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නගරය සදසින් ඳැමිසෙන දුහුවිලි , තාඳය මුසු සුෂඟ ලරින් ලර මග යසනන 

මිනිසුන් පිඩාලට ඳත් කරමින් ශමායයි. එසශත් ඒ සුෂඟ සකසනකු ශමුසේ 

අවරෙ ලන සවයකි. වටනින් ඳක් සනොලන ලටශා ගත් සුෂඟ මශත්මා ගුෙ 

සඳන්ලමින් ඳරාජය පිළිසගන ඇත. දුහුවිලි සඳරා තාඳය උරාගන්නා යසමක් සඳර 

සුෂඟ ඇසුරින් සිහිල් මද නක් නිර්මාෙය කරයි. සලන කලසරකුලත් සනොල ; 

මග යන එන මිනිසුන්සේ කාන්සිය නිලාන්නා ව ලෘක්ෂයකි ඒ ! ඒ සිහිල් මද න 

විඩාලට ඳත් මිනිසුන්සේ ගත සිත නිලා වනවායි. 

මිනිව් සොල බන්නට සදලඟනක් ලැඩමකර ඇත්තාසවේය. නුග ගවට අරක් 

ගත්තා ව ලෘක්ෂ සවලතාවිය විය ශැක ! අසතහි රත් ලලු මල් මිියයකි. යසමකු ඒ 

මලින් සමොසශොතකට සඳර ඈ පුදා ඇති බලට වැක නැත. 

නැත , ඇය සදලඟනක් සනොසේ. මනුව්ව දුලකි ! මන්ද නුග ඳත් අතරින් 

ලැසටන්නා ව හිරු රැසින් ඇයට බාධාලන බල කියාඳාන කුණු ඳශ විය. චණ්ඩ 

හිරු රැව් සදව ඇය තම දකුණු උරහිවට ඉශළින් ඳසු ඳව බැලුලාය. පුදුමසයන් 

ංකර ගත් සදසනත් නිවා නෂල් තසේ රැළි ඇතිල තිබ අතර , උල් කරගත් 

සතොල් ඒ ආදරණීය සඳනුම සදගුෙ කරන්නට ඇත. තරුෙසයකු ඒ අව වුසේ 

නම්  සදලරක් සනොසිතා ඈ සිඳගන්නට සඳෂසෙන්න ට පුළුලන. ඒ සවොඳුරු 

බැල්සම් තිබුසන් අපරු චමත්කාරජනක බලකි. 

සුදු මල් ලැටුණු දෙහිව සතක්ව රතු ගවුමක් ඇ සිිය ඇය ඇත්තටම සුන්දරය. 

නමින් „අහිංවා‟ ව ල වැබවින්ම අහිංවකය. සතල් ගා හිව සකව් මැදින් සබදාසිිය 

ඇය සේ සකොණ්ඩය අලවන් වසේ ඉඟියය සතක් ව සකොණ්ඩා කරල් යුගකිනි . 

දිලිසවන කළු ඳැශැ දිගු සනත් යුලකටත් , රත් ඳැශැ සිහින් සදසකොපුක ටත් 

උරුමකම් කී ල විසි ශැවිරිදි අවිලාශක යුලතියකි. 

ඇය සම් ගිමන්ශසල් තමාට හිමි බව් රථය එන තුරු මග බැලුලාය. ඇත්තටම 

සමය බව් නලතුමකි. නමුත් අද එය ඳමාලන බලකි. ගමක සිට සම් නගරබද 

සඳසදවට ෂඟාවී , ඊෂඟ බව් රථසයන් නගරයට යාමට සිියන ල සම් කිසිලක් 

සනොදැන උසේක්ෂාසලන් සිියයාය. 

දීේතිමත් දුඹුරු ඳැශැ සනත් යුලක් ඈ සදවට සයොමුවිය. ඒ දෑව හිමි තරුෙයා විසි 

ශතර ශැවිරිදි පුලත්ඳත් ලාර්තාකරුසලකි. ඔහුට හිමි පුළුල් නෂල් තසයන් 

කියාඳෑසේ බුවධිමත් බලකි. ඔහු අලංකය , එඩිතරය , උත්වශලත්ය එසමන්ම 
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කඩලවම්ය. තම මිතුරා ව „අමයුරු‟සේ කළු ඳැශැ „Toyota Vios‟  රථය ඳදලමින් 

සිිය „වන්සව්‟ සේ සිසතහි ඒ යුලතිය නිවා සලනදා සනොව කැෂඹීමක් ඇතිවිය. 

සමතුලක් සිසතහි සනොව ඒ ශැඟීම කුමක්දැයි ලටශාගැනීමට ඔහු 

අසඳොසශොවත්විය. රථයට ඇය ඳසුකර මදක් ඉදිරියට ඇසදන්නට දුන් ඔහු එංජිම 

ක්රියාවිරහිත කසර් අමයුරු පුදුමයට ඳත් කරමිනි. ඔහුද සිියසේ දුටු ඳමන්න් ගමක 

පිපි බල අලසබෝධ ලන ඒ පිවිතුරු කුසුසම් සුන්දරත්ලය වි ගනිමිනි. 

“සමොසකෝ බන් උසන් ? හිත උෙටත් සශොරා මනමා උනා ලත්ද ? ෂඟට යන්සන් 

බාසගන ! එක්සකෝ උෙට ඉඹින්න හිසතයි , නැත්නම් ව්වනට මගදි සිහිය 

නැති සලයි.” 

කාරසයන් සිතිවිල්සල් ගිලී බසින්නට වැරසවන තම මිතුරා ව වන්සව් සේ 

සිතිවිලි අලසබෝධ කරගන්නට සලරදරමින් අමයුරු ඳැලසසේ මුලගට නැසගන්නට 

ආ සිනශල , සිත ඳත්සල් මිහිදන් කරමිනි. නමුත් කය සඳසනන්නට තිබුනද සිත 

සලනතක ඳැලති සශයින් වන්සව් ට සම් කිසිලක් ඇසුසන් නැත. ඔහු සම් 

කරන්නට යන්සන් කුමක් දැයි ඔහු ලත් දැනසිියසේ නැත. 

තමා සදවට ඳැමිසෙන කඩලවම් තරුෙයා සදව එක එල්සල් බැල අහිංවාසේ 

මුහුසණ් ඇඳුසන් ප්ර්නාර්ථයකි. සමය බව් නැලතුමක් බල වැබෑලකි. නමුත් සම් 

සමොසශොසත් එහි සිියසේ ඈ ඳමන්. කාරය ඳැදව තැනැත්තාම එතනට එන්නද 

සලන සශේතුලක් තිබිය සනොශැක. නිවැකසයන්ම ඔහු ඳැමිසෙන්සන් මා සලතට 

විය යුතුය. ඇය සිතින් තර්ක කරන්නට වලාය. නමුත් නන්නාදුනනා ඔහු 

ඳැමිසෙන්සන් කුමක් වශාදැයි ඇයට අනුමාන කෂ සනොශැකි විය. 

ඇසේ සුන්දර මුහුෙ සදව සමොසශොතක් බා සිිය වන්සව් කෂ ඉල්ලීසමන් ඈ 

මුලගට නැගුසණ් සිනශලකි. ඔහුසගන් ඉලතට ශැරුණු ඇසේ සිනාශඬ ඔහුල පියවි 

සොලට කැන්දාසගන එන්නට ඇත. නමුත් තමා ඇසුසේ කුමක් දැයි ඔහුට 

මතකයක් නැත. 

“නංගිසයෝ , ඔය සනළුම් මල් මිියසයන් මටත් එක මක් සදන්න පුළුලන්ද ? 

අසන් බෑ කියන්න නම් එඳා ! මන් ඔයා ඉල්න්න ලන සදයක් සදන්නම්.” 

“සම් සනළුම් මල් සනසේ අයිසේ. රත් ලලු මල් !” 

ඇය තම සිනශල යටඳත් කරගන්න ට සලරදරමින් ඳැලසුලාය. වන්සව් ට මදක්  
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ලතුර පිරි බෑගය තු ව මල් මිට සදව බැලුසන් නිරායාවසයනි. තමා අවා ඇති 

සදයත් , එහි ව සබොෂ බලත් නිවා මදශවක් නැග ඔහු ඇසේ දිගු සදසනත් සදව 

බැලුසේය. ඇය තලමත් සදසනතින් සිනානගයි. 

“ම් , ඉතින් මට සදනලද රත් ලලු මක් ?” 

