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PDF පුස්තකාලය  දහා මා විසින් පරිතයාග කල 

මාසේ නිර්මානයකි.මාසේ අව රයකින් සතාරව 
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ඉස්කෝ්ෙට යද්දි ගි්ේ හීතෙ පින්න මැද්ද්ෙන් වුණාට නූඩිට ආපහු ්ෙෙරට 

එන්න උ්න් ගිනිෙහන අව්ව මැද්ද්ෙන්... ඒ වුණාට ්කල්ෙට ඒ රස්න 

ෙැනු්ණවත් නැති ොණයි. ෙහක වැෙක ්හවණක්වත් නැති ්වල් යාය මැද්ද්ෙ 

ඔ්ේ ොණක් නැතුව නූඩි ොටනව. 

 

නූඩිේෙ ්ෙෙර තිබ්්ෙ ්වල් යා්ය අනික් ්කළව්ේ. ්මහා ්කළව්රන් 

්වල් යායට පය ෙහද්දි ම ්ෙෙර වහ්ළ ්ේ ්කළවරට ්පනුණත්, ්ෙෙරට 

්ොඩ්වන්න නේ විනාඩි ෙහයක පහ්ළාවක ෙමනක් ්වල් යාය මැද්ද්ෙන් 

යන්න තිබ්ෙ. ඒ විනාඩි ෙහ්ය පහ්ළා්ව ෙමන අෙ නේ නූඩි විනාඩි 

විසසකින් ්මහා යන පාටක් තිබුන්නෑ. 

 

නූඩි හිටි්ය ෙර කල්පනාවක... ්කල්ෙ අෙ ්ේ ්ෙෙර යන්්න ඕ ්ෙවල් 

විභා්ෙ අන්තිම ම ප්රශ්න පත්ත්ේටත් උත්තර ලියෙ. විභා්ෙ ෙැන 

්කල්ෙට ්ොකු විශ්වාසයක් තිබුන්නෑ. ෙන්න තරමින්, පුළුවන් තරමින් 

උපරි්ේ කළා කියෙත් ්කල්ෙ ෙන්නව. ඒත් උසස ්පළ කරන්න තරේවත් 

ප්රතිඵෙයක් තමන්ට ති්යයි කියෙ ්කල්ෙට විශ්වාසයක් තිබුන්නෑ... ඒකයි 

්ේ ්කල්ේෙ ඇසවෙ කඳුළු. 

 

හැෙැයි ්කල්ෙට දුක හිතිෙ තිබු්ණ ඒකිට ්ොකු ප්රතිඵෙයක් නැති ්වයි 

කියෙවත්, උසස ්පළ කරෙන්න ෙැරි ්වයි කියෙවත් ්න්මයි. මහන්ි්යන්, 

අමාරු්වන් ්කල්ෙව අවුරුදු එ්කාළහක් තිස්ස ඉස්කෝ්ෙ යවන්න වියෙේ 

කරපු අේමයි තාත්තයි ෙැන හිතිෙ. 
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නූඩි්ෙ තාත්තට ්ේකයි කියෙ කියන්න පුළුවන් රසසාවක් තිබුන්නෑ. 

හේ්ෙන ්මාකක් හරි කුලියක් මලියක් කරෙ තමයි කට්ටටිය ජීවි්ත් ෙැටෙහ 

ෙත්්ත. ඔ්හ අහළ පහළක හේ්ෙන ඕන ම වැඩක් නූඩි්ෙ තාත්ත තමන්ට 

පුළුවන් නේ භාරෙත්ත. 

 

අේම ්ෙෙර ්ෝේ වැඩපෙ ටික ෙෝෙන ්කල්ෙවත් ෙො කියා්ෙන 

්ෙෙරට ්වො හිටිය. හැෙැයි පුළුවන් විිහට කීයක් කීයක් හරි ්හායාෙන්න 

නූඩි්ෙ අේමත් ්මාන ්මානව හරි කළා ්ෙෙරට ්වො. 

 

නූඩි කියන්්න ්පාඩ්ඩක් විතර අමුතු ්කල්්ෙක්... හැෙැයි ්කල්ෙ ෙැන 

ආේරන් කතා කරන මිසක්, වච්නකින්වත් ්කල්ෙට ්ොසක් කියපු 

මනුසස්යක් අහළ ෙං හතකවත් හිටි්ේ නෑ.  

                                                                                                                       

නූඩිට තිබ්්ෙ එක ම එක ප්රශ්නය යි. ්පා්ත් ප්ත් කිිම වැඩක් ්කාච්චර 

මහන්ි උනත් ්කල්ේෙ ඔළුවට යන්්න නෑ. 

 

අේම, තාත්ත්ෙ සතුට ්වනු්වන් ්කල්ෙ පුළුවන් උපරි්මන් උත්සාහ කළා. 

ඉස්කෝ්ෙ උෙන්නන විෂය කරුණු ්කාච්චර ම මහන්ි ්වො ්ත්රුේ 

ෙන්න හැදුවත් ්කල්ෙට ඒව අපභ්රංශ ව්ේ. ඒ හින්ෙ ම හුඟක් විෂයන්වෙට 

ෙකුණු තිහ හතළිහකට වඩා එහා ෙන්න ්කල්ෙට පුළුවන් කමක් තිබුන්නෑ. 

 

්කල්ෙට එපා ම කරපු විෂය තමා ෙණං. පුංචි සුළු කිරීමකින් එහාට ්කල්ෙට 

කරෙන්න පුළුවන් ්ෙයක් තිබුන්නෑ. අනික් විෂයන් සුළු්වන් හරි පාස උනත් 

උසස ්පළ කරන්න ෙණං ්ොඩ ො ෙන්න ෙැරි ෙව ්කල්ෙ ්හාඳට ම ෙැනං 

හිටිය. ෙණං ප්රශ්න පත්ත්ේට උත්තර ලිව්ව ෙව්ස ්කල්ෙ ඒක ්හාඳට ම 

්ත්රුේ ෙත්ත. 

 

ඉස්කෝ්ෙත් කිි ම ගුරුවර්යක් නූඩි්ෙ ්ේ ්නාහැකියාව ෙැන 

්කල්ෙටවත්, අේමට තාත්තටවත් කවොවත් ්ොසක් කියෙ තිබුන්නෑ. ්කල්ෙ 
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තමන්ට පුළුවන් උපරි්මන් ඉ්ෙනීේ වැඩවෙට මහන්ි ්වනවා කියෙ හැම 

ගුරුවර්යක් ම හැම ගුරුවරියක් ම ෙැනං හිටිය. 

 

අනික නූඩි කියන්්න ොංෙෙයක් තිබ්ෙ ්කල්්ෙකුත් ්න්මයි. උෙන්නන 

්වොවට පවා අනික් හැ්මෝට ම වඩා උනන්දු්වන් අහ්ෙන හිටි්ය නූඩි. ඒත් 

්කාතැනක හරි ්මාකක් ම හරි වැරැද්දෙක් තිබුණ. ්කල්ේෙ අේම නේ 

කිව්්ව් ්පර සංසා්රක ්කල්ෙ කරපු ්මාකක් හරි ෙරපතෙ අකුසෙයක් 

කියෙ. 

 

නූඩි ගිනි ෙහන අව්ව මැද්ද්ෙන් ොට ොට ්ේ ිහාට එන හැටි ්කල්ේෙ අේම 

ෙෝෙන හිටි්ේ ්ෙයි ්ොර උළුවසසට ්ේත්තු ්වො කේමු්ෙත් අතකුත් 

ෙහ්ෙන. 

 

“ ්මාකෙ ්කල්්ෙ ොටන්්න ්ේ ගිනි මද්දෙහ්න? පුළුවන් ඉක්මනට ්ව්ෙන් 

පැනෙ ්ෙට ්ොඩ්වන්නැතුව...” 

 

“ නිකං...” 

 

                                                                                                                             

ෙෑේ එක පි්ෙන් තිබ්ෙ ්කල්ෙ ්ව්වැල් කැඩිච්ච ඇඳි පුටුවට ෙර වුණා. ෙෙවපු 

ටයි පටිය ්කල්ේෙ ්ෙල්ෙ ්ෙපැත්්තන් පල්ෙට වැටිෙ තිබ්්ෙ ්වෙ මැද්ද්ෙ ි 

ම යි. 

 

“්කා්හාමෙ පු්ත් අෙ විභා්ෙ... අමාරු ය?” 

 

“මට කවද්දෙ අේ්ම විභාෙ ්ල්ි උ්න්...” 

 

්කල්ෙ අමාරු්වන් හිර කරන් හිටිය කඳුළු බින්දු ටික ඇස අේගිස්සන් 

එළියට පැන්නා. 
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“අ්න් ඇයි රත්තර්න අඬන්්න ම්ය පු්ත්...? අමාරුනං අපි ආ්ය වලියක් 

ලියමු. ිරි්සනයිය්ෙ ්කලී ඔය තුන්්වනි වතාවටත් ලිව්්ව උඹෙත් 

එක්කො... විභාෙ අමාරු හින්ෙ ්න්න්නං පු්ත් රජ්යං උනත් එ්හම ්ෙතුන් 

වතාවක් ලියන්න ්ෙන්්න....” 

 

“තාත්තත් ්ෙෙර ආවම මං කියන්න හිටි්ය අේ්ම. මට ආ්යත්නං විභාෙ 

ලියන්න ෙෑ... මං ෙන්නව්න අේ්ම මං එ්හම ්ෙතුන් පාර ලිව්ව කියෙ වැඩක් 

්වන්්නත් නෑ... ෙැන ෙැන ම ්ොරු වැඩ කරන්න ඕන නෑ්න අේ්ම...” 

 

“අ්න් පු්ත්......” 

 

අේම නූඩි්ෙ ඔළුව අත ොනව. නූඩිත් හැම්ද්ද ම අමතක ්වො ව්ේ 

සනී්පට ඇස ්ෙක පියාෙන්නව. 

 

“මං හින්ෙ අේමයි තාත්තයි මහන්ි ්වච්ච තරම ෙැං ්හාඳට ම ඇති අේ්ම... 

විභාෙ ්කාච්චර ලිව්වත් මං එක තැන ම තමයි...” 

 

නූඩි ඇස ්ෙක වහ්ෙන ම කියා්ෙන යනව. අේමත් අහ්ෙන ඉන්නව. ්මාන 

්ද්ද ්කා්හාම උනත් නූඩි කියන්්න ජීවි්ත් ෙැන ෙැනුේ ්ත්රුේ ඇති 

්කල්්ෙක් කියෙ අේම ්හාඳට ම ෙන්නව. නූඩි්ෙ අේමවත්, තාත්තවත් කිි 

ම ්ද්දකට, කිි ම ොක නූඩිට ෙෙපෑමක් කරෙ නැත්්තත් ඒකයි. 

 

                                                                                                                          

“තාත්තට උනත් අේ්ම තව මහා කාෙයක් ඔය විිහට මහන්ි ්වන්න ෙෑ... 

එයත් ෙැං වයසයි...” 

 

“එ්හමයි කියෙ උඹ අපිට කවොවත් ෙරක් ්න්ේ පු්ත්....” 
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ඒ පාර නූඩි්ෙ අේම්ෙ හඬත් හීං ්කඳිරියක් ්වො. 

 

“්පරුේ පුරෙ පුරෙ, පුළුවාං තරං භාරහාර ්වො, ්ද්දවාෙයක් ්ද්දවාෙයක් 

ෝන ගිහිං අපි ෙැඳෙ අවුරු ොණකට පස්ස අපිට උඹව හේබු්ේ... එො 

ව්ේ ම අෙටත් උඹව අපිට වටිනවා පු්ත්......” 

 

“එ්හම ්වෙත් අේමේෙ මහන්ිය ්වනු්වන් මට තාමත් ්ෙයක් කරන්න 

ෙැරි උනා්න අේ්ම...” 

 

“එ්හම කියන්්නපා පු්ත්. උඹ පුළුවන් හැම ්ද්ද ම කළා කියෙ මාත් ෙන්නව. 

පුතාේෙ තාත්තත් ෙන්නව... ඉසසරහටත් උඹ අපිව උඹට පුළුවන් ්හාඳ ම 

විිහට ෙොෙන්නව කියෙත් අපි ෙන්නව” 

 

“මං අෙ තීරණයක් අරන්මයි ආ්ව අේ්ම. ම්ෙ ඉස්කෝෙ ෙමන අින් ඉවරයි. 

ආ්ය විභාෙ කරනව ව්ේ ්ොරු වැඩකට කා්ෙ නාසති කරන්්න නෑ කියෙ 

මං හිතුව...” 

 

“පුතා්ෙ කැමැත්තක්... අපිනං කැමතියි ඉතිං පුතා ආ්ය විභා්ෙ ලියනව 

උනත්...” 

 

“මං ෙන්නව අේ්ම. මං උසස ්පළ කළත් මට කැේපස යන්න තරං තියා ඒ 

අහෙකටවත් යන්න තරං ප්රතිඵෙයක් මට ෙන්න ෙෑ කියෙ මං ්හාඳට ම 

ෙන්නව. එ්හම ෙැන ෙැන ම ජීවි්ත් අවුරුදු ොණක් කාෙ ොන එක ්ොරු 

වැඩක් අේ්ම... අපි ෙෙමු... මටයි කියෙත් කරන්න පුළුවන් ්ෙයක් ඇති්න 

අේ්ම... තාත්තත් ආවම ම අපි රෑට කතා කරමු්කෝ...... මං දුකින් ්න්මයි 

අේ්ම. හැ්මෝ ම විභාෙ පාස ්වන්න ඕනමයි කියෙ එකක් නෑ්න...” 
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්කල්ෙ අේම ිහා ෙෙෙ හිනාවුණා. ඇසවලින් වැටිච්ච කඳුළු බිංදුවෙ 

්සයාවක්වත් ්කල්ේෙ මූ්ණ තිබුන්නෑ... 

 

“පිසි....” 

 

“ේේේ... මං ්කා්හාමත් ඔයාේෙ පිසි්න්...... ඒක ්න්වයි අේ්ම, අපි 

්ෙන්න තාත්ත ්ෙෙර එන්න කලින් අෙ හැන්ෙෑවට ්පාඩ්ඩක් පන්සෙට ගිහින් 

එමු ්හා්ේ......” 

 

්කල්ෙ එ්හම කියෙ ්පාත් ෙෑේ එකත් අරන් ම ්ේ ඇතුළට රිංෙ ෙත්තා. 

 

“ේේේ...... හරි..... අපි ගිහින් එමු....” 
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්කල්ේෙ හැිරී්ම ්වනෙට වඩා ්මාකක් හරි අමුතු ්වනසක් ති්යනව 

කියෙ නූඩි්ෙ අේමට අෙ හිතුණා. ඒත් ඒ ්වනස ්මාකක්ෙ කියෙ අේමට 

හරියට ම ්ත්රුමක් තිබුන්නෑ. 

 

නූඩිේෙ ්ෙවල් ඉසසරහ ිෙට ම තිබු්ණ අරලිය ෙස ්ප්ළියක්. මාරු්වන් 

මාරුවට සුදු, කහ, රතු පාට තු්න් ම අරලිය ෙස ඒ ්ප්ළි්ය තිබුණා. අරලිය 

ෙස ්ප්ළියට එහායින් ෙෝෙන ගි්ේ පුංචි ප්ේ ්ොළ පාරක්. ඒ ්ොළ පාර 

උඩින් වැටුණු ලී ඒෙේඩකින් තමයි නූඩිේෙ වත්තට ්ොඩ්වන්න තිබු්ණ... 

 

නූඩි ඉරටුවලින් වියපු ්ොකු මල් වට්ටටියකුත් අරන් පන්සල් යන්න අරලිය මල් 

කඩනව. අත ්පාවන මා්න ඉඳන් ම අරලිය අතුවෙ මල් පිපිෙ තිබ්ෙ හින්ෙ 

්කල්ෙට වැඩි මහන්ියක් ්වන්න තිබ්්ෙත් නෑ. පාට තු්න් ම මල්වලින් 

රටාවකට හැදුණු ෙසසන මල් වට්ටටියක් ටික ්වොවක් යද්දි ්කල්ේේ අ්ත් 

තිබුණා. 

 

“මල් වට්ටටියත් හරිනං මාත් ඔන්න ෙෑසතියි” 

 

අේම ්ොර උළුවස්සන් එබුණා. 

 

“හරි අේ්ම... යමු......” 

 

්කල්ෙ ඉසසර වුණා. සුදු පාට ම බ්ෙවුස එකකුත් එක්ක ්කල්ෙ ඇඳෙ හිටි්ය 

්ෙපතුෙට ම ිෙ සුදු සායක්. ඒ වුණාට අත් ්ෙකින් ම මල් වට්ටටියත් අල්ෙෙත්තු 

්කල්ෙ හරි සීරුවට ඒෙේ්ඩන් නියරට ්ොඩ වුණා. 

 

නූඩිේෙ ේේ පන්සෙ තිබ්්ෙත් ්ව්ෙන් ්ම්ොඩහ ම යි. නියර ි්ේ ම 

ටික දුරක් ගිහින් ආ්යමත් ඒෙේඩකින් ්ොඩ වුණාම පන්සල් වත්ත. 
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නූඩිේෙ ්ෙෙර මිදුෙට ආවම ටිකක් ඈතින් ෙස අස්සන් ්ෙෝධිය ව්ේ ම 

්ව්හර වහන්්ස්ෙ ්කාත් කැරැල්ෙත් ෙසසනට ්ප්නව. සමහරක් ොට රෑට 

්කල්ෙ මිදුෙට ඇවිත් හඳ එළි්ය ම ඒ ිහා ෙෝෙන ම්නෝ පාරකුත් 

ෙහ්ෙන ඉන්නව. හිතට පුදුම තරේ සැනසීමයි. 

 

                                                                                                        

                                                     

නූඩි ඕ ්ේවල් ලියෙ ඉවර කරපු අෙ ම ජීවි්ත් ඉසසරහට ්මාකක්ෙ ්වන්්න 

කිය්නක ෙැන තීරණයක් අරන් තිබු්ණ. ්කල්ේෙ තීරණ එ්හමයි. හැෙැයි 

්කල්ෙ ජීවි්ත් ෙැන තීරණ ෙත්්ත හරි පරිසසමට. ්ේ තාක් කල් ්කල්ෙ 

ජීවි්ත් ෙැන වැරි තීරණයක් අරන් තිබු්ණත් නෑ... 

 

්කල්ෙ විභා්ෙන් එහාට ්මානවෙ ඒකි්ෙ ජීවි්ත් ්වන්්න කිය්නක ෙැන 

කල්පනා කරන්න පටන් ෙත්්ත ෙණං ප්රශ්න පත්ත්ේ ඉවර ්වච්ච 

්වෝව ඉඳන් ම යි. හැෙැයි ්කල්ෙ ඒ ෙැන අවසාන තීරණයක් අරෙත්්ත අෙ 

ෙවල් ගිනි ෙහන අව්්ව ්වෙ මැද්ද්ෙ ි... හැෙැයි නූඩි ඒකට ඕන කරන 

පසුබිමත් හරි ඉක්මනට හෝෙන තිබුණා. 

 

ඒ ෙමනට ආශිේවාෙ ෙන්නයි ෙැන් ්ේ ්කල්ෙ අේමත් එක්ක පන්සෙට 

යන්්න...හැමො ම තමන්ට ආශිේවාෙයක් වුණ බුදු හාමුදුරුවන්ට මෙක් 

පහනක් පූජ කරෙ හිත නිවා්ෙන ම අලුත් ෙමන පටන් ෙන්න ්කල්ෙට ඕන 

වුණා. ්කල්ේෙ හි්ත් මහා ්ොකු ෙෝපා්රාත්තු තිබුන්නෑ... අේමටයි 

තාත්තටයි ඉසසරහට ෙරක් ්නාවී ්කල්ේෙ ජීවි්තත් හෝෙන, අේම 

තාත්තවත් ෙෝෙන ඉන්න පුළුවන් විිහක් ෙැන විතරයි ්කල්ෙ හිතු්ව. 

 

හැම ප්රශ්්නකි ම තාත්්තක් ව්ේ මෙ ්පන්නපු ඉස්කෝ්ෙ ප්රින්ිපල් 

සේ එක්කත් ්කල්ෙ ්ේ ෙැන කතා කරෙ තිබුණා. ේේ ්පාඩි ඉස්කෝෙයක් 

නිසා ම ටවු්ම ති්යන ්ොකු ්ොකු ඉස්කෝෙවෙ නැති ්ෙන්ෙතුකමක්, 

සමීපකමක් ්ේ ඉස්කෝ්ෙ ෙරු්වායි විදුහල්පතිතුමයි අත්ර තිබුණා. ්ේ 
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ෙැන අේම්ෙන් තාත්තා්ෙන් උප්ෙසක් කලින් ම ෙන්න ඕන කියන එකත් 

නූඩි්ෙ හි්ත් තිබුණත් ඒ ෙැන අෙ රෑට ම අේමෙත් එක්ක කතා කරනව 

කියෙ නූඩි තීරණය කළා. 

 

ෙණං ප්රශ්න පත්ත්ේ ඉවර ්වච්ච ෙව්සමයි ඔෆිස එකට ගිහින් නූඩි 

තමන්්ෙ තීර්ේ ෙැන ප්රින්ිපල් සේ එක්ක කතා ක්ේ. මුලින් මුලින් 

ප්රින්ිපල් සේ නූඩි්ෙ තීර්ේ ට විරුද්දධ වුණත් තමන් ඉ්ෙන ෙන්න 

්කාච්චර ම මහන්ි වුණත් ඒක ්ත්රුමක් නැති වැඩක් කියන එක සේට 

ඒත්තු ෙන්නන්න අන්ති්ේ ි ්කල්ෙට පුළුවන් වුණා. සේ නූඩි්ෙ තීර්ේට 

එකඟ ්වො සේ්ෙ ජීවි්තත් පළමු්වනි වතාවට ඕ ්ෙවල් විභා්ෙ ඉවර 

්වන ෙව්ස ම නූඩිට ඉස්කෝ්ෙන් අසවීේ සහති්ක් ්ෙන්න ්පා්රාන්දු 

වුණා. 

