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දිනක් වමනළියක් ශමු විය.. ඳසුල ඒ ඇව් ල මම යමක් දුටුසලමි ; 

ආදරය... අසීමිත වත් ඳවිත්රු වත් ආදරය...  

නමුත් ඈ කී මුවාලක්ද , ඇසේම ඉල්ලීම ඳරිදි මා තිලිණ ක කම්මුල් 

ඳශරද සියල් සලනව් කිරීමට ප්රිමාණලත්  විය .... 

ආදරසයන් දුන් ඒ කම්මුල් ඳශර , ඒ වමනළියට ස ොසශෝ ආදරය කෂ 

සකසනක් ලරදලා ලටශාසෙන තිබිණි. අපි අවරණයන් වීමු... 

එසශයින් අපිටත් රශසින් කෂ ඒ සවොදුරු  සඳම පුදදීමට සිදුවිය. 

නමුත්... 

ඔහු අඳ ජිවිතයට ඳැමිණිසේ  මුසණකු විසිනි.. නමුත් ඔහු තු 

යක්සයක් ජිලත් විය... ඒ සවසනශව යකුට පුද දීමට සිදුවිය ...  

ඒ යක්යා මංෙ යශසන්දී ඇසේ පිවිතුරු  ලට සයින් වාක්ෂි 

අසප්ක්ා කසෂේය.. නමුත් පිවිතුරු ඇයට රුධිරය පිහිට සනොවීය.. 

නමුත් ඈ පිවිතුරුල සිටියාය... ඈ සකසේ වි්ලාවය සනොතැබ ඔහු 

ජීවිතය දකින ව්ලරුඳය යක්සයක් සව නම් කරමි..  

නමුත් ඒ මංෙ රාත්රිස සයන්  ඳසුලද ඈ මට ඳවිත්රුය.. ඔහු කසල් 

දුණයක් සව වකමි... මන්ද ඔහු සඳම්  ැන්සේ රුධිරයටයි.   

“ ඈ දුණය කිරීමට සඳර ඳවිත්සරල  සිටියාය.. දුණය කරනු ැබ 

අලව්ථාසේදී ද  ඈ පිවිතුරුය...  දුණය කරනු ැබීසමන් ඳසුලද ඈ 

ඳවිත්රලය..”  

අලවන යක්යා ජයෙති.. සම් ඇසේත් මසේත් ඳරාජිත ආදර 

කතාලයි.. නමුත් සමය නිමා සනොව කතාලකි. තලමත් සිදුසලමින් 

ඳලතින්නකි.. එසශයින් වැ ෑ අලවානය අවිනි්චිතය... 

එසවේනම් අලවරයි ඔ  සලනුසලන් එය අකුරු කරන්නට...  
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“ ඈත වයුසේ ව ඔරුලක , අපි තනිවී හුන්සනමු . මම ඉදිරිඳව  ැලුසලමි... 

මම මාලම දුටුසලමි. ඳසුඳව  ැලුසලමි... නැලතත් මාලම දුටුසලමි. පුදුමයකි... 

සදසදනාසේම ඇව්ල ඇත්සත් ; මා සලනුසලන්ම ව නිේම ආදරයයි , 

සවසනශවයි. ඉතින් මම සමොසශොතකට ඒ ආදර වයුසේ ගිලී හුන්සනමි... ඔේ, 

අප්රශමාණ ව ආදරසේ ගිලුසනමි... ඒ ඇව්ල මම මුළු සෝකයම දුටුසලමි , මා 

සලනුසලන්ම නිේමාණය ව.. 

එක්ලරම ඔරුල සඳරලී ගිසේය... පිහිනීමට ශැක්සක් මා ශට ඳමණි..  

ආවාසේ ශා ආදරසේ සලනව කියාදී ; ජීවිතය අරුත් ෙැන්ව මා සවොදුරිය තල 

සමොසශොතකින් දිය යට වැඟ සලනු ඇත....  

මට ජිලය දුන් අප්රවමාණ ව සවසනශවකින් , සල් කිරි කර සඳව මසේම මල 

දිය රකුවාට ඳැරදී දිවිසයන් වමුෙනු ඇත...  

පිහිනීමට ඇති දුර ස ොසශෝය... සිතීමට ඇති දෑ ස ොසශෝය.. නමුත් ඉතිරිල 

ඇත්සත් නිසම්යකි... මන්ද මා ශට සේරාෙත ශැක්සක් සකසනක් ඳමණි. ඒ 

ආදරසයන් එකකට මිය යා දිය යුතුල ඇත.  

මාසේ ශද ෙැව්මද .....?  

නැතිනම් මට ශදලතක් උරුම කර දුන් ඇයද ....?  

නැතිනම් ඒ සදසදනාටම මියැසදන්නට දී , මා ඳමණක් දිවි ෙලා ෙන්සන් 

ද...? 

එසවේත් නැත්නම් තිසදනාම එකට මිය යන්සන්ද ...?  

කුමන තීරණයද නිලැරදි ? කුමක්ද වාදාරන ? පිළිතුර ලැදෙත් නැත... ලැදෙත් 

පිළිතුර වශා ව ඳැශැදිලි කිරීමයි...” 

අසඳ අක්කිත් මට සදන ගුණ්ඩු... සමසෝ වංවාරයක් සත්සරන්නෑ... ආදර 

වයුසේ හුන්නලු.. ඔරුල සඳරලුනාලු... ඉතින් සමෝඩිසේ , ගිසන්සන් 

ආදසරසන්. සමොසකෝ සලන්සන...? අසන් මන්දා...  

මටත් පිච්චියක සමොෂයක් නෑසන්... සටොකු සදක සදක ඇනා , ඳව්වට 

ඳයින් ෙශා සදොට්ට දාඳල්ා මාල. සම් පිව්සිසයක්සෙන් ආදසරයි ආවාලයි 

කියන්සන් සදකක්ද , සකොසශොමද අදුරෙන්සන්... කියා ඇහුලට.. !  
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 සම්කට උත්තරයක් දුන්නම ඔයාසේ ප්ර ්සනට උත්තරයක් ැස යි 

කිේසේ... ඒකිත් සම් මගු අව්සවේ තල මගුක් කතා කරසනො... සම් 

ශරුසඳට උත්තර දීම සකසවේ සලතත් සත්රුම් ෙන්නම කල්ඳයක් යයි මට... 

„කුම් ා මාළු කෑලනම් විදලපිය  ෂසෝ‟  කිේලලු...  

සම් පුංචි ඇල් ට්සේ සමොසෂේ ඇතුසල් ගිනි කන්දක්... උන් එසශම කිේලට 

ඇල් ට් සනසේ , ගිල් ට් මන්... A/L ටියුන් යන්න එඳැයි...යන එක 

සනසේ ලැසේ... සමොනල කරන්නද කියා හිතාෙන්න  ෑ..!  

ගුරුලරසයක් සමොකද..? ෂමයින්ල සත්රුම් ෙන්න මනසින් ෂමසයක් 

සලන්න සලනලා... කාරුණිකල ඳැශැදිලි කරා සදන්න සලනලා... නැවුම් 

සිතිවිලි නිතරම උල්ඳතකින් ලසේ උනන්න ඕසන්... එතසකොටයි 

ඉෙැන්වීසමහි වමසතක් සලන්න පුළුලන්... ඒත් මට වමශර ගුරුලරු සප්න්න 

 ෑ.. උෙන්නේදී කලදාලත් ඉසෙන ෙන්න අය ෙැන හිතා පිළිතුරක් සදන්න 

කිසි උලමනාලක් නෑ.. අච්චු සඳොත කියලසෙන යනලා , ඳාඩම ඉලරයි... 

ඉතින් අඳට ප්ර ්න ප්ර ්න... ආසයත් ප්ර ්න..සමසෝ රශක් නෑ.. ඒත් වමශර 

ගුරුලරු සදවිලරු ලසේ... අන්න එසශම ගුරුලරසයක් සලන්නත් හිසතනලා... 

ඒකට Art කරන්න ඕසන්...  

අසප් සේ ලසට්ම ඉන්සන් නානාප්ර.කාර සේඩු... ලයවත් එක්ක අවනීඳ වුනු 

අය.. අනතුරු නිවා අේ ොත  වුනු අය... ඒ මදිලට වමශර වුන් පිව්සවෝ... 

ස ල් වාක්කුලට ලැසටනකන් සශොදට බීා.. ශතරොසතන් එන්සන්... 

