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පාසල් කාෙය ජීවිතනේ ඉතාම සුන්දර, සැහැල්ලු කාෙ පරිඡ්නේදයකි. එකෙ ජීවිතනේ 

කිසිම බරක් පතෙක් ඕනෑවට වඩා සිතන්නට කිසිනවකු නපළනෙන්නන් නැහැ. නදමාපිය 

රැකවරණය අහිමි වීනමන් අසරණ භාවය පත් ළමුන් හැරුනු විට පාසල් යන වයනසේ 

සිටින අන් සියලුම ළමුන් නේ කාෙනේදී නකළි නෙොල් අයුරින් ජීවත් නේ. 

ජීවිතනේ අරමුණු ගැන නිසි දැනුමක් නහෝ තැකීමක් නැති නමම වයනසේ ළමුන්ට 

නදමාපිය රැකවරණය, ආදරය හා මග නපන්වීම අතයව්ය නදයකි. එය නිසි නෙස 

නනොෙැබුනනහොත් වැරදි මාර්ගනේ ගමන් කිරීමට ඇති ඉඩ කඩ නබොනහෝ ය. ළමුන් 

මුලින්ම ආදර්්යට ගන්නන් තම නදමේපියන්ය. මග නපන් වීම බොනපොනරොත්තු 

වන්නන් නදමේපියන් නගන්ය. නේ නිසා ළමුන් හරි මග නගන යාමට නදමේපියන් සතු 

වි්ාෙ වග කීමක් ඇත. සම වයනසේ යහළුවන්නේ සහ පාසනල් අභාෂයද ළමුන්ට බෙ 

පෑමක් ඇති කරනවා. එනහත් නමහි ක්රමවත් පාෙනයක් නනොමැති නිසා පුලල් සංස්ථානේ 

සංයමය නිසි ළමා වර්ධනයට ඉතා වැදගත් නවනු ඇත. 

++++++++ 

සමාධි හංසමාලි ෙංකානේ දකුණු පළානත් නගරයක ප්රධාන බාලිකා පාසෙක 11 වන 

වසනර් ඉනගනුම ෙබන ශිෂයාවකි.  ඇය මධයම පන්තික පුලෙක එකම ගැහැණු දරුවාය. 

ඇනේ පියා පිළිකා නරෝගයකින් අකාෙනේ මිය ගිය පසු පාසල් ගුරුවරියක් වූ ඇනේ මව 

දුක් මහන්සිනයන් සහ දැඩි වීර්යනයන් සමාධිව ඇති දැඩි කරා. ඇය නවනත් විවාහයක් 

නහෝ අයථා සේබන්ධයක් ගැන නමොනහොතකටවත් සිතුනේ නැහැ. සමාධිනේ මාමා 

නකනනකු නග සහාය ෙැබුනත් සමාධිනේ මව පුලනල් සියලු කටයුතු තම වෑයනමන් කර 

ගත්තා. 

සමාධි තම මවට දිය හැකි උපරිම සහාය ෙබා දුන් ආදර්්මත් දැරියකි. 

"අනන් සමාධි.. ඔයාට නමේචර දුක් විඳින්න ුලනන් නමොන කරුමයක් හින්දද මම දන්නන 

නෑ... තාත්ති අපිව දාො ගිනේ අනේ කරුනමට තමයි දුව..." සමාධි නග මව දුනකන් 

කිේවා. 

"අේමි... අේමි නපොඩ්ඩක්වත් එනහම හිතන්න එපා... තාත්ති නැති ුලනන් අනේ කරුනමට 

තමයි.... ඒත් අපිට තාත්තිනග හයිය තිනයනවා.. අපි ඒ හයිනයන්... අනේ වීර්යනයන් 

ජීවිතනේ ඉස්සරහට යමු....." 

සමාධි කිසි දිනක කරදර කේකනටොලු නිසා අධධර්යමත් ුලනන් නැහැ. ඇය යථාර්තයට 

මුහුණ දුන්නා. 

ඇය ඉනගනීනේ කටයුතු වෙට මුල් තැනක් දුන්නා. අනාගතය නගොඩ නගා ගැනීමට 

ඉනගනීම ඉතා වැදගත් බව ඇනේ මවනේ අවවාද හා ඇය දුන් ආදරය නිසා සමාධිට 



නහොඳින් වැටහුනා.  වාණිජ විදයාවට මහත් නසේ ඇලුේ කෙ සමාධි, අනාගතනේදී 

ගණකාධිකාරිණියක වීමට බොනපොනරොත්තුනවන් ඉනගනීම කරා. 