බෑගසයන් මල් සදකක් ගත් ල , කාරසේ හි සදබවත් දසුනත් රව විඳින අමයුරු 

සදව බමින් මදශවක් නැගුලාය. 

“අසඳෝ බෑ අයිසේ , සම් සනළුම් මල් !” 

තමා අත තැබ මල් යුගය කිරි දරුසලකු ලඩාගන්න ට වැරසවන ආදරණීය 

පිසයකු සමන් වන්සව් සදෝතින් පිළිගත්සත්ය. 

“හුඟක් පිං , ව්වන ගෑණු ෂමයට.” 

“අර අයියටත් එකක් සදන්න. සශොද ?” 

“ශා නංසගෝ. දැන් ඔයාට සමොනලද ලසන් ? අපිට සම් දුන්නු ව්වන මල් 

සලනුසලන්” 

“ම් , ආ !! මට කියන්න සම් Address ට සම් සශෝල්ට් එකට එන බව් එසක් 

නැගා යන්න පුළුලන් සන්ද කියා ?” 

ඔහුසේ ඇඟිලි ව්ඳර් වීසමන් අමුතු උණුහුමක් දැනුණු අහිංවා , තම සිත ඒ 

උණුහුමට ඇලුම් කරන්සන් මන්දැයි වික්ෂිේත විය. තමා සම් ආගන්තුක 

ආදරයකට මු පුරන්නට වැරසවන්සන් දැයි ඇය තම සිසතන් විමවා සිියයාය. 

ඇසේ අතැගිලි ල මෘදු ඳශව නිවා මදක් කැෂඹුණු නමුදු සුළු සශෝ උඳකාරයක් 

ඇයට කරන්නට ශැකි වීසමන් වන්සව් අහිංවක වතුටක් ැබීය. ඇය විමවා 

සිියසේ ඔවුන් යන මග පිහිියයා ව ලිපිනයකි. 

ඇය බාසඳොසරොත්තුසලන් සිිය බව් රථය නිලැරදිය. ඒ බල ඇයට කියා සිිය ඔහු 

තමන් වමඟ  එනසමන් ආරාධනාලක් ද කසෂේය. 
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මින් සඳර නුදුටුලා වුලද , ඔහුසේ සුශදත්ලයට ඇය ඇලුම් කරන්නට වලාය. බව් 

නැලතුම නිලැරදි බල ඇසීසමන් ඇය තුෂ ඇතිව ප්රීතිය සමන් කිහිඳගුනයක 

ප්රීතියක් , ඒ ආරාධනාල ඇසීසමන් ඇසේ සිසතහි ජනිත විය. නමුත් එය සුදුසු 

සනොලන බල අලසබෝධ කරගත් ල , සිත් සනොරිසදන ඳරිවසදන් ඒ ඇරයුම ප්රතිසේඳ 

කෂාය. එසශත් ඇසේම සිතට ඈ සමලැන්නක් කියාගත්තාය. 

„මටත් සශොරා සබොෂ මසේ සිත මනමා සලා !‟ 

“ශාසන් එසශනම් මං ඉන්න තැන ශරි ! ම් , හුඟක් ව්තුතියි අයිසේ ඔයාට. ඒත් මම 

එසශම එන එක ශරි නැශැ. අයියා ගැන අවි්ලාවයක් නිවා සනසලයි. 

නන්නාදුනන ඔයා එක්ක එන්න මට මසේ හිත අලවර සදන්සන් නැශැ. අයියම 

කියන්න. එසශම යන්න එනලා නම් මම ලැරදියි සන්ද ?” 

“ඔේ , නංගිසයෝ ඒක ඇත්ත. මමත් ඒ ගැන එච්චර සනොහිතයි කිේසේ. එසශනම් 

ඳරිව්වමට යන්න. සම් තිසයන්සන් මසේ කාඩ් එක. ඔයාට ලන සලාලක 

උදේලක් ලන උසනොත් මාල ශම්බසලන්න එන්න. දන්නලද සදයක් ? සම් දුන්නු 

රත් මල් ලලු මල් ලටත් ලඩා ඔයා ශරිම ව්වනයි. ඒ ලසේම කරුොලන්තයි. 

වතුියන් ඉන්න !” 

ඇයට දුරදිග සනොබා කෂ ආරාධනය නිවා සියුම් ජ්ජාලකට ඳත් වන්සව් ඈ 

දුන් පිළිතුසරන් ඉමශත් වතුටට ඳත්විය. සවසනශව පිරි දෑසින් සුබ ඳැත ඔහු 

යන්නට ශැරුො ඳමන්. 

“වන්සව්...” 

ඇය තමාසේ නම කියනු ඇසී නැලත ශැරී බැල ඔහුට දකින්නට ැබුසන් 

සිනශසලන් පිරී ඇසේ මුහුෙයි. 

“ඔයාත් ඳරිව්වමට යන්න. හිනාසලා ඉන්න.” 

මදශවකින් ඇයට පිළිතුරු දුන් ඔහුට තම මිතුරා ව අමයුරුසේ සකඳිරිලි ශඬ 

යන්තමින් ග්රශෙය කරගත ශැකි විය. 

“නම අශඳන් මැිය කසෂේ !!” 
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“ම් , ඔයාසේ නම සමොකක්ද නංගි ?” 

“අහිංවා...” 

“ව්වන නමක්. ඔයාටම කිය ශදපු නමක් ලසේ. යන්නම්.” 

හිව වමින් අලවර දුන් ඇය , රථය ඉදිරියට ඇදී සනොසඳනී යන සතක්ම 

බාහුන්නාය. සලනදා සනොව සලනවක් ඈ සිත තුෂ ඇතිව බල ශැඟුනද , ඒ ගැන 

සිතීම කල්දමන්නට ඇයට සිදු වසේ ඈ සමසතක් සේා බාසිිය බව්රථය ඳැමින් 

බැවිනි. 

 

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

 

„කිව් මී‟ (Kiss Me) , යනුසලන් සොකු අකුසරන් කළු ඳැශැසයන් ලියා තිබ 

ගවුමක් ඇඟා සිිය විසිසදශැවිරිදි යුලතියකි. ා සරෝව ඳැශැ ගවුම වංලරය. 

සදදන්න් ඳශෂ සතක් විහිදුනු එය ඇ සිිය ඒ යුලතිය ද සරෝව ඳැශැතිය. Straight 

කර තිබ ඉෙ ඳමෙට දිග ඇති සකොණ්ඩය කඩාදමා , වමනෂ ශැඩසයන් යුතු 

සකොන්ඩ කටුලක් ගවා සිිය ඇය මදක් නාගරීකරෙය ව සුරඟනක සවේයාලක්  

කියා ඳෑලාය. ඇය ඇත්තටම සුන්දරය. 

නගරසේදී බාසඳොසරොත්තු විය සනොශැකි තරම් වංලර ඇඳුමකින් වැරසුණු ඇය  

විනීතල ගමන් ගත්තාය. එකම ලරද එහි සොකු අකුරින් „කිව් මී‟ යනුසලන් 

වශන් වීමයි. ඈ ඳැෂද සිිය ආබරෙද ඉතා චාම් ඒලා විය. ඒ සියල් කියාඳෑසේ 

ඇය මධයම ඳාන්තික සඳෂ ඳතකින් ඳැලත ආ බලකි. දකුණු අසතහි සිහින් පිරිත් 

නුකි. එය නම් ඉතා කෂාතුරකින් දක්නට ැසබන දසුනකි. 

ඳාසර් රව්තියාදු ගවන විසිශැවිරිදි සකොලු ගැටයන් සදසදසනක් ඇය දැක 

වමච්චයට ක් කරන්නට වැරසින්. අමාරුසලන් ලචන ගඳාගත් උන් සගන් 

එසකක් , 

“ඇම් අ... , ඇම් අයි කි්(Kiss) යූ ??” 
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යැයි විමවා සිියසේ , සිගරට් දුම නිවා දුඹුරු ඳැශැ ගැන්වුනා ව කැඩීගිය දත් 

විලිව්වමිනි. අසනකා ඔහුසේ කසර් එල්ලී ඇසේ ඳපු සඳසදවට ලන්නට ව ඒ 

විකාර රපී වටශන සදව බන්නට විය. 

“ම් , අයියා මන් සම්ක ඇන් ආපු එකනම් ලැරදියි තමයි. ඒත් මන් ඔයාා හිතන 

ජාතිසේ සකල්ක් නම් සනසලයි. ඒ ලිය තිසයන සව ගැන මන් ඔයාසගන් 

වමාල ඉල්නලා. සම් ඇඳුම මට අසේ අේඳච්චි එයාසේ අතින්මයි අරන් දුන්සන් ! 

