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දිලන්ත පේරාපෙනිය විශ්ව විෙයාලපඉ ජිනේපන් ප ඨයේපඉ 

උපෙනුම ලබන ශිෂ්යපයි.  හු  ෙනන් ුනන් වන වසර අවසානය  

පනමිණ ඇත  තව ඇත්පත් එක් වසරක් පමණි  තව වසරි.න් හු  

ජිනේපන් පපවකු පලස සුදුසු කම් ලබයි  පම් දිනය උොවන ුන ප 

දිලන්ත පමන්ම හු පේ පෙමව්පියන්ෙ ජතා ආසාපවන් බලා සිටිති  

දිලන්ත අනුරාධපුර ප්රපශශපඉ හනී  වනි  එම ප්රපශශපඉම මධය 

මහා විෙයාලයක ජතාමත් අපහසුකම් මනෙ අධයාපනය ලබා සරසවි 

වරම් ලබා ෙත් සිසුපවි.  ජිනේපන් ප ඨයේය  ඇුනලත් වීම  හු   

මහත් පවපහසක් සහ කනප ි.රීමක් ෙනරීම  සිදු විය    

 

ස්වභාවපයන්ම නිහඬ ළමපයකු වූ දිලන්ත  කුඩා කාලපඉ 

සි ම එතරම් යහළු මිත්රයන් සිටිපඉ නනත  හු  යහළුවන් සමෙ 

කල්ලි ෙනසීම ෙ ගිපඉ නනත  පකපසේ පවතත් පාසල් යන සමපඉ හු  

ළඟින්ම ඇසු ප කල මිත්රපයකු සිටිපඉය  හු  විරාන්ය  විරාන්ෙ 

දිලන්තපේ ෙති පනවුනම් ඇති වනි  මිුනරන් පනොමනති ළමපයි.  පම් 

පපෞ පෂ් සමානකම් නිසා පෙපෙනා කුඩා කල සි ම පහොඳින් මිුන ප 

වී සිටිපයෝය  පෙපෙනා මුලින්ම හමුවූපඉ හවුන් සය වන පරේණිපඉ 

උපෙනුම ලබන වි ී ය  එවි  පෙපෙනාපේ වයස අවු පදු 

එපකොලහක් විය  පම් මුල් කාලපඉදි මිුනරන් පෙපෙනා ළමා කාලය  

හබින ෙඟකාර කමින් සනහනල්ලුවක් ලනබුපවෝය  පකතරම් කුලෑටි 

පෙපෙපනකු වූවත් අසළ පෙවුන වලින් පහොපරන් පේර, අඹ කනඩීම 

වනනි ෙඟකාර වනඩ පෙපෙනා කපලෝය  

 මල්වර විය  පනමිණීමත් සමෙ දිලන්තපේ සි පපේ පවනස් 

කම් සිදු වීම  ප න් ෙත්පත් සාමානය පිිමමි ළමපයකු  සිදුවන 

ආකාරය ය  හු පේ රහස ප්රපශශපඉ සිිනන් පලස පරෝම වනඩීම  

ප න් ෙත්පත්ය  පම් කාලපඉී ම දිනක් දිලන්ත තරමක් කම්පනය  
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පත් කල පෙයක් සිදු විය  පමය සිදු වූපඉ පාසපල්ී ය  කනළඹීම  පත් 

දිලන්ත වහාම විරාන් සමෙ පම් ෙනන පනවසීය  

"මචන් විරා    ම  අෙ මාර වනඩක් වුනාපන බන්    " දිලන්ත 

පසමින් විරාන්  කීපව්ය  

"පමොකශෙ බන්?... උඹ නිකන් යපකක් ෙනකල බය පවලා 

වපේපන    " 

"නෑ බන්    අෙ මම චූ කරන්න ගියාම මාර වනඩක් පවලා 

තිබුනා   " 

"ඒ පමොකශෙ?....." පුදුම වූ විරාන් ඇසීය  

"මම චූ කරන්න පයියා එළිය  ෙන්න ගියාම ප ොකා අස්පස 

පමොනවෙ ගිිනන් තිබුනා බන්   නිකන් පසවල වපේ   චූ පවන්න නම් 

බෑ    මහ අමුත්තකුත් ඇඟ  ෙනනුනා    " 

"ම්ම්ම්   මචන් ම ත් ඕක වුනා   පකොල්ලන්  හපහොම පවනව 

බන්    ඕව  ි.යන්පන කනිම ි.යල    පකොල්පලො වුනාම කනිම යන්න 

ඕන    උඹ  ෙනන් තමයි හය යන්න ප න් ෙත්පත    " 

"පමොනවෙ බන් කනිම ි.යන්පන?... උඹ පකොපහොමෙ ඕව ෙනන 

ෙන්පන?...." 

"මපේ අයියා ළඟ එක එක පපොත් තිපයනව    මම ඌ  

පහොපරන් ඕව අරන් බලනව   ඒව වල මාර ඒවා තිපයනව බන්   හය 

පකොල්ලන්  කනිම යන්න ප න් ෙන්න ඒව ෙනනත් තිබුනා  ඒක 

ිනන්ෙ මම ෙන්නවා    " 

"ජතින් බන් ෙනන් ම  හනම තිස්පසම පමපහම නිකන්ම කනිම 

යාවිෙ?...." දිලන්ත මෙක් බිපයන් ඇසීය  

"නෑ බන්    එපහම නිකන්ම යන්පන නෑ    පම්   උඹ තවම 

අපත් ෙහල නෑ පන්ෙ?..." 
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"නෑ බන්   ඒ පමොකශෙ?.. උඹ ෙහල තිපයනවෙ?....." 

"හව් බන්   මම ෙනන් හනමොම ෙහනවා    පම්    උපේ පයියා 

පකළින් පවලා… පලොකු පවලා     පපොල්ලක් වපේ හයි පවලා 

තිපයනවෙ?...." 

විරාන් පමපසේ පවසන වි  හු පේ ළපටි ලිඟුව මෙක්  පණ 

ෙනසීම  ප න් ෙත්පත්ය  

"ම්ම්ම් හව් බන්    සමහර ො  උපශ නනගිටිනපකො  එපහම 

පකළින් පවලා තිපයනවා    ජතින්?..." දිලන්ත උවමනාපවන් 

ඇසීය  

"මචන්   ඒක  ි.යන්පන පයිය නගිනවා ි.යල    පකොල්පලො 

වුනාම ඒ වපේ පයියා නගින්න ඕන    නනත්නම් උන්  ි.යන්පන 

පපොන්නපයො ි.යල    ජතින් එපහම පයියා නේෙලා පහොඳ  අතින් 

තෙ කරල අල්ලපෙන උඩ  පහල  ෙනු වම මාර පසොමි බන්    

එපහම ෙහපෙන යනපකො  කනිම යනවා   එතපකො  මුලු ඇඟ ම 

මාර ආතල් එකක් ෙනපනනවා     උඹත් ප න් ෙනින් ෙහන්න   " 

විරාන් පේ ලිඟුව හු පේ පකො  කළිසම ජදිිමය  පනරමින් 

ෙනි  බව  පත් විය  දිලන්ත පමය දුටුපව්ය  

"මචන්   පම්  පම්   උ   උපේ පයිය ෙනන් පකලින් පවලා 

පන්ෙ?...." දිලන්ත මෙක් සනලීම  පත්වී ඇසීය  

"හව් බන්    උඹත් එක්ක කතා කරල ම  නනේො   " 

"ජතින් උඹ ෙනන පමොකශෙ කරන්පන?.." 

"ෙනන් මුකුත් කරන්න බෑ    තව ටිකි.න් බිනවී     පම් දිලා    

අෙ ජස්පකොපල් ඇිමල කට්ටිය ගියා  පස්පස අපි ප ොයිලට් එක  

ගිිනන අපත් ෙහමුෙ?... මම උඹ  පු පදු කරන්නම්   " 

"පම් උඹ  පිස්සුෙ?.. පකල්පලක් එපහම ආපවොත්?....." 
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"පකල්පලො යන්පන උන්පේ ප ොයිලට් වල පන    උන් අපේ 

ඒව  එන්පන නෑ    උඹ බය නනුනව වපරන් බන්    " 

"හ්ම්    හා  හා    ඒත් ම  ටිකක් බයයි මචන්  " 

"බය පවන්න එපා මචන්     මම සෑපහන ෙවස්වල ප ොයිලට් 

එපක්දි අපත් ෙහල තිපයනවා   " 

එදින පාසල නිමවී අන් සියලුම පෙනා පාසලින් පි ව ගිය පසු 

දිලන්තත් විරානුත් පිිමමි ආවරණ වනසිි.ලියක  පෙොස් පෙොර වසා 

ෙත්පතෝය  

"මචන් විරා    කවු ප හිම එයිෙ?..." 

"නෑ බන්  ෙනන් ජස්පකෝපල කවු පත් නෑ    ආවත් උන්  යන්න 

තව ප ොයිලට් තිපයන්පන   පම් මචන් උපේ පෂ්ෝ  පහත් 

කරපන්     " 

පමපසේ ි.යමින් විරාන් හු පේ පකො  කළිසම කලවා වලින් 

පහළ  පහත් කපල්ය  හු පේ ය  කළිසපම් ශුක්රාණු ම මෙ වශපයන් 

වෑස්සී තිබුනි  

"මචන්  උඹ  චූ ගිිනන්ෙ?..." දිලන්ත ඇසීය  

"නෑ බන්    ම  ෙවල් උඹත් එක්ක කතාකරපු පවලාපව ජඳන් 

කනිම පසවල යනවා    පකෝ    පහත් කරපන් උපේ පෂ්ෝ     " 

දිලන්ත හු පේ පකො  කළිසම පහත් කපල්ය  විරාන් ය  

කළිසම උි න් දිලන්තපේ ළපටි ලිඟුව පිිමමනශපශය  

"ම්ම්ම්    උඹ ආසෙ මම පමපහම උපේ පයියා අල්ලන 

පකො ?...." 

"ම්ම්ම්    හව් බන්    හිම සනීපයි     " 

"ජඳපන්  මම උපේ පයියා පපොල්ලක් වපේ නේෙන්න   " 
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එක අතක් දිලන්තපේ කර ව ා ෙමා හු  තමා  ුන පලු කර ෙත් 

විරාන් අනිත් අත දිලන්තපේ ය  කළිසම ුනල  ෙමා ලිඟුව අදිමින් 

පිිමමනශපශය  ටික පවලාවි.න් දිලන්තපේ ළපටි පකොලු ලිඟුව 

යකඩයක් පමන් ෙනි  විය  විරාන් ආශාපවන් එය පිිම මනශපෙය  

හු පේ ලිඟුවෙ ෙනි  වී ය  කළිසපමන් පි ත  පනන්පන්ය  

"ස්ස්ස්ස්   උපේ පයියා නු පත  නනේෙ බන්    සස්්ස්   ම ත් 

නනේෙ බන්   ජන්න බෑ    " 

විරාන් පමපසේ ි.යමින් දිලන්තපේ ලිඟුව තවත් තදින් 

පිිමමනශපශය  

"ආආආ  ස්ස්ස්ස්  ආආ   විරා  ම  මාර සනපක් ෙනපනනව 

බන්  අම්පමෝ    ෙහපන් තව හයිපයන්   ආආ    " 

"පම්   ෙනන් උඹ ෙහ ෙනින් මම පම් ෙහන විදිය     පයියා 

පහොඳ  තෙ කරල අල්ලපෙන ෙහපන් කනිම පනින කන්    ෙහපන් 

මපෙ සුදු පකොල්පලො    ෙහපන්    " 

දිලන්ත තම ලිඟුව අතින් පිිම මදිමින් පළමු වර  ස්වයි 

වින්ෙනපඉ පයදුපන්ය  හු   විස්තර කල පනොහනි. තරපම් 

සම්පභෝෙයක් ෙනපනන්න  විය  හු  පව්ෙපයන් තම ෙනි වූ ලිඟුව පිිම 

මනශපශය  

තම ලිඟුව ය  කළිසපමන් එළිය  ෙත් විරාන් දිලන්තපේ 

ක්රියාව පෙස බලමින් ස්වයි වින්ෙනය ප න් ෙත්පත්ය  පෙපෙනාපේ 

පකොලු රතිය බඹ ෙණනක් ජහල ගිපඉය  හවුන්පේ පකො  කළිසම් 

වළලු කර  වනටුපන්ය  රතිපයන් උන්මාෙ වී සිටි පෙපෙනා  පම් බව 

ෙනනුපන් නනත   

"දිලා    ප ොකා පහත් කරල ඇ  පෙක අල්ල අල්ල ෙහපන් 

යපකෝ   ආආආ     " විරාන් පසමින් කෑ ෙසමින් තම පකෝෂ් 

මිිමකමින් ලිඟුව සන්තේපණය කපල්ය   
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"ආආආආ    විරාආආආ    ම   පමොකශෙ පවනව බන්    

ආආආආආආ    සනප ජන්න බෑ   ආආආ     පයිපයන් පමොනවෙ 

එන්න වපේ අ ආආ    " දිලන්ත කෑ ෙනසීය  

"උඹ  කනිම යන්න එන්පන්    ෙහපන් තව හයිපයන්    " 

විරාන් තම ලිඟුව තදින් පිිමමදිමින් ෙත් මිටි කාපෙන කීය  

"ආආආආආආආආආආආආ     " 

පළමු වර  සුරතාන්තයක් ලනබූ දිලන්තපේ ශුක්රාණු ම පහර 

වනසිි.ළිපඉ බිත්තිය  වනදුනි  සුරක්ත උන්මාෙය  පත් දිලන්ත 

විරාන්  ුන පලු විය  දිලන්තපේ කම්මුල  චුම්බනයක් දුන් විරාන් 

අධි පව්ෙපයන් ලිඟුව තදින් මිිමකාපෙන පසලවීය  

"ආආආආආආආ    ම ත් කනිම යනව මපේ සුදු පකොලු 

පනටිපයෝඕඕඕඕඕඕ    " 

විරාන්පේ ශුක්රාණු ම පහරෙ වනසිි.ළිපඉ බිත්තිය  වනදි පහල  

පේ පපන්ය  

ශුක්රාණු ම පි  ි.රීපමන් සුරතාන්ත සනප ලනබූ පෙපෙනා මෙ 

පවලාවක් එක  ුන පලු වී සිටියහ  

"අම්පමෝ මචන්    ෙනනුන සනප නම් ි.යල වනඩක් නෑ     " 

"ඒකපන මම ි.ව්පව දිලා    පම්   ෙනන් උඹ  හනමොම 

ෙහපන්    පම් මම වපේ    " 

"හව් බන්   ෙනන් නම් ෙහන්න ඕන හනමොම     පම් විරා    උඹ 

පකොපහොමෙ අපත් ෙහන විදිය ජපෙන ෙත්පත?... " 

"මම පහොපරන් බලන් ජඳල තිපයනව මපේ අයිය කාරය අපත් 

ෙහනවා   එපහම තමයි මම ජපෙන ෙත්පත    " 

"ඌ පකොපහේ ජඳන්ෙ ෙහන්පන?...." 
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"උපේ ඇපඳේ දිො පවලා පපොතක් දිහා බලාපෙන තමයි 

ෙහන්පන   " 

"පමොනවෙ ඒ පපොත් වල තිපයන්පන?...." 

"මම ි.ව්පව   මම ඒව පහොපරන් බලල තිපයනව ි.යල    

පකොල්පලො පකල්පලො කරන ඒව තිපයන්පන    " 

"ඒ ි.ව්පව බන්?..." 

"ඒ ි.ව්පව් පකොල්පලො පකල්පලො ු කන පින්තූර    ඒව 

ෙනක්කම නගිනවා බන් නු පත    " 

"ු කන්පන පකොපහොමෙ බන්?..." 

ෙනහනණු ම පිිමමි රමණයන් ෙනන ි.සිත් පනොෙන්නා දිලන්ත 

ඇසීය  

"ඒ ි.යන්පන බන්    අපි  පයියක් තිපයනව වපේ 

පකල්පලක්  තිපයන්පන ිනලක්පන… ඒක  ු ත්ත ි.යලපන 

ි.යන්පන     ජතින් අපේ පයිය පපොල්ල වපේ නේෙල පකල්ලපෙ 

ු ත්ත  හබල ඒි.ව බොපෙන පයියා ු ත්ත අස්ස ම ෙහන්න ඕන    

එපහම ෙහන පකො  අපි  අපත් ෙහන පකො  වපේ කනිම යනව 

පකල්ලපෙ ු ත්ත අස්පස    එතපකො  අපත් ෙහනව  වඩා මාර 

සනපක් එනව ි.යල ඒ පපොත් වල තිබුනා    ඒව නියම සිිහපලන් 

ලියල තිපයනව බන්    ු කන පින්තූරත් එක්ක තිපයන්පන   " 

"එතපකො  පකල්ල  සනපක් නනශෙ?..." 

"නෑ  .ඒි. ත් මාර සනපක් එනවලු    එපහමයි ි.යල තිබුපන    

පකල්ලන්  ළමයි හම්බ පවන්පන අපේ කනිම එපහම බපේ 

ගියාමලු   " 

"ඒ ි.යන්පන මචන් අපේ අම්මල තාත්තල ු කලෙ අපිව හෙල 

තිපයන්පන?..." 
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"හව් බන්   ඒ පෙොල්පලො ු කල තමයි අපිව හෙල 

තිපයන්පන     ු කන්පන නනුනව ෙෑණු මන්  ළමයි හම්බ පවන්පන 

නෑ    " 

"උඹ තවම ු කල නනශෙ?.." දිලන්ත ඇසීය  

"නෑ බන්   ඒත් ෙනන් නම් ආසයි ආසයි වපේ    " 

"ජතින් බන් ජස්පකෝපල ජන්න පකල්පලක්ව පසට් කරපෙන 

ු කන්න බනිමෙ?... 

"උඹ  පිස්සුෙ?   එපහම කරන්න ගිපයොත් ජස්පකෝපලන් 

එළවල ොවි   ඒ මදිව  ගුටි කාල මනපරන්නත් පව්වි    " 

"ජතින් එපහනම් ු කන්පන පකොපහොමෙ?..." 

"මන් ෙන්පන නෑ බන්    මාත් ිනතන්පන ඒ ෙනන තමයි    " 

"පම් විරා    අපි ෙනන් ප ොයිලට් එපකන් එළිය  යමුෙ?..ස්ස්ස්ස් 

බලපන්පකො    අපේ කනිම පාරවල් බිත්තිපය    පමොකෙ 

කරන්පන?..." 

"මුකුත් කරන්න ඕන නෑ බන්    ඕක පව්ලිලා යාවි    වපරන් 

අපි යමු    " 

ඇඳුම් සකසා ෙත් පෙපෙනා වනසිි.ළිපයන් පි  වූහ  

 

මල්වර විපඉ සිටි දිලන්ත තම පළමු ලිිගික අත්ෙනකීම ලනබුපව් 

පමපසේය  පමය නිවනරදි පෙයක් වූවත් වනරදි පෙයක් වූවත් පබොපහෝ 

ළමුන් ලිිගිකත්වය ෙනන ජපෙන ෙන්පන් තම යහළුවන්පෙන්ය  

මිනි පබොපහෝ වි  අනිසි ප්රතිලල ඇතිපව්  
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එො ලනබූ මුල් අත්ෙනකීම  පසුව දිලන්ත සහ විරාන් 

ලිිගිකත්වය සහ කම් සනප ෙනන පබොපහෝ පශ කතා කපලෝය  

පබොපහෝ වි  සිදුවූපඉ දිලන්ත විරාන්පෙන් ක පණු ම ෙනන ෙනනීමය  

ලිිගිකත්වය ෙනන ෙනනුමක් ලබා පෙනවා  වඩා කම් සනප 

ලනබීම පමණක් මූලික පකො  ෙත් පපොත් පත් බනලීම  දිලන්ත 

විරාන්පේ ආභාෂ්ය නිසා පු පදු විය  හු  දිනක  ුනන් හතර වතාවක් 

කාමය අවුස්සන පින්තූර සහ කතා සිනත පපොත් බලමින් ස්වයි 

වින්ෙනපඉ පයදුපන්ය  හු පේ නිවපසේ අන්තේ  ාල පහසුකම් අවම 

වූ නිසා නිල් විි පයෝ බනලීම  හු   අවස්ථාවක් පනොවීය   

 

අපපොස සාමානය පපළ වසර වනුන ප දිලන්ත පමපලස ස්වයි 

සම්පභෝෙය ලනබීය  හු   විරාන්පේ පනොමෙ සහපයෝෙය ලනබුපන්ය  

පකල්ලන්පේ සහ ෙනහනණු මන්පේ කාමුක නි පවත් පින්තූර පෙස 

බලමින් ස්වයි වින්ෙනය කල දිලන්ත ි.ිනප වතාවක් එම 

පින්තූරවල  ශුක්රාණු ම පහරවල් විශපශය  පිිමමි සහ ෙනහනණු ම 

සිසේෙපඉ පයපෙන කාමුක පින්ුනර පෙස බලමින් තම ළපටි ලිඟුව 

තව දුර ත් ප්රාණවත් පනොවන පතක්ම එක දිෙ  හු  ස්වයි 

වින්ෙනය කපල්ය  ෙනහනණු මන්පේ පයෝනි, පියයු ප, කලවා පමණක් 

පනොව පිිමමින්පේ විශාල ලිඟු සහ පකෝෂ් නිසාෙ දිලන්ත 

පපළඹවීම  පත් විය    

විරාන්ෙ පමවනනිම පපළඹවීම් වල  පත්ව සිටිපඉය  කම් සනප 

ලනබීම  ෙනහනණු ම ළමපයකු පසොයා ෙනනීම  තරම් ධධේයයක් පහෝ 

අවස්ථාවක් හවුන  පනොතිබුනි  පාසපල් සිටි ෙනහනණු ම ළමයින් හවුන් 

ෙනන තනකීමක් කපල්ෙ නනත  පම් නිසා පෙපෙනා සම ලිිගික ක්රියා 

වල  පු පදු වූපවෝය  

"මචන් විරා    ජස්පකොපල් ජන්න පකල්පලො එපකක් වත් අපි  

පෙන්පන නනහනපන   "  
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දිනක් විරාන්පේ නිවපසේ සම ලිිගික ක්රියාවල පයදිමින් සිටි 

දිලන්ත විරාන්  පනවසීය  ෙහවල් කාලපඉ විරාන්පේ නිවපසේ 

ි.සිපවකු පනොසිටි බනවජන් හවුන  පාසපලන් පසු ිමසිපසේ සම 

ලිිගික ක්රියා වල නිරත විය හනි.ය  

"හව් බන්    උන් එපකක්වත් අපි  අල්ලන්පන නෑ    උන්  

ඕන පහොඳ  උස මහත තිපයන පකොල්ලන්  ි.යල ෙල් කපා 

ෙන්න    අර පසව්මිණි ිනන්ෙ ම  මාර විදිය  නගිනව බන්    ඕි. 

