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කොහකහහමද ඉතන කේ මකේ පලකෙන ොත�ෙ. ඇතතටම කේ ොත�ෙ ග�න මම කපහඩ  හ�ඳනවමක ොරලම ොත�ෙට
පක!ශ කෙනනේ. කේ ොත�ක! පසබම නේ කේ  ොත�ෙ සද ොල ොලෙොෙ�නක!
.. ඒ ඔබත මමත ජෙත කෙන කේ නවන සම�ජය  තල සදව ොත�ෙක කනහෙන බෙ ම� ඔබට කෙයත ම�ය.. 
ඇතකතනම කමම ොත�ෙ ඉත�මත ප�රණ ජන සම�ජය තල ජෙත උන මනසන ෙට ලයවන ොත�ෙක.. ොත�ක! 
ඇත ප�රණ ොම නස�ම කමහ ොත� ශශලය  මට කෙනස8 කරමට සද වය. කමහොද ොත�ෙට ස�ද�රණයක  කරම 
පණස ...

කේ ොත�ෙ සදදන අක? රට ප�ලනයය ොල සමක@ ලAො�ක! තරමක පටසර ගමො ජෙත වන මනසනකේ ලAගො 
ජවතය හ� සේබනද සදවන කහපයක... සම�කෙනන!! කමම ගේම�නය එතරේ දඋන තතෙක@ පස කනහක!... 
කමම ොත�ක! ොත� න�යොය� රත හ�ම.

රත හ�ම එොල කේ ගකේ ජෙතව  ආද ො�ම�ශකත පදගලයක ... ඔහ ගකේ කබහකහJ ග�හ�නන සමග ලAගො 
සබඳත� පෙතෙ� තබණ... රත හ�මට ඕනඕම ො�නත�ෙක ෙසගයට කගනමට හ�ක ොඩෙසේ කපනමක ද වය.. 
කබලල හරය දකෙ� ෙ�ෙ� තබ එොල ප�රණ සAහල කගමයන සයලකදන කොහණඩය බ�ඳමට පරදෙ සට නස�ය... 
සයලම ග�ම පරමන කමන ඔහද ඇනකද සරමක පමණ ඊට උඩන මළ සරරම නර�ෙරණය ව තබණ... ඔහට රත 
හ�ම යන නම පට බනදකනද ඔහකගන කමම ොඩෙසේ කපනම නස�මය...

රත හ�මකේ ඇත වකශවෂතෙය නේ  ඔහ හ� ලAගොෙ හ�සකරන ො�නත�ෙනට එත ද�ඩ  ආශ8ෙ�දයක ලබ�දමය... 
එනේ ග�හ�නන ෙ�ඩකයන සතට කරමට හ�ක ආද ො�ම�ශකත කම ක!දයන රතහ�ම ද�න
 සටක@ය.. ඒෙකේම ො�නත�ෙනට කගහඩක ආො�රයට ලAගොෙ හ�සරය හ�ක ආො�රය ද�න සටක@ය .. එ ෙකේම 
ො�නත�ෙන සදද නගන ආො�රයට ලAගොෙ හ�සරය හ�ක ආො�රය ග�න ද රත හ�මට අෙකබJදයක
 වය.. අද ොකල කමන   උපත  ප�ලන ොරමයන ෙන කොහනඩේ , සහ කපත බවතය එොල කනහතබන
 බෙ කේ ොත�ෙ කයෙන ඔබත මමත කහහඳ�ො�රදන..  ඔ!න රමණය ොකල ස�ම�න_ ආො�රයට ග�හ�ණය උඩ බල
අතට හරෙ� කොලනම ලගෙ කයJනය තලට දමනන කොට ො�ලන රමණයො දකමන.. එම රමණය කදකදන�ටම අඩ
ආශ8ෙ�දයක කගන දන අතර රමණය කරකේ මට ෙ�ඩ යමක න�කත ඔ!න වශ8ෙ�ස ොළහ...

