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**පිදුම...** 

 

**  ජීවිතයේ හමුවූ එක් දයාබරම මිනියෙක් විය...දුර 

ඈත රටක සිටියද ඟටම විත් කතා ක ඔහු ඇත්තටම 

දයාබරය... ලටින්යන් ඔහුයේ මනුේෙකමය.. ...යදහිල 

ටවුමටම විත් මාකැටුල ය ොේ පැය  නනක් කතා කර 

මායේ සිත ෙවිමත් කයේ ඔහුයි..දයාබර පියයකු යමන් 

නිතරම මා පසුපෙ සිටය න අත දුන්යන් 

ඔහුයි...කියෝමීටර් දහේ නනක් ය ලා මව් බිමට පැමිනි 

ඔහු,මා අමතක කයේද නැත...  ඒ මනුෙත්කමින් පිරි 

මිනිො.. "මයනෝ ය ොන්යෙේකා...." ඔව්..ඔබටයි යේ 

පිදුම...... 

නිතරම මා අෙලින් සිටිමින් මයේ  මනට ෙහාය ලන 

, ලැටුන පසු නැලත නැගිටින්නට ක්තිය දුන්  වි්මි 

ප්රාර්ථනා නැ නියනි ඔබටත්...නිේෙර යෙොයුර 

ඔබටත්...ක්රිාන් යෙොයුර ඔබටත්,කවිය ඔබටත්,kspr 

ඔබටත් යේ කතාල පුද කර සිටිමි..ඔබ බා දුන් ක්තියට 

යබොයහෝමත්ම ේතුතියි...... ** 
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                       ***ලෙන්තය ඔබයි*** 

 

                                          

1 යකොටෙ... 

                                                         

                                             1. 

 

 

                                                             ගිම්හාන් ඇත්තටම සිටියේ යහම්බත් වීය..මුලු BMICH එක පුරාලටම 

යහව්යව් තම අනාගතය යගොඩ නඟා ගැනීමට තැනක්ය. එයහත් හම්බුයන් නැත... එලියට විත් බීම යකෝප්පයක් යගන 

බිව්යව් තිබුන තිබහටය...අලසානයේ ඔහුට නරඹන්නට තිබුයන් දකුනු පස තිබුන යකොටස පමනි..ඒ යකොටසත් බා 

ඉක්මනින් නිලසට යෑමට අදහස ්කරගත්තා..ඉක්මන් ගමනින් ඒ යකොටසට ගමන් ගත් ගිම්හාන් ඉදිරියේම තිබුන 

ආයතනයේ විස්තර පත්රිකාල අතට ගත්යත් එහි ඔහු ආසා ක වියක් තිබුන නිසාය.. 

"යම් යකෝස ්එකට කීයද??" 

ඔහුයේ අත තිබුන යකොයේ ව විය යපන්ලා එතැන සිටි තරුනයායගන් ඇසුලා... 

"ආහ ්යම්ක මල්ලි පයලනි ලායරට හැට දාහයි..යදයලනි ලායරටත් ඒ ගානම තම අවුරුදු හතරම යනකන්..අවුරුද්දට 

ලාර යදකයි..එතයකොට හැටදාහ ගායන් ලාරික අටක් යගලන්න යලනල..අද යරජිස්ටර් උයනොත් තමා යම් ගාන 

යලන්යන්..නැත්තම් ඔයාට හැත්තෑ හතර දාහක් යගලන්න යලනනලා අයප් කැම්පස ්එකට ඇවිත් යගලනලානම්..." 

"එයහමද.. දලස කීයක් තියනලද යම්ක... ඉස්යසල්ාම කීයක් යගලන්න ඕනිද?" 

"යමයහමයි ඉස්යසල්ාම ඔයා විභායගට සල්ලි යගලන්න ඒ ඇති ඊට පස්යස අපි අද ඔයාට දිනයක් යදනලා එදාට 

ඇවිත් ඔයා විභායේ ලියා  තත්යලත් බායගන යන්න අපි ඔයාට යකෝල් කර කියනල ඊට පස්යස ඔයා සල්ලි 

යගලන්න ඕනි දලස..එදාට අම්ම හරි තාත්තා එක්ක හරි ඇවිත් යගලන්න..ලායරක සල්ලි..ලායරන් ලායරට තමා 

යගලන්න ඕනි..එක පාර යගලන්නලනම් ලට්ටමක් හම්යබනලා.." 

