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„මල් වරාසේ දුන්න උදුර ගත්ත ස ොල්ා මන්...,  

ආලන්ත හී විදින්න මාත් එක්  යන්.., 

ස ෝඩු දාා අන්තිසේදී  ඳුළු ස ොන්න නේ..., 

අනංගය ත් එක්  දීග  න්සන් සමොටද  න්...?‟ 

ශත්තිව්ලට ගශපු  ා සේ කිව්ලලු...! ඇශැරුණා සන්ද...?? ඇහුනද දන්නෑ 

මසේ ඳද ලැල් ශතර.... අයිසයෝ ශසිනි තමයි ඉතින්....!! ස ොසශද..??? මටත්  ට 

තියන් ඉන්න  ෑ සන්...!! හීසනන් හිනාසලසනෝ දකිනස ොට මාල නි න් කිති 

 ැසලනලා ලසේ... ඉතින් ස ොසශොමැයි  ට පියන් ඉන්සන්...?? අසන් ද 

කියන්සන්... සන්ද අසන්..??  

“ශසිනි   ා..., ඔයා වෑසශන සලාලක් නිදාගත්තසන්... අසන් අසන්... හීසනන් 

 ාලද දැක්සක්...??? නින්සදන් හිනාවුණ ශැටි..!! මට ඒත් හිතුනා මාල අමත  

 රාලද්සදෝ කියා... අමත  උනා සන් සේ ස ොල්ල...?? ඔසශොම තමයි ඉතින් 

ශරි ගියාම..!” 

නිදි සදව්දුල තුරුසල් උණුහුේ සලමින්  ාගත්තු ඒ විසව් ය... මසේ මැණි ල 

සුලඳත්  රා ලසේ... සව්දනාල  සවේයාලක් ලත් නැශැ. දැන් අනිත් ඇශැ 

යන්තමට අරිනලා... ඒත් වැත් මට ක්ස රුණු ඇශැ , එයාසේ වගයටත් සල්  

රතු ඳාට තිලිණ  රා... පුංචි  යකුත් දැසනනලා මට. හිරු දුටු පිනි ලසේ ඒ  ය 

මටත් සශොරා අතුරුදශන් සලා... ඇයි ශත්සදයියසන් ස ලි ඳැන්චිසේ මසන් 

ආදරණීය හිනාලක්...!! මට නේ සරෝවමල් දශව  වි සිත වීම ඳරාදයි... ඔය 

සරෝව  ේමුල් දලසවම උනත් ඉඹින්න පුළුලන් රත්තරසන්... 

අසන්සන්සන්ඒඒඒඒ..... සමොනාශරි කියන්නස ෝස ෝස ෝඕඕ...! 

“ ාලද දැක්සක්...??? එසශමත් කියන්න පුලුලන්ද..??? ඒ  රව රශවක්...!!! 

සමොනාද ඔය කුරුටු ගෑසව්...?? කියලගන්න අමාරු , අශන් ඉන්න එඳාසලන  වි 

ලියනලා ලසේ... සන්..?? ස ෝ සදන්න  න්න.” 

 
 ා හුන්සනමි ,  
ඇරඹුසලමි ඒ ගමන. 
සරෝව මල් යශනාලක් මත  ාගත සනොශැ  මා ඳතනා  ය…! 
සලසශව රය ,  ටු ය ;  
ඒ ඉම සනොසඳසනන ගමන. 
විඩා ර මනව යදියි යමක් ශැම ලර..., 
ආදරය...!!  
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ආදර සිහිල් දිය. 
සුරන්ගනාලක්ද..??   
නැතිනේ වමනලියක් දැයි සනොදනිමි…!! 
මට ජීවිතය කියා දුන්.., 
ඒ ්සව්ත සවව්ලන්දිය. 
 
මට සිත් කිරි සඳොලන මා සවොයුරිය…,  
මසේ ශද ගැව්සමහි හිමි ාරිය..; 
සදසදන සුන්දර  .., 
ක්තිමත්  .., 
මසේ සොල..!!! 
ස සව මා ඳරදිේද සේ අරමුණ..??? 
ලැසටන්නට යන මා නගා සිටුලන…,  
ආදරය..!! 
 ය ගන්සනමි..!!  
ඔ  සලනුසලන්…! 
ඔ  වමගම හිද. 
 
ස සව සලන් සලමුද අඳ..?? 
ඈ මා  ශද ගැව්සමහි හිමි  ාරිය ලන  .., 
මරුත් ඳරදින සේ සනොකිය සඳම..; 
අලවන් ලනු ඇත ;  
ඳතනා විසින්…  
දිසන .., 
එයයි  අඳ ජිලය  නා..,  
අලවන්  ලය…!!! 
ඒ සඳමත් වමගම අලවන් ලනු ඇත..,  
සේ වවර ගමන..!!! 
 
“ේේේ..., එච්චර දුර යයිද අසේ ව් එ ...?? අයිසයෝ ඔයා දන්නැද්ද ?? ඔයා මට 
ව් උනාට ; මන් ඔයාට ම ඉව් සන්..!! හිහි..හි..හී.. ඔයාල ස ොසශොම නේ 
අමත  සලන්න ද අසන්..?? අමත  සලන්න මන් ඔයාල දන්න එ ක් යැයි...!! 
ඔයා  වුද ශැ ෑටම ආආආ...??? ඔයා  වුද ?? මන්  වුද ?? අපි සදන්නම 
 වුද..??  වුද  වුද..???” 

“නරක් සලා ශරියට..!! ලැඳිරි. දිල උලුක්  රන්නත් එනලා... හිහී.., ආවයි සන්ද 
සමසශම ඉඹිනලට..?? හුව්ම ලදින  ේම ංසලා , එ   ේමුක් ඉඹින 
ගමන්..., අනිත්  ේමු ආදසරන් අතගානලට...?? කියන්නස ෝ මැණි ...!” 

“අසඳෝ නෑ සඳොඩ්ඩක්ලත් නෑ... පිව්සුද ඔයාට...??? ඔයා දන්සනම නෑ ලසේසන් 
අශන්සන්...!! සේ ස ොල් නේ.., සසඩක් ට ලත් ඉන්න සදන්නැති ශැටි...!!! 
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අසන් අසන් සමොනාද ඔය අල්න්සන්...??? අේසමෝ...; හුරතසල්ටසන් කිව්සව්. 
දුස න්  න්න එඳා ඳැට්සටෝ... අල්න්න තල. ශංව ඳැටවු නිදි... වනීසඳට ! 
ඒ  සනසව් සමොනාද මසේ ඔච්චර  න් හිටිසේ ??? මන් නිදිසගන 
නැගිටිනස ොට.... ස ෝ කියන්න  න්න ?? කියන්න ඳැට්සටෝ...!!” 

“මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි නිදාසගන ඉන්නලා දක් මසන් ඔය... ඉතින් මන් ශැඩ 
 ැලුලා ඔයාසේ. සරෝව සඳති ලලින් ශරි ව්වනට ඔයාල මල මැණි ..  න්න 
හිතුනා මට. හීසනන් හිනාවුන ශැටි , තාසට හුව්ම ගත්තු ශැටි... මට හිතුසන් 
පුදුම තරේ ව්වන  ාව්යනයක් රව විඳිනලා කිය මන්...!! ඒ රව නේ නිමක් 
නැශැ. ේේේ.., සශොර ස ල්. ඇයි යටිසතො ශැපුසව්...??? හීසනන්  ාලද 
දැක්සක් ඔයා..???” 

“සලන  වුරු දකින්නද අසන් මන්...?? මසේ රිෂා ඳැටියල තමයි... හිහී , 
ශසිනිසේ රිෂා ඳැටියසන් ඔයා. ේේේ ,  න්ඩි   ාට  ෑම ඕසනලු රත්තරසන් ! අද 
මට  යි  ලනලද ඔයා...??? රවට අනා ..,  ට  ට.” 

ආදරසයන් එකිසන ාට වමීඳ වීම කියන්සන් මශ පුදුමා ාර සදයක් !! අපි තලත් 
ංසලන්න ඉඩක් නැති තරමටම එකිසන ාසේ සලා... ඒත් , සේ සුන්දර ඒ 
ලසේම පුංචි සද්ලල් ලලින් තල තලත් වමීඳ සලනලා. පුදුමයි , ශරිම පුදුමයි මට...!! 
මන්  ලදාලත්  ෑම පිළිසල ට අනාසගන  ා නැශැ.... ඔසශේ  නලා. අද 
එසශම  ැශැ...! මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කිට  ෑම  ලන්න ඕසන්. ඇත්ත මට  ත් 
ගුලියක් ගශන්න ලත් ශරියට  ැරිල ඇති... ඒත් සේ පුංචි  ත්  සට් මසේ ආදසේ 
තිසයනලා... ඉතින් රව සලන්නම එඳැයි !!! 

“ආයි..., මසේ ඇඟිලි...!! ශසිනි , සමො ද මැණි  සේ ??  ත්  ට සඳොඩි ලැඩියි 
ලසේ ස ල්ට...!! අසන් අසන්....” 

