
මම කටුනායක ගුලන් ත ොටුපට ත ොඩබහින තකොට පාන්දර 1 ත් පහුතලා තිබ්බා.ඉතින් බැශැපු  මන්ම මුලුන්ම 

කතේ නැන්ද කියපු  විහිශටම එයාට call කරා මන් පරිව්වතමන් ත ොඩබැව්වා කියන ආරන්චිය දුන්න එක. 

ශරියටම අවුරුදු 10 පව්තවේ නකාලට එන්න ැබුනු එක ඇත් ටම මට වි්ලාව කරන්නත් අමාරුයි.නැන්දතේ 

බලත් විතරොදය මැද්තද් න්කාලට එන්න අලවර  ත්තත් එයා කියපු තවම ඉව්තකොතේ විබා ය වමත්තලන්න 

මට ශැකිවු නිවයි.  ාත් ාතේ ශදිසි විතයෝතලන් පව්තවේ නැන්දා මාල එන් න්ත ට අරන් ගිහින් බා ත්තත් 

ඇත් ටම එයාතේ මයින්ටත් තනොදක්ලන ආදරයකින්.එයා ශැම තලාතලම කිව්තව් මාල දකිද්දි එයාට මත්ක් 

තලන්තන් මතේ  ාත් ල කියා.,තමොකද එයා මතේ  ාත් ල තපොඩිකාතේ බාාත න තිතයන්න වතශොදරියකුට 

ලඩා අම්ම තකතනක් විදිශට. නමුත්  ාත් තේ අකේ විතයොතලන් පව්තවේ නැන්දා මතේ අම්මල ව්්ලා කරා 

නෑ.තමොකද එයා  ාත්  මැරිා අවුරුද්දක් යන්නත් ඉව්තවේා තලනත් විලාශයක් කර ත්තු නිවා. ඉතින් ඒ 

විලාශතයන් පව්තවේ නැන්දා මාලයි මතේ නන්ගිලයි එයාට බාරතදන්න කියා අම්මත න් ඉේලුලත් අම්ම කැමැති 

තලා නෑ නමුත් පව්තවේ අම්ම බැදපු බාප්පාතේ කීමට  මයි මාල වි රක් තදන්න කැමතිතලා තිතයන්තන්. 

එ තකොට මට ලයව අවුරුදු 11 වි ර ඇති.නන්ගි මට ලඩා අවුර්දු 3 කින් බායි. ඉතින් ඊට පව්තවේ  ාමත් මට මතේ 

පවුතේ කිසිම තකතනක් දකින්න අලව් ාල ැබුතන් නෑ නමුත් අද ශරියටම අවුරුදු 10 පව්තවේ මන් තකටි 

නිලඩුලකට ත දර යන්තන් මි්ර ර ශැගුම් රාශියක් හිතත් ගුලිකරත න. 

අම්මා නැන්දට තපොතරොන්දු වුන විදිශටම මාල රැත න යාමට ලාශනයක් එලා තිබුනා.ඉතින් එත්නින් පව්තවේ මාලත් 

රැ ත් ලාශනය පිටත් වුතන් ඒ සුන්දර කදුකරතේ තත් ලත් ක් මැද පිහිටා තිතබන අතප් සුවිා මන්දිරය තල ටයි. 

තත් දලු තනන ලියන් කුඩත් එේත න්  ම  මන්තේ ලැඩව් ාන කරායන දසුන ඇත්ත නම චමත්කාර 

ජනකයි. London න රතේ කබ කාරිත්ලතයන් මිදී තමලනි පරිවරයක තකටි කායක් තශෝ  ත්කිරීමට ැබීමත් 

මා ද බා යක්... 

මම ත දරට යනවිට උතද් 6.30 පසුවී තිබුනා. මාල පිලි ැනීමට අම්මා ඉදිරියට විත් සිටියත් බාප්පා තපතනන්න ට 

සිටිතේ නෑ, මතේ තදතකොපුේ ඉබ ඈ මා පිලි ත්තත් තදොතර්  න මව් තවතනශවකින්.ඉන් පසු ඈ මාල තේ තුට 

රැත න ගියා, තමතේ කුඩාකාතේ තම් නිලතවේ ම කයන් ටිතකන් ටික අලුත් තලමින් මට දැනුතන් චිත්රන ක ාලක් 

ආකාරයට.   

උදෑවන ආශාරය  ත් මා අම්මාට වමුදී නිදා  ැනීමට ගිතේ පැය  නනක  මන් විඩාල දුරුකර න්නා අටිතයන්.මට 

නැලතීමට ඔවුන් සදානම් කර තිබුතන් ත යින් එලිතේ ලත්තත් සුන්දර ව් ානයක පිහිටා තිබුනු  guest cottage එක. 

