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“සරේමය ; විලාශ බන්ධනයත් වමඟ ජීවිතසේ ගදය ාාලයය , නිා ාාසේ රචිත 
වංගීත රචනාලන්සගන් යුතු...... දිලා ාාසේ ගයනු බන්නා ව...... සුගායනීය 
තුති ගීතිාාලක් බලට ඳරිලර්තනය ාරන්සන්ය. විලාශ බන්ධනයත් වමඟ ස් රමසේ 
ඳ රාර්ථනාල... තම මව ලවා ඇති ආලරවය ඉලත ා..... ශදලසත ග ගුරුරු තුන් 
සාසර ග ආසෝාය වි ගදන්සන්ය. එය සලනත් කිසිම වන්තු්ටියාට... තමන් 
ඉක්මලාන්නට සනොශුකි වන්තු්ටියක් මලාන්සන්ය. ලඩා ඳුශුදිලිල 
කියතසශොත්... එය සදවියන් විසින් ව්ඳර්ශිත ආත්මයක් සලත ඇති වන්තු්ටිය 
මලාන්සන්ය.” 
 
“විලාශ බන්ධනයක් ලනාහී ; සතලුන්නකු සමසොල ජනිත ලනු පිණිව සිදුලන... 
සේලාත්මා ේවිත්ලයා සුවංගමය ලන්සන්ය. එය උත්ාෘ්ට ව සරේමයක් ඳදනම් 
ාරසගන , ේවලතය අසශෝසි කිරීසම් ඳරමාර්ථසයන්..., ආත්ම සදාක් සිදු 
සාසරන වංගමයක් ලන්සන්ය. විලාශය යසථෝක්ත උත්තරීතර වංගමය ාරා 
සමසශයලන්සන්.... සලනව් ව පුේගයන් සදසදසනකුසගන් උඳන් සදයාාාර ව 
ආධයාත්ම ේවිත්ලයක් මත ඳදනම් සලනිනි. එය බුමකමකින් ඇරරුු 
වදාතනිාත්ලය තුළින්... අලවන් ලන දම්ලුසා රන් මුදුල ලන්සන්ය. එය 
දිලයමය ව්ලභාල ධර්මසේ... සාත්ලතු සඳොසශොවත් කිරීමටත් , ඊට ආශීර්ලාද 
කිරීමත් පිණිව සුපිරිසිදු ව නසබෝ ගුසබකින් ඇද ශුලු.. සුපිරිසිදු ව 
ලර්ාලක්....ලන්සන්ය.” 
 
“සඳම්ලතා සාසර ග සශෂන ඳෂමු බුමකම ; නිනිව් ශදලසත් ලපුරන්නා ව බීජ ශා 
වමාන ලන්නා සවේ.... සතොමක සඳති මත තබන ඳෂමු ශාේද ; ජීවිත ලෘක්සය ග අතු 
අග පිසඳන ඳෂමු කුසුම ලන්නා සවේම... සුසඳම්ලතුන් සදසදසනකුසේ වලලා ගා 
වංගමය ලනා ග ; සමම ලපු බීජසේ... ඳෂමු කුසුසම්.. ඳෂමු ඳෂතුර ලන්සන්ය.” 
 
සමය මා සවොසශොයුරියසේ වටශන් අතරින් උපුටා ගත්තකි... ඈ ාාාාරිනියකි. 
ඳෘථු ජිවිතාලසබෝධයක් ඇත්තියකි... ඇය විසින් සමයට ලියා තිබ විචාරය 
කියවීම මට තශනම් ාෂාය... අනාදරයකින් සනොසේ... දුඩි ව්සන්ශයකිනි... මා 
විසින් සමයින් සත්රුම් ගත් සදය මසේම ලචන ලලින් කියසලනු දුකීම ඇසේ 
අවි ගංවා බාසඳොසරොත්තුල විය... ඇයට ඒ සමොසශොත ෂඟා ාරදුන්සනනි... ඇය 
ඉමශත් වතුටට ඳත්විය... ශසිනි නම් මා ශවරැමක  ගනුසශනවි ට සරෝව කුසුම් 
ශතක් පිපුනා සවේ සේනම්.. ; මා සවොසශොයුරිය සිනාසවනවිට එලන්ම ව කුසුම් 
ශයක් පිපුසන් සලයි... ඇයද ඒ තරමටම සුන්දරය. ඇසේ සිනශල මට මශා 
ආසෝායකි.... මුළු සොලටම යශඳත වවන්නා ව එළියකි... 
 
සමය Khalil Gibran නම් ාවිසයකුසේ „විලාශ බන්ධනය‟ නම් වටශනකින් ඈ  
උපුටා ගත්තකි.. එසශයින් ඔහු පිළිබද සබොසශෝ සේ අන්තර්ජාසයන් පිරික්වා 
බුලුසලනි. ඔහු මා සිත අරක්ගත්තා සවේය.. ඇත්තටම එය එසවේ සනොසේ. ඔහු 
ඳලවා ඇති සදයත්... ; සමොසශොතින් සමොසශොත රවාරවය ලන්නා ව වි්ලය 
සමන්.., ක්රමසයන් පුළුමක ලන මා ජිවිතාලසබෝධයත් එකිසනා මුනවින් වුවදුසන් 
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සලයි... එසශයින් සමය ඇදහුසයනි... දිවි  ගනිසයන් රකින්නට සිතා ගත්සතනි. 
නමුත් පියලර කි ගඳයක් ඉදිරියට ගිසයනි. 
 
 ගසත් සදගිඩියාලකි... මම සදසොලා අතරමංල  ගඳින්සනනි.. සමලර පි ගටට 
කිසිසලකු නුති බල දනිනි. මන්ද මටද මා සලනුසලන් ඳලා ා ශුකි කිසිලක් 
සනොමුත්සත් සලයි... එසශයින් ලඩා සශො යුයි ශුසඟන විවදුමට ඉඩ සදනි.. මට 
ලුදගත් මසේම ආදර රත්තරන්සේ වතුටයි... මාසේ වතුට වම්බන්ද ව අලසේ 
කිසිලක් ලුදගත් සනොලන්සන් සලයි..!!!  
 
