ස් ොපිස්නාවටත 

ොවිච්චි කරලා ඒක ්ෝළෝපිස්නාවක 

විදියටත ්භාවිතා කරලා බිතති්ේ ෙැටියට 

එකතු කරන්න කියලයි බුදුන් ්ද්ශනා කරලා 

ති්යන්්න්. හැබැයි දැන් ්ගාඩක අය එක 

ඇඳුෙක අඳින්්න් එක දවසයි. ආ්ේ ඒ 

ඇඳුෙ ්වන ්ක්නක දකිනවට ලැජ්ජලු. 

හැබැයි ඒක අපි ඔලු්වන් හදාගතතු 

ප්රේනයක. 

්ලෝ්ක බල්ශකතිය වැඩි්යන්ෙ 

වැය්වන්්න් ඇඳුම් හදන්න කියලා 

ෙට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඇඳුම් 

නිෂොදන්යදි ෙරිසරයට ්ලාකු හානියක 

්වනවා කියලා දැනගතතු දා ඉඳලා ෙෙ 

වෘතතීය වැඩවලට ්භාවිතා කරන්්න් අඳුම් 

හයයි. ්ගදර ්භාවිතයට ති්යන්්නත 

ඇඳුම් සුළු ප්රොණයක. ඉතින් එකෙ සාරිය 

ඇඳන් රූෙවාහිනි වැඩසටහන්වලට ගියාෙ 

එකෙ ඇඳුෙ ඇඳන් එන්්න් ඇයි කියලා 

සෙහරු අහනවා. එකෙ ඇඳු්ෙන් ොව 

දකින ඇතැම් අයට ්ලාකු ප්රේනයක.

අනිත අය අ්ේ ඇඳුම් ගැන ්ොනවා 

හිතනවාද කියලා වද ්වන්න අවශ්ය නැහැ. 

්ෙයා හැෙදාෙ එකෙ ඇඳුෙ අඳින්්න ඇයි 

කියලා ්ක්නක හිත හිතා ඉන්නවා නම් ඒක 

එයා්ගේ ප්රේනයක මිසක අ්ේ ප්රේනයක 

්න්ෙයි.

අනික අපි ඇඳුෙක ගතතහෙ ඒ සතුට 

ති්යන්්න් ඒක අඳින ෙළවැනි දව්ස් 

විතරයි. හැබැයි දැන් අපි ඉන්්න් ඊට වඩා 

සයංකීේණ තතතවයක. අනිත අයටත ඇඳුම් 

හයක තියා්ගන අඳින්න කියලා ්න්ම් 

ෙෙ කියන්්න්. ්ම් ්වලා්ේ ඇඳුම්වලට 

්ලාකු වියදෙක කරන්්න් නැතතම් අපිට 

්ලාකු ඉතිරියක කරගන්න පුළුවන් කියන 

• දසේවනදි දහට්ටිආරච්චි

මදනෝ දලෝකවල 
හදා්ගතතු 
අවශ්ය්ාවලට 
ඇත් ජීවිදතදී සේලි 
වියෙම කරනන ගියාම 
්බංදකාදලාත දවනවා 
්මයි

එකයි. ඉතින් දරුවන්ටත ඇතිතරම් ඇදුම් 

ති්යනවා නම් ඔවුන්ටත කාරණා ෙැහැදිලි 

කරන්න.

ඊටෙස්්ස් ්ගදරට ගන්න අනවශ්ය 

්දවේ අඩු කරන්න. ක්ේට ගියාෙ ඕන 

එකයි එො එකයි හැෙ එකෙ ගන්න 

යන්න එො. ඒ ව්ගේෙ ගන්න ්දවේ 

අරපිරිෙැස්්ෙන් ොවිච්චි කරන්න. 

උදාහරණයක විදියට ෂැම්පු ්බෝතලයක 

ගන්න. ්වනදා දවස් ෙහක ෂැම්පු ගාලා 

නනෑවා නම් දැන් දවස් ්දකක ෂැම්පු ගාන්න. 

ඉතිරි දවස් ටික ්වරළු ්කාළ ටිකක, 

්ගාඩෙර ්ගඩියක තලලා ගාලා බලන්න. 

ෂැම්පු ගාදදි නැති නි්රෝගීකෙක ඔලුවට 

දැ්නයි.

ඊළඟට ප්රවාහනය. ෙෙ දන්න කාන්තා්වෝ 

තුන්්ද්නක එකතු්වලා ත්රීවීලේ එකක 

කතාකර්ගන ්ගදරට අවශ්ය කළෙනා 

ගන්න යනවා. ත්රිවීලේ එ්ක ගාස්තුව 

තුන්්දනාෙ ්බදාගන්නවා. ඒක ඔයාලටත 

්හාඳ ්යෝජනාවක.

ඒ ව්ගේෙයි ජලය සහ විදුලිය. වතුර 

ටිකක ්බාන්න ඕන වුණාෙ සෙහරු වතුර 

වීදුරුවකෙ පු්රෝගන්නවා. දත ෙදිනකේ, 

සබන් ගානකේ ටැේ ඇර්ගන ඉන්නවා. 

ඒ ව්ගේ ්බාරු නාස්ති අවෙ ක්ළාත 

ජල බිේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. කරන්ට 

එකත එ්හෙයි. එකොර සති්යෙ ඇඳුම් 

ෙැදගන්න. ්වාට ගාණ අඩු විදුලි බේබ 

ොවිච්චි කරන්න. අනවශ්ය විදියට විදුලි 

උෙකරණ ොවිච්චි කරන්න එො. අපි ්ම් 

්වලා්ේ අ්ේ ජාතික විදුලි ෙදධතිය 

ගැනෙ හිතන්න ඕ්න්.

්ම් ්වලා්ේ ෙවු්ේ ආදරය සතුටත 

්බා්හාෙ වැදගත. අගහිඟකම්වලිනුත 

සතුට ්හායාගන්න පුළුවන්. වාහනවලින් 

ට්රිේ ගියා නම් ්කෝච්චි්යන් ගිහින් බලන්න. 

ඒක දරුවන්ටත ්හාඳ අතදකීෙක ්වයි.

සාොන්ය්යන් පුයංචි දරු්වෝ දකින ්ද 

ඉේලනව්න. ්ම් ්වලා්ේ අත්වශ්ය 

්නාවන ්දට මුදේ වියදම් කරන්න බැරි 

බව ආද්රන් දරුවන්ට කියලා ්දන්න. 

අපිට ්ම් නරක කා්ල ්ගවාගන්න පුළුවන්. 

ඒ කා්ේ එනකේ අපි අපිව රැකගමු. අ්ේ 

ආදරණීයන්ව රැකගමු. වි්ේෂ්යන්ෙ අ්ේ 

හිත රැකගමු. ්ොකද සතුට කියන එක 

ති්යන්්නෙ අ්ේ හි්ත.”
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“පු්ත ්ම් ්නැහැදිච්්ච ්කාේ්ලෝ 
කුරුට්්ටෝ ටිකක් ්බෝ ්වලා 
්ම් පැත්ත.” වැඩ ඇරී ෙැමිණි 

පුතණුවන්ට කුසුමි ෙැවසු්ේ සුසුෙක 

්හළමිනි.

“ඇයි අම්මා? ්මාකදද වු්ණ?” ොධව 

විෙසු්ේ පුදුේයනි.

“්ම් සතිය පුරාම සැරිේ සැ්ේ ්ගේට්ටු්ේ 
්බේ එක ෙහ්නවා. මම ගිහිේ බලදදී 
එ්කක්වත ්නැහැ ්ේේ්න. ්ම් වයසක මට 
්මා්න වදයක්ද කියේ්න්කෝ පු්ත සැරිේ 
සැ්ේ ගිහිේ ්ගේට්ටුව ඇර ඇර බල්න එක.” 
කුසුමි කි්ේ කළකිරී්ෙනි.

“කීයට ව්ගේද අම්මා ඔය වැ්ේ ්වේ්ේ?”
“දවේ 10 ඉඳේ හවස 3 ්ව්නකම් සැරිේ 

සැ්ේ ්බේ ෙහ්නවා පු්ත. නිදාෙේ්නවත 
්නැහැ්ේ.” 

ොධව කේෙනාවට වැටු්ේ ේසකින් 

වාඩි්වන ගෙන්ය.

“්ම් ඉස්කෝ්ේ දවස්ේ. ්කා්හාමද 
දවේවරු්ේ ඉස්කෝ්ේ ඉේ්න ඕ්ේ ළමයි 
්බේ කර කර යේ්ේ? එ්හ්නම් ඉස්කෝ්ේ 
ය්න වයස පහුවුණ කවුරුහරිද ්ම් වැ්ේ 
කරේ්ේ? ්ම් පැත්ත එ්හම ්කාේ්ලෝ 
කුරුට්්ටෝ ්නැහැ්ේ.”

“අම්්ම් ්හට ඉරිදා මම ්ෙදර්ේ. අපි 
බලමු ්හටත ්ම් වැ්ේ ්ව්නවද කියලා.” 
කියූ ොධව නාන කාෙරයට ගි්ේය.

්සනසුරාදා උ්දෙ අවදි වූ ොධව 

මිදුලට බැස අවට ෙරීකෂා කරන්නට 

ෙටන්ගත්තය. ්ගේටටු්ේ කලින් නුදුටු 

තීන්ත ෙැේලෙක දුටු ොධව විස්ෙයට ෙත 

වු්ේය. එය සූරා දැමූ ොධව නිවස තුළට 

ගි්ේ අම්ෝගන් ඒ ගැන විෙසන්නටය.

“අම්මා දැක්කද ්ගේට්ටු්ේ සුදු තීේත 
පැේලමක් ති්ය්නවා?”

“ඔේ පුතා දැේ සතියක් විතර.” ඇය 
පිළිතුරු දුේ්නාය.

“අ්ේ ්ගේට්ටු්ේ ඇයි කවුරුවත තීේත 
ොේ්ේ?” ොධව කේෙනාවට වැටු ් ේ 

නිහඬවෙය. 

“ශික් මට  තාම බැරි වුණා්ේ කැඩුණු 
සීසීටීවී කැමරාව හදාෙේ්න.” ොධව කේෙනා 

ක්ේ මීට සති ්දකකට ්ෙර කැඩුණු 

සීසීටීවී කැෙරාව ගැන සිහි කරමිනි. එය 

ඇද වී ෙහතට එේ්ලමින් තිබුණු අතර 

ොධව උෙකේෙනය ක්ේ කුරුේ්ලකු්ගේ 

බලෙනෑ්ෙන් එ්ස් සිදුවන්නට ඇති බවය. 

එ්හත ොධවට එකවර බියක දැ්නන්නට 

ෙටන්ගත්ත නිව්ස් සිට අතුරුදන් වූ බලු 

සුරතලාව සිහිවී්ෙනි. එය සිදුවූ්ේද ්ම් 

ොසය ඇතුළතය. 

බලු ෙැටියාව ්සායා්දන ්ක්නකුට 

රුපියේ 20,000ක ත්ාගයක ්දන බව 

ෙවසමින් දැන්වීම් ෙළ කළා මිස මින් ්ෙර 

සැකයක ඇති ්නාවු්ේ ඇයි දැයි ොධව 

කේෙනා ක්ේ හි්සහි අත ගසා්ගනය.

“අම්මා මම ඉසසරහ ්ෙදරට ගිහිේ 
එේ්නම්. ්දාර වහ්ේන ඉේ්න. ්ව්න කවුරුත 
ආවට ්දාර අරිේ්න එපා.” කී ඔහු ලහි ලහි්ේ 

නිවසින් පිට වූ්ේය. 

“මාලිේද අයි්ේ, මට උදේවක් කරපේ. 
අ්ේ ්ගේ ඉසසරහ උඹල්ගේ කැමරාවට 
අහු්ව්නවා ්ේද? සැක හි්ත්න කවුරුත 
ෙැවසුණාද කියලා මට බලාෙේ්න ඕ්ේ.” 
ොධව කියදදී ොලින්ද ෙසුගිය ොස්ේ 

දේ්ශනයන් ොධවට ්ෙන්වූ්ේය.

“්ම් ්බේ ෙහ්ේන ්ේේයේ යේ්ේ 
බයික් කාර්යෝ ්දේ්්නක්්්න.”

“ම්චේ ්ම් බලපේ. කවුරුහරි උ්ේ ්ෙදර 
්�ා්ටෝ ෙේ්නවා.” ොලින්ද දේ්ශනයන් 

ොධවට ්ෙන්වමින් කි්ේ පුදුේයනි.

“්පාේඩක් හිටපේ ්ම් සති තු්නකට විතර 
කලිේ කාත එක්කද ්ම් අම්මා ්ගේට්ටුව ොව 
කතා කර කර ඉේ්ේ? මුේ ්මා්නවා හරි 
බඩු ටිකක් විකුණේ්න හද්නවා ව්ගේ අම්මට.” 
තවත දේ්ශනයක දුටු ොධවට කියැවුණි.

වහාෙ නැවතත නිවසට ගිය ොධව 

නිවසට ්ගාස් ඒ ගැන අම්ෝගන් විෙසා 

සිටි්ේය.

“අ්ේ පු්ත මට අමතක වුණා්ේ. 
ඒ දරු්වෝ ්මා්නවද මේදා ඉ්ලක්්රික් 
බඩු වෙයක් අරේ ආවා විකුණේ්න. මට 
ෙේ්නමත හිතුණා පේ නිසා. ඒත ඕවා 
පස්ස කැ්ඩයිද ්්නාදේ්නා නිසා මම ඒ 
දරුවේට කිේවා මම අ්ේ පුතා්ෙේ අහලා 
තියේ්නම් කියලා. ඒ දරු්වෝ ටික ආ්ේ 
එ්නවා කිේ්ේ හරියටම මා්සකිේ.” අම්ො 

කියදදී ොධව්ගේ සැකය සනා් විණි.

නගර්ේ ජීවතවන අයියාවද දැනුවත 

කළ ොධව ඊළඟ සති්ේ නිව්ස් රැඳී 

සිට වැඩ කිරී්ම් අවසරය කාේයාල්යන් 

ලබාගත්තය. අයියාට නිව්ස් සිට වැඩ 

කිරී්ම් ෙහසුකෙ ්නාෙැති නිසා ඔහු 

නිවාඩු දො ෙහ්ගදරට ෙැමිණි්ේය. රහස් 

කැෙරාවක ්ගේටටු්වහි සවිකර, සිදුවන 

්ද පිළිබඳව ්ොලිසි්ේ වැඩ කරන සිය 

මිතු්රකුද දැනුවත කළ ්ද්සා්හායුරන් 

්ද්දනා නිව්ස් රැඳී සිටි්ේ සිදුවන ්ද 

දැන ගන්නටය.

ඊළඟ සති්ේ විකුණුම්කරුවන් ්ද්දනා 

නැවත ෙැමිණ තිබුණි.

“අම්ො ්බා්හාෙ ස්තූතියි අ්ෙන් බඩු 

ගතතට. ෙහන්සියි අම්ො. අපිට වතුර ටිකක 

්දන්න පුළුවන්ද?” ඔවුන් ෙවසනු ොධව සහ 

්සායුරා කැෙරා්වන් බලා සිටි්යෝය.

“ආ දරු්වෝ ඇවිත මිදු්ේ ්බේච් එ්කේ 
වාඩි්වේ්න.” ්වනසක ්නා්ෙන්වා ඔවුන්ට 

කී කුසුමිද නිවස තුළට ෙැමිණියාය. 

විකුණුම්කරුවන් ්ද්දනා ්බන්ච් එක 

ෙසුකර නිවස ්දසට ෙැමි්ණනවාත සෙඟෙ 

්ොලිසි්ේ මිතුරන්ට ඇෙතුෙක දුන් ොධව 

සහ ්ද්සා්හායුරන් විසිතත කාෙරය 

්දසට ෙැමිණි්යෝය. 

කුසුමි මුළුතැන්්ගයට ඇතුළු වූ අතර එක 

විකුණුම්කරු්වකු විසිතත කාෙර්ේ පුටුවක 

ෙත ොධව විසින් තියා තිබූ ටැබ යන්ත්රය 

අතට ගත්තය. ඔවුන් ්සාරුන් බව ස්ථිර 

කරගත ්සායුරන් ්ද්දනා වහාෙ ඔවුන් 

ඉදිරියට ගිය අතර කලබල වූ ්ද්දනා ෙලා 

යන්නට උතසාහ ක්ළෝය. නමුත අ්නක 

ෙසින් ්ොලිසිය ෙැමිණි අතර ්සාරුන්ව 

ඔවුන්්ගේ ග්හණයට හසුවිණි.

