
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ඔහුගේ මුවින් පිටවූ වදන් ගෙලින් මා බිරාන්තව ගල් ගැසී බලා සිටිගේ ඔහු 

ගදසම බලාගගනය. අපි තිගදනා කළ සියළු ගේ ඔහු විසින් බලා සිටින්නට 

ඇතිය. සියළු ගේ ඔහුගේ අතටම හසුවී හමාරය. ගේරීමට කළ හැක්කක් 

තිගේදැයි මා සිතන්නට වූගේය. ඔහු ගනෝනා සමග එකට සිටි ඒ රැය මාගේ 

සිහියට නැගුනි. එයින් ප්රටගයෝනනයක් ගැීමමට හැිවගයයැයි මා සිත මට 

කීගයය. ඔහු ඉදිරිගේ කර ිවයාගත ගනොහැිවව බිම බලා සිටි මම ඔලුව 

ඔසවා ඔහු ගදස බැලීය. 

- "අන්කල් ගනෝනට ිවයගවොත් මාත් අරක ිවයනව" 

- "ගමොකේද ගේබි අරක ිවයන්ගන?" 

- "ඇයි එදා රෑ ගනොනත් එක්ක සාගල හිටිගය, මම ඔක්ගකොම බලාගගන 

හිටිගය" 



 

 

- "ඔයා ඒක කාට ිවයන්නද ගේබි, ඔයා එගහම කගළොත් ඔයාට 

ගහොස්ටල් එකත් නැති ගවයි. ගගදර තමා ඉන්න ගවන්ගන" 

ඔහුගේ ප්රටතිතත්තර වලින් මා නිහ  විය. මා හට කළ හැක්කක් ගනොමැත. 

ඔහු ඇයට කීගවොත් මට කුමක් සිදුගයවිද? අම්මාගගන් ගකොච්චර ගුටි කෑමට 

සිදුගවනවා ඇත්ද? මා කැමැත්ගතන් සඳළි අක්කා එක්ක සිටිය ගනොමැති බව 

ඔහු දන්ගන් නැත. ඇය මා හට කළ බලෙෑම කීමටද ගනොහැිවය. ඒ ඇය 

එතරම් නපුරු ගනොවූ නිසාත් මා ඇයට යම්ිවසි කැමැත්තක් ඇතිවී ඇති 

නිසාත් ගවන්නට ඇත. සිතට බයක් ගසේම අසරණ බවක් දැනුණි. හදවත තණු 

වී යනවාක් ගමන් දැීම ඇස් වලට කඳුළු ගලා ආගය ගදගනතට ගනොදැීමමය. 

- "අගන් අන්කල් ගනෝනටනම් ිවයන්න එො, අගන් ප්ලීස් අන්කල්" 

මා ඔහුගේ අත් අල්ලාගගන වැලපුගන්ය. දෑසින් ගිලිහුණු කඳුළු බිඳු රතු වී 

තිබූ කම්මුල් හරහා ගිගේ තණුසුමක් දනවමිනි. ඔහුගේ ගගොගරෝසු ඇගිලි තුඩු 

වලින් මාගේ නිකට ස්ෙර්ශ විය. නිකටින් අල්ලා ඔලුව ඉස්සූ ඔහු දෑසින් 

ගේගරන කඳුළු පිස දැමුගයය. මාගේ ඉිව බිඳුම තවත් ගයගවත් විය. මූනට 

වැටී තිබූ ගකස් ගරොද ෙසකට කළ ඔහු මාගේ අතින් අල්ලා ගත්ගත්ය. 

- "ගේබි අඩන්න එො, නවත්තගන්න, හරි මම ිවයන්ගන නෑ ගනෝනට. 

ගකෝ අඩන්ගන නැතුව එන්න ගමගහට" 

ඔහුගේ මුවින් පිටවුනු වදන් කනට මී ෙැනි වක්කරන්නාක් ගමන් විය. ඉිව 

බිඳුම නතර කර සාක්කුගය තිබූ ගල්න්සුගවන් දෑස් පිසදාගත් මා ඔහුට 

අවනත වූගයමි. මාගේ අතින් අල්ලාගගන සිටි ඔහු මා රැගගන ගිගේ 

මුරකුටිය තුලටය. ගන්වාසිකාගාර මායිගම් මුල්ලක තිබුණු ගමහි ඇතුල 

පිටතට ගනොගෙගනන අතර කුටිය තුල වූ කවුලුගවන් ගේට්ටුවත් මල් ොත්ති 

අතරින් වූ ොරත් ගහොඳින් දිස්විය. නිල නිවගසේ ෙසුෙසට යන ගකොරිගඩෝවට 

මායිම්ව මුර කුටිය පිහිටා තිබුගන්ය. එම ගකොරිගඩෝව සිිවයුරිටි අන්කල් 

විසින් ෙමණක් භාවිතා කරන අතර නිල නිවගසේ ෙසුෙස හා මුරකුටිගේ 

ෙසුෙස එක ගප්ලියට වූගේය. මුරකුටිගේ ෙසුෙසින් ෙමණක් ඇති ගදොගරන් 

මා ඇතුල් වුගන්ය. සිගත් තිබූ බය ෙහවී යාමටත් ගෙර නැවතත් සිතට 

දැනුගන් පුදුමාකාර වූ බයිව. ගයගගයන් හදවත් ගැගහන්නට විය. ඇගේ වූ 

ගරෝම කූෙ ගකලින් ගවනවාක් ගමන් දැනුනි. මාගේ මතකයට ආගය 

සිිවයුරිටි අන්කල්ගේ අති විශාල වූ ලිඟුවත් එයින් ගයදනාවට ෙත්ව ගකඳිරි 

ගෑ ගනොනාවත්ය.  



 

 

- "වාඩිගවන්න ගේබි' ඔහු මට අසුනක් ගෙන්නුගයය. මා ඔහුට කීකරු 

වුගනමි. 

- "ගේබි වගේම දුගවක් මටත් ඉන්නව. ගේබි දැක්කාම මට එයාවමයි 

මතක් ගවන්ගන. ඔයා තාම චූටි ළමගයක් ගේබි. ගම් වයසට කරන්න 

ඕගන ගහොඳට ඉගගන ගන්න. අර ඔයා එක්ක හිටපු අනිත් ළමයි 

ගදන්න ගන්නම ගදයක් නැති ගදන්ගනක්. හරියට ඉගගනගන්නවත් 

බෑ. ගේබි ගගම් ඉඳන් ආගව ඕව කරන්න ගනගම්ගන. මගගම 

දරුගවකුට වගග මම ිවයන්ගන ගේබිට, අගන් ගේබි ඕවටනම් ආගයත් 

යන්න එො. මට දුකයි. හැබැයි ආගයත් ගිගයොතින් එගහම මම 

ගනෝනට ිවයනව ගම් විස්තගර්. ගත්රුණාද?" 