කමෙන තතෙයක උඩ රත හ�ම එත ඇත සවකශවෂ චරතයක වය... ඔහ හ� රමණය ොල ග�හ�නන න�ෙතත ඔහ 
කසහය� ආක!ය.. නමත රත හ�ම එො ගහනයකන කගන සඕහමට පත උකන න�ත .. ඔහ කස ග�හ�නයොට ආදරය 
ොකලද න�ත.. ඔහ ආදරය ොකල හකදක ො�මයට පමණ... කේ ො�ලක@
 රත හ�ම පස උක! 24 කෙන වකයහය... ඔහ කසම රකය�ෙක කනහොළ අතර ඔහකේ එොම රකය�ෙ උකන
ගකේ කොහලලන සමග රස8තය�ද ග�සමය  ඔහ නතරම ෙකේ ගකේ ග�හ�නන ග�න අෙදනකයන
එම ග�හ�ණනකේ ෙයස ඔහට කසකසවතම පශ8නයක උකන න�ත... රත හ�මට කේ ො�ම ශකත හ�කය�ෙ   ඔහට 
ල�බකන ඔහකේ පය�කගන.. නමත පය� ඔහ කමන සලල�ල පදගලයක කනහවය.. ඔහ ගකේ සට ෙ�ද�ගත 
මනස8සකයක.. එකසවනේ රත හ�ම කොහකහහමද කමතරේ සලල�ල පදගලකයක උකන ??



රත හ�ම කඩ� ොකල ඉත� ත�නපත චරතයක වය.. ඔහට කෙනත සකහJදර සකහJදරයන කනහසට අතර සය මෙටත 
පය�ටත කොරෙ සතටන ො�ලය ගතොකළවය.. නමත ඔහට යනතේ 11 ෙන වය ල�බෙ� පමණ ඔහකේ ජවතයට 
ොණකොහො� හ�ඬක! ඔහකේ මෙකේ වකයJෙත සමගය.. ඔහකේ මෙ
 මයගක@ සෙොළ කනහහ�ක අසනපයකන .. කමය රත හ�මට ෙකේම ඔහකේ පය�ටත දර�ගත කනහහ�ක වය. 
මෙකේ වකයJකෙන අවරද 2 ොට පසෙ රත හ�මකේ පය�ටත කපලෙහක ොර ගතකත සය එොම
 දරෙ� ෙන රත හ�මට මෙ න�ත අඩෙ කපරවමටය..

සය පය� තෙත ග�හ�නයක කගදරට කගන එම ග�න රත හ�ම තල කසඳ අොම�තතක කනහවය.. ඔහ අලත පAච 
අේමෙ ඉත� ආදරකයන පළගතකත . ඇයද රත හ�මට සය දරෙකට කමන ආදරය ොල නස�ය
... ොකරJලස8 ( රත හ�මකේ පය�   ) කේ අලත බරඳ කෙනත පළ�තො ග�හ�නයක ...ඇය නමන සදද ොකරJලස8 
ඇයට ඇමතක! සද ම�ණකක කය�ය ... ඇයද ොලන වෙ�හ ව සට ත�න�තතයක.... ඇකේ
 ොලන ස�මය� ඇය වෙ�හ ව සතකයන සරපකයක දෂ8ට කරකමන මකළවය .. ඉනපස කසකෙක ඇය සමග වෙ�හ 
වමට බය උක@ ඇය ස�පලත ග�හ�නයක ඒො�කල මනසන තල ව වශ8ෙ�සයන නස�ය
කොකසව නමත අෙස�නක@ද ොකරJලස8 ඇයෙ කපලෙහට ගතකතය ... සදද 30 ෙන වක@ පස ව රමත ග�හ�නයක..
ඇය තරම මහත උෙත අකේ උස නස� මහත� ො�ප කපනකන න�ත ... ඇය ඇවදන වට ඇයකේ වශ�ල තටටේ 
ලත�ෙොට ප�දකද... ඇයට  අතකත දග කොහණඩයක... ඇයකේ රමත ොම ෙකේම ඇය  උයන පහන ෙ�ඩ ෙලටද 
ඉත� දකෂ ග�හ�නයක... රත කකලකයද ොකරJලස8 කේ ලAගො ආශ�ෙනද   ඇය  නපරකහල� ඉටොකළවය