“සේ අපි බඩු විකුණේ්න ය්නවා ව්ගේ 
්ෙවේවල ඉේ්ේ කවුද කියලා ඔතතු 
බල්නවා. අපි ්බාරුවට අපි රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරීේ කියලා කිය්නවා. ්ොඩක් 
්වලාවට ්ෙවේවල තනියම ඉේ්්න 
ෙැහැනු අය. එත්කාට අපිට අනුකම්පා 
කර්නවා. සතියක් ්දකක් පුරාවට අපි ්්චක් 
කර්නවා දවේට එයාලා තනියමද ඉේ්ේ 
කියලා. ඒකයි අපි ්ගේට්ටු්ේ ්බේ එක 
ෙහේ්ේ. හැමදාම ්ගේට්ටුව අරිේ්න එේ්ේ 
එකම ෙැහැනු ්ක්නා ්නම් සාමාන්ය්යේ 
දවේ කාල්ේ ්ෙදර ඉේ්ේ ඒ ෙෑනු ්ක්නා 
විතරයි කියලා අපි සථිර කරෙේ්නවා. 
සීසීටීවී කැමරාව කැඩු්ේ, බේලව 
්හාරකම් ක්ළත අපි තමයි සේ.” ඔවුන් 

ෝොච්්චාරණය කර තිබිණි.

“එත්කාට ්ගේට්ටු්ේ තීේත ෙෑ්ේ?”
“ඒ අපි ආරක්ෂාව අඩු ්ෙවේ මාේක් 

කරෙේ්න ක්රමයක් සේ. අනිත එක ඒ 
පැේලම ්ෙදර ්ක්්නක් අයිේ කරේ්ේ 
්නැතතම් ඒ්කේ අපි ්තරුම් ෙේ්නවා 
්ෙදර මිනිසසු ්ෙදර ආරක්ෂාව ෙැ්න 
වැඩිය හිතේ්ේ ්නැහැ කියලා. අනිත එක 
අපි කඩපු කැමරාව ්ම් ්ව්නකම් හදලා 
තිේ්බත ්නැහැ. ්නැතිවුණ බේලව ්හාය 
්හායා හිටියා මිසක් අලුත බේ්ලක්ව 
්ේනා්වත ්නැහැ. ඉතිේ ්ම් ්ෙදර අයට 
සිදධ ්ව්න කිසිම ්දයක් ෙැ්න සැකයක් 
ඇති වු්ණ ්නැහැ කියලා අපිට සථිර වුණා.” 
ඔවුන් වැඩිදුරටත විස්තර කර තිබිණි.

කුසුමි්ගේ අවිවාහක ඥාතී ්සායුරියක 

නිව්ස් නවතවා ගන්නට ොධව තීරණය 

ක්ේ ඉන් අනතුරුවය. 

flá l;dj

• සමාධි ්ඩයස්

ෙවේට ද්ගවේවල 
්නියම ඉනන 
දනෝනලා 
අේල්ගනන 
දේසයි සර්

“මාලිනෙ අයිදේ, 
මට උෙේවේ 
කරපන. අදේ 
දේ ඉස්සරහ 
උඹලදේ කැමරාවට 
අහුදවනවා දනෙ? 
සැක හිද්න 
කවුරුත ්ගැවසුණාෙ 
කියලා මට 
්බලා්ගනන ඕදන.” 
මා්ධව කියදදී 
මාලිනෙ පසුගිය 
මාසදේ ෙර්්ශනයන 
මා්ධවට දපනවූදේය

“අමමා මම 
ඉස්සරහ ද්ගෙරට 
ගිහින එනනම. 
දදාර වහද්ගන 
ඉනන. දවන 
කවුරුත ආවට 
දදාර අරිනන 
එපා.” කී ඔහු ලහි 
ලහිදේ නිවසන 
පිට වූදේය.
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ශ්රදධා ්වෝකේ ඇඟිලි ගනිමින් බලා 

සිටි්ේ ‘ේගේ වස්තු්ේ අපි කසාද 

බඳිමු’ කියා අෆ්තාබ පුනාවාලා්ගේ 

මු්වන් ෙැව්සන තුරුය.

ශ්දධා හා අෆ්තාබ හමුවනවිට ශ්දධා්ගේ 

වයස අවුරුදු විසිහතරකි. ඔවුන් හමුවු්ේ 

්ේටින් ඇේ (Dating App) එකක හරහා සිදුවු 

දැන හඳුනාගැනීෙක ෙතය. ඒ දිේලි්ේදියි.

සුන්දර සිනහවකට හිමිකම් කී ශ්දධා දුටුෙනින්ෙ 

අෆ්තාබ්ගේ හි්ත ඈ ගැන කැෙැතතක ඇතිවිය. ශ්දධාද 

අෆ්තාබ්ගේ අත අේලාගත්ත ජීවිත කාලයෙ එකට ඉඳී්ම් 

ප්රාේ්නය සි්ත දරා්ගනය. කඩවසම් තරුණ්යකු වූ 

අෆ්තාබ තෙ ආග්ම් ්නාවීෙ ඇය ගැටලුවක කරගත්ත 

නැත.

ෙළමු හමුවී්ෙන් ෙසු ඔවුන්ගේ ආදරය දළුලා වැඩිනි. හින්දු 

්චාරිත්රයට අනුව අෆ්තාබ්ගේ ෙනාලිය වන්නට දින ගනිමින් 

උන් ශ්දධාට අෆ්තාබ කී්ේ ඈ අසන්නට බලා සිටි වදන් ්ෙළ 

්නා්ේ.

“ශ්රදී.... අ්ේ ්ෙදරිේ ඔයාට කැමති ්නෑ... ඒත ්දවියේ්ගේ 
්නා්මේ මයං ඔයාව අමතක කරේ්ේ ්නැහැ. අපි අලුත 
ජීවිතයක් පටේෙමු.”

ඒ වනවිටත ඔවුන්ගේ ජීවිත්ේ අලුත ෙරිච්්ඡේදයක ්ෙරළී 

තිබුණි. ඔවුන් නිදහ්ස් හමුවූ අතර, සොජශීලී තරුණියක වූ 

ශ්දධාත අෆ්තාබුත ්රේේේ සුන්දරතවය රිසි ්ස් විඳගනිමින් 

සිටි්ේ, නීති්ෝත විවාහය ලියා තබන්නටත කලිනි.

“අ්ේ ්ෙදරත අ්ේ සම්බේ්ධට කැමති ්නෑ. ඒත අපි 
අ්ේ ්ෙදර යයං අෆතාේ. අම්මාව මයං ්කා්හාමහරි කැමති 
කරෙේ්නම්.”

ශ්දධා කීවාය. ශ්දධා එ්ස් කීවත ඇය සිය 

්ෙම්වතාව නිවසට කැඳවා්ගන එදදි ෙවු්ේ 

වැඩිහිටි්යෝ කැෙැතතක ්ෙන්නු්ේ නැත. 

අෆ්තාබ්ගේ ොපියන් ව්යාොර  කළ බැවින් 

අෆ්තාබ අත මුදේ ගැවසිණි. 

“අපි කසාද බඳිේ්ේ කවදද...?”
ශ්දධා අසන්්න් සන්සුන්ව නමුත, ෙසුව ඔවුන් 

අතර ගැටුම් ඇති්වන්නට මූලිකෙ ්ේතුව 

වූ්ේත එෙ වදන් ්ෙළයි.

කාලය ්ගවී යමින් තිබුණි. ටික දිනක ශ්දධා 

කසාදය ගැන ඔහුට ෙතක ක්ේ නැත. ෙතක 

කළත, අෆ්තාබ ඒ සනෑෙ ්ෝහාතකෙ ඒ කතාව 

ෙගහැර ගි්ේය. ඇතැම්විට ඔහු දින ්දක, තුන ්ගදර 

ආ්ේ නැත. ශ්දධා්ගේ ොපියන්ටද අෆ්තාබ්ගේ ්ම් ගතිගුණ 

ඇේලු්ේ නැත. දිනක අෆ්තාබ නිවැසියන් සෙඟ ඇතිවූ 

ආරවුලකින් ෙසු ්ද්දනා ්වනෙ නිවසක ෙදියංචියට ගියහ.

ඒ අනුව ඔවුන් මුම්බායි සිට දිේලියට ආ්ේ ්ෙෙ අවුරුද්ද 

්ෙබරවාරි ොස්ේයි.

එෙ නිවස ඔවුන් කුලියට ගත්ත ්ෙේරාලි ප්ර්ද්ශ්ේ 

ෙහේ නිවාස සයංකීේණයකිනි. ඊට යාබදව ඇත්ත කැලනෑබද 

ප්ර්ද්ශයක නමුත ඒ ෙරිසරය ශ්දධා්ගේ සිත ගතතාය.

ොස ්දක තුනක ගතවිණි. ශ්දධා බලා්ෝරාතතු වූ 

කිසිවක ඇයට ලැබු්ේ නැත. ඕනනෑෙ ්ෝහාතක අෆ්තාබ 

තෙන් හැරයනු ඇතැයි ඇයට ්නා්යකවර සිතී තිබිණි. 

“අෆතාේ මට ෙහ්නවා. බණි්නවා. මට ්ෙදරිේ යේ්න 
කියලත කිය්නවා.”

ෙැයි ොස්ේ දිනක ශ්දධා සිය ෙවට දුරකතන්යන් කීවාය. 

තාතතාත ස්හෝදරයාත තෙන් හා හිත අෙනාෙ වුනත ඈ 

ඉඳහිට අම්ො සෙඟ දුක ්බදාගතතාය. ඇයට ළඟෙ මිතුරු 

මිතුරියන් සිටියත ෙවුේ ප්රේන ඔවුන් හා කතා කරන්නට ගි්ේ 

නැත.

්ම් අතර ඔහු එක සන්ධ්ාවක අලුත ශීතකරණයක ්ගන 

ආ්ේය. ඇෙේ, ්දාඩම්, මිදි වා්ගේ ෙලතුරුත ෙස්, ොළුත එහි 

්ගනැවිත දැමු්ේය.

“රණඩු ්්නාකර කාලා බීලා ඉේ්න.”
අෆ්තාබ කී්ේය. එ්හත ්ම් කුෙන ්ද කළත කළයුතුෙ 

්දය ඔහු ෙග හරිනවා යැයි ශ්දධාට සිතුණි.

ඇය තවත දිනක තෙ විවාහය ගැන අෆ්තාබට ෙතක 

කළාය. එදා ්ගේ ්දක ්වන්නට ්දන්නාෙ කනෑ ගසාගත්තය. 

ගුටිබැටද හුවොරු විනි. ඒ ්වනදා ්ෙන් ්නා්ේ. අෆ්තාබ 

ඇය්ගේ ්ගල සිර කර්ගන සිටි්ේය. 

ටික ්වලාවකින් ශ්දධා නිසලව කඩා වැටුණාය. අෆ්තාබ 

ඇ්ගේ සිරුර කුස්සියට ඇද්ගන ගි්ේ ඉන් ෙසුවය.

“අෆතාේ පු්නවාලා ඇය්ගේ සිරු්ේ ්කාටස කැබලි කරලා 
අලුත ශීතකරණ්ේ ෙබඩා කරලා තිබුණා. ඒ කැබලිවලිේ 
්කාටසක් රහ්සම ඔවුේ පදියංචි නිවස අසල ති්ය්න 
ව්නාේතරයට ගිහිේ දාලා ති්ය්නවා.”

ඒ ්ෙේරාලි ්ොලිස් ස්්ාන්ේ නිලධාරි්යකු ොධ්යට දුන් 

ප්රකා්ශයකි.

අෆ්තාබ්ගේ ක්රියා කලාෙය ්හළි්වන්්න් ්ෙෙ සිදධි්යන් 

ොස කිහිෙයකට ෙසුය. එනම් මීට දින කිහිෙයකට ්ෙර ශ්දධා 

අතුරුදන්ව ඇතැයි ඇ්ගේ පියා විසින් ්ොලිසියට කරන ලද 

ෙැමිණිේලකට අනුවය. ඔහු එෙ ෙැමිණිේල කරන්්න් ඇය්ගේ 

මිතු්රක ලබාදුන් ්තාරතුරක නිසාය. ඒ ොස ගණනාවක සිට 

තෙ ්කටි ෙණිවුඩවලට ඇය ප්රති්චාර දකවා නැති බවට අදාළ 

මිතුරා ශ්දධා්ගේ ස්හෝදරයාට ලබාදුන් ඇෙතුෙ නිසාය.

ශ්දධා ඝාතන ්්චෝදනාවලට අතඅඩයංගුවට ෙත අෆ්තාබ 

ඇය්ගේ සිරුරු ්කාටස් බැහැර කළායැයි කී වනාන්තර 

ප්ර්ද්ශයද හඳුනා්ගන තිබිණි. 

කලක සිට ඔහු සියේල සැලසුම් කර ඇති බවද කියැ්ේ. 

කුලී නිවසකට යනෑෙ, ශීතකරණය මිලදීගැනීෙ ඉන් කිහිෙයකි. 

්ම් අනුව අෆ්තාබට හිමි දඬුවම් නීති්යන් ලැ්බනු ඇත. 

නමුත ශ්දධාට යළි ජීවිතය ලැ්බන්්න් නැත.

දුටුෙනින් විවිධ ඇේ හරහා හඳුනාගනිමින් සිහින ්ලෝකවල 

සැරිසරන ්බා්හෝ්ද්නකු්ගේ ජීවිතවල ඉරණෙ ්ෙවැන්නකි. 

ශ්දධා ්ලාවට කියා්දන ොඩෙ එයයි.

• දීපා වසනති එදිරිසංහ

2022  දෙසැම්බර් 1 කාණ්ඩය ෙසවැනිි කලාපය   ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

මිල රු. 
120/-

තෑගි
 දෙදෙෙ  
ප්රදේලිකා

දම ෙැන් 
අහන්ෙ 
ෙතතල් 
ගීතයක්

ශිෂ්යතවයට
දපරහුරු 
ප්රශෙ පතතර

සිිංහල ෙණිතය 

පරිසරය  ඉිංග්රිසි 

දෙමළ පා්ඩම

පින්තූර පිටු
පුිංචි අදේ 
චිත්ර - රචො

සිංඝමිතතා දතරණිය ෙඹදිව සිට 

ලිංකාවට ශ්රී මහා ද්බෝධිය 

වැ්ඩම කරවූ උඳුවේ මාසය

4කිරණවසර

3කිරණවසර
2022 දෙසැම්බර්   1කාණ්ඩයෙස

වැනිකලාපය 

ශිෂ්යතවමාසික
පුවතපත  

ලසසන
පින්තූර
දකාළයක්

ශිෂ්යතවයට
පුරුදුදවන්න

ප්රශනපතතරදෙ
කක්

ෙැන්
අහන්න
නතතල්
ගීතයක්

පා්ඩම
ක්රියාකාරකම

රැසක්         

තෑගි
දෙදනන
ප්රදේලිකා

මිලරු.
120/- දේසුබිළිඳුඉපදුණ

ාසීතලඋඳුවප්මාදස

  පාඩම් සඳහා 
මාර්ගෝප්ේශ   

නිර්ේශිත
 පිංතූර ්පාත්

දරුවන්ගේ නිපුණතා 
වර්ධනය ්පනවයි

අ්ේ පුිංචි දූලා පුතාලාට දැන 
්පර පාස්ේ පටන 
ශිෂ්යත්වය දකවාම 

හරිම පළි්වළට ඉ්ගන ගනන 

සම්මන්ත්රණ 
්මාලාවට 
නියමිත ප්රශ්නප්ර 
 
                        ස්මග 
න්නාමිනේ
කිරණ5

වසර

වි්ේෂ ඇණවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

මිල රු. 

120/-

5
වසරකිරණ
2022   දෙසැම්බර් 1 කාණ්ඩය  ෙසවැනි කලාපය   

ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

පරිසරය සිංහල දෙමළ 

අනුමාන ප්රශන අභ්ාසත්....