"හ්ම්ම්.දැන් කීයක් යගලන්න ඕනිද??" 

"දැන් ඔයා එක්දාස ්හත්සීයක් යගව්ලානම් හරි.. ඒ යගව්ලාම අපි තෑේගක් හැටියට යපන් ඩ්රයිව් එකක් යදනලා 

ඔයාට...." 
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ගිම්හාන් තම පර්සය යගන බැලුයව් සල්ලි ඇත්ද කියා..ඔහුයේ අයත් එක්දාස ්නලසීයක් තිබුනි..ඉන් අලැසි මුද 

යගලා තෑේගද අරයගන  නිලසට ආයල සතුටිනි....නිලසට එන විට නිලයසේ මලත් නැගනියත් මිදුයල් මල් පැ ලට 

සාත්තු කරමින් හිටියා... 

 

"සුදු පුතා ගිය ගමන හරිද?" 

ගිම්හාන්යේ අම්ම ඇසුයව්  කරමිනි සිටි ලැඩයද නතර කරය... 

"ඔව් අම්මා යහොඳ කැම්පස ්එකක් හම්බුනා..." 

"හ්ම්ම්ම් එයහනම් යහොඳයි කියන්නයකෝ විස්තර එයහනම්..." 

"මම ඇඟ එයහම යහෝදායගන ඇවිත් කියන්නම් මහන්සියි අම්මා.." 

"හා හා යහෝදායගන එන්නයකෝ එයහනම්.." 

අම්ම නැලතත් යසොයුරිය සමඟ මල්පැලට සාත්තු කරන්න ගත්තා,,ගිම්හාන් යේ ඇතුට ගිහින් ඇඳුම් ගලා 

නානකාමරයට ගියේ ඉක්මනින් ඇඟ යසෝදා ගැනීමටය... 

                                                ගිම්හාන්..... ලයස අවුරුදු 21ක යකොල්යක්..පාසැල් ගමන අලසන් කයල් එක් 

ලරක් පමනක් උසස ්යප කරය..පාසැල් සමයේ දීම යපම් සබඳතාලයක් පටන් ගත් ඔහු තම උසස ්ඉයගනීම් 

කඩාකප්පල් කර ගත්යත්ය...ජීවිතයේ ආදර නිසායලන් දුක් ඉහිලුයව්ය..අලසානයේ ඔහුයේ යපම්ලතිය අමු අමුයව් 

යලන එයකකු සමඟ යහන් ගතලනු බා සිටින්නට සිදුවිය.. ආදරය යමය දැයි සිතා ගත යනොහැකිල ඔහු යගදර ආයව් 

කකිරීය.. සිත හදා ගත්තත් තලම ඒ  කාකණ්නි මතකය ගිම්හාන් යේ හිත පුරා සක්මන් කරයි... 

ගිම්හාන්ට එක් නැගනියක් සිටී ඈ නමින් සුදීා යව්..තලමත් 9 ලසයර් ඉයගනුම බන ඈ ගිම්හාන්ට පනයමන් 

ආදරය කරයි..පියා ඔහුයේම ව්යාපාරයක් කරන අතර..මල උසස ්ආයතනයක කමනාකාරලරියකි...මුදලි නිලයසේ 

අඩුපාඩු යනොවීය..ඒ යදමාපියන් දරුලන්ට යනොමද යසයනහසක්ද බ යදයි..තලමත් ගිම්හාන් ගැන යසොයා 

බයි..නැලත උසස ්අධ්යාපනයට ගිම්හාන් ල යයොමු කයල්ද අම්මාය.. 

ගිම්හාන්ට එක් අඹ මිතුයරකු සිටී ඔහු නමින් මලිත් යලයි..මලිත් හා ගිම්හාන් කුඩා ක සිටම ගජ මිතුරන්ය.. දුයක්දීත් 

සැයප්දීත් යදයදනා එකටම සිටියා..එකියනකායග දුක යත්රුම් ගත්තා ඒ නිසා අදටත් යදන්නට යදන්නා පනලයගයි.. 