ඔවන වෙ�හව මල ො�ලක@ ස�ම රතතරයොම රම�නය කරමට පරදව සටයහ .... ඔ!න කදකදන�කේ නදන 
ො�මරය පහට තබකන රත හ�මකේ ො�මරයට ය�බදෙය... ොකරJලස8 හ�  රම�ණක@ කයකදන වට ඇයට ෙ�ඩ 
ත??තයක ල�බ නස� ඇයකේ මවන කොඳරල හඬෙල නකත ක!.... ඇය සරනතයට පත ෙන කමහකහහකතද එම 
කොඳරය ො�ග�සලලක බෙට පතක!.. කේ හඬ රත හ�මටද ඇකසව ... කමය ෙන වට 13 ෙන වකයහ පසෙන රත 
හ�මට ඇතකල සදෙන කදය ග�න කසද කෙටහමක කනහතබණ.. නමත ඔහ තල යේ කතහලයක හට ගත  බ�වන 
දනක කමය කහහකරන බ�ලමට සත�  ගතකතක@ය ... එද� රත හ�ම ර ආහ�ර
 ග�නකමන කගනකමන පස නනදට යන බෙක අඟෙ� ො�මරයට කගහසස8 කරදද කපහරෙ�කගන කබහරෙට නනදට 
ය�මට ස�රසකනය... ඔ!න කදකදන� ද ො�මරයට කගහස8 කදහර ජකනල ෙස දම� නනදට ය�මට ස�රසකනය ... ඔ!න
කදකදන� ො�මරක@ කගහස8  කදහර ෙසන හඬ රත හ�මට කහහඳන ඇසන�.. ෙහ කය�තමො ව රත හ�ම ො�මරක@ තබ 
කේසය කහමහට බතතය ලඟට ලA ොකරය... රත හ�මකේ ො�මරයත ොකරJලස8ලකේ ො�මරයත කෙනව තබකන 
කොහට බතතයකන ... රත හ�මකේ උප�ය උකන කේ කොහට බතතකයනො�මරය තල කෙන කද නරබම

කේසයට න�ගගත රත හ�මට ො�මරය තල සදෙන කදය ප�හ�දලෙ කපනන .... ො�මරක@ තබ ක?ප ල�Aප 
එළකයනඑම දරශනක@ ප�හ�දලෙ ද�ො ග�නමට ඔහට හ�ක වය... ොකරJලස8 හ� සදද සටක@ ඔවන ඇද මත 
කපේබස8 කදහඩමනය ... ඔවනකේ ොත�බහ රත හ�මට කහහඳන ඇසන...

ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ හස අතග�මන සට අතර සද ම�ණකක සටක@ ොකරJලස8කේ මවලල පරණ පපෙ ඇත 
ග�මණ ... කදකදන� මහණට මහණ බල�කගන ඉත� ආදරකයන තරල ව සටන ආො�රය රත හ�ම දටක!ය .

" සද ම�ණකක මට ආදකර ද ? "
" හ8ේේේේේ මම ොකරJලස8 අයයටය  රත හ�මටය  කදනනටම ආදකර "

ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ නළල සප ගතකතය..." උඹ ම�ත අකො තරහද සද ම�ණකක මම අද කයප කදට  " ??
" අර මකොට�ය " ?? සදද මණ ඇඹල ොරමන .....
" අපට තෙත දරකෙJ ඕකන න� කයප ො�රණ�ෙට "



" අකන න� මකේ කදයකයJ මම ජ�ත ජ�තත උබත එකො තරහ  න� ... මට දරකෙJ ඕකනන� ොකරJලස8 අයක@ රත 
හ�ම මකේ දරෙ�....උ ොෙද� හර අප කදනනට සලො�ය  "  

කමය අස�සට රත හ�මට සය පAච අේම කොකරහ ද�ඩ කසකනහසක ඇත වය ....