මා ඔලුව වනා ඔහුගේ කීමට එකග වුගනමි. බගයන් ගවයලමින් සිටි මා හට 

දැනුගන් අමුතුම සතුටිව. ඒත් එක්කම මට මතක් වූගේ අෙ ගවනුගවන් 

දහඩිය කඳුළු ගහලමින් ගවගහගසන අම්මාත්, තාත්තාත්ය. ඔවුන්ගේ ආදරය 

ගවනුගවන් මා කරනුගේ ගමවන් ගදවල් ගන්ද යැයි මා සිත මටම ගදොස් 

කීගයය. ඇසින් මතුවූ කඳුළු පිටට ඒමට ගෙර මා පිසදාගත්ගත් සිිවයුරිටි 

අන්කල්ට දන ගසා වදිමින්ය. 

- "ආගේත් එගහම කරන්ගන නෑ අන්කල්, ගසොරි" මාගේ මුවින් පිටවූගේ 

ඉගේටමය. 

- "දැන් දුව යන්න ගහොස්ටල් එකට, මැඩම්නම් ගගදර නෑ, ගකොගහද 

ගියා" 

බෑගය දමාගත් මා ගයගගයන් පියවර මැන්ගන් මාගේ නිදන කාමරය 

ගවතටය. බෑගය ෙගසිවන් දමා සෙත්තු ගලවමින් රාක්කගේ තැබූ මා ගවුම 

ගලවා එල්ලා යට බැනියම පිටින් ඇදට වැටුගන්ය. 

දවගසේ නියමිත වැඩ කරමින් කාළසටහනකට අනුව දිගනන් දින ගගවී ගිගේ 

සාමානය ෙරිදිය. සඳළි අක්කාගේ ඉල්ලීම් හා අණිවරීම් තිබුනද මා ඇය හා 

කතාවටත් ගනොගිහින් ඇයව මග ඇරිගේය. ඇගේ තිබුණු තනන්දුවද 

ගකගමන් ෙහව ගගොස් තිබුගන් සති ගදකක් ෙමණ ගගවී යමින් තිබියදීය.  

- "දුව, ගම් කවුද ඇවිල්ල දුවව බලන්න" ඒ ගනෝනාගේ කටහඩයි. 

කාමරගයන් පිටතට ආ මා අමුත්තන්ගේ කාමරය ගවත පියවර මැන්ගන්ය. 

ගනෝනා සමග ඉතා කුළුෙගව කතාකරමින් සිටි කාන්තාවක් අමුත්තන්ගේ 



 

 

කාමරගේ සිටිගේ මට පිටුොගගනය. පිට මැේදට ගකොණ්ඩය වවා සිටි ඇය 

ඇගට තදවූ කහ ෙැහැති ටී ෂර්ටයක් හා ලා නිල් ෙැහැ ගඩනිමක් ඇද 

සිටිගේය. ෙසුෙසින් කැපී ගෙනුගන් පිටතට ගහොඳින් ගනරා තිබූ ඇගේ 

තට්ටම් යුගලයයි. ඒ හා ගැලගෙන පිරිපුන් කලව යුගලය නිසා ගඩනිම් 

කලිසම කකුලට හිරවී තිබුණි. ෙළල්ව තිබූ තරහිසත් ගකගමන් ෙහළට සිහින් 

වූ ඉගටියත් තකුගලන් එළියට ෙැනතිබූ මස්ගගොබයත් ඇගේ ටී ෂර්ටය 

ඇතුලින් ගහොඳින් ගෙනුගන්ය. ඇයට මම තවත් ළං ගවමින් කාමරය තුලටම 

ආගයය. 

- "ආ.. ගමන්න ඇවිත් ගකල්ල ගමතනටම" ඒ ගනෝනාය.  

එවිටම මගවතට හැරුණු ඇය හදුනාගැීමමට මට අෙහසු වූගේ නැත. ඒ 

බසගේ හමුවුනු අම්මාගේ යාළුගවකුගේ අක්කා ගකගනකු වන ඇන්ටීය. ඇය 

අගප් ගගම් නිසා ගනෝනාද ඇයව හදුනනවා විය යුතුය. ඇගේ මූන ගදස 

බැලීමට මා හට ඇති වූගේ ලැජ්නාවක් ගමන්ම අෙහසුතාවයිව.  

- "ගමන්න ගම් ඔයාට මම අරන් ආගව" 

ඇගේ අගත් තිබූ බෑගය මා අත තබමින් ඈ කීගයය. ෙළතුරු වර්ග කීෙයක්ද, 

ෙැණි රස කෑම නාතිද එහි ඇති බව මා දුටුගයය. බෑගය ෙපුවට තුරුළු 

කරගනිමින් ඈ ගදස බැලූ මා මද සිනාවක් ොමින් "තෑන්ක් යූ ආන්ටී" යි 

කීගයය. ඇය මා හිස මත අත තබමින් ඇගිලි වලින් හිස පිරිමැේගේ 

ආදරගයනි. සාරිය ඇද සිටි එදා දිනගේ තරම් ඇගේ ලස්සන ගඩනිමට 

ගනොගෙගනන අතර සාරියට වඩා කාමුක බවක් අද ඈගගන් දිස්වන බවක් 

මට වැටහුගන්ය. මාගේ තරහිගසන් අල්ලමින් ඇයට ළං කරගත් ඈ මාගේ 

තරහිසද පිරිමදින්නට වූගේ ගනෝනා සමග නැවත කතාවට වැගටමිනි. ඇගේ 

බඳ මත හිස තබාගනිමින් එහි ෙහස විඳගත් මා ඈගගන් හැමූ සුගන්දය 

සිත්ගසේ විඳගත්ගත්ය. 

- "පුෂ්ෙ නංගි, ඔයා රුවිනි දුවත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නගකො. මම 

ගබොන්න ගමොනවහරි හදන් එන්නම්" ිවයමින් ඈ අෙව තනිකරමින් 

ගිගේය. 

- "ගකොගහොමද දැන් මගග ගකල්ලට?" 

- "ගහොඳයි ඇන්ටි" 



 

 

"ඔයාගග අම්ම ිවයව මට පුළුවන්නම් ගිහින් ඔයාව ගෙොඩ්ඩක් බලන්න 

ිවයල. අද ආව ඉතින් ගෙොඩ්ඩක් බලල යන්න මගග ගකලි ෙැටියව. අනිත් 

දවගස එන්නම්ගකො ඔක්ගකොම බලල යන්න" ිවයූ ඇය අසල වූ පුටුවක වාඩි 

ගවමින් මාව ඇගේ කකුල් ගදක මැේදට ගත්ගත් මූනට මූන ගෙගනන 

ගලසය. ඇගේ ඇතැගිලි මාගේ අත් ගදක යටින් පිට ගදසට දිව ගිගේ 

ක්ෂණිකගයනි. පිට හරහා ඒ ගම් අත දිවූ ඇගේ සුසිනිඳු අතැගිලි ෙහළට විත් 

ඇඳසිටි ටී ෂර්ටය ඇතුලින් දමා පිට හරහාද, තකුල හරහාද, ඉන හරහාද 

ඇගේ අතැගිලි දග කගල්ය. හුස්මක් ඉහලට ගත් ඈ ඇගේ ලැම මතට මා 

තදකරගත්ගත් නලලට හාදුවක් ගදමිනි. අෙ ගදගදනාගේ ගනතට ගනත 

ගැටිනි. ඈ අහක බලන්ගන්ම නැත. මා හටද අහක බැලීම අසීරු කටයුත්තක් 

විය. පිට මත තිබූ ඇගේ ඇගිලි තුඩු පිට මතට තද ගවනවා දැනිනි. ඒත් 

සමගම ඈ ගකගමන් ගකගමන් මාගේ ගදගතොල් ගදසට ළං වන්නට විය. 

