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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*** 

***ගිේහානයට ඇද හැළුන ලර්ාල ඔබයි*** 

 

                                          

2 යකොටෙ... 

                                                         

              3. 

                    "අම්මමෝ බං ගිම්ශළන් අද මමොම ො ඳරක්කු??" 

ගිශළන් ඇසුමේ ගිම්ශළන් මදක් ඳමළ උන නිවළය.. 

"න බං මග මඳොඩි ලළශන බ්මොක් එ ක් තිබුන ඒ යි..." 

"ආශහ එමශමද එමශනම් මමන්න මෆතෆනින් ලළඩි මලයන්..උබ ට කියන්න මඳොඩි සීන් එ ක් තියනලළ.." 

"ඒ මමො ක්ද මචං??" 

"න එමශම මදයක් මනමලයි...අද  මක්චර්වහ 10ට ඉලරයිලු.. ශලව  රන උන් මදන්නම න..ඉතිං අපි හිතුලළ අද 

ම ොමශේ ශරි ටුලර් එ ක් දළන්න. ම ල්මෝ මදන්නයි උබයි මමයි  සුනයයි අමේනයයි..මවේරම 6ක් 

ඉන්නලමන.මමොම ෝ කියන්මන් ගිමළ??" 

ඔවුන් ගිම්ශළන්ට ආදරයට ගිමළ කියන්නට පුරුදුල සිටී..වම්පූර්න නමම කියනලළට ලඩ මලනවක් එහි තිබුනි... 

"ශහම්ම් ම ොමශේද යන්මන් දෆන්??" 

"මගෝල්මසේවහ ශරි ම ොමශේ ශරි යමුම ෝ..උබ එනලද් කියඳං ම ෝ...?" 

"ශරි මම එන්නම්.." 

"එ එමශනම් න්ච් එ  මමයි ම්මියි ගළමන ශරිද..." 
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                                                                                           "ශළ ශළ එමශනම් තලත් මගොඩ..හි හි හි හි හි.." 

සියල්මෝම එ ට සිනළමවන්නට විය.. ඒතරතුර ඳංතිය ඳටන් ගෆනීමට ගුරුතුම එනු දුටු සිසුන් නිශඬ විය.... 

ඳළඩම් ඳටන් මගන අලවළනය ලන මතක් එම ක් ලත්  තළ මනො මල් බළහිර ලෆඩ ලමේම මම්  ටයුතුත් ශරියට 

 රගත යුතුල තිමබන නිවමලනි.... 

                     ඳංතිය අලවළන වී මදමේළලකින්  සුන්,ගිශළන්,ගිම්ශළන් ශළ අමේන් ,පිතුරියන් එනතුරු ඳශ 

තට්ටුලට වී බ හිටියළ...අලවළනමේ ම්මි ශළ රිළනි ආමේ එ ටමය..ඉක්මන් ගමනින්  රිළනි ශළ ම්මි පිටුඳව එන 

අමනක් යුලතිය මදව ගිම්ශළන් බළ උන්මන් හිවහ බෆල්මකිනි... ඈ මඳරදළ සුදු  මීවයක් ශෆ උන් යුලතිය බල 

ගිම්ශළන් ඈතදීම ශඳුනළ ගත්තළ...ම්මි ශළ  තළ  රමින් එන ඈ ගිම්ශළන් දෆ  බිම බළගත්මත්  වුරුත් දකිද්දීය... 

මිතුරන්ට ගෆටලුලක් ව නමුත් එ  ගිම්ශළන්මගන් මනො ඇසුමේ ගිම්ශළන් ගෆන දන්නළ නිවළමලනි... 

"ලර්ළ ඔයත් යමු අපිත් එක් ..මගදර ගිහින්  රන්න මද්කුත් නමන් අද.." 

නන්නළඳුනන යුලතිය ලර්ළ බල ගිම්ශළන් දෆනගත්තළ..නමුත් ඇය ගිම්ශළන් මදව මනොබන මශේතුල ඔහුටලත් සිතළ 

ගෆනීමට අඳශසු විය... 

"අමන් බ ම්මි .. ඔයළළ යන්න ..මට මඳොඩි ලෆඩ ලගයක් තියනලළ.ඒ යි..මම මලන දලව  එන්නම්.." 

"ශහම්ම් එමශනම් අපි යනලළ..මශට ශම්මබමු එමශනම්..අපි ඉන්න තෆනටම එන්න මශොමේ.." 