" හ8ේේේේේ මම මලත උ උඹට කහහඳට සලො�ය  එො මට වශ8ෙසය "

" අකන අෙො�කපන ොත� කයනන එප� ොකරJලස8 අයක@ උබ මකේ අයශත අරකගන ජෙත කෙනන ඕකන  "

සද ම�ණකක ොකරJලස8 කේ පපෙ සප ගතත�ය ...ොකරJලස8කේ පපකෙන න�ගන අ දහදය සෙඳට සද ම�ණකක අස�
ොකළවය.....

" හ8ේේේේේ ම�කරනන පස8කසව බ�රය ඊට ොලන කේ ෙ�ක් අහෙර කොහරල කහටයනේ  " ොකරJලස8 කෙ�ය

සද ම�ණකකකේ තටටම තදන කමරොමන ...

" ආආ!   රකදනෙ� ොකරJලස8 අයක@... ඔය හර නරොය " ොකරJලස8ට කහමහට ප�රක ගස� ඇකඳන බ�සගත අතර 
සද කමනකක කදහර මලකල තබ පන ප�දර බම එලෙ�ය... ෙහ ඇකඳන බමට බ�සගත ොකරJලස8 සය බ�ඳ තබ 
කොහණඩය ොඩ ද�ේකේය.. සද මනකකද ඇකේ කොහණඩය අලල� සද ම�ණකකකේ මණ තම මණ කෙතට ලA ොර 
ගතකතය ....ඔහ සද ම�නකේ කතහල එරමට පටන ගතකතය .... ොකරJලස8 හ�  එො ව මල දනක@ සදද ට කමය 
අලත කදයක උනත ද�න ඇයට  කමය හරය....  ඇයද  ොකරJලස8කේ කතහලල ඉරමට පටන ගතකතය... 
කදකදන�ම !ක!ගකයන කතහලල සපගතකත ... ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ කතහල ෙල සට පහලට කබලල 
සපගනදද සද ම�ණකක සහන කොඳරයක න�ගය ..... ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ හ�ටට ොට එකන එො ගලෙ� 
ඇකේ හ�ටටය ඉෙත ොර සද ම�ණකකකේ රන ත�බල කගඩ කදො එලයට කගන උරනනට පටන ගතකත@ .... සද 
ම�ණකකකේ පයයර කදො කහහඳන පේබ ඇත බෙ ොකරJලස8ට ද�නන.... සද ම�ණකකට ද�නන ස�ප නස� ඇකේ 
අස8 කදො පයව තබණ ... ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ සද බද සරකෙන සප ගනන ගමන කපොනයටද දෙ ද�මමට 
අමතො ොකල න�ත ... සදද ොකරJලස8කේ ඔලෙ අලල�කගන ොකරJලස8 කදන ස�කපන යේ මත බෙක ලබමන 
සටය�ය ... සද ම�ණකකකේ බද සප ගනමන සට ොකරJලස8 ඇකේ තටටේ  කදොද මරොනනට පටන ගතකතය ... 
ඉන කනහන�ෙතන ොකරJලස8කේ කරදද ොඩ� ද�ේකේය .... ද�න සදද කේ ඇකේ නල කපහටක න�ත .... ොකරJලස8 
සද ම�ණකකකේ යට බඩ ම�වල පර ො�ලක@ මණ අතලල�නනට පටන ගතකත සද ම�ණකකකේ ආශ�ෙන කදගණ 
කතගණ ොරමන ..... ද�න සද ම�ණකකට ද�කනන ස�ප නස� තරමක ක!ගකයනන හස8ම ගත අතර මවන 
කොඳරයක පට ොරමන.. අහ8හ .... ආහ8හ8 හ8ේේේේේ  ආහ8හ8 ේමේේේේේ,.................ආහ8හ8
ොකරJලස8ටත ද�න කහහද ග�නට ඇවස8ස සට නස� ඔහ සද ම�ණකකකේ යට බඩ  සපගකනම න�ෙත ඔහ ඇද සට 
සරම ොඩ ද�ේකේය ... සරම ොඩ ද�මමත සමගම ොකරJලස8කේ දග ලග ර�ජය� එලයට ප�නකන හරයට කගහදරොට 
පනන න�ගයක ෙකේ .... ොකරJලස8 කේ ලAගය ඉත� දගය එහ කපර සම පටපසට කගහසස8 තබණ ... එහ උඩ  
කොහටස ොම කසෙල ෙලන න�ව තබ නස� ක?කපJ ල�ේප එලයට දලකසනනට වය ..... ොකරJලස8කේ මස8 බද දට 
සද කමනකොකේ කයJනකයන ොම දයර ගල ගය ඇකේොල�ෙ කදොත කතමකගනය

