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අඳුරට පෙම්බැඳි සඳ… 
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...හැඳින්වීම... 
 

ගණ අඳුපරහි පසවණැල්ලක් ෙැවතිණි.  

ආපලෝකපෙන් ප ොර පසවණැල්ලක් පකොයින් ද ???  

ආසන්න ඉසව්වක ආපලෝකෙ ෙැවතිෙ යුතුෙ.  

එෙරිද්පදන් අඳුර තුළ ආපලෝකෙට ෙැවැත්මක් පවයි.  

ෙැවැත්මක් තිබිෙ යුතුම පවයි.  

නැතිනම් එෙ මාොවකි. 

නමුත් පමවර අඳුපේ ෙැවති ආපලෝකෙ කවුරුන් ද ???  

අඳුරත් , අඳුර තුළම සැඟව ෙැවති ආපලෝකෙත් පිළිබඳ 

පුව ක  තු ඔබට කිෙන්න ට අවසර ! 

අඳුපේ සිදුවූ බිහිසුණු ක ාන් රෙකි  , 

 “අඳුරට පෙම්බැඳි සඳ”.  
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 ඉවුපේ සිට ගඟ පදසට නැමී , පෙොළවට ආසන්න සමාන් ර 

ව වැඩි ඇති කප් රුකකි. පසවණ සහි  පම් මනරම් ෙරිසරපේ 

දී , ආපලෝකෙ ලබාගැනීපම්  රඟෙ ජෙගැනුම ට ඇතිවූ 

අනුවේ නෙකි එෙ. ඒ ම  පදවනගනක ට පදපවනි පනොවන්නා වූ රූසිරි 

ඇත්තිෙකි. ගංදිෙ කල මින් ෙැමිණි ඔරුපවන් පමපගොඩ ට බට , ඉහ නිකට 

ෙැසුණු මිනිසුන් පදපදපනකි. සරම් , පම්ස් බැනිෙම් ඇඳි චාම් පෙනුමක් ගත් 

ඔවුන්පගන් පකපනක් , ඒ යුවතිෙ පව ට පිෙමන් කපළේෙ.  

පම් අ රවාරපේ අපනකා ඔරුව පගොඩට ඇඳ , අසල වූ සුවිසල් වල් අපනෝදා 

ගසක ගැට ගස්සන්න ට විෙ. ඈ පව  පිෙමන් කළ ඔහු අ  , පම් දැන් පනළාගත් 

සුගන්ධවත් නිල් මහපනල් මල් මිටිෙකි. ඇෙ පුදන්න ට විෙ හැක. ඒ මහපනල්  

මල් සුවඳ නාසපෙන් ඇතුළුව , මුළු ග ම සනසවාලයි. අවසන රුධිරෙට ද එක්ව 

ශරීරෙ ට අවපශෝෂණෙ වන පසෙකි.  

 වමත් මල් පරොන් ගනිමින් සිටි මී මැස්සන්පේ විපරෝධෙ , ඔහු පනො ැකුවා 

පසේෙ. නැ  , මී මැසස්න් පමෙ පූජාවක් බව වටහාගත් පසෙකි. පදවරක් ඒ මිනිසා 

වටා කැරකුණු මීමැසි පෙොදිෙ , එ නින් ඉවත්ව ගංදිෙ හරහා නිල් මහපනල් පිපී 

ඇති ඉසව්ව ට පිෙඹා ෙනු දක්නට ලැබිණි.  

පමොපහො කට පෙර ඈතින් පෙපනන පදල්දූව ආරණයෙ අවට පිහිටි කපඩොලාන 

ෙරිසරපේ සුන්දරත්වෙ ට වශීකෘ ව සිටි ඕ ,  ම පදො ගංදිෙ කල නු වත් 

පනොදැන සිටින්නට ඇ . ගපේ එහා ඉවුර වසාගත් කපඩොල් , කිරල , ගංපෙොල් , 

වල් අපනෝදා ආදී වූ වෘක්ෂ නිසාපවන් ඇත් ට ම ආරණයෙ පමපගොඩ සිට දැක 

ග  පනොහැක.  

නමුත් ගං  ලපේ මැදට ආසන්න වන්නට පිහිටි නිල් මහපනල් පිපි පෙපදසත් , 

ඈතින් පෙපනන පෙරකී දේශනෙත් පන ට රස දුනකි ! එෙ ඇෙට විඩාබර මනස 

නිවා සනහන සුන්දර සිතුවමක් විෙ. පසොබාදම් මා ාව නම් සිත් රිෙට ඕ සිතින් 

පිං දුන්නාෙ. ඒ ඉවුපේ සිට ගං දිෙ පිසපගන , මහපනල් ආදී වූ මල් සුවඳ රැපගන 

එන , ප ත් සිහිල් සුළඟ ඈ අපූරු පලෝකෙක ට කැන්දාපගන ෙන්නට ඇ . 

 ම සි  පමන්ම ,  මා පමන්ම ෙවිත්ර වූ  නි සුදු ෙැහැ පදදණ ප ක් විහිදී ගෙ 

ගවුමකි , ඈ ඇඟලා හුන්පන්. මදක් විශාල පදපන   ද දුඹුරු ෙැහැතිෙ. 

