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චන 

 

“Everyone says that loves hurts, but that's not 

true.  

Loneliness hurts.  

Rejection hurts.  

Losing someone hurts. 

 Everyone confuse these things with love.  

But reality, love is the only thing in this world 

that covers up all the pain  

and makes us feel wonderful again.” 

 

 

Story by Chanu. 
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‘කව්තුරි සුලකි වත්තකින්ම ඔබ සුෂඟ විසින් සෙන ශැරල... 

ඉව්වර සුසුමක සුල මතක් කර මා ශද මැදටම සශපු....’ 

නියමයි , බජව්ලක් සන්ද සබොසේ....??? යවට ඇති. ඒත් සකේසෝ ටික විතරයි 

ලසේ... ශැබෑටම සකෝ සේ සකොේසෝ....???? කටශඬක් ලත් ඇසශන්නැශැ 

සනල..!! මුන් ශට ෙේ ෙශන්න ගියා ලත්ද...?? එසශම උසනොත් විනාවයි.. ලව 

ශමාරයි. ශ ආසේ ඳැත්ත ඳෂාසත් ලත් එන එකක් නැශැ... ඇයි සදයියසන් 

ශැමදාම ෙේ කන්න පුළුලන් යැයි...??? ඔන්න ෙේකන්ඩු ; සමොනාද ඒලාට 

කියන්සන්...??? ආආආ.. , සකිරි ලසේ ඳැණි රශ නේ කමක් නැශැ...!!!  

ශ කිව්සව් ඉතින් දශතුන ලවසේ අක්කට තමා...!! ෙේ කිව්සව් ඉතින් ලතුර 

ඳාරලේ තමයි..!! අක්ක එනලා සමතන අපිට මේ සලන්න. අපි නේ කඩයි 

මේ..!!! බඩගින්සන් මැසරන්න උනත් සිිංශයා තණසකොෂ කාවි යැයි...??? එසශම 

කිව්ල ට සේ සක්ර සිිංශයා නේ අක්ක ත් එක්කම තමා මේ කඩන්සන්...!!! 

සක්ර සිිංශයා ට බඩගිනි උනාම තණසකොෂ කනලලු... ඇයි අශ නැද්ද...??? 

ඇත්තටම අක්කා නිකන් කිරි එෂසදන්නු ලසේ..!! සීගිරි අප්වරාවියන්ට එශා 

අරලා...! මසේ අේසමෝසමෝසමෝසමෝසමෝඕඕඕ...!!! 

මටත් ඉතින් ඕන තන කාසෙන කාසෙන යන්න තමයි.. සකෝකටත් එශා කිව්ලලු 

සන් , සකොලුකම..!!!! තන කනලා කිව්ලට ඇව් සදසකන් තමා සශොසේ..! මුන් 

ලතුර ෙැහුලට මන් නේ අක්කා එක්ක මේ කැඩුලා... ඒක තමා මසේ රව්වාල 

සලා තිබුසන්...!!! 

විසේසයන්ම ලතුර ඳාරක් නා ඉන්න අක්කා සකසනක් තමා මන් 

අේෙන්සන්... ලැඩි ලැඩිසයන් බන්න පුළුලන් සනල...!! ඇත්තටම උන් ශරිම 

මිත්රශීලියයි... යාළුකමට එන්සන්. සලන සමොකකටලත් සනසව්...!! ඒ උනාට සේ 

සෙොන් නාේබ ට නේ ජය මගුේ...!! 

ඒත් ඒ සබොසශොම ඉව්වර... සමොකද මන් තු ජිලත් උනු සරෝමිසයෝ මැරිා හුෙක් 

කේ... ශැසමෝම දන්න සරෝමිසයෝ සනසව් සශොසේ..!! සේ විශඟ සේ එක් 

ව්ලරඳයක්..!! දැන් ඉතින් මන් එව ්. පී . බී . ආේ සකසනක්... වතය සරේම බ්න්ෙ 

රාජසයක්...!!! අසඳෝ.., ඒක කියන්න ගිහිේ දිලත් ශැපුණා..! අයිසයෝ වේිය..!!! 

‘වපුමේ වරවන රමය ලවන්තය නිම සනොසලනා සව තනපු.. 

ව්වන සිහිසනක වත්තකින්ම ඔබ කවුරුද ඔබ මා සනොදුටු.... 
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..  ේ ේ ා...  ..  ේා....’ 

ර්මි , අසප් ඳන්තිසේ ඉන්න කිරි එෂසදන... ඕක දැන් මිරිකා ඇති සකොේසෝ 

අනන්තලත්...! මන් දැකත් තිසයනලා.. උන් කිව්සව් සේකි යිවන් සදනලා 

කිය... මුියන් මුියන් සකොටු ඳැන්නලු... දැන් සකියන්ම ලිංගු බඳත්රයම 

සදනලලු...!!! සකොසශොමටත් ලයව දශඅට ඉක්මලන්න එඳැයි.. සේකි නේ 

දශවසයන් ඳශෂ ඉන්ම ලැඩ මසේ හිසත්.. සමසශමත් බඩු..!!! 

ඒත් ඇයි මට සේ සකොසශලත් නැති එකියක් මතක් උසන්...??? සකොටින්ම 

ජිවිසත්ටලත් ඒකිල අේා ලත් නැති සකොට....??? අසන් සදයියසන් මට 

සමොනලද සප්නලා....!!! 

අනිත් සකේසෝ සින්දුල කියන සකොට සේකි ෙවුම උව්ව උව්ව නටනලා... 

අයිසයෝ.. ැජ්ජාලක් නැති ශැටි...!!! තන්වරණිය මසේ අේසමෝ...!!! උකුසන් 

අඟේ කීයද සේ සුදු ෙවුම ඳේසශාට තිසයන්සන්...??? ඇත්තටම අසප් පිනා ටත් 

සේ ඇදුසේ සකොට සනොසඳසනන ශැටි..!! ප්රින්සිඳේ සනසව් ඌ පිව්සි ඳේ..! සේකි 

ෙවුම ඉනටත් උඩින් උව්වනලා. ඔව් , ශරිම ව්වනයි.. සුදුම සුදු කකුේ සදකක්.. 

සරෝවඳාට සමොකක්ද එකක්...??? මන් සනොදැක්සක් සමොනලද සදයියසන්...???  

මන් සේ සමොනලද බන් ඉන්සන්....??? ද්්ටිවිතානය මත යටිකුරුල ඇතිසලන 

රතිිමේබය... හිතට ගිහින්... හිසතන් ආවාසව් සක්න්්රව්ථානය ට ඟා සලා , ඔව් 

මටත් සශොරා...!!  

ඉන්න බෑ මට දැන්... සේ ආවාල සේකිසේ ඇඟ ඇතුසම පිටකරන්න මයි හිත. 

මුළු සෝසකම මන් දිශා බන් හිටියත් කමක් නෑ මට... සේකිල අේන් 

මිරිකන්නමයි හිත.. සේලා බැලුන් නේ පුපුරන කන් අේනලා මන්..!! මීට කියන් 

කලදාලත්ම සමසශම හිතිා නැශැ...!!! ඒත් අද...??? 

රාෙය කියන යක්යා , මාල යටඳත් කරා ඳානය කරනලා.. මටත් සනොදැනීම 

මන් පිරිමිසයකුසේ ආවාසව් සක්න්්රව්ථානය අේන්න ඳටන් අරන්..!! 

නලත්තන්න හිත නෑ මට දැන්... සමොනලද මට සේ සලන්න යන්සන්...???? 

සමොනලද මම සේ කරන්න යන්සන්...???  

ඒත් මන් දැන් ආදරලන්තසයක්. ඔව් , ඒ අහින්වකී ට මන් සේ මුළු වි්ලය 

තරමටත් ලඩා ආදසරයි... සමොකක්ද උඹ කියන්සන්...???? ඒකි මට ආදසේ 

නැශැ..?? උඹ සකොසශොමද යසකෝ දන්සන්..??? බන් ඉදඳන් සතෝ...!!! සතෝ 

සනසලයි මශා බ් රශ්මයා සමතනට ලැඩම කරා කිව්ලත් විල්ාව කරන්සන් නැශැ 

මන්..!! ඔව් , මට පුළුලන්.. උඹට විරුද්ධල වටන් කරනලා මන්.., මන් මැරුණත්.. 
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ඕන නේ මාල මරඳන්.. ඒත් දිනන්න සදන්සන් නැශැ උඹට..!! සමොකද මන් 

මැසරනලා කියන්සන් ‘ආවාල’ කියන සතෝත් ඉලරයි.. ඔව් , ඉලසරටම ඉලරයි...!!!  

ඇත්ත , මම බමුසණක් සනසලයි.. ඔව් , මට මසේ සශොම යාලුලා වමන්ලයි.. 