ඈගේ දෑස් මාගේ ගදගතොල් ගදසට හැරුගන් මාගේ දෑස් ඇගේ දෑස් වලින් 

මුදවමිනි. ඒත් සමග මාගේ දෑස් අඩවන් වූගේ මටත් ගනොදැීමමය. 

ඈතින් අඩි ශේදයක් නැගුගන්ය. ක්ෂණිකගයන් ඇයත් මාත් ෙස්සට වූගේය. 

ගනෝනා බීම එකකුත් ගක්ක් කෑලි කීෙයකුත් රැගගන ආගයය. 

- "දැන් ඔතින් රුවිනිලාගග අම්මට ගමගහ එන්න යන්න මහන්සි 

ගවන්න ඕගනත් නෑ, පුෂ්ෙ නංගි ඉන්නවගන ගගදර එක්කන් යන්න 

වුනත්, ගන්ද?" ඈ පුෂ්ෙ ඇන්ටීට කීගය මා ගදස බලා සිනාගසමිනි.  

- "ඔය එකනම් ඇත්ත. ඊළග දවගස මාත් එක්ක යමු දුව." මා ඈ ගදස 

බලමින් ලැජ්නාගවන් ගමන් සිනාසුගන්ය. 

ආගිය ගතොරතුරු කතාකරමින් බීම වීදුරුව ගතොල ගා හමාර කළ ඈ 

ගනෝනාගේ අතට වීදුරුව දුන්ගන්ය.  

- "ෙේමිීම අක්ක ළගදි ගගදර යන්ගන නැේද?" ඒ පුෂ්ො ඇන්ටිය. 

- "ආෙහු ඉතින් ඉස්ගකෝල නිවාඩුවට තමයි ඉතින්." 

- "අපි යමු දුවගග කාමගර් බලන්න" පුෂ්ො ඇන්ටී මා ගදස බලා කීගයය. 

- "ආ... එන්න යන්න, ගමයා නිදාගන්ගනත් මගග කාමගර්ම තමයි, 

තනිගයන් නිදාගන්න බයයිගන ගමයා තාම" 

ඇන්ටී මා ගදස ඇස් ගකොනින් බලා සිනාසුගන් ඇසක් ගෙොඩි කර බලමිනි. 

ගනෝනා ගෙරමුන ගත්ගත්ය. මා අතින් අල්ලා ගත් ඇන්ටී මාගේ අත 

මිරිකමින් අෙගේ කාමරය බලා ගගොස් එයට ඇතුළු වූගේය. 



 

 

"ගම් රුවිනිගග ඇඳ, ගම්ක මගග" ගනෝනා විස්තර කර දුන්ගන් ඇගිලි දිගු 

කරමින්ය. 

ඇන්ටි මගේ ඇගේ වාඩි වී ඇද ගරේද අතින් අතගෑගය කාමරය වටා ගහොඳින් 

ඇස යවමින්ය. 

"ඩිං ගඩොං..... ඩිං ගඩොං"  නිල නිවගසේ සීනුව නාද විය. 

- "බලන්නගකො අගන් ඉතින් නිවනක් නැති හැටි, ඔයාල කතා කර කර 

ඉන්න, මම කවුද ිවයල බලල එන්නම් නංගි."  

ඈ කාමරගයන් පිටවීමටත් මත්ගතන් ඇන්ටී මගේ අතින් අල්ලා ළගට 

ඇදගත්ගත්ය. මා ඈ අසලින් වාඩි වූගේ ඇගේ ලැමට තුරුළු වීගගනය. 

ඇයගේ ෙපුව ගැගහන රිේමය මා හට ගහොදින් දැනුගන් ඇගේ ලැම හුස්මට 

තස් ොත් වන රිේමයටමය. මාගේ බඳ වටා අත යවමින් අල්ලා ගත් ඈ 

අගනක් අත කලිසම තඩට ඉස්සීම නිසා නිරාවරණය වූ දනහිස මත 

තබාගත්ගත්ය. 

- "ෙැටිගයො එදා බස් එගක්දි අර එහා ෙැත්ගත හිටපු සීය ඔයාට කාඩ් 

එකක් දුන්න ගන්ද?" 

- "ඔය ඇන්ටි, එයා ඔයාටත් දුන්ගන?" 

- "ඔය දුන්න තමයි, ඒක නැති ගවලාගන. ඔයාට දීපු එක තියනවද ඔයා 

ළග?" 

ඔහු විසින් ලබා දුන් කාඩ් ෙත පිළිබඳ මතක් වූගේ ඇන්ටී ඒ පිළිබඳ ඇසූ 

ෙසුය. අද වනතුරු ඔහු දුන් කාඩ් ෙත පිළිබඳ මාගේ මතකයක් ගනොවීය. එය 

එදා දමාගත් බෑේ එගක් ෙැත්ගත ගෙොගකොට්ටුගයම තිබිය යුතුය. ඇයගගන් 

මිදී බෑගය අසලට ගගොස් එම ගෙොකට්ටුව තුල අත දමා ගසයගයය. ඔහු විසින් 

දුන් එම කාඩ් ෙත මාගේ අත ගැටිනි. මා මදක් කල්ෙනා කගළේය. නැවත්ත් 

එය අතට ගත් මා එහි වූ දුරකතන අංකය කීෙ වරක් ිවයවා කට ොඩම් කර 

ගත්ගතමි.  

- "ගම් තිගයන්ගන ඇන්ටි" එය මා ඇයට දිගු කගල්ය. 

- "මගග ගහොඳ ගකල්ල" ඈ නැවතත් මාව ඇය ළගින්ම වාඩි කර 

ගත්ගත්ය. 

- "ඇන්ටිට ගමොකටද ගම් නම්බර් එක?" 



 

 

- "දැනගන්නම ඕගනද ගකල්ගල?" ිවයමින් ඈ මාගේ නිකට ගසොලවා 

"ෙස්ගස ිවයන්නම්ගකො යැයි කීගයය" 

