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"ආහ් කෙල්කෙ... කමොෙද උකදන්ම ඇහැරිො" ඇකේ සිටම ඔළුව උස්සා බැලූ 

Mr. තිෙෙරත්න මාකෙන් ප්රෙශ්්  ෙකල් . 

- "ඔව් මට  න්න පරක්කු කවනව" 

"ඇයි උඹ කෙොකහ  න්නද?" කි මින් ඔහු මා කවත ආකව් නිරුවතින්ම . 

මාද තවමත් නිරුවතින් වූ අතර ඔහු මාකේ සිරුර  ට සිට උඩට බොකෙන 

ආකව් . 

"රිකදනවද කෙල්කල්?" කි මින් ඔහු මාකේ උරහිස මත අත තැබුකව් . 

ඔහුකේ අත පැත්තෙට දැමූ මම නාන ොමර ට ගිකේ  ට ඇදුම් ෙැනීමට . 

රාත්රිඅකේ ෙෙවා දැමූ  ට ඇදුම් ිහි කනොය . 

- "සර් මකෙ ඇදුම් ටිෙ කෙෝ?" 



 

 

- "ින්න ඉතින් ළෙට, මම අන්දවන්නම් ඔ ාට" 

හිකත් හටකෙන තිබූ කෙෝප  තවත් වැඩී ඇත. කෙෝප  පිට ෙර කමොවුන් 

කමල්ෙ කිරීමට කෙොකහත්ම බැරි . කමතනින් ෙැෙයම මාකේ ිෙම 

බොකපොකරොත්තුව වි . ිකහයින් ඔවුනට කීෙරු ය කුමක් කහෝ පි වරක් 

ෙැනීමට සිති  යුතු . මා ඔහු ළෙට ගිකේ බික නි. ඔහුකේ කවරිමත තවමත් 

අඩුය කනොමැත. මට හැගී ගිකේ ඔවුන් උකේ පහ හ  පම  වන කතක් 

අවදික න් සිට ඇති බවකි. ඔහු ළෙටම ගි  මම මූන කදස බො "කෙෝ ඉතින් 

ඇදුම්?"  ැයි විමසී . 

කව්ෙක න් පැමිණි ඔහුකේ දකුණු අත නතර වූකේ මාකේ වම් තට්ටම මත 

ඇගිලි පහම වදිමිනි. තට්ටම වැකරන් මිරිො ඔහුකේ ශ්රීර  කවත මා ඇද 

ෙනිමින් ඔහුකේ ලිිංෙ  කදසට මා තදෙරෙත්කත් . ඔහුකේ පපුවට අත් 

කදෙම තබමින් මා ඔහුකෙන් මිදීමට දැෙලුකව් . ඔහුකේ වම් අතද ඉහෙට 

විත් කෙස් කරොකදන් තදින් අල්ො ෙත්කත් . ඔහුකේ දකුණු අකත් ඇගිලි 

තට්ටම හරහා ඇදී ගිකේ ගුද  කවතට . වැය තිබුනු නි කපොතුද සමෙ ඔහුකේ 

ඇගිලි ගුද  තුෙට තදවි . ි  මට ඉවසාෙත කනොහැක්ෙක් වි . කව්ෙක න් 

දෙෙමින් ෙකුකෙනුත් අත්කදකෙනුත් ඔහුට පහරකදමින් මා ෙෑෙසන්නට 

වි . 

- "ඇතෑරපි  කව්ස බල්ෙ මාව" කි මින් මා ඔහුකේ පපුව සපා ෙෑකව් . 

"පට්ට ෙැරි කව්සි" කි මින් ඔහු මා කව්ෙක න් තල්ලු ෙර දැම්කම් . විසිය 

ගි  මා බිම ඇද වැටුකන් තට්ටම් බිම වැකදමිනි. ළෙට පැමිණි ඔහු මාකේ 

ෙකුල් කදකෙන් ඇේකේ . මා ෙකුකෙන්ම ඔහුව තල්ලු ෙකල් . විසිය ගි  

ඔහු බිම වැටුකන් අසෙ තිබූ කම්සකේ ඔහුකේ හිස වැකදමින් . වැටුනු 

ආොර ටම ඔහු සලිත වි . මාකේ හද ෙැස්ම කව්ෙවත් ය දඩ බඩ ො 

ෙැකහන්නට වි . මා කුමක් ෙරම්ද? කමොහු මැරිොද? කමතනින් පැන 

 නවාද? මට කිසිවක් සිතා ෙැනීමට කනොහැකි වි . Mr. සරත් තවමත් තද 

නින්කේ . පැන  නවානම් කම් කහොඳම අවස්තාව . ොමරකේ සෑම තැනම 

ඇස් දිවගිකේ .  ට ඇදුම් කපකනන්නට තිබුකන් නැත. ඇද  ටට ිබී බැලූ 

මට ගුලි ෙර දමා ඇති පෑන්ටි ත් බ්රාා ිෙත් දැෙෙත හැකිවි . රිිංො අතට 

ෙත් මට දැනුකන් තරමෙ බර ෙති කි. පෑන්ටික නුත් බ්රාා ිකෙනුත් 

කමොවුන්කේ ශුක්රාණු පිහිදා දමා ඇති බව දැනුකන් නහ ට ෙර බැලූ විට හැමූ 

පල් ෙකඳනි. බ්රාා ිෙ නැතුව  ෂ ්ර්ට  ඇදීමට කනොහැකි . ශුක්රාණු පිටින්ම 



 

 

ෙඳ ෙසමින් බ්රාා ිෙ පැෙදෙත් මම පෑන්ටි  බෑෙකේ ඔබා ෙත්කත් . 

