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අඳුරට පෙම් බැඳි සඳ 03   

 

අඳුරට පෙම්බැඳි සඳ  

(03) 

 
 

අඳුරෙහි බියකරු , 
තැනුරේ ද රෙවණැල්ලක් ඔබ ?  
ඉම රෙොරෙරෙෙ අඳුරෙහි , 
ආරලෝකය වීද ඔබ ?  
රෙොමැති රැය ෙඳ ;  
ෙහන් තාෙකාව වීද ඔබ ? 
 
 
 
 
රෙොදනිමි රෙොඳුෙ.  
ඒ දන්රන් ඔබම ෙමණකි. 
මන්ද ගැරහෙ ඔරේ හද ගැෙම් , 
රෙෙ දිරෙක ගැහුණු අවෙන් වෙ , 
මා හදවත , 
රෙොදන්ො නිොරවන් ! 
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මන්ද ඔබ රෙම් බැන්රේ අඳුෙට ,  

මා දිවි රතොෙ කළ ? 

එතෙම් චෙල වී ද ඔබ ?  

රෙොඑරෙේෙම් , 

එක්වන්රන් ද මියගිය මා ෙමඟ ,  

කෙන්ෙට රතොෙ ඔහුරේ දිවි ? 
 

 
 
ඇයි ද රම් විෙහ ගී ,  
මා ශක්තියක්ව අබිමුව සිටිො ෙඳ ? 
දනිමි රෙොරෙරෙෙ බැේ , 
මන්ද මා හට , 
ඔබට රමන් රෙොඳුරිය , 
රෙොමැති බැවින් ගතක් , 
උණුසුම්. 
 
 
 
 
රෙොදැරන් ද , 
රෙෙ වූ උණුසුම , 
මා රෙොරහොන් රකොත අබියෙ , 
ඔබ වැළරෙන්ො වූ ෙඳ ? 
රෙොයනු මැෙ හැෙදා , 
දුටු විරල් අෙතප් , 
එකම හෙඟෙ , 
ඔබ නිොරවන්. 
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“හිතින් මා ප ොසැලී හිඳිද්දී  , කඳුල නුඹ ඇවිදින්  

නිවා දැමුපේ ප පේ පිඩා... ප ොවිඳීනූ මැ වී 

 

තනිව මා හඬ ා පවලාපේ , සැලි සැලී සීපේ  

වැටුණු මහ වරුසා මතක් පේ.. නුඹ රැඳී දෑපසේ  

 

හිතින් මා...................... 

 

තවම මා ප ොදුටු සි ාකැන්... හමු ප ොවූ යාපම්  

කඳුල මට කරුණා කරන් ැයි , අයදිමී නිබපඳේ  

 

හිතින් මා.....................................................” 

 

තාරිකාපේ ොසල අසලට වන් ට පිහිටියා වූ කඩපේ සිටි මුදලාලි මහතා , එම 

ගීතය ගැඹුරින් රසවිඳි  බවකි දිස් වූපේ. පටොෆී පබෝතලයක ට ෙදවැල් අනුව තාල 

තබමින් සිටි ඔහුපේ පදප ේ පියවී තිබිණි. හිස නිරායාසපයන් පදෙසට වැනුපේ 

ඔහු ඉන් සැ සීමක් ද ලබ  බව කියාොන් ට පමනි. ගීතපේ අරුතේ සමඟ තම 

දිවිපේ සැදෑ සමය , තනිකඩව ගතකරමින් සිටි ඔහු ඒකාේමික වන් ට ඇත. 

එපහයින් ෙළමුව තාරිකා පේ හඬ ඔහුට ප ොඇසු ා පවන් ට ඇත.  

“මාපම් මට පිටු 80 ක‘Science Book’ එකක් පදන් .” 

පමොපහොතින් කාරණය වටහාගේ ඕ , තම දඟකාර මළනුවන් ඇමතුවාය. 

“බලන් පකො චූටි අර...............” 

පුංචි දඟකාර සිත ට තම ආදරණීය ගුරුතුමාපගන් තැලුම් කෑම තරම් ප ෝක ජ ක 

පදයක් ප ොවන්පන් පවයි. රවිහුංස පේ මුහුණ සුදුමැලි වූපේේ ,  රීරය බිපයන් 

සීතල වූපේේ එබැවිනි. ොසල පෙප   මා පේ වූ බැවින් , බිපේ උච්චතම 

අවස්ථාව එළඹ ෙැවතිනි.  ැත , එය ඒ ප ොපේ. රවිහුංස ට බිපේ උච්චතම 
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අවස්ථාව වූ කලී , ෙැවරුම සිදුකරද්දී ගුරුතුමා විසින් ඔහු සතුව අඩි පකෝදුවක් හා 

ෙැන්සලක් ප ොමැති බව දකි  ආරම්භක අවස්ථාවයි.  

