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කතාව ට ෙපර 

“බුදු අම්ෙමෝ…..” 

හයිෙලවල් පාෙර් තුන්මුල්ල හන්දිෙය් වාහන සියල්ල එකවර නැවෙතන හඩ ඇසිණ. ෙමෝටර් සයිකලයක 
එන්ජිම පමණක් ෙනානැවතීම වැඩ කරන්නට විය. එෙහත් එය තව දුරටත් ෙකාෙහ්වත් යන ෙමෝටර් 
සයිකලයක් ෙනාෙව්. එකතැන ෙනානවත්වා වැඩ කරන එන්ජිම හැෙරන්නට ස්වල්ප ෙමාෙහාතකට ෙවන 
කිසිදු සද්දයක් නැත. ෙවනදාට ෙතාර ෙතෝංචියක් නැතිව සිංදු කියන මලිති බටිති කුරුල්ලන් ද, ඉවක් 
බවක් නැතිව ෙදාඩවන ෙදමලිච්චන් ද, කාටවත් ගරු සරු ෙනාදක්වන කාක්කන් ද නිශ්ශබ්දය. ඊ 
ළඟ මිනිත්තුෙව් කාලෙගෝට්ටිය පටන් ගත්ෙත් දිය පිටවන්නට ඉඩ ෙනාදී තිබූ ජලාශයක වතුර පිටාර 
ගලන්නා ෙස්ය. 

“වතුර ඉල්ලනවා.. අෙන් වතුර ෙග්න්න..” 

“ඔය පුංචි ළමයි අරන් යන්න පැත්තකට..” 

“ෙකෝ ෙදන්න ෙමහාට වතුර එක.. අෙන් පව්..” 

“ෙපාල් අත්තක්වත් ෙගනාවා නම්..” 

“කවුරු හරි ෙපාලීසියට කතා කළාද?” 

“නෑ.. නෑ.. මහත්තය අපි දැක්ක ෙවච්ච ෙද්. බයෙවන්න එපා අපි කියන්නම් සර්ෙග අෙත් කිසි වැරැද්දක් 
නැති බව. ඔය කරුෙමට ෙවන ෙද්වල්. ඕවා වළක්වන්න කාටවත් බැහැ.” 

“කාෙග කවුද කියල ෙහායා ගත්තද?” 

“ෙම් පැත්ෙත ෙකෙනක් නම් ෙනෙම්. අපි නම් මීට කළින් දැකල නැහැ.” 

ෙම් මාරක රිය අනතුර සිදුවූෙය් 70 දශ කෙය් මුල කාලෙය්. හයිෙලවල් පාෙර් එදා ගමන් කරපු රථ වාහන 
සංඛ්යාව අද දිෙවන රථ වාහන වලින් ෙදසිය තුන්සිය ගුණයකින් අඩුයි. ෙමෝටර් බයිසිකලය හරියට 
පාලනය කර ගන්නට බැරිව ඉදිරිෙයන් ආ රිෙයහි ගැටුෙනන් එය පදවා ෙගන ආ තිස් තුන් වියැති ෙදදරු 
පියා එතැනම මිය ගිෙය්ය. රිය පදවා ෙගන ආ තැනැත්තාට ගහන්නට ෙහෝ ඔහු පදවා ෙගන ආ රිය 
පුලුස්සන්ට කවුරුත් ගිෙය් නැත. ඇබැද්දිය රිය අනතුරකි. විපත මාරාන්තිකය. අවට වාසීන් සැෙවාම එදා 
දවස ගත කෙළ් අන්දුන් කුන්දුන් විලසිනි. හයිෙලවල් පාර අයිෙන් කඩ වලින් ෙවනදාට අෙතාරක් නැතිව 
බයිලා සිංදු හඬ නැෙගන ෙර්ඩිෙයෝ ද නිහඬ කර තිබිණ. 

එදා ජනතාව අහිංසකය. කෑ ෙකෝ ගසමින් ළග පාත සිටිනා කා අත ෙහෝ වැරදි පැටවීම ෙවනුවට ඔව්හු මිය 
ගිය තරුණයා ගැන අවංකවම දුක් වූහ. වාහනයකට හිමිකම් කිය හැකියාව තිබුෙන් එෙහමත් ෙකෙනකුට. 
වාහන අයිතිකරුවන් වෙග්ම රිය පදවන්නට දැන සිටිෙය් අල්පයකි. රිය අනතුරක් නිසා මරණයට පත් 
වූෙය් එෙහමත් ෙකෙනකි. 
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**** 

ආණ්ඩුෙව් ඉහළ ෙපෙල් නිලධාරීන් පිරිසක් රැගත් අලිතාලියා ගුවන් යානය බණ්ඩාරණායක ජාත්යන්තර 
ගුවන් ෙතාටුපලට ළඟා විය. 

“ඇමතිතුමාව පිළිගන්න කාණ්ෙඩ ලෑස්ති කරල ද තිෙයන්ෙන?” 

“ඔව් සර්. එනෙකාට සුනන්දට කියලයි ආෙව්. එයා වැෙඩ් හරියට කරයි.” 

“වැඩිය කාෙල් ගන්න එපා. දැනටමත් විස්කි වීදුරු තුන හතරක්ම ඉවර කරල ඔය ඉන්ෙන. ඉක්මනට 
එයාෙපෝර්ට් එෙකන් ෙගදරට ගිෙයාත් එයාටත්  ෙහාඳයි. අපිටත් ෙහාඳයි.” 

“එයාට ෙකෙස් ෙවතත් ෙගදර ගියාම මිසිස් මුණ ෙනාගැහුෙනාත් අපිටයි ෙහාඳ.” 

“මහන්සි ෙවන විදියට අතපය දිග ඇරල නිවාඩු පාඩුෙව ඉන්න ෙවලාවක් තිෙය් නම් ඔෙහාම ෙබාන්න 
අවශ්ය නෑෙන්.” 

“ෙබාන්ෙන මහන්සි අරින්න ද?” 

“අපි ට ඒවා වැඩක් නැහැ. දැන් ලැහැස්ති ෙවන්න පිළිගැනීෙම් උත්සවයට. මම යනවා ඇමතිතුමාව 
කූද්දන්න.” 

විසි අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් රට ආණ්ඩු කරන්නට ලැබුෙන් ගුවන් යානෙය් සිටින ඇමතිවරයාෙග් 
පක්ෂයට. විෙද්ශීය ආධිපත්යයන් ෙගන් රට මිදී ෙගවී තිබුෙන් දශක ෙදකක් වැනි සුළු කාලයකි. රෙට් ඉදිරි 
ගමන සාර්ථක කරන්නට ෙත්රී පත්වූ මැති ඇමති මණ්ඩලය ස්වාධීන චින්තනයටත්, අන්තර්ජාතික 
ෙද්ශපාලනයටත්, ෙකෝඩුකරුවන් වූහ. ෙද්ශපාලනඥයන් හා නිතර ගැවසුන ව්යාපාරිකෙයෝ අලුත් නීති රීති 
ගැන අවධානෙයන් සිට තම සුභ සිද්ධිය සලසා ගත්හ. පිටරට යන්න වරම් ලැබුෙවෝ අල්පයකි. 
ෙද්ශපාලනඥයන් සමඟ පිටරට යන්නට හැකියාව ලැබුෙව් ඊටත් වඩා සුළු ෙකාටසකි. 

රෙට් වැඩි ජනතාවකට සිතියවත් ෙනාහැකි සම්පත් හා බලතල ඇති ෙම් තැනැත්තා ඇමතිවරයාෙග් 
කුලුපග හිතවෙතකි. ගුවන් යානෙයන් ෙගාඩ බසින්නට කලින් ගුවන් ෙතාටුපෙළ් සිදු ෙකෙරන 
පිළිගැන්වීම් සදහා ඇමතිවරයා සූදානම් කරවීම අද ඔහුෙග් කාර්යය විය. ගුවන් යානෙයන් බහිනා ඔහු තම 
පුද්ගලික වාහනෙයන් නිවස බලා යන්ෙන්ය. පිළිගැනීෙම් උත්සව එකකට වත් ඔහු නවතින්ෙන් නැත. ඒ 
ෙවන කිසි ෙහ්තුවක් නිසා ෙනාව මැති ඇමතිවරුන් හා එක්ව ගත් තම ඡායාරූප පුවත්පත් වල වැෙටනවාට 
ඔහු අකැමති ෙහයිනි. 

 

**** 
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“පකී.. අයින් ෙවනවා ඔතනින්.. මෙග් ෙපාකට් එකට ගහන්න ද බලන් ඉන්ෙන?” 

ඉං�සි ජාතිකයා ලන්ඩන් ෙර්ල්ලුෙව් ගමන් ගත් සිංහලයාට කීය. සීතෙලන් ගැෙහමින් සිටි නිසා ෙමෙතක් 
සීත කබාෙය් සාක්කු ඇතුලට දමා තිබූ අත් ඉවතට ගත් සිංහලයා රැජිනෙග් බසින්ම සුද්දා ඇමතුෙව්ය. 

“මම පකිස්ථානෙයන් ෙනෙමයි. ලාංකිකෙයක්. ඔයාල ෙබාන ෙත් හදන රෙට් ෙකෙනක්.” 

“හාහ්.. ෙමයා ෙහාඳට අෙප් භාෂාව කතා කරන්නත් දන්නවා,” උපහාසාත්මක ස්වරෙයන් පැවසූ සුද්දා තව 
වැඩිෙයන් සමච්චල් කරන්නට පටන් ගති. 

�තාන්ය අධිරාජ්යය කඩා වැෙටද්දී, ආර්ථික ලාභ ෙසායා ෙගන ෙපර කල යටත් විජිතයන්හි වැසියන් 
එංගලන්තය කරා ඇදී ආ කාලයකි ෙම්. ඉන්දියානු, බංගලාෙද්ශී හා පකිස්ථානී ජාතිකයන් සියල්ල “පික් 
ෙපාකට්කරුවන්” යයි සැලකූ ඉං�සි ජාතිකයා ඔවුන් හැම ෙදනාම ‘පකී’ යන නාමෙයන් පකිස්ථානුවන් 
ෙලස සැලකූහ. ඉන්දියාෙවන්, බංගලාෙද්ශෙයන් හා පාකිස්ථානෙයන් එංගලන්තයට ගිය ආසියානුවන් 
එකළ උගත් අයයි, නැතිනම් උගතුන් වන්නට වෑයම් කළ අයයි. ඔවුන් චාල්ස් ඩිකන්ස් වැනි සම්භාවනීය 
�තාන්ය ගත්කරුවන් අතින් ලියැවුන ‘ඔලිවර් ටුවිස්ට්’ හා ‘ෙඩ්විඩ් ෙකාපර්ෆීල්ඩ්’ වැනි සාහිත්ය 
නිර්මාණයන් කියවා තිබුණහ. ‘පික් ෙපාකට්’ කලාව ප්රවීණ කර ඇත්ෙත් ලන්ඩන් වැසියන්ම බව ඔවුනටම 
පැහැදිලි කර ෙදන්නට හැකියාව ෙම් සිංහලයා ද සතුය. එෙහත් ඉහළ අධ්යාපනය ෙසායා අවුත් නූගත් 
ලන්ඩන් සුද්දා හා ගුටි ෙකළගන්නට අකැමැත්ෙතන් ඔහු කට පියාෙගන ඊ ළඟ දුම්රිය ෙපාෙළන් 
බැස්ෙස්ය. 

 

**** 

“ඊස්ට්මන් කලර්ස් දාලා තමයි සර් අලුතින් හදන චිත්රපටි ෙස්රම එන්ෙන. ඔන්න මම අද කිව්වා කියල 
මතක තියා ගන්නෙකා.” 

“ඒත්.. ෙකාෙහාම ෙවයිද දන්ෙන නැහැ. මට ෙම් ෆිල්ම් එකට යන මුදල් ගැන ප්රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙනෙමයි කියන්ෙන. වැරදියට ෙත්රුම් ගන්න එපා. ඔය අලුත් ෙද්වල් වලට අෙප් ක්රවුඩ් එක ෙකාෙහාම 
රියැක්ට් කරයි ද කියල මෙග් ප්රශ්ෙන.” 

තමා ඉදිරිෙය් සිටින නිෂ්පාදකයාට අවශ්ය ආකාරයට චිත්රපටි නිමෙවද්දී අධ්යක්ෂකවරයා ඔළුව බිත්තිෙය් 
ගසාගත් වාර අනන්තයි. එෙහත් සිංහල සිනමාව රක්ෂණය ෙකරුෙන් කලාව අගය කළ අය අතින්ම 
ෙනාෙව්. මුදල් ඇති අය තම සතුට හා ප්රසිද්ධිය සඳහා සිනමාවට එකතු වූහ. 

වතුපිටි අයිති, ව්යාපාරික කටයුතු වල ෙයදුන ෙම් නිෂ්පාදකයා චිත්රපටි ගැන ෙමතරම් උනන්දුවක් 
දක්වන්ෙන් ඇයි දැයි සිනමා ෙලෝකෙය් නියැලී සිටින හැමෙදනාටම ප්රශ්නයකි. ඔහුට ඇති තරම් මුදල් 
උපයන ෙවනත් මාර්ග ඇත. කලාව අතින් ඉෙගනීමක් ෙහෝ සහජෙයන් ඇති  හැකියාවක් ෙහෝ ඔහුට නැත. 
එෙහත් සිනමා ෙලෝකය ඇසුරු කරන්නටත්, ඒ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහාත්, යහමින් සල්ලි 
වියදමටත් ඔහු කැමතිය. 
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සිනමාෙව් ඉහළින් බැබෙළන තරු වලට පමණක් ෙනාව නැඟ එන තරු වලට ද ඔහුෙග් ආධාරය, 
අනුබලය හා රුකුල ලැෙබ්. ලංකාෙව් ප්රථම සිනමා ශාලාව වූ ‘එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල’ නිම ෙවද්දී ඔහු කුඩා 
ෙකාළු පැටිෙයකි. එතැනින් ගමන් ගත් සෑම අවස්ථාවකම එෙදස ඔහු බැලුෙව් කට අයා වාහනෙය් 
වීදුරුවට නැහැය තද ෙවද්දීය. 

“තමුෙස් ෙහාඳයි කියල හිතන විදියට හදන්න පටන් ගන්නවෙකා එෙහනම්. මම තව ෙහායල බලල 
තීරණයක් ෙදන්නම්.” 

“ෙහාඳයි සර්.” අධ්යක්ෂකවරයා කාර්යාලෙයන් පිටව ගිෙය් නිෂ්පාදක තැනෙග් කතාෙවන් සිත 
අමනාපයට පත්කර ෙගනය. ඔහු නැඟී එන කලාකරුෙවකි. අධ්යාපනය හා කලාත්මක හැකියාව යන 
ෙදකටම හිමිකම් කියන්ෙනකි. “ෙකෙනකුට තත්ෙව දීලා කතා කරන්න දන්ෙන නැහැ. තමුෙස කියනවා. 
මිස්ටර් බැරි නම් නම කියපන්ෙකා.” 

 

****  

රුක්ෂානි අතුරුපාන පන්තියට ඇතුල් ෙවලා වටපිට බැලුවා. වාඩි ෙවන්නට ඇයට ආසනයක් ෙනාතිබුණි. 
මුළු පන්තිය පිෙරන්න ළමුන්. සුදු ගවුම් ඇඳෙගන නිල් සහ සුදු ඉරි වැටුන ටයි පටි පැළඳ ගත් අය. 

“ෙගාඩනැඟිලි අරමුදලට සල්ලි දුන්නයි කියල අලුතින් ක්ලාස් රූම් එකක්ම හදල ෙදනකම් බලාෙගන ද 
ඉන්ෙන?” 

ෙකාණ්ඩ කැරලි ෙදක අත් ෙදෙකන් උස්සලා උරහිෙසන් පිටුපසට විසි කරන ගමන් එක ගෑණු ළමෙයක් 
කිව්වා. එයා ළඟ තිබුෙන ‘මමයි ෙමතන ෙලාක්කා’ යන ස්වරූපය. එයා කියන හැම ෙදයකටම එයාට 
අවශ්ය ආකාරයට ප්රතිචාර ෙදන්න සූදානමින් හිටිය මුළු පන්තියම එක වෙරම මහ හයිෙයන් හිනා ෙවන්න 
ගත්හ. පටන් ගත් සැෙනන් සැෙවාම ආෙයත් නිහඬ වූහ. 

පන්ති භාර ගුරුතුමිය දඩිබිඩි ගාලා ෙකාෙහන්ෙදෝ පාත් වුණි. පස්ෙස දවසකයි රුක්ෂානිෙග නිරීක්ෂණයට 
හසුවුෙන් ෙග්්රස් මිස් ඇවිදින ෙකාට හරිම සද්දයි යන්න. එයා එන්න කළින් දැනගන්න පුළුවන් කම තිබුණ 
ෙහයින් පන්තිෙය් ළමයි කවදාවත් කළබල වුෙන් නැහැ. 

“ෙම් ළමයට ඉඳගන්න තැනක් ෙදන්න. දැන්. දැන්.” 

ෙග්්රස් මිස් කතා කෙළත් හරි ෙව්ගයකිනි. සුෙලෝචනයි, චමරියි ඒ ෙදන්නා මැද්ෙදන් ඉඩක් ෙපන්නූහ. 
රුක්ෂානි ෙපාත් බෑගයත් උස්සා ෙගන ගිහින් ඒ ෙදන්නා මැදින් වාඩිවුනා. 

“අද හැෙමෝම ඇවිල්ලා ෙන්ද?” 

පැමිණීෙම් ෙල්ඛනයට නම් ඇතුළු කරද්දී හැෙමෝෙගම නම් කියවන්න ෙග්්රස්  මිස් කාලය ගත්ෙත නැහැ. 

“හැෙමෝටම වැඩිෙයන් එක් ෙකෙනකුත් ඉන්නවා මිස්,” ආෙයත් කතා කෙළ් පන්තිෙය ෙලාක්ක. 
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“ඔව්. අද අෙප් පන්තියට එකතු ෙවන ෙමයා රුක්ෂානි අතුරුපාන.” 

“අපි දන්නවා මිස්,” මුළු පන්තියම එක් හඬින් කෑ ගැහැව්ව. 

ෙග්්රස් මිස් පන්තියට එනෙකාට හැමදාම පරක්කුයි. එයා අද උෙද් රැස්වීමට ආෙවත් නැහැ. රුක්ෂානි 
විදුහල්පති කාර්යාලය තුල ඇතුල්වීෙම් කටයුතු නිම කළ නිසා ඇයටත් රැස්වීෙමහි දී කියූ ෙද් අහගන්නට 
ෙනාහැකි විය. රුක්ෂානිෙග තාත්තා පාසැෙල් ෙගාඩනැඟිලි අරමුදලට විශාල මුදලක් පරිත්යාග කළ බවයි 
විදුහල්පතිනිය රැස්වීෙමහි දී වාර්තා කෙළ්. රුක්ෂානිෙග නම සඳහන් වූ බව එයාවත් ෙග්්රස් මිස්වත් දැන 
හිටිෙය නැහැ. 

ඊ ළඟට පන්තියට ආෙව ඉං�සි ගුරුවරිය. ෙරාෂානා ෙමාෙහාමඩ්. ඇය මුළු පන්තිය ෙවලාෙවම කතා 
කෙළ් ඉං�සිෙයන්. රුක්ෂානිට ෙබාෙහාම සතුටුයි. රුක්ෂානි උප්පත්තිය ලැබුෙව ලංකාෙවදි වුනත් එයා 
හැදුෙන වැඩුෙන පිටරට. මව් බස හරි හැටියට කතා කරගන්න බැරි � ලාංකික දරුෙවා අනන්තවත් ඉන්න 
පිටරට රුක්ෂානි සිංහල කතා කරන්න දැන සිටීම එයාෙග ෙදමාපියන්ට ආඩම්බරයක්. ආනන්ද අතුරුපාන 
මහතා ලංකාවට ආෙව කතාව විතරක් ෙනෙම් දුවට හරි හැටියට සිංහල ලියන්නත් කියවන්නත් 
උගන්වන්න. ෙම් තීරණය ගන්න වැඩිෙයන්ම බලපෑෙව් ලංකාෙව් සිටි අතුරුපාන මහතාෙග් පියා ෙලඩ 
දුකින් දුබල ෙවන්නට පටන් ගත් නිසා. ඒත්, රුක්ෂානි ඉතා ළැදියාවක් දැක්වූ විෂය තමයි ඉං�සි භාෂාව. 
ෙරාෂානා මිස්ෙග කාලපරිච්ෙඡ්දය තවත් දික් ෙවනවා නම් ෙහාඳ යයි ඇයට සිතිණ. 

හඬ නඟා කියවීමට ෙබාෙහෝ ළමයි පසුබාද්දී රුක්ෂානි එයට කැමැත්ෙතන්ම ඉදිරිපත් වූවාය. පසුගිය 
දවසක නවත්තපු තැනින් පටන් ගත් ඉං�සි කියවීෙම් ෙපාත රුක්ෂානි ආසාෙවන් කියවන්න පටන් ගත්තා. 
ඇ ෙග් වචන ෙද්ශීය උච්චාරණයට වඩා ෙවනස් වුවද මුලින් කසු කුසු ගෑ සිසුවියන් මඳ ෙව්ලාවකින් 
නිහඬව ඇයට ඇහුම් කන් දුන්හ. රුක්ෂානිෙග් කියවීෙම් ලතාව අගැයූ ෙරාෂානා මිස්ට අමතකවී ගියා 
තවත් ළමෙයකුට කියවීෙම වාරයක් ෙදන්න. ඊ ළඟ වාරය අවශ්ය ෙවලා තිබුෙන �නිට. �නි අතක් 
උස්සෙගන එහාට ෙමහාට ඇඹෙරන්න ගත්ෙත නැත්නම් මුළු පන්ති කාලය ඉවර ෙවන ෙතක්ම රුක්ෂානි 
කියවනවා අහගන ඉන්න සියල්ලන්ම වශීෙවලා හිටිෙය. 

“ස්තූතියි රුක්ෂානි. දැන් �නිෙග වාරය,” ෙරාෂානා මිස් ඉං�සිෙයන්ම පැවසීය. තමා ෙදස බලා ඔළුව මඳක් 
ෙසාලවා සිහින් සිනාවක් පෑ ඉං�සි ගුරුවරිය තමන්ට හදවතින් සමීප වූවා ෙස් රුක්ෂානිට දැනිණ. 
රුක්ෂානි ඉඳ ගත්ෙත සතුටින් පිරී ගිය සිතකිනි. ඒත් ඉඳගත්ත ගමන් කෑ ගසා ෙගන ඇය උඩ පැන්නා. 

සුෙලෝචනයි චමරියි පුටුව උඩින් ෙලෝහ සීතල ෙවච්ච ඔක්ස්ෆර්ඩ් කවකටු ෙපට්ටියක් තියල. පන්තිය ඉවර 
ෙවන ගංටාර නාදය පටන් ගත්ෙතත් ඒ එක්කම. කලබලය අස්ෙස කවුරුවත් දැක්ෙක නැහැ �නිෙග 
මුහුණ තරහින් පිරිච්ච හැටි. 

ඊ ළඟ කාලපරිච්ෙඡ්දය පටන් ගන්න කළිෙයන් තමා වාඩි වී සිටින ආසනය මාරු කල යුතු යයි රුක්ෂානිට 
වැටහී හමාරය. සුෙලෝචනයි චමරියි ෙදන්න එයාල මැද්ෙදන් තමාව වාඩි කරගත්ෙත ආදෙර්ට ෙනෙමයි. 
රුක්ෂානි වටපිට බැලුෙව හිස් ඉඩක් ෙහායා ගන්න. 

“ෙමතන මට ඉඩ තිෙයනව ද?” 

“මම ළඟ ඉන්න ගර්ල් නිතරම ඇබ්සන්ට්. ඔයා කැමති නම් ෙමතන වාඩි ෙවන්න පුළුවන්.” 
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හසන්ති තමා අසල වූ පුටුවත් ෙම්සයත් ෙපන්නුෙව රුක්ෂානි වැටී ඉන්න කරදරෙයන් ෙගාඩ ගන්නයි. 

“මෙග නම දැන් මුළු ඉස්ෙකෝෙලම දන්නවාෙන. ඔයාෙග නම ෙමාකක්ද?” 

“මම හසන්ති නුගකුඹුර. ෙම් පන්තිෙය ළමයි නරක නැහැ. අලුතින් එන හැම ෙකනාටම රැග් කරන එක 
ෙමයාලෙග විෙනෝදය.” 

“සුද්දන්ට බැන බැන සුද්ෙදාන්ෙග කැත පුරුදු කරන්ෙන.” 

“ඒ ෙමාකක්ද?” 

“රැග් එක. පටන් ගත්ෙත එංගලන්තෙය. රදළ ළමයි ඉන්න ඉස්ෙකෝළවලට අනිත් ළමයි එන්න පටන් 
ගත්තම ඒ අයට කරදර කරන්න පටන් ගත්ත සිරිතක්.” 

පන්තියට ගුරුවරියක් පැමිණ නැති නිසා ළමයි කල්ලි ගැහිල කතාව. සමහරු සිංහෙලන් කතාව, තවත් 
අය ඉං�සිෙයන්. ෙගාඩක් ෙදනා සිංහලයි ඉං�සියි ෙදකම මිශ්ර කරමින් කතාව ෙගන ගියහ. හසන්තිත්, 
රුක්ෂානිත් එෙතක් පන්තිෙය කරන ලද පාඩම් ගැන බර කතාවකට වැටුණි. 

“ආ.. ආ.. ආපු ගමන් යාළුෙවා හදා ෙගන.. හහ් හා..” 

පන්තිෙය් ෙකාණක වාඩිවී සිටි උස මහත ළමෙයක් ෙගාෙරෝසු කටහඬකින් කෑ ගහන්න පටන් ගත්ත. 

“ඔය ගර්ල්ට අපි කියන්ෙන ‘කට හැකර වජිරා’ කියලයි. ගණන් ගත්ෙත නැති වුනාම කට පියා ගනීවි,” 
හසන්ති සිහින් හඬකින් ෙතාල් මැතිරීය. 

එෙහත් වජිරා කට පියා ගත්ෙත් නැහැ. දිගින් දිගටම රුක්ෂානිට විහිළු කළ ඇයට පන්තිෙය් අනිත් ළෙමෝ 
හිනා ෙවවී දිරි දුන්හ. ෙමෙස් රැග් එක දී ළමුන්ව තරහ ගැස්වීම වජිරාෙග් විෙනෝදාංශයයි. අද රුක්ෂානිට 
එල්ල වූ සමරිසි ව්යංගෙයන් වූ ඇනුම් පද එකක් වත් කිසිෙවක් බරපතල ෙලස සැලකුෙව නැත්ෙත ඒ 
නිසා. ඒත් රුක්ෂානිට ෙම් කතා ෙපාඩ්ඩක් වත් ඇල්ලුෙව නැහැ. ටිකින් ටික ඇෙග් ඉවසීෙම සීමාව 
ඉක්මවා යන බව වජිරා දුටුෙවත් නැහැ. 

හිටි හැටිෙය නැඟිට්ට රුක්ෂානි කට හැකර වජිරාෙග් ටයි පටිෙයන් ඇදෙගන තඩිබාන්න ගත්ත. වජිරා බිම 
වැෙටනවත් එක්කම රුක්ෂානි ගුටි දීම නවත්වද්දී, වජිරාට වලිප්පුවක් ඇවිත්. මුළු පන්තියම කෑ ගහමින් 
සී සී කඩ දිව ගියහ. පාසැෙල් ෙහදිය පන්තියට එනෙකාට වජිරා ළඟ රැඳී හිටිෙය රුක්ෂානියි හසන්තියි 
පමණි. හසන්ති පැන්සලක් රඳවලා වජිරෙග දත් මැද්ෙදන්. වජිරාට ෙම් ෙලෙඩ් පහළ පන්තියක 
ඉන්දැද්දීත් හැදුන බව හසන්තිට මතකයි. 

“�න්සිපල් එන්න කිව්වා රුක්ෂානි අතුරුපානට,” කාර්යාලෙය් වැඩ කරන ෙජ්මිස් ඇවිත් පන්තියට. 
ෙවනදාටත් වඩා කලබලෙයන් දුව ආ ෙග්්රස් මිස් ෙහදියත් එක්ක වජිර ළඟ.  ෙජ්මිස්ෙග පණිවිඩය ඇහුණු 
ෙග්්රස් මිස් රුක්ෂානි දිහා බැලුෙව ඇස් බැමි හකුළුවමින් ප්රශ්නාර්ථයක් මුහුණින් පමණක් ෙපන්වමින්. 
පන්තිෙයන් පැන ගිය ළමුන් ආපහු ඇවිත්. 
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“තවත් කවුරු හරි යන්න රුක්ෂානි එක්ක,” ෙග්්රස් මිස්ෙගන් විධානයක්. හසන්ති ඉක්මනට නැගිටලා 
රුක්ෂානිෙග අතින් ඇදෙගන පන්තිෙයන් පිටවුනා. 

ෙදෙදනාම විදුහල්පතිනියෙග කාර්යාලයට ඇතුළු වුෙන් අත් අල්ලාෙගන. එක වරුවකින් රුක්ෂානිත් 
හසන්තිත් ෙම් තරම් යාළු ෙවයි කියල ඒ ෙදන්නාවත් එදා උෙද් දැනෙගන හිටිෙය නැහැෙන. 

“මම එන්න කිව්ෙව රුක්ෂානි අතුරුපානට. අනිත් එක්ෙකනා ඉන්න එළිෙයන්,” විදුහල්පතිනිය 
කණ්ණාඩියට උඩින් බලල ආඥාවක් නිකුත් කළාය. 

“බාලිකා විද්යාලයක ගෑණු ළමයි ෙදන්ෙනක් ගුටි ඇන ගත්ත බව හවස පත්තර වලින් කියවන්න ආස ද? 
ෙම් ලංකාව. දැන් ඔයා ඉන්ෙන පිටරට ෙනෙමයි. ෙමෙහ ගෑණු ළමයි ගුටි ෙකළ ගන්ෙන නැහැ. තවම 
අලුත් නිසා අදට සමාව ෙදනව. ආෙය අහුෙවන්න එපා ඔය වෙග දඟ වැඩ කරල. තාත්තා කවුද කියන එක 
මට ප්රශ්නයක් ෙනෙම්. ෙම් පාසැෙල් කාටත් මම එක විදියටයි සලකන්ෙන.” 

රුක්ෂානිට වචනයක් වත් කතා කරන්නට ඉඩක් ෙනාදුන් විදුහල්පතිනිය එක දිගට අවවාද රැසක් ෙදන්න 
පසුබට වුෙන් නැහැ. ෙම් තරම් ඉක්මණින් විදුහල්පතිනියෙග් කෙණ් පන්තිෙය් වූ සිද්ධිය තබන්නට සමත් 
වූෙය් කවුද? 

“වජිරාට ෙකාෙහාමද දන්නෑ. අපි යමුද සික් රූම් එක පැත්ෙතන්?” එළියට ආ ගමන් රුක්ෂානි ඇසුවාය. 

රුක්ෂානිෙග ඉල්ලීමට අනුව හසන්ති ෙලඩ ළමුන් සඳහා වූ කාමරයට ඇතුල් විය. 

“ඇයි ෙම්?” 

“නර්ස් මැඩම්, මම ෙම් පැනෙඩෝල් එකක් ඉල්ල ගන්න ආෙව්.” 

“ආ.. හසන්ති! හිසරෙද් හැෙදන්ෙන උෙද් ට හරියට කාලා ආෙව් නැත්නම්. මතක ඇතුව උෙද්ට ෙමානවා 
හරි කන්න. ෙමන්න පැනෙඩෝල්. ෙම් වතුර වීදුරුව. ෙස්රම ෙබාන්න.” 

නැති හිස රෙද්ට පැනෙඩෝල් බීලා, ෙලඩ ඇ ෙඳ් නිදා සිටි වජිරා දිහා ෙහාෙරන් බලල හසන්ති එළියට පැන 
ගත්තීය. 

“එයා තවම නිදි. පැය ගාණක් නිදා ගන්නවා ඕක හැදුනම. ඔයා දැනෙගන කරපු ෙදයක් ෙනෙමෙන.” 

“වැරැද්ද වැරැද්දමයි. දැන ෙහෝ ෙනාදැන කළාට,” රුක්ෂානි පැවසුෙව් සතුටකින් ෙනාෙව්. 

 

****  

හසන්ති ෙග් ආච්චි උෙද් පාන්දරින් නැගිට පාන් ෙබ්කරිෙය් උදව්වට යන්නීය. වත්ෙත වැවුන එළවළුවක් 
ෙහෝ පළතුරක් ඇති දිෙනක ඇය දහවල් ෙවද්දී නගරෙය් ෙපාළට එය රැෙගන ෙගාස් විකුණයි. ෙමෙස් 
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ෙසායා ගන්නා මුදලින් තමයි ආච්චියි හසන්තියි ජීවත් වුෙන. ෙදන්න ෙග් කෑම බීමට වියදම් කළාම ආච්චි 
අත වැඩිපුර කීයක්වත් ඉතුරු වුෙන් නැහැ. 

හාල් ෙපාතට ලැෙබන බඩු සමූපාකාරෙයන් අරෙගන පිටට විකුණලත් ආච්චි සල්ලි ෙහායා ගත්ත. ඒක 
නීතිෙයන් තහනම් වුනත් දන්න අඳුරන හැම ෙදෙනක්ම කළ ෙදයක්. කෑම බීම රෙට් හිඟ වුනත් සල්ලි ඇති 
අයට නම් කිසි ෙදයක අඩුවක් නැති බව හසන්ති පාසැලට පැමිෙණන ධනවත් ළමුන් අතරින් නිතර දුටුවා. 
භූමිෙතල් ගඳ ගහන කපු ෙරදි ආණ්ඩුෙවන් පාසැල් නිල ඇඳුම් වලට ලබා දුන් කාලයකි ෙම්. පිටරට ෙරදි 
ආනයනය තහනම්. ඒත් රුක්ෂානිෙග් අලුත්ම යුනිෙෆෝම් එක සිනිඳු, මිහිරි සුවඳැති කපු ෙරද්දකින් නිමව 
තිබුණි. �නි රට ෙරදි කිය කියා රුක්ෂානිට ඇනුම් පද කිව්වට �නිටත් තිබුෙන ගඳ ගහන භූමිෙතල් ෙරදි 
වලින් මැසූ ගවුම් ෙනෙම්. 

ආච්චියි හසන්තියි ජීවත් වුෙන් නගරබද ෙහාඳ පරිසරයක. ෙගදර පුංචි වුනත් පිහිටීම ෙකාළඹ නගරයට 
සමීපයි. ප්රසිද්ධ බාලිකා පාසැලකට ඇතුල්වීෙම් වරප්රසාදය තිබුණු ෙහයින් ෙම් නිවහනට ඉල්ලුම්කරුෙවෝ 
ෙනාමඳව සිටියහ. ෙගය මිල දී ගැනීමට වරින් වර එන ගැනුම්කරුෙවෝ ද ඔවුන්ෙග් තැරැව්කරුෙවෝ ද ආච්චි 
ක්ෂණිකව එළවා ගත්තීය. හසන්තිෙග් කණට ඇසුනු ෙදබසක් දිෙනක ඇය කුකුසට පත් කළද ආච්චි 
කිසිවක් ඇයට විස්තර කර ෙනාෙදන නිසා ඒ ගැන හාරා අවුස්සා බලන්නට තරම් ඇය උත්සාහයක් 
ගත්ෙත් නැත. 

“තිෙයන්ෙනත් ෙමච්චරයි. ඒකත් ගන්න හදනවා,” නිවස විකිණීමට ඇත්දැයි ඇසූ ෙකෙනක් ගැන ඇය 
අල්ලපු වත්ෙත් මිසිස් ඩිෙලනි හා පැවසීය. 

“ෙකාළඹට ළඟ පාත ඉඩකඩම් දැන් ෙහාඳ ගණනකට ෙදන්න පුළුවන්. ආච්චිට ඔය ෙග් විකුණලා ටිකක් 
ඈතින් තව තැනක් අරෙගන ඉතුරු සල්ලි ටික ළමයෙග් නමට බැංකුවට දැම්ෙමාත් ෙහාඳ නැද්ද?” 

“සල්ලි ඕන නැහැ අපට. ෙම් ඉන්න විදිය ෙහාඳටම ඇති. ෙම් ෙග් මම කවදාවත් විකුණන්ෙන නැහැ,” 
ආච්චි තරෙය්ම කියා සිටියාය. හසන්ති ෙම් ෙදබස ගැන ආච්චි හා කතාවට බහින්නට වෑයමක් ගත්තද එය 
සාර්ථක ෙනාවීය. 

“උඹ ෙහාඳින් මතක තියා ගනින්. කාලා බීලා අෙත් තියන සල්ලි නැතිකර ගත්තට ෙම් ෙග් විකුණනව 
ෙහම ෙනෙම්.” 

කාලා බීලා නැති කරගන්නවා ෙකෙස් ෙවතත් කන්නට ෙබාන්නටවත් ඔවුන් ළඟ සල්ලියක් නැත. එය 
මතක් කරන්නට ගිෙයාත් ආච්චි තවත් තරහ ගනීවී. ආච්චි හා ෙම් කතාෙව් රැඳී සිටීෙමන් ඇය කළකිරීමට 
හා දුකට පත්වන්නීය. හසන්ති එයට කැමති ෙනාවූෙයන් අහන්නට ඇති ප්රශ්න සියල්ල හිත තුල තබාෙගන 
නිහඬතාවය රැක ගන්නට පුරුදු වුනා. 

හසන්ති උෙද් පාන්දරින් නැගිටලා පාන් ෙබ්කරියට යන්න ලැහැස්ති ෙවන ආච්චිට උදව් කරන්න පුරුදු 
ෙවලා හි ටිෙය. ඒ නිසාම හැමදාම පළමුෙවන්ම පංතියට ගිෙයත් ඇයයි. උෙද් පාන්දරින්ම පංතියට එන 
නිසා කාටවත්ම ෙනාකියම පංතිය අතු ගෑම ඇයෙග් දින චරියාෙව් අංගයකි. පංතිෙය් ළමුන් ගැන ඔවුන් 
වාඩි වී සිටිනා තැන් වලින් ෙත්රුම් ගන්න ඇයට හැකියාව තිබුණි. මංජුලා වාඩිවන පුටුව අසල නිතර 
දකින්නට තිබුෙණ් කෑම බීම වලින් වැටුණ බිඳිති හා ෙටාපි කවර. ෙහ්මන්ති හා ෙසව්වන්දි ෙදෙදනාෙග් 
ෙම්ස ලාච්චු ඇතුලත �කට් �ඩකයන්ෙග් පින්තූර හා ෙපෝස් ටර් ආදිෙයන් පිරී තිබුණි. ඔවුන්ෙග් ෙම්ස මත 
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ජන�ය �කට් �ඩක කිහිප ෙදෙනකුෙග් නම් ෙකාටා ඇත. �නිෙග් ෙම්සයත් පුටුවත් එයාෙග 
ආවෙත්වකාරිය වන මාෙනල් නිතරම අස්පස් කරන නිසා එතැන හැමදාම පිරිසිදුයි. 

සෙරෝජීනි තමයි හසන්ති ළඟින් වාඩි ෙවන්ෙන. ඒත් ඒ සෙරෝ ඉස්ෙකෝෙල් ආෙවාත් තමා. ඉස්ෙකාෙල් 
එනවට වඩා ෙගදර ඉන්න සෙරෝ කැමති. එයාෙග තාත්තා සංචාරක ක්ෙෂ්ත්රෙය් ව්යාපාරිකෙයක්. නිතරම 
විෙද්ශිකයන් රැෙගන රට වටා තැන් තැන්වල සංචාරෙය ෙයෙදන ෙකෙනක්. සෙරෝ කැමතියි පවුෙල් අයත් 
එක්ක එෙහම ගිහින් විෙනෝද ෙවන්න. එයාලෙග ෙගදර කවුරුත් සෙරෝ නිතරම පාසැල මග අරිනවා කියල 
ෙහායල බැලුෙව නැහැ. 

එදත් හසන්ති පාසැලට ආෙව් ෙවනද වෙග්ම උෙද් පාන්දරින්. ඒ එනෙකාට රුක්ෂානි පංතියට ඇවිත්. 

“අද ඩැඩී උෙද් පාන්දරින්ම ගියා ඔෆිස් එකට. මට සිද්ධ වුනා එයත් එක්ක එන්න.” 

“ඔයා පිටරට ඉඳලත් ෙමෙහ අයට වඩා ෙහාඳට සිංහල කතා කරන්න ඉෙගන ගත්ෙත ෙකාෙහාමද?” 

“ඩැඩී ඉෙගන ෙගන තිෙයන්ෙන ඉං�සි භාෂාෙවන්. ඊට පස්ෙස හැම ෙදයක්ම සිංහෙලන් කරන්න පටන් 
ගත්ත නිසා මට පුංචි කාෙල් ඉඳලම සිංහල පුරුදු කළා. ඩැඩීට බෑ මට තරම් ෙහාඳට කතා කරන්න.” 

“ෙමෙහ ෙද්වල් ෙගාඩක් ෙවනස් ෙන්ද ඔයාට?” 

“ෙවනස්. ඒත් අපි අවුරුද්දකට සැරයක් ලංකාවට ආ නිසා මට හැම ෙදයක්ම පුරුදුයි. එෙහ මම ගිය 
ඉස්ෙකෝෙල් හැම රටකින්ම ආපු අය හිටිය. පංතිෙය් ගෑණු පිරිමි ෙදකම ඉන්නවා.” 

“ෙම් පංතිෙය ෙකාල්ෙලා නැති එක ෙහාඳයි. ෙහ්මලතායි ෙසව්වන්දියි නැත්නම් පුටුවල වාඩිෙවලා ඉන්න 
එකක් නැහැ.” 

හසන්ති හමු වූ මුල් දිනය රුක්ෂානිට අමතක කරනු ෙනාහැකිය. එදා වූ සංවාදයක් ඇයට සිහිවුණි. 

“ෙමාකක්ද ෙබාස්ෙග නම?” 

“කවුද ෙබාස්?” 

“අර ෙකාණ්ඩ ෙදකක් ෙගාතා ෙගන හැම ෙදනාටම අණ ෙදන එක්ෙකනා.” 

“�නි! �නි පරකඩුව. එයා නරක නැහැ.” 

“නරකයි කිව්ෙව නැහැෙන මම. ඒත් හැෙමෝම ඇයි එයාට ඕන ෙදයක් කරගන්න ඉඩ ෙදන්ෙන?” 

“�නි පංතිෙය ෙගාඩක් ෙද්වල් බාර අරෙගන හරියට කරනවා. ළමයි එයා කියන ෙද් අහන්ෙන ඒකයි. 
අනික එයාෙග අම්මයි තාත්තයි ෙදන්නම නීතිඥෙයෝ. අෙප් පංතියට එයාලෙගනුත් හරියට උදව් 
ලැෙබනවා. �නි ෙමානවා හරි සංවිධානය කරන්න ගිෙයාතින්.” 
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ඔවුන් හමුවූ මුල් දවස හා සසඳන විට පසු දවස් ෙගවී ගිෙය් හරිම නිස්කලංකව. පන්තිෙය ළමුන් 
රුක්ෂානිට එයාෙග පාඩුෙව් ඉන්න දී තිබුණි. 

එදින අන්තිම කාල පරිච්ෙඡ්දයට ෙයදී තිබුෙණ් ගණිතය. රුක්ෂානි ගණිතයට අකැමතියි. සිංහෙලන් 
ෙත්රුම් කරපු වචන කිසිවක් ඇයට වටහා ගන්න පුළුවන් වුෙන් නැහැ. ගණිත විෂය උගන්වන්න ආ 
දිසානායක මිස්ට ඇදුම ෙරෝගය වැළඳී තිබුණි. ආයාසයකින් හුස්ම ගනිමින් වචන උච්චාරණය කරන ඇය 
ගැන රුක්ෂානිට ඇති වුෙන් අනුකම්පාවක් ෙනාව තරහක්. ෙනාෙත්ෙරන අපභ්රංසයකින් අමාරු විෂයයක් 
ඉෙගන ගන්න හදන අසාර්ථක වෑයමක තමා හිරවී සිටින බව රුක්ෂානිට දැනුණි. 

හසන්ති නම් ගණිතයට සහජ හැකියාවක් දැක්වූවාය. දිසානායක මිස්ෙග කටින් වචනයකුදූ පිට ෙනාවූවත් 
පාඩමට අදාල ගැටළු සියල්ලම විසඳන හැකියාව ඇයට පිහිටා තිබුණි. ෙකාපි ෙපාෙත් සඳහන් කළ ගැටළු 
වලට පිළිතුරු හැම දිෙනකම ඇය නිවැරදිව ඉදිරිපත් කළාය. පන්තිෙය් අනිත් ළමුන් නිතරම ඇෙග් 
සටහන් ෙපාෙතන් බලා වැරදි නිවැරදි කරගන්නට ද පුරුදුව සිටියහ. ඉඳහිට දවසක ඇෙග් ෙපාත �නි 
ඉල්ලා ගත් අවස්ථා ද වූහ. 

“ඔය ළමය ෙදෙවනි ගණන ෙබෝඩ් එෙක් හදන්න.” 

දිසානායක මිස් කළු ලෑල්ලට කැඳවූෙය් රුක්ෂානිව. ෙපාතත් රැෙගන පංතිය ඉදිරියට ආ රුක්ෂානි කළු 
ලෑල්ෙල් තමනට හැකි තරම් ලස්සනට ඉලක්කම් ලියන්නට වූවාය. කාලයක් ෙගවා ගණන එහි ලියා 
ගත්ත ද එහි විසඳීම කරා යන්නට ඇයට දැනීමක් ෙනාවීය. දිසානායක මිස් බාෙගට නිදි කිරමින් ගුරු 
ආසනෙය්. පංතිෙය් ළමුන් කිහිප ෙදෙනක් තම ෙපාත්වල ඇති ගැටළු විසඳූ අතර ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් 
රහසින් ෙවන කතා බෙහ් ෙයදී සිටියහ. �නි ඇතුළු ඉස්සරහ ෙප්ළිෙය් අසුන් ගත් ටික ෙදනා හා හසන්ති 
පමණක් රුක්ෂානිෙග ගණන් සෑදීම බලා සිටියහ. 

හසන්ති වාඩි වී සිටි පැත්ෙතන් පාවී ආ සුරුට්ටුවක් ෙමන් එතූ ෙකාළ කැබැල්ලක් රුක්ෂානිෙග් පිෙට් 
වැදුණි. එය ආ ෙදස බැලූ රුක්ෂානිට හසන්ති අතින් ඉඟි කෙල් ෙකාලය ඇරලා බලන්න කියාය. ගණිත 
ගැටළුව විසඳන ආකාරය එහි සඳහන් විය. 

හදිසිෙය්ම ඇසුනු ‘පටාස්’ හඬින් මුළු පංතියම තිගැස්සුනහ. නිදි කිරමින් සිටි දිසානායක මිස් තැති ගනිමින් 
පංතිය සිසාරා ෙනත් ෙයාමු කළාය. 

“ෙමාකක්ද ඒ සද්දය?” 

මුළු පංතියම නිහඬයි. රටහුණු කෑල්ල අෙත් තියාෙගන නිම ෙනාකළ ගැටළුව ඉදිරිෙය් අෙත් මිටි කරගත් 
ෙකාලය ඇතිව රුක්ෂානි හිටෙගන. හසන්ති ඇෙරන්න ෙවන කවුරුවත් දැනෙගන හිටිෙය නැහැ ගණන 
විසඳන්න. හාවක් හූවක් නැතිව ළමයි හැෙමෝම නිශ්ශබ්දව හිටිෙය කළු ලෑල්ලට කැඳවයි කියන බයට. 

“ඔය ළමය ඔතන භාවනා කරනවද? දන්නවද නැද්ද ගණන හදන්න? පිටරට ඉස්ෙකෝලවල ඉෙගන 
ගත්තා නම් ෙම් වෙග ෙද්වල් ෙහාඳින් දැන ගන්න ඕනිෙන. හැෙමෝම දුවන්න හදන්ෙන පිටරට අධ්යාපනය 
ෙමෙහට වඩා ෙහාඳයි කිය කිය. පහළ පංතියක සුළු ගාණක්වත් හදන්න උගන්වල නැති පාටයි. මහ 
ෙලාකු පිටරට ඉස්ෙකෝල.” 
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ඔන්න ඔෙහාම ෙගාඩක් ෙද්වල් කියාෙගන ගිය දිසානායක මිස් මඳක් නැවතී තදින් හුස්ම ඉහළට 
පහළට  ෙහලුවාය. ඊ ළඟට ෙපාත් ටිකත් හෑන්ඩ් බෑගයත් ඔසවා ගත් ඇය දිග සුසුමක් ෙහළා පංතිෙයන් 
පිටව ගියාය. �නි තමාෙග පාසැල් ෙපාත් මල්ල තුලට ෙදකට කැඩුන අඟල් හෙය් ප්ලාස්ටික් රූල් කෑලි 
ඔබා ගත්ෙත කාටත් ෙහාෙරන්. 

“කවුද ඒ සද්ෙද කෙළ?්” රුක්ෂානි මුළු පංතියම ෙදවනත් කරමින් ඇසුවා. 

හැෙමෝම එකිෙනකා ෙදස බලා ගත්තා මිසක පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැත. �නි ළඟින් වාඩි වී සිටි මාෙනල් 
ෙපාතක් ඇරෙගන එය කියවන්නට පටන් ගත්තීය. �නි හැසිරුෙන් කිසිවක් ෙනාදන්නා ෙකෙනකු 
ෙලසටය. අනිත් ළෙමෝ විපිළිසරව ඉන්නා හැටිත් �නි හා ම ාෙනල් ෙදෙදනා කිසිවක් ගණන් ෙනාගන්නා 
ෙස් සිටින ආකාරයත් දුටු රුක්ෂානිෙග් ෙකෝපය තවත් වැඩිවිය. තමාව කරදරයට පත් කරන්නට උත්සාහ 
කළ අයව ඇය හඳුනා ගත්තාය. 

“ෙම් �නි, ඔයාට ෙමාකද තියන අමාරුව මම ගාණ හදන හැටි කාෙගන් අහ ගත්තත්?” 

“මට ඇති අමාරුවක් නැහැ,” �නි ඇඟිලි තුඩු වලින් ෙකාණ්ඩා කැරලි ෙදක උරහිෙසන් පිටුපසට දමමින් 
පිළිතුරු දුන්නා. 

“එෙහනම් ෙමාකද සද්ෙද දාන්ෙන?” 

“මම ෙමානවද දාපු සද්ද? ඔයාෙන ෙම් සද්ෙද දාන්ෙන,” ඇය මාෙනල් ෙදස හැරී ඇයව හැඟිස්සීය. 
මාෙනල් ඔළුව වනමින් එය අනුමත කළ අතර පංතිෙය ළෙමෝ හරි වැරැද්දක් ෙසායා ගත ෙනාහැකි 
නිසාෙදෝ පැත්තක් ගත්ෙත් නැත. 

“හරි ෙම් පාර විභාගෙයන් මමයි ගණිතයට වැඩිම ලකුණු ගන්ෙන,” යයි පැවසූ රුක්ෂානි තම පුටුව ෙවත 
ගියාය. 

“ළඟ ඉන්න ගණිතඥවරිය ප්රයිවට් ටියුෂන් දුන්ෙනාත් ඒක කරන්න අමාරු නැහැ. ඕන ෙකෙනකුට 
පුළුවන්.” 

“ඔයා එෙහනම් අරෙගන ෙපන්වන්නෙකා ගණන් වලට වැඩිම ලකුණු,” රුක්ෂානි �නිට අභිෙයෝග 
කළාය. 

“මට ෙනෙම්ෙන ඔයාටෙන දැන් ෙලාකුකම් ෙපන්වන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙයන්ෙන. මිස් අතුරුපාන, ඔයා 
ප්රයිවට් ටියුෂන් ෙදන්න හසන්තිට. ඊ ළඟට තිෙයන ඉං�සි අක්ෂර වින්යාසෙයන් එයාට වැඩිම ලකුණු 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්න.” 

මුළු පංතියම එකවර කටවල් අයා ගත්හ. හසන්ති යාන්තමින් ෙහෝ දුර්වලතාවයක් දක්වන්ෙන් ඉං�සි 
අක්ෂර වින්යාසයටයි. �නි කළ අභිෙයෝගෙයන් හසන්තිට පැත්තක් ෙතෝරා ගන්නට සිදුෙව්. අභිෙයෝගය 
බාර ගත්ෙත් නම් හසන්ති හා රුක්ෂානි එක පිලකට වැෙටයි. තීරණය ගත යුත්ෙත් රුක්ෂානි. එෙහත් එහි 
ඵල විපාක විඳිය යුත්ෙත් හසන්ති. හසන්තිෙග් ඇස් දිහා එක එල්ෙල් ෙමාෙහාතක් බලා සිටිය රුක්ෂානි 
“අපි අභිෙයෝගය බාර ගන්නවා,” යයි කීවාය. ෙමෙතක් ෙවලා ඉහළට ගත් හුස්ම අල්ලා ෙගන සිටි පංතිෙය් 
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සැෙවාම නිහැඬියාව බිඳිමින් එකවර කතා කරන්නට පටන් ගත්හ. ෙහ්මලතා හා ෙසව්වන්දි යන 
ෙදෙදනාට ද සුළු විරාමයකට �කට් ෙලෝකය පවා අමතක වුණි. 

 

**** 

රුක්ෂානිට උවමනා වූෙය් ෙකාෙහාම හරි තරඟය දිනන්නට. �නිෙග් අභිෙයෝගය බාර ෙනාගත්තා නම් 
එදා රුක්ෂානි පංතිය ඉදිරිෙය් අසරණ වන බව නිසැකය. දිනන්නට තරම් හැකියාවක් තමනට ඇත්දැයි 
හසන්ති කිහිප වරක් රුක්ෂානි විමසීය. 

“බාර ගත්තා වෙග් ෙනෙම් දැන් ඔයාට සවුත්තුව මම ෙහාඳ ලකුණු ගත්ෙත නැත්නම්. ඉං�සි තමයි මෙග් 
දුර්වලම සබ්ෙජක්ට් එක.” 

රුක්ෂානිෙග් ආරාධනය මත ෙදෙදනා එකතු වී ඉං�සි අක්ෂර වින්යාස විභාගයට පාඩම් කිරීම සඳහා 
හසන්ති තම ආච්චිෙගන් අවසර ගත්තාය. ඒ අනුව හසන්ති පාසැල ඇරී රුක්ෂානි හා ඇයෙග් නිවස බලා 
ගියාය. ඇවිද යා හැකි ඒත් තරමක දුරක තිබූ විසල් ෙගවල් ඇති ෙම් පරිසරය හසන්තිට එතරම් හුරු පුරුදු 
ෙනාෙව්. ඔවුන් ෙදෙදනා රැගත් කිරි සුදු පැහැති 504 රථය ෙසමින් ගමන් ගත්ෙත් පාෙර් තිබුනු නිසංසල 
බව රැක ගන්නට ෙමනි. 

වාහනය ඇතුලත වායු සමීකරණයව තිබුණි. ආසන සුදු ෙරදි වලින් ආවරණය වුවද එහි කිසිදු පැල්ලමක් 
ෙහෝ කුණු බිංදුවක්වත් ගෑවී තිබුෙණ් නැත. බස් රථයක පවා වැඩි ගමනාගමනයක් ෙනාකළ හසන්තිට 
504 රථය අමුතුම ෙලෝකයක් විය. ආච්චි ෙහෝ තමා ෙහෝ දන්නා හඳුනන රථ වාහනයකට හිමිකම් කියන 
තවත් ෙකෙනක් ඇත්දැයි හසන්ති කල්පනා කළාය. 

ෙග්ට්ටුව සවි කර තිබුෙන් මහ පාෙරන් ඇතුළු වනවිට ඉෙබ්ටම ඇෙරන්නට. හරියට ෙහාල්මන් ඉඳල 
ෙග්ට්ටුව අරිනවා වහනවා වෙග් යයි හසන්තිට සිතිණ. කවුරුවත් ෙග දර ඇති පාටක් ෙපෙනන්නට 
ෙනාවීය. කැතම කැත මුහුණක් තිෙයන තරබාරු බල්ෙලක් කපාපු නකුටු ෙකාටය වනන්න තද 
උත්සාහයක ෙයෙදනවා දැකපු හසන්තිෙග මුහුෙණ හිනාවක් මතුවුනා. 

“ෙම් සෑම්. එයා ෙබාක්සර් වර්ගෙය් බල්ෙලක්. හැබැයි ෙබාක්සිං ගහන්න නම් දන්ෙන නැහැ.” 

ෙමවර හසන්ති හඬනඟා සිනහාවන්නට පටන් ගත්තීය. තමාද විහිළුෙව් ෙකාටස්කාරෙයකු බව දැනගත් 
නිසා ෙදෝ සෑම් ද නැට්ට නැති පස්සා පැත්ත මුළුමනින්ම වනමින් ඔහුෙග් �තිය දැක්වූෙය්ය. 

“ෙබාක්සිං ෙනෙම්. ෙමයා මීෙයක්. ෙනාදන්න මිනිස්සු බයෙවලා පළාෙත එන්ෙන නැහැ. ඒ වුනාට ඒ අය 
ඇඟ උඩින් ගියත් සෑම් බලාෙගන ඉඳියි.” 

“ආ.. ෙම් අෙප් ෙලාකු මැණිකා. ෙම් මෙග් පංතිෙය යාළුෙවක්. හසන්ති. ෙලාකු මැණිකා තමයි කෑම 
හදන්ෙන. කරුණාකර කැරමල් පුඩිං හදනවද ෙලාකු මැණිකා? හසන්ති අද දවල්ට කන්ෙන ෙමෙහදී.” 
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ලා රතු පාෙටහි කළු තිත් වැටුන ෙටරාෙසෝ වලින් ෙගදර බිම සැරසී ඇත. හසන්ති සපත්තු ගලවන්න 
හැදුවද ෙම්ක පන්සලක් ෙනෙම් කියමින් රුක්ෂානි ඇයෙග් අතින් ඇදෙගන තරප්පු ෙපලක් දිෙග් 
උඩුමහලට දිව ගියාය. උඩුමහෙල්  නිදන කාමර හයකි. රුක්ෂානිෙග කාමරයට පාර ෙපෙන්. කාමරය මැද 
සුව පහසු ෙලාකු ඇඳකි. ඇඳ වැෙහන්නම ෙපාත්. 

“ඔයා හැම ෙපාතක්ම එකපාර කියවන්න හදනවා වෙග්.” 

“සමහර ෙපාත් ඉන්ෙටරස්ටින් නෑ. බාගයක් කියවන ෙකාට එපා ෙවනවා. රෑට ෙස්රම ෙපාත් බිමට දාලා 
නිදා ගන්ෙන. උෙද්ට ෙපාඩි මැණිකා කාමෙර් අස් කරන ෙකාට ෙපාත් ආපහු ඇඳට දාන්න කියලයි 
තිෙයන්ෙන.” 

ෙපාත් බිම දැමීම නරකයි. ඒ හසන්ති හැදුනු වැඩුනු පරිසරෙය්. රුක්ෂානිෙග් ඇඳ අසල බිම එලා තිබූ 
කකුල් සිප ගන්නා කාපට් රටාව මතට ෙපාත් දැමීම බිම දානවා හා සමාන කළ හැකි ෙනාෙව් යැයි හසන්ති 
තීරණය කළාය. නාන කාමරයක් නිදන කාමරය ඇතුලත විය. සුමුදු සුවඳක් එහි පැතිරුණි. මල් පැල වලින් 
අලංකාර වුන නාන කාමරය තුල කිරිගරුඬින් නිම කළ මාළුෙවකුෙග් ප්රතිමාවක්ද විය. ඌ ෙඩාල්ෆින් 
වර්ගෙය් මාළුෙවකි. පැත්තකින් එල්ෙලන ෙව්වැෙලන් නිම කළ රාක්ක මත ෙනාෙයකුත් ප්රමාණයන් 
වලින් තුවා ෙපළකි. රුක්ෂානිෙග් එදිෙනදා ජීවිතෙය් ඇති සුවපහසු ආම්පන්න හසන්ති වැනි ලාංකික 
සමාජෙය් වැඩි ජනතාවකට හිතන්නවත් බැරි තරම්. පිටරටින් ආධාර ලබාගන රට පාලනය කරන රාජ්ය 
නායකෙයෝ වැඩිෙදනා ජීවත්  වුෙනත් රුක්ෂානිලා හා සමානවයි. ඉතින් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ප්රශ්න කතා 
කරද්දී එයාලට ඒ ගැන කිසිම අත්දැකීමක් නම් තිබුෙන නැහැ. ඒ නිසාම ෙදෝ ඒ අය රටට පුදුම නීති පැනවූ 
කාලයකි ෙම්. පුදුමය වුෙන් ෙගන ආ නීතී සහ ඒවාෙයහි ප්රතිවිපාක කිසිවක් නීති පැනවූ අයට කිසිෙස්ත්ම 
බලපෑම් ෙනාකළ ආකාරයයි. 

“ආපහු යුනිෙෆෝම් එක අඳින්ෙන නැතුව ආ ෙමන්න මෙග ගවුමක් අඳින්න,” නානකාමරයට එෙබමින් 
රුක්ෂානි ගවුමක් පෑවාය. හසන්ති මුහුණ කට ෙසෝදාෙගන ඒ ගවුම ඇඳ ගත්තීය. 

“ඇති ෙන්ද ගවුම ඔයාට?” 

“මම ඔයාට වඩා උස නිසා ගවුම ටිකක් ෙකාටයි. අනිත් හරිය නම් ගාණට තිෙයනවා,” ඇඟට සුමුදු සුවයක් 
ෙගන ආ ඒ ගවුම ලස්සනට මසා තිබිණ. 

“ඉන්න මාත් ෙවාෂ් එකක් දාෙගන එන්නම්.” 

ඇඟලා සිටි පාසැල් නිල ඇඳුමත් යට ගවුමත් ගලවා ෙපාළෙව් තිබූ ලෑල්ලක් ඔසවා අත හැරිය රුක්ෂානි 
නානකාමරයට දිව ගියාය. නිදන කාමරය තුල සිහින් හඬින් ඉං�සි සිංදුවක් වාදනය වන්නට පටන් 
ගැනිණ. ඒ එංගලන්තෙය් ලිවර්පූල් වලින් පටන්ෙගන ෙලෝක ප්රසිද්ධිය දිනාගත් ‘බීට්ල්ස්’ සංගීත 
කණ්ඩායෙම් ගීතයකි. නානකාමරය තුලින් රුක්ෂානි ඒ සිංදුව ෙහමිහිට මුමුණන්නට විය. ෙපාළෙව් 
සවිකර තිබුණ ලෑල්ල ඔසවා බලන්නට හිතුනත් ඒ ආශාව යටපත් කරෙගන හසන්ති සිය ෙකාණ්ඩය අවුල් 
ෙබ්රා පීරන්නට පටන් ගත්තීය. 

“ෙබ්බිලාට කෑම ලෑස්තියි.” 
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කාමරයට ඇතුළු වුෙන් තවත් ගැහැණු ළමෙයකි. ම ට ෙබ්බි කියන්න එපා යයි කියන්න සිතුනද 
කිසිවක්  කියන්න තරම් ශක්තියක් හසන්තිට ෙනාවීය. 

“මට ෙහාඳටම බඩගිනියි,” හසන්ති නානකාමරෙයන් ආෙව් තුවාය ඔතාගන. “ෙම් චූටි මැණිකා. අපිට 
මැණික් තුනක් තිෙයනවා. ෙලාකු මැණිකා කුස්සිෙය. ෙපාඩි මැණිකා ෙගදර වැඩ කරන්ෙන. චූටි මැණිකා 
ෙමානව කරනවද කියල කවුරුවත් දන්ෙන නැහැ. හැබැයි එයාට තමයි වැඩ වැඩිම.” 

“ෙබ්බිට මම නැති දවසට ෙත්ෙරයි,” චූටි මැණිකා කිව්ෙව හිනාෙවලා. රුක්ෂානිට ගවුම ඇඳගන්න චූටි 
මැණිකා උදව් කළා. එහා ෙමහා දමා තිබුණ තුවා සහ උනා දැමූ ඇඳුම් ෙස්රම අරෙගන ෙගාස් ඇය ලෑල්ල 
ඔසවා එයට අත හැරියාය. හසන්තිෙග ගවුමත් එයට වැටිණ. හසන්ති කලබල වී ඒ මෙග් යුනිෙෆෝම් එක 
යයි කීය. 

“ඔතනින් ඇඳුම් වැෙටන්ෙන ෙරදි ෙහෝදන මැෂිම ළඟට. එතෙකාට ෙපාඩි මැණිකට ෙග් මැද්ෙදන් කිළුටු 
ෙරදි උස්සගන යන්න ෙවන්ෙන නෑ. තාත්තාෙග් අයිඩියා එක.” 

“රුක්ෂානි මට ගවුම ඕනා ෙගදර ඇඳන් යන්න. ආච්චි කැමති ෙවන එකක් නැහැ අනුන්ෙග ගවුම් 
ඇඳෙගන ෙගදර ගිෙයාත්.” 

“චූටි මැණිකා, කරුණාකර ඔයාට පුළුවන් ද හසන්තිෙග ගවුම විතරක් දැන්ම ෙහෝදලා ෙදන්න. ෙහාඳ චූටි 
මැණිකෙන.” 

අමනාපයක ෙස්යාවකදූ ෙනාමැතිව චූටි මැණිකා කාමරෙයන් පිටව ගියාය. රුක්ෂානි වැඩ කරන අයටත් 
‘කරුණාකර’ යන්න පාවිච්චි කිරීම දුටු හසන්තිට තම ෙයෙහළිය ගැන ඇතිවූෙය් අමුතු ආඩම්බරයක්. 

“අපි යමු. කෑම ලැහැස්ති කරලා තිෙයන්ෙන ස්විමිං පූල් එක ළඟ.” 

“මම දැක්ෙක නැහැෙන ඔයාලෙග ෙගදර ස්විමිං පූල් එකක්.” 

“දැන් බලාගන්නෙකා. ෙම් ෙවලාවට බහින්න බෑ ඒකට. වහෙල් උඩ හදවල තිෙයන්ෙන. දවල්ට හරියට 
උණු වතුර ෙපාකුණක් වෙග. තාත්තට වැරදුන ෙප්රාෙජක්ට් එක ඒ.” 

තරප්පු ෙප්ලියක් නැග සිෙමන්තිෙයන් නිමවුන වහළයකට ෙදෙදනම පිවිසුනහ. කමනීය පුංචි පිහිනුම් 
තටාකෙය් වතුර නිල් පාටින් දිළිසුණි. අසල තිබූ දැවැන්ත කුඩයකින් ආවරණය වුන ලී ෙම්සයක් මත කෑම 
පිළිෙයල කර තිබිණ. ෙබාන්න ෙදාඩම් යුෂ වීදුරු ෙදකක් පිඟන් අසල වූහ. 

“ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න හසන්ති. මීට වඩා රස බීමක් මම අරෙගන එන්නම්,” කියූ රුක්ෂානි සැෙනකින් තරප්පු 
ෙපෙළන් බැස ෙනාෙපනී ගියාය. 

හැම තැෙනකම ෙබෝගන්විලා මල් පැල වලින් අලංකාරව තිබුෙන් සල්ලි ඇත්නම් ෙමානවා කරන්න 
බැරිදැයි කියන්නාක් ෙමනි. වහළ වෙට්ටම ගැසූ යකඩ වැට හරියට පන්සෙල් ෙබෝධිය වටා තිෙයන වැට 
වාෙග් සුදු තීන්ත ගා තිබිණ. 
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“ෙමන්න මම හදන ස්ෙපෂල් එකක්. එන්න අපි කන්න පටන් ගනිමු,” ලා රතු පාට බීම වීදුරුවක් හසන්ති 
අතට ෙදමින් රුක්ෂානි අසුන් ගත්තාය. 

“සැර බීම මම ෙබාන්ෙන නෑ,” මඳක් සැක සහිතව හසන්ති පැවසුෙව් වීදුරුව ෙම්සය මත තබමින්. 

“ළමෙයෝ ඒවා මාත් ෙබාන්ෙන නෑ.” 

“ෙමානවද ෙම්?” 

“බීලා බලන්නෙකෝ.” 

බීම වීදුරුව ෙතාල ගෑ හසන්තිට එහි සරුවත් වැනි රසක් දැනිණ. කෑමට තිබුන ආහාර දිහා බැලූ හසන්තිට 
ආච්චි දවල්ට ෙමානවා කන්න ඇත්දැයි සිතිණ. කැරමල් පුඩිම රැෙගන ආ ෙපාඩි මැණිකා අෙන් ෙම් ෙබ්බි 
ෙස්රම  ෙබානකම් අෙප් ෙබ්බි බලාෙගන ඉන්නවාෙන යයි කීවාය. 

“ඉතින් හසන්ති රසයි කිය කිය ෙබානවා නම් මම ෙමානවා කරන්න ද?” රුක්ෂානිෙග දෑෙස් දඟකාර 
හිනාවක්. 

“හසන්ති ෙබ්බි ඕක ෙබාන්න එපා. ඔය අයිස් වතුරට කලරින් දාලා රුක්ෂානි ෙබ්බි හදන්ෙන. අර ෙදාඩම් 
ෙබාන්න ෙබ්බි.” 

හසන්තිට දැඩි ලැජ්ජාවක් ඇති විය. ඒත් ලැජ්ජාව වැඩි ෙවන්ෙන ලැජ්ජා පාට ෙපන්නුෙවාත් තමයි. 
රුක්ෂානිත් එක්ක එකතු ෙවලා හසන්ති හිනා ෙවන්න පටන් ගත්ෙත ඒ නිසයි. 

“ෙම්කත් එක විදියක රැග් එකක්,” බීම වීදුරුව උස්සලා හසන්ති කිව්වා. 

“සුද්ෙදාන් ෙගන් ඉෙගන ගත්තු ෙද්වල් අතහරින්න අමාරු යිෙන. යමු මෙග කාමෙර් ට ඔයා කාලා ඉවර 
නම්.” 

“යමු. යමු. මං කාලා ඉවරයි. මට ෙගාඩක් හවස් ෙවන්න කලින් ෙගදර යන්නත් ඕනා.” 

“ෙපාඩි මැණිකා!” 

“ඇයි ෙබ්බි?” 

“හසන්තිෙග යුනිෙෆෝම් එක ඉක්මණින් ඕනා.” 

තමනට අමතක වී ගිය පාසැල් නිල ඇඳුම රුක්ෂානිට අමතක ෙනාවීම ගැන හසන්ති සතුටු වූවාය. 
නිදනකාමරයට ආ රුක්ෂානි ෙල්ස් ෙදාර ෙරද්දකින් ආවරණය වුනු හසන්ති ෙමෙතක් ෙනාදැකපු ෙදාරක් 
ඇරෙගන සඳලුතලයකට පිවිසීය. 

“හරියට තුනහමාරයි.” 
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“පාර දිහා බලල ෙකාෙහාමද ෙවලාව කියන්ෙන?” 

“අර කාර් එක අල්ලපු වත්ෙත සමන්ත එක්කෙගන එන එක. එයා නීති ශිෂ්යෙයක්. හැමදාම තුනහමාරට 
ෙගදර එනවා. පහට කාර් එක ආපහු යනවා එයාෙග තාත්තා එක්ක එන්න.” 

ෙදෙදනාම නිදනකාමරයට ගිහින් ෙපාත් ඇර ගත්ෙත එකවරට. තවත් කල් දාන්න බැහැ කියන්නා ෙස්, 
ෙදබසක් ෙනාමැතිව කරන්නට යන ෙද් හිතා ගැනීෙම් හැකියාවක්  දැනටම ෙදෙදනාට ලැබී තිබුෙණන් 
ඔවුන් තවත් එකිෙනකාට සිතින් සමීප වූහ. 

“අපි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව පටන් ගන්න ඕනා පාඩම් කරන්න.” 

“ෙරාෂානා මිස් විභාගයට නිතරම ෙදන්ෙන අපි අන්තිමට කරපු පාඩම් තුෙනන් වචන.” 

“එෙහනම් ෙල්සිෙන. කියන්න ඔයා දන්ෙන නැති ඒවා ෙමානවද කියලා.” 

“ෙගාඩක් කිෙයනවා. මම ලියන්නම්.” 

හසන්ති ෙපාෙත් පිටු ෙපරලන්නට විය. ඇඳ මත හරහට ඇලවුනු රුක්ෂානි ඉං�සි කතා  ෙපාතක් ෙපරළා 
ෙගන කියවන්නට ගති. එවන් කතා ෙපාතක් කියවන්නට තරම් ඉං�සි දැනුමක් තමනට තිෙයනවා නම් 
ෙකාපමණ අගෙන් ද? ඒ හසන්තිෙග් සිතුවිල්ලයි. 

හසන්ති ඉදිරිෙය් වූ ෙකාළය ඉතා ඉක්මණින්ම වචන රාශියකින් පිරී ගිෙය්ය. රුක්ෂානි ඇයෙග් ෙපාෙතන් 
හිස එසවූෙය් නැත. මඳ සිනහවකින් ඇය ඒ කතන්දර ෙපාත කියවයි. ටික ෙව්ලාවකින් තම උරහිසට 
උඩින් එබී බලන රුක්ෂානිෙග දඟකාර හිනාව ඇෙග් මුහුණ පුරාත් ඇස්වලත් නළියනවා හසන්තිට 
ෙපනුණි. 

“ෙම්වා අමාරු වචන ෙනෙම් හසන්ති.” 

“ඔයාට අමාරු නැති වුනාට මට මතක තියා ගන්න ෙල්සි නැහැ.” 

“ෙම් පාඩම් තුෙන්ම තිෙයන්ෙන ‘ජී’ අකුර භාවිතා ෙවන හැටි. වචන උච්චාරණය දැන ගත්තාම ලියන 
හැටි  ෙඉ ගන ගන්න ෙල්සියි.” 

“උච්චාරණය දන්නවා ෙරාෂානා මිස් කියවද්දි. ඒත් ෙගදර ගියාම අමතකයි.” 

“ෙර්ඩිෙයෝ එක අහන්න. ඉං�සි ප්රවෘත්ති. සිංහල අහල ඉවර ෙවලා. මම ඒෙක අනිත් පැත්ත කලා 
ලංකාවට ආ මුල් කාලෙය්. සිංහලට වඩා ඉං�සි හරි ෙල්සියි. ෙර්ඩිෙයෝ කියල ෙවනසක් නැහැ. හැෙමෝම 
කතා කරන්ෙන එක විදියට. සිංහල දැනගත්තත් මට තාම සිංහල ප්රවෘත්ති ෙත්රුම් ගන්න අමාරුයි.” 

හසන්තිෙග ෙගදර ෙර්ඩිෙයෝව පාවිච්චි ෙවන්ෙන එෙහමත් දවසක. විෙශ්ෂ ප්රවෘත්තියක් අහන්න පමණයි. 
ඒකත් බැටරි ගන්න සල්ලි තිබුෙනාත් තමා. ඉං�සි ඉෙගන ගන්න හසන්තිට තිබුන ෙහාඳම ක්රමය අල්ලපු 
ෙගදර මිස්ටර් ඩිෙලනි කතා කරනවා අහන් ඉන්න එක. ඒත් ආච්චි කැමැති නෑ අනුන්ෙග කතා අහන් 
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ඉන්නවාට. අනික මිස්ටර් ඩිෙලනිට අඩියක් ෙදකක් වැදුනම ළමයින්ට අහන්න ෙහාඳ නැති කතාත් 
කියෙවන නිසා. 

“ෙම් බලන්න ෙම් වචෙන. ‘ෙගෝජස්’. ෙත්රුම ෙමාකක්ද?” 

“ජරාවක්…කැත ෙදයක්?” හසන්ති මිමිණුවාය. 

“හසන්ති සිංහෙලන් හිතන්න එපා. ‘ෙගෝජස්’ කියන්ෙන ෙගාඩාරියක් ලස්සනයි කියන එක. දැන් බලන්න 
‘ජී’ අකුර එක්ක ‘ඒ’ අකුර එනෙකාට ‘ග’ සද්ෙද. ‘ජී’ ළඟ ට ‘ඊ” ආවාම ‘ජ’ සද්ෙද. ෙම් නීතිය ෙවනස් 
ෙවන්ෙන නැහැ.” 

පැය ෙදකක කාලයක දී රුක්ෂානිට හැකිවුනා වචන ලැයිස්තුෙව හැෙමකක්ම ෙකාටස් වලට ෙබදලා 
හසන්තිට විස්තර කර ෙදන්න. ඉං�සි වචන මතකෙය් තබාගන්න දහස් වාරයක් මුමුණන්න පුරුදු ෙවලා 
හිටිය හසන්තිට ෙම් ක්රමය ඉතා පහසු විය. විස්තරය අවසානෙය් දී කටපාඩම් ෙනාකරම වචන 
ෙබාෙහාමයක අකුරු ඇයෙග් මතකෙය් සටහන්ව තිබිණ. 

 

**** 

“සංජීවනී කරුණාරත්න අෙප් පංතියට එනවලු.” 

උෙද් පාන්දරින්  පංතිෙය ෙලාකු කසුකුසුවක්. 

“කවුද සංජීවනී කරුණාරත්න කියන්ෙන?” රුක්ෂානි හසන්තිෙගන් විමසුවාය. 

“ෙකාළඹ බිස්නස් කරන ෙපෝසත් ෙකෙනකුෙග දුව. ජන�ය ළමා චිත්රපටි නිළියක්. හරිම ලස්සනයි.” 

“ඔයා දැකල තිෙයනවද එයා ඉන්න ෆිල්ම්ස්?” 

“ආච්චියි මායි ෆිල්ම්ස් බලන්න යන්ෙන නෑ.” 

රුක්ෂානි තත්පරයකට පමණක් නිහඬතාවය රැකගත්තාය. 

“ඇයි ඉතින් එයා එනව කියල ෙමච්චර…” 

“සංජීවනීෙග් තාත්තා.. මාර ෙපෝසත්. ඔයාෙග තාත්තා වෙග තමයි. සංජීවනී ගිෙය් ප්රයිවට් ඉස්ෙකෝෙලකට. 
ෙම් ළඟ දී හිටිහැටිෙය එයාව අස්කරලා ඉස්ෙකෝෙලන්. කවුරුත් දන්නෑ ෙහ්තුව ෙමාකක්ද කියල. එයාෙග 
තාත්තා ඉ ස්ෙකෝෙලට ගිහින් කෑ ෙකෝ ගහල තිෙයනවාලු එෙහම කරන්න බෑ, අරකයි ෙම්කයි කියල. ඒත් 
ඉස්ෙකෝෙල් අය කියලා තියා ගන්න බෑ ෙවන එකකට දා ගන්න කියල.” 

“එයාට ෙම් පංතියටම එන්න වුනාෙන. එයාෙග පව් තාම ඉවර නැහැ ෙන්ද?” 
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“�නි ට එයා එක්ක යාළු ෙවන්න ඕනා වුෙනාත් එයාව රැග් එෙකන් ෙබ්ර ගනියි.” 

“එෙහම කරන්න පුළුවන් ද එයාට?” 

“�නි එයාට ඉස්ෙසල්ලා යාළුෙවන් කතා කෙළාත් අනිත් ළමයි නවත්තනවා රැග් ෙස්රම. අපි පහළ පංති 
වල ඉන්න ෙකාටත් එෙහමයි.” 

“හරි අසාධාරණයි ෙන්ද? අපිට තිෙයන්ෙන එයත් එක්ක යාළු ෙවන්න.” 

ෙරාෂානා මිස් පංතියට එදා ආෙව් ෙපාත් ෙතාගයක් අරෙගන. අවුරුද්ෙද අන්තිමට පවත්වන අන්තර් 
විද්යාලීය ඉං�සි නාට්ය තරඟයට හසන්තිෙග පංතිෙයන් ෙනාවරදවාම අංගයක් ඉදිරිපත් ෙවනව. සමහර 
අවුරුදුවල නාට්යෙයහි ෙපනී සිටිෙය �නි හා තවත් ළමෙයකු ෙහෝ ෙදෙදෙනකු. එහිදී �නි අතින් ෙකරුණ 
දිගු භාෂණයක් වූ අතර අනිත් ළමුන් පැවසුෙව් වචන කිහිපයක් පමණි. 

ෙශ්ක්ස්පියර් නම් නාට්ය රචකයාෙග් කෘති ෙම් උෙළල තුල දී වැඩිපුර රඟ දැක්වුණි. හැමෙග්ම �යතම 
අංගය වූෙය් ‘ෙරෝමිෙයෝ හා ජුලියට්’. පිරිමි විද්යාලයන්හි පිරිමි ජුලියට්ලාද ගැහැණු පාසැල් වලින් ගැහැණු 
ෙරෝමිෙයෝලාද දකින්නට ලැෙබ්. එක දිගට රඟ දැක්ෙවන ‘ෙරෝමිෙයෝ ජුලියට්’ හි ජවනිකාවන්ට වඩා 
ෙවනත් කතාවකින් ෙකාටසක් ෙමවර රඟ දැක්වීමට ෙරාෂානා ගුරුවරියට උවමනා විය. 

“අපිට ෙදාෙළාස්වන රා�ෙයන් සීන් එකක් කරන්න පුළුවන් ද මිස්?” රුක්ෂානිෙගන් ෙයෝජනාවක්. 

�නි බුම්මා ගත් හැටි දුටු මුළු පංතියම නිහඬ වූහ. ෙමෙතක් �නිට ඉහළින් යන්න කවුරුත් උත්සාහ කෙළ් 
නැහැ. මහන්සි වී පංතිෙය් අමතර කටයුතු හැෙමකක්ම ඉටු කරන �නි ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම නාට්යෙයහි වැඩත් 
බාර ගන්නීය. අනිත් ළෙමෝ බහුතරය එයාට සියල්ල කරන්නට හැර ඔවුන්ෙග් ෙලෝකවල ජීවත් වූහ. 
හසන්ති වැනි ෙකෙනක් පමණක් අමතර වැඩ බාර ෙනාගත්ෙත් ඒවාට ෙයාදවන්නට මුදල් නැති ෙහයිනි. 

“අපි ඉස්සරෙවලා නාට්ය කිහිපයක් කියවමු. ඊට පස්ෙස අපිට සුදුසු නාට්ය තීරණය කරමු,” ෙරාෂානා 
මිස්ෙග වචන වලින් �නිෙග අහංකාර මුහුෙණ මතුවුෙන් සාවඥ සිනහවක්. පංතිෙය ළමුන් ෙපාත් ෙබදා 
ගත්ෙත කන් ෙකඳිරි ගගා. එක ෙපාතක් කියවන්න අකැමති අයට දැන් ෙපාත් කිහිපයක්ම කියවන්නට 
සිදුව ඇත. 

සංජීවනී කරුණාරත්න නැමති අලුත් ශිෂ්යාව පංතියට ඇතුල් වූෙය් ෙම් ෙමාෙහාෙත්දී. ඇයව පුළුල් 
තිරෙයන් හා ෙපෝස්ටර් වලින් නිතරම දැක පුරුදු වුවද තමන් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින පාසැල් ශිෂ්යාව 
අතිශයින්ම රූමත් බව හැමටම වැටහිණ. දන්නා හඳුනන ෙකෙනකු පංතියට පැමිණියා ෙස් දැනුෙනන් 
ඇයට අලුත් ළ මෙයකුට ෙස් සැලකීමට කිසිවකුටත් ෙනාහැකි විය. හසන්ති අනාවැකි කියූ ආකාරයටම 
�නි ඉඩක් ලද වහාම සංජීවනී හා කුලුපගව කතා කළාය. ඇය හා මිතුරු වන්නට හැම ෙදනාටම අවශ්ය වූ 
ෙහයින් කිසිවකු �නිට ෙදාස් කීෙව්ද නැත. 

දිසානායක මිස් එදින නිවාඩුවක් ගත් බැවින් පංතියට ගණිත ගැටළු කිහිපයක් එවා තිබුණි. ගණිතයට 
ෙවන් වූ කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් දී ඉහළ පංතියකින් පැමිණි ළමෙයක් ගණන් කිහිපය කළු ලෑල්ෙල් ලියා 
පංතිෙයන් පිටවිය. 
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“හරි බඩගිනියි,” මංජුලා කැන්ටිම කලින් ඇරලා ඇත්දැයි බැලීමට පංතිෙයන් නික්ම ගිෙය් ප්රශ්න ෙකාපි 
කරගන්ෙනත් නැතුව. ෙසව්වන්දි හා ෙහ්මලතා ලිව්ෙව් ගණිතය හා සම්බන්ධ ප්රශ්න වුවද කතාෙවන් 
හිටිෙය් පාසැෙලන් ෙබාෙහාම ඈතක. මාෙනල් ෙකාපි කරල දීපු ගැටළු සමඟ ෙපාත පාසැල් බෑගයට එබූ 
�නි සංජීවනීෙග් ආසනය ෙවත හැරුෙන් ෙවන ප්රශ්න මාලාවකට පිළිතුරු ෙසායා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව. 
එෙහත් ඇයෙග් පරමාර්ථය ඉටු ෙනාවිණ. සංජීවනී සිය ෙම්සෙයහි හිස තබාෙගන ඇස් පියාෙගන සිටියාය. 
ඇතුලට දැමූ ෙකාපි ෙපාත යළි එළියට ඇදගත් �නි ගණිත ගැටළු විසඳීමට පටන් ගත්ත ද මඳකින් එය එපා 
වී මාෙනල් හා කතාවකට වැටුණි. 

“හසන්ති, ඔයා ලියන ගමන්ම ගණන් හදනවා ෙන්ද?” 

“අපි කළින් දවෙස හදපු ඒවට සමානයි ෙම්ව.” 

“මට නම් එදා දීපුවා එකක්වත් ෙත්රුෙන් නැහැ.” 

“ෙම් වර්ග ඝන ෙබදීෙම් ගණන් ෙස්රම ෙගාඩ නැඟිලා තිෙයන්ෙන නම වරක් චක්කෙර් එක්කයි. බලන්න 
හැම ගණනකම විසඳුම දිහා. ෙම්ක නමෙයන් ෙබදන්න පුළුවන්. ෙම්කත් එෙහමයි.” 

“මට ඔයා තරම් ඉක්මනට නම වරක් චක්කෙර් මතක් කරගන්න බැහැ.” 

“නම වරක් මතක තියා ගන්න හරි ෙල්සියි. ෙම් බලන්න,” පැන්සලෙයන් ෙකාපි ෙපාෙත් රතු ඉරට වම් 
පැත්ෙතන් හසන්ති නම වරක් චක්කරය පැහැදිලි කළාය. “නම වරක් ෙදක කියන්ෙන දහ අට. ෙදෙකන් 
එකක් අඩුවුනාම එකයි. එකට අටක් එකතු කළාම නමයයි. ඔන්න බලන්න ඊ ළඟට නම වරක් හතර. තිස් 
හයයි. හතෙරන් එකක් අඩු වුනාම තුන. ඊ ළඟට තුනට හයක් එකතු කළාම නමයයි. දැන් ඔයා කියන්න 
නම වරක් අට කීයද කියලා?” 

“හත.. හැත්තෑ ෙදකයි?” 

“හරියට හරි.” 

“කවුද ඔයාට ෙම් ෙමතඩ් එක කියල දුන්ෙන?” 

“පහළ පංතිවල දී චක්කෙර් පාඩම් කරද්දි මම දවසක් ෙහායාගත්ත.” 

“දැන් මට නම වරක් පුළුවන් නිසා එෙහනම් ගණන හදන හැටිත් කියල ෙදනවද ප්ලීස්.” 

හසන්ති හා රුක්ෂානි ෙදෙදනා ඉතා උනන්දුවකින් ගණිත ගැටළු විසඳීම පටන් ගත්හ. ෙමෙතක් අතහැර 
දමා තිබූ ගණිතය එතරම් අ�යජනක විෂයයක් ෙනාෙව් යයි රුක්ෂානිට වැටහිණ. පංතිෙය් අනිත් ළමුන් 
ගණන් සෑදීම පැත්තක තිබියදී මහා හයිෙයන් එකිෙනකා පරදවමින් කතාබෙහ් ෙය දී සිටියහ. ෙසෙමන් 
ෙසෙමන් පටන් ගත්තද ෙකෙමන් ෙකෙමන් වැඩි වුනු ශබ්දය ෙකාතරම් ද කියෙතාත් ෙග්්රස් ගුරුතුමිය 
පංතියට ඇතුළුවන හඬ පවා කිසිවකුට ඇසුෙන් නැත. 
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රූලක් අතින් ගත් ඇය අෙත් ඇති මුළු ශක්තියම ෙයාදා ඉන් ෙම්සයට තඩි බෑවාය. අන්දුන් කුන්දුන් වූ 
ළෙමෝ මඳක් ගල්ගැසී සිට ඉන් මිදී කඩිමුඩිෙය් ෙපාත් ඇදෙගන වැඩ කරන බව ෙපන්වන්නට නිෂ්ඵල 
ව්යායාමයක ෙයදුනහ. 

“රුක්ෂානියි හසන්තියි විතරයි ෙමතන වැඩක් කරන්ෙන. අනිත් අය වට්ටි අම්මලා ෙවළඳාම් කරනවා 
වෙග. කවුද ඔතන බුදි?” 

පිටුපසින් වාඩිගත් ළමෙයක් නිදා සිටි ළමයාෙග් උරහිසට තට්ටුවක් දැමීය. 

“මිස් ෙග්්රස්. ෙම් සංජීවනී කරුණාරත්න,” �නි පංතිභාර ගුරුතුමියට ඇයව හඳුන්වා දුන්නීය. නිදිමත දෑස් 
ඇඟිලි තුඩු වලින් පිස දමමින් සංජීවනී පංතිය හමුෙව් නැගිට්ටාය. ඇය කවුදැයි හඳුනාගත් ෙග්්රස් ගුරුතුමිය 
වාඩි ෙවන්න යයි ඇයට අතින් සංඥා කළාය. ලස්සන අයට නිරතුරුවම ෙහාඳ සැලකිලි ලැෙබ්. එය මනුෂ්ය 
වර්ගයාෙග් ගතියකි. 

“මීට පස්ෙස මම පංතියට එන්න පරක්කු වුෙනාත් ෙමතන කෑ ගගහ ඉන්ෙන නැතුව හැෙමෝම යන්න ඕන 
පුස්තකාලයට.” 

“බලන්න හසන්ති. ෙවන ෙකෙනක් නිදාෙගන ඉඳලා අහුවුනා නම් දඬුවම්. සංජීවනී නිසා ෙබ්රුනා,” 
රුක්ෂානි ෙසමින් මැතිරීය. 

“පළමුෙවනි දවෙස්ම දඬුවම් ෙදන්න බෑෙන රුක්ෂානි. ඉස්ෙසල්ලා නීති රීති දැනගන්න ඕනෙන.” 

පංතිෙය් කාලපරිච්ෙඡ්දය අවසන් වන්නට ෙපර ඉතිරිව තිබුෙන් සුළු ෙව්ලාවක් පමණි. රුක්ෂානිත් 
හසන්තිත් ඉතිරිව තිබූ ගණිත ගැටළු කිහිපය විසඳීමට එම කාලය මිඩංගු කළහ. 

අවසාන කාලපරිච්ෙඡ්දයට වැටී තිබුෙන් �ඩා හා ශාරීරික ව්යායාම්. ෙපාත් හා බෑග් රැෙගන හැෙමෝම 
පංතිෙයන් පිට වුෙන් �ඩාපිටිෙයන්ම ෙගවල් බලා යන්නට. පාසැල් බස් රථ වලින් පැමිෙණන ළමුන් 
බසෙය් ෙහාඳ ආසන අල්ලා ගැනීම ගැන කතා කළහ. වජිරා හා ගමන් කළ ෙරාෙම්න්, කාමන් හා නීලමනී 
�ඩාෙවන් ගැලවීමට හැකි ෙහ්තු හදා ගනිමින් ගමන් කළහ. දහඩිය වැගිෙරන කිසිම කාර්යයකට සහභාගී 
වන්නට අකැමති තිෙදෙනකි නීලමනී, කාමන් හා ෙරාෙම්න්. වජිරාෙග් වලිප්පුව ගැන පාසැෙල් සැෙවාම 
දන්නා නිසා ඇයට ශාරීරිකව ෙවෙහසන කටයුතු වලින් මිෙදන්නට හැකියි. 

“අෙප් පංතිෙය බාගයකට වඩා ළමයි කැමති කිසිම �ඩාවක් ෙනාකර ඉන්න. සිල්වියා මිස් ආසයි ළමයිව 
දිස්�ක්ක තරඟ වලට එෙහම යවන්න. ෙගාඩක් අය කම්මැලි.” 

“මම ස්ෙපෝර්ට්ස් කරන්න ආසයි. ෙටනිස්. ස්විමිං  එෙහම. ඔයා ෙමානවටද ආස?” 

“ෙටනිස්, ස්විමිං වෙග් ෙද්වලට සල්ලි ෙගවන්න ඕනෙන. මම කරන්ෙන ෙකටි දුර තරඟ. ෙනට්ෙබෝල් 
ගහන්නත් ආසයි. ඒත් ටීම් එකත් එක්ක එෙහ ෙමෙහ යන්න ආච්චි ෙදන්ෙන නැහැ.” 

“ඔන්න හසන්ති අලුත් ළමයා නම් නිදාෙගන නැඟිටලා ෙසල්ලම් කරන්න ලෑස්තියි වෙග.” 
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සංජීවනී �ඩා පිටිය ට පැමිණ අතපය හිරි කඩමින් ඇඟ උණුසුම් කරන ව්යායාමන්හි ෙයෙදන්නට වූවාය. 

“රුක්ෂානි ඔයා ෙමාන හවුස් එෙක්ද?” ඔවුන් අතරට එමින් �නි විමසුවාය. 

“මම අතුරුපාන හවුස් එෙක,” රුක්ෂානිෙග් පිළිතුර ක්ෂණිකය. මුහුෙන් සිනාවක් ද ෙනාමැතිය. �නි 
අන්දමන්දව වටපිට බැලුවාය. පාසැෙල් නිවාස ෙබදා තිබුෙන් පද්මරාග, ඉන්ද්රනීල, පුෂ්පරාග හා 
චන්ද්රකාන්ත යන නම් වලිනි. තමන් සුහදව ඇසූ පැණයට ඇය හරහට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් ඇයිදැයි �නිට 
ප්රශ්නයක් වුවද ඒ ගැන හඹා යන්නට ඇය අකැමති වූවාය. 

“අෙප් නිවාෙස ළමයි ස්ෙපෝට්ස් මීට් එකට ප්රැක්ටිස් පටන් අරෙගන. ඔයාත් අෙප් නිවාෙසද කියල දැන 
ගන්නයි ඇහුෙව,” ෙනාඉවසුම් සහගත ස්වරූපයකින් පැවසූ �නිට උවමනා වූෙය් රුක්ෂානි හා කුලුපග 
කම් ඇති කරගන්නට ද නැතිනම් ඔවුන් අසල සිටි සංජීවනීට යමක් දන්වන්නටද? 

“තවත් තරඟයක් පටන් ගන්න ඕනද ඔයාට?” 

“ඉස්සරෙවලා බාර ගත්තු තරඟය දිනලා ඉන්නෙකා,” යයි දිනුම් පදය කියාෙගන �නි ඔවුන් අතරින් මෑත් 
වූවාය. සිල්වියා ගුරුවරිය ෙසල්ලම් පිටියට ඇවිත් විසිල් එක පිඹලා හැෙමෝෙග්ම අවධානය ගත්ෙත �ඩා 
උත්සවය ගැන කියන්නයි. 

 

**** 

සංජීවනී කරුණාරත්න පංතිෙය් හැසිරුෙන් කවුරුවත් ෙනාහිතපු ෙලසට. පංතිෙය් කටයුතු වලට 
පැත්තකින් සිට සහභාගී වූ ඇය කා සමඟවත් සමීප ඇසුරක් ඇතිකර ෙනාගත්තාය. �නිෙග් ඇරයුම් 
ෙනාමඳව ලැබුණ ද සංජීවනී කිසිවිෙටක �නි හා ම ාෙනල් සමඟ එකතු වූෙය් නැත. �නිෙග් ආධිපත්යයට 
සංජීවනීෙගන් තර්ජනයක් ෙනාවූෙයන් ඇය තමන්ෙග් පිලට වැටී ඇතැයි �නි සිතුවාය. 

ඊ ළඟ සතිෙය් පැවැත්ෙවන්නට නියමිත ඉං�සි අක්ෂර වින්යාස විභාගයට රුක්ෂානිත් හසන්තිත් ඔවුන්ෙග් 
සම්පූර්ණ අවධානය ෙයාමු කර තිබුණහ. ෙම් ෙදෙදනා පාඩම් කරද්දී මුලින් මුලින් �නි අවඥා සහගත 
සිනහවකින් ඔවුන් ෙදස බලන්නට පුරුදුව සිටියත් දැන් දැන් ඇය ඔවුන් ෙදස බලන්ෙන් කුතුහලෙයනි. 

රුක්ෂානිෙගන් ලබා ගන්නා ඉං�සි දැනුමට සමාන ගණිත දැනුමක් ඇයට ලබා දීම හසන්තිෙග් අරමුණ 
විය. �නිව පැරදවීම ෙදෙදනාෙග්ම අධිෂ්ඨානය වූෙයන් උෙද්යෝගයකින් යුතුව පාඩම් කටයුතු කිරීමට 
ෙදෙදනාටම හැකිවිණ. 

ඉං�සි ගුරුවරිය දුන් නාට්ය ෙපාත් අතරින් පතර කියවන්නට ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් පටන් ෙගන තිබුණි. 
හැමදාම කරන නාට්ය ජවනිකාව ෙවනුවට අලුත් ෙදයක් රඟ දක්වන්නට ආශාවක් ෙපාත් කියවීම පටන් 
ගත්තවුන්ෙග් සිත් තුල ෙමෝදු වන්නට විය. �නි ඉදිරිෙය් ඇයට විරුද්ධව කතා කිරීමට අකැමති නිසා 
කිසිවකු සිය අදහස් ප්රකාශ කරන්නට එඩිතර ෙනාවූහ. 
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සංජීවනී හා ප්රධාන චරිතයකට තරඟ වදින්නට සිදුෙව් යයි බිෙයන් �නි ලතැවුන ද සංජීවනී නාට්ය චරිත 
ගැන කිසිදු උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැත. වානිජ ෙලෝකෙය් අෙලවි වන තම කුසලතා 
ෙනාමිලෙය්  ප්රදර්ශනය කිරීමට ඇය මැළි වන්ෙන්ද? එෙස්ත් නැත්නම් විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මඟින් ෙහාඳ 
නරක තීරණය ෙකෙරන ආධුනික රංගන දස්කම් හා තරඟ වදින්නට ඇය පසුබාන්ෙන්ද? සංජීවනීෙග් 
හැසිරීම �නිට ප්රශ්නයකි. හසන්ති හා රුක්ෂානි නාට්ය ෙපාත් වලින් ෙසව්ෙව් වැඩි පිරිසකට රඟ පාන්නට 
හැකි ජවනිකාවකි. 

“කතා කරන පාට් වලට කවුරුත් කැමැති නැහැ. ඒකයි හැම සැෙර්ම �නිට ෙම්න් ෙරෝල් එක ලැෙබන්ෙන. 
එයා කැමතියි එයාෙග කටහඬට. අනිත් අය අහෙගන ඉන්නවද කියලා වත් බලන්ෙන නැහැ.” 

“වචන ෙදක තුනක් හරි කියන්න ෙවන චරිත ෙගාඩක් තිබුනම ජවනිකාවක් නීරස ෙවන්ෙන නැහැ. 
කාණ්ඩයක් ඉන්න ෙකාට එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් අතින් ෙපාඩ්ඩක් වැරදුෙනාත් ඒක ෙලාකුවට 
ෙප්න්ෙනත් නැහැ. ෙකාස්ටියුම් ෙගාඩක් තිෙයන ෙකාටත් ලස්සනයි.” 

ෙග්්රස් මිස් පංතියට එන්න ෙවනදා වෙග්ම පරක්කුයි. පංතිෙය් කිචිබිචිය වැඩි ෙවත්ම රුක්ෂානි හා හසන්ති 
නැගිටලා පංතිෙයන් පිටවුෙන් පුස්තකාලය බලා යන්නට. 

“ඒයි හසන්ති, ෙකාෙහද ඔය ෙදන්නා යන්ෙන?” 

“මිස් ෙග්්රස් කිව්වෙන එයා එන්න පරක්කු වුෙනාත් අපිට ලයිබ්රරි යන්න කියල.” 

වජිරාත් තවත් ෙකෙනකුෙග් අතින් ඇදෙගන නැගිට්ටා. පංති නායිකාව වූ තමන්ෙගන් අවසර ෙනාෙගන 
පංතිෙයන් පිටවන ළමුන් ෙදස �නි බලාෙගන හිටිෙය් විස්මෙයනි. රුක්ෂානි පන්තියට ආ දින පටන් ගත් 
සිදුවීම් මාලාෙව් ප්රතිඵලයක් ෙලස �නිෙග් ෙලෝකය සැලී තිබුණි. ෙග්්රස් ගුරුවරියෙග් අවවාදය ඇයෙග් 
මතකෙයන් ගිලිහී ගිෙය් රුක්ෂානිෙග් �යාකලාපය ෙහ්තුෙවන් යයි �නි තරෙය්ම විශ්වාස කළාය. 

පංති කාල ෙව්ලාෙව් පාසැෙල් ඇවිදීම තහනම්. ගුරුවරියකෙග් අනුදැනුම ඇතිව ලැබුන ෙම් අනගි 
අවස්ථාව අපෙත් දැමිය හැක්කක් ෙනාෙව්. �නි ගන්නා තීරණය කුමක්දැයි ඉතිරිව සිටි පංතිෙය් සැෙවාම 
විමසිලිමත් වූහ. වජිරා නැගිට්ෙට් නම් රුක්ෂානි හා හසන්ති සමඟ එකතු වන්නට ෙනාෙව්. රුක්ෂානි පටන් 
ගත් ගමනට �නිෙග් අවධානය ෙයාමු කරවන්නටයි. බහින් බස් වීෙමන් පරාජය අත්ෙව් යයි සිතූ �නිත් 
නැගිට සිටිෙය් අනිත් ළමයින්ට ද පුස්තකාලයට යමු යයි අතින් සංඥා කරමිනි. සුචච කීකරු බලු 
කික්කියක ෙස් �නිෙග් ෙපාත් ඔසවා ගත් මාෙනල් ද ඇයට එකතු වූවාය. 

පුස්තකාලයට යෑමට පටන් ගත් ෙමම සිරිත මුළු පංතියම ආසාෙවන් දිගටම පවත්වා ෙගන ගියහ. ෙග්්රස් 
ගුරුවරිය නියමිත තත්පරයට පංතියට ආෙව් නැත්නම් හැෙමෝම පංතිෙයන් පිට වූහ. හිමින් හිමින් 
පුස්තකාලයට යන ශිෂ්යාවන් දඬුවම් ෙනාවිඳ තම අල්ලාප සල්ලාපයට කාලයක් ලැබීම ගැන උද්දාමෙයන් 
සිටියහ. ඈත එන ෙග්්රස් ගුරුවරිය දැක දැකම පංතිෙය් පිටුපස වූ ජෙන්ලයකින් පැන පුස්තකාලයට දිව 
යෑමට පවා අවසානෙය් දී ළෙමෝ දිරිමත් වූහ. පංතියට පැමිෙණන ෙග්්රස් ගුරුවරිය ෙවන පංතියක ළමෙයකු 
එවා ආපසු පංතියට පැමිෙණන්න යයි පණිවිඩය එවන විට පංති කාලපරිච්ෙඡ්දය අවසන්වී හමාරය. 

�නි පරකඩුවට පංතිෙය් ළමුන් සැෙවාම එකතුව කරන ෙමම �යාව ගැන ගුරුවරියට ෙක්ලම් කිව 
ෙනාහැකියි. ෙමෙතක් කලක් පංතිෙය් ළමුන් එකමුතුව කෙල් තමන් අනුමත ෙකරුණ ෙද් පමණි. දැන් 
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දැන් පංතිෙය් ළ ෙමෝ රුක්ෂානි හා හසන්තිෙග් චර්යාවන් ද අනුගමනය පටන් ෙගන ඇත. තමා සමඟ සිටි 
පංතිය තමාෙගන් බිඳී යතැයි �නිට සිතිණ. 

“ඔයා �නිට තරහ යන වැඩමයි කරන්ෙන,” දිනක් රුක්ෂානි හා කතාවට එක්ෙවමින් හසන්ති පැවසුවාය. 

“ෙබාස් නම් අනිත් අය ගැනත් හිතන්න ඕන. එයා දකින්ෙන එයාට වාසි පැත්ත විතරයි.” 

“�නිෙග හැටි. එයා නරක නැහැ. ළමයින්ට උදව් කරනවා.” 

“�නි ළමයින්ට උදව් කරන්ෙන එයාට ඕන නම් විතරයිෙන.” 

“ඒක ඇත්ත. ඒත් සමහර අය එෙහමවත් නැහැ. සුෙලෝචනා, චමරි වෙග් අනිත් අය අනිත් ළමයි එක්ක 
කතා කරන්ෙනවත් නැහැ. පෙහ් ශිෂ්යත්ෙවන් පාස් ෙවලා ආපු ළමයින්ව ෙකාන් කරල. ෙපෝසත් ළමයි 
ආශ්රය කරන්ෙන එයාලෙග කාණ්ෙඩ විතරයි. ශිෂ්යත්වකාරෙයෝ ෙවනම. �නි තමයි හැෙමෝ එක්කම කතා 
කරන එකම එක්ෙකනා.” 

“එයා ළමයි එකතු කරවන්ෙන නැතුව ඒක එයාෙග ඇඩ්වාන්ෙට්ජ් එක කරෙගන.” 

ශිෂ්යත්වය දිනා ගම්පහ, කළුතර වැනි නගර වලින් දිනපතා පාසැලට එන ළමුන් සිටියහ. ශිෂ්ය 
ෙන්වාසිකාගාරෙය් නවාතැන් ගත් ගාල්ල ප්රෙද්ශෙය් පදිංචි ශිෂ්යාවක් ද පංතිෙය් විය. එෙහත් ෙකාළඹ 
ෙගවල් වලින් ආ අය ඔවුන්ෙග් නම් දන්නවා ද යන්නත් සැක සහිතය. 

�නිෙග් ෙදමාපිෙයෝ ෙකාළඹ නගරෙය් දක්ෂ යයි නම් දරා ඇති නීතීඥ යුවළකි. පාසැල තුල ද යම් 
සැලකිල්ලක් �නිට ලැබුෙන් එබැවිනි. පහළ පංතියක දී එක් ගුරුවරියක් විභාගෙය් ප්රශ්නයකට �නිට උදව් 
දුන් ආකාරය හසන්තිට කවදාවත් අමතක ෙනාෙව්. ඒ තුෙන් පංතිෙය් බුද්ධාගම උගැන්වූ කාංචනමාලා 
ජයවර්ධන නැමති ගුරුවරියයි. සිදුහත් කුමාරයාෙග් මවෙග් නම ෙනාදත් �නි වටපිට බලද්දී පංතිෙය් 
සැමටම ඒ නම ෙමාකක්දැයි ගුරුවරිය කියා දුන්නීය. ඊට වසර කිහිපයකට කළින් ජයවර්ධන ගුරුවරිය සිය 
අසල්වාසීන් හා වූ ඉඩම් නඩුවකින් ඉමහත් ජයග්රහණයක් අත් කරෙගන තිබුණි. නඩුවට ෙපනී සිටි 
නීතිඥයා �නිෙග් පියාය. 

සිද්ධිය මතකෙය් සටහන්ව තිබුණ ද එය හරි ෙහෝ වැරදි යයි එදා හසන්තිට සිතුෙන් නැත. රුක්ෂානිට ඒ 
ගැන කිවයුතු ෙනාෙව්. එය වැරදි බව අද හසන්ති දනියි. රුක්ෂානි ෙලාව දකින ආකාරෙය් 
සමානාත්මතාවයකින් සමාජය ෙදස බලන්නට තමනට හැකිදැයි හසන්ති ෙනාදනී. 

“රුක්ෂානි ඔයයි මායි ෙදන්නම පුෂ්පරාග හවුස් එෙක. ෙහඩ් ගර්ල්ෙග නංගි ශිෙරෝමි තමයි අෙප් හවුස් 
කැප්ටන්,” සංජීවනී ඔවුන් අතරට පැමිණිෙය් ඇය අතරින් නිතර ෙනාෙපෙනන උෙද්යෝගයකිනි. පංතිෙය් 
වැඩි හරියක් නිදාෙගන කාලය ෙගවන සංජීවනී �ඩාවන්ට කැමැත්තක් දැක්වීම විමතියට කරුණකි. තද 
නින්දකින් නැගිට ඇඟමැලි කඩා හැමටම වඩා කඩිසරව �ඩාෙව් ෙයෙදන්නට සංජීවනීට පුළුවන. 

“හසන්ති ඔයා ෙමාන හවුස් එෙක් ද?” 

“මම පද්මර ාෙග්.” 
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�නි ඉඳුනිල් නිවාසෙය්ය. ඉන්ද්රනීල නිවාසය කවුරුත් හැඳින්වූෙය් ඉඳුනිල් කියාය. නම ෙවනස් කරන්නට 
සමහර ගුරුවරු අකැමතියි. ඒ අය ශිෂ්යාවන්ව සිටි කාලය තුල තැබූ වාර්තා සඳහන්ව ඇත්ෙත් ඉන්ද්රනීල 
නමිනි. දැන් ඉඳුනිල් යනුෙවන් නම ෙවනස් ෙකරුෙනාත් ඒ වාර්තා වල අගය බහී යයි සිතූ අය වැඩි වූහ. 
සංජීවනී තම නිවාසෙය් ෙනාවීම ගැන �නි දුක් වූවාය. රුක්ෂානියි සංජීවනියි එකම නිවාසෙය් නිසා ඔවුන් 
කුලුපග මිත්රත්වයක් ඇති කරගනු ඇතැයි ඇය සිත කරදරයට පත් කළාය. �ඩා දිනය ළං වත්ම �නිෙග් 
ෙනාසන්සුන් බව වැඩි වන්නට පටන් ෙගන තිබුණි. 

ෙරාෙම්න්, කාමන් හා නීලමනී හවස් වරුෙව් පැවති �ඩා පුහුණු වලට ෙනාවරදවාම පැමිණියහ. ඒත් �ඩා 
තරඟයන්ට සහභාගී වීම ඔවුන්ෙග් අරමුණ ෙනාවීය. ෙගවල් වලින් පිටව පාසැෙල් කාලය ෙගවන්නටත් 
ෙබෝයි ෙෆ්රන්ඩ්ස්ලා හමුවීමටත් ඔව්හු ෙමය කදිම අවස්ථාවක් කර ගත්හ. 

ශිෙරෝමි ද සිල්වා තම නිවාසය හැසුරුෙව් විධායක නිලධාරිනියක ෙලසිනි. ෙකටි දුර ධාවන තරඟ 
කිහිපයකට සහභාගී වූ ඇය පාසැෙල් තූර්යවාදන කණ්ඩායෙම් ද සිටියාය. හැම තැනම දුව පනිමින් 
කඩිසරශීලීව කටයුතු කළ ශිෙරෝමි තම නිවාසෙය් සැෙවාම දිරිමත් කරන්නට අමතක කෙල් නැත. 

හසන්ති ෙවන නිවාසයක වුවද සංජීවනී හා නිතර පුහුණු වලට සහභාගී වූවාය. රුක්ෂානි නිතර ආෙව් 
නැත. ආ දවසක ද ඉං�සි කතන්දර ෙපාතක ඔළුව ඔබාෙගන කට්ලස්, පැටිස් ෙහෝ චයිනීස් ෙරෝල් හපමින් 
ඇය කාලය ෙගව්වාය. පාසැල් කාලෙයන් පසු පාසැෙල් කාලය ගත කිරීම විෙනෝදජනකයි. 
ගුරුවරියන්ෙගන් ෙහෝ විදුහල්පතිනියෙගන් බිය වී සැඟෙවන්නට අවශ්ය නැත. නිදහෙස් පාසැල පුරා 
ඇවිදින්නටත් ගස් යටට වී සතුටු සාමීචිෙය ෙයෙදන්නටත් අවකාශ ඇත. 

�ඩාවලට සහභාගී වන �නි ෙකාට කලිසම් හා ටී ෂර්ට් අඳින්නීය. පාසැල හමාරව ෙගදර ෙගාස් ඇය ආපහු 
පැමිෙණන්ෙන් තුවායක්, වතුර ෙබෝතලයක් වැනි ආම්පන්න කිහිපයකින් සමන්විත �ඩා මල්ලක් ද 
අතැතිවය. ලක ලැහැස්තියට හා අන්යයනට විධි විධාන ෙදන්නට වැඩි කාල ෙව්ලාවක් ෙයාදන ඇය පුහුණු 
වල ෙයෙදන්ෙන් අවම වශෙයනි. 

“ෙෂාර්ට්ස් ඇන් ඳම ඔයාටත් හයිෙයන් දුවන්න ෙල්සි,” ෙකාට කලිසම් ඇඳගත් ළමුන් පිරිසක් මැද තනිව 
පාසැල් ඇඳුම ලා සිටින හසන්තිට රුක්ෂානි පැවසීය. 

“ආච්චි ගහල එලවයි මාව  ෙෂෝර්ට්ස් ඉල්ලුෙවාත්.” 

“මෙග් එකක් ෙදන්නම්. දුවන ෙවලාවට විතරක් අඳින්න,” රුක්ෂානි වාදයකට ඉඩ ෙනාතබා ඇය අසලවූ 
ඇඳපු නැති අලුත්ම ෙකාට කලිසමක් ද, එය හා එතූ තවත් ඇඳුමක් ද, හසන්ති අත තබා නැගිට එය හසන්ති 
බාර ගත්තාද නැද්ද ෙනාෙසායා තණ පිට්ටනිෙය් ඈතකට දිව ගියාය. අකැමත්ෙතන් වුවද හසන්ති 
රුක්ෂානිෙග් ෙකාට කලිසම පිළිගත්ෙත් තමා සතු සුදු ගෙවාම් ෙදක නිතර ෙසල්ලම් කරද්දී දහඩිෙයන් 
ෙත ත්වන ෙහයිනි. ෙකාට කලිසම සමඟ සිනිඳ කපු ෙරද්ෙදන් මහපු භූමිෙතල් ගඳ නැති අත්ෙකාට 
කමිසයක්ද විය. 

අලුතින් මසන ලද පාසැල් නිල ඇඳුම් කිහිපයක් තිබුනද රුක්ෂානිෙග් සුදු ගවුම හරියාකාරව තිෙබන්ෙන් 
එෙහමත් දවසක. ටයි පටිය බාෙගට බුරුල් කරෙගන සිටින ඇය තව වෙරක ඉනට අල්ලා ඇති ෙබල්ට් 
එක ගලවා දමා ෙදපැත්ෙතන් එල්ලි එල්ලී වැෙනන්නට ඉඩ හරින්නීය. ගුරුවරුන් තරවටු කළ ද ඒ සඳහා 
කිසිත් දඬුවමක් ෙනාලැබුෙනන් ඇය ඒ ආකාරෙයන් හැමදාම සිටියාය. 
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ෙකාට කලිසම හා සිනිඳු කමිසය ඇඳ තරඟ පුහුණුවට සහභාගී වූ හසන්තෙග් ගතට දැඩි සැහැල්ලුවක් 
දැනිණ. කකුල් ෙදක අස්ෙස් හිරෙවන ගවුෙම් රැලි ෙවනුවට නිදහෙස් දුවන්නට ඇයට හැකියාව ලැබුණි. 
මුලින් මුලින් කකුල් එළිෙය් යයි ලැජ්ජාවක් සිතට දැනුන ද අනිත් ළමයි ඇයෙග් ඇඳුම ගැන කිසිත් 
සැලකිල්ලක් ෙනාදැක්වීම ඇයට මහත් සහනයකි. පුහුණුව අවසානෙය් දී පංතියකට ෙගාස් එය මාරු 
කරගත් ඇය එය බාර ෙදන්නට රුක්ෂානි ෙසවීය. 

පුහුණු හමාර ෙවනවාත් සමඟම පැමිණි 504 රථයට දුවෙගාස් නැඟගත් රුක්ෂානි “ඔයා ඕවා තියාගන්න. 
ඔයාට හරියනවා මටත් වඩා,” කියමින් වාහනය ඉදිරියට ඇදී යද්දී වාහන කවුළුෙවන් එළියට එබී 
අතවැනුවාය. 

 

**** 

රූපලාවන්යය ෙහෝ ධනවත්කම නැත්නම් අඩුම ගාෙන් ෙපළපතවත් තිෙයන්න ඕන. පංතිෙය වැඩිය 
සැලකිලි ලැෙබන්ෙන ලස්සනම ළමයින්ට. එයාලා වැරැද්දක් කළාම ගුරුවරුන්ටත් දුකයි වෙග දඬුවම් 
ෙදන්න. ඉතින් අතිශය සුන්දර රූමතියක් ෙහාඳ නිළියක් වුනාම ෙලෝෙක ඕනම වැරැද්දක් කරල 
ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්ද? හිටපු පාසැෙලන් අස් කරන්න තරම් ෙදයක් සංජීවනී කරයි කියල පසුගිය සුමාන 
කිහිපෙය් එයා හැසිරුණු අන්දමින් නම් කියන්න බැහැ. කතා කරන්ෙනත් හිස උදුම්මා ගත් පුහු 
ආඩම්බරයිකින් ෙනාෙව්. හසන්ති තරම් නිහතමානියි කියල කියන්න බැරි වුනත් එයා පාඩුෙව් ඉන්නවෙන. 
රුක්ෂානි ඇ ෙඳ් වැතිරිලා පහුගිය දවස් ෙගවී ගිය ආකාරය ෙමෙනහි කළා. 

ලංකාවට ආෙව් එතරම් සතුටකින් ෙනාවුනද දැන් දැන් පාසැල් ජීවිතෙය් තරමක රසවත් බවක් ඇතැයි ඇය 
සිතීය. �නි කරන කියන වැඩ වලින් තමනට එපමණ ෙක්න්ති යන්ෙන් එයා කරන ෙදය නිසා ෙනාවන බව 
රුක්ෂානි දනියි. �නිෙග් හැසිරීම් විලාශය තමාව ෙකෝප ගන්වන්නට සමත්. ඉදිරි දවස් තුලදී ෙම් ගැන 
කල්පනාෙවන් සිටින්නට ඇය අදිටන් කර ගති. 

“රුකී, මම හිතුවා ඔයා තවම නිදි කියල,” ෙදාරට ෙසෙමන් තට්ටුවක් දමා කාමරයට ඇතුල් වූ 
රුක්ෂානිෙග් අම්මා ඉං�සිෙයන් පැවසීය. 

“එස්. එස්. සී. එකට අද උෙද් ෙටනිස් ගහන්න ඩැඩී එක්ක යන්න ෙප්රාමිස් වුනා මමී. දැන් කම්මැලියි,” 
රුක්ෂානි ෙකාට්ටයක් රැෙගන ඉන් මූණ වසා ගත්තාය. රුක්ෂානිත් පිළිතුරු දුන්ෙන ඉං�සිෙයන්. 

“දන්නවෙන ඩැඩීට ෙපාෙරාන්දු වුෙනාත්. ෙහාඳ ළමයා වෙග් ලැහැස්ති ෙවන්න. ෙලාකු මැණිකා ඔයාට 
ආප්ප හදන්න බලාෙගන ඉන්නවා. එයාලටත් බඩගිනි ඇති. බහින්න ඇ ෙඳන්.” 

මෑණියන්ෙග් ෙගල වටා අත් ෙදකින් බදාෙගන ඇයට සුබ උදෑසනක් පැතූ රුක්ෂානි ෙලාව පුරා ජන�යව 
සිටි බීට්ල්ස් කණ්ඩායෙම් සිංදුවක් මුමුණමින් නානකාමරයට පා තැබුවාය. බීට්ල්ස් කණ්ඩායම තව දුරටත් 
එකතු වී සිංදු ෙනාකියති. ඔවුන් එකතුව කළ සංගීත සංදර්ශනයක් බලන්නට යා ෙනාහැකි වීම ෙලාකු 
පාඩුවක් යයි රුක්ෂානි දිනක් මවට පැවසීය. තම දියණිය එංගලන්ත සමාජ ආශ්රය නැති කමින් 
සාංකාෙවන් සිටිනවා යයි සිතූ මව නිවාඩුවක් ලද වහාම දියණිය හා සාප්පු සංචාරයකටවත් එහි යා යුතු 
යයි සිතීය. තව දුරටත් ලංකාව �තාන්යෙය් යටත් විජිතයක් ෙනාවුවද ලාංකිකයනට �තාන්ය පුරවැසිකම 
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හා එහි ගමනාගමන බලපත්ර පාවිච්චියට අවසර තිබුණි. ඒත් එයින් ප්රෙයෝජනයක් ගැනීමට හැකියාව 
ලද්ෙදෝ ඉතා අල්ප වූහ. වැඩි ජනතාවකට පිටරට යනවා ෙකෙස් ෙවතත් තමන්ෙග් ගෙමන් ලබාගත හැකි 
ෙද්ශීය සහල් ෙගෝනිය ද රැෙගන යද්දී හාල් ෙපාලු වලින් රිංගන්නට මාර්ග ෙසවූ කාලයකි ෙම්. 

“කාමන්ට ෙබෝයි ෙෆ්රන්ඩ් ෙකෙනක් ඉන්නවා,” ඊ ළඟ උදෙය් හසන්ති හමුෙව් රුක්ෂානි පැවසීය. 

“ඔයා ෙකාෙහාමද දන්ෙන?” 

“දැන් ෙබල් එක ගැහුවම බලන්නෙකෝ.” 

පංති ආරම්භයට පාසැෙල් සීනුව වැදිණ. ෙරාෙම්න් හා නීලමනී ෙබෝලයක් රැෙගන අතින් අතට මාරු 
කරන්නට පටන් ගත්හ. ඔවුන් අතරින් නිකුත්වී ෙබෝලය යාබද වත්තට පතිත වූෙය් නිෙම්ෂයකිනි. හසන්ති 
රුක්ෂානි ෙදස බැලුෙව් ඊ ළඟට ෙමාකද ෙවන්ෙන යයි අහන්නට. තමා ෙදස ෙනාව ඔවුන් ෙදස බලන්න 
යයි රුක්ෂානි ඇස් වලින් සංඥා කළාය. 

හීන්දෑරි කඩවසම් මුහුණක් ඇති තරුණෙයකු අල්ලපු වත්ෙත් ඈත් මෑත් විය.  ෙම ඳකින් ෙබෝලය ආපහු 
පංති කාමරයට වැටුණි. ෙරාෂානා ගුරුවරිය පංතියට ඇතුළු වුෙනත් ඒ සමඟ. 

“ඔයා ෙකාෙහාමද කියන්ෙන ඒ කාමන්ෙග ෙබෝයි කියල?” හසන්ති රහසින් විමසුවාය. 

“කියන්න ෙමාන පාට ෙබෝලයක් ද පිටවුෙන්?” 

“නිල්පාට එකක්.” 

“ආපහු ආෙවත් නිල්පාට එකක් ද?” 

“ඒකමෙන ආපහු ආෙව.” 

“ම්හු.. නැහැ. ආපහු ආෙව් දම්පාට එකක්. ඕකට කියන්ෙන ෙජලි ෙබෝල්. ඇතුෙල ෙජලි එක්ක කෙඩ් 
ගන්න තිෙයනවා. පියනක් තිෙයනවා ෙබෝෙල. එක ඇරල ඇතුෙල ෙජලි කන්ෙන. ඇතුලට ලියමනක් 
දාලා වහන්නත් පුළුවන්.” 

“ෙහාඳයි ලියමනක් තිබුනා කියමුෙකෝ. ඒත් ඒක කාමන්ෙග ෙවන්ෙන ෙකාෙහාමද?” 

“ෙරාෙම්නුයි නීලමනියි ෙබෝෙල එක්ක ෙසල්ලම් කෙළ්. කාමන් ඒක අතින්වත් ඇල්ලුෙව නැත්ෙත ලියුම 
එයාෙග නිසාෙන.” 

“ඔයත් දන්න ෙද්වල් රුක්ෂානි.” 

ෙරාෂානා ගුරුවරිය අක්ෂර වින්යාස විභාගෙය් ලකුණු සටහන් වූ ෆුල්ස්කැප් ෙකාළය එළියට රැෙගන ඒ හා 
වූ හරි වැරදි සටහන් තැබූ ළමයින්ෙග් විභාග පත්ර ෙබදා ෙදන්නට වූවාය. මුළු පංතියම හැරි හැරී හසන්ති  
ෙදස බලන්නට පටන් ගත්හ. රුක්ෂානි මඳ සිනහවකින් වටපිට බලමින් අහල පහල ඉන්නා ළමුන්ෙගන් 
ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු ගැන අහන්නට වූවාය. ඇයෙග් ෙකාළය අතට ලැබුනු වහාම කිසි කතාවක් නැතුව 
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එය ෙපාතක් ඇතුෙල් රැඳවිය. හසන්තිෙග් ෙකාළය ලැබුෙන් අන්තිමට. ෙරාෂානා ගුරුවරිය හසන්තිට එය 
දුන්ෙන සිනහවකින් සංග්රහ කරමින් ඇයෙග් ජයග්රහණය පංතියටම ආදර්ශමත් යයි කියායි. හසන්තිට 
පංතිෙය් වැඩිම ලකුණු ලැබී තිබුණි. 

“අපි දිනුම්,” බැරෑඬි හඬකින් හසන්ති මිමිණුවාය. 

“මම දැනෙගන හිටියා,” රුක්ෂානි දඟකාර හිනාවක් පෑය. “�නිට දිනන්න තිබුණ ෂුවර් එකට මාව 
ගණිතයට දැම්ම නම්. ඔයා ඕන තරම් මහන්සි ෙවන්න කැමති ෙකෙනක් බව එයා දන්ෙන නැති එකයි 
එයාෙග පරාජයට ෙහ්තුව.” 

පංතිය අමතා නාට්ය ගැන කතා කරන්නට ෙරාෂානා ගුරුවරිය පටන් ගත්තාය. ෙවනදා නාට්යය ගැන දැඩි 
අවධානයක් ෙයාදවන �නි අද ෙමම මාතෘකාවට සවන් දුන්ෙන් අඩ සිහිෙයනි. වචන තුනක් එයා අතින් 
වැරදිලා. පංතිෙය ළමුන්ෙග ෙදෙනත් තමා ෙදසට ෙයාමුව ඇති බව දැනුනද ඇය ෙපාතට ඔබා ගත්ත ඔළුව 
ඉස්සුෙව් නැහැ. 

“අපි චන්දයක් අහල බලමු මිස් ෙමාන නාට්යයට කැමති අය ද වැඩිය ඉන්ෙන කියල,” රුක්ෂානිෙගන් 
ෙයෝජනාවක්. 

“අත් උස්සන්න ෙදාෙළාස්වන රා�යට කැමති අය.” 

තිස්පහක් ඉන්න පංතිෙය හත් ෙදෙනකුෙග අත් එසවුනා. �නිෙග මුව’ගට සිහින් සිනාවක් නැඟුණ. 

“දැන් අත් උස්සන්න ෙරෝමිෙයෝ ජුලියට් වලට කැමති අය.” 

�නිත් සමඟ හය ෙදෙනක් පමණයි අත් එසවූෙය්. පංතිෙය අනිත් අය නාට්ය කියවල ඉවර නැති බව 
ගුරුවරියට දැනුම් දුන්හ. සංජීවනී නාට්ය ෙදකම දන්නවා වුනද එකකටවත් අත ඉස්සුෙව නැහැ. චරිත 
තීරණය කරගන්නට හා නාට්ය පුහුණු පටන් ගන්නට නම් අදම නාට්යය කුමක්දැයි ෙතෝරාගත යුතු බව 
ගුරුවරිය හැමටම කියා සිටියාය. 

එක චන්දයකින් ෙදාෙළාස්වන රා�යට වැඩි අනුමැතිය ලැබී ඇති බව රුක්ෂානි පංතිය ඉදිරිෙය් හැමටම 
මතක් කර ෙදන්නට සමත් විය. �නිෙග් මුහුණ කළු වලාවකින් වැසී ගියද අනිත් ළෙමෝ එය පිළිගත්හ. 
හදිසිෙය්ම පුටුෙවන් නැගිට කුමක්ෙදෝ මුමුණා ගුරුවරියෙගන් අවසර ලබාගත් �නි පංතිෙයන් පිටව ගියාය. 
ඉං�සි පාඩම ඉවර ෙවනෙතක් ඇය ආපහු පංතියට ආෙව් නැහැ. 

ෙරාෂානා මිස් පාඩම අවසානෙය් පංතිෙයන් පිටෙවලා ගියාම වජිරා නැගිටලා රුක්ෂානිෙගන් අහනවා 
ෙදාෙළාස්වන රා�ෙය් මැල්ෙවෝලිෙයෝ කියන ෙමෝඩයෙග චරිතය එයාට ගන්න පුළුවන්ද කියල. ෙපාත් 
කියවපු නැති ළමයි තවත් රණ්ඩුවක් පටන් ගනියිද කියල මවිතෙයන් ඒ ෙදන්න දිහා බලන ෙකාට 
රුක්ෂානි හිනාෙවලා කියනවා මට ෙපාත කියවන ෙකාට ඔයාව තමා මතක් වුෙන් වජිරා කියල. 
කතන්දෙර්ට අනුව ඒත් ෙමෝඩයා කිව්වට මැල්ෙවෝලිෙයෝ තමා එතැන ඉන්න ඥානවන්තම ෙකනා. 

“නෑ නෑ මම ජුලියට්,” කියපු වජිරා කාෙගද ෙල්න්සුවක් ඔළුෙව දාෙගන පංතිෙය් ඉස්සරහට ගියා. “රාජ 
කුමාරි මල්සර ෙදෝණි සක්මන් මළුෙව් ඇවිදිනවා”… පංතිය ඉදිරිෙය් එහාට ෙමහාට ඉඟ සුඟ නලවා සිංදුව 
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ගායනා කළ වජිරා එයාෙග ෙකාට ෙකාණ්ෙඩ හරියට දිග ෙකාණ්ඩයක් ෙලස අඟවා අත් ෙදෙකන් ෙකස් 
වරල් පිටු පසට විසි කරන හැටි රඟපාද්දි �නි පංතියට ඇතුල් වුනා. හැෙමෝම ෙනාදැක්කා ෙස් අහක 
බලන්නට වැර දැරුවද එෙහන් ෙමෙහන් යටපත් කරගන්නට බැරි සිනහ හඬ පංතිය තැන තැනින් පුපුරා 
පැතිරිණ. 

“ඕකෙන කියන්ෙන මට ෙහාඳ ෙමෝඩ බූරු චරිතය තමා,” වජිරා ෙල්න්සුව ඉවත් කරල ගිහින් තම පුටුෙව් 
වාඩිවුනා. 

“පව් අෙන් �නී,” හසන්තිට දුක හිතිල. 

“අපි මුකුත් කෙළ් නැහැෙන. එයාම දා ගන්න කරදර ඔය,” රුක්ෂානි කීවා. 

“හසන්තිෙග් ජයග්රහණය වලංගු නැහැ,” �නි ගුරුවරියෙග් ෙම්සය අසලට යමින් පැවසුවාය. 

“ඇයි ඒ?” 

රුක්ෂානි ඇහුෙව එයාෙග පුටුව උඩට නගින ගමන්. �නිට වඩා ඉදිරිෙයන් ඉන්න බැරි නිසා එයාට වඩා 
උඩින් හිටගන්නට තිබුන එකම තැන ඒ. 

“රුක්ෂානිෙග එක වචනයක් වැරදි. එයා ඒක ඕනකමින් කෙළ් හසන්තිව දිනවන්න.” 

ජයග්රාහී සිනහව අවඥා සහගත වූවක් බවට හරවමින් කියූ �නි කවුරුත් ෙහෝ වාද කරන්නට කලින් සිය 
ආසනය කරා ගියාය. 

“කියල වැඩක් නැහැ ෙමයාෙග නීති ගැන,” රුක්ෂානි පුටුෙවන් බැස එහි වාඩි වුෙය් කකුල් ෙදකත් අත් 
ෙදකත් හතර අත ට විසි කර දමමිනි. 

පංතිෙයන් පිටව ගිය ෙරාෂානා ගුරුවරියෙගන් හැෙමෝෙගම ලකුණු දැනෙගන �නි ආපහු ඇවිත් තිබුෙන. 
පාසැෙල් ගුරුවරියන් පමණක් ෙනාව විදුහල්පතිනිය හා සමඟ වුවද ෙකෙස් ෙහෝ කතාබහ කරන්නට තරම් 
තත්වයක් �නි ලබා ඇත්ෙත් ෙකෙස්ද? නිතරම අනුන් ගැන ෙක්ලම් ඔවුන්ෙග් කන තබන නිසාද? 
ඇයෙග් පියාෙග් දස්කම් ෙහෝ එෙස්ත් නැත්නම්  ෙහෝඩිෙය් පංතිෙය් සිටම පාසැෙල් හිටි ළමයකු වූ නිසාද? 

හසන්ති එදා ෙගදර යනෙකාට ආච්චි සමූපාකාෙර් ළඟ රණ්ඩු කරෙගන ෙගදර ඇවිත් තිබුෙන හරිම 
තරහකින්. හසන්ති පැත්තකට ෙවලා හිටිය. නැත්නම් ෙමාකක් හරි වැරැද්දක් ෙහායාෙගන බැනුම් ෙස්රම 
යන්ෙන හසන්ති පිටින්. ෙපාතක් ඇරෙගන හිටියද සිතින් හසන්ති හිටිෙය ෙවන තැනක. රුක්ෂානිෙග 
ෙගදර දී ඇය ඊ ළඟ දවෙස තම නිවසට පාඩම් කරන්න ට මුණ ගැෙසමුදැයි ඇසූ හැටි හසන්තිෙග මතකයට 
නැඟුන. හසන්ති කතාව ෙවන අතකට හරවලා මාතෘකාෙවන් පිට පැන්ෙන රුක්ෂානි එනවට අකැමති 
නිසා ෙනෙමයි. එයා ආෙවාත් ෙමානව හිතාවිදැයි සිතා ගන්නවත් බැරුව. හසන්තියි ආච්චියි නිදා ගන්ෙන 
පැදුරු වල. කබඩ් අල්මාරි ෙවනුවට තිෙයන්ෙන පකිස් ෙපට්ටි. ගෘහ භාණ්ඩ හැටියට සැලකිය හැක්ෙක 
හසන්තිෙග ෙපාත් තියා ඇති ෙම්සයයි ෙව්වැල් බුරුල් වී ෙබාකු ගැසුන පුටු ෙදකකුත් පමණි. 
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දිනක් පාසැලට ෙගන යාමට භූෙගෝල සිතියමක් සකස් කරද්දී රෑ කෑම ෙවනුවට ආච්චි ෙගනැවිත් දුන්න 
ෙත් කහට වීදුරුව ෙපරලී සිතියම ෙබාඳවී ගිය ආකාරය හසන්තිෙග් සිතට මැවී ෙපනිණ. සිතියම් අඳින්නට 
සුදු චිත්ර කඩදාසිය සහ පාට පැන්සල් ෙපට්ටිය ගන්නට රෑ ෙව්ල් කිහිපයක් ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙකරුණු 
මුදල් ෙයදවුන හැටිත්, ඒ නිසාම ආච්චි සහ හසන්ති කුසගිනි නිවන්නට ෙත් කහට වත්කළ සැටිත් එය 
තබන්නට ෙගාස් ෙම්සෙය් ලෑලි අතරින් පතර හරියාකාරව සමානව නැත්ෙතන් වීදුරුව ෙපරලී ගිය හැටිත් 
හසන්ති සිහි කෙළ් කඩා වැටුන සිතකින්. 

තමා රුක්ෂානිට ඊර්ෂ්යයා ෙනාකරන බව ඇය සිත දනියි. එෙහත් දුප්පත්කෙමන් ෙගාඩ එන්නට කළ යුතු 
සටෙන් ඉමහත් දුරක් යන්නට ඇති බව හසන්ති දුටුෙව් රුක්ෂානි හමු වූවාට පසුව. එවන් ගමනක 
ෙයෙදන්නට තමනට හැකියාවක් ඇද්ද? සිහින මැවීමට හසන්ති �ය ෙනාකරයි. කුඩා කාලෙය් තම 
ෙදමාපියන් තෑගි ෙබෝග රැෙගන තමා බලන්නට එනවා යයි ඇය සිහින මැව්වාය. ඒවා කිසි දිෙනක සඵල 
වූෙය් නැත. මව්පියන් ගැන අසනවාටත් ආච්චි අකැමතියි. 

ෙහාස්ස ළඟින් මැස්සා යනෙකාට තරහා ගන්නා ආච්චිෙගන් යමක් දැන ගැනීම පහසු නැත. විෙශ්ෂෙයන්ම 
ඇය ෙහළිදරව් කිරීමට අකැමති යමක්. 

“ළිඳ ළඟ කවුරුත් නෑ. හැන්දෑ ෙවන්න කළිෙයන් ගිහින් දත කට මැදෙගන ආවා නම් ෙහාඳයි. නා 
ගන්නවා නම් අන්න අලුත් ලයිෆ් ෙබෝයි කෑල්ලකුත් ෙගනාවා.” 

හිරු බැස යන්නට ෙපර පාඩම් කටයුතු නිම කෙල් ලයිට් බිල් වැඩිෙව් යන බයටයි. රුපියලක් ඉතුරු 
කරගන්නට ආච්චි තරම් ක්රම දන්නා කිසි ෙකෙනක් ලංකාෙව් නැති බව හසන්තිට විශ්වාසයි. ලංසි පවුලක් 
පදිංචිව සිටින අල්ලපු ෙගදර නිතරම උත්සව�ෙයන් පවතී. ඒ වත්ෙත් ළිඳ පාවිච්චියට ආච්චි අවසර ලබා 
තිබුෙන් හසන්ති කුඩා කල සිට. 

“බතල ෙගඩි ෙදකක් තැම්බුවා. ෙපාල් ඩිංගක් තිෙයනවා. කාලා හිටින්.” 

“බඩගිනි නෑ ආච්චිෙය. රුක්ෂානිලෙග ෙගදරින් දවල්ට කෑවා.” 

“රුක්ෂානි ළමය කියන්ෙන අර අතුරුපාන මහත්ෙතයැලෙග දුව ෙන්ද?” 

“ඔව් ආච්චිෙය. මහා විසාල ෙගයක්. වහල උඩ පීනන්න ස්විමිං පූල් එකක් තිෙයනවා. රුක්ෂානිෙග 
කාමෙර් බැල්කනි එකකුත් තිෙයනවා.” 

“බැල්කනියක් තිෙය් නම් ඒ ළමය හැමදාම බයිස්ෙකෝප් බලනවා ඇති.” 

ආච්චි ඇහැව්ෙව ප්රශ්නයක් ෙනෙමයි. අසරණකම සිහිකරමින් අඬ අඳුෙර්ම කම්මුල් පුරා ගලා වැටිච්ච 
කඳුළු හසන්ති පිහගත්ෙත ආච්චිෙග ඒ කතාෙවන් නැඟුණු හිනහව මැදින්. 

 

**** 
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�නිෙග ෙදමව්පියන් නීතීඥ වෘත්තිෙය් ෙස්වය කළ අය වූහ. උසස් ෙපෙළ් ව්යාපාරික හා ආණ්ඩුෙව් ඉහළ 
ෙපෙල් නිලධාරීන් හා කුලුපගව ගැවෙසන්නට ඔවුනට ඉඩකඩ තිබුණි. ආණ්ඩු පක්ෂය කවුරු ෙවතත් රෙට් 
සල්ලි ඇත්ෙතෝ ඔවුෙනාවුන් හා එකතුව ගැවෙසති. පාලන නීති සාමාන්ය ජනතාවට ෙලාකු ෙවනසක් ඇති 
කළ ද ඉහළ මට්ටෙම් වූ ප්රභූන්ෙග් ජීවන රටාව ෙවනස් වූෙය් සුළුෙවනි. 

“ඉෙගනීම විතරයි කාටවත් බෙලන් පැහැර ගන්න බැරි. ඒ නිසා ඔයා ඉහළින්ම ඉෙගන ගන්න ඕන මෙග 
සුදු දුෙව්,” කියවමින් සිටි පුවත්පත ෙදකට නවා දැමූ �නිෙග් පියා ඇය ඇමතීය. 

“අප්පච්චිත් හරි කතා තමයි කියන්ෙන,” �නි සිය පියාෙග් පුටු ඇන්ෙද් වාඩි වූවාය. 

“රට ආණ්ඩු කරන අය රටට ආදෙර් නැහැ. නීති රීති ෙවනස් කරනවා. ඕවා ඔෙහාම කළාම ඉස්සරහට 
ප්රශ්න.” 

“ෙකාෙහාමද මෙග ඉෙගනීමට ඒවා බලපාන්ෙන?” 

“ළඟඳීම එයි ව්යවස්ථාවක්. අධ්යාපනය ප්රතිසංස්කරණය කරන්නයි කියල තමා. ඒත් ඉතින් අපි අපට 
ආධාර ෙදන රට රටවල් අනුගමනය කරන්න යනවා අන්ධෙයෝ වෙග්.” 

�නිෙග් පියා මඳ ෙව්ලාවක් නිහඬව කල්පනාෙව් රැඳී සිටිෙය්ය. ෙනානවත්වාම කතා කරන්නට කැමති �නි 
කිසි කතා බහක් නැතුව හිටිෙය සිය පියා ඉදිරිෙය් පමණි. ඔහු ෙහළිදරව් කරන ආරංචි අහන්නට ඇය 
කවදත් ඉතා ආසාෙවන් සිටියාය. 

“ෙම් ෙලෝෙක තියනවා සල්ලි ඇති ධනවත් රටවල්. බලය, ආයුධ තිෙයන රටවල්. ලංකාවට සල්ලිත් 
නැහැ. බලයත් නැහැ. අපිට තිෙයනවා ජාතික සම්පතක්. අෙප් රෙට් හැම මිනිහම ආසයි ෙහාඳ රස්සාවක් 
කරන්න. අන්න ඒ සම්පත අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන.” 

“අප්පච්චිට ආරංචියි වෙග අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කරන්න යන ෙවනස්කම් ගැන,” �නිෙග් අම්මා 
අලුතින් මසමින් සිටි ඇඳුමක නූල් ගලවමින් සාලයට පිවිසියාය. 

“ෙවනසට මම අකැමති නැහැ. ඒත් හිතල බලන්ෙන නැතුව, ප්රතිවිපාක සැලකිල්ලට ෙනාෙගන කරන 
ෙවනස්කම් නිසා අහිංසක මිනිස්සු පාඩු විඳිනවා දකින්න දුකයි.” 

“අපිට වඩා උගත්තු ඔය තනතුරු වල ඉන්නවෙන අප්පච්චි.” 

�නිෙග අම්මා ෙගදර දී තම සැමියා ඇමතුෙව් අප්පච්චි කියාය. ගැමි පරිසරයක හැදුෙන වැඩුෙන නැති වුවද 
ඇය කතා බෙහන් හිටිෙය් සිත් ගන්නා ෙහළ චාරිත්රයන්ට නැඹුරු වූ පසුබිමකය. කිසි දිෙනක ඇය නම 
කියා තම සැමියා ඇමතුෙව් නැත්ෙත් එෙස් ඇමතීම ඔහුට කරන මදිපුංචිකමක් හැටියට සැලකූ නිසයි. 

“අර අතුරුපාන ළමයා සුදු දුවෙග පංතිෙය් ෙන්ද?” මාතෘකාව ෙවනස් කිරීමට කැමැත්ෙතන් �නිෙග අම්මා 
ඇය ඇමතීය. 

“ඔව්, අම්මි. හරිම රණ්ඩු ෙකක්කක්. කතා කරන්ෙනත් එකට එක.” 
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“එංගලන්තෙයන් ෙබෝ ෙවන්න ඇති ඔය පුරුදු. එෙහ ඉතින් අපි වෙග කළු හම තිෙයන අයට හරියට 
කරදර. සුදු හමට සමාන සැලකිලි නැති හන්දා.” 

“ආනන්ද අතුරුපානට එෙහ ෙමෙහ කියල ෙවනසක් නෑ රාණි. ෙක්ම්�ජ් වල එයා ආශ්රය කෙළ් අපිත් 
එක්ක හිටිය කාණ්ෙඩ ෙනෙම්. අපිට කළුෙවා කියල කෑ ගහන අය එයාලෙග කරට අත දාෙගන යන්ෙන 
ෙබාන්න අරන් ෙදන නිසා.” 

“අෙන් ෙම් සුදු දුව ඉස්සරහ ඕවා කියන්න පටන් ගන්න එපා.” 

කියන්න කියන්න යැයි �නි හිෙතන් කීවාට වැඩක් වුෙන් නැහැ. 

“ෙලෝෙක හැටි දැන ගන්න ඕන,” ඒත් �නිෙග අප්පච්චි එතනින් එහාට කතා කෙළ් නැත. 

ඔහු නීතිය වැඩි දුරට හැදෑරුෙව් එංගලන්ත ෙය්ය. ඒ ශිෂ්යත්වයක ආධාරෙයනි. සීතෙල් ගැහි ගැහී 
ෙනාෙයකුත් අගහිඟකම් මැද ඉෙගනීෙම් නියැෙලද්දී අතුරුපාන වැන්නන්ට සුෙඛෝපෙභෝගී ෙලසින් අත දිග 
හැර වියදම් කිරීමට මුදල් තිබීම ඔහු අනුමත ෙනාකෙළ්ය. ලංකාෙවන් පවුම් වලින් පිටරට ෙගන යන්නට 
දුන්ෙන් එහිදී මාසයක පාවිච්චියට මදි ප්රමාණයකි. එෙහත් අතුරුපානලා වැනි පිරිසකට මත්පැන්හල් වලට 
යහළුවන් හා යන්නට තරම් සල්ලියක් තිබිණ. විෙද්ශ විනිමය රැක ගන්නට යයි නීති පනත් පැන වූ අය 
අතුරුපානලා වැනි සුපිරි ධනවත් පවුල්වල පිටරට ආදායම් මාර්ග ගැන දැන හිටියද ඒවා ගැන කිසිවක් කර 
කියා ගත ෙනාහැකිව සිටියහ. 

�නි පසුදා පාසැලට ගිෙය් රුක්ෂානි ගැන කුතුහලෙයනි. රුක්ෂානි පිටරට ෙද්වල් ෙපන්වමින් උදම් 
අනින්ෙන් නැත. අෙනකුත් ළමයිනට කිසිවක් ෙබදා ෙදනවා ද �නි දැක නැත. රුක්ෂානි ෙලෝභ ඇති යයි 
�නි සිතුවාය. පංතිෙය් පාඩම් කාල ෙව්ලාවන් එකින් එක ෙගවී ගිෙය් කිසිවකුටත් ෙනාදැනීම. අලුතින් එන 
අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ ගැන ගුරුවරියන් ද කසුකුසුෙවන් කතා කරනු ෙපනිණ. ශිෂ්යාවන් අතර ඒ ගැන 
කිසිම අවෙබෝධයක් ඇති බවක් ෙපනුෙන් නැත. පංතිෙය් වැඩි ෙදෙනකු පාසැල් ආෙව් එන්නන් වාෙල්. 

දහවල් විෙව්ක කාලය ළඟා වූෙයන් �නි හරි බඩගිනියි කියා ආපනශාලාව ෙවත ඉක්මණින් දුවන්න 
සැරෙසන මංජුලා අත සල්ලි තැබුවාය. 

“මට චයිනීස් ෙරෝල් ෙදකක් ෙගනැත් ෙදන්න මංජුලා.” 

මුදල් සාක්කුෙව් දමාගත් මංජුලා පංතිෙයන් පිට වුෙන් විෙව්ක කාලයට සීනුව නාද ෙවන්නටත් කළින්. 
මාෙනල් ෙගදරින් ෙගනා ෙපාල් සම්ෙබෝල හා ඇස්ට්රා මාජරීන් ඇතිරුණ පාන් ෙපති එළියට ගත්තාය. 
ෙපාල් සම්ෙබෝල සුවඳ මුළු පංතිය පුරාම පැතිරිණ. මාෙනල් දිනපතාම ෙගන එන්ෙන් ෙමයයි. රුක්ෂානි 
මාෙනල්ෙග් ආහාරයට කියන්ෙන් හාට් ස්ෙටාපර් කියාය. කෑමට බීමට රුචි වුවද කන ෙබාන දෑ ගැන 
විමසිලිමත් ෙවන රුක්ෂානි ධනවත් පංතිෙය් ෙබාෙහෝ ළමුන් ෙමන් තරබාරු නැත. 

අමිරන්ති පංතිෙය් ළමුන්ට කුඩා ෙකෝප්පවල අසුරන ලද වටලප්පන් ෙබදා දුන්නාය. ඇය පංතිෙය් කිසි 
දිෙනක කතා ෙනාකළ ළමුන්ට ද ෙමෙස් කෑම ෙබදා දීම රුක්ෂානිට ප්රශ්නයක් විය. වැදගත් අවස්ථාවන්හි 
දී ෙබදාගන කෑම පංතිෙය් සිරිතක් බව හසන්ති පැහැදිලි කර දීමට සමත් වුණි. මුස්ලිම් ආගමික උත්සවයක් 
වූ රාමදාන් කාලය අවසානෙය් ෙමෙස් සැමටම වටලප්පන් ෙගන ඒමට අමිරන්ති අමතක ෙනාකරයි. කෑම 
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රැෙගන ආ රියැදුරාට කා බී ඉවර වූ ෙකෝප්ප සියල්ල ෙව්වැල් කූඩයක අහුරා දුන්ෙනන් ඔහු එයත් රැෙගන 
පංතිෙයන් පිටව ගිෙය්ය. කැන්ටිමට ගිය මංජුලා තවමත් නැත. 

“බර්ත්  ෙඩ් එකටත් ළමයි ෙක්ක් එෙහම අරෙගන එනවද?” කල්පනාෙව් නියැලී සිටි රුක්ෂානිෙගන් 
ප්රශ්නයක්. 

“�නි ෙග්නවා ෙලාකු ෙක්ක් එකක්. පංතිෙය ළමයින්ට විතරක් ෙනෙම්. එයා දන්න ටීචර්ස්ලටයි අනිත් 
පංතිවල ඉන්න එයාෙග යාළු �ෙෆක්ට්ස්ලටයි ෙස්රටම.” 

“ඇයි මම පුදුම ෙවන්ෙන නැත්ෙත.” 

විෙව්ක කාලය අවසන් ෙවන්න ඔන්න ෙමන්න තිබියදී මංජුලා ඉහළ පංතිවල ළමුන් සමූහයක් හා කතාෙව් 
ෙයෙදමින් ෙසෙමන් ෙසෙමන් පංතියට ආවාය. 

“මංජුලා… මංජුලා…” හසන්ති දුකින් මිමිණුවාය. 

“මංජුලා මෙග් කෑම!?” �නි ෙබරිහන් දුන්ෙන අහල පහල පංතිවලට ඇෙසන තරම් දැඩි හඬකිනි. 

“හාෙන්.. ෙවරි ෙසාරි �නි. ෙවරි ෙසාරි. මට අමතක වුනා ඔයාෙග සල්ලි.” 

“ෙමාකක්ද මංජුලා ඔයා ආෙයමත් මෙග සල්ලි වලිනුත් කෑවද?” �නි ඇහුෙව ඉහවහා ගිය තරහින්. 

“මට අමතක වුනා අෙන්. ෙසාරි. මම ෙහට ෙගනත් ෙදන්නම් ඔයාෙග සල්ලි ෙහා ෙඳ්,” ලැජ්ජාෙවන් ඇඹරී 
ගිය මංජුලාෙග් කන් ෙදකත් රතුෙවලා. 

කන්නට ගියාම මංජුලාට උන් හිටි තැන් පවා අමතක ෙවනව. �නිෙග් මුදල් වලින් ගත් චයිනීස් ෙරෝල් 
මඟදි හමුවුන ළමයි හා කතාබෙහ් නියැෙලද්දි ඇය කුසට ගිෙය් තමා රැෙගන යන්ෙන් තවත් ෙකෙනකුෙග් 
කෑම යයි අමතක කරමිනි. 

“මංජුලා ඔෙහාම තමයි. අනිත් අය සල්ලි දුන්නම එයාට අමතක ෙවලා ගත්තු කෑම ෙස්රම කාලා පංතියට 
එනෙකාට,” මවිතෙයන් වටපිට බලන රුක්ෂානිට හසන්ති පැහැදිලි කරයි. 

“ඉතින් ඇයි �නි එයාට සල්ලි ෙදන්ෙන?” 

“�නි කැමති නැහැ කැන්ටිෙම් ෙපෝලිෙම් ඉන්න. අනික මංජුලා ෙකාෙහාම හරි ඉස්සරහට ගිහින් 
හැෙමෝටම කලින් කෑම ගන්නවා. එකම වැරැද්ද කන්න පටන් ගත්තාම කාෙග කෑම ද කියලා එයාට 
අමතක ෙවන එකයි.” 

එෙහන් ෙමෙහන් ළමෙයක් ෙදන්ෙනක් සිනහා වුනා. රුක්ෂානියි හසන්තියි හිනාවුෙන් මංජුලාෙග් වැඩ 
ගැන වුනාට �නිට ළමයි හිනා ෙවනව දැකල තරහ තවත් වැඩිෙවලා. කර කියා ගන්න ෙදයක් ෙනාමැතිව 
ඇය දත්මිටි කාෙගන ෙපාතක් ඇතුලට එබුනා. 

“�නි ෙමාකක් හරි ෙදයකට ලැහැස්ති ෙවනවා,” රුක්ෂානි පැවසීය. 
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හසන්ති කිසිවක් ෙනාකියා සිටියාය. 

“මම ෙම් පංතියට ආ දවෙස ඉඳලම �නි කවදාවත් මංජුලාට සල්ලි දුන්ෙන නෑ කෑම ෙග්න්න. එයාෙග 
හිෙත් අද ෙවන ෙමානවද ෙලාකු ෙදයක් තිෙයනවා. අමතක ෙවලා මංජුලාව යැව්ෙව. මාෙනල්ව යවන්ෙන 
නැතුව.” 

ෙරාෂානා මිස් පංතියට පැමිණිෙයන් හසන්තිට කිසිවක් පවසන්නට ෙනාහැකි විය. රුක්ෂානි දකින සුළු 
ෙද්වල් පවා ෙමපමණ කාලයක් පංතිෙය් හිටිය තමන් ෙනාදැකපු හැටි. අලුත් ඇසකින් අවට සමාජය ෙදස 
බලන්නට තමනට හැකිද? සිතුවිලි ෙගාන්නක රැඳුන හසන්තිට පංතිෙය් ළමුන් තමන්ව නාට්ය චරිතයකට 
නම් කරනවා සිහිෙනන් ෙමන් ඇසිණ. 

“මිස් සංජීවනීට ෙදන්න ඒ පාට් එක. මට ෙම්න් ෙරෝල් එකක් කරන්න බැහැ මිස්.” 

“හසන්ති ඔයා බෑ කියල පටන් ගන්න එපා,” රුක්ෂානිෙගන් ෙචෝදනාවක්. “සංජීවනී තමයි ඔයාෙග නම 
කිව්ෙව. එයා හරි. ඔයාෙග උසට ඔය පාට් එක ගැලෙපනවා.” 

“යාළුවට කියල ඉං�සිෙයන් කතා කරන්නත් ඉෙගන ගන්න බැරියැ,” �නි අමනාපෙයන් පැවසීය. වජිරා 
ඇරුනම හසන්ති ළඟට උස ළමෙයකුට ඒ පංතිෙය හිටිෙය් �නි. 

“දැට්ස් අ ගුඩ් අයිඩියා. රුක්ෂානි ඔයා උදව් ෙදන්න හසන්තිට එයාෙග ලයින්ස් ප්රැක්ටිස් කරන්න,” එෙතක් 
නිහඬව අසා සිටි ෙරාෂානා මිස් හසන්තිෙග චරිතය ස්ථාවර කළාය. 

පංතිය හමාර  ෙවනෙකාට �නිට තද හිසදරයක් පටන් ෙගන. දවල්ට කන්න බලාෙගන හිටිය චයිනීස් 
ෙරෝල් ලැබුෙනත් නැහැ. හකුරු යහමින් දාලා හදපු වටලප්පන්වල සීනි රහ වැඩි නිසාද ෙකාෙහද ඉසරදය 
තවත් දරුණුව දැනුන. හරියට කිසිෙදයක් සිදු ෙනාවන දවසක්. 

�නිට ලැබුෙන නාට්යෙය් ප්රධාන චරිතය. ඒත් එයාල රඟ දක්වන්ෙන ෙදාෙළාස්වන රා�ෙය් අංක 3 ෙන් 
4 වන ජවනිකාව. එෙක් ප්රධාන චරිතය වන වෙයාලා ෙව්දිකාව මත ඉන්ෙන සුළු ෙව්ලාවක්. හසන්තිත් 
සංජීවනීත් හැරුන ෙකාට අනිත් හැම ෙදනාටම ලැබිල තිබුෙන එක හා සමාන චරිත. 

ළමයි ෙගාන්නක් ඉන්න ෙම් රංගන පුහුණුව පුංචි යුද්ධයක් ෙවයි. සමහර ළමයි මුලින් එකඟ 
වුනාට ෙගවල් වලින් අවසර ෙනාලැබුනාම නාට්යෙයන් ඉවත් ෙවනව. ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්න තව දවස් 
යනව. රුක්ෂානියි සංජීවනියි ෙකාෙහාමද ඒවා දන්ෙන. අද ඊෙය පාසැලට එකතු ෙවච්ච අය. හසන්තිත් 
දැන් එයාල එක්ක. �නි පංතිෙයන් නැඟිටලා පාසැෙල් ෙහදි කාමරයට පා නැඟුෙව පාසැල් ෙහදියෙගන් 
පැනෙඩෝල් ෙපත්තක් ඉල්ල ගන්න. 

ෙරාෙම්න් හා නීලමනී ෙසල්ලම් කර කර හිටිය ෙජලි ෙබෝලය රුක්ෂානිෙග ෙම්සයට 
වැටුෙන ෙම් ෙවලාෙව. ෙම්ෙස් වැදුණ පාරට ෙබෝෙල ඇරිලා ඇතුෙල තිබුන ලියුම රුක්ෂානිෙග 
ඔෙඩාක්කුවට වැටුණ. දිසානායක මිස් හති දදා පංතියට ඇතුල් වුෙනත් ඒ එක්කම. ෙරාෙම්න් හා නීලමනි 
බැලුෙව වත් නැහැ රුක්ෂානි දිහා. තක්බීරි ෙවලා ෙදන්නම ෙපාත් ඇරෙගන ඒවා අස්ෙස ඔළු හංගෙගන 
ලියුම අහුෙවයි බයට. 
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දිසානායක මිස් පහුගිය දවස්වල හදපු ගණිත අභ්යාස ෙපාත් අරෙගන එක එක්ෙකනා බැඟින් ශිෂ්යාවන් 
තම ෙම්සයට කැ ෙඳව්වා. අභ්යාස සියල්ලටම තමා නිවරදිව පිළිතුරු සපයල තියන බව දන්න රුක්ෂානිට 
පංතිය ඉ දිරිෙය් ගණන් හදන්න කැඳවයි යන බයක් තිබුෙනත් නැහැ. ෙජලි ෙබෝලෙයන් වැටුන ලියුම දිග 
ඇරිෙය ආදර කතාවක රස විඳින්න. ඒත් ෙප්ලියක් ෙදකක් කියවන ෙකාට ඒක ආදර හසුනක ඉතා දුර්වල 
වෑයමක් යයි ඇයට දුක සිතිණ. ඉං�සිෙයන් ලියන ලද එහි සැලකිය යුතු ප්රමාණයක ව්යාකරණ ෙදෝෂ හා 
අක්ෂර වින්යාස වැරදි ඇති බවද ෙපනින. එෙහන් ෙමෙහන් අහුලා ගත් වදනින් පිරි අච්චාරු හැලියක් මිස 
ආදරෙය් ෙසාඳුරු වදන් එහි ෙනාවීය. තමාව ගුරුවරිය අසලට කැඳවන ෙතක් ඇති කාලය මිඩංගු කර  
ෙබාළඳ ෙයෟවනයට අයත් ආදර වදනින් පිරි රස වින්දනෙය් උපරිම ආශ්වාදයක් ෙගන ෙදන ලිපියක් 
සකස් කරන්නට ඇයට හැකිවිණ. 

වතාවක් ෙදකක් හිස ඔසවා රුක්ෂානි ෙදස බැලුවද හසන්ති රුක්ෂානි කරන්ෙන් කුමක්ද කියා විමසිලිමත් 
වූෙය් නැත. රුක්ෂානිෙග් නම කියැවුන සැණින් ඇය නැඟිට ගුරුවරියෙග් ෙම්සය ෙවත ගිෙය් ෙරාෙම්න් හා 
නීලමනී අසුන් ගත් පුටු අසලිනි. ෙජලි ෙබෝලයත් සමඟ එහි වූ ඔවුන් ලියූ ලිපිය හා තමන් අතින් සැකසුන 
ලිපිය ගුරුතුමියට ෙනාෙපෙනන ෙස් ඔවුනත තැබීමට ඇය සමත් වූවාය. 

�කට් �ඩකයනට ෙපම් බැඳි ශිෂ්යාවන්ෙග් ආදර හසුන් ඇතුළුව පංතිෙය් ෙපම් පත් හුවමාරු කරගත් 
ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුෙග් ලිපි වලට රුක්ෂානිෙග් ෛශලිය එකතු වුෙන් එදා පටන්. ආදරවන්තෙයෝ සිටින 
හැම ෙදනාම රුක්ෂානි ලවා ලිපි ලියා ෙනාගත්තද උපෙදස් ගන්නට අමතක ෙනාකළහ. 

 

**** 

පාසැෙල් �ඩා දිනය ළඟා වුෙන් කාටවත් ෙනාදැනීම. එෙහන් ෙමෙහන් විපරම්කර බැලුව ද රුක්ෂානිෙග් 
ෙහෝ සංජීවනීෙග් �ඩා දක්ෂතා ගැන වැඩි යමක් ෙසායා ගන්නට �නිට ෙනාහැකි විණ. �ඩා නිවාස 
සියල්ලම ලස්සනට සරසා තිබුණි. සංජීවනී හා රුක්ෂානි එකතුව නිමකළ සව්ෙකාළ නිර්මාණයකින් 
පුෂ්පරාග නිවාසය නව මුහුණුවරක් ඉසිලීය. පද්මරාග නිවාසෙය් ෙගාක් ෙකාළ ෙගඩිෙයහි සියුම් සැරසිල්ල 
ගුරුවරුන්ෙග් පැසසුමට ලක්විය. අන් නිවාස වලට වඩා ෙම් ෙදක ගැන තමයි හැෙමෝම කතා බහ වුෙන්. 

“ඔයා ෙකෙහන්ද ෙපාල් ෙකාල ෙගාතන්න ඉෙගන ගත්ෙත?” 

“රුක්ෂානි ඒවා ෙපාල් ෙකාළ ෙනෙව්. ෙගාක් ෙකාළ.” 

“ෙගාක් ගස් කියල ගස් තිෙයනවද හසන්ති?” 

“ම්.. නැහැ.” 

“එෙහනම් ඉතින් ෙපාල් ෙකාළ කියන්න බැරි ඇයි?” 

“ඔයා පිටරටක ජීවත් වුනා කියන්න පුළුවන් ෙම් වෙග් ෙවලාවට විතරයි,” හසන්ති පැවසුෙව් සිනහ 
ෙවමිනි. “ෙගාක් ෙකාළ කියන්ෙන ළපටි ෙපාල් ෙකාළ වලට.” 
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“හරි දැන් ෙකාෙළ් ප්රශ්ෙන විසඳගත්තෙන. මෙග් ප්රශ්ෙන ෙම්කයි. මට ෙගාක් ෙකාළ ෙගාතන්න කියල 
ෙදන්නෙකෝ.” 

“ඔයා ෙගාක් ෙකාළ ෙග්නවා නම් කියල ෙදන්නම්. හැබැයි මම දන්ෙනත් ටිකයි. ආච්චි තමයි ලස්සන රටා 
දන්ෙන.” 

“මම ෙවලාවක එන්න ඕෙන ඔයාෙග ආච්චි මුණ ගැෙහන්න.” 

තම �ඩා නිවාසයට යෑමට අවශ්ය බව කියා හසන්ති රුක්ෂානිෙග් බෑගෙයන් ෙකාට කලිසමත් කමිසයත් 
රැෙගන දිව්වාය. හැමදාම පුහුණු අවසානෙය් දී හිස් පංති කාමරයකට ෙගාස් ඇඳුම් මාරු කරගත් හසන්ති 
රුක්ෂානිෙග් ඇඳුම් ආපසු ඇයට ෙගදර ෙගන යන්නට දුන්ෙන් තම නිවෙස් දී ආච්චි හා ෙකාට කලිසම 
ගැන ප්රශ්නයක් ඇති කරගන්නට අකැමත්ෙතනි. 

�නිට අනිත් ළමුන්ෙගන් පුෂ්පරාග නිවාසෙය් සව්ෙකාළ නිර්මාණය ගැනත් පද්මරාග නිවාසෙය් ෙගාක් 
ෙකාළ සැරසිල්ල ගැනත් අසන්නට ලැබිණ. මුදල් හා අවශ්ය ආම්පන්න ලබා දුන්නා මිසක �නි නිර්මාණ 
කටයුතු සඳහා එතරම් දක්ෂතාවයක් දැක්වූෙය් නැත. 

“රුක්ෂානි… රුක්ෂානි,” නීලමනීෙග් අතින් ඇදගත් ෙරාෙම්න් ඉක්මන් ගමණින් රුක්ෂානිට ළං වූවාය. 

“ප්ලීස් ෙමයා, බෑ කියන්න එපා. ෙලාකු උදව්වක් ඕන,” බැගෑපත් ෙවමින් ෙරාෙම්න් ඉල්ලා සිටියාය. 
“කාමන්ෙග ෙබෝයි ලියුමක් දුන්න. ස්ෙපෝ ට්ස් මී ට් එක ඉවර ෙවන්න කළින් උත්තරයක් ඕනලු. එයා දැන් 
හරියට ලියුම් ෙදනවා. හරි කරදෙර් අපිට.” 

“ඉතින් ඔය ෙගාල්ෙලා එකතු ෙවල උත්තර ලියන්න,” රුක්ෂානි කිව්ෙව හිතල මතල ෙනෙවයි. 

“අපි ලිව්ෙවාත් දැන් ටක් ගාල දැන ගනියි. කාමන් ඔයාට ලියුම ෙපන්නලා ෙමානා හරි ටිකක් වත් 
ලියාගන එන්න කිව්වා. ප්ලීස් රුක්ෂානි ප්ලීස්.” 

ධාවන තරඟ ගැන ෙහෝදිසිෙයන් සිටිය රුක්ෂානි ශබ්ද විකාශන යන්ත්රෙයන් තම ඉසව්ව ගැන සඳහන් 
වුෙවාත් කියන්න යයි ඔවුනට කියා ලියුමත් රැෙගන තණෙගාල්ෙල් වාඩි ගත්ත. කඩිනමින් ලියුම කියැවූ 
ඇය විහිළුවක් එකතු කර ෙකටි පිළිතුරක් කුරුටු ගෑවා. කාමන් හා ඇයෙග් ෙපම්වතා තවමත් සිටින්ෙන් 
ලිපි හුවමාරු අවදිෙය්ය. ඔවුන් මුණ ගැසී කතා කරන්නට තරම් දිරිමත් නැත. “ෙකාල්ලෙග ලියුම් 
ලියන්ෙන් කවුද දන්නෑ,” රුක්ෂානි තමාටම කියා ගත්තා. 

මීටර් 200 ධාවන තරඟෙය් පූර්ව තරඟයන්ට සහභාගී වන තරඟකාරියන්ෙග් නම් ශබ්දවිකාශන 
යන්ත්රෙයන් ඇෙසද්දී තරමක කලබලයක් ඇතිවිණ. ශිෙරෝමි හා රුක්ෂානි ෙදෙදනාම දුවන්නට සූදානම් වූ 
ඉසව්වක රුක්ෂානි පමණක් දුවන බව සඳහන් වුණි. 

“ශිෙරෝමිට ෙමාකද වුෙන්?” තම නිවාසය ෙවත දිවගිය රුක්ෂානි එහි ශිෂ්යාවක් ඇමතුවාය. 

“කවුද ෙගදරින් ඇවිත් හදිස්සියක් කියල පවුෙල හැෙමෝම ගියා.” 
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ෙම් ඉසව්වට ළමුන් 15 ෙදෙනකු සහභාගී වූහ. පූර්ව තරඟ වලින් දිනුම් ලබන මුල් හතර ෙදනා  අවසාන 
තරඟයට ෙපනී සිටීමට වරම් ලබනු ඇත. �නිත් සහභාගී වූ ෙමම තරඟෙය් දී ඇය අසලට පැමිණි රුක්ෂානි 
එක් පැත්තකින් ද හසන්ති අනිත් පැත්ෙතන් ද සිට ගත්හ. 

“ඔයා කවද්ද ෙෂෝට්ස් මහගත්ෙත?” �නි හසන්තිෙගන් ඇසීය. හසන්තිෙග් මුහුණ රතු ෙවද්දී “ඔයා කවද්ද 
ඔයාෙග එක මහගත්ෙත?” යයි රුක්ෂානි ෙපරළා �නිෙගන් විමසීය. එවිට �නිෙග් මුහුෙණ් ද පාට ෙවනස් 
විණ. ලැජ්ජාව වසා ගන්නට ඇය අෙනක් තරඟකාරියන් ෙදස ෙනත් ෙයාමු කළාය. සංජීවනීද ඔවුන් හා 
ෙපළ ගැසී සිටින බව එවිට ඇය දුටුවාය. 

නිතරම නිදිමෙතන් සිටිනා සංජීවනී නම් පරද්දත හැකිය. පසුගිය වතාවල හසන්තිද පරදවා දුවන්නට �නිට 
හැකිවුණි. එෙහත් රුක්ෂානිෙග් දිවීම ඇය දැක නැත. රුක්ෂානි පිටිය අවට නිතර පාෙහ් දකින්නට සිටියත් 
පුහුණු වලට සහභාගී ෙවන බවක් �නි දැක නැත. ළැමට වැටී තිබුණ ෙකාණ්ඩා කැරලි ෙදක උරහිෙසන් 
පිටුපසට දමා දිවීමට සූදානම් ෙවද්දී රුක්ෂානි ද තමා අනුකරණය කරන බව �නි ඇස් ෙකාණකින් දුටුවාය. 
රුක්ෂානි සිය ෙකාණ්ඩය ෙගාතා තිබුෙන් එක් කැරැල්ලකට. එෙහත් එය හිස හරවමින් උරහිෙසන් අනිත් 
උරහිසට රැෙගන නැවතත් ඇඟිලි තුඩු වලින් පිටුපසට විසි කෙළ් අසල සිටි ළමුන් සිනහ ගස්සවමිනි. 

පූර්ව තරඟය නිමා වුෙන් �නි තුන්වැනි තැනටත්, හසන්ති ෙදවැනි තැනටත්, රුක්ෂානි පළමුවැනි 
තැනටත්, සංජීවනී හතරවැනි තැනටත් පැමිණීෙමනි. දුවද්දී හරියාකාරව හිත එකඟ කරගත ෙනාහැකි වූ 
නිසා ප්රථම ස්ථානය තමනට ෙනාලැබුනා යයි �නි විශ්වාස කළාය. අනුන් ෙදස ෙනාබලා තමන්ෙග් 
කර්තව්යයට සිත ෙයාමු කළ යුතු යයි �නි තමාටම කියා ගත්තාය. 

ෙකෙස් ෙවතත් හතර ෙදනාම අවසන් තරඟය සඳහා සහභාගී වන්නට වරම් ලද්ෙදන් සුළු විරාමයකට 
අවකාශ ලැබුණි. 

“රුක්ෂානි ඔයා ෙමානවද කරන්ෙන?” 

“එන්න අපි ෙම් ව්යායාම් කරමු. වාඩිෙවලා නිකම් හිටිෙයාත් ආෙය දුවන්න ෙනෙම්.” 

“එතෙකාට මහන්සි ෙවන්නැද්ද?” 

“නැහැ.  ෙමෙහම ඇඟ රස්ෙනට තියා ගත්තම ආෙය දුවන්න ෙල්සියි. කරලම බලන්නෙකා.” 

අත් පා විහිදුවමින් කතුරක් අරින වහන ෙස් උඩ පනිමින් ද, එහාට ෙමහාට හැෙරමින්ද රුක්ෂානි කරනා 
ෙද් දැක සංජීවනීද ඔවුන් අතරට ආවා. හසන්තිත් සංජීවනීත් රුක්ෂානිව අනුගමනය කෙළ් නිකම් බිම වාඩි 
වී සිටිනවාට වඩා කුමක් ෙහෝ කිරීම ෙහාඳ බැවිනි. ව්යායාම් වලින් ලැෙබන ප්රතිඵලයන්හි ඇත්ත නැත්ත 
ෙසවීමට ෙනාෙව්. ඒ නිසාම සැහැල්ලු සිතැතිව එහි නියැෙළන්නට ඔවුනට හැකිවිය. 

අවසාන තරඟය ළඟාවත්ම තිෙදනාම එකට පිටිය කරා ගමන් ගත්හ. සිනහ මුසු ස්වරයන්ෙගන් කිසි 
වැදගැම්මකට නැති වදන් පවසමින් දීර්ඝ කාලීන ඇසුරක සිටි මිතුරියන් තිෙදෙනක් ෙමන් ආ ඔවුන් දුටු 
�නි ඉමහත් වෑයමකින් ෙමාකුත් ෙනාකියන්නට තරෙය්ම ඉටා ගත්තීය. 
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අනුන් ගැන ෙනාසිතා ෙම් තරඟය ෙකෙස් ෙහෝ දිනන්ෙනමි යයි අදිටන් කරගත් ඇය සම්පූර්ණ අවධානය 
තරඟය ෙවත ෙයාමු කළාය. ශබ්ද විකාශන යන්ත්රෙයන් නම් කියැවුන අතර අවසාන තරඟයට අට 
ෙදෙනක් ෙත්රී සිටියහ. ෙමවර �නිෙග් පටන් ගන්නා ස්ථානය වූෙය් සංජීවනී අසලයි. 

ආරම්භක ෙවඩි හඬත් සමඟම හැම �ඩිකාවක්ම ඉගිෙලන්නට වූහ. තමා අසලින් දුවන සංජීවනී ඉතා 
ෙව්ගයකින් දිවීම ආරම්භ කර ඇති බව �නිට මුල් තත්පරෙය් දීම වැටහිණ. අන් අය ෙකෙස් ෙවතත් 
සංජීවනීෙග් ෙව්ගයට සමාන ෙව්ගයකින් තම දිවීම පවත්වා ගන්නට ඇය වෑයම් කළාය. ඊ ළඟ තත්පරෙය් 
දී තමන් ෙදෙදනා හැමටම ඉදිරිෙයන් දුවන බව �නිට පැහැදිලි විය. සංජීවනී හා කරින් කර දිවූ �නි තත්පර 
තුනකට පසුපසින් සිට ෙදවන ස්ථානය දිනා ගත්තාය. සංජීවනී ඉහවහා ගිය �තිෙයන් උඩ පැන පැන �නිව 
බදා ගත්තීය. තුන්වන තැනට හසන්තිත් හතරවැනි තැනට රුක්ෂානිත් පැමිණ සිටියහ. සංජීවනීෙග් 
ජයග්රහණය සැෙවාම මවිත කළහ. 

හති දමමින් ඔළු පහත් කරෙගන ආශ්වාස ප්රාශ්වාසය යථා තත්වයට ෙගන එන්නට ඔවුන් හතර ෙදනාම 
�තිමත් වෑයමක ෙයදුනහ. ඉක්මණින්ම හුස්ම ගැනීම පාලනය කර ගත්ෙත් රුක්ෂානි. 

සංජීවනී හා �නි ෙදෙදනාම පාසැෙල් හා තම �ඩා නිවාස  ෙවනුෙවන් නව වාර්තා තබා ඇති බව ශබ්ද 
විකාශන යන්ත්රෙයන් ප්රකාශ ෙකරුණි. තවත් අත්ෙපාළසන් නාදයක් පිටිය පුරා පැතිර ගිෙය්ය. 

“ෙම්ක අෙප් ක්ලාස් එකට ෙලාකු ජයක්. අපි හතර ෙදනාම දිනුවා ෙන්ද?” ඉස්ෙසල්ලාම කතා කෙළ් 
රුක්ෂානි. 

“සුබ පැතුම් සංජීවනී! ඔයාට ෙහාඳ පටන් ගන්න ස්පීඩ් එකක් තිෙයනවා. මම බලන ෙකාට ඔයා අඩි ෙදක 
තුනක් ඉස්සරහින් පටන් ගත්ත ගමන්ම,” හසන්ති පැවසුෙව් තවමත් හති දමමිනි. 

“මම දැනන් හිටිෙය නැහැ ඔයාට ඔච්චර ෙහාඳට දුවන්න පුළුවන් බව. මයි කන්ග්රැජුෙල්ශන්ස්!” �නි 
සංජීවනී ට සුබ පැතුෙව පුදුමෙයන්. 

“තාත්තා කැමති නැහැ මම සරඹ කරනවාට වත්. අද තරඟ වලට හිටිය බව දැනගත්ෙතාත් මාව මරයි. මම 
කිව්ෙව ස්කූල් බෑන්ඩ් එකට ජිම් එක ඇතුෙල ප්රැක්ටිස් කියල. මාංශ පිඬු පිරිමිෙයක්ෙග වෙග ඇවිත් 
ලස්සන ගෑණුකම නැතිෙවයි බයට,” ඇය කට ඇද කරමින් කිව්ෙව තමන් ලස්සන නැහැයි කියන්න ෙමනි. 
“අව්ෙව ඉඳල කළු ෙවනවාටත් කැමති නැහැ. එයා කල්පනා කරන්ෙන කැමරා රාමුව ගැන විතරයි. අද 
තාත්තයි අම්මයි ෙදන්නම නුවරඑළිෙය, ෙම්ක බලන්න එන්නැති බව ෂුවර් නිසා මම දුවන්න ආවා,” 
සංජීවනී �තිෙයන් උද්දාම වී ඉතා පුද්ගලික වූ සිය ජීවිතෙයන් බිඳක් ෙමෙස් ෙහළි දක්වන්නට එඩිතර 
වූවාය. 

“ෙමයාලෙග බ්යාමප්රභාව හරි අෙගයි දැන්,” සිංහල භාෂාව උගන්වන කුසුම් ගුරුවරිය ඔවුන් අසලින් 
යනින් ගමන් හිනා ෙවවී පැවසීය. 

“ෙමාකක්ද ඒ මිස් කිව්ෙව?” වටපිට බල බල රුක්ෂානි විමසුව. එයාට ශුද්ධ සිංහල ෙත්ෙරන්ෙන නැහැ 
තවම. 

“අෙපන් පිටවන රැස් හරි අෙගයි කියලා මිස් කිව්ෙව,” හසන්ති විස්තර කරයි. 
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�නියි සංජීවනියි “ඕරා… ඕරා. ඉං�සිෙයන් කියන්ෙන ඕරා කියල,” යැයි කියා ගන්නට තැත දරමින් සිනහ 
ගඟුලක ගිෙලමින් සිටියහ. 

එකිෙනකාට සුබ පතන්න, අතට අත ෙදන්න, හැෙමෝම එකවර කතා කරන්නත් පටන් ගත් නිසා 
ෙමෙතක් කල් තිබූ අමනාපකම් සියල්ල ස්වල්ප ෙව්ලාවකට හතරෙදනාටම අමතකව ගියහ. 

 

**** 

ටික දිනකට පසුව සංජීවනීෙග් නිවෙස් පුංචි හමුවකට සහභාගී වන්නට ශිෂ්යයාවන් කිහිප ෙදෙනකුට 
පමණක් ආරාධනා ලැබුණි. ඒ ඉං�සි නාට්යයට ෙතෝරා ගත් අයය. �ඩා උත්සවෙය් දී දිනාගත් කුසලානය 
�නිට ෙගදර ෙගන යන්නට තෑගි කළ සංජීවනී සහතිකය පමණක් �ඩා උත්සවය දා ෙගදර රැෙගන ගියාය. 
තමා තරඟය දිනූ බව ෙගදර කාටවත් කියන්න එපා යයි ගිවිස ගත් ශිෂ්යයාවන්ව ඇය නිවසට 
කැඳවූෙය් ෙයෙහළියන් හා තම ජයග්රහණෙය් සතුට ෙබදා ගන්නට. පාසැෙල් ඉං�සි නාට්ය උෙළලට 
අවශ්ය පුහුණුව එදින ෙගදර දී කරන්නට අවශ්ය යයි කියා ඇය තම ෙදමාපියන්ෙගන් හමුව සඳහා අවසර 
ගත්තාය. 

දැඩි කුතුහලෙයන් යුතුව කරුණාරත්න නිවසට පා තැබූ �නිත් හසන්තිත් මුලින්ම දැක්ෙක් සාලෙය් 
ප්රදර්ශනයට තිබුණ ඇත්දළ ඈඳුත්තයි. මහා හස්තිරාජෙයකුට හිමිකම් කියූ ෙමවැන්නක් හසන්ති නම් 
ඡායාරූපයකින් වත් දැක ෙනාතිබුණකි. 

“ජයරත්න මල් ශාලාවට ගියා වෙග්,” ඔවුන් පසුපසින් ෙගට ෙගාඩ වූ රුක්ෂානි පැවසුෙව් රහසින් ෙනාෙව්. 
�නිෙග් මුහුෙණත් ඒ කතාෙවන් නම් සිනහවක් නැඟුන. 

විලාසිතාවන් එකකට එකක් ෙනාගැලෙපන ෙස් එෙහත් ධනවත්කම හුවා දක්වන ආම්පන්න රැසකින් 
විසිත්ත කාමරය සැරසී තිබිණ. ෙස්සත්, කඩු, කිනිසි වැනි දෑ  වලින් බිත්ති ද, චීන මල් ෙපෝච්චි හා සබන් 
ගලින් කැටයම් වූ ඉන්දීය අලින්ෙගන් ෙලාකු සහ කුඩා ෙම්ස ද, අලංකාර වූහ. ගෘහ භාණ්ඩ සමහෙරක ලී 
කැටයම් ඉමහත්. අෙනක් ඒවා නවීන පන්නෙය්. නා නා විධ කලා රටා එකතුවකින් වූ බඩු භාණ්ඩ නිසා 
කලාත්මක බව ෙවනුවට එහි තිබුෙණ් ඉඩ මදි නිසා ෙගාඩගහන ලද ෙව ළඳහල් ප්රදර්ශනාගාරයක 
ෙපනුමකි. 

පුහුණුව සාලෙය් පවත්වමු යයි සංජීවනී ෙයෝජනා කළ ද එහි පරිසරය සිත ව්යාකූල කරන්ෙනන් කිසිවකු 
ඊට කැමැති ෙනාවූහ. 

“අර අඹ ගහ යටට යමු,” මිදුෙල් ඇති අඹ ගස් ෙසවන ෙපන්නා රුක්ෂානිෙගන් ෙයෝජනාවක්. “අපි 
කරන්ෙනත් වෙයාලෙග් ගාඩන් එෙක් සීන් එකෙන.” 

රුක්ෂානි කියන හැම ෙදයටම විරුද්ධතාවය පාන �නි කිසි කතාවක් නැතුව හිටිෙය ප්රථම වතාවට. 
කාණ්ෙඩම අඹ ගහ යට වාඩි වූහ. රුක්ෂානි පමණක් අඹ ගෙහ් අත්තක වාඩි ෙවලා. 

“අම්මා කැමති නෑ ඔය අඹ ගහට නගිනවට.” 
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“ෙකායි අඹ ගහට නගිනවට ද කැමති?” රුක්ෂානි හිනා ෙවලා ඇහුවත් ගෙහන් බැස්ස. 

සංජීවනීෙග් ෙනාසන්සුන් හැසිරීම හැෙමෝෙගම අවධානයට ලක් ෙවලයි තිබුෙන. ඉස්ෙසල්ල එයා එළියට 
යන්න කැමති නෑ. ඊ ළඟට අඹ ගහට නැග්ග එක ගැන කලබල වුනා. තමන්ෙගම ෙගදර ඇය කාලය 
ෙගවන්ෙන් බිෙයන්ද? ඒ ගමන රුක්ෂානි වටපිට බලනවා ගෙහ් ඉදුණු අඹ තිෙයයිද කියලා. 

“අපි අමු ෙගඩියක් අච්චාරු දා ගමුද?” ඉදුණු ෙගඩියක් ෙහායා ගන්න බැරුව රුක්ෂානි තවත් ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාව. 

“අපිට පෑන් ෙක්ක් හදලා ඇති. අඹ අච්චාරු කන්න ෙදන්ෙන නෑ මට. උෂ්ණ කෑමක්ෙන.” 

“අඹ අච්චාරු ෙකාෙහාමද උෂ්ෙණ ෙවන්ෙන? ෆි්රජ් එෙක් දාලා ගමු.” 

“රස්ෙන ෙනෙම් උෂ්ෙණ.” 

“සුද්දිට ඕවා කියල ෙදන්න අෙප් කාෙල් නාස්ති  කරන්න බැහැ,” ෙනෝක්කාඩු හඬින් �නි ෙචෝදනා කළාය. 

නාට්ය පිටපත එළියට ඇදගත් ශිෂ්යාවක් කඩිනමින් රංගනය ගැන කතාව ඇරඹුෙව් නැතිනම් තවත් 
රණ්ඩුවකට මුල පිෙරයි යන බෙයන්. හමුවුෙන් නාට්ය ගැන කතා කරන්නට යයි ෙදමාපියන්ට දැනුම් 
දුන්න ද සැෙවාම හිතුෙව එක්ව �ති වන්නට. එෙහත් කට්ටිය තවමත් සමාදානෙයන් කටයුතු කරන්නට 
සූදානම් නැත. එකට එක කියා ගන්නා අය අතර ෙකෙරන විහිළු තහළු දුර දිග යනු ඇත. 

නළු නිළියන් ඇසුෙර් ළමා කාලය ෙගවූ සංජීවනීට නාට්යෙය් අධ්යක්ෂණය කජ්ජකි. ඇය සුළුෙවන් ෙදන 
මඟ ෙපන්වීම වුවද නාට්ය ෙබෙහවින් දියුණු කරන්නට සමත් විය. ළමයින් තුල වූ ෙව්දිකා චකිතය නැති 
කරන්නට උපකාරී වූෙය් සංජීවනීෙග් �යාදාමයයි. පුහුණුව පටන් ගත් පසු ඇය ද ඉතා සැහැල්ලුෙවන් 
ළමුන් හා කටයුතු කළාය. ෙමෙතක් පැවති ෙනාසන්සුන් බව තරමක් දුරට යටපත්ව ගිෙය්ය. 

කහ පාෙටන් ඉතා තූනීයට සෑදුන පෑන් ෙක්ක් ෙරෝල් තැටියක් අරගත් ෙකසඟ සිරුරකින් යුතු ෙකාල්ෙලක් 
මිදුලට ෙසෙමන් ෙසෙමන් පා තැබුෙව්ය. සංජීවනී අතට තැටිය බාර දුන් ඔහු පිම්ෙම් ෙගය ඇතුලට දිව 
ගිෙය්ය. පෑන් ෙක්ක් තැටිය අතින් අතට මාරු ෙවද්දී රිදී බන්ෙද්සියක ඔෙර්න්ජ් බාර්ලි පිරි වීදුරු රැගත් 
ෙකාල්ලා කිසිදු කතාවක් නැතිව සීරුෙව් ඇවිත් සිට ගත්ෙත් යළිත් සංජීවනී අසලින්. 

රුක්ෂානි ෙමන් වැඩ කරන අයව හඳුන්වා ෙදන්නට සංජීවනී ඉදිරිපත් වූෙය් නැත. අඩුම ගාෙන් කෑම බීම 
ෙගනා ළමයා හා වචනයක් වත් ඇය කතා ෙනාකළාය. අනිත් ළෙමෝ ලැජ්ජාශීලීව එකක් ෙදකක් කන 
අතර තුර රුක්ෂානි “හරි රසයි. ෙරසිපි එක ඉල්ල ගන්න ඕන,” කිය කියා පෑන් ෙක්ක් පහක්ම ගිල 
දැමුවාය. දුප්පත් ෙකෙනක් එෙස් කළා නම් බඩජාරි ෙපෙර්තයා යයි හැඳින්වුවත් සුපිරි ධනවෙතකුෙග් 
දියණියක් එෙස් කෑම අනුභවය ගැන වැරදියට බලන ෙකෙනක් නැත. පස් වැන්න කා හමාර කළ ඇය හය 
වැන්ෙනන් බාගයක් කඩාෙගන ඉතිරිය ළඟ සිටි වැඩකාර ෙකාල්ලා අත තැබීය. “මට ෙම් වැඩියි,” පෑන් 
ෙක්ක් කෑල්ල අතට වැටුනු ෙකාල්ලා තුෂන්ිම්භූතව සංජීවනී ෙදස ෙදෙනත් අයා බලා සිටිෙය්ය. 

“රුක්ෂානි, එයාලට අපි කන කෑම ෙදන්ෙන නෑ.” 
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“එෙහනම් ෙමානවද එයාල කන්ෙන?” 

“ෙවනම උයනවා වැඩ කරන අයෙග කෑම.” 

“එතෙකාට ඔයාලා කාලා ඉතුරු ෙවන ඒවා?” 

“මං දන්ෙන නෑ. හැබැයි එයාල කන්ෙන ෙවනම උයන ඒවා. ෙමයාල ෙදමළ. වතුවල වැඩ කරන අය. 
ෙදමළ කෑම කන නිසා ෙවන්න ඇති.” 

“ෙමානවද ෙදමළ කෑම කියන්ෙන?” රුක්ෂානිෙගන් තවත් ප්රශ්නයක්. 

“අයිෙයෝ.. ෙමයාට රෙට් හැෙමෝම කරන ෙද්වල් ෙහායන්න ඕන. ආපු වැෙඩත් අමතකයි දැන්. ඔයා කෑවා 
බිව්වා ඉවර නම් ආෙයත් පටන් ගනිමුෙකෝ රිෙහ්සල්,” ෙමෙතක් නිහඬව සිටි �නිත් කතාවට එකතු වුනා 
එෙහම කියාෙගන. 

“මංජුලා හිටියා නම් ඉතුරු කෑම ගැන ප්රශ්න නෑෙන්,” ඒ අස්ෙස කවුෙදෝ හිමිහිට කිව්වා. 

