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..යදිමි වමා !!!.. 
වාමානය රටාලට කතාල ගන්සන් විශඟ , ශසිනි සේ සදසතොල් මත ඳෂමු ශාදුල තබන 

සතක් ඳමිණි. එතැන් සිට කතාල ඇසඳන් සේසරන්නට ලිය එකකි. ශසිනි සමසව 

අලවන් කිරීම ගැන ශසිනි කියව ඔබ වැමසගන් වමාල යදිමි. සිතිවිලි මත ඳමණක් සගොඩ 

නැගී , විශඟ සේ සිතිවිලි මත ඳමණක් ගාගිය බැවින් ඇත්තටම සමය සලනව් ; 

ඳරික්ණාත්මක කතාලකි. අඩුඳාඩු සබොසශෝ තිබුණා විය ශැක.  

ලියව සියලුම සකොටව් ල අවාර්ථකම සකොටව සමය බලට වැක නැත. මන්ද මා සිතා 

සිටිසේ ශසිනි සකොටව් දශයක කතාලක් සව ලිවීමටයි. නමුත් අන්තිම සකොටව් තුනම 

සමසව එක් සකොටවකට වාරාාං කසමි. එහිදී සිසත් ඇඳී තිබ වැකිල් බි දැමීමට 

සිදුවිය. එසශයින් සේ සකොටව අවාර්ථක එකක් විය ශැක. ඒ ගැන නැලතත් වමාල 

ඉල්මි. 

සෝකාන්තයක් ලියුසේ ජීවිතයට ගතශැකි යමක් ඉතිරි කිරීමටය. එහිදී සබොසශෝ සේ 

කීසලමි. විශඟ සේ සිතිවිලි ශරශා වාංලාද සගොඩ නැගුසලමි. නමුත් මතයක් සව සනොල 

ඔබට සිතන්නට යමක් ඉතිරි කරමිනි. එක් සකොටවකදී සශෝ කිසිසලක් ජිවිතයට 

අල්ඳමාත්ර ව සශෝ සදයක් ගත්සත් නේ , එය මා ැබු යය්රශණයක් ලනු ඇත. කතාල 

ශැකිල බැවින් සෝකාන්තය සුඛාන්තයක් කසමි. නමුත් සමහි සෝකයනක සකොටවක් 

ද ඉතා සකටිසකොට අන්තර්ගත කසමි. 

එසවේනේ අලවරයි වමුසගන යන්නට ! මැව නපුරු සිහිනයක් ලචන කසමි. 

වාදාරණයක් වීදැයි දන්සන් කියව ඔබම ඳමණි !! සමහි කිසිම සකොටවක් වතය සිදුවීේ 

සනොසේ. සියල් මනසවේ මැවුනකි.  

එසමන්ම එක සකොටවක් ඳමණක් ලියවුණු “ආදරසේ සිරි සදේ ද..” නැලත 

සනොලියසලනු ඇත. ඒ ගැනද වමාල ඉල්න අතර , ඒ කතාල „ශසිනි‟ සමන්ම අමතක 

කර දමන සව ඉල්මි. ඒ ගැන තල කීමට යමක් නැත ! 

දැන් වමුසගන යන්නට බය නැත. මන්ද සේ අවපුල වතුල රචකයන් රැවක් සිටි. „ආදර 

ශසිනි‟ අරඹන විට සිටිසේ , මසනෝ ත් , කසුන් අයියාත් ඳමණි. දැන් වතුටින් වමුසගන 

යා ශැක !!! සියල්න්ට ම සුබ ඳතමි. සියල් සිහින ඉටුසේලායි ඳතමි ! පුාංචි ඳවුසන් 

වමුගන්නට අලවර ! නමුත් , කතාලකින් සනොවුල ද , ඔබා  වමඟ ඉදිරියටත් රැඳී සිටින 

බලද කියනු කැමැත්සතමි. 
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..පිදුම..  
කීලරක් නේ සේ සවොඳුරු නලාතැන් ඳෂට ආසේ ගිසේ දැයි සනොදනිමි. 

ඉදිරියටත් ඳැමිසණන්සනමි. එය සනොගිණිය ශැකි තරේ වා විා ව ලාර 

ගණනකි. එසමන්ම සකොඳමණක් නේ පිරිවක් කීලරක් නේ ඳැමිසණනලා 

ලන්නට ඇත්ද ? සබොසශෝ මිතුරන් ශමුවිය. ඇති ව පුාංචි ඳවුසල් 

වාමාජිකසයක් වීමි. එසශයින් සේ අවපුසලන් මා ැබ සේ සබොසශෝය. 

ලචනයන් කිලසනොශැකි තරේ සලයි. නමුත් සකසනක් සනොලන්නට සේ 

අවපුල සිහිනයක සශෝ සනොතිසබන්නට පුළුලනි. 

ඔේ , ඇයට යි සේ ආදරණිය පිදුම !! සුන්දර සිතිවිල්ක් සසින් සේ සවොඳුරු 

අවපුලට ජීලය දුන් ඔබටයි සේ පිදුම. ඇය කලර නමකින් ශඳුන්ලේ ද ? 

ඳැමිසණන සියල්කසේ මුල සිනාසලන් වැරසවන්සන් ඔබ නිවාසලනි. 

ඔවුන්සේ වතුසේ ඳෂමු උරුමක්කාරිය ඔබයි. එසශයින් „කුශී‟ ඔබටයි සේ 

පිදුම. කිසිඳු දිසනක ඔබ ජීලය දුන් සේ අවපුල තු , ඔබල අමතක වී සගොව් 

යැයි සනොසිතන්න. මන්ද පිසඳන ශැම සිනා මල් කැකුක්ම පිසඳන්සන් ඔබ 

නිවාසලනි. ඔබ ජීලය දුන් බැවිනි. 

