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                                           අපි සවරමල්ළ ඉවහවරශට ආසල ලළශසේ කවුද ආසල කියළ බේන..... 

වමීර සෙ තළත්තළ අපි දිශළට ඇවිදළසෙන එනලළ  අපි දෆක්කළ... 

"ආශහ අක්සක් සේ සකොල්ළ කිව්ලළ අද  ඉවහසකෝසල් කට්ටිය සමසශට එකතුසලනලළ කියළ මම සේ ආසව් පුතළ 

කීයටද එේසේ අශේන.." 

"ආශහ මම සේ බෆලුලළ ඒත් කවුද කියළ..." 

"මම තල ටිකකිේ එේනේ තළත්තළ..." 

"ආශහ එසශනේ මම යේනේ පුතළ ඔයළ එේන...අේමළ සකොසශේද යේන බං ඉේනල ඒකයි මම ආසල.." 

"ශළ තළත්තළ මම එේනේ" 

"ශරි ශරි..." 

වමීරසේ තළත්තළ යේන ගිසේ , අපි සවේරමල්ළ නෆලත සේ ඇතුට ආසලත් එකටම ලසේ......නිකී ඒත් අත දිශළ 

බළසෙන ඉේනලළ මම දෆක්කළ...සමච්චර ආවළලක් සකල්ට තිසයයි කියළ මම හිතුසව් න 

"වහවනද ලවහතූ" 

"ඔව් මසේ රත්තරං...බබළ...සේ ඒක සනසලයි මම ඔයළල මසේ කළමසේ බේනත් එක්කේ ගියළ සකෝ ඒත් තලම 

ඔයළ මට ඔයළසේ කළමසේ සෙේනුසව් න සේ...." 

"ශහේේ එේන එසශනේ මම සෙේනනේ ..." 

 

මම නිකි ල එක්කළසෙන ආසව් මසේ කළමසේට අසේ උේ ඒ අවහසවේ ඉවහසකෝස ලෆසේ ේේ කරනලළ..උේ 

දේනලළ මමයි නිකී යි අද ඒකට උදව් සලේසන න කියළ... 

"සමේන මසේ සනෝසේ මසේ කළමසේ..." 
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"ශහේේේ සෝක් මශත්තසයෝ...." 

නිකී මසේ ඇඳ උඩ ලෆටුසේ හුඟළක් ආවළසව්... එසශේමම සදෙළරක් තුේෙළරක් එශළට සමශළට සෙරලිළ නෆඟිටළ 

මසේ ඟට ආසල කිරිල්ලියක් ලසේ.......... 

 

"මම හුඟළක් ඉක්මේටම එනලළ මසේ මශත්තසයෝ සේ ඇඳ උඩට ඔයළ එක්ක ඉේන..ඒක මසේ සෙොසරොේදුලක්....." 

"මමත් පුලුලේ ඉක්මේට ඔයළල සමසශට ෙේනල ෙෆටිසයෝ..දේසේ න මසේ හිත ඔයළ ඟටම එේන ෙතනලළ.." 

"මම දේනලළ මශත්තසයෝ..සේක විතරක් මතක තියළෙේන...මුතු,රත්තරං මෆණික් නෆතත් සේ ලශ යට ඔයළ 

එක්ක එකට ඉේන මම ඉක්මේටම එනලළ එදළට සේ මුකුත් එෙළ මළල සමසශේම තුරුල් කරේ සේ  ෙපුල උඩ 

තියළෙේන මට ඒ ඇති මෆසරනකංම.....ඒ සලනුසලේ මම ඕනිම සදයක් කරේනේ ලවහතුසව්...." 

"මම ෙේනේ මසේ ලවහතූ මම ෙේනේ ඉක්මේටම..." 

මම නිකීල එසශේමම මසෙ ෙපුලට තුරුල් කරෙත්සත් හුඟළක් ආදසරේ...ඒ උනුහුම මට දෆනුසේ ශරියට පුලුං  

සකොට්සට්ක ළ රවහනය ලසේ... නිකීසෙ ඔලුසලේ එන ළ සුලඳට මම හුඟළක් ආවළ කළ... අසේ සෙදර එන හිේදළද 

සකොසශද සකල් උසේම නළළ..ෆේසෙෝ සුලඳ ළලට එනලළ ඒ සුලඳට නිකීල මට තලත් තුරුල් කරෙේන 

හිසතනලළ.... 

