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සමනල මාවත 

2 ක ොටස 

                                                       

 

                            දදදෙත් ෙැගගත් බව් රථදේ සිටිදේ ඔවුන් ඉදිරිදේ ලාඩිවී සිටි 

යුලතියයි..දදදෙත් ටිකට් පත රැදගෙ තරමක් ඉදිරියට දගොව් සිටගත්දත් ඇයට මුහුෙ දීමට දෙොශැකිවීම 

නිවාදලනි...දදදෙත් දදව මද දේාලක් බා සිටි යුලතිය ඔහු දදවට පියමනින්ෙට විය..ඔහු අවට ආ ඈ  

"ශ්ම්ම් යාලුදලෝ ෙැති උොම කට ලැදශෙලා දන්??" ඇය දේාල බා පශර එල් කදල් දදදෙත් ැජ්ජාලට පත් 

කරමිනි... 

"අදන් ෙෑ..." 

"එදශෙම් දමොදකෝ මාල දැක්කාම දේප් එදක් දමදශට ආදේ..ඇතුදල් දි තිබ්බ කට දකෝ දැන්??" 

"අදන් ඇතුදදි මම කෑගැහුදේ ෙෑදෙ." 

"දමොදකෝ ෙැත්දත් මම දැක්කදන්.." 

"ෙෑ..." 

"ශරි ශරි ෙෑ කියමුදකෝ එදශෙම්...ඔයා දකොදශන්ද බහින්දන්??" 

"මශරගමින්" 

"මශරගමින්??" 

"ඔේ" 

"මමත් මශරගමදෙ??" 

"ඔයා මශරගම දකොදශද??" 

"මම පිලිකා දරෝශ පාදේ..එතදකොට ඔයා??" 

"මම පන්නිපිටිය පාදේ.." 

"ශ්ම්ම්ම්....ඔයාදග ෙම කියන්ෙදකෝ??" 

"මම දදදෙත්..ඔයා??" 

"මම  අදේා." 
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දදදදොම දතොරතුරු හුලමාරු කරගන්ො අතර තුර බව් රථය මශරගමට ංවී තිබුනි..අදේාට දදදෙත් දකදරහි 

යම් ආකේෙයක් තිබුනි,,ෙමුත් ඇය ඒ ලෙවිටත් නිදලව අව තරුෙදයකු වමඟ දපම් වබඳතාලයක් පටන් දගෙ 

තිබුනි..ෙමුත් ඔහුදලනුදලන් ෙැති අමුතු ශැඟීමක් දදදෙත් දලනුදලන් ඇයදේ සිදත් දගොඩ ෙැදගමින් තිබුනි..... 

ඇයට අලැසි වදේ දදදෙත් වමඟ වමීප වබඳතාලයක් දගොඩෙගා ගැනීමටය..දකදවේ දශෝ එය කිරීමට අදිටෙක් ඈ 

වතුවිය...දකමින් දකමින් තම ගමොන්ත දලත ංව දදදෙත් ශා අදේා බව් රථදයන් පිටත්ට පැමින්  අයිෙට වී 

එකිදෙකාට වමීප දව සිොදලන්ෙට විය.. 

"ඒක දෙදලයි දදදෙත්..ඔයාට ශෑන්ඩ්ද ෝන් එකක් තියෙලද??" 

"ඔේ..ඔයාට???" 

"තරශ අදෙතුල මට ෙම්බේ එක දදන්ෙ පුලුලන්ද එදශෙම්..??මුකුත් හිතන්දෙපා දශොදඳේ..??" 

"ආශ් ශරි  එදශෙම් ,මට ඔයාදග එකත් දදන්ෙ.." 

"ශරී ඔන්ෙ එදශෙම් මදේ එක ගශගන්ෙදකෝ..07**-******." 

"මදේ......077*-******.." 

"ශරී මම මැදවේජ් එකක් දාන්ෙම් පව්දවේ..පදරව්වදමන් දගදර යන්ෙ දශොදඳේ..මම යන්ෙද දදදෙත් දැන්??" 

"ශරි එදශෙම් ඔයාත් පදරව්වමට යන්ෙ....පව්දව මීට් දලමුදකො ආදය.." 

"ශා...යන්ෙම් එදශෙම්.." 

"ශරී බුදුවරණයි!.." 

"බුදුවරණයි ඔයාටත්!!.." 

අදේා ,දදදෙත් දගන් දලන් වී ගිදේ සිතකින් දෙොදේ ,දදදෙත් ද එදවේම විය...අදේා යනු ඉතාම රබර 

යුලතියකි.ඇයශා දදොඩමළුවීමට ැබීමද ලාවොලක් යැයි දදදෙත් සිතන්ෙට විය..අදේා පිලිබඳ සිතමින් ඔහු නිලව 

දලත ගමන් කරන්ෙට විය..නිලවට පැමිනි ඔහු පිරිසිදු වී මල වාදා දුන් දත්ක බී දම්වයට වී පාඩම් කරන්ෙට විය... 