තවත් පුහුණු වන්නට අනිත් ළෙමෝ අකැමති වූෙයන් හැෙමෝම ෙගවල් කරා යන්නට සූදානම් වූහ. 
නාට්යයට ෙත්රුන කිසිෙවකු තම චරිත අත හැරිෙය් නැත. සංජීවනී හා නාට්යයක සිටියා යයි පසු දවසක 
උදම් අනින්නට ෙමය කදිම අවස්ථාවකි. 

“සංජීවනී ඔයා අර චන්දිෙග චරිෙත රඟපාද්දී ගල් ෙලෙන් සීන් එකට මට හරියට දුක හිතුන. නිධන් 
ෙහායන්න ගිය මීනිමරුෙවා ඔයාව බිලිෙදන්න ලැහැස්ති ෙවනෙකාට මම ෆිල්ම් ෙහෝල් එෙක් ෙහාඳටම 
ඇඬුවා,” එක ශිෂ්යයාවක් සංජීවනී හා ඇඬුම් බර හඬින් කීවාය. 

“මට ඒක අමතක ෙවන්ෙන නැහැ. එදා ෙහාඳටම වැස්ස. ෂූටින් ගිය ගමන් අම්මට හදිසිෙය ෙකාළඹ එන්න 
වුනා. කළුවර ගුහාෙව් දන්න අයත් ෙපනුෙන භයානක විදියට. එදා නම් මම ඇත්තටම බෙයන් හිටිෙය. 
තාත්විකව රඟපාන්න අමාරු වුෙන් නෑ.” 

ළමයි හැෙමෝම පිටෙවලා ගියාට පස්ෙස සංජීවනීට තද පාළුවක් දැනිණ. ඇය ළමුන් හා එකතු වන්ෙන් 
නැත්ෙත් තම ෙදමාපියන් ඒ හැෙමෝෙග්ම ඇද කුද පවසන බැවිනි. කතා කරන හැටි, කන ෙබාන හැටි, 
අඳින හැටි ගැන ඇනුම් පද නැතිනම් ළමය ාෙග් ෙදමාපියන් ගැන කියන්නට වැරදි ඔවුනට ඇත. තමා ආශ්රය 
කළ කිසිෙවක් ෙමෙතක් තම ෙදමාපියන්ට ගැලපුෙන් නැත. 

“දුව ඔය හැෙමෝම එක්ක කතා කරන්න යන්න ඕන නෑ,” යන්න නිතර ෙදෙව්ෙල් ඔවුන්ෙග් මුවග දැවටුන 
කියමනකි. 

කලින් ඉෙගන ගත් පාසැෙලන් අස්වන්නට ෙහ්තු වූ ඒ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය ඇය ෙමෙනහි කළාය. 
හදවතට ළං වූ පාසැල් ෙයෙහළියකෙගන් ඇයට උපන් දින සාදයකට ආරාධනයක් ලැබිණ. ජීවිතෙය් ප්රථම 
වතාවට තම වයෙස් අයකුෙග් සාදයකට යන්න ලැෙබ් යයි ඇති කරගත් බලාෙපාෙරාත්තුව කඩ කරමින් 
එයට සහභාගී වීම ඇයෙග් පියා තහනම් කෙළ්ය. ඇය කළ ඇවටිලි ආයාචනා කිසිවක් සඵල වූෙය් නැත. ඊ 
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ළඟට වූ සිදුවීම් මාලාව සංජීවනී සිහිපත් කෙළ් ඉමහත් කණගාටුෙවනි. යන්න අවසර ෙනාදුන් සාදයට ඇය 
ෙදමාපියන්ට ෙනාකියා ගියාය. තමනට ෙගදරින් අවසර ෙනාලැබුන බව ඇය ඒ ෙයෙහළියට කීෙව් ද නැත. 

එදින ප්රමාද වී ෙගදර පැමිණීම ගැන සංජීවනීෙග් පියා ෙදාස් කීෙව් පාසැලටයි. නිසි ආරක්ෂාව ලබා 
ෙනාදුන්නා යයි ඔවුනට තර්ජනය කළ විට පාසැෙල් නීති කැඩුවා යයි ඔවුන් සංජීවනීව පාසැෙලන් අස් 
කළහ. තාත්තා එෙස් කෑ ෙකෝ ගහන්නට ෙනාගියා නම් තමාව පාසැෙලන් අස් ෙනාකරන බව සංජීවනී 
ෙහාඳින් දනියි. තමන්ෙග් ෙගදර ඇති නීති පුදුමාකාර බව සංජීවනී ෙත්රුම් ෙගන ඇත. අද රුක්ෂානි කෑම 
පිළිබඳව ෙගන ආ ප්රශ්නය සංජීවනී තනියම කල්පනා කළ ද ඒ ගැන තම ෙදමාපියන්ෙගන් අසා විපරම් 
කරන්නට තරම් ඇය එඩිතර නැත. 

“ආෙයත් ප්රශ්න ඇති කරගන්න නරකයි. මම ළමයින්ට ළං වුනා වැඩියි,” නැවත කිසිවකුට තම නිවසට 
ආරාධනා ෙනාකිරීමට ඇය තීරණය කළාය. 

ළඟ ළඟම එන මහා මැතිවරණය ගැන දැන් හැෙමෝම කතා බහ ෙවති. රිවිරැස පත්රෙය් ‘නරෙලාව 
ෙහාල්මන්’ නැමති ෙද්ශපාලන කාටූනය පංතියට රැෙගන එන්නට �නි පුරුද්දක් කර ගත්තාය. එය 
ෙකාමික් එකක් මිස කාටූනයක් ෙනෙම් යයි රුක්ෂානි තරෙය්ම කියා සිටියාය. එෙහත් වැඩි කලක් යන්නට 
මත්ෙතන් පත්තර කන්ෙතෝරුව රාජ සන්තක ෙකරුණි. කාටූනය ගැන දබරය ඉෙබ්ම නැවතිණ. 

ආණ්ඩු පක්ෂයටත් විරුද්ධ පක්ෂයටත් එක හා සමානව මුදලින් සහෙයෝගය ෙදන රුක්ෂානිෙග් පියා 
චන්දය පැවැත්ෙවන දිනවල රටින් පිටව සිටින්නට කටයුතු සූදානම් කෙළ්ය. මුදල් ෙනෝට්ටු ෙවනස් 
කරන්න යනවා යයි කතාවක් පැතිර ගිෙයන් සංජීවනීෙග් පියා ෙචක් ෙපාත් පැත්තකට දමා හැම ෙදයකටම 
මුදල් ෙනෝට්ටු වලින් ෙගවන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. නීතිමය ෙවනස්කම් ගැන ෙසෝදිසිෙයන් සිටින �නිෙග් 
අප්පච්චි හිස ගිනි ගත්ෙතකු ෙස් හැම තැනම දුව ගිෙය් ෙකාමිසම් වලටත් කමිටු වලටත් සහභාගීව තම 
අදහස් දක්වන්නටයි. “දුප්පත් අපට ඔය ෙකායි ආණ්ඩුව ආවත් ගියත් එකයි,” කියූ හසන්තිෙග් ආච්චි නම් 
ෙවනදා ෙමන්ම දවස ෙගව්වාය. 

අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ යටෙත් අ.ෙපා.ස. සාමාන්ය ෙපළ විභාගය 9 වන ෙශ්්රණිෙය් දී පවත්වනවා යයි 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය තීරණයක් ගති. තව අවුරුදු ෙදකක් තිෙය් යයි සිතා සිටි ගුරු මණ්ඩලය ඊ ළඟ 
අවුරුද්ෙද් පවත්වන විභාගයට ළමුන් සූදානම් කරන්න ලහි ලහිෙය් ලක ලැහැස්ති වූහ. රට පුරා ගුරුවරුන් 
හා ෙදමාපියන් ෙමය ෙනාසුදුසු ෙලස සැලකුවත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාෙවෝ ඒ ගැන දැඩි අකැමත්තක් දැක්වූෙය් නැත. 
සුළු වශෙයන් කරන ලද අධ්යාපනික ෙක්ෂ්ත්රෙය් ෙවනස් කිරීම් වලට නිතරම භාජනය ෙවමින් සිටි නිසා 
ෙමය තවත් එවැනි පර්ෙය්ෂණයක් යයි ඔව්හු සිතූහ. 

�නිෙග් පියා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කළ ද තම දියණියට රෙට් සිදුවන දෑ ගැන යාන්තමින් ෙහෝ කියා 
ෙදන්නට අමතක කෙළ් නැත. අනාගතෙය් තමා ද නීතීඥවරියක් ෙලස දිවුරුම් ෙදන  දවස එනෙතක් �නි 
බලා  සිටියාය. සාමාන්ය ෙපළ විභාගය ගැන සැලකිල්ලක් දැක් වූ ඇය පාඩම් කරන්නට කාණ්ඩයක් එකතු 
කර ගැනීමට ෙවෙහසුනාය. 

“ෙරාෂානා මිස්ව ඈත පළාතකට මාරු කරල.” 

ඊ ළඟ දවෙස් පංතිය පුරා පැතිර ගිය ආරංචිය එයයි. 
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“ඇයි?” රුක්ෂානි ඇහුව. 

“සල්ලි අරෙගන ප්රයිවට් ටියුෂන් ෙදන්න තහනම් ආණ්ඩුෙව් ඉස්ෙකෝල වල ෙස්වය කරන අයට. එයා 
ප්රයිවට් ටියුෂන් දීලා.” 

නීතිය උල්ලංඝණය කළ ගුරුවරු එමට සිටියහ. එෙහත් විරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතවාදයට ආවඩමින් 
ෙපෟද්ගලිකව ද්ෙව්ශකම් කරන අය අතර සිටියදී නීතිය කඩ ෙකරුෙවාත් ලැෙබන ඵල විපාක දරුණුය. 

“උගන්වන ෙකනා හරි නැත්නම් කාෙගන් හරි ඉෙගන ගන්න පුළුවන් නිදහසක් තිෙයන්න ඕන. ෙම් නීතිය 
ෙගාඩක් කල් පවතින එකක් නැහැ. නීතිය කඩ කරන අයට ෙදන දඬුවම ඈත පළාතකට මාරු කිරීම නම් 
ඒ පළාත්වල අය නීතිය කඩ කෙළාත් එයාලව  ෙමෙහට එවනවද?” රුක්ෂානි කල්පනාෙව් නිමග්න වූවාය. 

“එතෙකාට නාට්ය උෙළලට ෙමාකක්ද ෙවන්ෙන?” රුක්ෂානිට තවත් ප්රශ්නයක්. 

“මිස් නැහැ කියල ඒක කැන්සල් ෙවන්ෙන නැහැ. අපිට තනියම ප්රැක්ටිස් කරන්න තමා ෙවන්ෙන.” 

සංජීවනී නිදිමත දෑසින් සිය  ෙම්සෙයන් ඔළුව ඔසවා පංතිය සිසාරා ෙනත් ෙයාමු කර ආපසු හිස අත් ෙදක 
මත රඳවා නිදා ගත්තීය. 

 

**** 

කාමන්ෙග් ආදරවන්තයාට රුක්ෂානිෙග් අත් අකුරින් කුරු ටු ගෑ ආදර හසුෙන් කටු සටහන ෙග්්රස් ගුරුවරිය 
අතට වැටුෙන කවුරුවත් ෙනාහිතපු ෙවලාවක. �නි දැනෙගන හිටිෙය නැහැ ඒ කාමන්ෙග ෙපම්වතා බව. 
රුක්ෂානි ලියුව රසවත් ෙපම් පත් පංතිෙය ළමයි කියවන්න ආසාෙවන් හිටිෙය. රුක්ෂානිෙග ෙම්සය 
පංතිෙය් එක ෙකළවරක. ෙරාෙම්න්, නීලමනී හා කාමන් ඉඳ ගන්ෙන් පංතිෙය් අනිත් ෙකළවෙර්. 
ලියුමකට උත්තර ලිව්වම එය ගමන් කරන්ෙන දැන් අතින් අතට. ලැබුණු හැම ෙකෙනක්ම රස විඳලා 
තමයි අනිත් ෙකනාට පාස් කරන්ෙන. 

රුක්ෂානිෙග නරක ෙවලාවට එදා කාටෙදෝ අමතක ෙවලා ලියුම මාෙනල් අතට දීල. මාෙනල් 
කියවන්ෙනත් නැතුවම �නිට දුන්ෙන රුක්ෂානිෙග අත් අකුරු හැඳිනෙගන. �නි කියවලා ෙකළින්ම ගිෙය 
ෙග්්රස් මිස්ෙග ෙම්සය ළඟට. 

“රුක්ෂානි, ෙම්ක ඉස්ෙකෝෙලන් අස් කරන්න තරම් වැරදි වැඩක්. �න්සිපල්ට යවන්න ෙවනවා මට,” 
බැරෑරුම් හඬකින් ෙග්්රස් ගුරුවරිය පංතිය ඉදිරිෙය් රුක්ෂානිව නැගිට්ෙටව්ව. 

“ෙමාකක්ද මිස්?” ෙමාකුත් ෙනාදන්න බබා වෙග් ඇහුවට රුක්ෂානි ෙහාඳටම දන්නවා ගුරුවරිය අත 
තිෙයන ෙකාළය ෙමාකක්ද වග. 

“ෙබෝයිස්ලට ඉස්ෙකෝෙල ඇතුෙල දි ලියුම් ලියන්න තහනම්.” 
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“එක, මම ඒ නීතිය ගැන දැනෙගන හිටිෙය නැහැ. ෙදක, ඔය මෙග් ෙබෝයිෙෆ්රන්ඩ් ෙනෙම්,” අෙත් ඇඟිලි 
එක ෙදක ෙපන්වා රුක්ෂානි පැහැදිලි කළාය. 

පංතියම එකට සූස් ගා නිහඬ වුනහ. රුක්ෂානි කාමන්ව පාවා ෙදයි යයි කවුරුත් සිතුෙව් නැත. දහඩියට 
අකැමති කාමන් බිෙයන් ගැහි ගැහී දහඩිය ෙපරාෙගන. 

“එෙහනම් මට කියන්න ඔයාෙග අත් අකුෙරන් ලියැවුන ෙම්ක සාප්පු යන්න ලිස්ට් එකක් ද?” පංතිය 
ෙදවනත් කරමින් ගුරුවරිය ඇසීය. ෙග්්රස් මිස්ට ෙහාඳටම තරහ ගිහින්. 

නැගිටින්න හදපු හසන්තිව උරහිෙසන් තල්ලු කරලා පුටුෙව් රැ ෙඳන්නට ඉඟි කල රුක්ෂානි හදිසියක්, 
කලබලයක් නැතිව නිදහසට කරුණු කියන්න වුනා. 

“ෙම් දවස්වල අපි ඉං�සි නාට්ය උෙළලට ෙදාෙළාස්වන රා�ය රිෙහ්සල් කරනවා. ඉතින් මට හිතුනා ඒෙක 
සීන් එකක් අරෙගන නූතන අෙප් සමාජෙය් ෙපම්වතුන් ෙදෙදෙනකුෙග් ආදර හසුනකට දැම්ෙමාත් 
ෙකාෙහාම ෙවයිද බලන්න,” රුක්ෂානි ෙමවර කතා කෙළ් ඉං�සිෙයන්. 

ලියුමත් නාට්යයත් ෙදකම කියවල තිබුණ අයට ෙත්රුම් ගියා ඇත්ෙතන්ම රුක්ෂානි ලියල තිෙයන්ෙන ඒ 
හා සමාන ලියුමක් වග. ඒත් ෙග්්රස් මිස් ෙදාෙළාස්වන රා�ය කියවලා නැහැ. ළමයි හැෙමෝම ඔළු වනලා 
රුක්ෂානිෙග කතාව අනුමත කරන්න පටන් ගත්ෙත එකවර. �නි ෙමවැනි ආදර හසුනක් රුක්ෂානි අතින් 
ලියැවුනා කියල විශ්වාස කර ගන්න බැරුවයි හිටිෙය. ඒත් කා ෙවනුෙවන් ලියපු එකක් දැයි ෙනාදන්නා 
නිසා කට ඇරල සවුත්තු ෙවන්ෙන ෙමාකටද කියල ඇයත් නිශ්ශබ්දව හිටිය. 

රුක්ෂානිව විදුහල්පතිනිය ළඟට යවන්නට ෙග්්රස් ගුරුතුමිය කැමති නැත. ඇයව පාසැලින් ෙනරපන්නට 
සිදු වුවෙහාත් එයට හවුල්කාරෙයකු වීමට තමාට සිදුෙව්. අනික විදුහල්පතිනියද ෙම් සිද්ධිය සතුටුදායක 
ෙලසින් පිළිගනු ෙනාමැත. විසඳන්ෙන් නැතුව ඇය ෙවත එවීම ගැන ඇය තමා සමඟ අමනාප ෙවනු ඇත. 

පංති කාලය ඉවර වී සීනුව වැදිණ. කිසිවකු හිටි තැන් වලින් ෙසලවුෙන් නැත. ෙරාෂානා ගුරුවරිය පංතියට 
ඇතුල් වුෙන් ෙග්්රස් ගුරුවරිය ගලවා ගන්නට එවන ලද ෙද්වදූතිකාවක් ෙලසිනි. ෙරාෂානා ගුරුතුමියට 
ලියුම බාර දී මම ෙදාෙළාස්වන රා�ය කියවලා නැහැ කියා කරුණු පැහැදිලි කළ ෙග්්රස් 
ගුරුවරිය ෙවනදාටත් වඩා ඉක්මන් ගමනින් පන්තිෙයන් පිටව ගියාය. 

පංතිෙය් ළමුන්ෙග් මුහුණු වලින් සිදුව ඇති හදිය ෙත්රුම් ගන්නට ෙරාෂානා ගුරුවරියට ක්ෂණිකෙයන් 
හැකිවිය. ලියුම කියැවූ ඇය එය “ෙහාඳ උත්සාහයක්, ඒත් වෙයාලෙග චරිතයට අනුව එයා කවදාවත් ඔය 
වෙග ලියුමක් ලියන්ෙන නැහැ,” කියා ලියුම රුක්ෂානිට දුන්නාය. 

අනිත් ළමයි සැනසුම් සුසුම් ෙහළද්දී රුක්ෂානි එවර ලියුම වෙයාලා ෙනාව ඔලීවියා ලියන ලද්දක් යයි 
හඟිස්සවන්නට තැත් දැරීය. හසන්ති කකුෙලන් ෙම්සය යටින් රුක්ෂානිෙග කකුලට තදින් පා පහරක් 
දුන්ෙන් දැන්වත් කට වහගන වාඩි ෙවන්න කියා කියන්නටයි. ෙමෙතක් ෙව්ලාවක් දරා ගත ෙනාහැකි 
බිෙයකින් පසු වූ කාමන් ෙමෙතක් කලක් ව්යායාම වලින් ෙබ්ෙරන්නට ෙබාරුවට කළාක් ෙමන් ෙනාව 
ජීවිතෙය් ප්රථම වතාවට ඇත්තටම කලන්තය හැදී ඇද වැටුණි. 

 



44 
 

**** 

“ඩැඩී අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඔයා අඳුරන ෙකෙනක් ඉන්නවද?” 

එදා රා� කෑම කා අවසන් වූ සැනින් රුක්ෂානි සිය පියාෙගන් විමසීය. ඇය ඔහු හා කතා කෙළ් 
ඉං�සිෙයනි. 

“ඔව්.” 

“අෙප් ඉං�සී ටීචර්ව මාරු කරල. ඒක ෙවනස් කරගන්න බැරිද?” 

“ඔය වෙග් පුංචි ෙද්වල් ඉල්ලන්න බෑ. ෙද්ශපාලන ෙහ්තු මත ස්ථාන මාරුවීම් ෙවන්න කළින් කිව්වා නම් 
බලන්නවත් පුළුවන්. ඒත් මාරු කරාට පස්ෙස ෙවනස් කරන්න අමාරුයි. ඔය වෙග් ෙදයක දී උදව්වක් 
ඉල්ලන්න ඕන ෙකෙනකුෙග ජීවිතය ෙබ්රගන්න වුෙනාත්. මතක තියා ගන්න ඒක.” 

රුක්ෂානි ආෙයත් අහන්න ගිෙය් නැහැ. පුළුවන් ෙදයක් කවදාවත් බැහැයි කියල නැහැ එයාෙග ඩැඩී. 
මන්�වරු හා ඉහළ ෙපෙළ් ෙහෝටල් වලින් එකට කන ෙබාන ඩැඩී කියන ෙදයක් ඉටු කරන්න ෙබාෙහෝ 
ෙදනා කැමතියි. යමක් ඉල්ල ගත්තම එයට තව විදියකින් ණය ෙගවන්න වන නිසා ඩැඩී වැඩිය කැමති 
මුදලින් ෙගවල කර ගන්න පුළුවන් ෙද්. 

“ෙහ්ලීස් ෙකාමට් එක බලන්න සිකුරාදා මුදලිෙග් අන්කල්ෙග ෙගදර යන්න ලැහැස්ති ෙවන්න රුකී. 
මිනිහට ෙහාඳ ෙටලස්ෙකෝප් එකක් තිෙයනවා. ඔයාෙග යාළුවාටත් එන්න කියන්න,” ටයි පටිය තද 
කරගත් ආනන්ද අතුරුපාන වමෙත් බැඳි සීෙකෝ ෙප්රස්මැටික් ඔරෙලෝසුව ෙදස බැලුෙව් කතාව හමාර යයි 
අඟවන්නටයි. 

රට පුරා ජනතාව නින්දට සැරෙසද්දී තවත් ෙකාටසක් රටට බලපාන තීරණ ගන්ෙන් ෙමෙස් රා�ෙය් දී 
සුපිරි ෙහෝටල්වල, ඉහළ ෙපෙළ් ෙගවල් වල හා තානාපති කාර්යාල හා තානාපති නිෙවස්වල හමුවන 
සාදවලදීය. ආනන්ද අතුරුපාන ඒවාට සහභාගී වන්ෙන් ෙවනස්වන තීරණ තම ව්යාපාර වලට බලපාන්ෙන් 
ෙකෙස්ද කියා ෙසායා දැනගැනීමට. 

 

**** 

සතියකට වතාවක් ෙනාවරදවාම පැවැත්වුනු නාට්ය පුහුණුවට සංජීවනී නිතර ආෙව නැහැ. එෙහත් ඇය 
සහභාගී වූ දවස්වල කියා දුන් ආකාරෙයන් ළමයි අනිත් දවස්වලදීද නාට්ය පුහුණු වූහ. අමතක වූ තැන් 
සංජීවනී කිව්ෙව ෙමෙහමයි කියා එකිෙනකාට මතක් කර දුන්හ. එෙහත් මුලදී නාට්ය උෙළලට තිබුණු 
උෙද්යෝගය දිෙනන් දිනම අඩුවීෙගන යයි. 

“අරයා දැන් නාට්යයට ඉන්නව ද නැද්ද?” �නි රුක්ෂානිට මුලින් කතා කරන්ෙන ඉතා කලාතුරකිනි. 

“කවුද අරයා කිව්ෙව?” රුක්ෂානි ෙහාඳටම දන්නවා �නි අහන්ෙන කා ගැනද වග. 
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“අෙප් නිළිය. සංජීවනී.” 

“ඉන්න බැහැ කියල නැහැෙන. ප්රැක්ටිස් එන්න අවශ්ය නෑෙන් එයාට ඇක්ට් කරන්නත් ඩිෙරක්ට් 
කරන්නත් ෙදකම පුළුවන්ෙන.” 

“ඒ කියන්ෙන අපි දැන් කරන කිසි ෙදයක් ෙවනස් කරන්ෙන නෑ?” 

“අවශ්ය නැහැ කියලයි මම හිතන්ෙන. සංජීවනී ෙගන් අහන්න.” 

ඒත් �නි සංජීවනී ෙගන් අහන්න ගිෙය් නැහැ. 

ළමුන් සැෙවාම නාට්යයට ඇඳුම් පැළඳුම් සූදානම් කර ගත්හ. ෙව්දිකාෙව් පසුතල නිර්මාණයට මුදල් හා 
කාලය වැය වන්ෙනන් සංජීවනී අදහස් කෙළ් ළමුන් ගස්, ගල්, පර්වත හා ප්රතිමා ෙලසින් ෙපනී සිටීමයි. 
එයින් සිසුවියන් වැඩි ගණනක් නාට්යයට එක් කරගත හැකිවිණ. ඔවුන්ට ෙව්දිකාෙව් කතා බහක් කිරීමට ද 
අවශ්ය ෙනාවුණි. කෘතිම මල් සහ ෙකාළ ඔළුෙව් රඳවා ගන්නා ආකාරයන් ගැන හා කතාවට ඔබින ප්රතිමා 
හැටියට ෙපනී සිටීම ගැන කතා බහ ෙකරුවත් සංජීවනීෙග් නිවෙස් වූ ඒ පළමු හුරුව තරම් උනන්දුවකින් 
හා සතුටකින් පසු පැවති පුහුණු සිදු වූෙය් නැත. 

නාට්ය උෙළල පැවැත්වුෙන් ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් ශාලාෙව් දී. එදා පාසැල් දිනයකි. පාසැල් කාල ෙව්ලාව තුල 
පංතිෙය් ළමුන් සැමට එයට සහභාගී වීමට අවසර ලැබුණි. එහි යාමට පාසැෙලන් බස් රථ ද සූදානම්ව 
තිබිණ. ගැහැණු පිරිමි පාසැල් හැෙමකකින්ම ශාලාව පිරී ඉතිරී යන්නට පාසැල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාෙවෝ පැමිණ 
සිටියහ. 

මුල් ආසන ෙප්ලි හතරකට පමණ පිටුපසින් විනිශ්චය මණ්ඩලය අසුන් ෙගන ඇති බව රංගනෙය් ෙයදී 
සිටින කණ්ඩායම කැටුව ආ කුසුම් ගුරුවරිය ෙව්දිකාෙව් පිටුපසට අවුත් ඔවුනට දැන් වූවාය. ඇඳුම් මාරු 
කරගන්නට ලැබුෙන් ඉතාමත් සුළු කාලයකි. තවත් පාසැලක අංගයක් ඉවරවූ සැනින් ඔවුනට ෙව්දිකාෙව් 
පිටුපස කාමරයන්හි ෙදාරවල් ඇර දුන් ගුරුවරු ගුරුවරියන් ගැහැණු ළමයි එක් පැත්තකින් ද පිරිමි ළමයි 
ඔවුන්ෙගන් ෙවන්ව තබන්නටත් වගබලා ගත්හ. 

කාමරයට ඇතුල් වූ හසන්තිෙග් අත් සීතලයි. උෙද් කෑමක් ෙනාගත්ෙතන් ආහාර දිරවන්නට ආමාශයට 
ගලා ආ ගෑස්�ක් අම්ලයට කරන්නට ෙදයක් ෙනාතිබුෙණන් බෙඩ් කළ ෙපරළිය අහළ පහළ අයට 
ඇෙහන්නට තරම් හයිෙයන් හඬ නැඟුණි. අෙනක් අතට බෙඩ් යමක් තිබුනා නම් අනිවාර්ෙයන්ම 
දැනටමත් එය එළියට දමා හමාරය. ඇය ෙව්දිකා චකිතෙයන් ෙපෙළන බව වහා හඳුනාගත් සංජීවනී 
හසන්තිෙග් අතින් ඇද ඇයට කාමරෙය් තිබූ විශාල කණ්ණාඩිය ඉදිරිෙය් වාඩි වන්නට සැලැස්වීය. 

“ඇයි හසන්ති ඔළුෙව කැක්කුමද?” තමා මුහුණ ඔප දමමින් සිටින කණ්ණාඩිෙයන් ඔවුන් දුටු �නි ප්රශ්න 
කරයි. 

“ඇයි? ඇයි?..” කලබල වූ රුක්ෂානි ද ඔවුන් අතරට ආෙව් අතින් කටින් බඩු එල්ලෙගන. 

“ඇයි? ෙමාකද ඔයාට ෙවලා තිෙයන්ෙන් ආ.. ආ.. අපි නාට්ය කරන්ෙන නැද්ද ආ…?” 
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කවදත් කිසිම සංවරයකින් ෙතාරව දුව පනින වජිරා එෙහම කියාෙගන එක පාරටම හැරුන ගමන් දඩාස් 
ගාලා රුක්ෂානිෙග් ඇ ෙඟ් හැපුන. රුක්ෂානි අෙත් කෙට් එල්ල ෙගන ආපු බඩු ෙස්රම සී සී කඩ විසිෙවලා 
ගියා. 

“ෙමාකද ළමයිෙන ෙම් විෙස්?” 

ෙපරෙළන, හැෙපන, ඇද වැෙටන සද්ද ඇහිලා කුසුම් මිස් ෙදාර විවෘත කරල බැලුව. බඩු බිම පුරා හැම 
තැනම විසිරිලා. පියන් ඇරිලා බිම හැම තැනම ඉහිරුණ කුඩා පව්ඩර් ෙපට්ටි. ෙපාළෙව හැපිල ෙදකට 
කැඩුණු ෙතාල් සායම් කරන වත්සුණු කෑලි. මූෙණ් ගාන �ම් වර්ග රැගත් පුංචි ෙබෝතල් බිම ෙරෝල් 
ෙවනව. ඇස් පාට කරන්න ෙයාදා ගන්න පැන්සල් ඒ එක්කම තරඟයට බිම දුවනවා. ඒ මදිවට කුසුම් මිස් 
ෙදාර ඇරියට තවත් කලබල ෙවලා වජිරා හිටෙගන හිටිෙය රුක්ෂානිෙග නාට්ය ඇඳුම මත. 

කුසුම් ගුරුවරිය කාමෙර් ඇතුලත තත්ෙව දැකලා නළෙල අත තියාගන එහාටයි ෙමහාටයි ඔළුව වැනුෙව 
අදහා ගන්න බැරි පුදුමයකින්. ගෑණු ළමයි ටික ෙදෙනකුට ෙමෙහම කලබැගෑනියක් කරන්න පුළුවන් ද 
ෙම් තරම් සුළු කාලයකදී? හරියට අලි රැලක් කාමෙර් මැද්ෙදන් ගිහින් වෙග්. කතාවක් බහක් නැතුව ඇය 
ෙදාර ආපහු වැහැව්ෙව අත් ඔරෙලෝසුවට දබරැඟිල්ෙලන් තට්ටු කරල. දැන් අවවාද ෙදන්න කාලයක් නැහැ. 

ෙදාර වහපු ගමන් සංජීවනී වජිරව තල්ලු කරෙගන ගිහින් එයාව පුටුවක ඉන් ෙඳව්වා ඒෙක වාඩිෙවලා 
හිටිය ළමෙයකුව අතින් ඇදල නැගිට්ටවල දාලා. 

“අපි තව මිනිත්තු පෙහන් ෙව්දිකාෙව්. එතකන් ඔයා ෙහලෙවන්ෙන නැහැ ඔතනින්,” ඇඟිල්ලක් උරුක් 
කරල සංජීවනී වජිරට කිව්ෙව හයිෙයන් ෙනෙමයි. ඒත් හරිම තද ස්වර යකින්. 

“රුක්ෂානි ඇහිඳින්න බිම වැටිච්ච ෙස්රම. �නි උදව් කරන්න රුක්ෂානිට.” 

�නිත් රුක්ෂානිත් කිසිම වචනයක් පිට ෙනාකර වැටුණු, කැඩුණු හැම ෙදයක්ම ඇහින්ඳ. වජිරාව කලබල 
කරල එයාට ඔය අස්ෙස වලිප්පුව පටන් ගත්ෙතාත් හරි විනාෙස. 

“හසන්ති… හසන්ති..” 

හසන්තිෙග අත් තාමත් අයිස් කැට වෙග් සීතලයි.  ශාලාව වායු සමීකරණය කරල තිබුණත් ෙම් කාමර 
එතරම් සීතල නැහැ. බඩු ෙස්රම ඇහිඳලා පැත්තකට දාපු රුක්ෂානියි �නියි කණ්ණාඩිය අසලට ආහ. 

“දැන් ෙමාකද කරන්ෙන?” 

“�නිට මෙග් පාට් එක ෙදන්න,” හසන්තිෙගන් ෙකඳිරියක්. 

“එතෙකාට �නි ෙග පාට් එක කරන්ෙන කවුද?” රුක්ෂානි තරහ ගන්ෙන තමා �නිට තම ෙකාටස ෙදන්න 
ෙයෝජනා කරන නිසා ෙනෙම්. �නිෙග ෙකාටස හරියට කරන්න ෙකෙනකු නැති එක ගැනයි කියල 
හසන්තිට හීෙනන් වෙග් දැනුන. 
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“ප්රධාන චරිතය ෙකටි වුනත් හරියට රඟපෑෙව නැත්නම් ඔක්ෙකාම අෙග් ඉවරයි. �නිෙග පාට් එක එයා 
ෙ�ක්ෂකයාෙග් හිතට වැෙදන්න ලස්සනට කරනවා. එයාව ෙවනස් කරන්න බැහැ.” 

සංජීවනී අතිශෙයෝක්තියක් නැතිව කියූ කතාවට �නිටත් පුදුමයි. ෙමච්චර දවසක් නාට්ය පුහුණුව 
බලන්නවත් ආෙව් නැති වුනාට සංජීවනී කියපු කතාව ඇත්ත. අනිත් ළමුන් ඔළු වනල එය අනුමත කළාම 
�නිට හරි සතුටුයි. 

රුක්ෂානි අෙත් තිබුණ කළු පැන්සලෙයන් එයාෙග ඇස් බැමි තවත් තදට පාට කරන්න ගත්ෙත ඒ 
ෙවලාෙව්. ඒක දැකලා සංජීවනීට ෙහාඳ අදහසක් පහළ වුනා. හසන්තිට රඟපාන්න තිෙයන්ෙන පිරිමි 
චරිතයක්. 

“දැන් ඔයා හසන්ති ෙනෙම්. මැල්ෙවෝලිෙයෝ. ඔයාව අඳුනගන්න බැරි තරමට මම ඔයාට ෙම්කප් දාන්නම්. 
ඔයා ඒ චරිතය රඟපාන්න. හසන්තිව අමතක කරන්න,” මෘදු ස්වරයකින් යම් ලතාවකට හසන්තිෙග ඇස් 
ෙදකට නැඹුරු ෙවලා සංජීවනී කිව්ෙව හරියට හසන්තිව ෙමෝහනයට පත් කරනවා වෙග්. එක් ෙකෙනකුට 
තදින් කතා කළාම වැටෙහනවා. අෙනකාට ෙසෙමන් කතා කරාම වැටෙහනවා. �නියි රුක්ෂානියි 
ෙදන්නමත් එකතු වුනා හසන්තිෙග් මුහුෙණ් ෙව්ශ නිරූපනයට. 

“ෙව්දිකාවට නැග්ගම ෙ�ක්ෂකෙයෝ වාඩි ෙවලා ඉන්න තැන් ෙහායන්න යන්න එපා. ස්ෙට්ජ් ලයිට් නිසා 
ඕඩියන්ස් එක හරියට ෙප්න්ෙන නැහැ. කලබල ෙවන්න එපා. ෙහෝල් එක පිෙරන්නම ළමයි ඉන්නවා. අපි 
පුරුදු වුන විදියට කරන්න. වැරදුෙනාත් ඒකත් අෙප් නාට්යෙය් කෑල්ලක් වෙග් නවත්තන්ෙන නැතුව 
කරෙගන යන්න.” 

සංජීවනී මඳක් නතර ෙවලා “වජිරා ඔයත් අහෙගන ද ඉන්ෙන්?” කියා ප්රශ්න කළාය. 

“ඔව්. ඔව්.” වජිරාත් ෙමෝහනයට පාත්ර ෙවලා වෙග්. 

ෙම් ළමයි ෙමානවා කරනවද බලන්න ෙදාර ඇරිය කුසුම් මිස්ට හරි පුදුමයි. හැෙමෝම ලැහැස්තියි. බිම 
වැටුණු ඒවා ෙස්රම ඇහිඳලා. මූණ වැෙහන්නම ආෙල්ප ගාලා හිටි හසන්තිෙග මූණට කුසුම් මිස් එබිලා 
බැලුව ඒ කවුද කියලා ෙහායා ගන්න. හසන්තිටත් එයාවම අඳුන ගන්න බැරිවුනා කණ්ණාඩිෙයන් 
තමා දිහා බැලුවම. හිතට අලුත් ශක්තියක් ආවා ඒ නිසාම. 

ෙව්දිකාෙව් තිරය වහල තාම. තම තමන්ෙග තැන් වලට ගිහින් හැෙමෝම හිට ගත්ත. ශාලාෙව් අසුන් ගත් 
ෙ�ක්ෂකයන් හැම ෙදනාම එකවර කතා කරන හඬ ඇෙසනවා. ෙමෙතක් රඟ දක්වපු ෙරෝමිෙයෝ ජුලියට් 
නාට්යයන්ෙගන් ෙවනස් මඟක් ගන්නා ෙදාෙළාස්වන රා�ෙය් අංගය හා ජවනිකාව ශබ්ද විකාශන 
යන්ත්රෙයන් කියැෙවද්දීත් ශාලාෙව් ෙතාර ෙතෝංචියක් නැතුව ෙකරුන සද්ෙද නම් අඩු වුෙන් නැහැ. ඒත් 
තිරය ඇෙරද්දි, පිළිම වෙග් සහ ගස් ගල් වෙග් ළමයි කළු වස්ත්ර ඇඳෙගන හිටෙගන ඉන්නවා දකිද්දි තමයි 
ශාලාෙව් අසුන් ගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් දුටුෙව සීන් එක තවත් ෙරෝමිෙයෝ ජුලියට් අංගයක් ෙනාවන බව. 
නිශ්ශබ්ද වූ සභාව කිසි සද්දයක් පිට කරන්ෙන නැතුව නරඹපු එකම එක වූෙය් එයයි. ඒ නිසාම හිමින් 
සිද්ධ වූ ෙදබස් පවා පැහැදිලිව අහගන්නටත්, කුලුඳුල් උත්සාහයක සාර්ථක ප්රතිඵල දැක ගන්නටත් 
විනිශ්චය මණ්ඩලය ඇතුළු සැෙවාටම හැකිවුණි. 
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ශාලාව ෙදවනත් ෙවන්න හයිෙයන් වැදුන අත් ෙපාළසන් නාදය මැද්ෙද තමයි තිරය වැහුෙන. හැෙමෝටම 
පැහැදිලියි මුල් තැනට ජය ලැබුෙව ෙමයාලෙග නාට්යයට බව. සංජීවනීෙග් අධ්යක්ෂණයත්, හැෙමෝෙග්ම 
එකමුතුවත්, අවසාන ෙමාෙහාෙත් හතරෙදනාම එකතුව කළ වෑයමත්, තමයි ජයග්රහණයට ෙහ්තු වුෙන්. 

ෙකටි වුවත් දැඩි ආත්ම ශක්තියකින් දක්ෂ ෙලස තම චරිතය රඟ පෑ නිසා නාට්ය උෙළෙල් ෙහාඳම නිළිය 
ෙවන්න �නිට හැකිවුණි. සහතික ෙබදා දීලා තිරය වැෙහද්දී ෙව්දිකාව මැද ඔවුන් වාඩි වුනහ. ෙමය 
විශ්වාස කරනු ෙනාහැකියි. කිසිදු වැරදීමකින් ෙතාරව නාට්ය ගලා ගිය ආකාරය ඔවුනට ද අදහාගත 
ෙනාහැකියි. හැෙමෝම හැෙමෝටමත් අතිනත දී ගත්ෙතත් ඒ අත් වලින්ම උස්සලා අනිත් අයව නැගිට්ටවා 
බදා ගත්ෙතත් ඉතා �තිෙයන්. 

කුසුම් ගුරුවරිය ෙව්දිකාෙව් දකුණු පෙසන් එයාලට සංඥා කළා ෙව්දිකාෙවන් ඉවත් වන්න කියා. කුසුම් 
මිස්ව දැක්ක ගමන් සංජීවනී, �නි, හසන්ති හා රුක්ෂානිට මතක් වුෙන් හතරෙදනාම සහභාගී වූ �ඩා 
දිනයයි. එදා වෙග්ම අදත් දැකුම්කලු බ්යාමප්රභාවක් අප වටා ඇති. හතරෙදනාම එකතු වුනාම අති විශාල 
ජයග්රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවනි. සතුට වැඩිකමට වචනෙයන් කියන්න බැරි නිසා හතර ෙදනාම අත් 
අල්ලා ෙගන ෙව්දිකාෙවන් බැස්සහ. 

 

**** 

“හසන්ති එන්න ඔයා අපිත් එක්ක ඔස්ෙ�ලියා යන්න,” හවස් වරුෙව් ලංසි වත්ෙත් ළිෙඳන් නාෙගන එන 
හසන්තිට මිස්ටර් ඩිෙලනිෙගන් ආරාධනාවක්. 

“ආ.. හෙලෝ ඩිෙලනි අන්කල්!” 

“ආච්චි කිව්වද අපි ලබන සතිෙය සිඩ්නි යනවා. එෙහ ඉන්නමයි යන්ෙන. මෙග් බ්රදර් දැන් එෙහ. හසන්ති 
යමු අපි එක්ක.” 

මිස් ටර් ඩිෙලනි හිටිෙය සතුටින්. ඔහු දන්නා හඳුනන බර්ගර් ජාතික හිතවතුන් සහ නෑදෑයින් සියල්ල දැන් 
වාසය කරන්ෙන පිටරට. ක්රමෙයන් ෙවනස් වූ රෙට් නීති රීති සිංහල ෙබෟද්ධ ෙනාවන අයට මදි පාඩුකම් 
ඇති කළහ. පිටරට යන්නට නීතිෙයන් ඉඩ කඩ ලැබුනු වහාම හසන්තිෙග් පංතිෙය් හිටපු අමිරන්ති, 
කාමන් හා ෙරාෙම්න් යන අය ද ඔවුන්ෙග් පවුල් සමඟ පිටරට වලට සංක්රමණය වූහ. ෙම් අතර සිංහල 
ෙබෟද්ධ යයි කියාගත් පිරිසට ප්රශ්න ෙනාතිබුණා ෙනාෙව්. පිටරට යන්නට එෙතක් රෙට් වසා තිබූ 
මායිම් ඇරුෙන් ෙද්ශපාලනෙය් වැරදි කරපු තමන්ෙග පක්ෂෙය් අයට, යටිමඩි ගහගත්තු 
වස්තු අරන් රෙටන් පැන ගැනීමට ඉඩ සලසා දීම සඳහා බව දත්ෙතෝ ටික ෙදෙනකි. 

ආහාර හිඟෙයන් ෙපෝලිම් වල කල් ෙගවන්නට හැමටම සිදුවිය. චන්දයට තරඟ කරන විපක්ෂය වැඩි 
වැඩිෙයන්ම කතා කෙළ් ඔවුන් ආණ්ඩු බලයට පත්වූ වහාම ලබා ෙදන සහනාධාර ගැන. බඩගින්ෙන් 
විප්ලව කරන්න අමාරුයි. ඒත් බඩගින්න තමා විප්ලවයට මුල් ෙවන්ෙන. 

 



49 
 

**** 

“කෑම බීම ටිකක් ෙගනැල්ල තියා ගත්ත නම් ෙහාඳයි රානී. චන්ෙද දවෙස මිනිස්සු ෙගෝරි දාගන්න ඉඩ 
තිෙයනවා.” 

“අප්පච්චි ස.ෙතා.ස. පැත්ෙතන් ගිහින් බඩු අරෙගන එන්නෙකා.” 

“රානී, මට ෙපෝලිම්වල ඉන්න ෙවලා නැහැ. ඔයා ඒ ටික බලාගන්න. කාට හරි ගානක් දුන්නම ෙපෝලිෙම් 
තැන තියා ගනියි. ටැක්සියකින් බඩු ෙග්න්න. අද මට කාර් එක ඕන. මීටින් ෙදතුන් පළක තිෙයන්ෙන.” 

“සුදු දුෙව්…. සුදු දුෙව්…” 

“ඇයි අප්පච්චි. මම ෙම් අප්පච්චි ළඟ.” 

“ආ දුව ඉන්නවා දැක්ෙකත් නැහැ. ෙම් දවස් ටිෙක් ෙගදරින් පිට ෙකාෙහ්වත් යන්න එපා. ඉස්ෙකෝෙල 
නිවාඩු දීපු දවෙස් ඉඳල ඉෙලක්ෂන් පහුෙවනකම්ම. ලයිබ්රරි ගිහින් ෙපාත් අරෙගන එන්න දැන්මම.” 

“ෙහාඳයි අප්පච්චි. අප්පච්චිට පුළුවන් වුෙනාත් ගැසට් ෙගදර අරෙගන එන්න.” 

“ෙහාඳයි සුදු දුෙව්. හැබැයි පාඩම් වැඩ කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා ඕවා කියවන්න ගිහින්.” 

 

**** 

රෙට් ප්රශ්න වැඩි ෙවද්දී, පාර ෙතාෙට් මිනිස්සු රණ්ඩුෙවද්දී, අෙත් මිෙට් යහමින් සල්ලි තියන අයට නම් 
ජීවන රටාෙව් මහ ෙවනසක් වුෙන් නැහැ. 

“ෙලාකු මැණිකා. මට ආසයි අද ඉස්ෙසා වෙඩ් කන්න. අපි හදමුද?” රුක්ෂානිෙග් ෙගදර මුළුතැන්ෙගහි 
ඇත්ෙත් දිවයිෙන් බාගයකට වඩා ජනතාවක් ජීවත් ෙවන මුළු නිවහනක් හා සමාන වර්ග අඩි ප්රමාණයකි. 
මුළුතැන්ෙගයි රැජින ෙලාකු මැණිකාය. එදිෙනදා ආහාර ෙව්ලක් සඳහා කුමක් උයන්ෙන් දැයි ඇය තීරණය 
කළාය. කෑමට පිට කවුරුන් ෙහෝ එන්ෙන් නම් පමණක් ඇය උයන පිහන ෙද් ෙමානවාදැයි අසන්නීය. 

අද ෙලාකු මැණිකත් රියැදුරු තැනත් රණ්ඩු අල්ල ෙගන. ෙදන්නා කතාබහත් නතර කරල. ඉතින් 
රුක්ෂානිෙග මූලික කාර්යය වූෙය් ඒ ෙදන්නව සමාදාන කරන එක. ෙලාකු මැණිකා හා කිව්ෙව නැතිනම් 
රියැදුරා යවන්න බැහැෙන ඉස්ෙසා අරන් එන්න. 

රුක්ෂානිෙග් මවත් පියාත් ෙදෙදනාම ෙම් දවස්වල කාර්ය බහුල ජීවිත ගත කරති. ආපසු රට යෑමට සූදානම් 
වන නිසා සිය ව්යාපාර කටයුතුවල සූක්ෂම පරිපාලනය ඔහු රෙට් නැතිවද ෙහාඳ හැටියට ෙකෙරන 
ආකාරයට සූදානම් කරයි. තමා දන්නා හඳුනන අනිත් ප්රභූවරුන්ෙග් ආර්යාවන් සමඟ ෙත් සාදවලටත්, 
විෙද්ශ තානාපති කාර්යාල වලින් ඇරයුම් ෙකෙරන සමුගැනීෙම් සාදවලටත් සහභාගී වීමට රුක්ෂානිෙග් 
මව කාලය හා ශ්රමය ෙවෙහසුවාය. 
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පාසැල් ෙනායන දිනවල ෙලාකු මැණිකා හා එක්ව ෙනාෙයක් ආහාර හදන්න රුක්ෂානි ඉෙගන ගත්ෙත් 
කතන්දර ෙපාත් කියවලම ඇස් රිෙදන නිසා. අනික ෙලාකු මැණිකා ෙගන් එයාල හැදුන වැඩුන ෙත් 
වත්ෙත කතන්දර අහන්නත් රුක්ෂානි හරි කැමතියි. සංජීවනීෙග් ෙගදර ගියාට පස්ෙස ද්රවිඩ කෑම ගැනත් 
රුක්ෂානි අහ දැනගත්ෙත ෙලාකු මැණිකාෙගන්. ෙලාකු මැණිකාෙග් පියා සිංහල. රුක්ෂානිලෙග ෙත් 
වත්තක කංකානම්ව හිටිය ෙකෙනක්. අම්මා එයාල ෙපාඩි කාෙලම නැතිෙවල. පියා මැරුණට පස්ෙස 
ගෑණු ළමයි තුන්ෙදනාට ෙකාළඹ ඇවිත් තම නිවෙස් වැඩ කරනවද කියල රුක්ෂානිෙග ඩැඩී අහල. ෙලාකු 
මැණිකා තමයි තීරණය අරන් තිෙයන්ෙන ෙකාළඹ එන්න. ෙත් වත්ෙත කතන්දර රස කරල කියන්න 
ෙලාකු මැණිකට පුළුවන්. 

 

**** 

පාසැල් ගියාම නිදාගන්න හපන් සංජීවනී ෙගදරදීත් ඊට වැඩි ෙදයක් කෙළ් නැහැ. එය ාෙග අම්මයි තාත්තයි 
නිතරම ෙගදරින් පිට ගියා. වැඩ කරන කා එක්කවත් කතා කරන්න තහනම් නිසා සංජීවනී ෙගදරදීත් 
නිදාෙගන ඉඳීෙමන් තමයි කාලය ෙගව්ෙව. ෙපාත් පත් කියවන්න, ගුවන් විදුලිය ෙහෝ සිංදු අහන්න ඇය 
කාලය මිඩංගු කෙළ් නැහැ. 

රූ ලාවන්ය වැඩි කර ගන්න හැකි ක්රම අත්හදා බලන්න ඇය ආසයි. මුහුණ සුන්දර කරන ආෙල්පන ෙහෝ 
ෙතාල් සායම් දාෙගන පාසැලට එන්න ශිෂ්යාවනට තහනම්. ඒත් ළඟක දී සිට ලා පැහැති පාට වර්ග වලින් 
කිසිෙවකුට ෙනාදැෙනන ආකාරයට තම රුව දියුණු කරන ආ ෙල්පන ෙයාදන අත්හදා බැලීම් සංජීවනී 
කරෙගන ගියා. රුක්ෂානි වරක් ෙදවරක් සංජීවනී ෙදස කුතුහලෙයන් බැලුවද අමුත්ත ෙමාකක්දැයි ෙසායා 
ගත්ෙත් නැත. වර්ණ රහිත නිය ආෙල්පන ගල්වා පාසැලට ගිය සංජීවනීට ගුරුවරුන්ෙග් උකුස් ඇස් වලින් 
ෙබ්රී සිටීමට හැකිවිය. ඉතින් ඇයෙග් කාලය තවත් වැඩි වුෙන් ඇයෙග්ම රූප ෙසෝභාව තවත් ලස්සන 
කරන්න. 

සාමාන්ය ෙපළ විභාගය පටන් ගත්ෙත් මැතිවරණ කලබලයත් සමඟ. කළෙකෝලාහල නිසා විභාෙග් කල් 
යයි යන අෙප්ක්ෂාෙවන් පාඩම් කල් දැමූ අයෙග් බලාෙපාෙරාත්තු සුන්කරමින් කලට ෙව්ලාවට විභාගය 
පැවැත්වුනි. රුක්ෂානි හා සංජීවනී විභාග අවසන් වූ වහාම ෙගවල් බලා ගියද, �නි හා හසන්ති ප්රශ්න 
පත්රයට ලියූ උත්තර සාකච්ඡා කරන ෙකාටසට අයත් වූහ. විභාගය පැවැත්වුෙන් සති ෙදකක කාලය තුල. 
යාන්�ක රූකඩ වෙග් ළමයින් විභාග ශාලාවට පැමිණ ප්රශ්න පත්ර වලට පිළිතුරු ලියා ආපසු ගියහ. 
අනාගතය තීරණය ෙකෙරන්ෙන් ෙමම සති ෙදෙකන්ද? 

රෙට් මැතිවරණය පැවැත්වුෙන් ෙපාලිස් හා මැරවර පිරිස් අතර වූ ගැටුම් මැ ද්ෙද්. චන්දය ෙදන්නට එන 
අයට තාඩන පීඩන කරන්නට මැරවර පිරිස් සංවිධානව සිටිෙය් ෙකාළඹට නුදුරින් වූ පළාත්වල. රටට 
ජාතියට ෙහෝ සමාජයට කිසිදු ෙස්වයක් ඉටු ෙනාකරමින් වටිනා මිනිස් ජීවිත එදා නැති විය. නීති හදන 
ෙද්ශපාලන බලවතුන් සුෙඛෝපෙභෝගී ෙගවල් වල චන්ද ප්රතිඵල එන ෙතක් සාද පැවැත්වූහ. 

පුද්ගලික තරහ පිරිමහ ගන්නට අවස්ථාවාදී වූ අය ද අපමණය. ඔල්වරසන් මැද්ෙද් රතිඤ්ඤා පත්තු කර 
ජයග්රහණය සැමරූ අලුත් ආණ්ඩු පාක්ෂිකෙයෝ පැරදුන පැත්ෙත් ෙගවල් වලට ගෙඩාලකින් දමා ගැසීමට ද 
අමතක කෙළ් නැත. 
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�නිෙග් පියා ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට ෙහ්ත්තුව ෙනාසිටියත් මැති ඇමතිවරු හා ගැවසී සිටි නිසත්, යමක් 
කමක් හරි හම්බ කරෙගන තිබුන නිසත්, දවස ෙගව්ෙව් ෙනාසන්සුන් ෙලස. අහල පහල අයට නීතිමය 
කටයුතු සඳහා උදව් පදව් දී තිබුෙනන් ඔවුනට කරදරයක් ෙනාවීය. 

ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ ෙනාවුනද සංජීවනීලාෙග් ෙගදරට  ගෙඩාල් මුල් කිහිපයක්ම වැදී ජෙන්ල පවා 
බිඳුණි. ඒ ඔවුන් හැෙමෝටම අහංකාරකම් ෙපන්වමින් සිටි නිසායි. සංජීවනී සිය ෙදමාපියන් සමඟ තරු 
පෙහ් ෙහෝටලයක ලැගුම් ෙගන සිටියාය. 

ආච්චි හා එක්ව අහල පහල ෙර්ඩිෙයෝ වලින් ෙනානැවතී ඇෙසන ෙමෙතක් කල් තහනම් කර තිබූ ගී සිංදු 
අසමින් හසන්ති කාලය ෙගව්වා. ඇය විසූ පරිසරෙය් හයිරන්කාරයාවූ සමූපාකාරාධිපති තැන සරමත් 
උස්සාෙගන කඩෙය් පිටුපසින් පැන ගිෙය් ඔහු එෙතක් නියැළී සිටි ෙහාර ජාවාරම්වලට මිනිසුන් පළිගනු 
ඇතැයි බිෙයනි. 

චන්දය පැරදුන පිරිස එය ෙහ්ලීස් ෙකාමට් වල්ගා තරුෙව් වැරැද්ද යයි කීහ. චන්දය දිනූ අය වල්ගා 
තරුෙවන් ෙහාඳ ෙවනසක් වන බවට කළ අනාවැකිය නිවරද බව කියූහ. දීප්තිමත්ව බැබෙළමින් අහෙස් 
දිළිසුන වල්ගා තරුව බලන්නට ෙකාළඹ ෙගෝල්ෙෆ්ස් තණ පිට්ටනියට වැල ෙනාකැඩී ජනතාව පැමිණිෙය් 
ඒ සමඟම නව ආණ්ඩුෙව් ජය සමරන්නටත් එක්ක. 

අලුත් ආණ්ඩුවකින් රටට නිදහස හා නව ජීවයක් ලැෙබ් යයි රටවැසිෙයෝ �තිෙවද්දී රුක්ෂානි හා ඇයෙග් 
මව ෙමෙතක් යන්නට බැරිව සිටි ලන්ඩන් සාප්පු සවාරිෙය් නිරතව සිටියහ. ෙකායි පැත්ත දිනුවත් තමන්ට 
වාසි යයි කියාගත් ව්යාපාරික ධනවතුන් අතර මැද ආනන්ද අතුරුපාන ද එංගලන්තෙය් සුව පහසු 
ෙහෝටලයක සාදයකට එක්වී උපන් රටට සව්දිය පිරුෙව්ය. 

 

**** 

කතාවට පසු 

විශ්වවිද්යාලෙය් සමාජ විද්යා පීඨෙයන් වානිජ්ය උපාධියකට හිමිකම් දැරුවද, ඉං�සි භාෂාව හරිහැටියට 
හසුරුවන්නට ෙනාදත්ෙතන් ඔහුට අෙප්ක්ෂා කළ පුද්ගලික සමාගෙම් ෙස්වය ලබාගන්නට ෙනාහැකි විණ. 

අවුරුදු විස්සක් රට පාලනය කරන ලද්ෙදෝ ෙකාපමණ ස්ව භාෂාව නංවාලන්නට තැත් කළ ද ෙසසු 
ෙලෝකය ව්යාපාර කටයුතු කෙළ් ඉං�සි බෙසනි. ආණ්ඩුෙව් වැඩක් කරගන්නට යන ෙකෙනකුට 
ඉං�සිෙයන් කතා කළ හැකිනම් තම කටයුත්ත ඉක්මණින් ඉටු කරගත හැකියි. තමන්ෙග් දැනුම 
ෙපන්වන්නට කැමති ඉං�සි උගත් අෙයක් නිතරම ඔවුන්ෙග් සහායට ඉදිරිපත් ෙවයි. අපි ඉං�සි 
අධිරාජ්යවාදෙය් වරද යයි තව ෙකාපමණ කලක් යනෙතක් අනුන්ට ෙදාස් පවරමුද? 

කා හටවත් අත ෙනාපා ජීවත් වන්නට අවශ්ය පුද්ගලික සමාගමක රැකියාවකි. ආණ්ඩුෙව් ෙස්වකයන්ට 
ෙකාෙතකුත් සහන හා වාසි තිබුනද පඩිය එතරම් ෙනාෙව්. එෙමන්ම නිතර නිතර මුහුණ ෙදන්නට 
සිද්ධෙවන ස්ථාන මාරු හා වැඩ වර්ජන නිසා රැකියාෙව් දියුණුවක් ෙහෝ තත්වය ඉහළ යාම වැඩිපුර 
ෙකෙරන්ෙන් දැන ඇඳුනුම්කම මත. 
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පානදුර බැංකු ශාඛාෙව් කළමනාකාර පදවිය දක්වා ඉහළ යන්නට ඔහු අල්ලන්නට ඇති හැම පන්දමක්ම 
ඇල්ලුෙව්ය. වැඩ බාර ගත් දින සිට තමා කරන හැම කාර්යයක්ම හරියාකාරව ඉහළින්ම නිම කිරීම ඔහුෙග් 
පුරුද්ද විය. අද දවෙස් නීතියට අනුකූලවත්, සිතට එකඟවත් රැකියාව කරන සුළු පිරිස අතරට ඔහුත් 
එකතුයි. 

උදෑසනම බැංකුව විවෘත කිරීමට ෙපර, තම දිනෙපාෙතහි සටහන් අනුව එදාට කළ යුතු වැඩ කටයුතු ෙදස 
ෙනත් ෙයාමු කිරීම ඔහු රැකියාව පටන් ගත්දා සිටම කරෙගන ආ පුරුද්දකි. දිනෙපාෙත් අදට නියමිත 
සටහන් කියැවූ ඔහුෙග් මුවග සිනහවක් මතුවිය. 

පියන් කැඳවීමට සිය ෙම්සය මත වූ රිදී සීනුෙව් ෙබාත්තම ෙහ් තුන් පාරක් එබුෙව්ය. වැඩ බාර ගත්දා ඔහු 
පියන්ට පැවරූ නීති රීතීන් ෙගන් එකක් වූෙය් ඒ රිදී සීනුෙව් පාවිච්චියයි. එක සැරයක් සීනුව වැදුණු කළ 
පියන් කරන වැඩය හමාර කර ආවාට කමක් නැත. ෙදවතාවක් නාද කෙළාත් ෙත් ෙකෝප්පයක් ෙගන ඒම 
අවශ්යයය. තුන් වතාවක් නාද වන්ෙන් නම් කරන වැඩ සියල්ල නවතා වහාම තම කාර්යාල කාමරයට 
පැමිණිය යුතුය. 

පියන් අද වැඩට ආවා පමණි. තම බත් පාර්සලයත් කුඩයත් අතැතිව ෙහ් කාර්යාල කාමරයට දුව ආෙව්ය. 

“ඇයි සර්?” 

“අද තමයි අර ඩිෙපාසිට් ෙපට්ටිය අරින්න බලය දීලා තිෙයන්ෙන.” 

“ෙලෝයර් මහත්තුරුත් එයි ද?” 

“ඔව් ඔව්. එයාල ඉස්සරහ තමයි අරින්න ඕනා.” 

“හැෙමෝටම ෙත් ෙග්න්නද?” 

“ආවාට පස්ෙස ටිකක් ඉඳලා ෙග්න්න. ෙත්කක් ෙදනෙකාට උණු උණුෙවම ෙදන්න ඕනා, පීරිස්.” 

“ෙහාඳයි සර්. මම ලිපි ෙස්රමත්, යතුරුත් ලැහැස්ති කරන්න කියලා විෙජ්නායක මහත්තය ආ ගමන් 
කියන්නම්.” 

“අද අරින ෙමම බැංකු තැන්පතු ෙපට්ටිය අවුරුදු පහෙළාවකට ෙපර මාරක රිය අනතුරකින් මිය ගිය 
ෙදදරු පිෙයකුෙග්ය. ඔහුෙග් අන්තිම කැමති පත්රයට අනුව එය ෙමෙස් වසර 15 කට පසු විවෘත කර එහි 
ඇති ලියැවිල්ල අනුව කටයුතු කිරීමට බැංකු කළමනාකරු ෙවත ඇටර්නි බලය පවරා තිබුණි. 

රහසිගත ඕනෑම ෙදයක් ගැන කුකුසක් පහළ වීම මනුෂ්ය ස්වභාවයකි. වැඩ බාරගත් දිනෙය්ම ෙම් ගැන 
දැන ගන්නට ලැබුණු බැවින් එහි ඇත්ෙත් කුමක් දැයි යන්න ෙසායා ගැනීමට තරුණ කළමනාකාරවරයා ද 
සි ටිෙය් කුතුහලෙයනි. 
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**** 

නව රජය වැඩ බාරගත් වහාම හිටි ආණ්ඩුෙව් බලතල දැරූ අය කරන ලද වැඩ කටයුතු පමණක් ෙනාව 
ඔවුන්ෙග් මානව අයිතීන්ද ප්රශ්න ෙකරිණ. නව රජය බලයට පත්වූෙය් ලංකා ඉතිහාසෙය් ප්රථම වරට තැබූ 
වාර්තාගත විශිෂ්ඨ ජයග්රහණයකිනි. 

බඩගින්න නිසා කළ විප්ලව ජයගත් රටවල් ෙලාව ඇත. පාසැල් ශිෂ්යයා ෙහෝ විශ්වවිද්යාල සිසුන් පමණක් 
විප්ලවෙය් ෙයදී රටක ආණ්ඩුවක් ෙවනස් කළ ෙද්ශයක් ෙලාව නැත. එෙහත් රෙට් ජනතාව එකමුතුව 
කටයුතු කළ අවස්ථාවන්හි දී පමණක් ආණ්ඩු ෙපරළන්නටත්, තාප්ප කඩා නිදහස ඇති කරන්නටත්, 
අධිරාජ්යවාදීන් ෙහෝ ඒකාධිකාරීන් ෙනරපා හරින්නටත්, ජනතාවට හැකිවුණි. 

නව රජය  ජනතාවෙග් ෙමම ශක්තිය ෙත්රුම් ගනියිද? ඉතිහාසෙයන් පාඩම්  ඉෙගන ගනියිද? නැතිනම් 
හිටි රජය කළ වැරදි වලට වඩා වැරදි හා ෙමෝඩකම් ඔවුන් අතින් සිදු ෙවයිද? 

ෙපර රජය බැබෙළද්දී හයිරන්කාරකම් කියා ගත්ත සමහර මැති ඇමතිවරු රටත් දමා පිටරට පදිංචියට 
ගියහ. තව ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙද්ශපාලනෙයන් විශ්රාම ගත්හ. පක්ෂය ෙවනස්කර නව රජයට ෙහ්ත්තුව 
ඉන් බලය යළිත් තහවුරු කර ගත්තවුන්ද හිටිෙය් නැත්තා ෙනාෙව්. ආර්ථික සහන ලැෙබන ෙතක් ජනතාව 
කට අයා බලා ඉඳිද්දී රෙට් සුපිරි ධනවත්තු තම ධනය හා බලය තහවුරු කරගැනීෙම් නව මාර්ගවල 
නියතව සිටියහ. 

“ඔච්චර ෙබාන්න එපා.” 

ෙම් ධනවතා ඉං�සිෙයන් පැවසුෙව් තම හිතවත් හිටපු ඇමතිවරයා අතට තුන්වන විස්කි වීදුරුවත් වත්කර 
ෙදමිනි. 

“ෙම් ෙගාල්ෙලා ෙම් කෑගහන තරමට මම මානව අයිතිවාසිකම් කඩ කරල නෑ.” 

ඔහුත් ඉං�සිෙයන්ම පිළිතුරු දුනි. බිල් �ම් වලින් දිළිසුණ ෙපාකුටු ෙකාණ්ඩෙය් එක  ෙරාදක් ඔහු නළල 
මතට වැටී ඇත. ඒ ඇෙරන්නට බීමත් බවක ෙස්යාවකදූ ඔහු ළඟ ෙනාමැත. 

“ඔයා දන්නවාෙන මට සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන නම් මාර්ග ඇති ෙවන්න තිබුන.” 

“ඔව්. ඔව්.” 

“මම ෙස්රම කෙළ් රට හදන්න. රට අප්ෙසට් කරන අය වැඩියි. රටට උදව් කරන අය අඩුයි.” 

“ඔව්. ඔව්.” 

“අපිට ෙලෝෙක පිළිගැනීමක් තිබුණ. ඇෙමරිකාවටත් රුසියාවටත් ෙහ්ත්තු ෙවන්ෙන නැතුව අපි ෙනාබැඳි 
ජාතීන්ෙග් රටවල් එකමුතු කළා.” 
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“ඔව්. ඔව්. ඔක්ෙකාම ඇත්ත. ඒත් නඩු පටන් ගන්න කළින් විෙශ්ෂ අවසර අරෙගන එන්න අපි යමු 
ලන්ඩන්, පැරිස්, නිව්ෙයෝර්ක් පැත්ෙත රස්තියාදුවක් දාලා එන්න. ටිකක් නිවාඩු එෙහම අරෙගන 
විෙව්කයක් ගන්න. එතෙකාට ෙමෙහ සැර බැහැලා තිෙයයි.” 

“ෙහාඳ අයිඩියා එක. ඔයා ලැහැස්ති කරන ඕනම  එකක්. මං එන්නම්. මිසිස්ටත් මං හිතන්ෙන සාප්පු යමු 
කිව්ෙවාත් අකැමති ෙවන්ෙන නැහැ. දැන් තරහින් ඉන්ෙන මං එක්කලා. මිනිස්�ෙය වාහන නෑෙන් ගමන් 
බිමන් යන්න. ” 

වීදුරුෙව් ඉතිරිව තිබූ අවසාන මත්පැන් බිංදුවත් කටට හලාෙගන තවත් විස්කි වීදුරුවක් ඔහු වත් කර 
ගත්ෙත්ය.  ටික දිනකට රටට පැමිණ සිටි ව්යාපාරිකයා හා සංවාදෙය් ෙයෙදන ඇමතිවරයා පැරදුන 
පක්ෂෙය්ය. 

 

**** 

“සර් කියන්න සර්ෙග පක්ෂය ෙමාකක්ද කියල.” 

“දැන් කිව්වෙන මිස්ටර් මට ඇති පක්ෂයක් නැහැ.” 

“ඒ වුනාට පහුගිය ආණ්ඩුව කාෙල් සර් කට්ටිය එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කළා ෙන්ද?” 

“පහුගිය ආණ්ඩුෙව් මිනිස්ටර්ලාත් එෙහනම් කට්ටිය එක්ක වැඩ කරල දැන් ආෙයත් මිනිස් ටර්ල ෙවලා 
ඉන්ෙන. එයාලත් වැරදිද?” 

“හරි. හරි. සර් නීතිය දන්නවා. අපි ඔය නීති රීති දන්ෙන නැහැ. ඒත් සර්. මට දැන් රස්සාව ලැබිලා 
තිෙයන්ෙන අලියට පින් සිද්ද ෙවන්න. මට රාජකාරිය කරන්න ඕනා..” 

“…නීතියට අනුකූලව මිසක් පක්ෂයක පැත්ත අරන් ෙනෙම්,” යයි ෙව්ගෙයන් පවසමින් තම ෙස්වකයාෙග් 
වාක්යය අවසන් කළ නීතීඥවරයා තම ෙම්සය මත වූ ලිපි ෙගාන්නත් රැෙගන කාමරෙයන් පිටවන්නට ලක 
ලැහැස්ති විය. 

“මම ඇවිල්ලා එෙහම ඇහුවට තරහ ෙවන්න එපා සර්. මම සර්ට කැමතියි. ඒත් අකැමති අය ෙම් ඔපීසිෙය් 
ෙගාඩක් ඉන්නවා. සර්ෙග පක්ෂය ෙමාකක්ද කියල දන්ෙන නැතුව ඒ අය ඉදිරිෙය් සර්ෙග සයිඩ් එක 
ගන්න බෑෙන.” 

“සයිඩ් ගන්ෙන නැතුව තමන්ෙග රාජකාරිය කරන්න. මං ෙවනුෙවන් කතා කරන්න මට පුළුවන්. මම 
නීතීඥවරෙයක් හැටියට දිවුරුම් දීලා ඉන්ෙන.” 

“සර්ෙග කැමැත්තක්.” 
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කලබලකාරී උසාවිෙයන් ඈත්ව ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් පුරප්පාඩුව ඇති කථිකාචාර්ය තනතුරට 
ඉල්ලන්න යයි තම බිරිඳ උෙද් හවා කියන්නීය. බිරිඳට ළඟදී ලැෙබන්නට තිබුණු මෙහ්ස්ත්රාත් පදවි 
පත්වීමද ටික කලක් යනතුරු කල් දමා ඇති බවට නිල ලිපියක් තැපෑෙලන් ලැබුණි. දුවෙග් අනාගතය ගැන 
ද සිතිය යුතුය. තම රටට වැඩි ෙමෙහයක් ඉටු කළ හැක්ෙක් ෙකාතැනක සිටද? 

 

**** 

අඹ ගහ යට වලක් හාරන්නට තම සැමියා සමඟ ඇය එක් වුවද ජීවිෙත්ටම උදැල්ලක් අතින් ඇල්ලුෙව් අද. 
ලෑලි ෙපට්ටගමක් වල දාන්නටය ෙදෙදනා ෙමෙස් වල හාරන්ෙන්. 

“අපි ෙපාලිටික්ස් වලට සම්බන්ධ නැහැ.” 

“එෙහනම් ඇයි අෙප් ෙගදර ජෙනල් වීදුරු වලට ගල් ගහලා කඩලා දැම්ෙම?” 

“ඒවා ඉතින් කඩා දාපු අයෙගන් අහන්න.” 

“මට ඔය මිනිස්සු ෙහායාගන යන්න බැහැ ඒවා අහන්න. මෙග් ඩැඩියි මමියි මාව ඔයා එක්ක එව්ෙව ඔයා 
මාව බලා ගනිවී කියල.” 

“ඒකෙන ළමෙයෝ අපි එදා ඔබෙරෝයි එෙක් හිටිෙය.” 

“ඒ එදාෙන. දැන් මට බයයි තනියම එෙහ ෙමෙහ යන්න. මඟදි කාර් එකට ගහන්න ආෙවාත්?” 

“එෙහම කරනවද? ඉෙලක්ෂන් දවස්වල ෙජාලියට කරපුවා ඔය ගල් ගැහිලි. දැන් ඔක්ෙකාම හරි. ඔන්න 
දුව අරෙගන යන්න කාර් එෙක. තනියම යන්න බය නම්. එතෙකාට හරි.” 

“අයිෙයෝ එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? අනික දූට කැම්මැලි හිෙත්වි අෙප් ෙල්ඩිස්ල කතා කරන ෙද්වල් 
අහෙගන ඉන්න ගියාම.” 

“එෙහනම් ඔයාට තිෙයන්ෙන කවුරු හරි තනියට ෙකෙනක් ගන්න එක. නාකි අම්මණ්ඩි ෙකෙනක් 
ගන්ෙන නැතුව ලස්සන ෙකල්ෙලක් ගන්න. ෙහාඳ පඩියකුයි, ලස්සනට අඳින්නයි අරන් දුන්නම ඔයා යන 
හැම තැනම එක්කෙගන යන්න පුළුවන්. වැෙඩ් හරිෙන.” 

“දුවෙග වයෙස් කාව හරි ෙහායන්නත් ඕනා ද එයා එක්ක යන්න.” 

“පිස්සු කතා කියන්න එපා. එයා එක්ක යන්න කවුරුත් ඕනා නැහැ. එයාව දැන් හැෙමෝම දන්නවාෙන. 
තනියම යන්න අරින්න. ඩ්රයිවින් ස්කූල් යැව්ෙව ෙවන මක්කටද? අනික ෙකාෙහවත් වැඩිය ෙනාගිහින් 
ඉන්න තරමට ෙහාඳයි එයාට.” 

“ඇයි ඒ?” 
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“සිරිලාල්ෙග අයියාෙග පුතා එංගලන්ෙත ෙමඩිසින් කරල ඉවර ෙවන්න ළඟයි. ෙමෙහන් බඳින්න 
ෙකෙනක් ෙහායනවා. පරම්පරාවට, තත්ෙවට ගැලෙපන. සිරිලාල් මෙගන් නිකමට ඇහැව්වා දූෙග් වයස 
එෙහම. දැන් ඔය රඟපෑෙමන් අයින් ෙවන්නත් කාෙල් හරි.” 

“තවම දහ හතයිෙන අෙන්.” 

“ඔයා මං ළඟට ආෙව් දහ හෙයන්.” 

“ඒ ඒ කාෙලෙන්. ඔයා ඇහුවද දුවෙගන්.” 

“ෙමානව කියනවද ඔයා. එයාෙගන් අහල ෙනෙම් මම වැඩ කරන්ෙන. අපි කියන ෙද් එයා කරන්න ඕන.” 

“මෙග් ඩැඩියි මමියි නම් මෙගන් ඇහුවා ඔයා ගැන.” 

“තමුෙස මට අකැමති වුෙන් නැහැෙන,” ජයග්රාහී සිනහවකින් පැවසූ ඔහු ෙපට්ටගම වල තුලට අත 
හැරිෙය්ය. 

නව රජය අලුතින් මුදල් අච්චු ගසන්නට ලක ලැහැස්ති ෙවති. ෙමෙතක් කල් ආදායම් බදු ෙනාෙගවා 
කරන මුදල් ෙනෝට්ටු පාවිච්චිය නතර කරන්නටය ඒ. උදැල්ලක් ජීවිෙත්ට අතින් අල්ලා නැති ෙම් ෙදෙදනා 
රා�ෙය් ෙහාර රහෙස් ෙමෙස් ලක්ෂ කිහිපයක මුදල් ෙනෝට්ටු වළලා දැමුෙව් නව ආදායම් බදු නීති 
රීතීන්ෙගන් ගැලෙවන්නටයි. ආධාර ෙලස එය පරිත්යාග කිරීමට ෙදෙදනා අකැමතිය. දන්නා හඳුනන 
යහළු මිත්රාදීන් හිටියද ඔවුන් නව රජයට ගතු කියතැයි ඔවුන් ෙදෙදනා සැක කළහ. දානපතියන් ෙනාවන 
නිසා මුදල් දුප්පතුන් අතර ෙබදා දිය හැකි යයි සිතට එන්ෙන් නැත. පසු කාලයක ප්රෙයෝජනයට ගතහැකි 
යයි සිතා ෙමෙස් මුදල් වල දමන්නට ෙදෙදනාම ඒකමතිකව තීරණය කළහ. 

 

**** 

පහුගිය අවුරුදු තුන ෙගවී ගිෙය් ෙනාදැනුවත්වම. අ.ෙපා.ස. සාමාන්ය ෙපළ සමත්වූ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ඉහළ 
පංති වලට ගියහ. ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් තමා හදාරන්නට කැමති විෂයයන් ෙමානවාදැයි දැන සිටියද 
සමත් වූ වැඩිෙදනා ගුරුවරුන්ෙග් ෙහෝ ෙදමාපියන්ෙග් බල කිරීම මත විද්යා විෂයයන් අධ්යයනයට ෙයාමු 
වූහ. 

වසර ෙදකකින් උසස් ෙපළ හදාරන ශිෂ්ය පරපුර විශ්වවිද්යාල අධ්යයනය ගැන ෙපරුම් පිරූහ. අලුත් 
ආණ්ඩු ක්රම ව්යවස්ථා සුපුරුදු පරිදි දිගින් දිගටම අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ ෙගන ආහ. දුෂ්කර පළාත් වලින් 
උසස් ෙපළ සමත් වන්නන්ට ෙලෙහසිෙයන් උසස් අධ්යාපන ෙදාරටු ඇෙර් යයි දැනගත් අය ෙකාළඹින් 
බැහැරව ගම් පළාත්හි ෙවෙසන ඥාතීන් ෙසායා ගියහ. 

රට පුරා හතු පිෙපන්නාක් ෙස් ටියුෂන් පංති පැතිරිණ. සාමාන්ය ෙපළ විභාගය ෙස්ම උසස් ෙපළ විභාගයත් 
කලබලයකින් ෙතාරව නිමාව දැක්ෙක්ය.  ප්රතිඵල ලැෙබන ෙතක් සුළු කාලයක් ළෙමෝ ෙගවල්වලටවී 
කාලය ගත කළහ. 
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උසස් ෙපළ සමත් ෙනාවූ කිහිප ෙදෙනක් රට පුරා තැන් තැන්වල බිහිවූ පුද්ගලික පාඨමාලා වලට 
ලියාපදිංචි වූහ. ගැහැණු ළමයින්ට තිබුෙන් සීමිත විකල්ප පමණි. රැකියාවක් ගැන සිතන්න අ.ෙපා.ස. 
උසස් ෙපළ නැතිව බැහැ. ෙවන කරන්නට ෙදයක් නැත්ෙතන් වයස දහසය දහහත පිෙරද්දී දෑවැදි අරන් 
විවාහ ජීවිත ඇරඹූ ෙකල්ලන්ද අපමණය. 

“ෙමාන වියදම් තිෙයයිද දන්ෙන නෑ ඔය විශ්වවිද්යාෙලට ගියාම.” 

“නිදහස් අධ්යාපන යෙන්. ඉස්ෙකෝෙල් වෙග්ම ෙවයි.” 

“ඇඳුම් ටිකක් ෙල්ස්ති කරගන්නත් ෙවයි.” 

“මහෙපාළ කියල වියදමට සල්ලි ෙදන ශිෂ්යත්වයක් එනවා. ඒක ලැෙබයි මට.” 

 

**** 

දරුණු හිම කුණාටුවක් ඇද හැෙලන්නට ෙපර නිමිති ඇතැයි උෙද් පාන්දර ෙර්ඩිෙයෝෙව් මිනිත්තු පෙහන් 
පහට වාෙග් ප්රචාරය විණ. 

අහස අඳුරුව ඇතත් හිම වැෙටන්නට තවම පටන් ෙගන නැත. සීත කබා හා ෙලෝගු ඇඳගත්, වූල් කැප් හා 
හම් ෙතාප්පි වලින් හිස් වසාගත්, කරින් ඇද හැෙලන සළු යළි තදකර ගනිමින් ෙවව්ල ෙවව්ලා පාෙර් 
ගමන් කරන ලන්ඩන් වැසියන් ෙදස ඇය බලා සිටිෙය් මඳ සිනහවකිනි. ෙලෝකෙය් තව තැනක බිකිනි 
ඇඳෙගන මුහුෙද් නාන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන්කම තිෙයනවා නම් ෙම් අය හැෙමෝම ෙම් දවස්වල 
යන්ෙන ඒ පැතිවලට. 

වරක් ෙදපාරක් පාරට බැස්ස සැෙනකින්ම ඇට මිදුළු සිසාරා ගලා යන සීතල දැන් තමනට දරාගත 
ෙනාහැකියි. කුඩා කාලෙය් ලන්ඩන්හි ජීවත්ෙවද්දී හිෙම් ෙසල්ලම් කළ ආකාරය ඇයට මතකයි. එකල අත් 
වැසුම් ෙහෝ හිස් වැසුම්ද ගලවා දමා හිෙම් වැතිර සිටින්නට ඇයට පුළුවන. පැය ගණන් ළමුන් හා එළිෙය් 
ෙසල්ලම් කල කාලය දැන් නිමාව ඇත. 

ඔක්ස්ෆර්ඩ් වීදිෙය් කඩ සාප්පු වටිනා ෙරදි පිළි හා ෙනාෙයකුත් අරුෙමෝසම් භාණ්ඩ වලින් පිරී ඇත. 
එෙහත් ලංකාවට සුදුසු ඒවා තිබුෙන් ටිකකි. විෙශ්ෂෙයන්ම සීත ඍතුෙව් ලන්ඩන් වලින් මිලදී ගන්නට 
ඇති බඩු අතර � ලාංකික විශ්වවිද්යාලයකට අරෙගන ෙහෝ ඇඳ ෙගන යා හැකි ෙද් තිබුෙන් තවත් අඩුෙවනි. 

“ඔයාට ඉංග්ලන්ඩ්වල ස්ටඩී කරන්න පුළුවන්. ඔය ලංකාෙව් යුනිවසිටිවල හරියට රැග් එෙහමත්.” 

“නෑ. මම ලංකාෙවම ස්ටඩී කරනවා. පස්ෙස ආෙය ෙමෙහට එන්නම්.” 

 

**** 
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“ෙලෝ ෙකාෙලජ් යනවට වඩා යුනිවසිටි එෙක් ෙලෝ කරන්න පුළුවන් නම් අෙගයි.” 

“ෙදකටම ඉල්ලලා තිෙයන්ෙන. ලැබුන එකට යනවා. එක පාර ෙදකටම යන්නත් පුළුවනි.” 

“මම දන්න සීනියර්ස්ල ඉන්නවා ෙදෙක්ම. කළින් කියල තිබ්බම රැග් එෙකන් එෙහම ෙබ්රා ගනිවී.” 

නීතිවිද්යාලයටත් නීති පීඨයටත් එක හා සමාන ඉල්ලුමක් ඇත. නීතිවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා සුළු පිරිසක් 
ෙවනත් විශ්වවිද්යාලවලද අධ්යාපනය ලබති. ලකුණු ලැෙබන හැම ෙකෙනකුටම උසස් අධ්යාපනය සඳහා 
යන්න ඉඩක් නැති රටක ෙකෙනක් ෙමෙස් තැන් ෙදකක ඉෙගනීම ලැබීම සුදුසුද? 

නීතිය වනාහි කැපවීෙමකින් ෙතාරව අධ්යයනය කළ හැකි විෂයයක් ෙනාෙව්. නීතිමය භාෂාව සංකීර්ණය. 
සුවිෙශ්ෂීය. ෙවන කිසිෙවකු ඒ අන්දමින් වචන භාවිතය ෙනාකරති. එය හදාරන්නාට නව වචන සංග්රහයක් 
ඉෙගන ගන්නට සිදුෙව්. නුහුරු වගන්ති, දින හා නාම ෙල්ඛන කට පාඩම් කරගත හැකි ස්මරණ 
ශක්තියක්ද නීති ශිෂ්යයාට අවශ්යයය. 

“තීක්ෂණ බුද්ධියකුත් කඩිනම් මනසකුත් තිෙයනවා නම් නීතිය හදාරන්න ඒ ඇති,” ෙම් අදහස පළ කෙල් 
වසර ගණනාවක් නීති ශාස්ත්රෙය් පර ෙතරට උගත්ෙතකි. 

 

****  

එදින බාර්න්ස් ෙපෙදෙස් වාහන තදබදයක් ෙනාවීය. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන්ට ලැබී තිබුෙනත් 
අලුත්ම අලුත් 504 වාහන. ඇමතිවරයාෙග් පුතා පදවා ෙගන යන 504 වාහනය පිටුපසින් ලා නිල් පැහැති 
12 � ජපන් වාහනය එන බව ඔහු දුටුෙව් නැත. චර බර ගා එය හැෙපද්දී පිටුපස බලන කණ්ණාඩිය ෙදස 
බැලූ ඇමතිතුමාෙග් පුතා දුටුෙව් ජපන් වාහනෙය් රියැදුරු අසුෙන් වාඩි වී සිටි රූමත් තරුණියව. 

ඇය මඳ ෙව්ලාවක් රථෙය් රැඳී සිටියාය. ඇමතිවරයාෙග් පුතා තම රථෙයන් බැස්ස වහාම ඇය ද ෙදාර 
ඇරෙගන වාහනෙයන් බිමට බැස්සාය. අත් ෙදකින්ම කට වහෙගන හිටිය ඇයෙග් අතැඟිලිහි නියෙපාතු ලා 
ෙරෝස පාෙටන් ඔපවත්ව තිබිණ. නියෙපාතු ෙගාඩක් දිග නැත. ලස්සනට ඇති ඒ අත් ෙදක අල්ලා 
බලන්නටයි එය දකින ෙකෙනකුට සිෙතන්ෙන්. 

“මිනිස්�ෙය වාහෙන් හැප්පිලා. මම එයාෙග නියෙපාතු වල ලස්සනයි දැක්ෙක,” පසු දවසක ඔහු ඒ 
සම්බන්ධය දැනගත් එකම හිත මිතුරාට කීෙව්ය. 

දෑෙස් ෙමෝදු ෙවමින් තිබුණ කඳුළු බිංදු ඇයෙග් මුහුණට අමුතු සිරියාවක් එකතු කළා. 

“අයෑම් ෙවරි ෙසාරි.” 

කතා කරගන්නට හැකි වූ සැණින් ඇඬුම් බර හඬකින් ඇය පැවසීය. 

“දැට්ස් ඕල් රයිට්. ආ යූ ඕෙක්?” 
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ඔහු ඉක්මණින්ම ඇසුෙව් ඇය හඬා වැෙටතැයි බිෙයන්. 

ඔවුන්ෙග් පළමු හමුවීම එෙස් සිදුවිණි. හමුවීම ගැන පසු කාලයක දී ඇය තම මිතුරියන්ට පැවසුෙව් 
ෙමෙහමයි. 

“එයාව අඳුන ගන්න ෙවන ක්රමයක් තිබුෙන්ම නෑ මට. ඉතින් දවසක් මම ෙෆාෙලෝ කරෙගන ගිහින් 
කවුරුත් ළඟපාත නැති තැනකදි එයාෙග වාහෙන් පිටිපස්ෙසන් මෙග කාර් එක හැප්ෙපන්න ඇරියා.” 

 

 

                                          

 

 

 

  ***** 2 ***** 

“වම, දකුණ, වම… හරක් ගාල වෙග් දුවන්ෙන නැතුව පිළිෙවලකට අඩිය තියල පලයව්,” ෙශ්්රෂ්ඨ 
උත්තමෙයකුෙගන් විධානයක්. 

�නි පරකඩුවෙග් මුහුණ තරෙහන් පිපිෙරන්න ඔන්න ෙමන්න. ජීවිෙත්ට කවුරුත් ‘පලයව්’ කියල නෑෙන් 
එයාට. කවුෙදෝ ෙකෙනක් වැලමිට ළඟින් අත දාලා �නිව ඇදල ගත්ත ළමයි ගාෙලන්. 

ඔරෙලෝසුෙව් තත්පර කටුවටත් වඩා හයිෙයන් හදවත ගැෙහද්දි ගෙඩාල් බිත්තියක ඇති ගහකින් සැඟවුනු 
ෙදාරක් ඇරලා එයාව ඇතුලට තල්ලු කළා අතින් අල්ල ගත්තු ෙකනා. 

“හාෙන් රුක්ෂානි ඔයා!” 

රුක්ෂානි මහ ෙලාකු වීර �යාවක් කළා වෙග් සතුෙටන්. නවකයන් පංති පටන් ගන්න ෙම් දවස්වල 
විශ්වවිද්යාලය ඇතුලත ඇත්ෙත් අමුතුම වාතාවරණයකි. 

“ෙකාෙහ යන්න ද මාර්ච් කෙළ්?” 

“පුස්තකාලයට. එක ෙලක්චර් එකක් ඉවරයි. අනික තව පැය එකහමාරකට පස්ෙස.” 

“ෙම්ක ඇතුෙල හිටිෙයාත් ෂුවර් එකට රැග් ෙවනවා. අපි යමු කැම්පස් එෙක න් එළියට,” රුක්ෂානිෙගන් 
ෙයෝජනාවක්. 
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�නියි රුක්ෂානියි හමු වුෙන් ෙගාඩ කාෙලකට පස්ෙස. සිතූ පැතූ පරිදි නීතිවිද්යාලයටත් ඒ වෙග්ම ෙකාළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් නීති පීඨයටත් ඇතුළු වන්නට �නි වාසනාව ලැබ සිටියාය. රුක්ෂානි අවුත් සිටිෙය් 
ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් මානව ශාස්ත්ර පීඨයටයි. 

රුක්ෂානි ෙදාරවල් ඇරෙගන කාර්යාල මැද්ෙදන් �නිෙග් අතින් ඇදෙගන ගමන් කරන්නට පටන් ගත්ත. 
කාර්යාල ෙස්වකයන් සමහරු ලිපිෙගානු දිහා ඇසිපිය ෙනාෙහලා බලාෙගන. අනික් අය තැන් තැන් වල 
හිටෙගන බර කතා. ෙම් කඩිමුඩිෙය් දුවන ගෑණු ළමයි ෙදන්න ගැන කිසිෙවක් ෙහව්ෙව බැලුෙව් නැහැ. 
එෙහන් ෙමෙහන් රිංගල ගිහින් ෙදන්නම එළියට ආෙව් කැම්පස් එෙක් ඕපන් කැන්ටිම අසල ෙග්ට්ටුව 
ළඟටම ඇවිත්. 

“ඔයා ෙකාෙහාමද ෙම් ෙෂෝර්ට් කට් ෙහායා ගත්ෙත?” 

�නි නැඟුව ප්රශ්ෙනට රුක්ෂානි ඇහි බැම නටවලා හිනා වුනා මිසක් දුන්ෙන නැහැ පිළිතුරක්. ෙදන්නම 
ෙග්ට්ටුෙවන් එළියට පැන ගත්ෙත තවත් නවක වදෙය ෙයෙදන ෙජ්යෂ්ඨ සිසුවන්ට අසු ෙනාවී. 

“ෙකාෙහද යන්ෙන අපි? බස් ෙහෝල්ට් වලත් රැග් ෙදනවා,” �නි තවමත් ඉන්ෙන තරමක ෙනාසන්සුන් 
බවකින්. 

“වටපිට බලන්ෙන නැතුව, කැම්පස් හැමදාම ඇවිත් ඒක හරි කරදරයක් වෙග් මූණ හදාගන ඔෙහාම 
දිගටම යමු. ඉස්සරහ පාෙර් අයිස් �ම් ෙෂාප් එකක් තිෙයනවා. එතන ඉන්ෙන ආදරවන්තෙයෝ. එයාලට 
රැග් කරන්න ෙවලාව නැහැ.” 

මුහුණින් ෙනාෙපන්නුවාට රුක්ෂානිෙග දඟකාර කටහඬ නම් ෙවනදා වෙග්මයි. එයා කියන ෙද් කරන්න 
අකැමති වුනත් කැම්පස් එෙක්දි අහගන ඉන්න ෙවන ජරා කතා තව දුරටත් ඉවසන්න බැරි තරමට �නිෙග 
ඉවසීෙම් සීමාව ඉක්මවා ගිහින් තිබුෙණ. 

සීතල අවන්හල ඇතුලට ආවම ඇතුෙල් මඳ අන්ධකාරයට ඇස් පුරුදු ෙවන්න ෙදන්නම ෙදාර ළඟ 
ෙපාඩ්ඩක් ඔවුන් හිටෙගන සිටියහ. එතැන සුන්දර තැනක් කියල �නිට වහාම ෙත්රුම් ගියා. රුක්ෂානි වැඩි 
දවසක් ෙගව්ෙව පිටරට. ඒත් ෙමයා දන්න තැන්. අයිස් �ම් ෙතෝරන්නම පැය භාගයක් ගියා ෙදන්නටම. 

ෙදන්නා එක්ක අසුන් ගත්ෙත ෙදාර ළඟින්ම තිබුණු ආසනවල. ඇතුලට ෙවන්න එකිෙනකාෙග් කනට 
ෙකාඳුරමින් හිටිෙය ෙපම්වතුන්. පව්ෙන එයාලට කරදර කරන්න. රුක්ෂානි ඇතුෙල ඉන්න ෙකෙනක් 
ෙදන්ෙනකුට අතත් වනනවා. ෙකාෙහාමද ෙම් සතිය ට ෙදකට ෙමයාලව අඳුරන්ෙන? 

“ඔයා දන්නවද එයාලව?” 

“ෙමෙතනට නිතර යන එන අය. කතා කරල නැහැ හැෙමෝම එක්ක. ඒත් නිතර දකිනවා.” 

රුක්ෂානි හිනා ෙවවි කියන්නීය. එයා ඕන ෙකෙනක් එක්ක කතා කරයි. ෙගදරකට ගිෙයාත් ඒ ෙගදර 
බල්ලා එක්කත් කතා කරලයි එන්ෙන කියල ඉස්සර හසන්ති කියනවෙන. 
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“හසන්තිටයි සංජීවනීටයි ෙකාෙහාමද දන්ෙන නෑ,” �නි තම සිතුවිලි ගමන් ගත් මාර්ගය ෙහළිදරව් 
කළාය. 

“හසන්තිට මුල දවෙසම ෙසට් ෙවලා ටියුෂන් පංති වලට එකට ගිය කාණ්ඩයක්. හැෙමෝම එකටමයි හැම 
තැනම යන්ෙන. නිකම් ඉන්න ෙවලාවක් නැහැල්ලු එයාලට.” 

“සංජීවනී?” 

“එය ා ඇ  ෙඳන් නැගිටිනවද දන්ෙනත් නෑ දැන්. තව සති ෙදකකින් විතර ෙලක්චර්ස් එනවලු.” 

“ඉතින් අපරාෙද් මුල හරිය මිස් ෙවනවෙන.” 

“ෙබෝට්ටුෙවන් හරි කැම්පස් එන්න එයාට ලැබුෙන ස්ෙපෝට්ස් කරපු නිසයි, ඉං�සි විෂයයක් හැටියට ගත්ත 
නිසයි. ඒකටත් යාන්තම් පාස් එකක් විතරයිලු තිෙයන්ෙන. කැම්පස් යන්න බලාෙගන හිටිය ෙකෙනක් 
ෙනෙවයිෙන.” 

සීතල අයිස් �ම් ෙගාඩක් ඉක්මණින්ම කටට දා ගත්ත හින්දද ෙකාෙහද සියුම්ව ඔළුෙව් ෙව්දනාවක් 
ක්ෂණෙයන් ඇවිත් ආ ෙව්ගයටම නැතිව ගියා. �නි ඇඟිලි තුඩු වලින් නළල ෙදපැත්ත පිරි මදින්නට 
වූවාය. 

“ෙමාෙළ් මිදිලා!” 

“ආ..?” 

“එකපාරටම සීතල ෙගාඩක් බඩට ගියාම ෙමාෙළ්ට දරා ගන්න බෑ,” රුක්ෂානි පැහැදිලි කරන්නට පටන් 
ගති. 

�නි නළලින් ඉවත් කරපු ඇඟිලි තුඩු වලින් ෙකාණ්ඩ කැරලි ෙදක උරහිෙසන් පිටුපස්සට දාල කඳ ෙකළින් 
කරල පුටුෙව හරි බරි ගැහුණ. 

රුක්ෂානිෙග මුහුෙණ දඟකාර හිනාව ඉහවහා ගිහින්. ඉස්ෙකෝෙල යන කාෙල් පටන් �නි ඇබ්බැහිව සිටි 
ෙකාණ්ඩය පසු පසුට දැමීෙම් �යාව ගැන රුක්ෂානි ෙකාපමණ සැරයක් ඇයව සරදමට ලක් කර ඇත්ද? 

�නි ලැජ්ජාව වහගන්න අත් ඔරෙලෝසුව දිහා බැලීය. මමත් ගිහින් වැෙටන්ෙන ෙම් වෙග් වලකටමයි. �නි 
සිතුවා. 

“කවුද ඔයාෙග යාළුවා?” 

කඩවසම් තරුණයකුෙග් අෙත් එල්ලී ගත් රූමත් තරුණියක් ඔවුන්ෙග් ෙම්සය අසල හිටෙගන. 

“ෙම් �නි. �නියි මායි එක ඉස්ෙකෝෙලන් ආෙව. ෙම් දිනූෂි. ෙම් අනුක්.” 

“හෙලෝ!” �නි ෙහමිහිට මැතුරුවා. 
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රුක්ෂානියි �නියි ෙදන්නම ගිෙය අගනුවර ප්රසිද්ධ ගැහැණු පාසැලකට. ෙදන්නම පවුෙල එකම ළමයි. ඒත් 
ෙදන්නෙගම සමානකම් එතැනින් නැවතුනා. පාසැලත් ෙගදරත් අතර දිවිය ෙගවූ �නි, පිරිමි ළමුන් හා 
ෙමෙතක් ජීවිතෙය් වැඩි කතාබහක් කර තිබුෙණ් නැත. ඇයට විශ්වවිද්යාලය අලුත්ම ෙලෝකයකි. 

“තව ෙලක්චර්ස් තිෙය් නම් අපිත් එක්ක යමු,” අනුක් ආරාධනා කෙළ්ය. 

ආපසු එන ගමෙන් රුක්ෂානි ආදරවන්තෙයෝ ෙදන්නා එක්ක කතාව. පංතිෙය කෑ ෙකෝ ගහල ෙබාස් යයි 
නම් දරාපු �නි කිසිම සද්දයක් නැතුව ගියා ඒ තුන්ෙදනත් එක්ක. 

“උඹලා වෙග් සත්තු නිසා අපිට ෙකල්ෙලක් අඳුර ගන්නත් නෑ.” 

ගහක් යට රැස් ෙවච්ච ළමයි කාණ්ඩයක් මැද්ෙද ඉන්න ෙකාල්ෙලක් අනුක්ට මහ හඬින් ෙදාස් පවරයි. 
අනුක් හිනාෙවලා ෙවදැඟිල්ලත් මැදැඟිල්ලත් විහිදලා ‘සාමය මචං’ කියාෙගන ගියා. 

අනුක් හරියට නළුෙවක් වෙග් කියල �නිට හිතුන. මඳක් ඈතට ගියාම අනුක් පහදල දුන්නා ඒ ගහ යට රැස් 
ෙවලා සිටි අයෙග් ෙද්ශපාලනය ගැන. එයාල නවක ව දෙය් නියැෙලන්ෙන් කැම්පස් ෙද්ශපාලනයට නව 
සාමාජිකෙයෝ ෙසායා ගන්නයි. 

“ඌ ෙහාඳ එකා. අනික් අය ෙකාෙහාම ෙවතත්. නීතිවිද්යාලෙයයි ෙමෙහයි ෙදෙක්ම ඉෙගන ගන්ෙන. 
තාත්තා හිටපු ඇමති ෙකෙනක්,” අඳුන්නලා ෙනාදුන්නට අනුක්ෙගන් ෙලාකු විස්තරයක් ලැබුණ. 

“මං සමන්ත දියනන්දනව දන්නවා,” රුක්ෂානි තරමක් බර කටහඬකින් කීය. “එයා අෙප් ෙගදරට අල්ලපු 
ෙගදර හිටිෙය ඉස්සර. දැන් මම හිතන විදියට ෙලෝ ෙකාෙලජ් එෙකන් අවුට් ෙවන්න ළඟයි.” 

“බලන්න දිනූෂි, ෙකාල්ෙලා අපිට බනිනවා, අන්තිමට ෙමයාල උන්ව දන්නවත් එක්ක.” 

අනුක් දිනූෂී එක්ක සුරතල් ෙනෝක්කාඩු කියයි. �නි සමන්තව දන්ෙන නැහැෙන. ඒත් �නි ඇෙරන්න 
අනික් තුන් ෙදනාට ඒක මතක් වුෙන් නැහැ. 

එයාල �නිව ෙද්ශන ශාලාෙව් ෙදාර ළඟටම ෙගනැවිත් ඇරලූහ. �නිෙග් පිටි පස්ෙසන්මයි ආචාර්යවරයාත් 
ෙද්ශන ශාලාවට ඇතුල් වුෙන්. 

“මට ෙලක්චර්ස් නැහැ. මම ෙගදර යනවා,” රුක්ෂානි ෙපම්වතුන් ෙදෙදනාට ස්තූති කරල විශ්වවිද්යාල 
භූමිෙයන් පිට වූවාය. 

“පුදුම ළමෙයක්. හරිම හිතවත්,” කියූ අනුක් දිනූෂිෙග් අතින් අල්ල ෙගන ආෙයත් ඔවුෙනාවුන්ෙග් ෙසාඳුරු 
ෙ�ම ෙලෝකයට ඇතුල් වූහ. 

 

**** 
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දුරකතනය දිගින් දිගටම නාද ෙවයි. අනික් අයට ඇෙහන්ෙන නැද්ද මන්ද? ෙබාෙහාම අමාරුෙවන් ඇස් 
ඇරලා ඔළුව උස්සලා කණ්ණාඩි ෙම්සය මත තිෙයන ඔරෙලෝසුව දිහා බැලුවම එහි ෙව්ලාව උෙද් දහයයි 
කියල සටහන් ෙවලා තිබුණ. 

රිසීවරය කවුරුත් ගන්ෙන නැති පාටයි. තවත් නිදා ගන්න බැහැ  සද්ෙදත් එක්ක. ඇය ඇ ෙඳන් බැහැලා 
ගිෙය් ෙගදර ඉන්න අනිත් අයට ෙමාකද ෙවලා තිෙයන්ෙන කියලා ෙහායන්නත් එක්ක. ඉස්සර ෙවලාම 
කරච්චල් කරන ෙටලිෙෆෝනය නවත්වලා ඉන්න ඕන. 

“හෙලෝ!” 

“ගුඩ් ෙමෝනින්! සංජීවනී ඔයා තාම නිදිද?” 

“කවුද ෙම්?” 

“රුක්ෂානි. ෙහටවත් කැම්පස් එන්න පටන් ගන්නවද?” 

සංජීවනී රිසීවරය දිහා බැලුෙව ප්රශ්නයට උත්තරය ඒක ෙදයි කියල වෙග. විශ්වවිද්යාලයට යන්න අෙන්ක 
සංඛ්යාවක් මහත් බලාෙපාෙරාත්තු තියාෙගන ඉන්නවා. නමුත් සංජීවනී කවදාවත් හිතුෙව නැහැ ඒ අයට 
අතරට එක් ෙවන්න. 

“හෙලෝ… හෙලෝ… සංජීවනී?” 

“ඉන්නවෙකා ළමෙයා ෙපාඩ්ඩක්…” 

සංජීවනී ෙලාකු ඈනුමක් ඇරිය. අනිත් පැත්ෙතන් ෙනාඉවසිල්ෙලන් දඟලන රුක්ෂානිෙග කලබල ගතිය 
ෙටලිෙෆෝන් වයර් එක දිෙග් ගලා ෙගන ඇවිත් සංජීවනී ටත් දැනුණ. 

“එන්නම්. එන්නම්. අර ෙරජිස්ෙ�ෂන් වැඩත් කරන්න ෙවයි ෙන්ද?” 

“ඒකයි මම කතා කෙළ්. ෙකාෙහදීද මීට් ෙවන්ෙන? මං එක්කන් යන්නම් ෙස්රටම ෙහට.” 

“තෑන්ක්ස්, රුක්ෂානි.” 

දැන් එනවා කියපු නිසා යන්නම ෙවනවා. ෙමච්චර දවසක් කල් දැම්මට හැමදාම කල් දාන්නත් බැහැ. එක 
අතකින් විශ්වවිද්යාලයට  ෙත්රිච්ච එක සැඟවුනු භාග්යයක්. නැත්නම් ෙමලහටත් අර එංගලන්තෙය ඉන්න 
මනුස්සයට බන්ඳල දීල ඇති. තාත්තෙගයි අම්මෙගයි යාළුෙවක් සිරිලාල්. එයාෙග අයියෙග පුතා 
එංගලන්තෙය ෙදාස්තර ෙකෙනක්. දැන් බඳින්න ෙහායනවා ලංකාෙව ෙකල්ෙලක්ව. “ගඟ අද්දර” හිටපු 
එකාට වෙග් එෙහ සුද්දිෙයක් ඉන්නව ද දන්ෙනත් නැහැ. 

සංජීවනී තවමත් ෙදමාපියන්ට තම ෙ�ම සම්බන්ධය ගැන කියා නැත. ඔවුන් ඔහුට අකැමති වන බවට 
කිසිම සැකයක් නැත. ඒ නිසා ෙමානවා කියන්නද? අෙනක කවදාවත් එවැනි ෙදයක් ගැන කතා 
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කරන්නට තරම් ඇය සිය ෙදමාපියන් හා ළඟ ඇසුරක් ද නැත්ෙත්ය. කල්පනාෙව් නියැලී ෙකාට්ටයක් 
ළමැදට තුරුල් කරගත් ඇය චානුක ගැන සිතුෙව් මුහුෙණ් ඇඳුනු සිනහවත් සමඟ. 

ඔවුන් ෙදෙදන හමුව ඇත්ෙත් ඉතා සුළු අවස්ථා කිහිපයක දී පමණි. ප්රථම හමුව ගැන කවදා ෙහෝ ඔහුට කිව 
යුතුය. චානුක තවමත් සිතන්ෙන් එය අහම්ෙබන් වූ සිද්ධියක් කියාය. ඒ හමුව ප්රෙමෝදෙයන් පිරි සිතින් ඈ 
යළි යළිත් ආවර්ජනය කරන්නට වූවාය. 

කරදරකාරී දුරකතනය නැවතත් නාද ෙවයි. තුන් හතර වතාවක් නාද වුනත් ෙපර පරිදිම කිසිෙවක් එය 
ගත්ෙත් නැත. ඉස්ෙසල්ලා නැඟිට්ට ෙවලාෙව ෙගදර අනිත් මිනිස්සු ගැන ෙසායා බලන්නට සිතුව ද එය 
ෙනාකළ බව ඇයට මතක් වුණි. 

“හෙලෝ!” 

“හෙලෝ චූටි. ඔයා තාමත් ඇ ෙඳ් ෙන්ද? මං ගැන ෙන්ද හිත හිතා හිටිෙය?” 

“චානුක!” ඇය රිසීවරය අතින් වසා වටපිට බැලුවාය. ෙපෙනන මානයක කිසිෙවක් නැත. 

“හරි වැෙඩ් තමයි අම්මා හරි තාත්තා හරි ගත්තා නම්.” 

“එෙහනම් අහනවා ෙදෝණි කැන්දන් යන්න ද කියලා.” 

“ඒ ෙදන්න එක්ක විහිළු බෑ.” 

“විහිළුවක් ෙ නෙම්. ඇත්තටම අහනවා. ඒක ෙනෙම්. මම ලියල එව්ව දවසට කතා කරන්න ෙවන්ෙන 
නැහැ. ඒකයි අද කතා කෙළ්. නැත්නම් ඔයා මාත් එක්ක තරහ ෙවයිෙන.” 

“කැම්පස් වැඩ ෙගාඩද?” 

“පංතිත් තිෙයනවා. ඒකට වඩා… කාණ්ඩයක් එනවා ලංකාෙවන්. ඒ අයව එක්ක ෙගන එෙහ ෙමෙහ 
යන්න තිෙයනවා.” 

“ඔෙහ ඉඳලත් ෙද්ශපාලනය ද?” 

“ඒවා අත අරින්න බෑෙන් චූටි.” 

මඳ ෙවලාවක් ආදර බස් ෙතපලමින් ඔවුන් ෙදෙදන දුරකතනෙය් රැඳී සිටියහ. සංජීවනීට ඔහු ලිපි ලියන්ෙන් 
ෙකල්ලකෙග් නෙමනි. පාසැෙල් සිටි ෙයෙහළියක් දැන් පිටරට යැයි ඇය ෙදමාපියන්ට කියා සිටියාය. 
නිතර ෙගදර නැති ෙදමාපිෙයෝ ඇයට එන ලිපි කන්දරාව දැක්කා නම් සැක සිතනු නිසැකය. 

චානුක බලෙය් සිටිනා ඇමතිවරෙයකුෙග් පුෙතකි. ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලයට වරම් ෙනාලද ෙහයින් පිටරට 
අධ්යාපනය ෙසායා ගිය අතරට එක් වූ අෙයකි. යන්න බලා හිටිය ෙකනාට ලැබුෙන නැහැ. හීෙනකින් වත් 
යන්න ෙනාහිතපු සංජීවනීට අවස්ථාව පෑදුනා. 
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සංජීවනීෙග් ෙදමාපියන් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයක් ෙනාලද අයයි. ඔවුනට ඉහළ අධ්යාපනය ගැන 
කැමැත්තක් ෙහෝ අකමැත්තක් ෙනාතිබුණි. ඒත් එයින් තම සමාජ තත්වයට  ලකුණු වැෙටනවාට සතුටු වූහ. 
සංජීවනී කැමති නම් තවත් ඉෙගන ගන්න යයි ඔව්හු කීහ. එංගලන්තෙය් සිටින මනමාලයා ද ඇය තව 
දුරටත් ඉෙගන ගන්නවාට කැමත්ත පළකර සිටිෙය්ය. විවාහය සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් ස්ථිර ෙනාවුන ද ඒ 
සඳහා කාලය ලබා ගනු වස් ඇය ද කැම්පස් ජීවිතය පටන් ගන්නට අදිටන් කළාය. 

නාන කාමරෙය් වතුර වැක්ෙකෙරන හඬට ඇයෙග් නිදන කාමරෙය් ෙදාර අරින හඬ මැකී ගිෙය්ය. 
වැරැද්දක් කළ අෙයකු ෙමන් නාන කාමරයට ඔළුව දැම්ෙම් ෙගදර ෙමෙහකාරියයි. 

“ෙබ්බි?” 

“ඇයි?” 

“ඊෙය රෑ ඩ්රැයිවර් වත්ෙත ඉඳලා ආවා. ෙනෝන මහත්ෙතල කාණ්ෙඩම ෙසනසුරාදා ෙවයි කිව්වා 
එනෙකාට.” 

“හා.” 

“අදත් ෙත් ෙබාන්ෙන නැද්ද?” 

“නෑ. මීට පස්ෙස ෙත් හදන්න එපා මට. දත් කහට ෙවනව ෙත් බිව්වම.” 

සංජීවනී බනින්න හිතුනට බැන්ෙන නැහැ ෙමෙහකාරියට දුරකතනය ගත්ෙත නැති එකට. ෙකාල්ෙලක් 
කතා කළා කියල අනිවාර්ෙයන්ම අම්මාෙග් කෙන් තියනවා ෙමයා. 

හිමිහිට ෙදාර අඩවන් කළ ෙමෙහකාරිය මුළුතැන් ෙගය ෙවත ගියාය. ෙමෙහමත් ෙමෝස්තර. ඉටිරූෙප් 
වෙග් ලස්සනයි. තව ෙමානවා ඕනද? ලස්සන රැකගන්නයි කියල ෙත් ඩිංගක්වත් ෙනාබී ඉන්න 
පුළුවනැයි. ඇය සිතුෙව් ද්රවිඩ බසින්. 

 

**** 

හතර ෙදනාම කළින් කතා කරගත් පරිදි සිංහල �ඩා සමාජෙය් දී හමු වූහ. මාස කිහිපයකට පසුව හැෙමෝම 
එක්වන දවස ෙමයයි. ෙනාකියා බෑ ෙමයාලට චානුක ගැන. සංජීවනීෙග් අරමුණ සිය ෙයෙහළියන් හා තම 
රසවත් ආදර කතාව ෙබදා ගැනීමයි. තම ජීවිතය විෙනෝදෙයන් පිරි එකක් යැයි වැඩිෙදනා දරන වැරදි 
මතය ෙවනස් කරන්නට ඇය කිසිදා උත්සාහ කෙළ් නැත. එෙහත් ෙම්ක ෙනාකිව්ෙවාත් ෙමයාල 
ෙකාෙහන් හරි ෙහායාගන පස්ෙස බනියි. 

ඒත්, කාෙගන් දැන ගන්නද? සංජීවනී තමා සමඟම තර්ක කළාය. රසවත් ෙදයක අගය තිෙයන්ෙන ෙබදා 
ගන්න පුළුවනි නම් පමණයි. ෙවන කියන්න ෙකෙනක් ඇයට නැත. චානුක ඉන්ෙන් පිටරට නිසා ඇයට ඒ 
ගැන කතා කරන්නටවත් ඉන්ෙන් ෙම් තුන්ෙදනා පමණි. 
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ෙග්ට්ටුෙවන් ඇතුලට වාහනය දමා ඇයව හැරලූ රියැදුරා පැයකින් ආපහු එන්නම් කියා පිටව ගිෙය්ය. 
සංජීවනීෙග් වාහනය රිය අනතුෙර් ගැටීෙමන් පසුව තාම ඇත්ෙත් ගරාජයකයි. එය අලුත්වැඩියා කරන්නට 
කාටවත් උවමනාවක් නැත. චානුක ආෙය් ලංකාවට එන්ෙන් ලබන වසෙර් නිසා සංජීවනීට ද වාහනයක 
අවශ්යතාවය ෙනාදැෙන්. 

වටපිට බලද්දී පිහිනුම් තටාකෙය් දිය කිඳුරියක ෙස් දිය යටින් ඇෙදනා රුක්ෂානිව ඇය දුටුවාය. පෙසකින් 
වූ ලීෙයන් නිමැවූ සුව පහසු ඇඳි පුටුවක සංජීවනී වාඩි වූවාය. අහල ඇති ස්නැක් බාර් එෙකන් කෑම බීම 
ලබා ගැනීමට කුඩා දරු දැරිෙයෝ උඩ පැන පැන සිටිති. හිෙස් දමා තිබුන ෙතාප්පිෙයන් ඇය මුහුණ අඩවල් 
කෙළ් තමා හඳුනාෙගන කතා කරන්නට එන අයෙගන් ගැලෙවන්නට. 

“ෙමයාට ෙමතනත් නින්ද ගිහින් වෙග්.” 

�නිෙග් කඩෙහ ඬන් සංජීවනී තිගැස්සුනා. ස්වල්ප ෙවලාවක් ෙනාදැනුවත්වම ඇයට නින්ද ගිහින්. 

“හෙලෝ සංජීවනී!” හසන්ති කවදත් පුරුදු සුමුදු හඬින්. 

“අපට එන්න කියල අරය තවමත් පූල් එෙක්.” 

�නි සුපුරුදු ෙනාක්කාඩු ස්වරෙයන්. යටගියාව ආෙයත් මතකයට ආෙව් ෙයෙහළියන් ෙවත බැඳි ආදරයත් 
සමඟ. ෙකාච්චර රණ්ඩු අල්ල ගත්තත් කියනු බැරි බැඳීමකින් දැන් හතරෙදනාම සමීපෙවලා. 

එහා ෙමහා පීනන රුක්ෂානි දිහා තුන්ෙදනාම බලෙගන හිටියට පිහිනුම් තටාකය ළඟට යන්න 
එක්ෙකෙනක් වත් කැමති වුෙන් නැහැ. ගිෙයාත් කිසි සැකයක් නැතුව ෙකල්ල වතුර ගහනවා. ෙනාදැක්කා 
වෙග් හිටියට අනුමානයක් නැතිව එයා ඉන්ෙනත් ෙමයාල ළඟට එනකම්. 

“ඔයා කැම්පස් පටන් ගත්ත කියල ආරංචියි.” 

�නි කිව්ෙව සංජීවනීට වුනාට එයාෙග ඇස් තිබුෙන ස්නැක් බාර් එක පැත්ෙත. උස ෙකාල්ෙලා ෙදන්ෙනක් 
පුංචිම පුංචි නාන කලිසම් ෙකාට විතරක් ඇඳෙගන අයිස් �ම් දිව ගානවා. 

“පිහිනුම්කාරී ආවහම කියන්නම්. ෙලාකු කතාවක් තිෙයනවා කියන්න.” 

සංජීවනී පයින් ගැහැව්වා �නිෙග කකුලට. ෙමයා කට ඇරෙගන බලා හිටිෙයාත් අර ෙකාල්ෙලා ෙදන්න 
එනවා ඊ ළඟට විහිළු කරන්න. කතාව කියල හමාරයි එතෙකාට. 

“හසන්ති කිසි සද්දයක් නෑ. ෙකාෙහාමද ළමෙයා ආච්චි එෙහම.” 

සංජීවනීට උවමනාවක් තිබ්ෙබ නෑ හසන්තිෙග ආච්චි ගැන ෙතාරතුරු අහන්න. ඒත් කතාවක් පටන් 
ගත්ෙත නැත්නම් �නි කකුලට ගහපු එකට ආෙය් රණ්ඩුවක් පටන් ගනියි. 

“ආච්චිට හරි වැඩ දැන්. බැංකුෙව් මහත්තෙයක් ඉන්නවා අෙප් ෙගදර එන. මං නැති ෙවලාවට. ෙදන්න 
එක්ක බිස්නස් කතා කරනවාලු. මට මුකුත් කියන්ෙන නෑ.” 
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“මෑන්ෙග වයස කීයද?” 

“නිකං ඉන්න �නි. එෙහම එකක් ෙනෙමයි. හැබැයි දැන් ආච්චි අත සල්ලි ටිකක් තිෙයනවා. මට 
කියන්ෙන අෙප් ඉඩෙමන්  කෑල්ලක් අල්ලපු වත්තට විකුණල ලැබුන කියල. ඒත් ඒෙකන් විතරක් ලැබුන 
සල්ලි කියල විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. පුංචි කෑල්ල…” 

තුන් ෙදනාම ෙතෙමන්න වතුර පාරක් වැදුන. රබර් පිහිනුම් ෙතාප්පියට රුක්ෂානි වතුර පුරවාෙගන ඇවිත්. 
පුටුවලින් එක පාරටම උඩ පනින තරුණියන් ෙවත හැෙමෝෙගම අවධානය ලක්වුනා කියල අමුතුෙවන් 
කියන්න ඕන නෑෙන්. රුක්ෂානි කෑලි ෙදෙක් තද ෙරෝස පාට පිහිනුම් ඇඳුමකින් සැරසිලා. ෙකල්ල දැන් 
හැඩයි. 

“මම යනවා ෙච්න්ජ් කරන්න. කෑම බීම මෙග් නමට දාන්න. මටත් ෙපෝෙටෙලෝ ෙබෝතලයකුයි බැදපු 
රටකජුයි ගන්න ප්ලීස්,” රුක්ෂානි හිනා ෙවවී ගියා ඇඳුම් මාරුකරන කාමර පැත්තට. 

අයිස් �ම් කාපු ෙකාල්ෙලා අෙයත් වතුරට බැහැල. රුක්ෂානිෙග ඉල්ලීම ඉටු කරන්න තුන් ෙදනා පුටු 
වලින් නැගිට්ට. ෙවන පුටු ෙහායා ගන්නත් ෙවනවා. වතුර පාෙරන් ෙහාඳ ෙවලාවට වැඩිෙයන් ෙතමුෙන් 
පුටු. 

කෑම බීමත් අරෙගන ෙවනත් තැනක හරිබරි ගැහිලා හතර ෙදනාම අසුන් ගත්ත. විශ්වවිද්යාලය ගැනත් 
එකිෙනකාෙග ෙතාරතුරු සමඟත් කතාව ඇරඹුනා. සංජීවනී අන් තිෙදනට කතා කරන්නට හැර සිය සිසිල් 
බීම ෙබෝතලය ටිකින් ටික හිස් කළා. කියන්නෙදෝ ෙනාකියන්නෙදෝ යයි ඇය තවමත් සිතයි. 

“සංජීවනීට තිෙයනවා අපිට කියන්න නිව්ස් එකක්,” රුක්ෂානිෙග් ඇස් සුපුරුදු දඟකාර හිනාෙවන් පිරිලා. 

“ෙමාකක්ද? ෙමාකක්ද?” �නියි හසන්තියි හැරුෙන සංජීවනී දිහාට ෙනෙවයි. රුක්ෂානි දිහාවටයි. 

“ෙමන්න නිළිය ලැජ්ජාෙවන්.” 

සංජීවනීෙග කන් අග යාන්තෙමන් රතුෙවලා. ඉක්මණට කතාව පටන් ගත්ෙත නැත්නම් ෙමයාල එක 
ෙදක කරයි. සංජීවනීට ඕන ෙවලා තිබුෙන බැරෑරුම් බවකින් කතාව කියන්න. ඒත් අන්තිමට ආදර 
අන්දරය කියැවුෙන් චානුකෙග් වාහනය පසුපස හඹා ගිහින් හප්පා ලබාගත් සිය ප්රථම හමුවීම කියද්දි 
ඇතිවුන කැකිරි පැෙලන හිනා මැද්ෙද. 

රුක්ෂානි දැන සිටිෙය් සංජීවනීට එංගලන්තෙයන් කතා ෙකෙරන මනමාලයා ගැන. එයාට ආරංචිය ආෙව් 
එංගලන්තෙයන්. ඊට වඩා දුර දිග ගිය වැඩක් ෙමෙහ ෙවලා. ඉස්සරහට ප්රශ්න ෙගාඩකට මුහුණ ෙදන්න 
තරම් ආත්ම ශක්තියක් සංජීවනීට තිෙයයිද? එයා ඒ ගැන හිතලාවත් ඇත්ද කියලයි රුක්ෂානි හිතන්නට 
වුෙන්. 

කතාව කියද්දි රුක්ෂානි ෙගන් තමාෙග් ආදරවන්තයා ගැන කාෙගන් ද දැන ගත්ෙත කියල අහන්න 
හිටියත් සංජීවනීට අමතක වුනා ඒක අහන්න. එයා හිතුෙව් රුක්ෂානි ෙහායාගන තිෙයන්ෙන චානුක ගැන 
කියලයි. 
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**** 

පුරුදු පරිදි හසන්ති ෙගදර ආෙව් ෙහාඳටම හවස් ෙවලා. රැකියා හමාරවී ෙගවල් බලා දුවන ෙස්වක 
හමුදාවත් එක්ක බස් එකක නගින්න කරන ෙපාරකෑම නිසා ෙගදරට අඩිය තියද්දි ෙතෙහට්ටුෙවන් 
ෙහම්බත් ෙවලා ඇය ගත අඩපණව තිබිණ. ෙගට ඇතුල් ෙවනෙකාට ආච්චි ඉන්නවා පුදුම 
සන්ෙතෝසයකින්. අලුතින් ෙව්වැල් ගහල හදපු පුටුව ළඟ ඉවර ෙවච්ච �ම් ෙසෝඩා ෙබෝතලයකුත් තිබුණ. 

“කවුද ආෙව්, ආච්චි?” 

“බැංකුෙව මහත්තය.” 

“ෙමාකටද එයා නිතර ෙමෙහ එන්ෙන.” 

ෛවද්ය ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් අතර කාලය ෙගවීෙමන් ලද හයි යත්, දවෙස් ෙතෙහ ට්ටුවත් නිසා ආච්චිෙගන් 
ප්රශ්න අහන්න හසන්ති එඩිතර වුනා. සමහර විට ඒ ශක්තිය ලද්ෙද් අද ආච්චි සතුෙටන් ඉන්නා බව දුටු 
නිසාද විය හැකිය. රැලි වැටුන ආච්චිෙග් මුහුෙණ් තද වුන ෙතාල් අතර සිනහවක් නළියන බව ඇය දැක්ෙක් 
දැනුයි. 

“ෙම් ෙගදර විකුණන්න කියල අනන්තවත් කියපු අය හිටිය. විකුණලා ෙකාෙහ් හරි ගියා නම් අපිව ෙහායා 
ගන්න ෙල්සි ෙවන්ෙන නෑෙන් ඒ මහත්තයට.” 

බැංකු නිලධාරියා තම නිවසට පැමිණි ප්රථම වතාව ෙමය ෙනාවන බව හසන්ති දනියි. ආච්චි කියනා 
අන්දරය ඇයට අගක් මුලක් ෙත්රුම් ගත ෙනාහැකිය. එෙහත් වැඩිය ප්රශ්න කරන්නට ගිෙයාත් ඇය කිසිත් 
ෙනාකියනු ඇත. 

තමා සමඟ ෙබදා ගන්නවා ෙවනුවට ආච්චි තනියම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා කියල හසන්තිට සියුම් ෙක්න්තියක් 
දැනුණි. ඒත් ඇය කිසි දිෙනක ෙමතරම් ප්රෙමෝදයකින් සිටිනවා තමා දැක නැත. පව්! 

“ෙත්කක් හදන්න ද?” 

“මට එපා. දුව හදාෙගන ෙබාන්න.” 

“මටත් එපා,” ඇයට පුටුෙවන් නැගිටින්න බැරි තරමට මහන්සි වැඩියි. 

ෙදෙදනම නිහඬයි. ෙමෙතක් ෙහමින් ෙහමින් ඇද හැලුන අඳුර කල්ගත්තා දැන් ඇති යයි කියන්නට ෙමන් 
එකවර පාත් විය. නිවසට දැන් විදුලි බලය ඇත. නිදන කාමරයටත් කුස්සියටත් ෙමන්ම ඉස්ෙතෝප්පුෙවහිද 
එක බල්බය බැඟින් ඇත. රුක්ෂානිෙග ෙගදර ෙකෙනක් හිටියත් නැතත් සමහර තැන්වල ලයිට් නිතර 
පත්තු ෙව්. හසන්තිෙග ෙගදර ලයිට් බල්බයක් පත්තුෙවන්ෙන් ඒ එළිෙයන් යමක් කරගන්නට 
අවශ්යතාවයක් ඇත්නම් පමණි. ඒ අතින් මුදල් ටිකක් ලැබුනා යයි කියා ආච්චි ෙවනස්වී නැත. 
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“දූ දැන් ෙලාකු හින්දා ෙම් කියන කාරණාව ෙත්රුම් ගන්න ඇහැකි ෙව්වි,” හසන්තිෙග් ආච්චි පටන් 
ගත්ෙත් ඇෙහන නෑෙහන තරම් කටහඬකිනි. හසන්ති පුටුෙව් ෙහලවුෙන් වත් නැහැ. කතාව එතැනින් 
නතර ෙව් යන බයට. 

“මෙග් දුව, දුවෙග අම්මා යාළු ෙවලා හිටියා ෙහාඳ සීෙද්වි මහත්තෙයක් එක්ක. අපි දුප්පත් වුනාට වැදගත් 
අය. පස්ෙසයි දැන ගත්ෙත ඒ මහත්තයට පවුලක් ඉන්නවා කියල.” 

කතාව මඳකට නැවතුනා. කළුවර නිසා ඇයෙග මුහුෙණ් ඉරියව් දකින්න ක්රමයක් නැහැ. ආච්චිෙග ස්වරය 
තරහ මුසු වූවක් ෙනෙවයි. හසන්ති පුංචි කාෙල් බලාෙගන හිටිෙය තම ෙදමාපියන් තෑගි අරන් ඇය 
ෙසායාෙගන එයි කියල. ඉස්සර නිතර නිතර ඒ හීෙන දැක්ක හසන්ති හිතුෙව ඔවුන් මිය ගිහින් කියා ආච්චි 
කියන්ෙන ෙබාරු කියල. කාලයක් ගියාම ඒ ගැන කිසිම හැඟීමක් නැති තරමට ඇයෙග හිත හැදිලා 
තිබුෙන. 

“දූ ලැෙබන්න හිටි නිසා අපි මුකුත් කිව්ෙව නැහැ. ලස්සන මහත්තය. වැදගත් පවුලක අපි ඒ අය දැක්ෙක 
නැතිවට. හදිසිෙය්ම දවසක් ෙමෙහ එන ෙවලාවක ෙමෝටර් සයිකෙල් කාර් එකක හැප්පුනා. මහත්තය 
එතැනම නැතිවුනා. දූෙග් අම්මා එදා ඉඳන් හිත නරක් කරෙගන දවෙසන් දවස ෙලඩ වුනා. දුව ලැබිල දවස් 
පහයි ජීවත් වුෙන. මට දුව බලා ගන්න කියල එයත් ඇස් පියාගත්ත.” 

ඇයට ඇයෙග්ම ෙශෝකී රාවය දරාගන්නට අමාරුයි. හසන්තිට ෙමය ෙවනත් ෙකෙනකුට වූ සිද්ධියක් 
අහනවා වැනිය. ඇයට ෙදමාපියන් ගැන මතකයක් නැත්ෙත් ඒ ගැන දුකක්ද නැත. ආච්චි කතා කරන්ෙන් 
ඇයෙග් දුව ගැන දුකින්. හසන්තිෙග හිෙත් නැඟුෙන් ආච්චි ගැන දුකකි. 

“මම දැනන් හිටිය ඒ මහත්තය මෙග් දුවයි එයාෙග දරුවයි ෙවනුෙවන් යමක් කරල ඇති කියල. ඒත් ඉතින් 
කාෙගන් අහන්නද? ඒකයි මම ෙම් ෙග් දාලා ෙනාගිෙය.” 

චීත්ත ෙපාෙටන් ෙකානක් උස්සා ඇය ෙහාටු සූරන හඬ හසන්තිට ඇසිණ. ඇය ළඟට ෙගාස් කරවට අත 
දමා ඇය තුරුල් කර ගන්නට හිතුනද හසන්ති කිසි  දිෙනක තම ආච්චිව වැළඳ ෙගන ෙහෝ ඇයට තුරුල් වී 
නැත. ඇයට දණ ගසා වැන්ද නමුත් එකිෙනකා ස්පර්ශෙයන් ෙතාර වූහ. රුක්ෂානි සිය මෑණියන්ව 
බදාෙගන මුහුණ සිඹින හැටි හසන්තිෙග් සිහියට නැඟුණි. කතාෙව් ඉතිරිය අසනු පිණිස ඇය සිටි තැනම 
නිශ්ශබ්දව සිටියාය. 

“දූෙග තාත්තා සල්ලි දාලා බැංකුවකට. පස්ෙස කාෙලක දුවෙග වියදම් වලට ගන්න. ඒකටයි බැංකුෙව 
මහත්තය ෙමෙහ ඇඩ්රස් ෙහායාෙගන මුලින්ම ආෙව්,” හිෙත් තිබූ ෙලාකු බරක් සැහැල්ලු කරගත් ආච්චි 
දිග සුසුමක් ෙහළීය. 

ආච්චි නැගිට ෙගය ඇතුලට ගිෙය් කතාෙවන් මහන්සියට පත් වූ නිසාෙවනි. හසන්තිට අහන්න දහසකුත් 
ප්රශ්න ඇත. මැලියම් ගා අලවා තැබූ ෙලස ඇය පුටුෙව් වාඩිව සිටිෙය් පැහැදිලි සිතිවිලි වලින් ෙතාරව. 
ෙවනදා රෑ ෙබෝ වූ වහාම ඉස්ෙතෝප්පුෙවන් ඇතුලට තමා කැඳවන ආච්චි අද නිශ්ශබ්දයි. 

නිවස ඉදිරිපිට වාහනයක් නතර කරන හඬ ඇසී ඇය බිත්තිය අත ගා ලයිට් ස්විච් එක දැමුවාය. එතරම් 
එළියක් නැති ලයිට් බල්බෙයන් අවට අඳුර නැති කරන්නට උදව්වක් ෙනාලැබිණ. පාෙර් ලයිට් කණුෙවන් 
ඒ අවුත් තිෙයන්ෙන් රුක්ෂානිෙග් වාහනය බව ඇය දුටුවාය. 
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“හසන්ති මිස්..?” 

“අමරදාස… ඇයි ෙම් රෑ?” 

“සමාෙවන්න මිස්. මට රුක්ෂානි ෙබ්බි පණිවුඩය දුන්ෙන දවල්. වැඩකට කළුතර ගියා. දැන් ෙම් ආපහු යන 
ගමන්. දන්නවෙන පණිවිෙඩ් දීලා ගිෙය නැත්නම් ෙබ්බ් මාත් එක්ක තරහ ෙවයි.” 

“එයාෙග හැටි එෙහම තමයි. ෙමාකක්ද හදිසිය?” 

“ෙමන්න ලියුමක් දුන්නා. උත්තරයක් අරන් එන්න කිව්වා.” 

රුක්ෂානිෙග ෙගදර වැඩට ඉන්න අය එයාට පණට වෙග ආදෙරයි. තවමත් ෙදමාපියන් වැඩි දවස ඉන්ෙන 
පිටරටවල. රුක්ෂානි තමයි තනියම ෙගදර ෙදාර බලාෙගන ඉන්ෙන. හසන්ති ලියුම් කවරය අරින ෙකාට 
ආච්චි කටහඬවල් ඇහිල ඉස්ෙතෝප්පුෙව. 

“හදිසියක්ද අමරදාස මහත්තෙයා?” 

“නෑ ෙනෝන. ෙම් මට පරක්කු වුනා ගමනක් ගිහින් එනෙකාට….” අමරදාස ආෙයත් මුල සිට විස්තර 
කරයි. 

හසන්ති ෙකාළයත් අරෙගන ෙග් ඇතුලට ගිෙය් උත්තරයක් ලියන්න. ආච්චි ෙත් හදන්න ඇහුවත් 
අමරදාස ප්රතික්ෙෂ්ප කරනවා හසන්තිට ඇහුන. 

ලියුෙම රුක්ෂානි ඉං�සිෙයන් ලියල තිබුෙන ෙමෙහම. 

“බ්යාමප්රභාව වහාම අවශ්යව ඇත. ෙහට උෙද් දහයට හමුවන්න.” 

හසන්තිෙග කට ෙකානට හිනාවක් ආව. ෙයෙහළියන් හතර ෙදනාෙග් බ්යාමප්රභාව ගැන පාසැල් යන 
අවදිෙය් ගුරුවරියකෙගන් තමයි ප්රථම වරට එයාලට අහන්න ලැබුෙන. දැන් හතරෙදනා ෙගාඩාක් සමීප 
ෙවලා. රුක්ෂානි කලකට පස්ෙස ෙම් වචනය පාවිච්චි කරන එක ගැන පුදුමයට පත්වුනත් හසන්තිට එයින් 
දැනුෙන සතුටක්. තමා යම් කට්ටියකට අයිතියි, එයාලට තමාව අවශයයි කියල දැනුන හැඟීම ඇයව අපූරු 
විදියකට තෘප්තිමත් කෙළ් සමහර විට ආච්චි හැන්දෑයාෙම් අතීතය ගැන කතා කළ නිසා ෙවන්න ඇති. 

අමුතුෙවන් කියන්න ඕන නැහැ ෙකාෙහදීද හමුෙවන්ෙන කියල. ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් එයාලටම 
ෙවන්ෙවච්ච තැනක් ඔවුන් ෙහායාෙගනයි තිබුෙන දැනටමත්. හසන්ති ගිෙය ෛවද්ය පීඨයට. �නි 
නීතිවිද්යාලයත් ෙකාළඹ කැම්පස් එෙක් නීති පීඨයත් අතර ගමෙන. රුක්ෂානියි සංජීවනියි මානව ශාස්ත්ර 
පීඨෙය්. දැන් සංජීවනීත් කැම්පස් ඇවිත් නිසා හතර ෙදනාම ආෙයත් එකතු ෙවන පාටයි. අනිත් අයට තරම් 
නිදහසක් හසන්තිට නැහැ. ඒත් වැදගත් ෙදයක් ෙනෙමයි නම් රුක්ෂානි ෙගදරට පණිවිඩ එවන්ෙන නැහැ 
කියලත් හසන්ති දන්නවා. හසන්ති ‘එන්නම්’ කියල ඉං�සිෙයන් ඒ ෙකාළ කෑල්ෙලම කුරුටු ගාලා 
අමරදාස අත යැව්ව රුක්ෂානිට. 
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**** 

“සංජීවනී හරි කරදෙර්ක වැෙටන්නයි යන්ෙන,” රුක්ෂානි කතාව පටන් ගත්තා. සංජීවනී තාම ඇවිත් 
හිටිෙය නැහැ. 

“එයා අපිට මුකුත් කියන්ෙන නෑෙන. අපි ෙකාෙහාම ද පැනලා උදව් කරන්ෙන,” �නි ඇහව්ෙව ප්රශ්නයක් 
ෙනෙමයි. 

“චානුකෙග් තාත්තෙග අදහස් නිසා එයාලට තරහකාරෙයෝ හරියට. ෙගදරින් සංජීවනීට මංගල්යයක් කතා 
කරලත්.” 

“තව එකක්?” �නිට ෙජලස් ද ෙකාෙහද. 

“මම හිතුවා එයා අපිට එදා කියන්න ගිෙය ඒක ගැන කියල. මම අඳුරනවා ලන්ඩන් වල ඉන්න පවුල. හරි 
සැර මිනිස්සු.” 

රුක්ෂානි කතා කෙළ් හිෙත් කනස්සලෙයන්. හැම ෙදයක්ම පැහැදිලියට තිෙයන්න ඕනා එයාට. හැම 
ෙදයක්ම කළු සුදු යයි ෙවන් කරන්න බැහැ. අළු පාට අවස්ථා තිෙයනවා කිව්වට රුක්ෂානි අහන්ෙන 
නෑෙන්. 

“අපි ෙමාකද කරන්ෙන?” �නි එක්ෙකා කරන්න තිෙයන ෙදයක් කරනවා. නැත්නම් එයාට නම් ප්රශ්ෙන 
ආෙයත් මතක් ෙවන්ෙනත් නැති තරම්. 

කවුරුත් මුකුත් කියන්න ෙපර ෙකාල්ෙලා කාණ්ඩයක් හයිෙයන් හූ කියන හඬ ඔවුන් සවනට වැදුණි. දිගු 
ෙකාණ්ඩය හැම අත සුළ ෙඟ් පාවී යද්දී පිස්සිෙයක් ෙමන් සංජීවනී ඔවුන් අතරට දුව ආවාය. ඇයෙග් ඇස් 
වල පිරුණු කඳුළු කම්මුල් දිෙග් ගලා ඇවිත් වියළිලා. මුහුෙණ් දාපු ආෙල්ප නිසා එය වඩාත් කැපී ෙපනුන. 

“පිස්ෙසෝ. එන්ෙන ඉෙගන ගන්න ෙනෙම්. මනමාලකමට ද ෙකාෙහද?” සංජීවනී ෙක්න්තියත් දුකත් මැඬ 
ගන්න ආයාසයක. 

“ෙමාකද වුෙන්?” අනිත් තුන්ෙදනාට තවමත් ඇෙහනවා ෙකාල්ෙලා හූ කියන සද්දය. 

“කවුෙදෝ එක්ෙකෙනක් ඇඳින ෙගන මම නිළියක් කියලා. තවත් ෆස් ට් ඉයර් ෙකාල්ෙලක් එවනවා මෙග් 
මූණ ඉඹින්න.” 

“ඉතින් එයා මූණ ඉම්බද?” �නි ඇහුෙව ඇස් ෙලාකු කරෙගන. 

“ඒක ෙකාල්ලට කරපු රැග් එකක්. ඔයාට ෙනෙමයි,” රුක්ෂානි කියයි. 

�නියි සංජීවනියි එෙහම ෙවන්ෙන ෙකාෙහාමද කියල රුක්ෂානි ෙගන් අහනවා. ෙමයාල දන්නවා නම් 
ෛවද්ය පීඨෙය් ෙදන රැග් ගැන පළාෙත් යන එකක් නැහැ කියල හසන්ති සිතයි. 

“හරි කවුරුවත් මූණ ඉම්ෙබ නෑෙන්?” රුක්ෂානි සංජීවනී හැඟිස්ෙසව්වාය. 
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“ඔයා ෙකාෙහාම ද දන්ෙන?” �නි අහනවා. 

“අපට කියන්න සංජීවනී…” රුක්ෂානි ඉං�සිෙයන් ඉල්ලා සිටියාය. 

“නෑ කවුරුවත් එෙහම කෙළ් නෑ,” සංජීවනී මුමුණයි. 

“ෙකාල්ෙලා හූ කිව්ෙව ඒ ෙකාල්ලට. ඔයාට ෙනෙමයි,” රුක්ෂානි අවධාරණය කරයි. 

�නි තවමත් විශ්වාස කරන්ෙන නෑ ෙවච්ච ෙද්ට රුක්ෂානි දුන් පැහැදිලි කිරීම. 

“මට ෙගාඩාක් ෙවලා ඉන්න බෑ. දැනටමත් ලැබ් එකක් මිස් වුනා,” හසන්ති රුක්ෂානිෙග අත උස්සලා 
ඔරෙලෝසුෙවන් ෙවලාව බැලුව. 

“ඔයා අපිට ලන්ඩන් ඉන්න ෙඩාක්ටර් ගැන කිව්ෙව නැහැ.” 

රුක්ෂානි ෙකළින්ම බැස්සා මාතෘකාවට. සංජීවනී ෙල්න්සුවකින් මුහුණ පිහදානව. �නි හැෙමෝෙගම 
මුහුණු දිහා බැලුෙව තවමත් ෙමාකක්ද ප්රශ්ෙන කියල ෙත්රුම් ගන්න බැරිව. 

“ඒ ගැන මට හිතන්න බැහැ රුක්ෂානි,” සංජීවනී නැවතත් මුමුණයි. 

දැන් කතාව යන්ෙන ඉං�සිෙයන්. හසන්ති බලාෙගන ඉන්ෙන ඉක්මණට එතැනින් පැන ගන්න. අද 
විසඳගන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනෙමයි ෙම්ක. සංජීවනී ඉන්ෙන දුෙකන්. ෙකෙනකුට උදව් කරන්න පුළුවන් 
එයා උදව් බාරගන්නවා නම් පමණයි. �නි කියන කතාවත් ඇත්ත. සංජීවනී අපිට හැම ෙදයක්ම ෙනාකියන 
නිසා ඇය ඉන්නා තත්වය කුමක් දැයි හරියාකාරව ෙයෙහළියන් තුන්ෙදනා ෙනාදනිති. 

“සංජීවනීෙග අම්මයි තාත්තයි ෙමයා ලන්ඩන් ඉන්න ෙඩාක්ටව බඳිනවයි කියල තීරණය දීලා තිෙයන්ෙන. 
දැන් චානුක ගැන ෙගදරට ආරංචි වුෙනාත් හරි වැෙඩ්,” රුක්ෂානි තතු පැහැදිලි කරන්නීය. 

“මෙගන් අහලා කරපුවා ෙනෙමයි,” සංජීවනී තරමක තරෙහන් කියයි. 

“ප්රශ්ෙන ෙම්කයි සංජීවනී. අපි ෙකාෙහාමද ඔයාට උදව් කරන්ෙන? ඔයා අපිට කියන්න ඕන ෙමාකද 
ෙවන්ෙන කියල. අපි ඔයාෙග යාළුෙවෝ. අපිට කියල තියන්න. නැත්නම් අපිට කිසි උදව්වක් ෙදන්න බැරි 
ෙවනවා. අපි ඔයා කියන ෙදයක් කරනවා. හැබැයි ෙදපැත්තටම හංගාෙගන ඉඳල පස්ෙස තීරණය ගන්න 
ෙව්ච දවසට චානුකත් ඔයාට බනීවි එයාට කිව්ෙව නැහැයි කියලත්.” 

සංසුන්ව තත්වය පැහැදිලි කරන්න හැකියාව තිබුෙන හසන්තිට. 

“ඔයා ෙඩාක්ටෙග ෙප්රාෙපෝසල් එක ගැන චානුකට කියල නැහැ ෙන්ද?” 

රුක්ෂානි සංජීවනිෙග් මුහුණ දිහා බැලුවට සංජීවනීෙග ඇස් ෙයාමුෙවලා තිබුෙන ඇෙග් පාවහන් යුගල 
ෙවත. 

“චානුක ලංකාවට ආවම කියනවා,” සංජීවනී තීරණයක් ගත්තාය. 
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ෙතාල් තද කරෙගන ඔළුව ෙදපැත්තට වැනුව රුක්ෂානි ඒ උත්තරයට කැමති වුෙන් නැති වුනත් ෙවන 
ෙදයක් කියන්න ගිෙය් නැහැ. �නිට ෙමම ප්රශ්නයත් ඊට ෙදන උත්තරයත් ගැන කිසිත් සිතාගත 
ෙනාහැකිය. ඇය බලා සිටිෙය් තව පැහැදිලි කිරීමක් කාෙගන් ෙහෝ ලැෙබ් යයි කියාය. වැරැද්දක් ඇත්නම් 
එය කුමක්ද? 

“ඕන ෙදයකට අපි ඉන්නවා. ඒක අමතක කරන්න එපා,” හසන්ති අනිත් ෙදෙදනා ෙවනුෙවන් ද පවසා 
නැගිට්ෙට් තවත් ෙද්ශනයක් මඟ හැෙරන්නට ෙපර ආපසු ෛවද්ය විද්යාලය ෙවත යන බස් රථයක 
එල්ෙලන්නට. 

ෙපාෙරාන්දු කඩ කිරීෙම් නීතිමය පැත්ත ගැන ෙසායා බලන්නට ඉටාගත් �නි එය කිසිවකුටත් කියන්න 
ෙනාගියාය. ඇයට එහි ෙවන අඩුපාඩුවක් ෙනාෙපනුණි. ඇයටත් ෙද්ශනයකට යන්න කාලය අවුත් තිබිණ. 

“අර හසන්ති කිව්ව ෙද්ම තමයි. අපි ඉන්නවා ඔයාට. ඕන දවසක. අමතක කරන්න එපා,” කියූ �නි 
ෙපාත්පත් බෑගයත් කෙර් එල්ලා ෙගන පිටවූවාය. 

සංජීවනීත් රුක්ෂානිත් ෙදෙදනාම සහභාගී වන ඉං�සි සාහිත්යය ෙද්ශනයට කාලය උදාවන ෙතක් ඔවුන් 
ෙදෙදනා එහි රැඳී සිටියහ. ෙද්ශනයට ඔන්න ෙමන්න තිබියදී නැඟිට ගත් ෙදෙදනා සැඟව සිටි ස්ථානෙයන් 
එළියට එද්දී කැම්පස් භුමිෙය් නිකරුෙණ් කාලය ෙගවනා ෙජ්යෂ්ඨෙයෝ තිෙදෙනකුට අසු වූහ. 

“ෙකාෙහද යන්ෙන “……..”  එනවා එනවා ෙමහාට. අඳුර ගන්න.” 

“අෙප් පංති පටන් ගන්නවා තව මිනිත්තු ෙදෙකන්.” 

“පංති! පංති!! පංති ෙකාෙහද ෙමෙහ. ෙද්ශන කියපියුව් යෙකෝ. උඹල ෙකාෙහන්ද ආෙව්?” 

උඩ රැවුලකින් ෙජ්යෂ්ඨ සිසුවාෙග් උඩු ෙතාල සම්පූර්ණෙයන්ම වැසී ඇත. ඔහු කතා කරන්ෙන් එය ඇඟිලි 
ෙදකකින් පිරි මදිමිනි. තම උඩු රැවුල ගැන ඔහු ආඩම්බරෙයන් සිටිනා බව ෙපෙන්. ඔහු හා ඉන්නා අනික් 
ෙදෙදනාට නවක වදය එපා වී ඇත්තා ෙස්ය. ෙකාළ වලින් පිරි ෆයිල් කවර අතින් රැගත් ඔවුන් 
ෙදෙදනා ඒවා උස්සා ෙගන සිටීම කරදරයක් යැයි කියන්නා ෙස් ඒවා අතින් අතට මාරු කරති. 

“අපි බගතෙල්. හපුතෙල්ට කිට්ටුව. සර් අපිට බනියි පරක්කු ෙවලා ෙද්ශනයට ආෙවාත්,” රුක්ෂානි 
යටහත් පහත් විදියට ෙසෙමන් කීය. 

“දුවපියව් එෙහනම්.” 

රුක්ෂානිත් සංජීවනීත් තවත් බලා සිටිෙය් නැහැ. ෙදන්නම දිව්වා තර්ස්ටන් පාර පැත්ෙත ඉඳලා රීඩ් 
ඇවනියු එක ළඟටම. 

ෙද්ශන ශාලාවට ඇතුල් ෙවන්න කලිෙයන් ෙදාර ළඟ හතිය නවත්ත ගන්න ෙදන්නා නැවතුනා 
ෙමාෙහාතක්. 
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“බගතෙල්?? බගතෙල්???” සංජීවනී හිනා ෙවනවා. රුක්ෂානිෙග් නිවස පිහිටි බගතෙල් පාෙර් 
පදිංචිය ෙකාළඹත් ධනවතුන්ට පමණක් සීමා වූ ෙපෙදසක්. 

“ෙකාළඹ ළමෙයක් ෙනෙමයි එයා. නැත්නම් එහා පැත්ෙත පාර ෙනාදන්ෙන ෙකාෙහාමද? මම මීට 
කලින් සැරයකුත් ඕක කියලා ෙබ්රුනා. ඔයා දන්නවද ගෙමන් ආවයි කිව්වම රැග් එෙකන් ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන්.” 

“හපුතෙල් තිෙයන්ෙන එක දිහාක. බගතෙල් තිෙයන්ෙන තවත් දිහාක..” සංජීවනී ෙපාඩි එකියක් වෙග් 
සතුටින්. ප්රශ්න අතෙර් මැදිෙවල ඉන්න ෙකෙනකුට පුංචි විහිළුවකින් ෙකායිතරම් ෙලාකු ආශ්වාදයක් 
ලබන්න හැකි ද? 

“ඔය ෙදන්නා ෙම් ෙද්ශනයට සහභාගී ෙවන්ෙන නැත්නම් කරුණාකරල ඔතන සද්ද කරන්ෙන නැතුව 
යන්න,” ෙද්ශන ශාලාව ඇතුෙලන් ගර්ජනාත්මක විධානයක්. ආචාර්යවරියෙග් දයාවක් නැති 
කටහඬ ශාලාෙවන් එළියට ගලා ආවා. ගත ඇතුෙලන් නැ ෙඟන හිනහව යටපත් කරෙගන නමා ගත් ඔළු 
වලින් වටපිට ෙනාබලා ෙද න්නම ෙද්ශන ශාලාෙව් හිස් අසුන් ෙසායා ගියහ. 

 

**** 

“සුදු දුව, ඔය හයි හීල්ස් දාෙගන ෙකාෙලජ් යන්න ද?” 

�නි ඇවිදින විට සිෙමන්ති ෙපාළෙව ටකස් ටකස් ගාලා එයා දාෙගන ඉන්න පාවහන් වලින් එන සද්ෙද 
ඇහනවා. 

“අද දවෙසම ඉන්ෙන ෙකාෙලජ් එෙක් අම්මි. කැම්පස් යන්ෙන නෑ.” 

“ෙවඩින් එකට දැම්මට ඕක දාෙගන දවෙසම ඉන්න පුළුවනැයි?” 

“අපරාෙද් ෙගදර තියාෙගන නිකං දූවිලි බැ ෙඳනවා. ෙම් ගවුමටත් මැච් ෙවන නිසා දාන්න හිතුවා අම්මි.” 

“ෙහ්තු සාධාරණයි. තීන්දුව විත්තිකාරයාෙග් වාසියට ෙදන්නම්.” 

�නිෙග අප්පච්චි එෙහම කියාෙගන සාලයට ආෙව් පත්තර ෙගාඩකුත් කිහිළි ගන්නා ෙගන. උෙද් 
පාන්දර ෙර්ඩිෙයෝෙව් බණ අහල ඉවර වුනාම අප්පච්චි පත්තර ටික ෙස්රම කියවල තමයි දවෙස වැඩ 
පටන් ගන්ෙන. 

�නි පරක්කු ෙවලයි ෙකාෙලජ් ආෙව්. පංති පටන් ගන්න ඔන්න ෙමන්න බස් එෙකන් බහිද්දිම. 
අප්පච්චිෙගන් උදව් අරෙගන ප්රශ්නයකට උත්තර ෙහායා ගන්න ගිහින් තමා ප්රමාද වුෙන්. ගුවන් විදුලිෙය් 
බණ අහලා ඉවර ෙවන ෙතක් අප්පච්චි එක්ක කතා කරන්න බැහැ. සමහර දවසක ෙපාත් 
දහයක් ෙපරළල ෙහායන්න ෙවන උත්තරය අප්පච්චිට මතකෙයන් ෙපාත, පිටුව, 
වගන්තිය පවා කියන්න හැකියාව තිෙයනවා. 
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නීතිවිද්යාලයට ඇතුල් ෙවද්දි කාර් වලින් ඇවිත් බහින ෙකාළඹ කූල් ටූර් ෙකල්ලන්ෙග ෙකාට ගවුම් 
වලින් නිරුවත් ෙවන කලව දිහා බලන්න � ෙරෝද රථ රියැදුරන් පාර ෙදපැත්ෙත හිනා ෙවවී ඉන්නවා 
දැකල �නිට හරි තරහයි.  ෙමෝඩ ෙකල්ෙලා හිතන්ෙන නව ෙමෝස්තර ෙලෝකෙය් එයාල ඉස්සරහින් 
ඉන්නව කියල. පාෙර් ෙතාෙට් මිනිස්සු හිනා ෙවන බව දන්ෙන නැහැ එයාල. රුක්ෂානි හිටියා නම් කියාවි 
ඕන ෙකෙනකුට ඕන ඇඳුමක් අඳින්න නිදහස තිෙයන්න ඕන, අකැමති නම් ෙනාබල ඉන්න කියල. 

විද්යාලය ඇතුලට එනෙකාට �නිට ෙපනුනා නවකෙයෝ එකිෙනකාෙග් කන්ෙපති වලින් අල්ල ෙගන උඩ 
පනිනවා. ඒ නීතිවිද්යාලෙය් තියන එකම එක ඩිංගිත්තන් තණ පිස්ෙස. පුරුදු පරිදි එතන ෙකාරිෙඩෝව 
බකට් කරපු වතුර වලින් ෙතමිල. ලිස්සල වැෙටයි කියන බයට �නි සීරුෙවන් ඇවිද්ද එතැනින් යද්දී. 
බකට් කරන්ෙන ආදර සබඳතා පටන් ගත්ත අයව. විද්යාලයට ආපු ගමන් සතිෙයන් ෙදෙකන් ආදර 
සම්බන්ධතා පටන් ගන්න ආකාරය �නිට ෙත්රුම් ගත ෙනාහැකියි. 

කාල සටහන ෙනාබලා �නි ඇතුල් වුෙන් වැරදි පංතියට. ෙකල්ෙලා ඉස්සරහ වාඩි ෙවන නිසා  ෙහාඳයි. 
වැරදි පංතිය කියලා දැනගත් ගමන් ඇය නැඟිටලා පංතිෙයන් පිට වූවාය. ෙකල්ෙලෝ වැරැද්දකට 
නිතැතින්ම උසුළු විසුළු ෙනාකරති. පිරිමි පක්ෂයට එෙස් කට වසා සිටිනු ෙනාහැකියි. 

�නි ෙපාත් හා ෆයිල් කවර බෑගය ඇතුලට ෙනාදා ඒවා අත් ෙදකින්ම පපුවට තද කරෙගන නිවැරදි පංතිය 
ෙසායා තරප්පු ෙපළ දිෙග් උඩට දුවන්නට විය. �නි ඇඳ සිටිෙය් තියුණු සිහින් දිගු අඩි ඇති පාවහන් 
යුවලකි. එය විවාහ මංගල්ය උත්සවයකට යන්න ගත්තකි. කඩිමුඩිෙය් දිව ගිය ෙව්ගයට එක සපත්තුවක 
අඩිය තරප්පු ෙපළ වසා වැතිරුණ ෙකාහු කාපට් එෙක් ෙපරළුණි. ඇය අත තිබූ ෙපාත් හා ෆයිල් කවර සී සී 
කඩ විසිර ගිෙය්ය. කරණමක් ගැසූ කල ෙමන් ඇයව නිල් හා ෙකාළ පැහැති කැටයම් ටයිල් වලින් සැරසුන 
පෘතුගීසි සමෙය් රටාවන් පිරි බිත්තිෙය් හැපී තරප්පුව නැඟ ආ ෙකෙනකුව ද ෙපරලා ෙගන ඔහු මත ඇද 
වැටුණි. 

“සමන්ත, ෙමාකද මචං? දැන් ෙකාල්ෙලා එක්ක පිනුම් ගහන්න ඉෙගන ගන්නවද?” 

නිති ශිෂ්යෙයෝ වට කරෙගන කතා කරන්ෙන ෙකාල්ලට. �නිට වස ලැජ්ජාව. එතැනින් ගිය එකම ගෑණු 
ළමෙයක්වත් නැවතුෙන් නැහැ එයා ගැන අහන්න. ඒ මදිවට බිත්තිෙය එල්ලා තිෙයන පින්තූර රාමුවක 
ඉන්න �න්සිපල් ගුණෙස්කර �නි දිහා රවාෙගන ඉන්නවා. 

“ඔයාට තුවාලද?” 

කටහඬ දිහා හැරුණම ෙම් එදා ෙකාළඹ කැම්පස් එෙක්දි යහළුවන් වටකර ෙගන සිටි රුක්ෂානි දන්නවා 
කියපු ෙකනා යයි �නි හඳුනා ගත්තාය. ඔහු තමාව හඳුනා ගත් බවක් ෙනාෙපෙන්. �නිව පඩියක ඉන්දවා 
ෙහෙතම නැගිට ගත්ෙත්ය. 

ඔළුව ෙදපැත්තට වනා කිසිම තුවාලයක් නැතැයි කියා පෑවද �නි තවම කකුල් ෙදකින් සිට ගත්ෙත් නැත. 
සමන්තත් ඔවුන් වටා ෙරාක් වුනු ඔහුෙග් සගයින් සියල්ෙලෝමත් �නිෙග් ෙපාත්පත් සියල්ල ඇයට එකතු 
කර දුන්හ. 



76 
 

සමන්ත ඇයට අත දිගු කරෙගන සිටියි. තමා තවමත් පඩිෙය් වාඩි වී සිටින බව ඇයට වැටහුනි. 
ෙකාල්ෙලකුෙග් අතින් කවදාවත් අල්ලා නැති �නිෙග් හිත තදින් ගැෙසයි. ඔහුෙග් අත අල්ලනවා 
ෙවනුවට තරප්පුෙව් ගැට්ට අල්ලාෙගන ඇය නැගිට ගත්තාය. 

“තෑන්ක්ස්,” ඇය ෙපාත් පත් ලබා ගැනීමට අත පෑෙව්ය. 

“ඔයා ෆස් ට් ඉයර් ෙන්ද? ෙලක්චර්ස් පටන් අරන්. දැන් ගිෙයාත් බැනුම් තමා. එන්න කැන්ටිමට යන්න. මං 
ගාෙන් ස්වර්ණක්කාෙගන් ෙත් අරන් ෙදන්නම්,” සමන්ත කියයි. 

“මචං වැරදිලාවත් අපිට ෙත් අරන් ෙදන්න අහන්ෙන නෑ ෙන්ද?” ෙපාත් පත් අහුලන්න උදව් කරපු 
ෙකාල්ෙලා ටික එකා ෙදන්නා බැගින් විසිරිලා ගියා. 

“ෙත් එපා.” 

“ෙමානවද ෙබාන්ෙන?” ඔහු යළිත් අසයි. 

තරප්පු ෙපෙළ් ඇද වැටුෙන් තම වරෙදනි. ඔහු හිතන්ෙන් එය ඔහුෙග් වරදක් කියාද? ෙපාත් තවම ඔහු අත. 
එබැවින් එතැනින් පැන යෑමටද ෙනාහැකිය. ඇය වටපිට බලමින් පැකිෙළද්දී සමන්ත කැන්ටිම ෙදසට 
ගමන් කෙළය්. 

“වෙඩ් තියනවාද සුනිල් අයියා?” සමන්ත කැන්ටිෙම් ඇතුල් කාමරයකට ඔළුව ඔබයි. 

“සමන්ත මල්ලී…අපිව ෙනාදැක ඉන්න බෑ වෙග්.” 

සමන්ත වාඩි වුෙන් ෙම්සය මත. සුනිල් අයියා පත්තරයක් දිග ඇරෙගන. මැති ඇමතිවරු ඇතුළු 
ප්රභූවරුන්ෙග් ඡායාරූප රැසක් එහි පිටු පිෙරන්නම. සමන්තෙග් ඇස් ඇදිලා ගිෙයත් සුනිල් අයියෙග 
ෙදෙනත් ෙයාමු ෙවලා තිබුන පැත්තටමයි. 

තමාව අමතක ෙවලා යයි සිතූ �නි ෙහමිහිට මඳක් එහාට ෙමහාට හැරුණාය. 

“ෙමයාට ෙබාන්න බීම ෙබෝතල් ෙමානවද තිෙයන්ෙන ස්වර්ණක්ෙක?” 

“අලියා, ෆැන්ටා, ෙමානවද ඕනා?” 

ස්වර්ණක්කා අත් ෙදකින්ම ලිප මත ඇති භාජනයක් හැඳි ගාන්නීය. ඇයෙග් කතාව මිහිරිය. 
ස්වර්ණක්කාත් සුනිල් අයියාත් නීති ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට මහත් දයාවකින් සලකති. 

“ප්ෙල්න් ටී එකක් ෙබාන්නම්,” �නි කිව්ෙව් ඇය කවදාවත් ෙනාකියන සිහින් හඬකිනි. 

පත්තරෙයන් ඔළුව එසවූ සමන්තෙග් මුෙවහි හිනාවක් පැතිරුණි. 

“සමන්ත මල්ලිෙග තාත්තලාෙග් කාෙලයි ෙමයා ෙකාෙලජ් එෙක් හිටිෙය. ඊට පස්ෙස එංගලන්ෙත ඉෙගන 
ගන්න ගියා. අපිට ෙපෝස්ට් කාඩ් හිටන් එව්වා එෙහන්. හරි දක්ෂයි. ෙහාඳ ෙමාළකාරයා.” 
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ෙත් ෙකෝප්පය අතට ගන්න ගිය �නිත් දැක්කා පත්තෙර් තිබුන ඡායාරූපය. සුනිල් අයියා ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන තමන්ෙග අප්පච්චිව. 

“ෙම් මෙග් අප්පච්චි,” හිතන්ෙන බලන්ෙන නැතුව �නිට කියවුනා. 

“වික්රම පරකඩුව ඔයාෙග තාත්තා!?” සමන්තෙග මුහුණ සතුටින් පිරිලා. 

“මම ඔයාලෙග ෙගදරත් ඇවිත් තිෙයනවා.” 

“තාත්තාව අපිත් මතක් කළා කියන්න,” තවත් වැඩක් පටන් ගත්ත ස්වර්ණක්කා කීවාය. ඇයට හවුල් 
වන්නට සුනිල් අයියා ද පුවත්පත සමන්ත අතට දී පුටුෙවන් නැගිට ගිෙය්ය. 

“ෙමතනට ෙමච්චර කලක් එන්ෙන නීතීඥයින්ෙගම දරුෙවෝ. රෙට් අනිත් අය දන්ෙනවත් නැහැ 
නීතිවිද්යාලයට ඇතුල් ෙවන්ෙන ෙකාෙහාම ද කියලවත්. නීති ෙවනස් කරන්න පරකඩුව සර් ෙහාඳටම 
මහන්සි වුනා. ඇතුල්වීෙම් විභාගය ඉං�සිෙයන් විතරක් ෙනෙමයි සිංහෙලන් ෙදන්නත් පටන් ගන්න 
ෙකාච්චර සටනක් ෙකරුවද?” 

සමන්ත තවත් ෙද්වල් ෙගාඩාක් ෙද්වල් කියාෙගන කියා. �නි කිසිම බාධාවක් ෙනාකර අහෙගන හිටියා 
සමන්ත කතා කරන හැටි. එයා නීතීඥෙයක් පමණක් ෙනාව ෙද්ශපාලනයටත් සුදුසු ෙකෙනක් යයි �නි 
සීතිය. සමන්ත කතාෙව් දී පැහැදිලි ලස්සන වචන භාවිතා කරන්නට සහජ හැකියාවක් ඇත්ෙතකි. වැඩි 
ෙවලාවක් යන්න මත්ෙතන් ඔවුන් වටා පුටු ඇදෙගන ෙලාකු කල්ලියක් එකතු වූහ. 

හැම අවුරුදුවලම ඉන්නා ශිෂ්ය ශිෂ්යාෙවෝ සමන්ත හඳුනති. කැන්ටිමට ආ සෑම ෙකෙනක්ම වාෙග් ඔහු දැක 
එම ෙම්සය ළඟට පැමිණ කතා කරති. කලබලෙයන් යන ෙකෙනක් ඔහු උරහිසට තට්ටුවක් දමා “පස්ෙස 
හමුෙවමු මචං,” කියාෙගන යයි. 

ඊ ළඟ කාල සීමාෙව් ෙයෙදන්නට ඇති ෙද්ශනය පටන් ගන්න ඔන්න ෙමන්න තිබිය දී �නිට එය මතක් 
වුණි. සමන්ත ඔහු අත තවමත් තබාෙගන සිටින්ෙන් තම ෙපාත් ෙගාන්න මතයි. 

“සමන්ත, මෙග් ෙපාත්.” 

තමාට හරියාකාරව වාක්යයක් කියා ගන්නටද බැරිය. එක ෙකාල්ෙලක් ඉස්සරහ ෙමෙහම නම් 
ෙකාෙහාමද උසාවිය ඉදිරිෙය් තමන් නීතීඥවරියක් ෙවන්ෙන? ෙකාෙහාමද ජූරිය ඇමතීම වැනි තරඟයකට 
අත දාන්ෙන? �නි සිතුෙව් කළකිරුණු සිතකින්. ගැහැණු පාසැලක සැමදා ඉෙගන ගත් ෙහයින් ලද පාඩුව 
ෙමය යැයි ඇය සිතින් තර්ක කළාය. ෙමය වහාම ෙවනස් කරගත යුත්තකි. ඉදිරිෙය් ලැෙබන සෑම 
අවස්ථාවක දී ම පිරිමි ආශ්රයට පුරුදුවී සිය සබෙකෝලය නැති කරගත යුතු යයි �නි අදිටන් කරගත්තාය. 

ෙපාත් ඉල්ලා ෙගන ෙද්ශන කාමරයට යද්දී තමා රුක්ෂානිෙග ෙයෙහළියක් බව සමන්තට ෙනාකී බව 
�නිට මතක් වුනි. එය ා හිටිය ෙගදරට අල්ලපු ෙගදර අයව තමා අඳුනන බව ෙනාකීවාට කමක් නෑෙන්. 
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**** 

“රුක්ෂානි ෙබ්බි. පිටරටින් ෙකෝල් එකක්. රුක්ෂානි ෙබ්බි.” 

ෙව්ලාව උෙද් පාන්දර පහට ළඟයි. චූටි මැණිකා ඇවිත් රුක්ෂානිෙග පිටට තට්ටු කරයි. 

“ෙලාකු මහත්තය. මම නිදි කිව්වම නැඟිට්ටවන්න කිව්වා.” 

ඇරී තිබූ ජෙන්ලෙයන් සීතල සුළඟක් හමා ආෙවන් හිරිගඩු පිෙපන වත ආවරණය කරගන්නට ඇ ෙඳ් තිබු 
ෙපාෙරෝනය රැෙගන එහි බාගයක් බිම දිෙග් ඇෙදද්දී රුක්ෂානි ෙටලිෙෆෝනය කරා දිව්වාය. 

“හෙලෝ, ඩැඩී!” 

“රුකී, ගුඩ් ෙමෝනින්! ෙසාරි නැගිට්ෙටව්වට උෙද් පාන්දර. අද අපි පැරිස් වලින් කැලිෙෆෝර්නියා යනවා. 
දැන් එයාෙපෝට් යන්න ලෑස්ති ෙවලා. ෙමානවද නිව්ස්?” 

රුක්ෂානිෙග පියා ඈ හා කතා කෙළ් ලංකාෙව් ෙතාරතුරු ගැන. තම ව්යාපාරයන්හි ෙස්වය කරන 
කළමනාකරුවන්, නීතීඥයින් හා ගණකාධිකාරීන් සමඟ ඔහු නිතර කතා කරයි. එෙහත් රට ගැනත් 
ෙවළඳපෙල් වාතාවරණය ගැනත් ඔහු තතු විමසන්ෙන්ත් එෙමන්ම විශ්වාස කරන්ෙන්ත් තම එකම දරුවා 
වන රුක්ෂානි කියන්න පමණි. 

“ඩැඩී වත්ෙත ඉන්න ෙදමළ අයට ප්රශ්නයක් නෑ. ඒත් ෙකාළඹ ඔෆිස් වල ඉන්න අයව බලා ගන්න ෙවයි. 
මට කැෙන්ඩියන් එම්බසි එෙක් මිස්ට ස්ෙ�න්ජ්ෙව් කතා කරනවා ඇහුණා ලක්ෂ්මි නැන්දිෙග බර්ත්ෙඩ් 
පාට් එෙක් දී. එයා කියන්ෙන දැන් හරියට ෙදමළ අය කැනඩා යනවා කියල. ලක්ෂ්මි නැන්දි ෙනෙව්. මිස්ට 
ස්ෙ�න්ජ්ෙව් කිව්ෙව.” 

“ඔයා ෙමාකද හිතන්ෙන?” 

“එයාල වැඩි ෙදනා යන්ෙන සරණාගතයන් විදියට. ෙල්සි ක්රමය. නමුත් ෙමයාල උතුෙර අය පමණක් 
ෙනෙව්. ෙකාළඹ ඉන්න අයත්. ෙමෙහන් ජාතිවාදී කරදර කරනවා කියල යන්ෙන. ඇයි ෙලෝෙක් කිසිම 
රටකට අපි කියන්ෙන නැත්ෙත එෙහම දරුණු හිරිහැර නැහැ කියල.” 

“අපිට විෙද්ශ ප්රතිපත්තියක් නැහැ. එන එන ආණ්ඩුවට තමන්ට ඕන විදියට කරනවා. අනික බලවත් 
රටවල් අහන්ෙන එයාලට අවශ්ය ෙද්. ෙදමළ ජනතාව ෙහාඳ ප්රචාරක ව්යාපාර වෙග්ම පිටරට කාර්යාලත් 
දාෙගන එයාලට වාසි ෙවන විදියට කතා කරනවා. ඔෙහාම යනෙකාට කුලප්පු කරලා ජාතිවාදි 
බව ෙපන්නන්න ඉල්ලන් කන එකත් කරයි. අෙප් අයත් ඒවට අහුෙවනවා. ෙනාවැරදීම ජාතිවාදි වැඩත් 
කරාවි වැඩිකල් ෙනායා. ද්රවිඩ අය ඉන්දියාෙව්, අ�කාෙව් එෙහම කාලාන්තරයක් තිස්ෙස 
ඉන්නවා. ඒත් ෙම් පුංචි ලංකාෙව් ඉන්න සිංහලයන් ඩිංග ෙවනුෙවන් කතා කරන්න ඉන්න අපිත් කෑ 
ගහන්ෙන් අෙප් අයටම විරුද්ධවයි.” 

“අපි හරි ෙමෝඩයි ෙන්ද?” 
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“ඉතිහාසෙය්ම සිංහලයන් එකතු වූ අවස්ථා තිෙයන්ෙන හරිම ස්වල්පයක්. රට එක්සත් ෙවච්ච කාලවලත් 
ජනතාව එක්සත් නෑ. ඇත්තටම ජාතිවාදී ෙකෝලාහලයක් ආෙවාත් අපිට පුළුවන් අෙප් වැඩ කරන ෙදමළ 
අයව ෙහාෙට්ල්ස් වලට දාන්න. ලක්ෙටක් මැෙන්ජින් ඩිෙරක්ටර් රංග බාල�ෂ්ණන්ට හරි තරහකාරෙයෝ. 
එයාටම කියන්න ලැහැස්ති කරන්න කියලා තැන් ෙහායලා බලලා. රූම් ඩිස්කවුන්ට් ෙහායන්න එපා 
කියන්න.” 

“පරෙම්ශ්වරී ආන්ටිෙග දූ ෙකාෙහද ඉන්ෙන?” 

රුක්ෂානිෙග පියා හඬ නඟා සිනහ ෙවන නාදය ෙටලිෙෆෝනය දිෙග් ගලා ආවා. එය කලාතුරකින් අහන්න 
පුළුවන් ෙදයක්. මධුරි ගෙන්ෂන් අති රූමත්. ඇය ද්රවිඩ බව කාර්යාලෙය් වැඩ කරන ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් 
දන්ෙන නැත්ෙත ඇය නම පාවිච්චි කරන්ෙන ජී. මධුරි ෙලසින් ෙහයිනි. ඇයෙග් කතා බහ ඉං�සිෙයනි. 
කාර්යාලෙය් සිටිනා ජාතිවාදී සිත් ඇති සිංහල තරුණෙයෝ ද ඇයට ෙපම් බඳිනා බව රුක්ෂානිටත් ඇයෙග් 
පියාටත් රහසක් ෙනාෙව්. 

“ෙලාකු කලබලයක් ෙවයි ද දන්නෑ. මම කියල තියන්නම් ඩිෙරක්ටර්ස්ල ෙස්රටම. ෙසෝමසිරි  එවයි 
අත්සන් කරන්න අවශ්ය ලිපි ෙගදරටම. කලබලයක් වුෙනාත් අමරදාසව යවන්න. ඔයා යන්න 
එපා ෙකාෙහ්වත්.” 

රුක්ෂානිෙග් මවෙග් කඩහඬ පසුබිමින් ඇෙසයි. ෙදෙදනා කරන කතාබහට ඇයටත් එකතු වන්නට 
අවශ්යව ඇත. 

“ෙකාෙහාමද ඩාලිං?” 

පියාෙගන් රිසීවරය ඉල්ලා ගත් රුක්ෂානිෙග් මව ඇය ඇමතීය. කන්න ෙබාන්න අමතක කරන්න 
එපා, චූටි මැණිකා, ෙපාඩි මැණිකා හා ෙලාකු මැණිකා ගැනත්, අමරදාස ගැනත් ෙසායා බලන්නට 
අමතක කරන්න එපා, යනාදී අවවාද රැසක් දුන් ඇය ලංකාෙව් සිටිනා ඇයෙග් ෙයෙහළියන්ෙග් ද වගතුග 
විමසුවාය. 

දැන් දැන් රෙට් දුරකතනයකට හිමිකම් කියන්ෙනෝ වැඩිපුර සිටිති. තවමත් ෙමරට සිට පිටරටට කතා කළ 
හැකි ෙටලිෙෆෝනයක් ඇත්ෙත් ඒත් සීමිත සංඛ්යාවකට පමණයි. රුක්ෂානිෙග් නිවහනට එම 
පහසුකම ඇය කුඩා කළ සිටම තිබුණි. රෙටහි වැඩි ෙදෙනක් ෙබාෙහෝ අවස්ථාවල ප්රධාන දුරකතන 
කාර්යාලයට ෙගාස් මුදල් බැඳ ආව ද නියමිත ෙව්ලාවට ඇමතුම ගනු ෙනාහැකිව ලතෙවති. පිටරටවල 
සැරිසරන තම ෙදමව්පියන්ට ෙකාළඹ යහළු ෙයෙහළියන්ෙග් ඇසුර නැතිකම නිසා ඔවුන් කාන්සිෙයන් 
ෙපෙළනවා ඇතැයි රුක්ෂානි සිතුවාය. 

“රුක්ෂානි ෙබ්බි, අන්න අද උෙද්ට කන්න උළුදු වෙඩ් හදනවා.” 

 රුක්ෂානි උළුදු වෙඩ් කන්න රුසියා බව දන්නා චූටි මැණිකා කියයි. 

“ෙලාකු මැණික නිකම් මහන්සි ෙවනවා. අන්න ශාන්ති විහාර් ඇරල දැන්. එතනින් ගන්න පුළුවන්.” 
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“පව්, ෙබ්බි එෙහම කියන්න එපා. කෙඩන් කනවා කියල දැන ගත්ෙතාත් ෙහාඳටම දුක හිෙත්වි. දැන් පාටි 
දාන්ෙනත් නෑ කියල හරි අමනාෙපන් ඉන්ෙන. උයල පිහල කන්න ෙදන්න කාණ්ෙඩ ඉන්නවා නම් තමා 
එයා කැමති.” 

තම නිවහෙන් වැඩ කරනා මැණිෙකලා තුන් ෙදනා ඇයට ඥාතීන් වැනියි. හැමදාම ඔවුන් ඇය හා සිටියහ. 
ෙදමාපියන් රට රටවල සංචාරය කරද්දී ඇයට පාළුවක් තනිකමක් ෙනාදැෙනන්ෙන් ෙම් තිෙදනාත් රියැදුරු 
අමරදාසත් සිටින නිසාය. 

“චූටි මැණිකට පාටියක් දාන්න ඕන ෙවලා වෙග්.” 

“ඔන්න ෙබ්බි මට විහිළු කරනවා ඒ ගමන.” 

“දාමු දාමු පාටියක්… ෙලාකු මැණිකා…..” 

රුක්ෂානි හයිෙයන් කෑ ගසමින් තරප්පු ෙපළ බැස ෙගන මුළුතැන් ෙගය ෙවත දුවයි. ඇය පිටුපසින් චූටි 
මැණිකා ද දිව ආෙව්ය. 

“පාටියක් දාමු. අපි පාටියක් දාමු.” 

“මං ෙනෙමයි ඕන් කීෙව්,” චූටි මැණිකා සිය වැඩිමහල් සෙහෝදරියට කියයි. 

තාච්චිෙයන් උණු උණු උළුදු වෙඩ් හිල් ඇති හැන්දකින් රැෙගන පත්තර ෙකාලයක් ඇතිරූ පිඟානකට 
දමන ෙලාකු මැණිකා එකවරම කතා කරන ෙදන්නාෙගන් එක්ෙකනක් වත් කියන්ෙන් කුමක්දැයි 
ෙත්රුම්ගත ෙනාහැකිව සිටියි. 

පිඟාෙන් ෙතල් ෙබ්ෙරමින් දිළිෙසන උණු වඩය ඇඟිලි තුඩු වලින් ඩැහැ ගන්නට රුක්ෂානි තැත් දැරීය. 

ෙලාකු මැණිකාෙග් අතින් ඇයෙග් ඇඟිලි වලට සියුම් පහරක් වැදුණි. ඇය ගන්නට තැත් දැරූ වඩය ආපහු 
පිඟානට වැටුණි. 

“ඌයියා.. ෙලාකු මැණිකා…” 

රිදුෙන් නැතත් රුක්ෂානි ෙබාරුවට ෙකඳිරි ගෑවාය. කට ෙකාණකින් සිනා වූ ෙලාකු මැණිකා ඇයව 
ගණනකට ගත්ෙත් නැත. 

“ෙතල් ෙබ්ෙරනකන් කන්න ෙහාඳ නෑ. බෙඩ් අමාරු හැෙදනවා.” 

රුක්ෂානි දිව දික් කර ෙලාකු මැණිකාෙග් පිටුපස සිට ඇයට ඇද කරයි. චූටි මැණිකා කට අතින් වහෙගන 
සිනාෙසයි. 

“පාටියක් දාන්න ලෑස්ති ෙවන්න කියන්නයි ආෙව්.” 

“රුක්ෂානි ෙබ්බිෙග උපන්දිෙන්ට තව කල් තිෙයනවාෙන,” ෙලාකු මැණිකා කියයි. 
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“එෙහනම් ෙනාදා ඉමු,” රුක්ෂානි ඇස් නටවා චූටි මැණිකා ෙදස බලයි. 

“නෑ ඉතින්… ෙබ්බිට ඕන නම් පාටියක්….” තම වාක්යය අවසානයට ෙපර ඇය රුක්ෂානි හා චූටි මැණිකා 
අතර හුවමාරු වූ රහස් ඉඟිබිඟිය දුටුවාය. 

“ෙමාකක්ද ඒ ගමන ෙදන්න එක්ක කරන්න හදන්ෙන?” 

ෙදමාපිෙයෝ නැති ෙගදර රුක්ෂානි ගෘහ මූලිකයා වුවද ෙලාකු මැණිකා තවමත් ඇයෙග් බාරකාරයාය. 
ෙලාකු මැණිකා අකමැති නම් යමක් කළ ෙනාහැකිය. 

“ෙහ්තුවක් ඕන නෑෙන්. මෙග් කැම්පස් එෙක් අලුත් යා ළුවන්ටත් එන්න කියල දාමු පාටියක්.” 

ෙමෙතක් දිනක් නිවෙස් කිසිදු උත්සවයක් ෙනාමැති වූ ෙහයින් ෙලාකු මැණිකා සිටිෙය් ද එතරම් සතුටකින් 
ෙනාෙව්. රුක්ෂානිෙග් ෙදමාපිෙයෝ ඉන්නා දිනවල ඇය විවිධ කෑම වට්ෙටෝරු සාදයි. රා� ෙභෝජන සාද 
සඳහා දවස් ගණන් කල් තියා ලක ලැහැස්ති ෙවයි. ෙලාකු මැණිකා සිය රැකියාෙවන් මහත් තෘප්තියක් 
ලබන්නීය. මීට කලින් ෙම් ගැන සිතා ෙනාබැලීම ගැන රුක්ෂානි තමන්ට ෙදාස් පවරා ගත්තීය. 

“ෙමාන පාටියක් ද දාන්ෙන?” ෙලාකු මැණිකා අහන්ෙන් නව පණක් ලද්දියක ෙස්ය. 

“ෙමානවත් වැඩිය කරන්න අවශ්ය නෑ. ඔය ශාන්ති විහාර් එෙකන් වෙඩ් ෙගනැත් බියර් ෙබෝතල් ටිකක් 
ඇරියම ඇති.” 

ඇස් ෙලාකු කරන් බලා ඉන්නා ෙලාකු මැණිකාට ඇස් නටවමින් රුක්ෂානි කවට බස් ෙදාඩන්නීය. 

“කෙඩන් කෑම අරන් දාන පාටි මං ඉන්නකන් ෙමෙහ නෑ ෙබ්බි,” ෙලාකු මැණිකා තරව ටු කළාය. 

ෙලාකු මැණිකාෙග් ඉඟවටා එක අතකින් බදාෙගන අෙනක් අෙතන් නිවී යන්නට ෙපර වෙඩ් අහුරක් 
අල්ලට ගත් රුක්ෂානි ඇයට හසු ෙනාවන්නට මුළුතැන්ෙගයින් පැන ගත්තාය. 

“බඩු ෙගනත් තියා ගමු. මම යාළුෙවාන්ෙගන් අහන්නම් කවදටද රෑට කන්න එන්න පුළුවන් කියල,” 
රුක්ෂානි උණු වෙඩ් වලට පිඹමින් කෑලි කඩා කට ඇතුලට ඔබමින් ෙලාකු මැණිකාට ඇෙසන්නට කීවාය. 

ෙලාකු මැණිකා ඇඳ සිටි චීත්තය තදකර ගැට ගසා ගත්ෙත් භාර දූර කර්තව්යයකට මුල පුරන්නා ෙස්ය. 
ෙමෙතක් ඇය කෑම බීම සකස් කර ඇත්ෙත් ෙකාළඹ හෙත් ෙනෝන මහත්ෙතලාට පමණි. ඊට වඩා ෙවනස් 
අයුරකින් විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට ෙදන කෑම සකස් විය යුතුද? රුක්ෂානිෙග් පියා තනිවම ෙගදර සිටිය දී 
කන්නට කැමැත්ෙත් කිරි ෙකාස්, කරවල බැදුම්, ෙපාල් සම්ෙබෝල හා රතු හාෙල් බතින් පිරි කෑම ෙව්ලකි. 
අගුණෙකාල මැල්ලුමටත් ඔහු හරි කැමතියි. එවැන්නක් සකස් කිරීම ෙහාඳ යයි ෙලාකු මැණිකා සිතුවාය. 
ෙබාන්න පළතුරු බීම තිබුනම ඇති. රුක්ෂානි ෙබ්බි බියර් ෙග්න්න කියලා හරි විහිළු තමයි කරන්ෙන යැයි 
ෙලාකු මැණිකා සතුෙටන් සිතීය. 
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**** 

කලින් දා රා�ෙය් පැවති උත්සවෙය් දී පමණට වඩා වැඩිෙයන් මත්පැන් පානය කළ ෙකෙනකුට කුකුළා 
හඬලන්නට මත්ෙතන් අවදි විය ෙනාහැකිය. ෙම් බව ඇල්බට් දැන ගත්ෙත් කුඩා කාලෙය්දීමය. උතුෙර් 
පිහිටන තානායමක ඔහු කුඩා සන්දිෙය් පටන් වැඩ කරයි. ෙමතැනට එන උසස් වැදගත් ප්රභූන් ගැන ඔහු 
ෙහාඳ හැටිෙයන් දන්ෙන්ය. ෙකාළඹ ජීවත්වන්ෙනෝ එහි දරු පවුල් දමා අවුත් ෙමහි නාඩගම් නටති. ෙගවල් 
ෙදාරවල් ඇති පළාත් වල ෙනාකරන ජවුසන් පිට ගිය කෙලක කරන්ෙනෝ එමටය. ෙර්ඩිෙයෝ හා පත්තර 
වල සඳහන් පරිදි ෙමාවුන් නම්බුකාර සත් පුරුෂෙයෝ ෙනාෙවති. 

අන් අය ෙකෙස් ෙවතත් ඇල්බට් අද අවදි කරන්නට තැත් කරන්ෙන් ඔහු වඩාත්ම පිළිකුල් කරන 
තැනැත්ෙතකි. එෙහත් තම රාජකාරිය පැහැර හැරීම ඔහුෙග් සිතට මදිකමකි. එෙහයින් අකමැත්ෙතන් වුවද 
තද නින්ෙදන් ෙගාරවන පුද්ගලයා අවදිකරන්නට ඔහු දරන්ෙන් බලවත් වෑයමකි. 

“සර්…. නැගිටින්න…. සර්… සර්…” 

ඇල්බට් අත පත ගා ෙගාරවන සද්දය ෙවත කළුවෙර්ම ළං විය. උරහිෙසන් ෙසෙලව්වත්, වැලමිෙටන් 
ඇද්දත් වැඩක් ෙනාවූෙයන් ඇල්බට් තමා අතැතිව තිබූ වතුර වීදුරුව නිදිගත් අයෙග් මුහුණට වත් කෙළ්ය. 

කිසි දවසක ෙමවන් ෙදයක් කරනු පිණිස තමාට අවස්ථාවක් ලැෙබ් යයි ඇල්බට් සිතුෙව් නැත. 
ෙවනදා ෙමාහු නිදා සිටිනා කාමරයට පවා අවසර ෙනා ෙගන ෙකෙනක් එන්ෙන් නැත. හැම ෙදයක්ම 
ෙවනස් ෙවමින් යන කාලයකි දැන්. 

“ෙමාකද? …. ඇයි?… කවුද යෙකෝ?….. උඹට පිස්සුද?” 

බීමතින් හටගත් හිසරදෙයන් ෙපෙළන නවාතැන් ගත් ආගන්තුකයා තමා අවදි කරන්ෙන් නවාතැෙන් 
ෙස්වකයා යයි හඳුනා ෙනාගත්ෙත්ය. 

“සර්.. ෙම් ඇල්බට්. සද්ද කරන්න එපා. ඉක්මනට ඇහැරලා ෙකාළඹ යන්න ලෑස්ති ෙවන්න.” 

“ෙමාකද මිනිෙහෝ?.. ෙම් මහ රෑ?…දැන් ෙවලාව කීයද?” 

“සර් දැන් තමයි අපිට පණිවිෙඩ් ආෙව්. සර් ෙමෙහ ඉන්න එක භයානකයි. ටවුෙම් පුස්තකාලයට ගිනි 
තියලා ෙපාලීසිය. දැන් ෙපාලීසියට ගහන්න ලැහැස්තියි. රෑම ගිෙය නැත්තම් දවල් ෙවනෙකාට පාරවල් 
වහල ඇඳිරි නීතිය දාන්නත් ඉඩ තිෙයනවා.” 

ෙකාළඹ ගියාම එෙහටම ෙවලා ඉන්න. ආෙය් ෙම් පැත්ත පළාෙත එන්න එපා කියන්නත් සිතුණ ද ඇල්බට් 
එෙහම ෙනාකියා කට පියා ගත්ෙත්ය. 

“මාත් එක්ක ආපු ෙනෝනා ෙකෝ?” 

“එයාෙග කාමෙර්. අපි ෙනෝනට නැගිටලා ලැහැස්ති ෙවන්න කිව්වා.” 
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“ඩ්රැයිවර් කූද්දන්න.” 

දැන් ඔහුෙග් නිදිමත පහව ෙගාස් ඇත. විධානය සමඟින් ඔහු සිය සමාජ තත්වය ෙපන්වයි. 

“සර් ඩ්රැයිවර් වාහෙන් සයිඩ් ෙදාර ළඟ ස්ටාට් කරලම තියාෙගන ඉන්ෙන.” 

“යෙකෝ, උඹලා නිකම් බය ෙවනවා.” 

ඒත් ඔහු ඉක්මන් කර තම ඇඳුම් ඇඟලා ගත්ෙත්ය. සූට්ෙක්සයට ඇඳ වට්ටෙම් වූ ටයි පටියත්, කලින් දා 
ඇඳි කමිසයත්, කලිසමත් එබූ අතර ඔහු අෙත් බැඳි ෙරෝෙලක්ස් සබ්මැරිනර් ඔරෙලෝසුෙවන් ෙව්ලාව 
බැලීය. 

“සර්ට ෙබාන්න ෙත් ෆ්ලාස්ක් එකකට දාලා කාර් එෙක් දැම්මා.” 

ඇල්බට් ඒ අමතර ෙස්වයට මුදල් ෙගවීමක් ෙහෝ ටිප් එකක් බලාෙපාෙරාත්තු ෙනාවීය. ඔහුට උවමනා 
වූෙය් හැකි තරම් ඉක්මණින් ෙමයාව නවාතැනින් යවා ගැනීමටය. නවාතැන දින කිහිපයකට වසා 
දමන්නට සිදුවන බව අවට වාතාවරණෙයන් පැහැදිලිවම ෙපනී යයි. ඇඳිරි නීතියක් පැවතුන ෙහාත් ෙමම 
තැනැත්තා තබාෙගන ඔහු රකින්නට වුවෙහාත් එය නිතැතෙයන්ම තමාට පැනෙවන දරුණු දඬුවමකි. 

“ගුඩ් ෙමෝනින් සර්!” 

ඔහු රථයට නගිද්දී එහි සුව පහසු ෙලස අසුන් ෙගන සිටි රූමතිය කීවාය. අඳුර මකාලන්නට ඇත්ෙත් 
රියැදුරා අතැති කුඩා ෙටෝච් එකක් පමණි. කිසිවක් ෙනාකියා රිය පසුපස ආසනෙය් හිඳ ගත් ෙහෙතම 
තරුණියෙග් උරහිසට ඔළුව තබා නැවතත් නින්දට ගිෙය්ය. 

කිසි කතාබහක් නැතුව රියැදුරා වාහනය හරවා ෙගන නවාතැනින් පිටත් විය. ෙකාළඹට යන මාර්ගෙය් 
බාධක පැෙනන්නට ෙපර හැකි තරම් ඉක්මණින් ෙමම පළාෙතන් පිටව යෑම රියැදු රාෙග් අරමුණ විය. 