"ශළ ශළ ශුලර්..එන්නම්.. එමශනම් ඳරිවහවමින් යන්න බුදුවරණයි.." 

"ශහම්ම් බුදුවරණයි..ඔයත් ඳරිවහවමට යන්න එමශනම් මශොමේ.." 

 

ලර්ළ  මබොරැල් මදවට යද්දී ගිම්ශළන් ශළ පිරිව අමනක් ඳවට යන්නට විය... ඇත්තටම සියල්මෝම විමනෝදයට 

බර අය විය.. 

"පුදුමයි අමේන් අද ලර්ළ එන්න බ කිේලළ.. ඊමයත් කිේලළ  ට්ටියම එක්  ම ොමශේ ශරි යමු ආවයි කියළ..අදත් 

උමද් කිේේල යමු කිය ඒත් එන මලළමේ කිේලළ බ කියළ..අමන් මන්දළ ම ල්ට මමොනලළ මලළද කියළ...." 

"ඒ  තමළ මම ත් දෆක් ළ ගිම්ශළන් දිශළ බ බිම බළගන්නලළ..මමොනලළ මලළද එයළට??" ගිශළන් ඇසුමේ 

අමුත්තකිනි... 

"මම දිශළ බ ඇයි බිම බළ ගන්මන් අනි  මම එයළල අඳුනන්මනත් න දෆ ත් න  ලින් ඒත් ඒ මන මට 

ම ොමශේ ශරි මශොට හුරුයි..ඇයි කියන්න මං දන්මන් න.." 

"ශහම්ම්ම් ඕලළ ලෆඩක් න ආපු නෆති උන් ගෆන  තළ  රළ ලෆඩක් න ආපු  ට්ටිය ආතල් එමක්  ඉඳල්ළ..." 
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                                           සියල්මෝම ගළලුමුලමදොරට එනවිට  තලත් මද මේළලක් ගත විය...වතිමේ දිනක් ව 

නිවළමලන් මවනඟ මදක් අඩුය.. නමුත් නෆතෆයි කීමටත් බෆරිය..ඳංති යන මඳම්ලතුන් තෆනින් තන බංකු ල අසුන් 

මගන සිටිශ.. ඒ මදව බළ ගිම්ශළන් ශළ පිරිව ඉදිරියටම යන්න විය.. සුදුසු තෆනක් බළ අසුන් ගත් ඔවුන් මනොමේ  

මද්  තළ  රමින් හින්නට විය.. ඒ අතර ශදිවහසිමේම ගිම්ශළන් මළතෘ ළල බලට ඳත් විය.. 

"ඔන්න ගිම්ශළන් අදනම් අපිට  තළල දෆනගන්නම ඕනි ඔයළමේ..දු  උනළට අපිට කියළ හිත නිදශවහ 

 රගන්නම ෝ...ප්ලීවහ.." 

ගිම්ශළන් අ මෆති වුලත් ඔවුන්මේ බලත් මඳරැත්තය නිවළමේන් ඔහුට ඔහුමේ අතීත මිනීල නෆලත මගොඩ ගන්නට 

විය........ 

"මමේ  තළල ඳටන් ගන්මන් මම වළමළන්ය මඳෂ  රනම ොට..දලවක් මම 10 ලවමර ඉන්නම ොට මම ගිය 

ගණිතය ඳංතියට වහවන ම ල්මක් ආල නම "චතුරි" ..එයළ ශරිම වහවනයි..සුදුම සුදුයි ..එයළ ලමේ සුදු 

ම ල්මක් අමප් ඳංතිමේම හිටිමේ න..මම ආපු දලමවේම එයමේ යලුමලක් උනළ.. ඒ අපි ශෆමදළම ඳංති ඳටං 

ගන්න ං එලිමේ මවල්ම්  රනල ... මමේ අතින් ලෆරදිළ මබෝයක් එයළමේ ඇමේ ලෆදුනළ..එයළට ඒ  මශොටම 

රිදුනළ. මම දෆක් ළ ඒයළමේ අත රතුමලනලළ..ම ොමශොම ශරි මට ඒ    දෆ ළ දුන හිතුනළ මළම් මවල්ම ඳෆත්ත  

දළළ එයළට  තළ   ගිහින්...එයළමේ නම ඇහුලළ මම එයළට මවොරි කිේලළ. එයළත් කිේල  මක් න බෆරිමලළමන් 

