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2 2022 දෙසැම්බර්ï28 වන ්බදාදා

‘ධරණී’ මාධ්ය අනුග්රහයෙන් හතරවන වරටත් 

පවත්වනු ලැබූ ‘අචල සුපර් බ්රයිඩ්ල්’ රූපලාවණ්ය 

තරඟාවලිෙ පසුගිෙ යනාවැම්බර් 29 වැනිදා මහනුවර 

එක්සත් ය්බෞදධ මණ්ඩපයේදී පැවැත්විණි.

්සෑම ව්සරකම යලෝක කාන්තා දිනෙට ්සමගාමීව 

යමම මනාලිෙන් හැ්ඩගැන්වීම ්සහ රූපලාවණ්ය 

වැ්ඩමුළුව යතෝරාගත් පළාත්වලදී පවත්වනු ල්බයි. 

එෙ රූපලාවණ්ය කයෂේත්රෙට පැමියෙන නවකයින්ට 

තමන්යගේ දක්ෂතා යපන්වා ඉදිරිෙට ොමට මහත් 

පිටුවහලක ්බවයි ‘අචල බියුටි ්සැයලෝන් ඇක්ඩමි’ 

ආෙතනයේ හිමිකාරිනිෙ වන අචලා පතිරෙ අපට 

කිො සිටියේ.

“අචල සුපර් බ්රයිඩ්ල් තරඟාවලිෙ ්සංවිධානෙ 

කිරීයම මූලිකම අරමුෙ තමයි යම රූපලාවණ්ය 

කයෂේත්රෙට එන දක්ෂ නවකයින්ට අතදීම. අනික 

පහුගිෙ කායල් සිදධ වුෙ දරුණු ආර්ථික ඇදවැටීම 

එකක අද යවනයකාට කයෂේත්රයේ ය්බායහෝමෙක 

ප්රවීෙෙන්යගේ පවා රූපලාවණ්යාගාර වැහිලා ෙන 

මටටමට පත්යවලා. ඒ නි්සාම යගා්ඩක අෙ තමන්යගේ 

නියවසවලම රූපලාවණ්යාගාර පවත්වායගන ෙනවා. 

ඔෙ විදියේ ප්රශන නි්සා යම කයෂේත්රෙ තාමත් සීෙට 

සීෙක ෙථා තත්ත්වෙට පත්යවලා නෑ. ඒ නි්සා ‘අචල 

සුපර් බ්රයිඩ්ල්’ තරඟාවලියෙන් මම ්බලායපායරාත්තු 

යවන තවත් යදෙක තමයි යම කයෂේත්රයේ ඉන්න 

අයේ ්සයහෝදර ්සයහෝදරියෙෝ හුයදකලා යවලා කිෙන 

හැඟීම ඒ අෙට ල්බලා යදන එක. අනික තමයි 

යලාකුවට ්සල්ලි නැති යකයනකුට වුෙත් රූපලාවණ්ය 

කයෂේත්රයෙන් ඉදිරිෙට ෙන්න අත යදන එක.”

පහුගිෙ යනාවැම්බර් 29 දා මහනුවරදී පැවැත්වුණු 

‘අචල සුපර් බ්රයිඩ්ල්’ හතරවැනි තරඟවටයේ 

යතාරතුරු ගැනත් ඇෙ පව්සා සිටියේ යමවැන්නක. 

“මහනුවර කිෙන්යන් වැඩිපුරම උ්ඩරට 

්සාමප්රදායික මනාලිෙන්ව දකින්න ඉන්න ප්රයදශෙක. 

ඒත් මම එදා පවත්වපු තරඟෙට ්සාමප්රදායික උ්ඩරට 

මනාලිෙන්ට වයගේම ‘යවනත්’ අංශ ෙටයත්ත් හැ්ඩ 

යවන්න කැමති මනමාලිෙන්ට වැඩි ඉ්ඩක ්සල්සලා 

දුන්නා. ඒ නි්සා තරඟකාරිනිෙන් 80-90ක විතර යම 

තරඟෙට ්සහභාගී වුො. අනික ්සාමප්රදායික උ්ඩරට 

මනාලිෙක විදිෙට හැ්ඩ යවන්න අද කායල් ්සෑයහන 

යලාකු විෙදමක ෙනවා. ඒත් තමන් කැමති ඕනම 

විලාසිතාවකින් මනමාලිෙක විදිෙට හැ්ඩයවලා 

තරඟෙට යපනී සිටින්න අවසථාවක ලැබුෙම යලාකු 

ආර්ථික හයිෙක නැති යකයනකුට වුෙත් තමන්යගේ 

දක්ෂතා යපන්නන්න, ඉදිරිෙට ෙන්න අවසථාව 

ලැය්බනවා. 

ඒ වයගේම යගා්ඩක මුසලිම ්සහ යදමළ තරුණියෙෝ 

‘යවනත්’ තරඟ අංශයෙන් තරඟ වැදුො. යමාකද ඒ 

අෙ යගා්ඩක යවලාවට ්සාමප්රදායික උ්ඩරට මනාලිෙන් 

විදිෙට හැ්ඩයවන්න අකමැතියි. ඒ නි්සා එොලා 

මනමාලිෙෙක විදිෙට හැ්ඩ යවන්න කැමති වුෙත් 

අවසථාව ලැබිලා තියෙන්යන් හරිම අඩුයවන්. 

මුසලිම, යදමළ, ්බටහිර ්සහ ඉන්දිෙන් ආකාරෙට 

හැ්ඩයවන්න කැමැත්යතන් හිටපු මනාලිෙන්ට 

යම තරඟාවලියේ ‘යවනත්’ කිෙන තරඟ අංශෙ 

ආශිර්වාදෙක වුො කිෙලයි මට නම හිතුයණ.

අව්සානයේ සිෙලුම තරඟකාරිනිෙන් අතරින් 

තරඟකාරිනිෙන් 30 යදයනක අව්සන් මහා 

තරඟෙට සුදුසුකම ල්බාගත්තා. පසුගිෙ අවුරුදුවල 

ජෙග්රහෙෙ කරපු තරඟකාරිෙනුත් එකක යම 

වනයකාට තරඟකාරිනිෙන් 70ක පමෙ අව්සන් මහා 

තරඟෙට සුදුසුකම ල්බායගන ඉන්නවා.”

‘අචල සුපර් බ්රයිඩ්ල්’ තරඟාවලියේ ඊළඟ 

තරඟවටෙ 2023 ව්සයර් යප්බරවාරි 4 වන දින 

යමානරාගල පුසතකාල ශ්රවොගාර පරිශ්රයේදී 

පැවැත්වීමට සූදානම කර ඇත. ඉදිරියේදී තවත් 

තරඟවට කිහිපෙකම ොපනෙ, මාතර, කුරුෙෑගල, 

අමපාර වැනි ප්රයදශවල පැවැත්වීමටද කටයුතු 

සූදානම කර ඇති ්බවයි ඇෙ කිො සිටියේ.

“මයගේ ඉලකකෙ යවන්යන් ජෙග්රහෙෙ කරන 

මනමාලිෙන් 300ක යතෝරායගන ‘අචල සුපර් බ්රයිඩ්ල්’ 

අව්සාන මහා තරඟෙ 2024 අවුරුදයදදි BMICH 

පරිශ්රයේදී පවත්වන එක.”

එම අභියෙෝගෙ ්සාර්ථකව ජෙගැනීම ්සඳහා 

ඇෙට අයේ සුභාසිං්ෂෙ!

ලිහිණි මධුෂිකා 

රූපලාවණ්ය ක්ෂේත්ර්ේ 
නවකයන්ට අත ්ෙන 
‘අචල සුපර් බ්රයිඩ්ල්’
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�රුගම මුරුගන් යකෝවිලට ආ 

්සරසවතී තම ්සැමිො වන 

ආරුමුගම යද්ස ්බැලුයේ යකෝල 

හැඟීමකිනි. ව්සර තිසහතරකට යපර එක 

වහලක ෙටට වී දරු මුණුබුරන් ලැබූවද 

එයතක ්සරසවතීයගේ විවාහෙ නීත්යානුකූලව 

ලිොපදිංචි කර තිබුයණ නැත.

ඒ අනුව ්සරසවතීට ඉකුත් යද්සැම්බර් 

පහයළාසවැනිදා දැනුයණ සු්බ දිනෙක 

යලසිනි. ඒ තම දිෙණිෙ මිනිපිරිෙ හා 

එයතක විවාහෙ නීත්යානුකූලව සිදුයනාකළ 

ගයම දන්නා කිෙන හිතවතුන් හිතවතිෙන් 

රැ්සකයගේ අතැඟිලි නීතියෙන් ්බැයඳන දව්ස 

එදා නි්සාෙ. ඒ අනුව පවුල් දහනවෙකට අෙත් 

පිරි්සයගේ ්සමූහ විවාහ ලිොපදිංචිෙ එදින 

සිදුවුණි. 

යමම වැ්ඩ්සටහන ෙටිනුවර ප්රායදශීෙ 

යල්කම කාර්ොලෙ මගින් ්සංවිධානෙ 

කරන්නට යෙදුයණ, විවාහ ලිොපදිංචි 

්සහතික යනාමැතිවීයමන් එම අඹු ්සැමිෙන් 

ඇතුළුව එම පවුල්වල දරු මුණුබුරන් 

මුහුෙයදනු ලැබූ ප්රායෙෝගික ගැටලු 

ගෙනාවකට වි්සඳුම ල්බාදීයම අරමුෙ 

ඇතිවෙ.

යමම ගමමානයේ පවුල් තම ජීවිකාව 

යගන ගියේ යත් කර්මාන්තෙ ආ�තව 

රැකිොයේ නිෙැයලමිනි. ඔවුන්යගේ ජීවිත 

යත් දල්ල තරමට මටසිලුටු යනාවීෙ. 

්සරසවතීයගේ ජීවිතෙද එයසෙ. ඇෙ 

ආරුමුගම හා ජීවත්වන්නට පටන්ගත්යත් 

වේස දහඅයටදීෙ. දැන් ඇෙයගේ වේස 

අවුරුදු පනසයදකකි. ඔවුනට දරුවන් 

පසයදයනකි. ඒ අතරින් මාරිෙන් 

ඇයගේ වැඩිමහල් දිෙණිෙයි. ඇෙ 

තිසහතර හැවිරිදිෙ. ඇෙටද දැන් 

දරුවන් හෙයදයනකි.

“යම පවුයල් ්සරසවතී කිෙන 

අමමයි, එොයගේ දුව මාරිෙනුයි, 

මාරිෙන්යගේ දහඅට හැවිරිදි යලාකු දුවයි 

තුන්යදනාම මුරුගන් යකෝවියල් චාරිත්රවලින් 

පසයස නීත්යානුකූලව විවාහ දිවිෙට 

පත්වුො. ඒ වයගේම දිගු කාලෙක එකට 

ජීවත්වුෙත් විවාහ ්සහතික යනාලද ගයම 

පවුල් ගෙනාවක අපි හඳුනායගන තිබුො. 

අමමා තාත්තා විවාහ යනාවුෙම දරුවට 

උේපැන්නෙ ්සෑදීයම ගැටලු එනවා. ඒ 

විතරක යනයවයි හැඳුනුමපත ගන්න, මරෙ 

්සහතිකෙ ගන්න විවාහ ්සහතිකෙ ඉදිරිපත් 

කරන්න ඕන. වතු කමකරුයවෝ හැටිෙට 

ඔවුන්ට තියෙන එකම හිමිකම යසවක අර්ථ 

්සාධක අරමුදල. යසවක භාරකාර අරමුදලට 

අයිතිවාසිකමක නැතුව ය්බායහෝයදයනක 

ගැටලුවලට මැදියවලා හිටිො. වියශ්ෂයෙන්ම 

දරුයවකුව ඉසයකෝයලකට ඇතුළත් කරන්න 

වයගේම ඒ දරුවට සුජාතභාවෙ පිළි්බඳ 

ගැටලු යදමේපිෙන් නීත්යානුකූලව විවාහ 

යනාවීම මත ඇතියවනවා. ඒ ජීවිතවලට 

්සවිෙක, සුරකෂිත ්බවක ඇති කරන්න තමයි 

යම වැ්ඩ්සටහන ෙටිනුවර ප්රායදශීෙ යල්කම 

කාර්ොලෙ ්සමඟ එකයවලා ්සංවිධානෙ 

කයේ.”

ඒ 158 ගුරුගම වත්ත ග්රාම නිලධාරිනී, 

්සමන්මාලි හලංයගා්ඩ මහත්මිෙයි. ඇෙ එහි 

යසවෙට පැමිෙ ව්සර හතරක කාලෙකි. 

පැමිණි මුල් කාලයේම යමම ගැටලුව 

හඳුනාගනු ලැබුවත්, යකායරෝනා ව්සංගතෙ 

නි්සායවන් යමම වැ්ඩ්සටහන කල්ගිෙ ්බව 

ඇෙ කීවාෙ.

යකයස වුවද කුරුගම ශ්රී මුරුගන් 

යකෝවිලටද එම දිනෙ සුවියශ� විෙ. 

ඒ එකමදා චාරිත්රානුකුලව වායගේම 

නීත්යානුකූලවද එම �මියේදී විවාහ 

ගිවි්සගැනීයම වැ්ඩ්සටහනක ්සංවිධානෙ 

කිරීම යේතුයවනි. මුරුගන් යකෝවියල් ප්රධාන 

කුරකකල් ය්සායමෂේ පූජකතුමන් විසින් චාරිත්ර 

සිදුකිරීයමන් අනතුරුව, පැමිණි යුවළවල්හි 

විවාහෙ ලිොපදිංචි යකරිණි.

එම අවසථාවට මහනුවර දිස�ක යල්කම 

චන්දන යතන්නයකෝන්, ෙටිනුවර ප්රායදශීෙ 
• දීපා ව�නති එදි��ංහ

ඒ අනුව ්සරසවතීට ඉකුත් යද්සැම්බර් 

පහයළාසවැනිදා දැනුයණ සු්බ දිනෙක 

එයතක විවාහෙ නීත්යානුකූලව සිදුයනාකළ 

ගයම දන්නා කිෙන හිතවතුන් හිතවතිෙන් 

රැ්සකයගේ අතැඟිලි නීතියෙන් ්බැයඳන දව්ස 

එදා නි්සාෙ. ඒ අනුව පවුල් දහනවෙකට අෙත් 

පිරි්සයගේ ්සමූහ විවාහ ලිොපදිංචිෙ එදින 

යමම වැ්ඩ්සටහන ෙටිනුවර ප්රායදශීෙ 

යල්කම කාර්ොලෙ මගින් ්සංවිධානෙ 

කරන්නට යෙදුයණ, විවාහ ලිොපදිංචි 

්සහතික යනාමැතිවීයමන් එම අඹු ්සැමිෙන් 

ඇතුළුව එම පවුල්වල දරු මුණුබුරන් 

ගෙනාවකට වි්සඳුම ල්බාදීයම අරමුෙ 

යමම ගමමානයේ පවුල් තම ජීවිකාව 

යගන ගියේ යත් කර්මාන්තෙ ආ�තව 

රැකිොයේ නිෙැයලමිනි. ඔවුන්යගේ ජීවිත 

ආරුමුගම හා ජීවත්වන්නට පටන්ගත්යත් 

වේස දහඅයටදීෙ. දැන් ඇෙයගේ වේස 

අවුරුදු පනසයදකකි. ඔවුනට දරුවන් 

අමමයි, දුවයි, මි�බි�යයි 
එකම ෙව්ස් දීග ගිය 

�රුගම 
ම�ල්්ගෙර

ජීවියත් එන ප්රශන එකක විවාහයේ 

නීත්යානුකූල ්බව ගැන එතරම යනාසිතුවත් 

රජයේ වරප්ර්සාද ල්බාගන්න වයගේම නීතිමෙ 

අයිතිවාසිකමවලදී මතුවන ගැටලු ගැන යම 

අෙම දන්නවා. ඔවුන් විශව්සනීෙව අවුරුදු 

ගාෙක එකට ජීවත්යවලා තියෙනවා. විවාහ 

්සහතික නැති තවත් පිරි්සක ඉන්නවා. 

ඔවුන්වත් ඉදිරියේදී නීත්යානුකූලව විවාහ 

කරවන්න යම ආකාරයෙන්ම කටයුතුකිරීයම 

වැදගත්කම නිලධාරීන් යපන්වා දුන්නා.”

්සමන්මාලි මහත්මිෙ විසතර කළාෙ. 

තම ව්සයම රාජකාරී අතරතුර යමම 

කටයුත්තට දාෙක වන්නට ලැබීම ගැන ඇෙ 

සිටින්යන් ්සතුටිනි. එදින විවාහ වුෙත් යම 

ඇතැම මේවරුන් විවාහ උයළයල් ්සමූහ 

ඡාොරූපෙට යපනීසිටියේ තම කු්ඩා බිලිඳිෙ 

කිහිලි ගන්වායගනෙ. තවත් බිලිඳිෙක අයත් 

එල්ලී සිටිනු යපනුණි. තම ආච්චිලා සීෙලාට 

විවාහ ලිොපදිංචියෙන් පසුව ල්බාදුන් 

ර්සවත් ආහාරයේලද පුංචි පැටවුන් ර්ස 

්බැලුයේ අලුත් ජීවිතෙකට එළැඹි ආච්චිලා 

සීෙලායගේ අතිනි.

යලාකු උත්්සව නැතත් යමම විවාහ 

ලිොපදිංචි කටයුතු යකෝවිල් භූමියේදී 

සිදුකයේ අතියර්ක දිස�ක යරජිසටාර් 

මයනෝලිකා වියේයසකර මහත්මිෙයගේ 

්සහභාගිත්වයෙනි.

“අපි යම හැමයදනාටම සු්බ පතනවා 

වයගේම ඉදිරි ජීවිත කාලෙත් යමයතකකල් 

්බලපෑ නීති ගැටලුවලින් යතාරව ්සතුටින් 

්සමාදානයෙන් ඉන්න ඉ්ඩ ප්රසථාව ලැය්බන්න 

කිෙලා ප්රාර්ථනා කරනවා.”

ඒ හඬ මහනුවර දිස�ක යල්කම චන්දන 

යතන්නයකෝන් මහතායගේෙ. ්බලායපායරාත්තු 

අහුලා ගනිමින්, ඒවාට ආදරෙ කරමින්, 

ජීවිතෙ ජීවත් කරවන්නට යවර දරෙ 

්සරසවතීලාටත්, ආරුමුගමලාට වායගේම 

මාරිෙන්ලායගේ දෑ්සට ්බලායපායරාත්තු 

යගයනමින  රා� නිලධාරින් දුන් යමම 

ආදර්ශෙ නම රටටම වටින්යන්ෙ.

යල්කම මංගල 

වික්රමරත්න, ්සහකාර 

ප්රායදශීෙ යල්කම විජිතා 

මැනිකසිංහ ෙන මහත්ම 

මහත්මීන් ඇතුළු නිලධාරීන් 

පිරි්සකුත්, 158 ගුරුගම 

ව්සයම ග්රාම නිලධාරීන්ද එම අවසථාවට 

පැමිෙ සිටියේ, තම ව්සම තුළ සිදුවිෙ යුතු 

නීත්යානුකූල කටයුත්තක ්සාකෂිකරුවන් 

වීමට සිතායි. 

යමහිදී ඉතාම තරුෙ වෙයස යුවළවල් 

වායගේම වේස හැට ඉකමවූ අඹු ්සැමිෙන්ද 

ය්බායහෝ පිළියවලට හැඳ පැළඳ පැමිෙ 

සිටිෙහ. කාන්තාවන් විවිධ වර්ෙයේ ්සාරි 

හැඳ සිටියේ පමා වී ආවත් යම දිනෙ 

තම ජීවිතයේ වැදගත්ම දිනෙක යහයිනි. 

ඔවුන්යගේ යගයලහි මල්මාලද විෙ. අත්වල 

එල්ලී මුණුබුරු මිනිබිරිෙන්ද යකෝවිලට 

පැමිෙ තිබුණි. ඔවුන් සිෙල්ලන්යගේම 

මුහුණුවල ඇඳුණු සිනහව ප්රිෙමනාපෙ. 

ලස්සනෙ. ලැයියම කටුක ජීවිතෙට 

හුරුවුවත් හිත ්බැඳි ආදරෙද ඒ මුහුණුවල 

යනාමැකී ්සටහන්ව තිබුණි.

“මම අවුරුදු දහඅයටන් ක්සාද ්බැන්යද. 

දැන් වේස 34යි. මට දුවලා තුන්යදනයි 

පුතාලා තුන්යදයනකුයි ඉන්නවා. අපි 

යදන්නම වත්යත් වැ්ඩ කරන්යන්. ඇත්තටම 

යම මහත්තුරු යනෝනලා කරපු යම වැයඩ් 

යගා්ඩක යහාඳයි. ්සමහරයවලාවට අපිට 

ආපු ප්රශන දැන් අයේ දරුවන්ට එන්යන් 

නැතියවයි.”

ඒ මාරිෙන්යගේ ්බලායපායරාත්තුවෙ. 

මාරිෙන්යගේ අමමා ්සරසවතීත්, ළඟදී 

චාරිත්රානුකූලව විවාහ වී යවනම යගදරක විසූ 

මාරිෙන්යගේ වැඩිමල් දිෙණිෙත් එදින එකම 

විටක විවාහ ්සහතික ලැබුයේ ජීවිතෙ ගැන 

අලුත් ්බලායපායරාත්තු ්සමඟිනි.

“වතුකයර් ගත්තම නීත්යානුකූලව විවාහ 

යනාවීයම ප්රශනෙ ඔවුන්යගේ ජීවිතවලට 

යගා්ඩක දුරට ්බලපානවා. ඔවුන්ට එදියනදා 

ෙරු්වෝ පා�ල්ට ඇ�ළත් කර�දි ව්ේම ්ස්වක අර්ථ�ා්ධක 
අරමුේල් ගැ්ට�වල්ට ්ම ගමමුන �තර මු�ෙ දුනනා

ග්ම 
ඔක්කාම ප�ල් 

ෙහනවයක 
එ� 

��ා��ලව 
විවාහ කළා
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‘අයිස ’ ගැසූ තරුණිෙන් ය්සාො දුම්බර 

(ය්බෝගම්බර) ්බන්ධනාගාරෙට 

ගියෙමි.

යකාළඹින් පාන්දරම පිටත් වූ නි්සා මා 

නුවරට ළංයවදදී යවලාව උදෑ්සන හතයි 

තිහට කිටටු කර තිබුණි. පා්සල් පට ගන්නා 

යවලාව නි්සා තරමක මාර්ග තද්බදෙක 

තිබුෙත් තල්වත්ත හරහා කුණ්ඩ්සායල්ට 

එනවිට උදෑ්සන නවෙ පසුවී යනාතිබීම 

ගැන මට දැනුයණ ්සතුටකි. මකනි්සාද 

දුම්බර ්බන්ධනාගාරයෙන් මට පැමියෙන 

යල්ස දන්වා තිබුයණ උදෑ්සන නවෙටෙ. 

කුණ්ඩ්සායල් ඔරයලෝසු කණුව හන්දිෙ අ්සලට 

ළඟායවත්ම ‘ය්බෝගම්බර ්බන්ධනාගාරෙ, 

දුම්බර’ ෙන නාම පුවරුව දැකීම මට 

අසවැසිල්ලක විෙ. එහි ්සඳහන් කර තිබූ 

පරිදි එතැනින් දකුෙට හැරී මීටර් 400ක ගිෙ 

තැන මට ්බන්ධනාගාර භූමිෙට ළඟාවීමට 

අවසථාව ලැබුණි. දැඩි පරීක්ෂා කිරීමකින් 

අනතුරුව මට එතුළට ෙන්නට අව්සර 

හිමිවිෙ. 

“මේ ගැන ම�ොයොමගන අදටත් මෙම�ට 
කිසිෙ ෙොධ්යයකින් ඇවිත් නෑ. ‘ධරණී’ 
පුවත්්පත තෙයි මුලින්ෙ ආමේ. ඔබතුෙොමේ 
්පැමිණීෙ ගැන සතුටුයි. මෙොකද දැන් අයිස් 
ගැන කතොව උඩට ඇවිත් තිමයන්මන්. 
ඉතින් අයිස් ෙත්්රව්යයට ඇබබැහිවුණු 
තරුණියන්මේ අමිහිරි කතො සෙොජයට 
අරන් යන එක වටිනවො. ඒමකන් මේ 
හිරමගට එන්න ඉන්න එක ගෑනු ළෙමයක් 
�රි අඩුමවයි. �ැබැයි එක මදයක්. මේ 
ළෙයින්මේ ම�ොමටෝ ගන්න එ්පො.”

ඒ දුම්බර, ය්බෝගම්බර ්බන්ධනාගාරයේ 

යයේෂේ්ඨ ්බන්ධනාගාර අධිකාරී ්සමන්ත 

අලහයකෝන් මහතාෙ. ඒ අව්සරයෙන් 

තරුණිෙන් හමුවට ගිෙ මට එහි සිටි 

තරුණිෙන් 16ක පමෙ මුෙගැසුණි. ඔවුන් 

අතරින් මා මුලින්ම කතාකයේ එතැන උන් 

මැදි වෙයස තරුණිෙක ්සමඟිනි.

“මයගේ යගවල් ගාල්යල් ඉඳුරුයේ. දැන් 

වේස අවුරුදු 37ක යවනවා. අමමා, තාත්තා 

ඇරුෙම අයිෙයි, මල්ලියි තමයි පවුයල් 

ඉන්යන්. වැ්ඩ එකක එොලට මයගේ ගැන 

්බලන්න යවලාවක තිබුයණ නෑ. මං ්සාමාන්ය 

යපළ යවනකල් යහාඳට ඉයගනගත්තා. ඒත් 

එතැනින් එහා ඉයගනගන්න හිත දුන්යන් නෑ. 

අයිස් ගැසූ 
තරුණියන ්�ායා 

්�ෝගම�ර 
�න්ධනාගාරය්ට 

ගි්යමි

ම්ට මාව 
නැතිකරපු 
ෙහජරා 
අයිස් නම 
්කෝටියක 
්ෙනවා 
කිවවත් 
ගහන්න 
නෑ

මං යපාඩි කායල් ඉඳන් හමුදාවට ්බැයඳන්න 

යගා්ඩක ආ්සායවන් හිටිෙත් අන්තියම ඒකත් 

මගඇරුො.”

ඇෙ ්සඳුනි ෙ. පවුයල් ආදරෙ 

යනාලැබුණු ඇෙ හිතුවකකාර තීරෙෙකට 

එළැයෙමින් තමාට ව්ඩා ්සෑයහන ්බාල 

තරුෙයෙකු ්සමඟින් හිතුමයත්ට පැනයගාස 

විවාහෙක සිදුකරයගන තිබිණි. 

“එම�ෙ ඉන්නමකොට ෙට දැනගන්න 
ලැබුණො බැඳපු මකනො කුඩුවලට අයිස්වලට 
ඇබබැහිවුණු මකමනක් කියලො. ඒ 
මවනමකොට අ්පට දරුමවකුත් හිටියො. 
ඉතින් ෙං වැඳලො කිේවො ඒ ජරො පුරුදද 
නවත්තන්න කියලො. ඒත් එයො ඇහුමේ නෑ. 
දිගටෙ ඒ මදවල් කළො. ්පස්මස් ෙට යකො 
නැගලො එයො ඉස්සර�දිෙ දිගට තිබුණු ෙමේ 
මකොණමඩේ ක්පලො දැේෙො. එයොට ගොණක්වත් 
තිබුමණ නෑ. අන්තිමේ තර�ො පිටකරගන්න 
විදියක් නැතුව ෙෙත් අයිස්වලට හුරුවුණො. 
එකදිගට අවුරුදු මදක�ෙොරක් ගැහුවො.”

ඇෙ ඒ අමිහිරි දිවිෙට හුරුවූ හැටි 

අකුරක නෑර කිෙවායගන ෙයි. ඉතින් අ්සා 

සිටිනවා හැයරන්නට මැදින් පැන ්බාධා 

කිරීයම අවශ්යතාවෙක මට තිබුයණ නැත.

“මුලින්ම අයිස ගැහුවම වමයන් ගිො. 

්සැරටම නිදිමතත් ආවා. කන්න එයහමත් 

්බැරිවුො. ඔෙ අතයර් පවුල් ප්රශනත් 

වැඩිවුො. අපි අතයර් රණඩු පටන්ගත්තා. 

ඉතින් තවදුරටත් මට ඒ යගදර ඉන්න හිත 

දුන්යන් නෑ. පසයස මං ඉව්සලා ඉව්සලා 

්බැරිම තැන යකාළෙ කලබ් එකක යජාබ් 

එකකට ගිො.”

හීන යපාදි ්බැඳයගන යනාදන්නා යකාළෙ 

අහ්ස ෙටට එන හැයමෝටම ඒ අහ්ස ෙටදී 

හරි ගියේ නැත. යමාකකයදෝ කරුමෙකට 

්සඳුනිද වැටී තිබුයණ ඒ යගා්ඩටෙ. යකාළෙ 

ආ පසු ඇෙ දිගටම අයිසවලට හුරුවිෙ. 

ඉතින් අසීමිතව මතට යලාල් වූ පවට එදා 

හැ්ඩකාර තරුණිෙක වූ ්සඳුනි පරඬැලක 

යස මැළවී ගිෙ ්බවයි ඇෙ ්සංයේදීයවමින් 

පැවසුයේ.

“මං යගදර ගිොම මාව දැකක ගමන් 

අමමා පුදුම වුො. යමාකද යකාළෙ ගිෙ 

යකල්ල යනයවයි යගදර එදදි හිටියේ. අමමට 

වැයඩ් යත්රුො. පසයස එො යපාලිසිෙට 

මයගේ ගැන කිේවා. පසයස යපාලිසියෙන් මාව 

උ්සාවි දැමමා. එතැනින් තමයි මං යමතැනට 

දැමයම. ඒ පහුගිෙ අවුරුදයද ්සැේතැම්බර් 

මායස. යමතැනට ආවට පසයස මං හැදුනා. 

දැන් මටම හියතනවා ඇයි මං අයිසවලට 

ඇබ්්බැහිවුයණ කිෙලා. තාත්තා නම 

යකළින්ම කිේවා මං මැරුො කිෙලා එො 

හිත හදායගන ඉන්යන් කිෙලා. මං කවදාහරි 

යමතැනින් එළිෙට ෙන්න ලැබුණු දව්සක යම 

රයටන් ෙනවා. හැ්බැයි යකායි රයට හිටිෙත් 

මට මාව නැතිකරපු දහජරා අයිස නම 

යකෝටිෙක යදනවා කිේවත් ගහන්යන් නෑ.”

අයිස මත්්රව්යෙ ඇෙට ෙළිත් හැරී ්බලන්නට යනාසියතන තරයම 

අපුල අතීතෙක නිර්මාෙෙ කර තියබ්. කල් යගාස යහෝ ඒ අතීතයෙන් 

ඇෙ පා්ඩම ඉයගනයගන තිබීම ගැන මට දැනුයණ ්සතුටකි.

ඊළඟට මා කතා කයේ කාංචනා ්සමඟෙ. 

“ෙං නේ ද�ය වසරට මවනකල් විතරයි ඉස්මකෝමල් ගිමේ. 
වයස අවුරුදු 15 පිමරදදි මගදරට ම�ොමරන් ්පැනලො ගියො. එම�ෙ 
ගිහින් ඇත්තටෙ අපි සතුටින් කොලයක් හිටියො. දරුමවෝ තුන්මදමනක් 
ලැබුණො. ඔම�ොෙ ඉන්නමකොට තෙයි ෙං කටුනොයක ගොෙන්ට් එකකට 
ගිමේ. එතැනදි ෙං දැක්කො ෙමේ යොළුමවෝ කුඩු, අයිස් වමේ මදවල් 
්පොවිච්චි කරනවො. ඉතින් ෙටත් ආස හිතුණො. කොලයත් එක්ක ෙං 
ඒකට ඇබබැහි වුණො. මගොඩක්ෙ ්පොවිච්චි කමේ අයිස් තෙයි.”

ඇෙට වේස 33කි. ගම අලේව ප්රයදශෙයි. මව හැරුණුයකාට 

කාංචනාට සිටින්යන් අයිෙලා යදයදයනකි. කාංචනා පවුයල් ්බාලොෙ.