මුල්ෙෙට විසිෙර දමා තිබූ කඩනිමත්  ෂ ්ර්ට ත් ඇදෙත් මා Mr. 

තිෙෙරත්නකේ ෙලිසකම් තිබූ මුදල් පසුම්බික න් පන්දහකසේ කෙොළ 3ක් 

ෙත්කත් . පාවහන් යුෙෙ දමාෙත් මා බෑෙ ද කෙන ොමරකේ කදොර කසමින් 

විවර ෙර වට පිට බැලුකව් . පිට ෙවුරුවත් කනොවූ කහයින් කව්ෙක න් 

කේට්ටුව කදසට දිවගිකේ . අගුළු අරිමින් පාරට පැනෙත් මා  මින් සිටි 

ත්රීටකරෝද රි ෙට අත දමා කෙොඩ වි . මාකේ ශ්රීරක න් වහන  වූ ෙඳ මටම 

ඉවසාෙත කනොහැකි වි . ත්රීටකරෝද රේකේ රි දුරු සැරින් සැකර් පිටුපස 

බෙන්නට වි . අවුල්ය තිබුනු කෙොණ්ඩ  අතින් සදාෙත් මට දැනුකන් තැනින් 

තැන ගුලි ය ිෙට ඇෙවුනු කෙස් ෙස් .   

- "මිස් කමොනවත් ෙරදර ක්ද?" ඒ රි දුරු . 

- "නෑ මුකුත් ප්රෙශ්්න ක් නෑ,  අපි  මු කබොරැල්ෙට" 

- "කමොනවත් අවුෙක්නම් අපි  මු මිස් කපොලිසි ට" 

කපොලිසි  නවට වඩා කහොඳයි මුහුදට පනින ිෙ  ැයි කමොහුට කීමට 

කනොහැකි . 

- "නෑ, නෑ මුකුත් නෑ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කෙලින්ම  මු 

කබොරැල්ෙට." 

- "මිස්කෙ ෙැමැත්තක්" 

හදිස්සි  වටහා ෙත් ඔහු අතුරු පාරවල් වෙට දමමින් කව්ෙක න් රි  

පදවන්නට වි . 

 

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

 

කරෝල් ෙර හිංොකෙන සිටි සඳලි අක්ො දුන් පත්තර ද කෙන මා නාන 

ොමර ට ගිකේ කනෝනා නිෙ නිවසින් ිලි ට  නතුරු ඇගිලි ෙනිමින් 

සිටිමින් . නාන ොමර  ඇතුෙට විත් කෙොකමොඩ  උඩින් වාඩි වූ මම 

පත්තර  දිොරින්නට වි . "වින්දන" කෙස කෙොකු අකුරින් පත්තරකේ 

සදහන් උඩිම සඳහන් ය තිබුනි. ඇස ෙැටුනු වර් වත් රූප මාකේ සිත 



 

 

බි ෙට ඇද දැම්කම් . හද කව්ෙක න් ෙැකහන්නට වි . පත්තර  වසා දමා 

කෙොකමොඩක න් නැගිට්කට් අප්රෙසන්න සහෙත වූ ිම රූප මගින් සිකත් ඇති 

ෙළ බි ත් පිළිකුල් සහෙත බවත් නිසා . 

- "මම කම් පත්තකරන් ප්රෙශ්්  අහනව. ඔක්කෙොටම හරි ට උත්තර 

කදන්න ඕකන, බැරි උකනොත් ෙරන කේ ඒ කවොවට බොෙන්න" 