සමාධි 17 විනේ පසුවන නයෞවනියකි. නයෞවන සිතක ආදර හැඟීේ පහෙ වීම සාමානය 

නදයකි. සංනේදී හදවතක මතු පිටින් පමණක් ආදරය ජනිත නනොනේ.  සංනේදී හදවතක 

උපදින ආදරය ඉතා බෙවත්, උතුේ ආදරයක් නවනවා. 

++++++++ 

තාරක චන්දිමාල් දකුණු පළානත් එම නගරනේම ප්රසි්ධධ පිරිමි විදුහෙක 11 වන වසනර් 

ඉනගනුම ෙබන ශිෂයනයකි. දකුණු පළානත් පාරේපරික සේභවයක් ඇති ඔහුනේ 

නදේේපියන්නේ  මුතුන් මිත්තන් මීට ්ත වර්ෂ භාගයකට පමණ නපර න්ධනපොළ වත්කේ 

අතින් නපොනහොසත් ුලනත් ඇතිවූ කරදර කේ කනටොලු නිසා ඒවා නබොනහොමයක් නැති වී 

ගියා. එනමුත් ඔුලන්නේ පාරේපරික අහංකාර බව අලු යට ගිනි නමන් හිත් තුෙ සැඟවී 

තිබුනා. 

තාරක නේ පියා සුළු නවළඳ වයාපාරයක් නගන ගියා . මව ගණහණියක නෙස පුලනල් 

කටයුතු කරනගන ගියා. තාරකට විවාහ වන වයනසේ වැඩිමහල් නසොනහොයුරියක්ද  සිටියා. 

අක්කා සහ මල්ලි එකිනනකාට ආදරය කෙත් ඔුලන් නේ කිට්ටු ඇඟෑලුේ කමක් තිබුනන් 

නැහැ. 

සාහිතයයට හා භාෂාවට මහත් නසේ ඇලුේ කෙ තාරකනේ හැකියාව සහ ආ්ාව තිබුනන් 

වණත්තිනයන් ගුරුවරනයකු වීමටය. එනහත් ඔහුනේ නේ අදහසට පුලනල් අය,  

වින්ේෂනයන් ඔහුනේ නසොනහොයුරිය වූ නදීකා කැමති ුලනන් නෑ. 

"නමොක්ධද මල්ලී.... ටීචර් නකනනක් නවො ඇති වැනඩ් නමොක්ධද?... කිසිම පිළිගැනීමක් 

නැහැ නන......." නදීකා කිේවා. 

"අක්නක්.... මට පිළි ගැනීමක් ඕන නෑ... මට ඕන නේ රනට් ළමයින්ට, සමාජයට 

නසේවයක් කරන්න... ගුරුවරනයක් කිේවම නකොේචර නසේවයක් නවනවද....." තාරක 

උත්තර දුන්නා. 

"අනන් ඔයානග නකනහේමල් නසේවය.... අද ඕන කරන්නන නහොඳට සල්ලි හේබ නවන 

අනිත් අය දැක්කම ඔලුව පාත් කරන රස්සාවක්...  ඒක හින්ද ඔයා නමඩිසින් කරන්න 

ඕන... අනික නදොස්තර නකනනක් නගන් ුලනත් ඔයා කියන නසේවය නවනව නන...." 

නදීකා තර්කයක් දැේමා. 

නකනසේ නහෝ අවසානනේ තාරක ධවදය විදයාව හැදෑරීමට රණරණය කරා. 

තාරකනේ නදමේපියන් සහ නසොනහොයුරිය පරේපරාගත මානනයන් නපලුනත්, තාරක 

එනහම නකනනක් ුලනන් නැහැ. ඔහු මහ නපොෙනේ පය ගසා ඇවිදින ළමනයක් ුලනා. 

එනසේ වූනේ ඔහුට ධදවනයන් උරුම වූ සංනේදී ගුණාංගය නිසා විය යුතුය. 