“අසඳෝ සමයාසේ තිසයන ආඩේ ර...! ආදසේට සශමින්සන් ශැපුසව් මන්... ස ෝ 
මසේ  ටලසට් පිහිදාන්න. නැත්නේසන් ! රවයි විශඟ...  සඩ්  ෑම උනත් ශරිම 
රවයි. ඔයාසේ අතින්  ත්  ටක්  න්න ැස න නිවා තමයි ඒ...!! මට ශැමදාම 
 ෑම  ලනලද ?? අසන්  ෑ කියන්න  ෑ ඔන්න සශොද ??? ස ල්සක් ශේබුනාම 
 ෑ කියයිද දන්නෑ... අසන් මට එසශම  රන්න එඳා ! නැත්නේ මන් මැරිා යයි.” 

“අසන් පිව්සි... මට සේ ඉන්න ස ල් සශොටම ඇති. මන් සේ ඇඟිලි ගැන ගැන 
ඉන්සන් ස ොයිසව්සල් මට ආදසේ කියයිද කිය...?? ඔය සරෝව සතොල් ල රව 
 ලදා  න්න ැස යිද කිය...?? එනලා සමතන ස ොරුල දාන්න...!!! ඔව් , 
මන් ශැමදාම මසේ සුරංගනාවි ට  ෑම  ලන්නේ. ඔයා  ෑම  ද්දී සමන්න 
සමසශම ඔයාල ඉඹින්නේ ස ෝ... උේේේේේමාමාආආ....” 

“ශා.., ශා ඔය ඇති ශසිනි   ා දැන්  ෑම  න්නස ෝ...  න්ඩිය පිරුණම 
තුරුලුසලා ඉන්නස ෝ ; ඔයාසේ හිත පිසරන ේම. නැත්නේ අේමි කියයි මන් 
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ඔයාල  ාගත්සත් නෑ කියා... එසශම උසනොත් ශැසමෝටම දු  හිසතයි. සන්ද ?? 
ස ෝ මසේ සශො ස ල්සන්... ශ්ේ , අන්න එසශම.” 

“අසන් එච්චර ආදසරයිද මට ?? නැත්නේ සඳසේතයිද ඔයා... ආආආ...???  ට 
ලසට් ගෑවිා තිසයන  ෑම ටිසක් රව  න්සන්...!! හිහිහී...,අසන් අසන් විශඟ... 
ආදසරයි කිව්සලොත් ඉඹා මරයි මාල. අේසමෝසමෝඕඕ...!! ඳැණි ස ොල්ා 
මසේ... සේ  ට ඔයා  න්න ඳැටිසයෝ.” 

 

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

අසන් මන්දා... මාත් ආත්මාේථ ාමී සලන්න ඳටන් අරන්. සලාල ට  ායත් 
එක්  මට පුදුම තරශක් තමයි එන්සන්... ඇයි සදයියසන් සමච්චර ආදසරන් 
ංසලා ඉන්න ැස න සුන්දර සමොසශොතලල් , ශරි ඉක්මනින් සගවිා යන 
ශැටි...!! එ  ඳැත්තකින්  ැලුලම , සේ දලව් ඉක්මණින් සගවිා යන එ  
සශොයිසන්....! ශසිනිසේ සව්දනාල අඩුසලා යයිසන්... ඇයි ඒ විතරක්ද ??? එයා 
මට ආදසේ කියත් කියයිසන් !! අයිම ගුණ්ඩු... ශසය... ශසේ..!!  

“රත්තරසන්..., ේේේේ.... මට  ාත්රේ යන්න ඕසන්. ඉතින් , අඅඅඅ.... එ  දිගට 
ඇව් ඇරන් එච්චර දුර යන්න  ෑසන් මට. මාල එක් න් යනලද ??? ඔයාසේ අසත් 
එල්ලිා.... ඔයා මාල අල්සගන , මසේ ඇව්සද  ඔයා සලා...!! 
අසන්සන්සන්ඒඒඒ.... සමසශම ශැමදාම ඉන්න ැබුනත්  මක් නෑ මට... ඔයා මා 
ෂඟින්ම සන් !!!” 

“ ාත්රේ...??? ඒ සමො ටද ශසිනි...???” 

හුටා...!! අයිසයෝ මසේ  ට... ස ෝ ටත්  ට ඉව්වර සලනලසන්. ස ල් 
සමොනලා හිතනලා ඇද්ද...?? තුන් හිත ලත් තිබුණු සදයක්ද ඔය මන් ඇහුසව්...!! 
අයිසයෝසයෝඕඕ... මඩු ලලිසගන් තාඳල්ා මට. ඕලා අශන්න සශො නෑ 
මැට්සටෝසටෝසටෝඕඕ.... 

“විශඟ... හිහි..හිහිහී...” 

“අසන් ශසිනි මට වමාසලන්න මැණි ... ඒ  කියවුනාසන් මට. ලැරදි අදශවකින් 
ඇහුලා සනසව් සශොද ??? ඒත් එසශම අශපු එ  ලැරදියි. සමොනා  රන්නද...??? 
සොකු  ල්ඳනාල සන් මන් හිටිසේ !! ඔයා දන්නලසන් ; මන්  වුරු ගැනද 
කිය හිත හිත ඉන්සන්....???” 

“පිව්සු ස ොල්ා...! ඒ ට  මක් නැශැ ලව්තු. මන් දන්නලසන් මසේ ස ොලු 
ඳැටියා ගැන... ආදසරයි මන් හුඟක්...!! ඉන්න තුරුළු සලන්න මන්. ස ෝ තුරුළු 
 රගන්න.... අසඳෝ රිසදන්නැශැ සමෝඩසයෝ....!!! ඔව් , ඔව්... හිත හිත ඉන්න 
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ඇත්සත් සිහින කුමාරි ගැන සන්...!!! ශැ ෑ සෝස දි එයාට සමච්චර ංසලා , 
ආදසරන් ඉන්න පුළුලන් උන එ  ගැන සන් !  වුද ශැ ෑටම ඒ 
ලාවනාලන්ති...??? මන් දන්න ස සනක් ලත් ද සරෝමිසයෝ...???” 

“අේසමෝ... එන්න යමු මසේ මැණි .... ඇව් පියන් ඉන්න. ඔන්න මන් තමයි දැන් 
ඔයාසේ ඇව්සද ...!! අන්න එසශම තුරුල් සලා සශමින් යමු... ශසිනි , එක්ස ෝ 
මන් ඔයාල ලඩාගන්න ද ??? එතස ොට ඔයාට තලත් සල්සි සලයිසන...!!” 

“නෑ ඳැට්සටෝ.... ඒ  ශරියන්නැශැ. ඉරියව්ල සලනව් සලනස ොට ඇව් රිසදන්න 
ගන්නලා.... ඒ  නිවා සමසශම යමු. ඇත්තටම මට එසශම යන්න තිබුණා නේ 
ස ොච්චර එ ක්ද සදයියසන්...!! සමොනා  රන්නද ?? පින නෑසන් මට ! ඔයා 
දැක් සන් මන් ඇසන්  හින ශැටි. ඇසේ ලාඩිසලන්සන ත් අමාරුසලන්..! ඒ  
ඇරිා යයි ඳැට්සටෝ. ඊට ඳව්සවේ හිසත් ශැටියට ලඩාගන්න ස ෝ... අසන් අසන් 
ඔය සමොනලද අල්න්සන්...??? සශොර ස ොල්ා.” 

“ඉතින් ඔයා මසේසන්... ඉතින් සේලත් මසේ...!! සලන  වුරු අල්න්නද මන් 
නැතුල...?? හිහී.., උේේ..ේමාආ..ආ... මසේ චීව් ම. ඔන්න ස ල්සල් දැන් ඇව් 
අරින්න සලාල ශරි...!! එක්ස ෝ මාත් ඇතුට එන්නද...??? අසන් එන්නේ..??” 

“ඇයි මසේ වමනෂ ඳැටියා...!! එයාටත් අල්න්න එක්  තමයි සේලා 
තිසයන්සන්. ශා , ආවත් ඇති ඇතුට එන්න...! ගුටි සනො ා ඉන්නයි කිව්සව්... 
එලියට සලා. ඔන්න මාල දා යන්නෑ සශොසේ...!! සමතනටම සලා ඉන්න 
ඕසන්. ගිසයොත්සන්..., ඇවිත් මන් ඔය සතොල් ශඳා ශඳා දානලා.” 

 

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

 

ස ලි ඳැට්ටා ල ටි ක්  ය  රන්න ඕසන්.... ේේේ , සමො ක්ද  රන්න 

පුළුලන්...?? ශරි !! අඩියක් සද ක් ඉන්න තැනින් ඳව්වට යමුස ෝ.  මු සමයා 

ඇව් ඇරා  යිද කියා.... නැත්නේ එසශමම ඉන්  තා රයිද කියා...! 

තරශ යන්සන් නෑ කිය නේ මන් දන්නලා. ඒත් අසන් මන්දා ?? සුරංගනාවී ට දු  

හිතුසනොත්...??? ආදසේ ලැඩි උනාම පුංචි සද්ටත් දු  හිසතනලසන... ේේේ..., 

ස ොසශොමශරි තුරුළු සලා හුරතල්  රාම සවේරම ශරි...!! ඔන්න ව රැජින 

එන්නයි ශදන්සන්... වද්ද නැතිල ඉන්න ඕසන්....!!! 

 

“විශඟ... විශඟ... හිහී..., මට ඔයාසේ සුල දැසනනලා මසේ මල් කුමාරයා. ඇව් 

අරින්න ඕන නෑ... සශොයාගන්නද මන්....??? එසශම ශැංසගන්න  ෑ ඔයාසේ 
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ස ල්සගන් ශරිද...??? ස ෝ , ඇවිත් මාල තුරුළු  රගන්න... ; දශයට ගනින්න 

 ලින්. නැත්නේ මන් , ඔයාට මාල ඉඹින්න සදන්සනම නෑ....!!” 

