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_________________________________ 

.....ආදරයට ආදරය කරන සැමනදනට මම 

'නනොසැනෙන නසනනහස' උපහාර වශනයන් 

පිළිගන්වමි....... 

_____________________________________________
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සමාධි පැළඳ සිටි ස්වර්ණාභරන සිය මවනේ බාරයට පත් කෙ තාරක ඇය සමග 

පිටනකොටුවට පැමිණ නගරාන්තර බසයකින් නිවස බො යෑමට පිටත් වුනි. නවනහසට 

පත්ව සිටි සමාධි තාරකට තුරුලු විය.  තාරක ඇනේ කර වටා අත දමා ඔහුට තුරුලු කර 

ගත්නත්ය. 

"ෂ් තාරක... කිස් කරන්න එපා... නේක බස් එක...." සමාධි සිනානසමින් නකඳිරුවාය. 

"නෑ ළමනයො..මට ඔයාව තුරුලු කර ගත්නත ඔයානග රස්නන දැනනන්න ඕන හින්දා... 

අද වුන නේවල් හින්ද මට හරිම අප්නසට්... අනප් අක්කත් ඉඳෙ ඉඳෙ අල්ෙ ගත්නත හරිම 

නසට් එකක් තමයි..." 

"දැන් ඕව හිතන්න එපා තාරක... අපිට නගදර යන්න තව පැය නදකහමාරක් වත් යයි.. 

අපි ටිකක් නරස්ට් කරමු... අපි නදන්නම නහට වැඩට යන්න ඕන නන....." 

"ඔව් සමාධි.. ඒක නහොඳයි....  මුලු නෙෝනකම අනිත් පැත්ත ගැහුවත් නකල්නෙ... අපි 

නදන්නව නවන් කරන්න පුලුවන් බෙයක් නේ නෙෝනක ඇති නවන්නන නෑ.... " 

"ේේේ ... මනග තාරක...." 

සමාධි තාරකනේ උරහිනසේ හිස තබා ගත්තාය. නතනහට්ටුව නිසා ඇනේ දෑස් පිය වුනි. 

එක්වරම බස් රිය තිරිිංග තද නකොට නැවැත්වීම නිසා සමාධිට ඇහැ ඇරුනි. 

"තාරක.. නමොනකෝ බස් එක එකපාරටම නැවැත්තුනව නේ පාළු තැනක?...." සමාධි 

පුදුමනයන් ඇසුනව්ය. 

"ඒක තමයි මමත් බැලුනව සමාධි...."  

බස් රථය නැවැත්වූනේ බසය ඉදිරිනයන් වාහන නදකක් හරස් කිරීම නිසා බව බසනේ 

සිටි මගීන්ට වැටහුනි.  එවිටම වානේ බසයට මැර නපනුමකින් යුතු නදනදනනක් නගොඩ 

වූනවෝය.  එනකකු අත පිස්නතෝෙයක්ද විය. 

"කිසි නකනනක් නැගිටින්නන එනහම නෑ.. කෙබෙ කරන්නන එනහම නෑ... අපිට 

කානගවත් සල්ලි.. රත්තරන් බඩු ඕන නෑ... අපිට ඕන කරන නදන්නනක් නමතන 

ඉන්නවා.. අපි ඒ නදන්නව අරන් යනව.. එච්චරයි..."  

එක් මැරනයක් නමනසේ පැවසුනව්ය.  බස් රිනේ සිටි මගීන් නදස සැළකිල්නෙන් බැලූ 

අනිත් මැරයානේ දෑස් තාරක සහ සමාධි නදසට එල්ෙ විය.  තම සගයාට අතින් සඥා 



කෙ ඔහු සමාධි සහ තාරක නදසට නසමින් පැමිණිනේය. නමය දුටු සමාධිට ක්ොන්ත 

ගතියක් ඇති විය.  තාරක සමාධිව තවත් තුරුලු කර ගත්නත්ය. 

"අ..අනන..ත්.තාරක....."  සමාධි සිහින් හඬක් නැගුවාය. 

බස් රිනේ සිටි සියලුම මගීන් ගල් ගැසී,  මහත් කේපනනයන් යුතුව සිදුවන්නට යන නදය 

බො සිටියහ. 

මැරයා තාරක සහ සමාධි වාඩිවී සිටි ආසනය නවත පැමිණිනේය. 

"හ්ේ... දැන් නේ නනෝනයි මහත්තයයි අපිත් එක්ක යන්න ෙෑස්ති නවමු.."  

ඔහු නසමින් එනහත් තදින් පැවසීය. තාරකත් සමාධිත් එය නෑසුනා නසේ කිසිවක් 

නනොකියා සිටිනයෝය. 

"නේ.. නදන්නට ඇහුනන නැේද.. නේ බස් එනක් මිනිසස්ුන්ට පරක්කු නවනවා.. ඒක 

හින්ද වැඩිය කෙබෙ නනොකර අපිත් එක්ක යමු..." මැරයා නැවතත් කීය. 

"අපි නමොකටද ඔනහෙත් එක්ක එන්නන?... කරුණාකරෙ අපිට අනප් පාඩුනව ගමන 

යන්න නදන්න...."  

තාරක මැරයා නදස බො කීනව්ය. බියට පත් සමාධි තාරකනේ උරහිනසේ මුහුණ සඟවා 

ගත්තාය. 

"නේ මල්ලි... නිකන් නබොරුවට කරදර ඇති කර ගන්න එපා හරිද?... නේ බස් එනක් 

මිනිසස්ු ඉන්නවා.. ඒ අයට හිරිහැර නවනවට අපි ආසා නෑ... ඒක හින්ද කෙබෙ 

නනොකර.. සානමන් යමු... හරිද..හ්ේ.. ඉක්මනට....." 

"නේ... මම එක පාරක් කිව්වා... කරුණාකරෙ යන අහක යන්න අපිට කරදර  

නනොකර... නමනහම මිනිස්සුන්ව අරනගන යන්න බෑ නපොලිසිනයන් වනරන්තු නැතුව... 

නේ රනට් නීතියක් තිනයනවා...."  තාරක මදක් සැනරන් කීය. 

"නේ අයිනස.. මම නහොඳින් කතා කරාම තමුනස පල් පාට් එක දාන්න එනවද?..ආ.. රනට් 

නීතිනයන් තමුනසටවත් මටවත් වැඩක් නෑ... දැන් තිනයන්නන අනප් නීතිය... ඒ හින්ද 

දැන් තමුනසනග නකල්ෙත් අතින් අල්ෙනගන එනව නිකන් ඇඟ තො ගන්නන 

නැතුව..." 

"නෑ. අපි එන්නන නෑ... "  

තාරක නව්ගනයන් කීනව්ය. නකෝප වූ මැරයා පිස්නතෝෙනයන් තාරක නේ ඔලුවට 

නව්ගවත් පහරක් එල්ෙ කනළේය.  ඒ පහරින් තාරක ක්ොන්ත වූ අතර ඔහුනේ හිසින් නල් 

ගෙන්නට විය. 

"අ.අ.අේ.. අනන..අ..ේ..තාරක..." සමාධිට නකඳිරි ගැවුනි.  



"නේ.. වනරන් නමහාට... මුන් නදන්නව ඇදෙ දා ගනින් ජීප් එකට...." පිස්නතෝෙය ඉනන් 

ගසා ගනිමින් ඔහු අනිත් මැරයාට කීනව්ය. 

බිරන්තට්ටු වූ මගීන්, නකොන්නදොස්තර සහ රියැදුරු කිසිවක් කර කියා ගත නනොහැකිව 

අසරණ වූහ.  නමවැනි මැර කණ්ඩායේ වෙට එනරහි වීම වෙ කපා ගැනීමක් බව දන්නා 

ඔව්හු නිහඬව නනොනසල්වී නේ බියකරු නාටකය නදස බො සිටියහ. 

සමාධිත් තාරකත් බසනයන් එළියට ගත් මැර පිරිස පාර හරස් නකොට නවතා තිබූ 

නමොන්නටනරෝ  රථයකට නදනදනා දමා ගත්නතෝය.  අනතුරුව පවනට බඳු නව්ගනයන් 

රථ නදක කලින් සැෙසුේ කරගත් ස්ථානයක් බො පිටත් විය.  ක්ොන්ත ගතිනයන් පසුවූ 

තාරකට නේ කිසි නදයක් දැනුනන් නැත.   අතිශයින්ම කේපනයට සහ බියට පත්වී සිටි 

සමාධිට කිසිවක් සිතා ගැනිමට තරේ මානසික තත්ත්වයක් තිබුනන් නැත. 

වාහන නදක නකොළඹ නගරයට නුදුරු පාළු ප්රනේශයක පිහිටි රහස් සථ්ානයකට 

පැමිණිනේය.  

"වනරන්.. මුන් නදන්නව උඩ කාමනර්ට අරන් යමු... නබොස් එතන ඇති...." 

නමනසේ කියූ මැර කණ්ඩායනේ ප්රධාානියා, තාරකත් සමාධිත් උඩු මහනල් කාමරයට 

රැනගන ගිනේය. එම කාමරනේ පුේගෙයන් නදනදනනක් සිටියහ. 

"සර්... ඔන්න නදන්නව ඉසස්ුවා..." ප්රධාාන මැරයා කීය. 

"හරි... තමුනසෙ නදන්නනක් විතරක් ඉඳෙ අනිත් අය යවනවා....."  

එක් පුේගෙනයක් කීනව්ය.  නේ පුේගෙයා නහෝටෙනේදී  තාරකනගන් පහර කෑ 'මලිත්' 

නේ තැනැත්තා බව අඩ සිහිනයන් සිටි සමාධිට වැටහිනි. 

මැරයන් නදනදනනකු කාමරනේ සිටියදී අන් අය පිටවී ගිනයෝය. 

"හරි... දැන් ඕකව අර පුටුවට තියෙ බැඳෙ... නකල්ෙව ඇඳට දානවා...." ඔහු විධාාන 

කනළේය. 

මැරයන් නදනදනා ඔහුනේ විධාානයට අනුව ක්රියා කනෙෝය. 

"සර්.. සර්ෙ නදන්නා ඉවර වුනාට පස්නස අපිටත් නේකිව ඕන..." එනකක් කීය. 

"හරි හරි..උඹෙ ඔක්නකොම නේකිට වැනේ දීපන් ඇවිද ගන්න බැරි නවනකන්....... ආ 

කුමාරිහාමි... මතකද අද හවස උනේ මහ නෙොකු නකොල්ො අපි නදන්නට ගැහුවා..ආ... 

ඌ හිතා නගන ඇති මහ චණ්ඩිනයක් කියෙ නන්ද? ...." 

ඇඳ අසෙට පැමිණි ඔහු ඇසීය. 



"අ.අ.අ..ඔ..ඔ.ඔය නගොල්ෙ..අනන අනන් ඇයි අ..අ.අපි..අපිට නමනහම කරන්නන.." 

සමාධි සිහින් හඬින් ඇසුවාය. 

"කරන්නන නමොකද?.. නේ නකල්නෙ... අපිට පල් පාට් දාපු කිසි නකනනක් බත් කන්න 

ඉතුරු නවො නැහැ.. අරූට පාඩමක් උගන්නන්න ඉස්නසල්ො උඹට වැඩක් නදන්න 

ඕන... උඹ මරු නසක්සි බේඩක්... නහොනටල් එනක් උඹ දැක්ක නවනල් ඉඳන් මට 

ඉවසන්න බැරුව හිටිනේ.... " 

"අනන් අනන්.. මට මුකුත් කරන්න එපා... මම අහිිංසක නකල්නෙක්.. අනන් මනග 

තාරකට මුකුත් කරන්න එපා.... අනන් අපිට යන්න නදන්න...."  සමාධි අඬන්නට පටන් 

ගත්තාය. 