" ොකරJලස8 අයක@ උබ කේ ප�දකර හ�නස කෙයනකොJ " ොකරJලස8 ප�දකර උඩබ�ල අතට හ�නස ව ඇත කදො 
ඔලෙ පටපසට තබ� ගතකත කොහටටයක ආො�රයට ... ද�න ොකරJලස8කේ ද�ඩ කලස ප�ණෙත ව ලAගය තන 
කොලන ෙහලක@ කපහල පරල කදස බල� සටක@ය ..... සද මනකකද පදරට කගහඩ වය .... සද ම�ණකක ොකරJලස8 
කේ ම�වල පර පපෙ ඇත ග�මන උඩ සට පහලට කලෙ ො� කගන ගය�ය ... ඇය  ොකරJලස8කේ කේ ම�වල පර  
සරරට කබකහවන අස ොල�ය .... කමකසව පහලට යනවට සද ම�ණකකකේ පයයර කදො ොකරJලස8කේ ම�වල ෙල 



ග�වම නස� අමතම මහරක ද�නකනය ... පහලට කලෙො� කගනවත සද කමනකක නතර උකන ොකරJලස8 කේ 
ලAගය ලගය ...... එවට ොකරJලස8 ට ද�නන ස�ප නස� ඔහ සටක@ ඇස8 කදො පය කගනය ...

ොකරJලස8කේ ලගෙ අතන සනතරපණය කරම නෙතත සද ම�ණකක ටො කෙල�ෙක ොකරJලස8කේ ලAගය කදස බල 
කගන සටක@ය ...... නහර කේර තබ ොකරJලස8කේ ලගක! රස8ස8කන ඇකේ අතට කහහඳන ද�නණ ... ොකරJලස8 කේ
ලAගය උඩ කොහටස හරයට මණක ෙකේ .....
" සද ම�ණකක කමහනෙද උබ ොලපන� ොරනකන රතතරන " ? සද ම�ණකක ර�ගො බ�ලමක ොකරJලස8 කෙත 
කහළ ොකරJලස8 කේ ලග ර�ජය� සද ම�ණකක සය මෙ තලට තලට ගතත�ය... සද ම�ණකක ොකරJලස8 කේ ලගෙ 
ොටන සනතරරපනය ොල�ය.. ොකරJලස8ට ද�කනන ස�ප ඔහට කය� නමොළ කනහහ�කය...... ොකරJලස8 සද 
ම�ණකකකේ කොහනකඩන  අලල අතන ඉහල පහල ොකල ඔහකේ මවන පට උ ර�ගො හඬත සමගන අහ8හ8හ8!!!.... 
අහ8හ8හ8හ8!!......... ස.... ද...... ඉ ..... අහ8හ. මකේ කදයකයJ  අහ8හ8හ8හ8හ8හ8 මම උඹට අදකර අහ8හ8හ8හ8හ8හ8හ8හ8.  සදද 
ොකරJලස8 කේ  ලගෙ කහහඳන ොටන සනතරපණය ොකල ොකරJලස8 කේ මවලල පර උඩොය සනදෙට පර මදන 
ගමනය...... සද ම�ණකකකේ කේ මො සනතරපණය නස� තමන ඉකමනන
 සර�නතයොට පතවය හ�ක නස� ොකරJලස8 ඇයෙ නතර ොකළවය.....
" ඔය මද� ෙස8තක! ම�ෙ සතට ොර� කොJ උඹත අල කෙයනකොJ කමනන කමකහන " ොකරJලස8 සද ම�ණකකට 
කක!ය

