
සැරසිලි පමණක් නිහඬ වෙලා…. 

දිනය 2025 ක් වූ ප ොපසොන් මස 22 වන දිනයයි. මො බැසගත යුතු නැවතුම කරො ළං වන්නටත් 
මත්පෙන්ම නැගී සිට සීනුව නොද කපළේ හුදෙක් වසර පදකකට  සු ගමට යොපේ උදපයෝගපයන්ම පනොව 

විපේක කොලපයන්  සු ඉංග්රීසි සි සොහිත්යය රසොසේවොදය කොලච්පේදය බදු වූ බසේ ගමන නිමො කරන්නට 

මො තුළ  ැවති උදපයෝගය නිසොය. උපද 9 ත් හවස 3 ත් අෙර ගපේපවල - මොෙපේ බසේ රථයක ගමන් 

ගන්නො ඕනෑම පුදගලපයකුට සූර්ය කෙම්භ සමග්ර පේ අසීරු අත්දැකීම ඉෙොමත් හුරුපුරුදු එකක් වනු 
ඇති බව පනොඅනුමොනය. මා අසුනින් නැගිට්දට් මා දකාලඹ සිට මාතදේමට රැදගන ආ බයිසිකලය දම් 

දකටි දුර දනාපැමිනීම පිලිබෙව සිතින් දොස ්තබමිනි. 

 

මොඉදිරියට පියමනිත්ම දුබල වූත් මහළු වූත් ෙරමක් දුප් ත් යැයි සිතිය හැකි අපයකු මො ඇමතීය. 

ඔහු මපදසට රුපියේ 100 පකොළයක් දික් කරමින්  ැවසූපේ එය මො සතුව තිබී වැටී ඇති බවකි. මො 

සොමොන්යපයන් තමා දුප් ත් යැයි ප න්වමින් මුදේ කඩොගන්නො සේප්රදොයන්ට විරුදධ අපයකු වූවද එම 
ෙැනැත්ෙොපේ අවංකත්වය හමුපේ මො තුළ යේ මොන්නයක් වී නේ එය සුණු විසුණු විය. 

මො පකොළඹදී උ කොරක  න්තිවලින් උ යොගත් කිසියේ මුදලක් මො සතු විය. මො හට හැකි 

අයුරින් එම ෙැනැත්ෙො අගයනු රිස්දසන් මම රුපියේ 500 පකොළයක් ඔහුට දුන් නමුත් ඔහු එය 

ප්රතික්පෂේ  කරමින් සිනො සී   සු සට ගිපේ ඔහු සතු මහත්මා ගුණය මසිදත් තදින් සටහන් කරමිනි.. 

 

කර්ණ  ටහ  ටලය සිදුරු කරන්නට ෙරේ තිේර පලස හඩ ෙලමින් ඉෙො අකමැත්පෙන් පමන් 

බසේ  රථය නැවතුණි. මම ක්ෂණිකව බසපයන් බැස ගතිමි. උසසේ ප ළ විභොගය අවසන් වූ පමොපහොපත් 

අසුනින් නැගිටගත්පත් ද පේ අයුරින්ම පනොපේ දැයි සිහියට නැගුණු මො මුවගට සිනොවක් නැගිණි. 

 

පවනදො දරුණු පලස ජනොකීර්ණ වන්නො වූ බසය , නගරය හො  ොර ආදී සැම නිහඩය. සන්සුන්ය. 

අේමො අ ට කුඩො කොලපේදී කී කෙොන්දරවල  රිදි ආ දන්විදි අතීෙය පුනර්නිර්මොණය වී ඇදපදෝ මසිත්හි 

සැකයක්  වතී. මම අවට බැලීමි. ගතින් නිවස කරො පියමනින්නට ප්රථමපයන් මනසින් අතීෙය කරො 

පියමනිනු මට රිසි විය. 

 

උප් ැන්නපේ නමින් යසසේ  තිරණ වුවද දන්නො හදුනන සැමට මම කැේ සේ පුෙො වීමි. මන්ද 

යත් අපප් ගපේ පකෙරේ උගත් බුදිමත් ජනෙොවක් සිටිපේද යත් නිවොස ගණනොවකටම සිටි එකම 

විශේවවිදයොල ශිෂේයයො මම වීමි. 2023 වසපර්  ළමු වසර වවදය පීඨ ශිෂේයපයකු පලස පකොණ්ඩ රැවුේ 
බො පකොළඹ විශේවවිදයොලය කරො ගිය මො පෙවන වසර සිසුපවක් වූවද විශේවවිදයොලය තුලට  සේවරකට 
වඩො පියමැන නැත්දතමි. 