දීප්තිමත්ෙ , දඟකාරෙ. රතු ෙැහැ සිහින් පදප ොල නා ෙත් සිහිකරවයි. සිනාපසන 

විට වලගැපසන පරෝස කම්මුල් ඇත්තී , නමින් ‘හංසනී’ වූවාෙ. සැපවොම ‘හංසි’ 

නමින් හඳුන්වන ඇෙට තිබුපේ , ෙපු මත්  ට  රම් දිගු වූ මදක් කැරලි සහි  

පකස් කළඹකි. ඇෙ එෙ එක් පකොේඩා කරලක් පලස පගො ා , ඉදිරිෙසින් 

දමාපගන සිටිොෙ.    

ගං 
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කිරල කැඩීමට ගෙ ගපම් වැඩිහිටිෙන් පදපදපනක් රැගත් ඔරුව එපගොඩ කරනු වත් 

ඇෙ දැන සිටිපේ නැ . ඒ  රමට පම් ෙරිසරෙ ඇපේ සිත්ස න් ආදරණීෙව 

ෙැහැර ගත් පසෙකි. ඈතින් එන මද සුළඟ ඈ පකපේ ස්පන්හපෙන් රැපගන ආ , 

මහපනල් මල් සුවඳ එක්වර ත්රිවූ වීපමන් පුදුමට ෙත් වූ ඇෙ , ෙන් මින් හැරී විසල් 

පදපනතින් ෙසු ෙස බැලුවාෙ. දුඹුරු ෙැහැ පදපනත් වඩාත් කාන්තිමත් ව ෙැවති 

අ ර , ඇෙ එපදසින් එන සුවඳ ආසාපවන් විඳගන්නා බව කිෙමින් , හුස්මක් 

ඉහළට අදිනු පෙනිණි. 

පදවනුව  මාට ලැපබන්නට ෙන සුන්දර  යාගෙ දු ඕ ඕ , එෙ පිළිගනු සඳහාත් 

ඔහුට ස්තුතිකිරිම සඳහාත් පසොඳුරු සිනහවකින් මුව සරසා ගත් ාෙ.  

“පිෙදාස මාමා ! මන් ළඟට එනකම්ම දැක්පක් නෑ මාපම්. ඒත් මන් බැලුපව් 

එකොරටම මාපනල් මල් සුවඳ වැඩි වුපන් පකොපහොමද කිෙල ! මට පන්ද මාපම් 

ඔෙ මල් මිටිෙ ? ම් , අපන් එපහම පනපවයි නම් මට එක මලක් හරි දීලා ෙන්න 

පහොඳ ද ? මන් හරි ආසයි නිල් මහපනල් වලට. අම්මා කිෙනවා මාත් මාපනල්  

මලක් ලු ! ොට වි රලු පවනස්. ඇත් ද මාපම් ? අම්මපේ පබොරු ද පකොපහද , 

පන්ද ?” 

පිෙදාස ගපම් සිටි ධීවරපෙකි. ඉස්සන් ආදී වූ කුඩා මසුන් ඇල්ලීමත් , කිරල 

පවළදාපමනුත් ඔහු  ම බ  සරි කරගත්පත්ෙ. ඇපේ බලාපෙොපරොත්තු පනොවූ 

ප්රශ්නපෙන් ඔහු විශ්මෙට ෙත්විෙ.  

ඈ අ  දරුපවකු කල කළකී දඟකාරකම් සිහිවූ , ඔහුපේ  මුවඟට නැගුපන් 

සිනහවකි. හංසනී පමපලොව එළිෙ දැකීමට ත් පෙරම ඇෙපේ සීො මරු 

වැළඳපගන ඇ . නමුත් සුර ල් ඈ , දිනක් පිෙදාස ට කිො සිටිපේ  මා පෙර දින 

 ම මුත් ණුවන් සිහිපනන් දු ඕ බවකි. ෙන් ම් දුව ෙැන ඇවිදින සිඟිත්තිෙක වූ 

ඇෙ පම රම් පබොරු කිෙන්පන් මන්දැයි , ඔහුට මහා පප්රේපහේලිකාවක් විෙ.  

එපහයින් ඔහු , ඇෙ  ම සීො දු ඕපව් කවදා දැයි විමසා ඇ . සිඟිත්තිෙ දුන් පිළිතුර 

පුදුම උෙදවන එකකි. ඇෙපේ මව ඊට පෙර දිනක , සීොපේ පසේොරුවක් ඇෙට 

පෙන්වා ඇ . එපහයින් ඕ සිහිපනන් , පිෙවි පලොපව්දී පනොදු ඕ  ම සීො දකින්නට 

ඇ  ! සිඟිති හංසනී කිො ඇත්පත් සම්පුේන ස යෙකි.  

මුවඟට නැග සිනහව ආොසපෙන් මැඩගත් පිෙදාස , ඇපේ කල්පි ෙ සනාථ 

කරමින්... ඒ සුවඳ විහිපදන නැවුම් නිල් මහපනල් මල් මිට ඇෙට තිළිණ කපළේෙ. 

 ම සිඟිති දරුවා ආදරපෙන්  ම ෙපු තුරුලට ගන්නා මවක පමන් , ඕ ඒ මල්මිට 

පදෝතින් පගන ලැමට තුරුළු කරපගන... සතුටින් සුවඳ වින්දාෙ. ඈ දකින පිෙදාස 
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ට ඇති වූපේ අප්රමාණ ස්පන්හෙකි. ඈ විමසා සිටි ෙැනෙ සිහි වූ ඔහු එෙට පමපසේ 

පිළිතුරු දුන්පන්ෙ. 

