
 

කකොකරෝනො මරණයක කටුක අත්දැකීම්…….. 
 
කකොකරෝනො මරණයක් සිදු වූ පවුලක ඥොතිකයකු වශකයන් එම කේහය 
ආදොනය කිරීම දක්වො දැනට පවතින ක්රමකේදයට අනුව එම මරණකරුකේ 
ඥොතිකයකුට මුහුණදීමට සිදුවන අත්දැකීම් විස්තර කිරීම සඳහො කමම ලිපිය 

ලිවීමට අදහස් කකෙමි. 
කමම ලිපිය ලියන මම රජකේ කරෝහලක කජෙෂ්ඨ වවදෙවරකයකු කලස 

කස්වය කරමි. දැනට දින කිහිපයකට කපර එනම් 2021 මැයි මස 10 දින 
මකේ ඥොතිකයක් කිරිබත්කගොඩ කරෝහලට ඇතුල් කිරීකමන් පසුව 

කකොකරෝනො කරෝගය උත්සන්න වී මරණයට පත් විය.  
ඒ වන විට එම පවුකල් සියලුම සොමොජිකයන් කකොකරෝනො කරෝගී ලක්ෂණ 
කපන්නුම් කෙ බැවින් එම මරණකරුකේ කේහය අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම 

මො කවත පැවරිණි.  
මො රූපවොහිනිකයන් දැක තිබූ පරිදි පැය විසිහතරක් ඇතුෙත සිදුවන කමම 
ආදොහන කටයුත්ත ඉතො පහසුකවන් කෙ හැකි යැයි සිතො ඒ සඳහො මකේ 

කැමැත්ත ප්රකොශ කරන ලදී. 
මො මුලින්ම කිරිබත්කගොඩ කරෝහලට කගොස් වවදෙවරුන් සමඟ සොකච්ඡො 
කිරීකමන් පසුව හැඟී ගිකේ එය මො සිතො සිටි පරිදි ඉතො පහසු කොර්යයක් 

කනොවන බවයි. 
මරණයට අදොෙ ලියකියවිලි රැකගන එම ප්රකේශයට අදොෙ කපොලිස් ස්ථොනය 

වන සපුගස්කන්ද කපොලිස් ස්ථොනයට ගිකයමි. සපුගස්කන්ද කපොලිස් 
ස්ථොනකේ මට පැය කදකහමොරක පමණ කොලයක් නිලධොරියකු ලබො ගැනීම 

සඳහො බලො සිටීමට සිදුවිය. කිහිප වතොවක් ආයචනො කිරීකමන් පසුව 
නිලධොරිකයකු කසොයොකගන එම නිලධොරියො ද සමඟ නැවත මම කිරිබත්කගොඩ 

කරෝහලට ගිකයමි. එහිදී දැනගන්නට ලැබුකේ මරණය සම්බන්ධ ඉදිරි 
කටයුතු කරකගන යොම සඳහො කමම ප්රකේශකේ හදිසි මරණ පරීක්ෂක හමුවී 

ඔහුකගන් වොර්තොවක් ලබොගත යුතු බවයි. ඒ අනුව මම පෑළියකගොඩ 

ප්රකේශයට කගොස් අදොෙ හදිසි මරණ පරික්ෂක හමු වූකයමි. 
මරණ පරීක්ෂකතුමොට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීකමන් පසුව ඔහු විසින් 

කරෝගියොකේ කරෝග විනිශ්චය වොර්තො කපොත් පිළිබඳව මොකගන් විමසන ලදී. 
ඇය 2006 වසකර් සිට අධික රුධිර පීඩනය, කිරීටක ධමනි කරෝගය, 
කකොකලස්කරෝල්, දියවැඩියොව, හෘදයොබොධ වැනි කරෝග ගණනොවකින් 

කපකෙමින් සිටි අකයකි. එම කරෝග විනිශ්චය වොර්තො පත්ර වල ඡොයො පිටපත් 
කිහිපයක් ඔහුට ලබො දුන් නමුත් ඔහු විසින් ප්රකොශ කර සිටිකේ කමම මරණය 

