
 

 

 

 

- රුවිනි මධුමාලි. 

 

 

 

 

4 ක ොටස 

 

- "හා හා බහිනව ඉක්මනට ජිප් එක න්. අපිට  රන්න වැඩ ක ොඩක් 

තියනව" 

 ජිප් රථය ක ොලිසියට ළ ා වී තිබුණි. Mr. තිල රත්න මක  ළ ට  ැමිණ 

"තීරණයක්  ත්තාද" ඇසුකේය. 

- "ඔේ තීරණයක්  ත්තා." 

- "එකහනම් මම එයාක න් උදේ ඉල්ලන්නද?" 

- "හා... හැබැයි මට තව එ  තප් රයක්වත් කමතන ඉන්න බෑ, 

ඉක්මනට. තව මට ඒ සර් එක්  ටි ක්  තා  රන්නත් ඕකන්" 

දුර තනය අතට  ත් Mr. තිල රත්න ඔහුට ඇමතුමක්  නිමින් මට 

නෑකසන තරම් දුර ට ගිකේය. කුටු කුටු  ා මද කේලාවක්  තා ල ඔහු 

නැවත මා කවත  ැමිණ දුර තනය දිගු  කල්ය. 

- "කමන්න ඉන්නව මං කියපු මහත්තය,  තා රන්න" 

- "අකන් සර් කමතනින් අපිට යන්න පුළුවන්  කන්ද සර්?" 

 කමන් කමන් කමන්   න රයටන රයටන රයට   ගියගියගිය   ක ොකහොට්ටුව ක ොකහොට්ටුව ක ොකහොට්ටුව    

වැළලුනුවැළලුනුවැළලුනු   අතීතකේඅතීතකේඅතීතකේ    ථාව ථාව ථාව............   

 



- "හරි මම කියන්නම් ඔයාලව යවන්න කියල. බය නැතුව ඉන්නක ො" 

- "අකන් කලොකු උදේවක් සර්...  සර් කමොනවත් බලාක ොකරොත්තුකවන්ද 

උදේ  රන්කන? 

- "බලාක ොකරොත්තු වුනත් නැතත් ආස  රන කදයක් ලැකබයි කියල 

හිකතනව" 

- "එකහනම් සර් මටම  තා  රන්න. මම සර්ක  නම්බර් එ ට ක ෝල් 

 රන්නම්, කවන  ාවවත්  ාව න්න එ ා සර්, අකන් ප්ලීස්" 

- "OK ක ල්කල, බායි" 

 ත්වූකේ තත් ර කී යකි. ක ොලිස් ස්ථානකේ දුර තනය නාද විය, එය 

ඇමතූ ස්ථානාධි තිකේ  ටින් කියැවුකන් "යස් සර්, යස් සර්"  මණි. 

රිසීවරය තැබූ ඔහු අ  කදසට  ැමිණිකේය. 

- "ඔයාලට යන්න පුළුවන්, හැබැයි කම් අන්තිම  ාර කියල හිතා න්නව. 

ආ හු අහුවුකනොත් කිසිම සමාවක් නෑ, ක ලින්ම උසාවි. කත්රුණාද? 

ඔහු මා කදස බලා කීකේය. 

- "ඔේ සර්" 

 ාර කදසට පියනැගූ අ  යමින් සිටි ත්රීි කරෝද රථයක් නවතා නැ  ත්කත් අ  

සිටි බීච් විේ කරස්ට් හවුස් එ ට යන කලස විදාන  රමිනි. 

 ාර කද ස වවවර්ණ විදුලි බුබුළු දැල්වී තිබුනත්  ාර කද ස සිටිකේ 

ඉබා ාකත් යන බල්ලන් කදතුන් කදකනකුත් බීමතින්  ාකර් යන කේබද්දන් 

එක ක් කදන්කනකුත්ය. කබල්කලන් මතු වූ දාඩිය බිඳුවක් හිමීට  ලා ගිකේ 

කේ කයන්  ැකහන  පුව මැද්කදන්ය. කවරි කහොඳටම හිඳී ක ොස්ය. ඇ  

හැමතැනින්ම දැවිල්ලක් ක න ආකේ ඔහු  ැසූ  ාරවල් නිසා විය යුතුය. 

 ලිසකම් සිප් එ  ඇර ඇගිලි වලින් කසමීට අත  ෑකේ පුපුරු  සන්නාක් 

කමන් නිසාය.. එය දුටු ඔහු මා ළ ට ක න තුරුල් ර ත්කත් මාකේ උකුල 

මිරි මිනි. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



ක ොටහලු උත්සකේත් ඉවර වී සතියක්  තවිය. අ මැත්කතන් කහෝ යලි 

 ාසැල් යාමට කන්වාසි ා ාරයට යා යුතුය. අලුත් ඇඳුම් අලුත් සුවඳ හමන 

මල් මල්  ෑන්ටි කී යක්ද අම්මා බෑ යට එබුකේය. "බඩ රිදීක න ආකවොත් 

දුව දැන් දන්නවකන කම්  දා න්න හැටි" කියූ අම්මා කයකහලී  ැ ට් 

එක න් එ ක් ක න මක  අත මත තැබීය. 