හිරකරගේ බියමුසු දුක තවදුරටේ රවිහුංස පයදූ තහුංචි වලට අව තව සැඟව 

ප ොෙවති  බවකි. කන්බිහිරි කරව  තරම් වූ  බ්දයක්  ැගිණි.  මුදු ඒ ඇසුපන් 

ඔහුටම ෙමණකි. මන්ද එය  ැගුපේ බිපයන් ගැපහන් ා වූ ඔහුපේම හදවතින් 

නිසාපවන්.  හර ඔස්පසේ ගමන්ගේ බිය  ම් විෂ පිටවීම ට මුං පසවීය. ඒ පදප ත 

ඊට ඉඩ සලසන් ට ප ොෙැකිලිව ඉදිරිෙේ විය. උණු කඳුළු කැට දෑස් පබොඳ 

කරමින් , කම්මුල් දිපේ ෙහලට රූරා වැටිණි. ඔහුපේ බිය පකතරම් ප්රබල වීද යේ , 

ඉකි ගසා හඬන් ට අවැසි වූ  මුදු , මුවින් කිසිඳු හඬක් ප ො ැගිනි. 

අරුපණෝදය තරම් පියකරු යමක් ප ොමැේපේ යැයි සිතන් ට සාධාරණ පහේතු 

ඇේපේ පවයි. එයිනුේ එක් සුවිප ේෂී සිදුවීමකි සුදු ප ළුම් වල විකසිත වීම. හිරු 

කුමරුපේ ආගම ය ගැ  ඉඟියක් ලැබුණු සැණින් සුවඳවේ , සුන්දර පමන්ම 

පිවිතුරු සුදු ප ළුම් මල් වල විකසිත වීම සිදුවන්පන් පවයි.  

එපලසින් සුදු ඇඳුපමන් සැරසුණු ඇවිදි  සුදු ප ළුම් මල , ගීතයට වශී වි සිටි 

මුදලාලිපේ විලාසය දැකීපමන් විකසිත වූවාය. විපටක ඊටේ ඔබ්බට යන් ාවූ 

පියකරු සි හවක් විය හැක.  මුදු ඒ සි ාමල් කැකුළ තම මලනුවන්පේ අඳුරු 

මුහුණ දැකුපමන් , නිපම්ෂපයන් ෙරව ගිපේය. විපටක ඒ මුකුලිත වීම ඇපේම 

ආරක්ෂාවට පහේතු වූවා වන් ට පළුව . මන්ද ඒ සුරතල් සි හව පකප කුපේ 

සිපේ , ඊර්ෂයාවක් ජනිත කිරීමට ද පහේතුවිය හැකි බැවිනි. 

කඳුළු  ම් දියමන්ති වැන් . එතරම් වටි ාකමින් යුක්තය. එකම පව ස අධි 

පේගපයන් ක්ෂය වීමයි. ඒ ක්ෂය වීම පදපවනි වන්පන් කාලය  ම් දියමන්තිපේ 

ක්ෂය වීමටම ෙමණකි. සපහෝදර පෙම නිසා , කිසිවක් ප ොදන් ා වූ ඇපේ 

නිල්ෙැහැ පදඋල්ෙේ පදකින් කඳුළු උ න් ට ගත වූපේ නිපම්ෂයකි. යටිපතොල 

රේෙැහැ ගැන්පව  තරම් ම තදින් හොගේ ඕ , ඉකිය අෙහසුපවන්  වේවා 

ගේතාය. පහමින් ‘චූටි’ පේ පදප ේ පතක් ෙහේ වුණු ඕ ,  ඒ පදප ේ පදස එක 

එල්පල්ම මහේ වූ  පසප හසින් බැලුවාය.  

“අපන් ඇයි මපේ මල්ලි ෙැටිපයෝ ? ඇයි පම් කඳුළු ?” 