 

                                                                                                                            

මල් පහන් පූජ කරෙ, පැන් කළ හතකින් ්ෙෝධියත් නාවෙ, වැඳෙ කරෙ අේමත් 

එක්ක තුන් සූත්රයත් සජ්ඣායනා කරපු නූඩි ්ෙෝ මළු්ව ්කානකින් 

භාවනා්යෝගී ව ඉඳ්ෙන ඇස ්ෙක පියාෙත්තා...ටික ්වොවකට කලින් පූජ 

කරපු අරලිය මල්වෙ සුවඳ ්කල්ේෙ නහයට ෙැනුණා. ්කල්ෙ ඇස ්ෙකත් 

පියා්ෙන කන් දී්ෙන හිටි්ය ්ෙෝ පත්වලින් නැ්ෙන ිලි ිලියට. 

 

්ේ හැම ්ෙයක් ම මැද්ද්ෙ ්කල්ේෙ හි්ත් තිබු්ණ ්හටින් මං පටන් ෙන්න 

ඉන්න ෙමනට කිිම ොධාවක් ්නා්ව්වා! කියන එක ම එක ප්රාේථනාව 

විතරයි. ්කල්ෙ ඒ විිහට පැය භාෙයක් විතර ම එක ම ්සයියාවකින් 

ඉඳ්ෙන හිටිය. ්කල්ේෙ සැනසී්මන් පිරිච්ච මූණ ිහා ෙෝෙන හිටිය 

මිසක් අේමත් නූඩිට කිි ම ොධාවක් ක්ේ නෑ... ඒත් ්කල්ෙ ්මාකක්්ෙෝ 

්ොකු වැඩකට අර අිනව කියනඑක ්ේ ්වන්කාට අේම්ෙ හිතට ්හාඳට 

ම ඒත්තු ගිහින් තිබුණා. 

 

හැෙැයි අේම්ෙ හි්ත් ෙයක් තිබුන්නෑ. බුදුන්ට මල් පහන් පූජ කරෙ ්කල්ෙ 
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වැරි වැඩකට අර අින්නෑ කියෙ අේම ්හාඳට ම ෙන්නව. අනික උපන් ො 

ඉඳන් තමන් ආේරන් ෙෑ්හ මූ්ණ තියා්ෙන හෙපු එකී කවුෙ කියන්න අේම 

්හාඳට ම ෙැන්ෙන හිටිය. 

 

“අපි යමු අේ්ම... ෙැන් තාත්තත් ඇවිල්ෙ ඇති...” 

 

්ෙෝ මළු්ව වැල්්ෙ ම ෙණ ඔෙෙ අේමටත් වැඳපු නූඩි ආ්යමත් ඉසසර වුණා. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       03                                     
 

“්කෝ පුතා?” තාත්ත අේම්ෙන් අහනව ඇහිෙ නූඩි නිෝෙන හිටපු ඇ්ඳන් 

නැගිටෙ සා්ෙ පැත්තට ආවා. 

 

“ඉන්නව තාත්්ත... ඇඳට ්වො හිටිය ්පාඩ්ඩක් අෙ... විභා්ෙත් ඉවරයි්න්....” 

අේමට කලින් නූඩි ම උත්තර දුන්නා. 

 

“ේේේ... ඒකයි ්ේ... මං ෙැලුව ්වනෙ කුසියට ්වො අේමත් එක්ක හරි 

හරියට උයන ්කල්ෙ අෙ ්මාකෙ ්ප්න්න නැත්්ත අසනීපයක්වත් ෙ කියෙ...” 

එ්හම කියපු තාත්ත ්කල්ේෙ ඔළුව අත ෙෑවා. 
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“අ්න් නෑ තාත්්ත. ඉසසරහට ්මානවෙ කරන්්න කියෙ මං ්පාඩ්ඩක් 

කල්පනා කළා... ඒකයි ්පාඩ්ඩක් කාම්ේට ්වො හිටි්ය....” 

 

“ෙැන් ඉතින් ඉවරෙ කල්පනා කරෙ...?” හෙ හෙ ඉඳෙ ඉවර කරපු ්ක්හල්මුව 

ෙැදුමකුත් දීියකට ්ෙෝෙන අේමත් සා්ෙට ආවා. 

 

“කෑම ෙෑසතියි... කනවනං කන්න පුළුවන් ෙැන්...” ්ේ්ස උඩ තිබුණ කූ්ඩ 

උසසෙ අේම ්ක්හල්මුව ෙැදුම ඒ යටින් තිබ්ො. 

 

නූඩිේෙ ්ෙෙර තිබුණු තවත් එක ෙසසන පුරුද්දෙක් තමයි ඒක. හැම ො ම 

රෑට අේම කෑම ්ේ්සට අරිනව. ඉතින් තුන් ්ෙනා ම එකට රෑ කෑම කන්්න 

ආ ගිය ්තාරතුරු කතා කරන ෙමන්... කෑම ්ේ්සට ඇරියට හුඟක් ෙවසවෙට 

කෑම ්ෙෝෙන තුන් ්ෙනා ම ඉස්තෝප්පුවට ්වො තමයි කෑම කන්්න. 

්වෙ පැත්්තන් එන හුළං පාරකුත් වැදී්ෙන පුංචි ප්ේ කයියකුත් ෝෙන 

කෑම කද්දි හරි සනීපයි. හිතටයි ෙතටයි ්ෙකට ම. 

 

“ේේේ... හරි. කමු ඉතින් එ්හනං......ෙැදු්ම සුවඳත් එක්ක ්කා්හාමත් තව 

වැඩි ්වොවක් ඉන්න ෙෑ.....” තාත්ත ඉසසර වුණා. තාත්ත එ්හම කියෙ 

ඉසසර වුණාට තාත්තට ෙත් ්ෙදු්ව අේමා. නූඩි පිඟා්න පැත්තකට 

්ක්හල්මුව ෙැදුමයි, ්පාල් සේ්ෙෝ්ෙයි ්ෙදුවා. 

                                                     

“හවස පන්සල් ගිය හින්ෙ මං කරවෙවත් ්මානවත් හැදු්ව නෑ...” 

 

්ෙෙපු ෙත් පංගුවත් අරන් තාත්ත ඉස්තෝප්පුව පැත්තට ඉසසර ්වද්දි අේම 

කිව්ව. 

 

“ඔය කිව්වට ඉතිං ෙං ්ේ ්ෙෙර උයාපු කෑමක් කන්න ෙෑ යි කියෙ ඉතුරු 

කරපු ෙවසක්නං ම්ය ජීවි්ත්ට මට මතක නෑ... ඒක සේ්ෙෝ්ෙකුයි ෙතකුයි 

උනත්...” 
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්ේ ඉසසරහින් නූඩිටයි, අේමටයි ඇහු්ණ තාත්ත එ්හම කියෙ යාන්තමට 

හිනා ්වන සද්ද්ෙ. තාත්ත ඒ කතාව කිව්්ව අේම්ෙවත්, කා්ෙවත් හිත 

හෙන්න ්න්මයි කියෙ නූඩි ්හාඳට ම ෙන්නව. නූඩිට විතරක් ්න්මයි ඒක 

නූඩි්ෙ අේමටත් ආෙන්තුක කතාවක් ්න්මයි... ේේ කවුරුත් නිතර ම 

කියපු කතාවක් ඕක. 

 

ේේ ෝනකට, මගුල් තුොවකට ්මාන ම ්ද්දකටවත් නූඩිේෙ අේම නැතුව 

ෙතක් ඉදු්ණ නැති ොණයි. ේේ මිනිසසු කිව්්ව නූඩිේෙ අේම ඒ ව්ේ 

තැනක හිටියත් ඇති කියෙ කෑම ටික රහ ්වන්න. 

 

නූඩියි, අේමයිත් ෙත් ්ෙෝෙන ඇවිත් තාත්ත්ෙ ්ෙපැත්්තන් ඉඳ ෙත්තා. 

 

“පුතාට මතකෙ පුතාේෙ ආච්චේම? අේම්ෙ අේමා...?” 

 

තාත්ත අර අින්්න ්මාකක් හරි කතාවකටයි කියෙ නූඩිට ්ත්්රනව. 

 

“යාන්තමට මතකයි තාත්්ත... ්ොකුවට මතකයක් නෑ...” 

 

්කල්ෙ උත්තර ්ෙනව. 

 

ඇත්තට ම ්කල්ෙට ්කල්ේෙ ආච්චේම ෙැන ති්යන්්න හීනයක් ව්ේ 

මතකයක්. ආච්චේම මියැ්ෙද්ද ි ්කල්ෙට වැඩි ම උ්නාත් අවුරුදු තුනක් ව්ේ 

්වන්නැති. හැෙැයි ආච්චේම්ෙ කරුණාවන්ත ඇස ්ෙක නේ ්කල්ෙට අෙටත් 

්හාඳට ම මතකයි. 

                                                                                                                                   

 

“ඉසසර මං පුතාේෙ අේම ෙෙන්න ආච්චේම්ෙ ්ෙෙරට ්ොඩ උනා ම 

උන්ෙැ කවොවත් ෙත් කටක් ්නාකා මට එ්හං එන්න ්ෙන්නෑ... උන්ෙැ ෙන්නව 
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මං ්ේ ්ක්හල්මුව ෙැදුමට හරි ්ප්ේතයි කියෙ...” 

 

“ඉතිං...” 

 

්කල්ෙ ආ්යමත් තාත්ත්ෙන් අහනව. අේම සද්දෙයක් නැතුව ෙත් ටික අන 

අනා තාත්ත්ෙයි දුව්ෙයි කතාවට කන් දී්ෙන ඉන්නව. හැෙැයි තාත්ත්ෙ 

කතත් එක්ක අේම්ෙ හිතත් තිබ්්බ් හුඟාක් දුරකට ගිහින්... 

 

“ඉතිං ආච්චේම එොට ්මාන ්ෙෝ්කං හරි ්ක්හල්මුවයක් ්හායාෙන්නව. 

ඒ ෙැදුම ෙෑවුන තැන කෑහැකි... උන්ෙැටත් පුදුම අත් ගුණයක් තිබ්්ෙ... ඒ අත් 

ගු්ේ තමයි ෙැං ඔය දූේෙ අේමටත් ති්යන්්න...” 

 

තාත්ත ්ෙෝභ නැතු ව ආච්චේම්ෙ වේණනාව මැද්ද්ෙන් අේමවත් උසසෙ 

්ෙනත් තියද්දි ්කල්ෙට හරි ආසයි. අේම්ෙත් ඇස හරි ආෙරණීය පාටකින් 

ිලි්හනව ්කල්ෙට ්ප්නව. අේම ඇත්තට ම හරි වාසනාවන්තයි කියෙත් 

්කල්ෙට හි්තනව. හැම ්ෙෙරක ම තාත්තෙ ්ම්හම අේම ව වේණනා 

කරන්නෑ කියෙ නූඩි ්හාඳට ම ෙන්නව. අපි ්මාන සුමයක් කරත් අ්ප් 

මිනිසසුන්ට ඒව්ය අෙයක් නෑ කියෙ කාන්ති නැන්ෙ ්කාච්චරවත් කියන 

කතාවත් ්කල්ෙට ඔය අස්සන් මතක් ්වනව. 

 

“ආ්ය ්මා්කෝ මට විතරක්... අ්ප් ්ෙෝණියන්ෙැටත් ති්යන්්න ඒ අත් ගු්ේ 

ම තමා...” 

 

අේමත් තාත්ත්ෙ කතාවට එකතු ්වනව. අේම කියපු කතාවත් සහතික 

ඇත්ත. හුඟක් ොට අේමයි දුවයි හෙන කෑම ්වන් කරෙ අඳුනෙන්න 

තාත්තටවත් ෙෑ. නූඩි ඉස්කෝ්ෙ වැඩවෙ ි ්මාකක්්ෙෝ ්ේතුවකට 

හිතාෙන්න ෙැරි තරේ පස්සන් උන්නට අනික් හුඟක් තැන්වෙ ි නූඩි හිටි්ය 

ඒ වය්ස අනික් ්කල්ෙන්ට හිතාෙන්නවත් ෙැරි තරේ ඉසසරහකින්. ඒකයි 

ේේ ි ව්ේ ම ඉස්කෝ්ෙිත් කා්ෙත් ආේේ නූඩි ්කල්ෙට හේබු්ේ. 
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“තාත්්ත... මට ්පාඩි ්ෙයක් ති්යනව තාත්තෙ එක්ක කතා කරෙන්න...” 

 

හිටිහැටි්ය ම නූඩි කතාව ්වන පැත්තකට හරවනව. කතාව ්කායි ්ව්ල් 

හරි ්කල්ෙ ඔය කියපු පැත්තට හරවෙන්නව කියෙ අේමනේ ්ව්ෙපහින් ම 

ෙැන්ෙන හිටි්ය. ඒත් තාත්තට ඒ ෙැන අෙහසක් තිබුන්නෑ. ්කල්ෙ එ්හම 

කියද්දි ම තාත්ත්ෙ ඇස ්ෙක ගිහින් අේම්ෙ ඇස ්ෙක ොව නවතින්්න ඒ 

හින්ෙ... 

 

හැෙැයි අේම්ෙනුත් තාත්තට උත්තරයක් හේ්ෙන්්න නෑ. ්මාකෙ ්කල්ෙ 

්ම්හම ්මානව හරි කියන්නයි ඉන්්න කියෙ ෙැන්ෙන හිටියට ඒ ්මානවා 

ෙැනෙ කියෙ ෙැනීමක්, අෙහසක් අේමට තිබු්ණත් නෑ. 

 

“ඒ ්මානව ෙැන ෙ පු්ත්...?” 

 

අන්තිමට තාත්ත ම ්කල්ේෙන් ඒ ෙැන අහනව. 

 

“මං ෙැන... ්හට ෙැන... ම්ෙ අනාේත් ෙැන...” 

 

්කල්ෙ ්ේ කතා කරන වචන ්කල්ෙට ්නාසෑ්හන තරමට ෙර වැඩියි්ෙෝ 

කියෙ එක පාරට ම තාත්තට හි්තනව. අනික් පැත්්තන් ්කල්ේෙ 

අනාේත් ෙැනත් ඒ තරමට ම ෙරක් තාත්තටත් ඒ ්මා්හා්ත ෙැ්නන්න 

පටන් ෙන්නව. ්මානව හරි කුලියක් මලියක් කරෙ කීයක් හරි හේෙකර්ෙන 

එො ්ව්ෙ පිරිමහෙත්ත මිසක් ්කල්ේෙ අනාේත් ්වනු්වන් කරපු 

ඉතිරියක් නෑ ්න්ෙ කියෙත් ඒ තප්ප්ේට තාත්ත්ෙ ඔළුවට එනව. 

 

නූඩි්ෙ තාත්තට ්කල්ේෙ අනාේත් ්වනු්වන් එ්හම ඉතිරියක් කරන්න 

ෙැරිවු්ේ ඒකට ඕන කමක් ්නා තිබ්ෙ හින්ෙ ්න්මයි. පුළුවන් කමක් ්නා 

තිබ්ෙ හින්ෙ. හේෙකරෙන්න ්සාච්චේ මුේෙන් එච්චර ්ෙයක් කරන්න 
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පුළුවන් කමක් තිබ්්ෙ ම නෑ. 

 

“ඒ කිව්්ව පු්ත්...?” 

 

තාත්ත්ෙන් ඇ්හන්්න හරි අසරණ හඬක් කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

                                                                                                                                

“මං රසසාවක් කරන්න කියෙ හිතු්ව තාත්්ත...” 

 

්කල්ෙ හීන්සීරුවට කියනව. 

 

“රසසාවක්...?” 

 

තාත්ත්ෙ ඇස ්ෙක ්පාඩි ්වො නළෙ රැලි ෙැ්හන හැටි ්කල්ෙට ්ප්නව. 

 

“ේේේ...” 

 

්කල්ෙ ඒ ්වෝව කියන්්න එච්චරයි. ්ේ ්වෝව කියන ්ෙයක් කියන්න 

තාත්තට ම ඉඩ ්ෙන එක ්හාඳයි කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

“්මාන ව්ේ රසසාවක් ෙ පු්ත්...? විභා්ෙත් ඉවර උනා විතරයි්න... ආ්ය 

විභා්ෙ ලියන්නත් ෙැයිනං ඔන්්නා්හ ටික කාෙයක් ්ේෙට්ටට ්වො 

නිෙහ්ස ඉමු... ඕන ම කියෙ හිතු්ණාත් පස්ස ෙැරියැ රසසාවක් ෙැන 

හිතන්න... අනික ්ේ ඕන ්වන හිසියට ්මාකාෙ ඉන්්න අපට රසසා 

්ෙන්න... පුතාටයි අේමටයි කන්න අඳින්න ්ෙන්න තරං තාම මට හයිය 

හත්තිය ති්යනව...” 

 

තාත්ත ්මාන ්ද්ද කිව්වත් අන්තිමට ඔය කතාව කියනව කියෙත් නූඩි ෙන්නව. 

එකමයි නූඩි නිහඬව ම තාත්තට ඉඩ දීෙ ෙෙන් හිටි්යත්. 

 

“ඒක අපි ෙන්නව තාත්්ත...එ්හම ්ෙයක් හින්ෙ මං ෙත්ත තීරණයක් 
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්න්මයි ්ේ... මං අ්ප් ඉස්කෝ්ෙ ්ොකු සේ එක්කත් කතා කළා... 

්කා්හාමත් ෙැං ්ෙෙරට ්වො හිටි්යාත් මට නිකංම්න තාත්්ත ඉන්න 

්වන්්නත්... එපා ්වයි මටත් එ්හම ඉන්න ගියා ම...” 

 

“අ්න් මංො... මාත්නං කියන්්න ඉතිං පු්ත් තාම ඔයා ඉන්්න රසසාවක් 

කරන්න ඕන වයසක ්න්ේ...” 

 

අේමත් හැම්ද්ද ම අහ්ෙන ඉඳෙ කතාවට එකතු වුණා. 

                                                                                                               

“මං ෙන්නව අේමෙ හැම්ද්ද ම කියන්්න මට ති්යන ආේේට කියෙ... ඒත් මං 

්ෙෙරට ම ්වො හිටි්යාත් මුකුත් ම ්නා කර එ්හම ඉන්්නකත් මට ම එපා 

්වයි... අනික අපරා්ෙ අේ්ම මං ඒ ෙෙං ඉන්න කා්ෙ...” 

 

“්ොකු සේ ්මානවෙ කිව්්ව පුතාට?” 

 

ආ්යමත් තාත්ත නූඩි ිහාවට හැරුණා. 

 

“්ොකු සේ අන්තිමට මට උෙව් කරන්න කැමති උනා තාත්්ත. මං ොමන්ට්ට 

එකකට යන්න හිතු්ව... නැතුව ඉතිං ්වන ්වන ්ොකු රසසාවල් ්හායං 

යන්න තරං සුදුසුකමක් මට නෑ්න... සේ්ෙ යාළු්වක් ඉන්නව කියෙ තැනක 

මට විසතරත් දුන්න එතනට ම යන්න කියෙ. සේ විසතර කියෙ තියන්නං 

කිව්ව...” 

 

“ේේේ... යන්නමත් ඕනමනං... ්ොකු සේ ෙන්න අඳුනන ්ක්නක් ඉන්න 

තැනකුත්නං වැරද්දෙක් ්වන්න විිහක් නෑ්න පුතාේෙ අේ්ම... මාත් ්ේ 

කැමැත්තකට යන්න කියනව ්න්මයි. උ්ේ අනාේත් හෙන්න තරං ම්ෙ 

අත් ්ෙක හයියයි... ඒත් පුතාට හි්තනවනං ්ේ ෙමන යන්න ම ඕන එකක් 

කියෙ ම්ෙං ොධාවක් නෑ...” 

 

“අ්න් පිං තාත්්ත...” 
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්කල්ෙ එ්හම ම අත් ්ෙක එකතු කරො කාෙ ඉවර ්වො තිබුණ පිඟාන 

පැත්තකින් තියෙ අේමටයි, තාත්තටයි වැන්ො. 

 

“ඒ උනාට පුතාේෙ තාත්්ත ොමන්ට්ට පැක්ටරියකට ම්ෙ ්කල්ෙව යවන්න 

තරං හිතක් නෑ මට... ඕවට යන ෙැරිවි්යා ෙැන රට්ටටු කියන්්න මහ අමුතු 

කතා...” 

 

“අ්න් අේ්ම... රට්ටටුනං ්මානවෙ අේ්ම ්නාකියන්්න? අේම ෙන්නව්න 

නිශාි අක්කයි, සමාධි අක්කයි... ගිය අවුරුද්ද්ෙ කැේපස යන්න පාස උ්න්... ඒ 

අක්කෙ ්ෙන්නත් කැේපස පටං ෙන්නකං යනව මං ්ේ යන්න හෙන ොමන්ට්ට 

එකට ම... ඒව නරක තැං ්න්ේ අේ්ම...” 

 

                                                                                                                                 

“ේේේ... පුතා ගිහිං ෙෙමු්කා... ්කාතනත් ්හාඳයි දූේෙ අේ්ම තමං 

හරියට ඉන්නවනං...” 

 

තාත්ත එ්හම කියද්දි ්කල්ේෙ හිතටත් ්ොකු ශක්තියක් එකතු වුණා. 

තමං කවොවත් ජීවි්ත් ගියත් වැරද්දෙක් ්නා කරන, වැරැද්දෙකට අනුෙෙ ්නා 

්ෙන ජාති්ය ්කල්්ෙක් කියෙ නූඩි ෙන්නව. ඒත් පැත්තකින් ඇහුණු අේම 

්හළපු ්ොකු සුසුමක සද්ද්ෙ ආ්යමත් ්කල්ේෙ හිත ්පාඩ්ඩක් විතර 

පාරනව. 