එයාසේ සකේ පියුමියි එකට ඉන්නලා දකිනසකොට සමොනලද සලනලා.. ව්වන 

නිවා සනසව්. මසේ ශසිනි තරේ ව්වන නැශැ කවුරුත්ම...!! මන් දන්නලා ඒ 

සදන්නා කායිකල වතුටු සලනලා කිය.. ඔව් , දුකයි මට..!! නෑ , ඉරිසියාල 

සනසව්.. මට පුළුලන් ශසිනි සේ කේමු ඉඹින්න විතරයි..!!!! තුරුළු කරෙන්න 

ලත් අලවර නැශැ තලම..! 

ඒ සමොනලා උනත් දිනන්න සදන්නෑ මන්... සමොකද මා ොල වල්යිං ඳානය කිය 

ආයුධයක් තිසයනලා.. මට අඳුසේදී ආසෝකය වඳයන..! ඳෂෙැටිසයක් ලසේ 

ඳශන් දැේසේ ආසෝකයට , ඒ උණුසුමට රැලටිා... සශොටම රැලටිා ආවන්න 

සලන මාල ආරක්ා කරනලා... නැලත ශැසරන්න ක්තිය සදනලා.. සමොකද මන් 

වමනෂ ඳැටිසයක්...!! ශසිනි කියන සුදු සරෝවම අයිති සලන වමනෂ ඳැටියා 

තමයි මන්..!! දැනෙනින්..!!!! මට තල ශයිය තිසයනලා.. ඔව් , සකසනක්සේ 

මරණය සලනකන් වටන් කරමු..!! 

උඹ දිනන්න යන්සන් යක්සයෝ... ඒකත් එසශමයි එසශනේ..??? ශරි සබොසශොම 

සශොයි..!! මන් මැසරනලා... මසේම ආවාල වික් සලයි මසේ ශදලතට... ශදලත 

නලතියි..  

ශසිනි මන් ඔයාට ආදසරයි රත්තරසන්... සමොන සද් උනත් ඔය නිේම ආදසේට 

නිෙරු කරන්නැශැ මම..!! සේ ආවාල මට උහුන්න බැශැ මැණික..! 

අසන්සන්සන්සන්ඒඒ.... ඔයාසේ සශොම යාලුලා විශඟ මැසරන්නයි යන්සන්. ඒත් 

ආඩේබරයි මට..!! සමොකද මන් ඔයාට ලැරද්දක් කරා නැශැ රත්තරසන්... මන් 

ශැමදාමත් ඔයාසේ ශදලසත් ඉන්නේ..! 

අන්තිම බාසඳොසරොත්තුල , අසන් සදවියසන් මට උදව් කරඳන්...!! උඹ මට ශැම 

ඳාරකම අත දුන්නා.. සකොටින්ම ශසිනි එක්ක මම ඉව්සවේම කතාකසරත් මිහිරි 

කියන නමින් ආපු උඹට පිිංසිද්ද සලන්න...!! උඹට මතකද සදයියසන්..??? මට 

නේ සවේරම මතකයි..! සේ ඳාරත් අතදීඳන්..!! සමොකද ශසිනි කියන 

සුරන්ෙනාවියසේ ක්තිය සලන්සන් සමන්න සේ මසේ සිනශල... ඒත් සේ දුකට 

මන් මැසරන්නයි යන්සන්... ඔලුල පුපුරයි.. වමොමිල ශදලත නලතියි.. අසන් උදව් 

කරන්න...!!!!!!!!!!!!!! 

“විශඟ......” 
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මා සදව්කුමරිය... මසේ ජිලය හිමි සුරිංෙනාවිය... ඔව් ශසිනි ඒ ඔබයි... ඔබම 

තමයි..!!! ෙණ අඳුරට තලත් ඳැලැත්මක් සනොඳලතින්සන් සලයි... පිනි ිමිංදු ලට 

ඳැලැත්මක් මින් ඉදිරියට සනොමැත්සත් සලයි.. සේයය පුත්ර දිලය රාජයා මසේ අඳුරු 

සොලට ලැඩම කර ඇත.. ඇසේ ආරාධනසයනි.. ඔව් , මසේම ආදර රත්තරන්සේ 

ඉේලීසමනි..! 

මරණ මිංචකසේදී ජය ැබුසලමි. නැගී සිටිසයමි.. දුකක් නැත.. මන්ද මා 

සිතිවිේකින් ලත් ඒ අවිහිිංවක සුරදුතිකාලට ලරදක් සනොසකසමි.. ඇසේ ඒ 

ආමන්ත්රණය මසේ ශදලසත් ෙැුරරුම ක්ය ව්ඳේ කරා ලැන්න.. වැමවිටම 

එසවය..  

මා වතු සියලු ක්තීන් එක් පුන්ජයක ට එක් සකොට රාෙය නැමැති යක්යා දලා 

අළු කසමි.. ඒ යක්යාට නැලත උප්ඳත්තියක් නැත... නැලත මා තුට පිවිසීමක් 

නැත.. ඒ ඳාඳසේ අළු මශා චණ්ඩ සුෂඟක් ල , ෙැුරරු පිටසලන සදොරටු නැති 

ආොධයක් කරා සෙන සෙොව් දමා ආසලමි.. 

තලත් ක්තිමත් වීමි.. එසමන් ම දිසනන් දින ක්තිමත් සලමි.. දනිමි , 

දැනෙත්සතමි.. නැලත මා රාෙසයන් ඳැරදවිය සනොශැක.. මා දලා අලුක ියය 

සනොශැක... මන්ද මා ආදර සිසිේ දිය රැෙත්සතක් සලමි.. වතුටකි , නිේහිේ නැති 

වතුටකි... එසශත් මා ජිලය හිමි , මා ශදලත අරක්ෙත් ඒ සිරිසදව් දුල සකොයි..???? 

ශැබෑටම නුඹ සකොයි....???? රත්තරසන් ඔයා සකොසශේද....???? 

දණහිසවන් සබොසශෝ ඳශෂට යන රැළි වහිත සුදු ෙවුම... මට විංලර බසව් ඳාඩම 

කියාසදයි... නමුත් අනික් උන් එහි දුටුසව් විකාර රපී බලකි. ඇයට ද මටද 

ඒලායින් කේ නැත.. මන්ද උඩ ඳැන ඳැන මිටි මිනිසවක් උව ෙවක ඇති සෙඩියක් 

කඩන්නට තැත් කරයි..!!  ඒ උත්වාශය නි්ඳය.. පුන පුනා කීමට අලය නැත.. 

ඇයත් මාත් සනොවැලුසන් සලයි...  

 ඇය  නිතරම මා ඇව් කියවීසමහි සයදිණි.. එසශයින් ඈ ඒ ව්ලරඳසයන් සුන්දර 

යැයි මා සිතන බල අලසබෝද කරෙත්තාය.. ඇයට නිේහිේ නැති වතුටකි.. මට 

අහිිංවක ආඩේබරයකි.. අලසේ කිසිලක් ලැදෙත් නැත...!! 

ඉණ ඳමණට දිෙ ඇති.. සකොන්ඩ කරේ සදක... ලැමිටට ආවන්න ලන ඇඳුසේ 

අත්සදක... නිසි තැන නිසි අයුරින් රැදී ඉන ඳටිය.. මනාල වකව්කරෙත් රැළි වහිත 

සුදු ෙවුම. ඔව් , ඇය සිටිසේ මට ඳසුඳව ශැරී ය.. නමුත් ඇසේ පුන්ව ඳරදන 

මුහුණ දැකීම අතයාලය නැත.. ඇය විඩාඳත් සිත නිලා වනශන කවියක් ලැන්න.., 

ආදර ගීයක් ලැන්න. සීත සුෂඟක් ලැන්න. සියේසන් ඳරිපේණ සදව්දුලක් 

ලැන්න..!! 
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ආදසේ බෑ මට සේ රත්තරන් සකේට දැන්... සකේ සනසව් ජීලසේ 

උේඳතක්.., සුරිංෙනාවියක්..!! ඇයි සදයියසන් මැරිා යන්න තරේ අවරණ උනු  

මාල සබ්රාෙත්තු ශැටි..!! පුදුමයි මට.. , ශරිම පුදුමයි. එයා මට ලඩා හුඟක් 

ක්තිමත් ශැම අතින්ම.. දැනටමත් සකසනකුට සදසලනි ජීලයක් සදන්න පුළුලන් 

තරමටම  ක්තිමත් සලා. ශරිම වතුටුයි මට..!! 

ශැමදාමත් සමසශමයි මසේ සකේ.., මන් න්සලනකේම නිශඩයි. මුළු 

ෙැන්විා ඈත බාසෙන ඉන්නලා.. ශරියට සේ විශඟ සිහින සෝසකක ජිලත් 

සලනලා ලසේ.. ඒත් මන් ඟට ගියත් ඇති සකිය ඳැට්ටසේ...!!! 

