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   පෙර දැක්ම  
සැතපෙන්පන් පෙයි , පමප ොෙ හැර ගියවුන් පේ පේහ පසොපහොන් බිපම් මදක් ගැඹුරින් 

සැතපෙන්පන් පෙයි. කුඩා දරුපෙකුපේ සිට , එඩිතර හදෙතක් ඇති තරුණපයකු දක්ො 

හැසිරීමට බිය දක්ෙන ස්ථානයකි , අඳුර රජයන පසොපහොන් බිම ! ෙචනයට නැඟිය පනොහැකි 

, ො නපයන් පතොර භීතියක් ෙැමිණ නිර්භීත කම නම් ෙළිහ සැපණන් දො අළුකර  න 

ගුප්ත ශක්තියක් , ඒ ෙරිසරපේ රෑ පබෝ වූ ෙසු පෙයි.  

නමුදු රුෙැත්තියක් දුටිමි. අඳුපරහි වූ පසොපහොන් බිපම් විපයෝ ගී ගයන රුෙැත්තියක් දුටිමි. ඈ 

අඳුරට ද , එහි වූ ගුප්ත බෙට ද බිය නැත්තා පසේය. තම පෙම්ෙතා අහිමි වූ පසොවින් ඈ උමතු 

බෙට ෙත්වූ පසයකි පෙපනන්නට තිබුපේ ! එපසේ නැතපහොත් ඈ අඳුරට පෙම් බැඳි යුෙතියක් 

විය යුතුය. ඈ සුදුමැලිය. පදපනතින් පනොනෙත්ො ග න කඳුළු නිසා දෑස් පෙපහසට ෙත්ෙ 

ඇති පසයකි. දෑස් රතු ෙැහැ ගැන්වී ඉදිමී ඇත. මුෙ විපයෝ ගීයක් ොත ය ට මුදාහැරීමට 

දායක පෙයි.  

ඇපේ තනි රකින්න ට කිසිපෙක් පනොමැතිො ෙන්නට පුළුෙන. ඇත්තටම කිසිපෙකු 

පනොමැත්පත් ද ? නැතිනම් පනොපෙපනන යපමක් ඇපේ තනි රකින්පන්ද ? නැතිනම් 

පෙපනන ඇයත් , සැබෑෙත් අතර පෙනසක් ෙන්පන් ද ?  

“තාරිකා....” 

තාරිකා ?? සඳ නැති රැය ආප ෝකෙත් කිරීමට පෙපහපසන්නා වූ තාරකාෙක් ද  ?  

 

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

 

සැඟෙ යන්පන් පෙයි. අමාෙක දිනට සඳ සැඟෙ යන්පන් පෙයි. තාරකාපෙෝ අසරණ පෙත්. 

මන්ද ඔවුන් රැය ආප ෝකෙත් කිරීපමහි අපෙොපහොසත් ෙන පහයින්. එපහත් තාරකාපෙෝ 

උත්සහය අත්පනොහරිත් ! ඒ දිරිය නම් අගපන්ය. සිතට ගත යුත්තකි , එය !! අඳුරු රැපේ 

තාරකාපෙෝ , මඟ හසර කියාපදන්පනෝය. පිහිටට එන්පනෝය. ඒ තාරකාපෙෝත් අඳුරු ෙළා 

ෙටකින් ෙැසී ගිය ක  ? එතැන අඳුර ජය ගන්පන් පෙයි.  

පකපනකුට බිය උෙදෙන පතෝතැන්නකි එය. තෙත් අපයකුට අඳුර තරම් ප්රියජනක 

ස්ථානයක් පනොමැත්පත් පෙයි. මන්ද ඔවුහු අඳුරට පෙම්  බඳින්පනෝ පෙත් ! අඳුරට  පෙම්බැඳි 

යුෙතියපේ ෙරාජය අදයි. අදින් ෙසු ඈ සතු කයක් නිර්මාණය කරගැනීපම් ශක්තිය එක් කුඩා 

පුුංජයක් පකොට , කුඩා කුප්පියක සිරපකොට මුහුදු ෙත්පේ ගැඹුපරහි ගිේෙනු ඇත. 
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“ මට බැහැ , මට බැහැ අම්පම් පම්ක කරන්න !! අපන් තාරිකා , ඔයාෙත් කියන්න පමයා ට 

! මුං ආදපරයි පදයියපන් මපේ පුුංචි පකේ ට. මාෙ.. මාෙ මරන්න හැදුෙ ට කමක් නැහැ. 

එයාට ඒක නම් ඕන , ඒක ඒ විදියට උනාපේ. පම්ක මහ ෙේකාර ෙැඩක් ! අසරණී කෙදා 

පෙනකම් පමපහම හිරපෙ ා ඉන්න ද ?” 