ඇවිල්ා සෙදර ෙෑනිල මරන් කන්න ශදනලා... ඉතින් ඒ අහින්වක ෙෑනුන්ල 

පුච්චනලා.., අතඳය කඩනලා.. ශැමදාම. ඳේ..., සේදනාසලන් ස රිශන් 

සදනලා.. අහිංවක සේඩු සලනුසලන් සඩොසකක් සලන්න හිසතනලා.. ඒකට 

ඉතින් Science කරන්න ඕසන්... 

Art නෑ Science… ආසයත් Art ... එක්සකෝ Science…  

අසන් උදේ කරන්න...! මන් ගිරයකට අහුසලා.... කවුරුත් නැේද , සම් 

පුලක් සෙඩියට උදේ කරන්න..? කරන්න සදයක් නෑ , එකම පිහිට මසේ 

ආදර අක්කි... ඒකිට නම් පිව්සු නෑ.. කියන සේලල් සත්රුම් ෙන්න  ැරිල... 

ඒකිට පිව්සු කියන මම තමයි පිව්වන්සේත් පිව්වා...  

ලැසටන ශැම සමොසශොතකම ; පුංචි ශදලත කැඩිා, බිදිා, විසිරිා යන ශැම 

සමොසශොතකම... සශලනැල් ඳලා මෙශරින අලව්ථාල... මන් ගින්ම 
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ඉන්න.... ක්තිය සදන... සිතිවිලි සඳෝණය කරන... ශැමදාමත් අලුත් 

ජීලයක් සදන , මට ජිවිත කවිය සුන්දරල ලියන්න අදශව් සදන මශා කිවිදිය.. 

මසේම සවොසශොයුරිය , ඈ නමින් ප්රාලේථනා . මට නම් සදේදුලක් .... එයාට 

නම් මම ච මල්ලි...  

ව්වන ෙැබුරු අදශව් සකොසශන් ැස නලද මන්දා එයාට.... ශරිම ව්වන 

ශදලතක් ඇති.. අන්න එතනින් පිවිතුරු උල්ඳතකින් ලසේ සිතිවිලි 

උනනලා... ශැසමෝම සකසේ අනුකම්ඳාසලන්, ආදර දිය දශරක් විදියට..., 

ලරක් සදලරක් සනසේ..ශැම සමොසශොතකම !  

කාකාරියක් නිවාද ? අසන් මන්දා...  

“ අක්කිසයෝ... අක්කිසයෝ, ඔයා ලැඩක්සදෝ ? මන් ඇතුට එන්නද ? ”  

ආසයත් ඒ උණුහුමට තුරුසලා ... ජිවිත කවියට ව්වන ඳද සප්ලියක් එකතු 

කර ෙන්නයි සම් සදානම. ශැමදාමත් ආදසරන් ඉ  ඉ  ජිවිසත් කියාසදන 

මසේ මුළු සෝසකම ... ඒ ආදරණිය සවොසශොයුරියසෙන් පිරිා තිබුණා. 

එයාට න්සලනසකොට හිතට ශරි වැශැල්ලුලක් තමයි දැසනන්සන්.. අමුතුම 

ඳණක් ැස නලා... 

“සමොනාද ච මල්ලි... අශන්නත් සදයක්ද ? එන්න , එන්න...”  

ශදලත ව්වන සලනතරමට....  සිතිවිලි පිරිසිදු සලන තරමට , ඒ ශදලත හිමි 

රඳයත් ව්වන සලනලලු... මෘදු සලනලලු. මට සදන්න පුළුලන් සශොදම 

උදාශරණය තමයි සම් මන් ඉව්වරශ ඉන්සන්...! දන්නලද දලාට ශ 

සප්න්සන් නැත්සත් ඇයි කියා..? සමොකද ශ සඳොලට  හිනලා... සම් 

ඉන්සන් දිලිසි දිලිසි... ඒ තරම්ම ව්වනයි එයා.. මට නම් සුදු සරෝව මක්...  

කලදාලත් සම් ආදරණිය කරුණාලන්ත හිනාල... අක්කසේ මුසනන් 

නැතිවුසන්ම නෑ. මුතු කැට සප්ලි සදක ව්වනට සඳන්නන ශැටි ... සෙොතපු 

සකොන්ඩ කරල් සදක.. එතසකොට මසේ සිහින කුමාරිත් සම් ලසේම 

සකසනක්... අක්කිසේම වියුත්ඳන්නයක් ; මන් සලනුසලන්ම ඉඳදුනු... !  

“අසන් ඇයි සම් ...? මුණ ඇඹුල් සලා...” 

“සකෝ එන්න ටිකක් තුරුළු කරෙන්න....” 

“ම්ම්ම්ම්, අක්කි මන් උකුසන් ඔලුල තියාෙන්නද ..?” 
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“ශා ඳැටිසයෝ... නිදිමත විතරක් නම් සලන්න  ෑ... කමක් නෑ , ටිකක් සදොයිය 

ෙන්නසකො..” 

එයාසේ උණුහුමයි... ආදසරන් හිව අතොන විදියටයි.. හීන සෝසකට යන්න 

මට ලැඩි සලාලක් වුලමනා වුසන් නැශැ... හීන සෝසකදි මන් තේක කෂා... 

මට උත්තරය ැස යි ලසේ...  

මසේ අප්ඳච්චි ඉංජිසන්රුසලක්.. නම වමන්... හුෙක් දක්යි.. ඒත් එයා 

ජිවිතසයන් වමුඅරන් දැනට අවුරුදු 5 ක්. මට තාමත් මැවිා සප්නලා ලසේ.. 

එයා අසප් අනාෙතය සලනුසලන් හුෙක් සේලල් ඉතුරු කරා තිබුණා.. ජිලත් 

සලන්න ව්වන ඳරිවරයක සවලණක්, අසප් ඉසෙනීමට .... ඉසෙන සෙන 

ඉලරසලනකන් අපිට ජිලත් සලන්න මුදල්... ඉතින් අප්ඳච්චි නැති අඩුලක් 

සනොදැනුනු තරම්.. නමුත් ඇත්තටම සවේරම ැබුසන් එයා නිවා.. ඉතින් අපිට 

ඳණ සඳොලන ඒ ප්රා ිණ ලායුල ෙැන අපි සනොහිතුලට , අපිට ලටිනාකම 

සනොදැනුනාට ... ඉසේම ශැමදාමත් අපිල ආරක්ා කෂා .  

අප්ඳච්චි සලනුසලන් මන් සකොච්චර නම් අඬන්න ඇේද ...? අක්කා සකොච්චර 

නම් අඬන්න ඇේද ..? ඒත් එක්සකසනක් ඇඩුසේ නැශැ. මට ජීවිතය දුන්නු 

සකනා ...., මන් සලනුසලන් අනන්ත වුනු ප්රඩවල සේදනාල විපු සකනා ; 

ආදරසේ ප්ර.තිමුේතියක් වුනු මසේම අම්මා. සවේරම උසප්ක්ාසලන් විදරා 

ෙත්තා.. මමයි අක්කයි සලනුසලන්. අසප් සෝසක් ව්වන කරන්න.... 

එයාසේ දුක ශන්ෙෙත්තා.. 

ඒත් අපි රශත් උතුමන් සනසලයි.. වාමාන්ය  මිනිව්සු... ඉතින් දුකක් 

තිසයනලනම් ..., ඇති සලනකන් අඩා පිට කරන්න ඕසනලු. නැතිනම් ඒ 

දුක විවිද ආකාර ලලින් පිටසලන්න  නලලු. එසශමයි මසේ රත්තරන් 

අක්කි මට කියා දීා තිසයන්සන්..  

ඒ යථාේතය කායත් එක්ක අපිට ඇව් ඳනාපිටම දකින්න ැබුනා.. 

පිටසනොකරපු දුක අම්මල ෙතින් ටික ටික ලැට්ටුලා.. දැන් එයා ටිකක් නිශඩ 

චරිතයක්. සිතින් ක්තිමත්  ල ඇත්තයි ..., නමුත් ෙතින් ටිකක් දුේලයි. 

අතඳය කැක්කුම් , පිට සකොන්සේ සේදනා ..... සමකී සනොකී සෙොඩක් 

සේලල්..  
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මට ශරිම වතුටුයි දැන්... ඉතින් එයාල ; අම්මල  ාෙන්න... තල තලත් 

ආදසේ කරන්න , මසේ හීන සෝසකදීම Doctor සකසනක් සලන්න මම 

තීරණය කරා... ඉතින් ඒක ලැරදිද ....?  

මන් දන්නලා ඒ ආදර ශාේද දුන්නු සතොල් කාසේද කියා ...., මසේ 

අක්කියසේ. නෂට දැනුනු සවසනශව පිරුණු ඒ උනුහුමත් එක්ක .... මන් 

හීන සෝසකන් මිදුනා.. ඳැයක් ෙතසලා. මට දැනුසන් මිනිත්තුලක් 

කියා... අක්කි මාල උකුසල් තියාසෙන ආදසරන්  න් ඉන්නලා.  න්න 

ආදසේ ශැටි.. සවොසශොයුරු සඳම් මහිමය.  