මාගේ තරහිස් ගදගකන්ම අල්ලාගත් ඈ මා දෑස් ගදස බලා සිටිගේ ඇගේ දෑස් 

අඩවන් කරගගනය. ඇගේ අත් ගදකට මැදි වූ මා  ටිගකන් ටික ඇගේ ලැම 

ගවත මාගේ ලැම තද විය. ඇගේ ලා ගරෝස ෙැහැ ගදගතොල් වල සීතල මාගේ 

නලල් තලයට දැනුනි. ෙසුව ඇගේ ගදගතොල් මාගේ වැසී ගිය ඇස් මතද, 

කම්මුල් මතද, කන්ගෙති මතද ෙතිත වී ඇගේ ගදගතොල් මාගේ ගබල්ල වටා 

දිවයන්නට විය. මදිවන් ගදගතොගල් ෙහස නිකට මත දැනුනි. නිකගට් සිට 

තඩට සිෙගනිමින් ආ ඇය මා ගදගතොල් ඉදිරියට ඇගේ ගදගතොල් ගගනවිත් 

මාගේ දෑස් ගදස බැලීය. එය අවසර ඉල්ලන්නාක්ගමන් වූ බැල්මිව. මා දෑස් 

පියාගත්ගත්ය. සීතල ගදගතොගල් ෙහසින් මාගේ මුළු ඇගම ිවළිගෙොලා 

ගිගේය. මාගේ තඩු ගතොල්ෙට ඇගේ ගදගතොල් අතර රැදුණි. එය ඇය තරා 

බීගය ඉතාමත් ගසමිනි. ඇගේ ඉඳ සිටි මා ඇය විසින් ඇගේ හාන්සි කරවූගේ 

ෙැටලවී තිබූ ගදගතොල් එගලසම තබාගගන සියුම් ගලස තරමිනි. ඇගේ එක් 

අතක ෙහස මාගේ දනිහිස මතට දැනුගන්ය. තරා ගබොමින් සිටි තඩු ගතොල්ෙට 

යටි ගතොල්ෙටට මාරු වූගේ ඇය හිස හරවමින් එකවර ගතොල් ගෙති ගදකම 

ඇගේ ගතොල් ගෙති අතරට මැදි කරගනිමිනි. දනහිස තඩ වූ අත්ල මගේ 

සිනිඳු සුදු කලව හරහා තඩට ස්ෙර්ශ වූගේ ඇඳසිටි කලිසමටත් ඇතුලින්ය. 

ඇගේ එක් ඇගිල්ලක් ෙෑන්ටිය තඩින් ගයෝනිය මත ගෑවුගන්ය. "ආහ්....."  

ගාමින් හුස්මක් පිටවුගන් කට මදක් විවර වීගගනය. ඒ ඇසිල්ගලන් ඇගේ දිව 

මාගේ මුව තුල සිසාරායන්නට විය. මාගේ දිව හා ඇගේ දිව ෙැටගලන්නට 

විය. එය මට අලුත් අත්දැකීමක් එක්කරදුන්ගන්ය. ඇගේ අතැගිලි මාගේ 

කකුල් ගදක මැද ගයෝනිය මත නතරවී එක් ඇගිල්ලිවන් ෙෑන්ටිය මතුපිටින් 

පිරිමදින්නට විය. 

කාමරය ගදසට එන අඩි ශේදය අෙගේ ගදසවන වැකුණි. ඇගදන් නැවතත් 

වාඩි වුනු අෙ ිවසිවක් ගනොවූ විලස කතාවට වැටුනි.  

- "ආ... ගදන්න බර කතාවක වගේ" 

- "ෙේමිීම අක්ගක ගම් ඔයා එනකන් හිටිගය, මම යන්න ිවයල. ෙරක්කු 

ගවනව" පුෂ්ො ඇන්ටි කීගයය. 

- "ආගන් ඉතින් තව ටිකක් ඉඳල යමුගකො, කාගලිවන්ගන 

හම්බවුගනත්." 

- "මම ගවන දවසක එන්නම්ගකො, දවසක් ඉඳල යන්න තනත්." 



 

 

- "හරි එගහනම් ෙරිස්සගමන් ගිහින් එන්නගකො." 

ගනෝනා සහ ඇන්ටී වැළදගනිමින් සමුගදන්නට සැරසුගන්ය. 

- "රුවිනි දුව, ගකෝ වදින්න ඇන්ටිට" ඒ ගනෝනාය. 

ඇන්ටි ගදස බලා සිනාසී දන ගසා ඇගේ කකුල අල්ලා වැන්ගදමි. නැවත 

නැගිට්ට මා ඈ විසින් වැළදගගන කම්මුල් ගදකට හාදු දුන්ගන් ඔළුව 

අතගාමිනි. ඇයට සමුදුන් මා නැවත කාමරයට ආගය සිතටත් ගතටත් අමුතුම 

අශ්වාදයක්ද සමගය. නමුත් එය අතර මැද නතරවිය. සිිවයුරිටි අන්කල්ගේ 

අනුශාසනා මත සිත හදාගගන සිටි මාගේ සිතටත් ගතටත් නැවතත් එම 

තණුසුම අවශයව ඇති බව මා හට හැී  ගිගේය. නමුත් ඒ සඳහා දැන් මා හට 

කවුරුත් නැත. සඳළි අක්කාත් පියුමි අක්කාත් මා සමග තරහ වී ඇතැයි මා 

සිතුගයය. පුෂ්ො ඇන්ටි නැවත එන දවසක් කීගයද නැත. සිගත් නැගුනු 

ආශාව යටෙත් කරගැීමමට මාහට හැිව වූගේ නැත. ඇගිලි තුඩු දිව ගිගේ 

කලිසම අස්සටය. ෙෑන්ටිය තුලින් අත ඇතුලට දැමූ මා ගයෝනිය මතුපිට 

අතගෑගයය. එදාගමන් අදද ගසවල ගමන් යමක් එයින් වෑස්සී ඇත. පියුමි 

අක්කා ඇගිල්ගලන් කළ ආකාරය මතක් කරමින් මා ඇගිල්ගලන් මෑ ඇටය 

පිරිමදින්නට විය. ඒ අතර මා හට මතක් වූගේ බසගේ සිටි සීයාගේ දුරකතන 

අංකය කටොඩම් කළත් එය සටහන් කර ගනොගත් බවයි. ගම්සය තඩ වූ 

ගෙොතක් අතට ගත් මා දුරකතන අංකය ෙසුෙස පිටුගය සටහන් කර 

ගත්ගත්ය. කාඩ් ෙගත් නම සඳහන් වූගේ "සිරිගසෝම" ගලස බව මාගේ 

මතකයට නැගිනි. එයද සටහන් කරගනිමින් කුමක් කරම්දැයි කල්ෙනා 

කරන්නට විය.  

- "ගමොනවද රුවිනි ඔයහැටි කල්ෙනා කරන්ගන්" ගනෝනාගේ කටහඩ 

ගදොර ගදසින් ඇසුණි. 

- "නෑ ගනෝන, හරිම කම්මැලියි"  මා කීගයය. 

- "ඒකට කමක් නෑ දැන් ගිහින් ඇග ගසෝදගගන ොඩම් කරන්න ෙටන් 

ගන්න. වාර විභාගගත් ළඟයිගන." 

ඇයට අවනත වූ මා සාලුවද ගගන නානකාමරයට ගගොස් ඇදන් සිටි සියල්ල 

ගලවා ෙැත්තකට දැමුගයය. නාන කාමරගේ වූ කන්නාඩිගයන් මාගේ ඇග 

ගදස බැලූ මා ශරීරගේ ඉතා ඉක්මනින් සිදුවන ගවනස්වීම් ගදස බලා සිටිගේ 

ආසාගවනි. තරමක් ඉදිරියට ගනරා ආ ලැම මත වූ තන පුඩුව තල් වී ඉදිරියට 



 

 

ෙැමිණ ඇති අතර එය ඇල්ලූ මා හට දැනුගන් හම ඇතුගලන් ඉදිරියට එන 

ගැටයක් විලසිනි. 