ඒකයි මං සම්ක ඇන්සව. මං ගැන ලැරදියට හිතන්න එඳා සශොද ?” 

බාසඳොසරොත්තු සනොව සම් පිළිතුසරන් තරුෙයින් සදසදනා වලිත විය. 

ඇසගන් ඒ ඳැනය විමස තරුෙයාට නිලසවේ ව තම නැගන්ය සිහිවිය. සනතට 

කඳුළු ඉනුමුත් මුහුසණ් ව දශඩිය නිවා එය සොලට ම රශවක් විය. 

ඇඳුසමන් ඇය මනින්නට යාසමන් කරගත් අනුලෙ කම ගැන තමන්ටම ඔවුහු 

වාඳ කරගත්සතෝය. 

 

ලසරක බිම බමින්ද , තලත් ලසරක ඔවුන් සදසදනාසේ දෑව් සදව එක එල්සල් 

බමින් , මින් කිංකින් ශඬින් ඈ දුන් පිළිතුර මනසවේ රැේ පිළිරැේ දුන් සවයකි. 

වමාල ඉල්න්නාක් සමන් බයාදු මුහුෙක් මලා ගත් ඔවුන්සගන් එසකක් , අත ව 

ඳෑනක් ද සටොෆියක් ද ඇයට තෑගි කසෂේය. ඇය එයින් ඳෑන වතුියන් බාරගත්තාය. 

ඒ ඔහු තම නැගන්යන් වශා සගනයමින් තිබ ඳෑන් සදසකන් එකකි. සටොෆිය 

නම්, සිගරැට් ග යන්නට ඔහු ඳාවිච්චි කරන්නට සිතා සිිය එකක් බලට වැක 

නැත. 

සිනාමුසු මුහුන්න් එය පිළිගත් ල , ඇසගන් ඉලතට යන්නට වැරසවන ඔවුනට , 

“හුඟක් ව්තුතියි අයිසේ” 

යනුසලන් මදශවකින් පිළිතුරු දුන්නාය. සිදු ව සදය ගැන උසේක්ෂාසලන් බැල ල 

ඔවුන්ට සලර සනොබැන්දාය. සිදුව සදය ගැන තමාටම සිනාසුනු ඇය , ාන්ත 

ගමනින් ගමනාන්තය ව සදවට යන්නට වලාය. 
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එසශත් අශම්සබන් දුටු සදයින් ඈ ඉමශත් භීතියට ඳත්විය. නැති සලන්නට යන 

ජීවිතයක් ගලාගන්නට වංලර බල අමතක කෂ ල සේගසයන් ඒ සදවට 

දිලයන්නට වලාය. සෂසදන ව්ථාන ගැන සිතන්නට සම් සලාල සනොසේ. 

එසශයින් ඈ ඒ තීරෙයට එෂසෙන්නට ඇත. 

සේගසයන් එකිසනකා ඳරයා ඇසදන ලාශන සදවට සුදු වැරයියයක්ද , කළු 

කණ්නාඩි යුලක් ද ඳැෂඳි ලයවක කාන්තාලක් පිය නගමින් සිියයාය. ඇයට 

අලයල ඇත්සත් මාර්ගසේ අසනක් ඳවට යාමට විය යුතුය. ඇසේ වරෙට , ඇයට 

අත දී ඳාර මාරු කරලන්නට කවුරුත් උදේ වුසේ නැත. මන්ද ඈ කු්ට සරෝගියකි 

! ඇය ල අල්ා සරෝගිසයකු ලන්නට කිසිසලකුසේ කැමැත්තක් සනොව සවයකි. 

අන්ධ බැවින් ඳමෙක් යුක්ත වුසේ නම් කිසිසලකුසශෝ ඇයසේ වරෙට සම් ලන 

විටද ඳැමිෙ තිසබනු සනොඅනුමානය. 

ඇය සවමින් සවමින් මරුලා සදවට පිය නගන්නට විය. මරු සිනාශඬ නගමින් 

ඇය ලැෂගන්නට වැරසවන බලට වැක නැත. එය ද මතුපිියන් ඳමෙක් 

සඳන්ලන්නා ව ලයාජ එකකි ! 

ආසියාසේ කළු සලෂෙ ඳරාජය පිළිගන්නා බලට වැක නැත. වීසිවී යන තම 

ඳාලශන් ඳලා ගෙනකට සනොගත් රමතිය අවරන්ය සේරා ගැනීමට මරු සඳනි 

සඳනී මැදට ඳැන්නාය. ඇය සදලඟනක් සසින් ඒ ප්රාන්යා සේරාගත්තාය. 

න්සලවදී ම තමාට අල්න්නට ලන්සන් කු්ට සරෝගිසයකු බල දුටුමුත් , ඇය එය 

බිකට මායිම් සනොකෂාය. 

„මන්දාකිනි‟ නම් ව ඒ යුලතිය රුසලන් ඳමෙක් සනොල තමා ගුෙසයන් ද 

සදේදුලකට සදලැනි සනොලන බල ඳවක් කෂාය. බියක් නැත , සදේදුලකට 

සකසව නම් කු්ට සරෝගයක් ලැෂසදන්න ද ? සකසව නම් අනතුරක් ලන්නද 

? 

“ආච්... , ආච්චි අම්මා... ඔතනින් ඳාර මාරු සලන්න බැශැ. ඉන්න මන් උදේ 

සදන්න !” 

ඳාර අයිනට ඒ අන්ධ කාන්තාල සේගසයන් ඇගත් මන්දාකිනි කු්ට පිරුණු 

ඇසේ අතින් අල්ා , ශතින අතර කීලාය. 
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මැශැල්ලිය ට එකලර පුදුම සදකකි. පුදුමයකත් පුදුමයකි. ඇය කකින් ඇස 

මිහිරිම ශඬක් කට පුරා „ආච්චි අම්මා‟ සව අමතයි ! එඳමෙකුදු සනොල ඒ 

කටශඬ උරුම තැනැත්තිය , කු්ට සරෝගිසයකු ව තම සුරත කිසිදු පිළිකුකින් 

සතොරල දැඩිල ග්රශෙය කරසගන ඇත. සිතින් ඇය ඳය තබන තබන තැන දිලය 

මාළිගා තැසන්ලා යි ! ඳැත මැශැල්ලිය ; මුවින් කිසිලක් සනොකියා ඒ අදිසි ශව්තය 

ට ඉඩදුන්නාය. 

ඇයල සේරාගැනීමට ශැකි වීම ගැන වතුට ට ඳත්ව මන්දාකිනි සේ මුල මදශවකින් 

වැරසින්. ඇසේ සුරතින් අල්ාගත් ල , ඳදික මාරුලක් කරා සගන ගියාය. 

ඇයටත් රශසවේ ලම් ඳතු තුලා වී සල් ගමින් ඳැලතිනි. වතුටු ව සිතින් ඳසු ව 

ඇයට සම් කිසිලක් දැනුසණ් නැත. 

“සමතනින් මාරු සලන්න පුළුලන් අපිට. තල චුට්ටක් ඉමු. කවුරුම ශරි 

නලත්තයිසන් !” 

 

ඳැත ඳැතුම නිසම්සයන් ඉටුවිය. එසශයින් කාන්තාලන් සදසදන සවමින් නමුත් 

ශැකි සේගසයන් ගමන් කසෂෝය. ආරක්ාකාරීල තමාසේ අළුත් „ආච්චි අම්මා ල‟ 

ඳාර මාරු කර ව මන්දාකිනි අවිහිංවක වතුටක් ැබුලාය. ඇසේ ගමන සලනුසලන් 

නැලතුනු ලාශන කිහිඳසේ රියදුරන්ට , මදශවකින් වංග්රශ කරන්නට ල අමතක 

සනොකෂාය. 

එසශත් ? ලචනයක් ලත් නාව්ති කරගන්න ට ඳමා සනොව මැශැල්ලිය , ඇසේ 

සුරත මුදලාසගන වැරයියසේ ආධාරසයන් යන්නට වලාය. මදක් පුදුම ව නමුදු 

මන්දාකිනි කිසිලක් සනොකීලාය. කිසිඳු අහිතක් සනොසිත ඈ ඳැතුසේ ඒ කු්ට 

සරෝගය ඉක්මන්න් සුලඳත් සේලා ! කියායි. එවිට මතු දිසනක ඒ මැශැල්සේ 

වශයට කවුරුන් සශෝ එනු ඇත. ඇය ක පිසනන් ැබ වතුට මන්දාකිනි ට 

ඉශටත් උඩින් විය. එසශයින් ව්තුතියක් සශෝ පිං දීමක්  ඇයට අලැසි සනොවීය. 