පිටුපස ඉන්න තරුණිය නිදි නැත. එෙහත් එකිෙනකා හා කතා කරන්නට තරම් ඇයි ෙහාඳැයියක් රියැදුරා 
හා තරුණිය අතර නැත. අෙනක නිදා ඉන්නා ස්වාමියාට ෙදෙදනම දක්වන්ෙන් ඉමහත් බියකි. 

ඉඳහිට ෙව්ගෙයන් එන සීඝ්රගාමී බසයක් හැෙරන්නට ෙවන කිසිදු වාහනයක් පාෙර් නැත. මැටි ෙගවල් වල 
වීදුරු පියන් නැති  ජෙන්ල වලින් ඇතුලත දිෙලනා භූමිෙතල් කුප්පි ලාම්පු වල අඳුරු ආෙලෝකය ෙකෙනක් 
ෙදන්ෙනක් අවදිව ඇති බව කියා පායි. ඇඟමැලි කඩමින් බාල්දියක්, තුවායක් රැෙගන ළිඳක් ෙසායා 
යන්ෙනකුව වාහනය විටින් විට පසු කරෙගන යයි. 

ගස් ෙකාළන් නැති හැතපුම් කිහිපයක් පසු කළ රියැදුරා වාහනය පැදවූෙය් මාර්ගයට සීමිත ධාවන ෙව්ගය 
අධික ෙලසින් ඉක්මවාය. මග ෙදපෙස් බලන්නට ෙදයක් ෙනාමැත්ෙතන් තරුණිය සුසුමක් ෙහළා ඇස් 
පියා ගත්තාය. ඇයෙග් ක්රමානුකූලව ෙකෙරන සියුම් ආශ්වාස ප්රාශ්වාසයට එකතු වූෙය් ස්වාමියාෙග් 
ෙගාරහැඬි ෙගාරවන ශබ්දයයි. 
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වෙටන් පිෙටන් එළිය වැටී ෙගන එනවිට දී ඔවුන් අනුරාධපුරය දක්වා පැමිණ තිබුණහ. ඝනට වැඩුන 
ගස්වල ලැගත් කුරුල්ෙලෝ අවදි වී මහත් හ ඬකින් කරන ෙඝෝෂාකාරී නාදය වාහනය ඇතුලටද ඇෙස්. 
බයිසිකල් පදවන්ෙනෝ, බර කරත්තකාරෙයෝ දැන් මහමඟ අයත් කරෙගන. වාහනය ඇෙදන්ෙන් මග දිගට 
තිරිංග තද කරමිනි. 

“ෙකාෙහද මිනිෙහෝ අපි ඉන්ෙන?” 

ස්වාමියා නින්ෙදන් පිබිද ඇත. නිදා සිටි තරුණිය ඔහුෙග් හ ෙඬන් අවදි වූවාය. ෙකාණ්ඩය අතින් සකසා 
ගත් ඇය  ෙල්න්සුවක් රැෙගන මුහුණ පිසදා ගත්තාය. 

“වටවන්දනා පාර පහු කළා සර්.” 

“නුවර වැව ෙරස්ට් හවුස් එෙක් නවත්තපන් මිනිෙහා ෙත් ෙබාන්න.” 

රියැදුරා  ෙහාඳයි සර් කියන්නත් ෙපර තරුණිය ස්වාමියාෙග් කණට ෙකාඳුරා යමක් කීවාය. 

“දාපන් එෙහනම් තිස්ස වැව ෙරස්ට් හවුසියට. ඔය මිහිඳු මාවෙතන් දාල පලයන්.” 

තරුණිය කණට කර කිව්ෙව් ඇය චිත්රපටියක් පටිගත කරන්නට පැමිණ අවස්ථාවක නුවර වැව තානායෙම් 
ලැගුම් ගත් බවයි. එහි ෙස්වකයන් ඇය හඳුනා ගැනීමට ඉඩ ඇත. 

� මහා ෙබෝධියට වන්දනාෙව් පැමිණි පිරිස් සුදුවතින් සැරසී පාර ෙදපස සැරි සරති. ථූපාරාමය, 
ෙජ්තවනය, රුවන්වැලි සෑය, ඉසුරුමුණිය ආදී ෙගෟරවනීය වන්දනා ස්ථානයන් ඇති ශුද්ධ නගරය මැද්ෙද් 
ෙම් ෙදෙදනා රැගත් වාහනය නතර කිරීම රියැදුරාෙග් හිත කනස්සලයට පත් කෙළ්ය. 

“උඹ බීපන් ෙම්ෙක ෙත් දාලා ඇති,” ෙත් රැගත්  ෆ්ලාස්කුව රියැදුරු අතට දුන් ස්වාමියා තරුණියට 
ඉදිරිෙයන් තානායමට ඇතුල් විය. 

මූඩිය කරකවා ෆ්ලාස්කුව ඇර එය නැහැයට ළං කර ඉව අල්ලා බැලූ රියැදුරා ෙත් නිවී ඇති බව දුටුෙව්ය. 
ෆ්ලාස්කු රස මුසු ෙත් බීමට ෙහ් අකැමතිය. තානායෙමහි උයන පිහන තැන් ෙසායා ගිය ඔහුට එහි වැඩ 
කරන අයෙගන් යහමින් සීනි කිරි දැමූ ෙත් ෙකෝප්පයක් හා ඉඳියප්පන් සමඟ කිරි ෙහාඳි පිඟානකුත් 
ෙනාමිෙල් ලැබුණි. කා බී හමාර කළ ඔහු ෆ්ලාස්කුෙව් ෙත් විසිකර එය ෙසෝදා ගත්ෙත්ය. ඉන්පසු රථය 
ෙවත ෙගාස් එහි වීදුරු කවුළු ඇර දමා සුක්කානමට ඔළුව ගහෙගන ෙහාඳ නින්දක් දැමීය. 

දහවල් ආහාරයත් නිම කළ පසුවයි ඔවුන් නැවතත් ගමන ඇරඹුෙව්. එතැන් සිට ෙකාළඹ බලා එන ගමෙන් 
සැෙවාම අවදිව සිටිය ද කිසිවකු අතර කතා බහක් ෙහෝ ඇස් මුණ ගැසීමක් සිදුවුෙන් නැත. තරුණිය 
ඇයෙග් නවාතැනට ඇරලවා ඔවුන් ෙකාළඹ මහනුගවත්ෙත් නිවසට එද්දී රා�ය ෙබෝ වී තිබිණ. 

 

**** 
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ෙද්ශනය අතර මැදදී ශාලාවට ආෙව් පීඨාධිපතිෙග් ෙල්කම්වරියයි. ඇයව කාර්යාලෙයන් පිටතදී ෙකෙනක් 
දකින්ෙන් කලාතුරකිනි. අද ෙද්ශනය පැවැත්වූෙය් පීඨාධිපතිවරයාය. ෙමයත් කළාතුරකින් සිද්ධ වන්නකි. 
ඔහු අතට දුන් ෙකාළ කැබැල්ල කතාව නතර ෙනාකරම කියවා බැලූ මහාචාර්ය බැස්ටියන්පිල්ෙල් තම 
කණ්ණාඩි කුට්ටම ගලවා සිය සුදු ෙලෝගුෙව් උඩ සාක්කුවට එය දැම්ෙම්ය. 

ෙද්ශනය අවසන්. හැෙමෝම වහාම ෙහාස්ටල්, ෙගවල් ෙදාරවල් බලා යන්න යැයි අණ කළ ඔහු කඩිනමින් 
ෙද්ශන ශාලාෙවන් පිටව ගිෙය්ය. ඔහු දමා ගිය ෙපාත් පත් ඔසවා ගත් ෙල්කම්වරිය ද ශාලාෙවන් පිටව 
ගිෙය් අන්දුන් කුන්දුන් වූ ෛවද්ය ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට කිසිත් ප්රශ්නයක් අසන්නට ඉඩ ෙනාතබමින්. 

ෙකාරිෙඩෝෙව් ළමයි දුවන බව ඔවුන්ෙග් සපත්තු ෙසෙරප්පු හඬින් ඇෙසයි. තවම අසුන් ගත්, ෙපාත් පත් 
එකතු කරමින් අලස අන්දෙමන් හැසිෙරන සිසුන් සිටි කාමරයකට හිස එබූ ෙකෙනක් ඉදිරි ෙප්ලිෙය් සිටි 
අයට යමක් කියා දිව්ෙව්ය. 

“ෙකාළඹට ෙකාටි ඇවිත්ලු.” 

“ෙකාටි??” 

“සූ එෙකන් පැනලා ද?” 

“නෑ. අර යාපෙන් අය.” 

“ෙමාක්කු??” 

“රට ෙබදන්න කතා කරන අය.” 

“කාට රට ෙබදන්න ද?” 

මී මැසි ෙදබයකට දුම් ගසද්දී ඇෙහන්නා වූ ගුමු ගුමු නාදය ෙමන් පැහැදිලි නැති වුවද හැෙමෝම පහත් 
ස්වරෙයන් එකවර කතා කරති. ඔවුන් අතර ද්රවිඩ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ඉන්ෙන් අතෙලාස්සක් පමණි. පංති 
වලින් මුලින්ම පිටව ගිෙය් ඒ අයයි. 

“හසන්ති අපි යමු. බස් එකක් අල්ල ගන්න ෙල්සි ෙවන්නෑ.” 

හසන්ති ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඇස්වාට්ටු හංදිය දක්වා පයින් ආහ. පිරුණු බස් රථ එන්ෙන් ෙව්ගය අඩු 
ෙනාකර. 

“ෙකාෙහද ෙම් මිනිස්සු ෙස්රම යන්ෙන?” 

“දකුණ ට.” 

“උතුෙර ෙකාටි ෙකාළඹට ඇවිත් කියන්ෙන.” 
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බස්, වෑන්, කාර් පමණක් ෙනාව බයිසිකල් හා බර කරත්ත පවා අද මිනිසුන් ෙගන් පිරී ඇත. තම 
නැතිවුණ අයිතීන් ඉල්ලා සටන් වදින ජන ෙකාටසක් රෙටහි ඉන්නා බව ෙනාදන්නා අය සිතුෙව් 
ෙකාළඹට අවුත් සිටින්ෙන් ෙකාටියා යන සත්වයා කියාය. 

“ඇවිදින්න තමා ෙවන්ෙන.” 

නිර්භීත යන විෙශ්ෂණය සිංහලයා යන වචනය සමඟින් පාවිච්චි ෙනාෙකෙර්. අද එය මනාව දැක ගත 
හැකිය. ෙසනඟ පිරි පාෙර් බස් රථ ෙව්ගය අඩු ෙනාකරති. මන්ද දැනටමත් පිරී ඉතිරී ගිය බසයකට වුවද 
නගින්නට දුවන අය පාර පුරා සිටින ෙහයිනි. වාහන වල එල්ලී යන්ෙනෝ එයින් සිදුවිය හැකි ජීවිත හානිය 
ගැන සිතා නැත්තාක් ෙමනි. පික් ෙපාකැට්කරුවන් ද බස් රථවල ෙතරපී ෙහාඳ බිස්නස් කර ගනිති. නගරය 
එකම කැඳ හැලියකි. 

පාසැල් ළමුන් ද දැන් පාරට බැස ඇත. හයක් හතරක් ෙනාදන්නා ඔවුන් මඟ ෙදපස කටවල් අයාෙගන 
වැඩිහිටියන් කරන්ෙන් කුමක්දැයි ෙත්රුම් ගත ෙනාහැකිව සිටිති. 

“එල්ෙලන්න, පුළුවන් එකක. මට නම් ඇවිදින්න උනත් පුළුවනි ෙගදරට,” හසන්ති තමන් හා බස් 
නැවතුම්ෙපාළට පැමිණි යහළු ෙයෙහළි කණ්ඩායමට කියා සිටියාය. බස් රථයක් ෙනානවත්වා ෙව්ගය 
මඳක් අඩු කරද්දී ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඊට නැග ගත්ෙත් අන්තිම පඩිෙය් එල්ලී යන්නාෙග් බඳ වටා අතින් 
බදාෙගන. ඇරුණු වීදුරු කවුළු වල එල්ලී ගත් අය ෙමන්ම බසය උඩත් සමහරු නැගී සිටියහ. හසන්තිෙග් 
කණ්ඩායෙමහි අය ද එකා ෙදන්නා එෙස් බස්වලට ෙගාඩ වන්නට සමත් වූහ. 

හසන්ති සිය පාසැල් කාලය පුරාම බස් රථයක ෙනාගියාය. ඇයෙග් නිවහන වූෙය් පාසැලට ඇවිදින 
දුරකිනි. පාසැලත් ෙගදරත් අතර විනා ෙවනත් තැනක ඇය ෙනා ගිෙයන් ෙමම බස් ගමන ඇයට ඉතාමත් 
දුෂ්කර වූ කර්තව්යයකි. අද දින බසයකට ෙගාඩ ෙවන එක ගැන ඇයට හිතාගත වත් ෙනාහැකිය. එන්න 
එන්නම තත්වය දරුණු වන බව ෙපෙන්. 

අවුරුදු දහයක පමණ කුඩා දැරියක් පෙසකට තල්ලු කර දමා තලතුනා පුද්ගලෙයක් නැවතුම් පෙළ් මඳකට 
නැවැත්වූ එකම බසයට ෙගාඩ විය. තල්ලුෙවන් පැත්තකට විසි වී ගිය දැරිය අඬන්නට ඔන්න ෙමන්න. 

“නංගි ෙකාහාට යන්න ද?” හසන්ති ඇය ෙවතින් විමසුවාය. හසන්තිෙග් පහන් කටෙහ ඬන් ෙමෙතක් 
තදකර ෙගන තිබූ බියත් හිෙත් ෙව්දනාවත් සමඟින් කඳුළු බිංදු කුඩා දැරියෙග් ෙදකපුල් පුරා ගලන්නට 
වුණි. 

“රත්මලාෙන්… අද.. ස්කූල් බස් එක…නෑ,” දැරිය කියන්ෙන් බිඳුනු වදනිනි. 

අගනුවර ෙහාඳ යයි සම්මත පාසැල් වලට ඈත ප්රෙද්ශයන් සිට දූ දරුවන් එවන ෙදමාපියන් අද ළතැෙවනු 
ඇත. ෙම් දරුෙවෝ අද ෙගදර යන්ෙන් ෙකෙස්ද? 

“ඇයි ඔයා තනියම?” 

“මාත් එක්ක එන අක්කා අද ඉස්ෙ කෝෙල් ආෙව් නෑ.” 
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දැරියෙග් ෙදෙනතින් කඳුළු අලුතින් ගලයි. ඇය අතින් අල්ලා ගත් හසන්ති ඇයව ෙගදර ඇරලන බවට 
ෙපාෙරාන්දුවක් දුන්නාය. එය ෙකෙස් කරන්ෙන් ද? 

“එන්න අපි ෙපෝස්ට් ඔෆිස් එෙකන් ෙකෝල් එකක් ගනිමු.” 

තැන් තැන්වල පුද්ගලික ආයතන මඟින් දුරකතන පහසුකම් සපයන මධ්යස්ථාන පැතිර ඇත. පිටරට 
පදිංචියට හා මැද ෙපරදිග ෙස්වයට ගිය අයට ෙමහි ඉන්නා නෑදෑයින් නිතර කතා කරන්ෙන් ෙමවන් ස්ථාන 
වලිනි. 

“රුක්ෂානි ෙහාඳ ෙවලාවට ඔයා ෙගදර.” 

“සංජීවනීත් ෙමෙහ. අපි තව කැම්පස් ළමයි කාණ්ෙඩකුත් එක්කන් ආවා. ඔයා ෙකාෙහද?” 

“මම තවම ඇස්වාට්ටුව හංදිෙය. රුක්ෂානි, මාත් එක්ක පුංචි ළමෙයකුත් ඉන්නවා. එයාට ෙගදර යන්න 
ක්රමයක් නෑ. තනියම.” 

“අමරදාස එවන්නම්. ෙමෙහ එන්න.” 

ෙසනඟ අතෙර් හිට ගන්නට තරම් ඉඩක් ෙසායා ගත් ෙදෙදනාම රතු බර්ගන්ඩි වයින් පැහැති ජැගුවාර් රථය 
එනෙතක් ඇස් අයාෙගන සිටියහ. සුදු සීට් කවර වලින් වැහුණු ආසන ඇති ෙමම රථය රුක්ෂානිෙග් පියා 
මිල දී ගත්ෙත් ජනාධිපතිවරයාට තිෙයන්ෙනත් එවැනිම වාහනයක් කියා කවට බස් කියමින්. ෙබාෙහෝ 
අවස්ථාවක දී ඒ රථයට අනිකුත් වාහන වලින් මහපාෙර් ඉඩ පෑදුනි. ෙනාදන්නා අය එය 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වාහනය යයි වරදවා සිතූහ. 

රියැදුරු අමරදාස නම් අද වාහනය ආෙයත් පාරට දමන්නට අකැමතිය. යාන්තෙමන් වත් කිසිදු සීරීමක් 
නැතුව වාහනය රැක ගන්ෙන් ඔහු ඉතා ආඩම්බරෙයනි. ප්රෙව්ශමින් ඔහු රථය හසුරුවා ෙසනඟ නැති අතුරු 
පාරවල් වලින් ඇස් වාට්ටු හංදියට ආෙව්ය. හසන්ති සහ දැරිය නංවාගත් පසු අමරදාස නැවතත් අතුරු 
පාරවල් වලින්ම රුක්ෂානිෙග් නිවසට ගිෙය්ය. 

“ෙකාෙහද බබාෙග ෙගවල්?” ඒ රුක්ෂානි. 

කුඩා දැරිය තවමත් ඉන්ෙන් බිෙයන් හා සැකෙයනි. නිවසට ෙගාඩ වදින විට වලිගය නැති පස්ස වන වනා 
අසලට ආ කැත නාකි බල්ලා දැක ඇය ආෙයත් අඬන්න ට පටන් ගත්තාය. ඌ හපා කන්ෙන් නැතැයි 
හසන්ති කිව්වද දැරිය හසන්තිෙග් අත යකඩ හයියකින් අල්ලා ෙගන සිටියාය. 

“නංගිෙග ෙගදර රත්මලාෙන් ෙකාෙහද තිෙයන්ෙන්?” හසන්ති තම අත මුදා ගන්නට වෑයම් කරන්නීය. 
ළඟ ටීෙපෝවක් මත පැෂන් ෆෲට් යුෂ පිරි වීදුරු ඇති බන්ෙද්සිය දුටු හසන්ති එයින් එකක් දැරියට 
පිළිගැන්වූෙය් අත ඉවත් කර ගන්නටය. 

“මැලිබන් එක ළඟ.” 
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පිපාසෙයන් දින ගණනක් ෙගවූ කාන්තාරයක අතරමං වූ ෙකෙනක් ෙලසින් කුඩා දැරිය එක හුස්ෙම් 
පළතුරු යුෂ පානය හිස් කළාය. 

“ෙගදර ෙටලිෙෆෝන් ෙනාම්මෙර් ෙමාකක්ද?” රුක්ෂානි අසයි. දැරිය ඇස් විදහා බලා සිටියා මිස කිසිවක් 
කීෙව් නැත. 

“හැෙමෝෙගම ෙගවල්වල ෙටලිෙෆෝන් නෑ රුක්ෂානි.” 

“එෙහනම් ළඟ ෙගදරකට තිෙයනවා ද?” 

දැරිය නැහැයි කියන්නට ඔළුව ෙදපැත්තට වනන්නීය. ෙගය තුල ඇති විසිතුරු ආම්පන්න ෙදස බලනා ඇය 
නිශ්ශබ්දතාවය රකියි. තමා රුක්ෂානිෙග් ෙගදර පැමිණි පළමු අවස්ථාව හසන්තිෙග් සිහියට නැඟුණි. 
රුක්ෂානිව අතින් ඇදෙගන ඇය  පෙසක තබා තිබුණු පියාෙනෝව අසලට ගියාය. 

“එයා ෙහාඳටම බයෙවලා ඉන්ෙන. ටිකක් ෙවලා ඉන්න ඇරලා අපි අහමු,” හසන්තිෙගන් ෙයෝජනාවක්. 

“සංජීවනී… ෙමන්න හසන්ති ඇවිත්.” 

තරප්පු ෙපළ අසලට ගිය රුක්ෂානි තම නිදන කාමරෙය් ඉන්නා සංජීවනී ෙවත හඬගෑවාය. 

සාලෙය් පැත්තක ෙපෝච්චියක පැල කරන ලද ඇට්ෙට්රියා පැළයකි. දහවල් කාලයට එය එළිමහෙන් 
තබනවා නිසැකය. මන්ද එහි දළු තද ෙකාළ පාෙටන් සරුව වැඩී ඇත. පැළයට නුදුරුව විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් කිහිප ෙදෙනක් ෙර්ඩිෙයෝවකට සවන් ෙදති. 

ෙර්ඩිෙයෝව ඇති ලීෙයන් නිම කළ කැබිෙනට්ටුව මත රූපවාහිනියක් ඇත. හසන්ති එය දැක්ෙක් දැනුයි. අය 
අලුත් එකතුවකි. තවම ජාතික රූපවාහිනිය පටන් ෙගන නැත. ෙකාළඹ සල්ලිකාර ෙගවල්වල අයට නම් 
දැන් පිටරෙටන් ෙගනා රූපවාහිනී යන්ත්ර හා විඩිෙයෝ කැසට් මඟින් ෙගදර දීම විෙදස් චිත්රපටි නැරඹිය 
හැකිය. 

රුක්ෂානිෙග් ෙගදර බැල්කනියක් තිෙයනවා යයි තමා කී විට ආච්චි එෙහනම් එයාට හැමදාම බයිස්ෙකෝප් 
බලත හැකි යයි කියූ කතාවයි හසන්තිට මතක් වුෙන්. දැන් ෙමයාට ෙගදර ඉඳන් බයිස්ෙකෝප් බලන්න 
ඇහැකි තමා. අෙන් ආච්චිත් දැන් ෙහාඳටම බයෙවලා ඇති යැයි ඒ එක්කම ඇයට සිහි වුණි. 

“මාත් ෙගදර යන්න ඕන. ෙම් නංගිවත් මං ඇරලන්නම්.” 

“ෙමයාව බස්සලා ආච්චිට කියලා ඔයා අද ෙමෙහ ඉන්න එන්න. සංජීවනීත් රෑට ඉන්නවා. ෙම් කාණ්ෙඩත් 
රෑට නවතිනවා.” 

රුක්ෂානි අතින් ෙර්ඩිෙයෝව අසල ඉන්නා සිසු කණ්ඩායම ෙපන්වයි. ගී සිංදු වාදනය හැෙරන්නට ෙවන 
ප්රවෘත්ති ප්රකාශන ඇෙහන්නට නැති බව සිසුන්ෙග් මුහුණු වලින් ෙපෙනයි. 

“මාත් එන්නම් යන්න.” 
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ෙලාකු මැණිකා එම ෙයෝජනාවට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වූෙය් නැත. ෙනාහඳුනන පිරිසක් ෙගදර තබා 
ගැනීමට ඇය මැළිය. විෙශ්ෂෙයන්ම අමරදාසත් ෙගදර නැති කල. 

“සංජීවනී ඉන්නවා මෙග් කාමෙර්. එයා බලා ගනියි ෙම් ෙගාල්ලන්ව.” 

“අපි ඉක්මණට එන්නම් ෙලාකු මැණිකා.” 

හසන්තිත් උදව් වුනා ෙලාකු මැණිකව කැමති කරවා ගන්න. නින්ද ෙගාස් සිටි සංජීවනීව ඇහැරවලා ළමයි 
කාණ්ෙඩට එයාවත් හඳුන්වා දීලා පාරට බහිද්දී පාර ෙතාෙට් කිසිවකු හිටිෙය් නැත. 

“ඇඳිරි නීතිය දාල ද අමරදාස?” 

රුක්ෂානි රියැදුරා විමසයි. නිතර ෙදාර ජෙන්ල ඇර පවතින ෙගවල් ෙදාරවල් අද අගුල් දමා වසා ඇත. 
හාවක් හූවක් නැති පරිසරය මුස්ෙප්න්තු ස්වභාවයකින් පවතී. 

“තවම නම් ෙර්ඩිෙයෝෙව් කිව්ෙව නෑ ෙබ්බ්.” 

වාහන තදබදයක් නැති ගාලු පාෙර් අමරදාස නිදහස් කල කුරුල්ලකු ෙමන් පියාඹන්නට විය. ෙමවන් 
ෙව්ගෙයන් ගියෙහාත් වහාම පසුපස හඹා අවුත් නවත්තන මාර්ග ෙපාලිස් නිලධාරීන් ද අද ෙපෙනන්නට 
නැත. 

“බබාෙග ෙගවල් ෙකායි හරිෙය් ද?” 

රුක්ෂානි දැරිය ෙගන් ඇසුවාය. ඇයට මහන්සියට ෙදෝ ඇස් පියෙවයි. වාහනෙය් ඇය අසුන් ෙගන ඉන්ෙන් 
සීට් එෙක් ගැට්ෙටහිය. ෙපාත් බෑගය තුරුල් කරෙගනය. ෙමවැනි සුෙඛෝපෙභෝගී රථයක ඇය කවදාවත් 
ගමනක් කර නැති බව ෙපෙනයි. 

“බබා කියන්න එපා. නංගි කියන්න,” හසන්ති රුක්ෂානිෙග් කණට මුමුණයි. නළල රැලි කර හසන්ති ෙදස 
විමසුම් කළ ද රුක්ෂානි නැවතත් දැරිය ඇමතුෙව් නංගි කියාය. 

“මැලිබන් එක ළඟ.” 

“පාෙර් නම ෙමාකක්ද?” 

“දන්නෑ.” 

“ෙහායා ගන්න දන්නව ද නංගි ඒ හරියට ගිෙයාත්?” 

“බස් ෙහෝල්ට් එෙකන් බැහැලා යන තැන ඉඳන් යන්න දන්නවා.” 

අමරදාස මැලිබන් බිස්කට් කර්මාන්තශාලාව අසලට එද්දී වාහනෙය් ෙව්ගය අඩු කෙළ්ය. බිස්කට් 
නිපදෙවන සුවඳින් පළාතම රසවත්ය. 
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“ඔන්න ඔතන.. ඔතන… ඔය පාෙරන් හරවන්න.” 

“ෙකායි පැත්තට ද?” 

“ෙම් පැත්තට.” 

පාරවල් ෙදක තුනක, වමට හා දකුණට හැරි හැරී ෙගාස් අවසානෙය් බ ාෙගට හදාෙගන යන නිවසක් ළඟ 
අමරදාස රථය නතර කෙළ්ය. තැනින් තැන ගෙඩාල් හා වැලි  ෙගාඩවල් ද, බාල්දි හා උදළු වැනි ආම්පන්න 
ද ඇත. වාහනෙයන් බැස්ස සැනින් දැරිය පිම්ෙම් ෙගය පිටුපස්සට දිව්වාය. 

“ෙබාෙහාම ස්තූතියි දුව එක්ක ෙගන ආවාට. අෙන් ෙම් ළමයි ෙහාඳටම කරදර ෙවලා. ප්රෙව්සෙමන් ආපහු 
යන්න. හරි අවදානම් දවසක් අද. ෙමයාෙග අම්මා ගියා ඉ ස්ෙකෝෙලට ෙහායාෙගන. එතෙකාට දුව ගිහින්. 
දැන් ෙපාලීසියට ගියා නැතිවුනා කියල ඇන්�යක් දාන්න.” 

දැරියෙග් නැන්දනියක් විය හැකි ෙකෙනක් පැමිණ තතු පහදයි. ෙපාලීසිය ඇත්ෙත් ළඟ පාත බවත්, 
දැරියෙග් මව කැන්දා ෙගන එන්නට ෙගදර ෙකෙනක් යවත හැකි බවත් කියූ ඇය ඔවුන්ට පින් දී හැකි 
ඉක්මණින් ෙගවල් බලා යන්න යයි අවවාද දුන්නාය. 

“අමරදාස අපි හසන්තිෙග ෙගදර ගිහින් ආච්චිවත් බල ා ෙගන ආපහු යමු.” 

දැන් නම් ඕනෑ තැනක යන්න අමරදාස සූදානම්. පාර ෙදපැත්තම හිස්ව ඇත. ෙවනදා පාර අයිෙන් ලැග 
ඉන්නා හරක්, බල්ෙලෝ ආදී සතුන් ද ෙකාටි එනවා යැයි ඇසුණු නිසාෙදෝ දකින්නට නැත. හප්පන්නට 
හැප්ෙපන්නට කවුරුත් නැත්ෙත් අමරදාස ඉතා සතුෙටන් වාහනෙයන් ඉගිළීය. 

 

**** 

“පාටිය දාන්න ෙගනාපු කෑම හදන්නම්.” 

රා�ය ළඟාෙවද්දී රුක්ෂානිෙග් ෙගදර විස්සකට ආසන්න විශ්වවිද්යාල සිසු සිසුවියන් සංඛ්යාවක් රැස්ව 
සිටියහ. මුළුතැන්ෙගයි ලහි ලහිෙය් වැඩ කරනා මැ ණිෙකල තුන්ෙදනා නව පණක් ලද්දවුන් ෙමන් 
සතුෙටන් එහා ෙමහා යති. අමරදාස ෙකාස් ෙගඩියක වහල්ල අරියි. රුක්ෂානි හැෙමෝටම තවත් පළතුරු 
යුෂ ෙබෝතලයක් සාදා සිසිල් වන්නට සීතකරණයට දැම්මාය. 

“අම්මයි තාත්තයි තාමත් ෙගදර නැහැ.” 

තමා ඉන්ෙන් රුක්ෂානිෙග් නිවහෙන් යයි ඔවුනට දුරකතනෙයන් පවසන්නට තැත දරන සංජීවනී කියා 
සිටිෙය් තරමක ෙනාසන්සුන් බවකිනි. 

“ෙගදර වැඩකරන අය දන්නවාෙන් ඔයා ෙමෙහ කියලා. අම්මයි තාත්තයි ෙගදර ආවම කියයි,” හසන්ති 
ඇය සංසුන් කරන්න ට තැත දැරීය. 
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“�නි අද ෙගදරට ෙවලා පාඩම් කරනවා ඇති. අපරාෙද් එයත් හිටියා නම් තමා ෙහාඳ.” 

“ඇයි සංජීවනී, අර පල්ෙලහා තට්ටුෙව් ඉන්ෙන කතා කරන්න ඕන තරම් අය.” 

හසන්ති විහිළු කෙළ් කීයකට වත් සංජීවනී ඔවුන් හා දිගු කතාබහට ෙනායන බව දැන දැනය. සංජීවනී 
අතින් ඇදගත් හසන්ති තරප්පු ෙපළ බැස්සාය. රෙට් කලබලයක් තිබුනද රුක්ෂානිෙග් ෙගදර උත්සව�යක් 
ඇත. 

“රුක්ෂානි දාන්නෙකෝ අපට අහන්න සිංහල සිංදුවක්. ෙම් ෙමාන බහුබූත ද කියල ෙත්ෙරන්ෙන නෑ.” 

ඒ කිව්ෙව කැම්පස් ෙකාල්ෙලක්. සංජීවනියි හසන්තියි මූණට මූණ බලා ගත්ත. රුක්ෂානිෙග ෙගදර ආපු 
කිසි දවසක එයාල ට සිංහල සිංදු ඇහිලාම නැහැ. 

ගුවන් විදුලිෙය් ප්රවෘත්ති ප්රචාරයක් නැති ෙහයින් රුක්ෂානි ෙමච්චර ෙවලා බටහිර තැටියක් වාදනය 
ෙවන්න දාලා තිබුෙණ. එයා ෙහව්වා හැම තැනම සිංහල සිංදු කැසට් පටියක්. ජිප්සීස් කණ්ඩායෙම් සිංදු 
ෙට්ප් එකක් අතට ලැබුණත් එයා ඒක පැත්තකට දාලා � ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් සිංහල ෙවළඳ 
ෙස්වයට ෙබාත්තම කරකැවීය. 

“ස්වර්ණ විමාෙනට එහා ෙලෝකෙයන් ඔරුව ට ෙගාඩ වී මා එනවා…” පණ්ඩිත අමරෙද්වයන්ෙග් කටහඬ 
ෙමතරම් මියුරු අන්දෙමන් හයි ෆයි ස්ටීරිෙයෝෙවන් අසන්නට ලැෙබන්ෙන් දැන් තැන තැන බහුලව 
දකින්නට ඇති ෙරෙකෝඩ් බාර් අසල දී පමණයි. 

ෙකල්ලන් ෙදතුන් ෙදෙනක් මුළුගැන්වී සිටිති. ඔවුන් අතින් ඇදි ෙකාල්ෙලක් ෙගයි අසිරිය දැක ඔවුන් 
බියව ඇතැයි ඔවුනට කවටකම් කරයි. 

“මම ජීවිෙත්ට ස්විමිං පූල් එකක් දැක්ෙක අද.” 

වහෙල් ඇති නාන තටාකය බලන්නට ගිය අය තරප්පු ෙපළ බැස එති. 

“ඇයි ෙරෝයල් ෙකාෙලජ් එක අල්ලපු වත්ෙතෙන්. බස් එෙක් යනෙකාටත් පූල් එක ෙප්නවා.” 

“ෙකාෙහද ෙමයාල බලන්ෙන ඒෙක නාන ෙකාල්ෙලා දිහා මිසක් පූල් එක දිහා ෙනෙමයි.” 

“පව් කතා කියන්න එපා. ඒෙක පීනන්ෙන පුංචි ළමයි.” 

“ඇත්තටම පූල් එකක් දැකලම නැද්ද?” 

“මීට කළින් දැකලා නැහැ රුක්ෂානි. සත්තයි.” 

ෙම් ශිෂ්යාව ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලයට පැමිණිෙය් කඹුරුපිටිෙයනි. දකුෙණ් බටහිර ෙවරළ තීරුව පුරවන 
සුෙඛෝපෙභෝගී සංචාරක ෙහෝටල් වල නාන තටාක එමට ඇත. එෙහත් ඇය එවැන්නකට නිකමටවත් අඩිය 
තබා නැති බව ෙපෙනයි. 
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“ධනපතියන්ට තිෙයන සැප පහසුකම් දුප්පත් අපට ෙකාෙහද?” 

ඒ කියා සිටිෙය් සංගීතය ෙවනස් කරන්නට යැයි ඉල්ලා සිටි තැනැත්තාය. 

“ඇයි ෙම් ක්ෙලෝරීන් පූල් එකට වඩා මුහුෙද් නාන්න හැෙමෝටම චාන්ස් තිෙයන්ෙන,” රුක්ෂානි හිතුෙව 
නැහැ එයා බැස්ෙස වාදයකට කියල. 

“ලංකාෙව් හරි සුළු පිරිසකටයි පීනන්න පුළුවන්,” හසන්තිත් කතාවට හවුල් වුනා. 

“ඉතින් රට වෙට්ම මුහුද තිෙයන්ෙන පීනන්න ඉෙගන ගන්න.” 

“රුක්ෂානි සෙහෝදරී, එදා ෙව්ල කන්න ෙහායා ගන්ෙන ෙකාෙහාමද කියන එක කල්පනා කරන 
මනුස්සයට පීනන්න ඉෙගන ගන්න එක සිහිනයක්.” 

ඔවුන්ෙග කතාවට සම්බන්ධ වන්නාක් ෙමන් අමරෙද්වයන් එවර “පීනමුෙකෝ කළු ග ෙඟ්.. කිරි බැබෙළන 
සඳ පාෙන්…” යයි ගයන්නට විය. එතැනට ගිය සංජීවනී ස්ටීරිෙයෝෙව් හඬ වැඩි කෙළ් හැෙමෝෙග්ම හිනාව 
මැද්ෙද්. 

ෙමෙතක් ෙගාඩ නැ ෙඟමින් තිබුන උණුසුම්කාරී තත්වය පහව ගිෙයන් ෙවන ෙවන තැනින් තැන කතා 
පටන් ගැණින. ෙමෙතක් ෙගදර ඇති නාන තටාකය ෙනාදුටු අය එය බලන්නට උඩ තට්ටුවට නැග්ගහ. 

රා� කෑම ඇරිෙය් නාන තටාකය අසල. තැන් තැන් වල බිම එලා ඇති පැදුරු වල වාඩි වී අල්ෙල් බත් 
පිඟන් තබාෙගන ඔවුන් කෑම ගත්හ. රුක්ෂානි හැම ෙදනාටම ඇති ෙවන්නට කෑම ෙබදන්නට එහා ෙමහා 
ගිෙය් දානයකට අත ෙදන පින්වතියක් ෙස්ය. ෙලාකු මැණිකා අතින් සෑදුන කිරි ෙකාස් මාළුවත්, කරවලා 
බැදුමත්, ෙපාල් සම්ෙබෝලයත් සමඟ රතු හාල් බත හිස් වන්නට ගත වූෙය් ස්වල්ප කාලයකි. 

“මම හිතුෙව් ෙග් දැක්කම අපට හැම් ෙබ්කන් ෙදයි කියලා,” ආෙයත් පටන් ගත්ෙත අර කටකාර 
තරුණයාමයි. 

“අෙඩෝ, හැම් ෙබ්කන් කන්ෙන උෙද්ට,” ඔහුට විහිළු කරමින් තරුණෙයක් කීය. 

“ෙකාෙහාෙමන් හරි උඹ එෙහනම් උෙද් කෑමත් ෙසට් කර ගත්තා,” තවත් තරුණෙයක් වෙද්ට එකතු 
ෙවයි. 

“උෙද්ට ආප්ප. ෙබ්කන් ෙග්න්ෙන නැහැ අෙප් ෙගදරට,” රුක්ෂානි කිව්ෙව කවුරු හරි ඇත්තටම ෙවනත් 
කෑම අෙප්ක්ෂා කරනවා ද කියල හිතා ගන්න බැරුවයි. 

මැණිකා වටලප්පමක් හදලා තිබුන රසට. ෙරෝස්ට් කරපු කජු කෑලි දාලා. දවෙස් තිබුණු කලබැගෑනියත් 
එක්ක හිත ගත ෙදකම මහන්සි ෙවලා තිබුනු හැෙමෝම කෑම බීෙමන් පස්ෙස තෘප්තිමත් නිහැඬියාවක් 
රැක්කහ. රා� ප්රවෘත්ති ප්රකාශනයටත් ඔවුන් ෙනාදන්නා යමක් කියැවුෙන් නැත. නාන තටාකය අසල නිදා 
ගන්නට කට්ටියක් තැත් කළ ද රුක්ෂානි එයට තරෙය්ම විරුද්ධ වූවාය. 
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“හීෙනන් ෙපරළිලා පූල් එකට වැටිලා හරි කරදරයක් ෙවන්ෙන.” 

“ඔව්. පීනන්නත් දන්ෙන නැති අය.” 

හසන්තියි, සංජීවනීයි රුක්ෂානිෙග කාමරයට එකතු වුෙන් රුක්ෂානිට තවත් විහිළු කරන්න හිතාෙගන. 
සංජීවනීට ෙගදරින් කතා කෙළ් නැහැ ෙන්ද කියලා නින්ද යාෙගන එනෙකා ට හසන්තිෙග සිහියට ආවා. 
ෙවනදා යන එන තැන් වලට නීති පනවන ෙදමව්පියන ්ට ඇයව අද වැනි දවසක අමතක වී ඇත්ෙත් 
ෙකෙස්ද? ඒ සිතුවිල්ලත් සමඟ නින්දට වැටුණු නිසා සංජීවනීෙගන් කිසිවක් අහන්න හසන්තිට 
අවස්ථාවක් ලැබුෙන් නැහැ. 

 

**** 

“චානුක එනවා ලබන සතිෙය.” 

“ප්රශ්න ෙගාඩකට උත්තර ෙහායා ගන්න පුළුවන්.” 

“රුක්ෂානි, ප්රශ්නවලට උත්තර ෙකෙස් ෙවතත් මම කල්පනා කරන්ෙන මීට් ෙවන්ෙන ෙකාෙහාමද 
කියලයි.” 

“ඇයි? ඔයා කැම්පස් එනවා ෙන්ද සංජීවනී?” 

“තත්පරෙයන් එයාව අඳුර ගනියි ෙමෙතන්ට ආෙවාත්.” 

චානුක ෙමන්ම සංජීවනී ද සමාජෙය් සැෙවාම හඳුනන මුහුණු ෙවති. ඒ ෙදෙදනා විශ්වවිද්යාලය වැනි විවෘත 
ස්ථානයක කතා බෙහ් ෙයදුෙනාත් පත්තරවල ඒ පිළිබඳව කවුරු ෙහෝ ෙක්ලමක් ලියනු ඇත. 

සංජීවනීෙග් ෙදමව්පියන් ෙම් දිනවල ඉන්ෙන් ෙකාළඹ. පහුගිය වතාෙවහි කතරගම හිරව සිට ඔවුනට 
ආපසු ඉක්මණින් ෙකාළඹට එන්නට ෙනාහැකි වුණි. ජාතිවාදී කලබල ගැන ෙනාසන්සුන් සංජීවනීෙග් මව 
දැන් පිට පළාත්වලට යන්ෙන් කලාතුරකිනි. ඇයෙග් පියා නම් කලබල තිබුනට බිස්නස් නවතනු ෙනාහැකි 
යයි කිය කියා දුර බැහැර ගමන්වල නිරත ෙවයි. 

“අෙප් වත්තට යමු. නුවරඑළිෙය,” රුක්ෂානි ෙයෝජනා කරයි. 

“මට යන්න ෙදන එකක් නෑ.” 

“කැම්පස් �ප් එකක් කියන්න.” 

“එෙහම කිව්ෙවාත් ෙකාෙහාමටවත් යන්න ෙදන්ෙන නෑ.” 

දින ගණන් සංජීවනී තනිවම ෙගදර සිටිය දී රටපුරා යන සංජීවනීෙග් ෙදමාපිෙයෝ ඇය ෙකාෙහ්වත් 
යනවාට අකමැති ඇයි දැයි යන්න රුක්ෂානිට ප්රශ්නයකි. ෙබාෙහෝ අවස්ථා වලදී ෙදමාපිය ෙදෙදනා තැන් 
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තැන් වල යන්ෙන් එකට ෙනාව ඔවුෙනාවුන්ෙග් යහළු පිරිස් සමඟිනි. ඒ බව සංජීවනී රුක්ෂානිට කියන්න 
ගිෙය් නැත. 

දහ අෙත් කල්පනා කරන සංජිවනී හා රුක්ෂානි ද එකතු වූවාය. ෙයෙහළියන් හතර ෙදනාම දිගු 
කාලයකින් මුණ ගැසී නැත. ඔවුන්ට හමුවන්නට ෙමය කදිම අවස්ථාවකි. එතෙකාට අපි හැෙමෝටම 
එකවර චානුක දැක ගන්නත් පුළුවනි යයි රුක්ෂානි සිතීය. ඔහු පැමිෙණන ෙතක් දින ගණන් කරන 
සංජිවනී ෙදමාපියන්ටත් ෙහාරා, රටටත් ෙහාරා, චානුක හමුවීම ෙලෙහසි පහසු වැඩක් ෙනාවන බව 
දනියි. ඒත් ප්රථම හමුවීමට මඟ සලසා ගත් ආකාරය සිහි කළ ඇය ෙකෙස් ෙහෝ ෙමයටත් ඉඩක් හදා 
ගන්නට අදිටන් කර ගත්තාය. 

“රුක්ෂානි ස ෙහෝදරිය ෙකාෙහාම ද සැප දුක?” 

රත් පැහැති සිවුරක් ඇඳගත් විශ්වවිද්යාල සිසුවකු වූ පූජිත හිමි ඔවුන් අසලට වැඩිෙය්ය. ඔහු වාමාංශික 
ෙද්ශපාලනෙය් ඉහළ තනතුරක් දරන්ෙනකු බව සිසුන් අතර ප්රසිද්ධ රහසකි. 

“කලබලය දා අෙප් සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට ෙහාඳින් සංග්රහ කරා කියල ආරංචියි.” 

“ආ.. ඔව් එෙහමයි.” 

සාමාන්යෙයන් කතා කරන්න වචන ෙසායන ෙකෙනක් ෙනෙමයි රුක්ෂානි. ඒත් එයාට හාමුදුරුවන් හා 
කතා බහ පුරුදු නැත. ඇය කුඩා අවදිෙය් වජිරාරාමෙය් දහම් පාසැලකට සහභාගී වූවත් එහි එන ප්රභූ 
පංතිෙය් දරු දැරියන් හා කතා බෙහ් ෙයදුනා මිසක භික්ෂූන්වහන්ෙස්ලා හා තනිවම ඇය කතාවට ගිහින් 
නැත. 

“අපි කැමතියි දැන අඳුන ගන්න තව දුරටත් රුක්ෂානි වෙග් අෙප් සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ට හිතවත් අයව. 
එන්න ෙවලාවක අපිත් එක්ක කතා කරන්න.” 

සංජීවනී නපුරු බැල්මකින් රුක්ෂානිෙග් අතින් අදියි. තවත් පිරිසක් පැමිණිෙයන් ඔවුන් ෙදෙදනාට පූජිත 
හිමි සමඟ තව දුරටත් කතා බෙහ් නියැෙළන්නට සිදු ෙනාවිණ. 

“ඔයාට පිස්සු ද?” සංජීවනී අහයි. 

“ෙමාකක්ද මං කෙළ?්” 

“එයා කවුද කියල දන්නව ද?” 

“කැම්පස් එෙක් හාමුදුරුෙවෝ ෙකෙනක්.” 

“සාමෙය් මුවාෙවන් විප්ලව කරන අය. ෙමයාවත් ෙපාලීසිය ෙහායන ෙකෙනක්. අර ෙද්ශෙ�මී ශිෂ්ය 
ව්යාපාරෙය් ෙකෙනක්.” 
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“ඔයා දන්ෙන ෙකාෙහාම ද? ෙමානවට ද ෙහායන්ෙන. ෙමෙතන්ට ආවා නම් හම්බ ෙවන්න පුළුවන්ෙන. 
අනික ෙද්ශෙ�මී කියන්ෙන රටට ආදෙර් කියන එකෙන. ඒක වැරදිද?” 

“ඔයාට ෙත්ෙරන්ෙන නෑ. ආෙයත් කැරැල්ලක් ඇති ෙවයි කියල දැන් ෙම් කට්ටියක් ගැන ෙහෝදිසිෙයන් 
ඉන්ෙන ආණ්ඩුව. ස්වාධීන ශිෂ්ය සංගමෙය් දයා පතිරණ මැරුෙව ෙමයාල.” 

සංජීවනී සිය ආදරවන්තයා වූ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයාෙග් පුතා සමඟ ෙද්ශපාලනය කතා කරන්නට 
ෙනාගිය ද ඇය පුවත්පතින් ෙමන්ම කැම්පස් එ ෙක් දී ඇෙසන කතාබහට සවන් දී රෙට් ෙතාරතුරු ගැන 
දැන් ෙසෝදිසිෙයන් සිටින්නීය. එය ආත්මාර්ථකාමීත්වය ෙපරදැරි කරගත් කටයුත්තකි. ඇයට රටට කුමක් 
වුවත්, ෙද්ශපාලනය කුමක් වුවත් කම් නැත. එෙහත් තම හදවත පුද කර ඇති තැනැත්තාෙග් ජීවිතයට යම් 
බලපෑමක් වන්ෙන් නම් එය දැන සිටීම තම යුතුකමකැයි ඇය සිතන්නීය. 

“හරි තීරණයක් ගන්න හැම පැත්තක්ම අහන්න ඕනා,” රුක්ෂානි කියයි. 

“ඔයාට ඕනා නම් ගිහින් අහගන්න. තියන ප්රශ්න ඇති මට. රෙට් ප්රශ්න විසඳගන්න අනිත් අය මහන්සි 
වුනාෙව.” 

එදා ෙදන්නා එතනින් ෙවන්ෙවලා ගියත් පහු දවසක රුක්ෂානි නැවතුනා ඕපන් කැන්ටිෙම්. තර්ස්ටන් 
පාෙර් වාහන සද්දය තිබුන ද කතා කළ ශිෂ්යයන් දැක්වූ චතුර විලාශය ඇයෙග් සිත් ඇද ගති. සිංහල භාෂාව 
ෙමපමණ ලස්සනට හසුරවන්න හැකි අය මීට කළින් ඇයට මුණ ගැසී නැත. 

එදා ඔවුන් කතා කෙළ් රට ෙපරළන්නට ෙනාෙව්. සමාජෙය් පවත්නා විෂමතාවයන් ගැන. දුප්පත් 
ෙපාෙහාසත් පරතරය එන්න එන්නම වැඩි වන ආකාරය ගැන. විකල්ප සමාජ ප්රතිපත්තියක අවශ්යතාවය 
ගැන. ෙමෙස් කතා කිරීම ආණ්ඩු විෙරෝධී වන්ෙන් ෙකෙස්ද? ලංකාව නිදහස් ෙද්ශපාලන වාතාවරණයක් 
ඇති රටක් ෙනාවන්ෙන් ද? ඇය රුපියල් ෙදකක් ෙගවා “ෙවඩි හඬ” ප�කාවක් ද රැෙගන ගිෙය් තව දුරටත් 
කියවන්නයි. 

සිය පියා ලංකාෙව් නැති පාඩුව රුක්ෂානිට දැනුණි. සංජිවනී හා නිකමට වත් ෙමම කරුණු ගැන සාකච්ඡා 
කළ ෙනාහැකිය. හසන්ති උෙද් සිට රෑ වන ෙතක් ෛවද්ය විද්යාලෙය් හිරවී සිටින්නීය. �නි නීතිවිද්යාලයත් 
නීති පීඨයත් අතර දුවන්නීය. ඇය දැන් සමන්ත දියනන්දන සමඟ ෙබාෙහෝ කුලුපග බව රුක්ෂානි දනියි. 
එෙහත් ෙදෙදනා අතර එතැනින් එහාට සම්බන්ධයක් නැති බව �නි කියයි. තවමත් රුක්ෂානිට සමන්ත හා 
හුදකලාව කතා බහට අවස්ථාවක් පෑදී නැත. 

දිනපතා උෙද් හවා දැක්ක සමන්ත ඇයෙග් ළමා කාලෙය් ස්ථිර සංෙක්තයකි. ඒ දිනවල නිතර පිටරට ගිය 
ද ආපසු ලංකාවට පැමිෙණන හැම වතාවකම ඇය ඊ ළඟ උදෑසන ෙනාවරදවාම සමන්තව දකියි. දැන් 
ඔවුන් සිටි නිවස ෙවන පවුලක් කුලියට ෙගන ඇත. ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් ෙනාවූ සමන්තෙග් 
පියා ඔහුෙග් ගෙම් පදිංචියට ගිහින්. 

“ඔන්න ඉන්නවා යාළුවා. ස්ටයිල් එකට ෙද්ශපාලනයට බහින්ෙන බලාෙගනයි කියන්න.” 

“ඔයාම කියන්න සමන්ත. රුක්ෂානිව අඳුරනවාෙන් ඔයා.” 
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“මට කාෙල් නාස්ති කරන්න බෑ. මම යනවා ෙමන්ඩිස් සර් මීට් ෙවන්න.” 

රුක්ෂානි ඉං�සි නවකතා ෙපාතක ඔළුව ඔබා ෙගන සිටි නිසා �නිත් සමඟ ආ සමන්තව දැක්ෙක නැහැ. 
සමන්ත රුක්ෂානි හා කතා කිරීම මඟ හරියි. �නි සමන්ත ගැන කියද්දී රුක්ෂානි නිහඬතාවය රකින්නීය. 
කතාබහට ෙදන්නම අකැමති නම් ෙමාකට ෙපරැත්ත කරනව ද? �නි සිතුෙව් එෙහමයි. 

“ඒයි බලන්නෙකෝ ටිකක් වටපිට. ෙගාඩ දවසකින් දැක්ෙක නෑ ඔය ෙදන්නව. ෙකෝ සංජීවනී?” 

“හෙලෝ �නි! ඔයා අපිව දැක්ෙක නෑ කියනවා. ඔයාවෙන් දැන් ෙහායා ගන්න අමාරු.” 

“බිසී අෙන්.” 

“අෙප් ෙගදර එදා ෙහාඳ පාටියක් තිබුන. ඔයා ආෙව් නැහැෙන.” 

“මම එදා උෙද් ෙකාෙලජ් යන්න කළින් දැන ගත්ත. ඒ ගමන ෙගදර හිටිය. ඔයාල රෑ එළිෙවනකම් ඇහැර 
ෙගන හිටියලු ෙන්ද?” 

“සංජීවනී ඇර අනික් හැෙමෝම නිදාගත්ත!” රුක්ෂානි කිව්ෙව පුරුදු දඟකාර විදියට. 

“ෙකෝ නිළිය?” 

“අද ආෙව් නැහැ. ම්… චානුක එනවා ලංකාවට.” 

“කවදද? අපිට මීට් ෙවයි ද?” 

“ප්රශ්ෙන ඒකයි. හැෙමෝම ෙදන්නවම අඳුරන නිසා මීට් ෙවන්න තැනක් නැතුව ඉන්නවා.” 

“ෙද්ශපාලනය කරන්න ගියාම ඔෙහාමයි. සමන්තවත් යන යන තැන්වලදි දකින දකින එක්ෙකනා 
නවත්තලා එයාට කතා කරනවා.” 

“ඔයා සමන්තව ෙගාඩක් දකින බවයි  එෙකන් ෙප්න්ෙන.” 

රුක්ෂානි ෙනාදැන කෙල් විහිළුවක් වුනත් එහි යම් ඇත්තක් තිබුෙනන් �නිෙග් සිත මඳ ලැජ්ජාවකින් 
සලිත වුණි. 

“අපි නුවරඑළි ගිෙයාත් ඔයාට එන්න ෙදයි ද අප්පච්චි?” 

“මීට කළින් එෙහම ගමනක් ගිහින් නෑ. අහල බලන්නම ඕනා.” 

“නඩුවකට ඉන්නවා කියලා හිතාෙගන ලැහැස්ති ෙවලාම අහන්න. යන්ෙන අෙප් වත්තට. ෙකෝච්චිෙය්. 
යන්ෙන අපි හතර ෙදනයි, මැණිෙකලායි, අමරදාසයි….. ඔයාට ඕන්නම් සමන්තටත් එන්න කියන්න.” 

“පිස්සු ද ඔයා ට. එෙහම එකක් නෑ….. මම කවදාවත් ෙකෝච්චියක ගිහින් නෑ.” 
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ඔවුන් එතැන් සිට විෙනෝද  ගමන ගැන කතා කළහ. ඈත පිටිසරින් තනිවම තම වයෙස් තරුණියන් 
විශ්වවිද්යාලය ෙවත එති. එය ඔවුන්ෙග ෙදමාපියන්ට මතක් කර දිය හැකිය. හතරෙදනාම යන නිසා 
අවසර ගන්නට එතරම් අමාරු ෙනාවනු ඇත. සංජීවනීට යන්න දුන්ෙන නැත්නම් පමණක් ගමන අවලංගු 
කරනවා යැයි ඔවුන් තීරණයකට පිවිසියහ. 

 

**** 

චිකිත්සාගාරෙය් පුහුණුව සඳහා යන සිසු සිසුවියන් සුප්රසිද්ධ විෙශ්ෂඥ ෛවද්යවෙර යකු වන ෙදාස්තර 
හැරල්ඩ් පීරීස් අතින් සිදු ෙකෙරන සැත්කම් නරඹන්නට ඉතා කැමැත්ත දක්වති. මන්ද ඔහු ෙද්ශන 
ශාලාවල ෙහෝ ෙවනත් ස්ථානයන්හි සිටිනවාට වඩා ඉතා විෙනෝදශීලී ස්වභාවයකින් එහිදී හැසිෙරන නිසයි. 
අනික් ෙවලාවට දකින්ෙන් නැතුවා වෙග් යන ඔහු ෙමහි දී පමණක් අවට ඉන්නා අය හැමෙදනා සමඟම 
කතා බස් කරයි. සහයට එන ෙහදියන්ටත් ඔහු විහිළු කරයි. සෑම ෙකෙනකුෙග්ම නෙමන්ම ඔවුන් අමතයි. 

“අද රීටා උෙද්ට ෙපත්ත ගත්ෙත නැහැ වෙග්. කිව්ව නම් මට තව ස්�ප්ට් එකක් ලියලා ෙදනවෙන්.” 

“අයිෙයෝ ෙඩාක්ට… අද එන්ෙන ෙඩාක් ට කියලා දැනන් හිටිෙය නෑෙන්. නැත්තං අමතක ෙනාකර එකක් 
ෙනෙම් පිල්ස් ෙදකක්ම බීලා එන්ෙන.” 

රීටා වසර ගණනක පළපුරුදුකම් ඇති ෙහදියකි. ඇය ඔහුව ෛවද්ය ශිෂ්යෙයකුව සිටි කාලෙය් සිට 
හඳුනන්නීය. 

හසන්ති ෙපාත පෙතන් අද ෙකෙරන්නට යන ශල්යකර්මය ගැන සහමුලින්ම කට පාඩෙමන්ම දැන සිටිය ද 
හද තුල නැ ෙඟන චංචල ගතිය මැඬ ගත ෙනාහැකිව සිටියාය. ඇය සමඟින් තවත් ෛවද්ය ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 
ෙදතුන් ෙදෙනක් ඔවුන් සිත් තුල ඇති කලබලකාරී ගතියද ෙනාෙපන්වා සිටින්නට වෑයම් දරති. 

ෙදාස්තර හැරල්ඩ් පීරිස් විෂබීජ නාශක පිළිෙවතින් පසුව දමා ගත් අත් වැසුම් පැළඳි අත් ෙදක සිය සිරුර 
ඉස්සරහින් ඔසවා ෙගන තියුණු ෙලාකු විදුලි බල්බ් කිහිපයක් ෙයාමුව තිෙබන සැත්කම් ෙම්සය ෙවත ළං 
වූෙය්ය. එහි ෛශල්ය කර්මයට ලක් ෙවන ෙකාටස හැෙරන්නට සිරුර මුළුමනින්ම වාෙග් වැසී ගිය 
ෙරෝගියා වැතිර සිටියි. දැනටමත් සිහිසන් නැත්ෙත් ඔවුන් ඉතා ඉක්මණින් සියල්ල අවසන් කළ යුතුය. 
ආශ්වාස ප්රාශ්වාසය නිරීක්ෂණය කිරීමට තවත් ෛවද්යවරෙයක් ෙරෝගියාෙග් හිස ළඟින්ම වාඩිවී සිටියි. 

“හසන්ති කියන්න දැන් අපි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවන්න ඕන ප්රශ්න ෙමානවාද කියලා ෙමයාව කපල ඇරපු 
ගමන්?” 

ෙදාස්තර පීරිස් ඇහැව්ෙව ඉං�සිෙයන්. හසන්ති ෙහාඳටම කියවලයි ආෙව් ෙක්ස් එක ගැන. ඒත් 
ඉං�සිෙයන් උත්තර ෙදන්න ෙමාෙහාතක් කල්පනා කරන්න ඇයට සිද්ධ වුණි. 

“ෙලඩා මැෙරනවා ඉක්මන් කෙළ් නැත්තම්,” ඔහු සිනාෙසමින් කියයි. 
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“පළමුව ෙල් ගැලීම පාලනය කර ගන්න අවශ්යයයි… හිතනවාට වඩා හැම විටම ෙල් වැඩිෙයන් ගලන 
බවක් ෙපනී යනවා,” හසන්ති පටන් ගත්තාය. 

සමහර විෙටක ෙදාස්තර පීරිස් තමාෙගන් මුලින්ම ප්රශ්නය ඇහුෙව මුහුෙණ් දැක්ක චංචල ගතිය නිසා ද 
කියලත් හසන්තිට පස්ෙස හිතුන. එෙකන් එක විස්තර කරද්දි ෙරෝගියා ගැන අමතක ෙවලා 
ෛශල්යකර්මය ගැන පමණක් හිත ෙයාමු කරන්න තමාට හැකි වූ බව ඇය ෙමෙනහි කළාය. තමා 
පමණක් ෙනාව අන් සිසු සිසුවිෙයෝ ද ඔහු හවුල් කරගත්ෙත් හිනා යන කතා කියමිනි. පැය ෙදකක් ගත වූ 
ෛශල්යකර්මය නිමා ෙවද්දී හැෙමෝම හිටිෙය විෙනෝදෙයන්. ඒවා ෙලඩාටවත් එයාෙග අයිතිකාරයන්ටත් 
දකින්න බැරි එක ෙහාඳයි. 

එදා හවස්වරුෙව පංති අවසන්වී ෛවද්ය විද්යාලෙයන් හසන්ති එළියට බහිද්දි මූණටම හමුෙවච්ච රතු 
පැහැති මිට්සුබිශී ලාන්සියා රථෙයන් ගමන් ගත් ෙදාස්තර පීරිස් එයාව දැක්ෙක නැහැ වෙග් එන්ජිම සැර 
දාලා ගියා. හරි පුදුම මනුස්සෙයක්. තියටර් එෙක් දී ඉන්නවා වෙග් ෙනෙම් එළියට බැස්සම ෙවස් මූණක් 
දාෙගන වෙග්. 

හසන්ති බස් එකක එල්ලිලා ආවා ෙකාළඹ කැම්පස් එකට. ගහ යට ආෙයත් හතරෙදනා හමු ෙවනවා අද. 
නුවරඑළි ගමන ගැන කතා කරන්නයි ඒ. 

“හසන්ති ඔයා එනවා ෙන්ද? කැම්පස් පටන් ගන්න කළින් අපි ආපහු එනවා. මුකුත් මිස් ෙවන්ෙන නැහැ. 
මාත් එනව යන්න.” 

“�නි මට ආසයි එන්න. ඒත් ආච්චිට ෙපාඩ්ඩක් සනීප මදි.” 

“ඔයාට බැරි ද ෙබෙහත් ෙදන්න?” ඒ ඇහුෙව සංජීවනී. 

“ආච්චිවත් එක්කන් යමු,” ඒ කියන්ෙන රුක්ෂානි. 

සංජීවනී ෙනාදන්නවාට ෛවද්ය විද්යාලෙය් මුලින්ම ෙදන අවවාදය නම් නීතිෙයන් ඔවුනට 
කිසිවකුට  ෙබෙහත් නියම කරන්නට අනුමැතිය නැති වගයි. එෙස් කළ ෙහාත් තවත් එහි ඉෙගනීමට වරම් 
නැතිෙව්. හසන්ති එය පැහැදිලි කර ෙදන්නට ෙනාගියාය. 

“ආච්චි නුවරඑළි එන එකක් නැහැ. මම යනවාට එපා කිව්ෙව නැහැ. තව දවස් තිෙයනවාෙන්.” 

“ෙමානවද ඔයාට පිටරෙටන් චානුක ෙග්න්ෙන?” ඒ අහන්ෙන �නි. 

දැන් පි ටරටට රැකියා ෙසායා යන්ෙනෝ ෙගවල් ෙදාරවල් සඳහා ස්ටීරිෙයෝ යන්ත්ර ආදී බඩු ෙගන එති. රට 
පුරාම හන්දියකට ෙදකක් ගාෙන් ෙරෙකෝඩ් බාර් ඇත. සිංදු අහන්න ෙකාල්ෙලා ෙකල්ෙලෝ ඒවා තුලට 
එක් ෙරාක් ෙවති. ෙමෙතක් ගුවනින් පමණක් අහත හැකිවූ ගී සින්දු දැන් පටිගත කරෙගන ෙගදර දී අවශ්ය 
කලට අහන්න හැකියාව වැඩි පිරිසකට ලැබී ඇත. 

“එයාව දැක්කම ඇති මට.” 
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“ෆිල්ම් එකක ලව් සීන් එකක් වෙග් ෙන්ද?” �නි සංජීවනී ට විහිළු කරනවා. 

විශ්වවිද්යාලය අධ්යාපනය පටන්ගත් කාලෙය තිබූ සබෙකෝලය �නි ෙවතින් දැන් පලා ෙගාසිනි. ඇය 
පාසැල් කාලෙය් හිටියා ෙමන් ආෙයත් සිය ආධිපත්යය ඇය වටා ඉන්නා අයට දන්වන්නට පටන් ෙගන 
ඇත. ෙකාල්ෙලෝ හා කතාබහට පමණක් ෙනාව ඔවුන්ට අණ ෙදන්නට ද ඇය දැන් එඩිතරය. 

“අපි හතර ෙදනාම යන්න ලැහැස්ති ෙවමු. ආච්චිට ෙහාඳ වුෙනාත් හසන්තිට යන්න පුළුවන්ෙන. හැබැයි 
හසන්ති ෙකාෙහාම හරි යන්න එන්න. සංජිවනීට තිෙයන්ෙන ෙම් චාන්ස් එක විතරයි,” එෙහම කිව්ෙව 
�නි. 

රුක්ෂානි කැමති වුෙන් නැහැ �නි ගමන ගැන තීරණ ගන්නවට. ෙම්ක රුක්ෂානිෙග ෙයෝජනවාක්. දැන් 
සංජීවනීටත් ගමනට අවසර ලැබී ඇති ෙහයින් අවස්ථාව මඟ හැරීම ඇයට කරන මහත් කෲර �යාවකි. 
චානුකටත් ගමන ගැන ලිපියකින් සංජීවනී දන්වා යවා ඇත. 

“ෙකාෙහාම ද චානුක අපිව ෙහායා ගන්ෙන?” රුක්ෂානි සංජීවනී ෙගන් ඇසීය. 

“ඇයි එෙහම අහන්ෙන?” 

“ළමෙයෝ ෙකෝච්චියක ෙකාච්චර මිනිස්සු ඉන්නව ද?” 

“ඉතින් එයාව ෙහායා ගන්න බැරිෙවයි ද?” 

“අපිට එයාව ෙහායන්න මුළු ෙකෝච්චිෙය්ම ඇවිදින්න බෑ. ඔයා කිව්ව ද අපි ටිකට් ගත්ෙත ෙකාහාට ද 
කියල?” 

“නෑ.” 

“මටත් අමතක වුනා කලින් කියන්න. දැන් හරි වැෙඩ් තමයි.” 

“එයා අපිව ෙහායා ගනියි. එන්න කළින් මට ෙකෝල් කෙළාත් මම කියන්නම්. මම හිතන්ෙන මට කතා 
කරයි.” 

තදින් හිතුෙවාත් එය සිදුෙව් යැයි සංජීවනී විශ්වාස කළාය. ඔවුන් හමුවිය යුතුමය. ළඟ දී දවසක් 
සංජීවනීෙග් මව ලන්ඩන්හි වාසය කරන ෙදාස්තරවරයා ගැන කතා බහ නැවත පටන් ෙගන. ඇයෙග් පියා 
කිසිවක් ෙනාකීවද ඔවුනට එෙරහිව යමක් කියන්නට තරම් ශක්තියක් සංජීවනීට ෙනාතිබුණි. චානුක තව 
වසරක් ඉෙගනීම සඳහා පිටරට රැඳී සිටිය යුතුය. ඔහුෙග් ෙදමාපියන්ටත් සංජිවනී ගැන ඔහු කියා නැත. ඒත් 
එය කිසිම ප්රශ්නයක් ෙනාවන බව ඔහු කියයි. උපාධිය අතට ලැබුන පසු ඔවුන් සමඟ ඒ ගැන කතා 
කරන්නටයි ඔහුෙග් අදහස. 

“ඔන්න එකක් කියන්නම්. ෙම් �ප් එෙක් දී ෙප්රග්නන්ට් ෙවන්න එෙහම එපා,” හසන්ති කි ව්ෙව විහිළුවට 
ෙනෙම්. 
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“ඔයාට පිස්සු ද?” අනික් තුන් ෙදනාම හසන්ති දිහාට හැරුෙන එක පාරට. 

ෛවද්ය ශිෂ්යාවක් ෙලස ඇය ළාබාල වයෙස් ගර්භනී මාතාවන් දැක ඇත. ගර්භාෂය නැති කරන්නට ෙගාස් 
වැඩ වැරදී ෙරෝහල ෙවත එන අය දැක ඇත. 

“කළින් කිව්වාම පස්ෙස තැෙවන්න අවශ්ය නෑෙන්. ඔයාල දන්නවද අද දරුෙවෝ නැති කරන එක ෙකාච්චර 
ෙවනව ද කියල? ෙහාෙරන්. ඊට පස්ෙස වැඩ වැරදුනාම තමයි එන්ෙන ෙහාස්පිටල්. ජීවිෙත් ෙබ්ර ගන්න 
අපිටත් බැරි ෙවනවා. ෙහාර රහෙස් ෙවන ඒවා නිසා කවුරුත් සංඛ්යාෙල්ඛන තියා ගන්ෙනත් නෑ.” 

හසන්ති කටවල් අයා බලා ඉන්නා සිය ෙයෙහළියන්ට ෙත්රුම් කර ෙදයි. 

හසන්ති දැන් මනා ආත්ම විශ්වාසයකින් හා දැඩි ෙපෟරුෂයකින් ඇති තැනැත්තියක් ෙවලා යයි රුක්ෂානි 
සිතීය. ඇය තුල ඇති සුහද ෙසෟම්ය බව සමඟින් නැඟී ඇති ෙම් අලුත්ම ලක්ෂණය ඇය වඩාත් ගාම්භීර 
බවකට පත් කර ඇත. 

 

**** 

“සංජීවනී ෙමානවද ඔයා දාෙගන තිෙයන්ෙන ෙසනසුරාදාට?” 

සංජීවනීෙග් මව කාමරයට ආෙව් සාරි ෙතාගයක් අත් ෙදෙකන් බදාෙගන. 

“අපි සිකුරාදාෙන යන්ෙන රුක්ෂානිෙග වත්තට.” 

සංජීවනී නුවරඑළිය යන වචනය පාවිච්චි කරන්න අකැමතියි. ගමෙන් දුර මතක් කෙළාත් අන්තිම 
මිනිත්තුෙව් යන්න එපා කියන්න ඉඩ තිෙයනවාෙන. 

“ෂහ්… සාරි ජැකට් මහන්න මිලී එනවා කිව්වා ෙම් වීක්එන්ඩ් එෙක්.” 

ඇය සාරි සියල්ලම ඇඳ මත දමා එකින් එක අත ගා බලන්නීය. ඇයෙග් සිත තුල තවත් යමක් ඇති බව 
පැහැදිලිය. එෙහත් කිසිවක් ෙනාකියා සංජීවනී බලා සිටිෙයන් මවද නිහඬව සිටියාය. 

“එයා ෙකාෙහාමටවත් ආෙය් අන්ඳවල බලන්ෙන නැතුව මහලා ඉවර කරන්නෑ. මම ෙමෂමර්න් ට්ස් දීලා 
යන්නම්.” 

“ඔයාට ෙම්වායින් ෙකායි සාරි ද ඕනා?” ඇඳ පුරා විසිරුන සාරි ෙදස බලා මව ඇසුවාය. 

ෙවනදාට වඩා ෙවනස් ස්වරයක් මව ෙවතින් එයි. සාරි ෙතෝරන්නට ඇය කාමරයට ආෙව් ඇයි? ෙවනදා 
තමා කැමති සාරිය කුමක්දැයි ඇය අසන්ෙන් නැත. කතා කරන්නට මඟ පාදා ගනු පිණිස ඇය කාමරයට 
අවුත් ඇති බව දැනුෙනන් සංජීවනී තැති ගත්තාය. 



101 
 

පටන් ගන්නටත් කලින් ගමන නතර කරන්නට ෙවයිද? චානුක ගැන දැනෙගනද? ෙදාස්තරට කලින් 
විවාහ ෙවන්න අවශ්ය ෙවලාද? 

“තාත්තා ෙකෝ?” සංජීවනී ඇහුෙව් ෙවන පැත්තකට කතාව ෙගනියන්න. 

“ක්ලබ් එකට ගියා,” ඇය උත්තර දුන්ෙන් මඳක් නිහඬව සිටීෙමන් අනතුරුවය. සීඝ්ර සංවර්ධන රෙට් විවිධ 
අංශ වලින් දකින්නට හැකිය. හංදිෙය් ෙර්ස් ෙකාළ ෙහාෙරන් දාන්නන් ෙවනුවට ටයි ෙකෝට් ඇඳෙගන සූදු 
අල්ලන්නට හැකි මහා පරිමාණෙය් සමාජශාලා අද විවෘත වී ඇත. 

“තාත්තා මට යන්න පර්මිෂන් දුන්නා.” 

සංජීවනී හිමිහිට ෙතාල් මැතුරුෙව් ඔහු සිය හිත ෙවනස් කර ඇත් දැයි දැනගනු පිණිසය. 

“එයා ඕන එකකට පර්මිෂන් ෙදයි ෙම් දවස්වල.” 

සංජීවනීෙග් මව කීෙව් තරමක තරෙහන් බව සංජීවනීට දැනුන. ඒත් ෙවන මුකුත් කියන්න කළින් මව සාරි 
සියල්ල ඇඳ මත තිබිය දීම කාමරෙයන් පිටව ගියාය. 

මව අදහස් කරන්ෙන් තමාට ඇති විවාහ ෙයෝජනාව ෙහ්තුෙවන් අවසර ෙදන්න ඇතැයි කියාද? එෙහම 
නැත්තම් දැන් තමා කැම්පස් යන නිසාද? සංජිවනී ෙමය ෙත්රුම් ගන්නට උත්සාහ කළ ද පියා අවසර දුන් 
ෙහ්තුව, ඒ ෙදකම ෙනාවන්ෙන් යයි ඇයෙග් මව දැන සිටියාය. එෙහත් තම දියණිය හා කිසි දිෙනක වැඩි 
වදනක් හුවමාරු ෙනාකළ ඇයට දැන් තම එකම දරුවා හා සිය හිත් තැවිල්ල කියා ෙබදා ගනු බැරිය. 

“හෙලෝ… හෙලෝ.” 

එක් වරක් වැදී මඳකට නතර වී ආෙයත් නාද වන්නට වූ දුරකතනයට සංජීවනීෙග් මව කතා කරයි. 
කිසිෙවකුෙගන් පිළිතුරක් නැත. 

“හ්ම්… ෙගදරටත් ෙකෝල් කරලා බලනවාද  ෙකාෙහද?” ඇය තමාටම කියා ගත්තාය. ඇය හයිෙයන් 
රිසිවරය ආපසු තැබුෙව් ෙක්න්තිෙයනි. 

සංජීවනී බලා ඉන්ෙන් චානුක කතා කරන ෙතක්. ෙද්ශන අවසන්වූ පසු ෙකළින්ම ෙගදර එන 
ඇය  ෙගදරින් පිට ෙවනත් කිසි කටයුත්තකට ෙනාගියාය. නිතර සාප්පු යන හා ෙයෙහළියන් සමඟ 
සාදවලට සහභාගී වන මව අද ෙගදර ඇයි දැයි ඇය සිත කුකුසක් ඇති කළත් ඒ ගැන වැඩි දුර ඇය සිතුෙව් 
නැත. 

චානුක ඉන්නා ප්රෙද්ශෙය් ෙව්ලාව ගණන් සෑදූ ඇය දුරකතන ඇමතුම ඔහුෙගන් වන්නට ෙබාෙහෝ ඉඩක් 
ඇති බව දුටු වාය. ඔහු ආෙයත් කතා කරයිද? මවෙග් ෙකෝප විලාශය දුටු සංජීවනී ආෙයත් දුරකතනය 
වැදුනත් තමාට එය ගන්නට යා ෙනාහැකි බව කල්පනා කළාය. චානුක තමාට ඔහුෙග් දුරකතන අංකය දී 
ඇත. එෙහත් ඔහු අමතන්නට නම් විෙද්ශ දුරකතන පහසුකම් ඇති තැනක් ෙසායා යා යුතුය. කුමක් කියා 
ෙගදරින් යන්නද? 
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සිතුවිලි මාලාවක නියැලී මඟක් ෙසායා ගත ෙනාහැකි සංජිවනීට නැවතත් දුරකතන නාද ෙවන හඬ 
ඇසිණ. ඇයෙග් මව එය ට පිළිතුරු ෙදනවා ද ඇයට ඇසිණ. 

“හෙලෝ ආන්ටි ෙම් රුක්ෂානි. ගුඩ් ෙමෝර්නින්!” 

“ආ.. ඩාලිං.. ෙකාෙහාම ද ඔයා? දැන් ටිකකට කළින් කතා කරන්න ට්රයි කළාද?” 

“නෑ ආන්ටි. දැන් තමයි ගත්ෙත. අද නම් එක පාරින්ම වැඩ කළා. උෙද්ට ෙකෝල්ස් ගන්න හරි අමාරුයි 
දැන්. හැම තැනම බිසි සිග්නල්.” 

“ෙමෙහටත් ක්රෑන්ක් ෙකෝල්ස් ආවා. ඒකයි. ඉන්න සංජීවනීට ෙදන්නම්. පරිස්සෙමන් �ප් එක ගිහින් 
එන්න.” 

“හෙලෝ රුක්ෂානි!” 

“ඔයාෙග මමී අද අමුතුයි.” 

“පස්ෙස කියන්නම්.” 

“ඕෙක්. හසන්ති එනවා. ඔයා කැන්සල් නෑෙන්.” 

“මාත් එනවා.” 

“ඒයි, මතක ඇතුව හීතලට අඳන්න ඒවා අරන් එන්න.” 

රුක්ෂානි දිගින් දිගට කතා කෙළ ්නැහැ. ෙකාපමණ ඉල්ලා සිටියත් සංජීවනී තවමත් තමනට ෙනාකියන 
ෙද් ෙබාෙහාමයක් ඇති බව ඇය දනියි. ඩැඩීත් මමීත් ඉන්ෙන පිටරට වුවද ඇය ඔවුන් හා නිතර කතාබහ 
කරන්නීය. රුක්ෂානිෙග් ජීවිතය ඇරුණු ෙපාතක් වැනිය. එහි හැම පිටුවකටම එන්න නිත්ය ආරාධනාවක් 
හැමටම ඇත. ඒ නිසාම සංජීවනී සියල්ල හිෙත් තදකර ෙගන ඉන්නා ආකාරය රුක්ෂානිට වැටෙහන්ෙන් 
නැත. 

“ෙබ්බිට අඳින්න බැරි ඇඳුම් ෙතෝරලා දුන්ෙනාත් මට ෙල්සියි.” 

ෙපාඩි මැණිකා රුක්ෂානිෙග නිදන කාමරෙය් ෙදාර ළඟ සිටෙගන. ඇය අද ඇඳන් ඉන්ෙන් ගවුමකි. 
ෙමෙතක් කාලයක් මැණිෙකලා තුන් ෙදනාම ඇන්ෙද් ෙරද්ද හැට්ට පමණි. කාලයකට පස්ෙස ගමට යන 
නිසා ෙවන්නැති. රුක්ෂානි ඒ ගැන අහන්න ගිෙය් නෑ. 

ෙත් වත්තට යන හැමදාම රුක්ෂානි තමාට මදි පුංචි ඇඳුම් සියල්ල එහි රැෙගන යන්නීය. වත්ෙත වැඩට එන 
ස්�න් ඒවා තම දූ දරුවනට ෙදන්නට ඩැහැ ගනිති. රුක්ෂානි ෙමවර අඩුවට ගතහැකි සාරි කිහිපයක් ද මිල 
දී ෙගන තිබුණි. 

“ෙම්වා අලුත්ම අලුත් සාරිෙන ෙබ්බි.” 
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“මමීෙග් සාරි නෑෙන් ෙම් පාර අපිට ෙගනියන්න. ඒකයි මම ෙම්වා ගත්ෙත.” 

ෙපාඩි මැණිකා ආශාෙවන් සාරි අත ගාන්නීය. එෙහත් දැනටමත් ඇඳුම් අල්මාරිය ෙවත හැරී ඉන්නා 
රුක්ෂානි එය ෙනාදුටුවාය. ඇය අඳින්නට බැරි වස්ත්ර පමණක් ෙනාව කලකින් ගතට ෙනාදැමූ ඇඳුම් 
සියල්ලත් නිදි යහෙන් ෙගාඩට එක් කළාය. 

ෙපාඩි මැණිකාෙග් කාර්ය වූෙය් ෙම් සියල්ල ෙසෝදා පවිත්ර කර නුවරඑළි ෙගන යන සූට්ෙක්සයක 
ඇසිරීමයි. මුළුතැන්ෙගයින් ඔබ්ෙබහි වූ මැණිෙකලා නිදන කුඩා කාමරය ෙවත ගිය ෙපාඩි මැණිකා ගවුම්, 
කමිස හා සාරි සිය ඇඟට තබා හැඩ බැලූ හැටි ෙගදර කිසිවකු දැක්ෙක් නැත. 

 

**** 

ගමනට කලින්දා හසන්ති රා�ය ගත කෙළ් රුක්ෂානිෙග් නිවෙස්. ආච්චිෙග් අසනීප ගතිය මඳක් ෙහාඳ 
අතට හැරී තිබුණි. විෙනෝද ගමන යන්න කියා ආච්චි හසන්තිව දිරිමක් කළාය. උදෑසනම දුම්රියපළ ෙවත 
ඔවුන් රැෙගන ගිෙය් රුක්ෂානිෙග් පියාට අයත් ආයතනයකින් ෙගන්වා ගත් හයි ඒස් වෑන් රථයකි. වෑන් 
රථෙය් වහෙළ් ද බඩු භාණ්ඩ ලණු වලින් ගැට ගහන්නට අමරදාස පටන් ගත්ෙත් මැණිෙකලාට විහිළු 
කරමිනි.  
  
“අෙන්, අමරදාස අයිෙය්, බඩු වලින් වැඩි හරිය රුක්ෂානි ෙබ්බිෙගයි හසන්ති ෙබ්බිෙගයි.”  
  
එෙස් කිව්ව ද කාලයකට පසු ගමට යන ඔව්හු ෙගනියන්නට මහත් බඩු ප්රමාණයක් රැස් කර ෙගන 
සිටියහ. මීට කලින් ඔවුන් හා ගමට යෑම ගැන ෙනාසිතූ බව මතක්ව රුක්ෂානි සිතට නැඟුෙන් දුකකි. 
  
තැන තැන ෙකාළ කැබලි විසිරී දුම්රිය ෙව්දිකා කිලිටව ඇත. ඉස්සර ෙමහි කසල ෙශෝධකයන් ෙලස 
කටයුතු කෙළ් සක්කිලි ජනතාව. ඔවුන් ඉතා කාර්යමශීලීව නිතර ෙදෙව්ෙල්  කුණු ඉවත් කළහ. දැන් එම 
රාජකාරිය පත්ව ඇත්ෙත් ආණ්ඩුෙව් ෙස්වයට බඳවා ගත්තවුන්ට. ෙස්වක සංගම් හා යුනියන් ගැන 
අනුදැනුම ඇති ෙමාවුන් වැඩ කරන්ෙන් නීතියටයි. එෙමන්ම තමන් ඉටු කරන්ෙන් අතිශය වැදගත් 
ෙස්වාවක් බව ඔවුන්ෙග් හිතට ෙනාදැෙනන්ෙන් සමාජය ඔවුනට පහත් රස්සාවක් කරන අය කියා පහත් 
තත්වයකින් සලකන නිසා. පරිසරය ෙබෙහවින් ජරාවට ලක්ව ඇතැයි රුක්ෂානි සිතීය. 
  
බඩු සියල්ල එක් තැන් කර අමරදාස ඔවුන්ට ළඟ කඩයකින් උණු උණු ෙත් සහ කිඹුලා බනිස් රැෙගන 
කඩෙය්ම ෙස්වය කරන ෙකාල්ලකු සමඟින් ආෙව්ය. ෙත් ෙකෝප්පවල ගැටි හා අඬු හරි හැටියකට ෙසෝදා 
නැත. අනිත් හැෙමෝම මහත් �තියකින් ගමන මඟ පුරන්නට බලා සිටින ෙහයින් රුක්ෂානි තමන්ෙග් 
අසතුටට ෙහ්තු කිසිවක් ගැන ඔවුන් සමඟ කියන්නට ෙනාගියාය.  
  
“සංජීවනීව නැගිට්ටවා ගත්තද දන්නෑ �නි.” 
  
“ෙදන්නා එකට එන හන්දා ෙහාඳයි.  අපිට රෑ ෙකෝච්චිෙය යන්නයි ෙවන්ෙන නැත්නම්.”  
  
“හසන්ති, ඔයා දැකල තිෙයනව ද චානුකෙග පින්තූරයක්වත්?” 
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“ම්හූ… නැහැ.  මට දැන් පත්තරයක්වත් කියවන්න ෙවලාවක් නැහැ.”  
  
“ඡන්ෙද කාෙල ෙෆාෙටෝ එකක් දැකල තිෙයනවා. දැන් ෙකාෙහාමද දන්නෑ. චානුක ලංකාවට ආවද 
කියලවත් ෙහායා ගන්ෙන ෙකාෙහාමද?” 
  
“සංජීවනීට ෙකෝල් කරන්න ඇති.” 
  
“ආ කියන්න අමතක වුනාෙන්. දවසක් පිටරෙටන් එයා කතා කරල. සංජීවනීෙග් මමී අරන් තිෙයන්ෙන.”  
  
“හාෙන්. ඉතින් ෙමාකද වුෙන්?” හසන්ති ඇහුෙව ගමනට බාධාවක් ෙවනවද කියල දැනගන්නත් එක්ක.  
  
“සංජීවනී කිව්වා උත්තර ෙනාදීපු නිසා එයාෙග මමීට තරහ ගිහින් ෙෆෝන් එක ෙපාළෙව ගැහැව්ෙව 
නැතුවා විතරයි කියල.” 
  
වැඩට එන ජනකායක් රැගත් දකූණින් ආ රුහුණු කුමාරි දුම්රිය ෙව්දිකාෙවහි හරියාකාරව නතර වන්නටත් 
ෙපර ෙකනා ෙදන්නා ලහිලහිෙය් ඉන් බැස දිවූහ. මහා දුරක් ගමන් ගත් ෙයෝධයකු ගමනාන්තය කරා 
පැමිණ සැනසුම් සුසුම් ෙහලනා ෙස් ෙකෝච්චිෙය් තිරිංග තද ෙවන සද්දය දුම්රිය නැවතුම් ෙපාළ පුරාම 
ෙදෝංකාරය විය. 
  
නුවරඑළි යන දුම්රිය නවතා ඇත්ෙත් පදික ෙව්දිකා අංක හෙය් යයි අමරදාස ෙසායා ෙගන අවුත් කීෙව්ය.  
  
“අපි අනිත් අය එනකම් ඉන්නවා. අමරදාස එක්ක ගිහින් බඩු ෙස්රම පටවගන්න,” රුක්ෂානි 
මැණිෙකලාට දැන්වූවාය.  
  
“ෙහායා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද අපි යන්ෙන ෙකායි ෙපට්ටිෙය් ද කියලා?” හසන්ති කවදාවත් ෙකෝච්චියක 
ගිහින් නෑෙන්. එයා රුක්ෂානි ළඟින් ෙහළ වුෙන් නැහැ අතරමං ෙවයි කියන බයට.  
  
“අමරදාස නගින්ෙන අන්තිමට. එයා ඔය අහල පහල ඉන්න අයත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා අන්තිම 
විසිල් එකත් පිඹිනකන්.”  
  
සංජීවනී හා �නි අතින් කෙටන් බඩු මළු හා ෙකාට්ට ෙදකක් ද එල්ලා ෙගන ඔවුන් අසලට ආහ.  
  
“ප්ෙල්න් එෙක් යද්දි වෙග් අරන් යන බෑග් වලට සීමාවක් තිෙයනවා,” රුක්ෂානි දන්වයි.  වික්ෂිප්ත 
සංජීවනී හා �නි වටපිට බලති. අනිත් මඟීන් ද ෙලාකු මළු රැෙගන යන බව ඔවුන් දකිති.  
  
“ෙමයාෙග ෙබාරු අෙන්,”  හසන්ති ඔවුන් ෙදෙදනාව සංසුන් කරවයි. 
  
රුක්ෂානිත් හසන්තිත් බඩු මළු වලට අත දුන්හ. ෙදන්නම තියන ෙස්රම ඇඳුම් අරෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙයන්ෙන යැයි හසන්ති සිතුවාය. හසන්තිට රැෙගන එන්නට වැඩි යමක් ෙනාතිබුණි. සීතලට අඳින 
ජර්සියක් ඇයට නැත්ෙතන් රුක්ෂානි පිටරෙටන් ෙගනා ලා කහ පැහැති ලස්සන කබාය කලින්දා රා�ෙය් 
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ඇයට අන්දවා හැඩ බැලීය. ගමන අවසානෙය් එය ආපසු ගන්න රුක්ෂානි ෙපාෙරාන්දු වූ පසු පමණයි 
හසන්ති එය අඳින්නට එකඟ වුෙන්.  
  
“කාවද ඔයා ෙහායන්ෙන?” වටපිට බලන සංජීවනීට රුක්ෂානි සරදම් කරයි.  
  
“අෙන් එයා ආවද?” 
  
“අපි දන්ෙන ෙකාෙහාමද දැකලවත් නැති අය. ෙන්ද හසන්ති?”  
  
සංජීවනී දුම්රියට බඩු දාලා අෙයත් පදික ෙව්දිකාවට බැස්සා. ෙසනඟ දැන් ඉවක් බවක් නැතිව එෙහ 
ෙමෙහ දුවති. ෙමම දුම්රියට නඟින්ෙන් දුර ගමනට ලක ලැහැස්ති වූ මඟීන්. චානුක ෙපෙනන පළාතක 
නැත.  
  
“ෙබ්බි, ඒ අන්තිම විසිල් එක ඉක්මණට නඟින්න,” අමරදාසෙගන් ආයාචනාවක්. සංජීවනී බලා සිටින්ෙන 
ඇය ආදරවන්තයා එන ෙතක් බව ගමනට එක් වූ ඔවුන්ෙග් පිරිෙස් සැෙවාම දනිති. මළානික වූ මුහුෙණන් 
සංජීවනී අසුන් ගත්තාය. 
  
ෙපට්ටිෙයන් ෙපට්ටියට ෙගාස් චානුක ෙසවීම කළ ෙනාහැක්කකි. තමාව දැන අඳුන ගතෙහාත් රසිකයන් 
හා වැදගැම්මකට නැති කතාවට හවුල්වන්නට අනුමානයක් නැතිව සිදුෙව්. චානුක හඳුනා ගත්ෙතාත් 
සමහර විට අෙයක් ඔහුට අතවර කරන්නට ද ඉඩ ඇත. ෙද්ශපාලනඥයන් හා ජන්ම ෛවර බැඳ 
ගත්ෙතෝද ෙනාමඳ ෙවති. 
  
රැෙගන ආ ෙකාට්ටයට ඔළුව තබා ගත් ඇය නින්දට පත් වූවාය. අනිත් තිෙදනාම ගමෙන් ෙතාරතුරු 
කතාබහ පටන් ගත්ෙත් තවත් තද කර තබාගත ෙනාහැකි උද්දාමෙයනි. චානුක ඔවුන්ව ෙසායා ගනු ඇත. 
  
දුම්රිය ගමන දර්ශනීය වන්ෙන් කඳුකරය පැත්තට යද්දීය. ෙකාළඹින් පිටත්ව යන මාර්ගය අවට 
ෙදපැත්ෙත් මුඩුක්කු ෙප්ලි එමට වූහ. ගමන් කරන දුම්රිය ෙදසට හැරී මළ පහ කරන ෙකාල්ෙලා 
කුරුට්ෙටෝ ඔවුන් දවස ෙගවන තැනින් එතරම් දුරක ෙනාසිටිති. අව්ෙව් වියළා ගන්නට දමා ඇති ෙරදි 
දුම්රිය මාර්ගය අසලින්ම ඇති ලණු වල එහාට ෙමහාට පැද්ෙදති. 
  
ෙයෙහළියන් පටන්ගත් කතාබහ පරිසර දූෂණය සහ ජනතාවට ලබා දිය යුතු ෙසෟඛ්ය දැනුම පැත්තට හැරී 
ගිෙය්ය. චූටි මැණිකා ඉතා කැමැත්ෙතන් ඔවුන්ෙග් ෙදබස් අසා සිටින්නීය. අමරදාස ෙකෝච්චිය තුල 
ඇවිදින්නට ෙගාසිනි. ෙලාකු මැණිකත්, ෙපාඩි මැණිකත් එක පැත්තකත් සංජීවනී අෙනක් පැත්ෙත් ද තද 
නින්ෙද් පසු ෙවති.  
  
“ඇයි කාටවත් උවමනාවක් නැත්ෙත? පරිසර රක්ෂණය ධනවත් පංතිෙය් ෙමෝස්තරයක් ද? රෙට් වැඩිය 
ඉන්න දුප්පත් මිනිහට එදා කන්න ෙව්ල ෙහායා ගන්න එකත් අරගලයක්.”  
  
“ෙමන්න හරි එක්ෙකෙනක් කියන්ෙන. ඔයා ෙකාෙහාමද දුප්පතුන්ෙග අරගල ගැන දන්ෙන? අනික 
ධනපතියා ඔයාෙන.”  
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රුක්ෂානිට එෙහම කතා කරන්න අයිතියක් ෙකාෙහද. �නි කැමති වුෙන් නැහැ දුප්පත් අය ෙවනුෙවන් 
රුක්ෂානි ෙහ්තු ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය. දුප්පතා වුනත් ෙපෝසතා වුනත් පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න එක 
අපි හැෙමෝෙග්ම යුතුකමක්. ජාතික වගකීමක්. එක් එක්ෙකනා තමන්ට පුළුවන් ආකාරෙයන් සහභාගී 
වන්නට අවශ්යයයි. හැෙමෝම ඉන්ෙන ෙම් පුංචි රෙට්. ෙම්ක කබාසිනීයා කර ගත්ෙතාත් අපි ෙකාෙහද 
යන්ෙන? 
  
දුප්පත් ෙපෝසත් අය ගැන කරන වාද වලට කවදත් සහභාගී ෙනාවන හසන්ති නිහඬ බව රැක්කාය. 
  
රාගම, ගෙන්මුල්ල, ෙව්යන්ෙගාඩ, අෙඹ්පුස්ස, අලව්ව යන නගර සංඥා පුවරු පසු කර ලතාවට ඇෙදන 
දුම්රිය ෙපාල්ගහෙවලින් රට මැද්දට ඇදී යයි.  
  
“යාල් ෙද්වී පාස් ෙවනකන් ඉස්සර ෙම් හරිෙය ෙකෝච්චිය නවත්ත ෙගන ඉන්නවා,” වටපිට බැලු රුක්ෂානි 
පැවසීය.  
  
“ඔයා යාපෙන් ගිහින් තිෙයනවා ද රුක්ෂානි?” හසන්ති ඇහුෙව් ආෙයත් කතාවට සම්බන්ධ ෙවන්න.  
  
“අපි ගිෙය ප්ෙල්න් එෙක්. කණ බීරී ෙවන තරමට එන්ජින් සද්ෙද. රටින් පිට යන ප්ෙල්න් වෙග් 
ෙනෙමයි.”  
  
“දැන් අපට යන්න ෙවන්ෙන නෑ ජීවිෙත්ටම,” �නි කිව්ෙව එයාෙග පුරුදු ෙනෝක්කාඩු ස්වරෙයන්.  
  
“කලබල එන්න එන්නම වැඩියි ෙන්ද?” 
  
ෙප්රාෙදණියට ළඟාවත්ම හැමටම බඩගිනි දැෙන්නට වූහ. කතාබෙහන් මහන්සි වූ ෙතාල් කට ෙතත් කර 
ගන්නට ඔවුන් කෑම බීම එළියට ගත්හ. ෙලාකු මැණිකා එළියට ගත් චයිනීස් ෙරෝල් සහ කට්ලට් සමඟින් 
බටර් තැවරූ පාන් ෙපති ඔවුන් අතර ෙබදා ගත්හ. මැදිරිය පුරා පැතිරුණු කෑම සුවඳින් ඇස් ඇර ඇඟ හිරි 
කැඩූ සංජීවනීෙග් ඇස් දුකින් පිරී ඇත. චානුක නාෙව් ඇයි?  
  
“කූල් �න්ක්ස් ෙමානවා වත් නැහැ. ෆ්ලාස්ක් එකක කිරි ෙත් තියනවා.”  
  
“ෙත් එපා රුක්ෂානි.” 
  
“අමරදාස යවල ෙර්ල්ෙව් කැන්ටිෙමන් කූල් �න්ක්ස් ගන්නද?” සංජීවනී ෙනාකා ෙනාබී සිටිතැයි බිෙයන් 
රුක්ෂානි ෙපරැත්ත කළාය. 
  
ෙප්රාෙදණිෙයන් ගමන අවසන් කරන්ෙනෝ දුම්රිෙයන් බහිද්දී නුවරඑළි බලා යන අය ෙකෝච්චියට 
නැග්ගහ. බිඳුණු සිතින් නගින බහින අය ෙදස සංජීවනී බලා සිටින්නීය. සවස ෙත් ෙබාන්නට ෙගනා �න් 
කැබින් ෙක්ක් ෙගඩිය රැගත් කඩදාසි ෙපට්ටිය රුක්ෂානි විවෘත කෙළ් සංජීවනී ඉන් කෑල්ලක් වත් කටට 
ගනීවි කියා සිතා ෙගනයි. ඇය ෙමන්ම අනිත් සැෙවාමත් නිහඬයි. අමරදාස මැදිරියට පැමිණ ඔහුෙග් කෑම 
ෙකාටස හා ෙත් ෙකෝප්පය රැෙගන පිටව ගිෙය්ය. 
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දුම්රිය නාවලපිටිය නැවතුම්පෙල් නවත්වද්දී ඔවුන් කිසිෙවක් එළිය බලන්නට ෙහළවුෙන්වත් නැත. 
දුවෙගන දුවෙගන අවුත් එහි එල්ලී ගත් කඩවසම් තරුණයාව දුටුෙව් අමරදාස පමණයි. චානුක අතැතිව 
සිටි ගමන් මල්ෙල් ‘නයිකි’ යන්න ඉං�සිෙයන් ලියා තිබුණි. අමරදාස එම වචනය හඳුනා 
ගත්ෙත්ය. චානුකෙග් ඇඳුම් පැළැඳුම් වලින් ඔහු ළඟක දී පිටරට සිට ආ බව සක් සුදක් ෙස් පැහැදිලියි.  
  
“මහත්තය යන්ෙන නුවරඑළිද?” ඔහු ළඟට ගිය අමරදාස ඇසුෙව් මැදිරිෙය් තිබූ දුක්මුසු බව සිහියට 
නැඟුන ෙහයිනි.  
  
“ඔව්… නානුඔයට. කාණ්ඩයක් ෙහායාගන්න තිෙයනවා… ෙම්,” ෙතාල් සපමින් ඉන්නා තරුණයා 
ෙකල්ලක් ෙසායනවා යයි කියාගත ෙනාහැක්ෙක් ලැජ්ජාෙවන් වටපිට බලයි. 

“සංජීවනී ෙබ්බි?”  අමරදාසට කිසි සැකයක් නැහැ දැන්.  
  
“ඔව්. ඔව්. හරියට හරි.” ඔහු ෙපාඩි එෙකක් ෙස් �තිෙයන්. අමරදාස එක්කන් ගියා කට්ටිය ඉන්න තැන 
ෙපන්නන්න. 
  
අඩවන් කර තිබුණ ෙදාර ලඟ නවතින්න යයි සංඥා කර අමරදාස තට්ටුවක් දමා ඇතුලට ෙගාස් රුක්ෂානි 
කණට කර එළියට එන්න යයි කීය.  
  
“ෙම් මහත්තයා සංජීවනී ෙබ්බි ෙහායනවා.”  
  
“හෙලෝ! ඔයා චානුකද? මම රුක්ෂානි.”  
  
චානුක හා අතට අත දුන් රුක්ෂානි අන් සියල්ලම මැදිරිෙයන් පිට කළ පසු ඇතුලට යන්න යැයි චානුකට 
රහෙසන් කීය. අමරදාසට ද ඔහු ෙසායා දීම ගැන ස්තූති කරන්නට ඇය අමතක ෙනාකළාය. 
  
ඇතුලට ගිය ඇය ෙලාකු මැණිකාට ඇයෙග් නැඟණියන්ද රැෙගන මැදිරිෙයන් එළියට යන්න යැයි කණට 
කර පැවසීය. හසන්තිෙග් හා �නිෙග් අත් වලින් අල්ලා ඇද ගත් ඇය ඔවුනට යමක් ෙපන්වන්නට ඇතැයි 
කීය. හැමෙග්ම අනුකම්පාවට පාත්රව සිටි සංජීවනී ඔවුන් මැදිරිෙයන් පිටවී යන එක ගැන සතුටු වූවාය.  
  
“ෙමාකක් ද ෙපන්නන්න තිෙයන්ෙන? අයිෙයෝ, පස්ෙස් යමුෙකා,”  �නි වැෙඩ් වරද්දන්නමයි 
හදන්ෙන. එෙහම කියල එයා ආෙයත් වාඩි ෙවන්න ලෑස්තිය.  
  
“දැන් ගිෙය නැත්තම් පහුෙවනවා. බලන්න එන්නෙකා හරි ලස්සනයි.”  
  
රුක්ෂානි ආෙයත් අත ඇද්ෙද තදින්. ගැලෙවන්න බැරි බව දැන ගත් �නිත් නැඟිටලා ආවා. 
  
මැදිරිෙයන් එළිෙය චානුක හිටෙගන. මුහුෙණ් සිනාව පිරිලා. රහෙසන් කාණ්ඩය අඳුන්නලා දීලා එයාව 
යැව්වා ඇතුලට.  
  
“චානුක………!” 
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සංජීවනී කෑ ගහල උඩ පනිනවා ඇෙහද්දී ඇ ඟවල්වල හැප්පී හැප්පී කාණ්ඩය එතනින් අයින් වූහ. 
  
කඳු මැදින් ඇෙදනා දුම්රිය විඩාවට පත් වූවාෙස් ෙසමින් ෙසමින් ගමන් කරයි. මැණිෙකලා අමරදාස 
සමඟින් ෙවනතක ගියහ. ෙයෙහළියන් තිෙදනා දුම්රිෙය් පඩිවල වාඩිව පසු කර ෙගන යන පරිසරෙය් රුව 
නැරඹුහ. 

 

**** 

තුනී පට ෙරද්දක් ඇතිරුවා ෙස් මීදුෙමන් හැම තැනම වැසී ඇත. ඈත කඳු මුදුන් සිඹෙගන පාෙවන සුදු 
වලාකුළු පුළුන් ෙපාද ෙස් මීදුම යටින් දිස්ෙවයි. කවදාවත් කඳුකරයට පය ෙනාතැබූ හසන්තිටත් �නිටත් 
එය අරුමයකි. හරියට පින්තූරයක් දිහා බලනවා වෙගයි.  
  
“නෑ.. නෑ.. හරියට හින්දි ෆිල්ම් එකක් බලනවා වෙග්. ඔන්න එනවා අනංගයයි. ෙපම්වතියයි,” රුක්ෂානි 
ෙපන්නුවා ඇවිදින්නට ගිය චානුකත් සංජීවනීත් අතිනත අල්ල ෙගන එන ආකාරය. චානුක නැවතුෙන් 
එයාෙග හිතවෙතකුෙග ෙගදර. ඒත් දවස තිස්ෙසම ෙගව්ෙව් සංජීවනී එක්ක.  
  
“අයිෙයෝ පව්. අපි යමු ඇතුලට,” සරදම් කරන්න බලාෙගන ඉන්න රුක්ෂානිවත් �නිවත් ඇද ෙගන 
හසන්ති ෙගය තුලට ගියාය. 
  
පසුගිය දා රා�ෙය් ඇයට නින්ද ළඟා වූෙය් අන් සැෙවාම නිදි ගත් පසුව. නින්දට යන්නට ෙපර සංජීවනී 
ෙසමින් ඉකිබිඳින හඬ ඇසුනත් හසන්ති ඇයට කතා කෙළ් නැත. ෙසසු ෙලෝකයා සිතන්ෙන් රූපය 
ඇත්නම් සල්ලි ඇත්නම් ෙවන ෙමානවද අවශ්ය යයි කියාය. එෙහත් අම්මා තාත්තා නැති දුප්පත් තමාටත් 
වඩා දුක්බර ජීවිතයක් ෙගවන සංජීවනී ගැන හසන්තිට දැනුෙන් අවංක කණගාටුවකි.  
  
“එන්න කැරම් අතක් ෙසල්ලම් කරන්න,” රුක්ෂානි හැෙමෝටම කැරම් ගහන්න කියා දුන්නා.  

�නි කැරම් ඉත්තාට පහර දුන්ෙන් ලෑල්ෙලන් ඉවතට විසිෙවලා යන්න. ඒක පාලනය කරගන්න 
එයාට මහත් උත්සාහයක් ගන්නට විණ. හිමින් තට්ටු කරාම එතැනම. හයිෙයන් ගැහැව්ෙවාත් බිම. �නි 
සෑෙහන වෑයමක් ගත්ත ඕන තැනට ළංෙවන තරමට තට්ටු කරල ඉත්තා යවාගන්න. 
  
වත්ෙත් වැඩ කරන කාන්තාවන් ෙදෙදෙනක් අවුත් ඔවුනට කෑම පිහා දී යයි. මැණිෙකලා ඔවුන්ෙග් නෑඳෑ 
ෙගවල් වල ෙගාසිනි. අමරදාස වත්ෙත් හැම ෙකෙනක් ගැනම ෙසායා බලන්නට යයි. අයිතිකරුවා නැති 
කළ ඔහුට දක්වන ෙගෟරවය අමරදාස වැඩ කරන ෙස්වකයන්ෙගන් බලාෙපාෙරාත්තු වූෙය්ය. ස්වාමියා 
රෙට් නැති බව දැන සිටි නමුත් කංකානම පටන් ෙත් දළු ෙනළන්නිය දක්වා සෑම ෙකෙනක්ම කටයුතු 
කෙළ් ෙහාර ෙබාරුවක් නැතිව. තම පරිපාලන �යා පටිපාටිෙය් දක්ෂතාවය යයි ආනන්ද අතුරුපාන 
නිතරම උදම් ඇනුවත්, පරම්පරා ගණනක් තිස්ෙස් ෙනාකඩ ෙස්වෙය් ෙයෙදන පිරිසක් ඒ වත්ෙත් සතුටින් 
රැඳී සිටීම එහි පැවති ලැබීම අවංක බවට මුලික විය.  
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“එන්නද අපිත්?” 
  
“අපි ඔට්ටු අල්ලල ෙසල්ලම් කරන්ෙන. පැරදුෙනාත් ෙගවන්න ෙවනවා.”  
  
රුක්ෂානි හතර පැත්ෙතන් කූඩ වලට වැටුණු කැරම් ඉත්ෙතෝ එළියට ගනිමින් ආෙයත් අතක් පටන් ගන්න 
සූදානම් ෙවයි.  
  
“ෙඩාලර් වලින් ෙදන්නම්,” චානුක කිව්ෙවත් විහිළුවට.  
  
“පීඩිත පංතිෙයන් හූරගත්ත සල්ලි අපිට එපා,”  රුක්ෂානිෙග මුෙවන් පිටවුනා.  
  
“අපිට ඉතින් සුද්ෙදාන්ෙගන් ලැබුණු ෙත් වතු නැහැෙන්.”  
  
කතාව වැරදි පැත්තකට යයි කියල බෙය් සංජීවනී ඉක්මණට ෙසල්ලෙම් නීති අහන්න පටන් ගත්තා.  
  
කැරම් අදිද්දී එෙහන් ෙමෙහන් ෙද්ශපාලනයත් ඇදිල ආවා කතාවට. රුක්ෂානි දැන් දැන් කතා කරන 
වචන නිසා සංජීවනී හිත කරදරයට පත්විය. ෙමයා අර කාණ්ෙඩ එක්ක කාෙල ෙගවනවා වැඩියි වෙගයි. 
�නි සමන්තෙග් ආශ්රෙයන් එයත් අහ ගත්ත ෙද්වල් සහ ඇයෙග් පියාෙග් අදහස් ගැන කියමින් කතාවට 
හවුල් වුනා. හසන්තිට පමණයි ෙද්ශපාලනය ගැන කතාබහට එක්ෙවන්න කිසිම මතයක් ෙනාතිබුෙන්. 
  
රෑට ඇෙහන නිශාචරයන්ෙග් සද්ද බද්ද වලට බයෙවලා �නි ආවා හසන්තියි සංජීවනියි නිදන කාමරයට. 
රුක්ෂානිත් ඒෙක ඇඳක හරිබරි ගැහිලා එරමිණියා ෙගාතාෙගන.  
  
“පාෙර් යන වාහන සද්ෙද නැතුව නින්ද යන්ෙන නැද්ද?” හසන්තිට තිබුෙනත් ඒ ප්රශ්නයම තමයි.  
  
“මාර සත්තු ෙගාඩක් ඉන්නවා ෙන්ද ෙමෙහ?” ඇ ෙඟ් වූ හවුස් ෙකෝට් එකට උඩින් වූල් ෙරද්දක් 
ෙපාරවෙගන හිටියත් �නි ගැෙහනවා. ඒ සීතලට ෙනෙමයි.  
  
“අලි එනවා මඩකලපුෙවන් පැනලා. ෙගවල් සමතලා කරන් දුවන්ෙන වතුර ෙහායන්න. අර ‘අලි 
පාර’ ෙපාෙත් කියලා තිෙයනවා වෙග්මයි.” 
  
ඔන්න බය ෙවච්ච එක්ෙකනාට රුක්ෂානි කියන කතා. �නි හසන්තිෙග් වෙත් ගෑෙවන තරම් ළඟින්ම 
වාඩිවුනා. තව ළං වුෙනාත් ඔ ෙඩාක්කුෙව් තමයි. �නිත් හසන්තිත් ෙගදරින් පිට ගිය ප්රථම වතාවයි 
ෙම්. නුහුරු පරිසරෙය් ඕනෑම ෙදයක් ගැන ඇතිෙවන බිය සැක වැඩියි.  
  
“අපි අවතාර කතා කියමු,” රුක්ෂානි හිනා ෙවවී කරනවා ෙයෝජනාවක්. 
  
හැෙමෝෙගන්ම ෙකාට්ට පාෙවලා ආවා රුක්ෂානි ෙවතට. ඒත් සිනහව මැද්ෙද තිබුණු බය ගතියත් අඩුව 
ගියා.  
  
“සංජීවනී, ඔයා අරක චානුකට කිව්වද?” රුක්ෂානිට කට තියා ගන ඉන්නම බැරුව වෙග් අද. 
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“ඔන්න තවත් භය කතාවක් පටන් ගන්න හදනවා,” එෙහම කිව්ව සංජීවනීෙග් මුහුෙණ් එළිය අඩුෙවන 
බව මුලින්ම දැක්ෙක හසන්ති. 

“කතා කියන්න බැරිනම් අපි යමු වත්ෙත ඇවිදින්න,” ඒ රුක්ෂානි.  
  
“අෙපායි නයි කාල මැෙරන්න බැහැ. රෑ ඇවිදින්න ගිහින්,”  �නි කකුල් ෙදකත් ඇඳ උඩට ගත්ත.  
  
“නයි කන්ෙන අපිද, අපිවද?”  රුක්ෂානි හිනා ෙවනවා. 
  
රෑ පහන් ෙවද්දී එකින් එකා නින්දට ගිෙය්. කිසි වැඩකට නැති කතා කිය කියා කාලය ෙගවා දැම්ම ද එයින් 
මහත් වින්දනයක් ලබන්නට ඔවුනට හැකිවුණි. නවත්වා ගනු බැරි සිනහා මැද්ෙද් සිනහව පටන් ගත්ෙත් 
ෙමාන කතාවටද යන්න පවා ඔවුනට මතක් කර ගනු බැරි විය. 
  
පසුදින ඔවුන් අවදි වූෙය් උදෑසන නිමාවද්දීය. රුක්ෂානි ඇහැරුෙන් අශ්ව කූර වැෙදනා හෙඬනි. ඇෙඳන් 
බිමට පැන්න ඇය නිදි ඇඳුම් පිටින්ම ආලින්දයට දිව ගියාය.  
  
“හෙලෝ, රුක්මන් අන්කල්!”  
  
“අමරදාස කිව්වා ඔයා ආසිමාව දකින්න ආස ෙවයි කියලා. ඉතින් මම අරෙගන ආවා.”  
  
ආසිමා දුඹුරු පැහැති ආරාබිකරෙයන් ආ ෙවළඹකි. ඇයෙග් නම තැබුෙව් රුක්ෂානි.  ආරාබි වචනයක් වන 
ආසිමා යන්ෙනන් හැඳින්ෙවන්ෙන් ඉෂ්ට ෙද්වතාවියයි. උදෑසන ව්යායාමෙයන් ඇයෙග් මාංශ පිඬු ඉලිප්පී 
ඇත. කඩවසම් සතාෙග් ඇඟ යාන්තෙමන් ඇති දහඩිෙයන් දිලිෙසයි. ඇය ෙබල්ල දිෙග් ඇති කළු ෙක්ශර 
ෙසාලවමින් එක තැන අඩි හප්පා ආරාධනා කරන්ෙන් රුක්ෂානිට තම පිෙට් නගින්නටය කියාය. ඇයෙග් 
නළෙල් ඇති සුදු ලපය එහි තරුවක් සටහන් කර ඇත්තා ෙස්ය. 
  
රුක්ෂානි නිඳි ඇඳුම් මාරු කර ආසිමා පිෙට් නැග ගියාය. යන්නට ෙපර රුක්මන්වත් ආසිමාවත් සිය 
මිතුරියන්ට හඳුන්වා දීමට ඇය අමතක ෙනාකළාය.  
  
“මම හිතුෙව් රුක්ෂානි දන්ෙන බල්ෙලාන්ට කතා කරන්න විතරයි කියල,” ආලින්දෙය් සිට ඈතට අශ්වයා 
පිෙට් ගමන් ගන්නා රුක්ෂානි ෙදස බලමින් හසන්ති කීෙව් හැමටම ඇෙසන්නට.  
  
“ආසිමා පිෙට් යන්ෙන් ආනන්දයි, මායි, රුක්ෂානියි. ෙර්ස් යන්න ඉල්ලනවා අපි ෙදන්ෙන 
නැහැ. රුක්ෂානිට හරි හීලෑයි,” රුක්මන් අහළ වත්තක වසනා ආනන්ද අතුරුපානෙග් හිතවෙතකි. ෙම් 
දිනවල ෙවළඹ බාරව ඉන්ෙන් ඔහු. 
  
�නි නම් අශ්වයා අල්ලන්ටවත් ගිෙය් නැත. ඇයෙග් කෙටහි ඇති විශාල දත් දැක �නි තැති 
ගත්තීය. ආසිමා විශාල සත්වෙයකි. සංජීවනී ඉතා කැමැත්ෙතන් ආසිමාෙග් හිස පිරිමැද්දාය.  
  
“මූණ ඉස්සරහින් යන්න එපා. සයිඩ් එෙකන් යන්න,” අශ්වයා ෙවත යන අන්දම රුක්ෂානි ඔවුනට කියා 
දුන්නීය.  
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“ආසිමාෙග් ඇස් ෙදක ෙදපැත්ෙතන් තිෙයන්ෙන. එයාට ෙකළින්ම ඉස්සරහින් ළඟට එන ෙකනාව 
ෙප්න්ෙන් නැහැ. එතෙකාට බය ෙවන්න ඉඩ තිෙයනවා.”  
  
රුක්ෂානි කියන ආකාරයට අශ්වයා බයෙවලා පයින් ගැහුෙවාත් කියා �නි ආලින්දෙය්ම රැඳී බලා 
සිටියාය. ෙමච්චර ෙලාකු සත්වෙයකුත් බය ෙවනවා නම් මම බය වුනාම ෙමාකද?  �නි සිතුෙව් එෙහමයි. 
  
සවස් කාලෙය් චානුක හා සංජීවනී වත්ෙත් ඇවිදින්නට ගියහ. අතින් අත අල්ලා ෙගන කතා බහක් නැතුව 
එකිෙනකාට තුරුල් ෙවමින් වත්ත සිසාරා ගමන් කරමින් දවස ෙගව්ව ද ඔවුන් ෙදෙදනාම හුවමාරු කර 
ගත්ෙත් වචන ස්වල්පයකි. 
  
චානුක සමීපෙය් ඉන්නා හැම තත්පරයකදීම මුළුමනින්ම අවට ෙලෝකය අමතක කර දමන්නට සංජීවනී 
ඉටා ගත්තීය. චානුකෙග් යටි ඇන්ෙද් ඉදිරි දත් එකට තදව ඇති ආකාරය, ඇසට පහළින් වූ ෙපෙනන 
ෙනාෙපනන කුඩා කැළල, වැලමිෙට් ඇතුල් පැත්ෙතන් ඇති උපන් ලපය ආදී සෑම අංගයක්ම ඇය 
මතකෙය් සටහන් කර ගත්තාය. 
  
සුන්දර වූ අකලංක ආදරයක රස විඳින්නට ෙලාව වරම් ඇත්ෙත් ඉතා ස්වල්ප ෙදෙනකුට පමණි. එය ගැන 
හැඟීම් මාත්රයක්වත් ෙනාදත් අය සාර්ථක යුග දිවි ෙගවන බව සැබෑවකි. එෙහත් තත්පරයකට ෙහෝ පිවිතුරු 
ආදරය හඳුනාගත් තැනැත්තා ජීවිත කාලයම ෙගවන්ෙන් ෙලාව වරම් ලැබූ අර සුවිෙශ්ෂයන් 
අතරයි. හදවත නම් ෙල් පිරිසිදු කරන ශරීර අවයවයක් පමණක් ෙනාෙව් යයි සැබෑවටම දන්ෙන් ඔවුන් 
පමණි. 

****  

දවස් ෙගවී ගිෙය් ෙනාදැනුවත්වම කිව්ෙවාත් වැරදියි. වැඩ අධික අයට කාලය මදි අවශ්ය රාජකාරී 
සම්පූර්ණ කරන්න. වැඩක් නැත්තා බලාගත්තු අත බලාෙගන ඉන්ෙන් දවස ෙගවී යන ෙතක්. හැබැයි 
ෙදන්නෙගම දවෙස තිෙයන්ෙන පැය විසි හතරක් පමණයි. 
  
චානුක ආපහු රෙටන් පිටෙවලා ගියාට පස්ෙස සංජීවනී හිටිෙය සතුෙටන්. නුවරඑළි ගමනට එයා සිය 
ෙයෙහළියන්ට සදා ණය ගැතියි. ෙකාෙහාම ෙවතත් කිසි ෙදයක් හරියාකාරව කතා කර ගත්ෙත නැහැ 
කියල ඇය රුක්ෂානිෙගන් ෙහාඳ බැනුමක් අහගත්ත. දුක වඩවන, පිළියම් නැති ප්රශ්න එළියට අරෙගන 
ඉතා හිඟ වූ සුන්දර කාලය අපෙත් යවන්ෙන ෙමාකටද කියලයි සංජීවනී තර්ක කෙළ.් 
  
ආදරෙය් පවුරු වළලු තමයි ආදරවන්තයා ඇෙරන්නට ෙවන කිසිවකු ආශ්රයට කිසිම අවශ්යතාවයක් 
ෙනාදැනීම. සංජීවනීට ෙකාෙහාමත් තනියම ඉන්න හැකියාව තිබුන නිසා ඇයෙග් ෙයෙහළියන් 
ෙනාවන්නට ඇය සමාජෙයන් ෙබාෙහාම දුරස් ෙවන්න ඉඩ තිබුන.  
  
“ෙටනිස් ටීම් එකක් හදන්න ළමයි ෙහායනවා ස්ෙපෝට්ස් කවුන්සිල් එෙකන්,” දිනක් උදෑසනම සංජීවනී 
මුණ ගැසුණු රුක්ෂානි කියා සිටිෙය හරිම සන්ෙතෝසයකින්.  
  
“අයිෙයෝ, ෙසල්ලම් කරපු කාලයක් මතක නෑ ඒයි,” සංජීවනී පිළිතුරු දුන්ෙන ඈලිමෑලි ගතිෙයන්. ඒත් 
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රුක්ෂානිෙග උෙද්යෝගය මකා දමන්න ඇයට බැරි වුනා.  
  
“අපි හතර ෙදනා එකතු වුෙනාත් ටීම් එකක්ම හදන්න පුළුවනි.” 
  
“හසන්තිට ෙකාෙහද ෙසල්ලම් කරන්න ෙවලාවක්?” 
  
“ෙහායා ගනීවි එයා, ෙකාෙහාම හරි ඇදලා ගනිමු.”  
  
රුක්ෂානිෙග වෑයම නිසාම හතර ෙදනා එකතු වූහ. හසන්ති පමණයි කවදාවත් ෙටනිස් රැකට් එකක් 
අතින්වත් අල්ලල නැත්ෙත. විශ්වවිද්යාලයට අමතරව රුක්ෂානි සාමාජිකත්වය දැරූ සිංහල �ඩා 
සමාජෙයන් පුහුණුව ලබාගන්නටද ඔවුනට හැකිවුණි.  
  
“ඔයා ෙටනිස් ඉෙගන ගත්ෙතාත් මම ඔයාට පීනන්න උගන්වන්නම්,” රුක්ෂානි එෙහම කීෙව හසන්තිව 
�ඩාවට කැඳවා ගැනීෙම් අරමුෙණනි.  
  
“හරි වැෙඩ් ඔයා කරන්න හදන්ෙන. මට එකක් මදිවට ෙදකක් ඉෙගන ගන්න ෙවනවා,” ඒත් හසන්තිටත් 
අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ ඒකාකාරී ෛවද්යවිද්යාල ජීවිතෙයන් මඳ ඉඩක් ලබා ගන්න.  
  
“ෙපාෙත්ම ඔළුව දාෙගන හිටියට මදි”. 
  
“ෙම් දවස්වල ෙපාෙත් විතරක් ෙනෙමයි මළමිනි වලත් ඔළුව දාෙගන ඉන්ෙන,” හසන්ති කිව්ෙව 
රුක්ෂානිට සරදම් කරන්න වුනාට බය වුෙන් ළඟ හිටිය �නි.  
  
“රෑට නිදාගන්න ගියාම බය හිෙතන්ෙන නැද්ද ඔයා කපල බලන අයෙග අවතාර එයි කියල?”  
  
“ඔයා ඩීමන් ආනන්දෙග ෙපාත් කියවල වෙග්. ඒ අවතාර විශ්වාස කරනවා නම්ෙන,” හසන්ති ගණනකට 
ෙනාෙගන උත්තර බැන්දත් �නි දවස් ගණනක් යනෙතක් හසන්ති ළඟින් හිට ගත්ෙතවත් නැහැ. සංජීවනී 
එයාෙග ෙලෝකෙය්. අනික් අය කියන ෙද්වල් අහෙගන ඉන්නවද කියලත් සැකයි ෙම් දවස්වල. 

ඉඳහිට හැන්දෑවට එකතුෙවන හතරෙදනා ෙටනිස් රැකට් එෙකන් කහ පැහැති ෙබෝෙලට පහර දුන්ෙන දවස 
පුරා තද කර ෙගන සිටි මනස්තාපයන් පලවා හරින්න වෙගයි. මුලින් මුලින් හසන්ති ගහපු ෙබෝල පාෙවලා 
ගිහින් වැටුෙන ඈත තණ නිල්ෙල පුහුණු ෙවන �කට් �ඩකයන් අතරට. පසු කාලෙය්දී රෙට් ජාතික 
�කට් කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන් වන අය තමයි අද ෙමහි පුහුණු වන්ෙන. ෙබෝෙල යවපු ෙකනාටම ගිහින් 
ඉල්ලෙගන එන්න සිද්ධ වුනා. 

“නංගිට අපිත් එක්ක �කට් ගහන්න එන්න ඕනිද?” ෙකෙනක් අසයි. 

“අයිෙයෝ .… අපිව ෙනාදැක ඉන්න බෑ වෙග ඔයාට,” තවෙකක් කියයි. 

හසන්ති ඉක්මණින්ම පුරුදු වුනා ෙබෝලය ෙටනිස් පිටිෙයම තියාගන්න. ෙටනිස් කියන්ෙන ෙලාව පුරාම 
සල්ලිකාර පංතියට සීමා වූ �ඩාවක්. ඕනෑම තැනක ෙසල්ලම් කරන්නත් බැහැ. රැකට් එකකට සෑෙහන 



113 
 

මුදලක් වැය කරන්නත් ෙවනවා. 
  
�නිටයි රුක්ෂානිටයි එයාලෙගම රැකට් තිබුණ. හසන්තියි සංජීවනියි පාවිච්චි කෙළ් විශ්වවිද්යාලෙය් �ඩා 
අංශෙයන් ලැබුණු ඒවා. සංජීවනීට නම් මුදල් ෙගවල වුනත් ගන්න හැකියාව තිෙයනවා.  ඒත් ෙගදර අය 
දැනගන්නවාට අකමැති නිසා එයා සල්ලි දීලා රැකට් ගන්න ගිෙය් නැහැ. 
  
නමුත් සංජීවනීෙග් ෙගදර දැන් තියන වාතාවරණය අනුව සංජීවනී ෙමානවද කරන්ෙන කියලවත් ඇයෙග 
ෙදමාපියන් ෙසායල බලන්ෙන නැති හැඩයි. කැම්පස් යනවා කියල පිටෙවලා ගිහින් ෙකායි ෙවලාවක 
ආපසු ආවත් අහන්න බලන්න ෙකෙනක් ෙගදර නෑ.  නිදහස ලැබුනට සංජීවනී ෙයෙහළියන් සමඟ 
ෙගව්ෙව් නැති හැම මිනිත්තුවක්ම ගත කෙළ් ෙගදරට ෙවලා. 

විශ්වවිද්යාලෙය් ෙටනිස් කණ්ඩායමට ඇතුල් වන්නට ඔවුනට දැඩි තරඟයක් ෙනාතිබුණි. �ඩා කුශලතා 
දැක්වූ අය හිඟ විශ්වවිද්යාල භූමිෙය් ඔවුනට සිය දස්කම් ෙපන්වන්නට අවස්ථාව ලැබුණි. මුලින් මුලින් 
ෙකාළඹ ප්රසිද්ධ  පාසැල්වල උසස් ෙපළ හදාරන සිසුවියන් හා තරඟ වැදී අන්තයටම පරාද වුනද
අවසානෙය් දී ඔව්හු තරඟ කිහිපයක් දිනා ගත්හ. අෙනකුත් විශ්වවිද්යාල සමඟ තරඟ වදිද්දී පහසු 
ජයග්රහණ අත් කර ගන්නට ඔවුනට හැකිවුණි.  
  
“තමාරා දාබෙර් එක්ක හරි කරදෙර්.” 
  
“ඇයි ඔයාෙන එක්කර ගත්ෙත �නි, එයාට ෙහාඳට ෙසල්ලම් කරන්න පුළුවන් කිය කියා.” 
 

“ෙසල්ලම ෙහාඳයි. හරි වාතයක් දැන්. අපි එක්ක එල්ලිල එනවා හැම තැනම”.  
  
�නිත් සංජීවනීත් එයාලෙග් සුපුරුදු ගහ යට අසුන් ෙගන සිටියහ. තමාරා ඔවුන්ෙග් ෙටනිස් කණ්ඩායෙමහි 
වූ අනිත් �ඩිකාවයි. ධනවත්  පවුලකින් ආ ඇය අනිත් සිසු සිසුවියන් හා කතාබහක් නැත. රුක්ෂානි 
කිව්ෙව් තමාරා කාලය, දීපය, ෙද්ශය බලලයි ෙකෙනක් එක්ක කතා කරන්ෙනත් කියල.  
  
“ෙකෝ රුක්ෂානි?” 
  
“ෙද්ශපාලනය කතා කරන්න ගිහින් ද ෙකාෙහද? අෙන් ෙමයා ආශ්රයට යන අය නම් එච්චර ෙහාඳ නෑ,” 
සංජීවනී තමාෙග් අදහස් කියා පාන්ෙන් කලාතුරකිනි. රුක්ෂානිෙග් නව සමීපතයන් සංජීවනීෙග් සිත 
චංචල කරන්නට සමත්ව ඇත.  
  
“සමන්තත් ඒ ගැන ඇහුවා දවසක්,” �නි සඳහන් කෙළ් බරපතල කාරණාවක් ගැන හිතන ෙකාට තනියම 
කතා කරන්නා ෙස්ය. ඇය සංජීවනීෙගන් පිළිතුරක් බලාෙපාෙරාත්තු ෙනාවූවාය. සංජීවනීද කිසිවක් කීෙව් 
නැත.  
  
“අන්න සමන්තයි තමාරයි ෙම් පැත්තට එනව. කවද ඉඳලද ඒ ෙදන්නා අඳුරන්ෙන්?” ඔවුන් අසලට ලහි 
ලහිෙය් ආ රුක්ෂානි පැවසීය. �නිෙග් මුහුණ කළු වලාවකින් වැසී ගිෙය්ය.  
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“පස්ෙසන් එනවා හැම තිස්ෙසම. සමන්ත මාත් එක්ක ෙලෝ ෙකාෙල්ජ් ඉඳල ආ දවසක දුව ෙගන ඇවිත් 
මට කතා කළා. ඉතින් අඳුන්නල ෙනාදී ෙකාෙහාමද?”  
  
“තමාරා මට වර්ණ රා�යට ආරාධනා කළා. ඔයාලෙග ෙටනිස් ටීම් එක ෙහාඳට දිනල ෙන්ද?”  
  
ඔවුන් අතරට ගමන් කරමින් සමන්ත පැවසුෙව් සිනහ මුහුෙණනි. ඔහු දැන් ෙයෙහළියන් ගැන �නි 
මාර්ගෙයන් ෙබාෙහෝ ෙතාරතුරු දන්ෙන්ය. රුක්ෂානිෙග් ප්රශ්නාර්ථයකින් මුසු මුහුණත් �නිෙග් නුරුස්සන 
බවක් පිරී ගිය මුහුණත් දුටු ඔහුෙග් �තිය අතුරුදහන් විය.  
  
“කැමති නැත්නම් අපි එන්ෙන නෑ,” සමන්ත කියයි.  
  
“අෙන් ඔයා එන්නම ඕන,” තමාරා ෙතාෙඳාල් බසින් පවසයි.  
  
“මම එන්ෙන නෑ,” සංජීවනී මිමිණුෙව් කිසිම හැඟීමක් නැතුව. 
  
�නිත් රුක්ෂානිත් කිසිවක් ෙනාකීහ. නමුත් ෙදෙදනාම තමාරා ෙවත එල්ල කළ දරුණු බැල්ම දරා ගත 
ෙනාහැක්ෙක් තමාරා ෙවන යමක් මතක් වුනා යයි කියා එතැනින් බැහැරව ගියාය. ගැහැණු ළමයි 
තුන්ෙදනාෙග් ඉරියව් අතරින් කිසිවක් ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්නට බැරිව සමන්ත ඉක්මණින්ම ආපසු ගිෙය් 
ඔවුනට ඇති ගැටළුව ෙමාකක්ද යයි සිතමිනි. 

 

**** 

�ඩා තරඟ දිනය විශ්වවිද්යාලය තුල පැවැත්වුෙන් පාසැල් තුල පැවෙතන්නා වූ �ඩා උත්සවයන්ට ඉතා 
ෙවනස් අන්දමකිනි. කිසිම පුහුණුවක් නැතිව ෙමන්ම උත්සව�යකින් ෙතාරව දවස පුරා තරඟ 
පැවැත්වුණි.  
  
“දුවල නෑ අෙන් ෙගාඩ දවසකින්,” සංජීවනී බැලුෙව් ෙකාෙහාම හරි තරඟ මඟහරින්න.  
  
“ෙවන කවුරුත් ෙහාඳ අය නෑ. මම ෙහායල බැලුව. අපිට ෙල්සිෙයන් දිනන්න පුළුවන්,” රුක්ෂානි 
කියන්ෙන ඕනම ෙදයකට අත දාන සුපුරුදු උෙද්යෝගෙයන්. එයා තමයි ෙහායා ගන එන්ෙන හැම 
විස්තරයක්ම. අනිත් අය කරන්ෙන සහභාගී ෙවන එක පමණයි.  
  
“හසන්තිත් එනව ද? �නි දන්නව ද? ඔන්න ඒ ෙදන්න නැත්නම් මටත් බෑ,” සංජීවනී බලන්ෙන 
ගැලෙවන්න හැකිද කියලයි.  
  
“ෙදන්නම එනවා කිව්වා. හැබැයි අපිට ෆැකල්ටි ෙවනස් නිසා එකට රිෙල් දුවන්න බැහැ. තනි ඉෙවන්ට්ස් 
කරත හැකි”.  
  
�ඩා පිට්ටනියට ළඟා වූ ඔවුන් ඉදිරියට දිව ආෙව් තමාරාය.  
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“මම කවදාවත් මීටර් ෙදසීය දුවල නෑ. එත් එන්ටර් වුනා අෙන්”.  
  
“ඔයාට දිනන්න බැහැ සංජීවනී එක්ක. ෙමයා තිබ්බ අෙප් ස්කූල් ෙරෙකෝඩ් එක තාම කාටවත් කඩන්න 
බැරිවුනා”. 
  
රුක්ෂානි කිසි ගණනකට ෙනාෙගන කීවාය. සංජීවනීෙග් මුෙවහි සිනාවක් නැඟින. හසන්ති හා �නි ඔවුන් 
අතරට ආ තමාරාව තනිකර දමා ෙයෙහළියන් හතරෙදනා ෙවන පැත්තකට හැරුණහ.  

“ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න. මාත් එනවා ඔයෙගාල්ෙලා එක්ක යන්න,” ඒ හඬ ආෙව් තමාරා ෙවතින්.  
  
“කවුද කිව්ෙව් අපි ඔයා එක්ක යයි කියලා,” �නිට හැකියාව තිෙයනවා මහත් අහංකාර ෙලස කතා 
කරන්න. තමාරා වටපිට බැලුෙව් කිසිවක් ෙත්රුම් ගන්න ෙනාහැකිව. ඔවුන් දැන් ෙවනස්කම් 
ෙපන්වන්ෙන් ඇයි? ඇය සිතා සිටිෙය් ඇය ද ඔවුන්ෙග් කල්ලියට එකතු වුනා යයි කියායි. 
  
ඉක්මන් ගමනින් ඇය හැර දමා තණ පිටිෙය් ෙවනත් පැත්තකට ෙයෙහළියන් හතර ෙදනා ගියහ.  
  
“අයිෙයෝ, ඔයා හරි නරකයි �නි. පව්,” හසන්ති ෙහමින් කිව්ෙව සිනහවකින්. ඒත් හතරෙදනාම දන්නවා 
එයාල අතරට තවත් ෙකෙනක්ට එන්න ඉඩක් නැතිබව. 

“හසන්ති ඔයා දන්ෙන නෑ මම ෙකාච්චර ට්රයි කළාද කියල තමාරට අඟවන්න අෙප් පස්ෙස එන්න එපා 
කියල. එකට ෙටනිස් ගැහැව්වා කියල එයා හිතන් ඉන්ෙන දැන් අෙප් ක්ලික් එෙක් එයත් ඉන්ෙන කියල.” 
  
“හැම තිස්ෙසම ෙහායාගන එනවා. හරි කරදෙර්. ෙකෙනක් එක්ක කතා කරන්නවත් බැහැ එයත් 
එල්ලීෙගන එන නිසා,” රුක්ෂානිත් සහභාගී වුෙන් තමාරාෙග් වැරදි ෙපන්වන්න. සංජීවනී පමණක් 
නිශ්ශබ්දව සිටියාය.  
  
“ෙමාන ඉෙවන්ට්ස් ද අපි කරන්ෙන?” හසන්ති ඇහුෙව ඇඟ හිරි කඩමින් අත පය දිගු කර ව්යායාම ඉරියව් 
සඳහා සුදානම් ෙවමිනි.  
  
“ඔය හැම එකක්ම දුවමු,” රුක්ෂානිෙගන් ෙයෝජනාවක්.  
  
“තමාරා ඉන්න ඉෙවන්ට් එක දුවන්නම ඕනා,” �නිෙග් ස්වරෙය් දැඩි අධිෂ්ඨානයක්.  
  
◌ඃදවෙසම ෙමතන හිටිෙයාත් කළු ෙවනවා. අපි අර ගහ යටට යමු,” වටපිට බලා සුදුසු රැකවරණයක් 
ෙසායා ගත් සංජීවනී කීවාය. 
  
සමහර තරඟවලට ෙපනී සිටිෙය් ඔවුන් හතර ෙදනා පමණි. ෛවද්ය විද්යාලෙයන් ආ සිසුන් කණ්ඩායමක් 
ඉතා �තිෙයන් තරඟවලට සහභාගී වූහ. ඔවුන් අතර වූ කඩවසම් තරුණෙයක් හසන්ති ෙදස වරින්වර 
ෙහාරැහින් බලන ආකාරය ෙපනිණ. හසන්ති දුවද්දී ඇය ෙවනුෙවන් අත්ෙපාළසන් ගසා ඇයව දිරිමත් 
කරන්නට ද ෛවද්ය සිසුෙවෝ ඉදිරිපත් වූහ. 
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තමාරා පරදවා කළ තරඟය නිමාෙව් දී හති දමමින් ගහ අසලට ආ �නි සිය වතුර ෙබෝතලෙයන් ඔළුවට 
වතුර වත්කර ගත්තාය. දහඩිෙයන් පිරි ගත වතුරින් නෑවුන කළ ඇතිවන ප්රෙබෝධෙයන් ඇයෙග් ඇස් 
අඩවන් විය. 

“කන්ග්රැජුෙල්ෂන්ස්!” 

ඇස් අරිද්දී සමන්ත ඇවිත් ගහ යටට. සමන්ත සුබ පැතුෙව හතර ෙදනාටම. �නි ඇස් කරකැව්වා 
වටපිටාෙව කවුරු ඉන්නවද බලන්න. විෙශ්ෂෙයන්ම තමාරා ඉන්ෙන ෙකාෙහද බලන්න. තමාරා ෙප්න්න 
හිටිෙය නෑ. �නිෙග් සිතට දැනුෙන අස්වැසිල්ලක් ෙනෙමයි. පුංචි පසුතැවිල්ලක්. ඇයි ඒ? 

හසන්ති ෙහායාෙගන ෛවද්ය සිසුන් ද ඔවුන් ළඟට ආහ. රුක්ෂානි තමයි එයාල එක්ක කතාව පටන් 
ගත්ෙත. ඔවුන් කතා බහ කෙළ් ඉං�සිෙයන්. සමන්ත මාරු ෙවලා ගියා ඉක්මණින්. රුක්ෂානි ෙහායාෙගන 
ඇඳුනුම්කමක්. අහවලාෙග් අහවලා කියල ෙකාෙහාම හරි විස්තර කතාවක් පටන් අරෙගන. සංජීවනී බිම 
දිගා ෙවලා ෙතාප්පියකින් මූණත් වහෙගන. හසන්ති කතාබහට එකතු වුෙන් ඉතාම අඩුෙවන්. වර්ණ 
රා�යට එන බව කියමින් ඔවුන් නික්ම ගියහ. 

“රෙම්ෂ් රාජරත්නම් ෙඩාක්ට ටී. සී. රාජරත්නම්ෙග පුතා. මමීෙග ප්රසව හා නාරි විෙශ්ෂඥ ෛවද්යවරයා,” 
රුක්ෂානි ෙහායාගත් ෙතාරතුරු ෙබදාගන්නවා. 
  
“ෙමයත් ගයිෙනාෙකාෙලාජි ද කරන්ෙන?”  �නි අහනවා.  
  
“හැන්ඩ්සම් ෙකාල්ලා ෙන්ද? ඔයාටත් කන්සල්ට් කරන්න පුළුවන් ෙහට අනිද්දා අවුට් වුනාම,” �නිට 
කවටකම් කරන්ෙන රුක්ෂානි.  
  
“එයාට ෙලාකු උවමනාවක් තිබුනා හසන්ති එක්ක කතා කරන්න. ඒත් හසන්ති කතා කෙළ් නෑෙන්,” �නි 
ෙපන්නලා දුන්ෙන හැෙමෝම දැකපු ෙදයක්. හසන්තිෙග වත ලැජ්ජාෙවන් සලිත වුනත් මුවින් වදනක් 
පිටවුෙන් නැහැ. තරඟ නිමාෙවහි සහතික පත් ප්රදානය පටන් ගත්ෙතන් ඒ කතාව නැවතිණ. 
  
වට පිට කාලය කා දමන ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඇරුණු විට සහතික පත් ප්රදානයට සහභාගී වුෙණ් තරඟ 
දිනපු අය පමණයි. තමාරා ෙගදර ගිහින්. තරඟ වලට සහභාගී ෙනාවුන ද රෙම්ෂ් රාජරත්නම් සිය සගයන් 
ෙවනුෙවන් රැඳී සිටිෙය්ය. හසන්ති සහතියක් ගන්නට ගිය හැම අවස්ථාවකම ඔහු ඉතා තදින් අත්ෙපාළසන් 
දුනි. ෙපාළවට හරවාගත් මුහුණින් යුතු හසන්ති ඔහු ෙදස ෙනාබැලීය. 
  
ජයග්රහණ සමරන්නට අයිස් �ම් හලට ෙයෙහළියන් ඇවිද්ෙද් රුක්ෂානිෙග ෙපරැත්තෙයනි. මෙඳකින් 
ෛවද්ය සිසුන් කණ්ඩායම ද එහි ෙගාඩවූහ. තරුණ පිරිස අතර �තිමත් සන්ධ්යාවක් ෙගවී යද්දී රෙම්ෂ් 
හසන්ති දිහා ඇසිපිය ෙනාෙහලා ෙමන් බලා සිටි අතර හසන්ති තව තවත් මුනිවත රැක්කාය. එදා අයිස් �ම් 
දිවගාමින් සංජීවනීත් කතාබහ කළා හසන්තිට වඩා. 
  
“මචං අද රෙම්ෂ්ට අයිස් �ම් හිරෙවලා වෙග්,” ෙකාල්ෙලක් කියද්දී රතුවුෙන් හසන්තිෙග මුහුණයි. 
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**** 

වර්ණ රා�යට සහභාගී වුෙන් �ඩාවල නියැළුන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පමණක් ෙනාෙවයි. වර්ණ ප්රදානයට වඩා 
ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් අෙප්ක්ෂාෙවන් හිටිෙය් සංගීත කණ්ඩායම හා ෙසට්ෙවලා ෙජාලි කරන්න. වසර පුරා 
ෙපාතපත හා බැඳී සිටින උපාධි අෙප්ක්ෂක අෙප්�කාවන්ට සිය ඒකාකාරී දින චරියාවට ප්රෙමෝදය එක් 
කරන ෙමවැනි උත්සව අල්පයක් විශ්වවිද්යාලය තුල තිබුණි. අලංකාර වස්ත්රෙයන් සැරසී සන්ධ්යා සමෙය් 
කාලය ෙගවන්නට විශ්වවිද්යාලය තුල ඇත්ෙත් සීමිත ඉඩ කඩකි. වර්ණ රා�ය ඉන් එකකි. 

විච්චූර්ණ සාරිවලින් සැරසී කණ කර බබලන්නට ෙනාෙයක් ආයිත්තම් පැළැඳ ෛවවාරන්න සමනලියන් 
ෙමන් එහාට ෙමහාට සැරි සරනා තරුණියන් දහවල් කාලෙය් පන්ති වලට දුවන අයදැයි සිතනු 
ෙනාහැකිය. 
  
උත්සව ශාලාව හැඩ වැඩ ෙකරුෙණ් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් අතින්මයි. �ඩා අංශෙය් දවස පුරා කාලය ගත 
කරනා ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් තම අතට සංවිධාන මූලිකත්වය පවරා ෙගන තිබුණි. ෙපම්වතුන් 
ෙපම්වතියන් ඒ අය සමඟ කට්ටි ගැසී විහිළුෙවන් තහළුෙවන් ඔවුනට උදව් දුන්හ. 
  
ෙබාෙහාම අමාරුෙවන් වර්ණ රා�යට එන්න හසන්ති කැමති කරවා ගන්නට රුක්ෂානිට හැකිවුණි.  
  
“මට අඳින්න එකක් නැහැ,” ඒ හසන්ති නිදහසට ෙගනා මුල්ම කරුණ විය.  
  
“කාෙල් නාස්ති ෙවනවා අපරාෙද්. මට පාඩම් කරන්න තිෙයනවා,” ඇය තවත් ෙහ්තුවක් ඊ ළඟට කීවාය. 

  
“ආච්චි කැමති නැහැ ඕවට,” ඇය ඉන් අනතුරුව පැවසීය. අවසානෙය් ගැලෙවන්නට ෙනාහැකි බව 
දැනගත් හසන්ති වර්ණ ප්රදානයට පමණක් ඉන්න කැමති වුවාය.  
  
“ඔයාෙගන් හැමදාම ඇඳුම් ඉල්ල ගන්න බෑෙන් රුක්ෂානි.”  
  
“හසන්ති, ඔයා ඉල්ලනවා ෙනෙමයි. මම ෙදනවා. ඒක ෙලාකු ෙවනසක්.”  
  
දැන් ෙවළඳපෙල් මසා නිම කළ ඇඳුම් මිලදී ගන්නට ඇත. පිටරෙටන් ෙගෙනනා ෙමන්ම ෙමරට නිම 
ෙවන නා නා විලාසිතා අෙලවියට අලුත් ඇඳුම් සාප්පු ඇර තිෙබ්. රුක්ෂානිට ඇත්ෙත් පිටරට ඇඳුම් 
පැළඳුම්. �නි හා සංජීවනී ෙකාළඹ අනගි කඩවලින් ෙරදි ෙගන මැහුම් දන්නා අය ලවා ගවුම්, සාරි හැට්ට 
මස්සවා ගනිති.  
  
“ඔන්න නටන්න කියන්න එපා ෙහාඳද?”  
  
“මම ෙනෙමයි ෙවන එක්ෙකෙනක් නටන්න කතා කෙළාත්?”  
  
“මටත් බය ඒක තමයි රුක්ෂානි. මාව තනියම දාලා ගිෙයාත් එෙහම ආයි කතා කරන්ෙන නෑ ඔයත් 
එක්ක.”  
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“රෙම්ෂ් ෙහාඳ ෙකාල්ලා.” 
  
“පිස්සු විකාර කියන්න එපා රුක්ෂානි. ප්ලීස්.”  
  
රුක්ෂානි කතාව දුර දිග ෙගන ගිෙය් නැහැ. බටහිර සමාජෙය් අදහස් අනුව හැදුන වැඩුන පවුලකට අයිති 
රුක්ෂානි ලංකාෙව් ජීවත් වුනත් හිතන්ෙන විෙද්ශිකයන් හිතන අන්දමටයි. ආදරය පමණක් ෙදන්ෙනකුට 
එක් වන්නට අවශ්ය පදනම කියලයි එයා හිතන්ෙන. සමාජ සංස්ථාවන් ෙවනස් ෙමවැනි රටක ආදරයට 
ලැෙබන්ෙන ෙබාෙහාම අඩු සැලකිල්ලක් කියල එයා හිතන්ෙන නැහැ. ජාතිය, වංශය, කුලය, ආගම 
වෙග්ම වත්කම කියන බැඳි වලින් ගැලෙවන්න කී ෙදනාට ද හැකියාව තිෙයන්ෙන. 
  
වර්ණ රා�යට සංජීවනී කැමති කරවා ගන්නට එතරම් අපහසු ෙනාවුණි. සංජීවනීෙග් පියා දැන් ෙගදර 
එන්ෙන් රෑ පහන් ෙවද්දීය. ඇය හා වචනයක්වත් කතා කරන්නට ඔහු මුණ ගැෙසන්ෙන් කලාතුරකිනි. ඔහු 
රෑ ෙබෝවී අවුත් තම නින්දට බාධා කරන්ෙන් යයි කියු සංජීවනීෙග් මෑණිෙයෝ ෙවනත් කාමරයක නිදන්නට 
පටන් ෙගන. ඇය ද සංජීවනී හා කතා බහ කරන්ෙන් කලාතුරකිනි. එක ෙගයක ජීවත් වුවද තිෙදනා 
ෙගවන්ෙන් හුදකලා ජීවිත.  තම විවාහ ෙයෝජනාව ගැන කතා බහක් ඇති ෙව් යයි බිෙයන් හැකි තරම් 
ෙදමාපියන් මඟ හැරීමට සංජීවනී වග බලා ගත්තාය. 
  
ඒජන්ත තැපැල් කාර්යාලයකින් ඉඳ හිට චානුක හා කතා කරන ඇය ඔහුට ලියන ලිපි හා ඔහුෙගන් 
ලැෙබන ලිපි සමඟින් කාලය ෙගවන්ෙන් එය සීමාසහිත වූ ද තාවකාලික වූ ද බව හිෙත් කැකෑෙරද්දීය. 
  
පියාෙග්ත් මවෙග්ත් අනුදැනුම හා ආශීර්වාද මැද්ෙද් �නි අහල පහල වසනා ඇඳුම් මහන්නියක ලවා 
ඉස්තරම් අන්දෙමන් නවතම ෙමෝස්තරෙයන් සාරි හැට්ටයක් සකසා ගත්තීය. එයට ගැලෙපන පාවහන් 
යුවලක් ද, අතට කුඩා පර්ස් එකක් ද ඇය හා ගිය මව ෙතෝරා දුන්නීය. නිවෙසන් පිටවන්නට ෙපර තම දු 
සිඟිත්තී දැන් රූබර තරුණියක් ව ඇතැයි ආදරබර සුසුම් ෙහලු �නිෙග් අප්පච්චි ආඩම්බරෙයන් ඇයෙග් 
නළල සිප ගත්ෙත්ය.  
  
“හෙලෝ දිනූෂි, හෙලෝ අනුක්!” 
  
රුක්ෂානි ශාලාවට ඇතුල් ෙවච්ච ෙවලාෙව් පටන් තවමත් දන්න අයට කතා කරල ඉවර නෑ වෙගයි. ෙමයා 
හරියට මුළු කැම්පස් එකම දන්නවා වෙගයි.  �නිට යාන්තෙමන් ඊර්ෂ්යාවකුත් දැනුන. 
  
ෙනාෙයකුත් පැහැති විදුලි බල්බ් වලින් පරිසරය ආෙලෝකමත් ෙවයි. සමහර තරුණයන් ටයි පටි පැළැඳ 
සිටියහ. ගවුමක් ඇඳ සිටිෙය් රුක්ෂානි ඇතුළු තවත් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් පමණි. වත්සුණු තැවරුණු 
මුහුණු සුන්දරත්වය වැඩි කරයි. වටිනා සුවඳ විලවුන් සුවඳක් හමද්දී වට පිට බැලු �නි සංජීවනී තමා 
අසලට එන බව දුටුවාය.  
  
“හරි සුවඳයි.” 
  
“දහඬිය ගඳ ගහන අය අස්ෙස ඉන්න වුෙනාත් කියල ටිකක් වැඩිෙයන් දාෙගන ආවා.”  
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�නිට හිතා ගන්න බැහැ සංජීවනී කෙළ් විහිළුවක් ද නැද්ද කියල.  
  
“රෙම්ෂ්ල ඇවිත්,” ඔවුන් අතරට එක්ෙවමින් රුක්ෂානි වාර්තා කරයි.  
  
“රුක්ෂානි…”  හසන්ති තරවටු කෙළ් ඇත්තටම.  
  
“මාත් එක්ක ඩාන්ස් කරන්න ඕනා,” ලඟින් ෙකෙනක් කියාෙගන ගියා. එයා කිව්ෙව් 
කාටද?  ෙයෙහළියන් හතරෙදනාම ඒ කවුද කියල බලන ෙකාට සමන්ත ඈතට ගිහින්. රුක්ෂානි මඳ 
කල්පනාවකින් සමන්ත ගිය දිහාව බලාෙගන. 
  
වර්ණ ප්රදාන උත්සවය ආරම්භ වුෙන් අත්ෙපාලසන් මැද. ෙපාල් ෙතල් පහනක් දල්වා පටන්ගත් වැඩ 
කටයුතු පැමිණ සිටි ආරාධිත අමුත්තන්ෙග් ස්තූති කතා පැවැත්වීෙමන් පසුව අවසන් වුනා. කුසලාන හා 
පදක්කම් ගන්න ෙයෙහළියන් කිහිප වතාවක්ම ෙව්දිකාව ෙවත ගියහ. රුක්ෂානි ෙව්දිකාවට නැග්ග හැම 
වතාවකම කන් බිහිරි කරවන අත් ෙපාළසන් නාදය ෙමන්ම ප්රශංසා සහගත විසිල් ද වැදිණි.  
  
සිසු සිසුවියන්ෙගන් ශාලාව පිෙරද්දී ෙව්දිකාෙව් සංගීත කණ්ඩායම සූදානම් ෙවනවා සාජ්ජය පටන් ගන්න. 
ෙකාන් ගැහිල හැංෙගන ගෑණු ළමයි නටන ෙපාළවට ඇදල ගන්න ෙකාල්ෙලා ෙහාඳ උත්සාහයක් ගත්ත. 
මුලින් තරමක ප්රකට සිංදු වාදනය කළ සංගීත කණ්ඩායම පසුව බයිලා වාදනයට වැටුණි.  
  
“අයිෙයෝ, සමහරු උඩ පනිනවා, නටනවා කියල හිතාෙගන,” සංජීවනී නහය හකුළුවමින් කීවාය.  
  
“සංජීවනී නටල ෙපන්නන්නෙකා,” හසන්ති ෙකළිෙලාල් සිතින් කිව්ෙව් සංජීවනී නටන්ෙන නැති බව 
දැනෙගන.  
  
“එතෙකාට කවුද මට ෙගවන්ෙන?”  සංජීවනී හසන්තිෙගන් ඇහුෙවත් කවටකමටමයි.  
  
“ඔට්ටුවක් අල්ලන්නම්. ඔයා නටන්ෙන නෑ ෙමතන,”  �නිෙගන් අභිෙයෝගයක්.  
  
“ෙමාකක්ද ඔට්ටුව?” ඒ රුක්ෂානි. 
  
“ම්.. ම්..,”  �නිට මුකුත් හිතට ආෙව් නැහැ.  
  
“අද නැටුෙවාත් චානුක ආවම අපි ආෙය නුවරඑළි යන්න එනවා.”  
  
�නි කිව්ෙව්ත් විහිළුවට. නැටුවත් නැතත් සංජීවනී ෙවනුෙවන් ආෙයත් ඒ ගමන යන්න අනිත් තුන් ෙදනාම 
සූදානම්. කුඩා කාලෙය් සිංහල සිනමාෙව් රඟ පෑ සංජීවනී කාෙලකින් රංගනෙයන් කිසි ෙදයකට සහභාගී 
වුෙන් නැහැ. අද සංජීවනී තුළ සරදම් බවක් නළියයි. 
  
ඇය අනික් තිෙදනාෙග්ද අත් වලින් ඇද ෙගන නටන්නට වූවාය. හරි හරියට ඇය හා නටන්නට වුෙන් 
රුක්ෂානි. හසන්ති මඳ සිනහෙවකින් හිට ෙගන. �නිට දාෙගන ආපු උස අඩි සපත්තු එක්ක බයිලා 
නටන්න අමාරුයි. ඒත් එයා එකතු ෙනාවී හිටිෙයත් නැහැ.  
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“ඔයාලට තනියම විෙනෝද ෙවන්න ෙදන්න බෑ.” 
  
සමන්ත ආවා ඔවුන් අසලට. අනිත් තුන් ෙදනාම ෙහාඳට නටනවා. හසන්ති බලාෙගන ඉන්න බව දැක්ක 
එයා හසන්තිෙග අතින් ඇදෙගන ආවා අනිත් අයත් එක්ක එහාට ෙමහාට තාෙලට 
වැෙනන්න. හසන්ති ආපහු යන්ෙන නැතිබව දැනගත්තාට පස්ෙස සමන්ත හසන්ති ළඟින් 
අයින් ෙවලා සංජීවනීෙග ඉස්සරහින් නටන්න ගත්ත. ඒත් සංජීවනී යන රිද්මයට සමන්තට එන්න 
හැකියාවක් නැහැ.  
  
“ෙම් ෙකල්ල එක්ක නටන්න මම ඉෙගන ෙගන එන්න ඕනා.”  
  
ඔහු ඊ ළඟට හිට ගත්ෙත �නි ඉදිරිෙයන්.  �නි ෙව්ගය අඩු කරල සමන්තෙග තාලයට අඩිය තිබ්බ. මඳ 
ෙවලාවක් ඔවුන් ෙදෙදන තාලයට වැනුනහ. 
  
අන්තිමට ඔහු හැරුෙන් රුක්ෂානි දිහාවට. එතෙකාටම සංගීතය ෙවනස් වුනා. ෙසෙමන් ෙසෙමන් වාදනය 
වන්නට පටන් ගත්ත සංගීතය ෙපම්වතුන්ට ගැයුණක්. රුක්ෂානි හිතන්ෙන බලන්ෙන නැතුව පුරුදු 
කාරියක් වෙග් සමන්තෙග දකුණු උරහිසට සිය වම් අත තියලා ආලිංගන නැටුමකට මුල පිරුවා. ඔවුන් 
ෙදෙදනාෙග් දෑස් එකතු වුෙන් අහම්ෙබන්. රුක්ෂානිෙග අත සමන්තෙග උරහිෙසන් ලිස්සලා 
ගියා. උරහිෙසන් ගිහිලුන අතින් ඇය සමන්තෙග කමිස සාක්කුවට අත තියල සමන්තව තල්ලු 
කළා. ෙදන්නටම ෙනාදැනී ෙදන්න ළං ෙවලා වැඩියි. ඒත් රුක්ෂානිෙග දකුණු අත තවමත් සමන්තෙග 
අෙත්. සමන්ත ඒක තදින් අල්ල ෙගනයි හිටිෙය. රුක්ෂානි අත මුදා ගත්ෙත අමාරුෙවන්. 
  
ෙම් සියල්ලම වුෙණ් තත්පර කිහිපයකදි. රුක්ෂානි හැසිරුණු ආකාරය දැක්ෙක හසන්ති 
පමණයි. ආලිංගන නැටුමක් රුක්ෂානි නටපු ප්රථම වතාව ෙනාෙවයි ෙමය. එයා සමන්තව තල්ලු කෙල් 
ඇයි? සමන්තෙග් ඇස් වලින් ඇය දුටුෙව් කුමක්ද? 

ඒ එක්කම ශාලාෙව් පැත්තකින් ෙඝෝෂාවක් හඬ නැඟුණ. නැවතත් බයිලා සංගීතය පටන් ගන්න යයි සිසුන් 
කෑ ගසති. මත්පැන් ෙහාෙරන් රැෙගන එන සිසුන් පුරුද්දක් නැතිව පමණට වඩා බී ෙවරිමෙතන් 
හැසිෙරති. සන්ධ්යාව අවසානෙය් ජාතික ගීය ගහන්ෙන් විසිර යන්න කාෙල් ඇවිත් කියන්න. බීමෙතන් 
ඉන්න සමහරු ඒකටත් නටනවා. අනිත් අය සංගීතය නවත්වන එකට උරණ ෙවලා සංගීත 
කණ්ඩායමටත් ගහන්න යනවා. 
  
“හැම සැෙර්ම ඉවර ෙවන්ෙන ගුටි ෙකළෙගන,” සමන්ත ඒ පැත්තට යන්න හැරුෙන් සමාදාන කරන්න 
බැරිනම් ගහ ගන්න අය ෙවන් කරන්න. ඒත් යන්න අඩියක් තියල එයා ආපහු හැරිල රුක්ෂානි දිහා 
බැලුෙව් ෙමාකක්ද කියන්න. රුක්ෂානි අහක බලා ගත්ත.  
  
“තෑන්ක්ස්, සමන්ත අපිත් එක්ක ඩාන්ස් කළාට,” �නි කිව්ෙව සතුටින්.  
  
“ආ.. ම්.. ෂුවර්,” සමන්ත සිටිෙය් ෙවන කල්පනාවක. �නි කියපු ෙද් එයාට ඇහුණ ද මන්ද. අනිත් 
ෙකළවෙර් වැඩිෙවන සද්ෙද ඇහිලා සමන්ත ඉක්මණට හැරිල ෙසනඟ අතරින් ෙනාෙපනී ගියා. 
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“ඩැඩීයි මමීයි ලංකාවට එනවා,” රුක්ෂානි ප්රකාශ කෙළ් හරිම සතුෙටන්.  
  
“කවද්ද?” 
  
“මාෙස් අන්තිමට.”  
  
හසන්ති එදා රුක්ෂානිෙග ෙගදර. ඉං�සි වචන සම්භාරයක් ලියා ගත්තු ෆුල්ස්කැප් පිටු ගණනක් එයාෙග 
අෙත්. ඒවත් අරන් රුක්ෂානි හමුවුෙන් වචන උච්චාරණය ඉෙගන ගන්නයි. ෛවද්ය වදන් නිසා ෙගාඩක් 
වචන ෙහායාගන්න ෙදන්නටම රුක්ෂානිෙග් ෙගදර තිබුණු පත ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දෙකෝශය අරින්න සිද්ධ 
වුණි. ලතින් අරටු දන්නවා නම් ෛවද්ය විද්යාෙව් ඉං�සි වචන ෙත්රුම් ගන්න ෙල්සියි. ෙත්රුම් ගත්තාම 
මතක තියා ගන්නත් ෙල්සියි. රුක්ෂානි ඩැඩීෙග් ෙපාත් අල්මාරියක් ඇරලා ලතින් අරටු ගැන හැඳින්වීමක් 
කරපු ෙපාතක් ෙහායාෙගන ආවා. ඊට පස්ෙස වැෙඩ් ෙල්සියි. 
  
“ෆයිනල්ස් ඉවර ෙවලා ඔයත් යනවද ෙකාෙහ හරි?” 
  
“හසන්තිත් එන්න යන්න මාත් එක්ක.”  
  
“මම යන්න පිටරට?” 
  
“ඇයි?” 
  
“නෑ… පිටරට යන්න කවදාකවත් හිතුෙව් නැති හන්දා..”  
  
“ලන්ඩන් ෙග් තාම තිෙයනවා. අපිට එෙහ ඉන්න පුළුවන්.”  
  
“ෙනාමිෙල් ප්ෙල්න් ටිකට් ෙදන ට්රැවල් ඒජන්සියක් ෙහායා ගන්න ෙවයි,” හසන්ති ගණනකට නැතුව 
කීවාය. ගුවන් ගමනකට තබා ෙකාළඹින් පිට යන්නවත් ඇය අත මුදල් නැත. 
  
රුක්ෂානි කුඩා ෙකාළ කැබලිවල දිගු වචන ලියයි. ලතින් භාෂාව අතිශයින් පාවිච්චි කරන ෛවද්ය 
විද්යාෙවහි වචන ඉගැනීම කට පාඩෙමන් කරන්නට අවශ්යය. පාට පාට ෙෆල්ට් පෑන් වලින් සමාන වචන 
දක්වන්නටත් එක හා සමාන රටා ෙහායා ගන්නටත් රුක්ෂානි සමත් වූවාය.  
  
“ෙබ්බිලාට ෙබාන්න ෙමානවා හරි ෙග්න්නද?” කාමරයට ඔළුව දැමූ චූටි මැණිකා අසන්නීය.  
  
“කන්න ෙමානවද තිෙයන්ෙන?”  
  
“වැලිතලප තිෙයනවා. අළුවා. එතෙකාට අඹ ෙගනාපුවත් ඇති මෙය් හිෙත්.”  
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“ඒවත් එක්ක ෙත් ෙබාමු?” රුක්ෂානි ඇහුෙව හසන්තිෙගන්.  
  
“අඹ එක්ක ෙත් ෙබාන්න?”  
  
“නෑ. නෑ. වැලි තලපයි, අළුවා එක්කයි.”  
  
මෙඳකින් චූටි මැණිකා ෙත් අරන් ආවා. බන්ෙද්සිය පිෙරන්න අතුරුපස සමඟින් ඇය ෙලමන් පෆ් බිස්කට් 
කිහිපයක්ද රැෙගන ආවාය. ඇඳ වැෙහන්නට ඇසිරුණු ෙපාත් ඉතා භක්තියකින් ඇය පැත්තකට කර ෙගාඩ 
ගැසුවාය.  
  
“මෙග් අම්ෙම් ෙම් ෙපාෙත් ෙමානවද තිෙයන්ෙන ෙබ්බි?” ඇය සුමුදු ස්පර්ශයකින් ශබ්දෙකෝශය අරියි.  
  
“චූටි මැණිකට ඉං�සි වචන වල ෙත්රුම කියවන්න පුළුවන් ඔය ෙපාෙතන්.”  
  
රුක්ෂානි කිව්ෙව් අළුවා කෑල්ලක් ෙත් ෙකෝප්පෙය් ඔබමිනි. ෙතත් වූ එය ඇය කෙට් ඔබා ගත්තීය. එෙස් 
අළුවා කෑල්ෙල් රස විඳින්නට ආශාවක් ඇති වුවද ෙයෙහළිය ඉදිරිපිට දී ඇය අනුකරණය කරන්නට 
අකමැති හසන්ති ආශාව මැඬ ගත්තීය.  
  
“චූටි මැණිකට ඉං�සි කියවන්න පුළුවන් ද?” හසන්ති ඇසුෙව් ෙපාත ඇරෙගන එය බලනා චූටි 
මැණිකාෙගනි.  
  
“රුක්ෂානි ෙබ්බි මට කියවන්න උගන්නලා ෙගාඩක් කල්. මට ඉං�සි පත්තෙරත් කියවන්න ඇහැකි,” ඇය 
කිව්ෙව් තරමක ආඩම්බරයකිනි.  

කාමරය අස්පස් කරන ඇය පාට පින්තූර ඇති නවකතා ෙපාත් කවර ෙදස ආශාෙවන් බලනා ආකාරය දුටු 
රුක්ෂානි ළමා ෙපාත් වලින් පටන් ෙගන ඇයට කියවන්නට ඉගැන්වීය. හසන්තිට තම මිතුරිය ගැන දැඩි 
ආදරයක් ඇති වුණි. ෙකෙනකුට යමක් ෙත්රුම් කර දීම රුක්ෂානි සතු සහජ හැකියාවකි. 
  
ෙත් බන්ෙද්සියත් ෙකෝප්ප පීරිසිත් රැෙගන චූටි මැණිකා පිටව ගියාය. 

“ඩැඩීෙගන් අහල චූටි මැණිකට ඕ ෙලවල් විභාෙග ගන්න ලෑස්ති කරන්නයි ඉන්ෙන.”  
  
ෙලාකු රහසක් කියන්නා ෙස් රුක්ෂානි කියයි. ෙදමාපිය අවසරය නැතුව චූටි මැණිකාට අදහස් දමන්න 
ෙහාඳ නැත.  
  
“මෙගන් උදව්වක් ඕන නම් කියන්න,” හසන්ති තම සහෙයෝගය පළ කරන්නට පසුබට වුෙන් නැත.  
  
“එයා ආසයි ඉෙගන ගන්න. මෙග් ෙපාත් ෙස්රම තවම තිෙයනවා. ඒවයින් ඉෙගන ගන්න ආස ෙවයි.”  
  
රුක්ෂානි තම අභිමතාර්ථය පැහැදිලි කරයි.  
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“මං ළඟ ප්රශ්න පත්තර ලියා ගත්තුව ෙගාඩකුත් ඇති.  මම ෙගනත් ෙදන්නම්.”  
  
තමාට දිය හැකි සහය ගැන හසන්ති ද සඳහන් කෙළ් සතුෙටන්. 
  
රුක්ෂානි ජෙන්ලෙයන් එහා බලාෙගන තද කල්පනාවකට වැටුණි. අල්ලපු ෙගදර ළමයි �කට් �ඩා 
කරන හඬ ඇෙස්. දැන් එහි පදිංචිව ඉන්ෙන් විෙද්ශිකයන්. රුක්ෂානිෙග් නිවහනට මුලින්ම පැමිණි දවසක 
ඇය ජෙන්ලය හැර වටපිට බලා ෙවලාව කී හැටි හසන්තිෙග් මතකයට නැඟුණි. ඒ සමන්ත රැගත් වාහනය 
වත්තට ඇතුළු වූ විටයි. රුක්ෂානිෙගන් සමන්ත ගැන අහන්නට සිතුනත් සිතට නැ ෙඟන හැම 
සිතුවිල්ලක්ම වචනයට ෙනාදමන හසන්ති නිහඬතාවය රැක්කාය.  
  
“�නි ෙකෝල් කළා ඊෙය්.” 
  
“ෙමාකද කියන්ෙන?” 
  
“ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්න ඇහැව්වා.”  
  
“ෙම් එග්සෑම් දවස්වල?” 
  
රුක්ෂානි නැවතත් නිහඬයි. විභාගය මැද්ෙද් වුවද රුක්ෂානි චිත්රපටියක් බලන්න යෑම රහසක් ෙහෝ 
පුදුමයකට කරුණක් ෙනාෙව්. එෙහත් �නි දන්නා හඳුනන කිසිෙවක් ඇය අවසාන විභාග සමෙය් 
එවැන්නක් ෙයෝජනා කිරීම අතිශයින්ම කුහුල දනවන්නකි.  
  
“රෙම්ෂ් මට ෙකෝල් කළා.” 
  
එවර හසන්තිෙගන් කිසි ප්රතිචාරයක් නැත.  
  
“ඔයා ගැන අහන්න.”  
  
“මට දවසක් ෙකාෙලජ් එෙක්දී ෙහායාෙගන ඇවිත් කතා කළා,” හසන්ති මිමිණුෙව් ඇෙහන නෑෙහන 
ගණනට.  
  
“ඉතින්?” 
  
“ඉතින් එච්චරයි.” 

“ෙමානවද කතා කෙළ්?”  
  
රුක්ෂානි අහන්න තියන ෙදයක් හිෙත් තියාෙගන ඉන්න ෙකෙනක් ෙනෙමයි.  
  
“ඉං�සිෙයන් කතා කෙළ්. මාත් එක්ක කතා ටිකක් කරන්න ඕනා කියන්න… මම දැන් ෙවලාව නැහැ 
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කියල මාරු වුනා.”  
  
“ඔයා ෙමානවද හිතන්ෙන?” 
  
“ෙමානවා හිතන්නද රුක්ෂානි. මම ඔයාල එක්ක හිටියට මෙග ඇත්ත තත්වය දන්නවා නම් එයා මාත් 
එක්ක කතා කරන්ෙනවත් නෑ.”  
  
“ඔයාට ෙබෝයිෙෆ්රන්ඩ් ෙකෙනක් ඉන්නවද කියලයි මෙගන් ඇහුෙව.”  
  
ෙදෙදනම නැවතත් නිහඬ වූහ. රෙම්ෂ්ෙග් තියුණු බැල්ම හසන්ති හද සසල කළ ද එය ආදරය යැයි කිය 
හැකිද? විශ්වවිද්යාලෙය් පටන් ගන්නා ආදර සබඳතා ෙබාෙහාමයක් ඉන් පිටව යද්දී නිමාව 
දකියි. විහිළුවට සම්බන්ධයක් ඇරඹීම හසන්ති අනුමත ෙනාකළාය. රෙම්ෂ් වැන්නකු ඇසුරු කරන්නට 
ලැබීම භාග්යයකි. එෙහත් එවැනි ෙකෙනක් හා අනාගතයක් ගැන තමනට සිතනු 
ෙනාහැකිය. රෙම්ෂ් ෙපෝසත්. හසන්ති දුප්පත්. රෙම්ෂ් ද්රවිඩ. හසන්ති සිංහල. රෙම්ෂ් �ස්තියානි. 
හසන්ති ෙබෟද්ධ. 
  
“කරදර ෙවන්න එපා කියන්න රුක්ෂානි. මට ඒවා ගැන හිතන්න බැහැ දැන්ම.”  
  
“මම කියන්නම් ඔයා ෙඩාක්ට ෙකෙනක් වුනාම ඇවිත් ආච්චිෙගන් අහන්න කියලා.”  
  
ෙමෙතක් මළානික ව තිබුණු මුහුණු ෙදකම යළි පිබිදුනි. ඒ ෙදෙදනටම හසන්තිෙග් ආච්චි හා රෙම්ෂ් 
ෙදෙදනා මුණ ගැසී කතාබස් කරන ආකාරය මැවී ෙපෙනන්නට වූ ෙහයිනි.  
  
“අපි කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් කරමු. චූටි මැණිකව ඕ ෙලවල් පාස් කරවමු.” 
  
හසන්තිෙග් ප්රකාශය සත්යයය බව රුක්ෂානිට වැටහුනා. ලංකාෙව් සමාජ ව�හය ඇත්ෙතන්ම 
එංගලන්තෙය් ඇති වංශවාදී පුහු ආකල්ප හා එක් වූවක් බව ඊනියා සංකර ක්රම යයි ඊට බැන වදින 
ෙමරෙටහි ජනතාව පිළිගනියිද? යටත් විජිත වාදයට එෙරහි අයම ෙමවන් පිළිෙවත් රැක පවත්වා ගැනීම 
ෙදබිඩි කතාවක් ෙනාවන්ෙන්ද? 

 

**** 

“රුක්ෂානි සෙහෝදරිය එන්න අෙප් සාකච්ඡාවට සහභාගී ෙවන්න.”  
  
“දැන් එන්න බෑ. ෙවන දවසක එන්නම්.” 
  
“ඔයා ෙහාඳ ප්රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. අපිට හුවමාරු කරගන්න අදහස් ෙගාඩක් තිෙයනවා. අපි 
රත්මලාෙන් සෙහෝදරෙයකුෙග් චමරිෙය් මුණ ගැෙහනවා බදාදා. හවස හයට. කැම්පස් එෙකන් එකට 
යමු.”  
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චමරියක් දැකලා නැති නිසා රුක්ෂානි ඒක බලන්නත් එක්ක යන්න ගත් තීරණය ඇයෙග් ජීවිතය ෙවනස් 
කරන්නට සමත් ෙවතැයි සිතුවා නම් ෙමදා ගමන ඇය යනු ඇත්ද? 
  
රැකියාව නිම කර ෙගවල් බලා දුවන ජනතාව රැගත් බසයක ඇය නැඟ ගිය ප්රථම වතාව ෙමයයි. දවස 
තිස්ෙස් ෙවෙහස මහන්සි වූ පිරිෙසන් නැෙඟන දහදිය ගඳ ඇයෙග් නැහය පුරා පැතිෙර්. බස් රථෙය් ෙතල් 
හා දුම් වලින් එන්නා වූ අහිතකර වායූ ෙපනහළු පුරා ආශ්වාස කරමින් ගමන් ගන්නා මඟීන් ගැන ඇය 
කණගාටු විය. 
  
රත්මලාෙනන් බැස ගත් පිරිස පස් ෙදෙනකු ෙගන් යුතුය. රුක්ෂානි ඇතුළු ගැහැණු ළමයි තුන් ෙදෙනක් හා 
පිරිමි ළමයින් ෙදෙදනක් පාරවල් ෙසායාෙගන චමරිය බලා ගියහ.  මැලිබන් බිස්කට් කර්මාන්ත ශාලාෙව් 
සුවඳින් පලාත නැහැෙවයි.  
  
“ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න යාළුෙවකුට කතා කරල එන්නම් මිනිත්තුෙවන්,” ඉදිෙවමින් පවතින නිවහනක් දැක 
රුක්ෂානි අන් අය කිසිවක් කියන්නට ෙපර එහි ඇතුලට ගියාය. බලු කුක්ෙකක් වලිගය වනමින් ඇය 
ඉදිරියට ආෙව්ය. අනිත් ළමුන් පාෙරහි නැවතුනහ.  
  
“ආ ෙම් අර එදා අෙප් තිලිනා දුව එක්ක ආ මිස් ෙන්ද?”  
  
“ඔව්. මෙග් නම රුක්ෂානි. ෙකෝ නංගි ෙගදර ද?” 
  
“තිලිනා…..”  මහ හෙඬන් දැරිවිය කැඳවන්නට නැන්දනිය හඬ ගෑවාය.  
  
“ෙම් රුක්ෂානි මිස් තමයි එදා තිලිනාව ෙගදර ෙගනත් ඇරලුෙව්.”  
  
ෙග් ඇතුෙලන් එලියට ඔළුව එබූ තවත් තැනැත්තියකට ඇය රුක්ෂානිව අඳුන්වා දුන්නීය. ඒ තිලිනාෙග් 
මවයි.  
  
“අෙන් ෙම් දරුවට ෙබාෙහාම පින්. ෙකාච්චර ෙදයක් ද එදා කෙළ්? අෙන් වාසනාවන්.”  
  
මව දිගින් දිගටම රුක්ෂානිට ස්තුති කළාය. මවෙග් ගවුෙමහි එල්ලී ගත් තිලිනා ඇඟිල්ලක් කෙට් දමා 
උරමින් දත් විකසිත කර සිනහා වූවාය. හැමටම ෙබාන්න යමක් ෙග්න්නදැයි ෙගනා ෙයෝජනාව ප්රතිෙක්ෂප් 
කර රුක්ෂානි තිලිනාට අතවනා ෙගදරින් පිට වීය.  
  
“ඔයා ෙකාෙහාමද ඒ අය අඳුරන්ෙන?” ඇය හා ගිය කණ්ඩායෙම් අෙයක් විමසීය.  
  
“ඒක දිග කතාවක්.”  
  
රුක්ෂානි විස්තර කියන්න ගිෙය් නැහැ. අනික එදා තිලිනා ෙගනාෙව් හසන්ති. තමා සැපයුෙව් වාහනය 
පමණයිෙන. 
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චමරිය ෙගාඩක් කළුවර තැනක් වුනා. ලයිට් පත්තු කෙරත් නැහැ කිසිෙවක්. මඳ අඳුෙරම කරපු කතා 
ඔවුන් සාමාන්ය දවසක විශ්වවිද්යාලය තුල ෙකරුනු ඒවාට වඩා හරබරින් අඩුයි. මාතෘභූමිය ඉන්දීය 
අධිරාජ්යවාදෙයන් ෙබ්රගත්ත ආකාරය කියද්දි රුක්ෂානිට කට ෙකානකින් හිනා ගියා. ඉන්දියාව පැත්ෙත 
ගිය ෙකෙනක් දන්නවා ඒ රෙට් තියන දුගී දුප්පත් බවයි මායිම් රටවල් එක්ක තියන යුද්ධයි. ඒ ප්රශ්න එක්ක 
තවත් දුප්පත් රටක් අල්ලන්න ෙවලා නැහැ ඉන්දියාවට. මදුරුෙවෝ විදින්නට පටන් ගත්ෙතන් රුක්ෂානිට 
කතාවට සිත ෙයාමු කරන්නට ෙනාහැකි විය. ඇය හා පැමිණි අය හැෙරන්නට එතැන සිටිෙය් ෙමාරටු 
විශ්වවිද්යාලෙය් කිහිප ෙදෙනකි. ඔවුන් සිය නම් වලින් හඳුන්වා දීෙමන් වැලකී සිට ආරූඪ නම් උපෙයෝගී 
කරගත් බව රුක්ෂානි එදා දැන ගත්ෙත නැහැ.  
  
“සෙහෝදරිය හරි නිශ්ශබ්දයි.” 
  
“අහන් ඉන්නත් ෙකෙනක් අවශ්යයිෙන.”  

අහන් ඉන්නවද බලන්න ප්රශ්න කෙරාත් ඉවරයි. රුක්ෂානිට ඕන කෙළ් එතැනින් පැන ගන්න. ඒත් එකට 
ආපු අය දාල යන සිරිතක් නැහැෙන. 
  
ෙවනදා ඕපන් කැන්ටිෙම් ෙකෙරන වාද විවාදයන්ට වඩා ෙවනස් ආකාරයට ෙමදා කටයුතු 
ෙකරුෙන. ෙද්ශනය කරපු තැනැත්තා ඒකට පුරුදු ෙවනවා කියල කීප වතාවක්ම රුක්ෂානිට හිතුන.  
  
“අපි ෙපාඩි විෙව්කයක් අරෙගන අෙයත් පටන් ගනිමු.”  
  
ආපු අය එක්කම ආපහු යෑම ෙකෙස් ෙවතත් තව දුරටත් කාලය නාස්ති කරන්න බැහැයි කියල රුක්ෂානිට 
හිතුණ. ලැබුන විරාමෙයන් කාටවත් කිසිවක් කියන්න ඉඩ ෙනාතබා ඇය ඔවුන්ෙගන් සමුෙගන චමරිෙයන් 
පිට වුනා. අවට කළුවරයි. ඉක්මණින් අඩිය තබා ගාලු පාරට එන්නට ඇය සමත් වුවාය. 
  
පාෙර් කඩවල ෙසනඟ ෙකෙමන් අඩු ෙවමින් පවතී. ෙමෙතක් කලක් ඇය රා�ෙය් ගමන් ගත්ෙත් 
වහනෙයන් බැස ස්ථානයක් ඇතුලට යන දුර පමණි. ෙම් ෙවද්දී පාර ෙතාෙට් ගැවෙසන්ෙන් පිරිමි 
පමණි. තනිවම ගමන් ගන්නා ගැහැණු ෙපෙනන්නට නැත. කඩයක් අයිෙන් හිටෙගන සිගරැට්ටුවක් ෙබාන 
තරබාරු පුරුෂෙයක් රුක්ෂානි ෙදස උනන්දුවකින් බලන්නට විය. 
  
පුද්ගලික බස් රථයක් ඇය පාෙරන් ඉවතට තල්ලු කරන්නට තැත් කරන්නාක් ෙමන් ඇඟටම කපා තදින් 
බ්ෙර්ක් ගසා නැවැත්විය. එය තමනට ෙගදර යා හැකි මාර්ගෙය් දුවන බසයකි. රියැදුරාෙග් ධාවන 
හැකියාව ගැන සැකෙයන් හා ඔහුෙග් හැදියාව ගැන පිළිකුෙලන් බැලුව ද තවත් මහ පාෙරහි ඉන්නට 
අකමැති වූ රුක්ෂානි බසයට නැග්ග.  
  
“නංගිව ෙකාෙහද එක්ක යන්න ඕන?” 
  
ෙකාන්ෙදාස්තර තැන කියූ කතාවට බසෙය් සිටි ෙදතුන් ෙදෙනක් හඬ නඟා සිනහ වූහ. ඔහු ඉන් 
ෛධර්මත්ව රුක්ෂානිෙග් ෙකාණ්ඩෙයන් ඇල්ලීය.  
  
“මළජරා යක්කු. ගෑණු ළමෙයකුට පාෙර් යන්නත් නැහැ.” 
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ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක වැඩ අවසන් කර ෙගදර යන තැනැත්තියක් රුක්ෂානි පිටුපසින් බසයට නැග 
ඇය හා කතා කරන්නට පටන් ගත්තාය.  
  
“රෑ වුෙනාත් ඉතින් ඔය ෙනාසන්ඩාල කතා අහෙගන තමයි බස් වල යන්ෙන අපි.”  
  
“ඇයි ඒ දවල්ට නැති කතා රෑට?” 
  
“එයාලෙග් හිත්වල තිෙයන අදහස් තමයි. රෑට ගමනක් යන හැම කාන්තාවක්ම අනාචාරෙය් යන 
ෙකෙනක් කියලයි හිතන්ෙන.”  
  
රුක්ෂානි ෙගදර ලඟින් බැහැල බස් ෙහෝල්ට් එෙක් ඉඳන් ෙග්ට්ටුව දක්වා ෙනානැවතී දිව්වාය. ෙග්ට්ටුව 
ලඟ අමරදාස බලාෙගන ඉන්නවා. ෙලාකු මැණිකත් එතැන හිටෙගන. 

“මීට පස්ෙස රෑ වුෙනාත් වාහනය අරන් ෙබ්බි ෙහායාෙගන එන්න අපිට යන තැනක් කියල යන්න.”  
  
කවදාවත් නැති සැර ස්වරයකින් කියන්ෙන අමරදාස. ෙලාකු මැණිකා අඬලා වෙග්. ඇස් ෙදකත් 
රතුෙවලා. ඇය නැහැය පිහිදාන සද්ෙද ඇහුන ෙදන්නව පහු කරෙගන ෙගට යද්දී. සෑම් විතරක් කිසිම වග 
විභාගයක් කරන්ෙන නැතුව හිමිහිට ලඟට ඇවිත් කකුල ෙලව කෑවා.  
  
ෙග් ඇතුෙල් අනික් මැණිෙකල ෙදන්න තක්බීරී ෙවලා බලන් ඉන්නවා. ගත තලා ෙපලා දැමූ ෙලසින් 
දැනුනු මහන්සිය ශරීරයට පමණක් ෙනෙමයි හිතටත් දැනුන. රෑ කෑමත් එපා කියල රුක්ෂානි පැයක් පමණ 
නාන කාමරෙය් වතුර කරාමය යට හිටෙගන හිටිය. 

දවෙස් වූ සිදුවීම් ඇයට විශ්වාස කරන්නත් අපහසුයි. තමා ජීවත්වන සමාජෙය්ම ෙමෙතක් ෙනාදැක සිටි 
පැත්තක් දකින්නට ඇයට ලැබුණි. ෙමයට ෙහ්තුව සමාජ විෂමතාවයන් යයි කිය ෙනාහැකිය.  මිනිස් ගුණ 
දම් වඩා ගන්නට හැකි චරිතවත් ප්රතිපත්ති ගැන ඔවුන් ෙනාදන්නාකම යැයි රුක්ෂානි කල්පනා කළාය. 

 

**** 

“බස් වල යන එකත් පුහුණුකර ගන්න අවශ්ය දක්ෂතාවයක්,” රුක්ෂානිෙග බස් ගමන අහල �නිෙගන් 
ලැබුන ප්රතිචාරය එයයි.  
  
“ගැහැණු අයට බස්වල ෙතරපිලා යනෙකාට හරි වද. මම ෙසනඟ පිරිච්ච බස්වල යන්ෙන බැරිම නම් 
විතරයි. පස්ස ෙකානිත්තන අය ඉන්නවා,” හසන්තිත් සහභාගී වුනා රුක්ෂානිට තතු පැහැදිලි 
කරන්න. කණට කරලා අනිත් ළමුන්ෙගන් අසා දැනගත් බස් වල කාන්තාවන්ට සිද්ධ ෙවන හිරිහැර 
කියන ෙකාට රුක්ෂානිෙග් ඇස් ෙලාකු වුනා.  
  
“ඇයි ඉතින් ගෑණු අය ෙම්වට මුකුත් කරන්ෙන නැත්ෙත?” 
  



128 
 

“ඔයාම හිතන්න රුක්ෂානි, එදා රෑ ඒ බස් එෙක් නැඟ්ෙග නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ ෙවන්ෙන පාර අයිෙන 
ඉන්න අයෙගන් අමන කතා අහන්න, ෙවන හිංසා පීඩා විඳින්න.”  
  
“ලැජ්ජාවට මුකුත් කියා ගන්න කර ගන්න බැරුව ගිෙයාත් උන් හිතන්ෙන අපි ආසාවට අතවර ඉල්ලන් 
කනවා කියලයි,” �නි කියන්ෙන අත්දැකීෙමන්ද?  
  
“මම හරි ආඩම්බරෙයන් හිටිෙය අපි අඳුරන්ෙන නැති අයටත් නංගිෙය කියලා කතා කරන සමාජයක් වීම 
ගැන. ඒත් අර කන්ඩක්ටර් ඊෙය් නංගි කියපු විදියට ෙදන්න හිතුනා කණ පැෙලන්න පාරක්. මට ෙමච්චර 
තරහ ගිහින් නැහැ මතක ඇති කාෙලක.”  
  
රුක්ෂානි පසුවුෙන් කරකියා ගත ෙනාහැකි සිත් තැවුලකිනි. වැරැද්දක් නිවැරදි කරන්නට කුඩා අවදිෙය් 
සිටම පසුබට ෙනාෙවන ඇයට ෙමවන් අසාධාරණ හැසිරීමක් දැක නිකම් සිටිනු ෙනාහැක. ඇය දහ අෙත් 
කල්පනා කළාය. එදා දවස ෙගවී ගිෙය් වැඩි කතාබහකින් ෙතාරවයි. අන් සැෙවාම �තිමත් කරන්නට 
සමත් රුක්ෂානිෙග් ඉච්ඡා භංග නිහඬ බව දරුණු වසංගතයක් ෙමන් ෙයෙහළියන් අතර ද පැතිරුණි.  
  
“මල්ලිකා ආන්ටි, හව් ආ යූ?”  
  
සවස් කාලෙය් ඇය සිය පියා හඳුනන කාන්තා ව්යාපාරෙය් සුප්රසිද්ධ සංවිධායිකාවක් ඇමතීය.  
  
“හෙලෝ ඩාලිං! ඔයාෙග ඩැඩී එනවා කියල ආරංචියි.”  
  
ෙදෙදනාම කතා කෙළ් ඉං�සිෙයන්. ඔවුන් පැයකට වැඩි කාලයක් දුරකතනෙය් රැඳී සිටිෙයෝය. කාන්තා 
අරගලෙය්දී හසුරුවන වචන රුක්ෂානිට පුරුදු පුහුණු නැත. ඇය ඉතා උනන්දුෙවන් සියල්ල අසා ගත්ෙත් 
ඉදිරිෙය්දී කරන්න ඇති වැඩ කන්දරාව ගැන සකසුරුවම් පිළිෙවතක් හදන්නට සිතා ෙගනය. බස්වල 
සිදුෙවනවාට වඩා දරුණු අතවරයන්ට කාන්තාවන් එදිෙනදා ජීවිතෙය් මුහුණ ෙදන ආකාරය මල්ලිකා 
විස්තර කරද්දී රුක්ෂානිට තම සමාජය ගැන පිළිකුලක් ඇතිවිණ. රුක්ෂානි කාන්තා විමුක්ති ව්යාපාරය හා 
සම්බන්ධව තම කාලය ඊට කැප කරන්න තීරණයක් ගත්තීය. 
  
රුක්ෂානිෙග් පියා හා මව ලංකාවට පැමිණිෙය් උසස් සමාජෙය් �ති ෙඝෝෂා මැද. රට රටවල්හි ඇවිද නවීන 
තාක්ෂණික ෙයෝධයන් හා දැන හැඳුනුම්කම් ඇති කරගත් ආනන්ද අතුරුපාන රෙටන් යන්නට ෙපර 
තිබුනාට වඩා මහත් ධනස්කන්ධයක් උපයා ෙගන තිබුණි. 
  
ඔහු හා ඇති පරණ කුලුපගකම් අලුත් කරගන්නට ෙමන්ම ඔහුව අලුතින් දැන හඳුනා ගන්නටද ෙකාළඹ 
සමාජය ෙප්ළී ගැසී ආහ. 
  
ෙම් අතර රුක්ෂානිෙග දිනෙපාෙත් වැඩි කාලයක් ෙගවී ගිෙය් පහත ආකාරයටයි.  
  
“ෙහට මීටින් එකක් තිෙයනවා. ෙපාල්ෙහ්න්ෙගාඩ. එන්නම ඕනා.” 
  
“අපි යනවා ලිප්ටන් වට රවුෙම ෙපලපාලියක්. කැම්පස් ළමයි ටිකක් එක්කන් එන්න.”  
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“කැළණිෙය ශිෂ්යාවක් යට කරෙගන ගිහින් පුද්ගලික බස් රථයක්. ඒක ගිනි තියලා ළමයි විරුද්ධතාවය 
ෙපන්වන්න. අපි සහෙයෝගය ෙදන්න අවශ්යයි.”  
  