තාරක නේ කිට්ටුම මිතුරා වූනේ උෂාන් ය. උෂාන් නපෝසත් පුලෙක ළමනයකු ුලවත් ඔහු 

තාරක සමග කුඩා විනේ සිටිම තදින් මිතුරු වී සිටියා. අනපොස සාමානය නපළ පන්තිනේ 

සිටම උෂාන්ට නපේවතියක් සිටියා. උෂාන් නිතරම ගැහැණු ළමනයකු හා මිතුරු නවන 

නෙස තාරකට කිේවා. 

"නමොක්ධද මචන්.. නකල්නෙක්ව දා ගනින් නකො... නැත්නේ කිසි නජොලියක් නැහැ 

නන....." උෂාන් නිතරම තාරකට කිේවා. 

"නේ උෂාන්... මට උෙට වනේ ගායක් නෑ නකල්නෙො දා ගන්න... මම ඒවා නවොව 

ආවම කර ගන්නේ...." තාරක කිේවා. 

"ඇයි නමොනකෝ... උෙට නකල්නෙක්ට ආසාවක් නැ්ධද තවම.....හි.හි.හි... යනකෝ. .. 

නකල්නෙක් දා නගන ෆිල්ේස් වෙට පාක් වෙට ගිහින් නපොඩි නජොලියක් දාපන් නකො.. නේ 

මම වනේ...උෙ දන්නන නෑ තිනයන ආතල් එක..... මම ඊනය ඩිොනි එක්ක බීේ එනක් 

ගෙක් පිටිපස්නස මාර නජොලියක් දැේමා...හි.හි.හි...." 

"නේ නිකන් වල් කතා නනොකිය ඉඳපන්... නේ මචන්... නකල්නෙක් කියන්නන නසල්ෙේ 

බඩුවක් නනනමයි... උෙෙ වනේ ඒුලන් හින්දා තමයි අද නකොල්නෙො චාටර් නවො 

තිනයන්නන... නකල්නෙක්ට ආදරයක් දක්වන්න ඕන.........." තාරක ටිකක් තදින් 

කිේවා. 

"අනන් නේ නිකන් පෙයන් බන් යන්න... ඔනහොම කියන උෙ වනේ උපාසක බළල්ලු 

තමයි අන්තිනේදි මීනයො නදන්න නදන්න අල්ෙන්නන....." උෂාන් නතොෙ විකා නගන 

කිේවා. 

"නේ උෂාන්...මම කිේවද උෙට මම උපාසකනයක් කියෙ..ආ...නවොව ආවම මට 

නකල්නෙක් හේබ නවයි.... අනික මට මීනයො නදන්න නදන්න ඕන නෑ....ඒ එක්කම 

නකල්නෙො මීයන්ට උපමා කරන්න එපා... ගෑණු ළමයින්ට ගරුත්වයක් ඇතුව කතා 

කරපන්....  ." තාරක  කිේවා. 

"උෙ ඔය දන්නන නැතුවයි කතා කරන්නන නකල්නෙක් එක්ක නජොලියක් දාන නකොට 

තිනයන ආතල් එක... උෙට ඒක දැනුන දවසට නකල්ෙව හම යන කන් 

කරයි.....හි.හි.හි..." 

"අනන් නේ... උනේ වල් කම උෙ තියා ගනින්... මට පාඩුනව ඉන්න දීෙ...." තාරක 

කිේවා.   

මල් වයනසේ පසුවන සෑම ගැහැණු නහෝ පිරිමි ළමනයකුට නේ ආකාරනයන් මිතුරු 

මිතුරියන්නේ බෙපෑම සහ ආභාෂයට ෙක් වීමට සිදුනේ. නබොනහෝ අවස්ථාවෙදී නමයින් 

අනිසි ප්රතිපෙ ඇති නේ. තාරක ද නමම තත්තවයට මුහුණ දුන්නා. 



සිය වැඩිමහල් නසොයුරියනේ ඇසුර නිසා තාරක යේ ආකාරයක සංයමයකට පැමිණ 

සිටින පිරිමි ළමනයකි. එ නමුත් මල්වර වයස පසු කිරීනමන් පසු සෑම නයෞවන 

නයෞවනියකනේ ම ආ්ාවන් උ්ධදීපනය වීම සව්ාභාවිකව සිදු නවනවා.  නමය තාරකටත් 

බෙපාන යථාර්තවාදී සිදුවීමකි. තාරක නේ ජීවිතයට මින් ඇතිවන බෙපෑම නකබඳු 

නේද?... 