සකොතැනක , සකසසින් සිටියද සේ අවපුල සුන්දර ලනු දැකුම ඔසේ 

කැමැත්ත බල දනිමි. එය ඒ ආකාරසයන්ම සිදුලන බලට වැක නැත. 

එසශයින් සමතකින් නිමාලන සේ කතාන්තරය ඔබටම පුද කර සිටින අතර , 

ඔබ සලනුසලන් එක් ඳැතුමක් ද කරමි. ඔබ දිවි මසේ මල් පිසේලායි ඳතසනමි 

! එදත් , අදත් සශටත් ඔබ අසේ ශදලත් ල රැඳී ජිලත් ලනු ඇත. පිසඳන්න , 

සිනා මල් කැකුක් ල ශැම මුල... 

පිදුම මදක් සුවිසේය. ඔබ සමහි එක සකොටවක් ලත් කියලා නැති බල දනිමි. 

දිසනක සේ පිදුම දකීදැයි ද සනොදන්නමි. නමුත් පිදිය යුතුය !! එසශයින් 

යුතුකම ඉටුකසෂමි. 
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රත්ඳැශැ මැයිමාර මල් පිපී..., අවපුල අලට ඳවක් සමන් අතුරලා ඇත. අඳ 

පිළිගන්නට සමනි. සිහිල් සුෂඟ මගින් සගන එන මල්සඳති මා සුරන්ගනාවියසේ 

හිසවේ දැලටී ඈ වරවලයි. නැත , ඈ පුදනලා ලන්නට පුළුලන. මන්ද ඈ සරෝව 

සුරාංගනාවිය ලන බැවිනි. නමුත් සේ නේ සරෝව මල් සනොසේ ! අද ජීවිතසේ 

ඳෂමුලරට අපි එකිසනකාසේ සතොල් සිඳ ගන්සනමු. මම නේ අමෘතය 

ලෂන්සනමි. ඈ ආදරසයන් එය මට සඳොලනු ඇත. සිත්සවේ ආාල වාංසිසදන තුරු 

ඳානය කරමි. සලන්ක සනොශැකි ක්තිමත් ආදරයක මිහිරියාල විගනිමි. 

ඒ සවොඳුරු අවපුසේ අපි තනි වසයමු. සමොසශොතක් මා සදසනත් සදව ආදරය 

කැටිව සිනාමුසු මුහුසණන් බාසිටි ඇය , සදසතොලින් ඒ සදසතො ලැෂගන්න ට 

ආරාධනාකර දෑව් පියාගත්තාය. තලත් කුමකට නේ බාහිඳී ේ ද ? ඒ සතත් 

එසශත් උණුසුේ , සිහින් සදසතොල් යුේමය ආවාසලන් සඳොපියනු දුටිමි. 

ඳෂමුලර උත්වශ කසෂමි. නුහුරු බල නිවා දැයි සනොදනිමි. එකිසනකාසේ 

නාවයන් ගැටිණි. සිඳගැනීම ඳැත්තක තබා මා ආදරසයන් ලැෂගත් ඇය , 

සබොසශෝ සේාලක් සිනාශඬ නැගුලාය. ඇසේ ශදලසත් රිේමය , මා ශදලසත් 

රිේමය වමඟ මුසුල ඒකාත්මික ලන සවයකි. සිත් සවේ ඇයට ඉන්නට වවමින් ඒ 

ජ්යාසලන් රතු ව කේමුල් සිඳගත්සතමි. කියාගත සනොශැකි සවසනශසින් හිව 

අතගෑසලමි. 

සදලනලර ද සදසනත් පියාගත් ඈ ධයානයකට වම ලැදුණු බමුසණක් සමනි. කුමක් 

කරේ ද ? සමලර ද ඇසගන් උදේලක් නැත. මම අඳ සදසදනාසේ නුපුරුදු හුරතල් 

බසේ චමත්කාරබල විගත්සතමි. ඔේ , සදලනලර ද නාවයන් එකිසනක ගැටිණි. 

අද තරේ මම මසේම නාවය වමඟ උරණ ව දලවක් මතකසේ නැත. නමුත් කුමක් 

කරන්නද ? ඒ මසේම නාවය ලන බැවිනි. ඇය ආදරසයන් මා කේමු වඳා 

කෑලාය. මුවින් කිසිලක් සනොකී ඇය ඒ සියල් සදසනතින් මට සඳන්වලාය. ඔේ , 

සේ නුපුරුදු දෑ ලලින් එකිසනකාසේ ආදරය ලැඩිලන බලකි ඈ ඳැලසසේ.   

ඒ වතයයකි. නමුත් ? මින් සඳර කිසිම දිනකදී , කිසිලකදී සදලරක් අවාර්ථකවී 

නැත්සතමි. සමය අවාර්ථකත්ලයක් ද ? නැත. මා ැබ යය්රශණයක් විය යුතුය. 

ඇය මාසේ දෑත් රැසගන , මටම උරුම ඇසේ ැම පිරිමැද ගත්තාය. මුදී බිය ව 

නමුදු දැන් ඇසේ ගසත් උණුසුම මට අලය නැත. ආදරසයන් තුරුළු වීම ඳමණක් 

වෑසශේ. මන්ද සේ නුපුරුදු බල වමඟ කැටි ව ආදරණියත්ලය ලටශා ගතිමි. මාංග 

රාත්රිය ගැන සිහින දුටුසලමි. මා තරේ ලාවනාලන්තසයකු සමසොල තලත් සනොලනු 

ඇත !!! 

“විශඟ..., හිහී... රවයි ද මසේ සතොල් ??? අසන් අසන් , සේ සකොලු ඳැාංච ට 

සකල්සක්සග සතොල් සදක ලත් ඉඹගන්න බැරි ශැටි !! සකෝ බන්න තලඳාරක් 
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ට්රයි කරන්න. ඔන්න ඉිනන්න ඳටන් ගත්සතොත් මන් සදන්නේ උදේ ! එතකේ නේ 

බැශැ. සමොකද දන්නලද ලව්තු ? ආව හිසතනලා ඔයාසේ ඔය හුරතල් ලැඩ ලට. 

