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****පිදුම**** 
 

අන්තර්ජාය කියන්නන් පුදුමාකාර තැනක්... හිතුනේ නැහැ මනේ 

නහොඳම නයනහළිය හමුනලයි කියා මට ඒ ලනේ තැනකදී... ඔයා 

දීපු ඔයානේ ස්සන පින්තූනර් තාමත් මන්ගාල තිනයනලා... ඒක 

නැති කරගන්නනත් නෑ කලදාලත්ම... මතකද මන් නිතරම කිේලා 

නදයක්... ඔයත් එක්ක ැබුණු සුන්දර මතකයන් නසේරටමත් ලඩා 

ලටිනලා කියා... ඔයත් එක්ක දැන් මාස ගානකින් ලචනයක් 

කතා කරන්න ැබුනන් නැහැ...  

ඔන්න ඔයාට සුබම සුබ නත්තක්...!! ඔේ , ඔයාට තමයි හසිනි.. 

නිලාඩුලකට නේ ස්සන රටට ආපු ඔයාට... දැන් ඔයා නකොනහේද 

කිය ලත් මම දන්නන් නැහැ... ඒත් ඔයා සතුටින් ඇති කිය 

හිතන්නේ...  

එලපු හැම හිනා මුහුනකටම... කතා කරන්න ගත කරපු හැම 

තත්පරයකටම හුඟක් ස්තුතියි... ඔයයි කිේනේ කතා කරන්න 

ආසයි කියා... ඒත් ආනේ ඒ කානේ එන්නන් නැති හැටි... ඔයාල 

මතක් නලන්නයි නේ පුුංචි හීනනට ඔයානේ නම දුන්නන්... ඔයත් 

හසරැේක් ලනේ ස්සනයි... සුලඳයි.. නිම නනොනලන නස..  

එනහනේ පුදන්නට අලසරයි ලත්ත ඉන්නලා කියපු පුුංචි 

අක්කිට... ඔේ ඔයා මාස කිහිපයක් ලැඩිමේ නන්... සුදු අක්කි 

පැට්ටා... ඔන්න එනහනේ ලටින්නැති උනත් කතාල ඔයාට පුදනලා 

හසිනි... ඔයා කතා කියලන නකනනක් නනොවුනත්... කලදාලත් 

කියලන්නැද්ද..?? හැබැයි නේ කතානේ ඔයා නැහැ.. මමත් නැහැ.. 

නමොකද නේක හීනයක් විතරයි...!!!  
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“රව ඇති අප්ඳා ; ඔය සරෝව සතොල්.... අමෘතයටත් ලඩා... ෂඟදීම දලවක ඒ මිහිර 

විගන්න ත්... ඔයා මට ඉඩ සදනලා කිය මන් දන්නලා...! ඔයා සනසේ ශසිනි , 

මශ බඹා සමතනට ලැඩා කිේලත්... ඔයාල මැේසේ මන් සලනුසලන් සනසේ 

කියා මන් ඒක පිළිගන්සන් නැශැ... ඔයාසේ ඇව් සවේරම කියනලා... දිලට 

කලින්..! ඔයා දුප්ඳත් නිවාසන් දුක... අසප් වල්ලි ගන්න දුක.. සන්ද...??? මාල 

ලටින්නැද්ද ඔයාට...??? දන්නලා උත්තසරත් මන්... මන් ලසේම ඔයත් ; උලමනා 

උසනොත් ඳණ උනත් සද්වි...!!”  

“අසන් මසේ සදයිසයෝසයෝසයෝඕඕ... ඉහි.. ඉහි... ව්..ව්ව්.. සස.. ඉහි... ඉහි... 
අසන් මසේ විශඟඅඅඅඅ... අඅඅ..... ඊඊඊඊඊ... ඉහි.. ..ඉහි..ඉහි.. ඊඊඊඊ... අසන්.... 
ඊඊ... ආආ... සසසුස.... කිේල සදයක් සබොරුලක් සලන්න.. ඒක වි්ලාව කරන්න 
ඕසනලු රත්තරසන්....  ඉහි.. ..ඉහි..ඉහි.. අසන් මට ඳේ නෑ ඉතින්... ඔයා ඒක 
වි්ලාව කසේ නැශැ සන්ද...??? ව.්.ව්ව්.. සස.. ඉහි... ඉහි... අසන් මසේ 
විශඟඅඅඅඅ... අඅඅ..... වමාසලන්න ලව්තුල... ඒත් මට වල්ලි ගන්න බැශැ... ආේ , 
රිසදනලා... ඔසශොමත් මිරිකනලද...??? ආසේ ගන්න කිේසලොත් මන් ඔයාට සශො 

ලැඩක් කරනලා ශරිද...???” 
 

“ම්ම්ම්ම්..., ශරි ශරි අඬන්න එඳා මසේ ආදර මැණික.... ශැබැයියියියියිඉඉඉ... 
එසශම කිේලට මට ආදසේ නම් ඔයාට වල්ලි ගන්නම සලනලා... සකෝ සමන්න 

ගන්න....!” 
 

“ආයි.., ඕලා ආදසරන් ඇල්ලුලයි කිය අශයි මන්... හිහි..හිහී.. සකෝ තල 

අල්න්නසකො...???” 
 

“ගත්සත් නැත්නම් සන්....!!” 
 

“අසන් ශැබෑටම සම් ඳැණි සකොල්ට.. කියන සදයක් සත්සරන්නැති ශැටි..??? 
ඉන්නලසකෝ මන් කරන්න...!! අක්කීකීකී... අක්කීකීකීකීඊඊඊඊ... අසන් 

චුට්ටිත්තක් එන්නසකෝසකෝසකෝසකෝසකෝඕඕ...!!!” 
 
හුශ්...!! අපි බයසලයි අක්කිට.... නඟා එයා ඔයාසේ අක්කි සලන්න කලින්... මසේ 
අක්කි උසන් ශරිය...??? සමොසකෝ අක්කි සනොදැකපු ටාසනක් යැයි මට 
ඉන්සන්..?? නිකන් ද මට ච මල්ලි කිේසේ... ශසඳොයි.., කට සඳොඩ්ඩක් 
ලැරදුනා...!! 
 

“ඇයි නංගි බසබෝ....??? සමොසකෝ මල්ලි කියන්සන්...??? දැන්මම දරුසලක් ලත් 
ඉල්නලද...??? දීා දාන්න අසන්...!! ඕකට හීත දලවක් එනකන් ඉන්න ඕසන් 

යැයි....???” 
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“ම්ම්ම්.. නෑ නෑ සම්... ම්ම්.. දන්නලද අක්කි...?? සම් මල්ලි ශරියට නරක් 

සලා...!!” 
 

“ඇයි මට තල සකොක්කක් ලත් සවට් සලාද...?? ඒ සගොසනෝ.. , එකක් සශොටම 

ඇති ශරිද...???” 
 

