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කටපූaචb ඔdබ2කා

     “Mයුම ෙදනෙකාට fවෙB මං ;gෙවා4 නාහා ඉBෙන නැහැ ;යල.”

සුA වYB සැරසුන වයසක තල^Vනා තැනැ4Yය ;gෙg හැෙම.ටම ඇෙහBන. ඒ4 ඇය 
;යBන ගණනකට ග4ෙත2 අහල පහලක නැහැ. හැෙම.ෙගම අවධානය ෙයාමු ෙවලා Yබුෙන 
කවුBටරයට ෙm4V ෙවලා ඉBන මනා ෙnහය;B යු4 ඉලBදාOයා oහාට.

“ෙබාෙහාම අමා)ෙවB මම ඉBටg එක2 ඉpල ග4ෙත.”

“ඉBටg ෙනෙමH ද)ෙවා ඉBට]g. එෙහම අහපුවම ABන එක පුAම තමා.”

ආෙය4 ;යBෙන වයසක තැනැ4Yය. ඒ4 එයා එතැන නැහැ වෙ1 අෙන4 හැෙම.ෙගම 
කතාබහ.

“qrB r&යා පැය ෙදක2. ඉඳ ගBන තැනt4 නෑ. වVර ෙපාද2 ෙබාBන ලැබුෙන4 නැහැ. 
අBYමට හැබැH ආවා ස/ සහuOවර4 එ2කම.”

“කවු) කවු) ද අHෙv එයැH එ2ක ආෙg?” එෙහම ඇහැgෙව ෙබ.තලය2 ඇරලා ඒක 
ඇVෙලB තල wMය2 ඩැහැ ගBන හදපු සුපු>. ඒ4 උxව^සට බර yලා කතාවට කB ෙදන මුදලාM 
හාQෙB ;= කතාව2 නැVවම, දාපු අතට තල wMය2 අහුෙවBන කzB, ෙබ.තෙp සුපු> ෙවYB 
අහ2 කරBන ක{නb වුෙB කතාවට බාධාව2 ෙනාකර. ෙබOෙවන සුපු>ෙ1 මුහුණ ෙනාදැ2කා 
වෙ1 මුදලාM හාQෙB තලwM ෙබ.තෙp මූ{ය තව4 &ක2 තද කරල වැහැgවා.

“>තරම එකට යන එන ෙ^රම උBනා. |} එෙකB දැකලා දැකලා හOයට මං අ~නනවා වෙ1 
rVනා කා�ෙඩ දැ2කම.”

“ඔය ළමයෙගB ෙමානවැH ඇහැgෙg?”
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“ඇVp කාමරයකට එ2කB qයා. මට පැ4ත;B වා{ ෙවBන ;යලා ඒ කා�ෙඩ ඉං1 �=ෙයB 
ෙලාt සාකaඡාව2 දැbමා. ෙදVB ෙදBෙන2 w& ෙකළ ගBන ඔBන ෙමBන සH^ එක. මා4 බලB 
උBනා. ෙජා5 එක ඒ ෙවලාෙවම පටB ගBන ෙවH ;යල.”

“අෙB මං දBනෑ ළමෙයා ඔය ර^සාව වෙ1 ෙනෙb.”

එෙහම ;යBෙB මුදලාM හාQෙB. තලwM ෙබ.තෙලB මෑ4 ෙවලා <4Yයකට uට yලා ඉBන 
ඇය බඩට වමත rර කරෙගන ඊට ඇණ Yයා ග4 Q& කළ දtණත අ4ල =ය >කට rර කරෙගන 
කතාවට සbමාදb වB�ය.

“අHයා ගෙb උBන4 කාBදම වෙ1 ඇoලා යBෙB w& ෙකzයටමෙන. ඉYB ෙජා5 එකට w& 
ඇනලා fය2 හO ෙහායා ග4තම ෙමාෙකා. අuට |} එෙකB ද;Bන4 ඇහැ; ෙවH.”

“ෙමයාෙග4 කට. qrB ෙපාත2 බලා ග4ත නb ෙමාකද ෙb වැ{r&යBෙ1 කතා වලට හූ Q& 
YයBන එBෙන නැYව.”

මුදලාM හාQෙB එෙහම ;gවට සුපු>ව එතැ>B යවBන තැත2 ග4ෙ4 නැහැ. ත)ණයා 
සුපු>ට රැgවා. ඒ4 සුපු> ;යපු කතාෙවB ඔහ ුකය මඳ2 �)ෙවB ෙකzB කර ග4ෙ4 ඒ 
;යමෙනB තරමක ආඩbබරය2 ඇY කරග4 >සා.

“මං rVෙව ෙකාdවා Mයන ර^සාව2 ෙහායා ගBන qයැH ;යල.”

කවු)4 ගණB ෙනාග4ත කාBතාව නැවත4 ;යBෙB කාෙගව4 අවධානය ෙනාලබා. 
ක�ඩායම2 එකV ෙවලා කතාබහ කරno ඉB එ2 අෙය2 ;යන වදB ෙමෙහම කාටව4 
ෙනාඇෙසන ආකාරය ෙකතරb පුAම ද?

“උඹ ඉYB වැඩ &ක2 ෙපBනුෙg නැnද?”

ඔහුෙ1 ගෙb කpMෙv සගෙය2 අසH.

“හැබෑටම සුAසුකb ෙමානවැH ඇහැgෙව?”

මැo]ෙv පසුවන අ]වාහක uOQයා අසBෙB ඔහුට4 ෙමවB ර^සාව2 ෙසායා ගත හැ; දැH 
දැන ගැ�ම u*ස ය.

“ෙමාන සුAසුකb ද මාෙb, ෙලා2කා හැෙම.ටම වචනයH ෙදකH ;gෙව. ෙක)ෙමා ෙ^රම � 
මැ= ෙබනයට Ab ubබ වෙ1 කටවp වහ ග4ත. ;=ම සnදය2 නෑ. කවු)4 ෙහලවුෙන4 නැහැ.”

“අHය කවnද දැ2ෙ2 � මැ= ෙබනයකට Ab u�නවා.”

“ෙදනවා ෙහාbබට එක2 සුපු> ඔBන ආෙය..”
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“යBනH ;gෙව සුපු> ඇVලට qrB ෙපාත2 බලාගBන.”

rනාව;B මුව සරසා ෙගන එෙ^ fව මුදලාM හාQෙB ඒ පාර තලwM ෙබ.තෙp ඇරලා සුපු>ෙ1 
අෙ4 තලwMය2 Y5බ. සg කඩදා= දවටනයH ෙතp කඩදා=යH අහ2 කරල තලwMය කෙ� 
දාග4ත සුපු>ෙ1 කට u)ණ >සා ෙවන වදන2 uට වුෙB නැහැ. ඒ4 සුපු> ඇVp කාමරයකට නb 
qෙv නැහැ. ත)ණයා කතාව අYශෙය.2YෙයB නැවත පටB ග4ෙත ]රාමය2 =A ෙනාවුන 
ගානට.

“ඊ ළඟට ෙබා^ මා oහා බලu. මාර බැpම. ඇඟ rO වැ&ල යනවා. ඉෙ5ම නැ�ෙටනවා.”

“=ංහෙලB ද බං කතා කෙ�?”

“ඔg මාෙb.”

“ෙමානවැH ඇහැgෙg බB. කරාෙ4 එෙහම ඉෙගන ග4ෙත කාෙගB ද ඇහුව ද?”

“rටපBෙකා ;යBන. මං ලෑ^Y ෙවලා qෙv ෙට.2 එක ෙදBන. ඒ4 ෙබා^ ඇහැgෙg නම ගම 
ෙනෙමH. අර කා�ෙඩ කතා කරපුවා ෙ4)ණා ද ;යල.”

රැ^ව ඉBනා =යpෙල.ම ම]තෙයB ත)ණයා ෙදස ඇ^ අයාෙගන බලා =&Y. සුA වYB 
සැරසුන තල^Vනා කාBතාවෙ1 පමණ2 මුෙg යාBතෙමB =නාවක ඡායාව2 ඇත.

“එෙහB ෙමෙහB වචනය2 ෙදක2 අpල ග4තට ඔය ෙකාළඹ ඉං1 �= සර^ බර^ ගාල ;යන 
ෙකාට මුt4 ෙ4)ෙ� නb නැහැ. අ>ක ෙබා^ෙග මූණ දැ2කම ඇ4තම ;යවුනා. මං fවා මට ඒ 
අය ;යපු මුt4 ෙ4)ෙ� නැහැ ;යල. හැබැH… හැබැH…,” ත)ණයා වමෙ4 ඇ�pල2 උ)2 
කරH. ඔහුට බාධා කරBනට ෙකෙන2 නැත. තලwMය qල දමා ඇත4 සුපු� ද >හඬ ය. 
=යpෙල.ම පසුවBෙB කතාෙg ඉYOය දැන ගBනටය.

“.. ස/ rත uෙරBන rනාව2 දාලා අහu කවදද ෙජා5 එක පටB ගBන කැමY ;යල.”

ත)ණයා ජය1 රා� rනාව;B කාමරය =සාරා ෙන4 ෙයාමු කරH. අෙ8 ෙකාdව4 ෙකාළඹ 
ර^සාව2 ෙහායා ග4තැH යන සVට ු=4 වMB u)ණ ුරැ^ව =& ගැQෙය. ඔහුට 8රශංසාව 
8රකාශ කරBෙB =නා ඉYෙරන මුහුණ ුවM>.

“පුතා qrB &ක ෙදාෙහා;B මා4 ඒ පැ4ෙ4 ඇ]4 යBන එBනb.”

කඩවසb මාම�{ය ;යBෙB සුAසුකb අහBෙB නැ4නb, ඉං1 �= අවN යය4 නැ4නb, මට4 
ෙජා5 ක�ට2 ෙහායා ගBන අමා) ෙවන එක2 නැහැ යන =V]pෙලB.

“කවnදැH අHයා යBෙන?”
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     සුපු> අසB� ය.

“ස~දා ඉඳB පටB ගBනවා. ආෙය බල බල ඉBන ෙදය2 නෑෙන.”

=ය ඇ~b රැෙගන qයා නb ත)ණයා දැනටම4 වැඩ පටB ෙගන ය. එතරb ඉ2ම*B 
රැ;යාව2 ලැෙ5 යH ඔහ ුෙනා=_ >සා =ය බඩ ුමු�ටු රැෙගන යාමට ඔහුට ගමට අවු4 යBනට =A 
]ය.

“ෙකාළඹ නැBදා එයාෙග ෙගදර ඉඳB වැඩට යBන ඇහැ; ;යBෙන,” ඒ මුදලාM හාQෙB.

“මෙ1 ;යලා තැන2 ෙහායා ගBනකb ]තරH ඔBන මම ඒකට කැමY,” ත)ණයා පවසBෙB 
රට2 රා�යය2 අpලා ග4ෙතt ෙල=>.

“අHෙv… අHෙv… වාහන ෙ8zය2 එනවා. ෙb පැ4තට එBෙන.”

හY දමQB Aව ආ කMසb ෙකාටය2 පමණ2 ඇ� t)�ටB ෙකාpෙල2 ෙබOහB ෙදBෙB 
ආNවාසය 8රාNවාසයට4 ඉඩ2 ෙනාතබQ>.

“කවුද බලපB. මෙ1 අ8ෙ8. වාහන ෙ8zය2ම ෙBද?”

“ආ�ඩුෙව වාහන වෙ1.”

“ළඟ පළාතක රැ^}ම2 එෙහම Yෙvද අu ෙනාදBන.”

“ෙb දව^වල ෙමාන රැ^}b ද?”

“අHයාව ෙකාළඹ එ2කB යBන එනවා ෙවBනැY.”

සුපු> ;gෙg ]rdවට වුන4 ඒක ඇහුණ ගමB කඩෙv රැ^ව උB සැෙවාම ttස සමනය කර 
ගBන වාහන ෙ8zය නව4වන සnදය4 සමඟ නැ�ට ග4හ. වාහන වMB ඇෙහන වැෙහන ෙදාර 
සnදය මැද ක{සර ගම*B හැ{දැ{ ත)ණෙය. uOස2 කඩය වටකර ගY. ඉB එ2 අෙය2 අෙ4 
ඇY ෙව.; ෙට.f එකකට ෙසෙමB කතා කරQB කඩෙv ඇY ඇVp කාමර ෙවත ද ඔdව දමා 
බැ�ය. ඉBපසු ඔහ ුrස ඉහළට4 පහළට4 ෙසාලවා පOසරය සුර2 �ත බව ඔහ ුහා කතා කරBනාට 
දැB}ය.

වාහන ෙ8zෙv එකක ෙදාරවp ෙමෙත2 ඇ� ෙනාYබු*. වටuටාෙg උB සVB =gපාවුB ද 
එතැනට එ2ව =&න මනු�යයB සමඟ >Nශ5දතාවය රැ2කහ. වාහනෙv ෙදාරට ළඟා වු කඳ 
ෙකzB කර ග4 ත)ණෙය2 එr ෙදාර ඇOෙv ෙගෟරවෙය>. ෙමෙත2 කෙ\ කතා බහට මූMක වූ 
පුnගලයා වාහනෙයB බැ^ෙ^ ය. සමූහය2 ෙ^ එ2ව ග4 ගැQයBෙ1 ආNවාසෙv හඬ ෙකෙන2 
ඇහුb කB ABනා නb ඔහුට ඇෙසන ුඇත.
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එ;ෙනකාෙ1 මුහුණ ුෙදස බල බලා ඉoOයට එන මහා ෙපෟ)ෂෙයB uO පුnගලයාට ඉඩ y 
ගැQෙය. පැ4තට වූහ. ඔවුB ඈ4 මෑ4 වBෙB 8රතාපව4 තැනැ4තාට ගෙb ත)ණයා පහසුෙවB 
ෙසායා ගනු u*සය.

“=Oෙ^න මැඩb. මදැH ෙහායා ගBන Yෙයන අමා)ව. අuට ෙනා;ය ෙමෙහට ෙවල සැප 
ගBනව ෙBද?”

අයා ග4 කටවp වලට OංගBන මැ^ෙස. ෙනා=& >සා ෙහාඳH.

“Mයුම දැ2කම ඒ4 මං කpපනා කළා. නෑ නෑ ෙවBන බෑ ෙමaචර කල2 රෙ� r&යා නb ඇH 
අපට කතා ෙනාකෙ� ;යලා.”

කලබලෙv අෙන2 සැෙවාම නැ�ට ග4ත ද තල^ථ තැනැ4Yය තවම4 වා{ ෙගන ය. සැමට 
අමතකව ෙගා^ =& ඇය අසMB අමු4තාට අසුB ගBනට පුට ු;rපය2 ඉoOප4 ෙක)*. ඒ 
{ංගට ෙකෙන2 oව ෙගා^ t)bබාව2 ද කපා ෙගන ඇ]oB.

“=Oෙ^න මැඩb ඉpලන ;= ෙදය2 මං බැහැ ;යනව ද? මැඩb කවදාව4 ;=ම ෙදය2 
ඉpලලා නෑ. ඔය ළමයට..,” ෙමry ඔහ ුrෙසB ගෙb ත)ණයාව ෙපBවH “…ර^සාව2 ෙහායල 
ෙදBන ;යල එgව Mයුම දැ2කම මම ]Nවාස කෙ� නෑ. ඇ4තටම ;යBෙB මම ]Nවාස කෙ� 
නෑ.”

ෙහා�B බලBෙනtට ෙමම ෙදෙදනම එක හා සමාන ෙපෟ)ෂෙයB බලව4 බව ෙපෙනන ුඇත. 
එෙහ4 සෑෙහන කාලය2 ගෙb වාසය කළ4 සුA වත හැ� කHවා)ෙවB ෙතාර =Oෙ^න මහ4Qය 
ගැන ;=ෙව2 tVහලය2 ඇY කර ෙනාග4හ. දැනුA =Oෙ^න මහ4Qයෙ1 ව/ණනාව ;යBෙB 
අමු4තා ය. =යpල දBනා හ~නන සු8ර=nධ බලවතා ඇය ෙ1 rතවෙත2 යැH, ඇයට ෙගෟරව 
කරBෙන2 යැH, ෙමෙත2 කාලය2 අප දැන ෙනා=&ෙv ෙකෙ^ද යBන ගැQයනට අ)මය;. රැ^ව 
=&න =යpලB ම ඇය ;යBන දැනගන ුu*ස කB o2 කර ෙගන =&Y. සභාව බලා ඉBෙB 
සු8ර=nධ rතවතා ;යBන නැවෙතන ෙත2 ය. ඔවුනට දැන ගBනට අවN ය =Oෙ^න මහ4Qය 
ෙගB uටවන වදනH. =යpෙල.ම බලා =&Y. අමු4තා ෙතාර ෙත.ං�ය2 නැVව තව තව4 wණ 
;යH. =Oෙ^න මහ4Qයෙ1 මුෙg ඇ4ෙ4 යාBතෙමB ඇ~න ුසVට uO =නහව2 පම*.
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ලලනා ෙක-කතා 2

ෙද]යBවහBෙ^ ෙ1 
කැමැ4ත

     අu rතBන ඕනා අu ගැන ]තර2 ෙනෙg.

ෙ�සුVමා t)ෙ^ උ^සා ෙගන qෙv මුd මනු�ය සංහYයම ෙ5ර ගBනෙන. පළා යාම 
A/වලයBට කරBන පුdවB ෙn. Aකට මුහුණ ෙදBන උ4සාහ කරBන. එතෙකාට අපට ෙද]යBට 
ළං ෙවBන පුdව>.

“නෙම.මOය�, 8Oය 8රසාද පූ/වBY�,” පපුවට තද කර ග4 අ4 ෙදෙකr wM කර ෙගන 
r&ය ෙකාBතය අpෙල තද ෙවනවා ජ=Bතාට දැනුෙනව4 නැහැ.

“ෙ�සූB වහBෙ^ෙ1 මgVQය>, මට සමාව ෙදBන.” ඇය ෙකාපුp මYB �රා වැෙටන ක~d 
අතOB QQණුවා. පpMෙv Yබුෙණ දැ{ >හඬතාවය;. පූජාව පටB ගBන පැයකට ]තර කMB 
ජ=Bතා ආෙg පූජාවට එන අයට මුහුණ ෙදBන තරb =ෙ4 සංසුB බව2 ෙනාYබුණ ුrBද.

ෙnව^ථානෙv QAල අV ගාQB =& ෙහ2ට/ ජ=Bතා ෙදg මැAරට ඇVp ෙවනවා දැ2ෙක 
නැහැ. පpMයට යාබද ෙසාෙහාB <මට මp ෙපාtර2 අරB ආ ]BසB� මහ4තයාෙ1 සbපූ/ණ 
අවධානය ෙයාමුෙවලා Yබුෙණ තම අභාව8රා8ත භා/යාවෙග ෙසාෙහාB ෙකාත ෙකාතරb වp 
වැoලා ද ;යනඑක ගැනH. තමාෙ1 අබලB =)ෙරB <Oඳෙ1 ෙසාෙහාB ෙකාත සුnධ කරBන 
ශ2Yය2 ඉpලBන බැහැ ;යලා ඔහ ුෙහා�B දැන r&යා. ඇVp කාමරයක පpMෙv ^වාQ 
ස48රසාදයට කළමනා සූදානb කරno ෙහ2ට/ ෙදg මැAරට ඇVd වුෙන ඇVලත යම2 uO=A 
කරBන අවN ය දැH බලBන.

<Oඳෙ1 ෙසාෙහාෙB මp ෙපාtර තැබූ ]BසB� මහතා ෙබාෙහාම �)ෙවB කඳ ෙකzB කර 
ග4ෙත ෙසාෙහාB ෙකා4 අතෙර වැ&ලා =ෙමBY බදාමයක ඔdව එෙහම වැAෙනා4 ;යල.

ෙහ2ට/ බංt ෙ8Mය oහා බැxෙg පුං� ළමH දාලා qය ෙටාu ෙකාළ, කඩදා= කෑM එෙහම 
අVගාny මග හැ)නා ද ෙහායBන. පූජාවට කMB ඇ]4 යාඥා කරන අය oහා බලන පු)nද2 
ෙහ2ට/ට Yබුෙණ නැහැ. න4තල ළං ෙවනෙකාට පpMය පැ4ෙත එන අය වැ{H. සමහර 
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බැYම4V එBෙන ඉYB න4තp කාෙලට ]තරHෙන. ඒ4 අද පpMය ඇVෙල r&ෙය ජ=Bතා 
ෙන.නා ]තරH. ජ=Bතා ෙන.නා හැඩකා�. ඉ^ෙක.ෙල යන කාෙp යාdෙවලා ]වාහ වුෙන4 ෙb 
පpMෙයමH.

“ෙමාකද ෙහ2ට/, ඔය ෙදාර ළඟ කරකැෙවBෙන? මා4 එ2ක කතා කරBන ඕන ද?”

ෙදාර ළඟ ගැවෙසQB r&ය ෙහ2ට/ෙගB පාoMවරයා ඇහුෙව ෙහ2ට/ සnද කර කර ෙදාර 
ළ�B එහාටH ෙමහාටH ඇ]දපු >සා.

“^වාQ… ෙb… අෙB මBද…”

“ෙහ2ට/, මට ලෑ^Y කර ගBන ෙගාඩ2 කළමනා Yෙයනවා අද පූජාවට. දැB ;යBන බැO 
නb පූජාෙවB ප^ෙස ඉඳලා කතා කර ග>ම.ු”

“මං ගැන ෙනෙමH. අනුBෙග ෙnවලට අත දානවට ^වාQ කැමY නැY ]4Yය මම දBනවා. 
ඒ4, අර ජ=Bතා ෙන.නා පpMෙය. මට &ක2 බය rVනා ඒ ෙන.නෙග මූණ oහා බැxවහම. ක~d 
කඩා හැෙලනවා. ඒ4 ෙන.නාට ඒ වග2 ව4 නැහැ. &ක2 අමුVH ;යල rVන.”