බිය මුසු දුකට තවේ ෙැවැේමක් ප ොමැේපේ පවයි. ආදර උණුසුම පිරි 

පසොපහොයුරියපේ ෙප තුරට , පුංචි රවිහුංස නිරායාසපයන් තුරුළු වූපේ පවයි. 

පමොපහොතක් ඒ උණුහුපමන්  ක්තිය ලබාගේ ඔහු , තම අමතක වීම 

පසොපහොයුරියට කියා ෙෑපේය. 
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“අද ෙැවරුමක් පන් අක්කි අපිට. මට... මට අඩි පකෝදුවයි , ෙැන්සලයි පේන්  

අමතක වුණා. අපන් මට බයයි අක්කි.” 

රවිහුංස පේ කම්මුල ට දැනුණු සුංපේදය ස් ායු හරහා පගොස් පමොළය විසින් , 

පසොපහොයුරිය තිළිණ කල ආදර හාදුවක් පලස වටහා ගන් ා ලදී. ප්රතිචාරය වූපේ 

අහිුංසක සුරතල් සි හවකි.  

 මුදු තාරිකා ට ෙළමුව සිතුපන් පම් ෙැ යට විසඳුම් ලබා දීම උගහට බවය. ඇයට 

ඉතිරිව ෙැවතිපේ නිපම්ෂයකි. තම ආදර පසොපහොයුරාපේ දෑස පදස එක එල්පල් 

අනුකම්ොපවන් බලාසිටි ඕ , පේගපයන් සිතන් ට වූවාය. 

“චුට්ටට බැණුම් අහන්  පවයි. අද ඉස්පකෝපලට ප ොගිහිල්ලේ බෑ. එයා 

ඉස්පකෝපල් යන්  හරිම ආසයි. ම් , දැන් පගදර ගිහින් එන්  පවලාවකුේ  ෑ. 

කමක්  ෑ ඉතින්. මුං අද පෙොත ප ොපග  ඉන් වා. ෙැන්සලක්  ම් මට පදන්  

පළුවන්. මල්ලි ආස විදිපේ අඩිපේ ලී පකෝදුවක් අරන් පදන්  ඕපන්.” 

“ ණයට අරන් පදන්  බැහැ පන් ! මම සල්ලි පහොයන්පන්  ෑපන්.  අම්මිට දුක 

හිපතයි එපහම කපරොේ. චුට්ටට ගුටි කන්  පදන්  බෑ. හ්ම් , එතපකොට මාව ? 

වැඩිම උප ොේ සර් මාව එළියට දාවි. මුං මුකුේම ප ොකියා ඉන් වා. පහට 

අක්කිපගන් අඩුගා  ඉල්ලගන්  ඕපන්. ෙේ මපේ චූටි !”  

ගීතය අවසන් ව ෙැවතිනි. ගණුපදනු කරුපවකු බලාපෙොපරොේතුපවන් සිටි 

මුදලාලිපේ සිතට තාරිකා පේ ෙැමිණීම දැකීපමන් ඇති වූපේ සතුටකි. ඔහු ඇය 

දුටුපේ උදෑසනින් ම , ඒ ෙරිසරය හැඩගැන්වීම ට ෙැමිණි සිරි පදේදුවක් විලසිනි. 

“සුබ උදෑස ක් මාපම්. මට අඩි රූලක් පදන් . අ.. ලී එකක් පහොපඳේ” 

“මපේ දූටේ සුබම සුබ උදෑස ක්. ආ පමන්  දූ. දඟ මල්ල , පමොපකෝ අක්කට 

මුවා පවලා ? ආආ ? හි.හි.හි...” 

යන්තමින් එබී බැලූ රවිහුංස පේ මුහුණට උසුළු සි හවක් ආරුඪ ව ෙැවතිනි. 

තාරිකාට ඉතුරු ලබාදුන් , මුදලාලිට ක්ෂණපයන් ඔවුන්ට ම පදන් ට තැබූ කුඩා 

තයාගය සිහිවිය. ඒ කුඩා දඟකාරයාපේ සි හ  ග  මුව දැකීපමනි. 

“දූ , දූ... පමන්  පම් පේර පගඩි ටික ගන් . ඔයාලටමයි තියන් හිටිපේ. මල්ලිට 

පහොඳට ඉදුණු ටික පදන් . හැබැයි උපද්ට කෑවට ෙස්පසේ !” 

“ම් , ඔේ පන් !  ැේ ම් බඩ රිපදන්  ගනී. හුඟක් ස්තුතියි මාපම්. එපහ ම් අපි 

ය වා.” 