“අසන් බන්න අක්කි... සමයා මට නරක ලචන උගන්නනලා....!! නරක ලචන 
කැත නැතිල කියනලත් එක්ක... අසප් අහිංවක , ශරිම සශො... මිහිරි ලචනම කතා 
කරන අප්ඳච්චිත් නරක් සලා... සම්ලා අශන් ඉා...!! ඔේ අප්ඳා , සමසෝ 

සිහියක් නැතිල නරක ලචන කියසනො... දුසක් බෑ මට...” 
 

“සමොකක්ද මල්ලි සම් කිේලයි කියන්සන්...?? ආදසේට පුංචි පුංචි හුරතල් ‘අර 
කතා’ කියන එක... හුරතල් ලැඩ කරන එක වාමනය සදයක්. ඒ උනාට නරක 

ලචන....!!! සමොනලද සරෝවමලී සමයා කිේසේ...???” 
 

“අසඳොයි අක්කි... සම් අවරණ අහිංවක... ශසිනි බබා ට සීනි දාා සලඩි තියනලලු 
අක්කි... කිසිම අනුකම්ඳාලක් නැතිල...!! නිකන් සනසේ.. , කඹී කාා 
මැසරන්න... ඳේ නැද්ද සදයියසන් මන්...??? බන්නසකෝ අක්කි.. දුසක් බෑ 

මට...” 
 
ගෑණුන්සේ මායම්...!! ශදලතින්ම අසඩ්නලා අප්ඳා තනි ඇශැට... මන් ගාල 
සකොයින්ද සීනි...??? අනික සකෝ මට තුලක්කුලක්....??? ම්ම්ම්ම්.... එකක් 
තිසයනලා සන්න්නම්...! නෑ නෑ.., ඒක සලන්න බෑ...!! චිසක්..., මටත් හිසතන 
ඒලා...!!!  
 
සමොනලා උනත් ශැට ශතර මායම් ල... නලතම වංව්කරණ ලට ලඩා සම්ලා 
සශොයි...!!! අහිංවකයි... සලන නැත්නම්...!! අළුත්ම වංව්කරණ ල එකක් 
කියනලනම්... සම් සෝසක් තිසයන සුන්දරම රශව ලශන්න.. මල් මල් එකක් 
සනොඇ සිටීම ලසේ...!! එසශම නම් වාය තදට ඇසගන ඉන්න ඕසන්... 
නැත්නම් සුදු ලැල්සල්... සශළු ලැල් තමයි... අසඳෝ... යකදුරන් ට ගිය රට...!!!  
 

“සීනි දාා...??? එසශම තුලක්කුලක් තිසයනලද මල්ලි...??? සමොකක්ද ශැබෑටම 

ආආආආ...???” 
 

“ඉන්නසකෝ අක්කිකීඉඉඊ මන්ම කියන්න... සමයා ගාල තිසයන තුලක්කුලට සීනි 
දාලු තිසයන්සන්... සදඳාරක් සකොකා ගැව්සුලා නම් සලඩි තියන්න පුළුලන් 
ලු...!!! ඉක්මණින් මැසරන්න සදනලා කියන්සන්... අසන් සම් ශසිනි බබා 

තුට්ටුලකට ලටිනලද... ඔයාසේ සම් මල්ලි බැබුන් ට...???” 
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ඈ යසකෝ...?? බැබුන්...??? අසන් අම්මඳා... ඔය සලාලට තමයි ඇත්තටම සලඩි 
තියන්න හිසතන්සන්... බබ්බු... නෑ නෑ මුකුත් නෑ... ඇරත් හිසතනලා...,  
 
‘සමොසෂේ ඇති තරුණයන් ඇත්සත් 20 % කි.. ඔවුන්ට බුද්ධිමත් සමොෂයක් ඇත. 
ඉතිරි 80 % ට ආදර ලන්තියන් ඇත...’ 
 
 කියා. ඒත්...??? සමෝඩසයක් සලා ශරි කමක් නැශැ... ආදසේ කරන්න 
ඇත්නම් සන්ද..?? නිකන්ද ශම්බසලන ශාදු ලරුවාල... ඕඕ...!!!! 
 

“ඒ කිේසේ නංගි ඳැට්සටෝ....??? ඔළුලත් කැරසකනලා සම් අඳබ්රන්ව අශා... 

සමොකක්ද ච සකොල්සෝ සම් ඔයාසේ ඳාටිය කියන්සන්...???” 
 

“සමොකක්ද අක්කි...?? ඔයා නිකන් අසන්සන්ඒඒඒ..ඒ මන්දා... ඳසිඳු අයියත් 
එක්ක ‘මීයන් අල්න් අල්න්’ සවල්ම කරනලා සන්ද...?? අර කිති කලන 
සවල්ම... ඔේ , ඔේ ඒසක ම්.. ම්.. ලේන් එක...!!! අන්න ඒ සලඳන් ගැන තමා 

සම් සරෝව මලී කිේසේ...” 
 

“මල්ලි උඹ... හිටපියසකො මන්..! කවුද ඔයාට අලවර දුන්සන් මසේ ඳසිඳු ගැන... 
උසේ කපුටු කිනිච්චි ට කියන්න...??? උකුසල් ඉන්දසගන ආදසේ කරාම ඔසශොමද 
වකන්සන්...??? හිහි..හී... මරු සවල්ම... කරා නැද්ද ඔය සදන්නා...??? 
සමොසකෝ මට ඳල් එකටද විරිත්තන්සන්...??  අහිංවක සශළු ලැඳිරි..!! 

ඉන්නලසකෝ මම...” 
 
හුටා..., සම් සමොකක්ද සලන්න යන්සන්...??? අසඳෝසඳෝඕඕ...!! නෑනා නෑනා 
ඕන එකක් කරගත්තුලාසේ... මන් සමොකටද ඕලට සශොට දාන්සන්...??? 
අන්තිසම්ට සදන්නත් එක්ක එකතු සලා... මට විරුද්ධල යුද්ධ ප්රකා 
කසොත්...???  
 
මසේ සකල්ල මරයි ලසේ... ඔය ශැටි කිති කලන්න එසඳෝසඳෝඔඕ...!!! අක්සක් 
මන් සම් සශොඳින් කියන්සන්...!! අසන් සමොකක්ද බන් අක්සක්...?? අයිසයෝ 
අසඩ්නලා... ඳැණි ශසේ ගිහින් මට යලන්න කිතියක් නැති සලයි ලසේ... මන් ලසේ 
අවරණසයක්...! 
 
 ආදසේ බෑ අප්ඳා නෑනා සදන්නසේ හුරතසල්... මන් දැන් සදන්නලම ඉඹිනලා... 
සකොසශොමටත් ශසිනිසේ සතොල් ඉඹින්නත් තාම අලවර නැශැ සන්... ඒ නිවාම 
සදන්නසගම කම්මුල්... සරෝවම සරෝව ඳාට කම්මුල්...!! 
 

“අසන්සන්ඒඒ..ඒඒ... අක්කි කිති කිති.... හිහි..හි.. හිහි... අසන් මසේ රත්තරසන්... 
මාල සබ්රගන්සනෝ....!!! ඉා... සමයාසේ තිසයන ඒලා. බන්නසකෝ අක්කි...!! 

එනලා සමතන කම්මුල් ඉඹින්න... සන්ද අක්කි..???” 
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“නරක් සලා තිසයයි... සබොරු තරශ...!! උඹ ඉඹඳන් මසල්..” 
 