- "ක ෝ දා න්න බලන්න මට කප්න්න." 

එය අතට  ත් මා  වුම උස්සා ඇඳසිටි  ෑන්ටිය  ලවා ඇඳ මත දි ෑරමින් 

අම්මා කියූ කලස  ෑන්ටිකේ ඇකලේකේය. 

     -  "මක  දුව දැන් දන්නව කන් කහොඳට" කියමින් ඈ මාකේ ඔළුව අත 

 ෑකේය. මා අම්මාට තුරුලු වී ඇකේ චීත්තකේ ක ොනක් සැපුකේය. 

උදෑසනම අවදි වූ අ  ඉක්මනින් ලෑස්ති වී බස්නැවතුම් ල දක්වා ගිකේ 

තාත්තාකේ බයිසි ලකයනි. යන විට බස් රථය මිනිසුන්ක න් පිරී තිබුණි. 

කවන යාමට බසයක් කනොවූ කහයින් කමයට නගින කලස කීකේ තාත්තාය. 

බසයට නැ  ත් අ  බසකේ ඉදිරියට ගිකේය.  

- "දුව එන්න මක  ළ ට" 

ඒ, බසකේ ඉඳක නසිටි මැදිවයකසේ  ාන්තාවකි. ඈ අවුරුදු 35  ට වඩා 

කනොවැඩි විය යුතුය. ඈ ළා නිල්  ැහැ සාරියක් ඇඳ සිටි අතර ඇකේ හැට්ටය 

තරමක් තදකලස පියයුරු යු ල තදවී උඩට ඉස්සී තිබුණි. හැට්ටය තරමක් 

සිහින් වූ අතර ඇකේ බඩ නාබිකේ සිට අ ල් 3ක්  මණ උඩට නිරාවරණව 

ඇත. එකමන්ම ඈ සාරිය ඇඳසිටිකේ ඉඟට කනොව ඊට තවත්  හළින් ඉන 

හරියට බව මා දුටුකේ ඈ නැගිට බෑ ය උඩ රාක් යට දමන විටදීය. සිහින් 

කතොල් කද ක් හා  ැහැදිලි සමක් තිබූ ඇය වැද ත්  ැලැන්තිය  යැයි මට 

හැගුණි. ඈ සිටි ආසනය ඇතුලට ගිය මා ඈකේ  කුල් කද  මැද සිට ත්කත් 

ඉදිරි ආසනය අල්ලා  නිමිනි. බසය  මන් ආරම්භ  ර මද කේලාවකින් 

බසකේ කසන  වැඩි වුනි. මා ළ  සිටක න සිටි අම්මාට ඉදිරියට යාමට වූකේ 

ක ොන්කදොස්තරකේ  ෑ  ැසීම නිසාය.  

අම්මා අද කවනදාටත් වඩා ලස්සනය. ඇකේ  ම නුවර බව දැන ත්කත් මීට 

අවුරුදු කී ය ට  ලින් අච්චි බලන්න ගිය විටදීය. ඇයට මා හම්බවී 

ඇත්කත් ඇයට අවුරුදු 18දීය. එදා සිට  කම් කනොගිය අම්මා අවුරුදු කී ය ට 

 ලින්  කම් යන තුරු කනොගිකේ ඇයි දැයි මම කනොදනිමි. ඈ හැඳ සිටි 



ඔසරියට ඇකේ ලාලිතන කහොිනන් ක කන්. තරමක් ක ට්ටු වූ ඈ  ැහැ ත් 

වූවාය. එකමන්ම ඇකේ රූ සපුවද මනාවට ඇති බව මා දන්කන් සියල්කලෝම 

කමන් ඈ  ැන  වසනවා කමන්ම ඈ  ැන විමසිලිමත් වන නිසාය.  

- "  ස්සට කවලා වාඩිකවන්න දුව"  

ඈට කී රු කවමින් මා ඇකේ ඔකඩොක්කුකවහි වාඩි විය. 

- "දුව කීය වසකරද දැන්?" 

- "මම 7 වසර" 

- "අම්මනම් ඉස්සරහට ගියා කන්?" 

"හ්ම්" කියමින් ඔලුව වැනූ මා ජකන්ලය හරහා එළිය බැලීය. ඝන 

අන්ධ ාරකයන් අවට වසා සිටිකේ කිසිවක්  ැහැදිලිව කනොක න්වමිනි. 