කියළ ම ොමශොම ශරි අපි මදන්නළ මගොඩළක් ඉක්මනට යළලුමලෝ උනළ..එයළ ශෆමදළම  න්න මේන ඒලන් මටත් 

ම ොටවක් අරමගන ඒන්ලළ, බර්ත්මේ එ ට තගි මදනලළ..විමේ මමොනලළ ශරි තිබුමනොත් ඒ ටත් තගි 

මදනලළ..ඔමශොම යද්දි එ  දලවක් එයළ ඳංති ආමේ න...මට ශරියට දු  හිතුනළ ඳළළුයි..ම ොච්චර යළලුමලෝ හිටියත් 

මට ශරියට ඳළලුලක් දෆනිනළ..ම ොමශොමශරි අන්තීමම්දි එයළමග යළලුමලකුමේ අමත් එය මට කිය එලළ තිබුනළ 

එයළට ආමය ඳංති එන්න මලන්මන් න කියළ.මටත් ශරියට දු යි ඒත්  රන්න මදයක් න ..මම්  ළම ලමේ 

මනමලයි මන් ඒ  ළමල් මසෝන් තිබ්මබ නමන් අපිට....දුකින් ඉන්නම ොට දලවක් එයළ ආමය යළලුලළ අමත් කිය 

එලළ තිබුනළ මමේ මගදර මසෝන් නම්බර් එ  ඕනි කියළ.මම ඉක්මන්ටම මමේ නම්බර් එ  ලියළ එ ම ල්ට 

දුන්නළ.. ඊට ටි  දලව ට් ඳවහමවේ මට මගදරට ම ෝල් එ ක් ආලළ එයළමගන්..අපි ටි ක් මලළ  තළ  ළ එයළ 

කිේලළ එයළට ශිහයත්ලයක් ශම්බුනළ කියළ..එයළ ඒ  හින්දළ ඒ ඳංතියට යනලළ කිේල..මට ශරි දු ේ..ඒත් එයළට 

කිේමේ න..අන්තිමම්දි 10 ලවර ඉලර උනළ..අමප් ඳංතිමේ 11 ලළවරට ටියුට් ඳංති  රනල කිේල 

ගණිතයට..ම ොමශොම ශරි ටියුට් ඳංතිය තිබුමන් බදළදළ...  අපි මවේරම ඒ ඳංතියට ගියළ... ඳටං අරමගන දලවහ මද ක් 

යද්දි මට මශොට දෆ ළ පුරුදු මනක් ම ල්මොන්මේ ඳෆත්මතන් මඳනුනළ මළව 6ක් විතර මනොදෆ  හිටියත් ඒ 

අමත  මනොමලන මන මට ආමේ මඳනුනළ..මම මශොට ආමය බෆලුලළ ඒ එයළමද කියළ ඔේ චතුරිම තමළ..එයළ 

හිනළ උනළ,මමත් හිනළ උනළ..අපි මදන්නළ ඳංති ඇරිළ ටි ක් මලළ  තළ  ළ එයළල මගදරින් එක් න් යන්න 

එන න්,මගදරින් ආලළම එයළ ගියළ මට අතලනළ.. ඒත් ඒ වතිමේ මවනසුරළදළ තමළ අපිට ගණිතය ඳංති තිමයන්මන් 

එදළ චතුරිමේ මශොම යළලුලළ මමේ ඟට ආලළ ඇවිත් ම එක්   තළ  රන්න ඕනි කිේලළ මම ඇහුලළ ඇයි කියළ 

එයළ කිේල ලෆදගත් මදයක් කියන්න තියනලළ කියළ.... මම ඇහුලළ ඒ මමො ක්ද ඒ කියළ.... 

එයළ මමගන් ඇහුලළ මට ම ල්මක් ඉන්නලද කියළ..මම කිේල න කියළ..ඊට ඳවහමව කිේල ඔයළට ම මනක් 

 ෆමෆත්මතන් ඉන්නලළ ..ඔයළ එයට  ෆමතිද කියළ ඇහුලළ..මම ඒ ඳළර ඇහුලළ  වුද ඒ කියළ..ඒ ඳළර කිේලළ චතුරි 

කියළ,, මළල එ  ඳළරටම උඩ ගියළ..මම හුඟළක්  ෆමෆත්මතන් හිටිමේ එයළල මමේ මඳම්ලතිය  රගන්න..එයළම 

මමගන් ඇහුලළම ම ොච්චර වතුටක් එනලද මට ..මමම් හුඟළක් ආළමලනි එයළට ශළ කිේල..ඔන්න ඔතනින්තමළ 

 තළල ඳටන් ගන්මන්........" 
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                                   "අමන් දිගටම කියන්නම ෝ ගිම්ශළන් වහවන  තළලක්...ආළමලනි අපිත් අශමගන හිටිමේ 

..ප්ලීවහ  න්ටිනියු  රන්න...." 