සද ම�ණකක ොකරJලස8කේ ලගෙ අතහ�ර ොකරJලස8කේ ප�තතකන ප�දකර ඇලව ොකරJලස8ෙ ආදරකයන බ�ද 
ගතකතය .... සද මනකොෙ සය සරරට යට ොරගත ොකරJලස8 සදදකේ කතහල ඉරවමට පටන ගතකතය.... ඉනපස
ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ කබලල ද සප ගනමන ඇකේ පයෙර කදොද උර බෙ�ය.... සදදට න�ෙතත කොඳර 
ග�උකන ද�නන ස�ප නස�ය... ද�න ොකරJලස8 සදද ඇකේ පයෙර ෙලට සට බද හරහ� ප�මණ නතර උකන සද 
ම�ණකකකේ ම�වල ෙලන ෙ�ස තබ රස ගල ළඟය... කේ ෙන වට සදකේ කයJනක@ රස දයර ගAග�ෙක ගලමන 
තබකන කසහර!ෙක ඇරල� ෙකේ... ොකරJලස8 මවල අතරන සද ම�ණකකකේ කයJනය ප�ද� ගතකතය ...... මලල 
කපත කදො ඇඟල කදොන ඈත ොල ොකරJලස8 ඔහකේ දෙ මලල කපත මත ත�බක!ය   ... සද ම�ණකකකේ මළ 
සරෙ�Aගයම සතල ව  ගක@ ොකරJලස8 කේ දක! පහසන.... ොකරJලස8කේ දෙ සද ම�ණකකකේ කයJනය පර� යදද 
ඇකේ කයJනකයන ො�ම දයර ගල ගක@ ඔ!න සට පන ප�දර කතත ොරමනය ....... ොකරJලස8 දගන දගටම 
සදදකේ කයJනය දකෙන සනතරපණය ොකළවය...... සදද කොඳර ග�මන ොකරJලස8 කේ ඔලෙ ඇකේ කයJනයට තද 
ොර ගතත�ය.......

" අහ8හ8හ8...... අහ8හ8හ8හ8...... හ�ආ ..... රතතරන ......... අහ8හ .....අහ8හ8හ8හ8හ8හ8 ොකරJලස8 අයක@  " යට කමතරේ 

ස�පක ද�නකන ොකරJලස8 ඇකේ කයJනය කලෙ ොන වට ඇකේ G sthanaya පරම�දකමන බෙ ඔ!න ද�න 
කනහසටයහ .... එොෙරම සද ම�ණකකකේ ොඕකගසලල වය ...  අහ8හ .....අහ8හ8හ8හ8හ8හ8 ොකරJලස8 අයක@ මට 
එනනට බරකයJ ආආහ ආඊ  අහ8හ8හ8හ8හ8හ8හ8  අහ8හ ..... සදදකේ මළ ඇගම කදතන ප�රක ග�ස8ස සර�නතයක 
ල�බක! ඇකේ කයJනකයන එොෙරම උක දයරයක ොකරJලස8 කේ මණට වදමන ........ ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ
කයJනකයන ග�ල ස�ම ප�ණ බනදෙකම බෙ�ය ......

" අහ8හ8හ8හ8හ8 උකේ ප�ණ අමරතය ෙකේ බන  " ොකරJලස8 කක! සදදකේ පනෙල  රස බලමනය .......

" ඕන  මම මකේ ප�ණ කබහනන දනන මට අයයකේ ප�ණ කබහනනට කදනකන න�කතය ??"

" ඉෙසල එනදනකොJ සද ම�ණකක උඹටත කබහනනට කදනනනකොJ කේ කොලය අහෙර කොහරදද " ොකරJලස8 
කක! සද ම�ණකකකේ නොකටන අලල කහහලලමන ............



"  ඉතන ඕො අකේ ොරනකන න�තෙ ඉකමනට දයනකොJ" සද ම�ණකක කක! කේ කෙන වට සරනතක ලබ� 
සටයත ොකරJලස8 කේ ලග පහස ලබ� ග�නමට තම තල ව ද�ඩ ආශ�ෙ නස�ය.....

" හ�බ�ය  ඒොට ොලන කේොෙ පන ගහල ගනන කෙ " ොකරJලස8 තමකේ තරමක  බ�ස තබ සශ8නය ඇත ග�මන 
කක!ය .....