තමහි සිට ප්ර්දාන නිලවට මීටර් 70-80 පමන දුරක් තිබුනා. වමශර විට මා නිලව තු රදලා ැනීමට බාප්පා 

විරුද්දත්ලය පාන්න ඇති,නමුත් සියලු පශසුකම් ලලින් එය පරිපුර්න තලා තිබුනා.  නිකමට හුරුවී සිටි මට තමතක 

එ රම් සිතියයුතු තදයක් තනොලන නිවාත් අදික මශන්සිතයන් සිටි නිවාත් මා ඉක්මනින් ඇ  පිරිසිදු කර ඇදුම් 

මාරුකරන් තශොද නින්දක් බ්ාතපොතරොත්තුතලන් ඇදට ලැටුනා... 

මා ඇශැරුතන් තදොරට  ට්ටු කරන බ්දයකින්, ත දර ලැඩට සිටින දමි මිනිවකු මට වැන්දෑ තත්ක රැත නවිත් 

තිබුනා. “තබබි තොකු තනොනා...තබබිල අම්බුතලන්ඩ බාන් ඉන්නලා...” කියා කැඩුනු සිනශතන් කියපු ඔහු 

නික්ම ගියා. මමත් ඇ ප  තවොදාත න තත් කත් පානය කර නිලව බා පිටත් උතන් අම්මා මුන  ැතශන අටිතයන්. 

 

 

 

 

නමුත් ම ක් දුර යනවිට මතේ දකුනු පව පිහිටි මේ ත ොමුලකට 

ලතුර දමමින් සිටි යුලතියක් මතේ ඇව  ැටුනා. තකොට 

කලිවමකින් ශා ඇතේ වතම් සුදු කශ පැශැයට  ැතපන  කශ 

පැශැති ටී එකකින් වැරසී සිටි ඈ ඉ ා  රුන විතේ 

පසුලන්නියක් මුත්  මධයම ප්රපමානතේ උවක් තිබ නිවාතදෝ ඇතේ 

 තත් ව්ත්රි්් ාලිත්ය ඉව්මතු කරන සියලුම අ  පව  ඉ ා 

ආකර්ණීය තව ලැඩී තිබුනා 

 



..නමුත් ඈ මට පිටුපා ලැඩකරමින් සිටි නිවා ඇතේ මුහුන මට දකින්න ැබුතන නෑ, හිතත් සිහින් දුකක් ඒ පිලිබද 

ඇති වුනත්. අම්මා ඈ  සිට මට අ ලනන බල තපනුනු තශයින් මා නිලව කරා පිටත් වුනා. 

මලත් වම  වායට වී පැයක් පමන අේාප වේාපතේ තයදීසිටින විට ශදිසිතයම එ නට පැමිනි අර 

 රුනිය..."අතන් මට බඩගිනියි...තමොනලශරී තදන්නතකෝ…" යි ඉ ා හුර ේ ශඩින් පලවා මා තදව තනත් 

තයොමුකා. නිේලන් දිගු දෑවක් හිමි,සුකුමා නශයක් වශ නාදලු ලන් තදත ොේ ඇති ඈ ඇත්ත නම් මිහිපිට සිටින 

සුරන් නාවියක් ලැනියැයි මට සිතුනා. "කවුද අම්මි තම්..." කියා මට සිනාලකින වන්ේර්ශ ක ඈ අම්මාත න් මා 

පිලිබද විමසුලා.."ම්ම්...ඔයා ත ව් කරන්නතකෝ කවුද කියා." අම්මා පැලසුලා. 

ඕ..එතශනම් අවුරුදු දශයකට තපර කුඩා සුරන් නාලක්තමන් සිටි මැය මාතේ නැ නියයි..ඇත්ත න්ම අදත් ඇය මා 

තපර කී පරිදී සුර නක් තමන් සුන්දර ව ලාය…මා ඇය ශදුනා  ත් ත් ඒ බල ඇයට පැලසුතව් නැත්තත් අම්මා කරන 

ඒ පුන්චි තවේමට ශවුේ වීතම් අටිතයන්. 

"අතන් අම්මා..කියන්නතකෝ...මන් තකොතශොමද ත ව් කරන්තන්...කවුද තම් තබොයී..?" 

“තම්  මා දිේකි London ල හිටපු ඔයාතේ අයියා..දිතන්්..” යි අම්මා පැලසුලා. 

“OMG…really..why don’t you told me before he is coming…” 

“ I wanted to surprise you dear..that’s why” 

පුදුමතයන් තනත් අයා මාතදව බා සිටි ඈ ඊ   ප්පරතේ මා බදාත න වතුටු කදුලු වන්නට වුලාය. ඔය තදන්න 

එතශනම් ක ා කරන්න.මම කන්න තමොනලශරි අරන් එන්නම කියා මල පිටත් ව පසු අප තදතදනා තවටිතේ ලාඩිවී 

පහුගිය ත ොරතුරු හුලමාරු කිරීමට පටන්  ත්ත මු. ඇය තමලර ජීල විද්යා විතයන් උවව් තපට මුහුන දීමට 

සිටින බල පැලස අ ර මත න් London ල ත ොරතුරු අවමින් පැලසුතව්  මාත් විබා තයන් පසු London  

university  යට ඇතුේවීමට බාතපොතරොත්තුතලන් සිටින බලයි. 