“ඔව් දුපව් , පවන කාටවත් පනපව් ඔෙ මල්. මපේ දූට ම  මයි ! ඔව් , අම්මා හරි. 

දූ පම් දැන් පිපුණු , ලස්සනම ලස්සන ඒ වපේම සුවඳ හමන  මාපනල් මලක් 

 මයි. මන් දැක්කා පකලි ෙැංචි පකොපහේපදෝ සුරංගනා පලෝපකක අ රමං පවලා 

ඉන්නවා.” 

“ම් , පම නට ආවම හිපත් තිපෙන පසේරම කරදර අම ක පවනවා මාපම්. ඒකයි 

මන් නි රම එන්පන් ! මාමාට පබොපහොම පින් මට පම් ලස්සන මල් මිට දුන්නට. 

මන් ෙන්සල් ගොම මාමාටත් පිංසිද්ද පවනවපන් !” 

“හ්ම් , හරි හරි. නරක ද දුවා දැන් පගදර ගො නම් ? පම් වැහි බීරම නිසයි ඉර 

එළිෙ නැත්පත් ! දැන් මපේ හිපත් දහෙත් ෙහු ඇති. දූ වැස්සට කලින් ෙරිස්සමට 

පගදර ෙන්න.” 

“අම්පමෝ , ඇත් මයි පලොකු වැස්සක් වහින්නයි ෙන්පන් !! මට දැනුපන් වත් 

නැහැ පන්. මං එපහනම් ෙන්නම් මාපම්.” 

“පහොඳමයි දුපව් , අඩිෙ ටිකක් ඉක්මන් කරලා ෙන්න.” 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

පිෙදාස දුන් ඕලු මල් මිට ද රැපගන , ඔහුට සමුදුන් හංසනී ඉක්මන් ගමනින් නිවස 

කරා ආව ද , වැස්සට පෙර ගමන අවසන් කිරීමට ඈ අපෙොපහොසත් විෙ.  ම 

පිොණන් මිෙ ොමට පෙර , එනම් මීට වසර 7 කට ෙමණ පෙර ඇෙ ත් , නැගණිෙ 

ත් වැස්පසේ දුවෙැන නටමින් ප්රීති වූ කාලෙ සිහි කල ඈ න නිවසට එන අ රවාරපේ 

රහපසේ කඳුළු සැලුවාෙ. වේෂාවට පිං අයිති වන්නට ඒ කඳුළු මග දිගට හමුවූ නෑ 

හි  මිතුරන්ට ද රහසක් විෙ.  

සිෙල්ල අම ක පකොට හි ට ශක්තිෙ ගත් හංසනී , ප   බරි  වූ ඇඳුම පිටින් 

පගට පගොඩ වුවාෙ.  

බලන්පනකු ට එෙ ගරාවැපටන්න ට ඉ ා ආසන්න , පුංචි ෙැල්ෙ ක් පලස දිස ්

පව්. එහි බිත්ති වලට ක ඕමැටි ගසා , පෙොළපව් පගොම මැටි ගා ඇති අ ර , හිසට 

පසවණ පගන ආපව් පසවිලි කල , විෙන ලද පෙොල් අතු මගනි. නමුත් එෙ කඩා 

පනොවැපටන බව හංසනී දැන සිටිොෙ.  
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මන්ද ඒ නිවස විරිෙ පගන ජීවත් වන්නට පවර දරන  ම මෑණිෙන්පේ ද , පමවර 

සාමානය පෙළ විබාගෙට මුහුණ පදන සිෙ නැගණිෙන්පේ ද ,  වමත් 

දඟකාරපෙකු වූ නව හැවිරිදි කුඩා මලනුවන්පේ ද  හිසට ඇති එකම පසවණ වූ 

බැවිනි. 

ඇපේ මව ඔවුන් ජීවත් කරවන්නට පනොගන්නා උත්සහෙක් නැ . බුද්ධිෙ පනොව 

දැනුම හරස් වූ නිසාපවන් , ගණි  අංශපෙන් උසස් පෙළ හැදෑරූ හංසනී ට 

හැකිවූපේ සම්මාන සමාේථ පදකක් ගැනීමට ෙමණි. ආේථික දුෂක්ර ා , මවපේ 

අසනීෙ  ත්වෙ පමන්ම..,  ම නැගණිෙපේ හා මලණුවන්පේ වැඩ කටයුතු 

පසොො බලා ඉ ඕකරලීම පනොවන්නට , ඈ අද ෙළමු වසපේ ඉංජිපන්රු ශිෂයාවක් 

වන්නට තිබිණි.  

වාසනාව හරස් වූ නිසාපවන් එ කින් සැනසුණු ඈ හැකි සෑම අයුරින් මවට සහාෙ 

වුවාෙ. විපටක පරදි මැසීමට ත් ,  වත් විපටක රටා වැ ඕණු ෙැදුරු විවීමටත් , 

පමන්ම  පකොහු ලණු ඇඹරීමට ෙවා ඇෙ නිදි පනොලබා , පවපහස පනොබලා දාෙක 

වුවාෙ.  