 

ගණන්  රන න් ඉන්න හිත සදන්සන්  ාටද...??? ඇරත් ඇත්තටම ඉඹින්න 

සනොදුන්සනොත්...?? සමයා හිතන් ඉන්සන් සමයා ශරි ඳාටිය කිය...!! ඔව්සන් , 

ඳාටිය තමයි.... මරු  ෑල් ඕයි...!!! ඒ පුන්ව ඳරදන මණු සඳොඩ්සඩ් සව්දනාල  

සවේයාලක් ලත් නැශැ... මන් මත්  රලන සිනශලක් විතරයි. අහිංව  හිනාලක්...! 

නිසි තැන රැද වුනු ස ොන්ඩ  රල් සද ... ස ලි ඳැන්චිට ශැමදාමත් ලසේ පුදුම 

තරේ හුරතල් සඳනුමක් අරන් ආලා. ේේේ..., ලඩාසගන ඉඹින්න පුළුලන් දලසවම 

උනත්...!! සමොනලා  රන්න ද තලම අලවර නැශැ සන්...!!! 

 

ඇව් වනීඳ සලන දලව ඉක්මනට එනලා නේ...! එදාට මසේ සරෝව මල් ඳැටික්කි 

එයා ආදසේ  රන ස නාල... එයාසේ වමනෂ ඳැටියල මට ඇව් සදස න් 

සඳන්නාවි. ඔව් , ඇව් ල ේරිතිබිේ ය විදියට.... මන් දන්නලා ඒ සලන  වුරුත් 

සනසව්... මමයි... මමම තමයි...!!!! 

 

“අේසමෝ විශඟ.... හුව්ම ගන්නත් අමත  උනා මට... ඔසශොමත් ඉඹිනලා ද ?? 

දලව  ඔයාට ශාදු සදන්න ගිහින්... ; මට ඒ ශාදු ගන්න ගිහින්.... හුව්ම ගන්න 

අමත  සලයි. ස ෝ එන්න අපි යමු දැන්... සශොර ස ොල්ා...!! ආල සමතන 

මසගන් ශැංසගන්න...!!!” 

 

“ස ොසශොමද මැණික්  ැසට් මාල සශොයාගත්සත්...??? සශොරට ඇව් ඇරියා 

සන්ද..? අසන් අසන්... ස ොරු ාරි !!” 

 

“නෑ නෑ සරෝමිසයෝ.... මට ආලා ඔයාසේ ජිලන සමව්ලා එ ...” 

 

“ජිලන සමව්ලා එ ..??? ඒ කිව්සව් ?? ජිලන සුල ද...???” 

 

“ආ.. ඔව් , ඔව්... ගව් ග...!!! හිහී...හිහී... අසන් මසේ ඳැණි ස ොල්ා...!!” 

 

ඈ ස ොසල්...??? ශ නැති රෑට සඳොල් ගව් දිසේ  ඩගාන එස ක් යැයි මන්...?? 

අයිසයෝසයෝසයෝඕඕ... මන් සශොර සඳොල්  ඩා නැසතෝ...!!! සශොර කුරුේ ා නේ 

 ඩා තිසේ... ඒ ත් ඉතින් වමන් එක් . අසේ නැන්දාසේ සගදරින්.... හුටා..!! 

 ාටශරි ඇහුනද දන්නෑ...?? සේ නේ පුදුම සෝ යක්... දැන් ඉන්න උන් හිසත් 

තිසයන සද්ත් කියන්න එනලා...! ආ.., සවොරි... ඒ  සේ සලන  තාලක්. 
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*********************************************** 

 

“සේ පුටුසලන් ලාඩිසලන්න ද... අන්න ශරි සශො ෂමයා. දැන් උඩ  න්න... 

ඔන්න මන් දැන් ඔයාසේ ඇශැට ස සශත් දාන්නයි යන්සන්.... ඔන්න පුතා ඔයත් 

 ාගන්න ඒ   රන ශැටි...” 

 

ශරිම  රුණාලන්ත සශදියක්.... ඒ ලසේම ශරිම ව්වනයි...!! සේ අව්සවේ මට 

සිංදුලකුත් මතක් සලනලා.  ැසල් මාරු උනාට ස ොටියාසේ පුල්ලි මාරු සලන 

එ ක් යැයි...!!! 

 

„සනෝනා.... මසේ නේව් සනෝනා... ඔ  ර  කුමරිය ඉව්පිරිතාසල්...‟ 

 

සශමින් වැසේ  ැන්සඩ්ජ් එ  අයින්  රා.... ලතුසරන් සඳොඟලපු පුළුන් ලලින් 

මසේ ස ලි ඳැටික්කි සේ ඇශැ ලසට් පිහිදුලා... සල් බිංදුලක් , සද ක් ඇවිත්. ඔව් , 

ඇව්සද ම දැන් ශරි ස ලින්....! ලචසනන් කියාගන්න  ැරි තරමට... පුදුමා ාර 

වතුටක් තමයි මට දැසනන්සන්. ඳරිපුේණයි මසේ සුරංගනාවී දැන්.... වැත් ම 

නිවා ඇශැ සශොටම රතු සලා... අසන් සදයියසන් ගිනි රතු ඳාටයි !! අනිත් 

ඇශැටත් ඒ සල් ඳාට අඩුසලන් උනත්  ාන්දු සලා... 

 

ඒත් ස ොසශොමද ?? ස ොසශොමද වැත් ම  රන්න ඇත්සත්..?? මන් හිතන් 

හිටිසේ ඇශැ ෂඟින් ඳැල්මක් ඇති  රනලා කිය... එසශම  රා නැශැ. ඒ ත් 

සශොයි. මැහුේ ලිශන්න සලයි කියන  ය දැන් නැශැ... අක්ෂි සේශි තිසයන්සන් 

මුළු අක්ෂි සගෝයත් එක්  වේ න්ධ සලා... සමතැනදී  රන්සන් වාසේක් 

විව්තාඳනය ශුන්යත  රන්න... සේශි සද   පුංචි සලනව්  ේ  රන එ ... ඒ ට 

එ  සේශියක් ගැට ගශන්නත් , තලත් එ ක් ටි ක් ලිහිල්  රන්නත් සලනලා... 

පුංචි මිලිමීටර කිහිඳය  සලනව් ේ තමයි සලන්සන්...!!  

 

එසශනේ ඇශැ එලියට ගන්නම සලනලා... ආ.., අරසගන...!!! ඇසශේ   ා සේ 

සීමාල ඳැනපු ගමන් සොකු සල් ඳාට තිතක් තිසයනලා... එතනින් අල්ා මුළු 

ඇශැම ගන්න ඇති... මසේ පුංචි සමොසෂේට නේ සලන ක්ර මයක් සේන්නැශැ. දැන් 

විද්යානල දියුණුයි...  ය සලන්න සශේතුලක් නැශැ.... වැත් ම අති වාේථ යි.  ය 

සව්ලා...!!!   
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ස ොන්න ස සශත් මුකුත් නැශැ ලු... ඇශැට දාන දියර ස සශත්  ාති සද ක් 

විතරයි. සුදු ඳාට දියරය කුයි..., අනි  අලේණ දියරයක්. ශ්ේ , බින්දුල බිංදුල..!! 

සශොට මත  තියාගන්න ඕන... සමන්න ශසිනි හිනාසලනලා...!!!  

 

“ආආආ.., ඇයි ඔයා හිනාසලන්සන් මිව්...???” 

“ේේේේ.., නැශැ නේව් දැන්  රදර සවේරම ඉලරයිසන්.... මට ශරිම වතුටුයි. දැන් 

මට ශරිම නිදශසවේ ඉන්න පුළුලන්.... එ ම අභිසයෝගය A/L විතරයි. ඒ ගැනත් 

දැන් ඒශැටි  යක් නැශැ... සමො ද අපි සදන්සනක්ම ඉන්නලසන්...!! සන්ද 

විශඟ...???” 

 

“ඔව් , ශසිනි... අපි සදන්නම... සදන්නම සලනුසලන්....!!!” 

 

“ආව්.., ආව්... සේ සදන්නසේ තිසයන ස ොමසල් !! සමොනා  ෂත්  මක් නැශැ 

ඳැන්සචෝ සදන්නා.... ඉසගන ගන්නත් ඕසන්.... ශරි , ශරි.... දැන් ගිහින් සඳේ 

ස ළින්නස ෝ...!” 

 

“ඇශැ ලශන්න ඕසන් නැද්ද මිසී...??” 

 

“මට ස ොල්සෝ එ  ඇශැක් ලශ , ඇව් ගශන  ාසල් ගියාසන් මල්ලිසයෝ... 

දැන්  වුරු ශරි එසශම  සරොත්.. මට සලන්සන් ශබියසගන් ගුටි  න්න තමයි...!! 

හිහි..හී... ඕන නැශැ... දැන් සශොයිසන්. ඔසශොම තිබුනාසව්... ආ...!! ඉන්න සේ 

 ට්ට ගලන්න.... ඔන්න දැන් ඔයාට අඬන්න සලන තරමට රිසදයි දුලා 

සශොද..???” 