 

"ශහම්ම්ම්.....” 

"අපි හුඟළක් ආදමරන් හිටියළ... මට එයළලත් එයළට මළලත් බන්මන් නෆතුල ඉන්න බෆරි තරමට අපි හුඟක් ං උනළ.. 

එයළ අඳින පිලිමල ඳලළ මම ආවළ විදිශට  ළ..මමත් එමශමයි..ශෆමමද්ම එයළ ආව විදිශයට මම මලනවහ 

 ළ..එයත් එමශමයි...අපි වළමළන්ය මඳ හුඟළක් මශොට ලිේලළ ..එයළ ට A10ක් ෆබුනළ..මට A7ක් ෆබුනළ..අපි 

මදන්නටම වතුටුයි... අපි මදන්නම බමයෝ ලලින් ඒ මලල් ඳටන් ගත්තළ..නුමේමගොඩ තම ඳංති ගිමේ....අමප් 

ආදමර් හුඟළක් මශොට ගළමගන ගියළ...අපි මදන්නට මදන්න හුඟළක් ආදමර්  ළ ඒත් එයළමේ අලුත් ඉවහම ෝමල් 

එයළල හුඟළක් මලනවහ  ළ..එයළල ක්බ් අරමගන යන්න, එයළල බියර් මබොන්න,සිගරට් මබොන්න ම ොල්මෝ එක්  

නටන්න,ශෆමමේමල්ම ඳළටි යන්න පුරුදු උනළ අන්තිමම්දි එයට මළේ අමඳන්නන්න බෆරි උනළ ඉමගන ගන්න එ  

ඳෆත්ත  දළළ එයළ ම ොල්මෝ එක්  ඳළටි ලට ගියළ... මළල අමත  උනළ එයළට...අන්තිමම්දි ශෆමමද්ට වමළල දී 

ආදමර්  රද්දිත් එයළ  රන්න පුලුලන් නපුරුම මද් මට  ළ... මලන ම ොල්මක් එක්  රම් එ  ට ගිහින් එයළ 

අපිරිසිදුමලළ ඒ මදිලට ඒලළ මසොමටෝ ගශ මට එේලළ... එයළමේ මල් ග වුන ඇ,මරදි මවේරම එයළමේම මසෝන් 

එම න් මසොමටො ගශළ මට එේලළ....අන්තිමම්දි මම පිවහමවක් උනළ... පිවහසුමලන් ලමේ දඟද්දි මමේ යළලුලළ මලිත් 

මළල බළගත්මත් මල්ලි ම මනක්ල බළගන්න අේය ම මනක් ලමගයි....අන්තිමම්දි  චතුරි මමගන් යන්නම 

ගියළ...ඒත් ඒ මත ය තලම මට රිද්දනලළ..මම ඒ මලල්  ළ ගත්තළ දෆන් අනළගමත් ගෆන බය හින්දළ වල්ලි මගල 

ඉමගන ගන්නලළ..ඔන්න ඕ  තමළ මමේ  තළල ම්මි...ඒ යි මට තල ම මනක්ට ආදමර  රන්න බය..... 

ශහම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්...." 

ගිම්ශළන් දිග සුසුමක් යලළ  තළල අලවන්  ළළ.ශෆමමෝම  තළ  රගන්න බෆරි තරමට දුකින් ඉන්න බල ගිම්ශළන් 

දෆක් ළ.ම්මිමගයි රිළනිමගයි ඇවහල  ඳුලු....ගිම්ශළන් ගිශළන් ,අමේන් ශළ  සුන් මදව බෆලුමේ ඉන් 

ඳසුය..උන්ටද  ත  ර ගත මනොශෆකි ල සිටින බල මඳමනන්නට විය.... 

 

"වමළමලන්න ගිම්ශළන් අපි ඔයළමග හිත රිද්දුලළනම්" 

"ඒ ට  මක් න ම්මි...මලච්ච මද් කිේලම ඔයළ කිේල ලමේ ඇත්තටම හිතට වෆශෆල්ලුලක් ආලළ.. තන්ක්වහ 

ඒ ට.." 