 

“මං වැරි ෙමනක් යනව ්න්මයි්න අේ්ම... මං ්පා්රාන්දු ්වනව අේමට 

එතන අපට හරි යන විි්හ තැනක් ්න්මයිනං මං ආපහු ්ෙෙර නවතිනව 

කියෙ...” 

 

“ේේේ... පරිසසමට පු්ත්...” 
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අේම ්කල්ේෙ ඔළුව අතොනව. අේම්ෙ ඇසවෙ කඳුළු ෙැක්ක ම 

්කල්ෙටත් ්ෙෝභයි. ඒත් තමන් ්ේ මහන්ි ෙන්්නත් අේමවයි තාත්තවයි 

සතුටින් තියන්න පුළුවන් හයියක් ්ොඩනඟාෙන්න කියෙ හිතන ්කල්ෙ 

ආ්යමත් ඒ අේම්ෙ කඳුළු හින්ෙ රිිච්චි හිත හො ෙන්නව. 

 

“ව්ට්ට පි්ට්ට මිනිසසු ෙැං ම්ෙ ්කල්ෙටත් ොමන්ට්ට ්කල්්ෙක් කියයි...” 

 

අේම ආ්යමත් තාත්ත්ෙ මූණට එ්ෙනව. අේමට ති්යන්්න ්වන මුකුත් 

ප්රශ්නයක් ්න්මයි සමා්ජ ඉන්න මිනිසසුන්්ෙ කතා ෙැන ෙයක් කියෙ 

නූඩි ්ත්රුේ ෙන්නව. තවමත් අේමට ඕන ්ේ ෙමන නවත්තන්න කියෙත් 

්කල්ෙ ෙන්නව. 

 

“්ේෙට්ටට ්වො නිකං කකා බිබී ඉන්න ්කල්්ෙක්ට වඩා ්කාච්චර වටිනවෙ 

අේ්ම තමං්ෙ හයි්යන් කීයක් හරි ්හායා්ෙන ජීවි්ත් හොෙන්න 

්කල්්ෙක්...? ොමන්ට්ට ්කල්්ො කියෙ හංවඩු ෙැහුවට ඒ ්කල්්ො ්ෙෙරට 

්වො හිටියයි කියෙ ඔය කතා හෙන මිනිසසු ගිහිං උන්ට කන්න අඳින්න 

්ෙනවැයි...” 

 

්කල්ෙ කියව්ෙන යනව. 

                                                                                                                        

“සහතික ඇත්ත...” 

 

්ොකු හිනාවකුත් එක්ක ම තාත්තත් ්කල්ේෙ කතාවට එකතු ්වනව. 

 

“අරකයි ්ේකයි ්කා්හං හරි නිකං ්ෙන ්ෙයක් ෙෙං ඉන්න උන්ට වඩා ඒ 

්කාල්්ො ්කල්්ො රටක් වටිනව දූේෙ අේ්ම... ්ොසතරෙ ඉංජි්න්රු්වා 

කියන සමහර උෙවිය උං්ෙ අේමෙ තාත්තෙ වෙයක්, කරෙරයක් ්වො මහලු 

මඩං අස්ස හිර කරද්දි අර ොමන්ට්ට ්කල්්ො ්කාල්්ො කියන උං අේමට 

තාත්තට ්බ්ත් ්ේත් ටික කර්ෙන, නංගිෙට මල්ලිෙට උෙන්න්ෙන මුළු 

පවුෙක් ම නඩත්තු කරනව එතන නැහිෙ ෙන්න පඩි්යං... ඕකයි ඇත්ත 
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තත්්ව...” 

 

“මාත් කවෙ හරි රසසාවක් කරන්්නපැයි අේ්ම... පස්ස කා්ෙක හරි... 

හැමොම ්ෙෙර ඉන්නත් ෙෑ්න්... ඉතිං එ්හම ොක ගියත් මට යන්න ්වන්්න 

්ම්හම රසසාවකට්න්... ෙැන්ම ගියා කියන්්න ඒ ්වද්දි මං තව කීයක් හරි 

එකතු කර්ෙන...” 

 

“ේේේ... ඕව්ය වැඩ හිතන තරං ්ල්ි නෑ පු්ත්... උඹ තාම ්ේ ොසය පැන්න 

්පාඩි එකියක්...” 

 

“මං ෙන්නව අේ්ම... ඒ උනාට මට පුළුවං ්වයි වැඩ ටික අල්ෙෙන්න... ෙැරි 

උ්නාත් ෙෙමු්කෝ... ්කෝකටත් ගිහිං ෙෙන්්නපැයි... කිව්වට ඉතිං මාව 

ෙනියිෙ ෙන්්නත් නෑ වයස අඩු හින්ෙ...” 

 

්කල්ේෙ හි්ත් ඒ ෙැනත් ්ෙගිඩියාවක් තිබුණා. ඒත් ්ොකු සේ්ෙ යාළුව 

හින්ෙ ඒ ප්රශ්්නත් ්කා්හාම හරි විස්ඳයි කියෙ ්කල්ෙට විශ්වාසයි. කීය 

කීය හරි එකතු කර්ෙන ්කල්ෙ හැෙෑ කරෙන්න හිතපු හීන හුඟාක් 

්කල්ේෙ ්ෙෝ්ක තිබුණා. ඒකයි ්කල්ෙ ්ේ ෙමන හුඟක් පරක්කු 

කරන්නත් අකමැති වු්ේ. 

 

“ෙැං කවද්දෙ යන්්න ඔය ෙමන...?” 

 

ඒ පාර අනික් හැම්ද්දම අමතක කරෙ අේම ඇහුව. 

                                                                                                                                   

 

“්හට අේ්ේ... උ්ද්ද හතට විතර මං ්ෙෙරින් යනව...” 

 

“අ්න් පු්ත්... විභා්ෙ ඉවර උ්න් අේන... ඔන්්නා්හ සතියක්වත් ඉඳෙ යමු... 

මහ කාෙයක් ්න්මයි්න්...” 

sinhalaebooks.com



 

 

 

අේම ආ්යමත් ්කල්ෙ ිහා ෙෝෙන කියනව. තාත්තත් ඒ වතා්ව නේ නූඩි 

ිහා ෙෙන් හිටි්ය පුදු්මකින් ව්ේ. 

 

“මාත් හිටි්ය තව සතියකිං ්ේහකිං යයි කියෙ...” 

 

තාත්තත් ්කල්ෙ ිහා ෙෝෙන එ්හම කියනව. 

 

“නෑ තාත්්ත... ්කාච්චර පසසට ෙැේමත් යන්්න එක ම ෙමන්න්... අනික 

්ොකු සේ යාළුවට කියෙ ඇති ෙැං මං ්හට එනව කියෙත්... සේ මට ලියුමකුත් 

දුන්න... මං ්හට ්නාගි්යාත් ඒක ්ොකු සේටත් හරි නෑ...” 

 

“්කා්හාමෙ යන්්න ෙැං? කා එක්කෙ යන්්න?” 

 

“මං සමාධි අක්ක්ෙං විසත්ේ අහෙත්ත අේ්ම... තනියම යන්න පුළුවං... 

්හායාෙන්න හුඟක් අමාරු ්වන එකක් නෑ...” 

 

“මාත් එන්නං ඔන්නං යන්න පුතත් එක්ක...” 

 

අේමට ්කල්ෙව තනියම යවන්න හිත හොෙන්නත් අමාරුයි. ඒත් තනියම 

ගියත් ්කල්ෙ එන්්න ගිය වැ්ඩ් ්කා්හාම හරි කර්ෙන කියෙත් අේමට 

විශ්වාසයි. නූඩිත් යන්න ති්යන ෙමන ෙැන හැම විසතරයක් ම සමාධි 

අක්කා්ෙන් අහ්ෙන තිබු්ණ. ඒ හින්ෙ ්කල්ෙට ඒ ෙැන ෙයක් තිබු්ණ නෑ. 

 

                                                                                                             

“වතුපිටිවලින් ෙස්ස්කන් ෙැහැෙත්තම ්හායාෙන්න මහ අමාරුවක් නෑ 

අේ්ම. ඉසපිරිතා්ෙට යන පා්රම්න යන්න ති්යන්්නත්. ඕන ්වොවක 

පා්ේ ්සනඟත් ඉන්නව. ්හායාෙන්න අමාරු උනත් කා්ෙන් හරි 

අහෙත්තැහැකි...” 

sinhalaebooks.com



 

 

 

“ේේේ... පුළුවන්නං කමක් නෑ ඉතිං...” 

 

“මාව ෙනියිමෙ කියෙනං ්ොකු විශ්වාසයක් නෑ ඉතිං... ගිහිං ෙේනක 

්කෝකටත් ්හාඳයි්න...” 

“ේේේ...” 

 

අේමයි තාත්තයි ්ෙන්නම කිව්්ව් එක පාරට. 

 

“හරි හරි... ෙැං හිනා්වො ඉන්න... ෙය ්වන්න ෙමනක් ්න්මයි්න මං 

යන්්න්... අනික මාව ෙත්්තාත් ්ෙෙර ඉඳංම්න යන්්නත්... දුරක යන 

ෙමනකුත් ්න්මයි්න්...” 

 

නූඩි එ්හම කියා්ෙන ම නැඟිටෙ අේම්ෙයි, තාත්ත්ෙයි ්ෙන්න්ෙ ම 

අ්ත් තිබුණු පිඟන් ්ෙකත් අර්ෙන ්ේ ඇතුළට යන්න ඉසසර වුණා. 
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මිනිත්තු හතළිහක හතළිසපහක විතර ෙමනකට පස්ස නූඩි 

sinhalaebooks.com



 

 

වතුපිටිවෙ ඉසපිරිතා්ෙට හැ්රන පාර ොවින් ෙස එ්කන් 

ෙැහැෙත්තා. එතන ඉඳෙ ්කල්ෙ තැන ්හායා්ෙන ගි්යත් පයින්මයි. 

පා්ර මහා ්ොකු කෙෙෙයක් නැත්්ත ඉසපිරිතා්ෙ ්ෙඩ්ඩු ෙෙන 

්වොවත් ්ේ ්වන්කාට පහු ්වො හින්ෙ ්වන්නැති කියෙ ්කල්ෙට 

හිතුණා. 

 

සමාධි අක්ක කිව්ව විිහට ම ්හායා්ෙන ගිය හින්ෙ ්කල්ෙට තැන 

්හායාෙන්න මහ ්ොකු අමාරුවක් වු්ණත් නෑ... අෙ ්ම්හම තැලි තැලි 

පා්ර ෙස එ්ක් එන්න වුණාට ්කල්ෙව රසසාවට ෙත්්තාත් ොමන්ට්ට 

එ්කන් ම ොපු ෙස එකකින් ්ල්ි්යන් ම උ්ද්දට හවසට යන්න එන්න 

පුළුවන් කියෙ ්කල්ෙට කිව්්වත් සමාධි අක්කා. ඒත් ්කල්ෙව රසසාවට 

ෙනියි ෙ නැද්දෙ කිය්නක ෙැන තාමත් ්කල්ේෙ හි්ත් ති්යන්්න 

්ෙගිඩියාවක්. හැෙැයි ඉන්ටේවිව් එ්ක් ි ්මාන ්ද්ද ඇහුවත් අහන 

්ද්දකට පුළුවන් විිහට ෙය නැතුව උත්තර ්ෙනව කියෙ ්කල්ෙ පාර 

ි්ේ යන ෙම්න ම හිතා ෙත්ත. 

 

්කල්ෙ ව්ේ ම රසසාවක් ෙෝපා්රාත්තු්වන් ආපු තව ්කල්්ො 

්කාල්්ො ිය ොණක් ඒ ්ේ අත යන හැටි නූඩි ෙෝෙන හිටිය. ඒ 

අත්ර ටයි ්කෝට්ට ො ෙත්තු, ්ෝහාම වැෙෙත් විිහට ඇඳ පැළඳ ෙත්තු 

කීප ්ේනකුත් ඒ ්ේ අත යනව ්කල්ෙ ෙකිනව. මිනිත්තුවක් ්ෙකක් 

යන්කාට ඒ අය්ෙන් කීප ්ේනක්මත් නූඩි ළඟට ම ඇවිත් නූඩිත් 

එක්ක කතා කරනව. එ්හම එ්හ ්ම්හ යන ෙමන් ඉන්ටේවිව් ආපු 

්කාල්ෙන්ට ්කල්ෙන්ට ්ේ හරි ආේරන් කතා කරන්්න එක එක 

ොමන්ට්ටවෙට ්කල්්ො ්කාල්්ො ටික ඇෙ ෙන්න තර්ෙක ්යිෙ 

ඉන්න පිරිසක් කිය්නක ටික ්වොවක් යද්දි ්කල්ෙට ්ත්රුේ යනව. 

 

හැෙැයි යන්න ඕන ්කාතනට ෙ කිය්නක කලින් ම තීරණය කර්ෙන 

ආපු හින්ෙ ්කල්ෙට ඒ කතා අහෙ අලුතින් හිතන්න තරේ ්ෙයක් 

තිබුන්නෑ. නූඩි කියනව මං ආ්ව ්මන්න ්ේ ොමන්ට්ට එ්ක් ඉන්ටේවිව් 

එකටයි කියෙ. ඒත් නූඩි කියන ්ද්දවල් කනකට ෙන්න ඒ මිනිසසුන්ට 
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වුවමනාවක් නෑ... ඒ මිනිසසු තර්ෙට ව්ේ තමන් නි්යෝජනය කරන 

ආයතන්ය වේණනාව ිෙ අරිනව. ඒ අස්සම නූඩි යන්න ඉන්නවයි 

කියපු ආයතනය වි්ව්චනය කරනව. ඒත් ඒවයින් වැ්නන ජාති්ය 

හිතක් ්කල්ෙට නෑ. ්කල්ෙ ්ොකු සේ කියපු, සමාධි අක්කෙත් යන 

ආයතනයට අොළ තැනින් ගිහින් ඉඳ ෙන්නව. හැෙැයි අර ඉවරයක් 

නැතුව කතන්ෙර කියන පිරි්ස කතා අත්ර අතරමං ්වච්ච  

                                                                                                       

්කල්්ො ්කාල්්ො ටිකකුත් යන්්න ්කාතැනට ෙ කියෙ හිතාෙන්න 

ෙැරි ව ඒ පැත්තට ්ේ පැත්තට වැ්නන හැටිත් ්කල්ෙට ්ප්නව. 

 

ආයතනය ෙැන, ආයතන්ය පසුබිම ෙැන, වි්ශ්ෂත්වය ෙැන 

විසතරයකින් පස්ස නූඩි යන්න ෙෝෙන හිටපු ොමන්ට්ට එ්කන් ආපු 

නි්යෝජිත පිරිස ඒ ආයතන්ය පුරප්පාඩු ෙැන, වැටුප් ෙැන, ්වනත් 

පහසුකේ, දීමනා ව්ේ ්ද්දවල් ෙැන ්ොකු විසතරයක් කරනව. ඒ හැම 

්ෙයක් ම හරි උනන්දු්වන් අහ්ෙන ඉන්න ්කල්ෙ තමන්ට ති්යන එක 

ම පුරප්පාඩුව නුපුහුණු ජුකී මැෂින් ක්රියාකරන්නියන් සඳහා වන 

පුරප්පාඩුව තමයි කියෙ ්ත්රුේ ෙන්නව. ්කා්හාමටත් ්කල්ෙ 

ආ්වත් ඊට එහා පුරප්පාඩුවක ෙෝපා්රාත්තු්වන් ්න්මයි. 

තමන්්ෙ සුදුසුකේවෙ හැටියට ්ේ රසසාවවත් හේබු්ණාත් ්ොකු 

්ෙයක් කියෙයි ්කල්ෙට හි්තන්්න. 

 

පුහුණුවක් ්ෙනවනේ තමන්ට වැඩ අල්ෙෙන්න මහ අමාරුවක් ්වන 

එකක් නෑ කියෙත් ්කල්ේෙ හිත කියනව. ජුකී මැෂිම නුපුරුදු වුණාට 

්කල්ෙට ්ෙෙර තිබ්ෙ අේම්ෙ මහන මැෂිම ්හාඳට ම හුරුයි. ඒ හින්ෙ 

ඒ්කනුත් ්කල්ේෙ හිතට ්ොකු හයියක් එකතු ්වො තිබ්ෙ. 

 

එතන ිද්දෙ වුණු හඳුන්වා දීේ, විසතර කිරීේ, පැහැිලි කිරීේ, හැම 

එකකට ම පස්ස ආයතන්ය කේඩායම නූඩිෙව ඔවුන්්ෙ ආයතනයට 

අර්ෙන යනව. අවසාන සේමුඛ පරීක්ෂණය එතන කියෙයි ඔවුන්ව 

ෙැනුේවත් ්ක්රන්්න. අවසාන්ය නූඩිවත් සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 
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කැඳ්වනව. නුපුහුණු ජුකී මැෂින් ක්රියාකරන්නියක්ෙ තනතුරකට 

කිි ම සුදුසුකමකුත් නැති තමන්ට ්මාන සේමුඛ පරීක්ෂණ ෙ කියෙත් 

එතනට යන අත්ර ්කල්ෙට ම කල්පනා ්වනව. 

 

්කල්ෙ ්පාඩි තිෙැසමකුත් එක්ක ගිහින් සේමුඛ පරීක්ෂණ මේඩෙය 

ඉසසරහින් හිට ෙන්නව. අවුරුදු පනහක විතර ්පනුමක් ති්යන පිරිමි 

්ක්නකුයි, අවුරුදු තිහක් තරේවත් නැති තරුණ පිරිමි ්ක්නකුයි 

තමන් ඉිරි්ය ්ෝහාම ොේීර ලීොවට ඉඳ්ෙන ඉන්න හැටි 

්කල්ෙට ්ප්නව. 

 

“ගුඩ් ්මෝනිං සේ...” 

                                                                                                                    

 

්කල්ෙ හිසි්ය ම ව්ේ මතක් ්වො එ්හම කියෙ යාන්තමට 

හිනාවී්ෙන මූණු ්ෙකට එ්ෙනව. 

 

“ඉඳෙන්න...” 

 

අවුරුදු පනහක විතර ්පනුමක් තිබුණු පිරිමි ්කනා කියද්දි නූඩිට මතක් 

වු්ේ තාත්ත්ෙ ම කටහඬ. ඒ එක්ක ම ්කල්ේෙ හි්ත් තිබුණ 

තිෙැසම ්පාඩ්ඩක් විතර අඩු ්වනව. හැෙැයි අනික් මූණට ඇස ්ෙක 

මාරු කරෙ ෙෙන ්කල්ෙට ඒ මූ්ණ ්ප්න්්න මහ සමච්චල් හිනාවක්. 

්කල්ේෙ හිත ආ්යමත් පුරුදු තිෙැසමට පත්්වනව. ඒ තිෙැසමත් 

එක්ක ම ්කල්ෙ සේමුඛ පරීක්ෂණ මේඩ්ල් ඉසසරහ තිබුණු පුටුවට 

ෙර ්වනව. 

 

“නම...?” 

 

නූඩිට ආ්යමත් තමන් ඉසසරහ ඉඳ්ෙන ඉන්න තරුණය්ෙන් 

ඇ්හන්්න උපහාසාත්මක කටහඬක්. ඒ වුණාට ්කල්ෙට දුකක් නෑ. 
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සාමාන්ය ්පළවත් පාස ්වන්න පුළුවන් කියෙ විශ්වාසයක් නැති මට ඒ 

උපහාසය සුදුසුයි කියෙ ්කල්ෙ හිත හොෙන්නව. 

 

“පහන්ි... පහන්ි අ්බ්නායක...” 

 

්කල්ෙ හිතට ධධේයය අර්ෙන උත්තර ්ෙනව. ්ේ විිහට කාට හරි 

තමන්්ෙ නම කිව්්වත් සෑ්හන කා්ෙකට පස්ස ්න්ෙ කියෙත් ඒ 

අස්ස ්කල්ෙට මතක් ්වනව. නම පහන්ියි කියෙ කිව්වට ඒ නමින් 

සෑ්හන කා්ෙකට ්කල්ෙට කවුරුවත් කතා කරෙ තිබු්ණත් නෑ... 

ඉස්කෝ්ෙ ්ොකු සේ පවා ්කල්ෙට කතා ක්ේ නූඩි කියෙ. 

 

නූඩි කියන නම ්කල්ෙට ෙැේ්ම කවුෙ කියෙවත් ්කල්ෙ ෙන්නෑ. ඒ 

වුණාට ්කල්ෙ ෙන්නා කියන කා්ෙ ඉඳන් ම ්කල්ෙට හැ්මෝම කතා 

ක්ේ නූඩි කියෙ. ්කල්ෙට හරි ෙසසන කැරලි ෙැහිච්ච ්කාේඩයක් 

තිබුණ. ඒ ්කාේ්ඩට හැ්මෝම ව්ේ කිව්්ව නූඩ්ල්ස ්කාේඩයක් 

කියෙ. අන්තිමට ්ේ නූඩ්ල්ස තමා නූඩි ්වො ්කල්ෙට අලුත් නමක් 

තියන්්නත්. 

                                                                                                                                                

 

“්ේ අර වික්රමිංහ මහත්තය කිව්ව ෙරුවෙ?” 

 

ඒ වචන ටිකත් එක්ක නූඩි්ෙ හිතට ්ොකු සැනසීමක් ෙැ්නනව. 

වික්රමිංහ මහත්තය කියෙ කියන්්න නූඩි්ෙ ඉස්කෝ්ෙ ්ොකු සේ. 

 

“ඔව් සේ... එයා තමයි...” 

 

නූඩි හරි ඉක්මනට ම උත්තර ්ෙනව. හැෙැයි ඒ එක්කම ්ොකු සේ්ෙ 

යාළුවට දුරකථන ඇමතුමක් එනව. 

 

“ආ හරි හරි.. හරි මං එන්නං... ඉක්මනට එනව...” 
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ඒ මනුසසය හිසි්යන් ව්ේ දුරකථන ඇමතුමට උත්තර ්ෙනව. 