 

ෙරමක් ඝනව වැදෙමින්  වතින රැවුලද , ෙරමක් දිගට වැඩුණු පකොණ්ඩයද , වැලමිට ෙරමට 

නමො ඇද සිටින රුතු , කළු පකොටු කමිසයද පමන්ම රැඩිකේ ලුක් එකක් ඇති කැප් එකද සමගින් කපර් 

එේලොපගන සිටි මොපේ ප ේවතිය බදු වූ ගිටොරයද සමගින් මො වසරක් තුළ බලොප ොපරොත්තු වූවොට වඩො 

 රිණෙභොවයක් මො පකපරන් දිසේවන්පන් යැයි හැපේ. වීදිය දිපේ නිවස කරො ඉදිරියට පියනගන ගමත් 

මනසින් මීට වසර කීපයක් ආ සේසට ගමන් කිරීපේ අත්දැකීමට මො සැබවින්ම ප ේ බැදීමි. දන්න අදුරන 
අපයකු  ොපර් සිටියද මොසේක් එක නිසො මොව හදුනො පනොගන්නො බැේ සහතිකය. 

 



මො උසසේප ළ සදහො ඉපගනගන්නො සමපේදී මා සතුව ෙන්තුවක් නැසී ගිය ගිටොරයක්  ැවතීය. 
එම ෙන්තුව දැමීමට මට කිසිදොක අවශේය පනොවූපේ ෙන්තුව දැේමද වොදනය කිරීමට පනොදන්නො බැවිනි. 

එපහත් හැකි සෑමවිටම ප්රතිඵලය ේයොජ වූවද මො ෙැරූ එම අව්යාජ ප්රයත්නපයන් මා පුදුමොකොර ආත්ම 
තෘප්තියක් ලැබීමි. එෙැන්  ටන් ඇරඹි සංගීෙ දිවිදේ වර්ෙමොනය වන විට මා විශේවවිද්්යාලයීය මොධ්ය 
කවපේ නිත්ය වොදකපයකු ෙත්වයට උසසේ වී ඇත්පත්ය. 

 

මීට හරියටම වසරකට නැත්නේ එක හමොරකට ප ර පමන් මොත් , ෙරූත් පවසක් උත්සවය 

සැමරීමට ඔන්ලයින් වීඩිපයෝ පකෝේවලින් පිඹුරු ත් සකසේකපළේ මට අප්පර්ේ මස නිවොඩු පනොමැති 
බවත් , පකොළඹ පලොක්ඩවුන් බවත් මො ඔවුනට  ැවසූ බැවිණි. ෙරූ යනු දහය වසපර් ඉපගනුම ලබන 

මපේ හුරුබුහුටි නැගනියයි.  ඇයපේ අරමුණ වූපේ මො සමග එක්ව පවසක් උත්සවයට පනළුේ කූඩු 

හෙක් සෑදීමටය. පකපසේ පවෙත් විටින් විට නගරපයන් පිටවීමට අවසේථො ලැබුනත් මො නොපේ මන්දැයි 

යන්න මො හටද ගැටළුවකි. සමහර විපටක ඊට පහේතුව නගරය විසින් සූක්ෂම පලස මො හුපදකලොවට 
ඇළුේ කරන්පනකු බවට  ත්කිරීම වන්නට ඇෙ. 

 

මො කිසිදු හඩක් පනොනගොම පසොපරකු පමන් නිවසට ඇතුළු වීමි. කිසිදු ප්රතිචොරයක් පනමැෙ. 

මුළුෙැන්පගය පදසින් අේමොපේ අතින් ඉපදන කිරි පකොසේ සුවදත් සුපුරුදු පිරිත් ෙැටිපේ ශබ්දයත් 

ඇපසන්නට විය. 

      " බයං විරොගං අමෙං  ණීෙං 

        සදජඣගො සෙයමුනි සමොහිපෙෝ 

        න පහන ධේපමන සමත්ි හිතූවි" 

        ……………. 