අු  වුපනොත් ෙල් කපල පුපක් අිමනව     ජන්න බෑ බන්   "  

ප්රාණවත් පවමින් තිපබන ලිඟුව අත ොමින් විරාන් කීය  

"මචන්  ෙල් කපන පකො  පකල්ල  සනප එනවෙ?..." 

"හව් බන්   ඒි.පෙ ු ත්පත පයියා ඇතිල්පලනවපන   ජතින් 

ආතල් එක ඒි.  එනව ඇති    හය පසව්මිණිව අර ඒ පලවල් 

පන්තිපය ජන්න ෙඬු උස පකොල්ලා උස්සනව ි.යල තමයි 

ි.යන්පන    ඌ ඕි.ව උස්සල ෙල් කපල පුපක් අිමනව ඇති   

අම්පමෝ   ඕි. මතක් පවනපකො  ජන්න බෑ බන්   පයියා යකපඩ 

පවනවා    " 

"විරා    උඹ ී පු පපොත්වල ජන්න ෙෑණු මන්  මාර සයිස් පපොලු 

වලින් පුපක් අිමන ඒව තිපයනව බන්   උන්පෙ පුකවල් පනපලන්පන 

නනශෙ?...ආ   " 

ප්රාණවත් වූ තම ලිඟුවත් වණෂ්ණ පකෝෂ්ත් අත ොමින් දිලන්ත 

කීය  

"උන්  පුපක් ඇරල පහොඳ  පෙම් කරල ඇති බන්   පම් 

මචන්    මපේ පයියා පහොඳ ම නනෙල බන්   වපරන් ක   ෙනින්    

නනත්නම් හන  නමයක් ොලා පෙන්නා උරා ෙනිමු    "  

"සූසූසූ  ම ත් ජන්න බෑ බන්     වපරන් ක   ෙනිමු    " 
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පෙපෙනා සිත්පසේ එි.පනකාපේ ලිඟු උරා බිව්පවෝය  

"ෙනන් කතා කර කර අපත් ෙහමු මචන්   "  

දිලන්තපේ ලිඟුපවන් ක  ජවත  ෙත් විරාන් කීය  පෙපෙනා 

ඇපඳේ විට් ම  පහේත්ුන වී එි.පනකා  ආලිිෙනය වී ලිඟු පිිම 

මනී ම  ප න් ෙත්පතෝය  

"මචන් විරා   ම  බඩුවක් ෙහන්න ඕන බන්    පමපහම 

හනමොම අපත් ෙහල විතරක් හිමයන්පන නෑ බන්    " දිලන්ත ලිඟුව 

පිිමමදිමින් කීය  

"ම ත් අඩු ොපන පකල්පලක්  ෙලක් කපන්නවත් ඕන 

බන්    ඒත් අපි  පකොපහන්ෙ බඩු පසට් පවන්පන බන්    ඒව ත් 

වාසනාව තිපයන්න ඕන    " 

"හව්  අනිත් එක බනිම පවලාවත් පෙවල් වල  ආරිචි වුපනොත් 

අපිව මරයි    " 

"පම් දිලා    උපේ අක්කා ෙනන් වනි ය පෙෙර එන්පන නනශෙ?.. 

බනඳල ගියා  පස්පස   " 

"එපහමම නෑ    පවලා තිබුනම පෙන්න ඇවිල්ලා ෙවස් පෙක 

ුනනක් ජන්නව    " 

"පම්    අක්කා බනඳල ජන්න අයිය පහොඳ  අක්ක  ු කනව 

ඇති පන්ෙ?... අක්ක  තවම බඩක් නනශෙ?..." 

"මන් ෙන්න තරමින් නම් නනහන    ඒ ි.යන්පන අයිය  කනිම 

යන්පන් නනශෙ?....." 

"නනත්පත පමොපකෝ බන්    ඌ උපේ අක්කපෙ ු ත්ත කනිම 

වලින් පුරවනව ඇති    මම ිනතන්පන බනඳපු අලුත ිනන්ෙ අක්ක 

උපත් පාලන පපති ෙන්නව ඇති  " 
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"හව්  එපහම පවන්න ඇති    " 

"පම් දිලා    ආයිත් පාරක් පෙන්න ආපු පවලාවක පහමින් 

සනපේ රෑ  බලන්න ට්රයි කරපන්    " 

"ආපපෝ   අු  වුපනොත් චා ේ බන්    " 

"අු  පනොවී බලපන්     පම්   ජස්පකොපල ජන්න 

පකල්ලන්පෙන් මම නම් ආසම පසව්මිණි    උඹ ආස කා ෙ?....." 

"ම්ම්ම්    මම රමණි  ආසයි බන්    මම ෙවසක් ඒි.පෙ 

පබෝක්කුව අස්පසන්  ිගියත් ෙනක්කා   ෙනන් මම ඒක මතක් කර කර 

අපත් ෙහනවා   " 

"ු ත්ත ෙනක්පක නනශෙ?..." 

"නෑ බන්    ිගිපයන් වනිනලපන තිබුපන්    " 

"පමොන පා   ිගියක්ෙ?...." 

"ලා පරෝස පා  එකක්     ු ත්ත  පහොඳ  තෙ පවලා 

තිබුනා    " 

"ස්ස්ස්ස්ස්ස්    අම්පමෝ ජන්න බෑ බන්    ඌඌඌඌ   ම  කනිම 

යන්න ළඟයි    උඹත් හයිපයන් ෙහපන් යනකන්   ආආආආ     ම   

උපේ රමණි  ු කන්න ඕන යපකෝඕඕඕඕඕ   ම  ඕි.  ු කන්න 

ඕන      පර පව්සීඊඊඊඊඊඊඊඊඊ     ම  ඕි.  ු කල ු ත්ත ජරන්න 

ඕන කනිමපයෝඕඕඕඕඕඕඕ     " 

"ම ත් උපේ පසව්මිණි  ු කන්න ඕන යපකෝඕඕඕඕඕ     

ආආආආආආආ    ම  කනිම යනවාආආආආආ     පසව්මිණි 

ු ත්තිපඉ ඒඒඒඒඒ   ආආආආ     " 

"ආආආආආආආ    අල්ලපිය රමණිපයො උපේ පව්ස ු ත්ත 

ම    අල්ලපිය ු ත්තිපඉඒඒඒඒ       ආආආආආආආආආේ     " 
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පනඟිිම පකොලු රති කාමපයන් මත්වූ පෙපෙනා  එකම වි ී  ධාුන 

පමෝචනය විය  

"ස්ස්ස්  මපේ කනිම පාර පපුව ම වනදුන බන්    " සුරක්ත 

සනපපයන් සුන   පත් දිලන්ත කීය  

"ම ත් එපහමයි බන්    කනිම පාර හයිපයන් විශෙම මාර සනපයි 

පන්ෙ බන්   පකොපහොමෙ පම් කනිම පාර පකල්පලක්පෙ ු ත්ත අස්පස 

විදින පකො    අම්පමෝ    දිවය පලෝක සනප ඇති පන්ෙ බන්?    " 

බාපෙ  හනි.ලුනු ලිඟුව මිිමකමින් විරාන් කීය  

"අපි  පකොපහන්ෙ බන් එච්චර වාසනාවක්    බඳිනකන්ම 

ජන්න පවයිෙ ෙන්පන නෑ ු කන්න   "  

"ආපපෝ…. ම  නම් එච්චර කල් ජන්න බෑ    ඊ  කලින් 

පකොපහොම හිම පකල්පලක්  ු කන එක ු කනව     " විරාන් 

අධිෂ්්ේානපයන් කීපව්ය  

"ජතින් පකොපහොමෙ බන් පකල්පලක් පසට් කර ෙන්පන?...." 

"පම් මචන්   උඹ ෙන්නවෙ අර අපට් පන්තිපය ජන්න රිගි 

ි.යන පකට්ටු බඩුව?... ඒි. එච්චර ලස්සන නෑ    ඒ මදිව  

පකට්ටුයි   ඒත්  කමක් නෑ බන්    නනති කම පන    ඒි.  කතාවක් 

ොල බලමුෙ?...." විරාන් ඇසීය  

"අපි පෙන්නම?....." දිලන්ත පුදුමපයන් ඇසීය  

"හව් බන්    අපි පෙන්නම කතාවක් ොල එක  උස්සන්න 

බලමු    ෙලක් කපන්න විතරපන   ඒ ිනන්ෙ ඒි. කනමති පවයි   " 

"ජතින් බන් පකොහා ෙ උස්සන්පන?...." 

"අර වනව  යන පාපේ පාළු වත්තක මඩුවක් තිපයනවා   අන්න 

එතන  උස්සමු    කා වත් පපන්පන නෑ   " 
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"හ්ම්ම්ම්… මන් ෙන්පන නෑ බන්   ම  නිකන් පමොකශෙ 

වපේ     ට්රයි එකක් ොල බලමු    " 

"අපි පමපහම නිකන් ිනටිපයොත් අපි  මුකුත් නෑ බන්    ඒි. 

එච්චර ලස්සනත් නෑ    මම ිනතන්පන නෑ ඕි.  පකොල්පලො ලයින් 

ොනව ි.යල… ඒ ිනන්ෙ ඒි. පමෝපලන් ජන්නව නම් වනපේ 

හිමයන්න පුලුවන්    " 

"හ්ම්    බලමුපකො එපහනම්  " 

පෙපෙනා කතිකා කර ෙත් පිමදි දිනක් දිලන්ත සහ විරාන් 

පාසපල් අ  වන වසපේ යුවතියක වූ රිගි තම ලිිගික ආතතිය නනති 

කර ෙනනීම සඳහා පාවිච්චි ි.රීම  තනත් කපලෝය  

"පම්     පම්   හයාපෙ නම රිගි පන්ෙ?.." විරාන් මෙක් 

සබපකෝලපයන් ඇසීය  රිගි සනක මුසු ෙෑසින් පෙපෙනා පෙස 

බනලුවාය  

"හව්   ඇයි පමොපකෝ?..." ඇය ඇසුවාය  

"න්  න්  නෑ   පම් අපි  පපොේඩක් කතා කරන්න පුලුවන්ෙ?..." 

"පුලුවන්   ජතින් පමොනවෙ?... ි.යන්න    "  

රිගි පකලින් ඇසුවාය  දිලන්ත ත් විරාන් ත් ෙනහනණු ම 

ළමපයකු සමෙ කතා පකො  ි.සිම පලපු පශෙක් තිබුපන් නනත  ඒ 

නිසා රිගිපේ ජිමයව්පවන් පෙපෙනාම වික්ෂිේත වූහ  

"නෑ  පම්  පම්   හයා අපිත් එක්ක එන්න කනමතිෙ?...." 

විරාන් ඇසුපව් රිගි පවළඳ පපොළක ඇති භාණ්ඩයක් යනයි සිතා 

පෙනය  ෙනහනණු ම ළමයකු වූ රිගි පම් කතාපවන් සනලීම  පත් වූවාය  

හවුන්පේ උවමනාව කුමක්ෙනයි ඇය  වන ිනනි  
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"හය පෙොල්පලොත් එක්ක එන්න?... ඒ පමොක ෙ?...." ි.සිවක් 

පනොවන ු නාක් පමන් රිගි ඇසුවාය   

"අපි පෙන්න  හයා  ෙල් කපන්න ආසයි    හයා ත් සනප 

එනවපන   එන්නපකො    " 

ි.සිම උපාය ශීලි බවක් පනොෙන්නා විරාන් කීපව්ය  විරාන්පේ 

පම් කතාව  රිගිපේ පකෝපයත්, ලනජ් ාවත් එක වි  ඇවිස්සුපන්ය  

"පමොනවා???... උඹලපේ වලත්තකම් වල  මාව ෙන්න    

පම්   ඒව  ගිිනන් පව්සිපයක් පහොයා ෙනින්    වල් පකොල්පලො    

උඹලපෙ හිමය  පකලින් පවන්පන වත් නනුනව ඇති   එනව පමතන 

පකල්ලන්  ෙල් කපන්න    තව කතා කරන්න ආපවොත් මම 

ප්රින්සිපල්  ිමපපෝට් කරනවා   පලයන් යන්න වලත්තපයො    ගිිනන් 

අපත් ෙහ ෙනින්    " 

රිගිපේ සනර වාේ මාලව හමුපව් විරානුත් දිලන්තත් පතමිච්ච 

කුකුළන් පෙපෙපනකු පමන් පල්ලම් බනස්පසෝය  

"ඕකපන බන් මම ි.ව්පව    හය පකල්ලන්පෙන් අහන්න 

ගිිනන් නිකන් චා ේ පවනව ි.යල   "  ලනජ් ාව ත් සනලීම ත් පත්වු 

දිලන්ත කීපව්ය  

"බලපන්පකො බන්   පම්ි. කනත පකට්ටු බඩුවක් වුනා  

තිපයන පෙම්බේ එක විතරක්    ම  ඕි.ව බපලන් උස්සල පපට්ටිය 

කඩන්න ිනපතනව    බලපන් ඒි.පෙ කතාව   හඃ    අපේ පයියා 

පකලින් පවන්පන නනහනලු    ම  ඕි.  නේෙල පපන්නන්න 

ිනපතනවා    ඕි.පෙ කනත ිනන්ො කවොවත් පකොල්පලක් නම් පසට් 

පවන්පන නෑ    ඕි.  හනමොම ඇඟිලි ෙෙහ තමයි ජන්න 

පවන්පන    පර පව්සී   " 

පකෝපය  පත් විරාන් පව්ෙපයන් කීය  
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"හිම හිම මචන්… ෙනන් අපි නිකන් කෑ ෙහල වනඩක් 

නනහනපන    " දිලන්ත පරානේත හඬි.න් කීපව්ය   

දිලන්තපේත් විරාන්පේත් ඕතෑනි බව සහ උපායශීලි පනොමනති 

බව නිසා හවුන  ෙනහනණු ම ළමයින් හා මිුන ප වීම  පනොහනි. විය  

පම් නිසා හවුන ස්වයි වින්ෙනපයන් සහ පෙපෙනාපේ සම 

ලිිගික ක්රියා වලින් පමණක් සුන   පත් වූහ  

 

දිලන්තපේ වනි මහල් පසොපහොයුිමයවූ සහනි හු   වඩා අවු පදු 

ෙහයි.න් වනි මල් වූවාය  පම් වයස පරතරය නිසා අක්කාත් මල්ලීත් 

අතර එතරම් ි.ට්ටු සබඳ කමක් තිබුපන් නනත  ෙනන් විවාහ වී සිටින 

ඇය තම සනමියාත් සමෙ හු පේ නිවපසේ පදිිචිය  ගියාය  පකපසේ 

පවතත් සහනිත් ඇපේ සනමියාත් නිතරම පාපහේ දිලන්තපේ නිවස  

පනමිණ දින පෙක ුනනක් ෙත ි.රීම  පු පදු වී සිටිපයෝය  

පමපසේ පනමිණි එක වතාවක දිලන්ත තම පසොපහොයුිමය සහ 

මස්සිනා සිටින කාමරය  පහොපරන් එබිකම් කර බනලීය  හු  දුටු 

පෙයින්  දිලන්ත උඩ පෙොස් බිම වනටුපන්ය  

සිය පසොපහොයුිමය පහළුපවන් ඇඳ මත දිොවී කකුල් පළල් 

පකො  පෙන සිටියාය  ය  කළිසම පමණක් ඇඳ සිටි හු පේ සනමියා 

ඇඳ අසල ෙණ ෙසා ඇපේ පයෝනි ප්රපශශය උරමින් සිටිපඉය  සහනි 

හු පේ ිනපසන් අල්ලාපෙන පසමින් පකඳිිම ොමින් සිටියාය   

කලබලය ත්, පපළඹවීම ත් පත්වූ දිලන්ත වහා හු පේ 

කාමරය  දිව ගිපඉය  

"ස්ස්ස්   අම්පමෝ    පම් මහ ෙවල් මූ අක්කපෙ ු ත්ත පලව 

කනවා    අම්ම පෙෙිමන් පපොේඩක  ගියා  විතරයි මුන් පෙන්න වනඩ  

ප න් අරපෙන     " 
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පපළඹවීම  පත් දිලන්ත පව්ෙපයන් ස්වයි වින්ෙනය පකො  

ධාුන පි  කපල්ය  

එදින රාත්රිපඉ පකපසේ පහෝ තම පසොපහොයුිමයපේ කාමරය  

එබිකම් ි.රීම  දිලන්ත එක සිතින් සිතා ෙත්පත්ය  

රාත්රිපඉ සියලු පෙනාම තම කාමරවල  ගිය පසු දිලන්ත 

සී පපවන් නිවපසන් පි ත  විත් සිය පසොපහොයුිමය සහ මස්සිනා 

නිෙන කාමරපඉ  පන්ලය අසල  පනමිණිපඉය   පන්ලය වසා තිරය 

වසා තිබුනත් තිරය සහ  පන්ලය අතර තිබූ කුඩා ිනඩනසි.න් හු   

කාමරපඉ ඇුනල ෙනක ෙත හනි. විය  

කාමරපඉ ආපලෝකය මෙ වශපයන් තිබුපන්ය  සිය මස්සිනාවූ 

ලසන්ත සරමක් ඇඳ යහපන් දිොවී සිටිපඉය  පසොපහොයුිමය 

සායි.න් සහ ටී ෂ්ේට් එකි.න් සනරසී කණ්නාි  පම්සය අසල 

සි පෙන පකොණ්ඩය ඨයරමින් සිටියාය  

"සහනි   පමොකශෙ අපන් හච්චර පකොණ්පඩ ඨයරන්න ඕන නෑ    

එන්නපකො    ම  ජන්න බෑ අපන්    " 

ලසන්ත තම ප්රාණවත් ලිඟුව සරම උි න් පිිමමදිමින් කීපව්ය  

"පමොකශෙ අපන්    හයා ෙවලුත් ම  කරා   මල්ලිත් පෙෙර 

ිනටියා    පපොේඩක් ජන්නපකො ලසන්ත    " සහනි පතොපඳොල් හඬින් 

කීවාය   

"ජතින් ළමපයො    හයා මපේ ෙෑණිපන   මම හයා  ෙහන්පන 

නනුනව පවන කා  ෙහන්නෙ පනටිපයො?..." 

හු  පෙස බලා සිනාසුන සහනි පසමින් ඇඳ අසල  

පනමිණියාය   
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"හිම ළමපයො හිම    මම ඒක ෙන්නවා    මම ෙන්නව හයා ම  

පකොච්චර ආෙපේෙ  ි.යල ලසන්ත    හයා පවන ි.සිම ෙෑණිපයක් 

ෙනන ිනතන්පන නෑ ි.යල මම ෙන්නවා    " 

කාමුක සිනහවි.න් ලසන්ත  සිග්රහ කල සහනි කීවාය  

සහනිපේ කාමුක සිනාපවන් තවත් කුල්මත් වූ ලසන්ත යහපනන් 

නනගි  ඇය ආලිිෙනය පකො  ෙත්පත්ය  යහපනන් නනගිටින වි  

හු පේ සරම කනඩී බිම  වනටුපන්ය  ෙනි  පලස ප්රාණවත් වී ඇති 

හු පේ විශාල පු පෂ් ලිිෙය පකොි  ෙසක් පසේ උඩ පෙොස් තිබුනි  

"මපෙ අම්පමෝ    මුපේ පයිපය සයිස් එක    මපේ පයියා 

පමොකශෙ ි.යල ිනපතනවා   මූ අක්කපෙ ු ත්ත ජරනව ඇති 

පම්පකන් ු කල   " 

ලසන්තපේ ෙනි  විශාල ලිඟුව ෙනකීපමන් පපළඹවීම  පත් 

දිලන්ත පසමින් මිමිනුපව්ය  හු පේ ලිඟුවෙ ප්රාණවත් වීම  ප න් 

ෙත්පත්ය  සරම ජණ අසල  එසවූ දිලන්ත තම ශිශ්නය මිිමකන්න  

විය  

"ම්ම්ම්ම්    හයා  පහොඳ ම නනෙල ලසන්ත…ම  ආසාපව 

බෑ…පම්…හයා පම්ක පවන ි.සිම ෙෑණිපයක්  කවොවත්ම 

පෙන්පන නෑ පන්ෙ?... ම්ම්ම්..  " 

ලසන්තපේ ෙනි  ලිඟුව අතින් පිිමමදිමින් හු පේ පතොල  

පතොල තබාෙත් සහනි රාගික පලස කීවාය  ලසන්ත ඇය  උණු මසුම් 

පතොල් චුම්බනයක් දුන්පන්ය  

"කවොවත්ම නෑ පනටිපයෝ    හයා ෙන්නවපන මම කවොවත් 

පවන ෙෑණිපයක්  ෙහල නෑ ි.යල    අඩු ොපන් ෙල් කපලවත් 

නෑ    මම ෙහපු එකම පකල්ල හයා මපෙ සහනි    මම ජස්සරහ  

ෙහන්පනත් හයා  විතරයි     හයා හම්බ පවන්න ජස්පසල්ල මම 
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පවන පකල්ලන්  ආස පවලා තිපයනවා    ඒත කවොවත් උස්සල 

නෑ    ම  ජන්න එකම පකල්ල හයා විතරයි    " 

ආෙරයත්, අනුරාෙයත් මුසු හඬි.න් ි.යූ ලසන්ත සහනිපේ 

සාය උඩ  හසවා ය  කළිසම උි න් ඇපේ තට් ම් මිිමකන්න  විය  

"අම්පමෝ   මූ  ිගිය උි න් අක්කපෙ පුක මිිමකනවා    මූ 

අක්කව කන්නයි යන්පන   " 

තම පසොපහොයුිමය සහ මස්සිනා පෙස බලමින් ස්වයි 

වින්ෙනපඉ පයපෙන දිලන්ත පකඳි පපව්ය  

"මම ඒක ෙන්නව ලසන්ත   මම හයා  පෙොඩාක් ආෙපේ ඒ 

ිනන්ෙපන    මමත් පවන ි.සිම පිිමමිපයක්  මාව අල්ලන්න ී ල නෑ   

ජස්පකොපල යන කාපල මාව ො ෙන්න පකොල්පලො සෑපහන්න පපොර 

කෑවා   ඒත් මම ඒව  කනමති වුපන් නෑ   උන්  ඕන වුපන් ම  

ආෙපේ කරන්න පනපමයි   මාව උස්සන්න   ඒ ි.සිම එපකක්  

මපේ තන් පෙක මිිමකන්නවත්     ිගිය අස්ස  අත ොන්නවත් 

දුන්පන නෑ    මපේ චූවයි..තන් පෙකයි   පුකයි මිිමකපු එකම පිිමමියා 

හයා විතරයි ලසන්ත   ම  බස් වලදි  නක් වනදිල නම් තිපයනවා   

ඒව  ම  කරන්න පෙයක් නනහනපන    උන්පෙ වල්කම්පන ඒවා   " 

