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_____________________________________ 

.....ආදරයට ආදරය කරන සැමනදනට මම 

'නනොසැනෙන නසනනහස' උපහාර වශනයන් 

පිළිගන්වමි....... 

__________________________________________________  
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උසස් නපළ විභාගය ළඟ එන නිසා සමාධි සහ තාරක ඉතා උනන්දුනවන්  ඉනගනීනේ 

කටයුතු වෙ නයදුනා. නකතරේ වැඩ බහුෙ වූවත් ඔවුන් තම ආදරය ඉතා ශක්තිමත් 

නෙස පවත්වා නගන ගියා.  තම වග කීේ නිසියාකාර ව නත්රුේ ගත් නදනදනා අතයවශය 

නේ සඳහා මුල් තැන නදමින් අනනයෝනය සහනයෝගයිනන් කටයුතු කො. 

සමාධි නේ මව තාරකට අතිශයින්ම ඇලුේ කරා. තම දියණියනේ සිතුේ පැතුේ සහ ගති 

පැවතුේ  තාරක නේ චරිත ස්වභාවයට නහොඳින් ගැෙනපන බව ඇය නත්රුේ ගත්තා.  

"දුව... තාරක ළමයා නේ ඔයාට නහොඳට ගැෙනපනවා.. අද කානල් ඒ වනේ ළමයි නහොයා 

ගන්න අමාරුයි...." මව සමාධිට ිනව්වා. 

"ඒකනන අේමි මම ිනව්නව්ඒඒඒඒ... තාරක නගොඩක් නහොඳ ළමනයක් ිනයො.... එනහම 

නැත්නේ අපි නදන්න කවදාවත් නේ විදියට ආදනේ කරන්නන නෑ..." සමාධි මවට තුරුලු 

නවො ිනව්වා. 

"ඔව් දුව... ඒත් අනන් මන් දන්නන නෑ ඒ ළමයනග අේමෙ තාත්තෙ නේකට කැමති 

නවයිද ිනයෙ... මම දන්නව ඔය පවුෙ ගැන.. ඒ අය පරේපරාවයි... කුෙයයි ගැන 

නෙොකුවට හිතා නගන ඉන්නවා.. අනිත් එක දුව... අපි නපෝසත් අය නනනමයි නන...."  

"අේමි.. ඔය කවුරු නමොන විදියට හිතුවත් තාරක මට විශ්වාසයි.... " සමාධි ිනව්වා. 

"ඒ වුනත් දුව.. වැඩිහිටියන්නග කැමැත්ත නැතුව නේ කටයුතු කරන්න බැහැ නන...." 

මව නදගිඩියානවන් ිනව්වා. 

"අේමි ිනයන එක මට නත්නරනවා..  තාරකයි මමයි ඔය ගැන නගොඩක් කතා කරා... අපි 

හිතුව අපි නදන්නා නහොඳට ඉනගන නගන කැේපස් ගිහින් නහොඳ රසස්ාවක් නහොයා ගනිමු 

ිනයො... තාරක නකොනහොමත් නදොස්තර නකනනක් නවනව නන... ඉතින් අපි ඒ තත්නවට 

ආවම අපිට අනේ ආදරය දිනා ගන්න පුලුවන් අේමි...." සමාධි නෙොකු අධිෂ්ඨානිනන් 

ිනව්වා. 

"ඔය නදන්නනග දහිරිය ගැන මම සන්නතෝස නවනව දුව... නහොඳයි අපි බෙමු... " 

විනව්කයක් ෙද හැමවිටමත්, කාේය බහුෙත්වනයන් විඩාවට පත් ගතට හා සිතට සිසිෙක් 

ෙබා ගැනීමටත් සමාධි සහ තාරක නකොටු බැේනේ ඔවුනට සුපුරුදු ස්ථානනේදි එකට 

මුණ ගැහුනා. 

"සමාධි... මට ඔයත් එක්ක නමනහම ඉන්න නකොට තිනයන මහන්සිය ඔක්නකොම ගිහින් 

අලුත් පණක් එනව නකල්නෙ...." තාරක සමාධිව ආදරනයන් තුරුලු කර නගන ිනව්වා. 



"ඔයාට විතරක් නනනමයි තාරක.. මටත් එනහමයි.... මනේ ජීවිතයට තිනයන නෙොකුම 

එළිය ඔයා තාරක...." සමාධි තාරකනග ඇඟට නහේත්තු නවො උරහිනසේ ඔලුව තියා 

ගත්තා. 

"ඒ නෙවල්ස් ළඟ එන හින්ද අපි නගොඩක් ඒකට මහන්සි නවන්න ඕන සමාධි... නේක 

අනේ ජීවිතනය නෙොකු හංදියක් නන...." 

"අනන් ඔව් තාරක.. මට නේ බයකුත් දැනනනවා... කැේපස් යන්න බැරි වුනනොත් නවන 

නමොනව කරන්නද අනන්.... අපිට ප්රයිව්  යුනිවසිටි යන්න සල්ි  නැහැ නන...." සමාධි 

දුනකන් ිනව්වා. 

"සමාධි... ඔයා ෂුවේ එකට කැේපස් සිනෙක්්  නවනවා.. බෙන්න ඔයා නකොච්චර 

මහන්සිනයන් වැඩ කරනවද ිනයො... අනුත්තරාත් ඒ වනේ... ඒකට අර උෂාන්.. 

අයිනයෝ ිනයෙ වැඩක් නෑ සමාධි..." 

"ඒ නමොනකෝ තාරක?..." සමාධි ඔලුව උස්සෙ ඇහුවා. 

"නෑ ඉතින්... මිනිහනග වැනේම ඩිොනි එක්ක බීච් යන එක හවසට... කරන නදයක් 

කරාට කමක් නෑ පාඩේ වැඩ ටික හරියට කර නගන... මිනිහ කරන්නනත් නෑ .. ඩිොනිට 

කරන්න නදන්නනත් නෑ...." 

"ඩිොනි ඔයිට වැඩිය නපොේඩක් උෂාන්ව පාෙනය කරන්න තිබුනා...." 

"නමොන පිසස්ුද සමාධි... ඩිොනිත් ඉතින් උෂාන් එක්ක වල් කමටම ෙෑස්ති නවච්ච 

නකල්නෙක් නන... ඩිොනිෙට සල්ි  තිනයන හින්දා ඉනගන ගන්න එනක් වටිනාකමක් 

නත්නරන්නන නෑනන..." තාරක ිනව්වා. 

"හ්ේ.. අනන් මන් දන්නන නෑ තාරක... නදන්න අමාරුනව වැටුනන නැත්නේ ඇති... 

එනහම වුනනොත් මහ අවුෙක් නවනවා....." 

"ඒක ඇත්ත සමාධි... ඩිොනිනග තාත්තා නගොඩක් නපෝසත් වනේම මහ නපුරු 

මිනිනහක්.. එයාට මැර බෙය තිනයනවා.. අද කානෙ නපොි සියත් ඕවට බය නන..." 

"හ්ේේේ.. එනහම නදයක් නවන්න එපා ිනයම අපි ප්රාේථනා කරමු තාරක...." 

"ඔව් සමාධි....." 

"අනිත් නදන්න තාරක... රුවනියි කුෂානියි.... අනන් බෙන්න ඒ නදන්න කරනගන 

තිනයන අපරානදක හැටි... නදන්නම ිනසිම ආදරයක් නැතුව නසක්ස් කරෙ... විභානගට 

නපොේඩක් වත් ෙෑස්ති නෑ... රුවනි අර සුමිත් සේ එක්ක එකටමයි ඉන්නන... දැන් ඕක 

සේනග වයි ් දැන ගත්තම ගිනි පත්තු නවනවා... " සමාධි දුනකන් ිනව්වා. 



"හ්ේ... අපි නමොනව කරන්නද සමාධි..... අපිට පුලුවන් නහල්ේ එකක් කරමු... අපිට 

නවන කරන්න නදයක් නැහැ නන...." 

"ඔව් තාරක... මම ඒ නදන්නට ිනව්ව... ඕන නවොවක ඕන නදයක් තිනයනව නේ 

ිනයන්න ිනයෙ....."  

සමාධියි තාරකයි තමන්නග වග කීේ හරියට නත්රුේ අරනගන උසස් නපෙ විභාගයට 

මුල් තැනක් දීෙ කටයුතු කරා. සමාධිනගන් තාරකට ෙැනබන පිටුවහෙ සහ ශක්තිය 

තාරකනේ නදමව්පියන්ට සහ නසොනහොයුරියට නත්රුනත් ඒ ගැන මුනිවත රැක්කා මිස 

ිනසිවක් කීනව් නැහැ. නදීකානග යටිහිනත් සමාධි ගැන යේ කැමැත්තක් ඇති වූවත් ඇය 

නිහඬ පිළිනවතක් අනුගමනය කරා. 

සමාධිනේ මව තාරකට නගොඩක් නෙන්ගතු වුනා.  තාරක තමානේම පුනතකු නෙස ඇය 

සැළකුවා.  තාරකද ඇයට තදින්ම නෙන්ගතු වුනා. 

++++++++ 

රුවනිත් කුෂානිත් නදනදනා සමාධිට ඉහි න් යාමට ඇති අහංකාරය නිසා ඇතිවූ 

ඉච්ඡාභංගත්වය නිසා බුේධියට වඩා මල් වයනසේ පිබිනදන ආශාවෙට මුල් තැනක් 

දුන්නා. නේ නිසා නදනදනාම පහන් දැල්ෙට ඇනදන පළඟැටියන් නමන් විනාශයට යන 

බව නදනදනාටම නත්රුනන් නැහැ. ඔවුන්ට නපනුනන් පහන් දැල්නල් ආනෙෝකය සහ 

උණුසුම පමණි. 

"නේ කුෂානි.. නකොනහොමද උනේ නකොල්ො?......" රුවනි කුෂානිනගන් ඇසුනව් හුනදක්ම 

තමා හා සංසන්දනය කරනු පිණිසය. 

"ේේේේ.... නියමයි බන්... ඌ එච්චර හැන්ඩිනයක් නනනමයි...ඉතින් මන් මුි න් හිතුනව 

නෑ මූ නමච්චර වැඩ කාරනයක් ිනයෙ... අේනමො බන්.. ඌ මාරයි.... මට තරු විසි නවනව 

බන්.... හි.හි.හි....."  කුෂානි ිනව්වා. 

"අේනමෝ බන්.. ඒ තරමට ගතිද ඌ...." රුවනි ඊේෂයාව මදක් මුසු වූ හැමකමිනන් ඇහුවා. 

"ඔව් බන්... මට අඩු ගානන නදපාරක්වත්....අේ.අේ.අේ.... කරෙ තමයි ඌ 

නවත්තන්නන... උඹට නත්නරනව නන...හි.හි.හි...." 

"මාරයිනන... ඉතින් උඹෙ නකොනහදිද කරන්නන?......" 

"උනේ යාලුනවක්නග ේනල්ස් එකක් තිනයනවා... ඉස්නකෝනෙන් පස්නස අපි එනහේ 

යනවා... අඩු ගානන පැය නදකක් වත් න ොි ය දානවා...." කුෂානි ිනව්වා. 

"නේ... උඹ පිල් එක ගන්නවද?....." 

"නෑ බන්....ඕවා  ාමසි වි න් ඉල්ෙන්න බෑ බන්..." 



"නේ කුෂානි..බොනගන ...... සුමිත් නේ මට උනේට ගන්න පිල් එකක් නදනවා...." 

"හරි හරි බන්.. එනහම නදයක් නනොනවන්න අපි නදන්න පරිස්සේ නවනව.... ඉතින් උනේ 

සුමිත් කාරය නකොනහොමද?...." 