“පpMය YෙයBෙන ෙහ2ට/ සැෙපB ඉBන ෙකනාට වෙ1ම A;B ඉBන ෙකනාට4 ඇ]4 
ෙද]යB වහBෙ^ එ2ක කතා කරBනH.”

“ඒ4 ෙපා\ඩ2 ඔdව දාලා බැxවා නb ෙහාඳHෙන. ^වාQ, ජ=Bතා ෙන.නාට දැB කා4 
කවු)4 නෑෙB.”

ෙහ2ට/ පpMයට ඇVd වූ බව ජ=Bතා Aටුෙව නැහැ. ඔහ ුතමා ෙවනුෙවB ^වාQට කBනලg 
කරන බව ඇය දැන r&ෙය4 නැහැ.

ජ=Bතා එකම ද)වා. එයාෙග ෙදමාuයB Oය අනVර;B Qය qය දවෙස ජග4 ඇය ළඟ =& 
>සා ඒ ෙgදනාව උහුලගBන ඇයට හැ; වුනා. ඒ4 හමුදාවට බැ~න ුජග4 ෙසායා ගBනට බැO 
uOස අතරට එකV ෙවලා දැB වසර Vනකට4 ආසBනH. තව4 න4තල2 ත>යම ෙගවBන 
ජ=Bතාට ෛධ/ය2 Yබුෙණ නැහැ. අද පූජාවට කMB පpMයට ඇ]oB ජ=Bතා ෙද]යBෙගB 
සමාව ඉpලා යාඥා කෙ� තව Aරට4 �ව4 ෙවBන බැහැ ;යලH.

පූජාවට සහභා� වන බැYමVB පpMයට එBන ෙපර එHB uටෙවBන ඕන ;යල ජ=Bතට 
හo=ෙvම මත2 වුනා. තමා ද;න දBනා ෙනාදBනා හැම ෙකෙනtෙ1ම දෑ^ uO අනුකbපාව තව 
Aරට4 ඉවසා ගත ෙනාහැ; යැH =_ ඇය ක{මු{ෙvම දණ ගසා r& තැ>B නැq�ටා ය.
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පpMෙv 8රYමා අසMB මෑ4 වුන ු^වාQෙ1 �පය4 ඔහුට uටුප=B ආ ෙහ2ට/ෙ1 ඡායාව4 
ජ=Bතා ඇහැ ෙකාණ;B දැ2කා ය. කවු)4 වචනය2 uට ෙනාකළ4 ඒ ෙදෙදනා එBෙන තමා හා 
කතා කරBන යැH 2 ෂණය;B ජ=Bතාෙග =තට වැටු*. ෙද]යB හමුෙg ඇය සමුෙගන හමාරH.

තම අ��ඨානය ෙවන^ ;�ම ෙද]යBට බාර කළ ඇය බංt ෙ8zය අතOB oව qෙv පpMෙයB 
හැ; ඉ2ම*B පළා යBන.

]BසB� මහ4තයා �)ෙවB අ{ය Yය Yයා ෙnව^ථානෙv ප{ ෙපළ නැ1ෙග4, ක~d uO 
ෙබාඳ වූ ෙන4 වMB ඉම2 ෙකාණ2 ෙනාදැක ප{ ෙපzB ජ=Bතා බැ^ෙස4 එකම ෙමාෙහාෙත. 
ෙද]යBෙ1 එ2 පුතt �]තය ආර2 ෂා කර ගBනට තැ4 ග4y, ෙද]යBෙ1 oය*යක �]තය 
නැY කර ගBනට සූදානb වුව ද ෙද]යBෙ1 කැමැ4ත වුෙB ෙb ෙදෙදනා මුණ ග^සවBන 
ෙවBනැY.

ෙහ2ට/ පාoMවරයාට කzB <ම වැYර =& ෙදෙදනා ළඟට ;�ටු වුෙB ය.

“]BසB� මහ4තෙය.… ජ=Bතා ෙන.නා…”

පාoMවරයා ]BසB� මහතාට ළං වූෙv වයසක උBදෑෙ1 �]තය ගැන සැකෙයB. ජ=Bතාට 
ඇ=uය ෙහළනවා4 සමඟම =rය ආපහ ුආවා. තමB ]=B <ම ෙහx වයසක මනු^සයා <ම 
=rසB නැYව =&යy එතැ>B oව යBනට ඇයට හැ;යාව2 Yබුෙණ නැහැ.

“නා{ නb වැෙටනවා. හු^ම4 ගBනවා. ෙb ]BසB� මහ4තෙය.…,” ෙහ2ට/ ඔහුව අවo 
කරBන උ4සාහ ග4ෙ4 ය.

“=rය නැYව යBනැY. ජ=Bතා, ඔය ළමය ළඟ ඕ{ෙකාෙලාB ෙබ.තලය2 Yයනව ද?”

“නැහැ ^වාQ.”

“]BසB� මහ4තයාව ෙමෙහම <ම YයBන බැහැ. තව &ක;B පූජාවට කා�ෙඩ එBන පටB 
ග�]. අu VB ෙදනාට පුdවB ෙg] ද බලම ුෙb මහ4තයාව ඇVලට අරB යBන.”

ෙහ2ට/ ]BසB� මහ4තයාෙ1 කtp ෙදෙකB උ^ස ග4ත. පාoMවරයා ඔහුෙග ඔdවට 
ය&B අත2 දමා උරrෙ^ එ2 පැ4ත;නු4 ජ=Bතා උරrෙ^ අෙන2 පැ4ෙතනු4 ඉ^සුවා. වයසක 
]BසB� මහතාෙ1 =)ර එතරb බර2 වුෙB නැහැ. පpMය uටුපස බංtවක ඔහුව රඳවා 
ඕ{ෙකාෙලාB ෙසායා ෙගන එBනට පාoMවරයා ඇVp t&යකට පා නැ�ය.

Aබල =)රකට rQකb ;gව ද ]BසB� මහතාෙ1 මුහු*B =OයාවBත බව o^ වුෙB 
ජ=Bතාෙ1 දෑස නැවත4 ෙත4 කරQB.
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“අෙB පg.” ජ=Bතාට >තැYBම ;යැවුණා ය. ඔහුෙ1 මුහුණට වැ| Yබුණ ෙක^ ෙරාද2 
ඇ�M V{B ඉව4 කළ ජ=Bතා ඔහුෙ1 රැz වැටුන =>~ අත තම අ4 ෙදෙකB ම අpල ග4තා ය.

“මං Q^ට ]BසB�ව ත> කරල යBෙන නෑ.”

rQrට ඇ^ ඇOය ]BසB� මහතා මුව අග නMයන rනාවt4 සමඟ ජ=Bතා oහා බැxවා ය.

“ෙමාකද මට වුෙB?”

කbමුp oෙ1 ෙ5)න ක~d වැp ෙමවර කඩා වැටුෙB තමා ෙවනුෙවB ෙනාෙg ;යල ෙ4)b 
ගBන ජ=Bතාට ත4පර fපය2 ගත ෙවBන ඇY.

“නැ�&Bන හදBන එපා. ඔෙහාම ඉBන &ක2 ෙවලා. ^වාQH ෙහ2ට)H එH දැB.”

පූජාවට ආ අය පpMයට ඇVd}මට කMB බංtව මත ඉඳ ගBනට තරb සුවය2 ]BසB� 
මහතාට ලැබුණ. පූජාව ෙක� ෙගන යno ]BසB� මහ4තයා =Vෙg තමා ළ�B ම ෙනාෙසp } 
=&නා �ම4 කාBතාව ෙද]යB ]=B එවන ලද රැකවp ෙnව  Yකාව2 ;යා ය.

“ෙb ළමයා මාව බලා ග4තට ෙද]යBෙ1 ආL/වාදය ලැෙබBන ඕන.”

“Q^ට ]BසB� වැටුෙණ මම කලබෙpට ogව >සාෙන. වැරැnද මෙග අෙ4.”

“මම හැෙම.ම පpMෙයB uටෙවනකb ඉBනවා ෙගදර යBන. නැ4නb ආෙය4 ඇද වැටුෙනා4. 
එෙහම ෙහාඳා ෙBද?”

“මම4 ඉBනb Q^ට ]BසB�ෙග ත>යට. මම ඉBෙන පpMයට ෙගාඩ2 ;�ටුව.”

“ෙb ජග4 මහ4තයාෙග ෙන.නා ෙBද?”

“ඔg, Q^ට ]BසB�.”

“එgMB මාව දාලා qයාම මට තව4 ඉඳල වැඩ2 නැෙතH ;යල rVෙන. අu ෙදBනට ද) 
මpෙලා r&ෙය4 නෑෙන. අu බැඳපු අdත ද)ෙව2 ලැෙබBන ඉBදැny එgMB t^=ෙය M^සලා 
වැ&ලා ද) ගැබ නැY වුනා. ප^ෙස ද)ෙවා හදBන බැහැ ;යල ෙදා^තරව) අuට ;gව. ළමH 
නැY වුණාට අu ෙදBන ෙගාඩා2 කාලය2 සV&B ගත කළා. ඒ4 එgMBව ෙද]යB වහBෙ^ 
කැඳව ග4තම මම ත>වුනා. මෙ1 ෙවලාව තවම ඇ]4 නැහැ වෙ1.”

මහpලාෙග මුහුෙ� =OයාවBත rනාව2 පැYOලා.

“ජග4 ගැන4 ;=ම ආරං�ය2 නැහැ. දැB අවු)A Vනකට4 ළඟH. මම ෙමෙහම බලාෙගන 
තව ෙකාaචර කාලය2 Aක ඉවසBන ද?”
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“ඔය ළමය, ගෙb අu, රෙ� ආ�ඩුව දBෙන නැY වුනාට ෙද]යB වහBෙ^ දBනවා ජග4 ළමය 
ඉBන තැන. ඒක ෙද]යBෙග කැමැ4ත.”

“ඉYB මම ]�න Aක4 ෙද]යBෙග කැමැ4ත ද?”

“අu rතBන ඕනා අu ගැන ]තර2 ෙනෙb. ෙ�සුVමා එදා t)ෙ^ උ^සාෙගන qෙv මුd 
මනු�ය සංහYයම ෙ5ර ගBනෙන. පළායාම A/වලයBට කරBන පුdවB ෙn. Aකට මුහුණ ෙදBන 
උ4සාහ කරBන. අපට ෙද]යBට ළං ෙවBන පුdව>.”

“ෙකාෙහාම ද ]BසB� මහ4තයාට දැB?”

“ආ… ^වාQ, මම ෙb ජ=Bතා ෙන.නා එ2ක ;ය ;යා r&ෙය එන හැම ෙදයකටම මූණ 
ෙදBන ශ2Yය මට ෙද]යB වහBෙ^ yලා Yෙයනවා ;යල.”

“ජ=Bතාට කරදරය2 නැ4නb අද Q^ට ]BසB�ව ෙගදර එ2ක ෙගන qෙයා4 ෙහාඳH. රෑට 
සමහර ]ට ෙමානවා හO ඕන වුෙනා4 එෙහම ඉ^uOතාෙලට වුන4 ෙටMෙෆ.B කරBන 
පුdව>ෙන.”

“මට දැB ෙහාඳH ^වාQ. ෙb ෙන.නාට කරදර කරBන ඕන නෑ.”

“යමු. යමු. ]BසB� මහ4තෙය.. මා4 ෙb ෙගදර යBෙන ඔය පාෙරB ම තමා. ජ=Bතා 
ෙන.නෙග ෙගදර ෙහාඳට ඉඩකඩ Yෙයනවා. ටැMෙෆ.B Yෙයනවා. ෙන.නාට කරදරය2 ෙවන එක2 
නෑ. අෙ8 උBදෑව4 මම රෑට එෙහ එවBනbෙකා. ෙමානා හO Yෙයන ෙදය2 එයා කරල ෙදH 
ෙන.නා.”

“ඔg Q^ට ]BසB�. ෙහ2ට/ ඒ පැ4ෙතB යන එෙ2 අෙ8 ෙගදර යමු. පාdව මැෙකBන අu 
ෙදBනට කතා කර කර ඉBන පුdවBෙන.”

ෙමය 1999 ෙදසැbබ/ 13 ෙව>දා නවMය ප4රෙv පළවු*.
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ලලනා ෙක-කතා 3

අරMය මැAර

	    අරMය මැAර’ යBෙනB අYB Mයූ ඉං1 �= නාම පුව)ව2 උ^සෙගන AbOෙයB බrන අය 
ඉoOෙv tසලා> rටෙගන. ෙකාළඹ ඉඳB ආ ෙක.a�ෙයB බැහැපු ත)ණ ෙකාpෙලා කා�ඩය2 
tසලා>ෙගB මp ෙගනාෙව නැnද ;යල අහල qයා. වBදනාෙg යනවා ;යල � O8 යන අය ද 
ෙකාෙහද.

“මම ආෙව4 ඔහාට යBන තමH.”

ගමB මpල2 කෙ/ දමා ග4 මැo]ෙv තරබා) කාBතාව2 tසලා> ළඟට ;�ටු වුනා.

“හෙල.! මම4 ඔයාෙ1 ක�ඩායමට අHY.”

තද පාට පාට ෙලාt මp uOaච ¢4ත ෙරnද;B මහපු ow කMසම;B සැරසුන සුnoය2 
ඉං1�= වචන නුහු)වට හසුරවQB ඔවුB ස�පයට ආවාය.

“එBන. එBන. වාහෙB නව4තලා YෙයBෙන ෙb පැ4ෙත.”

Yෙදනාම අසුB ග4 පසු ලා >p පැහැY Q�සු<L එp 300 වෑB රථය AbOය ෙපාෙළB ඉවතට 
ඇA>. වාහනය අHY අරMය මැAර යන ^ථානයටH. එය ෙnLය ආයු/ෙgද ෛවn ය ]� සහ ෙnLය 
]ෙnLය සbබාහන 2 රම, �ප ලාව�යය uzෙව4 8රෙය.ජනයට ෙගන කාBතාවB ෙවනුෙවB 
පැවැ4ෙවන )ව රැක ගැ�ෙb හා >^කලංක සුවය ]�ත හැ; ම£ ය^ථානය;. දැB}b වල 
පළෙවBෙB එෙ^ වුව4 ෙමr වැ{ වශෙයB පැQෙණBෙB ශ�රෙv බර අඩු කර ගBනට තැත දරන 
අයH.

ලංකාව A8ප4 රට2 වුව4 =ය rතව4 ෙකාළඹ ෙන.නලා නb එBන එBනම මහ4 ෙවන බව 
Aට ුසූ2 ෂම gයාපාOක කාBතාව2 අරMය මැAර පටB ග4තාය. ඒකාකා� �]තෙයB Qy සැප 
ෙසායනා සpM ඇ4ෙත. ෙමr අඩුව2 නැYව පැQෙණY. දැB දැB කට වචනෙයB පමණ2 එන 
අයෙගB අරMය මැAර u� ඇ4ෙතB ඔවුB දැB}b වලට මුදp වැය කරBෙB ද නැත.
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“මෙ1 නම බාබරා. මම වැඩ කරBෙන එbබ= එකක.”

සුnoය තමාව හ~Bවා AB�ය. තමB කවුදැH, ආෙg ෙකාෙහBදැH, හැමටම ;යා පෑම 
]ෙn¤කයBෙ1 =Oත;. ඇහැgව4 නැත4 ඔවුB තමBෙ1 නb ගb මුණ ගැෙසන හැමටම ;යY. 
අ>4 අය ;=ම සnදය2 නැත. tසලා> OයැAරා සමඟ වාහනෙv ඉ^සරහ අසුB ග4තාය. �� 
හය2 ඇY වාහනෙv මැද ෙකෙරන කතාවට ඇය ඇහුb කB ABනා පම*. ම£ ය^ථානයට එන 
අමු4තB සමඟ ඇH ෙහාඳH කතා වලට ඇයට අවසර නැත.

“මම ෙස.මා. මම ෙකාළඹ අBත/ජාYක පාසැලක ඉං1 �= උගBවනවා.”

සුno ගැන Aක rYලා ද ෙකාෙහද අ>2 තැනැ4Yය fවාය.

සුnoට4 ඉං1 �= උගBවBන ෙවH වෙ1. tසලා>ෙග rතට ආවා. ෙමතැන ;rප දවස2 oවා 
රෑ එකට කාලය ෙගවBෙන. බර අඩු කර ගBනවා පමණ2 ෙනාව ෙවන4 පුnගMක 8රNනයBට 
]ස~b ද ෙසායා ග>Y. නBනා~න අය ෙදVB දවස;B කළණ QVOයB බවට ප4ව නැවත මුණ 
ගැෙහBනට ආපසු ෙමr එY.

සුA වැpෙලB වැ� Yබුන QAල මැද Q�සු<L එp 300 වෑB රථය චර බර ගා වැM යට කරෙගන 
ඇ]4 නතර වුෙB වැ{ සnදය;B ෙතාරව. ඒ >සල පOසරය රැක ගBන වෙ1 හැෙම.ම වාහෙB 
ෙදාරවp ඇOෙය4 වැහුෙව4 ෙහQrට.

“අu ඉ^ෙසpලම Mයාපoං� }ෙb වැඩ කරල ඉම.ු ක)ණාකර එBන මා එ2ක.”

මැද QAල;B යු4 පරණ වලgවක ඉ^ෙත.8පුෙg ෙකලවරක =& uzගැ�ෙb >ලධාO>ය ඔවුB 
ෙවත පැQණ ;O සුA ද4 ෙපළ2 ]දහා =නාව2 පෑය.

“අරMය මැAෙර 8රYප4Yය තමH උෙදB ඇහැෙරන එක. හවස හත අට ෙවno අu වැඩ 
ඉවරH. නමයට ලH� >වනවා. =ංA අහBන බැහැ. �පවාr> නැහැ. ෙහාඳ >Bද2 ලබන අයෙග 
ඇෙ¥ 1 ෙ/MB >�පාදනය පහළ යනවා. ෙල8&B >�පාදනය ඉහළ යනවා. 1 ෙ/MB ;යBෙන 
ඇෙ¥ බර වැ{ කරන ෙහ./ෙම.නය2. ෙහ./ෙම.නය අඩු වුනාම බර අඩු ෙවනවා. ෙල8&B අඩු 
වුනාම කෑම )�ය වැ{H. ඉYB >BෙදB ෙල8&B ෙහ./ෙම.නය ඉහළ qයාම ඊ ළඟ දවෙස වැ{ය 
බඩq> ෙවBෙන නෑ. ෙහාඳ >Bද;B ප^ෙස අu කරන gයායාම4 8රYඵලදායක ෙල=B කරBන 
ඇඟට ලැෙබන ශ2Yය වැ{H.”

uzගැ�ෙb >ලධාO>ය කාBතාවB ෙදෙදනාට කාල සටහB ආoය ]^තර කර ෙදQB fවාය.

ෙb වෙ1 තැනකට ආව ;යල මට ]Nවාස කරBන4 බැහැ යH තමාෙ1 භාෂාෙවB සුnoය 
ඇයටම ;යා ග4§ය. හැර දමා Yබුන ජෙනp පx වMB �තල සුළඟ2 කාමරයට ගලා ආෙg ඇය 
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සVටට ප4 කරQ>. අ4 බෑගයට අත දමා ෙසායන =ගරැ� පැකැ�ටුෙg අවසාන =ගරැ�ටුව4 [ 
හමාර කළ බව ඇයට මත2 වු>. AbOෙv ගම>B පැවY ]ඩාව4, =rp සුළ�B නැහැවුන 
කාමරෙv සුවපහසු වාතාවරණය4 බාබරාව >o Aව ෙවත කැඳවා qෙv =ගරැ�ටුවට Yබූ ඇpම 
අමතක කරQ>.

ගමB මpෙp දමාෙගන ආ ඉං1 �= නවකතා ෙපා4 fපය ඇඳ අසල වූ ෙක& ෙbසය මත තබා, 
ඉB පළමුව ;යවBෙB ෙකාHක දැH =තBනට ග4 ෙස.මා, ෙපාත ;යවන ගමB ෙවනදා ෙමB 
ෙතාල ගාBනට ;O ෙ4 ෙක.8පය2 හා ඉ¨) ]^ෙක.Vව2 ඇ4නb ෙහාඳ යH =Vවාය. >Bදට 
සැරසුන ඇයට ෙත.රා ග4 ෙපාත ;යවny ෙbසය මත වූ w)ෙp4Vෙg ඇp වVෙරB පමණ2 
uපාසය සං=ඳවා ගBනට =A]ණ.

“නැ�&Bන ෙවලාව හO. තව Q>4V දහය;B උෙn කෑමට වා{ ෙවBන අවN යයH.”

ෙදාරට තරමක සnදය;B දැම ූත�ටුව;B අනV)ව නැ¨න 2 OයාL� කටහෙඬB අවo වූ 
>pQ*ට තමා ඉBෙB ෙකාෙmදැH අවෙබ.ධය2 ෙනා}ය.

“ෙමaචර උෙn පාBදOB මම කවදාව4ම නැq&ලා නැහැ.

ෙපාෙර.නෙයB ඔdව වසා ග4 ඇය ඇෙ© අ>4 පැ4තට හැ� නැවත4 >Bදට වැටුණාය.

