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 „සේ ඇව් දිශා බන්.... දැන්ලත් කියන්න මසෙ රත්තරන්... 

ඔබ මසේද.... මා ඔසේද... අපි අසේද කියා.... 

දැන්ලත් කියන්න මසෙ රත්තරන්න්න්න්....‟ 

 

“සරෝමිසයෝ..., සරෝමිසයෝ !!! ටිකක් ඉදශන් සකොල්සො...” 

සමොන මගුලිද මසෙ හීන සෝසක් කඩා බිා ; බිමට වමතා කරා 

දැේසේ....??? සනොදකින් සරද්ද...!!! චේඳ චුරුව් කරා සනල ඒක...  

නිකන් ට්රැක්ටරයක් ව්ටාට් ක කරනලා ලසේ.... මිරිරි කටශ්ක්... සලන කදද 

ඉතින් „මිරිරි‟ ම තමයි...!! අපි කිව්සව් ට්රැක්ටසට් කියා. ඒ තරමට ව්ට් ක සලොයිව ්

එකක් තමයි ඒකිට තිබුසන්.... කෑෙශනසකොට එන්සන් මශ බයානක වද්දයක්... 

සකොටින්ම සවොසශොසන් සෙයක් ශදන්.... එසශට ඳැණි ශසේ යන්න ඉන්න සේ 

විශඟ ත් බය උනා..!! සබල් මිරිකද්දී සමොර සදන සකොට.... පිට සලන සලොයිව ්

එක... ඔව් ඔව් , අර යටිගිරිසයන් හ තියනලා ලසේ.... අන්න ඒක තමා එන්සන්.... 

ඇසේ මයිල් සකලින් සලනලා... 

ශැබැයි අසනක්ලසය නේ කියන්න තරේ ලරදක් නෑ.... සශො සකල්... වේබ 

වකමනාල සෝබ නැතිල සේන්න ඇඳුේ අඳිනලා....!! සේ සකොල්ටත් ඉතින් 

ඕසන් ඕලා බන්න තමයි.... සකෝ අසේ අක්කි ශැදුලට කුඩැල් එසශම 

සල්සිසයන් සම කස ක තියන්න පුළුලන් යැයි..??  සන්ද අසන්...? 

සේකි තමා මන් දන්න අංක එසක් සරොයිටට්.... නියම සක්ේ මල්...!! 

සකොටින්ම අබිලිං දන්නලා නේ.., සමච්චර ශැකියාලක් තිසයන එකිසයක් ඉන්නලා 

කියා... ඌ ලශකනලා....  

මාර ශැකියාල , සකොටින්ම රිසත් තිසයන සද්ත් කියලනලා.... අර ඳර චිත්ත 

විදාරණ ඥාණයද සමොකක්ද කියන එක.... සේකිට පිරිටා තිසයනලා ලසේ...!!! 

ශැබැයි කදරුශරි රිසතන් බැන්සනොත් තමා ඒක ලැඩකරන්සන්...  

“මිරිරාවියනි , ඔබ ශට මසෙන් වියයුතු උඳකාරයක් ඇත්නේ...., සනොලශා 

ඳලවනු මැනවි...!!!” 

සමසශම කිව්ලට මසේ කට සකොපියනලා ඉතින්... සේකිට සදකක් කියන්නමයි 

රිත. කටට කලින් අත ඉව්වර සලයිද මන්දා...??? සදතශැකි ශක්සක් තිසයන 

පුර්චාට්ලක දත් ටික සබොක්කට ගිරින් ඳව්සවන් බිම ඳත බෑසලන්න. මසේ 
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හීසනත් කෑලා.... චීව ් ම බන්න ආසේ කලදා ශේබසලයිද මන්දා...?? සේලා 

මතක් සලනසකොට ඉතින් මසේ ඇසේ මාළු නටනලා. 

අක්කි කියනලා ලසේ සමොනලා උනත් නේබු දීා කතාකරන්න එඳැයි.... 

ඳව්සන්.., පිව්සු ඳරාණ...!!! 

“අසන් ඳයන් විශෙ යන්න.... රිසත් එකක් තියාසෙන.., සබොරු ආදසරන් 

කතාකරනලා සන්ද...??” 

මන් කිව්සව් සේකිට අර සමොකද්ද ඳර චිත්ත සක්ව් එක තිසයනලා කියා...!! 

“ශරි කමක් නෑ බන්.... සඳොඩි සශල්ේ එකක් තමා ඕසන්. මට සනසව් මසේ 

සශොදම යාළුලට...” 

“ශ්ේ.., ස කේ එකක් නෑ... ඒක නිවා ඇඳුේ මශන්න මිමි ටික අරන් ඕසන්..!! 

ඕකසන්..??” 

“්්්්.... සශමින් සශමින්..!!” 

 “සකෝ එන්න කියඳන් බන්න... විනාඩි සදක තුසනන් ලැසේ කරා 

සදන්නසකෝ..” 

“අයිසයෝ එසශම එකක් සනසව් සරෝමිසයෝ...! මන් දන්නලසන්... ඒකට බන්න 

විතරයි කියා ඕසන් කරන්සන් කිය ඔයාට.... රිහී.., ඔයාට පුලුලන්ද „ශසිනි‟ ල 

සෙදරට ඇරලන්න...??? ඔයාසේ සෙලල් ඳැත්සතමයි ඉන්සන්...” 

සේකිට මාන්දන්...!!! නම ශසිනි නේ ශවරැල්ක් ලසේ ව්වන සලන්න එඳැයි...! 

ඉතින් එච්චර ව්වන නේ .., සේ විශඟ සේ රබට් ඇසශන් සේසරනලා සබොරු..!!! 

ඇයි ශත් සදයියසන්...?? මම සරෝමිසයෝසන්...!!!  

ඇශැට කණට සේන්නැති ෙ දාව් මක් සලන්න ඇති... ඒකත් ඳරසලන්න ඔන්න 

සමන්න ඉන්න.. ඒ උනාට නම ශසිනි... සරද්ද...!!! අශක බන් දාපු  බිත්තර 

ආේඳ.. මසේ සුරන්ෙනාවිල එක ඳාරක් දැක්කා නේ..., ලශ සබොනලා ඔය 

ශසිනි..!!! 

“ශ්ේ , එන්න කියනලසකො... තමුසවසෙ ශවරැල්ට....” 

මන් නිකන් කින්ඩි රිනාලක් දාා... සශන ෙැේබට් සලොයිව් එකකින් කිව්සව්...  