ගිම්හාන් ඉක්මනින් ඇඟ යසෝදා යගන සායට ආයව් අම්මට විස්තර කියන්නටය... 

පවුයල් අය සමඟ කතා කර ගිම්හාන් සියලු විස්තර අම්මාට පලසා නැගිට තම කාමරයට ගිය..එකම නිලන වු 

පරිගනකය පන ගන්ලා ඟදී නිකුත් ව චිත්රපටයක් නරඹන්න ගත්තා... සිතට දැයනන කාන්සිය නිලාගන්න එකම 

විදිහ යමය විය ලසර කීපයක සිට ගිම්හාන් විදිහට තම කාන්සිය මහන්සිය පාලුල නිලා ගත්තා.. 
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       2. 

                                          

                                                  අලුත් වියත් අලුත් පිරිසකුත් අලුත් තැනකුත් එක්ක ගිම්හාන් ජීවිතය යලනස ්

කරගන්න උත්සාහ කා...ඇත්තටම ඒ යලනසට ඔහු ආදයර් කා...යකයනක් යග ජීවියත් කකිරියද්දී තල 

මාර්යගකින් ඒ යකනාල ජීවියත් රන්දා ගන්න පුලුල යලනලා..යදවියයෝ එයහම කරනලා හරියට රබර් ගහ යකො 

හා ඉයඩෝයරට ෑස්තියව්නලා ලයේ...උත්සය්ව්දනය අඩුකරා ගහට ඕනි කරන තරම් ලතුර රන්දා ගන්න රබර් 

ගහ කායකට යකො හනලා අන්න ඒ ලයේ ගිම්හාන්ට උයන් අමතක කරන්න ඕනි අයල හා අමාරු කායල් 

යමයහම ජීලත් යලන්න... 

 

                                      යකොයහෝම හරි අලුයතන් පටන් ගත්තු යම් උසස ්අධ්යාපන කටයුතු යහොඳින් කරගන්න 

ගිම්හාන් කල්පනා කා ..ඉක්මනින් කටයුතු අලසන් කරයගන තමන්යේ ජීවියත් තමන්ටම හදාගන්න ආාලක් 

ගිම්හාන්ට තිබුනා...හැමදාම  අම්මාට බරක් යලා ජීලත් යලන්න ගිම්හාන්ට ආසාලක් තිබුයන් නෑ..තමන්යේම 

කියා ලාහනයක් අරයගන ස්සනට යන්න ගිම්හාන්ට ආසාල තිබුනා ඒ හින්දා ඒ හැම එකකටම ඉක්ක කරයගන 

ගිම්හාන් අළුත් ජීවියත් පටන් ගත්තා..ඒ ජීවියත් සර නැ කියා ගිම්හාන්ට යත්රුයන් පංතියට ගිය පයලනි 

දලයසේ....කියායදද්දී යකොච්චර අමාඋ උනත් අහයගන හිටපු ගිම්හාන් අලසානයේ තම යපොයත් සටහන් කරගත් 

සටහන් නැලත් බැලුයව් හිතුලාට ලඩා අමාරු නිසායලනි...නමුත් යකයසේ යහෝ අලසානයේ උපාධිදාරියයක් ලන්නට 

අදිටන් කා... 

                                    ගිම්හාන් අසලින් ලාඩි වී සිටි තරුනයා ගිම්හාන් යදසට හැරී  සිනාලක් පෑලා..ගිම්හාන්ද 

යපරා ඔහුට සිනාලක් පෑයව් මිතුයරකු නැති අඩුල නිසායලන්.... 

"මම  කසුන්... උබ??" 

ඟ සිටි තරුනයා ඔහුල හඳුන්ලා දුන්යන්  ගිම්හාන් කතා යනොකරන නිසයලනි... 

"හයෝ මචං..මම ගිම්හාන්." 

"නයිස ්ටු මීට් යූ මචං." 

"නියිස ්ටු මීට් යූ ට මචං" 

"ඉතිං මචං උබ යකොයහේද?..මම නම් මහරගම..." 