 

“විරාජ්... ්මතන වැඩ ටික ්පාඩ්ඩකට ෙොෙන්න... මං ්පාඩ්ඩක් 

හිසියකට එළියට යනව...” 

 

පහන්ි එතන ඉන්නවෙ කියන එකවත් මතක නෑ ව්ේ ්ොකු සේ්ෙ 

යාළුව එක පාරට ම එතනින් නැගිටෙ එළියට යනව. ඉසසරහ ඉන්න 

්කාල්ේෙ උපහාසාත්මක ෙැල්ම ෙකිද්දි ්කල්ෙටත් ඒ එක්කම නැඟිටෙ 

එළියට යන්න හි්තනව. ඒ වුණාට හිත හොෙත්තු ්කල්ෙ එතන ම 

ඉන්නව. 

 

“ඕ්ක්... සේටිෆි්ක්ට්ටස ටික ෙෙමු... ෆයිල් එක ්ෙන්න...” 

 

්කල්ෙ ්ෙන්නත් කලින් ම ්කාල්ෙ ්කල්ේෙ සහතික ෆයිල් එක ඇෙෙ 

ළඟට ෙන්නව. ්කල්ෙ ෙල් ෙැහිෙ ව්ේ ්කාල්ෙ ිහා ෙෝෙන ඉන්නව. 

්කල්ේෙ සහතික ෆයිල් එක පුරා ම තිබු්ණ ක්රීඩා සහතික විතරයි. 

කොප මට්ටටමින් පවා මීටේ සීය, ්ෙසීය, හාරසීය දුවන තරෙවලින් 

්කල්ෙ ෙත්තු සහතික ඒ සහතික අත්ර තිබුණා. පළාත් මට්ටටමටත් 

්කල්ෙ හැම අවුරුද්දෙක ම සුදුසුකේ ෙැබුවත් කවොවත් ්කල්ෙ කොප  

                                                                                                                

මට්ටටමින් එහා තරෙවෙට සහභාගි ්වන්න ගිහින් තිබුන්නෑ. 

 

හැෙැයි අධ්යාපන සහතිකයක් කියෙ සාමාන්ය ්පළ විභාෙ ප්රතිඵෙ 

සහතිකයක්වත් ්කල්ේෙ ෆයිල් එ්ක් නෑ. තිබු්ණ ්ොකු සේ දීපු 

අසවීේ සහති්ක් විතරයි. ඊට අමතර ව කියෙ ෆයිල් එ්ක් ම තිබු්ණ 

උප්පැන්න සහති්කයි, ේරාම නිෙධාරි දුන්නු සහති්ක්කුයි විතරයි. ඒ 

වුණාට තමන්්ෙ ක්රීඩා සහතික ටිකට හරි ්මානව හරි ෙකුණක් 

ෙැ්ෙයි කියෙ ්කල්ෙට විශ්වාසයක් තිබුණා. 
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“උඩප්පරං ෙහ්නක විතරයි ඉස්කෝ්ෙ ගිහිනුත් කරෙ ති්යන්්න...” 

 

විරාජ් එ්හම කියෙ අර සුපුරුදු ෙැල්්මන් ම හිනා්වන ෙමන් 

්කල්ේෙ සහතික ෆයිල් එක වහෙ ්කල්ෙ ිහාට ම තල්ලු කළා. ්කල්ෙ 

හිටි්ය කර කියාෙන්න ්ෙයක් හිතාෙන්න ෙැරුව. 

 

“කීයෙ වයස ෙැං?” 

 

මිනිහ ඒ පාර ්කල්ේෙ මූණට එ්ෙනව. 

 

“ොසය ඉවරයි...” 

 

්කල්ෙ අමාරු්වන් පෙ ෙැට ෙහෙන්නව. 

 

“ොස්යන් ්ම්හ රසසාවෙට අරං අන්තිමට අපිටත් රසසාව නැති කරං 

යන්න ්වන්්න අයි්ස... ඊ්ය ඕ ්ෙවල් ඉවර උනා... අෙ පිේ්ම 

පැන්ෙන ්ම්හ ආව... පිසසුෙ ඕයි තමු්සෙට?” 

 

්කල්ෙට කියන්න ්ෙයක් නෑ. කඳුළු ඇස ්ෙකට පි්රද්දි ්කල්ෙ මුණ 

බිමට හරව ෙන්නව. 

 

“ඔච්චර තමා ෙන්්න ඉතිං... රසසාවට ෙත්තත් ඔච්චර තමා... ආපු 

ෙව්ස ඉඳං නිකං  

                                                                                                                                             

්ම්හ සැප ෙන්ඩ ඇවිත් ව්ේ ්හාටු ්පර ්පර අඬෙ සතියකිං විතර 

නවතිනව...” 

 

්කල්ෙට හිතාෙන්න ෙෑ තමන් ඉසසරහ ඉන්න මනුසසය ්මානව 

කියවනවෙ කියෙ. ්කල්ෙට කවොවත් කවුරුවත් ්ම්හම තින්, සැ්රන් 

කතා කරෙ තිබු්ණත් නෑ... එ්හම කතා කරන්න තරේ ්කල්ෙ 
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කවොවත් වැරද්දෙක් කරෙ තිබු්ණත් නෑ. එ්හමයි කියෙ ්කල්ෙ වැ්ඩ් 

අත අරින්න ෙෑසතිත් නෑ. 

 

“මං ඉක්මනට වැඩ ටික අල්ෙෙන්නං සේ...” 

 

්කල්ෙ කියන්්න ්ෝහාම සිර සාර හඬකින්. 

 

“්මා්කෝ ඉවර උන ෙමංම ්ම්හට දුවං ආ්ව විභා්ෙ ්කේවො 

කියෙ එච්චරට ම ෂුවේ ෙ?” 

 

“ඔව් සේ... මං පාස ්වන එකක් නෑ...” 

 

්කල්ෙත් පටස ොෙ උත්තර ්ෙනව. ්මාකෙ රසසාව හේබුණත් නැතත් 

තමන්ව ඕනවට වඩා පහත් කරෙ කතා කරන්න කාටවත් ඉඩ තියන්නෑ 

කියෙ ්ේ ්වන්කාටත් ්කල්ෙ තීරණය කරෙ ඉවරයි... 

 

ඇත්තට ම ්කල්ෙ ්මතනට එද්දි ෙෝපා්රාත්තු වු්ේ ්ම්හම 

ඉන්ටේවිව් එකක් ්න්මයි. ්කල්ෙ හිතු්ව නම, ෙම විසතර අහෙ 

රසසාවට අොළ ්මානව හරි අහයි කියෙ. ඒත් ඉන්ටේවිව් එක යන්්න 

තමන් හිතපුවත් නැති පැත්තකට කියෙ ්ේ ්වන්කාට ්කල්ෙ ්ත්රුේ 

අරන් තිබුණා. හැෙැයි ්ොකු සේ්ෙ යාළුව හිටියනං තත්ත්්ව මීට වඩා 

්වනස ්වන්න තිබ්ෙ කියෙත් ්කල්ේෙ හිත කියනව. 

 

“ඕක්න කියන්්න හ්ෙෝ... ්පාත්ත විතරක් රතට තියා්ෙන උඩප්පරං 

ෙැහුවට වැඩක් නෑ... ඉස්කෝ්ෙන් යන වැ්ඩ් කරෙන්නැතුව එතනත් 

මගුල් නටන්න ගියාම ඔ්හාම ්වනව. ෙෙන පාරවත් හරියට ඕ 

්ෙවල්වත් ලියාෙන්නව අපට පව් ්නාදී... ෙෙනව අපි... අපි ්කාල්්ො 

්වෙත් ඔක්්කාම ්ොඩ ෝෙන... ්මා්ළත් ති්යන්න ඕන ඕයි  
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්පාඩ්ඩක්... ්කාල්ෙන්ට ෙඟර ෙැේමට විතරක් මි...” 

 

්කාල්ෙ ්හන ෙැේ්මන් ්කල්ෙට උප්ෙස ්ෙනව. හැෙැයි තමන් ෙැන 

්මානවත් ්නාෙැන මහා ්ොකුවට උප්ෙස ්ෙන ෙක පේඩිතය ෙැන 

්කල්ෙ ්ේ ්වද්දි හිටි්ය ්හාඳට ම තෙ ්වො. තමන්්ෙ රතු කට්ටට 

පනින්නත් ්ෝහාම ආසන්නයි කියෙ ්කල්ෙට ෙැනුණත් ්කල්ෙ හරි 

අමාරු්වන් ඉවස්ෙන අහ්ෙන ඉන්නව. 

 

“ඉස්කෝ්ෙ ගිහිං පිසසු නැටුව ඇ්රන්ඩ වැඩක් කරෙම නැද්දෙ? අර 

දුවපුවත් නැතුව හැෙැයි ඈ...” 

 

්කාල්ෙ ඒ පාර තරමක් සද්ද්ෙට හිනා ්වනව. 

 

“්ොකු සේ අසවීේ සහති්ක් ලියෙ ඇති...” 

 

්කල්ෙ ෙත් කටට ම කිව්ව. ්කාල්ෙ ඕනවට වඩා තව කියව්ෙන 

ආ්වාත් එතැනින් නැඟිටෙ යනව කියෙ ෙැං ්කල්ෙ තීරණය කරෙ 

ඉවරයි. 

 

“පාසැ්ල් ියලු කටයුතුවෙ දී ්පරමුණ ්ෙන ක්රියා කළ ඉතා 

විනයෙරුක ශිෂ්යාවකි” 

 

්කාල්ෙ ඒ පාර නූඩි්ෙ අසවීේ සහති්ක් කියවනව. 

 

“ය්කෝ අපිටවත් අ්ප් ප්රින්ිපල්ො ලියෙ නෑ ඔ්හාම...ඕ ්ෙවල්වත් 

්ොඩ ො ෙන්න ෙැරි උංට්න ය්කෝ ්ේව ලියෙ ති්යන්්න...” 

 

්කාල්ෙ එ්හම කියද්දි ම කාම්ේ ්ොර අර්ෙන තවත් ඒ වය්සම 

ව්ේ ්කාල්්ෙක් කාම්ේට ආව. 
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“ෙෙහං්කා මචං ්ේක...” 

 

විරාජ් ්කල්ෙ ඉසසරහ ම ්ේ ෙැන් කාම්ේට ආපු ්කාල්ෙට ඒකි්ෙ 

අසවීේ සහති්ක්  

                                                                                                                                           

ික් කරනව. 

 

“ඇයි? ්මාකක්ෙ අවුෙ? ඔය ති්යන්්න ්හාඳට...” 

 

විරාජ්ව වැඩිය ෙණන් ්නා ්ෙන ම එ්හම කියා්ෙන අලුතින් ආපු 

්කාල්ෙ විරාජ්ට එහා පැත්්තන් ඉඳ ෙන්නව. 

 

“්ේ පහන්ි ්න්ෙ? මං හරි්න්? සමරතුංෙ සේ මට විසත්ේ කිව්ව...” 

 

අලුතින් කාම්ේට ආපු ්කාල්ෙ එ්හම කියද්දි ්කල්ේෙ තරහ 

ආ්යමත් තප්ප්ේට නැති ්වො යනව. සමරතුංෙ සේ කියන්්න් ්ොකු 

සේ්ෙ යාළුව කියෙ ්කල්ෙට මතකයි. 

 

“මං ්ේ කිය කිය හිටි්ය පහන්ිට ආ්ය එේසෑේ කරෙ ්ොඩ යන්න 

කියෙ... ්ේ පාරමත් පාස ඇති්න සමහරවිට...” 

 

ඒ පාර විරාජ්්ෙ සද්ද්ෙ ්පාඩ්ඩක් ෙැහැෙ කියෙ නූඩිටත් ්ත්රුණා. 

 

“ඉස්කෝ්ෙ යන්නං වා්ෙ ගියාට හරියට වැඩක් කර්ෙන නෑ්න... 

උඹෙත් කැේපස ගිය උන්්න්? ්ේ ළමයිට කියෙ ියං ්ොඩ යන හැටි... 

උඹෙ ව්ේ ෙැයිනං අපි ව්ේ...” 

 

විරාජ්්ෙ හතර බීරි කතා නූඩිට ්ත්රු්ේ නෑ. නූඩි ඉතින් ඔ්ේ 

ෙෝෙන ඉන්නව. 
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“උඹට ව්ේ ප්රයි්වට්ට තැන්වෙ ්කෝස කරෙ ්ොඩයන්න හැම එකාට ම 

සල්ලි නෑ විරාජ්. ඔන්න පහන්ි්ෙ තාත්තත් ්පාලිටික්ස ව්ේ කරානං 

උ්ේ ව්ේ ්පෝසට්ට එකකට ්ේ කා්ෙ ම පහන්ිටත් පැනෙන්න 

තිබ්ෙ...” 

 

නූඩි ්ෙන්න්ෙ කතා්වන් හැම්ද්දම ්හමි ්හමීට ්ත්රුේ ෙත්ත. විරාජ් 

්මච්චර ්වො පිස්සක් ව්ේ ්ේඩව්්ව ඇයි කියෙත් ෙැන් ්කල්ෙට 

පැහැිලියි. 

                                                                                                              

 

“හරි පා්රං නැතුව වැරි පා්රං මිනිසසු තැන්වෙට ආවම ඔ්හාම 

තමයි...” 

 

්කල්ෙ තමං්ෙම හිතට කියාෙත්ත. ඒ එක්ක ම විරාජ් එක්ක හිටපු 

අනික් ්කාල්ෙ ෙැනත් ්කල්ේෙ හි්ත් ්ොකු පැහැදීමක් ඇති ්වනව. 

 

“පහන්ිව අපට ෙන්න ෙෑ මචං... වයසත් ොසයයි තාම... ඇති 

සුදුසුකමකුත් නෑ... ඉස්කෝ්ෙන් අවුට්ට ්වො ති්යන්්නත් ඊ්ය...” 

 

ඒ පාරනං විරාජ්්ෙ සිරසාර හඬ ඇ්හද්දි ්කල්ේෙ හිත කඩා 

වැටුණා. 

 

“සුදුසුකං නැති උන්නං ්කාච්චර ඉන්නවෙ ෙං ්ේ්ක? ඔය මැෂින් එ්ක් 

මහන්න ඩිේරි ෙහෙ එන්නයැ...” 

 

“ඒ උනාට මචං...” 

 

“ඒ උනාට වැඩක් නෑ මචං... සමරතුංෙ සේ කියෙ ගි්ය පහන්ිව 

අනිවාේ්යන් ෙන්න කියෙ. එ්හනං පහන්ි... ්හට ඉඳං වැඩට එන්න... 

අවුෙක් නෑ්න ්හට ම...” 
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“අ්න් නෑ සේ... පුළුවං... මං ඉක්මනට වැඩ ටික අල්ෙ ෙන්නං...” 

 

්කල්ෙ හරි ෙසසනට හිනා්වො කිව්ව. ඒ හිනාවටනේ විරාජ්්ෙ හිතත් 

්පාඩ්ඩක් ෙැහිෙ ගියා. 

 

“ඕ්ක් පහන්ි... ්හට එන්න එ්හනං... අනික් විසතර කිව්ව්න උ්ද්ද... 

යන්න පුළුවං ෙැන්...” 

 

“තැන්ක්ූ සේ...” 

 

එ්හම කියා්ෙන ම ්කල්ෙ හරි සතුටින් පුටු්වන් නැඟිටෙ කාමර්යන් 

එළියට ආව. 

                                                                                                                                          

“උඹ ඒ ්කල්ෙව වරුවක් ්මතන තියා්ෙන්න. එළි්ය තව ්හන 

්පෝලිමක් ඉන්නව. පිසසු උඹටනං...” 

 

කාමර්යන් එළියට එද්දි ම යාන්තමට ව්ේ නූඩිට අලුත් සේ්ෙ කටහඬ 

ඇහුණා. 
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රසසාවක් ්හායාෙන්න කියෙ ගියපු පළ්වනි ෙමන ම සාේථක වුණ 

එක ෙැන ්කල්ෙ හිටි්ය රටක් රාජ්ජයක් ිනාෙත්ත ව්ේ සතුටකින්. 

්කල්ෙ හිතින් ිය ෙහස වතාවක් ්ොකු සේට පිං දුන්නා. ්ොකු සේ, 

සමරතුංෙ සේ එක්ක තිබුණු සේෙන්ධය ්නා ්වන්න ්ේ රසසාව 

්නාෙැ්ෙන්න ඕන තරං ඉඩ තිබ්ෙ කියෙ ්කල්ෙ ්හාඳට ම ෙන්නව. 

 

වතුපිටිවලින්, ඇතාඋඩකන්ෙ ෙස එකට ්ොඩ වුණු ්කල්ෙ සීට්ට එකක 

මුල්ෙට ්වන්න වාඩි ්වො උ්ද්ද ගියපු ෙමන ෙැන ්පාඩි 

මතකාවේජනයක් කරනව. ්කල්ෙට ඉස්සල්ෙ ම මතක් ්වන්්න විරාජ් 

සේව. මිනිසසු ්මාන තරේ ඉක්මනට අනික් මිනිසසු ෙැන තමන්ට ඕන 

විිහට හිත ඇතු්ළන් කතන්ෙර මවා්ෙන නිෙමනවෙට එනව ෙ කියෙ 

්කල්ෙට හි්තනව. විරාජ් ්කල්ෙව ෙැක්්ක ඉස්කෝ්ෙ යන කා්ෙ 

පුරාවට ම උඩප්පරං ෙහපු ්කල්්ෙක් විිහට. ඉ්ෙනී්ම වැඩවෙට 

කිිම උනන්දුවක් ්නා ෙක්වපු ්කල්්ෙක් විිහට. 

 

ඒ වුණාට ඉ්ෙනී්ම වැඩවෙට තමන් ්වච්ච මහන්ිය ්මාන තරේ ෙ 

කියෙ ්කල්ේෙ හිත ්හාඳට ම ෙන්නව. සමහර ොට ්කල්ෙ රෑ පුරා 

නිි මරා්ෙන එක ම ්ද්ද ආ්යම ආ්යම පාඩේ කරනව. ඒත් පහුවො 

්වන්කාට ආ්යමත් ඒ ්ද්දවල් හරියට ෙැට ෙහ්ෙන මත්කට ෙන්න 

්කල්ෙට පුළුවන්කමක් තිබ්්ෙ නෑ. අනික් අතට හැම විෂයකට ම 

නූඩිේෙ ඉස්කෝ්ෙ ගුරුවරු හිටි්යත් නෑ. මඟ ඇරුණු, මඟ ඇ්රන 

්ද්දවල් ටියුෂන් පන්තිවෙට ගිහින් ඉ්ෙනෙන්න තරේ වත්කමක් නූඩිෙට 

තිබු්ණත් නෑ. ඔය හැම්ද්දමත් එක්ක තමයි ආ්ය ආ්ය විභාෙ 

්වනු්වන් මහන්ි ්වන්නෑ කියන තීරණයත් ්කල්ෙ ෙන්්න. 

 

“ඉස්කෝ්ෙ එන කා්ෙ ්ේව්ය කරන්න ති්යන හැම්ද්දම කරන්න ඕන 
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ළමයි්න්... නැත්තං පස්සං පහු තමා අපරා්ෙ කියෙ හි්තන්න 

ෙන්්න... ඔය ක්රීඩා සහති්ක්ක පවා වටිනාකම ති්යන්්න උඹෙ 

රසසාවකට යන්න යන කා්ෙක...” 

 

්ොකු සේ ඉස්කෝ්ෙ ි නිතර ම ව්ේ කියන කතාවක් ඔය 

අල්ෙපනල්්ෙ ්කල්ෙට මතක් ්වනව. ඒ වුණාට ඇත්තට ම අෙ ඒ කියපු 

ක්රීඩා සහති්ක්ට ෙැබුණු ඇති වටිනාකමක් නෑ ්න්ෙ කියෙත් ්කල්ෙට 

ඒ එක්ක ම කල්පනා ්වනව. පිට්ටටනියක දුවන  

 

                                                                                                                                       

එ්කයි, මහන මැෂිමකයි සේෙන්ධයක් ඒ මිනිහට හිතාෙන්න ෙැරි 

්වන්නැති කියෙ හිතිච්ච ්කල්ෙට ඒ පාර හීනියට හිනාවකුත් යනව. 

 

වැඩට යන්න පටන් ෙත්තම නේ ආ්යමත් ඒ මිනිහව මුණෙැ්හන්න 

එපා ම කියෙයි ්කල්ේෙ හිත ප්රාේථනා කරන්්න. ්කල්ෙට මිනිත්තු 

ොණට විරාජ්ව අප්පිරිය ම ්වො. කිිම ්ද්දකට, කිිම මනුසස්යක්ට 

වටිනාකමක් ්ෙන්න ෙන්නැති පුහු මිනි්හක්. ඒක තමයි ෙැනට 

්කල්ේෙ හි්ත් විරාජ් ෙැන ති්යන නිේවච්න. ඇත්තට ම ඉන්ටවිව් 

එ්ක් ි ්කාල්ෙ හැිරිච්ච විිහත් එක්ක ්කල්ෙ ්කාල්ෙ ෙැන එ්හම 

හිතන එ්ක් ඇති වැරැද්දෙකුත් නෑ. 

 

“හේ්මෝ ්කල්්ෙ... හැඩට ඇඳ්ෙන එ්හම ්කා්හෙ ගි්ය ්ේ...?” 

 

්කල්ේෙ මතකාවේජනය එතනින් ඉවරයි. අත්තනෙල්්ල් ි නූඩි්ෙ 

ඉස්කෝ්ෙ, නූඩි්ෙ පන්ති්ය ම ්කල්්ෙක් නූඩි ඉඳන් හිටපු සීට්ට 

එ්කන් ම ඉඳ්ෙන ්කල්ෙව ආපහු පියවි ්ෙෝ්කට අරන් එනව. 

 

“ෙර කල්පනාවක හිටි්ය ්න්?” ්කල්ෙ නූඩි්ෙන් ආ්යමත් අහනව. 