************************************************************************************* 

                                                                                            මල්මී නිලසින් පිටවී වි්ලවිද්යාය දලතට යන්ෙ විය..ඇය 

ජීල විද්යාල ශදාරා උවව් ප්රථිප දගෙ දප්රාදදණිය වි්ලවිද්යාදේ වලද්ය ශි්යාලක් වීමට ලරම් ැබුලාය..ආ 

දිෙදේ සිය විදෙෝදාත්මක ෙලකලදයට මුහුෙදුන් ෙල පිරිව වමඟ ඈ පංතිකාමරය දලතගමන් කරන්ෙට විය..දම 

බිදම්දී ශමුව දශොඳම මිතුරියන් වමඟ  අසුන්ගත් මල්මී,ලට පිට බැලුදේ එදිෙත් ෙලක ලදයට අසුදේදදෝ කියා 

වැකදයනි...චීත්ත ගවුම ශැඳ රබේ දවදරප්පු පැඳ සිටි සියලුම තරුනියන් දගන් දිව් වදේ නිමක දෙොශැකිතරම් 

ව චාම් සුන්දරත්ලයකි... 

"මල්මී,එෙලද පශට දපොඩ්ඩක් යන්ෙ.. පරෙ දවට් එකක් අරදශ තල උන් ටිකක් අල්දගෙ රැේ කරෙලා 

බං.."මල්මී දේ මුහුෙට එබී ඇසුදේ ඇයදේ ඟම මිතුරිය ලෙ වචිනිය.. 

ඇය ආදිෙදේ සිටම මල්මීදේ දශොඳම මිතුරියයි..දවොයුරියකට දමන් ඇය මල්මීට ආදරය කරයි..මල්මීද එදවේම 

විය.. 
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"යමු බය අපිලත් අල්ගනීද දන්දන් ෙෑ දන් බං.." 

"එදශම ෙැතිදලයි බං..යමුදකෝ.." 

"ශරි ශරි යමු එදශෙම්.ඔන්ෙ අහු උදෙොත් උබ හිටපන් මං දලනුලට ශරිද??" 

"ශරී ශරී යමුදකෝ ඉව්දවල්ාම.." 

"යමු.." 

දදදදොම පශට විත් මැද පිට්ටනිය දපදෙෙ දවේ හිඳින්ෙට විය,. එදශ යම් යම් විදෙෝදාත්මක ලද සිදුදලමින් 

තිබිෙ,,ඔවුන් දදදදො එදදව බා හිඳින්ෙට වදේ ආාදලනි..පාවැල් ජීවිතදයන් පසු දම් ජීවිතයට ආ දමොවුන් 

වතුේවුදේ පාවැල් ජීවිතය තුම ව ගති පැලතුම් ය..ලද වුලද එහි ව සුන්දර මතකය ජීවිතයන් පුරාේටම රැදඳේ...එය 

බා ගැනීමට ශැකිලන්දන් ඉතා සුලුපිරිවකට දේ ඒ අතරින් මල්මී ද ලාවොලන්තියක වලාය.. 

"දැන් බැලුලදන් බං යමුද ??" 

"යමු යමු එදශෙම්.." 

දදදදොම ෙැලත පංතිකාමරය දලත පැමිෙ අසුන් ගත්දත් ෙැලත ලදට් ඇවිදීමට ඇති කම්මැලිකම නිවාදලනි... 

************************************************************************************* 

                                           "දදදෙත් අපි දමදශම එකට පංතියට යද්දි ඔයාදේ ගේල්  ්දරන්ඩ් අපි ගැෙ ලැරදියට 

හිතයි ද දන්දන් ෙෑ දන්??" 

දිෙක් දදදදොම එකට පංතිය දලත එද්දී අදේා නුදේදගොඩ මංවන්දිදේදී දදදෙත් දගන් විමසුදේ 

ඇත්තලදයන්ම ඔහුට දකදෙක් සිටිෙලාදැයි කියා දැෙ ගැනීමටය.. 

"මට එදශම දකදෙක් ෙෑ අදේා.." 

"අදන් යන්ෙ දදදෙත් දබොරු කියන්ෙැතුල..ඔයා දශොඳ  යිටේ දකදෙක්..ඔයාට ගේල් දකදෙක් ෙැත්තම් මම 

කෙ කපාගන්ෙලා.." 

"එදශෙම් ඔයාට කපාගන්ෙ දලෙලා අදේා දමොකද මට එදශම දකදෙක් ෙෑ.." 

"නිකන් කැමති දකදෙක්ලත් ෙැද්ද??" 

"දැෙට ෙෑ ඒත් ඟින්ම ඔයාල ආ්රය කරෙලා දමොකද අපි ඉන්දන් එකම ෙගදරක..එකට යන්දෙ එකට එන්දන් 

ඒ ඇර දලෙ දකල්දක් එක්කමදේ ගනුදදනුලක් ෙෑ ..එදශම එකක් තියෙලාෙම් ඔයාට දප්ෙලදන් අදේා..." 