කුඩාකලට වඩා තකුගල් හැඩයක් ලාවට ගමන් ෙැමිණ ඇති අතර තකුගල් 

මස්ගගොබ වර්දනය වී ඇත. තකුල අතගාමින් කලව ගදසට අත රැගගන ගිය 

මා හට දැනුගන් අගනක් සියල්ලන්ටම වඩා මාගේ සගම් ඇති සිනිදු බවිව. 

සුගදෝ සුදුවට බබලන කලව ගදකද පිම්බී පිරී ඇත. ෙසුෙස කන්නාඩියට 

හැරවූ විට දිස්වන්ගන් රවුමට පිරිපුන්ව වැඩීගගන එන තට්ටම් ගදකය. මට 

මා ගැනම අශාවක්, ආඩම්බරයක් ඇති විය. කරාමය ඇර ගහොඳින් ඇග  

ගසෝදාගත් මම සාලුව ඇදගගන එළියට ආගයය. අම්මා මැසූ මල් මල් 

ගවුමක් ගත් මම එය ඇදගත්ගත්ය. යටට ඇන්ගේ ෙෑන්ටිය ෙමණිව. ගම්සය 

ළග ඉඳගත් මා ොඩම් කරන්නට වූගයමි. 

 

*** 

 

ගමගලස දින සති මාස ගත්වී ගිගේ ගනොදැීමමය. පුෂ්ො ඇන්ටි සති ගදකකට 

වරක් ෙැමිණ ගියත් ඒ හැම ගමොගහොතකම ගනෝනා සිටියාය. ෙැමිණි සෑම 

දිනම ඇගගන් ලැබුගන් හාදුවක් ෙමණි. කලාතුරිවන් ඇයට තුරුළු වී 

ගදගතොල් සිෙගැීමමට දවස් ගදකක් ෙමණ ලැබුනු බැය මට මතකය. මා 

නමය වසර සමත් වූගේ ෙසුගිය අවුරුේද තුල ිවසිවකුගේ තණුසුමක් 

ගනොලබාය. සිගත් ආශාව ඇගිල්ගල් පිහිගටන් යටෙත් කර ගැීමමට මා හට 

පුළුවන් විය. ඒ වන විට ොසගල් අෙ වසගර් සිටි අඟ ෙසඟින් පිරිපුන් ළමුන් 

අතර මුල් තැනක් ගැීමමට මට හැිවවී තිබුණි. ගිය වසගර් ෙළමු වරට තන 

ෙටයක් ෙැළදූ මම එය ෙැළඳ සිටිගේ අෙහසු බවිවනි. එය අරන් දුන්ගන් 

ගනෝනා බව මට ගහොඳට මතකය. ඇයත් සමග ඇදුම් සාප්පුවකට ගිය මා 

කීෙයක්ම බලමින් 3ක් ගතෝරාගගන ආගයය. ෙළමු දින කීෙය මට එය 

ඇන්දුගයද ගනෝනා විසින්ය. දැන් මා හට සියල්ල පුරුදු අතර මගේ ගානට 

ගතෝරා ගැීමමටද පුළුවන් වීම ආඩම්බරයිව. 

මාගේ ශරීරය ඉස්සරට වඩා ගගොඩාක් ගවනස් වී තිබුණි. පියයුරුවක් 

අල්ගලන් එකක් ඇති අතර ඒවා රවුමට ඇගටත් වඩා සුදුවට බබළයි. ඒ මැද 

වූ තන පුඩුව දුඹුරු ෙැහැයක් ගනියි. තකුල ගහොඳින් ෙළල් වී ඇති අතර 



 

 

තට්ටම් ගදකද රවුමට ඉස්සී පිටට ගහොඳින් ගනරා විත් ඇත. රහස් ප්රටගේශගේ 

මවිල් ඒමට ෙටන්ගත්ගත් අට වසර අවසානගේ බව මට මතකය. දැන් 

තරමක් වැවී ඇති අතර ඒවා සියුම් සිහින් මවිල් ගස් බව අතගානවිට හැගගයි. 

ෙසුගිය අවුරුේද තුල අශාව සංසිදවා ගැීමමට අනන්තවත් මගේ ඇගිල්ල 

ොවිච්චි කළ බව සිගතන විට දැගනගනගන් දුකිව. ඒ තණුසුම ලබා ගැීමමට 

ගකගනක් ගනොවූ ගහයිනි. නිවාඩුවට ගගදර ගිගේද අම්මා ගහෝ ගනෝනා 

සමගය. ඇන්ටී ෙැමිනියත් අම්මාත් ගනෝනාත් නිසා ිවසිවක් කළ ගනොහැක. 

නමය වසරට ෙැමිගණත්ම අශාගය තච්චතම අවස්තාවට ෙැමිණියායැයි මට 

සිතුනු අවස්තා එමටය. නමුත් ගම් ගත වුනු කාළගේ ගනෝනා සුපුරුදු ගලස 

සතියකට වතාවක් ගහෝ සුනිල් අන්කල් සමග එකට රැය ගතකගල්ය. 

ඉතා ගතගහට්ටුවිවන් සිටි මා ොසැල් ඉවර වී නිල නිවගසේ වූ කාමරයට 

පියනැගුගය එහාට ගමහාට වැගනමිනි. කාමරයට ඇතුල්වත්ම මා දුටු ගේ 

අදහාගත ගනොහැිව විය. ගනෝනාට සාළුව පිටින්ම ඇඳ තඩ නින්ද ගගොස්ය. 

සුදු ෙැහැ සාළුවක් ඇඳ සිටියද එහි ෙපුව ලගින් දමා තිබූ ගැටය ගැලවී 

ගගොස්ය. තඩුබැලි අතට ඇගේ වැතිර සිටි ඇගේ සිරුගර් වැසී තිබුගන් එක් 

පියයුරකුත් එක් කකුලක බාගයකටත් වඩා අඩු ගකොටසක්ය. කුඩා කළ 

සුනිල් සමග නිරුවතින් සිටි ගමොගහොතින් ෙසු අද මා දෑස් ඉදිරිපිට ඇය 

නිරිවතින්ය. වයස 40 ඉක්මවා තිබුනද ඇයට තිබුගන් 35ක ෙමණ 

ගකගනකුගේ ශරීරයිව. කකුල් තරමට පිරිපුන්ව ඇති අතර පියයුරු තවමත් 

වැරහැලි වී ගනොමැති බැය ගෙනුගන් තවමත් පිම්බී ශක්තිමත්ව ඇති නිසාය. 