ඇ කේ තර්ජනාත්මෙ විධාන  මකේ මතෙ ට ආකව් . දිගු හුස්මක් කහලූ 

මා නැවත කෙොකමොඩ  උඩින් වාඩි ය පත්තර  දිෙ ඇරිකේ . සුේදි ක් 

සුේකදකුකේ විශ්ාෙ ලිිංෙ ක් ෙට ඇතුෙට දමාකෙන සිටින විශ්ාෙ රූප ක් 

වම් කෙළවකර් වි . ඇකේ ෙකට් පැත්තකින් සුදු පැහැ  මක් කේකරමින් 

තිබුකන් . දකුණු පස ඉහලින් වූකේ ෙළු නිරුවත් ොන්තාවෙකේ රහස් 

ක ෝනි  කෙවෙන තවත් සුේදි ෙකේ රූප කි. පත්තර   ටින් වූ රූප  

වාාකූල ෙ ිෙක් වි . ිහි සිටි සුේදි කේ ක ෝනි ට සුේකදකුකේ ලිඟුවක් 

ඇතුළු ෙර ඇති අතර ෙළු විශ්ාෙ මිනිකසකුකේ ලිඟුව ගුද මාර්ෙ ට ඇතුල් 

ෙර තිබුනි. තවත් ික් සුේකදකුකේ ලිඟුවක් තිබුකන් ඇකේ ෙට තුෙ . පළමු 

පිටුවට පත්තර  කපරලුකවමි. ිහි "සුදු අක්ොකේ ආප්ප " නමින් සඳහන් ය 

තිබුණි. ිෙ හුස්මට ෙතාව කි වූ මා ියින්  ම් තෘප්ති ක් ෙැබුනු බව දැනී 

ගිකේ . මාකේ සියුම් ඇගිලි දිව ගිකේ මාකේ ක ෝනි  කවතට . ිහි ඇකෙස 

සුළු දි ර ක් අද උදෑසන කමන්  ලිත් පිටය තිබුනි. ි  ඇගිල්කෙන් 

පිසදැමීමට ගි  විට ක ෝනි කතොල් හරහා මාකේ ඇගිල්ෙ දිව ගිකේ . ඇෙට 

විදුලි සැරක් වැදුනාක් කමන් දැනුනි. ඉක්මනින් අත ෙත් මා පෑන්ටික න්ම 

පිසදා ෙත්කතමි. උකේ දැනුනු බකේ කෙොර  නැවතත් සෑදී ඇති බව දැනුනි. 

පත්තර  නමා ඉකන් ෙසාෙත් මා නාන ොමරක න් ිලි ට පැමිණිකේ 

තැතිෙැන්මකිනි.  

ිදා රෑ සුනිල්කේ ලිඟුව කනෝනා විසින් ෙටට දමා උරා බිවු සැටිත් ඔහු ඈ  ට 

ෙරෙනිමි ඇකේ ක ෝනි ට ලිඟුව දමා සිටි හැටිත් මට මතක් වූකේ . නමුත් 

තිකදකනක් ිෙවර ික් ෙැහැණි ක් සමෙ ිකසේ සිටි  හැකිද? මා සිකත් සෑම 

තැනකින්ම මතු වූකේ ිම රූප රාමුත් අද උදකේ සිදු වූ සිදුයමත් . "කම් 

මිනිහ අද කමොන නැෙතකින් නැගිට්ටද මන්ද" මට මතක් වූකේ දවසක් අම්මා 

තාත්තාට කිවූ කද කි. ඒ වට පිට බො තාත්තා අම්මාකේ පස්ස මිරිකූල  

අවස්තාවෙදී . තාත්තා කනොදුටු මා සිටිකේ අම්මාට මුවායකෙන . පත්තර  

කමට්කට  ටින් දැමූ මා ඇකේ දිොවි .  



 

 

දිකනන් දින කෙය  මින් සඳුදා උදාවි . ඒ වන විට පත්තරකේ සි ළු ෙතා 

කි වා හමාර . මූන ෙට කසෝදා පාසැල් ඇදුම් ඇඳෙත් මා තරමක් දිෙට වැය 

තිබූ මාකේ කෙොණ්ඩ  කනොනා විසින් කෙතුකව් . මූනට පවුඩර් ටිෙක් 

උොකෙන උදෑසන ආහාර  ෙබාෙත් මා පාසෙට ගිකේ දහසකුත් කේ 

සිතමින් .  

"සුදු අක්ොකේ ආප්ප " , "බස් ආතල්", "කතල් කවදා" හා "අල්ෙපු කෙදර 

සුමනා" නමින් පත්තරකේ වූ ෙතාවන් නැවත මතක් ෙරන්නට වි . පළමු 

ොළපරිච්කේද  නිමාවන සීනුව නාද වි . කම්ස  මත ඔළුව තබාෙත් මා 

ගුරුවරි ක් ින කතක් ඉවසා සිටිකේ . 

- "ආයුකබෝවන් ළමයි" ඒ නැටුම් ගුරුවරි කේ ෙටහඬයි. 

- "කමොෙද රුවිනි නැගිටින්න බැරිද?" 

මා නෑසුනා කසේ සිටික මි. 

ළෙට පැමිණි ඈ කෙොටු ෙර සහිත ෙවුකම් නිරාවරන  වූ කබල්කෙන් පහළ 

ප්රෙකේශ්  මත අත තබමින් "කෙෝ ඔළුව උස්සන්න"  ැයි කීකව් . 

- "ඔළුව ෙැක්කුමයි  ෂච" 

- "ඔව් මට කත්කරනව රුවිනි" පැවසූ ඈ පන්තිකේ ළමක කු ඇමතුකව් . 

- "නැටුම් ොමකරට ගිහින් මම කිව්ව කි ෙ සඳළි අක්ෙටයි පියුමි 

අක්ෙටයි ඉක්මනට ින්න කි න්න" 

ඒ මට පත්තර  දුන් සඳලි අක්ෙද? නැත්නම් අද වැකේ  ෂචට අහුකවොද? 

ප්රෙශ්්  වැෙක් ිෙ පිට ිෙ ෙොකෙන ආකව් . 

- "රුවිනි, කමොනවද ෙල්පනා ෙරන්කන" 

- "නෑ මුකුත් නෑ  ෂච" 

තවමත් ඈකේ අතැගිලි මාකේ පිට මත . කබල්ෙ දිකේ ස්පර්ශ් වූ අතැගිලි 

වලින් මකේ හිස පිරිමදින්නට වි . 

- "කෙොඩක් රිකදනවද දුව" 

මම ඔලුව සැලුකවමි. 

- "ිකහනම් කපොත් ටිෙ දාෙන්න බෑේ ිෙට. දුව  න්න කහොස්ටල් 

ිෙට" ඈ පැවසුකව් . 