ෙ4 ෙක.u හා ඉං1 �= කෑම ව�ෙට.)ව;B uzෙයල වූ උෙn ආහාර රැග4 කාමරය ෙහායා 
ගBනට ;=ෙවtට4 අමා) වුෙB නැත. >oබර දෑ=B කෑම ෙbසයට වා{ව =& අමු4තB අතර 
ක{සර ගම>B එහා ෙමහා qය ෙ^]කාවB කෑම ෙබදBන පටB ග4ෙ4 ඇඟමෑM කඩQB uය] 
=rයට එන ]ටම කBන පටB ගBන යH ඇව&M කරBනා ෙ^ය.

“මෙග නම ෙජ=කා. උෙn කෑම ඉවර වුනාම අද දවෙ^ කාල සටහන ෙබදනවා. ෙමතැනට එන 
අරමුණ සා/ථක කර ගBන අu කාල සටහB uzපoBන අවN යයH. කෑම ෙgලාවp ]ෙNෂෙයBම 
මතක Yයා ගBන. පර2t ෙවලා ආෙවා4 ෙමතැන කෑම ෙදBන ෙකෙන2 නැහැ. අරMය මැAෙ/ 
පහසුකb වMB ඔබ උපOම 8රෙය.ජන ග�] ;යල අu rතනවා.”

එෙහම ;gෙව අර උෙn පාBදOBම හැෙම.වම නැq�ෙටgව ත)*යH. ඇය උපෙද^ ABෙන 
ඉං1 �=ෙය>.

කෑම ෙbසය u� YබුෙB මාංශජනක ධා_BෙගB පOපූ/ණ ආහාර වM>. මුMBම ඒ ගැන 
tVහලයට ප4 වුවද, දව=B ෙදෙකB එr අ)ත වටහා ගැ�මට අපහසු ෙනාවු>. මාංශ ජනක 
ධා_BෙගB වැ{ ආහාර පමණ2 ගැ�ෙමB ෙක& කලක y වැ{ බර 8රමාණය2 අඩු කර ගැ�මට 
හැ; බව හැමටම වැට� Yබු*.
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සY ෙදකක y ඉ2ම*B බර අඩු කර ගBන4, ඒකාකා� කා/ය බහුල �]තෙයB QෙදBනට4 
ෙමය කoම ^ථානය;. එr ෙ^වාවBට අය ෙක)ෙB ෙපා{ පෙm මුදල2 ෙනාෙg. නමු4 >තරම 
අරMය මැAර කාBතාවBෙගB u� Yබු*. )ව රැක ගැ�ම හා මාන=ක සහනෙv පුන/�වනයට පා 
තබන ුකැමY ධනව4 කාBතාෙව. අපමණය.

“8ෙර.|B කාලා බර අඩු කරගBන පුdවB ඩය� මම කරල නැහැ.”

ෙතවන oනෙv y ෙස.මා ළ�B වා{ග4 සුnoය ඉතාම4 ආසාෙවB ආහාර බුoBනට වූවාය.

ඉ� ආ8පය2 සමඟ ෙපාp සbෙබ.ලය2 Yබුනා නb ෙකතරb අගෙB දැH රා4� ෙභ.ජනයට 
අසුB ග4 ෙස.මාට =Yණ. ෙbසෙv අ>4 ෙකළවෙරr ඉBනා, තම ෙන4 යුවල කෑම uඟාන ෙදස 
පමණ2 ෙයාමු කරෙගන ආහාර ගBනා හැඩ )වැY ත)*ය දැක පු)A ෙකෙනt ෙ^ දැෙනH. 
එෙහ4 ඇය කවුදැH ෙස.මාෙ1 මතකයට එBෙB නැත. �මYයට ඇY 8රNනය tම2 දැH ෙස.මා 
=YB tVහලයට ප4 වූවාය. යුවYය තරබා) නැත. ඇය ;= oෙනක උෙn ආහාරයට 
ෙනාපැQෙණH. ඇයව දහවp කාලෙv y gයායාම පංY වල y ද ද;Bනට ෙනාලැෙ5. කෑම ෙgලාවp 
වල y ද ;= ෙකෙනt හා ඇය කතා බහ2 නැත.

“ඔයාෙග නම ෙමාක2ද?”

“මම සුරංග�.”

“හෙල. සුරාංගෙB. මම බාබරා.”

ඔවුB ෙදෙදනා කතාවට වැටුනහ. අරMය මැAෙ/ අමු4තBට තමB පැQ* කාරණය හැෙරBනට 
අ>4 ඕනෑම මාතෘකාව2 ගැන කතාවට අවසර Yබු*.

“ලංකාෙව අuට ෙb වෙ1 කෑම කBන හO අමා)H. මට බ4 කBන පුdවB VB ෙgලටම.”

සුරංග� ;යB�ය.

“මට නb ෙbක ;යාපු ඩය� එක.”

බාබරා තව4 කෑම තම uඟානට ෙබදා ග4§ය.

උදෑසන ආහාර >ම කල ගැහැණ ුක�ඩායම ෙජ=කා සමඟ �AQB u)ණ ුක~කරෙv 
ඇ]oBනට qයහ. oන fපය2 යny උෙn ආහාරයට Yබූ ෙදාඩb පd හැෙරBනට ම^ uO uඟB 
r^ වුෙB බාබරා අYB පම*. �> රrත උණ ුෙ4 ෙබාBන4, දවස පුරා ෙපාpපලා, රණවරා ආy 
ඇඟ =rp කරවන පානයB ඉ2ම*B r^ කරBනට කාBතාවB =යpලම පු)A වුනහ. ෙb 
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පානයBෙගB tස u)ණ ද එHB බඩq> ගYය නැY වුෙB නැත. tසq> අමතක කරBනට 
අරMය මැAෙ/ කටයුV හැෙමකකටම වාෙ1 ඔවුB සහභා� වූහ.

දවස පුරා gයායාb පංY පැවැ4වු>. ඉB ඇඟට අමුV ෙවනස2 දැනු>. හුමාලෙයB uO 
කාමරයක වූ උණුවVර ෙපාtෙණr බැස ඉBනට4, තව4 ]ෙටක මඩ ෙපාtණක බ=Bනට4, පාට 
පාට ඖෂ«ය ආෙpපයB වMB මුහුණ ෙබpල තවරා නව �වනය2 ලබBන4 ඔgහු පු)A වූහ. 
මෙසB u)ණ කෑෙමB ලැෙබන තෘ8Yය මඳ ෙහHB කෑම කාමරෙv ගත කළ ෙgලාව ඔවුB අතර 
එBන එBනම අඩුව qෙvය.

අතැ�M හා ෙදපා r >යෙපාV uO=A කර සbබාහනය කරny සුවපහසු ආසනෙv ඇයට >Bද 
ළඟා වූ අව^ථා ෙස.මා මත2 කළාය. හැමදාම කලබලෙv පාසැලට Aවනා ඇයට >යෙපාV 
කපBනට පවා ඉඩ2 ලැෙබBෙB එෙහම4 දවසකය.

“ෙකාළඹ y හැම Y^ෙසම තානාපY කා/යාලෙv වැඩට Aවනව. ෙb වෙ1 >දහ^ ෙවලාව2 
ලැෙබBෙන නෑ.”

ෙස.මාෙ1 =V]M ෙද.ංකාරය කරQB බාබරා fවාය.

“මෙ1 Aව මට උපB oනයට yපු තෑ1ග ෙb. එයා තමH ;gෙව ම� යBන >වාඩුවට ;යලා. 
එයා4 ඇ]4 Yෙයනවා ෙමෙහ.”

ෙස.මා uzV) ABෙB අරMය මැAර uzබඳ ඇY වුන ුtම2දැH ;යත ෙනාහැ; 8�Yෙය>.

“මෙ1 බර අඩු ෙවලා ;ෙල. පහ2. =ගරැ� එක2ව4 <gෙg නැහැ ආවට ප^ෙස. ඔය4 එ2ක 
කතා කරල මෙ1 ඉං1 �=4 දැB ෙහාඳH.”

සුnoට අරMය මැAෙ/ �Y �Y4 අමතක ෙවලා. සY ෙදක;B ප^ෙස බර අඩු කර ග4ත 
කාBතාෙව. අdYB දැන හ~නා ග4 ෙයෙහzයB සමඟ ෙතාරV) හුවමා) කර ග>QB uටව 
යBන සූදානb වුෙB සැහැpx බ]B =ත ගත ෙදකම පුරවා ෙගන.

“අර ල^සන ෙකpල >zය2. බැBඳට ප^ෙස හO මහ4 ෙවලා. ෙමෙහ ඇ]4 බර අඩු කරෙගන. 
දැB හැම අවු)nෙදම ෙමෙහ එනවx.”

=ංහල4 බැ)ව ඉං1 �=4 බැ)ව බාබරා4 ෙහායාෙගන Yයන ෙnවp යH අසා =& ෙස.මා 
=Vවාය.
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ලලනා ෙක-කතා 4

5�Rෙ2^ ජරමරය

     ටා� සමුn ර ෙහ.ටලෙයB uටතට ආ >ලංකා ෙහ.ටලෙයB කැඳවා Yබු ටැ2=ෙv වා{වුෙB ;යා 
>ම කළ ෙනාහැ; තරb ]ඩාව;>.

ෙවළඳ සbමB4රණයට ෙමතරb uOස2 පැQෙණතැH ඈ ;=ෙ^4 අෙ82 ෂා ෙනාකළාය. 
සුෙන4 තමා ගැන ආඩbබර වන බව ෙනාඅනුමානය. අdYB දැන හ~නාග4 තම ආයතනයට 
8රෙය.ජනව4 වන සමහර ෙදෙන2 ඇය හා කතා කරBනට ආෙg ඇෙ1 හැඩ)ව >සා බව 
ෙනාරහස;. සුෙන4 ෙb ගැන කMB ;යල Yබුන එක ෙකාaචර ෙහාඳද? ඇය නැවත4 =Vවාය. 
තමBෙ1 ද2 ෂතා වෙ1ම ෙපනුම4 පා]a� කරBන ඕනා oයුණ ුෙවBන නb. ඔහ ුඇ�M V{B 
නළලට වැටුන ෙක^ ෙරාද2 uටුපසට දමQB ;යන හැ& >ලංකාට මැ} ෙපනුන. මුව අග නzයන 
=නහව4 සමඟ ඇය කා/යාලයට ළඟා වූ ටැ2=ෙයB බrBනට සූදානb වුවාය.

ර} ෙපෙ/රා ෙසp ෙෆ.B එෙ2 කතාව ෙනානව4වාම. ටා� සමුn ර රථ ගාලට u]= ඔහ ුඅd4ම 
[.එb.ඩ5Mg. වාහනෙv uටුපස අසුනට තමා රැෙගන ආ 5�Rෙ2සය ]= කෙ�ය. රථය පනගBවා 
ෙසනඟ u)ණ මහපාරට එය දමා ග4ෙ4 ද oqB oගටම කතාව කරෙගන යQ>. “මචං ෙපා\ඩ2 
ඉBන, >දාග4V ෙපාM^කාරයා ළඟ ෙපා�=ය ඉBනවා ඉ^සරහා.” ෙසp ෙෆ.නය OයැA)ට යාබද 
අසුෙB තැබූ ර} දෑYBම සු2කානම අpවා ග4ෙ4ය. වාහන ෙgගෙයB යෑම වැළැ2}මට තාර පාර 
හරහට දැම ූගැ&ය එංගලBත වැ=ෙය. හැ�Bවූෙv >දාග4ත ෙපාM^කාරයB ෙල=>. ර} &ක 
කල2 ලBඩනෙv වාසය කළ ෙහHB ඔහ ුලංකාෙg මා/ග බාධකය ද එෙ^ හැ�B]ය.

“සුෙන4 ලBa �&B එකකට qrB. අද ෙගදර යBන කMB ෙකාෙහාම හO කතා කරල යBන 
;gවා,” චාOකා ෙටMෙෆ.B ඇමVb දහස2 සමඟ එකපාර කතා කරQB ෙ^ ළ�B qය >ලංකා 
oහා ෙනාබලාම පැවසුවාය. >ලංකා ෙ4 ෙක.8පය2 ෙ1Bන ;යා කැB&මට ඇමVම2 y තම 
ෙbසය උ{B තැබූ 5�Rෙ2සය ]වෘත කළාය. සුෙන4 නැY එක4 ෙහාඳH. එBන කzB 
සbමB4රණය සා/ථක වූ හැ& ෙ^රම uzෙවලකට හදලා ෙපBනBන පුdවB. ඊ ළඟට ඇය කෙ� 
කට4 ඇරෙගන =ය Mය;ය]M මpල Vල වූ ෙnවp oහා පුAමෙයB බලා =|මH.
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බා/B^ ෙපෙදසට හැරවූ රථය මාර ගස2 යට නැව_ ර} තමාෙ1 හෑB\ෙෆ.B සාකaඡාව 
හමාර කෙ�ය. පැළැඳ ෙගන =& ටHප&ෙv ගැටය Mrp කළ ඔහ ුඅසුෙB rස රඳවනයට ඔdව Yයා 
ඇ^ ෙදක uයා ග4ෙ4ය. සbමB4රණය සා/ථක අයුOB >ම වූෙv තමB >සා යH ඔහුට සVට2 
දැනු*. සපයBනB හා Qලy ගBනB එකVකර ෙමවැ> ^ථානයක y සbමB4රණය පැවැ4}මට 
තම ආයතනය කල2 Y^ෙ^ ග4 මහB=ය ගැන ෙමාෙහාතකට වඩා කාලය2 සVට ු]�ය හැ; නb 
ෙකාතරb අගෙB ද? ඒ4… ඊ ළඟට කරBනට දහස2 කටයුV ඔහ ුෙවත පැව� Yෙ5. ඒ එක2 
ව4 කp දමBනට බැOය. පසුපස ආසනයට ]=කළ 5�Rෙ2සය අYB ඇද ග4 ඔහ ුපළමුෙවBම 
කරBන අවN ය ෙn ෙත.රා ගBෙB ෙකෙ^ දැH කpපනා කෙ�ය. ඒ4 Mය;ය]M මpල Vළට දැම ූ
අතට අසූ වූ M8^&2 ෙකාපුව ෙදස බැx ඔහුට ;= ෙදය2 =තා ගත ෙනාහැ; ]ය.

“චාOකා…මට ටා� එක අරB ෙදBන ඉ2ම*B. මෙ1 5�Rෙ2^ එක දාලා ඇ]4.”

“සbමB4රණය සං]ධානය කරපු අයට ද? නැ4නb ෙහාෙටp ^ටාR එකට ද?”

“ඉ^සරෙවලා ෙහාෙටp ^ටාR එකට කතා කරල බලම.ු”

]නා{ ]^ස2 පමණ ෙහ.ටලෙv අය ;rප ෙදෙනtට තම  5�Rෙ2සෙv පාට සහ හැඩය  
>ංලකා ]^තර කළාය. තමා ඒ ෙවනුවට ෙවන4 ෙකෙනtෙ1 එවැ>ම වූ 5�Rෙ2සය2 රැෙගන 
]4 ඇY බව ද, බෑ1 ෙදකම එකම පාට සහ එකම ව/ගෙv යැH ඇය ඒ හැම ෙදනාටම යz යz4 
]^තර කර ABනාය. තමාෙ1 මුදp Yබුෙ� හෑB\ බෑගය Vල Qසක දමා ආ Mය;ය]M මpෙp 
මුදp නැY බව4 ඇය පැහැoM කළාය. කවු)ව4 නැYවුන ුබෑගය2 ෙසායන බව2 දැනට ;යා 
නැත4, ඒ ගැන ]ම=Mව4ව =&න බව ඔgහු ඇයට දැBවූහ.

තමB රැෙගන ආ මpල Vල අ>4 ෙකනාෙ1 අනB යතාවය ෙසායාගත හැ;දැH බැ�මට >ලංකා 
මpල Vළ වූ ෙnවp එ;B එක =ය ෙbසය මත තැබුවාය. ෆHp කවර Vන2 බරටම u� Yබුණ 
අතර ඒවා උ{B පpෙලB බැx ඇයට නම2 ගම2 ෙසායා ගත ෙනාහැ; ]ය. න}න මාoMෙv 
ෙ/සරය2 හා ඉතා අ�ක Qලකට ග4 uOQ පා]a� කරන සුවඳ ]ලවුB ෙබ.තලය2 ද, 
ෙකාbuයුටර භා]තයට අවN ය සංයු2ත තැ& ;rපය2 හා තව4 ආbපBන රැස2 ද, ;යවBනට 
බැO තරb tඩා අtෙරB uO සටහB වMB සමB]ත oනෙපාත2 ද ඇයට හමුවු>. oනෙපාෙ4 
නම2 ගම2 ෙහ. Aරකථන අංකය2 ෙනා}ය. ෙපෟnගMක සටහB uටුව r^ව ඇY oනෙපාත2 
ඇයට හමුවූ මුpම අව^ථාව ෙb. oනෙපාත ඇVෙp නb හා ෙgලාවB සමඟ සඳහB වූ අංක 
ගණනාව2 ]ය. කා/යාල සහක) සු>p ෙගනැ]4 AB ෙ4 ෙක.8පය ෙතාල ගාQB ෆHp කවර 
VMB ව4 ෙb >/නාQක පුnගලයා ගැන යම2 ෙහායාගත හැ;දැH බැ�මට >ලංකා හOබO ගැ� 
=ය අසුෙB වා{ වූවාය.
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ෙgලාව >ක)ෙ� නා^Y }ම ගැන ෙක.පෙයB රථය හැසු� ර} ටා� සමුn ර රථගාෙp වාහනය 
නතර කෙ� උවමනාවට4 වඩා තoB ෙ5/2 ගසQB. සbමB4රණෙv ශාලා අ^ කරQB ඉBනා 
තම ආයතනෙv ෙ^වකයB ෙසායා qය ඔහ ුතම Mය;ය]M මpල Aටුෙවt ඇ4 දැH ]ම�ය. 
ඔහුෙ1 මpල Aට ු;=ෙවt නැත. මැෙජ^&2 =| සා8පු සංf/ණෙv කඩය;B ග4 ෙb මpලට 
ෙගවූ මුදල සෑම ෙදනාටම දැOය හැ; ]යදම2 ද ෙනාෙg. එතැන ෙමවැ> මx Vන හතර; 
];¬මට Yබුෙ�. මෙ1 සා2tෙg තමH සpMH, අHෙඩB&& කා\ එකH, බැංt කා\ එෙහම. 
ෂm.. වැරoලා ග4ත නb ෙග>aච ෙකනාට ෙහායාගBන බැO ෙවH කාටද ආපහ ුෙදBෙන ;යල.

ශාලාව අ^ ප^ කරන අය අතර වා{ වූ ර}, තමB අත Yබූ මpල ඇර එය අHY අය ගැන යb 
ෙහ.ඩුවාව2 ලබා ගBනට හැ; දැH බැ�ය. ෙකා�ඩය ,රBනට පා]a� කරන 5ර� එක2, 
>යෙපාV ආෙpපන ෙබ.තලය2, ඇ^8OB ෙපY uරවූ 8ලා^&2 ෙබ.තලය2 ඇ)ණ ුෙකාට එය Vළ 
වුෙv සbමB4රණෙv y ලබා ග4 ප4Oකා, Mu හා <^න^ කා\ ගණනාව;. මහ4 කලබලයට 
ප4 වූ ර} බෑගය අ>4 පැ4ත හරවා එr අBත/ගත =යpලම ෙහ.ටලෙv කාප� එක මත 
හැxෙgය. ලා ෙර.ස පාට;B යුV කවරය;B සැරසුන ුපුං� ෙපාත2 Mය;ය]M අතOB මV]ය.

“ස/, ෙහ.ටලෙv අයෙගB අහBන ද කවු) හO Oෙප.� කළා ද ;යල නැVවුන බෑ1 එක ගැන?”

ෙලාt ෙලා2කBට කවද4 වැ{ෙයB උදg ;�මට උ4සාහ කරන ලයනp අHB කරQB =& 
පුට ුෙගාඩට ෙm4V ෙවQB ර} ඇමVෙgය.

“ඔg ෙBද?… qrB ;යBන මං ළඟ4 බෑ1 එක2 Yෙයනවා. ෙbක කාෙගද ;යල ෙහායාෙගන 
මම එBනb ;යBන.”

ඉං1 �= =ංA ;rපයක වචන වMB ඇරඹුන සටහB ෙපාෙ4 මුp uට ුfපය ඉතා ෙබාළඳ යැH 
ර}ට =Yණ. =තට එන හැම ෙදය2 ම ෙපා4 වල Mයන අය4 ඉBනව ද? ආදරය ගැන ;යුb 
=ංහෙලB ඉං1 �=ෙයB ෙදෙකBම එr සටහB ව Yබු*. හO ෙබාළඳ ෙකpෙල2 ෙවBන ඇY ෙමයා.