මාතර දකාටදපාළ ජාතික පාසල් ශ්රවනාගරදේදී පැවැතවූ  කිරණ සමමන්ත්රණය දා 

14ක්

යාළුවදේ ඔයාලට 

දහාඳම තෑග්ගක් 

දේ කලාපදයේ

සිංහල  
ගණිතය  පරිසරය 

ඉිං�ස  නේමළ 
ප්රශ්න නගාඩයි

 නම පාර
නපරහුරු 

ප්රශ්න පතතර 

14ක්

ඔන්ත්න යාළුවනන්ත 
ශිෂ්යතව විභාගය නවනුනවන්ත

                        මුළු පතතරය්ම 
ප්රශ්න පතතරයක් 

නවලා

කිරණ5
වසර

 ore keK jvk

කිරණ
පෙර ොසල

මිල රු. 
120/-

we;s ;rï 

mdg lrkak

lmkak" w,jkak" 

fi,a,ï lrkak" .hkak" 

fidhkak" úuikak"  

ks¾udK lrkak" 

ud¾f.damfoaY 
iys;hs

2022 foieïn¾ 1 ldKavh y;rjk l,dmh

mska;+r 
fmd;la  
fkdñf,a

ලියාපදිංචි 
පපරපාසල් 

සඳහා  
විපේෂ වට්ටම්

අත්්පාත් 
තබන  

්පරපාසේ
නිංගිලා 

මේලිලාට

මාසික 
අධ්ාපනික 

පුවත්පත්6

�ල �. 
120/-

1
වසර�රණ

 ore keK jvk

w¨;skau mdi,g 
msh ke.+ 
¥ mq;=kag

úIh 
ks¾foaYdkql+,j 

ilid we;

mska;+r 
fmd;la  
fkdñf,a

2022 foieïn¾  1 ldKavh y;rjk l,dmh

�ල �. 
120/-

 ore keK jvk

�රණ�රණ�රණ2
වසර

අමතර දැ�ම� සමග 
පාසෙ� පාඩ�

ආසාෙව� ඉෙගන ග�න

2022 foieïn¾   1 ldKavh y;rjk l,dmh

mska;+r fmd;la  
fkdñf,a

අකුරු  කරනනට අලුතිනම 
පාසලට පය නැගූ 

පුිංචි නිංගිලා මේලිලාට

ද ිවයින පුරා පුවත්පත්  නි්යෝජිතයින්ගන  හා ්පාත්හේවලින

ශිෂ්යතවය 
පෙපහසිපයන් 

ජයගන්්න 

අලුත්ම කොපයන් 
දැන් 

පවපෙඳ පපාපේ

දේටින ඇේ එදකන හමුවුණු දපමව්ාද්ගන
්බඳිමුෙ ඇහුවාම මරලා ෆ්රිජ් එදේ දාලා



22 2022 දෙසැම්බර්ï07 වන ්බදාදා

කලේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කණ්ඩායදම 
කවුරුත ආෙරය කළ ක්රී්ඩකයා වූදේ 

ඔහුය. ඔහු පිත්ත රැද්ගන ක්රී්ඩා 
පිටියට එනදන දකායි දමාදහාදතෙ 

ඒ ද්බාදහෝ අවස්්ාවල ක්රී්ඩාදලෝලීනට 
ෙැක්ගනනට ලැබුදණ අලංකාර මේ දවඩි 
සංෙර්්ශනයේ ්බඳු ඇස් පිනායන අනෙදම 

පිතිහරඹයකි. ඒ තුළ වැඩිපුරම තිබුදණ 
දයෝ්ධ හදේ පහරවේය. එපමණේ 

දනාව දම ක්රී්ඩකයාට ඕනෑම දමාදහා්ක 
පනදුවෙ දහාඳටම හුරුය. පිටිදේ 

සටිනදන දලෝකදේ ෙේෂ්ම පිතිකරුවා 
වුවෙ ඔහු පනදු යැවීමට පැකිදළනදන 
නැ්. එදස්ම ්වත විදටක ඔහු පිටිය 

සසාරා පියඹායනදන රැක්ගනනට 
දනාහැකි උ්ඩපනදු පවා රැක්ගනනටය. 

ඒ නිසාම ඉරියේ තුදනනම රජ වූ 
සැ්බෑම තුන ඉරියේ ක්රී්ඩකදයකු දලස 

දම ක්රී්ඩකයා හැඳිනවිය හැකිය. ඒ 
දවන කවුරුත දනාව ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 
කණ්ඩායදම හිටපු තුන ඉරියේ ක්රී්ඩක 

තිසර දපදර්රා ය. ඉතින තිසර ්ගැන දම 
ක්ා්බහ ඔහුදේ ආෙරණීය බිරිඳ වන 

දෂරමි දිනූෂිකා සමඟිනි.

තිසර දපදර්රාදේ බිරිඳ 
දෂරමි දිනූෂිකා

අපට මුලිේම කියේ්න තිසර ඔබට 
මුණෙැහු්ේ ්කා්හාමද?

අපි ්දන්නෙ එකෙ ග්ම්. ඒ කියන්්න් 

මිනුවන්්ගාඩ. ඉතින් ්ොඩි කා්ේ ඉඳලා 

අපි අපිව දන්නවා. ෙට ෙතකයි හත්ර 

ෙන්ති්ේ ඉඳලා තිසරයි ෙෙයි අපි ්දන්නෙ 

එකෙ දහම් ොස්ේ එකෙ ෙන්ති්ේ හිටි්ේ. 

ඒ යාළුකෙ තෙයි ෙස්්ස් කා්ේ ආදරයකට 

හැරු්ේ.

*්ක්්නක්ට කැමති ්වේ්නත ්මාකක්ම 
හරි වි්ශෂ ්ේතුවක් ති්යේ්න එපැයි. 
ඇතතටම ්ෂරමි තිසරට කැමති වු්ණ 
ඇයි?

ඇතතෙ කිේ්වාත ෙට තිසරට අකෙැති 

්වන්න ්ේතුවක තිබු්ේ නනෑ. අනික ෙයං 

එයාව ්ොඩි කා්ේ ඉඳන්ෙ දන්නව්න්. 

එකෙ ග්ම් හින්දා අ්ේ ෙවුලයි එයා්ගේ 

ෙවුලයි හරි එකතුයි. ඒක නිසා තිසර ෙට 

කැෙතියි කියපු ගෙන් ෙෙත කැෙති වුණා.

එදා තිසර ක්රිකට් ්තෝරෙනිදදි ්පම්වතිය 
විදියට අකමැතිවු්ණ එ්හම ්නැදද?

අ්න් නනෑ. හැබැයි ෙයං ඉස්සර ක්රිකට 

ගැන ්ලාකුවට දන්්න් නනෑ. ඇතතෙ 

කිේ්වාත ක්රිකට ෙැච් එකක බලන්්නවත 

නනෑ. තිසර ඉස්්කෝ්ේ කා්ේ ෙැච්වලට 

යන්කාට ෙට කියනවා “අද ටීවී එ්ක ෙයං 

්ෙන්නනවා බලන්න” කියලා. ෙයං ඉතින් 

බලනවා. ඔය විදියට තෙයි ෙෙත ක්රිකටවලට 

උනන්දු වු්ේ. ්කා්හාෙහරි එයා ජාතික 

කේඩායෙට ආවට ෙස්්ස් නම් එයා ඉන්න 

කිසිෙ ෙැච් එකක ෙගඇරි්ේ නැතුව 

බැලුවා.

ඒ කියේ්ේ තිසර ක්රිකට් ක්රීඩක්යක් විදියට 
ක්රීඩා කරපු හැම තරඟයක්ම බලේ්න ගියාද?

ලයංකා්ේ තිබුණු ෙැච්වලට නම් ්ගාඩාක 

්වලාවට ගියා. වි්දස් සයං්චාරවලට යදදිත 

ෙයං ්ගාඩාක ්වලාවට එයා එකක ගියා. 

එ්හෙත ්වලාවක තෙයි ටීවී එ්කන් ෙැච් 

එකක බැලු්ේ. 

තිසර ක්රීඩා කරපු තරඟ අතරිේ අමතකම 
්නැති තරඟයක් ්ෂරමිට ති්ය්නවද?

එක සැරයක නවසීලන්තයට එ්රහිව 

එයා එකදින තරඟයකදි ෙන්දු 74කදී ලකුණු 

140ක ගැහුවා. ඒ අයංක හත පිතිකරුවා 

විදියට ඇවිත. ෙට ෙතකයි එදා තිසර හ්ේ 

ෙහරවේ 13ක ගැහුවා. වාසනාවකට ව්ගේ 

ෙයං එදා ෙැච් එක බලන්න ගිහින් හිටි්ේ. 

ඉතින් මුළු රටෙ කතා කරපු තිසර්ගේ ඒ 

ඉනිෙ ඇස් ්ද්කන්ෙ බලන්න ෙටත පුළුවන් 

වුණා. ඒක ගැන ෙට හරිෙ සතුටුයි. ්ොකද 

නිකන් හරි ඒ අවස්්ාව ෙට ෙගඇරුණා නම් 

්ගාඩාක දුක හි්තන්න තිබුණා.

‘පැන්ඩා’ නම ෙැමදම 
කැන්ගරුදවේ 
ඒ වුණාට මමනම 
ක්ා කරනදන 
්බ්බා කියලා
පරණ තිසරව 
ආදයමත ෙකිනන 
මං ආසාදවන ඉනදන

තිසර ්ප්ේරා ්හාඳිේම දසකම් අතර 
සිටියදී තමයි එක්වරම ජාතික කණඩායමට 
සමුදුේ්ේ. එයා ඒ තීරණය ෙේ්න 
ඉක්මේවුණා වැඩියි කියලා ඔබට හිතිලා 
්නැදද?

්බාරු කියන්න ඕන නනෑ ෙට නම් ඒක 

එදත හිතුණා අදත හි්තනවා. ඒත එයා 

ඉතින් එයාටෙ හිතිලා ජාතික කේඩාය්ෙන් 

සමුගතතා. ඒක එයා්ගේ තීරණය. ෙයං 

බල කරන්න ගි්යත නනෑ. ්ොකද ක්රිකට 

්තෝරගත්ත එයා නිසා ඒකට සමු්දන 

එකත එයාෙ බලලා තීරණය කරන්න ඕ්න්. 

ඒත ඉතින් ෙයං නම් අදටත එයා ජාතික 

කේඩායෙ නි්යෝජනය කරනවා බලන්න 

කැෙතියි.

එ්හම සමුෙතතට පස්ස තිසර ඒ 
සමුෙැනීම ෙැ්න පස්ස කා්ේ පසුතැවිලා 
එ්හම ්නැදද?

එ්හෙ නම් දැනිලා නනෑ. ඒත ෙනෑතකදි ෙැච් 

බලන ගෙන් කීෙසැරයකෙ කිේවා “අෙරා්ද 

ඒ ෙැච් එ්ක ෙයං හිටියා නම් ගහනවා” ව්ගේ 

කතා. එයා ්ගාඩාක ්වලාවට ෙැච් බලදදි 

කියනවා ඉතින් එයාට ඒ ්බෝ්ේ වැටුණා නම් 

ගහන විදිය ගැන එ්හෙ. ඒ ්වලාවට ෙයං 

නම් කියනවා “ඔයාට තව කාලයක ක්රිකට 

ගහන්න තිබුණා අෙරා්ද ඉකෙන් වු්ේ” 

කියලා. ඇතතටෙ එයාට තව කාලයක ක්රිකට 

ගහන්න තිබුණා.

තිසර සමුෙතතට පස්ස එදා තිබුණු 
ජ්නප්රියතවය අදටත එයාට ලැ්බ්නවද?

ඇතතටෙ ලැ්බනවා. ්ගාඩාක තැන්වලදි 

ක්රිකට ක්රීඩක්යක විදියට ආද්ේ කරන 

අය එයා්ගේ ළඟට ඇවිත කතාබහ කරලා 

්සේෆියක එ්හෙ ගහ්ගන යනවා. එයාලා 

අදටත තිසරව අෙතක කරලා නනෑ. සෙහර 

්වලාවට තිසරෙ ෙට හිනා්වවී කියනවා 

“ෙයං ක්රිකට ගහන කා්ලවත ්ෂරමි ්ෙච්්චර 

ප්රසිදධ නනෑ්න්” කියලා.

සාමාන්ය්යේ ක්රිකට් ක්රීඩක්යෝ විවිධ 
විලාසිතා කර්නවා. තිසර එ්හම විලාසිතා 
්්නාක්ේ ඔබට බ්ේද?

(සිනා්සමින්) අයි්යෝ නනෑ. ඇතතෙ 

කිේ්වාත එයා එ්හෙ විලාසිතාවලට ආස 

නනෑ. ෙයං තෙයි එයාට “්කාේ්ේ ්ම් විදියට    

        කෙන්න අර විදියට කෙන්න” කියලත  

          කියන්්න්. 

සාමාන්ය්යේ ක්රිකට් ක්රීඩකයිේට 
තරුණියේ්ගේ දැඩි ආකේෂණයක් 
ලැ්බ්නව්ේ. ක්රිකට් ක්රීඩක්යකු්ගේ බිරිඳක් 
විදියට ඒක ඔබට දැනු්ණ ්කා්හාමද?

තිසර්ගේ බිරිඳ විදියට ඒ ගැන ෙට 

තිබු්ේ සතුටක. ්ොකද ඒ ්වන්කාට 

අපි විවාහ්වලා්න් හිටි්ේ. ඒක නිසා ෙට 

එයා ගැන බයක තිබු්ේ නනෑ. ්ොකද එයා 

ේගේ කියලා ෙයං දන්නවා. ඉතින් ්ගාඩාක 

අය ආද්ේ කරපු තිසර ේගේ්න් කියන 

නිහතොනී ආඩම්බරය ෙට තිබුණා.

එත්කාට ක්රිකට් ක්රීඩක්යෝ කියේ්ේ 
කාේයබහුල අය. ක්රිකට් ක්රීඩක්යකු්ගේ 
බිරිඳක් විදියට ඒක ඔබට දැනු්ණ 
්කා්හාමද?

තිසර ්කාච්්චර කාේයබහුල වුණත 

එයා කාේයබහුලයි කියලා ෙට දැනු්ේ 

නනෑ. ්ොකද ෙයං නිතරෙ එයා එකකෙ 

හිටියා. මුලදි ෙයං කිේවා ව්ගේ එයා්ගේ හැෙ 

තරඟයකෙ ව්ගේ ෙයං බලන්න ගියා. වි්දස් 

සයං්චාරයකට ගියත ෙෙත එයා එකක ගියා. 

ඒක නිසා ්ලාකුවට එ්හෙ ්දයක දැනිලා 

නනෑ.

2014 විසසයි විසස ්ලෝක කුසලා්න අවසේ 
මහා තරඟයත ්ශරමිට අමතක ්නැතුව 
ඇති ්ේද?

අ්න් ඒ ෙැච් එකත කවදාවතෙ ෙට 

අෙතක ්වන්්න් නනෑ. එදා ්ලෝක කුසලානය 

ශ්රී ලයංකාව දිනන්කාට ජයග්ාහී අන්තිෙ 

ලකුණ රැස්ක්ේ තිසර. බිරිඳ විදියට ඒ 

්ෝහා්ත ඇතිවුණු හැඟීෙ ව්චන කරන්න 

අදටත ෙට ්ත්රන්්න් නනෑ.

එදා තරඟ්යේ පස්ස තිසර ඔයාට කිේ්ේ 
්මා්නවද?

එ්හෙ වි්ේෂ ්දයක නම් කිේ්ේ නනෑ. 

ඒත එයා කවදාවත නැතිතරම් සතුටින් එදා 

හිටි්ේ. හැබැයි ෙැච් එකට කලින් නම් 

ෙට කිේවා “ෙයං තනියෙ හරි ්ම් ෙැච් එක 

ගහනවා” කියලා. එ්හෙ කරන්න පුළුවන් 

කියලා ෙැච් එකට යදදි ්ලාකු විේවාසයකින් 

හිටි්ේ. අන්ති්ම් කුොේ සයංගකකාරත එකක 

එයාටෙ ඒක ඉවර කරන්න ලැබුණා.
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“මෙ ්ගාවි්ොළට ො නගමින් 

සිටියදී කුරුසිය ක්ේ දරා 

ෝේ ඇ්දන ඔහු දිටිමි. 

ජනසමූහයක ද, ඔහු පිටුෙස ගෙන් ගතහ. 

ෙෙ ද ඔහු ළගින් ෙ ගෙන් කරන්නට වීමි. 

කුරුසිය බරින් ඔහු කීෙ වතාවක ෙ බිෙ 

ඇද වැටිණි. ඔහු්ගේ ්ශරීරයද ්හම්බත වී 

තිබු්ේය.”

්ජ්සූස් වහන්්ස් වම් උරහි්ස් 

කුරුසියක තියා්ගන කේවාරි කන්ද 

නැගපු හැටි සී්ෙෝන් සිරන්වුස් (්ජ්සුස් 

වහන්්ස්්ගේ ්ගෝල්යක) ෙැහැදිලි කරලා 

ති්යන්්න් එ්හෙ.

එදා කුරුසි්ේ ඇණ ගහලා වද දීලා 

ෙරාදාපු ්ජ්සුතුො ොස්කු දව්ස ෙර්ණන් 

නැගිටිනවා. ඒ නිසා ොස්කුව කිතුණු 

්භකතියන්්ගේ ෙයංගල්යය.

ඒ ෙයංගල්යය සෙරන්න ගියපු අහියංසක 

මිනිස්සු සිය ගාණක 2019 ොස්කු ඉරිදා 

්බෝම්බ ගහලා ෙරලා දැම්ො. හැබැයි 

ඒ අයට තාෙත සාධාරණයක ්වලා 

නැහැ. ඒ සාධාර්ේ ඉේලලා අරග්ේ 

කා්ලදි ෙනුස්ස්යක මීගමුව කටුවාපිටිය 

ෙේලි්ේ ඉඳලා ්ගෝේ්ෆ්ස් එකට 

ොගෙනක යනවා.