පේර මල්ල ස්තුති පූර්වක සි හවකින් පිළිගේ ඕ යන් ට හැරුණාය. 
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“අපි යප ෝ බන්ඩි සීපේ..” 

පමපතක් නිහඬව සිටි රවිහුංස පේ කට ෙ ගසා ඇති පසයකි. බිය ෙහවී 

සන්තුෂ්ටිපයන් සිත පිරී ඇති නිසාපවන් විය යුතුය.  

“අහුපවද්පදන්පකෝ ඔය චූටි පකොල්ලා මට. හිහි.හී..” 

රවිහුංස විසින්ම තම සුවිසල් උදරය නිසාම , ඒ  ම තබන් ට ඇති බවට ඔහුට 

සැක  ැත. රවිහුංස පමන්ම ඔහුපේ ‘බන්ඩි සීයා’ ද , පමවන් කුඩා පද්කින් ෙවා 

සතුටක් ලබන්ප ක් ම විය. 

“මල්ලි...” 

පබොරු තරහක් මවාගේ තාරිකා ඔහුපේ ක  යන්තමින් මිරිකුවාය. පමොපහොතක 

ට තම සි හව සැඟවූ රවිහුංස , පරුදු ෙරිද්පදන් ඇයට දිව උලුක් කපළේය. එය දුටු 

තාරිකාට තම කුඩා පසොපහොයුරා පකපර් ඇති වූපේ , ඉමහේ වූ පසප හසකි.  

“ආදපර්ට පන් අක්කි...” 

හුංසනී ට සාපේක්ෂව නිහඬ තාරිකා , විපටක පසොඳුරු ගතිගුණ වලින් ඈ හා 

සමවන්පන් පවයි. වපරක ඉක්මවා යන්පන් පවයි.  පමයද එවන් වූ අවස්ථාවකි. 

 මුදු තාරිකා තම පහොඳම මිතුරියන් හා නිවැසියන් හමුපේ නිහඬ  ැත. එපහේ 

අන් අය හමුපේ ඕ , සි හවකින් සුංග්රහ පකොට ඉවතට පගොස් තනිව සිීමමට ්රිය 

කළාය. ඇපේ තනිව සිීමමට ඇති කැමැේත පදපවනි වන්පන් නිසල් හා සසඳ  

කල ෙමණි. 

 

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

 

සිදුවූ සියල්ල බලා සිටි , රවිහුංස පේ ේ තාරිකාපේේ පදබස අසා සිටි යුවතියක් 

විය. එ මුදු ඇය තාරිකාට මුදල් පදන් ට ප ොගියාය. ඒ සිත  ම් ගපලන් කල 

එකක් විය යුතුය. ඒ සුළු මුදල ඇයට බරක් වූවා වන් ට  ම් ප ොහැක.  මුදු ඈ 

තාරිකාව ඉතා සමීෙව ම දන් ා යුවතියකි. පදබස නිසා එකදු කඳුලක් ඒ 

පදප තින් ප ොගිලිහුණු  මුදු , කාන්තිපයන් බබළනු  ම් දැකගත හැකි විය. ඒ 

මන්දැයි දන්පන් ඇය ම ෙමණකි.  

ඇය තමන්ටම යමක් මුමුණා ගනු පෙනිණි. ඈ අවට ෙැවති සිහිල් සුළුං රැලි ඒ 

රහපසේ තතු , ඈ ඇඳ සිටි ඔසරිය සිෙගනිමින් හමා පගොස් අසල වූ කැන්ද ගසකට 
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පහළිකරනු දැක ගත හැක්පක් පවයි. ගස සැලුපන් ආඩම්බරපයනි. ගසට ක  

වැකුපේ පකබඳු වූ රහසක් ද ? 

“ම් , සපහෝදර පප්රේමය. පමො  වපේද ?  

ඈත ශීත රටක පුංචි කන්දක්  ගිමින් උන් ලු වයස 13 ක 15 ක ගෑණු ළමපයක්. 

එයාපේ කපර් හීතලට ගුලි පවලා ඉන්  වයස 6 ක විතර පුංචි මල්ලිපයක් 

හිටියලු. මල්ලිපේ බරේ , ශීත කුණාටුවේ නිසා පහම්බේ පවලා උන්නු ඒ ගෑනු 

ළමයා පබොපහොම අමාරුපවන්ලු කන්ද  ැේපේ. පකොයි පේපල් වැපටයිද කියලා 

කියන්  බෑ. 