ඕනෑම හදවතක් උණු කරන සමාධිනේ කන්නෙව්ව ගණනකට නනොගත් ඔහු මැරනයකු 

ඇමතීය. 

"නමහාට වනරන්... උසස්පන් නේකිනේ සාරිය ඉන ගාවට...." 

මැරයා ඇනේ සාරිය එසවීමට සැරසුනි. 

"තාරකඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅආආආආආආ....." 

දෑස් පියාගත් සමාධි මහ හඬින් කෑ ගැසුවාය. 

………………….. 

"සමාධි.. සමාධි..අනන් නමොකේද ඔයාට වුනන්?........." 

සමාධි දෑස් විවර කොය. ඇය තවමත් බස් රථනේ ගමන් කරන බව ඇයට නපනුනි. තමා 

භයානක සිහිනයක් දුටු බව සමාධිට පසක් විය.  බස් රිය වායු සමනය කර තිබුනද ඇනේ 

මුලු සිරුරම දහඩිනයන් නතත් වී තිබුනි. 

"අනන් සමාධි..ඔයාට සනීප නැේද වස්තුනව... ඇයි ඔයා මහ හයිනයන් මනේ නම කියෙ 

කෑ ගැහුනව?....." සමාධි වත්තන් කර ගත් තාරක ඇසුනව්ය. 

"අහ්..අහ්..අනන..අනන්..අනන් තාරක.. මම මහ නරක හීනයක් දැක්කා...."  සමාධි 

නව්ගනයන් හුසම් ඉහෙ පහෙ නහෙමින් කීවාය. 

සමාධිනේ කෑ ගැසීම නිසා කේපනයට පත් රියැදුරු බස් රිය පාර අයිනන් නැවැත්වූනේය.  

අන් සියලු මගීන් ඇය නදස පුදුමනයන් බො සිටියහ. නකොන්නදොස්තර මහතා ඔවුන් නවත 

පැමිණිනේය. 

"මහත්තයා... මිස්ට සනීප නෑ වනේද?.. දැන් අපි අලුත්ගම පහු කරෙ තිනයන්නන.. ඕන 

නේ හරවනගන අලුත්ගම නහොස්පිටල් එකට යමු..." 



"නබොනහොම සත්ුතියි... ඕන නෑ මම හිතන්නන.. මිස්ට නපොේඩක් නතනහට්ටු වනේ..ඒකයි 

නේ විකාර හීන නපනිෙ තිනයන්නන.. වතුර නපොේඩක් ගන්න පුලුවන්ද?...." තාරක 

කීනව්ය. 

"ෂුවර්..නපොේඩක් ඉන්න..මම නබොට්ල් එකක් නදන්නේ...." 

තත්ත්වය සන්සුන් වූ පසු බස් රිය නැවත ගමන ආරේභ කනළේය. 

සමාධි තාරකනේ කේමුෙට කේමුෙ තබානගන ඔහුට තදින් තුරුලු වූවාය. 

"අනන් තාරක... මම මහ නරකම නරක හීනයක් දැක්කා.. මනේ ඇඟ තවම නිකන් 

නවවුෙනවා වනේ...." 

"සමාධි.. ඔය හීන ගණන් ගන්න එපා... ඕව නප්න්නන හිත කෙබෙ වුනාම... එකක්.. 

ඔයාට අද නගොඩක් මහන්සියි නේ වුන නේවල් හින්ද... අනික.. අරුන් කියපු නේවල් 

ඔයානේ හිත පුරාම දුවෙ තිනයනවා.. ඒ හින්ද තමයි ඔය බහු බූත නප්න්නන.... දැන් 

රිෙැක්ස් කරන්න... නිදා ගන්න එපා.. මට ඔනහොම තුරුලු නවො ඇස් නදක පියා නගන 

ඉන්න... ඔයානේ හිත නිස්කෙිංක කර ගන්න....." 

තාරක තමාට තුරුලුවී සිටි සමාධිනේ හිස නසමින් අත ගෑනව්ය. තාරකනේ උණුසුනමන් 

සැනසිල්ෙක් ෙැබූ සමාධිට බියකරු සිහිනය නිසා ඇතිවූ කේපනය අඩු කර ගැනීමට 

හැකිවිය. 

නකතරේ චිත්ත ශක්තිනයන් සහ සිංයමනයන් යුතු තැනැත්නතකුට වුවද සමහර බිය 

ජනක සිදු වීේ සිතට කා වැදීම වැළැක්විය නනොහැකිය. නමනසේ යටි හිනත් තැන්පත් වූ 

සිතිවිලි වලින් ජනිත වූ ස්වප්න දර්ශනය වීම විටින් විට සිදු විය හැකිය.  නමය 

ස්වාභාවික සිංසිේධියක් වූවත් ඉන් ජීවිතයට බෙපෑමක් ඇතිවන්නන් නේ මනනෝ 

චිකිත්සකනයකුනේ නසේවය ෙබා ගැනීම සුදුසුය. 

++++++++ 

නදීකා සහ සඳුන් මධු සමය ගත කිරීමට සූදානේ නකොට තිබුනන් ඇනමරිකා එක්සත් 

ජනපදනේ ප්රාන්තයක් වූ හවායි පතපනත් පිහිටි  'හිල්ටන් වයිනකොනෙෝවා ගේමානය' නේ 

අතිරමණීය සිංචාරක නිනක්තනයයි. 'ඉහෙ' සමාජ මානසිකත්වනයන් හිස උදුේමාගත් 

නදීකාට ෙිංකානව් පිහිටි සුන්දර සිංචාරක නිනක්තන ඇනේ 'තත්ත්වයට'  මදි විය. 

නමනසේ පිටරට මධු සමය ගත කිරීනේ මූලික අරමුණක් වූනේ ඒ ගැන අන් අය සමග 

පුරසාරේ නදඩවීමය. 

හිල්ටන් වයිනකොනෙෝවා ගේමානය නදීකාට නපනුනන්  මිහිපිට පාරාදීසයක් නෙසින්ය. 

ඝර්ම කොපික නේශගුණයක් සහිත නේ නිනක්තනනේ  තිනබන මුහුදු නවරළ,  වන ජීවී 

ප්රනේශ, නඩොල්ෆින් මත්සයයින් සහිත කෙපු නිසා නදීකාට සුර නෙොව පැමිණියා හා 

සමාන හැඟීමක් ඇති විය. 



"ස්සස්්... අනන් සඳුන්... හනි මූන් 

එකට කියාපු තැන අනන්... 

තෑන්ක්ස් මාව නමහාට එක්ක 

ආවට...මට හැමදාම නමතන 

ඉන්න හිනතනව අනන්... 

බෙන්නනකො.. බීච් එක හරිම 

ෙස්සනයි.. වතුර දිළිනසනවා... 

අනිත් පැත්නතන් වයිල්ේ ෙයි ් 

එකත් තිනයනවා... ඒ එක්කම නඩොල්ෆින් කෙපුවකුත් තිනයනවා.. ඔන්න මට නේ 

නඩොල්ෆින්ො බෙන්න යන්නම ඕන හරිද... "  නදිකා ප්රීතිනයන් ඉපිනෙමින් කීවාය. 

"හරි හරි ළමනයො... අපි යමු.. ඒව ඔක්නකොම නහොලිනේ පැනක්ජ් එනක් තිනයනවා... නේ.. 

ඔයා දැක්නක නැහැනන නේ රිනසෝට් එනක් තිනයන තව ෙසස්න නදයක්...." 

"ඒ නමොකේද සඳුන්?....." 

"ඇයි නදී... බෙන්නනකො... හවායි නකල්නෙො නකොච්චර ෙසස්නද..නකොච්චර නසක්සිද 

කියෙ...." 

"නේ... මම ඔයාට කිව්වයි කියෙ හිතා ගන්න... ෙස්සන 

නකල්නෙො.... හඃ.. දැන් ඔයානේ එකම නකල්ෙ මම විතරයි 

හරිද... නේ රිනසෝට් එකට නම දාන්න ඕන 'වයිනකොනෙෝවා' 

කියෙ නනනමයි... 'වල් නකොල්ො' කියෙ.. නමොකද නමතනට 

වැඩිනයන් එනව ඇත්නත වල් නකොල්නෙොනන..ඇවිල්ො 

බානගට නහලුනවන් ඉන්න හවායි නකල්නෙො දිහා බෙන් ඉන්න... "    නදිකා 

නනොමනාපනයන් කීවාය. 

"හි.හි.හි..ඔයාටත් මරු අයිඩියාස් තමයි එන්නන... හරි හරි ළමනයො.. මම නිකන් 

කිව්නව... ඔයා තමයි දැන් මනේ එකම නකල්ෙ... ේේේමාආආ... . නේ…. එන්න යමු රූේ 

එකට....."  සඳුන් නදීකාට උණුසුේ චුේබනයක් දී කීනව්ය. 

"නමොකේද අනන්... දැන් අද දවසට කී පාරක් කරාද... ඔයාට නකොච්චර කරත් මදිනන....." 

නදීකා නතොනඳොල් නවමින් කීවාය. 

"ඉතින් ළමනයො... හනී මූන් එන්නන ඒකට නන… අනික ඉතින්.. ඔයත් එක්ක නැතුව 

මම නවන කාත් එක්ක කරන්නද... හි.හි.හි...." 

"ේේේේ.. හරියට හනි මූන් එකට කලින් කරෙම නෑ වනේ.. කියන ෙස්සන විතරක්..." 

සඳුන්ට ආදර තට්ටුවක් දැමු නදිකා ඔහුනේ අනත් එල්ලි උඩු මහනල් පිහිටි තම 

සුන ෝපනභෝගී කාමරයට ගියාය. 



 

නදීකා සඳුන් සමහ හවායි 

පතපනත් මධු සමය ගත කනල් 

ඉතාමත්ම ප්රීතිනයන් හා 

සැහැල්ලුනවන්ය. විවාහනයන් 

පසු නදනදනා අතර යේ ආදර 

බැඳීමක් ඇති වී තිනේ. නකනසේ 

නවතත් එය හද පතුලින්ම 

මතුවන ශක්තිමත්, නිර්මෙ 

ආදරයක්දැයි ඔවුන්ට වටහා 

ගත නනොහැකි විය.  ඒ ගැන නදනදනා වැඩි තැකීමක් කනළේද නැත.  

ගේමානනේ ඇති ශාන්ත, ශ ිංගාරාත්මක පරිසරනයන් ඔද වැඩුනු නදිකා සහ සඳුන් අන් 

සියලුම නේ අමතක නකොට අනුරාගී නෙොවක රසය වින්දනය කනළෝය. ඉර බැස යන 

සන්ධායා සමනේ මුහුදු නවරනළේ නබොනහෝ නව්ොවක් නපේ සුවනයන් පසු වුන නදනදනා 

ඉන් ඇති වූ ප්රනමෝදනයන් මුලු රා්රියම අධි ශ ිංගාර රසනයන් කල් ගත කනළෝය. ආදරය 

හද පතුනෙන්ම ජනිත වූවත් නනොවූවත් අනූරාගී බවින් එකතු වන නදනදනනකු අතර 

බැඳීමක් ඇති වීම නිතැනින්ම සිදුනව්. 

"සඳුන්.. ඔයා දැන් මනේ නන්ද?....." යහනන් වැතිරී සිටි නදීකා සඳුනන් ළැම පිරිමදිමින් 

ඇසුවාය. 