ඉඳහිට  ාකර් දැල්කවමින් තිබූ විදුලි බුබුලක් ක නී ක්ෂනි කයන් කනොක නී 

යන්කන් බසකේ අධි  කේ ය නිසාය. කදකදකනකුට ඉඳ තහැකි ආසනකේ 

ජකන්ලය  ැත්කත් සිටිකේ මහලු වියට  ැමිණි සුදු සරමක් හා අත්ක ොට 

 මිසයක් ඇඳ ත් හිකසේ ඉතිරිව තිබූ සුදු ක ස් ස් කී ය  ැත්තට පීරූ 

අකයකි. මා ඔහු කදස බලත්ම ඔහු  ට පුරවා සිනාකසන්කන් ඉදිරිකේ ඉතිරිව 

තිබූ දත කී යද විලිස්සමිනි. ඇකේ ඔකඩොක්කුකේ තවත් ඉස්සී  ස්සට වී 

හිඳ ත් මා ඇකේ ලැම මත කහේත්තු වුකනමි. පුළුන් ක ොට්ටයක් කමන් 

සනී යකුත්  හසුවකුත් මට දැනුනි. මා ඇස් ලාවට පියවී ගිකේ ඇකේ 

උණුසුමත් සනී යත් නිසාය. 

 වුකදෝ මකේ පිට අත ානවා කමන් දැනී  ැස්සී මා අවදි වුකන්ය. මා 

අවදිවීමත් සම  පිට මත වූ කසලවීමද නතර වුනි. තප් ර කී යක්  ත වීමට 

ක ර නැවත මාකේ පිට ක කදකසේ පිරිමැදීමක් කම්න් වූ කසලවීමක් දැනුනි. ඒ 

කමොකහොකත්ම පිට කදසට ඔලුව හරවා බැලූ මම දුටුකේ මා වාඩි වී සිටි ඇකේ 

නිරාවරණය වූ උකුලත් බඩ ප්රාකද්ශයත් මත බැදක න සිටි අත තබාක න 

සිටින වයස  තැනැත්තාය. මා දුටු වි ස නැවතත් ඉතිරි වී තිබූ දත් විලිස්සා 

මා හා සිනාසී ඇකේ උකුල අත  ාන්නට විය. මා ඈ කදස බැලුවත් ඇයට 

කහොඳටම නින්ද ක ොස්ය. 

ටික න් ටි  ඔහුකේ අත ඇකේ නාභිය කදසට ලං වනවා මට දැනුනි. නාභිය 

කදසට ලං වූ ඔහුකේ අතැගිලි යම් කිසි රටාව ට වක්රුවා ාරව ඇකේ බඩ මත 

ඒ කම් අත ක න යනවා දැනුනි. මද කේලාවකින් ඔහු ඇකේ බුරියට ඇගිල්ල 



දමා කසොලවන්නට විය. ඇය දිගු උස්මක්  න්නවාත් සම  ඇකේ ලැම උඩට 

ඉස්සුනි. ඇකේ පියයුරු මාකේ පිටට තද වී අමුතුම තද බවක් මට දැනුනි. 

මාකේ  කුල් කද  මත තිබූ ඇකේ අත් කද ද උස්මත් සම  මකේ  කුල් 

කද  මත තද විය. මාකේ උකුල මත තබාක න සිටි මාකේ බෑ ය නිසා එය 

 ාටවත් දැකිය කනොහැකි විය. ඈ නින්කදන් කනොවන බව මා දැන ත්කත් 

ඇකේ ප්රාති්රිඇයාවන් නිසාය.  

මකේ හදවත කේ කයන්  ැකහන්නට විය. ඔහු  රන සියල්ල මකේ පිටට 

දැකනන අතර ඇකේ ලැම උස්  ාත් වනවාද මාකේ පිටට දැකනයි. එකමන්ම 

ඈ එක්වරම මාකේ  කුලද මිරි යි. මාකේ ශරීරයට කවනදා  කනොවූ 

හැගීමක් ජනිත වී තිබුනත් එය බය නිසා වූ කදයක්කදෝ නැත්නම් කවන යමක් 

නිසාකදෝ මට කත්රුන් ත කනොහැකි විය. 

