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“ආව්  ආව් ..... ර යදනලා අප්පා යශමින් තලන්නයකො......” 

“ශශ්......  බයිසික යන් ලැටිා තියයන අමාරුල……  අයන් ම යේ ක ට…… 

අදත් ගශ යගනද යකොයශද? අයන් අම්මපා යම් මයින්ටත් අතපය තියන් ඉන්න 

බැර ශැටි…… ඉන්නලයකො අප්පච්චි ආලම සුදු පුතායග ලැඩ ගැන කියන්න” 

ඒ අයප් අම්මා.ශරම යශොදයි.යකොච්චර ගුටි කාා ආලත් මයේ ඇඟ තලන්යන් 

එයා.ඒත්අද නම් ලැයේ මාට්ටු ලයේ.ෂික් මට දුක අරූට තල පාරක් යදකක් 

යදන්න බැර වුන එකට.... 

“යමොනාද කල්පනා කරන්යන්… ආ…… ගුටි කාා මදිද?” 

අම්මා යමතන මගුක් කතා කරනලා.යශොද යලාලට set එක ආයව්.නැත්තම් 

මම වමශරවිට අඩි 6ක් විතර යට. 

“විකාරද අම්යම්? මම යම් බයිසික යන් ලැටිා කියා දැන් කීපාරක් කිව්ලද?” 

හීනයට යබොරුලක් කිව්ලට පව් සිද්ද යලන එකක් නෑ… යකොයශොමත් මම 

ශැමදාම ගශන බයියන ඔය. යදයියන්ට පින් සිද්ද යලන්න ආරන්චි 

යනොවුයනොත්ඇති. 

“ශර ශර අපිටත් ශලව ්යලනයකොට ආරන්චි යලයියන්…බමුයකො පුතන්ඩියයග 

ලැඩ… ආයේ ඉල්නලයකෝ රව්තියාදු ගශන්න යන්න”  

හුටා… අනාතයි ලයේ ඔය කිව්ලට “අයන් මයේ සුදු අම්මියයෝ” කියපු ගමන් 

යන්න යදනලා.මන් දන්යන නැද්ද අම්මියග ශැටි. 

ඔන්න ඔයශොම තමයි මයේ ජීවියත් යගයලන්යන්……… ඉව්යකෝයල් 

මිව්ටනම් මාල එපාම කරපු එයකක්… ලලියක්නම් මම එතැන… උප්පැන්යන් 

තියයන විදිශට මයග වම්පර්ණ නම දිවානායක මුදියන්යවේායේ මන දින්ක 

දිවායවේකර.මම තමා බායා.ඒකිව්යව් මට අක්කා යදන්යනක් ඉන්නලා 

යොකු අක්කියානම් ශරම යශොදයි මට යගොඩාක් ආදයරයි.යපොඩි අක්කා… 

අයපෝ රන්ඩු යකක්කක්… මාල කන්නමයි බන් ඉන්යන්...... 
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Set  එයක් කැපී යප්න චරතයක් තමා මන්… යමොකද ලලිලට ඉව්වරහින්ම 

යන්යන මංයන්.අනක ඉතින් පිව්සු ලැඩ කරන යොකුම පිව්වා මං.ඊගට 

ඉන්න පිව්සුම යපොර තමා මයේ ශැම කුනු කන්දම ඇයේ දාගන්න මයේ යශොදම 

යාලුලා රවීන් යනොයශොත් බීරා… මට Beer cup එකක් ගශද්දිම ලැදුනා ලැදුනා 

කියා මැයරන්න ශදනලා.ඒ නවා ම බියරා යලා බීරා වුනා… ශැබැයි සුපිරම 

මීටයර්… 

“මනුලා…මනුයලෝ………” 

අයපෝ ඔන්න ඉතින් මතක් කරන යකොටම බීරා එනලා…අයියයෝ දැන් ඉතින් 

මයේ ඇයේ අමාරුල ලැඩි කරා යමොයල් අමාරුලකුත් ශදා තමයි මු යන්යන්. 