“අෙන් රත්තරන් අද මට ෙම් රිෙපෝට් එක ටයිප් කරල ෙදන්න. ෙහට රෑට ප්ෙල්න් එක තිෙයන්ෙන.” 
  
“මයි ඩියර්, සිගරට් ෙබාන එකත් කාන්තා අයිතිවාසිකමක්. ට්රයි කරලා බලන්නම ඕනා.”  
  
ෙම් අතර රට තුල ෙද්ශපාලනික කලබගෑනි ෙමන්ම ජාතිවාදී කලබල ද සීඝ්රෙයන් වර්ධනය ෙවයි. ආණ්ඩු 
පක්ෂය ෙවනස් ෙනාවුනද පාලකෙයෝ තනතුරු අතර මාරු වූහ. රටට ආ සිය පියා සමඟ ලැෙබන සෑම 
අවස්ථාවකදීම වැදගත් මාතෘකා ගැන පමණක් කතා බහට රුක්ෂානි පුරුදු වුෙන් ඔහුෙග් කාර්යබහුල 
දිනචරියාව දන්නා බැවිනි. 
  
ෙකාම්පියුටර් තාක්ෂණය ලංකාවට පිවිස ඇත. ඊට අත දීමට ආනන්ද අතුරුපාන උත්සුක වූෙය්ය. එය 
තනිකරම සමාජ හිතකාමී අරමුණකින් ඇති වූ ප්රයත්නයක් ෙනාෙව්. ඔහු ඇෙමරිකාෙව් ෙවාෂිංටන් 
ප්රාන්තෙය් ෙරඩ්ෙමාන්ට්හි පවත්වාෙගන යන නවතම ෙකාම්පියුටර් ෙකාම්පැනියක් සමඟ ව්යාපාර 
ආෙයෝජකයක් අරඹා තිබුණි. ඉදිරි අනාගතෙය් ඔවුන් ෙලාව කළඹන්නට හැකි නව තාක්ෂණික දියුණුවක් 
පටන් ගන්නා බව දුර දක්නා නුවණ ඇති අතුරුපාන මහතා දිටීය. 
  
ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් විවෘත වූ ෙකාම්පියුටර් මධ්යස්ථානෙය් කාලය ෙගවන්නට රුක්ෂානි පුරුදු වුෙන් 
එය වඩා පරෙතරකට උෙගනීමටම ෙනාෙව්. එය සුවදායක ස්ථානයකි.  කාමරය සිසිල් වායුෙවන් 
සමන්විතය. ඉතා නිශ්ශබ්ද පරිසරයකි. ලියන්නට කියවන්නට ෙමන්ම කල්පනා කරන්නටද සුදුසු තැනකි. 
එහි සිටි පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්ය බඩී හා ඇය සමීප වූෙය් ඇතුලට යන්නට මඟක් පාදා ගන්නට 
පමණක් ෙනාව ඔහු හිත ෙහාඳ පුද්ගලෙයකු ද වූ නිසාය.  
  
“ෙමානව ද ඔයා ෙප්රෝගෑම් කරන්ෙන?” 
  
“අපිට නම් දාලා තිෙයනවා හරි ද වැරදි ද බලන්න ෙප්රෝගෑම් එකක්” 

“ඒ ෙකාෙහාම ද?” 

“එන්න ෙපන්නලා ෙදන්න. ඔන්න අපි ගහමු ‘රුක්ෂානි’ කියලා. දැන් බලන්න ෙම්. ෙෆෝල් ට් කියලා 
වැෙටන්ෙන. ඔයාට දීලා තිෙයන නම වැරදි. හරි වැෙඩ්. ෙවන නමක් ෙහායා ගන්නයි ෙවන්ෙන,” ඔහු 
ඇයට විහිළු කරයි. 

“ඕෙක්.. එෙහනම් ඔයාෙග නම දාලා බලමු,” විහිළුව දැනගත් රුක්ෂානි කියයි. 

ෙකාම්පියුටර් ෙප්රෝගෑම් හදන හැටි ගැන ෙමෙලෝ ෙදයක් දන්ෙන නැතිවට රුක්ෂානි ඔවුන්ෙග් කතා බහට 
සවන් ෙදන්නට ආශා කළාය. නමුත් එදා ඇය දැන සිටිෙය් නැහැ ලංකාෙව් කාන්තා විමුක්තිෙය් බලපෑම 
නිසා කාන්තා ලිංගික පීඩනවලට එෙරහිව වැඩ පිළිෙවලක් සකස් ෙවන්නට වෙග්ම ෙකාම්පියුටර් 
තාක්ෂණය ආණ්ඩුෙවන් පිළිගන්නටත් තවත් අවුරුදු විස්සකට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවයි කියල. 
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ෙකාච්චර පැන දිව්වත් සතියකට වතාවක් සිය ෙයෙහළියන් එකතු කරන්න රුක්ෂානි අමතක කෙළ් 
නැහැ. චානුක අද ෙහටම නිවාඩුවක් සඳහා ලංකාවට එන බව දිනක් සංජීවනී දැනුම් දුන්නීය.  
  
“නුවරඑළි ගමන ලැහැස්ති කරන්නම්,” ඇය සංජීවනීට කළ ෙපාෙරාන්දුව ඉෂ්ට කරන බවට ප්රතිඥා දීය.  
  
“ෙකාෙහාමද ඔයාෙග කාන්තා සටන් ව්යාපාරය?” හසන්ති දිනක් විමසුෙව් රුක්ෂානිෙග් බර අඩුෙවලා 
යැයි අවලාද කරමිනි.  
  
“ෙකෙනකුට කිට්ටු වුනාම එයාෙග වැරදි ෙහාඳට ෙප්නවා. එතෙකාට තියන ෙගෟරවය නැතිෙවලා 
යනවා.”  
  
පිළිතුර ලැබුෙන් අහපු ප්රශ්නයට ෙනෙමයි. ඒත් අර යන්ෙන ෙකාෙහද මල්ෙල ෙපාල් කියන කතාව 
ඇත්ත. හසන්තිට ෙත්රුම් ගත හැකිවුනා පිළිතුෙරන් දීපු අදහස. ඒක හසන්ති ෙවත එල්ල ෙවච්ච 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් ෙනෙවයි. රුක්ෂානිෙග දඟකාර හිනාව දැන් දකින්න නැහැ. සානුකම්පිත බැල්මක් ඒ 
ෙවනුවට ඇය ෙනෙත් නිති නලියන බව දුටු හසන්ති ඒකට හුරු වන්න එපා කියල රුක්ෂානිට අවවාද 
කළාය.  
  
“සමන්ත අෙප් ෙගදර ආවා තාත්තා එක්ක රෑ එළිෙවනකන් කතා කර කර ඉඳල ගිෙය්.”  
  
�නි දවසක් කියා සිටිෙය් දැඩි අභිමානයකින්. ඇය සමන්ත හා කාලය ගත කරන බව රහසක් 
ෙනාෙවයි. සමන්ත ඉහළ උසාවිෙය් නීතීඥයකු ෙලස දිවුරුම් දී ඇත. ඔහුට යන්න කදිම මාර්ගයක් ද 
සාර්ථක අනාගතයක අඩිතාලමක් ද වැටී ඇත. �නි දකින රාමුව අනුව ඔහු විවාහයකට ඉතා ෙයෝග්ය 
සැමිෙයකු සතු විය යුතු ගුණාංග ඇත්ෙතකි. එෙහත් රුක්ෂානිට �නිෙග් �තිය ෙබදා ගනු ෙනාහැක්ෙක් 
ඇයි? �නිට අවදානමක් ගැන කියන්න සිතුණ ද එය මන්ද කියා තමා ෙනාදන්නා ෙහයින් රුක්ෂානි 
නිශ්ශබ්දතාවය රැකීය.  කුමක් ෙහෝ නිසාෙවන් සමන්ත ඇයව ෙනාසන්සුන් කරවයි. 
  
දිනක් රුක්ෂානි ෙගදරට ෙගාඩ වදිද්දී සිෙමන්ති බාස් ෙකෙනක් යුහුසුළුව තාප්පය ලඟ වැඩ. තවත් අත් 
උදව්කාරෙයෝ ගෙඩාල් අදිනවා. ෙග්ට්ටුවත් ගලවලා අයින් කරල. අමරදාස පත්තරයක් දිග ඇරෙගන 
ගරාජෙය් පුටුවක් උඩ. වැඩ කරන අයෙග සුපවයිසර් එයා.  
  
“ඩැඩී ෙගදර ද අමරදාස?”  
  
දහවල් කාලෙය් ෙගදරදී ඩැඩීව දකින්ෙන කලාතුරකින්. කාර්යාලය සඳහා ෙවන්වුනු පහල මාලෙය් 
කාමරයක ෙපාත පෙතන් පිරි ෙම්සයකට නැඹුරු වූ රුක්ෂානිෙග් පියා කණ්ණාඩි කුට්ටමක් පැළඳ 
සිටිෙය්ය.  
  
“රුකී. තාප්ප උසට ගිහින් හැම ෙග්කම. දැන් ඒක අලුත් ස්ටයිල් එක වෙගයි.”  
  
ආනන්ද කියූෙව් ඇත්ත ෙවනස් කරලා. දැන් හැම තාප්පයක්ම උසට තැෙනනවා. ඒත් ඒක නව 
විලාසිතාවක් ෙනාෙවයි. රෙට් ඇති කලබලකාරී තත්වය නිසා ෙනාසන්සුන් ජනතාව එයින් ඈත් ෙවන්න 
ගන්න උත්සාහයක්. තාප්පය උස්සලා හරි යන්ෙන නැහැ. නමුත් ඒ අවෙබෝධය ලබා ගන්න කවුරුත් 
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සූදානම් නැහැ.  
  
“ෙමානව ද අලුත් නිව්ස්?”  
  
“නිදහස් ෙවළඳ කලාපෙය් දත්ත පර්ෙය්ෂණයක් ගන්න ගියා. එක ගෑණු ළමෙයක් කිව්ව කතාවක් 
කියන්නම්. ඉඟිනියාගල ඉඳන් ඇවිත් කටුනායක නැවතිල වැඩ. වයස විසි ෙදකයි. උසස් ෙපළ පාස්. ඒත් 
විශ්වවිද්යාලයට ෙත්රුෙන් නැහැ. සිංහල, බුද්ධාගම, ඉතිහාසය, ආර්ථික විද්යාව යන විෂය වලින් නිසා. 
එයා කිව්වා ෙගදර ඉන්න ෙකාට හැමදාම උෙද්ට උයනවා. දවල්ට උයනවා. රෑට උයනවා. ජීවිෙත් ෙගව්ෙව් 
කුස්සිෙය කියලා. ජුකී මහන්න ඉෙගන ෙගන ආවා ෙමහාට. දැන් හරි සතුටුයි අතට සල්ලි තිෙයනවා 
කියල. ඒත්, ෙජාලිෙයන් ඉන්නවා කියන්න කැමති නැහැ ෙමාකද එතෙකාට සමාජය හිතන්ෙන 
අනාචාරෙය හැසිෙරන්න කැමති අය හැටියට.”  
  
“ඔයාෙග් වාර්තාවට කතාෙවන් ෙකාච්චරක් ඇතුල් කළාද?” 
  
“ප්රශ්න හදලා තිෙයන්ෙන එතන ෙවන පාලන දුර්වලතා ෙහායන්න. ෙවන ෙද්වල් ලියන්න ඉඩක් නැහැ.”  
  
රුක්ෂානි ඉං�සිෙයන් කතාව ෙගනිච්ෙච්. ඇය පියාෙග ෙම්සෙය් වාඩිෙවලා කකුල් ෙදකත් උඩට අරන් 
එරමිණිය ෙගාතාෙගන.  
  
“මම ගියා රුකී චීෙන් ෙහ්ගෑන්ග් දිස්�ක්කෙය් කින්හුවාන්ඩාෙගෝ වල මිනිරින් පතලක් බලන්න. අපිට 
ෂැන්හයි වලින් පිට යන්නත් අවසර ගන්න ඕන. කන්න නැති මිනිස්සු හාමෙත් වැඩ කරනවා ෙලෝෙකට 
ෙපන්නන්න කැමති නැති හින්දා ඒ. මඟදී දැක්කා නිදහස් ෙවළඳ කලාපයක්. ඒකට වැඩ කරන්න යන්න 
චීන්නූ ෙපෝලිෙම්. පගාව දීලත් ඇතුලට ඉක්මණින් යන්න හදනවා.” 
  
මෑත කාලයක් යනතුරු ෙලාව විශ්වාස කෙළ් බඩගින්න නිවාගන්න තරම් ආහාර ෙලාව නිෂ්පාදනය කළ 
ෙනාහැකියි කියාය. 1960 ගණන්වල චීනෙයහි පැවතුනු දරුණු සාගතය ගැන චීන්නු ෙලාවට වසන් කර 
ෙගන සිටිෙය් ආහාර නිපදවන්නට ඇති ස්වභාවික බාධක නිසා ෙනාව සාගතයට ෙහ්තු වූනු වැරදි ආණ්ඩු 
ප්රතිපත්ති දියත් කිරීෙමන් ඇතිවූ රෙටහි විනාසය ෙලාව දැන ගනියි කියාය. 

ආනන්ද කිසිෙවක් ෙකෙරහි විනිශ්චයක් ෙදන්නට ෙනායයි. ඔහු ව්යාපාරිකෙයකි.  ෙද්ශපාලන හිතවතුන් 
එමට සිටිය ද හැම පැත්තකටම සහය ෙදන ඔහු සිය ෙපෟද්ගලික මතය ප්රසිද්ධිෙය් කියන්නට 
ෙනායයි. ෙද්ශපාලනය පිළිකුල් ෙදයක් ෙනාෙව්. එහි නිරත වූ මනුෂ්යයන් බල ෙලෝභී ආත්මාර්ථකාමීන් 
වුවා පමණි. 
  
රුක්ෂානි පියාෙග් කරවටා අත් ෙදක දමා ඔහුව බදා ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් කම්මුල් ෙදක සිප ගත් ඇය ඔහුට 
සුබ රා�යක් පතා සැහැල්ලු සිතකින් සිය නිදන කාමරයට පිය තැබීය. 

 

**** 
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“රජෙය් වහල් මානසිකත්වය පිටු දකිමු.” 
  
රීඩ් මාවෙත් විශ්වවිද්යාල ෙග්ට්ටුව ඉදිරිපිට ෙසනඟ පිරිලා. සටන් පාඨ ලියපු ෙබෝඩ් උස්සෙගන ඉන්න 
උද්ෙඝෝෂණකරුෙවක් දිහා රුක්ෂානිෙග ඇස් ෙයාමු වුෙන් නිතැතෙයන්.  
  
“අරවින්ද ෙන්ද ෙම්?  ඔයා කවදද මහණ වුෙන්?”  
  
“හා… හා.. ඕවා අහන්න එපා. සෙහෝදරී එන්න අපිට සහෙයෝගය ෙදන්න.”  
  
රුක්ෂානි දැක්ෙක නැහැ පැත්තක හිටෙගන හිටි කාණ්ඩයක් ඇයව ෙහාඳින් මතකෙය් තබා ගන්න තැත 
දරන ආකාරය.  ඔවුන් අසලින් යන ශිෂ්යාවකෙගන් ඇයෙග් නම විමසා ෙසායාගත් බවත් ඇය ෙනාදිටීය.  
  
“ෙමාකක්ද ෙහ්තුව?”  
  
“පූජිත හාමුදූරුෙවා අල්ලන් ගිහින්. ඒකටත් එක්ක අපි සෙපෝට් එක ෙදනවා විශ්වවිද්යාල සුළු 
ෙස්වකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න ඉල්ලන ෙම් ස්ට්රයික් එකට.”  
  
අරවින්ද සිවුර දා ගත්තට එයා ගිහිෙයක්. රුක්ෂානි ඒ ගැන අහන්නට ෙපර කතාව ෙවනතකට හරවන්නට 
ඔහු සමත් වුණි.  
  
“හතරෙවනි තට්ටුෙවන් එළියට ආවත් වැඩක් නැහැ. පුස්ස විතරයි විසි කරන්ෙන.”  
  
“ෙකෝ… සමන් පියසිරි?” 
  
“එයා අතුරුදහන්. ශාන්ත බණ්ඩාර ෙහායාගන්නත් නැහැ. පුෂ්පා සෙහෝදරියත් ආ ගිය අතක් නැහැ කියල 
ආරංචියි.” 
  
විෙරෝධතා ෙපළපාලි දරුණු වන්නට ඉඩ ඇති බව දූටු විශ්වවිද්යාලය වහාම ෙපාලීසිය හා කතිකා කරෙගන 
දින නියමයක් නැතිව සියළු ෙද්ශන කල් දැමීය. ෙගවල් ෙදාරවල් වලට වී ළමුන් කාලය නාස්ති කළහ. 
  
“රුක්ෂානි….” දුරකතනය අතට ගත් රුක්ෂානිට ෙකඳිරියක් ඇසිණ. 
  
“හෙලෝ? … සංජීවනී ෙන්ද?  හෙලෝ…?”  
  
දූරකතනෙයන් ඇෙසන්ෙන සංජීවනී ඉකිබිඳින හඬයි.  
  
“මම එනවා ඔයාෙග ෙගදර. ෙකාෙහවත් යන්න එපා.” 

ඇය අමරදාස ලවා තමාව සංජීවනීෙග් ෙගදරට ඇරලවා ගත්තාය. ෙගදර කිසිෙවක් වාසය කරන බවක් 
වත් ෙපෙනන්නට නැති තරම්. ෙගය වැෙහන්නටම උස්ව ඇති තාප්පෙයන් තමා අවුත් ඇති බව ඇතුලත 
ඉන්නා ෙකෙනකුට ෙනාෙපෙන්. ඇය යකඩ ෙග්ට්ටුවට හයිෙයන් තට්ටු කෙළ් තාප්පෙයන් පිටත සීනුවක් 
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ෙනාදූටු ෙහයිනි. එහි හඬ පළාත පුරා පැතිර ෙගාස් අහල පහළ ෙගවල් වල අය විපරම් කරන්නට වූ කල 
යකඩ ෙග්ට්ටුෙවහි පුංචි කවුළුවකින් වැඩට ඉන්නා ෙකාල්ලාෙග් ඔළුව දිස් විය. ඔහු කතා ෙනාකෙළ්ය.  
  
“මම සංජීවනීෙග යාළුෙවක්. මතකද කලින් දවසක් ආවා? අද මම එනවා කියල දන්නවා.” 
  
“නිදි.”  
  
“මට එන්න කීවා දැන්. මම කූද්දන්නම්.”  
  
රුක්ෂානි කියන්න සහමුලින් විශ්වාස ෙනාකරන බව ෙපන්වා ෙකාල්ලා ෙග්ට්ටුෙවහි එක පියනක් 
පමණක් ඇරිෙය් යාන්තෙමන් ඇතුලට රිංගත හැකි පමණට.  
  
“මම ෙකෝල් කරන්නම්, අමරදාසට එන්න ෙව්ලාව කියන්න,” ෙකාල්ලා ෙග්ට්ටුව වහන්නට ෙපර 
රුක්ෂානි අමරදාසට හඬ ගෑය. 
  
ෙකාල්ලා පාර ෙපන්නුෙව් මුළුතැන්ෙගය පැත්ෙතනි. කුස්සි අම්මා එහි වූ කුඩා රූපවාහිනිය දිහා ඇස් 
පිල්ලන් ෙනාගසා බලා ඉඳියි. මෑතක පටන් ඇරඹුනු රූපවාහිනිෙය් ප්රචාරය ෙවන වැඩ සටහන් තවමත් 
ඇත්ෙත් ස්වල්පයකි. එෙහත් ප්රචාරය ෙවන කාල ෙව්ලාවන් ෙනාදන්නා ජනතාව වැඩ සටහනක් පටන් 
ගන්නා තුරු එහි පාට පාට තීරු දිහා ෙමන්ම තිරෙය් දූවන ‘මී මැස්ෙසෝ’ ෙදස බලා සිටිති. කුස්සි අම්මාෙග් 
තිරෙය්ද ඇත්ෙත් ‘මී මැස්ෙසෝ’ වූහ. 
  
“ඇයි සංජීවනී ෙමාකද ෙම්?” 
  
සංජීවනීෙග් ෙදෙනතින් ෙනානැවතී කඳුළු කඩා හැෙල්. ඇයට කතා කරනු ෙනාහැකිය. ඇය ෙකාට්ටය 
ෙවත හැරී එය තදින් විකා ගත්ෙත් හද පත්ෙලන් නැ ෙඟන ෙශෝක රාවය මුෙවන් පිටෙවන්නට ෙනාදීය.  
  
“කියන්න ළමෙයෝ ෙමාකද වුෙන්?”  
  
රුක්ෂානි ඇඳ ෙකාණකින් වාඩි ගත්ෙත් දැන්ම සංජීවනීෙගන් පිළිතුරක් ෙනාලැෙබන බව ඉෙවන් ෙමන් 
දැන ෙගන. ඇය මෘදූ ෙලස සංජීවනීෙග් හිස පිරි මැද්දාය. ෙකස් කැරලි අවුල්ව ෙකාට්ටය පුරා විසිර 
ඇත. සංජීවනී සිය අත් මිටි ෙමාලවා ෙකාට්ටයට තඩි බාන්නට වූවාය. ෙකාට්ටය ෙතත බරිතය. තැළුණු 
තැන් වලවල් ෙස් පවතී. ඇය අඬන්ෙන් පහුගිය පැය භාගෙය් පමණක් සිට ෙනාවන බව රුක්ෂානි 
අවෙබෝධ කර ගත්ෙත් ෙකාට්ටෙය් තත්වය දැක්ක පසු. 
  
කාමරෙයන් එළියට ගියත් ෙපෙනන පැත්තක කිසිෙවක් නැත. ඇය වටපිට බලා තවත් නිදින කාමරයක් 
යැයි අනුමානෙයන් අඩවන් වූ ෙදාරක් මෑත් කර බැලීය. එහි අති විශාල ඇඳකි. ඇඳ උඩ තිබුණු ෙකාට්ට 
ෙදකක්ම වහා ඩැහැගත් රුක්ෂානි ආපසු සංජීවනීෙග් කාමරයට ආවා. 
  
තම දයාබර ෙයෙහළිය විඳිනා දූක ෙබදාගන්නට හැකිනම් එය සතුටින් දරන්නට රුක්ෂානි 
සූදානම්. එෙහත් ඇය කතා කරන්නටවත් සුදූසු තත්වයක සිටිනා බවක් ෙනාෙපෙන්. ඇෙග් ඇඟිලි තුඩු 
වලට හිරව ඇති ෙතත ෙකාට්ටය මුදා ගත් රුක්ෂානි ඒ ෙවනුවට පිරිසිදූ ෙකාට්ටය ඇය හිස යෙටන් තැබීය. 
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සංජීවනී ෙකාට්ටය පපුවට තබා බදා ගත්ෙත් හදවත ෙදදරා යෑෙමන් ඇතිවන කම්පනය අඩු කරගන්නට 
ෙමනි. ඇයෙග් කඳුෙල් නැවතීමක් නැත. ෙවනදා තම රූ සපුව ගැන සැලකිල්ෙලන් පසුෙවන රූමතිය අද 
නාසෙයන් ගලනා ෙහාටු ගැන කිසිම දැනුමක් නැතිව සිටින්නීය. 
  
ඇයෙග් හිස නැවතත් පිරිමැද රුක්ෂානි කාමරෙයන් පිට වූෙන් කුමක් කරන්නට දැයි සිතා ගත 
ෙනාහැකිවය. කුස්සි අම්මා කිසිවක් දන්නා බවක් ෙනාෙපනුනි. ෙකාල්ලා සිතන්ෙන්ද ඇය නිදන 
බවය.  ෙගදර ෙවන කිසිෙවක් නැද්ද? ඇය සාලයට ගියාය. අවුරුදූ ගණනකට ෙපර ෙමම නිවසට ආ දවස 
ඇය මතකයට නැගුණි. එදත් අදත් ෙවනසක් නැත. කිසි බඩු භාණ්ඩයක් තිබූ තැනින් ෙහලවී නැත. 
  
රුක්ෂානි දූරකතනෙය් අංක කරකවමින් කල්පනා කෙළ් කල යුත්ත කුමක්ද කියාය. ඇය ඇමතුෙව් සිය 
නිවසයි. උත්තර දුන්ෙන් අමරදාසයි. හසන්තිෙග් නිවෙසන් ඇය කැන්දා ෙගන එන්න යයි අමරදාසෙගන් 
ඉල්ලා සිටි ඇය තමනට රෑට නැවතීමට ඇඳුම් ෙගෙනන්න යයිද කීවාය. අනතුරුව ඇය �නි ඇමතීය.  
  
“ඔයා ඇහුවද නිව්ස්?” �නි විමසීය. 
  
“මං කතා කරන්ෙන සංජීවනීෙග් ෙගදර ඉඳන්….”  
  
රුක්ෂානිට සිය වාක්යය අවසන් කරන්නට ඉඩක් ෙනාදූන් �නි තමා ඇසූ ප්රවෘත්ති විස්තරය ඇය කණ 
තැබුවාය.  
  
“ඔයාට රෑ නවතින්න සංජීවනීෙග් ෙගදර එන්න පුළුවනිද?” 
  
“අද?” 
  
“ඔව්… අද රෑට.”  
  
�නි කියූ ප්රවෘත්තිය අසා රුක්ෂානිෙග් හද සලිත වුණි. තමා හිතන්න සත්යය ෙනාෙව්වා කියා ෙදවියන්ට 
බුදූන්ට කන්නලව් කරන්නට ඇය පටන් ගත්තාය. 
  
ෙග්ට්ටුව අසල රැඳී සිටි රුක්ෂානි සිය ෙයෙහළියන්ට තමා අනුමාන කරන දැය කියන්ෙන ෙකෙස්දැයි 
කල්පනා කළාය. ෙකාල්ලා වරක් ෙදවරක් පැමිණ ඇය ෙදස සැකෙයන් බලා ෙනාෙපනී ගිෙය්ය. හසන්ති 
සහ �නි රැෙගන ආ අමරදාසට ස්තුති කර තම ගමන් මල්ල ද ගත් ඇය ඔවුන් හා මිදූෙල් වූ අඹ ගස යටට 
ගිෙය් තවමත් කිසිදූ සැලැස්මක් තීරණය කර ගත ෙනාහැකිවය.  
  
“මාත් ආවා රෑට ඉන්න බලාෙගන,” ඒ හසන්ති.  
  
“ෙකෝ සංජීවනී? ෙමාකද ෙවලා තිෙයන්ෙන?” ඒ �නි.  
  
“මම හරියටම දන්ෙන නෑ… සංජීවනී කාමෙර්… ෙහාඳටම අඬනවා. �නි නිව්ස් කිව්වට පස්ෙස… චානුක 
ආවා ලංකාවට… ඒත් එයා එතන හිටියද කියන්න දන්නෑ… සංජීවනී දැන ගත්ෙත ෙකාෙහාමද?”  
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“රුක්ෂානි! කියන ෙදයක් මුල ඉඳල කියන්නෙකා. ෙමාකක්ද ෙවලා තිෙයන්ෙන?” �නි 
ෙනාඉවසිල්ෙලන්. 

“ඔයා කිෙව් ෙබෝම්බයක් පිපිරුණා කියල….” 
  
රුක්ෂානි අමාරුෙවන් වචන ගැට ගහනවා එයාල දැකපු පළමු වතාව. හසන්ති කම්මුල් ෙදක අත් ෙදකින් 
වසා ෙගන එතන තිබුන සිෙමන්ති බංකුෙව වාඩිවුනා.  
  
“ෙමාකක්ද? ඒක ෙකාටි ගහපු ෙබෝම්බයක්ෙන… ආ……..” එතෙකාටයි �නිටත් වැටහුෙන් සිදූ ව ඇති 
වින්නැහිය කුමක් විය හැකිද කියා.  
  
“චානුක කවදද ලංකාවට ආෙව්?” කවදත් සුමුදූ හසන්තිෙග කටහඬ ඇෙහන නෑෙහන ගානයි.  
  
“දවස් තුනයි අදට. අපි ආපු දවෙස් ඩිංගකට හමුවුනා අෙප් අයිස් �ම් කෙඩ්දී.” 

කිසිෙවක් ඔවුන් හඳුනා ගනීවී යැයි බිෙයන් ආදරවන්තයන් ෙදෙදනා කතා කෙළ් රුක්ෂානිත් ඔවුන් සමඟ 
අසුන් ෙගන සිටියදීමයි.  
  
“ඉතින් එයා අද….. එතන හිටිය කියල හරියටම දන්ෙන ෙකාෙහාමද? හසන්ති ආෙයත් නැඟුෙව් සාධාරණ 
ප්රශ්නයක්.  
  
“බී. බී. සී. නිව්ස් වලට කිව්ෙව් 113 ක් මැරුණා….. කාෙග්වත් නම් කියවුෙන් නැහැ,” ඒ �නි. 
  
“ෙමාකද අපි කරන්ෙන්?” ඒ හසන්ති. 
  
“ෙකාෙහාමද හරියට ෙහායා ගන්ෙන?” ඒ රුක්ෂානි. 
  
තිෙදනාම ආපසු සංජීවනීෙග් නිදන කාමරයට ගිෙය් ඇයෙගන් විස්තර අසා දැන ගන්න. එෙහත් 
සංජීවනීෙග් හද ෙපළන කඳුළු ගංගාෙවහි ඉමක් ෙකානක් දකින්නට නැත.  
  
“ෙබාන්න ෙමානවා හරි අරන් එන්න ෙමයාට. අඬල අඬලා දැන් ඇ ෙඟ් වතුර කලඳක්වත් නැතුව ඇති,” 
හසන්තිෙග ෛවද්ය අධ්යාපනය මූලිකත්වය ගත්තා.  

�නිව කුස්සියට යවලා රුක්ෂානි සාෙල් ෙකලවරක දැක්ක මත්පැන් ෙබෝතල් ළඟට ගියා. ඒවා තිබුන 
අල්මාරිය යතුරු දාල. කුස්සිඅම්මාෙගන් අහන්න හිතුෙන නැහැ රුක්ෂානිට. විසිතුරු ලී කැටයෙමන් 
නිමැවූ අල්මාරිය දිහා බලාෙගන රුක්ෂානි කල්පනා කෙළ් යතුර හංගලා ඇත්ෙත ෙකාතනද කියලා.  
  
ෙබෝතල් ෙප්ලිය තිබුෙන් පැත්තක. මත්ද්රව්ය පානය සඳහා ෙවන්වුනු විෙශ්ෂ හැඩ ඇති වීදූරු තිබුෙන තවත් 
පැත්තක. පිළිතුර තමා ඉදිරිපිට ඇති බව රුක්ෂානි දැකීය. වීදූරු අසල කුඩා මල් බඳුනකි. එහි මල් 
නැත. එය අතට ගත් ඇය මුනින් අතට හැරවුෙය් මහා ගැටළුවක් විසඳා ලබා ගත් ජයග්රහණයක් ෙස්ය. 
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අල්මාරිය ඇරිය ඇය එහි ඇති ෙබෝතල්වල ෙල්බල් කියවා බැලීය. හාර්විස් �ස්ටල් �ම් නෙමන් ෙෂරි 
වයින් ෙබෝතලය ස්පාඤ්ඤෙය් නිෂ්පාදිත බව සඳහන් වුණි. එහි එය මූල්ය ෙමන්ම සුපිරි ගණෙය් බව ද 
ලියා තිබුණි. ප්රංශෙය් ෙබෝතල් ෙකරුණු ෙකානියැක් VSOP බ්රැන්ඩි ෙබෝතලයක් ද ඇය එළියට ගත්තාය. 
ඒ ෙදෙකන්ම භාග භාග යටිකුරු වූ බැලුනයක් වැනි වීදූරුවකට වත් කළ ඇය ඉතිරිය අල්මාරියට දමා වසා 
යතුරත් මල් ෙපෝච්චියට බහා උඩුමහලට නැග්ගාය. 
  
හසන්තිෙග් සංසුන් හැසිරීෙමන් සංජීවනී හැඩීම මඳක් නවතා ඇත. කුස්සියට ගිය �නි හැලිෙබාෙර්න්ජ් 
ෙදාඩම් පානය පුරවන ලද වීදූරු හතරක් බන්ෙද්සියක තබා ෙගන කාමරයට ආවාය. රුක්ෂානි තම අත 
ඇති වීදූරුව සිරුර පිටු පස්ෙසන් සඟවා ෙගන හසන්තිට අතින් එළියට එන්න යැයි සංඥා කළාය.  
  
“ෙදාඩම් බිව්වට පස්ෙස ෙම්ක ෙබාන්න ෙදමුද? බ්රැන්ඩි එක්ක වයින් දාලා. මම ෙපාත්වල කියවලා 
තිෙයනවා හදිසි කම්පනයට ෙදන්න ෙහාඳයි කියලා.” 
  
හසන්ති ඒකට කිසි උත්තරයක් දූන්ෙන නැහැ. එයා නැහැය ලං කරල ඉඹල බලල මූණ ඇඹුල් කර ගත්තා. 
අරිෂ්ඨයක් වෙග් ෙවන්නැති. 
  
ෙදන්නම කාමරයට එනෙකාට සංජීවනී ෙදාඩම් ෙබානවා. �නි නම් එයාෙග් වීදූරුව හිස් කරලත් අහවරයි.  
  
“ෙම්කත් බීලා ඔයා නිදා ගන්න. දැන් කතා කරන්න අවශ්ය නැහැ. අපිට පස්ෙස කියන්න,” ෙදාඩම් බීලා 
ඉවර කරපු සංජීවනී අතට රුක්ෂානි තමා ෙගනා වීදූරුව දූන්නාය.  
  
“ෙමානවද ෙම්?” 
  
“ෂැන්ඩි.”  
  
“ෙමානවා ද?”  
  
“ගිෙනස් එක්ක ජින්ජර් ඒල් දාලා. හැබැයි ෙම් පාට ෙනෙමයි එතෙකාට,” �නි වීදූරුව අතට අරන් බලල 
කීවාය.  
  
“ඒ ඔයා දන්න හරිය. ෂැන්ඩි කියන්ෙන ෙෂරී වයින් වලට බ්රැන්ඩි දැම්මම,” රුක්ෂානි ෙපාත්වල කියවල 
තිෙයන්ෙන එෙහම.  

රුක්ෂානිත් �නිත් සුපුරුදු පරිදි වාදයක් අරඹන්න සූදානම් ෙවන බව දැක්ක සංජීවනීෙග් දූක්මුසු මුහුෙන් 
කඳුළු අතරින් යාන්තමින් හිනාවක් ඇඳුනා.  
  
“මම දැකල තිෙයන්ෙන බියර් වලට ෙලමෙන්ඩ් දාලා හදන හැටියි,” ඒ සංජීවනී. එයා උගුර පාදල 
රුක්ෂානි අතින් වීදූරුව අරන් එක හුස්මට එය බීෙගන ගියාය. ඇයට එය කුමක් වුවද කම් නැත. කිසිෙවක් 
කිසිවක් කීෙව් නැත. ෙවනදා කට වහෙගන තප්පරයක් ඉන්න බැරි �නිත් අද ටිකක් නිශ්ශබ්දයි. කාමෙර් 
තිබුන රූ ලාවන්ය වඩවන සඟරා ඇරෙගන කියවන්න ගත්ත ෙකල්ෙලා තුන්ෙදනා සංජීවනීට නින්ද 
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යනකම් කතාබෙහන් ෙතාරව ඉන්න සමත් වූහ.  
  
“ඩැඩී. ෙලාකු උදව්වක් ඕනා. අද පිටෙකාටුෙව ෙබෝම්ෙබන් තුවාල ෙවච්ච අයෙග් නම් ලැයිස්තුව අරන් 
ෙදන්න.”  
  
“ඔයා පරිස්සෙමන් ද?”  
  
“ඔව්. අද රෑ මම සංජීවනීෙග් ෙගදර.”  
  
“ඔව්.. ඔව්.. ඒක ෙහාඳයි. මෙග් ෙශෝකයත් කියන්න. මම ලැයිස්තුව ෙහායාෙගන කතා කරන්නම්.” 
  
රුක්ෂානි විමසුම් සහගතව රිසීවරය ආපසු තැබුවාය. ෙශෝකය පළ කරන්න යයි කියූ ඇයෙග් පියා චානුක 
ගැන දන්ෙන් ෙකාෙහාමද? තමා සංජීවනීෙග් ෙගදර රා�ය ගත කරනවාට ඔහු සතුටු වුෙන් ඇයි? ෙම් 
ෙගදර වැඩිහිටිෙයෝ ෙකාෙහද?  
  
“සංජීවනීට සනීප නැහැ. ෙකෝ එයාෙග මමී?” 
  
කුස්සිඅම්මාෙග පිළිතුර අහන්න තුන්ෙදනාම මුළුතැන්ෙගයි ෙදාරෙකාඩ හිටෙගන.  
  
“අපිලට කියන්නෑ යන එන තැන්. ෙනෝනා මහත්තයා යනා එනා. කෑම හදාන කීවම අපිල හදානවා. ඒම 
තමා.”  
  
ජාතික රූපවාහිනිෙය් රා� ප්රවෘත්ති ප්රකාශනෙය් දී ඡායාරූප සමඟින්  පිටෙකාටුෙව් ෙබෝගහ 
යට පිපිරුණ ෙබෝම්බය ගැන සඳහන් වුනා. වැඩි විස්තරයක් කියවුෙන් නැහැ තුවාල ලබපු අය ගැන. බී. බී. 
සී. ගුවන් විදුලි ෙස්වෙය් වාර්තාකරුවකුෙගන් එතැන දී සජීවී ප්රචාරයක් මුළු ෙලාවටම ඇෙසන්නට 
කියැවුනත් රාජ්ය මාධ්ය වලින් ලංකාෙව් අයට මුළු විස්තර දැනගන්න සෑෙහන කාලයක් ගියා. 

 

**** 

එළිය වැෙටන්න ඔන්න ෙමන්න තිබියදී වාහන තදින් බ්ෙර්ක් ගසන හඬත් යකඩ ෙග්ට්ටුව කීරී ගාමින් 
ඇෙරන වැෙහන හඬත්, ෙගදර ෙදාරවල් තදින් වැෙහන හඬත් ඇසිණ. ඉන් ඇහැරුණ හසන්ති හා 
රුක්ෂානි ඔවුන් නිදා සිටි කාමරෙයන් එළියට ආහ. �නිත් සංජීවනීත් තවම නින්ෙද්. යම් කලබලයක් 
පහත මාලෙය් ඇති බව ඔවුනට දැනිණ. 
  
ෙකෙනක් තරප්පු ෙපළ දිෙග් හඬා වැලෙපමින් එන්නීය. එයා පසු පෙසන් තවත් කිහිප ෙදෙනක් එන බව 
ඇෙස්. රුක්ෂානිත් හසන්තිත් සංජීවනීවත් �නිවත් නැගිටුවන්නට උත්සාහ කළහ. 
  
ෙදාර ඇරෙගන කාමරයට ආෙව් සංජීවනීෙග් මව. සංජීවනී දූටු මව හයිෙයන් හඬමින් ඇයව වැළඳ 
ගත්තාය. මවෙග් මුහුණට උඩින් සංජීවනී සිය මිතුරියන්ෙග් මුහුණු ෙදස බැලුෙව් කුමක් වන්ෙන්ද යයි 
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සිතා ගන්න බැරුව. මව පසුපසින් කාමරයට ඇතුල් වුෙන් සංජීවනීෙග් ආච්චි සහ සීයාය. ඔවුන්ෙග් 
මුහුණුවල ෙදාම්නසට වඩා ෙකෝපය සටහන්ව ඇතැයි හසන්ති සිතුවාය. සංජීවනීෙග් ඇස් ඉදිමී රතුවී ඇති 
බව දැක්ෙක් ඇය ෙයෙහළියන් පමණි.  
  
“මම ෙමානවා කරන්නද? මම හරියකට දැනන් හිටිෙය නෑ..” සංජීවනී වැළඳ ගත් මව අඬමින් පවසයි.  
  
“වස ලැජ්ජාව දැන් රටම දැන ගන්නවා,” එෙස් කීෙව් ආච්චි. 

“අෙප් නම්බුව කෑවා,” ආච්චිට හවුල් වුෙන් සීයා. 
  
එකිෙනකා මුහුණු බලාගත් ෙයෙහළිෙයෝ කාමරෙයන් පිටවන්නට හැරුණහ. ඔවුන් ඉන්න බව 
වැඩිහිටියන් සැලකිල්ලට ගන්නා බවක් ෙනාෙපනිණ. සංජීවනීෙග් මුහුෙණ් තමා සමඟ රැඳී ඉන්න යැයි 
දිස්වූ ආයාචනාව දැක්ක ද ගත් පියවර ආපස්සට තබන්නට ශක්තියක් ඔවුනට ෙනාවීය.  
  
“අන්න ෙනෝනෙග් ඩැයිවර් ඇවිත්, ෙකාල්ලා ෙපනී ෙනාෙපනී ගිෙය්ය.  
  
“ෙබ්බි ෙම්ක කාටවත් ෙපන්නන්න එපා කියල සර් මතක් කළා,” සිය සාක්කුෙවන් ගත් ෙලාකු කවරයක් 
රුක්ෂානි අතට දුන් අමරදාස කීය. ෙගදර එන්න ලැහැස්ති වුනාම අමතන්න යැයි කියූ ඔහු යළි නික්ම 
ගිෙය්ය. තිෙදනාම තවමත් තමන් ඉන්ෙන් නිදන වස්ත්රෙයන්ම බව දැක්ෙක් අමරදාස ගියාට පසුය. ඔවුන් 
අඹ ගහ යටට ෙගාස් ලැයිස්තුව දිග හැරියහ. 
  
ඔවුන් ෙනාපැතූ දැය සිදුවී ඇතැයි නම් ලැයිස්තුෙවන් කියැවූ තිෙදනා සිෙමන්ති බංකුෙවන් නැගිට ගත්ෙත් 
මහත් ආයාසයකින්. තරුණ ඔවුන්ෙග් ජීවිතෙය් දන්නා හඳුනන ෙකෙනකු මරුමුවට පත් වූ මුල් අවස්ථාව 
ෙමයයි. 
  
කුස්සි අම්මා ෙප්න්නවත් නැත. වැඩකාර ෙකාල්ලා ෙගදර එල්ලා ඇති සියලු ඡායාරූප බිත්තිෙයන් 
ගලවයි. කරුණාරත්න මැතිණිය රැෙගන ආ රියැදුරා ද ෙගදර ඇති පුටු ෙම්ස එහාට ෙමහාට අස් 
කරයි. වයසක ෙදන්නා කෑම ෙම්සෙයහි වාඩිව කසුකුසුෙව් පසුෙවති. 
  
සංජීවනී කාමෙර් තනියම. ඇයෙග් කඳුළු වියැලී ඇත. ඇය ගමන් මළු කීපයක් හැර ඒවාට ඇඳුම් ඔබන්ෙන් 
රූකඩයක් ෙමනි. කිසි කතාවක් නැතිව රුක්ෂානි තමා අතැති ෙකාළය සංජීවනී අත තැබුවාය. ඇය එය 
දිහා ෙනාබැලීය.  
  
“තාත්තට ෙවඩි තියලා.” 
  
ලැයිස්තුෙවහි සඳහන් වූ ෙබෝම්බෙයන් මරුමුවට පත් වූ අයෙග් නම් අතර චානුකෙග් නම සඳහන්ව 
තිබිණ. එෙහත් සංජීවනීෙග් පියාෙග් නම එහි ෙනාවීය. ෙයෙහළියන්ෙග් මුහුණු දැක ඇය ඔවුනට තතු 
පැහැදිලි කළාය.  
  
“තාත්තා උතුරට ගිහින් ආයූධ විකුණන්න. එෙහදී ෙවඩි තියලා අද මිනිය ෙකාළඹට අරන් 
එනවා. ජයරත්න එකට. ෙමෙහ තියනවට ආච්චිල විරුද්ධයි. දැන් අපි ආච්චිලෙග් ෙගදර යනවා.”  
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හතරෙදනාම සංජීවනීෙග් ඇෙඳ්. මනුෂ්ය හදවත පුදුමයි. දුක ෙව්දනාව දරන්න පුළුවන් කම නැතිෙවන්න 
ඔන්න ෙමන්න තියලා හැඟීම් සියල්ල ෙනාදැෙනන ආකාරයට හිරිවැෙටන්න සලස්වනවා. හද පැලී 
මැෙරනවා කියන එක ෙබාරු. පැෙලන ෙව්දනාව දැනුනට පස්ෙස ජීවත් ෙවන්න පමණක් හුස්ම ඉහළ 
පහළ දාන්න ෙල් සුද්ද කරන්න හදවතට පුළුවන්. 
  
සිය පියා සමඟ තරුණ සිනමා නිළියක් ද මරු දුටු බව සංජීවනී කිසි හැඟීමක් නැතිව ෙයෙහළියන් හමුෙවහි 
තැබුවාය. ආච්චිටත් සීයාටත් මැඬගත ෙනාහැකි ෙකෝපය ත්රස්තවාදීන්ට ආයුධ ෙවළඳාම් කිරීම ෙනාව ඒ 
තැනැත්තිය සමඟ තිබූ අනියම් සම්බන්ධය රටට එළිවීම ගැන යැයිද සංජීවනී කීෙව්ය.  
  
“ෙමානවද අෙපන් ෙකෙරන්න ඕන? මළෙගදර එන්න…” 
  
“අවශ්ය නැහැ. මට ඕන මළ ෙගදරට යන්න වරම් නැති එෙක්… චානුක මට… ෙකාටුෙව් ඉඳන් කතා 
කරන ෙකාට…… මට ඇහුන ෙබෝම්ෙබ පිපිෙරන සද්ෙද.”  
  
හද ඉකිබිඳ තැෙවද්දී සංජීවනීෙග් මුෙවන් ෙකාළඹ මහා ෙවළඳපෙල් පුපුරා ගිය ෙබෝම්බය අසල චානුක වූ 
ආකාරය ෙහළිවුණි. ඔහු එද්දී රැෙගන ආ ෆිල්ම් ෙරෝලක් පිටෙකාටුවට ෙගන ගිෙය් ඉක්මණින් එය සුද්ද 
කරගන සංජීවනීට තම පිටරට ෙතාරතුරු ෙපන්වන්නයි. ඇය හා කතාව හදිසිෙය් නතරවුෙනන් ඔහුෙග් 
ජීවිතයට හානියක් වූ බව ඇය දත්තාය. ඔවුන් ෙදෙදන ෙකාතරම් හදවතින් සමීප ව ඇත්දැයි කියෙතාත් 
ඔහුෙග් ජීවය නිරුක්තව යද්දී ඒ ෙව්දනාව සංජීවනීට දැනුෙන් තමාට සිද්ධ වන්නක් ෙස්ය.  
  
“තව කතා කරන්න ඕන නම් අපි ඉන්නවා සංජීවනී.” 
  
ඉවසා ගත ෙනාහැකි දුක ෙබදාගන්නට ෙකාතරම් අය ඉදිරිපත් වුවද එය ෙබදනු ෙනාහැකිය. සංජීවනීට 
දැෙනන ෙශෝකෙයන් කළඳක් ෙබදා ගනු හැකි නම් ඊට කැමැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වන ෙයෙහළියන්ට එය 
ඇය විසින්ම ඉවසා දරා ගත යුතු බව වැටහුණි. චානුක හා සංජීවනී ෙදෙදනා ෙකෙරහිම ඔවුන්ට ඇති 
ෙව්දනාව, ඇයෙග් ෙශෝකය හා ෙකෙස්වත් සමාන කළ ෙනාහැකිය. 
  
ෙගදරින් ඉක්මනට ෙදන්නවම පිට කරෙගන ආච්චියි සීයයි එයාලෙග් ෙගදරට ගිෙය් දන්නා අඳුරන අය 
අහන ප්රශ්න වලට උත්තර ලැහැස්ති කර ගන්නත් එක්ක. වැඩ කරන අයවත් පඩි ෙගවලා අස් කරලා 
දැම්ෙම ආච්චි. කුස්සි අම්මා යනෙකාට රූපවාහිනියත් අරන් ගිෙය් ඒක එයාෙග කියල. වැඩකාර ෙකාල්ලා 
වීදුරු අල්මාරිෙය තිබුන රුපියල් දහස් ගණනක් වටිනා මත්පැන් ෙබෝතල් හංග ගත්ත. ඒ රුක්ෂානිෙග 
වැරැද්ද. එයා යතුර ෙහායා ගන්නව ෙකාල්ල හැංගිලා බලන් ඉඳල. 
  
මළෙගදර කටයුතු ෙකරුෙණ් ආච්චිටත් සීයටත් උවමනා ආකාරයට. සංජීවනීෙග් අම්මා දවස ෙගව්ෙව 
යන්ත්රයකින් හසුරුවපු රූකඩ ෙබෝනික්කියක් වෙග්. බාල වයෙසන් විවාහ ජීවිතය ඇරඹු ඇයෙග් ෙලෝකය 
සැකසී තිබුෙණ් අන්යයන් විසින් පවත්වාෙගන යන සීමා වැටෙකාටු මත්ෙත්. ෙදමාපියන්ට කීකරු 
දියණියක වූ ඇය කිසි දිෙනක වැඩිහිටියන්ෙග් �යාවන් ප්රශ්න කරන්නට ගිෙය් නැහැ. මවක් හැටියට ඇය 
දියණියට සමීප ෙනාවුෙන් සිය සැමියාෙග් නීති රීතීන් පිළිපැදි ෙහයිනි. ඇය දයාබර බිරිඳක් ෙස් සිය විවාහ 
පුරුෂයාෙග් ඕනෑ එපාකම් සියල්ල සතුටින් ඉටු කළාය. අද ඇය නැවතත් සිය ෙදමාපියන්ට තම අනාගතය 
තීරණය කරන්නට ඉඩ දී ඇත්තීය.  තනි තීරණ අරෙගන පුරුදු නැති ෙකෙනකුට රෑට කන්ෙන ෙමානවද 
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කියල ඇහුෙවාත් ඒකවත් හිතා ගන්න බැහැ. 
  
මළෙගදරට සංජීවනීෙග් ෙයෙහළියන් සහභාගී වුෙන් නැත. ඒ සංජීවනී එන්න එපා කියූ 
නිසයි. සංජීවනීෙග් මවෙග් ෙනතින් ගලා ගිය කදුළු සැමියා ෙකෙරහි වූ සැබෑ ෙසෙනහසින් ඇද හැලුන 
ද, තමා යම් විදියකින් සිය සැමියාට සැලකුවා මදි යයි තමා ෙකෙරහිම ෙදෝෂාෙරෝපණය කර ගන්නට තරම් 
ඇය අහිංසක වූවාය.  
  
“ඉක්මණින්ම සංජීවනීෙග් කටයුත්තත් ඉවරයක් කරන්න ඕන.”  
  
“මමී එයා තාම ඉෙගන ගන්නවෙන.” 
  
“රට්ටු ෙම්වා දැන ගන්න කලින් ඒ ෙගාල්ල කැමති නම් ෙහට අනිද්දාම ෙවඩින් එක ගනිමු.  එයාල පිටරට 
නිසා විස්තර ෙහායා ගන්න එකක් නෑ.”  
  
“ඩිග්රි එක…” 
  
“ෙමාන ඉලව්වට ද? … රස්සාවක් කරන්නද? අපි ෙහාඳ දෑවැද්දක් දීලා පිළිෙවලක් කරනවෙන. ඔය 
කැම්පස් ආෙය කවද අරියි ද දන්නෑ.”  
  
සංජීවනීෙග් ආච්චි විවාහ මංගල්යෙය් හැම වැඩක්ම තමන්ෙග් අතට ගත්තාය. 

සැමියාෙග් මරණෙයන් පරම්පරාෙව් නම්බු නාමයට කැළලක් ෙගන ඒම තමාෙග් ද වරදක් ෙස් ඔවුන් කතා 
කරද්දී සංජීවනීෙග් මව ඔළුව පහත් කරෙගන එය පිළිගත්තා මිසක නිකමටවත් තමා නිර්ෙදෝෂී ද යන්න 
ෙනාසිතුවාය. සංජීවනීෙග් ආච්චිට අවශ්ය වුෙන් සංජීවනී රටින් පිට කර දමා මරණය සම්බන්ධෙයන් 
පැතිර ගිය කටකතා යටපත් වූ පසු සංජීවනීෙග් මවව නැවතත් සුදුසු ෙකෙනකුට විවාහ කර දීමටය. 
ඇයෙග් රූමත් බව අඩුවන්නට කලින් එය කළ යුතුෙව්.  
  
“ඔයාෙග ෙමාෙළ් නරක් ෙවලාද?” 
  
සංජීවනී විවාහය ගැන පැවසූ කල රුක්ෂානිෙග් මුවින් පිටවුෙන් ෙම් වදනයි.  
  
“අපරාෙද්… ඩිග්රි එක සම්පූර්ණ කරන්ෙන නැද්ද?” �නි ඇසුවාය.  
  
“අලුත් ජීවිතයක් මුල ඉඳන්ම පටන් ගන්න චාන්ස් එකක්….” හසන්තිට වාක්යය අවසන් කරන්න 
රුක්ෂානි ඉඩ දුන්ෙන නැහැ.  
  
“ඉක්මන් ෙවන්න එපා. සංජීවනී.”  
  
“මට තවත් ෙමෙහ ඉන්න බැහැ…..”  
  
තවත් කියන්න ෙගාඩාක් ෙද්වල් එයාෙග් හිෙත් ෙතරෙපනවා. ඒත් කවදත් තමන්ෙග් හිෙත් කියන කරදර 
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ෙබදා ගන්න දන්ෙන නැති එයා කතා කරගන්න බැරුව ෙනතින් රූ රා හැෙලන කඳුළු බිංදු අල්ෙලන් පිස 
දැම්ෙම තරෙහනි. 
  
සංජීවනීෙග් ආච්චි සතිෙයන් ෙදෙකන් විවාහ මංගල්ය පවත්වන්න කටයුතු කෙළ් කවුරුත් හිත් ෙවනස් 
කරගන්න කළින්. ළඟම නෑඳෑයන්ට පමණක් ආරාධනා කරල රහසිගතව වෙග් උත්සවය ගත්ෙත. දන්නා 
අඳුරන අයට සංජීවනීෙග් පියාෙග් මරණෙයන් තවමත් පවුෙල් සැෙවාම ෙශෝක ෙවන බව හිතාගන්නට 
ඇරියාය. 
  
විවාහ උත්සවය පැවැත්වුෙන් තරු පෙහ් ෙහෝටලයක. මනාලියව හැඩවැඩ කරන්න ෙහෝටලෙයම 
කාමරයක් අරන් තිබුන.  
  
“අවශ්ය නෑ ෙම්ක කරන්න. අපි පැනලා යමු,” රුක්ෂානි තවමත් සංජීවනීෙග් හිත ෙවනස් කරන්න 
උත්සාහයක ෙයෙදනවා. හසන්ති රුක්ෂානිෙග පිටට පුංචි පහරක් දුන්නා කට නවත්තන්න. දැන් කාත් 
එක්ක පැනල යන්නද? 
  
මනමාලයා ඇතුළු එයාෙග් නෑඳෑ හිතවත්තු සිනාමුසු මුහුණින් ආචාර සමාචාර පවත්වති.  මනමාලයාෙග 
ෙදමාපියන් ද පිටරට ජීවත් වන අය. අවුරුදු ගණනකට පස්ෙස ඔවුන් ලංකාවට ආෙව්. කාලයකට 
පස්ෙස හිතවතුන් නෑඳෑයන් නැවත දකින්න ලැබීෙමන් ඔවුන්ෙග සතුට ඉහ වහා ගිහින්. 
  
විවාහයට දවස් තුනකට කලින් තමයි සංජීවනී තම අනාගත සහකරුවා මුලින්ම දැක්ෙක. ඔළුව 
උස්සලවත් බැලුෙව් නැති නිසා එයාල හිතුෙව තාමත් ලංකාෙව් ෙහාඳ චාරිත්රානුකූලව හදල තිෙයන කීකරු 
දියණියක් කියලයි. සංජීවනීෙග් රුෙවන් සෑහීමකට පත්වුනු මනමාලයා එයා එක්ක වැඩි කතා බහක් 
කෙළත් නැහැ. 
  
සංජීවනීට මංගල ඇඳුම් අන්ඳවන්නටත් ෙකාණ්ඩා ෙමස්තර දාන්නටත් මුහුණ හැඩ වැඩ කරන්නටත් 
ෙවන ෙවනම අය ෙගන්නල තිබුන. රූප අලංකාර ෙක්ෂ්ත්රෙය් නම් දරාපු අය ෙහෝටලයටම 
ඇවිත්. මනාළියෙග් ෙයෙහළියන් වශෙයන් රුක්ෂානි, �නි හා හසන්ති අන්ඳවන්නටත් හැඩවැඩ 
කරන්නත් ඒ අයටම මුදල් ෙගවා තිබිණ. 
  
චාරිත්රානුකූලව හැම ෙදයක්ම නිසි ආකාරෙයන් ෙකරී ෙගන ගියා. සංජීවනී සහ ඇය ෙයෙහළියන් 
තිෙදනාෙග් මුහුණු බැරැරුම් බවක් ගත්ත. ඔවුන් කතා බහින් ද ෙතාර වූහ. ෙවනදා ෙකළිෙලාලින් ෙලසින් 
ඔවුන් හැසිරුණ ආකාරය දැකපු කිසිෙවක් ශාලාෙව් හිටිෙය නැහැ. 
  
මුදු මාරු කරද්දී සංජීවනීෙග් පමණක් ෙනෙමයි අනිත් තුන් ෙදනාෙග් ඇස් වලත් කඳුළු 
පිරුණ. හතරෙදනාටම සිහි වුෙන් චානුකව. සංජීවනීෙග් අම්මට මතක් වුෙන් සිය සැමියාව. අවට සිටි අය 
දැක්ෙක් පියාෙග් අකල් මරණය සිහිව අඬන රූබර මනමාලිය. මනමාලයා කල්පනා කෙළ ්ෙතත් වුනු 
ෙදෙනතින් වූ සංජීවනීෙග් ෙශෝකී මුහුණ ෙකාච්චර ලස්සන ද කියල. 
  
සංජීවනී ලන්ඩන් බලා ගුවන් ගත වුෙන් ආනාගතය ගැන අංශු මාත්රයක් වත් හිතන්ෙන නැතුව. චානුක 
එවපු එයා ළඟ තිබුනු ලියුම් සියල්ලම ඇය පුච්චලා දැම්ෙම අතීතය ගැන ආෙයත් සිහි ෙනාකරන්න. 
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රෙට් කලබල එන්න එන්නම වර්ධනය වුණි. උතුෙරන් ත්රස්තවාදීන් ෙබෝම්බ පුපුරවද්දී දකුෙණන් විමුක්ති 
ෙපරමුණ රජය ෙපරළන්න තවත් කැරැල්ලක් පටන් ෙගන. ෙමවැන්නකට කිසිම සූදානමක් නැති රජය 
කර කියා ගන්න බැරුව හැම පැත්තටම ගැහුව. කවුරු කාව මරණවද කියල හිතා ගන්න බැරි රෙට් 
ජනතාව තාප්ප තවත් උස්සලා ෙගවල් ඇතුලට ගිහින් ෙදාරවල් අගුළු ලා ගත්හ. රටපුරාම කලබල වැඩි 
ෙවද්දී ව්යාපාර කටයුතු අඩපණව යද්දී ආන්නද අතුරුපාන ආෙයත් පිටරට යන්න සූදානම් වුනා.  
  
“විශ්වවිද්යාල ආෙය කවද අරියිද දන්ෙන නෑ. එන්න රුකී යන්න.”  
  
“තව ටිකක් බලල එන්නම් ඩැඩී.” 
  
ෙයෙහළියන්ෙගන් එක්ෙකෙනක්ෙග අඩුව ෙහාඳට දැෙනනවා. විශ්වවිද්යාලය අද ෙහටම යළි විවෘත වුෙන් 
නැතත් මිතුරියන්ෙගන් ඈත් ෙවන්න රුක්ෂානි කැමති වුෙන් නැහැ. 

 

**** 

හසන්තිට බඩ රිදිල්ලක් පටන් ෙගන ආසාධිත තත්වය දරුණු ෙවද්දී ෙකාළඹ මහ ඉස්පිරිතාලයට ආච්චි 
සමඟ යනෙකාට ෛවද්යවරුන්ට වැඩ කරන්න එපා කියල චිට් දාල ගිහින්.  
  
“හෙලෝ හසන්ති ෙන්ද ෙම්?”  
  
රෙම්ෂ් ඉස්පිරිතාෙලන් පිට ෙවන්න යද්දී හසන්තිව දැක්ෙක අන්තිම තත්පරෙය්. එයා ආපහු හැරිල ආෙව් 
එකපාරට. ආච්චි දිහාත් ෙහාරැහින් බල බල.  
  
“හෙලෝ රෙම්ෂ්!” 
  
ෙදන්නම කතා කරන්ෙන ඉං�සිෙයන්. ආච්චි දන්ෙන නෑ රෙම්ෂ් අවසන් වසෙර් සිසුෙවක් වග. ආච්චි 
හිතුෙව හසන්ති දුවෙග් යාළුවා ෙදාස්තර මහත්තය කියලයි. ඉතින් ආච්චිට හරි ආඩම්බරයි. 
  
ෙදන්නා එක්ක ෙරෝග ලක්ෂණ කතා කරල කරන්න අවශ්ය ෙද්වල් තීරණය කළහ. තව දරුණු වුෙනාත් 
ප්රයිවට් ෙහාස්පිටල් එකකට යන්න කියලයි රෙම්ෂ්ෙග අවවාදය. යන්න කළින් ආච්චිව අඳුන්වලා දුන්නම 
රෙම්ෂ් ඔළුව ඉහලටත් පහලටත් වැනුව. ආච්චි ලමිස්සියක් වෙග් ලැජ්ජාෙවන් ඇඹරුනා. ෙදන්නව ෙගදර 
ගිහින් බස්සන්න ඔහු ඉදිරිපත් වුෙනන් හසන්ති ඉන් ගැලෙවනු ෙනාහැකිව ඔහුෙග් වාහනෙයන් 
රුක්ෂානිෙග් ෙගදර ගියාය.  
  
“මාව ඩ්රයිවර් කරන්ෙන නැතුව ඉස්සරහින් වාඩිෙවන්න.”  
  
ආච්චි මුනිවත රැක්ක නිසා හසන්ති ඉදිරිපස ආසනෙය් අසුන් ගත්ත. රුක්ෂානිෙග් ජැගුවාර් රථෙය් 
අනන්තව ගමන් කරල තිෙයන හසන්තිට රෙම්ෂ්ෙග ජපන් කාර් එක අමුතු ෙදයක් ෙනාවුවත් ආච්චි නම් 
හරි සතුටින් වාහෙන් වාඩි වුෙන්.  
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“අමාරු වුෙනාත් අප්පට කියල ස්�ප්ට් ලියා ගන්න පුළුවන්. ෙගෙදට්ට කතා කරන්න.”  
  
රෙම්ෂ් වාහෙන් නැවැත්තුවාම එයාෙග් දුරකතන අංකය ලියපු ෙකාල කෑල්ලක් හසන්තිෙග අෙත් තිබ්බ. 
ෛවද්යවරයකු පුද්ගලිකව ෙනාහඳුනන සිය ගණන් ෙරෝගීන් රට පුරා කර කියා ගත ෙනාහැකිව ඉන්ඳැද්දී 
ෛවද්යවරෙයක් වාහනෙයන් ගිහිල්ලත් ඇරලුවාට �තිෙයන් හිටි ආච්චි වාහනය නැවතුෙන් තමන්ෙග 
නිවෙස ෙනාවන බව දකින ෙකාට රෙම්ෂ් වාහනය හරවෙගන ගිහින්.  
  
“ෙකාෙහද ළමෙයෝ ෙම්?” 
  
“රුක්ෂානිෙග ෙගදර ආච්චි. ෙපාඩ්ඩක් කතා කරල යමු.”  
  
“ඒ ළමයට කරදර කරන්ෙන අපරාෙද්. අෙප් ෙගදරින් බස්සවා ගත්තා නම් ෙමාකද?”  
  
හසන්ති පිළිතුරක් ෙනාදී ෙග්ට්ටුව තල්ලු කරෙගන ඇතුල් වූවාය. සෑම් ෙබාෙහාම අමාරුෙවන් නැගිටලා 
පස්ස වනනවා. ඌ වයසයි. ඒත් හිතවත්කම බිංදුවක්වත් අඩු ෙවලා නැහැ. ආච්චි මුළුතැන්ෙගයි නැවතුනා 
මැණිෙකලා එක්ක කතා කරන්න.  
  
“ආච්චිව ෙගදර ඇරලලා ඔයා ෙමෙහ ඉන්න ෙහාඳ ෙවනකන්.”  
  
“මම නිකම් බයවුනා. ඒත් රෙම්ෂ් එක්ක කතා කළාට පස්ෙස දැන් දන්නවා ෙහ්තුව. දවස් ෙදක තුනකින් 
හරියයි රුක්ෂානි.”  
  
“සංජීවනීෙගන් කිසි ආරංචියක් නැහැ.” 
  
සංජීවනී ලියුම් ලියන ජාතිෙය ෙකෙනක් ෙනෙමයි. එයා ඉස්සර චානුකට එක ලියුමක් යවන්ෙන චානුක 
ලියුම් හතරක් පහක් එවද්දී. රුක්ෂානි දැනටමත් සංජීවනීට ලිපි කීපයක් තැපැල් කළත් උත්තර 
බලාෙපාෙරාත්තු වුෙන් දුරකතන ඇමතුමකින් ලැෙබයි කියලයි.  
  
“�නි ෙකාෙහාමද?” 
  
“එයයි සමන්තයි ෙගදර ඉඳන් තාත්තෙග් වැඩ වලට උදව් ෙවනවා. ඇම්ෙනස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් එක්කයි 
තව මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන සංවිධාන ගණනක් එක්ක වැඩ.”  
  
“ඔයාෙග කාන්තා ව්යාපාර නැද්ද ඒවාට උදව් කරන්ෙන?”  
  
“ඒවල අයට ඕන පිටරට සමුළු වලට දුවන්නයි රිෙපෝට් ලියල සල්ලි ගන්නයි. හැම තැනම ගිහින් කාන්තා 
ප්රශ්න කතා කළාට වැඩක් කරන්න කිසිම අවශ්යතාවයක් නැහැ.”  
  
රුක්ෂානි කතා කෙළ් කළකිරුණු ස්වරයකින්. සුබසාධන ගැන මහ ෙලාකුවට කතා කරන ෙකාළඹ හෙත් 
ෙනෝනලා සහ විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරියන් පිටරට ආධාර පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ ෙගාල්ලන්ෙග තත්වය 
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උසස් කරගන්න. ලැෙබන සල්ලි වලින් අවශ්ය අයට ෙබ්රිලා වැෙටන්ෙන කලඳක් පමණයි. මහජන 
විමුක්තිය ගැන ජන ෙඝෝෂා පවත්වන, සමානාත්මතාවය මත්ෙත මරාෙගන මැෙරන්න හදන අයෙග 
පිටරෙටන් ෙකාපි කරපු ෙපාලිටිබියුෙරෝෙව්ත් ගෑණු පරාණයක් නැහැ. 

ෙලෝක ජනතාවට වෙග්ම ලාංකික ජනතාවටත් මානව අයිතිවාසිකම් ගැන සංවාදයටත් එකමුතුවක් නැත. 
එක්සත් ජාතීන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළබඳව විශ්ව ප්රකාශනය කෙළ් 1948 දීය. ලංකාව තවත් 
වසර හැටක් යනතුරු එක්සත් ජාතීන්ට අමතරව ජාතික මානව ෙකාමිෂන් සභා, මානව 
හිමිකම් ෙකාමිෂන් සභා, මානව හිමිකම් පිළිබඳ විද්වත් සංසද හා ද්රවිඩ පිරිස් වලට ෙවනම කැප වූ 
සභා යනාදිෙයන් මනුෂ්යයාව තවත් ෙකාටස්වලට ෙබදා ඔහුෙග් අයිතින් ෙමානවාදැයි ගැන තම 
කල්ලියට සීමාවී කතාබෙහන් පසුෙවති. 
  
“මම ලන්ඩන් යනව. එෙහදී ඉතුරු ටික කරලා ඩිග්රි එක ගන්න පුළුවන්.”  
  
“ඔව්, ෛවද්ය පීඨය ඇරියත් මානව ශාස්ත්ර අරින්න පරක්කු ෙවයි. සංජීවනී බලන්නත් පුළුවන් ගිෙයාත්.”  
  
හසන්ති කිසිදාක අරක කරන්න ෙම්ක කරන්න කියලා ෙකෙනකුට උපෙදස් ෙදන්ෙන නැහැ.  එයාෙග් 
මුෙවන් පිටවුන ෙම් වදනින් එයා රුක්ෂානිෙග ගමන අනුමත කරන බව ෙපනුන. 
  
�නිෙගන් දුරකතන ඇමතුමක් ආෙව් එවිට.  
  
“ඔයාෙග නම ලැයිස්තුවක තිෙයනවා… ඔයා ගැන ෙහායන්න…. ආ…. පස්ෙස ආයි කතා කරන්නම්.”  
  
�නිෙග් කතාෙව අගක් මුලක් වටහා ගන්න බැරිවුනා රුක්ෂානිට. �නි කතා කරද්දී තව කටහඬවල් ඇහුන. 
එයා හිටිෙය තනියම ෙනෙමයි. හයිෙයන් කතා බහ පසුබිෙමන් ඇහුන නිසා රුක්ෂානි අෙප්ක්ෂා කරා �නි 
ආෙයත් කතා කරයි කියල. ඒත් එදා ආෙයත් දුරකතනය වැදුෙන නැහැ. 
  
හසන්තිවත් ආච්චිවත් ෙගදර ඇරලවා රුක්ෂානි ගිෙය් ඇයෙග් පියාට අයත් සංචාරක ඒජන්සි 
කාර්යාලයට. එතැන අය හැෙමෝම රුක්ෂානිව හඳුනනවා. ලන්ඩන් යන ගුවන් යානා කාල සටහන් දිහා 
බලල සුසුමක් පිට කරල දිනයක් තීරණය කළා රෙටන් පිටෙවන්න.  ෙගදරටම ටිකට් එවන්න දන්වල 
එයා ෙකාළඹ අවට කඩ ෙදක තුනකටත් ෙගාඩ වුනා මමීටයි ඩැඩීටයි තෑගි අර ගන්න. 
  
ඇඳිරි නීතිය නිතරම රජයන කාලයකි ෙමය. නගරෙය් කඩවල් ඇරල තිබුෙන් කිහිපයක් පමණි. අමරදාස 
ළඟින් ෙහළවුෙන් වත් නැහැ වාහනෙයන් බැස්සම. කඩ වහන්න කියල නිෙයෝග කරපු චිට් එකක් ලැබුනට 
පස්ෙස කඩය ඇරල බඩු ෙවළඳම් කරපු අයට ෙවඩි තියපු බව අමරදාස දැන්නුෙව කැමැත්ෙතන් ෙනෙමයි. 
ෙගදරට ආපු විශ්වවිද්යාල සිසු සිසුවියන් අමරදාසට මතකයි. එවැනි අය ෙමවැනි දරුණු අපරාධ කරන්ෙන 
ඇයි කියලයි ඔහුට හිතා ගන්න බැරි. අවි ආයුධ ගත්ත තරුණ කල්ලි නැති කරන්න ආණ්ඩුව පාචිච්චි කෙළ් 
ෙමෙතක් රටට නුහුරු ක්රම. ෙදපැත්ෙතන්ම බිලි ගත්තා අහිංසක ජීවිත ගණනාවක්. 
  
පුවත්පත් වල පළ ෙනාෙවන ආරංචි ෙගාඩක් අරෙගන �නි දවසක් ෙගාඩ වැදුෙන ෙලාකු කලබලයකින්.  
  
“ෙටලිෙෆෝන් කරන එක භයානකයි. ඒකයි මම එදා කතා කෙළ් නැත්ෙත.”  
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එයා රුක්ෂානිව තල්ලු කරෙගන ගිහින් නිදන කාමරෙය් ෙදාර වහගත්ෙත පිටි පස්ෙසන් කවුරු හරි එනවද 
බල බල. රුක්ෂානි හිනා වුනා �නිෙග් හැසිරීමට. ඒත් ඡායාරූප එළියට ඇදල ගත්තම එයාෙග හිනාව 
මැකිල ගියා.  
  
“ෙද්ශෙ�මි ජනතා සන්නද්ධ බලකාය රජෙය් හමුදා ෙසබළුන්ට ෙස්වෙයන් අහක් වුෙන් නැත්නම් 
එයාලටත් ෙදමාපියන්ටත් මරණ තර්ජන කරල…”  
  
�නි ළඟ තිබුන ෙතාරතුරු සම්භාරය දැක්කම රුක්ෂානිට කිසිවක් හිතා ගන්නට ෙනාහැකියි. පාරවල් 
අයිෙන් ඇඳුම් බාෙගට උනා ෙබලි කපා මරා දැමූ, ටයර් ඇතුලත පුළුස්සන ලද, ජනතා ව්යාපාරයට විරුද්ධ 
වුවන්ෙග් ඡායාරූප හා ෙතාරතුරු ෙමන්ම ෙනාෙයකුත් ෙවළඳ ව්යාපාරිකයන් කපා ෙකාටා දැමූ පින්තුර ද 
එහි විය. 
  
හමුදාව මඟින් රා�ෙය් පාරවල් වසා විප්ලවීය කැරලිකරුවන් කණ්ඩායම් පිටින් හිරභාරයට ගත් බවට 
සාක්කි ෙමන්ම සමහර තරුණ කණ්ඩායම් සමූල ඝාතනය ෙකරුණු ඡායාරූප �නි ළඟ තිබුණි.  
  
“මම අරන් ආෙව් ඔයාට ෙපන්නන්න. ෙම්වා එක්ක මාව අහුවුෙනාත් මටත් හතරෙවනි තට්ටුවට යන්න 
ෙවනවා.”  
  
“ඇයි පත්තර වල නැත්ෙත?”  
  
“යුද්ධයක් රුක්ෂානි අද තිෙයන්ෙන දකුෙණ් යුද්ධයක්. අර සමන් පියසිරි එයාර්ෙපෝට් එෙක් ෙබෝම්ෙබට 
සම්බන්ධයි. එයා ෙකාළඹ කැම්පස් ළමෙයක් ෙනෙමයි.”  
  
“ෙමාකද අපි කරන්ෙන?”  
  
“ඔයා ෙමානවත් කරන්න එපා. ඔයාෙග නම ලැයිස්තු කීපයකම ලියැවිලා. අපිට ෙනාකියා ඔයා ෙමානවද 
කෙර්?”  
  
“මම ෙද්ශන ඇහුවා විතරයි… ඔය ළමෙයකුව ෙකාෙහ හරි ගිහින් බැස්සුවා. එච්චරයි.”  
  
“රුක්ෂානි. ෙම් දවස්වල ප්රශ්න අහන්ෙන නෑ. ෙකායි පැත්ෙතන් ඔයාව ෙහායා ෙගන එයිද දන්ෙන නෑ. මම 
හිතන්ෙන ඔයා ඉක්මණට ලන්ඩන් යන්න.”  
  
“මම කිසි වැරැද්දක් කරලා නැහැ.” 
  
“එෙහම කියපු ෙගාඩක් ෙදනා අද ජීවතුන් අතෙර් නැහැ. ඇත්ත කියන්ෙන කවුද ෙබාරු කියන්ෙන කවුද 
කියල අහ අහ වැඩ ෙකෙරන පාටක් ෙප්න්ෙන නැහැ. මානව හිමිකම් රැකගන්න වැඩ කරපු නීතීඥෙයෝ 
ෙදන්ෙනක් මරන්න පුළුවන් නම්….”  
  
�නිට වාක්යය අවසන් කරන්න ෙනාදුන් රුක්ෂානි තමා ගුවන් ගමන් ප්රෙව්ශ පත් අරගත් බව පැවසීය.  
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“හදිසියක් වුෙනාත් මට ෙකෝල් කරන්න. ෙටලි ෙෆෝන් එෙක් මුකුත් කියන්න එපා. කවුරු අහන් ඉන්නවද 
දන්නෑ. අප්පච්චියි සමන්තයි ෙදන්නම දැන් අෙප් ෙගදර ඉඳන් වැඩ කරන්ෙන.”  
  
“සමන්ත දැක්ක ද මෙග් නම තියන ලැයිස්තුව?” 
  
“එයා දැක්ක බවක් කිව්ෙව නෑ. මාත් ඉතින් ඒක ෙපන්නුෙව නැහැ. ඔයා ෙමානවාටවත් සම්බන්ධ නැහැ 
ෙන්ද?”  
  
�නි ඇහුෙව රුක්ෂානි ලවා නිර්ෙදෝෂී බව තවත් සැරයක් තහවුරු කරගන්නට. රුක්ෂානි ලවා දිව්රා ගත් 
අනතුරුව ඇය සෑහීමකට පත් වූවාය. රුක්ෂානිෙගන් සමුගත් ඇය ජෙන්ලෙයන් එළිය බලා පාර 
ෙදපැත්ෙත් කිසිවකු නැත්ෙතන් ඉක්මන් ගමණින් රුක්ෂානිෙග් නිවෙසන් පිටවූවාය. 
  
රෑ මැදියම් යාමයත් පහු වන ෙතක් සිය ඇඳුම් සූට්ෙක්සය අහුරා සකස් කළ රුක්ෂානිට චූටි මැණිකා කඳුළු 
පිස දමමින් සහය වූවාය.  
  
“චුටි මැණිකා අඬන්ෙන ඕ ෙලවල් කරන්න බැරි ෙවයි කියල.”  
  
දුක්මුසු වාතාවරණය පහ කරන්නට සිතා රුක්ෂානි ඇයට කවටකමට කියද්දී චුටි මැණිකා මහා හයිෙයන් 
හඬා ෙගන නිදන කාමරෙයන් දිව්වාය. 
  
ඇය තම ඇඳුම් අල්මාරිෙය් වූ ඡායාරූප තැන්පත් කළ ෙපට්ටියක් ඇඳ මතට ගත්ෙත් එයින් රැෙගන යාමට 
ඡායාරූප ටිකක් ෙතෝරා ගන්නට. කාලයක් තිස්ෙස රැස් කළ රූප සමූහයකින් ඈත අතීතෙය් රස බලන්නට 
ඇය කාලය ගත්තාය. ප්රභූන් මැද්ෙද් සිය පියා හා මෑණියන් සමඟින් සිනහ මුසු මුහුණු වලින් ෙගවූ කාලය 
අද හීනයකි. ෙද්ශීය විෙද්ශීය නායකයන් පිළිගන්නා තම ෙදමාපියන් සමඟින් තමා ද ඉන්නා ඡායාරූප 
පැත්තකට දමා සිය ෙයෙහළියන් සමඟින් ගත් ඡායාරූප ඇය තම ගමන් මල්ලට බහා ගත්තීය. 

 

**** 

චුටි මැණිකා බිෙයන් ෙවවුලමින් රුක්ෂානිෙග් නිදන කාමරෙය් විදුලි පහන නිවා දැම්මාය. 

“ෙබ්බි .. ෙබ්බි..” ඇය කළුවෙර් අත පත ගා ඇඳ මත සිටි රුක්ෂානි බදා ගත්තාය. 
  
“ෙමාක”… ප්රශ්න නඟන්නට ගිය රුක්ෂානිෙග් කට අතින් තද කර වසාගත් ඇයට කවුද පිරිසක් ෙග්ට්ටුව 
ළඟ රැස්ව ඇති බව කණට ෙකාඳුරා කීය. 
  
“අමරදාස අයියා ගියා බලන්න. ෙබ්බිට ෙකෝකටත් හැංෙගන්න කිව්ව.” 
  
�නි ෙගනා ඡායාරූප චුටි මැණිකා ෙනාදුටු නමුත් ඒවායින් සිත ෙනාසන්සුන් වු සිටි රුක්ෂානි ප්රශ්න 
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අහන්න ගිෙය් නැහැ. ඇඳ යටට ඇඳුම් සූට්ෙක්සය එබූ ඇය ඇඳ අවට තිබූ ඉතිරි ඇඳුම් හා තුවා කාමරෙය් 
ෙකානක වූ ලෑල්ල ඔසවා එය තුලට දැම්මාය. ඡායාරූප සඟවන්නට ෙව්ලාවක් නැත. ඒවා ඇඳ මත තිබියදී 
කාමරෙයන් පිටවූ ඇයට යා හැකි වූෙය් ෙකාරිෙඩෝෙව් ෙකළවරට පමණි. 

කිසිදාක බුරා පනින්ෙන් නැති සෑම් උගුෙරන් ෙගාරවන හඬ ඇසිණ. දඩිබිඩිෙය් පඩි නැගෙගන ෙකෙනකු 
උඩුමහලට එන අඩි සද්දයත් පහත මාලෙය් විදුලි පහනින් එහි හැම තැනකම ෙසනඟ ඉන්න බවත් ඇයට 
ෙත්රුම් ගිෙය් නිෙම්ශයකිනි. ෙලාකු මැණිකා හා ෙපාඩි මැණිකා හඬන සද්දයත්, අමරදාස ඔවුන්ට තරවටු 
කරන හඬත් හීනයකින් ෙමන් ඇෙසද්දී රුක්ෂානි නාන තටාකය ඇති වහලට නැග එහි ෙදාර අගුළු දැමීය. 
  
චුටි මැණිකා කාමරෙය් විදුලි පහන නැවතත් දැල්වූවාය. 
  
රුක්ෂානිෙග් නිදන කාමරයට ගිය හැඩිදැඩි පුද්ගලයා පැළැඳ සිටිෙය් හමුදාෙවන් නිකුත් කළ පාවහන්. 
  
“උඹ කවුද?” 
  
“මම.. මම.. වැඩට ඉන්න .. මම..” 
  
“ෙකෝ ෙම් ෙගදර ඉන්න රුක්ෂානි කියන එක්ෙකනා?” 
  
“ෙබ්බි පිටරට ගියා... දැන් ටික ෙදාහකට කලින්.” 

 “උඹ ෙමාකද මහ රෑ ඇහැරෙගන?” 

“මම.. නින්ද ගිෙය නැති හන්ද ෙබ්බිෙග කාමෙර් අස්කරන්න හිතුව.” 

චුටි මැණිකා හිටිෙය ඇඳ ළඟ පින්තූර අත ගගා. අෙත් පිස්ෙතෝලය පිටුපස්සට කරගත් ඔහු කාමරය සිසාරා 
බැලුෙව් උකුසු ඇසින්. ඇඳ ළඟට කිට්ටු වුනාම චුටි මැණිකා බෙයන් බිත්තිය පැත්තට ගියා. ඔහු ඇෙඳ් 
තිබුනු ඡායාරූප එකක් ෙදකක් අතට අරෙගන බලන්නට විය. 
  
“ෙකායි එක්ෙකනා ද රුක්ෂානි කියන්ෙන?” ඡායාරූපයක් අතට ගත් ඔහු ගිගුෙල්ය. 
  
“ෙම් අෙප් ජනාධිපති ළඟින්ම ඉන්ෙන ෙබ්බි. ඉන්දියාෙව් අගමැති ළඟින් ඉන්ෙන ෙබ්බිෙග තාත්තා.” 
  
ඔහුෙග් මුහුෙණ් ෙවනසක් සිදුවිය. නළල රැලි ගන්වා මඳක් කල්පනා කළ තමාට ලැබී ඇති ෙතාරතුරුවල 
කිසියම් වැරැද්දක් ඇතැයි සිතීය. ඔහුව එවා තිබුෙණ් විප්ලවීය සන්නද්ධ බලකාෙය් කැරළිකාරියක් අත් 
අඩංගුවට ගැනීමටය. එෙහත් ෙමම ඡායාරූප අනුව ඇය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිතවතියකි. 
  
“උඹ ෙබාරු කියනවා එෙහමද?” 
  
“සත්තකයි ඔය ඉන්ෙන ෙබ්බි. අනිත් පින්තූර වලත් ඉන්ෙන”. 
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ෙමවර චුටි මැණිකා බියක් නැතිව කීවාය. ෙකෝකටත් ෙග් පුරා ඇවිද බලන්නට සිතූ ඔහු වහලට යන ෙදාර 
අගුළු දමා ඇති බව දිටීය. 
  
“ඉන්න මම යතුරු ඉල්ලන් එන්නම්,” යැයි චූටි මැණිකා කියද්දී ඔහු ෙදාර අඟුල කඩා වහලට නැග 
හමාරය. නාන තටාකය අඳුෙරන් වැසී ඇත. 
  
“ෙකෝ ෙම්ෙක් ලයිට් නැද්ද?” 
  
“ලයිට් නෑ මහත්තෙයා. දවල්ට ඉතරයිෙන පාවිච්චි ෙවන්ෙන.” 

චූටි මැණිකා දන්නවා ෙබ්බි ෙම් ළඟ පාතක හැංගලා ඉන්න බව. ඉතින් ඒ දහිරිෙයන් ඇය පට්ටපල් 
ෙබාරුව කියන්නට සමත් වුණි. 
 
සඳ නැති රැෙය් අහල පහල ෙගයකින් ද එළියක් ෙනාලැබුෙනන් නාන තටාකය සම්පූර්ණෙයන්ම අඳුෙර් 
ගිලී ඇත. එහි අඩි හයක් ගැඹුෙර්, තටාකෙය් බිමට වී හුස්ම අල්ලා ෙගන රුක්ෂානි ෙහලවුෙන් 
නැහැ. එහාට ෙමහාට සපත්තු හප්පල ඇවිද්ද ඔහු පහත මාලයට ගිෙය්ය. චුටි මැණිකත් ඔහු පිටුපසින් 
තරප්පු ෙපළ බැස්ෙස වැරදිලාවත් ෙබ්බිෙග නම කියැෙවයි කියන බයට. ෙගදර ෙස්වකයන්ට සැර වැර දාපු 
චණ්ඩි ටික පිටෙවලා ගියහ. ඔවුන් යනෙතක් ඉතා සංවර ෙලස සිටි මැණිෙකල තුන්ෙදනා අමරදාස 
ෙග්ට්ටුවට දම්වැලයි ඉබ්බයි දාද්දී කඩාෙගන බිඳෙගන උඩුමහලට දිව්වහ. 

“දැන් ෙමාකද කරන්ෙන ෙබ්බි?” 
  
“අද රෑ ආෙය් එන්ෙන නැහැ. මම ෙහටම යනවා.” 
  
“ෙලාකු මහත්තයට ෙකෝල් කෙරාත් ෙහාඳයි ෙන්ද?” 
  
දුරකථන ඇමතුම් ගැන �නිෙග් අවවාදය ඇයට සිහිවුණි. 
  
“සලාකා එෙකන් කතා කරනව. දැන් උෙද් පාන්දරත් ෙවලා. ඉතින් ගිහින් නිදා ගන්න. අමරදාසට 
කියන්න උෙද් දහයට යන්න ලැහැස්ති ෙවන්න කියල. අෙප් කාර් එක නැතුව ටැක්සියක් කතා කරගන්න 
කියන්න, මුළු දවසටම තියාගන්න.” 

රුක්ෂානි ෙමාෙහාතක්වත් නිදා ගත්ෙත නැහැ. වරදක් ෙනාකළද අද ෙදපැත්ත අතින්ම අහිංසක අයවත් 
ඝාතනය ෙවති. වටිනා ජීවිත නැතිෙවන්ෙන් දුර්වල නායකයන්ෙග් නූගත් �යාවලිනි. ෙපෝසතා විනාශ 
කිරීෙමන් දුප්පතාට උදව්කරන්නට ෙනාහැකියි. තම ජීවිතයට හානියක් ෙව්යැයි කියා සිය මුදල් හදල් ද 
රැෙගන ෙපෝසතාට රෙටන් පිටවී යත හැකියි. රෙට් ඉන්න උපාධි ලත් රැකියා නැති තරුණ තරුණියන් තුල 
නළියන ද්ෙව්ෂය සාධාරණය. එයට පිළියමක් කරන තුරු රෙට් ස්ථිර සාමයක් ඇති ෙනාෙවයි. එයට 
පිළිතුර ෙසායාගත යුත්ෙත් ද සමාජ රාමුව තුලින්මයි. පහුගිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අන්ත පරාජෙයන් පාඩම් 
කිසිවක් අලුත් රජය ඉෙගන ෙගන නැත. ලංකාව විප්ලවයකට සූදානම් නැත. බඩගින්න තවමත් තදින් 
දැෙනන්ෙන් සීමිත ජනෙකාටසකට පමණි. 
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“�නි හරි වැෙඩ් වුෙන් ඊෙය් රෑ. මම ඔෙහ් එන්නද කතා කරන්න?” 
  
“මම එන්නම් හසන්තිෙග ෙගදරට. අපි එෙහදි මීට් ෙවමු.” 
  
සිය පියාට කතා කර තත්වය දැන්වූ රුක්ෂානි එතැනින්ම �නිටත් කතා කළාය. ඇයෙග් ගුවන් ගමන් 
බලපත්රය අෙත් තිබුන ද ගුවන් ගමනට අවශ්ය ටිකට් පත් තවම ෙගදරට ෙනාලැබුණි. හසන්තිෙග් නිවසට 
යද්දී �නි එහි අවුත් සිටියාය. 
  
“ටිකට් ගන්න යන්න එපා.” 
  
“ඇයි ඒ?” 
  
“එතනත් කවුරු හරි ඉන්න ඉඩ තිෙයනවා. ඔයාට මතකද වජිරා?” 
  
“කට හැකර වජිරා?” 
  
�නිෙග් මුහුණ අමනාපෙයන් පිරුණ. 
  
“ඒ කාෙල් කතා මතක් කරන්න එපා. එයා දැන් කටුනායක වැඩ. අපිට කීප දවසක් උදව් කරල 
තිෙයනවා. ටිකට් එක ඕන නෑ අපි ඇතුලට දාන්නම්.” 
  
රුක්ෂානිත් හසන්තිත් ඇහුෙව නැහැ �නි ‘අපි’ යැයි හැඳින්වූෙය් කාවද කියල. මානව හිමිකම් සුරකින 
සංවිධාන සමූහයක් ෙද්ශීය විෙද්ශීය අංශයන්ෙගන් එළි දැක තිබුණ. �නි පහුගිය දවස්වල අප්පච්චියි 
සමන්තයි එක්ක ඒවාෙයහි නිරත වූවන් ෙබාෙහාමයක් දැන හඳුනා ෙගන සිටින බව ෙනාරහසකි. ෙහාර 
රහෙස් පැන යන කිහිප ෙදෙනකුටම උදව් වන්නට ඔවුන් සමත් වූහ. එෙස් රට හැර දා ගිය අය අතර 
සමහර ෙකෙනක් විප්ලවීය සංවිධානවල සාමාජිකයන් වූහ. පුවත්පත් වාර්තා කරුවන් හා විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන් ඇතුළු විවිධ ජන ෙකාටස් සිටියහ. එෙමන්ම සරණාගත මුවාෙවන් බටහිර රටවල් ෙවත 
ආර්ථික වාසි ෙසායා ගියවුන්ද වූහ. 
  
හසන්තිත් �නිත් රුක්ෂානිව කටුනායක ගුවන් ෙතාටුපලට එක්කන් ගිෙය ටැක්සිෙයන්මයි.  අමරදාස 
ඔවුන් හා ගියත් මැණිෙකල ආෙව නැහැ. ගුවන් යානයට ටික්ෙකා පනින්ෙන නැහැෙන ගමන් ප්රෙව්ශ පත්ර 
තියනවද බලන්න. අනිත් පැත්ෙතන් බහින ෙකාට අහන්ෙනත් ගමන් බල පත්රයත් වීසා ගැනත් පමණයි. 
  
කළින් කතා කරෙගන තිබූ ආකාරයට වජිරා ඔවුන් හා මුණ ගැසුෙන් ආර�ත ප්රෙද්ශයට කලින්. එයා 
එක්කෙගන යද්දී කවුරුත් ප්රශ්න ඇහුෙව නැහැ. වජිරා එක්ක යන්න කළින් සිය ෙයෙහළියන් 
ෙදෙදනාෙගන් සමුගන්න ෙකාට �නි මතක් කළා ලියුම් ලියන්න අමතක කරන්න එපා කියල. හසන්ති 
කිව්වා සංජීවනීෙග් විස්තරත් ලියලා එවන්න කියලා. 
  
“චූටි මැණිකව ඕ ෙලවල් පාස් කරන එක දැන් සම්පුර්ණෙයන්ම ඔයා අෙත්,” රුක්ෂානි හසන්තිෙගන් 
සමුගත්ෙත එෙහමයි. 
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“ඔයාට ෙම් ෙබාස් උදව් කරයි,” රුක්ෂානි �නිවත් බදාෙගන සමුගනිමින් කීවාය. 
  
වජීරා එක්ක ගිහින් රුක්ෂානි නැග්ෙග ගුවන් යානෙය් මුල් ෙදාෙරන්. ලංකාෙවන් පිටෙවන ගුවන් යානා 
වල පළමුෙවනි පන්තිෙය් වැඩිෙයන් හිටිෙය විෙද්ශික මගීන්. පළමු පංතිෙය් වාඩිෙවලා නිතර ලන්ඩන් ගිය 
රුක්ෂානිව එහි ෙස්වික ෙස්විකාවන්ටත් ෙහාඳට හුරු පුරුදුයි. ඒ නිසා කවුරුවත් ඇය දිහා සැකෙයන් 
බැලුෙව නැහැ. 

රුක්ෂානි දිවයිෙනන් පිටව ගිය පසු මාස ෙදකක් මුළු රටම බිෙයන් ෙදදරුණි. මිනී මැරුම්, 
මංෙකාල්ලාකෑම් ඇතුළු ඉතා පහත් ෙලස මානව අයිතීන් උල්ලංඝනය ෙකෙරමින් දුෂණ පැතිෙරද්දී 
ආණ්ඩුව අඩපණව ගිෙය්ය. ෙරෝහල් වසා දැමුණි. ඒවාෙයහි ෙදාස්තරවරුන්, ෙහදියන් තම ජීවිතයට 
අනතුරක් ෙව්යයි සිතා රැකියාව පැහැර හැරියහ. එදිෙනදා  පුවත්පත් පළවූෙන් නැත. ජාතික 
රූපවාහිනිෙය්ත් ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව්ත් කිසිෙවකු වැඩට ෙනාපැමිණියහ. බැංකු වසා දැමිණ. ෙමෙතක් 
ෙදාර පළුවක් විවෘත කරෙගන ෙවළඳාෙම් ෙයදුන කඩහිමියා එය මුළුමනින්ම වසා දමා ෙගදරට වී ෙදාර 
අඟුළු ලා ගත්ෙත්ය. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, බස් ගමනාගමන මංඩලයත් �යාවිරහිත වූහ. 

ජනතාව ෙවනුෙවන් කියා අරගලෙය් ෙයෙදන, සුපර් හිට් ටීම්ස්, රෙටහි ප්රභූන් පිරිසක් ඝාතනය කළහ .
ෙමාවුන් අතර ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් උප කුලපති ස්ටැන්ලි විෙජ්සුන්දර, ෙමාරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් උප 
කුලපති චන්ද්ර පටුවතවිතාන ද වූහ. විශ්වවිද්යාල පමණක් ෙනාව පාසැල් ද වැසුණි. ෙපාලීසියට පහර 
දීෙමන් ඒවාද අඩපණව ඇති වූ කලබල නිසා ෙපෟද්ගලික තරහ මරහ පිරිමසා ගන්නා අයද නීතිය තම 
අතට ගත්හ. අසූව දශකය අවසානය භීෂණ සමය නෙමන් ලංකා ඉතිහාසයට එක්වුණි. 

**** 

 

කතාවට පසු 

ෙසමින් ගලා යන දිය සීරාවකට පුළුවන් කළුගලක් වුනත් කඩෙතාළු කරන්න. දිය සීරාව ගලා යන තැන 
කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් වල ගැහිල කළුගෙල් සටහනක් තියන ෙම් හැකියාව දැක බලා ගන්න ෙලාකු 
වෑයමක් ගන්න අවශ්ය නැහැ. නමුත් අපි කරන්ෙන උෙද් හවා දකින ෙම් දිය සීරාව ගලන ආකාරය දිහා 
ෙනාබල කළු ගෙල් ඔළුව හප්පගන්න දැඩි වෑයමක ෙයදීමයි. 
  
අෙප් අතින් ෙවන වැරදි ෙනාදකින, ෙනාපිළිගන්න අපි ෙකාෙහාමද ෙවනත් ෙදයක් කරන්ෙන? අවුරුදු 
450 ක අතීතයක ඉඳන් අද ෙවනෙතක් එම ප්රතිපත්තිම යළි යළිත් අනුගමනය කරමින් ෙලෝෙක හැෙමෝම 
ෙවත ෙදෝෂාෙරෝපණය පවරනවා මිසක අෙප් වැරදි දිහා ඇසිපිය ඇරලා බලන්ෙන නැහැ. 
  
හක්ක කැඩිලා නිසා කට ෙහාලවන්න අමාරුයි. කට ෙහාලව ගන්න බැරි නිසා හරියමකට කතා කරන්න 
බැහැ. ෙව්දනාවට ඩිස්�න් බාගයක් හරි පැනෙඩෝල් ෙපත්තක් හරි ඉල්ල ගන්න ෙකෙනක් පැත්ත පළාතක 
නැහැ. අත පය කැඩී බිඳී ගිෙය් බූට් සපත්තු වලින් ගහපු පාරවල් වලට. ඇඟිලි කඩල, කකුෙල් නියෙපාතු 
ගලවලා දමල අෙන්ක වද හිංසා දුන්නත් එයා දන්න ෙස්රම හිත ඇතුෙල තියාෙගන මිය ඇෙදන්න තීරණය 
කළා. 
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අළුපාට බිත්ති වලින් වටවුනු හිර කාමරය දැන් ෙහාඳටම පුරුදු තැනක්. 
  
“හ්ම්… අදවත් කතා කරන්ෙන නැද්ද?” 
  
බැටන් ෙපාල්ල කරකවමින් තමන් ඉදිරිෙය් හිටෙගන ඉන්න බන්ධනාගාර නිලධාරියාෙග් බූට් සපත්තු 
පමණයි ඔහු දසුනට හසූවූෙය්. 
  
ඉදිමුණු කම්මුෙල් පැත්තක් හිරිවැටිලා. අතින් එය පිරිමදිමින් ඔහු බිත්තියට ෙහ්ත්තු වූෙය්ය. ඒත් බිමින් 
නැගිට්ෙට් නැහැ. 
  
“අනිත් හයිරන්කාරෙයෝ ෙස්රම අත් අඩංගුවට අරන් තිෙයන්ෙන. තමුෙස කියන්න තියන ෙදයක් කියලා 
පිටෙවලා යනවා.” 
  
“ජයෙද්ව සෙහෝදරයා…” ඔහු පටන් ගත්ෙත ෙතාල මතුරන්න. 

“ජයෙද්ව කියන්ෙන තමුෙසලෙග ව්යාපාරයට ෙද්රෝහි ෙවච්ච ෙකෙනක්. එයා ගැන අපිට ඕන නැහැ 
දැනගන්න. දීගන නිවාස සංකීර්ණෙය මීටිම ගැන කතා කරනවා ෙහාඳයි.” 
  
කැරලිකරුවා පැවසුෙව් නිලධාරීන් දැනටමත් දන්නා ෙද් ගැන පමණි.  ඔහු පාවා දුන්ෙන් තම කැරැල්ලට 
ෙද්රෝහි වූවන් පමණි. දත් මදින්නට දුන් අඟුරු කැබැල්ලකින් අළුපාට බිත්තිෙය් ඔහු ෙමෙස් ලියා තිබිණ. 
  
“අප මැරුණ ද අප නැඟූ හඬ සදා පවතී.” 
  
බඩගින්න නිවාලන්නට ක්රමයක් ෙසායා දිවිය පුරා සටෙන් ෙයෙදන අතිමහත් ජනතාවක් නිෙයෝජනය 
කරන ඔහු විශ්වාස කෙළ් දිය සීරාෙවන් කළ හැකි වික්රමයයි. ඔහු මියෑදුන ද දිය සීරාෙව් පහර නවතිනු 
ෙනාමැත. 
  
එෙහත් ඔහුව ෙනාමඟ යැවූ නායකයන් පීඩිත පංතිෙය් නාමෙයන් දියත් කෙළ් පාලන බලය අල්ලා 
ගන්නට අරගලයක් මිස බඩගින්න නිවාලන්නට ක්රම පිළිෙවතක් ෙනාෙව්. අන්තිෙම් සිදුවූෙය් සැෙවාම 
එක්ව අර දැවැන්ත කළුගෙල් ඔළුව ගසා ගැනීම පමණි. 
  
මාස පහක් ගැබ්බරව සිටින තම බිරිඳ ෙවත ලියමනක් ලියන්නට ඔහු සිය අන්තිම කැමැත්ත වශෙයන් 
ඉල්ලා සිටිෙය්ය. සිය මෑණියන් සිහිකර කවියක් ගයන්නට ද ෙහ් උත්සාහයක ෙයදුෙණ්ය. ෙවඩි 
උණ්ඩෙයන් නළල හිල් වන්නට ෙපර ඔහුෙග් අන්තිම වචන කිහිපය වූෙය් ෙමයයි. 
  
“ෙම් සටෙනන් විශාල පිරිසක් නැසී ගියා. වටිනා මනුෂ්ය ජීවිත අපරාෙද්. ෙමයට වගකිව යුත්ෙත් ෙවන 
කිසිවකු ෙනාව ෙම් රෙට් ඉන්නා ධනපති පංතියයි.” 
  
බඩගින්න නිසා බිහිවුනු, රත්තරන් ෙමන් උණුවන හදවතක් ඇති, කැළණිය විශ්වවිද්යාලෙයන් උපාධිය 
ලත් විප්ලවීය සෙහෝදරෙයක් ෙමෙස් අවසන් වදන් දක්වාම විශ්වාස කෙළ් බලෙලෝභී නායකයන්ෙග් 
සටන් පාඨයි. අන් සෑම ෙදෙනක් වෙග්ම ඔහුත් වරද පැටවුෙය් තව ෙකෙනක් මත. අවසානෙය් ඔහු ද 
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කෙළ් ෙමෝඩකම නැමති කළුගෙල් ඔළුව ගසා ෙගන මිය යෑමයි. 
  
දිය සීරාව තවමත් ෙසමින් ෙසමින් ගලා ඇෙදයි. බඩගිනි දැෙනන තුරා එය නිවන්නට මං ෙසායා 
යන්නවුන් අඩුවක් නැතිව පවතිනු ඇත. පාලන බලයට කෑදර කෙමන් කෙටන් ෙකළ හළමින් ඒ මත්ෙත් 
හඹා යන නායකයන් ද, ඔවුනට ඉනිමං බඳින අත්වැසියන් ද සිටින තුරා බඩගින්න හරි හැටියට කිසිවකු 
ෙත්රුම් ෙනාගනිති.  අවසානෙය් වන්ෙන් තවත් වසර 450ක් යනෙතක් සැෙවාම විටින් විට කළුගෙල් 
ඔළු ගසා ෙගන මිය යාමයි. 

 

****  

ෙයෙහළිෙයෝ ෙදන්නා දවස පටන් ගත්ෙත ග්ෙලෝබ් තියටර් එක අසලින්. කාලයකට පස්ෙස එකතු වුනාම 
කතා කරන්න ෙගාඩක් ෙද්වල් තිෙයයි කියල හිතුවත් නුහුරු නිහැඬියාවක් රජයන්න ගත්ත. ෙහාඳ 
ෙවලාවට දවසම ෙගවන්න ෙදන්නා ෙමෙහම එළිෙයදි හමුවුෙන්. 
  
ශරත් ඍතුෙව් තද සුළං, ගස්වල එල්ෙලන කහ පාට, දුඹුරු පාට ෙකාළ බිමට ඇද දමයි. පාෙර් රවුමට 
කැරකැෙවමින් පවතිනා ෙකාළ හැකිනම් මා අල්ලන්න යයි සරදම් කරමින් ළඟට එනෙතක් සිට විගස 
ඈතට පාවී යයි. 
  
විශ්ව ෙව්දිකාෙව් එලිසෙබත් යුගෙය් ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් සැරසී ගත් නළුෙවෝ සිනහා මුසු මුහුණින් 
සංචාරකයන් හා ඡායාරූප වලට ෙපනී සිටිති. ඇෙමරිකන් හා ජපන් ජාතික සංචාරකෙයෝ තරඟයට 
කැමරාවල ෙබාත්තම් ඔබති. 
  
“මුළු ෙලෝකයම රඟහලකි…” ඇය ෙහමිහිට ඉං�සිෙයන් මුමුණන්නට පටන් ගති. 

“එහි ඉන්නා ගැහැණු සහ පිරිමි සියල්ෙලෝම රැඟුම් දක්වන්ෙනෝ පමණි…” ඇය හා ගමන් ගත් ෙයෙහළිය ද 
සිනහා මුසු හෙඬන් ඇය හා එකතු වූවාය. 
  
“ෙව්දිකාවට ඇතුළුවීමත් ඉන් නික්ම යාමත් ඔවුන් සතුෙවයි, එක් පුද්ගලෙයක් ඔහුෙග් කාලය තුලදී චරිත 
කිහිපයක් රඟපායි..” 
  
‘ඔබ කැමති පරිදි’ නමැති විලියම් ෙශ්ක්ස්පියර්ෙග් නාට්යෙය් අංක 3හි 7වන ජවනිකාෙව් 138 වගන්තිය 
ෙමෙස් ෙදෙදනාම එක හඬින් කියා නිම කළහ. ෙමෙතක් ෙදෙදනා අතර පැවති ආගන්තුක චංචලභාවය 
ඉන් පහව ගිෙය්ය. 
  
“මතක ද? ෙදාෙළාස්වන රා�ය?” 
  
“ඔයා හිටිෙය නැත්නම් එදා ඔක්ෙකාම ඉවරයි.” 
  
“ෙදාර ආපහු අරිද්දී කුසුම් මිස්ෙග මූණ මතකද?” 
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“මෙග් ජීවිෙත් ෙහාඳම කාෙල් ඒ,” ඇය දුක්මුසු ස්වරයකින් කීවාය. 
  
“එෙහම කියන්න එපා. ෙම් පටන් ගත්ත විතරයි.” 
  
අතීතය කරා යෑම ෙබෙහවින් බියකරුය. අවාසනාවන්ත සිදුවීම් රැසක ෙහාල්මන් සැරිසරන අතීතය මාංචු, 
කම්බි, දම්වැල් දමා අගුල් ලා තබන තරමට ඇඟට ෙහාඳයි. 

“ඔය ෙදන්නා ෙශ්ක්ස්පියර් උපුටන හැටි ඇහුණ. ඔයාල ෙකාෙහන්ද?” ඔවුන් ෙදෙදන අතරට ආ සුදු 
තරුණයකු අමුතු ඉං�සි උච්චාරණයක. 
  
“අපි ලංකාෙවන්. ඔයා අයර්ලන්තෙයන් ෙන්ද?” එක් තරුණියක් පසුබට ෙවද්දී අනිත් තරුණිය 
උෙද්යෝගෙයන් කතාවට එක් වූවාය. 
  
“ආහ්.. මෙග් ගම්බද කථා ෛශලිය ෙලෝක ෙව්දිකාෙව් හංගන්න බැහැ වෙගයි,” ඔහු පැවසුෙව් 
ලැජ්ජාෙවන් ෙතාර ආඩම්බරයකින්. 
  
ඔහු අයර්ලන්තෙය් කිලාර්නි ප්රෙද්ශෙයන් ලන්ඩන් නුවර දැකබලා ගන්නට පැමිණ ඇත්ෙත් වසර 
කිහිපයක් පුරා ඉතිරි කරගත් මුදලක් අතැතිව. ගඟ අද්දරින් තිබුණු පුංචි අඩි පාරක ඔවුන් සක්මන් කෙළ් 
ලන්ඩන් නුවරත් කිලාර්නි ගෙමත් ෙවනස්කම් ගැන කතා බෙහන්. 
  
ඔවුන්ෙග් පා ගමන අවසන් වුෙන් ලැම්ෙබත් මාලිගාව අසල. එය කැන්ටබරිෙය් අග්ර රාජගුරු 
බිෙෂාප්වරයාෙග් නිල නිවහනයි. අයර්ලන්තෙය් පවතින කෙතෝලික ආගමත් එංගලන්තෙය් පවතින 
�ස්තියානි දහෙම් ෙවනසත් ගැන � ලාංකික තරුණිය දිගින් දිගට කතා කරද්දී අයර්ලන්ත තරුණයා 
මවිතයට පත්විය. 
  
“මට කණගාටුයි. මම බුදු දහම ගැන කිසිවක් දන්ෙන නැහැ,” ෙමවර නම් ඔහු පැවසුෙව් නිහතමානී 
පසුතැවිල්ලකිනි. 
  
“හරි. ඔයා �කට් ගැන දන්නව ද?” 
  
“�තාන්ය ජාතිකයා ෙලාවට දුන් එකම දායාදය!” ඔහු කිව්ෙව් අයර්ලන්ත වැසියන් �තාන්ය 
ජාතිකයන්ෙගන් ෙවන් කරලා ෙපන්වමින්. සුදු හම තිබුනට හැෙමෝම එකම රටක සුද්ෙදා ෙනාෙවයි 
කියන්නා වෙග්. 
  
�කට් �ඩාවට කැමති සෑම ෙකෙනකුම ෙම් පළාෙතන් යනවා නම් ඕවල් �ඩාංගණයට වන්දනා කරලා 
තමයි ගමෙන ෙයෙදන්ෙන. ෙම් තුන්ෙදනාට නම් �කට් පිස්සුවක් නැහැ. ඒ නිසා එයාල ඕවල් පිටියට 
හැෙරන්ෙන නැතුව ගියා බට්ලර්ස් ෙවෝෆ් නැමති මුහුදු තීරෙය් පිහිටි කෑම බීම පිරි ස්ථානයකට. 
  
ෙනාෙයකුත් කෑම කඩ ගණනාවකින් කෑම ඉෙදන සුවඳ බඩගිනි වැඩි කරමින් නැහැය කිති කැව්වා. රට 
රටවලින් ආ සංචාරකයන් ෙපාදි ගැහිල. මුහුෙදන් හමන ලුණු මිශ්ර සුළඟත් සැමදාම ෙනාමැති වළාකුල් 
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රහිත ආකාසයත් හැම ෙදනාෙගම කුසගිනි තවත් වැඩි කරල. 
  
කතාබහට ෙනාපැකිෙළන තරුණිය අයර්ලන්ත තරුණයාට ගිෙනස් බියර් ෙබෝතලයකුත් ෙගන්නවා 
ගත්ත. ගිෙනස් හදන්ෙන අයර්ලන්තෙය්. ගෙමන් පිට ගියාම ගෙම් කෑමවල අගය වැඩිෙයන් දැෙනනවා. 
ඇය විසින්ම තුන්ෙදනාෙගම කෑම බිල ෙගවා දැම්ෙම අනිත් ෙදන්නට කතා කරන්නවත් ඉඩ ෙනාතබා. 
ලාංකික ආගන්තුක සත්කාරය ගැන සතුටු ෙවච්ච තරුණයා ඔහුෙග් වියදෙමන් තරුණියන් ෙදෙදනාව 
ෙවස්මිනිස්ටර් පාලම අසල ඇති ‘ලන්ඩනෙය් ඇස’ නෙමන් හැඳින්ෙවන දැවැන්ත කතුරු ඔංචිල්ලාෙව් 
එක්කන් යන්න ඉදිරිපත් වුනා. 
  
“අෙන් මට නම් හවස් ෙවන්න කළිෙයන් ෙගදර යන්න ඕන.” 
  
නිහැඬියාව බිඳිමින් ෙමෙතක් වැඩියමක් කතා ෙනාකළ සුරූපිය කටහඬ අවදි කළාය. 
  
“ඒ වුනාට රෑට තමයි ලස්සන. මුළු ලන්ඩන් නුවරම බලාගන්න පුළුවනි.” 
  
“ෙබාෙහාම ස්තූතියි. ඒත් මට එන්න බැහැ,” ඇය නැවතත් තරෙය්ම කියා සිටියාය. 
  
ඇය ෙදස මඳක් කුහුලින් යුතුව බලා සිටි අෙනක් තරුණිය අයර්ලන්ත තරුණයාට තමන් ෙදෙදනා හා 
ෙමෙතක් කල් ෙගවීම ගැන ස්තූති කර සමුගත්ෙත් ඔහුට ලන්ඩනෙය් ෙහාඳ නිවාඩුවකට ආශීර්වාද 
කරමිනි. 
  
**** 

“ෙම් ෙගාම්මන් වැෙටන ෙවලාෙව් ෙපාත් කියවන්ෙන නැතුව හිටපන්.” 
  
“තව පිටු ෙදකයි තිෙයන්ෙන. ඉක්මනට ඉවර කරන්නම්.” 
  
“අර ළමයාෙගන් ලියුමක් ආවැයි ළඟකදී?” 
  
“ආවා… මම උත්තර යැව්වා,” ඇය පිළිතුරු සපයන්ෙන් කියැවීම නතර ෙනාකරමය. 
  
“ආෙය කවද රටට එන්න පුළුවන් ෙවයිද දන්නෑ.” 
  
එය තමාටම කියා ගත්තක් මිසක පිළිතුරක් බලාෙපාෙරාත්තුෙවන් නැඟූ ප්රශ්නයක් ෙනෙමයි. 
  
යානවාහන තදින් බ්ෙර්ක් ගසමින් නලා පිඹමින් එහාට ෙමහාට දුවති. කඩකාරෙයෝ නැවතත් ෙවළඳ 
කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. ආණ්ඩු ෙස්වකයන් සිය රාජකාරී ස්ථාන වලට පැමිණ ඇත. පාසැල් ඇරිය ද 
තවමත් විශ්වවිද්යාල වැසී පවතී. හතළිස් දහසකට ආසන්න පිරිසක් විප්ලවෙයන් මරුමුවට පත් වූහ. දැන් 
දැන් කැරළිකරුවන් කැරැල්ල අතහැර දමා ෙද්ශෙ�මී කබා ෙපාරවා ෙගන යළි ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවට 
නගිති. 
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“උඹ ඉතින් මට වඩා දන්න නිසා මම ආෙයත් කියන්ෙන නෑ. ඒත් පුෙත් ඔය අඳුරු එළිෙයන් කියවන්න 
නරකයි.” 
  
ෙපාත කියවා හමාර කර එය වසා දැමූ තරුණියෙග් මුවඟ සිනහවක් පැතිරුණා. අඩු එළිය ඇස් නරක් 
කරන්ෙන නැහැ. ෙවෙහස කරනවා පමණයි. ඒත් ඇය ඒක කියන්න ගිෙය් නැහැ. 
  
“දැන් හතිය අඩුද?” 
  
“ඔව් පුෙත්. අර සීෙද්වී මහත්තය නලාව තියල බැලුවත් හරි. පින් ඇති දරුෙවක්.” 
  
තරුණියෙග් සිනාව තවත් පුළුල් වුනා. සීෙද්වී ෙදාස්තර මහත්තයාෙග වාසගම දන්නවා නම් කතාව 
ෙවනස් ෙව්විද? ජාතිවාදී අදහස් රජයන කාලයක කිසිදු මතයක් ෙනාතිබූ අය පවා පැති ගන්නට පුරුදු 
ෙවති. 
  
“අර දරුවට ගණන් උගන්වන්න යනවැයි ෙහට?” 
  
“ඔව්.. මම එෙහ එන්නම් කිව්වා. අනික හැෙමෝම හරි පාළුෙවන් ඉන්ෙන. මම ගියාම දාහක් ප්රශ්න. සමහර 
ඒවට ෙමානවා කියන්න ද මන්ද?” 
  
නිදහස් අධ්යාපනය මානව අයිතියක් හා සමාන යැයි කියා ගන්නා අය ඇත. නමුත් මානව අයිතීන් 
උල්ලංඝනය කරන අයම ෙමම නිදහස් අධ්යාපනයට වැට කෙඩාළු දමා එය යුධ පුහුණු පිටියක් කරෙගන 
ඇත. ෙමය අයිතිවාසිකමක් ෙනාව විෙශ්ෂ වරප්රසාදයක් ෙලස බලන්නට පටන් ගතෙහාත් පමණක් ඉන් 
උපරිම ප්රෙයෝජනයක් ගන්නට ෙකෙනකු උත්සාහ දරනු ඇත. එෙස් ෙනාමැති නම් ෙමම වටිනා ප්රස්තාව 
අනාගත දියුණුවට ඉනිමං තබන්ෙන් ෙකෙස්ද? වසර ගණන් උසස් අධ්යාපනය අඩාල ෙවද්දී ධනවත් 
පංතිය පිටරට විශ්ව විද්යාලයන්ට මාරුව තම ඉෙගනුම නිමා කළහ. 
  
“අපට ඔය ෙකායි පැත්ත ආවත් එකයි. කුලල් කා ගන්නවා මිසක තත්ෙව ෙවනස් ෙවන්ෙන නෑ.” 
  
“ඒත් පහුගිය දවස්වල ෙවච්ච ෙද්වල් දැක්කම ඒ අය ආෙවාත් කිසි ප්රතිපත්තියක් නැති නීති නිසා තිෙයන 
ෙදයත් නැතිෙවයි.” 
  
“වැඩිය ඕවා ගැන කතා කරන්න යන්න එපා කා එක්කවත්.” 
  
මැහැල්ල ෙගය තුලට ගිය කළ, තරුණිය අඳුර ගිල ගන්නා පරිසරය ෙදස බලා සිටිෙය් මනස්තාප සිතුවිලි 
දහ අෙත් දුවද්දී. තක්ෙස්රු ෙනාදී පැති ෙනාෙගන හිතට එන ෙදයක් කියා ගන්නට හිටිෙය් එකම 
එක්ෙකෙනකි. ඇය ළඟ සිටිනා කළ තමා ෙපාත පෙත් ඇලී සිටියා හැෙරන්නට අදහස් හුවමාරු කර 
ෙනාගත්ෙත් ඇයි? දැන් අහන්නට දහසකුත් ෙද්වල් ඇත. ලිපි වලින් ලියන්නට බැරි තරම් කාරණා 
රාශියක් ඇත. ඇය ළඟ සිටියා නම් බනියි. ගිය ෙද්වල් ගැන හිත හිතා ඉන්නවා කියල. ෙව්වැල් පුටු ෙගය 
තුලට දමා ඉස්ෙතෝප්පුෙව් ෙදාර අගුල ලා ඇය නිවස තුලට ගිෙය් පසුතැවිල්ෙලන් පලක් නැහැ යයි තමාටම 
පසක් කර ගනිමිනි. 
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**** 

“ඔයා ෙමාකද කියන්ෙන?” 
  
ෙම්සය මත ෙගාඩ ගැසී තිබුණ ෙපාත් ඈත් මෑත් කර ඇය මුහුණට එබුනු ඔහු ඇසුෙව්ය. 
  
“ෙමාකක් ගැන ද?” 
  
ඇයෙග් අවධානය තවමත් ෙයාමුව තිබුෙණ් ඇය කියවමින් සිටි ලිපිෙගානුව ෙවතටයි. ප්රශ්ණයකට 
පිළිතුරක් හැටියට එකවරට එය කෙටන් පිටවුනා විනා ඔහු අහන්ෙන් කුමක් ගැනද යන්න ඇයට හැඟීමක් 
ෙනාවීය. 
  
“අප්පච්චිෙගන් අහන්න ද?” 
  
ඔහු සිය ෙපාත් පත් වසා ෙගාඩ ගසා ඇත. 
  
“ෙමාකක් ගැන ද?” 
  
ඔළුව උස්සන්ෙන් නැතුව ඇය පිළිතුරු ෙදනවා ෙවනුවට නැවතත් එම ක්ෂණික ඔෙටෝමැටික් ප්රශ්නයම 
අසයි. 
  
“අපි ෙදන්නා ගැන.” 
  
ෙමවර ඇයෙග් කියැවීම නතර විණ. තම සම්පූර්ණ අවධානය ඔහුෙග් මුහුණ ෙවත ෙයාමු කෙළ් විසල් වූ 
ෙදෙනතින් පුදුමය ප්රකාශ ෙවද්දී. ඔහු ෙදෙනෙත් ෙසෙනහස පැතිර ඇත.  නුපුරුදු ලැජ්ජාවකින් හිත ගත 
සලිත වූෙයන් ඇය අසල ඇති ෙපාතකින් මුහුණ වසා ගත්තාය. 
  
“ඇයි කතා නැත්ෙත. මට කැමති නැද්ද?” 
  
“පිස්සු ද?” 
  
“එෙහම විනිශ්චයක් තාම කවුරුත් දීලා නැහැ.” 
  
“ම්… මම කිව්ෙව්…. කැමති නැද්ද කියපු නිසා… මානසික තත්වයක් ගැන ෙනෙමයි.” 
  
“ඒ කියන්ෙන ඔයා මට කැමතියි.” 
  
ෙපාතට මුවා කරගත් ඔළුව ඉහළටත් පහළටත් යයි. 
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“ෙවන ෙකෙනක් එවන්ෙන නැතිව මම අහනවා අප්පච්චිෙගන්. කමක් නෑෙන්?” 
  
තවත් වතාවක් ඇයෙග් ඔළුව ඉහළටත් පහළටත් ෙසලෙවයි. 
  
“අද අහන්න ද? ෙහට අහන්න ද?” 
  
“අද අප්පච්චි එනෙකාට රෑ ෙවනවා. ෙහට අහන්න,” ඇය තවමත් ෙපාත පිටුපසය. 
  
“දැන්ම ෙගදර ගිහින් ස්පීච් ප්රැක්ටිස් කරෙගන එන්නම්. අම්මිට කියන්න මම ගියා කියල.” 
  
ඇයෙග් හිස මතට ෙනාරිෙදන්නට ෙහමින් ෙටාකු පාරක් ඇන්න ඔහු සිය ෙපාත් පත් කිහිපයත් රැෙගන 
මිදුෙල් නවතා තිබූ වාහනෙය් නැඟ පිටත්ව ගිෙය්ය. 
  
හිඳගත් තැනින් ෙනාෙසල්වුන ඇයෙග් මුහුණ �තිෙයන් පිරී ඇත. වසර ගණනක ඇසුරින් ෙමම අවස්ථාව 
උදාවන බවට ඇයට කිසිම සැකයක් ෙනාතිබුණි. අද දක්වාම ෙදෙදන එකට ෙනාෙයකුත් වැඩ කටයුතු වල 
නිරත වුවද ආදර සම්බන්ධයක් ගැන කිසිදා කතා කෙළ් නැත. අම්මත් අප්පච්චිත් කැමැත්ත පළ කරනු 
නිසැකය. ඔහුෙග් ෙදමාපියන් ද ෙමවැනි එක්වීමකට බාධා ෙනාකරනු ඇත. 
  
ඇයෙග් සිතුවිලි ගලා ගිෙය් ෙදෙදනාෙග් එක්වීෙමන් ඔවුන්ෙග් සමාජ තත්වයට හා වෘත්තීය වශෙයන් 
ඇතිවන ප්රගතිය සම්බන්ධෙයනි. තමා ඔහුට කැමති යයි වචනෙයන් ප්රකාශ කෙළ් නැති බවත් ඔහු තමාට 
ආදරය ප්රකාශ ෙනාකරපු බවත් ඇය සිතට නැඟුෙන් නැත. ෙබාළඳ ෙපම්වතුන් ආදරය මත්ෙත් ෙපම් වදන් 
වලට රණ්ඩු කරමින් නහිද්දී තවත් අෙයක් ෙමෙස් ගැලෙපන කරුණු ෙසායා බලා තමන් එකිෙනකාට 
සුදුසු යැයි තීරණය ගැනීම වැරදි වන්ෙන් ෙකෙස්ද? 

                                            ***** 3 ***** 

“සුබ උදෑසනක් රුක්ෂානි!” 
  
“සුබ උදෑසනක් නයිෙජල්!” 
  
“සුබ උදෑසනක් රුක්ෂානි!” 
  
“ඔයාටත් සුබ උදෑසනක් කැමිල්!” 
  
හිමිදිරිෙය් නිදිබර දෑතින් ෙපාත්පත් කිහිලි ගන්නා ෙගන කඩදාසි ෙකෝප්පවල පිරුණු උණුසුම් ෙත් ෙකෝපි 
වලින් නිදිමත කඩන්නට වෑයම් දරන විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යයාවන් ෙද්ශන ශාලා ෙසායා යති. 
  
“රුක්ෂාෙන්… රුක්ෂාෙන්…..” 
  
“හෙලෝ බිය�ස්… සුබ උදෑසනක්!” 
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“ෙම් ලියුම ඇවිත් දවස් ෙදකක්. ඔයා කාර්යාලය පැත්ෙත එන්ෙන නැතුව පන්ති යන නිසා ෙදන්න 
බැරිවුනා. අදත් ආෙව් නැත්තම් මම ෙගදරට දුරකතන ඇමතුමක් ෙදන්න හිටිෙය.” 
  
ෙමම ෙදබස පැවැත්වුෙන් ලන්ඩන්හි ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්යාලෙය් උද්යාන පාෙර් වූ වූල්ෆ්සන් බිල්ඩිෙම් දී 
ය. ඉං�සිෙයන් ෙකරුන කතා බෙහ් දී සිංහලයාෙග් නම විකෘති ව උච්චාරණය වුව ද ෙවනදට වරද නිවරද 
කරන නම අයිතිකාරිය ඒ ගැන සැලකිලිමත් ෙනාවූවාය. ඇයෙග් ෙනත් ෙයාමුව තිබුෙණ් ලියුම ෙදස. 
  
කහ පැහැති මැටිෙයන් පිටත බිත්ති නිමැවුන ෙමම පැරණි ෙගාඩනැඟිල්ලට රුක්ෂානි එතරම් කැමැත්තක් 
දැක්වූෙය් නැත. එය ෙගාඩනැඟිලි නිර්මාණ සුන්දරත්වෙයන් ෙතාර හතරැස් ජෙන්ල තැනින් තැන දිස්ෙවන 
ෙපට්ටියක් වැනි ආකෘතියකි. එෙමන්ම නූතන ඉන්ධන කාර්යමශීලි බෙවන් ෙතාර ෙහයින් ඇතුලත 
නිරතුරුවම හමා ගිය සීතල සුළඟකින් ඇඟ හිරි වට්ටන්නට සමත් වුනි. බලවත් ඉතිහාසයක නටබුන් 
මාලිගාවල මහත් රදළ පිරිසක් තවමත් ජීවත් ෙවන රටක ෙමවැනි ෙගාඩනැඟිලි ඔව්හු ආරක්ෂා කරති. 
  
රුක්ෂානි තමාට ලැබුන ගුවන් ලියුම ලංකාෙවන් බව හැඳිනගත්ෙත එය අතට ගන්නටත් කලින්. නිල් 
පැහැති ලියුම් කවරෙය් ෙදපැත්ෙතම සැරසිලිවල ලාංකික සංෙක්ත. රුක්ෂානි කවරය හරවලා යවන්නාෙග් 
නම සහ ලිපිනය දිහා ඇස් ෙයාමු කළා. ඒක එවල තිෙයන්ෙන �නි. ඉඳහිට ලියුමක් ලැෙබන්ෙන් කුඩා 
කාලෙය් පටන් තමන් හා එක්ව පාසැල් කාලය ගත කළ එෙමන්ම විශ්වවිද්යාල ජීවිතයට එක්වුනු 
හසන්තිෙගන්. ඒ එන්ෙන ෙගදර ලිපිනයට. �නි ලිපියක් කුරුටු ගාන්ෙන් කලාතුරකිනි. ඒ නිසාම ෙමහි 
යම්කිසි වැදගත් ආරංචියක් ඇති කියල රුක්ෂානිෙග් හිතට දැනුන. 
  
‘නරියාෙග් කාමරෙය්’ කවුරුවත් හිටිෙය නැහැ. රුක්ෂානි ඇතුලට ගිහින් පුටුවක වාඩිවුනා ලියුම 
කියවන්න. ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්යාලෙය ෙකාම්පියුටර් අධ්යයන අංශෙය් හිටපු පළමු අධ්යක්ෂකවරයා තමයි 
ආචාර්ය ෙලස්ලි ෙෆාක්ස්. ඒ නිසයි ෙමයට “ද ෙෆාක්ස් රූම්” කියල නම වැටුෙන. එය උපාධිධාරී ශිෂ්ය 
ශිෂ්යයාවන්ෙග ෙද්ශන සඳහා ෙවන්වුණු පංති කාමරයකි. 
  
“විවෘත කිරීමට ෙමතනින් කපන්න” යයි ෙපෙනන ෙනාෙපනන අකුෙරන් ෙකානක ලියා ඇත. කතුරක් 
ෙහෝ ලිපි අරින ෙමවලමක් අත නැත්ෙතන් ඇය ෙබෝල් ෙපායින්ට් පෑන් තුෙඩන් ලිපිය විවර කළාය. 
කවරය අරිද්දී ෙකාෙන් ලියා ඇති වචන කිහිපයක් ඉරී ගිෙයන් කියවන්නට ෙනාහැකිය. ෙකෙස් ෙවතත් 
එහි වැදගත් ආරංචියක් සටහන් වුණි. �නි ලියා ඇති දිනය යළිත් කියවා බැලූ රුක්ෂානි ෙද්ශනයට යෑම 
පැත්තක දමා ෙගාඩනැඟිල්ෙලන් පිටව ගිෙය් කඩිසර ගමෙනනි. 
  
තට්ටු ෙදෙක් රතු පාට ඩබල් ෙඩකර් බසයක නැඟ සිය මාසික ගමන් පත ෙපන්වා ඇය එහි රියැදුරාට 
පිටුපසින් වූ අසුනක හරි බරි ගැසී වාඩි ගත්තාය. ලියුම දිග ඇර එය නැවත නැවතත් ඇය කියැවීය.  

 

**** 

“හෙලෝ…” 
  
“සුබ උදෑසනක්! ෙම් රුක්ෂානි. අද ලන්ඩන් හීත්ෙරෝ එයාෙපෝට් එකට අෙප් යාළුෙවක් එනවා. එන්න මාත් 
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එක්ක යන්න.” 
  
“ෙකායි ෙවලාවටද ප්ෙල්න් එක එන්ෙන?” නිදිබර කටහඬ අවදිෙයන්. 
  
“දහයාමාරට. ප්ෙල්න් එක ෙවලාවට ලංකාෙවන් පිටත් ෙවලා. මම ගුවන් ගමන් කාල සටහන් ෙසෝදිසි 
කළා.” 
  
හැමදාම පරක්කුෙවන ෙම් ගුවන් යානා ෙස්වය ගැන දන්න රුක්ෂානි ඒ බව ෙහායල තමයි දුරකතන 
ඇමතුම ගත්ෙත. ෙදෙදනා කතා බහ කෙළ් �තාන්ය මහ රැජිනෙග් භාෂාෙවන් ෙපාඩ්ඩක් එක්ක සිංහල 
භාෂාව කළවෙම් දාෙගන. 
  
“ටියුබ් එක ගමු. කෙවන්ට් ගාඩන්ස් ෙසනඟ පිරිල ඇති. පිකැඩිලි ලයින් එක යන්ෙන හීත්ෙරෝ වලට…. 
ම්… පිකැඩිලි සර්කස් වල අර පත්තර කෙඩ් ළඟ මුණ ගැෙහන්න… දැන්ම ගිෙයාත් නමයට ඉන්න 
පුළුවනි.” 
  
දුරකතනෙය් අනිත් පැත්ෙතන් පිළිතුරක් නැති නිසා රුක්ෂානි සිය සැලසුම ෙනානවත්වා කියා පෑවාය. 
තවමත් නිහැඬියාව රජයයි. තනි තීරණ ගන්නට සමත් ෙනාවන ෙකෙනක් එවැන්නක් ෙවත ෙපාළඹවා 
ගන්න තදින් ෙපරැත්ත කෙළාත් එය ඉෂ්ට ෙනාෙවයි. එෙහයින් රුක්ෂානි ද මඳක් නිහඬව සිටියාය. මීට 
කළින් වතාවක දී ඔවුන් මුණ ගැසුෙන් රුක්ෂානිෙග් නිවසට කිට්ටුෙවන් ඇති පත්තර කඩය අසල දී ය. 
දන්නා තැනක් කීම, ෙනාදන්නා තැනකට ෙකෙනකු ෙගන්වා ගැනීම පහසු කරවයි. 
  
“මම එන්නම්.” 
  
ඇෙහන නෑෙහන හෙඬන් පැවසූ ඒ වදෙනන් දුරකතනය විසන්ධි ෙකරුණ. එන්ෙන කවුද, එන්ෙන ඇයිද 
කියල කිසිම වගතුගක් තමා විමසුෙව් නැති බව සංජීවනී දනියි. කිසිෙවක් ගැන ෙහෝ කිසිවක් ගැන 
උනන්දුවක් ෙම් දිනවල ඇයට නැත. කවුද, කින්ද, මන්ද යන විස්තර ෙසවීම කිසි දිෙනකත් ඇය සිරිත 
ෙනාවීය. වැදගත් ෙනාවන ෙකෙනක් හමුවන්නට සිය ෙයෙහළිය තමාව කැඳවන්ෙන් නැති බව ඇය 
විශ්වාසයයි. 
  
සිය මිතුරිය රටට පැමිණ වසරක් පමණ ගත වුවද ෙදෙදනා හමුව ඇත්ෙත් දවස් කිහිපයක් පමණි. තමාෙග් 
නිහැඬියාවට ගරු කරන තම ෙයෙහළිය ඇය අගය කළාය. යටගියාව ගැන කතා කරන්නට පිරියක් 
ෙදෙදනාටම නැත. වර්තමානය තවමත් පවතිනුෙය් අස්ථීර තත්වයකිනි. 
  
කාමරෙය් ෙකළවරක වූ ඇඳුම් කුටියට ගිය සංජීවනී එහි එල්ලා ඇති සිය ඇඳුම් කට්ටල ෙදස බලා උන්ෙන් 
කිසිම හැඟීමකින් ෙතාරවයි. අතීතෙය් එක් දිෙනක ලස්සන සමනළියක් ෙස් ඇය ලලනා විලාසිතාවන්ෙග් 
ප්රමුඛ නිරූපිකාවක් වූවාය. අද අලුෙතන් ඇඳුමක් ගත්ත කාලයක් සිහියට ෙනාඑයි. සමනළියක් ෙස් 
සැරසුනත් ඇයට පියාපත් සලා නිදැල්ෙල් පාෙවන්නට එදත් ඉඩ කඩක් ෙනාතිබුන බව සිහියට නැෙගත්ම 
සුසුමක් ෙහළා අතීත ආවර්ජනයට ඇය වහාම තිතක් තැබුවාය.  
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“සමන්ත… සමන්ත…. ඒයි සමන්ත.” 
  
ගමන් බෑගයකුත් කෙර් එල්ලාෙගන සූට් ෙක්සයක් තල්ලූ කරමින් කඩිනම් ගමෙනන් පිය නඟන 
සමන්තට කෑ ගැහැව්ෙව් රුක්ෂානි. ඔහු හැරිල බලල පුදුමෙයන් නැවතුන. යුවතියන් ෙදෙදනාම ඔහු ෙවත 
එනෙතක් ඔහු හිනාෙවවී නැවතිල ඉන්නව. ඔහු අත් ෙදක එකතු කර ආයුෙබෝවන් කියයි. රුක්ෂානි ඔහු 
ළඟට ගිය ගමන් අත් ෙදකම බඳ වෙට් දාලා බදා ගත්ෙත් හිතවත්කමට. සංජීවනී සමන්තට අතට අත 
දුන්නා. ෙමෙහම තමයි චාරිත්ර වාරිත්ර එමට තිෙයන රටකින් එනෙකාට. ලන්ඩන් වැසියන් අතට අත 
ෙදනවා. ප්රංශ වැසියන් ෙදපැත්ෙතන්ම මුහුණට මුහුණ ළං කරල වායුව චුම්බනය කරනවා. ඉන්දියාෙව් 
ඇත්ෙතා අත් එකතු කරල නමස්කාර් කියනවා. අපිට එයින් එකක් තීරණය කර ගන්න බැරි නිසා අපි 
ෙස්රම අනුගමනය කරනවා. 
  
“�නි ඔයාලට ලිව්ව ද?” 
  
“අද තමයි ලියුම දැක්ෙක. මම ෙහාඳ ෙවලාවට අද උෙද් ඒ පැත්ෙත ගිෙය. �නි එවලා තිබුෙන 
ඉස්ෙකෝෙලට.” 
  
“මට දුන්නා ඔයාලෙග් ෙටලිෙෆෝන් ෙනාම්මර. මම කතා කරන්නයි හිටිෙය ආවට පස්ෙස.” 
  
දුරකතන පහසුකම් ඔවුන් සැමට ඇත. එෙහත් ලංකාෙව් වාසය කරන අය තවමත් බලාෙපාෙරාත්තු 
ෙවන්ෙන් පිටරට ඉන්න අය ඔවුනට කතා කළ යුතු යයි කියාය. අද පන්ති ගිෙය නැතිනම්, අධ්යාපන අංශ 
කාර්යාලය පැත්ෙත ගිෙය නැතිනම්, ලියුම දකින්ෙන නැහැ. ගුවන් යානෙය් වගතුග ලියලා එවලා 
තිෙයන්ෙන එතැනට ගිහින් හමුෙවන්න කියල. අන්තිම මිනිත්තුෙව එව්වම කරගන්න පුළුවන් ෙවයි ද, 
බැරි ෙවයි ද කියලවත් �නි හිතන්ෙන නැතුව ඇති. 
  
“ෙකාෙහද ඔයා ඉන්ෙන?” 
  
“ෙමතන. ඔයාල ඉස්සරහ,” සමන්ත ප්රශ්නය ෙනාෙත්රුනා වෙග් හිනාවුනා. 
  
“මම ඇහැව්ෙව…” 
  
“ආ… ෙහාෙටල් එක ගැනද? ඔන්න ෙමාකක්ද එකක්. ෙම් සම්මන්ත්රණය තිෙයන්ෙනත් ඒ ළඟ.” 
  
ඔවුන් කලබලකාරීව එෙහ ෙමෙහ දිවයන ගුවන් ගමන් මඟියන් අතරින් ඈත් මෑත් ෙවමින් ගමන් කළහ. 
සමන්ත කෙර් එල්ලා ෙගන ආ බෑගෙයන් ගත් ෙතාරතුරු ඇතුලත් ෆයිල් කරවරයක් දිග ඇරිෙය්ය. ඔහු 
තල්ලු කරෙගන ආ සූට්ෙක්ස් එක දිහා සංජීවනීෙග්ත් රුක්ෂානිෙග්ත් දෑස් ෙයාමුව තිබිණ. 
  
“ෙම්ක අරන් ටියුබ් එක ගන්න බෑ. ටැක්සියක් ගන්න ෙවනවා.” 
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රුක්ෂානිෙග වදනට සංජීවනී හිස වනා එකඟ වුෙන් කිසිත් ෙනාෙදාඩා. ඒත් තමා අත ටැක්සිෙයන් 
ෙකාටසකට ෙගවන්න තරම් මුදලක් නැති බව වහාම ඇයෙග් සිහියට ආවා. ෙකාෙහද යන්ෙන කියල දැන 
ගත්තම ඒ ෙදන්නව ටැක්සියක දාලා ආපහු ටියුබ් එෙක්ම ඉක්මණින් ෙගදර ගිෙයාත් ෙහාඳයි කියල 
සංජීවනීට හිතුන. 

 

**** 

“ෙදාස්තර මහත්තය රට යන්ෙන කවද්දැයි පුෙත්?” 
  
“අනිද්දා ආච්චිෙය. අද රෑට පාටිය. මම යනවද නැද්ද කියලා තාම හිතුෙව නැහැ.” 
  
“උඹ පළයන්. හන්දිෙයන් මම ෙහ්මපාලයාෙග් ටැක්සිය කතා කරන් එන්නම්. යන්නයි ආෙය් ඉවර වුනාම 
ආපහු එන්නත් එක්ක. ඇහුෙවාත් කියන්න ෛවද්ය විද්යාලෙය් උත්සවයක් කියල. උන්ට හැම ෙදයක් ම 
කියන්න ඕෙන නෑ.” 
  
ෙරද්ද ඉනවෙට් තද කර ගැට ගහමින් ආච්චි සූදානම් වුෙන් හන්දියට ගිහින් එන්න. එක සතයක් වත් 
ෙසායා ෙනාබලා වැය ෙනාකරන ආච්චි රෙම්ෂ් ෙවනුෙවන් ටැක්සියකට මුදල් ෙගවන්නට ෙදවරක් 
ෙනාසිතයි. “හැම ෙදයක් ම” යන්ෙනන් ආච්චි අදහස් කරන්ෙන් ෙමානවාද? හසන්ති දන්නා හැම ෙදයක්ම 
ආච්චි ෙනාදනියි. 
  
රෙම්ෂ් තම ෙදමව්පියන් සමඟ කැනඩාව බලා සංක්රමණය ෙවයි. දක්ෂතා අගයන රටක් ආගම, ජාතිය, 
කුලය ෙනාබලා තම රටට කුසලතා එක් කරගන්නට සංක්රමණිකයන්ට ආරාධනා කරයි. තමන් උපන් 
රටට ෙකාතරම් ඇල්මක් තිබුනත් ජනමතය නිසා තම ජීවිත පවා අනතුරකට ලක්වන්නට හැකි සමයක 
රෙටන් පිටවන උගතුන් අතරට රෙම්ෂ්ෙග් පවුල ද අද එක්ව ඇත. 
  
රෙම්ෂ්ෙග් ෙපරැත්තය අහක දමනු ෙනාහැකිව දින කිහිපයකට ෙපර ඔහු හා තනිව මුණ ගැසුන ආකාරය 
හසන්තිෙග් සිහියට නැඟුණි. වසර කිහිපයකට ෙපර ඔවුන්ෙග් ප්රථම හමුවීම දා ගිය, ෙකාළඹ 
විශ්වවිද්යාලය අසල වූ ඒ අයිස්�ම් අවන්හලට ඔව්හු පිවිසියහ. ඔවුන් ෙදෙදන සිය යහළු ෙයෙහළියන් 
ෙනාමැතිව එයට පා තැබූ පළමු අවස්ථාව එයයි. 
  
“ෙගයක් ෙදාරක් නැතුව, රස්සාවක් නැතුව, අඩුම ගාෙන් ජීවත්ෙවන්න කියල රටක් වත් නැතුව ඔයාට 
මංගල ෙයෝජනාවක් කරන්න බැරි එක ගැන මට කණගාටුයි.” 
  
රෙම්ෂ් ෙකාතරම් අවංකද? ඔහු අදහස් කරන ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවන්න කියා හිත කෑ ෙමාර ෙදයි. 
හසන්ති හැමදාම කෙළ් ජීවිතෙය් ගැටළු එදිෙනදාට, එකින් එක බැගින්, විසඳීමයි. ඇයෙග් හුරුව තමනට 
හැකි පමණින් මහන්සි ෙවමින් අනාගතය එන ආකාරෙයන් බාර ගැනීම. ඔහු ළඟට ෙගන්න ගන්න 
හැකියාව ලැෙබන ෙතක්, අනාගතෙය් ෙනාදන්නා දවසක් එනෙතක්, රෙම්ෂ් ෙවනුෙවන් ඉන්නම් යන 
ෙපාෙරාන්දුව ෙදන්න ඒ නිසා හසන්තිෙග හිත ඉඩ ෙදන්ෙන නැහැ. 
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ඔහුෙග් කරුණාවන්ත පිළිෙවතට හිත ගිය ආච්චි ෙදෙදනා අතර එකතුවට එක පයින් කැමතියි. ඒත් ආගම, 
ජාතිය වසන් කරල ෙකාෙහාමද? පුද්ගලයාට ෙකාතරම් ෙලන්ගතු වුවත් රට පුරා පැතිර යන ජාතිවාදී 
ආගම් ෙභ්දයන්ට හිත ෙනාසැෙලන අය කී ෙදනාද ඉන්ෙන? රෙම්ෂ් එයාෙග ෙදමාපියන්ෙගන් අහල 
බලලත් නැහැ. එෙහම ෙපාෙරාන්දුවක් ෙනාදී තම මිත්රත්වය පමණක් පවත්වා ෙගන යමු යයි හසන්ති 
කිව්ෙව ඔහු ගැන ආදරයක් සිය හිෙත් නැති නිසාද? 
  
තමා සතු අනගිතම සාරිය ගත දවටා ෙගන හසන්ති කල්පනා කෙළ ්වැරැද්ද ෙකාතනද කියලයි. බැරි 
ෙපාෙරාන්දු ෙනාදී ඉන්න එක ෙදන්නටම ෙහාඳයි. ෙදෙදනාෙග්ම අවිනිශ්චිත අනාගතය ඉදිරිෙය් කළ 
ෙනාහැක්කක් පටන් ගන්නවාට වඩා සනාතන මිතු දහම රැක ගැනීම වැදගත් යයි ඇය තමාටම මතක් කර 
ගත්තාය. ෙබාළඳ හැඟීම් ෙවනුවට සංෙව්දී හැදියාවක් කවදත් හසන්ති සතුවුණි. 
  
රෙට් පවතින ආරක්ෂක ප්රතිපත්ති ෙහ්තුෙවන් සමූහයක් හමුවන සංග්රහ ෙකාළඹ නගරෙය් ඇතැම් පැතිවල 
පැවැත්වීම තහනම්. ද්රවිඩ ජනතාව වාසය කරන වැල්ලවත්ත, බම්බලපිටිය, ෙකාල්ලුපිටිය යන 
ප්රෙද්ශවලට ෙමය ෙබෙහවින් බලපෑය. තම නිවහෙන් රෙට් උසස්ම නායකයා පවා සංග්රහ විඳ ඇතත් අද 
දවෙස් එවැන්නකට ඔහුෙග් ෙද්ශපාලන ප්රතිරූපය ඉඩ ෙනාෙදයි. තත්වය ෙමෙස් ෙහයින් රෙම්ෂ්ෙග් අප්පා 
සිය සමුගැනීෙම් සාදය පැවැත්වූෙය් ෙකාළඹ ටාජ් සමුද්ර ෙහෝටලෙය්ය. තම ද්රවිඩ හිතවතුන්ටත් සිංහල 
මිතුරන්ටත් විචිකිච්ඡාවකින් ෙතාරව හමුවන්නට සුදුසු තැනකි ඒ. රටට එන විෙද්ශ සංචාරකයින් ෙකෙමන් 
අඩුෙවද්දී අගනුවර ෙහෝටල් ෙමවැනි සාද වලින් සිය ගතමනාව උපයා ගත්හ. 
  
කහ පාෙටන් නිෙවන පත්තුෙවන පුංචි පුංචි විදුලි බුබුළු වලින් දිදුලන ෙහෝටලෙය් උත්සවශීලි පරිසරය 
නගරෙය් ෙවනත් පැතිවල ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් ෙනාදැක ඇති අසිරියක් ඇති කරයි. ඔවුෙනාවුන්ට සුවිෙශ්ෂී 
නවතම විලාසිතා වලින් ගත සරසා ගත් සුපිරි ධනවතුන් රෙට් අවිනිශ්චිත බවට සරදම් කරන්නා ෙස් 
ගාම්භීර පියවර මැන සාදයට එක් ෙවති. ෙකාෙහ් ෙහෝ ෙකායියම් ෙව්ලාවක ෙබෝම්බයක් පිපිෙර් දැයි 
බිෙයන් ෙදමාපියන් සිය දරුවන්ට රෑ ෙබෝ වන්නට ෙපර ෙගදර එන්නැයි තරවටු කරන කළ, ෙමවැනි 
තැනක අතමිට යහමින් ඇත්ෙතෝ කිසි සැකයක් බියක් නැතිව සුරා මෙතන් සංගීතයට වැෙනති. 
  
සංචාරක ෙහෝටලෙය් එක් ශාලාවක පැවැත්ෙවන සමුගැනීෙම් සාදයට සුප්රසිද්ධ උගත්තු, ඉහළ ෙපෙළ් 
ෙද්ශීය විෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයෝ ෙමන්ම ෛවද්ය විද්යාලෙයන් ද ෙබාෙහෝ ෙදෙනකු පැමිණ සිටියහ. නාරි 
හා ප්රසව ෛවද්ය විෙශ්ෂඥෙයකු වන ටී. සී. රාජරත්නම් රෙම්ෂ්ෙග් අප්පා. ජාතිය ආගම ෙනාබලා 
ඔහුෙගන් ෛවද්ය උපෙදස්, උසස් සමාජයත් සහ අතමිට නැති අයත් යන ෙදෙකාට්ඨාශයම ලබා ගත්ෙත 
ඔහු සතු දක්ෂතාවයට මුල් තැන දීලා. එෙහත් දැන් පැවෙතන්ෙන් ඔහුෙග් දක්ෂතාවයත් සැකයට ලක්ෙවන 
වාතාවරණයකි. 
  
හසන්ති තමන් දන්නා හඳුනන ෛවද්ය විද්යාලෙය් කිහිප ෙදෙනකුට කතා කරල පැත්තකට වුනා. රෙම්ෂ්ව 
දැක්කත් ඔහු ෙවත යන්න ඇය උත්සාහ කෙළ් නැහැ. ෙමතැනින් පිටව යන්න කළින් කතා කරල යනවා 
කියල තීරණයක් ගත් ඇය සංගීතයට සවන් ෙදමින් කල්පනා කෙළ් සිය ෙයෙහළිය වූ රුක්ෂානි ගැන. 
රුක්ෂානිට නම් ෙම් සමාජය ෙහාඳට හුරු පුරුදුයි. ෙමතන ඉන්න හැෙමෝවම එයා දන්නවත් ඇති. සියුම් 
සිනහවක් ඇෙග් මුවට නැඟුෙන් ෙම් අය ගැන රුක්ෂානි කියන ෙද්වල් මතක් ෙවලා. 
  
“ආවට ෙබාෙහාම ස්තූතියි.” 
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රෙම්ෂ් වීදුරු ෙදකක් අතැතිව අවුත් හසන්ති ලඟින් අසුන් ගත්ෙත්ය. ඔහු පිරිනැමූ පළතුරු යුෂ වීදුරුව 
හසන්ති අතට ගත්ෙත කිසිත් ෙනාකියාය. ඇයෙග් නිර්මල සිනහව ඔහුෙග් හදවත පුරවන්නට සමත්. 
ෙදෙදනාම කතා බහක් ෙනාමැතිව සුහද සිතින් අවට ෙතාර ෙතෝංචියක් නැතිව ෙකෙරන සංවාද දිහා බලා 
සිටියහ. ඒවා කිසිවක් ඔවුනට ඇසුෙන් නැත. 
  
“ෙම් ඉන්ෙන ආදර කුරුල්ෙලෝ.” 

අලුෙතන් සීමාවාසික පත්වීම් ලැබු තරුණ ෛවද්යවරු කණ්ඩායමක් රෙම්ෂ් ෙසායා ආහ. 
  
“ෙකාෙහද එක තැනක ඉන්න ෙදන්ෙන නෑෙන ෙමයාල මට.” 
  
රෙම්ෂ් හසන්ති දිහා බලා රහසින් පැවසුෙය් කරන්නට ෙදයක් නෑ යයි සමාව අයදින ස්වරෙයන්. 
  
“දැන් ෙඩාක්ට රෙම්ෂ් කැනඩා ගිහින් ෙකෝටි ගණන් ෙහායල ඔයාව රැජිනක් වෙග් ෙගන්න ගනියි.” 
  
මත්පැන් වීදුරුවක් ෙදකක් පමණට වඩා ගත්ෙතක් වචන රස කර කියයි. 
  
හසන්ති සුපුරුදු සිනහෙවන්. තවම ෛවද්ය ශිෂ්යාවක් බව දැන දැනත් ඔවුන් සැෙවාම රෙම්ෂ්ට දක්වන ගරු 
සැලකිලි ඇය ෙවතත් දක්වති. යහළු පිරිස අනාගතය ගැන සුන්දර ෙප්න කිව්ව ද හසන්ති ෙහෝ රෙම්ෂ් ෙහෝ 
ඊට සහභාගී ෙනාවූෙයන් ඔවුන් මෙඳකින් තම හිස්වුනු මත්පැන් වීදුරු යළි පුරවා ගන්නට පිටත් වූහ. 
  
ප්රතිෙක්ෂ්ප කරන්නට ඉඩක් ෙනාතබා හසන්ති අතින් අල්ලා ගත් රෙම්ෂ් පෙසක වූ ෙදාරකින් ශාලාෙවන් 
කඩිනමින් පිටතට ආෙව්ය. 
  
“ඇයි රෙම්ෂ්?” 
  
තමා ඉදිරිෙයන් යන ඔහුෙග් මුහුණ දැක ගත ෙනාහැකි හසන්ති කලබල වූවාය. වටපිටාෙව් ෙද්ශීය 
විෙද්ශීය අමුත්ෙතෝ අතෙලාස්සකි. ෙදාර පියන් නැති අති විශාල උළුවහු කණු කිහිපයක් පසුකළ ඔවුන් 
ෙදෙදනා නතර වුෙන් සුපිරි ෙහෝටලෙය් පිහිනුම් තටාකය අසලයි. 
  
සමුගැනීෙම් සිහිවටනයක් ෙලස ඔහු ෙවනුෙවන් ෙගනා කුඩා තෑග්ග ඇය ඔහුෙග් අත තැබුවාය. එය ලිපින 
ලියා තබා ගත හැකි කුඩා ෙපාතකි. සමරු ෙපාතකින් කපා එය ඉං�සි ශබ්දෙකෝෂෙය් අකුරු පිළිෙවළින් 
ලියා නිමැවූෙය් හසන්ති විසින්මයි. බ්රවුන් ෙප්පර් කඩදාසිෙයන් එතූ එයට ඈ ෙගාක් ෙකාළෙයන් නිම කළ 
චූට්ටන් කුරුල්ෙලක් එක් කර තිබුණි. 
  
ඔහු තෑග්ග ඇරිෙය් නැත. එය කිහිළි ගන්වා ෙගන තෑග්ග දුන් අතින් අල්ලා ඇයව ළං කර ගත් ඔහු 
ඇයෙග් දෑත් ඔහු අත් වලින් වසා ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් ෙදෙනත්හි එළියට ෙනාපනින ෙලාකු කඳුළු බිංදු පිරී 
ඇත. තවත් ඔහුෙග් ඇස් දිහා බලනු ෙනාහැකි වූ හසන්ති රෙම්ෂ්ෙග් පපුවට නළල තියා ගත්තීය. හැඳ සිටි 
කමිසෙයන් ඔහු තුලින් සබන් සුවඳක්, සුවඳ විලවුන් අංශුමාත්රයක් ෙමන්ම යාන්තමින් දහදිය පුසුඹක් ද 
ඇයෙග් නැහැයට දැනුණි. හසන්තිෙග් හිස් මුදුන දැෙනන ෙනාදැෙනන අන්දෙමන් සිපගත් රෙම්ෂ් ඇය 
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අතින් අල්ලා ෙගන නැවතත් ඇයව සාදය පැවැත්ෙවන ශාලාව ෙවත ෙගන ගිෙය්ය. 
  
ඒ සන්ධ්යාෙව් දී ඔහු නැවතත් ඇය ෙවත පැමිණිෙය් නැත. ෙහ්මපාලෙග් ටැක්සියට එන්න කියා තිබූ 
ෙව්ලාව පැමිණි කළ හසන්ති කිසිෙවකුටත් ෙනාකියා ශාලාෙවන් පිටවුණි. ලිපින ෙපාෙත් “එන්” අකුර 
යටෙත් තම නම හා ලිපිනය සටහන් කල බව රෙම්ෂ් දකියිද? එයා කැනඩාවට ඒ ෙපාත අරෙගන යයි ද? 

 

**** 

ගුවන් විදුලිෙය් උදෑසන ප්රචාරය ෙවන බණ පිරිත් අසා නිම කළ වික්රම පරකඩුව, ඉං�සි හා සිංහල දිනපතා 
පත්තර කිහිපයක් අතැතිව සාලෙය් ඇඳි පුටුවක වාඩි වුෙය්ය. උණු උණුෙව් දුම් දමන ෙත් ෙකෝප්පයක් 
ෙගනා �නිෙග් මව, ළඟ ඇති කනප්පුව ඇඳිපුටුව ෙවත ළං කර ඒ මත ආවරණයක් තබා එය උඩින් ෙත් 
ෙකෝප්පය තැබුවාය. 
  
“අප්පච්චි, අපි දුවෙග් මංගල්යය හෑෙදනිෙය් අයියලටත් කියන්න ඕන.” 
  
“පරණ මිනිස්සු. කාඩ් යවල බැරි ෙවයි. කවුද ගිහින් කියන්ෙන. මට තිෙයන වැඩ කන්දරාවට ඉඩක් 
ෙහායාගන්න අමාරුයි. දවසක්ම යයි ගමනට.” 
  
“එෙහම කියලා බෑෙන්. අපට ඉන්ෙනත් එක්ෙකනයි. ආෙය කියල මඟුල් කියන්න ද?” 
  
“ඔයා යන්න දුවත් එක්ක.” 
  
“එෙහම හරි නෑ. අප්පච්චි ෙනාගිෙයාත් හිතයි හරි ආඩම්බරකාරයා කියල. ෙදන්නම අෙප් ෙවඩින් එකට 
ෙකාළඹට ආවෙන. අපි ඒ දවස්වලත් නෑගම් ගිය එකක්යැ. නිවාඩු නැහැ කියල හිටිය මිසක්.” 
  
“දින තීරණය කරාට පස්ෙස ෙහායා ගන්නම් දවසක්.” 
  
�නිෙග් ෙදමව්පියන් ඇයෙග් හා සමන්තෙග් එක්වීමට ෙබෙහවින් කැමතියි. ආගම, ජාතිය, කුලය 
පමණක් ෙනාව ෙද්ශපාලන පක්ෂය ද ගැලපීම, ෙදෙදනාෙග් හඳහන් ගැලපීමටත් වඩා ඔවුන්ෙග් සිත් සතුටු 
කරයි. ෙදපාර්ශවෙයන්ම ගලා ආ ආශීර්වාද මැද්ෙද් දරුවන්ෙග් මංගල්යය ජෙයන් සැමරීමට වැඩිහිටියන්ට 
උවමනා වුණි. 
  
ජීවිතෙය් හැම ෙදයක්ම වැඩි තරඟයකින්, මහන්සියකින් ෙහෝ අඩුපාඩුවකින් ෙතාරව ලබා සිටි �නි අන් 
අය දකින ෙමම අඬු ලුහුඬු නැති ගැලපීම බාර ගත්ෙත් එය තමන්ට ලැබිය යුත්තක් ෙලසිනි. තම 
මංගල්යයට සහභාගිවීම සඳහා සිය ෙයෙහළියන්ෙග් පැමිණීම ඇය උදක්ම බලාෙපාෙරාත්තු වූවාය. 
සංජීවනියි රුක්ෂානියි දැන් එංගලන්තෙය වාසය. රුක්ෂානි කලබල සමෙය් හදිසිෙය් පිටත්ව ගියත් ඇයට 
දැන් ආපහු එන්න හැකි තත්වයක් උදා ෙවලා තිෙයන්ෙන. ඔවුන් ෙදෙදනා ඊට සහභාගී වන්නට එන බව 
�නිට නිසැකයි.  
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“ආ… ෙම් �නි ෙන්ද? ෙකෝ ඔයාෙග යාළුෙවා ක්ලික් එක නැතුව අඳුන ගන්නත් බැරිවුනා.” 
  
“හෙලෝ තමාරා. ෙම් මෙග් අම්මි. අම්මි ෙම් තමාරා දාබෙර්. අපිත් එක්ක ෙකාළඹ කැම්පස් හිටිය. ඔයා 
ෙමානවද කරන්ෙන දැන්?” 
  
විශ්වවිද්යාල සියල්ල තවම වසා දමා ඇත. ඉං�සි බස හුරුව දත් සිසු සිසුවියන්ට තාවකාලික රැකියාවක් 
ෙසායා ගැනීම අපහසු ෙනාවුණි. 
  
“මම තුල්ෙටක්ස්වල. කාෙල් නාස්ති කරනවා අෙන්.” 
  
තමාරා කියන්ෙන් රැකියාවක නියැළීම දුෂ්කර �යාවක ෙයෙදන්නක් ෙස් සලකාය. සමහර උපාධි 
අෙප්ක්ෂක ෙකාටසක් ඉතා ස්තූති පූර්වකව ඇය හා තැන් මාරු කර ගන්නට සූදානම් බව තමාරා ෙනාදනියි. 
  
�නිට උවමනා වුනා සමන්තෙග්ත් ඇයෙග්ත් විවාහ මංගල්යය ගැන තමාරා ඉදිරිෙය් කියන්න. ඒත් 
ෙකාෙහාමද එක පාරටම කියන්ෙන. තමාරාට ෙවඩින් එකට ආරාධනා කරන්න �නිට ඕනකමක් නැහැ. 
ඒත් මූණටම හමුෙවච්ච ෙවලාෙව ඒ ආරංචිය කියාගන්න ෙලාකු උවමනාවක් ඇයට තිබුණ. 
  
“කැම්පස් ආෙය කවද අරියි ද දන්ෙන නෑ?” 
  
තමන් කරන්ෙන් ෙමානවා දැයි දැන් දැන් තමාරා අසනු ඇතැයි �නි බලාෙපාෙරාත්තු වූවාය. 
  
“දින නියමයක් නැතුව කල් යවන්ෙන. පටන් ගත්ෙතාත් ආෙය කලබල පටන් ගනියි කියල.” 
  
“ෙමඩිකල් ෆැකල්ටි එකත් වහලා ෙන්ද? හසන්තිත් ෙගදර ඇති.” 
  
�නි ගැන අහනවා ෙවනුවට තමාරා දාබෙර් අනික් අය ගැන අහනවා. �නිෙග හිතට සියුම් තරහක් දැනුනත් 
අවස්ථාවක් පෑදී ෙනාමැතිව සුබ ආරංචිය කියා ගත ෙනාහැකියාව ඇයෙග් සිත ෙනාසන්සුන් කෙළ්ය. 
  
“දුට තිබුණෙන හසන්ති දුව එක්ක ෙම් ගමන එන්න. ෙකෝ ඔයාට මතක් වුෙන් නෑෙන්.” 
  
�නිෙග් මව සාප්පු සවාරියට එතරම් කැමැත්තක් ෙනාදැක්වූවාය. අතිෙර්ක මෙහ්ස්ත්රාත් පදවියක් දරන ඇය 
මඟෙතාට දී කිසිෙවක් හා වැඩි කතාබහට ද අකමැතියි. 
  
“ඒක තමයි අම්මි. අපි තාම කාටවත් කිව්ෙව නෑෙන්. මෙග් ෙවඩින් එකට බඩු බලන්න තමයි අපි  අද 
ආෙව්.” 
  
ලැබුණු අවස්ථාෙවන් තම මංගල්යය ගැන තමාරාට දන්වන්න �නි සමත් වූවාය. 
  
“හාෙන්… හරි ළමයා. නිකම් වත් කිව්ෙව නැහැ. කව්ද? අපි දන්න ෙකෙනක් ද?” 
  
දැන් �නිෙග් �තිය ඉහවහ ගිහින්. වාසනාවන්තයා සමන්ත දියනන්දන යැයි කියද්දී තමාරා දාබෙර්ෙග් 
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මූණ ඊර්ෂ්යයාෙවන් ෙපාඩ්ඩක් අඳුරු ෙවන හැටි ඇය ප්රෙමෝදෙයන් බලා සිටියාය. මංගල්යයට ආරාධනා 
ෙනාකර ප්රවෘත්තිය පමණක් කියා ගත හැකි වීම ගැන �නි තවත් සතුටු වුවාය. දහවල් විෙව්කය ඉක්මණින් 
අවසන් වන ෙහයින් ආපහු වැඩට යන්න තිෙයනවා යයි කියූ තමාරා එතැනින් සමු ගත්තාය. 
  
“එයා නිව්ස් එක එච්චර ෙහාඳින් ෙනෙමයි වෙග් බාර ගත්ෙත.” 
  
“අම්මි කැම්පස් ෙකල්ෙලායි, ෙකාෙලජ් ෙකල්ෙලායි ෙස්රම ට්රයි කළා සමන්තට.” 
  
සමන්ත නීතිය හැදෑරුෙව් ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලයත් නීති විද්යාලයත් යන ෙදෙකහිම. �නි ද ඔහු ෙමන්ම 
එම අධ්යයන ආයතන ෙදෙකන්ම ඉෙගනීම ලබාගත්තාය. ඔහුට ඒ කාෙල් ෙපම්වතියක් ෙනාසිටීම ගැන 
අම්මත් දුවත් ෙදන්නම �ති වූහ. 
  
සමන්ත කලකට ෙපර රුක්ෂානිෙග අසල්වැසියා වූෙය්ය. සමන්තෙග් කුඩා කාලය පිළිබඳ ෙතාරතුරු ඇය 
ෙවතින් දැන ගත හැකි වුවත් �නි කිසි දිෙනක එම ෙතාරතුරු රුක්ෂානිෙගන් අහන්න උත්සාහ 
ෙනාකළාය. සමන්ත ලන්ඩන් එනබව දන්වලා යැව්ව ලියුම රුක්ෂානිට ලැබුන ද දන්නෑ. සමන්ත 
ලන්ඩන්හි පැවැත්ෙවන සම්මන්ත්රණය අවසන් වූ පසු එන්නට කලින් එයාල ෙදන්නව හමු වුෙනාත් 
ෙහාඳයි. ලිපින හා දුරකතන ෙනාම්මර දුන්නට ෙහායාෙගන යයිද දන්ෙනත් නෑ. ඒ එක්කම ඇය සිහියට 
ආෙව් සමන්ත ලන්ඩන් නුවරින් තමන්ට ෙහාඳ තෑග්ගක් අරෙගන එනු ඇතැයි කියාය. ඒ සිතුවිල්ෙලන් 
අනික් සිතුවිලි සියල්ල ඇය සිෙතන් තුරන් වුණි. 

 

**** 

ලන්ඩන් නගරය තුළ දහවල් කාලෙය් දී මත්පැන් හා කෑම බීම අෙලවි ෙකෙරන ‘පබ්’ යන්ෙනන් 
හැඳින්ෙවන ආපනශාලා විවෘත ෙනාෙව්. කාර්යාල වැඩ නිමාවත් සමඟ එළියට බහින අය ෙවනුෙවන් 
ෙදාරවල් ඇෙරන ෙමම සුරාහල්, වහාම කාර්යාල ෙස්වකයන්ෙගන් පිරී ඉතිරී යයි. ඒවා දිවා කාලෙය් 
ඇරගන්නට කඩ හිමිෙයෝ ෙමන්ම පාරිෙභෝජකෙයෝ ද කළින් කළට ඇවටිලි කළ ද නීතිය රකින නගර 
පාලකෙයෝ එයට අකමැති වූහ. 
  
“ලන්ඩන් ෙපන්නන්න එක්ක යන්න ඕනා සමන්තව.” 
  
“මට රෑ ගමන් යන්න එන්න බෑ රුක්ෂානි. පර්සි තනියම ෙගදර.” 
  
“එයාවත් එක්ක ෙගන යමු.” 
  
අද ෙදන්න කතා කරන්ෙන් සිංහෙලන්. අනම් මනම් ෙදාඩවන්න සිය බස උපෙයෝගී කර ගැනීම රටින් පිට 
ඉන්න විට දී නිතැතින්ම පුරුද්දක් ෙවලා ෙදන්නටම. ඒෙක අනිත් පැත්ත ලංකාවට ගියාම. 
  
“දවෙසම ෙහාස්පිටල් ඉඳලා ෙගදර ආවට පස්ෙස හවසට ඇඟ ෙහෝදලා එයා ෙකාෙහ්වත් යන්න කැමති නෑ 
ආෙය.” 
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“ආෙයත් කිලිටි ෙවයි කියල ද නැත්නම් රෑට නාලා එළියට බැස්සම සීතලට උණ ගැෙනයි කියල ද?” 
  
රුක්ෂානි ඇහුෙව කවටකමට. ජීවිත කාලයම වුනත් පිටරට ගත කරන ලාංකික හුරුවක් ඇති අය ගෙමන් 
රෙටන් ෙගනා අදහස් තවමත් අනුගමනය කරන බව රහසක් ෙනාෙවයි. 
  
“මම දන්නෑ ළමෙයා. එයාෙන ෙදාස්තර.” 
  
“එක දවසක් එන්න. හැමදාම ෙනෙමයිෙන.” 
  
“ඔයා යන්න. මට වැඩ ෙගාඩයි.” 
  
එෙහම කිව්වට සංජීවනීට ඇති වැඩක් නැහැ. ඒත් කිසි දිෙනක කිසි ෙකෙනකුෙගන් විෙශ්ෂ යමක් 
ඉල්ලන්නට අදිමදි කරන සංජීවනී සිය සැමියාෙගන් ද එවැනි ඉල්ලීමක් කරන්නට අකමැති වූවාය. ඔහු 
සවස් කාලෙය් එළියට බහින්න අකමැතිය. දහවල් කාලෙය් ඔහු සිය රාජකාරිෙය් නියැෙළන 
ආෙරෝග්යශාලාෙව් මුළු කාලයම ගත කරයි. සති අන්තෙය් ඔහු සිය ෙදමාපියන් හමුවන්නට යන්ෙන්ය. 
සංජීවනී තම කාලය ෙකෙස් ෙගවා දමන්ෙන් දැයි ඔහු කිසි දිෙනක විමසා බැලූෙව් නැත. ෙපාතපතක් 
ෙනාකියවන ගුවන් විදුලියට සවන් ෙනාෙදන රූපවාහිනිය ෙනාබලන සංජීවනී දවස ෙගවා දැමුෙව් නිදි 
යහෙන්ය. අප ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුට නිදා ගත හැක්ෙක් දිනකට යම් පැය ගණනක් පමණි. ෙලෝක වාර්තා 
බිඳ ෙහලන නින්ෙදන් ෙගවන ජීවිතයකට සංජීවනී හිමිකම් කියන්නීය. සැමියාත් ඇයත් අතර ඇත්ෙත් 
සාමකාමී වාතාවරණයකි. ඔහු කරන්නට අකමැති ෙදයින් වැළකී සිටීමට ඇය ද වගබලා ගත්තීය. 
  
“නාන කාමරය සුද්ද කරලා නෑ ළඟකදි.” 
  
“ෙම් ටික ෙහෝදන්න දාලා මම ගිහින් බලන්නම්.” 
  
“බලන්න ෙදයක් නෑ.” 
  
පර්සි යමක් කරන්න යයි ෙකළින් කියන්ෙන් නැත. එෙහත් ෙගදර වැඩකට ඔහු අතක් උස්සන්ෙන් 
කලාතුරකිනි. ෙගදර හැම වැඩකටම පාෙහ් වැඩකාරයන් ඇතිව හැදුණු වැඩුණු සංජීවනී නාන කාමරය 
සුද්ද පවිත්ර කරන්ෙන් ෙකෙස්ද කියාවත් විවාහ ජීවිතයට පිවිසි මුල් දිනවල දැන සිටිෙය් නැත. දිනක් රැවුල 
කැපූ ෙකටි ෙකස් වැටුනු කිළිටි ෙපාළව ෙසෝදන සංජීවනීට ඔක්කාරයක් ආෙව්ය. එදා ෙගදරට නිතර 
ෙගාඩ ෙනාවදින පර්සිෙග් මව පැමිණ සිටි දවසකි. සංජීවනීෙග් හඬ කණ වැටුණු මව ඇයට ඇත්ෙත් 
උෙද්ට එන ඔක්කාරය දැයි විමසීය. ඒ දැන් මාස කිහිපයකට ෙපර. තමා දරුවකු පිළිසිඳ නැති බව සංජීවනී 
දනියි. 
  
පර්සිෙග් ෙදමාපියන් තමන් හා එතරම් ෙලන්ගතුකමක් පවත්වන්ෙන් නැති බව ඇය දනියි. සති අන්තෙය් 
පර්සි හා ඔවුන්ෙග් නිවහනට ගිය සංජීවනී මුලින් මුලින් වැඩිමහල්ලන් හා කතා බහට එක් වන්නට තැත් 
කළාය. එෙහත් සංජීවනී ඔවුන්ෙග් ජීවිතයට එක්ෙවන්නට කළින් කළ කී ෙද් ගැන එම සංවාද පිරුෙණන් 
ඇයෙග් සහභාගීත්වය ක්රමෙයන් නැවතිණ. තම ෙතාරතුරු පවසන්නට අකමැති ඇය කවදත් කැමති 
නිහැඬියාව රැකගත්තාය. කලක් යද්දී සති අන්තෙය් ගමන පර්සි තනියම ගිෙය්ය. 
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කලාතුරකින් නාදෙවන ෙගදර දුරකතනෙයන් දහවල් කාලෙය් ඇමතුමක් එනවා නම් එන්ෙන් රුක්ෂානි 
ෙවතින් පමණි. රා� කාලෙය් එන ඇමතීම් වලට සංජීවනී කතා කරන්නට ෙනායයි. ඒවා පර්සි ෙවත ෙයාමු 
ෙකෙරයි. කිසි දිෙනක කතා කෙළ් කවුද කියා ඔහු ඇයට ෙනාකියයි. ඒවා ගැන ඇය තුල කුකුසක් ද නැත. 
  
සිකුරාදා දිෙනක දහවල් කාලෙය් දුරකතනය නාද වුණි. 
  
“ෙහට ෙසනසුරාදා. සමන්තෙග වැඩ ඉවරයි දවල්ට. මාළු එක්ක අල බැදපුවා කන්න එක්ක යමු.” 
  
“පබ් එකකට යන්නැති සම්මන්ත්රණයට ආ අය එක්කලා.” 
  
“ගිෙය නැහැල්ලූ. හැම ෙව්ලක්ම කෑෙව් ෙහෝටලෙයන්ම දීපුවා කිව්වා.” 
  
“බකින්හැම් පැලස් එෙහම බලන්න ගිහින් නැද්ද?” 
  
“සම්මන්ත්රණයට ආ කාණ්ෙඩ මුණ ගැෙහන්න තිබුණ නිසා ෙකාෙහවත් තාම ගිෙය නැතිලු. චිස්වික්වල 
තිෙයන ලන්ඩන් පන්සලට ෙමානවද අරන් ඇවිත්. �නිෙග් අප්පච්චි දීපු ෙදයක්. ඔයා ටියුබ් එක අර 
ගත්ෙතාත් අපිට ටර්නැම් �න් වලදි හමුෙවන්න පුළුවනි. එතැන ඉඳන් වට රවුම් ෙදකයි. එනවා ෙන්ද?” 
  
තම ෙයෙහළිය සියල්ල ෙසායා බලා ඇති බව ෙපෙනයි. ලන්ඩන් නගරෙය් අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න 
කාලයක් ජීවත් වුවද තමා තවමත් එහි පිහිටන ලංකාෙව් පන්සලට ෙගාස් නැත. ෙපාළව යටින් දුවන 
දුම්රිය මාර්ගය ෙහවත් ටියුබ් එක ගන්නා ආකාරය සංජීවනීට පහදා දුන්ෙන රුක්ෂානි. යන එන 
ස්ෙට්ෂන්වල නම් ෙහායා ගත්තම ගමන ෙල්සියි. 
  
“එන්නම්.” 

**** 

“බාරයක් ෙවන්නද?” 
  
ෙසනසුරාදා උදෑසන ගමන ගැන ඇසූ පර්සි ඇහුෙව් ඇෙද්ට කියලා ෙකෙනක් හිතන්න පුළුවන්. ඒත් 
සංජීවනී කල්පනා කෙළ් ගමනට අඳින්ෙන් ෙමාකක් ද යන්නයි. පර්සිෙග් ස්වරෙය් අඩුවක් ඇයට දැනුෙන් 
නැහැ. එයා ගමන යන්න එපා කිව්ෙව් නැහැෙන. 
  
“රුක්ෂානි එනවා පන්සලට.” 
  
“එයා බුද්ධාගෙම් ද? මම හිතුෙව �ස්තියානි කියල.” 
  
පර්සි කියන ඉං�සි නම තිෙයන ෙකෙනකුට බුද්ධ ධර්මය අදහන්න ඇහැකි නම් රුක්ෂානි වෙග් සංස්කෘත 
නමක් තිෙයන ෙකෙනකුට එය අදහනු ෙනාහැකිද? ඇය බුද්ධාගෙම් බව දැන දැනත් ෙමෙතක් පන්සල් 
යන්න පර්සි තමන්ට අඬගැහුෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ඒත් සංජීවනී හැමදාම ෙකළින්ම අහන ප්රශ්නයකට 
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උත්තරයක් ෙදනවා විතරයි. උත්තරයක් ෙදන්න බැරි නම් ෙහෝ නැතිනම් නිහඬව ඉන්නවා ඇෙරන්න 
ආපහු කතා කරන්ෙන නැහැ. ඒ වෙග්ම රුක්ෂානි එක්ක සමන්තව මුණ ගැෙහනවා කියලත්, ඊට පස්ෙස 
තුන්ෙදනාම ලන්ඩනෙය සිරි නරඹන්න ඇවිදින්න ඇති ඉඩකඩ ගැනත්, ඇය කියන්න ගිෙය් නැහැ. 
ෙකාෙහාමටත් පර්සි තනියම ෙගදර ඉන්න එකක්යැ. එයා අද ෙදමාපියන්ෙග නිවසට ගිහින් එන්ෙන රෑ 
ෙබෝ ෙවලා. 

 

**** 

“ෙම් ළමයි පින් දහම් කරන්න ඕන. ලබන ආත්ෙම ලස්සන ෙවලා උපදින්න.” 
  
වැඳ පුදා ගත් රුක්ෂානිටත් සංජීවනීටත් පන්සෙල් හාමුදුරුවන්ෙගන් අවවාදයක්. සංජීවනී ඉක්මණින් 
රුක්ෂානිෙග මූණට එබුෙන් එයා ඒ ගැන ෙමාකක් හරි කට වරද්දා ගන්න කතාවක් කියයි යන බයට. 
  
“බලන්න අපි කැතයි කිව්වෙන.” 
  
පන්සෙලන් එළියට ආ ගමන් රුක්ෂානිෙගන් ෙචෝදනාවක්. 
  
“ඔයාට ඇහුෙන වැරදියට. අද ලස්සනට ඉන්ෙන් ගිය ආත්ෙම පින් කරලා. ඒ නිසා ෙම් ආත්ෙමත් පින් 
කළාම ලබන ආත්ෙමදීත් ලස්සන ෙවනවයි කියල අදහස් ෙකරුෙන්. ෙකල්ෙලා ෙස්රම පින් කරන්ෙන 
ලස්සන ෙවන්නයි,” සමන්ත හිනා ෙවවී පවසයි. 
  
“ඉතින් ෙමානවද බලන්න යන්ෙන? ඔයා ෙහට ආපහු යනවෙන. වැදගත් ෙද්වල් ෙස්රම බලන්න සති 
ෙදකක්වත් ඉන්න බලාෙගන ආවනම් හරි.” 
  
“අපි ඉතින් අනුන්ෙග සල්ලි වලින් ගමන් යන අයෙන. ෙමෙහ ෙහෝටල් වල සති ගණන් ඉන්න අපිට 
ෙකාෙහද සල්ලි.” 
  
“නීතිය හදාරපු අය ලන්ඩන් ටවර් බලන්න කැමති,” රුක්ෂානි කතාව ෙවනස් කළා. එයා අහුවුෙන් නැහැ 
සමන්තෙග සල්ලි ගැන සාකච්ඡාවට. සල්ලි ගැන කතාබහට සංජීවනී කවදත් කැමති නැහැ. 
  
“මම ෙහෝටලෙය ටුවරිස්ට්ලට තිබ්බ විස්තර කිෙයව්වා. ලන්ඩන් ටවර් එක ගැන එෙහම. හරිම මුස්ෙප්න්තු 
තැනක් වෙග. ඇඟ හිරිවැටිලා යනවා ඒෙක ෙතාරතුරු කියවද්දි. හතරකඩට කපලා ෙදන දඬුවම ෙමෙහ 
තමයි පටන් ෙගන තිෙයන්ෙන. රජ්ජුරුවන්ට විරුද්ධ ෙවන අයට දීපු එකක්.” 
  
“අර උල තියන එක එෙහම ෙමෙහත් ෙකරිල තිෙයනවා.” 
  
“ඔය ෙදන්නට බැරිද සතුටු ෙදයක් ගැන කතා කරන්න?” සංජීවනීෙගන් ආයාචනයක්. 
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දවස සුන්දරයි. යාන්තෙමන් හමා යන සිසිල් සුළඟකින් පරිසරය නැහැෙවයි. වසන්තෙය් මල් තවමත් හිස 
ඔසවා නැත. එෙහත් අතු සියල්ලම මල් අද ෙහටම පිෙපන ෙස්යාවක් හඟවති. වටරවුම් ෙදක පසු කර 
ආපසු ඔවුන් ෙපාළව යෙටන් දිෙවන උමං දුම්රිය මාර්ග ස්ථානය ෙවත පැමිණියහ. 
  
බකින්හැම් මාලිගෙය් කළු උස් හිස්වැසුම් පැළඳගත් මුරකරුවන් සිය මුර ෙස්වා කාලය අවසන මාරු වී යන 
උත්සවාකාරය තිෙදනා නැරඹූහ. මාලිගය ඇතුලත සමහර පැති සංචාරකයන්ට විවෘතය. මුදල් ෙගවා රජ 
මාලිගය නරඹන්නට රුක්ෂානි අදිමදි කළාය. ඇය ඒ ෙවනුවට මැඩාම් ටූෙසෝෙග් ඉටිෙයන් නිමැවුන රූප 
ෙකෟතුකාගාරයට ඇතුල් වන්නට තිෙදනටම ප්රෙව්ශපත් ගත්තීය. එයට තරමක මුදලක් ෙගවන්නට වුණි. 
එෙහත් ඇය සමන්තටවත් සංජීවනීටවත් ඊට මුදලින් සහභාගි වන්නට ඉඩ ෙනාදුන්නාය. 
  
ෙකෟතුකාගාරය ඇතුලත වූ ෙලෝක නායකයන්ෙග් හා සුප්රසිද්ධ පුද්ගලයන්ෙග් ඉටි රූපයන්ට විහිළු 
කරමින් ඔවුන් ගත කෙළ් �තිමත් කාලයකි. 
  
“මම ඉක්මණින් ෙගදර යන්න ඕනා,” සංජීවනි මතක් කරයි.  
  
“අපි කන්න තැනක් ෙහායා ගනිමු,” රුක්ෂානිට බඩගිනියි. 
  
පර්සිත් ෙගදර නැති දවසක, සංජීවනීව බඩගින්ෙන් ආපසු යවත ෙනාහැකිය. රුක්ෂානි අත පැළඳි 
ඔරෙලෝසුව දිහා ෙදෙනත් ෙයාමු කෙළ් කාලය ෙකතරම් විගසින් ෙගවී ගිෙය් දැයි විශ්වාස කරනු 
ෙනාහැකිවය. 
  
“ෙස්කර එකට යමුද?” 
  
“ආෙයත් පවුම් ෙදකයි පනහකට ආප්පයක් කන්න ද?” 
  
සංජීවනී ඇහැව්ෙව් රුක්ෂානිත් එක්ක කළින් ගිය ගමනක් මතක් ෙවලා. 
  
“�තාන්ය පවුම් ෙදකයි පනහක් කියන්ෙන්…. රුපියල් හාරසීයක්… මෙග් අම්ෙමෝ.. එක ආප්පයකට?” 
  
සමන්ත ගණන් හදල බලනවා. ගෑණු ළමයි ෙදෙදනාට සිනහව නතර කරගනු ෙනාහැකි තරම්. 
  
“නීතීඥ විභාෙග දාලා ෙමෙහ ඇවිත් ආප්ප හදනව කලින් දැනගත්ත නම්.” 
  
ලංකාෙවන් එළියට ආවාම ෙවන රටවලත් තම රෙට්ත් ඇති ෙවනස්කම් ගැන අදහස් දක්වන්න හැම 
ෙකෙනක්ම ෙපළෙඹන්ෙන් ෙනාදැනුවත්වම. ළාබාල අවදිෙය් පටන් රට රටවල ඇවිදපු රුක්ෂානි නිතරම 
දැක්ෙක ලංකාෙව් අසිරියයි. ඒත් අන්තිමට රට දාල එන කාෙල් එෙහ තිබුණු ප්රචණ්ඩත්වය ෙකාෙහන් 
ආවද කියලවත් හිතා ගන්න බැරුව එයා හිටිෙය. ඒ චිත්ත පීඩාව ගැන සංවාදයකට මුලපුරන්න ඇයෙග් 
හිත තාමත් ඉඩ ෙනාෙද්. 
  
අන්තිමට ඔව්හු පාර අයිෙන් කරත්තයක කෑම විකුණපු ජංගම ෙවෙළන්ෙඳකුෙගන් ඉටි පත් ඉරුවක එතූ 
ෙසාෙසජස් සහ බැදපු අල ෙපති සමඟ සීත කළ ෙකාකා ෙකෝලා ෙබෝතල් තුනක් මිලදී ගත්හ. පාර අයිෙන් 
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වූ බංකුවක වාඩි ගත් තිෙදනා කෑම බීම හිස් කෙළ් මහත් සතුෙටන්. කිසිම වැදගැම්මකට නැති කතාෙවන් 
ඔවුන් කාලය ෙගවා දැම්ෙම් හැමදාම හමුෙවන තිෙදෙනක් ෙලසයි. මහ හයිෙයන් සිංහෙලන් කතා කරද්දී 
අහලින් පහලින් ගිය එක සුද්ෙදක් ෙහෝ සුද්දියක් ෙහෝ ඔවුන් දිහා නිකමටවත් හැරිලා බැලුෙව නැහැ. 
  
කළුවර පාත් ෙවන්න කලින් සංජීවනීව ටියුබ් ස්ෙට්ෂන් එකට හැරලවා ෙදන්නම හිටියා එයා පිටත් ෙවන 
ෙතක්. අනතුරුව රුක්ෂානි සමන්ත දිහා බැලූෙව ඊ ළඟට ෙමානවද කරන්ෙන අහන්න. 
  
“මට තෑග්ගක් ගන්න තැනක් කියන්න.” 
  
“සිහිවටනයක්ද?” 
  
“මාලයක් වෙග.” 
  
“ගෑණූ ළමෙයකුට එෙහනම්.” 
  
“දැන් කාෙල නම් ලංකාෙව් ෙකාල්ෙලාත් මාල දානවා.” 
  
සමන්ත කිව්ෙව් නැහැ ගෑණු ළමය කවුද යන්න. ෙදන්නම ඩබල් ෙඩකර් බස් එකක නැඟ්ග. ලංකාෙව් 
ඉස්සර ෙම් විදිෙය බස් දිව්ව කියල මතකද යැයි සමන්ත රුක්ෂානිෙගන් ඇහැව්ව. නිතරම එංගලන්ෙත 
ආපු නිසා ෙම් වෙග බස් මුලින්ම දැක්ෙක ලංකාෙවදිද එංගලන්ෙතදිද කියල මතකයක් නෑ කියල රුක්ෂානි 
උත්තර දුන්න. 
  
බස් එක ඇතුෙල් ටිකට් ෙදන්න ආපු ෙකාන්ෙදාස්තර නිල් ඇස් ඇති, ලා පාට රත්තරන් හුරුවට 
ෙකාණ්ඩය ඇති රූමතියකි. ඇය ෙවත ෙහලූ සමන්තෙග බැල්ම රුක්ෂානිව අතීතයට ඇදෙගන ගියා. සුද්දි 
නම් ෙදන්නව සෙත්කට ගණන් ගත්ෙත නැහැ. සමන්ත ෙදන්නටම ටිකට් ගන්න හදන ෙකාට 
එංගලන්තෙය ගමනාගමනය ගැන රුක්ෂානි සමන්තට පැහැදිලි කළා. එක් පැත්තකට පමණක් යන 
ප්රෙව්ශ පත් ගන්නට ෙපර ආපසු පැමිණිය හැකි ටිකට් පෙතහි මුදල ගැන ෙසායන්න අවශ්යයි. ෙබාෙහෝ 
අවස්ථාවල එක් පැත්තකට යන දුර සඳහා අය කරන මුදලට අමතරව තවත් පවුමක් ෙගවීෙමන් පමණක් 
එම දුර ප්රමාණය ආපසු එන්නට ද පුළුවනි. 
  
“පුදුම රටක්ෙන. එතෙකාට ආණ්ඩුවට පාඩු නැද්ද?” 
  
“ඔයා වෙග ෙනාදන්න ටුවරිස්ට්ල ෙදපැත්තටම එක ගාන ෙගවනවෙන. පාඩු නැහැ.” 
  
සාප්පු සවාරි සඳහා සංචාරකයන් සුලබව ගැවෙසන්ෙන ලන්ඩන් හි ඔක්ස්ෙෆෝර්ඩ් සහ රීජන්ට් වීදි, 
නයිට්ස්�ජ් සහ ෙකන්සින්ග්ටන් පැති වල. බස් වල නැඟ එහා ෙමහා හැම තැනම ගිය ෙදන්නම 
අවසානෙය් දී නැවතුෙන් ලන්ඩනෙය් වික්ෙටෝරියා සහ ඇල්බට් ෙකෟතුකාගාර සාප්පුෙව්. 
  
“ෙකෟතුකාගාරයට ෙනාගිහින් සාප්පුෙවන් බඩු ගත්තට කමක් නැද්ද?” 
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“�තාන්ය ඉතිහාසයම කියවලා ඉවර කරන්න ඕනා ෙමතනින් බඩු ගන්න කලින්,” රුක්ෂානි සමන්තට 
කවටකම් කළාය. 

කලකට ඉහත දී ෙවන් වන්නට ෙපර ඔවුන් ෙදෙදනා අවුරුදු ගණනාවක් දැන හැඳින සිටියහ. කුඩා 
කාලෙය් තම අසල්වැසියා වූ සමන්තව රුක්ෂානි දැක තිබුනා පමණි. ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලයට ප්රෙව්ශයත් 
සමඟ ඔහු හා සමීප ඇසුරක් පටන් ගැනුෙන් සිය ෙයෙහළිය වූ �නි නිසයි. වසර ගණනක දැන හැඳුනුම්කම් 
පැවැත් වුවද අද තරම් කතා බහක් ඒ අවුරුදු ගණනාව තුලදීම ඔවුන් අතර සිදු වී නැත. 
  