 ඒක දැකප එක මැදිවිපේ මනුස්සපයක් පමපහම කිේවලු. 

‘දරුපවෝ ඔය බරේ කරගහන් ඔය ළමයට යන්  බෑ. ඒ ළමයටේ ෙයින් බැහැලා 

එන්  කියන් .’ 

ඒ දැරිවි ගේ කටටම පමපහම උේතර දුන් ලු. 

‘පකෝ බරක් ? පම් මපේ බාල සපහෝදරයා !!’ 

පම් වපේ පන්ද ? ෙේ අේො. තාරිකා පහොඳ පකල්ල.” 

ඒ කහ හා සුදු ෙැහැපයන් හැඩ දමා තිබූ , තැඹිලි ෙැහැ ඔසරිය ඇඟලා සිටි ඕ කපළේ 

පව ස්ම පදයකි. ඒ පමොපහොපේ ඇය තාරිකා ට මුදල් ප ොදුන්පන් මන්ද ?  

විපටක.. ජීවිත කවිය තනිව ලියන්  ට ඉඩ දී බලාසිටිය යුතුය.  මුදු ලඟින්ම හිඳ. 

ම ා අවපබෝධපයන් වැඩි  ක්තියක් ලැපබන්පන් එවිටය.  මුදු නිසි තැ  නිසි 

ෙරිද්පදන් රුකුල් දිය යුතුය. ඇය ඒ තේවය දැ  ඔවුන් පදස දුරින් බලා හුන්පන් ද 

?  

 ැති ම් හපද් ඇති වූ අනුකම්ොව , හදවතටම ෙමණක් සීමා කර ගේපේද ? 

 

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

 

නිල් , රතු , කහ සහ පරෝස ෙැහැය මුසුපකොට ම ාව සකසක්ර තිබූ ‘ආස  

කූඩුවකි’. පව  පව ම බඳි  ලද ‘තරු කූඩු’ පදකක් බට ෙතුරු 6 ක් මගින් , මැද 

යම් ඉඩ ප්රමාණයක් ෙවති  පසේ ෙළමුව සම්බන්ධ පකපර්. ‘ප ළුම් කූඩුවක්’ 

ෙරිද්පදන් ඒ බට ෙතුරු 6 මගින් පදෙස වූ තරු පදකට පියලි පයදීම සිදු පකපර්. 
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සියලුම පියලි ගණ  24 කි. එකම තැ  ඇතුපලන් හා පිටතට  ැවුණු පියල්ලක් 

බැගින් පවයි. තරු කූඩු පදක සම්න්ධ කිරීපම්දී නිර්මාණය ව ෙැවති චතුරශ්රාකාර 

ෙැති හය අලුංකාර මල් කැටයමින් හැඩ ගන්වා තිබිණි.  

ත ා තිබූ කුඩා ‘අටෙට්ටම් කූඩු’ 5 ම සාමා ය සේපකොළ වලින් අලවා තිබූ  මුදු , 

‘ආස  කූඩුව’ ෙමණක් පතල් පකොළවලින් ත ා තිබිණි. එපහේ ඒ සියල්ල ත ා 

ඇලවීමට වඩා ඔහුට පවපහස පග දුන් යමක් විය. එය පදෝතින් වැසිය හැකි 

විසිතුරු යමකි ! 

“ඔය ළමයට පමොකක් හරි පිස්සුවක් තිපේ ද ?” 

මුළු රාත්රිය පරාවට නිදි වර්තවතව , පවසක් මුංගලයය උපදසා කූඩු ත   නිසල් 

පේ මව බැරිම තැ  ඔහුව ඇමතුවාය. දැන් උදෑස ේ එළඹී ඇත. පම් කාර්යය 

අවසන් ව  බවක් ද පෙප න් ට  ැත. ‘ආස  කූඩුව’ තැනුපේ තම නිවසට 

ප ොව  බවද ඕ දනී. ගැටලුව පම් කිසිවක් ප ොපේ. කැපණු ඇඟිල්ලක් ද සහිතව 

, වරින් වර ගලන් ා වූද පල් ඇතිව විපේකයකින් පතොරව ඔහු වැඩ කිරීමයි.  

විපේකපේ අගය ප ොදන් ා තම එකම දරුවා ගැ  ඈ හදවතින්ම දුක් විය. 