"නියමයි බන්... ඌත් ගෑණිට නහොනරන් වැඩ කරන්න කේපිත්තා... අනික බන්.. දැන් 

මට ටියුෂන් ඔක්නකොම නිකන් නන.... ඒවා තමයි නබෝනස්... හි.හි.හි...." රුවනි නෙොකු 

දිනුමක් ෙැබුනා වනේ ිනව්වා. 

"නේ ඒක නනනමයි රුවනි... සමාධි තාරකත් එක්ක ිනස් කරනව විතරද බන්?...." 

කුෂානි ඇහුවා. 

"අනන් මන් දන්නන නෑ බන්... මම හිතන්නන නෑ... උන් නදන්නත් නකොහාට හරි නස්  

නවො කරනව ඇති... අපිට දැන ගන්න විදියක් නැහැ නන...." රුවනි ිනව්වා. 

"හැබැයි අනුත්තරා ිනයන විදියට උන් නදන්න වැඩ කරන්නන නෑ වනේ.. නිකන් ිනස් 

පාර විතරයි..... උන් නදන්නනග ෙව් එක විතරයිලු තිනයන්නන තවම...." 

"උන්නග ඔය ෙව් එක ිනයන තරේ තිනයනවද බන්... නේ කානෙ නමොන ෙව්ද බන්... 

න ොි ය දානවා ඇනරන්න අපි වනේ.... ෙව් කරන්න පුලුවන් තව වයස ගියාම... 

හි.හි.හි...." රුවනි සරදේ විදියට ිනව්වා. 

"ඒක හරි බන්... අනික අද කානෙ ෙව් එක ිනයන්නන සල්ි  වෙට... හි.හි.හි... නනෝ 

මනී... නනෝ ෙව්.... "කුෂානි ිනව්වා. 

"හරි කුනෂෝ.. අපි බෙමුනකො මුන් නදන්න නග ෙව් එක නකොනහොමද යන්නන ිනයො...." 

සමා ය වාණි කරණය සහ නගෝලීයකරණය වීම නිසා ආදරය, දයාව, කරුණව වැනි 

මිනිස් ගුණ දහේ අද නබොනහෝ නසේ දියාරු වී ඇත.  රාගය, ේනව්ෂය, තණ්හාව, මුදල් 

බෙය අද සමා ය වසා පිළිෙයක් නමන් වැනඩමින් පවතී.  ගුණදේ රිනන්නා නමෝඩයකු 

නෙස හංවඩු ගැසීමට තරේ සමා ය විෂම වී ඇත. 

++++++++ 

උසස් නපළ විභාගයට සූදානේ වන සිසු සිසුවියන් සඳහා විනශේෂ සේමන්ත්රණ මාොවක් 

'අත්වැෙ' නේ ස්නව්ච්ඡා සංවිධානයක් මගින් සකස් කර තිබුනා. විවිධ විෂයන් ආවරණය 

කරමින් පැවැත්වූ නමම සේමන්ත්රණ වෙට සමාධිත් තාරකත් සහභාී  වුනා. 

වැඩ සටහන් පවත්වන ස්ථානය ඉතාම කෙබෙ කාරි තැනක් වූනේ සිසු සිසුවියන් විශාෙ 

සංඛ්යාවක් සහභාී  වූ නිසාය.  

නමම සේමන්ත්රණය පැවැත්වූ එක දිනක දහවල් විනව්ක කාෙනේදී සමාධි සහ තාරක 

සුපුරුදු පරිදි දිවා ආහාරය එකට ගත්තා. 



"ේේේේ... ඔයානග කෑම වෙ තිනයන්නන පුදුම රසක් සමාධි....." තාරක ිනව්වා. 

"නමොකේද ළමනයො ඕනක තිනයන අමුතු රනසේ...හි.හි.හි...." 

"ඇයි පැටිනයෝ.... නේ කෑම වෙ ඔයානග ආදනරත් තිනයනවනන....ේේ... ඒකයි නමච්චර 

රස...." 

තාරක සමාධිනග කේමුෙට නපොඩි නතොත්තුවක් දුන්නා. 

"ස්සස්්... නිකන් ඉන්න තාරක... නමතන ක් ටිය ඉන්නව...." සමාධි ආසානවනුත් 

ෙැජ් ානවනුත් ිනව්වා. 

"ඉතින් නමොනකෝ... අපි නරක නදයක් කරාද... අනික ඔයා මනේ නකල්ෙනන.... 

හි.හි.හි...." 

"ඒ වුනාට අනන් නමතන මහ අමුතු අය ඉන්නවා... නගොඩක් නකොල්නෙො නමතනට 

එන්නන ඉනගන ගන්න නනනමයි.. නකල්නෙො දිහා බෙ බෙ ඉන්න... මම දිහා කී 

නදනනක් කන්න වනේ බැලුවද....." සමාධි ිනව්වා. 

"ඒ ඉතින් ඔයානග ෙසස්න හින්ද නන ළමනයො... හි.හි.හි..." තාරක සමාධිනග ඔලුව අත 

ගාන ගමන් ිනව්වා. 

"මනේ ෙස්සන කාටවත් වැඩක් නෑ පැටිනයෝ... මම අයිති ඔයාට විතරයි... " සමාධි 

ආදනරන් ිනව්වා. 

"ේේේ.... මම දන්නවා සමාධි මැණික...." තාරකත් ඒ වනේම ආදනරන් ිනව්වා. 

"ේේේ.. මනග තාර පැටියා... හි.හි.හි... නේ තාරක... මට නටොයිේ  එකට යන්න ඕන 

අනන්... හරියට නසනග... ඒක හින්ද මනේ බෑේ එකයි න ෝන් එකයි තියෙ යනවා..." 

"නහොඳයි සමාධි....." 

සමාධි ගියාට පස්නස තාරක සමාධිනේ  ංගම දුරකථනය අතට නගන නබොත්තේ එනහන් 

නමනහන් එබුවා.  නමනසේ ිනරීනේදී  මාධය ගැෙරිනේ තිූ  ඡායාූපප අතර තරුණ වයනසේ  

පිරිමිනයකුනේ ඡායාූපපයක් දැක තාරක මදක් කැළඹීමට පත් වුනා. 

මනා ූප සපුවිනන් යුතු නේ කඩවසේ තරුණයා කවුරුන්දැයි තාරකට සිතා ගැනීමට 

නනොහැින වුනා. ඔහු වික්ෂිේත භාවයකට පත් වුනා. සැකනේ සිහින් බී යක් ඔහුනේ 

සිතට ඇතුලු වුනා. තමා අවට ඇති සියලු නේ කැරනකන්නා නසේ තාරකට දැනුනා. ඔහුට 

මද කෙන්ත ගතියක් ඇති වුනා. 

"සමාධිට සනහෝදරනයොත් නෑ... කසින්ො එක්ක යාලු කමකුත් නෑ... එනහනේ නේ 

කවුද?.... කවදාවත් සමාධි මට නමනහම නකනනක් ගැන ිනයෙ නෑ... නේ සමාධිනග මම 



නනොදන්න යාලුනවක්ද... නෑ නෑ... එනහම නවන්න බෑ... එනහම නකනනක් නවන්න 

බෑ...."    විවිධ සිතුවිි  වි න් තාරකනේ නමොෙය අවුල් වුනා. 

මාත්සේයය ඉතා අවුල් සහගත තත්ත්වයක් ඇති කෙ හැින සිතුවිල්ෙින. නබොනහෝ 

නපේවතුන්නේ ආදර නෙෝකයට බාධා කරන සතුරන්නගන් මුල් තැනක් ගන්නන 

මාත්සේයයයි. නේ නිසා කැඩී බිඳී ගිය කුරුළු කූඩු නබොනහොමයක් ඇත. අවාසනාවකට 

නමන් මාත්සේයය ඇති වූ විට ඒ ගැන නදනදනානේ කතා බහක් ඇති නනොනව්. කතා 

බහක් ඇති වුවද නබොනහෝ අවසථ්ාවෙදී ඉන් නනොනයක් ආකාරනේ සිත් නව්දනා ඇති නව්. 

තාරකට ඇති වූ නේ විමතිය නිසා සමාධි සමග කතා ිනරීමට තරේ ධධේයයක් ඔහුට 

තිබුනන් නැහැ.  

නේ තත්ත්වය  නිසා තාරකනේ හැසිරීනේ නවනසක් ඇති වුනා.  නේ නවනස සමාධිට 

නත්රුනා. 

"තාරක... ඔයා අද ටිකක් අමුතුයි.. ඇයි අනන්?....."  

එදින සේමන්ත්රණය අවසාන වී නගදර යනවිට සමාධි ඇහුවා. 

"අ.ේ.. නේ.. නෑ සමාධි... මුකුත් නෑ... මම ඔලුව ටිකක් රිනදනව..... මම හිතන්නන අද 

නගොඩක් වැඩ කරපු හින්ද නවන්න ඕන....." තාරක ඇත්ත වසන් කරෙ ිනව්වා. 

"අනන් ඇත්තද තාරක.. අපි එනහනේ නකළින්ම අනේ නගදර යමු... මම නළෙ උණු 

වතුනරන් තවෙ ඔලුනව නතල් ටිකක් ගාන්නේ.. එතනකොට අඩු නවයි... නකොත්තමල්ි  

ටිකකුත් තේබෙ නදන්නේ.. ඒකත් නහොඳයි...." සමාධි තාරකනග ඔලුව අත ගාන ගමන් 

ිනව්වා. 

"ආ... නෑ ඕන නෑ සමාධි... නගදර ගිහිල්ෙ චු් ටක් නිදා ගත්තම නහොඳ නවයි...." තාරක 

ිනව්වා. 

"හ්ේ... එනහනේ ගිහින් නපොේඩක් නිදා ගන්න.... අද රෑ පාඩේ කරන්න නිදි මරන්න 

එපා..." 

තාරක නිවසට නගොස් කාමනේ නදොර වසා ඇනඳේ නහේත්තු වුනා. ඔහුනේ ඔලුව නහොඳටම 

අවුල් සගහත තත්ත්වයකට පත් වුනා. සමාධි ගැන තාරකට නනොනයකුත් ආකාරනේ 

අභූත සිතුවිි  ඇති නවන්න පටන් ගත්තා. 

"සමාධි ඇත්තටම මට ආදනරයිද?.. එනහනේ ඇයි නේ නහොනරන් නකොල්ෙන්නග පින්තූර 

න ෝන් එනක් දා නගන ඉන්නන... මම කවදාවත් එයානග න ෝන් එක නචක් කරන්න 

ගිහින් නෑ... සමාධිත් ඒක දන්නව.. ඒ හින්ද තමයි මට නහොනරන් නකොල්ෙන් නග 

පින්තූර දා නගන ඉන්නන....." 

තාරක නේ ඔලුව ගිනි ගන්න වනේ දැනුනා.   ඔහුනේ සිතිවිි  සෑම අතටම ගමන් කරා. 



"මට සමාධි නැතුව ඉන්න බෑ නදයියනන්.... ඒත් එයාට නේ පුලුවන් වනේ... ඒකනන මම 

ඉඳෙත් නේ නවන නකොල්නෙක් එක්ක නහොනරන් යාළු නවො ඉන්නන.... ඌත් එක්ක 

නහොර ගමන් යනවත් ඇති... මාත් එක්ක නනොකරන ඒව ඌත් එක්ක කරනව ඇති.... 

ූපේස් වෙට යනවත් ඇති... ස්ස්ස්... අනන් සමාධි.. ඇයි ඔයා මට නමනහම නදයක් 

නකරුනව..." 

තාරක නග ඔලුව පුපුරන්න තරමට කිනයන්න ගත්තා. ඉවසන්න බැරි තැන තාරක 

උෂාන්ට කතා කරෙ විස්තරය ිනව්වා. 

"මචන් තාරක... ඕිනට කුද ගහ ගන්න ිනයෙ උඹ නවන නකල්නෙක් නහොයා ගනින්... 