කිසිම දිසනා විලාශයට සඳර..., මා ජිලය  ගනි සුරංගනාවිය වමග ලිංගිාල 
සනොශුසිසරන්න්නි... කුමන සශෝ අන්දසම් සුළු සශෝ ක්රියාලා නිරත 
සනොලන්සනනි. එසශයින් මංග රාත්රිසේ..... මංග යශසන්.. මට ුසබන 
තයාගයන් සබොසශෝ ලනු ඇත.. ඇඳුසමන් පිටතට සනොසඳනුු අවම වම 
සුන්දරත්ලය... , ඇසේ මෘදු ඳශව... , ානයා භාලය ශා නුපුරුදු හුරතමක ාම ඒ 
තයාගයන් ලනු ඇත...!! මන්ද ඈ ඇඳුම් ඇන්සේ එක් සදයක් නිරතුරුල සි ග 
තබාගනිනිනි... ඉර මඬ , ව මඬ... නිරාලරවය ව විට සුන්දර ලන්සන් යම් 
සවේද... එසවම ගුශුණිය..., ආලරවය ව විට අරමාවල සුන්දර තුනුත්තියකි... 
එසශයින් ඈ සිත නිලා වනශන.., යම් රාගයා වකුනා දු ඇති ලන්නට 
සනොසදන... වංලර බසේ සුන්දරම ාාලයයක් ලුන්න..!  
 
සමසතක් ඇඳුසමන් ලුසුු විට.. ; සඳසනන සදයට එශා යමක් බන්නට 
සනොගිසයනි... සනොයන්නටද ඉටා ගත්සතනි. ඒ දිනය ලනතුරු මසේම දඟාාර සිත 
ඳානය ාරගත යුත්සත් සලයි... ඇය ල.., ඇසේ අවි ගංවා සි ගන ඳානය ා 
යුත්සත් සලයි.. 
 
වතයයකි , මම ඇයල විලාශ ාරගනිනි...! දුනටත් ඉදිරියටත් සම් වි්ලසේ 
රමාවය ඉක්මලන්නා සවේ... ීමමා මායිම් ර ගතල ආදරය ාරනි. එසශත්... , ඊට 
සඳර මා නිය ගියසශොත්...??? මම දුන්මම නිය සනොසදන බල දනිනි. නමුත් මරු 
මට ඒ ගුන ඇඳ වී නුත... ඇඳ සනොලන්සන්ද සලයි...!!! එසශයින් බිය සලනි.. මා 
නියුදුන ද ඈ ජීලත් විය යුතුය... සගෞරලසයන් ජීලත් විය යුතුය.. මසේ වතුටත් 
සගන ජිලත් විය යුතුය...! 
 
මා ඳතන්සන්..., 
 
„මසගත් ආයු සගන..., සියක් ආයු ුබ.... මටත් ලඩා ාමක ඔබ ජීලත් සේලා..!!‟ 
 
කියායි... එසශයින් සිතින් ඳමවක් සුන්දරත්ලය විඳින්සනනි.... මා 
ලාවනාලන්තසයකි... සරෝව ඳදුසර් ව සියලුම වි ාටු ඉලත් වී ඇත... සඳර ව 
චණ්ඩ සුෂඟ දුන් ඇත... ඔවුන් මා පිළිගත්සත් සලයි. ඈ සනොකීලද ... ; අඳ 
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එකිසනාාට ආදරය ාරන බල ඔවුහු දන්නාහුය... එයට අලවර ුබී ඇති 
සවයකි.. 
 
නමුත් සඳරකී සශේතුල ලුදගත්ය... එසශයින් ඒ සුලලත් සුදු සරෝව මට 
ංසලනි... ඇයට රැාලරවය වවනි.. වමනෂ ඳුටිසයක්ල අනුාම්ඳාසලන් බා 
 ගඳිනි. නමුත් සරොන් ගන්න ට සනොයන්සනනි... මන්ද සමොනයම් සශෝ අලාවනාලක් 
අඳ සවොයා ආසලොත්....??????? ඇය ල විලාශ ාරගත සනොශුකි වුල සශොත්...??? 
මා සරොන් ගත් ඒ ්සේත සවේලන්දිය... , සනාගත් ඒ අවි ගංවා කුසුම ; සඳර 
සනොව විර සව තුලී සඳොඩිවී විනා වී යනු ඇත... එය සිදු වීමට ඉඩ දිය 
සනොශුා... එසශයින් ඇය සදව ආදරසයන් බා  ගඳිනි. ඒ සවේලන්දිය මා සිත 
ඳමවක් සනොල... මුළු ඳරිවරයම ; සුන්දර ාරනු ඇත...! සුලලත් ාරනු ඇත..! 
මා සනා ගත් සුදු සරෝව ම සාසවේ නම් එය ාරන්නද..??? නිදශව ්ඳුලුත්මක් 
නුති ඈ විනා වී යනු ඇත... මන්ද නිදශව් ඳුලුත්මක් උසදවා ඈ විලාශ ාර ගත 
යුත්සත් සලයි... එයට තල බා  ගඳින්නට සිදුසේ. එසශයින් ඉලවනි...  
 
එසතක්.., 
 
„එා මාට සඳම් ාරනි සිතින්...  
සනන්න ආවයි ඒ ම සදෝතින්...  
මසේම ලන්නට ශුමදාමත්...!‟ 
 

සව දකිනි , සිතනි... වුනසවනි... ඈ වනවලනි.  

අපි කිසිසලක් ඳරිපූර්ව සනොසලමු... එසශයින් පුේගයන් සදසදසනකුසේ බුඳීම... 

, ඕසවෝන් වියසනන් ඳාරජම්බු ආ.. කිරව ලලින් ආරක්ාලන ඳෘතුවිය සවේ 

දකිනි... විලාශයට සඳර ලිංගිා වබතා ඒ ඕසවෝන් වියනට ශානි ාරන අඳ 

විසින්ම නිදශව් ාරන... , ලායුන් සව දකින්නට පුරුදු වුසනනි.. විා ලන 

ඕසවෝන් සිදුර නිවා ඳාරජම්බු ආ.. බි ගසුු දෑ පිටතින් එක්ල... ශානි 

ඳමුුලන්නා සවේම ; ජිවිතසේ සිතිවිලි මත , ශදලත මත ඇති ව ආදරසේ යම් යම් 

ඳළුදු වීම් ඇති ලනු ඇත...  

