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වෑන් රාය දහ ායක නිවසසේ සෙට්ටුසවන් ඇතුළු කර සදසේලියට සිටුවා තිබූ අරලිය ෙස් අතරින් 

තිබූ පටු මඟ ඔස්සසේ ම ාව තණසකොළ වවා කේපාදු කර  ලද මිදුළට ඇතුළු කර  විටම 

සයසහන් දුටුසේ මිදුසේ සකො ක උණ පඳුරක් යට වූ සකොන්ක්රීට් අන   මත වා ව  ව වෑන් රාය 

සදස බලා සිටි  සසොහාන් ය. රාය  ැවැත් වූ විට සැමට ම සපර ඉන් ඉවතට පැ ෙත් සයසහන්, 

සසොහාන් සිටි සදසට ෙමන් කසළේ, රනින්ඳුසේ දෑස් මෙහැරීමට අවස්ාාවක් ලැබීම පිළිබඳ 

සැහැේලු වූ සිතිනි. 

දහ ායක නිවස පිහිටා තිබුසන් ඉතා සිත්කළු පරිසරයක ය. සයසහන් කවදත් සේ සිසිේ න න්දර 

පරිසරයට ප්රිය කසළේ ය. නිවස පිහිටි ඉ ම ්ක් පසන්න් මහවැලි ෙඟට බෑම්ේව මාමා  ව තිනිනි. ්ම 

බෑම්ම මායිේ කරමින් නිමවා තිබූ තරමක් මිටි, කළු ආසේපිත යක  වැට වසාසෙ  වැඩී තිබුණු 

වැේ සරෝස පඳුරු වල පිපි රතු පැහැ සරෝස මේ වල න වඳ ඒ අවට වාතය තුළ ඇති කසළේ මත් 

බවන්. ්ක් තැ ක පම ක් පහළ බෑම්ම සදසට බැසිය හැන් පටු ප ව සපළක් විය.    

්ය අසෙොස්තු මාසය වූ නිසාසවන් මහවැලි ෙඟ පටු දිය මාරාවක් පමණක් විය. යක  වැටට 

ඇතුළතින් විසේ උණ පඳුරු සපළක් දිය පිපාසාසවන් සමන් බෑම්ම සදසට  ැමී ඇත. සසොහාන් 

වා ව  ව සිටිසේ ්වන් උණ පඳුරක් යට ඉදි කළ සකොන්ක්රීට් අන  ක ය. 

අරලිය මේ න ෙන්ධය හා මුන ව ආ සරෝස මේ න වඳ විදිමින් සයසහන්, සසොහාන් සදසට ඇවිද ය  

විට සසොහාන් අන නින්  ැගිට සයසහන් සදසට ඇවිද ආසේය. 

"සයසහන් මේලි සෑසහන්  කාසලකට පස්සස දැක්සක..." 

"අපි ගිය පාර ආව සවලාසව අයියා හිටිසේ  ෑස .." 

"ආහ්.. ඔේ මේලි.. ්දා අපි සසට් ්කක් අනුරාධපුසර්ථන ගියා.. යාළුසවක්සෙ සෙදර..දන් වස  

ඉතින් කට්ටිය සසට් කර ෙත්තම බෑ න්යන්  බෑස ..ඇරත් ඉතින් ෆන් ෙන්  තරමක් සේ කාසල 

විතරයිස ,  ැද්ද..?. අපි ඒ පැත්සතත් ්න්  හිතන් ඉන්ස . යාළුසවො සසට් ්කක්ම ඉන් ව ඒ 

පැත්සත..ොේසලම ස සේ, මාතර පැත්සත..අකුරැස්සස..තාම ෂුව'  ෑ.. ආසවොත් ්සහත් ්න්  

තමා හිතාසෙ  ඉන්ස .." 

"අයියා දැන් ෆයි ේ ද?" 

" ෑ මේලී තව ඉය' ්කක් තිසය වා ්සහේ පිටින්ම...සේ.... කැේපස් ජීවිසත් සසොමි ද.?. අපරාසද 

සමසහේ ඉේලුසේ  ැත්සත.  ැත් ේ අසේ සෙදර ඉදන්ම යන්  තිබු ා..." 

“කලේබු සමසහට ව ා ලඟස .. ඒකයි ඉේලුසේ....” 