ෙකෟතුකාගාර සාප්පුව තුළ අගනා තෑගි භාණ්ඩ වූහ. �තාන්යෙය් නිම කරන ලද අනගි මාලයක් ෙවත 
සමන්තෙග් අවධානය ෙයාමුව තිබුණි. කඳුළු බිංදුවක හැඩෙයන් යුත් නිල් පැහැති පුෂ්පරාග ගලකින් 
එෙමන්ම ඒ වටා රැස්වුනු කළු පැහැති මාකසයිට් වලින් යුත් ස්ටර්ලින් රීදිෙයන් නිමැවුනු මාලය 
සැබැවින්ම ලස්සනය. චාම් අලංකාරයක් එහි දිස්වුණි. ෙමය එංගලන්තෙය් ම නිමැවුනක් දැයි කියා ඔහු 
කිහිප වතාවක් සාප්පු නිෙයෝජිතයාෙගන් ඇසීය. මාකසයිට් ගල් තැෙනන්ෙන් �ස්ටලයිස් යකඩ පයිරයිට් 
වලිනි. ෙමම මාකසයිට් ස්විට්ස්සර්ලන්තෙය් ජූරා කඳු වැටිෙයන් එන ලද්දකි. සාප්පු නිෙයෝජිතයා මාලය 
එංගලන්තෙය්ම නිම වූවක් යයි තහවුරු කෙළ්ය. එය �තාන්ය පවුම් තිස් පහකි. කිසිම පසුබෑමක් 
ෙනාමැතිව මාලයට මුදල් ෙගවූ සමන්තට සාප්පු නිෙයෝජිතයා එය අලංකාර අසුරනයක බහා 
ෙකෟතුකාගාර සාප්පුෙව් නම ලියැවී ඇති තෑගි කඩදාසියක දවටා දුන්ෙන්ය. 
  
ආප්පෙය් ගාන වැඩියි කියපු ෙකනා මාලයට මුදල් ෙගවූ ආකාරය ගැන රුක්ෂානි පුදුම වුනත් ප්රශ්න 
කරන්න ගිෙය් නැහැ. සමන්තෙග අම්මට ෙවන්න ඇති. ලංකාෙව් අයට එංගලන්තෙයන් මාල අරෙගන 
යනවද? අගනා මැණික් තිෙයන්ෙන ලංකාෙව්. රැජිණෙග් ඔටුන්ෙන තිෙයන මැණික් ගල් එෙහමත් 
ලංකාෙවන්. ඒත් කැමති ෙකෙනකුට තමන්ෙග සල්ලි කැමති ආකාරයට වියදම් කරන්න අයිතියක් 
තිෙයනවෙන. 
  
“ඔයාට රෑ ෙවනව ෙන්ද?” සමන්ත අහයි.  
  
“ෙමෙහ හැෙමෝටම රෑ ෙවන්ෙන එකම ෙවලාවට,” රුක්ෂානි කියයි.  
  
රුක්ෂානිට කවදත් අහවල් ෙවලාවට ෙගදර ඉන්නම ඕනා කියලා කවුරුවත් නීති දාලා නෑ. ලන්ඩන් 
නගරෙය් තැනින් තැන පහන් දැල්ෙවයි. දහවල තිබුණු සුන්දරත්වය ෙවනුවට පරිසරෙය් උත්සව�යක් 
පැතිෙරයි. සවස් කාලෙය් එළිපහළියට බහින්ෙනෝ විසිතුරු ඇඳුෙමන් සැරසී සිටින්ෙනෝය. කාර්යාලය ෙවත 
අඳින සිහින් ඉරි ඇති ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෂර්ට් ෙවනුවට තද පැහැ වලින් යුතු දිලිෙසන සිල්ක් කමිස තරුණයන්ෙග් 
හුරුබුහුටි කඩවසම් බව හුවා දක්වන්නට සමත් ෙවති. කාන්තාවන් ෙකාට හම් සායවල් ෙහෝ ඇඟට තදවුනු 
වර්ණවත් දිග ගවුම් ඇඳ, අඩි උස සපත්තු දමාෙගන තරුණයන්ෙග් අෙත් එල්ලී ගමන් ගනිති. ඔවුන් 
සියල්ලන්ම තම ඇඳුම් වලට උඩින් විවිධාකාර අරුෙමෝසම් කබා ඇඳෙගන සිටිති. වසන්තය ආසන්නෙය් 
රා�ය මඳ සීතලකින් යුතුය. 
  
සමන්තව ආපහු ෙහෝටලයට ඇරලන්න ගියත් තාම රෑ ෙවලා මදිෙන කියලා හිතලා රුක්ෂානි සමන්තට 
ඉං�සි පබ් එකක් ෙපන්නන්න ඊට ඇතුල් වුනා. 
  
“සුරාහල් වලට ගෑණු ළමයි පය ගහනවද?” 
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සමන්ත ටිකක් අදිමදි කළා ඇතුල් ෙවන්න. 
  
“සමහර ඉං�සි පබ්, රෑ අට ෙවනකම් පුංචි ළමයින්ටත් ඇතුලට එන්න අවසර ෙදනවා. මුළු පවුලටම ඇවිත් 
කෑම බීම ගන්න පුළුවන් තැනක්.” 
  
රුක්ෂානි තතු පහදයි. 
  
“ෙමානවද ෙබාන්ෙන?” 
  
ෙව්ටර් තැන එන්නට ප්රථම සමන්ත රුක්ෂානි විමසීය. 
  
“ෙමෙහ බියර් ඉල්ලන්ෙන වීදුරු වලින් ෙදන්න ෙබෝතල් වලින් ෙදන්න කියල ෙනෙම්. පයින්ට් එකක් 
නැත්නම් ෙදකක් ෙදන්න කියල. ඔයා කැමති ලාගර් වලට ද ස්ටවුට් වලට ද?” 
  
“ෙමන්ඩිස් ස්ෙපෂල් නැද්ද? ඩ්රෑම් වලින් ෙදන්නැද්ද?” 
  
සමන්ත කැම්පස් ඉන්න කාෙලත් මත්පැන් කට ගෑ ෙකෙනක් ෙනෙවයි. 
  
“ලන්ඩන් වල ලයන් බ්රෑන්ඩ් ලාගර් ස්ටවුට් ෙදකම විකුණන තැන් තිෙයනවා. ඩ්රෑම් ගැන නම් මං දන්ෙන 
නෑ.” 
  
සිංහ සංෙක්තය යටෙත් බියර් ෙබෝතල් ෙකෙරන්ෙන ලංකාෙව්. ඒත් අන්තිෙම්දි සමන්ත තීරණය කළා 
එංගලන්තෙය් හදන ෙදයක් ෙබාන්න. රුක්ෂානි රතු වයින් වීදුරුවක් ගන්න ෙකාට සමන්ත බියර් පයින්ට් 
එකක් ෙගන්න ගත්තා. දවස පුරාම ෙතාර ෙතෝංචියක් නැතුව ෙදාඩවපු ෙදෙදනා දැන් නිහඬයි. ගිනි උදුනක් 
ආපනශාලාෙව් පැත්තකින් පරිසරයට ගත පිනවන රස්නය ෙදමින් දැල්ෙවයි. කළු ගල් ෙලසින් 
ෙපෙනන්නට කෘතිම බදාමයකින් නිමැවුනු අවට බිත්ති සැරසී ඇත්ෙත් දඩයම් ෙත්මාවකි. වටපිටාෙව් 
එල්ලා ඇති පින්තූර රාමුවල අශ්වයන් පිට නැඟී යන රතු පාටින් ඉනට වැෙටන ෙකෝට් පැළැඳ ගත් 
පුද්ගලයන් ද ඔවුන් සමඟ දුවන බලු රෑන් වල සිතුවම් තිබුණි. 
  
“ඔයාලෙග ෙගදර ඉස්සර පාටි තිෙයන ෙකාට මම රෑට ඉස්ෙතෝප්පුෙව ඉඳන් බලාෙගන ඉන්නවා.” 
  
සමන්ත අතීතෙයන් බිඳක් ෙගනාවා. 
  
“ඔයයි ඔයාෙග ඩැඩියි ඩාන්ස්. ඔයාෙග මමී පියාෙනෝ. සිංදු කියන හැටි.” 
  
සමන්තෙග වාක්යය හරියකට සම්පූර්ණ නැහැ. 
  
“ඔයාලෙග ෙගදරටත් ෙසනඟ පිෙරන්න එනවෙන ඒ දවස්වල.” 
  
“අෙප් ෙගදර පාටි දැම්ෙම් නැහැ. ෙගදරට ආ අය තාත්තා එක්ක ඔෆිස් කාමරෙය ෙදාරවල් වහගන 
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ෙද්ශපාලන සාකච්ඡා තිබ්බ විතරයි.” 
  
“මම ඉස්සර ලංකාවට එන හැම වතාෙවම ඊ ළඟ දවෙස උෙද්ට ෙනාවැරදීම දකින්ෙන ඔයා ෙරෝයල් එකට 
යන හැටි. ඊට පස්ෙස නීති විද්යාලයට යන හැටි. මට ඔයා යන එන දිහා බලල හරියටම ෙවලාව කියන්නත් 
පුළුවන් කම තිබුන.” 
  
“තාත්තට ලැබුණ ආණ්ඩුෙව වාහන වල යන්න වුනාම මට ඕන ඕන ෙවලාවට යන්න බෑ. තාත්තා 
අමාත්යාංශයට යන ෙකාට මාවත් මගින් බස්සල යන්ෙන.” 
  
“මම ෙමෙහන් ඒ දවස්වල ලංකාවට යන්න කැමති නැහැ. මෙග ෙලෝකය ෙමෙහ. ඒත් හසන්ති, �නි, 
රුක්ෂානි එක්ක එකතු වුනාට පස්ෙස ආපසු ෙමෙහ එන්න කැමති වුෙන් නැහැ. කැමති නැති රටට 
යන්නමයි හැම තිස්ෙසම මට සිද්ධ වුෙන්.” 
  
“ඔයාට යාළුෙවා ෙකාච්චර හිටියද ඔය හතර ෙදනා එක් ෙවන්න කලින්. ඉස්සර එන්ෙන ෙකල්ෙලා මිනි 
ස්කර්ට් දාෙගන, ඩ්රයිවර්ලා ෙගනැත් බස්සලා යන්ෙන.” 
  
“ඒ මම ෙතෝර ගත්තු යාළුෙවා ෙනෙම්. මමී ඩැඩි අඳුනන අය. ඒ ළමයි ෙවන ෙලෝකයක අය.” 
  
“ඔයත් ඒ ෙලෝකෙය්ම තමයි.” 
  
“මාව ෙනාදන්න අය එෙහම හිතුවා.” 
  
රුක්ෂානි වයින් වීදුරුව බිව්ෙව් ෙහමිහිට. සමන්තෙග පයින්ට් එක ඉවර ෙවන්න කළින් තවත් වීදුරුවක් 
ෙනාගන්න. සමන්ත තව පයින්ට් කීයක් ෙබාන්න හිතාෙගන ඉන්නවා ද දන්නෑෙන. 
  
“මම ආසාෙවන් හිටිෙය ඔයාව අඳුර ගන්න. ඒත් ඔයා මට කත ා කරන්නවත් චාන්ස් එකක් දුන්ෙන නෑ.” 
  
සමන්ත මුමුණයි. රුක්ෂානි නිහඬයි. ෙමානවා කියන්නද? 
  
“අපි ෙදන්නට එකට අනාගතයක් තිබුණ.” 

සමන්ත ඉං�සිෙයන් පැවසුෙව් බීමෙතන් ෙනෙමයි. 
  
එදා රා�ෙය ෙගදර ගිය රුක්ෂානි �නි එවලා තිබුන ගුවන් ලියුම ආෙයත් අතට ගත්ත. මැලියම් කූරුවක් 
ෙසායාෙගන ලියුම අරින ෙකාට ඉරී ගිය කෑලි එකතු කරල හරි හැටියට ආපහු අලවල �නි ලියුම අයිෙන් 
කුරුටු ගාපු හරිය කිෙයව්ව. 
  
“සමන්තයි මමයි විවාහ ෙවනවා. දින තවම තීරණය කරල නැහැ. ඔයාල ෙදන්නට ලංකාවට එන්න 
පුළුවන් දවස් දන්වන්න.” 
  
ඒ �නි එවපු ගුවන් ලියුෙම ඉං�සි බෙසන් සඳහන් රුක්ෂානි ෙමෙතක් ෙනාකියවපු ෙකාටසයි. 
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වසා දැමූ පාසැල් නැවත ආරම්භ වී ඇත. ෙපළ ගැසී තිබුණු සාමාන්ය ෙපළ හා උසස් ෙපළ ෙපාදු සහතික 
පත් විභාග එක දිගට පැවැත්වුණි. වසර ෙදක තුනක් වසා දමා තිබුණු ලාංකික උසස් අධ්යාපන ආයතන ද 
එෙකන් එක නැවතත් විවෘත වන්නට පටන් ෙගන. රැකියා ෙසායා ගත් සමහර ශිෂ්ය ශිෂ්යයාවන් ආපහු 
විශ්වවිද්යාලය ෙවත ආෙව් නැත. සිසු සංඛ්යාව විශාල වශෙයන් අඩු වන්නට ෙහ්තු වූ තවත් කරුණක් වුෙය් 
මරුමුවට පත් වූවන් හා අතුරුදහන් වුවන්ය. පවුල් පිටින් මරුමුවට පත්වූ ෙහෝ අතුරුදහන් වූ අය ගැන 
දන්වා යවන්නට ෙකෙනක් සිටිෙය් නැත. 
  
ආපසු තම අධ්යාපනික ආයතනවලට ඇතුල්ෙවන්නට වරම් ලත් ශිෂ්ය ශිෂ්යයාෙවෝ ලහි ලහිෙය් අධ්යයන 
කටයුතු වල නිරත වූහ. අතමිට යහමින් ඇති ඉං�සි බස් හුරු අය ඒ ෙවද්දී පිටරෙටන් උපාධි ලබා අවසන්. 
ඔවුන් අතරට රුක්ෂානි ද අයත් වූවාය. ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ලත් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් එංගලන්ත 
විශ්වවිද්යාලය ඇයට සහනයක් ලබා දුන් නිසා ඉක්මණින් උපාධිය නිම කරන්නට ඇයට හැකිවුණි. ළඟදීම 
පැවැත්ෙවන �නිෙග් විවාහ උත්සවයට එන බව රුක්ෂානි ලිපියකින් හසන්තිට දන්වා යැවීය. 
  
“ෙබ්බි කතා කළා. සුමාෙනටම එයාට කන්න උයන්න ෙද්වල් ලිස්ට් එකක්ම දුන්නා.” 
  
“චූටි මැණිකා, අමරදාස තනියම ද එයාර් ෙපෝට් යන්ෙන?” 
  
“ඔව්. ෙලාකු මහත්තෙයල ඊට පස්ෙස දවෙස ලංකාවට එනවා. ෙලාකු අක්කා දිව්ය ෙලෝෙක් ගිහින් වෙග 
ෙම් දවස්වල. කුස්සිය පැත්තට අපිට එන්න ෙදන්ෙනත් නැහැ.” 
  
හසන්ති චූටි මැණිකට සාමාන්ය ෙපළ විභාගය ට පාඩම් කියා ෙදන්න නිතර රුක්ෂානිෙග් නිවහනට ආවා 
ගියාය. පාසැල් ගිෙය් නැති වුනාට බාහිර විභාග අෙප්ක්ෂිකාවක් ෙලස අධ්යයන ෙපාදු සහතික පත්ර 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ලියන්න ඇයට උදව් දුන්ෙන හසන්තියි �නියි. �නි තමයි ෙස්රම පහුගිය ප්රශ්න 
පත්ර ෙසායල ෙගනාෙව. හසන්ති චූටි මැණිකා ළඟින් ඉඳෙගන ඒ ෙස්රම පැහැදිලි කළා. ආසාමන්ය වූ 
හැකියාෙවන් ක්ෂණිකවම ෙකෙනක් කියන්න වටහා ගැනීෙම් වාසනාව චූටි මැණිකා සතුයි. සාමාන්ය 
ෙපළ විභාගෙයන් ඇය උසස් ෙලසින් සමත් වනවා නිසැකය. එෙහයින් ඔවුන් කාලය කා ෙනාදමා 
දැනටමත් උසස් ෙපළ විෂයයන් හැදෑරීම පටන් ෙගන ඇත. 
  
“හසන්ති ෙබ්බි ෙදාස්තර ෙකෙනක්ට වඩා ටීචර් ෙකෙනක් වුනා නම් ෙහාඳයි.” 
  
“ෙදාස්තරලට උගන්වන ටීචර්ලත් ඉන්නවෙන.” 
  
“මම ඉතින් ඒ ගුරුවරු ගැන දන්ෙන නෑ. ඒ වුනත්, හසන්ති ෙබ්බිට ඇහැකි ඕන ෙදයක් ෙහාඳට පැහැදිලි 
කරන්න.” 
  
“බටර් ගාන්න ඕෙන් නෑ. රුක්ෂානි ආවම මම ෙමෙහ එන එක වැඩියිෙන,” හසන්ති චුටි මැණිකට මතක් 
කළා.  
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ඇයට පාඩම් කියා ෙදන්නට හසන්ති කාලය මිඩංගු කරන්ෙන් පුද්ගලික ලාභයක් අත්විඳිමිනි. එය 
කිසිෙවක් ෙනාදනියි. රෙම්ෂ් රෙටන් පිටව ගිය දා පටන් ඇයෙග් ජීවිතෙය් ෙලාකු අඩුවක් ඇත. කාන්සිය 
තනිකම හසන්තිට වැඩි වැඩිෙයන් දැෙනයි. ෛවද්ය විද්යාලෙය් සෑම ෙදාරක් ඇය අතින් ඇෙරන්ෙන් 
වැෙහන්ෙන් රෙම්ෂ් සිහියට නංවමිනි. මහ ෙරෝහෙල් වාට්ටු අතෙර් සුදු ෙදාස්තර කබා ඇඳගත් ෛවද්යවරු 
හා සිසුන් ඇවිදින අවස්ථාවල ඇය ඔවුන්ෙග් මුහුණු පරීක්ෂා කරන්ෙන් රෙම්ෂ් ඔවුන් අතර නැති බව 
ෙහාඳටම දැන දැනය. ෛවද්ය විද්යාලෙයන් පිටත ඇය ගත කරන වැඩි කාලය ෙගවී යන්ෙන් රුක්ෂානිෙග් 
නිවෙස්ය. චූටි මැණිකාට පාඩම් කියා ෙදන හසන්තිෙග් සිත මඳකට රෙම්ෂ් ගැන සිතුවිලි ෙවතින් ඈත් 
ෙවයි. එය ඇයෙග් සිතට සහනයකි. 
  
“ෙබ්බි එයාෙපෝට් යනවා නම් අමරදාස අයිය ඇවිත් උෙද්ට එෙහන් එක්ක යයි.” 
  
චූටි මැණිකාෙග් වදනින් අවදි වුනු හසන්තියි චූටි මැණිකයි ඇරුණු ෙපාත් ෙම්සය මත තිබිය දීම පුටු වලින් 
නැඟිට අමරදාස ෙසායා දිවූහ. තරප්පු ෙපළ දිෙග් දිවෙගන එන ඔවුනට ෙපාඩි මැණිකාෙගන් තරවටුවක්. 
  
“කඩාෙගන බිඳෙගන ෙකාෙහද ෙම් ෙදන්න දුවන්ෙන?” 
  
“හසන්ති ෙබ්බි… එයාර් ෙපෝට්…. අමරදාස අයිය තාම ෙගදර ද?” 
  
කලබල ෙවලා චූටි මැණිකට වාක්යය සම්පූර්ණ කරගන්නත් බෑ. හසන්ති තමා ෙවනුෙවන් දැනටමත් කර 
ඇති උපකාර තක්ෙස්රු කළ ෙනාහැකිය. හසන්ති ෙවනුෙවන් කළ හැකි පුංචි ෙදයක් හිතට ඒම ගැන චූටි 
මැණිකා උද්දාමෙයන්. අමරදාස ෙහායාෙගන රුක්ෂානි එන දවෙස ගුවන් ෙතාටුපල ෙවත යන්න කතිකා 
කරෙගනයි එදා හසන්ති ෙගදර ගිෙය.  

 
  
**** 

නිදිබර හරින  අය මඟ ෙදපස ෙගවල් ෙදාරවල් එෙහන් ෙමෙහන් හැර දමති. ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් 
උදෑසනින්ම සැරසී රැකියා සඳහා ෙමන්ම පාසැල් යන්නටත් මහපාරට බැස ඇත. හසන්ති අමරදාස සමඟ 
වාහනෙය් ඉදිරි ආසනෙය්ම අසුන් ගත්තාය. අමරදාස වාහනය පිටතින් ෙසෝදා පමණක් ෙනාව ෙපාලිෂ් දමා 
ඔප දමා ඇත. ඇතුලත සීට් කවර ෙකාෙහ්ෙදෝ තැනකට ෙගන ෙගාස් ඔහු ෙසෝදා මැදෙගන ආ බව 
මැණිෙකලා හසන්තිට කීහ. ඒ ෙලාකු මහත්තයා එන නිසා. අමරදාසට හරි සතුටුයි. අමරදාසෙග් ජීවිතෙය් 
එයා අයිති වුෙන් එකම පවුලකට. ඒ අතුරුපාන පවුලට. තමාෙග් පවුෙල් සාමාජිකෙයා නැවතත් එකතු 
ෙවනව වෙග් සතුටක් ඔහුට දැනුෙන. තමන් ඔවුන්ෙග් ෙස්වකයා ඔවුන් තම ස්වාමියන් කියන ෙවනස 
ඔහුෙග් සිතට නැඟුෙන් නැත. 
  
ආනන්ද අතුරුපාන යන නෙම් බල මහිමය උපෙයෝගී කරගත් අමරදාස ගුවන් ෙතාටුපෙල් මඟීන් 
නික්ෙමන ස්ථානය ළඟටම යන්න පාස් එකක් වාහනෙය් රඳවා ෙගන. කිසිත් කතාවක් නැතිව වාහනය 
ඉදිරියට ගියා. මාර්ග බාධක ෙපාළු ඉදිරිෙය් හිටෙගන සිටි තුවක්කු මානා ගත් හමුදා භටයින් අත වනා 
රථයට ඉදිරියට ඇෙදන්න ඉඩ දීලා අයින් වුනා. ඉස්සර කාෙලක හිටපු ජනාධිපතිෙග වාහනය දැන් 
විකුණල ද නැත්නම් එයාට තාම තිෙයන්ෙනත් ෙම් ජාතිෙයම එකක් ද කියල හසන්ති කල්පනා කළා. 
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සූට්ෙක්ස් ෙපට්ටි එකක් පිට එකක් උඩ ගහල ඒ මත එරමිණිය ෙගාතා ෙගන රුක්ෂානි. එයා ළඟින් 
ෙල්න්සුවකින් දහදිය පිහ දමමින් කාන්තාවක් හිටෙගන. කවුද ඒ…? අඳුනන හැඩ රුවක්…. වාහනය 
දැක්ක රුක්ෂානි අත වනනවා. 
  
“සංජීවනී! ඔය ෙදන්න එකටම එනවා කියල කිව්ෙව් නෑ.” 
  
ෙදාර ඇරෙගන හසන්ති දිව්වා එයාල ෙදන්න අසලට. උදව් කරන්න ආ අය එළවලා අමරදාස වාහෙන් 
ඩිකිය ඇරල සූට් ෙක්ස් ඒකට ඔබන්න උත්සාහයක. අහල පහල තුවක්කු උරුක් කරන් ඉන්න හමුදා 
භටෙයා එයාල නැවතිල එතන ආචාර සමාචාර දක්වන්න කාලය ගන්න එකට අකමැතියි. අමරදාසට 
පමණයි ඒක සිහිෙය ඇත්ෙත. 
  
“පුදුමයි. ඒත් ඇත්තයි,” රුක්ෂානිෙග මුහුණ දඟකාර හිනාෙවන් පිරිලා. 
  
“අන්තිම මිනිත්තුව ෙවනකන් අපි ෙදන්නම දැනන් හිටිෙය නෑ සංජීවනීට එන්න පුළුවන් ෙවයිද බැරිෙවයි 
ද කියල. ඒකයි කාටවත් කිව්ෙව නැත්ෙත.” 
  
රුක්ෂානිෙග ඇස් ප්රෙමෝදෙයන් විකසිතයි. ෙව්ලාව උදෑසන හය වුවද ෙසෙමන් ෙසෙමන් ඉහළට 
නඟින්නට තැත දරන ෙකාළඹ නගරෙය් උෂ්ණත්වය එය නිර්වතන කලාපීය රටක් යැයි කියා පාන්නට 
ෙමන් පරිසරෙය් ආර්ද්රතාවය දැඩි කරයි. ඊට හුරුපුරුදු කම් තව දුරටත් ෙනාකියන සංජීවනී හා රුක්ෂානි 
මුහුණින් කනින් ෙපෙරන දහදිෙයන් ෙතත්ෙවලා. 
  
“ඒ. සී. දාන්න එපා අමරදාස අපිව සීතෙල් මිෙදයි.” 
  
ඇඳ සිටි ෙඩනිම් කලිසෙමත් වුලන් බ්ලවුස් එක ඇතුෙලත් දාඩිය බිංදු එකින් එක ෙබ්රී වැෙටද්දී රුක්ෂානි 
කියා සිටියාය. සුද්ධ පවිත්ර කළ වාහනය ඇතුලට දුවිලි එනවාට අකැමති වුවත් අමරදාස නිශ්ශබ්දව 
වාහනය ඇතුලත සමනය වන සිසිල් සුළඟ නිමා දැමුෙව්ය. 
  
වාහනෙය් වීදුරු කවුළු පහත් කළ රුක්ෂානි හිස ඇළකර එළියට දැම්මාය. 
  
“ඔළුව එළියට දානවා නම් ජෙන්ල වහනවා,” අමරදාස තරවටු කරයි.  

හිස වහාම ඇතුලට ගත්තත් රුක්ෂානිෙග ඇස් වටපිටාව දිහා කරකැවුනා. පාෙර් පැත්තකින් ඌෙරක් දිව 
යයි. කුඩා ෙකාල්ෙලක් ෙකාට කලිසම් වැරහැල්ලකින් පමණකින් සැරසී අෙත් ෙකෝටුවක් ඇතිව ඌරා 
පිටුපසින් පන්නා ෙගන යයි. බයිසිකල් කාරෙයෝ එෙහන් ෙමෙහන් දමා බස් ඉදිරිෙයන් පවා බයිසිකලය 
පදින්ෙන් ජීවිතයට ඇල්මක් නැත්තා ෙස්ය. වාහන සියල්ලම එකිෙනකා පරදවමින් ෙහෝන් ගසති. 
හයිෙයන් ගහන තරමට පාෙර් ඉඩකඩ ලැෙබනවද? තනි කකුෙලන් යන බලු කුක්ෙකක් පාර අයිෙන් බලා 
ඉන්ෙන් පාර පනින්නට ෙනාව එහි සිරි නරඹන ෙලසිනි. මහා කාලෙඝෝෂාව මැද, කිසිම නීතියක් රීතියක් 
නැතිව දිව යන යාන වාහන වලින් පිරුණු මහපාර මැද කණ්ඩිෙය් නාකි බැල්ලියක් තද නින්ෙද්. 
  
“�නි ෙම් දවස් ටිෙක් පිස්සු හැදිලා වෙග්.” 
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ෙතාරතුරු ෙබදා ගන්න පටන් ගන්ෙන ෙකාෙහන්ද? 
  
“හැෙමෝම ෙබාස් කර කර ඇති.” 
  
රුක්ෂානිෙග ඇහි බැම ඉහළ පහළ යනවා. එයා අත් ෙදෙකන් උස්සලා ෙකාණ්ඩ කැරලි ෙදකක් පස්සට 
දාන හැටි ඉඟි කෙළ් වාහෙන් උන්නු හැෙමෝෙගම හිනාව මැද්ෙද. 
  
“ෙහට හවස එෙහ එන්න කිව්ව සාරි ජැකට් ට්රයි කරන්න.” 
  
“මම ෙපාෙරාන්දු ෙවනවා කිසිම වාදයක් පටන් ගන්ෙන නැහැ කියල.” 
  
රුක්ෂානි අත් ෙදකම පපුවට තියල ෙයෙහළියන් ඉදිරිෙය් ෙපාෙරාන්දු වුනා. අහන්න කියන්න ෙද් 
ෙගාඩාක්. ෙකාෙහන් පටන් ගන්නද? හද පාරන ආෙව්ග වෙග්ම සුන්දර අතීතයක මතක වාහනය තුල 
පිරිලා ඉතිරිලා. තුන් ෙදනාම එක පාරටම වෙග් නිශ්ශබ්ද වුෙන් අතීතෙය් එක් එක් තැන් මතකයට ගලා ආ 
ෙහයින්. 
  
ගුවන් ෙතාටුපෙල් සිට නිවසට පුංචි දුරක් වුනත් පැයක් හමාරක් ගියා රුක්ෂානිෙග ෙගදරට එන්න. භීෂණ 
සමෙය් සෑෙහන මනුෂ්ය ඝාතන සිදු වුනත් ෙකාළඹ නගරෙය් ජනගහණය නම් අඩුවක් ෙවලා නැති හැඩයි. 
  
“ඔයා ෙමෙහ ද ඉන්ෙන?” 
  
සංජීවනීෙග් බඩු භාණ්ඩත් වාහනෙයන් එළියට ගත් නිසා හසන්ති ඇහුෙව. 
  
“ෙලාකු කතාවක්. යමු කියන්න.” 
  
රුක්ෂානි කෙර් දාෙගන ආ මල්ල හසන්ති අතට ෙදමින් කීය. මැණිෙකලා තුන් ෙදනා අවුත් රුක්ෂානි 
වටකර ගත්හ. 
  
“ෙබ්බිට මහන්සි ඇති. ෙපාඩ්ඩක් නිවිහැනහිල්ෙල ඉන්න දීපල්ල.” 
  
අමරදාස ෙලාක්කා වෙග් මැණිෙකලට ෙදාස් කියනවා. ඒත් ඔහුෙග මුහුණ පුරා පැතිරිලා ඇත්ෙත 
ෙසෙනහස. මැණිෙකල තුන් ෙදනා රුක්ෂානිෙග ෙකාණ්ෙඩ අතගානව, අත් අතගානවා. පිට පිරිමදිනවා. 
ආපහු රටට ආවා කියල විශ්වාස කර ගන්න බැරුව වෙග. රුක්ෂානි රෙටන් පිටව ගිය හැටි දන්න නිසා 
ෙමච්චර ඉක්මණින් ආපහු එන්න පුළුවන් ෙවයි කියල තමන්ටත් විශ්වාස කළ ෙනාහැකි වූ ෙදයක් යැයි 
හසන්තිටත් එෙවෙල් සිතුණ. 
  
“අම්මා ආෙය බැඳල. එයා කැමති නැහැ මම ඒ ෙගදර ඉන්නවට. අතීතය අමතක කරන්න හදන්ෙන 
කියලා. මම ලංකාවට එනවට කැමති වුෙනත් නැහැ. එන්න එපා කිව්වා.” 
  
ඇඟ ෙසෝදා ගත් සංජීවනී රුක්ෂානිෙග කාමරෙය් දී හසන්තිට කීවාය. සංජීවනී මහත් ෙවලා. නිතරම සිය 
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රූප ලාවන්යය ගැන සැලකිල්ෙලන් සිටි ඇයට ෙමවන් පෘථුල ෙද්හයක් ඇයි? ඇය ගැබ්බර බවක් 
ෙනාදක්වයි. පව් අහිංසක ෙකල්ල. 
  
“අපි සංජීවනීෙග් ආච්චිට කියලා ටිකට් ෙගන්න ගත්තා එන්න. මාත් එක්ක ෙමෙහ ඉන්නවා කිව්වම එයාල 
කැමති වුනා. අපි පර්සිට කිව්ෙව �නි ටිකට් එව්ෙව කියල. එනවට පර්සි එච්චර කැමති වුෙන් නැහැ. 
අකැමති වුෙන්ත් නැහැ. ෙවඩින් එක නිසා මුකුත් කිව්ෙව නැහැ.” 
  
සාළුවකින් ඔළුව වසාෙගන තවත් සාළුවක් ඇඟ ඔතා ෙගන ගී තැටියක වැෙයන සිංදුවක හඬ වැඩි කරමින් 
රුක්ෂානි කතාවට එක් වූවාය. හැම අතටම ෙමාන ෙමානවා කියල හරි විසඳුමක් ෙහායා ගන්න රුක්ෂානි 
සමත්. ඒත් සංජීවනීෙග් ජීවිතය හැමදාමත් ඒ වෙග් දුෂ්කර ආයාසයක රැෙඳන්නක් ද? 

 

**** 

“සුදු දුෙව්, මනාලියන්ෙග ෙයෙහළියන් හැටියට ඉන්ෙන අවිවාහක ගෑණු ළමයි.” 
  
“මං දන්නවා. ඒත් රුක්ෂානිටයි හසන්තිටයි විතරක් කියලා සංජීවනී තනිෙවනවාෙන අම්මි.” 
  
�නිට හාන්කාවිසියක් මතක් වුෙන් නෑ සංජීවනී දැන් බැඳල ෙන්ද කියල. මදැයි, එයාෙග ෙවඩින් එකට 
තමන් මනාලියෙග ෙයෙහළිය ෙස් ඉදිරිපත් වුනාට ඒක සිහිෙයන් ගිලිහී ගිය හැටි. තමාෙග මංගල්යයට 
ඇයව රටට ෙගන්නා ගත්ෙත හතර ෙදනාම එකට හිට ගන්න. දැන් ෙමාකද කරන්ෙන? තමන් ඒ ගැන 
අදිමදි කෙළාත් ෙදමව්පියන් ද එය අසුබ ලකුණක් යැයි සිතන්නට ඉඩ ඇත. 
  
මංගල්යයට එන නෑඳෑයන්, හිතවතුන්, සහ අමුත්තතන් සියල්ෙලෝම චාරිත්ර වාරිත්ර දනිති. ඉන් කුමන අයට 
ද සංජීවනීෙග් මංගල්යය මතක ඇත්ෙත. 
  
“හෙලෝ සමන්ත.” 
  
“කතා කරනවා.” 
  
“ෙම්.. මම �නි.” 
  
“ඔව්.” 
  
ඉං�සිෙයන් ෙකටිෙයන් පිළිතුරු ෙදන සමන්තෙග කටහඬ කාර්යාලෙය් දී මහ ගැඹුරු ෙලසකින් ආරූඪ 
වුවක්. එයා කැමති නැහැ වැඩට ගියාම පුද්ගලික ඇමතුම් එනවට. උෙද් පාන්දරින් නැත්නම් රෑට ෙගදරට 
කතා කරන්නයි �නිට උවෙදස් දීලා තිෙයන්ෙන. ඒත්, �නි හිතුෙව ෙමය හදිසි ප්රශ්නයක් කියලා. ඇමතුම 
ගත්තට පස්ෙස සමන්තෙග කටහඬ ඇහුණම ඒක හදිසි ප්රශ්නයක් ද කියලා �නිටත් සැක හිතුන. අපරාෙද්. 
රෑ ෙවලා ෙගදරට කතා කරා නම් හරි. 
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“ෙමානව කියන්න ද කතා කෙළ්?” 
  
“ෙවඩින් එක ගැන. සුළු ෙදයක්. හදිසි නෑ. රෑට කතා කරන්නම්.” 
  
�නි රිසීවරය ආපහු දුරකතනෙය් රැෙඳව්ෙව කලබල ෙවන්න නරකයි කියල තමන්ට ම කියා ගනිමින්. 
මව්බස සිංහල වුවත් ඉං�සි දන්නා අය කතාබෙහ්දී අපහසු මාතෘකාවක් මතුවූ විට ඉං�සිෙයන් කතා කරති. 
අපහසු ෙදයක් ගැන කතා කළ යුත්ෙත් පහසු සිංහෙලන් ෙන්ද? නැතිනම් ඉං�සිෙයන් යමක් කීෙමන් ඇඟ 
ෙබ්රා ගැනීම වඩා පහසුද? 
  
“අප්පච්චි, ෙමාකද හිතන්ෙන. අම්මි කිව්ව ද සංජීවනී ගැන?” 
  
“ඒක ඔයයි සමන්තයි කතා කරල තීරණය කරන්න. චාරිත්ර තිෙයනව. ඔය වෙග ෙදයක් කළින් කල්පනා 
කරන්න අවශ්යයි. ෙකෙනකුව පිටරටකින් ෙගන්න ගන්න කළින්. ෙමානවද දැන් සංජීවනීට කියලා 
තිෙයන්ෙන.” 
  
“මම ඒ තුන් ෙදනාටම මනාලියෙග ෙයෙහළියන් වශෙයන් ඇඳුම් ලෑස්ති කරන්න ෙමෙහ එන්න කියල 
ආරාධනා කළා අප්පච්චි.” 
  
“වචනයක් දුන්නම ආපස්සට යන්න නරකයි. ඒ ළමය දුර ෙගවාෙගන ආවටත් පස්ෙස. ඒත් ෙම්ක සුදු 
දුවෙග මංගල්ය විතරක් ෙනෙමයි. සමන්තෙගනුත් අහල එයත් කැමති නම් පමණයි.” 
  
�නි කවදත් එයාෙග අප්පච්චි කියන ෙද් අහනවා. එපා ෙනාකියපු නිසා සමන්තට ප්රශ්නය ඉදිරිපත් කරන 
ආකාරය සැලසුම් කරන්න �නි තමාෙග නිදන කාමරෙය් දවෙස් ඉතිරිය ගත කළාය. 
  
“මෙග පැත්ෙත අය සංජීවනීව දන්නෑ. ඇරත් දැන් රෙටන් පිට හිටපු නිසා දන්න අයටත් අමතක ඇති. අෙප් 
යාළුෙවා එන්ෙන ටික ෙදනයි. උන්ෙග ෙර්ඩාර් එකට වැෙටන්ෙන එයාෙග මහත්තයා එක්කන් ආවනම්. ඒ 
තුන් ෙදනා එකට ඉන්න ෙකාට කියන්න බැරි ෙවයි. හැබැයි, …” 
  
එෙහම කිව්ෙව �නිෙග ප්රශ්නයට සවන් දුන් සමන්ත. හවස් ෙවලා සමන්ත ෙගදර යන ගමන් �නිෙග 
නිවහනට ෙගාඩ වැදුන. රා� ආහාරයත් එෙහන්ම අරෙගනයි ඔහු ගැටළුව ගැන විමසුෙව්. ඔවුනට 
නිදැල්ෙල් ප්රශ්නය නිරාකරණය කර ගන්නට ඉඩ දී ෙදමහල්ෙලෝ ෙග් ඇතුලට වැදුනහ. ෙදන්නා 
ඉස්ෙතෝප්පුවට ෙවලා කතාබෙහ්. 
  
“අසුබ ෙවයිද?” 
  
“පිස්සු ද �නි අපි ඕවා විශ්වාස කරන්ෙන නෑෙන ළමෙයා.” 
  
“එෙහනම් ඔයා හැබැයි කියල නතර කෙළ්?” 
  
“ෙකෝ ඔයා මට කියලා ඉවර කරන්න දුන්ෙන නෑෙන්.” 
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ඒත් කල්පනාෙව් නියැළුන සමන්තෙගන් වචනයක් පිට ෙවන්න කාලයක් ගතවුනා. ඔහුෙග හිත ඈතක 
දුවල. �නි මඳක් හයිෙයන් මදුරුෙවකුට තැලුෙව සමන්තෙග සමාධිය බිඳින්නත් එක්ක. 
  
“සංජීවනී ඉස්සර හිටිය තරම් ලස්සන නෑ. දැන් පිට්ටු බම්බුව වෙග මහත් ෙවල මළානික මූණක් 
තිෙයන්ෙන.” 
  
“ඔයා හරි නරකයි. බලන්න කියපු කතාවක්.” 
  
තරහ ස්වරයකින් කිව්වට �නිෙග් මුහුෙන් ඇඳී තිබුෙන සිනහවක්. 
  
“ඉතින් ෙහට ආවම බලා ගන්නවෙකා. අපිට රෑ ෙවනවා. අපි යනවා.” 
  
�නිෙග ෙකාණ්ඩ කැරැල්ලක් අෙත් පටලවා ෙගන සමන්ත ඇඳි පුටුෙවන් නැඟිට්ට. පුටුෙව ඇන්ෙඳ වාඩි 
ෙවලා උන්න �නිත් ඒ එක්කම හිට ගත්ත. 
  
“ඇත්තටම ෙගාඩක් මහත් ෙවලා ද?” 
  
වාහනෙය් එන්ජිම පන නංවන සමන්තෙගන් �නි ඇහැව්ෙව රහෙසන්. සමන්ත හිනා ෙවලා ඔව් යැයි 
වදනින් ෙනාකියා ඔළුව ඉහළටත් පහළටත් වැනුව. මදැයි බැඳපු එක්ෙකෙනක් මදිවට ඉස්සර හිටපු තරම් 
ලස්සනත් නැතිලු. මමත් කල්පනා ෙනාකර කර ගන්න වැඩ තමයි. �නි එෙහම හිතුවට සංජීවනී ෙකෙරහි 
එයාෙග තිෙයන සබැඳියාෙව කිසිම අඩුවක් ඇතිවුෙන් නැහැ. 
  
�නි හිතන්ෙන යම් ෙදයක් හරියාකාරෙයන් ෙකෙරන්න අවශ්ය විදිය. මානසික ආෙව්ගයන් හා හැඟීම් 
අතෙරන් ප්රතිඵලයක් ගන්න හැකි වන්ෙන ඒවා පාලනය කරන්න පුළුවන් අයට. සංජීවනී හා තිෙයන 
මිතුරු ෙසෙනහස දැඩි වුනාට ඉන් තම ජීවිතයට යම් අඩුවක් ඇති කරන්නට ඇති අවස්ථාව ෙවනස් 
කරුණක් ෙලසයි �නි සැලකුෙව්.  
  
**** 

“�නි.” 
  
“අෙප් සුබ පැතුම්!” 
  
“දැන්මම මනමාලි වෙග් හැඩයි.” 
  
ෙයෙහළියන් හතර ෙදනා එකතු වන්ෙන අවුරුදු ෙදක තුනකට පස්ෙස. තව දුරටත් පුංචි ළමයි ෙනාවුනට 
ඔවුන් උඩ පැන පැන කෑගහන්න තරම් සතුටකින් සිටිෙය. ෙකාච්චර කාලයක් ඈත් ෙවලා හිටියත්, ලිපි 
මඟින් නිතර විස්තර හුවමාරු කර ෙනාගත්තත්, ඔවුන් කතාවට බැස්ෙස ඊෙය් ෙපෙර්දා නවත්තපු තැනින් 
පටන් ගන්න ෙයෙහළියන් වෙග. 
  
“ෙමානවද අපි කරන්න ඕනා?” 
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“ෙකායි ෙවලාවට ද නැකත තිෙයන්ෙන?” 
  
“ඔයා ඔසරිය ද අඳින්ෙන නැත්නම් …” 
  
“සමන්ත ෙමානවද අඳින්ෙන? උඩරට නිලෙම වෙග් ද?” 
  
ප්රශ්න ෙකල ෙකෝටියක ආරම්භය. �නිෙග නිදන කාමරයට රිංගාගත් යුවතියන්ෙග කිචිබිචිය 
ආනන්දෙයන් උණුසුම්. ඔවුන්ෙග සිනා හෙඬන් පළාතම පිරුණ. නිවහන අසළින් පාර අයිෙනන් යන 
උදවිය මංගල්යයක් ෙමම නිවෙස් ෙකෙරන බව ෙනාදැන ඉන්ෙන් තව ටික දිනක් පමණි. 
  
“මම ලා දම් පාට සාරි ගත්ෙත ඔයාලට. ෙමන්න බලන්න.” 
  
සාරි, හැට්ට ෙරදි, ලයිනින් දාන්න ෙරදි ෙස්රම ෙයෙහළියන් හමුෙව් �නි එළියට ගත්ෙත් සිය හුරු පුරුදු 
මමයි ෙමතන ෙලාක්කා යන හැදියාෙවන්. 
  
“දම් පාට!?” 
  
රුක්ෂානි විෙව්චනය කරන්න කට ඇරියත් හරි හසන්තියි සංජීවනියි එයා දිහාට හැරුන නිෙම්ශෙයන්. 
  
“ලා දම් පාට…. ලස්සනයි.” 
  
කවදත් �නි ෙතෝරන්නට එකඟ ෙනාෙවන රුක්ෂානි ෙබාෙහාම අමාරුෙවන් අනික් ෙදෙදනාට දීපු 
ෙපාෙරාන්දුව මතක් කර ෙගන කටින් පිට ෙවච්ච විෙව්චනාත්මක ස්වරෙයන් ෙබ්රුණා. �නිෙගයි විවාහ 
මංගල්යය. එයාට කැමති පාටක් මනාළියන්ෙග ෙයෙහළියන් වශෙයන් ඔවුන් හැඳ පැළැඳ ගත යුතුය. ඊට 
කිසිත් කීමට ඔවුනට අවකාශ නැත. 
  
“එන්න ළමයිෙන. කන්න ෙබාන්න ඇරියා ෙම්ෙසට. කාමෙර් ෙමයාෙග ෙස්රම ඇඳුම් තියන නිසා. 
යාන්තමින් වත් බීම ටිකක් ඉහිරුෙනාත්, කනක් ඇහිලා ඉන්න ෙවන්ෙන නැත්ෙත මටයි.” 
  
ෙදාර ෙරද්ෙදන් ඔළුව එබූ �නිෙග මව කියා සිටියාය. 
  
“ඔයා දැන් ෙත් ෙබානවා ද?” 
  
කිරි සීනි ෙදකම දමා හදා ඇති ෙත් ෙකෝප්පය අතැති සංජීවනී දුටු �නිට කියැවුණා. 
  
“සීතලයිෙන ළමෙයා එෙහ. ඇට මිදුළු වලට දැෙනන සීතල නැති ෙවන්ෙන ෙත් ෙකෝප්පයක් අත් 
ෙදෙකන්ම අල්ල ෙගන ඉන්න ෙකාට විතරයි.” 
  
සංජීවනී ඉස්සර කාෙල් ෙත් බිව්ෙව් නැත්ෙත දත් කහට ගැෙහනවා කියල. ඒ බව දන්න ෙයෙහළියන් 
ෙමෙතක් කලක් ඇය හමුෙවද්දි ෙත් ෙබාමු ද අහන්ෙන නැහැ. �නිෙග අම්මි ඒක දන්ෙන නැහැෙන. �නිට 
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ඒ බව කලින් අම්මිට කියන්නත් අමතක වුනා. දැන් වැඩ කන්දරාව ෙගාඩ ගැහිලා නිසා පුංචි පුංචි ෙද්වල් 
අමතක ෙවනවා. 
  
“ප්රශ්නයක් ෙනෙමයි. ඒත් විසඳගන්න ෙදයක් තිෙයනවා.” 
  
ෙයෙහළියන්ට නිවිහැනහිල්ෙල් ඉන්නට ඉඩදී �නිෙග මව ඇතුල් කාමරයට ගිය පසු �නි කටහඬ යළිත් 
අවදි කළාය. 
  
“ප්රශ්නයක් නැත්නම් විසඳුමක් ෙමාකටද?”  
  
ඒ රුක්ෂානි. එයා පුහුල් ෙදෝසියක් ඇරල බලල කෑල්ලක් කෙට් දැම්ම. 
  
“මට ෙනෙමයි ප්රශ්නය. ඒක ප්රශ්නයක් ෙවන්ෙන කවුරු හරි ඇදල ගත්ෙතාත් විතරයි.” 
  
“ෙහාඳයි ඇති ෙනාෙවන්න ඉඩ තිෙයන ප්රශ්නය ෙමාකක්ද?” 
  
රුක්ෂානි ඒ ගමන අල ෙදෝසියක් ෙදකට ඇරල බලල එක් පළුවක් කටට හලාගත්ත. 
  
“මනාළියන්ෙග ෙයෙහළියන් හැටියට ලංකාෙව් හිටගන්ෙන අවිවාහක අය.” 
  
“ලංකාෙව් විතරක් ෙනෙමයි අනික් රටවලත් සම්මතය ඒකයි.” 
  
හසන්තිත් සංජීවනීත් කතාවට කන් දුන්න මිසක් හවුල් ෙවන්න ගිෙය නෑ. කැවුමක රස බලන සංජීවනීට 
නම් ෙදබස ඇහුනද මන්ද? රුක්ෂානි ඒ ගමන ෙපාල් ෙදෝසියක් අරෙගන ඉස්ෙසල්ලා වෙග්ම ෙදකට 
කඩනවා. 
  
“ඔයා ෙමාකද ඔය ෙදෝසි ඇරල බලන්ෙන? ඇතුෙල මුකුත් නෑ.” 
  
“නැද්ද කියල තමයි බැලුෙව්.” 
  
“ෙදෝසිවල ඇතුෙල් තිෙයන්ෙනත් ෙදෝසි.” 
  
“සමහර ෙදෝසි වල ඇතුෙල් කජු, මුද්දරප්පලම් එෙහම තිෙයනවා.” 
  
“ෙපාල් ෙදෝසි වල ෙවන මුකුත් නැහැ.” 
  
“ඉතින් නැද්ද කියල තමයි බැලුෙව්.” 
  
අනික් ෙදන්නෙග ඇස් වල නළියන ෙසෙනහස දැකලා �නියි රුක්ෂානියි ෙදන්නම ඇයි ෙමාකද කියලා 
එයාලෙගන් අහනවා. තමන් ෙනාදැනුවත්වම වාදයකට ෙකාෙහන් ෙහෝ පැටලිලා යන හැටි ෙවනදා 
වෙග්මයි. 
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“ෙම් ෙදන්නා හිටියම ඇතිෙන.” 
  
සංජීවනී පටන් ගත්ෙත ඇත්ෙතන්ම ඉන් ගැලෙවන්න. ෙවනත් ෙකෙනක් ඒ ගැන දුක් ෙවන්න ඉඩ 
තිබුණත් සංජීවනී හිත පතුෙලන්ම ආශා කෙළ් පැත්තකට ෙවලා මංගල්යය නරඹන්න ඇතිනම් කියාය. 
  
“එෙහම බෑ.” 
  
රුක්ෂානි කියයි. 
  
“ෙම්ක ඔයාෙග තීරණය ෙනෙමයි.” 
  
හසන්ති මතක් කෙළ් සිහින් හෙඬන්. 
  
“�නි….?” 
  
රුක්ෂානි �නි දිහා බලා පිළිතුරක් ඉල්ලනවා. 
  
“සමන්ත කමක් නෑ කිව්වා. මටත් ප්රශ්නයක් නෑ. හැබැයි එක ෙකාන්ෙද්සියක් පිට.” 
  
“ෙකාන්ෙද්සි… ෙකාන්ෙද්සි.. යාළුෙවා අතෙර ෙකාන්ෙද්සි දාන්ෙන ෙකාෙහාම ද?” 
  
රුක්ෂානි අහනවා. 
  
“සංජීවනී බැඳපු ෙකෙනක් බව ෙවඩින් එෙක් දී කාටවත් කියන්න බෑ.” 
  
�නි කියන්ෙන් රුක්ෂානිෙග ප්රශ්ෙන් ඇහුෙන නැති ගානට. 
  
හසන්ති කල්පනා කෙළ් ඒ ෙකාන්ෙද්සිෙය කිසිම වැරැද්දක් නැහැයි කියල. චාරිත්ර වාරිත්රවල අඩුපාඩු ගැන 
ෙහායන්ෙන තැනකටම ගියාම ෙවන කතා කරන්න ෙදයක් නැති අය. ඒ වෙග අයට ගිනිගල් ෙනාදී ඉන්න 
තරමට ෙහාඳයිෙන. 
  
“කවුද ඒවා අහන්න එන්ෙන? සංජීවනී අඳුනන අය ආෙවාත් ද?” 
  
රුක්ෂානිෙගන් තවත් ප්රශ්න. 
  
“එන අමුත්ෙතා කවුද කියලා මම දන්නවා. සංජීවනී බැඳලා කියල දන්න අය නැහැ. ඉතින් කමක් නැද්ද 
සංජීවනී?” 
  
අහපු ප්රශ්න වලටම ෙනාවුනාට �නිෙගන් හැටියට ප්රශ්නයක් නම් ලැබුනා. 
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රුක්ෂානි වැෙඩ්ට අකමැතියි. එයා ඉතින් කවදත් �නි කරන ෙයෝජනාවකට කැමති ෙනාෙවන නිසා 
එයාෙග අකමැත්ත කවුරුත් ගණන් ගත්ෙත නැහැ. සංජීවනී අෙයත් ඇවටිලි කළා අනිත් ෙදන්නව පමණක් 
ගන්න කියලා. ඒකට අනිත් තුන් ෙදනාම අකමැතියි. අන්තිමට සංජීවනී විවාහක බව කාටවත් ෙනාකියා 
ඉන්න ෙයෙහළිෙයෝ ඒකමතිකව තීරණය කළහ. 

 

**** 

“පුෙත් ෙමන්න පිටරෙටන් ලියුමක් ඇවිත්. රුක්ෂානි ළමය එන්න කළින් තැපැල් කරල දැන් එනවද 
ෙකාෙහද. තැපැල් ෙස්වය දැන් සවුත්තු ෙවලා. තැපැල් මළු පිටින් ෙහාරකම් කරනවා කියන්ෙන,” ආච්චි 
දිගටම කියා ෙගන යන්නීය. මැද ෙපරදිග ෙස්වයට යන්නවුන් මහන්සිෙයන් උපයා එවන මුදල් ඇණවුමක් 
ෙහෝ ෙචක්පතක් පවා ෙසාරා ගන්නට තරම් ෙකෙනකු සද්ගුණෙයන් පහතට බහින්ෙන් නැතිබැරිකම 
නිසාමද? 
  
ගුවනින් ආ ලිපිය රුක්ෂානිෙගන් ෙනාෙව්. එහි කවරෙය් ඇති ඉං�සිෙයන් ලියා ඇති නම කියැවූ 
හසන්තිෙග් සිත ඇය ෙනාහඳුනන ආෙව්ගයක් ඇති කරන්නට සමත් විය. කැනඩාෙවන් ආ ලිපි කවරෙය් 
එක මුද්දරක ඇත්ෙත් �තාන්ය මහ රැජිණ. අෙනක් මුද්දරෙය් ඇත්ෙත් කැනඩා පාත්තෙයකුෙග් රූපයකි. 
  
ඇය කුස්සිෙයන් පාන් කපන පිහිය රැෙගන ලිපිය විවර කෙළ් සැත්කමක නියැෙළන්නා ෙස්ය. ලිපියටත් 
කවරයටත් ෙනාදැෙනන්නට එය එළියට ගන්නට ඇය සමත් වූවාය. 

ආච්චි අතට දුන්නත් ඇයට එය කියවන්නට ෙනාහැකිය. ලිපිය ලියා ඇත්ෙත් ඉං�සිෙයනි. එෙහත් ආච්චි 
ළඟ පාතක සිටිය දී ලිපිය කියවන්නට හසන්ති සිත ඉඩ ෙනාෙදයි. එය ෙබදා හදා ගන්නට ආ ලිපියක් 
ෙනාෙවයි. ලියා ඇත්ෙත් ෙමානවාද ෙනාදත්තාට එහි ඇතුලත් දෑ තනිව රස විඳිනු පිණිස ඈ ලිපිය ෙපාතක් 
යට තැන්පත් කළාය. 
  
“�නි ළමයට ෙමානවද අරන් යන්ෙන?” 
  
“තාම හිතුෙව නෑ.” 
  
“අපිට පිටරෙටන් ෙග්න තෑගි වලට හරි යන්න කරන්න බෑ. ඒත් හදිසිෙය ෙවච්ච සංජීවනී ළමයෙග 
මඟුලටත් මුකුත් ෙනාදුන්න නිසා ෙමාකක් හරි ෙදන ෙදයක් ගැන කල්පනා කරහන්.” 
  
“මම අනිත් ෙදන්නාෙගන් අහල බලන්නම්.” 

“සල්ලි ඇති මා ළඟ. ෙමෙහ අන්තිමට ඉතුරු ෙවන්ෙන �නි ළමයෙන. උඹට යාළුකම තියා ගන්න එක 
ෙහාඳා.” 
  
ආච්චියි �නියි ෙහාඳට ගැලෙපනවා. හිතුෙව නෑ කියලා ආච්චිට කිව්වට තෑග්ගක් ගැන හසන්ති ෙසායා 
බලා ඇත. �නිත් සමන්තත් උසස් සමාජෙය් ඉනිමං නඟින්න පියවර තබති. ජීවිතෙය් ඉදිරි කාලෙය් ඔවුන් 
අෙන්ක සංඛ්යාවක ෙභෝජන සංග්රහ ඔවුන්ෙග් නිවෙස් පවත්වනු ඇත. රුක්ෂානිෙග් නිවෙස් දී දැක පුරුදු, 
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ඇය සිෙත් රැඳි ෙබාෙහෝ ෙද් අතරින් �නිට ගත යුතු තෑග්ග ගැන ඇය සිතා තිබුණි. මැණිෙකලා එකම 
පිඟන් භාණ්ඩ නිතර පාවිච්චි කරන්ෙන් නැත. ඔවුන් පිඟන් කට්ටල හා ෙත් ෙකෝප්ප පිරීසි මාරුෙවන් 
මාරුවට ප්රෙයෝජනයට ගනිති. එයින් කල් පවත්වා ගැනීම ෙස්ම නිවසට පැමිෙණන්නාෙග් මතකෙය් තමන් 
කෑ බී පිඟන් හැඩරුව සටහන් ෙනාෙවයි. මුලින් මුලින් රුක්ෂානිෙග ෙගදර යද්දී හසන්ති සිතා උන්ෙන් 
එයාල හැමදාම අලුත් පිඟන් බඩු ගන්නවා ඇතැයි කියාය. 
  
ආච්චි එදා හවස ෙකාෙහ්වත් ගිෙය් නෑ. ඉතින් ලියුම කියවන්න ඉන්න හසන්ති ඒ ෙවනුෙවන් බලාෙගන 
ඉන්න එෙකනුත් ආශ්වාදයක් ලැබුව. ලිපිය ෙපාත යට තිෙයන බව ඇයෙග් සිත අමුතු විදියකින් 
කිතිකැව්ව. ෙමානවා ලියල තිබුණත් ලිපියක් එවපු එෙක් වැදගත්කෙමන් සතුටු වූ ඇය එදා රෑ නින්දට 
ගිෙය්ද ලිපිය කියවන්ෙන නැතුවයි. 

  
  
**** 
  
“අද ඔයාෙග මූෙණ් අමුත්තක් තිෙයනවා.” 
  
ඊ ළඟ උදෑසන රුක්ෂානිෙග නිවහෙන්දී හසන්තිෙග මූණට එබුනු රුක්ෂානි ඇස් දිහා එක එල්ෙල් බලා 
සිටිෙය හසන්තිෙග ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න වෙග්. 
  
සංජීවනීෙග් ආච්චියි සීයයි ඇවිත් සංජීවනී රැෙගන ගිහින්. සංජීවනීෙග් මව සමඟ ෙකාළඹ සුපිරි සංචාරක 
ෙහෝටලයක දවල් කෑමට. එතනදි තමයි සංජීවනීට සිය මව දැන් නැවත විවාහ ෙවලා ඉන්න ෙකනාව 
දැකගන්න ලැෙබන්ෙන ප්රථම වතාවට. එෙහම තැනකදි හමු ෙවන එක ෙහාඳයි කියල සංජීවනී රුක්ෂානිට 
යන්න කළින් කිව්වා. තම මව හා කුමක් කතා බහ කරන්න ද යැයි ඇය ෙනාදනියි. 
  
“රෙම්ෂ්ෙගන් ලියුමක් ආවා ෙන්ද?” 
  
රුක්ෂානිට දිවැස් තිෙයනවද? 
  
“ලියුමක් ලැබුණ ඊෙය්. මෙග් ඇඩ්රස් එක දැකලා තිෙයන්ෙන අහම්ෙබන්. ඇඩ්රස් ෙපාත තියාෙගන හිටියලු 
පාවිච්චි කරන්න ෙලෝබකමට.” 
  
“ඔයා යවනවාෙන් එයාටත් ලියුමක්?” 
  
“එයත් මෙග් යාළුෙවක්. උත්තර යවනවා.” 
  
“අෙපන් ලියුම් ආවමත් ඔය තරම් සතුෙටන් ද?” 
  
රුක්ෂානි හිනා ෙවයි. ෙයෙහළියන් අතෙර් දුක ෙමන්ම සතුට ෙබදා ගන්නට ද ඔවුන් සමත්. හසන්තිට ඇති 
�තිය තමනට ලැබුණක් ෙස් සතුටු ෙවන්න ඔවුනට පුළුවනි. 
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“එන්න අපි යමු �නිට ෙහාඳ තෑග්ගක් ෙහායාෙගන එන්න. සංජීවනීත් කිව්වා අපිට ෙතෝරන්න කියලා. 
තුන්ෙදනාෙගන්ම එකක් ෙදන්න නිසා අපි එෙහන් අරන් ආෙව් නෑ.” 
  
“�නි නම් රට බඩු වලටයි කැමති.” 
  
හසන්ති කියන්ෙන ඇත්ත. �නි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවන්ෙන ඒ ෙයෙහළිෙයා ෙදන්නා එංගලන්තෙයන් 
ෙමෙහ කාටවත් නැති ෙද්වල් එයාට අරෙගන එයි කියලයි. සංජීවනී විවාහ වුෙන් හදිසිෙය්. මංගල්යයට 
මුකුත් ෙදන්න එපා කියල ඇය කළ ඉල්ලීමට ගරු කරපු ෙයෙහළිෙයෝ එදා තෑගි ගැන කතා බහ වුෙන් 
නැහැ. කලක සිට රුක්ෂානිට වැටහුනා සංජීවනී අත මුදල් නැති බව. ෙලාකු දෑවැද්දක් එක්ක ඇය සරණ 
බන්ධනයට ඇතුල් වුනත් ඇයෙග් ආච්චි සහ සීයා දෑවැද්ද පැවරුෙව් මනමාලයාට. ඒ නිසයි තෑග්ග තුන් 
ෙදනාෙගන් යයි රුක්ෂානි තීරණය කෙළ්. එතෙකාට තෑග්ෙග් බරපැන තිෙදනා අතර ෙබෙදනවාෙන්. 
  
“එයාට උවමනා විදියට අපි මඟුලට යනවෙන. තෑග්ග අපිට ඕනා විදියට ෙදමු.” 
  
රුක්ෂානිෙග දඟකාර කටහඬ නැවතත් අහන්න ලැෙබන එක හසන්තිට ෙලාකු සතුටක්. මැණිෙකලා 
කඩිසර ගමණින් එෙහ ෙමෙහ යති. දිවා රා� ෙභෝජන සංග්රහ එක දිගට පැවැත්ෙවති. ඒ අතරතුර අමරදාස 
ෙනෝනවයි ෙලාකු මහත්තයවයි අරෙගන නිතර මහමඟ. ඉස්සර පැය කාෙලන් ගිය ගමනට දැන් පැයක් 
හමාරක් ගතෙවනව. වාහන වලින් පාරවල් ෙස්රම පිරිලා. 
  
“කාණ්ෙඩ එක්ක යමු නුවරඑළි.” 
  
ෙසෙමන් ෙදාරට දැමූ තට්ටුවකින් පසු කාමරයට ආ රුක්ෂානිෙග් මවෙග් ආරාධනය හමුෙව් තරුණියන් 
ෙදෙදනා නිරුත්තර වූහ. 
  
“�නිෙග ෙවඩින් එකෙන මමී. අපි ඉන්නම්.” 
  
ෙනාසිතූ ෙලසකින් ඇසුණු පැණෙයන් විස්මිතව සුදුස්සක් ෙදාඩන්නට රුක්ෂානි සමත් වුෙන් තත්පරයක 
ෙදකක තද නිහැඬියාෙවන් පසුව. සිය දියණිය දැන් රටවල් ෙදකක් අතර හිර වී අනන්යතාවය ෙසායා ගනු 
ෙනාහැකිව සිටිනවා යයි රුක්ෂානිෙග් මව කල්පනා කළාය. සංජීවනී නැවතත් කිසි දිෙනක නුවරඑළි යනු 
ෙනාමැත. සංජීවනී ෙකාළඹ තනිකර දමා ෙකාෙහ්වත් යන්නට ෙයෙහළිෙයෝ ෙනාසිතති. අතීතෙය් ගිය 
සුන්දර නුවරඑළි ගමන ඔවුන්ෙග් මතකෙයන් කිසි දිෙනක ෙනාමැෙකනු ඇත. කටින් වදනක් ෙනාෙදඩුව ද 
ෙයෟවනියන් ෙදෙදනාෙග්ම සිත් ගමන් කෙළ් එකම මාර්ගයක. 
  
“ඩැඩී ආපහු යන්න කළින් ලංකාෙව් බිස්නස් ෙගාඩක් විකුණනවා.” 
  
“වත්තත්….?” 
  
“එෙහම තමයි කියන්ෙන.” 
  
ෙද්ශපාලන වාතාවරණය නිශ්චිත ෙනාමැති රටවල ෙවළඳ කටයුතු ව්යාප්ත කළ ද දියුණුවක් ලබන්ෙන් 
සීමිත ඉහළ මට්ටමක් දක්වා පමණි. ෙද්ශපාලනඥයන් හරහා එද්දලවාදී විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් රටට 
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ඇතුල්ෙවද්දී, ජන්ම භූමිෙයන් තම ෙද්පළ විකුණා දමන ෙද්ශීය ව්යවසායකයන් පිටරටට ඇෙදති. ඈත 
අතීතයක ඔවුනුත් රෙට් ප්රතිපත්ති සකස් කරන්නට අත දැමූ අයයි. එෙහත් ෙමාන සමාජ ව�හයක් තිබුනත් 
මනුෂ්යයා අවසානෙය් තම ෙපෟද්ගලික ලාභය තකා කටයුතු කරන සෙතකි. 
  
“ඔයා ජනාධිපති ශිෂ්යත්වයට ඉල්ලුම්පත් දාන්නෙකා,” රුක්ෂානිෙගන් ෙයෝජනාවක්.  

රටට ඇවිදින් දවස් ෙදක තුනයි. ෙමයත් ෙහායා ගන්න ෙද්වල්. විභාග සමත් කිරීම හසන්තිට දුෂ්කර 
�යාවක් ෙනාෙවයි. එෙහත් ළඟ ළඟ එන කුසලතා ලැයිස්තු සංස්කරණය ඇය සිත චලිත කරන්නට පටන් 
ෙගන. එක මිණුම් දණ්ඩකින් දක්ෂතා අගයන්ෙන් නැති ෙමම ලැයිස්තුෙවන් ඉං�සි බස හුරුව මනාව 
දත්ෙතෝ ඉහළින් ලකුණු ලබති. එවැන්නන්ට ෙකාළඹ හා ඊට නුදුරු ආෙරෝග්යශාලාවල සීමාවාසික පත්වීම් 
ලැෙබ්. පිටිසර පළාතකට සීමාවාසික පළමු පත්වීම ලබා ආච්චිව ෙකාළඹ තනිකර දමා යන්නට වුෙනාත් 
කියා හසන්තිෙග් සිත ෙනාසන්සුන්. ඈත පිටිසරට යන එකයි පිටරට යන එෙකයි ෙවනසක් ඇත්ද? 
ශිෂ්යත්වයක් ලබා පිටරට යන්න මඟක් ෙසායා ගැනීම ගැන සිතුවිල්ලක් ඇයෙග් සිතට වතාවක් ෙදකක් 
ඇතුල් වුණි. එෙහත් ඒ සිතුවිල්ල පසුපස හඹා යන්න ඇය වෑයමක් ෙනාගත්තාය. 
  
එෙහත් රෙම්ෂ්ෙග් ලිපිය නිසා ඇයෙග් සිත තවත් චංචල වී ඇත. වැඩිපුර සිෙත් නළියන්ෙන් ආච්චි හා කතා 
කළ ෙනාහැකි ෙද්වල්. හසන්ති කවදත් සිය අදහස් ෙබදා හදා ගන්ෙන් රුක්ෂානි සමඟයි. රෙම්ෂ්ෙග් 
විෙද්ශගත වීමත්, සිය ෙයෙහළියන් ෙදෙදනා ලන්ඩනෙය් ජීවත් වීමත් නිසා ඇයත් පිටරට යන්න 
සිහිනයක් ඇති කර ගැනීමට සූදානම්ද? 
  
“ෙහායල බලන්න ඕන.” 
  
“ෙකෝ මෙග ටීචර් ෙනෝනා ආවාද?” 
  
චූටි මැණිකා ෙත්ක්ක ලී බන්ෙද්සියකුත් රැෙගන කාමරයට ආවා. එෙහත් ෙත් ෙකෝප්ප පීරිසි ෙවනුවට එහි 
ඇත්ෙත් කුඩා වීදුරු බඳුන් ෙදකකි. විනාකිරි සුවෙඳන් කාමරය නැහැවුණි. රුක්ෂානිෙග් වත පිපී ඇත. කුඩා 
දැරියක් ෙමන් ඇය සතුෙටන් ඇස් පියා ගත්තාය. කෑම සුවඳක් දැනී නැහැය උස්සා ඉව අල්ලන බලු 
පැටවකු ෙමන් නහය හකුළුමින් ඇය චූටි මැණිකාෙග් අෙත් ඇති බන්ෙද්සියට කිට්ටු ෙවයි. 
  
“ෙමන්න ෙම් ෙබ්බි රට ඉඳලත් ලියල එවන්ෙන අඹ අච්චාරු ඉල්ලලා.” 
  
අඹ පමණක් ෙනාව එහි ෙවරළු, අන්නාසි ආදිය ද තිබුණි. ලුණු, ගම්මිරිස් හා මිරිස් දියර විනාකිරි හා එක්ව 
පළතුරු කෑලි රසවත් කරයි. උඩින් තවරා ඇති සීනි කැට ජෙන්ලෙයන් ගලා ආ හිරු එළිෙය් දිලිෙසයි. 
  
“චූටි මැණිකා ෙම්වා ෙග්න්ෙන මට ෙනෙම්. හසන්තිට. අප්ෙප්… වරුණාව කියල ඉවරයක් නෑ. මට කනක් 
ඇහිල ඉන්න නෑ. හසන්ති ෙබ්බි අරෙහම කියල දුන්න හසන්ති ෙබ්බි ෙමෙහම කිව්වා…..” 
  
“අෙප් ෙබ්බි නැත්නම් ෙකාෙහද ෙමානවත්…” 
  
චූටි මැණිකා දන්නවා රුක්ෂානි දඟ කරන්ෙන කියලා. ඒත් එයාට දුකයි. රුක්ෂානිත් එකට හැදුනු වැඩුනු 
මැණිෙකලාට ඇය නැති පාළුව ෙහාඳට දැෙනනවා. 
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“ම්… හරි සුවඳයි.” 
  
තම මෑණියන් ඇතුළු පිරිස සමඟ දහවල් කෑමකට ගිය සංජීවනී කාමරයට ඇතුල් වුෙනත් නහෙයන් ඉව 
අල්ලමින්. චූටි මැණිකා ඉක්මණින් ගියා තවත් අච්චාරු බඳුනක් අරන් එන්න. ෙවනදා සංජීවනී අච්චාරු 
වෙග් කෑම කෙට් තියන්ෙන නෑ. ඒත් අද චූටි මැණිකා අරන් ආ අච්චාරු එයා කෑෙව් තලු ෙනාගහ විතරයි. 
  
“ෙකාෙහාමද ෙහෝටෙල් ලන්ච් එක?” 
  
“අහන්න එපා. බකමූණු කූඩුවකට ගියා වෙග.” 
  
අහන්න එපා කිව්වට සංජීවනී විස්තෙර් අකුරක් පාසා ෙදෙදනා හමුෙව් තැබුවාය. 
  
“අම්මි ෙපාඩ්ඩක්වත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ඒ මිනිහා තමයි කන ෙබාන ඒවා හිටන් තීරණය කෙළ්. මටත් 
එක්කම. මෙගන් ඇහැව්ෙවත් නැහැ ෙමානවද ඕන කියලා.” 
  
“එයා උයන කෑම ෙනෙමයිෙන. ෙහෝටලයක කෑම ගන්ෙන කැමති අයට කැමති ෙද්වල් ඕඩර් කරන්න 
පුළුවන් නිසා බව දන්ෙන නැද්ද?” 
  
ඒ රුක්ෂානි. සංජීවනී ඒක ඇහුෙන් නෑ වෙග් කතාව. 
  
“මෙග ෙතාරතුරු මුකුත් ඇහැව්ෙව නැහැ එක්ෙකෙනක් වත්. එයාල දන්න අය ගැන කතා කළා මම එතන 
නෑ වෙග්. කවුරුත් වැඩි කතා බහක් නෑ. බකමුණු රැස්වීමක් වෙග්.” 
  
“ඔයා ඉතින් හූම් හූම් කිව්වද?” 
  
රුක්ෂානි ඇහුවම සංජීවනීෙග් මූණ හිනාවකින් පිරුණ. 
  
හසන්ති පුදුමෙයන් සංජීවනී දිහා බලාෙගන. හිෙත් තිෙයන ෙද්වල් වැඩිය ෙනාකියන සංජීවනීෙගන් 
ෙමෙහම කතාවක් පිටෙවන්ෙන ෙහාඳටම හිත කළකිරුණම පමණයි. සංජීවනී ෙවනස් ෙවලා. ෙවනද එයා 
කන ෙබාන ෙද්වල් ගැන විමසිලිමත්. අද එයා කෑම බීම ෙහායල බලන්ෙන නැතිව කෙට් දාගන්නවා. 
�නිෙග නිවෙස්දී එයා කැවුම් කෑෙවත් ෙවනද වෙග් ෙතල් අහක් කරන්න කීප වතාවක් කඩදාසි ෙකාළවල 
ෙපාඟවල ෙනෙමයි. ෙවනදා ඇය රූප ස්වභාවය ගැන උනන්දුයි. එයාෙග ඇඳුම් එෙහමත් ඉස්සර තරම් 
අලංකාර නැති බව හසන්ති දුටුවාය. 
  
“ඇඟ ෙපාඩ්ඩක් ෙහෝද ගන්න ඕනා.” 
  
සංජීවනී ඇෙඳන් නැඟිට සිටියාය. 
  
“ෙකායි ෙපාඩ්ඩද ෙහෝදන්ෙන කියන්න. අනිත් හරියට පර්ෆියුම් ටිකක් දාන්නම්.” 
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රුක්ෂානි ෙම්සය මත වූ සුවඳ විලවුන් බඳුනක් සංජීවනී ෙවත දක්වන්නීය. සිහින් හෙඬන් හිනා වූ 
සංජීවනීෙග් මුහුෙණ් අහිංසක සුන්දරත්වය මතුවුණි. ඇය අත වූ පාර්සල් කිහිපයක් රුක්ෂානිෙග කාමරෙය් 
බිම අතහැරලා දමා ඇත. ඒවා ගැන තැකීමක් නැති පාටයි. අසුරන ලද ෙපාලිතීන් කවරයන්හි 
දැක්ෙවන්ෙන ඒවා මිලට ෙගන ඇත්ෙත් ෙකාළඹ ෙහාඳ වටින ඇඳුම් පැළඳුම් සාප්පු වලින් බවයි. 
  
“අපි ඉන්නම් ඔයා එනකන්. හවස් ෙවලා රවුමක් ගිහින් �නිවත් බලාෙගන එමු.” 
  
කිසිත් කතාවක් නැතිව බඩු පාර්සල් අහුල ෙගන සංජීවනී කාමරෙයන් නිකුත් වූවාය. සිය මව හා 
ෙකාෙතක් ෙදයක් කතා බහ කරන්නට ඇය සිතුවාද? නිකමටවත් එංගලන්තෙය් ෙගවන තම කාලය ගැන 
ෙහෝ පර්සි ගැන ඇය අහන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? දවස පුරා ලන්ඩනෙය් ෙග් ඇතුෙල් හිරව සිටි සංජීවනී 
ලංකාවට එන බව දැනගත් දින සිට ආශාෙවන් පසුවුෙන් තම මෑණියන් දැකගන්න. එෙහත් මවට තමා 
සහමුලින්ම අමතකව ඇත්තා ෙස්ය. නැවත ලන්ඩන් යෑමට ෙපර ආෙයත් හමුවන්න යයි සංජීවනීෙග් මව 
ඇයට ආරාධනා කෙළ් නැත. එෙස් ආරාධනයක් ලැබුනත් සිය මව හමු ෙනාවන්නට එදින දහවල් 
ෙභෝජනෙය්දී සංජීවනී තීරණය කළාය. ආච්චි සහ සීයාද හැසිරුෙන් සංජීවනී එතැන ෙනාසිටි ෙලසයි. 
වයසක ෙදෙදනා කතාබහ කෙළ් සංජීවනීෙග් මවෙග් ෙදවන සැමියා හා පමණයි. 

 

**** 

“ඔන්න රෑ එළිෙවනකන් ඇහැරෙගන නම් ඉන්න බෑ ෙහාෙඳ්.” 
  
මංගල්යයට ෙපර දා ආෙයත් එකතු වුනු ෙයෙහළියන්ට පුරුදු පරිදි �නි විධානාත්මක ෙලසින් කියන්නීය. 
  
“�නි සිහින ෙලෝෙකන් සමන්ත බලන්න ඉක්මණින් නිදා ගන්න හදන්ෙන.” 
  
රුක්ෂානි දෑස් පියා කට උල් කර චුම්බන ෙදන ආකාරය රඟපායි. 
  
“ෙහට ඉඳන් ආෙය මැෙරනකම්ම උෙද්ටයි රෑටයි ඉතින් ඒ මූණ තමයි දකින්න ෙවන්ෙන.” 
  
හසන්තිත් කිසි දා ෙනාකරන වෙද්ට හවුල් ෙවයි. 
  
“එයාෙග මූණ ෙනෙමයි හසන්ති මෙග් මූණ ගැනයි මම කල්පනා කෙළ්. පින්තූර වලටයි විඩිෙයා එකටයි 
නිදි මරපු කළු රවුම් වැටිච්චි ඇස් එක්ක හිටියාම කවද හරි දවසක මුණුපුරාල මිණිපීරීල අහයි ෙමාකද 
ආච්චි ඒ කාෙලත් මූෙණ් රැළිද කියල,” �නි කියන්නීය. 
  
“පින්තූර ටචප් කරල රැළි අයින් කරමු. ” 
  
රුක්ෂානිට ප්රශ්නයක් ෙදන්න, එයා උත්තරයක් ෙදයි හැෙරන තැපෑෙලන්ම. 
  
මංගල්යයට කළින් දවෙස ෙයෙහළියන් හතර ෙදනාම �නිෙග නිවහෙන්. උත්සවයක් පැවැත්ෙවන 
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නිවසක අසිරිය හැම පැත්ෙතන්ම දැෙනනවා. තරුණියන්ෙග සිනහව හැම අෙතකම පැතිරිලා. වැඩිහිටි අය 
හාන්සි පුටුවල මහන්සි නිවාගන්න වාඩිෙවලා හිටියට යුවතියන් හතර ෙදනාට ෙමාෙහාතකට වඩා එක 
තැනක ඉන්න බැරි පාටයි. �නි නම් හතර පස් වතාවක්ම එකම ෙදය ෙකරිලද කියල නැවත නැවත 
ෙහායල බලනවා. ඒක දැකලා රුක්ෂානි ගණන් කරපු ෙගාඩක තිබුණ ෙවඩින් ෙක්ක් ඇසුරූ ෙපට්ටි 
කිහිපයක් ෙවන ෙගාඩකට දැම්ෙම් �නි ඒ දිහා බලා ඉන්දැද්දිම. ෙවනදට ෙක්න්ති ගන්න �නි ඒත් ඒක 
දැකල හයිෙයන් හිනා වුනා. අනිත් ෙදන්නා රණ්ඩුවක් පැටෙලයි කියල සැකෙයන් උඩට ගත් හුස්ම 
පහළට ෙහළුෙව සැනසිල්ෙලන්. 
  
“�නි හැම ෙදයක්ම සැලැස්මක් ඇතුව කරන්ෙන. ෙවන අය වෙග් රෑ එළිෙවනකම් කරන්න ෙදයක් ඉතුරු 
ෙවලා නැහැ.” 
  
හසන්ති සැනසුම් සුසුමක් ෙහළමින් පැවසීය. ඇය අත රිදී බන්ෙද්සියක් පුරා ෙක්ක් පුරවපු ෙපට්ටි. ඒ 
තුලින් හමා ආ සුවඳ කෑම ෙම්සෙය් අසුරා ෙනාමැති ෙක්ක් සමඟ එක්වුනා. 
  
“ෙහටින් පස්ෙස ඔයා මිසිස් �නි දියනන්දන.” 
  
ෙවඩින් ෙක්ක් ෙපට්ටිෙය මුද්රණය කර ඇති මනාලයාෙග් හා මනාලියෙග් නම් සංජීවනී හඬ නඟමින් 
කියවන්නීය. 
  
“අෙපායි මම නම ෙවනස් කරන්ෙන නෑ. උපාධි සහතිකවල නම් ෙවනස් කරන්න බෑ. අනික අප්පච්චිෙග 
වාසගම මට වැඩිෙයන් වාසියි නීතිඥවරියක් වුනාම. දියනන්දනලාට වඩා උසාවිය ඉදිරිෙය පරකඩුව නම 
වටිනවා.” 
  
“මමත් තාම තීරණය කරලා නැහැ නම ෙවනස් කරනවාද නැද්ද කියලා. එෙහ පුරවැසිෙයක් ෙවන දවසට 
පුළුවන් ඕන නම් අලුත් නමක් වුණත් දාගන්න.” 
  
මඳ නිහැඬියාවකින් පස්ෙස කියන්ෙන සංජීවනී. 
  
“ඕනම නමක්?” 
  
�නි අහනවා සැකෙයන් වෙග්. 
  
“තමන් කැමති නමක්. මහදැනමුත්තා කියලා දා ගන්නත් පුළුවන්,” සංජීවනී පිළිතුරු ෙදයි. 
  
“මහදැනමුත්ති කියලා දා ගන්න,” ඒ හසන්ති. 
  
“ෙල්ඩි මහදැනමුත්ති කියලා දා ගන්න,” �නි කියන්නීය. ෙකාෙහන් හරි පට්ටමක් එකතු කර ගන්න 
චාන්ස් එකක්ෙන. 
  
“ෙදවැනි ෙල්ඩි මහදැනමුත්ති. එංගලන්ෙත් ඔය ෙදවැනි තුන්වැනි කෑලි තිෙයන අයට සැලකිලි වැඩියි 
ෙන්ද?” හසන්තිෙගන් තවත් ෙයෝජනාවක්. 



192 
 

  
“එලිසෙබත් කියල දා ගත්තම ඊට වඩා ෙහාඳ නැද්ද?” 
  
එංගලන්තෙය් මහ රැජිණෙග් නම ෙයෝජනා කෙළ් �නි. රැජිණක් ෙවන්න හැකියාව තිෙයද්දි ආර්යාවක් 
වීම මදියි කියල එයාට හිෙතන්න ඇති. 
  
“එලිසෙබත්ලා හැම තැනම. හැම වයසකම අය ඉන්නවා. ෙල්ඩි මහදැනමුත්ති තරම් සුවිෙශ්ෂී නමක් 
ෙනෙමයි ඒක.” 
  
කවදත් �නි කියන්නට ෙවනස් ෙවන්න හදන රුක්ෂානිෙගන් ඒ. 

“එෙහනම් ක්වීන් කියලා දා ගන්න,” �නිෙගන් තවත් ෙයෝජනවාක්. 

“එංගලන්තෙය් ක්වීන්, �න්ස්, �න්සස් වෙග් කෑලි සාමාන්ය පුද්ගලයන්ෙග නම් හැටියට දාන්න තහනම්, 
�නි. යුෙරෝපෙය් සමහර රටවල්වල ලංකාෙව් ප්රසිද්ධ නමක් වුනත් ළමෙයක්ට දාන්න කළින් විෙශ්ෂ 
අවසර ගන්න ඕනා. ඒක සාමාන්ය නමක් කියල විස්තර එෙහම ෙපන්වලා. නැත්නම් ඇෙමරිකන් අය 
වෙග් ළමයට “මූන් යුනිට්” කියලා නම දා ගනිවී බයට.”  

“දැන් හසන්තිටත් රෙම්ෂ් ඉන්න නිසා අපි රුක්ෂානිටත් ෙකෙනක් ඉක්මනට ෙහායන්න ඕන.” 
  
ගත් කටටම කතාව ෙවනස් කෙළ් �නි කිසිම දැනුම් දීමක් නැතුව. අද දවෙස් රුක්ෂානිත් එක්ක ආරවුල් 
පටන් ෙනාගන්නවා කියල එයත් තීරණයක් අරන් හිටිෙය. 
  
ෙයෙහළියන් හතර ෙදනා අතෙර රහස් නැහැ. රුක්ෂානි යාළුෙවා හැටියට පුංචි කාෙල් ඉඳලම ෙකාල්ෙලා 
ඇසුරු කළාට ඒ කිසිෙවක් ගැන එතරම් විෙශ්ෂ උනන්දුවක් එයා ෙපන්නුෙව නැහැ. විශ්වවිද්යාලෙය් 
එයාලෙග සමාජ මට්ටෙම් අය අතෙලාස්සයි උන්ෙන. ඉඳහිට එයාෙග ඩැඩී හරි මමී හරි අඳුනන අයෙග 
දරුෙවා එක්ක රුක්ෂානි එෙහ ෙමෙහ ගියා. ඒත් කිසිම ෙකෙනක් එයාෙග හද කිතිකවන්නට සමත් 
ෙනාවුනු බව ෙයෙහළිෙයෝ දනිති. 
  
“මෙගයි රෙම්ෂ්ෙගයි එෙහම එකක් නැහැ,” හසන්ති එෙහම කියුව සිහින් හඬ මැකිලා ගිෙය රුක්ෂානි හඬ 
නඟා හිනා වූ නිසා. 
  
“අයිෙයෝ ෙමෙහන් ෙහායන්න එපා. මම එෙහන්ම ෙකෙනක් ෙහායාගන්නම්.” 
  
“දැනටමත් ෙහායාෙගන ද?” �නි විමසයි. 
  
“නෑ නෑ තවම නෑ. ෙහායා ගත්ත දාට ඉස්ෙසල්ලම කියන්ෙන ෙවන කාට ද ඉතින් ඔයාලට තමයි.” 
  
අසුරන ලද ෙක්ක් ෙපට්ටියකින් ෙක්ක් කෑල්ලක් එළියට අරන් කෙට් දා ගන්න හදන රුක්ෂානි කියන්නීය. 
ඇය අතින් එය උදුරා ගත් හසන්ති එය නැවතත් ෙපට්ටිෙය් ඇසුරුවාය. 
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“ෙකායි දීපංකෙර්කින් කාව ෙහායා ගනියි ද දන්නෑ ෙමයා.” 
  
�නි කියන්ෙන් රුක්ෂානි අසල ඇති ෙක්ක් පිරුණු බන්ෙද්සි සියල්ල ඇයෙග් දෑතට හසු ෙනාවන තරම් 
ඈතකින් තබමිනි. 
  
“බ්රැන්ඩි ෙපාඩ්ඩක් වැඩිය දාලා හදපු ෙවඩින් ෙක්ක් ෙකාටසක් මම ෙවන් කළා අපට කන්න. රෑට ෙහාඳට 
නින්ද යයි එතෙකාට.” 
  
වසා තිබුන ප්ලාස්ටික් ෙපට්ටියකින් මංගල ෙක්ක් ෙපට්ටිෙය් දමනවාට වඩා ෙලාකුවට කෑලි කපා ඇති 
ෙක්ක් කෑලි රැෙගන පිඟානකට ෙබදු �නි එය මිතුරියන් මැද්ෙද් තැබුවාය. 
  
“ෙම් ටික ෙස්රම ෙවඩින් එක ඉවර වුන ගමන් ඔයා කෙට් දා ගන්න. එතෙකාට…..” 
  
සංජීවනී කියන්න පටන් ගත් ෙද් කියා කෙළ් නැහැ. අනිත් තුන් ෙදනා හිනා ෙවන්න පටන් අරෙගන 
හමාරයි. 
  
එකින් එක කෑල්ල කෑල්ල ෙක්ක් කටවල් ඇතුලට වැටුන. සීනි මිශ්ර මත්පැන් සුවඳ පැතුරුණාට මත් 
ෙවන්න තරම් හයියක් ඒවා තුල නැහැ. අතීතෙය් වූ දවසක වාෙග් එයාල ආෙයත් වතාවක් කිසිම වැදගත් 
කමක් නැති කතා බෙහන් �ති වූහ. හිනා ෙනායන කතා වලට ෙකාක් හඬලා හිනා වූහ. එකිෙනකාට විහිළු 
කර ගත්හ. අනාගතය ගැන සුන්දර ෙප්න කිවූහ. අවසානෙය් ඔවුන් නින්දට ගිෙය් මැදියම් රෑ පහන් වූ 
පසුයි. 

 

**** 

�නිෙග් මංගල උත්සවය සංජීවනීෙග් මංගල්යෙයන් හාත්පසින්ම ෙවනස් විය. මනාලයත් මනාලියත් 
ඇතුළු සැෙවාම ගත කෙළ් විෙනෝදමත් කාලයක්. ෙපෝරුව මත උත්සව කටයුතු කරද්දී ඇති වූ ඉඟි බිඟි හා 
උකුළු මුකුළු මනාලියෙග් ෙයෙහළියන් අතරත් මනාලයාෙග් යහළුවන් අතරත් තෙද්ට පැවතිණ. 

චාරිත්ර වාරිත්ර නිසියාකාරෙයන් කරන්නට ගතමනාව ලැබ සිටි අෂ්ටක කියන්නා තමන්ෙග් භාරදූර වගකීම 
පිළිබඳව උදුම් හිතකින් මවා ගත් ගාම්භීර විලාශය තරුණ තරුණියන්ෙග් සැහැල්ලු හැසිරීෙමන් හාස්යයට 
ලක් ෙකරුණි. එෙහත් උත්සව ශාලාෙව් පැවති සුහද වාතාවරණය වැඩිහිටියන් ඇතුළු පැමිණ සිටි 
අමුත්තන් සියල්ල සතුටු කරන්නට හවුල් වුණි. 
  
සංජීවනීෙග් නම ඇසූ ෙකෙනකුට ඇය කීෙව් තම නම ෙල්ඩි මහදැනමුත්තී කියාය. ඒ කියනවා ඇසී අනික් 
ෙයෙහළියන්ට හිනහව වාවා ගනු ෙනාහැකි වුණි. එදා දවෙස්ම මංගල්යයට සහභාගී වන්නට පැමිණි සිටි 
තරුණයන් ඇයෙග් නම ෙසායා ගන්නට දැරූ සියළු තැත් නිශ්ඵල ප්රයත්නයන් වූහ. 
  
අෂ්ටක කියන්නා හැරුනු කල තවත් එක්ෙකෙනක් ෙයෟවනියන්ෙග් කුල්මත් බෙවන් ෙනාසන්සුන් ව 
සිටිෙය්ය. ඒ මංගල්යය කැමරාකරණය කිරීමට බාරගත් අයයි. ඔහු ඉකුත් කෙලක සිනමාකරුෙවකි. නව 
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තාක්ෂණයත්, කැමරාකරණයත් ෙපරදැරි කර ෙගන චිත්රපටි කටයුතු වල ෙයෙදන්නට ෙනාඉවසිල්ෙලන් 
ඉන්නා ඔහුට රෙට් පවතින චිත්රපටි සාගතය දරන්නට ෙනාහැකිය. අද ඔහු සැලකිය යුතු ආදායමක් 
ෙසායාගත්ෙත් මංගල උත්සව රූගත කිරීෙමන් සහ ඡායාරූප ගැනීෙමන්. ඔහු යටෙත් සිටි කැමරා ශිල්පියා 
එදා හදිසි නිවාඩුවක් ගත්ෙතන් ඔහු ෙමම ගමන කැමැත්ෙතන් ආෙව් ඉහළ ෙපෙළ් වැදගතුන් හා 
ගැවෙසන්නට අවස්ථාව පෑෙද් යැයි සිතූ ෙහයිනි. 
  
එෙහත් මනාල පිරිස කරන විහිළු තහළු නිසා තමන් කැමති ආකාරෙය් දර්ශන සිය රූප රාමුවට හසු කර 
ගැනීමට ඔහුට ෙනාහැකි වුණි. ෙවනත් මංගල්යයක දී ෙමන් අෂ්ටක කියන්නා ෙහෝ කැමරාකරුවාව කැපී 
ෙපෙනනවාට වඩා හැෙමෝෙග්ම අවධානයට හසු වුෙන් සන්ෙතෝෂෙයන් කැකිරි පලන මනාල පිරිසයි. 
  
“ඔයා කවුද? මට ෙහාඳට හුරු පුරුදු මූණක්?” වෙරක ඔහු සංජීවනීෙගන් ඇසීය. 
  
“ෙමයා අෙප් ෙල්ඩි මහදැනමුත්තී.” 
  
ඇයව බදා ගත් රුක්ෂානි පැවසු විට තරුණ තරුණියන්ෙග් සිනහව ෙදගුණ ෙතගුණ වුනා මිෙසක 
කැමරාකරුවාට පිළිතුරක් ෙනාලැබුණි. 
  
සංජීවනී වටකරගත් තරුණයන් අහන හැම ප්රශ්ණයකටම ෙදපැත්ත කැෙපන උත්තර ලැබුණ නිසා 
ෙයෙහළිෙයෝ හතර ෙදනාෙගන් ෙකායි එක්ෙකනා ඇත්ත කියනව ද ෙකායි එක්ෙකනා විහිළු කරනව ද 
කියලා කාටවත් එදා ෙහායාගන්න බැරි වුනා. 

“මහත් ෙවලාය, කැත ෙවලාය කිව්වට ඔය ඉන්ෙන ඇඹලෙයා වට ෙවච්ච පැණි හැලිය වෙග.” 
  
ඉඩක් ලද අවස්ථාවක සමන්තෙග කණට ලං ෙවලා �නි මිමිණුවා. 
  
“ෂහ්.. මට අමතක වුනා ෙන්න්නම්… ලංකාෙව් අය කැමති තරමක ඇඟ පත තිෙයන අයටෙන. දැකලා 
නැද්ද පත්තරවල දැන්වීම්. ඇඟ ෙකට්ටු වීම නවතා පිරිපුන් සිරුරක් මාස තුෙනන් ලබා ෙදමු කියලා දාලා 
තිෙයනවා.” 
  
“ඔයා කවද ඉඳන්ද ගෑණු පත්තර කියවන්න පටන් ගත්ෙත.” 
  
මනමාලයෙගයි මනමාලිෙගයි ඉඟි බිඟියටයි, සිනහ ඉතිෙරන කන් ෙකාඳුරු ගෑමටයි හැෙමෝම අෙයත් 
වෙද් ගහන්න පටන් ගත්ත. ඒ ෙදන්නට හනිමුන් යන්න ඉක්මන් ෙවලා කියල. 
  
ෙකට්ටු සිරුරු බටහිර සමාජෙය් අගය ෙකරුනට කන්න නැති සමාජයක ආර්ථික ස්ථාවරත්වය 
ෙපන්වන්ෙන ඇඟපත පිරුණු ෙද්හෙයන්. ඒ නිසාෙන් ප්රථුල, තරබාරු, පුෂ්ටිමත්, ස්ථුල, යන වචන 
ධනාත්මක අගයකින් තිෙයන්ෙන. කසුකුසුෙව් සමන්ත කියනවා �නිට. 
  
�නියි සමන්තයි මධුසමය ගත කරන්න පිටෙවලා ගිෙය් සතුටු පිරි ආශීර්වාද ෙදෝංකාරය මැද. 
සාමාන්යෙයන් දකින්නට ලැෙබන අඬන මනාලියන් අතරට �නි එක් වුෙන් නැහැ. විෙශ්ෂෙයන්ම ෙහාඳ 
ගාණක් දීල ෙගන්න ගත්ත රූප ලාවන්ය ශිල්පියකුෙගන් හැඩ වැඩ වූ ඇය මුහුෙණ් ආෙල්පන කඳුෙලන් 
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දියාරු ෙවන්න ඉඩ දුන්ෙන නැහැ. ඒත් අප්පච්චිටයි අම්මටයි දණ ගහල වඳින්න යද්දි ඉකියක් ගැෙහන 
එක නම් ඇය පාලනය කරගත්ෙත තරමක අමාරුෙවන්. 
  
එදා රෑ සංජීවනීයි, රුක්ෂානියි එක්ක ෙගවන්න හසන්තිත් නැවතුණා රුක්ෂානිෙග ෙගදර. ෙපරදා ෙමන්ම 
තවත් රැයක් ඔවුන් තිෙදනා පහු කෙළ් �තිමත් අල්ලාප සල්ලාපෙයන් සුන්දර දිනය නිමා වන්නට ඉඩ 
ෙනාදී. ඒත් අනිත් සෑම දවසක් වෙග්ම එදා දවසත් නිමාව ගිෙය් කාලය දුක ෙමන්ම සැපය ද ෙනාතකන 
ආකාරයටමයි. 
  
සංජීවනී කවදත් නැති තරම් කතාබහ. නිහඬ පරිසරයක මුළුගැන්වී ළමා කාලය ගත කළ ඇය පවුල් අතර 
එක්වීෙමන් ඇතිවන ෙමවැනි උද්දාමයක් රස විඳල නැහැ. �නිෙග් ෙදමාපියන් හා සමන්තෙග ෙදමාපියන් 
අතර ඇති සුහද පිළිගැනීම හා එකිෙනකාට වූ ෙගෟරවය දුටු සංජීවනී සිය ෙයෙහළිය ෙවනුෙවන් සතුටු 
වූවාය. කිසිත් දවසක අත් ෙනාදැකපු ආෙව්ගයකින් ඇය ගත අවදි ෙවලා. 
  
“මටත් ඕනා කවද හරි ඒ වෙග් සතුෙටන් ඉන්න.” 
  
සංජීවනී �තිෙයන් මුමුණන හැටි නින්දට වැෙටන්න ෙපර හසන්තිට ඇහුණ. ෙවනද සන්තාපෙයන් සුසුම් 
ෙහලන සංජීවනී අද ෙමෙස් �තිෙයන් පසුවීම ගැන සැනසුම් සුසුම් ෙහළුෙව හසන්ති පමණක් ෙනෙමයි. 
ෙවනත් කාමරයක නින්ෙදන් ඇස් පිය ෙවන්න ඔන්න ෙමන්න තිබිය දී රුක්ෂානිත් කල්පනා කෙළ් අද 
දවෙස්ම ඔවුන් සංජීවනීෙග් මංගල්යය ගැන ෙහෝ චානුක ගැන සඳහන් ෙනාකර ෙබ්රුෙන් ෙකාෙහාම ද 
කියල. 

 

**** 

“අන්න ළමෙයා ආණ්ඩුෙවන් ලියුමක් ඇවිදින්. ෙරජිස්තර තැපෑෙලන් අත්සන් ගහලා ගත්ෙත.” 
  
ෙගට ෙගාඩවැෙදනවත් එක්කම ආච්චිෙග කටහඬ සාලයට ගලා ආවා. 
  
“ෙමාකද මහ දවල් නිදියෙගන. ඇෙඟ් රුදාවද නැත්නම් අසනීප ගතියක් දැෙනනවද?” 
  
ඇතුල් කාමරයට ඔළුව ඔබලා හසන්ති ඇහැව්ෙව් ආච්චි කිසි දිෙනක දහවල් නිදා ගන්න ෙකෙනක් 
ෙනාවන නිසා. පැදුෙරන් බූරු ඇඳටත් එයින් ලෑලි ඇඳකටත් එන්න පහුගිය අවුරුදු විස්ෙස දි හසන්තිත් 
ආච්චිත් සමත්ව සිටියහ. 
  
“මට නිකම් කෙඩත්තු ගතියක් ආවා. ෙවන අමාරුවක් නැහැ….. ඔය ලියුම බැලුවා නම්… පත්වීම ද 
දන්නෑ.” 
  
ලිපිය එවා ඇත්ෙත් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිසම. රෙට් තැපැල් ෙස්වය ගැන රජයත් කළකිරිලා ද 
ෙරජිස්තර තැපෑෙලන්ම ලිපි එවන්ෙන? ආච්චි ෙපාරවා ෙගන උන් චීත්ත ෙරද්ද නැවතත් ඇඟලා ෙගන 
ඇෙඳන් නැඟිට සිටියාය. ඇය ඉදිරිෙය් ලිපිය අරිනවා මිෙසක ෙවනත් මඟ හරින මාර්ගයක් හසන්තිට 
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නැත. 
  
ෙටලිග්රෑම් හා ෙරජිස්තර තැපෑෙලන් එවන රජෙය් ලිපි අසුබදායක ෙතාරතුරු රැෙගන එතැයි පිළිගන්නා 
පිරිසට හසන්තිෙග ආච්චි ද ඇතුලත්ය. 
  
“රුක්ෂානිෙග වෙද්ට දැම්ම ශිෂ්යත්ව ඉල්ලුම් පත්රයකට ෙම් උත්තර ඇවිදින්.” 
  
ආච්චිෙගන් සද්දයක් නැත. 
  
“සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එන්න කියල.” 
  
වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා ඇය පිටරට ශිෂ්යත්වයකට ඉල්ලුම් පතක් යැවූ බව තවමත් ආච්චි ෙනාදනියි. 
  
“ෙකාළඹ ඉස්පිරිතාෙලකටද?” 
  
ෛවද්යවරියක් ෙලසින් ෙස්වය පටන් ගන්නට බලාෙගන ඉන්නා හසන්තිෙග් වැඩිදුර අධ්යාපන අෙප්ක්ෂාව 
ආච්චි ෙනාදනියි. ආච්චිෙග අනුමානය හසන්ති සීමාවාසිකය නිසා අනිවාර්ය දුෂ්කර පලාත් ෙස්වෙයන් 
ගැලෙවන්න හදනවා කියල. හසන්තිෙගන් පිළිතුරක් නැහැ. ඇෙඟ් රුදාව නිසා ආච්චි ආපහු ඇඳට ගියා 
ඇලෙවන්න. හසන්ති ඉස්ෙතෝප්පුෙව පුටුෙව දිගා ෙවලා ලිපිය දිග ඇරන් අකුරක් නෑර හැම පිටුවක්ම 
කිෙයව්ව. 
  
ජීවිතය දවෙසන් දවස ෙවනස් ෙවනස් අතට දුවයි. අනාගතයක් සඳහා �නි වැන්නන් සැලසුම් කරනා 
ආකාරය හසන්තිට ෙත්රුම් ගත ෙනාහැකිය. ෙදමාපියන් නැති තමාව කවා ෙපාවා බලා හදා ගත් ආච්චි 
තනිකර ඈත පලාතකට යෑමට ෙනාහැකිය. එෙමන්ම ඇය හැරදා පිටරට බලා යන්ෙන් ෙකෙස්ද? 
  
සිය අධ්යාපනය තව දුරටත් ඉදිරියට ෙගන යෑමට තමන්ට උපකාර කරනු පිණිස රෙම්ෂ් පිටරට අධ්යාපන 
ආයතන වල විස්තර එවයි. හසන්තිව ඔහු ඉන්නා ෙද්ශයට ෙගන්වා ගැනීමට ඔහු දරන ප්රයත්නය පිටුපස 
ෙවනත් අරමුණක් ඇති බව ෙදෙදනාම ෙනාදන්නවා ෙනාෙව්. එෙහත් ඒ ගැන හාරා අවුස්සන්නට ඔහුට 
ස්ථාවරයක් නැත්තා ෙස් ම එවැනි ඉල්ලීමකට දිය හැකි පිළිතුරක් හසන්තිට ද නැත. 
  
ඇතුල් කාමරයට නැවතත් හිස එබූ හසන්ති ආච්චිෙගන් ෙත් හදන්නදැයි විමසීය. 
  
ආච්චිෙගන් කිසිම සද්දයක් නැත. ඇයට නින්ද යන්න ඇතැයි සිතූ හසන්ති ෙක්තලය ලිප තබා වතුර රත් 
ෙවන ෙතක් මුහුණ ෙසෝදා ගන්නට ගියාය. අතීතෙය් දී ෙමන් අල්ලපු නිවෙස් ළිඳට යනවා ෙවනුවට දැන් 
සිය නිවෙස්ම පිටුපස නාන ටැංකියක් සිෙමන්තිෙයන් වටකර ඇත. පාෙරන් එන පයිප්පෙයන් වතුර ඊට 
ගලා එයි. 
  
ෙම් සියළු පහසුකම් ආච්චි ඉටු කරන්ෙන් ඇයෙග් හිතවත් බැංකු නිලධාරියාෙග් සහෙයෝගය ඇතුවය. 
හසන්තිෙග් පියා ඇය ෙවනුෙවන් අරඹන ලද තැන්පත් ගිණුෙම් මුදල් ආෙයෝජන කටයුතු බැංකු නිලධාරියා 
අවංකවම ඔවුනට ඉටු කර ෙදයි. තැන්පතු වලට එකතු වූ ෙලාකු මුදලක් වූෙය් නැත. එෙහත් මුදල් 
පරිහරණය මනාව දන්නා ආච්චි වියදම් කරන්ෙන් මුල් තැන්පතුව එෙස් තිබිය දී ඊට එකතුවන ලාභ ෙපාලී 
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පමණි. බැංකු උපෙදස් වලට අමතරව ආච්චි හා හිතවත් වූ ඔහු පයිප්ප බාස් හා සිෙමන්ති බාස් යැයි 
ෙදෙදෙනක් ආචිචිට හඳුන්වා දුන් බව හසන්ති සිහි කළාය. 
  
ෙත් හදා ගත් හසන්ති නිදන කාමරයට ගියාය. ආච්චි තද නින්ෙද් පසුෙවන්නීය. ෙත් ෙකෝප්පය පීරිසිෙයන් 
වහා නැවත සාලයට ගිය ඈ ෙව්වැල් පුටුවට බර දුන්ෙන් හිෙත් ඇති ප්රශ්න ගැන තවත් කල්පනා කරනු 
පිණිස. 
  
වාහනය ෙපෙනන්නටත් ෙපර හසන්තිට එහි ෙහෝන් ගහන සද්දය ඇසිණ. ෙමෙතක් වූ නිස්කලංක භාවය 
නැති කරමින් ෙයෙහළිෙයෝ ෙදෙදනාෙග් කටහඬවල් පළාත ෙදවනත් කරන්නට සමත් වුණි. 
  
“ෙමයාට දුන්න වාහෙන්. හරියට හරකා දක්කෙගන යනවා වෙග්ම තමයි.” 
  
“රුක්ෂානි ඩ්රයිවර් වැෙඩ් කරන්ෙන අල්ලපු සීට් එෙක් ඉඳන්. කෙන් පුළුන් ඔබාෙගන එන්න මට අමතක 
වුනා.” 
  
සංජීවනීයි රුක්ෂානියි වාහනය අරෙගන ඇවිත්. ලංකාෙව් වාහන බලපත්රයක් තිබුනට සංජීවනී රථයක් පැද 
වූෙය් ෙබාෙහෝ කාලයකට පස්ෙස. 
  
“ෙදන්නා එක්ක ෙම් ෙකාෙහ රස්තියාදුවක් යන්නද?” 
  
“අපි ආෙව් ඔයාව බලන්නයි.” 
  
සංජීවනීත් රුක්ෂානිත් කිව්ෙව් එකට. ඒෙකන් ම හසන්ති දැන ගත්තා ඇවිත් ඉන්ෙන තමාවත් රැෙගන 
ෙකාෙහ හරි යන්න බව. 
  
“ඉතින් ෙමානවද ෙපන්නන්න ඕනා.” 
  
හසන්ති දිව දික් කළාය. ඉන්පසු අත් ෙදෙක් ෙවඳැගිලි ෙදෙකන් කම්මුල් ෙකාපු පහතට ඇද ඇස් 
ෙපන්නුවාය. දැන් යුවතියන්ෙග් සිනහව පළාත ෙදදරුම් කරවයි. 
  
“හරි… හරි… ඔයාව එක්කෙගන යන්න තමා ආෙව්.” 
  
සිනහව පාලනය කරගත් රුක්ෂානි පිළිගනියි. 
  
“ෙමයාත් එක්ක පීනන්න යන්න.” 
  
සංජීවනී හිස පැත්තකට හරවලා කියනවා. ෙකල්ල හරිම ලස්සනයි එෙහම චාටු දාන ෙකාට. 
  
“මට වැඩ ෙගාඩයි….” 
  
ඒත් ෙයෙහළියන් ෙදන්නා එයාට වාක්යය අවසන් කරන්න ඉඩක් දුන්ෙන නැහැ. 
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“ආච්චි………..” 
  
දඟකාර ෙකල්ෙලා ෙදන්නා හඬ නඟමින් හසන්තිව ඉස්ෙතෝප්පුෙව තනි කරල ෙගතුලට දිව ගිෙයෝය. 
  
“ආච්චි නිදි.” 
  
හසන්තිෙග වාක්යය අවසන් ෙවන්න කළින් ෙදන්නා ඇතුල් කාමරෙය්. 
  
යාන්තෙමන් සද්දයක් ඇහුණ ද අවදිෙවන හසන්තිෙග ආච්චි ෙම් තරම් කාලෙගෝට්ටියක් මැද තද නින්ෙද්. 
හසන්ති කාමරයට ඇතුල් ෙවද්දි අනිත් ෙදන්නා අත් වලින් කටවල් වහෙගන නිදා ෙගන උන් ඇයව අවදි 
කලා යන බයට. 
  
දවල් කාලෙය් නිදා ෙනාගන්නා ආච්චිට ෙමතරම් තදින් නින්ද ෙගාස් ඇත්ෙත් අසනීපයක් නිසා බව 
හසන්ති අනුමාන කළාය. කතා කළ පමණින් අවදි ෙනාවන ඇයෙග් නාඩි පරීක්ෂා කළ විගස වහාම 
ෙරෝහලකට ඇය රැෙගන යා යුතු බව හසන්තිට වැටහුණි. 
  
ඊ ළඟ පැය කිහිපය ගතවුන ආකාරය කිසිවකුට නිනව්වක් නැත. සංජීවනීට වාහනය පදවන්නට 
රුක්ෂානිෙගන් කිසිම අවවාදයක් ෙනාලැබුණි. පසුපස සීට් එෙක් එක් පැත්තකින් හසන්ති ද අෙනක් 
පැත්ෙතන් රුක්ෂානි ද වත්තන් කරෙගන ගිය ආච්චිව ඉතා ඉක්මණින් ෙරෝහල් ගත ෙකරුණි. ඇයට සුළු 
හෘදයාබාධයක් හටෙගන එහි ෙරෝග කාරකයක් ෙලසයි සිහිය නැතිවුෙන්. 
  
“ඇඟට හරි නැහැ කිය කිය හිටියා. මම බැලුෙවත් නැහැ අෙන්.” 
  
හසන්ති තමාටම ෙදෝශාෙරෝපණය කරගනියි. 
  
“නින්ෙදන් ෙවන්නැති හැෙදන්න ඇත්ෙත.” 
  
ෙයෙහළියන් ඇය සනසන්නට උත්සාහ කරති. 
  
“ෛවද්ය දැනුමක් තියාෙගන වැඩක් නැහැ ෙමෙහම ෙව්ලාවට. හෘද්යාබාධයක් හැෙදන ලක්ෂණ 
දකින්ෙනත් නැත්තම්.” 
  
සිය අනාගතය ගැන සිතුවිලි මත්ෙත් රැඳී සිටියා මිස තමන් අද කළ යුතු තම යුතුකම් පැහැර හැරියා යැයි 
හසන්ති ෙශෝක වූවාය. බරපතල අනතුරක් වන්නට ෙපර ආච්චිව ෙරෝහල් ගත කරන්නට හැකි වූෙය් සිය 
ෙයෙහළියන් අහම්ෙබන් නිවසට පැමිණි ෙහයිනි. ආච්චිව ඇතුල් කරන ලද්ෙද් ෙකාළඹ මහ ෙරෝහලට. 
දිවයිෙන් අලුතින් ආරම්භ වූ පුද්ගලික ෙරෝහල් ෙබාෙහාමයක් තිබුණත් දක්ෂ ෛවද්යවරු තවමත් ඉන්ෙන් 
ආණ්ඩුෙව් ඉස්පිරිතාෙල්. සමහර පුද්ගලික ෙරෝහල්වලට පයින් ඇවිද ෙගන ඇතුල්වන ෙරෝගීන් පිටව 
යන්ෙන් මීනී ෙපට්ටි වලිනි. 
  
“එන්න අෙප් ෙගදර ගිහින් රෑට කාලා ආච්චිටත් බත් එකක් ෙබදාෙගන එමු.” 



199 
 

  
රුක්ෂානිෙගන් ඇරයුමක්. 
  
“දැන් ෙමතන හිටියයි කියලත් වැඩක් නෑෙන්. අපි ඉක්මණින් ආපහු එමු.” 
  
සංජීවනී ෙපරැත්ත කරන්නීය. 
  
තිෙදනම නැවතත් රථයට නැඟුනහ. කිසිත් කතා බහකින් ෙතාරව රුක්ෂානිෙග් නිවහනට ගිය ද ඔවුන් 
රා� ආහාරය ගත්ෙත් ෙකළිෙලාල් බෙවන් ෙතාරව. කතාබෙහ් වැඩිමන ෙවන්වුෙන් ඉදිරි ආනාගතය ගැන 
ප්රශ්න නඟමින් වූ අදහස් දැක්වීමට. ෙලාකු මැණිකා ෙපාල් යහමින් දාල, රතුළුනු, ලීක්ස් එක්ක හදපු 
ෙරාටි එක්ක තිබ්බ කට දයියා කරන කට්ට සම්ෙබෝෙලයි, සුදුවට උයපු ෙතෝර මාළු ෙහාද්ෙදයි සුවඳ කෑම 
කාමරය පුරා පැතිරුණත් කවුරුත් කෑම ෙබදා ගත්ෙත් ඉතා අඩුෙවන්. කන්න අමතක ෙවලා වෙග්. 
ෙවනදට රුක්ෂානි පිටිපස්ෙසන් ඉඳන් කෑම ෙබදා ගන්න මතක් කරන චූටි මැණිකත් බර කල්පනාෙව්. 
  
“ෙම් ෙබ්බිලා ආපහු රට ගියාම මං ඇවිදින් ඉන්නම් හසන්ති ෙබ්බිලාෙග දිහෑ.” 
  
තරුණියන්ෙග් කතා බහට හවුල්ෙවන චූටි මැණිකා කියයි. තමාට අධ්යාපනික කටයුතු සඳහා ෙමෙතක් 
උපකාර කළ හසන්තිට කෘතගුණ සලකන්නට වාරයක් ලැෙබනු ඇතැයි චූටි මැණිකා බලා සිටින්නීය. 
  
“ෙහාඳ අදහස. ආච්චිව ෙගදර එක්කෙගන යනෙකාටම චූටි මැණිකවත් එක්කෙගන යන්න. ගිහින් අහමු 
ෙලාකු මැණිකාෙගන් කමක් නැද්ද කියලා.” 
  
ෙයෙහළිෙයා තුන්ෙදනා අත් ෙහෝදන්ෙනත් නැතුව ඉඳුල් පිටින්ම ෙලාකු මැණිකා ෙහායාෙගන දිව්ව. 
  
සිය නැඟණියෙග් අධ්යාපනයට අත ෙදන හසන්තිට ෙපරලා උපකාරයක් කරනු පිණිස ෙලාකු මැණිකා 
කැමතිය. තීරණය තමා අෙත් වුවත් ඇය ෙලාකු මහත්තයාට දන්වන ෙලස රුක්ෂානිෙගන් ඉල්ලා සිටියාය. 
රුක්ෂානිෙග් ෙදමාපියන් ෙද්පල හා ව්යාපාර ෙකාටස් රාශියක් විකුණා ආපසු පිටරට බලා ෙගාසිනි. තව 
ෙනාෙබෝ දිෙනකින් රුක්ෂානි ද නැවතත් රෙටන් පිටෙවන්නට සූදානම්. විසල් ෙගදර වුවත් කිසිෙවක් 
නැති කළ එය බලා කියා ගන්නට ෙස්වකෙයෝ හතර ෙදෙනක් අවශ්ය ෙනාෙව්. තම සෙහෝදරියන් නිකම් 
ඉඳ පඩි ගන්ෙන් යැයි ෙලාකු මැණිකා සිටිෙය් ෙනාසන්සුන් බෙවනි. 
  
“දැන් අපි තුන් ෙදෙනක් අවශ්ය නෑෙන් ෙම් ෙගදර බලා කියා ගන්න.” 
  
ෙපාඩි මැණිකා කණගාටුෙවන් පවසයි. 
  
“ෙමෙහ කම්මැලි නම් ෙපාඩි මැණිකා කැමති ද ෙවන තැනක වැඩට යන්න?” 
  
රුක්ෂානි ෙපාඩි මැණිකාෙගන් අසයි. ඇය ඔළුව ෙසාලවන්ෙන් ෙවනතක යන්න කැමති නැහැ 
කියන්නටය. එෙහත් ඇය තවත් යමක් කියාගනු පිණිස ලැජ්ජාෙවන් ඇඹෙරන වග රුක්ෂානි දුටුවාය. 
  
“ෙපාඩි මැණිකටත් ඉෙගන ගන්න ඕනද?” 
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ෙමවර රුක්ෂානි අහන්ෙන් ඇයට තම හිෙත් ඇති ෙදය කියා ගන්නට දිරිමත් කරනු පිණිසය. 
  
“අෙපායි නෑ ෙබ්බි… ඉෙගන ගන්න මට දැන් වයස වැඩි.” 

“ෙපාඩි මැණිකටත් මැද ෙපරදිග යන්න හිතිලා ද?” 

හසන්ති ඇසුෙව් පිටරට යන අය දවසින් දවස වැඩිවන නිසාය. 

“නැහැ ෙබ්බි.” 
  
“ෙපාඩි මැණිකට බඳින්න ෙකෙනක් ෙහායලා ෙදමු.” 
  
ෙමෙතක් නිහඬව සිටි සංජීවනී කියද්දී ෙපාඩි මැණිකාෙග් මුහුණ ඉදුණු ජම්බු ෙගඩියක් ෙස් රතු ව ගිෙය්ය. 
ෙමෙතක් ඇයට කියා ගත ෙනාහැකිව උන් කාරණය හැමටම එක සැණයකින් වැටහී ගියහ. 
  
ෙහටම සිය ෙදමාපියන් ෙවත දුරකතන ඇමතුමක් දමා සියල්ල විපරම් කරන්නට පටන් ගන්නා වගට 
රුක්ෂානි ෙපාෙරාන්දු දුන්නීය. ආච්චි ෙවනුෙවන්ම ෙලාකු මැණිකා සකස් කර දුන් බත් පිඟානක් ද රැෙගන 
අමරදාස සමඟ ෙයෙහළිෙයෝ නැවතත් ආෙරෝග්යශාලාව බලා පිටත් වූහ. 

 

**** 

 
සංජීවනීත් රුක්ෂානිත් රෙටන් පිටවුෙන් හසන්තිෙග ආච්චිට සුවය ලැබී ෙරෝහෙලන් ෙගදර රැෙගන ආ 
පසුව. ෙපාෙරාන්දු වූ පරිදි චූටි මැණිකා සිය ෙපාතපතත්, ඇඳුම් සූට්ෙක්සයකුත් රැෙගන හසන්තිෙග් 
නිවසට ගියාය. ෙපාඩි මැණිකා හා විවාහ ෙවන්නට සුදුසු ෙකෙනක් ෙසවීම ලංකාෙව් ඉන්න හසන්තිට, 
�නිට, අමරදාසට සහ ෙලාකු මැණිකාට පැවරිණ. ඇයෙග් විවාහයට මැණිෙකලා තුන්ෙදනාම සිතුවාට 
වඩා ෙලාකු මුදල් පරිත්යාගයක් රුක්ෂානිෙග් ඩැඩී නම් කෙළ්ය. එය දෑවැද්දක් ෙනාව ෙපාඩි මැණිකාෙග් 
පරිහරණය සඳහා ඇයෙග් නෙමන් බැංකුවක තැන්පතු ෙවන්නක් යැයි ඔහු තරෙය් කියා සිටිෙය්ය. රෙටන් 
පිට ෙවන්නට ෙපර සංජීවනී සිය මෑණියන් විසින් දුන් තෑගිෙබෝග සියල්ල පාර්සල් අරින්ෙන් නැතිවම 
ෙපාඩි මැණිකාට දී ගියාය. 

“අව්ෙව ගිහින් ද ෙකාෙහද කළු ෙවලා,” මාස ෙදකකට පසුව ගුවන් ෙතාටුපෙළ් දී සිය බිරිඳ පිළිගත් පර්සි 
ඉඹුලානෙග් කෙටන් පිටවුනු පළමු වාක්යය එයයි. 

“එෙහ ෙමෙහ ගියා තමයි ෙවඩින් එෙක් වැඩවලට. ඊට පස්ෙස හසන්තිෙග ආච්චි අසනීප වුනාෙන,” මාස 
ෙදකට සිය සැමියා තරමකට තරබාරුවී ඇතැයි සිතුණ ද ඇය එය වදනින් පිට ෙනාකළාය. 



201 
 

ඔවුන් අතර කවදත් වැඩි කතාබහක් සිදුවූෙය් නැත. හීත්ෙරෝ ගුවන් ෙතාටුෙපාෙළන් පිටත්ව ෙමෝටෙව් 
එෙක් ගමන් කරද්දී සංජීවනී ලංකාෙව් ෙතාරතුරු කියන්නට තැත් කළ ද, ඔහු ඒවාට කිසි අවධානයක් 
ෙයාමු ෙනාකරන බව දැනුණු ෙහයින් ඇය කට පියාගත්තාය. 

රුක්ෂානි ගුවන් ෙතාටුෙපාෙළන් පිටව ටැක්සියකින් ෙගදර ගිෙය් තනිවම. ඇය පදිංචිව ඉන්ෙන් වාහන 
සුලබ, ජනගහණය පිරි නගරෙය් මැද. ඒ පැත්තට රථය ධාවනය කරන්නට පර්සි අකැමතියි. ඒ නිසා 
සංජීවනී තම ෙයෙහළිය ගිහින් ඇරලවන්න හැකිදැයි ඔහුෙගන් ඇසුෙව්ද නැත. 

“ෙකාෙහාමද අම්මයි තාත්තයි?” 

“ෙකෝ අද බලන්න යන්න බැරිවුනාෙන.” 

අද ෙසනසුරාදා බව සංජීවනීට මතක් වුෙන් එතෙකාට. ඒත් ෙමෙතක් දවසක් සෑම සති අන්තයක දී ම 
ඔවුන් හා කාලය ෙගවූ ඔහුට මාස ෙදකකින් ෙනාදැක්ක භාර්යාවට වඩා එදින ෙදමව්පියන් දකින්නට 
ෙනාහැකිවීම ගැන කනස්සලය වැඩි යැයි වැටහුන සංජීවනීෙග් හිතට සියුම් ෙව්දනාවක් දැනුණ. 
 
“අෙප් ෙගදර එන්න කියමු දවසක. මම රෑට උයන්නම්.” 

ඇයටත් ෙනාදැනීම එම වදන් ඇයෙග් මුවින් පිටවිය. ෙමෙතක් දිනක් සංජීවනී එවැනි කටයුත්තකට 
අතගහන්න කැමති වුෙන් නැහැ. හරියාකාරව උයන්න පිහන්න ෙනාදැන කෑම සංග්රහයකට ආරාධනා 
කරන්න ඇය ඉදිරිපත් වූෙය් �නිෙග් විවාහ මංගල්යෙය් දී නෑඳෑයන් සතුටින් එකතු වූ හැටි හිෙත් සටහන් වූ 
නිසාද? 

“අහල බලන්නම්.” 

පර්සි උත්තර දුන්ෙන උදාසීන ස්වරයකින්. කාලයක් ෙනාදැක්ක ඔහු දිහා සංජීවනී වාහනෙය් ගමන් කරද්දී 
ෙහාෙරන් ෙහාෙරන් ෙනත් ෙයාමු කළා. ඔහුෙග් මළානික ඇස්වල කිසිම �තියක් ඇය කිසි දිෙනක දැක 
නැතිබව සංජීවනීට අවෙබෝධ වුෙන් හද ගැස්මක් එක්ක. ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයෙදන පර්සි නිවාඩුවක් 
ලැබුණත් එළිමහෙන් කාලය ගත ෙනාකරයි. ඔහුෙග් සම ඇස්වලට ගැලෙපන මළානික පාටකින් යුතු බව 
ඇය දුටුවාය. සිය විවාහ ජීවිතෙය් ප්රථම වතාවට සිය සැමියාව හරියාකාරව දැක ඇය සන්තාපයට පත්විය. 

“ෙකාෙහාම හරි හදාගන්න ඕන.” 

සිහින් හෙඬන් ෙතාල් මැතිරූ වචන කටින් පිටවුණ බව ඇය දකිද්දි පර්සිට ඒවා ඇහිල ඉවරයි. 

“ම් .. ෙමාකක්ද කිව්ෙව?” 

“ඔයා රෑට කෑවද? ෙගදර හදාගන්න ෙමානවා හරි තිෙයයිද?” 

ඇය ඔහුෙගන් ප්රශ්න කෙළ් පිළිතුර දැනෙගන. පර්සි එළවළු මාළු ෙග්න්න කඩයකට යන ෙකෙනක් 
ෙනාෙව්. 
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“කන්න ෙමානව හරි අරන් යමු.” 

ලංකාෙව් දී තම මෑණියන්ෙග් නීරස ජීවිතය දුටු සංජීවනී ඉන් කළකිරුෙණ් වැඩිහිටිෙයක් හැටියට මව 
ඇයව පාලනය කරන්නට අන් අයට ඉඩදී ඇති ෙහයිනි. එවැනිම වූ ජීවිතයක් කරා තමන් ද ෙසෙමන් 
ෙසෙමන් පියවර තබන බව ඇයට ඉෙවන් ෙමන් වැටහිණ. 

සංජීවනී ළාබාල වයෙසන් යුගදිවියට පා තැබුෙවකු වුවද එවැනි අනිත් අයට වඩා ෙවනස්. ලැබූ කාල සීමාව 
ෙකටි වුවත් ඇය විශ්වවිද්යාල ජීවිතයක් අත්දැක ඇත. නිදහෙස් රස යාන්තෙමන් දිවගා බලා ඇත. තමන්ට 
සුවිෙශ්ෂී වූ සුන්දර අනාගතයක් ගැන සිහින මවා ඇත. එය ඒ ආකාරෙයන් ඉටු ෙනාවූවත් සිය මව ෙස්, 
අන්යයන්ෙග් රූකඩෙයක් ෙලස නම් ජීවත්ෙවන්නට තමා අකමැති බව සංජීවනී පසක් කරගත්තාය. 

ආදරෙයන් ෙනාබැඳී තමන් හා කිසිවක් කතාබෙහන් ෙබදා ෙනාගන්නා ෙකෙනක් සමඟ පවුල්කන හැටි 
ලියැවුන අත්ෙපාතක් ඇත්දැයි රුක්ෂානිෙගන් ෙහෝ ඇසිය යුතු යැයි සංජීවනී තීරණයක් ගත්තාය. 
ෙයෙහළියන් හැරුණු කළ ෙමෙලාව තමාට ඉතිරිව ඇත්ෙත් පර්සි පමණි. එය හිත පාරන අවෙබෝධයක් 
වුවත්, ෙකෙස් ෙහෝ තම ජීවිතය අර්ථවත් කරගැනීම ඇය අදිටන් කළාය. 

තමන් ෙස්වය කරන ආෙරෝග්යශාලාව අසලින්ම වූ නිවාස සංකීර්ණයක වාසය කරන පර්සි වාහනය 
රැෙගන යන්න දන්ෙන් සීමිත පාරවල් කිහිපයක පමණි. ලන්ඩන් නගරය මැද ඇති මාර්ග තදබදය 
මඟහරින්නට උත්සාහ කරන ඔහුට පළාෙත් මංමාවත් පිළිබඳ  කිසිත් දැනුමක් නැත්ෙතන් ගමනක් යද්දී 
අතරමං ෙවන අවස්ථා ෙබාෙහෝය. එෙහත් කිසිෙවකුෙගන් නිවැරදි පාර අසන්නට ඔහු කැමති නැත. එකම 
වටරවුම් වලට ෙදතුන් වතාවක් එන ඔහු හඳුනාගත හැකි පාරක් දකින තුරු රථය හැම අතම ෙගන යයි. 
සංජීවනී කට පියාෙගන පිටත සිරි නරඹන්ෙන් එවැනි අවස්ථාවක දී ඇයට තමා ෙවෙසන නගරෙය් සිරිය 
දැකබලා ගැනීමට ලැෙබන නිසා. 

එය සති අන්තය වූ ෙහයින් නගරබද පාරවල්වල වාහන වූෙය් ස්වල්පයකි. ආපනශාලා තුලට එක්ෙරාක්ව 
මැදිවිෙය් ලන්ඩන් වැසියන් අල්ලාප සල්ලාපෙය් ෙයෙදති. පරණ බස් ඩිෙපෝවක පටන් ගත් “මිනිස්� ඔෆ් 
සවුන්ඩ්” නැමති ඩාන්ස් ක්ලබ් එක ඉදිරිෙය් කල්ලි ගැසී ඇතුලට යන්න තම වාරය එනතුරු සීතෙල් 
ගැෙහමින් අෙත් ඇඟිලිවලට කෙටන් උණුසුම් සුසුම් පිඹමින් සතුෙටන් නළියන තරුණ රංචු සිටියහ. 
නිවාඩු සති අන්තය ෙකළිෙලාල් ෙලස ගතකරන්ෙනෝ පසුකර ෙම් ෙදෙදනා වාහනෙය් ගමන් ගත්ෙත් වසර 
කිහිපයක් විවාහව සිටින ෙදෙදෙනකු ෙස් ෙනාව අද හමුවූ ආගන්තුකයන් ෙදෙදෙනක් ෙස්ය. 

හදිසිෙය්ම පර්සි වාහනය නවත්වා, සංජීවනී එහි සිටිය දී ම කිසිත් කතාවක් නැත ඉන් බැස ගිෙය්ය. ඔහු 
වාහනය නවතා තිබුෙණ් විල්ටන් පාෙර්. ෙකාළ පැහැති වැටකින් ෙබදුන චීන අවන්හල් ෙදකක් 
ෙදපැත්ෙතහි වූහ. එකක් “ෙචාප්ස්ටික් එක්ස්ෙච්න්ජ්” නෙමන් හැඳින්ෙවයි. අනික “කිම්ස්” ෙලසින් නම් 
ෙවයි. තමන්ෙගන් කිසිත් ෙනාඅසා වාහනෙයන් බැස ගිය පර්සි ගැන අලුෙතන් දැෙනන සියුම් ෙනාරිස්සුම් 
ගතිය හිෙත් ෙකානක ෙපාඩි කරණමක් ගැසුවද, ඇය නිසංසලව සිටියාය. යම් ආහාරයක් සඳහා ඇති 
තමාෙග් කැමැත්ත අකැමත්ත පර්සි කිසිදා ෙහෝ අසා තිෙබ්දැයි මතක් කරගන්නට සංජීවනී වෑයම් කළාය. 

තමන් ආපසු රටට පැමිණීෙම් �තිෙයන් ඔහු තමාව පුදුම කරවනු සඳහා “කිම්ස්” වැනි රස නහර පිනවන 
ඉහළ ෙපෙළ් අවන්හලකින් රා� ආහාරය රැෙගන එන්ෙන් යැයි ඇය සිත සනසාගන්නට තැත් කළාය. ඒත් 
පර්සි “කිම්ස්” පසුකර ෙගාඩවැදුෙණ් අඩු මුදෙලන් බාල තත්වෙයන් කෑම විකුණන “ෙචාප්ස්ටික් 
එක්ස්ෙච්න්ජ්” එකටයි. ෙදෙනතට උනන කඳුළු නවතාගන්නට ෙමවර නම් ඇයට ෙනාහැකි වුණි. 
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ස්ටයිරෙෆෝම් ෙපට්ටි ෙදකක පිරුණ චීන කෑම ඔහු ෙගනාෙව්ය. ෙපට්ටි ඇතුලතින් එන චීන කෑම සුවඳ 
වාහනය සිසාරා පැතිරිණ. 

“ෙමාකද ඒ ගමන අඬන්ෙන? ෙගදර මතක් වුනාද?” 

කෑම ඔෙඩාක්කුෙව් තියද්දී සංජීවනීෙග් ෙදෙකාපුල් ෙතත්ව ඇති ආකාරය දැක පර්සි කිව්ෙව් යාන්තෙමන් 
ඇඳුන ෙසෙනහසක ඡායාවක් සමඟ. ඊට ඔළුව වනා සංජීවනී එකඟ වුෙන් ඇත්ත ඊට වඩා ෙකාතරම් වැඩි 
ඈතකදැයි කියාගන්නට ෙනාහැකිව. ඇයෙග් ෙශෝකය ගැන තමා දුක්වන බව කියන්නට ෙදෝ පර්සි ඇයෙග් 
උරහිසට තට්ටුවක් දුන්ෙන්ය. 

ෙකෙස් ෙහෝ ෙමම විවාහය සාර්ථක එකක් බවට හරවා ගත යුතු යැයි සංජීවනී අධිෂ්ඨානයකට එළැඹීය. 
කෑම ෙපට්ටි වලින් එන චීන කෑමවල සුවඳ බඩගිනි වැඩිකෙළන් ඇය කෑම හරි සුවඳ යැයි කීවාය. 

සංජීවනීෙග් මව පර්සි ගැන වගතුග ෙනාඇසුවා ෙස්ම, පර්සි ද සංජීවනීෙග් මවෙග් සුවදුක් ඇසුෙව් නැත. 
රා�ෙය් නින්දට යන්නට ෙපර ලංකාව ෙවනස්ව ඇති හැටි, සිය මව සහ මවෙග් නව සැමියා ගැන, ආච්චි 
සහ සීයාෙග් �යාකලාපෙය් කිසි ෙවනසක් ෙනාමැති බව, ෙමන්ම සිය ෙයෙහළියන් හා ගත කළ මිහිරි 
කාලය පිළිබඳව පර්සිට කියන්න සංජීවනීෙග් මුව කිහිප වතාවක් සැරසුනද ඇයට ඊට ඉඩක් ලැබුෙන් 
නැත. 

“ඔයාට මහන්සි ඇතිෙන. අමුත්තන්ට ෙදන කාමෙර් නිදාගන්න. එතෙකාට ෙව්ලාව ෙවනස් නිසා රෑ 
මැද්ෙද ඇහැරුෙනාත් මාව ඇහැෙරන එකක් නෑ. උෙද්ට මාව නැඟිට්ටවන්න එපා. හරි මහන්සියි. ටිකක් 
දවල් ෙවනකන් නිදාගන්න ඕනා නිවාඩු දවෙසවත්.” 

එෙහම කියූ පර්සි තනිවම ඔවුන්ෙග් නිදන කාමරයට වැදුණ. යුග දිවියක ෙබදා හදා ගන්න උත්සාහය එක් 
ෙකෙනක් විතරක් තනියම ෙකාෙහාම කරන්නද? ෙමපමණ කලක් සංජීවනී තම විවාහය දිහා ඇස් ඇරල 
බලල නැතිබව එයාට ෙත්රුෙණ් අද. ඒත් කුස පිෙරන්න වැටුණු චීන කෑම වලින් ලැෙබන ශාරීරික 
තෘප්තිෙයන් සංසුන් වූ හිතත්, ඇඟට දැනුණ ගමන් කෙඩත්තුවත් නිසා අමුත්තන්ට ෙවන් කළ ඇෙඳ් 
ෙකාට්ටයකට ඔළුව තිබ්බ ගමන් සංජීවනී නින්දට වැටුණ. 

 

**** 

පැරණි ෙගාඩනැඟිල්ලක් වුනත් ඇතුලත ෙපාෙළෙව ඉඳන් සීලිම දක්වාම අලුෙතන් නිමව තිෙබ්. නව 
තාක්ෂණයට එක් ෙවන්න ගන්නා ලද උත්සාහය නිසාද ෙකාෙහද සීලීෙම් ආරක්ෂක කැමරා සවි කර ඇත. 

“සුබ දහවල් වරුවක්!” 

පිළිගැනීෙම් නිලධාරිනිය තරමක වයසක කාන්තාවක්. ඇය පැළැඳ සිටි ෙමවැනි කාර්යාලයකට සරිලන 
විධිවත් ගවුම ගැෙලව්ෙවාත් ඒක තනිවම හිට ගනියි. ඒ තරමට කැඳ දාල ද ෙකාෙහද? 

“මම ආෙව් රැකියාව සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට.” 
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ෙබාෙහාම ගාම්භීර ෙලසකින් රුක්ෂානි පැවසුෙව් නිහඬ පරිසරෙය් ඇයෙග් කටහඬ ෙදෝංකාර ෙවද්දි. 
ශාලාෙව් වායුව විසිරී යාමක් නැතිකම නිසා සාමාන්යෙයන් හුස්ම ගත්තත් ඇෙහන තරම්. පිළිගැනීෙම් 
නිලධාරිනියෙග් වස්ත්රෙය් පාෙටන්ම මනාව ඔපලන ඇයෙග් දිගු කෘතිම නියෙපාතු, නහර ඉප්පිලා රැළි 
වැටුන සුදුමැලි අෙත් අසාමාන්ය බවක් ඉස්මතු කෙළය්. ඇය හැඩවැඩ වී ඉන්ෙන් යක්ෂණියක් ෙලසකැයි 
ක්ෂණෙයන් දැනුනු සිතුවිල්ල රුක්ෂානි මැඬ ගත්ෙත අමාරුෙවන්. 

රුක්ෂානි සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්ෙවන සාකච්ඡා කාමරයට ඇතුල් වුෙන් ඇඟිලි පුරුක් වලින් ෙදාරට 
ෙදවරක් තට්ටු කරල. ඒත් කාමරෙය් අසුන් ගත් සුදු �තාන්ය ජාතිකයන් තිෙදනාම ඇය ඇතුල් වුනාට ඔළු 
උස්සල බැලුෙව් නැහැ. 

“ගුඩ් ආෆ්ටර්නූන්.” 

ෙනාපැකිළව ඔවුනට ආචාර කළ රුක්ෂානි දිගු ෙම්සෙය් ඔවුන් අසුන් ෙගන සිටි ස්ථානය අසලට ෙගාස් 
නැවතුනා. ඔවුන් තිෙදනා මඳක් හිස් උස්සා සුබ පැතුම් කෙළ් ෙගරවිලි හෙඬනි. 

ඇය සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටින්නන් ෙවනුෙවන් ඈතින් තබා ඇති ආසනෙය් අසුන් ෙනාෙගන 
හිටෙගන සිටිෙය් වාඩිවන්නට ආරාධනාවක් ලැෙබන තුරු. සුදු ෙකාණ්ඩය ඇති ෙකසඟ සිරුරින් යුතු 
කාමරෙය් උන් වයසකම තැනැත්තා ඔහු පැළැඳ සිටි ළඟ ෙපෙනන ඇස් කණ්ණාඩියට උඩින් රුක්ෂානි 
දිහා බැලුෙව්ය. පෑන ෙවඳැගිල්ලත් මැඳැගිල්ලත් අතර රැඳවුනු අෙතන් ඔහු රුක්ෂානිට සංඥා කෙළ් ඇයට 
අසුන් ගන්න කියා වදනින් ෙතාරවයි. 

මිනිත්තු කිහිපයක් යනතුරු ෙලාක්ෙකා තුන්ෙදනා තමන් ඉදිරිෙය් ඇති පිටු ෙපරළමින් සිටියහ. ඔවුන් 
ඒවාෙයහි කටු සටහන් ගසති. ඒ ලිපි වලට අත්සන් තබති. ඔවුන් රුක්ෂානිව මුළුමනින්ම ගණන් 
ෙනාෙගන සිටියහ. අත් ඔරෙලෝසුව දිහා ෙනත් ෙයාමු කරන්නට ඇති දරුණු අවශ්යතාවය රුක්ෂානි මැඬ 
ගත්ෙත් ෙබාෙහාම අමාරුෙවන්. 

“ඇයි ඔබ ෙමම තනතුරට අයැදුම් කරන්ෙන්?” 

කිසිත් දැනුම් දීමකින් ෙතාරව ඔවුන් අතරින් තරබාරු තැනැත්තා හදිසිෙය්ම ප්රශ්න කෙළ්ය. 

“මෙග් සුදුසුකම් වලට හරියන රස්සාවක් නිසා. මට ෙම් ආයතනයට ෙදන්න ෙහාඳ දැනුමක් තිෙයනවා. ඒ 
එක්කම ෙමතැනින් මටත් ඉෙගන ගන්න ෙදයක් ඇතියි කියලා මම හිතනවා.” 

“ඔබ සතු ඉං�සි දැනුම ෙකාෙහාම ද?” 

“ඔක්ස්ෆර්ඩ් එෙකන් උපාධිය ගත්ත. ඒ තරමට දැනුමක් තිෙයනවා.” 

රුක්ෂානි කිව්ෙව් වැඩිදුර විස්තර නැතුව. එෙහන් ෙමෙහන් තුන්ෙදනා තුන් ආකාරයකට දාපු ප්රශ්න හරඹය 
ෙලෙහසිෙයන් හසුරුවන්න රුක්ෂානිට පහසු විය. ඇය ෙමතැන රැකියාවට අයැදුම් කෙළ් ඔක්ස්ෆර්ඩ් 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඇයට ඉගැන් වූ මහාචාර්යවරෙයකුෙග් නිර්ෙද්ශය මතයි. සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූ බව 
දැනගත් මහාචාර්යවරයා ෙමම අයිතිකරුවන් තිෙදනා ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් රුක්ෂානිට දී තිබිණ. 
ඔවුන් තිෙදනා වංශවත් පැරණි කුල පරම්පරාවලින් එන ධනවතුන් ෙවති. නව තාක්ෂණය හා එක්වන්න 
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මිල මුදල් තිබුණත් ඒ ගැන ෙනාදන්නාකම ඊට වැට කෙඩාළු දමා ඇත්ෙතන් ඔවුන් ෙසායන්ෙන් ඔවුන්ව 
විහිළුවට ලක් ෙනාකෙරන එෙහත් සීඝ්රෙයන් ෙවනස් වන ෙලෝකයට ඔවුන්ෙග් ෙකාම්පැණිය ෙයාමු කළ 
හැකි ෙකෙනකුවයි. එෙස්ම කුණු ෙලෝබයින් වන ඔව්හු ෙසායන්ෙන් කුණු ෙකාල්ලයට ලබා ගතහැකි 
ශ්රමයකි. 

“ෙමෙහ රස්සාව කරන්න තමාට �තාන්ය රජෙයන් අවසර තිෙයනවා ද?” 

“මම �තාන්ය පුරවැසිෙයක්. ලංකාව සිෙලෝන් කියලා හඳුන්වපු කාෙල් අපි �තාන්ය අධිරාජ්යයට අයිතියි. 
නිදහස ලැබුවට පස්ෙස කැමති අයට ෙමෙහ පුරවැසිකම ගන්න අවුරුදු ගණනාවක් ඉඩ ලැබුන. ඒ නිසා 
මට උපන්දා ඉඳළම �තාන්ය පුරවැසිකම තිබුණ.” 

ළඟ ෙපෙනන කණ්ණාඩි දමා උන් තැනැත්තා දැන් එය ගලවා අෙත් කරකවයි. ඔහුෙග් කුතුහලය ඇයෙග් 
බස හුරුව ගැනද? නැතිනම් ඔහුට �තාන්යෙය් අතීතය මතක් ෙවලාද? සුද්ෙදෝ තිෙදනාම නැවතත් 
නිහඬයි. ඔවුන් ෙමවර ලිපිෙගානු දිහා බලාෙගන සිටියාට ඒවාෙය් කුරුටු ගෑම නතර කර ඇත. 

“මෙග් සුදුසුකම් ගැන සැකයක් තිෙයනවා නම් මාව මාස තුනක සීමිත කාලයකට බඳවා ගන්න. ඒ 
කාලෙය් ඇතුලත ෙකාම්පැණියට තීරණය කරන්න පුළුවන් මාව ෙම් ආයතනයට අවශ්ය ද නැද්ද කියල. 
මටත් තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙග් අනාගතයට ෙමතැන ෙහාඳඳ නැද්ද යන්න.” 

ප්රථම වරට ඔවුන් අතර පැවති නිහැඬියාව කඩකරමින් රුක්ෂානි සිය හඬ අවදි කළාය. එක සුද්ෙදක් 
කණ්ණාඩියට උඩින් ඇය ෙදස බලයි. අෙනකා ෙමෙතක් ෙනාවූ ෙව්ගයකින් තමා ඉදිරිපිට ඇති ෆුල්ස්කැප් 
ෙකාළ ෙපරළන්ෙන් නැති වූ යමක් වහාම ෙසායා ගන්නට හදිසි අවශ්යතාවයක් ඇති වූවාක් ෙමනි. 
වික්ෂිප්තයට පත් තුන්වැනි සුදු ජාතිකයා ඔවුන් ඉදිරිෙයන් ඉන්නා කුඩා තරුණියෙග් ෙලාකු ප්රකාශෙයන් 
විමතිෙයන් ඉෙබ්ටම ඇරුණු කට වහගත්ෙත් ෙමාෙහාතක් ප්රමාද ෙවලා. 

සාම්ප්රදායික අදහස්වල එල්බ ගත් ෙමම ධනවත් කුල පුරුෂෙයෝ කාන්තාවක් ෙමම තනතුරට පත් කර 
ගන්නට කිසිෙස්ත් සිතා නැත. රුක්ෂානිව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳ වූ ඔවුන් කළින් අදහස් කෙළ් 
මහාචාර්යවරයාෙග් ඉල්ලීම නිසා ඇයව මුණ ගැසී ඇයෙග් ඉල්ලුම් පත ඉවතලන්නටය. එෙහත් ඇය හා 
තව දුරටත් ෙගනගිය කතාබෙහන් පසු ඔවුනටත් වඩා තරුණිය ෙපෟරුෂෙයන් පිරි බව හැඟුනු ෙහයින් 
ඔවුන් අන්දුන් කුන්දුන් ව සිටිති. 

සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් ඉතිරි ෙකාටස ෙමෙහය වුෙය් රුක්ෂානි කිව්ෙවාත් නිවැරදියි. හැබැයි එයා ඒක කෙළ ්
ෙබාෙහාම සීරුෙවන්. තමන්ෙග් ආධිපත්යයය තමන් ෙකෙරන් බැහැර ෙවනවා කියල හිතුනට ඒක හරියට 
ෙකාෙහාමද ෙවන්ෙන කියල ෙනාෙත්රුණ �තාන්ය ජාතිකයන් තිෙදනා දිගින් දිගටම තරෙය් විශ්වාස 
කළා ඔවුන් තමයි සාකච්ඡාව හසුරවන්ෙන කියල. යටහත් පහත් ෙලසින් කතාබෙහ් ෙයෙදන ෙම් පුංචි 
ආසියාතික ෙකල්ලට ෙකාෙහාමද පුළුවන් කාලාන්තරයක් තිස්ෙස ස්ථාවර ව්යාපාරික තීරණ ගත් තම 
ෛචතසිකය හැඩගස්වන්න. 

මඳ කාලයක් ගත ෙවද්දි ඔවුන්ෙග් ටයි පටි ලිහිල් විය. රිටි ෙමන් ෙකළින් තිබූ කඳ මඳකට කුදු ගැසිණ. 
කණ්ණාඩි සමඟ ෙහෝ ෙම්සය මත ඇති කඩදාසි පිටු සමඟ තිබුණු ෙපරළි නැවතිණ. තරුණියෙග් කෙටන් 
පිටවන වගන්තිවල අකුරක් පාසා අහන්න ඇය හා තවත් ආසන්න වීමට ඔවුන් ළංකර ගත්ෙත් තම 
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තමන්ෙග පුටු. තමන් අසන ප්රශ්නවලට ෙනාපැකිළ පිළිතුර ෙදන ඇය ඔවුනට නුහුරු විෂය ඔවුන් ෙමෙතක් 
දැනසිටි කිසිවකුට වඩා ෙහාඳින් දන්නා බව සක් සුදක් ෙස් පැහැදිලි වුණි. 

සවස ෙත් පානයත් සමඟින් අහවර ෙකරුණු දිගු සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවසානෙය් තමනට අවශ්ය නිසි 
පුද්ගලයා තම ආයතනයට එක් වුනා යයි ඔව්හු සතුටු වූහ. ඉතින් කාන්තාවක් වුනාට ෙමාකද? දැන් 
කාෙල් අෙප් කාෙලට වඩා ෙවනස්ෙන. සන්ධ්යා සමෙය් මත්පැනින් ෙතාල කට ෙතමා ගන්නට පුරුෂ 
පක්ෂයට පමණක් ෙවන්වුනු කුල පුරුෂයන්ෙග් පුද්ගලික සමාජ ශාලාවට එක්වූ ඔව්හු තමන්ටම කියා 
ගත්හ. 

 

**** 

ෙකෝ ෙමහාට ෙදන්න. හරියට ෙපාලිෂ් කරලා නෑ සපත්තු ෙදක.” 

�නි සපත්තු ෙදක අරන් ගිෙය් සමන්ත ෙම්ස් ෙදකත් දාෙගන සපත්තු වලට බහින්න ලැහැස්ති ෙවද්දි. කළු 
කබාය, කළු කලිසම, සුදු ෙහෝ කළු කමිසය, කළු ටයි පටිය, කළු ෙම්ස්, කළු සපත්තු. ඒ හැමදාම 
උසාවියට පැළඳිය යුතු පාට. සමන්ත නිවාඩු දවස එනකම් බලාෙගන ඉන්ෙන ෙවන පාටක් අඳින්න. මදැයි 
දැන් ෙමයා ෙමෙහකාරියට ගෑස් දාලා දුඹුරු පැහැති සපත්තු ෙදක ෙපාලිෂ් කරන්න වරුවක් ගනියි. 

ආපහු ෙග්න්න කිව්වට වැඩක් ෙවන්ෙන නැති බව සමන්ත දන්නවා. �නි යමක් කරන්න හිතුෙවාත් කඹ 
දාලා, අලි දාලවත් ආපහු ඒෙකන් ඇදලා ෙවනතකට ෙගනියන්න බැහැ. ෙපාළෙව ගෑෙවන්ෙන නැතුව 
දුඹුරු, රතු, සහ කහ පාට එකතු අළුවා කෑලි හැඩෙය් රටාවකින් යුතු ෙම්ස් දමාපු කකුල් ෙදකත් උඩට 
අරන් පුටුෙව අසුන් ගත් සමන්ත අරමුණක් නැතිව බලා ගත්තු අත බලාෙගන හිටිය. 

ෙග් ඇතුෙලන් එන්ෙන් �නිෙග් කටහඬයි. ෙමෙහකාර ෙකල්ලට සපත්තු ඔප දමනා ආකාරය සවිස්තරව 
ඇය කියා ෙදන ආකාරයට සමන්ත සවන් දුන්ෙන්ය. මදෑ, කියලා ෙදන්න ගිය කාෙලට ෙපාලිෂ් කරලාම 
ෙපන්නන්න තිබුණ, ඔහු සිතීය. 

පාපැදියක් සීනුව ගසමින් නිවසට යාබද කුඩා පාෙර් යයි. උස් තාප්පය නිසා පාර පුරා මිනිස්සු ඉන්නවාද 
නැද්ද යයි දැක ගත ෙනාහැකිය. මාර්ගෙය් යන්නන්ෙග් කතාබහක් ෙනාඇෙස්. ෙබල් ගහන්ෙන් ආසාවට 
ෙවන්නැති. අවට ෙගදරක බල්ෙලක් පාපැදිෙය් සීනුවට උරණව බුරයි. 

වාද විවාද වලින් නිතරම කන් පිරී යන පරිසරයක කාලය ෙගවන ෙකෙනක් කතා බෙහන් ෙතාර නිසංසල 
බවට දක්වන්ෙන් දැඩි ආශාවකි. එෙහත් ඒ වාතාවරණයම තවත් අෙයකු ෙනාසංසුන් කරවයි. හඬක් නැති 
පරිසරයක තමා ජීවත් ෙවනවාද නැද්ද යයි දැන ගන්ෙන් ෙකෙස්ද කියා කිසියම් දාර්ශනිෙයක් ප්රශ්න කර 
තිෙයනවා ෙන්ද? කතාබෙහන් ෙතාර කාලයක් �නි අසල දී නම් කිසි ෙකෙනකුට ෙනාලැෙබ්. 

“ඔයා උපවංශෙග් ෙක්ස් එක කිෙයව්වද?” 

ෙමෙහකාරියට සපත්තු ඔප දැමීෙම් නිමාව පවරා �නි අවුත් හාංසි පුටුෙව් හරි බරි ගැසී වාඩි ගත්තාය. 
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“අද නිවාඩු දවෙස් ඕවා ගැන කතා ෙනාකර ඉම්මු.” 

බිරිඳ ෙදස ෙනත් ෙයාමු ෙනාකළ ද ඇයෙග් උකුෙල් ඇත්ෙත් නඩු විභාග ගැන පිරුණු ෆයිල් කවර බව 
සමන්ත දනියි. 

“අප්පච්චියි අම්මියි ෙදන්නම බලාෙගන ඉන්ෙන් ඔයාෙග අදහස දැන ගන්න.” 

�නිට කවදත් තමාෙග අදහසට පිටින් යන ඒවා ඇෙහනවා අඩුයිෙන. සමන්තෙගන් ප්රතිචාරයක් නැත. 

“දිනුවත් නැතත් ෙක්ස් එකට ෙපනී ඉන්න….” 

“�නි…” 

ඇයට වාක්යය අවසන් කරන්න සමන්ත ඉඩ ෙනාදී අසුන් ෙගන උන් හාංසි පුටුෙවන් නැඟිට්ෙට් ෙම්ස් දැමූ 
පා ෙපාළෙව තබමිනි. 

“අදවත් අපි නඩු ගැන කතා ෙනාකර ඉමු. නිවාඩු දවස කියන්ෙන නිවාඩු ගන්න. ෙග්න්නෙකා මෙග 
සපත්තු ෙදක. ඔය මැද්දා ඇති. මං ෙම් චාමරයාෙග් ෙගදට්ටෙන යන්ෙන.” 

“ඔයා දැන් ෙහාඳ ප්රසිද්ධ නීතීඥෙයක්. ෙකාෙහ් ගියත් ෙහාඳට ලැහැස්ති ෙවලා යන්න ඕන.” 

�නි පවසන්ෙන් ලිපිෙගානු වලින් දෑස් මෑත් ෙනාකර. සමන්තට ෙකෙස් ෙවතත් ඇයට නම් උපවංශෙග් 
නඩුව කුතුහලය දනවන්නකි. 

“සපත්තු මැදලා ද නැද්ද කියල දකින්ෙන ඔයා විතරයි �නි.” 

“සම්පූර්ණ පුද්ගලයාව සමන්ත මම දකින්ෙන. සපත්තු ෙදක විතරක් ෙනෙම්. ඔළුෙව් ඉඳන් සපත්තු 
කුට්ටම දක්වා බැලුවම කියන්න පුළුවන් පුද්ගලයා කවුද කියලා.” 

�නිෙග මහ ෙලාකු කයිවාරු කතාව වුනාට එයා හිස ඔසවා සමන්ත දිහා බැලුෙව් නැහැ. ඔළුව ෙපාඩ්ඩක් 
ඉස්සුවා නම් සමන්ත නිකට උස්සලා ඇද කරන හැටි �නි දකිනවා. සපත්තු නැති ෙම්ස් වලින් ආවරණය වූ 
කකුලින් යුත් ඔහු හිටෙගන ෙපාඩි ළමෙයක් වෙග් සිය භාර්යාවට නිහඬව ඔච්චම් කරන හැටි දැක්ෙක 
මැදපු සපත්තු ෙදකත් අරෙගන එතැනට ආ තරුණ ෙමෙහකාර ෙකල්ල. ඒ දර්ශනෙයන් පැන නැඟුනු 
සිනහව පිට ෙනාවන්නට ඇය කට අතින් වසා ගත්ත ද එය සාර්ථක ෙනාවුණි. ඇයෙග් මුෙවන් පැන්න 
සිනහව �නිෙග් හිස ඔසවන්නට සමත් වුනා. එෙහත් මුෙවන් පැන්න සිනහව අෙතන් වසා ගන්නට ඇය 
දැරූ තැත නිසා ෙමෙහකාරියෙග් අෙත් තිබුනු සපත්තු කුට්ටම ගිලිහී වැටුෙන් �නිෙග් කකුල් උඩට. 

“ඌයියා… ෙමාන විසයක් ගහල ද මන්දා.” 

�නි කිව්ෙව් නිකට ඇද කරපු සමන්තට ද නැත්නම් ආපහු හැරී ෙග් තුලට දිව්ව ෙමෙහකාර ෙකල්ලට ද? 

“ෙසාරි, �නි.” 
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ඒත් සමන්තට සිනාව මැඬගන්න පහසු වුෙන් නැහැ. ඝන සපත්තු ඇද වැටුණු සියුමැලි ෙදපාවල ෙව්දනාව 
පහ කරන්න එය පිරිමදින �නි ෙවත සමන්ත ඉක්මණින් යන්න තැත් කළා. 

ඒත් සපත්තු හරියට මැද්ෙද නැති වුනාට ෙමෙහකාර ෙකල්ල ෙපාළව නම් ඕනෑවටත් වඩා ඔප දාලා. ටයිල් 
වල ගාලා තිෙයන ෙපාලිෂ් නිසා ෙම්ස් පමණක් පැළැඳ ඉන්න සමන්තෙග ඉක්මන් පා ලිස්සලා යැව්ෙව හිස 
නමාෙගන තම ෙදපා වලට ප්රතිකාර කරන �නි දිහාට. සමන්ත නතර වුෙන් �නිෙග් ඔළුෙව් එයාෙග ඔළුව 
හැප්පිලා. 

“ෙසාරි, ෙසාරි, මයි ඩියර්. ෙවරි ෙසාරි.” 

හිෙස් සහ ෙදපා ෙවතින් ඇති ෙව්දනාව එතරම් ෙනාවුව ද ෙමෙහකාරිය ඉදිරිෙය් තමාව හෑල්ලු කිරීමට නම් 
සමන්තට සමාව දීමට �නිට ෙනාහැකිය. සමන්ත සමාව යදින්ෙන් තවමත් සිනහ ෙවමිනි. එයින් �නිෙග් 
තරහ වැඩි වුණි. ඇය පුටුෙවන් නැඟිට ලිපිෙගානු පුටුවට විසිකර නිදන කාමරයට ගියාය. 

ඇය පසු පස යන්නට නැඟිට ගත් සමන්ත සපත්තු තුළට ෙදපා දමන්නට සූදානම් ෙවද්දී අලුත ඔප දැමූ 
ෙපාළෙව් ඇතිරුණු රතු ෙපාලිෂ් සිය ෙම්ස් ෙදක පුරා තැවරී ඇති අන්දම දැක්ෙක්ය. සපත්තු ෙදක අතින් 
රැෙගන ඔහු නිදන කාමරයට ගිෙය් �නිට ඒ බව ෙපන්වන්නටයි. එෙහත් තරහ මුහුණ ෙකාට්ටෙය් ඔබා 
ෙගන ඉන්නා �නිෙග් රූපය දැක්ක සමන්ත එයින් ෙමෙහකාර ෙකල්ලට තවත් ෙදෝෂාෙරෝපණයක් එල්ල 
ෙවයි සිතා නිහඬව ෙවනත් ෙම්ස් කුට්ටමක් දාෙගන කාමරෙයන් පිටව ගිෙය් වචනයක් වත් ෙනාෙදාඩා. 

චාමරෙග් නිවෙස් උළුවහු පඩිෙපළ නැඟ ඉස්ෙතෝප්පුවට ෙගාඩවත්ම සමන්තෙග් මතකයට ආෙව් වසර 
ගණනාවකට ෙපර නීති විද්යාලෙය් තරප්පු ෙපෙළ් දී තමා අබියසට ෙපරලී වැටුණු �නිව අහඹු ෙලසකින් 
හමුවීම පිළිබඳ මතකයයි. ඔහුෙග් හදවතට ෙශෝකයක් දැනිණ. එෙහත් එය ඇයි කියා වටහා ගන්නට ඔහුට 
ෙනාහැකියි. 

“ෙමාකද මචං. අවතාරයක්වත් දැක්කද? ඇතුලට එන්නැතුව බලන් ඉන්ෙන?” 

ඇරුණු ෙදාර උළුවස්ස අසල සමන්ත හිටෙගන. චාමර නිවහන ඇතුෙල් ඇරුණු ෙදාරට මුහුණලා පිහිටි 
ආසනයක දිගාවී පවසයි. චාමර අසලින් බටහිර සංගීතය ස්ටීරිෙයෝ ෙපට්ටියකින් ගිගිරුම් දි දී නාද ෙවයි. 
කිසිත් ෙනාකියා සමන්ත ද යහළුවා අසලින්ම අසුනකට බර දුන්ෙන්ය. 

 

**** 

රටකින් රටකට ෛවද්ය උපාධි ලබාෙගන යන ෛවද්යවරයන්ට තාවකාලික ෙස්වය සඳහා අවස්ථාවක් 
ලැබුනත් මාණ්ඩලීය සහතික විභාගයකට ෙපනී ෙනාසිට ස්ථිර පත්වීම් ලබා ගත ෙනාහැකිය. ඒ සමහර 
රටවල් අනිත් රටවල ෛවද්ය උපාධි ෙලාව ප්රමිතිෙයන් අඩු ෙලස සලකන ලද නිසාද? නැතෙහාත් 
ෛවද්යවරයා ලබා ඇත්ෙත් සත්ය සහතිකයක්ද යැයි විමසීමටද? 

නව සංවර්ධනය වැඩ පිළිෙවල සමඟ ලාංකික රජයට අයත් ෙරෝහල් හැෙරන්නට කළින් තිබුණු 
අතෙලාස්සට නව ෙපෟද්ගලික ෙරෝහල් ගණනාවක් එක් ෙවන්නට පටන් ගැනුණි. පිටරට ෛවද්ය 
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උපාධිධාරීන් ඒවාෙය් රැකියාවට ගියහ. ඈත පළාත් වල සීමාවාසිකය ගත කරනවාට වඩා කැමැත්ෙතන්ම 
ෙකාළඹ පදිංචිය කර ගත්ෙත් ෙමෙස් රුසියාෙවන්, ඉන්දියාෙවන් ෛවද්ය උපාධි ලැබූ � ලාංකිකයන් වූහ. 
ඉන්දීය ජාතික ෛවද්යවරු අතෙලාස්සක් ද ඔවුනට එක්ව සිටියහ. ඒ ඉන්දියාෙව් ආෙයෝජක අයිතිෙයන් 
යුත් ෙරෝහල්වල ෙස්වය සඳහා ඉන්දියාෙවන්ම පැමිණි අයයි. 

පුද්ගලික ෙරෝහල්වල දී මිය යන සංඛ්යාව ගැන කවදා ෙහෝ දිනක දත්ත එකතු කර විමසුමක් කළෙහාත් 
ෙනාසැලකිල්ල හා ෙනාදැනුවත්කම නිසා මිය යන ෙරෝගීන්ෙග් දත්ත සංඛ්යාව දැනගන්නට ලැෙබනු ඇත. 
එෙහත් කිසිෙවක් ඒ ගැන ෙසායා ෙනාබලන්ෙන් ඒවාට යන්ෙනෝ අතමිට මුදල් ගැවෙසන අය වීම නිසාද? 
විකෘති ආර්ථිකයක වැඩි සල්ලි දීලා ගන්න හැම ෙදයක්ම අනගි තත්වයකින් යුතු නැත. 

ෙමෙතක් නුහුරු ආර්ථික දියුණුවකින් රෙට් ජනතාව නැඟිට ඇඟමැලි කඩා දමා ලහි ලහිෙය් ෙගවල් හදති. 
ආදායම් උපයන්නට මැද ෙපරදිග යති. දිවයින පුරා ඉදිවන ඇඟලුම් ආයතනවලට යන තරුණ තරුණියන් 
පහසුෙවන් රැකියා ෙසායා ගනිති. මැද ෙපරදිගින් ලැෙබන මුදලින් බැංකුවල ෙඩාලර් තැන්පතු ගිණුම් වැඩි 
ෙවයි. රට පුරා නව මාදිලිෙය් ආපනශාලා රැල්ලක් පැතිර යයි. පිටරට නමගිය ආපනශාලා විවෘත කරද්දී 
ඒවාෙයන් කෑම බීම ගන්නට තරුණ පිරිස් ෙපෝලිම් ගැෙසති. පිටරටත් නැති ෙමරටත් ෙනාවන අමුතුම 
ආහාර වර්ග හා බීම වර්ග නව හයි ක්ලාස් කඩවලින් බුදින්න පටන් ෙගන සිටින්ෙන් ධනවත් පංතිෙය් අය 
පමණක් ෙනාෙව්. 

රුධිර පීඩනය වැඩිවීම, රුධිරෙය් සීනි සහ ෙකාෙලස්ටෙරෝල් මට්ටම මැන ගන්නට යයි ෙරෝහල් 
අනුබද්ධිතව අලුතින් බිහිව ඇති ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණාගාර වලට ජනයා ෙරාක් ෙවති. හදවත පිච්ෙච්නවා 
යයි එෙකක් කියයි. ඇසිඩ් ආමාශෙයන් උඩට එනවා යයි තවෙකක් කියයි. කුසගින්න නිවාගන්නට පවා 
කන්න ෙනාතිබුණ රටක ෙම්ද සහිත ආහාර හදිසිෙය් සුලබ වු නිසාත්, ෙකෙනකු කන ප්රමාණය හදිසිෙය්ම 
අධික වූ නිසාත්, ෙමෙතක් පයින් ඇවිද්ද අය දැන් වාහන වලින් යන නිසාත්, වත්කම් සමඟ දැනුම 
මට්ටෙම් ෙවනසක් ෙනාවූ නිසාත්, ෙමෙතක් ධනවත් අයට තිබූ ෙලඩ දැන් දුප්පත් ජනතාව ෙවත ද 
පැතිෙරන්නට පටන් ගති. 

ආච්චි නම් එන්න එන්නම තව තවත් කුඩා ෙවමින් සිටින්නීය. 

“උස අඟල් හයක් විතර අඩු ෙවනවා වයසට යන ෙකාට. අර මම ෙගනත් දුන්න විටමින් ෙපති ගත්තද?” 

“අපි කවදත් උස ඈෙයෝ ෙනෙව්. ඔය ෙපති උගුෙර හිරෙවනවා. ගිලින්න අමාරුයි.” 

“උස විතරක් ෙනෙම්. වයස යද්දි ඇෙඟ් ඇටකටුත් දුර්වල ෙවනවා.” 

“වයසට යනෙකාට එෙහම තමයි. ස්වභාව ධර්ෙමත් එක්ක හැප්ෙපන්න අපිට බෑ.” 

ආච්චි නිවස අද්දර ඇති ගෙස් පැෙපාල් ෙගඩිය ඉදිලා දැයි බලන්න දවෙස් දහවැනි වතාවටත් මිදුලට 
බැස්සාය. හසන්ති කට පියා ගත්ෙත කියල ෙත්රුම් කරල ෙදන්න පුළුවන් ඉතින් අහල යමක් ඉෙගන 
ගන්න ලෑස්ති ෙකනාට විතරයිෙන හිතල. එතෙකාටම චූටි මැණිකත් ඉස්ෙතෝප්පුවට ආවා. 

“කිව්වැයි අරක.” 
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හසන්ති හිස වනා නැතැයි ඉඟි කළාය. 

“යන දවස ලං ෙවනවා. ලැහැස්ති ෙවන්නත් එපායැ දැන්.” 

“හිත නරක් වුෙනාත් කියල බයයි කියන්න.” 

“යනව කියල තීරණයක් ගත්තට පස්ෙස ෙනාකිය ඉන්න එක පව්.” 

“ශිෂ්යත්වය බාරගත්ත කියල දැනුම් දුන්නට තවම යනවද නැද්ද කියල ෙදගිඩියාෙවන් තමයි ඉන්ෙන.” 

“අරෙහ රුක්ෂානි ෙබ්බි ෙගන්න ගන්න මහ ලැහැස්තිය.” 

“එයාට ඉතින් අනිත් අය ගැන හිතන්න නැහැෙන චූටි මැණිකා.” 

“එෙහම කියන්න එපා. අපි ගැන ෙලාකු මහත්තයටයි ෙනෝනටයි වඩා දැන් ෙහායන්ෙන බලන්ෙන 
රුක්ෂානි ෙබ්බි. අමරදාස අයියෙග් ඇස් වල සුෙද් ඇවිත් ඒක අයින් කරන්න ඔපෙර්ෂන් ෙස්රම එෙහ 
ඉඳන්ම ලැහැස්ති කෙළ් ෙබ්බි.” 

“ඔව්. මම එෙහම කියපු එක වැරදි. එයා හැෙමෝම ගැන බලනවා. ඒත් එයාට කැමති ෙදයක් කරන්න ඉඩ 
තිෙයන නිසා එයාට අනිත් අයට උදව් කරන්න ෙල්සි. මට මං ගැනවත් බලාගන්න තවම හරියකට බැරුව 
ෙකාෙහාමද ෙමච්චර කාලයක් මාව තනියම හදා ගත්ත ආච්චිව තනි කරල යන්ෙන.” 

“මං ඕන කාලයක් ෙමෙහ ඉන්නම් කිව්වෙන ෙබ්බි.” 

“අන්න මට ආෙයත් ෙබ්බි කිව්වා.” 

“එෙහනම් මට චූටි මැණිකා කියන්ෙන. සාමාන්ය ෙපළ සහතිකෙයන් පස්ෙස හැඳුනුම්පෙතයි සහතිකෙයයි 
ෙදෙක්ම තිෙයන්ෙන මැණිෙක් රත්නායක කියල. ෙකෝ මට මැණිෙක් කියන්න එපායැ.” 

චූටි මැණිකා හිනා ෙවවී කියයි. 

“එතෙකාට මං ෙලාකු මැණිකටයි ෙපාඩි මැණිකටයි ෙමානා කියලද කතා කරන්ෙන.” 

හසන්ති අසයි. හිත ෙනාසන්සුන් කරන ප්රශ්නෙයන් මඳකට ෙහෝ මෑත් වන්නට ඇති අවස්ථාව අගෙන්ය. 

“ෙලාක්කිට රත්තරන් කියමු. ෙපාඩ්ඩිට රිදී කියමු.” 

“ෙලාකු මැණිකට රත්තරන් කියන්න ගිහින් ගුටි කන්නයි ෙවන්ෙන මට.” 

හසන්ති මතක් කරද්දි ෙදන්නටම හිනා. 

“පැෙපාල තවම ඉදිල මදි. හැබැයි කාක්ෙකා ෙහාට ගහන්න කළින් කඩන්න ඕන.” 
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ආච්චි ඉස්ෙතෝප්පු පඩිය නැග්ෙග ෙකාන්දට අත තියාෙගන. ඒක දැක්කම හසන්තිෙග සිත දුකින් හඬා 
වැටුණ. අතීතයක දී කන්න ෙබාන්න නැති සමයක ෙම් වත්ෙත වැවුණ පළතුරු ආච්චි හන්දියට ගිහින් 
විකුණලා තමාව රැක බලා ගත්ෙත. දැන් ඇයව තනි කර දමා යෑම ගැන හිතන එකත් පව්කාර කමක්. 
අනිත් ෙදන්නට ෙනාෙපෙනන්න හසන්ති දෑෙස් ෙමෝදු වුනු කඳුල ෙහාරැහින් පිහදා ගත්ත. 

“ෙම් ෙබ්බිට ෙමාකක්ද කියන්න තිෙයනවා කිව්ෙව.” 

චූටි මැණිකා හදන්ෙන තමාට සහය ෙදන්න බව හසන්ති දනියි. එෙහත් කිසිවකට තමාව තල්ලු කරනවාට 
කැමති නැති හසන්ති ආච්චිට ෙනාෙපෙනන ෙලසින් චූටි මැණිකාට රැව්වාය. 

“මං කිව්වා. ෙකෝ ආච්චි අහන්ෙන නෑෙන්. විටමින් ෙපති උගුෙර හිරෙවනවා කියන්ෙන.” 

හසන්ති බැලුෙව් ෙලෙහසිෙයන් ගැලෙවන්න මඟක්. 

“උඹල ඔය ෙපති බීල ආයුෂ වැඩි කර ගනිල්ල. මට අරන් ආපු ආයුෂ ෙහාඳටම ඇති.” 

කවදත් කිසිම ෙකෙනකු හා ස්පර්ශයකින් ෙතාරව හැසිෙරන ආච්චි හසන්ති අසලට අවුත් හසන්තිෙග් 
ඔළුව අත් ෙදෙකන්ම අල්ලාෙගන හිස සිම්බාය. 

හසන්ති ෙමෙතක් තද කරගත් කඳුළු ෙපාකුරු ෙපාකුරු ෙලසින් ඇයටත් ෙනාදැනීම ෙදකපුල් දිෙග් ගලා 
යන්නට පටන් ගති. 

ඇය හිමිහිට ෙග් ඇතුලට ගිෙය් කඳුළු වසන් කරගන්න. චූටි මැණිකත් සමාව ඉල්ල ගන්න හසන්ති 
පස්ෙසන්ම ආවා. මිදුෙල් වාහනයක් නවතන සද්දය ඔවුනට ඇසිණ. 

“ෙම් බෑරක් යන ගමන් ද මහත්තෙයෝ?” 

“නෑ, මං ෙම් ළඟපාත වැඩකට ආ ගමන්. ඒ ගමන් ෙනෝන ෙක ෙහාමද බලල යන්නත් හිතුණ.” 

ඉස්ෙතෝප්පුවට ෙගාඩ වූ බැංකු නිලධාරියා ෙල්න්සුවකින් මුහුෙණ් දහඩිය පිසදායි. 

“අර බැංකු මහත්තයා ඇවිත්. එළියට ඇවිත් කතා කරහන්.” 

ආච්චි ඇතුල් කාමරයට ඔළුව දා කිව්ෙව් හසන්තිට. හසන්ති චූටි මැණිකෙග අතින් ඇදෙගනම එළියට 
ආවා. 

“ෙදාස්තර ෙනෝන ෙකාෙහාම ද?” 

ඔහු පුටුෙවන් නැඟිට හසන්තිට අතට අත ෙදයි. 

“තාම ෙදාස්තරකම නමට විතරයි. පත්වීමක් නෑ.” 

හසන්ති අතට අත දී කීවාය. 
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“ෙම් මැණිෙක් රත්නායක. මෙග් යාළුෙවක්.” 

හසන්ති චූටි මැණිකාව අඳුන්වා ෙදයි. චූටි මැණිකත් අතට අත දුන්ෙන පළපුරුදුකාරියක් වෙග්. කාටවත් 
අතට අත දීලා නැති වුනාට හැමදාම දැකලා තිෙයන එක කරන්න ආෙය් ෙමාන පුහුණුවක් ද? 

“ඔයත් ෙමඩිකල් ෙකාෙලජ්ද?” ඔහු අසයි. 

“මං ඒ ෙලවල් කරන්න ලැහැස්තිය. ලැබුෙනාත් යන්න බලාෙගන ඉන්ෙන.” 

“ගුඩ්ලක්,” ඔහු කියයි. 

“තැන්කියු,” ඒ චූටි මැණිකා. 

බැංකු නිලධාරියා නැවතත් අසුනට බර ෙදයි. ආච්චි නිහඬයි. තරුණ අයෙග් කතාබහට ඉඩදී ඇය සතුටින් 
පැත්තකට වූවාය. ඔවුන්ෙග් කතාබහ රෙට් අධ්යාපනය ගැන ෙවද්දී ආච්චි කුස්සියට ගිෙය් බැංකු 
මහත්තයාට ෙත් ෙකෝප්පයක් හදා ෙදන්නට. ෙවනදා නම් හංදියට ෙගාස් සීතල අලියා �ම්ෙසෝඩා 
ෙබෝතලයක් රැෙගන කතාව අහවර ෙවන්නට කළිෙයන් ඇයට ආපසු එන්නට හැකියි. දැන් දැන් 
එවැන්නක් කරන්න කකුල් ෙදෙක් හයිය මදි. 

ආච්චි ෙත් ෙකෝප්පය රැෙගන එනවිට අමරදාස මහත්තයා තවත් ළමිස්සිෙයකුත් එක්ක ඉස්ෙතෝප්පුෙව. 

“අමරදාස මහත්තෙයෝ. එනවා ඇහුෙනත් නෑ,” ආච්චි කියයි. 

“ෙලාකු මැණිකා ෙම් ෙපාඩ්ඩිව එව්වා ටික දවසකට. චුට්ටිව ෙගදර එවන්න කියලා,” අමරදාස ෙපාඩි 
මැණිකා ෙපන්වා කියයි. 

ඉස්ෙතෝප්පුෙව් අමරදාස පසුපසින් හිටගත් ළමිස්සිය ෙවනදා ෙරද්ද හැට්ෙටන් සැරෙසන ෙපාඩි මැණිකාය. 
අද ඇය සාරියක් ගත දවටා ෙගන. 

“තනියට කවුරුවත් ඕන්නෑ. දැන් මට සනීපයි,” ආච්චි කියයි. 

“මං දවල් වැඩ කරගන්න ගියාම එන ෙවලාවක් කියන්න බෑෙන. කවුරු හරි තනිවට තව ටික දවසක් වත් 
ඉන්න එක ෙහාඳයි ආච්චි,” හසන්ති කියන්ෙන් ෙහමිහිට. ආච්චි එපා කිව්ෙවාත් ආෙය එපාම තමයි. 
හැබැයි තනියම ඉන්නවාට වඩා දැන් ආච්චිත් කැමති කවුරු හරි ෙගදර ඉන්න එකට. 

“මං ඇඳුම් දාෙගන ආවා වාහෙන්,” ෙපාඩි මැණිකා ඉස්ෙතෝප්පුෙවන් පඩියක් බැස්ෙස වාහෙන්ට යන්න. 

“මං අරන් එන්නම්,” අමරදාස ෙපාඩි මැණිකට කළින් ඉස්සර වූෙය්ය.   

“ඔය ෙදන්නා අක්ක නෙගෝ ද?” බැංකුෙව මහත්තයා නිහැඬියාව බින්දා. 

“ඔව් ෙම් මෙග් ෙදවැනි අක්කා. ෙලාක්කි අපිට වඩා ෙගාඩක් වැඩිමල්,” චූටි මැණිකා කියයි. 
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ෙපාඩි මැණිකා සාරි ෙපාෙටන් කට වසාෙගන බිම බලාෙගන හිනාවුනා මිස කිසිවක් ෙනාකියයි. අමරදාස 
චූටි මැණිකා එක්ක පිටෙවලා යනෙකාටම වෙග් බැංකුෙව මහත්තයාත් හසන්තිෙග් නිවසින් පිටෙවලා 
ගියා. ඒත් ආපහු දවසක ඉක්මණින්ම එන්න ෙපාෙරාන්දු ෙවලා. ආච්චි රෑ ෙබෝෙවන ෙතක් ඉස්ෙතෝප්පුෙව් 
ඉඳන් කතා කෙල් බැංකු මහත්තයෙග් ෙහාඳ ගතිගුණ ගැන. 

 

**** 

ලංකාවට ෙගාස් ආපහු ආ පසු සංජීවනී සිය සැමියා හා ළං වන්නට තැත දරද්දී පර්සි ඇයෙගන් ඈත් 
වන්නට උත්සාහෙය් ෙයෙදන ෙස්යාවක් තිබුණි. ඇය තවමත් නිදන්ෙන් අමුත්තන්ෙග් කාමරෙය්ය. ඇයට 
ඇඳට එන්න එපා යයි කටින් ෙනාකීවාට ඇෙඳ් ඉඩක් ඉතිරි ෙනාකර ඔහු ෙමට්ටෙය් හරහට වැටී නිදන්නට 
පටන් ෙගන. 

සංජීවනීෙග් දුක්බර මුහුෙණ් රුවට පර්සි දැක්වූ කැමැත්ත දැන් පහව ෙගාස් ඇත්ෙත් ඇයෙග් සිනහවක 
ෙස්යාව ඇති මුහුණ ඔහුට නුරුස්සන නිසාද? 

පර්සිෙග් ෙදමාපියන් කැඳවා ආහාර ෙව්ලක් පිහා ෙදන්නට සංජීවනී මුල් වුෙන් සිය විවාහයට පණක් ලබා 
ෙදන්න. ඒත් දැන් බලනෙකාට විවාහයක් ඇත්ද යන්න ප්රශ්නයක් ෙවලා. ෙදෙදනා ෙමම නිවහෙන් 
වාසයට පැමිණ වසර පහක් ළං වන්නට ඇත. එෙහත් ඔහු කිසි දිෙනක සිය ෙදමාපිෙයෝ කැඳවන්නට 
කටයුතු ෙනාකෙළ් ඇයි? එය අහන්නට තරම් සංවාදයක් ඔවුන් අතර නැත. සංජීවනී කතාවක් පටන් 
ගන්නට ගන්නා හැම උත්සාහයක දීම පර්සි රූපවාහිනිෙය් ඇස් රඳවා ෙගන එයට වශීවී සිටියි. වචනයක් 
ෙනාෙදාඩන ඔහුට කී යමක් ඇසුනාද නැද්ද යයි දැනගත ෙනාහැකිය. ෙදාස්තරවරෙයක් වුනාට රෑට 
ෙපාතක් පතක් කියවන සිරිතක් ඔහුට නැත. 

රා�යට ආහාර ෙභෝජන සංග්රහය සූදානම් කරන්නට ෙපර ෙගදර ෙදාර මඳක් පිරිසිදු කරන්න යයි සංජීවනී 
ෙවනදාට වඩා කළින් අවදි වූවාය. අමුත්තන් ෙවනුෙවන් ඇති කාමරෙය් තිබුණ තමාෙග් බඩු ටික ඇය 
ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් නිදන කාමරයට ෙගන ගියාය. වටපිට බලා තියන්නට තැනක් ෙහායන ඇයට පර්සි 
සම්පූර්ණ කාමරයම තනියම අල්ලා ෙගන ඉන්නා බව වැටහුණි. සංජීවනීෙග් ඇඳුම් කළින් තිබූ තැන් වල 
දැන් තබන්නට ඉඩක් නැත. අන්තිෙම්දී තමාෙග් අඩුම කුඩුම සංජීවනී නැවතත් අමුත්තන්ෙග් කාමරයටම 
ෙගන ගියාය. 

පර්සි උෙද් ආහාරයට ගත් දෑ සියල්ල අස්පස් කරන්නටම ඇයට තවත් කාලයක් ගතවුණි. ජෙන්ලවල බැඳී 
තිබුණු මකුළුදැල් හා දුවිලි ඉවත් කරද්දී මකුළුෙවක් දකින්නට නැති නිවහෙන් මකුළුදැල් ඇත්ෙත් 
ෙකෙස්දැයි ඇය කල්පනා කළාය. අකැමැත්ෙතන් වුවද නාන කාමර හා වැසිකිලිය ද සුද්ද කර අවසානෙය් 
ඇයට සීන් හිසරදයක් පටන් ෙගන. ඇස්�න් ෙපත්තකින් හා වතුර වීදුරුවකින් එය සමනය කරගන්නට 
යද්දී අද දවෙස් ෙමෙතක් කිසිවක් ආහාරයට ෙනාගත් බව මතක් විය. සීතකරණෙයන් ගත් බිත්තරයක් 
කඩා පැතැලි සාස්පාෙන් පිහාගත් ඇය බටර් ෙනාගෑ පාන් ෙපති ෙදකක් අස්ෙස් එය හිර කරෙගන කෑෙව් 
කුස්සිෙය් කවුන්ටරය අසල හිටෙගනමයි. 

ෙවනදා නින්ෙදන් අවදි වන ෙව්ලාවට ඇය අද මහත් වැඩ ෙගාඩක් අවසන් කර ඇත. ෙතෙහට්ටුව ගත පුරා 
ෙවලාෙගන යැයි ඇයට වැටහුණි. හිටෙගනම නින්ද යන තරමට සංජීවනීට දැඩි නිදිමතක් දැණින. ඇය 
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තමා අස්පස් කර තිබුණ අමුත්තන්ෙග් කාමරෙය් ඇඳ මත ඇති ආවරණය එෙස්ම තිබියදී ඒ උඩින් ඇල 
වුෙන් ෙපාඩ්ඩක් ඇස් පියා ගන්නට. වෙටන් ෙගාෙඩන් පාත්වන කළුවර සමඟයි ඇය යළි අවදි වූෙය්. 
ඇසිපිය විවර කරද්දී තමා ඉන්ෙන් ෙමාන රෙට් ද කියාවත් ඇයට හිතාගත ෙනාහැකි විය. රා� ෙභෝජන 
සංග්රහයට කෑම ලැහැස්ති කරන්නට ඇයට දැන් ඉතිරිව ඇත්ෙත් කළින් සැලසුම් කලාට වඩා ඉතා අඩු 
කාලයකි. 

“අම්මලත් එක්ක පීටර් එනවා,” ෙගට ෙගාඩවදිමින් පර්සි කියයි. 

“කවුද පීටර් කියන්ෙන?” 

“එයා අම්මල ළඟ ෙගයකට අලුතින් පදිංචියට ආ ෙකෙනක්.” 

“ඉතින් අද ෙමෙහ එක්කන් එන්ෙන? මම හිතුෙව අපි හතර ෙදනා විතරක් කියල.” 

“එයා තනිකඩෙයක්. ඔයා ඉං�සි කෑම හදන නිසා අම්මා එන්න කියලා තිෙයන්ෙන.” 

“මෙගන් අහන්ෙනත් නැතුව,” සංජීවනී තනිවම මුමුණයි. 

“ෙමාකක්ද කිව්ෙව්?” 

“ඇගා එෙක් ෙරෝස්ට් එක. ෙපාඩ්ඩක් බලන්න. මම ඇඟ ෙහෝදෙගන එන්නම්.” 

ඔහුට බැහැයි කියන්න ඉඩක් ෙනාතියා සංජීවනී නාන කාමරයට දිව්වා. පර්සි මුලින් නාන කාමරයට 
වැදුෙනාත් පැයකට එළියට එන්ෙන නැහැ. උණු වතුර ටිකත් ඔක්ෙකාම ඉවර කරනවා. 

ළඟ එන්ෙන් නත්තල් සමයයි. මාස ගණනක් තියා ඊට සැරෙසන එංගලන්ත ජනතාව නිසා මුළු රටම 
උත්සව�යක් ගනියි. ආහාරපාන ද උත්සව කාලයට ඔබින ෙලසින් සකස් ෙකෙරයි. රූපවාහිනිෙය් 
නැත්නම් එංගලන්ත ජනතාව හඳුන්වන ආකාරයට ‘ෙටලිෙය්’ යන වැඩ සටහන් ද උත්සව සමෙය් ආහාර 
ගැන කතාබෙහන් පිෙරයි. අද සංග්රහයට සංජීවනී ෙතෝරා ෙගන තිබුෙණ් ෙටලි වැඩ සටහනකින් සටහන් 
ලියා ගත් ආහාර වූහ. මීට ෙපර කිසි දිනක අත්හදා ෙනාබැලු ආහාර අමුත්තන් ෙවනුෙවන් පිළිෙයල 
ෙනාකළ යුතු බව ඇයට කියා ෙදන්නට කිසිෙවක් නැත. 

“ප්ලම් පුඩින් එක පාට අප්ෙසට් වුනාට සුවඳයි.” 

කෑම කාමරෙය් පැත්තකින් තබා ඇති ෙමෙතක් නිම වූ එකම ආහාරය දිහා බලාෙගන පර්සි කියයි. 

“ඒක දුඹුරු පාට පුඩින් එකක්. ඒකයි. ෙකෝ අම්මලා තවමත් නෑෙන්.” 

“කෑම හදල ඉවර නැහැෙන. ඔයා බාත්රූම් එෙක් ඉන්දැද්දි කතා කළා. මං කිව්වා ෙපාඩ්ඩක් පරක්කු ෙවලා 
එන්න කියල.” 

“ෙම් කෑම හදන්ෙන් කන්න ඔන්න ෙමන්න කියල. ෙරෝස්ට් එකයි පුඩින් එකයි විතරයි කළින් හදන්න 
පුළුවන් ඒව.” 
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ගෑස් ෙහෝ විදුලිය භාවිතා කළ හැකි ඇගා උදුන ෙකාටස් කිහිපයකින් යුක්තය. උඩින් ඇති උදුෙන් 
ෙබ්රායිලර් කූරූ සවි කර ඇත්ෙත් යමක් පිහන්නට ඉහළින් ද රස්නය ලබා ගත හැකිවන පරිද්ෙදනි. පහළින් 
ඇති තවත් කුඩා උදුනකි. සියල්ල මතුපිට ඉලිප්පී නැති කුකර් ෙකායිල් හතරකි. ෙමය ඇගා අවන් 
කාණ්ඩෙය් ඇති ඉතා කුඩාම උදුන වුවත් එහි අංග සියල්ලම උපෙයෝගී කර ගන්නා ආකාරය සංජීවනී කිසි 
දිෙනක ෙසායා බලා නැත. පිටත තද ෙමටැලික් නිල් පැහැෙයන් බැබෙළන ෙමම ආම්පන්නය ෙමෙතක් 
දිනක් සුළුෙවන් පරිහරණයට ගැණුනකි. 

“ඉතින් දැන් ෙස්රම හදන්න. එතෙකාට එනෙකාට ලෑස්තියිෙන. මට නම් බඩගිනිත් එක්ක.” 

පර්සිෙග් ඇස් නැවත දිෙවන්ෙන් ප්ලම් පුඩින් එක ෙවත. 

“ෙරෝස්ට් එක ෙකාෙහාමද?” 

“මං දන්නෑ.” 

“අෙන් පර්සි බලන්න කියලෙන ගිෙය්.” 

සංජීවනී කුස්සියට දිව ගියාය. උඩු උදුෙන් ෙදාර හැර බලන කළ එය දුම් දමමින් ෙතල් හැම පැත්තකම විසි 
කරමින් පිළිස්ෙසයි. පිටතින් ෙරාස්ව ඇත. සැෙණකින් කුස්සියත් දුමින් හා ෙතල් සුවඳින් පිරී ගිෙය්ය. 
එළියට ගත් පාත්තයාෙග් කකුලින් සංජීවනී ඇල්ලූ විට කකුල් අණ්ඩ ගැලවී අතට ආෙව්ය. 

ළපටි කැරට් අල ටිෙක් සිවි අහක් කරල කළින්ම සංජීවනී ෙහෝදලා තිබුෙන. කෙඩන් ලැෙබන්ෙනම ෙකාළ 
නැතුවෙන. ගම්මිරිස්, දුරු ඇබිත්තක් එක්ක ලුණුයි, ශාර්ඩෙන් වයින් ෙකෝප්පයකුයි දාලා ඒ ෙස්රටම 
උඩින් රතු සීනි ෙපාඩ්ඩක් ඉහළ භාජෙන් ඇතුල් කළා දුම නැති පහළ උදුනට. ෙටලිෙය් ගිය උයන පිහන 
වැඩ සටහෙන් කියපු හැටියට නම් මිනිත්තු විස්සකින් ඒක ලෑස්තියි. 