නැවත මා ඔහු කදස බැලීය. දත් විලිස්සන හිනාව දැමූ ඔහු මාකේ  කුල දිහා 

ඇස් කයොමු  කල්ය. ඇකේ මිරිකීම නිසා සුදු  වුම දනහිස සිට වියතක්  මණ 

උඩට ඉස්සී තිබූ අතර යටින් ඇඳ තිබූ සුදු  ැහැ ක ොට  ලිසකම් වාටියද 

පිටතට ක කනන්නට තිබුකන්ය. නිරාවරණය වූ ක ොටකසේ ඇකේ සුලගිල්ලත් 

කවදගිල්ලත් වූ අතර මහ ටගිල්කලන් ඈ කහමීට මකේ  කුල අත  ාමින් 

සිටිකේය.  වුම  හතට කිරීමට අවශන බවක් හිතට කනොදැනුන අතර මා 

ඔකඩොක්කුකේ තිබුනු බෑ කයන් තව තවත් කහොඳට  කුල වසා ත්කත්ය.  

ඔහුකේ අත ටි  ටි  උඩට  මන්  රනවා දැනුකන් ක රට වඩා ඔහුකේ අත 

මාකේ පිකට්  ෑකවමිනි. ටික න් ටි  උඩට ඇදුනු අත ඇකේ පියයුරු මත 

නතර වූකේ ඔහුකේ මහ ටගිල්ල පියයුර මතද අකනක් ඇගිලි පියයුකර් යට 

ප්රාකද්ශකේ තබමින්ය. මද කේලාවකින් නැවතත් ඔහු රටාව ට වක්රුා ාරව 

මහ ටගිල්ල  ැර වීමට  ටන්  ත්කත්ය. එය ඇයට දරා ත කනොහැකි 

නිසාකදෝ ඇය මාකේ  කුල ක රටත් වඩා තදින් මිරිමකින් අත තවත්  කුල 

දිකේ උඩට ක න ආකේය.  වුම තවත් උඩට ඉස්කසනවා මට දැනුනි. 

ක ො මණ ඉස්සුනත්  ැටළුවක් නැත. මන්ද යත්  කුල ක කනන්කන් ඔහුට 

 මණකි. එකමන්ම හිකත් තිබුන බයද  හව යමින් තිබුකන්ය.  

විනාඩි දහයක්  මණ පියයුරුව අත ාමින් සිටි ඔහු ඇකේ පියයුරුව හිමීන් 

මිරි න්නට වුනි "ම්හ්" කනොදැනුවත්වම ඇයට හුස්මක් පිටවිය. ඇකේ පිම්බී 

තිබුණු පියයුරු මතට මම තව තවත් තද වී එහි  හස වින්කද්ය. මා තද වන 

වාරයක්  ාසා ඔහුද පියයුරුව තදින් මිරිකුකේය. ඒ අතර ඇකේ මුළු අතම 



වූකේ මාකේ නිරාවරණය වූ  කුල මතය.  වුම උඩටම විත් ඇති අතර 

 කුල වසා සිටිකේ යට  ලිසකමනි. ඔහු පියයුරැව මිරි න තාලයටම ඈද 

මකේ  ලවා අත  ාන්නට විය. මට එය ක න ආකේ කවනදා  කනොවූ 

ආශ්වාදයකි. ඇකේ අකත් තද බව එන්න එන්නම වැඩි විය. නැවතත් ඈ දිගු 

හුස්මක්  ත්කත් ලැම ක රටත් වඩා උස්සමිනි. ඇයකේ අත මකේ  කුලට 

තවත් තද විය.  කස  තිබුනු ඇකේ අනිත් අතද මාකේ බඩ මත තැබීය. 

ඇකේ හුස්ම  ැනීම විදානයක්කදෝයි මට සිතුකන් ඔහුකේ අත ඒ සම ම 

පියයුරු මතින්  ැනීමත් නිසාය. මා ඈ කදස බැලීය. ඇයකේ ඇස් ඇරී තිබුනි, 

ඒවායින් දිස් වූකේ එදා රෑ කනෝනාකේ ඇසින් දිස් වූ අමුතුම බැල්මකි. 

- "නින්ද ගිකේ නැද්ද?" ඈ සිනාකසමින් ඇසුකේය. 

- "නෑකන, ඔයාටත් නින්ද ගිකේ නෑ කන්?" 

ඇය සිනාකසමින් මකේ  කුල අත  ෑකේය. මා තව ඇයට තුරුල් වුකන් 

ඇකේ උස්  ාත් වන ලැකම් උණුසුම විදීමටය.  ඈ මකේ  ලව දිගින් දි ටම 

කනොනවත්වා සියුම්ව අත  ෑකේ මකේ බඩද ලාවට අත ාමිනි. ටි  

කේලාවකින් ඈ ඔහු කදස සැරින් සැකර් බලන්නට වූකේය. ඈ අනු මනය 

 රමින් මාද ඔහු කදස බැලීය.  ටත් ඇරක න උඩ බලාක න නින්දට වැටී 

සිටිකේ ඉතිරි වී තිබූ දත් තුනද කහොිනන් ක න්වමිනි. ඈ මදක් ඉස්සී ඔහු කදසට 

වන්නට වාඩි විය. ඔහු තවමත් නින්කද්ය. වට පිට බැලූ ඇය ඔහුට 

වැලමිකටන් ඇන්කන්ය.  ැස්සී අවදි වූ ඔහු ඈ කදස බලා සිනාසුනි. 

