
සමන්තිකා 
 
මේ කථාව ම ොදද කියල කියවලම බලපල්ලා  
මේ සිද්දිය මට දැනගන්න ලැබුමන් ඒ ඒ අදාළ පාර්ශවයන් මගන්ම තමා මපොඩ්ඩක් වැඩ දාල ම ොදයි කියලා 
හිමතන විදි ට මේ ලියන්මන්  

 
                               මම කථා නායිකාවට සමන්තිකා කියලා කියන්නේ සමන්තිකා ම ොදට අගපසග තිමයන 
මකල්මලක් සුදුයි පුකත් මලොකුයි මගඩිමදක සාමානා ගාන මට සමන්තිකාව ුණගගැුනමන් සසකමක මල් 
උත්සවයකදී මකොම ොම  රි මනොේමමෙත් දීගත්තා එදාම.මම මනොේමමර් මදනමකොටම හිතාගත්තා මකොම ොම 
 රි සැපක් ගන්නම ඕනි කියලා.එයත් අවුලක් නැතුව මනොේමමර් ගත්තා.එදාම  වස මට මැමසේජ් කළා 
මකොම ොමද අයිමේ කියලා.මමත් මශේප් එමක් මැමසේජ් පාෙක් දාමගන ම මිට මකොම ොමද අෙකද මේකද කියලා 
විසකතෙ ටිකක් දැනගත්තා. 
 
                                    සමන්තිකා සමගනමග ගත්මත් ප්රහසිද්ද ෙයමේ පාසලක.සමතිකා ලමේ මගදෙ සන්මන් 
එයයි අේමයි. තාත්තා පිට ෙට වැඩ කෙන්මන් සමන්තිකා මේ අේමා වැඩ කෙන්මන් නෑ,සමන්තිකාට අක්ක 
මකමනකුයි අයියා මකමනකුයි සන්නවා  ැබැයි මදන්නම බැදලා අේයට ළමයි නෑ එත් අක්කාට බබල 
මදන්මනක් සන්නවා.(මට කියුමේ නේ ුණලදී මමම ම තමා) මකොම ොම  රි  අපි ටික ටික ම ොද යාලුමව  
උනා.ටික දවසක් මැමසේජ් කෙ කෙ සන්නමකොට දවසක් මම එයාට මීට් මවන්න එන්න කියුවා එතමකොට මමකි 
කියනවා මට එයාලමේ මගදෙ එන්න කියලා .මම එත් ඇුනව “එම ම අවුලක් නැත්ද නංගි” කියලා මමකි 
කියනවා “අමන් අවුලක් නෑ අේමේ ඔයා එන්නමක ” කියලා මම හිතුමේ කවුරුත් නැති මවලාවක එන්න 
කියනවා කියලා එත් ටිකක් මවලා මැමසේජ් කෙනමකොටයි මත්රුමන් එයාමේ අේම සන්න මවලාවක තමා මේ 
එන්න කියන්මන් කියලා. 
 