 

 

ඉේබා දි ට දැම්මාම ඇන්නෑකව් කීවලු. හකේ පන්තිකේදී කි ා දුන් 

ප්රෙස්තාපිරුළක් සිහි ට නැගුනි. ඒ සමෙම පන්තිකේ කදොකරන් ඇතුළු වූකේ 

සඳළි අක්ොත් තවත් අක්ො කෙකනකුත් . නමුත් ඈ දහ  කහෝ ිකෙොළහ 

වසකර් වි  යුතු . සඳළි අක්ොට ඇයි  ෂච ෙතාෙකල්. ඇ ට කවනත් වැඩක් 

පැවරීමටද. ිකසේ උවකහොත් මට නැවතත් දවසක් කබොරු කෙඩ හදාෙැනීමට 

සිදුකවනවා .  

- "සඳළි, ගිහින් කම් ළම ව කහොස්ටල් ිෙට ඇරෙවන්න. ඔ ා විතරක් 

ගික ොත් ිනකෙොට තනික න්කන. පියුමිවත් ික්ෙන්  න්න" ඈ 

පැවසුවා . 

මා  ෂච කදසත් අක්ො කදසත් මාරුකවන් මාරුවට බැලුකව් පුදුමක න් කමනි. 

- "ින්න නිංගි" ඒ සඳලි අක්ො . 

මා අතින් අල්ොෙත් ඈ පන්තික න් පිටය කන්වාසිොොර  කදසට 

පි මැන්නා . 

- "අක්කි ඇයි  ෂච ඔ ාට ෙතාෙකර්?" මා ඇසුකව් . 

- "අපිටත් කහොස්ටල්  න්න ඕන කවොකන හිටික . මමත්  ෂචට කිව්ව 

ික්ස්කියුස් ිෙක් අරන් කදන්න කි ෙ, ඒ නිසා කවන්න ඇති" 

ඇකේ පිළිතුකර් වූකේ කනොෙැෙකපන බවකි. නමුත් පිලිතුකරන් සෑහීමෙට 

පත් වූ මා ඇකේ අකත් ිල්කෙමින් ෙලින් දින ගි  පාකර්ම ගිකේ ිදා ඇ  

සමෙ ගි  ඈ සිටිනා ොමර ටයි. 

- "ෙෑස්තිද තමුකස?" 

ඇකේ ස්වරූප  කවනස් ය කෙොස් . පිටවූ වචන වෙ වූකේ තද බවකි. 

- "ඔව් අක්කි" මා පිළිතුරු දුන්කන් . 

මකෙන් නැවත පත්තර  ඉල්ො ෙත් ඈ මට සිටකෙනම සිටින කෙසටත් 

පියුමි අක්ොට අසෙ වූ ඇකදන් වාඩිවන කෙසටත් විධාන ෙරමින් ඈ ඉදිරිකේ 

වූ ඇඳ මතින් වාඩි වූකේ ෙකුෙක් පිට ෙකුෙක් දමමිනි. 

- "පළකවනි ප්රෙශ්්කන, ආප්ප ෙහනව කි න්කන කමොෙේද?" 



 

 

ි  කනොසිතූ විරූ ප්රෙශ්්න කි. ෙතාකව් ිහි අර්ේ  සඳහන් ය කනොතිබූ බවට 

මට විශ්්වාස .  

- "දන්නෑ අක්කි" කි මින් මා බිම බො ෙත්කතමි.  

- "තමුකස කම්ෙ කික ව්කව නැේද?"  නැවතත් තර්ජනාත්මෙව . 

- "ෙතාකව නකම් විතරයි ආප්ප  කි ෙ තිබුකන" 

- "පියුමි, කි ෙ කදනව කම්කිට ඉක්මනට" 

කෙල්කෙො කදන්කනක් ිෙට කසක්ස් ෙරනවනම් ඒෙට කි න්කන ආප්ප 

ෙහනව  නුකවන් බව ඈ මට කීකව් . 

- "ිතකෙොට සුදු අක්ො ොත් ික්ෙද ආප්ප ෙැහුකව්?" 

- "ි ාකේ නිංගිත් ික්ෙ" 

- "සුදු අක්ෙකෙ උපන් ෙකප් තිේකබ කෙොකහද?" 

- "වම් කුක්කු  ට" 

- "කුක්කු? ඒ කමොන හුත්තක්ද ඒ? හරි ට කි පි " 

මා කෙොළු ය බිම බො ෙත්තා . 

- "ෙැජ්ජ කනොය කි නව. අපි විතරකන ඉන්කන" 

- "වම් තකන්  ට" මම කීකවමි. 

- "ිතකෙොට කමොෙේද මෑ ඇකට් කි න්කන?" 

තවත් කනොදන්නා ප්රෙශ්්න කි. ි ත් ෙතාකව් තිබුනත් පැහැදිලි ෙර කනොමැත. 

මා දන්කන් සුදු අක්ො කපොඩි නිංගීකේ මෑ ඇට  කෙව ෙෑවා  න්න පම කි. 

මා බිම බො ෙත්කතමි. 