එසශත් „ව්තුතියි‟ යන ලචනය ලත් ඒ මුවින් සනොගිලිහුසන් මන්දැයි ඇය තම 

සිසතන් ප්ර්න කරන්නට වලාය. එසශත් පිවිතුරු ඇසේ සිතට ඒ ඳැනය බරක් විය. 

ඳාලශන් ද අහිමි ඈ නැලත ඳදික මාරුසලන් අසනක් සදවට යන්නට වැරසින්. 
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එක් කශ ඉරක් ඳසු ක ඇයට සමසතක් රශවක්ල ඳැලති සේදනාල දැසනන්න ට 

විය. තම ලම් ඳතු සදව බැල ල පුදුමයට ඳත්විය. එයින් සල් ගාගිය සවේයාලක් 

දක්නට ැබින්. මධශ්නසේ චන්ඩ හිරු රැසින් රත්ව ඳාර , ඒ සේදනාල සදගුෙ 

සතගුෙ කරන්නට ඇත. ඈ ඳාසර් නැලතී සිියන බලට මතකයකුදු සනොව බලකි. 

නමුත් ඈ සිියසේ මදක් අයිනට ලන්නටය. මන්ද එක කශ ඉරි වකුෙක් ඳසු ක 

ඳමන්න් ඳාර මැදට පිවිසවන්නට නම් එය අලි ඇතුන් උසදවා ක ඳදික මාරුලක් 

විය යුතුය. 

සේගසයන් ලම් අයිනට ලන්නට ඳැමිසෙන සටොසයෝටා ලසයෝව් „Toyota Vios‟ 

රථය දුටු මන්දාකිනි සේ සදඳා ගල් ගැසිනි. සුවිවල් සදසනත තලත් විා ව අතර 

, ඇසේ සිතිවිලි දැශැන එකතැන නතර ව සවයකි. ඇසේ ගසත් රථය විසින් කඳා 

ශරින ද ලාත දශරක් ලත් ගැසටනු සනොදැනුනු ල , නැගී සිට ගල් පිළිමයක් සමන් 

උන්නාය. 

සමය අසනකක් සනොල , වන්සව් ශා අමයුරු ඳැමින් රථයයි. අහිංවා ගැන මැව 

සිහිනසේ අතරමංලහුන් වන්සව් සිතිවිල්සල් ගිලී හීන ව සේගසයන් මුත් , 

ලසරක මාර්ගසේ ලම් අයිනට ලන්නටද තලත් ලසරක අසනක් ඳවට ලන්නට 

ධාලනය කසෂේය. අනතුරක සවේයාලක් ලත් සමසතක් සනොව සශයින් ඔහුසේ 

සිතිවිලි දැශැනට අමයුරු බාධා කසෂේ නැත. නමුත් කශ ඉර මත වමනළියක් දුටු 

ඔහු වන්සව් පියවි සොලට සේගසයන් ඇද දැමුසේය. ඒ සනොලන්නට සම් 

සමොසශොසත් මන්දාකිනි ජීලතුන් අතර සනොලන්න ට පුළුලන ! 

අමයුරු විසින් සුක්කානම සේගසයන් දකුණු ඳවට කරකලනු ැබීසමන් සිහි 

එෂෙලා ගත් වන්සව් ශැකි උඳරිමසයන් තිරිංග සයද මුත් , රථය ඳශන් කණුසේ 

ගැටීම නලත්ලාගත සනොශැකි විය. ලායු බෑේ සනොතිසබන්නට ඔවුන් සදසදනාටම 

සරෝශල් ගත ලන්නට සිදුලන්නට ඉඩ තිබින්. ඇති ව කම්ඳනය නිවා සමොසශොතක් 

නැලතුනු සිතිවිලි නැලත ගායාමට ඳටන් ගත් වැන්න් සිදුවුසේ කුමක් දැයි 

වන්සව් අලසබෝධ කරගත්සත්ය. 

අහිංවා ඔහුටත් , අමයුරු ට ත් තිලිෙ ක රත් ලලු මල් තැලී සඳොඩිවී සගොසිනි. ඒ 

නිවාත් , ඇය ත් වමඟ ගත ක සිහින සොලට එල් ව ශදිසි බාධාල නිවාත් 

වන්සව් සේ සිත තු උඳන්සන් දැඩි සකෝඳයකි. සේගසයන් රථසයන් බට ඔහු ඒ  
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තරශල පිට කිරීමට නන්නාදුනනා යුලතිය සදවට දිල ගිසේය ! 

සිදුලන්නට ගිය අනතුර නිවාත් , තමා ගලන්නට සගොව් ඔවුන් සිදුකරගත් 

අනතුර නිවාත් ඇය අතිය භීතියට ඳත් වලාය. විා කරගත් සදසනත් පියන් 

ගවන්නට මැලි බලක් කියාඳෑසේය. සේගසයන් තමා සදවට දිල එන රියදුරු තැන 

දුටු ල තලත් වික්ෂිේත වලාය. සලවුන සදසතොසන් යුත් ඇසේ මුල සගොළුවී ඇත. 

කිසිලක් ලටශාගත සනොශැකි ල සකොසශේසදෝ අතරමං වලාය. 

සේගසයන් ඳැමින් වන්සව්  බුර බුරා නැසගන ගිනිදැල් තම දෑසින් පිටකසෂේ 

මන්දාකිනි ල දලා අළුකර න්නට සමනි. ඒ සකෝඳාේනිය දැල්සලන සදසනත දුටු 

ඇසේ සිතට ඇති ව භීතිය , ලචන ලන්නට සනොගත් උත්වශයක් නැත. නමුත් 

සගොළු ව මුවින් කිසිලක් සනොඳැලසිනි. ඒ භීතිය කඳුළු බලට ඳත්ල ඇසේ සදසනත් 

සබො ක මුත් දෑසින් ගිලිහුසන් නැත. ඒ භීතිය නම් යක්ෂයා , ඇසේ කඳුළු ද 

අල්ඳ කර ඇති බලකි. 

ලචනයකුදු සනොඳලවා විවල් කරගත් සදසනතින් ද , සලවුන සදසතොසන්ද ඔහු 

සදව බා සිියන ඈ දකින වන්සව් සේ ඉලසීසම් සීමා මායිම් බිඳිමින් , සකෝඳය  

ඉදිරියටම ඇදින්. එක ලචනයක් ලත් ඇය සනොඳැලසීම එයට සශේතු විය. 

 

“තමුසවේ මැසරන්නද ලයි ශදන්සන් ? අපිට ඳේ සනොදී ගිහින් මැරියන් සකෝ. 

යක්න් ! කිව් කරගනින් අශලල් එකා ගාලට ගිහින්. කිව් මී... පුශ් !!” 

සේගසයන් සුරත ක්රියාත්මක කරව වන්සව් , එයින් ඳසු ලත් ඈ පියවි සිහියට 

එෂසේ යැයි සිතා ඇසේ ලම් කම්මු බා ඳශරක් එල් කසෂේය. තමාට 

ැසබන්නට යන තයාගය දුටු ල , අවරෙල සදසනත් පියා ගත්තාය. 

එසශත් ? 

එය එල්ලන බලක් සශෝ එල් ව බලක් සනොදැනුනු මන්දාකිනි , දෑව් විලර කර 

බැලුලාය. ඈ දුටුසේ කරුොලන්ත දෑවකි. ඇයට ආරක්ා වහිත බලක් 

දැසනන්නට විය. වන්සව් සේ අත ගුලසන්ම නැලතී තිබින්. අමයුරු විසින් ඒ 

ඳශර ලැක්ව බැවිනි ඒ ! 
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“ගිය සව ගියා බන්. දැන් ඒක ඉලරයි. අමතක කරඳන්. අපි කාටලත් කිසිම 

කරදරයක් වුසන් නැශැසන්.! ඒ ගැන හිතා වතුටු සලමු. කලදාලත් ගෑනිසයක් ට 

අත උව්වන්න එඳා මචන්. සමොකද එයත් කලදාශරි අම්මා සකසනක් සලනලා !” 

සශමින් අමයුරු ට තට්ටුලක් දැම වන්සව් , මන්දාකිනි සදව බැල්මකදු 

සනොසශා යන ගමනින්ම , 

“මචන් ලකිට සදකක් කියා ලසරන්. ියකක් සමොසෂේ ඳෑසදන්න. මං යනලා 

ලාශසන් බන්න.” 