"තාම ගිටාර්ථන ේසේ කර වද…මමත් පටන් ෙත්තා ඉසෙ ෙන් .. සකොසහද, වැ ත් ්ක්ක.. වැසේ 

සකොට උ .." 

"ඉදලා හිටලා කර වා අයිසේ.. මටත් සවලාවක්  ෑ…..සේ කාසළ මහවැලි හිදිලා සන්ද..?" 
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"මාර පෑවිේල...්සහේ සමසහට අන්ත ඇති?" 

"මාළු සෙදර සේ සකොට කරවල සව වා…" 

"හිහ් හී.. ඒකටත් ්ක්ක වහින්  ෙත්තාම සකොර සවන් ම වහි ව,  ැත්ද? මාළු පී  පී  

සෙදරටම ් වා.." 

සයසහන් කට සකොනින් සි හන  ා පමණි. ්කම පම්සේ සසහෝදර සසහෝදරියන්සේ දරුවන් 

ම් ත්, හමුවන්සන් කළාතුරන්න් බැවින් සයසහන් සහ සසොහාන් අතර තිබුසන් දුරස්ත මිත්රත්වයන්. 

සේරසදණිය නීති පීඨසේ සතව  වසසර්ථන සින සවක් වූ සසොහාන්, සයසහන්ට ව ා වසර කීපයන්න් 

වැ වමහළුය. සයසහන් තරමටම ස ොවූවත් සසොහාන්ට ඇත්සත් ද ක වසේ සපනුමන්. 

“Let me be the love that comes from the sun…. 

I wanna be the rainbow rising on…” 

සදසද ාසේ කාාව අතර මඟ  තර කරමින් සසොහාන්සේ ජංෙම දුරකා ය  ාද විය. 

"්ස්න්යුස් මී මේලී.."යැයි න්යමින් පැමිණි ඇමතුම ලබාෙැනීමට සසොහාන් මදක් ඉවතට ගිය 

සහයින් උණ පඳුර යට වූ දිෙ සකොන්ක්රීට් අන   මත හිඳෙත් සයසහන්, පහලින් ෙලා බැසි මහවැලි 

ෙඟ සදස බලා හිදින් ට විය. ෙඟ සදසින් හමා ආ සිහිේ න ළං සයසහන්සේ හිස සකස් අම්ේ කර 

දැමීය.  

ඇමතුම සෙ   ැවත පැමිණි සසොහාන් ද සකොන්ක්රීට් අන සන් සකලවරක වා ව විය. 

"යාළුසවක් සකෝේ කසර්ථන.. මේලිලා රෑට සමසහේ  වති ව ද,  ැත් ේ ආච්චි අේමලා දිහා 

ය වද?" 

"ලන්ච් අරන් ය වා මං හිතන්සන්.." මහවැලි ෙඟ සදසින් ස තු ඉවතට ස ොසෙ  ම සයසහන් 

පැවන සේය. 

ඔම්න් සිටි සදසට පැමිණි ස තුමීත්, රුවන්දීත්, රනින්ඳූත් මුලින්ම හන  වූසේ සසොහාන්සේ 

සදස තටය. 

"ෂඃ.. කම්ද ඒ.. සයසහන් බදින් වත් ඉන්  සක ාද..ආ..." 

රනින්ඳූත්, ස තුමීත්, රුවන්දීත් සදසට බැේමක් සහලූ සයසහන්  ැවත මහවැලි ෙඟ දිය මත 

සදස ත රඳවා ෙත්සත්ය. 

"අසේ  ංගිසේ යාළුසවක්.."  
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සසොහාන්ට තවත් ප්රශ්්  ඇමාමට ඉ  ස ොතබා ්සත ට පැමිණි ස තුමී, "සසොහා අයියා දැන්ම 

තියලා සප්රොක්ට සවලාද..ආ.. දැන් හරි ආ ේබරකාරයලු සන්.. මම ස සේ, චූටි න්යන්සන්.." යැයි 

පැවන වාය. 

"සේ මම ද.. චූටිසේ සමොසළත් චූටි නිසා ්යා න්ය  සද්වේ ඒ තරේ ෙ න් ෙන්ස පා ස තූ.." 