අනික මන් ට්රයි කරත් , කකම තමයි සලන්සන්. ඉක්මන් කරන්න අසන් , දැන් මාව 

කීයක් සඳරුේ සඳරුලද සේ දලව එනකේ. තලත් නේ ඉන්න බැශැ..” 

ඇය කතාල නතර කරන බලක් නේ නැත. අන්වැම ඉදිරිසේ නිශඬ ඇය , මා 

ඉදිරිසේ පුදුමාකාර සව සදොඩමළු සලයි. සියල්ට සශේතුල අඳ ආදරය විය යුතුය. 

ඇයට ලචනයට සනොනැගිය ශැකි තරමට ආදරය කරමි. නමුත් හුව්ම ගන්නා ශැම 

ලරකම ඒ ආදරය තලත් ලැඩිසලයි. සකසවකට දැයි සනොදනිමි. නමුත් එය 

එසවම සිදුසේ. ආදරසේ අසීමාන්තික බලත් , වි්වීය බලත් සමසව 

ලටශාගතිමි.  

ඈ නිශඬ කරවිය ශැක්සක් මටම ඳමණි. සවමින් සදසතොල් සග මත තැබුසලමි. 

සිත ඳරිදිම ඇය නිශඬල , ඒ ඳශව විගැනීමට මට තුරුළු වලාය. නමුත් ඇසේ 

ශැඟීේ උත්වන්න ලන්නට දීම ලරදකි. එසශයින් උණුසුේ සුසුේ ගැසටන සවේ ලරක් 

සදලරක් ඒ මෘදු සග ආදරසයන් සිඳගත් මම , සදලරක් ම උරුම කරගත 

සනොශැකි ව ඒ ආදරගීය ගැයීමට සුදානේ උසනමි. ඇයල සදෝතින් ඔවලා ගතිමි. 

කුඩා ෂමසයකු ඳරිේසදනි. ඈ මා ලටා සදකකුල් ඳටලා , දෑත් මා සග ලටා යලා 

ගත්තාය. 

ඈ මා සුදානාේ ලන්සන් කුමකට දැයි ලටශාගන්නට ඇත. සදලරක් ව ලැරැේද 

සමලර සනොසකරුසලමි. සදසනත් පියා සතොල් රව විඳින්නට වැරසවන මා ආදරිය 

සදව , සමොසශොතක් බාසිටිසයමි. ඇය නේ ශවඟනකි. මුළු දිවියම වුලද ඒ 

අවිහිාංවක මුහුණ සදව බාසිටිය ශැක. මුහුණ මදක් ඇසකොට ඒ සදසතොට ාං 

වසයමි. ඔේ , සමලර එය වාර්ථකය. නාවය අසේ මුහුණට තදවුණු මුත් සදසතොල් 

සිඳගැනීමට බාධාලක් නැත.  

නමුත් එකලර ඒ උරන්නට පුාංචි බියක් ඇතිවිය. මන්දැයි සනොදනිමි. එසශයින් ඒ 

සදසතො මත ඳෂමුල සකටි ශාදු කිහිඳයක් තැබුසලමි. ඒ මුවින් ලෑව්සී තිබුසන් 

අමෘතය බලට වැක නැත. ඒ බිසේ ද තිබුසන් පුදුමාකාර රවකි. පියවී තිබු සදසතොල් 

ඈ මදක් ඈත්කසර් ඳෂමු ආදරගීය ගැයීමට සුදානේ බල ශඟලමිනි.  

යුලතිය ඔවලාසගන සදසතොල් මත ඳෂමු ශාදුල තැබ සඳේලතුන් යුලෂ අපි 

සනොසලමු. අලවාන යුලෂද අපි සනොලන්සනමු. නමුත් එය නැවුේ සදයකි.  

සදසතොට , සදසතො තබා සමොසශොතක් සිටිසයමි. නැත , එසව සිටීම ඇයට 

උසුා ගත සනොශැකි සවයකි. ඇය ආරේබය දුන්නාය. ඈ මා උඩුසතො සිඳ 

ගන්නා අතර , මම ඇසේ යටිසතො සිඳ ගතිමි. සිඳගත්තා සනොල ඒ මුලකමසන් 
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ලෑව්සවන අමෘතය සතො ගෑසලමි. ඇය සිත් සවේ මට ඒ රවය විගන්නට 

ඉඩවවා දුන්නාය.  

පිව්සුසලන් සමන් සතොල් උරාබීසලමු. පිව්සුසලන් සනොල , සඳරුේපුරා බාසිටි 

සවොඳුරු වත් අවිහිාංවක වත් සමොසශොත වැමරුසලමු. මුදී එකිසනකාට ඉඩ දුන් 

නමුත් සිඳ ගැනීසේ කාල ලටශාගත් ඳසු , වශසයෝගසයන් එක්ල ආදර ගීය 

ගයුසලමු. ඒ රවසයන් සකතරේ මත් වසේද යත් , ඉසේම දෑව් පියවී මා සුරාංගනා 

සෝකයකට රැසගන ගියා සවේය. නමුත් ඒ සොසේ ඇත්සත් ඇය ත් , මමත් ඳමණි. 

මට අලැසි වසේද එයයි.  

මට මසේ සවොසශොයුරියසේ වටශන් සිහිසේ. „ඛළිල් ජිේරාන්‟ ඳෂමු ශාේද ගැන කී 

දෑ සිහි සේ. අද එය මට කා ලැදුණු බලකි. සඳොලන සඳොලන ශැම ආදර දිය බිඳුලක්ම 

එය වනාථ කසෂේය. අඳ සමොසශොතින් සමොසශොත එක් ඒකකයක් ලන්නා සවේය. 