ෙb අතර ෆHp කවර oග හOQB එෙහB ෙමෙහB ;යවා බැx >ලංකාට එr වූ t)ටු සටහB 
කළ පුnගලයා ගැන ඉමහ4 තරහ2 දැ*න. හOම නපු) හදවත2 ඇY මනු^සෙය2. හැම ෙදය2ම 
Mයල YෙයBෙන ත>කරම වා=ය ගැන rතල ]තරH. එයා උඩ ඉBන ෙදHෙයා ;යල rතාෙගන ද 
ෙමෙහම අනුBෙග ර^සාවp ගැන §රණ ගBෙන. එක සටහන2 දැ2වූ ආකාරයට අවු)A ]= පහ2 
Y^ෙ^ ගණකා�කරණ Muක) ර^සාව2 කළ පුnගලයtෙ1 ර^සාව ෙවනුවට ෙකාbuයුටර 
පා]a�ය ම�B අඩු ]යදමකට ඉ2ම*B හා >වැOo 8රYඵල ලබාෙදන ආකාරය ]^තර ]ය. 
හැම සටහනකම වාෙ1 කාලය, ]යදම වැය කරන 8රමාණය අඩු කරගBනා 2 රම සහ ]� වලට 
මුp තැන y Y<ණ. වයසක මනු^සෙය2 ෙවBනැY. ෙමaචර ඉ2ම*B හැම ෙදය2 ම කරගBන 
හදBෙන ඉ2මණට වලපpලට යBන rතාෙගන ද ෙකාෙහද?
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ෙර.ස පැහැY කවරෙයB වූ ෙපාෙ4 සටහB වල අතOB පතර ඉං1 �= රස කාgයයBෙගB ලබා 
ග4 පද ෙ8M ;යැවූ ර} ෙbවා Mයූ තැනැ4Yය යb ඉෙග�ම2 ඇY තැනැ4Yය2 බව =Vෙgය. 
u]V) ආදරය2 ගැන =rන මවන මැය tමන වයෙ^ ද යBන ඔහුට =තා ගත ෙනාහැ; ]ය. 
සbමB4රණයට සහභා� වූ ;=වt ළාබාල වයෙ^ අය ෙනාවූහ. ර^සාව2 කරන ෙකෙනtට 
ෙbවා MයBන, ;යවBන MයBන ෙකාෙහද ෙවලාව2? එෙහ4 සbමB4රණෙv ඇය භා]තා කරන 
ලද Mය;ය]M වල Mයා ඇY සටහB ෙදස බැx ]ට ඇය සං]ධානා4මක ෙකෟශpයය ෙහ< 
ෙකpල2 බව ඔහුට වැටrණ. අdYB හමු වූ අයෙ1 <^න^ කා\ ප4 වල uටුපස යb සටහB ද, 
ෙබදා හOන ලද ප4Oකාවල ෙනායt4 8රNන4 ඒ අ4 අtOB ම Mයා Yබු*. බ�Bන බැO ෙවaච 
වයසක ෙකෙන2 ෙවBනැY. <මට හැx =යpල එකV කර මpලට එබූ ර} මpල4 රැෙගන 
ෙහ.ටලෙv uzගැ�ෙb කවුBටරය ෙවත පා නැ¨ෙgය.

ෆHp කවරයBr Mය;ය]M =යpල Yබූ ආකාරෙයBම ආපසු දැම ූ>ලංකා oනෙපාත ෙවත 
ෙන4 ෙයාමු කළාය. uzෙවලකට වැඩ ;�ම කවද4 අගයන >ලංකා ෙනාෙයt4 රාජකාO හමු}b 
සඳහා ඔහ ුසූදානb } ඇY අයු) බලා 8රසාදයට ප4 වූවාය. හමු}b සඳහා යBනට බැO 
අව^ථාවල y ඔහ ුඒවාට Aරකථනය ම�B ෙනාඑන බව පැව�මට සටහB ගසා ඇY බව ෙපනු>. 
නපු) වුනාට අචාරL� මනු^සෙය2.

>} qය ෙ4 ෙක.8පෙv අ{ය r^ කළ >ලංකා ෙහ.ටලෙයB තවම4 කතා කෙ� නැnදැH 
]පරb කළාය. එක අත;B ඉ2මණට වැඩ කරBන අෙ8 Q>^සු පු)A කරවBන4 ඕන. තම =තට 
ගලා ආ ඒ =V]pෙලB ඇය පුAමයට ප4 වූවාය.

uzගැ�b කවුBටරය ෙවතට ආ ර} පළමුෙවBම තම Mය;ය]M මpල ;=වt ෙගනැ4 බාර 
ABෙB දැH ]ම�ය.

“අuට ෙක.p එක2 ආවා අද සbමB4රණයට ආපු ෙp{ ෙකෙන2 ෙගB. එයා ෙවන 
ෙකෙනtෙග 5�R ෙ2^ එක2 අරෙගන qrB. එයාෙග එක ෙවනුවට.”

“ආ… ඒ මෙ1. ක)ණාකරලා මට ෙදBන ෙටMෙෆ.B ෙනාbමරය, මම කතා කරBනb.”

“එයාෙග ඔ^ එෙකB කතා කෙ�. ඉBන ස/ මම නbබ/ එක අරB ෙදBන.”

uzගැ�ෙb >ලධාO>ය ෙහ.ටp Aරකථනෙv අංකය කරකවලාම O=වරය ඔහ ුෙවත පෑවාය. 
ර} දැ2කම ඕන ෙකpෙල2 වැඩ ඉ2ම*B කරල ෙදනවා යH යහdවB >තර තමාට ]rd 
කරන බව ර}ෙ1 =rයට නැ¨>.

“හෙල., Q^ >ලංකා! මම ර} ෙපෙ/රා. ඔයාෙ1 5�Rෙ2^ එක මා ළඟ. මෙ1 5�Rෙ2^ එක 
තමH ඔයා අරෙගන qrB YෙයBෙන.”
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“තෑB2^ කතා කළාට. මම දැB එBන ද ෙහ.ටලයට?”

“නෑ. මට ;යBන ඔයාෙ1 ඔ^ එක ෙකාෙහද ;යලා. මම ෙගන4 ෙදBනb. මෙ1 5�Rෙ2^ 
එක මට ඉ2ම*Bම ඕන.”

>ලංකා ඔහුට පාර ;යා y O�වරය තැබුෙg ඔහුට ඇ4ෙ4 වයසක කටහඬ2 ෙනාෙg යH 
=තQB. ]ධායක තනVර2 දරB>යකෙ1 අYB ෙර.ස පැහැY ෙපාෙ4 සඳහB වූ ෙබාළඳ සටහB 
>සා ර}ෙ1 rෙ4 ඇය ගැන tVහලය තව4 වැ{වු>.

“හෙල. >ලංකා!”

“හෙල. ර}! ෙමBන ඔයාෙග 5�Rෙ2^ එක.”

“ෙbක ඔයාෙග. ෙකාෙහාම මා) වුනාද දBනෑ.”

“ආපහ ුලැබුන එකෙන වැදග4. ෙබාෙහාම ^_YH ෙගන4 ABනට.”

Mය;ය]M මx මා) කර ග>ny ඒවාෙයr Yබූ ෙn, තමB ඒවා ;යැවූ ආකාරය, ඒ ගැන =_ 
=V]M හා අෙනකා4 එයම කර ඇY බව ෙදෙදනාටම එකවර =r ]ය. ඉ2ම*Bම එ;ෙනකාෙගB 
ඈ4}මට ෙදෙදනාටම උවමනා ]ය.

Mය;ය]M මpල4 රැෙගන වාහනයට ෙගාඩ වූ ර} =Vෙg >ලංකා ෙකාතරb �ම4 
කාBතාව2 දැH ;යාය. ඇයෙ1 ෙbසය මත වූ නාම පුව)ෙg සඳහB අBදමට ඇය සැබැ]Bම 
]ධායක >ලධාO>ය;. පුAමH. ෙපාෙ4 Yබුන ෙබාළඳ සටහB. ඒක ;ෙයgෙව නැ4නb ආN රය2 
පටB ගBන4 Yබුණ තව &ක2 අ~නගBන.

මpල VMB තම Mය;ය]M හා ෙර.ස පැහැY ෙපාත එzයට ග4 >ලංකා ර}ෙ1 කඩවසb 
ෙnහය4, තා)� යය4 >සා හටග4 ම]තය මඳ කර ගBනට උ4සාහ කළාය. ආචාර සbපBන 
ගY පැවVb uO අය අඩු අද කාලෙv එවB ෙකෙනtට �කඩ =ත2 Y[ම ෙකාතරb නා^Yය2 
දැH ඇය =Vවාය. එයාෙග Muෙගාන ුoහා ෙනාබල r&යා නb තව &ක2 කතා කරලා එයා කවුදැH 
හ~නාගBන ඉඩ Yබුණ. අපරාෙn !

1999 මා/V 15 වැ>දා නවMය ප4රෙv පළවු>.
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ලලනා ෙක-කතා 5

වද>B ෙදන ෙබෙහ4

	    තද >Bද;B පසු ෙදෙන4 ]වර කළ N OයBYෙ1 දසුනට හසුවූෙv =]Mෙb කරකැෙවන ]AM 
පංකාව.

>තරම හැම අත Aව යන rත >Nචලය. ;=ම =V]pල2 නැY ෙමාෙහාත2 ඇය රස ]Bදාය. 
ඒ >oමෙතB u<ෙදන ෙමාෙහාත පම*. ]AM පංකාෙg රැAන ෙදෙන4 හරවා ඇය වටuටාව ෙදස 
බැxවාය.

ෙකාෙහද මම ෙb ඉBෙන? ෙb ෙමාන නගරය ද? ෙමාන රට ද? ෙමාන මහාn}පය ද? වායු සමනය 
කරන ලද ෙහ.ටp කාමරයට ]AM පංකාව2 tමකට ද?

අෙන2 සෑම ත) පෙm සුuO ෙහ.ටp කාමරයක ඇY අංගයB =යpලම ෙමr ද ඇත. ඇVලත 
^ව�පෙයB තමා ඉBෙB ෙකාෙmදැH >Nචය කළ ෙනාහැක. =]Mෙb =ට <ම ෙහළා ඇY 
ඔOෙයBටp පලෙ^ ගෑෙවන ෙ^ එpලා ඇY oග ඝන ජෙනp ෙරo වMB uටත ෙනාෙපෙB. N OයBY 
ඇෙදB බැස ෙගා^ ජෙනp Yර ඇOයාය.

හOයාකාරව ෙකාළ හා >p අතර ෙවනස2 ;ය ෙනාහැ; පා&B යු4 සංසුB මුහුද4, �> සුA 
වැpල4, අතOB පතර ඇY මුහුද පැ4තට බරව වැඩුන ුසN �ක ෙපාp ග^ ඇයෙ1 දසුනට හසුවු>. 
ෙහ.ටලෙv සදx තලෙv ;O සුA ගරාo වැට අHෙB රV ගෙඩාp පැහැY මp ෙප.a� වල ඇY පාට 
පාට ෙබ.ගB]ලා පැල, ෙකාළ වලට වඩා මp වMB u� ඇත.

r) රැ^ වැෙටන ]ලාසෙයB තමා ඉBෙB පෘV]ෙv tමන ^ථානෙv දැH ;යBනට පුxවB ද? 
එෙහම ද2ෂතාවය2 YෙයෙB ජා4යBතර රහ^ ඔ4Vක)වBට4 රට රටවල සංචාරෙv ෙයy 
ඇY ගෘහ >/මාණ ¤puයBට4 පමණH ;යල ෙකාෙහද තැනක Mය]ලා YෙයBන2 ;ෙයgවා 
NOයBYට මතකH.

“� /M..� /M…� /M……� /M…� /M…� /M..”

>o යහන අසල ඇY ඇයෙ1 5ලැ2ෙබO 8800 මුA හ¯B නද ෙදH.
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“හෙල.!”

“ඔයා ෙමෙහ? නැ�ටලා ද?”

“ඔg. සුබ උදෑසන2!”

“දැB හමුෙවBන පුxවB ද?”

“මට Q>4V දහය2 ෙදBන ක)ණාකර.”

අ>4 පැ4ෙතB සbබBධය ]සB� වු>.

තමා ඉBෙB ෙකාෙmද? ෙමr ආෙg tමකට ද යනාoයට uzV) සපයBනට කතාව අවසB 
වBනට ෙපර N OයBYෙ1 මතකය ඇයට උපකා� වූවාය.

^ථානය දtණු ඇෙමOකා මහා n}පෙv උVOBම ඇY ඇෙමOකා එ2ස4 ජනපදයට අය4 
ශාBත ෙජ.B^  පතH. කැ�p ෙබා2ෙ2 ෙමම සුuO ෙව^&B Oෙස.� ෙහ.ටලය urටා ඇත. 
සඳxතලෙයB එහා ඇය Aටුෙg දdෙකාළ පැහැයට ළංවන >p පා&B වූ කැ�<යB මුහුදH.

“ෙජ� එක ෙවලාවට ආව ද?”

රBවB ෙnහෙයB යුV සුBදOය මුහුණ වැෙසන ෙ^ අගනා අg ක�ණා{ යුගල2 පැළඳ =&H. 
එය හ/ෙb^ >ම කළ ජැf ඔනා�^ අg ක�ණා{යH. rම 2 �ඩා සඳහා ෙමය ]ලා=තා ෙල.කයට 
ඉoOප4 ෙක)ෙB පසුqය �ත සමෙvය. එදා යූෙර. 650 2 පමණැY වූ ෙමය අද ෙමවැ> සමාජ 
පසුතලයක ඉBනා කාBතාව2 ඉ2ම qය ]ලා=තාව2 යH ;යා පළ�BෙBව4 නැත. එHBම තමා 
ඉoOෙv ඉBනා කාBතාවෙ1 <ද වැ| ඇY මාන=ක4වය හැ�න ගBනට N OයBYට ත4පරය2ව4 
qෙv නැත.

අg ක�ණා{ෙයB සඟවන ුබැO මුහුෙ� ඉYOය �මYය ]සp පB ෙතා8uය;B වසාෙගන. 
ඇය හා N OයBY ෙතපලBෙB ඉං1 �= බසH.

“දැB ආර2ෂක �Y වැ{ >සා wවB ෙතාටුපෙp පුnගMක ෙජ� යානා ;යපු ෙවලාවටම අහසට 
න1ගBන ඕන.”

සු�uයට එය ඇසුනාදැH සැක සrත ය. ඇයෙ1 ෙන4 ෙකාළ >p පැහැY මුහුෙn තැ>B තැන 
<ෙඳන සුA ෙපණ රැz ෙදසට ආක/ශනය } ඇ4තා ෙ^ය. ෙදෙදනාම >සංසල පOසරෙv රස 
]Bදහ.

“අහBෙB නැnද ඇH එBන ;gෙව ;යල.”

“මම දැ2ක >g ෙය./2 ටHb^ ප4තෙ/.”
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ඇෙමOකාෙg ඊසාන oග මුහුA §රෙv ඇY >g ෙය./2 නුවර මුn රණය ෙකෙරන ජන8Oය 
පුව4පත රෑ එzවBනට ෙපරVව >Oත oග මුහුA §රෙv ෙහාMවු\ නගරය ද2වාම ෙගන යBනට 
ඔවුB ද2ෂය. තමා ඉoOෙv අසුB ග4 තැනැ4Yයෙ1 නවතම ෙපbවතාෙ1 අYB එp� ග4 
දහහත2ව4 ෙනාuO ෙයෟව>යකෙ1 ඡායා�පය2 අද oන ප4රෙv uටුව;B අO2කාල2ම u� 
යන ෙ^ පළ } ඇත.

“ඇය මට ෙමෙහම වුෙB?”

<~නු හ¯B >zය අසH.

“ඇH ඔයාට ඔ^කා සbමානය ලැබුෙB?” N OයBY ඇසුවාය.

“ෙමාක2 ද?…. ෙමාක2 ද ඔයා ;gෙව?”

කණට ඇහුණ ද තමා බලාෙපාෙරා4V ෙනාවූව2 ඇෙසන අෙයt ඊට සවB ෙදBනට සූදානb 
නැත. Yගැ^සුන ඇය මුහුoB ෙන4 මෑ4 කර N OයBY ෙදස බැxවාය. අg ක�ණා{ VMB ඇයෙ1 
දෑ^ ෙනාෙපෙB. අනුමානෙයB ඇයෙ1 ඇ^ ඇY ^ථානය >Nචය කරග4 N OයBY එක එpෙp ඒ 
oහා බලාෙගන =&යාය.

“ඔයා තමH ෙල.ෙක ඉBන ෙහාඳම මෙන.�;4සකවOය ;යBෙන පුAමය2 ෙනාෙg.”

මුMBම ෙපනුෙB ෙදෙතාෙp මුAB වූ =නහවH. ෙහාඳම >zය සbමානෙයB uAb ල4 
තැනැ4Yය අg ක�ණා{ t�ටම ගැෙලgවාය. අතට ගැල වූ අg ක�ණා{ය oහා ඇය බැxෙg 
tVහ ලෙයB. ඒ4 නළල රැM ෙනාකර. හOයට ඒක ෙවන ෙකෙන2 එයාෙග ෙදෙනෙ4 රඳවලා 
Yබුෙන ඇH ;යලා ෙහායාගBන වෙ1. සුuO සුBදOයB මුහුෙ� රැz ගැන >තරම කpපනාෙවB 
=&Y. මනා පුහුණුව ඇY ඔවුB ෙවන ෙnවp =යpල අමතක වුව4 මුහුෙ� රැM ඇYවන ඉOයg 
ෙග}ම2 ෙනාලැෙ5 නb ඉෙ5ටව4 ෙනාකරY. පB ෙතා8uය ද ඉව4 කර ඈ දෑYB රBවB ෙක^ 
කළඹ සක^ කරග4තාය. ඇයෙ1 මුහුණ දැtbකxය. ඇෙමOකානු ෙඩාල/ QMයන වMB ඇය 
ආදායම උපයBෙB ඒ ල^සන මුහුණ >සාෙව>.

“හOයට හO. අuට Yබුන යම2 නැY වුනාම අu අහනවා ඇH මට ෙමෙහම වුෙB ;යල. ඒ4 
අuට සු]ෙNෂ ෙදය2 ලැබුනම අu අහBෙB නෑ ඇH මට ෙමෙහම වුෙB ;යල,” �ම4 >zය 
;යBෙB ආයුෙබ.වB ;යBනට ෙමB එකV කරග4 ඇ�M Vඩු උඩ >කට රඳවQ>.

“ඇෙමOකB ෙට>^ °ර ආත/ ඈN එෙහම ;gෙව,” N OයBY uzV) වශෙයB ;gවාය.
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ෙමෙත2 මුහුණ අ~) කල කd වලාtx ඇයෙ1 uයක) මුහු*B පහව ෙගා^ හමාරය. ඉතා 
ඉ2ම*B �4ත ආෙgගයB ෙවන^ කර ගBනට ඇY හැ;යාව4 රංගනෙv ද2ෂතාවය2දැH 
N OයBYට =Yණ.

“ඔයා හO බුn�ම4 තැනැ4Yය2,” >zය ;යH.

“ඔයා ශ2Yම4 කාBතාව2. ඔයාට ල^සන4 එ2ක ලැ<ල Yෙයන ඒ ෙපෟ)ෂය4 අමතක 
කරBන එපා,” N OයBY rනාෙවQB පැවසුවාය.

“මම සYයකට ඉBන ෙබාBෙගා ෙබාBෙගා බංගලාව ග4ෙත. කAd <[ rෙ4 පෑ)ණ ුVවාල 
ෙලවකBන.”

“>වාඩුව2 ගBන එෙහනb.”

“>g ෙය./2 වල සමාජෙ^වා කටයු4තක සාදය2 අද රෑට Yෙයනවා. මම දැB යනවා. මට 
ආෙය4 ෙල.ෙකට මුහුණ ෙදBන පුxවB ඔයා >සා. මෙ1 ෙපෟ)ෂයට ශ2Yය ෙදBෙන ඔයා.”

ෙහාMවු\ නdෙව2 හා සමාන කඩවසb ෙnහය;B යුV ත)ණ ෙgට/වරයා පැQණ ෙදෙදනා 
ඉoOෙv උදෑසන ආහාරය uzගැB}ය.

“මා4 එ2ක ආපහ ුයනවා ද? නැ4නb මම qrB ෙජ� එක ආපහ ුඑවBන ද? ෙබාBෙගා 
ෙබාBෙගා ]ලා එෙ2 සYෙයB කැමY දවස2 මා ගාෙB ඉBන.”

ඇය තැ�M පැහැY ෙදාඩb යුෂ }A)ෙවB <gෙg එක උwර;. පළV) බ~ෙනB කටට ග4ෙ4 
ඉAණ ුහතරැ^ දාA කැටය2 ෙලසට කපන ලද පුං� අඹ කෑpල2 පම*. පළV), ජෑb, =ර8, පෑB 
ෙ22, ෙ5කB, ෙසාෙසජ^ සම�B ෙbසය අංග සbපූ/ණ උෙn ආහාර ෙgලක =Oය ගY. N OයBY 
<4තර ඔbල� සහ ෙරා^ කරන ලද පාB ෙපY ෙබදා ග>ny >zය අ>t4 කෑම ;=ව2 ෙනාAටුවා 
ෙ^ =&යාය. N OයBY ආහාර ෙගන හමාර කරන ෙත2 >zය ෙmසp නැමY ඇට ව/ගෙයB 
ෙපරාග4 =ර8 එකV කළ �> ෙනාමැY wවාතමාලා රෙටB ආ ෙක.u ෙක.8ප ගණනාව2 පානය 
කළාය.

මුVවB ද4 ෙපBනා ඇය ද2වන =නහව න}න දBත ෛවn ය ෙ2�4රෙv තව4 හපBකම;. 
අෙනt4 කෑම [ම =යpලටම වඩා ෙක.u හා =ගරැ�ටුෙවB �ව4ෙවන ඇයෙ1 ද4වල ;=A කහට 
පැpලම2 නැත.

“මා4 එBනb යBන.”