                                  තාත්තත් නෑමන් කියලා හිතාමගන මමත් අවුලක් නැති මවයි කියලා හිතාමගන දවසක් 
මම එම  ගියා. මගවල් ගාවට ගිහින් call කෙ ම එයා මගට එන්න කියලා කියුවා.”මම අේමටත් කියුව අේමේ 
ඔයා එනවා කියලා එක නිසා දැන් එන්න”කියලා මමකි කියාපි . ඒ පාෙ මාත් මාත් බමයන් බමයන් ගියා.ගිහින් 
මදොෙට තට්ටු කෙ ම ඇන්ටි ඇවිත් මදොෙ ඇරියා.මාත් හිනාමවලා “ඇන්ටි සමන්තිකා සන්නවද කියලා ඇුනවා” 
ඇන්ටිත් හිනාමවලා මට මගට එන්න කියුවා.මාත් ඇතුලට යනමකොටම මමන්න මමකි එනවා එලියට මකොටම 
මකොට මශ ර්ටකුත් ග මගන මමේ බය මකොම න් ගියාද කියලා නෑ.කකුල් මදක සුදුම සුදුයි පිරුන කලවා 
දැකල මට ම ොල්මන් වමේ. මකොම ොම  රි එක කාටවත් මීටර් නෑ. ඇන්ටි ටිකක් කතා කෙකෙ සදල මට මත් 
 දන්න කියලා නැගිටලා කුසකසියට යන්න ගියා.මම මාරුමවන් මාරුවට කතා කෙන ගමන් අෙකිමේ ුණනයි 
මගඩි මදකයි කකුල් මදකයි දි ා බලනවා. එයාලමේ අේමා  රිම ම ොද මකමනක් වමගයි මපනුමන්. එත් මට 
පුදුමත් හිතුනා මකොල්මලක් එම ම මගවල් වලට ගන්නවද කියලා අේමටත් ගානක් නෑ. මකොම ොම  රි 
සමන්තිකා මාව එයාමේ අේමට මාව එයාමේ යාලුමවක් විදි ට තමා අදුන්වලා දුන්මන්. මම දවසගාමන් එම  
යන්න ගත්තා.ටික ටික ඇන්ටිත් මට ෆිට් උනා. පසකමසේ තමා මිටර් උමන් අේම ෙය බඩුවක් කියලා.  
 
                                පුද්ගලික මද්වල් කතා කෙන තෙමටම මම ඒ මගදෙ යන්න ගත්තා සම ෙ දවසක වලට 
සමන්තිකා නැතත් මම එම  යනවා. එම ම ගිය දවසක ඇන්ටි දවසක් මට කියනවා ඇන්ටිමේ මදමවනි 
කසමදන් තමා ලු සමන්තිකා සන්මන්.අනිත් මදන්න මවන මකමනක්මේලු. පලමවනි කසාමද ම ොෙ මදොසකතෙ 
මකමනක් ලු මිනි ට මවන ගෑනිමයක් සන්නවා කියලා දැනමගන ලු දික්කසාද උමන් මකොම ොම  රි මදොසකතෙ 
ගෑනි එක්ක මේම මදන එකත් ඇන්ටි දැකල තිමයනවා ඒ කතාවත් විසකතෙ සහිතව මට කියන්න තෙේ ෆිට් උනා 
එක මම මවන මවලාවක කියන්නේ. මදමවනි කසාමද  ුණදාමේ මකමනක් ලු ඌත් එක්ක කෙපු ඒවත් කියුවා 
ඇන්ටිට  ුණදාමේ කිහිප මදමනක් එකසැමර් ඇෙපු සීන් එකකුත් කියුවා එකත් මම කියන්නේ පසකමසේ. 
 
                                මකොම ොම  රි අෙ  ුණදාමේ ඩයල් එක ෙට තමා දැන් සන්මන් මිනි   ුණදාමවන් අයින් 
මවලා ෙට පැනලා තිමයන්මන් ඇන්ටිව එපා මවලා මමොකද සමන්තිකාමේ අක්කයි අක්කාමේ මනුසකසයයි 
එක්ක ඇන්ටි  වුලක් ග ල මාට්ටු මවලා,ම න යල්තෙසක පවුලක්.මකොම ොම මවතත් ඒ ඔක්මකොම සිද්දි මම 
පිළිමවලට කියන්නේ.   
 
                                           දවසක් මම එම  යනමකොට මදොෙවල් යමනල් ව ලා මගදෙ කවුරුත් නෑ වමේ 
මපනුමන් ගැුනවට කවුරුත් අමේ නෑ.සම ෙ මවලාවට ඇන්ටි කුසකසිමේ සන්න මවලාවට සසකසෙ  මදොෙ මලොක් 
කෙන් තමා සන්මන් එක නිසා මම පිටිපසකමසේ මදොෙ ගාවට යන්න කියලා හිතාමගන මේ වමටන් යනමකොට 
එයාලමේ නාන කාමමෙන් වතුෙ වැමටන සද්දයක් ඇුනන. මම ටිකක් නැවතිලා අ මගන හිටියා පිරිමි කට ඩක් 



ඇම න්න ගත්තා “ යිමයන් අල්ල ගන්න” කියලා තමා ඇුනමන්.මම මක කටත් කියලා ම ොදට කන දීමගන 
අ මගන හිටියා ඊට පසකමසේ මමොකුත් ඇම න්මන් නැතුව ගියා ෂවර් එමක් සද්මද් විතෙයි ඇුනමන්. 
 