“ශසිනි , එන්න සුද...” 
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සදකක් නෑ ආසේ.. සනොේමර එසක් කාේ සබෝේ ඳලුලක් සලන්න ඇති. ඒ මදිලට 

„සුද‟ලු.. සමොකක්ද දන්නෑ සුදු ..??? එසශව් උන්ට එසශ සමසශ යන්න සමොන 

බයක්ද...??? සමොසකෝ කදරු බනලා යැයි..?? මට ඉතින් අනිත් එසකනුත් රිනා 

දැන්..!!!  

හුටා.... ශත්තිව්ලට ෙශපු කාබසට් කිව්ලලු...! මසේ සුදු සරෝව ම...!!! 

ශසිනි..., අේේේමාමාමා... කියාපු නම...., ඕයි!! 

“අසන් මිරිරි මන් උඹල ඉබින්නද...??” 

“ඈ...!!! අර සමොසකෝ බන් ඒ..???” 

ශසිනි ඳැටියා ෂඟටම ආපු නිවා මිරිරි ඒක මසේ කනට කරා කිව්සව්.... ඒත් සේ 

ව්ට් ක සලොයිව් එක මසේ කණ සකොසශොම දරාෙන්නද...?? තාම කන් කන් 

ොනලා...  

මන් රිතුසව් සකලි ඳැ කටා ල මට මෙ ශැරුනා කියා...!! යසකෝ මාර 

සොතරැයියක් සන් මට ඇසදන්න යන්සන්....!!! නියමයි..., නියමයියියියි... ඒ 

කියන්සන් සුදු ඳැ කටා අද ඉදන් මසේ යාළුසලක්...!!! ඳ කට සන් ඕයි...??? ඕකට 

තමයි කියන්සන් ; සදන සදයිසයෝ.. සදනසකොට සටොකු සදක සදක ඇන ඇන 

සදනලයි කියා...!!!  

“ගිරින් එන්නේ මිරිරි.... Thanks ඔයාට... ඔයත් ඳරිව්වමට යන්න.. 

බුදුවරණයි...!”  

 මට නිකන් ඇසේන්න ලසේ.... මිරිරිට සදන වැඳ..! තුරුළු උනා මදිලට..., 

ශාද්දකුත් දුන්නා...!! ෂික්.., අපිට සකොයින්ද පූසවෝ මාළු...???? අපි යනලැයි 

මුහුදු..???  

ඇත්තටම සශොද යාළුසලො ලසේ.... ඒ උනාට මිරිරි මන් උඹට අමිරිරි මතකයක් 

සදනලා.. ඔන්න ආසේ..., මසේ සරෝවමල් ඳැටික්කිල නරක් කරා තිබුසනොත් 

එසශම...!!! එක අතකින් බය සලන්න සදයකුත් නෑ... සනළුම මසේ පිපුනට ..., 

අඳවිත්ර සලන එකක් යැයි..??? මඩත් ව්වන කසරොත් මිවක්...!!!  

“ශරි සකල්සල්..... සේ සරෝමිසයෝ , සීතාල ඳරිව්වමට එක්කසෙන යනලා 

ශරිද...??” 

සේකි රිතන් ඉන්සන්.... විශඟයි-ශසිනියි කිව්ලම ෙසඩොලුයි චීව් ඳානුයි කියා.... 

සරද්ද මන් කියන්නෑ ඉතින්.... „සීතා‟ ලු...!! සමච්චර පින්කක් එක්ක යන්න 

සව ක කරා..., බඳල්සකො කියන කතා... තන්න ඕසන් ඔය මකර කට... , 
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සලි යන්න...!! අනික සේ සකොසශේලත් ඉන්න එකියක් කියන්න ඕසන් යැයි මට , 

මසේ අනාෙත බිරිල ඳරිව්වේ කරෙන්න කියා....!!! 

“ ශ්ේ ..., එ එ.” 

ඳර කටි .., අහුසලයන්සකෝ සතෝ මට...!! අසන් ඳව්..., සරෝව ම තාම බිම 

බාසෙන... අශව සඳොෂල ෙැටෙශන්න ලසේ සමොනලද කල්ඳනා කරන්සන් 

රත්තරසන්...?? මන් ෙැන සන්ද ..??? කියන්න මසේ ඳණ...!!!!  

අසේ සෙදර ට සමතන ඉදන් තිසයන්සන් මිනිත්තු දශයක දුර... අද ඉතින් සකොලු 

වශ සකලි සුවංසයෝසෙන්  යන ෙමනක්සන්... වෑසශන සලාලක් යයි.. මන් 

ආවයි ඒකට කල්ඳයක්ම යනලනේ...!!!  

ශැබෑටම සේලා සකොසශද දන්සන් නෑ ඉන්සන්...??? මට මිව් උනයි කියන්සන්.., 

උන්මාද චිත්රා ල ලසේ එක්ටැේ සෙයක රිරකරා තමයි තියන් ඉන්නල 

ඇත්සත්..!!!  

“ශසිනි , එන්න.... අපි යමු සන්ද ???” 

අපි යමු රත්තරසන්..... අමාරුනේ කියන්න. ලඩාසෙන යන්නේසකො මන්..! එක 

ඳාරක් ආදසරයි කියා බන්නසකෝ.... ලඩාසෙන ඉබින්සන් මන්... දලවකට 

සදකකට සනසව්... සලනවක් නැතිල ශැමදාම. 

“ශා.., විශඟ... යමු.” 

ශැමදාකම , ශැම රෑකම..... හීසනන් ඇවිත්... නින්සදන් මෙදී ඇශැසරන්න ශදන 

මාල..., තලත් ශරිම ආදසරන් තුරුල් කරෙන්න... නිදි සදව්දුලසේ කට ශ්මයි.. ඒ 

තරේ ම කන්කළුයි.. මන් දන්න ලචන මදියි ඒ ශැගීම විව්තර කරන්න... කණට 

නිකන් ; සේ දැන් මල් සරොන් අරන්.... අලුත ශදාපු මීයකින්.... මී ඳැණි 

ලැක්සකරුලා ලසේ...!! 

 ඇයි ශත් සදයියසන්...??? සේ විශඟ සේ රිසත් කලදාලත් සනොදණු අමුතු ශැගීමක් 

ඇති කරපු සකල්ම..., එයාසේ ශඬින් ම සමච්චර ඉක්මනට නම 

කියනසකොට...!!! මට නේ ඉන්න බෑ දැන්.... ඉබින්නමයි රිත. කකුල් සදක මටත් 

සශොරා... සුරන්ෙනාවිත් එක්ක ඇවිදිනලා. සමයා නේ ඇවිදිනලා සනසව් ; නිකන් 

ඳාසලනලා ලසේ සදයියසන්... 