යැයි ඳැලසීය. 

කඳුළු පිරුණු සදසනතින් අමයුරු සදව බාහුන් ල , සේගසයන් ඔහුසේ 

සකොරසයන් අල්ා ගත්තාය. ඇසේ සිසත් අශක ලත් තරශක් නැත. අමයුරු 

ෂඟ ඇයට දැනුසණ් ආරක්ාලකි. ඇය ඇතිව දුක සශෝ ඊටත් ලැඩි කම්ඳනය පිට 

කරන්නට ප්රයත්න දරනලා ලන්නට පුළුලන ! ඔහුසේ සකොරසයන් අල්ාගත් 

මුත් ඇය දෑසින් අනුකම්ඳාල අයැදියාය ! 

මදශවකින්  මුල වරවා ගත් අමයුරු ඇයට රිසි සවේ ඉන්නට ඉඩ ශැර , මෘදුලට 

කඳුළු ගැලීමට ආවන්න ඇසේ සදනයන පිව දැමුසේය. තම පියා ශැර ,අන්කිසිම 

පුරුසයකුසේ අතැඟිලි ඳශව කම්මුල් මතට සනොැබ මණ්දාකිනි, සමයින් 

පුදුමයට ඳත් විය. සනොදන්නා අමයුරු සකසර් අමුතුම ආකර්ෙයක් ඇති විය. 

තම දෑත ඳශත සශල ඇය හිව් බැල්සමන් ඔහු සදව බා සිියයාය. 

කාරය සදවට පියමනින වන්සව් තමන් කරන්නට ගිය අනුලෙකම ගැන 

ශදලතින්ම දුක් විය. අහිංවා පිලිබල සිතිවිලි ධාරාල බිඳී යාසමන් ඇතිව 

සෝකයත් , තමා අතින් ජීවිතයක් නැති සලන්නට යාසමනුත් ඇති ව අධික 

කම්ඳනයත් ; එසව කරන්නට තමා සඳෂෙව  බල සශේ වැසෙන් 

ලටශාගත්සත්ය. කිසිදින කසියම් ම ව සශේතුලක් නිවා කාන්තාලකට අත සනො 

ඔවලන්නට සිතාසිිය තමන් අතින් , එය කඩවුසේ නම් සිදුලන්සන් නැලත වාදා 

ගත සනොශැකි අත්ලැරවදකි ! ඒ සමොසශොසත්ම එලැන්නක් මින් මතුලට 

සනොකරන්නට ඔහු තමන්ට ම ඳථ කරගත්සත්ය ! වන්සව් තුෂ ව ආසේගය 

නම් යක්යා , නැලත සනො එන්නටම ඔහුසගන් ඉලතට ඳා ගිසේය. 
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ඒ නන්නාදුනනා යුලතියසගන් වමාල අයදිනු ලව් නැලත ශැරී බැල වන්සව් 

දුටුසේ , අමයුරු සේ අනුකම්ඳාල තු ඇය වැනසශන බලකි. එසමන්ම අහිංවා 

දැකුසමන් තමන් තුෂ ව ශැඟීමට වමාන ශැඟීමක් , අමයුරු තුෂ සම් යුලතිය නිවා 

ශටසගන ඇති බල සශසතම අලසබෝධ කරගත්සත්ය. එසශයින් ඔවුන් සදසදනාට 

බාධාකරන්න ට ඔහුට සිත් සනොවීය.  

තමා කරන්නට ගිය ලරද සිසතහි රලා ගත් වන්සව් , සුදුසු අලව්ථාලක් එෂඹී 

ක ඇසගන් වමාල අයැදින්න ට සිතා ගත්සත්ය. තමාට වමාල අයැදින්න ට 

කලදාසශෝ දිනක අලව්ථාලක් එෂසෙන බල සශසතම දැන හුන්සන්ය. වතුටු සිතින් 

කාරය සලත ගිය ඔහු , එයට සිදුල ඇති ශානි ඳරික්ා කරන්නට වසේ ලරින් ලර 

උසේක්ාසලන් , ඒ සදසදන සදව බමිනි. ඳසුල ඇය සිනාසවනු දුටු වන්සව් 

අඳමෙ වතුටට ඳත්ල අමයුරු ට සිතින් පිං සදන්නට විය.   

අමයුරු සිියසේ අහිංවාසේ ත් , තමා ඉදිරිසේ සිියන යුලතියසේත් සුන්දරත්ලය , 

අහිංවක බල එකිසනක වවදමිනි. සදසදනාම ශැම අතින්ම එකිසනකාට සදලැනි 

සනොව බැවින් වසේ සිත සලසශසීම ඳමෙකි. අහිංවාසේ ගැමි සඳනුමත් , එයින් 

ඔේබට ගිය සම් යුලතියසේ නාගරික සඳනුමකුත් තිබින්. 

එසශත් එක් කරුනක් නිවා අහිංවා , සම් යුලතිය අබිබලා යන බලක් අමයුරුට 

දැනින්. එය නම් „කිව් මී‟ යන්නයි ! එය දුටු ඔහු තම මුල ව මදශව ත්රිව 

කරගත්සත්ය. 

එය ඉසලන් සමන් අලසබෝධ කරගත් මණ්දාකිනි අසීරුසලන් ලචන ගඳා 

ගත්තාය. 

“ඒක... ඒක අරන් දුන්සන් මසේ අේඳච්චි. එයාමයි සතෝරා දුන්සන් ! ඒකයි 

ඇන්සව. එයා නිතරම මට ඇඳුම් සතෝරා සදන සකසනක් සනසේ. ඉතින් සම් 

ඇඳුම මට හුඟක් ලියනලා. සමොනසව ලිය තිබුනත් ! කවුරු සමොනලා හිතුලත් !” 

“අේඳච්චි ? කවුද ඔයාසේ අේඳච්චි ?” 

ඈ කටපුරා අේඳච්චි කීසමන් ඔහු මවිත විය. ඔහු බාසඳොසරොත්තු වසේ නාගරික 

ව සලනයම් ලචනයකි. 
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“ම් , ආච්චි.. ආච්චි අම්මා ඇව් සේන්නෑ. මම ඳාර මාරු කරා. එයා... එයා අ , 

ශැසඳන්නයි ගිසේ ! දුලන් ඇවිත් මසේ කකුත් තුලා වුනා. ඒකයි නැවුසන්. 

දැක්සක් නෑ මං. මුකුත් දැක්සක් නෑ. මට බය හිතුනා. අසන් අයිසේ මට 

වමාසලන්න ! ඒ ඇව්සදක අම්සමෝ. අසන් මට තාමත් බයයි. අසන් එයාට නම් 

කතාකරන්න එඳා. මං අයියසේ කකුල්  අල්ා ලඳින්නම් ! මාල සේරගන්න.” 

අසිහිසයන් සමන් බිසයන් කියලාසගන යන ඇය සකසර් අමයුරු සේ සිසත් 

උඳන්සන් මශත් ව දයාලකි. නැලතත් අහිංවා ශා සම් යුලතිය වැවදීම ඔහුට අඳශසු 

වී ඇත. ඇඳුම ඇඳීමට ඇයට වාධාරෙ සශේතුලක් ඇත. ඇය අද ජිවිතයක් 

ගෂලාසගන ඇත. සම් අනුල බැල ඔහුට ලැටහුසන් ඈ අහිංවා ඉක්මලා ජයගත් 

බලකි ! 

ඇසේ මුල සුරතින් ලැස ඔහු ඇයට කිසිලක් සනොලන බල ඳවක් කසෂේය. ඳාලශන් 

සනොමැති සදඳා සදව බැල ඔහු තලමත් යන්තමින් රුධිරය ගන ලම් ඳතුසල් ව 

තුලාය දැක ගත ශැකි විය. ඈ කියා ඇත්සත් වම්පුර්ෙ වතයයකි ! 

“ඔයාට තුලාත් සලා සන්ද ? කවුරුත් ඔයාට මුකුත් කියන්සන් නැශැ. ඒ 

ලාශසන් මසේ. ඒගැන හිත හිත කරදර කරගන්න ලන නැශැ. සමොකද ඒක 

රක්ෙය කරා තිසයන්සන් !! ඔයාට සවරේපු සදකක් ගන්න ලසන් සන්ද ? 

සවේරටම කලින් තුලාසට සබසශත් දාගන්නත් ලසන්.” 