 

"අමන් ඒ ට මමො ක්ද ගිම්ශළන් තන්ක්වහ අපිල ඟම යළලුමලො විදිශට ව  අපිට ඔය  තළල කිේලට.." 

"ශහම්ම්ම් ඒ  මමො ක්ද ඔයළළ මමේ මශොම යළලුමලො තමළ..." 
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"ශරි එමශනම් අපි දු  යන්නත් එක්  යමුද දලල්ට  න්න.." 

"ශහම්ම්ම් යමු දෆන් නම් යම ක්  න්න බඩගිනී..." 

"ශහම්ම් යමු.." 

 ට්ට්යම මශෝටයක් බළ යන්න වුනළ........ 

 

 

 

 

     4. 

                       ලර්ළ උන්මන් තරමක්  බ සිතකිනි.....ගිම්ශළන් ල දකිනළ දකිනළ ඳළරට  හිතට 

කුමක් මදෝ ලනලළ කියළ ඇයට දෆනින..නමුත් ලන්මන් කුමක් ද කියළ සිතළ ගෆනීමට ඈ අමඳොමශොවත් විය...නිශඬ 

ගමනින් නිලව මලත එන තම දියණිය දුටු ලර්ළමේ මල තරමක් විමතියට ඳත් විය මලනදළට මේ  ඩළමගන යන 

තරමට   ගශමගන එන ලර්ළ අද නිශඬ ඇයි කියළ ඇයට ඇති ගෆටළුල විය.... 

"මදෝණි මමොම ෝ අද වනීඳ නෆද්ද අනි  මේළවන??" 

"න අම්ම මුකුත් එමශම අවුක් න අද ශලව මක්චර්වහ න..ඉතිං මං මගදර ආලළ.." 

"ආශහ ඒ  මිවක් මම බෆලුලළ අද මමොම ො මම් වද්ද නෆතුල එන්මන් කියළ..යමු මත් ක් මදන්නද ඔයළට??" 

"එඳළ අම්මළ...ඳවහමවේ මබොන්නම් බඩත්ගිනී මශොටම...." 

"එමශනම්  ළම ඉමු..." 

"ශළ ඉන්න එමශනම් මම ඇඟ මශෝදන් එන්නම්" 

"ශළ එමශනම් එන්නම ෝ...නංගිත් තල ටි කින් එයි බඩගිනී කියළමගන..අද ක්ළවහ මන්..." 

          

        ලර්ළ ඳවුමල් ලෆඩිමල් දියණියයි,ඇයට බළ මවොමශොයුරියක් සිටී..ඈ වයුරී මේ.... මම් මදමදනළට අමතරල මල 

ශළ පියළ මම් නිලමවේ ලළවය  රයි..පියළ ශමුදළ නිෂධළරිමයක් ලන අතර මල නිලමවේ  ටයුතු බළ කියළමගන නිලවට 

වී සිටී...ශමුදළමේ ඉශ තනතුරක් දරණ ලර්ළමේ පියළ නිලවට එන්මන්  මළවය ට මද  ට ලරක් ය,, නමුත් තම 

දියණියන්මේ ශළ බිරි මේ උලමනළ එඳළ ම් ශළ අමනක් සියල් මවොයළ බන මශො පිමයකි... 
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ඉක්මනින් ඇඟඳත මවෝදළගත් ලර්ළ වළයට ආමේ දිලළ ආශළරය ගෆනීමටය.... මල බත් ඳත මබදළ බළ උන්මන් 

ලර්ළ එනතුරුය..ලර්ළ ඉක්මනින් ඳමින තම බත්ඳත මගන මල අවලින්ම ලළඩි වී ආශළර ගන්න්ට විය... 

 

"මදෝණි දෆන් තනියම හිටියළ මදි නෆද්ද .. අප්ඳච්චි ම මනක්ල මශොයන්න  ලින් මම මම් අශන්මන් ඔයළට එමශම 

විමේ ම මනක් නෆද්ද තලම ??" 

තලම තම දියණියට මඳම්ලමතකු මශෝ හි මනොමෆති බල දන්න මල ඳෆලසුමේ මගදරින් අල් බෆන්දීමට මඳර 

ම මනක් මවොයළ ගන්න කියළය.. 