- "පියුමි කපන්නනව කම්කිට මෑ ඇකට්" 

ඇඳ සිටි පෑන්ටි  ෙෙවා දැමූ ඇ  ෙවුම උස්සා ඇකඳේ ඇෙය ෙකුල් පළල් 

ෙකල් . තැනින් තැන මවිල් වැය ඇති අතර ඒවා සිහින් සිනිදු තවමත් 

කහොඳින් කනොවැඩුනු මවිල් ෙස් . සඳළි අක්ොකේ උසම වූ ඈ සඳළි අක්ොට 

වඩා කෙට්ටු වූ ශ්රීර ක් හිමි . ි  ඇ කේ උසට සරිෙන මහතකි. සඳළි 

අක්ො තරම් සුදු කනොවූ ඇ ට ඇකේ තරමට වඩා කෙොකු පස්සකුත් පිරුනු 

ෙකුල් කදෙකුත් තරමක් කුඩා වැඩීකෙන ින පි යුරු යුෙෙකුත් ඇති බව දුටු 

ෙමන් හැකේ. මදක් ඉදිරි ට පිම්බී තිබූ ක ෝනි කතොල් මෑත් ෙළ ඈ මෑ ඇට  

පිරිමදිමින් ි  කපන්ය . 



 

 

- "දැන් කපන්නනව තමුකසකෙ මෑ ඇකට්" සඳළි අක්ො විධාන ෙකල් . 

මා බිම බොකෙන ඇබරුකනමි.  මා ළෙට ආ සඳළි අක්ො ෙවුම උඩින් 

මාකේ රහස් ප්රෙකේශ්  අතින් ඇල්ලුකව් . 

- "කපන්නනවද? නැත්නම් බෙන්නද?" 

ඇ ට කීෙරු වුනු මා ඇඳ සිටි  ට ෙලිසමත් පෑන්ටි ත් ෙෙවා දමා ඇකේ 

වාඩි කවමින් ඇ ට ෙකුල් පළල් ෙර කපන්නුකවමි. 

- "දැන් ිතකෙොට මමද ඈත් ෙරෙ බෙන්න ඕකන්? 

පියුමි අක්ො ෙළ පරිදි මම ක ෝනි කතොල් මෑත් ෙර ඇ ට කපන්වූක මි. 

ඉදිරි ට නැමී මා ළෙ දන ෙසා ෙත් ඈ ක ෝනි  ෙෙටම ළිං ය හිමීට පිම්කේ . 

ියින් මට සනීප කුත් අශ්ාවකුත් ික් ෙකල් . 

- "කෙොකහද කම් මෑ ඇකට් තික න්කන රුවිනි" නැවතත් ප්රෙශ්්න කි. 

- "චූ පැටි  ළෙ" 

- "කෙල්කල් ආක ත් මම උබට කි න්කන නෑ, හරි වචකන කි පිං 

ිෙපාර" 

- "කසොරි අක්කි, ඒෙට පත්තකර් තික න්කන හුත්ත කි ෙ" 

- "හුත්තට කි න තවත් පද ක් කි න්න" 

තිබුනු ෙැජ්ජාව පහව  මින් තිබුකන් . ඇ ට විවෘතව ෙතා කිරීමට මා සිතා 

ෙත්කත් . 

- "කිම්බ" මා කීකවමි. 

- "අන්න ිකහම කි නවකෙො" 

ිකසේ කියූ ඈ මාකේ දනහිස් මත අත තබමින් පිරිමදින්නට වි . පියුමි අක්කිට 

ළෙට පැමිකනන කෙස හිකසන් සිංඥා ෙළ අතර ඇ  පැමි  මකේ ෙවුම 

උස්සා ඔළුකවන් පන්නා ෙෙවා දැමී . මම අෙමැත්කතන් කමන් බොසිටිකේ 

කම ට ෙැමැත්තක් ඇති බව කනොකපන්වමිනි. පත්තර  කි වූකේ සුදු 

අක්ොකේ චරිත ට සඳළි අක්ොව මවාකෙන බව දන්කන් මා පම කි. 

තවමත් බ්රාා ිෙක් කනොපළදින මා  ට බැනි කමන් පමනක් ෙ  වසා 

ෙනිමින් තවමත් ෙකුල් පළල් ෙරමින් සිටිකේ සඳළි අක්ොකේ මුහු  

ඉදිරිපිට . ඇ  මාකේ ක ෝනි  කදස බෙමින් ික් අතකින් ඇකේ පි යුරම 

මිරිො ෙත්කත් මාකේ ෙකුෙ ටිෙ ටිෙ උඩට අතොකෙන ිමිනි.  



 

 

- "පියුමි කම් කෙල්ෙට දිව දාන හැටි කි ෙ කදනවා" කියූ ඈ නැවත 

ෙලින් සිටි ඇකේම වාඩි වි . 