වසර ගණනොවක් පුරො අසො ඇති බැවින් කට ොඩේ නමුත් පත්රුම පනොදන්නො ගොථො පප්ළියක් 

මට ඇපසේ.  

 

රැේලට අපනක් කැේ සේ ශිෂේයයන් පමන් මොද නිවසින් එළිපේ පිහිටි කොමරය පෙෝරො ගතිමි. 

වර්ෙමොන යසසේ නැමති චරිෙය , පේ එළිපේ පිහිටි කොමරය ආදී වර්ෙමොනපේ මො සතු පබොපහොමයක් 

උසසේප ළ සමපේ  ටන් මොපේ දිවිපේ සිහිනයන්ම විය. 

 

පවනදො නේ මො එනවිට ගපමන් බොගයක් හමු වන නමුදු පකොපරෝනොවට පින් සිදධ වන්නට 

ගේමුන් ෙබො ෙවමත් නිවැසයන්වත් දුටුපේ නැෙ. එය වඩොත් පහොදය. මො පගදර  ැමිණි ප්රධොන 

කෘත්යය වඩොත් සූක්ෂම පලස කරගැනීමට මට එය  හසුවක් වන්පන්ය. මො ආ බවක් කිසිපවකුටත් 

පනොදන්වො පසපමන් කුසේසිය  ැත්පෙන් එළියට පගොසේ මන්නො පිහිය සුරෙට ගතිමි. එය පහොදින් වක 

ගැසුනු ඉෙො මුවහත් මන්නො පිහියකි. එය මොපේ කොර්යය සදහොම සැකසුණු එකක් වැනිය. 

 

මො එයද රැපගන නිවස පිටු ස වත්ෙ හරහො වැටී ඇති කැළෑ මොර්ගපයන් ඇළ කරො පගොසේ ඇළ 

 හරින් එපගොඩ වී ගමන් කපළේ දිවොපභෝජනය පසොයො නිහඩව නමුත් ඉෙො පේගපයන් ලගො වන දිවිපයකු 

පමන් යැයි අතිද ෝක්දතාදයන් කීමට මා හට අවශේය වුවද එපසේ කිව පනොහැක්පක් වසර ගණනොවකට 

ක ො පනොතිබූ ලදු කැළපේ  කටු  දුරු  යට  ෑගී ඇතිවන ශබ්දදයන් නිහඩෙොව සැපනන් බිදලන බැවිනි. 



 

මො විනූපේ නිවස පිටු සට ළගො වීමි. මො එෙරේ අවොසනොවන්ෙ පනොවන බැේ මො හට  සක් වූපේ 

ඉලක්කය පසොයො ගැනීමට මට එෙරේ පවලො පනොගිය බැවිනි. වසර පදකක් පකොළඔට වී උඩබලොපගන 

සිටි මො හට මොපේ දෑපත් සවිය ප ර  රිදම ඇත්දැයි යන්න විශේවොස පනොවූවත් පයදිය හැකි උ රිම පවර 

පයොදො මො ඉලක්කයට දැඩි මන්නො  හරක් එේල කපළමි. මො සොර්ථක වීමි. ප්රතිවොදියො ෙවදුරටත් 

ප ොළවට ලේබකව දහෝ ආනෙව රැපදනු පනොහී බිම  තිෙ විය. එක්වරම ඉලක්කය බිම පහළො ගෙ 
පනොහැකි වී නේ වැපේ අ හසු වනු ඇති බව මට සිතිණි. 

 

අනපප්ක්ිෙ පමොපහොෙක මො දුටුපේ කවුළු වියන් අෙරින් මො පදස පයොමු වී ඇති හුරුපුරුදු විසේ 

පදපනෙකි. ඒ ඇයයි. 

 

" ආ විප්ලවවොදියො…………. වන සංරක්ෂණ පද ොර්ෙපේන්තුපවන් පහොරු අේලනවො වපේ….." 

 

ඈ මට  ැවසුපේ සිනො මුසු මුහුණිනි. සැබැවින්ම මො ඇය දුටුපේ වසර පදකකට  සුය. මො ගමට 

ආ  සු මුලින්ම මොව හැදින ගත්පත්ෙ ඇය විසිනි. 