දදදෙත් කීදේ වැබෑලකි..ඔවුන්දේ නිදලව ්තිබුදන් එකම ෙගරයකය..එන්දන් එකටය..යන්දන් එකටය..ෙමුත් 

දදදෙත් කිසි දිදෙක දලෙ ගැශැනු මදේකු ශා කතාබව ්කරනු අදේා දැක ෙැත,,,ඇය සිතින් දදදෙත් ට ආවා 

කරයි ෙමුත් එය පැලසීමට දපර ඇය දේ දපම්ලතාල ඉලත් කර සිටිය යුතුබල ඈ සිතා දගෙ සිටියාය...එකම භාදකය 

වදේ අදේා ඔහු ශා සිටිෙ ඡායාරප ඔහු වතුවීමයි ෙමුත් දකදවේදශෝ ඔහු අතශැර දදදෙත් ශා යාවී ඔහුට පසුල ඒලා 

පැලසීමට ඉටා ගත්තාය... 

"ඒක දෙදලයි අදේා ඔයාට දබෝයි දකදෙක් ෙැද්ද??" 
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"අදපෝ ෙෑ දගලල් ඟ එදකක්දගෙම් දශෙ කරදදේ ඒත් අදප් තාත්ති ටිකක් ව්ට්රික් ඒ හින්දා මට එච්චරම අවුක් 

ෙෑ තලම..." 

"ශ්ම්ම්... ඉතිං ඒ දකොල් පේ දන් ඔයාට ඇත්තටම ආදදේ ඇති." 

"අදපෝ ෙෑ ඌට ඕනි මදේ ආදදේ දෙදලයි..මදේ ඇඟ..." 

අදේා දම් කතා කරනුදේ ඇයදේ අත්දැකීදමන් බල දදදෙත් දැෙ උන්දන් ෙැත...ඇයට ඇත්තටම ඇයදේ 

දපම්ලතා ගැෙ එලැනි අත් දැකීම් ඇත..වත්තකින්ම ඇත ෙමුත් එය දදදෙත් දෙොදනී... 

"එතදකොට එදශෙම් ඔයා දශොයන්දන් දකොයි ලදේ දකදෙක්ද??" 

"මම දශොයන්දන් මදේ ඟම ඉඳදගෙ මට ආදදේ කරෙ දකදෙක්..එතදකොට ඔයා??" 

"මට ඕනි මදේ අම්ම මාල බාගන්ෙල ලදේ මාල ආදදරන් බාගන්ෙ දකදෙක්..ඒ කියන්දන් යාලුදලා ඉන්ෙ 

කාදල් දශොඳ යාළුදලක්..බැන්දාම දදදලනි අම්ම දකදෙක්..ලයවට ගියාම දශදියක් ලදේ දලන්ෙ කැමති 

දකදෙක්....එදශම අය අද ෙෑ අදේා..ඒත් මම දශොයෙල කලදා ශරි අශම්දබන් මදේ ඟට එයි!!!" 

"එදශම අය ඉන්ෙලා දදදෙත් මමත් ආවා කරන්දන් මාල බාගන්ෙ දකදෙක්ට දෙදලයි මට බාගන්ෙ පුලුලන් 

දලෙ දකදෙක් ල" 

"ශ්ම්ම්ම් දෝක්..ඒ වුෙත් අදේා දදපැත්දතම එල ලදේ අය අඩුයි!!.." 

"ඔේ ඒක හින්දා අතට ගත්තු දද් කටට දාගන්දෙ ෙැතුල මම පංතියට යන්දන් ෙෑ දදදෙත් ..." 

"ඒ කියන්දන් ??" 

"ඒ කියන්දෙ පිව්දවෝ මම ඔයාට අදදරයි දම්ච්චර ලදටන් ආදේ මම ඒක කියන්ෙ.හිතන් හිටිදේ අද කියන්ෙ 

දෙදලයි ඒත් මට තලත් හිරකරන් ඉන්ෙ බෑ දදදෙත්..ප්ලීව ්ලැරදියට හිතදන්පා!!..අදදරයි පෙටත් ලඩා මං.." 

අදේා සිදත් තිබුෙ දද් කියා දැම්දම් කදඩ්ට දගෝ බඩුලක් ගන්ො තරම් වැශැල්ලුදලනි..ආදරයක් පිරී තිබුෙ 

සිතකින් එදවේ කිල දෙොශැක දදදදොටම දශොර රශදවේ එය පිටාර ගැලිය යුතුය...එය දැෙගත ශැකි ලන්දන් 

දකදිෙක දශෝ නියම ආදරය ැබුෙ පසුලය.. 

"දමොෙලද අදේා කියන්දන් දම් ඔයා..පිව්සුද??" 

"ෙැ දදදෙත් මම ඔයාට ආදදරයි!! ඇත්තමයී..ඔයා ෙැතුල මම මැදරයි.එක පාරක් මට ආදදරයි කියන්ෙ දදදෙත් 

ප්ලීව්.." 