"අනන් ඔව් නදී... මම දැන් ඔයානග.. ඒ වනේම ඔයත් දැන් මනේ....."   සඳුන් ඇනේ 

හිසනකස් අතරින් ඇඟිලි යවමින් පැවසීය. 

"ඔයා නවන කානගවත් නවන්නන නැහැ නන?....." 

"ඔයාට පිසස්ුද නදී... මම දැන් ඔයානගම විතරයි...." 

"ේේේේ මනග සඳුන්....." 

නෙන්ගතු බවකින් නමනසේ කියූ නදීකා සඳුන්ව වැළඳ ගත්තාය.  එකිනනකානේ 

සප්ර්ශනයන් කුල්මත් වූ නදනදනාට කාම නෙෝකයට අවතීර්ණ වීමට ගතවූනේ 

නිනේශයකි. 

සති නදකක් මධු සමය ගත කිරීමට පැමිණි නිසා නදීකා සහ සඳුන් නිනක්තනනේ ඇති 

සෑම සිංචාරක ස්ථානයක්ම නැරඹීමට ගිනයෝය. ඒ අතරින් නඩොල්ෆින් කෙපුවට ගිය 

ගමන නදීකාට නමන්ම සඳුන්ටද මහත් ප්රීතියක් නගන දුන්නන්ය.  

කෙපුව හරහා නඩොල්ෆින් මසුන් සිටින සථ්ානයට යාම සඳහා ඔවුන් ජෙය මතුපිටින් 

යන ස්කූටරයක යාමට සිදු විය. නදිකා නේ ගමනට මහත් නසේ ආශා කළාය. 



"සස්ස්්... සඳුන්.. නේ නවෝටර් ස්කූටර් එනක් යනනකොට මාරයි නන්ද... නිකන් පානර් 

යනව වනේ.. ඒත් යන්නන වතුනර... අේනමෝ නපනරනෙයිද දන්නන නෑ අනන්..." 

"නපරලුනනොත් ඉතින් ප්රශ්නයක් නෑ...  නමෝරු ඇවිල්ො කයි ඔයාව...." 

"ේේ.. නිකන් ඉන්න... ඔයාට වැඩිය නමෝනරක් ඉන්නවද මාව කන්න..හි.හි.හි..." 

නදනදනා ජෙ ස්කූටරනේ චාරිකාවට මහත් ආශා කෙ බව දුටු රියැදුරු සඳුන් ඇමතීය. 

"Hey buddy.. Would you like to drive this?.. Give it a try…" 

"Hmm.. Yea.. I will give it a go…." 

සඳුන් ස්කූටරය පැද වීමට පටන් ගත්නත්ය. වතුනර් ස්කූටරය හසුරු වීමට පළපුරුේදක් 

නනොමැති නිසා කිහිප විටක් ස්කූටරය නපරනළන්නට නමන් පැත්තකට ඇෙවුනි.  

"ස්සස්්සස්්ස්... අයිනයෝ සඳුන් බොනගන.. නපනරනළන්න වනේ..."  නදිකා බිය වී කෑ 

ගැසුවාය. 

"බය නැතුව ඉන්න නදී.... නපරලුනනොත් මම ඔයාව පිනට් තියානගන පීනන්නේ..." 

නකනසේ නහෝ සඳුන් ස්කූටරය පදවා නගන නඩොල්ෆින් මසුන් සිටින සථ්ානයට 

පැමිණිනේය. 

"You did a good job buddy…"  රියැදුරු සඳුන්ට සුබ පැතීය. 

නඩොල්ෆින් මසුන්නේ සුරතල් රැඟුේ වෙට නදීකා මහත් නසේ ඇලුේ කොය.  

"අනන් සඳුන්.... නේ නඩොල්ෆින්ො හරිේ සව්ීට් අනන්... හරිම හුරතල් සත්තු නන්ද...." 

"ේේ..ඔව්..ඔයාට ඕන නේ නඩොල්ෆින්ව කිස් කරන්න වුනත් පුලුවන්... ඕන නේ වතුරට 

යමු...." 

"අනන මට ඕන නෑ නඩොල්ෆින්ව කිස් කරන්න... මම කිස් කරන්නන ඔයාව වීතරයි 

පැටිනයෝ....." නදීකා සඳුන්ට තුරුලු වූවාය. 

"ඔයාට බැරි නේ නිකන් ඉන්න... මම ගිහින් කිස් එකක් දීෙ එනව ගෑණු නඩොල්ෆින් 

නකනනක්ට...හි.හි.හි..." 

"ේේේ.. ඉතින් ගිහින් දීෙ එන්න... මනේ නතොල් වෙට වැඩිය රස ඇතිනන නඩොල්ෆින්නග 

ඒවා..."   නදීකා නබොරු තරහක් නපන්වා කීවාය. 

"අනපෝ නෑ..  ඔයානග අනිත් නතොල් නදක තරේ නේ රස නෑ...හි.හි.හි..." 



"චීඊඊයාආආ.. නමොන වල් කතා කියනවද මන් දන්නන නෑ... නහොඳ නවොවට නමතන 

මිනිසස්ුන්ට සිිංහෙ නත්නරන්නන නෑ... නරක ළමයා...."   නදීකා සඳුන් නේ කේමුෙ 

මිරිකමින් කීවාය. 

"දැන් ඔයානන ඒ විදියට හිතුනව..මමද...හි.හි.හි..."  සඳුන් නදීකා තුරුලු කරනගන 

උණුසුේ නතොල් හාදුවක් දුන්නන්ය. 

විවාපත් නදනදනනකු අතර ඇතිවන නමවැනි අවයාජ ස  ක කතා බහ ඔවුන්නේ බැඳිම වැඩි 

කිරීමට ඉවහල් නව්.  නදනදනා අතර අනනයෝනය විශව්ාසය හා අවනබෝධාය වැඩි කිරිමට 

සමත් නව්. එනහත් නේවා නදනදනානේ අහිිංසක විනනෝදයට පමණක් සීමා විය යුතුය. 

…………………………. 

නිනක්තනනේ තවත් ජනප්රිය සිංචාරක සථ්ානයක් වූ වන ජීවී ප්රනේශය නදීකා සහ 

සඳුන්නේ ශ ිංගාර නෙෝකය තවත් පුළුල් කිරීමට සමත් විය. තරමක ඝන කැළෑවකින් 

සමන්විත නේ භූමි ප්රනේශනේ නනොනයකුත් වර්ගනේ පක්ෂීන්,  අෙිංකාර මල් සහ ශාක 

වර්ග නමන්ම පතපතටම ආනව්නික වූ සත්ව විනශේෂද විය. 

"අනන් සඳුන්... නේ කැනළේ සිිංහනයො.. නකොටි එනහම නෑ නන්ද?...."  සඳුන් සමග අත් 

වැල් බැඳනගන කැළය තුලින් ඇති අඩි පාර දිනේ ගමන් කරමින් සිටි නදීකා ඇසුවාය. 

"ඔයාට පිසස්ුද නදී... නේ වනේ නපොඩි කැළෑවක ඒ වනේ නෙොකු සත්තු ඉන්නවද?... 

නපොඩි නපොඩි  සත්තු ඇත්නත.... අපි ඔනහොම ඉස්සරහට යමු..." 

"අේනමෝ එනහනේ කමක් නෑ...නකොනහොම වුනත් හරිම ෙස්සන කුරුල්නෙොයි... මල් 

ජාතියි තිනයනව නන්ද.... ේේේේ..."   නදීකා මල් වෙ සුවඳ නහොඳින් දැනනන්නට නෙොකු 

හුස්මක් ඉහෙට ගත්තාය. 

"නදී.. අපි යමුනකො ටිකක් කැනළේ ඇතුෙට… තවත් ෙස්සන මල්, ගස් ජාති ඇති...." 

"අපි අතරමිං නවයිද?....." 

"පිසස්ුද ළමනයො... නේක නපොඩි කැළෑවක් නන... අනික නමෝබයිල්ස් තිනයනව නන..." 

"හා යමු එනහනේ..." 

නදනදනා කැළය ඇතුෙට ටික දුරක් ගිනයෝය. 

"සූසූසූසූ... නේ හරිය මාර ෙසස්නයි නන සඳුන්.. බෙන්නනකො.. එක එක පාට ෙසස්න 

කුරුල්නෙො ඉන්නව ..අේනමෝ..."  නදිකා පුදුමනයන් කීවාය. 

"ඒ විතරක්ද.. බෙන්නනකො.. ෙස්සන දිය පාරවල් කීපයකුත් තිනයනවා.. නේ නදී... අපි 

නේ දිය පාරක  නාමුද?...." 



"ඔයාට පිසස්ුද.... ෙිංකානව් වනේ ඕන ඇෙක නාන්න නමනහේ බැරුව ඇති...." 

"අයිනයෝ.. ඔයා හරි බයයි නන... අපි එනහනේ තව නපොේඩක් එහාට යමු...." 

නදනදනා තවත් කැළය තුෙට ගිනයෝය. 

"අේනමෝ සඳුන්... නේ හරිය නේ කියෙ වැඩක් නෑ... මාරම ෙසස්නයි අනන්... ආසා 

හිනතනවා දිගටම නමතන ඉන්න....." 

සුළඟට යන්තේ නසෙනවන තුරුෙතා වලින් පිරි නේ නපනදනසේ ඇති අෙිංකාර 

පුෂප්යන්නේ නපනුමත් සුවඳත් නදීකා සහ සඳුන්නේ සිත ගත සැහැල්ලු කිරීමට සමත් 

විය.  විහඟුන්නේ නාදය ඒ සිසිෙ තවත් වැඩි කනල්ය.  නදනදනා අසලින්ම පියඹා ගිය 

කුරුලු නජෝඩුවක් අසෙ වූ ගසක අත්තක ෙැගුේ නගන නහොටට නහොට තබා අහිිංසක 

නෙස නපේ රැඟුමක් කනළේය. නසමින් පවනට මුසු වූ කිචි බිචි නාදනයන් නදනදනා 

ආදරනයන් පසුවන බවක් නපන්නුේ කනළේය.  කුරුලු නජෝඩුව නදස ආසානවන් බො සිටි 

නදීකා සහ සඳුන් එකට තුරුලු විය.   

"නමොකේද දන්නවද නමතන තිනයන ෙස්සනම නේ?...." සඳුන් නදීකානේ හිස පිරිමදිමින් 

ඇසීය. 

"නමොකේද.. අර ෙස්සනට සිිංදු කිය කිය ආදරනයන් ඉන්න කුරුල්නෙො නදන්නද?......." 

"නෑ ළමනයො... නමතන තිනයන ෙස්සනම නේ තමයි...ඔයා...." 

නමනසේ කියූ සඳුන් නදිකානේ පිටුපසින් සිටනගන ඇය වැළඳ ගත්නත්ය.   නදීකා අත් 

පිටුපසට දමා ඔහුනේ හිස අල්ො නගන පිටුපස බො යන්තේ සිනා සුනාය. නදනදනානේ 

සිත් හැඟීේ වලින් පිබිනදන්නට පටන් ගත්නත්ය.  නදීකානේ කේමුෙ යන්තමින් අත ගෑ 

සඳුන් පහත් වී ඇනේ නතොල් සිප ගත්නත්ය. 

දිගු නතොල් චුේබනනයන් සඳුන්නේ සරාගී හැඟීේ පිබිදී එන්නට පටන් ගැනුනි.  ඔහු 

නිරායාසනයන්ම නදීකානේ ළැම නපනදස ස්පර්ශ කනළේය. 