කි්ලෝ 30ක බර කුරුසියක වම් උර්ේ 

තියා්ගන කි්ලෝමීටර 40ක ෙයින් ගියපු 

ඒ ෙනුස්සයා ්වන කවුරුත ්න්ෙයි, 

්ජහාන් අේපුහාමි. ඔහු ජනප්රිය රයංගන 

ශිේපි්යක. ්ටලි නාට්ය, චිත්රෙට ව්ගේෙ 

්ේදිකාව එකකත ගණු්දනු කරන 

්නාම්ෙර එ්ක නළු්වක.

රට ්වනු්වන් ඒ ව්ගේ ්දයක කරන 

පු්තක ලැබිච්චි එකෙ අම්ො ්ක්නකට 

ආඩම්බර ්වන්න පුළුවන් කාරණාවක. 

ඉතින් ඒ ආඩම්බර අම්ො එකක ඒ පුතා 

ගැන කතා කරන්න අපිට අවස්්ාවක 

ලැබුණා. ්ම් ්ජහාන් අේපුහාමි්ගේ ෙව 

ෂි්රෝො ද සිේවා එකක කරපු කතාබහක.

“ෙෙ නුවරඑළි්ේ. තාතතා 

අේවා්රෝහක්යක. සිරිෝවෝ 

ෙැතිනිය්ගේ ආේඩුව කා්ේ අේව ්ේස් 

තහනම් කළා. ඊටෙස්්ස් අපි ොරවිලට 

ආවා. එ්හදි තෙයි ෙට පුතා්ගේ 

තාතතව හම්බු්ේ. ්ජහාන් පුතා 

ෙවු්ේ හතරවැනියා. එයාට අකකලා 

්දන්්නකුයි, නයංගි ්ක්නකුයි, අයියා 

්ක්නකුයි ඉන්නවා.”

පුයංචි කා්ලදි ්ජහාේ දඟයිද?
“අ්න් නැහැ. පුතා හරිෙ අහියංසකයි. 

්ොඩි කා්ේ අයියා වරදක කරලා අපි 

එයාට බැන්නහෙ ඒකට අඬන්්නත 

්ජහාන් පුතා. අනික එයා ඉස්සර ඉඳලෙ 

මිනිස්සුන්ට හරි ආද්රයි. ඒ නිසාද ෙන්දා 

පුතාට ඉකෙනින්ෙ මිනිස්සු ආකේෂණය 

්වනවා.”

පුයංචි කා්ේ ඉඳලා ්ොතේත වැඩටත 

්ජහාන් දකෂ බවත ඇය කිේවා.

“2001දී ෙෙ නේසින්වලට එයංගලන්්තට 

ගියා. එදා ඉඳලා ෙෙ තාෙ ජීවත්වන්්න් 

එ්ේ. රට යන්කාට පුතාට 16යි. ෙෙ 

ගියාට ෙස්්ස් එයාල්ගේ තාතතා තෙයි 

එයාලව බලාගත්ත. ්ත එක ෙවා හදලා 

ළඟට ්දන තාතතා ්ක්නක පුතාට 

හිටි්ේ. 2012දී එයා නැතිවුණා. යාළු්වෝ 

ව්ගේ හිටපු නිසා තාතත්ගේ වි්යෝව 

පුතාට දරාගන්න අොරු වුණා.”

බැලූ බැේෙට දඩබබර, රැඩිකේ 

්චරිතයක ව්ගේ ්ෙනුණට ්ජහාන් 

කියන්්න් ්බා්හාෙ සයං්ේදී ෙනුෂ්ය්යක 

බවයි ඇය කිේ්ේ.

“පුතා ඉ්ගනගත්ත හලාවත ්ශාන්ත 

්ම්රීස් ඉස්්කෝ්ලන්. ඒ කා්ේ ඉඳලා 

පුතා රඟොන්න දකෂයි. පුයංචි කා්ලදි 

දහම් ොසේ නාට්යවලට එ්හෙත 

සම්බන්ධ වුණා. එකොරක පුතා 

ෙයංගල ්ස්නානායක්ගේ වැඩමුළුවකට 

සහ්භාගී වුණා. ඊටෙස්්ස් තෙයි ්ේදිකා 

නාට්යවල රඟොන්න ෙටන්ගත්ත. 

ෙස්්ස් රූෙවාහිනී නාට්ය, චිත්රෙටවලටත 

සම්බන්ධ වුණා.

‘සය ්ෙති කුසුෙ’ චිත්රෙටය ්වනු්වන් 

සාක සිනො සම්ොන උ්ළ්ේ ්හාඳෙ 

නළුවා සම්ොනය ලැබුණා.  රයංගනය 

්වනු්වන් සරසවි සම්ොන, රාජ්ය 

සම්ොන, ්යෞවන සම්ොන එ්හෙත 

අර්ගන ති්යනවා.”

්ජහාන්්ගේ බිරිඳ ගයාත්රී ේේෂි. 

ඔවුන්ට ගැහැනු දරු්වෝ තුන්්ද්නක 

ඉන්නවා. ඒ ෙවුල ගැන ්ජහාන්්ගේ අම්ො 

කිේ්ේ ්ේහෙ කතාවක.

“ඒ දුවත හරි ්හාඳයි. ේගේෙ දුවක 

ව්ගයි. පුතා ්ගදර වැඩවලට දුවට 

උදේ කරනවා. ්වලාවකට උයනවා. 

ඒවා දැකකෙ ෙට ්ගාඩක සතුටුයි. පුතා 

බිරිඳට ්ගදර වැඩවලට උදේ කරනවට 

සෙහර අම්ෙලා කැෙති නැහැ. ඒක හරි 

වැරදියි. දරු්වක වුණත කසාද බැන්දට 

ෙස්්ස් ඒක ්වනෙ ෙවුලක. ඉතින් ෙෙ 

එයාලා ්වනු්වන් ්දවේ කරනවා. 

එයාල්ගේ සතුට දිහා බලලා සතුටු 

්වනවා ඇ්රන්න ඒ ෙවුේවලට ඇඟිලි 

ගහන්න යන්්න් නැහැ.”

අම්ො ඒක කිේ්ේ උේද්ශාතෙක 

ස්වරූේයන්.

අරේේ කා්ේ පුතා කුරුසිය ක්ේ 
තියා්ේන ය්න්කාට ්මාකද හිතු්ණ?

“එත්කාට ෙෙ හිටි්ේ එයංගලන්්ත. 

හැබැයි ෙෙ දිගටෙ  ඔන්ලයින් බලා්ගන 

හිටි්ේ. ්ොඩි කා්ලදි පුතා හලාවත 

්සබස්තියන් මුනිඳුන්්ගේ ෙේලි්ේ ක්රිස්තු 

්චරිතය රඟෙනෑවා. ඒ නිසා එයාට 

කුරුසිය හුරුයි.

පුතා ඒ ගෙන ෙටන්ගත්ත ්ොඩි 

පිරිසක එකක. ඒත ෙගදි එයාට 

්ලාකු පිරිසක හැදුණා. එයා ගෙන 

ෙටන්ගතතු ්ේ්ේ ඉඳලා ෙෙ 

්දවියන්ට යාඤා කළා. ේගේ පුතා 

කි්ලෝමීටර ගාණක ෙයින් ගි්ේ 

්සරේපු නැතිවයි. ්ගෝේ්ෆ්ස් 

එකට යන්කාට පුතා්ගේ පිට ්ලලි 

ගිහිේලා.

ඊටෙස්්ස ්ොලිසි්යන් කඳුළු ගනෑස් 

කාලා පුතා බිෙ බදා්ගන ඉන්නවා ෙෙ 

දැකකා. එ්ව්ේ ේගේ ෙපුව පිච්චිලා 

ගියා. එ්හ ඉඳ්ගන තනියෙ ඇඬුවා. 

හැබැයි රට ්වනු්වන් එයා කළ ්ද ගැන 

ෙට ්ගාඩක ආඩම්බරයි. අපි කවදාහරි 

අරන් යන්්න් අනිත අයට කළ ්දවේ. 

එ්හෙ බැලුවෙ ේගේ පුතාට අරන් යන්න 

්ගාඩක ්දවේ ති්යයි.”

අම්ො ්ජහාන් ගැන කතා ක්ේ 

්බා්හාෙ ආඩම්බ්රන්, ආද්රන්. රට 

ගැන හිතන දරුවන් හදපු ඈ ව්ගේ 

අම්ෙලා ගැන අපිටත ආඩම්බරයි කියලා 

අපි ඇයට සමුදුන්නා.

කඳුළු ්ගෑස් 
කාලා 

බිම ්බදාද්ගන 
ඉනනවා ෙකිදදී
 එං්ගලනද් 

හිටියත 
මදේ පපුව 
පිච්චුණා
ෂිදරෝමා ෙ සේවා

දජහාන අේපුහාමිදේ මව

• දසේවනදි දහට්ටිආරච්චි• රුවන එස්.දසනවිරතන

තිසර පිටි්යදි ්නම් ්ොඩාක් නිවුණු ක්රීඩක්යක්. 
්ෙදරදිත එ්හමද?

(සිනා්සමින්) ්ගදරදිත ඒ විදියෙ තෙයි. 

චුටටකවත සැර නනෑ. නිවිලෙ තෙයි ඉන්්න්. 

්ොකක හරි ්ේතුවකට ෙට තරහා ගියත එයාට 

නම් ්ේසියකට තරහා යන්්න් නනෑ. ඒ ව්ගේෙයි 

එයා ටිකක සයං්ේදි වැඩියි. ්ොේඩක ඇතනම් හිත 

උණු්වනවා.

*්දේ්නා ්ෙදර ඉේ්න්කාට ්පාඩි ්පාඩි රණඩු 
එ්හම ්වේ්ේ ්නැදද?

අ්න් ඉතින් රේඩු ්වන්න එයාට තරහා යන්්න් 

නනෑ්න්. ඒ නිසා අපි ්දන්නා වැරදිලාවත රේඩු 

්වන්්න් නම් නනෑ.

ක්රිකට්වලදි ්නම් තිසරට ්ොඩාක් අය කියේ්ේ 
‘පැේඩා’ කියලා. ඔයත කතා කරේ්ේ එ්හමද?

(සිනා්සමින්) අ්න් නනෑ. ෙයං නම් තිසර කියලා 

කතා කරන්්න්. බබා කියලත කියනවා. ඔය ෙැන්ඩා 

කියන නෙ දැම්්ම් ඕස්්රේලියානු ක්රීඩක්යක. ෙට 

නෙ නම් ෙතක නනෑ.

එයා වැඩිපුරම සතුටිේ හිටපු දවස ්ෂරමිට 
මතකද?

ෙයං හිතන්්න් එයා වැඩිපුරෙ සතුටුවු්ේ 2014 

විස්සයි විස්ස ්ලෝක කුසලානය දිනපු දව්ස් තෙයි. 

ඒ සතුට ෙයං එයා්ගේ මූ්ණන්ෙ දැකකා.

්ම් ්ව්න්කාට තිසර එක්ක ්ෙව්න ජීවි්ත ්කායි 
ව්ගේද?

දැන් එයා ්ගාඩාක ්වලාවට ඉන්්න් ්ගදර. ඒ 

නිසා නිදහ්ස් සතුටින් අපි ඉන්නවා. අපි දැන් ෙදියංචි 

බතතරමුේ්ේ. අ්ේ අම්ෙලයි එයාල්ගේ අම්ෙලයි 

නම් මිනුවන්්ගාඩ ඉන්්න්.

්ෂරමි තිසරට කියලා ්ත හදාෙේ්නවා කියේ්ේ 
ඇතතද?

(සිනා්සමින්) අ්න් කවුද ඒ කතාව කිේ්ේ? ඒක 

්ේහෙයි. තිසරට ්ගාඩාක රසට ්ත හදන්න 

පුළුවන්. ෙයං ආසයි ඉතින් එයා හදන ්ත ්බාන්න. 

ඒක එයත දන්නවා. ඒ නිසා හිටපු ගෙන් එයා ෙටත 

එකක ්ත හදනවා.

* රසට ්ත හදේ්න පුළුවේ ්නම් එයාට කටට රසට 
උයේ්නත පුළුවේ ඇති ්ේද?

එයාට ්ත හැදුවට උයන්න නම් බනෑ. ඒත ෙට නම් 

කටට රහට උයන්න පුළුවන්.

තිසර වැඩිපුරම කේ්න ආස එ්හම ්මා්නවද?
බතුයි, ෙරිේපුයි, ්ොේ සම්්බෝලයි, කරවද ්තේ 

දාලයි ති්යනවා නම් ්කාේලට ්වන මුකුතෙ ඕන 

නනෑ. ඒ තරෙටෙ ඒවට ආසයි. එයා ්ගදර ඉන්න 

දවසට ඒ ්දවේ ඉතින් හදලා ්දනවා.

තිසර අදටත ජාතික කණඩාය්ම් හිටියා ්නම් 
දසකම් ්පේ්නයි කියලා ඔබ හිත්නවද?

අනිවාේය්යන්ෙ. ්ොකද එයා ක්රිකට පිටි්ේ 

හිටපු සැබනෑෙ දකෂ්යක. ්හාඳ තුන් ඉරියේ 

ක්රීඩක්යක. අත දිගනෑරලාෙ විේවාසයකින් හයක 

හතරක ගහන්න එයාට පුළුවන්. අොරු ඕනෙ 

්වලාවක ්හාඳට ෙන්දු යවලා කඩුේලක ගන්න 

එයාට පුළුවන්. ඒ ව්ගේෙ ්හාඳට ෙන්දු රකින්න 

පුළුවන්. ඒ නිසා එදා ක්රිකට පිටි්ේ ්ෙන්නපු දස්කම් 

අදටත එයාට පුළුවන් කියලා ෙයං විේවාස කරනවා.

*අවසා්න වශ්යේ අපට කියේ්න තිසරට ආද්ේ 
කර්න අයට ආ්යමත ඔහු ක්රීඩා කර්නවා දකිේ්න 
ලැ්බේ්ේ කවදද?

ඉදිරි්ේ ති්යන ‘ලයංකා ප්රිමියේ ලීගේ’ (LPL) ක්රිකට 

තරඟාවලියට එයා ක්රීඩා කරනවා. තිසර තෙයි 

‘ජැෆ්නා’ කේඩාය්ම් නායකයා. ඒ ව්ගේෙ වි්දස් 

ලීගේ තරඟාවලි කීෙයකෙ තිසරව ඉදිරි්ේදී දකින්න 

පුළුවන්. ඒත එකකෙ එයා ්ස්වය කරන යුද හමුදා්ේ 

ෙැච්වලදිත ඉදිරි්ේදී තිසර්ගේ වැඩ බලන්න 

පුළුවන්. ෙෙත ඒ ෙැච්වලදි ෙරණ තිසරව ආ්යෙත 

දකින්න හරිෙ ආසා්වන් බලා්ගන ඉන්නවා.

්රහා යනදන නැති 
දකදනේ එේක මම 
දකාදහාමෙ අදන 
රණඩු දවනදන?
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සී�ො 
ත�ොන්නමත�රුම
ස්වයං රැකියො �ොඨමෝලො 
උ�තේශිකො

හිතේ හයිතයන ජීවි�ය දි්නන්න කැමති 
තකොයිකොටේ අ�හි� තදන්න ‘ධරණී’ 
හැමදාමේ කැමතියි. නිකරුතේ ත�වි්ලො 
ය්න කෝලය �මනතගේම කිය්ලො ස්වයං 
රැකියෝවක් ත්වනුත්වන තයොද්වන්න කැමති 
කොන�ෝවනට තහොඳ ඉලලුමක් තිතය්න විවිධ 
දෑ පිය්වතරන පිය්වර ත�දරදිම හදා�න්න 
හැටි කිය්ලො තදන්න අපි හිතුතේ ඒකයි. 
කඩදාසි, මැටි, තරදි, විවිධ ආහොර, සබන 
ඇතුළු විවිධ තේ නිර්මොණය කර්න විදිය 
�ැ්න සහ ඒ්වො ත්වළඳත�ොළ ත්ව� තයොමු 
කර්න ආකොරය �ැ්න තම ලිපි මෝලෝව හරහො 
ඔබ්ව දැනු්වේ කර්න්වො. 
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රජාදේ  හැටපස් මං්ගේදලටත 
නැතුව ්බැරිවුණු දකාදහාඹ 

අෙ අපි ක්ා කරනදන 
දකාදහාඹ ද්ලින කරන 
වැ්ඩේ ්ගැන.