“ඒ පුංචි ච සකොල්ම තමයි තාමත්. හිහී..., හීසනන් හිනාසලන ශැටි..”  

“හිහී..., අම්සමෝ කෑෙශන්න එඳා කාටශරි ඇහුසනොත්...”  

“ දැන් මුණ එළියයි.. ෙෑණු ෂමයල ඉබිනලා ලත් දැක්කද ?”  

“නෑ නෑ එසශම එකක් සනසේ.. මන් අශන්න ආපු ප්රන්සනට , උත්තරයක් 

සශොයාෙත්තා.. ඒත් අක්කි ඒ ෙැන හිතන විදියත් දැන ෙන්න තිබුනානම් 

සෙොඩක් සශොදයි...”  

“ඉතින් කුමරුනි ...?” 

“ඉතින් මට අක්කිසෙන් උදේ ඕසන්..” 

“ඒ කිසමක්දැයි ඳලවනු මැන..., මා ශද මඩසහි ැගුම් ෙත් සිහින 

කුමරුනි..හිහී..”  

සවේරම සශොදයි..ඔය ඳල් හිනාල තමයි මට අල්න් නැත්සත්...  

“අසන් ඳයන් අක්සක් යන්න... හිටඳන් මන් අම්මට කියන්න...”  

“ සමොකක්ද දන් නෑ කියන්සන් ....? අක්කියි මල්ලියි කවාද  ඳිනලයි 

කියද...? හිහී.., අම්මි ශා කියයි.” 

“අම්සමෝ.... ගුටිත් කන්න සලයි ! මන් කියන්සන් , මට සකොල්සක් 

සඳන්නා... මව්සිනා කරෙන්න කැමතිද ඇහුලයි කියා.”  

“අසන් ඳයන් ච සකොල්සෝ... එසශම එකක් කිේසලොත් , මන් ශැසමෝටම 

කියනලා. එදා දශම් ඳාවසල්දී ... ච  රසලා ; අඩපු ශැටි... මටම ච දම්මන්න 

සලච්ච ශැටි.” 
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ඊයා..., මතක් සලනසකොටත් ැජ්ජාසේ  ෑ. සශොදසලාලට අක්කා හිටිසේ.. 

සනොහිටියානම් අද විශඟ කියා එසකක් නෑ .. ඌ ඉතිශාවයට එක්සලා.. 

මුත්රායය පුපුරා , ඳරසෝකප්රාජප්ත සලා...  

මට තාම මතකයි මන් අක්කි ඳැට්ටසෙන් ඒ සලාසේ අශපු ප්රඉ්සන්... 

“අක්කි... අක්කි , සකල්සෝ ච දන්සන ඳව්ව ඳැත්සතන්ද ...?”  

“ඇයි ඒ සෙොල්සෝ ඒකට ලාඩිසලන්සන් ...?” 

ඇයි ශත්ලාසම් .. , කවුද දැනන් හිටිසේ... පුරුයා සෙසනන ශි්නයට 

ෙැසඳන්න , ෙැශැණිය සයෝනියක් වහිතල උඳදිනලා කියා...!  

සකොලුකමටත් නිේසරෝශයක් සමසශම ැජ්ජ සලන එක... සරේද.. මුකුත් මතක් 

සලන්නැශැසන්..? ශරි ශරි..., අසන් මසේ අම්මා...උම්ම්මා...!!  

“එසශම තමයි   ා උක්කු කාසල්... එතසකොට අක්කි අර කෑල්ක් ඉල්ා 

අඩපු එක.... ශම්බුනාද ඉතින් ?” 

අක්කි ශරිම ආවයි මන් එයාසේ පුංචි පුංචි ලැඩ ලට උදේ සලනලට... ලැඩ 

අඩුකරනලා සලනුලට මසේ අතින් සලන්සන... අවරනීට තලත් ලැඩ ලැඩි 

සලන එක තමයි ඉතින්... ඒත් මන් එක ලැඩක් අවාසලන් ශරියට කරා... 

එයාසේ සකොන්සේ සෙොතන එක... ඇත්තටම අනාෙත සඳරහුරුලක් විදියට.. 

සමොකද මන් ආවයි සකල්න්සේ සකොන්සේ සෙොතන්න...  

ඉතින් ඔය විදියට ඒක හුෙක් දලව් ලට සෙතුසේ මම... ඔසශොම ආදසරන් 

උදේ කර කර ඉන්නසකොට, අම්ම අපි සදන්නා දිශා  ා ශරි ශයිසයන් 

හිනාවුනා... ඕසකන් තමයි අක්කි පුංචි කාසල් ඉල්පු කෑල් ෙැන දැන 

ෙන්න ැබුසන්... 

“ අම්මි  .., අර සමොකේද අම්මි  මල්ලිසේ චුට්ටි කෑල්ක් එල්සන්සන් ..? 

මල්ලිට ච දාන්න අම්මි අමුතු කෑල්ක් සෙසනල්ා දීසන්...! අසන් අම්මි 

මටත් එකක් සෙසනල්ා සදන්නසකෝ....!!” 

ඉල් ඉල්ා ලසේලු.... මාව ොනක් යනකන්...  

මමත් උකුසල් ඉදන් සම් සකල්ට කියන ඒලා... ඳේ , සුදු මුණ ජ්ජාසලන් 

රතුසලා.. මටත් පිව්සුසන්. දැන් ඉතින් හිත ශදන්න ඕසන්... අක්කි දුසකන් 

ඉන්නලා  න්න පුළුලන් මල්ලිසයක් නම් සනසේ මම....  
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“අසන් ස ොරු ස ොරු.., මන් එසශම කරනලද... මසේ සුදු අක්කියට...?”  

“වමාසලන්න සම් පිව්සු මල්ලියට...”  

අසන්... ආදසරයි මන් ඔය හිනාලට. මසේ වතුටත් අරන් ජිලත් සලන්න මසේ 

සුදු අක්කියා.. 

“හිහී..., මන් දන්නලා සකොල්සෝ... අපි ආදසේටසන් විහිලු කරෙන්සන්...”  

“ශරි ශරි..., සමොකේද සකොලු ඳැට්ටට ඕන කරන උදේල....?”  

“මන් A/L ලට සමොනලා සතෝරාෙත්සතොත්ද හුෙක් සශොද අක්කිසයෝ ...? 

මන් සදයක් ෙැන හිතුලා... ඒත් ඒ ෙැන සොකු වි්ලාවයක් නෑ මට.”  

මන් දන්නලා ඊෂෙට සලන්න යන්න සමොකක්ද කියා... ශරිම පුදුමයි ; ඒත් 

ඇත්තයි. අක්කි මට ඇතිසලන සම් ලසේ ප්ර.්න ලට පිළිතුරු කලින්ම 

ලියයි තිසයන්සන්... තලත් එයාසේ සුන්දර සිතිවිලි ලලින් පිරුණු... ලිපියක් 

ැස යි මට , කලින් ැබුනා ලසේම. ඒත් පුංචි ඉල්ලීමක් . අසන් මන් 

සලනුසලන් ප්රනේථනා කරන්න... සම්ක මට සත්රුම් ෙන්න පුළුලන් සලන්න 

කියා .  

“ මා දැන සිටිසයමි... දිසනක ඔ  සම් ෙැන මසෙන් විමවන  ල. එසශයින් 

සිතිවිලි ලචන කසමි. ඔේ සවොසශොයුරසනනි , සියල් ඔ  සලනුසලනි...  

කුමක්ද සේෙලත්ම ...? තරංෙ ?  සිතිවිලි ? නැතිනම් සලනත් යමක්...?  

ඔ  මසෙන් විමවන්සන් සමසොල ඳලතින සේෙලත්ම සදය ෙැනය....  

ඉතින් එය ශට ෙන්සන් සකොතනද ...? නි්චිතල සනොදනිමි. ශදලතින් යැයි 

සිතමි... 

එසවේ නම් ඔ ට වමාන සශෝ ආවන්නල වමාන ලන්නා ව ශදලතක් සම් ෙැන 

සිතන අයුරු අල්ය ය... 

සවොසශොයුර , මසේ ශදලසත් ප්ර.තිබිම් ය .... ඔසේ ශදලතයි... වමානය... 

සලනව් කම්ද ඇත ; නමුත් ස ොසශොදුරකට සනොසේ.. ස ොසශෝ සේ ෙැන..., 

මා සිතන අයුරින්ම ඔ ද සිතන  ල දනිමි.  