“යවයි අක්කියි මල්ලියි...!! අයිසයෝසයෝසයෝඌඕ... වසශෝදර සප්රේමයයයඅ... හිහී.. 
අම්සමෝ හුව්ම හිරසලනසලෝ..සලෝ..ඕඕ... අසන් ලව්තුල...! සකෝ නැශැසන් කිසි 

වප් එකක්... ශසිනි ඳේ... හිහීඊඊඉ... ආයි..! නැද්ද මසේ ඳැටිසයෝ....” 
 

“සබොරු ආදසේ අක්කි... කිති යලන්න සම්ල ට ඳණ යනකම්ම... ලැඩක් නැශැ මශ 

ග සකල්සක්... නාන්නැද්ද මන්දා...???” 
 
 

“...පිව්සු ශැසදන ව... 
ඇයි ඔච්චර ග...??? 
අන්න අතන ලි... 
නාගන්නසකෝ ව....  
 

එසශමද මසේ ඳණ...??? නාලන්නසකෝ මාල... ආවද කිති අරින්න මසේ...???” 
 
අසන් සදයියසන්... ලඩා ගන්න හිසතනලා මට නම් දැන්... නෑනා සඳොඩ්සඩෝ 
සදන්නල ඉඹින්න හිතාසගන... මදැයි මමත් සවොඳාසේ ලාඩි වුනා...!! උකුසන් 
ඔලුල තියාසගන... අත් ලලින් මාල බාදාගත්ත ශැටි... ආදසරන් , සබොසශොම 
ආදසරන්... ඒ වුනාට ලැඩිය ආදසේ දැන් සඳන්නන්න සශො නෑ... සමොසකෝ තාම 
වල්ලි ගත්සත් නැශැසන්...! වතුටත් එක්කම දුකකුත් ඇතිසලා... උදාසීන 
ශැඟීමක් තමයි දැසනන්සන්... මට මසේ ආදර මැණික සේදනා විදිද්දී.. ෂඟින්ම 
ඉන්නයි ඕසන්... ඒකට  මට ඉඩ සදන්නැශැ සන් සම් සරෝව සුරංගනාවී...!!!  
 

“බන්න අක්කි.., ඔඳසේන් එකට වල්ලි ගන්න බැශැ ලු සමයාට... සුන්දරයි 
තමයි... ශරිම සුන්දරයි.. ඒත් යකින්නක්සන්... කියන සද් චුට්ටක් අශනලද...??? 

සම්කටද සදයියසන් මන් ඳැල් බැසගන ආදසේ කරන්සන්...???” 
 

“විශඟ... , අසන් මසේ විශඟ ඔසශොම ඉන්න...! අක්කි ඔයාලත් කියන්නසකෝ... 

අසන් විශඟ.. ඔයාසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි අඬනලා එසශනම්...!!” 
 

“ශසඳෝසඳෝසඳෝඕඕ... මශ සශොටු සකල්සක් සන්... මල්ලිසයෝ... බෑ කිේලා 

සන්..??? ඇයි අපි කළුද නංගි...??? සමොකක්ද ච මල්ලි ඒසක ඉතිරි කෑල්...???” 
 

“මතක් සලන්සනත් නෑ... මාත් සම් ආදසේ කරන්න ගත්සත් කිසිම හිතක් ඳපුලක් 
නැති.... සකල්ක් ට සනසේ... ශරිම සශොම සශො සරෝව මල් රැජිනකට සන්...!! 
අසන් මන් දන්නලා සශොටු සකල් මට ආදසරයි කියා... සනොකිේලට... ආ.., අයි 

සීද ගසඩොල්...!!!” 



                                                                       

සව සන ශ ව  ර න් දා  ර ශ සි න්  ( ආ ද ර  ශ සි නි )                             P a g e  | 7                     

 

Story by Chanu.                        published by www.novelslk.wordpress.com 
 

 

“අසන් මසේ ලව්තුල... උම්ම්මාආආආ... බන්න සම් පුංචි ශදලත ගැසශන ශැටි... 

බසයන් ගැසශනලා... සමෝඩයා...!!” 
 

“සමොකක්ද මල්ලි ඳැට්සටෝ ගසඩොක් දැක්කයි කිේසේ..??? ඔන්න අපි නම් ඇඳුම් 
ඇදන් ඉන්සන්... සම්කි නම් මශ ඳඩම ඳඩ සකල්සක්... නෑනා ඉන්නලයි කියා 
ගානක් ලත් තිසයනලද...??? ඳපුල අතගාල ගන්න ගමන්.. සබල්සල් එල්ලිා වැඳ 
විඳිනලා සන්ද...??? අසන් නෑ ඳැටිසයෝසයෝඕඕ.. එසශම තමයි ආදසේ...! ඔසශොම 

ඉන්න... ආ මසගනුත් සදන්නටම.. කිව් එක එක..” 
 

“ඒ අක්කිසයෝ... පුංචි ශදලත කිේලට... ශදලත ලශන් ඉන්න අයනම්... හි..හි..හිහී.. 
ව්වනම ව්වන... පිරුණු ශංව ස ෝඩුලක් ලසේ ඇති...  
 
‘අලවර.. නැත මට... ඔසබ් අත ගන්නට... බැමි බැ ඇත.. සොල වතර සදසවේ’  
 

කිේලලු... අයිසයෝ වල්ලි...!!” 
 

“අක්කි සමයාට කට්ටිය ඇල්බට් කිේලට... මන් ගාල ඉන්නසකොට නම් සගොන් 

ඇල්බට් තමයි...! ශසිනි බබාසේ... චක්කා ඳැටියායායාආආ... අසන් උම්ම්ම්මා...” 
 

“ඈ.. , ඒ සමොසකෝ නඟා ඒ...???” 
 

“අයිසයෝ අක්කි.., ඔයත් මාරම ටියුබ් යිට් එකක් සන්...!! සින්දුල කියන්න ඕසන් 

සමන්න සමසශමසන්...!!!” 
 

“අලවර... නැත මට... ඔසබ තන බැලුමට... තන ඳට බැ ඇත... නිතර සලසල්...” 
 

“හිහි...හි..හී.. අසන් අම්මඳා... උඹටම තමයි මල්ලි.. සම් කවිකාරි ශරියන්සන්...” 
 

“ශ්ම්.., අක්කි සමයා තන ඳට බැා නම්... සමොකටද උඩ ඇඳුමක් සන්ද...??? 

සකෝ.. , ගලන්න බන්න...” 
 

“බෑ බෑ මට බෑ...  මට බෑ... බෑ , බෑ  දැන් බෑ... බැශැ ශැශැශැ... ශැශැශැඇ..!!!” 

“අසන් මසේ එළිච්චි... ඔය සතොල් සදක මන්... ම්ම්ම්.. නැශැ නැශැ.. වමාසලන්න 

ශසිනි... තල ටිසකන් මට අමතක සලනලා... ඔයත් ඉන්නලා සන්ද... මුකුත්ම 

සනොකියා...?? සශොයි අප්වරාවි මසේ...” 