ඇය යදීන්නියක දවේ යදින්ෙට විය..ඒ නිවාම දදදෙත් ඇය දදව බා සිටිදේ කිල යුතු දද් සිතාගත 

දෙොශැකිලය...අලවාෙදේ දදදෙත් ඇයදේ කඳුලු පිරුෙ මුහුෙ දදව බා.. 

"ශරි මමත් ඔයාට ආදදේ කරන්ෙ ශැබැයි එක දකොන්දද්සියක් පිට.." 

"ඒ දමොකක්ද දදදෙත්??" 

"ආදදේ හින්දා ජීවිදත් විො කරගන්දෙලත් ඉදගනීම කඩාගන්දෙ ලත් ෙෑ කියා..කැමතිද??" 
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"ඔේ මම කැමතීයි..මට ඔයාල ඉඹින්ෙ හිදතෙලා දදදෙත්.." 

"ඒල පුලුලන් පව්දවේ දැන් අපි පංතියට යමු දමතෙම හිටියා පැයක් විතර.." 

"ශා ශා යමු යමු දැන්..ශලව ඇරිා ඔන්ෙ ඩ්රින්ක් එකක් අරදගෙ යමු දශොදඳේ??.ඒක මදේ ගාදන්..ශරිද??" 

"ශා ශා යමුදකෝ දැන් පංතියමු..." 

දදදදොම පංතිලට දගොව් ඉදගනීම කටයුතුආරම්භ කරන්ෙට විය විභාගයට ඇත්දත් තල මාව කීපයකි ෙමුත් 

දදදෙත් ශරි ශැටි පාඩම් කර ෙැත කරාදත් පුහුනුවීම් නිවා තරමක් පාඩම් මඟ ශැරී ඇත,,ඔහු සිතා සිටිදේ එලා 

අමතර කායක් ලැය දකොට ඉදගෙ ගැනීමටය...ෙමුත් ඔහුට කාය දවොයාගැනීමට මශත් අපශසුවිය..දකදවේ දශෝ 

දිෙදේ පංතිදලාල දගවී අලවාෙ වී දේට්ටුල අවට එෙවිට අයිෙට වී සිටිෙ අදේා දුටු දදදෙත් ඒ දදවට ගමන් 

කරන්ෙට වදේ ඇය ශා දගොව් දපොදරොන්දුල ඉටු කිරීමටය..දදදෙත් දේ මිතුරන් ඔහු දිාල දලෙව් ක බල දැක 

ඔහු පසුපව එන්ෙට වදේ ඔහු ගමන් ක දිාල දලෙව් ක දශේතුල දැෙ ගැනීමටය..පමා වී පැමිනි නිවාදලනි 

දදදෙත් ට ඔවුන් අවලින් ලාඩි වීමට ඉඩ දෙොැබුනි...ඔවුන් ඉදිරිදයන් ලාඩි වී සිටිද්දී දදදෙත් ට එදා ලාඩි වීමට සිදු 

වදේ පසු දපලිෙ..ඒ නිවා දදදෙත් අන් අයට දපර පංතිකාමරදයන් එලියට ආදේ අදෙකුන්ට දපනීමට 

දපරය..ෙමුත් මිතුරන්දේ උකුසු ඇව් ලට මුලා වීමට ඔහුට දෙොශැකි විය!!.. 

"අදඩෝ දතොපි දකොදශේද යන්දන්??"දදදෙත් දේ මිතුදරකු ව ාෙක  පැමිෙ ඇසුදේ ඔවුන් ඉක්මනින් යනු දුටු 

නිවදලනි.. 

"ෙෑ බං දම එයාට දපොඩ්ඩක් ඉක්මන්ට යන්ෙ ඔදෙනි කිේල ඒකයි"දදදෙත් දබොරුලක් කීදේ සිතට එකඟල 

දෙොදේ.. 

"දමයා අදේා දන්ද??" 

"ඔේ ඔේ බං මතක ෙැද්ද??" 

"මතකයි මතකයි..ඉතිං ඇයි එයාට් අපරක්කු උොට උඹ යන්දන්??" 

"ෙෑ ඉතිං මං එක්කදන් ආදේ.." 

"අශා ශරී ශරී..එදශෙම් පයන්දකෝ..දශට ලදරන්දකෝ ඉව්දකෝදට.." 

"ශ්ම්ම්..එදශෙම් අපියෙලා..." 

අදයාද ාෙක දදව බා සිොලකින් වන්ේරශ දකොට දදදෙත් වමඟ යන්ෙට විය.. 

"අදඩෝ උඹ හිතන්දන් මුන් දදන්ො යාලුද??" 

ාෙක තමන් අව සිටි වංදීපදගන් ඇසුදේ හිදත් ව දදගිඩියාල නිවාදලනි.. 