"නම සඳුන්..ඔයාට පිසස්ුද... නේ..නමතන මුකුත් බෑ .. නම..අනන.. පිස්සු..පිසස්ුද 

ඔ..ඔයාට..ළමනයො..නම..නමතන බෑ..අපි යමු නහොනටල් එකට..සඳූඌඌන් 

අනන්.ඒ.ඒ.ඒ.ඒ....." 

ආසවත් බයත් මුසුවූ නදීකානේ වචන සඳුන්ට උත්නත්ජනයක් විය.  ජීවිතනේ පළමු වරට 

එළිමහන් ස්ථානයක් ඔවුන්නේ අනුරාගී නෙෝකය විය. 

………………………. 

"සඳුන්...ඔයාට නේ පිසස්ු අනන්... බෙන්න කවුරු හරි ආවනේ... පිසස්ු නකොල්ො...." 

සඳුන්නේ උරහිනසේ එල්ලී ආපසු නිනක්තනයට එන විට නදීකා කීවාය. 



"ඉතින් කවුරුත් දැක්නක නැහැ නන.. මරු එක්ස්පීරියන්ස් එක නන්ද... නේව හැමදාම 

නෑ…. හැමතැනම නෑ...හි.හි.හි..." 

"ඔයාට නේ විහිළු.. මට නේ හිතන නකොටත් නමොකේද වනේ..... ස්සස්ස්්... බෙන්නනකො 

අනන්... මනේ නෂෝට්ස් වෙ හැමතැනම.... " 

"හරි ළමනයො... ඕක කාටවත් නප්න්නන නෑ..... ඔයත් එන්නජෝයි කරානන්.ඒ.ඒ.ඒ.ඒ... 

නේ ඉක්මනට නහොනටල් එකට යමු... අද රෑට කැබනර් එක තිනයනව නන...." 

එදින සන්ධායානව් පැවැත්වුන 'කැබනර්' නර්තනයට නිනක්තනනේ සිටි සිංචාරකයින් 

නබොනහෝ නදනනක් පැමිණ සිටියහ.  නර්තනය පැවැත්වූ ශාොව වාතාවරණයට නයෝගය 

වන පරිදි සැරසිලි සහ විදුලි බුබුළු වලින් ආනෙෝකමත් කර තිබුනි. පැමිණ සිටි සියලු 

නදනාම සජීවී ජවයකින් ප්රනමෝදයට පත් වී ඇත ආකාරයක් නපනනන්නට තිබුනන්ය.  

මත් පැන් පමණක් නනොව මත් ද්රවය භාවිතයද අඩුවක් නැතුව සිදු වුනි. 

"නේ සඳුන්... නේ කැබනර් එක අපි ෙිංකානවදි ගිය එක වනේ නවයිද?......" 

"ඒ කිව්නව නදී?...." 

"නෑ අනන්... ඒනක ඩාන්සර් ඇඳුේ ඔක්නකොම ගැනෙව්වනන..නේනකත් එනහම 

නවයිද?......" 

"මන් දන්නන නකොනහොමද  නදී.... අපි බෙමුනකො...." 

"ඔව්..ඔයා නේ කැමැති ඇති එනහම නවනව නේ නන්ද...." නදිකා තරහ මුහුණක් 

නපන්වා කීවාය. 

"ඉතින් එයා එනහම කනරොත් ඒකට මම නමොනව කරන්නද.. නිකන් පිස්සු කතා 

නනොකිය ඉන්න නදී..." 

නදීකා ඇඳ සිටි ගවුම යන්තේ ඇනේ කෙවා ආවරණය කිරීමට සමත් විය.  තෙ එළලු 

වර්ණනයන් යුතු නදීකානේ මනරේ රූ සපුව නේ නිසා වඩාත් රමණීය සහ ආකර්ෂණීය 

නෙස කැපී නපනුනි.  නේ නිසා ශාොනව් සිටි නබොනහෝ පිරිමින්නේ නදනනතට ඇය 

රසඳුනක් විය.  

"අනන් සඳුන්.. හැම මිනිහම මම දිහා කන්න වනේ බෙනව...."  නදීකා නසමින් 

නකඳිරුවාය. 

"ඒ ඔයා නසක්සි ලුකින් හින්ද නන නකල්නෙ... වැඩිය ගණන් ගන්න එපා..." 

"ඒ වුනාට මට ටිකක් බයයි සඳුන්... බෙන්නනකො නේ සමහර කළු මිනිස්සු නිකන් 

නයෝධානයො වනේ.... දැක්කම බය හිනතනවා...." 



"ෂ්ෂ්.. ගණන් ගන්න එපා නදී.... නේ වනේ තැන් වෙ ඔනහොම තමයි....." 

කැබනර් නර්තනය ආරේභ වීමට නපර, පැමිණ සිටි නබොනහෝ නදනනක් ගැහැණු පිරිමි 

නේදයකින් නතොරව නහොඳ හැටි මත් පැනින් සප්පායේ වී සිටියහ. නදීකා සහ සඳුන්ද නේ 

පිරිසට අයත් විය.   උත්නත්ජනයට පත් පිරිස අධි නව්ග සිංගීත තාෙයට අනුව නව්ග රිේම 

නැටුේ ආරේභ කනළෝය.  

"ස්සස්්... සඳුන්.. නමොකේද අනන් නේ ඩ්රින්ක් එක... හරි නෂෝක් හින්ද මම ටිකක් වැඩි 

නවන්න බිව්ව අනන්.. දැන් ටිකක් කැරකිල්ෙ වනේ...." 

"ළමනයො.. ඕක රසයි කියෙ වැඩිය ගන්න එපා... ඕනක නම 'ේලූ හවායි'.. හවායි වෙ 

නෙෝකල් ඩ්රින්ක් එකක්...   ට් ස්ස් එක්ක රේ.. නවොේකා එකට දාො තිනයන්නන.. වැඩිය 

බිව්නවොත් ටිප්සි නවයි...." 

"දැන් නේ ඒ වනේ තමයි අනන්.. එනහනේ නටමු නපොේඩක් ඒක බහින්න..." 

"හා නකල්නල්...." 

නදනදනා අන් අය සමග නව්ග රිේම නැටුමට එක් විය.  සඳුන්නේ බඳ වටා දෑත් යවා ඔහු 

දැඩි නෙස ආලිිංගනය නකොට ගත් නදීකා රතු පාට, නිල් පාට, දේ පාට නෙෝකයකට 

අවතීර්ණ නවමින් නැටුනේ නයදුනාය.  ඇනේ ස්පර්ශනයන් නපළඹවීමට පත්  සඳුන් 

නැටුම අතනර්දි ඇනේ සිරුර සරාගී නෙස පිරිමැේනේය.  මුලු නැටුේ නව්දිකාවම එකම මී 

මැසි නපොදියක් නමන් විය.  සීමා බන්ධාන කිසිවක් නනොමැති විය.   සියලු නදනාම තමන්ට 

රිසි නසේ නැටීමත් සහ ආලිිංගනයන්වෙ නයදීමත් කනළෝය.  විවිධා වර්ණනයන් යුත් විටින් 

විට දැල්නවන විදුලි බුබුළු වලින් ශාොනව් පරිසරය නේ නව්ග රිේම නැටුමට තවත් ජවය 

සහ පන්නරය දුන්නන්ය. 

නබොනහෝ නව්ොවක්  එක දිගට නැටීම නිසා නදීකා නවනහසට පත් වූවාය.  නේ නිසා ඇය 

සඳුන් සමග නැටුේ නව්දිකානවන් ඉවතට නගොස් වාඩි වූවාය. 

"ේේ.. සඳුන්..දැන් නේ ටිප්සි ගතිය අඩු වුනා...."  සඳුන්නේ ළැම මත හිස තබා ගත් 

නදීකා කීවාය. 

"අේනමෝ... ඔයාට නහොඳටම දාඩිය දාො.... අපි නපොේඩක් නමනහම ඉඳිමු.. තව ටිකකින් 

කැබනර් නකල්නෙො ඒයි...." 

"හ්ේේේේ.... බොනගන ඉන්නන නහලු නකල්නෙො එනකන් නන්ද... වල් නකොල්ො...." 

"නමොනකෝ?... නජෙස් ද?...." 

"ඔව්...." නදීකා ඉවත බොනගන කීවාය. 



රාත්රී එනකොළහට පමණ කැබනර් ළඳුන් ඔවුන්නේ නර්තනය ආරේභ කනළෝය.  ප්රධාාන 

නාටිකාිංගනාවට අමතරව තව නාටිකාිංගනාවන් විසස්ක් පමණ එහි සිටියහ. ප්රධාාන 

නාටිකාිංගනාව නව්දිකාව මත රඟ දැක් වීනේ  නයදුන අතර අන් අය අමුත්තන් පිරිස හා 

හැසිනරන්නට පටන් ගත්නතෝය. නමය පිරිමින්නේ මහත්වූ අමන්දානන්දයට නහේතු වූ 

අතර ගැහැණුන්නේ කනස්සල්ෙට නහේතු විය. 

කැබනර් දර්ශනය ආරේභ වී ටික නව්ොවකින් ප්රධාාන නිරූපිකාව ඉතාමත් කාමුක නෙස 

රඟ දක්වන්නට වූවාය. සිංගීත රිේමයත්, විදුලි ආනෙෝකනේ ආනටෝපයත් නිසා ඇනේ 

අනුරාගී බව නදගුණ නතගුණ වී නපනනන්නට වුනි.  සිංගීත රිේමය අනුව ඇඳුේ 

එකිනනක ඉවත් කෙ ඇයට අවසානනේදි ඉතිරි වූනේ යටකළිසමත් අඩි උස සපත්තු 

නදකත් පමණි. 

ඇනේ නේ රිංගනය නිසා ශාොනව් සිටි පිරිමින් නපළඹවීමකට පත් වු බව පැහැදිලිව 

නපනනන්නට විය.  සේපූර්ණනයන් නේන වන නෙස සමහර පිරිමින් කෑ ගසා කීවත් 

ඇය එයට අවනත වූනේ නැත.  පිරිස අතර හැසිනරමින් සිටි නිරූපිකාවන් නවත පිරිමින් 

ඇදී ගිනේ නිරායාසනයනි. කුල්මත් වී සිටි සඳුන්ද එක නිරූපිකාවක් ආලිිංගනය නකොට 

ගත්නත්ය. 

"සඳුන්..නමොනවද ඔයාට නේ නවො තිනයන්නන්..ආ... නමහාට එන්න...."  

නනොමනාපයට පත් නදීකා ඔහු ඉවතට ගැනීමට සැරසුනාය. එනහත් මත් පැනින් සහ 

නිරූපිකාවනේ පහසින් නපළඹවී සිටි සඳුන් නදීකාට කන් දුන්නන් නැත. ඔහු නිරූපිකාව 

සමග නැටුේ නව්දිකාවට නගොස් සිහිය විකල් වූවකු නමන් නටන්නට විය.  කිසිම චාරයක් 

නහෝ සාරධාර්මයක් නනොමැති නේ නිරූපිකාව ඇනේ රහස් තැන් සඳුන්නේ ඇනේ 

අතුල්ෙමින් ඔහු තවත් උත්නත්ජනයට පත් කළාය. 

සඳුන්නේ නේ අනශෝභන නැටුම බො සිටිය නනොහැකි වූ නදීකා ශාොනවන් පිටවී උඩු 

මහනල් තම කාමරයට නගොස් ඇනඳේ වැතිරුනාය. ඇනේ දෑසින් කඳුලු කඩා හැනෙන්නට 

පටන් ගත්නත්ය. 