සඳසනන්සන් ඒ සදසදන විලාශ ලන්සන් නම් ගුටළුලක් නුති සවේය. නමුත් වතයය 

අසනාකි.... ඕසවෝන් සිදුර නුලත ආලරවය සලනින් ඳලතී... නමුත් එය ාමක ගත 

ලන්නකි...!! එසවේම විලාශයට සඳර සිටම ාායිා ආවාලන් මුමක ාරසගන..,  

තෘ්තිමත් කිරීම අරඹයා... ආදරය ඳලත්ලාසගන ගිය ා වුබෑ ගුටළුලක් ඇති 

සේ... එකිසනාාසේ වාංවාරිා බුඳීම දුර්ල සේ... එය වංවාරය පුරා එක්ල යාමට 

ඇති ක්තිය හීන ාරන්නකි... 
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ජිවිත ලෘක්සේ ඳෂමු කුසුසම්.. ඳෂමු ඳෂතුර ඇතිකිරිමට ම ඳරාගනය කිරීම ාමක 

දුමීමට සිතාගත්සතනි... මන්ද මා ඇයට නිමක අශව තරම්.. ; මශ මුහුද තරම්... 

ආදරය ාරන බුවිනි... ඇසේම ආරක්ාල උසදවාය.  

ාවුරුන් සාසවේ කීලද ආදරසේ උච්චතම අලව්ථාසේ..... , වමගාමී ලිංගිා 

වබතාලක් ඒ බුඳීම ක්තිමත් ාරනු විනා... ; දුර්ල ාරන බල 

පිලිසනොගන්සනනි... මසේ ජිවිත ාාලය ලියන්නට දිරි සදන ඒ මශා කිවිඳිය එයට 

එාග වුලාය... ීමමා මායිම් ර ගත ආදරයක් කුමන සේ සිදු වුලද සිඳී සනොයයි.. අඩු 

සනොවුසන් සලයි.. ආධයාත්නිා ව මානසිා බුඳීමට... ාරීරිා බුඳීම එක්වුසණ් 

සලයි... තලත් ක්තිමත් වුසන් සලයි..! ගතින්ද සිතින්ද එක් වුසන් සලයි... 

සාොටින්ම එක් ඒාායක් වුසන් සලයි... කුමන සශෝ ක්තියකින් බිලිය 

සනොශුකි... , මරුද ඳරාජය පිළිගන්නා...!!!  

එසශත් මසේ සිසත් විපිළිවර බලක් ඇති වී ඇත... මා සම් මත සදා අතර අතරමං 

වුසේ සලයි... මංමුා වුසේ සලයි.. මන්ද පුදුමයාත් පුදුමයක්... ලවර ගනනාලාට 

ඳසු සඳර දින රාත්රිසේ සිදුව බුවිනි...!!  

 

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

අසන් මන් ගිරයාට අහුසලා... අයිසයෝ...!!! ඇසඩනලා යසාෝ තනි ඇශුට... 

 ගටු කියා ...!! ාවුරුත් නුේද සම් පුලක් සගඩියට උදේ ාරන්න..???? ාවුරුත් 

නුේසදෝසදෝසදෝසදෝඕඕ....????? සම් ඳාර නම් සමොන මෂ යසාක් ලත් එන 

ඳාටක් නෑ...!! අසඳොයි අ ගංවා ඳරාව...!  

මසේ රත්තරන් අක්කිටයි මටයි ජිලය සදන්න... අරමාන සේදනාලන් උහුපු.. ; 

ජීලසේ උමකඳත හුඟක් සලනව් සාසනක්... ඳේ , සදයියසන් මසේ අම්මා...!! 

සලනව් නුශු.. අසන් මන්දා...??? මන් දන්නලා ; අ්ඳච්චි නුති උන දලසවේ ඉදන් 

එයා නිදාගන්සන් නුශු... අම්මට රෑට නින්ද යන්සන් නුශු කිය. ාළුලර 

ලුසටන නිවා ාරන්න සදයක් නුති නිවා... ඇට යනලා නිවක්. අක්කිට 

ශදිව්සියාට ගමනක් ගි ගන් ශලව් වුසනොත්... අම්මා ලාශසන් අරන්ගිසයොත් 

නිවක්.., ාෑම සේන්න එළියට ගිසයොත් නිවක්... එළියට බ ගන්සන් සබොසශොම 

ාාතුරකින්...  

ඊසවෝසේ උඳමා ාතාලකුත් මතක් සලනලා... ඳරව ග්රීා නිතයා ාතාලක්. අසන් 

වමාසලන්න අම්සම්...! ඔයාසේ සුදු මශත්තය ට පිව්සු...!!! 
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“සියුව් සදවිඳු , තම විලාශ මංග උත්වලසේ..... එම උත්වලයට ශුම වසතකුම 

ාුවීය. ඉබ්බා ඳමවක් සනොඳුනිව සිටිසේය.. ඒ මන්දුයි සියුව්ට සිතාගත 

සනොශුකි විය... එසශයින් ඳසු දින.. සශේ උසගන් ඊට සශේතුල විමසිය..  

„මම මසේ සගදරටයි ාුමති... එයයි මට සශො ම..‟  

යුයි කිසේය... සියුව් සාොඳමව උදශව් විද යත් ඌට යන යන වෑම තුනාම එය 

උසුාසගන යාමට සිදුවිය..”  

හුටා...!!! අස් අම්මටත් එසශම සලයිද...??? ටිාා ට ලත් වතුට තිසයන තුනාට 

එන්සන් යන්සන් නුති එසාන්...??? ශුබෑටම සම් සේ උව්වසගන යන එා නම් 

සමකසි සලන එාක් නුශු...!! 

අසන් මන් සිේද ාරගන්න ඳේ...!!! සමොනලා ාරන්නද..??? සාොසශොමටත් මන් 

සශට අනිේදට..., අංසගොඩ යන්න ඉන්සන්...!! 