"එමශම ම මනක් තලම නෆ අම්මළ..,අනි  මට තලම ඒ ට ආවළලක් න ,හිතට ශරියන ම මනක් තලම ශම්බුමන් 

න...එමශම ශම්බුන දළට මම කියන්නම් එයළ ගෆන.." 

නමුත් එමවේ මලට කියද්දි ඇයට ගිම්ශළමන අරුල මෆවී මඳමනන්නට විය.. ඒ ඇයි කියළ ඇයලත් දුටුමේ නත..නමුත් 

කියළඅමගන යද්දි මුහුමන් යම් මලනවක් ව බල ලර්ළමේ මල දුටුලළය.... 

 

 "ඇයි එමශනම් එමශම අශද්දි මන මලනවහ උමන්??" 

"මමේ..?? .. ආශහ නෆශහ... මමශහ.. නි..හි න් මලන්නෆති අම්මළ...එමශම විමේ මශේතුලක් න.." 

ලර්ළ මගොත ගවළ කිේලළ..ඒත් අම්මට නම් මතරුමන් මමො ක්ශරි මශොරයක් ඇති බලය..නමුත් තමන්මේ දුල ගෆන 

අඳමන විහලළවයක් අම්ම වතු විය... ඈ තමන්ට දශවහ ගුණයක් ආදරය  රනළ ම මනකු මිව දශවහ ගුණයක් 

ශම්බ රනළ ම මනක් මශොය මනොගන්නළ බල දනී... 

ආදරයට ඳණමමන් ආදරය  රනළ ලර්ළට මශො ම ොල්මකු ෆමබ්ලළ කියළ නිතරම ඇයමේ මල ඳතන්නීය... 

 

ලර්ළ ඉක්මනින් ආශළර මගන තම  ළමරයට මගෝවහ ඇ මතට මඳරලී  ල්ඳනළ  මල් අද දුටු ඒ මුහුන පුරුදු 

ම ොමශේ දුටු නිවළද යන්නය..නමුත් ඇයට ඒ මද් මතක්  ර ගෆනීමට අමඳොමශොවත් විය..ම ොමතක් මතක්  ද එය 

මතන් මනොවුනි..ඒ අතරතුරදී නි න්ම ලර්ළට නින්ද ගියළ.. 

 

                                                 "ඔයළ ම ොමශේද රත්තරං මමච්චර  ල් හිටිමේ??ආශහ?මම ම ොච්චරක් නම් 

මශේලද??"... 

"මම ඔයළ ඟමයි රත්තරං හිටිමේ  ඔයළට මනොමඳනුනළට මම් දිලයින පුරළම මම ඔයළ එක් ම හිටියළ..." 
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ඒ උනත් මම අවුරුදු 4ක් ඔයළල මශේලළ... ආමය නම් මළල දළළ යන්මනඳළ.මළල මෆමරයි.... අමන් යන්මනඳළ...." 

"යන්න මම ආමේ න ලවහතුමේ මම දෆන් වදශටම ඔයළ ගළල..... ආ................................ශහ........." 

"එමශම උබට මම කුමළරිශළමිල ගන්න මදන්මන න මබො..උබ ඳමශනලද මම් ලේලට....ඈශහ බල්මෝ... ඉළ 

උබට..." 

"ආශහ.....ආශහ...මරඳං මළල මරඳං..ඒත් අපිල මලං  රන්න  ළටලත් බ..." 

"අමන් මදවියමන් මමේ මශත්තයළල මබ්රළ මදන්න.... එමශම නෆත්තම් මමත් මෆමරනලළ එයළ එක් ම මං එයළ 

නෆතුල ජීලත් මලළ ලෆඩක් න...." 

 

"අම්මළ.........ශහ" 

ලර්ළ එක්ලරම නින්මදන් අලදි විය... දශඩිමයන් මුලු ගතම මතත් වී ඇති බල දුටු ලර්ළ...මදොර ඩ සිටමගන සිටි මල 

මදව බෆලුමේ බියමුසු මුහුමනනි..... 

"ඇයි රත්තරං මම්?? මමොම ෝ උමන්??.." 

"අමන් අම්මළ මම නර  හීනයළක් දෆක් ළ අම්මළ??" 

"ඒ මමො ක්ද ලවහතුමේ..?" 

"මම මීට අවුරුදු 50  ට විතර  ලින් හීනයක් දෆක්මක්.." 

"ඒ කියන්මන්..." 