යැයි පැවසූ සසොහාන්සේ දෑස් සයොමුව තිබුසන් රනින්ඳු සවතය. රනින්ඳූ ඒ බැේ ස ොදුටුවද, ්ය දුටු 

ස තුමී සි ාසසමින්, "ඇයි සමොකද සමයා දිහා බලාසෙ  කූඹිසයක් වසේ සකළ 

ගිලින්සන්..ඔයාට සමයාව සේන්ස  පැණිරස කෑමක් වසේද සසොහා අයියා.."යැයි ඇසූසේ 

සසොහාන් ලැජ්ජාවට පත් කරමිනි. 

ඇසේ සමොළය කු ා බව පැවමාම නිසා සසොහාන් සමඟ අම ාපව සිටි රුවන්දී ්යට මහ හ වන් 

සි ාමාම නිසා ඇය සදස ඔරවා බැලූ සසොහාන්, ස තුමී සදස බලා සි ාමා, " ෑ ස තූ, අපි දන්ස  

 ෑස  ඔයාට සමච්චර ලස්ස  යාළුසවෝ ඉන් වා න්යලා.." යැයි පැවන සේ රනින්ඳූව දෑසින් 

සපන්වමිනි. 

"ඇයි ඒ.. මසේ ලස්ස  දැක්කම හිතාෙන්  බැරිද මසේ යාළුසවො සකොයිතරේ ලස්ස ද න්යලා 

ආ..?" 

"අසපෝ ඔයාසේ කට සේ පාරවත් සෙදර තියලා ආසේ  ැද්ද ආ...සකෝ ඉතින් යාළුවව අපිට 

අදුන්වලා සදන්ස   ැද්ද දැන්ම..." 

"සමයාට මාර හදිස්සිය මසේ යාළුවව අඳු  ෙන් .." 

සයසහන් ්ක් වරක් සහෝ තමා සදස බලාවියැයි සිතමින් ්විට ඔහු සමඟ සි ාමාමට බලා හුන් 

රනින්ඳූසේ දෑස් සයොමුව තිබුසන් මහවැලි ෙඟ සදස හිස් බැේසමන් බලා සිටි සයසහන් සවතය. 

ඔහුසේ මුහුණ සදස අම්රුදු දහස් ෙණ ක් ම්වද ්කම ඉරියේසවන් සිටිමින් තමාට බලා සිටිය හැන් 

බවට ඔට්ටු අේලමින් සිටි රනින්ඳූසේ සිතට සසොහාන්සේත්, ස තුමීසෙත් කතාව ස ොඇන  ාය. 

රනින්ඳූ දෑස් ඉවතට ස ොසෙ  ම ඔහු සදස බලා සිටිනු සයසහන් ස ොදුටුවා ස ොසේ. ඇසේ 

අහිංසක මුහුණ සදස වරක් සහෝ බැලීමට ස ොහැන්  වම පිළිබඳ ඔහු සිත තුළ වූසේ ද 

ක ස්සේලන්. ්හත් ඒ මල ඔහුට හිමි  ැත. ඒ බව ඔහු දනී. 

රනින්ඳු තිෙැස්මා පියවි සිහියට පැමිණිසේ, "සේ තමා රනින්ඳූ.." යැයි පවසමින් ස තුමී ඇසේ 

උරහිස මත අත තැබීම නිසාය. " ඔයා දන් වත් ඇති, සමයාසේ තාත්ති තමයි මිනිස්ට' 

වික්රමාාහු.." 

"ඕහ්.. ඇත්තද.. සමොකද මම ස ොදන්සන්.. කැන් ව වලත් තිය වා සන්ද ඔයාලසේ ත්රී ස්ටා' 

සහොසටේ ්කක්.." සසොහාන් විමන සේ රනින්ඳූ සදස බලමිනි. ඔහු සදස බලා මද සි හවක් පෑ 

රනින්ඳූ සපොසළොව සදසට ස තු බර කර ෙත්තාය. 

"රන්ඳූ, සමයා තමා සසොහාන් අයියා..ඔයා දන් වසන්..." 
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"හායි…..." සසොහාන් සදස බලා මද සි ාවක් පෑ රනින්ඳූ පැවන වාය. 