“මන් දන්නලා මසේ ඇඳුම ගලන්න කිේසලත් ආදසේට කිය... ඒත්... දන්නලද 

දැන් ඔයා මසේ සතොල් ලට එච්චර ංසලත්... මන් මුකුත් කිේසේ නැත්සත් 
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ඇයි කියා...??? ම්ම්ම්ම්.. ඔය ඇව් ල ගිලුනා රත්තරසන් මන්... පුදුම 

ආකේණයක් තිසයන්සන්... ඔයා මාල ලශිකරගන්නලා ලව්තු... ඒත් ඒ සතොල් 

මට ලත් අයිති නැශැ... ඒලා අයිති මසේ වමනෂ ඳැටියට... සකොසශොම වුනත් දැන් 

ඔයා නැලතුන් නැත්නම්... ඔයා එයාට අයිති ඒ රව බනලා... සමොකද මට ඔයාල 

නලත්තන්න හිත දුන්සන් නැශැ... මසේ විශඟ...!” 

“මසග ‘ආදර ශසිනි’...”  

“ඒක සනසේ විශඟ... සමොකක්ද ගසඩොක් දැක්කයි කිේසේ...???” 

“ඒකසන් සමොකක්ද ච මල්ලි ඒ...???” 

“නෑ අක්කි අර ඇයි අපි කළුද කියා... අශපු එක කියන්සන් සමසශමසන්.. ඇයි 

අපි කළුද...??? නංගි ඇයි අපි කළුද...??? ඕකම තල ඳාරක් කියනලා...” 

“ඕඕ... , ඒකද සම්...??? ශැබෑටම සමයා වල්ලි ගන්න බෑ කිේලනම්... අපි සමයාල 

දුණය කරමුද...???” 

“සශො අදශව... ශැබැයි පුංචි දුණයක් සශොසේ... සතොල් ශඳා... ඉණ විකා... 

සමයාසේ ව්වන බුරිය ඉඹිමු...” 

“ව්වන බුරිය...??? අසන් ඔයා දැකා තිසයනලද මසේ රත්තරසන්...??? සම් 

ඇඳුසමන් පිටට සප්න තරමට එශා සදයක්... බා තිසයනලද ඔයා...??? සබොරු 

කියන්සන් අක්කිට...” 

“ශරි යන්නැශැ ලසේ මල්ලි... සිඟිති දුණය මදියි ලසේ... සමොසකෝ කියන්සන් 

අම්මි සකසනක් කරමුද...???” 

“අසඳෝ මට සතොවිල් නටන්න බැරිසයෝසයෝසයෝඕඕ... අනික ලමසන් දාන්නත් 

බැශැ... ශැටි විතරක්...! රකසඩ්...!!!” 

“අසන් ඉන්නලා මසේ මල් කුමාරයා.... ශරි ශරි.., අක්කි ගියාම කම්මු ඉඹා... 

ශඳ ශඳා.. දාන්නම්..!! සම්කසන් අක්කි..., සකොෂඹ ඇව් ලාට්ටුසලන් සටවට්් 

සවේරම කරගත්තසන....! ඉතින් ආසේ කාසල් නාව්ති කරගන්න පුළුලන් යැයි..??? 

සවේරටමත් ලඩා... සම්ක සොකු ගානක්. එසශදි ෂඟින් ඉන්න බැරි එකසන් එකම 

සලනව...!! සම් සමෝඩයා සත්රුම් ගන්නැශැ සන්... ඔසශොම තමයි ශ සමෝරන 

කාසට...! හි..හිහී..හිහි... හිලල් ඳැටියා. ශසිනිසේ හිලල් ඳැටියා...!! 

අසන්සන්සන්සන්ඒඒඒ.... මසේ ඳාන්සඳත්ත... ඔයාසේ චීව් ම සන්ද මන්...???” 
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“අසන් සමසශමත් සමෝඩ ස ෝඩුලක්.... එසශ වල්ලි සගල ඉන්න පුළුලන් 

කාමරත් සලනම තිසයනලා. ඔේ , ඳැටවුසන්... ඔේ..!! ඔන්න ඔයාසේ මල් 

කුමාරය ට , ඒ ඉව්පිරිතාසම ඔයා ෂඟින්ම ඉන්න පුළුලන්...!! අනික ප්ර්සන් 

අසඳන් වල්ලි ගන්න එකනම්... දැන් අපි ලැඩි ගානක් සදන්සන් නැශැ. සමොකද ඒ 

ශැටි මුදක් යන්නැශැ නංගි බසබෝසබෝසබෝඕඕ....!!” 

“ශාසන් ඔය ඇත්තම ද..., අක්කිසයෝ...???” 

“ඔේ , නංසගෝ... ඒක මන් ශරි ගව්වා සදන්නම්... මසේ යාලුසලක් ඉන්නලා අයි 

සශොව්පිට්ල් එසක්. ඔන්න මසේ මුල ඳැටවු සදන්නා... අන්තට්ටු ඳටල ගන්නලා 

සනසේ...! ශරි...??? මන් යන්න ඕසන් අසන්... ඳසිඳු අයියත් එක්ක මට පුංචි 

ලැඩක් තිසයනලා... කලින් සයොදාගත්තු එකක්...!!!” 

“හම ලශන්න ගැෂසඳන ම මල් මල් එක සතෝරන එකද අක්කි...???” 

“අසන් අම්මඳා...!! නංගි සම්.., ඔයාසේ විශඟ සේ විශඟ ල මන්...!! මට කිය 

තල ගන්න එඳා කියන්න ශරිද...??? එනල සමතන... ශසඳොයි..! අසඳෝ නෑ නෑ... 

මන් තන් නෑ... මන් තන් නැසතෝසතෝඕඕ..!!” 

“අක්කි කෑල්ක් අඩුසලන් කිේසේ... සන්ද විශඟ....???” 

“ඒක තමයි ශසිනි... ඒකත් කියන්නසකෝ අක්කි බසබෝ...!” 

“සමොකක්ද ඳැටේ සන්...??? ශනිකට කියන්න... මට කැෑ සඳොජ් ට... මන්  

ගච්චන්න තිසයනලා...!!!” 

“මට තන්න ටාසනක් ඉන්නසලෝසලෝසලෝඕඕ...” 

“ටාන්.. ටාන්...! සමන්න විලි ධාතුල ලඩම්මනලා...!!!” 

“අසන් ඉතින් ඔසශොම ඉන්නයි කිේසේ... අහුසලද්සදන්සකෝ දඟමලු සදක...!!! 

හිහි..හි..හිහී.. ඔන්න ඔසශොම ශැමදාම ආදසරන් ඉන්න ැසබන්න ඕසන්...! 

වතුටින් ඉන්න මල්ලිසයෝ...!! වතුටින් ඉන්න නංගිසයෝ...!!” 