තමතවේ අප තදතදන ක ා කරමිනි සිටින විට යුතරෝපීය ඇදුමින් වැරසුනු  ැනත්ත කු පැමින අප තදතදනා තදව බා 

ඉශ මාය තලත්ට පියනැේතේය.ඔහු බාප්පා බල පසුල නැ නිය මට පැලසුලාය. 

ඇත්ත න්ම ඔහු මාතේ පැමිනීම පිලිකුේ කරන බල එවිට මට ලැටහුනි. 

එක් ලරම ඉශ මාතේ සිට බාප්පා ක ාකරන ශඩ ඇසිනි. 

“දිේකී ඔයා ගිහින් පාඩම් කරන්න..ඔයාට නාව්ති කරන්න කායක් නෑතන්...” 

“අතන් බාප්පා මන්  ල ටිකකින් යන්නම්..මන් දැනුයි ආතව්....” 

“ ල ටිකකින් තනතම් දැන්ම යන්ලා කාමතරට ඔය මුකුලුල නලත් ා...” 

ඔහු ඇයට ත ොරනාඩු ක විට.,ඇතවේ කදුලු පුරලා  ත් ඕ  ම ඉශ මාතේ කාමරය තල  දිලගියාය.ඇත් ටම 

තමම සිද්දිය මතේ හි ටත් ත තන දුන්තන් බලත් සිත්  ැවුකි. 

එදිනින් පසු අප තදතදනා ක ා බශ කතේ බාප්පා තනොමැති විට පමනි.ඔහු ත දර පැමිතනන තලාල ලන විට මා 

නැල ත් මතේ කුටිය තලත් ආතව් ඔහුට ඇති බිය නිවා තනොල මාල තනොරුව්වන තශයින් ඔහු නන්ගිට බැනලැදිය 

ශැකි බැවිනි. දිනක් දිේකි මට ක්රිනඩාල කිරීමට ආරාධනා කතේ බාප්පා පැමිනීමට පරක්කු ලනබල අම්මා ශා පලවා 

තිබ බැවිනි.ඈතේ අරාධනාල පිලි ත් මා තකොට කලිවමකින් ශා ටීවර්ට එකකින් වැරසී ලත්  පශ ඇති තටනිව් 

පිටිය තල  ත ොව් ඇය සුදානම්ල පැමිතනතන තුරු බා සිටිතේමි. 



ටික තලාලකින් පඩිතප බැව ත න එන ඈ මට දකින්න ැබුතන්ය.. 

 

 

 

 

 

 

ඇය එම ක්රි්ිඩාලට ඉ ා ද ාලයක් දැක්වුලාය. ඇත්ත න්ම ඈ ශා  ර  කර පරාජය කිරීමට මට තතශසි තනොලන 

බල මට ලැටහුම් ගිතේය, ඇය ඉ ා කඩිවරල දුල පැනමින් පිටිතේ වෑම තකොනක්ම ආලරනය කතේය... 

 

 

 

 

 

 

 

එදින තමම තටනිව් ක්රාඩාල මා සි  තු තමත ක් කේ තනොතිබ ශැගීම් සිතුවිලි ජනි  කරන්නකින් අලවන් විය. 

ඇත්ත න්ම එදිතනන් පසු ඈ මට ශමුවු වෑම විටකම මාසිත් තමත ක් කේ මා ඇතේ තනොදැකපු සුන්දරත්ලයක් 

තවවීමට පටන්  ත්තත් මා තනොදැනුලත් ලමය. ඇතේ ව්ත්රි්් ාලිත්යය මට ත න දුන්තන් කියා නිමකත තනොශැකි 

ආ්ලාදයකි. නමුත් තමම සිතුවිලි මතේ සි  තුම ව ලා  ැබීමට මා වෑම විටම උත්වාශ  ත්ත ය...නමුත් ඒ 

තක රම් කායකටද? 

තදලන තලලුතමන් වමුලන තුරු ….. මතු වම්බන්දයි..!!! 

ඇය ඉ ා ව්වන බල මා දැනසිටියත් ඇතේ  තත් කාමුක 

සුන්දරත්ලය මම ශරියටම දැක්තක් එදිනය..ඇය උඩ පනිමින් 

තවේන් කරන විට තකොට වාය ඉව්සීතමන් තපතනන ඒ ඇතේ 

සුන්දර කලා යු ද, මනාල පේවු නි බද, දුලන විට  ායට 

ව්කිනිය තු ර න පියයුරු යු ද ඇය මා සි තු  ෘං ාර 

සිතුවිලි ජනි  කිරීමට පටන්  ත්තත් අවුරුදු 10 කට පසු අලුත් වු 

තවොයුරු තපම සිතත් මුේකට ඇද දමමිනි……. 

 
 

සුදු තකොට වායකින් වශ සුදු ව්කිනියකින් වැරසී අ ට 

වශ නට බෑන්ඩ් එකක් දමා තකොන්ඩය තපොනිතටේ 

ආකාරයට දමා උඩ පැන පැන දුලමිනි මාතලත් පැමිනි ඈ 

මට රැකට් එකක් තදන මන් "ඔයා පරාදය පිලි න්න 

ෑව්තිදයි" හුර ේ ශඩින් ඇසුලාය.. 

 