"බස් එපක්දි  නක් වනදිල නනති පකල්පලක් නනහන පනටිපයෝ    " 

ලසන්ත පමපසේ ි.යමින් සහනිපේ සාය බු පල් කපල්ය  සාය 

ඇපේ වළලුකර  වනටුනි  ඇය සාය  පයින් ෙසා ජවත  ෙනමුවාය  

"ම්ම්ම්ම්   හයා  ිගියයි  ටී ෂ්ේට් එකයි පිටින් ජන්න පකො  

තවත් කාමුකයි පකල්පල    සූසූසූසූ   හයා   ිගිපඉ ගිිනල්ලා 

පන්ෙ?    ආආආ   මපේ කාම කුමාරීඊඊඊඊ    " 
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සහනි තදින් ආලිිෙනය පකො  ෙත් ලසන්ත ය  කළිසම 

උි න් ඇපේ යුෂ් වෑස්පසන පයෝනිය මිිමකමින් ඇපේ පතොල් මී රස 

උරා බිව්පව්ය  සහනි හු පේ බඳ  ව ා අත් ෙමා තවත් ුන පලු වූවාය  

 "අහ්  ඌ   ස්ස්ස්   හයාපෙ ති  එක ෙනක්කම ම  නිකන්ම 

ෙලනවා මපෙ පකොල්පලෝ    මම හයා  පණ වපේ ආෙපරයි    එො 

අපි බනඳපු ෙවපස රෑ මපේ පපට්ටිය කඩල ම  දුන්න සනප හයා ම  

හනමොමත් පෙනවා   තවත් වනි  කරල පෙනවා    ම  හයා නනුනව 

ජන්න බෑ වස්ුනපව්    " 

කාම උන්මාෙය  පත් සහනි ලසන්තපේ ෙනි  ලිඟුව තෙ පකො  

මිිමකමින් කීවාය  

"අම්පමෝ    අක්කා අරූපෙ පයියා මිිමකනවා    ඌ අක්කපෙ 

ු ත්ත මිිමකනවා    අම්පමෝ මුන් පෙන්න  තිපයන සනප    අම්පම්    

ම  අෙම බඳින්න ිනපතනවා    ආආ  අම්පමෝ    ආආ   ම  බඩුවක් 

ෙහන්න ඕන  ආආ   " 

පව්ෙපයන් ස්වයි වින්ෙනය කරමින් රති ගින්පනන් ෙනපවමින් 

දිලන්ත මිමිනුපව්ය  

ලසන්ත සහනිපේ ටී ෂ්ේට් එක සහ තන ප ය ෙලවා ෙමා එක 

අති.න් ඇපේ පියයු ප මිිමකමින් අනිත් අතින් ඇපේ පයෝනිය ය  

කළිසම උි න් සන්තේපණය කපල්ය  

"සූසූඌඌඌ   ආආආ  ස්ස්ස්ස්    ආආආආ     මිිමකන්න මපේ 

චූවයි තන් පෙකයි මපෙ පකොල්පලෝඕඕඕඕඕ    ආආආආ   ම  

ජන්න බෑඈඈඈඈ      ම  හයා ඕන අ අ අ අ   ආආආආ    " 

ලසන්තපේ කාමපයන් මත්වූ පු පෂ් ලිිෙය තවත් තදින් 

මිිමකමින් සහනි පසමින් කෑ ෙනසුවාය. 
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"අ අ  ස්ස්ස්  ඌඌ   මපෙ සහනි පනටිපයො    ඇපඳේ වාි  පවලා 

ක   ෙන්න රත්තරන්   ආආ    උරන්න වස්ුනපව්ඒඒඒ      මපේ 

පපොල්ල හයාපෙ පකළ වලින් නාවන්න    ආආආ     " 

ලසන්ත සහනිපේ උරිනපසන් අල්ලා ඇය යහන මත වාි  

කපල්ය  කකුල් පළල් පකො  යහපන් වාි  වූ සහනි ලසන්තපේ 

පණ ෙහන ෙණ්ඩ ක   පෙන උරන්න  වූවාය  ලසන්තපේ ඇපේ 

ිනස පසමින් පිිමමනශපශය  

"ආආආආ   ඌඌඌඌ    සූසූසූසූ     ආආආආආආ    උරන්න 

පකල්පල්ඒඒඒඒ       " 

සහනි ලසන්තපේ වණෂ්ණ පකෝෂ් අතින් සුරතල් කරමින් 

හු පේ කාම ෙණ්ඩ ජ පවාය  සහනිපේ කාම තාපය  මුදුන ම 

නනගුනි  ලසන්තපේ ලිඟුව උරන අතර ඇය තම පයෝනිය ය  

කළිසම උි න් උත්පත් නය කලාය  ය  කළිසම පපඟී යන තරම  

ඇපේ පයෝනිපයන් රපසෝ ා වෑස්පසන්න  විය  

"අම්පමෝ   අක්කා අරූපෙ  පයියා උරන ෙමන ඇඟිල්ලත් ෙහ 

ෙන්නවා   ස්ස්ස්ස්    ම  කවෙ හිම මපෙ අක්කා වපේ ෙෑණිපයක් 

තමයි ඕන   ඌඌඌ    අක්කා ඌ  පෙන සනප   අම්පම්    අක්කපෙ 

කටින් පකළ පේපරනව උරන විදිය    ආආආ    ම  පකල්පලක් 

ඕන   ජන්න බෑඈඈඈඈඈඈ   " 

අති පව්ෙපයන් තම ලිඟුව අතින් සන්තේපණය කරමින් 

උන්මාෙය  පත් දිලන්තපේ මුවින් ි.යනවුනි  

ලසන්තපේ ලිඟුව මුවින් එළිය  ෙත් සහනි යහපන් වනතිරී 

කකුල් පළල් කලාය  ඇපේ ය  ඇඳුපම් පයෝනිය ෙෑපවන තනන 

රපසෝ ා වලින් පපඟී පතත බිමව තිබුනි  

"ස්ස්ස්    ලසන්ත    එන්න පකොල්පලො   මපේ චූව පලව 

කන්න   ම  පහොඳ ම ෙලනවා   පලව කන්න පනටිපයෝඕඕඕ   " 
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යහන මත ෙණ ෙසා ෙත් ලසන්ත සහනිපේ ය  කළිසම ෙලවා 

තම නහය  තබා සිම්පේය  සහනිපේ පයෝනි යුෂ් පුසුඹින් හු  තවත් 

උන්මාෙය  පත් විය  

"ම්ම්ම්ම්…මපෙ සහනි පනටිපයෝ… හයාපෙ පිම්බුන චිච්චිපයන් 

ෙලපුවා චූත් එක්ක කනලතිලා වල් සුවපඳ ජන්න බෑ   ආආආආ     " 

රති උන්මාෙපයන් පමපසේ ි.යූ ලසන්ත සහනිපේ කකුල් තවත් 

පළල් පකො   ඇපේ පයෝනිපඉ මුු ණ හබා ෙත්පත්ය  සහනි ඇපේ 

පයෝනි පතොල් ඇඟිලිවලින් පෙපනත්ත  ඇශොය  

"පලව කන්න පකොල්පලෝ   පලව කන්න  මපේ චූව    දිව 

අස්ස ම ොල පලව කන්න   ආආආආආආආආආ      "  සහනි 

පතොල සපාපෙන කීවාය  

සහනිපේ කලවා තෙ පකො  අල්වා ෙත් ලසන්ත ඇපේ 

පයෝනිපයන් ෙලන යුෂ් උරා පබොමින් තම දිව ඇපේ පයෝනිය 

ඇුනල ම ෙමා උරමින් පලව කෑපව්ය  සහනි  මුළු ඇඟම ි.ළි 

පපොලා යන තරම්  සනපයක් ෙනනුනි  ඇය තම කකුල් උපිමමය ම 

පළල් කලාය  

"ආආආ   ලසන්ත අ අ අ අ     දිව අස්ස ම ොල උරන්න 

වස්ුනපව්ඒඒඒ    ම  සනප ජන්න බෑ    හයා මපේ පකොල්ලා 

ආආආආ     ආආආආආආ    ඌඌඌ   ආආආආ  ආේ     ආආආ 

ආආආ   ආේ  ස්ස්ස්ස්ස්ස්    ආආආ   " 

සහනි කාම විය පපවන් කල කෑ ෙනසීම දිලන්ත  හිම හනටි 

ඇසුපන් නනත  එපහත් ඇය ලසන්තපේ දිපවන් අමා සනපයක් ලබන 

බව හු   පත් පපන්ය  හු පේ ලිඟුපවන් ලා ධාුන පේපරන්න  විය  

දිලන්ත තවත් උන්මාෙය  පත් පවමින් තම කාම ෙණ්ඩ තදින් මිිමකා 

පසලවූපඉය  හු පේ සරම කනඩී බිම  වනටුනි  හු   ඒ බව 

පත් පපන්ෙ නනත  



23 

 

 

"ස්ස්ස්ස්   අරූ අක්ක  මාර සනපක් පෙනව   අක්කා ඇඹපරන 

විදිපයන් පකොච්චර සනපක් ෙනපනනවෙ ි.යල පේනවා    මමත් කවෙ 

හිම පම් වපේ පකල්පලක්  සනපක් පෙනවා   ම  පකල්පලක් ඕන    

ස්ස්ස්ස්   ඌඌඌ   අරූපේ පයියා නු පත ම නනෙල    අම්පමෝ 

ම ත් ඒ වපේ ති  පයියක් තිබුන නම්   ම්ම්ම්ම්    අම්පම්    මම 

බලන පින්තූර පපොත් වල තිපයනව වපේම මූ අක්කපෙ ු ත්ත පලව 

කලා සනප පෙනවා    ෆූෆූෆූෆූෆූ   මූත් ඒ පපොත් බලල ඇති    ආආආ    

සූසූසූසූ     " 

දිලන්ත තම ලිඟුව ෙනලවී යන තරම් පව්ෙපයන් අදින්න  විය  

ලසන්තපේ දිපවන් සහනි සුරතාන්තය ලනබීම  ආසන්න 

වූවාය  

"ආආආආආආආආආආ   ේේ   ආආආආආආආආආආආ    

ේේ      ආආආආආආආආආ    ේේේේ  අේ අේ අේ  උේ     " 

ලසන්තපේ මුු ණ තම පයෝනිය  තෙ කර ෙනිමින් සහනි 

සුරතාන්තයක් ලනබුවාය  ඇපේ පයෝනිපයන් වහනය වූ සුරක්ත 

රපසෝ ා වලින් ලසන්තපේ මුු ණ පතමී ගිපඉය  තම පපම්බිමය  

සුරතාන්ත සනප ී පමන් ඇතිවූ අභිමානපයන් උශොමය  පත් 

ලසන්ත ඇය හසවා ඇපේ ිනස පකොට් ය මත තනබුපව්ය  සහනි හු  

තදින් බො ෙත්තාය  ඇපේ කකුල් හනි. පමණ පළල් කල ලසන්ත 

ඇපේ සි පර මත නනගී තම ෙනි  ප්රාණවත් ලිඟුපවන් ඇපේ පයෝනිය 

පසා කපල්ය   

"ආආආආආආආආආආආආ   " 
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ඇතිවූ රති ප්රපමෝෙය නිසා 

සහනි කෑ ෙනසුවාය  තම 

ප්රියාෙිමය තෙ පකො  

පවලාෙත් ලසන්ත 

පව්ෙපයන් තම පු පෂ් 

යෙොව යුෂ් උුනරන ඇපේ 

රසවිල  හබන්න  විය  

හනම ලිඟු පහරක ම 

හු පේ ෙණ්ඩ වණෂ්ණ පකෝෂ් පතක්ම සහනිපේ ආශාපවන් කුල්මත් 

වී පපොපියන පයෝනිය ුනල  ි.ඳා බනස්පසේය  පෙපෙනා ම ෙනනුපන් 

මුලු ඇඟම ප්රපමෝෙය  පත් කල රති සම්පභෝෙයක්ය  

ලසන්ත සහනිපේ පතොල් උරමින්, සපමින් ඇපේ පියයු ප 

මිිමකමින් රති විය පපවන් හෙ වනි  ඇපේ පයෝනිය තම ශක්තිමත් 

පු පෂ් ෙණ්පඩන් සන්තේපණය කපල්ය  අභිරති සනපපයන් 

උන්මාෙය  පත් සහනි ඇපේ කකුල් හනි. පමණ පළල් කලාය  පම් 

නිසා ලසන්තපේ සනර ලිඟු පහර ඇපේ පයෝනිය පුනල ම වනදුපන්ය  

තවත් රති විය පව  පත් ඇය කකුල් හසවා ලසන්තපේ පිපට් 

ප ලවා ෙත්තාය  

"හයා  සනපෙ මපේ පනටිපයෝඕඕඕඕ  ආආආආ    ඊඊඊඊේ    " 

සහනි  ලිඟු පහර පෙමින් ලසන්ත ඇසීය  

"ආආඅ   හ  හව් මපේ පෙයිපයෝඕඕඕඕඕ  ෙහන්න අස්ස ම   

ආආආආ    ෙහන්න අ අ අ අ අ   ආආආආආආආආ  අස්ස     තව 

අස්ස …හබන්න අ අ අ අ අ    "  

සහනි කකුල් ෙස්සමින්, ලසන්තපේ තට් ම් මිිමකමින් කෑ 

ෙනසුවාය   
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"මපේ සුදු මනණිපක්ඒඒඒ   ආආආආආආ   මපේ කාම 

කුමාිමපඉඒඒඒඒ    " 

ලසන්ත පනොනවත්වා එක දිෙ  මිනිත්ුන ෙහයක් පමණ 

සහනි  ෙඬු පහර දුන්පන්ය  සහනි හු පේ හනි  ෙනි  සි පර  ය වී 

මිිමකී ගියාය   

පෙපෙනාපේ අභිරමණය බලමින් තම ලිඟුව පිිමමදිමින් සිටි 

දිලන්ත  හවුන්පේ කාමුක බව උුනරන සිසේෙය නිසා තව දුර ත් 

අල්ලා සිටීම  පනොහනි. විය  දිලන්තපේ ලිඟුපවන් ධාුන පි වූපඉ 

පවි ල්ලක් පමන්ය   ධාුන පි  වීපමන් පසු රති සුවය  පත් දිලන්ත 

 පන්ලය අල්ලා පෙන බිත්තිය  ඇල වූපඉය  

ලසන්තපේ ෙනි  පව්ෙවත් ලිඟු පහිමන් පයෝනි කාම නිල 

ඇවිස්සී ගිය සහනි සුරතාන්නය  පත් වීම  ආසන්න වූවාය  

"ආආ   මපෙ පෙයිපයො   ආ..මපෙ පෙයිපයො    ම  යන්න එනව 

මපේ පෙයිපයෝඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕ    ආආආආආආආආආ.... 

ේ.ේ.ේ    ආආආආආ  ේේේේ  ආආආආආආආඅේ ේ ේ ේ ේ උේ 

උේ  ේේේ   " 

මහ හඬින් කෑ ෙසමින් ලසන්තපේ 

ෙනි  ලිඟුව පයෝනි පතොල් වලින් සිරකර 

ෙනිමින්  සහනි මුලු ඇඟම පුපුරා යන 

තරම් සනර අධි සුරතාන්තයක් ලනබුවාය  

සුරක්ත සම්පභෝෙපයන් හෙ වනඩී ගිය 

සහනිපේ ෙෑස් පියවුනි   ලසන්තපේ පි  

ව ා ප ලාපෙන තිබූ ඇපේ කකුල් 

පළල්වී පහත  වනටුනි   

තම පසොඳුිමය  තම ශක්තිමත් 
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ලිඟුපවන් සුරතාන්ත සනප ී පමන් උශොමය  පත් ලසන්ත  ඇපේ 

පයෝනිය ජරී යන තරම් පව්ෙපයන්  රමණය කපල්ය  

"ආආආආආආආආආආ   මපෙ පෙව් කුමාිමපඉඒඒඒඒ      ම  

කනිම යනවාආආආආආආආආආආආආආආආ      ේ ේ ේ ේ    " 

ලසන්ත සහනි  පව්ෙවත් ලිඟු පහරක් පෙමින් ධාුන ෙිොවක් 

ඇපේ පයෝනිය පුනල ම මුො හනිමපඉය  පයෝනිපයන් උුනරා ගිය 

හු පේ පු පෂ් ධාුන ඇපේ පයෝනි පතොල් වලින් එළිය  වෑස්සුපන්ය  

හු පේ මුලු ලිඟුව පුරාම ඇපේ පයෝනි යුෂ් තනවරී තිබුනි  

සහනිපේ පයෝනිය ධාුන වලින් පිරවූ ලසන්ත ඇපේ සි පපරන් 

ජවත්වී ඇය ුන පලු පකො  ආෙර පතොල් චුම්බනයක් දුන්පන්ය  

පෙපෙනාම සුරක්ත සනප සුවපයන් සනහනල්ලුව  පත් වූපවෝය  

පමවන් රති සනප අඹු සනමි යුවලකපේ ආෙරය තවත් වනි  ි.රීම  

 පකුලක් පව්  

"සහනි    හයා  පහොඳ  සනප ආවෙ පනටිපයෝ?....." ලසන්ත 

ඇපේ කම්මුල ආෙරපයන් පිිමමදිමින් ඇසීය  

"අම්පමෝ හව් මපෙ පකොල්පලො     මපේ මුලු ඇඟම පුපුරන්න 

වපේ ම  ගියා    හයා ජතින් පකොපහොමත් ම  පෙපාරක්වත් 

යවලපන හයාපෙ ඒවා අිමන්පන පන්ෙ?.. ම්ම්ම්ම්   " සහනි සිිනන් 

සිනාවි.න් ලසන්ත  සිග්රහ කරමින් කීවාය  

"පකල්පල   හයා  සනප පෙන්න තමයි ම  ඕන වස්ුනපව්   හයා 

මපේ සුදු මනණිකපන ළමපයෝ     " 

"ම්ම්ම්   මම ෙන්නව චණ්ි  පනටිපයෝ     ම  හයා නනුනව නම් 

ජන්න බෑ ලසන්ත    ම  හයාව හනමො ම පම් වපේ ඕන    හයා 

මපේ ජීවිතය    හයා ම  පකොච්චර ආෙපේෙ ලසන්ත?....."  
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"පම් මුලු පලෝපක ම වනි ය මම හයා  ආෙපරයි මපෙ 

කුමාිමපය    " 

ලසන්ත නනවතත් සහනි  උණු මසුම් පතොල් හාදුවක් පෙමින් 

කීපව්ය  

ස්වයි වින්ෙනපයන් තණේතිය  පත්ව බිත්තිය  ඇලවී සිටි 

දිලන්ත  මෙක් නින්ෙ ගිපඉය  පම් නිසා හු පේ ිනස කඩා වනටීපමන් 

 පන්ලපඉ වනී  සිිනන් ශේෙයක් ඇති විය  පම් ශේෙය ඇසුනු සහනි 

සහ ලසන්ත කලබලය  පත් විය  

"ෂ්්ෂ්්ෂ්්   ලසන්ත   පමොකශෙ සශෙයක් ආව  පන්පල ළඟින්   " 

"ජන්න මම පපොේඩක් ගිිනන් බලන්න   " 

"ස්ස්ස් පම්    සරම ඇඳපෙන යන්න   " 

වහා සරම ප ලවා ෙත් ලසන්ත  පන්ලය අසල  පෙොස් තිරය 

විවණත කපල්ය   පන්ලය අසල එළිපඉ පහලුපවන් සිටි සිය කුඩා 

මස්සිනා දුටු ලසන්ත එක් වරම කම්පනය  පත් වූවත් සිදුවී ඇති 

පෙය ව හා ෙනනීම  හු   අපහසු වූපඉ නනත  ඒ නිසා හු  ි.සිත් 

පනොි.යා නනව ත් යහන  පනමිණිපඉය  

ලසන්ත ෙනක බිය  පත් දිලන්ත  පන්ලය අසලින් පලා පෙොස් 

තම කාමරය  පනමිණ හති හලන්න  වූපඉය  

"පමොකශෙ ලසන්ත ඒ ආපු සශපෙ?...." සහනි යහපනන් නනගි  

ඇසුවාය  

"ආ   මුකුත් නෑ සහනි   මම ිනතන්පන පහෝතම්බුපවක්ෙ 

පකොපහෙ    පම්    පහලුපවන් ජන්න එපා    ගිිනන් ඇඟ පහෝෙපෙන 

නයිටිය ඇඳපෙන එන්න   අපි ුන පලු පවලා නිො ෙනිමු   " 
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ලසන්ත පමපසේ කීපව් සහනි පහලුපවන් සිටිනු දිලන්ත ෙකී 

යනයි සිතා පෙනය  එපහත් දිලන්ත පෙපෙනාපේ රති පකළිය 

පහොඳින් දුටුපව්ය  

"හා ලසන්ත    හයා ඇඳ  යන්න මම එන්නම්   " 

පමපසේ ි.යූ සහනි නාන කාමරය   ගියාය  

 

පසු දින උෙෑසන දිලන්ත හනි. පමණ ලසන්ත සහ සහනි මෙ 

හනරීම  උත්සාහ කපල්ය  එපහත් ලසන්ත පකපසේ පහෝ හු  සමෙ 

කතා කපල්ය  

"මල්ලි    ම  පපොේඩක් හයා එක්ක කතා කරන්න 

පුලුවන්ෙ?...." ලසන්ත ඇසීය  

පම් කුමන කාරණයක ෙනයි දිලන්ත  වන ු පන්ය  පකපසේ 

පවතත් හු   තම මස්සිනා මෙ හනරීම  පනොහනි. විය  

"ආ  ඕ   පුලුවන් අයිපය   " දිලන්ත සලිත වී කීය  

"එන්න   අපි පපොේඩක් එළිය  යමු   " 

පමපසේ ි.යූ ලසන්ත, දිලන්ත සමෙ පෙමිදුල  ගිපඉය  

"මල්ලි   ම  ඇත්ත ි.යන්න    හයා ඊපය  පන්පලන් අක්කයි 

මමයි දිහා බලන් ිනටිය පන්ෙ?..." ලසන්ත පසමින් එපහත් තරමක් 

තදින් ඇසීය  

"අ අ අ  හ  හ  හව්  අ   අයිපය  අ අ අපන  අපන්   අ  අක්ක  

ි.යන්න එපා      අක්ක මාව මරයි   " දිලන්ත පෙොත ෙසමින් කීය  

"නෑ මල්ලි   මම ි.යන්පන නෑ   ි.යනව නම් ම  ඊපය රෑම 

ි.යන්න තිබුනා    ඇයි හයා  අපි පෙන්න දිහා බලන් ජන්න ඕන 

වුපන්?....." 
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"අ අ  අපන අයිපය  ම   ම  ම  ආස ිනුනන ිනන්ෙ    " 

"හයා හක්පකොම ෙනක්කෙ?..." 