"ඒ කිේමේ ...අමන් මට මත්මරන්මන න අම්ම..ඇයි මට ඒ ලමේ එ ක් මඳනුමන??..ඒ හීමනට එයළ ආමල 

ම ොමශොමද??" 

"එයළ කිේමේ  වුද පුමත්??" 

"න අම්මම් මම්....මම්.... අමප් ඳංතිමේ මමයක්..එයත් හිටිය ඒ හීමන්..." 

"පුතළ ඳංතිමය  ට්ටිය ගෆන හිත හිත මන් නින්දට ගිමේ ඒ  මලන්නෆති..." 

"න අම්මළ ඒ හීමන් මීට අවුරුදු 50  ට විතර  ලින් එ ක් ලමගයි..ඳරන ගම ..මම ඇන් හිටිමේ මරද්දකුයි 

ශෆට්මටකුයි...ලේලක් ගෆන මමො ක්ද මත යි කිේල මට..." 

"නි න් මලන්නෆති ලවහතුමේ..දෆන් මමේ පුතළ නිදළ ගන්නම ෝ...." 

"බ අම්මළ. මම ඇශෆරිළ ඉන්නම්.." 
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"ශහම්ම් එමශනම් ශලව අපි මදන්නම එ ට බුදුන් ලෆළ නංගි එක්  ම නිදළගමුම ෝ ..මශොමේ..." 

"ශහම්ම්ම්..." 

"එන්න එමශනම් ඔයළට මම මත් ක් ශදළ මදන්න..." 

"ශහම්ම් එන්නම් අම්ම යන්නම ෝ..." 

 

අම්ම ගිේ අඳසු ලර්ළ  ල්ඳනළ  මල් තමළ දුටු හීනය ගෆනය,,, මීට අවුරුදු 50  ට ඳමන මඳර ලළමේ ඳරිවරය  

ලේල  සිදුව සිදුවීමක් මමන් ලර්ළට දෆනින..ඇත්තටම ඇයමේ අත ගෆනීමට ආ පිරිමියළ ගිම්ශළන් ලළමේමය.. 

එමශත් ඔහුට පිහිමයන් ඇන්න පිරිමියළ ශරි ශෆටි දුටුමේ නෆත....හීනයක් කියළ අමත  කිරීමට තෆත්  ර සිත ශදළ 

ගෆනීමට ලර්ළට මනොශෆල්කි විය..ගිම්ශළන්ල තල තලත් මත මේ රැමන්නට මම් හීනය මශේතු විය.. ලර්ළ නෆඟිට 

නළන ළමරයට මගෝවහ මන  ට මවෝදළ මගන ම ලින්ම ගිමේ කුවහසිය මලතටය...අම්ම මත් වළදමින් සිටි 

අතර..තලමත් තම මවොමශොයුරිය නිලවට ඳෆම්න ට්නෆති බල ශෆඟුමන් නිලව තු ඳෆලති නිවහ ං  බල 

නිවළමලනි..තම මවොමශොයුරිය සිටී නම් ඈ නිතරම ගුලන් විදුලිය වද්මදට දමළමගන ඒ අනුල ගී ගයමින් සිටින්නීය.... 

ඇය සිටිනළ විට මේ පිරී ඇති බල නිතරම මල කියයි... 

"ආශහ මමශහශ මබොන්න උනුමලන්ම.." 

ලර්ළ මේ  ල්ඳනළ මොල බිඳී ගිමේ අම්මමේ ක්ට ශඬිනි.... 

"ආශහ....අම්මට??" 

"මම මබොන්නම් ම ෝ ඔයළ මබොන්නම ෝ.." 

"තලම නංගි ආමල න මන් අම්මළ??" 

"න තල ඳෆය භළගයක් විතර තියනලළ එය එන්න...මම් මලළලට බ්මොක් එ මන් ඳළමර්..." 

"ශහම්ම්ම්....මටත් මගදර ලෆඩ ටි ක් තියනලළ අම්ම  රන්න මම යනලළ ඒ ටි   රන්න මත් එ  මබොන ගම්න්.. 

නංගි ආලළම බුදුන් ලඳිමු එතම ොට මට කියන්නම ෝ මම එන්නම්.." 

"ම්ම්ම්ම්ශහ... ඔේ ඔයළ ඳළඩම් ලෆඩටි   රන්නම ෝ එමශනම් මම යනල මල් ලට ලතුර දළන්න එමශනම්..මම පූජළ 

 රද්ද්  තළ  රන්නම්..." 