 

                                       අපි ටිකක් සලළ එසශම ඉඳළ ඉවහවරශට ආලළ ඒත් අසේ උේ සවේරමල් සශොඳටම 

ලෆඩ.......අපි සදේනේ ඒ ඟිේ ලළඩි සලළ අසේ උේ එක්ක ඒ ලෆසේ කරේන එකතු උනළ....        

 

"ආශහ මවහසිනළ ව් කරළ ආලළද??" 

වමීර ඇහුසව් නිකීට ඇශෆක් ෙශන ෙමේමයි.. නිකී හිනළසලළ මසේ ඟිේම ලළඩි උනළ... 

"සකල් ආපු දලසවම නෆේදේමළල අල්ළ ෙත්තළ සේ?" 

"ඒකනේ ඇත්ත බං..මමත් සේ බං හිටිසේ වමීරසෙ අේමල අල් ෙේන විදිශ..ඇත්තටම වමීර ඔයළසේ අේමත් 

සේ ලසේම සශොඳද?" 

"ආශහ සශොඳයි,එතසකොට ඔය නිකී ලසේම සශොඳද?" 

වමීරයි උසේ සකල්යි රේඩු කරෙේසේ අපිල හිනළ වළෙසේක ගිල්න ෙමේ.. 
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                                                                              අසේ උේ සවේරම යේන ෆවහති උසේ ශලව ශතරත් 

ෙහුසව්ළ... 

 

"වශනළ අපි එසශනේ යේනේ..." 

වමීර නෆගිට්සට අපි ආල ලෆසේ වේපූේන කරෙත්තු හිේදළ... අපි අසේ ඉවහසකෝසට අපිල මතක හිටිේන ලෆඩක් 

කතළ බශ කරෙත්සත්,උවවහ සෙෂ කණ්ඩළයේ ව්යළෙෘතිය විදිශට කරේන හිතළසෙන.. ලෆඩ පිලිසල මිවහටත් කියළ 

කරේන ෙටේ ෙේන අපි කතළ කරෙත්තළ..... 

 

"එසශනේ වශේ අපි ගිහිේ එේනේ" ලසට් හිටපු අනික් උනුත් යේන ශදේදි , නිකී විතරක් එසශේමම ලළඩි සලළ 

හිටියළ... 

 

"සමොසකෝ මසේ ෙෆටිසයෝ යේන හිතක් නෆේද??" 

"න මෆණික ඒකසේ සේ මම සමසශේමම ඉේසේ" 

"ශහේේේ දෆේම මට ඔයළල සමසශ නතර කරෙේන බ සේ මසේ ලවහතු..." 

"මම දේනලළ බබළ මම එසශනේ ගිහිේ එේනේ//" 

"ශහේේ මට යේන කියේනත් දුකයි ෙෆටිසයෝ,ඒත් අපි සශට දලවම එකට ඉනේලළසේ ලවහතුසව් මසේ...." 

"ශහේේේ ඒකනේ සෝක් ඔේන එසශනේ අේම ගිය ෙමේ ඔයළ ඇතුට එේන ඕනි සශොේසේ මට දලවම ඔයළසේ 

තුරුසල් ඉේන ඕනි...." 

"ශරි මම එේන ලවහතුසව්..." 
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"කට්ටියම යේනද පුතළ" 

 

ඒත් එක්කම අේමළ ආසව් වළසල්ට එසශම අශසෙන අපි සදේන සෙොේඩක් ෙෆත්තකට උසන අසමොනලළ උනත් අේම 

ඉවහවරශ අපිවහ අංලර සලේන ඕනි හිේදළ... 

"ඔව් අේම සේ යේන කියළ " මම සලනුලට උත්තර දුේසේ නිකී...නිකී ඒසව්සල්ම නෆගිටළ අේමළ ෙළලට ගිසේ 

හුඟළක් ආදසරේ, අසේ අේමත් නිකීල තුරුල් කරෙත්සත් අසේ අක්කළල තුරුල් කරෙත්තළ ලසේ ආදසරේ... 

 

 

"එසශනේ මසේ ලවහතුල ගිහිේ එේන...වශේ එක්ක එේනසකො ආසය සලළලක සමසශ සශොඳද මසේ පුංචි 

සුරංෙනළවි..." 