- "අකන් කසොරි" ඈ  ැවසීය. 

- "ආ ඒ   ානක් නෑ, දුව වැඩට යනවද?" 

- "ඔේ අන් ල්" 

- "ක ොකහද වැඩ  රන්කන?" 

- "මම රූ වාහිනිකේ වැඩ  රන්කන" 

- "ආ ඇත්තද, ඒත් TV එක  දැ ල නෑකන දුවව." 

- "නෑ අං ල් මම කමොනවත් Programs  රන්කන නෑ, අනිත් ඒව 

තමයි" 

- "කම්වත්  රනවද?" කියමින් ඔහු මකේ  කුල කදස බැලීය. 

ඇය සිනාසුනත් පිළිතුරක් කනොවීය. 

- "කමයාව මම  න්නද?" මා කදස බලමින් ඇයට  ැවසීය. 

- "පිස්සුද අන් ල්ට, කමයා කමකහම ඉඳපුකදන්"  



ඇය එකලස  ැවසූකේ මා  ැන සිතා මකේ කහොඳටද නැත්නම් ඇයට මා 

අවශන නිසාදැයි මට කත්රුකන් නැත. නමුත් ඈ කිවූ කදය මකහේ හිතට 

අස්වැසිල්ලක් විය. ඇය නැවත මකේ  ලව පිරිමදින්නට විය. ඇකේ ඇගිලි 

වර  රවුමටත්, වර  ඉස්සරහ  ස්සටත් තවත් වර  තවත් විදිය ටත් 

නිරාවරණය වූ  ලව මත ක න ගිකේ මකේ මුළු ඇ ම කිලික ොලා යමිනි. 

තවත් අත  ස් ර්ශයක් මකේ දනහිස කදසින් දැනී මා ඒ කදස බලා ඈ කදස 

හැරී බැලුකේය. ඈ ඔහුකේ අත මකේ දනහිස් මතින් ඉවත්  ර පුටුකවන් ඉස්සී 

ඔහු කදසට තවත් ළං වී මකේ  වුම  හතට  කල්ය.  

නැවත අත් බැඳ ත් ඔහු ඇකේ උකුල මතින් අත තැබීය. ඇය හුස්මක් පිට 

 රමින් මකේ බඩ ලාවට මිරිකුකේය. මද කවලාවක් ඇකේ පිටතට කනරා ආ 

උකුල අත ාමින් සිට ඔහු ඇකේ සාරිය උඩින්  කුල අල්ලා ත්කත් මකේ 

 ස්ස යටින් අත දමාය. ටි  ටි  අත ඇතුලට දැමූ ඔහු ඇකේ  ලව අත 

 ෑමට  ටන් ත්කත්ය. එයින් මටද දැනුකන් ආශාවකි. ඇය මකේ  වුම යටින් 

අත දමමින් නැවතත් මකේ  ළව අත ාන්නට විය. ඇය උඩින් මකේ  ළව 

අත ාන අතර ඔහුකේ ස් ර්ශය මකේ  ස්ස කදසින් කහොිනන් දැකන්. ඔහු 

ඇකේ  ළව මිරි මින් අත ෑමට  ටන් ත්කත්ය. ඔහුකේ ්රිඇයාවට සමානව 

ඈ මකේ  ළවද මිරි මින් අත ෑකේය. ඔහුකේ කේ ය අඩුවී ඇකේ  ළව 

මත නතර විය. ඔහු අත අනිත් ැත්ත හැරවූකේය. දැන් මාකේ සම්පූර්ණ 

තට්ටමක් ඔහුකේ අතට හසුවී හමාරය.  

මා හැරී ඇය කදස බැලීය. ඇය සිටිකේ ඇස් පියාක නය. මා ඔහු කදස 

කනොබලාම ඇයකේ ලැම මතට බරවී ඇස්පියා ත්කත්ය. ඇකේ හුස්ම මාකේ 

නලල් තලයට වැදුකන් උණුසුම්වය. ඇයට නින්ද ක ොස්ද? නැතිනම් ඇයට 

ඔහු කිරීමට යනකද් වැටහී නැතිද?. මා තවත් ඇස් තද රමින් පියා ත්කත්ය. 

ඔහු මකේ තට්ටම මිරි න්නට විය. අ හසුකවන් කහෝ මා එය ඉවසා සිටිකේ 

ඇයට දැන් දැනී ඔහුව වල ාළනු ඇතැයි සිතමිනි. 