පුංචි රතු අල වල ගුණ සහ රස තියා ගන්න සිවිය අහක් කරන්න එපා කියල තමයි ෙටලිෙය් සූපෙව්දියා 
විස්තර කෙළ.් ඒත් ඉතින් එයා කියපු විදියට පාත්තයා ෙරෝස් කරල පතුෙල් රැෙඳන ෙතල් වලින් අල 
උයන්න ගියාම රස ෙකෙස් ෙවතත් ෙතල් ගතිය නම් වැඩි ෙවනව. 

සංජීවනී කැරට් අල ඉෙදන ෙතක් රතු අල ටිකක් උඩට දැම්ම ඔලිව් ෙතල්. ඒක දැම්මා පාත්තයා එළියට 
ගත්ත උදුන ඇතුළට. කෙඩන් ෙගනාපු පාන් ෙරෝල් දාන්න පිඟානක් ලෑස්ති කළා. ෙටලිෙය කියපු 
ආකාරයට ෙම්ෙසට තියන්න ළංෙවලා උදුෙන දාලා පාන් රත් කරන්නයි උපෙදස් දුන්ෙන. ඇගා එකට 
පාන් දාන්න යකඩ තැටියකුත් පිඟාන අසලින්ම ඇය තිබ්ෙබ් අමතක ෙනාෙවන්න. 

“ඔන්න ඔයාෙග කෑම රහ බලන්න අපි සුද්ෙදකුත් එක්කන් ආවා.” 

පර්සිෙග අම්මා කුස්සියට ඇතුල් වුෙන් එෙහම කියාෙගන. අතුරුපසට එක් කරන්න කියලා ඇය පළතුරු 
සලාදයක් අරෙගන ඇවිත්. 

“ෙරෝස්ට් එක පිච්චිලාෙන.” 
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ගැලවිච්ච පාත්ත කකුල් අණ්ඩ අතට අරන් ඇය සංජීවනී දිහා එල්ල කෙළ් අප්රසන්න බැල්මක්. 

“පාත්තයා ෙපාඩ්ඩක් පිච්චුනාට ෙමාෙකෝ ඇතුෙල තියන මස්ෙන කන්ෙන. හමෙන පිච්චිලා තිෙයන්ෙන. 
ඒක ගලවලා තියන්න බැරි ද?” 

ඒ අහන්ෙන් පර්සිෙග අම්මා පිටුපසින් කුස්සියට ඇතුල් වුනු පර්සිෙග තාත්ත. 

“අර පිටමනුස්සෙයකුත් ඉන්න ෙකාට?” 

මම ෙනෙමයිෙන පිටමනුස්සයන්ට ආරාධනා කෙළ් කියන්න හිතට ආවත් සංජීවනීට මුකුත් කියන්න 
ඉඩක් ලැබුෙන නැහැ. ඇගා එක ඇතුෙල් ෙරෝස්ට් එෙකන් විසි වුනු ෙතල් නිසා රතු අල දුම් දාන්න පටන් 
අරන්. ෙටලිෙය වැඩසටහන් වල විශාල ප්රමාණෙය් ඇගා කිහිපයක්ම තිෙයනවා කෑම හදන්න. වැරදීමක් 
නිසා එක උදුනක් ෙතල් ඉහිරිලා දුම් දැම්ෙමාත් එයාලට පාවිච්චි කරන ෙහාඳට සුද්ද කරපු අලුත් ඒවා 
තිෙයනවා. 

“ගන්න ගන්න ඇතුෙල තියන එක. ෙග් ගිනි තියන්න ද හදන්ෙන?” 

“තව මිනිත්තු දහයක් තියන්න ඕන තැම්ෙබන්න.” 

උදුෙන් පියන ඇරියාම කුස්සිය ආෙයත් සැරයක් දුෙමන් හා කරෙවච්ච ෙතල් ගෙඳන් පිරුණ. රතු අල 
තැම්බිලා ඉවර නැහැ. අල බාෙගට උණු වතුෙරන් තම්බලා පස්ෙසයි උදුෙන ෙරෝස් කරන්ෙන කියලා 
ෙටලිෙය් කියද්දී සංජීවනී ඒක ඇෙහන පැත්තක ෙනෙමයි හිටිෙය. කුස්සිෙය් ෙම්ස මත ෙරෝස් වුනු 
පාත්තයයි බාෙගට උයපු රතු අලයි. දුම් ගහන්න කළින් සංජීවනී කැරට් අල එළියට ගත්ත. පාන් රත් 
ෙනාකර පිළිගන්වන්න ඇය සිතුවා. සීතකරණය තුළින් කළින් සූදානම් කරන ලද ෙකාළ සලාදය ඇය 
ෙම්සයට ෙගනාෙව් එහි වැරැද්දක් ෙවන්න බැහැ කියා සිතමින්. එෙහත් ආවරණයක් ෙනාවූ භාජනෙය් 
සලාද ෙකාළ මැලවී රවුම් කපාපු පිපිඤ්ඤා වලින් වතුර උනා තිබුණ. පිපිඤ්ඤා ෙපති වලට ෙදහි ඇඹුල් 
ෙපාඩ්ඩක් ඉහල ෙවනම භාජනයකටත්, සලාද ෙකාළ ෙතත තුවායකින් වහල ෙවනම භාජනයකයටත් 
දාලා සීතකරණයට දැම්මා නම් ෙකාළ මැළෙවන්ෙන නැහැ කියලා සංජීවනීට උපෙදස් ෙදන්න ෙකෙනක් 
ළඟපාතක නැහැ. 

“ෙම් කෑම ෙකාෙහාෙමයි ෙදන්ෙන අමුත්ෙතකුට. මං කියන්නම් පර්සිට පිට්සා එකක් ඕඩර් කරන්න 
කියලා.” 

සංජීවනීට එෙහම කියපු පර්සිෙග් අම්මා කවුරුත් පිළිතුරක් ෙදන්න කළින් කුස්සිෙයන් පිටව ගියාය. ඇය 
පිටුපසින් පර්සිෙග තාත්තා ද පිටව ගිෙය් පාත්තයා දිහා තවත් සැරයක් බලල. එයාට නම් පිච්චිලා තිබුණත් 
පාත්ත මස් කන්න ආස හිතිල ද ෙකාෙහද. සංජීවනී කිසිත් ෙනාකියා අවුල් ජාලයක්ව තිෙයන කුස්සිය දිහා 
ෙනත් ෙයාමු කෙළ් ඒ සියල්ල අස්පස් කරන්න ෙකාපමණ කාලයක් ගතෙවයිද කල්පනා කරමිනි. ඒ 
ඩිංගට රතු අල මතුපිට ෙතල් සීතලට මිදිල සුදු පාට තට්ටුවක් බැඳිල. 

“පීට්සා එක එනකන් පුඩින් එක කමු කියල පුතා කියන්ෙන. ඔය මං ෙගනාපු පළතුරු සළාදයත් ගමු.” 
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නැවත කුස්සියට ආ පර්සිෙග මව පුඩින් එක කපන්න පිහියක් අරෙගන පළතුරු සළාදයත් අරන් කෑම 
කාමරයට ගිෙය සංජීවනීට කිසිවක් කියන්න ඉඩ ෙනාතිය. ඔවුන් සතුටු සාමීචිෙය් ෙයෙදන සුහද සංවාදය 
ඇයට ඇෙසයි. එෙහත් ඊට එක් වන්නට ඇයෙග් සිතට උවමනාවක් ෙනාදැණින. හිටිහැටිෙය් විසිත්ත 
කාමරෙයන් යමක් පුපුරන හඬ ඇසිණ. සාලෙය් පැත්තක ඇති ගිනි උදුන ඉදිරිපිට සියල්ෙලෝම හිටෙගන. 

“ෙමානවද එළියට විසි ෙවනවා ගිනි උදුෙනන්.” 

ඒ පර්සිෙග අම්මා. 

“ෙම්ක ගෑස් උදුනක්. දර නෑෙන්.” 

ඒ පර්සි. 

“ෙම්ෙක උඩට ෙමානවද දාලා.” 

ඒ පර්සිෙග තාත්තා. 

“ෙචස්නට්” 

එලියට විසිවූ ඇටයකට පිඹමින් එය පළා එහි මදය කටට දා ගත් අමුත්තා කීය. 

නත්තල් සමෙය් සුප්රසිද්ධ ගීතයකින් ගැෙයන ඇරුණු ගිනි මත දැෙවන ෙචස්නට් පිළිබඳව ඇසුන සංජීවනී 
දහවල් කාලෙය් දී ඔවුන්ෙග් සාලෙය් ෙබාරු දර ෙකාටන් මත ෙචස්නට් නැමති ඇට වර්ගය පුළුස්සන්ට 
තැබුවාය. එය ඇයට සහමුලින්ම අමතකව ෙගාස් තිබුණි. ෙවනදාට පත්තු කරන්ෙන් නැති ෙමම ගිනි උදුන 
අද පර්සි දල්වා ඇත්ෙත් සාලෙය් අසුන්ගත් සියල්ලන් සමඟ සතුටු සාමීචිෙය් ෙයෙදන්නට. සංජීවනී එහි 
ඇතුරූ ඇට තවමත් ෙතතමනෙයන් යුතුයි. ඇටෙය් පැත්තක හතරැස් ෙපාඩි හිලක් හදන්නට අවශ්ය බව 
ඇය ෙනාදත් ෙහයින් ඇතුලත ඇති වතුර උණුවී බුබුළු දමා ඝන ෙපාත්ත පුපුරමින් ෙචස්නට් කෑලි හැම අත 
විසිෙවයි. ඔවුන් වහාම උදුන නිවා දැමූහ. 

පිට්සා රැෙගන ආ අය ෙගදර සීනුව නාද කරයි. කිසිවකුටත් ෙනාෙපෙනන්න සංජීවනී නැවතත් කුස්සියට 
රිංගුවාය. 

කුස්සිෙය් ඉයූ පිහූ ආම්පන්න ඇය ෙසෝදා පවිත්ර කෙළ් හිතට දැෙනන කනස්සල්ල මකා ගන්නත් එක්ක. 
ආෙයත් සාලයට යන්න ඕනෑකමක් ෙනාතිබුෙණන් කාලය ෙගෙවනවා ඇයට දැනුෙන නැහැ. සංජීවනීව 
කෑම කාමරයට කැඳවන්න කිසි ෙකෙනක් ආෙවත් නැහැ. 

“ෙමානවද පුඩින් එකට දැම්ෙම්?” 

“ඇයි ෙමාකද?” 

“හැෙමෝෙගම බඩ බුරුල් ෙවලා.” 

“එනසාල්, කරදමුංගු, කරාබු නැටි… ” 
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“ෙකාෙහන්ද ප්ලම්ස් ගත්ෙත?” 

“ප්ලම්ස්….?” 

“ප්ලම් පුඩින්? ප්ලම්ස්?” 

“ප්ලම්ස් නෑ ඒෙක. දාන්න කියල තිබුෙන පෲන්ස්.” 

පර්සි බඩ අල්ල ෙගන නාන කාමරයට දිව ගියා. අමුත්ෙතා ආපහු ගිහින්. පිට්සා ෙගනාපු ෙපට්ටි ෙදක 
බාෙගට ඉතුරු වුනු පිට්සා කෑලි එක්කම ෙම්ෙස් උඩ. කවුද දන්ෙන වියළි ප්ලම් වර්ගයක් ෙවච්ච පෲන්ස් 
සමහර අයට ක්ෂණික බඩ විෙර්කයක් කියල. පුංචි කාෙල් ඉඳලම ෙමෙහ හැදුණු වැඩුනු ඒ අයත් ප්ලම් 
පුඩින් හදන්ෙන පෲන්ස් වලින් කියල ෙනාදන්නවා නම් සංජීවනී ෙමානවා කරන්නද? අෙනක කවුද 
නිසැකවම දන්ෙන බඩ බුරුල් වුෙන් ෙගන්වපු පිට්සා වලට හරි ෆෘට් සැලඩ් එකට හරි ෙනෙවයි කියල. 

දින සතිවලට හැරුෙනත් සති මාසවලට හැරුෙනත් ෙනාදැනීම. ජීවන රටාෙව් ඒකාකාරී බවට හුරුෙවමින් 
සංජීවනී ෙකෙමන් ෙකමන් නැවතත් ෙනාදැනීම ගත කරන්න පටන් ගත්ෙත් එයා ෙවනස් කරන්න අදිටන් 
කරපු ජීවිතයමයි. කාලයත් එක්ක ඒ බව ඇයෙග් මතකෙයන් ගිලිහී ගියා. 

ෙකෙනක් හිතන්ෙන වැටුණ වලකින් ෙගාඩ එන්න පිටතින් උදව්වක් අවශ්ය යයි කියල. වතාවක් ෙදකක් 
දහිරිය දාලා තනියම වෑයමක් ගත්තත් ඒෙකන් ප්රතිඵලයක් ෙනාලැබුනාම උත්සාහය අත අරිනවා. වෙලන් 
ෙගාඩ ඒම ගැන බලාෙපාෙරාත්තුවක් තියා ගන්න එකත් හිතට ෙව්දනා ෙගන ෙදන්නක් නිසා අන්තිමට 
කරන්ෙන් කිසිම අරමුණක් නැතිව වල තුළම “බකන් නිලාෙගන” ඉන්න එක. 

 

**** 

“රුක්ෂානි අපිට ට්රයල් එකක් දාන්න දකුණු ෙකාරියාෙව් යන්න ඕනා.” 

“ඇයි දකුණු ෙකාරියාව?” 

“එෙහ තමයි ෙකාම්පියුටර් ෙසල්ලම් වලට වඩාත්ම කැමති අය ඉන්ෙන?” 

“අපිට එෙහ කවුරු හරි කට්ටියක් ඉන්නවද?” 

“නැහැ. ඔයා ගිහින් ෙහායාෙගන එන්න. ලබන සතිෙය ෙග්මින් සම්මන්ත්රණයක් තිෙයනවා. සහභාගී 
ෙවන්න ඔයාට ටිකට් ගත්ත. ගිහින් තත්වය ෙකාෙහාම ද බලල, අපිට ට්රයල් එකකට සුදුසු අය ටීම් එකක් 
ෙහායාගන්න.” 

“කවද්ද සම්මන්ත්රණය?” 

“ලබන සතිෙය.” 
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රුක්ෂානිට හිටි ගමන් රට රටවල යන එක පුරුදුයි. �තාන්ය පුරවැසිකම තිෙයන නිසා වීසා ප්රශ්නයක් 
නැහැ. පය ගැහුවාට පස්ෙස දවස් 30 ක් විතර ඉන්න වීසා අවසර කිසිම කරදරයක් ෙනාකර රටවල් 
ගණනාවකින් ලැෙබනව. කැලැන්ඩෙර් බලල ලබන සතිය ට තිබුන හමුවීම් ෙවන දිනවලට දා ගන්නත්, 
ගුවන් ගමන් ටිකට් ෙවන්කර ගන්නත් ඇයෙග් දවෙස ඉතිරි කාලය ෙගවුන. කරන්න හදන ව්යාපෘතිෙය් 
වාර්තාව එයාෙග ෙම්සයට ආෙව් ෙගදර යන්න ලැහැස්ති ෙවනෙකාට. ෙගදර දී ඒක කියවන්න �ෆ්ෙක්ස් 
එකට දාෙගන කාමරෙය් ලයිට් නිවල එළියට එනෙකාට වැඩ කරන අය ෙස්රම වෙග් ෙගවල්වලට ගිහින්. 

ටියුබ් එෙකන් ෙගදර යන ගමන් රුක්ෂානි කල්පනා කෙළ් ෙසෝල් යන ගමෙන් දී ලංකාවටත් ෙගාඩෙවලා 
යනවද කියල. සීතල කාෙලට රස්ෙන රටවල් ෙසායා යන්න හැෙමෝම ආසයි. ටික දවසක් හරි අව්ව හමට 
වැෙටන ෙකාට සනීපයි. ඒත් ෙම් දවස්වල හසන්ති කැනඩාෙව් ශිෂ්යත්වය බාරෙගන එෙහ යන්න 
ලැහැස්තිය. වැඩ ෙගාඩක් ඇති. වාහනයක් නැතුව බස් වලින් ගිහින් කරගන්න ෙකාට දවසකට එක වැඩක් 
විතරයි කර ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට ගිෙයාත් එයාෙග වැඩ පාඩුෙවයි. ෙහට අනිද්දා යනෙකාට ෙම් 
පැත්ෙතන් බැහැලා යන නිසා ආවම මුණ ගැෙහන එක වඩා ෙහාඳයි. �නි නම් දැන් වෘත්තීමය නම 
හදාගන්න පිට පිටම නඩුවලට ෙපනී සිටිනවා. ලන්ඩන්වල පැවැත්ෙවන සම්මන්ත්රණයක් පිට දාලා 
ෙයෙහළිෙයෝ එකතු ෙවන්න හදන නිසා එයාටත් සෑෙහන්න වැඩ ඇති. ෙම් ගමන ෙසෝල් ගිහින් ෙකළින්ම 
ආපහු ලන්ඩන් එනවා යයි රුක්ෂාණි තීරණය කළාය. 

“හෙලෝ මම ඔයාව අඳුනනවා ද?” 

ලා නිල් පැහැති ටයි පටියක්, සුදු කමිසයක් හා ටයි පටිෙය් පාටින්ම සූට් එකක් ඇඳගත් සුදු තරුණෙයක් 
උමං දුම්රිෙය් සිටෙගන ඉන්නා රුක්ෂානි අසලට කිට්ටු වී ඇය ෙවත නැඹුරු ෙවමින් අසයි. 

“ඔයාෙන අහන්ෙන? ඔයාෙන දැනගන්න ඕන,” ඇය කිව්ෙව සුපුරුදු සිනහාෙවන්. 

“නෑ. නෑ. ෙම්ක ඔයත් එක්ක කතා කරන්න උත්සාහයක් ෙනෙම්,” එෙහම කියද්දි ඔහුටත් හිනා ගියා. 
කතා කරන්න උත්සාහයක් ෙනෙමයි නම් ඇයි කතා කරන්ෙන. 

“මට ඔයාෙග මූණ ෙහාඳට දැකලා පුරුදුයි. ඒත් ෙකාෙහදීද කියලා මතක නෑ,” ඔහු කිව්ෙව අවංකවම. 

“ඔක්ස්ෆර්ඩ්?” රුක්ෂානි කිව්ෙව මතකයට උදව් කරන්න. 

“නෑ. මං ඊටන් ගිෙය, ශිෂ්යත්වයකින්.” 

ඒ කියන්ෙන මිනිහා දක්ෂ ශිෂ්යෙයක්. නමුත් ප්රභූ පංතිෙය ෙනෙම්. 

“මම වැඩ කරන්ෙන ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස්වල,” රුක්ෂානි කිව්ෙව සමහර විට එතැනට ආපු අෙයක් 
ෙවන්නැති කියල හිතලා. 

“ෆැන්ටෑස්ටික්!” ඔහු හිනාවුනා. 

“ෙකාම්පියුටර් ෙග්ම්ස් හදන ෙකාම්පැණියක්.” 
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“ඔයා ෙප්රෝග්රෑමර් ෙකෙනක් ද?” 

“මට එච්චර හැකියාවක් නෑ. මම බිස්නස් අංශෙය. අපි වැඩිෙයන් කරන්ෙන අනිත් අය හදන ඒවා මාකට් 
කරන එක.” 

“නෑ… මම එතැනට ගිහින් නැහැ. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව මන්�වරෙයකුට වැඩ කරන්ෙන.” 

“කවුද නම? කියන්න බැරි නම් කමක් නැහැ.” 

“සර් සිරිල් වල්ෙපෝල්” 

“සිංහල අයටත් තියන ඉං�සි නම්.” 

“සිංහලීස්?” 

“� ලංකා. ඉස්සර සිෙලෝන්. වල්ෙපාල කියලා උච්චාරණය කරන වාසගම ලංකාෙවත් තියනවා. 
වල්ෙපෝල් වලින් ආවද නම් දන්ෙන නැහැ.” 

“දැන් මං දන්නවා ඔයාෙග මූණ දැක්ෙක ෙකාෙහදී ද කියලා,” සුද්දාෙග් මතකය අවදි ෙවලා. 

“ලංකාෙව එම්බසිෙය සාදයක දීද?” රුක්ෂානි විමසයි. 

“නෑ. නෑ. සර් සිරිල් හිටිය ෙ�ඩ් ෙකාමිටියක ඔයාෙග වැඩීත් හිටියා. මිස්ට ආනන්ද. වාසගම මට මතක නෑ. 
හරි ස්මාට් ඔයාෙග් ඩැඩී. අපි ෙනාදන්න ෙද්වල් ෙගාඩක් අපිට ෙපන්නලා දුන්න. සතියක් මීටින් තිබුණ. ඒ 
දවස්වල මම ෙස්රම ඉවරෙවනකම් ඉඳලා ෙගදර යන්න එළියට එනෙකාට ඔයා ඇවිත් ඩැඩී  එක්ක පාර්ක් 
එෙක් ඇවිදෙගන යන හැටි දකිනව. ෙනාවැරදීම හැමදාම ඔයයි මිස්ටර් ආනන්දයි ඇවිදන්න යනවා.” 

“ඩැඩී ලන්ඩන් ඉන්ෙන ටික දවසයි. දැන් වැඩිපුර ඉන්ෙන ඇෙමරිකාෙව. ඉතින් ෙමෙහ එන දවස්වල ඒ 
ෙවලාව තමයි අපිට තනියම කතා කරන්න ලැෙබන්ෙන. මං වැඩ ඇරිලා ටියුබ් එක අරන් ඩැඩී ඉන්න 
තැනට යනවා. එතනින් ෙගදර යනකම් අපි ඇති ෙවන්න කතා කරනවා.” 

ඔහු කලිසම් සාක්කුවට අත දමා කාඩ් එකක් එළියට ගත්ෙත්ය. 

“මාත් ආසයි ඔයත් එක්ක තව කතා කරන්න ලැෙබනවා නම්. මාව නම් ඔයාෙග තාත්තාට මතක 
නැතිෙවන්න පුළුවන්. මං ඉතින් එම්පීෙග් එක අත් උදව්කාරෙයක් විතරයි. ඉඩක් ලැබුෙනාත් මට කතා 
කරන්න.” 

ඔහු දීපු කාඩ් පත අරගත්තට රුක්ෂානි එහි තිබූ නම කියවන්න ගිෙය් නැහැ. 

“මම ලබන සතිෙය සවුත් ෙකාරියා යනවා.” 

“ෙකාච්චර කාලයකට ද?” 
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සිනහවක් මුව රඳවා ගත්තට රුක්ෂානි උත්තරයක් දුන්ෙන නැහැ. ටියුබ් ෙකෝච්චිෙය හම්බ ෙවන අය, 
සම්මන්ත්රණවල දී හමුෙවන අය ෙහෝ කාර්යාලීය කටයුතුවල දී හමුෙවන අය හා සමීප ඇසුරක් ඇතිකර 
ගන්නට ඇය අකැමතියි. �න්ක්ස් පාටි හා ඩාන්ස් පාටි ෙනායන ඇයට තම ව යෙස් ෙකෙනක් හමු විය 
හැක්ෙක් ෙවන ෙකාතැනක දී ද? 

තරුණයාට අතවනා ෙකෝච්චිෙයන් බැස්ස රුක්ෂානි ඉක්මන් ගමණින් ස්ෙට්ෂන් එෙකන් එළියට ආෙව් 
ඔහුත් එතැනින්ම බැස්සාද නැද්ද යන්න ෙනාදන්නා නිසා. 

කිසිවකුෙග් පාලනයක් නැති තනිකඩ ජීවිතයට තමා වඩාත් හුරු ෙවනවා දැයි ඇයට සිතුණි. රැකියාවට 
සම්බන්ධව හමුවන අනිත් තරුණිෙයෝ නිතරම ෙහායන්ෙන සිකුරාදාට ලැෙබන සති අන්ත නිවාඩුව ගත 
කරන්නට සගෙයකි. දුර දිග ෙනායන සති අන්තයකට පමණක් සීමා වූ සබඳතා ඇයට රිසි නැත. ඉඳහිට 
වයින් වීදුරුවක් පානය කළද බීමත් ෙවන තරමට මත්පැන් පානයට ෙහෝ නටන්නට ගිහින් එදා දවෙස්ම 
දැන හැඳිනගත් අෙයකු හා රා�ය ෙගවා උදෑසන පසුතැවිලි ෙවන තරුණ කාන්තා රැළට එක් ෙවන්නට 
ඇයෙග් කිසිම මනාපයක් නැත. 

අධ්යාපනයට, ෙද්පළ අයිතියට, රැකියාවන්ට අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සටන් කළ කාන්තාවන් දැන් අන්තිමට 
ඒ සියල්ලත් අත්පත් කරෙගන නැවත වැටී ඉන්ෙන් පිරිමියාෙග් ෙ�මාන්විත සැලකිල්ලක් දිනාගන්නට 
දරන උත්සාහයක වීම ෛදවෙය් සරදමක්ද? 

රුක්ෂානිෙග් ඩැඩී සහ මමී ඇය කැමති අෙයකු හා විවාහයට කැමැත්ත පළකර ඇත. ලන්ඩනෙය් සිටින 
විට ඔවුන් යන එන සාද වලට රුක්ෂානිව ද නිතර එකතු කර ගනිති. විවාහ ෙයෝජනා වලට ඔවුන් 
අකැමතිය. තමන්ෙග් ජීවිත සහකරුවා තමන් ෙසායාගත යුතු බව වැඩිමහල් ෙදෙදනාෙග්ම මතයයි. ෙකායි 
රෙටන් ද, ෙකායි ජාතිෙයන් ද ෙහෝ ෙකායි ආගෙමන් ද කියා ෙනාව යහපත් චරිතයක් ඇති, ෙමාෙළ් ඇති 
අෙයක් හා එක්වන්න යයි ආනන්ද අතුරුපාන සිය එකම දියණියට දී ඇති අවවාදයයි. එෙහත් ෙමාෙළ් 
පාවිච්චි කරන්න දන්න, තමනට කැමති අෙයක් ෙසායා ගන්ෙන් ෙකෙස්ද? 

“හෙලෝ, ෙලාකු මැණිකා. ෙම් රුක්ෂානි.” 

“ෙබ්බි අද කතා කරයි කියල හිතුනා මට. කාක්ෙකක් වහල උඩ කෑ ගෑවා උෙද් වරුෙවම.” 

“ෙකාෙහ් හරි පූෙසක්ව හරි බල්ෙලක්ව හරි රෑ වාහනයක් යටකර ෙගන යන්නැති.” 

“එෙහම කියන්න එපා. ඕවෙය ඇත්ත නැත්ත අපි ෙනාදන්නවාට.” 

“ෙපාඩි මැණිකාෙග මංගල දැන්වීමට උත්තර ෙකාෙහාමද?” 

“ඇවිත් තිෙයනවා උත්තර තුන්සිය පනහකටත් වඩා.” 

“ලංකාෙව් බැඳපු නැති පිරිමි එච්චර ඉන්නවා ද?” 

“ඒකෙන ෙබ්බි. අමරදාස අයියා කියන්ෙන බැඳපු අයත් ඕවාට ලියනවා කියල.” 
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“ෙමාකද කරන්ෙන?” 

“ෙබ්බි මං ඔය පත්තෙර් ඒවට නම් කැමති නැහැ. දන්න කියන ෙකෙනක් ෙහායා ගන්නවා මිසක. ෙමයාට 
කලබෙල් තිබුණට ඔෙහාම ගිහින් අමාරුෙව වැටුෙනාත්? අපි කියල ෙකාෙහාම ෙහායලා බලන්නද?” 

“ෙමෙහ තියනවා ඒජන්සි මිනිස්සු ගැන ෙහායල බලන. මං අහලා බලන්නම් එෙහම ඒවා ලංකාෙව 
තියනව ද කියල. ඔය ආපු උත්තර වලින් ෙහාඳම දහයක් විතර ෙතෝර ගන්න, අපි ෙහායලා බලමු.” 

“අෙන් මන්දා ෙබ්බි කියනවා නම්.” 

“නැත්නම් අපි ෙකාෙහාම ද ෙපාඩි මැණිකට ෙකෙනක් ෙහායා ගන්ෙන?” 

“මං දන්නෑ ෙබ්බි. දෑවැද්දට ෙලාකු මහත්තය ෙදන ගාණ බැංකුවට දාලා ෙමෙහම හිටු කියලා තමයි මං 
නම් කීෙව්. ඒත් ඒකීට නම් බඳින්න ආසයිලු. දරුෙවක් හදන්න ඕනායි කියන්ෙන.” 

“ෙපෝයට පංසල් වත් එක්කන් යන්න  ෙවයි. කාව හරි අඳුර ගන්න. ෙග් අස්සට ෙවලා හිටියම මිනිස්සු 
දකින්න බැහැෙන.” 

රුක්ෂානිෙගන් අදහසක්. මැණිෙකලා ඉස්සර ඇය කුඩා කල ඇය හා පන්සල් ගියහ. රුක්ෂානි පන්සල් 
යෑම නතර කිරීමත් සමඟ ඔවුන් ද යන්නට අවශ්යයයි කියා ෙපරැත්තයක් ෙනාකළ ෙහයින් ඔවුන්ෙග් 
පන්සල් යෑම ද නැවතිණ. 

“මං වත්තටත් පණිවිඩයක් යැව්වා. ෙකාෙහද දැන් අපි දන්න කියන අය රට ගිහින්. අලුත් අයව අපි 
දන්නෑ.” 

“මටත් ඒකෙන ෙවලා තිෙයන්ෙන ෙලාකු මැණිකා. දන්න ෙස්රම දැන් බැඳලා.” 

“අෙප් ෙබ්බිට ෙහාඳ වාසනාවන්ත මහත්තෙයක් හම්බ ෙවයි.” 

“ඔය උත්තර කියවන ෙකාට මටත් ෙහාඳට ගැලෙපන එකක් තිබුෙනාත් අයින් කරල තියන්නෙකා.” 

රුක්ෂානි එෙහම කිව්වම ෙලාකු මැණිකා හිනා ෙවනවා ඇහුන. 

 

**** 

ලන්ඩනෙය් පැවැත්ෙවන සාමය හා නීතිය පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක් සඳහා සහභාගි වීමට �නි ෙහෝ සමන්ත 
යන ෙදෙදනාෙගන් එක් අෙයකුට පමණක් අවස්ථාව ලැබී ඇත. කළින් වතාවක් ලන්ඩනය දැක බලාගත් 
නිසා ෙමවර �නිට යන්න හැකි යැයි සමන්ත කීෙව්ය. ප්රථම වතාවට රටින් පිටව යද්දී තනිවම යන්න 
සිදුවීම ගැන පසුබෑමක් දැනුණත්, �නීට ලන්ඩනෙය් වාසය කරන මිතුරියන් ෙදපළ දකින්නට ආශාවක් 
ඇත. හසන්තිත් ශිෂ්යත්වය සඳහා කැනඩාව බලා යන අතෙර් ලන්ඩන් නගරෙය් දින කිහිපයක්ම නැවතී 
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යන ෙහයින් තනියම ගමන ෙනායා ඇය හා යා හැකිය. අනික දැන් දන්න කියන හැෙමෝම රට ගිහින් 
ඇවිත්. තමා පමණක් රටින් එළියට පා තබා ෙනාතිබීම ඇයට මදිකමකි. 

සංජීවනී නැවතත් සුපුරුදු හුදකලා ගුහාවට රිංගා ඇතිබව ෙයෙහළියන්ට වැටහී අවසන්. ඒත් ඇයට කරදර 
ෙනාකරන ඔවුන් ඇයෙගන් ඇමතුමක් ෙහෝ ලිපියක් එනෙතක් බලා සිටිති. කලාතුරකින් ලිපියක් එවන 
ඇය තමාෙග් කිසිම ෙතාරතුරක් එහි ෙනාලියා ඔවුන්ෙග් විස්තර පමණක් විමසයි. අතීතෙය් සිටම එය 
ඇයෙග් පුරුද්ද නිසා සංජීවනීෙග් දිවිෙය් ෙවන ෙවනසක් ඔව්හු ෙනාදැක්කහ. සංජීවනීට ඉඳහිට රුක්ෂානි 
හා දුරකතනෙයන් කතා කර ෙතාරතුරු විමසා බලයි. ඒ හැර ඇය අන් කිසිෙවක් හා කතාබහක් නැත. ඒ 
ෙදෙදනා එකම රෙට් වාසය කළා වුවද හමුෙනාවී දැන් අවුරුද්දක් ළංවන්නටත් ආසන්නයි. 

රුක්ෂානිෙග් රැකියාව ඇයව නිතර ෙවනත් රටවලට රැෙගන යයි. කවදත් නව ව්යාපෘති වලට අත දමා 
කාර්යබහුල ෙලසින් දිවි ෙගවන රුක්ෂානි දැන් සහමුලින්ම රැකියාෙව් නිමග්නව සිටින්නීය. උදෑසන 
ජර්මනිෙය් කාලය ෙගවන ඇය සවස් වරුව දුම්රියකින් ගමන්කර රැය ෙබල්ජියෙම් ගත කරයි. ඊ ළඟ 
දිනෙය් ෙපෝලන්තයට යන ඇය අනතුරුව යුෙරෝපා මහාද්වීපෙයන් නිකුත් වී උතුරු ඇෙමරිකා 
මහාද්වීපයට ෙගාඩ බසී. ෙකාම්පැණිෙය් වියදමින් ඉහළ ෙපෙළ් ෙහෝටල් වල ලැගුම් ගන්නා ඇය සිය 
ඇඳුම් පැළඳුම් ෙහෝටලෙය් ෙලාන්ඩරියට බාර ෙදන්නීය. හැකි අවස්ථාවල ෙලාව සුපතල කඩයකින්  ඇඳුම් 
පැළඳුම් මිල දී ගන්නා ඇය පිටරට ගමන්වල දී සාප්පු සවාරි යන්න වැඩි කාලයක් වැය කෙළ් නැත. 
ෙගදරටම ඇවිත් ඇඳුම් සූට්ෙක්ස් රැෙගන යන පුද්ගලික බට්ලර් ෙස්වාව ඇය යන රටක ෙහෝටලෙය් 
කාමරයට එය ෙගන ෙගාස් තබයි. ගමන අවසානෙය් එය නැවත නිවසට ෙගනැවිත් ෙදයි. ගුවන් 
ෙතාටුපෙළ් අනිකුත් අය සූට්ෙක්ස් උස්සන් කරන හදිය ඇයට නැත. කිසි දිෙනක ඇයෙග් ගමන් මළු 
අතරමංවී ද නැත. කුඩා කාලෙය් දී ෙමන්ම අදත් ඇය ගුවන් ගමන් යද්දී අසුන්ගන්ෙන් ව්යාපාරික පංතිෙය් 
ෙහෝ පළමු පංතිෙය්ය. ඉඳහිට ලැගුම් ගන්නා විෙශ්ෂ ගිමන් ශාලාවක දී සුප්රසිද්ධ නළු නිළියක් ෙහෝ 
විෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥ චරිතයක් දැකීම දැන් ඇයට අරුමයක් ෙනාෙව්. ඔවුන් දිහා හැරී බලන ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් සමරු අත්සන් ඉල්ලන පිරිසට රුක්ෂානි අයත් ෙනාවුණි. 

හසන්ති තමාට පිරිනැමුන ශිෂ්යත්වය බාරෙගන �නි යන දිනවලම රෙටන් පිටවන්නට සූදානම් වූවාය. 
රුක්ෂානි කාර්යබහුල බව ඇය හදිසිෙය් කුරුටු ගා එවන ෙකටි ලිපි හා ෙනාෙයක් නගරවල සිට එවන 
පින්තූර තැපැල්පත් වලින් දුටු හසන්ති, �නි හා එන දිනය කවදාදැයි ඇයට කලින්ම දන්වා යැව්වාය. 
හසන්ති වැඩක් කරගන්නට ෙගදරින් පිට ෙනායන හැම ෙමාෙහාතක්ම ආච්චි හා ගත කළාය. චූටි මැණිකා 
ටික දිනකට රුක්ෂානිෙග් මහෙගදරට ගිෙය් හසන්ති රෙටන් ගියාට පසුව ඇවිත් දිගටම ආච්චි හා 
නවතින්නට ලබාගත් ආච්චිෙග් කැමැත්ත මැද්ෙද. 

�නි ලන්ඩන් ගමන ගැන සමන්ත හා කතාබහ අතරතුෙර් හසන්තිත් සිය ආච්චි සමඟ පිටරට ශිෂ්යත්වය 
ගැන අදහස් හුවමාරු කර ගත්තාය. පිටරට යෑම ගැන නිතරම අසන්නට ලැෙබන යුගයක කිසිදා 
ෙකාෙහ්වත් ෙනාගිය ආච්චිෙග් අවසරය හසන්තිට ලැබුෙන් වන්දනා ගමනක යන සැදැහැවතියකට ෙදන 
ආශීර්වාදයක් ෙලසිනි. පිටරට ගිෙයාත් ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පිරිසට තම මිණිපිරියත් එකතුවන්ෙන් 
යැයි යන්න ආච්චිෙග් විශ්වාසය වුණි. 

ෛවද්ය විභාගය සමත් වූවන් ෙවනුෙවන් පැවැත්ෙවන කුසලතා පර්ෙය්ෂණය ඉහළින් සමත් වන්නට 
ෙවනදා ෙමන්ම විභාග ජයගන්නා හසන්ති සමත් වූවාය. එෙහත් දුෂ්කර පළාත් සඳහා ඇති පුරප්පාඩු පිණිස 
නව ෛවද්ය නිලධාරීන් සැපයීම නිසි ෙස් ෙනාකරන්ෙන් යයි ෙරෝහල් ප්රධානී ෛවද්ය නිලධාරීන් 
ෙනාෙයක් ප්රෙද්ශවල වැඩ වර්ජන පටන් ගත්හ. එයින් අමත්යාංශයත් ෙරෝහල් ප්රධානීන් අතරත් සංවාද දුර 
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දිග ගිෙය්ය. විභාග සමත්ව සිටි නව ෛවද්යවරු පුද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙස්වයටත් පිටරටටත් ඇදී යන්නට 
පටන් ගත්හ. 

“ෙදාස්තරලා නෑ කියල වර්ජන කරන ෙකාට ඉන්න ෙදාස්තරල ෙසාච්චමටත් වැඩ කරන්න බැහැ නැහැ 
ෙනව.” 

නිලධාරීන් කියනා අපභ්රංසය ෙත්රුම් ගන්නට ආච්චි අවංක උත්සාහයක ෙයෙදන්නීය. 

“පුරප්පාඩු තිෙයන ෙරෝහල් වලට ෙනෙමයි අනවශ්ය පැතිවලට පත්වීම් ෙදනවා කියල ප්රශ්ෙන.” 

පැහැදිලි කළ ෙනාහැකි ෙදයක් පැහැදිලි කළ හැකිද? 

“ඒකට ඉතින් ඉන්න අය වැඩ නැවැත්තුවාම ෙලඩ්ඩුන්ට මක්කැයි ෙවන්ෙන?” 

දුෂ්කර පළාත් සීමාවාසිකය හා ෛවද්යවරුන්ෙග් පුරප්පාඩු ගැන පැහැදිලි කර ෙදන්නට ගිය හසන්තිට 
ආච්චිට තරමින් වත් අමාත්යාංශ නිලධාරීන්ට දැනුමක් නැත්ෙත් ඇයි දැයි සිතුණි. පත්වීම් දීම ප්රමාදෙයන් 
තම ශිෂ්යත්වය ගැන තීරණයක් ගත්තා යයි ආච්චි දරන මතය ෙවනස් කරන්නට හසන්ති උත්සාහ 
ෙනාගත්තීය. 

වයසට යාමත් සමඟ ඉක්මණින් ෙවෙහෙසන ශරීරයක් හා සිත් තැවුලින් අඩු මනසක් ආච්චි සතුව ඇත. 
උෙද් පාන්දර අවදි වන ඇය තම කුඩා වත්ත පුරා ඇවිදියි. දහවලට නිදයි. සවස් කාලෙය් හංදියට ෙගාස් 
කඩහිමිෙයෝ හා කුලීරථ රියැදුරෙයෝ සමඟ අල්ලාප සල්ලාපෙය් ෙයදී සිට ඇය කළුවර පහත් වන්නට 
කළින් නිවසට එන්නීය. අතීතෙය් සිට ඇය දන්නා හඳුනන අය අතරින් දැන් කඩමංඩිෙය් ඉතිරිව ඇත්ෙත් 
අල්පයකි. විසිපස් වසරකට ෙපර සිද්ධ වූ ජීවිතයක් බිළිගත් රිය අනතුර දැන් සටහනක් ෙලසින් ඇත්ෙත් 
ෙම් මැහැල්ලියෙග් ෙබාඳව යන මතකෙය් පමණි. 

රෙට් ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් රට කාසි ෙහායා මැද ෙපරදිග බලා ඇෙදති. දන්නා අෙයක් දිවයිෙනන් පිටව යාම 
නිතර ඇෙහන්නකි. ෙනාදන්නා අය යන එන බව වටපිට ඉදිවන නිවාස වලින් දකින්න ලැෙබයි. 
නිවහනකට අයිතිය කීම සිහිනයක් ෙනාව සැබෑ කර ගන්නට හැකි වූවක් බව ජනතාව දකින්නට පටන් 
ෙගන. හසන්තිෙග් පිටරට ගමන ගැන ආච්චි සතුටු වූවාය. අ.ෙපා.ස. උසස් ෙපළට පාඩම් කරමින් ෙගදර 
නවතින්නට එන චූටි මැණිකා ෙමන්ම ඉඳහිට තමා බලන්නට යන එන බැංකු මහත්තයාත් ඇයෙග් 
තනිකම දුරලනු ඇත. 

කැනඩාව බලා පිටත්ෙවන හසන්ති දින කිහිපයක් ලන්ඩනෙය් නැවතී යන්නට ශිෂ්යත්වෙයන්ම ලැබුණු 
සිය ගුවන්ගමන් පත සකස් කර ෙගන තිබුණි. හසන්ති සමඟ එකම ගුවන්යානෙය් ලන්ඩන් බලා 
පිටත්වන්නට �නි ද ලක ලැහැස්ති වූවාය. 

“මම ආච්චිව මෙග්ම විදියට බලා ගන්නවා. හසන්ති ෙබ්බි ගිහින් මටත් එක්ක ඉෙගන ෙගන එන්නෙකා.” 

“මටත් එක්ක ඉෙගන ගන්න කියන්ෙන. දැන් චූටි මැණිකාත් ෙහට අනිද්දා ෛවද්ය විද්යාෙලට යයි.” 

“අර දරුවට ෙගනියන්න ගත්තැයි කළු ෙදාෙදාල් පාර්සෙල්.” 
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රුක්ෂානි ෙවනුෙවන් ආච්චි නා නා වර්ගෙය් කැවිලි රැසක් ෙගනැවිත්. කෙඩන් අරන් ආවා කියල ෙලාකු 
මැණිකා දන්නවා නම් හැෙමෝටම බැනුම් තමා. හැම කෑමක්ම ෙගදර හදන්න දන්න අය දැන් හිඟයි. 
ෙකාණ්ඩ කැවුම්, ෙකාකිස්, ආස්මී යනාදිය කෙඩන් හැමදාම මිල දී ගත හැකිය. සිංහල අවුරුදු සමයට 
පමණක් ෙවන් වූ කැවිලි ෙපවිලි ෙමෙස් නිතර ෙපෙනන්නට තැබීෙමන් එහි අගය අඩුදැයි කිසිවකුත් 
ෙසායා ෙනාබලයි. ෙලාකු මැණිකා රුක්ෂානි එවන ලද ලැයිස්තුවට සරිලන ආහාර පිරි ෙපාට්ටනි 
කිහිපයක් අමරදාස අත එවා තිබුණි. ඒවාෙයහි ඇත්ෙත් උයන ලද ආහාර නිසා ගුවන් ෙතාටුපෙළ් දී කිසි 
හිරිහැරයක් ෙනාවන බවද රුක්ෂානි දන්වා එවන ලදි. ඒ නීති රීති දන්ෙනත් ඉතින් එයාම නිසා ඒ ගැන 
මතක් ෙවන්ෙනත් ඉතින් එයාටමයි. 

අමරදාස වාහනයත් රැෙගන ආෙව් හසන්තිව ගුවන් ෙතාටුපළ ෙවත ෙගන යන්නට. මහ රා�ෙය් යන 
ගමන නිසාත් දවාලටවත් ඈත ෙනාෙපෙනන තරම් ඇස් දුර්වල ෙහයින් ආච්චි ෙගදර රැඳුනාය. හසන්ති 
ආච්චි ඉදිරිෙය් දණ ගසා සමුගනිද්දී, චූටි මැණිකා හසන්ති ඉදිරිෙය් දණ ගසා සමුගත්තාය. ජීවිතෙය් ප්රථම 
වරට තවත් අෙයක් තමා ඉදිරිෙය් දණ ගැසූ කළ ඇතිවන අමුතු හැඟීම සමඟ අනාගතය ෙකෙස් දිග හැෙර් 
දැයි ෙනාදන්නා චකිතෙයන් හසන්තිෙග් සිත නුහුරු බරකින් පිරුණි. 

�නිෙග් උදව්වට ඇයෙග් මව එදා උදෑසනම �නි හා සමන්ත විසූ නිවහනට පැමිණියාය. අන්තිම තත්පරය 
ෙතක්ම ෙගනියන ඇඳුම් පැළැඳුම් හා ආයිත්තම් ෙතෝරාගනු ෙනාහැකිව �නි ලතවූවාය. 

“කිෙලෝ 35 පිෙරනවා හරි ඉක්මණින්. සාරි අඳින්ෙන නැති අයට ෙවන්නැති ගණන් හදල තිෙයන්ෙන.” 

“දරුෙවෝ, සතියකට යනෙකාට ඔය ෙස්රම අරන් යන්න ඕන නැහැ.” 

“එකම සාරිය අඳින්න බැහැෙන හැමදාම.” 

�නි නහෙයන් අඬයි. සාරියට ගැලෙපන ජැකට් එක, යට සාය, ඒ පාෙටන්ම යට ඇඳුම්, ඒ ඒ කට්ටලය 
සඳහා ෙවන්වුනු ස්වර්ණාභරණ සහ පාවහන් එකතු වූ කළ සූට්ෙක්ස් ෙදෙක්ම ඇඟිල්ලක් ඔබන්නවත් 
ඉඩක් නැත. 

“සාරි ෙදකකට ගැලෙපන එක හැට්ටයක්, යට සායක් එෙහම ගත්තා නම් හරි.” 

“රට නිෙයෝජනය කරද්දී රෙට් ෙගෟරවය රැෙකන විදියට යන්න ඕන.” 

මව අතිෙර්ක මෙහ්ස්ත්රාත්වරියක වුවත් �නි දැන් කිසි පැකිළීමකින් ෙතාර නීතීඥවරියකි. ඈ හා 
තර්කෙයන් දිනනු ෙලෙහසි නැත. 

“ෙම් දවස්වල සීතල නැති නිසා ඔයාට ෙල්සි. වින්ටර් ෙකෝට් දාෙගන යන්න වුනා නම් ෙවනම කන්ෙට්නර් 
ෙලෝඩ් එකක් ෙමෙහන් නැවට දාන්න ෙවනවා,” මව කියයි. 

කුමක් ෙහෝ ෙසායනු සඳහා ඔවුන්ෙග් නිදන කාමරයට ආ සමන්ත ඇඳ මත පිරුණු වස්ත්ර කන්දරාව දැක 
වහාම හැරී පිටව ගිෙය්ය. 



226 
 

සතියකට ලන්ඩන් යන �නි ගුවන් ෙතාටුපළ ෙවත ඇරලවන්නට සමන්ත හා �නිෙග් මවත් පියාත් එකතු 
වූහ. ෙකාළඹ නගරෙය් නමට පමණක් ඇති මාර්ග බාධක ලිහිල් ෙලසින් පාලනය ෙවයි. දහවල් කාලෙය් 
ෙමන් ෙනාව මැදියම් රැෙය් ෙකාළඹ පාරවල්හි රථ ධාවනය �තිජනකය. කැඩුණු වලවල් මඟහැර යා 
හැකිය. ෙහෝන් එකට පුංචි නිවාඩුවක් ලැෙබ්. මාර්ග සංධිස්ථාන වල නිවී නිවී පත්තු ෙවන රතු ලයිට් 
පරිස්සෙමන් යන්න කියයි. තමන්ට අයිති වාහන වලට ෙකායිතරම් ෙව්ගෙයන් යා හැකිදැයි ෙසායා 
බලන්නට ෙමන් පාෙර් යන වාහනයත් ෙදකත් හැකි හයිෙයන් ඉගිෙළති. 

කළින්ම පිටත් වූ හසන්ති රැගත් වාහනය ගුවන් ෙතාටුපළට ළඟා වූෙය් ගුවන් යානය නික්ම යන්නට පැය 
හය හතකට කළින්. අමරදාස මහ රෑ තනියම ආපහු යනවාට හසන්ති අකැමතියි. ගුවන් ෙතාටුපළ කිහිප 
වතාවක් පිටතින් දැක ඇතත්, හසන්ති එහි ඇතුළට මඟිෙයකු ෙලසින් යන්ෙන් ෙම් ප්රථම වතාවටයි. 
ඇතුළත ඇති සියල්ල නිවාඩු පාඩුෙව් දැක බලා ගන්නට තමනට මහත් ආශාවක් ඇති බව ඇය අමරදාස හා 
කීවාය. ඒ නිසා කළින් ඇරලවීම ගැන අමරදාස කිසි අකැමැත්තක් ප්රකාශ ෙනාකෙළ්ය. වයසට යාමත් 
සමඟ ඇස් ෙපනීම දුර්වල වූ අමරදාස ශල්යකර්මෙයන් අනතුරුව රෑ රථය ධාවනය කරන්නට පසුබට බව 
හසන්ති දන්නවා වුවත් ඇය එය ඇඟවූෙය් නැත. තවත් ෙකෙනකුෙග් උවමනා එපාකම් ගැන විමසීෙමන් 
ෙතාරව නිරීක්ෂණෙයන් පමණක් ෙසායා ගන්නට හසන්ති කවදත් සංෙව්දී වූවාය. 

“සර්, කාර් එකට යන්න බැහැ පාර වහල.” 

“අපි ෙම් එයාර්ෙපෝට් යන්න.” 

“කටුනායකට යන පාර තමයි වහල තිෙයන්ෙන.” 

“හදිසියක්ද?” 

“අෙප් මැඩම් යනවා. ඒ නිසා,” ඔහු රහසින් කියයි. 

�නි ෙලසින්ම ගුවන් මඟීන් යන වාහන ෙදක තුනක් සහ මැදෙපරදිග වැඩට යන අෙයක්ව ඇරලන්න 
ගමකින් ආ ෙටාෙයෝටා වෑන් රථයක පිරුණු නෑඳෑෙයෝ පාර අයිෙන් නැවතී සිටිති. මුලින් මුලින් රට යන 
අය එක් අෙයක්ව ගම්මු ගුවන් ෙතාටුපළට එක්කන් ගිෙය් ලංගම බස් රථයක් ෙවන් කරෙගන. දැන් පවුෙල් 
උදවිය හා ළඟම නෑදෑෙයෝ පමණක් යති. තවත් කාලයක් ගිය පසු රට යන්නා තනිවම බස් එෙකන් ෙහෝ 
ටැක්සියකින් ෙගාස් ගුවන්යානයට නැඟ පිටරට යනු ඇත. 

විෙශ්ෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙපාලිස් නිලධාරීන් බාධක අසලින් හිටෙගන ඒවා මුර කරන හමුදා භටයන් සමඟ 
කතා බෙහ් ෙයෙදති. වාහන රියැදුරන් සිගරැට්ටු දල්වා ෙගන රෙට් නායිකාවෙග් ප්රමාද වී වැඩ කිරීම ගැන 
අෙන්ක කතන්දර කියති. 

“ජපන් අගමැති ආවම උඩ තට්ටුෙව ඉඳල පහළට බහින්න ගත්ත කියන්ෙන පැය ෙදකක්.” 

“ඇෙමරිකන් විෙද්ශ ෙල්කම් ආපු සැෙර් ෙහෝටලෙය් කෑම රත් කර කර තියාෙගන ඉන්න වුනාලු පැය 
හතරක්. සුද්ෙදා ෙස්රම බඩ ගින්ෙන.” 

“ඇෙමරිකන්කාරෙයෝ බඩ ගින්ෙන හිටියට පව් නෑ. අෙප් කාණ්ෙඩ ගැනයි මට දුක.” 



227 
 

“ඔෙහාම කරන්ෙන ආරක්ෂාවට බං. දැන් එක සැරයක් නූෙලන් ෙබ්රිලාෙන මැඩම් ඉන්ෙන ඔය. ඇහැකුත් 
නැතිවුනාෙන.” 

අන්තිම උගුරත් උරා බී ඒ සිගරැට් ෙකාටෙයන්ම අලුත් එකක් දල්වා ගන්නා පුද්ගලෙයක් කියයි. ඉල්ලන 
අනිකාට ෙනාමිෙල් සිගරැට්ටුවක් දීම සිගරැට් ෙබාන අය අතර දිවුරුම් ෙනාදුන්, අත්සන් ෙනාකරන ලද 
ෙලෝක සම්මුතියකි. එකකට වඩා ඉල්ලීම ෙනාමනාය. එෙහත් ෙකෙනක් ඉල්ලා සිටින කළ ෙපට්ටිෙය් 
ඇත්නම් සිගරැට්ටුවක් ලබා ෙනාෙදන්ෙන් එෙහමත් කුණු ෙලෝභෙයකි. සිගරැට් ෙකාතරම් ගණන් ගියත් ඒ 
පුරුද්ද නැවතී නැත. හැෙමෝම ෙමය ෙනාසිතාම ඉටු කරන්ෙන් එයින් ශරීරයට සිද්ධ වන හානිය ෙබදා හදා 
ගන්නටද? 

“සූට්ෙක්ස් බර වැඩියි කියන්න පටන් ගත්ත. ඒත් ෙහාඳ ෙවලාවට ප්ෙල්න් එක පරක්කු ෙවනවා 
ඉක්මණින් මඟීන් එවන්න කියල කවුද ෙවෝකී ෙටෝකී එෙකන් ෙගාරනාඩු කරන්න ගත්තම ෙබල්ට් එකට 
දාන්න කිව්ව. මට පිටිපස්ෙස හිටපු අයෙග සූට්ෙක්ස් බර බැලුෙවත් නැහැ.” 

�නි අතින් කටින් බෑග් එල්ල ෙගන හසන්ති අසලට දිවෙගන ආවා. හසන්ති වාඩිෙවලා සිටිෙය් 
ගුවන්යානයට බස් එෙකන් ෙගනියන්න කළින් මඟීන් ගාල් කරන ශාලෙව් ෙදාරටුව අසලින්ම වූ 
ආසනයක. හිමිදිරි පාන්දර වුවද එකිෙනකාට කළින් යන්න උත්සාහ කරමින් බසයට මඟීන් ඇතුල් ෙවති. 
ගමන ප්රථම පංතිෙය් වූවාට ඔවුනට රැඳී ඉන්නට විෙශ්ෂ කාමරයක් නැත. බස් රථයට ඔවුන් නැඟ්ෙග් ද 
අනිත් මඟීන් හා ෙතරෙපමිනි. 

“මට නම් තව ෙගාඩක් ඉඩ තිබුණ. කැනඩාවට යන අයට ලන්ඩන් යන අයට වඩා බර වැඩිෙයන් අරන් 
යන්න පුළුවන් කියන්ෙන.” 

හසන්ති බස් රථෙය් සීට් ෙකාණක් අල්ලා ගත්තාය. ඇයට පළමු පංතිෙය් ආසනයක් ලැබුෙන් 
ශිෂ්යත්වෙයනි. �නි ප්රථම පංතිෙය් ම යන්න තීරණය කෙළ් සමන්ත සම්මන්ත්රණ සඳහා පිටරට ගිය ගමන් 
සඳහා ගුවන්යානා සමාගෙමන් ලැබුණු සහන සහතිකයක් උපෙයෝගී කර ෙගන. 

“දන්නවා නම් මට ඔයාට ෙදන්න තිබුණ මෙග් බඩු ටිකකුත්.” 

“එතෙකාට ආපහු එනෙකාට අරන් එන්ෙන ෙකාෙහාමද?” 

“අඩු ගාෙන් රුක්ෂානිටයි සංජීවනීටයි අරන් යන හරිය වත් ඔයාට දාන්න තිබුණ.” 

ෙකෙනකුට තෑග්ගක් ෙග්නවා කියන්ෙන තෑග්ග ෙතෝරල සල්ලි ෙගව්වමද? තෑග්ග උස්සන් ගිහින් බාර 
ෙදන එෙක් වටිනාකමකුත් තියන්න ඕනා ෙන්ද? එම සිතුවිලි හිතට ආවත් ගුවන් පථය මැද නවතා ඇති 
දැවැන්ත ප� රාජෙයකු ෙලසින් ෙමානර පිෙලන් රටා ඇඳි � ලංකා ගුවන්යානය දකිද්දී නම් හසන්තිට 
හැම ෙදයක්ම අමතක වුනා. ෙම්ක ෙකාෙහාමද අහසට නඟ්ගන්ෙන? බර ෙටාන් කීයක් ෙවයිද? 
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට එෙරහිව ඉහළට නඟ්ගන්න ෙකාච්චර ෙතල් පුච්චනවද? විෙද්ශිකයන් සහ 
ෙද්ශීය ධනවත් අය අසලින් අසුන් ගත් හසන්ති ෙපාල් ගස් ෙප්ලි ෙනාෙපනී යන ෙතක් ගුවන් යානෙය් 
කවුළුෙවන් පිටත බලා ෙගන ඊ ළඟට රස වින්ෙඳ් මනුෂ්යා ජයගත් අහසින් යා හැකි ගමෙන් ආශ්චර්යයයි. 
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සුබ නැකතට, සුබ පැත්ත බලා, දකුණු කකුල ෙපරට තබා ෙගදරින් පිටත් වුනත් මාර්ග අවහිරෙයන් 
මහමඟදී පරක්කු වීම ගමනට අසුබ ෙව් දැයි �නි කල්පනා කළාය. ගුවන්යානය මහ ෙපාළෙව් 
ගුරුත්වාකර්ෂණයට එෙරහි ෙවමින් ඉහළට යද්දී කන් පිෙරන බැවින් ෙකළ ගිල ගිල මඳක් සලිත වූ 
සිතකින් ඇය අසුෙනහි වූ ඇන්ද තදින් අල්ලා ගත්තාය. හිෙතන් ඉතිපිෙසෝ ගාථාව මතුරන්න පටන් ගත් 
�නි, අහසින් යන අෙයකුට පමණක් ෙපෙනන, අඳුර මකාෙගන පිබිෙදන නගරයක අතරින් පතර පත්තු 
ෙවන විදුලි ආෙලෝක තිත් දිහා ෙනාබල ඇස් තද කරල පියා ගත්තාය. 

 

**** 

“ඒයි, නැඟිටින්න. නැඟිටින්න. ෙමන්න සංජීවනීත් ඇවිත්. බලන්නෙකා ෙදන්න එක්ක ෙකළ ෙපරාෙගන 
නිදියන හැටි.” 

රුක්ෂානිෙග් වදන් වලින් තිගැස්සිලා ඇහැරුණ හසන්ති ෙකාෙහද ෙම් ඉන්ෙන කියල මතක් කර ගන්න 
උත්සාහයක. හිස අමුතු බරකින් පිරිලා. ෙපනිච්ච හීනයක්වත් මතක් ෙනාෙවන තරමට තද නින්දක් ගිෙය 
ගමෙන් මහන්සියට. �නි කට අත ගානව ෙකළ ෙපරිල ද බලන්න. ඒක දැකලා රුක්ෂානි සංජීවනීට 
වැලමිෙටන් අනිනවා ඒක ෙපන්නන්න. සංජීවනී රුක්ෂානිෙග් වැලමිට තල්ලු කරනවා දඟලන්ෙන නැතිව 
ඉන්න කියල. මහ ගෑණු ෙවලත් හතර ෙදනා එකතු වුනාම හැසිෙරන්ෙන් නම් මුලින් හමුෙවච්ච ඕ ෙලවල් 
කාෙල් විදියටමයි. 

“දවෙසන් බාගයක් විතර ගිහින් දැනටමත්. ඉතින් රට බලන්න කියල ඇවිදින් නිදා ගත්තම හරිද?” 

රුක්ෂානිෙග කට නවත්තන්න ෙල්සි නැහැ. 

“අපි ආෙව් ඔයාව බලන්න,” හසන්ති කියන්ෙන් සුපුරුදු සුමුදු හඬින්. 

“තාම ඉර පායලාවත් නැහැ.” �නි ජෙනල් තිරයක් මෑත් කරලා අහස දිහා බලන්නී ය. ඇය ෙවතින් 
එන්ෙන් සුපුරුදු ෙනාක්කාඩු ස්වරයයි. 

“ලන්ඩන් වල ඉර පායනකන් හිටිෙයාත් ඉතින් ෙමෙහ පදිංචි ෙවලා නාකි ෙවනකන් ඉන්න ෙවයි,” 
ජෙන්ලෙය් තිර සියල්ල ඇර දැමූ රුක්ෂානි කියයි. 

පිටත අඳුරු ය. අහෙස් වැහි වළාකුළු පැහැදිලිව ෙනාෙපනුන ද ඝන අළු පැහැෙයන් පිරී ඇත. ඒ ලන්ඩනෙය් 
නිතර දැකිය හැකි අහස විය. 

ෙයෙහළිෙයන් හතර ෙදනාට කාලයකින් පස්ෙස් හමුවුනත් ඈත දවසක නවත්තපු තැන සිට යළිත් කතා 
බහ, සුපුරුදු විහිළු තහළු පටන් ගන්න තත්පරයක්වත් ගිෙය නැහැ. අද එයාල යන්ෙන් එංගලන්තෙය් 
සුප්රසිද්ධ අශ්ව ෙර්ස් පිටියකට. ලන්ඩන් වලින් පැය භාගයක් විතර දුම්රිෙයන් ගිහින්. රුක්ෂානි කිව්ෙව 
එෙහම යන්ෙන රට බලා ගන්නත් එක්ක කියල. සෙර් කියන පැත්ෙත තියන සන්ඩවුන් පාර්ක් තුරඟ තරඟ 
පිටිය. එතැන අශ්ව ෙර්ස් නැති දවස්වල ෙකාම්පැණිවල සම්මන්ත්රණ සහ ෙස්වා පුහුණු පැවැත්ෙවනවා. 
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රුක්ෂානි අශ්ව ෙර්ස් බලන්න වෙග්ම සම්මන්ත්රණ වලටත් ෙමතැනට ඇවිත් සහභාගී වී තිබුණ. සංජීවනී 
අවුරුදු කිහිපයක් ෙමෙහ ජීවත් වුනාට තුරඟ තරඟාවලියක් දැකලා තිබුෙන් ෙටලිෙය් විතරයි. 

හතරෙදනා ෙවනුෙවන්ම කළින්ම ප්රෙව්ශ පත් අරෙගන ආ රුක්ෂානි ෙයෙහළිෙයෝ එක්ක අසුන් ගත්ෙත් 
ටයිෙකෝට් විතරක් ෙනෙමයි ෙටාප් හැට් දා ගත්තු, ටයි ෙවනුවට අමුතු පදක්කම් කෙර් සහ ෙබල්ට් බකල් 
වල එල්ල ගත්තු පිරිමි සහ නානා ප්රකාර ෙමෝස්තර වලින් ගවුම් ඇඳෙගන, ෙනාෙයකුත් පාට වලින් යුතු, 
ෙනාෙයකුත් හැඩ වලින් යුතු ෙතාප්පි දමා ගත්ත ගැහැණු ඉන්න පැත්තක. ඒ සමහර ෙදනා පැළඳෙගන 
ඉන්න පදක්කම් අශ්වෙයෝ දිනුවම අයිතිකාරයට ෙදන ඒව. අන්තිෙම් දී බලන  ෙකාට අශ්වෙයා ෙනෙමයි 
ලාංජන එල්ලෙගන ඉන්ෙන මනුස්සෙයෝ. එතැන අයට කන්න ෙබාන්න ෙග්න මනුස්සයාත් ෙස්වෙය් 
ෙයෙදන නිල ඇඳුමකින් සැරසිලා. 

ෙයෙහළියන්ෙගන් තිෙදෙනක් ෙඩනිම් ජීන්ස් සහ ටී ෂර්ට් යටින් ඇඳ උඩින් ජර්සි වලින් සැරසී සිටියහ. 
රුක්ෂානි ජීන්ස් වලින් බාගයක්ම වැෙහන, දනහිස ළඟට එනකම් බූට්ස් දාලා. සත්ව හම් වලින් ඇතුෙල් 
වාටියක් තිබුන නිසා කකුලට එයා ෙම්ස් දැම්ෙමත් නැහැ. �නි සාරියක් ඇන්ඳ. සාරියට උඩින් ජර්සියකුත් 
පටලවා ගත්ත. ෙම්ස් දාලා හීල්ස් දැම්මත් එයාෙග කකුල් ෙදක නම් සාරියට යටින් එන නුපුරුදු සීතලට 
ටිකක් ෙව්වලුවා. හසන්ති අලුෙතන්ම ගත්ත ඩී.එස්.අයි. සපත්තු දාෙගන. සංජීවනී ලංකාෙවන් ෙගනාපු 
බාටා සපත්තු කුට්ටමයි තාම දාන්ෙන. සුදුපාට සපත්තු දැන් කහපාට ගැහිලා මදිවට පතුල් ෙගවිලා. ඒත් 
එයාට ගාණක්වත් නැහැ. ඉස්සර දවසක නම් ෙමෙහම සපත්තු දාෙගන ෙගයි ඇතුෙල පවා ඉන්න 
ෙකෙනක් ෙනාවුනට අද තත්වය ෙවනස්. එයත් පාවහන් ගැන ෙනාතකන පිටරට ඉන්නා ඉන්දියන් 
ජාතිකයන් අතරට එක්ෙවලා වෙගයි. සීතල පිටරට වාසය කරන ඉන්දියන් අය ෙබාෙහෝ අවස්ථාවල 
ලස්සන ඇඳුම් ඇන්ඳට කකුල්වල දාන පාවහන් එක්ක ඒවෙය කිසි ගැලපීමක් නැහැ. ෙයෙහළියන්ෙග 
ඇඳුම් ෙර්ස්පිටිෙය් හිටිය අනිත් අයෙගන් පැහැදිලිවම ෙවනස් වුනාට ඔවුන් දිහා කිසිම ෙකෙනක් හැරිල 
බැලුෙව නැහැ. 

රුක්ෂානි මීට කළින් කීප වතාවක් එයා වැඩ කරන ෙකාම්පැණිෙය අයත් එක්ක ෙමතැනට ඇවිත් 
තිෙයනවා. ෙලාකුම ෙබාස්ලා තුන් ෙදනා බිස්නස් කතා කරන්ෙන අශ්වයන්ට ඔට්ටු දාන ගමන්. සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට පස්ෙස රුක්ෂානි ඒ අයව දැක්ෙක සන්ඩවුන් පාර්ක් එෙක් වාර්ෂිකව පැවැත්ෙවන 
ෙකාම්පැණිෙය් නත්තල් සාදෙය් දී පමණයි. 

ෙයෙහළියන්ට අශ්ව ෙර්ස් ගැන කියලා ෙදනෙකාට ෙමන්න �නි ඔට්ටුවක් දාන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. 
ටිකට් එකත් එක්ක ෙනාමිෙල ලැබුන තමන්ෙග ෂැම්ෙප්න් වීදුරුවයි හසන්තිෙග එකයි ෙදකම බීපු සංජීවනී 
ෙවෝටර් ක්ෙලාසට් ෙකාෙහද කියල ෙහායනවා. ඇෙඟ් තියන වතුර එළියට දාගන්න තැනක් ෙහායනවා 
ෙවනුවට තවත් වතුර ෙහායන්ෙන ඇයි කියල හසන්ති අහනවා. ෙවෝටර් ක්ෙලාසට් කියන්ෙන වතුර 
ෙබාන්න ඇති තැනක් ෙනෙම් වතුර පිටකරන්න තිෙයන තැන කියල රුක්ෂානි පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඒ 
ගැන හතරෙදනා සිංහෙලන් කතා කර කර එකිෙනකාට ෙත්රුම් කරගනිමින් යද්දි අතරමං ෙවලා 
හිරවුෙන් අශ්වෙයෝ නවතලා තියන ගාල් ෙකාටු අස්ෙස. 

“අෙන් මෙග් හීල්ස් වල අස්ස ෙගාම,” ඒ �නි. 

“අස්ස ෙගාම ෙනෙම අස්ස ෙබටි,” ඒ රුක්ෂානි. 

“මට තව අල්ලෙගන ඉන්න බෑ ඉක්මනට ෙහායන්න තැනක්,” සංජීවනීෙග් ෙකඳිරිය. 
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“කාෙගන් හරි අහන්න ඔය වහල කාමරයක ෙදාර ඇරල බලමු,” හසන්ති කියයි. 

වසා තිබුණ ෙදාරකට අත තියනවාත් එක්කම ඇතුලතින් ෙදාර ඇරගත් ෙජාකිෙයෝ ෙදෙදනක් එළියට ආහ. 
ෙකල්ෙලා හතරෙදනා තරම්ම උසින් වූ ඔවුන් ෙදෙදනාෙගන් ෙවෝටර් ක්ෙලාසට් තිෙයන තැන ඇහැව්ෙව් 
රුක්ෂානි. 

තරඟ දුවන ෙජාකිෙයා වැඩිය උස නැති අය. නීතිෙයන් බර නියමිත ප්රමාණයට අනුව නැත්නම් එයාලට 
ෙර්ස් දුවන්න තහනම්. ඉතින් බැෙල් නාට්යාංගනාෙවෝ වෙග් ෙජාකිෙයෝ ඉන්ෙනත් හාමෙතන්. එක්ෙකනක් 
අතක් දික් කරලා අර පැත්තට යන්න කියලා අමුතු ඉං�සි උච්චාරණයකින් කිව්වා. 

අත දික් කරල ෙපන්නපු කරපු පැත්තට හතරෙදනා ගිෙය ෙජාකියාෙග් බස හුරුව ගැන සිංහෙලන් ෙදාඩව 
ෙදාඩව. ඒ යනෙකාට අශ්වෙයෝ බලාගන්න ෙදන්ෙනක් රණ්ඩු. අතින් පයින් ෙනෙවයි. කටින්. ඈත 
පළාතකින් උෙද් පාන්දර අරෙගන ආපු අශ්වයා වතුර ෙගාඩක් බීලා. බලාගන්න අය සන්ඩවුන් පාර්ක් 
එෙක් ව්යායාම කරන්න ගිහින් ඇවිත් වැරදිලා දාලා තිෙයන්ෙන වැරදි ගාලට. ඒ ගාල ඊෙය් ෙගනාපු 
අශ්වයාෙග් ගාල. ඒ නිසා වතුර බාල්දිය අද ෙගනාපු අශ්වයාෙග ෙකාටුෙව තිබිච්ච එකට වඩා ෙලාකුයි. 
ෙගාඩක් වතුර වුනාට තිබහ නැත්තම් ෙගාඩක් ෙබාන්ෙන නෑෙන්. අද ෙගනාපු එකා ගමෙන මහන්සියටයි 
ව්යායාම කරපු මහන්සියටයි වතුර බාල්දිෙයන් බාගයක් විතර බීලා. තව පැයකින් ෙර්ස් එක. දුවන්න 
කළින් වතුර ෙගාඩක් බිව්වම අශ්වයට ෙර්ස් එක දිනන්න බැහැෙන. බැෙල් නාට්යාංගනාෙවා සහ 
ෙජාකිෙයා හාමෙතන් සිය දස්කම් දක්වනවා වෙග්ම අශ්වෙයෝ තිබෙහන් ඉන්ඳැද්දි දස්කම් ෙපන්වන්ෙන. 
ෙම් ෙදන්න එකිෙනකාට බැණ ගත්ත. ඊට පස්ෙස එකඟ වුනා කාටවත් ෙනාකිය ඉන්න. නැත්නම් 
ෙදන්නෙගම ෙජාබ් ගහල යනවාෙන. ඒ අශ්වයා දුවන ෙර්ස් එක පටන් ගන්ෙන දවල් එකට. 

ගෑණු ළමයි හතරෙදනා ඔවුන්ව පසුකර යනෙතක් කටින් ගහ ගත්තු ෙදන්නා එයාලව දැක්ෙක නෑ. 

“ෙකල්ෙලාන්ට ඇහුන ද අපි කියපුව,” එක්ෙකෙනක් අහනවා අනික් එක්ෙකනාෙගන් ඉං�සිෙයන්. 

“අෙපෝ අපිට ඇහුෙන් නැහැ,” රුක්ෂානි හයිෙයන් සිංහෙලන් කිව්ව. 

“ෙමයා මාව අමාරුෙව් දාන්න හිනා ගස්සනවා,” සංජීවනී මතක් කරයි. 

“ෙම් පැත්ෙත අස්ස ෙබටි වැඩියි,” �නිෙග ෙනෝක්කඩුව. 

“අර තිෙයන්ෙන ෙදාරක් ඩබ්ලිව් සී කියල ගහල. ඒකද ෙවෝටර් ක්ෙලාසට් එක?” හසන්ති ෙපන්වයි. 

“ඉන්දියන් ෙකල්ෙලා. අපි කතා කරපුව ෙත්රුෙන නැතිව ඇති,” අශ්වයන් බලාගන්න හිටපු කටින් 
අරියාදු කරගත්තු ෙදෙදනා සැනසුම් සුසුම් ෙහලූහ. 

ඔට්ටු දාන්න ගියාම රුක්ෂානි ඒ අශ්වෙයෝ බලාගත්ත අයෙග නිල ඇඳුම්වල පාෙටන් සහ තව පැයකින් 
දුවන ෙර්ස් එෙක් එයාලට අයිති අශ්වෙයෝ ෙදන්නාෙග් නම් ලැයිස්තුෙව් තියනව ෙපන්නුව. වතුර බීපු 
අශ්වයා ඒ තරඟෙයන් දිනන්න නියමිතව හිටපු එකා. අනිකා හිටිෙය ෙගාඩක් පහළින්. ෙවන ෙතාරතුරු 
දන්ෙන නැති නිසත් ෙජාලියට ඔට්ටු දාන නිසත් හතරෙදනා ටිකට් එකත් එක්ක ලැබුණු ෙර්ස් අල්ලන 
කාසිවලින් ඔට්ටු දැම්ෙම් පහළින් සිටි අශ්වෙයකුට. ආපහු තමන්ෙග පුටු වලට ගිහින් ඉන්දැද්දී ෙර්ස් එෙක් 
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අන්තිමට දිව්ව අර වතුර බීපු අශ්වයා දැකල ෙයෙහළියන්ට හිනා. තමන් ඔට්ටු ඇල්ලු අශ්වයා තරඟෙයන් 
ප්රථම ස්ථානය ගනිද්දි හතරෙදනාම උද්දාම වුනා. ඒත් උද්දාමය සීරියස් ෙලසින් වැඩිවුෙන් දිනුම් සල්ලි 
ඉල්ල ගන්න ගියාම. හතර ෙදනා පවුම් පන්දාහකට ආසන්න මුදලක් දිනාෙගන. 

සන්ඩවුන් පාර්ක් එෙක් හවසට තිෙයන මියුසිකල් ෙෂෝ එකට ටිකට් රුක්ෂානි ගත්ෙත නැහැ. ඒ සංජීවනී 
ෙකාෙහාමටත් හවස් ෙවනකන් ඉන්ෙන නැති බව දන්න නිසා. එතැනින් පිටෙවලා එයාලා ගියා මැඩාම් 
ටූෙසෝෙග ඉටිරූප බලන්න. ඒකටත් කලින්ම රුක්ෂානි ප්රෙව්ශපත් අරෙගන. රජීව් ගාන්ධිව, �න්සස් 
ඩයානාව, මාගරට් තැචර්ව නම් හැෙමෝම දන්නවා. එතැන තිබුන ඉටි රූපවල ෙනාදන්න අය කවුද 
කියලත් ෙහායාෙගන එක එක ඉරියව් වලින් ඉටිරූපත් එක්ක ෙපනී ඉන්න ඡායාරූප අරෙගන පිස්සු නටල 
එළියට එනෙකාට පිටෙවන තැන ඉන්න ෙස්වක කාන්තාවක් දිහාට කැමරාව දික් කරලා �නි අහනවා 
හතරෙදනාෙග්ම පිංතූරයක් අරන් ෙදන්න පුළුවන් ද කියලා. ඒත් ඒ කාන්තාව කිසිම ප්රතිචාරයක් දුන්ෙන 
නැහැ. රුක්ෂානි උඩ පැන පැන හිනා ෙවන්න ගත්තම සංජීවනීට විතරක් ෙනෙමයි හැෙමෝටම ෙවෝටර් 
ක්ෙලාසට් ෙහායාෙගන යන්න සිද්ධ වුනා. මැඩාම් ටූෙසෝහි වැඩ කරන නිල ඇඳුෙමන් සිටි ඒ ෙස්විකාව 
ඉටි රූපයක්. 

 

**** 

ෙයෙහළියන් හතරෙදනාෙග් එක්වීම නිමිත්ෙතන් ඇෙග නිවහෙන් සාදයක් පවත්වන්න රුක්ෂානි තීරණය 
කළා. ඩැඩීත් මමීත් ෙම් දිනවල �සිෙය්. එදා ෙර්ස් පිටිෙය් දී දිනා ගත්තු සල්ලි ගැන කාටවත් කියලා නැහැ 
තාම. සල්ලි වලට ෙමාකද කරන්ෙන කියන එක ගැන කතා කළාට වෙට් වෙට් ගිය කතාව නැවතුෙන් 
පටන් ගත් තැනින්මයි. අන්තිමට සල්ලි රුක්ෂානි ළඟ තැන්පතුවක් ෙලසින් තියන්න තීරණය වුනා. සම 
සමව ෙබදා ගන්නත් අවශ්යතාවයක දී එළියට ගන්නත් හැකිවන ෙලසින් තැන්පත් කරන්න සල්ලිවල 
බාරකාරයා වුෙන් රුක්ෂානි. 

�නි නම් තමන්ෙග සල්ලි ෙස්රෙමන් බඩු අරෙගන ලංකාවට යන්නයි ආසා කෙළ්. ඒත් ෙගනාපු වටිනා 
සාරි විසි කරන්නැයි. රුක්ෂානිෙගයි සංජීවනීෙගයි තෑගි අයින් කරාට පස්ෙස ඒ ඩිංග ඉඩට ලන්ඩනෙයන් 
ගත්තු බඩු දාගත්ත. දැන් තව අවුන්සයක් දාන්න ඉඩ නැති තරමට සූට්ෙක්ස් පිරිල. �තාන්ය පවුම් අරන් 
ලංකාවට ගිෙයාත් ප්රශ්න අසූහාර දාහකට උත්තර බඳින්න ෙවනව. මාරු කරගන්න ෙවන්ෙන ෙහාර 
කඩවලින්. ඇයි ලංකාෙවන් අරන් ගිය සල්ලියක් ෙනෙමයිෙන. එයා සම්මන්ත්රණය පැත්ෙත ගිෙය් දවස් 
ෙදකක් විතරයි. ඉතිරිය ෙගව්ෙව ෙයෙහළිෙයෝ එක්ක. 

හසන්තිට ශිෂ්යත්වෙයන් ලැෙබන සල්ලි රටට ගිය ගමන් ෙචක්පතකින් ලැහැස්තියි කියල ශිෂ්යත්ව 
පදනෙමන් එවපු ලියුම්වල සඳහන් වුෙන්. �තාන්ය පවුම් අරන් ගිහින් ශිෂ්යත්වෙය් ෙදන කැනඩාෙව් 
ෙඩාලර් එක්ක ෙමානා ෙවයි ද කියල ෙනාදන්න නිසා එයා කැමති වුෙන්ත් නැහැ ෙනාදන්න කරදරවලට 
රටකට ගිය ගමන් මූණ ෙදන්න. 

මම ෙගනිච්ෙචාත් තියන්ෙන ෙකාෙහද? පර්සිට කියන්ෙන ෙකාෙහාමද අශ්වෙයාන්ට ඔට්ටු ඇල්ලුවා 
කියල? හිතින් ප්රශ්න කළාට කෙටන් ෙනාකියා සංජීවනීත් කැමැති වුෙන් නැහැ ඔට්ටු දිනපු සල්ලි ළඟ 
තියාගන්න. තමන්ෙග ෙකාටසත් රුක්ෂානි ළඟ වඩා සුරක්ෂිතයි කියල කල්පනා වුනාම එයාටම ඒක 
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පුදුමයක් වුනා. තමා විවාහ වී සිටින තම සැමියා හා රහසක් ෙබදාගත හැකියාව තමනට නැතිබව දැකල 
සංජීවනී ආෙයත් නිහඬ ගුහාවට රිංගා ගත්ත. 

රුක්ෂානිෙග නිවහෙන් සාදයට ෙයෙහළියන්ට අමතරව සහභාගී වුෙන් ලන්ඩනෙය් හිටපු ලාංකික අය. 
ෙබාෙහාමයක් එම්බසිය හා සම්බන්ධ අය. ලන්ඩනෙය් චිත්රපටියක් රූගත කරන්න ආපු ලාංකික නළු නිළි 
පිරිසක් ඉන්නවා එයාලත් එක්කන් එනවා කියල ෙකෙනක් දුරකතන ඇමතුමක් දුන්නා. අන්තිමට සාදය 
ෙලාකුවට ගියා. ඒ නළු නිළිෙයා එන බව දැනගත්තම පර්සිත් ආවා සාදයට. අඳුන ගත්තට කතා කරන්න 
ෙදයක් තිබුෙන නැති නිසා පර්සි පැත්තකට වුනා. ලංකාෙව වෙග්ම තමා. පාටියක් කිව්වම යාළුෙවායි 
මාළුෙවායි ෙස්රම එක්ක ෙගන එන අය ඉන්නවා. දන්න කියන ආරාධනා කරපු අය වෙග්ම ඒ අයෙග 
අහල පහල ෙගවල්වල අයයි, ලංකාෙවන් ඇවිත් ඉන්න අයයි ෙස්රම එක්ක ෙගන ආපු කට්ටිෙයන් 
රුක්ෂානිෙග පුංචි නිවහන පිරිලා උතුරලා. 

“ෙබාන්න අඩුවක් නැතිව දාලා තිෙයනවා ෙන්ද මචං?” 

පර්සි ළඟින් අසුන් ගත් අෙයක් සිංහෙලන් පැවසීය. පර්සි ඔළුව ෙපාඩ්ඩක් ෙහෙලව්වට උත්තරයක් දුන්ෙන 
නෑ. මෙතන් පිරුණු මනුස්සයා තනිවම කතා කරන්න වුනත් සූදානම්. 

“කන්නත් අඩුවක් නැතුව දාලා තිෙයනවා.” 

මස් පැටිස් පිඟන් හා මාළු කට්ලට් පිඟන් වලින් අල්ල පිෙරන්නට ෙබදාගත් ඔහු කියයි. රුක්ෂානි 
ලන්ඩනෙය් වාසය කරන සිංහල කෑම උයන ෙකෝකියන් ෙදෙදනකු අද ෙගන්වා ඇත. ලංකාෙවන් 
රුක්ෂානිෙග් පියා අතීතෙය් දවසක ෙගන්වා ගත් ද්රවිඩ ජාතික වූ ඔවුන් ෙදෙදනාෙගන් එක් අෙයකුට සිංහල 
නිෙවස්වල සාද සඳහා කෑම පිසීම පැවරුණ අවස්ථා එමටය. ඉඳහිටක රටට පැමිෙණන සිංහල 
ප්රභූවරුන්ටත් උයා පිහා ෙදන්නට ඔහුවම ෙතෝරා ගැෙනයි. ෙබාෙහෝ අය ඔහු ද්රවිඩ බව අමතක කර 
ඔහුෙගන් ෙස්වය ලබා ගනිති. එෙස් කරමින් ලන්ඩනය වාසස්ථානය කරගත් අනිකුත් ද්රවිඩ අය සියල්ල 
එකට ගාල් කර ඔවුන් ත්රස්තවාදීන් යයි හංවඩු ගසති. 

“මම ලංකාෙව් ෆිල්ම්ස් හදන ෙකෙනක්. ඔයා දැකලා තිෙයනවද මෙග් ෆිල්ම්ස්?” 

අමුත්තා පර්සි ෙවතට නැඹුරුව අසයි. හිස වනා නැහැයි ඇඟවූ පර්සි ඔහු කවුදැයි ඇසුෙව් නැත. 

“අර ඉන්න ෙකල්ල මට ෙහාඳට දැකලා පුරුදුයි.” 

ඔහු ඇඟිල්ලක් දිගු කර ෙපන්වන්ෙන් සංජීවනීව. පර්සිෙග් මුහුෙණ් නුරුස්සනා ගතියක් ෙමෝදු විය. 
සංජීවනී සිය ෙයෙහළියන් මැද සිනාෙසමින්. ෙකල්ෙලා හතරෙදනා වට කරගත් ෙකාල්ෙලා රැලක් වෙද් 
ගහති. 

“ෙකාෙහදීද මම දැකල තිෙයන්ෙන? නිළියක් ද? ෙවන්න බෑ. හැබැයි ෙහාඳට දැකල පුරුදු මුහුණක්.” 

සිනමාකරුවා කවුදැයි පර්සි ෙනාදනී. පර්සි කවුදැයි සිනමාකරුවා ෙනාදනී. 



233 
 

සාදෙය් වැඩට ආ ෙස්වකෙයක් සිනමාකරුවාට විස්කි වීදුරුවක් ෙගනැවිත් දුනි. පර්සි හිස ෙසාලවා තමනට 
පිළිගැන්වූ අඩිය ප්රතික්ෙෂප් කෙළ්ය. කතාබෙහන් ෙතාරව ෙසෙමන් සිය මත්පැන ෙතාල ගාන 
සිනමාකරුවාෙග් ෙදෙනත් සංජීවනී යන යන පැත්තට ෙයාමුව පැවතීම ගැන පර්සි තුල ෙකෝපයක් 
ෙමෝරන්නට සමත් වුවත් සිනමාකරුවා ඇයව හඳුනාගනීවිදැයි දකින්නට වූ ෙනාසන්සුන්, නම් කළ 
ෙනාහැකි උවමනාව නිසා පර්සි සිනමාකරුවා හා වාඩිගත් සුව පහසු අසුෙනන් නැඟිට්ෙට් නැත. ඔවුන් 
අහළ පහළ ෙකෙරන කතා වලට සවන් දුන්හ. 

“මචං ඕකට ඒ කාෙල් එච්චර ඉං�සි බෑ. ඉතින් අපිත් එක්ක බයිසිකල් පදින්න ගිහින් ෙපෝය දවෙස් මහ රෑ 
එනෙකාට අපිව මාට්ටු වුනා ෙකාස්ෙසක්ට. උෙග් බයිසිකෙල්ට විතරයි ලයිට් නැත්ෙත.” 

“ෙකාස්ෙසක්?” 

ඒ අහන්ෙන් ලංකාෙව් කතා බහ හරියාකාරව ෙනාදන්න ෙකෙනක්. 

“ෙපාලීසිය.” 

ළඟින් ඉන්න ෙකෙනක් ෙහමින් කියනවා කතාවට බාධා ෙනාෙවන්න. ඒත් අහපු තැනැත්තිය තවමත් 
අන්දුන් කුන්දුන්. ෙපාලීසියයි ෙකාස්සයි අතර සම්බන්ධය කුමක්ද? ෙපාලීසිෙය් නිලතල අතර 
ෙකාන්ස්ටබල් තනතුර ෙකාස්තාපල් වූ ආකාරයත් එය පසුව තරුණ පිරිස් විසින් ෙකාස්සා බවට හරවා 
ගත් හැටිත් ඇයට පහදා ෙදන්නට එතැන සිටි කිසිෙවක් වෑයමක් ෙනාගත්හ. 

“ඉතින් ෙකාස්සා ඉන්නවා දැකල අපි හයිෙයන් පාගල යනවා. ඌ මචං “ෙව්ට්, ෙව්ට්” කියල අපිට කෑ 
ගහනව.” 

“ෙපාලිස්කාරයද?” 

“නෑ. අෙප් යාළුව. ෙකාස්සත් ඉං�සිෙයන්ම කතාව දැම්ම. ෙමන්න ෙමෙහමයි කතාව ගිෙය.” 

“ෙකාස්සා මූව නවත්තලා අහනවා ‘ෙවයා ලයිට්’?” 

“යාළුවා කියනවා ‘ෙනෝ ලයිට්’.” 

“ෙකාස්සා අහනවා ‘වයි ෙනෝ ලයිට්’?” 

“මූ හඳ ෙපන්නලා කියපි ‘මූන් ලයිට්.” 

“ෙකාස්ස ෙපාඩ්ඩක් කල්පනා කරලා කිව්ව ‘ඕෙක්. යූ ෙගෝ’.” 

හැෙමෝම මහ හඬින් හිනා වූහ. ඊ ළඟට ඇති වූ නිහැඬියාව බිඳමින් “දැන් හැෙමෝම අෙත් පිරිත් නූල් 
බඳින්න පටන් ෙගන. ලංකාෙව් අලුත් ස්ටයිල් එකක්ද?” ලන්ඩනෙය් කාලයක් සිටි කවුද ෙකෙනක් 
ලංකාෙවන් ආපු නළුෙවකුෙගන් අහනවා. 
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“මැෙල්සියාෙව් තිබිච්ච ජාතිවාදී අරගලයක චීන්නු මැෙල් අයට ගහලා මරද්දි බුද්ධාගෙම් පිරිත් නූල් 
බැඳන් හිටිය ෙස්රම ෙබ්රලා ගැහැව්ෙව.” 

වයසක මනුස්සෙයක් කියයි. 

“ඒ අෙප් කාෙල්. අද පිරිත් නූල්වල කිසි බලයක් නෑ. අර අෙප් ෙගදර නැවතිච්ච ලංකාෙවන් ආපු 
ජනාධිපති ජාතික ඇඳුම යටින් ෙකාච්චර පිරිත් නූල්, සුර, යන්තර එල්ලෙගන හිටිය ද? මතකයැ? ෙකෝ 
ෙඩෝං ගාල පුපුරලා ගිෙය ෙබෝම්ෙබට.” 

වයසක මනුස්සයාෙග් වයසක බිරින්ඳෑ ඔහුට මතක් කර ෙදයි. 

“දැන් ආණ්ඩු කරන හැෙමෝම පිරිත් නූල් බැඳෙගන තමයි ඉන්ෙන.” 

වයසක ෙදන්නා කී ෙද් ඇහුෙන නැති ගාණට අර ස්ටයිල් එකක් දැයි ඇසූ අයට තවත් ෙකෙනක් කියයි. 
නළුවා තමන්ෙග අෙත් තැඹිලි පාට, කහ පාට, සුදු පාට පිරිත් නූල් ෙතාගයක් බැඳෙගන. ඒ නිසා ඔහු 
නිහඬයි. 

“මහදැනමුත්තියි ෙගෝලෙයෝ ටිකයි වෙග් තමයි හැම වැඩක්ම දැන් ෙවන්ෙන.” 

ලංකාෙව් පවතින ෙද්ශපාලන වාතාවරණයට එෙරහි වූෙවක් සිය මතය කියා පායි. 

“මහදැනමුත්තියි ෙගෝලෙයෝ ටිකයි! … මහදැනමුත්තී!!! … අර ඉන්ෙන මහදැනමුත්තී!” 

සිනමාකරුවා �තිෙයන් අත දිගුකර පවසද්දී ඔහුෙග් විස්කි වීදුරුෙවන් මත්පැන් විසිවී පර්සිෙග් 
ඔෙඩාක්කුව ෙතත් වුනි. 

“ලංකාෙව ෆිල්ම් එකක්වත් හැදුෙව නැති කාලයක් තිබුණ. අපිට වැෙල් වැල් නැති කාෙල්. කවුද 
ෙලාක්ෙකක්ෙග දුෙවකුෙග ෙවඩින් එකක් ෆිල්ම් කරන්න ගියා මම. ඔය ෙකල්ල එදා මනමාලිෙග් 
සහකාරියක්. මාර නැට්ටිච්චි. කිචිබිචියයි දැඟලිල්ලයි මිනිත්තුවක් එක විදියට හිටගත්ෙත නෑ. මහ 
අමාරුවක මාත් වැටුෙන. ගෲප් ෙෆාෙටෝ ගන්න හරි අමාරු වුනා. සල්ලිකාරෙයා වුනාම ඉතින් අපි කියන 
ඒවා අහන්ෙන නැහැෙන.” 

�නිෙග් මංගල්ය දා සංජීවනීෙග් හැසිරීම ගැන ෙමෙස් ඔහු දුටු ආකාරෙයන් වචනයට නැඟීම නිවැරදි වුවත් 
කී ස්වරෙයන් එදා එතැන ෙනාසිටි ෙකෙනක් හිතා ගන්ෙන් පර්සි සිතූ ආකාරයටමය. එනම් ඇය ෙනාමනා 
ෙස් හැසිරුණ බවයි. එදා එෙස් සැහැල්ලු ෙලසින් හැසිරුෙන් සංජීවනී පමණක් ෙනාෙවයි. හැබැයි 
ෙයෙහළියන් අතරින් කැපී ෙපනුෙන් ඇය නිසා සිනමාකරුවාෙග් මතකෙය් රැඳී තිබුෙන් ඇය තැනට 
ඔබින්ෙන් නැති ෙලසකින් හැසිරුණා කියා පමණි. මනාළියෙග් අෙනක් ෙයෙහළියන් ෙදෙදනා ද 
මනමාළිය ද අදත් ෙමම සාදෙය්ම ඉන්නා බව ඔහු හැඳිනගත්ෙත් ද නැත. 

ෙම් සිනමාකරුවාට සංජීවනීෙග් පියා විසින් අතීතයක දී ෙපාෙරාන්දු දී පසුව ඒවා ෙනාසළකා හරින ලදි. 
අද තමා අසල අසුන්ෙගන සිටින්ෙන් සංජීවනීෙග් සැමියා යැයි ෙනාදැන ඔහු හමුෙව් තැබූ ෙමම ෙතාරතුරු 



235 
 

නිසා අතීතයක දී තමන්ව අමාරුෙව් දමන ලද්ෙදකුෙග් දියණියව වර්තමානෙය් තමන් විසින් මහත් 
කරදරයකට ඇද දමන බව ෙහ් ෙනාදත්ෙත්ය. 

සැකයක් යනු දුරු කර ගැනීමට විචාරා බැලිය යුත්තකි. එෙහත් ෙකෙනක් සැකයක් ඇති කරගන්නට 
කැමැත්තකින් ඉන්ෙන් නම් ඒ සැකය තවත් වඩවා ගන්නවා මිස දුරු කර ගන්නට ෙසවීමක් ඔහුට අවශ්ය 
නැත. බැටළු මස් ෙහාද්දක් සමඟ උණු ආප්ප කා, රන්වන් පාටින් දිළිසුන කැරමල් පුඩින් රස බලා පර්සි 
තනිවම ෙගදර ගිෙය්ය. රුක්ෂානි පර්සිෙගන් සංජීවනීව තම නිවෙස් රා�ය ගත කරන්නට අවසර ඉල්ලා 
ගත්තාය. සංජීවනී ඇහුවා නම් අවසර ෙනාදී යම් කට කැඩිච්ච කතාවක් කියන පර්සි රුක්ෂානිට 
හිනාවකින් සංග්රහ කර “තියාගන්න, තියාගන්න” යයි කීය. හසන්ති කැනඩාවට සහ �නි ආපසු ලංකාව 
බලා ෙහට පිටත් ෙවනු ඇත. ඔවුන් ගුවන් ෙතාටුපළ ෙවත ඇරලවා දහවල එන්නම් යයි සංජීවනී පර්සිට 
කිව්ෙව් මත්පැන් ඉසිරුණු පර්සිෙග කලිසම දුටු නමුත් ඒ ගැන විපරම් ෙනාකර. 

 

**** 

සතියක් නිවාඩු දමා සඳුදා ආපහු රැකියාවට ගිය රුක්ෂානි ඇතුල් වුෙන් ලන්ඩන්හි සිය කාර්යාලයට 
ෙනාෙවයි. කැනඩාව බලා ගිය හසන්ති ෙමන්, ලංකාව බලා ගිය �නි ෙමන්, ඇයත් නැඟුන 
ගුවන්යානාවකට. මහ රා�යක ඇය ඉන් බැස්ෙස දහවල් කාලෙය් ෙමන් එළිය බැබෙළන 
කැලිෙෆෝර්යාෙව් සැන් ෆ්රැන්සිස්ෙකෝ ගුවන් ෙතාටුපළට. සතියක් පුරා ෙකළි ෙදෙළන් දිවා රා�ය ෙගවා 
දැම්ම එෙක් මහන්සිය දැෙනන්ෙන දැන්. ලන්ඩනෙය් ෙවලාව ඊ ළඟ දවෙස උදෑසන. 

සිලිෙකෝන් මිටියාවෙත් ඇති පරිගණක ආයතන දවසින් දවස නව යමක් ෙහෝ පරණ දැයක් නව 
මුහුණුවරකින් ෙලාවට පිරිනමන්න යුහුසුළු ෙවති. කිසිවක් ෙනාමැති කාන්තාරයක් සිය වාසයට ගත් ෙමහි 
ජනතාව සිය නගරය සැලසුම් කර ඇත්ෙත් ද ක්රමානුකූලව. සෑන්ඩ් හිල් පාෙර් ඉන්න ෙකාම්පියුටර් 
ෙලෝකෙය් බිලියනපතිවරෙයෝ පරණ ව්යාපාර සුන්නත් දූලි කරන නව අදහස් වලට ආෙයෝජන කරන්න 
ෙකෙනක් යම් නව අදහසක් ෙගෙනන තුරු ෙකළ හළති. දැලි පිහිය ෙනාදුටු නාඹර වයෙස් තාරුණ්යෙයන් 
පිබිෙදන ෙකාළු ගැටව් ෙමම මිටියාවෙතහි ඇති සම්පතයි. ගම් රටවල් හැර දමා, විශ්වවිද්යාල වලින් 
අෙප්ක්ෂා කරමින් සිටි උපාධි පවා අත්හැර දමා එන ඔව්හු ෙලෝකය ෙවනස් කරන නව ෙසායා ගැනීම්වල 
ෙයෙදන්නහ. 

රුක්ෂානි රැස්වීම් ශාලාවට ඇතුල් වී වටපිට බැලුවා. කුරුලෑ පිරි මුහුණින් යුතු තරුණ ගැටෙයක් කෘතිම 
කන්දක් නඟින්න උත්සාහයක. ශාලාෙවහි ෙකළවරක පිහිටා ඇති ෙමම කන්ෙද් අත් පා තබන්න විවිධ 
හැඩයන් ගත් ගැටි හදා ඇත. සමාන ෙනාවූ දුරකින් පිහිටන ඒ පාට පාට ගැටි, කන්ද තරණයට උදව් කර 
ගැනීමට පුළුවන. වැෙටන්න අවදානමක් ඇත්ෙතන් කෘතිම කන්ද නඟින්නා මුහුණ ෙනාවැෙසන ෙහල්මට් 
එකක් පැළැඳෙගන. එෙමන්ම වහළ මුදුෙන් පටන් ෙපාළෙව් ගෑෙවන ෙතක් කඳු නැඟීමට ආධාර කර 
ගන්නා ලණු තැනින් තැන එල්ෙලයි. වැෙටන්න ගිෙයාත් එයින් ලණුවක් උපෙයෝගී කර ෙගන නිරුපද්රැතිව 
බිමට බහින්නට ෙම් කඳු නඟින උත්සාහෙය් ෙයෙදන්නාට හැකිය. තරුණයාෙග් හැඩරුව සියුමැලිය. 
සිහින් අත් ඇති ඔහුට නිතර කඳු නඟින්නකුට ඇති ඉලිප්පුනු බාහු යුගලයක් නැත. එෙහත් ෙකෙස් ෙහෝ 
වෑයෙමන් ඔහු මුදුනටම නැඟ ගත්ෙත්ය. ඔහු එහි වූ නලාවක් පිඹ ඒ බව හැමටම දැන්වූෙය්ය. ශාලාෙව් 
තැන තැන උන් අය සමඟ කන්ද ළඟ එක් ෙරාක්ව සිටි අයවළුන් එකතුවී �තිෙයන් අත්පුඩි ගැසූහ. 
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“ෙකාම්පියුටර් තාක්ෂණ යුගය ඉවරයි. දැන් ෙමාන යුගය ද කියලා දන්නවා ද?” 

තරුණෙයෝ හිස් ෙසාලවා තමන් එය ෙනාදන්නා බවට ඉඟි කරති. ඔවුන් ෙසල් ෙෆෝන් අෙත් ඇතිව උපන් 
පරපුරයි. 

“දැන් තිෙයන්ෙන බෙයෝෙටක්ෙනාෙලාජි යුගය. දැන් ෙකාම්පියුටර් ෙව්ගවත් කරලා ඇති. ඒවායින් වැඩ 
ගන්න විවිධ ආකාරෙය් ෙද්වල් හදන්න ඕන. ජීවවිද්යා අංශය ෙහාඳ ෙතෝතැන්නක් සපයනව.” 

තරුණ කැල ඔළු වනමින් එකඟ ෙවති. 

“මිස් තව ෂැම්ෙප්න් ෙ� එකක් ෙගනත් ෙදන්න.” 

“ෙසාරි?” 

“අපිට තව ෂැම්ෙප්න් අවශ්යයයි. ඔබ ඉං�සි කතා කරනවාද?” 

රුක්ෂානිෙග් වික්ශිප්ත බව දැක සුද්දා ඇසීය. ඔහු සමඟ රැස්ව සිටියවුන් යාන්තම් දැලි රැවුලක් උඩු 
ෙතාෙල් ෙමෝදුෙවන ඉලන්දාරිෙයක් කියන්නට පටන් ගත් යමකට සීරුෙවන් සවන් ෙදති. ඉලන්දාරියා 
ඉතා සංකීර්ණ යමක් සරලව කියා පහදන්නට උත්සාහයක් දරන්ෙන්ය. ෙමෙතක් ෙලාව ෙනාතිබුණු යමක් 
නිෂ්පාදනෙයන් පසු ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්ෙන් ෙකෙස්ද? රුක්ෂානි හමුවන්නට ආෙව් ඒ කතා කරන 
ඉලන්දාරියාව. 

“ෂැම්ෙප්න්. ෂුවර්…මම ෙග්න්නම්.” 

වටපිට බලද්දී ෙවනත් පැත්තක ඇතුලත කාමරයකින් ගලා එන එළියක් ඇයෙග් දසුනට හසුවිණ. ඇතුලට 
යද්දී තරුණියන් කිහිප ෙදෙනකු ෙපළ ගසන ලද බන්ෙද්සිවල තබා ඇති උඩ යටිකුරු කරන ලද නළා 
හැඩෙයන් යුතු වීදුරු වලට රත්තරන් පැහැති ෂැම්ෙප්න් සීරුෙවන් වත් කරති. කුඩා බුබුළු නංවන වීදුරු 
රැගත් බන්ෙද්සියක් අතට ගත් රුක්ෂානි, ඔවුන්ෙග් කාර්යයට සම්පූර්ණෙයන්ම අවධානය ෙයාමු කරන 
තරුණියන් හා වදනක්වත් හුවමාරු කර ෙනාෙගනම එතැනින් පිට වූවාය. 

“ෙබාෙහාම ස්තූතියි.” 

සුද්දා ෂැම්ෙප්න් බන්ෙද්සියම රුක්ෂානිෙග් අතින් ගත්ෙත්ය. රුක්ෂානි ඉන් එක් වීදුරුවක් සියතට 
ගත්තාය. සුද්දාෙග් ඇස් බැමි ප්රශ්නාර්ථෙයන් ඉහළ ගිෙය්ය. 

“මම රුක්ෂානි අතුරුපාන. ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස්, ලන්ඩන්.” 

සුද්දාෙග් මුහුණ ලැජ්ජාෙවන් පිරුණි. සුදු මුහුණත් කන් ෙදකත් රතු පාෙටන් පිෙරන්නට ගිෙය් එක 
ෙමාෙහාතකි. ඔහුෙග් වයස විසි ෙදකකට වඩා යයි කිව ෙනාහැකිය. 

“මට සමාෙවන්න.” 

ඔහු කියයි. 
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“ප්රශ්නයක් නෑ.” 

ඇය කියයි. 

බන්ෙද්සිය අත් ෙදෙකන්ම අල්ලා ෙගන ඔහු ෙනාෙසල්වී සිටියි. 

සිනහ මුහුණකින් ඇය තම ෂැම්ෙප්න් වීදුරුව ෙතාල ගාන්නීය. 

“බුබුළු නිෙවන්න කළින් ඕක ෙබදන්න,” යැයි පවසා ඉලන්දාරියා කියන්නට සවන් ෙදනු පිණිස රුක්ෂානි 
රවුමට එක් වූවාය. කතා බෙහ් කියැෙවන කිසිවක් ෙනාෙත්ෙරන ෙහයින් ඇය වටපිටාවට අවධානය ෙයාමු 
කළාය. තමාට ෂැම්ෙප්න් ෙග්න්න යයි කියූ කාරණය පැහැදිලි වූෙය් එවිටය. තැනින් තැන ඒවා ෙබදන 
තරුණියන් කිහිප ෙදනා හැරුනු කළ ෙම් හමුවට සහභාගී වන සියල්ෙලෝම පිරිමි පක්ෂයට අයත් වූහ. ෙම් 
මට්ටෙමන් පරිගණක ශිල්ප ශාස්ත්ර ප්රගුණ කළ ගැහැණු නැද්ද? කාන්තාවන්ට වඩා පුරුෂයන් ගණිතයට 
හා විද්යාවට දක්ෂ යයි කියන කතාෙව් ඇත්තක් ඇත්ද? 

පරිගණකය තවමත් ෙලාව එක පැත්තක නවක ෙදයකි. එෙහත් එහි පැතිර යාම දැනටමත් ෙලෝකය 
ෙවනස් කරන්නට පටන් ෙගන. එයින් ඵල ෙනාගන්නා ක්ෙෂ්ත්රයක් නැත. ෙලෝකෙය් ඒ ෙවනෙස් 
මූලාරම්භය පටන් ගත් තරුණ කැල ෙකතරම් බාල වයස්කාරෙයෝ දැයි වටහා ගන්නට ෙමවැනි තැනකට 
පා තැබිය යුතුමයි. 

වයෙසන් මුහුකුරා ෙනාගියද ඔවුන්ෙග් දැනුම පරිනතය. අපූර්ව නිර්මාණයන් බිහි කරන ඔවුන්ෙග් භාෂාවද 
සිලිෙකෝන් මිටියාවතට ආෙව්නික වහරකින් යුතුය. නව නිර්මාණයන් හා එක්වන නව වචන ඔව්හු ෙලාවට 
පිළිගන්වති. 

කෘතිම කන්ද තරණය කළ තවත් ෙකාල්ෙලක් සඳහා අත්ෙපාළසන් නාදයක් පැතිරුණි. රවුම් ගැසී 
කතාබෙහ් ෙයෙදන සෑම අෙයක්ම කතා බහ නවතා ඒ අත්ෙපාළසන් දී කරන දිරි ගැන්වීමට එක් ෙවති. 
රුක්ෂානිට ෙදපැත්ෙතන් සිට ගත් තරුණයන් ෙදෙදනා එකම අච්චුවකින් කපන ලද ෙස්ය. පරිගණක 
ෙලෝකෙය් ජනාදරයට ලක්වූ ස්ටීව් ෙජාබ්ස් ෙමන් ෙමාවුන් ෙදෙදනාද ඇඳ සිටින්ෙන් කළු කමිස හා කළු 
ෙඩනිම් කලිසම්. ටයි පටි ෙහෝ වූල් ෙකෝට් පැළැඳ නැති ඔවුන් රුක්ෂානිෙග් ආයතනය අයිති ඉං�සි 
රදළයන්ට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස්. එෙමන්ම අවුරුදු විස්සක් වත් ෙනාපිරුණු ෙමම තරුණ කැල 
තමන්ෙග් ස්ව උත්සාහෙයන් හා ෙමාළෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩාලර් මිලියන ගණනින් ඉපැයූ අයයි. 

“කැවනාහ් ඊෙය් බිලියනය පහුකළා.” 

රවුෙමහි උන් අෙයක් රුක්ෂානි මුලින්ම දුටු කුරුලෑ පිරි මුහුණින් යුත් තරුණ ගැටයා ෙපන්වා කියයි. රවුම 
තුළින් ෙකටි අත්ෙපාළසන් නාදයක් ඔහුට පිරිනැෙම්. 

“ෙමානවද එයා බිලියනයකට විකුණුෙව්?” 

රුක්ෂානි තමා අසල උන් එක් ෙකාපියකින් ඇසීය. 
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“එක අදහසක්. එයාට ඒවෙග් අදහස් පහක ෙප්ටන්ට් තිෙයනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඉදිරිපත් කරපු අලුත්ම 
අදහස ගත්තම ෙකාටස් ෙවළඳෙපාෙල් අෙලවිෙය් එකතුව ඇෙමරිකන් ෙඩාලර් බිලියනයයි.” 

උත්තර ෙදන්ෙන් අනිත් ෙකාපියයි. 

හමුව තුළ ඉන්නා ෙබාෙහෝ ෙදනාෙග් �යතම පාට කළු බව පැහැදිලියි. කාල වර්ණය ෙමතරම් පැහැති 
ගණනකින් යුතු යයි රුක්ෂානි දැන සිටිෙය් නැත. 

“ඔයා ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් වලින් කියනවා ඇහුන. මාව හමුෙවන්න ෙමෙහට ආවට ෙබාෙහාම ස්තූතියි. 
ෙලාකු ෙපාකුෙණන් අනිත් පැත්තට යන්න ඉඩක් ලැෙබන්ෙන නැහැ ළඟකදි.” 

ඔහු කියන්ෙන් ඇෙමරිකාවත් �තාන්යයත් අතර මැදින් ඇති අත්ලාන්තික් සාගරය නම් වූ ෙහෝ ගාන 
ෙපාකුණ ගැන. 

“අපිටයි ඔයාෙග් ෙසායාගැනීම අවශ්යයය. ඒ නිසා අපි එන්න ඕනෑෙන් ඔයා ළඟට.” 

එෙස් කියමින් රුක්ෂානි ඔහු සමඟ රවුෙමන් ඉවතට ගියාය. 

“විස්තර ෙස්රම පියවෙරන් පියවරට පැහැදිලි කරන්න අවශ්ය නෑ. ෙමාකද මට ඒ හරිය ෙත්රුම් ගන්න 
බැරි නිසා. මෙග් අදහස මම කියන්නම්. ඒකට ඔයාෙගන් අපට අවශ්ය හරිය කරගන්න පුළුවන්ද දැන 
ගන්නයි මට ඕන.” 

රුක්ෂානි ෙකළින්ම මාතෘකාවට බැස්සාය. 

“අහන්න ඕන ෙදයක්,” කියූ ඔහු සැබැවින්ම සාවධානව ඇහුම්කන් දුන්ෙන්ය. 

“ෙම්ක කරන්න පුළුවන් නම් වියදම් හා ගාස්තු ගැන කතා කරමු. අෙප් බජට් එකට සීමා දාලා නැහැ,” සිය 
හැඳින්වීම අවසන් කළ රුක්ෂානි කීවාය. 

“ගිය අවුරුද්ෙද් මුලදි මම ගෑස් දාන්න සල්ලි නැති නිසා ස්ටැන්ෆර්ඩ් යුනිවසිටිෙයදි කබල් වාහෙන් 
විකුණල පයින් පාගන බයිසිකලයක් ගත්ත. අද අම්මටයි තාත්තටයි ෙදන්නටම අලුත්ම අලුත් වාහන 
ෙදකක් අරන් දීල තිෙයන්ෙන. මම තාම හැකි හැම තැනකම යන්ෙන බයිසිකෙලන්. මම බිලියනය 
පැන්ෙන මාස ෙදකකට කළින්. දැන් සල්ලි වලින් වැඩක් නැහැ. හැබැයි තව අදහස් කීපයක් මෙග් 
ෙමාළෙය් තිෙයනවා. ඒවා එළියට දාන්නයි මට ඕන.” 

ඔහු සිය ඔළුවට ඇඟිල්ලකින් තට්ටු කරමින් කියයි. ඔහුව මහමඟ දී දකිනා ඕනෑම ෙකෙනකු දැලි රැවුල 
යාන්තෙමන් එන මුහුණකින් යුත් ගැටවරෙයක් යයි සලකනවා මිෙසක බිලියනපතිවරෙයකු ෙස් දකින්ෙන් 
නැත. ඔහු ෙවතින් පිරිමි තවරණ විලවුන් සුවඳක් යාන්තෙමන් ගලා ආෙව්ය. 

සුනිල් එදිරිසිංහයන්ෙග් ගීතයක තනු රුක්ෂානිෙග් ෙමාළෙය් තැන්පත්වී තිබුණ ෙකාෙහ් ෙහෝ තැනකින් 
මතකයට නැඟුණි. “මිනිසා සුවඳයි මල ෙස්. නුවණින් එළියයි හිරු ෙස්….” තමා අවුත් ඉන්නා ෙමම 
ෙදරෙණ් නම් ඒ හිරු මල මලවී වැටිලා නැතැයි කියා ඇයට සිතිණ. 
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පිටරටක දී තවත් රටක ගුවන් විදුලියට සවන් දීමට ඇති හැකියාව පරිගණකෙය් තවත් අරුමයකි. 
ලංකාෙව් දුර බැහැර පළාත්වල සිටින අයට තවමත් ෙකාළඹ එෆ්. එම්. නාලිකා ෙබාෙහාමයක විකාශනය 
අහගන්නට වරම් නැත. එෙහත් කිෙලෝමීටර් දහස් ගණනකට ඈතින් ඇති පරිගණකය අසලින් ඉන්නා 
අෙයකුට ලාංකික ගුවන් විදුලි නාලිකා රැසක් ඉතා පැහැදිලිව අසනු හැකිය. රුක්ෂානි වැනි ලංකාෙව් 
සිටියදී සිංහල ගීත ෙනාඇසූ පිටරට ජීවත්වන ලාංකික අයට අද එය දවෙස් අංගයක් වී ඇත. 

ලංකාෙව් ජනතාව මහ රෑ නිදි යහන්වල ෙගාරවද්දී මාධ්යකරුවන්ෙග් ඇඟිලි තුඩු වලින් වැෙදන පරිගණක 
යතුරු දිවයිෙන් ප්රධාන පුවත්පත් සියල්ලකම ප්රධාන පුවත් අන්තර්ජාලයට ඇතුල් කරයි. නිරතුරුවම ඒවා 
කියවන්නට ද පිටරට ඉන්නා ලාංකිකයාට හැකියාව ඇත. ෙම් සියල්ෙල්ම ප්රගතිය ගැන උනන්දුෙවන් 
ඉන්නා රුක්ෂානිෙග් වෑයම ෙලෝකය පුරා ෙනානැවතී ෙකෙරන පරිගණක �ඩාවක් නිපැදවීමයි. දැනටමත් 
එහි මහත් කාර්ය භාරයක් නිමයි. ෙවළඳපලට ඉදිරිපත් කරන්නටත් ප්රථම එයට ප්රසිද්ධියක් සහ වාසිදායක 
ප්රතිචාරයක් ද ලැෙබමින් පවතී. 

“ඔයා ඉන්දියාෙවන්ද?” 

“නෑ. මම ලංකාෙවන්.” 

“මීට කළින් මට ලංකාෙව ෙකෙනක් මුණ ගැහිලා නෑ. ඉන්දියන් අය නම් ෙගාඩක් දන්නවා. ඒත් 
ෙකාල්ෙලෝ තමා.” 

“ලංකාවට යන්න දවසක. මුහුදු ෙවරළ හරි ලස්සනයි.” 

“ඔයා ෙහට ෙමානව ද කරන්ෙන?” ඔහු අසයි. 

“මම ෙලාස් ඇන්ජලීස් ගිහින් ෙරාඩිෙයෝ ඩ්රයිව් පැත්ෙත චැනල්, ආර්මානි, ෙජෝර්ජිෙයෝ කඩ ෙදක තුනකට 
ෙගාඩෙවන්න හිතාගන ඉන්ෙන,” ඇය කියයි. 

“මං ෙහට ෙවනිස් බීච් යන්න ඉන්ෙන. එන්න මාත් එක්ක ෙමෙහ තියන ලස්සන මුහුදු ෙවරළක් 
ෙපන්නන්න. බීච් ෙවාලිෙබෝල් තරඟයක් ගහනවා මෙග් යාළුෙවෝ.” 

“මටත් බයිසිකලයක් ෙහායා ගන්න පුළුවන් ද?” රුක්ෂානි ඇහැව්ෙව විහිළුවට. සැන් ෆ්රැන්සිස්ෙකෝ ඉඳලා 
ෙලාස් ඇන්ජලීස් බයිසිකෙලන් යන්න නම් ලාන්ස් ආම්ස්ෙට්රාන්ග් එක්ක කැලිෙෆෝනියා පාපැදි සවාරියට 
එකතු ෙවන්න ෙවනවා. දුර ගමනක්. 

“හයිෙව් එෙක් බයිසිකල් පදින්න බෑෙන්. මම ලිෙමෝ එකක් හයර් කරනවා දුර ගමන් යන්න. එවන්නම් 
වාහෙන් ඔයාෙග ෙහාෙටල් එකට? උෙද් අටට?” 

ප්රතික්ෙෂ්ප කරන්නට ඉඩක් ෙනාතබා ඔහු කියයි. රා�ෙය් ආපසු ලන්ඩන් බලා යන ගුවන්යානයක පැය 
දහයක් පමණ හිරවී ඉන්නට සිදුවන නිසා ෙහට උදෑසන මුහුදු ෙවරළට යන්න රුක්ෂානි එකඟ වූවාය. 
සල්ලි වැඩක් නෑ කිව්වට ලිෙමෝ එකකින් එච්චර දුර ගමනක් යන්න සල්ලි ඕනාෙන. ඒත් රුක්ෂානි ඒක 
ෙපන්වලා ෙදන්න ෙනාගියාය. ෙබාෙහෝ බිලියනපතිවරුනට සාමාන්ය වියහියදම් ගැන දැනුමක් නැත. 
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**** 

හසන්ති ෙනෝවා ස්ෙකෝෂියාෙව් හැලිෆැක්ස් ගුවන්ෙතාටුපෙල් ආගමන ෙග්ට්ටුෙවන් එළියට එද්දි රෙම්ෂ් 
ඇවිත් බලාෙගන ඉන්නවා අෙත් ෙලාකු මල් ෙපාකුරකුත් එක්ක. පාට පාට බාබන්ෙඩ්සියා අල්ලකින් 
වහන්න බැරි තරම් ෙයෝධයි එක මලක්. 

රෙම්ෂ් මල්ෙපාකුර දික් කලාම හසන්ති ඒක අතට ගත්ත. රෙම්ෂ් අල්ල එකතු කරල ආයුෙබෝවන් 
කියන්නවත්, අතට අත ෙදන්නවත්, වැළඳ ගන්නවත්, කම්මුල් ළඟින් වායුව චුම්භනය කරන්නවත් ගිෙය් 
නැහැ. ගුවන්යානෙයන් පිටෙවන කාණ්ඩයත් එක්කම ෙදන්න ගමන් කෙළ් බෑග් එළියට එන තැනට. 
හසන්තිෙග කෙර් එල්ල ගත්තු හෑන්ඩ් බෑග් එක වූ අෙත්ම පාස්ෙපෝට් එකයි ගුවන් ටිකට් පත් ලියකියවිලි. 
අනිත් අෙත් මල්ෙපාකුර. 

රෙම්ෂ් කළු ෙවලා කියල එයාට හිතුන. එත් සූට්ෙක්ස් ෙහායාගන්න ඒවා පටිය දිෙග් රවුෙම් එනකම් 
ඉන්නෙකාට එතැන වූ දැන්වීම් පුවරුවකින් තමන්ෙග්ම ඡායාව දැක්කම එයත් රෙම්ෂ් තරම්ම කළුයි කියා 
ෙපනුන. වටපිට බලද්දි ඉන්න ෙස්රම සුදුහම අය නිසා ෙමෙතක් තමන් පැහැපත් පාටින් යුතුයි යන 
නිගමනය ෙවනස් කරන්න ෙවන බව සිතට දැනුන. සුද්ෙදා ඉන්න රටකට ආවම අපි ෙස්රම කළු අය. 
රෙම්ෂ් ෙලාකු සූට්ෙක්ස් අරන් යන්න යාළුෙවකුෙග වාහනයකුත් අරන් ඇවිත්. හසන්තිෙග පුංචි සූට්ෙක්ස් 
ෙදක දැක්කම එයාට පුදුමයි. ලංකාෙවන් එන ෙකෙනක් ෙමච්චර පුංචි බඩු ෙතාගයක් එක්ක ආපු හැටි 
රෙම්ෂ් දැක්ක පළමු වතාව ෙම්. 

එළිමහනට එනෙකාට අව්ව තිබුණට හමා ආෙව් සීතල සුළඟක්. රෙම්ෂ් නම් ෙකාලරයක් තිෙයන ටී ෂර්ට් 
එකක් විතරයි ඇඳන් ඉන්ෙන. හසන්ති රුක්ෂානිෙගන් තෑගි ලැබුණ වැහි කබාය ඇතුලට ඉක්මණින්ම 
රිංගුව. 

“ටික දවසක් ගියාම සීතලට පුරුදු ෙවයි,” හිරිගඬු පිෙපන සුළඟින් කිසි ගානක් නැතිව රෙම්ෂ් කියයි. 

“ඔයාට ෙකාච්චර කාලයක් ගියාද?” 

“ෙහාඳ හිමක් එෙහම වැටුණට පස්ෙස. ඊ ළඟට අව්ව පායන දවසක් ආ ගමන් අව්ව ඇඟ ට වැෙටන්න කබා 
ෙස්රම ගලවනවා.” 

“හිම දැක්කා උඩින් එද්දි හිම පිරිච්ච �න්ලන්තෙය.” 

“අයිස්ලන්තෙය් හිම දැක්ෙක නෑ ෙන්ද?” 

“ඒකෙන කියන්ෙන. අයිස්ලන්තෙය සුදුපාට හිම දැක්ෙක නෑ. �න්ලන්ත ය ෙකාළ පාට නෑ.” 

ලන්ඩනෙය් හීත්ෙරෝ ගුවන්ෙතාටුපල ෙමන් ෙනාව හැලිෆැක්ස් ගුවන්ෙතාටුපල ෙබෙහවින් නිස්කලංකය. 
තමා හා ගුවන් යාන ාෙවන් ආ අය දැනටමත් පිටත්ව ෙගාසිනි. 
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“බඩගිනිද?” 

“නෑ. ප්ෙල්න් එෙක් එපා ෙවන්න කෑමයි බීමයි දුන්න.” 

“ඔයා විතරයි ප්ෙලන් එෙක් කෑම ගැන ෙහාඳක් කියන්ෙන.” 

රෙම්ෂ්ෙග මූෙණ් හිනාවක් ඇඳුන. සූට්ෙක්ස් ඩිකියට දාලා වැහුව රෙම්ෂ් ගිෙයත් හසන්ති ගිෙයත් වාහනෙය් 
එකම පැත්තට. 

“ඩ්රයිව් කරන්නද?” 

“අෙපෝ නැහැ,” හසන්ති ඉක්මණට වාහනය වෙටන් අනිත් පැත්තට ගියා. ලංකාෙව් වාහනෙය් රියැදුරු 
සුක්කානම දකුණු පැත්ෙතන්. කැනඩාෙව් රියැදුරා වාඩිෙවන්ෙන වම් පැත්ෙත. හසන්තිට තවත් කාලයක් 
යනවා ෙම්කට හුරු ෙවන්න. 

රෙම්ෂ් නිහඬයි. හසන්ති අවට නගරය දිහා හැරි හැරී බැලුව. කිසිෙවක් නැති හතරමං හන්දිවලද වාහනය 
නවතා ෙගන රතු ලයිට් ෙවනස්වන ෙතක් තනියම බලාෙගන ඉන්නට ඔවුනට සිදුවිය. 

“අද නිවාඩු දවසක් ද?” 

“නැහැ. ඇයි එෙහම ඇහුෙව?” 

“ෙකෝ පාරවල්වල කවුරුත් නැත්ෙත?” 

“හැලිෆැක්ස් කියන්ෙන ෙකාළඹ, ලන්ඩන්, ෙටාෙරාන්ෙටෝ තරම් ජනාකීර්ණ නගරයක් ෙනෙම්. ෙම්ක 
හරි පුංචි නගරයක්. ෙම් පැත්ෙත වැඩි ජනගහණයක් නැහැ. මටත් ෙමෙහ ආපු මුල දවස්වල හරිම පාළුවක් 
දැනුන. ටික කාලයක් ගියාට පස්ෙස හරි. දැන් නම් ආසයි ෙහෝන් ගහන කෑ ෙකෝ ගැහිල්ල නැති එකට.” 

විශ්වවිද්යාලය පිහිටා ඇත්ෙත නගරෙයන් වැඩි ඈතක ෙනෙම්. හසන්තිෙග නවාතැන වූෙය් විශ්වවිද්යාල 
භූමිය ඇතුලත. පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ෙවන්වූ ෙගාඩනැඟිල්ලක තනි කාමරයක් හසන්තිට 
ලැබුණි. එයා කෑම ගත්ෙත විශ්වවිද්යාල කැන්ටිෙමන්. කෑම ෙව්ලාවට අමතරව කඩෙචෝරු කන පුරුද්දක් 
තිබුෙන නැති නිසා ෙවන කැෙන්ඩියන් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් වෙග් හසන්ති ආහාරපාන ෙගනිහින් කාමරෙය් 
තියාගත්ෙත් නැත. 

මුලින් සති ෙදක තුෙන්ම රෙම්ෂ් හැමදාම වෙග් ඇවිත් හසන්තිව හැම තැනම එක්ක ෙගන ගිෙය්ය. 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැෙමෝවම වෙග් රෙම්ෂ් දැනටමත් දැන හඳුනන නිසා හසන්තිවත් හැෙමෝටම 
අඳුන්නලා දුන්ෙන රෙම්ෂ.් ඒ “ෙම් මෙග් රෙටන්ම ආපු” එෙහම නැත්තනම් “ෙම් මෙග් ෙමඩිකල් 
ෙකාෙලජ් එෙකන්ම ආපු” අෙයක් හැටියට. ෙවන කිසිම හිතවත්කමක් ගැන රෙම්ෂ් කතාබහ ෙනාකළ 
නිසා හසන්තිත් ඒ ගැන අහන්න ෙනාගියාය. 

රෙම්ෂ් වාසය කරන්ෙන් විශ්වවිද්යාලෙයන් පිටත වූ නිවසක පදිංචි ඔහුෙග් ෙදමාපියන් සමඟ. ඉඳහිට 
රෙම්ෂ්ෙග් අම්මා පිළිෙයල කරන ලද ෙතෝෙස් කිහිපයක් සාම්බාරු සමඟ ද, මසාල වෙඩ් කිහිපයක් ෙහෝ 
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සැරට මිරිස් කුඩු ඉහින ලද මුරුක්කු ටිකක් රෙම්ෂ් රැෙගන එයි. ෙදෙදනා එකට කැන්ටිෙම් වාඩිවී උණු ෙත් 
ෙකෝප්පයක් සමඟ ඒවාෙය් රස විඳින්ෙන් තම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අය ගැන කතාබෙහනි. නැතෙහාත් 
රෙම්ෂ් හසන්තිට උපාධිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඇති මාර්ග පිළිෙවත පැහැදිලි කරයි. සැමටම ෙපාදු වූ 
උපාධිය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය ෙස්ම තැනින් තැන තමන්ට ෙතෝරාගත හැකි පංති හා විෙශ්ෂ 
ධාරා ගැන කළින්ම දැනුවත් කරන්නට රෙම්ෂ් වැන්ෙනක් සිටීම හසන්තිට මහත් වාසියකි. 

සති අන්තෙය් ෙදෙදනා නගරෙය් තැන් තැන්වල ඇවිදින්නට ගියහ. යාර්මත් නැව් ෙතාටුපළ අසල ඇති 
කුඩා ළමුන්ෙග් �ඩාංගණය ඔවුන් වාඩි වී මුහුද නරඹන්නට වඩාත්ම කැමති ස්ථානය බවට පත්විය. 
කැනඩාෙව්ත් ඇෙමරිකාෙව්ත් ප්රධාන නගර ෙවතින් උඩට නඟින අහස්යානා ෙමහිදී අහස මුදුෙන් 
පියාඹනවා දකිත හැකිය. සුදු පාටින් ෙපෙනන දුම් ධාරාව දිෙග් ෙසායා ෙගන යන කළ ඇඟිල්ෙල් 
නියෙපාත්ෙතන් වැසිය හැකි තරමට කුඩාවට ෙපෙනන අහස්යානා වළාකුල් නැති දවස්වල අහස පුරා එක් 
එක් දිසාවන් බලා පියාඹති. 

සංචාරක සුෙඛෝපෙභෝගී ෙයෝධ නැවක් මුලින්ම දුටු දවෙස් එය ෙගාඩබිෙම් වූ ෙගාඩනැඟිල්ලක් යයි 
හසන්ති සිතුවාය. නැව ළඟටම ෙගාස් දකින තුරු එවැනි දැවැන්ත නැවක් මුහුෙද් පාෙවන බව ඇයට 
පිළිගත ෙනාහැකි විය. සුෙඛෝපෙභෝගී නැවක් වරායට ළඟාවූ කළ එයින් ෙගාඩ බැසි සංචාරකෙයෝ නගරය 
අරක් ගත්හ. එවැනි දවසක ඔවුන් වැඩි කාලයක් ගත කෙළ් නැෙවන් නඟින බහින ධනවත් සංචාරකෙයෝ 
හැසිෙරන ආකාරය නරඹමිනි. 

වරක් බස් රථයක නැඟගත් ඔවුන් ෙදෙදනා නගරෙයන් ඈතට ගමන් කළහ. වරාය මැදින් ඉක්මණින් යා 
හැකි තැනකට ඔවුන් දිගු කාලයක් ෙගන ගමන් කෙළ් ෙගාඩබිෙමනි. තමන් පටන් ගත් තැන දිහා අනිත් 
ඉවුෙර් සිට බලනා කළ ෙදෙදනාටම සතුටක් දැනුණි. ෙලාකු කුඩා නැව් හා ෙබෝට්ටු වලින් පිරි වරාය 
නිතරම නගරයට වඩා ගමනාගමනය වැඩි ස්ථානයක් ෙස් ෙදෙදනටම ෙපනුණි. මුහුදු යන ජනතාවක් නිසා 
බිහිවූ ෙමවැනි නගරයක කිසි දිෙනක මුහුදු ෙනාගිය ෙදෙදෙනකුට ඉන්ෙන් තමන් පමණක් ෙවන්නැති යයි 
ෙදෙදනාම ෙදෙදනාට කියා ගත්හ. 

“ඔයාෙග අප්පයි අම්මයි නැවක ගිහින් තියනවද?” 

“ඒ ෙදන්නා ගියා වතාවක් ඇෙමරිකාවට. ෙමතනින් “බ්ලූ ෙනෝස්” නැව යනවා බැංගර් වරායට. එෙහ 
තිබුන ෛවද්ය හමුවකට අප්පා ගිය ෙවලාෙව අම්මත් ගියා.” 

එෙස් කියූ රෙම්ෂ් ඈත මුහුද දිහා බලාෙගන සමාධියකට වැද නිහඬ බව රැක්ෙක්ය. අහන්නට වැදගත් 
යමක් නැති විට මුනිවත රකින හුරුව ඇති හසන්ති ද රෙම්ෂ් අනුගමනය ක ළාය. ලංකාෙව් දී රෙම්ෂ්ව වැඩි 
කලක් ආශ්රය කර ෙනාමැති හසන්ති ෙම් නිහඬ බව ඔහුෙග් සාමාන්ය හුරුව දැයි ෙනාදත්තාය. එෙහත් 
ෙදෙදනා කාලය ගත කෙළ් කියන්නට යමක් ෙසායන නිහඬතාවයකින් ෙනාව යමක් කියන්නට අවශ්ය 
ෙනාමැති සුහද නිහඬතාවයකිනි. 

නගරෙය් සිරි නරඹා අනතුරුව ෙදෙදනාම සති අන්තවල දී හැලිෆැක්ස් වලින් එපිටත වූ ගම්මාන 
බලන්නටද ගියහ. උතුරු ෙපෙදස් වලට ඉක්මණින්ම සීත කාලය ළඟා ෙවයි. වටපිෙටන් හමා එන සුළෙඟ් 
සීතල ඉක්මණින් දැඩි ෙවයි. ඒ හා සමානව ජනතාව අඳින හිමකබායන්හි ඝනකමද වැඩි ෙවයි. නිල් අහස 
ඉක්මණින් අළුපැහැයට හැරී අඳුරට බැස දවෙස් පංති අවසන් ෙවන්නටත් ෙපරම රා�ය උදාෙවයි. 
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සති මාස ගණන් වලට හැෙරද්දී හසන්ති හා නිතර කාලය ගත කිරීම ෙසෙමන් ෙසෙමන් රෙම්ෂ් අතින් 
අඩුවන්නට පටන් ගැනිණ. සංචාරකයන් ෙවනුෙවන් විවෘත වී තිබි ස්ථාන සංචාරක සමෙය් නිමාවත් සමඟ 
වසා දැමුණි. දිනපතා පාෙහ් හිම වැෙටන සීත පරිසරෙය් ෙවනදා ෙමන් සති අන්තෙය් දී ගමන් කළ 
ෙනාහැකිය. විද්යාගාරෙය් මහ රෑ ෙගාස් පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ෙසායා බලන්නට වීම නිසා හසන්ති 
නවාතැනින් පිට ගිෙය් ෙද්ශන වලටත්, පුස්තකාලයටත් හා අධ්යයන ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් පමණි. 

ඉඳහිට දවසක ෙගදර ඉයූ කෑමක් ෙබදා ගන්නට රෙම්ෂ් ඇය ෙසායා ආෙව්ය. ඇය හා කතාබෙහන් කා බී 
අවසන් වූ පසු ඔහු තම විද්යාගාරයටත් ඇය ඇයෙග් විද්යාගාරයට ෙහෝ නවාතැනටත් පිටවී ගියහ. 
විශ්වවිද්යාලයට යාබදව ඇති ෙරෝහල ඔවුන් සිය සීමාවාසිකය පටන් ගන්නා ස්ථානයයි. රෙම්ෂ් තම අප්පා 
අනුගමනය කරමින් නාරි හා ප්රසව විෙශ්ෂඥයකු වීමට ෙතෝරාෙගන ඇත. සීමාවාසිකය පටන් ගත් සැනින් 
ඔහුට දවෙස් පැය විසිහතර වැඩ කටයුතු සඳහා මදි ෙවයි. තනිවම සැමදාම කටයුතු කර ගන්නට හුරුව තිබූ 
නිසා තමන්ෙග් කිසි වැඩකට, අත්උදව් පිණිස ඔහුෙග් කාලය ඉල්ලා ෙනාසිටින්නට හසන්ති පුරුදු වූවාය. 

මාස්පතා ආච්චිට ලිපි ලිවීමත්, තම ශිෂ්යත්වෙය් මුදල් ෙකාටසක් ෙවන්කර එය ආච්චිෙග් වියදම් පිණිස 
චූටි මැණිකා බාරෙය් යවන්නටත් හසන්ති අමතක ෙනාකළාය. චූටි මැණිකාට වැදගත් වන ජීවවිද්යා  සහ 
රසායනවිද්යා ෙපාත් පාවිච්චි කර බැහැරලන අයෙගන් අඩුවට මිල දී ගන්නා හසන්ති ඒ ඇතුලට තමන්ෙග් 
කැෙන්ඩියන් බැංකු ගිණුෙමන් ෙචක්පතක් ලියා ඇතුල් කර යවයි. ඒ රුක්ෂානි දුන් උපෙදස් අනුව 
තැපෑෙල් දී අතුරුදහන් ෙනාවන්නටයි. 

ෙපාතක් ඇතුෙල මුදල් ෙනෝට්ටු යැවීම ෙල්සියි. ෙදපැත්තටම ලාබදායකයි. කැනඩාවට ලංකාෙවන් එන 
අයට ෙහාරකඩෙය් විකිණීම සඳහා කැෙන්ඩියන් මුදල් ෙනෝට්ටුවලට ලංකාවක බැංකුවකින් ලැෙබනවාට 
වඩා මුදලක් ලබාගත හැකිය. ඒත් නිතර යන එන බැංකු නිලධාරියා චූටි මැණිකාට පැහැදිලි කර දී ඇත්ෙත් 
ෙහාරකඩෙය් භාවිතා වන මුදල් ෙනෝට්ටු වලින් ලාබ වැඩිෙයන් ලබන්ෙන් නීති විෙරෝධී පිරිස් බවයි. ඊට 
හවුල්වීම හසන්තිෙග් කැමැත්ත ෙනාවුණි. කැනඩාෙව් බැංකුෙවනුත් ලංකාෙව් බැංකුෙවනුත් 
ෙදපැත්ෙතන්ම මුදලින් ප්රතිශතයක් අඩු වී ගිය ද ආච්චිෙග වියදමට සැලකිය යුතු මුදලක් යැවීමට හැකිවීම 
හසන්තිෙග් සිතට ඇති එකම සැනසිල්ලයි. 

ලංකාෙවන් ආච්චි කියන ෙද් චූටි මැණිකා අතින් ලියැවී හසන්තිට ලැෙබ්. චූටි මැණිකා ආච්චි ෙනාකියන 
හරියත් ෙවනම ලිපියක ලියා එවයි. නිතර එහි යන එන බැංකු නිලධාරියා ෙපාඩි මැණිකා ගැන වගතුග 
විමසන බව කියූ චූටි මැණිකා ඒ ගැන ෙමාකද කරන්ෙන් කියා රුක්ෂානිෙගන් විමසා යැවූ බව ලියුවාය. 
ළඟදීම මඟුලක් ගැන කියන්න ෙවයි කියා ඇය ඊ ළඟට ලියා එව්වාය. 

ආච්චි හන්දියට ෙගාස් බස් රියක් ෙව්ගෙයන් යද්දී අහකට පනින්නට ෙගාස් වළලුකරය ඇම්මැට්ටි 
කරෙගන හන්දිෙය් �වීලරයකින් ෙකෙනක් ආච්චිව ෙගදර ෙගනැත් ඇරලවූ බව ලියූ චූටි මැණිකා සති 
පහක් හයක් යනතුරු ආච්චිෙග් වළලුකරයට ෙබෙහත් ෙතල් ගා පිරිමැදීම තමාම කරන බව කියා එවීය. ඒ 
ගැන සිත් කරදර කර ෙනාගන්නා ෙලසත් ලියූ චූටි මැණිකා ෛවද්යවරියක් වන්නට කළින් ෙතල් 
ෙබෙහත් වලින්ම සිය වෘත්තිය අරඹා ඇති බව ලිපියට එක් කෙළ් හසන්තිෙග් සිතට දුකක්ද මුවට 
සිනාවක්ද එක් කරමිනි. 

 

**** 
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“තවත් කල් දාන්න ෙහාඳ නැහැ.” 

කෑම ෙම්සය පුරා විසිර ඇති ලිපිෙගානු ඈත් මෑත්කර ඔහුෙග් මුහුණට එබුණු ඇය කියයි. 

“ෙමාකක් ද?” 

ඔහුෙග් අවධානය තවමත් ෙයාමුව ඇත්ෙත් ඔහු කියවමින් සිටි ලිපිෙගානුව ෙවතටයි. �නි ෙමාකක් ෙහෝ 
කියන බව ඇසුණත් ඇය කියන්ෙන් කුමක් ගැන ද යන්න සමන්තට හැඟීමක් ෙනාවීය. 

“දැන් කාෙල් හරි.” 

�නි වාඩිවී සිටිෙය් ෙම්සයට එක වැලමිටක් ඇණ තියාෙගන ඊට හිෙස් බරදී ෙගනය. 

“ෙමාකටද?” 

සමන්ත ඔළුව උස්සන්ෙන් නැතිවම අසයි. 

“බෙබක් හදනවා නම් තව කල් අරින්න නරකයි.” 

ෙමවර සමන්තෙග් ෙදෙනත් ලිපි ෙගාණුෙවන් ක්ෂණෙයන් මෑත්විය. ඔහුෙග් සම්පූර්ණ අවධානය �නිෙග් 
මුහුණ ෙවත ෙයාමු වූෙය් විසල්වූ ෙදෙනතින් පුදුමය ප්රකාශ ෙවද්දි. ඇයෙග් මුව නළියන මඳ ලැජ්ජාෙවන් 
යුත් සිනහව ෙස්ම ෙදෙනෙත් තීරණාත්මක බව දුටු ඔහුට අමුතු ෙනාසන්සුන්තාවයක් ඇතිවිය. 
ෙනාසන්සුන් බව හඳුනා ගනියි කියා ඔහු �නිෙග් ෙදෙනත් මඟහැරිෙය්ය. 

“ඇයි කතා නැත්ෙත.” 

ඔහු නිශ්ශබ්දයි. 

“දැන්ම පටන් ගත්ෙතාත් ෙදන්ෙනක් හදාගන්න පුළුවන් ෙවයි අපිට වයස යන්න කළින්.” 

ඔහු ඇඟිලි බැඳ මහපැටඟිලි නියෙපාතු පිරික්සයි. 

“අම්මියි අප්පච්චියි ෙදන්නම අහනවා තව කල් දාන්ෙන ඇයි කියල.” 

නියෙපාතු දිහා රැඳි ෙදෙනතින් යුතු ඔහුෙග් ඔළුව ඉහළටත් පහළටත් යයි. 

“මම ෙහට අනිද්දම ගිහින් ෙචක්අප් කරගන්නම්. කමක් නෑෙන්?” 

තවත් වතාවක් සමන්තෙග් ඔළුව ඉහළටත් පහළටත් ෙසලෙවයි. 

“රෙම්ෂ්ෙග තාත්තා හිටියා නම් එයා ළඟට යන්න තිබුණ.” 

“ඔයා යන ෙඩාක්ට ධනංජය ෙහාඳයි.” 



245 
 

සමන්ත නියෙපාතු පිරික්සීම නතර කර ඇඟිලි බැඳි ෙදඅත් අනිත් පැත්තට හරවා අල්ෙල් ෙර්ඛා දිහා 
බලාෙගන කියයි. 

“දැන්ම ෙකෝල් එකක් දාලා ෙවලාවක් ගන්නම්.” 

�නි තමා කියවමින් සිටි ලිපිෙගානු රැෙගන ෙගතුලට ගිෙය් සමන්තෙග් පුටුව පිටුපසින් යද්දී ඔහුෙග් 
ෙකාණ්ඩ කැරලි අතරින් ඇඟිලි යවා හිස ෙසෙමන් පිරිමැද. 

හිඳගත් තැනින් ෙනාෙසල්වුන සමන්තෙග් මුහුෙණ් ෙනාසන්සුන්බව රජයයි. දත් ඇන්දට හිරවී අෙත් 
ඇඟිල්ලක නියෙපාත්තක් සැෙපද්දී ඔහුට එය ෙනාදැනුණි. ෙමම අවස්ථාව උදාවන බව ඔහු කල්පනා කර 
බැලූවක් ෙනාෙව්. විවාහවූ දිනෙය් සිට අද දින දක්වාම එකිෙනකාට ආදරෙයන් සැලකුවද තවත් ප්රාණයක් 
ෙලෝකයට එක් කිරීම ගැන සමන්ත හා �නි කිසිදා කතාබහ කර තිබුෙණ් නැත. විවාහෙය් ඊ ළඟ පියවර 
දරුෙවක් ජනිත කරවීමය. �නි ඊට සූදනම් වන බවක් සමන්ත දුටුෙව් නැති නිසා ඒ ගැන සිතීම සමන්ත 
අත්හැර දමා තිබුණි. තමා ඊට කැමැත්ත දක්වනවාද නැද්ද යන්න ගැන හැඟීමක් සිතට නැත්ෙත් ඇයි දැයි 
ඔහු කල්පනා කෙළ්ය. නුහුරු නුපුරුදු අවිනිශ්චිත බවකින් සිත පිරී ඇත. 

“අනිද්දාට දා ගත්ත ෙචක්අප් එක.” 

සතුටු සිතින් අවුත් �නි පුටුවකට යළිත් බර ෙදයි. සමන්ත තවමත් එතැනම හිඳෙගන. 

“අපි ෙදන්නම අෙප් ඉස්ෙකෝල වලින් ආදි ශිෂ්ය සංගම් සාමාජිකත්වය ගත්තු නිසා ෙහාඳයි.” 

සමන්ත ප්රශ්නාර්ථයක් ෙලසින් ඇහිබැම හකුළුවා �නි ෙදස බලයි. 

“බබාව දා ගන්න.” 

සමන්තෙග් මුෙව් සිනාවක් ඇඳුණි. �නි කල්පනා කර ඇති දුර. �නිට යමක් උවමනා වූ විට එයින් 
ගැලවීමක් නැත. සැලසුම් ගසා අරමුෙණ් සාර්ථකත්වය දක්වා ෙනාකැෙඩන අවධානයකින් යුතුව කටයුතු 
කිරීම �නි තුල දුටු තමා අගයන ලක්ෂණයක් බව සමන්තට සිහිවිය. 

තමාට කැමති දැයි ඇය ෙවතින් විමසූ දිනය සමන්තට මතක් විය. එදා ලැජ්ජාෙවන් ෙපාතකින් මුහුණ 
වසාගත් ඇය අද කූලෑටි බවකින් ෙතාරව තමා විසින් ෙගන ආ යුතු ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත්. පිෙයකු 
වන්නට තමා සුදුසු වනවාට වඩා මවක් වන්නට �නි ඉතා සුදුසු යයි සමන්තට සිතුණි. ෙවන ෙමානවා 
නැතත් ළමයි ෙදන්නව ෙහාඳට හදා ගනියි යයි ඔහුට සිතුණි. ෙවන ෙමානවා නැතත්… එයින් තමා අදහස් 
කරන්ෙන් ෙමාකක්ද කියා ඔහු ෙනාදනියි. තම විවාහෙය් හිස්බවක් ෙහෝ අඩුවක් ඇති බව ඔහුට 
දැෙනන්නට පටන් ෙගන තිබුණි. එය කුමක් දැයි කියන්නට ෙනාහැකි නම් එය අඩුවක් කියා කියත 
ෙනාහැකි නිසා ඒ ගැන සිතීම ඔහු අත්හැර දමා තිබුණි. ඒ හිස්බව දරු සම්පතක් නැතිකමද? 

තමාෙග් හිෙත් ෙනාසන්සුන්බව යටපත් කරෙගන ෙම්සය මැදින් සියත දිගුකර �නි ෙග් අතින් අල්ලා ගත් 
ඔහු අසුන් ගත් පුටුෙවන් නැඟිටින්ෙන් නැතිවම ඇයෙග් අතින් ඇද ඇයව නැඟිට්ටවා තමන් ෙවත ළංකර 
ගත්ෙත්ය. 
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“ඔයා බබාලට දාන නම් ගැනත් හිතුවා ෙන්ද?” සමන්ත ඇසුෙව් ආදරය පිරුණු හඬින්. 

“මහදැනමුත්තී කියලා තමයි දාන්න ෙවන්ෙන ෙකල්ෙලක් ලැබුෙනාත්,” �නි හිනාෙවවී කිව්ෙව එයාල 
ෙදන්නෙග මඟුල් දවස මතක් ෙවලා. 

 

**** 

ෙහාංෙකාං නගරෙය් ෙකාවුලූන් වරාෙය් සිට නගරය දිහා බලද්දී කල හැම තැනම තම ෙස්යාරුව 
දකින්නට හැකි කණ්ණාඩි ඇත. 

අහස සිපගන්නා තරමට උස්වූ ෙගාඩනැඟිලි පිටත ඇති කණ්ණාඩිවලින් තම රුව නරඹා පැන දුවන්ෙන් 
මළවුන්ෙග් අවතාර ෙවති. චීන සංස්කෘතිය මළවුන්ෙග් අවතාරවලට ෙබෙහවින් ගරු කරති. එෙස්ම බිය 
ෙවති.  චීනෙයන් පැහැදිලිවම ෙවනස් ධනවාදී ආර්ථික වැඩ පිළිෙවතක් අනුගමනය කරන ෙහාංෙකාං 
නගරෙය්ද චීන සංස්කෘතිෙය් මළවුන්ෙග් අවතාරවලට තැනක් දී ඇත්ෙත් ආර්ථික රටාව ෙවනස් කළද 
සංස්කෘතික ඇදහීම් ෙවනස් කරනු ෙනාහැකි යයි කියා පෑමටද? 

රුක්ෂානි ෙහාංෙකාං ඇවිත් සිටින්ෙන් ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් විසින් චීන සමූහාණ්ඩුව හා කරන 
ව්යාපෘතියක කතාබහට. චීනෙය් දී හමු ෙනාවී ෙහාංෙකාං නගරෙය් දී හමුවන්ෙන් නැත ෙහාත් ව්යාපෘතිය 
පටන් ගන්නටත් ෙපර ඊට අගුල් වැෙට් කියාය. 

“චීනය හරියට ගැටවර විෙය් ඉන්නා ෙකෙනක් වෙග්. ෙකළින්ම එපා කිව්ෙවාත් තරහ ෙවනවා. වයස හරි 
නැති නිසා කියන ෙද් අහන්ෙන පිළිගන්ෙන නැහැ. සමාජවාදී ක්රමෙයන් ඈත් ෙවලා ධනවාදී ක්රමයකට 
බහින අවදානම් ගැටවර වයස. ඒ නිසා තදින් ෙනාසිට ටිකක් ඉඩ දීලා ටිකක් සැර ෙවන්නයි ඕනා.” 

ඒ ආනන්ද අතුරුපාන රුක්ෂානිට දුන් උ වෙදසයි. ෙම් දිනවල රුක්ෂානිෙග් මවත් පියාත් ෙහාංෙකාං හි 
රුක්ෂානි නැවතී සිටින ෙහෝටලෙය්ම කල් ෙගවති. සතියක් ෙමෙස් ඔවුන් රුක්ෂානි සිය ව්යාපාර හමුව 
අවසන් කරන ෙතක්ම ඇය හා රැඳී සිටිති. ආනන්ද අතුරුපානට චීන ව්යාපාරිකයන් හා ෙවළඳ ගනුෙදණු 
ෙබෙහවින් හුරුයි. අලුත් නීති සමූහයක් යටෙත් ෙමන්ම පාරම්පරික වූ ව්යාපාරික රටාවක් යටෙත් කටයුතු 
කරන කල අලුත් නීති ෙමානවා ද පාරම්පරික රටාව ෙමානවා දැයි දැන හැඳිනීම අවශ්යයයි. 

“චීන්නු ඉස්සර ෙවලාම කරන්ෙන තමන්ෙග කැත සෙහෝදරිෙයෝ බන්දලා ෙදන එක. ඒ කියන්ෙන 
විකුණගන්න බැරි ව්යාපාර වලට ආෙයෝජන කරාට පස්ෙස තමයි ආදායම් ලැෙබන වාසි ව්යාපාර වලට 
පාරවල් ඇෙරන්ෙන.” 

“ඩැඩී සවුත්ෙකාරියා ෙකෙනක් අහනවා අපි කියන ගණන් වලට වඩා වැඩිෙයන් සල්ලි එව්වම ෙමාකද 
ෙවන්ෙන කියල? ඒ කතාව ෙදතුන් පාරක් මෙගන් ඇහැව්වා. ඇයි ඒ?” 

“රුකී, සමහර රටවල් වලින් නීත්යානුකූලව සල්ලි පිට කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් වැඩිෙයන් ෙගව්වම 
ඔයාලට තිෙයන්ෙන ඒ වැඩිපුර එවන සල්ලි දාන්න ඕනා එයාෙග ෙකායි රෙට් බැංකු ගිණුමට ද කියලා 
අහන එක.” 
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ආනන්ද අතුරුපාන ෙපාත් ෙනාලියයි. විශ්වවිද්යාලයක ෙද්ශන ෙනාපවත්වයි. අද ඔහු කිසි රජයකට 
උපෙදස් ෙදන්නට ෙනායයි. තම දැනුම තම ආෙයෝජන කටයුතු ෙවනුෙවන් පමණක් ෙයාදන ඔහු අනුන් 
ෙවනුෙවන් ආෙයෝජන ෙනාකරන තනි පුද්ගලෙයක්ව ඇත. ඔහුෙග් දැනුම ප්රාෙයෝගිකය. මුදල් ෙගවා එය 
ඉෙගන ගන්නට තැත දරන්ෙනෝ විටින් විට ඔහුට සම්මන්ත්රණ අමතන්නටය, විශ්වවිද්යාල ෙද්ශන 
පවත්වන්නටය කියා ආරාධනා කරති. එෙහත් ඒ කිසිවකට අත ෙනාගසන ඔහු සිය ෙමාළය තම ෙද්පල 
වර්ධනයට පමණක් සීමාකර ඇත. සිය බිරිඳ හා ෙලෝකය පුරා සුවිසල් ෙහෝටල්වල කරක් ගසන ඔහු ධනය 
සුරක්ෂිත තැන්පතු ෙපට්ටියක බහා තබන්ෙනක් ෙනාව එය සිය සුෙඛෝපෙභෝගී දිවිය ෙගවීමට ෙයාදා 
ගන්ෙනකි. 

රුක්ෂානි සිය මව හා පියා සමඟ දහවල් ආහාරයට එක් වූෙය් ඩිස්කවරි ෙබාක්ෙක් වූ ඩී ෙඩක් 
අවන්හෙල්ය. තැනින් තැන වූ පාම් ගස් අතරින් පතර කිරි සුදු පාට කුඩ ආවරණ ෙවති. හතරැස් ෙම්සයට 
රවුම් ඇන්දකින් යුතු ෙව්වැල් පුටු තබා ඇත. පැති අටකින් වූ කුඩ යටින් හතරැස් ෙම්ස හා රවුම් පුටු එකතු 
වූ කල ඇති ජ්යාමිතික සුන්දරත්වයට පසුබිමින් නිල් පැහැති නිශ්චල මුහුද එක් වී සිරියාවක් ඇති කරයි. 

“අෙප් ෙහාෙටල් එෙක් ෙහාඳ මසාජ් ෙස්වයක් තියනවා.” 

රුක්ෂානිෙග් මව පවසයි. ඇය අෙත් ඔවුන් නැවතී සිටින ෙහෝටලය ගැන විස්තර ෙපාතකි. 

“ඔයාට මතකෙන ලංකාෙව් ගිහින් කරගත්ත හරිය.” 

රුක්ෂානිෙග් පියා ඇය ෙවත හැරී අසයි. 

“ෙමාකක්ද වුෙන්?” 

ඒ රුක්ෂානි. ඇය ඉදිරිෙය් වූෙය් ෂැන්හයි ඩම්ප්ලින්ග්ස් පිරි බට ලීෙයන් තැනුනු රවුම් ෙපට්ටියකි. 

“ඩැඩී එපා කියද්දි අපි හිටිය හික්කඩුව ෙහෝට ලෙයන් මම මසාජ් එකක් ගත්ත. මම හිතුෙව ආයුර්ෙව්ද 
මසාජ් කියන ෙකාට අෙප් අය ෙහාඳට දන්නවා ඇති කියලයි.” 

රුක්ෂානිෙග් මවත් පියාත් ඩිම් සම් නැමති කැන්ෙටානීස් කඩෙචෝරු කෑහ. ඒවා ෙම්සයට පිරිනැමුෙන් 
බටලීෙයන් තැනුනු රවුම් ෙපට්ටිවල. 

“රෑ ෙවනෙකාට අත් නිල් ගැහිල. හරියට ගහක බැඳල ෙහාඳ කස පාරක් දුන්න වෙග්.” 

රුක්ෂානිෙග් පියා කතාව රස කරයි. 

“මට ඊළඟ දවෙස් නාලා ඔළුව පිහද ගන්න අත් ෙදක උස්සන්නත් බැහැ රිදුන.” 

රුක්ෂානිෙග් මවට දැන් එම රිදුම අමතකය. ඒ කතාව කීම සතුටකි. 

“ලංකාව තාම සංචාරකයන්ෙගන් මුදල් ෙහායන හැටි දන්ෙන නැහැ.” 
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ආනන්ද කීෙව් ඩී ෙඩක් එෙක් වටපිට බලා ෙනාෙයක් ආකාරයන්ෙගන් මුදල් වැඩිෙයන් අය කරගන්නා 
ක්රම දකිමිනි. එකම ෙස්වය ෙවනස් ආකාර වලින් සපයා ෙවනස් වූ ගාස්තු අය කරත හැකි ආකාර සංචාරක 
ෙස්වය තුල එපමණය. එදිෙනදා ජීවිතෙය් එවැනිම වූ ෙස්වයකට මුදල් වැය කිරීම ගැන කිහිප වතාවක් 
විපරම් කරන අය පවා සංචාරයක ෙයෙදන විට එම ෙස්වයට අතිවිශාල මුදලක් ෙගවන්ෙන් විපරමින් 
ෙතාර සතුටිනි. 

“ෙටම්පල් වීදිෙය් නයිට් මාකට් යමු?” රුක්ෂානිෙග් මව සිය සැමියාෙගන් අසයි. 

“යව් මා තයි,” රුක්ෂානිෙග් පියා පිළිතුරු ෙදයි. 

“ඩැඩී දැන් චීන කතා කරන්නත් දන්නවා ද?” රුක්ෂානි විමසයි. 

“ෙටම්පල් ස්�ට් නයිට් මාකට්.” ආනන්ද අතුරුපාන ෙමවර චීන නම ඉං�සිෙයන් කියයි. 

“ඒෙක් තිෙයන්ෙන පිරිමි අයට බඩු ෙන්ද?” රුක්ෂානි මවෙගන් අසයි. 

“අත බලා ශාස්ත්ර කියන අයත් ඉන්නවා,” ආනන්ද රුක්ෂානිට කිව්ෙව් මව ෙදසට ඉඟි කරමිනි. 

“රෑට මහපාෙර් ඔෙපරා සිංදු කියන අයත් එනවා,” රුක්ෂානිෙග් මව ඔහුෙග් ඉඟිය ෙනාදැක්කා ෙස් කීවාය. 

හවස හතරට පටන් ගන්නා වීදි කඩෙපළ අඩු මිලට බඩු ගන්නට කදිම තැනකි. පිරිමින්ෙග් බඩු රාශියක් 
විකුණන නිසා ඊට පිරිමින්ෙග් වීදිය කියාද නම වැටී ඇත. බඩු ගැනීම ෙකෙස් ෙවතත් හවස හෙයන් පසු 
අවදිවන කඩමණ්ඩිය දහවල් කාලෙය් ඇති රස්නෙයන් ෙතාර එෙහත් ජනාකීර්ණ නිසාත් විදුලි එළිෙයන් 
දිදුලන නිසාත් බියක් නැතිව ගැ වෙසන්නට හැකි රා� සංචාරකයන්ෙග් තිප්ෙපාළකි. 

“මට එන්න ෙවන්නෑ රෑට. අද චීන කට්ටියට ෙකෝස්ෙව් ෙබ් යන්න ඕනා කියනවා ඇහුණ.” 

රුක්ෂානි කීෙව් මඳ නිහැඬියාවකින් අනතුරුව. ඇය තමා ඉදිරිෙය් වූ රවුම් බට ලී ෙපට්ටිෙය් අවසන් 
ඩම්ප්ලින්ග් කෑල්ල විනාකිෙර් ඔබා කට තුලට දමා ගත්ෙත් චීන කෑම කන ෙචාප්ස්ටික්ස් ලී කූරු ෙදෙකනි. 

“ෙකාච්චර මාඕව ඔළුව මුදුනින් තියලා කතා කරත් අන්තිමට එයාලත් ඇවිත් යන්න හදන්ෙන ධනවාදී අය 
කන ෙබාන නටන තැන් ෙහායාෙගනම තමා. ජීවිතෙය් රස ෙමෙහම විඳින්න කියලා තීරණය කරන්න 
ෙනාගිහින් රස විඳින තැන්වලින් මුදල් ෙහායා ගන්න මාර්ග දැන්වත් ෙපනිච්ච එක ෙලාකු ෙදයක්.” 

ඉස්ෙසෝ පිරි කුඩා ඩිම් සම් පාර්සලය දැවටූ විනිවිද ෙපෙනනා ආවරණය අනුභව කළ හැකිය. එය රුක්ෂානි 
අසල වූ විනාකිරි මිශ්රණෙය්ම ඔබා ආනන්ද අතුරුපාන තම මුවට එක් කෙළ් ද ෙචාප්ස්ටික්ස් ආධාරෙයනි. 

“ඩැඩීයි මායි ගියා වික්ෙටෝරියා වරාෙය් ෙහලිෙකාප්ටර් රයිඩ් එකක්.” 

ජීවිතය රස විඳින්න මනාව දන්නා රුක්ෂානිෙග් මව කියයි. 
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“ඔන්න චීන්නු ටික එක්කන් යන්න. ස්ප්ෙලන්ඩිඩ් ටුවර්ස් කරන්ෙන. ග්රෑන්ඩ් ඩෑම් එෙක් ෙලාබී එෙක් හවස 
ෙත් එක්කම. මිනිත්තු පහක් වික්ෙටෝරියා වරාය බලල ෙපනින්සියුලා ෙහෝටලෙය් වහලට ෙහලිෙකාප්ටර් 
එක බස්සනවා.” 

ඩිම් සම් අනුභවය වඩාත් රස ෙත් ෙකෝප්පයක් සමඟිනි. රුක්ෂානිෙග් පියා උණු ෙත් ෙකෝප්පෙයන් උගුරක් 
බීෙව්ය. 

“ෙත් වලට සැන්විච්, ෙක්ක් එක්ක ෙචාකලට් ගාපු ස්ෙට්රෝෙබරි එෙහමත් තියනවා.” 

ඔහු අනුගමනය කරමින් රුක්ෂානිෙග් මව ද උණු ෙත් ෙකෝප්පෙයන් උගුරක් බී කියන්නීය. 

“ෆින්ගර් ෆුඩ් කියන්ෙන ආයි වැරදිලා එෙහම ෙනෙම්. ඇඟිල්ලකට වඩා ෙලාකු නැහැ එකක්වත්.” 

චීන ලී ෙකෝටු වලින් තම්බන ලද ඌරුමස් ඩම්ප්ලින්ග් කෑල්ලක් උස්සන රුක්ෂානිෙග් පියා පවසයි. එය 
නම් ඇඟිල්ලකට වඩා ෙලාකුයි. 

“මම හිතාෙගන හිටිෙය ඩක් ලින්ග් රයිඩ් එක්කන් යන්න.” 

රස්නය ඇති දහවල් කාලෙය් පවා උණු ෙත් බීම හුරුවක් කරගත් රුක්ෂානිත් ෙකෝප්පය අතට 
ගත්ෙත්  නිෙවන්න කළින් ෙත් බීලා ඉවර කරන්නයි. 

“අන්න මෙග් දුව,” රුක්ෂානිෙග පියා පවසන්ෙන් ආඩම්බරෙයනි. 

“ෙමාකක්ද ඒ?” 

ෙත්  ෙපෝච්චිෙයන් රුක්ෂානිෙග් ෙකෝප්පයටත් සිය සැමියාෙග් ෙත් ෙකෝප්පයටත් ෙත් පුරවන මව අසයි. 

“ඔෙතන්ටික් චයිනීස් ජන්ක්,” රුක්ෂානිෙග් පියා ෙකාක් හඬලා හිනා වූෙය්ය. එෙස් සිනාෙවමින් ඔහු 
ෙම්සයට දබරැඟිල්ෙලනුත් මැදඟිල්ෙලනුත් තට්ටු කිරීමට අමතක ෙනාකරයි. එය ද චීන චාරිත්රයකි. ෙත් 
වත් කරන්නාට වදනින් ස්තූති කළ ෙනාහැකි කතාබෙහ් සිටින කළ, අෙයක් ස්තූති කරන්ෙන් එෙස් 
ෙම්සයට තට්ටු කරමිනි. 

“ඇන්ටික්ස් කඩයක් ද?” 

රුක්ෂානිෙග් මව අසයි. ඉන් තවත් ප්රෙමෝදයට පත් වූ රුක්ෂානිෙග් පියාෙග් සිනහව තවත් වැඩි විය. 

“අම්මි, ඒක රුවල් නැවක්. අවුරුදු විසිපහක් විතර පරණ. චීන ෙවෙළන්ෙඳෝ අවුරුදු සිය ගණනක් ප්රවාහන 
කටයුතු වල ෙයදිලා තිෙයන්ෙන ඒ වෙග රුවල් නැව්වල. චීන අය හරි කැමති ෙමාකද ඒක එයාලෙග 
සම්ප්රදායික නැවක් නිසා.” 

චීනෙය් ෙත් ෙකෝප්පය පානෙයන් පසු හිස්ව තැබීම චාරිත්රයට පටහැනිය. පිරුණු ෙත් ෙකෝප්පය ෙම්සෙය් 
තිබිය දී යෑම චාරිත්රයට අනුකූලය. රුක්ෂානිෙග් මව ෙත් ෙකෝප්ප ෙදකම නැවත පිරවූෙය් ෙදෙදනාම ෙත් 
බී අවසන් බව දැනෙගන. 
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“ෙම් ෙකල්ල මට හරි ආඩම්බරයක්. ෙහලිෙකාප්ටර් රයිඩ් එක ෙහාංෙකාං ෙඩාලර් දාහකට වැඩි. ඩක් 
ලින්ග් රයිඩ් එකට ෙහාංෙකාං ෙඩාලර් පනහයි යන්ෙන.” 

රුක්ෂානිෙග් පියා ෙකෝට් සාක්කුවකින් ගත් ෙල්න්සුවකින් සිනහව වැඩිකමට ෙදෙනෙත් එකතු වූ සතුටු 
කඳුළු පිස දැමුෙව්ය. 

 

**** 

වටපිටාෙවන් අඳුර ළඟා වුවත් ෙව්ලාව හවස හතරයි. සීත කාලය උදා ෙවද්දී පැයක් පස්සට දාන 
එංගලන්තය යළි වසන්තෙය් දී පැයක් ඉස්සරහට ගනියි. ඒ කෘෂිකාර්මික පරිසරයක කිරි ගවයන්ෙග් 
පහසුව පිණිස යයි ෙටලිෙයන් කියැෙවනවා සංජීවනී අසා සිටියාය. තවත් අෙයක් ඒ උදෑසන පාසැල් යන 
දරුවන්ට  හිරු එළිය තිබීම අවශ්ය නිසා යයි කියයි. ඇෙමරිකාෙව අයත් ෙව්ලාව ඉස්සරහට පස්සට ෙවනස් 
කරන නිසා අපිත් ෙවනස් කරනවා දැයි තෙවෙකක් ප්රශ්න නඟයි. නිෙව්දකයන්ෙග් පැහැදිලි කිරීම් 
හරියාකාරව සංජීවනීට වැටහුෙන් නැත. ලංකාෙව් ෙහන්දිරික්කා මල් පිෙපන ෙවලාව කියන්ෙන හවස 
හතරට. ඒක ෙහාඳට හිරු එළිය තිෙයන ෙවලාවක්. ලන්ඩනෙය් ෙත් ෙවලාවත් හවස හතරට. ඒ සීතල 
කාලෙය් කළුවර වැටුනට රස්ෙන කාලෙය් හිරු අහෙස් මුදුනින් ඉන්න ෙවලාවක්. 

සංජීවනී දවල් කාලෙය් ගියා ෙකන්සින්ටන් උද්යානෙය් ඇවිදින්න. ෙහන්දිරික්කා මල් දවල් කාෙල් පිපිලා 
තිෙයනවා එයා දැක්ෙක එතැන. සීතලට ෙපාළව හිෙමන් වැෙහන්න ආසන්නව තිෙයද්දිත් ෙකන්සින්ටන් 
උද්යානෙය් මල් පාත්ති වල මල් පිපිලා තිෙයනව. ඈත අතීතයක රදළ ප්රභූන් විෙනෝදෙයන් කාලය ෙගව්ව 
හයිඩ් පාක් එෙකන් ෙකාටසකුත් ඊට අයිතියි. සිරුරු මුළුමනින්ම ආවරණය කරන ඇඳුම් වලින් සරසා 
�ඩාංගණයට එවන ලද දරු දැරියන් ඊට ඇතුල් වූ විගසින් අත් වැසුම් හා ෙතාප්පි බිම හළා දුව පනිති. කුඩා 
දරුවන් රැගත් තරුණ අම්මලා එක් ෙරාක්වන්ෙන් ඩයානා කුමරියෙග් සිහිවටන �ඩාංගනයටයි. 
ඩයානාෙග විවාහ උත්සවය ලංකාෙව දී නැරඹුව දවස සංජීවනීට අද වෙග් මතකයි. 

උදෑසනටත් රා�යටත් උයලා, ෙගදර අස්පස් කරනවා හැෙරන්න සංජීවනීට කරන්න ෙවන ෙදයක් නැහැ. 
ෙටලිය ඉස්සරහින් වාඩිෙවලා හිටියත් ෙබාෙහෝ අවස්ථාවල එයාෙග හිත දිව යන්ෙන ෙවන ෙවන පැති 
වල. අලස උදාසීන දවසක් නිමා කරන ඇය නැවතත් මුහුණ ෙදන්ෙන තවත් එවැනිම දවසකටයි. 

ෙටලිෙයන් බලාෙගන තව තවත් කෑම ජාති හදන්න සංජීවනී පුරුදු වුෙන් කම්මැලිකම නැති කර ගන්න. 
නැතුව කෑම උයන්න ආස නිසා ෙනෙමයි. ෙරෝහෙල් වැඩ නිමකර රෑට ෙගදර එන පර්සි ඇඟපත ෙසෝදා 
ෙගන රෑ කෑම කන්ෙන කිසිම කතා බහක් නැතුව. ෙමාකක් හරි ඇහුෙවාත් ඔව්, නෑ, බෑ, කියල උත්තර 
ෙදනවා. සංජීවනී දිග කතාබහකට පැටෙලන්න එනවා කියල හිතුෙනාත් මහන්සිය පිට දාල කතාෙවන් 
ගැලෙවනව. උයපු කෑම ගැන රහ ගුණ කියන්නවත්, කෑම හැදුවට ස්තූතියක් කරන්නවත් එයා මහන්සි 
වුෙන් නැහැ. සංජීවනී උයන ආහාර ෙකෙමන් ෙකෙමන් රෙසන් පිරුණට ඒ බව යාන්තෙමන් හරි දැනුන 
වගක් පර්සිෙග හැසිරීෙමන් ෙපෙනන්ෙන නැහැ. කෑම කාලා ඉවර වුනාට පස්ෙස නිදාගන්න යනකම් පර්සි 
ෙටලිය ඉස්සරහ තමා. ෙහාඳටම අඳුෙර් ඇති නිවහෙන් ෙටලිෙයන් පමණක් එන ආෙලෝකය ඉදිරිෙය් බුම්ම 
ගත්තු ෙදන්ෙනක් වෙග් ෙදන්නා ෙදපැත්තක ඉන්න එක දවෙස් නිමාව දකින පුරුද්දක් බවට පත්විය. 
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රුක්ෂානිෙග් නිවෙස් පැවති සාදෙයන් පසු දිනෙය් සිට සංජීවනී හා කතා කිරීම පර්සි තවත් අඩු කර ඇත. 
වචනයක් ෙදකක් ෙහෝ හුවමාරු වන්ෙන් එෙහමත් දිනයක. ඔහු ෙසනසුරාදාව සිය ෙදමාපියන් හා ගත 
කිරීම ෙනානවත්වා කරෙගන ගිෙය්ය. සංජීවනී දිගටම නිදා ගත්ෙත් ආගන්තුකයන්ට ෙවන්කරන ලද 
කාම රෙය්ය. �නිෙග් විවාහ මංගල්යයට සහභාගී වී පැමිණ දැන් වසර ෙදකක් ළං ෙවයි. 

දිනක් උදෑසන පර්සි “මට රෑ කෑම හදන්න එපා” කියා නිවෙසන් පිටව ගිෙය්ය. එදින රා�ෙය් නිවසට අවුත් 
ස්නානය කර නිදාගත් ෙහ් ඊ ළඟ දිනෙය් උෙද් ආහාර ෙනාෙගනම නිෙවසින් පිටව ගිෙය් වචනයක් ෙහෝ 
ෙනාෙදාඩා. එදා දහවල බඩු ෙගෙනන්න කඩයට යන්න සැරසී මුදල් ගන්න ගිය සංජීවනී දුටුෙව් 
මුළුතැන්ෙගයි කවුන්ටරය මත වූ ෙවනදා ෙගදර වියදමට පර්සි මුදල් ෙනෝට්ටු දමා යන මල් ෙපෝච්චිය හිස් 
බවයි. 

කෑම ෙපාෙත් හැටියට උයන්න පටන් ගත්තට පස්ෙස් සංජීවනී කඩ කෑම අනුභව කරන එක ඉෙබ්ටම වෙග් 
අඩු කළා. ෙටලිෙයන් බලා බලා සටහන් ලියා ගත් ෙකාළ කෑලි දිහා බලමින් ආහාර පිසිද්දී ෙවනදා වෙග් 
රත් කරන ගමන් අහුරක් ෙදකක් කටට දා ගන්න ඉඩක් ලැබුෙන් නැහැ. උයා පිහා අවසන් කළාම සිතටත් 
ගතටත් දැනුන �තිය වෙග්ම ආහාර සුවෙඳන් රවට්ටලා තිබුන හිතට බඩගින්නක් ආෙවත් නැහැ. තනියම 
කෑම පිඟානක් බුදින එක වර්තමාන මිනිසා වැනි සමාජශීලී සත්වෙයකුට හුරුවූවක් ෙනාෙව්. ෙපාඩ්ඩක් 
පිඟානකට ෙබදාෙගන ඒවා අතින් එහාට ෙමහාට තල්ලු කරලා අන්තිමට කසල බාල්දියට දැමුණ. ඉතිරි 
කෑම භාජන වලට දාල සීතකරණයට ඇතුල් කරන්න ඇය පුරුදු වුෙන් ඒ ආහාර පසු දවසක කිසිෙවක් 
ෙනාකන කෑම වුණත් එක පාරටම අහක දාන්න බැරිකමට. ආහාර හිඟ රටකින් ආෙව්නික වූ හැදියාව 
එයයි. අන්තිමට සීතකරණෙය් කෑම දාපු ඇසුරුම් ෙපට්ටි ෙකෙමන් ෙකෙමන් ෙගාඩ ගැහුණ. 

අලුත් එළවළු, මාළු ෙග්න්ෙන නැතුව, ෙගදර පෑන්�ෙය් කබඩ්වල තිබිච්ච ෙස්රම කෑම බීම උයලා ඉවර 
කරන්න සති ෙදක තුනක් ගියා. තවමත් පර්සි ෙගදරින් යනවා, එනවා, නානවා, නිදා ගන්නවා. අෙයත් ඒ 
ටිකම කරනවා. කිසිම කතා බහක් නැහැ. ෙකෙමන් ෙකෙමන් නිහඬ බවට හුරු ෙවච්ච සංජීවනීත් කතා 
බහක් ෙනාකර හිටියා. තවත් සති ෙදකක් තුනක් යනෙකාට සීතකරණෙය් තිබුන පිලුණු ෙනාවූ කෑම 
ෙස්රම කාලා ඉවර කෙළ් ෙහෝ විසි කරලා දැම්ෙම සංජීවනී. 

�නියි හසන්තියි ලන්ඩන් ඇවිත් ගියාට පස්ෙස තමා ෙම් ඔක්ෙකාම. යන්න කලින් දා තිබුණ සාදෙය් දී 
පර්සි කලිසෙම් හිටන් මත්පැන් හලා ගන්න තරමට බීලා හිටියා කියලයි සංජීවනී තවමත් හිතාෙගන 
ඉන්ෙන. පර්සි හිතන්ෙන තමා විවාහ වුෙන් අහිංසක, කිසි ෙකෙනක් දිහා ඔළුව උස්සලා බලන්ෙනත් 
නැති ෙකල්ලක් එක්ක කියල විශ්වාස කරල තමා රැවටුන බවයි. රූමත් බව සැලකූ පර්සි ළමා නිළියක් 
වුනාට තරුණ වයෙස් දී රඟපාපු නැති සංජීවනී ගැන දැන් හිතාෙගන ඉන්ෙන දඟකාර නැට්ටිච්චියක් 
කියල. ෙයෙහළියන් එක්ක �තිෙයන් ඉන්න හැටි දැකීම පර්සිට රුස්සන්ෙන නැහැ. එයා කැමති වුෙන් 
ඇඬුම්බර මුහුණට. එදා සාද ෙයන් පස්ෙස පර්සි එයාෙගන් ඈත් ෙවන්න හදන එක සංජීවනීට ප්රශ්නයක් 
වුනත් ඒකට ෙහ්තුව දැන ගන්න අවස්ථාවක් එයාට ලැබුෙන නැහැ. පර්සි තමන් හිතා ගත්ත විදියට 
සංජීවනි ගැන හිතාෙගන හිටිය මිසක් ඒ ගැන සංජීවනී එක්ක කතාබහ කරන්න උත්සාහයක් ගත්ෙතත් 
නැහැ. 

“ෂැම්පු ඉවරයි. දත් මදින්න ටූත් ෙප්ස්ට් නැහැ.” 

පර්සි වැඩට යන්න කළින් සංජීවනී ඔහුට කියයි. 
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“ගිහින් ෙග්න එකෙන,” ඔහු ඇය ෙදස ෙනාබලාම පිළිතුරු ෙදයි. 

“මල් ෙපෝච්චියට සල්ලි දාලා නැහැෙන.” 

ඇය මිමිණුෙව් රහසින්. මුදල් ගැන කතා කිරීමට සංජිවනී ලැජ්ජයි. නැහැයි කියල ඉල්ල ගන්න එක එයාට 
ෙකාෙහත්ම දිරවන්ෙන නෑ. 

“මල් ෙපෝච්චි වලට සල්ලි ඉෙබ් වැෙටන්නෑ. ඔයා ෙගනාපු සල්ලි දැන් කාල බීල ඉවරයි. සල්ලි ඕන නම් 
ගිහින් රස්සාවක් ෙහායා ගන්න එකයි ඇත්ෙත. මෙගන් බලාගන ඉන්ෙන නැතුව.” 

සංජිවනී පුදුම ෙවලා බලා හිටිය. පර්සි ෙදාරත් වහාෙගන ෙගයින් පිටෙවලාත් පැය භාගයක් විතර යනකම් 
ඇයට විශ්වාස කරගන්න බැරි වුනා ෙමාකක්ද ඒ කතාව කියලා. ඇයට දෑවැද්දක් සඳහා විවාහයට කීයක් 
දුන්නා දැයි ඇය කිසි දිෙනක විමසා නැත. ඒ මුදල් සියල්ල ෙකළින්ම ආච්චි සහ සීයා විසින් ෙදන ලද්ෙද් 
පර්සි අතටයි. දැන් ඔහු තමාට රස්සාවක් ෙහායා ගන්න කියන්ෙන් ඇයි? 

සංජීවනී නා ගත්ෙතත් නෑ. දතකට මැද්ෙදත් නෑ. ෙග් ඇතුෙල් කිහිප සැරයක් ඇවිදලා රූකඩෙයක් වෙග් 
අස් කරන්න තිබුන ෙදයක් එහාට ෙමහාට කරා. හරියට කන්න ෙබාන්නත් එයාට අමතක වුනා. දවස 
පුරාම ඇඟට දැෙනන ෙනාදැෙනන පණ නැති ගතියක් තිබුණ. ෙටලිය දාෙගන ඒ ඉස්සරහ වාඩිෙවලා 
එෙහමම නිදා වැටුන. හවස් ෙවලා ෙදාර අරින සද්ෙදට තමයි එයාට නැවත ඇහැරුෙන්. 

පර්සි ෙගට ඇතුල් වුෙන් තවත් ෙකෙනක් එක්ක කතාබෙහ් ෙයදී. ෙදාර වහලා සංජීවනී දිහා බලල 
අප්රසාදෙයන් ඔහු ආපු අයත් එක්ක ෙටලිය නිවාෙගන සාෙල් පහු කරෙගන ගියා. 

සංජීවනී නිවිච්ච ෙටලිෙයන් දැක්ෙක එයාෙග අවුල් ෙවච්ච ෙකාණ්ඩය. ඇස් ළඟ එකතු ෙවලා නින්ෙදන් 
පස්ෙස සුදු පාටට කබ. නා ගත්ෙතත් නැති නිසා එයාෙග දහඩිය ගඳ එයාටම දැනුන. පර්සිව ෙහායාෙගන 
නිදන කාමරයට පැත්තට යනෙකාට කාමරෙය ෙදාර වහල. ඇතුෙල් කතාබහ කරන්ෙන, හිනා ෙවන්ෙන 
ෙකල්ලක් කියන එක වැටෙහද්දි සංජිවනී පුදුමයට පත්වුෙන් නැහැ. 

සංජීවනීෙග් ඇස් වලින් කඳුළු වැගිෙරන්න ගත්ෙත එයාටත් ෙනාදැනීම. අමුත්තන්ට ෙවන්වුනු කාම රෙය් 
එයා ගිහින් ඇඳට වැටුණ. දවස පුරාම මුකුත් කාපු බීපු නැති ඇය නින්දට වැටුන ද නැත්නම් කලන්ෙත 
දැම්ම ද කියලත් කියන්න අමාරුයි. 

සංජීවනී ඊළඟ උදෑසන ඇහැරුෙන් ෙදාරවල් වහෙගන පර්සියි එයා එක්කන් ආපු අයයි පිටෙවලා යද්දී. 

“රුක්ෂානි…” 

“හෙලෝ සංජිවනී. ෙකාෙහාමද ළමෙයෝ කාෙලකින්?” 

“රුක්ෂානි…..” 

“ඇයි? කරදරයක්ද? මං එන්නද? ඔයා ෙමෙහ එනවද?” 
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“මට එන්න විදියක් නෑ,” ඇය කියා ගත්ෙත අමාරුෙවන්. 

රුක්ෂානි පැය භාගෙයන් සංජීවනීෙග් ෙගදර ෙදාරට තට්ටු කරනවා. 

“ෙමාකද වුෙන්?” 

සංජිවනී ආෙයත් ඇඬුෙව් නැහැ. පර්සි සුදු ෙකල්ලක් හා පැමිණ නිවෙස් රෑ ගතෙකාට උදෑසන ෙදෙදනාම 
පිටව ගිය බව ඇය රුක්ෂානි හා කිව්ෙව ෙවන කාට හරි ෙවච්ච ෙදයක් කියන ගානට. තමාට රස්සාවක් 
ෙහායා ගන්න යැයි කී හැටිත් වියදමට ෙගදර පැන්සයක්වත් නැති බව ඇය කිව්ෙව ටැබ්ෙලායිඩ් 
පත්තරයක ප්රවෘත්තියක් කියවන ගානට. 

“ඔයාට ෙමාකද කරන්න ඕනා?” 

“මට රණ්ඩු අල්ලන්න ඕනා නැහැ රුක්ෂානි. මට යන්න තැනක් ෙහායල ෙදන්න.” 

“එෙහම දාලා ගිෙයාත් ඔයාට ෙමානවා වත් හම්බ ෙවන්ෙන නෑ.” 

“මට පර්සිෙගන් ෙමානවාවත් ඕන නැහැ.” 

“බැංකුෙවන් සල්ලි ගන්න කාඩ් එක, ෙචක්ෙපාත?” 

“මට ඒවා නැහැ. මං ඉල්ලුෙවත් නැහැ. ෙගදර වියදමට දුන්නු මල් වාස් එකට දාපු සල්ලි ටික ඇති නිසා.” 

“ඔයා ගිෙයාත් ආයි එන්න දුන්ෙන නැත්නම්?” 

“මට ආයිත් එන්න ඕනා නැහැ. මම ට්රයි කරා රුක්ෂානි. මෙග් වැරැද්ද ෙවන්න ඇති. ඒත් මුකුත් කතා 
කරන්ෙන නැතිවුනාම දැනගන්නත් බෑෙන්. එයාට දැන් මාව දකින ෙකාටත් තරහයි වෙග්.” 

“ඩැඩීයි මමීයි ෙම් දවස්වල ලීෂන්ස්ටයින්. ෙගදර හිටියත් අහන්ෙන නෑ ෙමාකද කියලා. ඔයාට අෙප් ෙගදර 
කැමති කාලයක් ඉන්න පුළුවන්.” 

“මම ෙමාකක් හරි රස්සාවක් ෙහායාගත්තම ඉන්න තැනකුත් ෙහායාගන්නම්.” 

කුසලතා තියන, සුදුසුකම් හා අධ්යාපනය තිෙයන අයත් රස්සාවල් ෙහායාගන්නයි නවාතැන් 
ෙහායාගන්නයි ලන්ඩනෙය් විඳින වධ සංජීවනී ෙනාදනී. රුක්ෂානි ඒ ගැන කියන්නට ගිෙය් නැත. 

ඇඳුම් කීපයක් පමණක් කුඩා බෑග් එකකට දමාගත් සංජිවනී ඇයෙග් කණකර ආභරණ ද එයට එබුවාය. 
ෙගනියන සියල්ල ෙතෝරා පුරවා ගන්නට ඇයට හැකිවිණ. ඇය එනෙකාට ෙගනා වැඩි ෙදයක් ෙනාවීය. 
ඇය තමන් ෙවනුෙවන් පමණක් කියා මිල දී ගත්තකට නිවහෙන් වූෙය් රූලාවන්ය පිළිබඳ සඟරා 
කිහිපයකි. 

“ඔයාට ෙහාඳටම ෂුවර්ද?” රුක්ෂානි නැවතත් අසයි. 
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සංජීවනී ඔළුව ඉහළටත් පහළටත් දමයි. 

අෙත් ඇති වයර්ලස් දුරකතනෙයන් කාර්යාලය ඇමතූ රුක්ෂානි දිනෙය් ඉතිරිය නිවාඩු ගන්නා බව ඔවුනට 
දැන්වීය. 

“නෑ නෑ මට කරදරයක් නෑ. යාළුෙවකුෙග හදිසි අවශ්යයතාවයක්.” 

තව ප්රශ්න කිහිපයකටත් උත්තර දුන් පසු ඇය එහි හඬ නිවා දමා ෙපාකට් බුක් එකට එබුෙව සංජීවනීට 
උදව් කරන්ෙන ෙකාෙහාමද කියලා හිතාගන්න බැරුව. 

“ඔයාෙග සල්ලි ෙකාටස අපි බැංකුවට ගිහින් ගමු. අර අස්ස ෙර්ස් වලින් දිනපු සල්ලි. ෙපනල්ටි එකක් 
ෙගවන්න ෙවයි. දාලා තිෙයන්ෙන අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට අලුත් ෙවන්න.” 

“ෙස්රම ගන්න එපා. ටිකක් තිබුනම ඇති. ඔයාෙග ෙගදර ඉන්නවාටත් කීයක් හරි ෙදන්න.” 

“ෙම් ෙමාන පිස්සු කතා ද? මෙග් ෙගදර ඉන්නවට ඔයා ෙගවන්න ඕන නැහැ.” 

සංජීවනී වටපිට ෙනාබලාම මල්ලත් උස්සා ෙගන පිටවන්නට ලෑස්තිය. 

“පාස්ෙපෝට් එක ෙකෝ?” 

“බෑග් එකට දැම්මා.” 

ෙගදර ෙදාර වහල යතුර ෙදාර ළඟ තිෙයන පාපිස්ස යටින් හංගලා ෙදෙදනාම පිටත් වූහ. සංජීවනී ෙගදරින් 
පිටවුෙන් සැහැල්ලු සිතකින්. දාලා යන්න ෙගනාපු ෙදයක් නැති වුනාම පිටෙවලා යන්නත් දුකක් නැහැ 
වෙග්. 

 

**** 

රෙම්ෂ් දිගින් දිගටම විභාගවලට ෙපනී සිටියි. ඒ සීමාවාසික පුහුණුෙව් ආරම්භයත් සමඟ ෛවද්යවරෙයකු 
ෙලසින් ෙස්වය ඇරඹීම සඳහා අවශ්ය බලපත්ර ලබාගන්නට. වෘත්තිය ගැන දැනුමට වඩා ඔහුට හදාරන්නට 
වී ඇත්ෙත් රෙට් හා ප්රාන්තෙය් ඔවුන් අනුගමනය කළ යුතු නීති රීතී වූහ. ෛවද්ය විද්යාව නම් ලංකාෙව්ත් 
කැනඩාෙව්ත් එකමයි. 

“පාස් ෙවන්න ඕන නෑ. සීමාවාසික අවශ්යතා සපුරන්න විභාගයට වාඩි ෙවන්න විතරයි ඕන.” 

තඩි ෙපාතක් ෙපරළමින් රෙම්ෂ් කියයි. 

“සීමාවාසිකයට විතරෙන් ඒ. නමුත් ප්රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න ෙකාට විභාගය පාස් ෙවලා තිෙයන්න 
ඕනෙන.” 
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රෙම්ෂ්ට උදව් වනු පිණිස ෙපාත් වලින් සටහන් ෙහායා ෙදන හසන්ති කියයි. ෙදෙදනාම පුස්තකාලෙය් 
ෙකානක, ෙදෙදෙනකුට අසුන්ගත හැකි ෙම්සයක් ෙහායාෙගන. ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල පුස්තකාල විභාග 
සමයට අතුරු සිදුරු නැතුව පිරුණාට ඩැල්හවුසිෙය් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පාඩම් කරන්ෙන් ෙකාෙහ්දැයි කියනු 
ෙනාහැකිය. විසල් පුස්තකාලයට ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් එන්ෙන් ෙපාතක් ඩැහැෙගන පැන දුවන්නටය. 
ඉඳහිට එෙහමත් ෙකෙනක් කන්වල රැඳි ශ්රවණ යන්ත්රානුසාරෙයන් සංගීතයට සවන් ෙදමින් 
ෙකාම්පියුටරයකට ෙකාටයි. නැතෙහාත් ෙපාතක ඔළුව ඔබාෙගන සිටියි. ෙමහි වැඩි පිරිසකට ඇත්ෙත් 
තම ෙන්වාසික කාමරවල ෙහෝ එළිමහෙන් ගහකට පිට දී නැතිනම් තණෙකාළ පිස්සක වැතිර පාඩම් 
කරන පුරුද්ද. වසන්තය නැවතත් උදාවී ඇත. 

“ගෙන්ෂන් ඇවිත් ගියා,” රෙම්ෂ් සිහින් හඬින් කියයි. 

“ෙගදරට?” 

“ඔව්.” 

“අප්පා ෙමාකද කියන්ෙන?” 

“එන්න එපා කියල කිව්ව. මිනිහා දත් කූරු කාලා ගියා.” 