 

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

හැම අඳුරු ෙැහි ෙළාකු ක ම රිදී පර්ඛාෙක් ෙෙතින්පන් ලු. නැත ! අපනක් ෙ ාකුළු 

පකපරන් දුරස් වූ , ආපරෝෙණයක් දිය හැකි ෙරිදි ොයුපගෝ ය සමඟ නිසි ෙරිදි 

පනොගපටන්නා වූ ෙැහි ෙළාෙක ආපරෝෙණයක් පනොමැති විය හැක. සමස්ථ ෙශපයන් සැ කූ 

ක  උදාසීන විය හැක. එක් එක් කුඩා පෂේත්ර ල යන් සැ කූ ක  ද උදාසීන වීපම් , යම් 

ෙැහැදිලි සම්භාවිතාෙක් ෙෙතින්පන් පෙයි.  

එප සින් යම් මාෙතක් ෙැෙතිය හැක , නැෙත හැරීමක් පනොමැති ! ඒ මාෙපත් යපමක් ගමන් 

කළපහොත් ? නැෙත ෙැමිණීම ගැන සිතන්නට අමතක කළපහොත් ? ප්රථිපෙ ය එතරම් සතුු 

දායක පනොෙනු ඇත. ‘ෙනින්ට පෙර සිතාබ නු’ යන්න අගනා ප්රස්තාෙ පිරුළක් පනොෙන්පන් 

ද ? පමෙර එය අමතක කපළේ අඳුරට පෙම් බැඳි යුෙතියයි. නමුත් මහා පුදුමයකි. අඳුපර් 

නැෙත නැෙතත් පසෙනැේ ක් දැකගත හැක ! ආසන්න ඉසේෙක සිත් සනහන , ෙැහැසර 

යමක් ෙැෙතිය යුතුය ! 

 

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

අඳුපරහි ගමන් කිරීම ඔබට අෙහසුෙක් පගපනන්න ට පුළුෙන. එය සිහිපකොට , රුකුේ පදනු 

ෙස් පම් පෙරදැක්ම ලීපෙමි. ඔබට දැනුපන් ආදර පුෙතක් ප ස ෙන්නට පුළුෙන. තෙපකකුට 

, පනොපෙපනන ප ෝකය සමඟ බැඳී ෙෙත්නා වූ ගුප්ත ෙෘතාන්තයක් ප ස ? පම් සුංක යන් 

පදපකහි එකතුෙක් ප ස ? එනමුදු ෙචන රැසින් මැවූ පම් සිතුෙම ගැන එතරම් විශේාසය 

පනොතබන්න. මන්ද ඔබට පෙපනන්නට මා මැවුපේ මායාෙක් විය හැකි බැවින් , දෑසින් දකින 

සියේ ම සතයයම පනොවිය හැකි බැවින් !  

අෙසාන ෙශපයන් සුළු පහෝ අඩුෙක් ඇත්නම් පෙන්ො පදන ප ස ද පසපනහසින් ඉේ මි ! 

ලියන්පන් හිතට සැනසිේ ක්  ැපබන බැවිනි. විඩාබර මනස අපූරු ප ොෙක සැරිසරන්නට 

ඇළුම් කරන බැවිනි. එක් පකොටසක් ඔබට පගන එේදී , ඊළඟ පකොටස කෙදා නම් ඔබ පෙත 

පගපනන්නට හැකි පේදැයි පනොදනිමි. ඒ තරමට කාර්යයබහු  පෙමි. මට හැක්පක් ඒ පිළිබඳ 

සමාෙ යදින්න ට ෙමණි ! 
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“මම විභාගය ඉහළින් සමත් පෙමි !!”  

එප සින් සටහන් වූ  කඩදාසිය මදක් දුර්ෙරණ ගැන්වී ඇත. එය කා යකට ඉහත 

දී සුදු ෙැහැපයන් බබළන්නට ඇත. ඒ අඳුරු ෙැහැය කියාොන්පන් , එය කා යකට 

ඉහත ලියා බිත්තිපේ පනත ගැපටන මානපේ එේ ා ඇති බෙකි. ඒ කාමරය 

හුංසනී ත් , ඇපේ නැගණියත් භාවිතා කරන එකකි. කා යකට ඉහත පමය හුංසනී 

විසින් ලියූෙක් වියහැක. ඇත්තටම එය එපසේ වීද ?  