„ඳෂමු ශාේද ලනාහි , 

එය , සදලඟන විසින් ජීවිතසේ අමෘතය ශා වමඟ මුල විට දක්ලා පුරලා... 

කුවාසන් ා ඳානය කරන ද..., ඳෂමු බිඳුල ලන්සන්ය. ආධයාත්මය රලටන්නා 

ව වශ ආත්මය දුසකහි සශන්නා ව වාංයත්...., වශෘදයා තුෂ ආනන්දය ගා 

යන නි්චිත භාලයත් යන සදක..., සබදා සලන් කරන සර්ඛාලක් එය      

ලන්සන්ය. එය..., ජීලන ගී සඳොසත්....., ඳෂමු ගීය ලන්සන්ය. 

 

එය උත්කෘ්ට මිනිවාත් වමගිය අලවන් ලන නාටයසේ ඳෂමුලන යලනිකාලත් 

ලන්සන්ය. එය අතීතසේ ඳැලති අන්ධකාරය වශ අනාගත මශා ආසෝකය අතරත් 

බන්ධනය ලන්සන්ය. ශැඟීේල නිශඩතාල වශ ඒලාසේ ගීතය අතරැති බන්ධනය 

එය ලන්සන්ය. එය ශදලත සිාංශාවනයක් බලට ඳත් කරන්නා ව ද, සේ රමය ඔටුනු 

ඳෂලන්නා ව ද, සතොල් වතරකින් ගැසයන වාංගීතයක නාද මාාල ලන්සන්ය. 

එය සරෝව මල් නේ සදසතොල් සඳති තුලින් වශනදායී දිගු හුව්මකුත්, මුදු 

සකඳිරියකුත් නාංලාන්නා ව මුදු අතැඟිලි නේ ම ඳලනින් ව්ඳර් කිරීම 

ලන්සන්ය. 

 

ඳෂමු ශාේද ලනාහී , ේවිමාන, ති රමාන ආදී මානයන් වහිත...... , ඳ රකෘති 

සෝකසයන් ව්ලේන වශ ැතිය වහිත සෝකයක් කරා....., සඳේලතුන් රැසගන 

යන්නා ව ආ්චර්යලත් ව්ඳන්දනසයහි ආරේභය ලන්සන්ය. 

ඳෂමු ශාේද නේ, තම ඳරාග වේමි රණසයන් සතලන ආත්මයක් යනිත ලනු   

පිණිව සිදුලන සුගන්ධලත් සදපු්ඳයක සුවාංගමය ලන්සන්ය. 
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ඳෂමු බැල්ම , මිනිව් ශදලත නේ ව සකසතහි සදලඟන විසින් ලපුරන                

ද ධානය බීයය ශා වමාන ලන්නාක් සමන්...., ඳෂමු ශාේද ලනාහී                 

ජීවිත ලෘක්සයහි අතු අග පිසඳන.... ඳෂමු කුසුම ලන්සන්ය.‟ 

සකතරේ සලාලක් ඇසේ මුලකම සිඳගත්සත් දැයි සනොදනිමි. ඒ සදසතොල් 

රසින් මත් වසයමි. දැන් ඒ මුදු සදසතොල් රිසදනලා ලන්නට පුළුලන. එසශයින් 

ඇසේ සදසතොලින් , මසේ සදසතොල් ඈත් කරන්නට වැරසුසනමි. පියාගත් දෑව් 

පුදුමසයන් විලර ක ක , සදලනුල සිනාසුනාය. ඇය ල සවමින් බිම තැබුසලමි.  

ඇය මා අතින් ඇදසගන , තණ ඳත් මත මල් ලැටීසමන් වකව් ව අපුර්ල ඳව මත 

ලැතිරුනාය. ගතින් ව්ඳර් සනොවුලද , මුහුසණන් එකිසනකාසේ සුසුේ මුසුලන 

තරමට ාංවී සිටිසයමු. අද ඒ ඇව්ල ඇත්සත් , සුන්දර මායාකාරී බලකි. ඒ දිගු 

ගැඹුරු දෑසවේ කිමිදුසනමි. සමොසශොතකින් ඈ තලත් ාංල මට තුරුළු වලාය. ඇසේ 

සිනිදු සිනිදු සතොල් වඟලින් සඳව අමෘතසයන් ඇත්තටම මා මත් ව සවයකි.  

වතුටටත් දැනුණු මෘදු ව්ඳර්යට ත් මට නින්ද යන්නට ඇත. අලවන් ලසයන් 

අපරු සිහින සොලකට මා ඳාවී යන සවයක් දැසනන්නට තිබිණි. වැබෑ සොසේදී 

ඇය මා තුරුළු කරසගන හිඳින අතර , සිහින සොසේදී නිදි සදේදුල විසින් ඳැමිණි 

ක මා ආදරසයන් තුරුළු කර ගත්තාය. ඒ සිහින සොලට යන සදොරටුල තිබුසන් 

ඇසේ දිදුෂන දෑව තුෂය. එය මා තරණය කසමි.  

 

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

 

සදලවරක් පුරාලට සලසශව වී , ඒ කැඳවීසේ ඳ සනා ගතයුතු මාවය එෂිනණි. 

සශොඳින් පිළිතුරු වැඳයසලමි. ඇය ද වැඳය බලට වැකනැත. කාය අඳටත් රශසවේ 

සගවී යමින් ඳැලතිනි. එය අත්තටු බාසගන ඉගිෂ යන සවයක් මට දැනිණි. 

එසසින්ම ඒ උවව් සඳෂ නේ ව කඩඉසේ ප්රථිපඳ ඳැමිණිනි. මා සමන්ම ඇයද 

වලදය විදයායට සුදුසුකේ බා තිබිණි. ඇය මදක් ඉදිරිසයන් ඳසු වලාය. 

දශවක් බාධක මැද ඇය ැබ යය , මා ැබ ප්රතිඳසයන් සබොසශෝ අඳගමනය 

සනොවුල ද එය සියගුණයකින් ලටිනා එකක් සලයි ! 