"මටත් එදශම හිදතෙල බං දකොයි කටත් අපි අශ බමු දශට..දැන් යමන් දගදර දම් ටියුට් ලගාක් තියෙල 

පුව්වාදේ කරන්ෙ..ෙැත්තම් ඕකා අදප් අශලල් එදකන් එල්යි..." වංදීපත් ාෙකත් අදෙකුත් මිතුරනුත් නිදලව් 

බා යන්ෙට විය..... 

                   +++ 
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"අර ඔයාදේ යාලුලා බපු විදිශෙම් එච්චර දශොඳ ෙෑ දදදෙත්..අපි දදන්ො ගැෙ ඉල ලැදටන්ෙ ඇති..." 

අදයා පැලසුදේ පංතිය අවදී වුනු සිදුවීම නිවාදලනි.. 

"ඔේ දලන්ෙ පුලුලන් දශට ඉව්දකෝදදි මට උත්තර දී ඉලරයක් ෙැතිදලයි..." 

"දවොරි දදදෙත් මං හින්දා ඔයාටත් ප්ර්ෙ දෙ??" 

"ඒකට කමක් ෙෑ අදේා..අපි අදදන් යාලු උදන් මම දශට උන්ට කියෙලා.. ශැබැයි උන් දශට මදේ දපොකට් එක 

හින්දයි..හි හි හි!!" 

"ඒ ඇයි ඒ??" 

"ඇයි කියන්දන්..උන්ට පාටී එකක් දදන්ෙ දලයි මට..." 

"ම්ම්ම්ම්ශ් ඒක මිවක්.." 

දද දදොම ආදදරන් කතා බව් කරමින් බීම ශදල් සිට සිසිල් පැන් පාෙය කරන්ෙට විය... තලත් දදශදක කතාලක් 

දමදවේ ආරම්භවිය...ෙමුත් ඒ කතාදේ  ගැශැනිය දදදෙත් ට එතරම් සුදුසු දෙොවීය..... 

 

************************************************************************************* 

                              කාය දකමින් දකමින් දගවී යද්දී උවව් දප විභාගය අත ඟටම එන්ෙට විය..දම් අතර තුර 

දදදෙත් දේ ශා අදේා දේ ආදරය ලැදඩන්ෙට විය...දදදෙත් ඇයට ආදරය කදල්ය ෙමුත් අදේා එදවේ 

දෙොවීය.. නිදලව අව ව තම පරෙ දපම්ලතා වමඟද තම දශොඳම දයදශලියදේ දපම්ලතා වමඟ ද වබඳා තාලයක් 

දම් ලෙවිට දගොඩ ෙඟා දගෙ තිබිෙ!!උවව් දප විභාගයට මවක් තිබියදී දිෙක් උදෑවෙ දදදෙත් දේ ජංගම 

දුරකතෙය ොද ලන්ෙට විය..උදෑවෙ 6 වටශන්වී තිබිෙ...දදදෙත් දුරකතෙය දගෙ කදන් තබා ගත්දත් අංකයලත් 

දෙොබාය.. 

"දදදෙත්"  

එශා ලසින් වදේ ෙන්ොදුෙෙ ගැශැනු කට ශඬකි.. 

"ඔේ..කවුද දම්??" 

"මම අදේාදේ යාලුදලක්..මම ර්මි..ඉන්දන් පැලත්දත්..දන්ෙලාදන් මාල??" 

"ආශ් ඔවු ර්මි කියන්ෙ.." 

"අදේාට කරදරයක්  දදදෙත් එයාදේ අේයා දවේරම දැෙදගෙ ඔය දදන්ොදේ වම්බන්දද් ගැෙ..එයා අදේාල 

එයාදග යාලුදලකුට බන්දන්ෙ ශදෙලා, ඔයාට එයාල එක්කන් යන්ෙලු  ෙැත්තම් දකල් අද ලශ දබොෙලාලු..දලෙ 

දකදෙක් දග දලන්දෙ ෙෑලු එයා..මැදරෙ එක මැදරෙලාලු..අදන් ප්ලීව් දදදෙත් දමොො ශරි කරන්ෙ..පුලුලන් 

ෙම් එයාල එක්කන් එන්ෙ ගිහින් ඔය දදන්ෙ එකතුදලන්ෙ දදදෙත්.." 

"එදශම කරන්දන් දකොදශොමද ර්මි අපි තලම ඉදගෙ ගෙන්ලාදන්.." 
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"ඒ උොට ඔයාට අදේාල ඕනිද??" 

"ඔේ" 

"එදශෙම් දකල්ල එක්කන් ඇවිත් බඳින්ෙ ඉක්මන්ට..ඔයට ඔය විභදගට ලඩා එයාල ලටිෙලාෙම් ඔයා එයාල අද 

දශටම බඳී..බන්ෙ දකල් හුඟාක් ගුටි කා ඉන්දන් ඔයා හින්දා...." 

"ශ්ම්ම් බමු.." 