ඒත්...??? මට මන් ෙැනම ැජ්ජයි...! සමොනලද සදයියසන් මන් කරන්න ගිසේ..?? 

ඇත්ත , ආසේ රාෙයට කලදාලත්ම මාල ඳරද්දන්න බැශැ..! ඒත් පුිංචි ැජ්ජාලක් 

තිසයනලා.. ලරදකාරී ශැඟීමක් දැසනන්න ඳටන් අරසෙන. ඳව් නැශැ , සේ 

රත්තරන් මැණික ඉව්වරශ දණ ෙැහුලට... ඔව් , මන් එසශම කරනලා.. එයාට 

සඳොසරොන්දු සලනලා. මන් බපු ක්තිය ෙැන කියනලා..!! 

“අසන් රත්තරසන් නැගිටින්න.., නැගිටින්න..! නැගිටින්න මසේ ඳණ... කිව්ලම 

අශා නැගිටින්න.. ඔන්න මන් තරශයි... තරශ සලන්නද මන්...??? අන්න 

එසශම.. මන් , ශ්ේ..! අඬනලා සන්ද...?? මට කිසිම ලරදක් සනොකර.. ශරි , ශරි 

මන් දන්නලා සබසශත.. ඉන්නලසකෝ මන් කරන්න.. සකෝ බන්න , සේ 

දියමන්ති සකොච්චර රවද කියාාාආආ...!!” 

ලචනයක් ලත් කියාෙන්න බැරි තරේ අවරණ කමක් දැසනන්සන් මට... සකොටින්ම 

මට දැන් ‘ඳාන්’ කියාෙන්න ලත් බැරි තරේ. මසේ මැණික මසේ කේමුේ ඉඹින 

තරේ..! ශරිම සුලයි සේ සුරිංෙනාවී ොල.. සේ ආදසේට නේ පිටුඳාන්නැශැ මන්.. 

‘මැණිකක් රකිනා නා රජිසදකු සවේ මම ඔබ නිරතුරු රකිමි...’ 

ඔව් , ඳණ සවේ සනසලයි.. ඳණ සදසලනි සකොට රකිනලා. තලත් අඬන්න බෑ මට.. 

ඒ ආදර ශාදු මට වැනසුම සේනලා. සකිය ඳැටික්කි සකොච්චර නැශැ කිව්ලත් 

මිත්රත්ලය ට එශා ගිය යමක් ඒසක තිසයනලා... ඒකට කියන්සන් ඳවිත්ර ආදරය 

කිය.. ඔව් , පිවිතුරු ආදරය..!! සරෝව සතොේ ල සතතමනය... සුසුේ ල 

උණුසුම.. කේමුේ ල මුදු ඳශව... , මාල සුරිංෙනා සෝකයකට අරසෙන යනලා.. 

ශරිම වතුටුයි මට...! කියාෙන්න බැරි තරමට...  

මට කෑ ෙශන්න ඕන.. මන් ඔයාට ආදසරයි රත්තරසන්සන්සන්සන්සන්ඒඒඒ... 

කියා.. හිහී.., දැන් ශරි දැන් මසේ ලාසේ..!! ඔන්න.. එකායි.., සදකායි.. ඳශායි.. 

ඈ...??? සදක ොලට ඳශ ද..??? සමොක උනාම සමොකද සන්ද අසන්....??? තමන් 

ආදසේ කරන සකේල ඉඹින්න තිසයනලනේ...!!! 
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“හි..හි..හී... , අසඳෝ මසේ ඳැණි සකොේා. ඉඹින ශැටි..! අේසේසේසේසේඒ..!! 

දලව් ොනක් බඩගින්සන් උන්නු කිරි කැටිසයක් කුක්කු උරනලා ලසේ.. ආදසේ බෑ 

ලව්තුසව් මට.. කේමු උරනලද ඔසශොමත්...! හිහී.., ඳණ සදන්න හිසතනලා 

ඔයාට. ආදසරයි මන් සේ නිේ අශව තරමටත් ලඩා ඔයාට.. ඔව් , ඔයාට විතරමයි 

මසේ සදයිසයෝ...!! ඉඹින්න මාල , මාල ඉඹින්න රත්තරසන්... ඔය ඳපු කිනිත්සත් 

අන්තිම හුව්ම ටික සශන්න ඇත්නේ මට... ඔයා ඉන්නලා මන් ොල. ඒක මන් 

දන්නලා... ඒක කාටලත් සලනව් කරන්න බැශැ. සකොටින්ම මාරය ට ලත් 

බැශැ..!!!” 

කට සබොරු කිව්ලත් දිල සබොරු කියන්නැශැ කියන්සන් ඕකට සන්...!! හිසත් 

සකොච්චර ආදසේ හිරකරන් ඉන්න ශැදුලත්... ඔයාට බෑ ශසිනි සේ විශඟ ල 

රලට්ටන්න...!!! සමොකද රත්තරසන්..., ඔයා මට ආදසේ කරන තරමටත් ටිකක් 

ලැඩිසයන් මන් ඔයාට ආදසරයි..! මට ඔයාසේ ඇව්ල ියයවිා තිසයන සද් 

සප්නලා.. ඔයාසේ ආදසේ සුල මට දැසනනලා... ඒක දැන් ඔයාටලත් 

සලනව්කරන්න බැශැ මසෙ මැණික.. ඉතින් සමොකක්ද ඔයා ඒක සශළි 

සනොකරන්න සශේතුල...???? සමොකක්ද ඒ...??? සමොකක්ද සදයියසන් ඒ..??? 

“ශසිනි , එසශනේ ඒක ඇත්ත.. ඔයා මට හුඟක් ආදසරයි.. ශරි දැන් මට කියන්න.. 

ඒක...” 

“තල මුකුත්ම කියන්න එඳා විශඟ...!! එසශම මුකුත් නැශැ.. එසශම මුකුත්ම 

නැශැ.., ශරිසන්..??? ආසේ මට කරදර කසරොත් මන් යනලා යන්න ඔළුල ශැරුණු 

අසත්...!! ඔයා දන්සන් නෑ... මසේ වමනෂ ඳැටියල මතක් සලනලා.., ඔයා ඕකම 

අශද්දී..!! දුසක් බෑ මට... ඔයා දන්නෑ මන් අඬපු තරේ... මන් අඩන තරේ.. අසන්.., 

මැසරයි මන්. මරන්න එඳා රත්තරසන් මාල.. මන් ආවයි ඔයා ොවින් ඔයාසේ 

උණුහුමට සලා ජිලත් සලන්න..., ඔයාසේ සශොම සයසශළිය විදියට. සවේරම 

කියන්නේ මන් ෙදි ම.. මට ටික දලවක් සදන්න.” 

“ේේේේ.., ශරි ශරි.. අඩන්න බෑ මට. සමොකද මසේ මේ කුමාරය ට සඳොසරොන්දු 

උනාසන්.., මන් අඩන්සන නෑ කිය...!! සරෝව මේ ලට පිනි ිමන්දු ව්වන 

උනාට.. සුරන්ෙන්නාවියකට දියමන්ති ලසේ කඳුළු ව්වන උනාට.. ඒ අයසේ 

ශදලත දුකින්ලු සන්ද...??? ඒක නිවා අඩන්න සශො නෑලු සන්ද..?? අසන් ඔයාල 

කනලා මන්. සදනලද මට ශඳ ශඳ ඉන්න....???? ඳාන් සඳත්තක් සලන්න බැරිද 

මන් සලනුසලන්...??? හිහී.., සතොේ සදක රතු සලා අප්ඳා ඔයාසේ.. ඔන්න 

උේකරන්න ඳටන් ෙත්තා..!! වේබාන්සේ මිරිකනලා.. සශොද..??? ආසේ 

ඇශැසරන්න...!!!” 
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“ේේේ.., ආවසලන්ලු ඉන්සන්.. ඔයාට කිය මිරිකල ෙන්න.. හි..හි..හි... ඔසශොම 

ඇව් පුිංචි කර කර හිනාසලනසකොට මට ඔයාල තුරුළු කරෙන්න හිසතනලා.., 

ලඩාසෙන ඉඹින්න හිසතනලා.. බයයි කවුරුශරි දකීද කිය..??? අහුසලසනොසකෝ 

මට සෙදරදී...!! ඔය සරෝව කේමුේ රතුසලනකන් ඉඹිනලා... ආසේ සලන මුකුත් 

ඕන්නැශැ මට. ආ.., සකොන්ඩ කරේ සදක සෙොතන්නත් මට සදන්න ඕසන්.. මන් 

ශරි ආවයි ඒකට.. සබොසශොම ආදසරන් කරන්න සදන්න ඕසන්..! මන් දන්නලා 

ඔයා සදනලා කිය.. ඔයා මට නැති උනාට.., මන් ඔයාට 

ආදසරයිසන්සන්සන්සන්සන්.... සන්සන්සන්ඒඒඒඒඒ...” 