"සඳුන් මට ඇත්තටම ආදනරයිද?... එනහනේ ඇයි මම ඉන්නනකොට මට නප්න්නම නේ 

වල් ගෑණිනයක් බදානගන නටන්න ගිනේ?.... නකල්නෙක්ට ඇත්තටම ආදනර් 

නකොල්නෙක් කවදාවත් එනහම කරන්නන නෑ... අනික මම දැන් එයානග වයි ්... එයා 

ආදරය කරන්න ඕන මට විතරයි... සඳුන් ආදනර් මටද.. මනේ ඇඟටද... අයිනයෝ මට නේ 

මුකුත් නත්රුේ ගන්න බෑ... සඳුන් මම කියන ඕන නදයක් කරනවා.. මට හරිම කීකරුයි.. 

ඒත් ඇයි නේ නවන ගෑණු බදා ගන්න යන්නන?... අපි නදන්නනේ නසක්ස් ෙයි ් එනක් 

කිසිම අඩුවක් නෑ.. එනහනේ ඇයි නමනහම නවන්නන...  එයා මට ආදනර් නැේද?... මම 

මිරිඟුවක් පස්නසද දිව්නව.. නෑ නෑ.. එනහම නවන්න බෑ... සඳුන් මට ආදනරයි..ඔව්.. 

මමත් එයාට ආදනරයි... මට එයා නැතුව බෑ... එයාටත් මම නැතුව බෑ කියෙ මම 

දන්නවා... එනහනේ නමොකේද නේ?...." 



නමවැනි සිතුවිලි වලින් පීඩාවට පත් වූ නදීකා නකොට්ටය බදා නගන අඬන්නට වූවාය. 

නදීකානේ නික්ම යෑනමන් කෙබෙයට පත් සඳුන් ස්වල්ප නව්ොවකට පසු කාමරයට 

ආනව්ය.  නදීකා ඔහු නනොදුටුවා නසේ නකොට්ටය බදා නගන සිටියාය. 

"නදී..අ.අනන් නසොරි නදී... ම..මම හිතු හිතුනව නෑ ඔයාට..නම..නමච්චර අප්නසට් යයි 

කියෙ...."  ඇඳ මත වාඩිවූ සඳුන් කීනව්ය. 

"එපා මාත් එක්ක කතා කරන්න... යන්න... ගිහින් අර වල් ගෑණි එක්ක බුදිය ගන්න..." 

නදීකා නකොට්ටනේ මුහුණ සඟවා ගනිමින් කීවාය. 

"අනන් නදී ප්ලීස්.. අනන් ඔච්චර අප්නසට් ගහන්න එපා.. ඒ නවොනව ඒ නේ නිකන්ම 

වුනා.. මම හිතෙ කනර් නෑ නදී... අනන්... ප්ලීස්... කතා කරන්න නකො.... ප්ලීස්..." 

"හිතෙ කනර් නෑ?.. ආ.... එතනකොට ඔක්නකොම නිකන්ම වුනා.. සඳුන්..ඔයා මට ආදනර් 

නෑ සඳුන්... ආදනර් නේ මම ඉන්නනකොට නවන ගෑණිනයක් බදා ගන්නන නෑ...."  නදීකා 

නැවත හඬන්නට වූවාය. 

"අනන් නදී..ප්ලීස්... අනන් නසොරි නකල්නෙ... මම ආදනර් ඔයාට විතරමයි... අනන් මම 

කියන එක නපොේඩක් අහන්නනකො..." 

සඳුන් නදීකානේ උරහිස අත ගෑනව්ය. නදීක වහා ඔහුනේ අත ඉවත් කළාය. 

"එපා මාව අල්ෙන්න… අරකිනග ජිංගිය අස්නසේ අත දාො.. ඒකිනග ජරාව අල්ෙෙ එපා 

මාව අල්ෙන්න... ගිහින් ඒකිටම....................... ඇයි සඳුන් මට නමනහම කනර්?... ඔයා 

අයිත් මට විතරයි සඳුන්....." 

"ඉන්න එනහනේ මම ගිහින් ඇඟ නහෝද නගන එන්නේ...." 

"සඳුන්... ඔයා හිතනවද ඇනේ තිනයන ජරාව නහෝද ගන්නව වනග හිනත් තිනයන ජරාව 

නහෝදන්න පුලුවන් කියෙ.... කවදාවත් තමන්නේ වයි ්ට ආදරය කරන මිනිනහක් නවන 

ගෑණු අල්ෙනව තියා හිතන්නනවත් නෑ... ඒත් බෙන්න ඔයා කරපු නේ..... ඔයාට 

ගෑණිනයක් දැක්කම නළියනව... ඉන්න බෑ.... " 

"අනන් නදී... අනන් නකල්නෙ අහන්නනකො.ඕඕඕ... මම කියන එකත්... ඒකිට මනේ 

නමොන විදියක ආසාවක්වත් නෑ... ඒක වුනා… දැන් ඒක ඉවරයි... අනන් එන්නනකො මම 

ළඟට... අනන් මාව රිේදන්න එපා..." 

"රිේදන්න එපා?  ..එතනකොට ඔයා මාව රිේදපු එක හරිද?... සඳුන් නදයක් කරෙ දැන් ඒක 

ඉවරයි කියෙ කියන්න බෑ... ඒ කරපු නේ දිගටම තිනයනවා... සඳුන්.. මම නමච්චර කල් 

ඔයාට කිව්නව නෑ... මටත් ඕන නේ ඔය වනේ නේවල් කරෙ දැන් ඒක ඉවරයි කියෙ 

කියන්න තිබුනා...." 



"නමොනව නදී? .. නමොකේද ඔයා නේ කියන්නන?...." 

"ඔයා දන්නන නැතුව ඇති සඳුන්... ඔයානග යාලුනවො කීනදනක් මාව ඇඳට ගන්න හැදුවද 

කියෙ.... දන්නන නෑ නන්ද..."  නදිකා නකොට්ටනයන් හිස ඔසවා ඇසුවාය. 

"නමො.. නමොනව..ක්..කවුද උන්?..කියන්න.. මන් උන්ව මකනවා..." 

"උන් කවුද කියන එක නමතන වැදගත් නෑ... දැන් මමත් ඔයා වනේ නේ.. උන් එක්ක 

බුදිය නගන කියන්න තිබුන දැන් ඒක ඉවරයි කියෙ... ඔයත් දැන් කනර් ඒ වනේ  වැඩක් 

නන... සඳුන්... මනේ ඇඟට තවම අත තියෙ තිනයන්නන ඔයා විතරයි... ඉස්සරහටත් 

එනහමයි...ඒත් සඳුන්... ඔයා මට නමනහම කරන්න ගිනයොත්... මම තවත් ඔයා එක්ක 

ඉන්නන නෑ... අන්න ඒක නහොඳට මතක තියා ගන්න....." 

"අනන් නදී... මම නපොනරොන්දු නවනව ආයිත් නේ වනේ නේවල් වැරදිොවත් 

නනොකරන්න.... " 

"සඳුන්.. වැරදිො හරි නමනහම නේවල් නවන්නන ඔයා මට හරියට ආදනර් නැත්නේ 

තමයි...." 

"මම ඔයාට ආදනරයි නදී... අනන් ඔව්... මම නපොනරොන්දු නවනව ආයිත් කිසිම දවසක 

නමනහම නේවල් නනොකරන්න..."  සඳුන් බැගෑපත් ආකාරයට කීනව්ය. 

"ඔයා කියන්නන ඇත්තම ඇත්තද?....." 

නදීකා අනිත් පැත්තට හැනරමින් ඇනඳේ වීට්ටමට නහේත්තු වූවාය.  ඇය නමනසේ හැනරන 

විට ඇනේ ගවුම මදක් උඩට ඉස්සි යටකළිසම නිරාවරණය විය.  නමය දුටු සඳුන් 

නපළඹවීමට පත් වී ඇය වැළඳ ගත්නත්ය. 

"සඳුන්.. එපා.. එහාට නවන්න… එපා එන්න මම ළඟට...ඔයා අරකි හින්ද නන්ද 

ඇවිස්සිො ඉන්නන...ආ.. එපා මාත් එක්ක එකතු නවන්න...." 

නදීකා ඔහු ඉවතට තල්ලු කිරීමට උත්සාහ කළාය. 

"අනන්  නෑ නදී.... නෑ.. නෑ.. මම ඔයාට ආදනරයි නකල්නෙ.... අනන් ඔව්...මාව විශ්වාස 

කරන්න.... මනග නදී...."   සඳුන් ඇය සිප ගන්නට තැත් කනළේය. 

"නෑ සඳුන්..ඔයා ආස මනේ ඇඟට..මට නනනමයි.... මට බෑ ඔයා එක්ක  එකතු 

නවන්න... ඔයා මට ආදනර් නෑ....එපාආආආ..."  

නදිකා මුලු නවර නයොදා ඔහු තල්ලු කිරීමට උත්සාහ කළාය. එනහත් සඳුන්නේ 

ස්පර්ශනයන් ඇනේ විනරෝධා ශක්තිය හීන විය. 



"නෑ... මම ඔයාට ආදනරයි නකල්නල්.ඒ.ඒ.ඒ.ඒ....."  සඳුන් ආශාව සහ ආදරය මුසුවූ 

හැඟීනමන් කෑ ගැසීය. 

"ඔය ඇත්තමද සඳුන්?......" සඳුන්ට අවනත නනොවීමට ඇති ශක්තිය අඩුවී ගිය නදීකා 

ඇසුවාය. 

"ඔව් මනේ නදී....ඔව්ව්ව්ව්ව්ව්ව්ව්.... " 

"ඇත්තටම ආදනරයි?......" නදීකා නව්ගනයන් හුස්ම ගනිමින් ඇසුවාය. 

"ඔව්.. ඇත්තටම... ඇත්තටම...." 

"හැමදාටම ආදනරයි?......" 

"ඔව් වස්තුනව.. ඔව්.. හැමදාටම....." 

"නගොඩාආආආආආආක්?......." 

"ඔව් නගොඩාආආආආආක්..........." 

"ස..සඳුන්..ආ.............." 

නදීකානේ සඳුන්ට ඇති ආදරය ඉසම්තු විය.  තව දුරටත් ඔහු වැළැක්වීමට ඇයට 

නනොහැකි විය.  ඇය ඔහුට අවනත වූවාය. 

නදනදනානේ කායික එක්වීම ඉතා රළු විය. 

නදීකා සඳුන් සමග යහළු වූනේ ඔහුනේ වත්කම මූලික නකොටනගන වූවත් දැන් ඇය 

ඔහුනේ බිරිඳය. අන් නබොනහෝ භාර්යාවන් නමන් ඇය සඳුන්ට ආදරය කරන්නීය.  එය 

නනොසැනෙන නසනනහසක් වීමට නහෝ නනොවීමට පුලුවන. නකනසේ නවතත් වර්තමානනේ 

ඇය ඔහුට දක්වන්නන් බිරිඳක විසින් සැමියාට දිය යුතු ආදරයයි. එනහත්, සඳුන්නේ 

තත්ත්වය කුමක්ද? ඔහු නදිකාට නියම සැමිනයකු නමන් ආදරය කරන්නන්ද? එය 

අවස්ථාවාදී බැඳීමක් පමණද? නේවා සිංකීර්ණ ප්රශ්න නව්. එනමුත් නියත වශනයන්ම 

කාෙය විසින් නේවාට පිළිතුරු ෙබා නදනු ඇත. 