 

“අසන් විශඟ.., මාල තුරුළු  රගන්න... හුඟක් රිසදයිද දන්නෑ ඳැටිසයෝ... ඕ  

ගශද්දි නේ දැනුසන් , ශරියට නි න් කුඹිසයක්  නලා ලසේ.” 

 

“අයිසයෝ නෑ මැණි ... චුට්ටක්ලත් රිසදන එ ක් නැශැ. ඔන්න ඇව් පියාගන්න... 

තත්ඳරය  ලැඩක්සන්.... සවේරම ශරියාවි.” 

 

“ස ෝ විශඟ..??? අසන් නේව් ඉක්මනට ගලන්නස ෝ...” 

 

“සමො ක්ද ස ෝනික්කි... සේ ද ?? හිහි..හී... ගලද්දී දැසනන්නැශැ පිව්සි. මන් 

විහිලුලටසන් කිව්සව්... අේසේ කුරුළු ස ෝඩුලක් ලසේ.  ාසගලත් ඇව්ලශක් නේ 

ලදින්න එඳා !! ශැමදාම ඔන්න ඔසශොම වතුටින් ඉන්න ැස න්න ඕසන්....” 
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ජීවිසතත් මශ පුදුමා ාර සතෝතැන්නක්... ආදරණිය මිනිව්සු එනලා යනලා. ඒ 

ලසේමයි අේර වන්න පුද්ගයිනුත්....!! සමොනලා  රන්නද ?? ජීලත්වීම කියන්සන් 

ඒ ශැමසද්ටම වාේථ ල මුහුණ සදන එ ට.... ආදරයක් ස ොයි තරේ නේ 

ක්තිමත් උනත් , වාංවාරි  උනත්... එ  තැනක් තිසයනලා ; ඒ  ැේම සියුේ 

හුය  ට සීමාවුණු.... අන්න ඒ තැනට ඳශර පිට ඳශර එල් උසනොත්..., ඒ ආදසේ 

සලනව් මග ට සයොමුසලන්න පුළුලන්. පුද සදන්න සිදු සලන්න පුළුලන්.... 

ආරේ සලන්නත් සඳරම ඒ කුණු ඳශෂ උසනොත් ??? ඒ තරේ අලාවනාලක් 

තලත් තිසයන්න ඉඩක් නැශැ..!! අපිටත් එසශම සලයිද ?? 

 

අසන් මන්දා... රඳය සලනව් උනාම මිනිව්සුන්සේ අඳට තිසයන ආදසරත් සලනව් 

සලනලා...! මසේ සරෝව සුරංගනාවී ට „ඇවඳී‟ කිය නම දුන්නු ස සනත් අද 

එයි... ශසිනි ඒ නම නිවා ස ොයි තරේ නේ දුක්විඳින්න ඇත්ද ?? එසශම කියපු 

ස නා , ඇයි අද මසේ මැණි   න්න එන්සන්...??? මට නේ සේ  

ේසර සශලි ාලක්...!!! මන් ස ොසශොමටත්  ැමති නෑ ඔය ශරව් ඳද ේසරරසශේලි ා 

ලට. සරද්ද...!!! 

 

ඔයාට ඒ ලසේ නපුරු සදයක් කියපු ස සනක් ; ආසයත් ඔයාට ංසලන්න 

ශැදුසලොත් ?? ඔයා සමො ද  රන්සන්..??? මසේ ස ලි ඳැංචි සේ ට ස ොසශොම 

මුහුණ සදයිද මන්දා...? මට පුළුලන් උසේක්ාසලන්  ා ඉන්න විතරයි... සමො ද 

අපි සදන්නම සලනවක් නැතිල... තාමත් එයාට අසේ ජිවිසත් යාලුසලක්සග තැන 

දීා තිසයන්සන්. ශැමදාටම ඒ  එසශමම සලයි. ඒත් නින්ත කියන්සන් අසත් 

දුරින් තියාගත යුත්සතක්.... ඒස  නේ ආසේ සද ක් නැශැ. එයත් එක්  ජිලත් 

සලන්න දන්නැත්නේ අපි අවාේථ යි... සනළුේ මසඩ් පිපුනට අඳවිත්රය සලන්සන් 

නැශැ. මඩත් ව්වන  සරොත් මිවක්...., සුලලත්  සරොත් මිවක්...!! 

 

 

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

 

“ශසිනිසයෝසයෝසයෝඕඕ.... ඔන්න අපි ආලා ඔයාල  න්න...  ා එක්  සගන 

යන්න...!!!” 

 

ශසිනිල මට මුනගව්වපු මිහිරි... , මසේ සශො යාළුලා වමන්... එයාසේ ස ල් 

පියුමි..., අසේ ඳන්තිසේ උන්නු කිරි එෂසදන ර්මි...; ඒ ලසේම ශසිනි ඳැටියට 

„ඇවඳී‟ කියන නම දුන්නු නින්ත. සේ සවේරම ඇවිත්... ශැසමෝසගම මුහුසණ් 
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ආදරණිය හිනාලක්...!! සමොන සද් සිද්ද උනත් මට දැනුසන්... අසේ සශො 

යාළුසලො සන්ද සේ කියා... ශසිනිට සොකු ක්තියක් දැසනයි දැන්. වතුටු 

හිසතයි දැන් ! ඒත්... ශ්ේ , මුලින්ම  තා රයි කියා  ාසඳොසරොත්තු වුනු 

ස නා සනසලයි  තා සේ... හීසනන් ලත්  ාසඳොසරොත්තු උනු සදයක් 

සනසලයි කිව්සව්... අසන් මසේ අත... මට ඌට සශොේ ට ශැටක් තන්න 

හිතුණා... සරද්ද....!!! 

 

“ඇවඳී...!! හිහී..., ස ොසශොමද ඉතින්...??? මට තෑන්ක්ව්  රන්නැද්ද ?? මන් 

නමක් දාපු නිවාසන්.... සේ ඔඳසේන් එ   රගත්සත් සන්ද ?? දැන් නේ ශරිම 

ව්වන ඇති..! විශඟ ත් එක්  ඊසේ මුළු රෑම හිටියසන්...!! ආව් , ආව්... සමොනාද 

 සේ එ  ඇශැක් විතරක් ඇරන් ??? ලැනිා සුරුට්ටු බිව්ලද ආආආ...??? 

හිහිහී..හිහී...” 

 

“නින්ත ආලනේ ඳාඩුසව් ඉඳන් ශරිද...?? උඹට උසේ ඔය  ටයි අනිත් එ යි 

ලශන් ඉන්න  ැරි නේ..., අනිත් එසක් සඳොල් මුඩ්ඩක් ගශසගන...  ට බිම 

උාගනින්...!!! ආදසේ  රයි කියා යස ෝ... ශැම එ ාම සවක්ව්  රන්සන් 

නැශැ... අනි   රත් ඒ ට මුල් සලන්සන් ආදසේ... ලල් ම සනසව්. පිව්සවක් 

සලන්න එඳා  න්.” 

 

“නේ දාන්න දව්ව නේ... අලුත ඉඳසදන   ාට නේ දාා වත ඳනශ ගාසන් 

එ තු  රගනින්ස ෝ... අඳරාසද් උසේ ශැකියාල. පුශ්...!! මන් ඔයා ට කිව්ලසන් 

මල ඉන්දා එමු කියා... ස ොසශද ඇසේ එල්ලිා නහින්න ශැදුලසන්...! ඊෂඟට 

මසේ අතඳය තමයි ලැඩ  රන්සන්... ඳරිව්වසමන් ඉඳන් ශරිද..?? අසන් සලරි 

සවොරි ශසිනි...! විශඟ උඹ ඕලා ගණන් ගන්න එඳා මචන්...!!!” 

 

“අසඳෝ උඹට විහිළුලක් ලත් සත්සරන්සන් නැශැ සන්... ශැසමෝම මට 

වමාසලයල්ස ෝ...! අසන් ඒ  අමත   රඳල්ා සශොසේ.  ට්ටිය ඇහුලසන් ; 

මන් සේ සරෝව ම සගනාසව්  ාට සදන්නද කියා...??? ඔන්න එසශනේ 

සගනාපු ස නාට සදන්නයි යන්සන්.... සේ  දුන්නම සවේරම ශරි යයි...!!” 

 

සරෝවමල් ඳැටික්කිට... හුරතසල්ට කිති  ල  ල හිටපු මාල ; එ ඳාරටම ඇදා 

අරන්... අවීචි මශා නර ාදියට දැේමා ලසේ...! හිතාගන්න  ැරි තරසේ උණුසුේ 

ගිනිදැල් ලලින් මාල පිච්චිා යනලා. ඔව් , මට තලත් ජිලත් සලන්න  ැශැ... 

සමො ද ඒ තාඳය මාල දලා අළු  රනලා. ඒත් සමො ක්සදෝ අලාවනාල ට ; ඒ 

රුදුරු ගින්දරට මුහුණ සදන්න... මාලම දැවිා ඉතිරි උනු අළු ලලින්ම ආසයත් 
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උේඳත්තිය ැස නලා... ආසේ ආසේ උඳදිනලා..., පිච්සචනලා... මැසරනලා. මශ 

අවරණ  මක් දැනුණා මට. ඇයි...??? ඇයි සේ...??? 

 

ඒ පිව්වා , අසත් තිබුණු සරෝවම මසේ ශසිනිසේ ස ොන්සඩ් රලපු නිවාද...??? 