“අසන් ඇත්තට සේ සමෝඩ සෙොයියා ට.., කියන සිිංශක් සත්සරන්නැති ශැටි..! 

සකොයි සව්සත් ඔය සතොේ සදක උේකරනලා.. ඔයායායා..යාආ..ආ ...!!! 

දැනෙන්නලා මන් ශරි ලවයි ශරිද...?? ඉඹින්න ෙත්සතොත් ආසේ.., මැසරනකන් 

ඉඹින්සන්...!!! එනලා සමතන ශැගීේ අවුව්වන්න.. ඇත්තට කේමු ඉඹින්න 

විතරයිද ඕසන්...??? අසඳෝ.. සමසශමත් සබොරුකාරසයක්...!! අර මැයි මාර ෙශ 

ොලදි මාල අහුවුසනොත්... දරු ඳැටව් දුසිමක් එක්ක තමා එියයට එන්න 

සලන්සන්..!! ශඃ.., අසප් ආච්චිසේ කෑේ.. ඔන්න මට දරු නැෂවිිය ගීත නේ 

ඳාඩේ නැශැ... අප්ඳච්චිට ඳාඩේද දන්සන් නැශැ සන්ද...??? ඔන්න මාල නේ 

බඳින්න එසශම ෑව්ති සලනලා සනසව්... සමොකද සඳොේ ොන්න සලන්සනත් 

ඔයාට තමයි..! සකොටින්ම මට ඳඳඩේ මැේලුේ ශදන්න ලත් බැශැ...!!! කඩ 

බදින්න විතරයි දන්සන්.. ඒලා බැද්දත් නිකන් ආච්චි බැදපු කඩ ලසේ 

තමයි...!!!” 

“ඒකට කමක් නැශැ ශසිනි.. සකොසශොමත් ඕලා ෙෑනුන්ට බබ්බු ශේබසලනලා 

ලසේ ඉසෙනෙන්න බැශැ සන්ද..?? විසේසන් ම ඳඳඩේ මැේලුේ ශදන ශැටි 

...!!!” 

“ේේේ.., බබ්බු සනසව්.. මන් දැක්කා අතන උන සද්... සමොනාද අර යක්සදව්සි 

දිශා බන් කසේ...??? ආ..???” 

“ශසිනි.., මිං.. මිං........” 

“අසන් මසේ මැණික.., දුක් ෙන්න එඳා. ඔයා එයා දිශා බන් හිටිසේ ටික 

සලාලයි.. ඊට ඳවස්වේ හිටිසේ ිමම බන්.. ඔව් , මසේ රත්තරසන්...! ඔයා 

ඔයාසෙම හිතත් එක්ක වටන් සකරුලා සන්ද..??? ඒ ආවාල ඳැරැද්දුලා සන්ද...??? 

ශරිම වතුටුයි මට , සේ සකොලු ඳැටියා ෙැන.. දන්නලද...??? චුට්ටම චුට්ටිත්තක් 

බන් ඉදපු පිරිමි ෂමයි කී සදසනක් නේ එයාල මිරිකුලද කිය...??? මසේ 

අේසමෝ.. මිරිකම සලන්න ඇති ඒලා ෙම කෂසෙඩි සලා තිසයන්සන්...!!! උන් 
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ගියා ඒ ආවාල පිටකරෙන්න..! ඒත් ඔයා එසශම කසේ නැශැ. ඔයා ඒක යටඳත් 

කරා...!! සකෝ ඉතින් , හිනාසලන්න මසේ ඳැණි සකොේසෝ...!!! ඉන්න මන් 

තෑේෙක් සදන්න. ඔන්න , ශසිනිසේ ශිංව ඳැටව සදන්නල අේන්නසකෝ.. 

ශැබැයියියියි.. රිද්දන්නැශැ සශොද...???” 

“ඇයි සේ පුදුම සලා....??? විහිළු සනසව්.. ඉන්න එසශනේ..!” 

“ශ... ශසිනි... ඒත්..???” 

“ශරිම වනීඳයක් රත්තරසන් අතට දැසනන්සන්... ශරිම ම්දුයි. ආදසේ හිසතනලා 

මට.. කිරි වප්ඳසයක් සලන්න තිබුනා නේ..., දලසවම මුණ ශිංෙසෙන... ේේේේ... 

උණුහුම විදින්න ඇත්නේ. ඔයාසේ ශදෙැව්ම අශන්න ඇත්නේ.. ආවාලක අිංශු 

මාත්රයක් ලත් දැසනන්නැශැ ඳැටිසයෝ.. දැසනන්සන් ආදසේ විතරමයි. සේ 

උණුහුමට ආදසරයි මන්..!! සේ ම්දු ව්ඳේයට.. සමොකද ශැම සද්ම ඔයාසෙ නිවා. 

ඔයා මසේ නිවා.. මන් දන්නලා ඒක එසශම සලනලා කිය. තල චුට්ටක් 

අේනලා මන් සශොද...??? රිද්දන්නැශැ මන්. සමොකද මන් ඔයාට ආදසේ කරන 

තරමට , ඔයා ඔයාට ලත් ආදසේ නැති නිවා... ඒ තරමට මන් ආදසේ නිවා...” 

“ඔව් , විශඟ මටත් දැනුසන් එසශමයි... ඔයාල එසශම ඉන්දෙන්නයි මටත් 

ඕසන්...!! ඔයාට මසේ ඳපුසව් උණුහුම , ආදසේ දැසනන්න සදන්න... හිහී., ඔය 

සමොකක් කියද හිතන්සන් ආආ..???? සනළුේ සඳොසශොට්ටුසව් අෙ...!!! හි..හි..හී.. 

ආව් , ජ්ජා හිතුනද...??? සබොරු ැජ්ජාල.. බාෙන්න තිබ්බා ඳැණි ශසේ ගියා 

නේ..! අේසමෝ ඒ සකේ කවුරු උනත්.... මට හිතාෙන්න පුළුලන් ඉඹින ශැටි...! 

සකොටින්ම ඒ සකේට නිදාෙන්න සලන්සන් සදන්න ආපු ව්වන තෑේෙත් 

සනොදී... ඇත්තටම එසශමද විශඟ..??? මාත් ආවයි හුව්ම හිරසලනකේම මාල 

ඉඹිනලා නේ..!! සමොනා කරන්නද..??? මසේ වමනෂ ඳැටියා මාල එසශම ඉඹිද 

දන්සන් නැශැ සන්....??????”     

 

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

   

“එන්න , එන්න විශඟ...  යමු අසප් අවපුලට... මට කියන්න හුඟක් සද්ලේ 

තිසයනලා.. සේ මාල ලඩන් යන්නසකෝ...! අසන් ශරි ආවයි මන්.. එදා ලසේ..! 

අන්න එසශම.......................... හිහී.., ේේේේ , උේේේේේමාආ..”  
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“සමොකද්ද සුද සේ සඳොත...??? තනි සරෝව ඳාට ඇඳුේ... අේසමෝ ශරි ශැඩයි 

අප්ඳා... මසේ චීව් ම..!!” 

“චීව් මක් ලසේ...??? හිසතත් ඇති.., චීව් ඳාන් කන්න...!!! අසන් මසේ ඳාන් 

සඳත්ත. යමුසකෝ කියන්න.. සේ සශොරා ලසේ බන්න ඕන්නැශැ ශරිද...??? 

සකියන්ම බන්න.. සමොනාද ශැබෑටම බැලුසව්...??? සකෝ.., කියන්න මට.., 

සමොනලද කියා...????” 

“නැශැ ශසිනි..., ඔයාසේ මාසේ තිසයන නැිංගුරම දිශා බැලුසව්...! ඒක ටිකක් 

අමුතුයි සන්ද..??? ඒත් ශරිම ව්වනයි.. ඇරත් ඔයාට සකොයි සද් ද කැත...???? ඒ 

කැත සද්ත් ඔයා නිවා ව්වන සලනලා මිවක්...!! අසන්සන්සන්සන්ඒඒ.. ඔයා 

හිතුලද මන් , ඔයාසේ ේේේ.. ඒලා බැලුලා කිය..??? ලැසේම යි බන්න..! 

ලැටසකොළු කරේ..!!” 

“ඔව් , ඔව් නැිංගුරම සකසවේ සලතත්... ; නැිංගුරේ දා තිසයන ලරාය දිශා 

බන්න ඇති..!! හිසත් ශැටියට බන්න... ඉතින් මන් මුකුත් කියන්නැශැ සන්..?? 