ළමා විය  දඟකාරය , සුන්දරය. එපමන්ම අවිහිුංසකය. එපහයින් තමා කවුද ? , 

කළ යුත්පත් පමොනොද ? යන්න පිලිබඳ එතරම් ගැඹුරු අෙපබෝධයක් 

පනොෙෙතින්පන් පෙයි. නමුත් ජීෙත් ෙන ෙරිසරයට සාපප්ක්ෂෙ කුඩා ළපමෝ 

දැනුම උකහාගන්පනෝ පෙත්. එක් ළදැරියක් මෙපේ මග පෙන්වීම පකතරම් 

තිබුන ද , ඇපේ දඟකාර බෙත් , ජීවිතය පිලිබඳ එතරම් අෙපබෝධයක් පනොමැති 

වීම පහේතුපෙනුත් ඉපගනීමට පනොෙ ආදරයට බර වූොය. තම මෙපේ , 

පසොපහොයුරියපේ හා කුඩා ම ණුෙන්පේ සුරතේ ආදරයටය. ඇපේ පුුංචි සිත 

අපප්ක්ෂා කපේත් එයයි.  

එපහයින් පුුංචි සන්ධිපේ මුහුණ පදන්නට වූ ශිෂයත්ෙ විභාගය ගැන ඇය ට එතරම් 

ෙැටහීමක් පනොතිබිණි. නමුදු ඇපේ මෙට අෙැසි වූපේ එය ඇපේ දියණිය ඉහළින් 

සමත් ෙනු දැකීමටය. සියේ  ප්රථිපෙ  ෙැමිණි දා විනාශ වී ගිපේය. අසරණිය තම 

කුඩා දියණිය ඉදිරිපේ කඳුළු සඟෙන්නට අපෙොපහොසත් වූොය. තමාට ෙචපනකින් 

ෙත් පනොරිදවූ තම මෙපේ කඳුළු , දියණියට ෙැනයක් විය.  

කා ය ෙවුපේ අපනකුන් ට පහොරා ගතෙ පගොස් ඒ දිනපයන් ෙසරක් ගත විය. 

එනමුදු කා ය ගත ෙනු ඒ අහිුංසකාවිය ට පහොඳින් දැනිණි. පුුංචි සිත විසින් 

සියේ  , පසමින් නමුදු ෙැහැදිලිෙ අෙපබෝධ කරගනු ඇයට දැනිණි. එදින යමක් 

ලියූ කඩදාසියක් රැගත් ඈ , තම මෙ විසින් නිතර බාවිතා ක  කුඩා බැුංකුෙ මතට 

නැගුනාය. ගපම් ෙඩු මහපතකුපගන් ඉේ ා ගත් පුුංචි ඇණ කිහිෙයට කුඩා ගේ 

කැබැේ කින් තට්ු කරමින් , ඇය ඒ කඩදාසිය ඇපේ කාමරපේ මැටි බිත්තිපේ  

පිහිපටේොය.  

පුුංචි , කිළිටක් නැති සිපත් , ෙැමිපණන ෙැට කපඩොළු සියේ  ෙනිමින් ජීවිතය 

ජයගන්නට තරම් වූ දැඩි අධිෂ්ටානයක් විය. එදා පුුංචි පකේ ක් ෙ උන් ඇය , දැන් 

හිරිමේ පයොවුන් විපේ සිටින්නා වූ හැඩකාරියකි. හුංසනී සමඟ එක කුස උෙන් 

ඇපේම  ාබා  පසොපහොයුරියයි ඇය. 16 හැවිරිදි ඕ නමින් ‘තාරිකා’ වූොය.  

පදපනත් සිහින්ය. දිගුය. එබී බප න්පනකු ට ගැඹුර පනොපෙපනන උේෙතක් 

ෙැන්න. ක ාතුරකින්  ාුංකිකපයකුට පිහිටන්නා වූ නිේ අළු ෙැහැ පදපනතකි 
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ඇයට තිබුපේ. කැරලි රහිත පකොේඩය තරමක් පකටිය. ඉපගනුම් කටයුතු ෙ  

තම කුඩා ෙැේෙපතහි වූ උණුහුපමන් බැටකමින් , පයපදන්නට අසීරු නිසා 

ආදරපයන් ඇපේ පසොපහොයුරිය  ො පෙර පගොතාගත් පකොේඩය , කෙන්නට සිදු 

වූ බෙ දන්පන් ඇය ම ෙමණි. හුංසනී තරම් ෙැහැෙත් පනොවූෙ ද ඈ තුළ ද එයට 

පනොපදවිනි සුන්දරත්ෙයක් ගැබ්ෙ තිබිණි. විපශේෂම පදය නම් නිරන්තර , මුහුපේ 

පිපී ඇත්තා වූ සිනාමේ කැකු යි. එය ඇපගන් දුරස්ෙ යන්පන් , නැතපහොත් ෙරෙ 

යන්පන් ඉතාමත් කළාතුරකිනි. 

“මේලි දන්නෙද ෙැඩක් ? ඊපේ මපේ පෙොත ඉෙර උනාපන්. සර් අද අළුත්ම 

ොඩමක් ෙටන් ගන්නො කිේො. අලුත් ොඩමට අළුත් පෙොතක් ! මට හරිම 

සතුුයි.” 