දදදෙත් තම දදමාපියන් දේ ආාලත් තම ආදරයත් එක පව දමා බන්ෙට විය..ෙමුත් ඔහු ඒලෙවිට අදේාට 

මශත් දවේ ඇළුම් කදල්ය...තම ජීලෙ වශකාරිය කර ගැනීමට දපරුම් පිරුදේය,,, 

දදදෙත් තම දදමාපියන්ට පිටු පා අදේා විලාශ කර ගැනීමට තීරෙය කදල්ය...එය අදිටන් කරදගෙ ඔහු තම 

දුරකතෙදයන් නිපුෙට ඇමතුදේ ඟම ගජයා නිවාදලනි... 

"මචං නිපුෙ..මාර සීන් එක බං අදේදේ දගදරින් එයාල දලෙ දකදෙක්ට බන්දන්ෙ යන්දන් දකල් මැදරන්ෙ 

ශදෙලාලු බං..මම ඒකිල බඳිෙල අ කමක් ෙෑ දන්??" 

"උබට පිව්සුද ශරදකෝ?..දමච්චර අවුරුදු 19ක් කන්ෙ දීපු අම්මට පිටු පාන්දන්..?අදන්මන්දා බං උබ තෙදකොද 

කන්දන්??"මං දන්දන් ෙෑ උබට හිදතෙ ඕෙ දදයක් කරපන්..දමොෙදද් කත් මම උබ එක්ක ඉන්ෙල ඒත් මචං 

තල පාරක් අම්ම ගැෙ හිතපන්.." 

"හිතෙලා බං හිතෙලා ඒත් අදේා පේ දන්ද??..උදබ් ෙෑො දන්ද??" 

"ඕ එදශෙම් උබ කැමති දදයක් කරපන් ශැබැයි ටික කායක් යෙකන්ලත් උදබ් දගදරට ඒක රශවක් කරපන්.." 

"ඔේ එදශම කරමු ..දම් විලාශ දරජිව්ටාේ දකදෙක් දශොයාගන්ෙ ඕනි බං/..." 

"අපි රවිට කියමු ඌ දශොයාා දදයී" 

"ශ්ම්ම් උබ එදශෙම් රවීට දකෝල් කර අශගනිෙ මම අදේාල අරදගෙ එන්ෙම්..." 

"එ..මචං පදරව්වමින්..මම්ම් කියන්දන් උබ කරන්ෙ යෙ දද් ගැෙ තල පාරක් හිතපං..." 

"හිතුලා බං මීට ලඩා හිතන්ෙ බෑ දම් ඇති.." 

දදදෙත් අදේා වමඟ විලාශ වීමට සියලු කටයුතු සදාෙම් කදල්ය..ඇයල ට සියලුදද් සදාෙම් කර නිලදවන් ඒමට 

පනිවුඩය දුන්දන් ර්මි විසිනි...දදදෙත් ශදලතින්ම ඇයල බා ගැනීමට කටයුතු කරද්දි එය උගුක් බල දදදෙත් 

දැෙ උන්දන් ෙැත..හිත දශොඳ උන්ට ලරදින්දන් ෙැත ..අදේා දේ නිලදවේ වදේ දලෙමම ප්ර්ෙයකි..ෙමුත් 

පිටතට දපන්වදේ ඇය දලෙමම ප්ර්ෙයකි...අදේා දම් කටයුතු සදාෙම් දලද්දී ඇයදේ මිතුරිය ලෙ ර්මිදේ 

දබෝඩිමට දගෝ සිටියාය....දදදෙත් සියලු කටයුතු සදාෙම් දකෝට අදේාල රැදගෙ යාමට ර්මිදේ දබෝඩිමට 

පැමිනිදේය... 

"ර්මී..." 

"ආශ් දදදෙත් එන්ෙ.. අදේා කාමදේ ඉන්ෙලා..." 
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දදදදොම ර්මිදේ කාමරයට පියමැන්දන් කල්පො බරලය...ර්මිදේ ඇඳ උඩ අදේා ලැතිරී සිටිදේ කඳුලින් 

දදදෙත් දතමාය..ඇයල දුටු දදදෙත් දේ ශදලත දෝකදයන් දැදලන්ෙට විය... 

"අදේා .." 

"දදදෙත් ....එන්ෙ දදදෙත් මදේ ඟට..." 

"ඇයි අදේා දම් ටිකක් ඇදිා ගිහිල්ා...මෙත් එක්කම මැවිා??" 

"දන්දන්ෙෑ දදදෙත්..මට ඔලුලත් කැක්කුමයි..." 

දදදදොම මද දේාලක් පිලිවඳදේ දයදදන්ෙට විය..ශදිව්සිදේම අදේා ෙැගිට එලියට දුලන්ෙට විය..ඇය පසුපව 

දදදෙත් ද, දදදෙත් දේ පසුපව ර්මිද දුලන්ෙට විය..අදේා ෙතරවී තිබුදන් ොෙ කාමරදේය... 