ඇයි මන් අේන්නත් දුන්සන්.... ශැබැයි ඔන්න සබොරු කියන්න ආසලොත් මයල 

තනලා මන්..!!! සශොද...???” 

“අසඳෝසඳෝසඳොසඳෝසඳෝසඳෝඕ... ඒ අහිිංවකයා සමොන ලරදක් කරාටද 

තන්සන්...?? ඔන්න අසප් ආදර අවපුල.. මැයි මාර ෙශ. වව්න ඳරිවරය සන්ද 

ශසිනි..?? හිසත් දුක් සකොසශේ යනලද මන්දා.. හිත නිසලනලා රත්තරසන්..!!” 

“ඔව්.., එක ඇත්ත විශඟ. ඉන්න මම සවේරම කියන්න... කියන්න නේ තිසයනලා 

උේමේෙ ජාතකයටත් ලඩා දිෙට...!!” 

“කමක් නැශැ ඉතින්... මශා ඳතරිංෙ ජාතකයට ලඩා සකොට ඇතිසන්... 

සන්ද..???” 

“අසන් , මැට්සටෝ උේමේෙ ජාතකය සොකුයි මශා ඳතරිංෙ ජාතකයට ලඩා... 

ශැබෑටම විශඟ.., අද ඔයා සමොසෂේ සකොසශද දා ආසව්..??” 

“ඒක මන් අරකට ශයි කරෙත්තා... සකොසශොමටත් ඔයා ොල ඉන්නසකොට ලැඩිපුර 

ලැඩ කරන්සන් ඉතින්.............”  

“අසන් යන්න සබොරුකාරයා... මන් දන්නලා මට සකොච්චර ආදසරයිද කිය ඔයා.. 

සලාලක මන් ඕක තන්සන් නෑ.. බව බව ොා...” 
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“්්්්්්..., ඔයාසේ වමනෂ ඳැටියට ඇහුසනොත් හිතයි ඇත්තට කියනලා 

කිය...අසඳෝසඳෝසඳෝඕ... මට නේ ගුටි කන්න බැරිසයෝ...!! මන් දන්නලා මන් 

ඔයාට ව් උනාට ඔයා මට ම ඉව් කිය.... අයිසයෝ වේිය..!! අසේනලා අසන්  

ශදලතින්ම තනි ඇශැට...” 

“ශ්ේ , ඔන්න මන් දැන්න්න්න්න්න්න්නිං... ඔයාට සඳොත සඳරන්න තමයි 

ශදන්සන්... සකෝ එන්න මසේ උකුට.. ඔළුල තියාෙන්න. දැන් ඔයාට 

තිසයන්සන් සේ පුිංචි සඳොත කියලන්න... එතකන් මන් ඔයාල ඉඹිනලා.., ඔලුල 

අතොනලා ශරිද...??? සවේරම සනසව් , ඕනම සද්ලේ ටික විතරක් කියලන්න... 

අයිසයෝ සබොරු සනසව්..!! ඇත්තට උකුසේ ඔළුල තියාෙන්න කිව්සව්... මන් 

සබොරු කියන්සන් නැශැ... මන් සෝදිය සබොන්න ආව නැශැ විශඟ... මසේ 

අේසමෝ...!! සෝදිය තිත්ත රශයිලු... මට නේ බෑ.. අසඳෝ බෑ. බෑ මයි..!!” 

“ේේේේ.., මට නින්ද යයි රත්තරසන්... යන්න පුළුලන් සලයි , ඔයාසේ සුරිංෙනා 

සෝසකට. අේමිසේ උකුසේ සමසශම ඉදා තිසයනලා... අක්කිසෙ උකුසේ 

තාමත් ඉන්නලා... දැන් මසේ සරෝවමේ ඳැටික්කිසේ උකුසේ...!! ආදසේ..! ශැම 

තැනම ආදසේ..!! මන් නේ පුදුම තරේ ලාවනාලන්තසයක්.. පුදුම උණුහුමක් 

දැසනන්සන් මට... හිසත් කාන්සිය , ඳාළුල සකොසශේ යනලද මන්දා...??? සවේරම 

දුක අතුරුදශන් සලා ගිහින්...., ඈතට යන්න ගිහින්. ආසය සනොඑන්නම...!! ඒක 

සනසව් සමොකක්ද සෝදිය සබොන කතාල...???” 

“අසන් උක්කු ඳැටියා..! ඒකලත් දන්නැද්ද...??? අපි පින් කසරොත් මැරුණම දිලය 

සෝසකට යනලසන්... මන් දන්නලා ඔයත් යනලා කිය. මන් ඔයාසේ 

සුරන්ෙනාවිසන්.... ඉතින් මාත් එනලා..! ඒත් විශඟ ; මැරුණු අපිල බව් එකක 

තමයි දිලය සෝසකට එක්කසෙන යන්සන්...!! ඇයි , අශා නැද්ද...?? ‘දිලයා 

ට්රැලේව්’ කිය එකක්...??? සමොනාද අසන්.... ඉතින් අඳායට එශා සශෝේට් එසක් 

තමයි දිලය සෝසක් තිසයන්සන්...!! මනුව්ව සෝසකදි සබොරු කියපු උන් ආලම 

අඳාය සශෝේට් එසක් නලත්තා , කටට සෝදිය උගුර ොසන් දානලලු...!! මසේ 

අේසමෝ..!! මන් නේ ආව නැශැ විශඟ... බඩලැේ සබොකු නැතිල දිලය සෝසක් 

යන්න...!!!” 

“සකොන්සදොව්තරයි , ඩ්රයිලරුයි කවුද දන්නැශැ සන්...???” 

“අයිසයෝ... හිතා ෙන්න බැරිද..?? ඳානුයි , ඳරිප්පුයි තමයි..!! මෙ දිෙට ඳානුයි 

ඳරිප්පුයි කා... තිබශට සෝදිය උගුරකුත් සබොන්න තමා තිසයන්සන්...” 

“ශාසන්...!! ඇත්තද ශසිනි...??? මේ මේ එකක් ද ඇන් ඉන්සන්...????” 



P a g e  | 12 

 

චන   www.novelslk.wordpres.com  

“මේ මේ එකක්...??? සමොකක්ද ඳැටිසයෝ..?? ආ.., අර ඔයාට අඳින්න නේ 

නැට්ට කඳන්න සලන එකද..??? හිහී.. ඔව් , ඔව්..!! ඒත් ඒ සවේරම මේ... සරෝව 

මේ රැජිනල ලශසෙන තමයි ඉන්සන්...!! ේේේේ..., විශඟ...???” 

“ඇයි මසේ මැණික....?????” 

“ඳැටිසයෝ මන්... ඔයාසේ අක්කිත් එක්ක හුඟක් කතා කරා තිසයනලා. ඔයා 

ෙැන හුඟක් සද්ලේ දැනෙත්තා මන්... දැන් මන් දන්නලා ශරියටම ඔයා 

සමොනලසේ සකසනක්ද කියා...! ඉතින්න්න්.... සේ සවේරටම ඳව්සවේ මන් ඔයාට 

රශවක් කියනලා... අද සනසලයි. නියම සලාල ආලම. ඒ රශවට ඔයා මට 

තෑේෙක් සදන්න ඕසන්... මමත් ඔයාට එකක් සදනලා... සේ මැයි මාර ෙශ යටදී , 

ශරියටම සමතනදී..!! ඉතින් ඔයා ෙැන මන් දන්න සද් කියන්නද...???” 

“මන් ෙැන දන්න සද්...?? ේේේ.., ශා කියන්න සකෝ බන්න...! ලැඩිය බටේ 

ොන්න ඕන නැශැ සශොද...??? සකියන්ම ඳාන් සඳත්ත අතට දුන්නා නේ ඇති..!! 

අද රැවු කඳා සන්..?? සුදු සකේ රතු සලා... සමොනලා ොද කැපුසව්..???” 

“අසන් ඔයාට සමොනලද අසන් ශිංෙන්න පුළුලන්..?? හි..හි..හී.., ඔව් ඉතින්... මට 

කඳන්න හිතුනා. යන්තන් තිබුණු... අහිිංවක ෙව් ටික..! ඳව් කියත් හිතුනා මට. 

ඒත් , මන් මසේ වමනෂ ඳැටියා සලනුසලනු යි... සමන්න සේ මන් හුඟක් ආදසේ 

කරන ඳැණි සකොේා සලනුසලනු යි... ව්වනට ඉන්න එඳැයි..!! නිකන් ද 

සකේසෝ සරෝමිසයෝ කිව්සව් සන්ද..??? ඒත් දැන් එයා නැශැසන්...! ඉන්සන් 

ශසිනිසේ රත්තරන් සන්. ඉතින් මන් දිශා බැලුලට කමක් නැශැ... ඇශැ 

පිසරනකන්..., හිත පිසරනකන් ; චුට්ටි බන්ඩිය කුක්කු ලියන් පිසරනකන් 

බන්න...” 