                         ලර්ළ තම මත් ත් මගන උඩුමශට ගමන්  මල්ද  ල්ඳනළ බරලය... තම  ළමරයට ආ ලර්ළ 

උමද්   ඳළඩම මඳරළමගන එහි ව ගෆටලු කීඳය විවන්නට විය....... 
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5.      

                        ගිම්ශළන් තන නිලවට එන විට වලව 6ත් ඳහුවී තිබින..මිතුරන් වමඟ ගත   ළය 

ඉතළම වතුටින් ගත වුනි,,... නමුත් ඔහුමේ ජීවිතමේ ශමු ව එ ම වමශෝදර මිතුරළ අමත   මල්ද නෆත එමින් ගමන් 

මලිත් ල මුන ගෆසී අලුත් මිතුරන් ගෆන ඳලවළ ඒමට අම්ත   මල්ද නෆත....මලිත්  ෆමති ගිම්ශළන් මේ ගතිගුන 

ලටය,...ම ොතරම් මිතුරන් ශමුවලත් තම එ ම මිතුරළ අමත   රන්මන්ද නෆත..මලිත් ද එමවේය...මිතුමරකුට ලඩළ 

වමශෝදරමයකුට මමන් ව න අතර දුමක්දී මිතුරළ වමඟ ඉන්නට මම් මදමදනළම මශො ශෆටි දනී....මලිත් මේ 

නිලසින් මත් ක් රව බළ එන්නටද අමත   මල්ද නෆත...මලිත් මේ මලද තම පුතනුලන්ට මමන් ගිම්ශළන්ටද 

එ මවේ ආදරය  ළය.. ගිම්ශළන් මේ මල ද එමවේය.... 

 

නිලවට ආ ගිම්ශළන් ඉක්මනින් ඇඟඳත මවෝදළ මගන ඳංතිමේ දුන් මගදර් ලෆඩයද අලවළන  ර ඳරිඝණ ය ක්රියළ 

 ර තම විමනෝදළංය ආරම්භ  මල්ය...චිත්රඳට නෆරඹීම ගිම්ශළන් මේ ප්රියතම විමනෝදළංය විය...අලුතින් ම එන 

හින්දි ශළ ඉංේරීසි චිත්රඳට අතශෆර මනොගන්න ගිම්ශළන් සියල්ම අනිලර්යමයන් නරඹයි.....  

 

                                                                                                        "සුදු පුතළ...මම්  ම එ   න්න මමයෝ..." 

"ශළ එන්නම් අම්මළ..." 

තම මල විසින් ආශළර මේ ව වහ  ර  තළ  රනතුරු  ළමරමයන් පිටත මනොයෆමට ගිම්ශළන් පුරුදුල සිටියළ... එය 

අවුරුදු කීඳය  සිටම ගිම්ශන්  රන්නකි...  

මවමින් මගොවහ ආශළර පිඟළන අරගත් ගිම්ශළන් නෆලත  ළමරටේ ලෆදී ආශළර ගන්නට විය.. ඳරිඝණ ය ඉදිරි පිට 

ආශළර ගෆනීමට ගිම්ශළන් පුරුදු උමන් මීට ලවර  ඳමන  සිටය...ආශළර මේ ගන්න අතරතුර  චිත්රඳටයද 

නරඹන්නට විය... හින්දි චිත්රඳටයක් ව එය නරඹද්දි ගිම්ශළන්ට මෆමලන්නට වමේ අද දින දුටු ලර්ළමේ 

මුහුනයි..රඟඳළන යුලතියමේ මුහුනුලරට වමළන මුහුනුලරක් ලර්ළට විය... සිහින් ඇවහ... ගිම්ශළන්ට මතක් ේය.. 

ඳංතිය පුරළම මනත් යලළ ඇයල මවව ශෆටිත් ඈ අද වලව ශමුවුන ශෆටිත් ගිම්ශළන්ට මෆවී මඳමනන්නට විය..නමුත් ඒ 

මත ය ශරශළ එක්ලරම "චතුරි" ඇමන්නට විය... ඒත් වමඟින් ම ල් ට ආදරය කිරීම නම් ව සුන්දරම මද් 

ගිම්ශළන් මේ සිතින් ඇත්ල යන්නට විය..ලර්ළ ද චතුරි මේ ගණයටම දමළ ගිම්ශළන් නෆලත ආශළර ගෆනීම ආරම්භ 

 ළ... 
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