බරින් යුතු තම පෙොත් බෑගයට අමතරෙ , නෙ හැවිරිදි බා  පසොපහොයුරාපේ පෙොත් 

බෑගය ද කර පින්නාපගන මදක් අසීරුපෙන් වුෙ ද , ෙස්ෙනක් ප්රීතිපයන් යුතු 

වූපෙකු පමන් ගමන් කරමින් සිටි තාරිකා කීොය.  

ඇපේ අපත් යන්තමින් එේලී සිටි ‘රවිහුංස’ පේ සිපත් කියාගත පනොහැකි බියකි. 

අද ඔහුට ෙැන්ස ත් , අඩි පකෝදුෙත් පගන එන්නට අමතක වී ඇත. නැෙත 

හැරීමට තරම් පෙ ාෙක් ද පනොමැත. අද දින ොසේ ගමන ෙර්ජනය කිරීමද 

උගහටය. මන්ද අද ඔවුනට ඇගයීමකි ! පනොෙරදොම ගුරුතුමාපගන් පකෝු ෙහර 

ෙදින බෙට සැකයක් නැත. එය සිහිෙන විට ඔහුපේ සිතට ඇඬුම් එයි. 

ක කට ඉහත ඔවුන් පියමනිමින් සිටි මග පදෙස වූපේ පෙේ යායකි. ෙළමුෙ 

අත්හැර දැමීම නිසා පුරන් වූ ඒො කා යත් සමඟ පගොඩ ෙගුරක ස්ෙරූෙයට 

ෙත්විය. දැන් ඒො පගොඩකර නිපෙස් තනා ඇත. එක  ජීෙත් වූ මහළු යපමකු 

පගන් පනොෙන්නට , ඒ අසිරිය අසා දැනගත හැකි කිසිපෙකු පනොමැත්පත් පෙයි. 

ඇත්තටම පමය ගපඟන් තුන් ෙැත්තකින් ෙටවී ඇත. එපහයින් පමය 

හැඳින්පෙන්පන් ද “දූෙ” යන නමිනි.  

ෙපරක ‘මහ යකු’ තරුණපයකු ට ‘ආපේශ’ වූ ස්ථානය ඒ පදපදන ෙසුකරමින් 

සිටියහ. එතැන ගුංදිය ගැපටන බැවින්පදෝ කපඩො ාන ෙරිසරයකි. අපනක් ෙසින් 

නිපෙස් පිහිටා තිබිණි. ඒ ස්ථානපේ විශා  කිර  ගසකි. කිර  යනු කපඩො ාන 

ෙරිසරපේ සු බ , රසෙත් ෙළතුරක්  බාපදන ෙෘෂයකි. එයින් ඉතා රසෙත් යුෂ 

ොනයක් සකස් කරගත හැකි අතර , එය ගැමි ෙහපර් ‘කිර  කිරි’ නමින් 

හැඳින්පේ. ගපසේ විශා ත්ෙය නිසාම , එය මහ කිර  ගස යනුපෙන් ප්රසිේධෙ 

ෙැෙතිනි. 
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ඒ පදසින් පෙපනන ගඟ තාරිකා පේ සිත ෙසඟ කරගත්තා පසේය. ගස් අතරින් 

පෙපනන්නා වූ ඒ ෙරිසරය ඇත්තටම පනතට රසඳුනකි. ඈ පකොතරම් පම් මනරම් 

ෙරිසරයට පෙම් බඳින්පන් ද යත් , මරණ බය ඉක්මො ගියා වූ ෙැනි බිය ගත්තා වූ 

රවිහුංස සුදුමැලි වී සිටිනුත් ; ඔහුපේ අත පෙර පනොවූ විරූ තරම් සිසිේවී 

ෙැෙපතනුත් තාරිකා ට දැනුපේ නැත. 

පුුංචි රවිහුංස කුමක් නිසා නම් බියගන්නට ඇත් ද ? ගුරුතුමාපගන්  ැපබන 

පකෝුෙහර නිසා ? නැතපහොත් සියුම් ඔහුපේ සිත , අඳුරු බ පේගයකට අදාළ 

ශක්තියක් විසින් ෙැහැරගත්පත් ද ? ෙළමු කී කරුණ නිසා නම් ඒ පිළිබඳ ඔහු 

දැනසිටිනු ඇත. එනමුත් එය පදෙනුෙ කී ෙරිදි සිදු වූෙක් නම් , එය ඔහුෙත් 

පනොදන්නා බෙට සැක නැත. මන්ද එපසේ නම් ඔහුෙ ො නය කරනු  බන්පන් , 

අපනපකකු ෙන බැවිනි.   
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මපේම ආදර දින පෙොත , සමාපෙන්න මට. අදයි ඊපේ මපේ දුක ඔයාට කියන්න 

පෙ ාෙක්  ැබුපේ. ඔන්න උපේ ොන්දරින්ම ! හරිම සැහැේලුපෙන් ෙටන් 

ගත්තට දැන්නම් පෙපහසයි මට. අතෑර ා දාන්නමයි හිත. ඒත් අම්මා ආදපරන් 

එයාපේ පේ කිරි කර ා දුන්නු හැටි මතක් පෙනො. ඉතින් පකොපහොම නම් 

පිුොන්න ද ?  