අලුත විවාපත් යුවෙක් මධු සමය ගත කිරීමට යන්නන් කෙබෙකාරී වාතාවරණයකින් 

නතොරව නදනදනා අතර අනනයෝනය අවනබෝධායත්, ආදර බැඳීමත් ශක්තිමත් කර ගනු 

පිණිසය.  නේ සඳහා මධු සමනේදී නදනදනා අතර කායික සේබන්ධාතාවය ඉතා වැදගත් 

නව්.  නේ කායික සේබන්ධාතාවය අනුරාගී බවට වඩා ආදර ශ ිංගාරනයන් සිදු විය යුතුය. 

කායික සේබන්ධාතාවයක් නැති යුවෙක් අතර බැඳීමක් ඇතිවිය නනොහැකිය.   කායික 

එක්වීනමන් සේනභෝගයක් ෙැබුවද,  ඉන් ඇතිවිය යුතු වැදගත්ම ප්රතිලෙය වන්නන් 

නදනදනානේ ආධායාත්මික බැඳිමට ඉන් රුකුෙක් ෙැබීමය. නදනදනා මධු සමනයන් 

රැනගන යන්නන නේ ආධායාත්මික බැඳිමයි.  එය ඔවුන්නේ ආදරය ශක්තිමත් කිරීමටත්, 



ඉදිරි ජීවිතය අඹු සැමියන් නසේ එකට නගනයාමටත් අතයාවශය නදයකි.  කායික සතුට 

පමණක් මධු සමනේදී ෙැබීනමන් නමම කාරණය ඉෂ්ට සිේධා වන්නන් නැත. 

නදීකාත් සඳුනුත් නේ ආධායාත්මික බැඳීම ඔවුන්නේ මධු සමනයන් ෙැබුවාද?  එය 

ඔවුන්නේ ජීවිතය ඉදිරියට  ගමන් කරන ආකාරනයන් දැක බො ගත හැකිය. 

++++++++ 

සඳුන්නේ නැනගනිය වූ දුෂානි,  තාරක සමග මිතුරු දමක් ඇති කර ගැනීමට සෑම 

උත්සාහයක්ම දැරුවාය. එනහත් තාරක නගන් ඇයට කිසිම අනුබෙයක් ෙැබුනන් නැත.  

නකනසේ නවතත් දුෂානි ඉන් පසුබට නනොවූවාය. 

දුෂානි නදීකානේ මව සමග ඉතා කුළුපග බවක් ඇති කර ගත්තාය.   නිතරම 

දුරකථනනයන් ඇයට කතා කොය. 

"අනන් ඇන්ටි.. බෙන්නනකො... තාරක අයියා මට එයානග නමෝබයිල් නේබර් එක 

නදන්නන නැහැ නන... අක්කා නකොච්චර කිව්වත් එයා නදන්නන නෑ... අනන් ඇන්ටි.. මම 

එයානේ නෑනා නන.. ඉතින් ඇයි අනන්  නදන්නන නැත්නත?....."   දුෂානි නානහන් 

අඬමින් නදීකානේ මවට කීවාය. 

"ඔයා නකොනහොමද ඉල්ලුනව පත?...." 

"මම අක්කට කිව්ව ඉල්ෙො නදන්න කියෙ.. ඒත් එයා නදන්නන නෑනන ඇන්ටි.. අනන් 

ඇයි මාත් එක්ක නමච්චර තරහ.... අපි නදන්න නන්ද නවඩින් එනක් නබස්ට්මන් ඇන්ේ 

බ්රිේස්නේේ.. නවන නවඩින් වෙ එනහම නදන්නනක් නකොච්චර යාලුද.. ඒත් තාරක අයියා 

මාත් එක්ක තරහයි.... එදා නවඩින් එක දවනස වුන එකට මම නමොනව කරන්නද 

ඇන්ටි?.... අර මලිත් නන නිකන් රණ්ඩුවට අයියව පටෙව ගත්නත...." 

"එදා වුන නේට ඔයා නමොනව කරන්නද පත.. ඒක හින්දා පුතා ඔයාට කතා නනොකර 

ඉන්නව නේ ඒක වැරදියි.... ඉන්නනකො දුව.... මමත් කතා කරෙ බෙන්නේ නකො... 

දුව...ඔයාට නිවාඩු නවොවක නමනහේ ඇවිල්ො යන්න එන්න.. දවසක් නදකක්  නැවතිෙ 

යන්න පුලුවන් නන...." 

"නහොඳයි ඇන්ටි.. තැන්ක් යූ.. මම නවොවක එන්නේ නකො...." 

දුෂානිනේ හැඟුේ බර කතා නිසා නදීකානේ මවට ඇය ගැන අනුකේපාවක් ඇති විය.  නේ 

නිසා ඇය තාරක සමග දුෂානි ගැන කතා කළාය. 

"පුනත්.. ඇයි පුනත් ඔයා අර දුෂානි ළමයා එක්ක ඔච්චර තරහ?.... ඔය සිේද නවච්ච 

නපොඩි නපොඩි නේවල් අමතක කරෙ දාන්න පුතා.. ඒ ළමයා ඔයානග නෑනා නන...." 

"එයත් එක්ක මම තරහ නැහැ අේනේ... ඒත් මම ආසා නැහැ එයා එක්ක වැඩි බජනයක් 

තියා ගන්න...." 



"ඔයා ආස නැත්නේ එනහම බජනයක් තියා ගන්න ඕන නෑ පුතා... ඒත් අඩු ගානන් ඒ 

ළමයා එක්ක වචන නදක තුනක් වත් කතා කරන්නනකො…  නැත්නේ ඒ මිනිසස්ු හිතයි 

අපි මහ ආඩේබර කාර මිනිසස්ු කියෙ...." 

"නේ අේනේ... දුෂානි නිංගි එක්ක මනේ කිසිම විදියක තරහක් නෑ... මම එයාට මනේ 

නෑනා විදියට ආදනරයි.. නරස්නපක්ට් කරනවා.. ඒක නවනම නදයක්... ඒත් අේනම.. අපි 

නදන්නට ඔච්චර කතා කරන්න කිසිම නදයක් නැහැ.... අපි නදන්නනේ අදහස් නවනස්... 

එයා නපෝසත් නකල්නෙක්.. එයා ඉන්නන ඒ නපෝසත් සමාජනේ.. මම දුප්පත් 

නකොල්නෙක්... ඉතින් අපිට නමොනවද කතා කරන්න තිනයන්නන?....." 

"අනන් එනහම කියන්න එපා පුතා... ඒ මිනිස්සු නගොඩක් නපෝසත් වුනත් දැන් අනප් 

නෑදෑනයො නන... ඒ හින්ද අනන් පුතා... ඔයානේ න ෝන් නේබර් එක එයාට නදන්න... ඒ 

ළමයා ඔයාට තුන් තිස් පැනේම කතා කරන එකක් නෑ.. අඩු ගානන් අපි නෑදෑ කමට වත් 

ගරු කරමුනකො පුතා... හරි.... ඔයා එනහනේ සමාධි දුවනගන් අහෙ නේබර් එක 

නදන්නනකො... ඉවරයි නන...." 

"සමාධිනගන් ඇහුනවොත් ඉතින් නකළින්ම කියයි නදන්න කියො... සමාධිනග හිත නහොඳ 

වැඩියිනන... සමාධි එයාට ගහන්න එන නකනනක්ට වුනත් මමත්රී කරයි...." 

"ඉතින් බෙන්න ඒ ළමයා නකොච්චර නහොඳද කියො....ඔයා වනේ නපුරු නැහැ සමාධි 

දුව...." 

"නමොන කරදරයක්ද මන් දන්නන නෑ අේනේ... හ්ේ... හා හරි හරි... එනහනේ අේමම 

එයාට මනේ නේබර් එක නදන්න... හැබැයි ඕනවට වැඩිය ඒවට ආනවොත් මනගන් නහොඳ 

එකක් අහ ගන්නව එයා...." 

මවනේ නපරැත්තය සහ ඇවිටිල්ෙ නිසා තාරකට දුරකථන අිංකය දුෂානිට දීමට සිදු විය. 

නමයට සමාධිනගන් පූර්ණ කැමැත්තද ෙැබුනි.  තාරකනේ දුරකථන අිංකය ෙැබීම ගැන 

දුෂානි මහත් උේදාමයට පත් වූවාය.  එය ඇනේ පරමාර්ථය සලෙ වීනේ එක් පියවරක් 

නෙස ඇේ සැළකුවාය.   අිංකය ෙැබුන නමොනහොනත්ම ඇය තාරකට කතා කළාය. 

"අනන් තාරක... තෑන්ක් යූ නසෝ මච් මට නේබර් එක දුන්නට......" 

"හ්ේ.. හැබැයි නිංගි... මට හැමතිස්නසම කතා කරන්න එපා... මට හරියට වැඩ 

තිනයනවා..ඔයාට වනේ මට නවො නැහැ න ෝන් එනක් නගොඩක් නවො එල්ලිො 

ඉන්න...." තාරක තදින් පැවසුනව්ය. 

"හරි හරි තාරක... මම ඔයාට ඇණයක් නවන්නන නෑ.... අයි නප්රොමිස් තාරක...." 

"හ්ේ.. ඒක නහොඳයි...." 



"නේ තාරක... තව සුමාන තුනකින් සැටර්නේ.. නබොලිවුේ මියුසිකල් නෂෝ එකක් 

තිනයනවා... ඔයත් එන්නනකො තාරක... මනේ යාලුනවෝ ඔක්නකොම යනවා.. අනන් ඔයත් 

එන්නනකො... ප්ලීස්... මම ටිකට් ගන්නේ..ඔයා කරදර නවන්න එපා...." 

"අනන් නසොරි නිංගි... මට ඕවට එන්න නවොවක් නැහැ... මම දවස් හතම දැන්  ාමසි 

එනක් වැඩ කරනවා... අපිට නිකන් ඉන්න නවොවක් නැහැ නිංගි... අනන් නසොරි... තරහ 

නවන්න එපා....." 

"අනන් නමොකේද තාරක.. එක දවසනන.. අනික හැමදාම වැඩ කරන්න ඕනද.. නරස්ට් 

එකකුත් තිනයන්න ඕන නන... අනන් ප්ලීඊඊඊඊඊඊස්.. එන්නනකෝඕඕඕඕ....."  

"අනන් නිංගි නසොරි... මම එක සැරයක් කිව්ව නන.. පුලුවන් කමක් තිබුන නේ මම 

එනව...."   තාරක හැකි තරේ දුරට සන්සුන් සව්රයකින් කීනව්ය. 

"ේහ්.ේහ්...ඔයා හරි නරකයි තාරක...ේහ්හ්...ඔයාට මම ගැන කිසිම ෆීලින් එකක් 

නෑ...ේහ්හ්..ේහ්හ්...ේහහ්්...." 

උරණ වූ දුෂානි දුරකථනය විසන්ධි කළාය. 

"හඃ.. වැනේමයි එයත් එක්ක නබොලිවුේ බෙන්න යන්න.. අන්තිනේදි මට නිල්වුේ නවො 

තමයි එන්න නවන්නන....."    තාරක තමාටම කියා ගත්නත්ය. 

++++++++ 

තාරක සමග කිට්ටු මිතු දමක් ඇති කර ගැනීමට දුෂානි දැරූ උත්සාහය සාර්ථක වූනේ 

නැත.  ඇනේ නකටි ජිංගම දුරකථන පණිවිඩ වෙට පවා තාරක කිසිදු ප්රතිචාරයක් 

දැක්වූනේ නැත. මහත් සිත් තැවුෙට පත් දුෂානි, නදීකා සමග නේ ගැන කතා කළාය. 

"අනන් අක්නක බෙන්නනකො... තාරක අයියා මාත් එක්ක එච්චර කතා කරන්න ආස 

නැහැ.... මාත් එක්ක නෂෝ එකක් බෙන්න එන්න කිව්වත් එන්නන නෑ...." දුෂානි නදීකා 

සමග සිංනව්ගනයන් පැවසුවාය. 