ඇත්තටම ඒාට සශේතුල අ්ඳච්චිසේ මතායන්..., සම් සේ ඇතුසමක තමයි ලුඩිපුර 

තිසයන්සන්... එයත් මන් ලසේම සි ගන මලන්නියක්.. ඒා නිවා ඉබ්බි ලසේ 

සශසලන්න අාමුතියි... ඒාට මම යි අක්කියි...!! නිාචර වසතක් ලසේ රෑට 

නිදාගන්නුශු... ුබිය යුතු සේ සාොසශොම ලුක්වුලත් ුසබනලසන්... ඉතින් 

එයා දලාට නිදි.. ඳේ , අ්ඳා දුසක් බෑ මට... අ්ඳච්චි ඉන්දා සම් ාමාට නුති 

විශඟ ට..,  ඒ ගමන යන්න තිබුනා නම්..! සලනවක් සලයි..!!! ඒත් ඒා 

රමානලත්.. ; බාසඳොසරොත්තු සලන තරසම් සලනවක් සලයිද..??? 

සි ගන මලන්නිය... සි ගන දකින්නියක් සලා... මසේ අම්නිට ඊසේ නින්ද ගි ගන්.. 

වතුටු සලන්න ඕසන්... සන්ද..??? ඒත් එසශම බුශු ලසේසන්..!! එයා... අඅඅඅ.. 

කියාගන්න බුශු මට. අඬන්න ඕසන් බිම සඳරලි සඳරලි...!! මට පුංචි බයක් 

දුසනනලා... සමොාද අම්නිට නින්ද ගිය එාත් පුදුමයක්... සම් ලසේ නපුරු 

හීනයක් දුාපු එා පුදුසමනුත්..., පුදුමයක්...!!!  

එා අතකින් අක්කි සම්ා සනොදන්න එාත් සශොයි... අක්කිට නින්ද ගියාම ආසේ 

සබෝම්බ ගුහුලත් ඇශුරනලා සබොරු.. ශුබුයි ඳසිඳු අයියා එසශ ඉන් කිවිසුමක් 

ඇරියත් ඇති ඇශුසරන්න....!! ශරි , ශරි සම් මමකලි „පූන්‟ ගෑලත් ඇති තමයි.. ඒ 

වුනාට ඉතින් එසශම සනසේ සලන්සන්...  

ාටයි , අනිත් ඳුත්සත් ාටයි සදාම ලුඩ...!! එා ාටක් ලී ඉරනලා අනිත් ාට... 

„පූන්‟ „පූන්‟ ගානලා. වමශර දලවට මසේ ඔසඩොක්කුසේම නිදිසන්... එදාට ඉතින් 

නශයක් නෑ මට ඉතින්... ලුසිකිලියත් එක්ා වමශර දාට තරශ සලනලද 

මන්දා..??? ඒ ශුටි සුල..!! ාවුද කියන්සන් „අඬ ඳසේ ග නුසත්‟ කියා...??? 



P a g e  | 7 

 

ඕා අමලිා සබොරු...!! වුා නම් අස් අක්කි ඔසඩොක්කුසේ නිදි ාරලන් 

බන්නසාෝ.... අනිා ලී ඉරනලා අශන් ඉා... ාන් සදාකුත් නෑ.. ාන්සබසර් 

„කන්‟ „කන්‟ ගානලත් එක්ා... අනුනාද සලනලද මන්දා...??? සමොනලා උනත් 

මසේ සුදු අක්කිසන්... සුදු උනාට ඉතින් දන්නුේද...??? ටිාක් විතර ගයි..!  

ඉතින් මට තමයි ඇශුරුසන්.. අම්නිසේ වේසදට. සාොටින්ම අම්මා ාතා ාසරත් 

මට...!! ඒත් මන් නිාමට ලත්  ගතුසේ නුශු මට සමච්චර තුසලන්න සලයි 

කියා... මට නම් දුන් වතර දිවා මාරු සලා ඉන්සන්... බුරිම තුන සමොසෂේ උඩ 

ලාඩි උනා... අසන් අම්මඳා.. ; සම් ශදලතත් ගලා දාන්න විදියක් තිබුනා 

නම්...!! නුේද දන්නුශු අලුත් ජිමාට් එාක් එසශම..??? 

“සුදූ..!!! සුදු මශත්තසයෝසයෝසයෝඕ....!! සුදූඌඌඌඌඌ..... ඉ ග.. ඉ ග... ව්..ව්ව්.. 
සූසූ.. ඉ ග... ඉ ග... අසන් මසේ සුදූඌඌ..... ඊඊඊඊඊ... ඉ ග.. ..ඉ ග..ඉ ග.. ඊඊඊඊ... 

අසන්.... ඊඊ... ආආ... සූසූසුසූ.... සුදූඌඌ...” 
 
ඈ යසාෝ...???? මට සදසොල රත්වුනා....!!! දලවක් ඳට්ට රෑ ාලුේසදක් 
සශොයන්න ගි ගමකා... ඌරුඳසන් ට සලච්ච සේ ලසේ තමා... ඒාමයි දුසනන්සන් 
මසේ  ගසත්...???  
 
දලවක් ඳට්ට රෑ 1 ට 2 ට විතර... ඌයි උසේ තාත්තයි... සගට රිංගපු ාලුේසදක් 
ල සශන අමර සේමක් ..ා සගයින් එලාසගන... දුන් ාලුේදා එළිසේ ඉදන් 
වේද දානලලු... මුන් සදන්නට මෂ ඳුනද සාොසශේ මසේ  ගසත්...?? දුන් 
උන්සදන්නසේ ගුන්සි ාෑමක... සදාට ාුඩිා ; ඌරු ඳසන් ඉව්වරශ 
සදොසරනුයි.. උසේ මශ එාා ඳව්සවේ සදොසරනුයි ාලුේද ල සශොයන් ගි ගන්... ලට 
ාරා සේමක් සදන්න සලන්න ඇති...!!  
 
අංාමකට ාලුේදා ශම්බසලා... ආසේ නෑ මුකුත් නෑ ඌ සොසලත් නුති 
සලන්න ..ා දාර වයිව් සඳොමකකින්...!! ාලුේදා „සඳත්සතෝ‟ කියන එාට 
ආවන්න සුේද සිංශ ලචනයක් කියාසගන බිම ඳතබෑ වුනාලු...!!! අයිසයෝ ඌරු  
ඳසන් .., ඉලරායියියියීඉ...!!!! ඌ ඔලුල ඳුලිා දලව් සදාක් ද සාොසශේ 
ඉව්පිරිතාසමක  ගටියා...?? ාලුේදා ට ඒ සලාසේ ාටින් ලසේම අනිත් එසානුත් 
 ගනා යන්න ඇති...???   
 