නැශැ සලන්න  ැශැ... ඒස න් එයා තලත් ශැඩවුනා විතරයි ! යන්තේ ඇව් ඇරන් 

හිටපු ස ලි ඳැංචි... සශොටම ඇව් ඇරා පුදුමසයන් නින්ත දිශා  න්න තරේ 

සදයක් උනා...!! ඔව් , ඒ සරෝව  ේමු ට එයා ඳැනපු ගමන් ශාද්දක් තිලිණ 

 රා...!!! ඒ නිවාද මට සමච්චර සව්දනාලක් දැසනන්සන්...?? නැශැ , ඒත් සලන්න 

 ැශැ.  

 

පුංචි  සද්කින් වැසන ස සනක් සනසලයි මම... දැන් මම ක්තිමත්. 

ජිවිතාලස ෝධසයන්...!! එසශනේ සමො ක්ද මසේ හිසත් ඇති වුනු සේ සොකු 

 ය...?? ඔව් , ඇව.්.. නින්තසේ ඇව්. ඒ ඇව්ල තිසයන්සන් ආදසේ... ශ්ේ , 

ආදසේ සලන්න ඕසන්....!!! ඒත්...ඒත්... සදයියසන් එසශම සලන්න  ැශැ සන්..!! 

එයා සශොටම අපි ගැන දන්නලසන්... අසන් මන්දා..??? හිටසගන ඉන්නත් ඳණ 

නෑ ලසේ මට. 

 

“නින්ත.... ේේේේ...., තෑන්ක්ව් ඔයාට. ආසය එසශම ශාදු සදන්න  ැශැ 

ශරිද...?? දුන්නු එ   මක් නැශැ... මන් ඒ  වතුටින්  ාර ගන්නලා !  ලින් උනු 

සද්ලල් අමත   රමු.... ඔයාටත් පුංචි තෑේගක් සදන්නේ. විශඟ ට දීා තිබුණු 

තැනක් මන් ඔයාට සදන්නේ...!! අද ඉදන් ඔයා තමයි මසේ සශොම යාළුලා...!!! 

ශරිද ?? ස ෝ සදන්න අත... අන්න එසශම.” 

 

“ා..!! තෑන්ක්ව් ශසිනි... තෑන්ක් ය සවෝ මච්. මට හිතාගන්න ලත්  ෑ... ශරිම 

වතුටුයි. දැක් සන් යාළුලසන්...?? දැන් සවේරම ශරිසන්...! ශසිනි මාත් එක්  

තරශ නැශැ.... ඉතින් ඔයාට ත් තරශ සලන්න  ැශැ සන්.... හුසේසේසේඒඒඒඒ..” 

 

ලැඩිය උඩ ඳනින් නැතිල හිටඳන්... ඔය මසේ ස ල් සශොසේ...!! අයිසයෝ...! මට 

ඉරිසියිසන්... ෂික්...!! සමසශම දැනිම නෑ මට. සේ ස ොසශේලත් යන පිව්සවක් 

ගැන ඉරිසියයි මට...!!! අයිසයෝ වල්ලි...!  මක් නෑ ඉතින් , ශසිනිසේ 

 ැමැත්තසන්.... ඔසේ වැඳ මසේ වතුටයි...!! ඒ උනාට එයා සශොම යාළුලා නේ 

මන්  වුද ?? උන්හිටි තැන් අහිමි උන ඳාටක් තමයි සේන්සන්... අයිසයෝ මට 

ආධාර ඕසන්සන්සන්සන්ඒඒඒඒ !!!!   
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“ශරි... ශරි , ශසිනිසයෝ... දැන් ස ොසශොමද ඔයාට ඉතින්...??? රිසදන්සනත් 

නැතිල ඇතිසන්.... ඔයාසේ සරෝමිසයෝ ඟින්ම සන සන් ??? හිහි..හී එයාට නේ 

රිසදනලා ඇති ඔයාටත් ලඩා...!” 

 

“ඔව් , මිහිරි... දැන් හුඟක් සශොයි ! තලම ඇසශේ රතුඳාට හුඟක් තිසයනලලු. 

වතියක් සද ක් යනස ොට ඇරිා යයි කියා සඩොක්ටේ කිව්සව්... චුට්ටිත්තක් 

රිසදනලා...  මක් නෑ ඉතින් , මසේ ඳණ මා ෂඟින්ම ඉන්නලසන්...! මන් 

ගාවින්ම ඉන්න ඕසන් කියා ; එදා මා එක්  ආදසේට රණ්ඩු උනු ශැටි...! 

වැසරන්  ැනත් ඇහුසව් නැශැ සන් සේ මල් කුමාරයා !!! මසේ ඳණ මසේ 

සනසලයි , ඔ සගයි ආදර ඳැට්සටෝ.... හි හි..හී.. අමාරුසලන් ලචන ගඳගත්තා... 

පියුමි..., ස ොසශොමද ඉතින් ඔයාට...??? වමන්  රදර  රනලද ආආආආ..??? 

සදන්නද ගුටියක් එයාට...???” 

 

“අසඳෝ නෑ ශසිනි.... හි..හි.හී... දැන් රණ්ඩු ලට යන්සනත් නෑසන්.... ශරිම 

වතුටින් ඉන්නලා ! ඔයා නැතිල සේ දලව් ටි  ශරි ඳාළුසලන් හිටිසේ... ඔව් , අපි 

සවේරම... සරෝමිසයෝ ඉව්ස ෝසල් ආපු දලසවත් ශරි අමුතුයි... හිත ඉතින් ඔයා 

ගාලසන්...!! සමොසෂේ ලැඩ  රන්සනත් නෑ මසේ හිසත්. ආදසේ ශැටි...!!!” 

 

“ඔව් , ශසිනි... මසේ ඳාටිය කිව්සව් වේපේණ ඇත්ත ! ම සලන සෝස   

හිටිසේ... තල දලවක් සද ක් එසශම ඉන්න උනා නේ  ාගන්න තිේ ා ; එව් . පී 

. බී . ආේ ට සලන සද්...!!  ෘන් ගරාජ් එ ක් දාගන්න තමයි මිනිශට සලන්සන්. 

ස ොටින්ම ගාණක් ශදාගන්න  ෑ ඔයා නැතිල... ක් එ  තිසයන නිවා සශොඳින් 

ගියා...  ළු රං නී ; අපිල ඳට්ට ගශනලා තල සඳොඩ්සඩන්...!!! සන්  න් විශඟ ??? 

විශඟ... විශන්ගසයෝසයෝ...!!! හහ..හහ...හඌඌ........” 

 

“විශඟ... ඇයි සේ...??? ස ොසශද අතරමං උසන් ඔයා...??? නපුරුයිසන්... 

ආආආ..??? මාල සමසශ තනිසයන් දාා හීන සෝස ට ගියාසන්...!! ශරි 

නර යි.... එඳා  තා රන්න මා එක් .” 

 

“අ..අඅ... අසන් නෑ ශසිනි. එසශම මුකුත් නෑ... චුට්ටිත්තක් ඉතින් අතරමන් වුණා 

මන් ! ස ෝ ඉතින් , හිනා සලන්නස ෝ සඳොඩ්ඩක්... ඔයාසේ සෝස ට ආසයත් 

ආලසන් මන්....!! ඔන්න ඉතින්... ; ස ෝ  න්න කිති තිසයනලද කියා...???” 

 

“එඳා විශඟ..., හිහි..හී... යාලුසලොත්  න් ඉන්නලා අසන්... දඟ ස ොල්ා...! 

ඉන්නලස ෝ මන්...!!! ඔයාට ත් කිති කිය සදයක් තිසයනලසන්... සමො ද ඇව් 



සවසනශව රන්දා රශසින් (ආදර ශසිනි)                             P a g e  | 14 

 

Story by Nimsara.                                                     Published by www.novelslk.wordpress.com 
 

ගශන්සන්...??? යාළුසලො හිටියට  මක් නෑ දැන් ඉතින්... මාල අවිව්සුලසන් !! 

ඉඹා මරන්සන් අද... උේේේ...ේේමාමාආආ...ආආආආ... ශා , ඇයි සිහිය නැති 

උනාද ??? හි.හි..හී..” 

 

 

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

 

“ැජ් ා නැශැ සන් සේ ස ොල්ට.... රෑ තිව්සවේ ශරියට ඇව් ලත් ඇරගන්න  ැරි 

ස ල්සක්සග  ාමසේ ඉන්සන්... අසන් අසන් , ඊට ඳව්සවේ ඳැදුරක් එෂන් 

නිදි...!! ගුටි  නලා සශොද...??? නිදාගන්සන් ඇ උඩ... මාත් එක් ම...!! මැදින් 

ස ොට්ටයක් තියාගමු. ඉලරසන් ේරන්සන්.... නැත්නේ මාත් එනලා ඳැදුරට. 

අසඳෝසඳෝඕඕ... මැටි  සෂේ මසේ !!!” 

 

“එතස ොට රෑ තිව්සවේ ඳැය 4 න් 4 ට ස සශත් දාන්සන් සඳොලීසිසයන් ද ??? අසඳෝ 

අසඳෝ ; ඳදුරට නේ එන්න එඳා !! ඳැදුසරන් බිමට ලැටුසනොත් එසශම... ඔයා 

නාන්නැශැ සන්. ගසේ  ෑ   ා... ඒ සන් මන් ඳැදුසේ නිදියන්සන්...! නැත්නේ 

සමොන ස ොට්ටද ?? මන් ඇවිල්ා ඔයාල තුරුළු  රන් සදොයිය ගන්සන්...!!!” 