 

 

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

 “සමොසකෝ මචන් අද තනියම... ඈ..??? සකෝ උසේ ලඳර සඳම්ලතී..???” 
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 “මන් කාටලත් බනින්නැශැ කිය උඹ දන්නලසන් නින්ත... අන්න ඒක නිවා 

උඹ උසේ ලැඩක් බාසගන ඉඳන්...!!! මසේ සකල් මට රත්තරන්. සතෝ 

සමතන...!! අසන් අම්මඳා... මට බැනඳන්... ඒත් මදිනම් ගශඳන්. මසේ සකල්ට 

නම් මුකුත් කියන්න එන්න එඳා...!!!” 

“මසේ අම්සමෝ....  උඹට තරශ යන තරම්..!! එව්. පී. බී.ආේ.. මට ආරංචියි... 

සකල් ඉව්පිරිතාසල් කියා... අනිද්දා උසද්ට අපිත් බන්න එනලා... සවොරි 

මචන්.. සිරාලටම සවොරි සලන්න ඕසන්...” 

“ශ්ම්.., ලසරන් ලසරන්...” 

+++++++++++++++++ 

“ඒයි විශඟ සමසශ ලසරන් බන්... සම් ගාන කියා දීඳන්සකො... අසන් සම් කළු 

රං නීසේ ගණන් ෂික්... පිසික්ව් එඳා සලනලා අප්ඳා... සරද්ද..!! බඳන් මන් 

ශද තිසයන විදිය ශරිද කියා... ??” 

“යසකෝ... සම් එම්. සී. කිේ එකක් සන්... සම්ක සමසශම ශද බෑ සබො... අනික 

ලැරදිත් එක්ක... සකටිසයන් ශදන්න බඳන් විනාඩි සදකක් ඇතුත..!! 3 සලනි 

එක බන් උත්තසේ... සදක සනසේ...” 

“අසන් මන්දා බන්... නින්තත් කිේලා... ඒත් ඌ කාටලත් මුකුත් කිය සදන 

එසකක් සනසේසන්. එඳා සලනලා. සම් මගු මන් පිටු සදකක් ශදත් උත්තසේ 

ලැරදියි ලු...!! අසඳෝ අසඩ්නලා යසකෝ...!!!” 

“ගණන් ශදන්න ඔච්චර ලියන්න ඕන නෑ වමන්... හිටඳන් කිය සදන්න.. පුංචි 

සදයක් තිසයන්සන්...” 

“දුලඳල්ා දුලඳල්ා...!! ඔන්න ප්රින්සි එනලා... ඳරණ ලේල ඳැත්සත් ඉන්සන්... 

ඉක්මනට ලසරේ..! සතොපි සමොකක් කරනලද...???” 

“හුටා..!! දුලපිය... ලැගන්න...” 

“එතසකොට ගාන...???” 

“අසන් රං නීට බම්බු ගශගන්න කියඳන් විශඟ... පිනා ඇවිල්ා කණ ඳැසන්න 

කකුට සදකක් සදයි.. අසඳෝ... යමන් යමන්... අපි සම් ඳඩි සඳසල්... ගණන් 

ශැදුලා ලසේ සනසේ...!!” 
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“ශරි ශරි.. ඳරණ ලේල කිේසේ සකොසශද...??? සකල්න්ල ඉඹින්න අරන් යන 

සඳොට් එක සන්ද...??? අර සකල්න්සේ සටොයිට් ඳැත්සත් තිසයන්සන්..??” 

“ඔේ.. ඔේ බන් අර ගව් ලලින් ලටසලා තිසයන්සන්.... ම ඉව්සවල්ම බන්සන් 

අසප් සටොයිට් ඇතුසල් තමා... සබල් එක ගැහුලම... ඇයි යසකෝ බරක් නිදශව් 

කරගන්නත් නෑ.. ඒලටත් කා වටශන්... මාර ආණ්ඩුලක් සන්... ඔය සලාලට 

ලාඩි සලා දාන්න හිසතනලා. අසන් අම්මඳාඳාඳාඳාආආ....!!!” 

 

++++++++++++++++++++ 

“සම් ගාන ශදන්න ෂමයි...” 

අසන් සරද්ද...!! රං නීසේ ගණන්... කළු පුලාලුලා... ෂික්..!! සම්ලත් ගණන්ද  

ඕයි..??? උගුඩුසලො ද අපි... ඇටි සකසශල් කන්න ආආආ...??? අපි නම් කයි...!!!  

“ඇල්බට්..., පියුමි කතාකරනලා... යසකෝ විශඟසයෝ... සමොනලද ඔච්චර කල්ඳනා 

කරන්සන්...??? අන්න මසේ සඳෝටිය උඹට කතා කරනලා.” 

“අසන් උඹයි... උසේ අනිත් එකයි...!! ඇයි පියුමි...???” 

 “සමොකක්ද සරෝමිසයෝ අර.. විලි ධාතුල ලඩම්මන කතන්දසේ...??” 

“ඈ..??? ඒක... ඒක... සම් මිව් ගියාම කියන්නම් පියුමි... එක්සකෝ වමන්ට 

කියන්නම්... එයාසගන් අශගන්න.... එසශම සශොයිසන්...??” 

“ශා... ඳාඩම අශන් ඉන්න සශොද..?? අද ශසිනිත් නෑසන් ඔයාට රලන්න...!” 

 

++++++++++++++++++++++++ 

 

“සිරාලටම සමොකක්ද මචන් ඔය විලි ධාතුල ලඩම්මන කතාල..?? කියශන් 

කියශන්...!! ගානට ඉසබ් ශැසදන්න කියා අපි කයියක් දාමුද...???” 

“අසන් මන්දා...?? උඹට දැනගන්නම ඕසන් නම් කියන්නම්... දලවක් සකොල්සෝ 

කට්ටියත් එක්ක... විහිලු කර කර හිටපු සලාලක... ලං කට්ටා ඉන්සන්.. 

සමොකක්ද බන් උසේ නම...??” 
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“නින්ත බන්..” 

“අන්න ඌ මට සමොකක්ද කුණුශේඳයක් කිේලා...” 

“අසඩෝ...!! අනින්නද මන් ඌට ශක්සක් තිසයන පුර්චාේලක දත් ටික 

සබොක්සකන් බිම ඳතබෑ සලන්න...???” 

“අසන් ඉඳන් නිකන්... සඩ දාගන්සන් නැතිල... උසේ සකල්ත් එක්ක 

වතුටින් වාමදාසනන්. එනලා සමතන මැරයා සලන්න... දැන්ලත් ශැදියසකෝ බන්... 

සතෝ සමතන මරාගන්න ගියාම මටයි ලසද්...” 

“ශරි ශරි.. අපි දැන් සශො ෂමයිසන්. සමොකක්ද ඉතින් උසන් කියඳන්සකො..??” 

“මන් ඌට සදකක් කිේලා... දලවක් ඌ සකල්සෝ සවට් එකකට අහුසලා... උන් 

ඌල දුණය කරයි කියා...! දැන් උඳන් ඇඳුසමන් ඉන්න මට.. එක 

සුරංගනාවියක් ලසේ.. සශන ඳාටි කෑල්ක්... ශබර සකො සදකක් කඩාසගන 

දුන්නලු... එකකින් තමන්සේ ැජ් ාල ලශගත්තු සකොල්ා සගදර දුලන්නලු 

ශැදුසේ..!! දැන් නහුසතට ලැව්ව.. ශරිසන්..?? සකල් මට යන්න සනොදී අතින් 

අල්සගන... මට දැන් මාර වතුටුයිලු... සමොනසද් වුනත් ව්වන සකල්සක් මල 

නලත්තගත්තසන්...!!!” 