“බන්ඩිය කුක්කු ලියන් පිසරනකන්....??? මුණ දිශා බන් හිටිය ට එසශමත් 

සලනලද...??? ආආආආ.., මට සත්රුනා ශසිනි...!!!” 

“සමොකක් ද බසබෝ...???” 

“ඔයා බබා උක්කු කාසේ ඇසන් ලැටුනා සන්ද...???” 

“අසන් ඉතින් මන්... ඇසන් නේ සනසව්.. ජේබු ෙසශන් නේ ලැටුනා..!! ඒකත් 

බබා උක්කු කාසේ නේ සනසව්.. අසඳෝ බය උනාද මසේ වත්තරන්..??? හුඟක් 

තුලා උන්නැශැ... පුිංචි උත්වලයකුත් තිබුනා... ශරි ලැරදියි සන්ද විශඟ...??? මන් 

තුලා සලා ඉන්සදද්දී ඒසෙොේසෝ ඒක වමරනලා...!!! ශරි , ශරි ඔන්න 

එසශනේ මන් ඔයා ෙැන දන්න සද්ලේ...” 



P a g e  | 13 

 

චන   www.novelslk.wordpres.com  

“විශඟ කියන්සන් පුිංචි වමනෂ ඳැටිසයක්... දඟකාරයි. ව්ලයිං ඳානය කියන 

අවිය රැෙත් සකසනක්... දලසින් දලව සුන්දර සිතිවිිය ලියන් ක්තිමත් සලනලා 

සන්ද..??? සේ ශසිනි සලනුසලන්..! ඔව් , දලවක ඔයා.. ඔයාසෙම අක්කිල , සේ 

මාල ඒ සුන්දර සිතිවිිය ලියන්... ජිවිතාලසබෝධසයන් අිමබලා යයි.. අන්න එදාට අපි 

ශැසමෝලම බාෙනියි.. යශඳතක් විතරක්ම කරයි... මට කියන්න තිසයන්සන් සේ 

ශසිනි ශරිම ලාවනාලන්තයි කියා.. මන් දැන් ඔයාල දන්නලා රත්තරන්... ඔව් , 

ඔයා ෙැන ඔයා දන්න තරමට ත් හුඟාක් ලැඩිසයන්...!!” 

“ඉතින් ඔයාට අලවරයි මන් ෙැන දැනෙන්න... සමන්න සේ පුිංචි සඳොත් පිිංසච් 

මුේ පිටුල මන් ියව්ලා... මන් ෙැන... මන් සමොනලසේ සකසනක්ද කියා. ඔයාට 

මටත් ලඩා මසේ වමශර සිතිවිිය... දැනටමත් සත්සරනලා... සේක කිසයව්ලශ ම 

යේ යේ හිව්තැන් තිසයනලා නේ... ඒලා වේපුේණ සලයි... කියලන්න 

රත්තරසන්...! ේේේේ.., එතකන් මන් ඔයාසේ ඔය රැවුේ කටු අන්න ෙන්න.. ඔය 

සුදු මුණ ඉඹිනලා... කරන්න සදයක් නැශැ.. මසේ ඉඹිේ ට මෙදී ඔයාට ඳන 

ගිසයොත් ශරිද...??? සවොරිම තමයි...!!!” 

“බමු.., බමු. සේ පිව්වා සේ පිව්සි සමොන ලසේද කියාාා.....ාාාආ.... 

සමොනාද සේසක් තිසයන්සන් ආආආ...?? ඔයා ආවම ඳාට..?? ආවම සින්දුල..?? 

ආවම ඇඳුම..?? ඇඳුම නේ මන් දන්නලා මසේ හිසත්...?? මන් හිතන එක 

සන්ද..??” 

“ඔව්.., ඔව්.. උඳන් ඇඳුම.. කියලන්නසකෝ මට ඔයාල ඉඹින්න දීා..! ඇයි 

ලසද්..???” 

 

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

 සරෝව සුරන්ෙනාවියක සේ ශදලත  
විශඟ.., ඔව් මසේ රත්තරසන්. සේක ියයන්සන් ඔයා සලනුසලන්... මසේ ශදලත 

විලර කරනලා මන්.. මසේ සිතිවිිය ලචන කරනලා මන්. ඔව් , ඔයා සලනුසලන්.. 

ඔයා සලනුසලන් විතරක්ම... ලැරදියට හිතා දුක් ෙන්න එඳා ඳැටිසයෝ... මසේ 

වමනෂ ඳැටියට මුකුත් කියන්නත් එඳා... එයා ෙැන මන් ඳව්සවේ කියන්නේ.. 

ශසිනි , ඉඳසදන එක... බසේ ඉන්දන් ඉන්න එක මසේ අේමට බරක් උනා. 

සමොකද මන් අේමිසේ බඩට එද්දී ඒ සදන්නා කවාද බැා නැශැ... අේමිට 24 යි.. 
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තාත්තිට 31 යි. අේමි මාල නැතිකරමු කිය කියද්දී... තාත්ති ඒක නලත්තා.. 

අේමි..., එයා ෙැන තියපු අහිිංවක වි්ලාවයත් , සමසොල එළිය ඒ සලනසකොටත් 

සනොබපු මසේත් ජිවිතය රැක්කා..!! එසශම සනොවුනේ , ඔයාසේ සුරිංෙනාවී අද 

නැශැ රත්තරසන්... අද නැශැ. ඒ අතින් අසප් තාත්ති සදවි සකනක්...! 

ඒත් එයා මශ පුදුම සක්න්ති කාරසයක්... අසන් මන්දා..??? සමසශම කිව්ලට මට 

ඳව් සිද්ද සලන එකක් නැශැ...!! මට හිසතන්සන් එයාට ටිකක් පිව්සු... පුිංචි 

සද්ටත්... අේමිල මරන්න මයි ශදන්සන්.... අයිසයෝ විශඟ ඒ අවරණිට ෙශන 

තරේ...!!  

ඔයා දන්නලද... මන් වාමානය සඳෂ ියයද්දි... අේමි තල ඳාරක් අේමි සකසනක් 

සලන්න ගියා... මන් අක්කි සකසනක් සලන්න ගියා... මන් ශැමදාමත් ඉේපු 

නිංගි ඳැටියා සලන්න ඇති.. ඒක අේමි කිව්ලශම.. අේමි ට ෙශපු තරේ විශඟ... ිමම 

ලැසටන්න ෙැහුලා...! ලැටුනම ඳයින් ෙැහුලා විශඟ... ඒත් සේ ශසිනි මුකුත්ම කසේ 

නැශැ. ඇඬුලා විතරයි... විාඳ තිබ්සබත් නැශැ... මටලත් නෑසශන්න ඉකි ෙෙශා 

ඇඬුලා විතරයි.. ; ඒ දිශා බාසෙන. මන් තරේ අවරණසයක් නේ තලත් නැතිල 

ඇති... සන්ද මසේ ලව්තුල..???  

අසප් තාත්තා සඳදසේරුසලක් බල ඇත්තයි... ඒත් අපිට කිසිම සද්කින් අඩුලක් 

කරා නැශැ විශඟ. වමශර සලාලට අපි සදන්නට ම ඳණ ඇරා.. ඒත් දලසින් 

ලැඩි ශරියක් මසේ අවරණ අේමිට යක්සයක් ලසේ... අපිට හිසත් වතුට කියන 

එක නැශැ විශඟ... තාත්ති අේමිට යි , මටයි ශැම සද්ම සදනලා... ඒත් ආදසේ , 

හිසත් වතුට ,  වැනසීම... කියන අලයම සද්ලේ සදන්සන් නැශැ ඳැටිසයෝ..!!  

ඉතින් අේමිට සිද්ධ වුනා නිංගි බබාසේ ශදලත ෙැසශන්න ඳටන් ෙන්නත් කියන්ම 

නැති කරා දාන්න... ඔව් , විශඟ. අේමි හුඟක් සොකු ඳලක් කරෙත්තා... සේ 

සවේරම මම දැනෙත්සත් හුඟක් ඳව්සවේ... එයා ෙැිමණියක් කිය දැනෙත්සත් 

සවේරම සිද්ද සලා ඉලර උනාට ඳව්සවේ. දැනන් හිටියත් මන් කිය සමොනලා 

කරන්නද...??? අේමිට මැසරන්න තරේ අමාරු සලා නිංගිල නැතිකරද්දී...! එයා 

කිව්ලා එයා ආසේ සමොන සව්දනාල වින්දත් සේසිසයන් මැසරන එකක් නැශැ 

කියා... සමොකද විශඟ එකඳාරක් මරු කටට ගියපු මිනිශට... ඒසක බයක් 

නැශැ..!! ඒක සනොදැසනන තරේ.. 