සමයාල කෑල් කරෙන්න කැමති උන් ඇති අශසවේ තරු ොනට.... ඒත් සේ 

පුන්ව අයිති තනි තරුලක් ඉන්නලද ...??? මට අශන්න සශොදටම ඕසන්... 
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සකොසශද ?? ලචන පිටසලන් නැශැසන්.... මසේ අලාවනාල සමොනලා කරන්නද...? 

මන් ලසේ බයගුල්සක්.... ෂික්.., මට මන් ෙැනම ැජ්ජයි...!!!  

“ශ... ශසි...නි, සේසේ... සේ .. ; ඔයා ශරිම ව්වනයි යාලු.” 

යාලු සනසලයි .., මසේ සුදු මැණික.... ඔයා ශරිම ශැඩයි.. කියා ලැඩක් නෑ. ඒ 

මල් ලත්සත් මන් සශොයපු සුදු සරෝව ම... සරෝව මල් රැජින. අසන් මසේම 

සලන්නසකෝ...!! 

“ඇයි මාල දුක් කරන්සන් විශඟ...??? ඔයා දැක්සක් නැද්ද මසෙ ඇව්...??? සේ 

බන්න... කැසත් බෑ සන්ද....??? අසන් ලඳරයිසන් මන්...!!!!” 

සරෝමිසයෝ සනසව්.., ලවලට්ති මාරයා මන්....!!! අසන් මට සශනම ෙශන්න 

ඕසන්.... ඒ අරිංවක ඇව් ලට කඳුළු දුන්නට. සමොන ඳලක්ද සේ පිව්වා 

කරෙත්සත්...??  උහුන්න බෑ මට... දැන්නේ මටත් ඇසඩයි. ඒත් මසේ සකලි 

ඳැටියල..., වනවන්න ඕසන්. සබොරුලට සනසලයි.. ඇත්තම කියා...  

ඇව් පියාසෙන ඉකි ෙශනලා.... අසන් ඳව් සදයියසන්.... උඹ සශොදයි සදයියා. 

සබොට ලත් බැරිදනා.... ඒක කියන්න කලින් ; මට සශන ඳාරක්ලත් ෙශා... 

සඳොලට ඳත බෑ කරලන්න... සමශමත් සදයිසයෝ...!!! සකෝ නෑසන් කිසි 

උදව්ලක්...???  

“ශරිම ව්වනයි සේ සෝසක්... ඔව් , පුදුම තරේ... සේ වව්න ඳරිවරය... 

සවොබාදේ මාතාල... එතසකොට ඒ සවොබාදේ මාතාලත් එක්ක බැඳිා ජිලත් සලන 

ඇයසේ ආදරණිය දරුසලෝ.. ඒ ශැම සකසනක්ම.” 

“මිනිව් දරුසලෝ.., ටිකක් ආඩේබර උනත් ඒ දරුලන්ට තමයි.... අේමා ලැඩිපුරම 

ආදසට්.. සමොකද එයාසේ ාබාම වශ හුරතල්ම දරුලා තමයි ඒ..!! ඒ අේමා 

කාසකට ඳාරක් එක.., සුරන්ෙනාවියක්ල මිනිව්සු අතරට එලනලා... උන්ල 

ව්වන කරන්න. නමුත් අලාවනාලට.... ඒ අරිංවකිසේ ව්වන නිවාම... 

මිනිව්සුන්සේ ඇව් ලශ ලැදිා... සරෝව මල් ලසේ සුරංෙනාසලෝ.... ඒ මල් ලසේම  

ඉක්මනින්ම ඳරසලා යනලා. දුසක් බෑ දැන් ඒ අේමට... සමොනලා කරන්නද 

කියා ඒ අරිංවකි තලට් ොනක් කල්ඳනා කරා...” 

මට රිතාෙන්න බෑ මන් සේ සමොනලද කියන්න යන්සන් කියා....??? මට නිකමට 

දැසනනලා.... සේ මසේ රත්තරන් අක්කි..; එයාසේ සුන්දර සිතිවිලි ලලින් 

සඳෝණය උනු.... එයාසේ ශදලසත් ප්රතිබිේබය රිමි ච මල්ලියි කතා කරන්සන් 

කියා. 
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නෑ මට ක්තියක් ඒ මුණ බන්න.... කතා කරන ෙමන්. කකුසන් සඳොසව් 

ඳැල්මක් සශව්ලා මන්. මසේ ඳණ අඩලපු ඳලට.... සඳොල ඳාසෙන අට්චි මශා 

නරකාදියට යන්නයි මට ඕසන්.... ආසේ මුකුත් ඕනනෑ... සෝදිය සබොන්න උනත් 

වැඳයි මට..., ඒ අරින්වකි සේ ඇව් ලලින් ලැසටන කඳුළු බනලට ලඩා. 

“එක දලවක් විශඟ කියා සමො කටසයක්.... ඒ අේමසෙන් දුසකන් ඉන්න සශේතුල 

ඇහුලා... අශා ශරි අපූරු විවඳුමක් දුන්නා. ඊෙ සුරන්ෙනාවිල මලන්න කිව්සව් 

පුංචි සලනවකුත් එක්ක... ඉතින් සවොබාදේ මාතාල ඒ ඉල්ලීම ඉටුකරා. සරෝව මල් 

සඳති ලට ඳණ සඳොලා තමයි... එයාල මැව්සව්. ඒත් එයාට තිසයන ආදසට්ට 

විශඟ කිව්ලා ලසේ... එයාල චු කටම චු කටක් ලඳර කරා. සමොකද ඒ සරෝව මල් 

රැජිනට ඇව්ලශ ලදී කියා බයදනා... ඒකයි..., ඳරිපූට්ණ එයාල චු කටම චු කටක් 

සලනව් කරා.. ආවන්න ඳරිපුට්ණත්ලසේ නැලැත්තුසව්.” 

“ඒ තමයි ඔයා ශසිනි... ඔයා ඉඳදුනු සලාසව් ඉදන් ශැසමෝම වතුටින් නිවා ඔයාට 

ඒ නම තිේබා... „ශසිනි‟...!! ශවරැල් කියන සත්රුසමන්... ඒ ලසේම විශඟ ල 

සඳොසරොන්දු කරල ෙත්තා....  ඒ සකල්සේ සශො යාලුසලක් සලනලා කියා. 

දලවක එයාට සමසශම සලන්න සශේතුල කියනලා කියා... අන්න ඒ සඳොසරොන්දුල 

තමයි මන් අද ඉ්ට කසට්...!!!” 

රිතා ෙන්න බැරි තරමට සවොදුරු ව්ඳට්යක්.... ශදලසත් ඳත්සම තැන්ඳත් 

සලනලා. ඒත් එසක් ඇරඹුම සකොසශන්ද සදයියසන්...???     

ඒ ව්වන ඒලසේම මුදු අත්ස.... රිතත්.., උණුසුමත් තැනින් තැන තිබුනා. 