“ඈ..??? ඒ සමොසකෝ නලත්ත ගත්සත්...???” 

“සකල්.. ලැව්සවේ සතසමන සම් ශඹුරු සකොසල් ඇන් ඉන්න ඳරාසනට , කුසඩ් 

ඉශන්න ලසේ... අනිත් ශඹුරු සකොසල් ඉශලුලලු.. දැන් සදන්නත් එක්ක අඩි 

දශයක් සදොෂශක් ආලලු... එක ඳාරටම සකොසශද යන සනොවන්ඩාසයක්... 

නින්තයා ඇන් හිටපු ශබුරු සකොසල් කඩා දැම්මාලු... සකල්ට 

කියවුනාලු..., 

ටාන්න්න් ටාන්න්... සමන්න විලිධාතුල ලඩම්මනලාලාලා...!!!  

කියා... සබොරු නම් බඳන් එදා ඳත්තසේ...!!! ඒක අශපු ශබර සකොසල් යට  

හිටපු නින්තයට  ඉසබ්ම.. ‘වාදු වාදු..’ ගෑවුනාලු...” 

“අසඳෝ අම්සම්...!! ලන්කට්ටා ඳව් කන්න ඇති උඹ එසශම කිේලශම... ඳේ 

අප්ඳා..! ලැරදි එකාට කුණුශේඳ කියන්න ආසේ ... හුහුහුහුහුහු... හුක්කි හුක්කි... 

හහුහු...!!!” 
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අසඳෝ ඉලරායියියියියි...!! රන් නී අපි සදන්නටත් ඒ සිද්ධාන්සතම 

සයදුසලොත්..??? අයිසයෝ මට නම් බැරිසයෝ... සම් බරුලා කෑ ගශපු ශැටි...!! 

හිලසක් සන් යසකෝ... ඇසඩනලා තනි ඇශැට... 

“ඒ වී කුරුල්ා... සමසශ ලසරන්... සම් ගාන ශදනලා... විනාඩි 5 ක් සදන්නම් 

මන්.... බැරි උසනොත් ඔය සමෝඩ ස ෝඩුල බඳිනලා අද මන් සගොන් කසරත්සතක... 

හිටඳල්සකො... අද තමයි මසගන් සශො ඳාඩමක් ඉසගනගන්සන්....!!!” 

ඈ...??? වී කුරුල්ා...??? කළු පුලාලුලා...!! ඔසශේ දන්නෑ සම් විශඟ ගැන... විනාඩි 

ඳශක් සමොකටද සබො...??? m.c.q එකක් ශදන්න... හිටඳන්සකෝ 

බාසඳොසරොත්තු ඇති කරා අන්තිම සමොසශොසත් ශදන්සන්... මට ඉතින් දැන් 

අනිත් එසකනුත් හිනා... මට කිේලා නම් මන් සදනලා ගානක්.. මැසරනකන් 

ශදන්න..!! අසප් ආතල් එසක් කයියක් ගශන් ඉන්නලත් නෑ... අරුත් හ කිේලසන් 

හිලා ලසේ... ෂිසක්.. ෂික්..!!  

“ඇයි සමොසකෝ ඔච්චර මකන්සන්...?? ලියනලට ලඩා මකනලසන්... තල විනාඩි 

තුනයි.. හිටඳන්සකෝ සදන්න... ඔසශොම තමයි සමොසල් උඩ ලාඩි සලා හිටියම... 

සන්ද ෂමයියියියි...???”  

අයිසයෝ සමසෝ ශවරක් සත්සරන්නැශැ සන්...??? ගාණක් ද නැත්නම් 

ආත්තම්මාසේ සඳට්ටගම ද මන්දා..??? ලිශන්න නම් ශම්බසලන ඳාටක් නැශැ... 

ඒ..??? ා... ඕකට තමයි කියන්සන්... සදන සදයිසයෝ සටොකු ඇන ඇන සදනලයි 

කියා...!!!  

“ශ්ම්..., තත්ඳර ශැටයි සන්ද මසේ මිව්...??? ශදන්න සදයක් නෑ උත්තසේ 

ඳසලනි එක...! සමොකද අවුරා සනොමැති දණ්ඩක් අනලරත අලව්ථාසේදී 

උ්ණත්ලය අඩුවීම ඒකාකාරී නැශැ... ශරිම වරයි... අපි කෑ ගැහුලට 

වමාසලන්න...! සඳොඩ්ඩක් පිවස්ුසන් අපිට. තරශසලන්න එඳා මිව්... අපිට තල 

ගණන් සගොඩක් සදන්න..., අපි සවේරම ශදන් එන්නම්..!” 

ආේ.., අම්මඳා හිනාල...! නිකන් උනශපුලුසලක් විරිත්තනලා ලසේ... දත් අව්සවන් 

සකලින්ම ආමාසේත් බාගත්ත ශැකි... මිව් හිතනලා ඇති මන් සම් ගාන ශැදුලා 

කියා... සකොසශේ ශදන්නද සබො...??? මසේ ඔලුල නිකන් යකා නටපු කම්මක් 

ලසේ..!! මතක් සලන්සනම ශසිනිල... ඇත්තම කිේසලොත් මන් සයදුසේ 

සරෝමිසයෝ-ඇල්බට් ගැවිජ් ා නියමය...!!! ඔය සකොයි විජ් ාලටත් ලඩා 

ගැවිජ් ාල සොකුයි කිේලලුසන් සන්ද...???  
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මිව් අනිත් ඳැත්ත ශැරිා ලාඩිසලා ඉන්නසකොට... මන් උත්තසරයි ඳැශැදිලි 

කිරීමයි සදකම එයාසේ පුව්තසකන් බාගත්තා... සකොසශොමද මසේ ටිකිරි 

සමොසල්...??? ඔය ලසේ සලාලට ගණන් ශදන්න එසශම යන්න එඳා සශොසේ...!!! 

සමොකටද නිකන් සීනි ගණන් ශදන්න ගිහින්.... කැරි ලැයකර ගන්සන් 

සන්ද..??? අඳශසු සද් සශොසරන් දකින්න... දුටු සද් ඳලවන්න... ඒකට තමයි 

ගැවිජ් ාල පිලිබ සරෝමිසයෝ-ඇල්බට් නියමය කියන්සන්....!!! 

 

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

 

අසන් සදයියසන් මසේ පුංචි සකලි ඳැටික්කි.... ඔය සේදනාල මට සදන්න 

රත්තරසන්. එක ඇශැක් ලශා දාා... දුසක් බෑ මට...! යාගාසරන් සේන්සන් 

සිහිය ආලට ඳව්සවේ මසේ හිසත්... සේදනාලට තාමත් ඇව් පියාසගන. ඳේ 

සදයියසන්...!! මසේ ඇව්සදක සදන්න පුළුලන් වුනානම්..! අඬන්න සශොදටම 

ඕන... ඒත් සදයියසන් මට එක කඳුක් සශන්න අයිතියක් නැශැ..!! සමොකද 

මමයි එයාසේ ක්තිය. මන් දුක් සලනලා කියා සඳන්නා සකොසශොමද...??? 