ඇගේ අඩුවකට තිබුගන් සුළු ගලස ඉදිරියට ගනරා තිබුනු තරමක විශාල 

බඩයි. ඈ පිරිසිදුවට ගයෝනිය තබාගන්නා බව ගහොඳින් මවිල් කැපූ රහස් 

ප්රටගේශය දුටු සැනින් ිවව හැක. ඇගේ නේන ගේහය දුටු මාගේ හැී ම් 

ඇවිස්සී ගිගේය. මට ඇයගේ ශරීරයම අතගාන්නට ඇත්නම් යැයි සිතුනි. ඒත් 

එක ොරටම ගනොහැිවය. අවුරුදු 3ක් එකට සිටි ගනෝනාගේ ඇගට අද මාගේ 

සිගත් අශාවක් ඉපිද ඇත. එතඅ සංසිදුවා ගත හැිවගයගදොයි ගදගිඩියාගවන් 

ඇදගගන සිටි ගවුම තස්සා ෙෑන්ටිය ගලවා ෙැත්තකට දම්ගම්ය. ඇය ගදස 

ඇසිපිය ගනොගහලා බලා සිටිමින් දකුණු අගත් මැදගිල්ලත් ගවදගිල්ලත් 

එකට කර මෑ ඇටය හරහා තඩට ෙහලට ගයගගයන් අතුල්ලන්නට විය. ඒ 

අතර අගනක් අතින් මාගේ ගදතන මිරිකාගත්ගත් ඉවසාගත ගනොහැිව 

අශාගවන් මත් වී සිටි නිසාය. ඇගිල්ගල් ගයගය තවත් වැඩි කරමින් එක 

දිගට කල මම ඇග හිරිවැටී යන්නාක් ගමන් දැීම නතරකගල් මා හට ඇති වූ 

විටය. මා ඇයට ඇහැගරයගයය. ඉක්මනින් අවදි වූ ඈ සාළුව ඇදගත්ගත්ය. 



 

 

- "අගන් බලන්නගකො ගහොඳටම නින්ද ගියාගන" 

- "ඔය දැක්ක ගහොඳටම නින්ද ගිහින් තියනව"  මා කීගය විහිළුවට ගමනි. 

ඇයගේ තණුම විදීගම් අශාව තත්සන්න වී තිබුගන්ය. දැන් මා හට ඇයව 

ගෙගනන්ගන් සුරූපී කාන්තාවක් ගලසය. ඇගේ පියයුරු, තන පුඩු, මවිල් 

කැපූ ගයෝනිය, දිලිගසන කලව මගේ සිගත් මැවී ගෙගනන්නට විය. ඇයට 

තුරුළුවී සිටියාත් සැෙයි යැයි මට සිතුගන්ය. හවස නාන ගමොගහොගත්ද ඇයව 

මතක් කරමින් මෑ ඇටය පිරිමැේද මම රාත්රීි නින්දට ෙැමිණද මතක් ගකරුගය 

ඇගේ සුරූපී ලාලිතයයයි.  

- "රුවිනි නිදිද?" ගනෝනා කාමරයට ෙැමිණිගේය. 

- "ඔය ගනෝන, නිදිමතයි" මා ගබොරුවක් ිවයා ඇස් පියාගත්ගත්ය.  

රෑ ගවුම ඇද සිටි ඇය තඩු කබාය ගලවා ඇදට විසි කගල්ය. බිත්තිගේ 

දැල්ගවමින් තිබූ බල්බය නිසා ඇගේ ශරීරගේ සීමාවන් ෙැහැදිලිව රෑ ගවුම 

යටින් දිස්ගය. කන්නාඩි ගම්සය ඉදිරියට ගිය ඇය ඇගේ කරාබු, මාල, මුදු 

එිවන් එක ගලවන්නට විය. ඇය එගසේ කරන්ගන් සුනිල් සමග ගතිවරීමට 

ගෙරය. එගහනම් අදත් ගමයා යන්න හදන්ගන. සුනිල් ගකගර් ඇතිවූගේ 

වවරයිව. සුළු ගමොගහොතක් ගත් විය. ගරදි කැබැල්ලක් ගදකට තුනට නවා 

අතට ගත් ඈ කාමරගයන් එලියට ගගොස් ගදොර වසා එළිගයන් අගුලු 

දැම්ගම්ය. 

ඇගදන් බිමට බැසගත් මා යතුරු හිගලන් එළිය බැලුගයය. ෙස්ස ෙේද ෙේද 

ගගොස් ඈ ගදොර ගරේද මෑත් කර සාලයට ගිගේය. ගදොර ගරේගදන් සාලය 

ආවරණය වී ගිගේය. 

- "ආ.. මැඩම්"  ඒ සුනිල්ගේ විය යුතුය. 

- "අම්මට සිරි අද මැඩම්ගග ලස්සන, පිස්සු හැගදනව ඈ" 

- "සුනිල්, බීල ගන්ද ඉන්ගන ගහොඳටම?" 

- "චුට්ටි ඩ්රිඅන්ක් එකක් දැම්ම සුදු"  සිනිල් කීගයය. 

- "දැන්මම බහිනව ගමතනින් එළියට, ගිහින් ගේට්ටුව ගලොක් කරල 

නිදාගන්නව"  ිවවූ ඈ නිල නිවගසේ ඉදිරි ගදොර වසනවා ඇසුගන්ය. 

ගමොගහොතිවන් ඇගේ අඩි ශේදය කාමරය ගවතට ළං වුනි. මා දුවවිත් ඇගේ 

වැතිරී දෑස් පියා ගත්ගත්ය. කාමරය තුලට ෙැමිණි ඈ අගත් තිබූ ගරදි 

කැබැල්ල ඇදට විසිකර ලයිට් නිවා ඇදට ගිගේය. මා ඈ ගදස ගමොගහොතක් 



 

 

බලා සිටිගේ ඈ කුමක් කරනවාද දැනගැීමමටය. නගන්ලය හරහා ඇගේ 

ඇඳට වැටී තිබුණු ොගර් වූ විදුලි කණුගය බල්බගයන් ආ එළිගයන් ඇගේ 

ඡායාව මට දැකගත හැිව විය. තඩුබැලි අතට සිටි ඈ කකුල තඩට නවා 

ගත්ගත් රෑ ගවුමද තඩට තස්සා ගනිමිනි. ඇය ඇගිල්ල දමමින් පියයුරු 

මිරිකාගන්නට විය. මා ඉක්මනින් ඇගදන් බැස කාමරගේ බල්බයක් 

දැමුගයය. බිය වී ගැස්සුනු ඇය ඉක්මනින් ගවුම ෙහලට දැමුගය මා ගදස 

බලමිනි. 

- "ගමොකද රුවිනි ගවලා තිගයන්ගන?" 

- "ඇගේ කූඹිද ගකොගහද ගනෝන, කනව ඇග හැමතැනම" මම කසමින් 

ඇයට ගබොරුවක් කීගයය. 

- "ගෙොඩ්ඩක් ගසල නිදාගන්න ළමගයො"  

- "අගන් ගනෝන, කූඹි ගගොඩායි. මම ගනෝන ළගට එන්නද අදට"  මාගේ 

තොය මා දියත් කගල්ය. 

- "හා හා එන්න එන්න" 

ඇගේ අවසරගයන් මා බල්බය නිවාදමා ඇගේ අසලින් වැතුරුගන්ය. ඇය මා 

හට ෙසුෙස හරවා නිදාගත්ගත් ගරදි කැබැල්ල ගකොට්ගට යටට දමමිනි. 

මාගේ හදවත ගයගගයන් ගැගහන්නට විය. අද මට ලැබී ඇත්ගත් ගහොඳම 

අවස්තාවයි. ගනෝනා සිටින්ගන්ද කාමාශාගවන් මත්වීය. මාද එගළසමය. 