“ගාමන්ට ගිහින් හම්බකරපු හැම රුපිෙලකම විෙදම කයේ 

කුඩුවලටයි, අයිසවලටයි. ඒවට ඇබ්්බැහිවුොම ගැලයවන්න ්බෑ. 

ඔෙ අතයර් අනිෙම ්සම්බන්ධෙකත් පැටලුො. ඒකත් යගා්ඩක දුර 

ගිො. යමාකද ඉතින් නීති දාන්න කවුරුත් හිටියෙත් නෑයන්. ඉතින් 

හැමයදම එකක එයහදි උපරිමෙටම වියනෝද වුො. එකදිගට 

අවුරුදු යදකක අයිස ගැහුවා. අදටත් කටුනාෙක ගාමන්ටවල 

ඉන්න අෙයගන් යගා්ඩක අෙ කුඩුවලට, අයිසවලට ඇබ්්බැහියවලා 

ඉන්යන්.”

ඉතින් යකායහාමද යමයහට ආයේ? ඒ මයගේ ඊළඟ පැනෙයි. 

 “මං ්බලන් ඉදදි යකටටු වුො. මූෙ එයහම යවසමූෙක වයගේ 

විකෘති යවලා ගිො. පායර් ෙන්නවත් පෙ තිබුයණ නෑ. හැමයදම 
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අමතකයවලයි හිටියේ. යකායහාමහරි යගදර 

ආවම මහත්තොට මයගේ යවන්ස යපනුො. 

එොට වැයඩ් යත්රුො. පසයස එො මයගේ 

ගැන යපාලිසිෙට දන්වලා ඒ හරහා මාව 

යමතැනට යොමුකළා.”

යකළින් යනාකිේවද දැන් ඇෙ ඇඟිලි 

ගනින්යන් ්බන්ධනාගාර බියමන් ෙන දව්ස 

එනතුරුෙ. ඒ ෙළිත් සිෙ පවුයල් උණුහුම 

ය්සාො ෙන්නටෙ. 

“ෙමේ අේේපල්ලො සර මේ ඇත්තෙයි 
කියන්මන්. ආමයත් නේ ෙං ඔය ජරොව 
අරගන්මන් නෑ. නිකන් �රි ෙට ගන්න 
හිතුමණොත් ඒ මෙොම�ොමතෙ ෙං ෙමේ දරුමවෝ 
තුන්මදනො ෙතක් කරගන්නවො.”

කාංචනායගේ කතාව අතරවාරයේ අ්සල 

උන් තවත් තරුණිෙක යවත මයගේ ඇස 

යොමුවිෙ. යපනුණු හැටිෙට එතැන සිටි 

තරුණිෙන් අතර උන් ළා්බාලම යමන්ම 

හැ්ඩකාරම තරුණිෙ ඇෙයි. එනි්සාම 

මං ඊළඟට ඇෙ යද්සට හැරුණි. ඇෙ 

කුරුෙෑගල ප්රයදශයේ තරුණිෙක වූ අතර 

නම යනතුෂි ෙ.

“ෙං අයිස් ග�න්න ්පටන්ගත්මත් බැඳපු 
මකනො හින්දා. ෙමේ යොළුමවෝ මුල ඉඳන්ෙ ෙට 
කිේවො එයොව බ�න්න එ්පො එයො කුඩු, අයිස් 
ග�නවො කියලො. ඒත් ෙං විශවොස කමේ 
නෑ. මකොම�ොෙ�රි එයොවෙ බැන්දා. මගදරට 
ම�ොරො ්පැනලො ගිහින් බැන්මද. ්පස්මස් තෙයි 
වැමඩේ ඇත්ත කියලො දැනගත්මත්. එතමකොට 
ම්පර�ර ගිහින් ඉවරයි. බැන්දට ්පස්මස් 
එයො මක�න්ෙ ෙමේ ඉස්සර�ො තියන් අයිස් 
ගැහුවො. ෙට බලොමගන ඉන්න බෑ. ්පස්මස් 
ෙං එයොමේ යොළුමවක්මේ වයි�ට ෙමේ 
දුක කිේවො. එයත් අයිස් ග�නවො. ඒක ෙං 
දැනගත්මතත් ්පස්මස්. ඉතින් එයොට දුක 
කියන්න ගිහින් අන්තිමේ ෙෙත් එතැනටෙ 
වැටුණො.”

එකවරම යනතුෂි කතාව නවතා මයගන් 

ප්රශනෙක ඇසුවාෙ. ඒ මයගේ වේස කීෙද 

ෙන්නයි. ඇයගේ කතායේ ඉතිරිෙ හැ්ඩ 

කරන්නට මම ඇෙට මයගේ වේස පැවසුයවමි.

“දන්නවද මට තාම වේස අවුරුදු 

19යි. අයිස ගැහුයේ වේස අවුරුදු දා්සයේ 

ඉඳන්. එකදිගට අවුරුදු යදකක ගැහුවා. 

නවත්තන්න ්බැරිවුො. ගහන්න ගහන්න ආ්ස 

හිතුො.”

යනතුෂි ෙනු මව, පිො හැරුණුයකාට 

්සයහෝදරෙන් තියදයනක සිටින පවුයල්ම 

එකම යකල්ලයි. ඇෙ ්සාමාන්ය යපළ විභාගෙ 

ඉහළින්ම ්සමත්ව ඇති අතර වවද්යවරිෙක 

වීයම සිහිනෙ ඇතිව මා්ස යදකක පමෙ 

උ්සස යපළට පා්සල්ද යගාස තියබ්. 

“ඔෙ අතයර් ්බැඳපු යකනා පසය්සන් 

යපාලිසිෙ පැන්නුවා. ඒයකන් යබ්යරන්න අපි 

යදන්නා යකාළෙට ආවා. ඇවිත් කයලත් 

අයිස ගහපු එකමයි. කිරුළපන තැනකින් 

්බඩු ගත්යත්. උයද නැගිටට යවයල් ඉඳන් 

දව්සට හත් අට ්සැරෙක අයිස ගහනවා. 

ඉතින් ්බලායගන ඉදදි මං දිරාපු යකෝටුවක 

වයගේ වුො. හකු ්බැහැලා මූෙ විරූ� 

වුො. පිසසිෙක වයගේ හිටියේ. අමමා මාව 

යපාලිසිෙට ්බාරකරපු නි්සා තමයි මං අද 

යමතැන ඉන්යන්. මං යමතැනින් එළිෙට ගිෙ 

ගමන් රට ෙනවා.”

අයිස ගැසූ පුදගලෙන්යගේ හැසිරීම ගැන 

ඇතැමුන් විවිධ කතා කිෙයි. මයගන් ඇෙට 

ලැබුණු ඊළඟ ප්රශනෙ ඒකෙ.

“අයිස ගහලා ටික යවලාවකට පසයස 

මනසගාත රූප යේන්න ගන්නවා. ්සත්තු 

එයහම යේනවා. මිනිසසු අපිව මරන්න 

එනවා යේනවා. හැයමෝම ගැන ්සැකෙක 

එනවා. බිත්ති දියගේ ෙන්න ්බැරිවුෙත් ෙන්න 

හියතනවා. ්බෙක එකක යලාකු තරහක 

එනවා. ඕවා තමයි ඉතින්.”

දෝබර පා්ඨකයින් දැනුවත් කිරීයම 

අරමුණින් යම කතා්බහ සිදුකළද ඒ ගඳ 

ග්සන අතීත කතා හාරවුස්සමින් ඔවුන්යගේ 

හිත් පෑරීමට මට අවැසි යනාවිණි. එනි්සා 

එම තරුණිෙන් අතරින් මෑත් වී  දුම්බර, 

ය්බෝගම්බර ්බන්ධනාගාරයේ යයේෂේ්ඨ 

්බන්ධනාගාර අධිකාරී ්සමන්ත අලහයකෝන් 

මහතා ්සමඟ කතා්බහකට මුලපිරුයවමි. ඒ 

අයිස ඇතුළු මත්්රව්යෙන්ට ඇබ්්බැහිව සිට 

පුනරුත්ථාපන ්සඳහා යමතැනට පැමියෙන 

තරුණිෙන් පුනරුත්ථාපන කරන අයුරු 

විම්සන්නටෙ.

“දැනට ලංකායේ මත්්රව්යවලට 

ඇබ්්බැහිවීම නි්සා පුනරුත්ථාපන කළයුතු 

සිෙලුම කාන්තාවන් එවන්යන් යමතැනට. 

යගා්ඩකම එන්යන් තරුණියෙෝ. අයේ 

්බන්ධනාගාරෙ තුළම ඒ යවනුයවන් ‘අමදිවි 

රිදම පුනරුත්ථාපන මධ්යසථානෙ’ කිෙලා 

යකාට්සක යවන්කරලා තියෙන්යන්. ඒක 

්බන්ධනාගාර යකාම්සාරිස යජනරාල්තුමායගේ 

්සංකල්පෙක. පිරි්සක යම යවනයකාට 

පුනරුත්ථාපන යවලා ගිහින් තියෙනවා. 

අපි යමතැනදි යම අෙ යවනුයවන් වදනික 

කාල්සටහනකට අනුව උපයදශන යසවා, 

ආගමික වැ්ඩ්සටහන්, ව්යාොම මාලා, 

වෘත්තීෙ පුහුණු පා්ඨමලා වයගේම ්සැදෑහමු 

වයගේ යගා්ඩාක යදවල් කරවනවා.”

යයේෂේ්ඨ ්බන්ධනාගාර අධිකාරීතුමායගේ 

කතාව අව්සන ්සහකාර ්බන්ධනාගාර 

අධිකාරී සුගත් අයබ්රත්න මහතා එකී 

කතාවට අඩුවැඩිෙ එකතු කයේ යමයලසිනි.

“යම අෙව භාරකාරත්වෙ, රැකවරෙෙ 

්සහ වියශෝධනෙ කිෙලා යකාටස තුනකට 

අනුවයි අපි ්බලාකිොගන්යන්. ්සරලව 

කිේයවාත් මත්්රව්යෙන්ට ඇබ්්බැහිවුණු 

තරුණියෙෝ ්බාරඅරයගන ඔවුන් යහාඳින් 

්බලායගන යහාඳ විදිෙට ්සමාජගත කිරීමයි 

අයේ ්බලායපායරාත්තුව යවන්යන්. මතින් 

යතාර ්සමාජෙක තැයනන්න ඒක යලාකු 

පිටිවහලක යවයි කිෙලා අපි හිතනවා.”

අමදිවි රිදම පුනරුත්ථාපන 

මධ්යසථානයේ සිදුකරනු ල්බන සිෙලුම • රුවන එස්.්�නවිරත්න

වැ්ඩ්සටහන් සිදුකරන්යන් දුම්බර, ය්බෝගම්බර 

්බන්ධනාගාරයේ පුනරුත්ථාපන අංශයේ 

පූර්ෙ දාෙකත්වෙ හා ්සම්බන්ධීකරෙෙ 

ෙටයත්ෙ. එනි්සාම එහි කාන්තා අංශෙ 

භාර පුනරුත්ථාපන නිලධාරිනී ප්රය්බෝදිනී 

මනමයේරී මහත්මිෙ ්සමඟ වචනෙක කතා 

කරන්නටද අප අමතක යනාකළාෙ.

“දුේබර, මබෝගේබර බන්ධනොගොර 
පුනරුත්ථෝපන අංශමේ ප්ධොන 
පුනරුත්ථෝපන නිලධො� එච්.එේ.ෙහින්ද්පොල 
වමේෙ ම�ෂ්ඨ පුනරුත්ථෝපන නිලධො� 
එස්.�.අත්පත්තු ඇතුළු නිලධො�න් එක්ක 
අපි අේෙලො තොත්තලො වමේ තෙයි මේ 
කොන් තොමවෝ බලොගන්මන්. මුලින් එදදි නේ 
ඒ අය කවුරුත් අම� �ණවත් බලන්මන් 
නෑ. ඒත් ්පස්මස් ්පස්මස් එයොලො අපිට 
ළංමවනවො. මගොඩොක් අය මෙතැනට එන්මන් 
මදෙේපියන්මේ වැරදි නිසො. මලොකුෙ 
වැ�දද තෙයි දරුමවෝ ගැන �රියට ම�ොයො 
මනොබලපු එක.”

ඇයගේ කතාව ඇත්තෙ. යදමාපිෙන්ට 

දරුවන් මගඇයරන තත්පරෙ යකාතැනද 

එතැනදී ඔවුන්යගේ ජීවිතෙ ්සහමුලින්ම 

කෙපිට යපර� ො හැකිෙ. එයහත් දැනුම 

යත්රුම ඇති යකල්ලන්ටද වරක යදවරක 

යහෝ ඒ ගැන සිතා්බැලීමට ්බැරිකමක නැත. 

මන්ද කුඩු ග්සා, අයිස ග්සා හරි ගිෙ අයෙකු 

යම ්සමාජයේ නැත. ඉතින් ්බන්ධනාගාරයේ 

සිටින තරුණිෙන් සිෙල්ලන්ටම ඉකමණින් 

ෙළි එන්නෙැයි ආශිර්වාද කරමින් දුම්බර, 

ය්බෝගම්බර ්බන්ධනාගාරයෙන් එළිෙට පැමිණි 

මා නැවත වරක ඒ සුවි්සල් යගා්ඩනැගිල්ල 

යද්ස හැරී ්බැලුයවමි.

‘ය්බෝගම්බර ්බන්ධනාගාරෙ, දුම්බර’

යලාකු අකුරින් එයස ලිො ඇති තටටු 

යගා්ඩනැගිල්යල් වි්සල් යදායරන් ඇතුළත 

යගවන ජීවිතවල කඳුළු කතා ය්බායහෝෙ. 

ය්බායහෝයදයනකුට ඇත්යත් අතීතෙ පිළි්බඳ 

පසුතැවීමෙ. මතට යලාල් යවදදී දැයනන 

තාවකාලික ්සන්තුෂේටිෙට ව්ඩා දුකඛ 

යදෝමනස්ස රැ්සක විඳින්නට සිදුවන ්බවට 

ඇති ඇසින් දුටු ්සාකෂි මා ්සතුෙ. නමුත් 

ඔවුන්යගේ අනන්යතාවෙ යහළිවන පරිදි 

ඡාොරුප පළකිරීමට අව්සර නැතුවා යසම 

අවැසිද නැත. ඒ නි්සා ඒ යදායරන් ඇතුළට 

යනාෙන්නට වග ්බලාගන්න ෙැයි අව්සන් 

වරටත් කිෙමි. ඒ ‘ධරණී’ කිෙවන ්සමසත 

තරුෙ තරුණිෙන්යගන්ම අපි ඉල්ලන 

කාරුණික ඉල්ලීමයි.

(තරුණිෙන්යගේ නම පමෙක 

මනඃකල්පිතෙ)

�ැනේට පස්්ස් එයා ්ක�නම ම්ේ 
ඉස්�රහා තියන අයිස් ගැ�වා. ම්ට 
�ලා්ගන ඉනන �ෑ. පස්්ස් මං එයා්ේ 
යා�්වක්ේ වයි�්ට ම්ේ දුක කිවවා. එයත් 
අයිස් ගහනවා. ඉතින එයා්ට දුක කියනන 
ගිහින අනති්ම මමත් එතැන්ටම වැ�ො
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w;a;kdhl tï' fyar;a

අත්තනායක 
එම. ්�රත්

r;a;rka ÿfõ

මං අද කිෙන කතාව කුරුෙෑගල 

ප්රයදශයේ සිදුයවච්ච 

යදෙක. යම කතාවට 

්සම්බන්ධ අමමයි තාත්තයි යදන්නා මාත් 

එකකම යේරායදණිෙ විශවවිද්යාලයේ 

ඉයගනගත්ත යදන්යනක. මම කලා �්ඨයේ. 

ඒ යදන්නා හිටියේ ඉංජියන්රු �්ඨයේ. 

විශවවිද්යාලයෙන් පසයස ඒ යදන්නා 

නැවත මට මුෙගැහුයන් ඒ යදන්නයග 

එකම දුවයග ප්රශයනකට. එතකල් ඒ අෙ 

ගැන කිසිඳු යතාරතුරක මං දැනයගන 

හිටියෙ නැහැ.

එක ඉරිදාවක යම යදන්නා මාව 

යහාොයගන ආවා. එතයකාටත් යදන්නම 

ඉංජියන්රු වෘත්තියේ. එකයකයනක 

කුරුෙෑගල ප්රයදශයේ. අමමා විකයටෝරිො 

ව්යාපාරයේ. එදා යම අමමයි තාත්තයි  

යදන්නා ආවට එොලයගේ දුව එකකරයගන 

ආයේ නැහැ. යම අෙයගේ පදිංචිෙ 

කුරුෙෑගල. අමමා උයදට එොයගේ 

වැ්ඩ කරන තැනට ෙනවා. තාත්තා 

නුවර ප්රයදශයේ යපෞදගලික ඉංජියන්රු 

ආෙතනෙක වැ්ඩ. යපාඩි කායල් ඉඳලම 

දුව දාලා තිබුයණ ප්රයදශයේ ජනප්රිෙ 

්බාලිකා විද්යාලෙකට. තාත්තා හැමදාම 

දුවව පා්සැලට දාලා තමයි රාජකාරිෙට 

ෙන්යන්. තාත්තායගත් අමමයගත් අවියේකී 

කාර්ේබහුල ජීවිතෙ මැද තමයි ඒ පුංචි 

දුව ඉයගනගනිමින් හිටියේ. ඇයගේ විදුහල 

අ්සලට යවලා තාත්තා එනකල් යම දුව 

්බලායගන ඉන්නවා. පා්සල ඇයරන 

යවලාවටම තාත්තට එන්න ්බැරියවනවා. 

ඒ විද්යාලයේ ්සමහර දිෙණිවරු 

රැයගනොමට ්රීයරෝද රථ ඇවිත් 

්බලායගන ඉන්නවා.

තාත්තා යවලාවටම එන්යන නැති හින්දා 

යම දුව අර ්රීයරෝද රථෙක රිෙැදුයරක 

එකක ටික ටික මිත්ර යවනවා. එතයකාට ඒ 

දුව 10 ව්සයර්. යම රහස ඇයියහාඳැයිෙ 

්සෑයහන කාලෙක ඒ යදන්නා අතයර් තිබිලා 

තියෙනවා. දුරකතන ්සම්බන්ධතා ඔසයස 

නිතරම යම යදන්නයගේ ්සන්නියේදනෙ 

සිදධයවලා තියෙනවා. කාලෙ යමයහම 

යගවිලා ෙදදි අර ්රීයරෝද රිෙැදුරායගේ 

ොළුයවක යම රහ්ස අර ඉංජියන්රු පවුලට 

යහාර රහයසම දැනුම දීලා. “්සර්, ්සර්යගේ 

දුව අයේ ොළුයවක එකක ොළුයවලා. 

එො ්බැඳලා දරුයවකුත් ඉන්න යකයනක. 

යම ගැන ටිකක යහාෙලා ්බලන්න.” 

පසයස අමමයි තාත්තයි හදිසියේම 

දුවයගේ දුරකතනෙ අරයගන පරීක්ෂා 

කරදදි සිෙල්ල යහළියවලා. තාත්තයි, 

අමමයි යකාච්චර කිේවත් කිෙන යද 

අහන්යන නැති හින්දා දුවත් අරයගන 

පන්්සයල් හාමුදුරුවන් ළඟට ගිහිල්ලා. 

උන්වහන්යස ඇෙට ඇයගේ අමමයගේ 

තාත්තායගේ වැදගත්කම ගැන කිෙලා දීලා 

ඔෙ ්සම්බන්ධෙ නතර කරන්න කිෙලා. 

පහුයවනිදා හව්ස හතරට විතර අර ්රීයරෝද 

රථයේ තරුෙො ඇවිත් හාමුදුරුවන්ට 

තර්ජනෙ කරලා ගිහින්. එදා ඉඳලා යම 

සිදධිෙට හාමුදුරුයවෝ ්සම්බන්ධ යවලා 

නැහැ. මං කිේවයන් ඒ දුවයගේ අමමයි 

තාත්තයි මයගේ ්සර්සවි ්සමකාලීනයෙෝ 

කිෙලා. ඉතින් ඒ දැනහැඳුනුමකම මත 

ඒ යදන්නා මට දුවව ්සම්බන්ධ කරලා 

දුන්නා. හැ්බැයි හාමුදුරුවන්ට යවච්ච යද 

දන්න නි්සා මං යම ප්රශනෙට මුහුෙදුන්යන 

තරමක යදගිඩිොවකින්. මං යම ලිපියේ 

දරුවයගේ පා්සල හරිෙටම නම කයේ 

නැහැ. යමාකද අර කලින් ලිපිෙට එයරහි 

යවච්ච අෙ වයගේ ඉසයකෝයල නම දැමම 

නම පා්සයල් ආදි ශිෂ්ය ්සංගමෙ විරුදධ 

යවන්න තිබුො.

ඉතින් දුයේ මයගේ ඕනකමට යනයේ 

ඒ දුවයගේ අමමා තාත්තායගේ ඕනකමට ඒ 

අෙයගේ නිව්සට මං ගිො. අමමා තාත්තා 

පැත්තකට යවච්ච ගමන් ඒ දුව කතාව 

ආරමභ කයේ යමන්න යමයහමයි. “්සර් 

අයේ අමමටයි තාත්තටයි තමයි යම 

ප්රශයනට දඬුවම යදන්න ඕයන්. ඒ යදන්නා 

කවදාවත් මට ආදරෙ කයේ නැහැ. ්සල්ලි 

පසය්සම තරඟෙට දිේවා මි්සක මං ගැන 

යහාෙලා ්බැලුයව නැහැ. පා්සල් යහාෙලා 

දීලා ඇඳුම පැළඳුම අරන් දීලා යලාකු 

කාර්වල මාව ඉසයකෝයලට ෙැේවා. 

ආදරෙ කිෙන්යන් ඒක යනයවයි ්සර්. මට ඒ 

යදන්නා හරිම දුරයි.” 

“ඒක ඇත්ත දුව. ඒත් ඔයො මේ කරන 
වැමඩන් ඔයොට ය�්පතක් 
මවයිද?”

“ඒමක් මකලවර ගැන 
විශවොසයක් ෙට නැ�ැ සර.”

“දුව යමයහම 

හිතන්නයකෝ. 

්සදධර්මරත්නාවලියේ 

තියෙනවා කුණ්ඩලයක� 

කිෙලා කතාවක. ඒ කතායේ 

ඉන්යනත් දුව වයගේම එකම 

ගෑනු ළමෙයි. තාත්තයි, 

අමමයි යපායහා්සත් 

සිටුවරයෙෝ. ඒ යගාල්යලෝ 

කුණ්ඩලයකෂිව යදන්න යපායහා්සත් 

සිටුවරයෙකව යහාෙනවා. දුව යරේමෙක 

පැටයලයි කිෙලා ්බෙට මහ යදන්නා 

දුවව එකටැමයගෙක සිර කරනවා. 

ඇයගේ තනිෙට ගෑනු ළමයෙක තිෙනවා. 

ඔෙ අතර රයට අපරාධකාරයෙකව 

මරන්න අරයගන ෙනවා. ඒ මිනිහා යහාඳ 

ශකතිමත් මිනියහක. කුණ්ඩලයකෂි 

එොව දැකලා තාත්තට කිෙනවා මට 

ක්සාද ්බඳින්න එොව ඕන කිෙලා. ඇයගේ 

ඇවිටිල්ල දරාගත යනාහැකි තාත්තා 

ඒ මිනිහා යවනුවට යවන අහිං්සකයෙක 

වධකෙන්ට භාරදීලා අර අපරාධකාරො 

දුවට ්බන්දවලා යදනවා. හැ්බැයි ඒ 

අපරාධකරුවාට යගදර කාමයර් ඇතුයේ 

මි්ස එළියේ ොම තහනම. 

ටික දව්සකින් ඔහුට හියතනවා 

මැරුවනම යහාඳයි යමයහම හිරගතයවලා 

ඉන්නවට ව්ඩා කිෙලා. ඔහුට හියතනවා 

ඇෙව මරලා ඇයගේ ආභරෙ අරයගන 

පැනලා ෙන්න. ඊටපසයස ඈට ය්බාරුවක 

කිෙලා ඇෙව කන්දකට යගනිහිල්ලා යම 

රහ්ස ඇෙට කිෙනවා. පළමුව ඇයගේ 

රත්තරන් ්බඩු ටික අරගන්නා යහාරා ඇෙව 

කන්යදන් පහලට දමා මරන ්බව කිෙනවා. 

ඇෙ යකාච්චර ්බැගෑපත් වුවත් ඔහුයගේ 

තීරෙයේ යවන්සක යවන්යන් නැහැ. 

අන්තිම යමායහායත ඇෙ ඔහුට කිෙනවා 

හරි කමක නැහැ මට අන්තිම වතාවට ඔො 

වයට කැරකිලා ඔොට වැඳලා ්සමුගන්න 

ඕන කිෙලා. ඔහු ඇයගේ උගුල යනාදැන 

හා කිෙනවා. ඇෙ තුන්වරක කැරකිලා 

යම යහාරාව කන්යදන් පහලට යපරළලා 

මරලා දානවා. දැන් එො මිනීමරුයවක. 

යගදර ෙන්නත් ්බැහැ. දිවි න්සාගන්නත් 

්බැහැ. ඇෙ වනෙට ගිහිල්ලා 

තාප්ස කණ්ඩාෙමකට 

එකතුයවලා ජීවත්යවනවා. 

පසයස දව්සක මුගලන් 

හාමදුරුවන්යගන් ්බෙ 

අහලා පැවිදි ජීවිතෙට 

එනවා. දුයේ ඔො කැමති 

ඔෙ යපමවතා එයහම 

යකයනක යනයමයි යවන්න 

පුළුවන්. එො ඔොට ආදයර් 

ඇති. ඒත් දව්සක ඔොට 

එොව එපායවයි. එතයකාට 

යමාකද ඔො කරන්යන්?” 

එතයකාට යම දුව කිෙනවා “සර ෙං 
දැන් ඉන්මන අ්පොයක. මේ අ්පොයට වඩො 
ඔය කියන අ්පොය ම�ොඳ ඇති. ඕනනේ 
තොත්තලො ෙට ඔය මද්පළ මනොදී ඉ�යි. 
ෙං යොළුමවලො ඉන්න එක්මකනත් දවසක 
ෙොව දාලො ්පැනලො යයි. ෙට ඒ එකක්වත් 
දැනට අදාළ නැ�ැ. ෙං ගත්ත �රණය ෙට 
මවනස් කරන්න බැ�ැ.” 

ඒ ්රීයරෝද රථ රිෙැදුරා විවාහක 

යකයනකු ්බව ඇෙ දැනයගන හිටියේ 

නැහැ. ්සමහරවිට ඔහුයගේ ොළුවා 

ඉරිසිොවට කිෙපු ය්බාරුවක යවන්නත් 

පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ තරුෙො මං 

දැකලත් නැහැ. ඒ යකායහාම යවතත් 

ඇෙ ටික කලක අමමලා එකක හිටිො. 

උ්සස යපළට ඇතුළුයවච්ච ගමන් යම 

දරුවා යගදරින් පැනලා ගිො. තාත්තලා 

යපාලිසිෙට පැමිණිලි කළත් වැ්ඩක 

වුයණ නැහැ. තරුෙ රිෙැදුරා යපාලිසිෙ 

අල්ලගත්තා. ඒත් යම ළමෙට යවච්ච 

යදෙක එො දන්යනත් නැහැ. ඇෙ මිෙ 

යනාගිෙ ්බව පැහැදිලියි. යමානවා වුෙත් 

ඇයගේ යදමාපියෙෝ ඇෙව භාරගන්න 

කැමැත්යතන් හිටිො. ඒත් දුව ආපහු 

කවදාවත් ආයේ නැහැ.

ඉතින් දුයේ මාත් හිතනවා ඇෙ 

ජීවතුන් අතර ඇති කිෙලා. ඒ දැරිෙට යම 

විපත කයේ යදමාපියෙෝ ්බව පැහැදිලියි. 

කුණ්ඩලයකෂියගේ යගදර හිටියෙත් එක 

දුවයි. යම යගදරත් එක දුවයි. මයගේ 

ලිපිෙ ්බලා ්රීයරෝද රිෙැදුරන් කියපන්න 

එපා. ඔ්බ කැමති යකයනකුට ආදරෙ 

කරන්න පුළුවන්. මං ඉලකක කයේ යම 

වයගේ දුවලා ්සහ ඒ අෙයගේ යදමාපිෙන් 

පමෙයි. ඉයගනයගන ඉවරයවලා ජීවිතෙ 

ගැන ෙමක කමක යත්රුමගන්න පුළුවන් 

වේසකදී ඇෙ යම පිළි්බඳව කල්පනා 

කරා නම යහාඳයි කිෙලයි මම හිතන්යන්. 

හැ්බැයි ඒ දුව ජීවිතෙ නැති කරගත්යත් 

නැති ්බව මට විශවා්සයි. ඒ අමමා තාත්තා 

දැන් නිතර පන්්සල් ෙන එන ආගමික 

පැත්තට යොමුයවලා. කවදායහෝ සිෙලු 

යදපළ දුවට යදනවා කිෙලයි ඒ අෙ 

කිෙන්යන්. යකායහාම හරි ඇෙ ජීවිතෙ 

යහාොයගන මහා මන්දිරෙකින් බිමට 

්බැස්සා. ්සමහරවිට තමා ආදරෙ කළ 

යපමවතා ගැනත් කළකිරිලා ගිොද 

දන්යන නැහැ. කුණ්ඩලයකෂිෙ වයගේ 

ඇෙ තමන්යගේ පාර යහාොයගන ගිො. 

කුණ්ඩලයකෂි ගියේ ආධ්යාත්මික 

මාර්ගෙකට. යම දුව ගියේ යලෞකික 

මාර්ගෙකටද? ඒක කිෙන්න මම දන්යන් 

නෑ. යකායහාම යවතත් යම කතාව 

වැදගත් වන්යන් ඒ වයගේ දුවලටද අමමලා 

තාත්තලාටද කිෙලා තීරෙෙ කරන එක 

ඔ්බට භාරයි.