 

“අ්න් ඔව් ෙං... ඇත්තමයි... උඹ කතා කරනකං ම ෙැක්්ක නෑ මං...” 

sinhalaebooks.com



 

 

 

නූඩිත් තරුෂිත් එක්ක කතාවට එකතු ්වනව. 

 

“ඉතිං ්කා්හෙ නූඩි්යා තනි්යේම ගි්ේ? මං පංස්ල් පුසතකා්ෙට 

ගියා... කේමැලියි ෙං නිකං ම ්ෙෙරට ්වො ඉන්න...” 

 

“ේේේ... මාත් ඉන්ටව් එ්හකට ගියා තරු්වා... ්ේෙට්ටට ්වො ඉන්න 

ෙෑ්න... සමාධි අක්කෙ යන ොමන්ට්ට එකට...” 

 

“්මච්චර ඉක්මනට? ඊ්ය්න ්කල්්ෙ විභා්ෙ ඉවර උ්න්...” 

                                                                                                               

 

තරුෂි ඇස ්ෙකත් නළ්ෙ තියා්ෙන ම නූඩි්ෙ මූණට එ්ෙනව. 

 

“්කාච්චර කල් ඉඳෙ ගියත් ඔච්චරයි්න ෙං... ඉතිං අෙ ම ගියා... විභා්ෙ 

පාස ්වයිෙ කියෙ විශ්වා්සකුත් මට නෑ ්කල්්ෙ...” 

 

“ඒකනං ඉතිං මටත් එ්හම තමයි ෙං... අපි ඉස්කෝ්ෙං ඉ්ෙන ෙත්තු 

්ෙයක් තමයි්න... ්මාකෙ අ්ප් අේමෙට අපිව පංති යවන්න කියෙ 

සල්ලියක් තිබ්ෙයැ ෙං... පංති ්ක්ස ්වතත් ්ව්ෙක් ඇර ්ව්ෙක් 

කෑ්වත් මාර අමාරු්වං...” 

 

“ේේේ... ඒකයි තරු්වා... තව කල් ්ෙෙර හිටියත් ඔච්ච්ර්න... ්මා්කෝ 

පහු කරෙ ගියා කියෙ ගුරු පත්වීේ ්ෙනවයැ ෙං අපට...” 

 

නූඩි හිනා්වනව. 

 

“මාත් ඕකනං තනි්යං කල්පනා කළා ෙං... මාත් යන්තං ඕ ්ෙවල් පාස 

උනත් ඒ ්ෙවල් කරන්නෑ කියෙ හිතං ඉන්්න... අ්ප් ඉස්කෝ්ෙත් ඒ 

්ෙවල් නෑ්න ෙං. ්වන ඉස්කෝෙවෙ යන්න වියෙං කරන්්න කවුෙ ෙං 

sinhalaebooks.com



 

 

අපට... අනික හැ්මෝම කියන්්න පංති ්නාගිහිං ඒ ්ෙවල් කරනවට 

වඩා ්හාඳයි නිකං ඉන්්නක කියෙ... ්ටක් එ්ක් ්කෝස එකක්වත් 

කරෙ ්මානව හරි කරෙන්නව කියෙ මං හිතු්ව ෙං...” 

 

තරුෂිත් කියා්ෙන යනව. තරුෂි්ෙ කතාවත් තමන්්ෙ කතාවත් 

එක්ක වැඩි ්වනසක් නෑ කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

“ඉතිං ගිය වැ්ඩ් ්කා්හාමෙ ්කල්්ෙ? හරි ෙ?” 

 

“හරි ෙං... ්හට ඉඳං එන්න කිව්ව...” 

 

“අ්න් සතුටුයි ්කල්්ෙ... ්හාඳට වැඩ ටික කරං පෙයං... උඹට පුළුවං... 

මාත් ොමන්ට්ට යන්න හිතුව. ඒ උනාට මට එච්චර ්ෙයක් කරෙන්න ෙැරි 

්වයි ෙං... මැෂිමක් අතිං  

                                                                                                                                        

අල්ෙෙවත් නෑ මං මහනව තියා... ෙැනට අපි ගියත් ෙන්්න ඒවට්න්... 

උඹට පුළුවං... අනික අපට වඩා කවෙත් උ්ේ හිත හයියයි්න්....” 

 

“ෙෙමු්කා ෙං... වැඩ ටික අල්ෙං කරං යන්න ෙෙනව ්කා්හාම හරි...” 

 

“ේේේ... මන්නං තව ටික ෙවසක් ්ම්හේම ්ේෙට්ටට ්වො ඉන්නව ෙං 

නිෙහ්ස... මාසයක් ්ෙකක් ගිහිං තමා ෙෙන ්කෝස එකක් ෙැන 

ෙෙන්්නත්... අේමත් ටිකක් අසනී්පන්... එයා ෙැන ෙෙන්නත් එපැයි...” 

 

තරුෂි ිෙ සුසුමක් ්හළනව. තරුෂි්ෙ අේම මාස ොණක ඉඳන් තරමක 

අසනී්පන් කියෙ නූඩිත් ෙන්නව. ්පාල් ෙහකින් වැටිෙ තරුෂි්ෙ තාත්ත 

නැති්වො තිබු්ණ තරුෂි ්පාඩි කා්ෙමයි. එො ඉඳෙ ජීවි්ත් 

ෙැටෙහෙන්න කීයක් හරි ්හායාෙන්න තරුෂි්ෙ අේම ක්ේ 

කඩයප්පන් හෙපු එක. 
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“්කා්හාමෙ ්කල්්ෙ ෙැං නැන්ෙට...?” 

 

“්ොකු ගුණයක් නෑ ෙං... විභා්ෙට කලිං ෙවස තුනක් ඉසපිරිතා්ෙ 

හිටි්ය... ්වොවට අ්ප් පුංචේමෙ වතුපිටිවෙ උ්න්... නැත්තං මං 

්මානව කරෙන්නෙ ෙං තනි්යං? සමහරවිට ආ්ය නවත්තන්න ්වයි...” 

 

“අ්න්... අේම කිව්ව මටත්... විභාෙත් එක්ක එන්නවත් හේබුන්නෑ්න ෙං 

ඒ පැත්්ත... අෙ හවස ්වො ඒ පැත්්ත එන්නං මං නැන්ෙ ෙෙන්නත් 

එක්ක... නැත්තං මටත් ්හට ගියා ම නිවාඩුවක් නෑ්න හරියකට...” 

 

“අ්න් කරෙරයක් නැත්තං විතරක් ඇවිත් පෙයං ෙං... අේමත් ආසයි 

කවුරු හරි ඇවිත් කියව කියව ඉන්නවනං...” 

 

“ේේේ... නැන්ෙට ෙැං කඩයප්පං හෙන්නත් ෙැරුවැති්න ්කල්්ෙ...” 

 

“ේේේ... ්පාඩ්ඩ ඇත්තං ෙැං අේමට මහන්ියි ෙං... මං පුළුවං විිහට 

හෙෙ ෙැේම අෙ...  

                                                                                                              

්ොකු අවුෙක් නෑ... නැත්තං කීයක්වත් අතට එන විිහක් නෑ්න ෙං... 

පුංචේම අ්ත් වියෙමට කියෙ දුන්න ටි්කං තමා ්ේ ෙවස ටික ඇෙං 

ගි්ේ...” 

 

“්ම්හම නැන්ෙ තනියම ොෙනං උඹට ්කා්හාමත් රසසාවකට යන්න 

අමාරුයි්න ෙං... ්කාච්චර ඕනකම තිබ්ෙත්...” 

 

“ඔව් ෙං... මං ඒකයි ඒ ෙැන හිත්නක නැවැත්තු්ව. ්වන ්ෙයක් 

ෙෝෙන ්ෙෙරට ්වො ඉන්නව අේම ටිකක් ඔළුව උසසනකං... 

ඉසසරහක් ෙැන හිතන්න ගියත් පිසසු හැ්ෙනව නැත්තං...” 

 

මිනිසසුන්්ේ ජීවිතවෙ ්මාන තරේනං ප්රශ්න ෙ කියෙ නූඩි තනියම 
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කල්පනා කරනව. තරුෂිට ්ේ ති්යන ප්රශ්නත් එක්ක ෙැලුවම ඇත්තට 

ම තමන්්ෙ ප්රශ්න ප්රශ්න ෙ කියෙත් ්කල්ෙට ඒ පාර හි්තනව. 

 

්පා්රාන්දු වුණා ව්ේ ම ්කල්ෙ එො හවස අේමත් එක්ක ම 

තරුෂිේෙ ්ෙෙරට ්ොඩ ්වනව. ඈත තියා ම නූඩිවයි අේමවයි ෙකින 

තරුෂි ්ෙන්නව පිළිෙන්්න හුඟක් සතුටින්. 

 

“මං හිතු්ව නෑ උඹ අෙ ම එයි කියෙ... ්හට යන්න ෙෑසති ්වන්නත් ඕන 

හින්ො...” 

 

“ඒකටනං ්මානව ෙෑසති ්වන්නෙ ෙං? උ්ද්දට නැඟිටෙ ඇඳ්ෙන 

යන්නයි ති්යන්්න...” 

 

්කල්ෙ හිනා්වනව. කිව්වත් ව්ේ ම ඉන්ටේවිව් එක ඉවර ්වො 

්ෙෙරට ආපු ්වෝව ඉඳන් ම ්කල්ෙ හිතන් හිටි්ය ්හට අලුතින් 

රසසාවට යන ෙමනට ෙෑසති ්වන්න. ඒ වුණාට ෙෑසති ්වන්න ගියාමයි 

්කල්ෙට ්ත්රු්ේ ඇත්තට ම ඒකට ෙෑසති ්වන්න තරේ ්ෙයක් නෑ 

කියෙ. ඇඳුමක් ෙෑසති කරෙන්න විතරයි ්කල්ෙට තිබු්ේ. 

්කා්හාමටත් කල් තියා ම ෙමන් අඳින ඇඳුේ ්ෙක තුන රසසාවට යන 

වැ්ඩ්ට ්කල්ෙ ෙෑසති කරෙමයි තිබු්ණ. 

 

ොමන්ට්ට එ්කන් කෑම ්ෙනව කියෙ කිව්වට අේම ්කල්ෙට කිව්ව 

්කෝකටත් ්හටට  

 

                                                                                                                                             

විතරක්වත් උ්ද්දටයි, ෙවල්ටයි කෑම ්ෙෙරින් ම අරන් යන්න කියෙ. 

්කල්ෙත් ඒකට කැමති වුණා. ්මාකෙ නූඩි කියන්්න ්පාඩි කා්ෙ ඉඳෙ 

ම ක්ඩන් කෑම කන්න අකමැති ්කල්්ෙක්. කෑම ්ෙන්්න ොමන්ට්ට 

එ්කන් වුණාට එතනට කෑම ්ේන්්නත් ්කා්හ හරි කෑම හෙන 

තැනකින්්න කියෙ හිතපු ්කල්ෙ අේම්ෙ ්යෝජනාවට උඩින් ම කැමති 
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වුණා. 

 

“එන්න නැන්්ෙ... ඇතුළට ම යං... අේම කාම්ේ...” 

 

තරුෂි ්ේ ඇතුළට යන්න ඉසසර වුණා. ්ේ තරුෂිේෙ තාත්ත්ෙ මහ 

්ෙෙර. තරුෂි්ෙ තාත්තට ස්හෝෙර ස්හෝෙරි්යා කවුරුවත් ම හිටි්ය 

නෑ. ඒ හින්ෙ ්ෙෙර අයිතිය ්කා්හාමත් තිබු්ණ තරුෂි්ෙ තාත්තට. 

පරණ පන්්න ්ෙයක් වුණාට තරුෂිේෙ ්ෙෙර සාෙයක්, කාමර 

්ෙකක්, කුසියක් ව්ේ ම ්ේ ඉසසරහ ්පාඩි ඉස්තෝප්පු කෑල්ෙකුත් 

තිබුණ තරමක ්පනුමක් තිබුණු ්ෙයක්. 

 

“්ේක තියන්න දු්ව්... අ්ප් වත්්තං කඩපුව..” 

 

නූඩි්ෙ අේම තරුෂි්ෙ අතට තරමක් ්ොකු කවරයක් දුන්නා. ඒ්ක 

තිබු්ණ කිව්වත් ව්ේ ම නූඩිේෙ වත්්තන් කඩා ෙත්තු ෙටු ව්ේකුයි, 

මෑ කරල් ව්ේකුයි. තව නූඩි හිටවපු පාත්තියකින් කඩා ෙත්තු කංකුන් 

මිටියකුත් තිබුණා. නූඩි ්කා්හාමත් ඔය එළවළු, පෙතුරු වො කරන 

වැ්ඩ්ට ්පාඩි කා්ෙ ඉඳන් ම කැමතියි. තාත්ත එක්ක එකතු ්වො 

තමයි නූඩි ්ේ පුංචි ප්ේ වොව කර්ෙන ගි්ේ. ඒ හින්ෙ සෑ්හන්න 

එළවළු, පෙතුරු වේෙ නූඩිේෙ ්ේ ව්ට්ටට තිබුණා. ්ෙෙර උයන්නත් 

අරන්, අහළ පහළ ්ෙවල්වෙටත් ්ෙෙෙ ඒ එළවළු, පෙතුරු අසවැන්න 

තවත් ඉතුරු ව තිබ්්ොත් තාත්ත ඒව ක්ඩන් තියෙ අතට ්පාඩි 

ොණකුත් ෙත්ත. 

 

“එන්න දු්ව්... ඉඳෙන්න... අ්න් ඉඳෙනිං නංගි්ය...” 

 

තරුෂි්ෙ අේම ඇ්ේ ඉඳන් ම හීන් හඬකින් කියනව. 
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“්කල්ෙ කිව්ව අෙ නූඩිව හේබුණා ෙස්ස්ක්ි ්ේ පැත්්තත් එනව 

කිව්වයි කියෙ... නංගිනං ඉතිං ්කාච්චරවත් ්ම්හට 

්ොඩ්වනව්නාවැ...” 

 

“ේේේ... ෙැං ඉතිං විභාෙත් ඉවරයි්න... අෙ ්ේ පැත්්ත එන්න ඕන කියෙ 

එයාම තමා ඕං ඉසසර උ්න්...” 

 

“නූඩියත් රසසාවකට යන්ඩලු ්න්ෙ? අ්ප් ළමය කිව්ව. ඒකිට ඉතිං මාව 

ොෙ ්කා්හවත් යන්න විියක් නෑ්න...” 

 

“අපිනං වැඩි කැමැත්තක් නෑ අක්්ක. එයාට යන්න ඕනමයි කියනව්න... 

තාම ්ේ ොසයක් උනා විතර්න...” 

 

“ෙැං ්කල්්ො අපි ව්ේ ්ෙවල් අසසට හිර ්වො ඉන්ඩ මනාප නෑ ෙං... 

අනික ්කල්ෙ වැරි ෙමනක් යනව ්න්මයි්න්...” 

 

“ේේේ... අ්න් මංො... මටනං ඒ උනාට ෙයයි අක්්ක...” 

 

නූඩි්ෙ අේම සුසුමක් ්හළනව. අේම තාත්ත හින්ෙ ම කැමැත්ත දුන්න 

මිසක් තාමත් ්ේ ෙමන ෙැන ඉන්්න අකමැත්්තන් කියෙ නූඩිට 

්ත්්රනව. 

 

“අපි ්ෙවල්වෙට ම හිර්වො හැදුණු ෙෑනු ෙං... ඒකයි මුං එළි ෙහිද්දි 

තාමත් අපට ෙය... නූඩිය ෙැනුං ්ත්රුං ති්යන ්කල්ෙ... උඹ 

ෙය්වන්්නපා...” 

 

නැන්ෙ අේම්ෙ හිත හෙද්දි ්කල්ෙට හි්තනව ්හාඳ ්වොවට අෙ 

අේමත් එක්කර්ෙන ම ්ම්හට ආ්ව කියෙ. 

 

“්කා්හාමෙ දු්ව් යන්්න එන්්න?” 
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“එ්හං ෙස ොෙ නැන්්ෙ ති්යන්්න. අ්ප් හංියට ගියාම හරි... රෑ 

උනත් ්ෙනත් ොනව. ්වෙ ොවට එනකං සමාධි අක්කත් ඉන්නව්න. 

එයත් ඒකටමයි යන්්න...” 

 

“එ්හනං ෙය ්නාවී ඉඳිං ෙං නංගි්ය... ්කල්ෙට ආරසසාවයි්න...” 

 

“ේේේ... අපට ්න්ේ... නැන්ෙට ්කා්හාමෙ ෙැං ඉතිං?” 

 

“මටනං කියන්ඩ තරං ගුණයක් නෑ පු්ත්... වකුෙඩු ෙැන ්මානව්ෙෝ 

කියනව ්ොසතර මහත්තුරු... මට ඕව ්ත්්රන එකක්යැ... තව මහා 

කාෙයක් මං ඉන්නැති ්වයි කියෙ විතරයි මට ්ත්්රන්්න...” 

 

“අ්න් ්මානවෙ නැන්්ෙ කියන්්න... ඉක්මනට ්හාඳ ්වයි නැන්ෙට...” 

 

නූඩි ෙැනට ම කඳුළු පුරව්ෙන අේම්ෙ මූණට එ්ෙනව. 

 

“අ්න් ඔව් අක්්ක... එ්හම හිතන්්නපා... අපි ඉක්මනට සනීප කර ෙමු 

ඕක... ඉසපිරිතා්ෙ නැවතිො හරි...” 

 

“මටනං අෙ මැ්රන්ඩත් ෙයක් නෑ නංගි්ය... මට වාවන්නැත්්ත ්ේකි 

හින්ෙ... මං ම්ළාත් ්ේකිට කවුරුවත් නෑ...” 

 

නැන්ෙ තරුෂි්ෙ ඔළුව අත ොනව. තරුෂි්ෙ ඇසවෙත් කඳුළු. 

 

“රාත්තිරියක ම්ෙ පණ ටික ගි්යාත් ්ේකි ්මතන තනියම... අ්ප් 

නංගි ්ේකි ෙැන ෙෙයි... මං ෙන්නව. අ්න් මට මුකුත් උ්නාත් නංගිෙ 

ඇවිත් ්ේකි ෙැන ෙෙනකං නංගි්ය අ්ප් එකී ෙැනත් ්පාඩ්ඩක් 

ෙෙහං... ්වන කියන්ඩ අ්ප් ම්ේ කියෙ එ්කක් නෑ මට...” 
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තරුෂි්ෙ අේම්ෙ කතා්වන් නූඩි්ෙ හිතත් ්මාකක්්ෙෝ ්වො යනව. 

 

                                                                                                              

“අ්ප් නංගිට ඉන්්නත් ්කාල්්ොම ්ෙන්්නක්... ඒ ්ෙෙරත් මහ ඉඩ 

කඩක් ඇති එකක් ්න්මයි... ්ේකිට ්ේ තිබ්ෙට ්ේ්ක තනියම 

වසන්ඩ ෙෑ ්නාවැ... ්ේකිත් ්කාල්්ෙක් උනානං ම්ය හිතට ෙයක් 

නෑ...” 

 

“අක්කට ්ේ හිසි්ය මුකුත් කරෙරයක් ්වන්නෑ අක්්ක... එ්හම 

හිතන්ඩවත් එපා... අනික අක්ක ්ේ ්කල්ෙ ෙැන හි්ත් කිි ෙයක් 

තියාෙන්න එපා... ඕන ්ද්දකට අපි ඉන්නව ්කල්ෙට...ෙන්න කා්ෙ ඉඳං 

එකට හැිච්ච ්කල්ෙට අපි පිට උං ්න්ේ අක්්ක... ්කල්ෙට ඕන තරං 

කාෙයක් අපි එක්ක උනත් ඉන්න පුළුවං... අපි පුළුවං හැටියට ්කල්ෙ 

ෙැන ෙෙනව...” 

 

“ෙැං ඉතිං ඕන ්වොවක මට සැනසී්මං ඇස ්ෙක පියාෙන්න පුළුවං 

නංගි්ය... ෙන්න ො ඉඳන් උඹයි මායි එක කු්ස උපං උං ව්ේ හිටි්ය. 

උ්ේ වච්න විශ්වාසයි මට කාටත් වඩා...” 

 

නූඩි්ෙ අේම තරුෂි්ෙ අේම්ෙ අත් ්ෙකින් ම අල්ෙ ෙන්නව. තරුෂි්ෙ 

අේමත් හරි සැනසී්මන් ඒ අත් ්ෙක තෙ කර්ෙන හිනා්වනව. ඒ 

හිනාව ෙැක්ක ්කල්ේෙ හිතටත් ්ොකු සැහැල්ලුවක් ෙැ්නනව. තරුෂි 

ඒ මැද්ද්ෙ ගිහින් අේමව අත් ්ෙක ම ඇඟ ව්ටන් ොෙ ෙො ෙන්නව. 

 

“ඔයා ්කා්හ යන්නෙ අ්න් ෙැේමම ්ේ මාව ොෙ... පිසසු කිව්ව ඇති 

ෙැං... හ්පායි... වතුර ටික උතුරනවත් ඇති... ්ක්ත්ල් ලි්ප් තියෙ ආ්ව 

මං ්ත් හෙන්න... මං ය්නෝ...” 

 

තරුෂි ආ්යමත් තප්ප්ේට නැඟිටෙ කුසිය පැත්තට දුවනව. හැ්මෝම 
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හිනා ්වවී තරුෂි ිහා ෙෙන් ඉන්්න් එක පාරට ම ආපු හිනාවකුත් 

එක්ක. නූඩිත් ඒ හිනා්වන් ම අේමෙ ්ෙන්න්ෙ මූණුවෙට එබිො තරුෂි 

පස්සන් කුසිය පැත්තට යනව. 
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පහුවො වැඩට යන ෙමන ෙැන ම කල්පනා කර කර හිටපු නූඩිට එො රෑ 

හරියට නින්ෙ ගි්යත් නෑ. යාන්තේ ඇහැ පියවී්ෙන එන්කාට ෙැන්නේ 

එළි ්වො ඇති කියන හි්ත් ්හෝිියට ්කල්ෙට ආපහු ඇහැ්රනව. 