එකම සැනසීම යාළුෙන්පේ ඇසුර. ඒකත් පෙ ාෙක ට හිරිහැරයක් පදෝ කිය ා 

හිපතනො. පමොනා කරන්නද ? බැඳගත්තු පබපර් ගහන්නම එෙැයි !! 

ඊපේ දැක්කා  ස්සන සුරන්ගනාවියක්ෙ. කාටෙත්ම විෙර පනොවුණු අගුේ දා  

තිපයන හදෙත එයා විෙර කළාපදෝ කිය  හිපතනො. හැම හීපනකම ඉන්පන් 

එයා. මපේ සිහින පදේ දූ පෙ ා. ඇයි ද කියන්න මම ෙත් දන්පන් නැහැ. ගැමි 

පෙනුමක් තිබුපේ. පකොපහේ ඉඳන් ඇවිත් පකොපහේ ගියාපදෝ කිය  ඒ හදෙපත් 

හිමිකාරිම තමයි දන්පන්.  
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ආදපර් හිතුපන් මට විතරක් පෙන්න බැහැ. කාටද පදයියපන් ඒ පෙනුමට , 

අහිුංසක කමට ආදපර් පනොහිපතන්පන් ?  

පුන්සඳ මතක් පෙනො. මුළු අහසම ආදපරයි ඒ සඳ රැජිනට. ඒත් ඒ සඳ අහසට 

අයිති නැහැ. පමොපහොතින්  ුංවුණු එයා , අමාෙක දෙපසේ පනොඑන හඳ ෙපේ 

යන්නම ගියා. දැකුම නිසා ඇති වුනු හැඟීම මාෙ මළානික කර ා. අඳුරු රැය ෙපේ 

අප්රානිකයි මාත්. තරු පිරි ා. දහස් ගණනක් තරු කැට. ඒත් සඳ නැතිෙ පුළුෙන් ද 

? පමොකද කළුෙර අහසට ොයන්පන් එකම එක පුන් සඳයි.  

සමහරු කියනො ඒ හඳ අහසට පනොකියා දෙසක යන්නම යනෙලු. ඒත් පම් 

අහසට ඒ පුර හඳ තෙම පිය මැන්පනත් නෑ !  හැපමෝටම අමතකයි පුර හඳ ඉන්න 

සුළු පමොපහොපත් , සිහිේ සඳ  කිරණ ප ෝබ නැතිෙ රැය සරසන්න  බාපදන හැටි 

!!!  

ඇත්තටම කවුද ඒ , ගමක පිපුණු සුදු පනළුම් ම  ? ඔයා කාපේද ? අපන් 

කාපේෙත්ම පනපේ පන්ද ? දන්නෙද ?  ස්සන මේ පිපුණු අනතප් විපේ , ඔයා 

හුංසාන්ගනාවියක් ෙපේ !  

එපහනම් , අෙසරයි යාළුපේ සමුපගන යන්න. ජීෙත් පෙ ා හිටිපයොත් හමුපෙමු 

අපි  ස්සන පහටක් සමඟින්. ඔේ , ඔයාට දුක කියේදී හිපතන්පන් , අදට ෙඩා 

පහොඳ පහටක් අරපගනයි දෙස උදාපෙන්පන් කිය . ඒකපන් යාළු , පම් පුුංචි 

ෙන්හිඳ ටයි , දුක් ගී ලියපෙන ඔයයි මපේ පහොඳ යාළුපෙො පෙන්පන් !  

ආහ්හ්... හිනා පෙනො පන්ද ? ඔේමයි , මට අමතක උනාපන් මපේ පුුංචි 

පකෝට්පට්. දුක හිතුනම කඳුළු හ න්න.., තරහ ගියාම ගුටි පදන්න , මහන්සි 

දැනුනම හිස තියාගන්න , ආදරයක් දැනුනම තුරුළු කරගන්න ඉන්න එයත් මපේ 

පහොඳ යාළුපෙක් තමයි. ඒත් ඔය පදන්නා තරමට පනපේ !!  

 

“මේලී.., මේලිපයෝ... එන්න කෑම කන්න. ඔන්න මුං උය ා ඉෙරයි. ඔයාට ඉතින් 

නැගිට්ට ගමන් උපදන්ම කෑම පන් ඕපන් !” 