සමසතක් සවලා ෙඟ සදස ස ත් සයොමා සිටි සයසහන් හිඳ සිටි තැනින්  ැගිට, අසළ වූ ප ව 

සපළන් පහළට, මහවැලි ෙඟ සදසට ෙමන් කසළේ ය. කවදත් සයසහන්සේ ඇන ර ප්රිය කළ රුවන්දී 

ද සසොහාන්ට ඇද කර, "මාත් ් වා න දු අයියා.." න්යමින් සයසහන් පන  පසින් දිව ගියා ය. 

සසොහාන් " ංගී සමො ාද ඒ සලවේස් වලට කරන්සන්... බසයෝමද?" යැයි රනින්ඳුසෙන් අසනු 

සයසහන්ට පිටුපසින් ඇන සන් යන්තමිනි.  

ෙං නිේ යට බැසි සයසහන් න ළඟ විසින් අම්ේ කර හැරි හිසසකස් අතරින් අසත් ඇඟිලි යවා 

අම්ේව මුහුණට වැටුනු හිසසකස් පිටුපසට කසළේ ය. ෙං ඉම්ර පසසක වූ ෙලක් මත වා ව වූ 

සයසහන් අසළ සිටසෙ  සිටි රුවන්දී සදස බලා  ැෙණියක් පිළිබඳ වූ සසස හසින් යුතුව 

හි ැහුසන් ය. 

"කැේපස් ්ක සහොඳයි ද න දු අයියා...." 

"අම්ලක්  ෑ ඉතින්.. සහොඳයි....." 

"මමත් හිතන් ඉන්සන් බසයෝ කරන්  තමා....සලෝය' සකස ක්  ේ සවන්ස   ෑ කවදාවත් ම..." 

"ඔයාට තව කේ තිසය වසන් චූටි.. දැන් ඕ සලවේ වලට ක්ලාස් ය වද?" 

"අසපෝ..මතක් කරන්  ්පා.. ්පා සවලා ඉන්සන්...සමො වට සේ ්ක්සෑේ න්ය  සද්වේ 

තිසය වද මන්දා, සන්ද.. අසේ අයියසේ වැසේම අේමට න්යලා මට බන් ව  ්ක වැ  

කරන්සන්  ෑ න්යලා....තව අම්රුදු ්ක හමාරක්ම තිසය වසන්..." 

"අයියා ඔයාසේ සහොඳට න්යන්සන්.. සරේේ සටන් සිලබස් ්සකන් තමා ්ක්සෑේ ්කට වැ වසයන් 

ම ්න්සන්.." 

" අසන් ්යාසේ සහොඳ මම දන්සන්  ැද්ද.. මම ්යාසේ වැ  ෙැ  අේමට න්ය  නිසා ්යා ්සහම 

කරන්සන්....." 

න්සිවක් ස ොන්යූ සයසහන් ඇය සදස බලා සි ාන සන් ය. 

"හරි ඉතින්, ්තසකොට මන් න්ය  ්කට ්යා න්ය  ්ක කැපිලා ය වා තමයි...ඒ ම් ාට වැ වපුර 

න්යන්සන් ්යාසන්...." සයසහන්සේ සි හව සත්රුේ ෙත් රුවන්දී කටකාර සලස පැවන වා ය. 

නිමට  ැමුණු රුවන්දී අසළ වූ පැතලි තිරුවා ා ෙේ සපොත්තක් අහුලාසෙ  ්ය ජල තලය මත 

න්හිප වරක් සපොලාපනි  සලස ෙඟට විසි කළාය. තවත් ්වැනි ෙේ කැබලි සසොයමින් රුවන්දී ෙං 

ඉම්සර්ථන ඇවිදින්  වූසයන්, ෙඟ සදසට  ැමී ඇති උණ කඳක් මත මාළුවකු පිහි ා ය  සතක් රැක 

සිටි දිලිසස  නිේ පැහැ පියාපත් වලින් යුත් මේ පිළිහුඩුසවකු සවත සයසහන්සේ සදස ත් සයොමු 

විය. 
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************************************************************************ 

සයසහන් ස තු මා සයන් ඉවතට යාම රනින්ඳුසේ සිත සේද ාසවන් පුරවාලීය. ඔහු ගිසේ ඇසේ 

හදවත සපර ස ොවිඳි පාළුවන්න් සවලමින්, ඇය සදස බැේමක් සහෝ ස ොසහලා ය.  