නමුත් ඔ  පියලර කිහිඳයක් පිටුඳසිනි... ඒ ඔ  ලයසින්  ා වීමත් , 

කායත් වමෙ ැස න ජිවිතාලස ෝධය මට වාසප්ක්ල අඩු වීම නිවා  ලත් 
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කියනු කැමැත්සතමි... කායත් වමෙ ඔ  සවොදුරු සිතිවිලි ලලින් ක්තිමත් 

ලනු ඇත... එය ලැඩි ඈතක සනොලන  ලද දනිමි... එදින සම් සවොසශොයුරිය 

තරම් නිශතමානීල ඔ  ෙැන වතුටු ලන්සනකු සමසොල සනොලනු ඇත.. ඒ 

ෙැන මම ඔ ට සඳොසරොන්දු සලමි.  

ඉතින් සවොසශොයුර ආරාධනා කරමි......,  

ශදලත ෙැන ඉසෙන ෙන්න.... ශදලත් සුලඳත් කරන්සනකු ලන්න...  

මට සඳසනන ඳැශැදිලි විවදුම් සදකකි...  

කාකරුසලක් ලනු මැනවි...! 

නැතසශොත්  ලයිදයයලරසයක්( a doctor ) සලනු මැනවි...!  

ශදලත් සුලඳත් කිරීමට සම් සදඳටම මශත් ක්තියක් ඇත්සත්ය... සිතිවිලි 

ෙැන , ශදලත ෙැන සම් සදඳ තරම් දන්නා කිසිසලක් සනොලන  ල මාසේ 

ශැගීමයි... 

කාකරුලා , සිතිවිලි සඳෝණය කරයි... සුන්දර කරයි... අේථලත් කරයි... 

ක්තිමත් කරයි... නැවුම් දැක්මක්  ාසදයි... එසශයින් ඔහු ශදලත් සුලඳත් 

කරන්සනකු ලන්සන්ය.. ඔහුට සකසනකුට සදසලනි ජිවිතයක් දිය ශැක...ඔේ, 

ලඩාත් සුන්දර එකක්...!  

ේයිදයයලරයා..., තම රීරය ෙැන... ශදලත ෙැන ස ොසශෝ සේ දන්නා 

සකසනකි... ශදලත් සුලඳත් කරන්සනකි... අවරණ ශදලත් ලට පිහිට 

ලන්සනකි... ඔහු තරම් සේදනාල ශදුනන සකසනක් සනොමැති තරම්ය... 

සශසතම.., මියැසදන්නට යන ජීවිතයකට නැලත හුව්ම සඳොලන්සන්ය... 

ජීවිතය සදන්සන්ය... ඔහුද දුකින් තැසලන ශදලත් සුලඳත් කරන්සනකි...  

තීරණය ඔ  වතුය... මම ඔසේ ශදලසත් ප්රතතිබිම් ය ඳමණක් සලමි... ඔසේ 

නිදශව් තීරණ ඳානය කරන්සනක් සනොසලමි... බුේධියට ඳමණක් සනොල , 

ශදලතටද ඉඩ දී තීරණයක් ෙනු මැනවි... නැලතත් ආරාධනා කරමි..”  

“අසඩෝ විශඟසයෝසයෝ....!! උ  ඉන්නලසදෝ ....?”  

“මල්ලි , මල්ලි.... ඔසශොම ඉන්නලා..” 
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“සමොකක්ද ෙත්තු තීරසණ්...? සමොකක් වුනත් ..., ඔය පුංචි සේ ඔයාල 

සෙොඩක් දුර අරන් යන්න ඇති... ඉතින් ඉතින්...?”  

“ මසේ අදශව.්., සම් මුළු සෝසකම අදශව්... ව්වන කරන්න , මන් ොලම 

කාකාරියක් ඉන්නලා... හුෙක් සුන්දර ශදලතක් තිසයන සකනක්.. දන්නලද 

සදයක්...? මසේ ජිවිසත් එලිය කරන මශා ආසෝකය තමයි ඔයා... ඉතින් 

අඩුල පුරලන්නම් මන්... සඩොසකක් සලන්නම්... සේදනාල ෙැන ඉසෙන 

ෙන්නලා අක්කි මන්... සලනකාටලත් කරන්න  ැරි තරමටම.., මුළු 

සෝසකම සලනුසලන්...” 

“අසන් ඇයි ඉතින් සම් කදුළු...?” 

මට මසේ අක්කි ෙැන පුදුම ආදරයක් ඇතිසලන්සන්... මාල පුංචි කාසල් 

ආදසරන් ලඩාසෙන සකොච්චරනම් හුරතල්  න්න ඇේද..?     වතුටු 

සලන්න ඇේද...? සම් සලනකනුත් මසේ අදශව් සකොච්චර නම් ව්වන 

විදියට සලනව් කරනලද...?  

මන් සඩොසකක් සලන්න හිතුසේ..., ලැඩිපුරම මසේ අම්මා සලනුසලන්... මන් 

සකොච්චර ආත්මාේථකාමියි ද ..??? ඒත් දැන් මුළු සෝසකටම පිහිටසලන්න 

මන් ලයිදයයලරසයක් සලනලා. සකොච්චර උතුම් අදශවක්ද සම් සදේදුල 

ඇතිකසේ... ලඩාෙන්න ලා ... අද නම් මන්...  

“හිහී..., අම්මිසයෝ... සමන්න මසෙන්... උම්ම්ම්ම්මා...  ර නැේද ඳැටිසයෝ 

මන්...?” 

“ රක් සලන්සන සකොසශොමද අසන් ...? ඔයා මසේ අක්කියසන්... අම්මියි 

ඔයයි ඇරුනම මට සලන කවුද ඉන්සන්...??” 

“අම්සමෝ කියන සොකු කතා... ලැවිා ලත් නැතිල ඇති තාම ශරියට... හිහී.., 

ච සකොල්ා...” 

“ව න් ොේදී අහුසලනලසන්... ලැවිා තිසයන්සන් දැන්..මට කියන්සන් 

කසට් කිරි සුල ලත් ගිහිල්ා නෑ තාම...”  

“ව න් ොේදී විතරයිද ..? මට ආල සලරළු මල් සුල...”  

සමොනලා කරන්නද සකොලු කම සන් ඉතින්... කමක් නෑ අක්කසන්...  
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“අම්සම් තිසයන සඳම් ඳාට... හිහී...මන් කාටලත් කියන්නෑ ඕලා... අමතක 

වුනාද...?” 

“ සමොකක්ද අක්කිසයෝ...?” 

“ඔයාසේ කෑල් ආල... අර කෑ ෙශන්සන්...”  

“විශඟසයෝසයෝසයෝ....., අක්සක් අක්සක්...”  

හුටා තල සඳොේසඩන් අමතක සලනලා... ම සේ බිමට වමතා කරයි ලසේ... 

ගිරිය කඩාසෙන කෑ ෙශන ශැටි.. හිටු , හිටු... ඉලවා හිටු. සම් එනලා...  

“එෂ ශරකයි.. මී ශරකයි..!! හිහී.., හුහ...”  

ඔන්න ඕකසන් කරන්න  ැරි... අප්ඳච්චි තියපු විශඟ , සකල්සෝ කියන 

සරෝමිසයෝ ... සකොල්සෝ කියන ඇල් ට් ... ලසේ සඳොඩි ෙතියක් තිසයන 

නම් තිසයේදී ; සම්කි කියන්සනම ච සකොල්ා , එෂ ශරකා , මී ශරකා ලසේ 

නම්සන... තල කීයක් කියයිද මන්දා...? ශැ ෑටම මන් එෂ ශරකද ,.. මී 

ශරකද ??  

“අසන් ඳයන් අක්සක් යන්න... හිටඳන් මන් දැන් අම්මට කියනලා , 

ප්රාඅේථනා  සෙො ා රැවු කඳා කියා...” 

ඇත්තටම අක්කිසෙ සතොල් සදක උඩ ටිකක් ලැඩිපුර රතුසලා... සකෝ සේප් 

එසක් අල්න්න ශදනසකොටමසන් අර ආසේ... මන් හිතන්සන් මසේ 

කල්පිතය නිලැරදියි...  මු ප්රිතිචාරය...  

“කියඳන් , කියඳන්... සෙොන් තඩියා... රැවු කඳා සේවසේ සුේද කරා 

තියන්නලත් දන්නෑ... මන්ම ඕසන් ඒකත් කරෙන්න... දැන් කී ඳාරක්ද...”  

ශප්ඳා.. කල්පිතය ශරි..! ඒකත් මසේ එසකන්මයි කඳා තිසයන්සන්... 