"අම්මා එයහමද මම තලතුයගොඩ මචං.....යම්..උබ තනියමද ආයව්..?" 

"නෑ මචං මම අයප් යසට් එකත් එක්කම ආයව් උන් ටික ඉස්සරහින් ලාඩි උනා ..යසට් එක කිව්ලට තුන්යදනයි 

බං..මම යපොඩ්ඩක් පස්සට ආලා ..අරුන් යදන්යනක්ට යකල්යො ඉන්නලා උන් ටික යකල්යෝ ගාවින් ලාඩි උනා මට 

ඉඩ නැති උනා මම පස්සට ආල ඒ හින්දා ..අවුක් නෑ උනුත් යහොඳ උන්...යකො උයේ යසට් එක?" 

"අයන් අයප් උන් යම්ක කරන්යන නෑ බං මම විතරයි ආයව්..." 
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"ආහ ්එයහමද එයහනම් අපිට යසට් යලයන්...අයප් උන් ටිකත් සිරා මචං" 

ඇත්තටම කසුන් ට ගිම්හාන් ගැන දුක සිතින, එනිසා ඔහුල ඔවුන්යේ කන්ඩායමට ගත්යත් තනියම සිටි නිසයලන්... 

"හා මචං...මම එන්නම්..." 

යදයදනා කතා කරනා අතර තුර දී අයනක් වියට ගුරුලරියක් පැමින තිබුනා...යදයදනායේ කතාල එතැනින් නතර 

වුයන් අලුත් පාඩමක් පටන් ගත් නිසායලන්..විය කරනා අතර තුරදී ගිම්හාන් මදක් හිස හරලා ලට පිට බැලුයව් කිසි 

යකයනක් අඳුරන්යන් නැති නිසායලන්...හදිස්සියේම ගිම්හාන් දුටුයව් ඔහු යකලින්ම කාන්තා යකොටයසේ ලාඩි වී හුන් 

තරුනිය යදසයි...සාමාන්ය ඇඳුමකින් සැරසී සිටි ඇය ඇත්තටම ඒ ඇඳුමට පියකරුය..නිල් පැහැති යඩනිමක් හැඳ 

සුදුපාට අත් දිග කමීසයක් හැඳ උන් ඇය අනික් අයට ලඩා ගිම්හාන් යේ සිත තු කාලැදින... 

එයහත් එතරම් කාන්තාලන්ට ප්රිය යනොක ගිම්හාන් අයනක් පස බා ගත්තද  ..ඒ තරුනිය ගිම්හාන් යදස මඳ 

යලාලක සිට බ හිඳ තිබින... ගිම්හාන් මුහුන හරලනලාත් සමඟම ඇය නැලත ගිම්හාන් යදස බනු ඇයයග 

අලාසනාලකට කසුන් දැක්කා.. 

"ඒයි යම් ගිම්හාන් අන්න අර යකල් උඹ දිහා බැලුලා.." 

"කවුද?" 

"කවුද යනයලයි බං අර උයේ යකලින් ම ඉන්යන් සුදු එකක් ඇඳයගන..අන්න ඒකි...උඹ යමයහ බනකන් ඉඳා 

උයේ දිහා බැලුලා මම බැලුලාම ගැස්සිා ඉස්සරහ බාගත්තා.." 

"නිකන් යලන්නැති බන්...." 

"යකල්යක් එයහම නිකන් යකොල්යක් දිහා බන්යන් නෑ බං.." 

"කමක් නෑ බං ඔයහේ බාපුලායල..යගයලන්යන නෑ යන්.." 

"හ්ම්ම්ම් බමුයකො අපිත් තලම අවුරුදු 4ක් එකට ඉන්නලායන් මචං...හි හි හි හි!!!" 

"හ්ම්ම්හ ්ම්ම්...බමුයකෝ...හි හි හි!!" 

යදයදනා තරයඟට හිනාවී නැලත පාඩම හිත යයොමුකයල් පමුදිනයේදීම පාඩම අතපසු කරගන්න බැරි හින්දා...... 