විපේකපයන් ෙන් රය ලැබූ ම ස හා  රීරපේ එකතුව තරම් , නිර්මාණාේමක 

කාර්යයක පහෝ පව යම් ඕ ෑම පදයක නිපණතාවක් ඇේපතක් තවේ ප ොව  

බව ඕ ෙසක් කරපග  උන් ාය. නිසල් ට කියා ෙලක්  ැති බවේ , කුමක් කීවද 

ලැපබන්පන් ඔේ ,  ෑ , බෑ වැනි පකටි පිළිතුරු බවේ ඇය ප ොදන් වා ප ොපේ. 

 මුදු පම් කිසිවක් මාතෘ පප්රේමයට වැදගේ ප ොවන්පන් පවයි. එපහයින් ඇය හඬ 

අවදි කලාය. 

“ ෑ. අම්මා යන් . ඒක ඉවරයි.” 

ඇය පදස බැල්මකදු ප ොපහලූ නිසල් කීපේය.  

“කෑම කන්  එන්  පපේ එපහ ම්.” 

“හ්ම්...” 

“ඉක්ම ටට..ට.. ට..අ.. අ..අ..  !!!” 

තම වච  ‘ගඟට කැපූ ඉනි පමන්’  නිෂ්ප්රපයෝජ  ව  බව වටහාගේ ඇය , නිසල් 

පේ කාමරපයන් ඉවතට යමින් පමොර දුන් ාය.  

හදිසි කෑගැසීපමන් නිසල් පේ මුවට  ැගුපන් සි හවකි. සාදා නිමකළ කූඩු පදස 

වරක් සතුටින් පදප ේ පයොමුකළ ඔහු , දෑපේ සඟවා තබාපග  සිටි කුඩා විසිතුරු 

වස්තුවක් පම්සය මතින් තබා පරද්දකින් වැසුපේය. කැසෙට කඩා සරපමහි වූ , 
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සවුපකොල ආදිය ඉවේ කළ ඔහු  ා  කාමරයට වැදුපේ , සිේ පසේ  ා අවස  

තම කුස ගින්  නිවාගැනීපම් බලාපෙොපරොේතුපවන් විය යුතුය.  

 

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

 

පුංචි පෙොපළේ පකොළ වර්ග විකුණ  තැ ට ගිය හුංසනී තමා පග  ආ , 

මුගුණුවැන්  , කුංකුන් හා කැරන් පවළදාපමහි පයදු ාය. සියල්ල පවපලන් 

කඩාගේ ෙසු ම ාව ෙවිත්ර කර කුඩා ප්රමා පේ මිටි බැඳ තිබිණි. හුංසනී පමම 

කර්තවයපේ නිරතවන්පන් කලාතුරකිනි. අද ආ ා ට තද හිසරදයක් වැළඳ තිබීම 

එයට පහේතුවිය.  

ප්රමාණපයන් කුඩා වූ  මුදු මිල ද අප ක් ගැහැණුන්පේ පකොළ මිටි වල ගණ ම 

විය. ඇේතටම පව දා මිටි බඳින්පන් ආ ා විසිනි. හුංසනී ඒ සඳහා ඒවා පහොඳින් 

ෙවිත්ර කර පදයි. එපහයින් අද ප්රමාණය , පව දා මතකයට අනුව හුංසනී පේ 

ම පසේ ඇඳු කි.  

එපහයින් සියල්ලන්ම ඇපගන් මිලගණන් විමසා පගොස් , පව  කාන්තාවකපගන් 

පකොළ මිලදී ගනී. 

“අපෙෝ දුවා ඔයාපේ ගණන්. පිරිසිඳු උ ාට වැඩක්  ැහැ පන්. අර බලන්  ඔය 

ගා ටම තිපය  අර කුංකුන් මිටිපේ පලොකු...” 

පමොපහොතක් ගතවද්දී සියල්ලන්පේම පකොළ මිටි අපළවි විය. හුංසනීපේ ෙමණක් 

මිටියක් පදකක් ෙමණක් අපළවිව ෙැවතිනි. ඈ අසරණය. මව කියූ මුදලට 

අඩුපවන් ඇයට අපලවි කල ප ොහැක. වැරැද්ද සිදුව ඇේපේ තමා අතින් බව 

වටහාගේ ඕ , අසරණව බිම බලාපග  හුන් ාය. 