 

" ආක්රමණික ශොක වගොවක් කරපගන යන පුංචි පනෝනො පකපනක් අේලන්න ආපේ. පුංචි නෑපන් දැන්. 

නඩුවක් ෆයිේ කරන්න පවයි පේකට නේ " 

යැයි ඇයට කී මො ක ොගත් උණ  දුර ඔසවො ප න්වමින් නංගිට පවසක් කූඩු හදන්නට උදේ 

කරනවොදැයි ඇපගන් විමසන්නටත් ප රම ඈ මාඅ අත තිබි උණ පදුර දගන කොර්යය ආරේභ කළොය. 

 

ගපේ පවනත් කිසිදු ෙැපනක නැති පබොපහොමයක් ශොක ඇපේ නිවසින් පසොයොගෙ හැකි වූපේ 

මන්ද යත් ඇපේ පියො ගපේ අනිකුත් බුදිමතුන් පමන් රජපේ උසසේ යැයි පිළිගත් රැකියොධොරිපයකු 

පනොවූවත් වොච්ය  රිසමොර්ථපයන්ම  රිසර වොදිපයකු වූ නිසොපවනි. හුසේම ගැනීමට අවශේය ඔක්සිජන් 

වොයුව ලැපබන්පන් ශොකවලින් ආදී  ණ්ඩිෙ වදන් කියමින් අන් අය සමගින් කඩ පිළට වී ඔහු ෙර්ක 

කරනු මො කිසිදිපනක දැක පනොමැත්පෙමි. නමුත් එපලස ෙර්ක කරන එක් අපයකුපේවත් වත්ෙක ගසේ 

පදක තුනකට වඩොද තිදබනු මො දැක නැෙ.  

 

මොපේ දඩයම හුපදක් උණ  දුරක් වුවද මො හට නේ එය  ැය ගණනොවක ප්රයත්නයකින්  සු 

දඩයක්කරුපවකු විසින් අේලො ගන්නො ලද මුපවකු බදු විය. මොපේ නැගනිය පුදුම කිරීපේ අව ය්තාව 

එතරම් තදින් මො සිෙ තුළ ගිලී  ැවතිණි. විනූ  ොසේ විදේ  ටන් ෙරූපේ පහොදම පයපහළියක් විය. 

ෙරූට වඩො වසර කී යක් වැඩිමහේ වූ ඇය පකපරහිද සදො මො සිත්හි  ැවතිපේ මපේම නැගනියක බදු 

හැගීමකි. ඇයද සමග එක්ව අ පේ ටජ්මහල පහවත් පවසක් කූඩුව නිර්මොණ කෘත්ය අපි ඇරඹීමු. 

පියවපරන් පියවර ඉෙො සූක්ෂම පලස සැකිේල නිමවො ටියුබි කැබලි ඉරො පකොන් එකිපනක සුමට වන 

 රිදි බැද අපි පසපමන් කූඩුව සෑදීමු. මීට වසර ගණනාවක ට දපර  ොසපේදී මිතුරන් සමග ෙරගයට 
පවසක් කූඩු සෑදූ ආකොරය මට මැවී ප පනන්නට විය.  

 



මොපේ රොජකොරිය අවසන් විය. පමෙැන්  ටන් විනූපේ වැඩමුරය ආරේභ පේ. ඇය කුඩො කළ  ටන්ම 

පමවන් වූ කලොත්මක කෘත්යන් සදහො ප්රවීණතම විය. ඇය වඩොත් සූක්ෂම පලස සීරුපවන් වර්ණ 

ගළ මින් මො අතින් නිමවුණු සැකිේලට  ණ ප ොවන්නීය. ඇය දෙදවනි වනු ඇත්දත් හුපදක්  ැන්සේ 
ඉරි කී යක්  මණක් භොවිෙො කරමින් අේරගන්ය කලො නිර්මොණ නිමවන කුරුස යුගපේ ප්රවීණම 