උඹ ගැන ඩිොනිනගන් නකල්නෙො කීප නදනනක් අහෙ තිනයනව බන්.... සමාධි වනේ 

නනනමයි.. උන් නියම නසක්සි කෑි  බන්... උඹට නහොඳට සැප ගන්න පුලුවන්....."  

උෂාන් නේ අවවාද තාරකට ිනසිම සැනසීමක් දුන්නන නැහැ. 

"මට බැහැ උෂාන්.. මට ඕන මනග සමාධි... මම සමාධිට පණ වනේ ආදනරයි.... මට 

කීයටවත් බෑ නවන නකල්නෙක් ගැන හිතන්න... " 

"අනන් නේ තාරක... ඒිනට පුලුවන් නේ නමනහම නදයක් කරන්න... තවත් නමොකටද 

ඒින ගැන හිතන්නන... මට ෂුවේ ඕින අූප එක්ක ූපේස් වෙට ගිහින් නහොඳට න ොි  

කරනව ඇති... ඒකයි උඹත් එක්ක න ොි  කරන්න කැමති නැත්නත... නේ යාළු නවයන් 

බන් හිනේෂි එක්ක... ඒින උඹ හින්ද වැෙනපනව... දැන් කතා කනරොත් ඒින උඹත් එක්ක 

ූපේ එකකට එනවා....."  

උෂාන් නේ අත්තනනෝමතික අවවාද නිසා තාරකනේ සිත් නව්දනාව වැඩි වූවා මිස ිනසිදු 

සහනයක් ෙැබුනන් නැහැ. 

"උෂාන්.... මට මතක් කරන්න එපා ඔය හිනේෂි ප් ට නව්සි.... ඕිනනග ඇස් වහ තමයි 

නේ අපිට වැදුනන්......." 

නමනහම ිනයෙ තාරක දුරකථනය විසන්ධි කරා. 

++++++++ 

තාරක නේ අමුතු හැසිරීම නිසා සමාධිනේ සිනත් යේ කැළඹීමක් ඇති වුනා. ඇය නිවසට 

ගිය පසු නේ ගැන කල්පනා කරන්නට වුනා. 

"හ්ේ.. අද දවල් ඉඳන් තාරක ටිකක් අමුතුයි... මට ඒක නත්රුනා... මාත් එක්ක කතා 

කනරත් ටිකක් නුහුරට... නමොනකෝ ඒ?....."  

නමනසේ සිතමින් සමාධි වයාකූෙ තත්ත්වයකට පත් වුනා. ඇනේ මවට නේ බව නත්රුනා. 

"දුව... ඔයාට නමොකක් හරි ප්රශ්නයක් තිනයනවද?..." මව ඇසුවා. 



"අ..න්න්.. නෑ අේමි... මුකුත් නෑ....." සමාධි යන්තේ ිනයා ගත්තා. 

"සමාධි... මම ඔයානග අේමා... මට ිනයන්න පුලුවන් ඔයානග නවනසක් තිනයන 

නකොට... නමොකද තාරක ළමයා එක්ක රණ්ඩුවක් වුනාද?....." 

"අනන් නේ අේමි.... නිකන් මනේ ඔලුව අවුල් නනොකර ඉන්න.... මට පාඩේ වැඩත් 

තිනයනව... අේමි මනේ ඔලුව අවුල් කරනවා....." 

සමාධි කාමරයට නගොස ්නදොර වසා ගත්තා. 

++++++++ 

තාරක නේ මනස දැඩි නෙස අවුල් වුනා. ඔහු පිසස්ුනවන් වනේ ිනයවන්න පටන් ගත්තා. 

"හඃ.. ඒක තමයි සමාධි මම තන් නදක නපොේඩක් අල්ෙන්න ගියත් එනහම කරන්න 

නදන්නන නැත්නත... අූප එක්ක ූපේස් වෙට ගිහින් කරන්න තිනයන වැඩ ඔක්නකොම 

කරනව ඇති... එතනකොට ඉතින් මනගන් මුකුත් ඕන නැහැ නන...  නමොකේද දන්නන නෑ 

මුන් නදන්න යන ූපේ එක... නහෝටෙයක් නවන්න ඇති... ගිහින් ඒසී දානගන න ොි ය 

දානව ඇති... මට නමච්චර කල් නපන්නුනව නබොරු ආදරයක්...  නේ හින්ද තමයි 

ිනයන්නන..'ගෑණු  ාතිය...  රා  ාතිය.... ගනල් ගහො මරා දාපිය...' ිනයෙ..... 

අයිනයෝ... මම ඔයාට නකොච්චර ආදනේ කරාද සමාධි... අනන් ඇයි මට නමනහම 

කනේඒඒඒඒඒ... ආආආආආආආආආආආආආආආ......." 

තාරක ඔලුව අල්ෙනගන කෑ ගැහුවා. 

"මම තවත් නමනහම හිටිනයොත් මාව පැළිො මැනරයි... මම නකළින්ම සමාධිනගන් 

අහනවා....." 

තාරක නමනහම හිතෙ සමාධිට කතා කරා. 

"සමාධි...." 

"තාරක... අනන් ඔයාට නකොනහොමද දැන්?..." සමාධි ඇහුවා. 

"මට නේ වරදක් නෑ... ඔයා නගදරද දැන් ඉන්නන?......" 

"ඔව් තාරක... නේ මහ රෑ මම නවන නකොනහේ යන්නද අනන්... " සමාධි පුදුම නවො 

ඇහුවා. 

"නෑ... මම හිතුවා අූප එක්ක නහෝටනෙක ඇති ිනයො...." තාරක නහමින්, ඒත් 

තරනහන් ිනව්වා. 

"තාරකඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ  ???????????????....." සමාධිට කෑ ගැහුනා. 



"ඇයි... අද ගිනේ නැේද න ොි යක් දාන්න... ආ...." තාරක හිනා නවවී ඇහුවා. 

"අනන් තාරක... ඔයා නේ නමොනවද ිනයන්නන... අනන් මනග තාරක.. ඔයාට සනීප 

නැේද... අනන් ඇයි නේ පිසස්ු විකාර ිනයවන්නන... අනන් මනග තාරක... ඔයාට නේ 

නමොකද වුනන්ඒඒඒඒ....ඉහහ්ි..හ...ඉහි..ඊඊඊ..සූ.සූ..ස්ස්..සූ.සූසූ.. අනන මනග තාරක.. 

ඔයාට නේ නමොකද වුනන්ඒඒඒඒ... අයිනයෝඕඕඕඕඕ.. මනග පැටියා..... ආආආ... 

ඉහිහීහීහීහී... ස්සස්්ස්....." 

සමාධි ඉින ගගහා අඬන්න ගත්තා. 

"නේ සමාධි... නිකන් නබොරුවට අඬන්න එපා.. මම ඔක්නකොම දන්නවා....." 

"ස්සස්්..සූසූසූ... ඔ..ඔක්නකොම දන්නවා... නමොනවද ඔයා දන්නන තාරක?...." සමාධි  

ඇඬුම යන්තේ අඩු කර නගන ඇහුවා. 

"හඃ... හිතා නගන ඇති මම දන්නන නෑ ිනයෙ... මට ආදනරයි ිනයෙ නබොරුවක් කරෙ... 

මාව රව් ටෙ.. නවන එනකක් එක්ක න ෝගි නටන්න නන්ද... ආ...."  

තාරක සැනරන් ිනව්වා. සමාධිට මුි න් ඇතිවුන කේපනයයි, දුකයි අඩු නවො තරහක් 

ආවා. 

"තාරක... මම ඔයාට කවදාවත් ිනසිම නහොරයක් නබොරුවක් කරෙ නෑ තාරක... ඔයා නේ 

ිනයන නරක කතාව ිනයන්නන ඔයාමයි ිනයෙ මට හිතා ගන්න බෑ තාරක... මම පණ 

වනග ආදරය කරපු... තවමත් ආදරය කරන ඔයා මට නේ විදියට කතා කරයි ිනයෙ මම 

කවදාවත් හිතුනව නෑ තාරක... මනේ පපුව පැනළන්න එනව තාරක... කමක් නෑ  මම 

මැරිෙ ගිය නදන්.....  නමනහම දුක් විඳිනවට වඩා මැනරන එක නහොඳයි....."  සමාධි 

ිනව්වා. 

"මට තවමත් ආදරය කරනවා..ආ.. අනන් නිකන් නබොරු නනොිනය ඉන්න සමාධි... ඔයා 

මට නපන්නුනව නබොරු ආදරයක්... ඔයා මාව පා්  ටයිේ ෙව් එකට තමයි තියා නගන 

ඉන්නන....." තාරක සැනරන් ිනව්වා. 

"තාරක... මීට වැඩිය නහොඳයි ඔයා මාව මරෙ දැේම නේ... ඔයාට පණ වනේ ආදරය 

කරපු මට අනන් ඇයි නමනහම කරන්නන තාරක.... මම ජීවිනත් කවම කවදාවත් නවන 

ිනසිම නකොල්නෙක්ට ආදනේ කරෙ නෑ.... මම ආදනේ කනේ ඔයාට විතරයි... ඔයාට මාව 

එපා නේ මාව දාෙ යන්න... ඔයාට ඒක සතුටක් නේ එනහම කරන්න....   මම හැමදාම 

පතන්නන් ඔයානග සතුට විතරයි තාරක... මම කවදාවත් නවන නකනනක්ට ආදරය 

කරන්නන නෑ... ඔයාට දුන්න මනේ හදවත මට නවන ිනසි නකනනක්ට නදන්න බෑ.... 

ඔයාට මාව එපා නේ මාව දාෙ යන්න තාරක... අනන් ඒත් නේ වනේ කතා ිනයෙ මනේ 

හිත පාරන්න එපා.. මම  ාති  ාතිවත් ඔයා එක්ක තරහ නෑ තාරක.... මම මනේ ජීවිතය 

මනේ අේමත් එක්ක අර නගන යන්නේ... අේම නැති දවසක මම දස සිල් නවනවා.... 



එතනකොට නේ සංසාර ගමන මට නකොට කර ගන්න පුලුවන්....  මම ඔයාට ධමත්රී 

කරනවා මනේ තාරක.... ඔව් හැමදාමත් මම ඔයාට ධමත්රී කරනවා....." 

සමාධි දුරකථනය විසන්ධි නකොට නිවා දැේමා. තවත් නශෝකය දරා ගැනීමට නනොහැින වූ 

සමාධි ඇඳ මත නපරලී සෑනහන නව්ොවක් ඉින ගසමින් ඇඬුවා. 

තාරකට ඇති වුනේද සමාධිට හා සමාන කේපනයින. ඔහු නැවත සමාධිට කතා ිනරීමට 

තැත් කෙත් ඇනේ දුරකථනය නිවා තිබීම නිසා එනසේ ිනරීමට නනොහැින වුනා. නේ නිසා 

තාරක මහත් චිත්ත පීඩනයකට ෙක් වුනා. 

"මම සමාධිට කතා කො සැර වැඩිද.... අනන් මට සමාධි නැතුව ජීවත් නවන්න බෑ... 

නකල්ෙ නමොනව හරි කර ගනීද.. නකල්ෙට අසනීප නවයිද... ස්සස්්... අනන් එනහම 

නදයක් නේ මනේ සමාධිට නවන්න එපා නදයියනන්ඒඒඒඒඒ....." 

තාරක ඇඳ මත වැතිරී කල්පනා කරා. එදා  රෑ ිනසිම පාඩේ වැඩක් ිනරීමට තාරකට 

නනොහැින වුනා. රෑ කෑමත් නනොකා ඔහු එනහමම නින්දට වැටුනා. 

මුළු රාත්රිය පුරාම බියකරු සිහින වි න් තාරක පීඩාවට පත් වුනා.  සමාධිනේ මුහුණ 

විවිධ ආකාරනයන්  ඔහුට දේශනය වුනා. 