්ම්ක ්කා්හාඹ 

්තේවලින් හදන 

බාම් එකක. ස්ම් 

ඇති්වන කැසීම්, පුයංචි 

බිබිළිවලට ව්ගේෙ ස්ම් 

වියළිබවටත ්ම් බාම් 

එක ොවිච්චි කරන්න 

පුළුවන්. ්ගාඩක ්හාඳ 

ප්රතිඵල ති්යන නිසා 

ස්වයයං රැකියාවක 

විදියට ෙටන්ගත්තාත 

්හාඳ ඉේලුෙක ති්යයි.

හැබැයි ්ම්ක 

ඖෂධයක්න්. 

ඒ නිසා ස්වයයං 

රැකියාවක විදියට 

කරනවා නම් රජ්ේ 

පිළිගත ලියාෙදියංචි 

සවද්වර්යක්ගන් 

සහතික කරව්ගන 

ආයුේ්ේද 

අොත්ායං්ශ්ේ 

අනුෙැතිය ගන්න ඕ්න් 

කියන එකත  කියන්න 

ඕ්න්.

තවත විස්තර දැනගන්න 0714766819 

්ම් අයංකයට කතා කරන්න.

• දසේවනදි දහට්ටිආරච්චි

ෙස්්ස් දියකරගතතු 

මිශ්ණයට ්කා්හාඹ ්තේ 

එකතු කරගන්න.

ටිකක නි්වන්න තියලා 

අවශ්ය නම් විතරක සුවඳ 

එකතු කරගන්න.

ෙස්්ස් ඇසුරුම් කරන්න. 

ඇසුරුම් කරන්න කලින් 

මිශ්ණය ඝණ වු්ණාත 

නැවතත ඩබේ ්බායිේ 

කරන්න. 20g නීම් බාම් 

එකක රුපියේ 300-400 

මිලකට අ්ලවි කරන්න 

පුළුවන්.

මුලින්ෙ ්කතලයට වයිට 

්සාෆ්ට ෙැරෆීන් සහ 

බීස්වැකස් දාලා ඩබේ 

්බායිේ ක්රෙයට දිය 

කරගන්න.

දකාදහාඹ ද්ේවලින ්බාම එකේ

1
2

ඉන්දියා්වන් පිටුවහේ කරපු විජය කුොරයා 

තම්ෙැන්නා්වන් ්ගාඩබහිදදි කු්ේණි හිටි්ේ කපු 

කටිමින්ලු. ෙස්්ස් ඔහු යකෂ ්ගෝත්රික කුොරිකාවක 

්වච්චි කු්ේණිව විවාහ කරගන්නවා. කු්ේණි්ගේ උදේ 

ඇතිව යකෂ ්ගෝත්රය ෙරාජය කරලා ලයංකා්ේ රජ්වනවා. 

රජ වුණාට ෙස්්ස ෙධුරාපු්රන් ්ගනාපු ආේය කුොරිකාවක 

විවාහ කර්ගන, දරු ්දන්නත එකකලා කු්ේණිව එළවලා 

දානවා.

විජය එළවලා දාපුවහෙ කු්ේණි ආ්යත ගි්ේ නනෑදනෑ්යෝ 

ගාවට. සනුහ්ේ ොවා දුන්නු වරදට ඒ උදවියත කු්ේණිව 

එ්ළේවා. ්වච්චි අවනඩුව දරාගන්න බැරිව විජය රජුට ්ශාෙ 

කරලා කු්ේණිය දිවිනහගන්නවා. ඔය තෙයි කවුරුත දන්න 

කතාව.

දැන් කියන්්න් ඊටෙස්්ස් වුණාය කියන කතාව. කු්ේණි්ගේ 

්ශා්ේ ෙල්දන්න තරම් කාලයක විජය රජතුො ජීවතවු්ේ 

නැතිලු. විජය්ගන් ෙස්්ස් රජකෙට ෙතවු්ේ ෙඬුවස්්දේ 

රජු. විජය රජුට කළ ්ශාෙය ෙල දුන්්න් ඉන්ෙසු රාජ්යතවයට 

ෙත්වච්චි ඔහුටලු.

කු්ේණි්ගේ සා්ේ නිසා රජුට වසූරිය ්රෝගය හැදුනා 

කියලයි විේවාසය. වසූරිය කියන්්න් ්දවියන්්ගේ  

්රෝගයකලු. ඉතින් ්දේ්රෝග සුව කරන්න නම් ්දවියන් 

්වනු්වන් යාතුකේෙ කරන්න ඕ්නය කියලයි ඒ කා්ේ 

විේවාසය වු්ේ.

ඒ ්ොන ්දවියන්ටද දන්නවද? ්කා්හාඹ ගහට අධිෙති 

්දවියන්ට. අනුරාධපුර ෙහ්ෙේනා උය්නදි ්කා්හාඹ 

්දවියන් ්වනු්වන් හැටෙස් ෙයංගල්යයක ෙැවැතුවායින් 

ෙස්්ස් රජු්ගේ ්රෝගය ඉ්බටෙ ව්ගේ සුව වුණාලු. ඒ 

හැටෙස් ෙයංගල්යයටෙ තෙයි ්කා්හාඹා කයංකාරිය කියලා 

හඳුන්වන්්නත.

්කා්හාඹවලට ්රෝග සුවකිරී්ම් හැකියාවක ති්යන 

බව ඒ කා්ේ උදවියත විේවාස කළාය කියන්න ්හාඳෙ 

උදාහරණය ඔය කතාව.

සයංස්කෘත ්වද් ග්න්්වල ්කා්හාඹ හඳුන්වලා ති්යන්්න් 

‘නිම්ඛ’, ‘අරිෂට’ කියන නම්වලින්. කුෂ්ඨ ්රෝග ඇතුළු ස්ම් 

්රෝග, ඇස් ්ලඩ, ්සම් ්ලඩ සහ ්බෝවන ්රෝගවලට 

්කා්හාඹ ගුණදායකයි කියලා ආයුේ්ේද්ේ සඳහන්.

්කා්හාඹ ගහක අවට සුළඟට ෙවා ්ශරීර්ේ විෂ නැති 

්වනවාය කියලලු ඒ කා්ේ උදවිය විේවාස ක්ේ. ඒ නිසා ඒ 

අය ්කා්හාඹ ගහට ්දවතව්යන් සලකලා ති්යනවා. දැන් 

නැති වුණාට ඉස්සර හැෙ ්ගදරකෙ ව්ගේ ්කා්හාඹ ගහක 

වවලා තිබුණලු.

ෙැ්ොල, වසූරිය, කම්මුේගාය ව්ගේ වසයංගත ්ලඩ 

හැ්දන්්න් ්දවි්යෝ ්කෝෙ වුණාෙ කියලයි ඒ කා්ේ 

විේවාසය වු්ේ. හැබැයි ්දවියන්්ගේ ්ලඩ ගැන අදටත 

අ්ේ ගැමි සොජ්ේ විේවාස ති්යනවා.

ඉස්සර ඔය ්ලඩ හැදුනහෙ මුලින්ෙ කරන්්න් ්ගේ 

ඉස්සරහා ්කා්හාඹ අතතක එේලන එකලු. ්ගදර 

ඇත්තකුට ්දයියන්්ගේ ්ලඩක හැදිලය කියලා අහල ෙහල 

උදවියව දැනුවත කරන එකයි ඒ්ක අරමුණ. ඊටෙස්්ස් 

්ල්ේ හැදුන ්කනා්ගේ නිදිේේ (නිදාගන්නා ස්්ානය) 

බිෙට, වහලයට අමු ්කා්හාඹ ්කාළ අතුරනවා. ්කා්හාඹ 

ඉස්්ෙන් සිරුර ්සෝදලා ්කා්හාඹ ්තලින් දුම් අේලනවලු. 

ඔ්හාෙ කරදදි හත දවස යන්න කලින් ්ල්ේ සුවයිලු.

ඉස්සර විතරක ්න්ම් අදත ්කා්හාඹවලින් විවිධ ්චේෙ 

්රෝගවලට ප්රතිකාර කරනවා. ්වළඳ්ෝේ නීම් සබන්, නීම් 

්ෆ්ස්්වාෂ, නීම් ෙැක කියලා ඔය ති්යන්්න් ්කා්හාඹ යුෂ 

අඩයංගු නිෂොදන තෙයි.

දැන් අමුද්රව්ය ගැන බලමු. ්කා්හාඹ 

්තේ 50ml, වයිට ්සාෆ්ට ෙැරෆීන් 

(White Soft Paraffin) 50g, බීස්වැකස් 

(Beeswax) ්ම්කට අවශ්ය කරනවා. 

අවශ්ය නම් විතරක සෙට හිතකර 

සුවඳ ද්රව්යයක එකතු කරන්න පුළුවන්. 

ඒ ව්ගේෙ සුදු යකඩ ්කතලයකුත 

අවශ්යයි. බාම් අසුරගන්න වීදුරු 

්බෝතේ ොවිච්චි කරන්න.

්ම් අමුද්රව්ය මිලදී ගන්න්කාට 

ප්රමිති්යන් වැඩි ්හාඳෙ අමුද්රව්ය 

ගන්න ඕ්න්. පිට්කාටු්ේ ්ේේල 

වීදි්යනුත ්ම්වා මිලදී ගන්න පුළුවන්.
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ල්බන සතියට...

්චතුමිණී ්ගදර ගිය බව ඇසූ නිසා 

්තනුක හි්ත බයක නැතුවෙ අම්ො 

දකින්නට යන්නට සූදනම් වු්ේය. 

ඔහු්ගේ හි්ත තෙන් ්වනු්වන්ෙ සියුම් 

ෙසුතැවිේලක ඇතිවු්ේ, අම්ො ෙගහැරීෙ 

නිසාය. ඇය ෙතක කරනතුරුෙ අම්ො දැකීෙ 

ඔහුට අෙතකව තිබු්ේය. ඉස්සර ඇය 

සතියකට වරක ආවද ඒ ගෙන් අම්ොටත 

එහා ්ෙහා වී තිබු්ේය. ඔහු උ්ද සාේපුවට 

්නායන නිසා අයංජනා ඇේ්ේ්ොලත 

සාේපුවට ්නායා නිව්ස් නැවතුණාය. 

“්ම් පාර විතරයි මයං තනියම අම්මා බලේ්න 
යේ්ේ. ඊළඟට ආ්ේ කවදාහරි යේ්්න 
ඔයත එක්කයි ්්නෝ්නා...”

්තනුක ්තන්න්කෝන් ඇයට කී්ේ 

මුසාවාදයක ්නා්ේ. ්තනුක ්ස්න්හලතා 

ෙැණි්ක හමුවන්නට යා්ම් එකෙ අරමුණ 

ඇය දැකීෙ ෙෙණක ්නා්ේ. ඇ්ගේ අතින් 

ඉවූ බත කටක කනෑෙත ්නා්ේ. ඇය සෙඟ 

කතා කරන්නට තවත කාරණා කීෙයක විය. 

එයින් ප්රධානෙ කරුණ වූ්ේ අයංජනා්ගේ 

අේෙච්චි්ගේ දා්න් ්ගදරට ඇයට ආරාධනා 

කිරීෙයි. ්තනුක ්තන්න්කෝන්්ගේ සැලසුෙ 

වූ්ේ අයංජනා්ගේ අම්ො ්කාළඹ කැඳවා 

එන්නට ්ෙර එහිදී ්ම් සියේල ගැන අම්ොට 

දැනුවත කර ඔවුන් හඳුන්වා්දන්නටයි. 

්ම් සම්බන්ධයට අම්ො කිසි්ස්ත අකෙැති 

්නාවන බව ඔහු දන්්න්ය. ඔවුන් උඩරට 

මිනිසුන් නිසා අම්ො ්හායන කුල්ගාතද 

්හාඳින්ෙ ෙනෑ්හන බවත ඔහු දැන සිටි්ේය. 

“ප්රසසමිේ ගිහිේ එේ්න 
එ්හ්නම්... ඔයා අම්ම්ෙේ 
කෑම කාල්්න එේ්ේ...”

ඇ්ගේ නළලත සිඹ යන්නට 

සූදානම් ්වදදී අයංජනා 

ඇසුවාය. 

“ඔයාටත මයං කෑම 
්ගේේ්නම්... ටීවි එක හරි 
බලේ්න. යාළුවේට කා්ලකිේ 
කතා ක්ළත ්නෑ්ේ... ඒ වැඩ 
ටික කර්න්කාට කා්ල හරි 
යයි...”

අයංජනා ඔහු සමීේයන්ෙ 

ෙඩි්ෙළ බැස කාරය 

ළඟට ආවාය. ්තනුක 

්තන්න්කෝන්්ගේ කාරය 

්ගේටටු්වන් පිටව ්නා්ෙනී 

ගියාට ෙසු ්ගේටටුව වසා 

දො ඇය ආ්යත උඩුෙහලට 

නැයංගාය. 

ජීවි්ත කිසිදාක ්නාදැනුණ ොලුවක වැනි 

හැඟීෙකින් ඇය ්ේළන්නට විය. ඒ නිසාෙ 

ඈ දුරකතනය අතට ්ගන අම්ො හා කතා 

කරන්නට ගතතාය.

්තනුක ්තන්න්කෝන්ට ඇෙති නිල නිවසට 

යන්නට ඒ තරම් ්ේලාවක ගත වු්ේ නැත. 

්කා්හාෙත දවේ ්වනතුරු එහි රැ්ඳන්නට 

ඔහු්ගේ බලා්ෝරාතතුවක ්නාවීය. අම්ො 

්වනු්වන්ෙ ගත ෙයිනැෙේ ගැ්ටෝ ්කක 

එකත අතින් ්ගන ඔහු කාර්යන් බසින විටත 

්ස්න්හලතා ෙැණි්ක කාර්ේ ්දාරකඩය. 

ඇය ්ෝහාතක ්වලා ්ොඩි පුතු ්දස බලා 

සිටියාය. ්ස්න්හලතා ෙැණි්ක්ගේ හිතට 

ඔහු දැකෙත දුකක වු්ේය. ්ම් තරම් ආද්ේ 

කරන ්ොඩි පුතු නිතර ්ද්ේ්ේ දකින්නට 

්නාලැබීෙ ඇ්ගේ හිතට දුක පි්රේ්ේය. ඒ 

හැඟී්ෙන්ෙ ඇය පුතුව අත ගනෑවාය.  

“ලයංකාවට ්ෙේ්නෙත්ත ඔයාව ළඟිේ 
තියාෙේ්න... ඒත මට ්ත්රේ්්න ්නෑ 
්මාකදද ්ම් අප්ල කියලා...”

්ස්න්හලතා ෙැණි්ක ඔහුත සෙඟ නිල 

නිවස තුළට යන ගෙන් කී්ේ ෙේ්චාතතාෙය 

පිරුණු හැඟී්ෙන්ෙය. ඇ්ගේ උරහිසට උඩින් 

අත දැමූ ්තනුක අම්ෝගේ මුහුණ ්දස බලා 

සිනාසුණාය. 

“ඒ අප්ල අපි අපි ඇති කරෙතත ඒවා. 
අම්මා ඒ ෙැ්න කේප්නා කරේ්න එපා. මයං 
්කා්හාමත ්ම් ය්න රටාවට ආස ්නෑ කිය්න 
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බියංකා නානායේකාර ලියයි

එක අම්මා දේ්නව්ේ. එකම අවුල මට ඇවිත 
අම්මව දකිේ්න ති්ය්න එකත ්චතුමිණී ්නැති 
කළා...”

්තනුක ්ස්න්හලතා ෙැණි්ක අතහැර 

සැටි්ේ ලස්සනට ඉඳ්ගන ඔවුන් ්දස බලා 

සිටින සිම්බා ළඟට ්ගාස් ඉඳගත්තය. සිම්බා 

ඔහු හඳුනන්නා ්ස් සිනා්සමින් බලාසිටි්ේය.

“සුදු මහතතයා, අඳුර්නවද ්ම් මාමව... ඔය 
ලසස්නට හි්නා්වවී වලි්ෙ ව්නේ්්න ම්ෙ 
මැණික අඳුර්නවද ්ම් මාමව..?”

අම්ො ඇ්ගේ සුරතලා හා ්කතරම් 

බැඳීෙකින් ඇතදැයි ඒ ව්චනවලින් ඔහුට 

වැටහු්ේය.

“ඔයාලා ්නැති අඩුව ම්ෙ හි්තේ මකේ්ේ 
සුදු මහතතයා තමා...”

සැටි්ේ අ්නක ෙසින් ඉඳගත 

්ස්න්හලතා ෙැණි්ක්ගේ ඇකයට ෙැනගත 

සිම්බා අතගාමින් ඇය කීවාය. 

“මාමා තාම ්චතුමිණීට ්ෙයක් අරේ ්නැදද 
අම්්ම..?”