සරෝව අතින් මසේ කේමු යන්තමින්.... ටික සලාලක් අතෙෑලා... ඇත්ත , ඒක 

නිසේයක්... අසන් මට නේ කල්ඳයක් ලසෙයි දැනුසන්... ඒ ව්ඳට්ය සකලින්ම 

දැනුසන් ශදලතට...  

ආදසරන් ැසබන , සදන  ඳෂමු බැල්ම , ඳෂමු ශාද්ද ශරිම ලැදෙත් ලු... තාම ඒ 

සද්ලල් හුලමාරු දසන් නැශැ... මන් දන්සන් නැශැ ශසිනි මට ආදසරයිද 

කියා...!! සකොසශොම අශන්නද...??  මම එයාට ආදසරයිද ..., නැත්නේ 

කැමැත්තක් ද තිසයන්සන් කියා සකොටින්ම මම ලත් සනොදන්න සකොට..!!!  

ඒත් මට දැසන්සන් ඒ ව්ඳට්ය මසේ ශදලසත් ෙැඹුරුම ක්ය ව්ඳට් කරා 

ලසේ.... ඳව වකව් සලනලා... සමොකද්සදෝ බීජයක් පිළිෙන්න. ඳරිවරය වකව ්

සලනලා ඒ බිජයට ආරක්ාල සදන්න . සතතමනය ලසේම උණුසුමත් ඒ ව්ඳට්ය 

විසින්ම බාදීා... සේ සදානම ආදර බීජය පිළිෙන්න ලත්ද ...??? ඒත් සේ පුංචි 

සකලි ඳැටියා මසෙන් ඒ සද් බාසඳොසරොත්තු සලයිද ...?? සේ සිරි සදව්දුල ලපුරයිද 
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ආදර බීජය ...???  ඒකට ඳෂමු බැල්ම ඕසන්... ඔව් ආදසරන් සදන..!! තාම 

ැබුසන් නේ නැශැ.. ඒත් ඒ සමොසශොත සලනකන් මන් බාසෙන ඉන්නලා.  

“ශාසන් ඇත්තද යාලු ...??? ඔයා නේ ඳැණි සකොල්සක්ම තමයි... රිහී..” 

මතක් සලන්න ඇති මන් දාපු ඳැණි රිනාල...!! අර කට කසන් තියන් දුන්නු එක . 

“එතසකොට ඔයා තමයි මාල කැත කසට් සන්ද ...???? නපුරා..., සමෝඩයායායායා... 

රිහී , නලන්න දන්සනම නෑ සකල්න්ල. කදද ඒ ලාවනාලන්ති ....?? කඳුළු 

නිකන් ඳාසලා යනලා විශඟ... ශරිම වතුටුයි මට.... මන් සුරන්ෙනාවියක්ද..??? 

අසන් thanks ඔයාට....”  

“ මන් ආවයි රිමිදිරියට.., ඉර ඳායන්න සමොසශොතකට කලින්... සරෝව මල් ලට 

පිනි බිංදු ලැටිා තිසයනලා බන්න. එතසකොට ඒ සරෝවමල් තලත් ශැඩයි ශසිනි.., 

පුදුම තරේ ව්වනයි... පිනි බිංදු මල් ලට කරදරයක් , බරක් සනසව් 

කලදාලත්ම...” 

“ශසිනි කියන ව්වන සරෝව මටත්..., සේ කඳුළු බිංදු ව්වනයි තමයි. ඔව් , 

තලත් ව්වනයි... ඒත් සේ ව්වන ශදලත ශ්ා ලැසටනලා සන්ද ...?? දුසකන් 

සන්ද ..??? එසශම ැසබන සේ දියමන්ති .... ඔය සරෝව මට සදන ව්වන 

ලැඩක් නෑ සන්ද යාලු...?” 

“අසන් ආසේ අඩන්න එඳා..... කලදාලත්ම...!!! සේ සමෝඩයට වමාසලන්න..., 

ඔයාල අසඩව්ලට. ඇව් තිසයන්සන්... ව්වන දකින්න... සශොද සද්ලල් දකින්න... 

අපි කරන සශොද සද්ලල් ලට වශය කරෙන්න. ඒකට ඇව් සඳනුණාම ඇති.. 

ඳරිපූට්ණ සලන්න ඕසන් නැශැ... ශසිනි. දුසක් බෑ මට... මන් නිවා සේ සකල්සක් 

අඩුලමයි. මට ශයිය නෑ යාලු කාසෙලත් රිත රිද්දන්න... කාසෙලත්ම...!!!” 

ශැමදාම ඔසශොම රිනාසලා ඉන්න මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි.... ඔය රිනාල 

සලනුසලන් මන් ඳණ දනත් සදන්නේසකො. 

“මන් සරෝව මක්....!!! ශ්ේ , ඒත් ....??? මකින් සරොන් ෙන්න එන්සන් එක 

බඹසරක්ද , එක වමනසයක්ද විශඟ....???” 

“මන් ආවයි සරෝව මක් සලන්න .... ඒත් එකම එක වමනෂ ඳැටිසයක්ට අයිති. 

ඒ ලසේම ඒ අරිංවක වමනෂ ඳැටියා... ශසිනි කියන සරෝව මසන් විතරක් ඳැණි 

සබොන්න ඕසන්. ඔව් , මුළු ජිවිත කාසටම... එසශම සශොයි සන්ද ...??? නරක 

ෂමයි සලනලට ලඩා...” 
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හුටා...!! සමයා රිතන දුර... මට ඔය ඳැණි සක්ව් එක අමතක උනාසන්. ඕකට 

තමයි කියන්සන් ඉල්න් නානලා කියා... කමක් නෑ ඉතින් , මසේ අනාෙත 

බිරි සන්...!!! ඇත්තටම එසශම සලයිද ....??? 

“ඉතින් ඒ සනොයිදුල් සරෝව මට ඉන්නලද...???” 

“ඉන්නලද ....??? කදද විශඟ ...??” 

“එයාසෙන් විතරක් සරොන් ෙන්න ලරේ බන.... වමනෂ ඳැටිසයක්...???” 

“ේේේේේ ..., ඒක රශවක්... රව රශවක්..!! ඳව්සවේ දලවක කියන්නේසකො.. 

ඉතින් ඔයාසේ ජුලිය ක සේ නම සමොකද්ද ...??” 

“අසන් නෑ ශසිනි.... මට සකොයින්ද එසශම ලාවනාලක්...???” 

“සබොරු සන්ද  විශඟ.. සුදු ව්වන සකොල්සෝ සබොරුත් කියනලද...???” 

“නෑ ඇත්.....”  

