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පුර ශ සකොච්චර ව්වනද සදයියසන්....!! කවුද කියන්සන් කැෂැල් තිසයනලා 

කිය...??? දශව් ගණන් තරු ඒ ව රැජින පිරිලරාසගන ඉන්න ශැටි... වකැන් 

ලලින් සිසිව ලසේම ආදරයත් අඩු නැතිල සදන රත්තරන් ශ.., අසන් මන් 

ඔයාට ආදසරයි...!!! සඳොඩ්ඩක් සනසලයි , අශසවේ තිසයන තරු ගානටත් සනසලයි 

. ඊටත් ටිකක් ලැඩිසයන්....  

තරශ සලාද මසගත් එක්ක.. , ඔය ශැටි ඳැද්සදන්සන් ??? ඔව් , මට ැබුනා... 

ඔයාට ලඩා ව්වන සුරංගනාවියක්... , ශසිනි කියා . අසන් ඒත් නන්ද ට ලසේ 

සනසලයි...! සමොන සදලඟන දැක්කත් මසග ජනඳද කයාණි ට ට තිසයන ආදසරත් 

එසශමම තිසයයි . සශොද ??? දුක් ගන්න එඳා... වමාල සදන්න බැරිද සේ විශඟ 

ට..?? බන් ඉන්න එඳාද සේ නිව රැය සුන්දර කරන ඔයා දිශා... ??? කියන්න 

මසේ ශ ...  

ඳැද්සදන්න එඳාඳාඳාඳාඳාආආආආ  රත්තරසන්... !!! අසන් ඳැද්සදන්න එඳා ඔය 

ශැටි...!! ඳැද්සදන්න එඳා යසකෝ ... , වැරයක් කිව්ලශම අශඳන්සකෝ... !!!!!!! 

“අසන් , අසන්....!! යවයි මනමා මශත්තයා... ඳැණි ට ශසේ ඇවිල් , සේ 

සකොසශේලත් ඉන්න ශක් දිශා බන් ඉන්නලා සන්ද ...? ඇයි අපි කළුද නංගි ...?? 

ඇයි අපි කළුද ...????” 

ඈ....?? ඳැණි ට ශසේ ඇවිල්ා....??? ඊටත් ලඩා „නංගි‟....????? 

අසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝඕඕ...... මන් වේබාන්සඩ් සගනාසලෝසලෝසලෝඕඕ....!!!!  

ශැබෑටම කාසේද ඒ කටශඬ අප්ඳා ...??? ආආආආ.... ශැසිනිසේ සන...!!! ඒකත් 

සේ ඳට්ට රෑ ...!!! අේසමෝ.., සමෝහිනි ද දන්සන නෑ...!!!! අද ඳැණි ට ශසේ එන්න 

ඉතින් , මන් අවුරුදු ගානක් නිදාගත්තා සලන්න ඕසන්. ඈ යසකෝ..??? අමර 

නින්දක්සන්..!!! අසන් සදයියන් ට සගොයියන් ට පින් සිද්ද සලන්න ඕසන්..., 

සමච්චර ව්වන දලවක් හිතාගන්න බැරි තරේ ඉක්මනට උදාකරා දුන්න ට...!! 

ඉරලල් කීයක් නේ ඳායන්න ඇත්ද ? ශලල් කීයක් නේ ඳායන්ට ඇත්ද ?? ඒත්.., 

ශ්ේ... ශැබැයි ඉතින් ඒක එසශම නේ මරුම තමා.  

කරන්න ලැඩ තිසයයි අපි ට...!!!!!! අලිසයක් සලනලද ? ෂමසයක් සලනලද ? 

ඇයි..?? අලියන් ට ෂමයින් ට නලියන් ටම ලු සන හිත....!!! බමුසකෝ ඒ 

ඳැත්සතන් එන ආසෝකය ටිකක් ඇශැට ඳතබෑ කරසගන.. අසන් සදයියසන් ඇව් 

පිනායන දසුනක් ම සලයන්...! නැත්නේ දන්නලසන්...? අපි ටිකක් ග උනාට .., 

සිරා සඳොරලල් ශරිය...????  

අේසමෝ සමන්න වීනව් සදව්දුල... , ඇඳුේ ඇදන් ඇවිත්....! ඒ සමොසකෝ අසන් ඒ 

??? උඳන් ඇඳුසමන් ආලනේ..!! කමකුත් නෑ . සන්ද අසන් ???? තල චුට්ටකින් 
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සකොසශොමත් ඉතින්... !!! සකෝ බන්න...ඔව්.., ඔව්... ශසිනි තමයි.   

ා...!!! ඒ කියන්සන් අද තමයි අසප් ; ේේ එක ....!! ඒත් ?? අසන් මන්දා. ඇව් 

සදක නිල් මැණි ටක් කැට සදකක් ලසේ... ව්වන සලා , සමොකද සකලි ඳැටික්කි 

ලඳර නැශැසන් දැන්...!!!  

ඇසේ ශැම තැනම සරෝව මල් සඳති. ඒ මදිලට සමන්න සමයත් ඳැද්සදනලා...!!!! 

ෂුලර් එකට ම ශත් එක්ක රශව් ගිවිසුමක් ගශා.. අසඳෝ ගෑණු ජාතිය ජරා 

ජාතිය... ගසල් ගශා මරාපිය කිව්ලලු....!! සකෝකටත් ඳරිව්වේ සලන්න ඕසන්. 

යුද්ධ ප්රකාකසරොත්....!!! කාට කියන්නැ යි...??????  

“ලව්තු , ඔයා ඇයි සේ මශ රෑ සමතන...??? ඔයාසේ අප්ඳච්චි දැන ගත්සතොත් , අපි 

සදන්නල ඳට්ට ගශවි.. ේේේේ... ඒක සනසව් රත්තරසන් , සමොකක්ද සේ ඳැණි ට 

ශසේ ආපු කතාලක් කිව්සව්...???” 

“අසන් මසේ ඳැණි ට සකොල්ා... ඔයාට මමඅඅඅඅඅ... ඉන්නලසකෝ මතක් කරා 

සදන්න...!! බරයිද ඳැටිසයෝ මන් ...???” 

“පිව්සුද මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි...??? සටොන් සදක තුනකට ලැඩි නෑ. ඒක 

සනසව් , ඇයි සේ ශැමසද්ම ඳැද්සදන්සන්...??? මට නිකන් පිව්සු ලසේ...” 

 “එඳා කතාකරන්න මාත් එක්ක.... ආදසර් කරපු දලව් ල ලසේ සනසව්. ඔයා අද 

නරක් සලා ශරියට...  ආදසර් නෑ මට , සන්ද ???? දුසක් බෑ මට...!!! ඇයි 

රත්තරසන් මතක නැද්ද අර මැයි මාර ගශ...??? අසප් ආදරණි ටය අවපුල. ඒක යටදී 

මාල ආදසරන් ලඩා ගන්න ශැටි... ලඩාසගන ඉබින ශැටි. එතන තමයි අසප් ජිවිත 

ලෘක්ෂසේ  ඳසලනි පු්ඳය පිපුසන් රත්තරසන් . ඇයි ඒ විතරක්ද ඒ කුසුම ශරිම 

සුලලත්...!!! මතකද ඒ දලව...??? ආආ.. කියන්න මසේ ඳණ...” 

 “එසශම නෑ මසේ මැණි ටක . ඉන්නසකොසකෝඔඕ.... සමොකද්ද පු්සප් අයිසයක්ල 

මතක් කසර්...??? සේ නංගි සදන්සනක් ට ව් කරන්න බෑ එකඳාරට සශොද...??? 

ආල සමතන..!!” 

“අසඳෝ පුළුලන්... මන් දව්වයි ඒලාට...!!! ඔයාට විතරක් ආදසර් කරාම අපි රිවු 

සලනලසන් සුද... ඒකසන් මන් පු්සප් අයියටත් ආදසර්...!!” 

“රිවු...????? අර ගව් උඩ ඳැන ඳැන යන නැට්ට තිසයන එවුන්..??? 

අසඳෝසඳෝසඳෝඕ... සේ සකල්ට නේ පිවස්ු.. සේලා ට ආදසර් කරන මට ඊට ලඩා 

පිව්සු...!!!” 

“හිහී...,ඉන්නසකෝ කියන්න... ඔයා මට ව්..! මන් ඔයාට ව්..!” 
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“ඉතින්...????” 

“ඉතින් අපි සදන්නම රිව්.... ආර් , ඊ... එල් ... ඕ.. වී... ඊ..  රිවු..!!!”  

“සශොර සකොල්.., සේකට ද සේ මුකුත් මතක නෑ ලසේ ඉන්සන්....??? ආආආ... 

ඒයි මසේ ඇඳුම... ඔසශොම ඉන්න ඉතින්..” 