මාකේ ෙකුල් කදෙ ළෙ දනෙසාෙත් ඇ  මාකේ ෙකුල් කදෙ තවත් පළල් 

ෙරමින්  ටි පතුල් කදෙ උස්සා ඇද මත තැබුකව් . දනහිස ළගින් ෙකුෙ දිව 

ෙෑ ඇ  ටිෙ ටිෙ ඉදිරි ට ඇකදන්නට වූකේ ඇකේ දිකව් කෙොන මාකේ ෙකුෙ 

ඇතුල්පැත්කතන් ෙෙවා හරහා ෙෑය  න අයුකරනි. ෙෙවා ආසන්නකේදී ිෙ 

පාරටම මා ෙැස්සී ගිකේ . කිති නිසාද නැතකහොත් කවනත් ොර ාවක්දැයි 

මම කනොදැන සිටිකේ . ඇකේ දිව නතරවූකේ ඉකිලි මත . දිකවන් කහොඳින් 

ඉකිලි කෙව ෙෑ ඈ අකනක් ෙකුකල්ද ෙෙවාද පසුව ඉකිල්ෙද කෙව ෙෑකව් 

ෙකුෙ පුරා කෙෙ තවරවමිනි. ඇකේ දිව මාකේ  ටි බකඩහි නතර වි . ඇස් 

පි වූකේ ඉකේටම . කරෝම කූල ප ක්වත් කනොවැඩුනු රහස් ප්රෙකේශ්  කවත 

ඇකේ දිව කසමින් කසමින්  ටි බකේ සිට පල්ෙම් බසින්නට වි . දිව රවුමට 

ෙරෙවමින් කෙවෙමින් ඈ මෑ ඇට  මෙ අරිමින් ක ෝනි කතොල් වටා දිව 

ගිනි න්නට වි . දිකවන් කහොඳට කතත් ෙළ ඈ ඇකේ ඇගිලි කදෙකින් 

ක ෝනි කතොල් මෑත් ෙකල් ඒ මැදට දිව තබමිනි. 

- "හ්ම්.." 

තදින් හුස්මක් පිටෙළ මා හට දැනුකන් ඇෙ හිරිවැ ෂ  න්නාක් කමනි. ක ෝනි 

කතොල් අතරට මැදි වූ දිව කෙකමන් කෙකමන් උඩටත් පහෙටත්  න්නට වි . 

මාකේ ඇෙ ෙැකහන්නට වි . හුස්ම කව්ෙවත් ය "ආයි.." කි ා ෙෑ ෙැසූ මා 

මදක් පස්සට වි . ඉකනන් අල්ො ඈ කදසට ඇදෙත් ඇ  ඇකේ දිව ක ෝනි 

කතොල් හරහා විත් මෑ ඇට  මත තබමින් මදක් තදෙර ෙත්කත් . මට 

ඉවසාෙත කනොහැකි වි .  

- "ම්හ්...ආහ්...ඌහ්" 

කෙඳිරිල්ෙත් සමෙ ඇකේ කව්ෙ ද වැඩි වි , මෑ ඇට  වටා දිව කව්ෙක න් 

ෙැරෙවූ ඇ  නැවත මෑ ඇට  දිකවන් තද ෙරමින් උඩටත්  ටටත් කෙව 

ෙෑකව් . ඇෙ තවත් කව්ෙක න් ෙැකහන්නට වි . ඇකේ ග්රවහනක න් මිදුනු 

මා ෙකුල් කදෙ ළිං ෙරෙනිමින් හති අරින්නට වි . දෑස් ඇර බැලූ මා දුටුකව් 

අප කදස බෙමින් තවමත් රස විදින සඳලි අක්ො . 

- "රුවිනි දැන් දන්නවකන ෙරන හැටි, ින්න දැන් මකෙ ළෙට. ඇවිත් 

මකෙ ඔක්කෙොම ෙෙවෙ දීපන් මටත් දිව දාෙ කහොඳ සැපක්." 



 

 

පියුමි අක්ො අනුෙමන  ෙරමින් සපත්තු කදෙද ෙෙවා දැමූ මා ඇකේ ළෙට 

කෙොස් පිට පැත්කත් වූ කබොත්තම් ිකින් ිෙ ෙෙවා ෙවුම ෙකරන් පන්නා 

බිමට දැමුකව් . ඇඳසිටි දිගු බැනි ම ඇඳට නැෙ උස්සා ෙෙවා පසෙට දමා 

ඇකේ බ්රාා ිකක් ොන්වදවද පන්නමින් බ්රාා ිෙ ෙෙවා දැමුකව් ඇකේ පිරිපුන් 

තන යුෙෙ නිදහකසේ ිලි ට පැන වැනීමට ඉඩකදමිනි. ිදා වැසී තිබුනු ඇකේ 

බුරි  මාකේ ඇස් ඉදිරිපිට නිරාවර   ය තිබුකන් . ි  ඇතුෙට ිබුනු 

ෙැබුරු නාභි ක් වි . ඇකේ සුකදෝ සුදු  ටි බකඩහි වැවුනු කුඩා කරෝම කූල ප 

නාභිකේ සිට පහෙට සිහින් ඉරක් කෙස වැය පෑන්ටි ට වැසී ගිකේ . ඇ  

ඇඳ මත වැතිරී පස්ස උස්සා හැකෙව්කව් පෑන්ටි ද ෙෙවන කෙස . 

පෑන්ටිකේ වාටි  සීමාකව් සිට රහස් ප්රෙකේශ්කේ මවිල් සි ල්ෙම ෙපා ඇති 

ඇකේ රහස් කපකදසද ඇ කේ ඇකේ පාටින්ම දිදුෙමින් තිබුකන් . ඈ ෙකුල් 

පළල් ෙකල් . ඇකේ පැහැ ට වඩා අඳුරු පැහැ ක් ෙත් ඇකේ ක ෝනි 

කතොල් අපට වඩා තරමක් විශ්ාෙව ඉදිරි ට කනරා ඇවිත් ඇත. ඇකේ 

ක ෝනික න් දැනටමත් දි ර ක් ඇවිත් නිසාකදෝ ඇකේ ක ෝනි  දිලිකසමින් 

තිබුනි. 