"ඕක්..ඕක්..." අදේා තම පපුල අතින් තද කරදගෙ ලමෙය දමන්ෙටවිය...දදදෙත් ලශා පැෙ ඇයදේ හිව 

අතගාමින් ඇයට යම් වශෙයක් බා දීමට තැත් කදල්ය.. ලමෙය ක අදේා පෙ ෙැතිල දමන් ඇද ලැටුදන් 

දදදෙත් දේ තුරුටමය,,..දදදෙත් ඇයල තුරුට දගෙ හිව සිඹ ලත්තන් කරදගෙ ඇතුට ගමන් කදල් පමෙ ව 

දවදෙශවකිනි.. 

"ර්මි දපොඩ්ඩක් ත්රී වීල් එකකට කතා කරන්ෙ පුලුලන්ද??ප්ලීව්.." 

"ශරි දදදෙත් ඉන්ෙ මන් කතා කරන්ෙම්.." 

ර්මි පිටවී ගිය අතදේ අදේා දේ මුහුෙ දතත දරඩ්ඩකින් පිවදා ලමෙය ගඳ යන්ෙට ඕඩික්දෝන් ලත් කර ලත 

පුරා ඇඳුම වකව්දකොට ඈ ල සදාෙම් කදල්ද දදදෙත් විසිනි,... 

මිනිත්තු කීපයකින් ර්මි එතැෙට පැමිෙ ත්රීදරෝද රථය ආ බල දැන් වීය. තිදදොම රථයට දගොඩවී අවම ව 

වලද්ය වශාය පතා යන්ෙට විය.. 

********************************************************************************* 

ඇය කරුොලන්ත දපනුමැති තරුණ වලද්යලරියක් විය..දදදෙත් ඈ දදව බා සිොලකින් වන්ේරශ කදල්  

හිතලත් කමදපන්වීමටය..ඇයද එදවේ කර..දදදදොට ලාඩි වීමට අසුන් දපන්ලා අදේා දදව බන්ෙට විය... 

"ව්වීට් දකලිදපොඩ්ඩක්..දමොදකො ෙන්ගිට දලා තිදයන්දන්??" 

"දඩොක්ටේ දමය අද උදද් ලමදන් කා ඊට පව්දව පෙ ෙැතුල ලැටුො..මට බය හිතුෙ හින්දා අරදගෙ ආලා..." 

"ආශා...බමුදකෝ එදශෙම්..ඔය දදන්ෙ මැරි කරද??'" 

"ආශ්...දම්..ඔ..ඔේ දඩොක්ටේ..." 

"අදපෝ ඕකට ැජ්ජ දලන්ෙ ඕනිද..ශරි ශරි...දකෝ කියන්ෙ බන්ෙ ෙන්ගිට දමන්වන් ශැදුදෙ කලද්ද 

අන්තිමට??" 

"මාව 2කට කලින් දඩොක්ටේ.." 

අදේා පිලිතුරු දුන්දන් බිදයනි... 
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"ඉන්ෙ එදශම අපි ටියුබ් එදකන් දටව්ට් කරා බමු.ශරිද...." 

"ශා දඩොක්ටේ."දදදෙත් පිලිතුරු දුන්ෙද ඉන්දන් දැඩි චකිතයකිනි..දම් පරීක්ා කිරීමට යන්දන් ගැබ් ගැනීම පිලිබඳ 

පරීක්ෙයකි..එය ජීල විද්යාල ක,කරෙ ඕනිම දකදෙක් දනී... 

අදේාල ඇතුට දගෙදගෝ විොඩි 10 කට පමෙ පසු ෙැලත එලියට එක්කාදගෙ ආදේ දශදියක විසිනි... දදදෙත් 

ඉන්දන් දදදොලක අතරමං වීය..තම දකදිෙකලත් අදේා වමඟ යශන් ගත වී දෙොමැත..එදවේෙම් දකදවේ දම 

ලැනි දදයක් සිදුේන්ෙද කියා ඔහුදේ සිත විමවයි...සිපගැනීමකට එශා දෙොගිය ආදරයකින් එ ලැනි දදයක් විය 

ශැකිද??... 

"ඔන්ෙ කිරිල්ලිටයි කුරුල්ාටයි සුභ ආරන්ංචියක්..ඔන්ෙ ඔයා තාත්තා දකදෙක් දලන්ෙ යෙලා මල්ලිදයෝ..." 

වලදයලරිය දද දදොටම සුභ පතන්ෙට විය..ෙමුත් දදදෙත් උන්දන් උන් හිටි තැන් අමතක වීය...බි දගලා දමා 

ෙැලතත් ර්මිදේ දබෝඩිම කරා එන්ෙට විය..ඒ අතරතුර දී දදදෙත් කිසිලක් අදේාදගන් ඇසුදේ ෙෑත..ක එකම 

දද් ලන්දන් ඇයදේ හිව අතගෑම පමනි අදේා අඬමින් දදදෙත් දේ සුරත දැඩිල අල්ාදගෙ ඉන්ෙට විය.. 

රථය ඉක්මනින් ර්මිදේ දබෝඩිම අවට විත් ෙතර විය..තිදදොම ඉන් එලියට පැමිෙ මුදල් දගලා දමා ෙැලත 

දබෝඩිම දලත එන්ෙට විය... 