"හ  හ හව්  අ   අයිපය   " 

"බල බල හයා පමොනවෙ කපේ?...." 

"අ අ අ අ අ     " දිලන්ත  වචන පි  වුපන් නනත  

"බය පවන්න එපා මල්ලි    මමත් හයාපෙ වයස පු  කරපු 

පකපනක්පන   ජතින් බය නනුනව ි.යන්න   පමොනවෙ හයා අපි 

පෙන්න දිහා බලාපෙන කපේ?....." 

"අපන්  අ   අයිපය    ම  මම   අක්කයි  අ   අයියයි කරනව බල 

බල  අ අ අ  අපත් ෙනු වා    " දිලන්ත පමපසේ ි.යා බිම බලා 

ෙත්පත්ය  

"ිනක්    හව් ම  ිනුනනා   සරම කඩාපෙන පහළුපවන් ජන්න 

පකො     ඕක  ලනජ් ා පවන්න ඕන නෑ මල්ලි    අපි හක්පකොම හය 

වයස  හය පශවල් කරනවා    ඒත් පම් වපේ හයාපෙ අක්කා දිහා 

බලාපෙන කරන එක නම් හිම නෑ    ඒ හයාපෙ අක්කපන   " 

"අපන් නෑ අයිපය    ම  අක්ක ෙනන එපහම පශවල් 

ිනපතන්පන නෑ     මම   මම  පම    පම    ෙෑණිපයකුයි මිනිපහකුයි 

කරනව බලන්න ආස ිනන්ෙයි පහොපරන් බලන් ිනටිපය   අපන් නෑ   

මපේ අක්කා ෙනන ඒ වපේ ිනපතන්පන නෑ අයිපය     අපන් අක්ක  

නම්  ි.යන්න එපා    අම්මයි තාත්තයි ෙනන ෙත්පතොත් මාව පෙෙිමන් 

එලවයි    "  දිලන්ත ෙනපහමින් කීය  

"හිම හිම    ම  පත්පරනව    හයා වල් පපොත් බලනවෙ?...." 

"හ  හ  හව් අයිපය    " 

"හ්ම්ම්   ම  පත්පරනවා     හයා  ෙෑණු ම ළමපයක් නනහනපන  " 
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"අපන් නෑ අයිපය     ඒත්  ඒත්  " 

"ඇයි ඒත් ි.යන්පන?....." 

"ෙෑණු ම ළමපයක් ජන්නව නම් මම ආසයි   " 

"පමොපකෝ?.. එයත් එක්ක පම්ව කරන්නෙ?....." ලසන්ත තදින් 

ඇසීය  

"හව් අයිපය    " 

"මල්ලි    හයා තවම ජස්පකෝපල යන ළමපයක්    හය වයස  

ඕවා කරන්න ගිපයොත් පලොකු අමා පවක වනප නවා   පකොල්පලො 

තනියම කරන එක සාමානය පෙයක්   මමත් ඒ කාපල එපහම 

තමයි    ඒත් අපි පුලුවන් තරම් පාලනය කර ෙන්න ඕන   

පත් පනාෙ?.... ෙෑණු ම ළමයිත් එක්ක වනි  පශවල් කරන්න ගිපයොත් 

පකොපහන් පකළවර පවයිෙ ෙන්පන නෑ   ඒව බනන්ෙ  පස්පස ඇති 

පවනකන් කරන්න පුලුවන්   ෙනන් ජතින් හයා ෙනක්කපන අක්කයි 

මායි කරන ඒවා    පන්ෙ?..ආ   මමවත් අක්කවත් බඳින්න කලින් 

පම් වපේ පශවල් කරල නෑ    ඒ ිනන්ෙ තමයි අපි පෙන්න ෙනන් 

පමච්චර පහොඳ  සන්පතෝස පවන්පන     අක්කයි මායි පෙන්න  

පෙන්න පෙොඩාක් ආෙපරයි    ජතින් එපහම ආෙපරන් පම්ව කරන 

පකො  පලොකු සනපක් එනවා    හයා  පත්පරනවපන?..." 

"හ  හ  හව් අයිපය    " 

"හයා  පමොනව හිම ප්රශ්නයක් තිපයනව නම් මාත් එක්ක  

කතා කරන්න    මම හයාපෙ අයිය වපෙ    හයා  අක්ක එක්කවත් 

අම්ම තාත්තා එක්කවත් පම්ව කතා කරන්න බනහනපන    ජතින් මාත් 

එක්ක ඕන පෙයක් ි.යන්න   " 

"හා   හා   අයිපය    අයිය  පෙොඩක් ස්තූතියි    " 
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ෙනනුම් පත් පම් ඇති වනි ිනටිපයකුපේ නිසි උපපෙස් ලනබීම හනී  

වනපඩන ෙනහනණු ම පහෝ පිිමමි ළමපයකු  වනෙෙත් පෙයි.  එපහත් 

පබොපහෝ අවස්ථාවලී  ළමුන් පපළපඹන්පන තම යහළුවන්පේ 

උපපෙස් පිළි පනී ම යි  පම් තත්වය දිලන්ත ත් ඇති විය  හු  

පිමණත බවි.න් යුුන තම මස්සිනා  වඩා හු පේ මිුන ප විරාන්පේ 

උපපෙස් අෙය කපල්ය  

 

"මචන්    මාර පනෝන්ි ය වුපන් බන්    අක්කයි අයියයි කරනව 

බලන්න ගිිනන් අයිය  අු  වුනා   "  

පම් සිශධිපයන් පසු විරාන් හමුවූ වි  දිලන්ත හු  සමෙ 

පනවසීය  

"මලා    ජතින් චා ේෙ?....." විරාන් කලබලපයන් ඇසීය  

"පහොඳ පවලාව  අයියා විතරයි ෙනක්පක    මිනිහා මාව 

පේ පවා    අක්ක වත් කා වත් ි.යල නෑ   " 

"අම්පමෝ  ඒක පහොඳයි    " 

"හනබනයි මචන්    මිනිහ ම  අවවාෙ කරා ඕව කරන්න එපා 

ි.යල    " 

"අපන් පම් මචන්    ඌ  අවවාෙ දිී  ජන්න පුලුවන් ඌ  ෙනන් 

ු කන්න ෙෑණිපයක් ජන්න ිනන්ෙ… නනත්නම් ඌත් අපි වපේ අපත් 

ෙෙහා ඕව බල බල ජඳියි    අපන් අල්ලලා ොපන් බන්…අපි  

අවස්ථාව ආපවොත් අපි බඩුවක් ෙහමු   " 

"අපි  පකොපහන්ෙ බන් බඩු පසට් පවන්පන    බලපන් අර රිගි 

ි.යපු පශවල්   " 
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"හිම හිම බන්     මම ි.යන්පන පසට් වුපනොත් ෙහමු ි.යල    

පම්…. ජතින් ි.යපන්පකො    උපේ අක්කා පකොපහොමෙ?.. උඹ  

ඒි.ව ෙනකල පමෝල් වුනාෙ?..ආ  " 

"උඹ  පිස්සුෙ බන්?.... ඒ මපේ අක්කා    ම  මපේ අක්කා 

ිනන්ෙ එපහම පමෝල් පවන්පන නෑ    ම  පමෝල් වුපන් උන් පෙන්න 

ු කනව බලන් ජඳල    මපේ අක්කා ිනන්ෙ පනපමයි   " 

"ඒ වුනා  බන්   හය අක්කල මල්ලිල ු කන ඒව ඕන තරම් 

පවන්පන   පම්    ඒක  කමක් නෑ    ජතින් ි.යපන්පකො    උපේ 

අක්කා ම ප කඳක්ෙ?...." 

"අපන් පම්    ම  ඕව ි.යන්න බෑ…ඒ මපේ අක්කා   " 

"ආ හිම හිම   උඹ කනමති නනත්නම් නිකන් ින පන්    හනබනයි 

උපේ අක්කා ම  ඇල්ලුපවොත් නම් මම ඒි.  පනපලන්න 

ු කනව   " 

විරාන් ප්රාණවත් පවන සිය ලිඟුව කළිසම උි න් අත ොමින් 

කීය  

"උපේ පයියා නගිනව පන්ෙ?.. උඹ මපේ අක්කා ෙනකලවත් 

නනුනව පකොපහොමෙ එයාව මතක් කරල අපත් ෙහන්පන?..ආ   " 

"ම  ෙනන් පකල්පලක් මතක් කරත් නගිනව බන්    පම්     අෙ 

හවස අපේ පෙෙර ගිිනන් සනපක් ෙනිමු හිමෙ?...." 

ෙනහනණු ම ළමපයකුපේ ඇසුර පනොලනබීපමන් මහත් ලිිගික 

ජච්ඡාභිෙත්වයක  පත්වී ඇති දිලන්තත් විරානුත් දිනක  ුනන් 

හතර වතාවක් ස්වයි සම්පභෝෙපඉ පයී ම  ඇේබනින වූ අතර 

පෙපෙනා අතර සම ලිිගික ක්රියාෙ නිතරම සිදු විය   

පෙපෙනා ෙනහනණු ම ළමුන් පෙස රාගික පකෝණයි.න් පමණක් 

බනලීම  පපළඹුපනෝය  පම් නිසා ෙනහනණු ම ළමපයකු  ආෙරයක් 
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හවුන්පේ සිපත්  නිත වූපඉ නනත  කාමුක පපොත් වල සිටින 

නිරූපිකාවන් පමන් සෑම ෙනහනණියක්ම ලිිගික භාණ්ඩයක් යනයි 

හවුන් සිතා ෙත්පතෝය  

 

අපපොස සාමානය පපළ සමත් වීපමන් පසු පෙපෙනා උසස් 

පපළ හනෙෑරීම ආරම්භ කපලෝය  වයස මුු කුරා යෑමත් සමෙම 

හවුන්පේ ලිිගික ආතතියෙ වනි  විය  හවුන් ෙනහනණු ම ළමයින් පෙස 

ආෙරය මුසු හනඟිමි.න් පනොබනලීමත්, ෙනහනණු ම ළමුන්පේ සිපත් 

ආෙරයක් ඇල්මක් ඇතිවන අයුිමන් කතා පනොි.රීමත් නිසා පාසපල් 

ි.සිම ෙනහනණු ම ළමපයකු පෙපෙනා සමෙ ආෙර සම්බන්ධතාවයක් 

තබා සාමානය මිත්ර කමවත් ඇති කර ෙත්පත් නනත  

"පම් පකල්පලො එපකක් වත් අපිව ෙණන් ෙන්පන නෑ බන්    

ම  ිනපතනව මුන් එපකක් බපලන් උස්සල ෙහන්න   " 

ෙනහනණු ම ළමුන් තමා සමෙ මිත්ර පනොවන පහේුනව ව හා ෙත 

පනොහනි. විරාන් දිලන්ත සමෙ පනවසීය  

"උඹ  ඕන බපලන් උස්සල ිනපේ යන්නෙ?...." 

"හ්ම්   අපි  බඩුවක් පසට් පවන්පනම නෑපන බන්   බලපන්   

අර අ න්තයා අනුරාධපුර  වුන් එකදි බඩුවක් පසට් පවලා ෙහල 

තිපයනවා    ඌ ඊපය කයිවා ප ෙනු වා     පකොළඹ ජස්පකෝපලක 

බඩුවක්ලු    මූ  ආස පවලා ඒි. ජන්න පහෝ පල්  මූව එක්ක 

ගිිනන් ු කල තිපයන්පන    " 

"පකොළඹ ජස්පකෝලවල පකල්පලො ු කනවෙ බන්?.. අපේ උන් 

නම් ෙල් පෙක අල්ලනව විතරපන   " 

"මන් ෙන්පන නෑ බන්   අ න්තයා එපහම ි.ව්වා   මාර 

ලස්සන බඩුවක්ලු    ඒි. මූ  වහ වනටිලා පකොළඹ  එන්නත් 

ි.ව්වලු   " 
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"හ්ම්ම්   අපි  පකොපහෙ බන් එච්චර වාසනාවක්   අපි  ජතින් 

අපත් පිින  විතරයි    " 

"ෙනන් නම් ම  ඇති පවලා තිපයන්පන බන් අපත් ෙහල    

පම්    පකල්පලො අපි  පසට් පවන්පන නනති ිනන්ෙ පකොල්පලක් 

උස්සමුෙ?...." විරාන් ඇසීය  

"පකොල්පලක් උස්සන්න?... ඒක කරන්පන පකොපහොමෙ 

බන්?..." දිලන්ත පුදුමපයන් ඇසීය  

"අයිපයෝ බන්  ඒක පකල්පලො උස්සනව තරම් අමා ප පවන්න 

බෑ    හපඉ හපත් ජන්න පපොි  පකොල්පලක්ව උස්සල ෙල් පාරක් 

පෙමු     මම ිනතන්පන අපේ සේලත් පපොි  පකොල්ලන්  ෙල් 

කපනවා    " 

"ජතින් බන්… ඌ ි.ව්පවොත් එපහම?..." 

"පකොල්පලො එපහම ි.යන්න යන්පන නෑ බන්   ඌ 

පනොි.යන විදිය  ඌ ත් සනපක් පෙමු    " 

"ජතින් පකොහා ෙ උස්සන්පන?...." 

"ජස්පකෝපලන් පස්පස හවස  පන්තියක  උස්සමු    මම 

අහල තිපයනව පලොකු පකොල්පලො පපොි  පකොල්ලන්ව හවස  

පන්ති වල  උස්සල ෙල් කපනව ි.යල   පකල්ලන්වත් එපහම 

උස්සනවලු… ඒත් අපි  පකල්පලො පසට් පවන්පන නනහනපන   " 

"අපන් මන් ෙන්පන නෑ   ම  ටිකක් බයයි මචන්    " 

"බය පවල බෑ බන්    ට්රයි එකක් ොමු    " 

"ජතින් කවුෙ උස්සන පකොල්ලා?....." 
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"හපත් පන්තිපය ජන්නවා නයන්ත ි.යල පකොල්පලක්   උපේ 

ෙල් පෙක නියමයි    ඌ මාත් එක්ක ටිකක් ෆිට්     මම කතාවක් ොල 

ඌව උස්සන්න බලන්නම්  " 

නාඹර විපඉ සිටින සමහර පිිමමි ළමුන් සම ලිිගික ක්රියා වල  

පයොමු වන්පන් ෙනහනණු ම ළමයින්පේ ඇසුර පනොලනබීපමන් ලිිගික 

ජච්ඡාභිෙත්වයක  පත් වීම නිසාය  ස්වයි වින්ෙනපයන් පමණක් 

තම ලිිගික ආතතිය නනති කර ෙනනීම  පනොහනි. වූවි  හවුන් 

පමපසේ සම ලිිගික ක්රියා වල  පයොමු පව්   

විරාන් තමා සමෙ යහලු කමක් ඇති කරපෙන සිටින හත් වන 

වසපේ සිසුපවකු වූ නයන්ත තම සම්පභෝෙ ක්රියා වල  නම්මා 

ෙනනීම  උත්සාහ කපල්ය  

"පම් මල්ලි    අෙ හනන්ෙෑව  අපි පපොි  වනඩක් කරමුෙ?..." 

විරාන් නයන්තපෙන් ඇසීය  

"ඒ පමොකශෙ අයිපය?..." 

නයන්තපේ ළපටි ලිඟුව පකො  කළිසම  ිනරවී මුනවී තිපබන 

ආකාරය නිසා විරාන්  පපළඹවීමක් ඇති විය  හු පේ පිිමපුන් 

කළවා යුෙලය විරාන්පේ පපළඹවීම තවත් වනි  කපල්ය  පෙොපළොස් 

වියනති ළමපයකු වුවත් නයන්තපේ තට් ම පහොඳින් පනරා තිබුනි  

තට් ම් වල  සිරවූ හු පේ ය  කළිසපම් ොරය ිනර පකො  

කළිසපමන් ජලිේපි පපපනන්න  තිබුපන්ය  පම් සියල්ල විරාන්පේ 

ශිෂ්්නය ප්රාණවත් ි.රීම  සමත් විය  

"හයා  අෙ ජස්පකෝපල ඇිමල පපොේඩක් ජන්න පුලුවන්ෙ?..." 

"ම්ම්ම්   පුලුවන්    ඇයි අයිපය?...." 
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"නෑ   අෙ ජස්පකෝපලන් පස්පස තව අයියා පකපනකුයි මායි 

අලුත් ස න් ක්රමයක් පු පදු පවනවා   එයා තමයි ඒක ෙන්පන    

ජතින් හයත් එන්න    පයිට් කරන්න ජපෙන ෙන්න පුලුවන්පන   "  

විරාන් නයන්ත පාසපලන් පසු නවතා ෙනනීම  දිලන්ත සමෙ 

කලින් කතිකා කරෙත් පබො පවක් කීය  

"ම්ම්ම්   පහොඳයි අයිපය   හනබනයි වනි ය පරක්කු පවන්න බෑ   

අම්මා එන්න කලින් පෙෙර යන්න ඕන  " 

"හිම හිම මල්ලි   එච්චර පරක්කු පවන්පන නෑ    " 

එදින පාසල නිමවූ පසු දිලන්ත සහ විරාන්, නයන්ත සමෙ 

පාසල ඈත පකළවරක පාළු තනනක ඇති පන්ති කාමරයක  

පනමිණිපයෝය   

"ම්ම්  විරා   මූ නම් මාර ෙන  

පකොල්පලක් තමයි    බලපන්පකො 

පපොි  වුනා  පුපක් සයිස් එක    

පකො  කළිසම නියපම  පුක  තෙ 

පවලා    මුපේ පුක හිමය බඩුවකපෙ 

පුකක් වපේ     ප ොකාපේ වාටියත් 

ජලිේපිලා පේනවා   ෙනක්කම ඇති 

නගින්න    මූ  පුපක් අිමමුෙ?...." දිලන්ත විරාන්පෙන් පසමින් 

ඇසීය  

"ෂ්්ෂ්්ෂ්්    කෑ ෙහන්න එපා බන්  ඌ  ඇපහයි    පුපක් ඇරල 

අේපසට් එකක් ගිපයොත් මාර අවුලක් පවන්පන    ඒ ිනන්ෙ ෙල් 

කපමු    මුපේ ෙල් පෙක නියමයි   " 

"හිම මචන්    " 

තිපෙනා පන්ති කාමරය  පනමිණිපයෝය  
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"ජතින් පමොකශෙ අයිපය පම් පයිට් කරන විදිය?..." නයන්ත 

ඇසුපව්ය  

"ජස්පසල්ල දිලන්ත අයියයි මමයි කරල පපන්නන්නම්   ඊ  

පස්පස හයත් කරන්න    හයා පම් පඩස්ක් එක උඩ වාි  පවලා 

ජන්න    " 

විරාන් පමපසේ ි.ව්පව්ය  නයන්ත පන්තිපඉ පම්සයක් උඩ වාි  

විය හු  කකුල් පළල් පකො  ජඳෙත් අකාරය නිසා හු පේ ලිඟුව 

කළිසම  සිරවී ජදිිමය  පනරා තිබුපන්ය  පමය දුටු දිලන්ත ත් 

විරාන් ත් අධික පපළඹවීමක් ඇති විය  

ස න් ක්රමයක් පුු ණු ම වන ආකාරය  එක  ආලිිෙනය වූ 

දිලන්තත් විරානුත් මුලින් ස න් කරන ආකාරයක් පපන්වා ටිපකන් 

ටික එි.පනකාපේ සි පර අත ෙෑම ත් මිිමකීම ත් ප න් ෙත්පතෝය  

ක්රම ක්රමපයන් පෙපෙනා එි.පනකාපේ ලිඟු කළිසම් උි න් 

මිිමකා ෙත්පතෝය  හවුන්පේ පම් ක්රියාව පෙස නයන්ත තරමක් 

වික්ෂිේතව බලා සිටි නමුත් ි.සිම පෙයක් කීපව් නනත  පමපසේ මිිමකා 

ෙනනීම නිසා පෙපෙනාපේම ශිශ්නයන් ප්රාණවත් වීම  ප න් 

ෙත්පත්ය  ටික පවලාවි.න් කළිසම ජදිිමය  අදිමින් පෙපෙනාපේ 

ලිඟු ෙනි  විය  

පෙපෙනාපේ පම් ජිමයව්ව නිසා මල්වර විය  පා තබා සිටින 

නයන්ත ෙ සිිනන් පපළඹවීමක් ඇති විය  හු පේ ළපටි ලිඟුවෙ 

යන්තම් පණ ෙනසුපව්ය  හු  පකො  කළිසම උි න් තම ලිඟුව 

යන්තම් පිිම මනශපශය  

නයන්ත තම ලිඟුව පිිම මදිනු දුටු විරාන් හු  උත්පත් නය  

පත් වී ඇති බව ව හා ෙත්පත්ය  
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"පම් මචන්   අරූ  පමෝල් පවන්න අරපෙන    වපරන් එතන  

ගිිනන් ඌව තවත් චූන් කරමු   " විරාන් පසමින් දිලන්තපේ කණ  

පකොඳුරා කීය  

පෙපෙනා එම ආලිිෙනපයන්ම නයන්ත අසල  පනමිණිපයෝය  

පෙපෙනාපේම ලිඟු ෙනි  පලස ප්රාණවත් වී කළිසම් ජදිිමය  පනරා 

තිබුනි  නයන්ත  පමය පහොඳින් පපනුන නිසා එයින්ෙ හු පේ 

උශී පනය වනි  විය  

"මල්ලි    හයා  පේනවෙ අපි පෙන්න  පවලා තිපයන එක?... 