 

“ශාසන්.., හිසතත් ඇති තුරුළු  රන් නිදාගන්න...!! ඕලට ආසලොත් එෂලා 

දානලා ශරිද ??? එනලා සමතන... හි.හි..හී... පිව්සු ස ොල්ා...! තල ටි  

දලවයිසන් ලව්තු. මන් නාන්නැශැ සන් ??? එතස ොට අද උසද් මසග ස ොන්සඩ්  

සතත පිහිදුසව්  වුද දන්නෑ...??? අද දලවට මසේ ස ොන්සඩ් කීඳාරක් සගතුලද 

ආආආ..??? ේේේ.., මසේ රත්තරසන්... ආදසරයි හුඟක් මන් ඔයාට. දන්නලද ??? 

කියාගන්න  ැරි තරමට... ශ ැයියියියිඉඉඉ... මට තුරුළු සලා නිදාගන්න සදන්න 

 ැශැ. අනි  තමයි..., මන් ඔයාට ලඩා මසේ වමනෂ ඳැටිය ට ආආආආ...දසරයි... 

 මක් නැද්ද...???” 

 

“ මක් නෑ  මක් නෑ... ඔය වමනෂ ඳැටිය ල මටත් ෂඟදීම දලව   ාගන්න 

 ැරි යැයි...! ස ොරු  ාරී. ස ොරුලක් ලත් කියාගන්න දන්සන් නැශැ... ඉන්න 

තත්ඳරයක් සශල්සන්නැති ල. ඔන්න පුංචි   ාසේ ලසේ ති යක් තිේ ා... 

ආව් , දැන් නි න් හින්දි නිළි ආච්චිසයක් ලසේ...! ශැටි විතරක් !!” 

 

“අසන් යන්න විශඟ යන්න... ස ොරු ආදසේ ! ආච්චිලු මට... අඬන්න යි යන්සන් 

මන්... අසන් මට දුසක්  ෑ... අයිසයෝ  වුරුත් ආදසේ නෑ මට. හි..හි.හී.. ඇයි 

ස ොලු ඳැන්සචෝ ති යක් තිේසේ...???” 
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“මසේ සුරංගනාවී ට ඇව්ලශ ලදී කියා  ය හිතුනා... සලන  ාසගලත් සනසව් ! 

මසේම..!! අන්න ඒ යි ති යක් තිේසේ. අසේ ආදසේ ක්තිය නිවා අනිත් 

අයසගන් ලැඩක් නැශැ කියා ඔයා දන්නලසන්...?? මසේ ශැඟීේ ගැනයි මට  ය 

හිතුසන්... දැන් ඒ ත් ශරි ! ඔයා ඳරිපුේණයි මට...” 

 

“මත සන් සරෝව සුරන්ගනාවිල මලද්දී ඒ සවො ාදේ මාතාල... ආවන්න 

ඳරිපුේණත්ලසේ නැලැත්තුසව් ඇයි කියා...?? ඔයාට තිසයන ආදසේට. ඉතින් 

ඳරිපේණ උනු ඔයාල  ාගන්න එ  මසේ ලගකීම... දැන් සවේරම ශරි ! දන්නලද 

සශොටු ස ල් ??? ඔයාසේ ඔය සරෝව ඳාට මුණ දිශා.. දලවම උනත්  න් 

ඉන්න පුළුලන් මට...!!  වි දශවක් ලියන්න පුළුලන්. ඒත් ලචන  රගන්න  ැරි , 

රව විඳින්න විතරක් පුළුලන් සුන්දරම  ාව්යඳය තමයි ඔයා... ඔව් , ශසිනි... ඒ ඔයා 

තමයි..!!!” 

 

“එච්චර ආදසරයිද මට...??? ේේේේ..., මට ශරිම වතුටුයි..! සමොනා කිව්ලත් 

වි්ලාව  රන්නැශැ සන්ද ??  න්නස ෝ මන් ඔයාට සදන ආදරණීය තෑේග... 

එච්චරම පුදුමයක් සලන එ කුත් නැශැ ඔයාට... ස ොසශේද කියන්නත්  ලින් මාල 

සත්රුේ අරන් ඉලරයිසන්....!!! ඇව් ලලින් කියන සද් , ශද ගැව්ම කියන සද් 

සවේරම දන්නලා... ටි ක් අවාධාරණයි ශරිද...???” 

 

“එසශම උනාම කිසිම සදයක් ශංගන්න  ැශැ සන්... ඒත් ඔයා සනොහිතන , 

සනොදන්න පුදුම සද්කුත් මන් ඉල්නලා... ඒ  නේ ඔයා  ාසඳොසරොත්තු සලන 

එ ක් නැශැ !!! හි.හි..හී... ඒ ත් ස ොසශොම ලටින සදයක්... ආව් , ආව්...!! මන් 

ස ොල්සක්සේ සතොල් ඉඹින්න යි යන්සන්...! තල දලව් ටි ායියියියියීඉඉ...” 

 

 

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

 

 ාය සනොහිතපු තරේ ආදරණිය සලා... ඔව් , ඔයාට ස ොසශොම ව්තුතියි  ාය. 

මන් සඳරුේ පුරන්  න් ඉපු දලව උදාසලන්නයි යන්සන්...! ශසිනිසේ 

වැත් සමන් මාවයක් සගවිා ගිහින්. දැන් එයාට සශොටම වනීඳයි... හිතින් 

ේරා ේථනා  රපු විදියට ම ඒ  ාය ඉක්මණින් ම ගතවුණා... මසේ මැණි  සේ 

සව්දනාලත් අරසගනම ! ශරිම වතුටුයි මට... එයා සමච්චර දලවක් හිසත් ශංගන් 

උන්නු ; රශව ඉක්මණින් කියයි මට.  
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චණ්ඩියා ලසේ වද්ද දැේමට හිසත් සඳොඩි  යකුත් නැතිල සනසව්... ඇයි 

ශත්සදයියසන් ඒ මම සනොවුසනොත්...!!! අසන් එසශම නේ සලන්න එඳා...! ඒත් 

ඒ  එසශම නේ..., ඒ ලචන ටි  අශන්න  ලින් මන් මැරිා යන එ  සශොයි. 

ඉලවගන්න  ැරි සලයි මට.... සමො ද මන් දන්නලා ඒ මම කියා !! ලචන 

සනොස රුල ට , ඒ අහිංවකිසේ ඇව්... ඒ ලසේම මශා ගින්දරක් හිර රන් ඉන්න ; 

පුංචි ශදලසත් ගැව්ම... මට කිව්සව් එ ම  තාලක්... ඒ  ස ොරු සලන්න  ැශැ... 

 ැශැ ,  ැශැ ම යි....!!! 

 

“ශසිනි , ඇයි අද සමච්චර වතුටින් ??? සමො ද ඔය ශැටි හිනාසලන්සන් 

ආආආ...??? ඒ ත් තනියම... මටත් කියන්නස ෝ   ා !! සමො ක්ද රශව...??? 

ඔයා අේමි ස සනක් සලන්නද යන්සන්...???” 

 

“අේමි ස සනක් සලන්න...??? දැන්මම  ෑ ලව්තු... ඊට  ලින් ඉසගන ගන්න 

ඕසන්... තල සගොඩාරියක් ආදසේ  රන්න ඕසන්.... එන්න , මන් ඔයාට සොකුම 

සොකු රශවක් කියන්නයි යන්සන්...!! ඒ උනාට ඉතින් ඔයාට දැනිා තිසයන 

සදයක්...  මුස ෝ ේර තිචාසේ... ශැ ැයියියි.., මසේ සතොල් ඇල්ලීම වපුරා 

තශනේ !!!! එ ඟයිද ???” 

 

“එ ඟයි , එ ඟයි... මසග මැණි . කියන්න  න්න... රව රශවක් ලසේ සන් ?? 

කියමු  න්න...” 

 

“ඔන්න මන් දැන් ඔයාට මන් ආදසේ  රන..., මසේ ජීවිසත්ම ආදසරන් පු ා 

 රන... මසේ වමනෂ ඳැටියල සඳන්නන්නයි යන්සන්.... ශරිද ??? සශොට 

 ාගන්න ඔන්න... දැක්සක් නෑ කියන්න  ෑ. ස ෝ තල ංසලන්න... තුරුළු 

 රගන්න මාල. ඔසශොම  ෑ , ඔයාසේ මුණ... මසේ මුණ ඉව්වරහින් තියාගන්න. 

ශරි , දැන් මසේ ඇව් දිශා  න්න... ඔන්න දැන්න්න්... ඔයාට එයාල 

සේනලා...!!!” 

 

ආදරණිය ශදලසත් සවොඳුරු ශඬත්..., ඒ සදනයන ත්.., ඇසේ මුවින් ගිලිහුණු 

ලදනුත් ඒ ාත්මි  වසේ සලයි... ඈ රශසින් රැන්දු සවොඳුරු සඳසේ උරුමය මට 

ඳලරා දුන්සන් සලයි. ඳෂමුල මනු සොසලන් නික්මුසනමි... සදලනුල දිව්යම සෝ  

වයත් ඳසු  සමි... එයත් ඳසු  ර ; පිටතින් ඳැමිසණන්නා ව සද් සනොදැසනන 

ේේශ්ම සෝ යක්  රා පිය නැගුමට ඇරඹුම දුන්නා ඳමණි...  
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ඇයසේ සතත් එසශත් උණුසුේ සදසතොල්... ආදරණිය ල මා  ේමුක් සිඳ ගන්නා 

 ල අලස ෝධ  ර ගතිමි... මා ආදරිය ශැර කිනේ ඉවව්ලක්  රා යන්නද ?? 