ඇෙට දකින්නට බැරි වූ ඒ සුන්දර පලෝකෙ  ම නංග සහ මල්ලි උපදසා 

නිේමාණෙ කිරීමට ඈ පවපහස වූවාෙ. එපහයින් ෙවුපල් ත් , ගපම් සැමපේ ත් 

ආදරෙ ඇෙ දිනා සිටිොෙ. 

“අපන් පලොකු දුවා , පහොඳටම ප මිලා පන්ද ? ම්ම් ,  ව පම න හිනාත් පවනවා. 

මං ඔෙ ළමෙට කී දවසක් නම් කිෙල ඇත්ද පකොපහේ ගෙත් වැස්සට කලින් පගදර 

එන්න කිෙලා. උණක් වත් හැදුපනොත් එපහම ! ඉඳලා ඉඳලා වහින වැස්සට 

ප පමන්න පහොඳ නෑ ළමපෙෝ !!” 

“ගඟ දිහා බලන් හිටිො අම්මා. පවලාව ෙනවා දැනුපන් වත් නැහැ. පම් බලන්න 

පිෙදාස මාමා දුන්නු මල් ! හරිම ලස්සනයි පන්ද අම්මි ? අපි හවසට ෙන්සලට 

ගහින් පුජා කරමු. අයිපෙෝ මට මුකුත් පවනවද ? මපේ සුදු අම්මි මං ලඟින්මපන් 

!” 

 ම හිස පිසදමන මෑණිෙන් ට ආදර සිනිහවකින් සංග්රහ කළ හංසනී කීවාෙ. 

අම ක වීපමන් ප   සහි  ඇඳුම පිටින්ම ඇෙ ,  ම මව වැළඳ ගත් ාෙ. නමින් 

‘ආශා’ වූ ඇෙ මා ෘ ස්පන්හපෙන් පිරි දිරිෙ ගැහැණිෙකි. දැනුණු සී ල නිසා මුළු 

ග ම හිරිවැටී ගෙද , ඇෙ කිසිවක් පනොකිො  මාට තුරුලුව  ම ළමැපද් 

උණුහුමට ඇල්පමන් හිස  බාපගන සිටින... හංසනී ව ආදරපෙන් තුරුළු 

කරගත් ාෙ.  
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“ආ , අපන් පදවිෙපන් ! අම්මි ට සී ල පහොඳ නැහැ පන්ද ? මට අම ක වුනාපන්. 

අම්මිත් ඉන්නවා පන් මුකුත්ම පනොකිො ! මටත් පසේරම අම කයි අම්මිට තුරුළු 

උනාම. ඔෙ උණුහුපම් ඉන්න ඇත්නම් හැමදාම. අපන් මපේ සුදු අම්මා !!” 

ආශාපේ අසනීෙ  ත්වෙ සිහිවූ හංසනී ට ,  ම ඇඬුම නව ා ග  පනොහැකි විෙ. 

ඇෙට සිෙල්ල අහිමි වී ඇ . ආදරණීෙ සැමිපෙක් ,  ම දරුවන්ට රැකවරණෙක්.. 

 ම නිදහස , නිපරෝගී කම.. සිෙල්ල නැති වී පගොසිනි. නමුදු හිපත් වූ වීේෙෙ 

නිසාම ඇෙ  වමත් ජීවත් පව්.  

 මා වෙපසන් වැඩි වූවා ෙැයි ඇපේ ආදරපේ පවනසක් පනොවූ බව, හංසනී ෙසක් 

කරගත් ාෙ.  වමත් කුඩා කිරි දැරිවිෙක ට පමන්.. ඇෙට ආදරෙ ලැපබන බව 

හංසනී ට වැටහිණි. 

ඉංජිපන්රුවරිෙක වීපම් සිහිනෙ.. අ රමග න රකර දමන්නට සිදුවීම පිළිබඳව.., 

ඇෙට  මන් ගැනම දුකක් ඇති විෙ. මන්ද එපලස පනොවුපේ නම්  ම පුංචි ෙවුල 

ආදරපෙන් රැකගන්නට ඇෙට අවස්ථා ව උදාවන්න ට තිබිණි. ඔවුනට පම රම් 

පවපහසකරවූත් , ඒකාකාරී වූත් ජීවන රටාපවන් මිදීමට තිබූ අවස්ථාව  මා නිසා 

මඟ හැරුණා පන්පදෝ’යි ඇපේ හදව  ඇපගන් විමසා සිටින්නට විෙ.  

නමුත් ඇපේ කඳුළු මවට පෙන්වා ඈ පවපහසවීමට , හංසනී පේ මනස ඇෙට ඉඩ 

දුන්පන් නැ .  

“මන් ඇඳුම් මාරු කරන් එන්නම් අම්මා. ඇවිත් අම්මි ට කන්න උෙලා 

පදන්නම්පකො. හුඟක් රසට !” 

“හ්ම් , පසේරටම කලින් ළිඳට ගහින් නාගන්න දුවා. නැත්නම් අසනීෙ පවයි !” 

“හා , පහොඳයි අම්මා. මන් එපහම කරන්නම්.” 