“ඕන එක2.”
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තමාව ෙගBවා ග4 සු8ර=nධ >zයෙ1 අවN යතාවය සbපූ/ණය. තමා සපයBෙB ෛවn ය 
ෙ^වය;. ඊ ට ලැෙබBෙB ෙgතනය;. ෙලBගVකම එr ෙකාට^කාරෙය2 ෙනාවBෙනrය. ලබා 
ෙදන ෙ^වය සඳහා තමා යවන t]Bතා=ය ගණB ෙනාබලාම ෙගවා දමන ෙමම >zය නැවත >g 
ෙය./2 නගරයට qය පසු තමාට ෙජ� යානය එවBන අමතක වන ඉඩකඩ ඉතා වැ{ය.

N OයBY ෙල.කෙv ෙහාඳ ඉpxම2 ඇY මෙන.�;4සකවOය;. ලංකාෙg ]Nව ]n යාලෙයB 
මෙන.]n යා ]ෙNෂෙgy උපා�ය2 හදාරා වැ{Aර අ£ යාපනය සදහා ඇය ඇෙමOකාවට පැQ*යාය. 
එry ,.එa.±. උපා�ය අවසB කරනවා4 සමඟ ඇයට අහbෙබB මුණ ගැසුණ ුසු8රකට ෙහාMවු\ 
>zයකෙ1 A;B තැ} =යo]නසා ගBනට qය �]තය ෙ5රා ගැ�මට හැ;වු>. ඉB ලද >හඬ 
8ර=n�ෙයB එක oෙන;B N OයBYෙ1 �]තය සදහටම ෙවන^ වු>.

>zයB හැ)ණ ුකළ ඉහළ ෙපෙp ධන tෙgරයBෙ1 භා/යාවB ෙ^ම කලබලකා� o] ෙගවන 
]ධායක තනV) උසුලන කාBතාවB ද N OයBYෙ1 මෙන.�;4සක ෙ^වය >තර ෙසායY. 
ඔවුBට අවN ය ෙවන4 ;=වtට ;යාගත ෙනාහැ; ෙn ගැන ඇය හා කතාබෙහB මනස සංසුB කර 
ගැ�මටH. චංචලකා� =4 වලට ෙබෙහ4 ��ටු MයBන ඉ2මB ෙනාවන ඇය කතාබෙහBම =4 
සුව කරBන දB�ය. ඇෙමOකානුවB අතර ස�ප සබඳතා පව4වන යහx ෙයෙහzෙය. ඉතා ^වpප 
බව N OයBY රටට පා තබනවා4 සම�B අවෙබ.ධ කර ග4ත;.

ඇයෙ1 <ලැ2ෙබO 8800 ට එ^.එb.එ^. ප*වුඩය2 ලැබු*.

“මට ඔයාව වහාම අවN යයH.”

“ෙකාෙහyද?”

“මම ඉBෙන ෙසB� ෙජ.B.”

“මා4 ෙමෙහ.”

“t)~ ෙබා2ක. දහවp ෙදකට.”

N OයBY එr සඳහB ෙවලාව ෙදස බැxවාය. පැය2 ඇVලත ශාBත ෙජ.B  පෙතB uටවන 
බ4තලකට නැ¥ෙග නැ4නb ශාBත ෙත.ම^  පෙ4 ෂාල� අමාM wවB ෙතාටුපෙp නවතා ඇY >g 
ෙය./2 යන >zයෙ1 පුnගMක ෙජ� යානය මග හැෙරන ුඇත. තමාෙ1 ෙ^වය සඳහා ඇY හo= 
ඉp�මකට බැහැ ෙනා;යන N OයBY >g ෙය./2 ගමන අවලංw කරන බවට >zයෙ1 ෙජ� 
යානෙv wවB >යමුවාට දැBවූවාය. ආපහ ුයන හැ& ගැන ප^ෙස කpපනා කරBන ඉටාග4 ඇය 
ෙහ.ටp QAලට qෙv t)~ ෙබා2කට යන ුu*ස ටැ2=ය2 ෙසායාය.
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වාහන ෙදකකට පමණ2 එකවර යා හැ; පට ුපාරවp uO ශාBත ෙජ.B  පෙ4 ටැ2= රථ 
>මැව ඇ4ෙ4 uක8 කැ5 රථයකට යා කරන ලද බංt ගැසූ ආසන සහ රවුb වහල;B මුAන 
පමණ2 ආවරණය වූ uටුපස ෙකාටස2 සම�>. ෙnABෙB පාට වMB හා රම¬ය §Bත රටා 
වMB ව/ණව4 වන ෙමම ටැ2= රථ  පත වටා >තර එහා ෙමහා යY. ෙව^&B ෙහ.ටලෙv =ට 
t)~ ෙබා2කට යන ]යදම වූ ෙඩාල/ අට අෙ4 රඳවා ග4 ඇය පාරට uයමB මැBනාය.

ෙනාවැbබ/ =ට මැH ද2වා ෙමr සංචාරකෙය. u� පව§. සුuO සුෙඛ.පෙභ.� පාෙවන මහා 
නගර වැ> ෙනෟකාවBෙගB පැQෙණන ඔවුB ඇෙමOකානු ෙමBම 5/තාB ය  ප4වල ද සැO සරY. 
ශාBත ෙජ.B  පෙ4 wවB පථය2 නැත. ඊට පැQ*ය හැ2ෙ2 ම�B හා වාහන 8රවාහනය කරන 
බ4තල;B, තමාෙ1ම පුnගMක ෙබ.�ටුව;B ෙහ. මුහුA wවB යානය;B පම*.

N OයBYට පOහරණය කරBන ;යූ ෙබාBෙගා ෙබාBෙගා ]ලා නැමY බංගලාව >දන කාමර 
ෙදක2 පමණ2 ඇY පුnගMක සංචාරක මැAර;. එr ශාBත ෙජ.B  පෙ4 ඇY ෙලාtම urනුb 
තටාකය ද ෙවH. කෲ^ ෙබා2ක ආසBනව ur& එය ඇ4ෙ4 ධනපYයB වසනා උV) ෙචා2ල� 
<ලය නැමY ෙපෙදෙ^ය. N OයBY නවාතැB ග4 ෙව^&B සංචාරක ෙහ.ටලය ද ෙමම කාලෙv y 
මාස හයකට හතකට කzB ෙවB කරගත යු4ත;. සු8රකට >zයකට නb එr කාමරය2 ගැ�ම 
ෙලෙහ= යH N OයBY දBෙB එය තමාට ෙවBකර ABෙB >zය බැ]>.

t)~ ෙබා2ක ආN Oතව සංචාරකයB සඳහා වූ කෑb8 1 රවුB\ එක;. තමBෙ1ම ´ඩාරම2 
ෙගනැ]4 එr වැpෙp >oයBනට4 මුදp අය ෙකෙරH. tඩා ටකරb මඩ ුවැ> වැ=;z ෙනාමැY 
>දන කාමරය2 වුවද රා4Oයකට ඇෙමOකානු ෙඩාල/ ෙද=යයකට වඩා අ�ක මුදල;B යුVය. 
පු)ෂයBට හා කාBතාවBට ෙවB කරන ලද ෙපාA වැ=;z හා ^නාන ^ථාන ෙමම සංචාරක යBෙ1 
පා]a�ය සදහා ´ඩාරb µQෙv තැ>B තැන ඉoකර ඇත. ෙකෙ^ ෙවත4  පතට rQ ඉතාම4ම 
ද/ශ�ය මුහුA ෙවරළ ඇ4ෙ4 එr බව සංචාරකෙය. ෙමBම  ප4 වැ=ෙය. ද අ]වාදෙයB uzග>Y.

uක8 කැ5 රථෙv සංචාරක ෙහ.ටp වල වැඩට යන කd හම ඇY තරබා) =)) rQ 
ව/�>යානු  ප4 වැ=යB අමුV ඉං1 �=ය;B කතා බෙm. සුA හම ඇ4ෙ4  පෙ4 වාසය 
ෙනාකරන සංචාරකයBටය. මුහුA සුළෙඟB ෙකා�ඩය හැම අතම uයාඹny වටuටාෙg ඇY ග^ලබු 
ග^, ෙකෙසp, අBනා= ප~) හා ෙපාp ග^ අතOB වැM ආතා ගස2 ද N OයBY දැ2කාය. ස)වට 
වැඩුණ ු)2 අ4තන ග^, ]]ධ කැනා^ ව/ග, මMB uO අරMය ග^, අ4 ෙදකම එකV ෙක)ව4 
වසනු ෙනාහැ; දැවැBත වදමp ද වටuටාව සුBදර කරH. N OයBY මුහුA ෙවරළ ෙවත පා තැබුෙg 
=ෙ4 tVහලය;B ෙනාෙවH. හo=ෙvම තමා කැඳවන ෙමවැ> අය කරන ;යන ;=ව;B පුAම 
ෙනාවBනට ඉතා සුx කාලය;B N OයBY පු)Aව =&B�ය.
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ෙපෙනන මානයක ඇ4ෙ4 පා කර හOන ලද මුV ඇට ෙ^ අgවට ozෙසන මුහුෙn ෙවරළ ට 
ආසBනව නැංwරb ලා ඇY සුෙඛ.පෙභ.� )වp ෙබ.�ටුව;. ෙබ.�ටුෙg rස ෙවරළට ෙයාමු කර 
නැංwරb දමා ඇY >සා එr නම ;යවත ෙනාහැ;ය. ෙබ.�ටුෙg පුමාණෙයBම එr කාමර හතර2 
පහ2, නාන කාමර ෙදක Vන2, සාලය2 හා න}න පBනෙv මුdතැBෙගය2 යනාoය ඇYබව 
N OයBY දB�ය.

සුA �> ඇY� ෙල=B ඇY ෙවරෙ� ;=වt නැත. ෙවරzB ඔ5ෙබr පB ප~) හා ෙපාp ග^ 
අසMB ඇY ෙසවෙB >දා ඉBනා වp බූ)වB රැළ;. ෙpනුB ෙමB හැම අත oවයන මුග&ෙය. 
N OයBYව ගණB ෙනාග4හ. උ2 වගාව oයුණ ු;�ම සදහා යට4]¶ත පාලකෙය. ෙb  පතට 
මුග&ෙය. හ~Bවා ABෙB ස/පHB සහමුMBම වඳ කරBනටය. අද ෙමr ස/පෙය. ;=ෙව2 නැත.

ෙපාp ගස;B r& අ{ෙv වැෙටන ෙපාp ෙග{යක සnදය;B ටකරb මඩ ුසංචාරක කාමරය;B 
oව එන ඉBoයානු කාBතාව2 ෙපාp ෙග{ය අසුලා ෙගන ආපසු කාමරයට Oංගා ග>H. ඒ හැම 
වතාවකම ෙදාර අඩවB කරBනට ෙපර N OයBY oහා tVහලෙයB බැpම2 ෙහලBනට ද 
ඉBoයානු කාBතාව අමතක ෙනාකළාය. බටrර වා�B Vල නැY අනුB ගැන ඇY tVහලය 
ආ=යානුවBෙ1 ජානුගත =Oත2දැH N OයBYට =Yණ.

“N �..”

කෑM ෙදෙ2 නාන ඇ~ම;B නමට පමණ2 ]Mවසා ග4 සුny ෙවරෙ� පය වැෙදny ur�ම 
නතර කළාය. ෙතත ෙ5ෙරන රBවB ෙnහෙv තැ>B තැන වVර <ංA r) රැ^ වMB ozෙසH. 
�මYය ආරා<කරෙv ෙතp ධන tෙgරෙයtෙ1 ඇෙමOකB <OBදෑය. ඔවුB අවු)nෙදB භාගය2 
වාසය කරBෙB 8රංශෙvය. ඉYOය ඉරානෙv ගත කරY. ඉරානෙv වසනා කාලය ඇෙමOකB <Oඳ 
ගත කරBෙB ඉතා අපහසුෙව>. තමනට O= ෙ^ ඇද පැලැඳ ෙගන ත>වම ගමB <මB සඳහා ඇY 
තහං�ය ඇය =ත කාB=ෙයB පුරවH.

“මම අ5Apලාට ;gෙව නැහැ. ඒ4 දැB මට ඉරානය එපා ෙවලා. මාස හය2 ෙකාෙහාම ඉBන 
ද? ෙග.>ය2 Qස හOයට ඇ~ම2 ඇඳB යBන තැන2 නැහැ. හැමදාම එකම අය මුණ ගැෙහBෙන.”

අසල වූ කපා දමා <ම ෙහළන ලද ෙපාp බඳක N OයBY වා{ග4තාය. ර4ව ඇY මුහුA ෙවරෙ� 
උඩ ුබැM අතට වැY)ණ ධනවYය ඇ^ uයාෙගන අgව තuB�ය. r) රැ^ වMB හමට වන 
හා>ය ඇය ෙනාදBනවා ද? සමකය ආN Oත  ප4වල ජනතාව අgෙවB ආර2ෂා වBනට tඩ 
ඉහළා ෙගන යY. ඒ ඔවුBෙ1 කd හම r) රැ^ වලට ඔෙරා4V ෙදnyය. සැෙන;B uz^ෙසන 
;Oග)ඬ පැහැY සුA හම ඇY අය මහදවාෙp අgව තuBෙB පාට ෙවන^ කර ගBනටය.
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ඇයට ඇY තරb rෙ4 Aක ;යBනට ඉඩ y N OයBY >හඬය. ෙවන^ කරBනට ෙනාහැ; 
පOසරයක y ෛචත=කයට ෙමBම ශOරයට ද ෙදන ෙබෙහ4 8රYඵල රrතය. rෙ4 ක;යන 
ෙgදනාව ෙනාෙ4ෙරන අයට ;යා ඵල2 නැත. තද කරග4 ආෙgග ඇයෙගB වචන ෙල=B 
uටෙවBෙB ෙවරෙ� හැෙපනා රළ පහරවp හා හO හOයටය.

“ෙමානවා හO අx4 ෙදය2 ඉෙගන ගBන.”

“ඉෙගන ගBන?” ඇය අහBෙB හඳට යBන යH කවු) හO ඇයට fවා ෙ^ය.

“කෑම උයBන. වූp ෙගාතBන වෙ1. උපා�යකට ෙනෙb.”

“ඉෙගන ගBන rත ෙදBෙන නැහැ.”

“2 �ඩාව2?” N OයBY අසH. ඒකාක� �]තය;B ගැලෙවන ුහැ; වBෙB ෙමෙත2 ෙනාකළ 
ෙදය2 ;�ෙම>. ඇය ඒ uzබඳව ]^තර කළාය. සමාජ ෙ^වයක >රත }ම ෙහ. ෙවන අෙය2 
ෙවනුෙවB ;=යb වගfම2 දැ�ෙමB තමාෙ1 පාxව මකා ගතහැ; බව N OයBY පහදා A>. 
]වාහෙයB පසු ෙමෙත2 කල2 ද)වt ගැන rතා නැnදැH N OයBY ඇසුවාය.

“ද)ෙව2?” එම වචනය ඇයෙ1 කෙටB uටවුෙB ෙමෙත2 ෙසායා ෙනාග4 1 රහ ෙල.කය2 
ගැන ෙකෙනt සඳහන2 කළා ෙල=>. ඇය වැM ගසා දමා නැq�ෙ� නව පණ ලnoය2 ෙලසය.

“එතෙකාට මට වැඩ ෙගාඩ2 YෙයH. නැ� ෙකෙන2 ෙසායා ගBන. gයායාb කරBන පුnගMක 
පුහුණුක)ෙව2 ෙසායා ගBන. මට පැO^ යBන පුdවB බබාෙ1 කාමරයට බඩ ුගBන.”

“සෑෙහන වගfම2.” N OයBY මත2 කළාය.

“ඔg. ඔg,” ඇය rස වනා එකඟ වB�ය.

“මගy අත අOBන බැO වැඩ2.”

“මට4 ඕනෑ එෙහම එක2 තමH.”

“ඔය ෙදBනම ගBන §රණය2,” N OයBY ;යH.

“මමH අ5ApලH අද රෑට ඇෙසාෙලයා/ එකට කBන යBනH r&ෙය. අෙ8 ෙbෙ^ ඔයාට ෙදBන 
;යල මම දBවBනb. ඔයාට කැමY ෙදය2 කBන ෙබාBන. කැමY ෙකෙන2 එ2කB යBන. මෙ1 
<ල එවBන ඉරානෙv මාMගාවට.”

N OයBYෙග ෙදෙකාපුp අසMB ඇY වායුව චුbභනය කළ ඇය oව ෙගා^ වVරට පැන ෙවරළට 
නුAෙරB නැංwරb ලා ඇY )වp ෙබ.�ටුවට ,නා qයාය.
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ශාBත ෙජ.B  පෙ4 ෙන./4සH\ පාෙ/ urටා ඇY ඇෙසාෙලයා/ අවBහෙp ආහාර අනුභවයට 
මාස හයකටව4 කMB ෙbසය2 ෙවB කරගත යුVය. අ5Apලා මහ4Qයෙ1 ආසනය ලැබූ 
N OයBY එr qෙv ත>වමය. 1 �B ක� ෙපාp;O ෙහාnද;B රස ගැBවුන ුඉ^සB සු8 එක රස 
]Bෙn ඈත එuට කෲ^ ෙබා2ෙ2 qෙලන හැBදෑ අහස oහා බලාෙගනය. තැ�M පාට, ෙර.ස පාට හා 
ලා දb පාට වVර සායb ගෑවා2 ෙමB අහෙ^ පාට ෙවන^ ෙවny කෲ^ ෙබා2ෙ2 නැංwරb ලා ඇY 
අෙBක මාoMයBෙ1 නැg, ෙබ.�ටු, )වp නැg එ;B එකාට ]rd කරගBනා tඩා ද)වB ෙමB 
මුහුA රැpෙp ඉහළ පහළ යY. අවුdපස u*ස ෙගන ආ =MBඩාකාර ෙචාකල� මූ^ මත රVම රV 
^� ෙර.ෙබO ෙග{ය;. uඟාන මැnෙn රැඳ වූ u�ට ුබbබුව;B එzයට ආව2 ෙමB rටගැB වූ එය 
වටා රV පැහැY ·^ෙබO පැ* ෙස.^ එක;B රටා ඇඳ ඇත. එr ත>යට QB� ෙකාළය2 හා �> 
කැටයම2 ද එ2වු*.

ලංකාෙg ෙෆ.� ර^ සංචාරක ෙහ.ටලෙv අවුdපසය2 ෙලාව Qල අ�කම අවුdපස ෙල=B 
කලකට ෙපර y ෙල.කෙv සුපතල වූ ආකාරය N OයBYෙ1 මතකයට නැ¨*. ර4තරB පැහැY �> 
ෙකාළය;B වටවුනු එය ඉතාM කසාටා රසෙයB වූව;. පළV) වMB මුAන සැරසුන අතර අHON 
2 �b ෙචා2ල� සහ Oටක rටෙගන මාx බාBනtෙ1 ෙචාකල� 8රYමාව2 ද ඊට එකV වු>. 
අවුdපසට අය කල මුදල )uයp එ2ල2ෂ හය=යදාහකට අ�ක වු*. ඒ එම අවුdපස ල^සන 
කරBනට ඒ සම�B තැ< කැර� අසූෙg සුA >p මැ*ක >සාය. සංචාරක ෙල.කෙv තරඟ වoන 
ලංකාව4 ෙල.ෙ2 කාට4 ෙදවැ> ෙවBෙන නැහැ යH N OයBY =Vවාය.

ඇෙසාෙලයා/ අවBහෙලB uක8 කැ5 ටැ2=යකට නැ¥ග ඇය  පෙතB uටවන ුසඳහා කෲ^ 
ෙබා2ෙකB ෙහට උෙදBම යන බ4තp ගැන මුග& හBoයට qrB ]පරb කළාය.  ප4 වා�B පුං� 
වරාය අසල තැ>B තැන එ2ව කැ�<යB =ංA ;යY. ඒවා ලංකාෙg y ඇෙහන බHලා වැ> යH 
N OයBYට =Yණ. ලද ෙදHB සැනෙසන  ප4 ජනතාව ෙල.ෙ2 හැම තැනම එක වෙ1 ද? ල^සන 
පOසරයකට4, සN �ක µQයකට4 rQකb ;යන ඔවුB Vල ඇ4ෙ4 ඉතා සVෙටB uO මාන=ක 
ත4වය;. කBන ෙබාBන අ�Bන හා ඔdවට වහලය2 Yෙ5 නb ඔවුB ඉYO කාලය සVෙටB � 
;යBන ෙයාදා ගBනවා ද?

ෂාල� අමාM wවB ෙතාටුපෙළB යBන පුdවB මා&�2 ජා4යBතර wවB ෙතාටුපළට. 
මා&�2  පෙතB ෙකzBම 8රංශෙv චාp^ {’ෙග.p wවB ෙතාටුපළ ෙවත oනපතා ගමB ගBනා 
wවB යානා ගණනාව2 ඇත. {’ෙග.p වMB එයා/ ලංකා wවB යානාවකට නැ¥ෙගා4 බrBන 
ඇහැ; ලංකාෙවB. qය ගමBම wවB යානෙv ආසනය2 ගBන ලැබුෙනා4 දව^ VෙනB ලංකාෙව. 
N OයBY oන ගැBනාය.
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ලලනා ෙක-කතා 6

යශස සම�B ෙපරන 
ෙයා4තර

   ෙසා~) ආදර කතාව;B ප^ෙස යුග o]ය ආරbභ කරපු �Yකා හා අෙ^ල අවු)A දහයකට4 
වඩා කාලය2 දැනට පවුp �]තය ෙගවල Yෙයනවා. සාමෙයB සමාදානෙයB පවුෙp oයුණුව 
ව/ධනය කරග4 ෙb ෙදෙදනා අතර ඉඳrට ෙපා{ ආරවුල2 පුං� ර�ඩුව2 ඇY වූ අව^ථා 
ෙනාYබුනා ෙනාෙවH.