කසඩන් ඉල්න්න ැජ්ජ ඇති... එකක් සෙනත් සදන්න ඕසන්... ඳේසන්.., 

අහින්වක ආවාලල්...! ආදර හිනාලක් දුන්නා ඉතින්.. සමොනල කරන්නද  ? 

ෙශන්න යැයි මසේ සුදු අක්කිට... ඉබිනලා මිවක්...  

“කන් ඇසශන්නැේද යසකෝ ? මන් සමසශ සිංොරමා ලසේ ස රිශන් 

සදනලා.. ” 
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“ සමොසකෝ උසේ කසන් ලංගු ද..? උ ට විශඟ කිය සනසේ දාන්න 

තිේසේ..නාම් ා..!” 

මට හුඟක් විසේ සකසනක් සම්... මසේ ආදරණිය අප්ඳච්චිසේ නමමයි.. 

ඒත් ෙතිවුන සලනව්... සකොට සක්න්ති කාරසයක් , නමුත් මිත්රතශිලියි . වමන් , 

මසේ ස ොක්සක් පිට් එක.. එසශම නැත්නම් සශොදම යාළුලා.. අපි ඉතින් 

වන්නිසේදනය කරෙන්සන් සකොලු  ාාසලන් තමා...  

“අසන් ඳයන් යසකෝ යන්න.. උ  හිටපු ෙමන් ඳාත්සලනලා.. උ   

කතාකරපු ෙමන් එන්න සමොසකෝ අපි ඳාර  න් ඉන්නලයි කිය හිතුලද ..? 

අපිට කිය ලැඩ නැේද ...?” 

“සතෝ phone එක off කරසන් සකොයි සලාසලත්...! සමොකටද තියන් 

ඉන්සන් සඳොසේ ෙශපියසකෝ...” 

මෂා ඇත්ත සන්න්නම් ....! ඒ මගු සකොයි සලසත් on කරා තියන්න 

අමතක සලනලා... 

“ශරි ශරි..., සමොසකෝ මචන් case එක ?? ලාඩියක් දාම කියඳන්...”  

“නෑ  න් මාර සීන් එක... අසප් ෙැන්සිසයන්  සයෝ කරන්න ඉන්සන් මන් 

විතරයි ලසේ... සවේරම උන් මැත්ව් ..., සකොමව් කරනලලු... තනියම තමා 

කට්ට කන්න සලන්සන...සරේද... ලැඩි දලවක් යන්න කලින් එඳා සලයි මට... 

උ  දන්නලසන් මන් මගුල් නටන්න ෙත්තශම... ඒසක සකෂලරක් නෑ 

කිය..” 

“තනිකම වැඳක් ලු සන්... උ  අශා නැේද..? ඈ  න්  ඩජාරිසයෝ..”  

මට කන්නයි ස ොන්නයි තිසයනලනම් ඕන සදයක් කල් දාවි.. සවේරම 

අමතකයි. මගුල් නටන කතාල නම් ඇත්ත... ඉතිශාවය එඳා සලා , ම ඒක 

අත්ශැරම දැම්මා... අසප් අක්කිට පින්සිේද සලන්න තමයි අන්තිම මාසවේ 

යන්තන් සෙොඩදාෙත්සත... ඒත් යාළුකම සලනුසලන් ඳණ වුනත් සදයි.  

මල දකින ශැම සලාලකම , එක ආප්සතෝඳමසේ ඉංේරී.සි නිවදැවක සිංශ 

අනුලාදය මතක් සලනලා... 

“ඳැණි සකොමඩු ලැනිය මිතුරන්ද .., 

ඇයිදැයි  කියා මා  ඔ ට ඳලවම්ද... 
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සතෝරාෙැනුමට සශොද එකක්... 

උරෙෑ යුතුය ඔ  සියයක්...!” 

ලාවනාලකට මට නම් ඳසලනි ඳාරින්ම සශොද මිතුසරක් ැබුනා..., සශොදම 

සශොද. බිතුසිතුලම් රුලක් ලසේ සලනලා මන්.. කලදාලත්ම සම් මිතුරුකමට 

නම් පිටුඳාන්සන් නැශැ.. සම් මිතුදම ජීවිතය ව්වන කරයි.. අපි සදන්නට 

සොකු ශයියක් සලයි... ඉතින් ඒක ඳලත්ලාසෙන යන්න ඕසන්...  

“සතොට විහිලු.. මන් සම් සදසකොන ඳත්තු සලා ඉන්සන්... ශරි ශරි උ  

සමොනාද කරන්සන්...?? අක්කා ලසේ ආේට් කරනලද...? නැත්නම් අංකල් 

ලසේ මැත්ව් කරනලද ...?” 

“සදකම සනසලයි සොක්කා... වයන්ව් කරනලා ; සඩොසකක් සලන්නම 

 ාසෙන..” 

“නෑ නෑ නෑ නෑ නෑ...... ඳට්ටසන් ශරසකෝ..!!”  

“ඔන්න උසේ තනියට  , උසේ යාලුලත් එනලා...”  

“නියමයි නියමයි... සකල්සක් උනා නම් ඉබිනලා උ ල...”  

අසන් ලාවනාලන් ම සකොල්සක් උසන්... මට හිතාෙන්න පුළුලන් 

සකල්සක් උනා නම් ශැටි... ඉව්වරශයි ඳව්වයි ..ගිංසතොට තුනී ෑලි ලසේ 

තිසේවි...  

“හිහී..., දැන් ශරිසන් ඉතින්...” 

“අවුල් පිට අවුල්  න්... වයන්ව් කරන උන්ට... පිසික්ව් අමාරු සලනලලු... 

සෙොඩක් උන් අනිලා නාෙන්නලලු...” 

“ශ්ම්.., සවේරටම කලින් සශොද ඳන්තියක් සශොයාෙමු... අන්තිසම්දී ෙශපු 

ඳසේකුත් නෑ ස සේ ඳලුලකුත් නෑ කියන්න  ෑසන්...”  

අශන අශන සකනා ඔය කතාලමයි කියන්සන්... සමොකද මන්දා ??  මු 

 මු .. 

මන් නම් ඉතින් ඳන්ති යන්න ඉන්සන් සකල්සෝ  න්න තමා.. ටික 

සලාලකින් මට කියන්න පුළුලන් සකල්ට ඇදුම් මශන්න ඕන කරන මිමි 
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ලලින් කිහිඳයක්ම... සකොල්සෝ ලැඩිපුරම ආව කරන ඳපුල , ඉන... උකු 

ලසේ... වශජ ශැකියාලක් සනොවුනත් කායක් එක්ක ැබුණු එකක්...  

කී දලවක් නම් ව්වන කෑලි දිශා  න් ඉදා අතටම අහු සලා ඇේද ? 

ඒකසන් උන් මට සරෝමිසයෝ කියන්සන්... සකල්සෝ සරෝමිසයෝ කිේලට මන් 

උන් දිශා  න්සන් ආවාලට .... අන්තිමට  සෙදර ගිහින් නාන කාමසේ 

බිත්තිසේ සුදු තීන්සතන් පින්වල් ඳාරලල් කිහිඳයක් අඳිනලා. ඉතින් වැනසීම 

තමයි. 

ඇත්තටම සකල්සකුසෙයි සකොල්සකුසෙයි අතර ඇතිලන ආදසේ 

කියන්සන් සමොකක්ද...?? තාම නම් පුංචි අලස ෝදයක් නෑ..  මු 

ඉව්වරශට...  

“ඒකසන් ම ඉේල... මන් නම් ඳන්තියක් සශොයාෙත්තා... මංජු කියා 

වේ සකසනක් කරන... සමොසකෝ කියන්සන්....?” 

“ගිහින්  මු වමසනො... කාසෙන්ලත් අශනලට ලඩා .... ඌ කියන ඒලා අපිට 

දිරලනලද  මු...” 

“ඒක ඇත්ත... ඒත් අසප් ඳාළුල යන්නත් සදයක් තිසයන්න එඳැයි...”  

“ඔේ සන්න්නම් , නැත්නම් කිසි ෙතියක් නෑසන්... පිඳාසවට සරොන් ස ොන්න 

මල් ඉන්නම එඳැයි...” 

“ඒකසන්... සශොද කෑලි ටිකකුත් හිටියනම් ලැසේ වම්පුේණයි...”  

“මන් එසශනම් යන්නම්  න්... ඉව්සකෝසල් ඳැත්සත් රවුමක් දාම යන්න 

ඕසන්...” 

“එසශනම් අපි සශට සවට් සලමු...” 

“ ඔන්න එසශනම් මන් ලා්ඳ වුනා...” 

“එ එ ... නියමයි මසචෝ...” 

“අසඩෝ.., අක්කල මතක් කරා කියඳන්...” 