අදේාල ඇදඳහි නිදි කරලා දදදෙත් ඇයදේ අවලින් ලාඩි වී හිව පිරිමදිමින්..සිටින්ෙට විය..අදේාට දම් 

දවදෙශව බරක් විය.. දශොර ගමන් දගොව් සිටියද දම් තරුෙයා තමන්ට තලමත් ආදදේ කරෙ බල දැනී ඇය 

ශඬන්ෙට විය.. 

"අඬන්දන්පා අදේා..දැන්ලත් මට කියන්ෙ දලච්ච දද්ලල්...ප්ලීව ්තලත් දබොරු කරන්දෙපා...ප්ලීව.්.."දදදෙත් 

ඈදගන් යදින්ෙට විය... 

"මම ඔයාට දබොරුලක් කරන්ෙ හිතුදල ෙෑ දදදෙත් මට ඕනි උදන් ඔයා එක්ක ජීලත් දලන්ෙ,,මුලින්ම යාලු උදන් 

ආාලට උොට පව්දව දත්රුො ඔයා 1000 කින් දශොයාගන්ෙ බැරි දකදෙක් කියා .අදන් ඒ දලෙදකොට මම 

හුඟාක් පරක්කුයි දගොඩාක් දදදෙක් එක්ක මම ඒ දලෙදකොට නිදාදගෙ ඉලරයි දදදෙත් අදන් මට වමාදලන්ෙ 

දදදෙත් දම් පේකාරි ඔයට ගැදපන්දෙ ෙෑ දදදෙත්..දම ලහුකුෙ ගලා දාෙ දදදෙත්.." 

"ආදදේ කරපු හිතකට එකපාරක් ලැරැද්දක් කාම ඇති  අදේා..කලදාලත් ඒ හිත ශදන්ෙ බෑ.මම ඔයාට ආදදේ 

කරන්දෙ ෙෑ දැන් ,හිතට එකඟල අනුකම්පා කරෙලා විතරයි,,,..මට ආදය ඔයාට අදදේ කරන්ෙ බෑ.." 

"ඔේ දදදෙත් මට ආදදේ කරන්දෙප.." 

"ඒත් යන්ෙ කලින්  අඩුමගාදන් මට කියා දදන්ෙ ඇයි එශම කදල් කියා..." 

"ඒලා අශන්දෙප දදදෙත්..මම කීදදදෙක් එක්ක එදශම නිදාගත්තද කියන්ෙ මං ලත් දන්දන් ෙෑ..ඇත්තම 

කියන්ෙ මග බදඩ් ඉන්ෙ දරුලදේ තාත්තා කවුද කියන්ෙ මමලත් දන්දන් ෙෑ ප්ලීව් මට මැදරන්ෙ දීා ඔයා යන්ෙ 

දමතනින්..මම දම් දරුලල කාදග කියා කියන්ෙද දදදෙත්..." 

"දමොෙල කරන්ෙද අදේා ඔයාල මදේ කරගන්ෙ දවේරම ෑව්ති කරා තිබුදෙ මං..ඒ ආදදේ හින්දා මට මදේ 

ම්මාට තල දුක් දදන්ෙ බෑ අදේා..දවොරි මං යෙලා..එක දදයක් කියන්ෙම් පිව්සු ලැඩ දැන්ලත් 

ෙලත්තන්ෙ...ප්ලීව්.." 

දදදෙත් ඉක්මන් ගමනින් එලියට යන්ෙට විය ර්මිද සිදුව සිදුවීම් නිවා අන්ද මන්ද වී සිටින්ෙට විය.. 
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"අදන් දදදෙත් දම් ලදේ දදයක් මං දැෙ දගෙ හිටිදේ ෙෑ දදදෙත් එදශම උොෙම් මම දම දදලල් ඔයාට 

කරන්ෙ කියන්දෙත් ෙෑ දදදෙත්.." 

"ඔයා ට කරන්ෙ දදයක් ෙෑ ර්මි ඔයා දමොෙලා කරන්ෙද ..පුලුලන් ෙම්  අදේාදග දගදරට දකෝල් කරා 

කියන්ෙ එයා දමදශ කියා අරදගෙ යන්ෙ කියන්ෙ.." 

"ශා ශරි දදදෙත් .." 

"එදශෙම්මම යෙලා ර්මි..දගදර අය එෙකන් අදේල බාගන්ෙ.." 

"දශොඳයි දදදෙත් බුදුවරෙයි!!" 

දදදෙත් පාරට බැව හිව ශැරුෙ අදත් ඇවිදින්ෙට විය...තම්දේ දෝකය කරකැවී යෙ බලට දැදෙන්ෙට විය... 

එදශම්මම දදදෙත් පාේලිදම්න්තු පාර දිදේම දියලන්ෙ ඔය දදවට ගමන් කරන්ෙට විය!!! 

 

 

-මතුවම්බන්දයි- 
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