"මම එනලළ අේමළ ඉක්මේටම එේනේ අේමසේ රවම රව කම කළ උයේන ඉසෙන ෙේනත් එක්කම.." 

"අසේ එේන මසේ පුසත් මම කියළ සදේනේ ..සලළලක එේනසකෝ තළත්තත් ඉේනසකොට මම සෙේනේන 

මසේ සල්ලි සෙොේඩල..." 

අසේ..." 

"බය සලේසනෙළ බබළ අසේ තළත්තත් හුඟළක් සශොඳයි අේමළ ලසේම.." 

"ශහේේ  මම එේනේ ශුලේ එකටම අේමළ.." 

"ශහේේ දෆේ යේන එසශනේ මසේ පුතළ දෆේ රෑත් සව්සෙන සේ එේසේ..." 

"ශළ අේමළ.." 

 

නිකී එසශේමම අේමළල තුරුල් උසේ හුඟළක් ආවළසලේ.. අසේ අේමත් නිකීල තුරුල් කරෙත්සත් හුඟළක් 

ආදසරේ.... 

 

නිකී අේමට තුරුල් සලළ ඉකි ෙශේන ෙටේෙත්තළ... 
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"අඬේසනෙළ මසේ ලවහතුසව් ඔයළ ශෆමදළටම දළළ යේසේ න සේ අපිල.... ඉක්මේට ආසය එේනසකෝ මසේ 

ෙෆටියළ වශේ එක්කම....සශොසඳේ..." 

අසේ අේමත් දුක ලශසෙන හිනළසලමිේ නිකී සේ කේබුට අත් තියළ කඳුලු පිවහවළ.... 

 

නිකී ෙශත් සලළ අේමට ලෆේසේ කකුල් සදක බදළසෙන..ටිකක් සලළ එසශේමම ඉඳළ නිකී නෆගිටළ මසේ 

ඟට ඇවිත් මටත් දණ ෙශ ලෆේසේ අසේ ශෆසමෝමලම පුදුම කරමිේ .සලච්ච සේ හිේදළ මටත් කරකියළ ෙේන 

සදයක් නෆති උනළ..මම එසශේමම ෙශත් සලළ නිකීල ඉවහසුසව් නිකි නෆගිටිේසන නතුලම හිටපු හිේදළ... 

"ඒක මට සමච්චර සශොඳ අේමළ සකසනක් දුේනට වශේ..." 

"ශහේේේ ඒත් බබළ ඇයි මට ලෆේසේ.." 

"එසශම තම පුසත් සෙරුේ පුරළ ශේසබන ෙනු,තමේසේ මනුවහවයළට ෙනටත් ලඩළ ආදසේ කරනලළ සදයිසයක් ට 

ලසේ ලඳිනලළ...." 

 

අේම ඒ කිව්ල සේලල් හිේදළ මමත් ෆුල් සශොල්මේ සලළ හිටිසේ.... 

 

නිකීත්,ආපු සවේරමත් යේදි මම සේට්ටුල ෙළලට ඇවිත්  සවේරටම අත ලෆනුසව්  සේ ඇතුට යේන දුක හිේදළ. 

කට්ටියම සලන සලළ ගිහිේ ඈත සනොසෙනී යනකං මම බළසෙන හිටියළ... මම සෙට ආසව් අේමළ සදොර ඟ 

ඉඳේ කතළ කරේදි.... 

 

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

 

 

 

"ශහේේේේේ...ශහේේේේේේේ...ශහේේේේේේේේ" 
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උසේ ෙළේදරම ඇහුන වේසදේ මම උඩ ගිහිේ බිම ලෆටුනළ...මසේ සසෝේ එක ලයිබ්සේට් සලන වේසදට යි මළල 

ඇශෆරුසේ... ඩිවහේසල් එසක තිබුසේ නිකීසේ නම....මම ආේවහලේ කරළ කසේ තියළෙත්සත් නිදිමරෙළසතමයි.. 

 

"ශසෝ බබළ" 

"ගුේ සමෝනිේේ මසේ ෙෆටිසයෝ.." 

"ගුේ සමෝනිේේ මසේ ලවහතුල.." 

"කීයටද එේසේ??" 

"කීයටද එේන ඕනි.." 