ඔහුකේ ඇගිලි තට්ටම් කද  මැද දාරය හරහා උඩටත් යටටත් ක න ගිකේ 

ඉතාමත් කසමින්ය. මැද ඇගිල්ල ගුදමාර් යට තබා මා ටගිල්ල තට්ටකම් 

මැදට තබා අකනක් ඇගිලි සියල්ල මැද දාරකේ තබා නිමින් ඔහු නැවතත් 

මිරි න්නට විය. ඇය නිදා සිටිනවා යැයි සිතූවත් ඈ එකලස කනොවීය. ඔහුකේ 

්රිඇයාවට අ මැත්තක් කනොදැක්වූ ඈ  ළව මත තිබූ අත ටික න් ටි  උඩට 

ක න ආකේය. ඇකේ අත දැන් මකේ යට  ලිසම මතය. මිරි මින් සිටි ඔහු 

අත මදක් ඉදිරියට ක න විත් තට්ටමත්  කුලත් හසුවන  රිදි තබා ත්කත්ය. 



එකලස අත ාමින් මිරි මින් සිට ඔහුකේ මැදගිල්ල මාකේ  කුල් කද  

අතරින් මදක් ඉහලට ගිකේය.  

මා ඇස් ඇර ඈ කදස බැලූ විට දුටුකේ ඇය මා කදස බලා සිටින අන්දමයි. 

එකලසම ඇස් පියා ත් මා ඇයට තවත් කහේත්තු වුකනමි. එයින් අවසර ලත් ඈ 

ඇකේ අත උඩටම ක න  කුල් කද  මැද්කදන් අත දැමීය. ඇයට ඔහුකේ අත 

හමුවිය. නමුත් ඔහු අත දමා සිටිකේ  වුමට උඩින්ය. ඇයකේ ඇගිලි මාකේ 

කයෝනිය කදසට තද වුනි. ඔහු ටික න් ටි   වුම උස්සමින්  වුම යටින් අත 

දමා ැනීමට සමත් වුනි. කදකදනාම යට  ලිසම උඩින් අත ාමින් 

මිරි න්නට වූකේ ඔවුන් කදකදනාක ම ඇගිලි කයොනිය මත එහා කමහා 

යමිනි. ඈ ඇකේ අත උඩට ක න යට  ලිසම  ාත්  රන්නට විය. එයට 

විකරෝදය  ෑමට මා මදක් දැ ලූ විට එය ඇය උත්සාහය අත හැරිකේය. 

කිසිදින කනොවූ වි ර්යාසයක් මුළු ශරීරකේම කවමින්  වතින බව මට හැගී 

ගිකේය.  ෑන්ටිය තුලින් සීතලක් දැනුනි. යටි බකේ  ැක්කුමක් දැනුකන් 

ක ොරවී ඇති කලසිනි. මා  කුල් කද  තද  ර නිමින් ඇකේ 

ඔකඩොක්කුකවන්  හළට ඇදුකන්ය. මාකේ අ මැත්ත වටහා ත් ඔවුන් 

කහමීට අත් අහ ට  ත්කත්ය. මා ඇස් පියාක නම සිටි අතර ඇය මාකේ 

 වුම  හලට  රනවා දැනුනි.  

 

බසය  ැළණියට ආසන්න වුනි. 

" ැළණිය බහින අය ලං කවන්න" ඒ ක ොන්කදොස්තරකේ  ටහඬයි.  

බසකේ සිටි කබොකහෝ කදනා අසුන් වලින් නැගිට බසකයන් බැසීමට කදොර 

කවත ඇදුකන්ය. 

බසකයන් බැස  ත්  සු බසකේ ඉතිරි වූකේ අසුන්  ානටත් වඩා අඩුකවනි. 

- "ක ෝ දැන්වත් කදන්න කමයාව මක  ල ට, කමච්චර කවලා 

ඔකඩොක්කුකේ තියන් ඉඳල අමාරුත් ඇතිකන." 

මා ඇය කදස බැලීය, ඇයද මා කදස බලා "යනවද?" ඇසීය. පිළිතුරු කනොදුන් 

මා අ මැත්තක් ක න්වා බිම බලා  ත්කතමි. 

- "කමයා කමකහම ඉඳපුකදන්" ඇය  ැවසීය. 