පසුදා උදෑසන අවදි වූ තාරක සමාධිට දුරකථන ඇමතුමක් ගත්තා. එනහත් ඇය 

දුරකථනයට පිළිතුරු දුන්නන් නැහැ. නේ නිසා තාරක මහත් කැළඹීමකට පත් වුනා. 

"හ්ේේ... සමාධි න ෝන් එක ආන්සේ කරන්නන නෑ... න ෝන් එක නේ ඕන්... ඒත් කතා 

කරන්නන නැත්නත ඇයි... අනන් මාත් එක්ක තරහ නවො ඇති... අනන්  මනග 

සමාධීඊඊඊ...."   තාරක මහත් නශෝකයට පත් වුනා. 

එදා උදනේ  බස් නැවතුේ නපොනළේදි සමාධි නහෝ අනුත්තරා තාරකට මුණ ගැසුනන් නැහැ. 

නේ නිසා ඔහු තවත් කෙබෙයට පත් වුනා. ඔහු අනුත්තරානේ දුරකථනයට ඇමතුමක් 

ගත්තත් එයටද පිළිතුරක් ෙැබුනන් නැහැ. 

තාරක එදා පාසනල් කාෙය ගත කනේ මනස ක්රියා විරහිත වූ පුේගෙනයක් නෙසින්ය. 

ඔහුට ිනසිම පාඩේ වැඩකට හිත නයොමු ිනරීමට නනොහැින වුනා. තාරක ිනසිවකු සමග 

වැඩි කතා බහක් නනොකෙ අතර නිතරම තනිවම කල්පනානවන් කාෙය ගත කරා. 

පාසල් කාෙනයන් පසුවද තාරකට සමාධි නහෝ අනුත්තරා මුණ ගැසුනන් නැහැ. දුරකථන 

ඇමතුේ සහ නකටි පණිවිඩ වෙට ිනසිදු ප්රතිචාරයක් ෙැබුනන් නැහැ. මහත් වික්ෂිේත 

භාවයට පත් තාරක එදා අමතර පන්තියට පවා නනොනගොස් නකළින්ම නගදර ගියා. 

නමොළය යකා නැටූ කේමෙක් නමන්වූ තාරක ඇනඳේ වැතිරී අරමුණක් නනොමැතිව හිස් 

අවකාශය නදස බො සිටියා. 

සවස 4.00 ට පමණ තාරකට අනුත්තරානගන් දුරකථන ඇමතුමක් ආවා. 



"තාරක... මම අනුත්තරා........" 

"අනන් අනූඌඌඌඌඌඌඌ... නකෝ මනග සමාධි?.... අනන් 

ිනයන්නනකෝඕඕඕඕඕ...... " තාරක මහ හයිනයන් කෑ ගැහුවා. 

"තාරක.. සමාධිනග හිත නහොඳටම බිඳිො.... නකල්ෙ ඊනය මුලු රෑම අඬො.... අද උනේ 

ඉස්නකෝනෙ ගිනයත් නෑ... මම අද උනේ නකල්ෙව අනේ නගදර එක්කන් ගියා.... මම අද 

ඉස්නකෝනෙ ගිනයත් නෑ... " 

"අනන් දැන් සමාධි නකොනහද ඉන්නන්... අනන් ිනයන්න අනූ....."  

"තවම අනේ නගදර ඉන්නන... මම සමාධිනග අේමට ිනව්ව මම ළඟ ඉන්නව ිනයෙ.... 

තාරක.. ඇයි ඔයා සමාධිට නේ වනේ ගින්දරක් දුන්නන?.... නකල්ෙ නමොන වරදක් 

කරාටද තාරක?...." අනුත්තරා දුනකන් වුනත් තදින් ඇහුවා. 

"අනන් මන් දන්නන නෑ අනූ.. අනන් මට සමාධි මී්  නවන්න ඕන... අනන් එයාව එක්ක 

නගන එන්න අනූ... ේලීඊඊඊඊඊඊස්...."  තාරක පින්නසන්ඩු වුනා. 

"නහොඳයි තාරක... මම සමාධිව න ෝ්  එනක් ඔය නගොල්නෙො මී්  නවන තැනට එක්ක 

එන්නේ... කරුණාකරෙ ඔයානේ නේ නවනසට නහේතුව නකල්ෙට හරියට පැහැදිි  කරෙ 

නදන්න... ේලීස්... සමාධි දුක් විඳිනව මට බොනගන ඉන්න බෑ... එනහනේ මම 5.00 ට 

සමාධිව එක්ක නගන එනවා... ේලීස් ඔය නදන්නා නේක හරියට කතා කර ගන්න......" 

"හා හා අනූ... අනන් නකල්ෙව එක්ක එන්න... මම හරියටම 5.00 ට එන්නේ...." තාරක 

නනොඉවසිල්නෙන් ිනව්වා. 

හරියටම සවස 5.00 ට තාරක නකොටු බැේනේ සුපුරුදු ස්ථානයට ගියා. සමාධි නකොටු 

බැේම උඩ වාඩිවී මුහුද දිහා බොනගන හිටියා. අනුත්තරා නපනනන්න සිටිනේ නැහැ. 

තාරක නසමින් නසමින් සමාධි ළඟට ගියා. 

"ස්..සමාධි......" තාරක නහමින් කතා කරා. 

සමාධි ිනසිම කතාවක් නැතුව ඒ ඉරියව්නවන්ම මුහුද නදස බො සිටියා.  

"සමාධි.. අනන් සමාධි කතා කරන්න..ේලීස්......" 

තාරක සමාධි ළඟටම ඇවිල්ෙ ිනව්වා. සමාධි නහමින් ඔලුව උස්සෙ තාරක දිහා බැලුවා. 

සමාධිනග ඇස් නදනක් ඇඳිො තිබුන දුක්බර නපනුම දැක්කම තාරකනග හදවත 

කඩානගන වැටුනා. 

"සමාධි... අනන් සමාධි කතා කරන්න වසත්ුනව...." තාරකට ඇනඬන්න ආවා. 



සමාධිනග නතොල් නසෙවුනා මිසක් වචන එළියට ආනව නැහැ.  තාරක සමාධි ළඟ දණ 

ගහෙ උකුෙ උඩ අත් නදක තියා ගත්තා. 

"අනන් සමාධි.... අනන් කතා කරන්න මැණික...."  තාරකට ඇඬුනා. 

"ත්..තාරක...." සමාධි තාරක දිහා දුනකන් බෙො සිහින් හඬින් ිනව්වා. 

"ස්..සමාධි.... අනන් මට ිනයනවද.. ේලීස්...." තාරක දණ ගහනගන ඉන්න ගමන්ම 

ිනව්වා.  

"ිනයන්න තාරක.. නමොකේද ඔයාට දැන ගන්න ඕන?......." සමාධි නේ කටහඬ ඉතාමත් 

දුබෙ වුනා. 

"ඔ.ඔ.ඔයානග න ෝන් එනක් තිනයන පින්තූනර කානගද සමාධි?....." තාරක ඇහුවා. 

සමාධි ිනසිම නදයක් නනොිනයා තාරකට  ංගම දුරකථනය දුන්නා. 

"මට ඒ පින්තූනර නපන්නන්න තාරක...." සමාධි ිනව්වා. 

තාරක ගැනහන ඇඟිි  වි න් දුරකථනය අතට අරනගන හිට ගත්තා. සමාධි ඒ පින්තූරය 

මකා ඇත්දැයි ඔහුට අනියත බියක් ඇති වුනා. එනහත් එනසේ සිදුවී තිබුනන් නැහැ. ඒ 

ඡායාූපපය ඒ ආකාරයටම තිබුනා. 

"ස්.සමාධි... නමන්න නේ පින්තුනර......" තාරක දුරකථනය සමාධිට දුන්නා. 

සමාධි ඒ පින්තූරය දිහා භාවනාවකට සම වැදිෙ වනේ මිනිත්තුවක් විතර බො නගන 

හිටියා. ඊට පස්නස ඔලුව උස්සො තමා ඉස්සරහ හිටනගන ඉන්න තාරක දිහා බෙො 

අහිංසක විදියට හිනා වුනා. 

"තාරක.... නේ මනේ තාත්ති.... මට පණ වනේ ආදරය කරපු මනේ තාත්ති..... මාව 

වඩානගන හුරතල් කරපු මනේ තාත්ති.... මම නපොඩි කානෙදිම මාව දාො ගිය මනේ 

තාත්ති... මනේ තාත්තිනග තරුණ කානෙ න ොනටෝ එකක් මම ස්කෑන් කරෙ මම ළඟ 

තියානගන ඉන්නවා... මනේ තාත්ති හැමදාටම තරුණ කානල්දි වනේ  මම ළඟ ජීවත් 

නවනවා... නේ මනේ තාත්තීඊඊඊඊඊඊඊඊ.... අනන්ඒඒඒඒඒඒ.... නේ මනේ රත්තරන් 

තාත්ති තාරකඅඅඅඅඅඅඅඅ...ඉහී.ඉහී ස්ස්ස්...සූසූසූසූ..ඉහීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ........" 

සමාධි මහ හයිනයන් අඬන්න පටන් ගත්තා. තාරකට මුළු නෙෝනකම කැරකැනවනව 

වනේ දැනුනා.  ඔහුට නකළින් ඉන්න පණ නැති වුනා. මුලු ඇඟම පිච්නචනව වනේ 

දැනුනා. 

"සමාධීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...... අනන් මට සමානවන්න....... " 

තාරක මහ හයිනයන් කෑ ගහනගන සමාධිනේ ළඟ වැටිෙ කකුල් නදක අල්ෙො වැන්දා. 



"අනන් නැගිටින්න තාරක... අනන් මට පව් සිේධ කරන්න එපා මනේ රත්තරන්......" 

සමාධි තාරකව නැගි් ටෙ ළඟින් වාඩි කර ගත්තා. ඊට පස්නස තාරනකනග ඔලුව උකුෙ 

උඩ තියානගන නහමින් අත ගෑවා. 

"අයිනයෝ මම වනේ නරුම කාළකණ්නිනයක්... අනන් සමාධි... අනන් මම ඔයාට කතා 

කරපු විදිය මට වාවන්නන නෑ මනේ මැණික.... මට නේක  ාති  ාතිත් පෙ නදනවා... 

ඔයා වනේ සුරංගනාවිනයක්ට කරපු නේ නේ මට පෙ නදනවා.... ිනසිම නදයක් 

නහොයන්නන බෙන්නන නැතුව මට පණ වනේ ආදරය කරන ඔයාට නේ වනේ නදයක් 

කරපු මම මහ වසෙනයක් සමාධි... අනන් මනග වස්තුනව.. අනන් මට සමානවන්න... 

සමානවන්න..සමානවන්න... අනන්ඒඒඒඒ...ඉහීඊඊඊඊඊඊ..ස්සස්්..." 

තාරක ඉින ගගහ අඬන්න ගත්තා.  සමාධි තාරකනග ඔලුව අත ගාන ගමන් පහත් නවො 

නළෙ ඉේබා. 

"අනන් පැටිනයෝ...ඔයා නමොනවද නේ ිනයවන්නන.. ඔයා ඒ වනේ නරක ළමනයක් 

නනනමයි... නේ නේ වුනන් හරියට නේවල් දන්නන නැතුව ඇතිවුන නදගිඩියාවක් හින්දා... 

ඒක හින්ද ඔච්චර ඒ ගැන හිතන්න එපා තාරක... ඔයා අවංකවම දුක් වුනා... ඔයා නේක 

හිතෙ කනේ නෑ... නමනහම වුනන් ඔයානේ මට තිනයන ආදරය හින්දා.. මම ඒක දන්නව 

තාරක... අපි නදන්නම ඊනය රෑ හිනත් අමාරුනවන් දුක් වින්දා.. දැන් ඒක ඉවරයි 

නකොල්නෙො.... අනන් ඉතින් අඬන එක නවත්තන්න.. නහොඳ පැටියනන...." 