ඔන්න ඳැටික්කිට මසගන් ශාදු... සදොයිය ගන්න මසේ සුදු මැණික...! 

“රත්තරසන් ඔයා ඇවිත්...! ඉඹින්න මසේ ඳැටිසයෝ... කම්මුත් ඉඹින්න. ම්ම්ම්.. 

රිසදනලා විශඟ. එකඳාරටම නිකන් යන්තමට කඩිසයක් කනලා ලසේ... ආසේ 

නැශැ... ආසේ තිසයනලා. මට තිබශයි විශඟ... ලතුර ටිකක් සදන්නසකෝ...!” 

“ශසිනි සදක සලනකම් ලතුර සදන්න තශනම්සන් මැණික... ඔයාට ලමසනට 

ආසලොත් කියා. තලත් අමාරුයිසන් රත්තරසන්... ඉලවන් ඉන්න. වමාසලන්න 

සම් විශඟට... සශොද...???” 

“ආශ්ශ්... ශ්ම්... කමක් නැශැ ඳැට්ව්...” 

“නිදාගන්න මැණික... මන් ඔළුල ටිකක් අතගාන්නම්. එතසකොට ඉසබ්ම නින්ද 

යාවි...!” 

“විශඟ අර පුංචි කාසල් අම්මා කියනලා ලසේ... නැෂවිලි ගීයක් කියන්නසකෝ.. 

එසශම නැත්නම් සුරංගනා කතාලක්... අසන් කියන්න ඔයාසේ සුරන්ගනාවිට 

සදොයිය ගන්න. කියන්න මසේ ඳණ...!” 

නැෂවිලි ගී සබොසශෝ අවා ඇත්සතමි... දැන් අලය ධනාත්මක එකක් බලද 

දන්සනමි... එසශයින් සමලැන්නක් සුදුසු බැේ තීරණය කසමි... 
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‘ඉනට ඳෂා සනා සගසන්... 

අතට සලරළු ඇහි සගසන්... 

බරටම දර කඩා සගසන්.. 

එයි අම්මා විගවකිසන්...’ 

නමුත් සමය ඈ නිදි කරවීමට ප්රමාණලත්ද...? ඇය  සම් සමොසශොසත් සේදනාසලන් 

සඳසෂයි... එයට ප්රබ ඔසුලක් අලයය. මා දන්නා සශොම ඔසුල ආදරයයි... 

සකසව නින්ද වදශා එය සයොදාගන්නද...??  

ඇය සදලනුල ඉල්ා සිටිසේ සුරංගනා කතාලකි.. සඳර තේකයම මා දන්නා 

සියල්ක්ම අප්රාණික කරයි... එලැන්නක සකසවේ ආදරය අන්තේගත කරම්ද..?? 

වැබෑ ගැටලුලකි...  

ශැමවිටම සමතරම් අවරණ ලන්සන් මන්දැයි සනොදනිමි... මා අලාවනාල රැසගන 

ආසලකු වියශැක... එය සියල්න්ටම සනොමසුරුල සබදාසදන්සනකු විය ශැක... 

ඉක්මන් තීරණ ගතයුතු... සමලන් වංසේදී අලව්ථා සමතරම් එෂසඹන්සන් කුමක් 

නිවාදැයි සනොදනිමි..  

නමුත් ඉක්මන් විය යුතුය... මන්ද ඇයට විසේකයක් අලයය... එසශත්...??? 

කුමක් නම් කියන්නද...??? මසේ සවොසශොයුරිය නැති ක මා හිවසුන් මෂකක් 

අබිබලා යයි... එසශයින් සමලැන්නක දී යමක් කිරීම උගශටය...  

අවාේථකත්ලසයන් ඈ සලසශව වීමට අකමැත්සතමි... ඇරඹුම සදමි. මමම 

කතාලක් කියමි. ආදරසේ ක්තිය එහි අන්තේගත ලනු ඇත... එය විසින්ම 

නිසිසව නිේමාණය ලනු ඇත. 

ඇය දෑව ් පියාසගන යමක් බාසඳොසරොත්තුසලයි... සේදනාසේ කුණු 

සඳසනන්නට තිබුනද.. මුහුසණ් ආදරණිය සිනශලකි... දෑසවේ අවිහිංවක 

බාසඳොසරොත්තුලක් බලට වැක නැත... සශමින් මෘදුලට හිව අතගෑසලමි... කනට 

න්වුසනමි... ඒ කන්සඳත්ත ආදරසයන් සිඳ ගත්සතමි... ආදරය ලචන කසමි. 

ලචන කිරීම ඇරඹුසලමි.. 

“ව්වන දලවක් උනත්... ආදරලන්තසයෝ සදන්සනක්සේ මුහුණු කළුලර අශව 

ලසේ අඳුරු සලා තිබුනා. සමොකද ලැඩිසයන්ම ආදසේ කරන්සන් ඇයද ඔහුද 

කියා තීරණය කරගන්න.. ඒ සදන්නට බැරි උනා... ඉතින් සොකු හිත් 

අමනාඳයක් ඇතිවුනා... ඇත්තටම ඒ සදන්නා දැනන් හිටිසේ නැශැ ආදසේ 
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මනින්න බැශැ කියා... තලත් විරවක වීම දරා ගන්න බැරි වංසේදී සකලි ඳැංචි 

සමසශම කිේලා...., 

‘ඔයා මට ආදසරයිද...??? ඇත්තම කියන්න මට...???’  

‘නෑ මන් ඔයාට ආදසේ නැශැ... මන් කාටලත් ආදසේ නැශැ...’ 

‘ඔයා ඔය සබොරු කියන්සන්... ඔයාට බැශැ මට සමසශම දුක් සදන්න..’ 

‘නෑ මට පුළුලන්... සමොකද මන් දුක් සදන්සන් මසේම සෝසකට...’ 

‘මසේ ඇව්සදක දිශා බන්.. ඔලුසේ අත තියා කියන්න... කියන්න මට ආදසේ 

නෑ කියා... මන් දන්නලා ඔයාට බෑ කියා...’ 

‘නෑ මට පුළුලන්... ඔන්න.., මන් ඔයාට ආදසේ නැශැ... සම් ඇත්තමයි...’ 

‘එසශමද...? තීරසණ් සලනවක් නැද්ද...?’ 

‘ඔේ , සලනව් සලන්න මම කාගුසණ් ලසේ කිය හිතුලද..?? පිව්සුද 

ශැබෑටම..??’ 

‘ඔය කටින්ම සන් මසේ අප්ඳච්චිට කිේසේ මට ආදසරයි කියා... එසශනම් දැන් 

මුළු සෝසකටම කෑගශා කියන්න... ඔයා මට ආදසේ නෑ කියා... 

සබොරුකාරයා...!! දුක් සදන ශැටි මට...’ 

‘සකෝ තල ංසලන්න....’ 