අන්න ඒ සඳොලු ඳාර ාෑලා ලසේ සලන්න ඕසන් මටත් දුසනන්සන්... ඇයි 
යසාෝ..?? මන් සම් සාෝට්සට් බදාසගන ශසිනි ල මතක් ාරා... සඳොඩි ජගිමක 
බිරිව් එාක් ාරන්න ශුදුසේ... නෑ නෑ ඒ ශුටි සොකු එාක් සනසේ... සඳොඩි 
ව්වන හීනයක් මල මල  ගටිසේ... අම්මා බසේ ාෑ ගශනසාොට. ඉසන් තිබ්බ 
වරම බිමට ම දාා... ාලිවමයි , ටී ර්ට් එායි දාසගන මන් දිේලා... නිාන් 
ාඩ ාාපු ගමන් රන් ඳව්ව ඳඩයක් ඇරියා ලසේ...!! සාොසශොමටත් මට වරම 
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ෂුලර් නුශු... ඕා ශදන්සනම ාකුමක සදා ඳාමු ලෂමකක් සලන්න... ඉතින් මන් 
ඕා අඳින්සන් ඇට ආලම විතරයි...  
 
ඒත් ඉතින් වරම විතරක් ඇා.., ාුවඳට ගශසගන.. එළිමශනා , හුෂං ඳාරක් 
එන තුනා  ගටියනම්.... බට්ටා කමක සලන ශුටි ; ාුව ඳට ගවන්සනෝ දනිති... 
සන්ද..??? සබොරුනම් ාරා බන්නසාෝසාෝසාෝඕඕ... ශුබුයි තදට වරම 
ඇගන්න ඕසන්... නුත්නම් ඉතින් අනිත් උන්ට සතොවිමක නුටිමකක් තමා... 
එසශම උසනොත් „ඇව් ඇත්සතෝ බත්ලා!‟ කියාසගන දුලන එායි තිසයන්සන්... 
අයිසයෝ වමකලි...!! දන්සනෝ දනිති , සදයිසයෝ වාක්කි සදති..!!   
 

“අසන් ඇයි අම්නි...??? සමොාද සම්...??? අම්නි... අසන් අම්නි... සාෝ ඉතින්. 

අසන අඩන්න එඳා අම්නි...! ඇයි කියන්න සම් මට...???” 
 

“මන් හීනයක් දුක්ාා සුදූ... අසන්සන්ඒඒ...” 
 

“හීනයක් දුක්ාා...!!! ඉතින් අඬන්සන්...??? අයිසයෝ... ඳාටියක් දාන්න ඕන ීමන් 
එාක් සන් අම්නි..!! ඒ කියන්සන් අම්නිට නින්ද ගි ගන්සන්...!! ඉන්නසාෝ මන් 
අක්කි නුගිට්ට ගමන් කියන්න. අපි පුංචි ඳාටියක් දාමු.. ශසිනි  ටත් එන්න 
කියා. අසන් ඉතින් බෑ කියන්න බෑ ශරිද...??? මන් අම්නිසගන් මුකුත්ම ඉමකා 

නුශු සන්... ඒත් අද ඉමකනලා....” 
 

“අසන් මසේ බුදු පුසත්...! සම් අශන්න... ඔයා ශසිනි ට ආදසරයි කිය මන් 
දන්නලා..! ඒත් මන් දුක්සක් ඔයාට යි ශසිනි දුලට යි.. විසේසයන්ම ශසිනි ට 
නරාක් සලන හීනයක්..!! ඒායි මට බය... තාමත් බයයි..! අසන් මන් මුරිා 

ගියත් ඒ හීසන නම් වුබෑ සලන්න එඳා...” 
 

“සමොනාද අම්නි සම් කියන සමෝඩ ාතා...??? මුසරන්න ාතා ාරන්සන්..! ඔයත් 
ඕලා වි්ලාව ාරනලද...?? මසේ ශසිනි ට සමොනලා සලන්නද..?? ශරි , සමොනලද 

දුන් ඔයා දුක්සක්...???” 
 

“මන්.... මන් දුක්ාා ඔයා තල මුව සනොසඳනුු පිරිනි ෂමසයක් එක්ා වුසරන් 
ාතාාරනලා... අස් සගදර සනසේ.. අනිා ඔයා සනසේ , එයයි සබොසශොම 
වුසරන් ාතා ාසර්..!! ඔයා ාරුවාලන්තල සමොනලද ඳුශුදිලි ාරනලා... එයා 
සත්රුම් ගන්සනම නුශු... ශසිනි දූ ඇතුසමක ාාමසර්ා ඉන් එලියට ආල... 
එතුන ඉන් තමයි මට කියපු සේලමක ශරියටම ඇහුසන්... ඊට ාලින් අඳුශුදිලි 
වේද විතරයි ඇහුසන්.. අසන් මට බයයි සුදූ... ශසිනිල බාගන්න... ඳව ලසේ 

බාගන්න... එයාල නුති ාරගන්න නම් එඳා...!!!” 
 

“නුශු අම්නි... ශසිනි ට මන් හුඟක් ආදසරයි... එයා තාම සනොකිේල ට මම 
දන්නලා එයත් එසශමයි කියා...! ඉතින් මන් එයාල නුති සලන්න සදන්සන් 
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නුශු... සාොටින්ම  ගත රිේදන්නුශු ලචසනකින් ලත්...!! මන් අම්නිට ඒ ගුන 
සඳොසරොන්දු සලනලා...! අනිා අම්නි දන්නලසන් මා ගුන... මන් ාාසේලත්ම  ගත 
රිේදන්නුශු කියා. සමොනලද ඉතින් ශසිනි කිේසේ...??? කියනලා ලසේ අම්නි ට 

ඇහුසන්...???” 
 