- "ක ො ක ො කමකහේ එන්න, බය කවන්න කදයක් නෑකන" 



කියමින් මාකේ අතින් අල්ලා ත් ඔහු, ඔහු කදසට ඇද්කද්ය. ඇයද මාව ලිහිල් 

 රමින් ඔහුකදසට මා කයොමු කල්  මා ඔකඩොක්කුකේ තිබූ බෑ යද 

කනො නිමිනි. උඩ රාක් කේ දමා තිබූ ඇකේ බෑ ය ඔකඩොක්කුවට  ත් ඈ 

ඔහු ල ට වී වාඩි විය. ඔහුකේ අත යලිත් ඇකේ බඩ කදසට යවමින් බුරිය 

වටා ඇගිලි යවනවා මා ඇස් කදකින් දැක්කක්  ළමු වරටය. මා වාඩි වී සිටි 

ඔහුකේ ඔකඩොක්කුකේ සරම යටින් යමක් ඉස්කසනවා කසේ දැනිනි. මට මතක් 

වූකේ සිකියුරිටි අන් ල් සුනිල්කේ ලිඟුවයි. කහොිනන් ඉස්සී ආ ඔහුකේ ලිඟුව 

මාකේ තට්ටම් කද  අතර තදවී නතර විය. 

- "දුව චූට්ටක් ඉස්කසන්න" 

කියූ ඔහු මා ඉස්සුනු විට මාකේ  වුමත් යට බැනියමත් ඉන  ාවටම 

ඉස්සුකේය. යට  ලිසම පිටින් වාඩි වුනු මා හට ක රටත් වඩා උණුසුමක් 

ඔහුකේ ලිඟුකවන් දැකනන්නට විය. අත දමා සරකම්  ැටය  ඩා සරම මදක් 

 හත්  රමින් ඇතුලට අතදා ඔහු අත එලියට  ත්කත් කුමක් කහෝ  රමිනි. 

මට දැනුකන් බියකුත් තැති ැන්මකුත් සම  ආ අශාවකි. තට්ටම් කදකක් 

දාරය දිකේ  හළට දි ට තිබුනු ඔහුකේ ලිඟුව නතර වූකේ මාකේ  කුල් කද  

අතර නිරාවරණය වූ  ලවා මතය. 

ඔහු අත දමා ඇකේ බඩ අත  ාමින් ඔහුකේ ඇගිලි සාරිය යටින් යටිබඩ හරහා 

ඇතුලට යැවීය. සාරිය ඇඳ සිටිකේ යටිබඩ හරහා ඉනටය. ඇය ඔහුට  හසු 

 රවමින් ඈ බඩ  ස්සට  ත්කත්ය. ඔහු ඒ අවසරකයන් අත ඇතුලටම රිං වා 

 ත්කත්ය. බසය  ැද්කදමින්  ැස්කසමින් ඉදිරියට ඇකදන විට ඔහුකේ ලිඟුවද 

මාකේ තට්ටකම් දාරයත්  කුල් කද ත් අතර ඉහලට  හලට  මන්  රනවා 

කසේම ඔහුකේ අතද ඇකේ සාරිය තුල ඉහල  හල ගිකේය. ඇය එක් අතක් 

නැවතත් මාකේ සම්පූර්ණකයන් නිරාවරණය වූ  ලව මත තබමින්  කුල් 

කද  මැද්කද් වූ ඔහුකේ ලිඟුව කසොයා  ත්කත්ය. ඇය එය ඇගිල්කලන් 

පිරිමදින්නට විය. ඔහුකේ අකත් කේ යද වැඩි වුනි. ඇය ඔහුව නවතාලමින් 

ඔහුකේ අත එලියට ඇද්කද් ඇස් කද  තදින් පියා නිමිනි. ඔහුකේ අකත් 

ඇගිලි වල කසවලකසේ යමක්  ෑවී තිබුකන්ය. ඇකේ කල්න්සුව ඈ ඔහු අතට 

දුන්කන්ය. පිසදා ත් ඔහු මාකේ  ලව මත ඇති ඇකේ අත අල්ලා 

කසකලේකේය. ඈ නැවතත් ඔහුකේ ලිඟුව අතින් පිරිමදින්නට වූකේය. විනාඩි 

කද ක්  මණ ත් විය. මාකේ  කුල් උණුසුම්  රමින් යම් දියරයක් ඔහුකේ 

ලිඟුකවන් මකේ  ලව මත පිට විය.  වුම ඉන  ාව කහයින් ඒවා  ලාක න 



 හලට යනවා දැනුනි. ඉක්මනින් ්රිඇයාත්ම  වූ ඈ ඇකේ කල්න්සුකවන් 

 කුකල්  හල සිට උඩටම පිසදැමුකේ  ාටවත් කනොක කනන කලසය. 

බසය   න්චි ාවත්කතන් පිටක ොටුව කදසට හැරවුනි. මා යලි ඇකේ 

ඔකඩොක්කුවට ආකේය. 