“ඉන්න තමයි... ඔය කියන හුරතල් කතාලට මට... ේේේේ..” 

“ේේේේ.... ඉබින්න මයි හිත සන්ද .....??” 

“ඔව් මැණි ටක. කමක් නෑ ඉතින් ඉලව ඉන්නේසකො... ඒ කුසුම ඳසලනි ශාද්ද 

සන්ද මසේ ශසිනි...??? ඔය ව්වන සතොල් ලලින් මට අමෘතය රව බන්න 

දීපු...???” 

“ඔව් , රත්තරසන් ඒක තමයි... ඇයි ඔයා ලැඩිසේ  කතා නැත්සත්...??? චුට්ටිත්තක් 

අමුතුසලා ලසේ ??” 

“එසශම නෑ ඳැටිසයෝ.... මට පුදුමයි , ශරිම පුදුමයි. මසේ මැණි ටකල සමච්චර 

ඉක්මනට ැබුණු එක ගැන ඒකයි..” 

“අසන් යන්න සරෝමිසයෝ යන්න... නැත්නේ තිබුනා තල මල් දිශා බ බ ඉන්න 

සන්ද...?? ශරි ශරි , අද ඔයාට සදන්න තෑගි සගොඩක් තිසයනලා මා ගාල ....  

ේේේේ.., යිට් එක නිලන්න ඳැටිසයෝ...” 

“එසශම බැශැසන් ඳැට්සටෝ.... මට ඔයාසග ව්වන බන්න ඕසන්... ඉඳදිච්ච 

විදියටම. අසන් ප්ලීව් සකල්සල්..! මසේ වීනව් සදව්දුලසේ ව්වන බන්න 

සදන්සන් නැද්ද මට...???” 

“ේේේ , අේසමෝ සදන්න තිබුනා.. ඒත් ඉඳදුනාට ලඩා දැන් සලනව්සන් 

සරෝමිසයෝ....” 

“ඒ...!! සලනව් ?? එසශම සලන්න බැශැසන්.. ඇරත් ඔයා සකොසශොමද 

දන්සන්...?? සකෝ බමු” 

“වබන් ගාද්දී අහුසලා තිසයනලසන්... හිහී..,සමොන සමොනාද සලා... සේකයි 

රත්තරසන්... ේේේ.. මට ැජ්ජයිසන්.. අද ඳසලනි දලවසන් ඳැටිසයෝ. අසන් 

නිලන්න... අනික ශ එළියත් තිසයනලසන්..! අදට ඒ ඇතිසන් ඳැට්සටෝ. සේ පුංචි 

සබෝට්ටුසව් අසප් මංග රාත්රිය... ඉව්වරශ ට ශරිම සුන්දර සලයි ශැම දලවක්ම.. 
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සමොකද අද ඉදන් මන් ඔයාසේ , ඔයා ෂඟින්ම යි... ඔව් රත්තරසන් ශැමදාටම...!!! 

අසන් මසේ සකොලු ඳැංචා.., ඉන්න කරාබුල ගලන්න.. ගිසයි නැත්නේ...!” 

 හුටා...!!! ඒකද සේ සවේරම ඳැද්සදන්සන්...??? අසන් වමාසලන්න ශ ...! මන් 

හිතුසව් ඔයා මාත් එක්ක තරශ සලා කිය... වමාසලන්න ශරිද..? ආදසර් ලැඩි 

උනාම පුංචි සද්ටත් දුක හිසතනලසන... ඒකයි මන් එසශම කිව්සව් සශොද...?? 

“සමොනාද විශඟ... ආසයත් ඒ ශ දිශා බන්සන්...?? ශරි නරකයි... ලාලන්නැශැ 

මට..” 

“අසන් නැශැ සුදු.. ව රැජින සඳොලට බැශැ , මසේ තුරුසල් ඉන්සදද්දී.... 

තලත් ශ ක් සකොයින්ද කිය බැලුසව්..??? අසන් මසේ සුරන්ගනාවිසේ ව්වන 

බන්න ඒ ශ එලිය ඇතිද කිය බැලුසව්...??? ඔන්න එසශනේ ශ එළිසේ  

සකලි සවල්ේ...!!!!” 

“හිහී.., ආයි සමොඩසයෝසයෝඕඕ... කිති මට.. ඉන්නලා ශදිව්සි කාරයා...! සකෝ 

ඉඹින්න මසේ සතොල්...” 

“ඉන්නසකෝ කිති යලන්නත් එඳැයි... කමක් නැශැ එසශනේ.. සශමින් සශමින්...” 

“සමොකද සකොලු ඳැටිසයෝ සේ...?? එදා ලසේමයි... ආදසර් බෑ මට..!! නශය ලද්ද 

ගන්න ශැටි.. මීට කලින් ඔය රව බා නෑ ලසේ ලැඩ... අපි අහුසලයි ඕලට..!! 

අන්න එසශම මන චුට්ටක් ශරලයි , ඳසලනි ආදර ගීය ගයන්සන්... සකෝ ඉතින් 

ශාද්ද.. ඉක්ම....” 

තලත් තුරුළුසලා..., ආදසරන් ගුලි සලා මසේ රත්තරන් සකල් මට. ආදසර් 

බෑ මට... ශැමදාම සමසශම ඉන්නයි මට ඕසන්.. සලන මුකුත්ම ඕන නැශැ 

ආසේ ...!!!   

“ේේේේ.., තාම කසට් කිරි සුල ගිහිල්ත් නැශැ... ඳව් සේ සකොලු ඳැට්ටා.. දැන් 

සශො ෂමයා ලසේ මසේ කේමු ශඳන්න... සකෝ ඉතින් ඔය සමොනාද අල්න්න 

ශදන්සන්...??” 

“ේේේ.. ශසිනි සේ ශංව...” 

“්්ශ්්්්්... කාට ශරි ඇහුසනොත්... අසන් සකෝ ඉතින්..???” 

“අසන් මැණි ටක .., සකොසශොමද මන් සේ සරෝව කේමුල් ශඳන්සන්..??? ඉඹින්න ේ  

දලසවම උනත්... ඒත් ශඳන්න නේ බැරිසයෝසයෝඕඕ... චුට්ටක් ශරි රිදුසනොත් 

මසේ ඳැටියට....!!” 
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“ඔන්න එසශනේ මන් තරශයි... ශඳන්නසකෝ විශඟ. රිසදන්නැශැ මට... අසන් 

සමොකක්ද අසන්..??” 

යන්තේ සතොල් ලලින් චුට්ටම චුට්ටක් තදකරා... , සබොසශොම ආදසරන්..! බසේ  බෑ 

මට රිසදයි කිය... 

“තල ශයිසයන්.. ඉන්නලසකෝ මන්.. හි..හි.හි.., ශඳාකන්නලත් බෑසන සේ ඳැණි ට 

සකොල්ට...!!!” 

“එඳා ශසිනි , ඔයාට රිසදයි.... අසන් ඔන්න ඉතින්...!” 

අසන් සේ සකල් කේමු මසේ දත්ලට තද කරන්න දඟන ශැටි...!! 

ඉන්නලසකෝ චුට්ටක් රිසදන්න ශඳන්න.. ඇයි ශත් ලාසේ...???? කේමු ශඳ ශඳ 

ඉද ශරියනලැයි...?? කරන්න ලැඩද නැත්සත්.. සන්ද අසන්..???? 

“තල ශයිසයන් ශඳන්න විශඟ... චුට්ටක් රිද්දුලශම තමයි ආදසර් ලැඩි 

සලන්සන්...” 

අේසමෝ ව්ල පීඩක ආාලන් තිසයන සකල්සක්ද මට සේ ැබුසන්..??? බඩු 

බනිව් තමයි ඉතින්..!! ඒත් , ඒත් අසන්  එසශම සලන්න බැශැසන්...!!! තලත් නේ 

රිද්දන්න බැරිසයෝසයෝසයෝසයෝඕඕ... සවොරිම තමයි සුරංගනාවී..! ඔන්න චුට්ටම 

චුට්ටක් ලැඩිසයන් , මීට ලඩා නේ බැශැ...!!!  

මුලින්ම ආසව් ඳැණි ට රශක්.. දැන් රව ටිකක් සලනව්. සකෝ ශසිනි කිසි කතාලක් 

නැශැසන්... සමොකක්ද සේ එන රව..?? අසන් මන්දා..??? හුටා.., පුළුන් සන්ද..??? 

සේ සමොසකෝ ශත්සදයියසන් සේ....???? ශප්ඳා.., සකොට්ටයක් සනල ශඳා කා 

තිසයන්සන්...!!!!!!! පුළුන්  දත් ල හිටන්... සවල්ේ නෑ මසේ දතුත්...!! 