ස සව  නේ යන්නද ?? නැලත මනු සොලට ඳැමිණිසයමි. සුපුරුදු ආදර  ව් 

සතඳලුසලමි... අද මා  ය ැබුසලමි. වැ  නැත වාංවාරි වත් ,  නිේම වුත්..., 

සවොඳුරු සඳම  ඇරඹුම යි සේ...!!!    

 

“ස ෝ ?? සමයාසේ ස ොරුද ස ොසශද...???  වුරුත් නැශැ සන්...? හි.හි..හී.. 

මාලසන් මැට්ටිසේ සේන්සන්...!! අයිසයෝ මට ආදසේ  රන්න එඳා... මට 

ස ල්සක් ඉන්නලසන්....” 

 

“අයිසයෝසයෝසයෝසයෝඕඕ... සමෝඩයා !!! අයියියියියිඉඉ... ව්ව්ව්...ව්ව්... 

යයයය...යයය.... විශඟඟ...ඟඟඅඅඅඅ.... හි.හි..හී... මන් ආදසරයි 

ඔයාටට..ටට..අඅ...” 

 

“ශසිනි  ෑගශන්න එඳා ඳැට්සටෝ.... ශක්  ඳනී...! එසශම උසනොත්  ේමුල් 

ඳාරක් සදන්න තමයි සලන්සන්. මට දු යි , ඔය සුදු මුණ දිශා  න්  ේමු ට 

ගශන්න... මසග ආදර ශසිනි...!! උේේමාආආ.... තෑන්ක්ව් රත්තරසන්.... සේ 

දලව එන න් මන් හුඟක්  න් හිටියා. දින ගැන්නා... ඇයි මට සමච්චර  ල් 

ශැන්ගුසව්...??? ශංගන්න ශැදුසව්...? ඳව් නැද්ද ඔයාසේ ඳැණි ස ොල්ා...??? 

ඉන්නලස ෝ මන්....” 

 

“හිහි.හි..හී.., අන්න ශරි. ඔසශොම මාලත් ලඩාසගන  ැරස න්න.... චටි  ාසල් 

අේමි  රනලා ලසේ..! මන් ඔයාට තුරුල් සලා ,  කුල් ඇඟ ලසටන් දාසගන... 

අේේේසේසේඒඒ...!! ශරිම වතුටුයි මට ! හිත සොකු  රකින් නිදශව් වුනා... 

දන්නලද ලව්තු...??? මන් එසශම  සල් ; මසේ ශදලසත් ව්වනම තැන ඉන්න.. 

මන් ආදසේ  රන ඔයාල... මසේම ඇව්ල ේරමතිබිේ ය විදියට සඳන්න්නන්න ඕන 

නිවා...!! ඔයා ආදසේ  රන ස ල්ට අඩුලක් සනොතිස න්න ඕන නිවා. දැන් ඒ 

සවේරම ශරි !! ඒත්..., ේේේේ... මන් ඔයාට සොකු දු ක් සන්ද දුන්සන්...???” 

 

“නෑ ස ලි ඳැන්චිසේ... ඒ ට  මක් නැශැ. දැන් ඒ සවේරම ශරිසන්... දන්නලද ?? 

මට ඔයාල සමසශම ලඩන් ඉන්න ගමන් ඉඹින්න ඕන රත්තරසන්....!! අද ඔය 

සතොල් සද   නලා මන්. ඔන්න අලවරයි සදසතොල් මත තිසයන ඳෂසලනි 

ශාද්දට... ඳසලනි ආදර ගීයට. සශොද මැණි ...???” 

 

Kahalil Gibran ට අනුල...,  ඳෂමු ශාද්ද ලනාහි.., 
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„එය , සදලඟන විසින් ජීවිතසේ අමෘතය ශා වමඟ .... මුල විට දක්ලා පුරලා 

කුවාසන් ා ඳානය   රන ද ; ඳෂමු බිඳුල ලන්සන්ය. ආධ්යාිිත්මය රලටන්නා 

ව වශ ආත්මය දුස හි සශන්නා  ව.... වංයත්  , වශෘදයා තුෂ ආනන්දය ගා 

යන නි්චිත භාලයත් යන සද ... ස දා සලන්  රන .... සේඛාලක් එය ලන්සන්ය.    

එය.... ජීලන ගී සඳොසත් ..... ඳෂමු ගීය  ;  ලන්සන්ය. ‟ 

 

සේ ස ල්සොත් එක්  සලාල ට ම ඳනිනලා අේඳා... සතොල් සද  ඉඹින්න 

ශැදුලා විතරයි..., එඳා ලු සන් !! අයිසයෝ වල්ලි... ශදලතින්ම අඩුනා අේඳා තනි 

ඇශැට.. වන් වන් ගාා... මදැයි මන් ඛළිල් ජිේරාන් සේ.., ඳෂමු ශාද්ද කියන 

වටශන ගැන හිතා... මසනෝ ඳාරක් ගශන ගමන් , මසේ සුරන්ගානවිසේ 

සනොඉඳුල් සතොල් රව  න්න හිතුලා...!! 

 

  මක් නෑ ,  මක් නෑ... ඉතින්. ඔසේ වැඳ මසේ වතුටයි...!!!   ඛළිල් ජිේරාන්.., 

ඳෂසලනි ශාද්ද ගැන ලියා තිසයන.. ඒ සුන්දර අදශව්... සේ සරෝව මල් 

ඳැටික්කිසේ , සතොල් රව  න්න ැබුණු දලව  ම කියන්නේස ො.... තක් ාලි 

සශොද්සදන් ලැඩක් තිසයනලැයි.. ඳානුයි ඳරිේපුයි නැතිල..?? සන්ද අසන්...??? 

 

“ඉන්න..., එසශම  ෑ විශඟ... මට ශරිම දු යි ඒ වුනාට...! අේසේ , මන් ඔයා උනා 

නේ සමශ ට මැරිා ගිහින්.... මැරිච්ච තැන්ල ගසුත් ඳැසලා !! ආදසරයි 

කිය සඳන්න සඳන්න ඒ  සනොකියා.... ඒ සලන ස සනක්ට කියා දැසනන්න  

ඇරපු එ  සොකු ලැරද්දක් ඳැටිසයෝ...!!  මට ඒ ට දඬුලමක් ඕසන් සවේරටම 

 ලින් ! ස ෝ බිමින් තියන්න මාල... ඊට ඳව්සවේ හිසත් ශැටියට අපි සතොල් උරමු... 

සශොද...??? මට දඬුලමක් ඕසනමයි...!!!” 

 

“අද ඉන් මන් ඔයාට සඳොසරොන්දු සලනලා... කිසිම දලව  ස ොරුලක් කියන්සන් 

නැශැ කියා.... ස ෝ මට  ේමුල් ඳාරක් සදන්න. අසන් ඇයි සදයියසන් සේ පුදුම 

සලා...??? ස ෝ ස ෝ රිසදන්න ගශන්න.... නැත්නේ මට ඇසේයි සශොද...??? 

ඉක්මන්  රන්න විශඟ...” 

 

“පිව්සුද ශැ ෑටම ඔයාට ශසිනි...??? ඔයා   ා උක්කු  ාසල් ඇසන් ලැටුනා 

ලත්ද...??? මට නේ  ැශැ.... ඔයාට රිද්දන්න සනසලයි ; ආදසේ  රන්නයි 

ඕසන්...!! මට වමාසලන්න...! අඬන්න එඳා මැණි . අසන් අශන්නස ෝ...! 

ලාලන්නැශැ මට... ේේේ.., ඒ ඳාර හිනාසලනලා...!!! සමො ද පිව්සි සේ...???” 
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“හි.හි..හී..., එතස ොට මට රිද්දන්සනම නැද්ද ආආආ...??? මාල අේමි ස සනක් 

සලනස ොට ේරaවල සව්දනාල දැසනනලසන්....!! එතස ොට මාල අේමි ස සනක් 

 රන්නැද්ද ??? දරුසලෝ දුසිමක් ශදන්නැද්ද...?? අසන්සන්...සන්ඒඒඒ......ඒ මට 

ඔයාල  න්න හිසතනලා අසන්... ආව්.., ආව් !” 

 

“්්...!  ෑගශන්න එඳා ශසිනි. අේසමෝ අද සමයා ටි ක් වැර  තා කියන්න 

ඳටන් අරන්... ඔන්න  ේමුල් ඳාර. ශරිසන් දැන්...??? චුට්ටිම චුට්ටි එ ක්...! අදම 

අේමි ස සනක්  රන්නද ඔයාල...??? අවුරුදු 18 ක් ම හිටියසන් සන්...? සමො ද 

කියන්සන්... හීත දලවක් සලන න් ඉන්න ඕසන් නැශැ සන්...!!” 

 

“ඕසන්... ඕසන්...! මන් නේ එඳා කියයි... අසේ අවපුලට ගිහින් සශොද...?? ඒ 

ව්වන තෑේගත් මන් ඔයාට අද සදනලා... සමො ද අද තමයි ඒ ට සුදුසු ම 

දලව...!! සදසතොල් මත තියන ඳෂසලනි ශාදුල.., එතස ොට මාල අේමි ස සනක් 

 රන්න.... හිහි..හී... සේ සවේරම.” 