"තල ශරියටම ෙෆයකිේ අේමළ යනලළ එතසකොට ඔය ඇවිත් ඉේන .. අේමළ ගිය ෙමේ ඇතුට එේන 

සශොසඳේ...අේමළ ආසේ එේසේ සශට ශලවට..සෝක් මට සේ දලවහ සදකම ඔයළ එක්ක ඉේන ඕනි..." 

"මම එේනේ බබළ..සෙදරට ශලවහසලළ ඇවිත් යේන එේනේ ඊට ෙවහසව රෑ සලළ ආසය මම එේනේ ඔසශට 

අවුක් න සේ??" 

"ශළ ඒත් මට නිදළෙේනසකොට මට ඔයළට තුරුල් සලළ නිදළෙේන ඕනි ලවහතුසව්..." 

"ශරි බබළ අේමට කියේනේ මම සමොකක් ශරි එසශනේ කියළ එේනේ... " 

"ශළ ඒත් සෙොඩළක් සබොරු කියේන එෙළ ඒ අේමට සශොසඳේ..ෙව් සිේද සලයි අපිට.." 

"ශහේේේ සෙොඩි සබොරුලක් කියේන ඒ කළලලත් රලට්ටේන ලත් නරක ලෆඩකටලත් සනසලයි සන අපිට 

ශේසබේනසන..." 

"ශහේේේ.. එේන බබළ ..කේනෆතුල එේන මම කලේේනේ ඔයළට සශොසඳේ.." 

"ශළ බබළ..."" 

"එසශනේ මළේ තියේනද ලවහතුසව්.." 

:"ශළ මමත් එසශනේ තියේනේ බබළ" 

"ශළ බුදුවරණයි මෆණික" 

"බුදුවරණයි ලවහතුසව්" 
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එසශේමම මම සසෝේ එක කට් කරළ බෆලුඑල ඔරසෝසිල දිශළසව් සලළල තලම ෙළේදර ෙශසයො විවහවයි...මම 

සෙදරිේ ශයට යේන හිතළසෙන ඇසඳේ බෆවහසවේ බළත් රූේ එකට යේන.. 

මන කට සශෝදළසෙන මම කුවහසිය ෙෆත්තට ආසව් සත්ක සබොේන... අේමළ සකොසශොමත් උසදේම නෆගිටිනලළ , 

ඉවහවර ඉඳේ අේම පුරුදුසලළ..සකොසශොමත් මම කියළ තිබුසේ අද ෙළඩේ කරේන යළළුසලකුසේ සෙදට යනලළ 

කියළ උසේම..දලවම ෙළඩේ කරනලළ කියළ කිව්ල හිේදළ සෙදරිේ මට රෑත්  එේනෆතුල ඉේන සොකු රුකුක් 

උනළ.. 

"සකොසශද පුසත් යේසේ දෆේ ෙළඩේ කරේන..." 

"දෆේ නේ අේම යේසේ යිබ්රි එකට ,සමොකද නිකීත් එනලළ දෆේ ෙළඩේ කරේන....ශලව එසශේමම රුලේ සෙ 

සෙදර යනලළ... වමීරත් එසශට එනලළ අපි සවේරම සකොල්සෝ ටික එලිසලනකං ෙළඩේ කරළ සශට සෙදර එනලළ" 

"ශහේේේ එසශනේ ඔයළ රෑට එේසන න සේ අද.." 

"න අේමළ.." 

"එතසකොට කම??" 

"කම රුලේ සේ සෙදරිේ අපි ශෆසමෝටම ශදනලළ....දලල්ට අපි කසඩේ කනලළ..." 

 

අේම මසේ දිශළ බළසෙන හිටිසේ හුඟළක් දුසකේ ලසේ... 

"ඇයි අේමළ" 

"න පුසත් මට හිතුසේ අපි එක්කම තළත්තත් හිටියනේ කියළ.." 

"ඇයි එකෙළරටම අේමට එසශම හිතුසේ.." 