අයිසයෝ ඇසඩනලා තනි ඇශැට... හිටු කිය...!! ඒ කියන්සන් සේ අපි ඳැණි ට ශසේ 

ඇවිල් සනසලයිද..?? ඔව්, ශසිනි සප්න්නලත් නැශැ... ඒ කියන්සන් සේක 

හීනයක්...???? අයිසයෝ හීනයක් තමයි...!!! 

අඳරාසද් ශැපුසව්.. හීසනන්ලත් මසේ සකලි ඳැටියාසේ ව්වන බන්න තිබුනා 

සනල. ෂික්..!! ගිය නුලන ඇතුන් ලා ලත් අද්ද ලා ගන්න බැශැයි කියන්සන් කට 

කශනලට සනසලයිසන්..!! එක අතකින් සකෝට්සට් ශඳපු එකත් සශොඳින් ගියා.. 

නැත්නේ සකොට්සටට සතොවිල් නටන්න තමයි සලන්සන්.., ඊරි යකා දැකා...!!! 

අහිංවක අවරණ මසේ පුංචි සකෝට්සට්...!!!! ඊටත් අවරණ සේ විශඟ ....!!!!!! 

අයිසයෝ වල්ලි කිව්ලලු... ආසයනේ ශඳන්සන් නැශැ මන්.. නෑ නෑ නෑමයි..!! 
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එසශම කිව්සලොත් මන් කියන්සන් මට බෑ... බෑ , බෑ  දැන් බෑ... බැශැ ශැශැශැ... 

ශැශැශැඇ..!!!  

 

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

 කාය , සමොකක්ද සේ කාය....??? ශරිම ගුප්තයි... ඔව් , පුදුම උඳදලන 

තරමටම...!!! එක අලව්ථාලක ඉබි ගමනින්..., ඒ ලසේම තලත් අලව්ථාලක 

ආසෝකයත් ඳරදන සව්ගසයන්.... යන ගමන පුදුමාකාරයි , වි්මිතයි. කල්ඳයක් 

නිසේයක් විදියට දැසනන්න පුළුලන්... ඒ ලසේමයි එහි විසෝමයත්. නිසේයක් 

කල්ඳයක් විදියට දැසනන එක. සමොකද ඒ ???? කාය කියන ක්ය ලන 

දියමන්තිය වාසප්ක්යි... පුද්ගයාට , ලටපිටාලට වාසප්ක්යි.... ඇයි ඒ 

විතරක්ද...?? එකම සකනාසග උනත් නිරන්තරසයන් සලනව් ලන සිතිවිලි ලට 

වාසප්ක්යි.  

තත්ඳර මිනිත්තු සලනලා... මිනිත්තු 60ක් එකතු සලා සශෝරාලක් තැසනනලා. 

ඔසශොම දින , වති.. මාව සගවි යනලා.. ඒත් මම එකම තැනමයි... ඒ ශැම 

සමොසශොතකම මට දැනුසන් , මන් හිතුසව් එකම සදයක් ගැන විතරයි.... 

„ඔසේ මුල දුටු රත්තරන් දලසවේ... 

ආදර ශැඟුමන් විකසිත විය මශසද්.. 

සශළිකිරීමට සිතමින් නියම ක්රමයක්.. 

දුක්බරල ඳාළුසව් ගතකරමි ශැම දලවක්ම..‟ 

ඔය විදියට මාව කිහිඳයක් සගවි යන්න ඇති... මන් දන්සන් නැශැ කීයක් ද 

කියා...??? ඒත් සේ ජුනි මාසවේ. ඳාවල් වමය ආරේබසලන්න සබොසශොම 

ආවන්නයි...! මසේ ශසිනි‟ල නිදශසවේ ශමුවුසන් නැති තරේ... ඈතින් ශරි දකින්න 

ැබුණු ශැම සුළු සමොසශොතක්ම , කල්ඳයක් කිය හිතාගන්න , ඒසක ජිලත් 

සලන්න.. මන් උත්වශ කරා... තලමත් එසශම කරනලා. 

කටු පිරුණු සරෝව ඳඳුසර්... මන් සලනුසලන් ම විකසිත සලා ඉන්න..., ඒ සරෝව 

ම දිශා බාසගන සේ වමනෂ ඳැටියා අහිංවකල වතුටු උනා.. ඒ මසල් 

සුන්දරත්ලය වින්දා , සුලට සඳේ බැන්දා. සමොනලා කරන්නද ?? හුෂග ශරිම 

චන්ඩයි... සේ විශඟට බෑ ඒ ආදරසේ  සදව්දුල ඟට යන්න... ක්තිය නෑ මට. 

සමච්චරම ෂඟින් ඉදත් මශ හුඟක් දුරයි ලසේ...! පුදුම අවරණ කමක් තමයි මට 

දැසනන්සන්. ශට සඳේ බැන්දා මන්, සලන සමොනල කරන්නද...??  
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ශ විතරයි මන් සලනුසලන් හිටිසේ ... ඒත් වමශර දාට එයත් සේ අහිංවකයට 

නපුරු සලනලසන්... එන්සනම නැශැ එදාට. ශැසමෝම කියනලා එදාට අමාලක 

කිය... මන් විතරයි ඇත්ත දැනන් හිටිසේ ... එදාට ශ මාත් එක්ක තරශ සලනලා 

කිය... අසන්.., එසශමයි මට හිසතන්සන්. ඉතින් මන් ලැරදිද...?  

ඒ ව්වන මුහුසේ.., මාල දකින ශැම සමොසශොතකම ව්වන හිනාලක් පිසඳනලා. 

පිපුණු සරෝව මක් ලසේ... සකොසශොමටත් එයා සුරන්ගනාවියක්සන්...! දැක 

තිසයනලද මල් පිසඳන ශැටි...??? ඉලසීසමන් බාහිටිසයොත් පුළුලනි ඒක දැක 

ගන්න.. ශැම රැයකම මන් මල් පිසඳන ශැටි බන් හිටියා. ඉලසීසමන්... සුන්දර 

සිතිවිලි ලලින් සමොසශොතින් සමොසශොත ක්තිමත් උනා... ජ බිඳිති එකතු සලා 

මශ වාගරයක් නිර්මාණය සලන විදියට. වාගරයක් තරේ සනොවුනත් ලතාලකට 

සකසනක් ඳානය කරන ජ ප්රමාණයට ටිකක්ලත් ලැඩි ඇති.. එසශමත් නැත්නේ 

ආවන්නල සශෝ වමාන ඇති.. සවේරම එයා සලනුසලන්.., ඔව් ඇය සලනුසලන් 

විතරක්ම... 

ඒත් ශරිම ඳාලුයි මට , තනියි මට. සමොකද ඒ ගතවුණු කාය පුරාලට සිනශලකට 

ලැඩි යමක් හුලමාරු කරගන්න අලව්ථාලක් සනොැබුණු නිවා. සකොටින්ම 

ආදරසයන් ලචනයක් කියන්න ලත්... සේ දලව් ටිසක්ම එයාසේ අප්ඳච්චි එනලා 

එයත් එක්ක සමොනලා කරන්නද ??  

තිබුණු එකම වැනසීම තමයි.., එයා ශැම රැයකම හීසනන් මා ගාලට එන එක... 

ඇවිත් ආදසරන් හුරතල් සලන එක. සරෝමිසයෝ දැන් සශො ෂමසයක්. බන්සන් 

එයාසේ සුදු සරෝවම දිශා විතරයි... ඒකත් ඒ අහින්වකිසේ සරෝව මුහුණ දිශා 

විතරමයි...!! ආදසරන්..., සබොසශොම ආදසරන්...!!! 

සනොසගසලන කල්ඳයක්ද මන්දා..? මට එසශමයි දැසනන්සන්... මන් කළු 

කුශරයක හිරසලා ලසේ... අධික ගුරුත්ලාකර්ණසයන් සිතිවිලි ඳලා හිර 

කරසගන... ශරිම අඳුරුයි. ශැම ඳැත්සතන්ම සේ පුංචි වමනෂ ඳැටියට උහුන්න 

බැරි තරමට ම සතරසඳනලා.. ශැම සතරපිමක්ම මාරාන්තිකයි. මැරී මැරී 

ක්ණසයන් ආසයත් උඳදිනලා. උරුම සව්දනාල විතරමයි.. සේක නේ මශා 

නිරයක් සලන්න ඕසන්. ඔව් නමින් „සරෞරලය‟ මසේ හිසත්... ආසෝකයක් සප්න 

සතක් මානයක නැශැ. කණ කැව්බෑලා විය සිදුසරන් අශව බනලා ලසේ තමයි..., 

සේසකන් සගොඩ ඒමත්. එසශමයි මසේ වියළිා ඉරිතන හිත මට කිව්සව්... 