ගෙන්ෂන් ෙකාටි ත්රස්තවාදී ව්යාපාරයට ආධාර මුදල් එකතු කරන්ෙනකි. ද්රවිඩ පවුල් ෙසායා කැනඩාව පුරා 
සැරිසැරීම ඔහුෙග් පිළිෙවතයි. මුලින් හිතවත්ව කතාබහ කරන ඔහු පසුව කතාව චණ්ඩිකෙමනි. ද්රවිඩ 
ජනතාව පිරි ෙපෙදසක ෙනාවුනද ෙකෙස් ෙහෝ ඉන්නා තැන් ෙසායා ෙගන එන්නට ඔවුන් සංවිධානය වී 
සිටිති. 

“අප්පා රස්සාවක් කරන්ෙන නැහැ කියල දන්නවා. මාත් තාම ඉෙගන ගන්න නිසා දැන්ම කරදර ෙවන 
එකක් නැහැ.” 

නිහඬව අසා සිටින හසන්තිට රෙම්ෂ් කිව්ෙව කටහඬ ඇෙසන නෑෙසන ගානට. 

“රස්සාව කරන්න පටන් ගත්තාම?” 

හසන්ති ඇහුෙවත් මුමුණලා. ෙදන්න ෙහමින් කතාව ලංකාෙව් පුරුද්දට. ඇෙහන ෙප්න පළාතක කවුරුත් 
නැහැ. 

“ෙනාදී හිටිෙයාත් උන් ගහනවා. දුන්ෙනාත් ෙම් රෙට් නීති කඩකළැයි කියල රටින් ෙදාට්ට දායි.” 

කිසිවක් ෙනාකියා හසන්ති අසාෙගන සිටියි. රටින් පිට කෙළාත් ආපසු තමන් උපන් රටට යෑමට ෙනාහැකි 
සරණාගතයන් ලවා ෙමෙස් නීති කඩ කරවීමට සමත් වූෙවෝ ත්රස්තවාදිෙයෝම ෙවති. ද්රවිඩ ජාතිකයන් බුරුතු 
පිටින් කැනඩාෙව් නැෙගනහිර ෙපෙදස් වල වාසය කරති. ෙටාෙරාන්ෙටෝ ප්රාන්තෙය් කඩෙප්ළි අයිති 
කරෙගන සිටින ඔවුන් උපන් රෙට් ප්රශ්න  නව නිවහනටත් රැෙගන විත් සිටිති. 

“පුංචි දරුෙවෝ ෙදන්ෙනක් උස්සන් ගිහින් ස්කාෙබාෙරෝවල.” 
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රෙම්ෂ් ෙපාත වසා දමා ඇත. ඔහුෙග් වත විඩාෙවන් දුබලය. එය ගෙත් විඩාවක් ෙනාව මානසික 
ෙතෙහට්ටුවකි. නිදහසක් ෙනාමැති ෙලෝකයක ඉදිරි අනාගතයක් සැලසුම් කළ ෙනාහැකි අෛධර්මයත් 
බවින් පිරුණු පශ්චාත්තාපය ඔහුෙග් ගත පුරා දිෙවයි. 

“ෙමෙහ ඇවිල්ලත් නිදහසක් නෑ ෙන්ද?” හසන්ති කිව්ෙව් ද්රවිඩ ජාතිකයන්ට ඔවුන්ෙග් අය විසින්ම කරන 
කරදර ගැන රෙම්ෂ් ෙවතින් දැන සිටි ෙහයිනි. 

ලාංකික ද්රවිඩයන් ෙහායා යන සටන්කාමී ද්රවිඩ ත්රස්තවාදිෙයෝ ඔවුන්ෙග් පවුල්වලට, පිටරටවල ෙහෝ 
ලංකාෙව් ඉන්නා ඥාතීන්ට කරදර පමුණුවන බැව් කියමින් ආධාර ඉල්ලන්ෙන් සුහද බෙවන් ෙනාෙව්. 
පවුලක් ෙහෝ ඥාතිෙයක් නැතිනම් පමණක් ත්රස්තවාදියාට එෙරහි වන්නට ෙකෙනකුට හැකිය. එෙහත් 
ෙබාෙහෝ පවුල් මුහුණපාන්ෙන් අනුන්ෙග් සුවෙසත හා ජීවිතය තමන් පිට පැටෙවන අනතුරුදායක 
අවදානමටයි. 

“අවි ගත්තවුන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න ස්ෙටතස්ෙකෝප් එකකින් පුළුවන් ද?” රෙම්ෂ් අහිංසක හිනාවක් 
පෑවා. 

හසන්ති ජයගත්ෙත් දුප්පත්කමයි. ඒ තනිකරම බුද්ධියට ප්රමුඛත්වය දීෙමනි. එෙහත් ඇය අද දන්න පරිදි 
දුප්පත්කමට වඩා බරපතල බාධක සමාජෙය් නිදහස ෙසායන්නා මුහුණ පායි. රෙම්ෂ් ෙමන්ම ඇයත් ෙමම 
දුරු රෙට් සුළු ජාතිකයන් ෙවති. එෙහත් තමාට වඩා රෙම්ෂ් ඒ සුළු ජාතිකත්වය නිසාම ඔහු උපන් රෙට් 
වූවාටත් වඩා දරුණු පීඩනයකට ෙමහි දී ලක්ෙවයි. 

“ෙම් කරදර එක්ක මං ෙකාෙහාම ද අපි ෙදන්නා ගැන කතා කරන්ෙන?” රෙම්ෂ් අසයි. 

“ඉස්සරෙවලා විභාෙග පාස් කරගන්නෙකෝ,” ෙපාත ළඟ වූ ඔහුෙග් දකුණත තම දෑත් මැදට කරගත් 
හසන්ති කියයි. 

 

**** 

“මැඩම් අන්න රුක්ෂානි මැඩම් අද කතා කරනවා කිව්වා,” ෙගදරට අඩිය තිෙයන ෙකාටම ෙමෙහකාරිය 
�නිට කියයි. 

“කීයට ද?” 

“රෑ අටහමාරට.” 

�නි එයාටයි සමන්ත ටයි ෙවන් කරපු කාර්යාල කාමරයට ඔළුව දාලා බැලුව සමන්ත ඇවිත්ද බලන්න. 
ෙවනදා හවස් ෙවනෙකාට එන්න පරක්කු ෙවනවද නැද්ද කියන මනුස්සය දැන් දැන් ෙකෝල් එකක් 
ෙදන්නත් අමතක කරනවා. වැඩ කන්දරාවකට යටෙවලා ඇති. 
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ඇඟට දැනුනු අමතු ෙවෙහසක් නිසා �නි ගියා නා ගන්න. රෑට කන්න කරවල ටිකක් තිබුෙනාත් ෙහාඳයි 
කියල හිතුන නිසා ඇය නාන කාමරෙය් ඉඳන්ම ෙමෙහකාරියට කෑ ගහල ෙගන්න ෙගන රෑට කෙරෝල 
ටිකක් ෙතල් දාන්න කිව්ව. 

“ලීක්ස් තිෙයනවා මැඩම්. ඒ ටිකකුත් එක්ක ෙතල් දාන්නද?” 

“ඇයි රටළූණු නැද්ද?” 

“එක ෙගඩියයි ඉතුරු.” 

“ඉතින් උෙද්ට යන්න කලින් කිව්වා නම් එනෙකාට මහත්තයට හරි මට හරි අරන් එන්න පුළුවන්. දැන් 
කියලා වැඩක් නෑෙන්. උෙද්ට මතක් කරන්න.” 

සීතල වතුර වැෙටන ෙකාට මහන්සිය අඩු වුනත් ඇඟට අමුතු ගතියක් දැෙනන එක නතර වුෙන් නැහැ. 
ෙහම්බිරිස්සාවක් වත් හැෙදන්න එනවද කියල ඇයට හිතුන. හැබැයි උගුර කට නම් ෙව්ලිලා නැහැ. 
හසන්ති හිටියා නම් අහන්නවත් තිබුන. දැන් චැනල් කරන රිසිට් ගන්න ෙකෝල් ෙදන්නයි ෙදාස්තර මුණ 
ගැෙහන්නයි ගියාම දවස ඉවරයි. නිකං කලබල ෙවන්ෙන නැතිව ෙකාත්තමල්ලි වීදුරුවක් හදාෙගන 
ෙබාන්න ඕන කියල හිතාෙගන, නාලා අලුත් ගවුමක් ඇඟට දාෙගන �නි ලන්ඩනෙයන් එන දුරකතන 
ඇමතුමට සූදානම් වුනා. 

�නිෙග් රතු පාට මරුතිය මිදුෙල්. සමන්ත ආවම ඒ පස්ෙසන් එයාෙග ෙටාෙයෝටා එක නවත්තනවා. 
උෙද්ට එයා �නිට කලින් යන නිසා �නිට කමක් නෑ වාහනය එෙහම අවහිර වුනාට. රෑ ෙකාෙහ් හරි 
යන්ෙන ෙදන්නා එක්ක. එතෙකාට යන්ෙන සමන්තෙග වාහෙන්. �නි උසාවි දවස්වලට උසාවි ගියාට වැඩ 
ෙබාෙහාමය ඉවර කරන්ෙන ෙවන තැන්වල සිට. උසාවියට යන එක නම් �නිට තාම අල්ලන්ෙන නෑ. 
කකුලක් පිට කකුලක් දා ෙනාෙගන ඉන්න එක පහසුයි. ඒත් එයාට සුදු සාරි ඇඳෙගන යාම එපා ෙවලා. 
කළු කබායයි සුදු සාරියයි උසාවිෙය් නිල ඇඳුම. කාක්ෙකා කියල නම වැටිලා තිෙයන්ෙන නීතිඥෙයෝ ගසා 
කන නිසාම ෙනෙව්. කළුයි සුදුයි විතරක් ඇඳලම �නිට ඒ පාට ෙදක එපා ෙවලා. පිරිමි නීතීඥයන් දාන්ෙන 
කළු ටයි පටි. හරියට හැමදාම මරණ ෙගදරක යනවා වෙග්. ඒත් තමන්ෙග කාර්යාලෙය් ඉන්න දවස්වලට 
කැමැති පාටක් අඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා �නි කැමතියි කාර්යාලෙය් වැඩට. 

උසාවි ගියාම වැරදි කරපු නැති අයත් ගැහී ගැහී ඉන්ෙන වැරදි ෙවලාවට කැස්සක් ආවත් උසාවියට නිග්රහ 
කළා කියල දඩ ගහන්න හැකියාව ඇති නිසා. උසාවිෙයන් පිටෙවන්න ඒ අය බලාෙගන ඉන්ෙන. උසාවි 
ගියාම අඳින්න ෙවන කළු කබායට ඇති අප්රසාදය නිසා එළියට එනකන් බලාෙගන ඉන් න එකම 
එක්ෙකනා �නි. 

ඉස්ෙතාප්පුෙව් වාඩිෙවලා �නි සතුටින් දවෙස් පත්තරය ගත්තා කියවන්න. ෙගයක්, වාහනයක්, 
රැකියාවක්, සැමිෙයක් ඔක්ෙකාම මට තිෙයනවා කියන සතුෙටන් එයා හිටිෙය. 

කුස්සිය පැත්ෙතන් කරවල ෙතෙලන් බැෙදන සුවඳ හමා එයි. �නි පත්තරය පැත්තකට දාලා ෙවලාව 
බැලුවා. ෙකෝ සමන්ත තාම නෑ. එයාට කතා කරන්න හිතුනත් කරදර කරන එක මදිකමක් කියල හිතල 
නිකං හිටිය. 
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“බත් උයල ද මාලි?” 

“ඔව් මැඩම්.” 

“සර් කතා කෙර් නැද්ද?” 

“නෑ මැඩම්.” 

“අද පරක්කු ෙවනවා කියලා කිව්වද කියල මට මතක නෑ.” 

ෙමෙහකාරිය නිහඬය. 

ඇය ෙපාල්කටු හැන්දකින් ලීක්ස් හා කරවල සාස්පාෙන් එහාට ෙමහාට තල්ලු කරයි. 

“මට සුව ෙඳ් ඉන්න බෑ. බඩගිනියි. බත් ඩිංගක් එක්ක පිඟානකට දාලා ෙම්ෙස්ට ෙග්න්න.” 

“අනික් වෑංජන හදලා ඉවර නෑ තාම.” 

“අනික්වා නැතුවට කමක් නෑ.” 

කටට උනන ෙකළ ගිලිමින් �නි කියයි. 

“සර් එනකම් ඉන්නැද්ද?” 

“දැන් ෙපාඩ්ඩක් කාලා ආෙය් කනවා.” 

�නි ෙම්සයට ගිහින් වාඩි වුෙන් අතත් ෙහෝදෙගනමයි. දහවල් ඇය යහළු නීතීඥවරියන් කිහිප ෙදෙනක් 
සමඟ පාර්ක් විව් ෙහෝටලෙයන් ෆ්රයිඩ් රයිස් කෑවා. ඒත් කරවල සුවඳට දැන් ෙහාඳටම බඩගිනියි. 

ෙමෙහකාරිය ෙම්ෙස උඩින් ෙබදපු පිඟානත් එක්ක වතුර වීදුරුවකුත් ෙගනැත් තිබ්බ. වතුර වීදුරුව 
එෙහමම තිෙයද්දි �නි කරවල එක්ක බත් අනාෙගන කාලා ඉවර කළා. තවත් බත් පිඟානක් කන්න 
හිතුනට සමන්ත එනකම් ඉන්න ඕන ෙන්ද කියලත් එයාට මතක් වුනා. අනික ෙමෙහකාරියෙගන් තවත් 
බත් පිඟානක් ඉල්ලීමට ඇය සිත ෙනාෙදයි. අපරාෙද්. ෙම්ෙස්ට අරින්න කිව්වා නම් තව පිඟානක් 
ෙබදාගන කන්න තිබුන. 

“අන්න රුක්ෂානිෙගන් ෙකෝල් එකක්.” 

රෑ අටහමාරට �නිව ඇහැරුෙව් සමන්ත. එයා එනකම් බලාෙගන ඉඳලා ඇඳට වැටුනු �නිට එෙහමම නින්ද 
ගිහින්. 

“ඔයා ආෙව් කීයට ද?” 

“ටිකක් රෑ වුනා.” 



259 
 

“මට නින්ද ගියාෙන දන්ෙනම නැතුව.” 

“ඔව්. මාලි කිව්වා බඩගිනි හැදිලා බත් කෑවා කියලා. ඒකයි මං ආපු ගමන් ඇහැෙරව්ෙව නැත්ෙත.” 

�නි දිව්ෙව නැහැ දුරකතනයට. රුක්ෂානි ඉඳහිටලා �නිට කතා කරලා විස්තර අහනවා. ෙදන්නා 
හසන්තිෙග ආච්චි ගැනයි, චූටි මැණිකා ගැනයි ෙපාඩි මැණිකා ගැනයි කතා කරන එක පුරුද්දක්. ඉතින් 
�නි හිතුෙව් රුක්ෂානි කතා කරන්ෙන ඒ සඳහා කියලයි. 

ඒත් රුක්ෂානිත් එක්ක ෙමදා පාර කතා කරල දුරකතනය තියන ෙකාට නම් �නිෙග් සිතට බරක් දැනුන. 
සංජීවනීට කවදා සහනෙයන් ජීවත්විය හැකි මාර්ගයක් පෑෙදයිද? 

පැයක් විතර රුක්ෂානි එක්ක කතා කරලා නිදන කාමරයට එනෙකාට සමන්ත ඇඟ ෙහෝදාෙගන, ෙකාට 
පිජාමා කලිසම විතරක් දාෙගන ඇඳ ෙරද්දත් ඔළුෙව් ඉඳන් ෙපාරව ෙගන ෙගාරව ෙගාරව නිදි. ෙකාච්චර 
කිව්වත් අහන්ෙන නෑ. කමිසයක් නැතුව නිදාෙගන ෙපාරවන ෙරද්ද විසිෙවලා ගිහින් රෑට හුළං පාරක් 
පපුවට වැදුෙනාත් ඊ ළඟට සුරුස් සුරුස් ගගා උසාවි යන්න ෙවන්ෙන. ඒත් තද නින්ෙද හිටපු නිසා 
ඇහැරවලා කමිසය දා ගන්න කියන්න �නි ගිෙය් නෑ. උෙද් පහ හය ෙවනෙකාට හැමදාම ඇහැෙරන නිසා 
කළින් නිදා ගන්න පුළුවන් ෙවච්ච දව ෙස් නිදා ගන්න ෙදන්න ඕන. 

සමන්තට ෙහට උෙද්ට අඳින්න සුදු කමිෙසයි, කළු කලිසමයි, කළු ටයි පටියයි, කළු ෙකෝට් එකයි 
ලැහැස්ති කරලා �නිත් ගිහින් සමන්තව ඇෙහෙරන්ෙන නැති ෙවන්න හිමිහිට ඇ ෙඳ් ඇලවුනා. ඒත් 
ආෙයත් බඩගිනියි. ෙමට්ෙට ෙහලෙවන්ෙන නැති ෙවන්න හිමිහිට නැඟිට ෙගන �නි ගිෙය් කුස්සියට. 
ෙමෙහකාරිය කෑම අස්පස් කරලා, පිඟන් ෙකෝප්ප ෙහෝදලා දාලා, ෙපාළව අතුගානවා. 

“මැඩම් නිදි හන්දා සර් නැඟිට්ටවන්න එපා කිව්ව,” ෙමෙහකාරිය තමාට අවලාද අහන්නට ෙවයි 
සැකෙයන් කළින්ම නිදහසට කරුණු කියයි. 

“නින්ද කැඩුන ෙකෝල් එකට,” �නි ෙබාන්න වතුර වීදුරුවක් පුරව ගත්ත. 

සීතකරණෙය් කෑම සියල්ල දීසිවලම දමා පියන් වලින් වසා ඇත. 

“ෙමාකද ෙම් කෑම ෙස්රම?” 

“සර් වැඩිය කෑෙව නැහැ. ෙම්ෙස්ට ඇරලා තිබුන නිසාද ෙකාෙහද වාඩි වුනාට.” 

“මම කාලා ඉවරවුනාම අස් කරලා දාන්නම්. මාලි යන්න නිදා ගන්න.” 

�නි එෙහම කියලා පිඟානකට කරවල යහමින් දාෙගන, බත්, එළවළු ෙබදාෙගන වතුර වීදුරුවත් අරන් 
කෑම ෙම්ෙස්ට ගියා. 

ෙමෙහකාරිය ඉක්මණින් කාමරයට ගිෙය් ඇය �ය කරන රූපවාහිනී වැඩසටහෙන් ආරම්භය දකිනු 
ෙනාලැෙබයි බිෙයනි. ඇයෙග් කුඩා කාමරෙය් පුංචි රූපවාහිනියක් ඇත. රෑට වැඩ නිමා කළ පසු ඇයට 
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කැමති වැඩ සටහනක් නරඹන්නට අවසර ඇත. ෙගදර ස්වාමි පුතුන් රූපවාහිනීය බලන්ෙන් එෙහමත් 
දවසකය. එෙහයින් ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙනාදුන්නා නම් ෙමෙහකාරිය රස්සාව දමා ගමට යනු ඇත. 

 

**** 

“මම යනවා ෙපෝලන්තයට. එන්න මාත් එක්ක යන්න,” ඒ රුක්ෂානි. 

“මට රෙටන් පිට ගිෙයාත් ආෙය එන්න ෙදයිද?” ඒ සංජීවනී. 

හවස්වරුෙව් රුක්ෂානි සිය ලියකියවිලි කටයුතුවල නියැෙළයි. සංජීවනී රූපලාවන්ය සඟරා කියවයි. 
ලංකාෙව් ගුවන් විදුලියට අන්තර්ජාලෙයන් සවන් ෙදමින් ඔවුන් ෙදෙදනා සවස් කාලය ෙගවා දැමුෙව් 
අනාගත සැලසුම් ගැන කතාබහ ෙනාකර. දැන් සංජීවනී රුක්ෂානිෙග් නිවහනට පැමිණ මාස හයක් ඉවර 
වන්නට ළඟයි. පර්සි ඇය ඉන්නවා දැයි නැද්දැයි කියා ෙසායා ෙනාබලයි. නිවෙස් ඇති දුරකතනෙය් 
ඔවුන්ව අමතන අයෙග් දුරකතන අංක සටහන් ෙවයි. තවම පර්සි ෙගන් ඇමතුමක් ඇවිත් නැත. 

“ඔයාට පාස්ෙපෝර්ට් තිෙයනවා කිව්ෙව.” 

“ලංකාෙව් එක. තාම ෙමෙහ පුරවැසිකම ගත්ෙත නැහැ.” 

“පර්සිට ෙමෙහ පුරවැසිකම තිෙයනවා ද?” 

“ඔව්.” 

“ඔයා එයාව බැඳලා අවුරුදු තුනක් හිටියාෙන. එෙහම නැතුවත් ෙමෙහ අවුරුදු හයක් හිටිෙයාත් 
ෙකාෙහාමටත් ගන්න පුළුවන්.” 

“එයාව ගාව ගන්ෙන නැතුව කරන්න ඕන.” 

සංජීවනී රැකියාවක් ෙහායා මුල් සතිවල හැම දිනයකම හැම තැනම ගියා. ඒත් සංජීවනී ගිය ගිය තැන් 
වලින් අහන්ෙන පළපුරුදුකම් ගැන. නැත්නම් අධ්යාපන සුදුසුකම් ගැන. ලංකාෙව් උපාධිය සම්පූර්ණ නැහැ 
කියපු ගමන් ඒක ෙහායන තැනකින් හදන්ෙන එයාව ඉක්මණින් එතනින් පිට කරගන්න. දැන් ඒක ෙහාඳට 
පුරුදු නිසා සංජීවනී විශ්වවිද්යාලයක ඉෙගන ගත්තා කියන එක ඉල්ලුම් පත්ර වල ෙනාලියා හිටිය. 
සුදුසුකමක් ෙහෝ පළපුරුද්දක් ලියන්න නැති ඉල්ලුම් පත්රෙය් එයාට පුරවන්න තිබුෙන් නම, උපන් දිනය, 
ලිපිනය, දුරකතන අංකය හා නීත්යානුකූලව රට තුල ඉන්න බව පමණයි. 

පර්සි ෙහායාෙගන ආෙව් නැහැ. පර්සි ෙමානවද කරන්ෙන බලන්න සංජීවනී ඒ පැත්ෙත ගිෙයත් නැහැ. 
පර්සිට ලියලා තියලා ආපු පණිවිඩෙය් රුක්ෂානිෙග් ෙගදර යන බව කී නිසා ඔහු කලබල ෙනාෙවනවා 
ඇති. 
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පත්තරවල තිෙයන ෙව්ටර් වැඩට ඇති දැන්වීම්වලටයි, කඩවල ෙනෝටිස් දැකලා ඒවටයි ගිහින් කතා 
කරාට කවුරුත් කවදාවත් රස්සාවක් ෙනාකරපු, තනිකඩ, තරුණ ඉන්දියන් ෙකල්ෙලක් වැඩට ගන්න 
කැමැති නැති බව ෙපනුන. 

රුක්ෂානි ෙගදර එනෙකාට එයත් එක්ක කන්න කෑම උයා තැබීම සංජීවනී පුරුද්දක් කර ගත්ත. එයා කෙඩ් 
ගිහින් බඩු ගත්ෙත අස්ස ෙර්ස් දිනල ලැබුණු එයාෙග සල්ලි වලින්. රස්සාවක් ෙහායා ගන්න සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ වලට යන්න කියලා රුක්ෂානිත් එක්ක ගිහින් ඇඳුම් ෙදක තුනකුත් ගත්ෙතත් ඒ සල්ලි 
වලින්මයි. රස්සාවක්, ඉන්න තැනක්, ඥාතිෙයක් කියල නැති වුනාට අෙත් මුදල් ටිකක්, නීති නැති 
නිවසක් හා හිතවත් ෙයෙහළියක් සිටින නිදහස් වතාවරණයක් ජීවිෙත් මුල් වතාවට සංජිවනීට ලැබුන. ඒත් 
තියන සල්ලි ඉතාමත් ඉක්මණින් ඉවර ෙවන බව ෙපනුන නිසා සංජීවනීට ෙමානවා හරි රස්සාවක් ෙහායා 
ගන්න ඕනකමයි වැඩිෙයන් තිබුෙන. 

“ෙමාන ජාතිෙය බල්ෙලා ද ඔයා ඇවිද්දලා තිෙයන්ෙන?” 

“මීට කලින් බල්ෙලෝ ඇවිද්දවන්න ගිහින් නෑ.” 

“මම ෙහායන්ෙන පළපුරුද්ද තිෙයන ෙකෙනක්. මෙග් බල්ලාව යවන්න බැහැ නවකෙයක් එක්ක. ෙමයා 
පටිය ගලවෙගන දුවන්න දන්නවා. ආම්බාම් කරන්න පළපුරුද්දක් ඕනා.” 

පත්තෙර් දාලා තිබුණ දැන්වීමක් අනුව බල්ෙලක් ඇවිදින්න ෙගනියන ෙකෙනක් ෙහායන තරබාරු ආච්චි 
එෙහම කියලා සංජීවනීට එයාෙග සුරතල් බලුපැටියා ඇවිදින්න ෙගනියන රස්සාව දුන්ෙනත් නැහැ. 

ඒත් සංජීවනී දවස ෙගව්ෙව් ෙවනදා ෙනාතිබුණ සහන සිතකින්. රෑ පංතියකට බැඳිලා ෙමානවා හරි ඉෙගන 
ගන්න කියලා රුක්ෂානි කියපු නිසා ඒ ගැනත් ෙහායලා බැලු නමුත් ඒත් ආෙයත් පාඩම් කරන්න තියා 
ෙපාතක් අරින්නවත් එයාෙග හිත කැමති නැහැ. 

හැමදාම ෙජාබ් ෙහායන්න පත්තෙර් මිලදී ගන්න යන කුටිෙය් සිටි තුර්කි ජාතිකයා සංජීවනීට හරි කැමති. 
ඇඟ එළිෙය් දාෙගන යන ඇඳුමින් ෙනාසිටින නිසාත්, අනිත් අය ෙලස ෙනාව තුර්කි ජාතිකයාට සුබ 
උදෑසනක් සිනහවකුත් එක්ක පතන එකම අය එයා නිසාත්. 

“මිස් රස්සාවක් තාම ෙහායා ගත්ෙත නැද්ද?” ඔහු අසන්ෙන් කැඩිච්ච ඉං�සිෙයන්. 

“තාම ෙහායනවා,” සංජීවනී සිනහවකින් පිළිතුරු ෙදයි. 

“මෙග් දූලා ෙදන්නට දෑවැද්ද ෙහායන්නයි මං ෙමෙහ වැඩ. දෑවැද්දට සල්ලි එකතු කර ගත්තම මං ආපහු 
යනවා,” ඔහු කියයි. 

“ඒ අයව ෙමෙහ ෙග්න්ෙන නැද්ද?” 

“ෙමෙහ ෙහාඳ නෑ. එෙහ හැදිලා තියන විදිය වඩා ෙහාඳයි,” ඔහු කියයි. 
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පියාෙග් මතයට දූලා ෙදන්නා එකඟ ෙවයිද? ඒත් ෙනාදන්න නිදහසක් ගැන ආශාවක් ඇති ෙවන්ෙන 
ෙකාෙහාම ද? 

සංජීවනීට තම පියා සිහිවිය. ඔහු ජීවතුන් අතර සිටියා නම් අද තත්වය ෙවනස් වනු ඇත්ද? සිය මව හා 
ෙමවැනි තත්වයක් ගැන කතාබහ කරන්නට හිතවත්කමක් ෙදෙදනා අතර නැත. පර්සි අත්හැර ගිය බව 
දන්ෙන් නම් ආච්චි ෙහෝ අම්මි ෙකාෙහාමටවත් ඇය හා කතා ෙනාකරනු ඇත. 

පත්තරයත් රැෙගන සංජීවනී වටපිට බලමින් ඇවිද්ෙද් තම ෙයෙහළියන්ෙග් ජීවිත වලින් තම ජීවිතය 
ෙකාතරම් ෙවනස් දැයි සිතමිනි. දිනපතා එළිමහෙන් ඇවිදින නිසා ඇයෙග් සුදුමැළි වතට නැවතත් රන්වන් 
පාට වැටුණි. ඇයෙග් බර යළි වැඩිවුෙන්ද නැත. සිෙත් සතුටක් නැතත් සිෙත් දුකක්ද ෙනාවීය. 

රුක්ෂානි නිතරම ගමෙන්. උෙද්ට ජර්මනි ගිහින් හවසට ෙපෝලන්තයට ගිහින් ඊ ළඟ දවෙස් ස්පාඤ්ඤෙය්. 
හැබැයි ෙගදර ඉන්න දවස්වල රෑ ෙබෝ ෙවනකම් කාර්යාලෙය් ෙනාසිට ඇය ෙගදර එයි. ලැප්ෙටාප් එකත් 
වයර්ලස් ෙෆෝන් එකත් ඇය අසල නිතරම. දකුණු ෙකාරියාවට, ඉන්දුනීසියාවට මහ රෑ ෙකෝල් කරන එක 
එයාෙග පුරුද්ද. රුක්ෂානි ඇෙමරිකාවට ගියාම තමයි සංජීවනීට පාළු. ඇෙමරිකාෙව එයා සතියක් ෙදකක් 
ඉන්නවා. ඉඳහිට රුක්ෂානිෙග ෙදමාපියන් නිවසට ආවත් ඔවුන්ද රැඳී ඉන්ෙන් රැයක් ෙදකක් ෙහෝ සතියක් 
පමණි. ඒ දවස්වල රා�ය ඔවුන් දන්නා අඳුනන අය සමඟ ගතකර කන්න ෙබාන්න ගිහින් ඔවුන් ෙදෙදනා 
එන්ෙන් උෙද් පාන්දර ෙදකට තුනට. 

“ෙබලි ඩාන්සින් පංතියක් අලුතින් පටන් ගන්නවා. ෙමන්න ෙනාමිෙල් පංතියකට ඇරයුමක්,” තුර්කි 
ෙවෙළන්ඳා සංජීවනී අෙත් සඟරාව සමඟ කඩදාසි ෙකාලයක් තබයි. 

“මම ෙබලි ඩාන්ස් කරන්න දන්නෑ,” සංජිවනී එය ආපහු ෙදන්නට තැත් කරයි. 

“ගෑණු අයට විතරයි පංතිය. මං දන්න ෙහාඳ ගුණවත් කාන්තාවක් පංතිය තියන්ෙන. ෙනාදන්න සුදු අයට 
කියල ෙදන්න පටන් ගන්න එකක්.” 

“මට වාහනයක් නෑෙන් යන්න එන්න,” ඇය නැවතත් ඔහුට කඩදාසිය බාර ෙදන්නට දිගු කරෙගන 
සිටින්නීය. 

“අර එහා හංදිෙය් තියන තුර්කි ඇඳුම් කෙඩ් උඩ තට්ටුෙව. ඇවිදන් යන්න පුළුවන් දුර,” ඔහු එෙස් කියා 
කඩදාසිය නැවතත් සංජිවනී ෙවතම තල්ලු කරයි. 

“ව්යායාම් වලට ෙහාඳ ෙබලි ඩාන්ස්,” නික්ම යන සංජීවනීට ඔහු හඬගා කියයි. 

 

**** 

“රුක්ෂානි �න්ක්ස් වලට යමුද?” 

“මම තාම කිෙයෝෙතෝ වලින් රිෙපෝට් එක එනකම් ඉන්ෙන.” 



263 
 

“ඒක ගැන කතා කරන්න ෙනෙම්. ෙම් ෙපෟද්ගලික කාලය. මට ආසයි ඔයාව තව අඳුරගන්න. මෙග් ගාෙන් 
�න්ක්ස්.” 

මට ආසාවක් නෑ ඔයාව තව අඳුරගන්න කියලා ඉයන්ට මූණටම කියන්න හිතුනත් රුක්ෂානි සිතිවිල්ල 
යටපත් කරෙගන වැඩ වැඩි බවක් ෙපන්වන්න ෙම්සය මත වූ පරිගණකය ෙවත අත දිගු කර ෙපන්වූවාය. 
දවසින් වැඩි කාලයක් ගතවන්ෙන් ඇයට ෙලාව වටා ගනුෙදණු කරන්නන් සමඟ විද�ත් තැපැල් සබඳතා 
පැවැත්වීමටයි. ෙබාෙහෝ පරිගණක �ඩා නිර්මාණ කරන්නන්ෙග් විමසීම් මුල් අවදිෙය් ඉතා රහසිගත 
ෙහයින් පිළිතුරු යැවීම ඇය විසින්ම කළ යුතුය. 

ඉයන් කඩවසම් ෙපනුමක් ඇති අෙයක්. ඊෙය් ෙපෙර්දා කළමනාකරණ උපාධියක් ලබාෙගන 
විශ්වවිද්යාලයකින් පිටට පැන්න ගමන් ෙමෙහ රස්සාව පටන් ගත්ත. ෆැන්ටෑස්ටික් ෙකාම්පැණියට ඔහුව 
බඳවාගත්ෙත එන්න එන්නම ජාත්යන්තරව ෙකෙරන ගනුෙදණු වැඩි ෙවමින් පවතින ෙහයිනි. ඒත් 
රැකියාෙව් ෙද්වල් ඇරුනම ෙවන කතාබහ කරන්න ෙදයක් ඔහුට නෑ. ඉයන්ෙග කැමැත්ත හවස් යාමෙය් 
ටිකක් පදම් ෙවන්න බීලා, නටලා, සිංදු අහලා කාත් එක්ක හරි රෑ ෙගවන්න. එෙහම අය අනන්තවත් 
අහනවා රුක්ෂානිව �න්ක්ස් වලට එක්ක යන්න. තමන් යටෙත් වැඩ කරන ඉයන් රුක්ෂානිට වඩා අවුරුදු 
පහක් හයක් වයසින් බාලයි. ඉයන්ෙග අතින් අල්ල ෙගන වැඩ කරගන්න හැටි කියල ෙදන 
බාලදක්ෂිකාවක් ෙවන්න ෙහෝ ජීවිතෙය් දුක සැප ෙබදාගන්න සෙහෝදරියක් ෙවන්න රුක්ෂානි අකමැතියි. 
රැකියාෙව් ගනුෙදණු අතරට පුද්ගලික ප්රශ්න ඉෙබ්ම ඇදිලා එන හැදියාව, ගනුෙදණු කරන අය අතර හැම 
රටකම පාෙහ් පවතින ආකාරය රුක්ෂානි එමට දැක ඇත. 

ෙකාම්පියුටරෙයන් ඔළුව උස්සා බලද්දී රුක්ෂානිෙග් කාර්යාල කාමරයට ඇතුල්වන ෙදාර උළුවස්සට 
ෙහ්ත්තු වී ඉයන් අත් ෙදකින් බල්ෙලක් මස් කටුවක් ලබා ගන්නට යදින ෙලසින් දිව දික් කරෙගන මවා 
පාන හති දමයි. 

“අද බෑ. කලින් දා ගත්තු වැඩක් අද ඉවර කරන්න ඕනා.” 

“මං උදව් කරන්න ද?” ඉයන් උඩුකය උළුවස්ෙස් රැඳී තිබියදීම කාමරයට අඩියක් තබයි. 

“ඔයා ෙම්ක කියවන්න අවශ්ය රහසිගත එකඟතාව අත්සන් කරලා නැහැ,” රුක්ෂානි කිව්ෙව 
ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් ෙකාම්පැණිෙය් හැෙමෝම අනුගමනය කරන කාර්යාල ප්රතිපත්තියක්. 

“මාව එපා නම් මම යන්නම්,” කාමරයට තැබූ අඩියම නැවතත් උස්සා කාමරෙයන් පිටතට ෙගන ෙදාර 
උළුවස්ෙසන් සිරුර ෙකළින් කරගත් ඔහු කියයි. 

“අද වැඩිය ෙබාන්න එපා. ෙහට වැඩ ෙගාඩයි,” රුක්ෂානි අවවාදයක් දුන්න. 

“මෙග් හදවත පැලිලා. ඒෙක ෙව්දනාව ෙනාදැෙනන්න තරමට මම ෙබානවා,” ඔහු සිය පපුව අත් 
ෙදෙකන්ම වසා ෙගන රඟපා පිටත්ව ගිෙය් සිනහා පිරි මුහුණකිනි. 

රුක්ෂානිෙග කැමත්ත ඉඩක් ලැෙබන දවසකට සංජීවනී එක්ක සාෙල් වාඩිෙවලා අන්තර්ජාලෙයන් 
ලංකාෙව් ෙර්ඩිෙයෝ නාලිකා අහන් ඉන්න. නැත්නම් චැනල් 4 යන විකාර, සද්ෙද නැතුව නරඹන්න. 
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වැඩසටහෙන් කියන ෙද්වල් අහන් ඉන්නවා ෙවනුවට රුක්ෂානියි සංජීවනීයි ෙටලිෙය් පින්තූර දිහා බලල 
ඒවට කතා හදලා කියනවා. එෙකන් එයාල ෙදන්නම සතුටක් ලැබුව. 

“මිස් අතුරුපාන, එයාර් ලයින් එකකින් ෙදන්ෙනක් ඇවිත් හමුෙවන්න,” රුක්ෂානිෙග දුරකතනයට 
කාර්යාලෙය් පිළිගැනීෙම් නිලධාරිනිය කතා කරල කියනව. 

කවුරු හරි පිටතින් ආවම හමුෙවන්න යන්ෙන සම්මන්ත්රණ කාමරයට. රුක්ෂානි එයාෙග ෙකාම්පියුටර් 
එක වහන්න කළින් බැලුවා අද තියන හමුවීම් වලින් ෙමාකක් ද අතහැරුෙන් කියල. අද හමුවන්න දාගත්ත 
ෙස්රම අය ඇවිත් ඉවරයි. කවුද ෙම් ෙව්ලාවක් දිනයක් අරෙගන නැතුව ඇවිත් ඉන්ෙන? 

දැන් ෙගදර යන ෙවලාවත් හරි. ආපහු පිළිගැනීෙම් ෙම්සයට කතා කරන්න හිතුනත් ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් 
ෙකාම්පැණිය මුර කරන යක්ෂණියක් වෙග් ඉන්න වයසක පිළිගැනීෙම් නිලධාරිනිය නම් කිසිෙස්ත්ම 
ෙවලාවක් කලින් ලබාගත්තු නැති ෙකෙනක්ට ඉඩක් ෙදන්ෙනම නෑ. විෙශ්ෂයක් ඇති. ෙකාම්පියුටරය 
නිදාගන්න ෙතක් ෙම්සය අස්පස් කරලා රුක්ෂානි ෙගදර ෙගනියන සීඩී තැටි ටිකත් මල්ලට දා ගත්ත. 
ලයිට් එක නිවල ෙදාරත් අගුල් දාලා ෙහමිහිට සම්මන්ත්රණ කාමරයට ගිය රුක්ෂානි තමා අහන්න යන 
නිෙව්දනෙය් බරපතල කම ගැන හාංකාවිසියක් දැන හිටිෙය් නැහැ. 

“රුක්ෂානි අතුරුපාන,” කාන්තාවක් නැඟිටලා අත පාමින් රුක්ෂානිෙග් නම කිව්ව. 

“මෙග් නමත් ඒකමයි,” රුක්ෂානි අතට අත ෙදන ගමන් විහිළු කළා. නිහඬව අත දුන්න කාන්තාව හා සිටි 
පුරුෂයාත් නැඟිටලා රුක්ෂානිට අතට අත දුන්ෙන කතාබහක් නැතිව. රුක්ෂානි අසුන් ගන්නා ෙතක් 
ඔවුන්ද සිටෙගන සිටියහ. 

“ෙමාකක්ද මට ඔයාල ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන්?” 

රුක්ෂානි ඇහුෙව පුරුදු හිතවත්කම පිරුණු සිනාෙවන්. ඒත් තමන් ඉදිරිෙය් ඉන්න ෙදෙදනාෙග් මුහුණු 
අඳුරුයි. බරපතලකමින් පිරිලා. 

“ෙම්ක අපට කියන්න ෙවන පහසු ක්රමයක් නැහැ. ඊෙය් අෙප් ගුවන්යානයක් මුහුදට කඩා වැටුණා. ඔයාෙග 
ෙදමව්පියන් ඒෙක මුල් පංතිෙය ගමන් ගත්තු මඟීන් ෙදන්ෙනක් බව අෙප් ලැයිස්තුෙව්…” 

රුක්ෂානිට ඉතුරු හරිය ඇහුෙන නෑ. කටවල් ෙහලෙවන හැටි බලාෙගන එයා ගල් ගැහිලා. කාන්තාවත් 
පුරුෂයාත් විස්තර කීම මාරුෙවන් මාරුවට කරෙගන ගියා. රුක්ෂානි ෙගන් ප්රතිචාරයක් නැති නිසා 
කාන්තාව නැඟිටලා බිම තිබුණ එයාෙග මල්ලකින් සීතල වතුර ෙබෝතලයක් අරන් රුක්ෂානි ළඟ ෙම්සය 
උඩින් තිබ්බ. දිළිෙසන්න ඔප දා ඇති ලී ෙම්සෙය් සීතල වතුර ෙබෝතලෙය් පිටතින් කාන්දු වී රවුම් ගැෙසන 
පැල්ලම පැතිර යනහැටි බලා හිටියට රුක්ෂානිට කියන්න කිසිම ෙදයක් හිතට ආෙව් නැහැ. 

 

**** 

විරාමය 
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“ෙමාන චිත්රශිල්පියා ද?” 

සීතල වතුෙර් කිමිඳ ගුවන්යානෙය් සුන්බුන් ෙසායන කිමිඳුම්කරුෙවක් ෙගාඩට අවුත් සිය සගයාෙගන් 
අසයි. 

“පිකාෙසෝ,” අනිත් කිමිඳුම්කරුවා කියන්ෙන් සිය ඔක්සිජන් ටැංකිය මාරු කරමිනි. 

“පිකාෙසෝ ඉස්සර කාෙල හිටපු ෙකෙනක්ෙන. දැන් ෙකාෙහාමද ෙම් ප්ෙල්න් එෙක් හිටිෙය?” ඉණට අත් 
තබාෙගන මුහුද දිහා බලමින් කඳ එහාට ෙමහාට හරවන පළමු කිමිඳුම්කරුවාට තවත් ප්රශ්නයකි. 

“නෑ. නෑ. නැතිෙවලා තිෙයන්ෙන ඒ පිකාෙසෝ ෙනෙමයි,” ෙමවර ෙදවැන්නා කියන්ෙන් හිස්වැසුම දමා 
ගන්නට සූදානම් ෙවමිනි. 

“එෙහනම් ෙම් දැන් ඔයා කිව්ෙව අපි ෙහායන්ෙන පිකාෙසෝ කියල?” පළමු කිමිඳුම්කරුවාෙග් අෙත් ඇති 
හිස්වැසුම පළඳින්නට ඔහු සූදානම් නැත. නැවතත් කිමි ෙඳන්නට ෙපර උත්තරය ෙසායා ගැනීමට ඔහුට 
උවමනාය. 

“අපි ෙහායන්ෙන පිකාෙසෝ ඇඳපු “චිත්රශිල්පියා” කියන පින්තූෙර්,” කුඩා ළමෙයකුට ෙත්රුම් කර 
ෙදන්නා ෙලසින් ෙදවැන්නා කියයි. 

“ෙමාකක්?” 

“පිකාෙසෝ ඇන්ඳ චිත්රයක්. එෙක්  නම “චිත්රශිල්පියා”. ඒක ෙම් ප්ෙල්න් එෙක් ප්රවාහනය කරපු එකක්. 
වටිනා එකක්. පිකාෙසෝ චිත්රයකටත් කියන්ෙන පිකාෙසෝ කියලම තමා.” 

“ඕන එකක්,” ඔහුට ෙම් පටලැවිල්ල තවමත් වටහාගත ෙනාහැකිය. ගැටළුව නිරාකරණය අත්හැර දැමූ 
ෙහ් හිස්වැසුම පැළඳෙගන නැවතත් වතුරට පිවිසිෙය්ය. 

ගලක් මත වාඩි වී සීතෙල් ගැෙහනා යුවතියකි. ඇය අසලින් ඇෙග් හිතවතියද, හිතවතියෙග් 
ආදරවන්තයාද ෙවයි. ඔවුනට නුදුරින් ආදරවන්තයාෙග් ෙදමාපියන් දුක්බර මුහුණු වලින් තැන් තැන්වල 
ෙගාඩ ගැෙසනා ගුවන්යානෙය් සුන්බුන් විපරෙම්. 

“ෙරෝහිණී, ෙමයාෙග ෙල් සාම්පලයක් ගන්න එක්කන් යන්න ඕන. ජානු පරීක්ෂණ වලින් ෙගාඩ ගන්න 
අයෙග් අවයව වලින් කවුද කියල හඳුනගන්න ලෑස්ති කරලා තිෙයන්ෙන.” 

අතීතෙය් දවසක තමන් ෙවතින් ෛවද්ය ප්රතිකාර ලැබූෙවකු අද මුහුද පතුෙල්. අද දිනෙය් උදව් විය යුත්ෙත් 
ඒ අයෙග් දියණියටයි. විශ්රාමලත්ෙතකු වුවද, තමා උපන් හා වෘත්තිෙය් නියැළුන රෙට් වාසයක් තව දුරටත් 
ෙනාවූවද වෙයෝවෘද්ධ ෛවද්යවරයාට යා යුතු තැන් සහ කළ යුතු ෙද් ගැන වැටහීමක් ඇත්ෙතකි. 
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**** 

“හාවඩ්?” 

“ඔව්.” 

“කල් දා ගන්න බැරි ද?” 

“බෑ.” 

“ෙහාඳ අවස්ථාවක්. අපරාෙද් අතහැරිෙයාත්?” 

“මාත් හිතන්ෙන ඒකමයි. ආෙය ලැෙබයිද කියන්නත් බෑ.” 

“මං ෙමාකද කරන්ෙන?” 

“ගැබ්බර නිසා වීසා ෙදන එකක් නැහැ,” ෙමවර ඔහු කීෙව් ඉං�සිෙයන්. සිංහෙලන් කීමට පැකිෙළන 
ෙදයක් ඉං�සිෙයන් කීම පහසුද? 

“ෙකාෙහාම හරි කරගනිමු,” ෙමවර ඇයත් කතා කෙළ් ඉං�සිෙයන්. 

“ඔව්. ඔයාට තමයි අමාරු හරිය,” ඔහුෙග් හඬ බැරෑරුම්ය. 

“කාන්තාවක් වී ඉපදීෙම් තවත් භාග්යයක්,” ඇය කිව්ෙව් උපහාසෙයනි. 

 

**** 

“පංතිෙයන් පස්ෙස ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න.” 

පංතිෙය් ගුරුවරිය සුන්දරිය අසලට අවුත් පවසා ගිෙය් බඳ නළවමිනි. ඇය පිළිතුරක් ෙදන ෙතක් රැඳී 
ෙනාසිටියාය. 

බඳ නළවන නව රැල්ල පැතිර යන්නට කාලයක් ගිෙය් නැත. ෙගවල්වලට හිරවී සිටි කාන්තාෙවෝ බුරුතු 
පිටින් පැමිණ දහවල් කාලෙය් සිය ඉච්ඡාභංගත්වය පළවා හරින්නට ෙමන් නුහුරු නුපුරුදු සංගීතය හා නව 
නැටුම් විලාසිතාවට ඇබ්බැහිව සිටියහ. 

“ඇඳුම් කෙඩ්ට ආවා ප්රසිද්ධ ඡායාරූපශිල්පිෙයක්. එයාලෙග් පින්තූර වලට තූර්කි ඇඳුම් ෙහායන්න. ඊට 
පස්ෙස ඇහුවා ෙම්වා නිරූපණය කරන්න  ෙකෙනක් ඉන්නවාද කියල.” 

මැදිවිෙය් කාන්තාව කියාෙගන යයි. සුන්දරිය නිහඬය. 
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“කෙඩ්ට ෙහාඳ ප්රසිද්ධියක් ලැෙබයි අෙප් ඇඳුම් පාවිච්චි කෙළාත්.” 

කාන්තාව කියන්නට යන්නා කාරණය සුන්දරියට වැටෙහ්. එෙහත් එය වචනෙයන් පිට කරන ෙතක්ම ඇය 
බලා සිටින්නීය. 

“අෙප් කවුරුත් ඉදිරිපත් ෙවන්න කැමති නෑ. ඔයාෙග ෙපනුම ටිකක් අෙප් වෙග් නිසා කැමතිද? මාත් 
එන්නම් තනිවටයි අත් උදව්වටයි පින්තූර ගන්න තැනකට යන්න.” 

සුන්දරිය නිහඬය. ඇයට තවමත් රැකියාවක් නැත. සන්තක මුදල් අන්තිම පැන්සයට බහින්නට ආසන්නයි. 
අනාගතය තව තවත් සංකීර්ණ ගැටළු රැසකින් පිරී යයි. හැමදාම තවත් ෙකෙනකුෙග් රැකවරණෙය් සිටිය 
ෙනාහැකි යයි ඇය සිතයි. ෙම් අවස්ථාව පිළිගැනීම ෙහෝ ප්රතික්ෙෂප්ය ගැන මත ෙහෝ තතු විමසන්නට 
කාලයක් ගනු ෙනාහැකි යයිද ඇය සිත කියයි. 

“කැමතියි.” 

 

**** 

“කල් දාන එක ෙත්රුමක් නැහැ,” ඔහු කියයි. 

“ජීවිෙත් කියන්ෙන හරිම අස්ථිර ෙදයක්,” ඇය කියයි. 

“තව ප්රශ්න ෙගාඩක් එනවා,” ඔහුෙග් වදන් හැඟුම්බරය. 

“මං ලෑස්තියි. ඕන ෙදයකට එකට මුහුණ ෙදමු,” ඇයෙග් වදන් තීරණාත්මකය. 

“පිට කාටවත් ෙනාකියා කළාට කමක් නෑෙන්,” ඔහුෙගන් ආයාචනයක්. 

“කියන්න ඕනම ෙකනාට කියන්න බැහැ. අනිත් අයට කිව්ෙව නැහැයි කියලා තරහ ෙවන්න ෙකෙනකුත් 
නෑ,” ඇයෙග් සිත තැන්පත්. 

 

**** 

ෙනාදුටු ෙසායුරිය ෙවතටයි, 

ෙම් ලිපිය කියවන ඔබට අපෙග් කෘතඥතාවය පළමුෙවන් පළ කර සිටින්ෙනමු. ෙමෙතක් කාලයක් මා හා 
මෙග් බාල නැඟණියද අපට තවත් සෙහෝදරියක් ඇති බව ෙනාදැන සිටිෙයමු. එක මවකට දාව නූපන්නත් 
ඔබ හා අප ෙදෙදනාෙග් පියා එකම අෙයකි. ඔහු හදිසි අනතුරකින් මිය ගිෙය් ඔබත් අපත් කුඩා 
කාලෙය්දීමය. අපෙග් මෑණියන්ද කාලයක සිට වැළඳී තිබුණ පීඩාකාරී ෙරෝගාතූර තත්වයකින් ෙපෙළමින් 
සිට ෙනාෙබෝදා ජීවිතෙයන් සමුගත්තාය. 
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ඇයෙග් ලියකියවිලි අතර ඇය ඔබෙග් ෙතාරතුරු සියල්ල එකතු කළ ලිපිෙගානුවක් විය. ඇය ඔබ ගැන අප 
ෙදෙදනාෙගන් වසන් කර තබාෙගන සිටියාය. ෙම් ලිපිය ලියන්ෙන් ඔබ අප ගැන ෙනාදන්නවා ඇතැයි 
අනුමානෙයනි. අද දිනෙය් ෙදමාපියන් ෙනාමැති අප ෙදෙදනා ෙමන්ම කුඩා කාලෙය්දීම මාපිය ෙසෙනහස 
ෙනාලැබීම නිසා ඔබ ගැන අපෙග් ද අතිශය කණගාටුවක් ඇති බව ඔබ පිළිගන්නවා ඇතැයි සිතමු. 

ඉතින් ෙනාදුටු ෙසායුරිය, ෙමය අප පියා විසින් ඔබ ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරන ලද්දැයි සිතන බැංකු ගිණුම 
බා රෙය් ඔබ ෙවත එවන්ෙන් ඔබ වාසය කරන ස්ථානයක ලිපිනය ෙනාදන්නා ෙහයිනි. අප ෙදෙදනා ඔබ 
දැන හඳුනාගන්නට ඉතා කැමැත්ෙතන් සිටින්ෙනමු. අපෙග් ලිපිනය ඉහත පරිදිය. ඔබෙග් සියළු අනාගත 
අෙප්ක්ෂාවන් සර්වප්රකාරෙයන් සාර්ථක ෙව්වා යයි අපි ආශීර්වාද කරමු. 

සියළු ෙදවි රැකවරණයි! 

ඔෙබ් පියාට දාව බිහි වූ ඔෙබ්ම ෙසා යුරියන් වන, 
උත්පලා �යංගී නුගකුඹුර හා වත්සලා ෙන්රංගී නුගකුඹුර 
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ෙහා ෙටල් ග්රැන්වියා කිෙයෝෙතෝහි නිදනකාමරෙය් ජෙන්ෙල යන් ඈත එපිට දිස්වන මීදුමින් වැසී ඇති 
කඳුවැටිය ෙනත් පිනවයි. ෙව්ලාව උදෑසන හතට පහකි. රුක්ෂානි සුවපහසු යහෙනන් නැඟිට ඇඟමෑලි 
කඩමින් ෙහෝටලෙය් උණුසුම් පිහිනුම් තටාකය ෙවත ගිෙය් එය උදෑසන හතට විවෘතෙවද්දීම ව්යායාම 
පිණිස පිහිනන්නට. 

මීටර් 20 ක පිහිනුම් පාරවල් තුනක් ඇති ගෘහස්ත තටාකෙය් පැත්තක ඇත්ෙත් යන්ත්රානුකරණ ව්යායාම 
උපකරණ. වතුරට පය ඔබා වතුෙර් සීතල බැලූ ඇය ඇඟ පුරා දිව ගිය හිරිවැටිල්ලට සතුටු වූවාය. උණුසුම් 
කර ලද්දැයි කිව්වද ජලය සීතයි. දියට බැස පිහිනුම් තටාකෙය් මහත් දුරක් හුස්ම ගැනීමට උඩට එන්ෙන් 
නැතිව යටින් පීනා යෑමට ඇය සමත්. කිසිෙවක් තටාකෙය් ෙනාවූවද තමාෙග්ම පිහිනුම් පාෙර් උඩටත් 
පහළටත් කිහිප වතාවක් ළය ආකාරෙයන් ද ඉන් අනතුරුව සමනළ ආකරෙයන් ද පීනා ගිය ඇය 
අවසානෙය් පසුපස ආකාරෙයන් වතාවක් ෙදකක් ගිෙය් වහෙළ් ඇති විදුලි පහන්වල සිරි නරඹමින් 
සැහැල්ලුෙවනි. 

ඇස්වලට ක්ෙලෝරීන් වැටීම වළක්වනු සඳහා රුක්ෂානිෙග් ඇස් වටා ස්පීෙඩෝ ඇස් ආරක්ෂිත රැඳවුම් ඇත. 
ෙකාණ්ඩය ස්පෑන්ෙඩක්ස් වලින් නිමැවූ පිහිනුම් ෙතාප්පියකින් ආවරණය කර තිබුණි. ආසියාෙව් පිහිනුම් 
තටාකවල පිහිනන්නට තවමත් පිහිනුම් ෙතාප්පියක් උවමනායි. එෙහත් අද හිසෙකස් වලට වැඩිෙයන් 
කෘතීම ආෙල්පන ෙයාදන්ෙන් එදා තලෙතල්, ෙපාල්ෙතල් ෙහෝ බිල් �ම් ගෑ ආසියානුවන් ෙනාෙව්. 

රුක්ෂානි තුවාය තිබි සුදු පැහැති ඇඳි පුටුව ළඟට පිහිනුවාය. පඩි ෙනානැඟ ඇය තටාකෙය් බැම්මට අත් 
තබා වතුෙරන් එළියට ඇදුෙන් ඉක්මණින්ම තුවාෙයන් හිරිගඩු පිෙපන වත ෙපාරවා ගන්නට. 
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“පික්කු… පික්කු…. පික්කු… ෙකාච්චි.. ෙකාචිචි..” 

ඇය ෙවත කඩිසර ගමණින් පා තබන ෙෂල්ටි වර්ගෙය් පියකරු බල්ෙලකි. උෙග් දුඹුරු හා සුදු පැහැති 
ඝනට වැඩුණු ෙලාම් දිගයි. දඟර ෙනාවැෙටන්නට නිතිපතා පීරා ඇති ෙලාම් නිසා ෙම් ආදරෙයන් බලා 
ගන්නා සුනඛෙයක් යැයි තහවුරු කරයි. 

“පික්කු… පික්කු. ෙකාච්චි නී ඔයිෙඩ,” පික්කුට තමා ළඟට එන්නැයි කියමින් බල්ලා පසුපසින් ඉක්මන් 
ගමණින් එන අයිතිකරුවා ජපන් ජාතිකෙයකි. 

රුක්ෂානි සිය කකුලකින් ෙබ්ෙරන පිහිනුම් තටාකෙය් වතුර ෙලවකන පික්කුට අත මිට ෙමාළවා ඉව 
කරන්නට දුන්නාය. පික්කු එවර අත ෙලවකයි. පික්කුෙග් කන් පිරිමැද සුරතල් කරද්දී ජපන් ජාතිකයා 
ඔවුන් අසලට පැමිණිෙය්ය. 

“සමාෙවන්න,” ඔහු අතැති පටිෙයන් බල්ලාව රඳවා ගත් ඔහු කඳ මඳක් නමා ආචාර කර කියයි. 

“මියාෙමාෙටෝ ෂිෙගරු සාන්? ඔහාෙයෝ ෙගාසයිමස්!” 

“හයි. සුබ උදෑසනක්!” 

“රුක්ෂානි අතුරුපාන. ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස්, ලන්ඩන්. මමත් අද වැඩමුළුවට සහභාගී ෙවන්නයි ආෙව්.” 

“කන්සායි ජාත්යන්තර ගුවන්ෙතාටුපෙළන්ද ආෙව්?” 

“නැහැ. මම නෙගෝයා ඇවිත් බුලට් ෙ�න් ගත්ත.” 

“හයි.. බුලට් ෙ�න්.” 

“ඔව්. පිටත්ෙවලා ටිකක් යනකම් ඒක ගමන් කරන බව ෙත්රුම් ගිෙයත් නැහැ.” 

“ෙව්ගෙයන්. අධික ෙව්ගෙයන්,” ඔහු එකඟ ෙවයි. 

“පික්කු හරිම ලස්සනයි,” සුනඛයා තවත් රුක්ෂානිට ළංවී ඇඟට ෙහ්ත්තු ෙවයි. 

“පික්කු හරි දඟකාරයි. කියන ෙදයක් අහන්ෙන නෑ.” 

ඔහු තම සුරතලා සමඟ ඇය සුහද ෙවනවාට අකැමතිද? 

“සෙතෝෂි ටාජිරි සාන් අද වැඩමුළුවට එනවා කියලා දැන ගන්න ලැබුණ,” පික්කු ෙවතින් අත ඉවත් 
කරගත් රුක්ෂානි කියා සිටියාය. 

“හයි. එයා මෙග් හිතවතා,” එය කියන්නට උවමනා නැති ෙලාවම දන්නා ෙදයකි. 
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“ෆැන්ටෑස්ටික් ෙකාම්පැණිය ඔබ ෙදෙදනාවම හඳුනා ගන්න ලැබීම භාග්යයක් ෙස් සලකනවා,” රුක්ෂානි 
වචන සීරුෙවන් ෙයාදාගත්ත. 

ජපන් ජාතිකයා ෙලාව කීර්තියට පත්වූෙවකි. පරිගණක �ඩාෙව් අතිශය දක්ෂෙයක් හැටියට වැජෙඹන 
තරුවකි. “නූතන යුධ සංග්රාම 2” ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම අෙලවියක් ඇති පරිගණක �ඩාව බවට පත්ව 
ඇත. නින්ෙටන්ෙඩෝ වයි �ඩා ෙබාෙහාමයක ඇති සාර්ථකත්වය පිටුපස සිටිෙය් මියාෙමාෙටෝ ෂිෙගරු. 
ෆැන්ටෑස්ටික් ෙකාම්පැණිය, පරිගණක �ඩා දියුණුවට අවශ්ය අංෙගෝපාංග හදන අය ඔවුනට ෙසායාෙදන 
ආයතනයකි. රුක්ෂානි ජපානයට පැමිණ සිටින්ෙන් ඇයෙග් නවතම සංකල්පයට ෙම් සුපිරි බලවතුන් 
පවත්වන වැඩමුළුවකින් අනුශාසනා හා අනුග්රහය ලබාගන්නටයි. ෙමෙතක් කලක් අනුන්ෙග් 
ව්යාපෘතිවලට අත දුන් ෆැන්ටෑස්ටික් ෙකාම්පැණිය රුක්ෂානිෙග් සංකල්පයක් මත ඔවුන්ෙග්ම නවතම 
පරිගණක �ඩාවක් නිපදවන්නට ඉදිරිපත්ව සිටියි. 

“අටට අපි හමුෙවමු.” 

“හයි. අටට.” 

පුටුව අසලින් පික්කුට වාඩිවන්නට තුවායක් එළා, මියාෙමාෙටෝ ෂිෙගරු ඒ දිහාට ඇඟිල්ලක් දිගුකර ඌට 
ෙපන්වා පිහිනුම් තටාකයට බසින්නයි සූදානම. සිය ස්වාමියාට අවනත ෙවමින් පික්කු තුවාෙය් වාඩිවිය. ඌ 
නැවතත් නැඟිටින්නට ෙපර කඩිනමින් රුක්ෂානි එතැනින් පිටත් වූවාය. 
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ස්ථානය කැනඩාෙව් නැෙගනහිර මුහුදු ෙකළවරක ඇති ෙපගීස් ෙකෝව් නැමැති පුංචි වරායයි. ෙම් 
සංචාරකයන් නැති ෙහ්මන්ත පරිසරෙය් හිම මිෙදන කාලයයි. ෙප්ගීස් ෙකෝව් ෙපායින්ට් ලයිට්හවුස් නමින් 
හැඳින්ෙවන ප්රදීපාගාරය අසල ගල් ෙපාත්තක වාඩිවී, අවට හමන සීතල සුළඟින් ගැෙල වන්නට ඇඳෙගන 
සිටින ඝනකම හිමකබා එෙස්ම තිබිය දී ම එකිෙනකාට තුරුල්ව සිටින නව යුවළකි. ඔවුන් ගත කරන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් මධුසමයයි. ඔවුන් නැවතී සිටින්ෙන් ෙපගීස් ෙකෝව් ගෙම් ඇති ඇඳක් හා උෙද් කෑම පමණක් 
ෙදන නවාතැෙන්. ඔවුන්ෙග් ෙදෙනත් ෙයාමුවී ඇත්ෙත් මඟීන් තුන්සියයකට ආසන්න පිරිසක් බිළිගත් 
ගුවන්යානයක් කඩා වැටුණු වරාය ෙවතටයි. 

“ෙකාෙහාමද රුක්ෂානිෙග ෙතාරතුරු?” 

“පිස්සි වෙග් හැම තැනම යනවා එයාෙග් ෙග්ම් එක හදාගන්න.” 

“වැඩ වැඩි එක ෙහාඳයි. හිත හිත ඉන්නවාට වඩා. අපි ෙමෙහ ආවා කියලා කිව්වද?” 

“නෑ. කාටවත් කිව්ෙව නෑ තාම. �නිට මාස තුන පහුවුනා. සමන්ත ෙහට අනිද්දා හාවඩ් යන්න ලැහැස්තියි. 
සංජීවනීට රස්සාව ලැබුණ විතරයි. කාටවත් එන්නත් බැහැ. අනික ආච්චිට ෙනාකියා කාටවත් 
කියන්නත්…” 
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“ඔයාට දුකයි ද ෙවඩින් එකක් ගත්ෙත නෑ කියලා?” 

“එෙහම හීනයක් මට තිබුෙන නෑ රෙම්ෂ්.” 

“එන්න අපි ස්මාරකය පැත්ෙත ඇවිදින්න යමු.” 

රෙම්ෂ් හසන්තිෙග් අත අල්ලාෙගන පුංචි ගෙම් හැම තැනම ඇවිද්දා. ගෙම් ඉන්න වැසියන් හතළිස්පස් 
ෙදනාම වාෙග් ඔවුන්ට අත වැනූහ. ඔවුන්ෙග් මධුසමය සති අන්තෙය් දින ෙදක පමණි. රෙම්ෂ් නැවතත් 
සිය සීමාවාසිකයට යා යුතුය. හසන්ති නැවතත් අධ්යාපන කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුය. සංචාරකයන් එන 
නිවාඩු කාලයක ෙමම ස්ථානෙය් බරපැන දරන්නට ඔවුන් ෙදෙදනාටම වත්කමක් නැත. ඒ නිසා 
සංචාරකයන් නැති ෙහ්මන්තෙය් දවසක් ඔවුන් විවාහවන්නටත් මධුසමය ෙගවන්නටත් ෙතෝරා ගත්හ. 

සූ’ෙවස්ටර් අවන්හෙල් ෙපාකිරිස්සන් කෑම ඔවුන්ෙග් මඟුල් දිනෙය් දිවා ආහාරය විය. 

“ෙම්ක පටන් අරන් තිෙයන්ෙන 1968 දී ෙම්ස පහකින්.” 

ෙපාකිරිස්සා කන්නට ෙපර වස්ත්රවල බටර් විසිෙවනවාට දමාගන්නා රඳවනයක් ෙබල්ෙල් එල්ලන්නට 
හසන්ති උත්සාහයක් ගනියි. රෙම්ෂ් ඒක එල්ලන්න උදව් කරන ගමන් කල්පනා කෙළ් ලාෙබට ගත්ත මුද්ද 
ඇෙරන්නට මාලයක් ඇයෙග් ෙගලවටා පළඳවන්නට අෙත් සෙත් නැතිකම ගැන. 

“මාගරට් කියන්ෙන 1800 දී පුංචි නැවක් මුහුදුබත් ෙවද්දි ෙබ්රුන එකම එක්ෙකනා. මාගර ට් ෙබාක්ක 
කියලා නම වැටිලා තිෙයන්ෙන ඒකයි.” 

හසන්ති පුංචි ගම්මානය ගැන ලියැවුනු සංචාරක ප�කාවලින් දැනගත් ෙතාරතුරු කියයි. ඇය 
ෙපාකිරිස්සාෙග් අඬුවක් කඩන්නට අසාර්ථක උත්සාහයක. 

“ෙම් අඬුව ෙමෙහම අල්ලලා තද කරන්න. එතෙකාට ෙල්සිෙයන් ඇෙරනවා.” 

රෙම්ෂ් රිදී අඬුවකින් පුවක් කපනවා ෙස් ෙපාකිරිස්සාෙග් අඬුවක් පහසුෙවන් ඇර ෙපන්වයි. හසන්ති එයම 
අනුගමනය කරන්නට ගියත් ඇයෙග් ඇඟිලිවල එතරම් ශක්තියක් නැත. රෙම්ෂ් සිය රිදී අඬුෙවන්ම 
ෙපාකිරිස්සා ඇර හසන්තිෙග් පිඟානට මද දමන්නට විය. 

“මාගරට්ෙග් සුරතල් නම ෙපගී. ඒ නිසාලු ෙම් ගමට ෙපගීෙග් වරාය කියලා දාලා තිෙයන්ෙන.” 

රෙම්ෂ් අනුගමනය කරමින් ෙපාකිරිස්සාෙග් මද උණු බටර් ද්රාවණෙය් ඔබා කටට දමා ගන්නට ෙපර 
හසන්ති කියයි. 

“නැව් මුහුදු බත් ෙවනවා. අහස්යානා කඩා වැෙටනවා. හැෙමෝම අවසන් ගමන් යන්න එන තැනක් වෙග්,” 
රෙම්ෂ්ෙග මුවින් පිටවුෙන් හසන්තිෙග් විස්තරයට ප්රතිචාරයක්. 

“මං කවදාවත් ෙපාකිරිස්ෙසෝ කාලා නෑ,” කතාව ෙවනතකට ෙයාමුකරන අදහසින් ඇය කියයි. 

“ෙප්නවා ඒක. ඇරගන්නවත් දන්නෑ,” ඔහු කිව්ෙව් ආදරෙයන්. 
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“ලංකාෙව් ෙපාකිරිස්ෙසෝ ෙකාෙහද අපිට?” ඇය කිව්ෙව හිනාෙවලා. 

“ෙමෙහ උන් තරම් ෙලාකු නැහැ. මීට වඩා පුංචි එවුන් තමයි මීගමුෙව් ෙහෝටල්වල තිෙයන්ෙන.” 

“ෙමතන සුප්රසිද්ධ ඉඟුරු පාන් එක්ක ෙදන අයිස්�ම් වලට. අපිත් ගනිමු.” 

හසන්ති කිව්ෙව සංචාරක ප�කා වලින් කියවා තිෙයන ඒත් කාලා නැති තවත් ෙදයක් කන්න බලාෙගන. 

“ෙහට ඉඳලා අපි ෙදන්නට සුප් තමයි.” 

රෙම්ෂ් ඉඟුරු පාන් සමඟ අයිස් �ම් අතුරුපස ෙදකක් ඉල්ලන ගමන් ෙහමින් හසන්තිට සිංහෙලන් 
ෙකාඳුරලා කිව්ව. ඇයෙග් කිංකිණි හිනාව ඇහිලා ෙව්ටර්ෙග් මුෙව්ත් හිනාවක් ඇඳුණ. ඔවුන් ආදරෙයන් 
බැඳි නව යුවළක් බව මුළු ගමම දනිති. 

“නවාතැන ගාෙන් ඔය ෙදන්නට ෂැම්ෙප්න් ෙබෝතලයක් නිදන කාමෙර් සීතල ෙවන්න දැම්මා.” 

සවස නවාතැනට පැමිණි ඔවුනට, නවාතැන බලා කියාගන්නා යුමිෙකෝ කාමරෙය් යතුරු රෙම්ෂ් අත 
තබනා ගමන් සිනහවකින් කියා සිටියාය. 

සවස හතරහමාර ෙවද්දී හතරවටින්ම අඳුර පාත්වී ඇත. නිදන කාමරයට ගිය ෙදෙදනාට, ෛවද්යවරුන් 
වුවද, කුළුදුල් අත්දැකීමක ආරම්භෙය් ඇති ෙකෝඩුකාර බවක් දැනුණි. ෂැම්ෙප්න් ෙබාන්න දුන් වීදුරු 
සිහිවටන ෙස් රැෙගන යා හැකිය. වීදුරු ෙදෙක්ම නවාතැෙන් නම රන් අකුරින් ලියා තිබුණි. මත්පැන් 
ෙනාබිව්වද ෙදෙදනාම ෂැම්ෙප්න් වීදුරු ෙදකක් යාන්තමට වත්කර ගත්ෙත් ෙකෝඩුකාර ගතිය මඟහරවා 
ගනු පිණිස. ඒත් නිදි යහනට එන්නට ෙපර නානකාමරය ෙවත දිවගිය රෙම්ෂ් කෑ බී සියල්ලම වමනය 
කෙළ්ය. 

 

**** 

“සංජීවනී කරුණාරත්න?” 

“ඔව්. ඔයා කවුද?” 

“මම මංජුලා. ළමෙයෝ ඔයාට මතක නැද්ද? ඔයා අෙප් ඒ ෙලවල් පංතිෙය් හිටියා ෙන්ද?” ෙමවර ඇය 
කිව්ෙව සිංහෙලනි. 

“මංජුලා..!” 

සංජීවනී පුදුමෙයන් බලාෙගන. එදා තම පංතිෙය් නිල ඇඳුෙම් ටයි පටි, ඉණ පටි ෙලහාෙගන කෑමක් 
නිතරම අෙත් තිබුණු මංජුලා ෙනෙමයි ෙම්. තමා ඉදිරිපිට ඉන්ෙන් රූමතියකි. සූක්ෂම ෙලසින් රූලාවන්ය 
පිළිෙවතක් අනුගමනය කරන ෙම් රූමතියෙග් ෙකාණ්ඩෙය් එක ෙකස් ගහක්වත් ඇයට නුවුමනා ෙලසින් 
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දඟකාර නැත. ඇයෙග් හිෙස් සිට පාදාන්තය ෙතක් ෙදවරක් ෙතවරක් බැලූ සංජීවනීට මංජුලා 
දැළඹුවකෙගන් සමනළියක් බවට හැරී ඇතැයි සිතිණ. 

“ෙවනස් ෙන්ද?” මංජුලා සිනාෙවමින් අසයි. 

“ඔයා දැන් හරි ලස්සනයි,” සංජීවනී කිව්ෙවත් හිනාවකින්. 

“මම ලංකාෙව් ෙඩාක්ට ෙකෙනක් මැරී කරලා ෙමෙහ ආවා. ෙගදර ඉන්න කම්මැලිකමට ෙමෙහ 
ෙකාණ්ෙඩ කපන්න කියල ෙදන පංතියකට ගියා. ඊට පස්ෙස එතනින් ගියා ෆැෂන් ඉස්ෙකෝෙලකට. මම 
ඉෙගන ගත්තු ෙද්වල් මටම කරගත්තා!” 

මංජුලා සුපුරුදු දයාෙවන් කතාබහ. සංජීවනී උසස් ෙපළ පංතිෙය් දී මංජුලා එක්ක වචන දහයකට වඩා 
කතා කරල නැතුව ඇති. 

“අද ෙමෙහ?” 

“ෙම් ෆැෂන් ෙෂෝ එකට ෙහයාර් ඩිසයින් කරන්ෙන මමයි,” මංජුල ා කිව්ෙව ෙදවුර හකුළුවමින් එක 
අතකින් මුෙව් නළියන හිනාව වසා ගන්න තැත් කරමින්. ෙදන්නා එක්ක රහසක් ෙබදාගත්ත කියල 
සංජීවනීට හිතුන. 

“ඔයා ෙමානව ද ෙමතන කරන්ෙන?” මංජුලා අහනව. 

“මම තමයි ඇඳුම් බාරව ඉන්ෙන. ඩිසයින් නම් ෙනෙමයි. ෙෂෝ එකට ලැහැස්ති කරන්නයි එතනදි 
බලාගන්නයි ආෙය් ආපහු ෙගනාවම සුද්ද කරන එකයි තමයි මෙග් ෙජාබ් එක.” 

“හරි ෙෂෝක්. හරි ෙෂෝක්. ඔයාෙග හබී ෙකාෙහාමද?” සංජීවනීෙග් උරහිස අල්ල ෙගන මංජුලා අහනවා. 

“අපි ෙවන්වුනා,” සංජීවනී ෙමවර කිව්ෙව ඉං�සිෙයන්. 

“ඒකට කමක් නෑ..” මංජුලා කියාෙගන යයි. “ඔයාට ෙමතන අත්දැකීම් වලින් ඔයාෙගම ඩිසයින් පටන් 
ගන්න පුළුවන්. මට මතකයි ඉස්සර ඔයාට ලස්සනට ඇඳුම් ෙතෝරන්න පුළුවන්,” මංජුලා ෙවතින් ලැබුෙන් 
දිරි වදනක්. සංජීවනී හිතුවා අනිත් ලංකාෙව් අය වෙග්ම ස්වාමි පුරුෂයාෙගන් ෙවන්වුනා කිව්වම මංජුලාත් 
අහක බලා ගනියි කියල. 

“ස්තූතියි මංජුලා. එන්න මම ඔයාට ෙපන්වන්නම් අෙප් නිරූපිකාෙවෝ ඇඳුම් මාරු කරන කාමර. ෙම් 
පැත්ෙතන් යමු.” 

“අද හවස ෂූට් එක ඉවරෙවලා අපි ෙදන්න  ඩිනර් යමුද?” මංජුලා අහනවා. 

“කීයට ඉවරෙවයි ද දන්නෑ,” කවදාවත් නියමිත ෙවලාවට ඉවර ෙනාෙවන ඡායාරූප ගැනිල්ල ගැන දන්න 
නිසා සංජීවනී කිව්ව. එෙහම නැතිව දැන් එයාට අහවල් ෙවලාවට ෙගදර ඉන්න ඕන කියල නීති දාන 
ෙකෙනක් ඉන්නවට ෙනෙවයි. 
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“මෙග් හබී අද රෑ වැඩ. මට කමක් නෑ ඕන ෙවලාවක්,” මංජුලා පිළිතුරු ෙදයි. “මට ඔයාෙගන් රුක්ෂානිලා 
ගැන අහගන්නත් ඕනා,” ඇය සිංහෙලන් ෙහමිහිට පවසා සුදුමැලි සුදුහම සහ දිග ෙකෝටු වැනි අත් තිබුණු 
සුරූපී තරුණියන් රැසක් පිරි කාමරයකට ඇතුල් වූවාය. 

 

**** 

“විසිපස් ෙවනිදා තිෙයන්ෙන රන්පිටිගලෙග් ෙවඩින් එක.” 

“මට යන්න ලැෙබන්ෙන නැහැ. මාවතගම ෙක්ස් එක එදාට අහන්ෙන. කීයට පටන් අරන් කීයට ඉවර 
ෙවයිද කියන්න බෑ.” 

“මට තනියම යන්න පුළුවන්ද? මමත් ෙනාගිහින් එෙහනම් තෑග්ගක් විතරක් යවනවා.” 

“සල්ලි ෙදමු පස්ෙස ෙගදරට රෑ ට කන්න ආරාධනා කරලා. මිනිහා ෙම් දවස්වල හතර වෙට්ටම ණය ෙවලා 
මඟුල් කන්න. දැන් රිම් එෙකන් යන්ෙන කියලා කිය කිය යනවා, අහන එකාටයි නැති එකාටයි.” 

“පව්…. ඔෙහාම පටන් ෙගන කවදා ණෙයන් ෙගාඩ එයිද?” 

ඒත් සමන්තට එය ඇසුෙණ් නැත. ඔහු හිත ෙවනත් මාතෘකාවකට බැස හමාරය. සිය අතැති රිදී පැහැති 
ෙමාන්ට් බ්ලාන්ක් පෑන ඇඟිලි ෙදක අතර කරකවමින් මුකුත් සටහනක් ෙනාකළ ද ඔහු හිත තිබුෙණ් ඉතා 
ඈතක. 

�නි තමා කියවමින් සිටි දිනපතා ඉං�සිෙයන් පළ ෙකෙරන පුවත්පත නවා සිය උකුෙළ් තැබුවාය. මාස 
තුනක් ඉක්මවා තිබුණද ගැබ්බර බව තවම පිටතින් ෙනාෙපෙන්. අසල ඇති පුටුවක තවත් සිංහල ඉං�සි 
දිනපතා පත්තර කිහිපයකි. එක් පත්ර සමාගමකින් පළ ෙකෙරන ෙතාරතුරු පමණක් ෙනාකියවා හැම 
පැත්තම විමසා බැලීම ෙමම නිවහෙන් සිදුෙවයි. අහළ පහළ අය ඔවුන් කියවා ඉවර කරන ලද පත්ර ඉල්ලා 
ගන්නට හවස් කාලෙය් ඔවුන්ෙග් නිවසට පැමිෙණති. ලංකාෙව් අෙලවි ෙවන එක් පත්රයක් කියවන්න අඩුම 
වශෙයන් තවත් පුද්ගලෙයෝ දහයක් විස්සක් සම්මාදම් ෙවති. 

උසට ෙගාඩ නැඟී ඇති තාප්පය නිසා පාෙර් යන එන අයෙග් කතාබහ ඇසුණද ඔවුන්ව ෙපෙනන්ෙන් 
නැත. සැමියා එක අෙතකත් බිරිඳ තවත් අෙතකත් බලාෙගන ඉතා සාමකාමී වාතාවරණයක පසු වූහ. 

ඔහුෙග් සිත ෙයාමුව තිෙබන කාරණය ඇය දන්ෙන් නම් ඇයෙග් සිත සලිත ෙවනු නිසැකය. එෙහත් 
ඇයෙග් සිත එවන් කුකුස් හිතක් ෙනාෙව්. මංගල උත්සවයකට සහභාගී වන්නට සුදුසු අලංකාර සාරියක් 
ඇය රන්පිටිගලෙග් මංගල්යයට සහභාගී වන්නට ෙතෝරාෙගන තිබුණි. එය ඔවුන් රන්පිටිගල යුවලට 
මුදලින් කරන ත්යාග්යයට වඩා ෙබෙහවින් මිල අධික වූවකි. දැන් මංගල උත්සවයට සහභාගී ෙනාවන 
ෙහයින් එය අඳින්නට තැනක් ගැනයි ඇයෙග හිත විමසුම් කෙළ්. සාරි හැට්ටයත් මහල ඉවරයි. ගැබ්බර බව 
නිසා ආෙය් හැට්ෙට මිමි ෙවනස් ෙවන්න කළින් ෙකාෙහ් හරි තැනකට ඇඳන් යන්න ඕන. 

“මැඩම් ෙමන්න ලියුම් ආවා.” 
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ෙගදර ෙමෙහකාරිය ලියුම් කවර කිහිපයක් හා කුඩා පාර්සලයක් �නි අත තැබීය. 

“බයිසිකෙල් ෙබල් එක ගහනවා ඇහුෙනත් නෑෙන්.” 

“මම නිකමට වෙග් පාර පැත්තට ඔළුව දානෙකාටමයි ලියුම් බයිසිකෙල් ආෙව් ඔන්න,” මාලි කියන්ෙන් 
ඇස් මුණ ෙනාගැසී. 

“ෙමයා බලාෙගන ඉන්ෙන ගෙමන් ලියුම් එනකන්ද? නැතිනම් ලියුම්කාරයාව දකින්නද?” 

වැඩකාරිය ෙගතුලට ගිය පසු �නි විමසයි. සමන්තෙගන් පිළිතුරක් නැත. 

මඩ පැහැති ඝනකම කවරයකින් ආවරණය වුනු හතරැස් ෙපට්ටියක් බහාලන ලද කුඩා පාර්සල් කවරය ලිපි 
අතර තිබුණි. අෙනක් ලිපි පෙසක තබා එය එවා ඇත්ෙත් කවුරුන් දැයි �නි විමසිලිමත් වූවාය. 

දැන් ෙලෝකෙය් ඇති නා නා ෙමෝස්තර වලට අනුව කටයුතු කරන ලාංකික සමාජය සිය උත්සව 
පවත්වන්ෙන් ෙලාව සියළු සිරිත් විරිත් හා විලාසිතා එක් කරගත් කැඳ හැලියක ආකාරෙයනි. 
ධනවතුන්ෙග් වටිනා කාලය මුදල් හදල් ඉපැයීමට ෙයාදවනු පිණිස ඉතිරි කර ඔවුන්ෙග් තත්වය රටට 
කියාපාන්නට හැකිවන ෙලසකින් සංග්රහ උත්සව සංවිධානය සඳහා ෙවනම පිරිසක් දැන් බිහිවී සිටිති. 
අෙනකා පරදවන්නට අවශ්ය තරඟයකට ෙපනී සිටින ෙලසින් තම හැකියා දක්වනු පිණිස ෙමාවුන් 
ධනවතුන්ෙගන් ෙහාඳ මුදලක් ගරා ගනිති. ආරාධනා පත්ර අද මුද්රණය කරන්ෙන් ආනයනය කරන ලද 
වටිනා කඩදාසිෙය් පමණක් ෙනාෙවයි. ෂැම්ෙප්න් ෙබෝතල් අනුකරණෙයන් නිමැව ඇති ප්ලාස්ටික් 
ෙබෝතල්වල, මල් මිටක් වටා ඇති රිබන් පටියක, ඇතුල හිස් කර ෙසෝදා අතින් පින්තාරු කරන ලද 
බිත්තර කටු වැනි දෑ දැන් ආරාධනාපත් ලියන්නට පසුබිම් ෙවති. 

ඇරුණු ෙපට්ටිය ඇතුෙල් තිබුෙණ් පිඟානක් නිමැෙවන ෙපෝසිෙල්න් මැටිෙයන් සකස් කර, පාට 
කිහිපයකින් ඔප දමන ලද සිහින් හතරැස් ටයිල් තීරුවකි. නාන කාමරයක බිත්තිෙය් අලවන්නට එය 
සුදුසුය. ආරාධනාව ලියැවී ඇත්ෙත් එහිය. 

“අපිටත් ආරාධනා කරල ශාස්�ෙග් දුවෙග් මංගල්යයට.” 

සැමියාෙගන් පිළිතුරක් නැත. හිස ඔසවා ඔහු ෙදස බැලු ඇයට ෙපනුෙන් කල්පනාවක නිමග්නව සිටින 
සමන්තව. 

“අපිටත් ආරාධනා කරල ශාස්�ෙග් දුවෙග් මංගල්යයට.” 

ඇය මඳක් හයිෙයන් කීවාය. ඇයෙග් උස් කටහඬ ඔහු සිටි සමාධිෙයන් අවදි කරන්නට සමත් වුණි. 

“ෙමාකක්ද කිව්ෙව්?” 

“අපිටත් ආරාධනා කරල ශාස්�ෙග් දුවෙග් මංගල්යයට.” 

ෙමවර ඇය සාමාන්ය ස්වරෙයන් කීවාය. 
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“කවදද?” 

“විසිපස් ෙවනිදා… ෙම් මාෙස්.” 

ඔහු ෙනාමනාපෙයන් ඈ ෙදස බැලීය. 

“දැන් එකපාරක් කිව්ෙව එදාට තමයි මාවතගම ෙක්ස් එක අහන්ෙන.” 

ඇයද ෙනාසන්සුන් සිතින් ඔහු ෙදස බලයි. 

“ඔයා යන්න.” 

ඔහු අෙත් ඇති පෑනත් සටහන් ෙකාළත් එක්කාසු කරන්නට වූෙය් පුටුෙවන් නැඟිට යන්න සූදානෙමනි. 
ෙමතැන නිවිහැනහිල්ෙල් තව දුරටත් පසුවන්නට ෙනාහැකි බව ඔහුට දැණින. 

“අනුමාෙනට පියුමි යයි. ෙද්වින්ද තාම ලංකාවට ඇවිත් නෑෙන. මට පියුමි එක්ක යන්න පුළුවන්. හරියටම 
යනවද කියල ෙහායාගන්න ඕන… නෑ, එයා ෙනාගියත් යන්න ඕන. මම අඳුනන අය ඕන තරම් ඉඳියි.” 

ඇය හුන් තැනින් නැඟිට ගිෙය් වහාම පියුමිට දුරකතන ඇමතුමක් ගන්නට. වටිනා අලුත් සාරිය අඳින්න 
වඩා ෙහාඳ අවස්ථාව ෙම්කයි. කලින් ආරාධනාව ලැබුන රන්පිටිගලෙග් මංගල උත්සවයට සහභාගී 
වන්නට ගත් තීරණය තනියම යා ෙනාහැකි නිසා තමා ප්රතිෙක්ෂ්ප කළ බව ඇයට මතක් වුෙන් වත් නැත. 
ඇය ගිය පසු තම අසුනින් ෙනානැඟිට යළිත් එහි හරිබරි ගැසුණ සමන්තට සිය භාර්යාව කළ මිමිණුම් බස් 
ඇසී මුහුෙණ් මඳ සිනහවක් පැතිර ගිෙය්ය. තමා අද ෙහටම හාවඩ් විශ්වවිද්යාලය බලා ගුවන්ගත වන්නට 
ෙපර කළ යුත්තක් ඇත. එය කරනවාද නැද්ද යන්න ගැන යළිත් ඔහු කල්පනාවට වැටුණි. 

 

**** 

“අද ටැක්සියක් අල්ලගන්න රණ්ඩු කළා. ෙසාරි පරක්කු වුනාට.” 

“අනුමානයක් නෑ ඔෆිස් එෙකන් පිටවුෙන් අන්තිම මිනිත්තුෙව ෙවන්නැති. ඔෙහාම වැඩ කරන්ෙන කාට 
හම්බ කරන්නද ළමෙයා?” 

රුක්ෂානි කට ෙකානකින් හිනාවුෙන් වැරැද්ද තමාෙග බව දන්න නිසා. වැඩ කරන්ෙන ඊට ඇති ආශාව 
නිසා. සාර්ථක ප්රතිඵල ලැෙබන විට තම හැකියාව ගැන තෘප්තිමත් බවක් දැෙනන නිසා. සල්ලි ගැන 
හිෙතන්ෙන ෙවන ෙකෙනක් මතක් කළාම. 

“ආන්ටීටීටීටීටී……” 

ෙදමහල් නිවෙස සාලය මැදින් වැටුණු තරප්පු ෙපළ දිෙග් අවුරුදු දහයක හා ෙදාළහක පිරිමි දරුවන් 
ෙදන්ෙනක් හැල්ෙම් දිවෙගන ආහ. 
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“මම ෙලවල් පෙහ්.” 

අවුරුදු දහෙය් දරුවා උදම් අනියි. 

“ෙමයා මෙගන් අහෙගන පහට ගිෙය්. මම ඉන්ෙන හෙත්.” 

අවුරුදු ෙදාළෙහ් දරුවා තමන්ෙග් වැඩිමහල් තත්වයත් ඒ නිසා ඇති වැඩි හැකියාවත් පැහැදිලිව තහවුරු 
කරන්නට වෑයම් කරයි. 

ඔවුන් කතා කරනුෙය් පරිගණක යන්ත්ර �ඩාවක් ගැන. ෙලාව වටා ඉතා සීඝ්රෙයන් ප්රචලිත ෙවන ෙමම 
ෙසල්ලම ඔවුන් ඉදිරිපිට ඉන්නා තරුණියෙග් සිහිනයක් සැබෑවීමකි. 

“ප්ලීස් ආන්ටි කියලා ෙදන්නෙකා යකඩයා ෙමල්ල කරන හැටි. අපි ඔයා එනකම් බලා ෙගන උන්ෙන.” 

දරුවන් ෙදෙදනා ආයාචනය කරති. 

“උඩට දුවල එන්න. නැත්නම් ෙමයාලෙගන් ෙබ්රුමක් ෙවන්නෑ.” 

දරුවන්ෙග් මව ෙවතින් අනුමැතිය ලද රුක්ෂානි ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් බලාෙපාෙරාත්තු පුරවාගත් සිනහ 
මුහුණු දිහා බලා ඔවුන් සමඟ උඩු මහලට නැඟ්ගාය. පවුල් හතරක් පහක් දැනටමත් සාලෙය් එක් ෙරාක්ව 
සිටිති. රා� ෙභෝජන සංග්රහයට තවත් ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් එනු ඇත. රැකියා, දරුවන් හා දරුවන්ෙග් පාසැල් 
ගැනත් ලන්ඩනෙය් හා ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන තත්වය ගැනත් වැඩිහිටියන් අල්ලාප සල්ලාපෙය් ෙයෙදති. 
ඔවුනතර ගැවෙසනවාට වඩා තරුණිය කුඩා දරුවන් හා කතාබහට කවදත් කැමතියි. 

නිවෙස් ෙසල්ලමට ෙවනම කාමරයකි. සීතල ෙද්ශයක ජීවත්ෙවන දරුවන් අවුරුද්ෙද් වැඩි කාලයක් ගත 
කරන්ෙන් නිවහන තුල. ෙසල්ලම් බඩු කාමරය පුරා විසිර ඇත. පැත්තක ඇති රූපවාහිනිය හා සම්බන්ධ 
කරන ලද ෙකාම්පියුටරෙයන් දිස්ෙවන්ෙන් ඔවුන් තවමත් ෙසල්ලෙමහි නිරත ෙවන ආකාරයයි. සාදයට ආ 
දරු දැරියන් සියල්ලන්ම ෙමහි රැස්ව සිටිති. 

ෙනාෙබෝ ෙව්ලාවකින් ඇය වට කරගත් දරු දැරියන් ප්රශ්න පිට ප්රශ්න නැඟූහ. සිය පවුල්වල වැඩිහිටියන්ට 
ෙනාවැටෙහන ෙමම ෙසල්ලම ඉතා සරලව කියා ෙදන රුක්ෂානිව ඔවුන් සැලකුෙව් සම වයෙස් අෙයකු 
හැටියට වුවත් ඇයෙග් �ඩා දැනුම ගැන වූ මහත් ෙගෟරවයකින්. 

“අෙන් ළමයිෙන් දැන් ඇති ඉතින් ෙම් ආන්ටිට කරදර කලා.” 

පැයකට පමණ පසු කාමරෙය් ෙදාර කවුල්ෙලන් ඔළුව එබූ ෙගදර අයිතිකාරිය සිනහ මුහුෙණන්. 

“කාණ්ෙඩ කන්නත් ලෑස්ති. ඔයා මුකුත් බිව්ෙවත් නෑෙන්.” 

ඊට කිසිත් කියන්න ඇයට ඉඩක් ෙනාදී නිවහෙන් සීනුව වැදුණි. රුක්ෂානිත් ෙගදර අයිතිකාරියත් තරප්පු 
ෙපළ මුදුෙන්. ෙදාර ළඟ අසුනක වූෙවක් ඉන් ෙනානැඟිට අත දිගු කර ෙදාර ඇරියා. හීන්දෑරි කඩවසම් 
තරුණෙයක් පුළුල් සිනහවකින් මුව සරසා ෙගන. ඉන්දුනීසියාෙව් නිම කරන ලද බතික් කමිසයක් ඔහු 
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ඇඟලා ඇති බව රුක්ෂානි දුටුවා. ඔහුෙග ෙදෙනත් තරප්පු ෙපළ ෙවත ෙයාමුවුණි. වහා පඩි ෙපළින් බැස 
ගිය ෙගදර අයිතිකාරිය කම්මුල් අසලින් වායුව සිඹිමින් ඔහුව පිළිගනිද්දී රුක්ෂානි තරප්පුෙව් බැම්මට 
ෙහ්ත්තුවී ඔවුන් ෙදෙදනා දිහා බලා සිටියාය. පැමිණ සිටි සැෙවාම පාෙහ් ඔහු වට කරගත්හ. ඔවුන් හා කතා 
බහ කළත් ඔහුෙග් ඇස් සෑම තත්පර කිහිපයකටම සැරයක් රුක්ෂානි ෙවත ෙයාමු වුණි. 

කෑම කාමරෙය් දිගු ෙම්සයක් මත රා� ෙභෝජනයට කෑම ෙබාෙහාමයකි. තවත් පැත්තක පිඟන් ෙකෝප්ප 
හැඳි ගෑරුප්පු සමඟ වතුර හා ෙවනත් බීම ජාති පුරවන්නට වීදුරු රැසකි. චමත්කාර ෙලසකින් සියල්ලම 
තබා ඇත. සාලෙයන් කෑම කාමරයට සියල්ෙලෝම කාන්දම් ෙස් ඇදී ආෙව් ආහාරවලින් එන රස සුවඳ 
ගැනත් එය ඉදිරිපත් කර ඇති දැකුම්කළු ආකාරය ගැනත් ගුණ වර්ණනා කරමිනි. 

හිස් පිඟානක් රැගත් රුක්ෂානි කුඩා දරුවන් හා එක්ව කෑම ෙබදා ගත්තාය. වතාවක් ඇය අර කඩවසම් 
තරුණයා අසලින්ම ගිෙය් කෑම කාමරෙය් ඇති තදබදය නිසා ඇෙඟ් ගෑෙවන ෙනාගෑෙවන තරම් ලඟින්. 
ඔහුෙග් වෙත් යාන්තෙමන් තැවරුණු පිරිමි සුවඳ විලවුන් ඇෙග් නැහැයට දැනුණි. එෙහත් සමීපෙයන් යද්දී 
ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් ෙනත් ගැටුෙන් නැත. ඈතින් සිටියදී එකිෙනකා ෙදස විටින්විට බැලුවද ලඟින් ගිය 
එකම වතාවකවත් ඔවුන් ෙදෙදනා උවමනාෙවන්ම අෙනකාෙග් ෙදෙනත් මඟ හැරියහ. 

කෑමවල රස තළුමරා අගය කළ අමුත්ෙතෝ සිය ෙකාත් ගසා ෙබදාගත් පිඟන් හිස් වන තුරු කතා බෙහන් 
අඩු වූහ. දරුවන්ෙග් ප්රශ්න අසූහාර දහසකට උත්තර ෙදන රුක්ෂානිට ඔහු කරන කතාබහ ඇසුෙන් නැත. 
නමුත් ඒ පැත්ෙතන් එන සිනහ හෙඬන් ඔහු වටා ඔහුෙග් කතාබහ අගයන පිරිසක් ඇති බව ඇයට ෙත්රුම් 
ගත හැකි වුණි. 

කෑෙමන් පසු කාන්තාවන් කෑම ෙම්සය අස්පස් කරද්දී පිරිමි පක්ෂය සාලෙය් ඇති පුටු ෙම්ස එහාට ෙමහාට 
කළහ. බයිලා පදයකින් ආරම්භ වුනු සංගීත සාජ්ජයට ගිටාරයක් හා තබ්ලාවක් එක්වුණි. තාලයට 
ගයන්ෙනෝ ෙමන්ම මඳක් වැඩිෙයන් මත්පැන් කටට හලා ගත්ෙතෝ ෙවරි මෙතන් බයිලා කියන්නට එකතු 
වූහ. තරුණයා අෙත් වූ මත්පැන් වීදුරුව ෙසෙමන් ෙසෙමන් හිස් වුවත් ඔහුෙග් පද ෙගාත ගැසුෙන් නැත. 
රැස්ව උන් පිරිස හා හරි හරියට හිටිවන බයිලා කියන්නට ඔහු දැන සිටිෙය්ය. 

අතුරුපෙසන් හා ෙත් ෙකෝපි පානෙයන් පසු එකා ෙදන්නා නිදිකිරන සිය දරු දැරියන් කරපින්නා ෙගන 
නැවතත් හමුවන්නට ෙපාෙරාන්දු ෙවමින් සාදෙයන් සමු ගත්හ. සාදය පැවැත්වූ ෙගදර අයිතිකාර සැමියාත් 
බිරිඳත් සිය ෙවෙහස මහන්සිෙය් සාර්ථක ප්රතිඵල අගයන සියල්ලන්ටම ආචාර සමාචාර දැක්වූෙය් ඉතා 
සතුෙටනි. 

සාලෙය් එක ෙකානක තරුණයා සුවපහසු ෙලස වාඩිෙගන. තරප්පුෙව් මැද පඩියක රුක්ෂානි වාඩිෙගන. 
පිටත්ව යන හැම ෙදනාෙග්ම වදන් වලට පිළිතුරු දුන්නද දැන් ඔවුන් එකිෙනකා ෙකෙරන් දෑස් මෑත් කෙළ් 
ඉතා අඩුෙවනි. 

“රෑ පරක්කු වුනා ෙන්ද? දැන් ටැක්සි වල යන්න එපා. ෙමෙහ ඉඳලා උෙද් යන්න.” 

ෙගදර අය හැරුණු කළ අන්තිමට ඉතිරිව ඇත්ෙත් තරුණයාත් තරුණියත් පමණි. ඒ ෙයෝජනාව ෙගදර 
අයිතිකාරියෙගන්. 

“මම ගිහින් ඇරලන්නම්.” 



279 
 

තරුණයා සිය වාහනෙය් යතුරු කැරැල්ල ඇඟිල්ෙල් කරකවමින් සුව පහසු ආසනෙයන් නැඟිටියි. 

“ආෙන්… මට ඔය ෙදන්නව අඳුන්නලා ෙදන්නත් ඉඩක් ලැබුෙන් නැහැ.” 

ගෘහණිය සිය කණගාටුව පළ කළාය. 

“ඇරලන ගමන් ෙදන්නට අඳුරගන්න පුළුවනි. ෙමයා ෙහාඳ ෙකාල්ෙලක්. බය නැතුව දුෙවක් එක්ක යවත 
හැකි.” 

ගෘහ මූලිකයා පැවසුෙව්ය. 

සංග්රහයට ස්තූති ප්රශංසා පළකර ෙදෙදනාම එකට ෙගදරින් පිට වූහ. කිසිත් කතා බහක් නැතුව ෙදෙදනා 
පාර අයිෙන් නවතා තිබුණු වහලක් නැති වාහනය ෙවත ගියහ. රුක්ෂානි ඇස් ෙලාකු කර ඔහු ෙදස බැලීය. 

“ඩියාබ්ෙලෝ ෙරෝඩ්ස්ටර්….ෙමාකක්ද අවුරුද්ද?” 

“1995.” 

තරුණයා උත්තර ෙදන්ෙන �තිෙයන්. ලැම්බගීනි රථෙය් මඟී ආසනෙය් ෙදාර ඔහු අතින් ඇරුණි. එහි 
ෙදාර අෙනක් වාහනවල ෙදාරවල් ෙමන් ෙනාෙව්. ෙමහි ෙදාරවල් ඇෙරන්ෙන් එළියට ෙනාව ඉහළටයි. 
ඔහු ෙදාර ඇරිෙය් ඔරෙලෝසුෙව් කටු කැරෙකන අතට විරුද්ධවයි. රුක්ෂානි අසුන් ගත්තාට පසු ඇයෙග් 
ෙදාර ෙසෙමන් වසා වෙටන් ඇවිද ඔහු සිය ෙදාර ෙනාහැර රියැදුරු ආසනයට පැන එහි හිඳ ගත්ෙත්ය. 
කිසිත් කතාවක් නැතිව ඔහු රථය පණගන්වා එය ඉදිරියට රැෙගන ගිෙය්ය. 

“බිංදුෙව ඉඳන් කිෙලෝමීටර් සීයයට යන්න පුළුවන් තත්පර 4.09 න්.” 

ඔහු කියන්ෙන උදම් ස්වරෙයන්. 

“ෙමච්චර වටින වාහනයක සද්ෙද ෙම් තරම්.” 

“පාෙර් යනෙකාට හැෙමෝටම ඇෙහන්න.” 

ඔහු කියන්ෙන උදම් සිතින් ෙනෙමයි. විහිළුවට. 

“ෙමාකක්ද ෙම් පාටට කියන්ෙන?” 

“සුපර් පියාඹත හැකි කහ පාට.” 

ෙමවර ඔහු පිළිතුරු ෙදන්ෙන විහිළුවට ෙනෙමයි. ඇත්තටම. 

රුක්ෂානි පදිංචිව ඉන්ෙන් ෙකාෙහ් දැයි ඔහු විමසුෙව් නැත. තමා රැෙගන ඉදිරියට ඇෙදන සාතන්ෙග් සුපර් 
වාහනය යන්ෙන් ෙකාෙහ් දැයි ඇය ප්රශ්න කෙළ් ද නැත. සුහද නිහඬතාවෙයන් පසු වූ ෙදෙදනා නිසසල 



280 
 

රා�ෙය් තැනින් තැන දිෙලන විදුලිෙයන් නැහැවුනු කළුවර මාර්ගෙය් වාහනෙය් අනගි ෙගරවිල්ලට සවන් 
ෙදමින් ගමන් කෙළ් ජීවිත කාලයක්ම දැන හඳුනන ෙදෙදනක් ෙලසයි. 

ඔවුන් පිටුපසින් ආ කළු පැහැති ෙපෝෂා කෙර්රා 911 වාහනයක් ෙව්ගය මඳක් අඩු කර ඔවුන් ෙදස බලා 
පසු කරෙගන ගියහ. 

“අන්න යනවා ගෑණු යටඇඳුම් ඇඳ ගත්ත ස්ෙපෝට්ස් කාර් එකක්.” 

“ඒ කියන්ෙන ෙම්ක ඇඳන් යන්ෙන පිරිමි යටඇඳුම් කියලද?” 

ඔහු කිසිත් ෙනාකියා හිනාවකින් මුහුණ සරසා ගනියි. වාහනෙය් ඇතුලත ඇත්ෙත් සීමිත ආම්පන්න 
කිහිපයකි. ඉතා චාම් ෙලසින් වාහනයකට උවමනා මූලික අවශ්යතා පමණකින් එය සමන්විතය. 

“ඔරෙලෝසුවක් නැහැ ෙන්ද පිරිමි වාහෙන්ට?” 

ඇය අසන්නීය. 

“ෙව්ලාව ෙනාදන්න ෙකාට ෙව්ලාව ෙගෙවනවාද?” 

ඔහු අසන්ෙන්ය. 

“දැන් මට වැටහුණා ඔයා අද එන්න පරක්කු වුෙන් ඇයි කියලා.” 

ඔහුෙග් මුහුණ සිනහවකින් සැරසිණ. 

“මම ඔයාට සිල්ක් වස්ත්රයක් අරන් ෙදන්ෙන නැහැ.” 

ඔහු පැවසීය. රුක්ෂානි එවර කිංකිණි හඬලා සිනහා වූවාය. 

කාන්තා පාර්ශවය විසින් කරන මංගල ෙයෝජනාවකට පිරිමියා එකඟ ෙනාවුෙනාත් සිල්ක් වස්ත්රයක් ත්යාග 
කිරීෙමන් කාන්තාව සැනසීම පැරණි �තාන්යෙය් පිරිමියාෙග් සිරිතකි. 

 

**** 

ෙහෝෂම් පාර්ක්හි තණපිල්ෙල් දැවැන්ත ගහක ෙසවනැල්ල අල්ලාගන්නට ඇතිරූ ඝන ෙපාෙරෝනයකි. ඒ 
මත වැතිර අව් කණ්ණාඩියකින් ඇස් වසාෙගන ඉන්නා රුක්ෂානිට නින්ද ෙගාස් නැතිබව දන්ෙන් ඇය 
ඉඳහිට අහන ප්රශ්නයක් ෙදකක් නිසා. සුළු ෙවලාවකට මඳක් නින්ද ගියත් හසන්ති නැවතත් අවදිෙයන්. 
ෙම් හසන්ති ලංකාව බලා යන ගමන අතරමැද. හීත්ෙරෝ ගුවන් ෙතාටුපල කරා අවුත් එතැනින් ලංකාවට 
යන්න ගැට්වික් ගුවන්ෙතාටුපල එයා ෙයාදා ගත්ෙත රුක්ෂානිව ලන්ඩන් ඉන්න පැය ගාණට හමුෙවලා 
යන්නයි. 
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ගිම්හානය උදාවීමත් සමඟ සුදුහම ඇති සියල්ෙලෝම ඇඳි පුටුවල ඈඳිෙගන ෙහෝ තුවායක වැතිර 
එළිමහෙන් අව්ව තපිති. ෙපෙනන මානයක අව්ෙවන් ආවරණය වූ තැනක ඉන්ෙන් අපි ෙදෙදනා පමණක් 
යයි හසන්තිට සිතුණි. 

“අර ෙදන්නාව හම්බ ෙවනවාද?” 

“එෙහම තමයි හිතාෙගන ඉන්ෙන.” 

“ආච්චි කැමැති ෙවයිද?” 

“දන්නෑ කියන්න. තාම මට ලියපු බව කියල නැහැෙන.” 

“ඔයා කැනඩාෙව් ඉෙගන ගන්න බව ඒ ෙදන්න දන්නවාද?” 

“ම්හු. නැහැ.. බැංකුව බාෙර් ආපු ලියුම චූටි මැණිකාට දුන්නම එයා මට එව්වා. මම තාම උත්තර ලිව්ෙව 
නෑ.” 

“රෙම්ෂ් ෙමාකද කියන්ෙන?” 

“එයාට මුල ඉඳලා කතාව කියන්න ගිහින් හරි වැෙඩ්,” හසන්ති හිනාෙවනවා. 

“ඇයි ඒ?” 

“මුත්තාෙග නම උප්පැන්න සහතිකෙය්. ඒත් තාත්තෙග නම නෑ.” 

රුක්ෂානි එතැනින් එහාට කිසිවක් ඇහුෙව නැහැ. ෙවනදා ෙකානක් අල්ලගත්තම ෙස්රම දැන 
ෙහායාගන්න ඕන රුක්ෂානි අද නිහඬයි. ඇයෙග් වයර්ලස් දුරකතනය බර්.. බර්.. ගා නළියන්නට විය. 
කෙණ් රඳවාගත්තක් අත ගා ඇය ඊට පිළිතුරු ෙදයි. 

“අපි ඉන්ෙන පැවිලියන් එක ළඟ,” ඇය ඊට පවසා ඇමතුම විසන්ධි කළාය. 

සංජීවනී ඔවුන් අතරට මුලින්ම දිව ආවාය. �තිෙයන් හසන්තිව බදාගත් ඇය උඩ පැන්ෙන් නැතුවා විතරයි. 
සංජීවනී තුලින් කිසිදා ෙනාදුටු උතුරා යන සතුටක් පිරි මුහුණක් දිස්ෙවයි. ඇයෙග් ඇඳුම් පැළඳුම් නැවතත් 
�යංකරයි. 

සංජීවනී ෙවතින් මෑත් ෙවද්දි ෙකල්ෙලා  ෙදන්ෙනක් එක්ක ෙකාල්ෙලක් ඔවුන් ෙවතට පියවර මැන්ෙන 
බඩු ෙගාඩකුත් අතින් කටින් එල්ලෙගන. 

“මංජුලා? වජිරා?” හසන්ති පුදුමෙයන්. 

“දැක්ක ද හසන්ති නම් මාව අඳුනගත්තා එකපාරට,” මංජුලා සතුටින් හසන්තිව බදාගනියි. වජිරාත් 
හසන්තිව තුරුල් කරගත්තා ෙමාෙහාතකට. වජිරා තවත් උස ගිහින් කියල හසන්තිට සිතුණ. 
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“ෙම් ෙගාල්ලන්ව ෙහායා ගත්ෙත සංජීවනී,” රුක්ෂානි කට්ටිය  ෙගනාපු බඩු තියන්න ෙපාරවනෙය් තැන් 
ෙහායනවා. 

“ෙම් සාගර. එයාව ෙහායාගත්ෙත රුක්ෂානි,” සංජීවනී සාගරව ෙපන්නලා හිනා ෙවවී කියනවා. සාගර 
ඇවිත් හසන්තිට අතට අත දුන්න. 

තණපිල්ෙල් ෙපාරවනය උඩ ඇතිරූ ෙපට්ටිවල දින ෙදක තුනක් තිස්ෙස් සංජීවනී අතින් දින ෙදක තුනක් 
තිස්ෙස් පිළිෙයල වූ ආහාර ෙබාෙහාමයකි. රස්නය ඇති එළිමහෙන් ෙනායිඳුල් වන්නට ෙතෝරා ගත් ආහාර 
වට්ෙටෝරුෙව් තුනී පිපිඤ්ඤා ෙපති තැවරූ පාන්ෙපති, කට්ලට් හා පැටිස් ද වූහ. 

“අපි සාගර එක්ක ආෙව් එයාෙග කාර් එෙක් එන්න ආසාවට,” මංජුලා කියයි. 

සාගර ඇස් ඉහළට ෙරෝල් කරල ඔළුව ෙදපැත්තට වනනවා ෙම් පිස්සු ෙකල්ෙලා යැයි කියන්න. 

කෑලි කපා ෙගනැවිත් තිබුණු පළතුරු එකතු කර සංජීවනී ෙදහි යුෂ හා වැනිලා වතුර ඉහා කුඩා කඩදාසි 
අතුරුපස දීසිවලට දැම්ෙම් ඔවුන් ඉදිරිපිට මැජික්කාරියක් විජ්ජාවක් මවා පානා ෙස්ය. 

“ඔයත් ගන්න එංගලන්ත ෙමෝටර් ක්ලබ් එෙක් සමාජිකත්වය මංජුලා. සාගර හයර් කරන වාහනම ඔයාටත් 
අරන් යන්න පුළුවන්,” රුක්ෂානි මංජුලාට විහිළු කළා. 

“ඇත්තද සාගර? ලැම්බගීනි එකක් හයර් කරන්නත් පුළුවන් ද?” වජිරා ඇහුෙව දැනගන්න. 

සාගර හිනාෙවලා ඔළුෙවන්ම ඔව් කිව්ව. ඒත් සාමාජිකත්වෙය් බරපතල බරපැණ කියන්න ගිෙය නැහැ. 

“අෙප් ආදී ශිෂ්ය සංගමෙය් වාර්ෂික එකමුතුවට ලැම්බගීනි එකකින් යන්න ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්,” 
මංජුලායි වජිරායි සැලසුම් ගහති. 

ෙවන අනන් මනන් කතාබහ මැද්ෙද් පාෙවන ෙලමන් ෙදහි ෙපති බහාලූ පළතුරු බීමක් ද ඔවුන් කඩදාසි 
ෙකෝප්ප වලට වත්කර ගත්ෙත් සංජීවනීෙග් කෑම බීම රහ ගැන වර්ණනා කරමිනි. වජිරා දැන් � ලංකා 
ගුවන් ෙස්වෙයන් ඉවත් වී ගුවන් නියමුෙවක් හා විවාහවී ලන්ඩනෙය්ම පදිංචිව සිටින්නීය. සංජීවනීෙග් හා 
මංජුලාෙග් රැකියා ස්ථානෙය් විගඩම් ගැනත්, ඔවුන් ෙදෙදනා වජිරා හා එකතුව ස්ට්රෑන්ඩ් පැත්ෙත් සාප්පු 
සවාරි ගිය රසවත් ෙතාරතුරු ගැනත් අසමින් සැෙවාම සතුටු සන්ධ්යාවක් රස වින්ඳහ. 

රුක්ෂානි හා සාගර ඉඳහිට වචනයකින් ෙදකකින් සම්මාදම් වුනා මිසක හසන්ති ෙස්ම ඔවුන් ද වැඩි 
කාලයක් ෙගව්ෙව් සිනහ මුහුණින් අනික් තුන්ෙදනාෙග් විෙනෝද කතාවට උල්පන්දම් ෙදමින්. 

ඉර අවරට යද්දී සංජීවනී අෙත් බැඳි ඔරෙලෝසුව දිහා නිකම්වත් බැලුෙව නැහැ. හසන්ති නම් ෙව්ලාව ගැන 
ඇහැ ගෙහ ගන හිටියා නැත්නම් ගුවන්යානය මඟ හැෙරන්ෙන එයාටෙන. ෙහෝෂම් ඉඳලා ගැට්වික් ගුවන්  
ෙතාටුපලට මිනිත්තු විස්සක් කිව්වට ෙම් ෙපාෙරෝනෙයන් කට්ටිය නැඟිට්ටවා ගන්න අඩුම ගාෙන් 
පැයක්වත් යයි කියල හසන්තිට හිතුන. 
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පිටරට කාලයක් ෙගවා ආපහු එන හැම ෙකෙනක්ම වෙග් හසන්තිත් ලංකාවට ඇතුල් වුෙන් විපරීත 
සංස්කෘත කම්පනය ෙපාදි බැදෙගන. රෙට් ෙපනුෙමහි පමණක් ෙනාව අගැයුම්වලද ඇති ෙවනස්කම් 
පැහැදිලිව දකින්න ඇයට ලැබුෙන ගුවන්ෙතාටුපෙලන් ෙගදරට යද්දීම. දුක හා සතුට ෙදකින්ම වූ නුහුරු 
නුපුරුදු හැඟීම් ෙබාෙහාමයකින් හසන්තිෙග් හිත පිරී ඇත. 

ආච්චිෙග් වත පරඬැලක් ෙස් සිහින්ය. වාත්තම් කර ෙනාෙගන තනිව වැසිකිලියට පවා යා ෙනාහැකි 
තරමට ඇය දුබලය. කතාබහ ඉතා ෙකටිය. ඇය නිදාගත් සෑම අවස්ථාවකම ෙම් ෙලෝකෙයන් එපිට වූ තව 
තවත් ෙනාෙපනන ඈතකට ඇය ඇදී යන්නා ෙස් හසන්තිට දැණින. ආච්චි දවෙසන් වැඩි කාලයක් ෙගවා 
දැම්ෙම් නින්ෙදන්. ෙගදරින් පිට කිසිම තැනක ෙනාගිය හසන්ති ආච්චි හා හැම තත්පරයක්ම ෙගව්වා. 
ආච්චි දිගු නින්දකින් පසු ඇස් විවර කර හසන්ති දකිද්දී ඇයෙග් රැළි වැටුන මුහුෙණ් සතුටු සිනහවක් පැතිර 
යයි. 

“ෙත්කක් වත් කරන්නද?” 

ආච්චි හිස මඳක් ෙසාලවා එපා කියයි. 

“ෙව්දනාවක් දැෙනනවා නම් ෙනාකියා ඉන්න එපා,” හසන්ති ආච්චිෙග් නහර ඉලිප්පී මස් දිය වී ගිය 
ෙකෝටූ අත් පිරිමදිමින් කියන්නීය. 

ආච්චි සිනහ මුහුණින්ම ඇස් නැවතත් පියා ගත්තීය. 

“ආෙයත් නිදි?” 

නිදන කාමරයට එබුණු චූටි මැණිකා අසන්නීය. 

“ඔව්.” 

හසන්ති වාඩිවී සිටි ෙව්වැල් පුටුෙවන් නැඟිට චූටි මැණිකා පිටුපසින් ඉස්ෙතෝප්පුවට ආවා. 

“ඔයා ආපු දවෙස් ඉඳලාම හරි සතුටින්. අපිට කිව්ෙව නැතුවට බලන්න ආසාෙවන් ඉඳලා තිෙයන්ෙන 
ෙන්ද?” 

“කන්ෙන එෙහම හරි අඩුෙවන් ෙන්ද?” හසන්ති අසයි. 

“බට්ටිත්ෙතක් කනවා ඊට වඩා,” චූටි මැණිකා කියයි. 

ඔවුන් ෙදෙදනාම පාෙර් යන එන අය දිහා බලා සිටියහ. ආච්චිෙග් අවසන් ෙමාෙහාත නුදුරු බව හැෙඟ්. 
ෙව්දනාෙවන් ෙතාර අවසානයක් ආච්චි ෙවනුෙවන් ප්රාර්ථනා කරන ෙම් ෙදෙදනාට ඇයට ෙවනත් 
ප්රතිකර්මයක් ඇතැයි සිතා සත්යය වසන් කරන්නට ඔවුන්ෙග් ෛවද්ය දැනුම ඉඩ ෙනාෙදයි. 

“අවසන් කටයුතු ගැන හිතන්න ෙවයි?” චූටි මැණිකා රහසින් කියයි. 
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“ආච්චි මුකුත් කිව්වද ඔයාට ඒ ගැන?” හසන්ති ද අහන්ෙන් පහත් හඬිනි. 

ඔවුන් ෙදෙදනා හඬ නඟා කතා කළ ද ආච්චිට ඇෙසනු නැති බව දන්නා මුත් ෙම් කතාබහ සාමාන්ය හඬින් 
කරන්නට හිත් ෙනාෙදන්නකි. 

“වැඩි වියදම් කරන්න ඕන නැහැයි කියල දවසක් කිව්වා,” චූටි මැණිකා කියයි. 

“ආච්චිෙග් හැටි,” හසන්ති දුක් වූවාය. හැමදාම රුපියලක වියදමත් ෙතවරක් සිතා බලන ආච්චි රටට 
අණෙබර ගසා මළගමක් කරනු අකැමතියි. 

හසන්ති නැඟිට නැවතත් ආච්චි නිදන කාමරයට පියමන් කෙළ් ඇයට දැෙනන ෙව්දනාවක් ඇත්නම් එය 
සමනය කරනු සඳහා ලංකාෙව් ලබාගත හැකි ඖෂධ ෙමානවාදැයි සිතමිනි. ආච්චි නිදන්ෙන් සුව 
පහසුෙවනි. ඇය තුලින් දිස්වන්ෙන් ෙව්දනාබරිත මුහුණක් ෙනාව සැනසුම පිරි පහන් බවකි. 

ආච්චි ඇස් පියන් හැර හසන්ති දිහා බලයි. ඇයෙග් රැළි ගැහුණ, දත් ෙනාමැති මුව ෙවව්ලන්ෙන් යමක් 
කියාගන්නට. හසන්ති ආච්චිෙග් හිස අද්දරින් ෙකාට්ටයට ඔළුව තබා ගත්ෙත් කියන්න හදන්ෙන් 
කුමක්දැයි අසාගනු පිණිස. ආච්චිෙග් ඇඟ මඳක් ෙවව්ලයි. හසන්ති ආච්චිව බදාගත්ෙත් සිය උණුසුෙමන් 
බිඳක් ඇයට ෙදන්නට. ඒත්, ෙවව්ලන ගතින්, ෙවව්ලන මුවින්, කිසිවක් ෙනාකියා ආච්චි සදහටම ෙදෙනත් 
පියා ගත්ෙත් කිසිත් දවසක ආදරෙයන් තුරුල් වී ෙනාසිටි සිය මිණිබිරිය තු රුෙල්ය. 

 

**** 

“එෙහම නඩු දැම්මට නීතිෙයන් තීරණය ෙවන්ෙන නැහැ,” �නි තහවුරු කර කියයි. 

“ලැෙබන්ෙන නැති බව දැන දැන ඇයි එෙහම කරන්ෙන?” හසන්ති කුතුහ ලෙයන් අසයි. 

අනුන්ට නිකරුෙණ් කරදර කිරීමට ෙකෙනක් ෙයාදවන කාලය හා ධන නාස්තිය හසන්තිට නුහුරුය. 

“ඔයාට කරදර කරන්න. අනික නැත්නම් අපිට පඩි ෙකෝ?” �නි හිනාවකින් කිව්ෙව් පුටු ඇන්දට අත්ෙදක 
තබා නැඟිට ගනිමිනි. 

හිටෙගන සිටින හැම විෙටකම වාෙග් ෙකාන්දට අත්ෙදක තබා ගැබ්බර බඩ උසුලන්නට ඇය ෙවෙහෙසයි. 
ෙවනදා ෙමන් ෙකාණ්ඩ කැරලි පිටුපසට විසි කරන හුරුව දැන් ඇයට නැත. ඇය දැන් ෙකාණ්ඩය උරහිස් 
ෙවතට පමණක් දිගු වන්නට කපා දමා සිටින්නීය. සෑම ගැබිණියක් ෙස් ඇයත් ඉඳහිට ෙනාදැනුවත්වම බඩ 
පිරිමදින්නට පටන් ෙගන. 

“මම හිතුෙව මාව දැනගන්න කැමැත්ෙතන් ෙදන්නා මට ලියුම එව්ව කියල,” හසන්ති කිව්ෙව් 
බලාෙපාෙරාත්තු සුන්වූ කණගාටුවකිනි. 
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“මුලින් ලියන්න ඇත්ෙත එෙහමත් ෙවන්නැති හසන්ති. පස්ෙස ඔයා ෙඩාක්ට ෙකෙනක් කියලා 
දැනගත්තම, කැනඩාෙව ඉන්නවා කියල දැනගත්තම, ෙකාළඹ ෙග් තියනවා දැක්කම ෙස්රම අදහස් 
ෙවනස් ෙවන්නැති,” �නි කිව්ෙව් හසන්තිෙග් හිත සනසන්න. 

ෙලෝබකමට හා ද්ෙව්ෂයට පැවෙරන නඩුහබ දිගින් දිගට ඇදී යන්ෙන් කිසිවකුටත් මානසිකව ෙහෝ 
ආර්ථිකව සහනයක් ෙනාදී. අන්තිෙම් දී නඩුව නිසා වාසියක් ලබන්ෙන් ඊට ෙපනී සිටින නීතීඥයන් පමණි. 

“ඔයා ෙස්රම ලියකියවිලි අත්සන් කරලා යන්න. මං ඔක්ෙකාම බලා ගන්නම්,” �නි කිව්ෙව් හසන්තිෙග් 
පිටට තට්ටු කරමින් ඇයව දිරිමත් කරන්නට. 

“මට නම් ෙග් දීලා දැම්මත් කමක් නෑ �නි. ඒත් බෙලන් ගන්න නඩු දාපු නිසාම ෙදන්න හිෙතන්ෙන නෑ.” 

“ෙග් අයිති ඔයාෙග ආච්චිටයි සීයටයි. ඔයාෙග තාත්තාෙගන් ලැබුණ එකක් ෙනෙම්. ඒ නිසා ඒකට 
එයාලට ෙකාෙහාමටවත් අයිතියක් නැහැ. එෙහම නිකම් දීලා දාන්න එපා හසන්ති. අනික දැන් ඒ ෙගදර 
සෑෙහන්න වටිනවා.” 

�නිත් හසන්තිත් කාර්යාලෙය් ෙදාරකඩට ඇවිත් සමුගත්හ. 

“කවුද ඔයා ගියාම එෙහ ඉන්ෙන?” �නි ඇසුෙව් හසන්ති ටැක්සියට නඟිද්දී. 

“ෙපාඩි මැණිකයි එයාෙග බැංකුෙව් මහත්තයයි. මං කිව්වා මට කුලී ඕන නෑ කැමති කාලයක් ඉන්න, ෙග් 
බලාගන්න කියලා,” හසන්ති ටැක්සි කවුළුවට කිට්ටුවී කීවාය. 

අසුනට හිස දුන් හසන්ති ඇස් පියා ගත්ෙත් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ඇෙදන ටැක්සිය ෙහෝන් ගහමින්, 
වළවල්වල වැෙටමින්, මහපාෙර් අනිකුත් වාහන සමඟ උරුට්ටු අල්ලමින් ගමන් කරන ආකාරය 
ෙනාදකින්නටයි. 

තව සතියකින් ඇය නැවතත් කැනඩාව බලා ගමන් අරඹන්නීය. ෙමවර ගියපසු ආපසු කවදා ලංකාවට 
එන්න උවමනාවක් ඇතිෙව්දැයි ඇයට සිතිය ෙනාහැක. චූටි මැණිකා නැවතත් රුක්ෂානිෙග් ෙගදර 
පදිංචියට ෙගාස් ඇත. වෙයෝවෘද්ධ සමයට ෙසෙමන් පිය නඟන ෙලාකු මැණිකාත් අමරදාසත් දැන් ගත 
කරන්ෙන් වැඩ අඩු නිදහස් කාලයකි. ඒ ෙදෙදනා බලා කියා ගැනීම චූටි මැණිකාට පැවරී ඇත. අමරදාස 
ෙවනුවට දැන් ඔවුන් සියල්ලන්ෙග්ම බාරකාරත්වෙය් වගකීම පැටවී ඇත්ෙත් ෙපාඩි මැණිකා විවාහ 
කරගත් බැංකුෙව් මහත්තයා ෙවතටයි. ඔහුෙග් වාහනය හදිසියකට ගමන් බිමන් සඳහා සැෙවාම 
ෙවනුෙවන් ෙවන්ව ඇත. ෙකාෙහ්වත් ෙනායන අමරදාසට දැන් වාහනයක් නැති අඩුවක් ෙනාදැෙන්. 
රුක්ෂානි ලංකාවට ෙගාඩ වදින්ෙන් එෙහමත් දවසකය. ඒ එද්දී ඇය අන්තර්ජාලෙයන්ම ටැක්සියක් 
ෙවන්කර ෙගන ගුවන්ෙතාටුපෙළන් නිවසට තනිවම එන්නීය. 

හසන්ති ආපසු කැනඩාව බලා යනු පිණිස ගුවන් ෙතාටුපලට ගිෙය් තනිවමයි. ගත පුරා දුවන හිස් බවකින් 
හා ෙලාකු කාන්දම් ගුලියක් බහාලූ ෙස් පිරුණු බරකින් යුතු හදවතකින් රටින් පිටත්වූ ඇය ෙමවර 
ලන්ඩනෙය් මඳකට ෙහෝ නවතින්ෙන් නැත. සංජීවනී “ලන්ඩන් වීක්” ෙමෝස්තර උෙළලට ඉදිරිපත්වන සිය 
ආයතනය ෙවනුෙවන් දිවා රෑ කඩිමුඩිෙය් වැඩ. රුක්ෂානි සාගර සමඟ ෙබෝරා ෙබෝරා දූපත් බලා ගිහින්. 
කාටවත් ආරාධනා ෙනාකර ඔවුන් ෙදෙදනා ලන්ඩනෙය් පවුල් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙය් විවාහවූ බව 
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ෙයෙහළියන්ටත් මැණිෙකලාටත් දන්වා එවූහ. �තිය ෙබදාගන්නට සිතට සමීප අය ෙලාෙවන් තුරන්ව 
යද්දී ඉතිරි  ෙවන අය හා පමණක් එක්වීම සතුටක්ද නැතෙහාත් සතුටු කාලය ආවර්ජනය කරන දුකක්දැයි 
සිතමින් හසන්ති අහසට නඟින ගුවන්යානය ඇතුලත කල්පනාෙව් නිමග්න වූවාය. 

 

**** 

“ජර්මන් පවුලක් ෙග් බලන්න එනවා ෙහට හවස,” එෙස් කියාෙගන සමන්ත ෙගට ෙගාඩ වැදුෙන් 
කඟෙව්ණා දුවන්නා ෙස්ය. 

ඉස්ෙතාප්පුෙව් පුටුවකට බර දී ඉන්නා �නිට දැන් පුටුවකින් ඉක්මණින් නැඟිට ගත ෙනාහැකියි. සමන්ත 
ෙවනදාටත් වඩා ෙව්ගයකින් එෙහ ෙමෙහ දුව පැන යාම ඇයෙග් සිතට නුරුස්සයි. තමන් පිළිතුරුක් 
දුන්නාද නැද්ද කියා ෙනාවිමසන සමන්ත ෙසායා ඇය ෙගය තුළට ෙසමින් පා තබමින් ගියාය. 

“මම ෙහට හවස V.O.G. හම්බෙවන්න යන දවස.” 

ඇය කියන්ෙන් සමන්තෙග් කලබලකාරී හැසිරීම ගැන ෙනාසතුට වදනින් පිට ෙනාකර. 

“ෙග් ෙපන්නන්න අපි නැතිෙකාට ෙහාඳයි කියල වීරසිංහ කිව්ෙව. එයා ෙස්රම කියලා, ෙපන්වලා කරයි. 
ෙකාමිෂන් එකට හරියන්න වැඩ කරපු ෙදන්.” 

සමන්ත කමිසය උනා දමා තුවායක් ද රැෙගන නාන කාමරයට වැදී ෙදාර වසාගත්ෙත්ය. කරාමෙයන් වතුර 
ගලන සද්දය තවත් යමක් කීමට ඇයට ඉඩක් ෙනාතබයි. ඉදිරියට ෙනරා ඇති කුස අතගාමින් �නි 
මුළුතැන්ෙගයට පිවිසියාය. මාලි සියල්ල අස්පස් කරදමා ඇයෙග් කාමරෙය් රූපවාහිනිය දමාෙගන ඊට 
සමවැදී සිටී. ඉන් නැ ෙඟන හඬින් විකාශනය වන්ෙන් ෙමගා ෙටලි නාට්යයක් බව �නි දනියි. එහි රස 
වින්ඳනයට මාලි වශීවී සිටින ෙමවැනි ෙවලාවක ඇයෙගන් කිසිදු වැඩක් ගත ෙනාහැකිය. ආපහු හැරී 
සාලයට යද්දී සිය කුස ඉදිරිෙයන් යද්දී තමාට ගැලෙවන්නට බැරි ෙලසකට ඊට බැඳ තබා ඇතැයි �නිට 
සිතුණි. 

“�නි… �නි…. ෙකෝ මෙග්… ෙකාෙහ් දානවද මන්දා ෙම්ව…” සමන්ත නාන කාමරෙයන් එළියට අවුත් 
කුමක් ෙදෝ ෙසායයි. එෙහත් �නි නිදන කාමරයට එන්නටත් ෙපර ඔහු ෙසව්ව ෙද් ෙසායාෙගන ඇත. ෙජල් 
අතගා හිසෙකස් සකස් කරගත් ඔහු ටයි පටිය තද කරෙගන නිවසින් පිටත් වන්නට සූදානම. 

“අද ෙකාෙහද?” �නි ඇහැව්ෙව කළින් කියා තිබුණාට අද සමන්ත යන තැන ඇයට අමතක නිසා. 

“මානව අයිතීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න නීතිඥයන් එකතුවක් ෙදන රෑ කෑමකට,” සමන්ත ඉං�සිෙයන් 
කියාෙගන �නි හිටෙගන උන් තැන පහුකරෙගන ගිෙය් අෙත් ඇති ඔර ෙලෝසුෙවන් ෙවලාව බල බල 
කලිසම් සාක්කුෙවන් වාහනෙය් යතුරු කැරැල්ල එළියට අදිමින්. මිදුලටත් බැස්සමයි සමන්තට මතක් 
වුෙන් �නි නිහඬව ඔහු යන ෙදස බලා සිටින වග. ඔහු ආපසු හැරී ආෙව්ත් ෙවනදා නැති ෙව්ගෙයන්මයි. 

“ෙසාරි ඩාලිං, මං එන්නම්, බයි,” ඇය වැළඳගත් ඔහු කියයි. 
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සමන්තෙග් එම වදන සහ ෙකටි තුරුල් කරගැනීම ඉක්මන්ය. එයින් පසුතැවිල්ලක සමාව අයදින අගය 
අඩු වුණි. 

“ඔයාමෙන කැමැති නැත්ෙත බඩත් එක්ක ෙකාෙහවත් යන්න,” එෙස් කියා දිවගිය ඔහු වාහනයට වැදී 
ෙදාර වසා ගත්ෙත්ය. ඉන් ඔහු අයැදූ සමාෙව් වටිනාකම නැත්තටම නැතිව ගිෙය්ය. 

බ ෙඩ් ඉන්ෙන අපි ෙදන්නෙගම දරු පැටියා යයි කියන්නට �නිට සිතුණි. ඒත් ගැබ්ගත් මවට ඇති කරදර 
කිසිවක් ගැබ් කරවූ පියාට නැත. සමන්ත තව සතියකින් හාවඩ් බලා පිටත්  ෙවයි. ඔහු ෙවත පිළිගැන්ෙවන 
රා� ආහාර සාදයන් අඩුවක් නැත. ඒවාට තනියම යන්න යයි ඔහුට කියා සිටිෙය් �නි විසින්මයි. බැලුම් 
ෙබෝලයක් ෙස් ෙහමිහිට පාවී යන කාලයක් ගත කරන �නි සමන්තෙග් කඩිනම් විලාසය නිසා ඔහු හා කිසි 
තැනක යනු අකමැතියි. නමුත් එෙස් යා ෙනාහැකියාව ගැන තමා කනස්සල්ලකින් සිටිනවා යැයි ඔහුට 
කීමටද ඇයට සිත් ෙනාෙද්. තව සතියකින් ඔහු රටින් පිටෙවන නිසා වැඩ ටික කරගන්න දුව පැන 
ෙනාගිහින් ෙනාහැකි යැයි ඇය දන්නීය. ඒත් සෑෙහන කාලයක් තමන් ෙවතින් ඈත්ව ඉන්නට ලැහැස්ති 
වන ඔහු තමන් හා නිසංසලව ගත කරන්ෙන් නින්ෙදන් සිටින කාලය පමණක්දැයි ද ඇයෙග් සිත හිරිමල් 
ෙලසකින් විමසයි. 

නිවස කුලියට දී, වැඩට ඉන්න මාලි කැටුව �නි තම ෙදමාපියන්ෙග් නිවෙස් වාසයට යෑම සමන්තත් �නිත් 
ෙදෙදනාම එකඟවූ සැලසුමයි. බබා උපන් පසු අත්උදව්වට අම්මිත් අප්පච්චිත් කල් තියා ලක ලැහැස්ති 
ෙවති. විශ්රාම ජීවිත ගත කරන �නිෙග් ෙදමාපියන්ට කැමැති ෙදයක නිරත වන්නට කාලය තිබුණද දැන් 
තනිවම කරකියා ගත හැකි ෙද් අඩු නිසා වැඩි කාලයක් ගත ෙවන්ෙන් ෙපාත්පත් කියවීමට හා ගුවන් 
විදුලියට සවන් දීමට. �නි හා සමන්ත ෙමන්ම ඔවුන්ද රූපවාහිනියට ඇබ්බැහි වූෙවෝ ෙනාෙවති. 

ඉණට අත් ගසාෙගන නිවස පුරා හිමින් ගමණින් වරක් ෙදවරක් කරක් ගැසූ �නි නතර වූෙය් සීතකරණය 
ඉදිරිපිට. එහි ෙදාර ඇර වසා තිබූ කෑම දීසි එළියට ගත් ඇය පිඟානකට බත්මාළු ෙබදාගත්ෙත් හදිසිෙය් 
ෙනාදැනීම හටගත් කුසගින්න නිවාගනු පිණිස. තමන් අනුභව කරන ආහාර ප්රමාණය ගැනත් �නිෙග සිත 
ෙනාසන්සුන් කරයි. කවදාවත් ආහාරයට කෑදර ෙනාවූ ඇය දැන් බත් ගිල දමන්ෙන් ඉවක් බවක් නැතුව 
යයි ඇයට සිෙත්. පිට මිනිස්සු ඉදිරිපිට ෙමෙහම කන්ෙන ෙකාෙහාමද කියන ලැජ්ජාව නිසා සමහර විට 
සාදයන්ට යෑම මම මඟහරිනවා ඇති යයි �නි තමාටම කියා ගත්තාය. 

 

**** 

“මළපහ!” 

කවුෙදෝ ෙකෙනක් මහ හයිෙයන් තරහ පිරුණු හඬින් ඉං�සි බසින් පවසයි. නිශ්ශබ්දතාවය ෙදදරා නැඟුණු 
ඒ හෙඬන් තරුණිය වටපිට බැලුෙව් තැති ගැස්සිල. 

“ශුද්ධ වූ මළපහ!” 

ඔහු ඇඳ සිටි කමිසෙය් ඉදිරිපසත් ටයිපටිය පුරාත් ෙකෝපි කහට වැක්කිරිල. එක් අෙතක ලිපිෙගානුවකුත් 
එක්ක පියන ඇරිච්ච කඩදාසි ෙකෝප්පෙය ෙකෝපි ඔඩු ටික. අෙනක් අෙත් ජංගම දුරකතනය. කිසිවක් කර 
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ගියා ගත ෙනාහැකි ඔහු අන්දුන් කුන්දුන්ව තම කමිසය හා ටයිපටිය පුරා ෙව්ගෙයන් පැතිර යන ෙකෝපි 
පැල්ලම දිහා බලාෙගන සාප කරයි. 

“මළපහ! මළපහ! මළපහ!” 

අකරතැබ්බයක් වූ කළ ශරීරෙයන් පිටවන කැත කුණු ගැන ෙමෙස් පිටරැටියන් ෙලෝකයාට ඇෙහන්නට 
සාප කරන්ෙන් ඇයි? ෙනාදැනීම මතුවුන හිනාව ඇය මැඬ ගත්ෙත අමාරුෙවන්. කර කියා ගත ෙනාහැකි 
ඔහු ෙවත සමීප වූ ඇය සිය අත් ෙදක පෑවාය. ෙනාදන්න ෙකෙනක් වුනත් කරදරයක වැටිලා ඉන්න ෙකාට 
උදව්වට යන එක මනුස්සකමෙන. කැත වචන ෙදඩුවත්… ඔහු ෙකෝපි පැල්ලම දිහා බලාෙගනම 
ලිපිෙගානුවත් ජංගම දුරකතනයත් ලලනාවිය අත තැබුව. කඩදාසි ෙකෝපි ෙකෝප්පය ඔහු අසල තිබුණ 
කසල කූඩුවට විසි කළා. ඒත් ඊ ළඟට ෙමාකද කරන්ෙන කියල එයාට නිච්චියක් නැහැ. පිරිමි ෙකාතරම් 
අසරණද? 

“ඔයාට මාරු කරගන්න තව කමිසයක් තිෙයනවද?” 

ඇය හඬ අවදි කළාය. 

“නෑ….. තව තත්පර කිහිපයකින් මෙග් දුක්ඛිත ජීවිතෙය් අතිශයින්ම වැදගත් ම මීටින් එක…. මම හරි 
ෙමෝඩෙයක්…. ෙමෝඩ, චංචල, වයසක, ඔලෙමාට්ටලෙයක්!” 

ඔහු දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරන්ෙනක් කියලා හිතන්න බැහැ. ටයිපටිය සිල්ක්. කමිසය පවුම් හතළිකට 
වැඩියි කියලා ඕනම ෙකෙනක් එක්ක ඔට්ටුවක් අල්ලලා දිනන්න ඇහැකි යුවතියට. ෙදකම ලන්ඩන් වල 
අනගි ඇඳුම් ආයතනයක් වන ෙපෝල් ස්මිත් ෙවතින්. ඒ වෙග්ම වයසින් මහළු ෙකෙනක් ෙනෙමයි ඔහු. 
වැඩිම වුෙනාත් අවුරුදු තිස් පහක් ෙවන්නැති. ෙමවැනි තර්කෙය් ෙයෙදන ෙකාට ෙමෝඩයි කියල එයාම 
කියා ගන්නවා නම් ඒකත් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? 

“ආපහු ෙගනැත් ෙදන්න ෙපාෙරාන්දු ෙවනවා නම් අලුත් ෂර්ට් එකක් ෙදන්නම්.” 

“ෙමාකක්ද කිව්ෙව්?” 

ඔහුෙග් විමතිය මැද්ෙද තරුණිය ආෙයත් නැවතිල්ෙල සිය ෙයෝජනාව කීවාය. 

“ෙම්කට වඩා ඕනම කමිසයක් ෙහාඳයි.” 

ඔහු උත්තර ෙදන්ෙන හිත් තැවුෙලන්. අනගි කමිසයක් හා ටයිපටියක් පැළැඳෙගන ඔහු පැමිණ ඇත්ෙත් 
වැදගත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට. ඔහුෙග් ෙකෝපි කහට ෙනාවැටුන කලිසම බර නැති වුලන් ෙරදි 
මිශ්රණයකින් නිමැවුනු වටිනා එකකි. ඊට සරිලන කමිසයක් තමා ඉදිරිෙය් ඉන්නා ඉන්දීය කාන්තාව ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකෙස්ද? ටයිපටිය නැතිව තමාෙග් ගමන යන්නට හැකිය. එෙහත්…. කමිසය නැතිව කුමක් 
කරන්නද? 

“මාත් එක්ක එන්න.” 
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ඇය පිටුපසින් ඔහු ගමන් ගත්ෙත බලාෙපාෙරාත්තු සුන්වීම, පසුතැවිල්ල, ෙකෝපය, කර කියා ගත 
ෙනාහැකියාව, යනාදිෙයන් පිරි චිත්ත ආෙව්ග රැසක් හිත තුළ නළියද්දි. 

ෙකාරිෙඩෝව දිෙග් ඉක්මන් නැති ගමනින් ගිය ඇය පසුපසින් ආවද ඔහු ඇයව හරි හැටියකට දැක්ෙක් 
නැත. තමා කැඳවාෙගන යන්ෙන් ඉන්දීය කාන්තාවක් යන්න පමණක් ඔහු සිහිෙය් සටහන් වුණි. ෙදාරවල් 
වසා ඇති කාමර කිහිපයක් පසුකර ගිය ඇය සිය සාක්කුෙවන් එළියට ගත් යතුරු කැරැල්ලකින් අගුල් දමා 
ඇති ෙදාරක් විවෘත කළාය. අනතුරුව ඇය අඳුෙර් පැවති කාමරෙය් බිත්තිය අතගා ලයිට් බල්බය දැල් 
වූවාය. 

“ශුද්ධ වූ මළපහ!” 

ඒ, ඒ කාමරය දැක, ඔහු ෙවතින් පිටවූ වදන් වූහ. 

කාමරෙය් ඇඟළුම් ෙපාලු වල එල්ලා ඇති නා නා පාෙටන් හා විලාසිතා වලින් යුතු ගැහැණු පිරිමි ඇඳුම් 
ගණනාවකි. රාක්කවල එකක් මත එකක් ෙගාඩ ගසා ඇති කමිස හා රවුමට කරකැවිය හැකි ඇලුමිනියම් 
රඳවනයක දිෙලන සිල්ක් ටයි වකාෙරට එල්ලා ඇත. ෙල්බල් වලින් දැක්ෙවන පරිදි ඒවා සියල්ල 
ෙලෝකෙය් නවතම ෙමෝස්තරකරුවන් අතින් නිමැවූ වටිනාකෙමන් අධික ඇඳුම් පැළැඳුම් වූහ. 

තක්බීරීව ඔහු ෙනත් අයා බලා සිටියි. 

“ඔයාට දැන් මීටින් එකක් තියනවා ෙන්ද?” 

වික්ෙෂප්ෙයන් ෙගාඩ ගන්න ඇය මඳක් හඬ නඟා ඔහු ඇමතීය. 

“ඔයා මෙග සුරදුතිකාව…. දිව්යාංගනාව…. මම ආපහු ෙගනත් ෙදනවා ෙලාන්ඩරියට දාලම. සත්තයි. 
ෙබාෙහාම ස්තූතියි…. මාව විශ්වාස කරන්න.” 

සමාධිෙයන් අවදිව ඔහු කියාෙගන යයි. 

ඔහුට කැමති ෙලසින් ඇඳුම් මාරු කරගන්නට හැර ඇය කාමරෙය් ෙදාර වසා ෙකෝරිෙඩෝවට ගියාය. තමා 
යටෙත් ඇති ෙමම ඇඳුම් ගබඩාව දිනපතා පරිහරණයට කිසිෙවක් නැත. එහි ඇත්ෙත් තම ආයතනය ෙවත 
එවන ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් දක්ෂතම නිෂ්පාදන. අධික මුදලක් ෙගවා පාරිෙභෝගිකයා ලබා ගන්නා 
ෙමම වස්ත්ර ඇය ෙස්වය කරන ආයතනෙය් ඡායාරූප වලට ෙපනී සිටින නිරූපක නිරූපිකාවන්ට ඇන්දවීම 
පිණිස එවන ලද ඒවායි. එෙස්ම සුවිෙශ්ෂී පුද්ගලයන් ෙවත නිතර පුද්ගලිකවද තෑගි ෙකෙරන ඇඳුම් 
පැළැඳුම්ද ෙමහි ෙබාෙහාමයකි. ඡායාරූපවලට ෙපනී සිටින රූමතියන්ට ෙනාෙදන ඒත් කලින් කලට 
එකතුෙවන අලුත් ඇඳුම් ෙමම ආයතනෙය් ෙස්වක ෙස්විකාවන්ට ෙබදා ගන්නට අවසර ඇත. 

කාමරෙය් ෙදාර ඔහු අතින් ඇරුෙන් මුහුෙණ් සතුට පිටාර ගලද්දී. ඇඳ සිටි කලිසමට ගැලෙපන ෙලසින් 
කාමරෙයන් ෙසායාගත් කමිසයක් හා ටයිපටියක් පැළැඳගත් ඔහු අෙත් ෙකෝපි වැගුරන ඔහුෙග් කමිසය හා 
ටයිපටිය ඇත. 

“මම ෙම්වා තියාගන්නම් ඇප වශෙයන්…. ඕවා ආපහු ෙගනාවම ෙදන්නම්.” 
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ඔහු අෙතන් පැල්ලම් ගැසුන ඇඳුම් මුදවාගත් සුරදුතිකාව පවසයි. ඔහු දැන් හැඳ පැළැඳ ඉන්ෙන් තිබුනාටත් 
වඩා අනගි කමිසයක් හා ටයිපටියකි. ආපසු ෙගනත් ෙනාෙදන්ෙන් නම් වාසිය ඔහුටයි. ඉන්දීය කාන්තාව 
ඒවාෙයහි මිල ගණන් ෙනාදන්නවා ඇතැයි සිතුවිල්ලක් ඇතිවී නැතිවී ගිෙය්ය. පැල්ලම් ඇති ෙරදි 
ෙපාදියක් රැෙගන රාජකාරී හමුවට යා හැක්ෙක් ෙකෙස්ද? වස්ත්ර සියල්ල ඉක්මණින්ම ආපහු රැෙගන 
එනවා යැයි ෙපාෙරාන්දු දී තවත් පමා වන්නට ෙපර තම හමුවට සහභාගී වනු පිරිස ඔහු පියවර කිහිපයක් 
තැබීය. 

එෙහත් නිෙම්ෂෙයන් ඔහු නැවතත් සිය දිව්යාංගනාව ෙවත හැරී ආෙව්ය. ඇය කිසිත් කතා බහක් නැතිව 
ඔහුෙග් ලිපිෙගානුව හා ජංගම දුරකතනය ඔහු අත තැබීය. පුළුල් සිනහවකින් සිය කෘතඥතාවය පළ කළ 
ඔහු ෙමවර ආපස්ස ෙනාබලාම නික්ම ගිෙය්ය. 

“�තාන්ය ජාතිකෙයක් ෙවන්න බැහැ. ගමනයි කතාබහයි ෙවනස්.” 

නික්ම යන පිරිමියාව ඔහු මුහුණ පෑ අකරතැබ්බෙයන් ගලවාගත් සුරූපිය සිතීය. 

 

**** 

ප්රංශ ෙපාලනීසියාව පිහිටා ඇත්ෙත් ඔස්ෙ�ලියා මහා ද්වීපයත් දකුණු ඇෙමරිකා මහා ද්වීපයටත් අතර මැද 
නිරක්ෂයට පහළිනි. ෙකාන්ෙඩ නැස්ට් සඟරාව කියවන සංචාරකයන් ලකුණු ඉහළින්ම ප්රධානය කරන 
ෙසන්ට් රීගස් නවාතැන් අතිශයින්ම සුෙඛෝපෙභෝගී ෙවති. කුඩා කඳුවැටි පසුබිම් කරගත් පුංචි දූපත්වල 
මුහුදු වතුෙර් ඉදිකර ඇති පිදුරු වහලින් නිමැවූ කුඩා මඩු, ආදරෙයන් බැඳුනු ෙදෙදෙනකුට ෙලාව 
අමතකකර දමා තනිවන්නට හැකි සුවිෙශ්ෂී ෙසාඳුරු කැදැලි ෙවති. මධුසමය ෙගවනු පිණිස එහි පැමිණ 
ඇත්ෙත් රුක්ෂානි හා සාගර ෙදෙදනායි. 

පිටතින් පිදුරු මඩුවක් ෙස් ඈතට ෙපනුනත් ඇතුලත සුවිසල් සුවපහසු ඇඳ පුටු ඇත. කාමරයටම ෙවන්වූ 
බට්ලර් ෙස්වකෙයක්ද ෙවයි. රුක්ෂානිත් සාගරත් සතිෙය් වැඩි කාලයක් ගත කෙළ් තමන්ටම ෙවන්වූ පිදුරු 
මඩුෙව් එළිපත්ෙත් වාඩි වී නිල්මැණික් පාටින් දිදිෙළන මුහුදු වතුරට පාද ඔබාෙගන, කතාබෙහ් ෙයෙදමින්. 

“ගුවන් අනතුරට ලක්වූ අයව හඳුනාගන්න දන්න ළඟම ඥාතීන්ෙග් ජානු පරීක්ෂණ පවත්වද්දී ෙසායාගත්තු 
එකම මෘතශරීර ෙකාටසකටවත් මෙග් ජානු සම්බන්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ.” 

“ගුවන් ෙස්වය ෙමාකද කිව්ෙව?” 

“අම්මියි තාත්තියි ෙදන්නම ගුවන්යානයට ඇතුල්වුන බවට ආරක්ෂක කැමරා වලින් පැහැදිලිව සටහන් 
ෙවලා තිෙයන එක ඇතියි කිව්ව.” 

“ඔයාෙග් නෑදෑෙවන ෙකෙනක්ෙගන් ඇහැව්වද?” 

“නෑදෑ ෙවන ෙකෙනක් ෙන්ද…” රුක්ෂානි සිනාවකින් කීවාය. “වැෙඩ් ෙම්කෙන, සාගර, නෑදෑයන් 
ෙස්රම ෙවන අයෙන දැන් බැලුවම.” 
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“අහන්න ෙකෙනක් ඇත්ෙතම නැද්ද?” 

“ෙලාකු මැණිකාෙගන් හරි අමරදාසෙගන් හරි ඒ ගැන අහන්න හිතුව. ඒත් එයාල ෙනාදන්නවා නම් 
එයාලට හරි දුකක් හිෙතයි.” 

“ගුවන්යානෙය් සිටි මඟීන් ගණනට හරියන්න මෘතශරීර ෙහායාගත්තද?” 

“නෑ. ෙහායාගත්තු ෙකාටස් වලිනුත් හඳුනාගන්න බැරිෙවච්ච ෙදතුන් ෙදෙනක් හිටියා.” 

“සමහර විට ඔයාෙග අම්මිවයි තාත්තිවයි ෙහායාගන්නත් බැරි ෙවන්නැති.” 

“ඒක නිසාම තමයි මම කාෙගන්වත් අහන්න ගිෙය නැත්ෙත.” 

“ස්මාරකෙය් නම් ගැහැව්ව ද?” ඔහු අසයි. 

“නෑ. නම් දැම්ෙම නෑ,” ඇය කියයි. 

ඔවුන් ෙදෙදනාම රැළි ෙනාෙපෙරළන මුහුදු වතුරට සමාධි වැද සිටිති. 

“මෙග තාත්තා ගරාජ් එකක අයිතිකාරෙයක්. හෘදයාබාධයකින් තාත්තා හදිසිෙය්ම නැතිෙවද්දී ගරාජ් එක 
අෙප අයිය බාරගත්ත. අක්කලා ෙදන්නව බන්ඳලා දීලා අයියා බැඳලා අම්මාවත් බලාෙගන මහෙගදර 
පදිංචියට ගියා. මට ඒ ෙලවල් කරන්න කිසිම හිතක් තිබුෙන නැහැ ඒ දවස්වල.” 

කාටවත් කියා නැති තම ජීවිත කතාව ෙබදාගනු පිණිස සාගර තම කටහඬ අවදි කරයි. 

“කාර්වලට ආසාව ගරාජ් එෙක් දී ලැෙබන්න ඇති.” 

“ඔව්. එන හැම වාහනයක් ගැනම මං දන්නවා ඔක්ෙකාම විස්තර. මං කාර් පිස්ෙසක්.” 

“රටින් පිටවුෙන ඇයි?” 

“අවුරුදු පහෙළාවකට විතර කළින් ඉන්දියාවට ගියා අම්මලත් එක්ක වන්දනාෙව්. යනෙකාටම පනින්න 
තමයි ලෑස්තිෙවලා ගිෙය. ඉන්දියාෙවන් ෙකෝච්චියකට නැඟලා පකිස්තානෙය් හයිඩ්රාබාද් ෙවනකම් යන්න 
ටිකට් එකට සල්ලි තිබුණ. ෙලෝක සිතියම ඉෙගන ගත්ෙත මඟදී. දන්න තැනක නමක් ඇහුනම එෙහ තමයි 
යන්ෙන කියලා නැඟ්ගා එක්කන් යන ඕනම වාහනයකට. කන්න කවුරු හරි දුක හිතිලා දුන්නම කෑවා 
බිව්වා. බර වැඩක් කරල දීලා අතට කීයක් හරි ෙහායාගත්ත අවස්ථා එමටයි. සමහර ෙවලාවට උෙද් 
පාන්දර සීතෙල් ගැහි ගැහී කාර් ෙහෝදලා දීලාත් සල්ලි ෙහායාගත්ත. වැඩිය කතා ෙනාකර ඉන්න ෙකාට 
ෙමාන ජාතිෙය්ද ෙකාෙහන්ද ආෙව් කියලත් කවුරුත් අහන්ෙන නෑ. රැවුලයි ෙකාණ්ෙඩයි වැෙවන්න 
ඇරියා තුර්කිය පහුෙවනකම්.” 

“නැෙගනහිර යුෙරෝපෙය් දී පාස්ෙපෝට් ඇහැව්ෙව නැද්ද?” 
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“ෙමාන පාස්ෙපෝට් ඇහිල්ලක්ද? යුෙරෝපෙය් දී මං ගිෙය් නගරවලින් ඈත්ෙවලා. ෙගාඩාක් දුෂ්කර පැතිවල 
පයින් ඇවිද්දා, බඩු  ෙකෝච්චිවල නැඟලා ගියා. සර්බියාවට ෙබෝම්බ දානෙකාට උන් එක්ක හැංගිලා හිටියා 
වතුර නැති පිහිනුම් තටාක වලට බැහැල. තවත් වතාවක් ෙබෝක්කුවක් යට රෑ නවතින්න ගිහින් එතන හිටපු 
හංෙග්රියන් අහිකුණ්ඨිකෙයෝ මාව එළවා ගත්ත. ෙසාෙහාන්වල නිදාගත්ත මහජන උද්යාන වලින් 
එළවනෙකාට. වචන ෙදක තුනක් හැම තැනින්ම අල්ල ගත්තට කතා කෙළ් ෙනාකරම බැරිනම් විතරයි.” 

“ඒත් ඉතින් දන්න අය ෙකාෙහ්වත් නැතුව එෙහම රට යන්න හිතුෙන ඇයි?” 

“රුකී, දන්න කියන අය හැමදාම දිරච්ච ලණු දුන්න මිසක් මට අතක් දුන්ෙන නැහැ කකුල් ෙදෙකන් 
නැඟිටින්න. කකුල් ෙදක ගහල හිටගන්න හදන හදන හැම පාරටම කෙළ ්පයින් ගහල ෙපරලන එක 
විතරයි. ෙස්රම දමල ගහල උන්නත් එකයි මැරුණත් එකයි කියල ෙකාෙහාම හරි එංගලන්තයට එන්නයි 
ඕන වුෙන්.” 

“ඇයි එංගලන්තයට?” 

“අෙප් බෙණ් අධිරාජ්යවාදෙය් වැරැද්ද නිසා අපිට ෙමෙහම ෙවලා තිෙයනවා කියන එකෙන. ඉතින් මං 
එංගලන්තයට ආෙව් අධිරාජ්යවාදියාෙගන් පළිගන්න.” 

“පළිගන්න? ඒ ෙකාෙහාම ද?” 

“ෙහාෙරන් ඇවිත් අධිරාජ්යවාදියාෙග් සම්පත් ටිකක් අරන් යන්න.” 

“අන්තිමට අරන් ගිෙය් නෑ.” 

“නෑ, ගිෙය් නෑ. ප්රංශය පැත්ෙත ඉන්ග්ලිෂ් චැනල් එක ළඟ බඩු බාන්න රස්සාවක් ලැබුන. සති තුන 
හතරක් තිස්ෙස අනිත් පැත්තට යන එක ගැන ප්ලෑන් ගහද්දි සුද්ෙදක් ඇවිත් වාහනයක් අනිත් පැත්තට 
අරන් යන්න පුළුවන්ද ඇහුව. මිනිහ මිසිස් එක්ක නිවාඩුවකට ඇවිත් මිසිස් පැරිස්වල නතරෙවලා. වාහෙන් 
ආපහු අරන් යන්න පුළුවන්ද කියල මෙගන් ඇහුෙව් මිනිහට පැරිස් ගිහින් මිසිස්ව ආපහු යන්න කැමති 
කරවාගන්න කාෙල් ඕන නිසා. වාහෙන් මෑන්ෙග අයියෙග.” 

“වාහනය ඔයාට බාර ෙදන්න තරම් විශ්වාසයක්?” 

“වාහෙන් ගිහින් බාර දුන්ෙනාත් බර අදිනවා ෙවනුවට ඊට වඩා ෙහාඳ රස්සාවක් ෙදන්නම් කියලාත් 
කිව්වා. අනික ඒක රක්ෂණය කරලා තියන නිසා මං ෙහාරකම් කරත් අයිතිකාරයට පාඩු නැහැ. මට තමයි 
අහුවුෙනාත් හිරබත් කන්න ෙවන්ෙන.” 

“ඉතින් ඊ ළඟට…” 

“මිනිහෙග අයියා පුපුරු ගගහා ඉන්නවා කාර් එක ෙගනියද්දි. ෙදන්නම සවුතැම්ප්ටන්වල ෙකෝකිෙයා. 
මල්ලි නැතුව වැඩ වැඩිෙවලා අයියට. මං එතන වැඩට උදව් කළා මල්ලි මිසිස්ව එක්කෙගන ආපහු 
එනකම්ම.” 
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“මිසිස් ආවද?” 

“ඔව්. ෙදන්නම එකට ආවා. මං ඊ ළඟ දවෙසම එතනින් අයින් වුනා.” 

“ඇයි ඒ?” 

“අයියටයි මල්ලිටයි වෙග්ම මිසිස්ටත් තිෙයන්ෙන මාර කටවල්. අහන් ඉන්න බෑ රණ්ඩු අල්ලනෙකාට. 
අලුත් වචන ශබ්දෙකෝෂයක් පිෙරන්න එක දවසින් ඉෙගන ගත්තා.” 

“ලන්ඩන් ෙමෝටර් ක්ලබ් එකට ගිෙය ෙකාෙහාම ද?” 

“තැන් තැන්වල එක එක ජාතිෙය් සුළු වැඩ කරලා අන්තිමට ෙමෝටර් ක්ලබ් එකට ඩ්රැයිවර්  ෙකෙනක් 
ෙහායද්දී මං ගිහින් ඉල්ලුව. අලුත්ම අලුත් සුවඳ ගහන ජැගුවාර් එකක් පාර්ක් කරන්න කියල යතුර මෙග 
අතට දුන්න. ඉතුරු එකම තැන සාමාන්තරව ගහන්න තිබ්බ පුංචි ඉඩකඩක්. බෙය් ගැහි ගැහී ඒත් 
එකපාරින් දැම්ම ඒ ඉඩට. රස්සාව ලැබුණ වාහෙනන් බහින්න කළින්.” 

“ජැගුවාර් එක රතු බර්ගන්ඩි වයින් පාට එකක්ද?” 

“හරියටම හරි,” ඔහු සිනා සී ඇයව තුරුල් කරගත්ෙත්ය. 

“ඔයා අර ෙකෝකිෙයා ෙදන්න ගැන කියද්දී මට ලංකාෙව සිංදුවක් මතක් වුනා,” ඇය තුරුෙල් උණුසමට 
තවත් ගුලි වී ඔහුෙග් ෙගල යටින් සිය හිස රඳවා ගත්තීය. 

“ෙමාකක්ද සිංදුව?” ඔහු මුමුණයි. 

“පිදුරු ෙසවිකල පැල්පෙත් ඇති සාෙම් නැත මහ මන්දිෙර්…” 

“ඉතුරු ටිකත් කියන්න.” 

“ඉතුරු ටික මං දන්නෑ…” 

“පිදුරු ෙසවිකල පැල්පෙත් ඇති සාෙම් නැත මහ මන්දිෙර් 
ටිකිරි හසරැලි ෙබාළඳ සිතිවිලි ෙමහි තිෙබ් ෙහාඳ ආදෙර්” 

“ෙබාරු හරියක් එකතු කලා ෙන්ද?” 

“නෑ ළමෙයෝ ඒ තමයි සිංදුව. මුළු සිංදුවම කියන්න ද?” 

සිසිර ෙස්නාරත්නයන්ෙග් ගීතයක් ප්රංශ ෙපාලනීසියාෙව් ෙසන්ට් රීගස් නවාතැන් පිදුරු මඩුවක 
ආදරවන්තෙයෝ ෙදෙ දෙනකුෙග් මුවින් ගැෙයනු ඇතැයි මහාවිශාරදයාෙනෝ කිසි දිෙනක ෙනාසිතන්නට 
ඇත. 
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**** 

“�නිට නිවුන්නු. පුත්තුම ෙදන්ෙනක්.” 

“ඔයාටත් ඕනද ෙකල්ෙලක්ද ෙකාල්ෙලක්ද කියල දැනගන්න?” 

“නෑ රෙම්ෂ්. ඔයාට ඕන නම් විතරයි. මං කැමති ඒක ඉස්සර කාෙල් වෙග්ම බබා ඉපදුනාට පස්ෙස 
දැනගන්න.” 

“හෙලෝ බබා…” රෙම්ෂ් හසන්තිෙග් කිසි ෙලසකින් ඉදිරියට ෙනරා නැති පැතලි කුසයට කිට්ටුවී කතා 
කරයි. 

“බෙබෝ.. ඔයාෙග අම්මටයි අප්පටයි දැනගන්න එළියට එන්න ෙගාඩක් කල් ගන්න එපා ෙහා ෙඳ්.” 

“අම්මයි අප්පයි විතරක් ෙනෙම් දැන් ආච්චියි සීයයි ෙදන්නත් බලාෙගනත් ඉන්නවා.” 

හසන්ති කිව්ෙව රෙම්ෂ්ෙග හිසෙකස් අතරින් ඇඟිලි තුඩු යවමිනි. ඔවුන් ෙදෙදනා අතර ෙවනදා ෙමන්ම 
කතාබහ ලංකාවටම ආෙව්නික වූ ඉං�සි හුරුෙවනි. 

“පාති සහ අප්පප්පා,” රෙම්ෂ් ෙපරළා හසන්ති ව නිවැරදි කෙළ් ෙනාසිතාම. 

“රෙම්ෂ්…” 

“ම්…” 

“බබා එක්ක අපි ෙමාන භාෂාෙවන්ද කතා කරන්ෙන?” 

“ඉං�සිෙයන්. ෙමෙහ හැෙදන නිසා. ඇයි ඔයාට සිංහල උගන්වන්නත් ඕනද?” ඔහු ඇයෙග් ඇඟිලි ඔහු 
ඇඟිලි තුල පටලවා ගනිමින් සිය හිසෙකස් තුලින් මෑත් කරෙගන අසයි. 

ඇය ඔළුව ෙදපැත්තට වැනුෙව් ඊට උවමනාවක් නැතැයි කියාය. හසන්ති භාවිතා කළ සිංහල වචන රෙම්ෂ් 
නිතැතින්ම ද්රවිඩ බසට හැරවූ බව ඔහුට මඟහැරිණ. 

හසන්ති රෙම්ෂ් හා තට්ටු නිවසක බිම් මහෙල් කුලී ෙගවන පදිංචිකරුවන්වී මාස කිහිපයකි. රෙම්ෂ්ෙග් 
අප්පා හා අම්මා පැමිණ ෙපරුංකායම් ගැට ගැසූ ෙරදි කඩක්ද නිවෙස් මුළුතැන්ෙගයි ෙකළවරක විෂබීජ 
වලින් ආරක්ෂාවට යයි ඔතා ගිෙය් ෙකාතරම් පරෙතරට බටහිර ෛවද්ය දැනුම තිබුණත් ෙපාදි බැඳෙගන 
ආ සම්ප්රදාය අත්හරින්නට ෙනාහැකියාව කියා පාන්නා ෙස්ය. 

රෙම්ෂ් ඔහුෙග් සීමාවාසිකය අවසන් කර ඩැල්හවුසි විශ්වවිද්යාලයට යාබදව ඇති කිලාම් ෙරෝහෙල් ෙස්වය 
පටන් ෙගන ඇත. ඔහුෙග් ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණ ලිපියක් ළඟදී වැදගත් උගතුන් පිරිසක් ඉදිරිපිටදී එළි 
දැක්ෙවයි. කැෙන්ඩියන් ෛවද්ය සඟරාවක් එය පළ කිරීම සඳහා ෙතෝරා ගැනීම නිසා ඔහුට පමණක් ෙනාව 
විශ්වවිද්යාලයට ද සම්භාවනීය තත්වයක් ලැෙබ්. රෙම්ෂ්ෙග් පර්ෙය්ෂණ කටයුතු වලට හසන්තිෙග් 
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හවුල්වීම රාජරත්නම් ෙදමහල්ෙලෝ ඉතා අගය කරති. ඇයෙග් නමත් පර්ෙය්ෂණ ලිපියට ෙනාවැරදීම 
එකතු කරනවා ෙන්දැයි ෙදාස්තර ටී. සී. රාජරත්නම් කිහිප වතාවක්ම සිය පුත්රයාෙගන් විමසීය. 

නුහුරු රටක තනිවූ ඔවුන් කිසිම කණ්ඩායමකට එක්වන්නට අකමැති ෙහයින් ගතකෙළ් තමන්ෙග්ම 
ෙලෝකයක. හතරෙදනා එක්වූ කළ කතාබහ ෛවද්ය විද්යාව ගැන විය. ෙද්ශපාලනය ෙහෝ ආගම් පිළිබඳ 
මාතෘකා හතරෙදනාම උවමනාෙවන්ම මඟ හැරියහ. එකිෙනකා කියැවූ ඉං�සි සාහිත්ය ෙපාත්පත් පිළිබඳ 
විචාරාත්මක සංවාද මහ රෑ එළිෙවන ෙතක් ෙගනියන්නට ඔවුනට හැකිවිණ. දවසින් දවස හසන්තිෙග් 
දැනුම හා හැදියාව ගැන පැහැදී සතුටු වන රාජරත්තනම් පවුලට ඇය ඔවුන්ෙග්ම දියණියක් ෙස් 
දැෙනන්නට වැඩි දවසක් ගත ෙනාවිණ. 

“අපි හරි වාසනාවන්තයි රෙම්ෂ්ට දුව හමුවීම ගැන.” 

හසන්ති මසාල වෙඩ් කන්න කැමති බව දන්නා ෙරෝහිණී රාජරත්තනම් මහත්මිය පුවත්පත් ෙකාළයක එතූ 
උණු උණු වෙඩ් පාර්සලයක් හා සාම්බාරු ෙහාද්දක් පිරි සාස්පානම රැෙගන ෙගට ෙගාඩවදියි. 

“වාසනාවන්ත මමයි,” නැන්දම්මාෙග් අත්වලින් සාස්පාන මුදවා ගත් හසන්ති එහි පුසුඹින් මුහුණ පුරා 
පැතිර ගිය සිනහාවකින් කියන්නීය. 

“නෑ. නෑ. ෙමතන වැඩිම වාසනාවන්තයා මම. ෙරෝහිණී නඩු කියන්න එන්ෙන මටෙන නැත්නම්,” 
ෙදාස්තර රාජරත්නම් සපත්තු ෙදක ෙදාර අසලින් ගලවා ෙම්ස් පිටින් ෙගට ඇතුල් ෙවයි. 

මුළුතැන්ෙගයි හතරෙදනකුට පමණක් පුටු ඇති කුඩා ෙම්සය මත පිඟන් තබා මසාල වෙඩ් අනුභවයට 
නැන්දම්මාත් ෙදෝණියන්දෑත් යුහුසළු වූහ. කිසිත් කතාවක් නැතිව ඔවුන් අතරට ආ රෙම්ෂ් අප්පා ෙවත 
ෙගාස් අතට අත දී අම්මාෙග් කම්මුලක් සිප පුටුවකට බරදී ෙම්සෙය් වැලමිටි රඳවා හිස අත් වලින් 
පිරිමදින්නට පටන් ගත්ෙත්ය. 

“එළිෙවනකම් ෙපාත් කිෙයව්වද?” පියා අසයි. 

“ම්..” හිස එසැවූ රෙම්ෂ් පියා අසන්ෙන් කුමක්දැයි ෙත්රුම් ගන්නට උත්සාහයක. 

“නෑ. ඊෙය් නම් රෑ ෙවන්න කළින් නිදා ගත්ත,” හසන්ති රෙම්ෂ් පිටුපසින් ඔහුෙග් ෙදවුරට අත් තබා කියයි. 

“ඔළුව කැක්කුමක් නම් ෙව්දනා නාශක ෙපත්තක් ගන්න පරක්කු කරන්න එපා.” 

ෛවද්යවරු තිෙදෙනක් මධ්යෙය් සිටි ෛවද්ය අධ්යාපනයක් ෙනාලද එකම අයවූ ෙරෝහිණී රාජරත්නම් 
උවෙදස් ෙදයි. ඒ මවක සතු අයිතියයි. 

හසන්ති වතුර වීදුරුවක් සමඟ ඇස්�න් ෙපත්තක් රෙම්ෂ් අසලින් තැබුෙව් කතාබහක් ෙනාමැතිව. ෙරෝගීන් 
වර්ග කිහිපයකි. ෙව්දනාව නැතිවද ෙව්දනාෙවන් කෑ ෙමාර ෙදන්ෙනෝ ඉන් එක් ෙකාටසකි. සාමාන්ය 
ෙව්දනාව නිහඬව දරාෙගන සිටින්නට හැකි තවත් ෙකාටසකි. දරුණු ෙව්දනාවක් ගත අඩපණ කරන ෙතක් 
කිසිත් ෙනාකියා සිටින අෙනක් ෙකාටස ගැන ෛවද්යවරෙයක් නිසි අවධානෙයන් සිටිය යුතුය. රෙම්ෂ් 
අයත් වන්ෙන් ඒ අන්තිම ෙකාටසට බව හසන්තිට නිසැකය. 
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“පැරණි යුෙරෝපීය රජ මාලිගාවක සිරිෙයන් පිරි ලන්ඩනෙය් “සිම්ප්සන්ස් ඉන් ද ස්ට්රෑන්ඩ්” අවන්හල 
නිකම්ම නිකම් “සිම්ප්සන්ස්” ෙලසින් හැඳින්වීම මදිකමක් යයි සුහද වාදෙයන් ඊට ඇතුල් වුෙන් සංජීවනී 
සහ ඇයට තුති පුද කරනු පිණිස ෙමතැන රා� ආහාරයට ඇය කැඳවා ෙගන ආ ෆ්ෙලෝරියාන් 
ෙරෝසන්බර්ග්. ෙදෙදනා ෙවනුෙවන් ෙම්සයක් ඔහු සති කිහිපයකට කළින්ම ෙවන්කර ගන්නා ලදි. 

ඇතුලට ආ වහාම නිල ඇඳුමින් ඉද්ද ගැසුවා ෙස් ෙකළින් සිටෙගන ඔවුන් එනෙතක් බලා සිටියා ෙස් උන් 
ෙස්වකෙයක් ඔවුන් ෙදෙදනා සඳහා ෙවන්කර තිබූ ෙම්සයට ඔවුන්ව රැෙගන ගිෙය්ය. වීදුරු කිහිපයකින්ද ඒ 
හා සමානව හැඳි ගෑරුප්පු ගණනාවකින් ද, දිග ෙකාළ හා නැටි අග පිපි සුදු මලින් යුතු ෙපාකුරක් රැඳවූ 
වීදුරු මල් ෙපෝච්චියක්ද, බිෙෂාප් ෙතාප්පියක් හැඩයට නැවූ මඩ කහ පැහැති අත් පිස්නා ෙදකකින්ද පිරි 
ෙම්සෙය් උඩ යටිකුරු කරන ලද ෙපයාර්ස් ෙගඩියක හැඩෙයන් යුතු වීදුරු ෙදකකට වතුර වත්කර ඇත්ෙත් 
ඔවුන් අවන්හලට ඇතුල්ෙවද්දීමය. 

ඔළුව හැම අතම කරකවමින් එහි බිත්තිවල හා වහෙල් සිරි නරඹන්නට ආසාව තිබුණත් ආයාසෙයන් එය 
මැඬගත් සංජීවනී ඇස් ෙකාණින් වට පිටාව බැලුෙව් ෙකෝඩුකම පිටතට ෙපන්වීම මදිකමක් යයි සිතුණු 
නිසා. 

“මාව එදා ෙබ්ර ගත්තට ආෙයත් ෙබාෙහාම ස්තූතියි,” ඇය වාඩිගන්නා ෙතක් බලාසිට අනතුරුව අසුන් 
ගත් ඔහු කියයි. 

“දැන් ඉතින් ඇති. කී පාරක් ස්තූති කළාද,” ඇය මඩ කහ පැහැති අත් පිස්නය සිය ඔෙඩාක්කුෙව් එළා 
ගනිමින් පවසයි. 

“කියලා මදි. එදා ඔයා නැත්නම් අද මට ෙම් රස්සාව නෑ. රස්සාව නැත්නම් අද ෙම් රෙටත් නැහැ,” ඔහු 
කියන්ෙන් සතුටින්. 

“එතෙකාට මට ආෙය මුණ ගැෙහන්ෙනත් නෑ,” ඇය සිනහා මුහුණින් කිව්ෙව ෙදෙදනා කළින් කිහිප 
වතාවක් කරන ලද කතාබහක නැවත ප්රතිචාරයකි. 

ෆ්ෙලෝරියාන් ජර්මනිෙය් ෙබෝෙඩන්සී ප්රෙද්ශෙය් කෘෂිකාර්මික පවුලකට උපන් සම්භව්ය වයලීනයට උපන් 
දක්ෂෙයකි. ඔහු ඇතුළුව පවුෙල් ළමයි ෙදාෙළාස් ෙදෙනකු යයි ඔහු සංජීවනීට කියා එය ඔප්පු කරන්නට 
පවුෙල් පින්තූර ද දිගහැර ෙපන්වූෙය්ය. 

“යුෙරෝපෙය්ත් කවුරුත් පිළිගන්නෑ එච්චර ළමයි ඉන්න පවුලක් අද කාෙල් තිෙයනවා කියල. ඒකයි මම 
පවුෙල ඡායාරූපය යන යන හැම තැනම අරන් යන්ෙන,” ඔහු කීය. 

“හැෙමෝම ජර්මනිෙය්ම ද පදිංචිය?” 
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“ඔව්. ඒ හරිෙයම තමයි ඔක්ෙකාම ඉන්ෙන. ෙම් දවස්වල මම සිම්ෆනි එකට වයලීන්  පුහුණු පටන් ගත්ත. 
ඒකට එන්න එයාල ෙකෝටු අදිනවා.” 

“ෙකෝටු?” 

“ඔව්. ෙකෝ ටු 12 න් ෙකටි ෙකෝටුව තිෙයන එක්ෙකනාට තමයි එන්න ලැෙබන්ෙන.” 

“අනිත් අයට පව්.” 

“අපි ෙපාඩි කාෙල් ඉඳලම එෙහම තමයි. ෙමානවට හරි කැමති නැති අය ෙකෝටු අදින්නෑ. එතෙකාට 
කැමති අයට යන්න චාන්ස් වැඩියි.” 

“ඔයාෙග අම්මයි තාත්තයි?” 

“වැඩ තිෙයන විදියට යන්න ඉඩ තිෙයන එක්ෙකනා හරි නැත්නම් ෙදන්නම යනවා.” 

“හැෙමෝම එකට යන්ෙන ෙකාෙහද?” 

ඔහු කල්පනා කරයි. එකට මුළු පවුලම ගිය තැනක් ගැන ඔහුෙග් සිහියට එන්ෙන් නැත. 

“මං හිතන්ෙන අම්මයි තාත්තයි අපි හැෙමෝම එකට එක්කන් යන එක උවමනාෙවන්ම මඟ හරින්න ඇති,” 
ඔහු සිනාෙසමින් පවසයි. 

සංජීවනී කෑම ෙතෝරාගත්ෙත් වට්ෙටෝරු ෙපාෙත් සඳහන් නම් වලින් පිළිගැන්ෙවන්ෙන් කුමක් කියාදැයි 
දැන ෙනාෙව්. රතු වයින් ෙබාන්නම් කියූ ඇය වයින් වර්ගය ෙත්රීම පමණක් ඔහුට පැවරීය. ෙමතැන ඇති 
ඕනෑම ආහාරයක් රසෙයන් පිරි බව නිසැකයි. එෙහත් අද දිනෙය් සංජීවනී තමන් කන ෙබාන දෑ තමන් 
විසින්ම ෙතෝරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වන්නට සූදානම්. 

අවන්හෙල් මත්පැන් පිළිගැන්වීම සඳහා පමණක් ඉන්න උජාරු ෙස්වකයා මහත් ගාම්භීර විලාසයකින් රතු 
වයින් ඇබිත්තක් වත්කර ෆ්ෙලෝරියාන්ට එහි පුසුඹ සිඹ, වීදුරුෙව් කරකවා, ෙතාල ගාන්නට දුන්ෙන්ය. 
ෙස්වකයාෙග ඉරියව් ෙස්ම උජාරු විලාසෙයන් ෆ්ෙලෝරියාන් වීදුරුව නැහැයට ළං කර ඇස් පියාෙගන එහි 
සුවඳ ආඝ්රාණය කෙළ්ය. ඉන්පසු එය වීදුරුෙව් කරකවා උගුරක් ෙතාල ගා මහරෙජක් බලුගැත්තාට හිස 
ෙසාලවා අනුමතය ෙදන ෙලසින් ඉතාමත් ෙකටිෙයන් ෙසෙලව්වා ද නැද්ද කියන්නත් ෙනාහැකි තරමට 
හිස ෙසලවූෙය්ය. වයින් ෙස්වකයා ෙදෙදනාෙග් වීදුරු පුරවද්දී ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග් ඇස්වල නළියන සරදම් 
හාස්යය ඔහු ෙබදාගත්ෙත් සංජීවනී සමඟ පමණි. මුවින් හඬනඟා සිනා ෙනාවී සිටීමට සංජීවනීට මහත් 
වෑයමක් දරන්නට විණ. 

වීදුරු ඔසවා ෙදෙදනාෙග් යහළුකමටත්, ෙදෙදනාෙග් රස්සාවල්වලටත්, ළඟ එන සංගීත ප්රසංගයටත්, 
සාර්ථක නිමාවක් ලද තවත් “ලන්ඩන් වීක්” විලාසිතා උෙළලකටත්, අනතුරුව �තාන්ය මහ රැජිනටත් 
සව්දිය පිරූ ඔවුන් ෙදෙදනාට අනිකුත් ෙම්සවල ආහාර ගන්නා අය සිටින බව අමතකයි. සංජීවනීට 
අවන්හෙල් සිරි නරඹන්නටද අමතකයි. 
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“මං ලංකාව සංචාරයට ෙහාඳ රටක් බව අහලා තිෙයනවා ඇති ෙවන්න. හැබැයි ලංකාෙව ෙකෙනක් 
හමුවුන පළමු වතාව ෙම්,” ඔහු කියා සිටිෙය් පසුතැවිල්ලකිනි. 

“මම ඉන්දියාෙවන් කියල ෙන්ද හිතුෙව?” 

ඔහු එෙස් සිතූ බව ඇයට නිසැකයි. 

“නෑ ලස්සන ෙකල්ෙලක් කියලයි හිතුෙව.” 

ඔහු කියන්ෙන් ඇයෙග් ෙදෙනත් ඇයෙග් ඔෙඩාක්කුවට දිව යද්දී. 

“ඉන්දියාෙවයි ලංකාෙවයි ෙවනස බලන්න මාව එක්කන් යන්න ඒ පැත්ෙත,” ඔහු ඉල්ලා සිටියි. 

ඇයෙග් මුහුෙණ් සතුට අඩු වූ බව දකින්නට ඔහුට විෙශ්ෂ දැනුමක් අවශ්ය වූෙය් නැත. 

“ඔයාට සිම්ෆනි ටිකට් එකක් ෙවන්කරල තිෙයන්ෙන,” ඔහු කතාව ෙවන පැත්තකට ෙගන යයි. 

“ඔයාෙග සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයා මාත් එක්ක තරහා ෙවයි.” 

“නෑ.. දැන් වැඩි ෙදෙනක් විවාහ ෙවලා පවුල් ඉන්න අය. කවුරු එයිද දන්ෙනත් නෑ. ඔයාව අඳුන්නලා 
ෙදන්නත් ඕනා මාව ෙබ්රගත්ත සුරදූතිකාවෙන.” 

“ඔන්න ආෙය පටන් ගත්ත,” ඒත්, ඇයෙග මුහුණ නැවතත් �තිෙයන් පිරී ඇත. 

“මයි ඩියර් සංජීවනී, එයාලට එන්නම ඕන නම් සල්ලි දීලා ටිකට් අරන් හරි එනවා. මට නවත්වන්න බෑ. 
හැබැයි ඔයා මෙග් පළමු ප්රසංගයට එන්නම ඕන. මට ඒක හයියක්.” 

“මම එන්නම්,” ඇය ෙපාෙරාන්දු වූවාය. කාෙගන්වත් අවසර ගන්නා ෙතක් ෙනාසිට ආරාධනාව 
පිළිගැනීමට හැකිවීෙමන් ඇයෙග් සිතට අමුතු �තියක් දැනුණි. 

ආහාරෙයන් පසුව අවුළුපත් ඉල්ලන්නට ඒ සඳහාම මුද්රණය වූ වට්ෙටෝරුෙව් විස්තර කියවද්දී සංජීවනීට 
ෙනාදැනීම හයිෙයන් හිනා ගියා. ඔහුත් තම පෙතන් ෙනත් මෑත්කර ඇය හා එක්වුෙන් ඇය දුටු විස්තරයම 
දැක ඒ අනුමානයටම එළඹුණ නිසා. 

“මමත් මුලින්ම එංගලන්තයට ආපු දවස්වල ‘ස්ෙපාටඩ් ඩික්’ ඉල්ලනවා කන හැම අවන්හලකින්ම. කන්න 
ෙනෙව්. වටපිට ඉන්න සංචාරකයන්ෙග මූණු ෙවනස් ෙවන හැටි බලන්න.” 

ඔහු දඟකාරෙයකි. ඒ ගැන වාදයක් නැත. 

“රස බලලා නැද්ද?” 

“නෑ. ඉල්ලලා ඊට පස්ෙස ආෙය ෙව්ටර්ට කතා කරලා ෙවන එකක් ඉල්ලනවා. එතෙකාට ෙදපාරක් 
‘ස්ෙපාටඩ් ඩික්’ කියල කියන්න පුළුවන්ෙන.” 
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ඔහු තම කවට විලාසය රස කරමින් රඟ දක්වයි. උසස් පංතිෙය් �තාන්ය ජාතිකෙයකුෙග් උච්චාරණෙයන් 
එය ඉල්ලුම් කරන ආකාරයත් නැවත එය එපා කියා ෙවනත් අතුරුපසක් ඉල්ලන ආකාරයත් ෆ්ෙලෝරියාන් 
රඟපා ෙපන්වූෙය් තමන් විසින්ම විහිළුවක් ෙසායාගත් දඟකාර කවටයා ෙග් අභිමානෙයනි. 

“ෙමතන තිෙයන්ෙන වැනිලා කස්ටර්ඩ් එක්කෙන. කස්ටර්ඩ් කාලා තිෙයනවා. මං ෙහායාගන්න ඕන 
අරෙක රස ෙමානවෙග් ද කියල,” සංජිවනී ෙසමින් කියයි. 

“ඔයා ඉල්ලන්න,” ඔහුෙගන් අභිෙයෝගයක්. ඇය ඒ අතුරුපෙස් නම කියන්නට අදිමදි බව ඔහු දනියි. 

“ඕෙක්. මම ඉල්ලගන්නම්,” ඇය දිග හුස්මක් ෙගන කඳ ෙකළින් කර අභිෙයෝගයට මුහුණ දීමට 
සිනහාවකින් මුව සරසා ගත්තාය. 

“ඉන්න මං පුරුදු කරන්නම් �තාන්යෙයක් වෙග් ඉල්ලන හැටි,” ෆ්ෙලෝරියාන් ඇයෙග් උදව්වට එයි. 

ෆ්ෙලෝරියාන් ෙරෝසන්බර්ග්. ෙරෝසමල් කන්දක පිපුණු මලකි. සංජීවනී හදපිරි සතුටින් ඔහු අනුකරණෙයන් 
ඔහුෙග්ත් ඇයෙග්ත් ආෙව්නික ෙනාවූ බහ උච්චාරණය කරන්නීය. 

 

**** 

රුක්ෂානි ලන්ඩනෙයන් එවා තිබුණ ආනියා හින්ඩමාර්ක් බෑග් ෙදක �නිට ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කරගත 
ෙනාහැකියි. ‘ඕක්ෙල්’ නමින් වූ තඩි අත් බෑගය දරුවන්ෙග් බඩු බාහිරාදිය දමාෙගන යන ගමන් බිමන් 
සඳහා යයි රුක්ෂානි ලියා එවා ඇත. එහි කිරි ෙබෝතල් රඳවන්නට ෙවන් වූ ෙකාටස් ඇත. දරුවාෙග් නැපි 
මාරු කරනු පිණිස දරුවා තබන්නට කුඩා පැදුරක් ද එහි ෙවයි. ෙමටැලික් රිදිෙයන් හා රත්තන් පාටින් වූ 
මල්ල පවුම් 400 කට කිට්ටු බව �නි ෙසායා ගත්තාය. 

දරුවන්ෙග් බඩු දමාෙගන යන ගමනක් �නිට නැත. නිවුන්නු ෙදන්නා තාම රැෙගන යන්ෙන් උවමනාවක් 
වුෙවාත් ෛවද්යවරයකු ළඟට පමණි. ඒ නිසා ඕක්ෙල් මල්ල හෑන්ඩ් බෑග් එකක් ෙලසින් පරිහරණයට ඇය 
ෙතෝරා ගත්තාය. ඇයෙග් පාවිච්චියට එවා තිබුණ කුඩා පන්ෙකාළ පර්ස් එක දිහා විමසුම් සිතින් බලා සිටිය 
ඇයට ඕක්ෙල් මල්ල පවුම් 400 කට ළං ෙවද්දි ෙම්ක පවුම් 225 ක් වුෙන් ඇයි දැයි ෙකෙස්වත් සිතාගත 
ෙනාහැකිය. ෙමය ලංකාෙව් සංචාරකයන් සඳහා විවෘතව ඇති ඕනෑම ෙද්ශීය අත්කම් කඩයකින් රුපියල් 
200 කට ගතහැකි පන්ෙකාළ පර්ස් එකක් වෙගයි. ආනියා හින්ඩමාර්ක් කවුද කියලා ෙමෙහ අය 
දන්නවායැ. ෙම් පන්ෙකාළ පර්ස් අරන් ගිහින් මට ෙමෙහ හැෙමෝම හිනාෙවයි. ඇය එයත් නැපි මාරු 
කරන පැදුරත් අල්මාරිෙය් පැත්තකින් තැබුවා. 

ක්ලැරින්ස් කවුන්ටරෙයන් අරන් සංජීවනී එවා තිබුණ නා නා ප්රකාර �ම් බඳුන් වලින් ඇබිත්ත ඇබිත්ත 
රැෙගන �නි ඉතා ආසාෙවන් ඇඟ පුරා අතුල්ලන්නීය. මහත් වූ බඩ දැන් නැවතත් කුඩා ෙවයි. කුසෙය් ඇඳී 
ඇති හා කළවයන්හි පැතිර ගිය වයිරම් රටා ෙම් �ම් වලින් මැකී යනු ඇතැයි සංජීවනී ලියා එවා තිබුණි. ඒ 
ෙකෙස් ෙවතත් �ම්වල මිහිරි සුවඳ දවස පුරා ඇඟ දැවටීම �නිව සතුටු කරයි. 
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දරුවන් ගැන ලියූ ෙපාත් කිහිපයක් හසන්ති විසින් එවා තිබුණි. පාර්සලය අරින්නටත් ෙපර ඒ ෙපාත් බවත් 
එය එවා ඇත්ෙත් හසන්ති බවත් දන්නා �නිෙග් මුෙව් සිනාවක් නැඟිණ. 

“අම්මිටයි අප්පච්චිටයි කියවන්න ෙමන්න ෙපාත් වගයක් එවලා හසන්ති.” 

“ෙම් අයියා අඬන්න ගත්තම මල්ලිත් අඬන්ෙන ඇයි කියලා ලියලා තිෙයනවා ද ෙහායන්න රානී,” වික්රම 
පරකඩුව ෙපාතක් දිග හරියි. 

“නිවුන්නු නිසා ෙවන්නැති. නිවුන්නු ගැන ලියෙවච්ච ෙපාතකුත් ෙම් තිෙයන්ෙන,” �නිෙග් අම්මාත් 
ෙපාතක පිටු ෙපරළයි. 

“ෙම්ෙක කියලා තිෙයන විදියට අලුත උපන් ළමයි වටපිටාෙව ඉන්න අය අනුකරණය කරනවාලු,” �නිත් 
ෙපාතක් ඇරෙගන කියවයි. 