“ශා ශා... සම් ලමට  ර සලා ඳයන්.... නැත්නම් ලැසටයි උ ...”  

“අසන් යසකෝ... මන් උඹට කියන්නෑ ඉතින්...” 
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************************************************** 

“  ඳන් සෙොේ සයො... අසප් ඳංතිල හිටපු යක්නියන්ටත් අපි මල් 

කිේලසන්.... මල් කියා හිතාසෙන උනන්සන්.... මල් සනසේ උන් නියම 

ලැදිරිසයෝ .... අර සමොසක්ද පිච්චිා හිටපු එවුන් ලසේ...”  

“ඒක නම් ඇත්ත විශඟසයෝ... සමන්න මල් නම් මල්... අන්න ෙල්...”  

“ඳේ  න් ..., සම් ව්වන මණු  ඳන්.... ආලරණය වුනු ව්වන 

රවවිදඳන්... ඳව්සවේ  ැරියැ නිරාලරණය කරන්න...”  

මට සමසශම කිේල ට මටත්  ැලුනා... සකෝකටත් ලඩා සකොලුකම සොකුයි 

කිේලලුසන...  

තුක්... විතරක්... අසඳෝ..,ඒකනම් අඳායට යන ඳාරක්ම තමයි.. සනොසදෝකින්  

මුසේ රවවින්දනය...!  

ඒකසන් කියන්සන්... ඉර මඩයි , ව මඩයි නිරාලරණය උනාම 

ව්වනයි... ෙැශැණියකසේ  වැ ෑ සුන්දරත්ලය  දකින්න පුළුලන් ආලරණය 

උනාම කියා... මල් අව්සවේ තිසයන ෙල්  න්න එඳා කියන්සන් ඕක 

තමයි.. මටත් සශොද ඳාඩම... ඒ ලසේද ව්වන මණු... අම්සමෝ එළිය...! 

නිකන් ශට යිට් දාා ලසේ... 

“සමොකේද පිව්සවෝ  කනට ෙශන්සන්...? ශ සමෝරන කාසට නරියන්ට 

පිව්සු තද සලනලා කියන්සන් නිකන් යැයි... සනොදකින් හිලා...”  

“ අසන් සෙොස ෝ... සතොසේ කනට ෙශා මදි...!! මැටි ශරකා... ආපු ෙමන් 

අඳාය සඳන්නුලසන්...” 

“හුටා සවොරි  න්... ඒක විතරයි ටිකක් ශරි සඳන්නන් ඉන්සන්.... නිකන් 

සඳන්නුසේ..” 

“ශ්ම්.., ෙනන් ෙන්න එඳා.. තල ටිකකින් සම් චීව් කෑලි ල වේ  

වකමනාල  ාෙන්න පුළුලන් සලයි...”  

“අම්මට සිරි උඹා සදන්නත් සම්සක්ද...? සමොනලද  සයෝද , මැත්ව් ද... 

කරන්සන්...??” 
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නින්ත... අසත් දුරින් ඇසුරු කරන්න ඕසන් සකසනක්...කලදාලත් කියන 

සේ නම් සනසේ කරන්සන්... සඳන්නන සේට ලඩා හිතයට හුෙක් සේලල් 

ශංෙසෙන ඉන්සන්... අනිත් සකනාල ඳාොසෙන ශරි තමන් ඉව්වරශට 

යන්නයි  න්සන්... 

සමොනලා කරන්නද ...?? මිනිව්සු ශැසමෝම එකලසේ නම්..., අසප් අක්කා 

ප්රා ාේථනා ලසේ ජීවිතය ෙැන ... සෝකය ෙැන හිතනලනම්... සම් සෝසක් 

ස ොසශොම සුන්දර තැනක් සේවි... 

“ අපි සදන්නම  සයෝ  න්... එතසකොට උඹ...??” 

“අසඩෝ මරුසන් යසකෝ... ඒකම තමයි...” 

“ ඳන්සකො මුන් සඳොත් ශරලන ශැටි .., ඒ සඳොතක ඉන්න කාසලක් ලත් 

සලන්න මන් පින් කරා නෑ සන්...” 

“ඔේ  න්... වමශර  ඩු කෑලි සඳොත් තුරුළු කරසෙන එන්සනත්... පිව්සු 

ශැදිා ආසය ශැසදනලා... ඒ සඳොත් ලටත් පුදුම වැඳක් තමා සදන්සන් ..”  

“සමොසකෝ විශඟ උ  කිසි කතාලක් නැත්සත්...? අසඳන් ලැරේදක් ලත් 

උනාද..?” 

“අසන් නෑ  න්... එසශම සිේදියක් සනසේ... මල් ලත්සත් සිරි නැරඹුලා 

ටිකක්... ඒත් ඉතින්...?” 

“ඒත් සමොකක්ද ...? සමොසකෝ  න්... අවු...??” 

“උ  සමොනලා අශනලද වමන්...? මුසේ හිත කවුරුශරි සශොරකන් කරෙන්න 

ඇති.... පුදුමයි..හිහී .., සශන මායම් කාරියක් සලන්න ඕසන්.. මන් සු  

ඳැතුලයි කියඳන්..” 

නින්ත එසශම කිේසේ වවුත්තුලට කියා මන් දන්නලා... මන් කියන්සනම 

මසේ අක්කි ඳැටියා  ෙැනසන්..., ඒ නිවා සලන්න ඇති.  

“එසශම මුකුත් නෑ මචන්ා... මන් සම් සුදු සරෝව මක් සශොයනලා..සකෝ 

එකක් ලත් නෑසන්... ශැම ජාතියකම මල් තිසයනලා... මන් ආව ජාතිය 

විතරක් නෑ... ඳල තමයි..” 
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සුදු සරෝව මක් කිේසේ ...., චාම් ඒ ලසේම හුෙක් ව්වන සකල්සක්ට.. 

සරෝව මල් ල කටු තිසයන්න පුළුලන්  ල ඇත්තයි... ඒත් ඈත ඉදන් ඒ සුදු 

සරෝව මක රව විදින්න.. ඒක  ාධාලක් සනසලයි... මන් දැනන් හිටියා එක 

කටු නැති සරෝව මක් ෙැන... අසප් අක්කා... සශොද ෙතිගුණ.., ව්වන.. 

ඒලසේම ස ොසශොම චාම්. ඉතින් ඒ ව්වන..., වර චාම් ඇදුම් ඳැෂදුම් නිවා 

තලත් ලැඩි සලා සප්නලා.. ඉතින් එයා සුදු සරෝව මක්...  

“කාටද  න් උසේ ඔය ශතර බීරි කතා සත්සරන්සන්...? කියන සරේදක් 

සත්සරන්න කියපිය....” 

“මරු සමෝඩ සජෝඩුල...  ැලුසලොත් සකොකුසන්... අන්න  ාඳල්ා ගිනි 

කිරිල්ලියක්... සොසලත් නෑ ආසය... ඳට්ටම කෑල්ක්. දකින්නත් පින් 

කරන්න ඕසන්...ඳට්ට ඇඟ , නියම වයිව් එක..”  

යුසේකා , යුසේකා !! මන් සශොයපු සුදු සරෝව ම ැබුනා... උඹට පින් 

නින්ත.. දැක්කමයි සකල්සක් සකොණ්ඩ කරල් සදක සෙොතා... ටියුන් 

ඳන්තියකට ඇවිත් ඉන්නලා.... ආදසේ  ෑ මට... ලඩාසෙන ඉබින්නමයි 

හිසතන්සන්....  

ා සරෝව ඳාට ඇදුමක් , ශරිම චාම්... සප්න විදියට ආ රණයකට කියා 

තිබුසන් සුදු පිරිත් නක් විතරයි... සකොන්සේ හුෙක් දිෙ නෑ... එයාසේ 

ඳපුසලන් ටිකක් ඳශට ඇති... කළු රි න් ඳටි සදකකින්  ැා. මුලින් 

මුලින්  ැලුසේ මන දිශා විතරයි... හුෙක් ව්වනයි... සුදුම සුදුයි.. ජීලමාන 

වීනව් සදේදුල... ශ සම් මුණ දැක්කනම් ජ්ජාසලන් ශැන්සෙනලමයි...ඒ 

ඇව් සදකත් දකින්න තිබුනා නම්.. සමොන ඳාට ඇේද ...?  