“අයේ මනුලා ගුටි කෑලා කියා ආරන්චියි” 

හුටා…… ඉලරයි…දැන් set එයක් bite එක මම තමා යලන්යන්… 

“කට කට බන් අම්මට ඇයශයි.අයපෝ… උඹත් ගම කනලා.යයකෝ උඹට දැන්ද 

මතක් යලන්යන අපිල.යශොද යලාලට දන්ඩියයි පිනදුලයි ආලා...උන්යේ දශයක් 

විතර ආලා බන්.ඕකට තමා කියන්යන් කෂ යශොද පව්යවන් එනලා කියා...” 

“ඕක අර විශඟයයේ සීන් එක යන්ද බන්” 

ම මයේ ඔලුලත් අවුල් කරනලා.ඇයි යයකෝ මමද කසුන නන්ගිල දාගත්යත් 

විශගයයන්…… 

“නෑ බන් අර අර විශඟයයේ තාත්තයේ සීන් එක” 

“ශෑ බන්… විශඟයයේ තාත්තත් යින්ද ඒකිට?” 

ම ගම කනලා.මශම මශ පිවය්වක්.ඉක්මනට යලාගන්න ඕන. 

“ඔව් ඔව් යින්.දැන් කට ලශයගන ලා්ප යලයන්” 

“ලා්පයලන්න?හිටපන් නැන්දට කියන්න උඹ ගශගත්තා 

කියා……නැන්යද්………නැන්යද්………” 

“ඉන්න පුත යම් එනලා  
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ඒ අයප් අම්මයග ආන්වර් එක.ම යකලියයි ම ලැයේ යදල් කරන්නද යන්යන්? 

“ඒ බීරා පිව්සුද බන් උබට?” 

“ඔව් බන්” 

“ආ… රවීන් පුතා කතා කාද?” 

අනාථයි…අම්මා ඇවිත් මට දැන් දාඩියත් දාා ලයේ 

“ඔව් නැන්යද්, අයප් නැන්දා කිව්ලා බන ඉරදා ජීලක කියා වර් යකයනක්යේ 

ක්ාව් පටන් ගන්නලා කියා. Chemistry ලට… යකොෂඹලු 

තියයන්යන්.මන් යන්න ඉන්යන්.අයන් නැන්යද මනුලත් එලන්නයකෝ…” 

අම්යමෝ දැනුයි ඇගට යල් ටිකක් ඉනුයව්.යම් බූරූලා මාල යශොදටම භය 

කායන්.රත්නපුයර් ඉදා ඉදන් යකොෂඹ ක්ාව ්යන්න……? මට මාන්දමද? 

“අන්කල්යගනුත් අශා බන්න ඕන පුයත්..ඉන්න එකම යකොල්යන්… 

යමයශලත් ශරයට ඉන්න බැර ඵයක් ඔයශේ ගිහින්……අයන් මන්දා” 

“නැ නෑ ආන්ටි… මම මට එයශදි අද ලයේ ගශගන්න යදන්යන නෑ” 

කෑලා කෑලා……ම නම් 

“ආ……ඔය අහුවුයන්……අදනම් අප්පච්චියගන් යේයරන්න බෑ ශරද? 

ඉන්නලයකෝ මම බාගන්න” 

අම්මා නම් එයශම කියා ගියා.ඒත් ම තාම යමතන.යම් යලනයකොට මයේ 

ඔලුයල තියයන කම්මයල් යකා ලැඩ පටන් අරන්. 

“මචන් මනුලා මාත් එයශනම් යන්නද?” 

“පයන් යයකෝ ඉතින්…මාල කෑලා බූරූලා…… පයන් මයේ දෑශට 

යනොයපනී…” 

ශෑ……යකෝ යම් යකා…?මම භාගයක් කියද්දි ම ලා්ප යලාද යකොයශද? එක 

අතකට පවු කියත් හියතනලා දැන් ඉතින් ඉරදට යකොෂඹ පයන්යකො ශයන් 

මත් දාන යඩ 
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⋆එයශම හිතුලට එදා ගිය යකොෂඹ ගමනන් පව්යවේ තමයි මයේ මුලු ජීවිතයම 

යලනව ්වුයන්.අදටත් මට හිතාගන්න බැශැ මට යකොයශොමද යමයශම යලනව ්

යලන්න පුලුලන් වුයන් කියා……ඉතින් ශමුයලම ඊග යකොටසින්………⋆ 
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