සිත්පෙපරකුටම පමනි. මම මදක්  පසකට වී ඇය පදස බලො සිටිපයමි. මීට වසර පදකකට ප ර මො 

පිටවන  විට දුටු යදවෞවනියය ෙවදුරටත් ඇය තුල පනොවීය. සැබවින්ම වසර පදකකට පනොඅඩු කොල 

 රොසයක් තුළ ඇය පිරිපුන් පයෞවනියක් බවට  ත්ව ඇෙ. එය අසොමන්ය පනොවන්පන් මන්ද යත් වසර 

පදකක් යනු  ැය වලින් දොහත්දහසේ  න්සිය විසේසක් ෙරේ විශොල කොලයකි. ඇපේ දපණස කරො 

දිපවන්නට  ැවති ගවුම , එකම කරලකට පගොෙො තිබූ නිේවන් පක්ශ කලො ය වැනි පබොපහොමයක් 

ලක්ෂණ වත්මන් ගේබද සංසේකෘතිය තුළ  වො ඇයටම ආපේණික වූපේය. වසර පදකක් පුරොවට එවන් 

චොේ සරල සුන්දරත්වයක් මො පේ දැක්කොමය. ඇය ඕනෑවට වඩො සුදු පහෝ වැඩුණු පහෝ රතු පෙොේ 

ඇත්තියකු පනොවූවොය. නමුදු සැබවින්ම ඇය පිවිතුරු විය.  

මොපේ නැගණියද ඇපේ ඇසුපරහි ඇති බැවින් ඈ පමන්ම සරලත්වය ප්රතිමූර්තිමත්  කරලමින් 

ඇති බවට මො චිත්ෙ රූ  මවො ගනිමි. මන්ද යත් මො ගමට  ැමිණියද ෙවම මොපේ නැගණිය පහෝ  වුපේ 

එකදු අයකු පහෝ දුටුපේ නැෙ.  

කූඩුපේ අවසොන කැටයේ කිරීම අ  පදපදනොම සහපයෝගපයන් සිදු කපලමු. ඇපේ සිහින් රතැගිලි වලින් 
කාර්යක්ෂව හැෙ වූ පනළුව දමම්ම ඇයත් පිවිතුරු වූත් අත්යරමණීය වූත් යැයි මට හැපේ. ඇයපේත් , 

මපේත්  ැය ගණනොවක ප්රයන්ෙපයන්  සු කූඩුව ජනගෙ කිරීපේ පමොපහොෙ උදො විය. ඒ සදහො 

ප්රධොන  අමුත්තිය පලස මොපේ නැගණිය  සේප්රොප්ෙ  කරවීමට මො ජගුවරොකු බදු පේගපයන් නිවස 

කරො දිව ගිපයමි. මො නිවසට ලගො වත්ම හති වැටිනි. මන්ද යත් මො පකෙරේ ප්රපේගපයන්  

අත්කරගත්දත්ද යත් මොපේ වේ  දයහි ලො තිබූ පසපරප්පුව  ඝර්ෂණය ඉක්මවො යමින් ප්රක්ිප්ත ගෙ 

පනොවී වලලු කරො වටො භ්රමණ වලිතයක පයපදමින් වැටීමට ඔන්න පමන්න අවසේථොපේ  ැවතිණි. මො 

කිසිත් පනොදන්නො පලසින් නිවස තුලට ඇතුලු විය. 

" ෙරු .. ප ොේඩක් එනවපකෝ..." 

"අහි අයිපේ .... දැන්ද ආපේ.. චුට්ටක් ඉන්න, මට ඔන්ලයින් ක්ලොසේ එකක්"  

අයගේ පිළිතුරු ඉෙොමත් සරල විය. පවනදොඅහ් තරූ කියො අවසන් වන්නටත් ප ර මො පවෙ දිව 

එන ඇපේ පේ වර්තමාන හැසිරීම එනේ මො එන පෙක් දිනගනිමින් පමපෙක් කේ සිටි මොපේ නැගණිය  

මො පැමිණි  සු එය ගණනකට පනොගනී. එය මො සිත් හි කුඩො සිත් ෙැවුලක්  ඇති කලද ඇය සොධොරණය. 

ක්ලොසේ එකක් නේ ඇය එෙන සිටීම වොත් වැදගත් ය. ප ොඩි කරුණු පලොකුවට සිෙො සිෙ රිදවොගන්නා 

බැවින්  පමොංගේ මටය. එය අමෙක කර පවසක් කූඩුව ගැන  වසමින් ඇය පුදුම කරන්නට සිෙොපගන 

ඇයට මුේධ විහිලුවක් කර ඇයපේ මිණි කිංකිණි නද අවදි කරන්නට ඉටො ගත් මො ඇපේ කොමරයට ඔළුව 

දැ බැලීමි. 