හැඟීේ සැෙ වමට අසපොසහොසත් ම්වද ඇසේ මුහුසේ වූ දුක් බර අඳුරු පැහැය සත්රුේෙත හැන් 

වූසේ ස තුමීට පමණි. සසොහාන් රනින්ඳුසෙන් ඇසූ පැ යට " ඔේ ්යා බසයෝ තමා කරන්සන්.. 

මසේ ක්ලාස් ්සක්මයි.." යනුසවන් ස තුමී පිළිතුරු දුන්සන් රනින්ඳූට හැගීේ යටපත් කර 

ෙැනීමට කාලය ලබා සදමින්, ඇය අපහන තාවයට ලක්  වම වැලැක් වම සඳහා ය. 

"සමසහේ ලස්ස යි සන්ද රන්දූ?... ආච්චි අේමලාසේ සෙදර තිසයන්ස ත් මහවැලි අයිස මයි. 

්සහේ සමසහටත් ව ා ලස්ස යි. සහොසටේ ්කක් වසේ." ස තුමී පැවන සේ රනින්ඳූසේ සිත 

සව තක සයොමු න්රීසේ අදහසිනි. රනින්ඳූසේ සිත රිසද  සැම විටම ඇයට සසහෝදරියකට සමන් 

ආදරය කළ ස තුමීසේ ද සිත රිදිනි. 

"ඇයි ස තූ ආපු ෙමන්ම ආච්චි අේමලා දිහා දුවන්  හදන්සන්..  ව ර්ථන ්කත් සමසහන් අරන් 

ගියා ේ ඉවරසන්.." 

"අපි ්සහට න්ේවා සසොහාන් අයියා,  ව ර්ථන ෙන්  ් වා න්යලා....ආච්චි අේමා මඟ බලාසෙ  

ඇත්සත ් කේ..." 

"ඒක ස සේ රන්ඳූ.." සසොහාන්සේ ඇමතීම නිසා ඔහු සදස බැලූ රනින්ඳූසේ ඍජු බැේසමන් 

අපහන තාවයට පත් සසොහාන්, "අපි ්සහම කතා කලාට කමක්  ෑසන්...?" යැයි විමන සේ ය. ්යට 

කමක්  ැතැයි පවසන් ට සමන් මද සි ාවක් පෑ රනින්ඳූ අත් වැසට් පිපි රත් පැහැ සරෝස මේ මත 

ස තු රැසදේවා ය. 

"සේ.....ඔයා විතරද ඔයාලසේ පේසේ ඉන්සන්....සේ... මම ඇහුසේ සසහෝදර සසහෝදරිසයෝ 

කම්රුවත්  ැද්ද?.." 

"ඉන් වා.. අක්කා සකස ක් ඉන් වා....." රනින්ඳූ පිළිතුරු දුන් ා ය. 

"ඔයාසේ ෆයි ේ ්ක්සෑේ ළෙයිද සසොහා අයියා..?" ස තුමී විමන වා ය. 

"අසපෝ  ෑ.. ඒවට තව කේ තිසය වා..." 

"දැන් නීතීඥ මහත්තයා, කැේපස් ්සකන් නීතිඥ ස ෝ ා සකස ක් ම සහොයාසෙ ද ඉන්සන්?" 

"ඒවටත් තව කේ තිසය වා ස තූ... සකෝ ඉතින් තාම ෙැළසප  ස ෝ ා සකස ක් ලැබුස  

 ෑස ..." 
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ස තුමීසේත්, සසොහාන්සේත් කතාව අතර තුර රනින්ඳූ සරෝස මේ පිරි අත් වැට සදසට 

පියමැන් ා ය. සරෝස මලක් ඇසේ සරෝස පැහැති ඇඟිලි තුඩු අගින් මෘදුව ස්පර්ථනශ් කර රනින්ඳූ 

මදක්  ැමී ්ම සරෝස මල සිපෙත්තා ය.  

"ඒක ස සේ ස තූ...දැන් ඔයාලසේ සයසහන් අයියටත් සදොස්තර ස ෝ ා සකස ක් ඇති සන්ද 

පැකේටි ්ක පැත්සත..?" 