්කා්හාම ්කා්හාම හරි අන්ති්ේ ි අේම නැඟිටෙ කුසිය පැත්්ත 

වැඩ පටන් ෙන්න සද්ද්ෙ ්කල්ෙට ඇහුණා. ්කල්ෙටත් ්ේ ්වද්දි 

නිොෙැනිල්ෙ ්හාඳට ම ඇති ්වො තිබ්්ෙ. හීන් සීරු්ව ්කල්ෙත් 

කුසිය පැත්තට කිට්ටටු ක්ේ ඒ හින්ෙ. 

 

“නින්ෙ යන්නෑ අ්න්...” 

 

්කල්ෙ අේම්ෙ ව්ට්ට ෙැව්ටනව. 

 

“මට හිතුණ ්හාර ෙල් ඇහිින්කාට... තාම ්ේ හතර පහු උනා 

විතරයි...” 

 

අේම ්කල්ෙ ිහා ෙෙෙ හිනා්වනව. මැටි ක්ළන් නමා ෙත්ත වතුර 

්කෝප්්පන් කට ්හෝෙෙ, මූණ ඩිංෙක් ්තමාෙන්න ්කල්ෙ කුසි්ය 

මුල්ෙක තිබ්ෙ ෙංකුවක් ඇේෙන ඒ්කන් ඉඳ ෙන්නව. 

 

“මාත් උෙව් කරන්නං එ්හනං... කල්නං වැඩියි තමා...” 

 

“ඒකට කමක් නෑ... කෙෙෙයක් නෑ්න එත්කාට... හාපුරා කියෙ 
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ෙමනක් යද්දි ්කා්හාමටත් කෙේල්ට යන්න ්හාඳ නෑ... එත්කාට 

හිතට ෙර වැඩියි...” 

 

අේම කියන කතාව ඇත්ත කියෙ ්කල්ෙටත් හි්තනව. ොමන්ට්ට එ්ක් ි 

්මාන ව්ේ ්ද්දවල්වෙට මූණ ්ෙන්න ිද්දෙ ්වයි ෙ කියෙ ෙැනටමත් 

්කල්ේෙ හිතට ෙරයි. ඒ මිවට යන ෙමන පරක්කු ්වො යන්න 

වු්ණාත් තවත් ෙරක් ඒ්කන් ඔළුවට එකතු ්වනව. සමාධි අක්ක කිව්ව 

විිහට ෙස එක හන්ියට එන්්න සාමාන්ය්යන් හයයි විසසට විතර. ඒ 

වුණාට අෙ පළ්වනි ෙවස හින්ෙ හය, හයයි ෙහය ්වද්දිවත් හන්ියට 

යන්න ඕන කියෙ ්කල්ෙ තීරණය කරනව. 

 

“්මාකෙ ඒ පාර කල්පනාව?” 

 

                                                                                                                                         

අේම ආ්යමත් ්කල්ේෙ මූණට එ්ෙනව. 

 

“මුකුත් නෑ අ්න්... අෙ හය, හයයි ෙහය ව්ේ ්වද්දි හංියට යන්න කියෙ 

මාත් හිතු්ව...” 

 

“ඒක ්හාඳයි...” 

 

එ්හම කියා්ෙන ම අේම නූඩි්ෙ අතට ්ත් ්කෝප්පයක් ්ෙනව. 

 

“කිරිෙත් ඩිංෙකුත් උයමු අෙ ්න්? 

 

්ත් ්කෝප්්ප ්ෙන ෙමන් ම අේම ්කල්ේෙන් අහනව. 

 

“කිරිෙත්...?” 

 

“ේේේ... අෙ ඉතිං හාපුරා කියෙ යන ෙමන ්වච්චි... රසසාවක් කියන්්න 
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අ්ප් ජීවි්ත් තවත් පටං ෙැන්මක්... එ්හව් ොකට නැති කිරිෙත් කවෙ 

කන්නෙ කිව්වලු...” 

 

අේම කියා්ෙන යනව. ්කල්ෙටත් හිනා. 

 

“ේේේ... උයමු උයමු...” 

 

්කල්ෙත් අේමට අනුමැතිය ්ෙනව. 

 

“කිරිෙත් කාෙ මට ොමන්ට්ට්ට්ක් උ්ද්ද ම නින්ෙ යයිෙ ෙන්නෑ...” 

 

්ත් ්කෝප්්ප ්හෝෙෙ වතුර ටික කුසි්ය ්ෝරන් එළියට විි කරන 

ෙමන් ්කල්ෙ ආ්යමත් කියනව. 

 

“්ක්හේමෙ... කිරිෙත් කෑවයි කියෙ ඔය කියන හැටියට මටනං නිිමත 

්වච්චි ෙවසක්  

                                                                                                               

නෑ...” 

 

සුදු කැකුළු හාල් ොපු මුට්ටටිය ලිප උඩින් තියෙ අත් ්ෙක එකතු කරෙ 

වැඳපු නූඩි්ෙ අේම නූඩි ිහාවට හැ්රනව. 

 

“තාත්ත ඊ්ය සැමන් එකක් ්ෙනාව අෙ පුතාට උයෙ ්ෙන්නයි කියෙ... 

සැමන් ්තල් ොෙ, පරිප්පුවකුයි, ්පාල් සේ්ෙෝ්ෙකුයි හෙන්න කියෙ මං 

හිතු්ව... ඇද්දෙ?” 

 

“අ්පෝ ඇති අේ්ම... වැඩිත් එක්ක...” 

 

්කල්ෙ කිරිෙතටයි, පරිප්පුවටයි, සේ්ෙෝ්ෙටයි ්පාල් ොන්න හිරම්ේ 

ළං කර ෙනිද්දි අේම සැමන් ටින් එක කඩන්න අතට ෙන්නව. 
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“ඕක ොෙ පැත්තකට ්වො හිටිං... ඉතුරු හරිය මං කරෙන්නං... එ්හට 

ගියා ම කරන්න ඕන හැටියට වැඩ හේ්ෙයි...” 

 

සැමන් ටින් එ්ක් වතුර ටික දීියකට ්බ්රන ෙමන් අේම කියනව. 

 

“තාම ෙෑසති ්වන්න තරං කල් වැඩියි අේ්ම... පරිප්පුවත් ඒෙෙම මං 

ෙෑසති ්වන්නං...” 

 

“ේේේ... උ්ේ කැමැත්තක්...” 

 

පරිප්පුවත් ඒෙෙම ඇඟ පත ්හෝෙෙන්න ළිඳ ොවට යන ්කල්ෙට 

එ්හේම ම නාෙන්න හි්තනව. ඇඟට ො ෙන්න ෙත්තු වතුර පනිට්ටටුව 

අන්තිමට ්කල්ෙ ඔළුවට ම හො ෙන්්න ඒ හින්ෙ. පාන්ෙර වතු්ර තිබ්ෙ 

අයිස ව්ේ හීතෙට හිරිවැටිෙ යන ්කල්ෙට ඊළඟ තප්ප්ේ පුදුම තරේ 

සනීපයක්, ප්ර්ෙෝධයක් ඇඟට ෙැ්නනව. ්වෙ පැත්්තන් හමා්ෙන 

එන හුළඟ ඇ්ේ විද්දි ඒ සනී්ප තව ්ෙගුණ ්තගුණ ්වනව. 

 

ටික ්වොවක් යන්කාට කළු පාට ිෙ සායකුයි, ො කහ පාට බ්ෙවුස 

එකකුයි ඇඳෙත්තු නූඩි මල් වට්ටටියකුත් අරන් අරලිය ෙස ්ප්ළිය ළඟ. 

පිට මැද්දෙට කඩෙ ොපු ඉන හරියට ම  

                                                                                                                                            

ිෙ ්කල්ේෙ කැරලි ෙැහිච්ච ්කාේ්ඩ අේගිස්සන් තාම ්තත 

්බ්්රනව. ටික ්වොවකින් ්කල්ෙ පහන පත්තු කරෙ, මල් පූජ කරෙ, 

බුදුන් වැඳෙ කුසිය පැත්තට ඔළුව ොද්දි අේම ඔක්්කාම වැඩ ඉවර 

කරෙ කිරිෙතයි කට්ටට සේ්ෙෝ්ෙයි ්ේ්සට අරින්නත් ෙෑසතිය. 

 

“්ේ්සටම ඇරිය මං කිරිෙත් ටිකක්... තුන් ්ෙනා ම එක්ක කිරිෙත් 

කෑල්ෙක් කන්න...” 
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කිරිෙතයි, කට්ටට සේ්ෙෝ්ෙයි ්ේ්සට ඇරපු අේම ඇඟ පත ්හෝේෙන 

කුසිය පැත්්තන් සා්ෙට එ්ෙන තාත්ත ිහා ෙෙෙ කියනව. 

 

“ඒක ්හාඳයි... අෙ ඉතිං ්හාඳ ෙවසක්්න...” 

 

තාත්තත් එ්හේම ම ඇවිත් කෑම ්ේ්සට ඉඳ ෙන්නව. 

 

“්ේ ෙවල් ෙත් මුෙ... ්ේක උ්ද්දට... කිරිෙත්...” 

 

අේම පාේසල් ්ෙකක් නූඩිට ්පන්නෙ ්ේ්ස ්කානකින් තියනව. 

 

“ි්මන්ති ්කාට්ටටයක් විතර ්ොකුයි්න අේ්ම... ෙැනුත් කාෙ ගිහිං 

්කා්හාමෙ ඔච්චර කන්්න?” 

 

්කල්ෙ කෑම පාේසල් ්ෙක ිහා ෙෙෙ ඇස ්ෙඩි ්ෙක ්ොකු 

කරෙන්නව. 

 

“ඔය ඉන්න කවුරු හරි ළමයි එකතු කරෙන්න ෙැරියැ ඕකට... දුර ප්ේ 

ළමයි ඔ්හාම ්ෙෙරක හෙපු කෑමක් කාෙත් නැතුවැති කා්ෙකිං...” 

 

අේම ඇඟට පතට ්නාෙැනී ම කියනව. 

 

“අේමනං කියයි ඉතිං... මං තාම ඒ ළමයි කවුෙ කියෙවත් ෙන්නෑ...” 

 

                                                                                                                

“ෙන්්න අඳුරන්නෑ කියෙ හැමොම එ්හම ඉන්නයැ... අෙ ගිහිං අඳුර 

ෙන්න එපැයි...” 

 

“හරි හරි... මං ්ේකයි වතුර ්ෙෝත්ෙයි ෙෑේ එකට ොෙ ම එන්නං...” 
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්කල්ෙ කෑම පාේසල් ්ෙකයි, ්පාඩි වතුර ්ෙෝත්ල්කුයි අේම්ෙ පරණ 

අත් ෙෑේ එකට ො ෙන්නව. 

 

“්පාඩි ෙෑේ එකකුයි, අලුත් ඇඳුං කෑලි ්ෙක තුනකුයි ෙන්න ්වයි... 

හැමොම යන්නත් එපායැ...” 

 

ඒ ිහා ෙෝෙන අේම ආ්යමත් කියනව. 

 

“ේේේ... එ්හං ටී ෂේට්ට එකක් ්ෙන කතාවක් කිව්ව... ඒකලු හැ්මෝම 

අඳින්න ඕන... ටික ෙවසකින් හේ්ෙයි මටත්... එත්කාට වැඩට අඳින්නයි 

කියෙ ආ්ය අමුතු්වං ඇඳුං ෙන්න ඕනත් නෑ...” 

 

්කල්ෙත් ඇවිත් කෑම ්ේ්සන් ඉඳෙන්නව. අේම ඒ ්වන්කාටත් තුන් 

්ෙනා්ෙ ම පිඟන්වෙට කිරිෙත් ්ෙෙෙ ඉවරයි. ්කල්ෙ පළ්වනි කිරිෙත් 

කට කවන්්න තාත්තට. ඊ ළඟට අේමට. ඒ එක්ක ම ්කල්ෙ එතන ම 

ෙණ ෙහෙ ්ෙන්නට ම වඳිනව. 

 

“තුනුරුවන්්න සරණයි...!” 

 

අේමයි තාත්තයි ්ෙන්න ම මුමුණන සද්ද්ෙ ්කල්ෙට ඇ්හනව. 

්ෙන්න්ෙ ම ඇසවෙ කඳුළු ්කල්ෙ ෙකින්්න ආපහු නැඟිට්ටටට පස්ස. 

 

“දුව යද්දි මාත් එ්හේමම තරුෂි දූේෙ ්ේෙට්ටට ්ොඩ්වො එන්න 

යනව... කිරිෙත් කෑල්ෙක් දීෙ එන්න. පරක්කු උ්ණාත් කන්න ්මානවත් 

හෙයි. එත්කාට ්ෙන එ්කනුත් වැඩක් නෑ...” 

කෑම ්ේ්සි ම නූඩි්ෙ අේම තාත්ත ිහා ෙෙෙ කියනව. 
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ආ්යනේ මුණෙැ්හන්න එපා කියෙ ප්රාේථනා කළාට ොමන්ට්ට එ්ක් ි 

පුහුණුව පටන් ෙන්න කලින් ම නූඩිට විරාජ්ව මුණෙැ්හනව. අලුත් සේ 

ව්ේ ම විරාජුත් ්ේ ආයතන්ය සහකාර මානව සේපත් 

කළමනාකාරවරු කියෙ ්කල්ෙ ෙැනෙන්්න එතන ි. එ්හමයි කියෙ 

්කල්ෙට ඒ තනතුර ෙැන අව්ෙෝධයක් තිබුන්නෑ. ඒ වුණාට ්ෙන්න ම 

එක මට්ටට්ේ කියන එක ්කල්ෙට ්ත්රුණා. එතන ප්රධානිය වු්ේ 

්ොකු සේ්ෙ යාළුව සමරතුංෙ සේ. සමරතුංෙ සේ කියන්්න හුඟක් ම 

කරුණාවන්ත ්ක්නක් කියෙ ටික ්වොවක් යද්දදී ්කල්ෙට හිතුණා. 

 

“උඩ ෝෙන ආවට ෙෙමු්කා කී ෙවසක් ඉඳියි ෙ කියෙ...” 

 

නූඩි ළඟින් යමින් ෙමන් විරාජ් සේ ්කල්ෙට ම විතරක් ඇ්හන්න 

රහින් කියා්ෙන ගියා. සමරතුංෙ සේ නේ පුළුවන් උපරිම ්හාඳට 

වැඩ ටික කර්ෙන යන්න මහන්ි ්වන්න කියෙ අලුතින් ඇවිත් උන්නු 

්කල්්ො ්කාල්්ො හැ්මෝට ම කිව්්ව ්ෝහාම කරුණාවන්ත පාට 

හිනාවකුත් එක්ක. 

 

“අපි ෙන්නව... ්මතන ඉන්න කවුරුවත් හඳ අල්ෙන්න ෙෝපා්රාත්තු 

තියා්ෙන ්මතනට ආපු අය ්න්මයි.... ජීවි්ත් ෙැටෙහෙන්න, එ්හම 

නැත්තං ඉ්ෙන ෙන්න ්ද්දකට වියෙං කරන්න කීයක් හරි ්හායාෙන්න, 

තමං්ෙ පවුෙ ්ොඩ ොෙන්න ෙෝෙන ්ම්තන්ට ආපු අය... ඉතිං ඒ 

අරමුණත් එක්ක වැඩ කරන්න... අෙ ඉඳං ්ේ ඔයාේෙ ම ආයතනය. 

ඔයාේෙ මහන්ි්යං තමයි ්ේ ආයතනයත් ියුණු ්වන්්න... 

ආයතනය ියුණු ්වද්දි තමයි ඔයාෙටත් ඒ්ක ප්රතිොභ ෙැ්ෙන්්න... 

ඔයාේෙ කැපවීම තනතුරින් තනතුරට ඔයාෙව ඉසසරහට අරං යයි. 

හැමොම එකතැන පල්්වන්න හිතන්්නපා... මහන්ිය, කැපවීමත් 

එක්ක ඔයාෙත් ්ොඩනැ්ඟන්න... එ්හම අයට ඕන ්වොවක අ්පත් 

සහ්යෝෙය ති්යනව... ඉතිං... සුෙ පතනව හැ්මෝටම... ආ්යමත් 

කියන්්න එක තැනක නවතින්න් එපා... ්න්ෙ ඉිවර...?” 
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සමරතුංෙ සේ ‘ඉිවර’ කියෙ කතා ක්ේ අලුත් සේට කියෙ ්කල්ෙ 

ෙැක්ක. විරාජ් සේට වඩා අලුත් සේට සමරතුංෙ සේ කිට්ටටු ෙතියක් 

්කල්ෙට ෙැනුණා. 

                                                                                                               

“ඔව් සේ... අපිත් එක පාරට ්ේ තැන්වෙට ආව ්න්මයි්න... ප්රශ්න 

කාටත් ති්යනව. ප්රශ්න ප්රශ්න කිය කිය හිටි්යාත් හැමොම ප්රශ්න 

ම තමයි... ඒ හින්ෙ ප්රශ්න ආවට කමක් නෑ... ඒවට උත්තර ්හායන්න... 

සමහර ්වොවට එක ම ප්රශ්්නට උත්තර ොණක් ම හේ්ෙයි... 

එ්හනං වැඩ කර්ෙන යන්න... සුෙ පැතුේ හැ්මෝට ම...” 

 

ඉිවරත් කියා්ෙන ගියා. සේෙ ්ෙන්න්ෙ කතාවලින් පස්ස ඇවිත් 

හිටපු හැම ්කාල්්ෙක්ට ම හැම ්කල්්ෙක්ට ම අමුතු පණක් ෙැබුණ 

ව්ේ කියෙත් ්කල්ෙට හිතුණා. 

 

්කල්ෙ හිතුව ව්ේ ම වැඩ අල්ෙෙන්න ්කල්ෙට ඒ තරේ අමාරුවක් 

වු්ේ නෑ. ජීවි්ත්ට ම මහන මැෂිමක් අල්ෙෙවත් ්නාතිබ්ෙ ්කල්්ො 

අත්ර නූඩි හරි ඉක්මනට වැ්ඩ් අල්ෙෙත්ත. පුහුණු කාෙය කියෙ නූඩි 

හිටපු අලුත් කේඩායමට ්වන් කරෙ තිබු්ණ සතියයි. ඊට පස්ස ්හමි 

්හමීට ටාෙට්ට එකට වැඩ කරන්න ්වනව කියෙ පුහුණුව පටන් ෙද්දි ම 

කට්ටටිය ව ෙැනුේවත් ්කරුණා. ්හමි ්හමීට කිව්වට මුලින් කියපු 

තරමට ඒ කතා සුරංෙනා නෑ කියෙ ්කල්ෙට ්ත්රුණා. 

 

්කල්ෙ ඉක්මනට ම වැ්ඩ් අල්ෙෙත්තට හැ්මෝට ම ඒක ඒ තරමට ්ල්ි 

වු්ේ නෑ. සමහරු ්පාඩ්ඩ වරිද්දි කියන කතාවෙට, ෙනින ෙැනුේවෙට 

සමහර ්කල්ෙන්්ෙ ඇස කඳුළුවලින් පිරිෙ තිබ්ෙ. 

 

“්මතන නිකං අඬ අඬ ෙො පාට්ට ොන්න එන්න එපා... කුරුඳුවත්්ත 

මාළිොවලිං ෙැහැපු ිටු කුමාරි්යා නෑ්න ්මතන...” 

 

ෙවින් ෙවසට වරින තරමට ෙැනුමුත් ටික ටික වැඩි්වන්න පටන් අරන් 
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තිබ්ෙ. ෙැනුේ අඩු ්වො, ඒ ෙැන ෙැන ඉන්න ෙත්තු ්වොව ටිකක් 

කරුණා්වන්, කියෙ ්ෙන්න ති්යන ්ද්ද පැහැිලි ව කියෙ දීෙ ්කල්්ො 

ටික පුහුණු කරන්න ්ය්ෙව්වනේ වැ්ඩ් මීට වඩා සාේථක ්වන්න 

තිබ්ෙ කියෙ නූඩි ඒ ෙැනුේ අස්ස තනි හිතට හිතනව. අනික් අතට ්ේ 

මිනිසසු ්ම්හම ්ේ තරමට පහත් කරෙ කතා කරන්්න තමන්්ෙ 

පන්ති්ේ ම මිනිසසුන් ව ්න්ෙ කියෙත් නූඩි ්ොකු කෙකිරීමක් එක්ක 

කල්පනා කරනව. 

 

පුහුණුව ෙවස තුනක් ්වද්දි අලුත් කේඩාය්ේ ්කල්්ො ්ෙන්්නක් ම 

රසසාව අතෑරො  

                                                                                                                                            

නැවතිෙ තිබුණා. ්ේ ෙවසවෙ ්කල්ෙන්ට වැඩිපුර ම ෙැනුේ අහන්න 

වු්ේ ්ව්ෙය මි කම හින්ෙ. නූඩිනේ ්ේ ්වන්කාට පරණ පුරුදු 

්ක්නක් තරමට ම ්ව්ෙයක් හෝෙන තිබුණා. 

 

“උඹෙ ඉස්කෝ්ෙක ගිහිං එතන ්ෙයක් ඉ්ෙන්ෙනත් නෑ... නැත්තං 

්ේව්ය මහන්න එන්න ්ෙයක් නෑ්න උඹෙට... අන්තිමට ්ම්තන්ට 

ඇවිත් ්ේ වැඩක් කරෙන්නත් ෙෑ... නැළ්වනව ෙබ්බු ව්ේ...” 