 

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

 

 ලා නිල් ෙැහැ අේපකොටට සකස්කර ඇති කමිසයේ , එයටම ඔබි  පඩනිම් 

කලිසමකින් ද සැරසුණු සසිේ පේ දිලිපස  පදප ේ යුවළ පයොමුව ෙැවතුපන් 

හුංසනී පදසටයි. සසිේ වරක් දැක බැල්පමන් ෙමණක් ම ඔහුපේ සිේගේතා වූ , 

සුරඟ  ඇය යි !!  
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“ඔය පකොළ මිටි හරි පෙොඩියි මහේතයා. එන්  මපගන් ගන් . පම් අන්තිම එක.” 

හුංසනී පදසට යමින් සිටි සසිේ දුටු කාන්තාවක් තම හඬ අවදි කළාය.  

ඒ ඇසුණු හුංසනී හිස ඔසවා යන්තමින්  න් ාදු  ා පද්ගලයා පදස පහළුපේ 

හිස් බැල්මකි. එයින් කිසිවක් ප්රකා  ප ොවූ තරම්ය.  මුදු ඉතිරිව ෙැවති පකොළ 

මිටි දුටු සසිේ ට කාරණය වහා අවපබෝධ විය.  මුදු ඔහු හුංසනී පදසට 

පියමැන්පන්  ැත. ඒ පවනුවට පෙර ඔහු ඇමතූ කාන්තාවපේ ඉතිරිව ෙැවති එකම 

මුගුණුවැන්  මිටියද මිළදී පග  , ඇය ඉවේව ය පතක් ඉවසිල්පලන් බලා 

හුන්පන්ය. 

අවස  ඔහු හුංසනී පදසට ගමන් ගේ අතර ඒ පමොපහොත ව විට පකොළ 

පවළදාපම් පයදී හුන්පන් ඇය ෙමණකි. 

“මට පම් පසේරම කැටි ටික ඕපන්. කීයක් පව ව ද පසේරටම ?” 

සුදුමල් වැටුණු නිල්ෙැහැ චිේත පරද්පදන් මස  ලද ගවුම ඇඟ ලා සිටි යුවතිය , 

ඉන් වික්ෂිේත වූවාය. ඔහුපේ දිදුළ  ‘බළල් ඇස්’ පදස පමොපහොතක් ආයාසපයන් 

බලා සිටි ඕ , අවස  හඬ අවදි කළාය. එහි වූපේ අපූරු චමේකාර ජ ක බවකි. 

එය ඉක්මවා ගිය වශී කරගන් ා වූ මායාකාරී බවක් ඒ තුළ විය. 

“පසේ... පසේරම ?” 

“ඔේ පසේරම. ඉක්ම ට පදන්  මට ෙරක්කු පව වා.” 

“ඒේ ?” 

 

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

 

“හරි ,  ුංගා පකොපහේ ඉඳන් ද පම්වා අරන් ආපේ ?” 

“දූපේ.. දූපේ ඉඳන් සර්.” 

“හ්ම් ,  ම කියන්  කැමති ද දන් ෑ ලස්ස  ගෑණු ළමයා ?” 

“හුංසනී... ඇයි පම් පසේරම ගේපේ කියන්  පලුවන් ද ? ඇේත ම කියන් .” 

“ම් , පදන්  මින්නිේතුවක් මට.” 
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කඩදාසි පකොළයක් මත තීන්ත ෙෑ කින් පේගපයන් සටහන් තැබූ ඔහු , එය 

හුංසනී අතට තදින් ගුලිකර දුන්පන්ය. අ තුරුව ඇපේ දෑස පදස පමොපහොතක් 

එක එල්පල් බලා සිටි ඔහු , ඇපේ එක් පකොන්ඩ කරලක් සුරතින් පග  ඒ මත 

ආදර හාදුවක් තැබීය. 

“දුක් ගන්  එො  ුංගිපයෝ. හිත චුට්ටක් හරි රිද්දුපවොේ මට සමාපවන් . 

යන් ම්” 

හුංසනී හිස සැලුවා ෙමණි. ඔහු ය  මග පදස ප ොපෙනී ය පතක්ම බලා හිඳී ඕ ,  

අපතහි වූ කඩදාසිය පසමින් දිගහැරියාය.  