සමාධි තාරකව තුරුලු කරනගන නෙොකු උණුසුේ හාදුවක් දුන්නා. තාරක නකළින් වාඩි 

නවො සමාධිව තුරුලු කර ගත්තා. 

"ඔයා නදව් කුමාරිනයක් සමාධි....  මම ඔයානේ ඔලුනව අත තියෙ නපොනරොන්දු නවනවා... 

මීට පස්නස කවදාවත් ඔයාට නේ වනේ කරන්නන නෑ ිනයො.... මම ඔයානේ ආදරය 

පණ වනේ රිනන්න නපොනරොන්දු නවනවා... මීට පස්නස මම ඔයාට ිනසිම දුකක් නදන්නන 

නෑ මනේ වස්තුනව්....." තාරක සමාධිට නතොල් හාදු කීපයක් දුන්නා. 

"ස්සස්්.. ළමනයො නේ... අනූ නේ ින් ටුව ඇති.. " සමාධි මූණ අහකට අරන් නතොල් පිහදා 

ගත්තා. 

"අනන් නසොරි සමාධි... මම කරපු නරුම වැනේට ඔයාට වන්දි නගවන්න කරපු නපොඩි 

නදයක් ඕක...." 

"ේලීස් තාරක.. ඔයා එනහම නරුම වැඩක් කනේ නැහැ.. දැන් ඒක ඉවරයි... ඒක අමතක 

කරෙ දාන්න... ආදනේ වැඩි වුනාම නමනහම නේවල් නවනවනන.. නන්ද... නේක අනේ 

ආදනේට වැදුන නපොඩි ඇස් වහක්...  වස් නදොස් යන්න එක්ක නහොඳයි.. හි.හි.හි... හැබැයි 

තාරක... මීට පස්නස ඔයාට නමොනව හරි නදයක් හිතුනනොත් නකළින්ම කතා කරන්න... 

මමත් එනහමයි.. එතනකොට අපිට හිත් අමාරු හැනදන්නන නෑ.. නන්ද පැටිනයෝ....." 



"ඔව් පැටිනයෝ... මම මීට පස්නස එනහම කරනවා... මම කවදාවත් නේ වනේ ඔයාව සැක 

කරන්නන නෑ මීට පස්නස ...." තාරක සමාධිනග කේමුෙ ඉඹෙ ිනව්වා. 

සමාධි තාරකට තවත් තුරුලු වුනා. නදන්නා එකට මිරිිනො ටිකක් නවො හිටියා. 

"ස්ස්.. තාරක.. අනූ නකොනහද දන්නන නෑ... නපොේඩක් ඉන්න මම නටක්ස්්  එකක් 

යවන්න....." 

සමාධිනග නකටි පණිවිඩය ෙැබුනට පස්නස අනුත්තරා එතනට ආවා. 

"ේේේ.. හරිද දැන් න ෝඩුවනග ප්රශ්නන...හි.හි.හි...." අනුත්තරා හිනා නවවී ඇහුවා. 

"අනන්.. අනූඌඌ... තෑන්ක් යූ නවරි මච් අපිට නේ නවොනව නහල්ේ කරාට...." තාරක 

ිනව්වා. 

"නේ නේ... තෑන්ක් යූ විතරක් මදි... මට නහොඳ ට්රී්  එකක් ඕන නදන්නනගන්ම හරිද...." 

අනුත්තරා දඟකාර විදියට ිනයෙ සමාධි ළඟින් වාඩි වුනා. සමාධි අනුත්තරායි තාරකයි 

නදන්නවම තුරුලු කරනගන එකට මිරිිනො නනොනැනසන ආදරනයයි, යාළු කනමයි 

ආධයාත්මික බව වින්දනය කරා. 

++++++++ 

නේ සිේධිනයන් පසු සමාධිනගත් තාරකනගත් ආදරය තවත් ශක්තිමත් වුනා. බාධක සහ 

කේකනටොලු අතරින් ගමන් කරන විට ආදරය තවත් ශක්තිමත් වී නදනදනා නේ බැඳිම 

සහ අනනයෝනය සංනව්දය තවත් වැඩි නවනවා.  

ළඟදී තිනබන කඩඉම වන උසස් නපෙ විභාගයට නදනදනා ඉතා උනන්දුනවන් සූදානේ 

වුනා. තම අනාගතය රඳා පවතින්නන් උසස් නපළ සමත් වන ආකාරයට අනුව නිසා 

නදනදනා එිනනනකාට උදව් කර ගනිමින් තම ජීවිත අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගන්නට 

උපරිම උත්සාහය අර ගත්තා. 

"සමාධි.. ඔයා නේ දවසව්ෙ මට කෑම හදෙ නදන්නයි.. නවන නවන වැදගත් නැති වැඩ 

කරන්නයි යන්න එපා... පාඩේ වෙට නගොඩක් කාෙය නදන්න...." තාරක නිතරම 

සමාධිට ිනව්වා. 

"පිසස්ුද තාරක... ඒක වැදගත් වැඩක් නනනමයිද.... අනික මට ඕවට වැඩි නවොවක් 

යන්නන නැහැ...පැය විසි හතරම පාඩේ කරන්නත් බැහැ නන.. නන්ද... හි.හි.හි...." 

සමාධි තම ජීවිතය සමබර නෙස පවත්වානගන ගියා. නමය තාරකටද මහඟු අත් වැෙක් 

වුනා.  නදනදනානේ අනනයෝනය සහනයෝගනයන් නදනදනාටම නෙොකු පන්නරයක් සහ 

ධධේයයක් ෙැබුනා. 



++++++++ 

දිනක් තාරක උනේ පාසල් යාමට සූදානේ වන විට උෂාන් නගන් ඇමතුමක් ආවා. 

"අනන් තාරක... මට ප්රශ්නයක් බන්... අනන් මට නහල්ේ කරපන්...." උෂාන් අඬ අඬ 

ිනව්වා. 

"ඇයි ඇයි මචන්.... නමොකේද අවුෙ?... ිනයපන්....." තාරක කෙබෙ නවො ඇහුවා. 

"මචන්..... ඩිොනි…  ඩිොනි බඩින්..... අනන් මට කර ගන්න නදයක් නෑ බන්....."  

"නමොනවාආආආආආආආආආආආආ?.........." තාරකට කෑ ගැහුනා. 

"අනන් ඔව් තාරක... නකල්ෙ නහොඳටම වමනන දානවා.... මට දැන් නකෝල් කරෙ 

ිනව්වා... තාත්තා නහොඳටම ගහො..... අේමත් බැනෙ.....  අනන් මම නමොකේද දැන් 

කරන්නන් මචන්..... මට මැනරන්න හිනතනවා... මනේ තාත්තා දැන ගත්නතොත් මාව 

මරනවා.. ඒක ෂුවේ...."    උෂාන් ගැහි ගැහි ිනව්වා. 

"හ්ේේේේ.... මාර අවුෙක් තමයි උෂාන්... ඩිොනිට නකොනහොමද?..... නකල්ෙ අේනස්  

එනකන්ද?......." තාරක ඇහුවා. 

"අනන් ඕව් බන්... මට අඬ අඬ ිනව්වා මැනරන්න ඕන ිනයෙ... මට බයයි තාරක... 

එයානේ තාත්තා කාමනේට දාො වහෙ නකොනහවත් යන්න එපා ිනයෙ... ඉස්නකෝනෙ 

යන්නත් බෑ නකල්ෙට.. අනන් නකල්ෙ නමොනව හරි කර ගනියිද... අනන් මට බයයි 

තාරක....." උෂාන් නවවුෙන කටහඬින් ිනව්වා. 

"මචන්.... උඹ ඉස්නකෝනෙට වනරන්.. නගදර ඉන්න එපා.... මම සමාධිටයි අනුත්තරාටයි 

ිනයෙ නමොකේද කරන්නන ිනයෙ බෙමු... උෂාන්.. උඹ ළඟ මමයි සමාධියි ඉන්නවා... 

උඹ තනි නවො නැහැ.... අපි බෙමු නමොනව හරි කරන්න...." තාරක ිනව්වා. 

"අනන් තාරක... මාවයි ඩිොනිවයි නේර ගනින් මචන්... " 

"ඔලුව අවුල් කර ගන්න එපා උෂාන්.. උඹ වනරන් ඉස්නකෝනෙට....." 

නයෞවන නයෞවනියන්ට නිසි ි ංගික අධයාපනයක් නනොෙැබීමත්, නතොරතුරු තාක්ෂණය 

හා නගෝලීයකරණය නිසා සීමා රහිතව විවෘත වූ නෙෝකනේ අනිසි බෙපෑේ නිසාත් අද 

සමා නේ නබොනහෝ තරුණ තරුණියන් නමවැනි විපත් වෙට පත් වීනමන් ජීවිත අඳුරු 

කරගන්නා අවසථ්ා නබොනහෝය.  

නමවැනි ආපදා වෙට පත්වූ නයෞවන නයෞවනියන්ට, විනශේෂනයන් නයෞවනියන්ට, 

ඇඟිල්ෙ දික් ිනරීනමන් නදෝෂානරෝපණය ිනරීමට නබොනහෝ නදනා සැදී පැහැදී සිටිනවා. 

එනහත්  නමවැනි නේවල් වැළැක්වීමට නහෝ අඩු ිනරීමට ිනසිවකු නිසි පියවරක් 

නනොගැනීම සමා  පරිහානියට නෙොකු නහේතුවක් වී ඇත. 



තාරක ඇතිවී තිනබන නමම තත්ත්වය සමාධිට එනව්නල්ම ිනව්වා. ආරංචිය ඇසූ විට 

සමාධිට කේපනයක් සහ දුකක් ඇති වුනත් ඇය ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පැමිණියා. 

"තාරක.. නේක බරපතෙ නදයක්... නදන්න මානසිකව වැනටනව විතරක් නනනමයි,  නේ 

නදන්නට දැන් ගල් ගහන්න ඕන තරේ ක් ටිය දත් මැදනගන ඇති... අපි නමොනව හරි 

කරමු... අද ඔයා ටිකක් කළින් බස් ස්ටෑන්ේ එකට එන්න.. මමත් අනූ එක්ක ඉක්මනට 

එන්නේ.... උෂාන්ටත් එන්න ිනයන්න එතනට......" සමාධි ිනව්වා. 

"නහොඳයි සමාධි....." 

හතර නදනා උදෑසන බස් නැවතුේ නපොළ අසෙ හමු වුනා. උෂාන් අඬන්න ගත්තා. 

"ස්ස්... උෂාන්.. දැන් අඬෙ හරියන්නන නෑ... අපි බෙමු නමොකේද කරන්න පුලුවන් 

ිනයෙ... යමු අපි කූල් සන්පෝ  එකට... ගිහින් කතා කරමු...." සමාධි අවධානනයන් 

ිනව්වා. 

ක් ටිය අවන් හෙට නගොස් නකළවර නේසයක වාඩි වුනා. 

උෂාන් ආයිත් එයානග අනඳෝනාව පටන් ගත්තා. 

"අනන් සමාධි.... අපි හිතුනව නෑ නමනහම නදයක් නවයි ිනයෙ... අපි නගොඩක් පරිසස්ේ 

වුනා... අනන් බෙන්නනකො නවච්ච නේ...ආආ......" උෂාන් අඬන්න ගත්තා. 

"ෂ්ෂෂ්්.. උෂාන්... නමතන තව මිනිස්සු ඉන්නවා... දැන් කරන්න තිනයන්නන වුන නේ 

ගැන පශච්ාත් පරීක්ෂණ තියන්න නනනමයි... ඉස්සරහට කරන්න ඕන නේ ගැන කතා 

කරන එක...." සමාධි ිනව්වා. 

"සමාධි... ඔයා අපි හැනමෝටම වැඩිය ජීවිතය ගැන දන්නවනන.. ඉතින් අපි නමොකේද 

නේකට කරන්න ඕන?...." තාරක ඇහුවා. 