පිළිබඳව මරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවයි. කිරිබත්කගොඩ 



කරෝහකලන් කකොවිඩ් 19 රැපිඩ් ඇන්ටිජන් (RAT) පරීක්ෂණය සිදු කර 
කකොකරෝනො කපොසිටිේ වූ කරෝගිකයකු යැයි සනොථ කර තිබියදී නැවත 
වතොවක් පශ්චොත් මරණ පරීක්ෂණයක් කිරීකමන් බලොකපොකරොත්තු කවන්කන් 

කුමක්ද කියො මට වටහො ගත කනොහැකි විය.  
හදිසි මරණ පරීක්ෂක විසින් හිතොමතො කහෝ අත්තකනෝමතික කලස අපව 
අපහසුවට පත් කිරීකම් කච්තනොකවන් කමවැනි තීන්දුවක් ලබො දුන් බව මම 

තරකේ විශ්වොස කරමි. එයට පොදක වූ කොරණය කමය කියවන ඔබට 

වැටකහනු ඇතැයි මම විශ්වොස කරමි. කමවැනි බොධොවලින් කතොරව එම 
කටයුතු කර ගැනීම පිළිබඳව ඉඟියක් මො සමග මරණ කටයුත්තට සහභොගි වූ 

කපොලිස් නිලධොරියො විසින් ප්රකොශ කරන ලදී. නමුත් මම වෘත්තීය කේදිකයකු 
වශකයන් හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරකයකු කගන් කමවැනි ප්රතිචොරයක් 

බලොකපොකරොත්තු කනොවූකයමි. 
ලබොදී තිබු කමම අේූත තීන්දුවට අනුව අනිවොර්කයන්ම කේහය රොගම 

කරෝහකල් මෘත ශරීරොගොරය කවත රැකගන යො යුතුව තිබිණි. කේලොව සවස 

හයට පමණ ඇත. 
මො අවමංගලෙ ආයතන කිහිපයකට කතො කෙ නමුත් කිසිදු ආයතනයක් එම 

අවස්ථොකේ කේහය රැකගන යොමට කැමැත්ත ප්රකොශ කකේ නැත. කම් වන 

විටත් මෘත ශරීරය එම වොට්ටුකේ පැය හතක් පමණ තබො තිබිණි. එම 
තත්ත්වය එම වොට්ටුකේ කරෝගීන්ට ද කොර්යය මේඩලයට ද බලවත් 

අපහසුතොවයක් ඇති කරන්නට ඇත. 
කකකස් නමුත් අවසොනකේ එක් ආයතනයක් රුපියල් 35,000 ක මුදලකට 
එම කේහය කිරිබත්කගොඩ සිට රොගම දක්වො රැකගන යොමට කැමැත්ත පෙ 

කරන ලදී. කමම මුදල ඉතො අධික අයකිරීමක් බව වැටහුණත් ඒ කවලොකව 

හැටියට කවනත් විකල්පයක් කනොතිබූ බැවින් මම එයට එකඟ වූකයමි. 
 
ඒ අනුව සවස 7 වන විට අවමංගලෙ රථයක් කනොවන පුේගලික වෑන් රථයක් 

කරෝහලට පැමිණ එම කේහය රොගම දක්වො කගන යන ලදී. නමුත් එම රථය 
පැදවූ රියැදුරු අදොෙ ආරක්ෂණ ඇඳුම් ඇඳ සිටි බැවින් ඔහු කිසියම් 

ආකොරයක පෙපුරුේදක් සහිත පුේගලයකු බව මකේ වැටහීමයි. මට හැඟී 
ගිකේ කකොකරෝනො මරණ ප්රවොහනය කිරීම සඳහො කිසියම් පිරිසක් විසින් ඉතො 

ඉහල මිලකටම කටයුතු කිරීකම් මොෆියොවක් ක්රියොත්මක වන බව බවයි. මක් 
නිසොද යත් එවැනි කේහයක් ප්රවොහනය කිරීකම්දී ඥොතීන් පවො අපහසුතොවයට 
පත්වන බැවින් ඉතො ඉහෙ මුදලකට වුවද එකඟ වීම නිතැතින් ම සිදුවන 
බැවින් කල දුු කෙ වෙ ඉහ ගැනීමට අවස්ථොව ලැකබන කහයිනි.  
 