ඇයට තිලිණ දුන් කේමුල් ඳශර නිවා , ඇසේ මල අඳ වේබන්ධයට තදින්ම 

විරුේධ වලාය. මන්ද ශසිනිසේ පියා බීමතින් නිතරම ඇසේ මලට ඳශර 

සදන්සනක් විය. ඇය ඒ කටුක ජීවිතය ශසිනි ට උරුම ලනු දැකුමට බිය වලාය. 

එසශයින් සකතරේ ඇයට ලටශා සදන්නට ප්රයත්න දැරුලද , ඉන් ඳක් සනොවීය. 
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මා ඒ ඳශර දුන්සන් ඇසේම ආරාධනා සලන් බලත් , ඈ එහි සේගය ලැඩිකෂ 

බැවින් එතරේ ශඬක් නැගුණු බලත් පිළිගන්නට ශසිනි සේ මල මැලි වලාය. 

එසශයින් අපිටත් රශසවේ කෂ , ඒ සවොඳුරු සඳම පුද සදන්නට විය. මන්ද අපි 

අවරණයින් වීමු. ඒ ඇසේම යශඳත ඳතන්නා ව මෑණියන් ය ! ඉතින් අපි 

සකසවක නේ ඇයට විරුේධ සලමුද ? මටත් ලඩා සබසශවින්ම අවරණ වසේ 

ශසිනි ය. මන්ද අලවන් තීරණය ගත යුත්සත් ඇය විය. ලසරක මා සවොසශොයුරිය 

සගොඩනැග ආදර ඔරුසේ ප්රව්තුතය ශසිනි මසගන් විමවා සිටියාය. එයට දෑසින් 

පිළිතුරු දුන්සනමි. දශවක් ගැශැට මත ඇයට ආදරය කරන්නා ව මලසේ එකම 

වැනසීම ඈ සලයි. එසශයින් ඇයට මා අතශැර එක් ඳවක හි ඇයට සප්රේම කෂ 

නින්ත විලාශ කරගැනීමට , ඔහු සතෝරාගැනීමට ඉඩ ශසමි. ඈ , තම මනව තුෂ 

ඒ ආදර ඔරුසේ ප්රව්තුතය රැේ , පිළිරැේ සදන බලත් , ආදර කේමුල් ඳශරක් 

සමතරේ සොකු සලනවක් කිසිවිට සශේතු සේයැයි සනොසිත බලත් කීලාය. 

ඈත වයුසර් ව ඔරුලක , අපි තනිවී හුන්සනමු . මම ඉදිරිඳව බැලුසලමි... මම 

මාලම දුටුසලමි. ඳසුඳව බැලුසලමි... නැලතත් මාලම දුටුසලමි. පුදුමයකි... 

සදසදනාසේම ඇව්ල ඇත්සත් ; මා සලනුසලන්ම ව නිර්ම ආදරයයි , 

සවසනශවයි. ඉතින් මම සමොසශොතකට ඒ ආදර වයුසර් ගිලී හුන්සනමි... ඔේ, 

අප්රමාණ ව ආදරසේ ගිලුසනමි... ඒ ඇව්ල මම මුළු සෝකයම දුටුසලමි , මා 

සලනුසලන්ම නිර්මාණය ව.. 

එක්ලරම ඔරුල සඳරලී ගිසේය... පිහිනීමට ශැක්සක් මා ශට ඳමණි.. 

ආවාසේ ශා ආදරසේ සලනව කියාදී ; ජීවිතය අරුත් ගැන්ව මා සවොදුරිය තල 

සමොසශොතකින් දිය යට වැඟ සලනු ඇත....  

මට ජිලය දුන් අප්රමාණ ව සවසනශවකින් , සල් කිරි කර සඳව මසේම මල දිය 

රකුවාට ඳැරදී දිවිසයන් වමුගනු ඇත...  

පිහිනීමට ඇති දුර සබොසශෝය... සිතීමට ඇති දෑ සබොසශෝය.. නමුත් ඉතිරිල ඇත්සත් 

නිසේයකි... මන්ද මා ශට සේරාගත ශැක්සක් සකසනක් ඳමණි. ඒ ආදරසයන් 

එකකට මිය යා දිය යුතුල ඇත. 

මාසේ ශද ගැව්මද .....?  

නැතිනේ මට ශදලතක් උරුම කර දුන් ඇයද ....? 

නැතිනේ ඒ සදසදනාටම මියැසදන්නට දී , මා ඳමණක් දිවි ගලා ගන්සන් ද...? 

එසවේත් නැත්නේ තිසදනාම එකට මිය යන්සන්ද ...?  
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කුමන තීරණයද නිලැරදි ? කුමක්ද වාදාරන ? 

නමුත් එක් කරුණක් ගැන වතුටු විය ශැක. මම  ඇයට ආදරය කෂා මිව කිසිවිට 

ඇසගන් අවේමත උණුහුමක් බාසඳොසරොත්තු සනොවුසනමි. එසශයින් ඇයට 

නින්ත වමඟින් වතුටින් ජීලත් වීමට ශැකි ලනු ඇත. අඳ අතර සිදු ව සියල් 

නින්ත දනී. ආදරසයන් ඇය ල රැකබාගන්නට ඔහු සඳොසරොන්දු විය. එසශයින් 

ඒ ගැනද බියක් නැත. ඔහු ආත්මාර්ථකාමී පුේගසයකු බල වැබෑලකි. නමුත් 

ශසිනි ට සවසනශව සදන්නට එය ගැටළුලක් සනොලනු ඇත. එසශයින් සියල් 

නැති වුලද මට වතුටු විය ශැක. මන්ද ඇය වතුටිනි. 