මසේ හිත ගල්සලා. මන් සගොළු සලා. ඇසශන් එක කඳුක් ලැසටන්සන් 

නැශැ... ඒ තරමට මන් අවරණ සලා... මන් ඊටත් ලඩා ඔයාට ආදසරයි ශසිනි...  

සමසශම ගිසයොත් මට හිතාගන්නලත් බැරි සලයි මට සලන සද්... වමශර විට 

අතඳය ලාරු නැති අවරණසයක් තණ බිව්වක ලැටුණු සමොසශොතක , ලැටිා 
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ඉන්සදද්දී.... හිතක් ඳපුලක් නැතිල කඩැල්සෝ දශව් ගණනක් සල් උරා සබොනලා 

ලසේ ශැගීමක් දැසනයි.. ඊටත් අන්තයි. සමොකද ඒ මතකයන් ල මන් අතරමං 

සලා...            

සකසනක් මන් සලනුසලන් ශැමදාමත් හිටියා.. ඔව් , සලන කවුරුලත් සනසව්.. 

මසේම රත්තරන් අක්කි. එයා මාල ආදරසයන් බාගත්තා. සනොහිටියානේ මන් 

මතකයක් විතරක් සලන්න තිබුණා.. ඒත් මසේ ශසිනි ට එසශම ලත් උදව්ල ට 

සකසනක් නැශැසන්...! මන් දන්නලා සමොකද ඒ ඇව් මට රශවක් කිව්ලා... ඒ 

තමයි ආදසර්... සිරිල් අංකල්සේ නපුරුකම අඩුසලන ඳාටක් නේ නැශැ... ඳව් 

මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි... දුසක් බෑ මට.  

සේ තරේ අඳුරු ලැහි ලාකුක ත් සමොකක්සදෝ රිදී ඉරක් සප්නලා මට... මට 

සත්රුේ ගන්නලත් බැරි උනා ඒ සමොකක්ද කිය...??? සකොටින්ම අදශවක් ලත් 

නැශැ.. ඒකත් සේ චූ මල්ලි ට කිය දුන්සන් මට ඒ නම දුන්නු සදව්දුල... මාත් 

එක්කම එකම අත්සත් පිපුණු මශා සුගන්දලත් පු්ඳය...කලදාලත්ම සනොමිසයන 

මතකයන් දායක කරන කාකාරිය. ඔව් , ජීවිත කවිය ලියන්නට දිරි සදන මශා 

කිවිඳිය. 

“මල්ලි ඔයා දැන් දන්නලා ඔයා ශසිනි‟ට ආදසරයි කිය... ඒ තමයි රීදී ඉර චූ 

සකොල්සෝ. ඔව් , ඒ සුළු සමොසශොත නිවා ආදර බීජය ලියන්න ඳටන් අරසගන. 

මට ශරිම වතුටුයි... ඇත්ත...ැබුසන් නැශැ , ආදරසයන් සදන ඳෂමු බැල්ම.. ඒ 

අඩුල ඔයාට කේමුට ැබුණු මෘදු ව්ඳර්ය පරණය කරයි. සේක නපුරු කායක් 

මල්ලිසයෝ... , අඳුරයි ලැඩි. බීජසේ  තිසයන ආදර ක්තිය සේ අඳුර සගසලනකන් 

ආරක්ාල වවාවි..” 

“එකිසනකාල තලදුරටත් ශඳුනාගැනීම කියන ආසෝකයත්.... සිතිවිලි ලට 

ආදරය කිරීම කියන සතතමනයත්.., ඔය අහිංවක ඒ ලසේම ඳවිත්ර 

බාසඳොසරොත්තුල කියන උණුසුමත් එකතුසලා එදාට ආදර බීජය ලැසඩ්වි.. 

ලැසඩන්න ඳටන් ගනීවි. ඔයා එතකන් ඒක ඔයාසේ ශදලත කියන ඳව තු 

ගිල්ල තියාගන්න මල්ලි.. උණ බීජයක් ලසේ..!! දන්නලසන් අංකුරයක් එන්න 

ගතසලන කාය. අඳට හිසතන්සනම මියැදිා කිය.. ඒත් එසශම සලන්සන් 

නැශැ... අංකුරය මතු වුනු දලවට ලැසඩනලා හිතාගන්න ලත් බැරි තරේ 

සව්ගසයන්... බන් ඉන්න තරේ ලටිනා දසුනක් ඒක නේ...!!!” 

“අපි බමු... , ශසිනි ඔයාට ආදරය කරාවි. ඔයාසේ සිතිවිලි ලට. අපි එයා 

සලනුසලන් කරන්න පුළුලන් ශැමසද්ම කරමු. එයාට ආදර සිසිල් දිය ඉහින 

සකොට.., ඳරිවරසේ  නපුරුකම නිවා ඉරිතැලුණු හිත සුලඳත් සව්වි... හිතාගන්න 

ලත් බැරි තරේ ඉක්මනට. බාසඳොසරොත්තුසලන් ඉන්න. ඔය වියළීම නිවයි එයා 
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කියන්සන් නැත්සත් එයාසගම වමනෂ ඳැටිසයක් ඉන්නලද නැද්ද කිය.. ඒ 

ලසේම එයා තු තිසයන අඩුඳාඩුල ගැන හිතින් දුක් විඳිනලා ඇති.” 

“මල්ලි ඔයාට එයාසේ ආදසර් ැබුනත් සනොැබුනත් ඔයා එයාට ආදසර් 

කරන්න. එයාසේ දුර්ල කම සනසව් ක්තිය සලන්න..!! ඔයාට අඩන්න බෑ 

මල්ලි. සමොකද ඔයාට ලඩා සොකු දුකකින් තමයි ඔයාසේ සකලි ඳැටියා 

ඉන්සන්..!!! එයාසේ ක්තිය ඔයාසේ සිනශල.. ඒකට ඔයා හිතින් සනොලැටී 

ඉන්න... සකොසශොමටත් සශට අනිද්දට එයාල ඉව්සකෝසදි දකින්න 

ැසබනලසන් මල්ලි. එයාට ආදසර් සදන්න...!! ටිකක් සනසව් සගොඩාරියක්...! 

සේ වි්ලය තරමටම.. සමොන සද් උනත්...” 

 

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

  “මල්ලි ඔයා ලැඩිපුරම කාටද ආදසර් ......?? ශසිනි ට ද ? අේමි ට ද ? අප්ඳච්චි ට 

ද ? නැත්නේ මට ද ?” 

“ඔය කාටලත් සනසව් අක්කිසයෝ. අසප් ආච්චි ට...!!!” 

“සමොකක්...!!!! ඒ සමොසකෝ ඒ ආච්..” 

“අක්කි , ේේේේ.... මන් ඇතු ට එන්න ද...???” 

දැන් දලව් කීයක් කතාකරන්න ැබුසන් නැද්ද ?? සදයියසන් මසේ හීසන් අද නේ 

වැබෑ සලන්නයි යන්සන්... අද නේ ලහිනලා. සගොරල සගොරල ලහිනලා... මසේ 

ඳපුල ඳැලිා මැසරයිද මන්දා..??? වතුට ලැඩි කමට...!!! සිරිසදව්දුල ලඩින්නයි 

ශදන්සන්... ඳට්ටසන් ශරසකෝ... අසන් ඇවිදන් එන්න ඕසන් නැශැ. එකඳාරක් ඔව් 

කියන්න.. , ලඩාසගන සගට ගන්සන් මන්...!!! ශැමදාම ඉන්දගන්නලා.. දන්නලා 

ඒ සදව්දුල ඉන්නලා කිය ශැමදාමත් මම ෂගින්ම.. ඒත් මම දන්සන් නැශැ 

ඇරඹුම අදද කිය...??? 

“එන්න, එන්න.. රත්තරසන්.. සකොයි තරේ සදයක් ද ආපු එක....?” 

“ේේේේේ..., සකොසශොමද අක්කි ??? ඔයා සන්ද අසප් විශඟ සේ ජුලියට්...??? 

හිහී..” 

“ශා , ඔව් ඳැටිසයෝ.. ඒ මන් තමයි. ඉතින් තුන් ශතර ඳකින්ම ලාඩිසලන්න.. 

මල්ලියා ගාවින් නේ තලත් සශොයි..!!” 
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අයිසයෝ වල්ලි... ඕකසන් කියන්සන් ගෑනුන්සේ සමොසෂේ ශැදිමිට දිගට කිය...!!! 

ෂික් , මම කිව්ලා නේ කියන්සන් මයසේ ඔසඩොක්කුසලන් ලාඩි සලන්න 

කිය..!! සටොන් දාශක් බර උනත් කමක් නැශැ. ඉන්දන් ඉන්නලා මන්... සකොන්ඩ 

කරක් ආදසරන් ඉඹ ඉඹ. ශසඳෝ ඔව් , ඔව්..!! සලන මුකුත්ම ඕන නැශැ මට. 