“ම් , මම සම් ෂඟ ඉන්සන් අයිසේ. තල පුංචි දුරයි. හුඟක් ව්තුතියි ඔයාට. මසගන් 

වුනු ශැම කරදසර්කටම මම වමාල ඉල්නලා ! ම් , එසශනම් මං ගියාට කමක් 

නැවද ?” 

ආගන්තුක ආදරයකට මු පුරන්නට තතනන තම ඳානසයන් ගිලිහී යන සිත 

ගැන පුදුම ව ල , රත් ව මාර්ගසයන් දැසනන රව්නසයන් ලෂකිනු ලව් එතනම ව 

තෙ බිව්ව මතට වලාය. මදශසින් පිරි ඔහුසේ මුහුෙ තම සිත යදිනු ැබීම ඇයට 

සප්රසශලිකාලක් විය ! 

“ශා , ඳරිව්වසමන් යන්න. ම් , මං සදයක් ඇහුලට කමක් නැවද ?” 

“අශන්න අයිසේ. ලනම සදයක් අශන්න !” 
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ඇසේ ගැඹුරු එසමන්ම විවල් දෑසවේ ගිලුණු ඔහු , ඇය මග නතරකරලාසගන 

සලසශව වීම ට අකමැති සශයින් සේගසයන් විමවාසගන ගිසේය. තමා සමන්ම 

ඔහුද විලෘත බල ලටශාගත් මන්දාකිනි සබසශවින් වතුටට ඳත්විය. නමුත් ඇසේ 

සුවිවල් දෑව තලත් විාල ඔහු ගි ගත්තාය. මන්ද වමශර ප්ර්න ඇය 

සිහිසනකින් ලත් බාසඳොසරොත්තු සනොලන්නට ඇත. 

“අ.., ඔයා , ඔයාසේ නම සමොකක්ද ? ඔයා සමොනලා කරන සකසනක්ද ? ඔයාසේ 

සබෝයි ඔයාට හුඟක් ආදසරයිද ? නෑ සම් , අ.. මං කිේසේ ඔයාට සබෝයි සකසනක් 

ඉන්නලද ?” 

අලවන අමයුරු දුටුසේ , මල් සඳොසශොට්ටුලක විකසිත වීමකි. මුතු කැට ලන් සුසදෝ 

සුදු  ඇසේ දත් සදඳ දුටු ඔහුට ඇතිවසේ නිම්හිම් නැති වතුටකි. එය සුන්දර 

මතකයක් සව තම සිසතහි රන්දා ගත් අමයුරු , ඇසේ පිළිතුරු අසේක්ෂාසලන් 

සිියසේය. 

“අයියා ප්ර්න ඳත්තරයක් සන් ! මට කුණු කීයක් ගන්න පුලුලන් සලයිද දන්නෑ ? 

මට සබෝයි සකසනක් ඉඳීවී , ශැබැයි තල ඉව්වරශට. ඒසකනා මට ආදසර් 

සනොකරනලා නම් අපි ආදරලන්තසයෝ සලන්සන් නෑසන් ! සන්ද ? මං රව්වාලක් 

කරනලා අයිසේ. ඒ ගමන්ම ඉසගන ගන්නලා. ලයව සදකයි. ම් , තල සමොනාද 

ඇහුසේ ? ආ ! මං මන්දාකිනි. අයියසේ නම සමොකක්ද ?” 

 

සලනව් සවකින් වුලද , තමා ඉතසිතින් ඳැත පිළිතුරු ැබුසෙන් අමයුරු 

අමන්දා නන්දයට ඳත්විය. සශසතම , 

“අමයුරු ! ම් , ඳරිව්වමට යන්න මන්දාකිනි. සශොට ඉසගන ගන්න.” 

යනුසලන් ඇසේ සිසතහි කිසිසදන සනොමැසකන නමක් ලියුසේය. 

„අමයුරු‟ යන්න යන්තමින් ප්රතිරාලය ක ල , සිනාසවන දෑසින් ඔහුසගන් 

වමුගත්තාය. රත් ව මාලසතහි අසීරුසලන් ඇවිද යන ඇය සනොසඳනී යන සතක් 

බාසිිය ඔහුට දැනුසණ් හිව්බලකි. සදලරක් නැලත ශැරී බැල සිනශල පිරි ඒ 

අවිහිංවක මුහුෙ ඔහුසේ ශදලත ඳාරන්නට විය. 
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නැලත ශැරුණු ඔහු දුටුසේ , උසුළු සිනශලක් මුලට නඟාසගන තමා සදව 

බාසිියන වන්සව් ය ! සඳරා සිනශලකින් පිළිතුරු දුන් ඔහු , තම රථසේ නල 

ශැඩය රව විඳින්නට ඒ සදවට ඇසදන්නට විය. 

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

 

මන්දිරයක් සමන් ව සුවිවල් නිලවකි. විා භූමි බාගයක් පුරා ඳැතිරී තිබ එය 

දකින්සනකුට සිසතන්සන් සුපිරි සශෝටයක් තමා අබියව ඳලතින සවකිනි. 

ශ්රීාංකික ඉංජිසන්රු තාක්ෙසේ මහිමය කියා ඳෑ එය නලතම ආරකට 

තැනුනක් විය.  

මනරම් උදයානයක් , ජ තටාකයක් ඇතුළු විවිධ ව අංගයන් එහි විය. එහි මැදට 

ලන්නට පිහිියයකි ඒ නිලව ! නිලවක්ද දිලවිමනක් දැයි වැක වහිතය. එහි 

හිමිකරුසේ සඳොසශොවත් බල කියාඳාන්නට එහි නලතා තිබ සුපිරි මාදිලිසේ 

ලාශනම වෑසශේ. එයින් අතසෂොව්වක් ශැසරන්නට අන් සියල්ම ඔහුසේය. 

අසනසකකු සනොල ඒ නිලව සකෝියඳති ලයාඳාරික „එරික් වික්රමනායක‟ මැතිදුන් 

සේය ! ඔහු ලවර දශයක ඳමෙ කක සිට සමරට අංක එසක් වාර්ථක 

ලයාඳාරිකසයකු සව ලැජසෙයි. ලයාඳාර වමශයක අයිතිකරු ව ඔහුසේ ලයාඳාර 

ඇඟලුම් , ඔෟ ධ , මත්ඳැන්,වංචාරක, ආදී පුළුල් ඳරාවයක් වහිත සක්ෂේත්ර ල 

විහිදී තිබින්. දිසනන් දින බන වාර්ථකත්ලය නිවා , උවදාමයට ඳත්ල සිිය ඔහු 

වාධාරෙ ලයාඳාරිකසයකු සව කා අතරත් මින්කිරුළු ඳැෂ සිියසේය. 

වතියට දිනයක් සදකක් තම ජය වමරනු ලව් ඔහුසේ නිලසවේ තම ප්රධාන ශවුල් 

කරුලන් වමඟ වාදයන් ඳැලැත්සේ. අදද එලැනිම ව දිනසයකි ! 

එක් ප්රධාන පුවගසයකුසේ කතාබශට වලන්සදමින් එය අනුමත කරමින් සිියන 

ඉශෂ ඳැැන්තිසේ පුවගයන් ඳව් සදසනකි. ඔවුන් මැදි ලන්නට තිබුසන් කළුලර 

ලීසයන් නිමව කැටයම් දමා ශැඩසකොට ඇති ලියනා රවුම් සම්වයකි. ඒ මත 

„Johnnie Walker Blue Label‟ ලර්ගසේ මි අධික මත්ඳැන් සබෝත කිහිඳයක් 

ද , තලත් මිෂ අධික ලර්ග කිහිඳයක සබෝත ද විය.  
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ඔවුන්සේ සුරුට්ටු  ලලින් නික්සමන දුම මීදුමක් සමන් ඳැතිරී තිබින්. එය ද 

සඳොදුසේ „Cigars‟ නමින් ශඳුන්ලන ධනලත් ඳැැන්තිය ඉක්ක සකොට 

විසේසයන්ම වෑදු විසේ සුරුට්ටු ලර්ගයකි. 

තම සුරුට්ටුසලන් නික්සමන දුම නිදශසවේ මුදාශ එරික් වික්රමනායක , මත්ඳැන් 

වීදුරුලක් සතො ගාන්නට විය. වැඳ ඳශසුකම් නිවාම මදක් තරව ඔහුට වැකිය 

යුතු උදරයක් තිබින්. ශැටලන විය එෂසෙමින් තිබුණු බැවින් සදෝ ඉදිරිඳසින් 

තට්ටය ඳෑදී තිබින්. ආයාවසයන් ලර්ෙගැන් ව බල ශඟලන තද කළු සකොණ්ඩසේ 

තැනින් තැන , කළු ඳැශැසේ ත්රිවතාසේ සලනව්කම් දැකගත ශැකි විය. රැවු 

වම්පුර්නසයන්ම මුඩුකර සිිය ඔහුසගන් දිව්වසේ තරමක ප්රවන්න සඳනුමකි. 