අෙ^ලෙග ගY පැවVb ගැන �Yකාට එයාෙ1 ෙයෙහzෙය. >තරම 8රශංසාෙවB තමH කතා 
කෙ�.“ඔයාෙ1 මහ4තයා හOම ක)ණාවBතH,” “හැoaච ගY Yෙයන මනු^සෙය2,” “අෙB 
අuට කා/වල ෙදාර rටB ඇරල yලH න�Bන ;යBෙන,”ඔවුB fහ.

uටරට ඉෙගන ග4ත සුd කාලයක y අෙ^ල බටrර සං^කෘYෙv සමාජ චාO4 ර වාO4 ර 
මැනැ]B අනුකරණය කළ ෙහHB සාb8රදාHක ලැ�ජා ´ලෑ& ගY ඇVව ගෙමB ෙගාෙඩB ආ 
ත)ණ කා/යාල ෙ^වක ෙ^]කාවBට අෙ^ලව ෙපනුෙB මහ4මා ගY ඇY ෙකෙන2 හැ&යටය.

අ~රන අයට4 නැY අයට4 ළ�B යny සුබ උදෑසන2 පතා ෙගන යෑම ඔහ ුකවදාව4 අමතක 
කෙ� නැත. ෙනාදBනා අය හා කතාෙg ෙයyමට අoමo කරන අය ෙකාළඹ නගරෙv y o] ෙගවBෙB 
පාdෙව>. ගෙb ෙගාෙ\ y ෙමB පාර ෙතාෙ� යන හැම ෙකෙන2ම ඔවුB ෙනාහ~නY. කා/යාලයට 
ෙගාඩවුනු ෙමාෙහාෙ4 =ට තම කා/යාල කාමරයට ඇVd වන ෙත2 හමුවන හැමටම ආL/වාද 
;�ම අෙ^ල ෙනානව4වාම කර ෙගන යH. මුල y ඔහ ු]rd කරනවා යH සැක =_ අයද පසුව 
එවB වද>B 8�Yම4 වූහ.

අෙ^ල හO කැමY ල^සන අයට එකVෙවලා ඉBන. �Yකා ල^සනH. වතාව2 ෙදවතාව2 
හැOල බලBන තරb �මYය2 ෙනාවුනට �Yකාෙග මුහුණ හO =OයාවH. ඇ^ ෙදෙකB >තරම 
බැබxන කාBYය ඇය සVව Yබුණ වඩා4ම කැ, ෙපෙනන ල2 ෂණයH. �Yකා අෙ^ලෙග හැම 
ශා�Oක ඉOයgව2ම පසුපස ඇY =V]M පOව/තනය කරBන දැන r&ය. අවු)A දහයකට4 වඩා 
කාලය2 හැමදාම එකට �ව4 වුනාම අ>2 එ2ෙකනා ගැන අනාවැ; පහළ කරBන පුdවB 
අවෙබ.ධෙයB ඉBන ෙකෙනtට.
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අෙ^ල හැෙරBන කzB හැෙරBෙන ෙමාන පැ4තට ද ;යBන හැ;යාව �Yකාට Yෙයනවා 
;gෙවා4 >වැරoH. අෙ^ල ෙගාඩා2 ආසH ආදරය 2 OයාෙවB ෙපBවBන. තෑq ෙබ.ග අරෙගන 
උ4සව වලට යBන හපනා. උපB oන, ]වාහ සාංව4සOක oන, එයාට ;=දාක අමතක ෙවBෙන 
නැහැ. ෙmVව2 නැYදාක එයා ෙmVව2 හදා ගBනවා සාදය2 දාBන. එයාෙග පා& වලට එBන 
ෙදBනෙගම යාdෙවා ෙපාෙ/. අෙ^ලට තරb යාdෙව. ෙගාඩ2 එය4 එ2ක දැන ඇ~නුbකb Yබුන 
කාටව4ම ඇ4ෙත නැහැ.

�YකාටH අෙ^ලටH ෙදBනටම ආරාධනාව2 ආවා 8ර�4 හා අමBo ෙගB රා4� ෙභ.ජන 
සං1 රහයකට. 8ර�4ෙග ෙගදර y එකV ෙවBනH ෙදBනටH ෙදBනාට ම ඇරයුම. ෙදෙගාpලටම 
rතව4 යහd uOස2 තමා එකV ෙවBෙන. 8ර�4ෙග <Oඳ වන අමBo පහුqය මාස ;rපෙv y 
gයායාම පංY යBන පටB අරෙගන. කා/ය බහුලH ;යල කාටව4 වැ{ෙයB ද;Bන ලැබුෙන 
නැහැ අමBoව. �Yකා වතාව2 අෙ^ලට ඒ ගැන ;යno “අෙB ඔයාට ඔය බර 8රNන නැY එක 
ෙකාaචර ෙදය2 ද?” ;යලH අෙ^ල උ4තර ABෙන.

පු)A පOo තෑ1ග2 හැ&යට ෆැ5 එෙකB කටට ෙකළ උනන ෙම.කා ගැෙට. ෙක2 ෙග{යt4 
අරෙගන අෙ^ල හා �Yකා වෙටB ෙගාෙඩB අ~ර පා4 ෙවny 8ර�4 හා අමBoෙග >වහනට 
පැQ*යහ. 8ර�4 අෙ^ල එ2ක ආ ගමB ෙලාt කතාවකට වැෙටno �Yකා කෑම uzෙයල කරන 
පැ4තට qෙv කාෙලකට ප^ෙස අමBoව දැක ගBන ආසාෙවB.

“අමBo… ඔයා හO ල^සනH දැB.”

“gයායාම පංYෙv y මට �ප ලාව�ය ¤pu*යt4 හමුවුනා. එයා තමා හOයට ෙb2 අ8 
දාBන ;යල ABෙන. අu ඉYB කවදා දැනෙගන r&ය ෙnවp ද? ෙමාෙක. ඕවා ෙපා4 බලල ඉෙගන 
ගBන ද? ෙBද �Yකා?”

�Yකා4 අමBo4 සV&B )ව රැක ගBනා රහ^ හුවමා)වට බැ^ස.

“�Y… ඔයා ෙමෙහද?”

කෑම කාමරයට ඔdව දැbම අෙ^ලෙග ඇ^ අමBoෙ1 වෙතB එහාට qෙය නැහැ.

“අමBo…”

“හෙල. අෙ^ල, ෙගාඩ කාෙල;B ප^ෙසෙන ඔයාව දැ2ෙක.”

“අමBo… ආ… ඔයා… ෙගාඩා2 ල^සන ෙවලා.”
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අෙ^ලෙග මුහුණ ]^මෙයB uOල. �Yකා අෙ^ල ළඟට ;�ටු ෙවලා අත2 යැgවා ඔහුෙ1 බඳ 
වටා. ඒ4 අෙ^ලට ඒ ගැන හැ�ම2 Yබුණ ද ;යල කවු) හO ඔහුෙගB ]මසුවා නb ඔහ ුෙලාt 
අමා)වක වැෙටBෙන.

අෙ^ලෙග කය අවo ෙවලා YෙයBෙන අමBoෙ1 �පෙයB බව �Yකාට අමුVෙවB rතBන 
අවN ය වුෙB නැහැ. තව4 fප ෙදෙන2 සම�B එතැනට පැQ* 8ර�4 සුරතලයට අමBoෙ1 
ෙකා�ඩ කැරැpල2 ඇnදා.

“ෙකාෙහාමද මෙග <OBඳෑ? දැB ළQ^=ය2 වෙ1 ෙBද?”

8ර�4ෙග කතාවට හැෙම.ම rනාවුනා. වැMකතරක මංමුලා වූෙව2 වෙග අෙ^ල වටuට බැxෙව 
කරBන ෙදය2 ;යBන ෙදය2 rතා ගBන බැ)ව. �Yකා හැෙරBනට එතැනට ආ අෙන2 
කවු)ව4 අෙ^ලෙග ]uzසරය Aටුෙව නැහැ.

සා/ථක යුග o]යක uට ුෙපරලන ත)ණ යුවල2 හැ&යටH qYකා තමBෙග ]වාහ �]තය 
සැලtෙg. අමBo තමBෙග ෙසා~) ]වාහ �]තයට ත/ජනය2 ද? අෙනෙකtට ෙමෙ^ දැ2ක 
ගමB =යpල අමතක ෙවලා යන තරමට =YB වසඟ වන තම සැQයා හා තවAරට4 තමා පවුp 
කBෙB ෙකෙ^ද? අෙ^ල �පෙයB ම4ෙවලා පම*B නතර ෙවHද? නැYනb තම =ත වසඟ වූ ගත 
පසුපස හඹා යH ද? 8රNන රැස2 �Yකාෙ1 rෙ4 ]AM ෙකටුවා.

යහd ෙයෙහzෙය. එ2වන ෙමවැ> සං1 රහයක y එr �වය හැ&යට හැමදාම බැබෙලBෙන 
අෙ^ල. අෙ^ල නැYදාට පා& පp. ෙන. අෙ^ල, ෙන. ආතp ;යල යාdෙවා ;gෙg.

අෙ^ල වැ&ල ඉBන සbෙම.හ පාතාලෙයB එzයට ඇදල ග4ෙත නැ4නb අෙන2 අය එයාෙග 
]2�8ත භාවය ගැන 8රNන කරා] යන <ය �Yකාට ඇYවුනා. �Yකා 2 Oයා4මක කරන ලද 
යB4රය2 ෙ^ අෙ^ලෙග අYB ඇද ෙගන අමBoව ෙනාෙපෙනන තැනකට අෙ^ලව එ2කා ෙගන 
qයා.

“ඔයාට {^8OB එක2 ඕන ද?”

“ආ… {^8OB… ඇH අර?”

“ඔdව කැ2tම2 පටB අරෙගන ද ;යල මම rVෙව ඔයාෙග මූණ දැ2කම.”

uය] =rය ලද අෙ^ල ඔහුට ලැබුන කඹය දෑYBම බදා ග4ත.

“ඔg. ඔg. ඔdව කැ2tම2 ආවා. කම2 නෑ. කාටව4 දැB කරදර කරBන එපා. කෑම 
ග4තාම හO යH. ෙගදර qයාම {^8OB ගBන මත2 කරBන �Y.”

34



�Yකා4 අෙ^ල4 ආෙය4 අෙන2 අයට එකV වුහ. රසට උයපු uහපු කෑම uඟB r^ ෙවno 
අෙ^ල සුපු)A පOo හැෙම.ම rනාග^සවන කතා පටB ග4ත. සාදය ජයටම යනෙකාට ෙවO මYB 
rට ග4 ෙකෙන2 “අෙ^ලයා නැY පා& වලට මම යBෙන නෑ” යH හඬ නැ�ය.

r^ කෑම uඟB ඉව4 කළ අමBo අවුdප4 ෙbසයට ඇOය. අෙ^ලH �YකාH ෙගනාපු ෙම.කා 
ගැෙට. ෙක2 ෙග{ය හැෙම.ම රස කර කර කෑහ. අමBo නb ෙ22 කන පාට2 නෑ. ආපහ ුබර වැ{ 
ෙවH ;යල බයට ෙවBනැY. ෙ4 ෙක.u4 [ල කා�ෙඩ qෙය රෑ ෙදෙගාඩ ජාෙම4 පහුවුනාට ප^ෙස.

ගෑණ ුජාYය A/වලH ;යBෙන ප�ටපp ෙබා)ව2. uOQ 8රජනනයට පමණ2 >ම ෙක)න 
යB4ර වෙ1. qYකා ෙගදර යBන හුB තැ>B නැ��ෙට ෙb කතාෙg අවසානය YෙයBෙන තමාෙ1 
අෙ4 බව මත2 කර ග>Q>.
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ලලනා ෙක-කතා 7

ෙභෟYක ආක/ශනය

     ඔහ ුගෙb tමාරයා ය.

එෙහ4 ඇය ගෙb �මYය ෙනාවූවාය. ගම ද V) වන ලැහැෙබB වටවුනු >සංසල පOසරයක 
පැවVන2 ෙනාව ෙකාළඹ නගරයට ආසBන කලබලකා� පසු<මක ur&ය;.

ඇයෙ1 ෙන4 ඉoOෙv ඔහ ුවෙරක ද2 ෂෙය;. ඒ ෙදෙදනාම එzමහෙB ෙකz ෙසpලb කරny ය. 
ඇය ෙමBම ඔහු4 තරඟ වැAෙB ජය1 රහණය ලබන ුu*සය. වෙරක ඔහ ුඅBත ෙම.ඩෙය;. ගෙb 
�මYය පසු පස ඔහ ුහඹා යBෙB එය අB අය ඔහ ුෙවYB අෙ82 ෂා කළ >සා ද? තව4 වෙරක 
ඔහ ුඉබාගාෙ4 ඇ]oනා අතරමං වූෙව;. තමාෙගB අෙන2 අය අෙ82 ෂා කරන දැය4 තමාට 
උවමනා කරන දැය4 අතර ෙවනස හ~නාගත ෙනාහැ; ඔහ ුඅසරණය.

ඇය සහ ඔහ ු�ව4වන >ෙව^ ෙවBකරන තා8පය අසල ඇY අරMය ගෙ^ බර අ4තකට uට y 
ඇය >තරම ෙපා4 ;යවB�ය. එය ඇයෙ1 8Oයතම ^ථානයH. ඇය ;යවන ෙපා4 ;යවBනට 
ඔහ ුද කැමYH. ඇය ;යවන ෙපා4 වල නb rෙ4 ස>ටුහB කර ගBනා ඔහ ුoෙන;B ෙදක;B 
එම ෙපා4 ෙසායා ග>H. ඇයට ෙපෙනBනට ඔහ ුඑම ෙපා4 ෙගන එBෙBය. oන2 ඇය ඔහ ුෙපා4 
අතැYව එනවා ෙනාදැ2කා ෙ^ =&යා ය. >වසට ඇVp ෙනා} ආපහ ුහැ� ෙගා^ ඔහ ුසැෙණ;B 
නැවත ඇය =& අසMB ගමB කර ෙපා4 ඇයට ෙපෙනBනට <ම අත හැOෙv දැBව4 මා ෙදස 
බලBනැH ;යBනා2 ෙම>.

ගෙb �මYය ඇයට ළං වBනට ඔහුට ඉඩ ෙනාy ෙකාමළ කරන බවට ආරං� පැYර යH. ඇය 
කෙ� එය වැටුන බව ඔහ ුද>H. ෙයාවුB වයෙ^ �]ත මතක සටහB එකV කරන සමයක ෙදෙදනා 
අතර කතාබහ පැවVෙB අවම වශෙය>. සංf/ණ සංකලනයක අදහ^ වද>B ෙනාෙදාඩා හුවමා) 
කර ගBනට ඇY හපBකෙb ආNච/යය ඔහුට ෙනාෙ4ෙරBෙB ඇH?

සුපු)A පOo ඇය අරMය අ4තට uට y ෙපාතක ඔdව ඔබා ෙගන. ඔහ ුෙනාසBසුB =YB 
තා8පෙv එහා පැ4ෙ4 ස2මෙB ෙයෙදH. තා8පය ෙක&ය. ෙදෙදනාට එ;ෙනකා පහසුෙවB 
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ෙපෙනH. ඉඳrට ෙබාරd කැටයකට ඔහ ුපා පහර2 එpල කරBෙB =ෙ4 පවYන gයා´ල4වය 
නැY කරBනට එHB හැ;වන ුඇතැH =තා ද? තව4 වතාවක 8රNන =යpල කැ& ෙකාට 
ෙවනතක පා කර හOBනට ෙමB ඔහ ුෙබාරd කැට Qට2 රැෙගන එය හැ; තරb ඈතකට ]= 
කරH. 8රNන වලට uzV) ඇ4ෙ4 ඔහ ුඅත ය. 8රNන අහකට දමා ඒවාට ]ස~b ෙසායනු 
ෙනාහැ; ය.

ඔහුෙ1 ෙනාසBසුB ස2මෙB >මාව2 නැත. ෙපාෙතB ෙන4 ඉව4 කළ ඇය වැ= බර අහස oහා 
බැxවා ය. වැr වළාtd tමන ෙමාෙහාෙ4 ෙහ. වැ^ස මුදා හOන ුඇත.

“ආදරය කරලා පරාජය }ම ;=දාක ආදරය ෙනාදැන =|මට වඩා ෙහාඳH.”

ඔහ ුෙන4 හස ුකර ග4 ඇය ;යH.

“දා/ශ>කෙය2 ;යූ කතාව2 ෙවBනැY.”

;=4 ෙනා;යා ඇය ඊට ඔdව සලා එකඟ ෙවH.

“දා/ශ>ක කතා වMB මට වැඩ2 නෑ.”

ඔහ ුතව4 ෙබාරd කැට අහුර2 අෙ4 තද කරෙගන.

“ඒ වුනාට මම කැමYH.”

උරr^ මඳ2 හtdවQB ඇය fවා ය. ෙපාත වසා දමා ඇද හැෙලBනට පටB ගBනා වVර 
කැට වMB ෙ5ෙරBනට ඇය =ය >ෙවසට ogවා ය.

මහ දවp r) එzය සම�B ඇද වැෙටනා වැ= වVර <ංA මහ4 ]ශාලය. එHB ෙතෙමන තාර 
පාර Ab දමH. නැවුb සුවඳ2 පOසරය ෙවලා ග>H. ර2 �ත වහල2 ෙසායා ගBනට ෙනාහැ; වුන ු
ෙතත බOත t)pෙල2 ෙතමුන ුuයාප4 ආයාසය;B ගසQB ඉ2ම*B uයාසර කරBනට 
උ4සාහයක ෙයෙදH. වසා ෙනාමැY ජෙBලෙයB, ඇද හැෙලන මහ වැ^ෙ^, Q& කරග4 ෙබාරd 
අතැYව තවම4 ස2මෙB ෙයෙදනා ඔහුව, ඇය දැ2කා ය. ෙත� qය ව^4 ර ගැන ෙහ. ඉrB ක*B 
ෙ5� වැ2ෙකෙරනා වැr වVර ගැන ඔහුට ගණන2 නැත.

වසා දැම ූෙදාර මඳ2 ]වර කළ ඇය ඔහ ුඇම§ ය.

“ෙමාකද ඔය කරBෙන?”

“ආ…”

“වැ^ෙස ෙතෙමBෙන ඇH?”
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ෙබාරd කැට අත හැOය ඔහ ුවැ= oෙයB අත ෙmy යBනට හOH.

“යBන ඇVලට වැ^ෙස ෙතෙමBෙන නැVව.”

“සඳ ;~Oෙ1 අ¸ෙය.ගය ෙපාත ;ෙයgවා ෙBද?” ඔහ ුඅසH. ෙb ෙපාත ඔවුB ෙදෙදනම 
අ§තෙv දවසක ;යවූව;.

“ඔg.”

“සඳ oෙලBෙන r) එzෙයB.”

“ඔg.”

“r)ට අHY සඳට අHYය2 නෑ ;~Oයකට ෙපb කරBන.”

“ඉYB?”

තා8පෙයB පැන අවු4 ඔහ ුමඳ2 ]වර ෙදාර අ<යස rටෙගන.

“මම ඔයාට වඩා වයෙසB ෙගාඩා2 වැ{H.”

“ඉYB?”

“ඔයා හO බුn�ම4. �]තය ගැන.”

“අහBන සVටුH.”

“නෑ… මං ;gෙg…”

“මම ගෙb �මYය ෙනෙමH ;යල.”

“එෙහම ෙනෙමH මම අදහ^ කෙ�.

ඔහුෙ1 දෑ^ A;B බරH. ඇයෙ1 ඇ^ දඟකාරH.

“�ම4 බවට වඩා බුn�ය ඕන දවසක බාර ගBනවා.”

ඇය rනාෙවQB පවසH.

“ෙදBන ෙදය2 නැ4නb?”

ඔහුෙ1 හඬ ද A2බර ය.

“එෙහනb ගBන ෙnt4 නැහැෙන.”
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ඇයෙ1 ෙපාuයන දඟකාර ෙනාH~p ෙතාp =ප ගBනට ඔහුට ආශාව2 ඇYවු*. ඔහුෙ1 ෙදපා 
ඔහුට4 ෙනාදැ�ම ඉ2මB වුනා. ඇඟ rO වැ�ෙටන ]n යු4 තරංග ෙදෙදනාටම දැනුෙන ඇද හැෙලන 
මහ වැ^ස සම�B ෙදද)b AB ෙහන හඬ >සා නb ෙනාෙg. ඔහ ුළං වBනට ෙපර අඩවB වූ ෙදාර 
හඬ ෙනානැෙඟන ෙ^ සbපූ/ණෙයBම ඇය වසා දැමුවාය.
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ලලනා ෙක-කතා 8

ඇල{B ෙ1 tමාOය

    “මචං, ෙමයා කැත ගෙහB වැෙටන ෙකාට Y<aච හැම අ4තකම හැ8uලා වෙ1 ෙBද?”

සා8පු සංf/ණෙv එකA කඩය;B ව4 යම2 Qල y ගැ�මට ව4කම2 නැY ෙකාpෙලා රැල2 
න/මදා අසMB ;යාෙගන qයහ.