“එෙහනම් අපිට තිෙයන්ෙන අයියා ඇඬුව ගමන් අයියව ෙවන පැත්තකට අරන් යන්න,” �නිෙග් අප්පච්චි 
ඔහුෙග් ෙපාතින් ෙදෙනත් මෑත් ෙනාකරම කියයි. 

“ආ.. ඒක නම් හරි. හිනාෙවද්දි ෙදන්නම හිනාෙවන්ෙන ඔය,” තමාෙග් ඔෙඩාක්කුෙව් වැතිර ඉන්නා 
මල්ලීත් සිය සැමියාෙග් ඔෙඩාක්කුෙව් ඉන්නා අයියාත් දිහා ආදරෙයන් බලා �නිෙග් මව කියන්නීය. 

ෙගතුලට දිවගිය �නි සමන්ත එවා තිබූ ඩිජිටල් කැම රාව රැෙගන දුව අ ාෙව් සිනාෙවන් පසුවන පුතුන් 
ෙදෙදනාෙග පින්තූර ගනු පිණිස. නිතිපතා අන්තර්ජාලෙයන් පුතුන් ෙදෙදනාෙග් පින්තූර සමන්ත ෙවත 
යවන්නට �නි අමතක ෙනාකරන්නීය. 

“බලන්නෙකා රානී. ෙම් ෙපාෙත් කියන්ෙන ෙම් වයසට හිනාෙවන්ෙන නැහැ කියල. ෙම් වාෙත් 
පිටකරද්දිලු ඔය ඔෙහාම කට ඇද කරන්ෙන.” 

වික්රම පරකඩුව ෙපාත පෙසකින් තබා දරුවාව සිය උරහිසට තබා ෙකළින් කරයි. 

“මුත්තා සරම ෙබ්රගන්න හදනවා මල්ලි පැටිෙයා,” රානි පරකඩුව ඇකෙය් ඉන්නා දරුවාට සිය 
සුළැඟිල්ල තදින් අල්ලා ගන්නට ෙදමින් සැමියාට විහිළු කරයි. 

තම ෙදමාපියන් හා දරුවන් ෙදෙදනා වෙට් කැරකි කැරකී කැමරාව හා හපන්කම් දැක්වූ �නි අනතුරුව 
අසුනකට බරදී හසුකර ගත් ඡායාරූප නැරඹුෙව් දරු ෙදෙදනාෙග් සුරතල් ෙබදා ගන්නට සමන්ත 
ළඟපාතක නැතිකම යාන්තමට හිත ෙකානහද්දීය. 

 

**** 

“අපි බිස්නස් එක විකුණලා විශ්රාම යන්න ලෑස්තියි,” ළඟ ෙපෙනන උපැස් යුවල ගලවා අෙත් රඳවා ෙගන 
සම්මන්ත්රණ කාමරෙය් උන් වයසකම තැනැත්තා රුක්ෂානිට කිව්ෙව් කතාබහ පටන් ගන්න. 
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“තවම විකුණන බව කාටවත් කියලා නෑ,” තරබාරු වූ ෙදවැනි අයිතිකාරයා ද කතාවට එක්ෙවයි. 

“ඔයාට මුලින්ම කියන්ෙන ෙම්ක විකුණන එකත් ඔයාටම බාර ෙදන්නයි,” ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් 
අයිතිකරුවන් අතර තුන්වැන්නා වූ අනිත් ෙදෙදනාට වඩා වයසින් බාල සුද්දා ඇඟිලි බැඳෙගන කතාවට 
සම්මාදම. 

රුක්ෂානි කිසිවක් ෙනාකියා සවන් ෙදන්නීය. ආනන්ද අතුරුපාන ගනුෙදණු ෙහෝ ගිවිසුම් ගහද්දී තමන් 
කිසිවක් ෙනාකියා මහත් ෙව්ලාවක් අනුන් කියන්න අසා සිටිෙයකි. සමහර හමුවීම්වල දී ඔහුව ෙනාදන්නා 
අය ෙම් ආසියානුවාට අපි කියන ෙදයක් වැටෙහන්ෙන් නැත්දැයි සිතුණු අවස්ථා ෙබාෙහාමයකි. ඒ නිසා 
තව තවත් පැහැදිලි කර කියන්නට උත්සාහ කරන ඔවුන් අතින් ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් ෙනාකළ 
කරුණු කාරණා ෙබාෙහාමයක් දැන ගන්නට ආනන්දට හැකිවිය. ඒ හුරුව වඩවා ගත් රුක්ෂානි ද ඔළුව 
වනමින් ෙම් විශ්රාම යන්නට සූදානම් වන �තාන්ය වංශවත් රදළයින්ෙග් බහට නිහඬව සවන් ෙදන්නීය. 

තරබාරු අයිතිකාරයා ඔහු ඉදිරිපිට ඇති ලාභ පාඩු ගණන් ලියන ලද ආයතනෙය් පිරිවැය වාර්තාවක පිටු 
ෙපරළන්ෙන් එයින් කියන්නට යමක් ෙසායාගන්නට ෙමනි. 

“අෙප් ආයතනය සෑෙහන දුරකට වැඩි දියුණු වුෙන් මිස් අතුරුපාන ආවට පස්ෙස. ඉතින් අපි ඒක 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕන,” ඔහු අවසානෙය් වාර්තාෙව් ෙකාළ ෙපරළීම නවත්වා කියයි. 

“අපි විකුණන බව ප්රසිද්ධ කරන්ෙන සුදුසු මිල තීරණය කළාට පසුව,” වයසින් වැඩි අයිතිකරුවා කියයි. 

“මිස් අතුරුපාන බිස්නස් එකත් එක්ක ඉන්නවා ද නැද්ද කියන එක විකුණන ගනුෙදණු වලට ඇතුලත් 
කරන්න අවශ්යද? නැත්නම් ෙලාකු සහනාධාර පැෙක්ජ් එකක් ලබාෙගන මිස් අතුරුපානත් ෙවනත් 
ආයතනයකට යන්න කැමතිද?” තරබාරු පුද්ගලයා අනිත් ෙදෙදනා ෙදස බලමින් කියන්ෙන් තමන් වැරදි 
මඟක යන්ෙන් නැති බවට ඔවුන්ෙග් අනුමැතිය ලබනු සඳහාය. 

“දැන් තීරණය කරන්න ඕන නෑ. අපි ෙම් අදහස් විමසා බැලීමක් පමණයි අද කරන්ෙන,” වයසක සුද්දා 
රුක්ෂානිට කිසිත් කියන්නට ඉඩ ෙනාතබා කියාෙගන යයි. 

“අපි බහාමාස්වල පදිංචියට යනවා. ෙද්ශගුණය ෙහාඳ නිසා. ආදායම් බදු වාසිත් නිසා,” තුන්වැන්නා 
කතාව පටන් ගත්ෙත්ය. “වැඩි ලාබයක් ලබන්න කාලයක් ෙවළඳෙපාෙල් ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවාට 
වඩා අපිට ඉක්මණට විකිණීම වැදගත්,” ඔහු කියා සිටියි. 

“ඉක්මන් වුනාට පාඩු ෙනාෙවන්න,” වෙයෝවෘද්ධයා කියවන උපැස් යුවළ යළි රඳවා ෙගන පිරිවැය 
වාර්තාෙව් පිටුවක් දිහා ඇස් ෙයාමු කරයි. 

“ඔයාෙග නිෂ්පාදනවල අයිතිය ෙවනම විකිණීම ෙහෝ තබා ගැනීම ඔයාෙග කැමැත්ත,” එක් අෙයක් 
කියයි. 

“ෙමතන දිගටම ඉන්නවාද නැද්ද කියන එක වෙග්ම,” අෙනකා ද හවුල් ෙවයි. 
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ඔවුන් තිෙදනා මඳක් නිහඬ වූහ. රුක්ෂානි ආයතන ෙවනුෙවන් මහත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරදී ඇත. එය 
ආයතනෙය් කිසිවකුටත් රහසක් ෙනාෙව්. ඇය ඒ සඳහා සැලකිය යුතු ෙව්තනයක් උපයයි. ගමන් බිමන් 
වැය ඇතුළු කිසිවකුෙගන් අවසර ඉල්ලන්ෙන් නැතිව විය හියදම් දැරීමට බලතල ඇය සතුෙවයි. නමුත් 
අයිතිකරුවන්ට ඔවුන් කැමැති පරිදි ඇයෙගන් කිසිත් ෙනාවිමසා ආයතනය විකුණා දැමීෙම් අයිතිය ඇත. 
එය ෙමම සම්මන්ත්රණ ෙම්සය වටා රැස්ව ඉන්න ඔවුන් හතරෙදනාම දනිති. 

“ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් මම මිල දී ගත්ෙතාත්?” ඇය කටහඬ අවදි කරයි. 

වැඩිමහල්ලා කණ්ණාඩි කුට්ටමට ඉහළින් ඇය ෙදස බලයි. තරබරු ෙදවැන්නා වාර්තා ෙපාත් සියල්ලම 
එකතු කර ගනියි. පුදුමයට පත් ඔවුන් අතර සිටි බාලයා රුක්ෂානි දිහා ඇහිපිය ෙනාගසා බලා සිටිෙය් 
තමාෙග් මුව විවර බව ෙනාදැන. 

“මෙග් ෙදමාපියන්ෙග ගුවන් අනතුරට මට ගුවන් ෙස්වෙයන් වන්දි මුදල් ලැබුණ. ඒ වෙග්ම මට 
උරුමෙයන් ලැබිච්ච ෙදමාපියන්ෙග ධනය එක්ක ඔක්ෙකාම එකතු කරලා මට ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් මිල දී 
ගන්න හැකියාව ඇතිදැයි ෙසායලා බලන්න සතියක් ෙදන්න,” ඇය කියයි. 

ඇය දක්ෂ තැනැත්තියක් බව ඔව්හු දනිති. එෙහත් ඇය ෙමතරම් ධනවත් යුවතියක් යයි ඔවුන් කිසිදා 
ෙනාසිතුවකි. එකිෙනකාෙග් මුහුණු බලාගත් ඔවුන් කතා බෙහන් ෙතාරව එකඟතාවයට ආහ. 

“සතියක් යනකම් අපි කිසිම තීරණයක් ෙනාෙගන ඉන්නම්. අපිත් බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා ෙම් ගැන මිස් 
අතුරුපානත් කාටවත් ෙනාකියයි කියල.” 

රුක්ෂානි අසුනින් නැඟිට්ට සැනින් ඔවුන් තිෙදනම අසුන්වලින් නැඟිට ඇයට අතට අත දුන්හ. 

“බහාමාස්වල ෙමාන දූපතටද යන්ෙන?” 

ඇය ෙදාර අසල නැවතී ඔවුන් ෙවත හැරී අසයි. ඇයෙග් ධනවත්කම ගැන තවමත් විමතියට පත්ව සිටින 
ඔවුන් නිහඬයි. 

“නැෙසෝ ද? බිමිනි ද?” ඇය අසයි. 

“ග්රෑන්ඩ් බහාමාස්,” තුන්ෙදනාම එකවර කියූහ. 

ඇය සම්මන්ත්රණ කාමරෙය් ෙදාර වසා පිටත්ව ගිය පසුත් ඔවුන් ආපසු වාඩිගත් අසුන් වලම නිහඬව වාඩිවී 
ඉලක්කයක් ෙනාමැතිව බලාගත් අත බලාෙගන සිටියහ. ෙවනස්වන ෙලෝකය ඔවුනට වටහා ගත 
ෙනාහැකියි. ඔවුනට විශ්රාම යන්නට සුදුසු කාලය නිසැකව පැමිණ ඇත. 

 

**** 
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ශාලාව අතුරු සිදුරු නැතිව පිරී ඇත. ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් උගුර පාදන හඬ හා ෙසමින් මුමුණන කතාබහ 
තැනින් තැන ඇෙස්. සභාවට මුහුණලා පිහිටි පුංචි ෙව්දිකාෙව් දකුණින් තබා ඇත්ෙත් එක 
මයිෙක්රාෙෆෝනයක් පමණි. ඊට ආසන්නව ලියකියවිලි රඳවන්නට එක තට්ටුවක් පමණකින් වූ රාක්කයකි. 
ඒ මත වතුර ෙබෝතලයක් හා වීදුරුවක් ද ෙවයි. 

සම්මන්ත්රණෙය් ෙමෙහයුම් විධායක නිලධාරියාත් ෛවද්ය සංගමෙය් සභාපතිවරයාත් සමඟ ඇතුල් 
කාමරයක සිට ශාලාවට පිවිසි රෙම්ෂ් ඔවුන් සමඟ පළමු ෙප්ලිෙය් අසුන් ගත්ෙත්ය. හසන්ති වාඩිවී සිටිෙය් 
රෙම්ෂ්ෙග් පියා හා මව සමඟ ශාලාෙව් පසුපස. ඒ සංගමෙය් සාමාජිකත්වය නැති එෙහත් ෙද්ශන අසනු 
කැමති අය සඳහා ෙවන්වූ පුටු වූහ. 

“දුවත් සංගමෙය් සාමාජිකත්වය ගත්ත නම් ඉස්සරහින්ම වාඩි ෙවන්න තිබුණ,” රෙම්ෂ්ෙග් මව කියයි. 

“ෂ්.. ෂ…්” රෙම්ෂ්ෙග් පියා ඇයට නිහඬවන්නට යයි මතක් කරයි. 

මයිෙක්රාෙෆෝනය ෙවත සම්මන්ත්රණෙය් ෙමෙහයුම් විධායක නිලධාරියා ළඟාවූ සැෙණකින් සභාෙව් සියළු 
කතාබහ නැවතිණ. ඔහු සංගමෙය් සභාපතිවරයා හඳුන්වා දුන්ෙන්ය. සංගමෙය් සභාපතිවරයා නැඟිට 
ෙගාස් රෙම්ෂ් රාජරත්නම් නැමති තරුණ ෛවද්යවරයා හඳුන්වා දුන්ෙන් වාසගෙම් දැක්ෙවන ආකාරයටම 
ෙම් ඉන්ෙන් ෛවද්ය විද්යාවට විශිෂ්ඨත්වයක් ෙගෙනන ෛවද්ය රජවරුන් අතර වටිනා රත්නයක් කියාය. 
ශාලාෙව් පැතිර ගිය ආචාරශීලී අත්ෙපාළසන් නාදය මැද රෙම්ෂ් ෙව්දිකාවට නැඟ්ෙග්ය. 

“මාව හඳුන්වා දුන් සභාපතිවර යා අතිශෙයෝක්තියට ෙබාෙහාම කැමතියි,” රෙම්ෂ් කීය. 

සභාෙව් සිනා. සභාපතිවරයාෙග් �යතම සිසුවා රෙම්ෂ් බව සංගමෙය් සාමාජිකත්වය ඇති කාටත් රහසක් 
ෙනාෙව්. 

“ෛවද්යවරු වශෙයන් අපිට අතිශෙයෝක්තිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෙමෙහම අපිවම හඳුන්වා ෙදන්න 
විතරයි,” සභාපතිවරයා කීය. 

සභාෙව් තවත් සිනා සමඟ �ති ෙඝෝෂා පිරි අත්ෙපාළසන් නාදයක්ද පැතිර යයි. 

රෙම්ෂ්ෙග් පියා හිස වනමින් හයිෙයන් අත්පුඩි ගසයි. රෙම්ෂ්ෙග් මවත් හසන්තිත් ඊට එක් ෙවති. ඒ වදන් 
වලින් තම සිත තුල නළියන චංචලභාවය ෙමන්ම සභාෙව් තිබූ දැඩි ගාම්භීර බවත් සැහැල්ලු කරන්නට 
සමත්වූ රෙම්ෂ් තම ෙද්ශනය පටන් ගත්ෙත්ය. පෑන් වලින් කඩදාසි මත සටහන් ලියැෙවන හඬ සහ 
ලැප්ෙටාප් යතුරු පුවරු මත ඉක්මණින් ෙකාටන හඬ මිසක කිසිෙවක් කතාෙව් අවසානය වනතුරු උගුර 
පෑදුෙව් ෙහෝ මුමුණාවත් කතාබහක් කෙළ් නැත. ඇෙහන කිසිවක් හරියාකාරව ෙත්රුම් ගත ෙනාහැකි 
වුවත් ෙරෝහිණී රාජරත්නම්ද සිය දයාබර පුතණුවන්ෙග් වදන් විලාශයට වශී වී සිටියාය. 

කන් බිහිරි කරවන තරමට ශාලාව ෙදවනත් වන අත්ෙපාළසන් නාදයට හිස නමා රෙම්ෂ් ෙව්දිකාෙවන් 
බැස්ෙස්ය. 

“රෙම්ෂ් වතුර උගුරක් ෙබාන්න පවා අමතක කළා.” 
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සභාපතිවරයා යළි ෙව්දිකාෙව්. ෙහ් මූඩිය විවෘත ෙනාකළ වතුර ෙබෝතලය ෙපන්වා කියයි. සභාව ඇඟ 
හිරිකඩමින් විස්තරාත්මක ෛවද්ය දැනුෙමන් බැහැරව නැවතත් පියවි ෙලෝකයට පිවිෙසති. 

“රෙම්ෂ්ට වතුර ඕනැ නැති වුනාට අපි ෙකටි විෙව්කයක් ගනිමු. මම හිතන්ෙන ෙගාඩක් ෙදෙනකුට ප්රශ්න 
ෙගාඩක් තිෙයනවා අහන්න. මිනිත්තු 15 කින් අපි ආපහු රැස්ෙවමු.” 

සභාපතිවරයා ෙව්දිකාෙවන් බහින්නට ෙපර රෙම්ෂ් වටකරගත් ෛවද්යවරු රැසකි. පැවැත්වූ ෙද්ශනෙය් 
වැදගත්කම ඔවුන් අගය කරන බව සක් සුදක් ෙස් සංවිධායකවරුන්ට පැහැදිලියි. ආසියාතිකෙයක් 
පැහැදිලි උච්චාරණෙයන් සංකීර්ණ වූ  ෛවද්ය  විමර්ශනයක් එම සංගමය ඉදිරිෙය් මනාව ඉදිරිපත් කල 
ප්රථම වතාව ෙලසින් ඩැල්හවුසි විශ්වවිද්යාලෙය් ඉතිහාසයට ෙම් දිනය එකතු ෙවයි. සභාපතිවරයා 
රෙම්ෂ්ෙග් පිටට අතක් තබාෙගන ඔහුව ශාලාෙවන් පිටතට ෙගන ගිෙය් ප්රශ්න විචාරය පටන් ගන්නට ෙපර 
මඳ විෙව්කයක් ඔහුට ලබා ෙදනු සඳහායි. 

ප්රශ්න පිළිතුරු සැසිය අවසන් වන්නට ෙද්ශනයට ගත වූවා හා සමාන කාලයක් ෙගවී ගිෙය්ය. හසන්තිත් 
රෙම්ෂ්ෙග් පියාත් ඊට සවන් දුන්ෙන් සභාව ෙකාතරම් ෙහාඳින් ෙද්ශනය වටහාෙගන ඇත්දැයි පුදුමයට පත් 
ෙවමිනි. රෙම්ෂ්ෙග් අම්මා තම පුත්ර රත්නයට ෙම් ෛවද්ය සභාව පිරිනමන ෙගෟරව සැලකිලි දැක හිත පිරි 
සතුටින් නිහඬව ආඩම්බර වූවාය. 

ප්රශ්න පිළිතුරු සියල්ලම අවසානෙය් රෙම්ෂ් පැමිණ සිටි සියල්ලටම ස්තූති කෙළ්ය. සභාපතිවරයාෙග් 
අගනා වදන් අනාගතෙය් සාර්ථක කරන්නට තමන් හැකි තරමින් වෑයම් කරන බව සභාෙව් �ති ෙඝෝෂා 
මධ්යෙය් ඔහු පැවසීය. තම ඉෙගනීමට නිතරම අතහිත ෙදන ෙදමව්පිය ෙදෙදනා වෙග්ම ෙම් හැම වැදගත් 
ජයග්රහණයක්ම පිටුපසින් සිටින්ෙන් හසන්ති නැමති තමාෙග් බුද්ධිමත් සහ පියකරු භාර්යාව බවත් රෙම්ෂ් 
අවසාන වශෙයන් කියා සිටිෙය් ක්රමෙයන් දියුණු තියුණු වූ අත්ෙපාළසන් හඬ සභා ගැෙබ් පැතිෙරද්දීය. 

ෙව්දිකාෙවන් බැස්ස රෙම්ෂ්ව නැවතත් ෛවද්යවරු පිරිසක් වටකර ගත්තහ. ශාලාෙවන් පිටව යන්ෙනෝ 
රෙම්ෂ්ෙග් ෙදමව්පියන් සහ හසන්ති සිටි තැන මඳක් නැවතී රෙම්ෂ්ෙග් ගුණ අගයා ඔවුන් තිෙදනාටත් අතට 
අත දී යන්නට අමතක ෙනාකළහ. 

 

**** 

“දුව ෙම් නඩුව බාර ෙනාෙගන හිටියා නම් ෙහාඳයි.” 

“එෙහම කියලා බෑෙන් අම්මි මාව නම කියලාම ෙහායාෙගනම ආවට පස්ෙස.” 

“ඒත් ෙම් ෙවලාෙව අපක්ෂපාතී ෙවන්න අමාරුයි ඔයාට.” 

“මම ඒක මතක තියාගත්තම හරිෙන.” 

�නි ෙවත ලැබී ඇත්ෙත් මියගිය තැනැත්තියක ෙවනුෙවන් මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලුම් පත්ර නඩුවකි. 
ෙපාලිස් අත්අඩංගුෙව් සිටියදී පහර දුන්ෙන්ය හා ඒ වදහිංසා ෙහ්තුෙවන් තම දියණියෙග් මරණය සිද්ධ 
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වූෙය් යයි ෙගානුකරන ලද නඩුවක මවක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දිවුරුම් ප්රකාශයක් අධිකරණෙය් 
විභාග කර පිළිගන්නා ලදි. �නි නඩුව බාරගත් පසුව නඩු විභාගයට ෙපර සුනාමියට හසුවී මව මිය ගිෙය්ය. 

මව මිය යන්නට ෙපර �නි නීතිඥවරිය ෙලසින් ෙපනී සිට ෙගානුකරන ලද නිසා නඩුව විභාගයට ගතහැකි 
වුවත් සිද්ධිය පිළිබඳව ෙපෟද්ගලික දැනුමක් ඇයට නැති ෙහයින් නඩු විභාගයට දැන් ඉතිරිව ඇත්ෙත් 
මව ෙග් දිවුරුම් ප්රකාශය පමණි. ෙම් අතර දියණිය හා මවෙග් අභාවය ගැන සිත කළකිරුණා යයි පියා 
පැමිණ නඩුව ඉල්ලා අස්කරගන්නට උත්සාහ කරයි. 

“විත්තියට සාක්කි ෙදන්න හිටපු ෙපාලීසිෙය් ෙදන්ෙනකුත් සුනාමිෙයන් නැතිෙවලා,” �නි සිය මවට 
විස්තර කරන්නීය. 

“ගෑණු ළමයට අපරාධය කරපු අය?” 

“ඒ අයට කරදරයක් නෑ.” 

“ඇයි ඉතින් පහසුෙවන් දිනන්න පුළුවන් නඩුව ළමයාෙග තාත්තා අස් කරගන්න හදන්ෙන?” 

“මම හිතන විදියට ෙපාලීසිය තරහ කරගන්න අකමැතියි දැන්. සමහර විට වන්දි මුදල් හම්බ ෙවන්න ඇති 
භාර්යාව සුනාමිෙයන් නැතිවුන හින්ද. ඉතින් එයාට සාධාරණයක් අවශ්ය නැතැයි දැන් පාඩුෙව ඉන්න 
ඕනයි කියන්ෙන.” 

“මැරිච්ච ෙකල්ලට වයස කීයද?” 

“අවුරුදු 15 යි අම්මි හරි පව්. ස්ටුඩිෙයා එකකින් ගත්තු ෙෆාෙටෝ එකක් තිෙයනවා හරිම ලස්සන 
ෙකල්ෙලක්. වයසට වඩා ෙලාකුයි වෙග ෙපනුම.” 

“ෙවන අතවරයක් කරලා නෑ?” රානී පරකඩුව නිකට අල්ෙල් රඳවාෙගන අසන්නීය. 

“පහරදීම නිසා යයි කියත හැකි තුවාල තිබුණ කියල විතරයි අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරියාෙග් වාර්තාෙව් 
තිෙයන්ෙන. ඒවෙය ෙෆාෙටෝ එෙහම නෑ.” 

“පව්. ඕවා ෙහායලා බලන්නවත් දන්න මිනිස්සුද? ඔයා ඉපෙදන්න කළින් ඉස්සර හරිම දුක හිෙතන 
මානුෂික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිද්ධ වුනා.” 

අතීත මතකයක් �නිෙග් මවෙග් මුහුණ ෙව්දනාෙවන් පුරවා ඇත. �නි නිහඬව සිටිෙය් මව නැවතත් කතාව 
කියන්න සිත එකළස් කරගන්නා ෙතක්. 

“ෙ�මවතී මනම්ෙප්රි කියල ලස්සන ගෑණු ළමෙයක්. කතරගම පැත්ෙත අවුරුදු කුමාරිෙයක් වුනා මෙය් 
හිෙත්. 71 කැරැල්ලට වැඩ කළා කියල අත්අඩංගුවට ගත්ත. ඊට පස්ෙස ඒ ෙපාලීසිෙය් ෙලාක්කා හරිම 
දරුණු විදියට මහපාෙර් ඇඳුම් ගලවලා හිංසා කරද්දි කවුරුත් කටක් ඇරල නෑ. ඔළුවට ෙවඩි තියල මැරුව. 
ඒ කාෙල් ෙමාන මානුෂික අයිතිවාසිකම් ගැන කතාද?” 
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“අද වුනත් අපි කෑ ගහන තරමට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්ෙන නැහැ. ඒකමයි මම ෙම් ෙක්ස් එක 
අතහරින්න අකැමැති,” �නි කියයි. 

“බබාල ලැබුණාම අනිත් අම්මලා ගැන සිතට දැෙනන දුක වැඩි. මටත් දූ ලැබුණට පස්ෙස අහපු නඩු වලදි 
අම්මා ෙකෙනක් කියන දුක හරියට දැෙනන්න ගත්ත,” �නිෙග් මව කියයි. 

“අපක්ෂපාතීව බලන එක විනිශ්චෙය් වැඩක්. තමන්ෙග පැත්ත දිනවීම නීතිඥයාෙග් කාර්යයි,” ඔවුන් 
අතරට ආ වික්රම පරකඩුව කතාවට එක්කාසු ෙවමින් අසුනකට බර ෙදයි. 

“සුදු දුව 126 වැනි ව්යවස්ථාව, ෙසෝමාවතී එදිරිව වීරසිංහ නඩුව, ස්වර්ණමය රීතිය ගැන එෙහම විතරක් 
ෙනෙමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග පැලර්ෙමෝ සම්මුතියයි ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් 182 වැනි 
සම්මුතිෙය් එන “ඉතාමත් අයහපත්” කියන ෙත්රුම් කිරීම් ගැන එෙහමත් හදාරන්න. ජාතික ළමා 
ආරක්ෂක අධිකාරිෙය සභාපති එෙහම මුණ ගැහිලා අලුතින් තියන විස්තර ෙහායාගන්න. ෙක්ස් එකට අත 
ගහනවා නම් හරියට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න.” 

“එක්සත් ජාතීන්ෙග්? ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය්? ඇයි අප්පච්චි?” 

�නි පුටුෙවන් නැඟිට ගත්ෙත් වහා ෙගාස් පියාෙග් උපෙදස් ෙකාළයක සටහන් කරනු පිණිස. 

“අෙප් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා හැදුෙන් ඉං�සිකාරයාෙගනුයි ලන්ෙද්සීකාරයාෙගනුයි වුනාට අපි ඉන්දියාෙව් 
නඩු තින්දු වෙග්ම අන්තර්ජාතික සම්මුති, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ප්රඥප්ති එෙහමත් සලකා බලනවා. 
ෙහායන්න අවශ්ය හැම පැත්තම ෙසායලා බැලුවම පස්ෙස හිතින් කණගාටු ෙවන්න අවශ්ය නෑෙන්.” 

 

**** 

ලන්ඩනෙයන් ඔවුන් නැඟපු ෙකෝච්චිය මුහුද යටින් චැනල් ටනල් එෙක් දුවද්දී සංජීවනී ෙහාඳටම නිදි. 
පැද්ෙදන වැෙනන තාලයක් නැතිවත් එය ගමන් කරන බව අවදිෙයන් ඉන්ඳැද්දී එයාෙග ඇඟට දැනුණ. 
ඒත් වැඩි ෙව්ලාවක් ෙනාගිහින් ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග ඇඟට ෙහ්ත්තුවූ බව ඇය ෙනාදනියි. ඇය අවදි ෙවයි 
බෙයන් ඔහු නිෙසාල්මන්ව සිටියත් මිනිත්තු දහයක් පහෙළාවක් යද්දී ඇය තද නින්ෙද් පසුවන බව 
වටහාගත් ඔහුද ආසනෙය් මඳක් ලිස්සා ෙගාස් සංජීවනීෙග් හිස තම උරහිසට වැෙටන ෙස් තිබියදී 
නිදාගන්නට ඇස් පියාගති. 

පැරිසිෙය් දී ෙකෝච්චිෙයන් බැස, ඔවුන් ෙදෙදනා අයි ෆල් ටවර් එක මුළුමනින්ම ෙපෙනන මානයක වූ 
එළිමහෙන් ෙකෝපි කඩයකට වැදී ෙනාෙයක් හැඩෙයන්, ෙනාෙයක් රසෙයන් වූ ෙබ්කරි කෑම රස බැලූහ. 
සංජීවනී තම කටට කිට්ටු කරද්දී ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න යයි කියන ෆ්ෙලෝරියාන් ඇයෙග් 
ආහාරෙයන් කැබැල්ලක් කඩා ඔහුෙග් කටට දමා ගනියි. ඇය ඉල්ලන්නටත් ෙපර ඔහු රස බලන අහෙරන් 
කෑල්ලක් ඇයෙග් මුව ෙවත දිගු කරයි. කට ඇර එය ගිලින්නට හදන විටම ඔහු එය වහා ඉවත් කරෙගන 
ඔහුෙග් කටට දමා ගිලියි. 
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ෙදෙදනාටම වටපිටාව අමතකයි. එහි එන අෙනකුත් සංචාරකයන් ෙමන් ආර්ක් ඩ �ෙයෝම්ෆ් නැඟ පැරිසිය 
බලන්නට, ලූව්ර්ස් ෙකෟතුකාගාරෙය් ෙමෝනා ලීසා බලන්නට ෙහෝ ෙපාම්පිඩූ ෙක්න්ද්රෙය් නවීන කලා කෘති 
නරඹන්නට යෑමට ඔවුනට ඕනෑකමක් නැත. ඔවුන් ෙදෙදනා සවස් කාලෙය් තවත් ෙකෝච්චියක් අල්ලා 
ගන්නා ෙතක් එළිමහන් සුවය වින්ඳහ. 

ජර්මනිය බලා යන ෙකෝච්චිය ෙඩායිෂ භාන් දුම්රිය කවුන්ටරෙය් කාල සටහෙන් සඳහන් වූ ආකාරයට 
නියමිත තත්පරයටම ෙව්දිකාෙවන් පිටත් වුණි. කිෙලෝමීටර් ෙදකක් පමණ දීර්ඝ දුම්රිය ෙව්දිකාෙවන් 
ෙකෝච්චිය ඉක්ම යන්නටත් ෙපර සංජීවනී නැවතත් තද නින්ෙද්. ෙමවර ෆ්ෙලෝරියාන් තමන් කියවන්නට 
ෙගනා සඟරාව ඔෙඩාක්කුෙව් දිගහැර ගනියි. සිය උරහිසට හිස තබා නිදියන සුරතලිය ඔහුෙග් සිත සතුටින් 
පුරවයි. සඟරාව කියවනවා ෙවනුවට ඔහු තනිවම මුවඟ ඇ ෙඳන සිනාෙවන් පසුෙවයි. 

පැයකට කිෙලෝමීටර් 300 කට අධික ෙව්ගයකින් ගමන් කළ ෙකෝච්චිය ඉඳහිට පැත්තකට ඇදී යද්දී 
පමණක් එය ගමන් කරන්ෙන් යයි හැ ෙඟ්. ඉඳහිටක ඇසිපිය ෙහළන්නට ෙපර අනිත් පැත්තට ඇදී යන 
තවත් ෙකෝච්චියක් එය පසුකරයි. කහ පාටින් පිරි අබ වතු යායවල් ෙව්ගෙයන් පසුකරෙගන යයි. තැනින් 
තැන ෙර්ල් පාරට මුහුණලා ක්ලයින් ගාඩ්න් නැමති කුඩා ෙගවතු දකිනු හැකිය. ඒවාෙය් උදළු ගාන, පැළ 
තවාන් කරන අය ෙමන්ම ෙකෝච්චිය යන පැත්තට හැරී ඇඳි පුටුවක් තබාගත්ෙතක් බියර් කෑන් එකක් 
ෙතාල ගාමින් විෙව්කෙයන් පසුෙවන අන්දම ෙපෙන්. ෙපෙනන මානයක නිවසක් ෙනාමැති මිටියාවත් 
මැදින් තනිවම ෙහෝ සුනඛෙයක් සමඟ ෙහෝ ඇවිදින අෙයක් ෙදන්ෙනක් ද වරින් වර ෙපනී ෙනාෙපනී යයි. 

පැරිසිෙය් සිට මියුනික් එන්නට ඔවුන්ට ගතවූෙය් පැය හයකි. මියුනික් සිට ෙබාෙඩන්සී පැත්තට ඇෙදන, 
වැෙනන, හති දමන හා තැන තැන මඳක් නවතින දුම්රියක් ඔවුනට ලැබුණි. නින්ෙදන් ඇහැරුණ සංජීවනී 
වටපිටාව නරඹන්නට විය. ෙර්ල් පාර අවට එක් ෙරාක්වූ ගම්වැසිෙයෝ උස් ගසින් පිරුණු කැලෑෙව් තැනින් 
තැන අටවාගත් දූරදර්ශක කාච අමුණාගත් කැමරාවලින් පින්තූර ගනිති. 

“මං කිව්වා රූ රැජිනක් අද ෙම් ෙකෝච්චිෙය් එනවා කියල ගෙම් අයට,” ෆ්ෙලාරියාන් ඔවුනට අත වනයි. 

“ඔයත් අත වනන්න. නැත්නම් පත්තෙර් වැෙටයි අහංකාරයි කියල,” ඔහු ඇයෙග් අත ඔසවා කියයි. 

පරිසරය දැකුම්කළුය. පිරිසිදුය. නගරෙයන් පැහැදිලිවම ෙවනස්වූ ගැමි වාතාවරණයක් බව හුවා දක්වන 
ආකාරයක් දිස්ෙව්. 

“මුළු ජර්මනියම දුම් ගහන කාර්මික රටක් කියල මම හිතාෙගන හිටිෙය,” පසු දිනක ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග් 
පවුෙල් අය හා කතාබෙහ් දී සංජීවනි කියා සිටියාය. 

“ෙමයා ෙකාෙහද රට දැක්ෙක. නැඟ්ග ෙවලාෙව හිටන් නාෙකාෙලප්සිකාරෙයක් වෙග් ෙගාරව ෙගාරවා 
බුදි. හරිම හුබ්ෂ්,” ෆ්ෙලෝරියන් සිය සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට කියයි. 

“ෙමාකක්ද ඒ?” සංජීවනී අසයි. 

“හුබ්ෂ් කියන්ෙන හරි සුරුබුහුටියි,” ඔහු දඟකාර ෙලසින් කියයි. 
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“නෑ… අනික්….?” ඇයෙග් වාක්යය අතරමැද නැවතී ඇත. ඔවුන් ඇය දිහා බලාෙගන ඇය වාක්යය 
අවසන් කරන තුරු සිටියි. ජර්මන් භාෂාෙව් වාක්යයක අවසානය ඉතා වැදගත්. 

“ෆ්ෙලෝරියාන් ඔයා මම කවුරු වෙග් නිදාගත්තයි කියලද කිව්ෙව?” ඇය ෙමවර අසයි. 

“ෙම් ෙරනාෙට්. මෙග හතරෙවනි ෙලාකු අක්කා. එයා තමයි පවුෙල ෙදාස්තර. ෙරනාෙට්, කියන්න ෙමයාට 
ඒක ෙමාකක්ද කියල.” ඔහු අක්කාෙග් කරවට අතක් දමාෙගන ඇයව සංජීවනී අසලින් වාඩි කරවයි. 

“නාෙකාෙලප්සි කියන තත්වයට ෙකෙනකුට මහ දවල්ට වුණත් තදින් නින්ද යනවා,” ෙරනාෙට් 
ෙකටිෙයන් කියයි. 

“ජර්මන් වචනයක්ද?” සංජීවනී අසයි. 

“නෑ. ජර්මන් වලින් කියන්ෙනත් එෙහමයි. ලියන හැටි ෙවනස්.” 

හැමදාම දැන හඳුනාෙගන සිටියා ෙස් ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග් පවුෙල් අය පැමිණ සංජීවනී හා කතාබෙහ් ෙයෙදති. 
දවස පුරාම කෑමක් බීමක් රැෙගන ෙලාකු කුඩා දරුවන් හා මහ ෙගදරට ෙගාඩ වදින  සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්ෙග් නම් හා මුහුණු මතකෙය් තබාගත ෙනාහැකි ෙව් යයි සංජීවනී කලබල වූවාය. එෙහත් 
ඔවුන් නැවත නැවත තමන් කවුන්දැයි හඳුන්වා  ෙදමින් ඇය හා කතාබහ කරති. ලංකාෙව් විස්තර අසති. 
එංගලන්තෙය් විස්තර අසති. එෙහත් ඔවුන් ඇයෙග් ෙපෟද්ගලිකවූ කිසිත් විස්තරයක් ඇසුෙව් නැත. 

ඊ ළඟ දිනෙය් ෙරනාෙට් පැමිණ ඉං�සිෙයන් නාෙකාෙලප්සියාව ගැන ලියූ විස්තර ප�කාවක් සංජිවනී අත 
තැබුවාය. එය කියවා බැලූ සංජීවනී මහත් පුදුමයට පත් වූවාය. තම ෙදමාපියන් වසර විස්සක් පුරා තමනට 
තිබුණා යැයි ෙනාදත්ත, එංගලන්තෙය ෛවද්යවරෙයක් හා වසර හතරකට වඩා විවාහ වී සිටියත් ඔහු 
හඳුනා ෙනාගත්ත, ෙම් විකට ගති ඇති ආධුනික සංගීතඥයා එක ෙකෝච්චි ගමනින් අනුමාන කරනු ලැබීය. 
ෙමෙතක් කාලයකට හරියාකාරව සංජීවනී දිහා බලා ඇත්ෙත් ෆ්ෙලෝරියාන් පමණක්ද? 

**** 

ඕදිරිස් හිරමනය කුස්සිෙය ෙකාතැන දැම්මාදැයි ෙසායා ගන්නට සංජීවනීත් රුක්ෂානිත් පැය ෙදකක පමණ 
කාලයක් ෙගවූහ. අලුත් බෙව් ඔප මැකී ෙනාගිය ෙකෝපි ෙපරන, පළතුරු යුෂ කරන, ආහාර කලවම් 
කරන, පාන් අනන, ආහාර කැබලි කරන යනාදී යන්ත්රානුසාරෙයන් �යාකරවන ආම්පන්න ගණනාවක් 
කබඩ්වල තැන්පත්ව තිබුණි. ඒවා සියල්ල අස්ෙස් මුල්ලකටවී හැංඟී විදුලිබලෙයන් ෙනාමැතිව අතින් 
භාවිතා කළ යුතු ෙකාකිස් අච්චුවත් ඕදිරිස් හිරමනයත් විය. 

“මං ෙපාල් ෙගඩි තුනක් ෙගනාවා,” සාගර ෙගෝනි ෙරදි මලු ෙදකක පිරුණු අඩුම කුඩුම උස්සාෙගන ෙගට 
ෙගාඩවදිමින් කියයි. 

“සාගර ෙමෙහදි ෙපාල් අරන් තියන හැඩයි,” සංජීවනී කියන්ෙන් ෙපාල් ෙගඩියක් අතට රැෙගන වතුර 
කැළෙතනවා ඇෙස්දැයි බලන්නට එය ෙහාලවමිනි. 



309 
 

“මං ඉස්සර ෙස්රම උයන්න ලෑස්ති කරලා ෙපාල් ෙගඩිය පැලුවාමයි නරක් ෙවලා කියල දැනගන්ෙන,” 
සාගර ෙපාල් ෙගඩිය පළන්නට පිහිෙය් මුවහත නැති පැත්ෙතන් තට්ටුවක් ෙදයි. 

“ඔයාල ෙපාල් අරිනවාද? මං කවදාවත් ෙපාල් අරිනවා දැකල නෑ. මං එනකම් ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න, 
ෙපාඩ්ඩක් ඉන්න.” 

කිහිල්ෙල් ගසාගත් රතු වයින් ෙබෝතලයක්ද, එම අෙත්ම තවත් සුදු වයින් ෙබෝතලයක්ද, අනිත් අල්ෙල් 
සමබර කරගනිමින් ෙනාවැටී යා ෙස් උසුලා ගත් එකිෙනක මත පැටවුනු කඩදාසි ෙපට්ටි කිහිපයක්ද රැගත් 
ෆ්ෙලෝරියාන් ෙගට ෙගාඩවැදුෙන් සාගරට ඇරුණු ෙදාර රුක්ෂානි අතින් වැෙහන්නට ෙපර. 

සංජීවනී ෆ්ෙලෝරියාන් අතැති ෙපට්ටිවලින් මුදුනත වූ ෙපට්ටිය ෙගන හැර බලයි. ලන්ඩනෙය් හාර්වි 
නිෙකාල්ස් ෙවතින් ගත් ෙපෙට්රෝසියන් ෙරෝයල් ඔෙසට්රා කැවියාර් සහිත රවුම් කුඩා නිල් පැහැති ටින් 
එකක්, ආරක්ෂාවට දැමූ ෙකඳි ෙගාඩක් මැද. 

“ෙරාටි එක්ක කන්න කැවියාර්!” එය රුක්ෂානිට ෙපන්වන සංජීවනී කියයි. 

“ෙරෝයල් ඔෙසට්රා!” රවුම් නිල් ටින් ෙපට්ටිය හඳුනාගත් රුක්ෂානි කියයි. 

“මෙග් අනගි ෙකල්ලට අනගි කෑම ෙදන්න ඕනාෙන,” ෆ්ෙලෝරියාන් රතු වයින් ෙබෝතලය රුක්ෂානිට දී 
සුදු වයින් ෙබෝතලය සීතකරණයට දමයි. 

“ෙවාස්ෙන ක්ෙලාස් ෙඩ රියාස් ෙග්රාස්,” බර්ගන්ඩි වයින් ෙබෝතලෙය් නම කියවා රුක්ෂානි 
ප්රශ්නාර්ථෙයන් ඇහි බැමි ඉහළට යවයි. 

“නම විහිළුවක් වෙග් නිසයි ගත්ෙත,” ෆ්ෙලෝරියාන් කියන්ෙන එහි ෙහාඳ නරක තමන් ෙනාදන්නා බව 
තහවුරු කරන්නට උරහිස් ද හකුලවමිනි. 

“ට්රෆල් � චීස් එක්ක කට දයියා කට්ට සම්බල් ගාපු ෙරාටි, මාර රහයි. කියලා වැඩක් නෑ,” සාගර තවත් 
ෙපට්ටියක් ඇර අතට ගත් ෙක්ජු කෑල්ල දිහා බලා කටට උනපු ෙකළ ගිලියි. 

“ෙමයා ෙලෝලාෙග කුස්සිෙයන් ෙකෝප්ප ෙක්ක් අරන් ඇවිත්,” විවිධ පාටින්, විවිධ රසවලින් හැඩවුනු 
කුඩා ෙක්ක් ෙකෝප්ප බලන්නට හැෙමෝම සංජීවනී වටා එකතු වූහ. 

“ඉක්මණට අරිමු ෙපාල් ෙගඩිය,” සාගරට ෙක්ක් දැකලා බඩගින්න වැඩිෙවලාද ෙකාෙහද. “ෙම් තියන්ෙන 
වඳුරාෙග මුහුණ,” ඔහු ෆ්ෙලෝරියන් ෙවතට ෙපාල් ෙගඩිය පාමින් විස්තර කරයි. “ෙම් ඇස්. ෙම් කට. ඇස් 
ෙදක ඉස්සරහට තියලා කට තමන්ෙග් පැත්තට හරවලා ෙම් දාරයට තදින් පහරක් දුන්නම…” ඔහු පිහිෙය් 
ෙමාට පැත්ෙතන් දාරයට පහරක් ෙදයි. “…ෙමන්න ෙම් විදියට ගානට ෙදකට පැෙළනවා.” 

ඝනකම කට්ට ඇති ෙපාල් ෙගඩිය එෙස් පින්තූරයක ෙමන් ෙදකට ෙබදී යාම ෆ්ෙලෝරියාන්ට විජ්ජාවකි. 
සාගර එක් බෑයක් අරෙගන ඕදිරිස් හිරමනෙයන් ෙපාල් ගාද්දී ෆ්ෙලෝරියාන් අනිත් බෑය හැම අතටම 
හරවමින් හැඩ බලයි. 
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“හිරමන නැති කාෙල් මම ෙපාල් සම්ෙබෝල හැදුෙව් ගෑරුප්පුෙවන් හූරලා,” සාගර හිරමනය කරකවමින් 
කියයි. 

කට්ට  සම්ෙබෝලයට උම්බලකඩ එකතු කළ සංජීවනී කුඩා ගල් වංෙගඩියත් එය ෙකාටන්නට කුඩා ලී 
ෙමෝල් ගහත් ෆ්ෙලෝරියාන් ඉදිරිෙයන් කවුන්ටරය මත තබයි. ඔහුෙග් අතක් වංෙගඩිය වටා යවා අනිත් 
අතින් ෙකාටන ආකාරය ඇය ෙපන්වා ෙදන්නීය. ඔහුෙග් ඇස් රතු වන්නට තත්පරයක් ගතවූෙය් නැත. 
ඉතිරිය ෙකාටන්නට සංජීවනීට සිදුවිය. 

රුක්ෂානි කුරහන් පිටි හා ලුණු භාජනයකට දමා ඔලිව් ෙතල් ෙබෝතලයක් ඇරෙගන සාගර ගෑ ෙපාල් ඊට 
එකතු කරයි. ෙපාල් ගා අවසන් කළ සාගර කෑම ෙම්සයට පිඟන්, වීදුරු, අත පිස්නා හා හැඳි ගෑරුප්පු 
තබයි. 

“මට වැදගත් ආරංචියක් ෙබදා ගන්න තිෙයනවා,” රුක්ෂානි ෙරාටි ඇනීම සංජීවනීට බාර ෙදමින් කියයි. 

“අපිටත් වැදගත් ආරංචියක් කියන්න තිෙයනවා,” ෆ්ෙලෝරියාන් කියද්දී සංජීවනීෙග් මුහුණ සතුටින් පිරී 
ඉතිරී යයි. 

“ඔයා ඉස්ෙසල්ලා,” සංජිවනී රුක්ෂානිට ඉඩ ෙදන්නීය. 

“ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් දැන් අයිති අපිට,” රුක්ෂානි කිව්ෙව් සාගර ළඟට අවුත් ඔහුෙග් බඳ වටා අතක් 
යවමිනි. 

ෆ්ෙලෝරියාන් ඔවුන් ෙදෙදනාට අතට අත ෙදයි. සංජීවනී රුක්ෂානිව බදාෙගන සතුට ප්රකාශ කරන්නීය. 

“අපි ෙදන්න තීරණය කළා සංජීවනීෙග් දික්කසාදයට ඉල්ලුම් කරන්න. ඒක ලැබුනම අපි ෙදන්න විවාහ 
ෙවනවා,” ෙපාල් එකතු කර ෙරාටි අනන සංජීවනීෙග් බඳවටා අතක් යවා ඇයව තම තුරුලට ගත් 
ෆ්ෙලෝරියාන් කියයි. 

සාගර වයින් වීදුරු වලට ෆ්ෙලෝරියාන් ෙගනා බර්ගන්ඩි වයින් වත්කර දුන්ෙන්ය. ඔව්හු සව්දිය පුරමින් 
ෙදපාර්ශවෙය්ම අනාගතයට ජය පැතූහ. 

“අන්තර්ජාලෙයන් දික්කසාදය ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. රැ ජිනෙග උසාවි ෙස්වයට ගිහින් ඩී ඉල්ලුම් පත්රය 
දාලා, නයිසයි තීන්දුවක් අරෙගන ඊ ළඟට පූර්ණ නයිසයි ආඥාව ලැබුනම ඔක්ෙකාම හරි,” ෆ්ෙලෝරියාන් 
පැහැදිලි කරන්ෙන් එය ඉතාමත් සරල �යාපටිපාටියක් ෙස්ය. 

ඒත් පර්සිෙග් හැටි සිහිවූ සංජීවනී නිහඬයි. දික්කසාදයට සරිලන ෙහ්තු උසාවිය පිළිගනු ඇත. එෙහත් පර්සි 
ෙවතින් පහසුෙවන් එය ලබාගැනීමට හැකිෙව්විදැයි සංජීවනීට සැකයි. 

“අපි එයාට සල්ලි දීලා හරි කැමති කරවා ගනිමු,” සංජීවනී ෙවත ළංවූ රුක්ෂානි ෙහමිහිට සිංහෙලන් 
මිමිණුවාය. 
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“රුකී අලුත්ම ෙග්ම් එකකට අත දාන්නයි යන්ෙන,” සිය වයින් වීදුරුව ඔසවා රුක්ෂානිෙග් නව වෑයමට 
සව්දිය පුරා සාගර පවසයි. 

“ෙලෝක පාලනයට පරිගණක ෙසල්ලමක්,” සංජීවනී අනා පැතලි කරදුන් ෙරාටිය තැටිෙය් පුච්චමින් 
රුක්ෂානි විස්තර කරයි. 

“ෙපාඩි අයට ෙනෙම් එෙහනම්?” ෆ්ෙලෝරියාන් ෙරාටියක් ෙබෝල කරන්නට උත්සාහයක. 

“කැමති ඕන ෙකෙනකුට. ෙලෝෙක ඕනම රටක පාලනයට. චන්දය දිනලා ෙතෝරලා පත්ෙවන්න තරඟ 
කරන රට ගැන දැනුමකුත් ඕනා. තරඟ කරන අනිත් අය තමයි චන්ෙද ෙදන්ෙන. ජන�ය ද කියලා තීරණය 
කරන්ෙන. දක්ෂකම් වඩවා ගන්න එක එක සමාජ ෙස්වා දිනාගන්නත්, මහජන ගැටළු වලට විසඳුම් 
එෙහම ෙතෝර ගන්නත් ඉඩ ලැෙබනවා ෙසල්ලම් කරෙගන යනෙකාට. එක එක ෙලවල්වල දී දිනන 
විදියට ලකුණු වැෙටන්ෙන,” රුක්ෂානි පිසුණු ෙරාටි පිඟානක ෙගාඩ ගසයි. 

“රට රටවල්වල තියන නීති, ඒ ඒ රටට ආෙව්නික මහජන මත ගැන විස්තර ෙගාඩක් ෙහායා ගන්න 
ෙවයි,” අෙත් ඇති ෙරාටි ෙබෝලය ෙකල්ෙලා ෙදන්නාට ෙනාෙපෙනන්නට සාගර සමඟ පාස්කර ගනිමින් 
ෆ්ෙලෝරියාන් කියයි. 

“මුලින් වැඩ ෙගාඩක් කරන්න ෙවනවා. ඇත්ත,” රුක්ෂානි සංජීවනීෙග් අතින් ගත් අන්තිම ෙරාටිය 
තැටිෙය් රඳවයි. 

සංජීවනී හිස් භාජනයට වතුර මඳක් පුරවා අත් ෙසෝදා ගත්තීය. දැන් අමු ෙරාටි ෙබෝලය සාගර හා පාස් 
කරමින් සිටි ෆ්ෙලෝරියාන් එයට කුමක් කරනුදැයි සිතාගත ෙනාහැකිව නිරුත්තරය. 

“ෙද්ශපාලනය උගන්වන්න ෙහාඳ ෙග්ම් එකක් ෙවයි,” සංජීවනී කෑම ෙම්සෙය් පුටුවක් ඇද එහි වාඩි 
ෙවමින් කිව්වාය. 

සංජීවනී පිටුපසින් ෙම්සයට ළංවූ ෆ්ෙලෝරියාන් ඔහු අත වූ  ෙරාටි ෙබෝලය සාගර ෙවත විසිකර ඉක්මණින් 
සංජීවනී ළඟින්ම පුටුවක් ඇද වාඩි වූෙය්ය. අසුෙනන් නැඟිටි සාගරෙග් මුහුෙණ් සිනාවකි. ඔහු රුක්ෂානිට 
උදව් කරන්නට යන ෙවසින් ෙගාස් ෙරාටි ෙබෝලය කුණු බාක්කියට දමා අ ාෙව්ය. 

ෙරාටි පිඟාන හිස්වන්නට වැඩි කාලයක් ෙගවී ගිෙය් නැත. කට්ට සම්ෙබෝල ෙනාෙපෙනන තරම් 
ඇබිත්තක්  ෙරාටිෙය් තවරා ගත් ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග් ඇස් වලින් ෙබ්ෙරන කඳුළු මැද්ෙද් පවා පසු බැස්ෙස් 
නැත. ටිකින් ටික තවරා ගන්නා ප්රමාණය වැඩි කරන්නට ඔහු උත්සාහ ගති. වයින් වීදුරු හිස් වන්නට විය. 
කැවියාර් ඩිංග රස බලන්නට පමණකි. ෙක්ජු ෙගඩිෙය් නිමාවත් සමඟ අන්තිම ෙරාටිය හතරට කඩා ඔව්හු 
ෙබදා ගත්හ. 

සීතල සුදු වයින් ෙබෝතලය හා ෙකෝප්ප ෙක්ක් ද රස බලමින් ඔවුන් හතරෙදනා අනාගතය සැලසුම් කරමින් 
රෑ පහන් ෙවනතුරු කතාබෙහ් ෙයදී සිටියහ. 
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**** 

තමාට ලැබුණ වැදගත් ආරංචිය හසන්ති සමඟ ෙබදා ගන්නට රෙම්ෂ් ඉක්මන් ගමණින් අයිසැක් ෙවෝල්ටන් 
කිලාම් ෙසෟඛ්ය ෙක්න්ද්රෙයන් පිටත් වූෙය්ය. හසන්තිෙග් බිල්ඩිෙම් විදුලි ෙසෝපානය ළඟ ඉහළට යන්නට 
රැස්ව සිටි පිරිස දැක, පැත්තක වූ ෙදාර ඇර තරප්පු ෙපළ නැඟ උඩට දිව්ව ඔහුට විදුලි ෙසෝපානයට කළින් 
ඉස්සර වන්නට හැකිවුණි. 

විද්යාගාරෙය් ෙදාර විවෘත කරද්දීම කලබලෙයන් ඔහු පසුකරෙගන ගිය ඉන්දීය පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්යයාවක් 
එන්න එන්න ෙම් පැත්ෙතන් කියා ෙව්ගෙයන් අඩි තියන්ෙන් රෙම්ෂ් එන බව දැන සිටියා ෙස්ය. ඇයෙග් 
කලබල විලාසය දැක කිසිත් ෙනාඅසා ඇය හා යන්නට ඔහුත් අඩිය ඉක්මන් කෙළ්ය. 

ඇතුල් කාමරයක ෙදාර ඇරි වහාම රෙම්ෂ් දුටු හසන්ති පුටුෙවන් නැඟිටින්නට තැත් කරයි. ඇය 
ෙදපැත්ෙතන් සිටගත් කාන්තාවන් ෙදෙනකි. 

“ඇම්නිෙයාටික් ද්රාවණය පිටවුනා,” හසන්ති ෙසමින් මිමිණුවාය. 

“ඔයි ෙවයි. ඔයි ෙවයි,” කියමින් එක් ප්රථුල කාන්තාවක් හසන්ති අසලින් නික්ම ෙගාස් දුරකතනයක අංක 
කරකවයි. 

“මම ෙපාළව සුද්ද කරන්නම්. ඒ ගැන  ඔයා හිතන්න යන්න එපා,” බාල්දියක් හා බිම ෙතත ෙපාඟවන 
ෙමාප් ෙකාස්සක් අතැතිව සිටි, සුදු විද්යාගාර කබායක් ඇඳි අෙනක් කාන්තාව හසන්තිට කියා කාමරෙයන් 
පිටව ගියාය. 

රෙම්ෂ් හසන්තිෙග් නාඩි අල්ලා බලයි. ඇයෙග් හද ගැස්ම ෙව්ගවත්. එෙහත් එය කලබල විය යුතු 
තත්වයක ෙනාමැත. 

“ෙව්දනාවක් දැෙනනවාද?” ඔහු අසයි. ඇය හිස ෙසාලවා නැහැයි කියයි. 

“ෙල්?” ඇය නැවතත් හිස ෙසාලවා නැතැයි කියයි. 

“කලබල ෙවන්න ඕන නෑ. මං ෙහාස්පිටල් එක්කන් යන්නම්,” රෙම්ෂ් අවට සිටි කාන්තාවන්ට ස්තූති කර 
හසන්තිෙගන් ඇවිදින්නට හැකිදැයි ඇසුවාය. ඇය හිසින් හැකි යැයි කියයි. විද්යාගාරෙය් ෙදාෙරන් එළියට 
යන්නට ෙපර ඉන්දියන් කාන්තාව පැමිණ හසන්තිෙග් හෑන්ඩ්බෑගය ඇය අත තැබුවාය. 

හසන්ති කිලාම් ෙරෝහලට පය තබනවාත් සමඟම ඇයට දරු ප්රසූතිෙය් ප්රථම ෙව්දනාව ඇඟ පුරා දිව යන 
බව දැනුණි. ඇය රෙම්ෂ්ෙග් ඇඟට වාරු වූ ෙව්ගයට රෙම්ෂ් තව ෙපාඩ්ෙඩන් ඇද වැෙටන්නටත් ඉඩ තිබුණි. 

රෙම්ෂ්ව දුටු සැණින් ඔහු හා ඉන්ෙන් කවුදැයි හඳුනාගත් ෙරෝහල් ෙස්වකෙයෝ  ෙරෝද පුටුවක් ෙගනැත් 
හසන්තිව එහි වාඩිකර දරු ප්රසූති තට්ටුවට ෙගන ගිෙය් ෙරෝහලට ඇතුල්වන්නට කළ යුතු ලියාපදිංචියට 
ඇති ෙපෝරම ගැන අහන්ෙන්වත් නැතිව. හසන්තිව ෙරෝද පුටුෙව් තල්ලු කරන රෙම්ෂ් හමුවන ගැහැණු 
පිරිමි ෙහදියන්ට කියන කරන දෑ ගැන අණ ෙදමින් මාතෘචිකිත්සාගාරය ෙවත කඩිනම් ගමනකින් යයි. 
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හසන්තිෙග් දරුවා මාස තුනකට කළින් ෙලෝකයා දකින්නට තීරණය කර ඇත. ෙරෝහලට ඇතුල්වූ පසු 
ඉතිරි පැය පහ ෙකෙස් ෙගවී ගියාදැයි හසන්තිට නිනව් නැත. ෙරෝද පුටුෙවන් ෙරෝද ඇඳකට මාරු වුණි. එක 
තැනක ෙනාසිට කාමරෙයන් කාමරයට ඇයව ෙගන යන ලදි. බඩ මතුපිට සීතල ෙජල් ගා ස්කෑන් 
ගන්නවා ඇයට දැනුණි. කකුල් ෙම් ආකාරයට උස්සන්න යයි කියද්දී ඇය ඒ ආකාරයට කකුල් උස්සයි. 
දැන් පහතට දාන්න කියද්දී ඇය පහතට දමයි. දරුවාෙග් හදවත ගැෙහන ෙව්ගය විපරම් කරන්නත් 
හසන්තිෙග් හදවත ගැෙහන ෙව්ගය විපරම් කරන්නත් යන්ත්රවලට සවිකරන ලද වයර් ඇඟට අලවා ඇත. 
නිද්රා ෙබෙහත් ෙදන්නට අවශ්ය නම් ඊට සූදානම් ෙකාට බටයක් අතට සවිකර ඇත. එෙහන් ෙමෙහන් 
ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඔවුන් අසලට පැමිණ රෙම්ෂ්ෙගන් තතු විපරම් කරනා බව ඇයට හැඟුණි. 

“සිෙස්රියන් කරන්ෙන නැතිව ස්වභාවිකම ගන්න පුළුවන්. පැටියාට එන්න හදිසියි වෙග්. මඟදි අපහසු 
වුෙනාත් සිෙස්රියන් එකකට යන්න ලැහැස්තියි. ෙමාකද කියන්ෙන?” 

ෙව්දනාෙව් දහඩිෙයන් ෙතත්වූ හසන්තිෙග් නළල සිහිල් ෙරදි කඩකින් පිසදමමින් රෙම්ෂ් ඇය ෙවත 
නැඹුරුව අසයි. 

“එෙහම කරමු,” ඇය එකඟ ෙවයි. පැන නැඟිය හැකි හදිසි කරදර ගැන ඇයට ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිෙය් 
ෙනාවූවත් ෙමෙතක් උගත් ෛවද්ය දැනුෙම් ප්රතිෂ්ඨාපිත පිළිෙවත් ඇයට අමතක නැත. 

“මං කියන විදියට හැෙමෝම වැඩ කරන්න. බබාව අපි මිනිත්තු පෙහන් එළියට ගන්නවා,” යයි රෙම්ෂ් 
කාමරෙය් ඉන්නා අයට කියනවා හසන්තිට ඇසුණි. 

එක උරහිසක් අසල සිටගත් ෙහදියක් දැන් හුස්ම ගන්න දැන් තල්ලු කරන්න යයි හසන්තිට කියයි. 
හසන්තිෙග් කකුල් ෙදක ළඟ සිටින රෙම්ෂ් බබා එන්න ඉතාමත් ළඟයි කියමින් ඇයව දිරිමත් කරයි. 
ළඟින් ළඟ ඇතිවන ඇඟ හිරිවට්ටන ෙව්දනාව මැදින් ඔවුන් කියන්න හසන්තිට සිහිෙනන් ෙමන් ඇසුණි. 

කාමරෙය් ෙදෝංකාර වන මුල්ම හැඬිල්ල පැතිර යද්දී බබා වඩා ගත් රෙම්ෂ්ෙග් සිරුර ෙකාතරම් ෙක්ඩෑරී වී 
ඇත්දැයි හසන්තිට සිතුණි. ඔහු බබාෙග් සියළු පරීක්ෂණ නිම කරද්දී ඒ සිතුවිල්ෙලන් ඔහු ෙදස බලා සිටි 
ඇය පුදුම වූවාය. 

“දුෙවක්. හසන්ති අපිට දුෙවක්,” රෙම්ෂ ්හසන්තිෙග් ළයට දූ සිඟිත්ත ළං කරයි. දරු පැටියාෙග් හැම 
අංෙගෝපාංගයක්ම ඉතාමත් කුඩාය. 

ප්රසූති කාමරය අස්පස් වන්නට වැඩි ෙව්ලාවක් ෙනාගිෙය්ය. එකා ෙදන්නා සතුටු සිනාෙවන් ඉන් පිටව 
ගියහ. අඩු වයසින් උපන් දරුවා රඳවන්නට වායුසමනය කරන ලද වීදුරු ෙතාටිල්ල ඇඳ අසල විය. ප්රසූති 
ෙවෙහෙසන් හසන්තිෙග් ඇස් පියෙවද්දී ඇය හා ළඟින්ම වැතිර සිටි රෙම්ෂ් දියණියව ෙතාටිල්ෙල් 
තැන්පත් කෙළ් පිය ෙසෙනහස පිටාර ගලද්දීය. තමන්ට ෙමෙලාව ලැබිය හැකි වටිනාම වස්තුව දායාද කළ 
ඇයව අවදි  ෙනාකර  සුමට ෙලසින් හසන්තිෙග් විඩාෙවන් නිදියන ෙනත් ඔහු සිඹගත්ෙත් ආදරය පිරි මහත් 
භක්තිෙයනි. හසන්තිව ෙසායා ඇයට කියන්නට ගිය වැදගත් ආරංචිය ඔහුට අමතකයි. 

 

**** 
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පර්සිව හමුවන්න සංජීවනී ඔහු වැඩ කරන ෙරෝහල ෙවත ගිෙය් කැමැත්තකින් ෙනාෙව්. ෙනාකරම බැරි 
ෙදයක්, තවත් ෙකෙනකු ෙවත බාර කරනු ෙනාහැකි ෙදයක් ෙමන්ම තවත් කල් ඇරිය ෙනාහැකි බව 
අමතක කරනු ෙහෝ යටපත් කරගැනීමට ෙනාහැකි වූ නිසා ඇය උදෑසන අවදිව අද ෙම් ගමන එන්නට ඉටා 
ගත්තීය. එෙහත් ෙරෝහලට පා තැබූ විගස හැරී ආපසු දුවන්නට ඇයට සිත්විණ. 

“ෙඩාක්ට පර්සි ඉඹුලාන?” 

“කවුද ෙම්?” 

“මිසිස් ඉඹුලාන.” 

“වාඩිෙවන්න ඔය පුටුවක. අපි එයාව ෙහායලා පණිවිඩය යවන්නම්.” 

පිළිගැනීෙම් නිලධාරිනිය ෙපෙනන ෙලස ඒ අසල පුටුවක සංජීවනී වාඩි වූවාය. හිත තුල අප්රසාදය 
ෙතරෙපයි. කට තිත්ත රහකින් පිරී ඇත්තා ෙස් ඇයට දැෙනයි. ගත අප්රාණිකය. පර්සි අද වැඩට ඇවිත් 
නැත්නම් ෙහාඳ යයි ඇයට සිතුණි. ඔහු මුණ ගැෙහන්නට කිසිම පිරියක් ඇයට නැත. 

ෆ්ෙලෝරියාන් හා ගිය ජර්මනි ගමෙනන් පසු ඇයට නාෙකාෙලප්සියාව ෙනාෙහාත් නිද්රාලුව ඇති බව 
ෙදාස්තරවරෙයකු හමුව හඳුනාගත් පසු සංජීවනී දැන් ෙබෙහත් ෙපති වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නීය. හිත 
කරදර හා වැඩ අධික කාලෙය් දී පමණක් එම ෙපති ගන්නට ඕනෑ යයි ෛවද්යවරයා කීය. කාලයාෙග් 
ඇවෑෙමන් එය නිෂ්ටාවටම සුවවී යා හැකි යයිද ඔහු කීෙව්ය. සංජීවනී අද ගමන පටන් ගන්නට ෙපර 
ෙබෙහත් ෙපත්තක් ගිල දැම්ෙම්ය. 

පර්සි ෙබෙහවින් තරබාරුවී ඇතැයි ඔහු දුටු සැණින් සංජීවනීට සිතිණ. සංජීවනී තවමත් රූමතියක් යැයි 
ඔහුෙග් සිත කීය. ෙම් ගෑණිට රුක්ෂානි ළඟ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතිව ඇති. ඒත් එසැණින්ම ඇය පැමිණ 
ඇත්ෙත් ආපහු ෙගදර එන්න අහන්න ෙවන්නැති යයි සිතා ඔහුෙග් සිතට ආඩම්බරයක්ද ඇතිවිය. කිසිවක් 
ෙනාකියා ඔහු සංජීවනී ළඟ ආසනෙය් හිඳගත්ෙත්ය. 

කතාබහක් පටන් ගන්නට ෙදෙදනාම අදිමදියි.  

“මං ආෙව් දික්කසාදය ඉල්ලුම් කරලා රැජිනෙග් උසාවිෙය ෙපත්සමක් දාන බව කියන්න,” සංජීවනී 
ඇෙසන ෙනාඇෙසන ෙස් කටහඬ අවදි කරන්නීය. 

ඔහු නළල රැළි ගන්වා ෙරෟද්රවූ ඇස් අයා ඇය ෙදස බලා සිටියි. ෙම් පර්සි අෙප්ක්ෂා කළ වදන් ෙනාෙව්. 

“දැන් අපි ෙවන්ෙවලා අවුරුදු ෙදකකටත් වැඩි. ෙවන ෙහ්තු ඕන නැහැ. ෙදන්නෙගම කැමැත්තට 
දික්කසාදයක් ගන්න පුළුවනි,” ඇය දිරිය ෙගන කීවාය. 

“ෙදන්නම කැමති කියලා කවුද කියන්ෙන?” ඔහු අසන්ෙන් ඇයෙග් සිත රිදවන්නට. 

ඇය නිහඬය. පරණ කතා ඇද අතීතය වමාරන්නට ඇයට කිසිත් උවමනාවක් ෙනාමැත. එෙහත් ඔහු වරදක් 
කෙළ් යැයි පිළිෙනාගනියිද? 
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“මං උසාවි වියදම් ඔක්ෙකාම ෙගවන්නම්. ෙපත්සෙමන් පස්ෙස �කී නිසී ආවම අත්සන් කරලා යවන්න. 
ඊට පස්ෙස �කී ඇබ්ෙසාලියුට් ආවම දික්කසාදය ස්ථිරයි,” සංජීවනී පහත් හඬින් කිව්ෙව් අහළ පහල අයට 
නෑෙසන පරිදි. 

“ඔයාට කැමැත්තක් කරගන්න. මට වැඩ තිෙයනවා,” පර්සි ඉං�සිෙයන් කාමරෙය් හැමට ඇෙසන පරිදි 
උස් ස්වරෙයන් කියා නැඟිට ගිෙය්ය. හැඬුම් ආවත් එය තද කරෙගන සංජීවනී ෙරෝහෙලන් පිටත් වූවාය. 
දික්කසාදය ලැෙබ් නම් ඔහු සැලකූ ආකාරය කම් නැත යයි සිතින් කියා ගනිමින් ඇය වැඩ කරන 
ස්ථානයට යනු පිණිස ටියුබ් දුම්රියෙපාළක් ෙසායා ගියාය. 

“ෙඩාක්ට පර්සි අයි..මු..බූලා..නෑ වැඩ කරන්ෙන ෙම් ෙරෝහෙල්ද?” ඒ ෙරෝහෙල් ප්රධාන දුරකතන 
සන්නිෙව්දන මධ්යස්ථානයට පැමිණි ඇමතුමකි. 

“ඔව්. ඉන්න මං සන්ධි කරන්නම්.” 

“ෙඩාක්ට ඉඹුලාන ෙම්.” 

“ෙම් ෆ්ෙලෝරියාන් ෙරෝසන්බර්ග්. සංජීවනීෙග් හිතවෙතක්. ඇයට දික්කසාදය කරදරයක් නැතුව 
ඉක්මණින් ෙදනවා නම් ඊට සරිලන වටිනාකමක් ඇති මුදලක් තෑගි කරන්න කැමැතියි.” 

“ඔබ කවුද?” පර්සි අසයි. 

“මම සංජීවනීෙග් ෙහාඳම යාළුෙවක්,” ෆ්ෙලෝරියාන් කියයි. 

“ෙකාෙහාමද එයාව අඳුරන්ෙන?” පර්සි නැවතත්. 

“ඇය වැඩ කරන තැනින්,” ෆ්ෙලෝරියාන් ෙමවර වැඩි විස්තර පවසන්නට අදිමදි කරයි. 

“මං ඒ ගැන කල්පනා කරල බලන්න ඕන,” ඉහළ අත තමන් ළඟ බව දැනගත් පර්සි කියයි. 

“මෙග් ෙමාබයිල් ෙනාම්මරය ලියා ගන්න. තීරණයක් ගත්තාම මට ඇමතුමක් ෙදන්න,” ෙනාම්මරය දී 
ෆ්ෙලෝරියාන් ඇමතුම විසන්ධි කර ෙමාබයිලය කැෙඩන්නට තරම් ෙව්ගයකින් ෙම්සයට විසි කර දැමුෙව් 
එය අල්ලා ෙගන සිටීම පවා හිරිකිත යයි දැනුනු නිසා. 

“ෙඩාක්ට පර්සි ඉඹුලාන, ෙඩාක්ට පර්සි ඉඹුලාන, කරුණාකර ඩිෙරක්ටර්ෙග රූම් එකට යන්න,” 
ෙරෝහෙල් ඇමතුම් විකාශනය ඔස්ෙස් හඬ පැතිරුණි. 

ෙරෝහල් අධිකාරිවරයාෙග් කාමරෙය් ෙදාරට තට්ටුවක් දැමූ පර්සි ඇතුලතින් එන්න යයි කියන ෙතක් පිටත 
හිටෙගන. ඇතුලත කාන්තාවකෙග් සිහින් හිනා හඬත් එය පරදවමින් අධිකාරවරයාෙග් ෙගාරහැඬි හිනාවත් 
ඇෙස්. පර්සි නැවතත් මඳක් හයිෙයන් ෙදාරට තට්ටු කරයි. 

“එන්න ඇතුලට,” අධිකාරිවරයාෙග් ෙගාරහැඬි හඬ කියයි. 
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“ආ ෙඩාක් ට ඉඹුලාන. ෙමන්න ෙම් අෙප් පුතාෙග් ෙහාඳ යාළුෙවක් ඇවිත් ෙඩාක්ට මුණ ගැෙහන්න. 
ෙදන්නා අඳුනනවාෙන්. මෙග් කාමරෙය් කතා කරගන්න.” 

පුටුෙව් හරිබරි ගැසී කළින් කතාබෙහ් සිනාෙවන් තවමත් මුව සරසාෙගන ඉන්ෙන් රුක්ෂානි. ඇය පර්සිට 
අතට අත ෙදන්න නැඟිට්ෙට නැහැ. 

අධිකාරිවරයා ෙදාෙරන් පිටවී එය වහන්නට ෙපර ඔවුන් ෙවත හැරුණා. 

“මිස් රුක්ෂානිට අවශ්ය ඕනම ෙදයක් අපි කරලා ෙදනවා. එෙහම හරි ෙන්ද ෙඩාක්ට ඉඹුලාන?” ඔහු 
ෙගාරහැඩි ෙලසින් පිටකෙළ් ප්රශ්නයක් ෙනාව ප්රශ්නාර්ථයකින් ෙදන ලද සැඟවුනු තර්ජනයකි. 

“ඔව් සර්,” පර්සි හිස වනා එකඟ ෙවයි. අධිකාරිවරයා ෙදාර ෙසමින් වසා  පිටව ගිෙය්ය. 

“පර්සි, ෙකාෙහාම ද සැප සනීප?” රුක්ෂානි තවත් හරි බරි ගැහිලා ආසනෙය් පැල පදියම් වුෙන් දිගු 
කතාබහකට සූදානමින් වෙග. 

“සංජීවනී ඇවිත් දික්කසාදයක් ඉල්ලුවා,” පර්සි ජෙන්ලෙයන් පිටත බලාෙගන කිව්ෙව රුක්ෂානිෙග ඇස් 
මුණ ෙනාගැසී. 

“සංජීවනීට ෙගදර ඉන්න බැරිෙවන විදියට වැඩ කෙළ් ඔයා. රෑ නවතින්න ෙගදරට සුදු ෙකල්ලක් අරන් 
ආපු බව මමත් දන්නවා. ඔයා සංජීවනීව ආපහු ෙගන්න ගන්න කිසිම උත්සාහයක් ගත්ෙත නැහැ. එයාෙග 
දෑවැද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම වියදම් කෙරත් ඔයා. උසාවි ගිෙයාත් වන්දි ෙගවන්න ෙවන්ෙනත් ඔයාට. 
සංජීවනී කරන්ෙන ඉතාමත් ෙපාඩි රස්සාවක්. ඒත්… උසාවි ගිහින් දික්කසාදය දිගින් දිගට යන්න 
ඇද්ෙදාත් ෙලාකු වන්දියක් ඉල්ලන්න මම සංජීවනී ෙවනුෙවන් ෙහාඳ බැරිස්ටර් ෙකෙනක්ට වියදම් 
කරනවා. අනික, ෙම් ෙහාස්පිටල් එෙක ඩිෙරක්ටර්ට මං ඔයා සංජීවනීට සලකපු ආකාරය ගැනත් 
කියනවා.” 

ගිනි පුපුරු ෙමන් නළියන රුදුරු ෙනතින් ජෙන්ලෙයන් පිටත බලාෙගන ඉන්නා පර්සිට රුක්ෂානි 
ආෙව්ගයක් ෙනාමැති සාමාන්ය හඬින් කියාෙගන ගියාය. 

“එකම ෙදයයි ඔයා කරන්න ඕන. අත්සන් කරන්න ඕන ඒවා ආවම අත්සන් ගහල ආපහු යවන්න.” 

පර්සි ඔළුව ඉතාමත් ෙසමින් වැනුෙව් ජෙන්ලෙයන් පිටත බලා සිටි පැත්ත ෙදසින් ෙනත්  ඉවත් ෙනාකර. 
රුක්ෂානි පුටුෙවන් නැඟිට කාමරෙයන් පිටවී ගිෙය් ෙවනත් වදනක් ෙනාෙදාඩා. 

 

**** 

“අපරාෙද් ඔයා මරුතිය විකුණලා දැම්ෙම,” සමන්ත නිවාඩු මාසයකට ලංකාවට ඇවිත්. ඔහුට යා යුතු 
තැන් ෙබාෙහෝය. හමුවිය යුත්ෙතෝ ගණනාවකි. ෙගදර ඉන්ෙන් නිදා ගන්නා කාලය පමණි. 
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“ඔයා එනකම් ස්ටාට් ෙනාකර තියාගන්නයැ,” �නි සිය ලිපිෙගානු දිහා ඇහැ ගහෙගන. 

බරාස් ගා වාහනෙය් තදින් තිරිංග පාරක්. �නිෙග ඔෙඩාක්කුෙව තිබුණ කඩදාසි කකුල් ළඟට වැටුණ. බිම 
නැවිලා සාරිෙය් වාටිය පැත්තකට කරල ෙකාළ එකතු කරන ෙකාට සමන්ත ආෙයත් තිරිංග තද කරනවා. 

“දවසක් යනවා වැඩක් කරගන්න,” සමන්තෙග් ෙකඳිරිල්ල �නිට කරදරයකි. 

වාහන තදබදයක් ෙනාමැති පළාතක කාලයක් වාසය කළ අෙයක් නැවතත් කලබැගෑනියට හුරුවන්ෙන් 
අමනාපෙයනි. �නි විකුණලා දැම්ෙම් ඇයෙග් රතුපාට මරුතියයි. ඇය සමන්තෙග් ෙටාෙයෝටා රථය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් දරුවන් ෙදෙදනාද තම ෙදමව්පියන්ද කැටුව යන්නට එහි පහසු ඉඩකඩ ඇති ෙහයිනි. 
සමන්තෙග් ෙනාමනාපය වැඩි වන්ෙන් ඔහුට අවශ්ය විෙටක අවශ්ය තැනට යන්නට වාහනයක් නැතිකමට. 
හැම ගමනක්ම තීරණය වන්ෙන් දරු ෙදෙදනා, �නිෙග් ෙදමව්පියන්, �නිෙග් රාජකාරී කටයුතු හා 
අවසානෙය් සමන්තට අවශ්ය කටයුත්ත යන පිළිෙවලට. 

“ෙදන්නට අෙප් ෙගදරට එන්න කිව්ව නම් හරි,” සමන්ත කියයි. 

“අයිය මල්ලි බලන්න පස්ෙස දවසක ෙගෙදට්ට එනවා,” �නි කියයි. 

“ඉතින් එෙහනම් ෙමෙහදිත් හම්බෙවන්ෙන ෙමාකටද?” සමන්ත ඇසුෙව් දැනගන්න. 

“රුක්ෂානිට වැඩ ෙගාඩයි. බිස්නස් එෙක් වැඩයි. සාගරෙග පවුෙල අය හමුෙවන්නයි,” �නි කියාෙගන 
යන්ෙන් තවමත් ලිපිෙගානුෙව් විවිධ තැන් කියවමිනි. 

“ඉතින් අපිට වැඩ නෑ කියල ද එයා හිතන්ෙන,” සමන්තෙග් අමනාප ස්වරය �නිෙග් නිරීක්ෂණ මීටරයට 
වැටුෙන නැහැ. 

“අද යන්ෙන සාගරව මුණ ගැෙහන්න. බබාල බලන්න රුක්ෂානි තනියම එනවා කිව්ව,” �නි හා රුක්ෂානි 
කතා කරගත් හමුවීම් ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් පහසුව මිස සමන්තෙග් පහසුව ගැන ෙසායා බලා තීරණය කරන 
ලද්දක් ෙනාෙව්. 

සමන්තත් �නිත් වාහනය නතර කෙළ්  ෙගෝල්ෙෆ්ස් ෙහෝටලෙය් රථගාෙල්. රුක්ෂානි හා සාගර ෙදෙදනා 
එහි ආලින්දෙය් අවන්හෙලහි මුහුද පැත්තට මුහුණලා වූ හාන්සි පුටුවල වාඩිවී පළතුරු පාන අතැතිව සිනහ 
මුහුණින් බලා සිටිති. එකිෙනකා හඳුනාෙගන කතාබහට මුල පුරන්නට ඔවුන් ළං කරගත් හාන්සි පුටුවලට 
බර දුන්හ. 

“ෙලාකු මැණිකට හරි වයසයි දැන්. ඒත් අපිට උයන්න හදනවා තුන්ෙව්ලම. පැනලා ෙම් පැත්තට ආෙව් 
එයාට විෙව්කයක් ෙදන්න,” රුක්ෂානි කියයි. 

“ෙගදට්ට එන්න කිව්ෙව නැත්ෙත මට නම් ෙගයක් නැති නිසා,” සාගර සිනා පිරි මුහුණින් කියන්ෙන් 
කිසිම පසුතැවිල්ලක් නැතිව. 
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“ඔයා දන්නවද සමන්ත දැන් චූටි මැණිකා මහරගම කැන්සර් ෙහාස්පිටල් එෙක් වැඩ කරන්ෙන,” �නි 
තමනට කියන්නට අමතක වූ විස්තරයක් සමන්තෙග් කණ තැබුවාය. 

“ෙමයා අයියා මල්ලිට ඉක්කාවක් ගියත් මට ලියනවා. කතා කරාමත් අයියා අරක කරනවා මල්ලි ෙම්ක 
කරනවා කියනවා මිසක් මට රෙට් ෙලෝෙක ෙවන කිසිම ෙදයක් ගැන කියන්නෑ,” සමන්ත රුක්ෂානිටත් 
සාගරටත් කියුෙව් ඔවුන් ගැන යමක් ෙනාදන්නවා නම් තරහ ෙනාවන්න යයි කියාද එකතු කරමිනි. 

ඔවුන් ක ට්ලට්, පැටිස් හා චයිනීස් ෙරෝල් කිහිපයක් ෙගන්වා ගත්හ. ෙදහි යුෂ පානයක් ඉල්ලා ගත් �නි 
අනුගමනය කරමින් සමන්තද එයම ෙගන්වා ගත්ෙත් දහදිය වැගිෙරන දහවල ෙපන දමන සීතල බියර් 
වීදුරුවක් ෙබාන්නට ඇති ආශාව යටපත් කරගනිමිනි. තනිවම බියර් ෙබාන්නට ඔහු අදිමදියි. 

මුහුෙද් ෙඝෝෂාව පසුබිම් සංගීතය සපයයි. ආගිය කතාබහටත්, අතීතෙය් කවුරු ෙකෙස් හමු වූවාද යන 
මතකයන් අවදි කරන්නටත් පටන් ගත් කල අද දිනෙය් කළ යුතු වූ තවත් වැඩ රාශියක් හිෙත් තිබූ බව 
සමන්තටද අමතකවී ගිෙය්ය. 

හාන්සි පුටු ෙදකක දිගාවී සිටියත් රුක්ෂානි හා සාගර ඉඳහිට එකිෙනකාෙග් අත් අල්ලා ගනිති. රසවත් 
යමක් පිළිබඳ විස්තර ෙබදාගත් විට තවත් ෙබදා ෙනාගත් යමක් ඔවුන් ඇස් වලින් එකිෙනකා සමඟ රස 
විඳිති. 

රුක්ෂානිෙග් දඟ වැඩවලට කැමති සාගර වෙග් ෙකෙනක් එයාට මුණ ගැහිච්ච එක ෙහාඳයි යයි �නි 
සිතුවාය. අපි ජීවිෙත් බර කරට අරන් වැඩි යයි සමන්ත සිතුෙව්ය. 

අත්ඔරෙලෝසුව දිහා බලා �නි යන්නට ෙව්ලාව පැමිණ ඇතැයි කියූ කල රුක්ෂානි හා සාගර ඔවුන් හා 
පිටත්ව යන්නට නැඟිට සිටියහ. 

“හෙලෝ සමන්ත කවදද ලංකාවට ආෙව්?” 

“ආ. ෙම් තමාරා. මම ඇවිත් සති ෙදකක් විතර,” සමන්ත තටමන්ෙන් තමාරා හා ඈඳුණු කුමක් ෙහෝ ඒ 
නුසුදුසු සිද්ධිය සිහියට නඟා ගත ෙනාහැකිව. 

“හෙලෝ රුක්ෂානි, ෙගාඩක් ක ාෙලකින්,” තමාරා දාබෙර් සතුටින් රුක්ෂානිෙග් කම්මුල් ෙදකට වායූ හාදු 
ෙදන්නීය. 

“ෙම් සාගර මෙග් සැමියා. ෙම් තමාරා දාබෙර්.” 

රුක්ෂානි ඔවුන් ෙදෙදනාව හඳුන්වා ෙදන විට සාගර සමඟ වචනින් ෙනාකියූ ෙද් ඇස්වලින් ෙබදා ගන්නා 
ආකරය �නි දුටුවාය. ෙමයා හැම ෙදයක්ම සාගරට කියා ඇතිබව දැන් �නිට සැකයක් නැත. සාගරෙග් අත 
තම අත් ෙදකින්ම අල්ලා ෙගන ඉහළ පහළ ෙහළන තමාරා දාබෙර් මඳක් කුදුවී ඉරට්ටක් ෙමන් ෙකට්ටුවී 
ඇතැයි �නිට සි ෙතයි. 

“ඔයා ෙහාඳින් ඉන්න බව ෙපනුෙමන් කියන්න පුළුවන්,” තමා ෙවතට හැෙරන තමාරාට �නි සිනාමුසු 
මුහුණින් පවසන්නීය. 
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“හෙලෝ �නි. බබාල ෙදන්ෙනකුත් ලැබුණට තාමත් ඔයා ඉස්සර වෙග්ම ලස්සනයි. ෙපාඩ්ඩක්වත් ෙවනස් 
නැහැ,” තමාරා දාබෙර් �නිෙග් කම්මුල් අහලින් මුවාහ් මුවාහ් කියා හාදු ෙදයි. තමන් මූණිච්චාවට කිව්වත් 
තමාරා කියන්ෙන් සත්යයක් යයි සිතා �නි සතුටු වූවාය. 

”සමන්ත දන්නවද? ෙරාෂ්නිත් හාවඩ් ඉන්ෙන.” 

ඔවුන් හතරෙදනාෙගන් සමුෙගන යමින් තමාරා කියාෙගන ගියාය. 

“කවුද ෙරාෂ්නි කියන්ෙන?” �නි සමන්තෙගන් අසයි. 

“කවුද? කාවද?” යයි තටමද්දි සමන්තට මතක් වුනා තමාරාව අන්තිමට දැක්ෙක ෙකාෙහ්දීද කියා. 

“හාවඩ් ගිය අයයි, ඉන්න අයයි, යන අයයි ෙස්රම සමන්ත දන්නවා කියල ලංකාෙව් අය හිතනවා ද 
ෙකාෙහද?” සාගර කිව්ෙව් සමන්ත අපහසුතාවයක වැටී සිටින බව ඉෙවන් ෙමන් දැනෙගන. 

“අයියා මල්ලි බලන්න මම බදාදා එනවා �නි,” රුක්ෂානි තමාරා අනුකරණය කරමින් සමුගන්නට 
�නිෙග් කම්මුල් ෙදපැත්ෙතන් හඬ නඟන වායු හාදු දුන්ෙන් සැෙවාම සිනහා ගස්සවමිනි. 

ෙගෝල්ෙෆ්ස් ෙහෝටලෙයන් එළියට එද්දී ලී කැටයම් දැමූ පත ෙදාර අබියස ෙස්වෙය් ෙයදී සිටි වෙයෝවෘද්ධ 
ෙදාරටුපාලකයා අසලට ෙගාස් අත්ල එකතුකර ගිහින් එන්නම් කියා සමුගන්නටද රුක්ෂානි අමතක 
ෙනාකළාය. චට්ටු කුට්ටන් මහත්තයා ඇය කුඩා කාලෙය් සිටම දන්නා හඳුනන එහි ෙස්වෙය් ෙයෙදන 
ෙහෝටලෙය් වයසැතිම ෙස්වකයාය. 

 

**** 

හසන්තිෙග් දූ සිඟිත්ත නැඟිට්ෙට් කිරි ෙබාන ෙව්ලාව ළං ෙවද්දීය. ඇයෙග් ඇඳුම් මාරු කර, ෙසෝදා පිරිසිදු 
කර කිරි ෙපවූ විගස ගුඩුස් අරින්නටත් ෙපරම ඇය යළිත් නින්දට වැෙටයි. අඩු වයසින් උපන්නාට දරු 
පැටියා කිසිම උපද්රවයක් නැති නිෙරෝගී වාසනාවන්තියකි. 

බබා උපන්දා රෙම්ෂ් හසන්තිට කියන්නට ආෙව් ඔහුට ලැබුණු අලුත් පත්වීම ගැනයි. ඔහු අද නාරි හා ප්රසව 
ෛවද්ය අංශෙය් වැඩ බලන ප්රධානියාය. තවත් වසරක ෙස්වෙයන් පසු එය ස්ථාවර පත්වීමක් ෙවයි. 

දරු ප්රසූතිෙයන් පසුව හසන්ති විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන කටයුතුවලින් මාස තුනක නිවාඩුවක් ලැබ 
සිටින්නීය. රෙම්ෂ් දවෙස් වැඩ අවසන ෙගදර දුවෙගන එන්ෙන් දියණිය හා කාලය ෙගවනු පිණිස 
උද්දාමෙයනි. ආහාර ඉක්මණින් ගිල දමා, ස්නානෙයන් පසු ඔහු නින්දට වැෙටන ෙතක් දරුවා සමඟ මිහිරි 
බස් ෙතපලයි. අප්පා එනෙතක් නිදියන දියණියද ඔහු පැමිණි පසු අවදිෙයන් සිට ඔහු රෑ නින්දට වැෙටන 
ෙතක් හුරතල් ෙවමින් සිටින්නීය. 

දහවල් කාලයම අහස ඝන වැහි වළාකුලින් පිරී තිබුණි. හතර වටින් ඉක්මණින් කරුවල වැටුණා යයි 
හසන්ති සිතුවද ෙව්ලාව දකිද්දී හවස හතහමාරත් පසුව ඇත. රෙම්ෂ් ෙගට ෙගාඩ වූෙය් එක්ස්ෙර් කඩදාසි, 
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පරිගණකෙයන් මුද්රණය කරන ලද ලිපි සහ ෙපාත් කිහිපයක් අතින් කටින් එල්ලාෙගන. ඔහු කටින් එල්ලා 
සිටි විශාල ලියුම් කවරය හසන්ති තම අතට ගත්ෙත් දියණියවත් වඩාෙගනම. 

“අම්මයි අප්පයි එනවා තව ටිකකින්,” ඔහු ෙපාත්පත් පැත්තකින් ෙගාඩ ගසයි. ටයි පටිය උනා, ඇඳුම් 
එකින් එක ගලවමින් ඔහු නාන කාමරයට ගිෙය් ඉස්පිරිතාලෙයන් ආ පසු ස්නානය ෙනාකර කිසිවිෙටක 
දියණිය වඩා ෙනාගන්නා ෙහයිනි. 

“රෑ කෑමටත් ඉඳිවී ද?” හසන්ති වතුර ගලා යන සද්දය මැද්ෙදන් හයිෙයන් අසයි. 

“නෑ. නෑ කාලා ඉවර ෙවලා එන්න කිව්ෙව,” ඔහු සබන් ෙපන ෙසෝදා හරියි. 

හසන්ති නාන කාමරෙයන් ඉවත් වන්නටත් ෙපර ඔහු ස්නානය ඉවර කරයි. 

“අපි ෙදන්නත් කමු,” ඔහු කියන්ෙන් ෙවනදා නින්දට අඳින සරම ෙවනුවට පහසු දිග කලිසමකට 
බැසෙගන. 

දියණිය රෙම්ෂ්ෙග් උරහිසට ෙහ්ත්තුවී ෙනත් අයා ඔවුන් ආහාර ගන්නා ආකරය බලා සිටින්නීය. අත කටට 
යන, හකු ෙහළෙවන, ගිලින යනාදී හැම ඉරියව්වක් ගැනම ඇයෙග් පුංචි ෙදෙනත් සුපරීක්ෂාකාරීයි. 
හසන්ති රෙම්ෂ් අත ඉන්නා දියණිය ෙවත හුරතල් වදන් කියයි. 

ඔවුන් කෑ බී ෙකෝප්ප පිඟන් අස්පස් කරන්නටත් ෙපර  නිවෙස් සීනුව නාදෙවයි. 

“ඕව පස්ෙස අස් කරමු හසන්ති,” රෙම්ෂ් දරුවාත් වඩාෙගනම පුටුෙවන් නැඟිට්ෙට්ය. හසන්තිෙග් ඉඟවට 
අත යවා ඇයවද සිය තුරුල්ලට ගත් ඔහු ෙදාර අරින්නට ගිෙය් ඇයට ගැලවී යා ෙනාදී තදින් 
අල්ලාෙගනය. 

අම්මා හා අප්පා එකා ෙමන් අතදරුවාට හුරතල් බස් කියද්දී රෙම්ෂ් තමන් ෙගනා ලියකියවිලි හා ෙපාත් 
පත් සාලෙය්වූ කූඩා ටීෙපෝෙව් පිළිෙවලකට තබයි. 

“අම්මා, අප්පා වාඩිෙවන්න. මං කියලා ඉවර ෙවනකම් ප්රශ්න අහන්න එපා. ෙම්ක කියන්න ෙල්සි ෙදයක් 
ෙනාෙව්,” රෙම්ෂ් බර කටහඬින් කතාව පටන් ගනියි. 

හසන්තිෙග් ඇස් ලියකියවිලි ෙදසට ෙයාමුෙව්. ඒවාෙය් ශීර්ෂ කියැවූ ඇයෙග් ඇස් විසල් විය. 

“හරිනි සරදා රාජරත්නම්, ඔයාෙග අප්පා වැඩි කලක් ජීවත් ෙවන්නෑ පැටිෙයෝ,” රෙම්ෂ් කතාව පටන් 
ගත්ෙත් එෙලසයි. අම්මා අප්පාෙග් අත අල්ලාෙගන තක්බීරිව සිටින්නීය. 

“සැකයක් නැතිෙවන්න හරියටම දැනගත්ත. මට කෘට්ස්ෙෆල්ඩ්-ෙජ්ෙකාබ් ෙරෝගය හැදිලා. ෙටස්ට් ෙස්රම 
සම්පූර්ණයි. පටන් ගත්ත දවස අනුමාන කරන්න බැහැ. ෙරෝග ලක්ෂණ ෙපෙනන්න පටන් ගත්තට පස්ෙස 
මාස 6 ක් තමයි වැඩිෙයන්ම ජීවත් ෙවන්ෙන.” 

අම්මා පුටුෙවන් නැඟිටින්නට තැත් කරයි. අප්පා ඇයට නැඟිට යන්නට ඉඩෙනාෙදයි. 
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“සුව කරන්න ෙබෙහත් තවම ෙහායාෙගන නෑ අම්මා.” 

“හැෙදන්ෙන ෙකාෙහාම ද?” හසන්ති උගුෙරන් වචන පිටකෙළ් අසීරුෙවන්. පිටතට ඇහුෙන ෙකඳිරියක්. 
ඒත් රෙම්ෂ් උත්තර දුන්නා. 

“ජානුවල සංකලනයක්. ඒත් ඒක හරි ෙපාඩි ෙකාටසක ෙවනසක්. මට හැදුන නිසා හරිනිට හැෙදන්ෙන 
නෑ. මීට කලින් අෙප් පවුලක ෙකෙනකුට හැදුන බවක් අපි දන්ෙනත් නෑ,” ඔහු ෙපාතක් අප්පා අතට ෙදයි. 

“සීඝ්රෙයන් වර්ධනය වන දිෙමන්තියාව…” අප්පා ෙපාත ෙනාහැරම මතුරන්නට ගන්ෙන්ය. 

“ඔව්. ඇල්සයිමර්ස් වෙග් හැබැයි ඊට ඉක්මණින් පැතිෙරනවා. ෙමාෙළ් තියන නිෙරෝගී පටක අස්වාභාවික 
ෙප්රෝටීන් ජීර්ණය කරන්න බැරිව ඉක්මණින් වියැෙකන දිරාපත්වන එකයි ෙලෙඩ්,” රෙම්ෂ් ෙමවර දියණිය 
හසන්ති අතටදී අම්මා අසලින් ෙගාස් වාඩි ෙවයි. 

“අම්මා තමයි ෙලෝෙක ඉන්න ෙහාඳම අම්මා,” ඔහු සිය මව ඉදිරිෙය් දණ ගසා ඇයෙග් ඔෙඩාක්කුෙව් හිස 
තබා ගනියි. 

“ෙම් ෙලෙඩ් කාෙගවත් වැරැද්දක් ෙනෙමයි. අහඹු සිදුවීමක්. තැවිලා දුක්ෙවලා ෙහාඳ ෙවන්ෙන නෑ. මට 
ඕන ඉතිරි කාලය…” යයි රෙම්ෂ් කියද්දී තද කරගත් ඉකි පිටවන්නට උත්සාහ දරන මවෙග් ඉළඇට කූඩුව 
ෙව්වලයි. ඇයෙග් ඇස්වලින් කඳුළු ෙපරී රෙම්ෂ්ෙග් හිසට බිංදු බිංදු වැෙටනවා ඔහුට දැණින. එෙහත් ඔහු 
හිස එසවූෙය් නැත. ඇයෙග් මුහුණ බැලුෙවාත් ඔහුට ඉතිරිය කියාගත ෙනාහැක. 

“…ඉතාමත්ම ෙකටි ඉතිරි කාලය මට මෙග් ජීවිතය දුකින් ෙගවන්න බැහැ. හරිනි සරදා, හසන්ති, අම්මා, 
අප්පා එක්ක මට හැකි තරම් දවසක් සතුටින් ඉන්න ඕන.” 

හසන්තිෙග් කට වියළිය. ඇඟ අප්රාණිකය. හරිනි සරදා අතින් වැෙට්යයි බිෙයන් හසන්ති ඇයව ෙසෝපාෙව් 
කුෂන් ෙදකක් මැද්ෙද් තැබුවාය. රෙම්ෂ් අත දිගුකර හසන්තිවත් අම්මා හා අප්පා වාඩිවී සිටි පුටු ෙදක 
ළඟට ඇද ගත්ෙත්ය. ඔහු තවමත් බිම දණගහ ෙගන. හසන්තිත් ඔහු අසලින්ම බිම වාඩි වූෙය් හිටෙගන 
ඉන්නට වාරු නැතිව ගිය ෙහයිනි. 

“ඉක්මණින් වැඩි ෙවන ෙකාට මට දිව පැටලිලා, දිව ඉදිමිලා වෙග් යයි. ලිස්සන වචනයි කියන්න 
ෙවන්ෙන. කතා කරන්න බැරි ෙවලාම යයි. ඔයාලව අඳුරගන්නත් බැරි ෙවයි. අධිමූර්ඡාවකට යයි. ඊට 
කලින් ෙම් ටික කියා ගන්න ඕන,” ඔහු මව අසලින් ඉවත්ව ටීෙපෝව මඳක් තල්ලු කර හසන්ති අසලින්ම 
බිම හිඳ ගත්ෙත් අම්මාත් අප්පාත් ඉදිරිෙයනි. 

“මම අමාන්තදින් ගන්නව. ඒක ප්රතිකර්මයක් ෙනෙමයි. ඒත් දැනට තියන ෙහාඳම උපකාරය. ජීවිතෙය් 
වටිනාකම කියන්න බැහැ. ඒත් අධිමූර්ඡාවට ගියාම “නැවත පණ ෙනාෙදනු” කියන පිළිෙවත පාවිච්චි 
කරන්න මම ලියවිල්ලක් සකස් කළා.” 

ඔහු විශාල ලියුම් කවරය ඇර ලියැවිල්ල එළියට ගනියි. 
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“මෙග් ෙමාළය වැඩ කරන එක නවතින ෙමාෙහාත ෙවනකම් ඒ තියන ඩිංෙගන් හිතන්න, ෙකාෙහාමින් 
හරි අදහස් හුවමාරු කරගන්න, ජීවිතෙය් සතුට දකින්නයි මට ඕනා. මට පසුතැෙවන්න ඉඩක් ෙදන්න 
එපා. ෙව්දනාව නැති කරන ෙබෙහත් පාවිච්චි කරල හරිනි සරදා එක්ක, හසන්ති එක්ක, අම්මා අප්පා 
එක්ක ඉන්න හැකි දවසක් ඉඳලා බැරිම දවස ආවම මෙග් “නැවත පණ ෙනාෙදනු” ලියවිල්ල �යාත්මක 
කරලා මට සැනසි ල්ෙල යන්න ෙදන්න.” 

රෙම්ෂ් හසන්තිෙග් අත අල්ලාෙගන ඇයත් සමඟ හිටගත්ෙත්ය. ඇයෙග් බඳ වටා යැවූ අත් ෙදකින්ම ඇයව 
ඔහු ෙවත ලංකරෙගන තදින් තුරල් කර ගත්ෙත්ය. 

“අප්පා, අම්මා, හසන්ති, මට ෛධර්යයක් නැහැ ඔයාලෙග උදව්ව නැතිවුෙනාත්. නිර්භීතකමක් නැහැ 
මට. මරණය ගැන මම බයයි. මෙග්  ඉල්ලීම බය නැතිව මුහුණ ෙදන්න කරන උත්සාහයක් විතරයි.” 

එදා රා�ෙය් රෙම්ෂ්ෙග් අම්මා හා අප්පා ඔවුන්ෙග් නිවසට ෙනාගියහ. ෙසෝපාෙව් නින්දට ගිය දියණියව 
ඇයෙග් ෙතාටිල්ෙල් නිදි කරවා ඔවුන් රෑ පහන් වනෙතක් ෙත් ෙබාමින් කතා බෙහන් ෙතාරව රෙම්ෂ් දුන් 
ලියකියවිලි හා ෙපාත්පත් කියැවූහ. 

ෙරෝහිණී රාජරත්නම් කුස්සිය අස්පස් කරන්නට හසන්තිට උදව් වූවාය. අප්පා හා රෙම්ෂ්ට 
ෙනාෙපෙනන්නට ඇය හසන්තිව වැළඳගත්ෙත් ගිෙලන්නට යන අෙයක් දිවි ෙබ්රාගන්නට අල්ලා ගන්නා 
තරම් තදින්. කඳුළු පිරි ෙදෙනත් වූවද ඇය ෙහෝ හසන්ති ෙහෝ රෙම්ෂ් ඉදිරිපිට දී හඬ ා වැෙටන්නට තරම් 
ආත්මාර්ථකාමී ෙනාවූහ. 

 

**** 

ෙවනත් නිෙවස්වල උදෑසන ඇති කලබලකාරීත්වය රුක්ෂානි, සාගර හා සංජීවනීෙග් වහල යට නැත. 
ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් ෙකාම්පැණිෙය් මුල් වාසස්ථානය වූ කාර්යාලය දැන් වසා දමා ඇත. රුක්ෂානි 
පරිගණක ෙසල්ලම් ෙලෝකය හා එකතුවන්ෙන් අන්තර්ජාලෙයනි. ඇය යටෙත් ෙස්වය කරන ඉයන් 
සම්මන්ත්රණ හා සමුළු සඳහා යන්නට ඉතා කැමැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වූෙය්ය. ෙලෝකය බලන්නට ඔහුට එය 
කදිම අවස්ථාවකි. පිළිගැනීෙම් නිලධාරිනිය තම මුනුපුරු මිනිපිරියන් හා කාලය ගත කරන්නට උවමනා 
යයි කියා විශ්රාම ගිහින්. 

සාගර රුක්ෂානිෙග් ෙගදර පදිංචියට ආෙව් ඔහු සිටි ඇෙනක්සිය කුලියට දීලා. එංගලන්ත ෙමෝටර් ක්ලබ් 
එෙක් රැකියාවට ඔහු යන්ෙන් එකම තැනකට එකම ෙව්ලාවකට ෙනාෙව්. නිවෙස් ඇති කාර්යාල 
කාමරෙය් රුක්ෂානි වැඩ කරද්දී සාගරත් සංජීවනීත් ඇයට කරදර ෙනාවන ෙලසින් නිහඬව හැසිෙරන්නට 
හුරුව සිටිති. 

නිවෙස් දී සංජීවනී වැඩි කාලයක් ගතකෙළ් ඇයෙග් නිදන කාමරෙය්. ඒත් අතීතයක දී ෙමන් ඇය දවස 
පුරා නිදා ෙනාගනියි. ඇයට ෙතෝරා ෙබ්රා නිරාකරණය කරගන්නට ප්රශ්න රැසකි. එදා ෙමන් අද ඇය තනිවී 
නැත. සිෙත් ෙතරෙපන සිතුවිලි ෙබදාගන්නට ඇය උත්සාහ කරන්නීය. ගැටළු නිරාකරණයට අතෙදන්නට 
තම මිතුරු මිතුරියන්ට ඇය ඉඩ දී ඇත. ප්රමාද වී විකසිතවන මලක් ෙස් ඇය ෙමෙතක් කාලයක් පුරා අගුල් 
දමා තිබූ හදවත ෙසෙමන් විවර කරන්නට පටන් ෙගන. 
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ලන්ඩනෙය් උදෑසන ඇෙසන කලබලකාරී පරිසරෙය් හඬ වටින් ෙගාඩින් නැෙඟයි. වරක් නාදවූ 
දුරකතනයට කවුරු ෙහෝ ෙදවරක් නාද වන්නට ෙපර පිළිතුරු දුණි. සංජීවනී අවදිවී රූපලාවන්ය �යා 
පිළිෙවත් අනුගමනය කරන්නීය. රූප ෙශෝභාෙවන් යුතුව ඉන්න ෙකාච්චර කාලයක් හා ශ්රමයක් වැය 
කරන්න ඕනෑදැයි නියමාකාරෙයන් දන්න අය කැපවීෙමන් ඒ හැදියාවට හුරුෙවති. සංජීවනී නැවතත් පිවිස 
සිටින්ෙන් එයටයි. 

“සංජීවනී ඔයාට ෙකෝල් එකක්. ලංකාෙවන්,” සාගර කාමරෙය් ෙදාරට තට්ටුවක් දමා ෙහමින් කියයි. 

“මට? ලංකාෙවන්?” සංජීවනී නියෙපාතු ආෙල්පන ෙබෝතලය වසා දමා කකුෙල් ඇඟිලි එකිෙනක අතර 
රැඳ වූ පුළුන් සමඟම ඇ ෙඳන් බැස්ෙස් තමාට කතාකරන්ෙන කවුදැයි සිතාගත ෙනා හැකිව. 

“හෙලෝ!?” 

“දුව, සංජීවනී? ෙම් අම්මි,” නුහුරු කටහඬක් ඇය සවනට. 

“අම්මි?!!” 

“දුව දැන් ඔෙහ ෙව්ලාව කීයද?” සංජීවනීෙග් මව අසන්නීය. 

ලංකාෙව් සිට ඇය ලන්ඩනෙය් වාසය කරන සංජීවනී අමතන්ෙන් ෙව්ලාව අහන්නට ෙනාෙවයි. එෙහත් 
දීර්ඝ කාලීන නිහැඬියාෙවන් පසු නැවත සංවාදයක් ෙකෙස් පටන් ගන්නද? 

“උෙද්, අම්මි. හතාමාර විතර.” 

“දුව ඉන්න ෙගදර ෙටලිෙෆෝන් ෙනාම්මෙර් රුක්ෂානිෙගන් ඉල්ල ගන්නයි මම කතාකෙළ්. එතෙකාට 
රුක්ෂානිෙග් හස්බන්ඩ් කිව්වා දුවත් ඔෙහ ඉන්නවා කියල. ෙහාඳ ෙවලාවට එෙහනම් දුව එෙහ නැවතිච්ච 
දවසක මං කතා කෙළ්,” මව කියාෙගන යයි. 

සංජීවනී නිහඬය. මව ෙනාදන්නා සිද්ධි ෙබාෙහාමයකි. ෙකාෙහන් පටන් ගන්නද? 

“�යාන් නැතිවුණා. අදට මාස තුනයි,” ඇය කියයි. 

කවුද �යාන් කියන්ෙන? ඒත් සංජීවනී අහන්න ගිෙය් නෑ. 

“එයාෙග කළින් කසාෙද ළමෙයක් ලන්ඩන් ඉඳලා මළගමට ආවා. ෙමෙහ කවුරුත් නැති නිසා මටත් ඔෙහ 
එන්න කියනවා දැන්,” මව කිව්ෙව ෙහමිහිට. ලැෙබනු ඇතැයි කියා විශ්වාසයක් ෙනාමැති ෙදයක් ගැන 
විමසන විදියට. �යාන් තම මව හා විවාහ වූ පුද්ගලයා බව සංජීවනීෙග් මතකය අවදි වුණා. 

“ආච්චියි සීයයි?” සංජීවනී විමසයි. 

“ආච්චි නැතිෙවලා අවුරුද්දක්. සීයත් ආච්චි මළාට පස්ෙස සති ෙදකකින් නැතිවුනාෙන,” ෙමවර මව 
සමාව අයදින ස්වරෙයන් කියන්ෙන් ඇෙග් ෙදමව්පියන් නැති කණගාටුවටද නැතෙහාත් තම දියණිය හා 
ෙමෙතක් කිසිම කතාබහක් ෙනාකර සිටීෙම් පසුතැවිල්ලටද? 
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සංජීවනී නිහඬයි. ෙකාෙහන් පටන් ගන්නද? ෙමෙතක් කාලයක් තමා ගැන කිසිත් ෙසායා ෙනාබැලූ මව 
දැන් අමතන්ෙන ඇය හා පර්සි සමඟ වාසයට ඒමට හැකිදැයි අසන්නට ෙවන්නැති කියා ඇයෙග් සිත 
අනතුරු අඟවයි. පර්සිෙගන් දික්කසාද වන බව ගැනත් ෆ්ෙලෝරියාන් හා විවාහ වන්නට යන සූදානම 
ගැනත් මව කුමක් සිතයිද? කුමක් කියයිද? මව ෆ්ෙලෝරියාන් හා තමා සමඟ වාසයට කැමැති ෙව්ද? 
ෆ්ෙලෝරියාන් තම මව හා එක නිවසක වාසයට කැමති ෙවයිද? 

“මම අම්මිට ආෙය් කතා කරන්නම්. මට ෙදන්න ෙනාම්මෙර්,” සංජීවනී සිය මවෙග් දුරකතන අංකය 
ලියාෙගන කතාව නිම කෙළ් කිය යුත්ෙත් කුමක්දැයි ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්නට. 

සංජීවනී අද වැඩට යන්නට නියමිත වූෙය් දහවල් වරුෙව්. ඇඳුම් කට්ටල ගණනාවක් ඇසුරුම් වලින් ඉවත් 
කර, අඩුපාඩු සාදා, ස්ටීම් ස්�ක්ක යන්ත්රෙයන් මැද, ෙපාඩි ෙනාෙවන ෙනාතැෙලන ආකාරෙයන් ප්රංශයට 
යන නිරූපිකාවන් සඳහා ගමන් මළුවල පැටවිය යුතුය. එෙහත් ෙගනියන ඇඳුම් කවෙර්දැයි ෙතෝරා ෙබ්රා 
ඔවුන් ෙවන්කරන ෙතක් කාර්යාලෙය් ඇයට වැඩක් ෙනාමැත. ඇයට තව දුරටත් නිදන කාමරය තුළ රැඳී 
ඉන්නට සිත ඉඩ ෙනාෙද්. ෙවනදා ෙමන් සිෙත් අසතුට පිෙරද්දී නිදි මෙතන් ඇයෙග් ඇස් අද පියෙවන්ෙන් 
නැත. 

කාර්යාලෙයන් ෙනාමිෙල් ලැබුණ අලුත්ම අලුත් පූමා ෙ�නින් සපත්තු කට්ටලයකට ෙදපතුල් ඔබා පටි 
තදකර ගැටගසා ගත් සංජීවනී පාරට බැස්ෙස් ප්රශ්න වලින් පලායන්න ෙනාව සිෙත් නළියන අසහනකාරී 
සිතුවිලි වලින් මඳ විෙව්කයක් ගන්නට සිත ෙවනතක යවන්නට. පළමු ෙගවල් ෙප්ලිය පසුෙවද්දී පපුව 
හයිෙයන් ගැහුණත් ටිකින් ටික දුවන්නට පුරුදු ඇඟ ඇයට සරිලන රිද්මය ෙසායා ගති. ගතට ෙවෙහසත් 
සිතට සතුටත් දැෙනද්දී ෙමපමණ කාලයක් තමාට දුවන්නට හැකියාවක් තිබූ බවත් එයින් තමන් දැඩි 
සතුටක් ලබාගත් බවත් තමන්ට අමතකවී ගිෙය් මන්දැයි සිතමින් ඇය දුවන්නට වූවාය. 

 

**** 

ෆැන්ටෑස්ටික් ෙග්ම්ස් ෙකාම්පැණිෙය් සෑම අංශයක්ම රුක්ෂානි ඒවා ගැන දැනුමැතියන් ෙවත 
ෙකාන්ත්රාන්තු දී කරවා ගන්නීය. ගණකාධිකරණය, බදු ෙගවීම හා නීතිමය කටයුතු සඳහා වූ විශිෂ්ඨතම 
ෙස්වාවක් ලබා ගන්නටත් එෙස්ම ඔවුන්ට ෙදන විශ්රාම වැටුප් ෙහෝ ෙබෝනස් දීමනා ගැන වද ෙනාවී 
සිටින්නටත් ඇයට හැකිය. ඉටු කරෙදන එක් එක් වැඩකට යන වැය ඇය අන්තිම පැන්සයට දකියි. 
සැඟවුනු වියදම් ඇයට නැත. ෙකාම්පැණියට බිල්ඩිමක් නැති නිසා විදුලි බිල්, වතුර බිල් ෙමන්ම වැසිකිලි 
ෙසෝදන්නට ෙගවීම හා වැසිකිලිෙය් තබන කඩදාසි ගන්නට වැනි වියදම් ඇයට නැත. පදිංචි නිවෙස් 
කාර්යාලය ඇති ෙහයින් නිවෙස් වියදම් වලින් ෙකාටසක් ඇය බදු නිලධාරීන්ෙග් අනුදැනුම අනුව 
ෙකාම්පැණිෙය් වැයට ඇතුල් කරන්නීය. 

සාගර ෙගට ෙගාඩෙවද්දී රුක්ෂානිෙග් කාර්යාල කාමරෙයන් ෙටනිස් තරඟයක හඬ ඇසුණි. තිබහට ෙනාව 
ෙකෙමන් සිසිල්වන පරිසරය නිසා සීතලවන ගත උණුසුම් කරන්නට ඇපල් යුෂ ෙකෝප්ප ෙදකකට කුඩා 
කුරුඳු ෙපාතු කැබැලි ෙදකක් කඩා දමා මයිෙක්රාෙව්ව් යන්ත්රෙයන් රත් කරගත් ඔහු ඒ ෙකෝප්ප අතැතිව 
රුක්ෂානි ෙසායා ගිෙය්ය. 
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කාර්යාල කාමරෙය් අමුතු පලසක් මත ඇය හිටෙගන. ඇයෙග් ඔළුෙව් රැඳි ෙහල්මට් එකකි. බිත්තිෙය් 
එල්ලා ඇති සුවිසල් රූපවාහිනිෙය් ෙටනිස් පිටියක් දිස්ෙවයි. එහි තරඟෙය් ෙයෙදන වෘත්තීමය ෙටනිස් 
�ඩකයා හා තරඟ වදින්ෙන් රුක්ෂානියි. ඇය සිටෙගන ඉන්නා පලස හා පැළඳ සිටින ෙහල්මට් එක දත්ත 
ෙකාම්පියුටරයට යවයි. ඊට කවා ඇති පරිගණක ෙටනිස් ෙසල්ලෙම් ෙයෙදන රුක්ෂානිෙග් වත දහදිෙයන් 
නෑවී ඇත. 

ඇයට ෙනාදැෙනන්නට ෙදාර වසා දැමූ සාගර උණුසුම් ඇපල් යුෂ ෙකෝප්පය කවුන්ටරෙය් තබා සීතල 
ඇපල් යුෂ වීදුරුවකට වත් කරෙගන නැවත ඇය ෙසායා ගිෙය්ය. 

“ෙග් ඇතුෙලම, වෘත්තීමය �ඩකෙයක් එක්ක තරඟ කරතෑකි,” තරඟය නැවතූ ඇය සාගරෙග් කම්මුලට 
හාදුවක් දී සීතල ඇපල් යුෂ වීදුරුව අතට ගත්තීය. 

ඇයෙග් හිසින් ගලවා ගත් ෙහල්මට් එක සිය හිෙස් දමාගත් සාගර ෙටනිස් රැකට් එක ෙසායන්නට වටපිට 
බලයි. 

“රැකට් ඕනත් නෑ,” රුක්ෂානි පරිගණකය ෙවත පැමිණ අලුත් තරඟයක් ආරම්භ කර ෙපන්වයි. 

ෙබෝලය වැෙදන හඬ තාත්විකය. පලස මත අඩිය තබනා ආකාරය අනුව පිටිෙය් එහා ෙමහා දිවීම හසුරුවා 
ගත හැකිය. හැෙරන උඩ පනින ආකාරය අනුව ෙබෝලයට පහර දීම ස්වභාවික ෙස් රූපවාහිනිය දිහා බලන 
කල ෙපනී යයි. එෙහත් රැකට් එකක් ෙවනුවට අත් ෙදෙක් ඇත්ෙත් ඇඟිලිවලට සංෙව්දන වයර් සවි කරන 
ලද ෙබාත්තම් එබිය හැකි ගැජට් එකකි. 

“එළිමහෙන් ෙසල්ලම් කරන ෙකාට දැෙනන සිසිල් සුවය ෙකෝ?” සාගර අහන්ෙන් ෙහල්මට් එක උනා 
දමමිනි. 

“ෙලවල් එක ඉහළට දැම්මම හුළං තියන දවසක විදියට ෙසල්ලම් කරතෑකි. ෙබෝෙල බර හිටන් ෙවනස් 
ෙවනවා,” රුක්ෂානි ඇපල් යුෂ වීදුරුෙවන් අඩක් බී හමාරය. 

“රැකට් එක අල්ලන විදියත් ෙටනිස් �ඩාෙව් වැදගත් ෙන්ද?” අත්වල පැටලී ඇති වයර් මඟින් ඇලවුනු 
සංෙව්දන ස්ටිකර් ගලවමින් සාගර අසයි. 

“ෙසල්ලම් කරද්දි රැකට් එක  අල්ලන හැටි ෙවනස් කරගන්න ෙබාත්තම් ඔබලා පුළුවන්. ඔළුවට උඩින් 
එන ෙබෝෙලට ගහනෙකාට, ෙනට් එක ළඟ දී ෙඩ්රාප් ෙෂාට් එකක් දානෙකාට වෙග. ෙම්.. ෙමන්න 
ෙමෙහම,” ඇය සාගරෙග් අතින් ගත් අත් පැළඳුෙම් ෙබාත්තම් ඔබමින් ෙකාම්පියුටරයට දත්ත යවා 
ෙපන්වයි. 

“ෙකාෙහාමද ප්රතිවාදියාට ඇනුම්පද කියල ෙමල්ල කරගන්න පාට් එක කරන්ෙන? ෙටනිස් කියන්ෙන 
බාගයක් ශාරීරික හැකියාව ඉතිරි බාගය  මානසික හැකියාව ෙන්ද?” සාගර නිෙවන්නට කළින් තම 
උණුසුම් ඇපල් පානෙයන් උගුරක් බී අසයි. 

“ඒකටත් ප්රතිවාදියාට අහඹු අඩුපාඩු දාලා ෙප්රෝගෑම් හදන්න පුළුවන්. ඒත් වෘත්තීය �ඩකෙයෝ ඒකට ෙයාදා 
ගන්න බැරිෙවනවා. කවුද කැමති පිටතින් ෙනාෙපෙනන අඩුපාඩු ෙහළි කරන්න.” 
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සාගර  පරිගණක �ඩාව ගැන සඳහන් ෙවළඳ විස්තර ප�කාව කියවයි.  එළිමහන් �ඩා හා ප්රතිවාදීන් 
අභිමුඛව ෙයෙදන තරඟ හුරු පුරුදු වුවත් ෙම් පරිගණක �ඩා ෙලෝකය ඔහුට නුහුරුය. 

“ඉෙගන ගන්න අයටයි, වැරදි හදා ගන්න අවශ්ය අයටයි ෙම්ක සෑෙහන්න ප්රෙයෝජනවත් ෙව්වි,” 
රුක්ෂානි සිය බ්ලැක්ෙබරිෙයන් තමාට මඟ හැරුණු පණිවිඩ ෙසායා බලන්නීය. 

“හ්ම්.. ඔව්. ෙටනිස් ගහන්න ආස ඒත් ආබාධයක් නිසා දැන් ෙසල්ලම් කරන්න බැරි අයට නම් සෑෙහන්න 
වටිනවා,” සාගර ඊට එකඟ වූෙය්ය. 

“�ඩාෙවන් ඈත් ෙනාවී ඉක්මණින් ආෙය එන්න හැකියාව….” රුක්ෂානි වාක්යය අවසන් ෙනාකර 
බ්ලැක්ෙබරිෙය් පණිවිඩයක් දිහා ඇස්පිය ෙනාගසා බලා සිටින්නිය. 

“ෙමාෙළ් රවට්ටන්නයි ෙම්ක හදලා තිෙයන්ෙන,” සාගර කියුෙව් සිනහවකින්. 

“විෙනෝදය සඳහා අපි ෙගාඩක් ෙවලාවට උත්සාහ කරන්ෙන ඒකටම ෙන්ද?” ඇය ඇසුෙව් බ්ලැක්ෙබරිෙය් 
වූ පණිවිඩය කියවන්නට සාගර අතට ෙදමින්. 

සාගර පණිවිඩය කියවද්දී රුක්ෂානි ෙසල්ලම වසා දමා අන්තර්ජාලෙයන් කැනඩාව බලා යන්නට 
ගුවන්ගමන් ටිකට්පත් ෙසායා බලන්නට වූවාය. ඇය කියැවූෙය් හසන්ති විසින් එවා තිබූ පණිවිඩයකි. 
රෙම්ෂ්ව සාගරට හඳුන්වා ෙදන්නට තමා ෙමෙතක් අතපසු කෙළ් ඇයි? කාලය යනු අපිට ඇතිවිට අප 
ෙනාසලකා හරින නැතිවිට ඒ ගැන තැෙවන, කිසි ෙලසකින් අල්ලා බැඳ තබාගත ෙනාහැක්කක් නිසාද? 

“ෙම් ෙටනිස් ෙග්ම් එක හදපු එක්ෙකනා අතපය පාවිච්චි ෙනාකර ෙකළින්ම ෙමාළෙයන් සංෙව්දනය 
ලබන්න පුළුවන් ෙග්ම් එකකුත් හැදුව. ඒත් ෙමාළය වැඩ කරන්ෙන නැත්නම්…” වාක්යය සම්පූර්ණ 
ෙනාකර ඇය සාගර ෙවත හැරී පවසයි. 

“ඔයා යන්න. මම දවස් තුන හතරකින් එන්නම්,” සාගර කිව්ෙව් බ්ලැක්ෙබරිය නැවතත් රුක්ෂානි අත 
තබමිනි. අඳුනා ගන්නටත් ෙපර නැතිවන රෙම්ෂ් පිළිබඳ ඔහු රුක්ෂානි ෙවතින් අසා දැනසිටි ගුණාංග 
ෙබාෙහාමයකි. ඔහු හා මිතුරුදම් ඇති කරගන්නට ෙනාලැබීම මහත් පාඩුවක් ෙස් සාගරෙග් සිතට දැනුණි. 

“ෙහාඳ අයට නරක ෙද් ෙවන්ෙන ඇයි?” සාගර පිළිතුරක් අෙප්ක්ෂා ෙනාකරන ඉං�සි කියමන පවසා හිස් 
වූ වීදුරුව හා ෙකෝප්පය රැෙගන රුක්ෂානිට නිදහෙස් ගමන සැලසුම් කරගන්නට ඉඩ දී කාර්යාලෙයන් 
පිටව ගිෙය්ය. 

 

**** 

නිශ්චිතවම හඳුනාෙගන ෙගදර අයට කියන ෙතක් ෙරෝග ලක්ෂණ පිටතට ෙනාෙපෙනන ෙස් 
හැසිෙරන්නට රෙම්ෂ් සමත් වූෙය් ෙකෙස්දැයි හසන්ති සිතුෙව් වරක් ෙදවරක් ෙනාෙව්. ඔහු ෙගනැවිත් දුන් 
ෙපාත් අකුරක් නෑර කියවා තවත් ෙපාතපත ෛවද්ය විද්යාලෙයන්ද ෙසායාගත් හසන්තිට ෙරෝගය වසර 
හතළිහක් ඇඟ තුල නිහඬව කල්ගත කළ හැකිබව දැනගන්නට ලැබුණි. 
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රෙම්ෂ්ට වයස හතළිහක් ලබා නැත. රෙම්ෂ්ෙග් මුෙව් පටක සූරා කළ පර්ෙය්ෂණෙයන් කුමක්දැයි 
හඳුනාගත්තද සත්යෙයන්ම ෙරෝගය එයමදැයි දැනගන්නට ඔහුෙග් ෙමාළෙය් පටක පර්ෙය්ෂණයට 
භාජනය කළ යුතුය. එෙහත් ප්රතිකර්මයක් නැතැයිද මරණය නියතැයිද දන්නා විට ෙරෝගය හැඳින 
ගැනීෙමන් කුමන ඵලයක්ද? 

රුක්ෂානි හසන්තිෙග් නිවසට එද්දී රෙම්ෂ්ව ෙරෝහල්ගත කර තිබුණි. හසන්තිවත් අලුත උපන් දියණියවත් 
දැන් ඔහුට හඳුනාගත ෙනාහැකියි. අප්පා ෙහෝ අම්මා කවුදැයි ඔහු ෙනාදනී. පවුෙල් කිසිවකුට ඔහුව 
ආම්බාම් කරගනු ෙනාහැකිය. සිහි කල්පනාව ඉක්මණින් පළා ගිය ඔහුට ශරීරකෘත හසුරුවා ගැනීෙම් 
පාලනයක් නැතිව ෙගාස්ය. කියවන වචන දැන් අපභ්රංෂ වී ඇත. 

ඔහුව සිය පුෙතක් ෙස් සැලකූ, විශ්වවිද්යාලෙය් හා ෙරෝහෙල් රෙම්ෂ් ෙස්වය කළ අංශෙය් ප්රධානියා රෙම්ෂ් 
සිටි ඇඳ අසල පුටුවක වාඩිවී කට ෙබරි කරෙගන ඔළුෙව් අත් ගසාෙගන නිහඬව කඳුළු සැලුෙව් පිෙයකු 
දුක්වන ආකාරයටමයි. 

“රෙම්ෂ්ෙග ඇඳ ළඟ දුක්ෙවන්න එපා,” ඔහු ළඟින් හිඳගත් හසන්ති පැවසුවාය. 

“මට සමාව ෙදන්න. අමතක වුනා,” ඔහු දිග හුස්මකින් ඉළකටු පුරවාෙගන එය ෙසමින් පිට කෙළ් දුක 
පලවා හරින්න. සාක්කුෙවන් ගත් ෙල්න්සුවකින් ඔහු මුහුණ පිසදා ගනියි. 

“රෙම්ෂ්ට ෙනාෙත්රුනත් එයාෙග ඉල්ලීම නිසා,” හසන්ති පැහැදිලි කරන්නීය. 

“මම දන්නවා. පැහැදිලි කරන්න ඕන නැහැ. මම දන්නවා,” ඔහු කියන්ෙන පරාජිතෙයකුෙග් බිඳුණු 
හඬින්. “මට කරන්න හැකි ඕනම ෙදයක් කරන්නම්. ඕනම ෙවලාවක ඇවිත් කියන්න,” ඔහු එෙස් පවසා 
නිදි ෙබෙහත්වල ආධාරෙයන් නිදන රෙම්ෂ්ෙග් අතක් මිරිකා කාමරෙයන් පිටව ගිෙය්ය. ඔහු දිනපතාම 
රෙම්ෂ් බලන්නට එන පිරිසට අයිතියි. කිසි විෙටක රෙම්ෂ්ව ෙරෝහල් කාමරෙය් තනිව ෙනාතබන්නට 
හසන්ති ෙවෙහස වූවාය. 

“ෙලෙඩ් ෙබෝ ෙවනවා කියල කට්ටිය මුලින්ම බය වුනාලු ෙන්ද?” හරිනි වඩාගත් රුක්ෂානි කාමරයට 
පිවිසියාය. 

“ඔව්. ෙරෝහෙල් සමහරු හිතුවා ‘පිස්සු එළෙදන’ ෙරෝගය කියලා,” හසන්ති නිදන රෙම්ෂ්ෙග් අත සිය අත් 
ෙදකින්ම අල්ලාෙගන. ඒ නාඩි බලන්නට ෙනාෙවයි. 

“ඇයි ‘පිස්සු එළෙදන’ කියලා ෙරෝගය නම් වුෙන්?” රුක්ෂානි විමසයි. 

“ම්…” 

“ඇයි ‘පිස්සු හරක’ කියලා වැටුෙන නැත්ෙත?” රුක්ෂානි රෙම්ෂ්ෙග යහෙන් අනිත් පැත්ෙත් වාඩි වූවාය. 

හසන්තිෙග මුහුණ දුකින් පිරී තිබුණ ද සිහින් සිනහවක් නැඟුණ. හරි හැටියකට නිදි ෙනාගත් ඇයෙග් 
මුහුෙන් ඇස් විඩාබරිතයි. 
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අප්පා සහ අම්මා උෙද් පාන්දරින් ෙරෝහලට එති. උදෑසන හසන්ති එනතුරු රෙම්ෂ් හා කාලය ගත 
කරන්ෙන් ඒ ෙදෙදනා. රෙම්ෂ්ට ඇෙහන්නට ඔවුන් ෙදෙදනා මාරුෙවන් මාරුවට �තාන්ය ඉං�සි කාව්ය 
ෙපාත් ඇරෙගන හඬ නඟා කියවති. කනට වැදුනත් ඇසුෙන් නැතුවාට කම් නැත. එම කාව්ය ඔහුෙග් 
�යතම ඒවා ෙවති. 

වරින් වර කාමරයට පැමිෙණන ෙරෝහල් ෙහද ෙස්වෙය් නියුතු වූෙවක් රෙම්ෂ්ෙග් නිදි ෙබෙහත් 
ප්රමාණවත්දැයි ෙසායා බලයි. දවස පුරා නියමිත ෙවලාවට පැමිෙණන තවත් අය නින්ෙද් පසුවන ඔහුව ඒ 
ෙම් අත හරවයි. දවසට සැරයක් ඇඟ පුරා ෙල් දුවනු පිණිස ෙක්ඩෑරි සිරුෙර් මස් පිඬු පිරිමදියි. හසන්ති ඒ 
අවස්ථාවල දී කාමරෙයන් පිටතට යන්නීය. ඔහුට ආහාර සහ වතුර සපයන බට සවිකර නැත. ඒ ඔහුෙග් 
ඉල්ලීම පරිදියි. 

සාගර සමඟ සංජීවනීද, සංජීවනී ආ නිසා ෆ්ෙලෝරියාන්ද, කැනඩාවට ආහ. ඔවුන් ගුවන්ෙතාටු පෙළ් සිට 
වාහනයක් කුලියට ෙගන ෙරෝහලට පැමිණි යහ. පිරිමි ෙදන්නා හැලිෆැක්ස් නගරෙය් ෙහෝටලයක ලැගුම් 
ගත් අතර සංජීවනීත් රුක්ෂානිත් හසන්තිෙග් නිවෙස් බඩු මුට්ටු තැබුවද වැඩි කාලයක් ඔවුන් සියල්ලන්ම 
සිටිෙය් රෙම්ෂ්ෙග් ෙරෝහල් කාමරෙය්ය. ඔවුන් රෑ එළිවන තුරු කතාබෙහන් කාලය ෙගවූහ. ෆ්ෙලෝරියාන් 
සිටින නිසා ඔවුන්ෙග් කතාබහ ඉං�සිෙයනි. 

“බබා කළින් උපන්ෙන රෙම්ෂ් දකින්න,” සංජීවනී තම තුරුෙල් නින්ෙද් ගුලි ගැහී ඉන්නා හරිනි සරදාෙග් 
නළල සිප ගනිමින් කියයි. සංජීවනී ජීවිතෙය් ප්රථම වරට වඩාගත් අතදරුවා හරිනි සරදාය. 

“මටත් හිතුන එෙහම. රෙම්ෂ් දවසක් බඩට කිට්ටු කරල ඉක්මණට එළියට එන්න කිව්ව,” හසන්ති 
මැතුරුෙව සිහින් හඬින්. 

ෙදාරට තට්ටුවක් දාලා පිටතින් ෙදාර ඇරෙගන ඇතුලට ආෙව් සමන්ත. වාඩිෙවලා ඉන්න කට්ටිය දැකලා 
එයා පුදුම වුනා. 

“මට �නි කිව්වා ඇවිත් බලන්න කියලා. එයාට එන්න බැරි නිසා,” ඔහු හසන්ති අසලින් වාඩි ෙවයි. 

“ෙකාෙහාම ද චාමරයි චමිලයි?” රුක්ෂානි විමසයි. 

“කවුද?” සමන්ත අහනවා. 

“ඔයාෙග නිවුන්නු. චාමරයි චමිලයි ෙන්ද නම් ෙදක?” රුක්ෂානි සංජීවනී දිහායි හසන්ති දිහායි බැලුෙව 
තමාට නම් වැරදුනාද කියල දැනගන්න. ඒ ෙදන්නත් සමන්තෙග උත්තරය බලාෙගන ඉන්න නිසා නම් 
වැරදිලා නැහැ කියල රුක්ෂානි දැනගත්ත. 

“ෙම් �නි හැම තිස්ෙසම අයිය මල්ලි කියලා කියන නිසා මට ෙදන්නෙග නම් අමතක වුණා. ෙහාඳින් 
ඉන්නවා ෙදන්නම �නිෙග අප්පච්චියි අම්මියි එක්ක හුරතල් ෙවවී,” ඔහු කියයි. 

සමන්තෙග් වයර්ලස් දුරකතනය සාක්කුෙව් බර බර ගාන්නට වුණි. එය සාක්කුෙවන් ෙගන මුහුණත බලා 
ඔහු එය අතැතිව කමාව අයැද කාමරෙයන් පිටට ගිෙය්ය. 
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“�නිත් කරන වැඩ. අපරාෙද්, සමන්ත දුර ගමනක් ඇවිත්,” හසන්ති කියන්නීය. 

“පුංචි ලංකාෙව් ඉන්න අය ෙම් රටවල්වල දුර ගැන ඉතින් දන්ෙන නැහැෙන,” �නිෙග අතපසුවකට 
කවදාවත් සමාවක් ෙනාෙසායන රුක්ෂානිෙගන් ඒ. සංජීවනී හිනාෙවලා රුක්ෂානි දිහා බැලුව. 

“ඇයි?” රුක්ෂානි අසයි. 

“ඔයා �නිට උත්තර බැඳපු පළමුෙවනි අවස්ථාව ද ෙකාෙහද ෙම්. ඉතිහාසයට එකතු කරන්න ඕනි,” 
සංජීවනී ෆ්ෙලෝරියාන් ෙවත හැරී ඔවුන්ෙග් බාල කාලෙයන් බිඳක් කියයි. 

සමන්ත නැවතත් ෙදාරට තට්ටුවක් දමා ඇතුල්වී යළිත් හසන්ති අසලින් අසුන් ගති. 

“සමන්ත, ඔයා කාමරයක් ෙහායාගන නැත්නම් අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්,” සාගර කියයි. 

“හැබැයි අපි වැඩිපුර ඉන්ෙන ෙමතන,” ෆ්ෙලෝරියාන් පවසයි. 

“සති අන්තය විතරයි මට නිවාඩු. හිටියට කමක් නැත්නම් මාත් ඔය ෙදන්න එක්කම ඉන්නම්. ෙකාෙහද 
ඔයාලෙග නවාතැන?” 

“ෙචාක්ලට් ෙහෝටෙල් අපි ඉන්ෙන,” ෆ්ෙලෝරියාන් කියනවා. 

සමන්ත එකිෙනකාෙග් මුහුණු බලයි. ෙචාක්ලට් ෙහෝටෙල්? 

“ෙචාක්ලට් ෙල්ක් ෙහෝටලය වැඩි ඈතක ෙනෙම්,” රුක්ෂානි කියයි. 

සමන්ත කාමරෙයන් පිටවුනා සාගර, ෆ්ෙලෝරියාන් හා සංජීවනී එක්ක. ගමන් මල්ල කාමරයට දාලා 
ඇඟපත ෙහෝදාෙගන රා�ය ෙගවන්න සූදානමින් ආපහු එන්න. සංජීවනීව හසන්තිෙග නිවසට බස්සලා 
එයා රෑ කෑම උයන අතෙර අනිත් අය ෙහෝටලයට ගිහින් ආපහු එන ගමන් සංජීවනීවයි උයපු කෑමයි 
අරෙගන ආපහු එන්න සැලසුම් ගහලා එයාල පිටව ගියා. 

සමන්තට ඇමතුම ආ වයර්ලස් දුරකතනය එයා පුටුෙව දාලා ගිහින්. බර බර ගාලා පුටුෙව නළියන 
වයර්ලස් එක දැක්කම රුක්ෂානි ඒක අතට ගත්ෙත හැෙමෝම පිටෙවලා යද්දි නැඟිට්ට හරිනිට කිරි 
ෙපාවන්න පටන් ගත්ත හසන්තිට කරදරයක් ෙනාෙවන්න. එළිය වැටුණු මුහුණෙත් ඊට අමතන නම 
ෙරාෂ්නි කියල ඉං�සිෙයන් වැටිලා. අංකය ෙබාස්ටන් නගරෙය එකක්. 

 

**** 

මම කුමක් කරන්න ද? 
දැන් ඔබ මා හැර ෙගාසිනි. 
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කිසිවක් කළ ෙනාහැකිය. 
හඬනවා හැෙරන්නට. 
සිතත් ගලක්ව ඇත. 
දුකක් ෙනාදැෙන්. 
ගත අඩපණය. 
අතපය නැත් තා ෙස්ය. 
ෙනාෙසල් වී සිටිමි. 
කරන්නට දැයක් නැත. 

ඔබ නැති පාළුව 
හද ෙවලා පැතිෙරයි. 
මතක සටහන් 
ෙදෙනත් ෙතත් කරයි. 
කම්පාව 
අෙහෝ! 
ෙව්දනාව 
දරාගත ෙනාහැකිය. 

හද ඉකිබිඳියි නිහඬව 
කෑ ගසන්නට 
ශක්තියක් ඉතිරි නැත. 
කිසිවක් ෙනාදැෙනන 
තරමට නැවතත් 
සිත නිහඬ ෙවලාය. 

ෙදපෙයන් යළි 
හිටගන්නට හැකිවනු ඇත 
කවදා ෙහෝ ඉදිරි දවසක 
බලා සිටිමි මම ඒ දවස උදාෙවන තුරා. 

රෙම්ෂ්ෙග අප්පයි අම්මයි ෙගනාපු කවි ෙපාතකින් හසන්ති ෙම් කවි පංතිය ෙකාපි කරගත්ෙත ඒ වදන් 
තමන්ට පිටකර ගන්න බැරුව තිබුණ තමන්ෙග්ම සිතුවිලි ෙස් හිතට කා වැදිච්ච නිසයි. ඒත් තනියම දුක් 
ෙවන්න ඇයට ෙනාහැකිය. හරිනි සරදා සුරතල් ෙවවී හිනැෙහයි. රෙම්ෂ්ෙග් �යතම විකටයා කියූ ෙස් 
ඉ ටිපන්දම් ෆැක්ටරිය ගිනිගත් කළ අපි සුබ උපන්දිනයක් යයි ආශීර්වාදෙයන් ගී ගයමු යයි හසන්ති නැවත 
නැවතත් මතක් කරගත්ෙත් ඇස් කඳුළු වලින් පිරී යද්දි. හරිනි සරදා උපදින්නට නියමිත වූ දිනයට ෙපර 
රෙම්ෂ් ෙමෙලාවින් සමුගත්ෙත්ය. 

 

**** 
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සමන්ත තමයි කට්ටිෙයන් කළින්ම පිටත්ෙවලා යන්ෙන. එයා ගමන් කරන ගුවන්යානය පිටත්වුනාට 
පස්ෙසයි සංජීවනි සහ ෆ්ෙලෝරියාන් ලන්ඩන් බලා යන ගුවන්යානය ගුවන්ගත ෙවන්ෙන. සාගර තවත් 
දවස් ෙදක තුනක් ඉන්න ලැහැස්තිය. රුක්ෂානි තව ෙබාෙහෝ දවසක් හසන්තිෙග් සහයට රැඳී ඉන්න 
සූදානම. 

“�නිට හරිම දුකයි එන්න බැරි ෙවච්ච එක ගැන,” හසන්ති කියයි. 

ඇයට දුරකතන ඇමතුමක් උෙද් පාන්දරින්ම �නිෙගන් ලැබුන. හසන්ති එක්ක කතාව ඉවරෙවලා �නි 
රුක්ෂානි එක්කයි සංජීවනී එක්කයි වැඩි ෙවලාවක් කතා කෙළ් ඇයිද කියල හසන්ති දන්ෙනත් නැහැ. 
හසන්ති දැක්ෙකත් නැහැ. 

පිටත්ෙවලා යන අය හා සමුගන්නට ගුවන්ෙතාටුපල ෙවත ආපු කට්ටිය මගීන් පිටත්ෙවන පර්යන්තයට 
ඇතුල් ෙනාවී කාලය කා දමන්න එහි වූ ගුවන් පථය නැරඹිය හැකි ශාලාවක රැඳී සිටියහ. හරිනි සරදාට 
කිරි ෙපාවන්නට ඒ සඳහා ෙවන්වූ කාමරයක් ෙසායා හසන්ති ගියාය. 

ගුවන් පථය ෙවත හැරි පුටු ෙප්ළියට තබාෙගන සමන්ත, රුක්ෂානි, සාගර, සංජීවනී හා ෆ්ෙලෝරියාන් 
ඉහළට නංවන හා පහළට බසින ගුවන් යානාවන් නරඹති. 

“මං හරි ආසයි එයාර්ෙපෝට් වලට,” ෆ්ෙලෝරියාන් කියයි. “ලෝකෙ ඕනම තැනකට යනන් පුළුවන්,” හූමිටි 
ෙනාදී අසා සිටින අය තමන්ට සවන් ෙදනවාදැයි ඔහුට සැකයි. 

“ඒ ඔයාට. ලංකාෙව් පාස්ෙපාර්ට් තියන මටයි සමන්තටයි වීසා ඕන. කැමති තැනක යන්න බෑ,” සංජීවනී 
කියන්ෙන් ෆ්ෙලෝරියාන් කියන්න තමන් අසා සිටින බ වට සැක දුරු කරමිනි. 

“ම්.. එෙහමත් එකක් ෙන්ද?” ෆ්ෙලෝරියාන් ද කළින් පැවති නිශ්ශබ්දතාවයට එක්වුණි. 

සාගර දිහා බලා රුක්ෂානි ෆ්ෙලෝරියාන්ට ෙනාෙපෙනන්නට ඔහු ගැන ඔළුෙවන් ඉඟියක් කළාය. සාගර 
නැඟිට ෆ්ෙලෝරියාන්ව එක් කරගත්ෙත් ගුවන්ෙතාටුපල තුල වටයක් ඇවිද එමු කියාය. පැවති 
නිශ්ශබ්දතාවෙය් හැඟවුනු බරගතිය වටහාගත ෙනාහැකි ෆ්ෙලෝරියාන් වටයක් ගිහින් එන්නට සාගර සමඟ 
ඉක්මණින් එකතු වුෙය්ය. 

“අපි දන්නවා ඔයා ගැනයි ෙරාෂ්නි ගැනයි,” රුක්ෂානි නිහැඬියාව බිඳ සමන්ත ඇමතුවාය. 

“�නි අද උෙද් හසන්තිට ෙකෝල් කළා,” සංජීවනී සමන්තට කිසිවක් කියන්නට ඉඩ ෙනාදී කතාවට එකතු 
වන්නීය. 

“�නි අනුමාන කරනවා. එයා වටපිටින් ෙහායාෙගන. ඒත් හරියටම දන්ෙන නෑ,” රුක්ෂානි කියයි. 

“එයාට තියන ප්රශ්ෙන ඇත්ත නැත්තට වඩා ඉස්සරහට ෙමාකද ෙවන්ෙන කියන එක,” සංජීවනී පැහැදිලි 
කරයි. 

සමන්ත නිහඬය. ඔහු තම සපත්තු ෙදෙක් හැඩරුව දිහා ඇස් ගහෙගන. 
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“සමන්ත, මම ඔයාව දන්ෙන පුංචි කාෙල්,” රුක්ෂානි සමන්තෙග සපත්තුවකට පයින් ගැහුෙව් ඔහුෙග් 
ෙනත් ඉන් මෑත් කරලා ඔවුන් ෙවත ෙයාමු කරගන්න. ඒත් සමන්ත ඔළුව ඉස්සුෙව නැහැ. 

“දන්න තරමින් ඔයා කවදාවත් ෙම් විදියට හැසිරිලා නැහැ. ඒත් හැමදාම ඔයාෙග ඇස් හැම තැනම 
යනවා,” රුක්ෂානි කිව්ෙව අවලාදයක් විදියට ෙනෙම්. 

“බැලුවට කමක් නෑ සමන්ත ඒත් වැරදි ෙදයක් පටන් ගන්න නරකයිෙන,” සංජීවනී අවලාදය ඇති තැන 
ෙපන්වයි. 

හරිනි සරදාව වඩාගත් හසන්ති ඇය ගිය කාමරෙයන් පිටතට ඔළුව දා ඔවුන් ෙදස බලා අතින් තමා ෙවත 
එන්න යයි සංඥා කරන්නීය. සංජීවනී අසුෙනන් නැඟිට ඇය ෙවත ගියාය. 

“ඔයා ඇයට ආදෙර් ද?” පහත් හඬින් රුක්ෂානි ඉං�සිෙයන් ඇහුව සමන්ත දිහා ෙනාබල. 

සමන්ත නිහඬයි. කා ගැනද රුක්ෂානි අහන්ෙන? ෙරාෂ්නි ගැනද? �නි ගැනද? 

“සමන්ත, මම ඔයාව ෙනාදන්න කාෙල් ඉඳන් ඔයාට කැමැත්ෙතන් හිටිය. ඒත් අඳුරගත්තට පස්ෙස 
ඔයාෙග හැම තැනම දුවන ඇස් නිසාම තමයි මෙග් කැමැත්ත ගැන ෙහායලා බලන්න මම මටම ඉඩක් 
ෙනාදුන්ෙන.” 

“මං හිතුවා මං හිතින් මවාගත්ත අදහසක් ෙවන්නැති කියල,” සමන්ත තවමත් ඔළුව ඔසවා නැත. 

“නෑ නෑ. හිතින් මවා ගත්තු එකක් ෙනෙම්. ඒක වැරැද්දක් වුනාට ඔයාෙග ෙහාඳ ගතිගුණ තව ෙගාඩක් 
තියනව. ඔයාව මෙග් ෙහාඳම යාළුෙවා අතෙර ඉදිරියටත් තියාගන්න ඕන,” ඇය කියයි. 

“ඒ ෙගාෙඩ් ඉන්න මාත් කැමතියි,” සමන්ත කිව්ෙව ඇෙහන ෙනාඇෙහන හඬින්. 

“අපි හදවත්වලින් ෙගාඩාක් සමීප ෙවච්ච අය. ඔයා, �නි, හසන්ති, සංජීවනී, රෙම්ෂ්, සාගර වෙග්ම 
ෆ්ෙලෝරියාන්. අපිට අමුතුෙවන් උත්සාහ කරන්න ඕන නෑ අෙප් යාළුකම් තියාගන්න. ඕන ෙදයක් කියන්න 
පුළුවන්. අහන්න කලින් යමක් කරල ෙදන්න කැමතියි අපි හැෙමෝම. ෙලෝෙක ෙගාඩක් අයට ෙමෙහම 
යාළුෙවෝ නැහැ සමන්ත.” 

දියණිය වඩාගත් හසන්තිත්, දරුවාෙග් ඇඳුම් මල්ල අතැතිව සංජීවනීත්, කාමරෙය් ෙදාර හැරෙගන එළියට 
එති. වටයක් ඇවිදින්නට ගිය සාගර හා ෆ්ෙලෝරියාන්ද ඔවුන් ෙදෙදනා හා එකතු ෙවති. සාගර ඈත සිට 
රුක්ෂානි දිහා බැලුෙව් එන්නට සුදුසුද නැත්නම් ඔවුන් සියල්ලන්ම තවත් වටයක් යා යුතුද යන පැනයට 
පිළිතුරු ෙසායාගනු පිණිස. රුක්ෂානි සිනහවකින් එන්න සුදුසු බව කියා පෑවාය. 

“මම විවාහක බව ෙරාෂ්නි දන්නවා. �නිෙගන් ෙවන්ෙවන්න මෙග් කිසිම අදහසක් නෑ. මං �නිට ආදෙරයි. 
ෙමාන ෙමෝඩකමකට පැටළුනාද කියල දැන් මටවත් හිතාගන්න බැහැ. ෙමයා හාවඩ් හදාෙගන ආෙව් මෙග් 
උවමනාවකට ෙනෙම්,” සමන්ත කියා ෙගන ගිෙය් ඔවුන් දිහාට පිය නඟන පිරිස පැමිෙණන්නට ෙපර එය 
කියා නිම කරන්නට. 
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“ඔයා හරි තීරණය ඉක්මණට ගන්න,” රුක්ෂානි පැවසුෙව් අවවාදයක් ෙදන විලසට ෙනාව ඔහු ගනු ලබන 
නිවැරදි තීරණයට අත්උදව්වක් ෙදන්නට. 

 

**** 

ඉස්ෙතෝප්පුෙව් හාන්සි පුටුවක පත්තර කියවන ගමන් නින්දට වැටී සිටි වික්රම පරකඩුවට නිවෙස් ෙග්ට්ටුව 
ළඟ ටැක්සියක් නතර ෙවනවා ඇසී ඇහැරුණි. 

“සමන්ත පුතා?” 

කෙර් එල්ලාගත් බෑගයකුත් සමඟ කලිසම් සාක්කුවල අත් බහාෙගන පඩි නැඟ  ඉස්ෙතෝප්පුවට ෙගාඩවුනු 
සමන්ත ෙමාෙහාතක් කිසිත් කරකියා ගත ෙනාහැකි අෙයකු ෙස් හිටෙගන සිට අනතුරුව බෑගය උනා 
පුටුවක් මත තබා තම මාමණ්ඩිය ෙවත ෙගාස් දණ ගසා වැන්ෙද්ය. 

“හදිසිෙයන්ම ආපහු ආෙව්? ෙගදර අයට කරදරයක්වත්ද?” මාමණ්ඩිය අසුෙනන් නැඟිටෙගන. 

“නෑ නෑ ෙගදර කාටවත් කරදරයක් නෑ,” ටැක්සි රියැදුරා ඉස්ෙතෝප්පුවට ෙගනා සූට්ෙක්ස් ෙදක සමන්ත 
ෙග් ඇතුලට ෙගනියන්න උස්ස ගත්ත. 

“සුදු දුව ගිහින් උසාවි. අද නඩු ෙදකකට ඉන්න නිසා දවල් කෑමටත් එන එකක් නෑ.” 

වික්රම පරකඩුව ඉස්ෙතෝප්පුෙවන් නික්ම යන සමන්තෙග් රුවට කියා පුටුෙවන් නැඟිට ඔහු පිටුපසින් ගිෙය් 
බිරිඳ ෙසායනු පිණිසයි. සමන්ත හදිසිෙය්ම ආෙව් ඇයි? 

“සමන්ත ඇවිදින්,” මුළුතැන්ෙගට ඉතා කලාතුරකින් අඩිය තියන වික්රම පරකඩුව ෙදාෙරන් හිස පමණක් 
ඇතුල් කර සිය බිරිඳ අමතයි. 

“හදිසියක්ද?” රානී පරකඩුව සිය සැමියා විමසමින් කුස්සිෙයන් එළියට පැමිෙණයි. 

“පැය විසිහතරක් එන ගමන ෙනාකියාම ආවාට එෙහම හදිස්සියක් නැහැයි කියන්ෙන. සුදු දුව මුකුත් 
කිව්වද?” ඔහු හඬ බාල කර බිරිඳෙගන් අසයි. 

ඇයට කිසිත් කියන්නට ඉඩක් ෙනාලැබුණි. 

“අප්පච්චි, මං �නිව බලන්න යනවා. අපි එනෙකාට ටිකක් පරක්කු ෙවයි.” 

ඔහු දරුවන් ෙදෙදනාවද කරපින්නා ෙගන. නිවුන්නු සමන්තෙග් තුරුෙල් තද නින්ෙද් පසුෙවති. 

“ෙම් ෙදන්නත් අරෙගන යන්ෙන? ඊෙය් රෑ හරියකට නින්දක් නෑ,” රානී කියයි. 
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“සමන්ත, දරුවන්ෙග බෑග් එකක් තියනවා නැපි එෙහම තියන. ඒෙකම කිරි ෙබෝතල් එෙහම දාෙගන 
යන්න,” වික්රම පරකඩුව කියයි. 

“කිරි  ෙබෝතල්?” සමන්ත ඇහුෙව දරුෙවෝ තවමත් කිරි ෙබානවයි කියල එයා ෙනාහිතපු නිසා. 

“ඔව්. තාම කිරි ෙබානවා ෙදන්නම. ඉන්න මං හදලා දාන්නම් ෙබෝතල් ෙදකක්,” රානී හැරුනා ආපහු 
කුස්සිය පැත්තට. 

“රානී, අර ටැක්සි ඩ්රැයිවර්ටත් ෙත්කක් හදලා යවන්න. ඉන්න සමන්ත මං අර නැපි මල්ල ෙහායලා 
ෙදන්න. රානී, ෙමයාල ටැක්සිෙය යන නිසා අර ගරාජ් එෙක් තියන ෙබ්බි සීට් වලට අයියා මල්ලි 
දැම්ෙමාත් ෙහාඳයි ෙන්ද?” වික්රම පරකඩුව දැන් ෙහාඳ අවදිෙයන්. 

සමන්ත දරුෙවා ෙදන්න එක්කම පුටුවක වාඩිවුනා. ෙකාල්ෙලා ෙදන්න ෙපාඩි වුනාට සෑෙහන්න බරයි. 
ටැක්සි රියැදුරා ගිහින් වායු සමනය කරන ලද වාහෙන් ඇතුෙල. ටැක්සිෙය් එන්ජිම තවමත් වැඩ කරයි. 
ඉක්මණින් තවත් ගමනක් යන්න තිෙයනවා කියල සමන්ත ටැක්සිය රඳවාගත්ෙත �නිෙග ෙදමාපිෙයෝ 
එක්ක කතාබෙහන් ගැලෙවන්නත් එක්ක. සමන්තෙග් සිරුෙර් උණුසුමට තුරුල් වූ දරුෙවෝ ගුලි ගැහී 
නිදති. ඔහු ෙදෙදනාෙග්ම ඝනට හිසෙකස් වැවී තිබුණ ඔළු ඔවුනට දැෙනන ෙනාදැෙනන ෙස් සිපගත්ෙත්ය. 

මාලි ෙත් ෙකෝප්පයක් ගිහින් දුන්නා රියැදුරාට. �නිෙග අප්පච්චි සිය බිරිඳ රැෙගන ආ කිරි ෙබෝතල් ෙදක 
නැපි කිහිපයක් වූ මල්ලට දැම්ෙම මාලි ෙගයි පිටිපස්ස පැත්තට සමන්ත දිහා පුදුමෙයන් බල බලා 
යනෙකාට. ෙබ්බි සීට් වලට අයියා මල්ලි දා ගන්න සමන්තට උදව් කෙළ් �නිෙග අම්මා. 

“�නි කතා කෙළාත් මං එනකම් ඉන්න කියන්න,” සමන්ත එෙස් පවසා අයියා රැගත් ළදරු ආසනය 
වාහනෙය් පිටුපස අසුෙන් රඳවයි. 

“පුතා නැපි මාරු කරන්න දන්නවාද?” වික්රම අසයි. 

“අපි ආපහු එන්න ටිකක් පරක්කු ෙවයි,” සමන්ත ඇහුව ප්රශ්ෙනට පිළිතුරක් ෙනාදී කිව්ෙව මල්ලිව රැගත් 
ළදරු ආසනය පිටුපස අසුෙන අනිත් පැත්ෙත රඳවන ගමන්. 

“කිරි ෙබෝතල් තියන මල්ල ටැක්සිෙය් අමතක කරලා බහින්න එපා,” රියැදුරා සමඟ ඉදිරිපස අසුෙන් 
වාඩිවූ සමන්ත වාහනෙය් ෙදාර වහද්දී රානී ඔහුට අවවාද කරයි. 

�නි මුකුත් ෙනාකියා දරුෙවා ෙදන්නත් වඩාෙගන එක උරහිසක දරුවන්ෙග මල්ලයි අනිත් උරහිෙස් 
තමන්ෙග බෑග් එකයි එල්ල ගත්තු සමන්ත දිහා ෙමාෙහාතක් පුදුමෙයන් බලා හිටියා. 

අනතුරුව ඇය කියවමින් සිටි ලිපිෙගානු ෙපාත්පත් එෙහමම තිෙයද්දී පුටුෙවන් නැඟිටලා ඇවිත් මල්ලියාව 
සමන්තෙගන් ගත්ත. ෙකාල්ෙලා ෙදන්නම එකවර වඩා ගත්තම දැෙනන බර �නි ෙහාඳට දන්නවා. 

�නිෙග පියනක් නැති ෙදාෙරන් සමන්ත පහුකරෙගන ඇතුලට ආපු කාන්තාවක් පත ලිපිෙගානුවක් ෙම්සය 
උඩින් තිබ්බ. 
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“ෙම් අයිය ද මල්ලි ද? සමන්ත කවදද අ ාෙව්? ෙකෝ, ආපු විත්තියක් අපි දැනන් හිටිෙය නෑ. ෙමාකද අද 
ෙමෙහ?” ඇය ෙවතින් ප්රශ්න රාශියක්. �නිටත් ඕන අන්තිමට අහපු ප්රශ්ෙනට ෙමාකක්ද ෙදන උත්තර 
කියල දැනගන්න. ඒත් අනිත් අය ඉදිරිපිට ෙනෙම්. 

“ෙම් මල්ලියා,” �නි කියන්නීය. 

“මං ආෙව් �නිව දවල්ට කන්න එක්කන් යන්න,” සමන්ත කියන්ෙන්ය. 

“ඒක නම් ෙබාෙහාම ෙහාඳයි. ෙමයා ෙනාකා ෙනාබී ෙමතන වැඩ කරල ඊට පස්ෙස අයියා මල්ලි බලන්න 
ෙගදර දුවනවා,” කාන්තාව පිටත්ව යමින් කියන්නීය. 

සමන්ත තවමත් හිටෙගන. �නි හෑන්ඩ්බෑග් එක අනිත් අතට ගත්ත. හතරෙදනාම කාර්යාලෙයන් පිටතට 
අවුත් ඔවුන්ෙග් ෙටාෙයෝටාවට ෙගාඩ වූහ. එන්ජිම පණ ගන්වා වාහනය ඉදිරියට ෙගන ගියද යා යුත්ෙත් 
ෙකාෙහ්ද කියා සමන්ත සැලසුම් කර නැත. 

වාහනය ෙසනඟ පිරි මහා මාර්ගෙය් ඉදිරියට ඇෙදයි. වායු සමනය කළ වාහනය ඇතුලත දරුෙවෝ ෙදන්නා 
නැවතත් නිදි. ඔහු කිසිත් ෙනාකියයි. ඇයද නිහඬය. 

“මෙග් වැරදිවලට සමාව ෙදන්න පුළුවන් ද?” ඔහු ඉං�සිෙයන් ඇසුෙව් අරමුණක් ෙනාමැතිව 
ෙකාච්චිකෙඩන් පිටත් වූ වාහනය නුෙග්ෙගාඩට ළඟාවූ විට. 

“කතාව ඇත්තද?” �නි ජෙන්ලෙයන් පිට බලාෙගන ඇසීය. 

“ඔව්,” වාහනය නුෙග්ෙගාඩින් ෙකාහුවල යන පාරට හරවාගත් ඔහු මුමුණයි. 

“ඇයි සමන්ත? ඇයි ඔයා…” 

“නිදහසට ෙහ්තුවක් නැහැ. ෙමෝඩකම තමයි. එයාට කිසිම ආදරයක් ෙලන්ගතුකමක් නැහැ මට. 
හිතාගන්න බැහැ මටත් ඇයි කියලා.” 

පැය විසිහතරක් ගුවන්යානෙය් හිරවී සිටියදී සමාව අයදින්නට කියන්නට සැලසුම් කරගත් කිසිවක් 
සමන්තෙග් සිහියට ෙනාඑයි. 

“එකම ෙදයයි මං දන්ෙන. ඔයා නැතුව, ෙම් දරුෙවා ෙදන්නා නැතුව මෙග් ජීවිෙත් කිසිම වැදගත්කමක් 
නැහැ…” සමන්ත අත් ෙදෙකන්ම සුක්කානම තදින් මිරිකා ගත්ෙත් සිෙත් ෙප රෙළමින් සිටි ආෙව්ග 
සියල්ලම එම වචන පිටකරද්දී හද කීරී ගසන්නට සමත්වූ ෙහයිනි. එය තමා අතින් වූ වැරැද්ෙද් 
බරපතලකම ඔහුට සැබැවින්ම වැටහුණ ෙමාෙහාතයි. 

“ෙවන වැඩ කරන්න ගිහින් අපි ෙදන්නට අපි ෙදන්නව අමතක වුනා,” ඒ �නි. 

“මට ෙවන කිසිම ෙද්කින් වැඩක් නෑ ඔයා නැතුව,” ඒ සමන්ත. 

“ආෙය් කවදා හරි…” 
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“නෑ… �නි, මම ෙපාෙරාන්දු ෙවනවා.” 

“ෙම් නඩු ෙදක ඉවර ෙවන්න ළඟයි. ඉවරවුනාම මං නිවාඩු අරන් එන්නම් ඇෙමරිකාවට,” ඇය 
කියන්නීය. 

“ඔයා ආෙව් නැත්නම් මම ආපහු යන්ෙන නෑ. උපාධිය දමලා ගහලා ගියෙදන්,” ඔහු කියන්ෙන්ය. 

“ඔයා හැලිෆැක්ස් වලින්ම ද නැග්ෙග ෙමෙහ එන්න?” ඇය අසයි. 

“නෑ. ආපහු යන්න ඉන්නෙකාට සංජීවනීෙග් ෙකාල්ලා ෆ්ෙලෝරියාන් කිව්ව ප්ෙල්න් එකක නැඟලා 
ෙලෝෙක් ඕනම තැනක යන්න පුළුවන්ද ෙමාකක්ද කතාවක්. ඉතින් ෙටාෙරාන්ෙටෝ වලින් ෙබාස්ටන් 
ෙනාගිහින් මං ෙමෙහ ආවා,” ඔහු කියයි. 

“ආපහු ෙබාස්ටන් ගියැයි හිතලා සද්දයක් නැති නිසා මම ෙමාකද ෙවන්ෙන, ෙමාකද කරන්ෙන කියලා 
හිත හිත හිටිෙය,” ඇය කිව්ෙව් ඔහු ෙදස හැරී බලමිනි. 

“රුක්ෂානියි සංජීවනීයි මට දුන්නා ෙලාකු ෙපාල් ෙටාක්කක් ඇස් ඇෙරන්න,” ඔහු කියුෙව් �නිෙග් ඇස් 
මුණ ගැෙසමිනි. 

“මටත් ෙදන්නම කතා කළා. ඔයාෙග ෙහාඳ මතක් කරා ෙදන්නම. මං ෙගාඩක් කල්පනා කළා සමන්ත. 
දැන් දික්කසාද ෙවන්න හරි ෙල්සි. ඒත්… ඔයා නැතුව මටත් ෙමානවා කරත් වැඩක් නැහැෙන කියල 
හිතුන. රෙම්ෂ් නැතිෙවච්ච හැටි කල්පනා කරන ෙකාට හිතුන අපිත් ඉන්ෙන ෙකාච්චර ටික කාලයක් ද 
කියල.” 

“අපි ෙමෙහම කතා කරන එක නැවත්තුෙව කවදාද?” ඔහු විමසයි. 

“ඉෙබ්ම නැවතිලා ගිෙය අපිටත් ෙනාදැනීම. මීට පස්ෙස අපි කතාබහ කරනෙකාට ෙමෙහම ෙකාෙහ හරි 
යමු. ….. අපි ෙකාෙහද යන්ෙන සමන්ත?” වටපිට බලා ඇය අසයි. 

“ෙකාෙහ් ගියාම ෙමාකද අපි  ෙදන්නයි පැටිෙයෝ ෙදන්නයි එක්කෙන යන්ෙන.” ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන 
�නිෙග ඔෙඩාක්කුෙව් වූ ඇයෙග අතක් තදකර අල්ලාෙගන. 

“මං ඔයාට ආදෙරයි �නි.” 

 

**** 

හිම කුණාටුවක් කඩා වැෙටන බව ෙනානැවතීම ගුවන් විදුලිෙය් ප්රචාරය ෙවයි. හිෙමන් පිෙරන පාරවල් 
වලින් ඉවත්ව ෙගදර ෙදාර කරා වහාම යන්නැයි සියළු නිලතල දරන්ෙනෝ ගමන් මාර්ගවල රැඳී ඉන්නා 
වැසියන්ෙගන් ඉල්ලති. සුපර් මාකට් වල පාන් හා මස් මාළු ඉතා ෙව්ගෙයන් හිස් වන බව ඒ ඒ තැන් වල 
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සිට ප්රචාරය කරන මාධ්යෙව්දීන් කාලගුණ තත්වෙය් බරපතල බෙවන් අමුතු උෙද්යෝගයක් ලබා ඇති බවක් 
ෙපන්වති. 

අහස අඳුරුයි. තමා පදවාෙගන යන වාහනය උණුසුම් කරන හීටරය ෙනානැවතී වැඩ කරයි. ගත දවටා ඇති 
වූල් කලිසෙමත් ඇඟලා සිටින කමිස ෙදකත් හා ජර්සියත් අතෙරන් සීතලක් ඇඟට ෙනාදැනුන ද පිටත 
දර්ශනය සීතල ගැන හිත තුල ඇති සැකය අඩු ෙනාකරයි. 

වාහනෙය් පිටුපස ළදරු ආසනෙය් රඳවා ඇති දියණියෙග් ඔළුව නිදිමෙත් වැෙනයි. ඇය ඇස් ඇරෙගන 
ඉන්නට වෑයම් දරන්නීය. දවස පුරා ළදරු පාසැෙල් කාලය ගත කරන හරිනි සරදා ඊට එන සෑම දරුෙවකු 
සමඟම ෙසල්ලමට කැමතියි. සති අන්තය පාති සහ අප්පප්පා සමඟ ෙගවන්නට සඳුදා දිනෙය් සිටම හරිනි 
සරදා ලක ලැහැස්තියි. ෙදමාපියන් එනතුරු බලා සිටි තමාෙග් අනාථ ළමා කාලය හසන්තිට සිහිවිය. 
සැමියා නැති ඇයට අද දැඩි ෙලන්ගතුකම් දක්වන ෙදමාපියන් ලැබී ඇත. 

ප්රාර්ථනා කරන්ෙන ෙමානවටදැයි ප්රෙව්ශම් විය යුතුද? 

දවස් කිහිපයක් හිම කුණාටුව පැවැත්ෙවන ෙහයින් කඩ සාප්පු වසා දැමුෙවාත් කන්න ෙබාන්න ඇති තරම් 
නිශ්චය කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න ගැන ෙලාකු සාකච්ඡාවක් වාහනෙය් ගුවන් විදුලිෙයන් ඇෙසයි. 
විදුලිබලය �යාවිරහිත වුෙවාත් උයන්ෙන් නැතුව කෑමට ගත හැකි ෙද්වල් ගැන ඔවුන් වාද කරති. 

“බිත්තරයක් සැමන් මාළු ටින් එකකට දාලා ඉටිපන්දමක් උඩ තියන් උයන හැටි අපි ෙම් ෙවළඳ නිෙව්දන 
වලින් පසුව කියා ෙදන්නම්.” 

උයන පිහන එක ෙකෙස් ෙවතත් විදුලිබලය නැති වුෙනාත් සීතෙල් ගැහිල මැෙරන්නයි ෙවන්ෙන් යන්න 
රියැදුරු ආසනෙය් සිට ඇය සිතුවාය. කෑම ෙස්රමත් එතෙකාට අයිස් ෙපට්ටිෙය දැම්මා වෙග් මිෙදයි. 
සීතලට කුටි ගැසුන හයිය පාන් ෙපත්තක් ඇය සිෙත් මැවී ෙපනුනි. 

සාමාන්යෙයන් ෙගදරට අවශ්ය කළමනා ෙගෙනන්ෙන් ෙසනසුරාදාට. ආහාර අඩුපාඩු ගැන කල්පනා කළ 
ද හදිසිෙය් ගත යුතු යමක් හිතට ආෙව් නැත. උවමනා දැයක් මතක් වුවත් දැන් ඇස් පියවී නින්ෙද් ඉන්නා 
දියණිය ළදරු ආසනෙයන් ඉවත් කර කඩිමුඩිෙය් බඩු ගන්න දුවන්න ෙනාහැකිය. පිටුපස බලන 
කණ්ණාඩිෙයන් දියණිය ඇඟිල්ලක් කෙට් රුවා ෙගන අෙනක් අෙතන් කණක් වසා ෙගන තද නින්ෙද් 
ඉන්නා ආකාරය ෙපනුණි. 

“විදුලි බලය නැති වුෙනාත් ෙජනෙර්ටයක් ෙහෝ ෙවනත් නිවහන උණුසුම් කරන්න මාධ්යයක් නැතිනම් 
ගත යුතු පියවර ඊ ළඟට.” 

විරාමයක් ගන්නා නිෙව්දකයා නැවතත් ෙවළඳ දැන්වීම් ප්රචාරය කරයි. 

“බිත්තරය උයන හැටි ඇහුෙනත් නැහැ,” ඇය තමාටම කියා ගත්තාය. 

හැමදාම ඇෙහන ෙවළඳ දැන්වීම් එක එල්ෙල් ගලාෙගන යයි. 

“සැමන් ටින් එෙක් මාළු රහ බිත්තර එක්ක ෙකාෙහාම ෙවයිද දන්නෑ,” ඇය මැතිරීය. 
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“හීතලට රස්ෙන ෙදන්න ෙවන ආම්පන්න කිසිවක් නැත්නම් කරන්න තිෙයන්ෙන ඇෙඟ් තිෙයන රස්නය 
රැක ගන්න සිරුරු ළංකරලා තියාගන්න එකයි.” 

නිෙව්දකයා හා නිෙව්දිකාව සිනහ ෙවවී පවසති. 

“තව මාස නවයකින් අෙප් ජනගහණය වැඩි ෙවයිද? අපට කතා කර ඔෙබ් අදහස කියන්න.” 

ඔවුන් අසන්නන් ෙවත ප්රශ්නය ඉදිරිපත් කර තවත් විෙව්කයක් ගත්හ. අසන්නන්ෙග් කතාබහ අහන්නට 
අකමැති හසන්ති ෙර්ඩිෙයෝව නවතා දැමුවාය. 

ප්රශ්න මැදින් ඉදිරියට යන්න කවදත් සිද්ධ ෙවලා තිබුන නිසා හදිසි අවස්ථාවක කලබල ෙනාවුනද, 
ජීවිතෙය් නුපුරුදු බාධක ෙගාඩකට මුහුණ දීම තමන්ට දැන් හුරු පුරුදු යයි ඇය සිතුවාය. අතීතයක දී තමා 
ගත් තීරණ බලපෑෙව් තම ජීවිතයට පමණි. එෙහත් දැන් දියණියෙග් අනාගතය ඇත්ෙත් තමා අෙත්. 

සීතල පරිසරයත්, නිහඬව ඉදිරියට යන වාහනයත්, තමා එනෙතක් බලාෙගන ඉන්නා කිසිවකු නැති 
නිවහනත් ඇයෙග් සිත සසල කෙළ් නැත. ඉන් ඇයට දැනුෙන් සහනදායී සාමකාමී මානසික තත්වයකි. 
උපන් රෙටන් බැහැර නාඳුනන ජනතාවක් ඉන්නා ෙනාදන්නා ෙද්ශයක කාලය ෙගව්වද කවදත් තනිවම 
සියල්ලටම මුහුණ දුන් ඇයට ඉදිරි අනාගතය අමුතු අභිෙයෝගයක් ෙනාවන බව විශ්වාසයි. අද ඇෙග් 
සහයට රෙම්ෂ්ෙග් ෙදමාපියන් ෙදෙදනාම එක පයින් ඉදිරිපත්ව සිටිති. ඉඳහිටක මිස නිතර ඔවුන්ෙග් උදව් 
ෙනාෙසායන්ෙන් ඇයෙග් කැමැත්ත පරිදිය. 

ඉමක් ෙනාෙපෙනන අහෙසන් ලතාවකට වැෙටන පුළුන් ෙපාදවල් ෙස් හිම ෙනානැවතී පාවී පරිසරය 
ෙවලා ගනියි. නිවස ඉදිරිපිට ගරාජෙය් වාහනය නතර කර පසු ඇය දියණිය නින්ෙද් සිටිය දී ම එන්ජිම 
නතර කළාය. සිය ෙපාත්පත් සහ අත්බෑගය දියණියෙග් ළදරු ආසනය අසලින් තබා ඇය වාහනෙය් ෙදාර 
ඇරිෙය් සීතල සුළෙඟන් දරුවා අවදි ෙවයි බව දැන දැනම. වාහනෙය් ඉදිරිපස ඇති එන්ජිම රත් කර තබනු 
පිණිස ඇති විෙශ්ෂ උපකරණයට වයර් සවිකර වහාම ඇය ඇහැරී හඬන්නට ෙපර දියණිය වඩාෙගන නිවස 
ඇතුලට ගියාය. 

සිහින් හෙඬන් දුරතකනය නාද ෙවයි. සිය සැමියා ඔත්පලව ඉන්නා කාලෙය් දී හඬ අඩු කළ දුරතකනය 
අදත් නාද ෙවන්ෙන් එෙස්මය. 

“හෙලෝ…” 

“ෙගදර ආව ද බලන්න කතා කෙළ්…” 

“දැන් තමයි ආෙව් මමී.” 

“දරුවා නිදි ඇති.” 

“ඔව් මමී නිදිමෙත්ම නාන කාමරයටත් ගියා. ඇස් පියාෙගනම ඒ වැෙඩත් කරල නිදි ඇඳුම් වලට මාරු 
කරල ඇඳට දැම්ම. දැන් ෙහාඳටම නිදි. ෙහට ෙස්රම වැහුෙවාත් මමත් ෙගදර ඉන්නවා. එයාට එතෙකාට 
දවල් ෙවනකන් ෙහාඳට නිදා ගන්න ඇහැකි.” 
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“අප්පා හිටියා නම් ඔෙහාම හැමදාම අරන් යන්න….” 

“මමී…. අපි…” 

“ඔව්.. ඔව්.. මට සමාෙවන්න….” 

“මම අඩුවක් කරන්ෙන් නෑ මමී.” 

“මම දන්නවා දුව, මම දන්නවා. ඒත් ෙම් වෙග දවසක ෙගදරක පිරිමිෙයක් ඉන්න ඕනෙන.” 

“නිර්මල අත්දැකීෙමන් පස්ෙස බාල ඒවා බාරගන්න බෑෙන් මමී.” 

බවලතා ෙසෙමන් ඉකිබිඳිනා හඬ දුරකතනය විසන්ධි වන්නට මත්ෙතන් ඇයට ඇසුණි. සිය පුතණ්ඩියෙග් 
වැන්දඹුව ඔහුෙග් ගුණ වයද්දී දරුවා ෙවනුෙවන් නැවතත් විවාහ වන්නට කියා ඇයට බල කරන්නට 
හැකියාවක් ඇත්ෙත් ෙකායි නැන්දම්මාටද? 

 

**** 

සුදු පැහැති හමර් ලිෙමාසීන් රථෙය් වසන ලද ආකාස කවුළු තුලින් නිල් පැහැති අහසත් එහි පාෙවන පුළුන් 
ෙපාද ෙමන් වූ සුදු වළාකුළුත් ෙපෙනයි. තිස් ෙදෙනකුට සුව පහසු ෙලසින් වාඩි වී යන්නට කළු පැහැති 
සුෙඛෝපෙභෝගී ආසන, ෙසායාගත ෙනාහැකි ෙලස කළු පියනක් යට සැඟවුනු කුඩා සීතකරණයක් හා 
දණහිස දක්වා පමණක් උසැති කළුවර ලීෙයන් වූ ෙම්ස  හතරක්ද වූ වාහනෙය් ඇතුලත ඇත්ෙත් සිතාගත 
ෙනාහැකි තරම් මහත් ඉඩකඩකි. 

සාගර තමා රැකියාව කරන එංගලන්ත ෙමෝටර් ක්ලබ් එෙකන් ෙම් වාහනය ෙගෙනන ලද්ෙද් සංජීවනී 
ෆ්ෙලෝරියාන් හා අතිනත ගන්නා අද පැවැත්ෙවන උත්සවය ෙවනුෙවනි. 

රුක්ෂානිෙග් ලන්ඩන් නිවහන දවස් කිහිපයක සිට අමුත්ෙතෝ එකතු වන ෙක්න්ද්රස්ථානය බවට පත්වුණි. 
කැනඩාෙව් සිට ලංකාව බලා යන හසන්ති ඇයෙග් දියණියත් සමඟ මුලින්ම රුක්ෂානිෙග් නිවහනට 
ෙගාඩවැදිච්ච අමුත්තන් වූහ. 

ඊ ළඟට සමන්ත හා හාවඩ් බලා යන �නි ඔවුන්ෙග් නිවුන් පුතුන් ෙදෙදනාද සමඟින් සංජීවනී හා 
ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග් එකතුවීමට ආසිරි පතන්නට රුක්ෂානිෙග් නිවහෙන් නැවතුනහ. 

ෙයෙහළියන් හතරෙදනාෙග් කිචිබිචිය මැද කණක් ඇහී ඉන්නට ෙනාහැකි යයි ෙබාරු අමනාප මුහුණු 
ෙපන්නා සාගරත් සමන්තත්, ෆ්ෙලෝරියාන් ද කැඳවාෙගන හැකි තරම් ෙගදරින් පිටත කාලය ෙගව්ෙව් 
ෙකල්ලන්ෙග් කතාබහට ඉඩෙදනු පිණිස. 

ෆ්ෙලෝරියාන්ෙග් පවුෙල් අය සංජීවනී කැඳවාෙගන ෙබාෙඩන්සීවල මහ නිවසට එනෙතක් උත්සව 
පවත්වන්නට බලා සිටිති. අද ලන්ඩනෙය් ලියාපදිංචි කරන කසාදය නීතිමය උවමනාවක් පිරිමසන 
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අවස්ථාවක් හැටියට ඔවුන් සැලකූහ. සිය පවුෙල් කිසිෙවක්ව ෙගන්නා ගන්නට ෆ්ෙලෝරියාන්ද අකමැති 
වූෙය් තම විශාල පවුල එක දිනයකට එකතු කරගන්නට ගිෙයාත් තම කසාදය තවත් කල් දමන්නටෙව් යයි 
බිෙයනි. 

පර්සි ඉඹුලාන දික්කසාදයට කරදරයක් නැතුව අත්සන් තැබුවා යයි සංජීවනී සිතයි. රුක්ෂානි තමා ගත් 
පියවර නිසා ඔහු බියවී තම ෙයෙහළියට දික්කසාදය දුන්නා යයි සිතයි. සංජීවනීට දික්කසාදය ලැබුෙණ් 
ඔහු පර්සිට දුන් අල්ලස නිසා යයි සිතා ෆ්ෙලෝරියාන් සතුටු ෙවයි. එෙහත් ඔවුන් සියල්ලන්ටම ෙනාකියා 
සංජීවනී ෙවනුෙවන් දික්කසාදය ලබාගත්ෙත් සංජීවනීෙග් මව විසිනි. 

ඇය ලන්ඩනයට පැමිණ සංජීවනී හමුවී ඇයෙග් ආගිය ෙතාරතුරු දැනගත් දා ඇතිවූ මහත් ෙකෝපය 
මුහුණින් ෙනාෙපන්වුවත් පසු දිනයක ඇය පර්සිෙග් ෙදමාපියන් හමුවන්නට තනිවම ගියාය. සංජීවනීෙග් 
දෑවැද්දට ෙකාපමණ වස්තුවක් තෑගි කෙළ්ද යන්න පර්සිෙග් ෙදමාපියන් ෙස්ම ඇයද දැන සිටිෙය්ය. 

ඇයෙග් පළමු සැමියා මරුමුවට පත්වුෙන් ෙලෝකයට මුහුණ ෙදන්නට කිසිම සැලසුමක් ෙනාකර ඇයව 
තනිකර දමා. ෙදවැනි සැමියාද තමාට තනිවම මහළු කාලය ෙගවන්නට සූදානම් ෙනාකර තමාව හැර ගියා 
යයි සංජීවනීෙග් මවට ෙක්න්තියි. 

අද සංජීවනීෙග් මවට මව්පිය උරුමෙයන් හා ෙදවන සැමියාෙගන් ලැබුණු මහත් ධනයක් හිමිව ඇත. 
කැමති පරිද්ෙදන් කිසිවක් කරන්නට ඉඩක් ෙනාමැති ෙලෝකයක හැදී වැඩී, ජීවිතෙයන් වැඩි කාලයක් 
එයාකාරෙයන්ම ෙගවූ ඇයට, අද තමා කැමති පරිදි සිය එකම දරුවාෙග් යහපත පිණිස වැලහින්නියක් ෙස් 
එළව එළවා දුෂ්ටයින්ට පහර ෙදන්නට සිෙත් හයියක් ඇත. වන්දි ඉල්ලා නඩු කියන්නට තමා සූදානම් බව 
ඇය තදින් කියා සිටියාය. ජීවිත කාලයක් සිත තුල ෙතරෙපන හැඟීම් වසන් කරන්නට පුහුණුව ලබා සිටි 
සංජීවනීෙග් මෑණියන් ෙවතින් කිසි බියක් සැකක් ෙනාදැක්ක ඉඹුලාන ෙදමහල්ලන් තම පුතාෙග් 
දික්කසාදය ඉක්මණින්ම ඉටු කරෙදනවා යැයි දුන් ප්රතිඥාව එෙලසම �යාත්මක කළහ.  

තනිවම නඟින්නට වෑයම් කළ හරිනි සරදාව උස්සා වාහනයට ඇතුල් කෙළ් හසන්ති. අයියාව වඩාගත් 
සමන්තත්, මල්ලීව වඩාගත් �නිත් අනතුරුව වාහනයට ෙගාඩ වූහ. සුවඳ හමන විලවුන් වාහනෙය් 
පතුරවා හරිමින් සංජීවනී සහ රුක්ෂානි, වාහනෙය් හැම තැන ඇවිදින හරිනි සරදාව අල්ලන්නට යයි 
ෙබාරුවට තැත් දැරූහ. නිල ඇඳුමින් වූ රියැදුරාට වචනයක් ෙදාඩා වාහනෙය් ෙදාරවල් වහන්නට ඔහුට 
ඉඩදී සාගර හමර් ලිෙමාසීනයට ෙගාඩවිය. 

අතරමඟ ඔවුන් සංජීවනීෙග් මව නැවතී සිටි නිවෙසන් ඇයවත් වාහනයට නංවා ගත්හ. ඇය උතුරා ගිය 
�තිෙයන් සංජීවනී හා ඇයෙග් යහළු ෙයෙහළියන් දිහා බලා සිටියා මිසක ඔවුන් සමඟ කතාබහට 
සම්බන්ධ ෙනාවූවාය. 

“දැන් �නි ඇෙමරිකා ගියාම ඔයාෙග ෙගදර නඩුවට ෙමාකද ෙවන්ෙන?” සංජීවනී ඇසුෙව් හසන්තිෙගන්. 

“උත්පලායි වත්සලායි සුනාමිෙයන් ෙවච්ච විනාෙස් දැකලා නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගත්තෙන,” උත්තර 
ෙදන්ෙන හසන්ති ෙනෙම් ඇය ෙවනුෙවන් නඩුවට ෙපනී සිටි �නි. 

“මං ෙම් සැෙර් ලංකාවට යන්ෙන ෙග් ෙපාඩි මැණිකාටයි එයාෙග බැංකුෙව මහත්තයාටයි ලියල ෙදන්න,” 
හසන්ති අලුත් ෙතාරතුරක් එකතු කරන්නීය. 
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වජිරාෙග් නිවහෙනන් ඇයත් සැමියාවත්, මංජුලාෙග් නිවහෙනන් ඇයත් ඇෙග් සැමියාවත් වාහනයට 
නංවාගත් පසු ඔවුන් ෙසායා ගිෙය් ෆ්ෙලෝරියාන්වයි. 

“එයාවත් එක්කන් යන එක හරිද?” වජිරා අසයි. 

“එයා නැතුව ගිෙයාත් ෙමයාට කාවද බන්ඳලා ෙදන්ෙන?” රුක්ෂානි වජිරාෙගන් අසයි. 

“ෙමයා අහන්ෙන අත්සන් කරන්න කළින් දැක්කම කමක් නැද්ද කියලයි,” සංජීවනී සැෙවාම දන්නක් 
පහදන්නට අනවශ්ය උත්සාහයක. 

“අයිෙයෝ, ඔයා තාම ෆ්ෙලෝරියාන්ව දැකලා නැද්ද?” සාගර ඇහැව්ෙව් වාහනෙය් උන් හැෙමෝෙග්ම 
හිනහව මැද්ෙද. වැඩිෙයන්ම මූණ රතුවුෙන් සංජීවනීෙග් අම්මිෙග. 

උත්සවයක �යාව ගත්තද චාරිත්රානුකූලව ඔවුන් අතින් ඉටුවූ එකම ෙදයක් වත් නැත. විවාහ ලියාපදිංචි 
කරන කාර්යාලෙය් නීතිමය වශෙයන් කසාදය ලියා අත්සන් තැබීම සංජීවනී හා ෆ්ෙලෝරියාන් සිදු කළහ. 
සාක්කි සඳහා අත්සන් ගහන්නට පිරිෙසන් ෙකෙනක් ෙතෝරාගන්නට ෙකෝටු නැති නිසා බීම පානයට ඇති 
ස්ෙට්රෝ අදින්නට ෆ්ෙලෝරියාන් ෙයෝජනා කෙළ්ය. අනතුරුව ඔවුන් ෆ්ෙලෝරියාන් හා සංජීවනී ගිය මුල්ම 
අවන්හලට ෙගාස් දිවා ආහාරය ගත්හ. ජීවිතෙය් ප්රථම වතාවට සංජීවනීෙග් අම්මා තනිවම තමන්ෙග් 
ආහාර ෙව්ල තීරණය කර ඉල්ලුම් කළාය. ස්ෙපාටඩ් ඩික් අතුරුපස සඳහා ඉල්ලන්නටැයි ෆ්ෙලෝරියාන් 
සියල්ලන්ටම ආරාධනා කෙළ්ය. 

විහිළු තහළු වලින් පිරි ෙම්සය වටා අෙන්ක කාරණා මුල් කරෙගන සව්දිය පුරන්නට වීදුරු කිහිප වතාවක් 
එසවුණි. ඔවුන් අතරින් ෙවන්වී ගිය රෙම්ෂ් සිහිකර ඔවුන් තම තමන්ෙග් වීදුරු උස්සා ආශීර්වාද කළහ. 

“මතකද ඒයි අෙප් ෙශ්ක්ස්පියර් නාට්ය උෙළල?” වජිරා අහනවා. 

“අපි නාට්ය ඉවරවුනාම ෙව්දිකාෙව් මැද වාඩිෙවල නැඟිටින්ෙන නැතුව හිටිය සතුට වැඩිකමට,” සංජීවනී 
ෆ්ෙලෝරියාන්ට විස්තර කරෙදයි. 

“මතකද සංජීවනී �ඩා දිනෙය් පළමුවැනි තැන දිනාගත්තු දවස?” මංජුලා අහනවා. 

“ෙම් ෙගාල්ල තුන්ෙදනාම මාව ෙහාඳට ඇන්ඳුව ඒ දවස්වල දුවන්න බැරි අය වෙග්,” �නි හදපිරි 
ෙසෙනහසින් කියයි. 

“අපි හතරෙදනාම දිනුවෙන එදා,” රුක්ෂානි කියන්නීය. 

“අද අෙප් බ්යාමප්රභාව ෙකාෙහාම ද දන්නෑ?” සංජීවනී අසයි. 

ඔවුන් සතුවූ බ්යාමප්රභාෙව් අගය කියූ කුසුම් ගුරුවරිය මතක් කර ඇයටත් සැෙවාම එකතුව සව්දිය පිරූහ. 

“අද අපිට ෙයෙහළිෙයෝ විතරක් ෙනෙම් යහළුෙවාත් එකතුයි. දරුෙවාත් එකතුයි. සංජීවනීෙග් අම්මත් 
එකතුයි. අද අපි හැෙමෝටම එදාටත් වඩා දැකුම්කළු බ්යාමප්රභාවක් ඇති,” හසන්ති එෙස් කියද්දී හැෙමෝම 
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තම තමන්ෙග් වීදුරු නැවතත් එසැවූෙය් සාමූහිකව බැබෙළන්නා වූ බ්යාමප්රභාවටත් සව්දිය පුරන්නට. 
අවසානෙය් සව්දිය පුරන චාරිත්රයට මූලික වූ �තාන්යෙය් මහරැජිනටත් සව්දිය පුරන්නට සැෙවාම අමතක 
ෙනාකළහ. 

      නිමි 

 


	විරාමය
	*****4*****
	නිමි