 

“ස ෝ ඳරක්කු සලනලා... ශයිසයන්  ේමුට ගශන්න මසේ...! අසන් විශඟ 

දුස න්  න්න එඳා ලව්තු... මන්  රපු ලැරද්දට සන් දඬුලමක් ඉල්න්සන්...!! 

තරසශන් ගශන එ ක් සනසලයිසන්... ආදර  ේමුල් ඳාරක්සන !!! ස ෝ 

සදන්න... සේ මට ආදසරන් සදන්න ශරිද...??? නැත්නේ මන් යනලා යන්න... 

යන්නද මන්...???” 

 

“අසන් ශසිනි , මට වමාසලන්න...!!!” 

 

සශමින් , යන්තේ ේද නැසගන සවේ...  ේමුට ඳශරක් දීමට අත එවවුසයමි. 

 න් අගුළු ා ගත්සතමි... දෑව්  ඳුළින් ස ො  ර ගත්සතමි... මා ශට කිසිලක් 

සනොසඳසන්. කිසිලක් නෑසවේ... ඇයට ආදර  ේමුල් ඳශරක් තිළිණ  රන්සනමි... 

 

එසශත් මාත් වමගම ක්රි යාත්ම  ව ඇය... එහි සව්ගය කිහිඳ ගුණයකින් ලැඩි 

 ෂාය. ඒ සරෝව  ේමුසල් ගැටීසමන් මටද සව්දනාලක් දැනිණි. සිසත් සව්දනාල 

ඳමණක් සනොල , අතටද සව්දනාලක් දැනිණි... එසශයින් ඒ මෘදු  ේමු මත 

සව්ගලත් ඳශරක් ඳතිත ව  ලට වැ  නැත. ඒ ේද සයන් මා ගැව්සී ගිසයමි... 

 ේපිත වුසනමි. මටම මා අදශාගත සනොශැ ... ඈ ආදර  ේමුල් ඳශසේ ක්තිය 

ලැඩි  සේ මන්දැයි සනොදනිමි...??? රත්ඳැශැ ව  ේමු , ඈ සව්දනාලට ඳත් ව  ල 

කියා ඳායි. 
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 ඳුළු අතරින් ආදරසයන් හිනැහුනු ඈ.., මා තදින් තුරුළු  ර ගත්තාය... 

එසශත්...!!!! 

 

එතනින් චායාලක් ඉලත් ලනු දුටුසලමි... ඒ  ලසරක්ද ??? සේ ඇසේ නිලවයි... 

එසශයින් ඒ ඇසේ මල සශෝ පියා විය යුතුය. ඉතින් කිසිලක් සනොඳලවා ගිසේ 

ඇයි...??? ඔවුන් ඒ  ේමුල් ඳශර ස සෂව නේ දකින්නට ඇත්ද ?? මා ද්සව් 

වශගතල දුන් තිළිණයක් සව...??? නැත , වත්ේය අසන කි... සමය ආදර 

 ේමුල් ඳශරකි !!! ඇසේම ඉල්ලීසමන් තිළිණ දුන් එ කි... ඈ වශයට 

සනොඳැමිණිසේ නේ ; සමතරේ ශඬක් සනොනසගනු ඇත... සව්දනාලක් 

සනොදැසනනු ඇත. 

 

නමුත් චකිතයක් ඇතිල ඇත...  ේමුල් ඳශර ට ස ොසශෝ අරුත් එක්  ශැ . 

එහි නියම තතු දන්සන්... ඉල්ලීම   ඇය ත්.., ඒ තිළිණ   මාත් ඳමණි ! 

තුන්ලන ඳාේලයක් සමය ස සව නේ දකිනු ඇත්ද...??? එහි නියම අරුත 

ලටශාගනු ඇත්ද ?? ලටශා දියශැකි සව් ද ???  

මට මා සවොසශොයුරිය සිහිසව්... නැත ඇය සනොසව්. ඈ නිේමාණය  ෂ ආදර ඔරුල 

පිලි  ේරයව්තුතය යි... ඇයට සශෝ මට එයට මුහුණ සදන්නට වුලසශොත්...??? 

ලටශාගතිමි !!! ක්තිමත් සනොවැසන ආදරයක් වව  ෂ ශැකි...  වේඳන්න 

අවියක් සලයි. ආදර  ැඳීසේ ක්තිමත්  ල ඒ අවියට ගැටළුලක් සනොලන්සන් 

සලයි... මන්ද ඒ අවිය ද ආදරයම සලයි...!!!  

 

සේ ඒ ගැන සිතන්නට  ාය සනොසව්... ඇසේ මල සශෝ පියා මා ගැන ලැරදි 

ලැටහීම  ට සනොඳමිසන්යැයි සිතමි.. එසව ඳතමි. ඳැමිණියද එය නිලැරදි  ෂ 

ශැ ... මා රිදලන්සනක් සනොසලමි. වනවලන ආදරලන්තසයක් ඳමණක් 

සලමි...!!! 

 

නැලතත් ඇය ල ඔවලා ගත්සතමි.... තුරුළු  ර ගතිමි. ආදරසයන්  ේමුල් 

සිඹිමි.... පුංචි කුරුළු කඩුලක් නිේමාණය වී ඇත්සත් සලයි... ඇය ආදරසයන් 

සිනාශඬ නගයි. සියුේ ලරද , ඇය ම ඉල්ා  ාගත් ඒ දඬුලම මගින්... ලැහී 

යන්න ට ඇතැයි ඇයට සිසතන්සන ට ඇත... නමුත් එය මට ශද ඳාරලනා 

සව්දනාලකි. කුමක්  රන්නද...??? අවරණසයක් නේ මම..??? ඇයට ඉඩසදනු 

විනා  ෂශැකි අන් යමක් සනොවීය... සනොඳලතින්සන් ද සලයි.  

 

ඇසේ මෘදු ව්ඳේය සලනදා සනොව ආවාලක් මා සිත  නිත  රලයි... නමුත් ඒ 

ආදරය මුසුව එ කි. මා ඳානය  රගැනීමත් ; ඇය ල ඳානය කිරීමත් අඳශසු 
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සවයකි... ස ොසශෝ  ල් සලන් ල... ඇව් මානසයන් ඳලා ඈත්ල සිටි සුසඳේලතුන් 

සමන්... ; එකිසන ාසේ  ේමුල් ආදරසයන් සිඳ ගත්සතමු. ස ොඳමණ සලාලක් 

ගතවුසේ දැයි සනොදනිමි.... නමුත්..., 

 

අඳටම සලන්ව ආදර අවපුසව්දී ඇය ලත්.., මාලත් ඳානය  රගත යුතුල ඇත... 

සවසනශව මුල්  රසගන වුලද.., හිරිඔතේ සද  බිඳීමට ඉඩ දිය සනොශැ . එය මා 

අවිහිංව  සරෝව සුරන්ගනාවියසේ ම යශඳත උසදවා ලනු ඇත... එක් ඳසවකින් 

මරු මට ඇඳවී නැත. අනිත් ඳසින් ජීවිතය නේ මධු  ඳුසන්... සිදුරක් 

ඇති රගැනීමට... අ මැත්සතමි. ව්ලයං ඳානය නේ ආසෝ ය.. ; ඔව් , දිවි මග 

එලිය  රන්නාව මශා ආසෝ ය...!!! අපිට එය  ෂ ශැ .  

 

මා මාල ශඳුනමි... ඊටත් ලඩා මසේ ජිලන වශ ාරිය ල ශඳුනමි. ඇයටත් ලඩා ඒ ශද 

ගැව්ම මට ආසව්ණි ය... එය ශඳුනාසගන ඇත්සතමි. පිවිතුරු ආදරය නේ ව 

සවව්ලන්දි පු්ඳසේ... සුගන්ධය විඳින්සනමු. ආදරසයන් සව්ලි හි... සිතින් එක්ල 

විඳින්සනමි... රීර සද ක්  ල වැ ෑල. නමුත් එ ම ශද ගැව්මකි... එකිසන ා 

සලනුසලන් ගැසශන්නකි ; ඒ ශද ගැව්ම !!!  

 

ආදර තුරුළු වීම ටත්..., ඳෂමු ශාද්සදන් ඇරසඹන සතොල් සිඹිම ටත් ඳමණක් සේ 

සවොඳුරු සමොසශොත සීමාලනු ඇත...!! අද සිත්සවේ ඇසේ මුල  ම සිඳ 

ගන්සනමි... අමෘතය ඳානය  රන්සනමි. ඒ වශා අසේ ආදර අවපුල ට යායුතුල 

ඇත... එය අඳ සලනුසලන් ව ව් වී ඳලතිනු ඇත... රක්ත ඳැශැ මල් අතුරා..., එන 

මඟ වරවලා ඳලතිනලා සලන්නට පුළුලන. මන්ද , එය අඳ ආදරය සලනුසලන් 

නිේමාණය ව පුද බිමකි... සවොඳුරු අවපුලකි..!!! 

 

එසශත් සිත ගැන ස ව නේ ඇඳ ලන්නද ??? ශාද්දකින් නලතා ගත ශැකිසලනු 

ඇත්ද...?? නැතසශොත් ඒ අේවරාවියසේ ගසත් උණුසුම අලැසි වුලසශොත්...???  

 

 

 

****සිහින සිත්තසේ.., ආදරනියසයකුසේ සලන්ල යාම වමගින් ශමුසලමු**** 