" එොට ො�රන� බන " කව සද ම�ණකක ෙහ න�ගට ොකරJලස8 කේ ලගෙ මෙ තලට රෙ ගනමන න�ෙත මො 
සනතරපනයක කරමට පටන ගතත�ය..... සද ම�ණකකකේ සයම�ල අතන උසස8 පහත ොරමන ොකරJලස8කේ 
ලගෙ කහහඳන සනතරපණය  ෙන වට කමහකහහතන ොකරJලස8කේ ලAගය න�ෙතත යොඩයක කමන පන ග�ස 
කොලන වය .....

" සද ම�ණකක ද�න ඇත උඹ ඇල කෙයනකොJ කමකහවන" කය ොකරJලස8 ඇකේ උරහසන අලල� පන ප�දකර උඩ 
බල අතට හ�නස කොරවය .....  ොකරJලස8 සය ලග දණඩ සද ම�ණකකකේ කයJන කතහලල අතරන ඇතලට තලල 
කොකළවය... නමත ඇකේ කයJනකයන ඉෙතට ප�නකනය ...... එනනපස සදද ොකරJලස8කේ දණඩ සයතනම කගන
කයJනයට ඇතල ොර ගතකත සහන කොඳරයක පටොරමනය .... ොකරJලස8 ප�දකදමන උස8 පහත උකන අමත 
ලත�ෙොටය ..... ොකරJලස8 කේකසව රමණය ොරදද ොකරJලස8කේ ලගෙ සද කමනකොකේ යනක@ ඇතල බතතය 
කහහඳන ස8පරශ වය ... සද ම�ණකකකේ කයJනය කහහඳන කතත ව තබ නස� ොකරJලස8කේ ලගෙ එහ� කමහ� 
යනවට යේ හඬක ද කනකත වය ....

" අහ8හ8හ8...... අහ8හ8හ8හ8...... හ�ආ .....  කදයකයJ  ......... අහ8හ"  සද ම�ණකක කමකසව ොකරJලස8කේ ලග පහ�රය වද
ගතත�ය ොකරJලස8 සද ම�ණකකකේ කතහල උරවමටත කබලල පයයර උරවමටත පටන ගතකත රම�ණක@ 
කයකදනන අතර ෙ�ර..යදය .. " සදද න�ෙතත සර�නතය ල�බමට අසන වය . අහ8හ8හ8හ8හ8 ... අහ8හ8හ8හ8 හ8ේේේේේේ 
අකන ොකරJලස8 අයය තෙ ටොක වකගන අහ8හ8හ8හ8හ8 ේේේේේේ  ස8ස8ස8ස8ස8ස8ස8ස8  ොකරJලස8 සය ක!ගය ෙ�ඩ 
ොරමන ආද කෙඅග රම�ණයො කයදනය ... ආආආආ ොකරJලස8 අයක@ . මකේ කදඉකයJ අආහ8හ8හ8හ8 ආආආ හ�හ8 
හ�හ8..... සද ම�ණකකකේ කයJන ද�තකෙන ඇකේ කයJනය පර එතර ගය... කේ සමගම ොකරJලස8 කේ ලAගය හර 
ෙ�ට කගන ආක!ය ...... ඔහ ෙහ සද ම�ණකකකේ කයJනකයන ඒලයට ගත ඔහකේ ලAගය සද ම�ණකකකේ මෙට 
ලA ො�ලය ..... සද ම�ණකක ෙහ ොකරJලස8කේ ලගෙ සය මෙ තලට රෙගනමන වගකයන උරෙනනට උක! හරයට

ice palamak උරෙන ආො�රයට .... ොකරJලස8ද ආද සරනතයක ලබවය .... ආආආආ  සද 
කමනකක................. අහ�ආආ හ8ේේේේේේ සමගම ොකරJලස8කේ උණ ශක ද�තක!න සද ම�ණකකකේ මෙ පර 
ගක@ය ... ඇය ොකරJලස8කේ සශ8නය අප�ණො ෙන තර ොකරJලස8කේ උක දයරය බ උර බක!ය .... " 
අහ8හ8හ8හ8හ8හ8ේ  හ8ේේේේේේේ  ඔය මද සද ම�ණකක   ප�ණ බෙ ද�න ර� කදකගහඩහර ජ�කමත උන ෙකරන නද� 
ගනට" කමකම දග ො�ලන රමණය නස� කදකදනටම මද කෙකහසක ද�නන නස� ඔ!න එකකමනන සය ෙස8තර 
අනද ගනමන තරළ ව නදනනට උහ ......