එයින් ප්රටගයෝනන ගැීමමට මට සිත් විය. මා ඈ අසලට ළං වුගනමි. ඇගේ 

ශරීරගයන් හමන සුවඳ මාගේ නහයට දැගනන්නට විය. හද තවත් ගයගවත් 

විය. මාගේ කකුලක් ඇගේ කකුලක ගෑගවන්නට ළං කගල්ය. ඇය 

නිගසොල්මන්ය. තව ටිකක් ළං කගල්ය. ඇය ඇගේ කකුල ෙැත්තකට 

ගත්ගත්ය. ඈ කැමති නැතුවාවක්ද?, බිය තවත් වැඩි විය. මාගේ දකුණු අත 

ඇගේ තකුල තඩින් දමා ගත්ගත් ඇගේ බගඩ මගේ ඇගිලි ගෑගවන 

ගනොගෑගවන ෙරිදිය. ඇගගන් ප්රටාතිචාරයක් ගනොමැත. මද ගවලාවක් එගලස 

සිටි මා ඇයට තව ටිකක් ළං වුගනමි. ඇගේ පිට මත මගේ පියයුරු ගෑගවන 

ගනොගෑගවන තරම්ය. ඒත් ඇය නිගසොල්මන්ය. මාගේ අත තවත් දිගු කරමින් 

තකුල හරහා ගගොස් මගේ අල්ල ඇගේ බඩ මත තබා ගත්තාය. ඇගේ බඩ 

මාගේ අල්ලට ගහොදින් ස්ෙර්ශ වී ඇත. ඒත් තවමත් ඇගගන් ප්රටතිචාරයක් 

ගනොමැත. මා ඇයට තවත් ළං වුගනමි. ඇගේ පිටට මගේ පියයුරු ගහොඳින් 

තදවී ඇත. ඇගේ බඩ තවත් ටිකක් තද කරමින් ගහොඳින් අල්ලාගත්ගත්ය. 

ටික ගවලාවක් මා එගසේ සිට බඩ තඩ වූ අත ඇගේ පියයුරු ගදසට 



 

 

ගගනයන්නට විය. පියයුරු වලට යටින් ඇය ඇගේ අත් බැඳගගන ඇති 

ගහයින් මට තවත් තඩට ගගනයාමට ගනොහැිව විය. ඇයට තවත් තුරුළු වූ මා 

ඇගේ අතට යටින් මාගේ ඇගිලි රින්ගවීමට තත්සාහකගල්ය. බැදගගන සිටි 

අත ඇය විසින්ම ඉහලට ඔසවා ඇගේ හිස මතින් තබා ගත්ගත්ය. එය මාගේ 

බිය ෙහව යෑමට ගහේතුවක් විය. ටිගකන් ටික ඉහලට ආ අත ඇගේ පියයුරක් 

මත මා තබාගත්ගත්ය. මගේ හුස්ම ගැීමගම් ගයගය තවත් ගයගවත් වුනි. 

ඇගේ ලැම තස් ොත් වූගේද තරමක ගයගයිවනි. ඇගේ පියයුර හරහා මාගේ 

අතැගිලි දිවගිගේය. ගහොඳින් පිම්බී තිබුනු එහි තන පුඩුව තවත් ඉහලට තදව 

ගනරා තිබුගන්ය. ඇගිලි ගදකිවන් පුඩුව අල්ලා ගසමින් ගතරපුගවමි. එක 

වරම සිදු වූගේ අදහාගත ගනොහැක්කිව. ඇයගේ අතින් මාගේ අත අල්ලා 

ගත් ඈ ඇගේ පියයුර මතට තවත් මගේ අත තද කරගත්ගත්ය. මාගේ බිය 

ෙහව ගිගේය. ඇගේ කකුල ගදක අතරින් මම කකුලක් දමා ගනිමින් මාගේ 

කකුල තඩට ෙහලට කරන්නට විය. එයට  කැමැත්ත ගදමින් ඈ ඇගේ 

කකුල් ගදක ෙළල් කරමින් මා හට ඉඩ දුන්ගන්ය. ඈ තවමත් මට ෙසුෙස 

හරවාගගනය. මා ඇගේ ගබල්ල සිෙගත්ගතමි. ඇය මා හට ගකොණ්ඩය 

ඉවත්කර බල්ල ොදා දුන්ගන්ය. මා ඇගේ ගබල්ල ගහොදින් ගලව කමින් 

ඇගේ කන්ගෙති කටතුලට දමාගත්ගත්ය. ඇය දිගු හුස්මක් ගනිමින් මා 

ගදසට හැරී මාව අගේ ලැමට තද කරගත්ගත් ඇගේ පියයුරුත් මගේ 

පියයුරුත් එිවගනක ගතරගෙන ෙරිදිය. ඇගේ ඇතැගිලි මගේ පිට හරහා 

සෑම තැනම දිවයන්නට විය. ඇගේ එක් කකුලක් මගේ කකුල් ගදක මැදද 

මගේ එක් කකුලක් ඇගේ කකුල් ගදක මැදද තබා ගනිමින් කකුල් එිවගනක 

පිරිමදින්නට විය. ඇගේ ඇතැගිලි මාගේ තට්ටම දිගේ විත් සියිම්ව 

මිරිකන්නට විය. මාද ඇයව අනුගමනය කරමින් ඇගේ විශාල තට්ටම මගේ 

අතින් මිරිකන්නට වූගේය. එය ස්ගෙොන්ජ් එකක් ගමනි. ඉතා ගමගලක වූ 

ඇගේ තට්ටම මා ආසාගවන් අත ගාන්නටත් මිරිකන්නටත් විය. ඇය මගේ රෑ 

ගවුම තඩට ගසමින් ගසමින් ඉස්සුගය කකුගලන්මය. මාගේ ගවුම දැන් ඉන 

ගාවටම ඉස්සී ඇත. ඇගේ රෑ ගවුම අතින් ඇද ඉස්සූ මම ගවුම යටින් අතදා 

ඇගේ තට්ටම මත අත තබා ගනිමින් පිරිමදින්නට විය. ඇය යටට ිවසිවක් 

ඇද සිටිගේ නැත.ඇගේ නිරුවත් කකුල මගේ නිරුවත් කකුල්ගදක මැදින් 

ඇතිල්ලී විත් කකුල් ගදක මැද නවතින්ගන් ගයෝනියට තද ගවමිනි. ඇය 

මාගේ ගවුම තඩටම තස්සා ඔළුගවන් ෙන්නා මා නිරුවත් කගල්ය. දැන් මා 

ඇගේ තිගබන්ගන් ෙෑන්ටිය ෙමණිව. ඇය ඇගදන් ඉස්සී මාව මැදි කරමින් 

ඉන ගදෙැත්ගතන් දනහිස් තබමින් ඇය මාගේ තකුල මත වාඩි වී ඈ ඇද සිටි 



 

 