හිපේ කියාගත ප ොහැකි බරක් ඇති විය. එය ඇපේ සිතිවිලි අතර ම මිහිදන් ව 

ෙවතිනු ඇත.  මුදු එය නිසි කල්හි , ඇයට අවැසි අයුරින් නිදහස් වනු ඇත.  

 

මන්ද පතොර කපළේ.... 

දිවි මා ?  

රැපග  මා හද ගැස්ම . 

ගැපහන්පන් එය දැන්..... 

ෙමණක්ය ඔබ පවනුපවන්. 

 

අප්රාණික වූ ගතට....  

ෙණපෙොව   ඔබයි මා , 

ප්රාණ වායුව. 

ප ොයනු මැ  සුළඟක් විලසින්.... 

පමොපහොතකට විඩා සැ හූ . 

 

වූවා  ම් වරදක්....  

අයදිමි සමා ,  

ඔබ මුදු  ළල සිඹ. 
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ප ොපවමි සුන්දර පබොපහෝ...  

 මුදු හැකිය සුන්දර කරන් ට....  

අපේ පලොව , 

ඔබ පවනුපවන් ෙමණක් ම. 

 

යදිමි අවසර පමපලසින්....  

වදන් ප ොගිලිපහ  බැවින් , 

මා වියලුනු මුවින්.  

හන්සාන්ග ාවිය.... 

ආදපරයි මම ඔබට ෙමණක්ම ! 

 

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

 

විදයා ගුරුවරයා විසින් ජීව විදයා ෙද්ධති ොඩම සඳහාම නියම කර  ලද , පෙොත 

රහිතව හුන් තාරිකා ෙසුෙස පසවණැල්ලක් හඹා එන් ට විය.  මුදු ඈ හුන්පන් 

ෙන්ති කාමරපේ අදාළ අභයාස කටයුතු වල නිරත පවමිනි.  

ඒ පසවණැල්ල කුමක්  ම් වන් ට ඇේ ද ? පසවණැලි  ම් පදුමාකාරය. 

පබොපහෝ වර්ග ඇේපේය. ප්රබා ්වරම , බලවේ ම වූ පසවණැල්ල ඈ ෙසුෙස්පසේ 

ෙැමිපණමින් තිබිණි. යුවතියක පියවර තබ  පේගපයනි. චමේකාරජ කය.  

“පකෝ තාරිකා ‘science book’ එක ? පග ාපේ  ැද්ද ? අද උගන් න්පන් ස් ායු 

ෙද්ධතිය කියල දන් වපන්.” 

“ම් , පේන්  බැරි උ ා සර්.” 

බිමට පයොමාගේ තුනී කඳුළු ෙටලයක් ද සහිත පදප තින් යුතුව ඕ කීවාය. පරෝස 

ෙැහැ පදපතොල් බිපයන් සැපලමින් තිබිණි. 

“පහොඳයි. එළියට ගියා ම් ළමා තැනී. පමො ාද බලන්පන් ? ය වා එළියට ! 

පෙොතක් පේ  දවසක ගන් ම් විදයාව ‘period’ එකට ඇතුලට.” 
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කිසිවක් ප ොකී තාරිකා බිමට පයොමාගේ පදප තින් යුතුව ෙන්ති කාමරපයන් 

එළියට පිය මැන් ාය. 

සුර්යයාපලෝකය තාරිකා මතට වැීම පසවණැල්ලක් ඇති ව ෙැවතිණි. වඩා 

ප්රබාෂව්ර වූ තවේ පසවණැල්ලක් ඒ පසවණැල්ල මතම පමොපහොතින් ඇති විය. 

කිසිඳු පමොපහොතක අේහැර ප ොය  පසවණැල්ලකි පදවැන් . එයට ආපලෝකය 

ෙවතින්පන්ද ,  ැද්ද යන්  ගැටළුවක් ප ොවන්පන් පවයි. අඳුපර් වුවද ඇති 

වන්පන් පවයි. පිටතට විදයාමා  ප ොවන් කි එය. එපහයින් පසොඳුරුය.  

ඒ යහෙත විසින් යහෙත කරන් ා රකින් ට ෙැමිපණ  එකකි. යහෙත , යහෙත 

කරන් ා ෙසුෙස හඹා එන්පන් ද , කිසිඳු පමොපහොතක අේහැර ප ොය  

පසවණැල්ලක් ෙරිද්පදනි. පමවර ඇය ට එය පකපලසක  ම් පිහිටට එනු ඇේද ?  

 ැවතේ.... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