 මාටත් නංගටත් පෙොදු වූ පුංචි කාමරෙට වැදුණු හංසනී සිත්පසේ හැඬුවාෙ. ඇෙට 

හැඟුපන් පමපලොව වූ පලොකුම ෙවුකාරිෙ  මා බවකි. ඇෙ  රම් 

අවාසනාවන්තිෙක්  වත් පනොදු ඕ හංසනී , පමවන් අවාසනාවන් කිසිපවකුටත් 

පනොවිෙ යුතු ෙැයි.. එක සිතින්ම ෙැතුවාෙ.  

ඇෙට දැන් පම් කඳුළු ෙවා සැනසුමක් පගන එන්පන් නැ . දිපනන් දින ඒ කුඩා 

ෙැල්ෙ  අඟහිඟකම් වලින් පිරී ෙයි. ඇෙට රිෙදුපරකු වූ  ම පිොපේ අඩුව  දින්ම 

දැනුණු අ ර ,  මා ෙවුලට බරක් පන්පදෝ’යි සි න්නට විෙ. ඇත් ටම සිතුවා 

පනොව ඒ විපටක ඇෙපේ ෙහ ගුණෙන් නුරුස්නා , වැඩක් ෙලක් නැති ගැහැණුන් 

ඈ සිත් රිදවනු වස් කිෙනු ලැබ.. අහිංසාපේ හිපත්  ැන්ෙත් වූ ඒවාෙ.  
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රට වටකර වැට බැන්ඳ ද , කට වටකර වැට බැඳිෙ පනොහැක. එපහයින් ඕ කිසි 

විපටක එවැන්නක ට පිළිතුරු බඳින්න ට පනොගොෙ. සිතින් වත් ඔවුන් ගැන 

අහි ක් පනොසිතුවාෙ. සැබවින්ම හංසනී සුවඳ හමන්නා වූ කුසුමක්ම විෙ. ඇපේ 

සුන්දර බව නිසා මලක් හා සම වූ අ ර , ගුණෙන් නිසා සුවඳවත් ම මලක් විෙ.  

එපහත් ඒ සුවඳවත් කුසුම හිමි , එහි සුන්දරත්වෙ විඳින්නට උරුමකම් ඇති 

 රුණපෙකු පනොවීෙ. ඇෙට මුළු පලෝකෙ  මා අසලට රැපගන එන්පනකු අවැසි 

පනොවීෙ. ඈ වටහාගන්නා , නමයශීලි වූ.. අවිහිංසක කුමපරකු එනතුරු ඇෙ මග 

බැලුවාෙ.  

ඇෙ සැමපේම මිතුරිෙකි. කැමැත්  විමසන කිසිපවකුපේත් සිත් රිදවන 

වචනෙකදු පනොකීවාෙ. එපහයින් ඇෙට මිතුරිෙකට පමන් පෙම් පනොකරන 

 රුණපෙකු ඈ ො ැබූ ඉසව්වක පනොමැති විෙ.  

 

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

 

හංසනී පේ නිවස පිහිටා තිබුපේ පෙොදු ඉඩමකෙ. එහි  වත් පගවල් කිහිෙෙක්ම 

විෙ. ඒ ඉඩම ෙසුෙසින් ඇත්පත් වගුරුබිමකි , නැ පහොත් ෙරිහරණෙ පනොකරන 

පවලකි. කපඩොලාන ෙරිසරෙකට අදාළ ශාක එහි පබොපහෝ විෙ. ඈ දිෙ නාන්නට 

ෙන්පන් , ඒ පවලට පමපිටින් වූ වත්පත් ෙහළින් පිහිටි ළිඳකට යි.  

අනිත් සෑම නිවසකටම ොපහේ නල ජල ෙහසුකම් තිබුණු අ ර , එකම දිළිඳු නිවස 

වුපේ හංසනී පේ නිවස ෙමණි. නමුත් ආශාපේ දිරිෙත් , හංසනී පේ ගුණෙහෙත් 

කමත් නිසා ඔවුන් ගැන පනොදන්නා කිසිපවක් පනොවූ  රම්ෙ. හංසනී ඒ ෙැල්ෙ  

ට සිරිෙ පගන එන , සිරි පදව්දුව පලස දැක්වීපම් කිසිඳු වරදක් නැ . 

පසේදීමට ඇති පරදිත් , දිෙ නෑමට අවශය බාල්දිෙ ආදිෙත් රැගත් හංසනී , පසමින් 

පසමින් කන්ඩි බසිමින් ළිඳ පදසට පිෙ නගන්නට වූවාෙ. ඉඩම ෙහළ වූ පවලට 

බෑවුම් වන බැවින් , ෙස පසේදී පගොස් සාරවත් බව අඩුවීම වළක්වනු වස් එහි 

ක්රමපෙන් ෙහළට බෑවුම් වන , කැපුම් පනොගැඹුරු කන්ඩි පලස සකස් පකොට 

තිබිණි. වේෂාපවන් පසේදී එන ෙස ෙහළට ො පනොදී රැකපගන තිබුපේ , පම් 

කන්ඩි ආශ්රි ව රැඳවු විෙළි පෙොල් පලලි මගනි. අ රින් ෙ ර ගපඩොල් කැබලි හා , 

ෙැරණි ගම උළු කැබලි ද විෙ. 