"අපිට කරන්න පුළුවන් නේවල් සීමාසහිතයි... නමොකද නේක වැඩිහිටිනයො ගන්න ඕන 

තීරණයක්... උෂානුයි ඩිොනියි නදන්නම 18 ට අඩු නිසා සේපූේණ පාෙනය තිනයන්නන 

වැඩිහිටියන් අනත්... නකොනහොම වුනත් අපිට ඒ නගොල්ෙන්නගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 

පුලුවන්...." සමාධි ිනව්වා. 

"ඉතින් අපි නමොකේද කර ඉල්ලීම සමාධි?...." අනුත්තරා ඇහුවා. 

"හ්ේේේ... උෂාන්.... ඔයා ඩිොනිට ආදනරයිද?...." සමාධි ඇහුවා. 

"අනන් ඔව් සමාධි... ඔව්... නමච්චර කල් මනේ ඩිොනිට තිබුනන ආසාවක් විතරයි.. ඒත් 

දැන් එනහම නෑ... දැන් මට එයා ගැන නෙොකු ආදරයක් තිනයනවා.. අනන්.. ඒ එක්කම 

එයානග බනේ ඉන්න මනේ පැටිය ගැනත් මට නෙන්ගතු කමක් දැනනනව සමාධි....." 

උෂාන් ිනව්වා. 



"ඔව් උෂාන්.. ඒක නහොඳ ෙකුණක්... එනහනේ දැනට අපිට කරන්න තිනයන්නන 

නමච්චරයි... අපි ිනයමු පැටියව හදා ගන්න ඕන ිනයෙ.... උෂාන්වයි ඩිොනිවයි එකතු 

කරන්න ිනයො...." සමාධි නයෝ නා කරා. 

"අනන් සමාධි... ඒක නල්සි නවන්නන නෑ... මනේ තාත්තා දැන ගත්ත ගමන් මාව 

මරනවා... ඒ මදිවට අද උනේ ඩිොනිට එයානග තාත්තා වමනන දාන නවොනවම 

නහොඳටම ගහො... ඉතින් නෙොකු අය අපිට ිනසිම සමාවක් බුරුෙක් නදන එකක් නෑ...." 

උෂාන් ආපහු අඬන්න ගත්තා. 

"ෂ්ෂෂ්් උෂාන්... සන්සුන් නවන්න.. නහොඳ හරි නරක හරි විදියට තමන්නග දුව 

නප්රේනන්්  නවො ඉන්න නකොට ඒ වනේ ගහන්න නේ තාත්තා නකනනක් හිත තද 

නකනනක් නවන්න ඕන..   හරි කමක් නෑ... අපි කතා කර ගත්ත විදියට අපි ිනයමු 

නදන්නව එකතු කරෙ පැටියව හදා ගන්න නදන්න ිනයෙ.. හැබැයි අපිට පළනවනි 

පියවර ගන්න බෑ... බෙමු ඉස්නසල්ො අේමෙ තාත්තාෙනග  ප්රතිචාරය... " සමාධි 

ිනව්වා. 

"අනන් සමාධි එනහම බෙන් හිටිනයොත් අනේ තාත්තෙ ඩිොනිවයි මාවයි මරෙ දායි..." 

උෂාන් ිනව්වා. 

"උෂාන්... නේ අහන්න... එනහම නදයක් නවන්න නෑ.. ඕන නේ ගහයි... තරවටු කරයි.. 

කවදාවත් නේ හින්දා ඔයා හිතනව වනේ නදයක් නවන්නන නෑ... ඔයාට ගැහුවත් 

ඉවසනගන ඉන්න... අපි ඊට පස්නස බෙමු..."  සමාධි විශව්ාසනයන් ිනව්වා. 

"අනන් සමාධි.. මට සමානවන්න... මම කි න් ඔයා ගැන වැරදි විදියට හිතුව.. වැරදි 

නේවල් ිනව්වා... අනන් මට සමානවන්න.. මට දැන් නත්නරනවා ඔයා නකොච්චර නහොඳ 

ගේල් නකනනක්ද ිනයෙ....." උෂාන් සමාධිට අත් නදක එකතු කරෙ වැන්දා. 

"අනන් උෂාන් නේ... පිස්සු නැතුව ඉන්න... ඔයා තාරකනග නහොඳම යාළුවා.. ඉතින් ඔයා 

මනේත් යාළුවා.. මට ඔයා මනේ සනහෝදරනයක් වනේ... මම ඔයත් එක්ක දිගටම 

ඉන්නවා......" සමාධි  උෂාන්නග අත් අල්ෙනගන ිනව්වා. 

සමාධිනේ උපකාරය  සහ සත්කාරය උෂාන්ට මහත් සහනයක් නමන්ම නෙොකු 

ශක්තියක් වුනා. 

++++++++ 

ඩිොනිනේ නිවනසේ ඇතිවූ කෙබෙය සුළුපටු එකක් නනොනව්. ඩිොනිනග පියා වූ මේවින් 

පරෙ වූ කපුනවකු නමන් කටයුතු කරා. ඔහු ඩිොනි සිටින තත්ත්වය ගැනවත් නනොසළකා 

ඇයට පහර දි නිවාස අඩස්සියට පත් කො. 

"බෙන්න විමො... නේින කර ගත්ත වැනේ හින්ද අපි නකොනහොමද මිනිස්සුන්ට මූණ 

නදන්නන?.. ආ... ඔක්නකොම අපිට හිනා නවයි... ෂික්... නේිනට මතක නැති වුනාද නපොඩි 



නංගිනයක් ඉන්නව ිනයෙ.. දැන් ඒිනත් අක්කා කරන ඒව බොනගන ඉඳෙ බඩක් දා 

ගනී... නේකටද අපි මුන්ට නේ සැප දීො හැදුනව්...නේින අපිව කෑවා...." මේවින් 

නබරිහන් දුන්නා. 

"අනන් මේවින් ඔනහොම කෑ ගහන්න එපා... අපි නේකට නමොනව හරි කරන්න බෙමු... 

කෑ ගහෙ හරියන්නන නැහැ නන..." ඩිොනිනේ මව වූ විමො ිනව්වා. 

"කරන වැනේ?...ආ.. ඔව් මම දන්නව කරන වැනේ... නේිනට ගේසාවක් කරෙ නේිනට 

වෙත්ත කේ කරපු එකාව නැති කරෙ දානව... ඊට පස්නස නේිනව කාට හරි බන්දෙ 

නදනව.... සල්ි  තිනයනවනේ අද කරන බැරි නදයක් නෑ... එච්චරයි...." මේවින් ිනව්වා. 

"ඔයාට පිසස්ුද?... නිකන් හිනේ විෙංගුනව වැනටන වැඩ කරන්න... ජීවිත නදකක් නැති 

කරෙ නේනරන්න පුලුවන් ිනයෙද හිතන්නන...." විමො බය නවො ිනව්වා. 

"සල්ි  තිනයනව නේ නීතිය අපි ළඟ... නපොි සියත් මනේ පැත්නත්.. ඉතින් මම අූපව  

නැති කරෙ දානවා... මනේ දුවට නේ අපරානධ කරෙ ඌට යහතින් ඉන්න මම ඉඩ 

නදන්නන නෑ...."   මේවින් නව්ගනයන් ිනව්වා. 

"අනන්  මේවින් නේ... ේි ස්... මිනීමරන වැඩ වෙට මම කැමති නැහැ.... අනික කවුරු 

 ාතක කරත් දුවනග බනේ ඉන්නන ඔයානග මුනුබුනරක් හරි මිනිබිරියක් හරි... ඉතින් 

ඔයා නකොනහොමද නමනහම නදයක් කරන්නන... අනන් ේලීස් ඒක නේ කරන්න එපා...."  

විමො පින්නසන්ඩු වුනා. නේ කතාව නිසා මේවින්නේ දර දඬු ගතිය නපොේඩක් අඩු වුනා. 

"හරි.. එනහනේ නේකයි කරන්න ඕන...  වයස 18 වුන ගමන් නේක කරපු එකා ඩිොනිව 

බඳින්න ඕන.. වැඩිහිටිනයො හැටියට අපිට කැමැත්ත නදන්න පුලුවන්... ඊට පස්නස ඌට 

මනේ බියගම  ැක්ටරිනය රසස්ාවක් නදනවා... නකොේගෙ  ැක්ටරිනය මම නදන්නන 

නැහැ... මට ඕන නදන්නව ඈතක තියන්න.. නැත්නේ අනේ සායම ඉවරයි....   හැබයි ඌ 

සාමානය නසේවකනයක් වනේ වැඩ කරෙ මනේ දුවට කන්න අඳින්න නදන්න ඕන... මනේ 

 ැක්ටරිය ිනයෙ ඌට ිනසිම සහනයක් නෑ... හරියට මනේ දුවට සැළකුනව නැත්නේ 

මම බොගන්නේ ඒක...." මේවින් තදින් ිනව්වා. 

"අනන් මේවින්... මුන් තවම ඉස්නකෝෙ යන නකල්නෙො නකොල්නෙොනන.. උන්ට ඔනහොම 

වැඩ කරන්න පුලුවන්ද?...." 

"හඃ.. ඉස්නකෝනෙ යන ළමයි කරන වැඩද මුන් කරෙ තිනයන්නන..ආ.. ඒක හින්ද නේ 

විදියට කරන්නම ඕන... " මේවින් තරනේ ිනයා සිටියා. 

++++++++ 



නමම සිේධිය උෂාන් නේ නිවසට ආරංචි වූ විට ඩිොනිනේ නිවනසේ නමන්ම 

කෙබගෑනියක් ඇති වුනා. උෂාන් නේ පියා යක්ෂානව්ශනයන් කටයුතු කර උෂාන්ට  පිට 

හමයන තුරු පහර දුන්නා. 

"නතෝ..නතෝ.නතෝ.. අනේ නේබුව කෑවා... අනේ හත් මුත් පරේපරානව එනකක් නේ වනේ 

බලු වැඩ කරෙ නෑ... නතෝ ටියුෂන් යනව ිනයෙ නකල්නෙො එක්ක සමයං නැටුවා 

නන්ද… ආ නබොෙ... අපි නතෝව හැදුනව නේකටද... ආ.. ිනයපන් .. උඹ නකොනහද ඕිනත් 

එක්ක ගිනේ... ිනයපන්...ිනයපන්....." 

උෂාන් නේ පියා ඔහුට තරවටු කරන ගමන් ඇහුවා. 

"අ..අනන..අනන..ගහන්න එපා තා..තාත්නත..අනන... අ..අපි බී..බීච් එකට ගිනේ..." 

උෂාන් නගොත ගගහා ිනව්වා. 

"ආ.. නමොනවා... නතොපි නේ අවෙේ වැඩ කනේ එළිය ඉඳන් ද.. නතොටයි නතොනේ 

නව්සිටයි ෙැජ් ාවක් ිනයෙ එකක් නැේද බල්නෙො... අර නපොඩි ළමයිත් යන බීච් එනක් 

ඉඳන් නේ වනේ වල් වැඩ කරන්න.. නතෝ නේ.. නතෝ නේ.... අපිව කන්න ආපු යම 

පල්නෙක්  යනකෝ......ආආ........" 

"අනන..අනන.. තාත්නත..අනන ගහන්න එපා...අනන මට රිනදනව...." උෂාන් නකඳිරි 

ගෑවා. 

"ගහන්න නනනමයි..නතෝව හම ගහෙ එල්ෙන්න ඕන... නකල්නෙක්ව අනාථ කරෙ… 

ඒිනව බඩ කරො... ස්සස්්... බෙපන් උඹ අපිට දුන්න ගිනි නගඩිය... අපි නකොනහොමද 

නෑදෑයින්ට මූණ නදන්නන... යාළුවන්ට මූණ නදන්නන... අර රුවන් අන්කල්නග හංසි දුව 

කවද හරි උඹට බන්දො නදන්න අපි කතා වුනා.. දැන් නකොනහද ඒවා.. හංසි වනේ 

හැදිච්ච නකල්නෙක් උඹට නදන නගොනා කවුද... පාහරය.. නතෝ අපිව කෑවාආආආ...." 