"ආආහ්....." රනින්ඳූ සේද ාසවන් හඬක්  ැගුසේ, සසොහාන් ප්රශ්් ය අසා ඉවර කර වාත් 

සමඟමය. 

"සමොකද උසන්....." යැයි අසමින් ස තුමී රනින්ඳූ සවත දිව ය  විට සසොහාන්ද හුන් තැනින් 

 ැගිට ්සදසට පය ඉක්මන් කර පිය මැන්සන් ය. 

රනින්ඳූසේ ඇඟිලි තු  මත රතු පැහැ සේ නිඳුවක් විය. රනින්ඳූසේ සේ ෙල  ඇගිේසලන් 

ස ොරිසද  සලස අේලාෙත් සසොහාන් " සමොකද ම්සන්...සරෝස මසේ, සරෝස කටුවක් ඇනු ද.?" 

යැයි විමන වා ය. 

ඔේ යැයි කීමට සමන් හිස වැනූ රනින්ඳූ සසොහාන්සෙන් අත මුදාෙත්තා ය. 

"ඉතින් සමොකද සේ අ න්සන් ආ.....සපො ව තුවාලයක්ස  ළමසයෝ...." රනින්ඳූසේ කඳුළු පිරි දෑස 

දුටු සසොහාන් කරුණාවන්ත හඬින් විමන සේ ය. 

න්සිවක් ස ොවිමසූ ස තුමී කඳුලින් පිරි රනින්ඳූසේ දෑස සදස බලා සිටිසේ සේද ාසවනි. 

රනින්ඳුසේ සිත සහොඳින් ම හඳු ාසෙ  සිටිසේ ස තුමී ය. 

සදසකොපුේ සතමමින් සදස සතන් ක ා වැටුනු කඳුළු රනින්ඳූ පිටිඅත්සලන් පිසදා ෙත්තාය. 

"්න්  රන්ඳූ ඔය සේ ටික සහෝදලා දාමු..."යැයි පැවසූ ස තුමී, රනින්ඳූසේ අස ක් අතින් 

අේලාසෙ  ඇයව අසළ වූ ජල කරාමය සවත කැටුව ගියා ය. කරාමසේ ෙලා ය  ජල පහරට අත 

ඇේලූ රනින්ඳූ ඇඟිේසේ වූ සේ සසෝදා දැමීය. 

ජල පහසර්ථන හ  සමඟ නිවස සදසින් ඇන සන් න ජාතාසේ කට හඬය. 

"සසොහාන්...... අනිත් අයත් ්ක්ක ්න්  සත් සබොන් .." 

ජල කරාමය අසල හුන් රනින්ඳූත්, ස තුමීත් ්සහේමම නිවස සදසට පියමැන් හ. සසොහාන් ප ව 

සපසළන් පහලට බැස්සසේ සයසහන්වත්, රුවන්දිවත් කැටුව ඒමටය. 

නිවස සදසට පිය මැන්  රනින්ඳූසේ සිතට  ැගි ්ේවේ ජයසකො ව මහතාසේ සින්දුවක් නිසා 

අලුත් වූ කදුළු පාර ඇය ස තුමීට වත් ස ොසපස   සලස අත්සලන් පිස දැමුවා ය. 

 



විෂ්මි ප්රාර්ථනා ා         www.novelslk.wordpress.com  

 

සරෝස මලක කටු ඇනු ා.. 

හද පතුසලන් සේ ෙැළුවා... 

මේ සපති මත සේ හැළු ා.. 

මල රතු පාටින් දිලු ා.. 

සරෝස මලට  ෑ රිදුසන්.. මසේ සි ා රැේ  ැගුසන්.... 

 

සරෝස මලක කටු ඇනු ා.. 

ස තගින් කඳුලක් වැටු ා.. 

මේ සපති මත ්ය රැඳු ා.. 

පිනි නිඳුවක්  ව දිලු ා.. 

සරෝස මලට  ෑ රිදුසන්......මසේ සි ා රැේ  ැගුසන්.......... 

 

හිරු අවරට සෙොස් ගිළු ා.. 

සරෝස මසේ සපති හැළු ා.. 

හදවත ඉන් නිඳ හැඬුවා.. 

මල මත පර  ව වැටු ා.. 

සරෝස මලට  ෑ දැ නුසන්…….හදවත සපේ කළ අරුසේ.. 

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

 