අවුක්ම නැශැ ලසේ... සකල් මන් ගාවින්ම ඉගත්තා. දැන් ඉතින් මට මාල 

ඳානය කරගන්න ටිකක් අමාරුයි... එයාසේ සුල මාල අවුව්වනලසන්...!! 

ඉබින්නමයි හිත. සකෝ ඉතින් තාම එකඳාරක් ලත් මන් දිශා බැලුසව් නැශැසන්..?? 

ඇයි අපි කළුද නංගි...??? කැඩඳත නේ කිව්සව් සලනව් කතාලක්. 

අසන්සන්සන්සන්සන්ඒ... මන්දා..?? 

“ේේේේ.. නිකන් ආසව් අක්කි..., ඔයාල අඳුනගන්න... මාල ඔයාසේ නංගි 

කරගන්නලද ??? අසන් බෑ කියන්න නේ එඳා... මැසරයි මාල. තනිකම මරයි 

අක්කි මාල... මට කවුරුත් නෑ අක්කි ඉන්සන් මන් විතරයි... ශරිම තනියි මට. 

ඔසශේ ඉන්නලා. එඳා සලනලා අක්කි.. අඬා ඇති අනන්තලත්... ඒත් අක්කි.. ඇයි 

දුකින් කිය අශන්නලත් කවුරුත් නැශැසන්. තනිකම වැඳක් කිය කියන්සන් 

සබොරු අක්කි... එසශම කියපු අයට දලවක් ලත් මන් උන්නු විදියට ඉන්න 

බැරිසලයි... හිටියනේ සමශකට පිව්වන් සකොටුසව්...  ඉතින් මසේ සශො 

අක්කිසන්..! ශා සන්ද ..??”   

“ඉව්සවල්ම ඔය ටැප් එක ලශගන්න... අසඳෝ ගිලිා මැසරයි අපි සන්ද 

මල්ලි..?? ඔසශේ සකොල් සනසලයි සේ සකල්... හිහී.., නලත්තගන්නයි කිව්සව් 

දැන් සදන්නට ම.” 

“විශඟ , ේේේේ... එසශනේ ඔයා එදත් ඇඩුලා සන්ද ?? මට අඩන්න එඳා කිය 

ඔයා කාටත් සශොරා ඇඩුලා සන්ද ?? ශරිම අවාධාරණයි යාලු... ඔන්න මන් 

අඩන්නැශැ... සකෝ ඉතින්...??” 

“අන්න එසශම එඳැයි ඉන්න... කතාබශ කරසගන දරුසලක් මල්සක් 

ශදාසගන... සන්ද අසන්..??” 

“ආආ..?? ශ්ේ..., අක්කි ඉතින් ඔයා මසේම අක්කි සන්ද...???” 

“සුදු ඳැට්සටෝ.., සමොනාද සේ අශන්සන්...??? ඔයා මසේ නංගි තමයි.. ඒසක 

ආසේ  අමුතුසලන් අශන්න සදයක් නැශැ..!!! ඳවස්වේ ඳව්සවේ බැරිය අලුත් 

නෑකමකුත් ශදාගන්න.. ේේේේ.., මටත් ලඩා කේමු මෘදුයි සන්. අතගෑසව්ම 

නැද්ද තාම කවුරුත්..??? ඉල්ලුසව් නැද්ද ඔයාල කවුරුත්ම...???” 
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“ඒ කිව්සව් අක්කි...??? අසප් අේමි අතගාා තිසයනලා... අඅඅඅඅඅඅඅ... තල 

කවුද...??? ආ.., එතසකොට මන් දලවක් විශඟ සේ කේමු අතගෑලා... හිහී.., 

අතගාන්න සනසලයි මට කන්න හිතුනා.” 

“අසප් මල්ලිල...??? රව ඇති..!!!” 

“අසඳෝ නැශැ නැශැ අක්කි...! එයාල සනසව්.. සලන සකසනක්ල..” 

“ඒක තමයි මන් කිව්සව් එයත් මල්ලි සකසනක්සන...!!” 

අසඳෝ සමසශමත් ඒලා.. අතිසයන්ම සඳොඩිහිටියන් ට ඳමණයි.. දැන්නේ ශසිනි 

මන් දිශා සනොබන එකත් සශොයි සන්සදෝ කිය හිසතනලා.. මට දැන් විලි 

ැජ්ජාලයි වන්සතෝසවේ බැරිලා...  

“අසන් නැශැ මන් කිව්සව්... ඒක සනසලයි. සමොකක්ද අක්කි කවුරුත් මාල 

ඉල්ලුසව් නැද්ද කියන එසක් සත්රුම...???” 

“මල්ලි සකොව්ව සගසනන්...! සේ ටියුේ යිට් එකට සඳොඩි තට්ටුලක් දාන්න. 

අසන් මැට්ටිසේ .., මන් ඇහුසව් ආදසර් කරන්න සකොල්සක් ඉන්නලද 

කියා...??” 

   මට නහුසතට තද සලා හිටිසේ ... ඇයි ?? මුන් සදන්න කතා කරසනෝ කරසනෝ 

ඉලරයක් නැශැසන්..!!! ගෑණුන් සබොසශොසව්... කෂසගඩි සව්සල් කිව්ලලු.. නෑ නෑ 

මන් කසගඩියක් සනසලයි..!! ඒත් මාල මතකලත් නැශැ ලසේ... සවේරමත් ශරි 

සේ ශසිනියා නිකමටලත් මන් දිශා බන්සන් නැශැසන්. සකොටින්ම මන් ගැන 

කතාකරපු ලචන සදකත් කිව්සව් බිම බාසගන...!! ඇසඩ්වී තනි ඇශැට..!!! 

සබල්ත් රිසදනලා මසේ.. සමොනලා කරන්නද ??  

කමක් නැශැ ඉතින්.. මටත් දැන ගන්න ඕන සද්මසන් අශන්සන්..!!! මට 

කියන්සනම නැශැසන් සේ සුරංගනාවී. බමුසකෝ අසප් අක්කිටලත් කියයිද 

කිය...??? කිව්සලොත් මල් ශතයි... ආආආ.., නෑ නෑ.. නැශැයි කිව්සලොත් මල් 

ශතයි..!! ඔව් කිව්සලොත් ජලි ශතයි ම සකලියයි...!!!   

“ඔව් , ඔයා තාම ආදරලන්තියක් සනසලයිද ??? නැද්ද ඔය සරෝව ම අයිති 

වමන ඳැටිසයක්....???” 

 මට නටන්න හිසතනලා... අසන් අපි නටමු ?? පුදුම තරේ ලාවනාලන්තසයක් මම 

නේ... ඳෂමු ආදර බැල්ම..!!! ඔව් , දැන් වැකයක අංශු මාත්රයක් ලත් නැශැ. ඒ 

සදව්දුල නිවැකලම ආදර බීජය ලැපිරුලා. ලියන්න යි ශදන්සන්... ටිසකන් ටික. 

දලවක ක්තිමත් ගවක් බලට ඳත්සලයි. ඒ ඇව ්ල මන් සලනුසලන්ම නිර්මාණය 
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වුනු... , අපි සලනුසලන්ම නිර්මාණය වුනු මුළු සෝකයම දකිනලා මන්. දුසලක් , 

ඊට ටිකක් සඳොඩි පුසතක්... මසේ රත්තරන් ශසිනි ත් එක්ක මම. ආදරණි ටය පුංචි 

ඳවුක්... ශැසමෝසගම මුහුසේ ව්වන හිනාලක්.. අසන් ඇවල්ශක් නේ ලදින්න 

එඳා අසප් පුංචි කුරුළු කඩුලට..!! ඇත්ත , තාම සනොතැනුනා උනත් එඳා ලදින්න.. 

එඳා සශොල්මන් කරන්න කවුරුලත්ම... අසන් එඳා...!!!  

මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි මාත් එක්ක හිනාසලනලා.. ආදසර් බෑ මට. ඳැනා 

ඉබින්නද ඔය සරෝව මල් සඳත්තක්...?? මටත් සශොරා මම හිනාසලනලා... ඔව් , 

රත්තරසන් හිසත් තිසයන සද් තමයි සේ විශඟ ඇව් ලලින් කියන්සන්... ආදසරයි 

මන් , නිල් අශව තරේ...! නැශැ ඊටත් ලැඩිසයන්..!!!  

අසන් ඇයි සුදු ඇව් ල කඳුළු ?? මට මැවිා සප්නලා ලත්ද ?? අඬන්න සශේතුලක් 

නැශැසන්... අසන් සේලා අඬනලා සන්න්නේ..!! අසන් මන්දා සේ සමොකක්ද 

සලන්න යන්සන්..??? එයාම ආදසරන් බා... ඇව් ලලින් ආදසරයි කිය , ඇයි 

සේ අඬන්සන්...??????  