"නිකං ඔයත් නෆති උනළම ෙළළුයි සේ" 

මට ඇත්තටම අේම ෙෆන දුක හිතුනළ එසශම කිව්ලළම ඒත් නිකී එක්ක සමසශම ඉේන ශේසබේසේ කළතුරකිේ 

හිේදළ මම අේමට ලෆඳළ එලියට ආසව් දුකකිේ..... අේම යේදි මසේ අතට වල්ලි දුේසන මම දලල්ට කසඩේ 

කනලළ කිව්ල හිේදළ.... 
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අේමළ ෙෆන මට හුඟළක් දුක හිතුනළ ඒත් මම අවරණයි සේ..නිකීල සේ ලසේ ශේසබේන සලේසන කළසකිේ 

අනික දලවහ සදකක්ම එකට ඉේන ෆසබනලළ කියේසේ... ඒ හිේදළ හිතිේ දශවහලරක් මම වමළල ඉල්න ෙමේ 

නිකීසෙ සෙලල් ෙළර කිට්ටුලට ආලළ.. නිකීසෙ සෙදරට ශෆසරන තෆන ෙළර ෙළල තියන සශෝල් එසක් මම ටිකක් සලළ 

ඉේනසකොට සුදුෙළට සමොේසට්සරෝ එකක් මළල ෙළවහ කරසෙන ගියළ ඒසක ඇතුසල් ඉවහවරශ නිකීසෙ අේමත් 

තළත්තත් හිටියළ,නංගි ඉේනලළද කියළ මට සෙනුසේ න සමොකද අනික් සවේරම වීදුරු කළු කරළ තිබ්සබ්.... 

 

මම සශමීට නිකීසෙ සෙදර ෙෆත්තට ආලළ සලනදළ ලසේම ෙෆත්සත් සේට්ටුල ෙළලට ඇවිත් ඒක සකෝටුලකිේ සොක් 

එක ෙෆේනළ ඇතුට යනසකොටම නිකී ෙරළජ් එක ෙළල ඉේනලළ මම දෆක්කළ තලම රෑ ඇඳුම පිටිේ හිේදළ නිකීසේ 

අමුතුම වහවනක් මම ඈතට දෆක්කළ..සකල් ඕලසකෝට් එකක් දළසෙන හිටපු හිේදළ තලත් වහවනට මට 

සෙනුනළ..සශමීට නිකී ෙළලට ගිය මම එසශේමම ඒ සුදු කේබු සිෙ ෙත්සත්  උතුරළ යන ආදසරේ... 

 

"ේේ.." 

"සමොසකෝ බබළ" 

"න මම තලම මන සශෝදත් න ඒත් ඔයළ මළල ඉේබළසේ.. දත් මෆදත් න තලම/.." 

"ඔයළ ඔසශොම සනසලසයො සකොසශොම හිටියත් මම ඉඹිනලළ බබළ ... කුනු සෙරළසෙන හිටියත් මසේ සුරංෙනළවිම 

තමළ ඔයළ...ඒක සලනවහසලේසන න.." 

"එසශම සලනවහ සලේේ  න කියළ දේන හිේදළ තමළ මම සමච්චර ආදසේ ඔයළට ලවහතු...ශහේේ සමතන හිටියළ ඇති 

අපි යමු ඇතුට..මමයි,සුමනළ ඇේටියි විතරයි ඉේසේ..." 

"ශහේේේ යමු..දෆේ මම ත් ඉේනලළසේ ඔයළසේ ආරක්ළලට..හි හිශහ.." 

"අේෙළ මරු සකනළල ආරක්ළලට තිබ්සබ්...තල සකසනක් සේේන සලයි එයළසෙ ආරක්ළලට.." 

"අසේ යනලළ යේන" 

නිකීසේ කන සෙොේඩක් හිමීට මිරිකුසව් තිබුන ආදසරත් එක්ක වරදමට ලසේ ,සකල් මසෙේ මිදිළ සේ ඇතුට 

දිව්ව්සල මට විරිත්තළසෙනමයි.... 

 

මමත් සකල් ෙවහසවේ දිව්ලත් මට අල් ෙේන බෆරි උනළ ..නිකී ඉක්මනිේ බළත් රූේ එසක් සදොර ලශෙත්සත් මන 

සශෝදළසෙන එේන..මම නිකීසේ ඇඳ උඩ ලළඩි සලළ ලට පිට බ බ ඉේනසකොට  එක ෙළරටම ලළශනයක් 

සේට්ටුල ෙළල නතර කරනලළ ඇහුනළ මම.. ඒසකේ සෙොඩළක් කබ උනළ ... 
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බළත් රූේ එසක් සදොර ඇරසෙන නිකී ආසලත් මම  ඇඳ යටට ගිසයත් එකටම ලසේ.... 

 

 

 

                                                                                      

 

මතුසම්බන්ධයි 

 

-කසුන්- 
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