පියා තවත් තදින් උෂාන්ට පහර දුන්නා. 

"අනන් මාව මරන්න එපා.. අනන් අේනේඒඒඒ... මාව නේර ගන්න නකෝඕඕඕඕ...."  

උෂාන් හයිනයන් කෑ ගැහුවා. පියානේ නේ අඩන්නත්් ටේ ිනරීම බො සිටිය නනොහැින වූ 

උෂාන්නේ මව එතනට ආවා. 

"ඔයාට පිසස්ුද මනේ නේ දරුවා මරන්න හදන්නන... " ඇය ිනව්වා. 

"ඔයානග විතරක් නනනමයි.. ඌ මනගත් දරුවා... දැන් මූ කරපු වැනේ හින්දා අපිට පානර 

බැහැෙ යන්න බෑ... ඔයා දන්නවද.. මූ අනාථ කරපු නකල්ෙනග තාත්තා මහ මැරනයක්.. 

දැන් ඌ අපි ඔක්නකොම නැති කරයි..  එනහනේ අේමයි පුතයි ඕන මගුෙක් කර ගන්න 

එකයි ඇත්නත... මට එනහම ඤේ පචේ ගාන්න එන්න එපා....." 



පියා නමනහම ිනයෙ එතනින් යන්න ගියා. මව උෂාන්ව කාමනේට එක්ක ගිහින් පින්  

තුවාෙ වෙට නබනහත් දැේමා. 

"අනන් රිනදනව අේනේ... අයිනයො... අනන්..ඌඌඌ...." උෂාන් නව්දනානවන් නකඳිරි 

ගෑවා.  

"ඉන්න පුනත් මම නේ නතල් ටික ගාන්න... බෙන්න පුනත් ඔයා නේ කර ගත්ත වැනේ.. 

දැන් ඉතින් අපිට වස ෙැජ් ාව නන්ද... නමොනවද අපි දැන් කරන්නන... අනන් මන් 

දන්නන නෑ පුනත්....." මව කඳුලු සෙමින් ිනව්වා. 

"අනන් අේනේ.... අනන් අපි සමාධි ිනයපු විදියට කරමු අේනේ..අනන්.. ස්ස්සස්්.. අනන් 

රිනදනව අේනම...ආආ...." උෂාන් ිනව්වා. 

"සමාධි?????  ඒ කවුද...." මව ඇහුවා. 

"සමාධි ිනයන්නන තාරක නග ගේල් නෙන්ේ අේනම... අනන් ඒයා හරිම නහොඳ ගෑණු 

ළමනයක්.. තාරක මට වඩා නගොඩක් ෙකී ඒ වනේ ගෑණු ළමනයක් හේබ නවන්න...."  

"හ්ේ... ඉතින් නමොනවද සමාධි ිනව්නව?...." 

"සමාධි ිනව්වා... අේමෙ කැමතිනේ  ඩිොනිටයි මටයි එකතු නවන්න ිනයො...."  උෂාන් 

යන්තේ ඔලුව උසස්ෙ ිනව්වා. 

"හ්ේේේේ... ිනයන්න නල්සියි පුතා.. ඒත් ඕවා කරන්නන නකොනහොමද... ඔය නදන්න 

තවම ඉනගන ගන්න ළමයි... ඔයනගොල්නෙො නකොනහොමද කසාද බැඳෙ ළමයි හදන්නන 

හරි ඉනගනීමක්..රසස්ාවක් නැතුව... ඔය නගොල්නෙො ඉන්නන නකොනහද... ඔය නගොල්නෙො 

මිනිසස්ු ගැන නමොනවද දන්නන.....  සමා  තත්ත්වය නමොනව නවයිද.. මට නත්නරන්නන 

නෑ පුතා... මනේ ඔලුව නිකන් පිසස්ු වනේ....."   මව අඬන්න ගත්තා. 

"අනන් අේනම අඬන්න එපා.. මම සමාධිනගන් ආයිත් අහෙ බෙන්නේ...." උෂාන් 

අමාරුනවන් ඇනඳන් නැගිටෙ ිනව්වා. 

මව උෂාන්ව තුරුලු කර නගන මුහුණ සිප ගත්තා. දරුවන් නකතරේ වැරදි කළත් මව් 

නසනනහස ිනසිදා නවනස් නනොනව්. 

++++++++ 

සමාධි සම වයනසේ අනිකුත් ළමුන්ට වඩා දුක් ගැහට වෙට ජීවිතනේ මුහුණ දුන් ගැහැණු 

ළමනයින. නේ නිසා ඇය පරිණත බව නමන්ම ප්රශ්නයකට මුහුණ දීනේ හැිනයාව 

නිතැනින්ම ෙැබුනා. 



ඩිොනිනේ පියානේ නයෝ නාව නිසා ඩිොනි සහ උෂාන් මහත්වූ බියකට සහ 

කෙබෙයකට පත් වුනා. ඇතිවී තිනබන නේ තත්ත්වය ගැන දිනක්  ඔවුන් නදනදනා 

සමාධි, තාරක සහ අනුත්තරා සමග කතා කරා. 

"අනන් සමාධි.. අනන් බෙන්නනකො තාත්තා කරන්න යන වැනේ... මට ඕන දුකක් දැන් 

විඳින්න පුළුවන් සමාධි.. ඒත් අනන් මට බැහැ උෂාන්ට නේ විදියට සළකනව බෙන්න... 

තාත්තා හදන්නන් උෂාන් නගන් පළිගන්න.. මට ඒක කරන්න නදන්න බෑ... මනේ බනේ 

ඉන්න පැටියනග තාත්තා උෂාන්... මම උෂාන්ට ආදනරයි... ඇත්තටම ආදනරයි... ඉස්සර 

තිබුනන් ආසාවක් විතරයි.. ඒත් මම දැන් මනේ උෂාන්ට ආදනරයි... අනන් සමාධි.. 

ේලීස්... අනන් නමොනව හරි නේකට කරන්නනකෝ....." 

ඩිොනි උෂාන් නේ උරහිනසේ ඔලුව තියානගන අඬන්න ගත්තා. උෂාන් ඩිොනිව තුරුලු 

කර ගත්තා. 

"හ්ේේේ.... උෂාන්... ඩිොනිනග තාත්තා ිනයපු විදියට ඔයා ඩිොනිව බාර ගන්න 

කැමතිද?....." සමාධි ඇහුවා. 

"අනන් ඔව් සමාධි... එක පාරට දහ පාරක් කැමතියි... ඩිොනිට මම නගොඩක් ආදනරයි 

දැන්... අපි නමෝඩ වුනා සමාධි... මම ඕන දුකක් විඳෙ ඩිොනිව බො ගන්නවා.. කමක් 

නෑ... බියගම ගිහිල්ෙ කුලී වැඩක් කරෙ හරි මම ඩිොනිව බො ගන්නවා... "  උෂාන් 

ිනව්වා. 

"අනන් උෂාන්.. මට බැහැ ඔයා තාත්තානග  ැක්ටරි වෙ කුලී වැඩ කරනව බෙන්න.. මට 

බැහැ.. බැහැ....." ඩිොනි අඬ අඬ ිනව්වා. 

"ඩිොනි... නේවට අඬෙ කෙබෙ නවො හරි යන්නන නෑ.. නහොඳයි... උෂාන්... ඔයානග 

අේමයි තාත්තයි නමොනවද ිනයන්නන?...." සමාධි ඇහුවා. 

"තාත්තා නම මාත් එක්ක හරිම නක්න්තිනයන් ඉන්නන.. මට ඕන මගුෙක් කර ගන්න 

ිනව්වා... අේමා හරිම අසරණයි සමාධි... අනන්  අේමා අඬනව ඇනරන්න නවන නදයක් 

ිනයන්නන නෑ....  අනන් මට අේමා ගැන දුකයි සමාධි...." උෂාන් ඇඬුේ මුහුනණන් 

ිනව්වා. 

"එනහනේ මම විදියක් ිනයන්නේ... ඩිොනිනග තාත්තා කැමැත්ත දුන්න හින්ද ඔය 

නදන්න එකතු නවන්න.. නකොනහොම වුනත් 18  නවනකන් නීතිනයන් බඳින්න බැහැ... 18 

නවන්න තව වැඩි කාෙයක් නැහැ නන... එනහම එකතු නවො නමනහේම ඉන්න... බියගම 

යන්න ඕන නෑ... ඩිොනි... ඔයා අනේ නගදර නවතින්න...  මම අේමි එක්ක නේ ගැන 

කතා කරා... අේමි උඩින් කැමතියි... ඒත් ඔය නගොල්නෙො දන්නවනන…  අපි ජීවත් 

නවන්නන අමාරුනවන්.. ඒක හින්ද  මම ඩිොනිනග තාත්තට ිනයෙ උදව්වක් ගන්න 

බෙන්නේ...."  සමාධි ිනව්වා. 



"ඔයාට පිසස්ුද සමාධි.... තාත්තා කීයටවත් ඕකට කැමති නවන්නන නෑ... එයා ිනව්නවොත් 

ිනව්ව තමයි... එක දවසක් බියගම යන්න බැහැ ිනයෙ ිනයපු සුපවයිසේ නකනනක්ට 

අනේ නගදරදිම ගැහුවා බිම වැනටන්න... අනන් ඔයා යන්න එපා තාත්ති එක්ක කතා 

කරන්න... ඔයාටත් ගහයි...." ඩිොනි ිනව්වා. 

"ඔයා බය නවන්න එපා ඩිොනි.... ඔයාග තාත්ත නකොයිතරේ දරුණු මිනිනහන් වුනත් 

එයත් තාත්තා නකනනක්.. ඒ හින්ද මට කීයටවත් ිනසිම නදයක් කරන්නන නැහැ...." 

සමාධි විශව්ාස විදියට ිනව්වා. 

"අනන් සමාධි... මම පැදුරක් දාෙ බිම හරි නිදා ගන්න ෙෑසත්ියි... ඒත් මට බයයි ඔයා 

තාත්තා හේබ නවන්න යන එකට..." ඩිොනි ිනව්වා. 

"නේ ඩිොනි.. ඔල්මාද කතා ිනයන්න එපා..... නමොන එනහකටද පැදුරු දාෙ බිම නිදා 

ගන්නන?..ආ... ඔයාට මනේ කාමනේ මාත් එක්ක ඉන්න පුලුවන්.. අේමියි මමයි ඔයාව 

බො ගන්නේ... බබා ගැන බය නවන්න එපා... අපි ඔක්නකොම ඔයා ළඟ ඉන්නවා..." 

සමාධි ිනව්වා. 

"අනන් සමාධි... මට නේ නේව මුකුත් හිතා ගන්න බෑ...." උෂාන් ිනව්වා. 

"උෂාන්.. හිතා ගන්න බැහැ ිනයෙ හරියන්නන නෑ... ඔයා නකොනහොම හරි ඒ නෙවල්ස් 

නහොඳට කරෙ කැේපස් ගිහින් ඉනගන ගන්න ඕන... ඩිොනිවයි බබාවයි ඉස්සරහට බො 

ගන්න ඔයාට රස්සාවක් තිනයන්න ඕන.. නත්රුනාද?..." සමාධි ටිකක් තදින් ිනව්වා. 

"ඔ..ඔව් සමාධි..." උෂාන් ිනව්වා. 

"ඩිොනිට නේ පාර ඒනෙවල්ස් කරන්න බැරි නවයි... අපි ඊළඟ සැනේ බෙමු.... 