“සකොලු ඳැටිසයක් ඉන්නලා අක්කි , මසේම කියා... ඒත් එයා විශඟ උනා නේ , 

මන් හුඟක් ලාවනාලන්තයි කිය හිසතනලා... ඇයිද කියන්න මට සත්සරන්සන් 

නැශැ... ඒත්.., ඒත් ඒ විශඟ සනසලයිසන්...!!!!” 

ශදලත නැලතිා ද මන්දා... ඔලුල නිකන් යකා නටපු කේමක් ලසේ. එසශම 

සලන්න බැශැසන්...!! ඇව ් ලලින් කිව්සව් ආදසරයි කියසන්. මසේ මුළු 

සෝසකම එක ක්ණසයන් ගිනි තිේබාසන්... සනොදකින් සරද්ද...!!!!!!! කඩා 

බිා දැේමසන් මසේ සිහින මාළිගාල...  

මසේ විතරක් සනසලයි රත්තරසන් ඒක ඔයාටත් අයිතියි. ඔව් , සේ මටත් ලඩා...!! 

අසන් වමාසලන්න රත්තරසන්සන්සන්සන්සන්ඒ... සමොන සද් උනත් මන් ඔයාට 

හුඟක් ආදසරයි... ඔයාසේ වතුටයි මසගත් වතුට...  

ඒත් කවුද ඒ ??? කවුද සදයියසන් ඒ ??? කවුද ඒ සනොසඳසනන වතුරා ??? කවුද 

සශොල්මන් කරන්සන් , සගොඩනගන්නත් කලින්ම අසප් සෝසක්..??? උඹලත් 

කියඳන් සදයියසන් , තලත් ලද සනොදී. ඉන්න බෑ මට... මැසරයි මන්..!!! මසේ 

කකුල් සදක සකොශාටද සදයියසන් මාල සේ අරන් යන්සන්...???? මට මාල 

ඳානය කරගන්න බැශැ... නෑ... මට මසේ... අසන් මන්දා...?? මන් දුලනලා. ඒත් 

සකොශාටද ??? නැලතුම සකොසශද...???     

“අසන් විශඟ...!!! ඔසශොම ඉන්න... විශඟ , විශඟ...!!!” 
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යන්තමට ලසේ මසේ ශසිනි ඳැටියාසේ කටශඬ ඇසශනලා.. ඒත්.., ඒත් එයා 

මසේද...?? නැශැසන්.... නැශැලු සන්...!!!!!!! 

මාරයා සශොයාසගනයි සේ දුලන්සන්... ඔව් , ලවලර්ති මාරයා. දැන්නේ 

මැසරන්නමයි හිසතන්සන්... ඒත් අසන් මන්දා. මසේ හිත මාර ගශක් ගාල 

නැලතුනා.... අසන් එයා ආදසරන් දෑත් දිගු කරනලා මට. රතු මල් පිපිා ව්වසන් 

බැශැ... ඒ ලසේම රතු ඳවක් එෂා ලසේ... ශරිම චමත්කාරජනකයි..!!!  

සේ මැසරන්න යන එකාල පිළිගන්න...??? ඒත්... ඇයි.., ඇයි මන් 

මැසරන්සන්..??? ආදසර් කරන සකනා නැතිවුණ නිවාද ?? නැති සලා 

නැශැසන්... යාළුසලක් විදියට ඉදියිසන්.. ඔව් , එසශම ඉදියි... සශොම සයසශළිය 

විදියට..!!! ආආආ.. , මට පුළුලනි සනොදැසනන්න ආදසර් සදන්න. ඔව් , නිල් අශව 

තරේ... මශ මුහුද තරේ... එසශනේ එයා සලනුසලන් ජීලත් සලන එකයි වීරකම... 

එයාට අත්ලැක් සලන එකයි වීරකම...!! මැසරන එක සනසලයි.  

සේ ව්වන ඳරිවරය , සීත සුෂඟ මසේ ආදරණි ටය අක්කි ලසේ සලා... මට ජිවිත 

කවිය කිය සදනලා. ආදසර් බෑ මට සේ ව්වන ඳරිවරයට. ඔව් , මීට ඳව්සවේ 

ශැමදාම එනලා... හිත නිදශව් කරගන්න , දුක කියන්න ඔයාට. ඒත් දුක සනසලයි 

මට පුළුලන් සලයි වතුටම කියන්න...!! ඔව් , සමොන දුකක්ද අසන් සේ ව්වන 

ඳරිවරය දකිද්දී ...??? බමුසකෝසකෝසකෝ...සකෝසකෝඕඕ... 

“විශඟ.., අසන්... ඔයා මට සදන ගින්දර... රත්තරසන්සන්සන්සන්ඒ... ඊඊඊඊඊ... 

ඔයා මශ නපුසරක්. ඉන්නලා.... මරනලා ඔයාල මන්... ඉඹ ම මරන්සන්...” 

“ශසිනි , අසන් අඬන්න එඳා ඳැටිසයෝ.... මන් සේ සශොඳින් ඉන්සන්. අසන් පිව්සි , 

මසේ මසන් සකගාන්න එඳා ඔය ශැටි...!!” 

එසශම කිව්ලට මට මාර චූන් දැන්... වැඳ කසනන් සේසර්..!! අේසේසේ... ශාදු 

කීයක් දුන්නද මන්දා..?? නියමයි , සේ සතොල් සදක කන්න පුළුලන් මට. එසශම 

කිව්ලට කන්න සනසලයි ඕන.., ආදරසයන් ඉඹින්න. අසන් සදවියසන් අඩ අඩ 

මසේ කේමුල් ඉඹින ශැටි..!! සශොටම බය සලා සේ සකලි ඳැට්ටා... මසේ 

උකුසල් ඉන්සන් කිය මතකයක් ලත් නැශැ.. ආදරසයන් තුරුළු කරසගන 

අමෘතය රව බන්නමයි හිත... ඒත් ඒ අමෘතය අයිති මට සනසලයිසන්...!! ද 

සදයින් වතුටු සලව්.., සනොශඬා සඳරට යව් කිව්ලලු... 

“සක ගානලා ?? හිහී.., සකෂ ගානලා සනසව් මන්. කඳුළු ල ගිල්ා 

මරන්නයි ශැදුසව්... සමෝඩයා... උේේේේමා... ඒක තමා අද දලවට දුන්නු අන්තිම 

එක.. ඔයා සශොඳින් සන්ද විශඟ..??” 
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“ඔව් , මසේ ඳැටිසයෝ... අඬන්න එඳා ඔසශොම.. ලාලන්නැශැ මට. අන්න එසශම... 

සකෝ බන්න මන... ආව් අේසේ.., ශ ඳායා ලසේ. ඊටත් එශා... කැසත් බෑ..!!” 

“අසන් යන්න මල් කුමාරයා යන්න...! ඉතින් , ඉතින්... සකොයි සේ ආසව්..??” 

“අේසමෝ මන් මල් කුමාරසයක්ද කියන්න නේ දන්සන් නැශැ... ඒත් ඔයා නේ 

සරෝව මල් රැජිණක්...!! සබොරුකාරි , ඔයා මට ආදසරයි සන්ද ....??” 

“බටර් ගෑලා ඇති... ඳාන් සඳත්ත අතට සදන්න. සකෝ 

සදන්නසකෝසකෝසකෝඕඕ..” 

“ේේේේේ.., ශසිනි මන් සදයක් ඇහුලා. ඔයා දුන්නු ශැම ශාද්දක්ම සදන්සන් „ඔව්‟ 

කියන උත්තසර්...!! ඔයාට නැශැ කියන්න බැශැ...” 

“ආදසරයි මන් යාලුසලක් විදියට... ඔව් , සකොලු ඳැට්සටෝ යාළුසලක් විදියට 

විතරයි.. මට ඉන්නලසන් වමන ඳැටිසයක්.” 

“ඒත්.., එසශම... එසශම සලන්න බැශැසන්.... ශේ්.. කමක් නැශැ.. අපි යමු 

සන්ද...??” 

“අසන් ඔව් , අසප් තාත්ති ආසලොත් ගිනිවිජ්ජුේබරයක් තමයි සලන්සන්.” 

“ඇයි සුදු , අමාරුසලන් ඇවිදින්සන්..?? අසන් රව්සනට සන්ද ?? ඳාර රත්සලා.. 

සේ පිව්සු සකොල්ා නිවා සවේසරප්පුත් අමතක කරා දුලන් ආලා සන්ද ?? තුලා 

සලා ඇති.. අසන් වමාසලන්න ශසිනි..!!” 