හයා ත් පමොනව හිම ෙනපනනවෙ?...." විරාන් තම ෙනි වූ ලිඟුව 

කළිසම උි න් අත ොමින් ඇසීය  

"අ අ  හ  හව්   අයිපය   ම  මපේ   මපේ චූ එක පලොකු 

පවනවා    " 

පමපසේ ි.යන වි  නයන්තපේ කකුල් තවත් පළල් විය  

"ම්ම්ම්    පකොල්පලො වුනාම චූ එක පලොකු පවන්න ඕන 

මල්ලි    එතපකො  තමයි ආතල් එක   පම්    හයා  ආසෙ මපේ චූ 

එක බලන්න?...." විරාන් නයන්තපේ කලවා සිනිඳු පලස අත 

ොමින් ඇසීය  නයන්ත තවත් ගිනියම් විය  

"අ  ම   ම   මන් ෙන්පන  ෙන්පන නෑ අයිපය    " නයන්ත 

පෙොත ෙසමින් කීය  

"මන් ෙන්නව හයා ආසයි ි.යල   ජන්න පපොේඩක්   " 

විරාන් හු පේ සුදු කළිසම පහත් පකො  ෙනි  පලස ඍජු වී ඇති 

තම කාම ෙණ්ඩ ය  කළිසපම් පනත්ති.න් එළිය  ෙත්පත්ය  ොහත් 

වියනති විරාන්පේ ෙණ්ඩ ෙනන් උපිමමය  හනී  තිපේ  ෙණ්ඩ ප්රාණවත් 

වූ වි  හු පේ ලිඟු මුණ්ඩය සම්පූේණපයන්ම එළිය  පනමිපණ්  
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"ස්ස්ස්ස්    අයියපෙ චූ එක මාර පලොකුයි    මපේ හච්චර 

පලොකු නෑ   " විරාන්පේ ෙණ්ඩ පෙස පුදුමපයන් බනලූ නයන්ත කීය  

"හයා තාම හනපෙන පකොල්පලක්පන මල්ලිපයො    හයාපෙත් 

පස්පස පම් වපේ පලොකු පවයි     පම්   ෙන්නපකො හයාපෙ චූ එකත් 

එළිය     "    තම ෙණ්ඩ අතින් පිිම මදිමින් විරාන් කීපව්ය   

මෙක් අදි මදි කල නයන්ත පම්සය උඩ වාි වී සිටිමින්ම තම 

ිනර පකො  කළිසම පහත් කපල්ය  හු පේ අළු පා  ිනර ය  කළිසම 

විරාන්පේත් දිලන්තපේත් කාම ගින්න  තවත් පිදු ප එක් කපල්ය  

"ස්ස්ස්ස්   මල්ලිපයෝ    හයා නියම ප ොපකක් ෙහල ජන්පන   

අම්පමෝ    මාර ිනර ප ොපකක්    ම්ම්ම්   හයාපෙ චූ එක ප ොකා 

ඇුනපල පලොකු පවලා පපොේඩක් කනිමත් ගිිනල්ල පන්ෙ?   

අම්පමෝඕඕ       චූව එළිය  ෙන්න පනටිපයෝඕඕඕඕ   "   උන්මාෙය  

පත් විරාන් කෑ ෙනසීය  

විරාන් කල පිමදිම නයන්ත තම ප්රාණවත් ළපටි පකොලු ලිඟුව 

ය  කළිසපම් පනත්පතන් එළිය  ෙත්පත්ය  අඟල් හතරක් පමණ දිගු 

නයන්තපේ ළපටි ලිඟුව යකඩයක්පසේ  ෙනි වී තිබුනත් හු පේ ලිඟු 

මුණ්ඩය තවම හිම හනටි එළිය  එන්පන් නනත  

"ම්ම්ම්   මල්ලිපයෝ    හයාපෙ තාම නූල කනි ලා නෑ පන්ෙ?.... 

හයා අපත් ෙහනවෙ මල්ලිපයෝඕඕඕ    "  තම පපොපියන ෙනි  

ලිඟුපවන් වෑස්පසන ළා ධාුන ඇඟිල්පලන් කලතමින් විරාන් ඇසීය  

"මම තවම පෙපාරයි ෙහල තිපයන්පන අයිපය   "  

"ම්ම්ම්   අෙ ජඳල හනමොම ෙහන්න මල්ලිපයො     එතපකො  

නූල කනි ලා ප ොපා පහොඳ  එළිය  එනවා   එපහම වුනාම ආතල් 

එක වනි යි    ජස්සරහ  පහොඳ  බඩු ෙහන්නත් පුළුවන්    ම්ම් 

හයාපෙ චූ පනටියා ෙනක්කම ජන්න බෑ    ආආආආ    " 
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රති කාමපයන් ගිනියම් වූ විරාන් පහත  නනමී නයන්තපේ 

ළපටි ලිඟුව උරන්න  විය   

"ආ  ඌ  ආ   අයිපඉ     " විරාන්පෙ දිපවන් තම ලිඟුව  ෙනනුන 

සුන  නිසා නයන්ත  ි.යනවුපන්ය  විරාන් නයන්තපේ පකො  

කළිසම ෙලවා ෙමා හු පේ කකුල් තවත් පළල පකො  කුඩා ෙනි  

ලිඟුව උමුනපවන් උරන්න  විය  

"ආ  ආ   ආ  ආ   ආ   " කුල්මත් වූ නයන්ත පකඳිිම ෙෑපව්ය  

විරාන්පේත් නයන්තපේ ක්රියාව බලා සිටි දිලන්තපේ ෙණ්ඩ 

යකඩයක් පසේ ෙනි වි ගිනියම් විය  තව දුර ත් ජවසා සිටිය 

පනොහනි.වූ දිලන්ත හු පේ කළිසමත් ය  කළිසමත් පහත් කපල්ය  

හු පේ කාම ෙණ්ඩ දුන්නක් පමන් එළිය  පනන පකළින් විය  

නයන්ත අසල  ගිය හු  නයන්තපේ ිනස අතින් අල්වා තම නළියන 

ෙණ්ඩ නයන්තපේ ක   තබා ෙනස්සුපව්ය  ලිඟු මුණ්ඩය 

නයන්තපේ ක  ුනල  ගිපඉය  

"උරපන් මල්ලිපයෝඕඕඕඕ    උරපන් මපේ පයියා    උපේ චූටි 

පයියා විරාන් උරන විදිය  උඹත් මපේ පයියා උරපන් මල්ලිපයෝ 

ඕඕඕඕඕ   " 

රතිපයන් උමුනවූ දිලන්ත කෑ ෙනසීය  නයන්ත නිරායාසපයන්ම 

දිලන්තපේ ලිඟුව උරන්න  ප න් ෙත්පත්ය  

විරාන් තම ෙණ්ඩ අතින් පිිමමදිමින් නයන්තපේ ෙනි  ළපටි 

ලිඟුව පකළ පපරමින් ජ පපව්ය  නයන්තපේ ලිඟුපවන් විරාන්  

ෙනනුපන්  මුලු ඇඟ ම ෙනපනන තරම් රසයක්ය  විරාන්පේ ලිඟුපවන් 

ළා ධාුන වනගිපරන්න  විය  

තිපෙන සෑපහන පව්ලාවක් පම් ආකාරය  කාම සම්පභෝෙය 

ලනබුපවෝය  
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නයන්තපේ ලිඟුව මුපවන් එළිය  ෙත් විරාන් සි  ෙත්පත්ය  

"දිලා   වපරන් පමහා     ඇවිත් මූ  ෙල් කපපන්     මම ෙනන් 

ක   පෙන්නම් ඌ    " 

නයන්තපේ මුවින් ෙණ්ඩ එළිය  ෙත් දිලන්ත නයන්තපේ 

කකුල් පෙක මනදින් සි  ෙත්පත්ය  

"විරා   මුපේ ෙල් පෙකයි නනෙපු පපොි  පයියයි ෙක්කම ජන්න 

බෑ යපකෝඕඕඕ…  මූ නම් පතල් පේපරන පපොි  එපකක්    " 

දිලන්ත නයන්තපේ උරිනපසන් අල්ලා පම්සය මත පහේත්ුන 

කපල්ය  පම්සය මත  නනගුනු විරාන් හු පේ ලිඟුව නයන්තපේ 

මුව  ඇුනලු කපල්ය  විරාන්පේ ෙණ්ඩ අතින් අල්වා ෙත් නයන්ත 

ආසාපවන් උරන්න  විය  දිලන්ත  හු පේ ෙනි  ලිඟුව නයන්තපේ 

කලවා මනදින් තනබුපව්ය  

"ඕකපෙ ෙල් පෙක ි.ට්ටු කරල ඇරපන් බන්    නනත්නම් උපේ 

පයිය  ආතල් එකක් නෑ    හිමය  වදින්පනත් නෑ    "  විරාන් කාම 

විය පපවන් හති ෙමමින් කීය   

නයන්තපේ කලවා ළි කල දිලන්ත හු පේ ලිඟුව කලවා 

මනදින් තබා ෙස්සන්න  විය  නයන්තපේ පකළවලින් නනහනවී තිබූ 

ලිඟුව කලවා මනදින් පහොඳින් ලිස්සා ගිපඉය  නයන්තපේ කලවා 

තදින් අල්ලා ෙත් දිලන්ත පව්ෙපයන් කලවා සිසේෙපඉ 

පයපෙන්න  විය   

"ආආආආආ   සූසුසූඌඌඌඌ   ආආආආ    " 

දිලන්ත කාම ගින්පනන් ෙනපවමින්  නයන්තපේ පිිමපුන් කලවා 

තම කාම ෙණ්පඩන් අුනල්ලමින් රති පකළිපඉ පයදුපන්ය  

"මල්ලිපයෝඕඕඕඕඕ    අපත් ෙහ ෙනින් පකොල්පලෝඕඕ      

දිලන්ත අයියපෙ ෙල් පාරත් එක්ක උඹ  තවත් ආතල් එක එයි   
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අපත් ෙහපන් පකොල්පලෝඕඕ    " විරාන් නයන්තපේ මුව  තම 

ලිඟුව හබමින් කෑ ෙනසීය  

නයන්ත තම ෙනි  කුඩා ලිඟුව පිිම මදින්න  ප න් ෙත්පත්ය   

"හිම පකොල්පලෝ   අන්න හරීඊඊඊඊ   ෙහපන් අපත් 

කනිමපයෝ     " 

 විරාන් උමුනපවන් කෑ ෙනසීය  නයන්තපේ කලවා වලින් 

දිලන්ත  ලනබුපන් පුපුරා යන තරම් කාම රසාස්වාෙයි.  හු  කලවා 

රමණ පව්ෙය උපිමමය ම වනි  කපල්ය  හු පේ වණෂ්ණ පකෝෂ් රත් 

කරමින් ධාුන පි  වීම  ආසන්න බව හු   වන ිනනි   හු  ෙත් මිටි 

කමින් ෙණ්ඩ ෙස්සන්න  විය  

"අ අ අ අ අ  ඊඊඊඊඊඊ   ඌඌඌඌඌඌඌ     ආආආආආආ

ආ    මපෙ චූටි කනිම පකොල්ලාආආආආ    අම්පමෝ උපේ ෙල් පෙක 

මාරයි පකොලු පනටිපයෝඕඕඕඕඕ   ආආආආආආආආ     ම  කනිම 

යනවාආආආආආආ    ේේේ    ආආආආආආආආආආ    ආආේ   

ඊඊ  අේ    " 

දිලන්තපේ ධාුන සනඩ පහරක් පමන් ලිඟුපවන් පි විය  

නයන්තපේ කලවාත් ය  කළිසමත් ධාුන වලින් නනහනවී ගිපඉය  

කලවා දිපේ පේ පන ධාුන නයන්ත දිොවී සිටින පම්සය මත පතිත 

විය  

ධාුන පි  වීපමන් සනහනල්ලුව  පත් දිලන්ත අසලවූ පුටුවක 

වාි  වූපඉය  

තම ලිඟුව නයන්තපේ මුවින් ජවත  ෙත් විරාන් පම්සපයන් 

බනස නයන්ත  කලවා රමණය ි.රීම  සනරසුපන්ය  

"ස්ස්ස්ස්   දිලා   උපේ කනිම මුපේ ෙල් පෙපකයි  ප ොකාපෙයි 

හනමතනනම ගිිනල්ලා    අම්පමෝ    ඒක ෙනක්කම තවත් පමෝල 
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නගිනව බන්    මූ  චූ ගිිනල්ල වපේ උපේ කනිම වලින් ප ොකා 

පතමිලා   ආආආ     ින පන් කනිමයා   මම උඹ  ෙල් කපනව හම 

යන්න    " 

දිලන්තපේ ධාුන වලින් පතත් බිමව තිබූ නයන්තපේ කලවා 

මනදින් තම රත්වූ ෙණ්ඩ ඇුනල් කල විරාන් උමුනපවන් කලවා 

සිසේෙය කරන්න  විය  

"ආආආආඅ    සූසූසූසූසූ    අම්පමෝ    උපේ ෙල් පෙක මාර 

පසොමි නයන්තපයෝඕඕ    අම්පමෝ    උඹ නම් ම ප ෙලක් 

කනිමපයෝඕඕඕඕ…. ආආආආආ      ි.යපන්    උඹ ත් ආතල්ෙ?... 

ි.යපන් පකොල්පලො    " 

නයන්තපේ පෙස කාමුක පලස බලමින් කලවා රමණපඉ 

කරන විරාන් ඇසීය  

"අ අ අ     හ  හව් අයිපය    ම  සනපයි    ආ    ඌඌඌ     " 

තම ලිඟුව අතින් පිිමමදිමින් නයන්ත මිමිනුපව්ය  

"ස්ස්ස්ස්    හිම පකොල්පලො   හයිපයන් අපත් ෙහ ෙනින්    කනිම 

යන්න ෙහපන්    උඹ  කනිම යනකන් මම උඹ  ෙල් කපනවා    

මිිමකපන් උපේ චූටි පයියා තෙ කරල    ෙහපන් හයිපයන්… 

හයිපඉඒඒඒඒඒඒඒන්… කනිම පනින්න ෙහපන් යපකෝඕඕඕ     

ආආආආආ     " 

නයන්ත දිොවී සිටි පම්සය පසලපවන තරම් පව්ෙපයන් විරාන් 

නයන්ත  කලවා රමණය කපල්ය  නයන්ත පව්ෙපයන් හු පේ 

ලිඟුව අදිමින් ස්වයි සම්පභෝෙපඉ පයදුපන්ය  පෙපෙනා ම ධාුන පි  

වීම  ආසන්න විය  

"ආ   ආ    අයිපඉඒඒඒ    ම  චූ යන්න එනවාආආආආආ    " 

නයන්ත කෑෙනසීය  
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"ෙහපන් පකොල්පලො තව හයිපයන්    උඹ  චූ පනපමයි   කනිම 

යන්න එන්පන්    ෙහපිය තව හයිපඉඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒන්න්    

ආආආආ    " 

"ආආආආආආආආආ  " 

නයන්තපේ ළපටි ෙණ්පඩන් ධාුන විශපශය  තවම හිමහනටි 

පනොපම්රූ පකොලු ෙන පයකු නිසා හු පේ ධාුන දියර පමන් විය  සුදු 

පා  අඩු විය  ධාුන පි  කල නයන්ත පම්සය මත ෙෑත් පෙපස  ෙමා 

දිො වූපඉය  

"අම්පමෝඕඕඕඕඕඕ  මපෙ පකොල්ල කනිම ඇිමයාආආආආආ     

ආආආආආආ    ආආආආආ    ආආආආආආ    ඌඌඌඌඌඌ… 

ආආආආආආආආආආආආේ  අේේ අේේ  අේේ   අේ   " 

විරාන් නයන්තපේ කලවා තම ධාුන පහිමන් නනහන වූපඉය  

පව්ෙවත් කලවා රමණපයන් සහ ධාුන පමෝචනපයන් රති සනපය ත් 

පවපහස ත් පත්වූ විරාන් නයන්තපේ ඇඟ උඩ  වනටි හු  ුන පලු 

පකො  කම්මුල සිම්පේය  පෙපෙන පමපලසින් ටික පව්ලාවක් ුන පලු 

වී සිටියහ  

සුරක්ත උන්මාෙය අඩුවූ පසු තිපෙන තම ඇඳුම් සකස් පකො  

ෙත්පතෝය  

"ස්ස්ස්ස්   අපන් අයිපය    මපේ ප ොකාපෙයි… කකුල් වලයි 

හනමතනනම හය පෙන්නපෙ චූ ගිිනල්ලා     " 

දිලන්තපේත් විරාන්පේත් ධාුනවලින් වනසී තිබූ තම කලවාත් 

ය  ඇඳුමත් පපන්වමින් නයන්ත කීපව්ය  

"චූ පනපමයි පකොල්පලො    ඕව  ි.යන්පන් කනිම ි.යල     

හයා  චූ බර නම් චූ කරන්න පමතනම    උපශ පවනපකො  පව්ලිලා 

යාවි   " විරාන් කීය  
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"මම ෙන්නව අයිපය    ඒත්  පම්   එපහම ි.යන්න ම  නිකන් 

පමොකශෙ වපේ    "  

"අයිපයෝ    ඕක පමොකශෙ මල්ලි    ඕව පකොලු වචනපන   

ලනජ් ා පවන්පන නනුනව ි.යන්න    හයා පයියා ි.යන්පන නනුනව චූ 

එක ි.යනව   එපහම ි.යන්පන පකල්පලොපන    පන්ෙ   ආ   " 

"ම  එක පාර ම එපහම ි.යන්න අමුුන වපේ ෙනනුනා 

අයිපය    ඒකයි    " 

"ෙනන් හිමපන මල්ලි   අපි ෙනන් වලත්තපයොපන  ිනක්   පන්ෙ   "  

විරාන් සිනා පසමින් කීය  

"හව් අයිපය      පම් අයිපය   ම  චූ බරයි     " 

"කරන්න මල්ලි හතනම    අිමන්න චූ පාර අපි  බලන්නත් 

එක්ක     ප ොකා ෙලවල කරන්න    " 

ය  කළිසම ෙලවා ෙනමූ නයන්ත කකුල් ඈත් පකො  සි පෙන 

තම පබොක්ක ිනස් කපල්ය  

"ස්ස්ස්ස්   මල්ලි   හයා චූ කරනව බලන් ිනටියමත් නගිනවා    

අම්පමෝ   " විරාන් කීය  

"අපන් අයිපය   ෙනන් නම් ආයිත් බෑ   පම්    මම පකොපහොමෙ 

ෙනන් පෙෙර යන්පන?  . ප ොකා හයපෙොල්ලන්පේ කනිම වලින් 

පපඟිලා   අම්ම  අු  වුපනොත් ජවරයි    " 

"පෙෙර ගිිනන් පහමිින  ඕක පහෝෙල ොන්න   අම්ම  පත්පරන 

එකක් නෑ     " 

"හා අයිපය   මම එපහම කරන්නම්   පම්   දිලන්ත අයිය  

පහොඳ ම මහන්සි වපේ පන්ෙ?..ිනක්   "  නයන්ත සිනා පසමින් කීය  

"හව් ජතින්    මනසිමක් වපේපන හයා  ෙල් පාර දුන්පන   " 
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"ම  එච්චර මහන්සියක් නෑ අයිපස    හනබනයි නයන්ත මල්ලි   

හයානම්  නියමයි   අම්පමෝ   "  දිලන්ත නනවතත් යන්තම  පණ 

ෙසා තිපබන තම ලිඟුව අත ොමින් කීය   

"හව්    ඒක ඇත්ත දිලා    ෙනන් මල්ලිත් අපේ ෙනන්සිපයම 

තමයි   ිනක්    පම්… අපි කතා කර කර යමු…. මූ පමතන චූ කරල 

කවු ප හිම ෙනක්පකොත් පනෝන්ි ය   " 

"ජතින් අයියපන කරන්න ි.ව්පව   " 

"හිම හරී පහ  උපශ  ඒක පව්ලිලා යාවි    යමු එපහනම්   " 

තිපෙනා කතා බහ කරමින් පන්ති කාමරපයන් පි  වූපවෝය  

"මල්ලි    හයා අපත් ෙහන්න ජපෙන ෙත්පත පකොපහොමෙ?..." 

දිලන්ත ඇසීය  

"යාළුපවක් ම  ි.යල දුන්නා   ඒත් මම වනි ය ෙහල නනහන   " 

"අයිපයෝ මල්ලි   හනම පකොල්ලම අපත් ෙහනවා     අපි ෙවස  

පෙුනන් පාරක් ෙහනවා   මාර සනපපන මල්ලි   හයත් හනමොම 

ෙහන්න    නියම පසොමි එතපකො     " විරාන් නයන්ත  අනුබල 

දුන්පන්ය  

"හව් අයිපය   ෙනන් නම් ම ත් හනමොම ෙහන්න ඕන    " 

"අන්න එපහම තමයි පකොල්පලො වුනාම ජන්න ඕන    පම්   

හයා වල් පපොත්   පින්තූර බලනවෙ?...." විරාන් ඇසිය  

"වනි ය නෑ   ෙවසක් මපේ යාලුපවක් ී ල බනලුවා   " 

"මම පෙන්නම්පකො හයා  නියම පපොත් ටිකක්  බල බල අපත් 

ෙහන්න   හයා බලපු ඒ පපොපත් පමොනවෙ තිබුපන?...." 

"පකල්පලො පකොල්පලො කරන පින්තූර තිබුනා    "  
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"පමොනව කරන ඒවෙ?....." විරාන් නයන්තපේ කර  අත 

ෙමාපෙන ඇසීය  

"ම්ම්   පකොල්ලපෙ චූ ෙණ්ඩ පකල්ලපෙ චූ ිනල  ොන ඒවා   " 

"අයිපයෝ මල්ලි    ඒක  ි.යන්පන ු කනවා ි.යල   ලනජ්  

පවන්පන නනුනව ි.යන්න     පම්    හයා පෙන්පනක් ඇත්ත  

ු කනවා ෙනකල තිපයනවෙ?.. පම් දිලන්ත අයියා නම් එයාපෙ 

අක්කයි මස්සිනයි ු කනව ෙනකල තිපයනවා   " 

"මම අම්මයි තාත්තයි කරනවා ෙවසක් ෙනක්කා    " 

"පමොනවෙ ෙනක්පක?.. ි.යන්නපකො    " විරාන් කලබලපයන් 

ඇසීය  

"එක ෙවසක් රෑ මම චූ බර පවලා චූ කරන්න යනපකො  

අම්මලපෙ කාමපේ පනත්පතන් චක චක ොල සශෙයක් ආවා   ජතින් 

මම පහමින් ගිිනන් පෙොපේ ිනපලන් බනලුවා   "  

"පමොනවෙ හයා ෙනක්පක?...." විරාන් පනොජවසිල්පලන් ඇසීය  

"ඇුනපල ලයිට් එක ොලා තිබුනා    තාත්තා ඇපඳේ පහළුපවන් 

පහේත්ුන පවලා ිනටියා   එයාපෙ චූ එක පලොකු ෙණ්ඩක් පවලා 

තිබුනා   අම්ම රෑ ෙවුම ජණ ළඟ  උස්සපෙන ඇපඳේ වාි  පවලා 

ෙණ්ඩ සූේපු කර කර ිනටියා   අම්ම තාත්තපෙ චූ ෙණ්ඩ සූේපු කරන 

සශපශ තමයි ම  ඇු පන   තාත්තා අම්මපෙ හලුව අත ෙො 

පමොනවෙ ි.ය ි.ය ිනටියා    ි.යපුව ම  ඇු පන නෑ  " 

"ඊ  පස්පස පමොනවෙ වුපන්?..." 