“ශසිනි දුල සශොටම අඩ අඩ  ගටිසේ... ඇව් රතු සලනාම් අඬා.. එයා...., එයා 

කිේලා ඔයාට.... අසන්..  ඉ ග.. ..ඉ ග..ඉ ග.. ඊඊඊඊ... අසන්.... ඊඊ... ආආ...” 
 

“අසන් මන්.... ඔන්න මටත් ඇසේනලා දුන්... මන් ඔයාට ලඩා ශයිසයන් අඬන්න 
ද එසශනම්..??? සාෝ ඉතින්... මසේ සශො අම්නිසන්.... නාඩා ඉන්නසාෝ. 

සමොනාද ශසිනි කිේසේ...???” 
 
“විශඟ..., උඹ කිසයේලා සශොටම ඇති දුන්...!! මසේ දෑශුට සනොසඳනී 
සමතනින් ඳයන්... බුශුඳන් සදොට්ට...!! ආසේ ාලදාලත් මට  ඔය සශලවුමක 
ස්න්න ලත් එන්න එඳා.. සශො සාමකසක් බුසගන වතුටින් ජිලත් සලයන්...! 
මන් මුරුවත්... ; සාොටින්ම මසේ මෂගම ට ලත් උඹ නම් එන්න එඳා... 
සාොටින්ම එන්න එඳා..!!  ඉ ග.. ඉ ග... ව්..ව්ව්.. සූසූ.. ඉ ග... ඉ ග... ඊඊඊඊඊ... ඉ ග.. 
..ඉ ග..ඉ ග.. ඊඊඊඊ... අසන්.... ඊඊ... ආආ... සූසූසුසූ.... ලඳින්නම් මන්... 
ාරුවාාරා සදොට්ට බුශුඳන්...!!!” 
 

“ඊට ඳව්සවේ මට මුව සනොසඳනුු... අනිත් පිරිනි දරුලා සමසශම කිේලා... ඉ ග.. 

ඉ ග... ව.්.වව්්.. සූසූ.. ඉ ග... ඉ ග... ඊඊඊඊඊ... ඉ ග.. ..ඉ ග..ඉ ග..” 
 
“සදොට්ටටටටටට බ ගන්න...??? සතෝත් බුශුඳන් සතොසේ මමක කුමාරයත් එක්ා... 
සගනාපු සවේරම අරසගන...!!! සතෝත් එක්ා චූන් උනා සම් සශොටම ඇති... 
සමොනාද උඹ බන්සන් ආආආආ...???? මසගන් කුුශර්ඳ නාශා බුශුඳන්... 
ඇඟ විකුවන... ඳරරරර.... සතොසේ දික්ාවාසේ මන් සගදරට එලන්නම්.. ඳේ 
සනො.. සතොසේ සශොර නිනිශත් එක්ා... සමතනින් මා බෑවිා ඳයන්...!!!” 
 
“සතෝ නිදාගත්සත් නෑ කිේසේ මත් එක්ා...??? එතසාොට සතොසේ අශලමක 
එසාත් අශලමක එා ාුඩුසේ... තල එසාක්ද යසාෝ...???” 
 
“සමොනලා වුනත් උඹ සශො වුඳ බඩුලක්... මාත් එක්ා  ගටපු ඳුය ගානට මන් 
උඹට වමකලි සදනලා... තුලා සලත් සන් ඇත්සත්..??? සමොනලා ාරන්නද 
සාොච්චර ාෂත්  ගත පිසරන්නුශු සන්....  ඒ තරමට උඹ ඳට්ට... බබ්බු ශදන්න 
කියාපු මුෂින් එා... සතොට දලසවම උනත්...”    
 
“විශඟ එඳා මසේ සදයිසයෝ......!!!!” 
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“ඔන්න ඔච්චරයි පුසත්... ඔයා අන්තිමට ාසර් සමොාක්ද කියා මට සඳනුසන් 
නුශු... ශසිනි කියපු සේ විතරයි මට ඇහුසන්... එතසාොට මයි මට ඇශුරුසන්.... 
සුදූඌඌඌඌඌ..... ඉ ග.. ඉ ග... ව.්.ව්ව්.. සූසූ.. ඉ ග... ඉ ග... අසන් මසේ 

සුදූඌඌ..... ඊඊඊඊඊ... ඉ ග.. ..ඉ ග..ඉ ග.. ඊඊඊඊ...” 
 

“අසන් මසේ සුදු අම්නි... සම් අශන්න... ශසිනි ට මන් හුඟක්.. ඇත්තටම 
කිේසලොත්... ආආආඅඅ... අම්නි දුක් ගන්න එඳා... අම්නිටත් ලඩා.. සම් මුළු වි්ලය 
තරමටත් ලඩා ආදසරයි.. මන් මටම සඳොසරොන්දු සලා අම්නි ඉන්සන්... මන් 
ශසිනි ට ාලදාලත්ම එසශම ලුරැේදක් සලන්න සදන්සන් නුශු... අනිා අස් 
ආදසර්ට ාායිා වම්බන්දයක් විලාශයට ාලින් ඕන නුශු... ඒා සලන්න 
සදන්සනත් නුශු මන්... ම්ම්ම්.. ලයසවේ ලුරැේද නිවා පුංචි පුංචි සේලමක සිේද 
සලයි... මන් එයාල බඳින්න ාලින්... මසේ අන්තිම හුව්ම ටිා ගියත් එයාට සලන 
සානක් එක්ා වතුටින් ජිලත් සලන්න පුළුලන්... මන් අද ඔයාටත් සඳොසරොන්දු 

සලන්නම්..!” 
 

“අනිා අම්සම්.., සමච්චර ක්තිමත් ආදරයක් තිසයේ.. අපිට සමොනලා 
සලන්නද...?? සන්ද...??? බය නුතිල ඉන්න මසේ රත්තරන් අම්නි... දන්නලද 
අම්නි...??? අනාගතය කියන්සන් වාස්ක් සදයක්... ඒායි අනාලුකි ; අනාගතය 
ගුන සි ගන සබොරු සලන්සන්... සමොාද අපි ලර්තමානසේ ලුඩ ාරන විදිය අනුල 
තමයි අනාගතය තීරවය සලන්සන්.... අනාගතය සගොඩ නුසගන්සන්...!! අපි ටම 

පුළුලන් අස් අනාගතය නිර්මාවය ාරන්න...” 
 