කියා ඉලර කරන්නලත් ැබුන් නෑ... සරද්සද් සඳෝන් එක.. සමසශමත් රිගින් 

සටෝන් එකක්... යමරජ්ජුරුසලෝ ේෑන් කරා දීපු සේමක් සේක නේ.... දැන් 

සබොට ඳව්සවනුත් රිනා ඇති සන්...  ඈ බන් යමසයෝ ....???? 

„උේේේමා... Your girl friend is calling…!! Press A to tell that you still love 

her. Press B to tell she still is beautiful. Press C to tell which you thinks, 

about her all the time. Press 4 to tell where you are. Press Y if you 

couldn’t tell less’ 

කදද යසකෝ මට සේ අමර සේම දුන්සන් ..??  

හුටා... අසේ අක්කියා සලන්න ඕසන්... එයා තමයි ඔය ලසේ විරිලු කරන්සන්... 

මසේ ඳලට ලැරදි සලාසලසන් ආසව්... 

“ෙන්න ඉතින්.... මන් රිටියට කමක් නෑ... දුක් කරන්න එඳා ඒ සකල්ල. 

සබොරුකාරයා...” 

මට ඉතින් සඳොසව් ඳව් කාසෙන කාසෙන යන්න තමයි රිසතන්සන්...!! 

“ සශසෝ , සිරින කුමරුනි... රිහී.., සකොසශොමද මසේ තෑේෙ...???” 

“කියා ලැඩක් නෑ රත්තරසන්... ඉක්මන් ප්රතිඳ. අත්දුටුයි , ප්රතයක්යි...!!” 
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“සමොසකෝ දුසකන් ලසේ මල්ලි ..??? මක් කඩ කඩ ඉන්සදද්දී ලත්ද මන් කතා 

කසට්..??” 

“ආසයත් අශා... මට සබොරු කාරයා කියත් කිව්ලා... සකල්සක් නෑ කිව්ලා 

විතරයි සකෝල් එක එනසකොට ...!!!” 

“ආව් ඔයාට සකල්සක්ට රිත ගියා එසශනේ....!! මසේ සුබ ඳැතුේ ච මල්ලි. 

සකෝ සදන්න මන් කියන්න සකල් ඔයාසෙම අක්කි ඳැ කටා කියා...” 

“ේේේේ ..,ඕන නැශැ අක්කි.. මන් තාම ශරියටම දන්සන නෑ මන් එයාට ආදසට්ද 

කියා.... ශැබැයි මසේ රිතට ඇල්ලුලා... ටිකක් සනසව්, සෙොඩාරියක්...” 

“රිහී.., කැමැත්තක්... ව්වනයිද එයා...??” 

“නෑ අක්කි කැසත් බෑ...” 

“පුර ශ ලසේ කැත ඇති... මන් දන්නැද්ද මසේ මල්ලියල...!! ශරි එසශනේ 

සශමින් සශමින් එන්නසකෝ.... උේේමා... රික් .., රික්..!!!”  

“ශ්ේේ..., එන්නේසකෝ...” 

 සමොනා කියන්නද ඉතින්...?? කීමට සදයක් නැත. තනි ඇශැට ඇසේ... අනිත් 

ඇවට ඇව් සඩ වෑදී ඇත...!!! 

“ේේේේ..., ශසිනි ම... මන්... ජු... ජුලිය ක.... අඅඅඅඅඅ...” 

“රිහී..., සෙොත ෙශන ශැටි...!! බැන්නද මන්...?? අනික මට සමොසකෝ අසන් 

ජුලිය ක සකසනක් රිටියත් නැතත්.... ඒ ලසේම ඔයා එයත් එක්ක... මන් ඉව්වරශ 

කතාකරන්න බය සලන්න ඕසන් නෑ. මන් අශන් රිටිසේ නෑ චු කටක්ලත්... මන් 

ගියා ඳාරාදීවයට... ඇයි ඔයාසේ සුරන්ෙනාවිසන් මන්...” 

“ඔය ඇත්තම ද සුරංෙනාට්...??” 

“ අසන් අපි යමු සරෝමිසයෝ...!!! රිහී.., ඳැණි සකොල්ා මසේ... නැත්නේ එළි සලයි 

සමතන...!! ඉන්නලා මන් කියන්න.. මටත් යින් දානලා කිය” 

ඇති යන්තන් සකල් දන්නලා දැන් මන් ඒකිත් එක්ක මල් කඩනලා කියා... 

සකොව්වකට තිසයන්සන් මට සකල්සක් ඉන්නලයි කියා රිතන් ඉන්න එක 

තමයි... නෑ නෑ ඊටත් ලඩා එකක් තිසයනලසන. සකෝ කිව්සව් නෑසන්.., වමනෂ 

ඳැටිසයක් ඉන්නලද නැද්ද කියා...!!! අසන් නැති සලයන්...!!!!!!!! 
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“සමොනාද සශොරා ලසේ බන්සන්....??? රිහී..., නිකන් ද සකල්සෝ සරෝමිසයෝ 

කියනලා ඇත්සත්...!!!” 

සනොබ සකොසශොමද සුද ....??? මසේ සිරින කුමාරි සමච්චර ෂඟින්..., මාත් 

එක්කම.. ඒකත් ශැබෑ සෝසකම යනසකොට... !! මට නිකන් පිව්සු ලසේ.... ඇයි 

නිකන්ද සේක පිව්සු ශැසදන වදක් සන්. 

ා... සකල් ොල කුඩයක් තිසයනලා... මල් මල් එකක්... සඳොඩි ලැව්වකුත් 

ආලනේ කිය ලැඩක් නෑ . අඩුම ොසන් ෙෑසලන සනොෙෑසලන තරමට ං සලා 

යන්නලත් තිබුනසන්... මට සකොයින්ද එසශම පිනක් ....???? ලැව්ව ලාශක 

සඳොඩි වේ එකක් දියන්සකෝ මචන්...!!! 

“ේේේේ...., නෑ සේ... අඅඅඅඅඅ.. ; වමනල්ලු ඉන්නලද බැලුලා.” 

“ශාසන් , ඇත්තද ...?? සලන සමොනලද විශඟ ..??” 

සලන සමොනලද ඉතින්..., ලඩා ෙන්නද මන්...??? සරද්ද..!! ඳාසට් තිසයන ල ලල් 

මදිලට ඒලාසේ වබන් ලතුර . මුන් ලාශන සශෝදන ලතුරත් එලන්සන් ඳාරටසන්... 

පිව්සු යක්කු.. උන් සකොසශොමශරි ලැසේ කරෙන්නලා... , අලි නාලන තඩි ලෂලල් 

මදිලට ලැරි නැති දලව් ලටත් ඒලාසේ දැන් වබන් ලතුර...!! අලි කුණු අතුල් 

අතුල් නානලා ඇති...; ඇයි නිකන්ද ...???? වබන් ලතුරසන්....!!! 