++++++++ 

සමාධිනේ නහොඳම, අවංක මිතුරිය වූනේ අනුත්තරා ය. අනුත්තරා සහ සමාධි අතර ඇති 

මිත්ර සේබන්ධය සංසාරගත මිතුරු කමක් තරේ දැඩි ුලනා. ඔුලන් අතර සිටි අනිත් 

මිතුරියන් වූ රුවනි සහ කුෂානි පවත්වා නගන ගිනේ බාහිර මිතුරු කමක් පමණය. ඔුලන් 

නදනදනා නිතරම තම ආත්මාර්ථය සඳහා සමාධිනගන් උදේ ෙැබීමට පුරුදු වී සිටියා. 

"සමාධි... රුවනියි කුෂානියි නිතරම ඔයානගන් නහල්ේ ගන්නවා... ඒත් මට ඒ 

නගොල්ෙන්නග එේචරම නෙන්ගතු කමක් නේන්න නෑ...." දිනක් අනුත්තරා කිේවා. 

"අනූ.. ඒකට කමක් නෑ... ඒ නදන්න අනේ යාළුනවො නන.... ඉතින් අපි පුල්වන් න්ධවල් 

කරෙ නදමු.... මම කිසි නදයක් ආපහු බොනපොනරොත්තු නවන්නන නෑ අනූ....." සමාධි 

කිේවා. 

ජීවිතය නරෝස මල් යහනාවක් නනොවූ සමාධිට අනිත් අයනේ අමාරු කේ නත්රුේ 

ගැනීනේ හැකියාවක් තිබුනා. ඒ නිසා ඇය සැමවිටම අනුනට උදේ කිරීනමන් තණේතියක් 

ෙැබුවා. 

සමාධි පාසල් ගිනේ අනුත්තරා සමග බස් රථනයන්ය. නදනදනා ප්රධාන බස් නැවතුේ 

නපොනෙන් බසනයන් බැස පාසෙ නදසට පයින් යාම පුරු්ධදක් කර නගන සිටියා. 

දිනක් උදෑසන සුපුරුදු පරිදි සමාධි සහ අනුත්තරා බසනයන් බැස්සා. 

"සුසුසූ අනූ... අද බස් එනක හරි නසනග... ඒ මදිවට රස්නනයි..... අපි ඉස්නකෝනෙට 

යන්න කලින් නමොනව හරි බීෙ යමු අනන්....." සමාධි කිේවා. 

"හා සමාධි... හැබැයි පරක්කු නවන්න බෑ.... නේ... බස් වෙ ඉන්නන නේ මහ වල් 

මිනිසස්ු අනන්... මනේ ඇනේ කී නදනනක් ඇතිල්නෙන්න හැදුවද?....." අනුත්තරා  වට 

පිට බෙො කිේවා. 

"ඔේ අනූ.. ඒක ඇත්ත.... මට නේ ඇති නවො තිනයන්නන... ඒත් ඉතින් අපි නමොනව 

කරන්නද ...." 

"ඔයාට නේ ඉතින් තවත් වැඩි ඇති... ඔයා ඇහට කණට නේන ෙස්සන නකල්නෙක් 

නන...මුන්ට ෙසස්න නකල්නෙක් දැක්නකොත් ඉතින් රතු ඉර පනිනවා....." 



"නේක සමාජ ක්රමනේ වැරැ්ධද අනූ... අපි තමයි තැනෙන්නන.... නේ ඉක්මනට යමු... ඕව 

කතා කරෙ වැඩක් නෑ..." 

සමාධි, අනුත්තරාත් සමග  අවන් හෙකට නගොස් සිසිල් බීම නබෝතල් නදකක් නගන 

නේසයක් ළඟ වාඩි ුලනා. 

"ඒ නෙවල් නහොඳට පාස් නවන්න ඕන අනූ...නැත්නේ කැේපස් යන්න හේබ නවන්නන 

නෑ...ටියුෂන් තමයි දරන්න බැරි...ගිහිල්ෙත් බෑ... නනොගිහිල්ෙත් බෑ... අනන් මන්ද....." 

සමාධි ටිකක් දුනකන් කිේවා. 

"ඇයි සමාධි එනහම කියන්නන?...." අනුත්තරා ඇහුවා. 