 

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

 

අලාවනාල අඳ සවොයා එන්සන් අඳටත් රශසවේය. ජීවිතය දකින ව්ලරඳය 

පුේගයා අනුල විවිධ සේ. කුමක් නේ කරන්නද ? එයට ඔවුන් ට සදොව් නැගීසමන් 

ඳක් සනොලන්සන් සලයි. මාංග රාත්රිසේදී ඇසේ පිවිතුරු බලට වාක් න නින්ත 

සයින් බාසඳොසරොත්තු විය. නමුත් පිවිතුරු ඇයට රුධිරය පිහිට සනොවීය. කුමක් 

කරන්නද ? ක , එයින් වික් නේත ලන්නට ඇත. මාංග යශසන්දීම ඇසේ අනාගතය 

සුනු විසුනු විය. ඇය මා වමඟ මැේ සිහින ඔහුට පුද දුන්නාය. නමුත් සියල් 

පුව්වක් බලට ඳත්විය. 

නින්ත දිනක් ක සේනයක් මා සිහියට නැසේ. එය කාන්තාලකසේ පිවිතුරු 

බල පිළිබල ය. එහි වාරාාංය සමසවේ විය. 

“සල් ඳැල්මක් තිේබයි කිය ඒ සකල් කනයාවියක් කිය ඔේපු කරන්න බෑ 
ලසේම... සල් ඳැල්මක් තිේසබ නෑ කිය ඒ සකල් කනයාවියක් සනසමයි 
කිය ඔේපු කරන්නත් බෑ... සොකුලට මඟුල් අරන්... ඳව්සවන්දට සකල් පිරිසිදු 
ද බන්න සදොව්තර ගාලට දුලන එක වදාචාර වේඳන්නත් නෑ...  
 
කලින් කිසිම විදියක... ලිාංගික වේබන්දයක් ඇති කර ගත්සත නැති සකසනක් 
නේ , සල් ඳැල්ේ තිබුනත් නැතත් ඒ කනයාලක්... සශේතුල, එක්තරා ප්රතිතයක 
කනයා ඳටය උඳතින්ම පිහිටන්සන් නැශැ ... ආවන්නල 40 % ක් ! එසශමත් 
නැත්නේ ඒ ඳටය තරමක් ඇතුට සලන්න පිහිටන්සන්.... අනික ඔය කියන 
කනයා බාලය ඔය සිදුවීම නිවාම නැතුල... ක්රීඩා කිරීේ නිවා , නැටුේ නිවා නැති 
සලා යන්නත් පුළුලන්. ක්රීඩා ලට උදාශරණ විදියට , බයිසිකල් ඳැදීම... පිහිනීම 
ලසේ ක්රීඩා දක්ලන්න පුළුලන්. 
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ඇත්තටම අපි බදින්සන අශලල් එක කඩන්නමද..? නැ සන. ආදසර් කරා 

වතුටින් ජිලත් සලන්න පුලුලන්නේ තල සමොන කතා ද..?? එසශම උනා කියා ඒ  

අයල අතශැරා දැේසමොත් , එයට සමොකද සලන්සන ? එයටත් එයාසග 

ජිවිසත ශදාගන්න අලව්තලක් සදන්න කසන. මදු වමය සලනකල් පිහිටිය ත් ස 

එන්සන නැති සලන්නත් ඉඩ තිසයනල..! 

සල් ඳැල්ම සනසමයි ලැදගත් සලන්සන... වි්ලාවය.. සත්රුේ ගැනීම.. ආදරය 
ලසේ සේලල්. රශවක් තිසයනලා නේ කතා කරා විවගන්න එකයි ලැදගත් ! 
එකිසනකා මත වි්ලාවය තියා ආදසරන් ජීලත් වීමයි ලැදගත් ! 

තලමත් ඔයා හිතනලද පිවිතුරු බසේ ප්රබම වාක් නය සල් ඳැල්මක් කිය ? ඒ 
කාන්තාල මත තබන වි්ලාවය සනසලයි කිය ? එසශනේ සමසශම සදයක් 
කරන්න. මාංග රාත්රිසේදී බිරිට උල් කිණිව්වකින් අනින්න. ඔයාට පුළුලන් සලයි 
හිසත් ශැටියට සල් බාගන්න !!! 

සේසක් තලත් අතිය ලැදගත් ඳැත්තක් තිසයනලා. කාන්තාල අලාංක වීම. සවේරම 
නිලැරදි නේ සමොකටද ඔය සල් ඳැල්මක් ? මාං සේ කතාකසර් පිවිතුරු උනත් ඒ 
වාක් නය සදන්න බැරි සලන අහිාංවකයන් සලනුසලන්. හිතා බන්න.” 

කියන විට එසවේ වුලද කරන විට ඔහු , ඔහුසේම ලදන් සිහියට ගත්සත් නැත. ඇයට 

හිරිශැර කර ඔහු ඇයල  දික්කවාද කරන බල ඳලවමින් , අමනුව්වසයකු සව 

ඇසගන් ාරීරික සුලය ඳමණක් බාසඳොසරොත්තු විය. ඉක්මනින් ඔහු නින්දාකර 

ඇය ල අතශරින බලට වැක නැත.  

සේ සියල් ඳලවමින් ශසිනිසේ මල මා ඉදිරිසේ , කඳුළු වැල අයුරු සිහිසේ. සේ 

සියල්ටම ලැරදි කරු තමා යැයි ඇයට සිසතන්නට ඇත. ඇය කරන්නට ගිසේ 

අයශඳතක් සනොසේ. නමුත් නින්ත සේ ඳටු ජීවිත දැක්ම සියල් සලනව් 

කසෂේය. අඳ ජීවිතයට බමුසණකු සව ඳැමිණි ඔහු වැබවින්ම යක්සයකු විය. 

නැත ඔහු සනොල ඔහු ජීවිතය දකින ව්ලරඳයයි !  