ඇයපේ ඔන්ලයින්  න්තිය ද ්සේබුකිපයහි විහිලු ප ෝසේටු අෙරය. එ මනක් පනොව ඇය පහොදින් 

යහනදතහි වැතිරී හිදින්දන්  මො පවසක් කූඩුවක් ගැන  වසනු ෙබො කොමරයට ආ බවක් වත් පනොදත් 

ගණනටය. සිෙට සැණින් ආපේගශීලිත්වයක්  ආරූඪ වුවත්  වචනයකුදු පනොකියො එලියට ආමී. ඇය දැන් 

වැඩිහිටිපයකි. වැඩිහිටිපයෝ පවසක් කූඩු හදන්පන් නැෙ. කූඩු හදන්පන් ප ොඩි එවුන් ය. අපප් පගදර 

ප ොඩි එවුන් නැෙ. අ ට පවසක්ද නැෙ. මො සිතුවිලි සයුරක ගිලිනි. 

සැනකින් මෙක්  වුපන් එහො පගදර ප ොඩි එකොය. මො ඔහු ඇමතීමි. මොපේ ඇමතීමට 

බලොප ොපරොත්තු වූ  රිදි සීඝේරගොමී පිලිතුරක් පනොලද නමුත් ෙත් ර කිහි යක නිහෙතාවයකින් පසු 

එක්ටැේපගයි කවුලු පියන් ත් හැර දමො එෙැනට  සේප්රොප්ෙ වූපේ නිවපසේ කෘත්යොිකොරිය එපසේත් 

පනොමැතිනේ ඔහුපේ මෑනියන්ය. නිපේශයකින් ඇපේ මිහිර හඩ වැට කඩුලු හරහො අ  නිවස 

ආක්රමණය  කපේය.  



"කියන්න පුපත්, .... සෑපහන කොපලකින් ...... මේලිට ඔන්ලයින් ශිෂ්යත්ව ක්ලොසේ පන්  උපද 8 ඉදන් 1 

පවනකං....." 

"ආ නෑ ආන්ටි ,..... පේ පවසක් කූඩු වගයක් තිබ්බො.... මම පගනත් පදන්නේ" 

කියමින් පශේප් න්යාය අනුගමනය කළ මො ඉදිරි  ැය භොගය ඇතුලෙ පවසක් කූඩු කිහි ය ඔවුනට 

දගනවිත් භොර දුන්පනමි. ඉන්පසු මො නැවත පගතුලට සොේප්රප්ෙ වීමි. අප් ච්චි නේ අවුරුදු 2ක් පනොව 

ශෙකයක් ගියත් පවනසක් නැෙ. ඔහු පවනදො පමන්ම සුපුරුදු පදශ ොලන වැඩසටහනට සවන් 

පදන්පන්ය. වි ක්ෂ පිල පවනදො පමන්ම දග කවමින් පයොමු කරන ආක්රමණශීලී  න්දු හමුපේ ආණ්ඩු 

 ක්ෂය ෙරමක් අසීරු ෙත්වයක  සුවන බවක් ප නී යයි. අප් ච්ී ෙරේ  පදශ ොලන දැනුමින් සන්නදධ 

වූවකු  ොර්ලිපේන්තුපේ පවා පනොමැති බවක් විපටක මට සිපත්. පකපසේ පවෙත් ඔහු පකෙරේ 

පදශ ොලන දැනුමින්  රිපූර්ණ වුවද සෑම මැතිවරණයකම එකම  ක්ෂයට ඡන්දය පදන බව ගපේම 

ප්රසිදධය රහසකි. ඔහුට පකොපහොමත් පවසක් ප ොපසොන් එකය. ඔහු මො දුටුපේද නැදද යන සැකපයන්ම 

මො අේමො පසොයො මුලුෙැන්පගය කරො ගිපේමි. 