ඒ ලටා සිිය පුදගයන් ද බටහිර ඳන්නයට වැරසී සිිය අතර එයින් එසකකුසේ 

රත්තරං දතක් වවිසකොට තිබින්. තම ශවුල් කරුලන්සේ ප්රකා ලට හිව ලනමින් 

එකඟ තාල ඳෑ එරික් වික්රමනායක ලරින් ලර එයට අඩු ලුහුඩු එකතු කසෂේය. එවිට 

අනික් ඳව් සදනාම වාලධානල වලන් දුන් අතර , කාතුරකින් රන්ලන් 

ආසෝකයක් සකසනකු ෂඟින් නික්සමනු දැක ගත ශැකි විය. අංකාර විදුලි 

බුබුළු ලලින් ඳැමිසෙන ආසෝකය රන් ඳැශැ යමකින් ඳරාලර්ථනය ව බලට වැක 

නැත. 

“ශැම තැනම තිසයන බිව්නව් ගැන මට සශොයන්න සලාලක් නැශැ. ඔසශේා 

දන්නලසන් ඒක ? ඉතින් මසේ ප්රධාන ශවුල්කරුසලෝ විදියට සම් ජයග්රශෙ 

ඉදිරියට සගනියන්න සලන්සන් ඔසශේ ට තමයි. ” 

තලත් මත්ඳැන් උගුරකින් වේඳායම් ව ඔහු එලර තම මාතෘකාල සලනව් කසෂේය. 

 

“By the way Mr. Brian how is the situation now? Will it change or do we 

have to change our plans?” 

ඔහු සමසව විමවා සිියසේ බ්රිතානය ජාතික , මදක් හීන්දෑරි සිරුරක් වහිත 

මාදිලයිසන් ක්රියාත්මක සශෝටල් ජාසේ වමුශ අධයක්ලරයාසගනි. 
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තම ප්රධානියා මුහුෙට ක්න්කල ආරුඩ කරගත් බැරෑරුම්කමිනුත් , එය ඇසු 

ආකාරසයනුත් , සම් විමවන්සන් එරසට් නලතම සවඳාන තත්ලය බල සවසු 

පිරිවට අලසබෝධ වුසේ නිසම්යකිනි. 

“Up to now, situation is under control Mr. Eric. My guess, they won‟t 

change.”  

සසින් සඳරා පිළිතුරු බා දුන්සන්ය.  

බ්රිතානය ජාතිකයා තමන් එරික් ශමුල ට එන විට සියළු සතොරතුරු  ලලින් වන්නවද 

ල සිියය යුතු බල සශොඳින් දැනසිියසේය. ඒ වශා ඔහු සමන්ම එරික් වික්රමනායක 

ලටා ව සියල්සෝම සදානම් ල ඳැමින් බලට වැක නැත ! මන්ද ඔහු ලැරදීම් ලට 

අකමැති , ලයාඳාර ඳානසේ අති දක්සයකි. ඒ නිවාම තම ව්ථාලරය 

වාධාරෙසයන් රැකගන්නට ඔහු ශැමවිටම වමත්විය. 

 

“Another thing Mr. Eric, I heard government of Myanmar is about to 

change the tax rate and…. If they do so we can change our percentages. 

They always think about both sides.”  

ම නිශැඬියාලකින් ඳසු එලර කටශඬ අලදි කසල් රත්තරං දතක් ඳැෂ සිිය 

පුවගයාය. 

 

වැබවින්ම සශේ අති දක් ලයලවායකසකකි. අසනකුන්ට වාදයක් වුලද , ඔහුට 

සමය නි සනොලන මට්ටසම් තලත් ලයාඳාරික රැව්වීමකි. ලායු වමනය කරන ද , 

ේ රක්සේඳෙ යන්ත්ර සනොමැති, අධයක් මණ්ඩ රැව්වීම් කාමරයක් සනොවුලද , 

ඔහු තම වගයන්සගන් නලය අදශව් ශා උඳක්රමික වැසුම්  ඔවුන්ටත් සශොරා 

උකශා ගනිමින් තිබිෙ. 

 

**************************************** 
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„අරුෙලු‟ පුලත්ඳසත් ප්රධාන කාර්යා සගොඩනැගිල් සිේ මශල් එකකි. සලනදා 

සනොඳලතින කාර්යබහුත්ලයක් එහි දක්නට ැබින්. කිසියම් බැරෑරුම් සදයක් 

සිදුලන බලට කුණු ඳශෂ ලන්නට විය. නමුත් අලංක ලාර්තාකරුලන් ව ඔවුන් 

එය රශවක් සව රකින බලකි දිව්වසේ. පිටතින් ඳැමිසෙන කිසිසලකුටත් ඒ 

පිළිබ අංශු මාත්රයක සශෝඩුලාලක් ලත් දැනගන්නට සනොැබින්. 

සමලන් කබකාරී දිනයක් නම් ඒ ඳසුඳව සකසනක් නිවැකසයන්ම සිටී. ඒ 

අන්කලසරකු ලත් සනොල , ඳත්රසේ ශදලත ව වන්සව් ය ! නිවැකල ම බරඳත 

යමක් පිලිබ පුලතක් ඔහු විසින් ලාර්තාකරන්න ට වැරසවන බලට වැකනැත. 

පුලත්ඳසත් ප්රධාන කතෘ තමාට ඳැමිසෙන්නට ඳැලස බල දැනගත් වැන්න් 

වන්සව් ඔහුසේ කාමරය කරා යන්නට විය. ක්රීම් ඳැශැ අත් සකොට කමිවයක්ද , 

දුඹුරු ඳැශැ කලිවමක් ද ඇ සිිය ඔහු සකසරන් දිව් වසේ සලනදා සනොතිසබන 

අපිළිසල බලකි. නිද්රාශීලිලි සඳනුමකි.  දිනය මුළුල්සල්ම තම ලාර්තාල වකව් 

කිරීමට අඳමෙ සලසශව වීම එයට සශේතු ලන්නට ඇත. නෂ මතට ලැටී ඇති 

සකව්සරොද ඉලත් කරන්න ට ලත් සලසශවක් සනොගත් ඔහු කතුලරයාසේ කාමරය 

කරා ෂඟාවිය. 

„විනී සවප්රිය‟ යනුසලන් වශන් ව නාම පුලරුල රැඳී සම්වයට අා ඇති පුටුසේ 

වසේ , තරමක් ශැඩිදැඩි සඳනුමැති මිනිසවකි. ලයව 45 ක් ඳමෙ ව ඔහු තලමත් 

තරුෙ ජලසයන් යුතු බලට වැකයක් නැත. රැළි වහිත සකොණ්ඩය මදක් සකොටට 

කඳා ඇත. දකුණු කම්මුසල් කැපුම් ඳාරක් නිවා ඇතිව කැෂක් විය. එය 

කින්ව්වකින් ඇති වලක් වියයුතු බල වන්සව් ලටශාගත්සත් සම් ආයතනසේ 

පුලත්ඳත් ලාර්තාකරුසලකු සව රැකියාල බාරගත් දිනසේදීම ය. 

තමා සලතට ඳැමින් ආයතනසේ පිට සකොන්ද සමන් ව තරුෙයා සදව විනී 

සවප්රිය සදසනසතහි රැඳී රන්ලන් ඳැශැ රාමුලක් ද , දම්ලැක් ද වහිත උඳැව් 

යුලට ඉශළින් සශලුසේ මින් සඳර සනොසශල බැල්මකි ! 

මුහුසෙන් ැබුණු ඇරයුම සත්රුම් ගත් වන්සව් හිගත්සත් තම ආයතන 

ප්රධානියාසේ දෑව සදව ජජුල බමිනි. 
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“මම ඔයාට එන්න කිේසේ ඔයාසේ අලුත් රිසඳෝර්ට් එක ගැන කතාකරගන්න. 

සම්ක සම් විදියට ඳශර ගශන විදියට ඳෂකරන එක නි්ඳයි. ඒකනිවා වැර බා 

කරා අසේ මතය නැතිල සශොයාගත්තු කරුණු ියක විතරක් ලියන්න.” 