සකතරේ කීලද ඔහු කනකට ගන්සන් නැත. ශසිනි ල දැකීමට ලත් ඉඩක් 

සදන්සන්ද නැත. ඇය මුදාශරින දලව සතක් සිටිය සනොශැක. මන්ද ඈ දුක් විඳිනු 

මා සකසවක නේ බන්නද ? මසේ ප්රාණ ලායුල ඇය යි. ඇය පුද දුන්සන් 

ඇසේම යශඳත සලනුසලනි. නමුත් සිදුවුසේ අසනකකි. 

නමුත් ඒ මාංග රාත්රිසයන්  ඳසුල ද ඈ මට ඳවිත්රය.. ඔහු කසල් දුණයක් සව 

වකමි... මන්ද ඔහු සඳේ බැන්සේ රුධිරයටයි.   

“ ඈ දුණය කිරීමට සඳර ඳවිත්රල  සිටියාය.. දුණය කරනු ැබ අලව්ථාසේදී ද  

ඈ පිවිතුරුය...  දුණය කරනු ැබීසමන් ඳසුලද ඈ ඳවිත්රය..”  
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එසශයින් ඇය ඒ යකුසගන් මුදලාසගන එන්නට ගිසයමි. ලසරක අපිල සලන්කෂ 

ඇසේ මල ම , මා ප්රතිසේඳ ක ඇසේ මල ම මට ආිරර්ලාද කෂාය. ඒ සදලරම 

ඇසේ අප්රමාණ ව ආදරය  කැටිල තිබු බලට මට කිසිඳු වැකයක් නැත. 

 

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

දිනක් මා මල දුටු බියකරු සිහිනය එසසින්ම වැබෑ විය. ඒ සදබව් එසසින්ම 

ඇති විය. 

ඔහුට කරුණු ඳශදාදීසේ අලවන් උත්වශසේ නිරතල සිටිසයමි. ඔහු කනකට 

ගන්සන්ම නැත. කෑ ගවමින් කතාක ඔහුසේ ේදය ඇසී ඳැමිණි ශසිනි , 

සේගසයන් කතාකාය. ශැඬුේ අතරින් කිේ එහි අප්රමාණ ව ආදරයක් තිබිණි. 

සඳරසවේම ඇසේ දිගු සදසනතත් , ශදගැව්සේ පුරුදු ශඬත් එය වනාථ කසෂෝය. 

“විශඟ..., උඹ කිසයේලා සශොටම ඇති දැන්...!! මසේ දෑශැට සනොසඳනී 
සමතනින් ඳයන්... බැශැඳන් සදොේට...!! ආසේ කලදාලත් මට  ඔය සශලණැල් 
සේන්න ලත් එන්න එඳා.. සශො සකල්සක් බැසගන වතුටින් ජිලත් සලයන්...! 
මන් මැරුණත්... ; සකොටින්ම මසේ මෂගම ට ලත් උඹ නේ එන්න එඳා... 
සකොටින්ම එන්න එඳා..!!  ඉහි.. ඉහි... ව්..ව්ව්.. සස.. ඉහි... ඉහි... ඊඊඊඊඊ... ඉහි.. 
..ඉහි..ඉහි.. ඊඊඊඊ... අසන්.... ඊඊ... ආආ... සසසුස.... ලඳින්නේ මන්... 
කරුණාකරා සදොේට බැශැඳන්...!!!” 
 
ඇය වමඟ දෑසින් කතාකරන්නට උත්වාශයක සයදුනා ඳමණි. සිතිවිලි දැශැනට 
බාධාකරමින් නින්ත සබරිශන් සදන්නට විය.  
 
“සදොේටටටටටට බහින්න...??? සතෝත් බැශැඳන් සතොසේ මල් කුමාරයත් එක්ක... 
සගනාපු සවේරම අරසගන...!!! සතෝත් එක්ක චූන් උනා සේ සශොටම ඇති... 
සමොනාද උඹ බන්සන් ආආආආ...???? මසගන් කුණුශර්ඳ නාශා බැශැඳන්... 
ඇඟ විකුණන... ඳරරරර.... සතොසේ දික්කවාසේ මන් සගදරට එලන්නේ.. ඳේ 
සනොදී සතොසේ සශොර මිනිශත් එක්ක... සමතනින් මක බෑවිා ඳයන්...!!!” 
 
“සතෝ නිදාගත්සත් නෑ කිේසේ මත් එක්ක...??? එතසකොට සතොසේ අශලල් 
එසකත් අශලල් එක කැඩුසේ... තල එසකක්ද යසකෝ...???” 
 
“සමොනලා වුනත් උඹ සශො වැඳ බඩුලක්... මාත් එක්ක හිටපු ඳැය ගානට මන් 
උඹට වල්ලි සදනලා... තුලා සලත් සන් ඇත්සත්..??? සමොනලා කරන්නද 
සකොච්චර කෂත් හිත පිසරන්නැශැ සන්....  ඒ තරමට උඹ ඳේට... බේබු ශදන්න 
කියාපු මැ නන් එක... සතොට දලසවම උනත්...”   
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සියල් ඉලසුසලමි. එසශත් ඇයට ගණිකාලක් යැයි කීම සකසවක නේ 
දරාගන්න ද ? ඳායනසයන් සතොර ව මම නින්ත සේ සකොරසයන් අල්ා 
ෂඟට ඇදගත්සතමි. අසනකකට සනොල හිසත් ශැටියට සනන්න ටය ! එසශත් 
ශසිනි එයට ඉඩ සනොදුන්නාය. මන්දැයි සනොදනිමි. සකෝඳසයන් අන්ධ ව මට , 
ඇසේ සදනයන කියවිය සනොශැකි විය. නමුත් ඇසේ ලචනයට කීකරු වසයමි.   
 
“විශඟ එඳා මසේ සදයිසයෝ......!!!!” 
 