රෑ ගවුමද ගලවා ෙසකට දැමීය. ඈ මගේ ලැමට ොත් වී ඇගේ පියයුරු මගේ 

පියයුරු මත අතුල්ලන්නට විය. එය මට අමුතුම ආශ්වාදයක් විය. ටිගකන් 

ටික ෙහලට ආ ඇය මාගේ දනහිස් ගලව කන්නට වූගේය. මාරුගවන් 

මාරුවට දනහිස් ගලව කමින් ඈ මාගේ කලවා අතගාන්නට විය. ඇගේ දිව 

දශමගයන් දශමය තඩට ඇගදන්නට විය කලව හරහා දිව ඇදී ගිගේ ඇගේ 

හිරිගඩු නංවමිනි. එය මට ඉවසාගත ගනොහැිව විය. "ආහ්... ම්හ්..." මට 

ගකඳිරි ගෑවිනි. ඇය තවත් ගහොඳින් කලවා ගලවකන්නට වූගයන් මට 

දැගලීමට සිදු විය. ඇය මා අල්ලාගනිමින් එගතක් ඇඳසිටි ෙෑන්ටිය ගලවා 

ෙසකට දැමීය. මද ගලස වැවී ඇති මවිල් ගස් හරහා ඇගේ ඇතැගිලි ඇදී 

ගගොස් යටිබඩ ස්ෙර්ශ කරමින් ඇගේ ඇගිලි තුඩු මාගේ බඩ හරහා එගහ 

ගමගහ යන්නට විය.නැවත ඇය ොත් වී මාගේ බුරිය වටා දිව ගගනයමින් 

යටි බඩත් ගලව කෑගයය. ටිගකන් ටික බුරිය තුලට දැමූ දිව ගසමින් 

කලතන්නට විය.  "ආහ්... ආහ්..." ඉවසීමට ගනොහැිවව කටින් ගකදිරිල්ලක් 

පිට විය. ඇගේ දිගය තණුසුම මුළු බඩ පුරාම දැනුනු මට මත්වුනු ගතියක් 

දැනුනි. ඇයගේ අත් ගදකට හසුවූගේ මාගේ පියයුරු යුගලයයි. එය ඇගිලි 

තුඩු වලින් මිරිකමින් අතගාමින් ඇය ඇගේ ගයෝනිය මගේ ඇග මත 

ඇතිල්ගලමින් අතුල්ලන්නට විය. පියයුරු ළගට ොත්වූ ඇය දිව දිගු කර තන 

පුඩු ගලව කන්නට වූගේ මාරුගවන් මාරුවටය. ෙසුව ඇය සම්පූර්ණ තන 

පුඩුවම කටට ගනිමින් තරන්නට වූගේය. ඇගේ දිව පියයුරු හරහාද, වගට්ද 

දිවුගේ මාගේ හැී ම් තවත් අවුස්සමින්ය. තව තවත් තඩට ෙැමිණි ඈ මාගේ 

මූණ ගදෙැත්ගතන් කකුල් ගදක දමා ඇගේ ගයෝනිය මාගේ කට අසලට 

ගගන ආගයය. මා ඇගේ තට්ටම් ගදගකන් අල්ලා ගනිමින් ඇයව මා ගවත 

අදිමින් ඇගේ ගයෝනිගතොල් ගලවකන්නටත් තරන්නටත් වූගයමි. ඈ රිේමයට 

තස් ොත් වී මා හට ගලගහසි කගල්ය. ගයෝනි ගතොල් අතින් ගදෙැත්තට 

කරමින් මම ඇගේ ගයෝනිය ඇතුලටම දිව දමා තද කගල්ය. ඇය ගයගවත් වී 

හයිගයන් හයිගයන් මාගේ කගට් ඇගේ ගයෝනිය අතුල්ලන්නට වූගේය. මද 

ගයලාවිවන් නතර වූ ඈ මා තුරුලට ගගන මාගේ ගතොල් සිෙගන්නට වූගේය. 

ගතොල් ගෙති ගදක මාරුගවන් මාරුවට තරා බිවූ ඇය ඇයගේ දිව ඇතුලටම 

දමා මාගේ මුව වටා රස ගසොයන්නට විය. ඇයගේ නිරුවත් ශරීරය මාගේ 

ශරීරය හා එකට ඇතිල්ගලමින් ඇඹගරමින් ගතොල් තරා බියගවමි. ඈ මා 

ශරීරය දිගේ සිෙ ගනිමින් ෙහළට විත් මාගේ කකුල් ගදක තස්සා ගදෙැත්තට 

ෙළල් කරමින් ඇගේ මුව ඒ ගවත ළං කගල්ය. මාගේ ඉිවලි හරහා ගිය ඇගේ 

දිව ගයෝනි ගතොල් ගෙති අතර එගහ ගමගහ ගමන් කගල්ය. ඇගේ දිගවන්ම 



 

 

ගතොල් ගෙති මෑත් කරමින් ගයොනිය හරහා තඩු අතට දිව ඇදී ගගොස් නතර 

වූගේ මාගේ මෑ ඇටය මතය. මෑ ඇටය මත දිව දගලවමින්, නලියමින් ඈ 

එගහ ගමගහ කගල්ය. ටිගකන් ටික ගයගවත් වි එනවාත් සමගම 

"ආහ්....ම්හ්..." ිවයා මට ගකඳිරි ගෑවී ගයෝනිගයන් ශ්රාාවය වෑස්සුනි. ඇයගේ 

කකුල් ගදක මැදට ගිය මා ෙළල් කර තිබූ කකුල අත ගාමින් ඇගේ ගයෝනිට 

තුලට එක් ඇගිල්ලක් දැමුගයය. ඇගිල්ගලන් කර කර හිදිමින් තවත් 

ඇගිල්ලක් ඇගේ ගයෝනිය තුලට දමා ගහොඳින් කලතන්නට වූගයමි. ඇයගේ 

ගකඳිරිය වැඩි වුනි. ඇග දගලන්නට ෙටන්ගත්ගත්ය. "ඌහ්...ආහ්....ම්හ්..." 

ිවයමින් ඇය ඇද මත සලිත විය. ඇගේ ගයෝනිගයන් පිටවූ ශ්රාාවය ඇගේ 

කකුල දිගේත් මගේ අත දිගගත් ගේගරන්නට වූගයන් ඇය ගකොට්ටය යටට 

දමාගත් ගරදි කැබැල්ගලන් පිසදාමින් මා තුරුලට ගත්ගත්ය. ගමගතක් ගවලා 

වචනයක්වත් කතා ගනොකළ අෙ ගදදනා නිහ බවම රිවමින් තුරුළු වී 

සිටිගේ කතා ිවරීමට තිබූ ලැජ්නාවකට වඩා අෙ අෙටම මුහුණ දීමට තිබූ 

අෙහසුතාවය නිසාය. දිගු හාදුවක් ගදගතොල මත තැබූ ඈ නිරුවතින්ම දෑස් 

පියාගත්ගත්ය. ඇගේ නිරුවත් ලැමට හිස තබාගත් මා ඇගේ තකුල වටා අත 

යවමින් මගේ කකුලක් ඇයගේ කකුලක් හා ෙටලවා ගනිමින් මාද දෑස් 

පියාගත්ගත්ය. 

 

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

 

8 වන ගකොටස බලාගෙොගරොත්තුවන්න..... 