“ශරිසන් එසශනම්....??? මන් ෂඟින් ඉන්නද නින්ද යනාම්....??? ඔන්න මන් 
ාඳුළු සවේරම පි ගදුලා... ඒා සනසේ ; අම්නි තාම ශරි ව්වනයිසන්... නරාද 
ාවාදයක් බුා.... දරුසලක් මමකසක් ශුදුලානම්... මටත් ආවයි මමකලිසයක් 
ශරි නංගිසයක් ශරි  ගටියා නම්...!! අක්කි මාල බාගන්නලා ලසේ... මට පුළුලන් 
එයාල බාගන්න... සමොසාෝ කියන්සන්...??? දාමුද මංග දුන්වීමක්...??? 
සාෝ , බන්න මුව... ආේ , අ්ඳාඳාඳාආආආ... නිාන් ශට යිට් දාා 

ලසේ...!!” 
 

“අසන් ඳයන් දඟසයෝ යන්න... ගුටිසනොාා. මුසේ තිසයන මනමා ාම..!! 

මටත් මගුමක ාතාාරන්න එසනෝ...!!” 
 

“ඉතින් නරක් සලා තිසයයි... සාොසශද...?? නයි ායිද සරෝව් ඳාන් කිේලලු... 

හ..හ..හහ..!!” 
 

“හ...?? ඳයන් ඳයන් යන්න... ගි ගන් සාෝට්සට් තිසයන පුළුන් ාාඳන්සාෝ... 

ශසිනි කිය  ගතාසගන...  ග ග.. ග..හී...” 
 

“අම්... අම්මා සාොසශොමද ඒා දන්සන්...???” 
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“අසඳෝ බය වුනාද මනමායා...??? මන් දුක්ාා අක්ාා මයසේ සාෝට්සට් 
මශනලා... ඉතින් මට  ගතුනා.. එසශනම් ඒාත් ශරි... අපි සනොදන්න සචව් 
කිේලලු... අපිත් ඔය ාාසමක ඳහු ාරසන් ආසේ...  ගහී.. ශරි ශරි දුන් යන්න 
පුසත්... මශන්සිත් ඇතිසන්... දුන් සශොටම රෑ සලා... ඔයාට  ගසත් බයක් 
නුත්නම් එච්චරයි... ඒත් ශසිනිල බා ගන්න... ඳව ..ා ශරි ාමක් නුශු... 

සශොද...???” 
 

“ශ්ම්.., ඔේ අම්නි.. ඳව සදන්න පුළුලන්... ඒත් ාාසේ වුනත් ඳවක් ගන්න නම් 

බුශු...!! අපි බමු ඉව්වරශට.... සමොාද සලන්සන් කියා....!” 
 
අම්නිසේ  ගත ශුදුලට සමොාද මට නම් ටිාක් බයයි... සි ගන කියන්සන් මශ 
පුදුමාාාර සදයක්... වමශර සි ගන අපිට අරමුවක් ුසබනාන් ජිලත් සලන්න 
උදේ ාරනලා... ශරියට ශසිනි එක්ා ාතා ාරන්න ලත් ඉඩක් සනොුබුු 
ාාසමක... මන් හීන සෝසාා ජිලත් වුනා ලසේ... හීන මුේලා ලසේ මන්... 
 
එතසාොට වමශර හීන සලනුසලන් අපි ාුඳසලා ලුඩ ාරනලා... ඉලවනලා.. 
ශරියට මන් අ ගංවා නිනිව්සු සලනුසලන්.. සඩොසාක් සලන්න ලුඩ ාරනලා 
ලසේ... ලුඩ ාරනලා කිේලට ඉතින් දන්නුේද...??? ඒා නම් සාොසශොමටත් 
සේමක් සනසේ... සමොසාෝ මන් ඇමකබට් සන්....  
 
ඒත් සම් පුදුමය...??? සි ගන සනොදකින්නිය.. බයානා හීනයක් දකිනලා... 
එතසාොට වමශර අනාගසත් සිේද සලන සේලමක වමශර හීන ලලින් සඳන්නනලා 
කියන එා...??? එසශම විදයාත්මා ඳුති ාඩක් ඳලා තිසයනලා... සම් සි ගන 
කියන්සන් මනසවේ වංකීර්ව සවමකමක්...!! සාොසශොමටත් විදයාල කියන්සන ම 
අවිදයාල සන්...!!! 
 
ඇරත් මන් ශසිනි ල ආදසරන් බාගන්නලා... අනාගසත් ඒා උනත් අපිට ඒා 
සලනව් ාරන්න පුළුලන් සලයි.... ඔේ , අපි එසශම ාරනලා...!!!! 
 
 

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

“අසන් මසේ ආදර මුණිා... මන් කියන සේ අශන්න...! ඒාට ාුමති 
සලන්නසාෝ...  ගතන්න තරම් සදයක් නුශුසන. සමොනාද අසන්...??? ඔන්න මන් 

තරශයි නුත්නම්...! ආසේ ඔය ාුත මුව බන්සන් ලත් නුශු...” 
 

“වි ගලු සනසේ විශඟ.... , ඒා ාරන්න බුශු. අ්ඳච්චි ඔයාා සලනුසලන් ඉතිරි 
ාරපු වමකලි මන් ගන්සන් සාොසශොමද...??? එසශම නාව්ති ාරන්න සදන්න බුශු 
විශඟ...!!! මන් දන්නලා... මසේ ඳව මාත් එක්ා තරශ සලන්නුශු කියා... දලව ්
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සදායිසන් විශඟ... අනිා ඔයාසේ ආදසර් මාල බාගනියි සන්... මසේ ඳාන් 
සඳත්ත.. සාෝ ඉතින්...??? දුන්  ගනාසලන්නසාෝ... කිති ාලන්නද 

එසශනම්..???”  
 