ඇය ලත් රැසගන නිලවට ඳැමිණිසයමි. නින්ත කිසිලක් සනොකීසේය. මන්දැයි 
සනොදනිමි. ඳසුල ඉක්මනින් ඒ විලාශය කටු ගා දමන්නට ශැකි විය. 
 

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

 
ඳසුල  සියල්න්සේම ආිරර්ලාද මැද , ඇය ල විලාශ කරගත්සතමි. ආදරය නිවාම 
සිතිවිල්සන් යසකකුට පුදදුන් අප්රමාණ ව සවසනශව නැලතත් මා වතුකර ගතිමි. 
මා අහිාංවකාවියසේ මුහුසේ සිනශලක් සබොසශෝ කකට ඳසු දැක ගත්සතමි. 
සදදරු මලක් ව මා සවොසශොයුරිය මලක් සමන් නිරතුරු අඳ වමඟ සිටියාය. 
ඇත්තටම ඈ නේ ජීවිත කවිය ලියන්නට දිරිසදන මශා කිවිඳියකි. ඇසේ මාංග 
දිනසේ , කඳුලින් සතත් ව සදසනතින් මා ගැය ගීසේ සකොටව් සදකක් සිහියට 
නැසේ. 
 
„ජීලන අඳුරු කුටිසේ මිණි ඳශන ඔබ උසන්... 
මේපියන් වමඟින් මා ශැදු ශැටි අසේ... 
දුක් සේදනා මසේ නිේලා... 
මලකි මට නේ මසග අක්කා...‟ 
 
„වරසියකි මට නේ ඔබ අනතේ විසල්... 
සුරඟනකි මට නේ ඈ සිහින සෝසක්... 
ඔබ දිවිමසේ මල් පිපියන්...! 
මතු බලසයදිත් අක්කා සලයන්..!‟ 
 
සියල් සිතුඳරිේසදන්ම සනොවල ද , යශඳත්ල නිමා විය. සිතට දැසනන්සන් මශත් 
ව අව්ලැසිල්කි. 
 
“ේ , විශඟ... අපිට මුකුත් නරක සදයක් උනාද ලව්තු ?” 
 
“නැශැ ශසිනි. අපිට මුකුත් උසනත් නෑ. මට නේ මුකුත් මතකත් නෑ ! මට මතක 
අන්තිසේට ඔයා ඇඳුේ... හිහී..” 
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“අසන් අසන් , ඳැණි සකොල්ා මසේ. හි.හි..හී.., ශැඩයි ද සමසශම ඉන්නසකො ට 
මන් ?” 
 
සමසතක් ඇයට පිළිතුරු දුන්සන් දෑව් ද විලර සනොකරමිනි. දෑව් විලර සනොකරම 
ඇයට පිළිතුරු දුන්සනමි. අමුතුසලන් ඇසේ ව්වන ගැන කුමක් නේ කියන්න ද ? 
එසශයින් දෑව් විලර සනොකසමි. 
 
“මසේ „ආදර ශසිනි‟... අපි ශැමදාම සමසශම ඉමු. ආදසරන් , හුඟක් ආදසරන් !” 
 
“ඔේ , මසේ විශඟ. සමසශම ඉමු. දැන් අපිල කාටලත්ම සලන්කරන්න බැශැ !!” 

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

“දුසේ , මල්ලිත් එක්කන් එන්න බබා. සකොන්සේ සගොතන්නත් කසන් සන්ද ?” 
 
ශසිනි දුලසගන් විමවා සිටිසේ , දුලටත් පුතාටත් ඳාවල් යාමට සලාල එෂසඹමින් 
තිබ බැවිනි. මසේ කර ඳටිය වකව් කරමින් සිටි ඈ දුල දුන් පිළිතුසරන් , මට 
තුරුළුල සිනා නඟන්න ට වලාය. 
 
“නෑ අේමි , සකොන්සේ මල්ලි බබා සගතුලසන් ! එයා දඟයා උනාට ශරි ආවයි මට 
සකොන්සේ සගොතන්න !!” 
 
“අේඳච්චි ලසේමයි පුතත්. සකොන්ඩ සගොතන්නමයි ආවාල. අක්කියි , ඔයයි 
ලසේමයි අසේ දුලයි පුතයි , විශඟ. මට ශරිම වතුටුයි. උේේමාආආ..” 
 
ඇයට ආදරසයන් තුරුළුල හිඳින්නට ඉඩ දුන්සනමි. එසශත් මට එන සිනාල මැඩ 
ගන්නට මදක් අසීරුය. මන්ද මට „ශතර හිනා‟ සිහියට නැසේ.  
 
එයින් සොකුම හිනාල නේ.. දරු සුරතල් බන නැන්දනිය ,  
 
“ශාසන්.., මසේ චූටි ඳැටියා. තාත්තා සඳොඩිකාසල් ලසේමයි.. ඒ නශය , ඒ සතොල් 
ඒ ඇව්සදක ඇරපු අතක් නෑ තාත්තසේ කඳාපු ඳළුල !” 
 
සව ඳලවන විට , සිඟිත්තාසේ මල බිම සඳරසෂමින් සිනානැගීමයි. මන්ද පියා 
කවුදැයි දන්සන් ඇය ම ඳමණි !!  
 
අසඳොයි අේසේ , ඒ උනාට සමතන එසශම සක්ව් එකක් නෑ සශොසේ ! ඒ මසේ 
දරුසලෝ. මට ඉතින් මතක් සලන්සනම කලසන් !! ඒ කාසල් පුරුදු එසශම යලන්න 
පුළුලන් යැයි සල්සිසයන් ! සන්ද අසන් ? සශො සලාලට ශසිනි ඇව් පියන් 
හිටිසේ ! නැත්නේ ම ගිනි විජ්ජුේබරයයි සලන්සන් !! ලවාා ශමාරයි. ඉඹා 
ශමාරයි. අයිසයෝ ශසිනි කිේලලු !!! සන්සන්සන්ඒඒදදදඅඅඅ....???? 
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