ඔයාසේ සේ ශසිනි... , ඔය සවේරමත් උහුන සකසනක්. ඔයාල ශමුසලනකේම 

හිසත් වැනසීමක් නැතිල ඉදපු සකසනක්.. රශසින් අඬපු සකසනක්. මන් ඈත 

බාසෙන ඉන්සන් ඒක නිවා... මන් දැනන් හිටියා මට ආසෝකයක් , ජීවිතය 

එළිය කරන ක්තියක් ැසබයි කියා... ඒ තමයි ඔයා විශඟ. ආදසේ ෙැන මට 
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දැසනනලා... මන් දන්නලා.., ඔයා මට ආදසරයි කියා.... ඒත් අසන් මන්දා..?? 

මට වමනෂ ඳැටිසයක් ඉන්නලසන්. සේ ශසිනි සමොනලා කරන්නද...???  

මන් හුඟක් ඉලවන සකසනක්.., ඉලවන්න පුළුලන් සකසනක් විශඟ... තරශ 

යන්සන් නැති තරේ. සකොතන සකොසශොම මුළු ෙැන්විා හිටියත් ඔයත් එක්ක 

එසශම නැශැ සන්ද..??? අේසේ මන් කතා කරන තරේ...!! කියන ලේ කතා 

සන්ද..??? හි..හි..හී.... හිනාත් යනලා. මන් නපුරු නැශැ විශඟ. ආදසේ කරන්නත් 

දන්නලා. මන් ඔයාට හුඟක් ආදසරයි.. නිේ අශව තරේ... මශ මුහුද තරේ. ඔයාසේ 

වතුටයි... මසෙත් වතුට. ඒත්... අර වමනෂ ඳැටියා...???  

ඔයා ශේබවුන මුේ දලසවම මට අමුතු ශැඟීමක්... වමීඳ බලක් දැනුනා.. උණුහුමක් 

දැනුනා විශඟ... මිතුරු කමට එශා ගිය යමක් දැනුනා. මතකද මන් ඔයාසේ 

කේමු අතොපු ශැටි..??? ඔයාට දුන්නු ඒ ආදර ව්ඳේය..., මසේ ශදලසත් 

බීජයක් ඳැකා.. ඒ බීජය දලසින් දලව ඔයාසේ සුසුේ ල උණුහුසමන්.., 

ආදරසයන් , මිතුරු කසමන් ියයන්න ඳටන් ෙත්තා... දන්නලද ඒක දැන් මට 

සශලන සදන ක්තිමත් ෙවක්...!! මාල වනවලන.., මසේ කැඩිා ිමඳිා ඉරි 

තැියා ගිය ශදලත ට සිසිවක් බා සදන්න සශේතු සලන එකක්. ඔයා මට මේ 

ලැව්වක්... 

ඒත් එක සදයක් අශන්න එඳා..!! ඒ බීජය ආදර ිමජයද ?? කියා... ඒ ල්ක්ය 

ජිවිත ල්ක්යද ?? කියා... ඔයා ආදර ලැව්වක් ද ?? කියා. දැන්මම අශන්න 

එඳා රත්තරසන්..! මාල මැරිා යයි නැත්නේ..  

මන් ලඳරයිසන්... ඒ ලඳසේ ෙැන.., අඩුල ෙැන හුඟක් දුක් උනා.. නිතරම ිමම 

බන් යන්න පුරුදු වුනා. සමොකද මන්... සකසනක්සෙන් සදයක් ඇහුසලොත්.. , 

සකසනක් එක්ක හිනා උසනොත් උත්තර සදන්සන් සලන සකසනක්... නැත්නේ 

සදන්සනක් උත්තර සදනලා... කාටද කිව්සව් , කාත් එක්කද හිනා උසන් කිය 

හිතාෙන්න බැරිල... ශරිම විකාරයක් විශඟ..!! ඒක මශ ලදයක්.. ඔයාට විතරයි 

මන් සුරිංෙනාවී. ඒ අය මට කිව්සව් ‘ඇවැදි’ කියා... ඇව් ඇදී.., ඇව් ඇද සකේ 

කියන සත්රුසමන්..!! ිමම බන් යන මශ ආඩේබර කාරිසයක් ලු මන්. මන් සන් 

දන්සන් මසේ අවරණ කම. මම එසශම නැශැ කියා... මනුව්වකමට මන් 

සකොච්චර ආදසරයිද කිය...!!     

සමොනා කරන්නද විශඟ..??? බා උඳන් ශැටි තමයි... ඒත් දැන් මන් ඒ ෙැන 

හිතා හුඟක් තැසලන්සන් නැශැ... සමොකද මසේ ඳණ කිව්ලසන් , සේ සරෝව 

සුරන්ෙනාවිට ඇව්ලශ ලදී කිය බයවුනු නිවා එයා ල ලඳර කෂා කිය සන්ද..?? 

ශරිම වතුටුයි මට.. අසන් මසේ ඳැණි සකොේා...! ඔන්න විශඟ මන් අද ඔයාට 

කියනලා... දලවක මන් ඔයාල ඉඹිනලා , ශරිද...???? සකොච්චරද දන්නලද..??? 
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හුව්ම ෙන්න බැරි සලනකන්.... මේියය ට.. නෑ නෑ.. ඒක ඕනනැශැ..! හිහී.., වැර 

ලැඩිද මන්දා....???  

මන් ඇව් සදක ඔඳසේන් කරෙන්නලා රත්තරන්... ඒ ඇසද් ශදා ෙන්නලා.. අඩුල 

පුරල ෙන්නලා මන්...! එතසකොට හිත මීටත් ලඩා හුඟක් නිදශව්.. ඔව් , හුඟක්.. 

එදාට මන් සොකු ජයක් බනලා... ඔයා දන්සන් නැශැ මාල පිච්චිා යන්න 

පුළුලන් තරේ ගින්දරක්...  හිසත් හිරකරසෙන ඉන්සන්..!! සොකු රශවක්...! 

ආදරණිය රශවක්...!!! අන්න එදාට මන් ඒක ඔයාට කියනලා... 

ඔව් , ඔයා ශරි... ඔයා හිතුලා ශරි..!! දුක් ෙන්න එඳා... එදාට මසේ වමනෂ 

ඳැටියල... ශසිනි කියන සුදු සරෝව ම අයිති වමනෂ ඳැටියල.. , සේ පුන්ව අයිති 

තනි තරුලල ඔයාට ශඳුන්ලා සදනලා... බන්නසකෝ ඔය සදන්න සශො යාළුසලො 

සලයි... නිකන් ජාඩියට මඩිය ලසේ...!! අසන් මාල මතකත් නැති සලයි...  මාල 

එසශම අමතක කරන්සන් නැශැ සශොද විශඟ...??? ඔව් , රත්තරසන් එයා ඒ 

තරමට ලඩා සශොයි...!! ලචනසයන් කියන්න බැරි තරමට... ශරි , ශරි ඔයත් හුඟක් 

සශොයි තමයි... මන් නැශැ කිව්සව් නැශැසන්...??? 

එසශනේ සකොලු ඳැටිසයෝ... ඔයා දැන් දන්නලසන්.. මන් සමොනලසේද කිය. 

ඔයයි මමයි අතර තිසයන්සන් දැන් එකම එක රශවයි... සේ ශසිනිසේ ශදලසත් 

ආදර බීජය ඳැ කරන්න සශේතු වුනු සකනා කවුද ?? කියන එක විතරයි...!! ඒකත් 

වැත්කසමන් මන් සශො උන ෙමන්ම... ඔයාට කියනලා...!!! 

...................ඔයාසේ සරෝව මේ ඳැටික්කි - ශසිනි................. 

“අසන් මසේ රත්තරසන්.... මට දුකයි ඔයයි අේමියි ෙැන.... සමොනලා 

කරන්නද..?? වමශර අයල ශදන්න ශරි අමාරුයි.. ඒත් අපි බමු..., සමොනලද 

කරන්න පුළුලන් කියා....! වමාල සදන්න ඔයාසේ තාත්තිට...! සේක ශරිම පුදුම 

සෝකයක් ශසිනි...!! මන් මසේ අප්ඳච්චි නැතිවීම ෙැන දුක් සලනලා.... ඔයා 

ඔයාසේ තාත්ති ඉදත් දුක් විඳිනලා... ඒත් අසන් මන්දා...??? ඔයාසේ තාත්ති ශැම 

සලාලකම සබොසශොම ආදසරන් මාත් එක්ක කතාකරාසන්...!!!” 

“ඒක තමයි විශඟ... සෝසකට ඳරකාසවේ සෙදරට මරොසත් කිව්ලලුසන්... සමොනා 

කරන්නද..?? බා උඳන් ශැටියටසන් බබා ලැසඩන්සන්.... සන්ද...???” 