්තනුක ඇසු්ේ නිේ්ශයංක රාජෙකෂ 

ඇතතටෙ ඇය ්වනු්වන් ්ගදරක 

මිලදී්ගන ්දනවාදැයි දැනගන්නටත එකකය.

“බැලුවා කිේවා ඒත ඒවා හරි ගි්ය ්නෑ 
කියේ්ේ... අනික ඉතිේ ෙෑනු ළමයි ්ෙවේ 
අරේ ්කාළඹ ්නවතත්නවා කියේ්්නත ්ේසි 
්නෑ. කවුරුහරි වැඩිහිටි්යක් ඉේ්න එපැයි... 
්චතුමිණී ව්ගේ ්ක්්නකුට තනියම ්ෙදරක 
ඉේ්න 

පුළුව්නැයි... සමේතිනීට තමා ඉේ්න එේ්න 
්වේ්ේ...”

“ම්ගේ ්ෂාේ එක ළඟම සැ්ලාේ එක දාලා 
දුේ්නා ව්ගේ මයං ඉේ්න ්ගේ ්හාය්නවද දේ්්න 
්නෑ ඒ කිට්ටු්වේම ්ගේත අරේ ්දේ්න...”

්තනුක සිනාසුණත ්ස්න්හලතා ෙැණි්ක 

ඒ ගැන අලු්තන් සිතුවාය. ඇතතටෙ 

්සා්හායුරා එ්හෙ කරන්නටත බැරිකෙක 

නැති ්ක්නකි. 

“පුතා සිම්බා එක්ක ඉේ්න්කෝ... මයං 
ඉක්ම්නට ්ත ටිකක් හදා්න එේ්නම් කතා 
කරේ්න...”

්ස්න්හලතා ෙැණි්ක ්ගතුළට යන 

්දස බලා සිටි සිම්බාද සැටි්යන් ෙැන ඇය 

ෙස්්සන් දිේ්ේය. ්තනුක ඒ ඇසිේ්ේ 

අයංජනාට ඇෙතුෙක ගත්තය. බලූටූතය 

කලබලයට ්ගන එන්නට බැරිවී තිබුණු නිසා 

ඔහු දුරකතනය කන තබාගත්තය. 

“කම්මැලිද..?”
ඇ්ගේ කටහඬ ඇ්සදදී ඔහු ඇසු්ේය.

“අම්මත එක්ක කතා කළා. ලබ්න සති්ය 
ආ්ේ අපි එ්හ යේ්න එපැයි... දා්්නට...”

“ඔේ... යමු... ඊටපස්ස ආ්ේ ඕ්න්නම් 

එකපාරක් යයි... ඊටත පස්ස ඉතිේ ඔයාටයි 
මටයි ආ්ය මාත්ේ යේ්න ්වේ්්න ්නෑ...”

්තනුක ්බා්හෝ දුර හිතා එ්ස් කීවත, එය 

්නා්තරුණ නිසාේදෝ අයංජනා්ගේ හිතට 

ෙහදා දිය ්නාහැකි හැඟුෙක ඇතිවු්ේය. 

බියක වැනි හැඟීෙකින් ඇ්ගේ සිතිවිලි සිතිවිලි 

වැසී ගියා වැන්න.

“එ්හම කියේ්න එපා, ්නරක කතා...”
“ඇයි ්්නෝ්නා... ්මාකදද ්නරක කතාව..?”
“ආ්ය අපි ්දේ්නා මාත්ේ යේ්්න ්නෑ 

කිය්න එක...”
“ඉතිේ ඇතත්ේ... දා්්නේ පස්ස අම්මලත 

්කාළඹ එ්නව්්න... ඒ ආවම අපි ආ්ය 
්මා්නවට එ්හ ය්නවද?”

අයංජනා නිහඬ වුණාය. එය ඇතතක වුවත 

එවන් කතාවලට ඇ්ගේ හිත අකෙැති බව 

ඔහුට ෙහදන්නට ්වනත විදියක ඇත්ත 

නැත. ්ස්න්හලතා ෙැණි්ක විසිතත 

කාෙරයට එන බව ්තනුක දැනගත්ත ඇය 

සිම්බා හා කතා කරනු ළයං ළයංව ඇසී්ෙනි. 

ඔහු ඇය හා කළ කතාව අවසන් ්නාකරෙ 

ඇෙතුෙ අවසන් ක්ේය. ්ස්න්හලතා 

ෙැණි්ක ඔහුට කනෑෙ ්ම්සයටෙ කතා ක්ළන් 

්තනුක නැගිට එහි ගි්ේය. ්ක්සේ, කජු 

අලුවා සහ ඔහු ආසෙ ෙැණි වළලුද සෙඟ වූ 

්ත ්ම්සයක එහි විය.

“්මච්්චර ්මාකද... අම්මා හැදුවද?”
පුටුවක ඇද එතැනින් ඉඳගනිමින් ඔහු 

ඇසු්ේය.

“මයං හැදු්ේ ඔයාටමයි. ්ම් කෑම ඔයා මිසක් 
්ම් ්ෙදර කේ්න ්ක්්නක් ්නෑ ්පාඩි පුතා... 
ඔයාට ්ෙනියේ්නත මයං පාේසලයක් හැදුවා...”

ඔහු්ගේ පුටු්ේ පිටුෙසින් හිට්ගන ඇය 

කීවාය.

“අම්මා ලබ්න සති්ය ්ස්නසුරාදා ඉරිදා 
මාත්ේ එේ්න පුළුවේද..?”

එකවරෙ ්තනුක ්තන්න්කෝන් ඇසු්වන් 

්ස්න්හලතා ෙැණි්ක ඕනනෑකමින් පුතු්ගේ 

මුහුණ ්දස නැවී බැලුවාය.

“ඇයි පුතා..? ඊටත ්ේසි දුරක්ද.. යේ්න 
්නම් ආසයි. ්ෙවේ පැත්තත ගිහිේ එේ්න 
පුළුවේ එ්හම වු්ණාත... ඒත ඔයා මාත්ේ 
එේ්න කියේ්ේ..?”

ඇය ඔහු ඉදිරි්යන් වූ පුටු්වන් ඉඳගනිමින් 

ඇසුවාය.

“එ්හ ඉේ්නවා අම්මට අඳුේ්නලා ්දේ්න 
වි්ශෂ ්ක්්නක්...”

්තනුක කී්ේ ්ත ්කෝේෙය ්දස 

බලා්ගනෙ නිසා ්ස්න්හලතා ෙැණි්ක්ගේ 

මුහු්ේ ඉරියේ සැනින් ්වනස් වී යනු දුටු්ේ 

නැත.

සුදු 
මහත්තයා 
්තමයි 
ඔයාලා නැති 
අඩුව 
මගෙ හිග්තන් 
මකන්ගන් 

“ලංකාවට 
ද්ගනන්ගතදත 
ඔයාව ළඟින 
තියා්ගනන... 

ඒත මට 
දතදරනදන 
නෑ දමාකදෙ 
දම අපදල 
කියලා...”
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කාන්ා 
ක්රිකට් 
කණ්ඩායදම 
පුංචිම දකේලට 
A 9 යි

“එක පාරක් අම්මා මට ක්රිකට් 
අතඅරිේ්න කිේවා. ක්රිකට් නිසා 
මට ඉ්ේනෙේ්න බැරි්වයි 

කියලයි අම්මා හිතු්ේ.”

දකුණු අප්රිකානු කාන්තා ක්රිකට 

කේඩාය්ම් ඉදිරි්ෙළ පිතිකාරියක ්වච්චි 

්ලෝරා ්වාේවේේ ොධ්ට කියපු කතාවක.

්ලෝරා ක්රිකටවලට යනවට ්ලෝරා්ගේ 

අම්ො බයවුණාලු. ක්රිකට ගහන්න නැතතම් 

ක්රීඩා කරන්න ගියාෙ ළෙයින්ට ්ොතේත 

වැඩ කරගන්න ්වලාවක නැති්වයි 

කියල්න් ්ගාඩක ්දෙේපි්යෝ හිතන්්න්. 

හැබැයි ඒ කතාව ්බාරු කියලා ්ලෝරා 

ඔේපු කළා.

ක්රිකට ගහපු නැති ොඩම් කරන්න ්වලාව 

ඕනාවටත වඩා තිබුණු ළෙයි ්ස්රෙ ෙරාද 

කරලා 2017දී ්ලෝරා විේවවිද්ාල්ේ වැඩිෙ 

ලකුණු එකක උොධිය ගන්නවා. දැන් ඇය 

සවද් ශිෂ්යාවක.

්ලා්වන් එ්කක එක ්දයකට ්වයි 

සෙත කියන කතාව ්බාරු කරපු ්ලෝරා 

ව්ගේ වි්ේෂ අය ්කාච්්චර ්ම් ්ලෝ්ක 

ඉන්නවද. උතසාහය, කැෙවීෙ ති්යනවා 

නම් ඕනෙ ්දයක කරන්න පුළුවන් කියන 

එක විතරයි  ඒ අය විේවාස කරන්්න්.

ඔය කතාව ්බාරු කියලා ඔේපු කරපු 

්ලෝරා ව්ගේෙ වි්ේෂ ්ක්නක එකක කතා 

කරන්න අපිටත පුළුවන් වුණා. ඇය විේමි 

ගුණරතන. ශ්රී ලයංකා ක්රිකට කේඩායෙ 

නි්යෝජනය කරපු ළාබාලතෙ ක්රිකට 

ක්රීඩිකාව තෙයි ඇය. ගම්ෙහ රතනාවලී 

ඉස්්කෝ්ේ ඉ්ගනගන්න විේමි ක්රිකට ගහන 

ගෙන් සාොන්ය ්ෙළ විෂයන් නවයටෙ ඒ 

(A) නවයක අර්ගන.

විේමි ඇ්ගේ වැඩකටයුතු ටික 

කළෙනාකරණය කරගත්ත ්කා්හාෙද 

කියලා අපි ඇය්ගන් ඇහුවා. ්සේලම් 

නිසා ළෙයින්ට ඉ්ගනගන්න බනෑ කියලා 

හිතන අම්ෙලාටත ඇ්ගේ කතාව වැදගත 

්වයි.

විශමි ක්රිකට් ෙැහු්ේ ්කායි කා්ේ ඉඳලද?

පුයංචි කා්ේ ඉඳලා. ේගේ අයියයි, 

අකකයි, ෙෙයි අපි තුන්්දනාෙ ්ොඩි 

කා්ේ ඉඳලාෙ ක්රිකට ගහන්න කැෙතියි. 

ඒ කා්ේ අපි තුන්්දනා එකතු්වලා ක්රිකට 

ගහනවා. ඔය අත්ේ අයියට ්ලදේ ගහන්න 

ඕ්න් කිේවා. ඊටෙස්්ස තාතතා අපි 

තුන්්දනාවෙ ක්රීඩා සෝජකට එකකර්ගන 

ගියා. එත්කාට ෙට අවුරුදු අටයි.

ක්රිකට් ෙහේ්න යදදි ඉස්කෝ්ේ වැඩ 
අතපසු ්වයි කියලා හිතු්ණ ්නැදද?

පුයංචි කා්ල ඉඳලා ෙට සවද්වරියක 

්වන්න හීනයක තිබුණා. ඉතියං ක්රිකට ගහන 

ගෙන් ්හාඳට ඉ්ගනගන්නවා කියන 

අධිෂ්ඨා්නත ේගේ හි්ත තිබුණා. ෙට ඒ 

්දකෙ පුළුවන් කියලා ෙෙ දන්න නිසා බය 

නැතිව ක්රිකටවලටත ගියා. අනික ‘ක්රීඩාව 

විතරක කරලා ෙදි ්හාඳට ඉ්ගනගන්නත 

ඕ්න්’ කියලා තාතතාත නිතරෙ කියනවා. 

ඒ ව්චනත හැෙ ්ෝහා්තෙ ේගේ හි්ත 

ති්යනවා .

ක්රිකට් ෙහ්න ෙමේ පාඩම් කරේ්න 
්වලාවක් තිබුණද?

ඕනෙ ්දකට උවෙනාවක ති්යනවා 

නම් ්වලාව කළෙනාකරණය කරගන්න 

එක අොරු නැහැ. ක්රිකට ගැහුවට ්වලාව 

ලැබිච්චි ගෙන් ොඩම් කරනවා. දවේ 

පුහුණුවීම් ක්ළාත අනිවාේය්යන්ෙ රෑට 

ොඩම් කරනවා. මුලින්ෙ අපි ෙදියංචි ්වලා 

හිටි්ේ වරකා්ොළ අේගෙ. ඉ්ගනගත්ත 

අේගෙ කනිෂ්ඨ විද්ාල්යන්. එ්හ ඉදදි 

ශිෂ්යතව වි්භාගයත ්හාඳට ොස් වුණා. 

ෙස්්ස තෙයි රතනාවලී එකට ගි්ේ. 

ක්රිකටවලින් ගෙනක යන්න පුළුවන් වු්ණත 

රතනාවලී එකට ගියාට ෙස්්සයි.

ක්රීඩා කර්න ෙමේ පාඩම් කර්න විදිය අනිත 
අයටත කියලා ්දේ්න කැමතිද?

වි්භාගය කියලා ෙෙ ක්රිකට නැවැතතු්ේ 

නැහැ. ඒ අතරත පුහුණුවීම් එ්හෙ කළා. 

්හාඳට ොඩමුත කළා. වි්භා්ගට සති 

්දකක ව්ගේ ති්යදදි ්හාඳට සැලසුම් 

කරලා ොඩම් කළා. මුේ සති්ේ ක්ේ 

ොඩම් කළ එක විතරයි. ඊටෙස්්ස සති්ේ 

ප්රේනෙත්ර කළා. එ්හෙ තෙයි ෙෙ නම් 

ොඩම් ක්ේ.

දැේ එත්කාට විශමි උසස ්පළ කරේ්න 
හිතා්ේන ඉේ්ේ ්මා්න අයං්ශේද?

ගණිත අයං්ශ්යන්.

ෙණිත අයංශය කියේ්ේ ටිකක් 
අමාරු අයංශයක්්ේ. එත්කාට ක්රිකට් 
අතාරි්නවද?

අ්ෙෝ නනෑ. ්ොන අයං්්ශන් ගියත ක්රිකට 

නම් අතාරින්්න් නැහැ. ඒ තරම් ෙෙ 

ක්රිකටවලට ආද්රයි.

පාසේ බාලිකා ක්රිකට් ඉතිහාස්ේ 
ක්රීඩිකාවක් ලබාෙත වැඩිම ලකුණු වාේතා 
ක්ළත විශමි ්ේද?

ඔේ. ඒක ෙට කවදාවත අෙතක 

්වන්්න් නැහැ. එදා ෙෙ කැකිරාව 

ජයසිරිපුර ෙහා විද්ාලයට එ්රහිව ෙන්දු 

රි්දන්න ගහන්න ආසයි. එත්කාට 

පීඩනය වුණත දැ්නන්්න් හරි අඩු්වන්. 

්කා්හාෙත ෙෙ ොස්ලත ප්රසිදධ 

ප්රහාරාතෙක පිතිකාරියක විදියට තෙයි. 

ෙෙ ්චෙරි අකකා එකක ්සේලම් කරලත 

ති්යනවා.

ක්රීඩාවලිේ ්හාඳ අ්නාෙතයක් ්ේදදි 
ඉ්ේනෙේ්ේ ්මාකටද කියලා හිත්න 
මිනිසසුත ඉේ්නවා ්ේද?

්ොනෙ ක්රීඩාවකවත දිගටෙ කරන්න 

පුළුවන්ද බැරිද කියලා අපිට කියන්න 

බැහැ. හිතන්න්කෝ ආබාධයක එ්හෙ 

ආ්වාත ෙට ක්රිකට ගහන්න බැහැ්න්. 

හැබැයි ඉ්ගන්ගන තිබු්ණාත ෙට ්වන 

ෙැතතකින් හරි යන්න පුළුවන්. අනික 

ඉ්ගනගන්න ්දයක කවදාවත අහක 

යන්්න් නනෑ කියල්න් කතාවටත කියන්්න්.

ඉතිේ විශමි තවත දවස කිහිපයකිේ තව 
්ලාකු වෙකීමක් පැව්ර්නවා ්ේද?

ඔේ. ඒක ්ගාඩක ්ලාකු වගකීෙක 

තෙයි. 2023 ජනවාරි ෝස් 19න් ෙහල 

කාන්තා ්ලෝක කුසලාන ක්රිකට තරඟාවලිය 

ෙටන්ගන්නවා. ්ම් ොර කේඩාය්ම් 

නායකයතව ෙැවරිලා ති්යන්්න් ෙට. 

ෙළවැනි වතාවට ඒ ්ලෝක කුසලානය 

ලයංකාවට ්ගේන්න ්ලාකු හීනයක ති්යනවා. 