“මන් ඔය දීව්ලමයි විශඟ... දුලනසකොට කැතයිසන් සකල්සෝ... විාකාල ලසේ 

හිටිසේ  විශඟ. ආසේ  නේ කලදාලත් දුලන්න ඉඩ තියන්න එඳා රත්තරන්.. සෂ 

සදන තැන් තලත් සසදනලසන්... දකින්නත් අසෝබනයිසන්. මට සවසරප්පු 

ගැන සිහියක් තිබුසන් නැශැ විශඟ. අක්කි එන්න හිතනසකොටත් මන් සදොරසකොඩ. 

ඒ නිවා මන් ආල.. නෑවිත් බැශැසන්.. මසේ සශොම යාලුලට ආදසරයිසන මන්... 

ඒ වමනෂ ඳැටිය මසේ ඳසලනි ඳණ නේ ඔයා තමයි මසේ සදසලනි ඳණ 

විශඟ..” 

මන් මසේ අක්කිල ලඩාසගන තිසයනලා.. හුඟක් ආදසරන්. මට තාම මතකයි... 

„අසන් බර නැද්ද මන් ??‟ කිය ඇහුලා. අද මසේ ආදර මැණි ටකල මන් ලඩාගන්න 

ලා.. සේ දැන් ඳව් කකුල් පිච්චිා..., තුලාත් සලා මන් හිතන්සන්. 

“වී..., විශ......ඟ... අේසමෝ මාල ලැසටයි. මසේ ඳණ.. ඒත් ඔයාල පිච්සචනලසන්. 

ඉතින් මන් විතරක්...??” 
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“එසශම තමයි ආදසර් ශැටි සබෝනික්කි...!!!” 

“ශාසන් ඇත්තද....??? සේ කිරිකිත්තා ඳැහිච්ච තරේ...!!!” 

ඈ... කවුද සබොසල් සේ කිරිකිත්තා...?? ශත්මුතු ඳරේඳරාලම දැනන් ඉන්න ඕසන් 

ඕසන් සමොකාද කිය දැනගන්න...!! ශබෑටම සමොකාද ඌ ?? මන් නේ ශසිනි සේ 

තාත්තා සබල් වාක්කුලට ලැසටන්න  කසිප්පු නා ඇවිත්.... යුද්ද ප්රකා කරන 

දලවට නේ ඔසශොම ලචනයක් කියනලා අශා තිසයනලා... නෑ නෑ වමගාමී ලචන 

සදකක්. අසඳෝ... සුද්ද සිංශ බාාල..!! බට්ටා කල්සලනලා ඕලා 

ඇසශනසකොට...!!! අයිසයෝ ලැරදිා කියවුසන්... බට්ටල අමතක 

කරන්නසකෝ..!!!  

“ශසිනි සේ කිරිකිත්තා කියන්සන් සමොකාටද ??? මට නිකන් පිව්සු ලසේ.. 

ඉඹින්න සනසව්... ආ කමක් නෑ ඉඹින්න සකෝ... අසන් අසන් තල එකක් , එකම 

එකක්...” 

“ආව ඇති සන්ද ...?? බන් ඉන්න . සදන්සනම නෑ..! අත්තා , මුත්තා , නත්තා , 

ඳනත්තා , කිත්තා , කිරි කිත්තා... අන්තිම සකනා කිරි කෑ මුත්තා...!!” 

“අේසේ මට එච්චර ලයවයිද ??? ේේේේ... රැවු ඳෑගිා ලැසටයිද මන්දා..?? 

එසශම උසනොත් ශසිනි බබා , සදොයිය බබා තමයි..” 

“මසේ අේසමෝ සේ කන්දසන්... අතාරින්න නේ එඳා කිරිකිත්සත්...!!! ඩවුන් ද 

ඳල්න් කන්සදන් ඳශට සඳොන් ඩුන් සඩො සව්වි..!!! ඒයි , අර සමොකද..?? එසශම 

ඉඹින්න බැශැසන්...!! මන්සන් ඔයාට ශාදු සදන්සන්... ඔයාට ශාදු සදන්න අලවර 

දුන්නැශැ සන්...???” 

“ඒකසන් මන් දැන් ඳසලනි එක දුන්සන්... එසශම තමා අලවරගන්සන්...!! දැන් 

ආසේ  දිගට ශරශට සදනලා. ඔන්න ආසේ  එඳා කිව්සලොත්සන්..! අසන් එඳා 

කියන්න එඳා රත්තරසන්සන්සන්සන්...!! ේේේේ ... කේමුසල් සරෝව ඳාට.. ඔයා 

සකොයින්ද ආසව් අසන්...?? සරෝව කැසන්ද අහුන් තිසයන්සන්....????” 

“සදොව්තර මාමි සරෝව කැසන් තමයි අහුන් තිසයන්සන්.. හි හි.. හී.. ශැබැයි 

අසප් තාත්ති සරෝව කැසල් කැපුලා කිය සදොව්තර මාමිට බැන්නලු...!! ඳව් සන්ද 

සදොව්තර මාමි..???” 

“අසඳෝ ලල් සකල්... ඕලද ඔයාසේ සශොම යාලුලට කියන්සන්..??? හිහී.., තල 

කියන්නසකෝ. සමොනලශරි ඒ ලසේ...” 
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“තල සමොනාශරි කියන්න...?? හිසතත් ඇති..! ඳව්සවේ ඳව්සවේ සශමින් වැසර් 

කියන්නේසකො.. ඒක සනසව් මට කියන්නසකෝ රශවක්...???” 

“සමොකක්ද සුද..???” 

“ඔයා කාටද ලැඩිසයන්ම ආදසර්.... විශඟ...???  කියන්න මට , ඇත්තම 

කියන්න...???” 

“ශසිනි , මන් දන්නලා ඔයා සකොච්චර කිව්ලත් ඔයාට සලන කවුරුත් නැශැ 

කිය... මට කියන්න ශසිනි ??? සනොකියා ඉන්න එඳා... සමොකක්ද ඒ ??? 

සමොකක්ද ඒ සශේතුල , රශව ??? මට ආදසරයි සනොකියා හිසත් තද කරන් ඉන්න 

සශේතුල.... අසන් කියන්න රත්තරසන්... මට ලාලන්සන් නැශැ... ඔයා හිතින් දුක් 

විඳිනලා කිය මට දැසනනලා... කියන්න ඳැටිසයෝ..!” 

“සදයක් ඇහුලම තලත් සදයක් අශන්න එඳා රත්තරසන්සන්සන්... උත්තරයක් 

සදනලා මිවක්... එසශම දුකක් නැශැ. මට සකසනක් ඉන්නලා... දැන්ම එයා ගැන 

මට මුකුත් කියන්න බැශැ. ඒත් ඒ ඔයා සනසලයි මන් දන්න තරමින්... අපි 

බමුසකෝසකෝසකෝ....!! ඉව්වරශට කියන්නේ මන්... සකෝ ඉතින් දැන් මන් අශපු 

සද්ට උත්තර සදන්න...???” 

“ආසේ  අශන්න බන්න....???” 

මට උතුර දකුණ සශොයාගන්න බැශැ ලසේ... පුදුම චුේබක ක්තියක් සන්..!! 

මසේ ඔලුලත් කැරසකනලා.... සේ මාලිමාල ට අනුකේඳා කරන්සනෝ. අසඳෝ මම 

සේ යක් ලනාන්තසර් අතරමං කරන්න එසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝ... 

“ඔයා කාටද විශඟ ලැඩිපුරම ආදසර්...??? ේේේ.. මන් ඔයාට ඳැටියා , ලව්තුල 

කියනලා ලසේ.... ඔයාටත් පුළුලන් හුරතල් ලචන කියන්න... එසශම 

කතාකරන්න.. සමොකද මසේ සශොම යාලුලට මන් හුඟක් ආදසර් නිවා... ආආආ... 

තල සදයක් !! ඒ ලසේම ඔයාට පුළුලන් මසේ කේමුල් ඉඹින්න... මාත් ඉඹිනලා , 

සමන්න සමසශම...” 

ඒත් ඔයාසේ ඇව් සලන කතාලක් සන කියන්සන් රත්තරසන්.... මට හිසතනලා 

ඔය ඇව් නිවාමයි කිය ඔයා මට ආදසර් නැශැ කියන්සන්...!!! අසන් ඳැටිසයෝ... 

මුලින් වව්නට ආව හිතුනා... ඒත් මන් දැන් ඔයාටයි ආදසර්... මන් දන්නලා 

සකොච්චර සශො අහිංවක සකසනක්ද කිය ඔයා... ඉතින් ආදසරයි මන්.. ශ්ේ , 

කමක් නැශැ.. එක දලවක් කියපු සදයක් ආසයමත් මතක් සලනලා..., 

„සවොයා නාලත් ඉලවා හිත... ශදාගන්නේ ඔබ නිවා... 
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තනිකම උහුා ඳශට ගනා... ගඟ සවේ ඉන්නේ වතුටින්.. 