 

හැ්මෝම ්ේ විිහට ම ෙනින්්න ඇයි කියෙ ඔය අස්ස නූඩි කල්පනා 

කරනව. ඉස්කෝ්ෙ ගියාට හැ්මෝ්ෙම බුද්දධි මට්ටටම එක තැනක නෑ 

කිය්නක ෙැන කවුරුවත් ම කතා කරන්නෑ. කියන්්න ම ඉ්ෙන 

ෙත්්ත නැති එක ෙැන විතරයි. අනික් අතට ඒ ඉස්කෝෙවෙ 

උෙන්නන්න ගුරුවරු හිටියෙ, ඕන කරන පහසුකේ ටික තිබ්ෙෙ, ඒ 

ළමයිට ආේික ප්රශ්න තිබ්ෙෙ... ඒ කිිම ්ෙයක් ෙැන කතාවක් නෑ. 

හිතන් ඉන්්න, කියන්්න ඒ හැම ්ද්දම සීයට සීයක් ම හරියට තිබිෙ, 

ඉස්කෝ්ෙ ගිහින් ්වන මගුල් නටපු හින්ෙ ඉ්ෙන ්නාෙත්ත ජාති්ය 

කතා. 

 

“තව ඉතිං උඹෙව නළවන්න ෙෑ... ෙවස පහකුත් ඉවරයි ෙැං... කියන 
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විිහට වැ්ඩ් ්වන්න ෙැයිනං ඊළඟ සති්ය ඉඳං ්ෙවල්වෙ නැවතුණාට 

කමක් නෑ... පැද්ද්ෙන්න, නැළ්වන්න ඔන්නං ්හායාෙන්න එපැයි ඒකට 

හරියන රසසාවක්... ්මතන ඇවිත් අපට පව් ්ෙන්්න...” 

 

්පාඩි වැරදීමක් හින්ෙ මිස ්ක්නක් ඕනවටත් වඩා සද්ද්ෙට 

්කල්්ෙක්ට කෑ ෙහන සද්ද්ෙ නූඩිට ඇ්හනව. 

 

“ොමන්ට්ට්ටක මිස්ෙ උනානං නවතිනව මං ආපු ෙව්සම. මහ ්ෙයක් 

උ්න් නෑ්න මිස ්මතන ඔ්හාම කෑෙහන්න තරං... සතියක් අපිව 

ට්ට්ේනිං කරනව කියෙ කිව්ව මිසක් අපට ටාෙට්ට ්ෙන්න කිව්්ව නෑ්න 

මිස... අනික මං ්මතන පැද්දදුන ඇති එකකුත් නෑ... නැළවුණු ඇති 

එකකුත් නෑ... එ්හම උනානං හැ්මෝම ෙකින්්නපැයි... රසසාවක් 

කරන්න ආවයි කියෙ ්ම්හම කුණු කතා අහන්න ඕන නෑ්න...” 

 

්කල්ෙටත් ්හාඳ ොණට තෙ ්වො. ්කල්ෙ එ්හම කතා කරපු එක 

්හාඳ ම වැ්ඩ්  

                                                                                                                

කියෙ නූඩිටත් ඒ ්වෝව හි්තනව. ්කා්හාමටත් නිේමො මිස 

හැ්මෝටම ්ේ විිහට කෑ ෙහන්්න කිිම ්ේතුවක් නැතුව කියෙ 

්කල්ෙ ්ත්රුේ අරන් තිබ්්බ් පුහුණුවට ආපු පළ්වනි ෙව්සමයි. ්වන 

එකක් තියා අච්චර ්හාඳට වැඩ ටික අල්ේෙන කර්ෙන ගිය නූඩිට 

පවා නිේමො මිස ක්ේ ්මාකක් ම හරි ඇෙයක් කියපු එක. 

 

“්මාකද්දෙ කියන්්න? ්මාකවත් කරෙන්න ෙැරි උනාට කටනං ති්යනව 

සද්ද්ෙට... ඉස්කෝ්ෙිත් ඔය හැකර කට ික් කරං ඉන්න ඇති 

උෙන්නද්දි... ඒක්න ්ම්තන්ට මහන්න ඇවිත් ික් කරං ඉන්්න...” 

 

නිේමො මිසුත් ්ල්ි්යන් පරාෙ ්වන්න ෙැසති නෑ කියෙ සද්ද්ෙන් ම 

්කල්ෙන්ට ්ත්්රනව. 
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“මිසුත් ඒ කා්ෙ ඔය කියන හැටියට ඉ්ෙන ෙත්තනං ්මතන මහන්න 

කියෙ ්ෙන්න ඉන්න ඕන නෑ්න... ිසාපති ්වොවත් ඉන්්නපැයි මට 

දුන්නු උප්ෙසවෙ හැටියට...” 

 

්කල්ෙත් එකට එක ම කියා්ෙන ගියා. 

 

“්මාකක්ෙ ්මතන සද්ද්ෙ?” 

 

එක පාරට ම හැ්මෝ්ෙ ම සද්ද්ෙට උඩින් සමරතුංෙ සේ්ෙ සද්ද්ෙ 

ඇ්හන්කාට කා්ෙ කා්ෙත් සද්දෙ නැවතුණා. නූඩිත් සමරතුංෙ සේ්ෙ 

හඬ ඇහුණු පැත්තට ඔළුව ෙැේම. සමරතුංෙ සේ විතරක් ්න්මයි, 

විරාජුත් එතන ඉන්නව කියෙ නූඩි ෙැක්්ක එත්කාට. 

 

“නෑ සේ... කියෙ ්ෙන ්ෙයක් හරියට කරන්නැතුව මිවට තව කට 

ෙහ්ෙනත් එනව ්මතන...” 

 

නිේමො මිස්ෙ කටහඬ ආ්යමත් හැ්මෝට ම සද්ද්ෙට ඇහුණා. 

 

“ඉස්කෝ්ෙ ි ව්ේම නැතැයි ්මතනිත්... කට විතරයි. වැඩ නෑ... 

පස්ස ්ේ මිනිසසුන්ටත් ව්ද්ද... අර... තාම ොසයයි... විභා්ෙ ඉවර 

්වන්න කලින් දුවං ඇවිත් ්මතන... ඉතිං ්කා්හෙ ්මතන වැඩක් 

අල්ෙෙන්්න...” 

 

විරාජ් සේ අත ික් කරන්්න තමන් ිහාවට කියෙ නූඩිට ්ප්නව. නූඩි 

සමරතුංෙ සේ ිහා ෙෙෙ ආපහු ඉක්මනට ම මූණ බිමට හරව ෙන්නව. 

 

“ඒ පහන්ි... පහන්ිනං ප්රශ්නයක් නෑ සේ... පහන්ි තමයි හැ්මෝට ම 

කලිං ්මතන වැඩ ටික අල්ෙෙත්්ත...” 

 

ඒ ්වෝව පැත්තක හිටපු සමන්ති මිස නූඩි ්වනු්වන් කතා කරද්දි 
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නූඩි්ෙ හිතට ්ොකු සැනසීමක් ෙැ්නනව. ්ේ මිනිහට ්ේ තරමට මාත් 

එක්ක ති්යන තරහ ්මාකක්ෙ කියෙත් නූඩි ඒ අස්ස කල්පනා කරනව. 

්මානව වුණත් සමන්ති මිස්ෙ කතාවත් එක්ක විරාජ්්ෙ කට 

්පාඩ්ඩක් වැ්හනව. 

 

“මට ්මතන ්වන ඒව කවුරුත් කියන්න ඕන්නෑ... පහන්ි කාටත් කලිං 

වැඩ ටික අල්ෙෙන්නව කියෙ ෙැන්ෙන තමයි මං පහන්ිව ්ජාබ්්ෙකට 

ෙත්්ත... අනික නිේමො මිස... මං මිස ්ේ ළමයට ෙැනපු හැටි අහ්ෙන 

හිටි්ය. ්මතන ට්ට්ේනිං එකක් මිසක් කා්ෙවත් ෙැනුං සංෙේශනයක් 

තියන්න කියෙ අපි කියෙ නෑ... ටාෙට්ට ප්රශ්න ඒ ළමයි ඊළඟ සති්ය ඉඳං 

හොෙනියි... මිසෙ පුහුණුව විතරක් දුන්නනං ඇති...” 

 

සමරතුංෙ සේ කියා්ෙන යද්දි විරාජ් සේ ව්ේ ම නිේමො මිසුත් බිම 

ෙොෙන්න හැටි නූඩි ෙැක්ක. 

 

“අනික... නිේමො මිස ෙැන්න ්ේ ළමය... තනූජා... ්ම්හ ්වන 

්ව්කන්ියක් ්නාතිබ්ෙ හින්ෙ කැමැත්්තන්මයි මහන්න ආ්ව. 

කැේපස පටන් ෙත්තම ඒ ළමය නවතිනව. මිස කිව්ව ව්ේ ඉස්කෝ්ෙි 

හැකර කට ික් කරං හිටපු ළ්මක් ්න්මයි ඒ ළමය... ඒ හින්ෙ කවුරු 

කවුරුත් කා්ෙවත් කුණු ්හෝෙන්න මහන්ි ්නාවී ්මතන තමං්ෙ 

රාජකාරිය විතරක් කරානං ්හාඳට ම ඇති...” 

 

සමරතුංෙ සේට ඒ තරේ තෙට කතා කරන්න පුළුවන් ඇති කියෙ නූඩි 

හී්නකින්වත් හිතු්ව නෑ. හැෙැයි ්කා්හාම වුණත් සමරතුංෙ සේ්ෙ 

හඬින් ඒ වචන ටික ඇ්හද්දි නූඩි සතුටට හිත ඇතු්ළන් පිනුේ ෙැහුව. 
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ටික ෙවසක් ්ෙවිෙ යන්කාට නූඩි ොමන්ට්ට එ්ක් පරිසරයට ්හාඳට ම 

හුරු වුණා. ොමන්ට්ට එ්ක් ි හුඟක් ්වොවට නූඩිත් එක්ක ම හිටි්ය 

තනූජා අක්ක. එො නිේමො මිස තනූජා එක්ක රේඩු වුණ ෙව්ස තමයි 

්කා්හාම හරි ්ෙන්න්ෙ යාළුකම පටන් ෙත්්ත. 

 

“නංගි... පහන්ි...” 

 

එො ්ත් වි්ව්ක්ය ි තනූජා ම ඇවිත් ්කල්ෙත් එක්ක කතාව පටන් 

ෙත්ත. තනූජා එ්හම ඇවිත් නමින් ම කතා කරද්දි ්කල්ෙට ම පුදුමයි. 

 

“අක්්ක...” 

 

්කල්ෙත් තනූජා ිහා ෙෙෙ හිනා වුණා. 

 

“නංගි ්ේ පාරෙ ඕ ්ෙවල් ක්ේ?” 

 

“ඔව් අක්්ක... අක්කනේ කැේපස යන්න කිව්ව ඉන්්න ්න්ෙ?” 

 

“ේේේ... ්කල්ෙට මාවත් මතකයි එ්හනං ්න්?” 

 

තනූජා හිනා්වනව. 

 

“අේ්මෝ ්මාකෙ අමතක? නිේමො මිසට දීපු උත්තර ටික ම ඇති 

අක්කව මතක හිටින්න...” 

 

්කල්ෙත් හිනා්වනව. 

 

“අ්න් ඒ ජාති්ය උන්ට ඔ්හාම කතා ්නාකර ෙෑ නංගි... පුදුම 

මානිකත්වයක් එක්ක ජීවත් ්වන මිනිසසු... කාට හරි රිද්දෙන්න 

්මානව හරි කියන්න කරන්න පුළුවන්නං ඒක තමයි ති්යන ්ොකුම 
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සතුට...” 

 

්කල්ෙ අහ්ෙන ඉන්නව. තනූජා කතා කරන්කාටත් ්කල්ෙට අහන් 

ඉන්න ආසයි. 

 

“්මතනට එන තරමක් එන්්න අපි ව්ේ දුප්පත් අහිංසක ්කල්්ො 

්කාල්්ො... රසසාව නැති ්වයි කියෙ උං ්ේ ්ද්දවල්වෙට කතා කරන්න 

අකැමතියි... ඒ්කං උං ප්ර්යෝජ්න් ෙන්නව. වැරද්දෙකටනං ෙැන්නත් 

කමක් නෑ...” 

 

“කියෙ වැඩක් නෑ අක්්ක... හැ්මෝම අපිව පාෙං ඉන්න හෙන්්න අ්ප් 

අසරණ කම හින්ෙ...” 

 

නූඩිත් උත්තර ්ෙනව. 

 

“ේේේ... විරාජ් කාරය මුලින් ම නංගිව අල්ෙෙන්න හැදු්ව... ්වොවට 

සමන්ති මිස එ්හම කිව්්ව... ඒ්කං තමයි හැෙැයි මටත් නංගිව මතක 

හිටි්ය... ඒ මිනිහටත් පුදුම අමාරුවක් ති්යන්්න ්ේ ්කල්්ො ටිකත් 

එක්ක අර නිේමො ෙෑනිට ව්ේ...” 

 

“අ්න් ඇත්තමයි අක්්ක... ඉන්ටව් එකට ආපු ෙව්ස ඉඳන් ම පුදුම 

තරහක් ති්යන්්න මා එක්ක... මට හිතාෙන්නත් ෙෑ ්මාකද්දෙ ්ේතුව 

කියෙ...” 

 

“ඔය මිනිසසුන්ට අපිව නටවන්න ්ේතු ඕන නෑ නංගි... ඕව 

හිතන්්නපා... අපි අ්ප් වැ්ඩ් කරං පාඩු්ව හිටියම ඉවරයි... හැෙැයි 

ඕනවට වඩා ෙය්වන්නනං එපා... ්ොරුවට ෙනින්න අ්වාත් කට වහං 

ඉන්නත් එපා... එත්කාට තමා ක්ේ නඟින්න එන්්න... ” 

 

තනූජා කියන කතාව ඇත්ත කියෙ ්කල්ෙටත් හි්තනව. ඒත් කා 
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එක්කවත් හරි හරියට කට ෙහ්ෙන යන පුරුද්දෙක් ්කල්ෙට නෑ. ඒ 

හින්ෙ තනූජා කිව්වට මටනං එක කරන්න ෙැරි ්වයි කියෙත් ඒ එක්ක ම 

්කල්ෙට හි්තනව. 

 

ෙවින් ෙවස නූඩිත් එක්ක වැඩ කරපු ්කල්්ො එකා ්ෙන්න කතා ෙහ 

කරෙ ්කල්ෙත් එක්ක යාළු ්වනව. ්ම්හම යාළු්වා ටිකක් ්මතන ි 

මුණෙැ්හයි කියෙ ්කල්ෙ කවොවත් ම හිතෙ තිබුන්නෑ. ඉතින් ්කල්ෙට 

හුඟක් සතුටුයි. නූඩි කියන්්න ්කා්හාමටත් ්පාඩි කා්ෙ ඉඳන් ම 

කා්ෙත් හිත ිනාෙත්ත ්කල්්ෙක්. ්කල්ේෙ හිනාව ම ඇති 

්ක්නක්ට ්කල්ෙට හිත ඇිෙ යන්න. 

 

කුරුණෑෙෙ, ෙඹුල්ෙ ව්ේ තරමක් ඈත පැතිවලිනුත් ආපු ්කල්්ො 

්ම්හ නැවතිො වැඩට එනව කියෙ ්කල්ෙ ෙැනෙත්්ත ඒ ව්ේ 

යාළු්වා එකා ්ෙන්න වැඩි්වන්න පටන් ෙත්තට පස්ස. ්කල්ෙට ම 

පුදුමයි ්ේ ව්ේ රසසාවකට ඇයි ඒ ්කල්්ො ්ම්හම දුරක් 

්ෙවා්ෙන ඇවිල්ෙ දුක් විඳින්්න කියෙ. 

 

“කවුෙ ෙං ්කල්්ෙ ඉතිං ළඟිං ඕන උන පලියට අපට රසසා ්ෙන්්න? 

එ්හත් පුළුවං තරං ්හව්ව... ෙැරි ම තැන පත්ත්රං ෙැකෙ ඉතිං 

්ම්හටම ආව ්හායා්ෙන...” 

 

ෙවසක් ්කල්ෙත් එක්ක එ්හම කිව්්ව ෙඹුල්්ෙ ඉඳෙ තවත් යාළු්වක් 

එක්ක ම නූඩිේෙ ොමන්ට්ට එ්ක් වැඩට ආපු විහාරා. 

 

“්ෙෝඩිමටත් තුං හාරෙහක් ්ෙවෙ කෑම අනං මනංවෙටත් ගියාම 

පඩි්යනුත් ොෙයක් ඉවරයි... ්ෙෙර හිටියයි කියෙ ඒකවත් අපට ්ෙන්න 

්ක්නක් නෑ්න ්කල්්ෙ...” 

 

විහාරා කියා්ෙන යනව. ෙෝෙන යන්කාට ්මතන ඉන්න හැම 

්කල්ෙට ම ව්ේ ති්යන්්න් ්පාඩ්ඩ ්පාඩ්ඩ එ්හට ්ම්හට වුණ එක 
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ම පන්්නක කතාවක් කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

“හුඟක් ෙවසවෙට අපි රෑට කන්්නත් නෑ ෙං... එක්්කා පාං ්පත්තක්... 

බිසකට්ට එකක්... සීයක් හමාරක් දීෙ ෙත් එකක් ෙත්තත් කන්න තරං 

්ෙයක් නෑ ෙං ඒව්ය. එක්්කා ෙත්්තක ්ොකුයි... ්ම්ෙෝ රහක් නෑ 

ක්ට්ට තියන්න ෙෑ... ෙඩගිනි ම ොක ඉතිං ඕන මගුෙක් කියෙ මායි 

ගිහානියි සල්ලි ොෙ ෙත් එකක් අරං යනව...” 

 

ගිහානි කියන්්න විහාරා්ෙ යාළුවා. ්ේ කතා අහ්ෙන ඉද්දි තමන් 

්මාන තරේ වාසනාවන්ත ෙ කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. හුඟක් ොට 

්ෙෙරට යද්දි ම අේම රෑ කෑම හෙෙ. එ්හම ්නාවුණ කොතුරකින් ොට 

්කල්ෙත් අේමට ්පාඩි උෙව්වක් ්ෙනව රෑ කෑම හෙන්න. එ්හමයි කියෙ 

්ෙෙරට ගියාට පස්ස ඒක හිතට ෙරක් ්න්මයි. ්ව්ෙන් ්ෙෙරට 

්ොඩ ්වන්න ්ව්ල් එහා ්කළව්රන් ්වෙට පය ෙහද්දි ම ්කල්ේෙ 

මහන්ිය සෑ්හන්න නිමිෙ යනව. 

 

හුඟක් ොට ්වෙ ්කළවරට තාත්ත ඇවිත් ඉන්නව ්කල්ෙව ෙන්න. ඊට 

පස්ස තාත්තත් එක්ක කයියක් ෝෙන ්ෙෙරට ්ොඩ ්වන්කාට 

්කල්ේෙ මහන්ිය නිමිෙ. ඒ ්වොවට ්වෙ හරහට යන හුළඟ 

්කා්හාමටත් සනීපයි. ්පාඩියට හරි ්කල්ෙට මහන්ියක් කියෙ 

ෙැනු්ණ උ්ද්ද ඉඳන් හිට්ෙන ඉඳෙ කකුල් ්ෙකට ෙැ්නන අමාරුව 

විතරයි. ඒත් ඒ ෙැන ්කල්ෙ කවොවත් ම අේමටයි තාත්තටයි කියන්න 

ගි්ය නෑ. 

 

“අේ්ම... ්වොවක මට ්මානව හරි ටිකක් හෙෙ ්ෙන්න්කා කල් තියං 

කන්න පුළුවං... අේම්ෙ ්ක්හල් මුව ෙැදුමක්, සීනි සේ්ෙෝෙයක් 

ව්ේ... එක්්කා ඉරිෙට එකතු්වො අපි ්ෙන්නම හෙමු...” 

 

ෙවසක් ්ෙට ්ොඩ ්වද්දි ම ්කල්ෙ අේමට කියනව. 
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“ඒ ්මාකටෙ පු්ත්?” 

 

“අ්න් අ්ප් ්කල්්ො වෙයක් ඉන්නව අේ්ම... උං ්ෙෝඩිමක නැවතිො 

වැඩට එන්්න... ්ෙවල් ෙඹුල්ෙ කුරුණෑෙෙ ිහා... මා්සකට සැරයක්වත් 

්ෙෙර යන්න විිහක් නෑ සමහරුන්ට... ඉතිං ්ම්හ උන්ට හරියට 

කෑමකුත් නෑ...” 

 

“අ්න් පු්ත්...” 

 

්කල්ේෙ අේමත් ඒ කතාව අහෙ අත කේමු්ල් ෙහ ෙන්නව. 

 

“ඔව් අේ්ම... සමහර ොට බිසකට්ට එකක් කාෙ ්ත් එකක් හෙං බීෙ 

නිොෙන්නවලු... නැත්තං පඩිය ඉවරයි කියෙ... අනික ක්ඩන් කෑම 

ෙත්තත් ්ම්ෙෝ රහක් නෑලු... උයන්න ගියත් හාල් ්පාල් ඔක්්කාම 

එපැයි... පව් උං...” 

 

“පව් ්න්න්නං ්ෙයිය්න්... ඉරිෙට ්මාන ්මානව හරි ටිකක් හෙමු අපි...” 

 

ෙැන් ්කල්ෙට වඩා හිසිය අේමට. 

 

“ේේේ... උ්ද්දට ෙවල්ට ්ශ්ප් ොමන්ට්ට්ට්කන් කෑම හේ්ෙන හින්ෙ... 

ඒත් හැමොම කන්න ගියා ම ඒවත් එපා ්වනව අේ්ම...” 

 

“ඔය... මං හැමොම කියනව්න ්ෙෙරිං කෑම අරං පෙයං කියෙ... අහන 

එකක්යැ...” 

 

“අේම පාන්ෙර ඉඳන් නැඟිට්ෙන ඊට පස්ස...” 

