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පූර්විකාව  
 

 

නිදි යහ  අසල කුඩා කැබින ට්ටුව මත තිබූ සීනු 

ඔර්වනලෝසුනේ පනහේ කණිසම  ාද වූනේ නිහඬ පරිසරය පුරා සීනු හඬ 

පතුරමිනය. දැඩි නිනදක සුවය ලබමින සිටි ජනනරිසේ එක්වරම අවදි 

වූනේය. න ාපමාව යහන න  ැගී සිටි ජනනරිසේ ඔහුනේ රෑ කමිසය 

සහ සරම ගලවා දමා ඝණකමැති කළිසමකින සහ කමිසයකින 

සැරසුනනය. ක්ෂණයකින නිනනදන අවදි වූවත් ජනනරිසේ ඉතා 

කඩිසර භාවයක් නපනනුම් කනේය. නිද  කාමරනයන පිටතට 

පැමිණි ජනනරිසේ ඔහුනේ කුඩා නිවනසේ පෑළ නදාරින එළියට 

පැමිණිනේය. හිරු කිරණ තවමත් නපාළවට පතිත වී න ාමැත. අවට 

පරිසරනේ සීතල ගතියක් පවති  නිසා ජනනරිසේ කබායක් කමිසයට 

උඩින හැඳ ගත්නත්ය. නිවසට පිුපස තිබූ කුඩා මඩුවට නසමින පිය 

 ැගූ ජනනරිසේ එහි තිබූ ිශාල පනිට්ටුවක් සුරතින ගත්නත්ය. 

මඩුනවන එළියට පැමිණි ජනනරිසේ අලුයම අඩ අඳුර තුලින ගමන 

කරන ට වූනේ ඔහු ය  දිශාව ඉනවන නමන දන ා නිසාය. 

ජනනරිසේ නසමින ගමන කනේ නගවත්නත් පිුපස දිනේලි 

නකාට තිබූ ඔහුනේ හරක් පට්ටටිය නවතටය. කිරි එළනදනුන කිහිප 

නදන කුනග  සමනිත ඔහුනේ කිරි හරක් පට්ටටිය ජනනරිසේ සතු 

නලාකුම වසේතුවක් වූනේය. ඔහු තම කිරි එළනදනුනට දරුවනට 

නමන ආදරය කනේය.  

ජනනරිසේ පැමිනණනු දුු ඔහුනේ පට්ටටිනේ සිටි ා කිරි 

වැසේසියන ඔහු නදස හිසේ ඔසවා බැලුනේ නසන හසත් දුක්ුසු බවත් 

ුසුවූ ිලාශයකිනය. ඔහු පැමිනණනනන කිරි නදාවීමට බව නමම 

වැසේසියන දනනනය. ජනනරිසේ තම කිරි වැසේසියනට සිය දරුවනට 

නමන ආදරය කරනනනය. එක් එක් වැසේසිය අසලට ගිය ජනනරිසේ 
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උනනේ හිසත් සිරුරත් ආදරනයන පිරිමැද පනිට්ටුව වැසේසියනේ කිරි 

බුරුේල යටින තබා කිරි නදාවන ට වූනේය. නමය ඔහු ඉතාමත් 

ආශා කර  ක්රියාවකි. ඔහුනේ අත්නේ නතරපීමත් සමග බුරුේනලන 

පිටව  කිරි දහරාව පනිට්ටුව තුලට පතිත ව  ආකාරය නදස 

ජනනරිසේ බලා සිටිනනන මහත් ආශාවකින සහ තෘප්තතිමත් 

හැඟීමකිනය. 

අවසා නේ ජනනරිසේ පැමිණිනේ ඔහුනේ ප්රියතම කිරි වැසේසිය 

වූ රත්ී අසලටය. රත්ීනේ බඩ යටින පනිට්ටුව තැබූ ජනනරිසේ 

ඇනේ සිරුර නසමින පිරිමැද්නද්ය. ඇනේ සිරුර ඉතා සුුදු බව ඔහුට 

වැටහුනනය. ජනනරිසේ ඉතාමත් ආදරනයන රත්ීනේ සිරුර පිරි 

මැද්නද්ය.  

“උනේ ඇඟ හරිම සිනිඳුයි රත්තිනය... මම හරිම ආසයි උනේ 

ඇඟ අත ගාන .... මම වැඩිනයනම ආදනර්ව උඹට තමයි මනේ 

රත්තිනයෝ....” 

නසන හස පිරි හඬින නමනසේ කියූ ජනනරිසේ රත්ී අසල ඇ  

තබා හිඳ ඇනේ බුරුේනලන කිරි නදාවන ට වූනේය. 

එනහත් ජනනරිසේ බලානපානරාත්තුවූ පරිදි ඇනේ බුරුේනලන 

කිරි වෑසේසුනන  ැත. ජනනරිසේ මහත් කලබලයට පත් වූනේය. 

“අනන නම් නමානකෝ රත්තිනයා?.... උඹට කිරි  ැද්ද?.... මට 

ඉන  නහාඳම කිරි වැසේසි උඹන  බන.....” 

ජනනරිසේ නමනසේ පවසා ඇනේ බුරුේල තදින මිරිකා අදින ට 

වූනේය. එනහත් ඇනගන කිරි ලැබුනන  ැත. ජනනරිසේ මහත් 

කම්ප යට පත් වූනේය.  

“සේසේසේසේසේ... අනන රත්තිනයෝඕඕ... උඹට දැන දවසේ ගාණක 

ඉඳල කිරි එනරනන   ෑ.... උඹට නමාකද්ද නලඩක් තිනය වා.... 

ඉසේසර උඹ තමයි වැඩිනයනම කිරි නදනන ... බල බල ඉඳල 

හරියනන   ෑ.... උඹව නවද මහත්තයට නපන න  ඕ ....” 
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හදවතිනම  ැගුනු දුක්බර හැඟීනමන නමනසේ මිමිනූ ජනනරිසේ 

කිරි පනිට්ටුව එනලසම තිබියදි එතැනින නික්ම දාිත් නවද 

මහතානේ නිනවස බලා පිය මනින ට වූනේය.  

ජනනරිසේ නික්ම යනු බලා සිටිනේ ඔහුනේ කිරි වැසේසියන 

පමණක් න ානේ.  ඔහුනේ නේලිය වූ නිසංසලා ද ඔහු නදස බලා 

සිටිනේය. ජනනරිසේ ඉවත්ව යනු බලා සිටි නිසංසලානේ දෑසින කඳුලු 

වැගිනරන ට වූනේය.  

 

 

 

 