"එපහම සෑපහන පවලාවක් අම්මා සූේපු කරා    ඊ  පස්පස 

තාත්තා අම්මව ඇපඳේ පහේත්ුන කරල රෑ ඇඳුම ෙලවල විසි කරා     ඊ  

පස්පස අම්මපෙ කකුල් පෙක උස්සල පළල් කරල අම්මපෙ චූව 

පලව කන්න ෙත්තා     අම්මා තාත්තපෙ හලුව අත ෙෑවා    " 
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"ඊ  පස්පස?.. ස්ස්ස්   අම්පම් පම්ව අහන පකො ත් නගිනවා    

ෆූෆුෆූ    " විරාන් කීය  

"තාත්තා එපහම පෙොඩක් පවලා අම්මපෙ චූ එක පලව කෑවා    

අම්ම එක පාර ම කකුල් පෙක ෙස්සල තාත්තපෙ හලුව තෙ කර 

ෙත්තා    " 

"ම්ම්ම්ම්    ඒ ි.යන්පන අම්ම  ගියා ි.යන එක තමයි…. 

ස්ස්ස්ස්    ජතින් ි.යන්නපකො   "  

"ඊ  පස්පස තාත්තා අම්මපේ ඇඟ උඩ නනෙල එයාපෙ චූ 

ෙණ්ඩ අම්මපේ චූ ිනල  ොල  උඩ  පහත  යන්න ෙත්තා… එපහම 

පෙොඩක් පවලා නවත්තන්පන නනුනවම කරා   " 

"ම්ම්ම්  ඒ ි.යන්පන අම්මපෙ ු ත්ත පහොඳ  රත් පවන්න 

ු කන්න ඇති    හයාපෙ තාත්ත නම් නියම වනඩ කාරපයක් 

වපේ   ඊ  පස්පස පමොනවෙ වුපන්?..." 

"එපහම පෙොඩක් පවලා කරා  පස්පස අම්ම කකුල් පෙක 

උඩ  උස්සල ෙස්සන්න ෙත්තා   එපහම ෙස්සන ෙමන් 'මපෙ 

පෙයිපයො  මපෙ පෙයිපයො' ි.යල කෑ ෙහනව ම  යන්තම් ඇු නා     

ඒ එක්කම වපේ අම්මපෙ කකුල් පෙක බිම  කඩාපෙන 

වනටුනා   අම්ම තාත්තව හයිපයන් බො ෙත්තා    " 

"ඒ ි.යන්පන අම්ම  තාත්තපෙ පයිපයන් බඩු ගියා ි.යන 

එක තමයි   ම්ම්ම්ම්ම්   " 

"තාත්තා ඊ  පස්පස හයිපයන් මනසිමක් වපේ ෙහ පෙන ෙහ 

පෙන ගිිනන් පෙොරවපෙන අම්මපෙ ඇඟ උඩ  වනටුනා   ඊ  පස්පස 

පෙන්න බොපෙන ජඹ ජඹපෙන ගියා    " 
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"ඒ ි.යන්පන පෙන්න ම බඩු ගියා  පස්පස ආෙපේ කරන්න 

ඇති    අම්පමෝ    මපේ පයියා ආයිත් නනෙල    පම්    ජතින් ඕව 

බලන් ජන්න පකො  හයාපේ පයියා පකලින් වුපන් නනශෙ?...."  

"නෑ   ම  එපහම වුපන් නෑ ඒ ෙවසව්ල   " නයන්ත කීය  

"ම්ම්ම්   හයාපෙ අම්මයි තාත්තයි මාර වාසනාවන්තයි මල්ලි    

පම්   හයා  අයියල අක්කල නිගිල ජන්නවෙ?...." දිලන්ත ඇසීය  

"හව්   ම  අයියල පෙන්නයි   අක්කයි   මල්ලිල පෙන්නයි   

නිගියි ජන්නවා    " 

"අම්පමෝඕඕඕ   හව් ජතින්   හයාපෙ අම්මයි තාත්තයි ු කන 

විදිය  හය විදිය  පන ව් ෙනු පව නනත්නම් තමයි පුදුපම   "  විරාන් 

කීය  

"අම්මා ආයිත් බි න්   " නයන්ත කීය  

"ෆූඌඌඌඌ   තව පනටිපයක් එපහනම්   මම ිනතන්පන 

පෙන්න හනමොම ු කනව ඇති    පම්   හයාපෙ අක්ක  වයස 

කීයෙ?... " 

"අක්ක පකොල්පලක් එක්ක පනනල ගියා   " 

"ෂ්ා   අක්ක එපහනම් නියම පකල්පලක්පන    අම්ම වපේම 

වලත්ත ඇති   ිනක්    අක්කත් ෙනන් පන ව් පපෝළිමක් ෙහයි   " 

"අයියල පකල්පලො එක්ක පමොනවත් කරල නනශෙ?...."  

"නෑපන මල්ලි    අපි  පකල්පලො පසට් පවන්පන නෑ    ජතින් 

පමොනව කරන්නෙ?.... පකල්පලො නනත්නම් අපි පම් විදිය  සනප 

ෙනිමු මල්ලි   මී  පස්පස හයා දිෙ ම අපිත් එක්ක ජන්නව 

පන්ෙ?..." විරාන් ඇසීය  

"හව් අයිපය    " නයන්ත කීය  
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පපෞ පෂ්ත්වපඉ ඇති දුබලතා නිසාත්, ඕතෑනි බවත්, 

සන්නිපව්ෙන ක්රමවල ඇති අඩු පාඩු නිසාත්, ආේථික හා සමා යීය 

පහේුන නිසාත්  දිලන්ත සහ විරාන් වනනි ෙන වරයන්  ෙනහනණු ම 

ළමුන්පේ ඇසුර ලබා ෙනනීම  පනොහනි.පව්  පම් නිසා හවුන් 

ෙනහනණු ම ළමුන් පකපරින යම් ධවරයක් ඇති කර ෙන්නා අතර 

ලිිගික ආතතිය අඩු කර ෙනනීම  පනොහනි. වීපමන් ලිිගික 

ජච්ඡාභිෙත්වයක  පත්ව මෙන විය පවක  ලක් පව්  පමවනනි 

ෙන වරයන් සම ලිිගික පසේවනය  පයොමු වීම පහසුපවන්ම සිදුපව්  

දිලන්ත ත්, විරාන් ත් ඇතිවී තිපබන්පන් පම් තත්වයයි  

 

මල්වර වීමත් සමෙ ඇතිවන ලිිගික උත්පත් නය නිසා 

නයන්ත වනනි මල්වර විපඉ පිිමමි ළමුන් පලපහසිපයන්ම සම 

ලිිගික ක්රියා වල  පපොළඹවා ෙනනීම  පුලුවන  අපපොස් උසස් පපළ 

අවසාන වන ුන පම දිලන්තත්, විරානුත් තම ලිිගික අවශයතා සපුරා 

ෙනනීම  නයන්ත පාවිච්චි කපලෝය  නයන්තෙ හවුන් සමෙ විවිධ සම 

ලිිගික ක්රියාවල පයදුපන්ය  

"මචන්   ඒ පලවල් විභාපෙත් ජවරයි   අපේ ජස්පකෝල 

ජීවිතයත් ජවරයි     ඒත් අපි  තවම බඩුවක් ෙහනව තියා ි.ස ්

පාරක්වත් පෙන්න බනිම වුනාපන    අපේ පන්තිපය ිනටිය සමහර 

පකොල්පලො නම් බඩු වල  ෙල් කපල ු කලත් තිපයනව   "  

දිනක් විරාන් දිලන්ත  පනවසීය  පෙපෙනා ෙනන් නිපවස් වල  වී 

අලස කමින් කාලය ෙත කරති  

"හව් බන්  ඒක හිම   ෙනන් නම් බඩුවක් ෙහන්න තිපයන ආසාව 

ි.යල ජවර කරන්න බෑ    මම ෙනන් ෙවස  පස් පාරක් විතර අපත් 

ෙහනව බන්   නයන්තය නනති ිනන්ෙ ෙනන් පකොල්පලක් වත් ෙහන්න 

විදියක් නෑ   "   දිලන්ත දුක්මුසු හඬින් කීය  
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"පම් මචන්   අනුරාධපුර  වුන් එක  ගිිනන් පෙොපනක් 

ෙහමුෙ?...." විරාන් පයෝ නාවක් කපල්ය  

"අම්පමෝ   බයයි බන්   පලඩ හනදුපනොත් එපහම    ඕකුන්  

මාරපලඩ තිපයනවලු    " 

"හ්ම්   හව් බන්   ඒකත් ඇත්ත තමයි    බලපන් බන්   

ජස්පකෝපල ජන්න කාපල එක පකල්පලක් අපි  ඇල්ලුපව 

නනහනපන    පට්  පව්සිපයො     ෂික්   " 

"ඕව කතා කරල වනඩක් නනහන බන්    බඩුවක් පසට් පවනකන් 

අපත් ෙෙහවත් ජඳිමු   " දිලන්ත කීය  

දිලන්තපේත් විරාන්පේත් ලිිගික ඨයඩනය දිපනන් දින වනි  

විය  ත පණියක් දුටු පමණින් හවුන්පේ ලිඟු ප්රාණවත් වීම සිදු විය  

ත පණියන් පිළිබඳව ි.සිම ආෙර සිුනවිල්ලක් හවුන් ුනල ඇතිවූපඉ 

නනත  හවුන්  ඇතිවූපඉ ු පෙක් රාගික සිතිවිලි පමණි  පෙපෙනා 

කාමුක පපොත් පත්, සඟරා බලමින් අධික පලස ස්වයි වින්ෙනපඉත් 

පෙපෙනාපේ සම ලිිගික ක්රියා වලත් නිරත වූහ  හවුන්පේ නිපවස් 

වල අන්තේ  ාල සිනිපව්ෙන ක යුුන වල  ඇති පහසුකම් අවම වූ 

බනවින් හවුන්  නිල් චිත්රප  බනලීම  හනි. වූපඉ අල්ප වශපයන්ය   

පකපසේ පවතත් ජඩක් ලනබුන වි දි නිල් චිත්රප  නරඹා ස්වයි 

වින්ෙනපඉ පයදුපනෝය  නිල් චිත්රප  හවුන්පේ රාෙ ගින්න  පිදු ප 

මිටි ෙණන් එකුන කපල්ය  එම චිත්රප  වල සිටින සුදු ත පණියන් 

නිසා පෙපෙනා කාම උමුනවක  පත් වූපවෝය  

 

උසස් පපළ විභාෙපයන් දිලන්ත පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලපඉ 

ජිනේපන් ප ඨයේය  ඇුනලත් වීම  අවශය සුදුසු කම් යන්තම් ලබා 

ෙත්පත්ය  විරාන්  විශ්ව විෙයාලය  ඇුනලත් වීම  පනොහනි. විය  

පම් නිසා හු  තම පියා සමෙ හු පේ සුළු වයාපාරය  සම්බන්ධ 

වූපඉය  
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පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලය ලිකාපව් පේරාපෙණිපඉ මහවනලි 

ෙඟ අසබඩ මනරම් පිමසරයක පිින ා ඇත  අධයයන ඨයේ 

පබොපහොමයක් ඇති පම් විශ්ව විෙයාලපඉ සිසු සිසුවියන් විශාල 

ප්රමාණයක් ජපෙනීපම් ක යුුන වල පයපෙති  සිසු සිසුවියන් පබොපහෝ 

පෙපනකු විශ්ව විෙයාලය ුනල පන්වාසිකව සිටින නිසා පම් විශ්ව 

විෙයාලය ආෙරවන්තයන්පේ පතෝතනන්නක් පව්  අව  මනරම් 

පිමසරය ආෙරවන්තයන්පේ හනඟීම් පුබුදුවන නිසා ආෙර 

ශණිොරපයන් පවලී තනන තනන පපම්පකළින පපම්වුනන් නිතරම 

ෙක්න  ලනපබන ෙේශනයි.   

සමහර පපම් යුවලන් උෙයාන ුනල ලිිගික රමණපඉ පවා 

පයපෙති  පන්වාසිකාොර වල පකතරම් නීති රීති තිබුනත් 

පන්වාසිකාොර කාමර ුනල පපම්පකලිමින් සිප ෙනනීම්, පයෝනි 

රමණයන්, කලවා රමණයන්, ලිඟු පයෝනි උරා ෙනනීම් වල පයපෙන 

පපම්වුනන් සහ පපම්වතියන් පබොපහොමයක් සිටිති  

ආෙරය සහ ශණිොරය උුනරා යන පමවන් පිමසරකී වත් 

දිලන්ත  පපම්වතියක් පසොයා ෙනනීම  පනොහනි. විය  එය  මූලික 

පහේුනව වූපඉ හු   සීය  සීයක් ත පණියකපෙන් අවශය වූපඉ 

ලිිගික සනප පමණක් නිසාය  හු   ත පණියකපේ සිත් ඇෙෙන්නා 

පලස කතා ි.රීම  පහෝ හනසිරීම  හනි.යාවක් තිබුපන් නනත  

පකපසේ පවතත් හු  උෙයාන වල පපම්පකළින් පපම්වුනන් 

ෙනකීපමන් මහත්වූ ලිිගික ඨයඩනයක ත්, ජච්ඡාභිෙත්වයක ත් පත් 

වූපඉය  පාසපල්දි පමන් හු   'මිුනරන්' සිටිපඉ ස්වල්ප පෙපනි.  

හවුන්ෙ මිුනරන්  වඩා හඳුනන්පනෝ පමණක් වූහ  විශ්ව විෙයාලය 

ුනලී  අන්තේ  ාල,  ිෙම දුරකථන සහ නවීන සන්නිපව්ෙන ක්රම 

වල  පයොමු වීම නිසා හු  නිල් චිත්රප  බනලීම  තදින්ම ඇේබනින 

වීපමන්  විකණති කාමාශාවලින් පපපළන්න  විය  

"ස්ස්    අම්පමෝ   ෙනන් නම් ම  ජන්න බෑ    පම් ේලූ ෆිල්ම් වල 

වපේ ම  බඩු ෙහන්න තිපයනවනම් සනප ි.යල වනඩක් 
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නෑ   ම්ම්ම්ම්   අර ජන්දියන් බඩු නිකන් හිමය  අපේ බඩු වපේ   

උන්පෙ ු ත්තවල්   තන් පෙක   පුකවල් ෙනක්කම පයිය පනපලන්න 

නගිනවා     ඒ මදිව  මාර ලස්සන බඩු     අම්පමෝ    උන් සුශෙන්  

ි.යල ු කව ෙන්නව    අපි  තමයි බඩුවක් පහොයා ෙන්න 

නනත්පත    " 

පමපසේ සිතමින් දිලන්ත මහත් ඨයඩනයක  ලක් වූපඉය  

ලිිගික ඨයඩනය ෙරා පෙන සිටීම  පනොහනි. තත්වයක  පත්වූ 

වි  හු   පව්ශයාවක් පසොයා යාම  සිත් වූපඉය  

හු  අසා ෙනන ෙත් ක පණු ම වල  අනුව පේරාපෙණි ෙම්පපොල 

මහා මාේෙපඉ එක් තනනක පව්ශයාවන් ෙනවපසන ස්ථානයක් හු   

පසොයා ෙත හනි. විය  දිනක් හු  පම් ස්ථානය  මහත් චි.තයි.න් 

යුුනව සනපත් වූපඉය  ස්වභාවපයන්ම ඕතෑනි, සබපකෝල ෙතයි.න් 

යුුන දිලන්ත  කල යුුන පශ ෙනන ි.සිම වන හීමක් තිබුපන් නනත  

එම ස්ථානය  පනමිණි දිලන්ත දිපයන් පෙොඩක් ෙනමු මාළුපවකු 

පමන් වික්ෂිේතව බලා සිටිපඉය  තරමක්  නාකීේණ ස්ථානයක් වූ 

පමතනන තවත් පිිමමින් සිටි නමුත් පව්ශයාවන් යනයි සනළි.ය හනි. 

ත පණිපයෝ ෙක්න  සිටිපඉ නනත  

පකපසේ පවතත් හු   වනි  පව්ලාවක් එතනන සිටින්න  සිදු 

වූපඉ නනත  හු පේ පිටු පසින් ි.සිපවකු කතා කරනු හු   

ඇසුපන්ය  

"හපලෝ මහත්තයා    "  

ත පණියකපේ ක හඬක් ඇසුනු 

දිලන්ත පිටුපස හනරී බනලූ වි  

තරමක ලාවණයයි.න් යුුන 

ත පණියක් හු  පිටුපස සිටිනු හු  

දුටුපව්ය  ඇය හනඳ සිටි ඇඳුපමනුත්, 
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පනළඳ සිටි අ පපමෝසම් ආභරණ වලිනුත්, පතොල් සායම් වලිනුත් ඇය 

තමා පසොයන අන්ෙපම් ත පණියක් බව  දිලන්ත  පත් පම් ගිපඉය  

"අ  පම්   පමො   පමොකශෙ   හ  හයා කවුෙ?...." දිලන්ත පෙොත 

ෙනසීය  

"කවු ප හිම මීට් පවන්නෙ ආපව?..." ත පණිය පනොපනි.ල 

ඇසුවාය  

"ආ  පම්  නෑ  හ  හව්   " 

"හච්චර ත මන්න ඕන නෑ    පම් හයාපෙ ෆස්ට්  යිම්ෙ?...." 

ඇය ක හඬ අඩු පකො  ඇසුවාය  

"හ  හව්   "  

"අපත් කීයක් තිපයනවෙ?....." ඇය පකලින්ම වනඩ  බනස්සාය  

"අ  පම   ආ     පමොනව ෙ?...." දිලන්ත පෙොත ෙනසීය  

"අයිපයෝ මහත්තයා    පමතන  ආපව පපොල් ොන්න 

පනපමයිපන    පම්   මපේ ොණ පෙොහයි    රූම් එක  ොහයි    

අපත් ුනන් ොහක් තිපයනවෙ?...." 

"අ  අපන එච්චර නනහන   පෙොහක් තිපයනව    "  

"හ්ම්ම්ම්ම්   මම ොහ  අල්ලන්පන නෑ   හිම කමක් නෑ   පම් 

ෆස්ට්  යිම්පන   ොහ  ඩීල් එක ොමු   හනබනයි මී  පස්පස පෙොහයි    

හිමෙ     අපිත් ජීවත් පවන්න ඕන   අෙ කාපල් හනම පශම ෙණන්    

අපි  ෆයී ස් ාේ වල  ගිිනන් පලොක්කන්  අල්ලන්න බනහනපන    

හිම   යමු එපහනම්    රූම් එක පම්  ළඟ තිපයන්පන    ම  පිම්පිපයො 

නෑ   මපේ වනඩ පකලින්ම රූම් අයිති කාරයත් එක්ක   " 

ඇය දිලන්තපේ අතින් ඇෙපෙන අප්රසිශධ ස්ථානයක ඇති 

කුඩා කඩ පේළියක් අසල  පනමිණියාය  
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"පම්ක තමයි පපොට් එක   ුනන්පවනි කෑල්ල  යන්න ඕන    

පස්ස පනත්පතන් යමු   " 

පිටුපස පෙොරි.න් ඇය සමෙ ඇුනලුවූ දිලන්ත  පරෞද්ර 

පපනුමි.න් යුුන පුශෙලපයකු ෙනක ෙත හනි. විය   

"සීටින් අයියා    ම  රූම් එක පනයක  ඕන   " ඇය කීවාය  

"හ්ම් හිම   සල්ලි ෙනින්   " හු  සනපරන් කීය  

"පමයා  ොහක් පෙන්න    " ඇය දිලන්ත  කීවාය  දිලන්ත 

හු   ි.යූ මුෙල දුන්පන්ය  

"හ්ම්    එපහනම් පනයයි හිමෙ?    පම්… උඹ අෙ රෑ  එක එකා 

උස්සපෙන එන්න එපහම නෑ   ම  අෙ රෑ  උඹව ඕන  " පුශෙලයා 

පනවසීය  

"හිම හිම සීටින් අයියා    මුලු රෑම පකළිමු    " 

පමපසේ ි.යමින් ඇය දිලන්තපේ අත අල්ලාපෙන උඩුමහපල් 

ඇති කාමරය  ගියාය  

කාමරඉ දුටු දිලන්ත උඩ පෙොස් බිම වනටුපන්ය  කාමරපඉ 

තිබුපන් කුඩා ඇඳක් සහ පම්සයක් පමණි  ඇඳ පරදි අවුල් වී පපොි වී 

පෙොස් තිබූ ආකාරය  ඇඳ උඩ සිදුවූපඉ කුමෙයි ව හා ෙනනීම අපහසු 

නනත  

"පපොේඩක් ජන්න   මම ඇඳ ටිකක් අස් කරන්න    ජස්පසල්ල 

ආපු එකා යකා නනටුවා    ඌ බනඳපු එපකක්   ෙෑණි හිමය  

අල්ලන්පන නනති ිනන්ෙ නිතරම මම ළඟ  එනවා   මම ජල්ලන 

ොණක් ඌ පෙනවා    ඌ ම  වහ වනටිල ජන්පන   " 

පමපසේ ි.යමින් ඇය ඇඳ අස් පකො  සකස් කරන්න  වූවාය  

මී  පපරාුනව ි.සිම වි ක ත පණියක සමෙ තනිව පනොසිටි 

දිලන්ත  ඇය පකපරින අමුුන ආකේෂ්ණයක් ඇති විය  එය එක්තරා 
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විදියක පලන්ෙුන හනඟිමක් විය  පාසපල්දි පහෝ විශ්ව විෙයාලපඉදි 

හු   ි.සිම ෙනහනණු ම ළමපයකු සත්කාරයක් පනොකල නිසා ඇපේ 

පම් සුළු සත්කාරය වුවෙ දිලන්ත  යම් මානසික සුවයක් පෙන 

දුන්පන්ය  

"හයා කනම්පස් එපක්ෙ?..." ඇඳ සකස් කරමින් ඇය ඇසුවාය  

"හව්   මම ජිනේනියිමන් කරන්පන  " 

"ම්ම්ම්   ඒ ි.යන්පන අනාෙත ජිනේපන් පපවක්    පහොඳයි 

පහොඳයි    ජස්සරහ  ජතින් අපි  වඩා පහොඳ ෆයිව් ස් ාේ ඒව හම්බ 

පවයි     " 

"අපන් එපහම නෑ    " 

ඇඳ සකස් පකො  නිමවූ ඇය දිලන්ත අසල  පනමිණි හු පේ 

මුු ණ අත ෙෑවාය  

"පමොපකෝ?.... ලනජ් ෙ    එපහම නනත්නම් බයෙ?  පෙකමෙ?..." 