හැ�ැයි 
හාමුදුරුවන්ට 

්වච්ච ්� 
ෙනන ��ා මං 
්ම ප්ර�නය්ට 
මු�ෙදුන්න 

තරමක 
්ෙගි�යාවකින

මම ෙැන 
ඉනන 
අපාය්ට වඩා 
ඔය කියන 
අපාය 
්හාඳ ඇති 
�ර්

r;a;rka ÿfõ

්මක කියවලා 
�්රෝෙ රථ �යැදුරන 

කි්පනන එපා
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wms lido n¢k fldg ys;=fõ blau‚kau orejka yo,d i;=áka Ôú;h 
f.jkakhs' wjqreÿ 3 la hklkau orejl= ,nkak wms jdikdjka; jqfKa kE' 
Bg miafia orefjl= l=ig wdj;a l=ig udi 2la fjkak;a l,ska ta orejd 
úkdY fj,d .shd'

fojeks orejd l=ig tkak ;j;a wjqreÿ 3 la n,d bkak jqKd' wfma i;=g 
fydre wrka .shd jf.a" ta orej;a udi ;=kla hkfldg .íid jqKd'

wmsg yeuodu fufyu fõo@ wmsg ljodj;a wfmau orefjl=f.a 
iqr;,a n,kak neßfjhso@

*¾Ütaâ ffjoH wdh;kfha fodia;r l=iqïisß o is,ajd uy;d foúfhl= jf.a 
msysg fj,d wfma orejd wdrCId lr ÿkakd'

Tyqf.a m%Óldr yßu ms<sfj,hs ta jf.au ir,hs' yß jegySulska fnfy;a 
;SrKh lrkjd - ÿmam;a wmsg ord.kak mq¿jka uÜgfï ;sfhkjd'

Tyqf.a ldreKSl iaÓridr jpk wmsg orefjl= yokak ´k lrk Yla;sh ,nd 
ÿkakd' udi ;=kl m%;sldr bjr fjkak;a l,ska wmsg orefjl= ms<sis| .;a;d'

fï orej;a wmsg ke;sfjù hehs wmsg nhla ;snqKd' ta;a tfyu jqfKa keye 
fnfy;a úo,d - fnfy;a fm;s î,d - ffjoH ;=ud wmsg ta orejd wdrlaId 
lr,d ÿkakd' 

wo foieïn¾  21 jeksod - wo ialEka lr,d ffjoH;=ud lsõjd' —Tf.d,a,kag 
tl nfnla fkfjhs nnd,d fokafkla bkakjd lsh,d˜ wms yqÕdla i;=gq jqKd'

ta jf.au - wjOdkï ld,h wjika lr,d fï i;sfha wms kej; je,suv 
hkjd' 

wms jf.a wirK jQ whg jf.au jeäh uqo,a yo,a wf;a ke;s - wms jf.a 
whg - *¾Ütaâ wdh;kh jvd;au .e<fmk ;ekla' 

Tn;a orem, mud ù ÿla úÈk wfhla kï *¾Ütaâ fj; hkak' ta ffjoHjrhd 
wmsg jf.au Tng;a Woõ lrdù'

ùkd o¾YŒ - fydafudak 
ÿ¾j,;djh ksid îc 
j¾Okh wvd, ù ;snQ 
ldka;djla' wehg orejka 
l=ig tau m%udo jqfK;a 
l=ig wd orejka .íid 
jqfK;a ta ksihs' 

wms wehf.a îc 
ÿ¾j,;djhg mdol jQ 
fydafudak wvqmdvqj yß 
yeá y÷kd f.k - Bg 
wjYH m%Óldr ,nd 
ÿkakd' thska weh .eí 
.;a;d'

m%Óldr iu. wd 
fydafudak Woa§mkh ksid 
- tla îchla fkdj îc 

follau tljr j¾OKh 
ùfuka weh ksjqka orejka 
ms<sis| .;a;d' 

wehf.a id¾:l;ajh 
yuqfõ wms;a yqÕla i;=gq 
jqKd' wehf.a fydafudak 
ÿ¾j,;djh uÕ yrjd 
.kak - udi ;=k .;jk 
;=re fm%dfciagfrdaka - 
tkak;a uÕska yd T!IO 
u.ska ,nd ÿkakd' 

ta u.ska - wehf.a l=ig 
wd orejka .íidjlska 
úkdY ùu j,lajd 
ore.en wdrlaId l<d'

»K R{£~p£{f v§ƒ§j µvfx‹.»K R{£~p£{f v§ƒ§j µvfx‹.
{¥z‹vh þp£ nM|ÛflŠ ~vpŠ ly¹[flŠ ~‹nŠo {§»jŠ{¥z‹vh þp£ nM|ÛflŠ ~vpŠ ly¹[flŠ ~‹nŠo {§»jŠ

*¾Ütaâ wdh;kh1995 isg wo olajdfujeks orem, wysñj .shújdylhska oi oyia.Kklg lsß iqj| ,`.d lr
§ ;sfnkjd'

ny¥{pŠ rlp »n»n»pYªf

ny¥{pŠ »p£z¥ï xp{£pK W»ƒv

p¥lŠlpŠ Yª~f Wp ny¥{pŠ v£~

»nYY‹pŠ, lªpY‹pŠ [J~£ »N pK

Wx »Y£x‹ lyK R{£~p£{pŠl

llŠlŠ{xYŠn? 

ny¥rz »p£z¥ð x£vlŠ
r‹f r‹f ny¥{pŠ [J~£ þvlŠ 

»ƒ£Š»v£Šp ãM{zl£{»xŠ 
zYŠ}jxYŠ.
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ඇගේනස යගාන්්සා කිෙලා කිේවම 

ටිකක නුහුරුයි වයගේ වුොට 

යතයර්්සා මේතුමිෙ කිෙලා 

කිේවම නම ඇෙ ගැන යනාදන්නා යකයනක 

නැතිතරම. යතයර්්සා මේතුමිෙයගේ මුල් නම 

තමයි ඇගේනස යගාන්්සා කිෙලා කිෙන්යන්. 

දරුයවෝ නවයදයනක හිටපු පවුලක 

්බ්ඩපිසසිෙ විදිෙට ඇගේනස ඉපදුයණ 

ඇල්යබ්නිොයේ පුංචි ගමක. පවුයල් 

හැයමෝයගම ආදයරත් එකක ්සැපට හැදුන 

වැඩුෙ ඇෙට යමයහමයි කිෙන්න කිසිම 

අඩුපාඩුවකනම තිබිලා නෑ. ්සැපට හැදුනට 

යමාකද දුකට හුරුවුණු මිනිසසුන්යගේ 

කඳුළුවල ්බර ඇෙට යහාඳින්ම දැනුො. 

ඒ නි්සා දැනුම යත්රුම ඇති වේසට ආව 

ගමන් ඇෙ කයේ විවිධ යේතු නි්සා දුක විඳින 

අහිං්සක මිනිසසුන්ට පිහිටයවන්න උත්්සාහ 

කරපු එක.

ඔයහාම කාලෙ යගවිලා ෙදදී ඇෙට 

හිතුෙලු ක්සාදෙක ්බැඳයගන දරු 

පවුලක හදායගන ඒ දරුවන්ට විතරක 

අමමා යවනවට ව්ඩා යම යලෝයක අමමලා 

නැති හැම දරුයවකුටම අමමා යකයනක 

යවන්න පුළුවන් නම යකායිතරම යහාඳද  

කිෙලා. ඊටපසය්ස ඒකට හරිෙනම මාර්ගෙ 

පැවිදිභාවෙ කිෙලා යත්රුමගත්තු ඇෙ 

1928දී යලායර්යටෝවල කන්යා ය්සායුරිෙන්ට 

එකතුවුො. ඇගේනස යගාන්්සාට ‘යතයර්්සා’ 

කිෙන නම ලැබිලා තියෙන්යන් එතැනදි. 

එතැන ඉඳලා ඉන්දිොයේ ගුරු වෘත්තිෙ 

්සහ යවනත් වෘත්තීන් කිහිපෙකම නිෙැලිලා 

හිටපු යතයර්්සා ය්සායුරිෙ කු්සගින්යන හිටපු 

උදවිෙට, යගවල් යදාරවල් නැති අෙට, 

යකාර අන්ධභාවෙට පත්යවලා ්සමාජයෙන් 

යකාන්යවලා හිටපු අෙට පිහිට යවන්න 

‘අ්සරෙ ්සරෙ’ කිෙලා යමයහෙකුත් 

ආරමභ කරලා තියෙනවා. එතැනදි ඇෙ 

ප්රධාන තැනක දීලා තියෙන්යන් ඉන්දිොයේ 

කල්කටාවල අන්ත දුක විඳයගන ජීවත්වුණු 

මුඩුකකුවාසීන්ට. ඒ නි්සාම ඉන්දිොයේ 

ය්බායහෝයදනා එදා වයගේම අදටත් ඇෙව 

හඳුන්වන්යන් ‘මුඩුකකුයේ ්සාන්තුවරිෙ’ 

කිෙලා. එතැනින් පසයස ඉන්දිොව 

පුරාම කරපු ධර්මදූත ්සහ පුණ්ය කටයුතු 

නි්සා මුළු දකුණු ආසිොයවම යතයර්්සා 

මේතුමිෙ විදිෙට ප්රසිදධිෙට පත්වුෙ 

ඇෙව ය්බායහාමෙක කයතෝලික ්බැතිමතුන් 

අදටත් හඳුන්වන්යන් ‘දොයේ යදවඟන’ 

කිෙලා. යතයර්්සා මේතුමිෙයගේ යම කතාව 

යගා්ඩක අෙ අහලා තිබුෙට ඒ කතායවන්ම 

පටන්ගන්න ඕන කිෙලා අපි හිතුයේ අයේ 

කතා නායිකාව වන කමරයගා්ඩ �දධ වූ 

කන්යාරාමයේ ්සහෙනී කන්යා ය්සායුරිෙත් ඒ 

වයගේම යකයනක නි්සා.

“ෙමේ අේෙො �රුවරියක්. තොත්තො 
ව්යෝපොරිකමයක්. ඒ නිසො ම්පොඩි කොමල් ඉඳලො 
ෙට කිසිෙ මදකින් අඩු්පොඩුවක් තිබුමණ 
නෑ. ෙෙ ඉල්ලන �ැෙමදෙ ඉල්ලපු ්පෙොවට 
ලැබුණො. ඒත් පුංචි කොමල් ඉඳලෙ අේෙලො 
තොත්තලො නැති ෙමේෙ වයමස යොළුමවො 
ගැන, ්පොරමතොමට් යනමකොට දකින අසරණ 
මිනිස්සු ගැන වමේෙ, දාඩිය ම්පරොමගන 
ගිනි අේමේ වැඩකරන මිනිස්සු ගැන ෙට 
තිබුමණ පුදුෙොකොර දුකක්. ඒ නිසො ඒ කොමල් 
ෙෙ නිතරෙ අේෙට තොත්තට කිේවො ෙෙ 
වැඩිහිටිමයක් වුණ කොමලක, එම�ෙ අය 
ම�ොයොමගන ගිහිල්ලො පුළුවන් �ැටියට පිහිට 
මවනවො කියලො. එම�ෙ කියනමකොට එයොලො 
ෙට කිේමේ කවදා�රි දවසක ඒ අය ෙට 
ම�ොඳට ඉගැන්නුවො කියන සතුට මවනුමවන් 
විතරක්වත් උ්පොධිය මවනකල් ඉමගනමගන 
එතැනින් එ�ොට ෙෙ කැෙති �රණයක් ගන්න 
කියලො.”

යවන්නේපුව �දධ වූ කන්යාරාමෙ 

තමයි ඇෙ උගත් පා්සල. උ්සසයපළ 

විභාගෙට මුහුෙ දුන්නාට පසයස ප්රතිඵල 

පැමියෙනයතක කාලෙ තවත් යකයනකුයගේ 

ෙහපතට යොදවන්නයි ඇෙට අවශ්ය 

වුයණ. ඒ නි්සා ඒ කාලසීමාව තුළත් පල්ලියේ 

දරුවන්ට ක්රිසතිොනි ධර්මෙ ඉගැන්වීමට 

ඇෙ කටයුතු කරලා තිබුො. 

“අ්සරෙ අෙට පිහිට යවනවා කිෙලා 

පුංචි කායල් හිතුවට යමාකද ඒක කරන්යන 

යකායි විදිෙටද කිෙලා මට අදහ්සක තිබුයෙ 

නෑ. ඒත් පල්ලිෙට ්සම්බන්ධ යවලා උගන්වපු 

ටික කායල් ඒ අෙ එොලයගේ ජීවිතවල ප්රශන, 

දුක කමකයටාලු මාත් එකක ය්බදාගත්තා. 

එයහම යවලාවල්වලට මම පුළුවන් විදිෙට 

එොලට උදේ උපකාර කළා. එතයකාට තමයි 

මට අදහ්සක ආයේ මයගේ අරමුෙට ෙන්න 

තියෙන යහාඳම මාර්ගෙ කන්යා ය්සායුරිෙක 

වීම කිෙලා.”

ඊට ටික කාලෙකට පසු පැමිණි 

උ්සස යපළ ප්රතිඵලවලින් තමන් වෙෙ 

විශවවිද්යාලයේ ව්යාපාර කළමනාකාර 

�්ඨෙට යත්රී ඇති ්බව ඇෙට දැනගන්නට 

ලැබුො. නමුත් විශවවිද්යාල සිහිනෙට 

ව්ඩා කන්යා ය්සායුරිෙක වීයම කැමැත්තයි 

ඉස්සරහට ආයේ. ඒ යකායහාමවුෙත් ඇෙ 

විශවවිද්යාලෙට ෙනු දැකීම යදමාපිෙන්යගේ 

එකම ්බලායපායරාත්තුව වූ නි්සා ව්සර 

හතරක කාලසීමාවක යවනුයවන් තමායගේ 

අරමුෙ කැපකිරීමට ඇෙට සිදුවුො. 

“හැයමෝම හිතුයේ මම අවුරුදු හතරක 

කැමපස එයක ඉයගනයගන එනයකාට 

සිසටර් යකයනක යවන ්බලායපායරාත්තුව 

මයගේ හියතන් ගිලිහිලා තියෙයි කිෙලා. 

ඒත් ඇත්තටම වුයණ ඒයක අනිත් පැත්ත. 

යමාකද ොළුයවෝ එකක එකට ඉන්නයකාට 

වුෙත් එොලා ්සතුටක විදිෙට දැකපු 

යගා්ඩක යදවල් මට යපනුයෙ දුකක විදිෙට.”

පසුව 2017 ව්සයර් විශවවිද්යාල 

අධ්යාපනෙ හමාර කර පැමිණි ඇෙ කන්යා 

ය්සායුරිෙක වීයම තම ඒකාෙන අරමුෙ 

යවනුයවන් දළුගම කන්යාරාමෙට ඇතුළු 

වුො. ඊටත් පසුව තවත් ව්සර යදකකට 

ය්බෝලවලාන ආඳුනිකාරාමෙට ඇතුළු වුයණ 

ඇයගේ පැවිදිභාවෙ සථිර කරගැනීමට. 

තමන්යගේ අරමුෙ ඉෂේට කරයගන යම වනවිට 

30 හැවිරිදි වියේ පසුවන ්සහෙනී කන්යා 

ය්සායුරිෙ ඇයගේ �ති වා�ෙ ප්රකාශ කයේ 

යම විදිෙට.

“ෙෙ දැන් ක�ො මසොයුරියක් විදියට 
ස්�ර මවලො අවුරුදු තුනක් මවනවො. මේ 
අවුරුදු තුනටෙ ෙට කිසිෙ මවලොවක 
හිතිලො නෑ මේ ජීවිමත් බරක් කියලො. 
මෙොකද ෙෙ ක�ො මසොයුරියක් වුමණ 
ෙට මදෙොපියන්මගන් ලැබුණු මද්පළ 
වස්තුව සියල්ලෙ අතෑරලො හිමත් සතුටින් 
මිසක්, ම්පේවමතක් ෙොව දාලො ගියපු දුක 
තුනී කරගන්නවත්, ජීවිමත් ප්ශනවලට 
�ණමදන්න ආත්ෙශක්තිය නැතිමවලොවත් 
මනමවයි. �ැබැයි ෙෙ කියන්මන එම�ෙ 
අයට ්පල්ලියවත්, ක�ො මසොයුරියක් 
�ෙවත් අකැ්පයි කියලො මනමවයි. ඒත් අපි 

මේ තැනට එන්මන සියල්ල නැතිමවලො 
කළකි�මෙන් �රි, ආදරය අහිමි වුණ 
මේදනොමවන් �රි නේ අපි මකොම�ොෙද තවත් 
මකමනකුට ආදරය මදන්මන්? අන්න ඒ නිසො 
ම�ොඳට මත්රුේගන්න අත�ැ�ෙ කියලො 
කියන්මන තෙන්ට තිමයනමකොට සතුටින් එ්පො 
�ෙ මිසක් නැතිමකොට නැතිකෙ නිසොෙ හිත 
�දාගන්න එක මනමවයි කියලො.”

යම යකටි කාලෙට තමන්යගන් සිදුවුණු 

්සමාජ යමයහෙ ගැනත් ඇෙ යමයහම කිේවා. 

“යම යකටි කාලෙට මම ල්බපු අත්දැකීම 

නම ඕනතරම තියෙනවා. ඒත් ඒවායගන් 

අදටත් මයගේ හිතට තදින්ම කාවැදිලා 

තියෙන කතාවක කිෙන්නම.

කන්යා ය්සායුරිෙක වුෙ මුල් කායල් 

මම ධර්ම ප්රචාරෙ කරන්න ය්බෝලවලායන් 

යගවල්වලට ගිො. ඒ ෙන අතරමග පාරක 

හැමදාම කල්ලි ගැයහන තරුෙයෙෝ පිරි්සක 

හිටිො. වටපිටායවන් ටිකක යහාෙලා ්බැලුවම 

හැයමෝම කිේයේ ඒ ළමයි ‘මුළු ගමටම 

්සාපෙක’ කිෙලා. ගයමයගායඩ් සිදධයවන 

්සමහරක යහාරකමවලත් යමොලයගේ නම 

ගෑවිලා තිබුො. නමුත් මම හිතාගත්තා 

යකායහාමහරි යම තරුෙ පිරි්සව ෙහමඟට 

ගන්නවා කිෙලා. දව්සකදා මම එොලට 

කිේවා පුළුවන්කමක තියෙනවානම යවලාවක 

පල්ලිෙට ඇවිත් මාව මුෙගැයහන්න කිෙලා. 

ඒ අෙ එයි කිෙලා යලාකු විශවා්සෙක 

යනාතිබුෙත් හිතාගන්න ්බැරි විදිෙට ඒ 

හැයමෝම පල්ලිෙට ආවා. ඇත්තටම එොලා 

එකක කතා කළාට පසයස තමයි යත්රුයණ 

්සමහරු මහපාරට වැටිලා තිබුයණ 

යදමාපිෙන්යගේ වරදින්. තවත් ්සමහරු 

මත්්රව්යට ඇබ්්බැහි යවලා තිබුයණ වැරදි 

ොළු මිත්ර ආශ්රයෙන්. පසයස මම ඒ අෙට 

දව්ස ගායන් ධර්මෙ පුරුදු පුහුණු කරවලා 

ඊට අනුව ජීවත්යවන්න කිෙලා දුන්නා. 

ඉතින් විශවා්ස කරන්න යම ටික කාලෙට 

ඒ අෙයගන් ්සමහයරක තමන්යගේම කිෙලා 

ව්යාපාර පටන් අරයගන. තවත් ්සමහරු 

අතරමග නවත්තපු තැන්වලින් එොලයගේ 

අධ්යාපන කටයුතු පටන් අරයගන. ඉතින් මම 

යදවිෙන් වහන්යස යපන්නපු හරි මාර්ගයේ 

ඇවිත් තවත් යකයනකුට යසවෙක කරලා 

තියෙනවා කිෙලා හිතදදී අද මට යලාකු 

්සතුටක දැයනනවා.” 

ඒ යකායහාම වුෙත් අද යවනයකාට 

නත්තලද වාණිජකරෙෙට ලකවී ක්රිසතු 

ධර්මෙත් විකෘති වී ඇති ්බවක ඇෙ කිො 

සිටිො.

“යම යවනයකාට කිතුණු භකතිකෙන් 

වැඩියදයනක අනුගමනෙ කරන්යන්, 

අදහන්යන් නිෙම ක්රිසතු ධර්මෙ යනයවයි. 

යමාකද ක්රිසතුන් වහන්යස කිෙලා නෑ 

නත්තලදාට මත්පැන් බීලා, අහිං්සක ්සත්තු 

මරායගන කාලා, ්සාද පවත්වන්න කිෙලා. 

උන්වහන්යස යකාතැනකවත් කිෙලා නෑ 

නත්තලදාට යදව යමයහෙට ෙනයකාට මඟුල් 

යගදරක ෙනවා වයගේ වවර්ෙ විච්�ර්ෙ 

ඇඳුම අඳින්න කිෙලා. උන්වහන්යස 

යදශනා කයේ එදාට නැති්බැරි පැල්පතක 

්බතක ඉදවන්න, දුගී දුේපයතකුට ඇඳුමක 

පැළඳුමක අරන් දීලා පිහිටක යවන්න 

උත්්සාහ කරන්න කිෙලා. ඒත් අද නත්තල 

දාට යගා්ඩක මිනිසසු කරන්යන් තමන් 

තනිෙම ්සතුටුයවන එක. කන්යා ය්සායුරිෙක 

විදිෙට මම කිතුණු ්බැතිමතුන්ටත්, රටවාසී 

යලෝකවාසී සිෙලුමයදනාටත් කිෙන්යන් යමදා 

පාර නත්තල අපි අර්ථාන්විතව ්සමරමු 

කිෙලා. තවත් යකයනකුයගේ ්සතුටට යේතුවක 

යවන්න පුළුවන්නම, කු්සගින්න නිවන්න 

පුළුවන්නම, හයිෙක යවන්න පුළුවන්නම 

එතැනයි නිෙම ක්රිසතු ධර්මෙ තියෙන්යන්.”

හැ්මෝම හි�්ව 
කැමපස් ගිහින එන්කා්ට 
‘ක�ා ්�ා��යක’ �්ම 

අරමුෙ ්වනස් ්වලා 
ති්ේවි කියලා

ටිකක ්හායලා �ැ�වම හැ්මෝම කිව්ව 
ඒ ළමයි  ‘මු� ගම්ටම �ාපයක’ කියලා. 

ඒත් වි�වා� කරනන ්ම ටික කාලය්ට ඒ අය්ගන 
�මහ්රක තමන්ේම �ාපාර ප්ටන අර්ගන

• ලිහිණි මධුෂිකා

ක�ා ෙසාෙහා��යෙ� ඉ��ම මත ඇයෙ� සැබෑ ඡායා�පය� ෙම� පළ කර නැත.

න�තල �නය ���යත�
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ඇතැමුන්යගේ ඇතැම හැසිරීම නි්සා 

අන්යෙන්ට හිරිහැර වන අවසථාද 

නැතුවාම යනායේ. මිනිසුන් 

යමන්ම ්සතුන්ටද යම කාරොව යපාදුෙ. 

නාලාගිරි මත් වී ගාල ක්ඩායගන දිේවාට අප 

කලින් ලිපිෙක ්සඳහන් කළා යස ගල්ගමුයේ 

චණඩි මත් වූ විට ්බැසයස වැවටෙ. යම 

කතාව අලි හිමිෙකුයගේ ඇබ්්බැහිවීමක නි්සා 

අලිොට වූ වින්නැහිෙක ගැනෙ. 

සිෙ යරෝගී ගැහැනු අලිොට 

ප්රතිකාර කරන යල්ස වරක කෑගල්යල් 

අලි හිමිෙකුයගන් මහාචාර්ෙ අයශෝක 

දංයගාල්ලට ඇරයුමක ලැබුණි. යරෝගිො 

නිරීක්ෂෙෙ කළ මහාචාර්ෙවරොට යපනී 

ගියේ ඇෙ පාත යරෝගෙට යගාදුරු වී ඇති 

්බවයි. පාත යරෝගෙ ෙනු අලින්යගේ කකුල්වල 

ඇතිවන Foot rot නම යරෝගී තත්ත්වෙකි. 

ඊට දීර්ඝ කාලෙක ප්රතිකාර කළ යුතුයේ. යම 

අලි හිමිො සිෙ අලි යකල්ලට ය්බායහෝ යස 

යපම කයේෙ. ඒ හා ්සමානවම ඔහු මත්පැන් 

එකකද යපමින් ්බැඳී සිටියේෙ. 

අලිොට ප්රතිකාර කළ පළමු දිනයේම 

මහාචාර්ෙ දංයගාල්ලට ගාසතුවට අමතරව 

වියදශීෙ මධ්ය්සාර ්සංග්රහෙකි. දින තුනකට 

වරකවත් අලිො ්බැලීමට ොමට මහාචාර්ෙ 

දංයගාල්ලට සිදුවිෙ. ඒ ්සෑම අවසථාවකම 

මුල් දින පරිදිම ්සංග්රහ යකරිෙ. කාලෙක 

ෙදදී සිෙල්ල යවනස විෙ. අලි හිමිො දුකට 

පත්ව ඇති ආකාරෙකි. අලි යවදැදුරුට 

පිරිනමන මත්පැන්වල ගුොත්මකභාවෙ 

පවා පිරියහමින් තිබිෙ. දිනක ඖ්ෂධ ්සඳහා 

විෙදම යගවීමද ප්රතිකයෂේප කළ අලි හිමිො 

හඬන්නට ගත්යත්ෙ. 

“ෙට �ට ්පස්මස් ෙමග අලියව ම�ොඳට 
බලොගන්න විදියක් නෑ. ඒ නිසො ෙං අලියොව 
මදාස්තර ෙ�ත්තයට තෑගි මදනවො. එයොව 
ම�ොඳට බලොගන්න ඕමන.”

කිසියසත් අයේක්ෂා යනාකළ යම අලි 

තෑගේයගන් මහාචාර්ෙ දංයගාල්ල අන්දමන්ද 

විෙ. කිරීමට කිසිවක නැත. යහයතම 

කෑගල්යල් සිෙ මිතුරකුට ඇමතීෙ. අලි 

හිමිොයගේම යලාරියේ පටවාගත් අලිොව 

වවද්යවරො සිෙ මිතුරායගේ නිව්සට 

රැයගන ගියේෙ. එතැන් සිට මහාචාර්ෙ 

දංයගාල්ල අලිොට දිගටම ප්රතිකාර කයේෙ. 

එයහත් ඒ ්සඳහා අලි හිමිොයගන් ඔහුට 
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අලි ්�ස්තර්ට අලි තෑේගක
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කිසිඳු ගාසතුවක ලැබුයණ නැත. ඔහු කිසි 

දිනක අලිො ්බැලීමටද යනාපැමිණියේෙ. 

මහාචාර්ෙවරොට දුරකතන ඇමතුමක යහෝ 

ල්බාදුන්යන් නැත. 

ව්සර තුනක පමෙ ගතවිෙ. මහාචාර්ෙ 

දංයගාල්ල අලි හිමිොට දුරකතන ඇමතුමක 

ල්බාගත්යත්ෙ. ඊට පිළිතුරු දුන්යන් අලි 

හිමිොයගේ දිෙණිෙයි. 

“තොත්තො ෙැරුණො. තව දවස් මදකකින් 
�ත් දවමස දාමන. තොත්තත් නැතිවුණො අපිට 
තොත්තමග අලියත් නැති වුණො.” 

යම කතායවන් මහාචාර්ෙවරො 

කමපනෙ වූවා යමන්ම විමතිෙට පත්විෙ. 

අලිො ජීවතුන් අතර සිටින ්බව ඔහු අලි 

හිමිොයගේ දිෙණිෙට දැනුම දුන්යන්ෙ. 

හත් දවයස ්බෙ දා ඔවුන්යගේ නිව්සට 

පැමියෙන ්බවටද යහයතම යපායරාන්දු 

විෙ. ඒ අනුව එදින අලි හිමිොයගේ නිව්සට 

ගිෙ මහාචාර්ෙවරොට ඔහුයගේ පවුයල් 

්සාමාජිකෙන්යගන් ඉල්ලීමක ලැබිෙ. ඒ 

අලිො තවදුරටත් ්බලාගන්නා යල්සයි. 

යමයතකකල් අලිො රැක ්බලාගැනීම 

ගැනද ඔවුන්යගේ ප්ර්සංශාව හිමි විෙ. අලිො 

මිෙගියේ එම සිදුවීමටත් ව්සර තුනකට 

පමෙ පසුෙ. ඇතැමවිට එපමෙ කාලෙක 

තමාට ඈ රැකගැනීමට යනාහැකි වනු 

ඇතැයි සිතුණු නි්සාම අලි හිමිො ඇයගේ 

වගකීම මහාචාර්ෙ දංයගාල්ලට පැවරුවා 

විෙ හැකිෙ.

රෂේ�කා ලියන්ේ
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යමම මාොත්මක ්බලෙ 

පිරිමින්ට ව්ඩා කාන්තාවන්ට 

හිමිවීයම වැඩි ්සමභාවිතාවක 

පැවතීම යලෝක තත්ත්වෙක 

්බව අවය්බෝධ කරගැනීමට 

හැකිවිෙ. 

අප ජනවහයර් එන ‘මාෙම’ 

ෙන වදන හුයදක කාන්තාවන් 

්සඳහාම යෙයදන්නකි. පැරණි 

්සමාජයේ කාන්තාවන් ්සතු මාෙම 

හැටහතරක පිළි්බඳව විසතර 

යකයර්. යමෙ ඉන්දීෙ ්සමාජයේ 

්බමුෙන් විසින් කාන්තාවන් 

අපහා්සෙට උපහා්සෙට 

ලකකරනු පිණි්ස ප්ර්බන්ධ 

කළ ඒවා ්බව �තනයේ 

වැඩියදයනකුයගේ මතෙයි. 

එයහත් ඒවා ය්බායහෝමෙක 

ස්රීත්වෙට වන්සර්ගික ක්රිො 

්බව බුදධිමත්ව විම්සා ්බලන 

යකයනකුට වැටයහයි.   

කාන්තාවන්යගේ යමම 

මාෙම හැටහතර ්සහ 

ඔවුන් යදවාරූඪෙට 

පත්වීම එකකට 

එකක ්සමාන 

වන්යන් යකයසදැයි 

දැන් ඔ්බට 

සියතන්නට පුළුවන. 

යදවිෙන් ආරූඪවීමද 

යදවිෙන් මාෙම 

වීම යල්ස ඇතැයමක 

හඳුන්වනු ඔ්බ අ්සා ඇත.

යදවිෙන් ෙකුන් යහෝ 

කවරකු යේවා පිරිමින්යගේ සිරුරු 

තුළට පිවිසීමට ව්ඩා කාන්තා සිරුරුවලට 

පිවිසීමට ඇති හැකිොව වැඩිෙ ෙන මතෙ 

අප ජන ්සමාජයේ පමෙක යනාව යලෝකයේ 

්සෑම ජන ්සමාජෙක තුළම අඩු වැඩි වශයෙන් 

පවතින්නකි.

සිංහලයෙන් මාොකාරිෙ ෙන වදන 

ඉං�සියෙන් පැවය්සනුයේ Witch ෙනුයවනි. 

එහිම දිගුවක වන Witchcraft ෙනු �නිෙම 

හැඳින්යවන නමකි. ඒ අනුව වුව අපට 

තහවුරු කරගත හැකයක යමම මාො 

්බලෙද මාෙම හැටහතර යමන් කාන්තාවන් 

යකන්�ෙව පැවයතන්නක ්බවෙ.

පිරිමින්ට යනාමැති කිසිෙම ගුේත 

මාධ්යයේදී

තිලක ්ස්නා�ංහ

පත්ති� අමම්ටයි 
කාලි අමම්ටයි 

පි�මි �වර් නැති�

1990 දශකයෙන් ආරමභ වුණු මයගේ 

ගුේත විශවා්ස ්සම්බන්ධ ගයේ්ෂෙ 

චාරිකායේදී ආරූඪයෙන් ශාසත්ර කිෙන 

්බව පැවය්සන සථාන සිෙ ගෙනකට පමෙ 

යගාස ඇත්යතමි. මා ඒ සථාන ය්බායහාමෙක 

එකතරා සුවියශ� ්බවක දුටුයවමි. එනම ඒ 

සථානවලින් සිෙෙට අ�වක පමෙ එයල්ස 

ආරූඪයෙන් ්සාසතර කිෙන්යන් කාන්තාවන් 

වීමෙ. ආරූඪයෙන් ශාසත්ර කිෙන පිරිමින් 

මට මුෙගැසී ඇත්යත් අතයලාස්සකි. ඒ 

අතයලාස්සක පිරිමින්ට වුවද කාන්තාවන්ට 

තරම ්සාර්ථක යල්ස ආරූඪවීමට යනාහැකි 

්බව එම නිරීක්ෂෙවලදී මනාව ප්සක වී 

තියබ්.

ආරූඪයෙන් ශාසත්ර කිෙන කාන්තාවන් 

ආරූඪ වී ෙම ෙම යද පව්සා අව්සානයේ 

“තව යමානවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම 

කිෙපන් පුයත්” ෙනුයවන් පව්සන අවසථාද 

ඇත. එවැනි අවසථාවල “මටත් මෑණිෙන්ට 

වයගේ යදව වරමක ගන්න ්බැරිද?” ෙනුයවන් 

අ්සා සිටීම මයගේ පුරුදදකව තිබිෙ. එවිට 

ඔවුන්යගන් වැඩියදයනකු දුන් එකතරා යපාදු 

පිළිතුරක විෙ. එනම “කාලි අමමා පිරිමින්ට 

වරම යදන්යන් නෑ පුයත්” ෙන්නෙ. එයස කාලි 

යහෝ පත්තිනි අමමාවරුන් පිරිමින්ට යදව 

වරම යනාදීමට යේතුවද ඉ්ඩක ලදයහාත් මම 

හීන්සීරුයේ ඔවුන්යගන් අ්සන්යනමි. එවිට එම 

ආරූඪෙට පත් මෑණිවරුයගන් ්සමහයරකු 

කිො සිටියේ “පිරිමි වරම ආරක්ෂා කරගන්න 

දන්යන නෑ පුයත්. හරිෙට ්සල්ලි විෙදම 

කරන්න දන්යන් නැති 

එයකකුට කවුරුවත් 

යලාකු ්සල්ලිෙක 

යදන්යන් නෑයන්” 

වැනි කතාවකි.