සය පය�කේත පAච අේමකගත කමම රත කොලය දට පAච රත හ�මට කමය තරමක ොේපනයක ඇතව නමත සය 
පAච අේමකේ නරෙත සරර ද�කකමන ඔහටද යේ හ�ගමක ඇත වය... ෙහ කේසකයන බසකයන බ�සගත රත හ�ම 
ඇඳට කගහස8 සරම ොඩ�  කහහඳන ප�ණෙත ව තබ ලගෙ අතන මරො� ගතකතය ... 13 වය�ත රත හ�මට ස8ෙයන 
වනනදනක@ කයකදන ආො�රය ග�න කසඳ අදහසක කනහතබණ .... නමත පAච අේමකේ නරෙත සරර 
සහොරමන ඔහ සය ලගෙ මරො� ගතකතය ..... අතන මරො� ගනකේමන ඔහකේ ලAගය යේ සනතරපනයක 
ල�බක!ය .... ඔහට සරනතයක ල�බමට තරේ පම�ණෙත වය ...... අහ8හ8හ8හ8හ8 ...... අහ8හ8හ8හ8හ8 .... හ8ේේේේේේ  
කේ ඔහ ජවතක@ ල�බ මලම සරනතය .... සය ලAගකයන නකත ව ශක�න ඔහ සය ඇඟල කදොට කගන බ�ලය
.......



මනපස ස�ම දනො ෙකේ සදදකේත ොකරJලස8කේත ලAගො රමණය රත හ�ම කමකසව කහහකරන න�රබමට පරද 
වය .... ඔ!න කනහකයකත කම ෙලන ආද ො�ම�ෂත� රම�ණයක කයකදනන ආො�රය රත හ�ම දටවය ..... එය 
නරබන ස�ම ෙ�රක@ සය ලAගය අතන මරො� ගනමන ඔහ ආශ8ෙ�දයක ල�බය.... කොකසව කෙතත සද මනකොකේත 
ොකරJලස8කේත ලAගො ජවතය එත ස�රථො එොක බෙට පත වක! ඔ!න කදකදන� තල තබ ද�ඩ අනනයනය බ�ඳම 
හ� අකකනො�කේ හනගේ කතරේ ගAඉකමඅ හ�කය�ෙ නස�ය ..... සදද ගකේ කගහක් ග�හ�නයක උෙත ඊක@ 
කමටරේ කහහඳන ොකරJලස8 සමග රමණය ොකල ඒ  නස�ය ඒ ෙකේම ොකරJලස8 කගන ල�බණ ගරහ�ර ොේනස� 
ය ....ස�රථො වෙ�හය ජකෙතයක ගත කරමට නේ අකකනො කතරේ ග�නකේ  හ�කය�ෙ කදකදන� තලම තබය .. 
යතෙ .... ොකරJලස8 සහ සද මනකොකේත කේ ආදරය ඔ!න මය යන තරම ඔ!න තල කනහකෙනස8ෙ පෙතනහ ... 
ඔ!න කදකදන� රත හ�මටත සය පන කමන ආදරය ොල නස� ඔ!න තෙත දරකෙක කගන සතක! න�ත .... ද�න 
කේ ොත�ෙ කයෙන ඔබට යේ ග�ටළෙක පන න�ග ඇත බෙ මම දනම එනේ කමතරේ කනහදඋන සම�ජයො ජෙත උ
ොකරJලස8 කොකසවද කේ නවන ො�රමො ෙලන රමණය ොකල ??? කමයට පළතර රත හ�ම 2 දග හරකමන 
බල�කපහකරහතත කෙනන.......
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