“ඔයාට සත්සරන්නුශු ශසිනි.... මට ඔයා ගාවින්ම ඉන්න ඕසන්... ඔයාල 
ආදසරන් බාගන්න ඕසන්... අනිා සමසශ සමච්චර සශො අයි සශොව්පිටමක 
තිසයේ...... ඔයා සමොන එසශා ටද සාොෂඹ ඇව් ලාට්ටු ගිසේ....??? එා ඳාරක් 
අශන්න තිබුවා මුණිා...! ඔයා දන්නලසන්... ඔයාසේ ශුම දුාාදිම මට ඔයා 
ගාල ඉන්න ඕසන් කිය... ශරි , දුන් ගිය සේ ගියා... නපුරු සුරංගනාවී. ඔයාට 

වමකලි ගන්නම සලනලා... අපි ඔඳසර්න් එා රයිලට් ාරමු...” 
 

“ඉතින් ඳුට්ව් , ඔයා මාල බන්න එන්න.... ඒත් ඳාලුනම් මසේ සරෝව ම 
ගලා සදන්නද... ආආආආ...??? සත්රුම් ගන්න ඳුටිසයෝ.... ඕා සම් මට 

සොකු ගානක්.... ඉතින් මට එසශම නාව්ති ාාරියක් සලන්න බුශු...” 
 

“එඳා ාතා ාරන්න මසගත් එක්ා... අම්මසගන් මන් සම් වමකලි ඉමකගත්සත් 
වයක් විදියට... මසේ අනාගත ජිලන වශාාරිය සලනුසලන්....! මන් සඩොසාක් 
උන ගමන්ම ාරන්සන් ඒ වමකලි සගලන එා... සත්රුම් ගන්නසාො...!! මීට ලඩා 
කියන්න ලචන නෑ මා ෂඟ... ශසිනි මට අඬන්න බුරිල සම් ඉන්සන්... අසන් මාල 

මුරිා යයි සුදු ඳුට්සටෝ...!!” 
 

“අසන් ඳේ අ්ඳා ඔයා.... ඔයා  ගතුලද සම් ඔයා ව්වන.. සශො සාොමකසක් 
සලච්ච ඳළියට... මට හුඟක් ආදසර් දුන්නු ඳලියට මන් ආදසර් ාරයි කියා...??? 
පුශ්...!!! සම් සෝසක් ආදසර් කිය සදයක් නුශු පිව්සවෝ... තිසයන්සන් 
සවක්ව්... ඔේ , සවක්ව් විතරමයි...!!! මසේ ඳපුල අමකන්න දුන්සන්... ාම්මුමක 
ඉඹින්න දුන්සන්... තමුසවසග ාම්මුමක ඉම්සබ්... සවේරම මසේ ආතමක එාට... 

සත්රුනාද උඹට...???” 

 

 “ඔේ , ශුම සාොමකම මන් දිශා ශුරිා බන්න තරම්... දලසවම උනත් ඉඹින්න 
 ගසතන තරම් මන් ව්වනයි. ඒාට මසේ ඇව් සදා ඌට සනොසඳසනන්න 
ඕසන්... දුක්ා ගමන් සමොසාෝ සලන්සන්...??? ෂික්.., කියාසගන අයින් සලනලා. 
ඉතින් මට කිසිම නෑ ආතමක එාක්... අඩුම තරනින් ශාේදක් සදන්නලත් එසාක් 
නෑ. උසේ තිසයන සගොන් ාමට මට අහුවුනා... අන්න ඒායි වුසන්...!! ඳේ , සතෝ 
මුටි ාසෂේ...!!! රැලටිච්චා සඳොමකකිච්චා එසමක ගසශේ එමකලිච්චා කිේලලු... හ..හහ... 
එනලා සමතන අනාගත බිරි සලයි කිය  ගත වය ගන්න... ඳේ බන් උඹ... 
ආච්චිසග සරේද අව්සවේ සශොයඳන් ආදසර්.... සමොාද ආදසර් කිය සදයක් සම් 

සෝසක් නෑ...!!!” 
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******එතසාොට සවේරම ශසිනි සේ සබොරු මායාලක්ද...??????******   
 
 
 
ශසිනි විශඟ ට ආදසර් නුත්නම් විශඟ සමොනලා ාරගනීද...??? එසශම උසනොත් 
සම් ආදර ාතාසේ අලවානය ඊෂඟ සාොටව සලයි....!!!!!!!! ඒ අලවානය නම් සම් 
සි ගන මලන්නාට අලවරයි වමුසගන යන්න..! ඔේ , සම් ආදරය සිත්තම් ාසමක ඔබ 
සලනුසලන්... සිත්තසරකු වුසන් ඔබ සලනුසලන්.... සමසතක් ාමක මා වමග රැඳුනු 
මසේ පුංචි ඳවුසමක වාමාජිායන් ටත්... කියලන ඔයාටත් සබොසශොම ව්තුතියි...!!   
 
පුංචි සදයක්... මසේ යාළුසලො ටිා සමන්න සම් සේලමක ගුනත් ටිාක්  ගතා 
බන්න.... 
 
ාම්මුමක ඳශරක් කියන්සන් සමොාක්ද...???? 
 
වි්ලය තරම් ම ව පිවිතුරු ආදරයක් විනා ාරන , විනා ාෂ ශුකි යුයි සිතිය 
ශුකි  රබම අවිය කුමක්ද...??? නුතිනම් සලනව් මාලතාට සයොමු ාරන...???   
 
ානයා බාලසේිපිවිතුරු බසේ එාම වාක්ෂිය „සමක‟ ඳුමකමක් ද...????? 
 
සමක ඳුමකමක් අස්ක්ාසලන් ාායිාල එක් වීම සමොන ලසේද...???? 
එලන්නුක් අස්ක්ා ාරන පුේගයාට එය සනොුබුසනොත්....????  
 
 ාතාලට ..පු නසම් සත්රුම...??? „සවසනශව රන්දා රශසින්‟ කියන්සන් 
සමොාක්ද...????  „ආදර ශසිනි‟ කියන්සන් සමොාක්ද...???  
 
ශමුසලමු ඊෂඟ සාොටසින්...  
 
1 ) පිව්සු ආදරයා අලවානය වමගින්.... 
 
සශෝ...... 
 
2) අසන් මන්දා... සම් සදසලනි ක්රමය සමොාක්ද කිය...??? සදසලනි ක්රමයක් 
තිසේවිද...??? 
 
 

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

 
 



P a g e  | 14 

 

 
      
     
 
    
   

 

 
 