“වැ>යB කd වැ�යB, කැත නාඹර වැ�යB” වැ> පද tඩා කළ පටB තමB ෙවත එpල වූ 
බව දBනා න/මදා ෙමවැ> ෙනාෙහා<නා කතා වMB tuත වූෙv නැත.

කා/යාලෙv තම ෙbසය සෑමදාම මp සැරසුම;B ල^සන ;�මට ඇය පු)Aව =&යාය. සමහර 
]ට අහළ පහMB යන අයෙ1 ෙන4 තමB ෙකෙරB මෑ4 කර මp ෙදස ෙයාමු ;�මට තමB ග4 
උ4සාහය2 වBනට ද පුdවනැH ඇයට =Yණ. මp වලට කවද4 8Oය කළ ඇය දැB ෙb මp 
සා8පුවට ෙගාඩවුෙB ද අd4 මp fපය2 රැෙගන යාමට.

“න/මදා Q^, w\ ෙම.>B!”

“w\ ෙම.>B Lලා, ෙමානවද Yයන අd4 මp?”

“ඇB_Oයb^ ආවා. ෙලාt ඒවා.”

“කාෙගB ද ෙගනාෙg ෙbවා? හOම ල^සනH. ෙගාඩ දවස2 YයාගBන පුdවB ෙවH.”

“න/මදා Q^ මp ගBන හැ&යට මp සා8පුව2ම දා ග4ත නb ෙහාඳ ගාන2 ඉV) කර ගBන 
Yබුණා.”

“මං මp සා8පුව2 දැbෙමා4 Lලාෙ1 <^න^ වලට පාඩුHෙන.”

Lලාෙ1 මp සා8පුවට මp සපයන අය න/මදා දැන =&යාය. න/මදාෙ1 යහd Q4රාyBෙ1 
තවාB වMB එන මp ඇය ෙමතැනට පැQණ Qල y ගBනා බව Lලාට ද රහස2 ෙනා}ය. ඒ අය 
න/මදාට ඇY තරb මp ෙනාQෙpම ෙදන ුඇතැH Lලාට >සැකය. එෙහ4 ;= oනක ඒ ගැන 8රNන 
ෙනා;�මට Lලා වගබලා ග4තාය.
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“සරලාෙ1 උපB oෙB තව දව^ ෙදක;B. එයාට ෙදBන ෙහාඳ ල^සන මp කළඹ2 ෙග>යBන 
පුdවB ෙවH ෙb ඇB_Oයb^ දාලා.”

“ෙbවා පMපානලෙ1 අx4 ව4ෙතB.”

“එෙහනb මට මp ]^ස2 ]තර අරB YයBන Lලා.”

ෙල.බ නැVව තම ෙයෙහzයB ට මp Qලට ෙගන තෑq කරන න/මදාට ;යා මp ගැ�මට 
කවු)ව4 තම කඩයට ෙගාඩ වැy නැY බව Lලා ෙමෙනr කළාය.

කා/යාල ෙbසෙv තැ[මට ග4 මp Vන2 එ_ සg කඩදා=ය ද)වt ෙල=B V)d කරග4 
න/මදා කලබලකා� ස~දා උදෑසන තදබදයට එකV වූවාය.

න/මදාට ෙපළපත2 ගැන උදb අනBනට ෙනාහැ;ය. ව4කමකට ඇ4ෙ4 උපා�ය4, 
ෙnශපාලන බලපෑb වMB ෙතාරව ලබාග4 රැ;යාව4ය. ]කෘY ෙපනුමකට ඔBන ෙමBන Y<ය y 
>/Qත වූ ඇයෙ1 මුහුණුවර ^වභාව ධ/මයා කරන ලද සරදම2 ]ය. =rB ඉඟ2 ද, ඊ ට සOලන 
මනා ෙnහයකට rQකb ;gව ද, ඇෙ1 මුහුණ බලා කතා ;�මට අoමo ෙනාකෙ� එෙහම4 
ෙකෙන;.

“ඔයාට uටරටකට qrB ඔය නd >zෙය. කරන ශpය ක/මය2 කරෙගන එතෑ;ෙන.”

වර2 න/මදාෙ1 rතවYය2 ඇයට අවවාද ABනාය.

“මට සpM නෑ අෙB ඕවට ]යදb කරBන. ඇර4 මෙ1 මූණ මම ද;Bෙන ක�ණා{ය 
ඉ^සරහට qයාම ]තරHෙන.”

“ඒ4 න/මදා ෙහාඳ සැ4කම2 කරෙගන ල^සන ෙවලා ආවම හැB\සb ෙකාpෙල2ව දා ගBන 
පුdව>ෙන.”

�ව4ෙවBෙB ෙකාpෙල2 යාd කර ගBනම ද යBන ගැන න/මදා ඇයෙගB අසBනට =Vව4 
¤ෙර.ම� එෙ^ උපෙද^ ABෙB තමා ෙකෙරr වූ ළැoයාව ෙහHB ;යා න/මදා මඳ =නහව;B 
කතාව නතර කළාය. පැ;¹ම;B ෙතාරව තම හැඩ)ව ගැන කතාබහට න/මදා මුහුණ ABන4 
අB අයට එය ෙබෙහ]B අ�) බව න/මදා දැන =&යාය.

;= oනක න/මදා ආ4මානුකbපාෙවB තැවුෙB නැත. තම මුහුණුවර බලා අB අයට දැනුණ 
ෙgදනාව තමනට ෙනාදැනුෙB මBදැH සමහර ]ෙටක ඇය ත>වම =Vවාය. ත�ට ු>වාසයක �ව4 
වූ න/මදා තම >වස අලංකාරව තබා ග4ෙ4 ෙගදරට යන එන අය =& >සා ෙනාෙg. ඇයව මුණ 
ගැ�මට පැQ*ෙv කලාVර;B ෙකෙන;. ඒ අය ආෙg ප*]ඩය2 yමට ෙහ. යම2 ඉpලා ගැ�මට 
Qසක ඇය හා සුහද සා�¢ෙv ෙයy =|මට බලාෙපාෙරා4Vව;B ෙතාරවය.

41



කා/යාලයට ෙගාඩ වූ න/මදා ෙbසය මත වූ මp ෙප.a�ය4 රැෙගන කැB&B කාමරයට uය 
නැ�ය. කැB&ෙමB ගලා ආ ෙදබස කන වැAන ඇය අOBනට ow කළ අත ෙදාර අwෙලB ඉව4 කර 
වටuට බැxවාය.

“බෑ බෑ අෙB. එයා ආෙවා4 පා& එක >කbම හුලං බැ^සා ෙවH. කාටව4 මූණ oහා බලල කතා 
කරBන බැO වුනාම හOම අ8ෙස�.”

“හැෙම.ටම එBන ;යලා එයාට ]තර2 ෙනා;යා ඉBෙන ෙකාෙහාමද සරලා?”

“මං දBනෑ අෙB. ඒ4 ෙගBන ග4ෙතා4 අ>4 අයට ප]. එයාට4 පg, කවු)4ම කතා 
ෙනාකර r&ෙයා4.”

මp ෙප.a�ය4 අdYB ෙගනා මp fපය4 අතැYව න/මදා ආපසු තම ෙbසය කරා qයාය.

“ඇH Q^, වVර එBනැnද ටැ8 එෙ2?”

“ආ =Oදාස, මට හo= වැඩ2 මත2 වුණා. ෙbක අරB qrB වVර &ක2 දාලා ෙගනැ4 ෙදBන 
8�^.”

සරලාෙ1 උපBoන සාදයට තම පැQ¬ම කරදරය2 වනවා >සැකය. තමා ෙකාB } =&ෙයා4 
එය සරලාෙ1 ]ෙන.දයට බාධාව;. කා/යාලෙv හැෙම.ටම ආරාධනා කරන සරලාට න/මදා ෙවත 
පමණ2 ආරාධනාව2 ෙනාකර =|මට ද ෙනාහැ;ය.

උපBoෙB වැෙටBෙB බදාදා. ඒ4 එයා පා&ය ගBනවා ඇ4ෙත =tරාදා හO ෙසනසුරාදා හO 
ෙවBනැY. ෙවන ගමන2 යBන Yයනවා ;යBන පුdවB. දවස දැන ගBන 2 රමය2 ඇ4නb හO.

“=Oදාසව Q^ට }ර=ංහ එ2කB qයා ෙමානවද ෙප�& වගය2 උ^සBන. ෙb වVර ඇY ද 
මBදා මp වලට.”

කට ළඟටම වVර uර වූ මp ෙප.a�ය රැග4 සරලා න/මදාෙ1 ෙbසයට ළඟා වුනාය.

“ෙප.a�ය uෙරBනම වVර දාBෙන නැහැ. &ක2 වVර දාලා හැමදාම වVර මා) කරBන ඕන. 
එතෙකාට ෙගාඩ2 කp මp Yයා ගBන පුdවB.”

“මං මp වලට ආසH. ඒ4 කp YයාගBන හැ& නb දBෙන නැහැ.”

“සමහර මp කp YයාගBන ෙp=H. ඔයාෙග උපB oෙBට ෙදBන ල^සන මp &ක2 දැ2ක. 
ඒවා ෙගාඩ2 කp YයාගBන පුdවB ජාYෙv.”

සරලාෙ1 මුහුණ අ~)ව qය බව Aට ුන/මදා ය&ෙතාල හපා ග>QB තම වැරැnද >වැරo කර 
ගැ�මට ය4න ද)වාය.
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“මට නෑඳෑෙවන Aෙව2 ඉBවH� කරල Yෙයනවා පා&යකට. ඒෙකB ගැලෙවBන අමා)H. 
ඔයාෙග පා&යට ආෙg නැ4නb තරහා නෑෙන සරලා?”

oනය2 ෙgලාව2 ගැන සඳහන2 නැVව න/මදා සරලාට ගැල}මට මඟ2 පාදා ABනාය. 
සරලාෙ1 මුහුණට මඳ ආෙල.කය2 වැටු*.

“ෙමාන වෙ1 පා&ය2 ද න/මදා? මම නb රෑ කෑම ෙදBෙන. ඉOදා. ඊ ළඟ දවෙස උෙnට වැඩට 
එBන4 ඕනෙන. ඩාB=ං එෙහම YයBන qෙයා4 ෙගාඩ2 රෑ ෙවනවා. අහල පහල අය4 එ2ක 
සnෙද ගැන4 බලBන එපායෑ.”

“Aව YයBෙන ෙකා^&යුb පා&ය2. එයාට ඇ~b මහBන4 මම කzB යBන ඕන. අර අරා< 
කතBදරෙv ඉBන ඇල{Bෙ1 tමාOය ]oයට ඇඳෙගන යBන මම rතා ෙගන ඉBෙන. එතෙකාට 
ඇ^ ]තරෙන ෙ8Bෙන. Aව නb �qO අ8සරා]ය2 ෙවBන හදනවා. නැBදා ඒකට තoBම 
])nධH. මා4 එ2ක යන >සා තමා  ට යBන4 අවසර ABෙන.”

“අuට ;යBනෙකා ෙකාෙහාමද ;යලා qrB අවාම. අHෙය. මම තරහ නැහැ ඔයා මෙ1 උපB 
oනයට ආෙg නැY වුණාට. ඔ^ එෙ2 කා�ෙඩමෙන ආෙය එකV ෙවBෙන. අu4 දවසක එෙහම 
]�4ර ව^4 ර අ�න ෙgෂ >�පන සාදය2 දාම ුෙBද?”

සැහැpx rත;B සරලා ඇයෙ1 ෙbසයට uය නැ�ය. ^ථාෙන.�ත 8රඥාව2 පහළ කර yම 
ගැන න/මදා තම ෙමාළයට ^_Y කර ග4§ය.

ෙමය 1999 ජූ> 7 වැ>දා නවMය ප4රෙv පළ වූව;.
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ලලනා ෙක-කතා 9

අ�ඩර අBදරය

     කැN�/ ආපනශාලාෙg ෙවනදා වෙ1 ෙසනඟ r&ෙv නැහැ.

චමBY ඇVp වුන තැනම ෙදාර ළඟ ෙපා\ඩ2 rටෙගන බැxවා වටuට කවු) හO කෑම ෙbසය 
ෙවත කැBදා ෙගන යH ද ;යල.

“යBන qrB කැමY තැන;B වා{ ෙවBන.”

ඇVෙp ෙදාර;B ඔdව ඔබලා ෙgට/ ෙකෙන2 ;gෙව ෙbස Yයන පැ4තට අත ow කරලා 
ෙපBවලා. එයාෙ1 නළල මැoB රැbෙබ. ෙල=B =pෙව^ට/ ^ටැෙල.B රඟපාno බැඳ ග4ත වෙ1 
රV ප&ය2 o^ ෙවනවා.

¢න යුවYෙය. ෙදBෙන2 ගහ ගBන වෙ1 කතාව. ඒ4 එයාල ඔd ළඟට කරෙගන කරන 
;�<� rනා එ2ක ගලා qය >සා ඒ එයාලෙග භාෂාව උaචාරණෙv හැ& Qස2 ෙදBන තරෙහB 
කරන කතාව2 ෙනාවන බව චමBY ෙ4)b ග4ත.

“Q^ ෙමානව ද ෙබාBන කැමY? අද බුෙR එක ගBන කැමY ද?”

එක 8රNනයකට uzV) ෙදBන කzB ෙgට/ තව4 8රNනය2 අහනව.

“ඩය� ෙකාකා ෙක.ලා එක2. අහපු ෙදවැ> 8රNෙනට උ4තෙ/ ඔg.”

“ෙදවැ> 8රNෙන?”

ෙb දැB අහපු 8රNෙන ඒ {ංගට අමතක ෙවලා ද ෙb මනු^සයට. ඔහ ුඅෙ4 ;z& අ4 
u^නය;. එHB ඔහ ුහැ� ;rපය2 ඔප දමH. ආ=යාYක හු)ෙවB ඇY ආපනශාලා වල අ4 
u^නයB ෙබාෙහාම ;z&. ඒකට බලBන ඕන ජ/මB හO 8රංශ හO කෑම කෙ\කට ෙගාඩෙවලා. 
එයාල පා]aa කරන ලද අ4 u^නයB පවා සුAම සුA පාටH.

“Q^ බුෙR එක ගBනව ද?”
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“ඒක තමH ෙදවැ> 8රNෙන. ඔg. බුෙR එක ගBනb.”

“ෙක.2 එකට අH^ ඕනා ද?”

“දාBන.”

ඔහ ුඔdව වනා =නා � ඇVp කාමරයට වැoණ.

අෙය2 ත>වම ආපනශාලාවක ආහාර ගැ�ම හO Aක2 ඇY කරන �B එක2. එෙහම 
;යBෙB චමBYෙග ෙහාඳම ෙයෙහzය අනුරාධා. අනුරාධා ;=දාක ත>වම කෑම කBන යBෙන 
නැහැ. ඒ4 ඉඳrටල දවසක වැඩ ෙගාඩ ගැහුණම දවp ආහාරයට ත>වම කෙ\කට ෙගාඩෙවන එක 
චමBYෙග =Oත. පාෙ/ යන එන අය oහා බල බලා කතාබහ2 නැYව >^කලංෙක කෑම කBන 
චමBY ආසH. තමB උයල uහල uඟානට ෙබදා ගBනවාට වඩා ෙකෙන2 ෙබාBන [ම }A)ව පවා 
ළඟට ෙගනැ4 ෙදනවෙන.

“Q^ ඉBoයාෙවB ද?”

ෙ4 කහට පැහැY ෙකාකා ෙක.ලා පානය }A)ෙg අH^ කැට අතOB =rB ෙපන බුබුd දමH.

“නෑ මං ලංකාෙවB.”

“=ංහල කතා කරනව ද?”

ෙමවර ඔහ ුඅහBෙB =ංහෙලB.

“ඔg. පුdවB.”

ඔහ ු8�YෙයB ඔdව වන වනා =නා ෙවH. චමBY ගෑ)8පුව2 අරB uඟාන oහාට ෙන4 
ෙයාමු කළා. පල2 ප�/ එක oයා) වෙ1. ඒ4 අd ෙග.< මසාල එක නb රස බව ෙපනුෙමBම 
;යBන පුdවB. තB � නාB කෑpලtH fමා නාB කෑpලtH චමBY uඟානට ෙබදා ග4ෙත 
හැමදාම බා^ම§ බ4 කාලා එපා ෙවලා r&ය >සා. ලංකාෙg } වගා ෙක)ණ4 බ4 කBන 
හැෙම.ටම සpM නැහැ. } වගාව නැY oයුණ ුරටවල බා^ම§ හාp VB ෙgලටම කBන අවම 
ප{ය2 ලබන ෙකනාට4 හැ;යාව ඇත.

“ෙමෙහ ඇ]4 ෙකාaචර කp ද?”

ෙgට/ තැන තමා අසල තවම4 රැº =&න බව චමBY දැ2ෙක ඔහ ුකටහඬ අවo කළ >සා.

“අවු)A දහය2 පහෙළාව2.”

“යු>ව=& යනවා ද? වැඩ කරනවා ද?”

45



“නෑ ෙදකම නෑ.”

“ෙමාකද කරBෙන?”

චමBY ඔහ ුෙදස බලා උBනා Qස2 උ4තර ABෙන නැහැ. කවදාව4 කතාබහ කරල නැY ෙb 
මනු^සය පුnගMක 8රNන අහBෙන ඇH? ඒ4 ඔහුෙ1 මුහුෙ� ඇ4ෙ4 අවංක tVහලය;. තමා 
අහBෙB ෙනාමනා ]^තර යH ඔහ ුෙනාද�.

“කෑම කනවා,” ;යපු චමBY කෙ� තB � නාB කෑpල2 ඔබා ග4ත.

චමBY කෑම uඟානට ෙන4 ෙයාමු කරෙගන =&ෙv ඔහ ුෙවනතක යා} යැH 
බලාෙපාෙරා4VෙවB. මදැH ආවා >^කලංෙක කBන බලාෙගන.

¢න යුවYයB ෙදෙදනා කෑම ෙගන අවසB. අ4 වැසුb හා r^ වැසුb දාෙගන තවම4 ගහ ගBන 
වෙ1 කතා කර කර ඒ එ2කම අYB කටවp වහෙගන rනා තද කරෙගන කෑම කෙඩB uට } 
යBන සූදානb. ලාං;ක ත)ණයා ඔවුBෙගB මුදp අරෙගන ඔවුBට එතැන කවුBටරෙv තබා ඇY 
රස මුසු එනසාp, සුවඳ දැම ූඅසෙම.දගb ආoය ගැන ]^තරය2 කරH. ත)*යB ෙදෙදනා u4තල 
භාජනෙv රැ� tඩා හැBෙදB =ය අ4ල වලට ඉB &ක &ක ෙබදා ග>Y. තව4 මඳ දඟ rනා පා 
ඔවුB ආපනශාලාෙවB uටව යY.

“ෙඩස/� වලට ෙමානව ද Q^ ෙ1Bෙන?”

r^ව ඇY ෙකාකා ෙක.ලා }A)ව පුරවQB ෙgට/ තැන යz අසH.

“බුෙR එකට Yයලා ඇY එක2 කBනb.”

“මම ඇVෙලB ෙගන4 ෙදBනb. ;යBන ෙමානවද ඕනා ;යල. u^ටා�ෙය. පු{B Yෙයනවා. 
මැBෙග. පු{B Yෙයනවා. එතෙකාට wලා5 ජමුB පැ> දාලා හOම රහH. ෙමෙතBට දාලා 
YෙයBෙන රH^ tp» ]තරH.”

“නෑ අ>2වා නැVවාට කම2 නෑ.”

“;යBන ;යBන මං ගාෙB ෙ1Bන. සpM ඕන නැහැ. ලංකාෙg ෙකෙන2ෙන.”

චමBY කැමY වුෙB නැහැ බුෙR ෙbසෙv නැY යම2 ෙගBවා ගBන. ෙමයා ආපනශාලාව 
අHYකාරයා ෙනෙමH. මඳ2 පෘථුල ෙnහය2 ඇY ඔහුෙ1 බඩ ෙපා\ඩ2 ඉoOයට ෙනරා ඇත. රV 
ප&ෙයB ෙමpල } ඇY කැරM ෙකා�ඩය ළඟක y ෙස.දා නැY තරමට ෙතp ගYෙයB oMෙසH.

“එපා බඩ uOලා. ෙබාෙහාම ^_YH.”

චමBY නැ�ට ග4ෙත uට4 ෙවBන.

46



“ෙදමguෙයා එ2ක ද ඉBෙන? නැ4නb මහ4තය එ2ක ද?”

ෙමයාට එක 8රNනය2 එක වතාවක අහBන දBෙනම නෑ වෙගH. ඇH අහBෙන ;යල 
පවසBන වචන oව අගට ආව4 එතෙකාටම චමBYෙග rතට ආවා ඒකට උ4තරය දැන ගBන 
එයාට අවN ය නැY බව.

“අෙ4 මුnද2 නැY >සා ඇහැgෙව.” ඔහ ුෙන.ංජp rනාව;B ;යH. “R� ටHb Yෙයනවා නb 
ආෙය4 ද;Bන ආසH. බැඳලා නෑ ෙBද?” ඔහ ුමුදp ෙන.�ටු ගණB කර ඉYOය චමBY අත 
තැබුෙgය.

“Q ̂ට වයස 25 2 30 2?” පුnගMක4වයට ඔහ ුපා පහර2 y ඇත. ;=4 ෙනා;යූ චමBY 
ඉYO මුදල �B^ සා2tවට ඔබා ෙගන ආපනශාලාෙවB uටතට පැන ග4තාය.