- "බැනි මත් ෙෙවපිං මකෙ කෙල්කෙ" ඒ සඳළි අක්ොකෙන් වූ සිහින් 

ආ ාචන කි. 

මා ළෙට පැමිනි පියුමි අක්ො මාකේ බැනි මද ෙෙවා සම්පූර් ක න්ම 

නිරුවත් ෙකළේ . 

- "පියුමි පැත්තෙට කවො බොකෙන ඉඳපන්, කවන දවසෙ කදන්නම් 

උබට" සඳළි අක්ො කීකව් . 

මා ඇකේ ක ෝනි කතොල් කවත ළිං වූක මි. සමන් පිච්ච මල් සුවද හමන 

පවුඩර් සමෙ මුසු වූ ඇකේ ක ෝනි ශ්රාව  නිසා හමන සුවඳ කවරළු මල් වෙ 

සුවඳට සමාන වි . පියුමි අක්ො ෙළ කෙසම මා ඇකේ ෙෙව කෙවෙමින් 

ක ෝනි  කදසට ඇදී ඇකේ ඉකිලි මාරුකවන් මාරුවට කසමින් කෙවෙෑකව් . 

මද ලුණු රස ක් දැනුනද ි  තව තවත් කෙව ෙෑමට ආසාෙරන රස කි. 

ඇකේ  ටි බඩ සිපෙනිමින් මා ඇකේ ක ෝනි කතොල් කවත දිව කෙන ගිකේ 

ඇගිලි කදෙකින් කතොල් මෑත් ෙරකෙන . මදක් ඉස්සී හුස්මක් කහලූ ඈ 

මාකේ හිස අල්ො මදක් කසමින් ඈ කදසට තද ෙරෙත්කත් . ියින් ක ෝනි 

කතොල් තවත් මෑත් ෙරමින් දිව ක ෝනි  හරහා තවත් ඇතුෙට ගිකේ . කතොල් 

වකට් දිව කෙන  මින් ක ෝනි කතොලුත් කරෝස පැහැ වූ දිලිකසන ඇතුල් සමත් 



 

 

කහොඳින් කෙවෙෑකව් . ඈ මා හිස අල්ො ඉස්සරහටත් පස්සටත් ෙරන්නට 

වූකේ සිහින් කෙඳිරිල්ෙක් නිංවමිනි. ඈකේ ඉල්ලීම කතරුන් ෙත් මා දිව 

ඇකේ ක ෝනි  හරහා ඉස්සරහටත් පස්සටත් කව්ෙක න් කෙනගිකේ . 

නැවතත් කෙවෙන්නට වි . ඒ අතර තුර ඇ  විසින්ම ඇකේ දබරැගිල්කෙන් 

මෑ ඇට  පිරිමදින්නට වි . ආරම්භ ට වඩා ින්න ින්නම ක ෝනික න් 

ෙැලූ ශ්රාව  වැඩි වි . ඇ කේ හුස්ම ෙැනීමද දබරැගිල්කල් කව්ෙ ද වැඩි වි . 

ඇකේ රිේම ටම මාද කව්ෙවත් වුනි.  

- "ආ...හ්  ආ...හ්  ම්හ්... ආහ්" 

කෙදිරිල්ෙත් සමෙ මකේ දිවට දැනුකන් උණුසුම් වූ දි ර ක් දිව 

කවොෙන්නවාක් කමනි . ඇ  සිහිසුන්ව කමන් ඇද උඩ සලිත වුනි. මා 

ඇකේ දහඩි  බිඳු දැමූ නිරුවත් ශ්රීර  උඩට කෙොස් ඈට තුරුළු ය ඇකේ 

උණුසුම වින්දා . පකසකින් වූ පියුමි අක්ො ක ොනි  තුෙට ඇගිල්ෙ දමා 

ෙෙතමින් සිටිකේ අප කදස බොකෙන . හිස උස්සා බැලූ සඳලි අක්ො මාව 

තුරුල් ෙරෙනිමින් මකේ කදකතොල් සිපෙත්කත් සිහින්ව . ඇකේ පි යුරු වෙ 

සුව  විදිමින් මාකේ ෙට ඇතුෙත දෙෙරන ඇකේ දිකව් රස  විදිමින් ඈට 

තව තවත් තුරුලු වූකේ ඇකේ පිට හරහා අත්  වමින් ඈව වැෙදෙනිමින් . 