ටිසකන් ටික සකොලුකම මතුසලා ආල.. සමොකට සනො ා ඉන්නලද ...සන්ද 

අසන්...? කිේලත් ලසේ සවේරම නියම ප්රාමාසනට ශැදිා... ලැඩිත් නැශැ , 

අඩුත් නැශැ. ආවන්නල ඳරිපුේණයි කියන්න පුළුලන්.. සකොල්සක් ආව 

කරන ශැම සේම තිසයනලා.. සමන්න ඳාටි , සමන්න මල් ... අම්සමෝ... අද 

නම් මට මලන්න හීන තිසයයි... මට  යයි ලව්තු ඔයාට මසේ ඇව්ලශ ලදී 

කිය... අසන් එසශම නම් සලන්න එඳා...!  

ඔයා කාසේද රත්තරසන්....?? 

 මශ  ඹාසේ ව්වනම නිේමාණයක්... මට වෑසශන්න සලාලක් යන්න 

ඇති සම් චීව් ම... කැටයම් කරන්න... මශ ඹා උ ට මසේ උණුසුම් සු  
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ඳැතුම්...! සමන්න සම්ලා මලඳන් , ලැඩි ලැඩිසයන්... සකොසශද උඹත් ඉතින් 

දැක්කම වංවාසේ එඳා සලන ඒලමසන් මලන්සන්... සනොදකින් 

ශාල්ඳාරුලා...!  

ඒක සනසලයි මචන් මශා සම් සකලි ඳැට්ට කාසලනුසලන්ද මැේසේ...??? 

අසන් මට දීඳන්සකො... 

“ අම්සමෝ සම් ලසේ එකක්  ැ ෙත්තනම්... සමට්ට ඕන්නෑ සකොටින්ම..”  

වමන් සනසේ ම ශනුමා... දර ඳන්නමයි කතාල...  

“ඇත්ත , ඇත්ත... වැඳ  ේඩක්. ඕකි  න එකානම් නියම පින්ලන්තසයක්.. 

ඌ සලන ලැඩක් කරන එකක් නෑ .. ඳැටවුම ෙශවි..”  

ඇත්තටම සම් චීව් කෑල්  ැෙත්සතොත්...? ආදසරන් ශැමදාම රශ න්න 

ැබුසනොත්...?  

එක්සකෝ ලැඩක් නෑසන්... කට සකොසශොමද දන් නැශැසන්... ශැකර කටක් 

නම් ලව ශමාරයි...අනික හිතන විදිය , සිතුම් ඳැතුම් නරක නම්... නපුරු 

නම් ..., සකොසශොමද එකට ආදසරන් ජිලත් සලන්සන...? සමොන හිතකින් 

ආදසේ කරන්නද ?? ව්වන ටික ටික අඩු සලා යේදී... ඒ මත ඳදනම් වුනු 

ආදසේ ඳෑ සදොසරන් ඳැන යාවි... දිෙටම රණ්ඩු රණ්ඩු ආසයත් රණ්ඩු... 

මසේ හිටලපු ඉන්නක් ලසේ..ඒ  ැදීම ක්තිමත් නෑ... ඕක තමයි තිත්ත 

වුනත් ඇත්ත කතාල... 

එකිසනකාල සත්රුම් අරන් ආදසරන්  ැසදනතරමට ඒ  ැම්ම ක්තිමත්... 

පුජනියයි... ජීවිතය කියන වියළුණු කතරට ඒ ආදරය අමා ලැව්වක් සේවි.. 

මට ඕසන්... මන් ලසේ හිතන සකසනක්... මසේ අක්කා ලසේ හිතන 

සකසනක්... එයා කලුද , සුදුද .. උවද , මිටිද ...කියන එක ලැදෙත් 

නැශැ..මන් ලාවනාලන්තනම් එයා ව්වන සලයි..  

ශදලතටයි ආදසේ කරන්න ඕසන්... ශදලත ශැමදාමත් සිතිවිලි ලලින් 

අවන්තෘප්තයි... ඉතින් එකලසේ යශ සිතිවිලි ලලින් ටික ටික එයා වංතෘප්ත 

සලන්න  නලා...ඉතින් එසශම ඳදනමක් මත සෙොඩනැගිා ආදරය මුල් 

කරෙත් රාෙයක් ඇතිවුනාම ඒක බිදින්න  ැරි ක්තිමත්  ැදීමක් 

සලනලා...ආත්මීය සලනලා. සකසනක්සේ සලන්ලයාම සලනකම්ම 

එලැන්නක් අලවන් සලන්නෑ... වමශර විට වවර පුරාලටම ඳලතින තරමට 
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පුළුල් සලන්න පුළුලන්... සදේදුලක් දිේයර පුත්ර සයක් එක්ක ලාවය කිරීම සලන 

 ැදීමක් සෙොඩනෙන්නයි මට ඕසන්.. 

මල් දිශා  නලා... සමොකද මම  මුසණක් සනසලයි... ආවසලයි ආදසරයි 

සලනව සශොයන සමෝඩ සකොල්සක්... පුංචි ඳෂෙැටිසයක් , ඳශන් දැල් 

වැඳක් කියා හිතන.... 

 ඒත්..., අසන් සකල්සල් ඔයාට පුලුලන්ද සම් පිව්වසේ ජීවිසත්ට ආදර මල් 

ලැව්වක් සලන්න...?? මන් ආවයි සතසමන්න... ආදසරන් , ඔේ හුෙක් 

ආදසරන්... ඔන්න මන්  ාසෙන ඉන්නලා..  

සකලි ඳැට්ටසේ ඔලුල... ඒ ඳැත්තටයි සම් ඳැත්තටයි යනලා.... සමොනාද 

රන්ක ඔයා ඔච්චර සේදිකාසේ  න්සන්...?? 

හුටා..!! සමන්න වේ කාරයා උෙන්ලනලා...  මු කණ දාා... පිසික්ව් 

සන්ද..? කමක් නෑ මන් ඇල් ට්සන්...! 

“සකෝ අත උව්වන්න  න්න.... එක ඳාරින්ම තමන්ට වි ාසේ සෙොඩදාන්න 

පුළුලන් කියා හිතන අය...?” 

මට මාන්දන්.... ආපු ෙමන් එඳා කරලයි ලසේ.... සරේද...අඳරාසේ 

ආසේ...මන්තියා මසේ  ල්ලත් අත උව්වන් නැශැ... මන් ආසේ 

විසිඳාරකින් සෙොඩදාන්න....  

සුද සමසශ  ඳන් සකල්සල්... 

“සමොසකෝ සකොල්සෝ , ඔයා විතරක්...? එකඳාරින් කරන්න අදශවක් 

නැේද..??” 

ම ඉේලයි.. මුන් සවේරම ඇත උව්වා...මන් විතරක් ඇේ එක 

වුනාසන්...අසඳෝ, ලවා ශමාරයි...  

මන් නිකමට පුරුදු සශොර  ැල්ම දැම්මා... චීව් කෑල් දිශාට...පුදුම සලා 

මන් දිශා  න් ඉන්නලා... ෂික් විතරක්... අසන් ඳේ සදයියසන්... මශ ඹා ට 

සශනම ෙශන්න ඕසන් !!!! සකල් ලඳරයි... සතොට සශොර ෙෑණි කතාකරාද 

යසකෝ... සමච්චර ව්වන සකල්සේ ඇව්සදක කෑසේ...සනොදකින් 

ඳරයා..!!  
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ඇව්ලශ ලදී කියන  ය නම් නැතිවුනා.... ඒ උනාට ඳේ... දුසක්  ෑ මට... 

ඇව්ලශ ලදින එක නලත්තන්න එසශම කරාද දන්සනත් නෑ...? ඒ උනාට 

උ ට තිබුණා තල ටිකක් සලා අරන් ඳරිපේණ කරන්න... කම්මැලියා..  

සමොනලවුනත් ඔයා ව්වනයි සකල්සල්.... සම් මට නම් හුෙක් ව්වනයි.. 

ඇව් ෙැන හිතන්න එඳා... සප්නලසන් , ඒ සශොදටම ඇති... උම්ම්මා..ඔන්න 

මසෙන් ශාේදක්... 

“ශැසමෝම හිතන් එන්සන් එක ඳාරින් සෙොඩ දාන්න...  ැරි නැශැ... නමුත් 

අඳශසුයි... සමොකද සම්ක මැරතන් එකක්... සනොනැලතී , සශමින් , අලවානය 

දක්ලාම එකම ක්තියකින් අධි්ටානයකින් දුලන්න ඕසන්... පුංචි සලනවක් , 

නැලතීමක් සොකු සලනවක් ඇති කරනලා... ෙමන අවුරුදු සදකක් පුරා 

යන්න ඕන එකක්.... ඇහුනද දරුසලෝ...? ඔයාට සකසලසනෝ සප්න් නෑ... 