"මම ඔයාට කියන්නන නැති නදයක් නෑ අනූ... ටියුෂන් වෙට සල්ලි නහොයා ගන්න එක 

අපිට ටිකක් අමාරුයි... අේමි නකොේචර දුක් විඳිනවද මාව ජීවත් කරන්න... මට හරිම 

දුකයි අනූ.... මට නගදරක වෙන් පිඟන් නහෝදන්න හරි රසස්ාවක් හේබ නවනවනේ මම 

ඉස්නකෝනෙ යන ගමන් ඒක කරනවා..." සමාධිනග ඇස් නදනකන් කඳුලු ආවා. 

"අනන් සමාධි.. ඔයා අඬන නකොට මට වාවන්නන නෑ... මම ඔයාට පුලුවන් විදියට 

නහල්ේ  කරන්නේ... ඔයා දුක් නවන්න එපා නකල්නල්... ඔයාට මම ඉන්නවා...." 

අනුත්තරා සමාධිනග අත අල්ෙ නගන කිේවා. 

"අනූ...අපි නදන්නනග යාලු කම නේ මුලු වි්්වයටම වඩා නෙොකුයි....." සමාධි 

අනුත්තරානග අත තද කරෙ අල්ෙ ගත්තා. 

"ඔේ සමාධි......මම ඒක දන්නවා...... අපි දැන් ඉස්නකෝනෙට යමු......" 

"හා අනූ....." 

සමාධි ඉඳනගන හිටිය පුටුනවන් නැගිට්ටා. එවිටම යේකිසි නදයක් තමානේ ඇනේ වැදුන 

බව සමාධිට නත්රුනා. ඇය පිටුපස හැරී බැලූ විට දුටු නදයින් ඇය එකවරම ගැස්සුනා. 

සමාධි නැගිටින විට පිටුපසින් ගමන් කෙ තැනැත්තා අත තිබූ සිසිල් බීම නබෝතෙනේ 

වැදිම නිසා ඔහුනේ ඇඳුම හැමතැනම සිසිල් බීම හැලී තිබුනා. 

"ස්සස්්සස්්.... අනන් නසොරි... අයිනයෝ... අනන් මම දැක්නක නෑ... අනන්...ආහ්...." 

සමාධිනග ඇස් නදකට කඳුලු ආවා. 

"අ..න්...නෑ කමක් නෑ නංගි.....ඔයා හිතෙ කනර් නැහැ නන කමක් නෑ...." ඔහු කිේවා. 

"අනන් ඒ ුලනාට මට හරි අේනසට්...දැන් ඔයා නකොනහොමද ඉස්නකොනල් යන්නන?....සුදු 

ඇඳුම ඔක්නකොම ඉවරයි....අයිනයෝ...අනන්...නමොනවද මම නේ කනර්....අනන්....." 

සමාධිනග ඇස් නදනකන් කඳුලු නේරුනා. 



"අයිනයෝ කමක් නෑ නංගි... ඔයා අවංකවම ඒකට කණගාටු ුලනා.. මට ඒ සිතිවිල්ෙම 

ඇති... මම නපොඩ්ඩක් නහෝද නගන යන්නේ.. අනන් කමක් නෑ...." 

"ඉන්න මම ඔයාට නවන ඩ්රින්ක් එකක් අරන් නදන්නේ...." සමාධි කඳුලු පිහිද ගන්න 

ගමන් කිේවා. 

"අයිනයෝ එපා නංගි..... අනික ඔක්නකොම හැලුනන නැහැ නන....කමක් නෑ... දැන් ඔයා 

යාලුවත් එක්ක යන්න... නැත්නේ ඉස්නකෝනෙට පරක්කු නවයි නන....." 

කඳුලු පිහිදාගත් සමාධි ඔහු නදස අහිංසක, සුමුදු සිනාවක් පා අනුත්තරා සමග අවන් 

හනෙන් එළියට ගියා. 

"නේ මචන් තාරක... උෙ නම මාර පිස්නසක් බන්... උෙට තිබුනන ඒකිට කියෙ තව 

ඩ්රින්ක් එකක් ගන්න.... බෙපන්.. දැන් ඩ්රින්ක් එකත් නෑ.. ඇඳුමත් ඉවරයි.... ඒකි හැට 

හතර මායම දාෙ උෙව ඇන්දුවා... අනන් යනකෝ උෙ....."  