“කදද බන් ඳාසට් නා තිසයන්සන්....??” 

අයිසයෝ වල්ලි... කිව්ලලු..! සේ වමන් සනසව් යසකෝ.., ශසිනි...!!! „බන්‟ කිය 

ශරියනලද....??? අසන්සන්ඒඒ...  මන් කරන සෙොන්කන්. සමොනල සලනලද 

මන්ද...??? මම නිකන් මම සනසලයි ලසේ දැන්... දැන්නේ මන් අනුන්සේ.., 

ශසිනිසේ. 

“අලිසයක් නාල මසය රිසත්.... ඒක සනසව්... ඇයි මට „බන්‟ කිව්සව් ....?? 

සේසේ.., මම සකල්සක් ශරිද සරෝමිසයෝ...????” 

කසන් සකල්සෝ කරාබු දාන තැනින් අල්ා..., සශමින් අදින ශැටි... වනීඳයි 

ඳැ කසටෝසටෝසටෝඕඕ.... ඔයා සකල්සක් කිය මන් දන්නලා රත්තරන්. බැරිද 

මසේ ජුලිය ක සලන්න...??? ංකා ජුලිය ක..?? 

“ශ්ේේේ..., වමාසලන්න..! මන් සලන කල්ඳනාලක රිටිසේ.” 

“අමුතුසලන් කියන්න ඕසනත් නෑ ඉතින්. ඔයාසේ ඳාටියත් එක්ක.. ේේේේේ.. 

රිහී..” 
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ඈ කදද යසකෝ...?? මට ලතුර විද්ද එකා... අහුදසනොත් දකුණු ඇසශේ ඉදන් ඳ කට 

ෙශනලා..!!  

“ආව්.., විශඟ බබා.., ඔන්න ලැරි සඳොදක් ලැසටනලා..” 

ආආආ... ඒකද සිද්ධාන්සත්...?? මන් ඒත් බැලුලා.. අව්ලයි , ලැවව්යි... ; නරියාසේ 

මගුයි...!! නරියත් ඉන්නලා.. නරිසදනක් තමා නැත්සත්..?? ඉන්සන් 

සුරන්ෙනාවියක්සන්. සමයා කින්ඩි රිනාලක් දාා මට „බබා‟ ලු.. ශැබෑටම 

සකල්න්සේ සමසශම විරිලු ඇත්තටම නේ කියන්සන් සකොච්චර එකක්ද...?? 

“ඔව් අසන්.., සේ විනාඩි විව්වලත් සේ ලැවව්ට ඉලවන්න බෑසන්...” 

මන් ඉතින් රිසත් එකක් තියාසෙන... සලන එකක් පිටකරා.. සේ ලසේ සලාලට 

ශදලත සෙොළුසලා  සමොසෂේ කතාකරනලා කියන්සන් ඕකට තමයි... එසශම තමා 

සලන්නත් ඕසන්...!!! 

Thanks සදයිසයො.... උේේේමා... ආදර මල් ලැව්වක් ලරින්නයි ශදන්සන්. 

නියමයි..., රිරිකඩ ත් එක්ක එන සුෂෙ.. ඒත්...??? ඳව් මසේ සකල්.. රිතද 

දන්නෑ..?? තුරුළු කරෙන්නද මන්...??  

“එන්න ෂඟට... තල එන්න. අේසමෝසමෝසමෝඕ...!!! මන් ශඳා කන්නෑ ..., 

අනුන්සේ සකොල්න්ල...” 

 සමයා සේ සමොනලා කියනලද මන්දා...?? මට බයයි මසේ සලන්න කලින්ම... 

ේේේේ.., ඉබා මරන්න රිසතයි කියා මට... 

අේසමෝ...!!!! සමොකද්ද ඒ කරන් ක එක...??? අකුණක් ලත් ෙැහුලද ...?? අකුණක් 

ෙැහුනලේ සමසශකට මන් කර සලා.. නිකන් ඉදී ඊරි යකාසේ කිරි කිත්තා 

ලසේ... මසේ සුදු සරෝව ම.. මන් බය දනු තරමක්..!!! යන්තමට මසේ ඇසේ 

තැලරිාසන්. සමයා නේ සරෝව මල් සඳති ලලින්ම තමයි මල තිසයන්සන්... 

කියා ලැඩක් නෑ. ශරිම සිනිදුයි. අද නේ මන් නාන්සන් වෑසශන සලාලක ට 

ඳව්සවේ... මාලම ඉබෙන්නලා අද... කේමු .., කණ... එතසකොට දැන් අත. ඉණ 

ලස ක අත දාා..., ෂඟට ඇදා තුරුළු කර ෙන්න තිබුනානේ... පිව්සු සකොර තමා  

ඉතින්...!!!! 

“ශසිනි , සදන්න මන් ඉශන්න... ඔයාට සීතයි ලසේ..” 

“සශො සකොල්ා... ටිකක් සීතයි තමයි විශඟ.” 

“ව්වන සඳොත් ටික... වනීසඳට ගුලි සලා නිදා ෙනීවි දැන්..”  
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“ඔයා ඒලත් බැලුලද මසේ...??” 

“සමොනලද ශසිනි...???” 

“ේේේේ.., නැශැ මුකුත් නෑ. ලල් සකොල්ා... දැන් කියන්න පුලුලන්ද මිමි..??” 

“මන් සේ නෑ ... බෑ. බැලුසව් නෑ ශසිනි.. ව්වනට ඇව් ඇදිා ගියාසන්..” 

“ශ්ේේ.., සශො ෂමයි නරක ලැඩ කරන් නැශැ . ශරිද ...???” 

“ශා ශසිනි.. ේේේ , සකොලු කමට බැලුසන්. මට ඒ සඳොතක් සලන්න තිබුනානේ 

කියා රිතුනා... වමාසලන්න මට.” 

“ඇයි ඔයාසේ සබෝනික්කි තුරුළු කරෙනැද්ද ඔයාල...???” 

 “ඔයා වමනෂ ඳැටියල ඔසශොම තුරුළු කර ෙන්නලද ශසිනි...???” 

“අද සනසලයි දලව විශඟ... අපි ඒ ෙැන ඳව්සවේ කතාකරමු... දන්නලද 

රශවක්...??” 

“සමොකද්ද සකල්සල්...???” 

“දැන් ඇති ශැසමෝසෙම සරෝමිසයෝ සලා රිටියා... ශැම නිතරම සකල්සෝ දිශා 

බන්න එඳා...” 

“රශවක්  කිය කිව්සව්...???” 