සක වුනා කියා සප්න් නෑ... සම්ක ඒ තරමට දිෙයි... දරුසලෝ ශැම 

සමොසශොතක්ම ලැදෙත්... සශමින් සශමින් සනොනැලතී ඉදිරියටම යන්න 

ඕසන්... එතසකොටයි දිනන්න පුළුලන්... සශොදින් සත්රුම් ෙන්න  ැශැයි 

කියා සදයක් නැශැ... උත්වශ කරන්න... ඔයා සේ බුේධියට වාසප්ක්ල 

ලැඩ කරන්න ඕසන් ප්රතමාසන් සලනව්... සකසනක් ඳැයකින් කරන සේ ඔයාට 

මිනිත්තු 10 කින් කරන්න පුළුලන් ඇති... එසශම අය මශන්සි සලන්න ඕන 

ප්රිමාණය අඩුයි... ඔයා සකොතනද බුේධිසයන් ඉන්සන් කියා ඔයාම සත්රුම් 

ෙන්න... ඒකට ෙැසඳන විදියට ලැඩ කරන්න... ඉතින්  ය සලන්න එඳා , 

අනිත් අය... හිතන්න පුරුදු සලන්න... සමොකද හිතන්න පුරුදු උන ඔයාට , 

කැඳසලන ඔයාට... කම්මැලි සමොකාරයන්ල ඳලා ඳරේදන්න පුළුලන්... 

ඒකට ඔයාසේ සමොසෂේ ස ෝ , රැලි ඇති කරෙන්න...”  

“සමොකක්ද  න් ඒ ශරුසප්..? තිසයන ස ෝත් ඳරිව්වම් කරන් ඉන්න 

අමාරුයි... ම තලත් ස ෝ ශදාෙන්නලු...!”  

“උසේ කටයි ..., අනිත් එකයි ලශන් අශන් ඉදඳන්සකෝ...සුමන වමන්..”  

“හිතන්න පුරුදුසලන්න දරුලසන්... හිතන්න ඉසෙන ෙන්න... ලැඩ කරන්න , 

කැඳවීසමන් ලැඩකරන්න... ජයේර ශණය නියතයි... සත්රුනාද ඔයාට..?” 

“සිේධාන්ත කියන්සන් කන්දක්... ෙැටළු කියන්සන් තැනිතාලක්...ඒ කන්ද 

කැඳවීසමන් නැෙපු ඔයාට.., ෙැටළු කියන තැනිතාසේ ඉම සප්න්නැත්නම් 

ඒක මශ පුදුමයක්... සන්ද අසන්...?” 
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ඒත් මන් දැනන් හිටිසේ නැශැ .... මන් අශසෙන ඉදපු සම් පුංචි සේලල් ටික... 

මසේ ෙමන ක්තිමත් කරන්න සශේතුසලයි කියා... ඒ මංජු වේසේ සම් 

පුංචි ලචන ටික මසේ ජිවිසත් සොකු සඳරලියක් ඇති කරා..ඉතින් ශැමදාමත් 

මන් ඒ පුංචි ලචන ටිකට ආදසරයි...ණයෙැතියි.  

මන් කලදාලත්ම සශොද වලන්සදන්සනක් උසන් නැශැ ... ඒක නිවා හුෙක් 

සේලල් මට ශැමදාමත් මෙ ශැසරන්න ඇති... සමොනලා කරන්නද...පුරුදු 

සලා හිටිය ශැටිසන්... වේ සමොනලද ඉෙැන්නුලා...මාත් ලියාෙත්තා...මන් 

හුරුසලා හිටිසේ තනියම ඉසෙන ෙන්න.... කියලා සත්රුම් ෙන්න...  මු 

කට්ටිය හුෙක් අඳශසුයි කියන සම් සවල්මටත්, මසේ ක්රනමය ශරි යයිද 

කියා... 

මන් ඉතින් මසේ සුදු සරෝව මත් එක්ක.... හීන සෝසක් කාය ෙතකරා... 

ව්වන මාර ෙශක් යට... ලසට්ටම ලැව්ව... ශරි සුන්දර ඳරිවරයක්...ඔේ අපි 

සලනුසලන්ම නිේමාණය සලා...ඇසේ  ලදින හිරිකඩත් එක්ක ... එයා මට 

තල තලත් තදින් තුරුළු වුනා...අප්ඳා...මාරයි.. පුදුම වනීඳයක් දැනුසන්... 

දිේයත සෝක වැඳ...දැනුනු හීත අසප් ඇසේ උනුහුමත් එක්ක සකොසශේ ගියාද 

මන්දා... ඒත් ඒ ආදසේද ? ව්වන නිවා ඇතිවුණු කැමැත්තක් විතරද ...?? 

සමොනලා වුනත් සම්ක නම් මාරම සවක්සි කෑල්ක්... යාලුසලක් ලත් 

සලන්න තිබුනානම්... නම සමොකේද දන්නෑ...  

“දරුලසන් ශරිසන් එසශනම්...? ඔන්න කාටලත්ම ප්ේ්න නැශැ කිේලසන්... 

යන්න කලින් සඳොඩි සදයක්... දැන් අත උව්වන්න  න්න ; එක ඳාරින්ම 

වි ාසේ සෙොඩදාෙන්න පුළුලන් කියා 100% ක්ම වි්ලාව කට්ටිය...?”  

සම් ඳාරනම් ඉව්සවල්ම අත උව්වන්න ඕසන්... මතකයිසන්.., කලින් කාපු 

මඩ ඳාර ? විලිැජ්ජාලයි වන්සතෝසවේ  ැරුලා...  

“නියමයිසන්... එක සකොල්සක් ඉන්නලා... අන්න එසශම තමයි ඉන්න 

ඕසන්...” 

අයිසයෝ වල්ලි...!! මටමසන් සලන්සන... පරුසේ කරපු ඳේ තමයි... ආසයත් 

ඇේ එක උනාසන්...ලශකාඳන් විශඟ ලශකාඳන්...!  

මාල පිච්චිා අලුසලාම ගියා... ඒ අහිංවක ඇව් මන් දිශා  න් ඉන්නලා.. 

මසන් ව්වන හිනාලක්...දන්නලද සකල්සල්...මට කෑෙශා කියන්න 
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හිසතනලා....ඔයා ඕනෑම මකට ලඩා ව්වනයි කියා... ඔේ රත්තරසන් 

...ඇව් ලඳර වුනත්... ඔයා සම් විශඟට ව්වනයි...හුෙක්..!  

හිනාසලයන් සකොල්සෝ.... හිනාසලයන්...හිත ශයිය කරෙනින්...  

අම්සමෝ මසේ කට කසණ් දැන්... සරෝවමල් ඳැටික්කි ට හිසතන්න ඇති ම 

මශ ඳැණි සකොල්සක් කියා... සමොනලා කරන්නද ..? මට මාල ඳානය 

කරෙන්න  ෑ ... ඳපුල „ඩිේ ඩිේ!‟ ෙශා ෙැසශනලා...  සේ  ෑ සකල් 

හිනා සනොවුසනොත්... අසන් මට මැසරන්න හිසතයි...සුද ,ඔයා මට එසශම 

කරන්සන් නෑ සන්ද ?  

අසන් මසේ මැණික...උම්ම්මා...! හිනාල චුට්ටම චුට්ටක් ලැඩි වුනා.. ඔේ සම් 

ඳැණි සකොල්සේ හිනාල සලනුසලන්...පුංචි මුතු කැට සප්ලි සදකක්..ශරිම 

ව්වනයි...ඒක පුංචි නිසම්යක්...මට නම් කල්ඳයක් ලසේ... සශමින් බිම 

 ාෙත්තා... ආසය ඉව්වරශට ශැරුනා... ශරි අමුතු ශැගීම් සෙොඩක් 

ඇතිසලන්සන් මට...මන් දන්නෑ ඒකට කියන්න ලචනයක්...මන් හිතන්සන්... 

මන් ඔයාට ආදසරයි මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි...!! ඔේ , සකලි ඳැටිසයෝ 

හුෙක් ආදසරයි මන්... 

ඒක එයාසේ.... පුදුමාකාර සුන්දරත්ලයත් , චාම්  ලත් එක්ක .... මසේ හිසත් 

ඇදිා තිබුණු රුලත් වමෙ ෙැපීම නිවා ඇතිවුණු ආවාලක් විතරද ? ආවාල 

මුල් කරෙත් කැමැත්තක් විතරද...?  

නැත්නම් ඇත්තටම පිවිතුරු , උතුම් ආදරයක්....?? සකොසශොමද තීරණය 

කරන්සන්...??? කායට ඉඩසදනලද ....? නැත්නම් ඒ සකලි ඳැටියට මට 

දැසනන සේ කියනලද ..? 

 

 

*********************************************** 

      

 ඉදිරියට...... 
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