"නිංගි.. අනප් මල්ලි අර සමාධිත් එක්ක ෆුල් ෙව්... ඒ හින්ද එයාව අල්ෙ ගන්න එක 

එච්චර නල්සි නැහැ...  සමාධිනගන් එයාව නවන් කරන එක සෑනහන්න අමාරු වැඩක් 

නිංගි...." 

"ඉතින් අක්නක්... මම ඔය සමාධිට වඩා නකොච්චර නසක්සිද.. නකොච්චර නපෝසත්ද.. 

ඉතින් ඇයි තාරක අයියා එයාව අත ඇරෙ මාත් එක්නක් එන්නන නැත්නත්?...." 

"හ්ේ... නිංගි නේ... මල්ලිව නවනස් කරන්න ට්රයි කරනවට වැඩිය අපි මනේ අේමයි 

තාත්තයි අපිට ෆුල් සනපෝට් එක නදන විදියට වැඩක් කරමු.... එතනකොට අේමයි 



තාත්තයි නප්රෂර් එක දැේමම මල්ලිට කර ගන්න නදයක් නැති නවනවා.. එතනකොට එයා 

ටික ටික ඔයාට කැමැති නවයි...." 

"අක්නක්.. මට එක චාන්ස් එකක් හේබ වුනනොත් තාරක අයියා මනේ තමයි... නකොනහොම 

හරි එයාව එක පාරක් ඇඳට ගත්නතොත් එයා මනේ පස්නසන්ම එයි..." 

"හි.හි.හි.. ඔව් ඉතින් ඔයා එක්ක ඇනඳේ හිටිය නකොල්නෙො පිසස්ුනවන් වනේනන  ඔයා 

පස්නස එන්නන..නන්ද.... නේ එනහනේ අපි නේ විදියට ප්ෙෑන් එකක් ගහමු... ඔයානග 

තාත්තිනග නහල්ප් එක ඕනන් වැනේට...." 

"අේනමෝ ඔව් අක්නක්.... තාත්ති මම කියන ඕන නදයක් කරයි.. තාත්තිටත් නකොනහොම 

හරි ඕන තාරක අයියා මට බන්දෙ නදන්න..... හරි ඉතින් නමොකේද ප්ෙෑන් එක?....." 

"හරි නිංගි.... දැන් නේකයි මම හිතා නගන ඉන්න ප්ෙෑන් එක... නේ දවස් වෙ අනප් 

තාත්තනග බිස්නස් හරිම සවුත්තුයි.... ඒක හින්දා ඔයානග තාත්තාට කියෙ අපි සනපෝට් 

එකක් අරන් නදමු....." 

"හරි අක්නක්... මම තාත්තිව කැමති කර ගන්නේ....ඉතින් අපි නමොනවද තාත්තිට 

කියන්න ඕන?......" 

"තාත්තිනග එකස්නපෝට් කන්ටැක්ට්ස් තිනයනවනන... ඉතින් අපි තාත්තිට කියෙ 

එක්ස්නපෝට් ඔඩර්ස් ටිකක අරන් නදමු මනේ තාත්තාට.... ඒනකන් පුලුවන් තාත්තව අනප් 

පැත්තට නේමා ගන්න….එතනකොට අේමත් නිකන්ම අනප් පැත්නත.. තාත්තා තදින් 

හිටිනයොත් මල්ලිට සමාධි එක්ක නල්සි නවන්නන නැහැ…. එතනකොට අපිට පුලුවන් 

අනප් වැනේ කර ගන්න..." 

"ෂා...අක්කනග නමොනල් තමයි නමොනල්....ේේේේ.. නියමයි අක්කි....  " 

"හැබයි නිංගිනයෝ.... අනප් මල්ලි කිව්නවොත් කිව්වා... මිනිහ හරිම හිතුවක්කාරයි... ඒ 

හින්ද ඔයත් මල්ලිට ෆුල් ට්රයි එක නදන්න ඕන හරිද?..." 

"හරි අක්කිනයො හරි... මම නදන්නේ ට්රයි එක... අනන් අක්නක…. තාරක අයියා හින්ද 

මම පිස්සු වැටිො ඉන්නන... එයා නකොච්චර හැන්ේසේද…. නඩොක්ටර් නකනනක් 

නවන්න යනවා.... තාරක අයියා නමොකට නේ සමාධි වනේ දුප්පත් නකල්නෙක් අල්ෙ 

ගත්තද මන්ද.... මාව බැන්දම එයාට ඔක්නකොම හේබ නවනවනන.. තාත්ති එයාටම 

නහොස්පිට්ල් එකකුත් හදෙ නදයි....." 

"ඔය ඉස්නකෝනෙ යන කානල් නමෝඩ කමට කර ගත්ත නේවල්නන නිංගි.....නමොනල් 

පෑදුනාම මල්ලි ඔය සමාධි නකල්ෙව අත ඇරෙ දාවි.... අපිට කරන්න තිනයන්නන ඒක 

නවන විදියට වැඩ කරන එක......" 

"ෂුවර් අක්කි..අපි දැන්ම ගිහින් තාත්තිට කතා කරමු..." 



"ෂ්ෂ් නිංගි.. කෙබෙ නවන්න එපා... තාත්තිට නහොඳ නවොවක් බෙො කතා කරන්නන 

ඕන...." 

"හා හා... එනහනේ අක්කිම වැනඩ ලීේ කරන්නනකො.... ඉතින් අක්කි...කියන්නනකො.... 

නකොනහොමද අක්කිනගයි අයියනගයි ජීවිනත්?...." 

"ේේේේ... නහොඳයි නිංගි....." 

"අේනේඒඒඒ.. ඒක කියනනකොට මූනණ හිනයන ෙව් පාට.... නේ.. ඔය නදන්න හැමදාම 

කරනවද... හි.හි.හි..." 

"ඔයා නමොනව අහනවද මන්ද... නරක ළමයා...." නදීකා දුෂානිට ආදර තට්ටුවක් දමමින් 

කීවාය. 

"අයිනයෝ මම නිකිං ඇහුනව අක්කි.... මම දන්නවනන ඉතින් ඔය නදන්න ගැන... නේ 

අක්කි.. තාරකයි මමයි හනි මූන් යන්නන ඩිසන්ිෙන්ේ වෙට....." 

"ේේේේ නෂෝක් නන නිංගි... එනහනේ දැන්මම ප්ෙෑන් කරෙ වනේ... හි.හි.හි...." 

"හි.හි.හි.... ඔව් අක්කි...නේ අක්කි... අපි යමුද ජාවා ෙවුන්ජ් එකට?... මට ස්ටාර්බක්ස් 

නකොෆී එකක් නබොන්න ආසාවක් ආවා...." 

"යමු නිංගි....මම අයියට අපිව පික් කරන්න කියන්නේ...." 

++++++++ 

දුෂානි සමග කතිකා කර ගත් සැෙැසම්ට අනුව නදීකා සුදුසු අවසථ්ාවක් බො සඳුන්නේ 

පියා වූ නවෝල්ටර් හමු වූවාය.  නවෝල්ටර් තම නල්ලිය වූ නදීකාට ඉමහත් ඇඟෑලුේ කමක් 

සහ හිතවත් බවක් දැක්වූනේය.  මදක් ගැඹුරට විමර්ශනය කෙ නකනනකුට නමම 

ඇඟෑලුේ කම ඇතිවූනේ කුමක් නිසාදැයි සිතා ගත හැකිය. නේ නිසා  ඔහු නදීකානේ 

ඕනෑම ඉල්ලීමක් ඉටු කිරීමටත්,  ඇනේ සිත සතුටින් තැබීමටත් උනන්දුවක් දැක්වීය. 

"තාත්ති... මට තාත්තිනගන් නපොඩි නහල්ප් එකක් ගන්න පුලුවන්ද... නපොඩි කිව්වට 

නේක ටිකක් නෙොකු එකක්....." 

"කියන්න දුව... ඔයාට නනොකරන උදව්වක් මම ළඟ නැහැනන...." 

"අනන් තාත්ති.... නේ දවසව්ෙ අනප් තාත්තනග බිස්නස් හරිම ඩවුන්.... ඒ හින්ද තාත්තිට 

පුලුවන්ද එක්ස්නපෝට් ඕඩර්ස් නදක තුනක් අනප් තාත්තට අරන් නදන්න... තාත්තිනග 

න ොරින් කන්ටැකට්ස් තිනයනවනන....." 

"අයිනයෝ  සිේපල් වැඩක් නන දුව..  මම ඒක කරෙ නදන්නේ...." 



"අනික තාත්ති... නමනහම කරාම මනේ තාත්තයි අේමයි නගොඩක් හැපී නවයි.... ඉතින් 

එනහම වුනාම  නිංගිව අනප් මල්ලිට බන්දෙ  නදන්න ඒ නගොල්නෙො වැඩ කරයි...." 

"ආ ඔව් දුව.... ඒකත් හරි... ේේේ.. ඔයානේ නහොඳට කල්පනා කරෙ වැඩ කරනව 

නන්ද...  සඳුන්ට හරියන්නන ඔයා වනේ ගර්ල් නකනනක් තමයි.... අනික ඉතින්.... ඔයා 

ළඟ ඉන්න එක මටත් නහොඳයිනන..." 

"තාත්තිටත් නහොඳයි?.. . ඒ නකොනහොමද?......" 

"නෑ දුව.... ඔයා ඉන්න නකොට නෙොකු එළියක් තිනයනව නන අනප්  ැමිලි එකට... ඉතින් 

ඒක අනප් බිස්නස් වෙටත් නහොඳයිනන....." 

නවෝල්ටර් නේ කියමන නදීකාට හරි හැටි වැටහුනන් නැත.  එනහත් ඒ ගැන ඇය වැඩි 

තැකීමක් කනර් නැත. 

++++++++ 

සමාධිත් තාරකත් ඔවුන්නේ රැකියා ඉතා නහොඳින් කර නගන ගිනයෝය. අර පිරිමැස්නමන් 

කටයුතු කෙ නදනදනා ෙැනබන ආදායමට සරිෙන පරිදි  වියදම  මනා නෙස පාෙනය 

කනළෝය.  නබොරු පුහු ආනටෝපයන් ඔවුන් ළඟ නනොවීය.  

"තාරක.. මම කැේපස් අවුට් නවො නජොේ එකකට ගිය ගමන් මම අේමිට රිටාය නවන්න 

කියනව.... දැන් අේමි මම හින්ද දුක් විඳපු තරම ඇති....." 

දිනක් කීල්ස් සුපිරි නවළඳ සෙට ඇය හමුවීමට ආ විනටක සමාධි තාරකට කීවාය. 

"ඔව් සමාධි... අපි අේමිව නහොඳට බො ගමු.... ඔයාට කීල්ස් එනක් නජොේ එක 

නකොනහොමත් හේබ නවයිනන.. මමත් නඩොක්ටර් නකනනක් වුනාට පස්නස අපි නදන්නටම 

අේමිව බො ගන්න පුලුවන්....." 

"අනන් ඔව් තාරක... අපි බැන්දට පස්නස අපි නදන්න අනප් නගදර පදිිංචි නවමු.... අේමි 

ඒකට උඩින් කැමති නවයි.... අේමි ඔයාට මට වඩා ආදනරයි නන...." 

"අපි බෙමු සමාධි... නමොකද මට පත්වීම නකොනහ හේබ නවයිද දන්නන නැහැනන... 