ඔහු ඇයට  ාේ  තක් දිගු ල අතර ඈ එය අතට ක න බෑ කේ 

දමා ත්කත්ය. ඔහු ල  තිබූ මකේ බෑ යටද  ාේ  තක් දැමුකේ මට 

ක කනන්නටය. බසය පිටක ොටුවට කසේන්දු වන විට උදෑසන 6.30  සුවී 

තිබුණි. මා නැගිට අම්මා කසවීමට ඉදිරිය බැලුකේය. අසුකනන් නැගිටුනු 

අම්මා ඔසරිය හදා නිමින් ඇඳසිටි හැට්ටය  ාත්  ර ඈ ළ  සිටි 

තරුණයකුකේ උදේකවන් රාක් කේ දමා තිබා අකනක් බෑ යද ක න මා සිටි 

කදසට ආකේය.  

"අකන් කබොකහොම ස්තූතියි" අම්මා ඇයට  ැවසුකේය. 

"අයිකයෝ ඕ  කමො ද්ද, කමයානම් එන න්ම කහොඳට නිදි" ඇය 

කබොරුවකින් පිළිතුරු දුන්කන්ය. 

 ථාව අතරතුර ඔහු බසකයන් බැසගිය අතර ඇයද සාරිය හදමින් අම්මා 

සම   ථා  රමින් කදොර ල ට  ැමිණ බසකයන් බැස  ත්කත්ය. 

"ආකන් ඇත්තද, ඔේ අකන්, නෑ මං තාම බැඳල නෑ" ඔවුන්කේ  තාකේ 

අතරින්  තර මකේ සවන් වැකුණි. 

"දුව කම් මකේ යාළුකවක්කේ අක් ා ක කනක්, අඳුන න්නත් බැරි වුනාකන" 

කියමින් අම්මා මට ඈව හදුන්වා දුන්කන්ය. 

"දුව  ැන මං ඔක්ක ොම අහ ත්ත ඔයාක  අම්මක න්. කවලාවක් තිේබ 

කවලාව  මම එන්නම්ක ො දුවව බලල යන්න, අනිත් එ  මට දූකේ 

කහොස්ටල් එ ට වැඩි දුරකුත් නෑකන. යමු මාත් එක්  මම යන්කනත් ඒ 

 ැත්කතන්මයි" ඈ කීකේය. 

144 රාජගිරිය බසය ට ක ොඩවුනු අ ට ඈ විසින් කහොස්ටල් එ  ළ ට 

ටි ට් කද කුත් කබොරැල්ලට ටි ට් එ කුත්  ත්කත්ය. සමු න්නාවිට  මා 

වැළද නිමින්  ම්මුලට හාදුවක් දුන් ඇය "ඔයාව බලන්න එන්නම්" යැයි 

කීකේය. 



කන්වාසි ා ාරයට ක ොස් බෑේ තබා  ාසැලට ඉක්මනින් ගිකේ අම්මාද 

සම ය. ඇයට දන සා වැඳ ඇක න් හාදුවක් ලබා ත් මා ඇයට සමු දී ඇය 

යනකතක්ම කේට්ටුව  කදස බලා සිටිකේමි. කේට්ටුව අසල  ැත්ත ට 

වන්නට ක ොත් බෑ යක්ද දමා සිටි තරුණයා ඇස  ැටුනු මට ඔහුව කහොිනන් 

දැ  ඇතැයි සිතුකන්ය. 

 ංතිකයන් බෑ ය තැබූ මා වැසිකිලියට ක ොස් කදොර වසා  තිමි. ඇස් පියා ත් 

මා බසකේ සිදු වූ සියල්ල මුලසිට මතක්  කල්ය.  වුම උස්සා යට  ලිසමත් 

 ෑන්ටි එ ත්  ැලවූ මා කයෝනි ප්රාකද්ශය අල්ලා බැලීය. ලාවට කසවල කමන් 

යමක් අකත්  ෑවුනු අතර එය වයස  අන් ල්කේ අකත්  ෑවුනු ඒවා තරම් 

කසවලක් හා එ මණ කනොවීය. දැවිල්ලක්ද කයෝනිකයන් දැනුනු අතර හෑන්ේ 

ෂවරය ක න කහොිනන් කසෝදා  කුල් කදකක්  ෑවී තිබුනු  ාප්  කමන් වූ 

ඔහුකේ කවලුනු දියරයද කසෝදා දමා නැවත  ෑන්ටියත් යට  ලිසමත් 

ඇඳ ත්කතමි.  

නැවත  ංතියට පියමං  රන මට සිහිවූකේ කේට්ටුව ළ  සිටි ඒ තරුණයාය. 

ඒ බසකේ අම්මා ළ සිටි අම්මාට බෑ ය අරන් දුන් ක ොළඹ විශ්ව විදනාලකේ 

 මිසයක් ඇඳසිටි තරුණයා බව මතක් විය. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5 ක ොටස බලාක ොකරොත්තුවන්න... 