මුහුසණන් කිසිම ශැඟීමක් සනොසඳන්ලපු ඒ සඳම්ලතා... සඳම්ලතියසේ කනට 

ංසලා සමසශම කිේලා... ඒත් සබොසශොම සශමින්... උනුහුමට සුසුම් ලදින 

විදියට...., 

‘මන් මසේ ආදරලන්ති ට ආදසේ නැශැ... චුට්ටක් ලත් නැශැ...’ 

‘මම කිේසේ මුළු සෝසකටම කෑ ගශා ඒක කියන්න කියසන්... ඇයි මසේ 

කනට කරා කිේසේ... මට විතරයිසන් ඇහුසන්...??’ 

‘මන් කාට ආදසේ කරනලා කියද කිේසේ...??’  

‘ඔයාසේ සෝසකට...’ 

‘අන්න ශරි.. මසේ සෝසකට තමයි මන් කෑගශා කිේසේ... මන් ඔයාට ආදසේ 

නැශැ කියා... සමොකද මසේ මුළු සෝසකම ඔයා...!!’ 
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‘ඒ..??? එච්චරටම ආදසරයිද මට...??? අසන් සදයියසන්... ආසේ කියන්න මසේ 

ඳැටිසයෝ...’  

‘මසේ මුළු සෝසකම ඔයා බබා... ඔයා විතරමයි...’ 

ඒ ලසේ ශසිනි... මසේ මුළු සෝසකම ඔයා... ඔයාමයි... ඔයා විතරමයි...!!!”   

අසන් මන්ද සදයියසන්... මට සම්ක සකොසශන් මතක් උනාද කියා...??? 

ආදසරන් ඔලුල අතගගා.. ංසලා කියද්දී , මසේ සුරංගනාවී සිහින සෝසකට 

ගිහින්... ශරිම වතුටුයි මට...!!! ආ...!! මට මතක් උනා... මන් අපි සදන්නසේ 

දරුසලෝ දුසිම සලනුසලන්... සුරංගනා කතා ඳාඩම් කරාසන්... ඒක නිවා තමයි 

සම්ක කියන්න පුළුලන් සලන්න ඇත්සත්..!! දුසිමකුත් මදියි ලසේ අප්ඳා... රට 

 ාතිය සගොඩ නැගීසම් අමාතයංසේ... ස ොබ් එක වරලේ...!!  

‘නැණැති දනා... 

ඳමණ දැනා... 

දරු සුරතල් බන මනා...’ 

කිය කියපු එකා අහු උනා නම්.. මන් උසේ සශොම්බට ශැටක් අනිනලා...! අසන් 

අම්මඳා...!!!  

මසේ මැණික නිදාසගන ඉන්නලා දැක්කමයි ඔය... කුරා කුඹිසයක් ට ලත් ලරදක් 

කරන සකල්සක් ද සදයියසන්... සම් ලඳර සලා ඉඳදුසන්...??? සශනම ගශන්න 

ඕසන් , මශබඹා ට... සරද්ද...!!!  

ඒත් දැන් මට වතුටු සලන්න පුළුලන්... සම් සමොසශොසත් ඉන් මසේ සුරංගනාවී 

ලඳර නැශැ... දැන් හුඟක් වව්න ඇති..!! බමුසකෝ සශට සබසශත් දාන්න 

ැබුනම.  

ව්වන සකොන්ඩ කරල් සදක... ශැමදාමත් සලනවක් නැශැ... සම් හුරතල් සඳනුම 

ඕනම සකසනකුට පුදුම ආදරයක් තමයි ඇති කරන්සන්.... සමොන හිතකින් මසේ 

සකලි ඳැන්චිට ‘ඇවඳි’ කිේලද මන්දා...??? දැන් ඒ සවේරම ඉලරයි.. මසේ මැණික 

ඳරිපේණයි... ඇත්ත වැබෑ සෝසක්... මනුව්ව සෝසක්  ඳරිපුේණත්ලය නැශැ... 

මසේ ශසිනි සුරන්ගනාවියක්සන්... ඉතින් එයා ඳරිපුේණයි...!!!  

සොකු බයක් දැසනනලා මට.. ඇව්ලශ ලදී කියා... සලන කාසගන්ලත් සනසේ... 

සලනකාසේන්ලත් සමොන ඇව්ලශක් ලැදුනත්... කමක් නැශැ... අසප් නිේම 
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ආදසේ ක්තිය නිවා ඒලා දැසනන්සන් ලත් නැශැ...!!! මට බය මසේම ඇව්ලශ 

ලදී කියා...  

සමොකද කරන්න පුළුලන්...??? ආආ..?? දරු නැෂවිලි ගී... චටි උක්කු ඳැටවු... 

ම්ම්ම්... ශරි ශරි...!! මීටේ උනා.... තික...!!! අර පුංචි කළු තීන්ත කුප්පි... අන්න 

ඒලලින් පුංචි බබාසේ ලසේ ශැමදාම , තිකයක් තිසයනලා... ඔේ , එතසකොට 

බයක් නැශැ...  

යසකෝ ගණසදවි නුලන ඳශ සලන්සන් නරක ලැඩකදී කියයි වමන් 

කියන්සන්...!!! ඒ වුනාට මට සම් දැනුත් ඳශෂ උසන්... ශැබෑටම ඇයි ඒ..??? මන් 

ඇල්බට් නිවා ලත්ද..???? 

 

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

 

*******උත්වශ කරන්නම් ශමු ලන්නට ඔවුන්සේ ඳෂමු ආදර ගීය වමගින්... ඇඳ 

විය සනොශැක... මන්ද මා මැව සිහිනයක් ලචන කරන්සනමි... එසශයින් එය ආදර 

කම්මුල් ඳශරකින් අලවන් විය ශැක... සශෝ එතරම් ලත් දුර යා සනොදී නැලතිය 

ශැක... සමය සෝකාන්තයකි... මන්දැයි සනොදනිමි... ඇයට අලය ඇසේ ආදරය 

හිමි ඒ කුමරු ඇසේම සදසනසත් ප්රතිබිම්බය සව සඳන්වීමටය... එසතක් ඈ 

සවසනශව රශසින් රන්දයි...  

සදයක් කියන්නම්... ලේතමානසේ ක්රියා කරන ආකාරය අනුල අනාගතය  

සගොඩනැසගයි... ඔයාසේ ජිවිත සිත්තම ඔයාම අඳින්න... කිසිමසද්කට ලැසටන්න 

එඳා.. ලැසටන ශැසමෝසගම ක්තිය සලන්න... අත්ලැක් සලන්න..!! ශැසමෝසගම 

වතුට සලන්න... දුක සබදාගන්න සනසලයි... දුක නැති කරන්න උත්වශ ගන්න...  

කුමන චණ්ඩ සුෂඟද තාලකාලිකය... සදවතියක විරාමයකට අලවර...! යා යුතුල 

ඇත... නමුත් නැලත එන්නම් ඔබ වැම ශමුලට... ශසිනි වමගින්... එසශනම් මා 

මිතුරන්ට... මසේ පුංචි ඳවුසල් වාමාජිකයන්ට  සයන්  ය...!! ********    
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