“ඒත් 

වැලියේරිෙ 

පැත්යත් 

ආරූඪයෙන් 

්සාත්තර කිෙන 

පිරිමි යකයනකුත් 

ඉන්නවායන්” මීට දශක 

තුනකට ඉහත ආරූඪයෙන් 

ශාසත්ර කිෙන හා මළවුන් යගන්වන 

්බවට ප්රකටව සිටි යදාමයේ ප්රයදශයේ 

කාන්තාවකයගන් මම අ්සා සිටියෙමි.

“එයහම යදවාරූඪෙක වයගේ යපනුෙට 

්සමහරවිට උන්ට ආරූඪ යවන්යන් යරේතයෙෝ 

කුමභාණ්ඩයෙෝ පුයත්. ඔයහාම තැන්වලින් 

්සාත්තර අහන්න ගිහින් උන් කිෙන යදවල් 

කයළාත් ්සයිබුයගන් යබ්ත් කෑවා වයගේ තමයි” 

එවිට ඇෙ කීවාෙ. අද වනවිට එම මෑණිෙන්ද 

ජීවතුන් අතර නැත.

යකයසයවතත් අප රයට ශාසත්ර 

මෑණිවරුන් ්බහුලවීමටත් ශාසත්ර 

පිෙවරුන් විරලවීමටත් නිශචිත යේතුවක 

ය්සාොගැනීමට මට යනාහැකි විෙ. නමුදු 

මාොකාරී ්බලෙක කාන්තාවන් ්සම්බන්ධයෙන් 

්බලපවත්වන්යන් යකයසද ෙන්න විමසූ අතීත 

්සමාජෙ එෙ කාන්තාවන්යගේ ගර්භා්ෂෙ 

යකන්්ර වූවක යල්ස විශවා්ස කළහ. 

ගර්භා්ෂෙ තුළ පවතින ෙම වි්ෂ ්සහිත 

තත්ත්වෙක මත එවැනි විශවීෙ ගුේත 

ශකතීන් කාන්තාවන් යවත ආකර්්ෂෙෙ වන 

්බව ඔවුන්යගේ විශවා්සෙ විෙ. එයහත් ෙම 

ෙම යරෝගී තත්ත්වෙන් නි්සා හැරුණුයකාට 

කාන්තාවකයගේ ගර්භා්ෂෙ තුළ වි්ෂ ්සහිත 

ෙමක ඇතැයි කීම ‘විද්යාත්මක විහිළුවකි.’

ඒ යකයස යහෝ 1692-1693 ව්සරවලදී 

�තාන්ය ෙටත්විජිතෙක වූ ්සයල්මහිදී 

එවන් මාො ්බලෙ ්සහිත කාන්තාවන් 

දහනවයදයනකු එල්ලා මරෙ ලද ්බව එඩ්ගා 

ඇලන් වුල්්ෆ විසින් ලිෙන ලද Witchcraft 

or Mycotoxin The Salam witch Trails නම 

කෘතියේ ්සඳහන්ෙ.

පසුව යමම තත්ත්වෙ පුදගලෙක තුළ 

පවත්නා හිසටීරිොව (Hysteria) යහවත් 

මාො යරෝගෙ නම වන මානසික ්සාධකෙ 

මත ඇතිවන්නක මි්ස අදභූත යහෝ යවනෙම 

්බාහිර ්බලයේගෙක ශරීරෙට ඇතුළුවීමක 

යනාවන ්බව තහවුරු කරගන්නා ලදි. අද 

වනවිට යමම හිසටීරිො ෙන තත්ත්වෙ 

මානසික ්සාධකෙක වශයෙන් පමෙක 

්සැලයකන අතර යමයස ආරූඪෙට පත්වන 

කාන්තාවන් ්සමාජ ආර්ථික වශයෙන් 

දියුණු රටවලට ව්ඩා යනාදියුණු රටවලින් 

වැඩිපුර මතුවීම ්සමාජ මයනෝ විද්යාත්මක 

්සංසිදධිෙක යල්සද විසතර යකයර්. එම 

පයර්ේ්ෂකෙන් වැඩිදුරටත් යපන්වා යදන්යන් 

එම අෙහපත් ්සමාජ ආර්ථික ්සාධක මත 

තම සවීෙත්වෙ, පවුල ්සහ ්සමාජමෙ ජීවිත 

යකයරහි පසු්බසනා කාන්තාවන් තමන් තුළින් 

මතු කරගන්නා දවිතීයික යපෞරු්ෂෙක තුළින් 

තමන් ඉකමවා ෙන ්බලෙක ආයරෝපෙෙ 

කරගන්නා ්බවයි. එම උප වි�ෙගත යහවත් 

ෙටිසියත් ්බලපෑම යමයල්ස ආරූඪෙ යහෝ 

මාෙම වීම යල්ස ඉදිරිපත් වන ්බව ඔවුන්යගේ 

අදහ්සයි. ඒ අනුව ්සාත්තර පිෙවරුන්ට ව්ඩා 

්සාත්තර මෑණිවරුන් ්බහුලවීයම යේතුව 

කුමකදැයි ඔ්බට වැටහී ෙනු ඇත.

�ාත්තර අප්පච්චිලා්ට වඩා 
�ාත්තර අමම��ලා වැ�්වලා 

ති්යන්න ඒකයි

ඔ්හාම 
තැනවලින �ාත්තර 
අහනන ගිහින උන 

කියන ්�වල් ක්ළාත් 
�යිබු්ගන ්�ත් 
කෑවා ව්ේ තමයි
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‘‘ljodj;a tl 
wdodhï ud¾.hla 
ms<snoj muKla 
n,dfmdfrd;a;= 
;shd.kak tmd'''”
;s,ld fyÜáwdrÉÑ - lúÿ u,ame< ;jdk

m%Yak yd ndOl j,ska f;drj Ôú;h 
Tfya .,df.k hoaÈ ta yd wkq.;j ish 
Ôjk meje;au ika;Dma; lr .kakd 
we;eï ñksiqka tu ksiÕ .,dhdug 
tfrysj úúO wd¾Ól wNsfhda. 
t,a,fjoa§  tu wNsfhda.hkag uqyqK 
§ug kj udj;a újr lr.kakgo 
lsisfia;a miqng fkdfõ'

;s,ld fyÜáwdrÉÑ''' Ôú;hg yuq jQ 
ndOlhkag ndOlhla fjñka Ôú;h ch 
.kakg fjr ork ;j;a tjka Èßh 
ldka;djls' fndfyda wd¾Ól .eg¿ yuqfõ 
fyïn;aj lrlshd .kakg fohla ke;ehs 
lshñka iqiqï,k ñksiqka w;f¾ Bg 
úl,amhka fidhdhk ñksiqka ms<snoj 
mQ¾jdo¾Y imhk wef.a Èßh l;djhs fï' 

uf.a uy;a;hd jHdmdrhla úÈhg lf<a 
ld¾ fia,a tlla''' ta;a ld,h;a tlal rfÜ 
we;sjqKq m%Yak fya;=fjka wks;a 
fndfyduhla jHdmdr jf.au ld¾ fia,a tl 
álla mdvq ,nk ;;a;ajhg wdjd''' wfma 
f.or wdodhu wvqfjoaÈ fï ;;a;ajhg 
úiÿula úÈhg uu ys;=jd uu;a fudlla 
yß jHdmdrhla mgka .kak ´fka lsh,d''' 
uy;a;hd ld¾ fia,atl mj;ajdf.k .sh 
ìï fldgfiu me;a;l uu mqxÑhg 
úis;=re me, j¾. iy u,a me, wf,ú 
lsÍfï jHdmdrhla wdrïN l<d'''

ta fjoaÈ;a u,a j.dj ms<sn|j oekqula 
iy wjfndaOhla ug ;snqKd''' f.or uu 
wdidjg jjmq u,a.ia áll=hs 
fmdf<dkakrefjka f.kdmq úis;=re me< 
állskqhs ;uhs jHdmdrh mgka .;af;a'

úis;=re me, jHdmdrh wdrïN lroa§u 
uu ys;mq fohla ;uhs wks;a yefudau 
lrkjd jf.a ,dN yd iq,n u,a me, 
wf<ú lrk tflka ñÈ,d ;rula ñ, 

wêl ÿ¾,N u,a yd úis;=re me< j¾. 
jeämqr uf.a jHdmdrg tla lr.kak ´k 
lshk tl''' fï jHdmdrh mgka wrka 
lrf.k hoaÈ ug f.dvla m%Yak j,g 
uqyqK fokak isoaO jqKd' bkq;a uQ,H 
.eg¨ m%Odkhs''' uu fu;ek wf,ú lrk 
u,ame, f.dvla jákd tajd' fï me, j¾. 
ñ,§ .ekSug ug f,dl= uqo,la wjYH 
jqKd' fï .eg¿jg úi÷ula fidhñka 
bkak w;f¾ ;uhs .hkd lshk uf.a 
ñ;=ßh HNB FINANCE iud.u .ek 
udj oekqj;a lf<a''' ta 2019 wjqreoafoa''' 
tod boka uf.a jHdmdrfha iEu uQ,H 
wjYH;djhl§u ug msysgg wdfõ HNB 
FINANCE  iud.u' jHdmdrh i|yd uu 
.;a;= uq,au Kh uqo,ska remsh,a 70"000 
fhfoõfj u,ame, f.akak''' uu uq,ska 
lsõjd jf.a u fï m<df;a olskak ke;s 
ÿ¾,N j¾.fha úis;=re me, j¾. iy 
úfoaYhkaf.ka wdkhkh l< me< j¾. 
;uhs uu jeämqr fu;ek wf,ú lf<a'''
fï úÈhg jHdmdrh áflka ál ÈhqKq 
lrf.k hoaÈ ux l,amkd l<d úfoaYSh 
fjf<| fmd<g;a wmsg me, j¾. hjkak 
mq¿jka kï lsh,d'''

ta wkqj úfoaYSh fjf<| fmdf<a jeä 
b,a¨ula ;sfhk me< j¾. yd foaYShj 
ÿ¾,N jákd me< j¾. wf,úh flfrys 
ux jeä keUqre;djla olajkak mgka 
.;a;d' ta lghq;= ioyd wjYH uqo,a 

iïmdokh lr.kak;a ug 
Woõ jqfKa HNB FINANCE 
iud.u' remsh,a ,laIfha 
b|,d tla ,laI mkia ody  
,laI ;=k''' wd§ jYfhka 
Kh uqo,a jßka jr wrf.k 
ux uf.a jHdmdrh iEfyk 
uÜgulg fï fjkfldg 
ÈhqKq lrf.k ;sfhkjd '''

fï jf.a jHdmdrhlg 
iïnkaO fjkak wdifjka 
bkak whg uu fok WmfoaYh 
;uhs wks;a yefudau lrk úÈfy 
jHdmdrj,g w; fkd.y yeu;siafiu 
w¨;a úÈhg jHdmdrhla Èyd n,kak 
lsh,d' ;uka lrk foa ;=< jqk;a w¨;a 
fohla fjkia fohla lrkak mq¿jka kï 
kùk f,dalh;a tlal .kqfokq lroaÈ 
wmsg tal b;d jeo.;a fjkjd' wo 
fjkfldg wmsg cd;Hka;r fjf<|fmd< 
Èkd.; yels udj;a fndfyduhs' wms wfma 
wjOdkh ta flfrys fhduq l< hq;=hs'

fï fjkfldg uf.a <Õ re'50"000 bo,d 
,laI tlyudr fol olajd jákdlñka 
hq;= me< j¾. ;sfhkjd'

jir lSmhla ;=< jHdmdßl jYfhka hï 
ÈhqKqjla ux ,n,d ;sfhkjd kï tys 
f.!rjh wksjd¾fhkau HNB FINANCE 
iud.ug ysñ úh hq;=hs'fudlo 

jHdmdrhg uqo,a wjYH jqKq iEu 
fudfyd;lu HNB FINANCE iud.u 
wmsg msysg jqKd'— 

;s,ld fyÜáwdrÉÑ uy;añh tfia 
mjikafka ishj; mqrd me;sreKq lD;fõ§ 
yi/,a, wm fj; mdñks''' 

HNB FINANCE 

whg uu fok WmfoaYh 

Tnf.a jHdmdrsl wjYH;djka i|yd 
wu;kak 0112024848 wxlhg' 
ke;fyd;a HNB FINANCE wmf.a 
uQ,H fiajdjka ms<sn|j Tn leu;s 
NdIdjlska jeäÿr úia;r oek.ekSug 
www.hnbfinance.lk wmf.a fjí 
wvúhg msúfikak'

igyk  -  uxcq, m%Nd;a fyÜáwdrÉÑ
PdhdrEm - úfkdaoa khkm%sh

“ඔයො අපි මදන්නමගන් මකමනක් 
මතෝරගන්න.” මම නිමල්ට කීයේ 

සිතට විරුදධවෙ. 

“ෙෙ ෙට ඕන මකනො මතෝරමගන ඉවරයි. 
ඒ ඔයො.”  නිමල් සථිර්සාර විදිෙට කිේයේෙ.

නමුත් මයගේ හදවත බියෙන් ගැයේ. 

යමානවා වුෙත් සුනීතා නිමල්යගේ පැරණි 

යපමවතිෙයි. නිමල් විවාහයෙන් ්බැඳී 

ඇත්යත් මා ්සමඟ ්බව මම දන්යනමි. 

සුනීතාට ව්ඩා නන්දනී වූ මා හට 

නීත්යානුකූලව නිමල් ගැන ඇති අයිතිෙ 

වැඩිෙ. නමුත් නිමල්, සුනීතාට ්සමීප යවදදි 

මට මහා යේදනාවක ්සහ බිෙක දැයන්. 

නිමල් මට අහිමි යවන්නට ෙනවා ෙන හැඟීම 

මයගේ සිතට වදයදයි. මිදුයල් ්බංකුව මත මා 

තනිකර දමා නිමල් ෙන්නට ගියේ අනුකමපා 

විරහිතවෙ. 

නිමල් කවදත් ඔයහාමෙ. ප්රශනෙක 

ඇසූවිට සථිර යල්ස පිළිතුරු යදයි. නමුත් 

වැඩිදුර කතා කරන්නට මට අව්සර 

යනාදීම පිටව ෙයි. ඔහු කිෙන්යන් මා එකම 

ප්රශනෙ දිගින් දිගටම ඇසීම ඔහුට වදෙක 

්බවෙ. හියත් ඇති ්සැක ්සංකා, යේදනා 

ඔහුට යනාකිො මා යවන කාට කිෙන්නද? 

ඔහුයගන් අ්සන්යන් නැතිව මා යවන කායගන් 

අ්සන්නද?

සුනීතා ්සහ නිමල් නැවත හාද වී ඇත 

ෙන ආරංචිෙ මා යවත යගනායේ මායගේ 

නැන්දමමා යහවත් නිමල්යගේ අමමාෙ.

“නන්දනී මෙතන මේ ඇතුළට මවලො 
ඇස් කන් පියොමගනද ඉන්මන?” නැන්දමමා 

මායගන් ගයහන් යගඩි එන්නාක යමන් අ්සදදී 

මම බිෙ වූයෙමි.

“අේෙො මෙොකදද කියන්මන්?” ෙෙ බිමයන් 
්පැකිමළමින් ඇසුමවමි.

“ගෑනු දැනගන්න ඕයන් පිරිමින්ව යගට 

කරලා තිොගන්න. අපි යකායහාමහරි 

පුතායගේ ඔෙ පරෙ ්සම්බන්ධෙ ක්ඩලා දමමා. 

දැන් යකාල්ලව ඒ ගෑනි ගාවට යනාෙවා 

තිොගන්න වගකීම තියෙන්යන් ඔෙ ළමෙයග 

අයත්. මිනිහව යගට කරලා තිොගන්න 

එක ගෑනියෙකයගේ දක්ෂකමක. මිනිහා පිට 

ෙනවා කිෙන්යන් ඒ ගෑනියග අදක්ෂකම.” 

නැන්දමමා කිෙදදි මම උ්ඩ බිම ්බැලුයවමි.

සුනීතායගේත් නිමල්යගේත් ආදර කතාව 

අවුරුදු අටකට වැඩි කාලෙක තිබී ඇත. 

ඔවුන් ආදරෙ කරන්නට පටන්යගන ඇත්යත් 

පා්සල් ෙන ්සමයේදිෙ. ගයම රදළ පවුලක 

උරුමකකාරෙන් වූ නිමල්යගේ යදමේපිෙන් 

සුනීතායගේ පවුල බිෙ වදදවා යරේම 

්සම්බන්ධෙ ක්ඩා බිඳ දමා ඇත. නිමල් ්සැරසී 

සිට ඇත්යත් සුනීතාවත් රැයගන ගයමන් 

පැන ෙන්නටෙ. නමුත් සුනීතා ඊට එකඟ 

යනාවී ඇෙ විසින්ම නිමල්ව අත්හැර දමා 

ඇත.

ඉන් අනතුරුව සුනීතා විවාහෙකට 

එළැ� ඇති අතර එෙ අ්සාර්ථක වී ඇත. 

දැන් සුනීතා ්සහ ඇයගේ දිෙණිෙ ජීවත්වන්යන් 

තනිවමෙ. ඉතින් නිමල් ඔවුන්ට උදේ කරන 

්බව මට නැන්දමමා පැවසුවාෙ.

“අම� අේෙලො කියන විකොර ඔලුවට 
දාගන්න එ්පො. ෙෙ කරන්මන් සුනීතොට උදේ 
කරන එක විතරයි. අවශ්ය මවලොමේදී 
�රණය ගන්න බයමවලො සේබන්ධය 
නවත්තලො දාපු සුනීතොව ආමයෙත් 
මතෝරොගන්න ෙට උවෙනොවක් නැ�ැ.” නිමල් 

මම හඬා වැයටන විට මට තදින් කිෙන්යන්ෙ.

“ඒත් ඇයි ඒ ගෑනි ඔයොමගන්ෙ උදේ 
ඉල්ලන්මන්?” මම ඇසුයවමි.

“සුනීතා මයගන් උදේ ඉල්ලුයේ නැහැ. 

සුනීතා අ්සරෙ යවලා කිෙලා මට කිේයේ 

මයගේ ොළුවා. මයගේ මනුස්සකමට මම 

එොට උදේ කරන්යන්. එොට රස්සාවක 

යහාොගන්නයි මම උදේ කයේ. යපාඩ්්ඩක 

යත්රුමගන්න ්බලන්න. ඔො යමායේ ඇති 

ගෑනියෙක කිෙලයි මම හිතායගන හිටියේ. 

අ්සරෙයෙකුට රස්සාවක යහාෙලා යදන එක 

මඟුල් නැටිල්ලක වයගේ දකින්යන් ඔොයගයි, 

අයේ අමමයගයි තියෙන ය්බාළඳකමට.” 

නිමල් පව්සන්යන්ෙ.

නිමල් කිෙන්යන ්සත්යෙකද අ්සත්යෙකද 

කිො මට සිතාගත යනාහැකිෙ. නිමල් ්සහ 

සුනීතා අතර නැවත ්සම්බන්ධෙක හටයගන 

ඇතැයි යහළි කරගත හැකි කිසිඳු ්සාකෂිෙක 

මට හමුවූයේද නැත. ඉතින් දින කිහිපෙක 

කල්පනා කර මම තීරෙෙක ගත්යතමි.

“නිෙල් ෙෙ රස්සොවක් කරන්න �රණය 
කළො.” මම කීයවමි.

නිමල් පුදුමයෙන් යමන් මා යද්ස 

්බැලුයේෙ. 

“ෙමේ නේ අකෙැත්තක් නැ�ැ. ඒත් 
ෙට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ �දිස්සිමේ 
රස්සොවක් කරන්න ඔයොට ඕනි වුමණ ඇයි 
කියලො. ෙෙ ඔයොට අඩුවක් කමේ නැ�ැමන්.” 
ඔහු කීයේෙ.

“නැ�ැ. ෙට හිතුණො ෙෙ බි� මවන්න 
ඕමන් කියලො.” ඒ මයගේ පිළිතුරෙ. 

නිමල් එෙ විශවා්ස කළ අතර මට 

රැකිොවක ය්සාො ගැනීමට උදේ කයේ 

නැන්දමමායගේ අකමැත්ත යනා්සලකාෙ.

“ගෑනි මගදර ඉඳලත් මිනි�ො පිට යනවො. 
රස්සොවලට ගියොෙ මත්මරයි.” ඇෙ මට 

වචනවලින් දමා ගැසුවාෙ.

යකයස යවතත් මයගේ හියත් ඇත්යත් 

යවනම ්සැලසුමකි. නිමල්යගේ සිත මා 

යකයරන් සුනීතා යවත මාරුවන්යන් නම 

මට එෙ පිළිගැනීමට සිදුවනු ඇත. දව්සක 

නිමල්යගන් යවන්වීමට සිදු වුවයහාත් ොමට 

තැනක නැති, අ්සරෙ ගැහැනිෙක යල්ස 

මට පාරට වැයටන්නට ්බැරිෙ. ඕනෑම 

ප්රශනෙකට, අවදානමකට මුහුෙ යදන්නට 

මම සූදානම විෙ යුතුෙ. හඬා වැයටමින් 

රණඩු කරමින් වි්සඳුම ය්සාෙන්නට ්බැරිෙ. 

ආර්ථිකව සවාධීනත්වෙට පත්වීම මා 

ය්සාොගත් වි්සඳුමයි.

�මාධි ඩයස්

flá l;dj

“ගෑ� ්ගෙර ඉඳලත් 
මි�හා පි්ට යනවා
රස්�ාවල්ට ගියාම 
්ත්්රයි”
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රුසිොයේ ්සාකා පළායත් ඔයලාම 

කිෙන ගම පිහිටලා තියෙන්යන් 

උතුරු අර්ධයගෝලෙ ආ්සන්නයේ. 

කැලෑ්බද ගමක නි්සා ව්සයර් වැඩි කාලෙක 

යම මුළු ගමම තියෙන්යන් හියමන් වැහිලා. ඒ 

නි්සා ගයම ජීවත්යවන මිනිසසු හරිම දුෂේකර 

ජීවිතෙක තමයි යගවන්යන්. 

කරීනා චිකියටෝවා කිෙන පස හැවිරිදි 

දැරිෙ ජීවත්වුයෙත් යම කිෙන ඔයලාම 

ගයම යගදරක. යරාඩියොන් ්සහ තලීනා 

කිෙන යුවළට හිටපු එකම දරුවා තමයි 

කරීනා කිෙන්යන්. හැ්බැයි යම දැරිෙ දවයස 

වැඩිහරිෙකම හිටියේ ආච්චිත් එකක. 

යමාකද දුේපත්කයම පතුයල්ම හිටපු 

කරීනයගේ අමමයි තාත්තයි මුළු දව්සම 

නැහුයන් ජීවත්යවන්න කාසි යහාෙන්න. ඒ 

යවනුයවන් ඔවුන් ද්ඩෙම කිරීම, මසුන් මැරීම, 

්සත්ව හම යවළ�ම, දැව යවළ�ම වයගේ 

රැකිො කීපෙකම කළා.

ඔයහාම ඉන්නයකාට ඔයලාන් ගමට 

ගිමහාන කාලෙක උදාවුො. ඉතින් මා්ස 

ගාෙකම හිමත් එකක ඔටටු යවන 

ගයම උදවිෙ ඒ කාලසීමායවදි ඉදිරි  

මා්ස ගාෙකටම ්සෑයහන්න ආහාර 

රැසකරගන්නවා. ඒ ආපහු හිම වැයටන්න 

කලින්. එයහම යනාකයළාත් එළැයෙන 

මා්සවල ්බ්ඩගින්යන් මැයරන්න යවනවා 

කිෙලා යම ගයම උදවිෙ දන්නවා. කරීනයගේ 

අමමයි තාත්තයිත් ඒ දවස ටියක මහ 

පාන්දර කුකුළත් අයත් අරන් ළඟම තිබුණු 

කැයල්ට රිංගුයේ ඒ විදිෙට කෑම ටිකක 

එකතුකරගන්න. හැ්බැයි අමමයි තාත්තයි 

දව්සම යගදර නැති එක ගැන නම පුංචි 

කරීනායග හියත් නම ඒ හැටි පැහැදීමක 

තිබුයණ නෑ. යමාකද ආච්චි අමමත් එකකම 

දව්ස යගවන එක යම පුංචි එකීයග හිත 

යනා්සතුටට පත්කරපු කාරෙෙක වුො. 

ඒ හින්දම ඇෙ ්සමහර යවලාවට ටිකක 

හිතුවකකාර වුණු යවලාවලුත් තිබුො.

එදත් සුපුරුදු විදිෙටම කරීනයගේ 

අමමයි තාත්තයි ්සතුන් ද්ඩෙමට උයදන්ම 

කැයල්ට ෙන්න සූදානම වුො. ඒ යවලායේ 

කරීනටත් හිතුො අමමයි තාත්තයි පසය්සන් 

යහායරන්ම කැයල්ට ෙන්න. අන්තියම ඇෙ 

ඒක කළා. ඒත් අලි, යකාටි, වළසසු පිරුණු 

කැයල් කරීනා එයහේ ගමනක ෙන ්බවක 

අමමයි තාත්තයි දැනයගන හිටියේ නෑ. 

දන්යනම නැතුව දින එයකාළහකම 

යගවිලා ගිො. ආරක්ෂක අංශ දැරිෙ 

ය්සවීයම යමයහයුම සූක්ෂමව සිදුකළත් 

ඒ කිසියදෙකින් පලක වුයණ නෑ. ඒ 

නි්සා කෙගාටුයවන් වුෙත් කරීනයගේ 

යදමේපිෙන්ට දැරිෙ ගැන තිබුණු 

්බලායපායරාත්තු ඇත්හැර දමන්න 

සිදධවුො. ආරක්ෂක අංශයේ අනුමානෙ 

වුයෙත් දැරිෙ මහකැයල් මිෙෙන්නට ඇති 

්බවක. යම අතයර් මුළු ගයමම උදවිෙ 

කරීනයගේ යදමේපිෙන්ට යචෝදනා කරන්න 

පටන්ගත්තා. ඒ ඔවුන්යගේ යනා්සැලකිල්ල 

නි්සා කරීනට යමවැනි විපතක සිදධවුණු 

්බව කිෙමින්. දැරිෙ අහිමිවීයම යේදනාවත්, 

යචෝදනාවල ්බලපෑමත් එකක ඔවුන් 

යදයදනාම ඒ යවනයකාටත් හිටියේ යලාකු 

මානසික �්ඩනෙකින්.

ඒ නිමාවුයණ කරීනා ගැන ආරංචිෙක 

නැතිව යගවුණු එයකායළාසවැනි දව්ස. 

හැ්බැයි ඒ යවනයකාටත් කරීනා හිටියේ 

ජීවතුන් අතර. ඒ මහකැයල් මැද ජීවිතෙත් 

මරෙෙත් අතර ්සටනක. ඇයගේ වා්සනාවට 

වයගේ නයි්ඩා යකායි යමායහාතකවත් ඇෙව 

දාලා ගියේ නෑ. ්බ්ඩගිනි යවලාවට කරීනා 

්බ්ඩ පුරවගත්යත් කැයල් තිබුණු ග්ඩායගඩි 

කාලා, අහළ පහළින් ගිෙපු ගඟකින් වතුර 

බීලා. ඒත් නයි්ඩට නම ඒ දවස එයකාළහම 

යගවන්න වුයණ වතුරවලින්ම විතරයි. 

හැ්බැයි යදන්නම කළුවරට ්බෙවුො. 

ඔවුන් ඒ යවලාවට රැෙ පහන් කයේ උ්සට 

වැඩුණු තෙපඳුරු අතයර් හැංගිලා. 

හැ්බැයි ඒකත් යල්සි වැ්ඩක වුයණ නෑ. 

ඒකට යේතුව වුයණ ඒ තෙපඳුරු අතයර් 

හිටපු කෘමීන්යගේ දරුණු ප්රහාර. ඒ අසයස 

රා�ෙ පුරාම ඇහුනු වන්සතුන්යගේ විලාප 

එකක යදයදනා තවත් අ්සරෙ වුො. ඒ 

යවලාවට කරීනා ්බෙ නැතිකරගත්යත් 

නයි්ඩයගේ උණුහුමට තුරුලුයවලා.

එයකායළාසවැනි දිනෙ යවනයකාට 

කරීනායගේ ය්සෞ� තත්ත්වෙ එතරම 

ෙහපත් වුයණ නෑ. ඒක නයි්ඩටත් ඉයවන් 

වයගේ දැනිලයි තිබුයණ. ඒ නි්සාමයදෝ 

නයි්ඩා අපූරු වැ්ඩක කළා. එදා යම 

සුනඛො කරීනායගේ යගදර යහාොයගන 

කැයලන් එළිෙට ගිො. නයි්ඩා දැකපු 

කරීනයගේ යදමේපිෙන්ට ආයේ කිොගන්න 

්බැරි ්සතුටක. ඔවුන්යගේ ය්බාඳවුණු 

්බලායපායරාත්තු පෙගහලා එන්න තරම ඒ 

්සතුට ඔවුන්ට යේතුවක වුො. නයි්ඩායගේ 

හදිසි පැමිණීමත් එකක ආරක්ෂක අංශ 

ෙළිත් කරීනා යහාෙන වැයඩ්ට අතගැහුවා. 

නයි්ඩයගේ මගයපන්වීම උ්ඩ ඔවුන්ට ඒක 

කරන්න එතරම අමාරු වුයණ නෑ. ඔවුන් 

කරීනා හිටපු තැනට ෙනවිටත් ඇෙ විශාල 

තෙපඳුරු අසයස හැංගිලයි හිටියේ. 

දින ගෙනාවකම හරිහමන් කෑමක 

බීමක නැතිකමින් ඇයගේ ශරීර ය්සෞ�ෙ 

යහාඳටම දුර්වල යවලා තිබුො. ඒ නි්සා 

ඇෙව වහාම යරෝහල් ගතකරන්න පවුයල් 

උදවිෙ වයගේම ආරක්ෂක අංශ පිෙවර 

ගත්තා.

එතැන් පටන් ඔයලාම ගයම හැයමෝම 

කරීනට වයගේම නයි්ඩටත් වීරත්වයෙන් 

තමයි ්සැලකුයේ. යකාච්චර වීරත්වයෙන් 

්සැලකුවද කිේයවාත් ඔවුන් කරීනාට අලුත් 

නමකුත් දැමමා. ඒ ‘යමෞගේලි’ කිෙලා. 

සුප්රසිදධ ‘ජංගල් බුක’ සිනමාපටයේ, 

වනන්තයර් ජීවත්යවන යමෞගේලි නම කු්ඩා 

දරුවා නි්සයි ඇෙටත් ඒ නම වැටුයණ. 

ඒ අතයර් තමයි කරීනට වයගේම නයි්ඩට 

උපහාර පිණි්ස ඔයලාම ගයම ්සාකා 

පළායත් පාලකයින් ෙකුටසක නගරයේ 

කරීනා ්සහ නයි්ඩා එකට තුරුල්යවලා 

ඉන්න පිළිරුවක ඉදිකයේ. යකායහාම 

නමුත් යම කතායවන් එක යදෙක 

පැහැදිලියි. ඒ තමයි ්සැ්බෑ ොළුකමවලට 

අපා, යදපා, සිවුපා කිෙන ය්බදීම 

තවදුරටත් වලංගු නෑ කිෙන එක. 

ඒත් ඇෙ යරාඩියොන් තලීනා යදන්නා 

පිටිපසය්සන් ෙන ්බව ආච්චි නම දැකකා. 

හැ්බැයි ආච්චි හිතුයේ කරීනා ඔවුන්ව 

දැනුවත් කර ෙන ගමනක මි්සක ඇෙ 

යහායරන් ෙන ගමනක කිෙලා නම යනයවයි. 

යම අතර ඇෙ පිටිපසය්සන් කරීනයගේ 

යහාඳම ොළුවත් ගිො. ඒ යවන කවුරුත් 

යනයවයි ‘නයි්ඩා’ කිෙන සුනඛො. 