පසුදින උදෑසන අධිකරණ වවදෙ නිලධොරීන් හමු වූ අවස්ථොකේ ඔවුන් කමය  



කකොකරෝනො මරණයක් කලස පිළිගත් බැවින් එම මරණය පශ්චොත් මරණ 

පරීක්ෂණයකින් කතොරව නිදහස් කිරීම පිළිබඳ සොකච්ඡොවක් ඇති විය. නමුත් 
එම අවස්ථොකේ එහි සිටි විකශෂ්ඥ වවදෙවරිය විසින් ක්ෂණික ප්රතිකේහ 

පරීක්ෂණය (RAT) පමණක් ධනොත්මක වූ කමම මෙ සිරුර PCR 
පරීක්ෂණයකින් සහ පසුව සිදු කරන පශච්ොත් මරණ පරීක්ෂණයකින් 

පමණක් නිදහස් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. එම තීරණය පිළිබඳව ද මො ඉතො 

විමතියට පත්වූ අතර ඔවුන් එම තීරණය දැඩි ව සිටි බැවින් මට සිදු වූකේ PCR 

පරීක්ෂණය සිදුකර එහි ප්රතිඵල ලැකබන කතක් බලො සිටීමටය. මො එහිදී 

දැනගත්කත් එම ප්රතිඵල දින කදකක් ප්රමොද විය හැකි බවයි. කමහිදී මියකගොස් 

සිටිකේ වයස අවුරුදු 74 ක් වූ නිධන්ගත කරෝග ගණනොවක් සඳහො ප්රතිකොර 

ලබමින් සිටි වකයෝවෘේධ කොන්තොවකි. 
කකොකරෝනො කරෝගය නිසො රකට්ට කමවන් වෙසනයක් පවතින අවස්ථොවක 
වකයෝවෘේධ පුේගලයකු කකොකරෝනො ධනොත්මක වී මිය ගිය අවස්ථොවක 
කමවැනි ආකොරයට විවිධොකොර (මට හැකඟන පරිදි අනවශෙ) පරීක්ෂණ 
පැවැත්කවමින් කොලය මිඩංගු කිරීම නිසො සමස්ත කසෞඛ්ෙ කොර්ය මේඩලයට 
සහ සමොජයට සිදුවිය හැකි හොනිය පිළිබඳ කමම විකශ්ෂඥ වවදෙවරියට 

දැනුම කනො තිබීම පිළිබඳව මම පුදුමයට පත් වූකයමි. 
නමුත් කෙ හැක්කක් කනොමැත. පසුදින PCR පරීක්ෂණය ප්රතිඵල ලැකබන 

කතක් බලො සිටීමට සිදු විය. පරීක්ෂණය නැවතත් ධනොත්මකව ප්රතිඵල 
ලැබුණු අතර ඉන් පසුව කේහය කකොකරෝනො නිේකමෝනියොව නිසො සිදු වූ 

මරණයක් කලස ප්රකොශයට පත් කරන ලදී. 
ඒ අනුව තුන්වන දින මො අවසන් කටයුතු කිරීකම් කච්තනොකවන් කරෝහල 
කවත කගොස් අදොල ලියකියවිලි ලබො කගන නැවත වතොවත් හදිසි මරණ 

පරීක්ෂක කවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහි දී ඔහු විසින් කේහය අවසන් කටයුතු 

කිරීකම් අවසරය ලබො කදන ලදී.  
ඉන්පසු ජොඇල ප්රොකේශීය සභොවට කගොස් අවසන් කටයුතු කිරීම සඳහො 

දිනයක් ලබො ගන්නො ලදී.  චිතකයට දින ලබො ගැනීම සඳහොද කපෝලිමක් 
තිකබන බව පවසන අතර සොමොනෙකයන් දින ලැකබන්කන් දින තුනක් කහෝ 

හතරක් ඉදිරියට ය. ඇත්තටම එවැනි කපෝලිමක් ඇත්දැයි මම කනොදනිමි. 
නමුත් කකකස් කහෝ පුේගලික හැඳුනුම්කමක් හරහො පසුදින දහවල් කවලොවක් 

කවන්කර ගැනීමට මම සමත් වීමි. එම කටයුතු සඳහො අය කිරීම රුපියල් 

6000 කි. 
ඉන්පසුව එම වොර්තොව රැකගන ප්රකේශය භොර මහජන කසෞඛ්ෙ පරීක්ෂක 

(PHI) කවත යො යුතුයි. ඔහු දැනුවත් කෙ යුතුය. 
එම කොරියට අමතරව කේහය අවසන් කටයුතු කිරීම සඳහො අවමංගලෙ 