අ්ේ කේඩායෙට ඒක කරන්න පුළුවන් 

කියලා ්ලාකු විේවාසයක ති්යනවා.

විශමි්ගේ හී්න ජයෙේ්න හයිය ්ව්න අයවත 
මතක් කරමු.

අම්ො තාතතා තෙයි ්ලාකුෙ හයිය. ඒ 

ව්ගේෙ ොස්ේ  විදුහේෙතිතුමිය ඇතුළු 

ෙට උගන්වපු සියලුෙ ගුරුවරුන්ව ෙතක 

කරනවා. ේගේ ක්රිකට ගෙනට උදේ කරන 

පුහුණුකරුවන් හැ්ෙෝෙවත ්ම් ්වලා්ේ 

ආද්රන් ෙතක කරනවා

විශමි අනිත අය ්වනු්වනුත ්දයක් 
කියේ්න කැමතිද? 

ෙෙ හිතුවට වඩා ඉකෙනින්ෙ ේගේ 

ඉලකකවලට ආවා. කාන්තා ජාතික ක්රිකට 

කේඩායෙට තරඟ කළා. සාෙන්ය ්ෙළ 

්හාඳට සෙත ්වලා අධ්ාෙනයටත ්හාඳ 

අඩිතාලෙක දාගතතා. ඉතින් හිතු්වාත 

ඕනෙ ්දයක කරන්න පුළුවන් කියන එකයි 

ෙට අනිත අයටත කියන්න ති්යන්්න්.

• රුවන එස්.දසනවිරතන

මම කැකිරාව ජයසරිපුර මහා විද්ාලයට එදරහිව පනදු 128කින 
දනාෙැවී ලකුණු 417ේ ්ගැහුවා. හදේ පාරවේ 29ේ, 

හ්දර් පාරවේ 49ේ එේක. ඒ වදේ වාර්්ා්ග් දීර්්ඝ ඉනිමේ ක්රී්ඩා කරනන 
පුළුවන වුණ එක ්ගැන ද්ගා්ඩේ සතුටුයි.

Èjhsk mqrd ksfjia j, kej;S jev lsÍug 
leu;s .Dyfiaúldjka wjYHhs'

bjqï msyqï" msßisÿ lsÍï"
orejka n,d.ekSug yd uy¿
fyda frda.S jQ wh n,d.ekSug 

leu;s wh wu;kak'

bjqï msyqï" msßisÿ lsÍï"
orejka n,d.ekSug yd uy¿
fyda frda.S jQ wh n,d.ekSug 

leu;s wh wu;kak'

jegqm remsh,a
35"000 - 40"000

072 945 9247
wdydr we;=¿ ish¨ myiqlï fkdñf,awdydr we;=¿ ish¨ myiqlï fkdñf,a

128කින් ්නාදැවී ලකුණු 

417ක ගැහුවා. හ්ේ ොරවේ 

29ක, හත්ේ ොරවේ 49ක 

එකක. ඒ ව්ගේ වාේතාගත 

දීේඝ ඉනිෙක ක්රීඩා කරන්න 

පුළුවන් වුණ එක ගැන 

්ගාඩක සතුටුයි.

වයසිේ ්පාඩි වුණාට විශමි 
ජාතික ක්රිකට් කණඩායමත 
නි්යෝජ්නය කරපු 
ක්රීඩිකාවක්. ඒ ෙැ්නත ටිකක් 
කතා කරමු.

ක්රිකට ටීම් එකට 

එකතු්වන්න ්ගාඩක අය 

බලා්ගන ඉන්නව්න්. ඒත 

එතැනට යන්න ්ේසි නැහැ. 

හැබැයි හිතුවටත වඩා 

ඉකෙන්ට ටීම් එකට යන්න 

ෙට පුළුවන් වුණා. ඒ ගැන 

ෙෙ ව්ගේෙ ්ගදර අයත 

්ගාඩක සතුටු ්වනවා.

විශමි ්චමරි අතපතතු ව්ගේ 
්වේ්න ආසයි කියේ්ේ 
ඇතතද?

ඇතත. ්චෙරි අකකා ව්ගේ 

අත දිගඇරලා ්බෝ්ලට 



27 2022 දෙසැම්බර්ï07 වන ්බදාදා

අද අපි ‘ධරණී ෙනාලිය’ තුළින් ඉදිරිෙත 

කරන්්න් ්බා්හාෙ සියුම් ්ලස ොරම්ෙරික 

බව ්වනස් කළ උඩරට ෙනාලියක. ෙනාලිය 

හැඩගන්වන්්න් ්කාච්චික්ේ ෙලඟතු්ේ ෝේ 

සැ්ලෝන් තරුෂි රූෙලාවණ්ය ආයතන්ේ ශි්රෝො 

්ෆාන්්ස්කායි.

්ම් ෙනාලිය ොල හත ඇතුළුව සාම්ප්රදායික 

ආකාරයට උඩරට ෙනාලියක ්ලස හැඩ කරලා 

ති්යනවා. ්ෙතැනදි ඉරහඳ ්වනුවට තුන්තැේල 

තෙයි ්භාවිතා කරලා ති්යන්්න්. ඒ ව්ගේෙ දිගු 

කරාබු යුවළක ්භාවිතා කරලා ෙනාලිය්ගේ හැඩ 

වැඩි කරලා ති්යනවා. ්ම් ජුවලරි නිේොණය ක්ේ 

බුලත්කාහුපිටි්ේ ේනෝජ් කැන්ඩියන් බ්යිේේ ජුවලරි 

ආයතනය විසින්.

ෙනාලිය්ගේ සාරිය ඇතදළ ෙැහැ්යන් ්තෝර්ගන 

ති්බනවා. ොරම්ෙරික බව ්ෙන්වීෙ සඳහා දිග අත 

සහිත හැටටයට තරෙක ්බෝරිච්චියක දාලා ති්යනවා. 

්ම් දවස්වල දැඩි ආේථික ප්රේන ති්යන නිසා ්රදි 

අර්ගන සාරිය නිේොණය කළා. සාරියට ජුවලරිවල 

ෙැහැය එන ආකාරයට පුයංචි වේක එකක දැම්ො. ඒ 

ව්ගේෙ සිහින් ්බෝඩරයක නිේොණය ක්ේ සාරි්ේ 

්ෙනුෙ වැඩි්වන්න.

්ම්කේ එක හරිෙ සරලයි. දැන් හැෙ ෙනාලියකෙ 

කැෙති ස්ව්භාවික ආකාරයට ්ම්කේ කරන්න. 

ෙනාලිය්ගේ ස්ම් ෙැහැය ඉස්ෙතු ්වන ආකාරයට 

්ම්කේ එක දාලා ති්යනවා.

කැන්ඩියන් එකට ගැල්ෙන ආකාරයට ්කාේඩය 

බන් එකක ආකාරයට හැඩගැන්නුවා. ්රෝස 

්ෝහාටටු සහ ඉදද ්ෝහාටටු ගහලා ්කාේ්ේ 

හැඩ කරලා ති්යනවා.

හැ්ඩ්ගැනවීම  
ශිදරෝමා ද�ානදස්කා 
සැදලෝන ්රුෂි  දකාච්චිකදේ

ඡායාරූප
මධුසංක සරිවර්්ධන

සම්බනධීකරණය 
ක්රිෂාන් පුෂපකුමාර

කැනඩියන මනාලියට 
අලුත ්බවේ

අඩු 
වියෙම 
දරදෙේ 
ද්ෝරා්ගතදත 
නමුත දපනුම 
ඉහළයි

• භාතිය දවඩිවර්්ධන

කතරගෙ, ්දටගමුව ග්ම් ෙදියංචි 

දි්න්ෂ  ත්රී්රෝද ර් රියැදු්රකි. 31 

හැවිරිදි ඔහුට ෙස් හැවිරිදි පුයංචි 

පු්තකද සිටි්ේය. ්දටගමු්ේ ෙදියංචි අනිත 

ඇතතන්ට ්ෙන් ෙනෑතක ෙටන් දි්න්ෂටත 

වඳුරන්්ගේ ඔච්්චම් හිසරදයක වී තිබුණි. 

්ම් ග්ම් ජීවත වූ කවුරු කවුරුත සිටි්ේ 

ඒ කරදර්යන් ්හම්බතවය. ඇතැමුන්ට 

කුස්සි්ේ ඇති බත මුටටිය ෙවා මුර 

කරන්නට සිදුවූ්ේ හැ්රන ෙොවට වඳුරන් 

එයද උස්සන් දුවන නිසාය. අවසන ්වනත 

විසඳුෙක නැති තැන දි්න්ෂ ්ම් කරදර්යන් 

ගැල්වන්නට සිතා නිවසට වායු රයිෆලයක 

්ගනා්ේය. 

“්ම් ඇහුනද? ඕක ්ොඩි එකාට එ්හෙ 

අහු්වන්න තියන්න එො.”

ඒ දි්න්ෂ්ගේ බිරිඳ සඳුනිය. ෙස් හැවිරිදි 

ජනිදු්ගේ ආරකෂාව ගැනද සිතමින් දි්න්ෂ 

්ගන ආ වායු රයිෆලය නිව්ස් වූ අේොරිය 

උඩ තැබු්ේය.

එයින් දින කීෙයකට ෙසු දි්න්ෂ්ගේ බාල 

්සා්හායුරා වන දහඅට හැවිරිදි කසුන් 

ඒ නිවසට ආ්ේ නනෑනා ලවා ලිපියක ලියා 

ගැනීෙටයි. 

“්ම් අපි ්සේලම් කරමුද?”

නිවසට ආ සැනින් කසුන්ට 

ඒ ඉේලීෙ පුයංචි ජනිදු්ගනි. 

එතැන් ෙටන් ්ද්දනාෙ 

්සේල්ම්ය. ්වලාව යනවා 

දැනු්ේද නැත. එකවරෙ 

නිවස අසළ වූ සියඹලා 

ග්සන් හුරුපුරුදු විලාෙයක 

ඇසුණි. ඒ විලාෙය 

වඳුරන්්ගේය.

“අපි වඳුරන්ට ්හාඳ 

ොඩෙක උගන්වමු.”

එ්ස් කී ජනිදු කසුන්ව 

්ගතුළට කැඳවා්ගන 

්ගාස් ්ෙන්වූ්ේ ඊට දින 

කීෙයකට ්ෙර තාතතා 

වඳුරන්ට ්වඩි තියන්නට ්ගන ආ වායු 

රයිෆලයයි. නමුත දි්න්ෂ ඊට උේඩ 

දො ඇති බවක කිසි්වකුත දැන සිටි්ේ 

නැත. ඒ නිසාෙ වායු රයිෆලය අතටගත 

කසුන් විහිලුවට ්ෙන් ජනිදු ්දසට එේලය 

ගත්තය. එ්හත එය කිසි්ස්තෙ විහිලුවක 

වූ්ේ නැත. කෂණ්යන් වායු රයිෆල්ේ 

්කාකා ගැස්සී ගි්ේ කසුන්ටත සිතාගත 

්නාහැකි ්ලසය. උේඩය ්කළින්ෙ ්ගාස් 

වැදු්න් ජනිදු්ගේ හිසටය. ඒත සෙඟෙ පුයංචි 

මාධ්ය ප්රකා්ශක
දයේෂ්ඨ දපාලිස් අධිකාරී 
නිහාේ ්ේදූව

“්ම් ව්ගේ සිදුවීම්වලට මූලික ්ේතුව 

්දෙේපියන්්ගේ ්නාසැළකිලිෙත 

බව. ්ොඩි දරු්වෝ ඉන්න ්ගවේවල 

්දෙේපි්යෝ දැනගන්න ඕන වායු 

රයිෆලයක ව්ගේ ්දයක දරුවන්ට 

්ේනෝනන් ්නාතියා ඉන්න. ඒක 

තියන තැන ොවිච්චි කරන පුදගලයා 

විතරක දැනගතතෙ ඇති. දැන් 

පිහියක ෙන්නයක එ්හෙ නම් දරු්වෝ 

දැකලා දැකලාෙ ඒ ගැන සාොන්ය්යන් 

දන්නවා. ඒත වායු රයිෆලයක කියන්්න් 

දරු්වකට නිකන් අමුතු ්දයක. ඉතින් ඒ 

ව්ගේ ්දයක ්ොඩි දරු්වකු්ගේ අතට 

නිකන් හරි අහුවු්ණාත ඒ දරුවා ්ොකද 

්වන්්න් කියලා බලන්න ඒක අතෙත 

ගාලා බලනවා. ඒ ෙඟින් අනතුරක 

්වන්න ති්යන ඉඩකඩ වැඩියි. ෙයං 

කියන්්න් දරු්වාෙ ්න්වයි ඕන 

්ලාකු ්ක්නක එ්හෙ ්දයක ්ේන්න 

තිබු්ණාත අතෙත ගානවා. ්ෙතැනදිත 

්වලා ති්යන්්න් එ්හෙ ්දයක්න්. ්ම් 

දරුව්ගේ තාතතා වායු රයිෆේ එක එයා 

විතරක දන්න තැනක ෙරිස්සෙට තිබබා 

නම් අද ් ේහෙ ් දයක ් වන්්න් නනෑ්න්. 

අේොරිය උඩ කියන්්න් ඒ ව්ගේ ්දයක 

තියන්න සුදුසු තැනක ්න්වයි්න්. 

ලයංකා්ේ 75% කෙ අනතුරු ්වන්්න් 

ඔය ්නාසැළකිලිෙත බව හින්දා. ඒ නිසා 

්ම් සිදධි්යන්වත ොඩෙක ඉ්ගන්ගන 

දරු්වෝ ඉන්න හැෙ ්දෙේපි්යකෙ 

දරු්වකට අනතුරක ්වන්න ති්යන 

ඉඩකඩ අවෙ කරගන්න එක වටිනවා.”

පස් හැවිරිදි පුතුට 
දවඩි තියලා

වඳුදරකුට ෙැලි පිහිය දවනුවට 
තුවේකුවේ හම්බදවලා

ජනිදු ්ේ ්ෙරා්ගන බිෙ ඇදවැටුණි.

“අ්න් ඉකෙණට ්ගදර එන්න. ්ොඩි එකාට 

්හාඳටෙ අොරුයි.”

සඳුනි කනෑ ්ොර්දමින් ඒ ඇෙතුෙ ගන්නා 

විටත දි්න්ෂ සිටි්ේ හයේ එකක ්ගාස් 

නිවසට ෙැමි්ණමින්ය. ඇෙතුෙත සෙඟ විදුලි 

්ේග්යන් ෙැමිණි ඔහු දරුවාත බිරිඳත ඊට 

නයංවා කෂණයකින් ළඟෙ වූ කතරගෙ මූලික 

්රෝහලට ගියා ්නාව ඉගිලුනාය. ෙන්ද ්ේගය 

තුළ දරුවා්ගේ ජීවිතයද ති්බනා බවක ඔහුට 

වැට්හන්නට ඇත. ෙසුව ්දබරවැව මූලික 

්රෝහලටත, හම්බන්්තාට ෙහ්රෝහලටත 

ජනිදුව ොරු ්කරුණි. ්ම් අතර සවද් 

ෙරීකෂණවලින් තහවුරු වූ්ේ දරුවා්ගේ 

හිස තුළ උේඩය රැදී ඇති බවත, එය ඉවත 

කිරීෙට නම් ්ශල්යකේෙයක සිදුකළ යුතු 

බවතය. ඒ ්වනු්වන් යළිත දරුවා ගාේල 

කරාපිටිය ශිකෂණ ්රෝහල ්වත ොරු කර 

යැවීෙට පියවර ගැනුණි. නමුත ඒ වනවිටත 

සියේලන්ෙ ඉදිරි්ේ පුයංචි එකා සදහටෙ 

්ද්නත පියා්ගන තිබුණි. ෙේ්චාත ෙරණ 

ෙරීකෂණ්ේදී ්හළිවූ්ේ උේඩය ජනිදු්ගේ 

්ොළය ෙසාරු කර්ගන ්ගාස් ්ොළය 

තුළටෙ කිඳා බැස තිබූ බවත ඒ තුළින් 

හිස්කබළට සහ ්ොළයට සිදු වූ තුවාල නිසා 

ෙරණය සිදුව ඇති බවතය.

කතරගෙ ්ොලිසිය ්ම් සම්බන්ධව 

වැඩිදුර විෙේ්ශන සිදුකළද කසුන් 

අතඅඩයංගුවට ෙතවුවද යළිත ජනිදු්ගේ 

සිනාෙේ දි්න්ෂට ්හෝ සඳුනිට දකින්නට 

ලැ්බන්්න් නැත. කිසි්වකුත පුයංචි එකා හිතාෙතා 

්නාෙැරුවද කා්ගත අ්ත ්නාසිතා සිදුකළ 

වැරදි ඇති බව කිවයුතුෙය. ඒ නිසා දරුෙැටේ 

සිටින ෙවුේවල උදවිය ්ම් සිදධි්යන්වත ොඩෙක 

ඉ්ගනගන්නවානම් ්හාඳය. එ්ස් ්නාවන්නට 

නිකරු්ේ ෙරව යන තවත ෙේ කැකුළක කඳුළු 

කතාවක ඉදිරි්ේදී ඔ්බ නිවස තුළින් ඇ්සන්නට 

ඉඩ ඇත.