“කිසිම සකල්සක් කැමති නෑ.. තමන්සේ සකොල්ා අනිත් සකල්සෝ දිශා 

ඕනලට ලඩා බනලට... එයා ආදසට් නිවා ඒක සනොකියා රිටියට... රිතින් දුක් 

සලනලා. සකල්න්ල දුක් කරන්න එඳා විශඟ..” 

“ඉතින් සකෝ එයා නැශැසන්..” 

“ඔයා සශො සකොල්සක් විශඟ.. ඔයාට දැන් සකල්ක් ඉන්නලසන්.. එයා නෑ 

කියා එසශම කරන එක ලැරදියි...!!! එසශම කරන්න එඳා යාලු.. ඔයා එයාට 

ආදසට් නැද්ද ...??” 

“ආදසරයි හුෙක්... මසේ අක්කිට මන්...” 

“අක්කිට...???”  
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“ ඒත් ඔයා කියන විදිසේ වේබන්දයක් , ආදරයක් ඇති දනු සකල්සක් නෑ මට.. 

සමොකද මන් තාම සදයක් සශොයනලා.. ඉතින් සකල්සක් එක්ක බැඳීමක් ඇති 

කරෙන්සන් සකොසශොමද මන්..??” 

“ඒ කියන්සන් අර කතා කසට් ඔයාසේ අක්කිද...?? ේේේ..., සමොනලද සශොයනලා 

කිව්සව්...???” 

“ශ්ේේ.., කැමති නේ වි්ලාව කරන්න.. ආදසරයි ආවසලයි සලනව.. තාම ඒක 

සත්රුේ ෙන්න බැරිලයි ඉන්සන්...” 

“අසන් මන්දා... දැනට නේ වි්ලාව නෑ. වමාසලන්න.., ඒත් ඒක අසේ යාළුකමට 

බාධාලක් සනසලයිසන්...???” 

“අේසමෝ නෑ.. කීයටලත් නෑ..” 

“Kisses.., ඒත් ඔයා එයාට „රත්තරසන්‟ කියත් කිව්ලා..” 

අේසමෝ සමසශමත් සබොරු කාරිසයක්... සවේරම අශන් ඉදා තිසයන්සන්..!!! 

ශැබෑටම සකල් මට කැමතිද...?? නැත්නේ අශන් ඉන්න සශේතුලක් නැශැසන්.. 

“ශරි ව්වනයි ලරිනසකොට... සන්ද ශසිනි..?” 

 “ඔව්... අසන්...., සතසමන්න ඇත්නේ..” 

“ඉතින් සතමි සතමි නටමුද...??” 

“සශොට රිටී.. නෑ විශඟ හුෙක් ආවයි. ඒත් තාත්ති බනීවි කිය බයයි..!! නැත්නේ 

ේේේේ...” 

“ඇයි තාත්ති සුදු දට බනින්සන්.....???” 

“නැශැ... අඅඅඅඅ.. එසශම සනසව්... සේ...”  

“සඩ සලයි කියා බසේද...???” 

“තාත්ති නපුරුයි විශඟ. අර තිසයන්සන් අසේ සෙදර.. ඔව්, ඒක තමයි... අඳායක් 

ලසේ... ශැම නිතරම කෑ ෙශනලා ඇසශන්සන්... පුංචි පුංචි සද්ටත් තාත්ති අේමිට 

කෑ ෙශනලා. මට දුසක් බෑ ... ඒත් අරිංවක මන් කිය සමොනලා කරන්නද...???” 

ඳව් අේඳා.., ආදසරන් ඉන්න ඕනම සදන්නා...; ඳදල් වංව්ථාසව් ඳදනම සලන 

සදන්නා අතරම ... සමසශම සලනසකොට දරුසලෝ සකොසශොම උහුන්නද...???  
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“ගිය වතිසේ සන්ද ඕසෙොල්සෝ ආසව්...??? දැන් ලැඩි දලවක් නෑ වද්සද් ඳටන් 

අරන්.... මන් රිතන් රිටිසේ යමඳල්සක් ඇවිල්ා කියා...??? කදද දැනන් 

රිටිසේ සදව්දුලකුත් ඉන්නලා කියා... වව්න සදව්දුලක්....!!!” 

“ඔව් ගිය වතිසේ... අපි ශැමදාම දැන් සමසශ තමයි විශඟ... මන් සදව්දුලක්ද...?? 

අසන් thanks ඔයාට.. ඔයා ඉන්සන් සකොසශද...????” 

“අර තිසයන්සන අසේ සෙදර... රිහී.., ඔයාසේ සෙදරට අල්පු සෙදරට අල්පු 

සෙදර...!!” 

“ශාසන් ඇත්තද...?? ශරිම ෂෙයිසන්..!!” 

ඔන්න යම යුද්සද ඳටන් ෙත්තා..!! ඒත් ශැම දාමත් උසන් ඒක ඳාට්වික 

වටනක්.. බමු අදත් එසශමද කියා... 

“සමසශ ලසරන්... බාපිය සේ සත් එක සබොන්න පුලුලන්ද කියා...???” 

“සතෝ.., නිවිච්ච සත් එකක් දුන්නා මදිලට සමතන... ඔලුල ලනන්නත් එනලද..??? 

ඉදා සතොට...!!!” 

“ඊඊඊඊ..., අසන් ඔලුලට ෙශන්න එඳා සිරිල්...!!! ඔයා නාන්න ගියාසන්. ඒකයි 

නිසලන්න ඇත්සත්...” 

“ඇයි යසකෝ සිසමන්ති නා නා ඇවිල්ා.... සතෝ කියන්සන් මට ඒ ජරාල 

පිටින්ම සත් සබොන්න ඕසන් කියද...??” 

“ අසන්... ඊඊඊඊ.., ඔයා සලනදා ආපු ෙමන් සත් ඉල්නලසන්....???” 

“සමතන ලැරැද්ද කරා ..., දැන් එකට එක කියන්නත් එනලා සන්ද...?? රිටපිය 

සතොට මම...!!!” 

“අසන් සි... සිරිල්...!!!!! දැන් දුලත් එනලා ඇති... ඳව්.. එයා දැක්සකොත් තලත් 

අඩාට්.. මතකසන් කාමසට් අව්සව ෙැරි ෙැරි ඉන්න ශැටි” 

“උඹ අදට සේරුනා කියා රිතාෙනින්...!!! ආසේ කරඳංසකෝ බන්න.. මාල 

යසකක් කරා මැසරන්න එඳා සතෝ... සශොදට මතක තියාෙනින්...” 

 “ම... මන් එසශනේ නලතින්නේ විශඟ... මන් සනොඅඩා ඉන්න බන්නේ.. මන් 

මසේ යාලුලට සඳොසරොන්දු උනාසන්... අපි යාළුසලොසන් සන්ද...????” 