ඔෙ අතයර් කරීනායගේ අමමයි තාත්තයි 

ගමයන් යේගෙ ටිකක වැඩිකයේ හවස 

යවන්න කලින් වැඩි ්සත්තු ප්රමාෙෙක ද්ඩෙම 

කරන්න හිතායගන. ඒත් යහාර රහයස 

ගිෙපු කරීනට ඒ තරම යේයගන් ෙන්න 

පුළුවන් වුයණ නෑ. යමාකද හිතුවකකාර 

ගමනක ගිොට පුංචි දැරිවිෙක නි්සා ඇෙට 

ගමන් යවයහ්ස වැඩිපුර දැනුො. ඔෙ 

අතයරයි පුංචි එකීට අමමවයි තාත්තවයි 

මගඇරුයණ. යකාච්චර උත්්සාහ කළත් 

ඇෙට ආයෙත් ඒ යදන්නව මුෙගැහුයන් 

නෑ. ඒ නි්සා නයි්ඩත් එකක ඇෙ මහකැයල් 

අතරමං වුො. ඊටපසයස ඇෙ උත්්සාහ 

කයේ අමමා තාත්තා යහාෙන එක පැත්තක 

තිෙලා මහකැයලන් එළිෙට එන්න. කළුවර 

වැයටනකල් උත්්සහ කළත් ඇෙටවත් 

නයි්ඩටවත් ඒක කරන්න පුළුවන් වුයණ නෑ.

ද්ඩෙයම ගිෙපු කරීනයගේ අමමයි තාත්තයි 

අඳුර වැයටදදී යගදර ආවා. ඒත් ඔවුන් 

්සමඟ පිටත්වුණු මිනිබිරිෙ යේන්න නැති නි්සා 

කරීනා යකෝ කිෙලා අහදදියි ඔවුන්ට තරු 

විසිවුයණ. ඇයි ඉතින් ඔවුන් පසය්සන් පුංචි 

එකී ආ ්බවට ඉඟිෙකවත් ඔවුන්ට දැනිලා 

තිබුයණ නෑයන්. ඉතින් යරාඩියොන් කයේ 

ගයම මිනිසසුත් අඬගහයගන ආ පයින්ම 

ආයෙත් කැයල්ට දුවපු එක. යමාකද පුංචි 

එකීයගේ වේසත් එකක ඇෙට අනතුරක 

යවන්න තියෙන ඉ්ඩක්ඩ යහාඳටම වැඩියි 

කිෙලා යරාඩියොන්ට ඒ යවදදිත් යත්රුම 

ගිහිල්ලයි තිබුයණ. ඒත් ඔවුන්ට එදා දවයස 

කරීනව යහාොගන්න ලැබුයණ නෑ. ඒ නි්සා 

දැරිෙ ය්සවීයම යමයහයුම පහුවදාට කල් 

දාගත්යත් රෑ ජායමට කැයල් ඉන්න එක 

අවදානම වැ්ඩක හින්දා. ඒත් පහුවදාත් ඔවුන්ට 

දැරිෙ ගැන කිසිම යහෝඩුවාවක ලැබුයණ 

නෑ. ඒ විදිෙට දින යදක තුනක යහාෙපු 

ගයම උදවිෙ අව්සායන් තීරෙෙක ගත්තා. ඒ 

කරීනා අතුරුදන් වීයම පුවත ගැන ප්රයදශයේ 

ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කරන්න.

්කල්්ල�යි �ල්්ල�යි 
මහකැ්ල් එකදිග්ට ෙවස් 11ක 

�රුල්්වලා ඉඳලා

රු�යා්ව, �ාකා 
කියන පළා්ත් 
අග�වර තමයි 

ය�ට්ස්ක නගරය. ්ම 
නගර්ේ සුනඛ්යක 
�හ �ඩා ෙැ�යක 

එක්ට �රුල් � හි�න 
හ� අ�රු පි�රුවක 

�ර්මාෙය කරලා 
තියනවා. ඒ පි�රුව 

පි�ප� �ැඟ�� 
කතාව තමයි අපි ්ම 

කියනන යන්න. 
• රුවන එස්.්�නවිරත්න

ක�නා, �නඛ ��� න�ඩා සමග ක�නා
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�ට ටික දව්සකට කලින් මම ග්රාමීෙ 

මටටයම උපයදශන මාලාවකට 

්සහභාගී වුො. රසිකාව මට 

මුෙගැහුයන් එයහදි.

ඇෙට අවුරුදු 30යි. දරුවන් 

යදන්යනකයගේ අමමා යකයනක. ඊට අවුරුදු 

යදකකට කලින් ඇයගේ ්සැමිො නැතිවුොලු. 

ජීවියත් ගැන යලාකු කළකිරීමක දැයනනවා 

කිෙලයි ඇෙ කිේයේ. ්සැමිොයගේ වියෙෝව 

නි්සා ඇෙට එයහම දැයනනවා ඇති කිෙලා 

මම හිතුවත් කතා්බහ කරදදි දැනගන්න 

ලැබුයණ යවනත් කතාවක.

රසිකා ය්බායහාම දුේපත් පවුලක 

යකයනක. පුංචි කායල් යගා්ඩක දව්සට 

කෑයේ එක යේලයිලු. පසයස රසිකායගේ 

තාත්තට ඔෙ පළායත් ෙමකකමක තියෙන 

මනුස්සයෙක හිතවත් යවලා. ඉතින් ඔහු යම 

පවුලට ්සැයහන උදපදේ කරලා. යගේ යදාර 

පවා හදලා දීලා. රසිකට ඉයගනගන්නත් 

යගා්ඩක උදේ කළාලු.

ඉතින් යකායහාමහරි රසිකයගේ පා්සල් 

ගමන ඉවරවුණු හැටියේ යම පුදගලො 

රසිකා ගැන යෙෝජනාවක යගනැල්ලා. 

ඔහු රසිකාට ව්ඩා තුන් ගුෙෙකින් විතර 

වැඩිමහල් යකයනක. රසිකා කිසිම විදිෙකින් 

මඟුලට කැමති යවලා නැහැ. “ඒ මහත්තො 

අපිට කරලා තියෙන උදේවල හැටිෙට ්බෑ 

කිෙන්න ්බෑයන් දුයේ” හැ්බැයි රසිකායගේ 

තාත්තා කිෙලා තියෙන්යන් එයහම.

ඉස්සර කායල් යගවල්වල 

ගමමුලාදෑනිලා දුේපත් මිනිසසුන්ට වී 

නැත්තම අඳ ඉ්ඩම දීලා එේවට හිලේ 

යවන්න “රෑට යකල්ලව එවාපන්” කිෙනවලු. 

එතයකාට ඉතින් ්බෑ කිෙන්න ්බැරිකමට 

අමමා අේපලා දරුවව සූදානම කරලා 

මුලාදෑනි ගාවට ෙවනවලු. රසිකටත් යවලා 

තියෙන්යන් එයහම වැ්ඩක.

ක්සාද ්බඳිනයකාට රසිකාට 18යිලු. 

විවාහයෙන් පසයස ඇෙට මිල මුදල් ඕන 

හැටිෙට ලැබිලා. හැ්බැයි විවාහ ජීවියත් 

්සතුට, මානසික අවශ්යතා, කායික අවශ්යතා 

හරිෙට ඉෂේටයවලා නැහැ. ඇෙට යම 

පුදගලො ගැන හැඟීමක තිබිලත් නැහැ. 

අව්සාන කායල් ඔහු එකතැන් යවලා. රසිකා 

ඒ යවනුයවනුත් ්සෑයහන නැහිලා තියෙනවා. 

කතාව අහලා ඇෙට උපයදශනෙ කළා. 

්සැසිවාර කිහිපෙකින් ඇයගේ හිත හදන්නත් 

පුළුවන් වුො.

යගා්ඩක මිනිසසු තව යකයනකට යදෙක 

යදන්යන්, උදේවක කරන්යන් යපරලා 

ෙමක ්බලායපායරාත්තුයවන්. යගා්ඩක අෙ 

යකයනකට කන්න ටිකක යදන්යන් වුෙත් 

්බ්ඩගින්න නිවන යච්තනායවන් යනයම 

යපරලා පිං ්බලායපායරාත්තුයවන්. කිසිම 

යදෙක ්බලායපායරාත්තු යනාවී යදෙක 

යදන, උදපදේ කරන මිනිසසු හරි අඩුයි. 

රසිකයගේ කතායවන් මට පැහැදිලි කරන්න 

ඕයන් ඒ කාරොව.

මිනිහා කිෙන්යන් ්සමාජ�ෙ ්සත්වයෙක. 

ඉතින් ඔහුට ්සමාජයෙන් ්බැහැරයවලා තනි 

පුදගලයෙක විදිෙට ජීවත්යවන්න ්බැහැ. 

ඔෙ ගමයනදි අපි හැයමෝටම තව අෙයගන් 

උදේ ගන්න යවනවා. උදේ කරන්න යවනවා. 

ඒක ්සාමාන්යයි.

ඉස්සර රදළ ක්රමයේදී, වැ්ඩව්සම 

ක්රමයේදි මිනිසසුන්ට කන්න ටිකක, ඉන්න 

තැනක දීලා ඔවුන්ව වහල්ලු කරයගන 

තව යකාට්සක ඉන්නවා අයන් අපි 

යමොලට උදේ කළා, අපි හරි යහාඳයි 

වයගේ එකක යලෝයකට යපන්නන්න කැමතියි. 

ඒයකන් ඒ අෙ මානසික තෘේතිෙක 

ල්බනවා. ්සමහර අෙ යගා්ඩාක දුේපත් 

මිනිසසුන්ට උදේ කරලා අර මනුස්සෙයගේ 

මූෙත් එකකම යේන්න යෆායටෝස දානවා. 

එයහම එේවා දාන්නම ඕන නම අඩුතරයම 

අනන්යතාවෙ යහාොගන්න ්බැරි විදිෙට 

ඒ යදවල් කරන්නවත් කාරුණික යවන්න. 

නැත්තම එයහම කරලා වැ්ඩකුත් නැහැ.

යකයනකට යදෙක කරලා ඒක කිෙවන 

එකත් ඊට යදවැනි නැහැ. තරහායවච්ච් 

හැටියේ කළ යද කිෙනවා නම, උදේ 

කරපුවා තැන තැන කිෙව කිෙවා ෙනවා 

නම ඒ උදේ කිරිල්යලන් පලක නැහැ.

යගා්ඩක යවලාවට අඹු-්සැමිෙන් අතර 

පවා ඔෙ යද යවනවා. යපාඩි ප්රශනෙක 

වුොම “මම යමයහමයි කයේ අරමයි 

කයේ” කිෙලයන් පටන්ගන්යන්. අනිත් අෙ 

තමන්ට පහලින් ඉන්නවට යගා්ඩක මිනිසසු 

කැමතියි. එතයකාට උදේ කරනවා. ඒ අෙට 

ව්ඩා අඩිෙක ඉස්සරහට ගිෙ හැටියේ “අපි 

තමයි ඕකුන්ට ඉස්සර උදේ කයේ, දැන් 

යකායහාමද?” වයගේ කතා කිෙනවා. 

අනිත් මිනිසසුන්ව පාලනෙ කරන්න 

උේපරවැටටිෙක විදිෙට මුලදි යගා්ඩාක 

උදේ කරන අෙත් ඉන්නවා. යගා්ඩක 

යවලාවට යමයහම අෙ උදේ කරන්යන් උදේ 

ඉල්ලලත් යනයමයි.

උදේ කරලා පලප්රයෙෝජන 

්බලායපායරාත්තු යවන එයකන් යවන්න 

පුළුවන් හානි කිහිපෙක තියෙනවා. එකක 

පරාජිත යපෞරු්ෂෙක ්සහිත මිනිසුන් 

නිර්මාෙෙ වීම. “යමො මට උදේ කළායන් 

යමොයගේ වචයනට පිටින් ෙන්න යහාඳ 

නැහැ” කිෙලා හිතන මිනිසසු හැයදනවා. 

ඒත් එකකම නිතරම අනිත් අෙයගන් උදේ 

්බලායපායරාත්තු යවන ෙැපුම මානසිකවෙක 

හැයදන්නත් පුළුවන්. යමක අයේ රයටත් 

යගා්ඩක දරුවන්ටත් යවන යදෙක.

‘දකුණු අතින් කරන යද වම අත 

දැනගන්න ඕයන නැහැ’ කිෙලා කිෙමනක 

තියෙනවා. ඉස්සර �සියේ  හිටිො ශාන්ත 

නියකායලාස කිෙලා බිය්ෂාේවරයෙක. ඔහු 

තමන්යගේ යපෞදගලික මුදලින් ්බඩු්බාහිර 

අරයගන දුේපත් දරුවන්ට දුන්නා. හැම 

නත්තලකම යහායරන් දුම කවුළුයවන් 

යගවල්වලට තෑගි දැමමා. යම තෑගි දැමයම 

කේද කිෙලා කවුරුත් දැනයගන හිටියේ 

නැහැ. ඔහුට තමයි අද අපි නත්තල් සීො 

කිෙන්යන්. ඒ නි්සා යකයනකට උදේ කරනවා 

නම රසිකායගේ මනුස්සො වයගේ යනාවී 

නත්තල් සීො වයගේ යවන්න. • ්�වවනදි ්හට්ටිආරච්චි

ඉනදිකා ප්රනානදු 
ම්නෝඋප්��කා
�මාජ වි�ා ග්රනථ ක�ව�

�මහර 
්ගවල්වල 

මුලිනම 
�ල කියනන 
ප්ටනගන්න 

අමමලා

ආප්්ප 
මතක තියාගනන ඕනෙ 
තාච්චි්ේ හි්ටපු හැටි?

ආප්්ප 
මතක තියාගනන ඕනෙ 

තියෙනවා. ඒ පුරුදු නි්සායදෝ උදේවක 

කළාම ඒ උදේව ගන්න යකනා තමන්ට 

පක්ෂපාතී යවන්න ඕයන්, ්බැඳිලා ඉන්න 

ඕයන් කිෙලා අදටත් මිනිසසු හිතනවා.

යමක පටන්ගන්යන් යවන යකායහන්වත් 

යනයමයි යගදරින්. යගා්ඩක යදමාපිෙන් 

දරුයවෝ හදන්යනම වේසට ගිොම 

එොලව ්බලාගන්න. ඉතින් ළමයෙක හදලා 

කන්න ය්බාන්න දීලා, උගන්නලා කරලා 

දරුයවෝ ඒ අෙයගේ ජීවිතවල ජීවත්යවන්න 

පටන්ගත්තහම වැඩිහිටිෙන් කිෙන විදිෙට 

ඉන්යන් නැතුවම “මා්ස දහෙක ්බයඩ් 

තිොයගන යල් කිරි කරලා යපාවලා ඇහැක 

වයගේ හැදුයේ යමකටද?” කිෙලා මුලින්ම 

කරපුවා කිෙවන්න පටන්ගන්යන් යගදරින්. 

අයේ රයට යගා්ඩක අෙට සවාධීනත්වෙක 

නැහැ. අමමලා මට යමයහම කළ නි්සා 

එොලා හරි වුෙත් වැරදි වුෙත් හිත 

රිදදන්න යහාඳ නැහැ කිෙලා හිතලා 

වැඩිහිටියෙෝ නි්සා බිරිඳව අතඇරපු පුතාලා 

යකාච්චර ඉන්නවද?

ඊළඟට ොළු මිත්ර ්සම්බන්ධකමවලදි, 

නෑදෑයෙෝ අතයර්දිත් යම යද යවනවා. උදේ 

කරන මුවායවන් මත්්රව්යවලට, යහාර 

මැරකමවලට යපාළෙවාගත්තු දරුවන් 

මට මුෙගැහිලා තියෙනවා. ඊගාවට 

ස්රී පාර්ශවෙට රැකිො සථානවලදි යම 

යද යවනවා. ්සමහර යලාකු යලාකයකෝ 

කාන්තාවන්ට උදේ කරන්යනම හිත්වල 

යවනත් අදහස තිොයගන.

ඒ වයගේම අමාරු යවලාවක 

යකයනක තමන්ට උදේ කළා නම ඒ 

යවනුයවන් කෘතගුෙ දකවන්න. කරපු 

උදේවක දවසින් යදයකන් අමතක 

කරලා දාන ජාතියේ අෙත් ඕනතරම 

ඉන්නවයන්. පුළුවන් තරම සවාධීන 

මනුස්සයෙක යවන්න. තමන්යගේ ශ�තා 

යත්රුම අරයගන අනිත් අෙයගන් 

අඩුයවන් උදේ ගන්න ්බලන්න. ඒ වයගේම 

යකයනකයගන් උදේවක ගන්නයකාට 

ඒ යකනා යමාන වයගේ යකයනකද කිෙන 

එක ගැන හිතලා ්බලන්න. යපරලා ඒක 

කිෙවයිද, නැත්තම අනිත් අෙට කිෙයිද 

කිෙන එක හිතන්න. අනික යකයනක 

අනවශ්ය විදිෙට උදේ උපකාර කරනවා 

නම ඒ ගැන අනිවාර්ෙයෙන්ම යහාෙලා 

්බලන්න. යමාකද මුලින් උදේ කරලා 

පසයස කරදරවල පටලන ජාවාරම පවා 

දැන් තියෙනවා.

හැම යකයනකම ෙටි අදහස 

තිොයගන උදේ කරනවා කිෙලා 

යනයමයි මම යම ලිපියෙන් අදහස 

කයේ. යපරලා යදවල් ්බලායපායරාත්තු 

යනාවී මිනිසසුන්ට උදේ උපකාර කරන 

ය්බායහාම උතුම මිනිසසුත් ඕනතරම 

ඉන්නවා. ඒ වයගේම යවස්සන්තරලා වයගේ 

තමන් ගාව තියෙන හැමයදම විකුෙලා 

අනිත් අෙට උදේ කරන මිනිසසු 

ඉන්නවා. එයහම කරලා හිඟමයන්ට 

වැටුණු මිනිසසුත් ඉන්නවා. ඒක එකතරා 

මයනෝ ව්යාධිෙක. ඉතින් ඒකත් යහාඳ 

යදෙක යනයමයි.
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වේස කිෙන්යන් අංකෙක විතරයි කිෙලා 

කතාවට කිේවට යමාකද ‘ අයියෙෝ 

දැන් අපි වේසයියන්’ කිෙලා පසු්බාන 

අෙටනම ඒ කතාව අදාළ කරගන්න ්බැහැ. 

හැ්බැයි වේස කිෙන්යන් අංකෙකම විතරයි 

කිෙලා ඔේපු කරපු උදවිෙ ගැන ඕනතරම 

උදාහරෙ යදන්න පුළුවන්. ඇමරිකායේ 

යයේෂේ්ඨ යටනිස ක්රීඩිකාව මාර්ටිනා 

නේරටියලෝවාට වේස අවුරුදු 50යි. හැ්බැයි 

තාම යටනිස ගහනවා. එංගලන්යත් ධාවන 

�රිෙ එඩ්විනා යබ්රාකයලසබිට අවුරුදු 76යි. 

තරුෙ යකල්යලෝ එකක හරි හරිෙට දුවලා 

තාම කේ උස්සනවා. එතයකාට හවායි 

ය්බාකසින් ක්රීඩිකාව ඔල් ය්සේසකි වේස 

50දිත් ය්බාකසින් ක්රී්ඩා කරනවා.

ඔෙ යගා්ඩට දාන්න පුළුවන් තව 

කාන්තාවක ගැනයි යම කිෙන්න ෙන්යන්. ඇෙ 

ප්රිෙංගනී පතිරෙ. ඇෙට දැන් අවුරුදු 55ක. 

හැ්බැයි තාමත් ක්රිොකාරී මලල ක්රීඩිකාවක. 

්සාමාන්යයෙන් අවුරුදු 55 කිෙන්යන් විශ්රාම 

ෙන වේස. ඔෙ වෙය්සදි යගා්ඩක උදවිෙ 

කරන්යන් හන්දිපත් රුදාවලට යතල් යබ්ත් 

ගාන එක. හැ්බැයි ඇෙ ඒ වේසට මලල 

ක්රී්ඩා ජෙග්රහෙ ල්බාගන්නවා. අනික ඇෙ 

කිේයවාත් හැර වේස යහාෙන්න ්බැරිතරම 

සුන්දර  නියරෝගී කාන්තාවක. ඉතින් ක්රී්ඩා 

ජීවිතෙ ගැන වයගේම වේස අංකෙක විතරක 

කරගත්තු හැටි ගැනත් ඇෙ එකක අපි කතා 

කළා. අද ‘ධරණී’ කවරෙ හැ්ඩ යවන්යනත් 

ඇයගේ රුවින්.

“මම නුවර. මට මල්ලිලා තුන්යදයනක 

ඉන්නවා. අමමට තනිෙම අපි යසරම 

්බලාගන්න අමාරු නි්සා පුංචි කායල මම  

හැදුයන් පිළිමතලායේ මයගේ ආච්චි ගාව. 

ප්රාථමික අධ්යාපනෙ කයේ පිළිමතලාව 

ධීරානන්ද මහා විද්යාලයෙන්. ප්රාථමික 

අධ්යාපනෙ ල්බන කායල් ඉඳලා දිවීම, 

දුර පැනීම වයගේ ක්රී්ඩාවලින් මාණ්ඩලික 

ජෙග්රහෙ වයගේම දිස�ක ජෙග්රහෙත් 

ල්බායගන තියෙනවා.

ශිෂ්යත්යේ පාසයවලා නුවර උ්සස 

්බාලිකා විද්යාලෙට ගිො. ඉසයකෝයල්දි 

්බාසකට ය්බෝල්, යනට ය්බෝල්, 100, 200 දිවීම, 

උ්ස පැනීම වයගේ ක්රී්ඩා යගා්ඩක කළා. ජාතික 

• ්�වවනදි ්හට්ටිආරච්චි

ෙැන ඉතින 
වය�යි කියලා 
කි�ම ්වලාවක 
මම හිතන්න නෑ 
�ම එක්ටත් යනවා
ෙවස් �නක ඇවිදිනවා 
�ත් කන්න ෙවල්්ට විතරයි

පා්සල් ක්රී්ඩා ජෙග්රහෙ රාශිෙකම ල්බායගන 

තියෙනවා.”

පා්සල් අධ්යාපනයෙන් පසයස ඇෙ 

ජෙවර්ධනපුර විශවවිද්යාලයෙන් උපාධිෙත් 

යේරායදණිෙ විශවවිද්යාලයෙන් පශචාත් 

උපාධිෙත් ්සමපූර්ෙ කළාලු.

“උපාධිෙ කයේ කළමනාකරෙ 

අංශයෙන්. කැමපස එයකදිත් මලල ක්රී්ඩා, 

්බාසකට ය්බෝල්, යනට ය්බෝල්, යවාලිය්බෝල්, 

යහාකී වයගේ ක්රී්ඩා කළා. කීපපාරකම  

කැමපස එයක යහාඳම ක්රීඩිකාව වුො. 

මීටර් 100, 200 ධාවන අංශවලින් වාර්තා 

තිෙලා තියෙනවා. කැමපස කායල් ක්රී්ඩාවලට 

යලාකු යවලාවක යවන්කරපු නි්සා ඒ කායල් 

ක්රීඩිකාවක විදිෙට කැමපස එයක මම හරි 

ප්රසිදධයි.”

උ්සස අධ්යාපනයෙන් පසයස ප්රිෙංගනී 

ශ්රී ලංකා යටලියකාම ආෙතනයේ පුහුණු 

කළමනාකාරිනිෙක විදිෙට යසවට 

එකතුයවලා.

“SLT ඩිජිටල් යසවා ආෙතනයේ 

ව්යාපාර යමයහයුම ප්රධානිො විදිෙට යසවෙ 

කරනවා. යසවා කාලෙට දැන් අවුරුදු 

28යි. යටලියකාම ආෙතනෙ මයගේ ක්රී්ඩා 

ජීවියත්ට යලාකු පිටිවහලක වුො. වෘත්තිෙට 

එකතුයවචිචි දවයස ඉඳලා ආෙතනෙ 

යවනුයවන් ක්රී්ඩා කරනවා. යවළඳ යසවා 

මලල ක්රී්ඩා උයළයල් වේස අවුරුදු 40 

ඉහළ, 45 ඉහළ, 50 ඉහළ මීටර 100, 200 

අංශවලින් වාර්තා තිෙලා තියෙනවා. අදටත් 

ඒ යරයකෝර්ඩ් කවුරුත් ක්ඩලා නැහැ.”

ක්රී්ඩාව තුළින් යම වයගේ  ජෙග්රහෙ 

විතරක යනයමයි  ප්රායෙෝගික ජීවිතයේ 

ජෙග්රහෙත් ලැබුො කිෙලයි ඇයි කිේයේ.

�යංග� පතිරෙ 
්�ෂේඨ මලල ��කා

SLT ��්ටල් ්ස්වා ආයතන්ේ �ාපාර ්ම්හ�ම ප්ර්ධා�

“ක්රී්ඩාව නි්සා මිනි්සා ්සමපූර්ෙ යවනවා 

කිෙලා කතාවක තියෙනවා. ඒ කතාව 

ඇත්ත කිෙන එක මට අත්දැකීයමන්ම 

කිෙන්න පුළුවන්. යදෙක දුවලා පැනලා 

කරන්න ශකතිෙක ලැය්බනවා. වෘත්තීෙ 

පැත්යතන් ගත්තහම වුෙත් මට ලැය්බන 

ඉලකක යකායහාමහරි ළඟා කරන්න ඕයන් 

කිෙලා හිතන්න පුරුදු වුයණ ක්රී්ඩාව නි්සා. 

්සමහර අමමලා අධ්යාපනෙ ක්ඩාකේපල් 

කරගනී කිෙලා දරුවන්ව ක්රී්ඩාවලට ෙවන්න 

්බෙයි. හැ්බැයි ඒක වැරදියි. ක්රී්ඩා කරදදි 

දරුවන්යගේ යමාළෙ පවා වර්ධනෙ යවනවා.”

අවුරුදු 55ක යවලත් දිවීම වයගේ 

ක්රී්ඩා කරන්න ය්බායහාම යහාඳ ශාරීරික 

යෙෝග්යතාවක තියෙන්න ඕයනයන්. ඉතින් ඒ 

ගැනත් අපි ඇයගන් අහලා ්බැලුවා.

අ�රුදු 35 පැනන හැටි්ේ ‘ෙැන ම්ේ �වි්ත් ඉවරයි’ කියලයි 
්ගාඩක අය හිතන්න. ඔය ��විල්ල ඔ�ව්ට කාවැදුන්ට 

පස්්ස් ඒ ම�ස්�යා ඇ්ඟන නැතත් ඔ�්වන නාකි ්වනවා. 
ඊ්ටපස්්ස් ඉතින ශ�ර ��වත් ඉ්�්ටම ව්ේ වය�්ට යනවා
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• ්�වවනදි ්හට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප - ප්රදීප් ෙඹර්ේ

“අපි හිතනවට ව්ඩා අයේ මන්ස හරි 

ප්ර්බලයි. ක්රී්ඩා ජෙග්රහෙවලට වුෙත් ඇඟට 

ව්ඩා හියත් හයිෙ ්බලපානවා කිෙලයි මට 

හියතන්යන්. අවුරුදු 35 පැන්න හැටියේ ‘දැන් 

මයගේ ජීවියත් ඉවරයි’ කිෙලයි යගා්ඩක අෙ 

හිතන්යන්. ඔෙ සිතුවිල්ල ඔලුවට කාවැදුනට 

පසයස ඒ මනුස්සො ඇයඟන් නැතත් ඔලුයවන් 

නාකි යවනවා. ඊටපසයස ඉතින් ශරීර කූඩුවත් 

ඉයබ්ටම වයගේ වේසට ෙනවා.

ඉතින් මයගේ පළවැනි යද මන්ස හරිෙට 

තිොගන්න එක. කිසිම යවලාවක මම වේසයි 

කිෙලා හිතන්යන නැහැ. මට යල්ඩ හැයදයි 

කිෙලා හිත හිතා ඉන්යන් නැහැ. ඒ වයගේම 

කිසිම යදකට නෑ, ්බෑ කිෙන්යන් නැහැ. 

ධනාත්මකව හිතන එක නියරෝගීකමට විතරක 

යනයමයි අයේ ජීවිතවල ්සාර්ථකත්වෙටත් 

්බලපානවා. ඒ නි්සා මම නිතරම ධනාත්මක 

යදශනවලට ඇහුමකන් යදනවා. ඒ වයගේම 

මම යෙෝගා කරනවා. ඒකත් මන්ස ්සැහැල්ලු 

කරගන්න යහාඳ විදිෙක.

ඊළඟට ව්යාොම. ශරීරෙ නියරෝගීව 

තිොගන්න නම ව්යාොම අත්යවශ්යයි. යගා්ඩක 

කාන්තාවන් විවාහ වුොට පසය්ස ශාරීරික 

යෙෝග්යතාව ගැන හිතන්යනම නැතිතරම. 

‘අපි ඉතින් යගදර වැ්ඩ කරනවයන්’ ්සමහරු 

ඔයහාමත් කිෙනවා. ඉස්සර කාන්තාවන් මිරිස 

ගයල් අෙරනවා. වංයගඩියෙන් යකාටනවා. 

ලියඳන් වතුර අදිනවා. ඒ අෙට ඒ යදවල් 

ප්රමාෙවත්. හැ්බැයි දැන් අපි කුසසියේ 

වැ්ඩ කරන්යන් තාක්ෂෙෙ එකක. ඉතින් 

බ්යලන්්ඩර් එක පාවිච්චි කළාට යමදෙ දහනෙ 

යවන්යන් නැහැ. ඒ නි්සා මම ්සතිෙට දවස 

තුනක ඇවිදිනවා. ක්රී්ඩා පුහුණුවීම කරනවා. 

තව දවස යදකක ජිම ෙනවා. යකායහාමහරි 

්සතිෙට දවස පහක ව්යාොම කරනවාමයි. ජිම 

එකකට ෙන්න යකයනකට කාලෙ නැතියවන්න 

පුළුවන්. පුළුවන් විදිෙට යගදරදි ව්යාොම 

ටිකක කරන්න. නැත්තම නිතරම ඇවිදින්න. 

එතයකාට යවන මුකුත් කරන්න ඕයන් නෑ.”

‘මාළුවා නහින්යන් කට නි්සයි’ කිෙලා 

කතාවක තියෙනවයන්. මාළුවා විතරක 

යනයමයි දැන් අයේ යගා්ඩක උදවිෙ 

නහින්යන්ම කට නි්සා කිෙලයි වවද්යවරු 

කිෙන්යන්. ඉතින් නියරෝගීව ඉන්න ඕයන් නම 

කට පරිස්සම කරගන්නම යවනවා කිෙලයි 

ඇෙත් කිේයේ.

“යගදර කෑම, දරුයවෝ කාලා ඉතිරිවුණු 

කෑම විසි කරන්න යලෝ්බයි කිෙලා ඒවත් කන 

අමමලා ඉන්නවා. ඇත්තටම ඒ වැරැදද 

මාත් ඉස්සර කළා. ඉතිරි යනායවන්න කෑම 

හැදුවහම ඔෙ ප්රශයන් නැහැ. මම ්බත් 

කන්යන් දවල්ට විතරයි. ඒකත් ය්බායහාම 

අඩු ප්රමාෙෙක. වැඩිපුර යප්රෝටීන ගන්නවා. 

පිටි කෑම, සීනි කන්යන් නැහැ. ඉතින් මම 

යදාසතර ගාවට එයහම ෙන්යන් ය්බායහාම 

කලාතුරකින්.”

ජීවත්යවලා ඉන්න තාකකල් අපිව 

දරායගන ඉන්න ශරීරෙ අෙහපත් 

සිතුවිලිවලින්වත්, අහිතකර කෑමබීමවලින්වත් 

දූෂ්ය කරන්යන් නැත්තම නියරෝගීව ඉන්න 

පහසුයි කිෙන එකයි ඇෙ පැහැදිලි කයේ.

“මයගේ ්සැමිො චින්තක වියේසූරිෙ. 

මයගේ වැ්ඩ ටික හරිෙට කළමනාකරෙෙ 

කරගන්න ඔහු මට යගා්ඩක උදේ කරනවා. 

ඒ වයගේම මයගේ හැම ඉයවන්ට එකකම 

්බලන්න එො එනවා. එයවයලට ඒක මට 

යලාකු ශකතිෙක. ඒ වයගේම දිනලි නුයගේයගා්ඩ 

ගුරුතුමිෙ පා්සයල් මයගේ ක්රී්ඩා ගුරුවරිෙ, 

ඇෙ මට යගා්ඩක උදේ කළා. කැමපස එයක 

ක්රී්ඩා අධ්යකෂිකාව විදිෙට හිටපු මුදිතා 

යරාද්රියගෝවත් මතක කරන්න ඕයන්.