එහි පබොපහෝ පෙොල් ගස් වූ අ ර ඒවාපේ ෙළදාව , ඒ ගස් පිහිටා ඇති භුමිපේ 

උරුමක්කරුටත් , ඉන් සමහරක් හවුපල් ද  ම ඉඩපම් ප්රමාණෙ ම  පබදී ගපේෙ. 
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එකල අහිංසා පේ මවපේ මුතුන්මිත් න් ඉඩම පනොපබදා පගන 

සපහෝදරත්වපෙන් ජීවත් වීමත් , දැන් ඒ ම   ැනී තිබූ නිවාස නිසා ෙහසුපවන් 

පබදා පවන්කළ පනොහැකි වීමත් , පමෙ  වමත් පෙොදු ඉඩමක්ව ෙවතින්න ට 

පහේතුවිෙ.  

එහි පකෝපි , අඹ ආදී ගස් කිහිෙෙක් වූ අ ර ළිඳ ආසන්නෙටම වන්නට විශාල 

උණ ෙඳුරක් විෙ.  

ළිඳ පදසට ගෙ හංසනී දු ඕපව් ඒ බට ෙඳුපරන් එක් බට ගසක් කෙමින් සිටින 

‘නිසල්’ ෙ. පම් පවසක් මාසෙ බැවින් , ඔහු කූඩු  නන්න ට බට කෙන බව හංසනී 

ෙසක් කර ගත් ාෙ. හංසනී අන්  රුණෙන් ට වඩා නිසල් ට මදක් සමීෙ විෙ.  

නැ  , සිතින් වත් මිතුදමකින් වත් පනොපව්. නමිනි ! ඈ නමින් ‘හංසනී උමෙන්ග’ 

වූ අ ර , ඔහු නමින් ‘නිසල් උමෙංග’ විෙ.  

විසිහැවිරිදි හංසනී ට වඩා පදවසරක් වැඩිමල් වූ නිසල් , පප්රාපදණිෙ විශව් 

විදයාලපේ තුන්වන වසපේ පහද ශිෂපෙකු විෙ. ඔහුට  ම උොධිෙ ලඟාකර 

ගැනීමට ෙවතින්පන් වසරක කාල ෙර රෙක් ෙමණි. අනතුරුව ආසන්න 

නගරපේ වූ පරෝහපල් පහද වරපෙකු වශපෙන් පසේවෙ කිරීමට ඔහු සුදුසුකම් 

ලබනු ඇ .  

ස්වාබාවපෙන්ම නිසල් නිහඬ චරි ෙකි. ගපම් ඔහුට මිතුරන් නැති  රම්ෙ. 

කවපරකු දු ඕවද බිමට පෙොමු වූ පදපනතින් ගමන් කරන ඔහු , එපලසට 

හැසිපරන්පන් හුදු ආඩම්බරෙ නිසා දැයි දන්පන් ,  රමක් ගුප්  චරි ෙක් ඇත් ා 

වූ ඔහුම ෙමණි.  

හංසනී පදස පනොබලන , පසොපහොයුරිෙක් පහෝ මිතුරිෙක් පලස සලකා පදොඩමළු 

පනොවන එකම  රුණො ඔහු විෙ. ක ාකරන්පන් ද එකම වචනෙකි. නැතිනම් 

පදකකි. සමාජ ආශ්රෙට ඇලුම් පනොකරන ඔහු , හුදකලාවට කැමැත්ප කු විෙ 

හැක. 

නිසල් ට තිබුපේ දීප්තිමත් කළු ෙැහැ පදනෙනකි. කලාතුරකින් පහලන 

බැල්පමන් පබොපහෝ පද් විමසන්නා පසේෙ. තියුණුෙ. පකොේඩෙ කැරලි සහි  

මනාව සකස් කරගත් එකකි.  ම ගුප්  බව පනොවන්නට , ෙැහැෙත් කඩවසම් 

ඔහුට පම් වනවිටත් ආදරිෙක් සිටින්නට ඉඩ තිබිණි.  

ෙළමුවර දකින ඔහු පකපේ යුවතිෙන් ෙැහැපදන මුත් , බලාපෙොපරොත්තු විෙ 

පනොහැකි  රපම් වූ නිහඬ බව නිසා , සිෙල්ල  ාවකාලික පව්. ඔහුට ඒ 
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සම්බන්ධව කිසිඳු හැඟීමක් නැත් ා පසේෙ. ෙම් දිපනක මව්පිෙන්පේ කැමැත් ට 

ඉඩ පදන්නට සි ා සිටිනවා විෙ හැක. 

නිසල් සිටි බැවින් දැන්මම දිෙ නෑම උචි  පනොවන බව අවපබෝධ කරගත් ඕ , 

ළිපඳන් වතුර අදිමින් කිළිටි පරදි පසෝදන්නට වූවාෙ. ඇති වූ ශබ්දපෙන් හංසනී 

පරදි පසෝදන බවත් , ඇෙ ෙැමිණ ඇත්පත් දිෙ නාන්නට බවත් වැටහුණු නිසල් 

මදක් ඉක්මන් කරන්නට විෙ.  මා ෙමාවීපමන් ඇෙට සිදුවන්පන් හිරිහැරෙකි. 

‘මන්නා පිහිෙ’ ආධාරපෙන් කොගත් උණ ගපසේ වූ රිකිලි ආදිෙ ඉවත්කර ගත් ඔහු 

, එෙ කරමතින් පගන එ නින් ඉව ට ෙන්නට සැරසිණි. 