පෙරදින පයදී තිබූ අධික ෙැඩකටයුතු පහේතුපෙන් , තම දිනපෙොත ලිවීමට ෙමාවීම 

පිළිබඳ ‘සසිත්’ පේ සිපත් ඇතිෙ තිබුපේ විශා  කණගාුෙකි. සියලු ෙැඩ ෙපසක 

 ා උදපයන්ම පෙර දින ආෙර්ජනය පකොට නැෙත සටහන් තැබුපේ එබැවිනි.  

දුක් නම් කාටත් පෙොදුය. පහොඳ මිතුපරකු ට කීපමන් දුක ෙ ායයි. පහොඳ මිතුපරක් 

නම් අඬන්න ට කලින් දුක පත්රුම් ගන්පනකි. කඳුළු ස න්නට උරහිස පදන්නකි. 
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අඬන මිතුරා යමක් කියා සනසා  න්පනකි. දුපක්දීත් , සැපප්දීත් හැර 

පනොයන්පනකි. තෙත් කුමට නම් කියම් ද ? සසිත් පේ පහොඳම මිතුරා වූපේ තම 

රහස් සඟො ගත් , නිමක් නැතිෙ පබදාගත් ඔහුපේම දින පෙොතයි!   

සසිත් 23 හැවිරිදි විශේ විදයා  ශිෂයපයකි. රුහුණු විශ්ෙ විදයා පේ ජීෙ විදයාෙ 

පිළිබඳ විදයාපේදී විපශේෂ උොධිය හදාරමින් සිටි ඔහු , පම් පගෙන්පන් එහි අෙසන් 

ෙසරයි. මිත්රශීලලිය , නිතරම පදොඩමලු ෙන්පනකි. ඔහු පනොසිටි සුංගමයක් , 

සමාජයක් එහි පනොමැති තරම් විය. පම් නිසාම මිතුරන් ඇති කරගැනීම ට 

සමපතක් වූ ඔහු සමාජපේ සෑම පිරිසක් ොපහේම හඳුනන අපයකි. ඉතා ගුණයහෙත් 

අපයකු ප ස ප්රකට ඔහු , කාපේත් දුපක්දී පිහිට ෙන සැපනන් උණුෙන හදෙතක් 

ඇති අපයකි.  

රැළි සහිත පුළුේ නළ  පහේ ෙහා ෙැටපහන බුේධියක් ඇත්පතකු බැේ කියාොයි. 

සාමානය ෙයෙහාරපේ ‘බළේ ඇස්’ ප ස හැඳින්පෙන දිලිපසන පනත් යුෙ කි 

ඔහුට පිහිටා තිබුපේ. පකොේඩය තරමක් දිගට ෙො මනාෙ සකස් කරපගන සිටි 

ඔහුපේ මුහුණ පුරා ෙැවුණු ඝනකමින් අඩු රැවු කි. එපහත් තරමක් කෘශ ශරීරපේ 

ඉදිරියට පනරා තිබූ උදරය සැඟවුණු රහසක තතු කියා ෙෑපේය. ඒ ඔහු සතියට 

කිහිෙ ෙරක් මත්ෙැන් භාවිතා කරන්පනකු බෙයි.  

සසිත් දිනපෙොත ලිවීම අෙසන් කපේත් , ඔහුපේ පසොපහොයුරිය උදෑසන ආහාරය 

සඳහා කතා කපේත් එකම විපටකදීය. දිනපෙොත ෙසා තැබූ ඔහු ,  

“පම් එනො අක්පක්. දැනටමත් මට පහොඳපටෝම බඩගිනියි තමයි.” 

ප සින් පිළිතුරු දී කෑම කාමරය පදසට පියමැන්පන්ය. 

කහ සහ සුදු ෙැහැපයන් හැඩ දමා තිබුණු තැඹිලි ෙැහැ ඔසරියක් ඇඳසිටි සසිත් 

සමඟින් එක ම අත්තක පිපි ඕ , තම පසොයුරාට පසපනහසින් ආහාර 

පිළිගැන්වූොය. ඇය උයා තිබූ පෙොපළොස් මාළුෙ තරම් රස කෑමක් ඔහුට නැත්පත් 

පෙයි. ොස ක නැුම් ගුරුෙරියක් වූ ඕ , දැන් ඉක්මණින් පිටත්ෙ යායුතුය. අෙසන 

සියේ  නිම ක  ඕ , තම පසොපහොයුරාට සමු දී යන්නට සැරසුණාය.  

“එපහනම් මුං යනො මේලි. පගදර ආෙට කමක් නෑ , දෙපසම රස්තියාදුපේ 

යනො එපහම පනපේ ! පකොපහේ ගියත් මුං එන්න කලින් පගදර ඉන්න ඕපන්. 

පත්රුණා ද.. ?”  