ඇය සිිනන් සිනාවක් නෙමින් ඇසුවාය  

"ම්ම්   ම  මම ෙන්පන නෑ   " 

දිලන්තපේ කම්මුල  තට්ටුවක් ෙනමූ ඇය නනවත ඇඳ අසල  

පෙොස් ඇපේ ෙවුම හසවා ිනපසන් පන්නා ෙනපලව්වාය  ුනනී ය  

කළිසමි.න් සහ පියයු ප යන්තම් වනපසන තන් ප යි.න් පමණක් 

සනරසී සිටින ඇය පෙස දිලන්ත වශීවී බලාසිටිපඉය  ඇපේ පයෝනි 

පතොල් ය  කළිසම  ිනරවී මුනවී පපනුනි  තන්පුඩු තන් ප ය  සිරවී 

ජදිිමය  ජලිේඨය තිබුනි  දිලන්තපේ ලිඟුව පණ ෙනසීම  ප න් 

ෙත්පත්ය  

"ඇයි?...මී  කලින් ෙෑණිපයක් ෙනකල නනශෙ?....." ඇය 

ඇසුවාය  

"න්  න්  නෑ   " දිලන්ත කීය  
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"ආ    ඒ ි.යන්පන මී  කලින් පකල්පලක්  මුකුත් කරලම 

නනශෙ?..." ඇය තරමක් පුදුමපයන් ඇසුවාය  

"නෑ   " 

දිලන්තපේ පම් පිළිුනර  නිසා ඇය තරමක් පුදුමය  පත්විය  

ඇය නනවත හු  අසල  ආවාය  ය  කළිසමින් සහ තන ප පයන් 

පමණක් සනරසී සිටි ඇය නිසා දිලන්ත  ඇතිවූ පපළඹවීම වනි  

පවන්න  විය  

ඇය පසමින් දිලන්තපේ කමිසපඉ පබොත්තම් ෙලවා ජවත් 

කලාය  දිලන්තපේ රාෙොේනිය ෙනල්පවන්න  විය   

"කළිසම ෙලවන්න ළමපයො   " 

ඇය පසමින් කීවාය  ඇය පව්ශයාවක් වූවත් ඇය ෙක්වන ඇල්ම 

නිසා දිලන්ත  ි.සියම් පලන්ෙුන හනඟීමක්ෙ ඇතිවිය  හු  කළිසම 

ෙනලවූ වි  ඇය හු පේ අතින් කළිසම පෙන පුටුව මත තනබුවාය   

"හයා හිම පහොඳයි    " දිලන්ත  ි.යනවුනි  ඇය යන්තම් 

සිනාසුනාය  

"පකළින් පවලා පන්ෙ පහොඳ ම… චණ්ි යා   " 

දිලන්තපේ ප්රාණවත් ලිඟුව ය  කළිසම උි න් මිිමකමින් ඇය 

ි.ව්වාය  

"හයා ිනන්ෙ තමයි නනේපෙ    " ඇපේ සත්කාරයත්, හනසිරීමත් 

නිසා කුලෑටි බව අඩුවූ දිලන්ත කීය  ඇය හු පේ ය  කළිසම පහත් 

පකො  උපිමමය  ෙනි වී ඇති කාම ෙණ්ඩ තෙ පකො  මිිමකුවාය  

"ම්ම්ම්…. යකපඩ වපේ නනෙල    මාර පයියක් හයා  

තිපයන්පන    " 

"මම හයා  ආසයි   "  දිලන්ත  ි.යනවුනි  
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"ඇත්තෙ බපබෝ    " 

කාමුක පලස පමපසේ ි.යූ ඇය දිලන්ත ජදිිමපඉ ෙණ ෙසා 

හු පේ ෙණ්ඩ ක   ෙත්තාය  

"ආආආආ    " 

පළමු වර  ෙනහනණියකපේ දිපවන් තම ලිඟුව  ෙනනුන 

සන්තේපණය නිසා දිලන්ත  කෑ ෙනසුනි  

මුවින් ලිඟු උරාබීපම් මනා පළපු පශෙක් ඇති ඇය දිලන්ත  

උපිමම රසාස්වාෙය ලනපබන අයුිමන් හු පේ ලිඟුව සූේපු කලාය  

දිලන්ත  ෙනනුපන් පෙව් පලොව ගියා හා සමාන සුවයි.  මී  පපර 

විරාන්පේත් නයන්තපේත් මුවින් ලනබුන ප්රපමෝෙය  වඩා ෙහ 

ගුණයි.න් වනි  සුන ක් දිලන්ත  ඇපෙන් ලනබුපන්ය  දිලන්ත 

ඇපේ ිනස තදින් අල්ලා ෙත්තාය  ඇපේ ලිඟු සන්තේපණය තමා 

ෙනක ඇති නිල් චිත්රප වල ඇති ෙේශන වල  සමාන බව හු  සිත  

ෙනනුනි  දිලන්තපේ ලිඟුව පකළවලින් නනහනවූ ඇය ෙණ්ඩ කටින් 

එළිය  පෙන හු  පෙස බලා සිනාසුනාය  

"හයා  පහොඳ  සනප ආවෙ?.." ඇය ඇසුවාය  

"ස්ස්   අම්පමෝ හව්    දිවය පලෝපක් ගියා වපේ    " 

"එන්න ඇඳ     " 

ඇය පමපසේ පවසා තන ප ය ෙලවා ෙමා යහපන් දිොවී කකුල් 

පළල් කලාය   

"එන්න     මපේ පෑන්ටිය ෙලවල ු ත්ත පලව කන්න      

හයාපෙ පයිය උරල ම  චූන් පවලා තිපයන්පන    " 

රාොනිපයන් ෙනපවමින් සිටින දිලන්ත  ය  කළිසම  සිරවී 

ඇති ඇපේ පයෝනියත්, කාමුක කලවා යුෙලයත් මහත් 
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උත්පත් නයක් විය  ඇපේ පයෝනිපයන් පයෝනි යුෂ් වෑස්සි ය  

කළිසම යන්තම් පතමී තිබුනි   

ඇය ජදිිමපඉ ෙණ ෙසාෙත් දිලන්ත ඇපේ ය  කළිසම ෙලවා 

ෙමා ඇපේ පයෝනිපඉ මුව තබා ෙත්පත්ය  ඇය පයෝනිපඉ මයිල් 

සම්පූේණපයන් ජවත් පකො  තිබීම නිසා දිලන්ත  එය තවත් කාමුක 

පලස පපනුපන්ය  ඇය පයෝනි පතොල් ඇඟිලි වලින් පෙපනත්ත  

කලාය  

"හිම හරීඊ   දිව අස්ස ම ොල පලව කන්න    ටිකක් පලව 

කනපකො  හයා  පු පදු පවයි   අන්න හිම   දිව අස්ස ම 

ොන්න   ආආආආ    " 

ෙනහනණියකපේ පයෝනිය පමතරම් රසයක් පෙන පෙන බව මී  

පපර පයෝනියක දිව තබා පනොමනති දිලන්ත  සිුනපව් නනත  හු  

උමුනපවන් පමන් ඇපේ පයෝනිය ුනල  දිව ෙනම්පම්ය  ඇපේ 

පයෝනිපයන් ෙලන යුෂ් හු  උරා බිව්පව් එින ඇති භයානක කම 

ෙනන ි.සිවක් පනොසිතාය  පව්ශයා ෙනහනණු මන්පෙන් පනොපයකුත් 

පලඩ පරෝෙ ඇතිවිය හනි. බව හු  පනොෙනන සිටියා පනොපව්  එපහත් 

හු  ඒ ෙනන තනකීමක් කපල් නනත  

"ආආආ    සූඌඌ    ආආආ     සූඌඌ    ආආආ       

සූඌඌ    ආආආ     සූඌඌ    ආආආ     සූඌඌ    උරන්න… 

අ අ අ අ අ   ආආආආ    "  ඇය පකඳිිම ෙෑවාය  

දිලන්ත ඇය සුරතාන්තය  පත්වන ුන ප පයෝනි සන්තේපණය 

කපල්ය  

"ආආආආආආආආආආ   ම  යනවා යපකෝඕඕඕඕඕඕ    

ආආආේ     "  

පයෝනි යුෂ් වගු පවමින් ඇය සුරතාන්තය  පත් වූවාය   



60 

 

 

සුරතාන්තපයන් උන්මාෙය  පත් ඇය දිලන්ත ඇඳ  ෙමා 

ෙත්තාය  

"ෙනන් හබපන් උපේ පයියා මපේ ු ත්ත     හබල ු කපන් 

යපකෝඕඕඕඕඕ……" ඇය කෑ ෙසුවාය  

ඇපේ  සි පර මත  නනගුන දිලන්ත හු පේ පපොපියන කාම 

ෙණ්පඩන් ඇපේ පයෝනිය පසා කපල්ය  

"ආආආආආ   පකළපන් යපකෝ    හයිපයන් පකළපන් 

කනිමයාආආආආආආ    " 

ෙනහනණියක සමෙ කරන පලමු රමණය දිලන්ත පමපසේ 

පව්ශයාවක් සමෙ සිදු කපල්ය  හු  පසෞඛ්යාරක්ෂ්ක පකොපු ි.සිවක් 

පනළඳ ෙත්පත් නනත  ජන් ජතා භයානක ප්රතිලල ඇතිවිය හනි. බව 

හු  පම් පමොපහොපත් සිුනපව් නනත  

දිලන්ත  වනි  පව්ලාවක් රමණය ි.රීම  පනොහනි.විය  හු   

ධාුන පි  වීම  ආසන්න විය  

"ම  යන්න එනවාආආආආ   "  හු  කෑ ෙනසීය  

"ෙනන්ම යවන්න එපා   ම  ආයිත් යනකන් ෙහපන් 

කනිමපයෝඕඕඕඕඕ   " ඇය හු පේ තට් ම් මිිමකමින් පබිමහන් 

දුන්නාය  

එපහත් හු   ධාුන පි වීම නවතවා ෙත පනොහනි. විය  ඇපේ 

පයෝනිය පුනල ම හු  ධාුන පමෝචනය කපල්ය   

ධාුන පි  වීපමන් හා රමණපයන් පවපහස  පත් දිලන්ත ඇපේ 

සි පපරන් ඇඳ  පපපරලුපන්ය  

"ස්ස්ස්ස්    හයා මපේ අස්පස ඇිමයා පන්ෙ?.... " ඇය කීවාය  
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"අපන් ම  අල්ලන් ජන්න බනිම වුනා    පම් මපේ පලපවනි 

පාරපන    " 

"හිම  හිම   ඒක  කමක් නෑ   මම පපති ෙන්නව….බය 

පවන්න එපා        ජතින්…පකොපහොමෙ හයා ?.. සනපෙ?...." 

"අම්පමෝ හව්… ඒත් ම  හයා  යනකන් ෙහන්න බනිම 

වුනා     " දිලන්ත දුක්මුසු හඬි.න් කීය  

"අයිපයෝ… ඒක  කමක් නෑ    ම  ෙහන ු ඟක් ඒවුන්  ම  

යනකන් ෙහන්න බෑ    පම්   තව පවලා තිපයන ිනන්ො ආයිත් 

ෙහන්න ඕනෙ?.... මම පයිය නේෙල ෙන්නම්     " 

"ම්ම්ම්… අපන් ම  හයත් එක්ක ටිකක් කතා කර කර ජන්න 

පුලුවන්ෙ?...."  

ි.සිම දිනක ෙනහනණු ම ළමපයකුපේ ඇසුරක් පනොලනබුන 

දිලන්ත  ඇපේ සමාෙමපයන් ලිිගික ක්රියා වලින් හේබ  ගිය 

හනඟිමක් ෙනපනන්න  විය  පම් නිසා හු   ඇය සමෙ කතා ි.රීම  

අවනසි වුපඉය    

"අයිපයෝ පුලුවන්    කතා කරමු    හයා හිම පවනස්    මම ළඟ  

එන හනම එකා ම ඕන ආපු පවපල් ජඳන් පවලාව ජවර පවනකන්ම 

ු කන්න     " 

ඇය පමපසේ ි.යමජන් ඇපඳේ පනත්ත  හනරී දිලන්ත ුන පලු 

පකො  ෙත්තාය  දිලන්ත  අමුුන හනඟීමක් ෙනනුනි   

"අ අ අ අපන් මමත් ආපව ඒක  තමයි    ඒත් හයා එක්ක 

ිනටියම ම  කතා කරන්නත් ඕන වුනා    අපන් ම  කවොවත් ෙෑණු ම 

ළමපයක් ජඳල නෑ   " 

"හව් ම  ඒක පත් පනා    ජතින්    හයාපෙ නම පමොකශෙ?...." 

"මම දිලන්ත   හයා?.." 
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"මම ජපනෝකා    හයාපෙ ෙම් පළාත් පකොපහෙ?... 

"මම අනුරාධපුර පනත්පත    මම කනම්පස් පහොස් ල් එපක් 

නනවතිලා ජන්පන    හයා ඇයි පම් වපේ පශවල් කරන්පන 

ජපනෝකා?...."  

"ිනක්    අපි පමපහම කපේ නනත්නම් හයපෙොල්පලො වපේ අය 

පමෝල නනති කර ෙන්පන පකොපහොමෙ?... මම ළඟ  එන හක්පකොම 

වපේ පුදුම අසහනයි.න් ජන්පන    බනඳපු මිනිස්සු සෑපහන ොණක් 

මම ළඟ  එනවා    එපහම බනලුවම අපි කරන්පන  ාතික පසේවයක් 

ි.යල ිනපතනව    අර කවුෙ නිළියක් ි.ව්ව වපේ අපි  පම් රස්සාව 

කරන්න නීතිපයන් ජඩ පෙන්න ඕන     නනත්නම් හය මිනිස්සු පමෝල 

තෙ පවලා ෙෑණු ම ළමයි දූෂ්ණය කරනව   " 

"හව් ම  පත්රනව ජපනෝකා    ෙනන් මමත් හයා ළඟ  ආපව් 

පමෝල ජවසන්න බනිම වුන ිනන්ෙපන   " 

"හයා තවම තනලිලි පපොි  පවලා නෑ දිලන්ත    "  

ජපනෝකා පමපසේ ි.යමින් දිලන්තපේ කම්මුල් පසමින් සුරතල් 

කලාය  

"දිලන්ත     මම පම් රස්සාව  ආපව කනමනත්ති.න් පනපමයි    

ඒත් ම  ෙනන් පවන මෙක් නෑ    පම්කම කරන්න ඕන    මම 

කු පණෑෙල පළාපත දුේපත් පවුලක් පකපනක්     මම අවු පදු 

පහපළොවක් කාපල වත්පත එපකක් මාව දූෂ්ණය කරා    ඊ  පස්පස 

මාත් ඒව  ඇේබනින වුනා    අන්තිපම්දි ම  පෙෙර ජන්න බනිම 

වුනා    ජතින් ෙම්පපොළ ජන්න මපේ යාලුපවක් පම් ප ොේ එක  

මාව පු පදු කරා   " 

"හයා පම්ක කරන්පන ආසාපවන්ෙ?..." 
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"හයා  පිස්සුෙ දිලන්ත?.... මම පව්සිපයක්    පව්සිපයො 

ි.යන්පන හනම එකාම පාච්චල් කරන ෙෑණිපයක්    ම  පවන 

කරන්න පෙයක් නෑ දිලන්ත    පම්ක මම ලබා උපන් හනටි තමයි    

අපිත් පකොපහොම හිම ජීවත් පවන්න ඕනපන   " 

"හයා ළඟ  පෙොඩක් මිනිස්සු එනවෙ?....." 

"ආපපෝ   ඒවයින් නම් අඩුවක් නෑ    පම් රපට් පමච්චර ලිිගික 

අසහන කාරපයො ජන්නවෙ ි.යලත් ිනපතනවා    උන් ම  ු කන්පන 

පිස්සුපවන් වපේ   " 

"පපොලිසිය  අු  පවන්පන නනශෙ?...." 

"පමොපකෝ නනත්පත?... මම කීප සනරයක් අු  පවලා 

තිපයනවා    පපොලිසිපය උනුත් මහ  රා යක්කු දිලන්ත    උන් අපිව 

පපොලිසිය  අරන් ගිිනන් දූෂ්ණය කරනවා   එක පාරක් ම  

පපොලිසිපයදි පස් පෙපනක් ඇිමයා    ඊ  පස්පස අපි  පබො පව  

බනණල එළිය  ොනවා   ඒත් ෙනන් එපහම නෑ   පම් කාමපේ අයිති 

සීටින් අයියා පාතාපල පපොරක්    ඌ  පපොලිසිය එක්ක ඩීල් 

තිපයනවා    ජතින් ෙනන් ම  කරෙරයක් නෑ    ඒත් පපොලිසිපය උන් 

ආවම නිකන් අල්ලන්න ඕන    " 

"ජතින් හය සීටින් අයියා හයා  සළකනවෙ?...." 

"ිනක්   ඌ  වාසි විදිය  තමයි   මම ඌ ත් නිකන් අල්ලන්න 

ඕන     ෙනන් හයා  ඇු නපන   අෙ රෑ  මම ඕක  අල්ලන්න ඕන    

හනබනයි ඌ මාරයි   ම  පනපලන්න බඩු යනකන් ෙහනවා    ම  පස ්

පාරක්වත් බඩු යවල තමයි ඌ කනිම අිමන්පන    හනබනයි එකක් 

තිපයනව   ඌ පවන ි.සිම බඩුවක් ෙහන්පන නෑ    ම  විතරයි 

ෙහන්පන    ම  උපේ පමොකශෙ පපොි  කනමනත්තක් තිපයනවා    

ෙවස ම  පල් පාට් එකක් ොන්න ආපු එපකක්  මූ බිම වනප න්න 

ෙනු වා    " 
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"ජපනෝකා    මමත් ඇත්ත ම හයා  කනමතියි    ඒත්     "  

දිලන්ත පනවසීම ආ පෙය ගිල ෙත්පත්ය  

"හව්   ඒත් පමොපකො?....." ජපනෝකා ිනස හසවා ඇසුවාය  

"ම  හයා  හනමොම පෙොහක් පෙන්න සල්ලි නෑ ජපනෝකා    

මම අෙ පම් සල්ලි පහොයා ෙත්පතත් හිමම අමා පපවන්    " 

"හ්ම්ම්   ම  පත්පරනවා    හිම…කමක් නෑ    හයා කනම්පස් 

පකොල්පලක්පන    හයා  තිපයන ොණක් පෙන්නපකො    හනබනයි 

පමතන  එන්න එපා    මම මපේ හෑන්ේ පෆෝන් පනොම්බපේ 

පෙන්නම්   ඕන වුනාම පකෝල් කරන්න   මහවනලි ෙඟ අයිපන ලඳු 

කනළෑවල පපොට් තිපයනවා   වනපේ ටිකක් අමා පයි    ඒත් එළිපය 

ු කන පකො  ප ොලියකුත් තිපයනවා   " 

"හව්   මම ෙනකල තිපයනව කනම්පස් පකොල්පලො පකල්පල 

එළිපය ෙල් කපන ඒවයි   ු කන ඒවයි    " 

"ිනක්    එපහනම් ඒවත් බලලා තිපයනව පන්ෙ?..ආ     පම්    

ෙනන් එපහනම් ඇඳුම් ො පෙන යන්න    පෙොහක් නනත්නම් තිපයන 

ොණක් පෙන්න    " ජපනෝකා යහපනන් නනගි  ය  කළිසම අත  

ෙනිමින් කීවාය  

"නෑ ජපනෝකා   අෙ පෙොහක් තිපයනවා   පම් ජපනෝකා    ම  

හයාපෙ  ිගිය පෙන්නපකො අපත් ෙහන පවලාව  ජඹින්න    " 

"ම්ම්ම් වලා…. ආ හන්න අරපෙන යන්න    ජම්බ  කමක් 

නෑ     ඕක කනිම වලින් පපොඟවන්න එපා ජතින්     එපහනම් ආයිත් 

ෙවසක ඕන වුනාම පකෝල් කරන්න හිමෙ?...."  ජපනෝකා තම ය  

කළිසම හු පේ මුු පණ් අුනල්ලමින් කීවාය  

"පහොඳයි ජපනෝකා    " 
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දිලන්ත එතනනින් පි ව ගිපඉ ි.සියම් තණේතිකර හනඟීමි.න් 

යුුනවය  ජපනෝකාපෙ සමාෙමපයන් හු   ලිිගික සුවය  අමතරව 

තවත් විස්තර කල පනොහනි. හනඟීමක්ෙ ඇති විය  

 

ජපනෝකා ෙණිකාවක් වුවෙ ඇය පකපරින දිලන්ත ුනල යම් 

පලන්ෙුන කමක් ඇති වූපඉ ඇය දිලන්ත ඇසු ප කල පළමු ත පණිය 

වූ නිසාය  ඇපෙන් දිලන්ත  ආෙරයක් ලනබුපන් නනත  එය ු පෙක් 

අනුකම්පාව මුසු මිත්ර කමක් පමණි  එපහත් දිලන්ත  එය රාෙයත්, 

ආෙරයත් මුසුවූ හනඟීමක් විය  

දිලන්ත පළමු ඇසුපරන් පසුව ජපනෝකා සමෙ සමීප ඇසුරක් 

පවත්වා පෙන ගිපඉය  ජපනෝකාෙ හු  පකපරින විපශේෂ් පලන්ෙුන 

කමක් ෙනක්වූපඉ ඇපේ ඇසුර  එන අනිකුත් පිිමමින් පමන් දිලන්ත 

සනර ප පෂ් පනොවූ නිසාය  

දිලන්ත  ජපනෝකාපේ ඇසුර අවනසි වූවි  හු  ඇපේ  ිෙම 

දුරකථනය  කතා පකො  මහවනලි ෙඟ අසබඩ ලඳු කනළෑවකදි ඇය 

සමෙ කාම සම්පභෝෙපඉ පයදුපන්ය  ජපනෝකා  හු  පකපරින 

ඇතිවූ අනුකම්පාවත්, පලන්ෙුන කමත් නිසා හු පෙන් මුෙල් ෙත්පත් 

හු  අත ඇති ප්රමාණය ය  සමහර දිනවල මුෙල් ෙත්පත්ෙ නනත   

"අපන් ජපනෝකා   ම  හිම අේපසට් අපන්   " 