ඉතින් අව්සායනදි මට අනිත් අෙටත් 

කිෙන්න ඕයන නිතරම තියෙන යදයින් ්සතුටු 

යවන්න ්බලන්න. මට යමක නෑ අරක නෑ 

කිෙලා දුකයවවී ඉන්න එපා. ඒ වයගේම නිතරම 

ක්රිොශීලිව ජීවියත් ගත කරන්න. ඒ යදවල් 

කරන්න අපිට යවලාව නැහැ කිෙන්න එපා. 

ඒක නිකන්ම නිකන් නිදහ්සට කාරෙවක 

විතරයි.”

අපි 
ඉපදු්ෙත් 

එක්ට
ආචාර්ය 
උපාධිය 

ගත්්තත් 
එක්ට

කලක යලෝකයේ ව්ඩාත් ජනප්රිෙම 

නිවුන් ්සයහෝදරිෙන් ්බවට 

පත්ව සිටියේ ඇයමරිකායේ 

හිටපු ජනපති යජෝර්ේ.්ඩබ්ලිේ.

බුෂේයගේ නිවුන් දූවරුන් යදයදනා 

වන යජනා බුෂේ ්සහ ්බා්බරා බුෂේ ෙ. 

ඔවුන්යගේ ජනප්රිෙත්වෙට යේතුව 

වූයේ යලෝක ්බලවතා යල්ස ්සැලයකන 

ඇමරිකායේ ජනාධිපතිව සිටි පිොට 

හිමිව තිබූ  ජනප්රිෙත්වෙයි. නමුත් කල් 

ගතයවදදී ඒ යදයදනායගේ ජනප්රිෙත්වෙ 

පහල යහලමින් තම හැකිොවන් 

නි්සාම ජනප්රිෙත්වෙට පත්වන්නට 

ඇයමරිකායේම තවත් නිවුන් අකකා 

නයගෝ යදයදයනක ්සමත්විෙ. ඒ 

මල්ලවයපාර (WWE) ක්රී්ඩායවන් 

යලෝකයේම අවධානෙ දිනාගත් නිකකි 

ය්බල්ලා ්සහ බ්රී ය්බල්ලා  ෙ. නිවුන්නු 

හපන්නුෙ ෙන කිෙමන ්සනාථ කරමින් 

ඔවුන් යදයදනා යම වනවිට යලෝකයේ 

යපායහා්සත්ම නිවුන් ්සයහෝදරිෙන් 

්බවටද පත්ව ඇත. ඒ ක්රී්ඩාවට එහා 

ෙමින් ඔවුන් රංගනෙ, නිරූපෙෙ ්සහ 

ව්යාපාර කටයුතුවලද නිෙැලීම නි්සාෙ. 

ඒ අතරතුර යලෝකයේම අවධානෙ 

යොමු වූ තවත් වාර්තාවක ත්බන්නට 

අයේ රයට නිවුන් ්සයහෝදරිෙන් 

යදයදයනක පසුගිෙදා ්සමත් විෙ. 

ඒ නදීශා ගුෙරත්න ්සහ යත්ජානි 

ගුෙරත්න යි. ඔවුන් යදයදනා 

ඔසයරේලිොයේ සුප්රකට යමල්්බර්න් 

විශවවිද්යාල ඉතිහා්සෙ අලුත් කරමින් 

එකම අවසථාවකදී ආචාර්ෙ උපාධිෙක 

ල්බාගත් පළමු නිවුන් ්සයහෝදරිෙන් ්බවට 

පත්විෙ.

“ප්ොථමික ්පොසමල් ඉඳලො 
විශවවිද්ොලයට එනකන් ජීවිමත් සියලුෙ 
වැදගත් සන්ධිස්ථොන අපි මදන්නො 
සේපූරණ කමේ එකට. ඉතින් ආචොරය 
උ්පොධියත් ඒ විදියටෙ අවසන් කරන්න 
ලැබුණු එක මලොකු සතුටක්. නිවුන් 
සම�ෝදරියන් විදියට ඉ්පදීෙ නිසො අපිට 
තිමයන්මන් තවත් මකමනක්ට ්පැ�ැදිලි 
කරන්න බැරි තරේ මලොකු බැඳීෙක් 
කියලයි අපි මදන්නටෙ හිමතන්මන්.”

ඒ නදීශා ගුෙරත්න ්සහ යත්ජානි 

ගුෙරත්න යදයදනා ලැබූ ජෙග්රහෙෙ 

ගැන කිෙන කතාවෙ. පසුගිෙ 

යද්සැම්බර් 17 වැනි ය්සනසුරාදා 

යමල්්බර්න් විශවවිද්යාල පරිශ්රයේදී 

යදයදනාම සිෙ ආචාර්ෙ උපාධිෙ 

ල්බාගත් අතර ජාත්යන්තර නිවුන් 

• රුවන එස්.්�නවිරත්න

දරුවන්යගේ දිනෙ යෙදී තිබූ දිනෙට එක 

දිනකට යපර එෙ සිදුවීමද  වියශ්ෂත්වෙකි. 

යම අතර යමල්්බර්න් විශවවිද්යාලෙ ඔවුන් 

යදයදනා ්සම්බන්ධව නියේදනෙකද නිකුත් 

කර තිබුණි.

“ඔස්මරේලියොමේ මෙල්බරන් 
විශවවිද්ොලය ආරේ්භ කරලො මේ 
මවනමකොට වසර 168ක් මවනවො. මේ 
වසර 168 තුළ විශවවිද්ොල ඉති�ොසමේ 
්පළමු වතොවට තෙයි නිවුන් සම�ෝදරියන් 
මදමදමනකුට මේ විදියට එකවර ආචොරය 
උ්පොධි ප්ධොනය කමේ. ඒක ඇත්තටෙ 
සුවිමශෂී අවස්ථොවක්.”

නදීශා යමන්ම යත්ජානි නිවුන් 

්සයහෝදරිෙන් ශ්රී ජෙවර්ධනපුර 

විශවවිද්යාලයෙන් ආහාර විද්යාව හා 

තාක්ෂෙෙ පිළි්බඳ උපාධි අධ්යෙනයෙන් 

පසුව යමල්්බර්න් විශවවිද්යාලයේ ආචාර්ෙ 

උපාධීන් හැදෑරීම ආරමභ 

කර තියබ්. ඒ 2016 

ව්සයර්දීෙ. ඔවුන්යගේ උපාධි 

ප්රධායනෝත්්සවෙ මීට යපර 

පැවැත්වීමට කටයුතු 

කර තිබුෙද යකායරෝනා 

ව්සංගතෙ යේතුයවන් එෙ 

යම ම්ස දකවා කල් දැමුනි.

ආචාර්ෙ උපාධි එකටම 

ගැනීම පමෙක යනාව 

ඔවුන් ආචාර්ෙ උපාධිෙට 

අදාළ පයර්ේ්ෂෙෙන්ද 

සිදුකළ ්බව කිෙන්යන් 

එකටමෙ. ඒ අනුව 

යදයදනාම අනුපූරක 

පයර්ේ්ෂෙවලදී යචාකලට 

්සඳහා පාරියභෝගිකයින්යගේ 

චිත්තයේගීෙ හා ්සංයේදී 

ප්රතිචාර මැනීමට ්සහ 

විශයල්්ෂෙෙ කිරීමට 

නව ක්රම පයර්ේ්ෂෙ ෙ 

කර තියබ්. එහිදී යත්ජානි 

යචාකලට ර්සයේ ්බලපෑම 

පිළි්බඳවත් නදීශා 

ඇසුරුමකරෙයේ ්බලපෑම 

පිළි්බඳවත් වැඩිදුර 

අවධානෙ යොමුකළ ්බව 

්සඳහන්ෙ.

යම යදයදනාම දැන් 

විද්යාඥවරිෙන් වන අතර 

යත්ජානි ගුෙරත්න යම 

වනවිට ඔසයරේලිොයේ 

යමල්්බර්න්හි CSIRO 

ආෙතනයේ යයේෂේ්ඨ 

iajhx /lshdjlg fkdjrÈk u.
;re‚" kj,sh mqj;am;aj,ska yd ueyqï ;lai,dfjka 
oekqu fnok isx.¾ iud.fï jir 40lj m<mqreoao we;s 
ckdêm;s iïudk,dNS m%ùk w;alï yd ueyqï ys,amskS" 
ämaf,daudOdßŒ" idu úksiqre'

iaj¾Kd fma%u;s,l
ueyqï Wiia ämaf,daud mdGud,dj

l=vd lKavdhï mka;s wdrïNh ck' 2 isg i;sfha Èkj, yd i;s wka;fha

;ks ;ksj wjOdkh fhduq lrk Èjhsfka tlu igyka 
iys;j m%dfhda.sl mdGud,d

 mf;drï rys;j lemSu yd ueiSu ^fÜ,ßka& ämaf,daud

 úoHdkql+,j we÷ï lemSu yd ueiSu ämaf,daud

 ueIska tïfn%dhsv¾ ämaf,daud

iaj¾Kd fma%u;s,l welvñ T*a fv%iafïlska
fiajd jD;a;sh mqyqKq flakaøh
560" yhsf,j,a mdr" .xf.dvú," kqf.af.dv ^fo,al| yxÈh&
ÿrl:k - 0718748290" 0112815536

 lekajia tïfn%dhsv¾
 í,ela j¾la
 nd¾fcf,da
 phsksia iafudalska
 kSâ,a fmdhskaÜ
 Ñlka jrõla
 wisis tïfn%dhsv¾
 iEka í,dia wema,sla
 *e.áka
 Iefvda j¾la
 ßjia wema,sla

 meÉ j¾la
 ueIska tïfn%dhsv¾
 frÈ mska;dre
 n%iS,hka tïfn%dhsv¾
 yEkaâ tïfn%dhsv¾
 iafudlska
 f.daks jev
 yla tïfn%dhsv¾
 ßnka tïfn%dhsv¾
 fl%diaiagÉ
 .skayeï tïfn%dhsv¾
 fv%dkaf;%â tïfn%dhsv¾

my; ueyqï l%u ish,a, wvx.= mdGud,dj ld,h udi 03 
wh lsÍu re' 3000 fldgia jYfhka f.úh yel'

tl mdGud,djlg muKla re' 8000$-

idß yeÜgh ieliSu
wh lsÍu 15000$-

 ld,h ;ksj
ueiSug yelsjk ;=re

;sr frÈ ks¾udKh
m%dfhda.sl mdGud,d
wh lsÍu 8000$-

uilg
re' 2000$-

පයර්ේ්ෂෙ විද්යාඥවරිෙක යල්ස කටයුතු 

කරමින් සිටියි. නදීශා ගුෙරත්න කටයුතු 

කරන්යන් ඇයමරිකායේ යලාස ඇන්ජලීස 

නුවර පයර්ේ්ෂෙ අධ්යෙන විද්යාඥවරිෙක 

යලසිනි. යකයස යහෝ ආචාර්ෙ උපාධිෙ 

යතක එකට ආ ගමන්මග දැන් ඔවුන්යගේ 

රැකිො නි්සා යවනසව තියබ්. ඒ අනුව 

යදයදනා දැන් සිටින්යන් රටවල් යදකකෙ. 

“අපි රටවල් යදකක ජීවත්යවන ්බව 

ඇත්ත. ඒත් අපි යදන්නායගේ ්සමීප ්බැඳීම 

නම නැතියවන්යන් නෑ.”

ඉතින් ඒ ්සයහෝදර ්බැඳීම යවනුයවන් 

යමන්ම ඔවුන්යගේ ඉදිරි ්සාර්ථකත්වෙ 

යවනුයවනුත් අයේ සු්බ පැතුම!
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සුරංග ලක්ෙොල් වැනි ක්රීඩකමයකුමේ බිරිඳ 
�ෙ ඔබට මකොම�ොෙද දැමනන්මන්?

ක්රිකටවලට ආදයර් කරන හැයමෝම 

එොටත් අඩුවක නැතුව ආදයරයි. ඉතින් 

එයහම යලාකු පිරි්සක ආදයර් කරන 

ක්රී්ඩකයෙකුයගේ බිරිඳ යවන්න ලැබුණු 

එක ගැන ්සතුටක වයගේම නිහතමානී 

ආ්ඩම්බරෙක තියෙනවා.

මකොම�ොෙද මදන්නව මුලින් මුණගැහුමන්?

මයගේ යලාකු මල්ලියගේ ොළුයවක ක්රිකට 

ක්රී්ඩා කරනවා. එොයගේ මාර්ගයෙන් තමයි 

සුරංගව මට මුෙගැහුයන්. 

�ැබැයි ඩිලොනිමේ ආදමර ඉල්ලගන්න නේ 
සුරංගට එච්චර මල්සිවුමණ නැතිලු මන්ද?

(සිනාය්සමින්) ඒක ඇත්ත. එකපාරට 

යකාල්යලකට කැමති යවන්නත් ්බෑයන්. ඒ 

නි්සා මං සුරංගට කිේවා අයේ යගදරින් 

ඇවිත් අහන්න කිෙලා. යකායහාමහරි එො 

ඊට ටික දව්සකට පසයස අයේ යගදර ආවා.

මගදරින් ඇවිත් අ�න්න කිේමේ හිමත් 
මෙොකක් �රි කැෙැත්තක් තිබුණු නිසො 
මවන්න ඇති?

ඔේ, එයහම යවන්න ඇති. යමාකද ගෑනු 

ළමයෙක ප්රාර්ථනා කරන්යන් යමාන වයගේ 

ගතිගුෙද ඒ හැමයදම එොට අඩුවක නැතුව 

තිබුො. කවදාවත් යකයනකයගේ හිත රිදදන්න 

කැමති නෑ. ඒ වයගේමයි තමන්ටත් ව්ඩා එො 

අනුන් ගැන හරිෙට හිතන යකයනක. ඕන 

යකයනකට උදේ කරනවා. ජීවියත් ්සල්ලි 

කරගත්ත යකයනක යනයවයි. මං අදටත් 

සුරංගට ආදයර් කරන්යන් ඒ ගතිගුෙවලට 

තමයි.

ම්පේවතිය කොමල් සුරංගට ක්රිකට් ග�න්න 
එ්පො කිේමේ එම�ෙ නැදද?

එයහම නම කිෙලා නෑ. යමාකද මට 

ක්රිකට ගැන යලාකු දැනුමක ඒ කායල් 

තිබුයණ නෑ. ඒ නි්සා යපමවතිෙ විදිෙට 

එොයගේ ගමනට උදේ කළා මි්සක ඒ වයගේ 

යදවල් කිෙලා නෑ. හැ්බැයි ඊටපසයස 

ටික කායලකින් එො ජාතික කණ්ඩාෙමට 

යත්රුො.

එයොමේ ්පළවැනි විමදස් සංචොරය වුමණ 
2009 වසමර ්පොකිස්ථොන තරඟ සංචොරයක් 
මන්ද?

ඔේ. යටසට තරඟාවලිෙක යවනුයවන් 

තමයි ඒ ්සංචාරෙට එකතු යවන්න ලැබුයණ. 

පළවැනි තරඟ ්සංචාරෙ නි්සා එො යගා්ඩාක 

්සතුටින් ඒකට ගියේ. මමත් ඉතින් යලාකු 

්සතුටකින් හිටියේ.

අවසොමන් ඒ තරඟ සංචොරය ඩිලොනිමේ හිත 
ගස්සපු තරඟ සංචොරයක් වුණො මන්ද ?

ඒක ඇත්ත. එදා මැච් එක ගහන්න 

පාකිසථායන් ලායහෝර් ක්රී්ඩාංගෙෙට 

ෙනයකාට තමයි එොලා ගිෙ ්බස එකට යවඩි 

තිබ්යබ්. ඒ සිදධිෙ මතක යවනයකාට අදටත් 

මයගේ හිත ගැසසිලා ෙනවා.

කලක � ලංකා �කට් ක�ඩාය්ම ්වගපනදුව �ාර� තිබු්� ල�ත් මාලිංග්ට �හ �වන �ල්ස්කර්ටය. මාලි 
�හ �්ල් සු�ං්යෝගය අ්නක ක�ඩායමවල්ට ්කාතරම අ�්යෝගයක �වාෙ කිව්හාත් ඔ�න්ේ පනදු යැ�ම 
හමු්ව  නම ෙැරූ ්�ා්හෝ පිතිකරුවන්ට �්ේ පිටිය්ට ආ �ැ�නම නැවත හැ� �ඩාගාරය �ලා යනන්ටය. ඔය 
අතරවාර්ේ ්ම ්ේෙනා්ේ �හාය්ට තිස්�මහාරාම්යන තවත් ්වගපනදු �ර්ය�්ේ ආගමනයක �දුවිය. 
ඒ සුරංග ලකමාල් ය. ඔ� �කට් පිටි්ේ ්කාතරම ්පර�යක �දුකළාෙ කිව්හාත් මාලි �්ල් සු�ං්යෝග්යන 
පසු ්වගපනදුව �ාර්කරු්� ඔ�්ටය. ඔ�්ට ‘්ලජනඩ් සුරා’ යැයි නමක ප්ට�ැ�්�ෙ ඒ කාර්යය ඔ� ්�ා්හෝ 
අ�රුව්ට ඉ�කළ ��ා්ව�. ්ක්ස් ්හෝ පසුගිය ව�්ර්දී ඔ� �කට් පිටිය්ට �මුදුනනත් ්මවර ‘ලංකා �මියර් 
�ේ’ (LPL) �කට් තරඟාවලි්ේදී නැවත ඔ�්ේ ෙස්කම ෙැක�ලා ගැ�ම්ට �ඩා්ලෝ�න්ට අවස්ථාව උ�විය. 
එම තරඟමාලාව අතර�්ර්දී අප්ට ඇ්ේ ආෙර�ය බි�ඳ �ලා� ෙ �ල්වා හමු� අතර ්ම ඇයත් �මඟ සුරංග 
ලකමාල් ගැන කළ ්�ා�රු කතා�හකි.

්වගපනදු යවනවා 
තරමම ්හාඳ්ට 
මෑකරල් 
උයනනත් 
පු�වන 

එයා්ේ ගම 
තිස්�මහාරා්ම. 

තාත්තලා ්ගාවිතැන 
කරලා ති්යන්න. 

එයා්ේ �විත කතා්වන 
්ක්නක්ට ආෙර්ශයක 
ගනන ්පාතක �ෙත් 

ලියනන පු�වන

ම්පේවතිය කොමල් සුරංගට ක්රිකට් ග�න්න 
එ්පො කිේමේ එම�ෙ නැදද?

එයහම නම කිෙලා නෑ. යමාකද මට 

ක්රිකට ගැන යලාකු දැනුමක ඒ කායල් 

තිබුයණ නෑ. ඒ නි්සා යපමවතිෙ විදිෙට 

එොයගේ ගමනට උදේ කළා මි්සක ඒ වයගේ 

යදවල් කිෙලා නෑ. හැ්බැයි ඊටපසයස 

ටික කායලකින් එො ජාතික කණ්ඩාෙමට 

යත්රුො.

එයොමේ ්පළවැනි විමදස් සංචොරය වුමණ 
2009 වසමර ්පොකිස්ථොන තරඟ සංචොරයක් 
මන්ද?

ඔේ. යටසට තරඟාවලිෙක යවනුයවන් 

්වගපනදු යවනවා 
තරමම ්හාඳ්ට
්වගපනදු යවනවා 
තරමම ්හාඳ්ට
්වගපනදු යවනවා 

මෑකරල් 
තරමම ්හාඳ්ට
මෑකරල් 
තරමම ්හාඳ්ට

උයනනත් 
මෑකරල් 
උයනනත් 
මෑකරල් 

පු�වන 
උයනනත් 
පු�වන 
උයනනත් 

එයා්ේ ගම 

සුරංග ලකමාල්්ේ බි�ඳ 
�ලා� ෙ �ල්වා

සුරංග ඇතුළු කණඩොයෙට එල්ල � 
ලොම�ෝර ත්රස්ත ප්�ොරය ආරංචි වුණු 
මවලොමේ මෙොකද හිතුමණ?

එදා මං යගදර හිටියේ. සුරංගම තමයි 

කතා කරලා කිේයේ එොලට යවඩි තිෙනවා 

කිෙලා. මං මුලින් ගෙන් ගත්යත් නෑ. ඒත් 

හිත ්බලකරපු හින්දා ටීවී එක දාලා ්බැලුවා. ඒ 

යවලායේ ඒ සිදධිෙ ගැනමයි ටීවී එයක ගියේ. 

මට හිතාගන්න ්බැරිවුො. එයහමයි කිෙලා 

කරන්න යදෙක තිබුයෙත් නෑ. යමාකද මං 

හිටියේ ලංකායවයන්. ඒත් මට ඉකමණින්ම 

සුරංගව දකින්න ඕන වුො. යකාච්චර යෆෝන් 

එයකන් කතා කළත් එොව ඇස යදයකන් 

දකිනකල් මට ඉවසීමක තිබුයණ නෑ.

�ැබැයි ප්�ොරමයන් ්පස්මස් ක්රිකට් 
කණඩොයෙ ඉක්ෙනටෙ ලංකොවට ආවො 
මන්ද?

ඔේ. මයගේ ඇඟට යල් ටිකක ඉනුයේ 

එොව ඇස යදකට දැකකට පසයස. ඒත් 

එදා එොයගේ කකුලකට යපාඩි ්ඩැයමේ එකක 

යවලා තිබුො.

ඒ සිදු�ෙ මවලො ටික කොමලකට ්පස්මස් 
ඔබ මදමදනො විවො� වුණො. ක්රිකට් ක්රීඩකමයෝ 
කියන්මන් කොරයබහුල  පිරිසක් නිසො බිරිඳක් 
විදියට ඒක ඔබට දැනුමණ මකොම�ොෙද?
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ක්රිකට ක්රී්ඩකයෙකුයගේ බිරිඳක 

යවලා ඉන්න එක යල්සි නෑ. ඒකට යහාඳ 

යත්රුමගැනීයම හැකිොවක තියෙන්න 

ඕන. මුලදි නම මටත් ඒක යත්රුමගන්න 

්බැරිවුො. ඒත් කාලෙත් එකක මං ඒකට 

හැ්ඩගැහුනා. මට මතකයි අයේ පළවැනි 

්බ්බා ලැය්බදදි සුරංගට මයගේ ළඟින් 

ඉන්නවත් පුළුවන්කමක ලැබුයණ නෑ.

සුරංග ක්රිකට් ගැහුවට ඔයොව ක්රිකට් 
මරේක්ෂිකොවක් කමේ නේ දිමන්ෂ් 
චන්දිෙොල්මේ බිරිඳ කියලයි අපිට ආරංචි 
වුමණ. ඒක ඇත්තද?

(සිනාය්සමින්) ඒක නම ඇත්ත. සුරංග 

ක්රිකට ගැහුවට මං ඒ කායල් යලාකු ක්රිකට 

යරේකෂිකාවක යනයවයි. ඒ නි්සා මුලදි 

මුලදි මං මැච් ්බලන්න ගියෙත් නෑ. දියන්ෂේ 

චන්දිමාල්යගේ බිරිඳ මාත් එකක හරි එකතුයි. 

එො ක්රිකටවලට ආ්සයි. ඉතින් එො තමයි 

මැච් තියෙන දව්සට මාවත් එකකන් ගියේ.

එම�ෙ බලන්න ගිය තරඟවලින් අදටත් 
අෙතක නැති තරඟයක් ඩිලොනිට 
තිමයනවද?

මට අවුරුදද නම මතක නෑ. ඒත් 

්සැරෙක ්බංගේලායදශෙ එකක එකදින 

තරඟෙක තිබිලා සුරංග ඒ තරඟයේ වීරො 

වුො. එදා එො ්සමමානෙ අරගත්තු ගමන්ම 

පුතා අතට යගනැත් දුන්නා. මට ඒක අමතක 

යවන්යන් නෑ.

සුරංග ලක්ෙොල් කියන්මන් ්පන්දු යවන්මනක් 
වුණොට ඔයො නේ වැඩිපුරෙ ආස එයො බැට් 
කරනවො බලන්නලු මන්ද?

(සිනාය්සමින්) ඔේ ඔේ. එක ්සැරෙක 

එො යටසට තරඟෙක ලකුණු පනහ යපනි 

යපනී හතළිස ගෙන්වලදි අවුට වුො. එදා 

මං යගා්ඩාක ආ්සායවන් හිටිො පනහක 

ගහලා එො ්බැට එක උස්සලා ්සමරන 

හැටි ්බලන්න. ඒත් ඉතින් මට ්බලාගන්න 

්බැරිවුො.

ඩිලොනි කැෙතිෙ ක්රිකට් මරේක්්ෂකමයෝ 
සුරංගට ‘මලජන්ඩේ සුරො’ කියනවටද? 
‘මදබරවැව සුරො’ කියනවටද?

මං ‘යලජන්ඩ් සුරා’ කිෙන නමට ආ්සයි. 

ඒත් මං නම එොට කතා කරන්යන් ‘අයිො’ 

කිෙලා.

එතමකොට ‘මලජන්ඩේ සුරො’ දක්්ෂතො අතර 
සිටියදීෙ හිටපු ගෙන් ක්රිකට් පිටියට 
ආයුමබෝවන් කිේමේ මෙොකද?

සුරංග හරි යකළින් තීරෙ ගන්න 

යකයනක. එො කලින් ඉඳන්ම කිෙලා තිබුො 

මැච් එකකදි එොයගේ යකාට්ස 100%ක 

කණ්ඩාෙමට යදන්න ්බැරිවුණු දව්සක 

ක්රිකටවලින් ්සමුගන්නවා කිෙලා. ඉතින් 

දක්ෂතා අතර හිටිෙත් අන්තිම කායල් ආපු 

ආ්බාධත් එකක එොට එයහම හියතන්න 

ඇති. අනික තමයි එොයගේ වේසත් එකක 

එොට ඕනකම තිබුො අලුත් යකයනකට 

අවසථාවක යදන්න. ඉතින් එො ්සමුගත්තා.

�දිසිමේ සමුගත්ත එක ගැන එයො ්පස්මස් 
කොමලක ්පසුතැවිලො එම�ෙ නැදද?

මං කලිනුත් කිේවයන් එො හරි 

යකළින් තීරෙ ගන්න යකයනක. ඒ නි්සා 

පසුතැයවන්න ්බලායගන එො තීරෙ ගන්යන් 

නෑ. හැ්බැයි අදටත් එොට ඕන අයේ අෙ 

දිනනවා ්බලන්නම තමයි.

සුරංග ලක්ෙොල් ඇරුණෙ ඩිලොනි ආසෙ 
ක්රිකට් ක්රීඩකයො කවුද?

ලංකායේ නම රංගන යේරත්ට කැමතියි. 

පිටරට අෙයගන් නවසීලන්තයේ යකන් 

විලිෙම්සන්ට කැමතියි.

අ්පට කියන්න සුරංග කියන්මන් මගදරදි 
මෙොන වමේ මකමනක්ද?

එො මයගේ පැත්යතන් ්බැලුවම යහාඳ 

්සැමියෙක. දරුවන්යගේ පැත්යතන් යහාඳ 

තාත්තා යකයනක. ක්රිකට නි්සා අපිට අපි 

මගඇරුණු තැන් යගා්ඩාක තිබුො. ඒත් 

දැන්නම අපි එකටම ඉන්නවා.

මගදර ඉන්න මවලොවට ඔයොමගන් එයො 
වැඩිපුරෙ බැණුේ අ�න්මන් මෙොකටද?

(සිනාය්සමින්) යවලාවට වැ්ඩ කරන්යන් 

නැති එකට තමයි. වැ්ඩක කිේයවාත් 

යගා්ඩක යවලාවට ඒක කල්දානවා.

ඩිලොනි සුරංගට කියලො උයො ගන්නවො 
කියන්මන් ඇත්තද?

(සිනාය්සමින්) කවුද කිේයේ අයන්. 

එයහම නම නෑ. ඒත් එොට ර්සට උෙන්න 

පුළුවන්. ්සමහර දවසවලට එො තමයි 

යගදර උෙන්යන්. මෑ කරල් තමයි ර්සටම 

හදන්යන්.

එයො මගොඩොක් දුෂ්කරතො එක්ක ඔට්ටුමවලො 
මේ තැනට ආපු ක්රීඩකමයක් මන්ද?

ඔේ එොයගේ ගම තිස්සමහාරායම. 

තාත්තලා යගාවිතැන් කරලා තියෙන්යන්. 

ඉතින්  ක්රිකටවලට තියෙන ආ්සාව නි්සා 

තමයි යලාකු කටටක කාලා යමතැනට 

ඇවිත් තියෙන්යන්. එොයගේ ජීවිත කතායවන් 

යකයනකට ආදර්ශෙක ගන්න යපාතක 

වුෙත් ලිෙන්න පුළුවන්.

මෙදා සැමර ‘ලංකො ප්රිමියර ලීේ’ (LPL) ක්රිකට් 
තරඟොවලිය ්පටන්ගන්නකල් ඩිලොනි දින 
ගැන්නො කියන්මන් ඇත්තද?

ඔේ මම ්බලායගන හිටිො. යමාකද මට 

ආ්සාවක තිබුො සුරංග ආයෙමත් ක්රිකට 

ක්රී්ඩා කරනවා ්බලන්න. එො යම ්සැයර් 

‘Colombo Kings’ කණ්ඩාෙම යවනුයවන් 

ක්රී්ඩා කළා.

අපිට දැනගන්න ලැබුණො සුරංග ලක්ෙොල් 
්පවුල පිටින්ෙ ලංකොමවන් යනවො කියලො. ඒ 
කතොව ඇත්තද?

සුරංග නම ලංකායේ ඉන්න කැමතියි. 

ඒත් දරුවන්යගේ අනාගතෙ ගැන හිතලා 

යගා්ඩාක යවලාවට අපි වියදස රටකට 

ෙන්නත් ඉ්ඩක තියෙනවා. තාම ඒ ගැන 

හිතලා නෑ. යකායහාමත් යම ජනවාරිවල 

සුරංග එංගලන්ත ප්රාන්ත ක්රිකට ක්රී්ඩා 

කරන්න එංගලන්තෙට ෙනවා. ඒ එකක 

අපිත් ෙනවා.

‘්ලජනඩ් සුරා’ 
කියන නම්ට ආ�යි. 
ඒත් මං නම එයා්ට 
කතා කරන්න 
‘අයියා’ කියලා

• රුවන එස්.්�නවිරත්න

බැටරයේ ගිල්වා 
බැදපු මවාළු
අවශ්ය ්රව්ය
² හුරුල්ලා මාළු ග්රෑම 500

² මිරිස කුඩු යත් හැඳි 2

² ගමමිරිස කුඩු යම්ස හැඳි 1

² කහ කුඩු සවල්පෙක

² ලුණු කුඩු අවශ්ය පමෙට

² යදහි යගඩිෙක යු්ෂ

² පාන් කුඩු යහෝ බිසකට කුඩු

² ්බැද ගැනීමට අවශ්ය පමෙට යතල්

සොදන ක්රෙය
² පළමුව මාළු සුදද කර ය්සෝදාගන්න.

² දැන් මිරිස කුඩු, ගමමිරිස කුඩු, 

කහ කුඩු, ලුණු කුඩු ්සහ යදහි යු්ෂ 

එකකර සී්සන් කරගන්න.

² එයස සී්සන් කරගත් මාළු පැෙ 

යදකක පමෙ ශීතකරෙයේ 

ත්බන්න.

බැටරය සොදාගැනීෙ
² පාන්පිටි ග්රෑම පනහක පමෙ යගන 

ඊට යකෝන්පිටි (යකෝන්්ෆලා) යම්ස 

හැඳි යදක තුනක එකකරන්න.

² ඊට ලුණු හා වතුර එකයකාට 

්බැටරෙක ආකාරෙට ්සාදාගන්න.

² දැන් සී්සන් කරගත් මාළු එකින් එක 

යගන ්බැටරයේ ගිල්වා පාන් කුඩු 

යහෝ බිසකට කුඩුවල දවටා ගන්න.

² අනතුරුව එෙ ගැඹුරු යතයල් 

රන්වන් පැහැ වන යල්ස ්බැද කෑම 

යම්සෙට ෙවන්න.