නංගී හැරුණු විට පවන කිසිම පරණ පදයක පවනසක් වී නැෙැයි මට හැපේ. අේමො සුපුරුදු 

මුලුෙැන්පගපයහිමය. මො දුටු විගසම ඇදග්ර පනෙගින් කදුලක් රූරො වැටුණි. එය සැබවින්ම සංපේදී විය 

. 

" ම....මපේ පුපත්......" 

ඇය කීපේ එපමණකි. මො හට නිවොඩුවක් බදු වුවද ඇයට පකොලඹ නගරපේ මා  සිරවූ මුේම දිනපේ  ටන් 

ඇය බිදයන් සිටිපේ මො යුදධයකට ගිය පලසිනි. දෑපසේ කදුලැලි පකදරන් දිස්වූපේ පගවී ගිය පදවසරක 

කොලය ඇයට දශක ගණනොවක් පලසින් දැනුණු බවකි. ඒ අේමො ය, ඇයට දවනමම පවසක් , ප ොපසොන් 

, අවුරුදු නැෙ. අප සමග සතුටින් සිටින, අ  දියුණුවන සෑම නිපේශයක්ම ඇයට උත්සව සමයන් විය. 

එය ඉෙොමත් මොහැගි වූත් අමුතු වූත් පදයක් විය . ඇය ඇපේ සතුට ගැන කිසිත් පනොසිෙො , සැමදො අ  

තුලින් ජීවිෙය විදින අයුරු මො හට කිසිදො පත්රුේ ගෙ පනොහැකි විය. ඇය සමග දිගු පිළිසදරක පයදීමට 

මො හට ඇත්පෙන්ම අවැසි වූවත් මො ඊට අසමත් විය. පහේතුව පනොදන්නො නමුත් කිසියේ අදුරු හැගීමක් 

මො මනස තුල අරක් පගන ඇත්පත්ය. ඉදින්  මට හැකි අයුරින් ඇයට සිනොදවකින් සංේරහ කළ මො ඇයට 
වැද මොපේ ගුලට විත් දවොරය වසා ගතිමි. 

සේපූර්ණපයන්ම හැරදමො ඇති කවුලුපවන් බාහිර පරිසරය පහොදින් දපදන්, මො පගන පගොස ්දුක් පවසක් 
කූඩු තවමත් අසල නිවදස ් මිදුපේ එතැනම ඇෙ. ෙවමත් ඒ ප ොඩි එකො ඒවො දකින්නටත් නැතුව 

ඇත්පත්ය. ප ොඩි එකො පිළිබදව මා  සිත්හි  ඇත්පත් අවිහිංසොවොදී සිතුවිේලකි. බලොපගන යනවිට 

වැඩිහිටියන්ට  මණක් පනොව ප ොඩි උන්ටද ෙැන් පවසක් , ප ොපසොන් නැෙ. සෑම අපයකුටම පවනත් 

දහසකුත් රොජකොරී ඇෙ. වසර ගනණකට  සු ගමට  ැමිණ ක්රිකට්  අනක් ගසමින් විපනෝදපයන් කේ 

ගෙ කරන්නට මා තුල  ැවැති අවශේයෙොව  මපේ මනසින් ක්ෂණිකව මකො දැමීමි. කවුලු පියන් පත් 
අතරින් ප ොද වැසේසක් ඇද හැලුනු  ප පන්. ෙව ටික පවලොවකින් පේ වැසේස රළු වනු ඇෙ. පවසක් කූඩුද 

ඒ රළු වැසේසට හසු වී පෙමී ඉරී විනොශ වී යනු ඇෙ. ේරීේ අෙරින් වැහි බිංදු කොමරය ආක්රමණය කරයි.  

එපහත් අඩි පදකක් ඈතින් පිහිටි ජ්පන්ලය වසො දැමීමට ෙරේවත් මට වොරු නැෙ. වැසේසට ජයේරහණය 

කරන්නට ඉඩදී මො අදනක්  ස හැරී  රොජය භාරපගන පදපනත් පියො ගතිමි. 

වසර ගණනොවක් කැම්පස් යන්නට සිහින මැේ මො ඔන්ලයින් උ ොධියක් පවනුපවන් තිරයක් පදස බලො 

හිදින්පනමි. ෙවත් මනස දවදහසන කියො ගන්නට පනොපත්රන කරුණු පබොපහෝය.දිගු ගමන 
නිසාදවන්දෙෝ ගතටෙ දැපනනුපේ අපමණ පවපහසකි. මො හට මෙක පනතු පියො ගත් දමාදහාත  මණි. 