සවසනශව රන්දා රශසින්....‟ 

“මන් ලැඩිපුරම ආදසර්සර්සර්සර්සර්...සර්සර්සර්ඒඒඒ...” 

“අසන් කියන්නසකො විශඟ...??” 

“කියන්සනම නෑ...” 

“අසන් කියන්නසකෝසකෝසකෝසකෝ... සකෝසකෝසකෝඕඕ...”  

“අසප්සප්සප්සප්ඒඒඒඒ...” 

“අසන් කියශන්සකෝ බන් අසේ සනොකර.... ශං.., අසප් ආච්චිසේ කෑල්... එඳා 

සලනලසන්... කියන්න බැරිනේ සනොකිය ඉන්නලා.. සමෝඩයා...” 

සේකිසේ සමොසල් ලයර් මාරු සලා ලත්ද..?? නංගි ඕලට එන්න එඳා ශරිය... නංගි 

කිව්ලට සේලා එක දලවයි සනල බා...!! සකොසශොම ශරි නගා තමා ඉතින්... එදා 

මන් බන් කිව්ලා ලසේසන්.. සමයා අද කියන්සන්..!! අසඳෝ කුජීතයි..!!!! 

“අේසේ පුදුම සලා... දුක හිතුනද ඳැටිසයෝසයෝඕඕ...??? විහිලුලටසන් 

රත්තරසන් කිව්සව්... ආසේ  කලදාලත් කියන්සන් නැශැ.. ශරිසන් ඉතින් ?? සකෝ 

ඉතින් කියන්න කාටද ??? අේමිට සන්...????” 

“ශ්ේ.., ඒකට කමක් නැශැ සකලි ඳැටිසයෝ... නැශැ අේමිට සනසව්..!!” 

“අේමිට සනසව්..??? ේේේේේ.., එසශනේ දුක් ගන්න එඳා මතක් කරනලට ; 

අප්ඳචිට ශරි අක්කිට ශරි සන්ද ???” 

“නැශැ අසන් ඒත් නැශැ.... සමොකද්ද අසන් ඔයාට දැන් සදඳාරක්ම 

ලැරදුනාසන්...!! සේ ඳාරලත් ශරියට අශන්න ශසිනි බසබෝසබෝසබෝඕඕ..”  

“අසන් සතොල් ඔසශොම උල්කරන් ඉන්න සලාලට මට... එඳා ඔසශොම ඉන්න , 

මට හිසතයි මසේ සකොල් කිය... එසශම දැක්සකොත් ඉඹා ඉඹා ශඳයි 

මන්...!!! එසශනේ ..?? ේේේේ , සේ ශසිනි බබාට ද ලැඩිපුරම ආදසර්....???” 

“සමොනාද ?? මට ඇව් සප්න්සන් නැශැ කිය හිතුලද...??? කන්නාඩිසයන් මණ 

බා නැද්ද..??? ශැටි විතරක්.. , සශළු ලැදිරි..!! නිකන් සේ දැන් දාපු සගොම 

තැේබක් ලසේ.... ඊයා..!! නාන්නැති සකල්සෝ....” 
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“ශාසන් ඇත්තද ??? අර කවුසදෝ සනොැබුණු රවමිදී ඇඹුයි කිව්ලලුසන්... අපි 

සනොදන්න සකොල්සෝ... සඳන්නන්න බෑ මට ඔය ලසේ සගොන් ලව්වන්ල...!! 

දකින්න ලත් ආව නැශැ මන්... හිහී.., හිනාසලනලා සන්ද...??? අපි සදන්නා 

ආදසර්ට විහිලු කරගන්නලා සන්ද විශඟ ??? ඒත් අමතක කරන්න එඳා අපි 

සශොම යාළුසලො විතරයි කිය.... එසශම කිව්ලට මට තමා ලැඩිපුරම අමතක 

සලන්සන්...!! ඔව් , සකොල්සෝ ඕන සකල්සක්ට ඔයාට නිකේම ආදසර් කරන්න 

හිසතනලා... ආව් , මසන් තිසයන සඳේ ඳාට... ශරි ශරි දැන් කියන්න බන්න 

කාටද  කියා...???” 

“ආච්චිට...!!!” 

“සමොකක්...??? අේසමෝ , මන් නරක හීනයක් දකිනලා මන් හිතන්සන්...!! අසන් 

මට ඇශැසරන්න ඕසන්සන්සන්සන්... මාල ඇශැරලන්න කවුරුත් නැද්සදෝ...???” 

“හිහී.., නෑ... නෑ ඇත්තට ශසිනි..!!” 

“අසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝ..... සේ සකොල්ට නේ සශොටම පිව්සු..!!! ඒත් ඇයි 

අර ආච්චිට...???” 

“නෑ ඉතින් ඉව්වර ආච්චි ඉන්න කාසල් බත් උයන්සන් එයාසන්.” 

“ඒ සමොකක්ද විශඟ ඒ කතාල...?? ටිකක් සත්රුේ කරන්නසකෝ...!!” 

“නෑ රත්තරසන් , අසඳ ආච්චි ශැමදාම බත් උයන්න ෑව්තිසලා මට කිය තමයි 

ශාල් ගරල ගන්සන්... ඉතින්, මන් ශරි ආවයි අසප් ආච්චිට ශාල් ගරන්න...!!!!!!” 

 

**********..........ඉදිරියට.........********** 

..ඳසු ලදන මග ශරින්න එසඳෝසඳෝසඳෝඕඕ.. 
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****පසු වදන**** 
ශසිනි විශඟට ආදසර් නැද්ද ?? එතසකොට විශඟ විතරද ආදසර් ??? 

ඇයි ශසිනි එයා ආදසර් කරන සකනා ගැන ලැඩිපුර කතා කරන්න 

අකමැති ?? ඒ විශඟ ම ද ?? නැත්නේ ඒ සලන කවුරු ශරිද ?? 

නැත්නේ එයා ආදසර් කරන සකනාල විශඟට කියන්න බැරි 

අවරණ කමක් තිසයනලද ?? එසශනේ ඒ සමොකක්ද ?? සශො 

යාළුකමක් විතරයි නේ ශසිනි ඇයි විශඟ ල ඉඹින් සන් ?? ඇයි 

එයාල ඉඹින්න විශඟට ඉඩ සදන්සන් ?? ශසිනි නරක සකසනක්ද 

??  

සේ ශැම ප්ර්සනකටම උත්තර ඉදිරි සකොටව් ලලින් ැසබයි.. ඒත් 

ඒ සකොටව ඊ ෂඟ එකද කිය මට ශරියටම කියන්න අමාරුයි... 

සමොකද සේක නිර්මාණය කරපු කතාලක්... ඇත්ත සිදුවීමක් 

සනසලයි..  

ඒත් ඳසලනි සකොටසවේ සඳරලදන කියලපු ඔයාට මතක ඇති 

සේක සෝකාන්තයක් කිය...!!! ඒත් එච්චරටම දුක්බර කතාලක් 

මට ලියන්න බැශැ කිය ආරේබසේ දීම මන් දැනන් හිටියා... 

ඒකයි සිදුසලමින් ඳලතින කතාලක්, වැබෑ අලවානය අවිනි්චිතයි 

කිව්සව්... ඉතින් ඉව්වරශට සමොනලා උනත් කතාසව් සමොන සද් 

සප්න්න තිබුනත්.., සකොච්චර දුක්බර උනත්  වැබෑ අලවානය 

සලනව් එකක් සව්වි...!!! 

ඒ ලසේම වමාල ඉල්නලා ශසිනිල ලඳර කරාට... ලියන මට බය 

හිතුනා එයාට ඇව්ලශ ලදී කිය.. දැන් බයක් නෑ. විශඟ සේ 

ආදසර් තිසයනලසන්.. ඉතින් ඒක ශදන්නේ.. ශසිනිට ටිකක් 

රිසදයි.., අක්ෂි සප්ශි එක්ක සවල්ේ දානසකොට... ඒත් විශඟ 

ඟින් ඉදියිසන්...!!  

සදවැේබර් 27 ඉදන් වති 2 ක් කතා ලියනලා සබොරු... කියලනලත් 

සබොරු..  නායකත්ල පුහුණුල තිසයනලසන්..! ඒක නිවා තල 
සකොටවක් සදකක් ඉක්මනට සදන්න බන්නේ..   

ශරි එසශනේ , කතාල කියලන ශැසමෝටම ව්තුතියි.. කසමන්ට් 

එකක් දා යන ශැසමෝටම ඊටත් ලඩා ව්තුතියි... සමච්චරකල් 

කසමන්ට් එකක් දාපු ශැසමෝටමත් හුඟක් තුති... එසශනේ ඊග 

සකොටසින් ශේබසලමු යාලුලසන් , සයසශලියසන්... එසතක් 

ඔබාට ජසයන් ජය...!!!!!!!!! 

 

 