මින්සඳර කිසිම දිසනක සමලැන්නක් ඳලවා සනොමැති තම කතුලරයා සදව 

පුදුමසයන් බැලු වන්සව් අතීතය ට ගිසේ නිරායාවසයනි. වමශර ප්රාසවශීලිය 

සවඳාකයන් ට ඳලා එල එලා ඳශර සදමින් , රශව් එළි කරවදී ඔහු තමාත් 

වමඟම දිරිසදමින් සිියබල වන්සව් ට කල්ඳනා විය. 

ඉතින් සමලර ? සම් සලනව ලටශාගැනීමට වන්සව් අසඳොසශොවත් විය. 

“ඒත් ? ඒත් ඇයි වර් ? අපි සශොටම දන්නලසන් ඇත්ත සමොකක්ද කියා ! ඉතින් 

ඒක ඒ විදියට නම් ගම් වහිතල ම කියමුසකෝ. සම් ඇත්ත ශැම මනුව්වසයක්ම 

දැනගන්න ලසන් !” 

“වාක්ෂි කියන සව මලන්න පුළුලන් වන්සව් ! ඔයා එසශම මායා දැකට 

අහුවුො සලන්නත් පුළුලන්. ඔයා පුංචි ලැඩියි සම් ලාර්තාසේ ප්රබ කම සත්රුම් 

ගන්න. සම්ක අපි , මම කියපු විදියට ඳ කරමු.” 

“වර් , සමොනලද සම් කියන්සන් ? මම මසේ ඇව්සදසකන් ම දැකපු සවලල් සබොරු 

සලන්සන් සකොසශොමද ? එසශන් ගත්තු වාම්ඳ ල රවායනාගාර ලාර්තා සබොරු 

සලන්සන් සකොසශොමද ? වර්ට මාල වි්ලාව නැවද ? මම සම් ප්රසිවධ සලන්න 

සබොරු ලියනලා සනසලයි කිය වර් සශොටම දන්නලා. අනික මට සම් තිසයන 

ප්රසිවධිය ඉශටත් උඩින්.” 

“ඇයි මනුව්වසයෝ කියන සදයක් සත්රුම් ගන්නැත්සත් ? ඔසශේ ඔච්චරටම 

සමෝඩසයක් ද ?” 

“සමොකක්ද සත්රුම් ගන්න ඉතුරු සලා තිසයන්සන් ? වර් සන් ශතරබීරි කතා 

කියන්සන් !” 

කතුලරයා , තමාසේ ඉලසීසම් සීමාල වන්සව් විසින් ඉක්මලනු ැබීම නිවා ඇති 

ව සකෝඳය මදක් වමනය ලනු ලව් , දකුණු ඳව ව වීදුරු කවුළුසලන් ඈත බා 

හිඳින්නට විය. 
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“වන්සව් තමුසවට ලන විදියට මට ලැඩ කරන්න බැශැ. ඔය සොකු අකුසරන් 

ලැසටන්න තිසයන සශඩ්යින් එසක් තිසයන නම අයින් කරනලා. නැත්නම් 

තමුසවසග රවායනාගාර ලාර්තා ියකත් අරසගන බහිනලා සදොට්ට !” 

බාසඳොසරොත්තු සනොව ඒ පිළිතුසරන් වික්ෂිේත ව මුත්, ඊට විරුවධල 

ලාර්තාකරුසලක් ඳමෙක් ව තමන්ට කෂ ශැකි කිසිලක් සනොලන බල අලසබෝධ 

කරගත් වන්සව් ; කතුලරයා ට කරුණු ඳශදාසදන්න ට තම අලවන් ලෑයම දියත් 

කසෂේය. 

“වර් අපි සමසශම නිශඬ ල හිියසයොත් ශරි , සඳසනන සව වඟලා ලර්තා කසරොත් 

ශරි සලන්සන් අසේ රට රැකගන්න තිසයන අලව්ථාලක් අපිට නැති සලා යන එක 

! රසට් මාධය නිදශව ට සොකු තැනක් තිසයනලා වර්. ඒ නිවා අපි ඇත්ත ඇති 

වැියසයන් කිේලා නම් සන්ද සශො ?” 

“ඔේ , ඔේ! සමොසකෝ නරක. ඊට කලින් සගදර මිනිව්සුන්ල අලවන් ලරට දැක 

බාසගන එන්න සලන්සන් මට තමයි. මට සම්ක ලශා දාන්නයි සලන්සන්! 

තමුසවේ නම් තල තැනකට ශරි ගිහින් ආර්ියකල්ව් ලියාවි. එසශම පුළුලන් ද 

මිනිසශෝ මට ? ඔසශේට ජීලත්සලන්න ආවාලක් නැති උනාට වන්සව් , මට තල 

ජිලත් සලන්න ලසන්.” 

“සමසශම ත්  බයගුල්සක් ! ශරි මන් එලන්නම්සකො ශදා.” 

දැනගත් වතයය එසසින්ම කියාඳාන්නට සනොශැකි ව සකෝඳසයන් දැවුණු 

වන්සව් ට යක්ාසේ විය. සේගසයන් පුටුල ඳසවකට ඇද දමා නැගී සිිය ඔහු 

යන්නට ශැරුසණ් , „සතෝ ලසේ නපුංවකසයක්.‟ සව කියසලන බැල්මක් විනී 

සවප්රිය සදවට සශෂමිනි. 

මදක් වලිත ව නමුදු වන්සව් යනු තම සවේලකයා බල අසීරුසලන් වුල ද මතක් 

කරගත් විනී , 

“මට ඳැයක් ඇතුසත ලැසඩ් කරා ලසන්. ඔය සදොරත් ලශසගනම යනලා !” 

යැයි සමොරදුන්සන්ය. 
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සකෝඳසයන් සදසනත් අන්ධ ව , සදකන් බිහිරි ව වන්සව් ට සම් කිසිලක් ඇසුසන් 

නැත. තම සකෝඳය තම සිසත් ආධාරසයන් ම මැඩලීසම් බාරදුර කාර්යයක 

නියසමිනි ඔහු ගමන් ගත්සත් ! 

සේගසයන් ගමන් ගත් ඔහු , ඳටු බරාදයන් වතරක් එකිසනක ශරශා යන 

ව්ථානයක දී ලිපි සල්ඛන රැවක් ඔවලා ගත් යුලතියකසේ ගැියන්. රැසගන යන 

ලිපි සල්ඛන සශේතුසලන් ඇය ලිපිකාරින්යක බල අනුමාන කෂද , ඇඳුම 

කියාඳෑසේ සලනව් කතාලකි ! වන්සව් ට සමය සප්රසශලිකාලක් වසයන් ඔහු තම 

සිත වමඟම තර්ක කරන්නට විය. 

විසි වී ලැසටන්නට ගිය ඈ , ඒ සියල් බිම සශලුලා වුලද  සනොලැටී සේසරන්නට 

වමත් විය. දෙහිව සතක් ව කළු තද වායකින්ද , අත්දිගට වකව් කර ඇති පිට 

කබායකින් ද ඇය වැරසී සිියයාය. ඇතුළු කබාය ක්රීම් ඳැශැ එකකි. එය නවීන 

ඳන්නසේ සමොව්තරයන්සගන් ශැඩසකොට තිබින්. අගනා ශැඩදමා ඇති විසේ ව   

කාර්යයා ඇඳුමකින් වැරසී සිිය , ඇය සදව අනුකම්ඳාසලන් බැල වන්සව් , ඇය 

ට ඒ ලිපි සල්ඛන නැලත එක්කාසු කරගැනීමට ආධාර දුන්සන්ය. 

“අසන් මට වමාසලන්න වර්. මම ියකක් කබ වුනා ලැඩියි. ආසේ එසශම 

සලන්සන් නැශැ.” 

තමා ක ලරදට , කිසිඳු ලරදක් සනොකෂ ඇය ආචාරශීලිලිල වමාල අයැදීම නිවා 

ඇතිව අනුකම්ඳාසලන් වන්සව් ඇය  සදව බැලුසේත් , ඒ යුලතිය වන්සව් සදව 

බැලුසේත් එකම විටකදීය. 

සදසදනාසේම සිසතහි එකලර ජනිත වසේ ශාත්ඳසින්ම සලනව් සිතිවිලි සදකකි. 

සදසදනාම එකිසනකට සලනව් තම සිතිවිලි දැශැන්ල  සමොසශොතකට අතරමං 

විය. සදසදනාසේම සිතිවිලි ගනය නැලත ඇරඹුණු වැන්න් ඇතිවසේ පුදුමාකාර 

ප්රතික්රියා සදකකි ! 
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