දිනක් ඇය සමෙ රමණය පකො   ආවරණය වූ ෙසක් ය  ඇය 

ුන පලු පකො  සිටි දිලන්ත කීය  

"ඒ පමොපකෝ දිලන්ත?... හයා  අේපසට් යන්පන    " ජපනෝකා 

ඇසුවාය  

"නෑ    හයා සමහර ෙවස්වල සල්ලි ෙන්පනත් නෑ    ජතින් 

ඒක  ම  අේපසට්    " 
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"අයිපයෝ    ඕක  අේපසට් ෙහන්න එපා    ම  සල්ලි ඕන 

තරම් හම්බ පවනව දිලන්ත   ෙනන් හයා මපේ යාලුපවක් වපේ   

අනික හයා කනම්පස් පකොල්පලක්පන    ජතින් හයත් එක්ක පමපහම 

ප ොලියක් ොන එක  මම ඇත්ත ම කනමතියි    මම ළඟ  එන 

හක්පකොම ඒවුන්  ඕන හනුමා ෙර පලන්න වපේ ම  ු කල 

ොන්න   ඒත් හයා එපහම නෑ   ජතින් මම හයා  ආසයි    " 

මෙ සිනහවක් මුවෙ  නෙමින් ි.යූ ජපනෝකා දිලන්තපේ 

පතොල් සපමින් හු පේ ලිඟුව අතින් පිිම මනශොය  ධාුන පි  ි.රීපමන් 

පසු හනි.ලී තිබූ හු පේ ලිඟුව නනවත ප්රාණවත් වීම  ප න් 

ෙත්පත්ය  

"මමත් හයා  කනමතියි ජපනෝකා    පෙොඩක් කනමතියි   " 

දිලන්ත ඇපේ පියයු ප සුරතල් කරමින් කීය  

"පයිය නේෙන්නෙ?...." දිලන්තපේ පියයු ප සප්ේශපයන් 

කුල්මත් වූ ජපනෝකා කාමුක පලස හු  පෙස බලමින් ඇසුවාය  

"නේෙන්න පකල්පල    යකඩයක් වපේ නේෙන්න    හයා 

අල්ලනපකො  මපේ පයිය නිකන්ම නගිනවා    ආආ  සූඌඌ     හිම 

පකල්පල     නේෙල සූේපු කරන්න    අපි ආයිත් පනපලන්න 

ු කමු     " දිලන්ත කාමාේනිපයන් ෙනපවමින් කීය  

"හයා මපේ මෑ ඇපට් මිිමක මිිමක ු ත්පත ඇඟිල්ල ෙහන්න 

පකොල්පලො    " 

ජපනෝකාපේ සුමුදු ස්පේශපයන් දිලන්තපේ ලිඟුව ෙණ්ඩක් 

වීම  වනි  පව්ලවක් ගිපඉ නනත  ෙනි  පලස ප්රාණවත් වූ හු පේ 

පු පෂ් ෙණ්ඩ ජපනෝකා අතින් පිිමමදිමින් මුවින් සන්තේපණය 

කලාය  දිලන්ත බිම වාි වී සිටිමින්ම උකුල උඩ  ෙස්සමින් ඇය  

මුඛ් සිසේෙය කපල්ය  
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"ආආආ  සූඌඌ   ආආආ    හයා නියපම  සුේපු කරනව 

ජපනෝකා    ම  හයා නනුනව බෑ    ම  හයා ඕන… හයා මපේ 

පකල්ල    ආආආආආආආආආ     උරන්න පකල්පල්ඒඒඒඒඒඒ      

ආආආආආ    "  

දිලන්ත කාම උමුනපවන් කෑ ෙනසීය  ජපනෝකා හු පේ පුපුරන 

තරම  ෙනි වී ඇති ෙණ්ඩ පකළ වලින් නහවමින් හු පේ වණෂ්ණ 

පකෝෂ් සුරතල් කලාය  රතිපයන් උශී පනය වූ ඇපේ පයෝනිපයන් 

රපසෝ ා ෙඟක් පමන් ෙලන්න  විය  

"ම  පහොඳ ම චූන් පවලා දිලන්ත… ජන්න බෑ   මාව බිම 

ොපෙන ු කන්න දිලන්ත    " 

ජපනෝකා ෙස් වලින් ආවරණය වී තිබූ තණපකොල බිස්ස මත 

බිම දිො වී කකුල් පළල් කර ෙත්තාය  යුෂ් වනගිපරන ඇපේ කාමුක 

පයෝනිපඉ පතොල් විවර වී තිබුනි  දිලන්තපේ කාමාේනිය ගිනි 

 ාලාවක් විය  

"හයාපෙ ු ත්පත ඨයල්ල ෙනක්කම ජන්න බෑ පකල්පල්ඒඒඒ   ." 

"අිමන්න පකොල්පලෝඕඕඕ   ු ත්ත අස්ස ම අිමන්න    එන්න 

මපේ ඇඟ උඩ    ස්ස්ස්ස්    ම  ජන්න බෑ  අිමන්න අ අ අ අ    "  

ජපනෝකා හු පේ තට් ම් මිිමකමින් කෑ ෙනසුවාය   ජපනෝකා 

තම සි පර  ය  කර ෙනිමින් ඇපේ බඳ ව ා අත් ෙමා ඇය සිර 

පකො  ෙත් දිලන්ත තම කාම ෙණ්පඩන් ඇපේ පයෝනිය පසා 

කපල්ය  

"ආආආආආආආආආආආආ     "  

ජපනෝකා  කෑ ෙනසුනි  ඇය හු පේ තට් ම් තදින් මිිමකා 

ෙත්තාය  ජපනෝකා සමෙ පතොල් ප ලවා ෙත් දිලන්ත තට් ම් 

ෙස්සමින් හු පේ ෙනි  ලිඟුව ඇපේ පයෝනිය පුනල ම වදිනපසේ 
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පව්ෙපයන් හබන්න  විය  හු පේ ලිඟු පහිමන් කාම උන්මාෙය  

පත් ජපනෝකාපේ කකුල් උඩ  එසවුපන්ය  ඇය තම කකුල් හු පේ 

පි  ව ා ප ලවා ෙත්තාය  පම් නිසා දිලන්තපේ ෙණ්ඩ ඇපේ යටි 

බඩ ඇුනල ම ගිපඉය  

"ආආආ  සූඌඌ   ආ දිලන්ත    මපේ පබොක්ක අස්ස ම 

හයාපෙ පයියා වදිනවා   අම්පමෝ   සනප ජන්න බෑ    අිමන්න දිලන්ත 

තවත් අස්ස ම  ආආ    මපේ පුපකන් එළිය  එන්න පයියා 

බස්සන්න    ආආආආආආආආ    තව හයිපයන් ෙහන්න     

ආආආආආආ    "  

දිලන්තපේ තට් ම් පු  ප ොමින්, කාම විය පපවන් ගිනියම් 

පවමින් ජපනෝකා කෑ ෙනසුවාය   තණ බිස්පසේ තිබූ කුඩා ෙල් කන  

ඇපේ තට් ම් වල ඇනී යම් පව්ෙනාවක් ඇති වූවත් දිලන්තපේ 

ෙණ්පඩන් ලනපබන සනපය නිසා ඇය  එය ෙනනුපන් නනත  

"මම හයා  දිවය පලෝක සනප පෙනව පකල්පල්ඒඒඒඒඒ       

ආආආආ….ඊඊඊ   ආආආ    " 

දිලන්ත මනෂිමක් පමන් ඇය  ලිඟු පහර පෙන්න  විය  හු   

ි.ිනප වි ක් ධාුන පි  වීම  ආසන්න වූවත් හු  එය පාලනය පකො  

සෑපහන පව්ලාවක් ජපනෝකාපේ ගිනියම්වූ පයෝනිය හු පේ 

ෙණ්පඩන් සන්තේපණය කපල්ය  ඇපේ පයෝනිපයන් පයිේපයි.න් 

පමන් පයෝනි සා ප වෑස්පසන්න  විය  ඇපේ පයෝනි කාම නිල 

ඇවිස්සි පිපිරීම  ආසන්න විය  ඇය අධි සුරතාන්තයක  ආසන්න 

වූවාය  

"ආආආආආආආආආආ   .. ම  යන්න එනව කනිමපයෝඕඕ 

ඕඕඕඕඕ    ආආආආ    ඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ    ඌඌඌඌඌ… 

ආආේ ේ ේ ේ අේ අේ අේ   " 
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සුරතාන්ත සනපය ලබන වි  දිලන්තපේ තට් ම් තදින් පු  ප 

ෙෑම නිසා යන්තම්  පධිරය ෙනලීය  අධි සුරතාන්තයක  පත් 

ජපනෝකාපේ පයෝනිය දිලන්තපේ ෙණ්ඩ ෙනි  පලස සිර පකො  

ෙත්පත්ය  පමපසේ සිරවීපමන් ඇතිවූ අසීමිත රති සනපය නිසාත්, 

ජපනෝකා  සුරතාන්තයක් ී පමන් ඇතිවූ ප්රපමෝෙය නිසාත් දිලන්ත 

සනඩ පහරක් පමන් ධාුන ෙඟක් ජපනෝකාපේ පයෝනිය පුනල ම 

විශපශය   

ධාුන පි වීපමන් සුරක්ත තණේතිය ත් සනහනල්ලුව ත් පත් 

දිලන්ත ජපනෝකාපේ පතොල් සිප ෙනිමින් ඇය තදින් වනලඳ 

ෙත්පත්ය  

පවපහස ත් සනහනල්ලුව ත් පත් පෙපෙනා ටික පව්ලාවක් 

පමපසේ ුන පලුවී සිටියහ  

"ජපනෝකා    " දිලන්ත පසමින් මිමිනුපව්ය  

"ම්     " ජපනෝකා පකඳිිම ෙෑවාය 

"මහන්සිෙ?...." 

"ටිකක් මහන්සි තමයි   අම්පමෝ    ඒ වපේෙ බඩු ගිය සනප    

ස්ස්ස්   ම  පුපුරන්න ගියා අපන්    ස්ස්    දිලන්ත  හයා  ොි යත් 

ොල    ම ප ෙනිනල්ලක්පන හයා ෙනු පව   " 

"ජතින් හයාපන ළමපයො ම  පමපහම ෙහන්න පු පදු කපේ    

පන්ෙ?..." දිලන්ත ඇපේ කම්මුල සුරතල් කරමින් කීය  

"ම්ම්  මම ඒ ෙනන පෙොඩක් සන්පතෝසයි දිලන්ත   ෙනන් හයා  

මල මිනියක  වුනත් බඩු යන්න ෙහන්න පුලුවන්    " 

"ඒකපන මම හයා  කනමති ජපනෝකා    " 

"හයා  මතකෙ ජස්පසල්ලම ම  ෙහපු ෙවපස හයා  ොපු 

ෙමන් කනිම ගියා    ඒත් ෙනන් හයා  ඕන පකල්පලක්  සනප පෙන්න 
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පුලුවන් දිලන්ත    ම  බඩු යනකන් ෙහන්න පුලුවන් ි.යන්පන ඕන 

පකල්පලක්  ු කල සනප පෙන්න පුලුවන් ි.යන එක තමයි    ම  

ෙනන  බඩු යනකන් ෙහල තිපයන්පන සීටින් අයියා විතරයි     " 

"ම  පවන පකල්ලන්  ෙහන්න ඕන නෑ ජපනෝකා… ම  

හයා ජන්නවපන   "  දිලන්ත නනවතත් ඇපේ පතොල් සිප ෙනිමින් 

කීය  

"පිස්සු නනුනව ජන්න දිලන්ත    හයා  ජස්සරහ  පෂ්ෝක් 

පකල්පලො හම්බ පවයි   . ස්ස් පම්… ෙනන් මපේ ඇඟ උි න් 

බිනන්නපකො… පුපක් ෙලුත් ඇපනනව    ිනක්    " 

දිලන්ත හු පේ හනි.ලුන ලිඟුව ඇපේ පයෝනිපයන් එළිය  

පෙන ඇපේ සි පපරන් ජවත් වූපඉය  ඇපේ පයෝනිපයන් හු පේ 

ධාුන වෑස්සුපන්ය  

"ස්ස්ස්ස්    දිලන්ත හයා කනිම ෙිොවක් අස්පස ඇිමය පන්ෙ?    

අම්පමෝ   හයාපෙ ඇ  පෙක නම් කනිම පමෝලක් වපේ    පම් 

පෙපවනි පාර ත් පමච්චර කනිම පලෝේ එකක් අිමන්න   ිනක්… හයා 

පකල්පලො කීපෙපනක් බඩ කරයිෙ ෙන්පන නෑ ජස්සරහ  පමපහම 

කනිම ඇරල    " 

"ස්ස්ස්ස්    ජපනෝකා   ඒ ි.යන්පන හයත් බඩ පවන්න පුලුවන් 

ි.යලෙ?..." 

"පිස්සුෙ පකොල්පලො   මම ඒව  පපති ෙන්නව   හයා බය 

පවන්පන එපා   පම් ඒක පනපමයි    හයා  බය නනශෙ පකොන්පඩෝම් 

නනුනව ම  ෙහන්න?... පව්සියන්  පකොන්පඩෝම් නනුනව ෙහන්න 

එපා ි.යල තිපයනවපන   " 

"හ්ම්ම්ම්   මන් ෙන්පන නෑ ජපනෝකා   මම හයා  පෙොඩක් 

කනමතියි    ජතින් හයා  ෙහල ම  පමොනව වුනත් කමක් නෑ    "  
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"බය පවන්න එපා දිලන්ත   ම  එපහම පලඩ නෑ    ම  

පකොන්පඩෝම් නනුනව ෙහන්පන සීටින් අයියා විතරයි   එයාපෙ එකම 

පකල්ල මම විතරයිපන    මපේ ළඟ  එන ඒවුන්පෙ මම ක   

ෙන්පනවත් නෑ පකොන්පඩෝම් එකක් ොන්පන නනුනව    ඒ ිනන්ෙ හයා 

බය පවන්න එපා   "  

ජපනෝකා දිලන්තපේ ිනස පිිමමදිමින් කීවාය  

"හ්ම්ම්ම්    " 

"පම්    ඇඳුම් ොෙනිමු    මපේ පෑන්ටිය පකොපහ ගියාෙ මන් 

ෙන්පන නෑ   " 

පෙපෙනා ඇඳුම් ඇඳ ලඳු කනළෑපවන් එළිය  ආපවෝය   දිලන්ත 

ජපනෝකාපේ අත අල්ලා ෙත්පත්ය  

"ජපනෝකා   " 

"ම්    " 

"ජ  ජපනෝකා     මම හයා  පෙොඩාක් කනමතියි     හයා ම  

පෙොඩක් ිනතවත්   ඒ වපේම මම ෙනන ිනතනව   " 

"හ්ම්ම්    හව් දිලන්ත   ම වත් ිනතා ෙන්න බෑ මම හයා  පම් 

තරම් ි.ට්ටු වුපන් ඇයි ි.යල    මම ළඟ  එන අනිත් පිිමමි ෙනන ම  

කවොවත් පමපහපම ිනතිල නෑ   " 

"ජපනෝකා    " දිලන්ත ක  හඬ අඩු පකො  කීය  

"ඇයි දිලන්ත?....." 

"ජපනෝකා    මම   මම   මම හයා  ආෙපරයි    " 

දිලන්තපේ පම් වචන ඇසුන ජපනෝකා ජශෙ ෙනසුවාක් පමන් 

පදික පව්දිකාපව් නනවුනනාය  
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"දි  දි  දි   දිලන්ත  හ  හයා  ම  ම  ආෙපරයි?..." ඇය යන්තම් 

සිින එළවාපෙන ඇසුවාය  

"හව් ජපනෝකා    මම හයා  ආෙපරයි   " 

"හ  හයා   පි  පිස්සුෙ දිලන්ත    මම වපේ පව්සිපයක්  ආෙරය 

කරන්න?...." පමපසේ පවසන වි  ජපනෝකාපේ ෙෑස  කඳුලු 

ජනුපව්ය  

"හයා කවු ප වුනත් ම  කමක් නෑ    මම හයා  ආෙපරයි    

හයා පව්ස කපම් යන්න ඕන නෑ   මම කනම්පස් එපකන් පාස් පවලා 

රස්සාවක් පහොය ෙත්තම අපි  ජීවත් පවන්න පුලුවන්   අපි ඈත 

පළාතක  යමු   " දිලන්ත ෙනි  පලස කීපව්ය  

"දිලන්ත හයා  විකාරෙ?... ඕව හපහොම කරන්න පුලුවන්ෙ?... 

කවොවත් හයාපෙ අම්මල තාත්තල මම වපේ පව්සිපයක්  කනමති 

පවන්පන නෑ    ඊ ළඟ  ෙන්නවපන මම ජන්න තත්පව   සීටින් 

අයියා කවොවත් ම  යන්න පෙන්පන නෑ    පකළින්ම පනොි.ව්ව  

සීටින් අයියපෙ ම  පමොකශෙ බනඳීමක් තිපයනවා     අපන් දිලන්ත    

මම හයා  පෙොඩක් කනමතියි    ඒත් හයා  ආෙපේ කරන්න ම  

බනහන දිලන්ත    පම්පකන් අපි පෙන්නම අමා පපව වනප නව    ඒ 

ිනන්ෙ ම  ආෙපේ කරන්න එපා   " ජපනෝකා හනඬුම් බර මුු ණින් 

කීවාය  

"අපන් ජපනෝකා     ම  ි.සිම ෙවසක ෙෑණු ම ළමපයක්පෙ 

ආෙපේවත්   කනමනත්තක්වත් ලනබිලා නෑ    ජස්පකෝපල යන කාපල 

වපේම කනම්පස් එපක්දිත් පකල්පලො මාව පපොේඩක්වත් ෙණන් 

ෙන්පන නෑ    සමහර ඒවුන්  කතා කරන්න  හනදුවම ම  විිනළු 

කරනවා    ජතින් ජපනෝකා   ම  සනළි.ල්ලක් කරපු එකම ෙෑණු ම 

ළමය හයා ජපනෝකා    ජතින් හයා කවු ප වුනත් ම  කමක් නෑ    

ම  හයා ළඟ ජන්න ඕන    හයා  ආෙපේ කරන්න ඕන     "  දිලන්ත 

ආපව්ෙය  පත් වී කීපව්ය   
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"හයා ි.යන එකයි…හයා ජන්න තත්පවයි ම  පහොඳ  

පත්පරනව දිලන්ත   අපන් ළමපයෝ    ඒ වුනා  අපි පෙන්න 

පකොපහොමෙ ආෙපේ කරන්පන?.... මම හයා  පෙොඩාක් කනමතියි 

දිලන්ත    හව්  පෙොඩාක් කනමතියි    මම හයා ළඟින්ම ජන්නම්   ඒත් 

ම  ආෙපේ කරන්න බෑ දිලන්ත    ස ්ස් ස් ින  ස්ස්ස්   " 

දිලන්තපේ උරිනස  වා පවූ ජපනෝකා හඬන්න  වූවාය  

"ජපනෝකා    එන්න    අපි පේරාපෙණිය මල් වත්ත  යමු    " 

ජපනෝකාපේ බඳ ව ා අත ෙමා ඇය වත්තන් පකො  ෙත් 

දිලන්ත ඇය සමෙ පේරාපෙණිය මල් වත්ත  ගිපඉය  

මල්වත්පත් ආවරණය වූ ස්ථානයක ඇති බිකුවක පෙපෙනා 

වාි  වූපවෝය  දිලන්ත ජපනෝකා තදින් ුන පලු පකො  ෙත්පත්ය  

ජපනෝකා හු පේ පපුපව් ිනස තබා ෙත්තාය  

"ජපනෝකා පවන ඕන පෙයක් පවන්න ි.යල අපි පෙන්න යාළු 

පවමු    " අමුුන ධධේයයක් සිත  ෙත් දිලන්ත කීය  

ජපනෝකා ිනස හසවා හු  පෙස බනලුවාය  හු පේ ෙෑපසේ තිබූ  

ී ේතිපයන් ඇය  පලොකු අමුත්තක් ෙනනිනි  සනඟවී තිබූ ඇපේ 

හනඟීම්ෙ පි ාර ෙනලීය  

"දිලන්ත    මම හයා  ආෙපරයි… හව්… ඕනෑ පශක  මූණ 

පෙන්න ලෑස්ති පවලා අපි ආෙපේ කරමු… මම හයාව විස්වාස 

කරනවා   "    

ඇපේ වචන වල ෙනි  අධිෂ්්ේානයක් ෙනේ වී තිබුනි  දිලන්ත  

ඇති වූපඉ විස්තර කල පනොහනි. හනඟීමක් සහ අපිමමිත සුන ි.  

"ජපනෝකා    "  හු  ජපනෝකා තවත් තදින් වනළඳ ෙනිමින් 

කීය  

"දිලන්ත    "  ජපනෝකා දිළිපසන ෙෑසින් මිමිනුවාය  
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ෙනි  ලිිගික අසහනයි.න් සහ ආෙර ඌනතාවයි.න් පපපළන 

දිලන්ත ෙණිකාවක වුවෙ ජපනෝකා සමෙ පමපසේ බනඳිම පුදුමයක් 

පනොපව්  පම් බනඳිම සනබෑ ආෙර බන්ධනයක්ෙ, එපසේ පනොමනති නම් 

අවස්ථාවාී  හනඟිමක් පමණක්ෙනයි හිම හනටි පනවසීම  නුපුළුවන  

ආෙරයත්, කාම සම්පභෝෙයත් අිනමි වූ පකපනකුපේ මනස ඕනෑම 

දිශාවක  ෙමන් කල හනි.ය  

පකපසේ පවතත් දිලන්ත ජිනේපන් පපවකු වීම  යන 

ත පණපයි.  ජපනෝකා සමා  ෙනරු ම  ලක් වී ඇති පව්ශයාවි.   

පෙපෙනාපේ පම් බනඳිම පකබඳු දිශාවක  ෙමන් කරයිෙ? 

පමවනනි බනඳීමක  පනවනත්මක් තිපේෙ? ජන් කුමන ආකාරපඉ 

ප්රතිලල ඇති විය හනි.ෙ?  

 

 

 

දිලන්තපේත් ජපනෝකාපෙත් ජීවිත ජදිිමපඉදි කුමන මුු ණු ම වරක් ෙනීෙ? 

-පෙවනනි පකො සින් හමු පවමු - 

 

 

 

 

 

 

 