පදපනත් බිමට පෙොමාපගන පරදි පසෝදන , රුවැති හංසනී දකින නිසල් ට 

වචනෙක් පහෝ පනොකිො ෙෑමට සිත්දුන්පන් නැ .  ම විශව්විදයාලපේ වත් 

පමවන් රුවැත්තිෙක් නැති බව පහේ , මැනවින් දැන හුන්පන්ෙ. එපහයින් 

හැමදාමත් සුපුරුදු පලස , 

“හංසනී....” 

ෙනුපවන් ෙන ගමනින්ම ෙැවසුපව්ෙ. නමුත් ඔහුපේ මුහුපේ හසරැල්ලක 

පසේොවක් වත් පනොතිබිණි.  

සිෙල්පලෝම  මාට ‘හංසි’ ෙනුපවන් අම ද්දී , ඔහුට ෙමණක්  මා හංසනී ම වීම 

පිළිබඳ ඇෙ පුදුම පනොවූවාෙ. ඔහු පවනස් පුද්ගලපෙකු බව ඈ දැනසිටි බැවිනි ඒ !  

 මාට පෙපනන්නට ඔහුපගන් සිනහවක් පනොලද්පද් වුව ද ,  ම මුතු කැටවන් 

දත් පදෙළ  පෙන්වමින් ඇෙ පිළිතුරු දුන්නාෙ. 

“නිසල් අයිො... පකොපහොමද ඉතින් ඔොට ? කූඩු අලවන්න මාත් උදව් 

පදන්නද..?” 

ඇපේ සිනානගන පසොඳුරු මුහුණ නිසා , මදක් කැළඹුපන් වුව ද එෙ පනොපෙන්වා 

සුපුරුදු විලසින් පිළිතුරු බඳින්න ට ඔහු සමත් විෙ.  

“ඉන්නවා හංසනී. ඕන නෑ. මට පුළුවනි ඒක කරගන්න.” 

පසපනහසින් ඈ ඇසුවා වූ ෙැනෙට පනොසැලකිල්පලන් පිළිතුරු දීමත් , පදන්නට 

සිටි උෙකාරෙත් ඔහු ප්රතික්පෂේෙ කල බැවින් ද ඇෙට ඇති වූපේ මහ දුකකි. ඔහු 

පම රම්  මාටද නපුරු වන්පන් මන්දැයි ඇෙට විසඳාග  පනොහැකි ෙැනෙකි. 

ඇෙටත් රහපසේ පදපනතින් කඳුළු උනන බව දැනුන ද , පි ඕො ෙන ඔහුව නැව ත් 

ඇමතුවාෙ.  
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කිසිඳු අමනාෙෙකින් පනොපව්.  ව වචනෙක් පහෝ ඔහු සමඟ ක ාකිරීමට ඇපේ 

සි  කළ බලෙෑපම් ප්රතිෙලෙකි එෙ ! ඒ ගුප්  චරි ෙට  ම සිප හි ඇති අමුතු 

ඇල්ම කුමක් දැයි ඇෙ  මාපගන්ම විමසා සිටිොෙ. නමුත් කවදාවත් පනොමැතිව 

අකීකරු වූ ඇපේ හි  ඈට පිළිතුරු බැන්පද් නැ . 

“ම් , එපහනම් මටත් හදලා පදනවද ලස්සන කූඩුවක් ? කරදරෙක් පනපව් නම් 

වි රයි.” 

පදපනතින් වැපටන කඳුපල් ප්රතිෙලෙක් පලස , ඇපේ කටහඬ ෙන් මින් 

පවනස්ව ෙැවතිනි.  

නමුත් ඒ හඬ කාපේදැයි දැනසිටි ඔහු , සවන් පෙොමු කපළේ හපේ අරු ට ෙමණි. 

ස්වරෙට පනොපව්. එපහයින් පි ඕො ෙමින් සිටි නිසල් , හංසනී කඳුළු සලන බව 

දැනහුන්පන් නැ . දැන සිටිෙ ද ඔහු ඒ පිළිබඳ  ැකීමක් පනොකරන්නට පබොපහෝ 

විට ඉඩ තිබිණි.  

“හ්ම් , බලමුපකෝ.” 

හැරී බලන්නට පහෝ නවතින්නට පහෝ ෙමා පනොවුණු ඔහු පනොසැලකිල්පලන් 

පමන් පිළිතුරු දුන්පන්ෙ. එහි ස්වරපෙන් ඔහු එෙ ඉ ඕකර පද් දැයි , පනොපද් දැයි 

නිශ්චි  නිගමනෙකට එළඹිෙ පනොහැක. 