“ඒො කියන්න බෑ අක්කි. කාප කින් යාළුපෙො හම්බවුපනත් නැහැ. එයා  

හම්පබපෙන්න ගියාම ඉතින් එන පෙ ාෙක් කියන්න බෑපන් !” 
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මදක් නුදුරින් වූ ප්රපේශයක වූ පෙොේරා සිහි වූ සසිත් , නෑඹුේ රා ොනයට ඉඩ 

ස සා ගනු ෙස් මදක් කේෙනා පකොට පිළිතුරු දුන්පන්ය. රා ොනය පකොට නැෙත 

ෙැමිණීමට පසොපහොයුරිය පදන පෙ ාෙ ප්රමාණෙත්ය. ගැටළුෙ ෙන්පන් පෙරි 

මතින් නිෙසට ෙැමිණිය පනොහැකි වීමයි. පහොඳින් පියවි සිහිය  ැබී , එෙන් 

අකටයුත්තක තමා නියැලුපන් යැයි සාක්ෂියකදු පනොතබා නැෙත ෙැමිණිය යුතුය.  

ඔහුෙ පත්රුම් ගන්නට එක කුස උෙන් ඇයට පනොහැකි නම් කාට හැක්පක්ද ? ඔහු 

මත්ෙැන් ෙමණක් පනොෙ දුම්බිමට ද හුරුවී ඇති බෙ ඕ දනී. එනමුදු එය කිසිවිට 

ඔහුට දැපනන්නට ඉඩ නුදුන්නාය. ඒ පෙනුෙට ඔහුටත් පහොරා ඒ සියේ  හැකි 

ෙමණ ෙළක්ෙන්න ට , අහිුංසකෙ ප්රයත්න දැරුොය. තම පසොපහොයුරාපේ අදහස ්

දන්නා ඕ , යහෙත පෙනුපෙන් සපහෝදර පප්රේමය නම් සියුම් එනමුදු අතිශය බ ෙත් 

අවිය පයදුොය.  

“හ්ම් , කමක් නෑ ඉතින්. මුං ඇවිත් හීේ පෙච්ච කෑම ටික කන්නම්පකො. ඒක 

පකොපහොමත් හුරුයිපන් මට ! ඔයා නිොඩුෙට ආපු පම් දෙස් ටික පමොකක්ද ? පන්ද 

මේලි ?” 

ඔහු නියමිත පෙ ාෙට පෙර ෙැමිපණන බෙ ඒ අසරණ දෑස් පදස බ ා අෙපබෝධ 

කරගත් ඕ , පිළිතුරක්  ැපබන පතක් ෙමාපනොවි ොස  පෙත යෑම සඳහා පිටත් 

වූොය. 

සසිත් පේ පදනයන උේෙත් පදකක් ෙන්නට ගත වූපේ නිපම්ෂයකි. මෙ මියැපදන 

විට ඔහුට ෙයස අවුරුදු 5කි. එතැන් ෙටන් ඔහුට මෙ වූපේ , ෙැඩිමේ 

පසොපහොයුරියයි. ඇයට ෙයස 8 සිට තමන් ගැන ද පනොතකා , ඔහුෙ බ ාගත් ඇය 

ආදරණීය මෙක් වූොය. එක  පියාපගන් ඔහු පබ්රන්නට පගොස් , ඈ අන්නතෙත් 

තැලුම් කනු සසිත් ට රහසක් පනොවිය. තමාපේ දඟ ෙැඩ නිසා තම පසොපහොයුරිය 

තැලුම්කනු දුුෙද , ඒ මන්දැයි ෙටහාගැනීමට තරම් එක  ඔහු ෙයසින් පමෝරා 

පනොතිපබන්න ට ඇත. පේදනාපෙන් යුතු වූ නමුදු නින්ද එළපෙන පතක් , ඈ තමා 

සිෙ උකු ට පගන ආදරපයන් පබොපහෝ ක ක් ගතෙන පතක් නැළවූ බෙ ඔහුට 

මතකය. 

ඈ නම් සපහෝදර පප්රේමය අරුත් ගැන්වූ පදේදුෙක් බෙට සසිත් ට කිසිඳු සැකයක් 

නැත. තරමක් සැරෙරුෂ පුේග පයකු වූ ඔහුපේ පියා නැෙත විොෙත් වූපේ , 

සසිත්පේ මෙපේ මරණින් පතමසක් ගතෙන්නට ත් මත්පතනි. ඇය මෙක් පනොෙ 

පියාපේ බිරිඳ ෙමණක් වූපේ , ළමුන් ට කුඩම්මාපේ සැළකිේ  දක්ෙමිනි.  

ඇයපේ තාඩන පීඩන ෙ ට පකතරම් බියෙත් වූපේද යත් , පියාට කිසිෙක් 

පනොදන්නො පද දරුපෙෝ රහපසේ කඳුළු සැලුපෙෝය. නමුත් පදෞෙය නම් කරනුපේ 
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පුදුමාකාර සරදම්ය. ඒ පදපදනම ගුෙන් අනතුරකින් මියයන විට සසිත්ට ෙයස 8 

කි. ඔහුපේ පසොපහොයුරියට 11කි. තැන්ෙත් ධනය වූ බැවින් අඟහිඟකම් පනොවූ 

අතර , පදපදන බාර වූපේ ෙගකීම් ෙ ට අකමැති ඒ පදෙළපේ මේෙස 

මුත්තණුෙන් ටය.  