සමාධිනේ අත් වැරැ්ධදට ෙක් වූ තැනැත්තා තාරක ය. ඔහු තම මිතුරා වූ උෂාන් සමග 

අවන් හෙට පැමිණිනේ සුපුරුදු සිසිල් පැන් සංග්රහයටය. 

"නේ උෂාන්.. මම උෙ වනේ නරුමනයක් නනනමයි... ඒ නකල්ෙ ඕන කමින් මනේ 

ඇනේ හැේපුනාද.... අනික බෙපන්.. ඒකි අවංකවම සමාව ඉල්ලුවා... මට ඒකම 

ඇති...." තාරක කිේවා. 

"අනන් බන්... උෙෙ වනේ උන් හින්ද තමයි නකල්නෙො නමේචර  ගනන් උස්සන්නන... 

ඇයි ඉතින් උෙෙ උන් ඉසස්රහ නගොනා නවනවනන... නකල්නෙො තියානගන ඉන්න ඕන 

අපිට ඕන විදියට නටවන්න...."  

"උෂාන්... ගෑණු ළමයින්ට ඔනහොම කතා කරන්න එපා.... බෙපන් ඒ නකල්ෙ මුලු 

හිතින්ම දුක් ුලනා නවේච න්ධට... ඇස් නදකට කඳුලුත් ආවා... මට හරියට දුක හිතුනා" 

තාරක ටිකක් ආනේග ශීලි නවො කිේවා. 

උෂාන් ජංගම දුරකථනය අතට අරන් සක්රිය කරා. 

"නමොනකෝ උෙ නමෝබයිල් එක බෙන්නන?...." තාරක ඇහුවා. 

"නෑ මචන්... මම නේ නිුලස් බැලුවා... ෙංකාවට භූමි කේපාවක් එනවද කියො...." 

උෂාන් කිේවා. 

"භූමි කේපාවක්?... එක පාරටම?....." තාරක පුදුම නවො ඇහුවා. 

"ඔේ...දැන් උෙට අර නකල්ෙ ගැන අනුකේපාවක් ඇති නවො තිනයනවනන... ළඟදිම 

ඒක භූමි කේපාවක් නවන්න පුලුවන්.... ඒකයි මම බැලුනව....." උෂාන් යටැසින් තාරක 

දිහා බෙො කිේවා. 



"අනන් නේ......" 

"ආආ.. නේ නේ නනනමයි... නමන්න නමනහ වනරන්... ඉස්නකෝනෙ යන්නත් පරක්කු 

නවනව උනේ නේ අනුකේපාව හින්දා...." 

තාරක උෂාන් සමග පාසෙ නවත පිය මැන්නන් කිසියේ වික්ෂිේත භාවයකින් යුතුවය. 

++++++++ 

තාරකට එදා පාසනෙදී පාඩේ වැඩ වෙට හිත නයොමු කිරීම සෑනහන්න අපහසු උනා. 

ඔහුනේ මතකයට වරින් වර පැමිණිනේ සමාධි නේ සමාව අයදින අහිංසක මුහුණය. 

"දඟ කාර ඔය දෑස දුටුවා එදා 

                                                 දුර ඈත පාසල් විනේ 

             නනොදැනීම අපනේ නේ සිත් යා ුලනා 

දසුනින්ම හසුනක් මවා......" 

 

අසහාය සංගීතනේදි සනත් නන්දසිරි ශූරින්නේ නමම ගීතය නමහිදී තරමක් නවනස් 

ආකාරයකට තාරකට දැනුනා. 

"අහිංසක ඔය දෑස දුටුවා නමදා 

                                                අද උදනේ හමු වූ නවනල් 

           නනොදැනීම ඔයා ළඟට හිත දුවනවා 

දසුනින්ම හසුනක් මවා....." 

 

"ස්සස්්.... නමොනවද මම නේ හිතන්නන.... මට ඉස්නකොනල් පාඩේ වැඩ තිනයනව... නේ 

අනේ මනේ හිතන එක හරි නෑ.... අනික...නේ...නේ... මම දන්නන නකොනහොමද ඒ ළමයා 

ගැන.... එ..එ...එයාට නකොල්නෙක් ඉන්නවද දන්නනත් නෑ...චී.. නමොනවද මම නේ 

හිතන්නන.... එනහම එයා ගැන හිතන එක වැරදියි....." 