ආක්රමණශීලී  පලස සිරුර කිලිප ොලො යමින් හමො ගිය සිසිේ සුළගත් සමග  මුහුණට වැටුනු පිණි 

ප ොකුරු මොපේ ගැඹුරු නින්ද කඩන්නට තරම් සමර්ථ විය. මො ක්ෂේනපයන් අවදි වී වට පිට පිරික්සො 

බැලුපේ කුමක් පහෝ පනොගැලප න යමක් සිදුවී ඇති බවක් හැගුනු නිසොපවනි. කිසිදු පදයක් දශමයකින් 

වත් පවනසේ වී පනොමැෙ.  පසකින්  ොඩේ කරන්නට ඉදගන්නට ප ර සොදොගත් පත් පකෝප් යද එපලසම 



ඇෙ. පකෝප් ය ඇති නමුදු එහි පත් නේ නැෙ. ප ොපසොන් දවපසේ මුේම දන්සැල මපගනි. කුහුඹුවන් 

ප ල ගැසී සිටින ආකොරය සැබවින්ම  ්දර්ෂ්ට පර්ඛො සිතුවමක් බදුය. මො ඔරපලෝසුව පදස බැලීමි... 

01: 24 

Thursday 24/06/21 

එහි සදහන් විය නිවසින් පිටෙ පිහිටි එළිමහන් පකොටස මොපේ නිත්ය නි ාචර අධ්යන ඒකකය විය. නිේ 

 ැහැති මාකර් ප න් එක අෙට ගත් මම Happy Poson Day යැයි කුඩො වයිට් පබෝේ එපකහි ඉහල 

අන්ෙපේක ලිවිමි. අදුපර්ම  පසක තිබූ මපේ ෙෙක් කැඩී ගිය ගිටොරයද පගන පාර පදසට ඇවිද ගිපයමි. 

ඊපේ දහවල පුරො සූරො  ඉවත් කරන ලද දේටා කාේ සව් දකාල පවනුවට අලවො සෑදු කූඩුව අසල පකොසේ 

අත්ෙක එේලො ඇෙ.  එහිද ඇත්පත් පවනම ආට් එකකි.  මම මටම කියො ගත්පෙමි. එහි ඇති හුදෙක් 

හැෙය මිස අන් කිසිදු  සුන්දරත්වයක් නැති වුනත් මො සිෙ ෙෘප්තිමත් වනු වසේ මො එපසේ සිෙො ගත්පෙමි. 

පකොපරෝනොව ආ දිනපේ  ටන් ඔන්ලයින් ක්රමයට ඉපගන ගන්නට සීරූ කාඩි සිය ගණනක් පමෙන 

ඇත්පත්ය. ඔන්ලයින් අධ්යො නය හිෙන ෙරේ සුන්දර නේ නැෙ. එපහත් කේ නැෙ . මන්ද යත් වටිනො 

පදවේ ලබො ගන්නට ඇති එකම මොර්ගය වුවෙ එෙරේ පසොදුරු නැති බව ප ොදු පලෝක ධර්මෙොවකි. සැබෑ 

පේද පනොපේද පනොදන්න සිහිනයක් හඹො යොමද එක් අෙකින් සුන්දර ඇයි මට හැපේ.. 

ඉදින්, 

අවසරයි පේ ප ල ලියන්නට, 

නිමක් නැති පේ පකොපරෝනොවට, 

දරුනු පලස නුබ මවො පෑවට, 

උබත් දරුපවකි පසොබොදහමට 

පකොයි ෙරේ දර දඩු වුනත් මට, 

ප්රයන්ෙය පවයි අනොගෙයට, 

කූඩු , දන්සැේ සැගව තිබුනට, 

ප ොපසොන් සද හිමි ෙොම අහසට............ 

ගිටොරපේ ෙත් පිරි මදිමින් මො ගැයීමි. සොජ්ජය අවසන්ය. නැවෙත් පේසය කරො  ැමිණීමි. 

' කිරීටක ධවනිය අවහිර වීපේ ප්රතිඵල............' 

ඔපබන් සමුගනිමි! 