 නිසල්  මාට ෙහන් කූඩුවක්  නා පද් දැයි පනොදත් හංසනී , ඔහු ෙන පදස 

බලාසිටිපේ වාවාග  පනොහැකි දුකකිනි. මන්ද  මා අවට සිටින සිෙල්ලන්පේම 

පහොඳම පෙපහළිෙක වීමට ඇෙ මහත් පසේ ඇළුම් කලාෙ. නමුදු පමොහු එෙට ඉඩ 

පදන්පන්ම නැ . අසරණ ඈ කුමක් නම් කරන්න ද ? ඈ ඔහුට කළ ඇති වරදක් ද 

නැ .  මා සැරෙරුෂ පහෝ අෙහෙත් ගති ඇත්තිෙක් ද පනොපව්. එපහයින් ඔහු 

 මාට දක්වන පම් පවනස ඇෙට විශාල බරක් විෙ. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

සිපත් වූ ඒ බර , පලොවට ම රහපසේ කඳුළු සලමින් මදක් තුනී කරගත් ඈ න සිපත් 

ඉතිරිව ෙැවති පශෝකාේනිෙත් ෙහව ෙනු වස් දිෙ සිත් පසේ දිෙ නෑවාෙ. ඇෙ 

බලාපෙොපරොත්තු වූ ෙරිදිම ඒ දුක හිරු දු ඕ පිනි පමන් ෙලාෙන්නට විෙ. දිෙ නාන 

අ රතුර , ඔහු පම රම් ඉක්මනින් ගපේ  මාට අෙහසු ාවකින් ප ොරව දිෙ 

නෑමට ඉඩ සලසා දීම සඳහා බව , සිහිෙට ගත් ඇෙ ඔහුට සිතින් ස්තුති කළාෙ. ඒ 
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හැඟීම  මා සමඟ රළුව හැසිරුණා වූ ඔහුපේ , පව්දනාත්මක ම කෙ 

ප්රතිස්ථාෙනෙ කරන්නට සමත් විෙ. ඇෙට ඇති වූපේ නිම්හිම් නැති සතුටකි. 

දිෙ නා අවසන අලුත් ඇඳුමකින් සැරසුණු ඇෙ , පසේදූ පරදි ද රැපගන  ම 

මෑණිෙන් ට ද , පසොපහොයුරු පසොපහොයුරිෙන් ට ද දිවා ආහාරෙ සකස් කර පදනු 

වස් ෙන්නට වූවාෙ.  

ඈ ෙන මග වූ පෙොල්පලලි අතුරා ඇති කේඩිපේ එක් ැනක රතු ෙැහැපෙන් යුතු , 

ෙැල්ලමක් දු ඕ  ඕ ඒ පදස විමතිපෙන් බැලුවාෙ. සුවඳින් ද , ෙැහැපෙන් ද ඒ පම් 

දැන් වැ ඕණු පල් බිඳු බව ෙසක් කරගත් ාෙ. කිසිවක් අවපබෝධ කරග  පනොහැකි 

වූ ඕ , ඉදිරිෙටම පිෙ නැගුවාෙ. 

ො  බන  බන සෑම කේඩිෙක ම පල් වැටී තිපබනු දු ඕ ඕ , සිදුව ඇති කාරණෙ 

ඉපවන් පමන් අවපබෝධ කරගත් ාෙ. ඇෙට නිසල් පිළිබඳ ඇති වූපේ මහත් 

අනුකම්ොවකි. එපලසම  මා වරදකාරිෙක් ෙ ෙන හැඟීම ද ඈ තුල ජනි  විෙ. 

අළුත් වූ කඳුළු සහි වම ඇෙ පිෙනැගුපව් අසිහිපෙන් පමනි. 

 මාපේ ෙැමිණීම නිසා  වත් පව්ලා ෙමා වීම සුදුසු පනොවන බවත් , එපසේ ෙමා 

වීම  මාට හිරිහැරෙක් පලසත් සිතූ නිසල් , ඉක්මනින් ොමට උණ ගස ඉක්මණින් 

කෙන්නට ඇ . එපහත් වැරදීමකින් ඔහුපේ අ  කැපී ඇ . ගලන රුධිරෙ ඇතිව 

සිෙල්ල සඟවමින් සිටි ඔහුව , වචනෙක් පහෝ ක ා කරන්නට නැවතීම පිළිබඳව 

දැන් හංසනී ට ඇතිවන්පන් කණගා ඕවකි. ඔහුව නව ාගනිමින් පවපහස වීම 

පිළිබඳව ඇෙට  මා ගැනම ඇති වූපේ පිළිකුලකි.  

ඇෙට හඬන්නට ෙවා අවසර නැත් ා පසේෙ. මන්ද පව්දනා විඳින්පන් ඔහුෙ. 

රුධිරෙ ගලන්පන් ඔහුපේ අතිනි.  මා කළ යුත්පත් ඔහුපේ සුවදුක් බැලීමයි. 

ඔහුපේ තුවාලෙ ඉක්මණින් සුවවන පලස ෙැතීමයි. පමපලස රහපසේ කඳුළු සැලීම 

නිෂ්ප්රපෙෝජන පවයි. එපහයින් ෙසුව , නැව  ඔහු ෙන්නට මත්ප න් සුවදුක් 

විමසා සමාව අෙැදීමට ොමට ඕ සි ාගත් ාෙ.  

 මා සිතිවිල්පලන් වත් ඔහුට කිසිවිට අෙහෙ ක් පනොෙැතූ බැවින් ද , ඔහු 

මතුපිටින් දිස් වනවාට වඩා පවනස් පුද්ගලපෙකු බැව් අවපබෝධ කරගත් බැවින් ද , 

ඇෙට ඇති වූපේ සහනදායී හැඟීමකි. ඔහු පකපේ පවනදා පනොවූ විරූ ඇල්මකි. 
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