                                        මම පිටිපසකමසේ මදොෙ ගාවට ගියා ඕමන් මදයක් මවච්ච මදන් කියලා හිතාමගන.මදොෙ 
ව ලා මනමයි තිබුමන් මම ටක් ගාල මදොෙ අෙමගන ඇතුලට ගිහින් ඇතුල් පැත්මතන් මදොෙ වැුනව එම ම 
කමල් ඇයි කියලා අදටත් මට හිතාගන්න බැ ැ. 
 
                                         ටික මවලාවක් ගියාට පසකමසේ කවුරු  රි සාමල් මැද්මදන් ඇවිදමගන යන සද්දයක් 
ඇුනන මම මශේප් එමක් මදොෙ මෙද්ද අයිමනන් බැලුවා. කවුද මනුසකසමයක් අුණ ම ළුමවන් සාමල් දිමේ 
ඇවිදමගන ඇවිත් කාමමර්ට ගියා.මට දාඩියත් දාලා දැක්ක මද්ට තව ටිකක් මවලා බලන් සන්න ඕනි කියලා 
හිතනමකොටම ඇන්ටිත් ඇමේ නුල් මපොටක් වත් නැතුව සාමල්න් ඇවිත් කාමමර්ට ගියා.මම ටක් ගාල කාමමර් 
මදොෙ ගාවට ගියා මමොකද මවන්මන් කියලා බලන්න කියලා මම බලනමකොටම ඇන්ටි ඇමද වාඩි උනා 
ඊටපසකමසේ එතමකොටයි මම දැක්මක් අරු ඇද උඩ  ාන්සි මවලා සන්නවා. 
 
                                        ඇන්ටි ම මින් අරුමග පයිය අතගාන්න ගත්තා. මමොනවද මමොනවද මදන්න එක්ක 
කතා කෙ කෙ තමා වැමඩ් කෙන්මන් ටික මවලාවක් අත ගගා සදලා ඇන්ටි නැමිලා අරුමේ එක කටට ගත්තා 
ම මිට ඇන්ටිමේ ඔලුව උඩ ප ල යන්න පටන් ගත්තා අරුත් තව ඇදදිමේ ප ලට මවලා එකට සඩ 
දුන්න.පයිය කටට ගන්න ගමන් ඇන්ටි අරුමේ බඩත් අතගාන්න පටන් ගත්තා උ අත්මදකත් ඔලුමේ තියාමගන 
ඇන්ටි උෙගව බලාමගන සන්නවා.මපොඩි මවලාවකට පසකමසේ ඇන්ටි නැගිටලා ඇද උඩට නැේගා නැගල 
අරුමේ ුණග උඩින් වාඩි උනා වාඩිමවලා අරුමේ ුණළු ඇගම අතගාන්න පටන් ගත්තා එම ම අතගාන ගමන් 
ම මිට මකඳිරි ගානවා. අරු ඇන්ටිමේ පැණි ඔක්මකොම උෙලා මබොනවා ම මිට සද්මදකුත් එනවා. පුකත් හිටපු 
ගමන් ෙවුමට ෙවුමට යනවා.විනාඩි ප ක් විතෙ යනමකොට ඇන්ටි වැඩිපුෙ දගලන්න ගත්තා දගලලා එක පාෙට 
නතෙ උනා මම හිතන්මන් ඇන්ටිට යන්න ඇති. ඒ පාෙ ඇන්ටි නැගිටලා අරුමේ පයිය ගාවින් වාඩි උන ඊට 
පසකමසේ පයිය අල්ලාමගන මදතුන් පාෙක් හිමල අතුල්ලගත්තා ඊට පසකමසේ ම මිට ඇතුලට ඔබාගත්තා ඊට 
පසකමසේ ම මිට ම මිට උඩ ප ල යන්න ගත්ත.අරු ඇන්ටිමේ තන මිරිකන්න පටන් ගත්තා ඇන්ටි ම මිට 
මකදිරි ගාන්න පටන් ගත්තා.අරුමේ මේ ුණග දිලිමසනවා ඇන්ටිමේ පැණි ගැවිලා. 
 