කාය ගතවී වියව්ක කාය ආයව් හැයමෝටම බඩගිනි හදායගන...විය පිලිබඳ හැඳින්වීමක් හැර යලන යදයක් 

කයල් නැත්යත් පමු දිනය නිසයලන්,,,කසුන් නැගිට ගිම්හාන්ල ඉදිරියට එක්කායගන ගියේ කසුන්යේ මිතුරන්ට 

හඳුලාදීමටය.... 

"මචං සමියා යමන්න අලුත් යකොල්යක් අයප් යසට් එකට..ම තනියම ඇවිත් තියයන්යන්..මම කිව්ල අයප් එකට 

යසට් යලන්න කියා...යමොයකො උඹා කියන්යන් මල ගමු යන්??" 

"එ එ යලල්කම් මචං...අයප් උන් එකම යබොක්ක කන්යන් එකට යන්යන් එකට...දන්නලායන් යකල්යොන්ට 

යටෝක් කරන්යනත් එකට ඒත් එකම යකල්ල්ට බහින්යන් නෑ..හිහිහිහි!!!" 

"මුයේ යගොං කතා ගනන් ගන්යනපා මචං..මම ගිහාන්...යම් අාන්..මල නම් දන්නලායන් කසුන්...ආහ ්යපොඩ්ඩක් 

ඉඳපං..යම් ඉන්යන් මයේ යකල් රිානි...යම් අාන් යග යකල් ම්මි...කසුනයානම් තලම තනිකඩ...එතයකොට 

උයේ විස්තර යකොයහොමද?කෑල්ලත් එක්කන් එන්න එපැේ බං යමයහම එද්දි.." 
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"අයන් මට එයහම යකයනක් නෑ ගිහාන්..." 

"හ්ම්ම් එයහමද උඹ සැයන්යනපා මචං කසුනයාටයි උඹටේ යදන්නටම අපි එ කෑලි යදකක් යහොයා යදන්නම් 

.එයහනම් එ යන්..යමුද කන්න?බඩගිනී අම්බායනකට..." 

"හ්ම්ම් යමු අපිත් එක්කම කමු මචං උඹත්." 

"ඒක යනයලයි මචං අපි නම් කිව්ලට මුයග නම අහගන්න බැරි උනායන්.." 

"මම ගිම්හාන් මචං" 

"ආහ ්එ එ මයේ ඟින්ම යනලා එයහනම්..ගිම්හාන්.." 

ගිම්හාන් ඔහුයේ නල කණ්ඩායමත් එක්ක දිලා ආහාරය ගත්යත් සිනායලමින්ය..ඇත්තටම යහොඳ මිතුරන් ව යම් 

කණ්ඩායම ගිම්හාන්ද කායක සිට දන්නා එයකකු යමන් සකන්නට  ගත්තා ඇත්තටම එය ගිම්හාන්ට සතුටට 

කාරණාලක් විය.. අයේන්යේ හා ගිහාන් යේ යපම්ලතියන් යදයදනාද ඇත්තටම යහොඳ මිතුරියන් විය... 

"ඇත්තටම ගිම්හාන් ඔයාට ගර්ල් යකයනක් හිටියයම නැද්ද? 

ම්මි විමසුයව් කන අතරලාරයේය.. 

එය ඇස සැනින් ගිම්හාන්ට කෑම ඉස්යමොල්යල් ගියේ ලයට් සිටි අය පුදුම කරලමිනි..කසුන් නා ගිහාන් ගිම්හාන් යග 

අපිටට ගසමින් ඔහුල යතාතත්ලයට ගන්න තැත් කා... අලසානයේ යතාතත්ලයට ගිම්හාන් කඳුලු ගා ආ ඇස ්

යදකින්ම ම්මි යදස බැලුයව් උත්තරය යදන්නට පටන් ගන්යන් යකොයහොමද කියා සිතමින්... 

"ඇයි ඒක ඇහුලාම ඉස්යමොල්යල් ගියේ ගිම්හාන්?" රිානි ඇසුයව් ඔවුන්ට එය ගැටලුලන් නිසයලනි... 

"ඒක දිග කතාලක් රිානි මම ඒක මතක් කරන්නලත් කැමති නෑ ඒත් ඔයා අහන නිසා යලාලක් තියන යලාලක 

මම කියන්නම්..." 