එපහයින් භාරකාරත්ෙය ෙමණක් ඔහු දැරූ අතර සියේ  ඉු කරපගන , තම 

මළනුෙන් ට ද යහමඟ පෙන්වීම 11 හැවිරිදි දැරියටම නිරායාසපයන් උරුම විය. 

ඈ ඔහු පෙනුපෙන් අනන්තෙත් නිදි ෙර්ජිතෙ ගත කරන්නට ඇත. එනමුදු පම් 

ෙනපතක් සිත් රිදෙන එක් බිනුමකදු කියා නැත. නමුදු යමක් එක්ෙරක් ෙමණක් 

කියා කැමැත්තක් කරගන්නට දී සිටීමත් , අෙොද පනොදීමත් ඈ ක  ෙැරදි විය. 

ෙැරදි යැයි කීම ඇයට කරන නිගාෙක් වියහැක. එපහයින් ඒ ඇපේ අඩුොඩු යැයි 

දැක්වීම ෙඩාත් නිෙැරදි පෙයි.  

පම් සියේ  සක්සුදක් පසේ ෙැහැදිලිෙ දත් සසිත් ගැඹුරු අතීතාෙර්ජනයක පයදිණි. 

සියේ  අෙසන එදින නිෙසින් පිටතට පනොයන්නට ඔහු තීරණය කපළේය. ඒ 

පෙනුෙට ඇය කැමතිම ආහාරයක් පිළිපයළ කිරීමට ඔහු සිතාගත්පත්ය.  ැබූ 

බා දක්ෂ පුහුණුෙ නිසාම ආහාරයක් පිසීම ඔහුට එතරම් අෙහසුෙක් 

පගනපදන්පන් නැත. නමුදු ඈ ෙඩාත් ආසා කරන්පන් “කැරන්” නම් කපඩො ාන 

ෙරිසරපේ ඇති ශාකයක දළු මැේලුම් ප ස සකස් කර ආහාරයට ගැනීමටය. 

එපහයින් පෙළඳපෙොපේ ඒො පසවීමට පහපතම ඉටා ගත්පත්ය.  

නගරපේ පෙොළ දැන්මම ආරම්බ වුෙද , තදබදය ෙැඩි බෙ දත් සසිත් පහෝරාෙක් 

ෙමණ ෙමා වී යන්නට සැ සුම් කරගත්පත්ය. ආහාර පකතරම් රසෙත් වුෙද තමා 

කරන්නට ගිය ෙරපේ බරෙත  කම හැඟුණු සසිත්ට , කෑම රුචිය පනොමැති විය. 

කෑම පම්සය අස්ෙස් පකොට කාමරයට ෙැදුණු ඔහු , රහසිගතෙ සඟො තිබුණු 

ඔහුපේ ප්රියතම රන්ථය අතට ගත්පත්ය. 

එය ගුප්ත විදයාෙන්හි ෙරපතරට ගිය , කුඩා කේහි තමන්පේ බාරකරු වූ ඔහුපේ 

මුත්තනුෙන් ට හිමිෙ තිබූ එකකි. තම මුත්තණුෙන් පමය ආරක්ෂා කපළේ , 

මැණිකක් රකිනා නා රජීපඳේකු ප ස බෙ ඔහු දැනහුන්පන්ය. නමුත් ඔහුපේ 

ෙැරදීමකින් , එය තමාට ගැනීමට හැකි වූ බෙ සසිත් දැන හුන්පන්ය. එනමුදු තම 

මුත්තණුෙන්පේ මරණයත් , රන්ථය පෙනපකකු වූ තමා අතටත් ෙත්වීපම් 

සම්බන්ධයක් ෙැෙති බෙ දැනහුන්පන් , මීට ෙසර කිහිෙයකට පෙර අෙසන් ෙරට 

ගැහුණු ඔහුපේ මුත්තණුෙන්පේ හදෙතම ෙමණි ! 

ඝනකම් සම් බෑගපයන් ඒ රන්ථය එළියට ගත් සසිත්පේ පදපනත් , රත්ෙැහැ 

ගැන්වී ෙැෙතිණි. 
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“අඳුර හා මළවුන්පේ පුනරාගමනය” 

කිසිපෙකු එහි නම කියෙනු , සසිත් සමීෙපේ උන්පනකු ට ඇසිය හැකිවිය. නමුදු ඒ 

සසිත් පනොෙන බෙ යපමක් එහි උන්පන් නම් සනාථ කරනු ඇත.  
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