එනහනේ... මම අද නහටම ඔයානග තාත්තව හේබ නවන්න එනවා.. හරිද ඩිොනි...." 

සමාධි ිනව්වා.  

"සමාධි... ඔයත් එක්ක මමත් එනව ඩිොනිනග තාත්තා මී්  නවන්න...." තාරක ිනව්වා. 

"තාරක... පිස්සු නැතුව ඉන්න ළමනයො.. ඩිොනිනග තාත්තා මාව කන්නන නැහැ.... මම 

ගිහිල්ො කතා කරෙ බෙන්නේ.... " සමාධි ිනව්වා. 

"නකොනහොම වුනත්... මම ඔයත් එක්ක ඇවිල්ෙ නගදරින් එළියට නවො ඉන්නේ... මට 

බැහැ ඔයාව තනියම යවන්න...." තාරක තදින් ිනව්වා. 

"හා හා.. හරි එනහනේ.... එනහම කරන්නනකො... අේනේ... ඔයාට තිනයන බය...." සමාධි 

හිනා නවවී ිනව්වා. 

"සමාධි... මට ඔයා නැතුව ජීවිතයක් නැහැ නකල්නෙ...." තාරක ිනව්වා. 

සමාධිනේ සංයමය සහ තැනට සුදුසු නුවණ ගැන සියළු නදනාම සතුටට පත් වුනා. 



++++++++ 

නකතරේ ධධේයයක් තිබුනත්, සමාධි ඩිොනිනේ පියා වූ මේවින් හමූ විමට ගිනේ යේ 

චිනතයක් සහිතවය. තාරක ඇය සමග පැමිණියත් ඔහු නිවසට මදක් ඈතින් නැවතුනා. 

"අනන් සමාධි... ඔයාට නමොනව හරි කරදරයක් නවන්න ආනවොත් මනේ න ෝන් එක 

රින්ේ කරන්න... මම ටක් ගාො එන්නේ..." තාරක බනයන් ිනව්වා. 

"බය නැතුව ඉන්න ළමනයො... මට ඒ වනේ ිනසිම නදයක් නවන්නන නෑ..." 

සමාධි නමනහම ිනයෙ ඩිොනිනග නිවසට ගියා. 

ඩිොනිනේ පියා ඇයව පිළිගත්නත් ිනසිම හැඟිමක් නනොමැති උදාසීන භාවයිනන්ය. 

"නේ ළමයා කවුද?..." මේවින් තරමක් සැනරන් ඇහුවා. 

"අ.නම..ම..මම සමාධි… ඩිොනිනග යාලුනවක්......" සමාධි යන්තේ ිනයා ගත්තා. 

මේවින් සමාධිනේ නක්ශාන්තනේ සිට පාදාන්තය දක්වා බැල්මක් නහලුවා. 

"හ්ේේ... එන්න ඇතුෙට ඇවිත් වාඩි නවන්න... ඔය ළමය දන්නව ඇතිනන නමයා කරෙ 

තිනයන හපන් කම... ඉතින් ඔයා දැනනගන හිටිනය නැේද නමයානග නේ 

නකරුවාවල්...." මේවින් ඇහුවා. 

"අ.අනන් නැහැ මානේ... නේක නවනකන්ම අපි මුකුත් දන්නන නෑ...." 

"ඒ වුනාට සමාධි ළමය දැන නගන හිටියනන නේින අූප එක්ක වල් කනේ යන ඒවා... 

නැහැ ිනයන්න එපා..." මේවින් සැනරන් ිනව්වා. 

"අ.අ..අපි දන්නව නදන්න එළියට යනව ිනයෙ.. ඒත් අනන් මානේ....නේ වනේ නදයක් 

කර ගනී ිනයෙ නපොේඩක් වත් හිතුනව නෑ..." සමාධි ටිකක් බනයන් ිනව්වා. 

"සමාධි.... ඔයා දිහා බැලුවම අනේ දුවනේ යාලුනවක් ිනයෙ ිනයන්න නේ අමාරුයි... 

බෙන්න ඔයා අඳින ඇඳුේ නකොච්චර සංවරද ිනයෙ... ඒකට අනේ උන්... අර නඩනිේ 

ජීන්ස්ද නමොනවද ිනයෙ හිරට හිනේ කළිසේ අඳිනව තිනයන ඔක්නකොම ඒව ඉල්ි ේපිෙ 

නේන විදියට....  ඉතින් අහන්නත් නදයක්ද නකොල්නෙො  මුන් දැක්කම ඇවිස්නසන 

එක......." මේවින් ිනව්වා. 

"අනන් මානම.. ඇත්තම ිනව්නවොත් උෂාන් ිනයන්නන මනේ නබෝයි නෙන්ේනග නහොඳම 

යාලුවා....." සමාධි නවවුෙන කට හඬින් ිනව්වා. 

"ආආආ... ඒක තමයි මම ිනව්නව... දැන් ඔය ළමයනග එක්නකනත් ඔය උෂාන් ිනයන 

එකා වනේ වෙත්තනයක්ද...ආ...." 



"අනන් නෑ මානම.. තාරක එනහම නකනනක් නනනමයි... අනික මානේ... උෂානුත් නේ 

වනේ වැරදි පාරක ගියාට අනන් එයා නරක ළමනයක් නනනමයි...." සමාධි හිත තද 

කරනගන ිනව්වා. 

"අනන් නිකන් ඉන්න ළමනයො.... හ්ේ... එක අතිනන් උනේ විතරක් නනනමයි.. අනේ 

එකීනගත් වෙත්ත කම තමයි... ඇනටන් නපොත්නතන් එළියට එන්න කි න් නේ වනේ 

නරේද උසස්න්න......"   මේවින් තරනහන් ිනව්වා. 

"අනන් මානම.. අනන්.. අනන්... ඩිොනිවයි උෂාන්වයි බියගම යවන්න එපා මානම.... 

අනන් එපා.... එනහේ ගිනයොත් නදන්නම සාංකාව හින්ද නෙඩ නවයි මානේ.. අනන් ඒක 

හින්ද යවන්න එපා... මාමෙට බරක් නේ ඩිොනිනග බබා අපි හදා ගන්නේ... අනන් ඒ 

නදන්නා ගැන අනුකේපා කරන්න මානේ..... ඒ නදන්න වැරැේදක් කරා තමයි.. දැන් 

නදන්නම ඒකට දුක් නවනවා.. අනන් මානේඒඒඒ... අනන් ඒ නදන්නට නමනහම කරන්න 

එපා....." 

සමාධි නැගිටෙ මේවින්නග කකුල් නදක අල්ෙෙ වැන්දා. එනහම කරන නකොට සමාධිට 

නහොඳටම ඇඬුනා.  සමාධිනග  නිේවයා   කඳුලු බිංදු කකුනෙ ගෑවුනාම ගෙක් වනේ 

හිතක් තිනයන මේවින්නේ හදවතට යේ නතතමනයක් ආවා. 

"ආ.ේ..නේ පිසස්ුද ඔයාට.. නැගිටින්න සමාධි...."  

මේවින් සමාධිව නැගි් ටෙ පුටුනව වාඩි කරා. අවංක මිතුරු කනේ නාමනයන් වැෙනපන 

සමාධි නිසා දරදඬු මේවින්නේ හිතට දයානව සිසිෙස ඇතුලු වුනා. ඔහු ටික නව්ොවක් 

කතා නනොකර හිටියා.  සමාධිට කඳුලු නවත්ත ගන්න බැරි වුනා. 

"සමාධි දුනව්... මම එනහම කරන්න හිතුනව නවන කරන්න නදයක් නැති හින්ද දුනව්... 

අපි නකොනහොමද රටට මූණ නදන්නන් නේ ෙැජ් ාව හින්ද... ඒකයි මම නදන්නව බියගමට 

යවන්න හැදුනව...." මේවින් ිනව්වා. 

"අනන් මානම... මම ඩිොනිව අනේ නගදර නවත්ත ගන්නේ... මනේ අේමි උඩින්ම 

කැමතියි... උෂාන්ට එයානග නගදර ඉඳන් ඉනගන ගන්න ිනයන්න... එතනකොට එයා 

නහොඳ රසස්ාවක් නහොයා නගන ඩිොනිවයි බබාවයි බො ගනීවි.... වයස හරි ගියාම 

නදන්නට නීතිනයන් කසාද බඳින්න පුලුවන්.. නදන්නම ඒකට කැමතියි..... අනන් අපි 

නදන්නට උදව් කරමු මානම.... "  සමාධි ආයාචනා කරා. 

"එතනකොට ඔයානග තාත්තා කැමතිද?....." 

"මානම... මනේ තාත්තා නැති වුනන් මම නපොඩි කානෙමයි....." 

"හ්ේේේේේේ...." මේවින් දිග සුසුමක් නහලුවා. 

"ඇයි මානම?....." සමාධි ඇහුවා. 



"අේමා නමොනවද කරන්නන සමාධි?....." 

"අේමා ටීචේ නකනනක්.... තාත්ති අපිට නගයක් හදෙ දීෙ අපිව දාෙ ගියා මානේ... අපි 

ඉතින් අමාරුනවන් ජීවත් නවනවා....." නමනහම ිනයන නකොට සමාධිට ඇඬුනා. 

"ඉතින් ඔයාටයි අේමටයි පුලුවන්ද නේ වැනේ කරන්න?...." මේවින් ඇහුවා 

"අනන් පුලුවන් මානම... අේමියි මමයි ආසානවන් කරනවා.. අනේ අනිත් යාලුනවොත් 

උදව් කරනව... ඒත් මානම... අපි අමාරුනවන් ජීවත් නවන්නන.. ඉතින් මාමට ඒ 

පැත්නතන් උදව් කරන්න පුලුවන්ද?...." සමාධි ඇහුවා. 

"ඒ ගැන හිතන්න එපා  සමාධි දුව.... වියදේ ඔක්නකොම මම බො ගන්නේ... ඔයාට මට 

ිනයන්න විතරයි තිනයන්නන...." මේවින් ිනව්වා. 

"අනන් මානම... මාමට නගොඩක් පින්....." සමාධි ිනව්වා. 

"හ්ේේ... පින් මට නනනමයි ඔයාට සමාධි.. මනේ දුවට නේ තරේ නෙන්ගතු වුනාට.... 

හ්ේේේේේේේේේ.... අනන් මට ඔයා වනේ දුනවක් හිටියනේ අද මම නකොච්චර 

සන්නතෝනසන් ඉන්න තාත්තා නකනනක්ද......" මේවින් දුක්බර විදියට ිනව්වා. 

"ඉතින් මානම... මමත් මාමනේ දුනවක් ිනයෙ හිතා ගන්න... අපි ඔක්නකොම එක රන්  

මිනිසස්ුනන....."  සමාධි ිනව්වා. 

"හ්ේේේේේේ...." මේවින්නේ දෑසින් කඳුලු වැක්නකරුනා. 

ඉතා දරදඬු පුේගෙනයක් වුවද අවංක ධමත්රිය සහ කරුණාව අබියසදී මනස සන්සුන් වී 

ශාන්ත භාවයට පත්නව්.  අංගුි මාෙයනුත් රහත් බවට පත් වුනා.  සමාධිනේ දයාන්විත 

කතා විොශය සහ ඇනේ නිේවයා  මිත්ර නප්රේමය දුටු විට ස්වභාවනයන්ම මුරණ්ඩු සහ තද 

සිතක් ඇති තැනැත්නතක් වූ මේවින් තම ඒකාධිපති ඉරියව්ව හැර දමා යථාේතවාදී නෙස 

නමම තත්ත්වය නදස බැලීමට නයොමු වුනා. 

නමත්තා, මුදිතා, කරුණා, උනේක්ෂා යන සතර බ්රහම් විහරණයන් මිනිස් සිනත් පිරුණ 

සමා යක් බිහි වූ දා මිහිපිට නදව් නෙොව නේ නෙෝකනේ  නිත වනු ඇත. 
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