්ගෙර අය්ට 
ව්ේම 

අමුත්තන්ටත් 
ර� කෑම්වලක

ඉසයසෝ 
ඇඹුල තියල
අවශ්ය ්රව්ය
² ඉස්සන් ග්රෑම 500  

² යගාරකා කැ්බලි යහෝ යේසට ග්රෑම 20 පමෙ

² ගමමිරිස කුඩු යත් හැඳි 2  ² අමුමිරිස කරල් 2/3

² සුදුලූනු බික 4/5   ² කරපිංචා ඉත්තක

² රමයේ කැ්බැල්ලක   ² තරමක අමු ඉඟුරු කැ්බැල්ලක

² කුරුඳු යපාතු කැ්බැල්ලක   ²  එන්සාල් කරල් 2/3

² කරාබුනැටි 6/7   ² කහ කුඩු සවල්පෙක  ² ලුණු අවශ්ය පමෙට

සොදන ක්රෙය
² පළමුව ඉස්සන් ය්සෝදා පිරිසිදු කරගන්න.

² සුදුලූනු, යගාරකා, ගමමිරිස, ඉඟුරු අෙරා යහෝ බ්යලන්ඩ් කරගන්න.

² එම මිශ්රෙෙට ලුණුද එකකරගන්න.

² දැන් මැටි ඇතිලිෙක යගන යකය්සල් යකාළ කැ්බැල්ලක යහෝ කරපිංචා යකාළ 

ඇතිලියේ අඩිෙට දමාගන්න.

² අනතුරුව තලාගත් කුරුඳු යපාතු, එන්සාල්, කරාබුනැටි ටිකද ඉහත ්සාදාගත් 

මිශ්රෙෙට එකකරගන්න.

² දැන් ඊට කහ කුඩුද මිශ්ර කරගන්න.

² අනතුරුව පිරිසිදු කරගත් ඉස්සන් ඊට එකකර මිශ්ර කරගන්න.

² දැන් ්සකස කරගත් ඇතිලිෙට ඉස්සන් පිළියවලින් අසුරා ඉතිරි මිශ්රෙෙද ඒ 

මතින් දමාගන්න.

² රමයේ, කරපිංචා සවල්පෙකද උඩින් එකකරගන්න.

² දැන් යමෙ ලිප ත්බා මදගින්යන් යහාඳින් පි්සගන්න.

රයිස කුකර් එයේ හදන 
ය�වාය�වාස ඇඹු�
අවශ්ය ්රව්ය
² ්සාමාන්ය ප්රමාෙයේ යපායලාස යගඩි 1

² යලාකු යපාල් යගඩිෙක කිරි

² මිරිස කුඩු යත් හැඳි 2

² තුනපහ කුඩු යත් හැඳි 2

² කහ කුඩු සවල්පෙක

² ගමමිරිස කුඩු යත් හැඳි 1

² තලාගත් ඉඟුරු කැ්බැල්ලක

² කුරුඳු යපාතු කැ්බැල්ලක

² තලාගත් එන්සාල් කරලක ඇට

² රමයේ, කරපිංචා අවශ්ය පමෙට

² යගාරකා කැ්බලි 2     ² කරාබුනැටි 3/4   ² ර්ස අනුව ලුණු

² අමුමිරිස කරල් 2/3   ² උළුහාල් සවල්පෙක

සොදන ක්රෙය
² යපායලාස යගඩිෙ යපාතු හැර අවශ්ය ප්රමාෙෙට කැ්බලි කපාගන්න.

² යමම කැ්බලිවලට යහාඳින් තුනපහ මිශ්රවීම ්සඳහා පිහියෙන් ඉරි 

ඇඳගන්න.

² දැන් යමයස කපාගත් යපායලාස රයිස කුකර් එකට දමාගන්න. (අවශ්ය 

නම ඉ්ඩක්ඩ ්සහිත ඇතිලිෙක වුව ගත හැකියි)

² දැන් එෙට කපාගත් අමුමිරිස, මිරිස කුඩු, තුනපහ කුඩු ඇතුළු සිෙලුම 

කුළු්බඩු වර්ග එකකරගන්න.

² ගාගත් යපාල්වලින් මිටක අයින්කර ඉතිරි යපාල් මිරිකාගන්න.

² එයස මිරිකාගත් මිටිකිරිවලින් යකාට්සක පැත්තක ත්බා, අයනක යකාට්ස 

දිෙකිරි ්සමඟින් යපායලාස ්බඳුනට එකකරගන්න.

² එෙ යහාඳින් ඉයදන්නට හැර, එෙ තවත් ර්ස ගන්වා ගන්නට යමම ර්ස 

මිශ්රෙෙ ්සාදාගනිමු.

ඊට අවශ්ය ්රව්ය
² සුදු ්සහල් මිටක යගන එෙ රන්වන් පැහැ වනතුරු ්බැදගන්න.

² යපාල් මිටද ඊටම එකකරන්න. මදගින්යන් යමෙ ්බැදගැනීම වැදගත්ෙ.

² දැන් එෙට අ්බ සවල්පෙක, කුරුඳුයපාතු කැ්බැල්ලක, සුදුලූනු බික තුන 

හතරක, විෙළි මිරිස කරල් හතරක පහක, ගමමිරිස ඇට කිහිපෙක 

්සමඟ කරපිංචා සවල්පෙක දමා එෙද ්බැදගන්න.

² යමෙ යහාඳින් බ්යලන්ඩ් කර යපායලාස එක යහාඳින් තැමබී යතල් පාටට 

එදදී ඉතිරි මිටිකිරිවලට ර්ස මිශ්රෙෙ කලවම කරගන්න.

² එෙ යපායලාස වෑංජනෙ මතට දමා ව්සා තවත් යේලාවක මදගින්යන් 

පි්සගන්න.

ආහාර වට්ටෝරු 
ඉදිරිපත් කිරීම 
නි්රෝෂි 
්ොළමුල්ල
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මම ම්ේ �ම්ට 
්මානවෙ ගාන්න කියලා 
්ගාඩ්ෙනා අහනවා. 
ඇත්ත්ටම මම �ම්ට 
ගාන්න �ස්ම විතරයි

්පාඩි කායල් දහම පා්සයල්දි 

ආනාපාන්සති භාවනාව 

ව්ඩන හැටි ඉගැන්නුවා 

මට මතකයි. යගා්ඩක ළමයි දහම පා්සල් 

ගුරුතුමා කිෙලා දීපු විදිෙට යලාකු හුසමක 

උ්ඩට අරන් ඒක පහලට දාදදි යේන්න 

තිබුයණ හිත එකතැන් කරගන්න ගන්න 

උත්්සාහෙකට ව්ඩා ඒයකනුත් වියනෝද යවන 

ගතිෙක. පුරුදදක විදිෙට ආනාපාන්සතිෙ 

ව්ඩදදී ්සම පැහැපත් යවනවා කිෙලත් ඒ 

කායල අපිට ඉගැන්නුවා. භාවනා කළාම ්සම 

පැහැපත් යවන්යන් යකායහාමද කිෙලයි 

එතයකාට අපි කල්පනා කයේ.

ආනාපාන්සති භාවනායවදි යවන්යන් 

ගැඹුරින් හුසම ඉහළ පහල ෙවන එකයන්. 

නිවැරදි විදිෙට හුසම ගන්නයකාට ්සම 

පැහැපත් යවලා තරුෙ යවන ්බව අද 

විද්යාත්මකවත් ඔේපු කරලා තිෙනවා. 

හරිෙට හුසමක කටක අරන් ලස්සන යවන 

හැටි කිෙලා යදන්න හදන්යන් ඒකයි.

• ්�වවනදි ්හට්ටිආරච්චි

පැහැය 
වැ� කරගනන 

“හුසම ගන්න උගන්නන්න හදන්යන් 

ඇයි? යමච්චරකල් අපි ඕවා ඉයගනයගනද 

හුසම ගත්යත්? 

දැන් යකයනකුට ඔයහාම හියතන්න 

පුළුවන්. හුසම ගන්නවා නම තමයි. හැ්බැයි 

හරි විදිෙට යනයවයි. මිනිසසුන්යගන් 

10%කවත් හරිෙට හුසමගන්යන් නැහැ 

කිෙලයි යපනහළු පිළි්බඳ වියශ්ෂඥ වවද්ය 

්සලීම අර්කසි කිෙන්යන්. මනුස්සයෙක 

ඉපදුණු හැටියේ කරන පළමුවැනි යද 

හුසමගන්න එක. මැයරන්න කලින් කරන 

අව්සාන යදත් හුසමගන්න එක. හුසම 

කිෙන්යන් අයේ මූලිකම අවශ්යතාවෙ. 

හැ්බැයි යගා්ඩක අෙ හුසම ගන්නවට හුසම 

ගන්නවා මි්සක ඕනකමකින් හුසම ගන්යන් 

නැතිලු. හැ්බැයි හුසම ටික හරිෙට ගන්නවා 

නම ය්සෞ� ප්රතිලාභ වයගේම රූපලාවණ්ය 

ප්රතිලාභත් යගා්ඩක ල්බාගන්න පුළුවන් 

කිෙලයි වවද්යවරුන් කිෙන්යන්.

පාවිච්චි 
කරන්න 

්ම්හමයි

ඔසයරේලිොයේ කැර්ලින් පාමර් කිෙලා 

පරි්සරයේදිනිෙක ඉන්නවා. ඇෙ ය්බායහාම 

පැහැපත්. “මම මයගේ ්සමට යමානවද 

ගාන්යන් කිෙලා යගා්ඩයදනා අහනවා. 

ඇත්තටම මම ්සමට ගාන්යන් හුසම 

විතරයි.” ්සමට හුසම ගානවා කිෙලා ඇෙ 

අදහස කරන්යන් යහාඳින් හුසම ගන්නවා 

කිෙන එකයි.

ශතවර්්ෂ ගාෙක ඉඳලා මිනිසසු හුසම 

ගැනීයමන් අපිට ලැය්බන වාසි ගැනයි එක 

එක සව්සන අ�ා්ස ගැනයි යහේවලු. 

යෙෝගා, තායි �, ය්බෞදධ භාවනා එයින් 

ප්රතිඵල කිහිපෙක. 1960 ගෙන්වලදි 

්බටහිර වවද්යවරු හුසම ගැන පරීක්ෂෙ 

කරන්න අරන්. දැන් ඒ රටවල හුසමගන්න 

හැටි උගන්නන පංතිත් තියෙනවා. යමගන් 

මාර්කල්, මැය්ඩෝනා, රිහානා, ඇන්ජලීනා 

යජාලි වයගේ ප්රකට උදවිෙත් ්සම ලස්සන 

කරගන්න එේවට ෙනවලු.

කායික යේදනා ්සහ ආතතිෙ අඩුයවනවා. 

ආතතියෙන් ඉන්න යවලාවට ගැඹුරින් 

හුසමගන්න කිෙන්යන් ඒකයන්. ආතතිෙ 

අවම වුොම ඉතින් යකායහාමත් ්සම 

ලස්සන යවනවා. ඒ විතරක යනයමයි 

මැරුණු ව්සල යවනුවට අලුත් චර්ම ව්සල 

හදන්නත් යම යහාර්යමෝනෙ උදේ කරනවා. 

එතයකාට ඉතින් පැල්ලම, හම රැළි වැටීම 

එයහමත් පාලනෙ යවලා තරුේබව 

රැයකනවා.

ඉතින් පුළුවන් හැම යවලාවකම ්බ්ඩට 

දැයනන්න ගැඹුරින් හුසමගන්න. යමාකද 

ඒකට ්සල්ලි ෙනවා කිෙලෙෑ.

කටින් හුසමගන්න එපා නිතරම නහෙ 

පාවිච්චි කරන්න. යමාකද නහෙ හරහා 

යපනහළුවලට යහාඳට ඔකසිජන් යදන්න 

පුළුවන් කිෙලයි වවද්යවරු කිෙන්යන්. 

තව යදෙක, කටින් හුසම ගත්තහම අයේ 

යකල වාශප යවලා මුඛෙ ්සහ ්සයම ව්සල 

විජලනෙ යවන්න පුළුවන් කිෙන එකත් 

ඇමරිකායේ සටෑන්ෆර්ඩ් විශවවිද්යාලයෙන් 

යහාොයගන තියෙනවා.

ඒ වයගේම කඳු, පඩියපල් වයගේ නගිනවා 

නම යහාඳට හුසම ගන්න. ව්යාොම කරදදි 

නැත්තම මහන්සි දැයනන ්බර වැ්ඩක 

කරදදිත් ගැඹුරට හුසම ගන්න අමතක 

කරන්න එපා.

යහාඳින් හුසමගන්න වැදගත් යවන 

සව්සන අ�ා්ස කීපෙක ගැනත් ්බලමු. 

හැමදාම විනාඩි දහෙක පහයළාවකවත් යම 

විදිෙට හුසමගන්න ්බලන්න. හෘදයරෝග, 

ශව්සන අපහසුතා, විශාදෙ, අධි රුධිර 

�්ඩනෙ වයගේ යරෝග තියෙනවා නම වවද්ය 

නිර්යදශ නැතිව යමේවා කරන්න ෙන්න 

එපා.

හුසමගන්න අවෙව අනුව සව්සනෙ 

යකාටස තුනකට යවන් කරන්න පුළුවන්. 

එකක අකු ඇට ආ�ත හුසම (යපනහල්යල් 

ඉහළ යකාට්ස), ඉල ඇට ආ�ත හුසම 

(යපනහල්යල් මැද යකාට්ස) ්සහ උදරෙ 

ආ�ත හුසම (යපනහැල්යල් පහලම 

යකාට්ස) තමයි අයනකවා. අපි යගා්ඩක 

යවලාවට ගන්යන් අකු ඇට ආ�ත හුසම. 

ජීවත්යවන්න ඔෙ හුසම ඇති. හැ්බැයි අනික 

ප්රතිලාභ ගන්න නම අපි කරන්න ඕයන් 

උදරෙ ආ�ත හුසම ප්රගුෙ කරන එක.

එයහම ගැඹුරින් හුසම ගන්න එක 

අපිට ්බලපාන්යන් යකායහාමද? ඒ 

යමයහමයි. ගැඹුරින් හුසම ගත්තහම 

යපනහළුවලට යහාඳට ඔකසිජන් පියරනවා. 

ශරීරයේ මාංශයේශී ලිහිල් යවලා හැම 

ව්සලෙකෙටම යහාඳට ඔකසිජන් 

්සපෙනවා. එතයකාට පදධති ටික යහාඳට 

වැ්ඩ කරන්න ගන්නවා. ශරීරයේ අනවශ්ය 

යමදෙ දහනෙ කරන්නත් අතිරිකත 

ඔකසිජන්වලට පුළුවන්.

ගැඹුරින් හුසම ගන්නයකාට එන්ය්ඩා�න් 

කිෙන සවභාවික යේදනානාශක 

යහෝර්යමෝනෙ මුදාහැයරනවා. ඒයකන් අයේ 

යකාඳුඇට යේළිෙ යකළින් තිොයගන 

සුව පහසුවට ඉඳගන්න. ඔ�ස එයක වැ්ඩ 

කරන ගමන් වුෙත් යමක කරන්න පුළුවන්. 

ඊටපසයස යහාඳින් හුසමක පිට කරලා 

යපනහළු හිස කරන්න. ආයෙත් යහාඳ 

හුසමක අරන් තත්පර හතරක හුසම 

අල්ලයගන ඉන්න. ඊට පසයස මුඛෙ හරහා 

යහමින් හුසම පිට කරන්න.

ඊළඟට ්සැහැල්ලුවට හිටයගන යතාල් 

යදක හකුළලා ලිපට හුළං පිඹින විදිෙට 

්බ්ඩට දැයනන්න ටික යවලාවක හුළං 

පිඹින්න. ඊටපසයස යහාඳ ගැඹුරු හුසමක 

ගන්න. ප්රාෙොම, උේජායි, නදි යශෝදන 

වයගේ හුසම ගන්න උගන්නන යෙෝගා 

ප්රගුෙ කරන්න. ය්බාකස හුසමගැනීම, 

ආනාපාන්සති භාවනාව වයගේ යදවල් 

කරන්නත් පුළුවන්.

හරි. දැන් යහාඳ හුසමක ගන්න. ඒක පිට 

කරන්න. අද ඉඳලා ලස්සන යවන්න නහෙත් 

පාවිච්චි කරන්න.

kyh
පැහැය 

වැ� කරගනන

පාවිච්චි 
කරන්න 

්ම්හමයි
හුසමගන්න අවෙව අනුව සව්සනෙ හුසමගන්න අවෙව අනුව සව්සනෙ 

යකාටස තුනකට යවන් කරන්න පුළුවන්. 

එකක අකු ඇට ආ�ත හුසම (යපනහල්යල් 

ඉහළ යකාට්ස), ඉල ඇට ආ�ත හුසම 

(යපනහල්යල් මැද යකාට්ස) ්සහ උදරෙ 

ආ�ත හුසම (යපනහැල්යල් පහලම 

යකාට්ස) තමයි අයනකවා. අපි යගා්ඩක 

යවලාවට ගන්යන් අකු ඇට ආ�ත හුසම. 

ජීවත්යවන්න ඔෙ හුසම ඇති. හැ්බැයි අනික 

ප්රතිලාභ ගන්න නම අපි කරන්න ඕයන් 

උදරෙ ආ�ත හුසම ප්රගුෙ කරන එක.

එයහම ගැඹුරින් හුසම ගන්න එක 

අපිට ්බලපාන්යන් යකායහාමද? ඒ 

යමයහමයි. ගැඹුරින් හුසම ගත්තහම 

යපනහළුවලට යහාඳට ඔකසිජන් පියරනවා. 

ශරීරයේ මාංශයේශී ලිහිල් යවලා හැම 

ව්සලෙකෙටම යහාඳට ඔකසිජන් 

්සපෙනවා. එතයකාට පදධති ටික යහාඳට 

වැ්ඩ කරන්න ගන්නවා. ශරීරයේ අනවශ්ය 

යමදෙ දහනෙ කරන්නත් අතිරිකත 

ඔකසිජන්වලට පුළුවන්.

ගැඹුරින් හුසම ගන්නයකාට එන්ය්ඩා�න් 

කිෙන සවභාවික යේදනානාශක 

යහෝර්යමෝනෙ මුදාහැයරනවා. ඒයකන් අයේ 

kyh
වැ� කරගනන



19 2022 යද්සැම්බර්�28 වන ්බදාදා

2022  දෙසැම්බර් 1 කාණ්ඩය ෙසවැනිි කලාපය   ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

මිල රු. 
120/-

තෑගි
 දෙදෙෙ  
ප්රදේලිකා

මිල රු. 
120/-

තෑගිතෑගිතෑගිතෑගි
දදදෙෙෙදදදෙෙෙෙෙ  
ප්රප්රප්රදදදදේලිකාේලිකාේලිකාේලිකාේලිකාේලිකාේලිකාේලිකා

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

20222022 දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්   11 කාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයකාණ්ඩයෙෙෙෙෙසවැනිසවැනිසවැනිසවැනිසවැනිසවැනිසවැනිසවැනිසවැනිෙසවැනිෙෙසවැනිෙෙසවැනිෙ කලාපයකලාපයකලාපයකලාපයකලාපයකලාපයකලාපයකලාපයකලාපයකලාපය

ශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතවවවවමාසිකමාසිකමාසිකමාසිකමාසිකමාසිකමාසිකමාසිකමාසික පුවතපුවතපුවතපුවතපුවතපුවතපුවතපුවතපපපපපපතතත  

දකා

පුරුදු
ප්රශනපතත

ක්රියාකාරක

33කිරණකිරණකිරණ

නත
ගීතයක්

තෑගිතෑගිතෑගිතෑගි

ප්රප්ර

කිරණකිරණකිරණකිරණ
ශිෂ්යතවයට
පුරුදුදවන්න
ශිෂ්යත
පුරුදු

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 

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 

යාළුවදේ ඔයාලට 

දහාඳම තෑග්ගක් 

දේ කලාපදයේ

සිංහල  
ගණිතය  පරිසරය 

ඉිං�ස  දෙමළ 
ප්රශ්න දගොඩයි

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර්දෙසැම්බර් 1 කාණ්ඩය 1 කාණ්ඩය 

4කිරණකිරණකිරණවසරවසර4වසර44

මිල රු.
120/- දදදේසුේසුේසුේසුේසු බිළිඳුබිළිඳුබිළිඳුබිළිඳු

ෙෙෙෙසවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය
සවැනි කලාපය

ෙසවැනි කලාපය
ෙෙසවැනි කලාපය
ෙෙසවැනි කලාපය
ෙෙසවැනි කලාපය
ෙ

 මාසික පුවත
 මාසික පුවත
 මාසික පුවත
 මාසික පුවතපපපපපපපත ත ත 

මිල රු. 

පපපත ත 

මිල රු. 

120/-
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දදේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපඳම තෑග්ගක් 

ේ කලාපඳම තෑග්ගක් 
ඳම තෑග්ගක් 

ේ කලාපඳම තෑග්ගක් 

ේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපේ කලාපදයේදයේඳම තෑග්ගක් 
දයේඳම තෑග්ගක් 

ඳම තෑග්ගක් 
දයේඳම තෑග්ගක් 
දයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේදයේඳම තෑග්ගක් 
දයේඳම තෑග්ගක් 
දයේදයේදයේ

සිංහල  
ගණිතය  පරිසරය 

ඉිං�ස�ස�   දෙමළ 
ප්රශ්න 
ඉ
ප්රශ්න 
ඉ �
ප්රශ්න 

�
දග

     ඔන්න 
යොළුවදන වොර විභොගය 

දවනුදවන
                       මුළු පතතරයම 

ප්රශ්න පතතරයක් 
දවලො

කිරණකිරණකිරණ5
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 මිලදී ගතහැක

ශිෂ්යතවය්ට 
සූදානම් 
පවනන

අලුත්ම 
කලාපයන 

දැන 
පවපෙඳපපාපේ



20 2022 දෙසැම්බර්ï28 වන ්බදාදා

w jirhs
101 ්කා්ට�

බියංකා නානායකකාර ලියයි

්�යනයහලතා මැණියක යරෝහල 

ළඟට එනතුරු චතුමිණී 

්සමඟවත් වචනෙක යහෝ කතා 

කයේ නැත. ඇයගේ හිත අයේතුක බිෙකින් 

පිරී තිබුයණ වාහනෙට නගින්නට ෙදදී වූ 

්බාධාව නි්සාම යනායේ. යපරදා රැයේ දුටු 

සිහිනෙකද ඒ ්සමඟම සිහිෙට ආ නි්සාෙ. 

යතන්නයකෝන් ්බණ්ඩාර පාර්ලියමන්තු 

ෙන්නට කිො සූදානමව ආයේ යවනදා අඳින 

සුදු ඇමති ඇඳුමින් යනායේ. උත්්සව 

අවසථාවන්හි අඳින ඉතාම ලස්සන ඇඳුමින් 

්සැරසී ඔහු තමන් ඉඳ සිටි කෑම යම්සෙ 

ළඟට ආවා මතකෙ. ඒ යමායහායත් තමා 

ඇඳුම ගැන ප්රශන කළා ද ය්සයනයහලතා 

මැණියකයගේ මතකයේ පැහැදිලිව ඇත.

“අද පාර්ලියමන්තු ෙනවා කිෙලයන ඊයෙ 

රෑ කිේයේ..?”

“ඔේ... පාර්ලිමන්ට එකට තමා ෙන්යන්...”

“ඔයහාම..!?”

“ඔේ... ඇයි..?”

“නෑ. යම කවුරුත් ඉතින් ඔයහාම ඇඳුම 

එයතන්ට අඳින්යන නෑයන්...”

“කවුරු නෑන්දත් යමායකෝ මං අඳිනවා 

මැණියක. හැමදාම එක වයගේම ෙන්න ඕනත් 

නෑයන්... යතන්නයකෝන් ්බණ්ඩාරයග හැටි 

ඔො දන්නවයන්...”

ඔහු උස හඬින් සිනාසුොද ඇෙට 

මතකෙ. ඉන්පසු ඒ සිහිනයේ කිසිවක මතක 

නැත. එෙ ෙළි මතක වී ය්සයනයහලතා 

මැණියක ඇෙත් යනාදැනම ගැසසී ගිොෙ.

“නැන්දමයම...”

එෙ දුටු චතුමිණී ඇයගේ උරයෙන් අල්ලා 

ගනිදදීම කැබ් රිෙ යරෝහල් පරිශ්රෙට 

ඇතුළුව නැවතුයණෙ. චතුමිණී ඔහුයගේ බිල 

යගවන්නට උත්සුක යවදදී ය්සයනයහලතා 

මැණියක වාහනයෙන් බිමට ්බැස්සාෙ. ඉයේ 

සිට පාදාන්තෙ යතක ගින්නකින් දැයවන්නාක 

්බඳු හැඟීමකින් ඈ යපයලන්නට විෙ. 

චතුමිණී රියෙන් ්බැ්ස විත් ඇයගේ අතකින් 

අල්ලාගනිදදී ය්සයනයහලතා මැණියකයගේ 

මුහුයණ හැමවිටකම ඇති ප්ර්සන්න ්සන්සුන් 

යපනුම අතුරුදන්ව ඇති අයුරු දුටුවාෙ.

“නැන්දමයම... ්බෙයවන්න එපා... මාමට 

යලාකු අමාරුවක නැතුව ඇති...”

චතුමිණී කීයේ ඇෙට ය්සයනයහලතා 

මැණියකයගේ නිහඬ්බව දරාගන්නට ්බැරුවෙ. 

ඇෙට හදිසියේම යත්නුක යතන්නයකෝන් 

මතක වුයණෙ. ඔහුට කිසියවක යම පණිවි්ඩෙ 

යදන්නට නැත. ඇෙ යත්නුකයගේ දුරකතනෙට 

ඇමතුමක ගත්තද එෙ නාද වී අව්සන් වූවා 

මි්ස ඔහු කතා කයේ නැත. ඒ හාම ඇෙට 

යමනකද මතක විෙ. ඔහු යකායේ ගිොද 

යනාදන්නා මුත් ඔහුටත් යම පණිවි්ඩෙ දීම 

යුතුකමක ්බව ඇයගේ හිත මතක කළාෙ. 

“මං සුමංගලට කතා කරන්නම, මාමා 

යකායහද, අපි ඇතුළට ෙන්යන යකායහාමද 

කිෙලා...”

ය්සයනයහලතා මැණියක දුරකතනෙ 

අතට යගන පණිවි්ඩෙ දැනුම දුන් 

යතන්නයකෝන් ්බණ්ඩාර ඇමතිවරොයගේ 

ආරක්ෂක නිලධාරිොට ඇමතුමක යදදදී 

චතුමිණී, යමනක ්බණ්ඩාර යතන්නයකෝන්යගේ 

දුරකතනෙ නාද කළාෙ. දුරකතනෙ නාද වූ 

්සැනින් ඔහු ඇමතුමට ්සම්බන්ධ වීම ඇයගේ 

හිතට ්සතුටක ඇති කයේෙ. 

“ඔො යකායහද යමනක අයිො..?”

ඇෙ ්සන්සුන් ්බවින්ම කතා කයේ එහා 

යමහා ෙන යරෝහල් යසවකයින් යද්ස ්බලමිනි. 

එෙ යරෝගීන් ්බලන යේලාවක යනාවුෙත් 

්බාහිර යරෝගී අංශයෙන් ප්රතිකාර ගන්නට ආ 

ය්බායහෝ පිරි්සකද එළියේ එහා යමහා ෙයනනු 

යපනුණි.

“මං යපාඩි වැ්ඩක ඉන්යන...”

යමනකයගේ උත් තරෙ ලැය්බදදී ඔහුට 

කිෙන ඊළඟ වචන ටිකත් ඈ මුව තුළ යපළ 

ගසවායගන උන්නාෙ.

“ඔොට ඉකමනට ජෙවර්ධනපුර 

යහාසපිටල් එකට එන්න පුළුවන්ද..? මම 

නැන්දමමා එකක එයහ ඉන්යන. මාමණඩි 

හදිසසියේ අ්සනීපයවලා යම යහාසපිටල් 

එකට ඇඩ්මිට කරලා.”

ඔහු කල්බල යනාවන අයුරින් ඒ කතාව 

ඈ කිෙන්නට උත්්සාහ ගත්තාෙ. 

නැනදමමවා 
යහවාඳටම 
ක�බ�ය්�වා 
ඉනයන
ඉේමනට එනන

“ඔොලා යහාසපිටල් එයක යකාතනද 

ඉන්යන? කවුද කිේයව..?”

යමනක ඇසුයේ මදක කල්බල වූ 

සවභාවෙකින් කිො ඇෙට දැනුණි. ඔවුන් 

සිටින්යන් යරෝහල් පිවිසුම පරිශ්රයේ ්බවත්, 

ඒ කාරොව දැනුම දුන්යන් සුමංගල ්බවත් 

චතුමිණී ඔහුට කීයේ ඉකමනින් එහි පැමිණීම 

අවශ්යම ්බව දන්වමිනි.

“නැන්දමමා යහාඳටම කල්බලයවලා 

ඉන්යන්. මං යම තාම ඇතුළට එකකාන 

ගියෙත් නෑ.”

ඔහුයගේ පැමිණීයම අත්යාවශ්ය ්බවට 

තවත් යේතු කාරොවකද ඇෙ ඒ අතයර් 

මතක කළාෙ. 

“මුන්ට යමායේ නෑ. අමමා හාට යේ්ෂන්ට 

යකයනක. පණිවියඩ් ලැබුෙ ගමන් මං 

ක්ඩායගන ඇවිත් ඔොටවත් යනාකිො 

යමයතන්ට ආයේ ඔො කල්බල යවලා අමමට 

කිෙයි කිෙලා හිතලා. මට මුන්ට කිෙන්න 

්බැරිවුොයන් අමමට දැන්ම කිෙන්න එපා 

කිෙලා... ෂිට...”

ඔහුයගේ කතාව චතුමිණීයගේ හිතට 

්බෙක එකකයේෙ. ඇමතුම අව්සන් කළ 

ය්සයනයහලතා මැණියක දුරකතනෙ ්බෑගෙට 

දමා ගනිමින් චතුමිණීට ළංවුොෙ.

“සුමංගල එන්නම කිේවා. යමතනම 

ඉන්න කිේවා...”

ඇෙ චතුමිණීට කී ඒ කතාව ඇයගේ 

දුරකතනයේ රැඳී සිටි යමනකටද ඇසුයණෙ.

“කාත් එකකවත් අමමා ඇතුළට එවන්න 

එපා චතූ. මං එනකම ඉන්න කිෙන්න...”

යමනක එයස කිො ඇමතුම වි්සන්ධි 

කයළන් චතුමිණීයගේ හිතට ්සැනසීමක 

දැනුණි. ඇෙ ය්සයනයහලතා මැණියකයගේ 

දකුෙතින් සිරයකාට ඇල්ලුවාෙ. 

“නැන්දමයම ්බෙයවන්න එපා... 

මාමණඩිට එච්චර අමාරු නැතිලු... 

්බලන්නයකෝ යමනක අයිො මටවත් 

කිෙන්යන නැතුව දුවයගන ඇවිත් තියෙන්යන 

යමයහයන. එොට තමයි ඉසය්සල්ලම 

පණිවියඩ් දීලා තියෙන්යන්.”

යල්ඩා ගැන වචනෙකවත් ඔහු යනාකී මුත් 

කීවා යස අතින් හදා චතුමිණී කීවාෙ.

චතුමිණීයගේ කතාව ඇසූ ය්සයනයහලතා 

මැණියකයගේ මුහුෙ ්සැනින් යවනසයවනු 

චතුමිණී දුටුවාෙ. යමයතක ඒ මුහුයණ තිබූ 

අපැහැදිලි හැඟීම මකා යදයතායේ ොන්තම 

සිනා රැල්ලක ඇඳුයණෙ. 

“යකෝ දැන් යලාකු පුතා..? යම දරුවා 

පුදුම ළයමකයන්. අේපච්චි අ්සනීපයි කිෙලා 

දැනගත්තම කාටවත් යනාකිො එනවද 

ඔයහාම..?”

යදයතායල් ඇඳි ෙන්තම සිනා අතරින් 

ය්සයනයහලතා මැණියක කිෙදදී යරෝහල 

තුළ සිට එළිෙට එන විය්සන්තිආරච්චි 

ඇමතිවරොත් තවත් අයෙකුත්  ඈ යනතු 

ළඟ නැවතුණි. ඒ අයනකාත් මන්්රීවරයෙකු 

යහෝ වන්නට ඇතැයි ඇෙට සිතුයණ ඔහු 

තුළ වූ යපනුමටයි. චතුමිණී ඔවුන් කිසිදා 

්සැ්බැවින් දැක තිබුයණ නැත. රූපවාහිනිෙ 

යද්ස ්බලා ඉන්නැදදී ඒ මූණු දැක ඇති ්බවත් 

විය්සන්තිආරච්චි නිතර යමාකක යහෝ කිෙනු 

දැක ඇති නි්සාත් ඔහුයගේ නමත් මතක විෙ. 