“දුව කීයටද එන්මන්” කියලා අරු ඇන්ටිමගන් අ නවා එතමකොට තමා මටත් සමන්තිකාව මතක් උමන්. 
 
මදන්න ම මිට වැමඩ් කෙන ගමන් ඇන්ටි කියනවා “දන්මන් නෑ ආවත් මමොකද?” කියලා.මට මත්රුගා 
සමන්තිකාත් මේ සිද්දිය ගැන දන්නවා කියලා. 
 
                                      මමේ මල්ලි නැගිටලා මයොකා සොමගන එලියට එන්න දගලනවා මමත් ඕමන් 
මගුලක් වුනාමේ කියලා මල්ලිව එලියට අෙන් අතගාන්න පටන් ගත්තා. 
 
                                   අරු ඇන්ටිමේ ුණළු ඇගම අතගානවා පුකත් මිරිකනවා.ටික මවලාවක් ගියාට පසකමසේ 
මපොල් මලලි ග න එක නැවැත්තුව,”පසකමසන් ග ුණ” කියලා මදන්නමේ පුට්ටුව ගලවාමගන බලු සරියේවට 

මාරු උනා ුණ ඇමදන් බැ ැල හිටමගන ඇන්ටිව ුණනින් අතට  ෙවල පුක උඩට උසකසල දගහිසක මදමකන් 
තියල ඔලුව ඇඳට පාත් කළා ඇන්ටි ඇමද ුණ බිම ඊට පසකමසේ ම මිට පයිය අෙන් ඇන්ටිමේ හිලට තියල 
ග න්න පටන් ගත්තා. ග න ග න පාෙක් ගාමන් ඇන්ටිමේ තන පැද්මදනවා. අරුමේ පයිය ඇන්ටිමේ හිමල 
පතුමල්ම වදිනවා. ඇන්ටිමේ තන්මදක නේ වැල එත් මමේ මවලාවට මම වර්ගීකෙගය කෙ කෙ කෑලි ග න 
එමකක් මනමයි නිසා මමගත් අංශක 90 ටම නැගල . 
 
                                  ුණ ටික මවලාවක් ග ල ආමේ ඇදට නැේගා නැගල අමය බලු විදි ටම ග න්න පටන් 
ගත්ත ඇන්ටි යටින් අත දාමගන අරුමේ ඇට මදක මිරිකනවා.උ සිවිලිම දි ා බලාමගන ඇසකපියාමගන මකදිරි 
ගගා ග නවා.ටික මවලාවකින් ග න මේමේ වැඩි උනා ඇන්ටිත් පුක තද කෙන් දීමගනම සන්නවා.එක දිගටම 
ග මගන ග මගන යනගමන්  “තද කෙන් අල්ලගන්න” කියලා අරු කියුවා. 
 
 කේ ........ අ ක ක .............. යිමයන් තව  
ේේ ක .............ේ ක ................ 
 

     මදන්න එක වැඩයි මමේ load එක එලියට පැන්න එතන මදොෙ මෙද්මද් එක.ඇන්ටි ඇද උඩට 
වැටුන අරු ඇන්ටිමේ ඇග උඩ.ඔක්මකොම අරු ඇන්ටිමේ හිල අසකමසම යවලා.මම ටාර් ගාල කුසකසියට 



ගිහින් ම මිට අගුල ඇරියා.ඇෙලා මම එතනින් එලියට බැ ැල යනමකොට මමේ ම  න් එක වදින්න 
පටන් ගත්තා බැලින්නේ සමන්තිකා.... 
 
Slayer (අළුමග සුවා)  

slayerprototype.boo@gmail.com 