තාරක එකිනනකට ප්රතිවිරු්ධධ සිතුවලි වලින් විඩාවට පත් නවමින් එදා මුලු දවසම ගත 

කරා. රෑ නින්දට ගිය විටවත් ඔහුනේ මනසට සහනයක් ඇති ුලනන් නැහැ. රෑ සිහිනනන් 

පවා ඔහුට නපනුනන් සමාධිනේ අහිංසක මුහුණත්, කඳුලින් පිරි දෑසත්ය. 

++++++++ 

උදෑසන නේ සිදු වීනමන් සමාධිට කිසියේ කැළඹීමක් ඇති ුලනාද? එනසේ ඇති නනො 

වූවානේ එය පුදුමයකි. සමාධි සංනේදී ගැහැණු ළමනයක් නිසා ඇයනේ නනොඉඳුල් සිතට 

විවිධ සිතුවිලි ගො නගන ආවා.  



"අනන් එයා නකොේචර නහොඳද?.... නිකන්වත් මම දිහා රවෙ බැලුනව වත් නෑ... මට 

කිසිම විදියක නරක කතාවක්වත්... විහිලුවක්වත් කනර් නෑ.... අහිංසක විදියට මට කතා 

කරා... ඒ ඇස් නදනක් නෙොකු අනුකේපාවක් මට නපනුනා.... එයා....මම ගැන දැන් 

නමොනව හිතනවද දන්නන නෑ.....චීඊඊඊ.... නමොනවද මම නේ හිතන බහු බූත.. එයාට 

දැන් මාව අමතක නවෙත් ඇති...." 

සමාධි නේ නේ සිතුවිලි ප්රවාහය අනුත්තරා නිසා නැවතුනා. 

"සමාධි...... නමොකද නේ ඔයානේ කල්පනාව... අද උන්ධ ඉඳන් ඔයා හරි අමුතුයි... 

නමොකද...උන්ධ මීට් ුලන එක්නකනා ගැන හිතනවද?..ආ...." අනුත්තරා ඔනෙොක්කුවට 

වනේ ඇහුවා. 

"අනන් නෑ අනූ... පිස්සුද.... මම නේ නිකන් කල්පනා කරා......" සමාධිට කියා ගන්න 

පුලුවන් ුලනන් එේචරයි. 

සමාධි සහ තාරකට නේ ඇති වී තිනබන්නන් නයෞවන නයෞවනියන්ට ඇති වන සාමානය 

හැඟීමකි. ගැහැණු ළමනයකු හා පිරිමි ළමනයක් අතර නෙන්ගතු කනේ නසේයාවක් ඇති 

වන්නන් ඔුලන් නදනදනා යේකිසි තරංගයකින් එකට ස්පන්දනය වූ විටදීය. නේ 

ස්පන්දනය එක්නකනනකු තුෙ පමණක් ඇති ුලව නහොත් ඉන් කිසිම බන්ධනයක් ඇති 

නනොනේ. නබොනහෝ අවසථ්ාවෙදී එක්නකනනකු තුෙ පමණක් නේ ස්පන්දනය ඇති 

ුලවනහොත් එය ධවරයකට මුෙ පුරා විනා්කාරි තත්ත්වයක් ඇති වීමට පුලුවන. 

සමාධි සහ තාරක නදනදනා දැන් එකම තරංගයකින් සේන්දනය වී ඇත. නෙන්ගතු කනේ 

පුංචි බීජය ඔුලන්නේ සිතට ඇතුලු වී ඇත. එනමුත් එය හදවතට තවම තට්ටු කර 

නනොමැත. 

ඔුලන් නදනදනානේ නයෞවන ජීවිතය දැන් කුමන දි්ාවකට ගමන් කරයිද? නෙන්ගතු 

කනේ කුඩා බීජනයන් පැෙයක් හට ගනීද? ඒ පැළය කුමන ආකාරනේ ගසක් බවට පත් 

නේද? එම ගනසේ වැඩීමට අවට පරිසරනයන් බාධා ඇති නේද? 

නේ සියළු නදයම ධදවනේ ඉරණම අනුව සිදුවනු ඇත. 

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

 

 

 

 

 