“නැන්දමයම... යත්නුකටත් කිෙනවද 

මාමණඩි යහාසපිටල් කිෙලා..?”

යම යමායහායත් ඔහු යමහි යගන්වා 

ගැනීයම උවමනාවක ඇතිවූ නි්සා චතුමිණී 

මතක කළාෙ. ඇත්තටම ඔහුව දැකීයම 

යමාකදයදෝ ආ්සාවක ඇයගේ සියත් ඇතිවිෙ.

“දැන් යලාකු පුතා කිේවානම අේපච්චිට 

ඒ හැටි අමාරුවක නෑ කිෙලා, ඒ දරුවා 

කල්බල යනාකර ඉමු... අපි ්බලලා කතා 

කරමුයකෝ...”

ය්සයනයහලතා මැණියක කීයේ 

යරෝහල තුළ සිට එන අෙ යද්ස ්බලමිනි. 

නමක යනාදන්නා මුත් දැක පුරුදු තවත් 

ඇමතිවරු යදපළක යරෝහළ තුළ සිට එළිෙට 

එනු යපයනදදී ය්සයනයහලතා මැණියක 

චතුමිණීයගේ මුහුෙ ්බැලුවාෙ. 

“සුදු මැණියක... ඒ ය්සෝමවර්ධන ඇමතියි 

තිලක ්බණ්ඩාර ඇමතියි... ඉසය්සල්ලා 

විය්සන්තිආරච්චි ඇමතියි ශිවපාල් ඇමතියි 

යදන්නත් ගිො. යම යගාල්යලා ඔකයකාම 

ආයේ මාමා ්බලන්නද..?”

“යවන්නත් පුළුවන් යනායවන්නත් 

පුළුවන්. අපි දන්යන නෑයන නැන්දමයම ඒ 

යගාල්ලන්යගත් යලඩ්ඩු කවුරුහරි ඉන්නවද 

කිෙලා. මාමණඩියගන්ම තමයි අහන්න 

යවන්යන්...”

“මාමා ගැන මට ආයෙ ්බෙ හියතනවා 

සුදු මැණියක...”

ආයෙත් ය්සයනයහලතා මැණියක ක්ඩා 

වැයටන්නට ෙදදී චතුමිණීයගේ හිත බිෙවිෙ. 

ඇයගේ යනතු ය්සේවා යසම යේගවත් 

ගමනකින් යමනක යරෝහළ තුළ සිට එළිෙට 

එනු යපනුයණෙ.  

“අන්න යලාකු පුතා...”

යමනක දකිත්ම ය්සයනයහලතා මැණියක 

කීයේ ප්රය්බෝධමත් හඬකිනි. ඔහු දකිත්ම 

චතුමිණීයගේ හිතටත් මහා ්සැනසිල්ලක 

දැනුයණෙ. වටපිට ්බලමින් ආ යමනක ඔවුන් 

ළඟ නැවතී ය්සයනයහලතා මැණියකයගේ 

අතකින් අල්ලා ගත්යත්ෙ. 

“යලාකු පුතා... අේපච්චිට දැන් යමාකද 

දරුයවෝ..? ඔො එකක කතා කළාද?”

ය්සයනයහලතා මැණියක යමනකයගේ 

අයත් එල්ලී අ්සදදී ඔහු චතුමිණී යද්ස 

්බැලුයේෙ.

ල්බන ්සතිෙට
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හි්ත් හයි්ෙන් ජීවිතෙ දිනන්න කැමති ්කායිකාටත් අතහිත ්ෙන්න ‘ධරණී’ හැමොමත් 
කැමතියි. නිකරු්ේ ්ෙවි්ලා ෙන කා්ලෙ තමන්්ගේම කිේලා සවෙං රැකිොවක් ්වනු්වන් 
්ොෙවන්න කැමති කාන්තාවන්ට ්හාඳ ඉලලුමක් ති්ෙන විවිධ ෙෑ ්ෙෙරදිම හොෙන්න 
හැටි පිෙව්රන් පිෙවර කිේලා ් ෙන්න අපි හිතු්ේ ඒකයි. කඩොසි, මැටි, ් රදි, විවිධ ආහාර, 
සබන් ඇතුළු විවිධ ්ේ නිරමාණෙ කරන විදිෙ ෙැන සහ ඒවා ්වළඳ්පාළ ්වත ්ොමු 
කරන ආකාරෙ ෙැන ්ේ ලිපි මා්ලාව හරහා ඔබව ෙැනුවත් කරනවා. 
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• ්�වවනදි ්හට්ටිආරච්චි

ටූටකාමන් ව්ගේ ර්ෙක් 
අපිටත් හිටිොනේ
බිේමල කා්ලා 
හමාරයි 
ර්ෙෝ!

බිේමල හේලා විකුණමු
බුදුන් වහන්යස මිගාරමාතුපා්සාදෙ 

නැත්නම පූර්වාරාමයේ වැ්ඩ 

ව්සන කාලයේදි වාය්සට්ඨ 

භාරදවාජ කිෙන භිකෂූන්වහන්යසලා 

යදන්නට අගේගඤ්ඤ සූත්රෙ යදශනා 

කර වදාළා. පෘථිවිෙ මත ජීවෙ ඇතිවුණු 

හැටි ගැනයි ඒ යදශනායවන් පැහැදිලි 

කරන්යන්.

ආභස්සර බ්රේමයලෝකයේ ප්රභාසවර 

ශරීර ඇති ්බමුෙන් එක කාලෙකදි 

පෘථිවිෙට පැමිණිො. ඒත් එකකම 

පෘථිවි තලයේ ඉතා ර්සවත් සූපෙක 

ඇතිවුො (ර්ස යපායළාව). යම දකින 

්බමුෙන්ට ර්ස යපායළාව ගැන තෘෂේො 

සිත් මතුයවලා සූපෙ බුදිමින් පෘථිවියේම 

ජීවත්වුො. ඉතින් යම සූපෙ නි්සා ටික 

කායලකින් ඔවුන්යගේ මෘදු සිරුරු රළු 

්බවට පත්වුො.

යම අෙයගේ තෘෂේොව නි්සා 

ටික කායලකින් යම ර්ස යපායළාව 

අතුරුදහන්යවලා යපායළායවන්  

භූමිපේපටක (බිම හතු) මතුවුො. යම 

හතු කන්න පටන්ගත්තයින් පසයස 

ඔවුන්ට ඊර්ෂ්යාව, කුහකකම වයගේ 

සිතිවිලි ඇතිවුොලු. ඒ නි්සාම බිම 

හතුත් නැතියවලා ්බදාලතාව (වැල් 

වර්ග) ඇතිවුො. වැල් ආහාරෙත් 

එකක යම ජීවින්යගේ ස්රී පුරු්ෂ්බව 

යවන්යවලා පෘථිවියේම ජීවත්වුොලු. 

යම අගේගඤ්ඤ සුත්ර යදශනායේ ඇතැම 

කරුණු නව විද්යාව එකක පෑයහනවා 

කිෙලයි විද්යාඥයෙෝ කිෙන්යන්.

යකායහාම යවතත් හතු නැත්තම 

බිමමල් යලෝකෙ ආරමභ වුණු දා ඉඳලා 

ආහාරෙට ගත්තා කිෙන එකයි. ඔෙ 

කතායවන් කිෙන්යන්.

මමල් හැදිලා තියෙන්යන් දිලීරවලින්. 

දැනට බිමමල් වර්ග 50,000 විතර 

යහාොයගන තියෙනවා. හැ්බැයි 

ආහාරෙට ගන්න පුළුවන් වර්ග 

තියෙන්යන් 1200යි. ඊජිේතුයේ හිටපු 

ටූටකාමන් රජතුමායගේ ප්රිෙතම ආහාරෙ 

බිමමල්ලු. රජායගේ ආ්සම කෑම නි්සා 

යමේවා යවන අෙට කන්න තහනමලු. 

ඉතින් යහායරන් හරි හතු කාලා 

අහුවුයොත් දඬුවම මරෙෙ.

බිමමල්වල විටමින් B, A, ෙක්ඩ, 

යප්රෝටීන වයගේ ්සංඝටකෙන් ්බහුලයි. 

මස මාළු යනාකන අෙට යහාඳ යප්රෝටීන 

ආයදශකෙක. ඒ වයගේම කිරට, මිරි්සට, 

යතලට ඔෙ යකායි ජාතියෙන් ඉේවත් 

බිමමල් ය්බායහාම ර්සයි. ඒ නි්සා 

අර ආභස්සර යලෝයකන් ආපු අෙ 

වයගේම දැන් ඉන්න අෙත් බිමමල්වලට 

ය්බායහාම මනාපයි. ඒ නි්සා සවෙං 

රැකිොවක විදිෙට කරන්න යමක යහාඳ 

වැ්ඩක.

ඔයිසටර්, පිදුරු, ය්බාත්තම, 

ෂිටායක, ඇ්බයලෝනි කිෙන බිමමල් 

තමයි අයේ රයට ්බහුලව වගා කරන්යන්. 

යකටි කායලකින් වැඩි අසවැන්නක 

ගන්න පුළුවන් නි්සා යමයිනුත් වැඩියෙන් 

වගා කරන්යන් ඔයිසටර් වර්ගෙ. ඒ නි්සා 

ඔයිසටර් හතු වගා කරන හැටි තමයි 

අපි කිෙලා යදන්යන්.

මුලින්ම අපි බිමමල් මළු 200ක හදමු. 

ඒකට ර්බර්, යකාටට, අෙ, මාර, යකාටටම්බා, 

ඇල්බීසිො වයගේ ්සැහැල්ලු ලී කුඩු වර්ගෙක 

අවශ්ය යවනවා (තරමක පරෙ ලී කුඩු 

යපෝ්ෂෙයෙන් වැඩිෙ). ලී කුඩු 100kg, ්සහල් 

නිවුඩු 10kg, මැගේනීසිෙම ්සල්ය්ෆට 250g, 

කැල්සිෙම කා්බයන්ට 2 1/2kg, රනිල පිටි 1 kg 

(මුං, කුරකකන්, ය්සෝො, ක්ඩල වැනි යදෙක), 

අඟල් 7ක පළල 13.5ක දිග යගේේ 200 යපාලි 

යපාේලීන් මළු, පදමට ජලෙ.

පිරිසුදු සියමන්ති යපායළාවකට ලී කුඩු 

ටික දාන්න. ඒයක තියෙන යලාකු කෑලි එයහම 

අයින් කරන්න. මැගේනීසිෙම ්සල්ය්ෆට ඇර 

අනිත් සිෙලුම ්රව්ය ලී කු්ඩට එකතු කරලා 

්සවලකින් මිශ්ර කරන්න. මැගේනීසිෙම ්සල්ය්ෆට 

වතුර භාජනෙක දිෙ කරලා මිශ්රෙෙට එකතු 

කරන්න. ඔෙ අතර අවශ්ය තරමට වතුර එකතු 

කරන්න. ගුලි කළාට පසයස මිශ්රෙෙ යකාටස 

කීපෙකට කැය්ඩනවා නම ඒක තමයි පදම. 

එයහම යනාකැඩී ඇලයවනවා නම තුනී කරලා 

විෙැයළන්න අරින්න.

දැන් යපාලියපාේලීන් මල්යල් එක පැත්තක 

ගැට ගහලා ගැයට ඇතුළට ෙන විදිෙට 

අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඊටපසයස මල්ලට 

්සමපූර්ෙයෙන්ම මිශ්රෙෙ පුරවන්න. අතින් 

අල්ලන්යන් නැතුව ඉටිකවරයෙන්ම මිශ්රෙෙ 

1/3ක යවන්න තද කරගන්න. ඊටපසයස 

අඟල් 1/3යක pvc ්බට කෑල්ලක අරන් ඒ සිදුර 

බිමමල් හටගැනීම

වගා ගෘහෙ

්බැරලෙ තුළ මළු අසුරන ආකාරෙ

වගා මළු ්සැකසීම

්සක්සන ලද වගා මළු

මැදයදන් රිංගවා ගන්න. ්බටෙ මැදට පුළුන් 

ඇ්බෙක ගහලා ඊට උඩින් 2x2 පත්තර 

කෑල්ලක තිෙලා ර්බර් පටිෙකින් තදට 

්බඳින්න. 

දැන් හදාගත්තු මළු ටික ජීවානුහරෙෙ 

කරමු. ඒකට කට සීල් කරන්න පුළුවන් ෙක්ඩ 

්බැරල් එකක, මළු ටික තිොගන්න උ්ස 

අඟල් 6ක ලී තටටුවක එයහම අවශ්යයි. 

්බැරල් එයක පිෙන අඟල් 5 ඇෙෙකින් 

සිදුරු කරන්න. ලිපක හදලා ්බැරල් එක 

තිෙන්න. අඟල් 4ක ජලෙ පුරවන්න. දැන් අර 

අඟල් 6 තටටුව ්බැරල් එයකන් තියෙන්න. 

එක වතාවකදී මළු 57ක විතර අතුරගන්න 

පුළුවන්. ඒ උ්ඩ මළු ටික අතුරගන්න. මළු 

්බැරල් එයක වදින එක නවත්තන්න ්බැරල් 

එක වයටට ඇතුළින් යකය්සල් යකාළ 

නැත්තම ඇල්බීසිො යකෝටු තිෙන්න.

ගින්දර දාලා රත් කරන්න. යහාඳට 

ජීවානුහරෙෙ යවන්න නම පැෙ තුනක 

එකදිගට අර සිදුයරන් දුම ෙන්න ඕයන්. 

ඊටපසයස මළු ටික පැෙ 24ක නියවන්න 

තිෙන්න.

දැන් මළුවලට බීජ දාමු. මුලින්ම යහාඳින් 

අත් පිරිසුදු කරගන්න. මු්බ ආවරෙ 

පැළඳගන්න. පිරිසුදු යම්සෙක යකාන් හතයර් 

ඉටිපන්දම පත්තු කරන්න. බීජ පැකට එක 

ක්ඩන්න කලින් අතින් යපාඩි කරලා ඇට ටික 

යවන් කරගන්න. පසයස වගා මල්යල් ඇ්බෙ 

ඇරලා ජීවානුහරෙෙ කළ යත් හැන්දකින් 

1/3ක දාලා ඉකමනින්ම වහන්න. ප්රයදශයේ 

කෘෂිකර්ම මධ්යසථාන, ආහාර ්සංවිධාන 

මණ්ඩල ්සහ විදාතා මධ්යසථානවලින් බිමමල් 

බීජ ගන්න පුළුවන්.

දැන් හදාගත්තු මළු ටික 

බීයජෝ්ෂෙෙට තිෙමු. හදාගත්තු 

මළු ටික අදුරු කාමරෙක දවස 

28ක තිෙන්න. යමකට යගදර 

කාමරෙක යදාර ජයනල් වහලා 

යොදාගන්න පුළුවන්. දින 28කින් 

මළු සුදු පැහැෙට හැයරනවා. 

එතයකාට මළු ටික වගා 

ගෘහෙක තිෙන්න ඕයන්.

වගා ගෘහෙට උෂේෙත්වෙ 

ය්සන්ටියරේඩ් 26-23, ආයලෝකෙ-

50% ්සහ මනා වාතාශ්රෙක 

අවශ්යයි. 

වගා ගෘහෙක හදන්යන් යමයහමයි. 

සුදුසු තැනක සුදධ කරලා ගය්ඩාල් 

තුනකින් බිත්ති ්බඳින්න. ඉතිරි බිත්තිෙ 

යවනුවට දැලක දාගන්න. වහලෙට උළු 

යහෝ සීට දාගන්න. යපායළාවට මැටි, වැලි 

නැත්තම සියමන්ති දාන්න පුළුවන්. වගා 

කාමයර් A හැ්ඩෙට රාකක ගහගන්න. 

නැත්තම වහලයෙන් තිරස අතර යපාලු 

හයි කරලා කමබි යකාකුවලින් මළු 

එල්ලන්නත් පුළුවන්. සුදුවුණු මළු ටික 

වගා කාමයර් තිෙලා බියල්ඩ් එකකින් 

සියුමව කපලා ්බට ඇ්බෙ ඉවත් කරන්න. 

හෑන්ඩ් යප්ර්ෂර් එකකින් උයද හව්ස වතුර 

සයරේ කරන්න.

ඔයහාම දවස 7ක ෙදදි අපිට බිමමල් 

යනළන්න පුළුවන්. මල්යල් යකාටස 

ඉතිරි යනායවන්න බිමමල යනළාගන්න. 

නැත්තම ඒකට කෘමීන් ආකර්්ෂෙ යවන්න 

පුළුවන්. ගැයලේව බිමමල් යපාලිතීන්වල 

පිරිසුදුවට අතුරලා නිෂේපාදිත දිනෙ, කල් 

ඉකුත්වීයම දිනෙ, නම, ලිපිනෙ, දුරකතන 

අංකෙ එකක යවළඳයපාළට ෙවන්න.

දවස තුයනන් තුනට එකවරකට එක 

මල්ලකින් 300g  වයගේ අසවනු ගන්න 

පුළුවන්. අවශ්ය සිසිල්ස, උෂේෙත්වෙ 

නිසි පරිදි තිොගන්නවා නම යම 

එක  මල්ලකින් මා්ස හතරක අසවනු 

ගන්න පුළුවන්. යවළඳයපායේ බිමමල් 

පැකට එකක 100-150 අතර මිලකට 

විකියෙනවා. ඉතින් යම ව්යාපාරයෙන් 

ගන්න පුළුවන් ලා්බෙ පැහැදිලියන්. තවත් 

විසතරවලට 0771353422 අංකෙට කතා 

කරන්න.

චන්ද්ා පතිරණ 
්වේගේ බිේමල නිෂපාෙන 
හක්මන
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             බ්ර
හස්පතින්දා

ඔබට ජයමග පෙන්වයි

බලන්න

 
තරුදෙන් ෙටිනා තිළිණයක්

පලාපල 
පපාතක්
ලිතක්

2023ට 
අනාවැකි

සමග

ලි�ර්ටි ප�ලිෂර්ස් 
ප්රයිවට් ලිමි්ටඩ්

 

අංක 91,  වියේරාම මාවත,  යකාළෙ 07.

දුරකථන - 0115 200 900

ය්බදාහැරීයම අංශෙ - 0112 127204

දැන්වීම අංශෙ- 0112672801 0112672603

ෆැකස - 0112 673 451  

දැන්වීම ්සඳහා අමතන්න

0112  672 601
0112  672 603

jir 45 lg jeä m¾fhaIKd;aul wOHhkhka iu.
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ෙරු්වෝ 
ක්ඩ්ක්ටවත් 

යවලා නෑ 
කියන එක

ආඩම�ර ්වනන 
කාරොවක 

්න්වයි

වැරදි අඩුපාඩු හදායගන ඉස්සරහට 

ෙන මයගේ පවුල් ජීවියත් 

ඇතුයේ තාමත් මට වැරයදන 

තැන් වැඩියි. වියශ්ෂයෙන්ම අමමා 

යකයනක විදිෙට. හැමදාම අලුත් යදෙක 

ඉයගනගන්නත් වැරැදදක හදාගන්නත් මම 

උත්්සාහ කරනවා. අදත් මං යම කිෙන්න 

ෙන්යන් එයහම හදාගත්තු වැරැදදක ගැන. 

පහුගිෙ ඉරිදා අොන් පුතායගේ 

යමාන්ටිය්සෝරි එයක යපාඩි යකාන්්සර්ට 

එකක තිබ්්බා. ඒකට ෙන්න පුළුවන්කම 

තිබුයණ යදන්නටයි. ඉතින් නතාරි දූටයි 

ඔවින්යා දූටයි යගදර ඉන්න කිෙලා 

අපි යදන්නා අොන් පුතාව එකකයගන 

ගිො. යකාන්්සර්ට එක ෙන අතයර් 

දහම මට එොයගේ phone එකට නතාරි 

දූ එවපු මැයසේ වගෙක යපන්නුවා. ඒ 

මැයසේ එයක පාන් යටෝසට කරලා තිබ්්බ 

පින්තූයරකුත් තිබුො. ඔොලා අත්දැකීයමන් 

දන්නවා ඇතියන්, අමමලා තාත්තලා වයගේ 

යනයවයි, ඉකමනින් කල්බල යවනවා. 

මාත් ඒ කුලකයේම අමමා යකයනක. 

ඉතින් මාත් යපාඩ්්ඩක කල්බල වුො. 

“අයන් පුච්චගනීවත්ද මන්දා. උයදට කන්න 

දීලායන් ආයේ” කිෙලා රහසින් වයගේ මං 

දහමට කීවා. ඒ අසයස මට තව ඒවා මතක 

යවනවා. නාලා හිටපු නි්සා යකාණයඩ් 

ක්ඩායගන ලිප ගාව ඉන්න ඇත්යත් වයගේ 

ප්රශන යගා්ඩයි. මම කල්බල වුණු ්බව 

දැනයගන දහම යගා්ඩාක යහමින් කීවා, 

“මරෝසි, ඔ�ට බඩගිනියි කියලො නතොරි �ස් 
තියලො ්පොන් මටෝස්ට් කරලො දීලො. ඒ වැඩ 
කරලො ඉවරමවලයි මේ photo එකකුත් 
ග�ලො එවලො තියන්මන්... ඔය ලස්සනට 
වැමඩේ කරලො තිමයන්මන්... ඔයො බයමවන්න 
මනමවයි සතුටු මවන්නයි ඕමන්. ඔයො කියලො 
මදන මදවල් එයො ට්රයි කරනවො.” කිෙලා.

ඔන්න ඉතින් මයගේ මිසටර් යමාටියේ්ෂන් 

මං යනාදැකක එො දැකපු යහාඳ පැත්ත 

මට යපන්නුවා. තව යපාඩි විධායනකුත් 

දුන්නා යගදර ගිහින් යකල්ලට ්බනින්න එපා, 

අොනුත් තව ටිකක යලාකු වුොම එොටත් 

ඔෙ යදවල් උගන්නන්න. දැන් යකාන්්සර්ට 

එක ්බලන්න කිෙලා.

පසයස මයගේ යෆෝන් එක ්බලදදි නතාරි 

දූ දහමට ජපන් භා්ෂායවන් එවපු මැයසේ 

එකම මට ඉන්ගේලිෂේවලින් එවලා තිබ්්බා. 

ඔවින්යාට ්බ්ඩගිනියි කිේව නි්සා එො �ස 

යටෝසට එකක හදලා දුන්නා කිෙලා. මං 

එොට ෙැේවා ‘ශා යගා්ඩක ර්ස පාටයි, ඔො 

නම නිෙමයි, මට ඔො ගැන ආ්ඩම්බරයි’ 

කිෙලා. අනිත් අතට දුව මට සතූති කරලා 

මැයසේ එකකුත් එවලා තිබ්්බා.

ඇත්තටම නතාරි දූ යත් හදන්න ආ්ස 

නි්සා මං එොට ඒ යදවලුත් කිෙලා දීලයි 

තියෙන්යන්. ඒ වයගේම යත් හදලා ඉවරයවලා 

සීනි ය්බෝතයල් වුෙත් වහලා ගත්ත 

තැනින්ම තිෙන්න එො පුරුදු යවලා 

තියෙනවා. යත් හදන්න විතරක යනයවයි 

ගත්ත යද ගත්ත තැනින් තිෙන්නත් කිෙලා 

යදන්න ඕයනයන්. පාන් යටෝසට කරන්නත් 

මං එොට කිෙලා දුන්යන් මං ගාවට ඇවිත් 

එොට ඒක දැනගන්න ආ්සයි කිෙලා කිෙපු 

නි්සා. ළමයිට ්බයලන් යදවල් ඔලුවට 

ඔබ්්බනවාට ව්ඩා එොලයගේ කැමැත්යතන් 

යදවල් ඉයගනගන්න ඕන කිෙදදි අයේ 

පැත්යතන් පුළුවන් තරම ්සහයෙෝගෙ 

යදන එක දව්සක එොලාට ජීවියත් ඉහළට 

ෙන්න යලාකු යේතුවක යවන්න පුළුවන්. 

යපායත්පයත් දැනුමත් දරුවන්ට 

අවශ්යයි. ඒ වයගේම එදියනදා ජීවියත් 

ප්රයෙෝජනවත් යවන ප්රායෙෝගික දැනුමත් 

ගෑනු පිරිමි ය�දෙක නැතුව දරුවන්ට 

අවශ්යයි. එදා මං නතාරි දූට මං යගදර 

නැති යවලාවට ලිප පත්තු කරන්න එපා 

කිෙලා ්බැන්නා නම ඒ පුංචි හිත තැලිලා 

එොට තනියෙන් එයහම යදෙක කරන්න 

ආපු ආත්මශකතිෙ මං ක්ඩලා බිඳලා 

දැමමා වයගේ යවනවා. 

අපිම දරුවන්ව ලස්සනට 

යගා්ඩනගලා අරක එපා යමක එපා 

කිේවාම දරුයවෝ යපාඩ්්ඩක තැතිගන්නවා. 

එයහම යදවල්වලින් දරුයවෝ අයපන් 

ඈත්යවන්න වුෙත් පුළුවන් කිෙලා මට 

හිතුො. මං පුංචි පුංචි යදවල් කිෙලා 

යදන්න සුදුසු අවසථාවන්වල ඒවයගන් 

ප්රයෙෝජනෙ ගන්න ඕයන් කිෙන එක මට 

යපාඩ්්ඩකට අමතක වුො. දුයවකට 

පුයතකට කිෙලා යදන්න යකාච්චර 

යදවල් තිෙනවද කිෙලත් එදා මට 

හිතුො.

අපි දරුවන්ට කිෙලා 

යදන යද ඒ අෙ 

තනියෙන් අත්හදා 

්බලදදි ්බෙ 

යනාවී කල්බල 

යනාවී ්සතුටු 

යවලා එොලව 

තවත් දිරිමත් 

කරන්න ඕන 

විතරක යනයවයි, 

පුළුවන් හැමයවයල්ම 

අයපන් යදන්න පුළුවන් 

පුංචි පුංචි ප්රායෙෝගික 

ඉගැන්වීම දරුවන්ට යදන්න ඕන. 

“අම� ළෙයොව නේ ජීවිමත්ට කමඩේකට 
යවලො නෑ” කිෙන එක යලාකුකමක 

යනයවයි ඒක ලැේජයවන්න ඕන යදෙක. 

කයඩ්කට ෙවලා ්බඩු අරන් ්සල්ලි ගාෙට 

යගවන්න, ඉතුරු ්සල්ලි ගාෙට ලැබුොද 

්බලන්න උගන්නන එක අපි දරුවන්ට හුරු 

කරන්න ඕන පුංචි යදවල්. හැ්බැයි ඒයකන් 

එොලට යලාකු යහාඳක නම යවනවා. 

සුපර් මාර්කට එකකට ගිෙත් එළවලු 

පලතුරු තිෙන තැන්, ඒ වර්ග දරුවන්ට 

යපන්නලා දැනුවත් කරන්න ඕයන්. යමවා 

හරිම පුංචි යදවල් අයපන් දරුවන්ට 

යදන්න පුළුවන්. 

දරුවන්ට ආදයර් යදන ගමන් එොලට 

අයපන් යදන්න පුළුවන් යපාඩි යපාඩි 

ප්රායෙෝගික දැනුමත් ල්බාදීලා ්සමායේට 

ඕන තරාතිරමකට හැ්ඩගැයහන දරුයවක 

හදමු. එතයකාට එොලට ්සමායේ එකක 

ගණුයදනු කරන්න, ජීවියත් ්සරලව විඳන්න 

යලාකු උදේවක යේවි. 

්න්වයිදහමට කීවා. ඒ අසයස මට තව ඒවා මතක 

ක්ඩායගන ලිප ගාව ඉන්න ඇත්යත් වයගේ 

“මරෝසි, ඔ�ට බඩගිනියි කියලො නතොරි �ස් 
තියලො ්පොන් මටෝස්ට් කරලො දීලො. ඒ වැඩ 

වැමඩේ කරලො තිමයන්මන්... ඔයො බයමවන්න 
මනමවයි සතුටු මවන්නයි ඕමන්. ඔයො කියලො 

ඔන්න ඉතින් මයගේ මිසටර් යමාටියේ්ෂන් 

මං යනාදැකක එො දැකපු යහාඳ පැත්ත 

දුන්නා යගදර ගිහින් යකල්ලට ්බනින්න එපා, 

අොනුත් තව ටිකක යලාකු වුොම එොටත් 

ඔෙ යදවල් උගන්නන්න. දැන් යකාන්්සර්ට 

පසයස මයගේ යෆෝන් එක ්බලදදි නතාරි 

දූ දහමට ජපන් භා්ෂායවන් එවපු මැයසේ 

එොට ෙැේවා ‘ශා යගා්ඩක ර්ස පාටයි, ඔො 

කිෙලා. අනිත් අතට දුව මට සතූති කරලා 

ඇත්තටම නතාරි දූ යත් හදන්න ආ්ස 

තියෙන්යන්. ඒ වයගේම යත් හදලා ඉවරයවලා 

ඈත්යවන්න වුෙත් පුළුවන් කිෙලා මට 

හිතුො. මං පුංචි පුංචි යදවල් කිෙලා 

යදන්න සුදුසු අවසථාවන්වල ඒවයගන් 

ප්රයෙෝජනෙ ගන්න ඕයන් කිෙන එක මට 

යපාඩ්්ඩකට අමතක වුො. දුයවකට 

පුයතකට කිෙලා යදන්න යකාච්චර 

යදවල් තිෙනවද කිෙලත් එදා මට 

හිතුො.

අපි දරුවන්ට කිෙලා 

යදන යද ඒ අෙ 

විතරක යනයවයි, 

පුළුවන් හැමයවයල්ම 

අයපන් යදන්න පුළුවන් 

පුංචි පුංචි ප්රායෙෝගික 

ඉගැන්වීම දරුවන්ට යදන්න ඕන. 

“අම� ළෙයොව නේ ජීවිමත්ට කමඩේකට 
යවලො නෑ” කිෙන එක යලාකුකමක 

යනයවයි ඒක ලැේජයවන්න ඕන යදෙක. 

කයඩ්කට ෙවලා ්බඩු අරන් ්සල්ලි ගාෙට 

යගවන්න, ඉතුරු ්සල්ලි ගාෙට ලැබුොද 

්බලන්න උගන්නන එක අපි දරුවන්ට හුරු 

කරන්න ඕන පුංචි යදවල්. හැ්බැයි ඒයකන් 

එොලට යලාකු යහාඳක නම යවනවා. 

සුපර් මාර්කට එකකට ගිෙත් එළවලු 

පලතුරු තිෙන තැන්, ඒ වර්ග දරුවන්ට 

යපන්නලා දැනුවත් කරන්න ඕයන්. යමවා 

හරිම පුංචි යදවල් අයපන් දරුවන්ට 

යදන්න පුළුවන්. 

දරුවන්ට ආදයර් යදන ගමන් එොලට 

අයපන් යදන්න පුළුවන් යපාඩි යපාඩි 

ප්රායෙෝගික දැනුමත් ල්බාදීලා ්සමායේට 

ඕන තරාතිරමකට හැ්ඩගැයහන දරුයවක 

හදමු. එතයකාට එොලට ්සමායේ එකක 

ගණුයදනු කරන්න, ජීවියත් ්සරලව විඳන්න 

යලාකු උදේවක යේවි. 

• හෂිණි මන්මනද්ර

්පා්ත්ප්ත් ෙැ�මත් 
ෙරුවන්ට අව�යි. ඒ 
ව්ේම එදි්න� �වි්ත් 
ප්ර්යෝජනවත් ්වන 
ප්රා්යෝගික ෙැ�මත් ගෑ� 
පි�මි ්�ෙයක නැ�ව 
ෙරුවන්ට අව�යි.



ෙකාළඹ 7 �ෙ�රාම මාවත අංක 91 � ��� �බ�� ප��ෂ�� ( ෙපෟ�ග�ක) සමාගම ���, ම�වාන ක�ෙකාඳයාෙ� ��� �ය �ද්රණාලෙ� �ද්රණය කර ප්ර��ධ කරන ල�.