“ශ්ේ... ඔව් , මන් දන්නලා එයා හුඟක් නපුරුයි කිය... එයා කෑ සනොෙශන 

දලවකුත් නැශැ කිය අපි ශැසමෝම දන්නලා... ඔයාසේ අේමි විාඳ 

සනොතියන්සන් කලද්ද..??? අපි බමු... දලවක සේ අඳුර යන්න යාවි. ඔයාට 
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ආසෝකමත් කායක් උදාසව්වි... ඒත් මැණික ඇයි සේ ඇව් ශදාෙන්සන්...??? 

ඔයා ඔසශොම ව්වනයි... ඇත්තට මයි කිව්සව් මසේ ලව්තුල...!!!” 

“මන් දන්නලා රත්තරසන් ඔයාට මම සකොසශොම හිටියත් ව්වනයි කියා...! මට 

ාදුරු ශැදිා තිබුනත්.., ඒේව ්ශැදිා තිබුනත්... ; මන් සරෝද පුටුසලන් ගියත්... 

ඔයා මට ශැමදාමත් සලනවක් නැතිල ආදසරයි කිය ත්  මම දන්නලා...! ඒත් 

ඳැටිසයෝ ඒක මසේ හිතට බරක්... ඒක නිවා මන් ඒක ශදාෙන්නලා. මාව තුනක් 

සලනසකොට වාමානය තත්ලයට ඳත් සලනලලු... මාවයක් යද්දිත් වෑසශන සශොයි 

කිය සඩොක්ටේ කිව්ලා...!!” 

“ඔයාට සත්සරන්නැශැ මන් කියන එක... ඔයාට රිසදයි ඳැටිසයෝ... ඔයාට අඬන්න 

හිසතයි. ඒත් කෑෙශා අඬන්න ශයියක් නැති සලයි... සකොච්චර පිඳාවාල දැනුනත් 

ලතුර සනොබී ඉන්න සලයි... සමොකද මන් දන්න තරමින් ඳැය කට අඩු කායක් 

සිහිය නැති කරනලා...! ඒ සව්දනාල ඔයාට උහුන්න පුලුලන් ද රත්තරසන්...??? 

ඔයා දුකින් ඉන්න එක.. සව්දනාසලන් ඉන්න එක මට ලාලන්නැශැ මසේ 

ඳණ...!!!” 

“අේමා සකසනක් රවල සව්දනාල උහුන්සන්... එයාට ැසබන්න ඉන්න දරුලට 

තිසයන අරමාණ ව සවසනශව නිවා... ඒත් ඔයා දන්නලද ඒ සඳොඩි ඳැටියාසේ 

ඇරුරම වටශන් කරන්න....  ඒ අේමත් එක්ක එකතු උනු සකනාසේ ක්තිය ; 

ආදර ක්තිය... අේමත් එක්කයි දරුලත් එක්කයි ඒ සව්දනාබර සමොසශොසත් 

තිසයනලා...!! ඒ නිවා ඒ අේමටත් ඳැටියටත් ඒ සව්දනාල උහුන්න මශා 

ක්තියක් ැසබනලා... ඒකයි අේමා ඒ සද් උහුන්සන්.. තාත්තා සකසනක් 

ආදසරන් සවලනැේ ලසේ ක්තිය සදන නිවා...” 

“ඇත්ත රත්තරසන්... සවේරම ඇත්ත... සේ ශසිනිට ඒ වැත්කසමන් දැසනන සුළු 

සව්දනාල උහුන්න බැශැ... හුඟක් බයයි මන්. මන් මැරිා යාවි... ඒත් මට එසශම 

මැසරන්න බැශැ... සමොකද මසේ ඳණ තිසයන්සන් ඔයා ොල...! ඔයයි මසේ 

ක්තිය...!! ඔව් , මාරය ට ලත් බය නැශැ මන්..!! ඉතින් මන් සේ පුිංචි සව්දනාලට 

බය සලයිද...??? ඇයි සේ...??? එසශනේ ඔයා මාල බාෙන්සන් නැද්ද..??? 

සලාලට සබසශත් දාන්සන් නැද්ද..??? ඇව් පියන් ඉන්න මාල ආදරසයන් 

ඉඹින්සන් නැද්ද...???” 

“ඇත්තයි මන් ඔයාට ආදසේ මසේ සශොම යාලුලා විදියට... ඒත් ඔයා මට 

ඔයාසේ ජීවිසත්ටත් ලඩා ආදසේ නැද්ද...??? ඒ පිවිතුරු ආදරසේ ක්තිය 

සදන්සන් නැද්ද සේ ශසිනිට..??? කියන්න විශඟ... කියන්න..??? ආදසේ නැද්ද 

සේ ශසිනිට..??? ඔයාසේ සරෝව මේ ඳැටික්කි ට...???” 
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“ඔව් , මන් ඔයාල බාෙන්නලා... ආදසරන්.., සබොසශොම ආදසරන්... ඔයා ඒ රශව 

කියන කේ මන් බන් ඉන්නලා... ඔයා සනොදන්නලා උනාට ඒ රශව... ඔයාසේ 

ඇව් සබොසශොම කියන් රත්තරසන් මට කිව්සව්..!! කමක් නැශැ... මන් බන් 

ඉන්නේ... ඊට කියන් අශා දුක් සදන්නැශැ මන්.... සමොකද මන් ඔයාට 

ආදසරයි..., ශසිනි. සේ වි්ලය තරමටත් ලඩා ආදසරයි.. කියාෙන්න බැරි 

තරමටම..! සිතිවිිය ලට සීමාලක් නැශැ ශසිනි... ඒක නිවා මසේ ආදසේ සීමා 

රහිතයි..!! ශැමදාමත් ඒක තිසේවි.. අපි නැති දලවක , සේ වි්ලසේ ශැම තැනම 

ඳැතිරිා.” 

“ඔව් , ඔයා ශරි මමයි ඔයාසේ ක්තිය... මන් ඔයාට ඒ ක්තිය සදන්නේ. මට අද 

කෑෙශා කියන්න පුළුලන්... මන් ඔයාට ආආආදසරයියියි..... ශසිනි. සේ මුළු 

වි්ලසේ තරමටත් ලඩාඩාඩාඩාඩාඩා...ඩාඩාඩාආආ.. ආආආආදසරයියියියියි.... 

යියියිඉඉඉ....!!!!!! I Love Youuuuuuuuuuuu...... ...uuuuuuuuuuuuuuuu..... 

Hasiniiiiiiiiiiiiiiiiii........!!!!”  

“මසේ අේසමෝසමෝසමෝඕඕ... අරක බහී විශඟ...!!” 

“සමොකක්ද අරක..???” 

“ඔන්න ිමමත් ෙෑසලනලා දැන්...!!” 

“කියන එකක් සත්සරන්න කියන්නසකෝ... ඔයා ශරි නරකයිසන්... මන් සමසශ 

ආදසරයි කිව්ලශම ඔයා සිඟිති ආතේ ෙන්නලසන්...?? සශනම ෙශන්න ඕසන් 

මැරිච්ච හසනකු ට... සරද්ද...!! ශැම තිව්සවම ඳෑසෙනලා සේක..!!!” 

“ඒකසන් මන් කිව්සව් ිමමත් ෙෑසලනලා කියා... ඳාෙෙත්තා සන්ද..??? අයිසයෝ 

ආදසේ ලැඩි උනාම සමොසේ ලැඩ කරන්නැශැ කියන්සන් නිකන් යැයි...??? අර 

එේසන සියේ රුරටන් සනසව් කියන්න සශේතු සලන එක... ඒක නිවා 

කෑෙශන්න එඳා... අසඳෝ එඳා..!!!!” 

“ඈ සබොසේ..??? හිටශන් සකේසේ අද නේ මන්...!!!” 

“ඇයි ඔයා මාල අේමි සකසනක් කරනලද...?? අද නේ ටිකක් අමාරු සලයි... 

හීත දලවකුත් සනසව්සන්... හිහී... අසන්... රිසදනලා සමෝඩසයෝ....!! කිති 

කලන්න එඳාඳාඳාඳාආ.... සමන්න සේ සකොේා 

මසේසේසේසේසේසේසේසේඒඒඒ..... කුක්...... කු... ඉන්නලසකෝ මන්.....!!!” 

“අසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝසඳෝඕඕ......!! ෙැජට් කෑේ ඉලරායියියියි..... 

සමන්න සේ සුරිංෙනාවියක් මාල දණය කරනසලෝසලෝසලෝඕඕ.....!!!!” 
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*****නැලත ශමුසලමු... අඩුලක් නැති ; ඔහුසේ සුරිංෙනාවිය  වමගින්...***** 

 

 

  

     

 

  

     

     

  