"හ්ම්ම් යපන්යන් ඔයාට යොකු දුකක් යලා තියනලා ලයගයි..කමක් නෑ අපිට කියන්න අපි දුක අඩු කරගන්න උදව් 

කරන්නම් යන් ගිහාන්.." 

"ඔව් මචං අපිට කියපන් අපි කරන්න පුලුලන් යදයක් ත්යනලානම් කරන්නම් උබා යදන්නල ආපහු එකතු 

කරන්න.." 

"එයහම කරන්න හිතන්නලත් එප.මට ආයය එයාල ඕනි නෑ..මයේ වි්ලායස කඩා ගිය එයාල මට් ආයය ඕනි නෑ 

මම කතාල දලසක කියන්නම් එදාට ඔයාම හිතා බන්න එයාල ආයය මට යගනත් යදන එක හරිද ලැරදිද 

කියා.." 

"හරී මචං දැන් ඕක අමතක කරා දාපං..ලයරං යම් බත් එකත් කමු...." 

නැලත ලාරයක් සියල්යෝ එකට කෑම ගන්න පටන් ගත්තා...කෑම යව්ාල පැයක් හින්දා කට්ටියට යහමින් කන්න 

පුලුලන් උනා... 
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                                                           යකයසේයහෝ ගිම්හාන් පංති අලසාන වී යගදර යනවිය සලස 5 පසුවී තිබුනා 

..නමුත් අලුත් යදයක් නිසා ඔහුට යලයහස දැනුයන් නෑ..ඇත්තටම ඔහු එයසේ කාර්යබහු ජීවියත්කට ආාකා එවිට 

ඔහුට ඔහුයේ අතීතය අමතක අලන නිසා.නමුත් ගිම්හාන් ඒ අතීතයට යගොඩාක් අදයර් කා.. ඒ ඔහු යේ පමු ආදයර් 

හින්දා..යමොනයද් උනත් චතුරි ඔහුට අමතකම කරන්න බැරි යකයනක් උයන් යගොඩාක් ඉක්මන්ට... 

ඒ අතීතය මතක් කරන්නලත් ගිම්හාන් අකමැති උනාට තලමත් චතුරිල දකින දකින පාරට හිත අහන්යන්... 

"ඇයි රත්තරං ඔයා එයහම යලනස ්උයන් " කියා... 

යමොනලා උනත් දැන් ගිම්හාන් ඉන්යන් යගොඩාක් සතුටින් අලුත් යාලුයලෝ එක්ක අලුත් ජීවියත් ඇත්තටම අමුතු 

සිරියාලක් යගනාල ලයේයි කියා ගිම්හාන්ට හිතුයන්..... 

යගදර ගිහින් ඇඟ පත යහෝදායගන ගිම්හාන් සායට ආයව් අම්මායගන් යත්ක ඉල්ා යබොන ගමන් විස්තර ටික 

කියන්න....ඉස්සර ඉඳම ගිම්හාන්යේ පුරුද්ද තමා යමොනයද් උනත් අම්ම එක්ක කියලන එක..ගිම්හාන් තමන්ට 

යලන යද්ලල් කාට යනොකිව්ලත් මලිත් ටයි අම්මටයි නම් අනිලාර්යයයන් කියනලා..යමොකද ඒ යදන්නටම ගිම්හාන් 

හුඟක් ආදයරයි..... 

හැමයද්ම කියා කාමයර්ට ආල ගිම්හාන් සින්දුලක් දායගන ඇයඳේ ඇ උයන් යමොකක්යදෝ යදයක් මතක් කරන 

ගමන්.... ඒත් හිතට හරියට එන්යන් නැත්යත් ඒ යද්  යමොනා හින්දද කියා ගිම්හාන් කල්පනා කා.. ඇත්තටම හිත 

පුරා සීත ඉරක් ගියාලයේ ගිම්හාන්ට දැයනන්න පටං  ගත්තා... යමොකක්ද ඒ කියන එක යත්රුම් ගන්න බැරුල ඔහු 

එයහම්මම යකොට්යටට ඔලුල තියායගන කල්පනා කා.... 
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