“ඔව් ශසිනි.., අපි යාළුසලො... ඔයාට ඳාළු දැනුසනොත් එන්න එසශ.. මසේ අක්කි 

ශරිම සශොයි. එයත් එක්ක කතාකරාම ශැම දුකක්ම නැති සලා යාවි..” 
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“මම නේ එකා යකා විශඟ... ඔයාට අක්කිසයක් ලත් ඉන්නලා. දුක කියන්න , 

ආදසරන් තුරුළු සලන්න.” 

“ශ්ේේේ...” 

“ශරි තනියි මට.. මටත් නංගිසයක් රිටියනේ..!!! ඒත් සේ අඳායට මන් විතරක් 

ඇති. තලත් සකසනක් දුක් විඳිනලා බන්න බෑ මට... බන්න ඒ ලසේ සදයක් ... 

එසශම කෑ ෙශන්න සශේතුලක්ද...??? මන් ශැමසලසල්ම බසයන් ඉන්සන් දැන් කෑ 

ෙශයි දැන් කෑ ෙශයි කියා...” 

“ඒ උනත් , නංගිසයක් රිටියනේ සශොයි ඔයාට...” 

“ඔව්.., එසශනේ මන් එයාල තුරුළු කරන්... සදොයිය ෙන්නකන් ඉබිනලා...” 

නංගිසයක් සමොකටද ඳැටිසයෝ....??? තුරුළු කරෙන්නසකො මාල... එන්නේසකෝ 

තනියට... සදන්නේසකො ආදසට් රිත පිසරන්න. මාත් සේ අරිංවකි දුසකන් 

ඉන්සදද්දී රිතන ඒලා... මටත් පිව්සුසන්... 

“යන්නේ සුරංෙනාට්.... වතුටින් ඉන්න බන්න...!!!”  

අසන් ඳව් සදයියසන්..., මසේ චීව් ම..!! සමොනලා කරන්නද ....??? අරිංවක 

සකල්ටමසන් නපුරුකේ උහුන්න සලන්සන්.. 

නෂලන්න ආවයි මන් උකුසල් තියන්.... බමු බමු... ඒ දලවත් ඉක්මනට එයි... 

ඔයා සලනුසලන් .., ඔව් ඔයා සලනුසලන් විතරක්ම... බිම බන් යන ශැටි.. දුසක් 

බෑ මට. වතුට කියන සද් සබදන්න පුළුලන් උනා නේ... , මන් දන් සදනලා සවේරම. 

සමොකද මන් ොල ඒක හුෙක් තිසයනලා... කලදාලත් නිමා සනොසලන 

තරමටම...!!!  

“ව්ව්ව්ව්ව්... බායි සරෝමිසයෝ... රිහී..” 

ඇව් පුංචි කරා ආදසරන් රිනාසලන ශැටි.... ශරිම ව්වනයි.. ආආආආ... දිව්ලා 

සන්ද සේ ඇතුට....???? මන් ඒ රිනාසලම අතරමන් උනාසන්... කමක් නෑ 

ඉතින්... මන් තාම දන් නෑ සේ ශැගීම සමොකක්ද කියා... 

අසේ අක්කිසෙ කස ක මසුරන් දාන්න ඕසන්... ඇත්ත.. සිතිවිලි තමයි 

සව්ෙලත්ම..!! ඒ ලසේම පුදුම ඉක්මනින් සලනව් සලනලා.. රිසත් ඇදිා තිබුණු 

රසේ වැබෑලටම දැක්කශම... මට මුලින් සොකු කැමැත්තක්.., ඇල්මක් ඇති 

උනා.. දැන් එයාසේ තත්සව් යන්තමට දන්න නිවා පුංචි අනුකේඳාලක් ඇති 

සලා... කැමැත්ත එසශමම තමයි.. ඒත් ඒක ආදරනියල අලුත් සලා..  
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ඒ කියන්සන් තලත් එයාල සත්රුේ ෙන්න එසකන් ..., ඒ අරින්වකිසේ සිතිවිලි 

සත්රුේ ෙන්න එසකන් ... සේ ශැගීම තලත් සලනව් සලයි.. සිතිවිලි වමාන නේ, 

අක්කි කිව්ලා ලසේ නමයශීලලි විය ශැකි ඳරාවයක විරිසදනලානේ ඇතිසලන... 

ශැගීම ආදසට් සලන්න ඕසන්... මන් රිතන්සන් මන් උත්තසට් සශොයාෙත්තා... 

ටික කායක් යයි... එයාල සත්රුේ ෙන්න ෙමන් ; මාල සත්රුේ ෙන්න එයාට ඉඩ 

සදන්න ඕසන්.... දලවක ඒක සලයි... ඔව් මට දැසනනලා... අක්කිත් එක්ක 

කතාකරන්න ඕසන්... සකල්සේ රිත ශදන්න උලමනායි... දුසකන් වියලුනු ඒ 

රත්තරන් මනවට... ආදර සිරිල් දිය ඉරින්න මට පුළුලන් සලයි... එසශම නේ 

සකොච්චර සශොද ...??? ඒක එසශම නේ එදාට මන් කෑෙශනලා... මුළු 

සෝසකටම ඇසශන්න... මන් ඔයාට ආදසරයි මසෙ ඳණ කියා...!!!    

අසන් සදයියසන් මට අමතක උනාසන්.... ඒ සුදු සරෝව ම අයිති වමනෂසයක් 

ඉන්නලා ඇත්ද....?? ඒ පුන්ව අයිති තනි තරුලක් ඉන්නලා ඇත්ද...??? එසශම 

නේ ඇයි ශසිනි සමච්චර දුසකන්...??? එයා මට කලදා ඒ ෙැන කියයිද...???  

එසශම සකසනක් රිටිසයොත්... ,,,,,, 

„...සවොයා නාලත් ඉලවා රිත.... ශදාෙන්නේ ඔබ නිවා.... 

තනිකම උහුා ඳශට ෙනා.... ෙඟ සවේ ඉන්නේ වතුටින්.... 

සවසනශව රන්දා රශසින්.....‟  

තමයි...!!! 

ඒත් දැන් මන් එයාසේ යාළුලා... ඒ මිතුදම සලනුසලන්.... මසේ ආදරී සලනුසලන් 

මන් කරන්න පුළුලන් ශැමසද්ම කරනලා...!!! මට වි්ලාවයි ඒ පුන්ව අයිති 

සලන තනි තරුල මම කියා...  

 

************ 
 (ලැරදි ඇසතොත් කියාසදන්න අපි ආවයි ශදාෙන්න) 
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