“මං ෙමතන හැම Y^ෙසම ඉBනවා. ෙමතBට ෙක.p එක2 ෙදBන ඉඩ2 ලැබුෙනා4.”

කඩෙයB ඉව4ව යන ඇයට ඔහ ුෙදාර හැර ඔdව එzයට දමා =ංහෙලBම ;යH. නළල මත 
ඇY රVප&ය r) එzෙයB ozෙසH.

හO අrංසක ෙකpෙල2. ලංකාෙg >සා බ�Bන ෙකෙන2 ෙහායා ගBන බැO ෙවBනැY තවම. 
කතා කෙළ4 නෑ ලැ�ජාෙවB ද ෙකාෙහද. චැm.. ෙදමාuෙය. එ2ක කBන එBන ;යBන අමතක 
වුනාෙන මට. ෙgට/ තැන අමුV උn ෙය.ගෙයB ;z& අ4 u^නෙයB හැ� මoBනට පටB ෙගන ඇත. 
ළඟක y නුහු) රටක රැ;යාව2 ෙසායා ආ ඔහ ුනැවVෙB ෙමම ඉByය ආපනශාලාෙg. ලංකාෙවB 
පැන ආ ෙකාpෙලා ෙදVB ෙදෙන2 එ2ක ලැwb ග4ත ද ඔවුනට ලාං;ක කාBතාවBෙ1 ඇසුර 
සඳහා ෙමෙත2 අව^ථාව2 උදා } නැත.

චමBY ගමB කෙ� මඳ තරහ;B. ආෙය වෙහB ඔෙර. නැVව ෙකzBම බැ^සෙන Q>හ 
කතාවට. යH ෙකෙන2 එයා එ2ක ඒ වෙග කතා කෙළා4. ෙකෙන2ෙග පුnගMක ෙnවp ඔෙහාම 
අහන ෙකාට යH ද ෙකෙන2 ආෙය කතාබහට. �ට ප^ෙස කැN�/ එකට නb ආෙය කBන 
ෙනායBන මතක Yයා ගBන ඕන.

ඒ4 දවෙ^ ඉYO වැඩ ක{නQB ඉවර කරන චමBYට කැN�/ ආපනශාලාෙවB uටවුන ු
ෙමාෙහාෙ4 Yබුණ ුතරහ ෙකෙමB ෙකෙමB පහෙවලා qයා. පg. පාd ඇY ත>යම ඉBන ෙකාට. 
;යල ෙදBන Yබුෙණ එෙහම මුණ ගැහුණ ුගමB පුnගMක 8රNන අහBන ෙහාඳ නැහැ ;යල. 
ෙනාදBනකමෙන. ෙකා�ෙඩ එෙහම ෙස.දල නළෙp ප&ය ගලවල දැbෙමා4 ෙකpෙලා4 කතා 
කරBන අoමo කරන එක2 නෑ ;යල4 ;යා ABන නb ෙහාඳH.

ඔහ ුහා ඒවා ;යා ෙදන හැ& මැ} ෙපනුෙනB චමBYෙ1 මුහුෙ� �B =නාව2 ඇº qයා. 
චමBYෙග වයස Y^පහ;. උස^ අ£ යාපනෙයB මඳ ]රාමය2 ෙගන ඇY ඇය ඉතා ද2ෂ 
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පOගණක ]ෙNෂඥවOය;. ර^සාවp ෙබාෙහාමයකට ඇරයුb Yබුන ද ඇය බලා ඉBෙB පාඨමාලාව 
අවසB කළ සැ*B තමBෙ1ම ;යා gයාපාරය2 අරඹBනH. ඇය තවම4 ]වාහ } නැත. ඊට 
ෙmV ෙබාෙහාමය;. ෙදමාuයBෙ1 කැමැ4ත ඇය ලාං;කෙයt හා ]වාහ ගැ�මH. එෙහ4 ඔහ ු
එෙ^ ෙමෙ^ ලාං;කයt වBනට ද බැOය.

අu බුලBtලම පරbපරාෙg නම කාබා�>යා කරල දාBන නරකH. uටරට පoං�යට ආවා 
;යල tලය, ජාYය, ආගම අමතක කරBන බැහැ. අෙ8 ත4ෙවට ගැලෙපන උග4 ෙකෙන2   
බ�Bන ඕනා. එෙහම >තර ;යBෙන චමBYෙග මවH. චමBYෙග හඳහෙB 1 රහ අපල ෙද.ශය2 
ඇY යH ලංකාෙg ඉBනා පවුෙp �ෙය.YNශාස4 රඥයා පවසා ඇත. ඒ >සා ත4ෙවට ගැලපුන ද, 
ෙපාෙරාBදb ගැලෙපන ෙකෙන2 ද තවම ෙසායා ගBනට පවුලට හැ; } නැත.

ලංකාෙවB ගලා එන ]වාහ ෙය.ජනා නb අඩුව2 නැත. එෙහ4 ඒ ෙබාෙහාමය කැමY තමාට ද 
නැYනb uටරට පුරවැ=බව ලබා ගBනට දැH චමBY =තH. ලාං;කයB අඩු රටක රෙටB ආ 
ෙකෙන2 සමඟ ආදර සබඳතාවය2 ඇY කරගBනට ද ඉඩකඩ අඩුH. පg අර ෙකාpලට ෙb අ�ඩර 
අBදරය ;gවා නb එයා ආෙය4 කවදාව4 ෙකෙන2 ෙගB එෙහම පුnගMක 8රNන අහන එක2 
නෑ. දවෙ^ කටයුV >මා කර =ය නවාතැනට ඇVp වූ චමBY =Vවාය. ඇය ඉBනා වාස^ථානෙv 
ලැwb ෙගන ඇ4ෙ4 රැ;යාෙg ෙයෙදන හා ඉෙගනුෙb ෙයෙදන ත)ණ ]ෙn¤ක කාBතාවB 
Yෙදෙන;.
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ලලනා ෙක-කතා 10

=තBන ඉඩ2

     “මම උයBන දBනවා ;යBන ද නැ4නb මට බැහැH ;යBන ද?”

“පංY යනවැH ;යBන. මං දැ2කා අර තානාපY ෙකෙනtෙග වHR ෙකෙන2 tකO පංY 
වගය2 දානවා ;යල ඉං1 �= ප4තෙ/ Yබුණා. පුAම ගණB අය කරBෙන. ඒවෙග පංYයකට 
යBන rතනවා ;යBන.”

“මෙන.�ෙග අbමා නb දවස2 ;gවා එයාට උයන uහන ඒවා මැ¶2 ;යල.”

“ඉYB අහB r&ය අය ෙමානවද ;gෙව?”

“කෑම හදBන දBන අය4 කටවp වහෙගන r&යා. මෙන.O ඇB& බබා වෙග ඉඳB ;යන >සා 
කවු)ව4 එයාෙගB 8රNන අහBෙන නැහැෙන.”

“මෙන.� ෙමාකද ;යBෙන?”

“එයාට ඔය අxYB ඇරපු ඕනැම තැන;B කෑෙවා4 ඇY. ෙකාළඹ Yෙයන හැම ෙර^ටුරB� 
එෙකBම කාලා Yෙයනවා ;යBෙන දැනටම.”

“ඒක ෙp= ෙවH  ට. තා4තා වෙ1 කෑම බලාෙගනම වැඩ ඇOලා ෙගදර එන ෙකෙන2 බැඳ 
ග4තම ආෙv හව^ ව)වට ෙකාෙහව4 qrB හමාරH.”

“ඇH තා4තා u&B කBන ඔය තරb අකමැY?”

“ආa� ඉ^සර ඉYB රසට කෑම හදලා ABනෙන. කැgෙව නැY එක ]තරH.”

සුගBo නව�ලBතෙv ]Nව ]n යාලයක ආචා/ය උපා�යකට හදාරන ¤�යාව;. ෙමවර 
>වාඩුවට ලංකාවට ආෙg ෙදමාuයB ]=B ෙය.ජනා කර Yබුණ ුමනාලෙය2 මුණ ගැෙහBන. uට 
yපංකර වල ත>යම ගෑන ුළමH හැෙදන වැෙඩන ෙකාට ෙදමාuයBටH නෑදෑෙය. ෙදා^ පවරBෙන. 
සුගBoෙග අbමා ඇය ෙවත uට uට එවූ Mයුb වල එය සඳහB කළා ය.
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මෙන.� රැ;යාව කෙ� ඔ^�ෙ/Mයාෙg. එයාෙග අbමH තා4තH >තරම ලංකාව4 
ඔ^�ෙ/Mයාව4 අතර ගමෙන ෙයAණහ. එයාල ෙහgෙව ඒ පැ4ෙත පoං�යට කැමY ෙකෙන;.

ලංකාවට ආව සුගBoට මෙන.�ව ;rප වතාව2ම හමු වුනා. ෙදපැ4ෙ4ම ෙදමාuෙය. නb හැම 
ෙදය2ම ගැලෙපනවා ;යල ෙදBනටම ;gවා. ඒ4 මාසය;B ෙb වෙග මුd �]තයටම බලපාන 
§රණය2 ගBන පුdවB ද ;යල තවම4 සුගBoෙග rත Vළ ෙනාසBසුBතාවය2 පවYනවා. 
ආපසු නව�ලBතයට qrB කpපනා කරල §රණය2 ගBනවාට ෙදපැ4ෙතBම ෙදමාuයB 
අකැමYH. සුගBo වචනය2 නුABෙනා4 මෙන.� තව4 මාසය2 ලංකාෙව ඉBන >සා එයාට තව 
සුAසු අය ගැන4 ෙහායල බලBනH ඒ පා/ශවෙv සැල^ම.

=V]M ෙගාBන4 කර uBනා ෙගන සුගBo මෙන.�ලෙග ෙගදOB එවල Yබුණ වාහනෙv 
ඉoOපස අසුෙBම වා{ වූවා ය.

“සුගBo Q^ට වාහෙB එළවBන ඕනා ද?”

“අෙපාH නෑ Q^ට ]2 රම. ෙb පාරවp වල qrB මට පු)A නැහැ. නව�ලBතෙය වාහන අඩුH. 
පාෙර ඉBන &ක ෙදන4 �Yයට අනුව තමH යBෙන.”

“uටරට වල හO ෙgෙගB කා/ එලවBන පුdවB ;යල ඔය qrB ආපු ෙකෙන2 ;gවා.”

“පාරවp ෙලාtH. අ>ක වලවp එෙහම4 නැහැෙන.”

]2 රම OයැAරාෙ1 8රNන වලට උ4තර y අවසB ෙවනවා4 එ2කම වාහනය මෙන.�ෙග 
>වසට ළඟා වුනා. තම අනාගතය ගැන ;=ව2 rතBනට සුගBoට ඒ ගමෙනo ඉඩ2 ලැබුෙB නෑ.

ෙක& තර8පු ෙපළ;B ෙගාඩ වැoය හැ; සදdතලයක =ට සුගBo එන ෙත2 මඟ බලා r&ය 
මෙන.� ඇයට උඩට නැඟ එන ෙලස අYB සංඥා කෙ�ය.

“ෙක. අbමලා?”

“b… අbමා නb තවම ලැහැ^Y ෙවනවා ඇY. එයා ගBනවා පැය Vන හතර2 ෙගදර ඉBන 
අ�Bන වුන4. තා4තා මම rතBෙන ප4තර &ක ;යවනවා. මාස ගාණ2 පහුෙවaච ඒවා rටB 
;යවනවා එයා.”

“මම ]තර ද අද {න/ වලට?”

“ඔg. අu ෙදBනට කතා කරගBන ;යලා තමH ඔයාට රෑ කෑමට ෙමෙහ එBන ;gෙව.”

“මෙන.�, ඔයා කතා කරBන. මම අහෙගන ඉBනb.”

“ඕක තමH අbමලා මට ලංකාෙවB ම ෙකෙන2 ෙහායාගBන ;gෙව.”
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මෙන.� පැවසුෙv මුව අග රැ~න =නහවක ඡායාව සමඟ.

“ඇH එෙහම ;යBෙන?”

“Q>හා කතා කරBනH, ගෑ> අහB ඉBනH.”

“මෙන.� කතා කරBන අකැමY නb මම කතා කරBනb.”

“නෑ… නෑ… කතා කරBන අකැම4ත2 නැහැ. ඒ4 අහBන Yෙයන ෙnට වඩා දැන ගBන, 
අදහ^ හුවමා) කර ගBනH මට ඕනා. අපට ලැ<ලා Yෙයන කාලය 8රමාණව4 නැහැ 
ෙකාෙහාමටව4ම.”

“ඒකට නb මම4 එකඟH. කාල �මාව o2 කරගBන 2 රමය2 Yෙයනවා නb ෙහාඳH.”

“බැOද සුගBo ඔයාට තව &ක දවස2 ලංකාෙව ඉBන?”

“තව සYය2, තව මාසය2, ෙකාෙහාම ද §රණය කරBෙන ෙකාaචර කාලය2 අවN ය ද 
;යලා ෙකෙන2 ව හO හැ&යකට දැන හ~න ගBන?”

“දහ අෙ�o නb ෙකpෙල2 එ2ක ෙස� ෙවBන හO ෙp=H. මුt4 rතBෙන බලBෙන නෑ. 
දැ2ක. qයා ප^ෙසB. පටB ග4ත ලg කරBන.”

“මෙන.�ට ෙකpෙලා ෙගාඩ2 ඉBනැY.”

සුගBo ]rd කළාය.

“ෙගාඩ2 r&ෙය නැහැ. ;rප ෙදෙන2 r&යා එෙහB ෙමෙහB. දැB නb එයාල ෙකාෙහද ව4 
දBෙන නැහැ. සමහර අයෙග නb මතක4 නෑ. �Oය^ ඒවා ෙනෙමHෙන. ඔයා ෙකාෙහාම ද?”

“මම ෙපාතක ;ෙයgවා ගෑන ුළමෙය2 ;=දාක තමBෙග පරණ ලg ගැන බ�Bන යන ෙකනාට 
;යBන ෙහාඳ නැහැ ;යල.”

“ඒ ඇH?”

“uOQ හO ඊ/� යාකාරෙය. >සා.”

“බ�න ෙකාpලව හමුෙවBන කMB Yබුණ ෙදය2 ගැන ඇH එයා ෙජල^ ෙවBෙන?”

“Q>හා සැක කරනවx බැඳල4 ගෑ> පරණ ෙපbවතා ගැන =r කරH. එයා නැY එක ගැන 
තැෙවH. එතෙකාට ^වාQ පු)ෂයා ගැන මුd rYBම බැ�ලා නැහැ ;යල.”

“හැම ^වාQ පු)ෂෙය2 ම තමBෙග <Oඳට මුd rෙතBම බැ�ලා ද ඉBෙන?”
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“අෙ8 තා4තා නb එයාෙග ෙජා5 එක බැඳෙගන ;යලා අbමා >තරම ;යනවා. හැබැH 
නව�ලBතෙv නb බැඳපු අය ]වාහ �]තය ;යල තමBෙග අනB යතාවය නැY කර ෙගන නැහැ. 
මෙග 8ෙරාෙෆස/ හO ආදෙරH එයාෙග ෙන.නට. ඒ4 මාෙසකට සැරය2 එයා යනවා සY අBතෙය 
ෙම.ට/ සHකp සවාOය2 යාdෙවා කා�ඩය2 එ2ක.”

“ෙමෙහ කරBෙන ඉYB මුd පවුලම එ2ක � O8 යන එක. සY අBතය qrB නාලා කාලා එන 
එකෙන. මම ආසH ^ෙන.2MB යBන. පුං� කාෙp r2කඩු qයාම වVෙර පැය ගණB. මූද යට 
ඉBන �}B හO චම4කාරH. සමහර පුං� මාd පැටg සායb ෙප&&යක Yයන පාට පාට ගාපු 
එgෙවා වෙ1. ඔ^�ෙ/Mයාෙව ෙගාඩ2 Yෙයනවාෙන ඒ වෙග තැB. මට ඒ තැB බලBන ආසH.”

“මෙන.�ට ,නBන පුdවB =ංහල ෙකpෙල2 තමා ෙහායා ගBන ඕනා.”

“සුගBoට ,නBන පුdව>ෙන.”

“මම ආස නැහැ ^ෙන.2MB වලට. වVර යට ඉBන ස4V දැ2කම මට උ{B ,නBන4 බයH. 
පුං� මාd දැ2කම rෙතBෙන උBව qMBන එන ෙලාt මාd ගැන. ඔBන පූp එකක නb ඕන 
ෙදය2.”

“ඉYB අර 8ෙරාෙෆස/ෙ1 වHR ෙමාකද කරBෙන 8ෙරාෙෆස/ ෙම.ට/ සHකp සවාO qයාම?”

“එයා යනවා tකO 2ලා^ වලට. ෙල.ෙක Yෙයන හැම රටකම කෑම හදBන දBනවා.”

“මෙන.� පුතා… සුගBy…”

ෙමry ෙදෙදනාටම කතාව නතර කර කෑම ෙbසය ෙවත යBනට ආරාධනා ලැ<ණ. ත)ණ 
ෙදෙදනට කතා කර ගැ�මට ඉඩ සලසා ෙදමාuයB වැ{ කතා බහ;B ෙතාරව ආහාර ග4හ. 
ත)ණ යුවළ ද ෙමෙත2 කතා කළ මාතෘකා ගැන =YB ]ම/ශනය කෙළB කෑම ෙbසය අවට දැ{ 
>හඬතාවය2 පැYOණ. තමB ඉoOuට කතා කරBනට අoමo කරතැH =_ ෙදමාuයB ඉ2ම*B 
කෑම කා ෙදෙදනාට ත>වBනට ඉඩ සලසා ෙbසෙයB බැහැරව qයහ.

“සුගBo කෑම හදBන ආස ද?”

“මෙන.� මම rVෙව ඔයාෙග අbමා ඔය 8රNෙන මෙගB අහා] ;යල.”

“මම එෙහම ඇහැgෙg අර ඔයාෙග 8ෙරාෙෆස/ෙග ෙන.නා වෙග ඔය4 tකO 2ලා^ යBන 
කැමY ෙකෙන2 ද ;යලා දැන ගBන.”

ෙමry ෙදෙදනා නැවත4 >හඬ වුනහ. මෙන.�ට බ�Bන අවN ය අbමලා බලකරන >සා ද 
නැ4නb එයාට ඕන >සා ද යBන ෙ4)b ගBන සුගBo උ4සාහ කළාය. මෙන.�ට කpපනා වුෙB 
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තමBෙග එකම 8රNනයකටව4 සුගBoෙගB ෙකzB uzVර2 ලැබුෙන නැහැ ෙBද යBනH. 
සුගBoෙ1 සැඟවුන ුකතාබෙහB ඈ ගැන තව දැන ගBන tVහලය2 ඔහ ුVළ ව/ධනය වු>.

“රෑ ෙවBන කMB ඇරලවBන…”

“රෑ ෙවBන කMB යBන ඕන…”

මෙන.� සුගBo ෙදෙදනාම >හඬතාවය <�QB එකවර කතා කළහ.

“ර&B uටෙවBන කMB උ4තරය2 ෙදBන අමා)H මෙන.�. මම ඔයාට කැමYH. ඒ4 තව 
කල2 අ~රගBෙන නැVව ]වාහය ගැන rතBන අමා)H. ඔයාට ෙ4)b ගBන පුdවB ද මම 
;යන ෙn?”

“ෂුව/. මට4 තව කල2 ආN රය කරBන ලැෙබනවා නb ෙහාඳH. අෙ8 අbමලාටෙන හo=. 
ඔයාට මා4 කැමYH. ඒ4 ඔයා ^¼ර වචනය2 ෙදBෙන නැ4තb ලංකාෙවB යBන කMB තව අය 
බලBන ;යල වෙn. එෙහම බලල ෙකෙන2 හO qෙය නැ4නb මම ඔ^�ෙ/Mයා ආවම ඔයා බලBන 
එBන ද?”

“මම4 බලBනb >වාඩුවකටව4 ඔයාව �� ෙවBන. එතෙකාට බලම ුඉ^සරහට ෙකාෙහාම 
ෙවH ද ;යල.”

මෙන.�ෙගB සමුෙගන සුගBo වාහෙBට ෙගාඩ නැ¨ෙB අෙB Q^ට ]2 රම ආෙය4 කතාව 
පටB ගBන නb එපා යH =ෙතB ආයාචනා කරQ>. ෙමය tමන ආකාරය;B ඔහුට දැනුනා දැH 
;ව ෙනාහැ; වුව4 රථය Vළ ;=A කතාබහ2 ෙනා]ණ.

හැ�b හුවමා)ව2 නැVව ෙමරට ෙකාH තරb ෙදෙන2 ]වාහ �]ත පටB ගBනවා ද? මෙන.� 
අවංක ෙකාpෙල2. තව4 අය බලBන යනවා ;යල ෙකzBම ;gවෙන. uටරට ඉBනෙකාට ආදරය 
කරල බ�Bන =ංහල ෙකpෙල2 හO ෙකාpෙල2 ෙහායාගBන ෙp= නැහැ. එෙහමH ;යල ආදරය2 
;යන නාමය2ව4 නැVව ෙකෙන2 එ2ක �]තෙයB ෙහාඳ හOය2 ෙගවBන පුdවB ද? මෙන.� 
ඔ^�ෙ/Mයා ආවාම කතා කෙළා4 ෙහාඳH. සුගBoෙග =V]M රා4� අBධකාරය4 සමඟ හැම 
අතම ගලා qයා.

ෙමය 1999 සැ8තැbබ/ 13 වැ>දා නවMය ප4රෙv පළවු>.

* * * * * * *
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