ආයතනයට භොරදිය යුතුය. මුලින් කතො කරන ලද ආයතනය ඒ  සඳහො 



රුපියල් හැටදොහක් අවශෙ බව පැවසූ නමුත් රොගම ප්රකේශකේ කවනත් 

ආයතනයකින් රුපියල් 30000 ට එම කටයුත්ත සිදු කිරීමට කැමැත්ත ප්රකොශ 

කර ලදී. 
 
අප රූපවොහිනී මොධෙ ඔස්කස් දකින්කන් කකොකරෝනො මරණ කිසිදු 
ඥොතියකුකේ කහෝ කවනත් පොර්ශවයන්කේ සහභොගිත්වයක් කනොමැතිව ඉතොම 

ලස්සනට කමන්ම ඉතොම ඉක්මණින් සිදුවන බවයි. නමුත් ඇත්ත වශකයන්ම 
එවැනි තත්ත්වයක් කනොමැත. අවොසනොවකට කහෝ මරණයක් සිදු වුවකහොත් 
මො සිතන පරිදි ඔබටද කමම දින තුනක කහෝ හතරක ඉතො කුක අත්දැකීම ට 

මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. කම් එක් එක් සෑම කටයුත්තක් සඳහොම ගත වූ 

කොලය පැය ගණනක් විය. කිසිදු කටයුත්තක් එසැණින් සිදුකවතැයි 

බලොකපොකරොත්තු විය කනොහැක. එයට කහ්තුව ඒ සියලු රොජකොරි ස්ථොනවල 

අධික තදබදයක් තිබීමයි. 
 
මො කම් ලිපිය ලිවීමට අදහස් කකේ කිසිදු අකයකු අපහසුතොවයට පත් කිරීමට 

කනොකේ. නමුත් කකොකරෝනො වෙසනය උග්ර කවමින් පවතින කමවන් 
අවස්ථොවක එම අවස්ථොකවන් ප්රකයෝජන කගන මහජනයො අපහසුතොවයට 
පත් කරමින් තමන්කේ මඩිය තරකර ගන්නො පිරිසක් අප සමොජකේ සිටින බව 

කනොරහසකි. එවන් පසුබිමක් තුෙ අපකේ බලධොරීන් කම් පිළිබඳ අවධොනය 
කයොමුකර කමම කකොකරෝනො මරණ මීට වඩො පහසු ක්රමයකට ක්රමොනුකූලව 
අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහො වැඩපිළිකවෙක් සකස් කරන්කන් නම් එය 

සමොජයට සිදුකරන වැදගත් කමකහවරකි.  
දුප්පත් අසරණ පුේගලයකු හදිස්සිකේ අනකප්ක්ිතව කමම තත්වයට මුහුණ 

දුනකහොත් රුපියල් හැට හය දොහක් වැනි මුදලක් (සන්කතෝසම් වලට 

අමතරව) ක්ෂණිකව කසොයො ගැනීමට ඔහු පත්වන තත්වය පිළිබඳ අප 

අවකබෝධ කරගත යුතුය. 
 
රජකේ කරෝහලක දීර්ඝ කොලයක් කජෙෂ්ඨ වවදෙවරයකු කලස කස්වය 
කරන කමම තත්ත්වයට මුහුණ දුන් මොහට කපෞේගලික හැඳුනුම්කම් පවො 
පැවතියද කකොකරෝනො මරණයක් නිදහස් කර ආදොහනය කිරීම සඳහො දින 
හතරක් ගත වූකේ නම් කසෞඛ්ෙ ක්කෂ්ත්රකේ කිසිදු සම්බන්ධතො කනොමැති 
සොමොනෙ පුරවැසියකුට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි තත්ත්වය පිළිබඳ කමය 

කියවන ඔබට වැටකහනු ඇතැයි අකප්ක්ෂො කරමි. 
 
වවදෙ ආර්. මුදලිකේ 
(ජොතික මොනසික කසෞඛ්ෙ විදෙොයතනය, මුල්කල්රියොව) 



 