- "ම්හ්.... ආහ්.. ආහ්... ඌහ්" 

ඒ පියුමි අක්ො . ඇ  කදස කහොරැහින් බැලූ මා ඇකේ ෙකුල් කදෙ දිකේත් 

අකත්ත් කේකරන ක ෝනි ශ්රාව  දුටුකව් . ඇ ට සඳළි අක්ොට වඩා 

වැඩික න් ගිහින් තිබුනු අතර ඇකේ ෙනාාබාව ත් නැති බව මා 

වටහාෙත්කත් . පත්තකර් ෙතාවට අනුව ඇකේ කපට්ටි  ෙැඩී ඇති බව මා 

දැන ෙත්කත් . විනාඩි දහ ක් පම  මාකේ කතොල් උරා බිවූ සඳළි අක්ො 

මාකේ ඇෙ හරහා ඇගිලි  වමින් අත ොන්නට වි . කබල්ෙත් ෙන් කපතින් 

සීරුවට උරා කබොමින් කෙව ෙමින් ඈ මාකේ පපුව මත නතර ය  න්තමට 

ඉදිරි ට කනරා පැමි  ඇති තන පුඩු ඇගිල්කෙන් පිරිමදිමින් කෙවෙන්නට 

වි . ි  මට අමුතුම ආශ්්වාද ක් ික් ෙකල් . අත්  ට ිකහට කමකහට දෙ 

ෙළ ඇකේ දිව කිහිලි හරහා දිවගිකේ ඇෙ හිරිවට්ටවමිනි. බුරි  කදසට ඇදුනු 

දිව බුරිකේ පතුෙ කසව්කව් ික් අතකින් තන පුඩුද අකනක් අතින් ෙෙවාද 

අතොමිනි.  ටි බඩ කෙව ෙෑ ඈ මාව නැගිට්ටවා ඇද මත දන ෙස්සවා 

ඉදිරි ට අත් තබා පස්ස ඉස්සී තිකබන පරිදි තැබුකව් ගුද ත් ක ෝනි ත් ඇ ට 

කහොඳින් කපකනන පරිදි තබාෙනිමිනි. ඇකේ දිව තට්ටම හරහා ෙමන් 



 

 

ෙරනවා දැනුනි. පසුව අකනක් පසටද ෙමන් ෙර පිට මැද සිට කසමින් 

කසමින්  ටට ආකව් තට්ටම් කදෙ මැද වූ දාර  කසො ාකෙන . මැද දාර  

කතත් ෙරමින් දිව කසමින් පහළට ෙමන් ෙකල් . ගුද  අසෙ නැවතුන දිව ඒ 

වටා ෙැරකී හිෙ මත නතර ය මදක් තද ෙකල් . ඇෙ හරහා ගි  හිරි වැ ෂම 

පිට වූකේ හුස්මක් කෙසින් මාකේ ෙටිනි. ඇකේ දිව හිෙ මත දෙෙන්නට වි . 

අශ්ාකවන් ඉන්න බැරිම තැන "අකන් අක්කි ඇති"  ැයි කීකව් . තවත් පහෙට 

විත් ක ොනි කතොල් මෑත් ෙරමින් ඇකේ දිව මකේ ක ොනික න් වෑකහන රස 

ෙඟුෙ කසො න්නට වි . ෙතවූකේ ත්ප්පර කීප කි. මුළු ඇෙම කවව්ෙමින් 

 නවා කමන් දැනුනි. නමුත් ඔවුන්ට තරම් මට  න්කන් නැත. ඔවුන්කේ තරම් 

උකු ෙති කුත් තවම මාකේ නැත. මාකේ බඩ කවනදාටත් වඩා කෙොරය ඇති 

බව මට දැනුනි. ඇකේ හාන්සි ෙළ මා මතට පැමිණි සඳළි අක්ො මකේ 

ෙකුෙක් කදපැත්තට ෙකුල් දමා ඇකේ ක ෝනි  මාකේ ෙෙව මත තබමින් 

වාඩි වි . ඈ ඇකේ ක ෝනි  මාකේ ෙෙව මත අතුල්ෙන්නට වි . ින්න 

ින්නම කවෙවත් වූ ඈ කෙඳිරිොමින් කෙොකු හුස්මක් කෙන නතර වි . 

මාකේ ෙකුෙ පුරා ඇකේ ක ෝනි ශ්රාව  පැතිරී කෙොස් . අප කදස කමකතක් 

කවො බො සිටි පියුමි අක්ො අප තුරුෙට විත් මාකේද ඇකේද කදකතොල් 

සිපෙත්කත් ඇකේ දිවද ෙට තුෙ දෙ ෙරවමිනි. 

- "නිංගික ො, මම කෙොඩාක් ආදකරයි පැටික ො ඔ ාට" ඒ සඳළි අක්ො . 

- "ඔ ාකේ ඇෙ කෙොකුකවනකෙොට ෙස්සනට තික යි. " කි මින් පියුමි 

අක්ො මාකේ නෙෙට හාදුවක් තැබුකව් . 

පැ  ොළක් පම  ඇද උඩ සිටි අප කල්න්සු වලින් ඇෙ පිසදා නැවත පාසැල් 

ඇදුම ඇදෙන්නට වි . ඇදුම් ඇඳ බෑෙ  අතට ෙත් මා අක්ෙො 

කදකදනාකෙන්ම හාදුව බැගින් කෙන නිෙ නිවස කදසට ගිකේ කිසිදා කනොවූ 

උේක ෝෙ කිනි. 

- "රුවිනි කේබි...රුවිනි කේබි" 

නැවතී පසුපස බැලූ මා දුටුකව් සිකියුරිටි අන්ෙල් . 

- "ඇයි අන්ෙල්" 

- "මම ෙවුළුකවන් ඔක්කෙොම බෙන් ඉඳික , ඉන්නකෙො මම කි න්නම් 

මැඩම්ට" 

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