(පුදගල නාෙ ෙනඃකේපිතයි)

තුවේකුදේ 
උණ්ඩ තිබුණු 
්බව ෙැනද්ගන 

ඉඳලා නෑ
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්ේහකම් 

ළඳුනි
පිපෙන හසරැලි පිරුණු මුහුණට
පනපේ කැලපමෙන් ඔෙ වැපටන්පන්
සැපෙන බංගලි වළලු දෑපේ
මිණිකිකිණි හඬ ෙරදවන්පන්
වැපවන තුන්ෙේ රටා විසිතුරු
මෙලින් සරසා පරදි වියන්පන්
බැපෙන පසපනහස ළඳුනි පෙපහකම් 
හදවපේ පිපි මෙල පිපදන්පන්

දපාේද්ගාේදේ 
දසෝමසරි වීරසංහ

අදේ දූ ෙරුදවෝ
පොකකා චුටටා පදන්නයි අකකො  පදන්නයි
තිළිණි කුළිණි එකකො පසාපහායුරු  පගාන්නයි
පොකුයි කළුයි චූටියි අයියයි  මෙලලියි
පොකු පොඩි අයියා එකකො ආදර  නංගියි

එක පදක තුනයි සියයි සිය දහස්  ගණන්
ගනිනට පනාහැක හැඩ උයනකි පිරුණු  මෙලින්
එබිකම් කරන සැපනකින් ඒ පොරට  පොරින්
ෙස්සන හිනා මෙල පීදුනි එකමෙ  තැනින්

මිදුපල රටාවට හය අට පකාටු  ඇඳුණා
එක පිට එක උසට මින් පබෝපෙන්  බිඳුණා
මිදුපල පකානක පසලෙම් නිවසක  තැනුණා
කමෙපේ නියපර කුඹුපේ විසිතුරු  මෙැවුණා

පවල ඉෙනැලෙ කන්දට ෙන්දටමෙ  පගවූ
පසලෙම් පිටිය පතෝතැන්නයි ොපහ  නිවූ
සුමිහිරි මෙතක හා මෙපග හිත මෙටමෙ  කිවූ
කරුණකි වේමෙපන් අපෙ දූ දරුපවා  ෙවු

දීපිකා ප්රියෙර්්ශනී ප්රනානදු
දමාරටුව විේදලෝරාවත්

සුරපුර 
ගකාහිද

අවාපේ පිපි
ෙැතුම් ගැබබර

එළිය පනාදැකමෙ
මිපයයි බිහිපොර

අදේ දිදුළයි
ඉපේ උණුසුමෙ
පකාහිද පෙරො
මෙැවුණු සුරපුර

ඔපම්ෂ් පෙහාන් දහනායක
වවද්ය පීඨය

පේරාපදණිය විශවවිද්යාෙය
පනාමියැදුණු

මියැදුණු
පරේමෙපේ

පසාපහාන මෙත

තබමි බැතිබරව
වන මෙෙක

පිනි කඳුළින්
පතමුණු

තවමෙ 
පනා මියැදුණු

්චමිනෙ දරාෂාන

ඉගිල 

ගියත 

සෙනලී

දහසක සිතුවිලි පිබිදුව
සරසවි මෙතපකට කැන්දුව

ජීවිතයමෙ මෙන්මෙේ කළ
පකාහිද ඉන්පන දැන් සිරිදුව

මුව හසරැලි නිති වස්සන
පිපි කුසුමෙක පමෙන් ෙස්සන
මෙපග හදවත සුවෙ පකරූ

දකින්න නැහැ රුව ෙස්සන

පදනුවන් නිල කැට වපේය
පතාලපෙති සූකිරි වපේය

රණ තිසරුන් පනාවුණේ ළැමෙ
රතු ජම්බෙ පගඩි වපේය

ඉෙහිට අන් අයට පහාපරන්
ෙේ ෙහසක සුමුදු සපරන්

සිහිවී හදවත වැෙපේ
සුදු මෙැණිපක හනික වපරන්

සිතුවිලි මෙපග පුබුදු කළා
පනත කඳුළැලි යාවි ගො
සිටින තැනක කියනවාද

එන්නට මෙට පියාසො

ආ.ජයරතන සරිදස්න
දකාටිකාවත්

දිදනවා 
  OrKS

යන්තම් තුන්මෙසක 
ගතවූවා ෙමෙණී
මුළු සිරිෙකමෙ 
හඳුනාගේතා ධරණී
මුළු පොව 
පතාරතුරුේ 
අෙ පදෝතට පදන්නී
දිගුකල දිපන්වා 
ෙතපනමි ඔබ ධරණී

කමලා සරිවර්්ධන 
දදා්ඩම්ගස්ලනෙ

සැර්ද OrKS
සුදු පස්ෙ සඳු වටා උඩුවියන්  බඳින ො 
හුපදකො මෙපේ සිත ඔබට නිති  පෙම් කළා
ධරණී ඔබ කවිපිටක අෙ හැමෙට  පවන් කළා
හදවතින් තුති පදන්න පදඅත මෙපග  එක කළා

කවිවලින් මොෙයක පගාතන්පනමි  හැඩදමො
ධරණියට ෙෙෙන්න සිතුවා මො  පගෙවටා
හිරු කුමෙරු හිනැපහද්දි සඳු දිනට  ළංපවො
ධරණි ඔබ එනතුරා හිඳින්පනමි  මෙගබො

හද ගැඹපර ොයන්න හැමෙොමෙ  සෙපවො
හද විපල සුපිපෙන්න සුවෙ කැකුළක  පවො

සුදනත්රා ශ්රීමතී දිසානායක
පයා්ගල

 OrKS
සි්ත සනසවන්නී
හිපේ නැතිව පුො පසපනහස
නිරතුරුව අෙ ළඟමෙ දැවටී
පගවී යන පම් දිවි සැෙෑපේ
කාන්සිය දුරු කර දමෙන්නී

දුරක පවපසනා දූ පුතුන්පගන්
සිඟිති සුරතල ළෙැටියන්පගන්
ඈේවී කල පගවී යන සෙ
සතුට සැනසුමෙ රැපගන එන්නී

පනාපයක සීමොවන් අතරමෙැද
එකාකාරීව පගපවන දිවියට
සැබෑ පවනසක උො කරනට
නිරතුරුව අේවැෙක වන්නී

අකුරු මෙැද රස මිහිර කෙතා
සුසංපේදී හැඟුම් පුබුො
දැනුමෙ පගන දී සිතට දිරි දී
ඔබයි අෙ සිේ සනසවන්නී

්චන්රා දරෝහිණී කැටිදපආරච්චි
ඇේපිටිය

නුඹය 
හිරු ොයනු ඇත
මෙල පිපෙනු ඇත
සෙ බබෙනු ඇත
පවනස නම් 
නුඹය...
නුඹ පනාමෙැති 
හිස්බවය...

ජයන උඩු්ගම
අධිකරණ වවද්
වතුපිටිවල

පියාණනි
පබබදු පිපයකු පෙස හංවඩු වැදී මියගියද
මෙහපමෙරක තරම් වටී ඔබ
ජීවිතපේ අසරණ වූ මො හට
කුමෙන පදය කළද කීවද
මියගියද
තවමෙේ මෙපේ පියාණන්මෙයඔබ

නදී
පනාද්ගා්ඩ

කැලෑමේ
හිරුකිරණින් විකසිත වී
බිඟු කැළපේ ෙහස ෙබා
මුළු පොව සුවඳින් නහවා
ෙරවී යයි පහාර රහපස්

දසෝමසරි වීරසංහ
දපාේද්ගාේල

සයුර ඔ්බ
සරස්වතියට පෙම් බැන්ද ඔබ
ඇයිද රඟසිරි අේහපල
ගීතයට රිද්මෙයක වූ ඔබ
ඇයිද සේසර බිෙහපල
දනන්හට අස්වැසිලෙක වූ ඔබ
ඇයිද අේවැෙ අේහපල
පසාබාදම් දිනිතියපග වීණා
නපදහි තේ ඇයි බිෙහපල

රතනදස්කර රූපසංහ
කිතුේ්ගල
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Tfí lú ks¾udK my; ,smskhg tjkak'
zzlú hdhZZzOrKSZ l¾;D uKav,h" wxl 91"úfÊrdu udj;"fld<U 07 ke;skï
dharanee.editor@liberty.lk  ,smskhg Bfï,a lrkak

iykh
Okd;aul Ñka;k l=i,;d

cd;Hka;r mdrïmßl ffjoH iNdj

fírd§ jeä ñ,g ñ,§ .kq ,efí'

076 101 88 53
lerÜ 22 i|yd by, ñ,la

Tn W.ia ;enQ wdh;khg meñK
r;a;rx

SL PRO
M

O

W.ia ;enQ
msysá wmf.a 

È,arelaIs 
rEm,djkHd.drhg 
mqyqKq rEm,djkH

Ys,amskshka wjYHhs'

w,õj k.rfhaw,õj k.rfha

0712 041 733
0774 583 527

jegqm 30000-50000

/lshd ;=< kshq;= ld¾hnyq, Tnf.a wdorŒh foudmshka 
jeäysáhka iqrlaIs;j /ln,d .ekSug Tjqkaf.a ieoE iuh 

iqjmyiq wdrlaIdldÍj .; lsÍug bvmyiqj iu. 
iqrlaIs;u fiajdjla oeka wfmka'

Sathkara Eldereare Center 
^ud;r" wm/lal wêfõ.S msúiqu wi,&
meh 24 mqrd fiajh
mqia;ld, myiqlï 
iqfLdamfNda.S ldur (attached Bathroom   
    with hot water) 
fmdfyda Èk úfYaI jevigyka
iykodhS wh lsÍï

ffjoH myiqlï 
m%kS; wdydr mdk

Tn;a wou wu;kak 0713 131 411

Wlia l< fyda iskakùug hk
rka NdKav fírd§ fj<|fmd< 

jákdlug Wmßu ñ,g
ñ,§ .kq ,efí'

Èjhsk mqrd fiajh

Wlia r;a;rx

0771 259 360

ලි්බර්ටි 
පබලිෂර්ස් 

ප්රයිවට් 
ලිමිටේ

 

අයංක 91, වි්ජ්රාෙ ොවත, ්කාළඹ 07.
 

දුරක්න-0115 200 900
 

්බදාහැරී්ම් අයං්ශය -0112 127204
 

දැන්වීම් අයං්ශය-0112672801 0112672603
 

ෆැකස්-0112 673 451  

mdrïmßl ffjoH wd¾' î' msh;siai

r;ak fjo ueÿr
163$1" ks,amkdf.dv ykaÈh" ñkqjkaf.dv'

0776 060 950

wd;rhsàia
úfYaI m%;sldr

oKysia bÈuqu fõokd ish¨ ikaê frda."
jd; frda." ysÍh" lfYareld wE;a ùu" <xùu" 
bme/‚ ks, m%;sldr uÕska m<uq m%;sldrfha 

isgu iqjh' levqï ì÷ï m%;sldr'

wd;rhsáia m%;sldr Tfí ksjig 
f.kajd .; yel' udislj re'7500$-
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48-B/4, 10 lKqj mdr" lgqjdj," fndr,eia.uqj'

0711 517 097

ksIamdokh yd fnodyeÍu

ie'hq' T!IOfha ,shdmosxÑ wxlh 02/01/PB/14/681

ÿrl:k$*elaia( 0112 517447

iS$i T!IO ,xld mqoa.,ssl iud.u

l=reÿ lemaishq,a

Online Orders : www.myherbals.lk / 0777 463 898

ld¾.S,aia" wdmsflda iy fy,a;a.d¾â we;=`M iqmsß 
fj<`oie,aj,ska yd *duis j,ska ñ,§ .; yel'

noafoa.u iafgda¾ia ^u,aj;a; mdr&
S.H.G isxy, fnfy;a fj<oie,a j,ska ,nd.; yel'

isyska isrerla i`oyd (Cinnamon)

l=reÿ lemaishq,a 100] foaYSh l=re`ÿ muKla fhdod ksmojd we;'
YÍrfha reêr.; iSks yd wêl fïoh wvq lrhs'

YÍr ;rndrej wvq lrhs'
m%;sTlaIsldrl .=Kfhka wkQkhs'

w;=re wdndO ke;'

ñ, - re 400$- EMIT CAMPUSl=reKE., y,dj;

oUq,a, ó.uqj

fkajdisl myiqlï iys;hs ^Online ,shdmÈxÑ úh yel&

mqyqKqfjka miq /lshd.;
lsÍu i|yd kjl fyo isiqúhka

n|jd .efka'
fyo jD;a;shg we¨ï lrk w'fmd'i' 

id$fm< fmkS isá ;reK Tng wm 
wdh;kfha mqyqKqfjka miq /lshd 

wjia:d i|yd fhduq flf¾'

kjl n|jd .ekSï 
i|yd wh÷ï lsÍug
NT f,i Type lr 
0775230017 g 

Tnf.a ku iy ,smskh 
SMS  lrkak'

25%
mdGud,d

wvqfjkawvqfjka
.dia;=

YÍr yd mqreI Yla;sh j¾Okhg

je,afmfk, lemaishq,a 100] je,afmfk,
iy wuqlalrd muKla fhdod ksmojd we;' w;=re wdndO ke;'

48-B/4, 10 lKqj mdr" lgqjdj," fndr,eia.uqj'

0711 517 097

ksIamdokh yd fnodyeÍu

ñ, -  re 400$-ie'hq' T!IOfha ,shdmosxÑ wxlh 01/01/AZ/08/190

ÿrl:k$*elaia( 0112 517447

iS$i T!IO ,xld mqoa.,ssl iud.u

je,afmfk, lemaishq,a

Online Orders : www.myherbals.lk / 0777 463 898

ld¾.S,aia" wdmsflda iy fy,a;a.d¾â we;=`M iqmsß 
fj<`oie,aj,ska yd *duis j,ska ñ,§ .; yel'

noafoa.u iafgda¾ia ^u,aj;a; mdr&
S.H.G isxy, fnfy;a fj<oie,a j,ska ,nd.; yel'

fi;a.=refi;a.=re
f,dalfha n,j;au ÈjHuh úYaj Yla;s m%;sldr

úfYaI wjYH;d we;s orejka i|yd iqúfYaI m%;sldr
f,dalfha n,j;au ÈjHuh úYaj Yla;s m%;sldr

úfYaI wjYH;d we;s orejka i|yd iqúfYaI m%;sldr
Hyperactive - wê l%shdldÍ
Physical Disorder - YdÍßl wdndO
Mental Retradation - udkisl ÿ¾j,;d
Autistic / Autism - Táiï / Epilepsy - wmiaudrh
Down Syndrome / Learning Delay
Dyslexia / Dyscalculia
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Hyperactive - wê l%shdldÍ
Physical Disorder - YdÍßl wdndO
Mental Retradation - udkisl ÿ¾j,;d
Autistic / Autism - Táiï / Epilepsy - wmiaudrh
Down Syndrome / Learning Delay
Dyslexia / Dyscalculia
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

fud<fha iy iakdhq wdndO i|ydfud<fha iy iakdhq wdndO i|yd
fudayk fõ§ $ mxpl¾u Ñlsia;l $f¾Ç wdpd¾hh $ jdia;= WmfoaYl $ fhda.d WmfoaYl 

Ôú; WmfoaYl $ Ndjkd yd wdOHd;añl WmfoaYl $ úYaj i;H .fõYl
fudayk fõ§ $ mxpl¾u Ñlsia;l $f¾Ç wdpd¾hh $ jdia;= WmfoaYl $ fhda.d WmfoaYl 

Ôú; WmfoaYl $ Ndjkd yd wdOHd;añl WmfoaYl $ úYaj i;H .fõYl

rdc.sßh $ lvj; $ le<‚h 071 378 1000 úYajð; úl%uisxy uy;d

Èk y;la ;=<
lemS fmfkk fjkila

දැන්වීම් සඳහා අෙතන්න

0112 672 601, 0112 672 603
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යකාළඹ 7 වියේරාම මාෙත අංක 91 හි පිහිටි ලිබරටි පබ්ලිෂරස් ( යපෞදගලික) සමාගම විසින්, මේොන කළුයකාඳයායව් පිහිටි සිය මුද්රණාලයේ මුද්රණය කර ප්රසිද්ධ කරන ලදී.