නදොස්තර නකනනක් වුනාම අපි නේ රනට් ඕන තැනක නසේවය කරන්න ෙෑස්ති නවො 

ඉන්න ඕන නන..." 

"ආ ඔව් ඒකත් ඇත්ත තාරක... එනහනේ ඔයාට තිනයන්නන දුෂානිව බඳින්න... 

එතනකොට නිකන්ම ප්රයිවට් නහොසප්ිට්ල් එකක් ෙැනබයි නන... හි.හි.හි..."  සමාධි විහිලු 

කළාය.  



"අනන්  එයානග ප්රයිවට් නහොස්පිට්ල් එක.....  නේ ඔයා දන්නවද සමාධි.... අනප් අක්කනග 

මාමණ්ඩි අනප් තාත්තට නෙොකු බිස්නස් ඕඩර්ස් අල්ෙො දීෙ තිනයනව.... දැන් අනප් 

තාත්තට හරි සරු වනේ ඒ හින්දා..." 

"අනන් ඉතින් නෂෝක්නන.. ඒක ඔයානග පවුෙට නෙොකු දියුණුවක් නන...." 

"සමාධි... ඔයාට ඉතින් නප්න්නන  හැමනේම තිනයන නහොඳ විතරනන.... නහොඳ පැත්ත 

අපි අනේ කරන්න ඕන තමයි... ඒත් නමතන බෙන්න ඕන නේ නගොල්ෙන්නග යටි 

අරමුණ නමොකේද කියෙ... ඔය මිනිහා තාත්තට උදව් කරන්නන අනප් පවුෙට තිනයන 

ආදනර් හින්ද නනනමයි.... එයානග ප්ෙෑන් එක එයානග පත ටික්ක මනේ ඇනේ 

එල්ෙන්න...  නේ ඔක්නකොම කරන්නන ඒ ටික කර ගන්න තමයි....." 

"හරි ළමනයො... මට ඒක නත්නරනවා.... ඒත් මිනිසස්ු එක්ක නිකන් ආරවුල් කර ගන්න 

නහොඳ නැහැ නන.... අපි එන විදියකට මුහුණ නදමු......" 

"මනග සමාධි... සක්කරය එයානග දුව මට නදන්න හැදුවත් ඒක නිකන්  එයානග දවල් 

හීනයක් විතරයි.... අපි නදන්න එක හිතක්... එක හදවතක් නවො ඉවරයි..... ඒ හින්ද අපි 

නදන්නා නවන් කරන එක නේ නෙෝනක තිනයන කරන්න බැරි නේවල් වලින් එකක් 

තමයි.."   

නමනසේ කියූ තාරක සමාධිනේ හිස අල්ො ඇයට නතොල් හාදුවක් දුන්නන්ය. 

"නේ ළමනයො.. නේක සුපර් මාකට් එක.. බීච් එක නනනමයි...  එහා කාමනර් නබොස් 

ඉන්නව..... "   සමාධි නතොල් අහකට ගනිමින් කීවාය. 

සමාධි සහ තාරක නේ ආදරය නදනදනානේ සිත් තුලින් ඉවත් කළ නනොහැකිය.  නකනසේ 

නවතත් නෙෝකනේ ඇති අවිනිශ්චිත රුදුරු බෙනව්ග වෙ බෙපෑම නකබඳු නව්දැයි  සිතා 

ගැනීම අපහසුය. 

++++++++ 

සඳුන්නේ පියාවූ නවෝල්ටර් නගන් ෙද සහාය නිසා තාරකනේ පියා නේ වයාපාර කටයුතු 

වෙ ශීඝ්ර දියුණුවක් ඇති විය. නේ නිසා ඔහුනේ නවෝල්ටර්ට ඇති ගරුත්වය සහ 

පක්ෂපාතීභාවය ඉතා ඉහෙ ගිනේය. තාරක නේ මවද නේ නිසා නවෝල්ටර් නේ පවුෙ ගැන 

මනා පැහැදීමකට පත් වූවාය.  තම නදමාපියන් තුෙ නේ මානසිකත්වය ඇති වී ඇති බව 

වටහා ගත් නදීකා නිතරම දුෂානි ගැන තම මව සමග කතා කළාය. එපමණක්ද  නනොව 

ඇය දුෂානි සමග ඇනේ නිවසට නිතර පැමිණීමට පටන් ගත්තාය.  නදීකානේ උපනදස් 

අනුව දුෂානි නේ ගමන් වෙදී නබොරු මවා පෑේ කෙ නිසා මවට දුෂානි ගැන ධානාත්මක 

ආකල්පයක් ඇති විය.  ඇයට පමණක් නනොව තාරකනේ පියාට පවා දුෂානි ගැන 

පැහැදීමක් ඇති විය. 



නදීකා තම මව සමග කතා කෙ සෑම අවසථ්ාවකදීම දුෂානිනේ වර්ණනාව කිරීමට 

අමතක කනල් නැත. 

"අේනම බෙන්න.... දුෂානි නිංගි නකොච්චර මල්ලිට ආදනරයිද.... නකොච්චර තාරක ගැන 

උනන්දු නවනවද... ඒත් බෙන්නනකො අනප් මල්ලිනග කිසිම සැළකිල්ෙක් නැහැ නන.... 

අඩුම ගානන නිංගි එක්ක කතා කරන්නනත් ඕනවට එපාවට වනග....."    නදීකා නිතරම 

තම දුක් ගැනවිල්ෙ මව සමග පැවසුවාය. 

"හ්ේ... අනන් මන් දන්නන නෑ නදීකා... දන්නවනන මල්ලිනග හැටි.... හරිම මුරණ්ඩුයි 

නන...." 

"එනහම කියෙ හරි යන්නන නැහැනන අේනේ.... අද කානල් තත්වයක් ඇතුව ජීවත් 

නවන්න ඕන නේ ඒ වනේ පවුෙක් එක්ක සේබන්ධා නවන්න ඕන... නැතුව හිඟන පවුල් 

එක්ක නනනමයි... මල්ලිට අපි නේක නත්රුේ කරෙ නදන්න ඕන..." 

"නේකනන නදීකා ප්රශ්නන.. මල්ලි සමාධිට පණ වනේ ආදනරයි... සමාධිත් ඒ වනේ.... 

අනික සමාධිනගත් කියන්න කිසිම වරදක් නෑ.. නහොඳ ගුණ යහපත් නකල්ෙ... ඉතින් ඒ 

නදන්න නවන් කරන එක නල්සි නැහැ....." 

"අනන් අේනම නේ... ඔය ගුණ යහපත් කේ කන්නද?  අද කානල් ඔලුව උස්සෙ ජීවත් 

නවන්න ඕන කරන්නන සල්ලි විතරයි… සල්ලිත් එක්ක බෙයත් ගන්න පුලුවන්...ඒකට 

මල්ලි බඳින්න ඕන දුෂානි වනේ නකල්නෙක්... අනික දුෂානි  නකොච්චර ෙස්සනද... ඕන 

නකොල්නෙක්  නදපාරක් හැරිෙ බෙනව දුෂානි නිංගි දිහා...." 

"ඔව් නදීකා... ඔයා කියන එක මට නත්නරනවා... ඒත් නකොනහොමද ඕක මල්ලිට නත්රුේ 

කරෙ නදන්නන?....." 

"අනික අේනම... මල්ලි වනේ නඩොක්ටර් නකනනක් ගැෙනපන්නන දුෂානි නිංගිට තමයි.... 

නමොකද මල්ලි පාස් වුනාට පස්නස නකොළඹ නහොඳ ප්රයිවට් නහොස්පිට්ල් එකක වැඩ කරාම 

අවුරුදු තුනකින් කන්සල්ටන්ට් නකනනක් නවන්න පුලුවන්.... දැන් සඳුන්නග තාත්තා 

එයාටම නහොස්පිට්ල් එකක් හදෙ නදනව කීවනන... එනහම නැතුව ඔය ගේ වෙ 

ආණ්ඩුනව් නහොස්පිට්ල් වෙ වැඩ කරෙ ඔච්චර ඉක්මනට කන්සල්ටන්ට් නකනනක් 

නවන්න බෑ....." 

"ආ..අනන් ඇත්තද නදීකා... මම ඕවා දන්නන නැහැනන....." 

විනශේෂඥ මවදයවරනයකු වීමට නේ පශච්ාත් මවදය උපාධියක් සමග නරෝගී ප්රතිකාර 

ගැන මනා පළපුරුේදක් ෙැබිය යුතුය.  කිසිම කණිෂඨ් මවදයවරනයකුට  අවුරුදු තුනක් 

වැනි නකටි කාෙයකින් විනශේෂඥ මවදයවරනයකු විය නනොහැකිය.  උසස් නපළ 

විභාගයවත් නියමාකාරයට සමත් වී නැති නදීකාට මවදය  ව ත්තිය ගැන අිංශු මාත්රයක 



අවනබෝධායක් නනොමැත. ඇය නමවැනි හරයක් නැති බස් නදොඩවන්නන්  නේ නේවල් ගැන 

කිසි දැනුමක් නැති සිය මවනේ සිත දුෂානි  නවත නේමා ගැනීමටය.  

"ඒකනන අේනම මම කියන්නන... අපි මල්ලිනග දියුණුව ගැන හිතන්න ඕන නන...  ඒ 

හින්දා නකොනහොම හරි මල්ලිව දුෂානි නිංගිට බන්දෙ නදන්න ඕන...  ආ..නේ... අේම 

දන්නවද….  දුෂානි නිංගි දැේමම ප්ෙෑන් කරෙ ඉන්නන හනි මූන් එක ඇනමරිකානව 

ඩිස්නිෙන්ේ වෙට යන්න... ඔය සමාධිව බැන්නදොත් අඩු ගානන නුවරඑළියටවත් හනි 

මූන් යන්න පුලුවන් නවයිද දන්නන නෑ...." 

"ෂ්ෂෂ්්ෂ්... ඇත්තද දුව.... හරි මම එනහනේ මල්ලිට ටික ටික නේ ගැන 

කියන්නේනකො...." 

"අන්න හරි අේනම... එක පාරටම කියන්න එපා... ටික ටික ඔලුවට දාන්න... නිංගිනග 

වර්ණනාව හැමතිස්නසම කරන්න.... ඔනහොම නිතරම කියන නකොට මල්ලි ටික ටික 

නවනස් නවයි...." 

නදීකා තම එකම නසොනහොයුරු තාරකට සැබවින්ම ආදරය කරනවාද?  එනසේ කරන්නන් 

නේ කිසිම විටක තම සතුට සහ වාසිය සඳහා ඔහුනේ සතුට නැති කිරීමට යත්න 

දරන්නන් නැත. නනොඑනසේ නේ ඇනේ අරමුණ වන්නන් ඇය සිටින සමාජයට තාරකද 

ඇද දමා ඉන් සෑහීමකට පත් වීමද?  නකතරේ මුදල් සහ අනිකුත් සැප සේපත් තිබුනද 

නදීකානේ අභයන්තරනේ නෙොකු හිස් බවක් ඇත.  ඇය උත්සාහ කරන්නන් තාරකද එම 

තත්ත්වයට ඇද දමා ඊර්ෂයා පරවශ ක්රියාවක් කිරීමටද?  සමාධි සහ තාරක අතර පවතින 

ආකාරනේ  නනොසැනෙන නසනනහසක් තමාට නනොමැති නිසා ඇය එම ආදරයට ඊර්ෂයා  

කරන්නියක්ද? 

එනසේ නැතනහොත් ඇය සැබැවින්ම තාරකනේ දියුණුව අවිංකව ප්රාර්ථනා කරන්නියක්ද? 

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

 