 

“මං ඉතින් ්පාඩ්ඩක් පාන්ෙර නැඟිට්ටටම මක් ්වනවෙ? ෙවල් ෙව්ස මට 

මහ වැඩක් ති්යනව කියෙැයි... ඇේවන්න ෙැරියැ මට ඔන්නං ඩිංෙක්...” 
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“අ්න් මං ්නාෙන්න අේම්ේ ඩිංෙක් ඇෙවිල්ෙ...” 

 

“ඒක හැෙෑව...” 

 

්කල්ේෙ කතාවට තාත්තත් එකඟ ්වනව. 

 

“මට ඕක එ්හම මහන්ියක්යැ... ඒකයි මං කියන්්න...” 

 

අේමත් ඒ කතාවලින් පසු ෙහින්න ෙෑසතියක් නෑ. 

 

“හරි... එ්හනං මං සතියට ෙවස ්ෙකක් විතර ්ෙෙරිං කෑම අරං 

යන්නං...” 

 

අන්තිමට අේම්ෙ හිත රිද්දෙන්න ෙැරිකමට ්කල්ෙ එකඟ ්වනව. 

 

“ේේේ... ඒකත් මෙැයි... ඇඟක හැටි ෙැං... ඇිෙ ගිහිං ්ේ මා්සට 

්ෙකට...” 

 

අේම ්කල්ෙ ිහා ෙෝෙන හූල්ෙනව. 

 

“අේමටනං හි්ත් ්ෙඩක්... මං ්ේ ඉන්්න යස අ්ේට...” 

 

්කල්ෙ අේම්ෙ ඇඟට පැනෙ අේමව ෙෝෙන රවුමක් කැර්කනව. 

 

“පෙයං අන්න අ්ර්හට... ආව ්මතන ෙඹ්ර වා්ෙ කැර්කන්න... 

ඉන්නව යස අ්ේට... කණාටු ්පාල්ෙහක් වා්ෙ...” 

 

්කල්ෙව ආේරන් තල්ලු කරන ෙමන් අේමත් හිනා්වනව. එ්හම 

කිව්වට ඒ කියපු තරමට ්කල්ෙ ඇිෙ ගිහිල්ෙ නැති විත්තියත් අේම 
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්හාඳට ම ෙන්නව. 

 

“ඕව්ය ඔය රසකාරකයි අනං මනං ොෙ හෙෙ කන්න ්ෙන ඒව ව්ේෙ? 

්මතන වත්ත ව්ට්ට ති්යනව එ්ෙෝළු ටික... ්කා්හෙ ඉතිං ගුණ ්ෙයක් 

කන්න පින නෑ... වස විස ජරාව කාෙ ්ෙඩ්ඩු ්වනව අන්ති්ේට...” 

 

අේම්ෙ ඒ කතාවටනේ ්කල්ෙ මුකුත් කියන්න යන්්න නෑ. ්මාකෙ 

අේම කියන ඒ කතාව ඇත්ත ම තමා කියෙ ්කල්ෙත් ්හාඳට ම ෙන්නව. 

ොමන්ට්ට එ්ක් සතියට ෙවස ්ෙකක් අනිවාේ්යන් දුන්්න රයිස. එොට 

හුඟක් ්කල්්ො පිටින් කෑම අරන් එනව. ්තල් කාෙ, රයිස කාෙ 

අප්පිරිය ්වො කියෙ. 

 

“අපි හුඟක් ්වොවට රෑට ෙත් කන්්නම නෑ්න ෙං... ෙවල්ට රයිස කෑවම 

එො රෑට නිකං ෙෑස ව්ේ... අමාරුයි... ඒකයි... අනික අපි ඔය කෑම කාෙ 

පුරුදු උං ්න්ේ්න ෙං...” 

 

රයිස ොට ඇයි කෑම පිටින් අරන් එන්්න කියෙ ්කල්ෙ ඇහුව ම ගිහානි 

කියපු හැටි ්කල්ෙට මතක් ්වනව. ඒ වුණාට ෙවස පහ ම වුණත් රයිස 

්ෙනවනං කැමති ්කල්්ොත් ඕන තරේ ොමන්ට්ට එ්ක් හිටිය. 

 

ව්යංජන එක්ක සාමාන්ය විිහට ෙත් දීපු හුඟක් ෙවසවෙත් ව්යංජනවෙ 

හරි ෙැෙපීමක් නෑ කියෙ කන්න ගියා ම නූඩිට හි්තනව. සමහර 

්කල්්ො කන්න ්ෙොෙත්තු ෙත් පිඟාන ම එ්හම පිටින් ගිහින් ආපහු 

හෙනව. ්ෙෙර හොෙන්න සේ්ෙෝ්ෙයි ෙතයි වුණත් මීට වඩා සැපයි 

කියෙ ්කල්ෙටත් හි්තන්්න ඒ ්වොවට. 
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“නංගි ඇයි ඕ ්ෙවල්වලින් ම ්ේ ව්ේ තැනක වැඩට එන්න හිතු්ව...? ඒ 

්ේවල් පටං ෙන්නකං ්න්මයි්න...?” 
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ෙවසක් තනූජා ්කල්ේෙන් අහනව. 

 

“අ්න් නෑ අක්්ක... මං ඉස්කෝෙ ෙමන හිතිං අත ඇරෙමයි ්ම්හ 

ආ්ව...” 

 

“ඉතිං අපරා්ේන ්කල්්ෙ... ඕ ්ෙවල් ්ොඩ ගි්යාත්...? ඉ්ෙන ෙන්න 

්ෙයක් අහක යන්නෑ ්කල්්ෙ කවොවත්...” 

 

“ේේේ... මං ඉ්ෙන ෙන්න එච්චර ෙක්ෂ නෑ අක්්ක...” 

 

්කල්ෙ තනූජා ිහා ෙෙෙ අහිංසක විිහට හිනා්වනව. 

 

“්පාඩි කා්ෙ ඉඳන් ම මං පුදුම තරං විිහට මහන්ි ්වනව... ඒත් 

කවොවත් ප්රතිඵෙයක් නෑ... ඕ ්ෙවල් ්ොඩ ගියත් නූ්ෙන් තමයි 

ඉතිං...” 

 

“එ්හම හරි පාස උ්නාත් ඒ ්ෙවල් කරපං ්කල්්ෙ අතාරින්්නපා...” 

 

“වැඩක් නෑ අක්්ක... පාස ්වන එකකුත් නෑ මං හුඟක් ්වොවට... අනික් 

්කායි වැ්ඩ් හරි ගියත් විභාෙ ලියන වැ්ඩ් මට හරියන්නෑ... ඒ ්ේවල් 

කළත් අන්තිමට ්ේ ව්ේ තැනකට ම තමයි මට එන්න ්වන්්න්... ඉතිං 

කල් තියාම ්මතනට ආව මං...” 

 

“ේේේ... නංගි කියන විිහටනං ෙන්න පුළුවං ්හාඳම තීර්ේ නංගි අරං 

ති්යන්්න... ්ෙෙරට වියෙං කරන්්නත් නංගි ෙ?” 

 

“අ්න් නෑ අක්්ක... තාත්තෙ මට කීයක්වත් වියෙං කරන්න ්ෙන්නැති 

තරං... මං ේෙන් ක්රාත් තමයි...” 
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“ේේේ... එ්හනං නංගි අපට වඩා වාසනාවන්තයි...” 

 

‘ඒ උනාට තාත්ත වයසයි ෙැං අක්්ක... එයාට හැමොම ඔ්හාම කුලී වැඩ 

කරන්න ෙෑ... අනික ෙැං එ්හමට වැඩත් නෑ අක්්ක... අපි ්ේ ව්ට්ට 

වවනව. ඉඩං කෑල්ෙ ්පාඩ්ඩක් ්ොකුයි... ්වෙ කිට්ටටුවකත් හින්ෙ සරුයි 

්පා්ළාව. ඒ හින්ෙ කෑම බීම වියෙං හුඟක් ්ශ්ප් ්වනව... ඉක්මනට ම 

තාත්ත කුලී වැඩවෙට යන එක නවත්තෙන්න මට ඕන...” 

 

“ඒක ්හාඳයි ්කල්්ෙ... මාත් ඒකයි ්ේ නැ්හන්්න... කැේපස ගියාම 

තව වියෙේ... ්ෙෙරට අ්පත් අමාරුයි එච්චර ෙරාෙන්න... ඒකයි මාත් ්ම 

කීයක් හරි එකතු කරෙන්න හෙන්්න... කැේපස ්නායා ්මතනම 

ඉන්න තරං හි්තනව ්වොවකට...” 

 

“අ්න් එ්හමනං කරන්්නපා අක්්ක... හැ්මෝටම එතනට යන්න පින 

නෑ... ඒකනං මඟ ඇර ෙන්්නපා...” 

 

“ේේේ... මං ්කා්හාම හරි ඒක ්ොඩ ො ෙන්නව ්කල්්ෙ... ම්ෙ 

නංගිත් උ්ේ වය්ස... මට උඹව ෙකිද්දි හැමොම මතක් ්වන්්න ඒකිව... 

ඒකිටත් මං ්කා්හාම හරි උෙන්නන්න ඕන... ඒකි ෙක්ෂයි මට වඩා...” 

 

“ේේේ...” 

 

්කල්ෙ ආසා්වන් තනූජත් එක්ක කියවනව. 

 

“ඒකයි නංගිටත් මං මහන්ි ්වො ඒ ්ෙවල් කරන්න කිව්්ව... ඒ උනාට 

මට ්ත්්රනව නංගි කිය්නක... අ්ප් නංගි ්පාතපතට ෙක්ෂ උනාට 

ඊට වඩා ෙක්ෂ කමක් මං නංගි්ෙ ෙකිනව. ඒකයි උඹ ්මතන ෙැනුං 

අහ්ෙන හිර්වො ඉන්නව ෙකින්න මං ආස නැත්්ත ෙං...” 

 

්කල්ෙට පුදුමයි. ම්ෙ ්මාන ෙක්ෂ කමක් ෙ කියෙ ්කල්ෙ තනියම 
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කල්පනා කරනව. 

 

“්මා්කෝ ඇස ්ෙඩි ්ෙක ්ොකු කරං? මං කිව්්වකෙ කල්පනා 

කරන්්න... හිතපං... ්මතනට අපි ආපු ෙව්ස අ්ප් ්සට්ට්ට්ක් හිටපු 

ඔක්්කාම උඹට වැඩිමල්... ඒ උනාට අපි කාටත් කලිං ්මතන වැඩ ටික 

අල්ෙෙත්්ත උඹ... අෙටත් වැඩ කරන්න ෙත්තම උඹත් මැෂිමක් ව්ේ... ඒ 

හින්ෙ හැමොමනං ්කල්්ෙ ්මතන හිර්වන්න එපා... මං තව ටික 

කා්ෙකින් යයි... ඊට කලිං ්ේ ටික උඹට කියන්න මට ඕනකම තිබුණා...” 

 

“්මතනිං ගිහිං මං ්මානව කරන්නෙ අක්්ක? තාත්ත එක්ක වවන්න 

තමා ්වන්්න...” 

 

“මංනං කියන්්න ්කල්්ෙ ඒත් කමක් නෑ... තාත්තත් එක්ක්න්... 

තමං්ෙම ්ෙයක්... තමං්ෙම තැනක්... නංගිටත් ආරක්ෂාවයි...” 

 

“්ම්හත්නං ඉතිං අපිට ආරක්ෂාවයි්න අක්්ක...” 

 

්කල්ෙ හරි සැහැල්ලුවට හිනා ්වනව. 

 

“උඹට මැෂිම හරි හුරුයි නංගි... එකතු කරෙත්ත සල්ලියක් ති්යනවනං 

මැෂිමක් අරං ්පාඩියට මහන්න හරි පටන් ෙනිං... ්ෙෙරට ්වො... උඹට 

ෙැරි නෑ... ්මතන අපිට ඇති ආරක්ෂාවක් නෑ ්කල්්ෙ ති්යනවයි කියෙ 

අපි හිතං හිටියට... ්ෙෝනිවලින් මූණු වහෙත්තු ්ෙෝනි බිල්්ො තමා 

වැඩිය ඉන්්න...” 

 

“මට ්ත්්රන්නෑ අක්ක කිය්නක...” 

 

“ේේේ... උඹට හංෙන්න ඕන්නෑ... උඹ ෙය්වයි කියෙයි මං මුකුත් 

්නාකිය හිටි්ය... උඹ තාම ්පාඩියි ්කල්්ෙ... උඹ ෙන්නෑ්න අඩුම 

තර්ම විරාජය උඹට ්සවෙ ්පරනව කියෙවත්...” 
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“අක්්ක?” 

 

ඒ පාරනේ ්කල්ේෙ ඇස ්ෙක තිබු්ණ නළ්ෙ. 

 

“අ්ප් විරාජ් සේ?” 

 

“සෑේ තමයි... ඕකුන්ට සේ කියනවට අපට ෙහන්න ඕන මඩු වලි්ෙං...” 

 

තනූජා කියා්ෙන යනව. 

 

“විරාජ් කියන්්න අ්ප් පැත්්ත එ්කක්... ඕකා හරියකට 

ඉ්ෙනෙත්තුවත් එ්කක් ්න්මයි... තාත්ත ප්රා්ද්දශීය සභා මන්ත්රී 

්ක්නක්... ඒ ්ද්දශපාෙන හයි්යන් තමයි ්ම්තන්ට ඇවිත් ඉන්්නත්... 

නිේමො මිස කියන්්නත් උන්්ෙම ්ොට්ටටක් තමයි...” 

 

“ේේේ...” 

 

“මට ළඟි ෙවසක් ඒ ෙෑනි කියනව ඇහුණ. විරාජය්ෙ ඊළඟ ටාෙට්ට එක 

නංගි කියෙ... ඒකයි මං කියන්්න ්කල්්ෙ... සල්ලියි ්ද්දශපාේනයි 

එක්ක ඔය තිරිසන්නුට කරන්න ෙැරි ්ෙයක් නෑ... ඇත්තෙ ්ොරුෙ 

කියන්න ෙන්නෑ... ඕක හින්ෙ අනාථ ්වො මීට කලිනුත් ්ම්හ ්කල්්ො 

්ෙන්්නක් ම රසසාව ොෙ ගිහිං ති්යනව කියෙ මං අහෙ ති්යනව. 

උන්ට විරුද්දධ ්වන්න අපට හයියක් නෑ... අන්තිමට ෙඩුත් 

හාමුදුරුවන්්න... නඩුත් හාමුදුරුවන්්න... ඒ හින්ෙ පරිසසමට 

්කල්්ල්...” 

 

තනුජා ්කල්ේෙ ඔළුව අත ොනව. ්කල්ෙ තාමත් ෙය්වච්චි ෙමන්. 

 

“ෙය ්වන්්නපා උඹ... ෙැනට උ්ේ ඕන ්ද්දකට ්ේ අක්ක ඉන්නව... ඒත් 
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තව මාස ්ෙක තුනකිං මාත් නවතිනව ්කල්්ෙ... ෙැනටත් පරිසසං 

්වයං... වැඩ ඉවර උන ෙමන් කට්ටටිය එක්ක වාහ්න්ට දුවපං...” 

 

“ේේේ... හරි අක්්ක... මං ්ේ ්ම්ෙෝ සංසාරයක් ෙැනං හිටි්ය නෑ... 

හුඟක් පිං අක්කට ්ේ ්ද්දවල් කිව්වට...” 

 

්කල්ෙ තනූජ්ේ අත් ්ෙකින් ම අල්ෙෙන්නව. ඒ වුණාට කවොවත් 

්නාතිබ්ෙ ෙරක් ඔළුවට කඩා පාත්වුණා ව්ේ හැඟීමක් ්කල්ෙට 

ෙැ්නන්න පටන් ෙන්නව. ්මච්චර කල් ්කල්ේෙ හි්ත් තිබ්ෙ සැහැල්ලු 

ෙතියත් එක තප්ප්ේට ්කල්ෙ ොෙ යන්න යනව. ඒ හැම්ද්දම මැද්ද්ෙන් 

අේම්ෙයි තාත්ත්ෙයි මූණු ්ෙක මැවි මැවී ්ප්න්න ෙද්දි ්කල්ෙ 

ජීවි්ත්ට ම ්හළපු ්ොකු ම සුසුම ්හළෙ හි්ත් ෙර හෑල්ලු කරෙන්න 

උත්සාහ කරනව. 
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්කල්ෙ අේමත් එක්ක කතා කර ෙත්ත ව්ේ ම එක ඉරිොවක ්ෙෝඩි්ේ ඉඳෙ 

එන ්කල්්ො ටිකට කල් තියා්ෙන කන්න පුළුවන් විි්හ කෑම ටිකක් 

හොෙන්නව. නූඩිෙ එක්ක ම ්කල්්ො හය ්ේනක් හිටිය එ්හම ්ෙෝඩිේ 

තුනක ඉඳෙ එන. ්වන ්වන ම උන් හය ්ෙනාට ම ්කල්ෙ පාේසල් තුනක් 

හොෙන්නව. තව ්පාඩි පාේසෙයක් තනූජා අක්කටත් හොෙන්නව. කාට හරි 

්මානව හරි රහට කෑමක් ්ෙන්න ති්යනවනේ එක ්කල්ෙට ව්ේ ම 

්කල්ේෙ අේමටත් පුදුම සතුටක්. හින්ෙ ම ්කල්ෙයි අේමයි ඒ ඉරිෙ ෙවස ම 

ව්ේ ෙත ක්ේ කෑම හෙන වැ්ඩ්ට. 

 

අන්තිමට, කාපු කාපු කවුරුත් ්ෙතුන් පාරක් ආපහු කන්න තරේ රහ වැ්ටන 

නූඩිේෙ අේම්ෙ ්ක්සල් මුව ෙැදුමක්, සීනි සේ්ෙෝෙයක් ව්ේ ම, වත්්ත 
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ෙසවලින් ම කඩෙ හෙපු ෙටු ්ෙෝජුවකුත් ඒ කෑම ්ොඩට එකතු ්වනව. ඒ 

හෙපු හැම කෑම ජාතියකින් ම ්කාටහක් තරුෂිේෙ ්ෙෙරටත් යනව. 

 

“අේ්මෝ ්කල්්ෙ උඹටනං ජාති ජාතිත් පිං... උඹේෙ ්ෙෙර කෑම 

්කා්හාමත් ෙෑවුණු තැන කෑහැකි... ්ේ ඇති අපි ්ෙන්නට මා්සකට විතර 

ම...” 

 

විහාරා ්කල්ෙට පිං ්ෙනව. ්කා්හාමටත් නූඩි ්ෙෙරින් ෙත් ්ේන ොට 

ෙැඳ්ෙන එන්්නත් ි්මන්ති ්කාට්ටටයක් විතර ෙත් එකක්. එොට ්කල්්ො 

්සට්ට එක ම ව්ේ එක කටක් හරි නූඩි්ෙ ෙත් එ්කන් කනව ම තමයි. ඒ 

හින්ෙ නූඩිේෙ ්ෙෙර කෑමවෙ රහ කවුරුත් ්හාඳට ම ෙන්නව. 

 

“්ම්හම කෑම ති්යන කඩ ්ේ හරි්ය ති්යනවනං කීය ගියත් අපිත් ක්ඩන් 

කනව ෙං... කඩයක් ො ෙනිං්කා නූඩි්යා ්ේ අහළ පහළකින්...” 

 

ගිහානිත් කතාවට එකතු ්වනව. 

 

“එ්හනං ඉතිං ්ෙෙරින්ම මුල් ටිකක් හෙං ෙස්ස්ක් අරං ඇවිත් පාර 

අයිනකට ්වො තමා මට විකුණන්න ්වන්්න... ම්ෙනුත් ෙත් ෙන්න්කෝ 

කිය කිය...” 

 

්කල්ෙ හිනා්වනව. 

 

“එ්හම කළත් අපිනං එපා කියන්නෑ උඹට... අනික උ්ඹං එක ෙවසක් 

කෑ්වාත් ආ්ය උඹට ම්ෙනුත් ෙත් ෙන්න්කෝ කියන්න ්වන්නෑ... අපිටත් 

ෙත් ්ෙන්න්කෝ ෝෙන එයි කට්ටටිය ්පෝලි්ේ...” 

 

ඒ කතාවනේ ඇත්තක් කියෙ ්කල්ෙටත් හි්තනව. අේම්ේ කෑම කන 

කවුරුත් කියන්්න ඔය ටික ම කියෙත් ්කල්ෙට මතක් ්වනව. අනික ිය 

ොනකට වුණත් උය්නක අේමට මහ ්ොකු වැඩක් ්න්මයි. 
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“ේේේ... අ්ප් අේම තමා අ්ප් ේේ ්කායි ්ෙෙරක ොනයක් මගුෙක් තිබ්ෙත් 

උයන්්න ඉතිං... හැ්මෝම කියන්්න ඔය ටික තමා...” 

 

්කල්ෙත් හරි ආසා්වන් කියනව. 

 

“ඒක්න අපිත් කියන්්න... ොෙනිං ොෙනිං කඩයක් ්ම්හං... ්ොරුවට 

්ේකට ඇවිත් අනුන්ට කඹුරන්නැතුව...” 

 

ගිහානි එ්හම කියද්දි ්කල්ෙ ආ්යමත් හිනා්වනව. 

 

“ඇත්තට ම ්කල්්ෙ අපි අර ්කා්හාමටත් ක්ඩන් කන ොට අපටත් එක්ක 

ම ෙත් මුල් ටිකක් හෙන ව්රං්කා... හැමොම අපට ්ම්හම පිනට කන්න 

්ෙන එක කරන්න ෙෑ්න... අනික අපි ්කා්හාමටත් එොට ක්ඩන් කන 

එක්න්... අපි සල්ලි ්ෙන්නං... වැරියට හිතන්්නපා මං උඹට ්ම්හම 

කිව්වට...” 

 

“අ්න්... පිසසු උඹෙට... අ්ප් අේමනං කීයටවත් සල්ලිවෙට ෙත් හෙෙ ්ෙන්නෑ 

උඹෙට... එයාට පුළුවන්නං එයා උඹෙට හැමොම හරි කෑම හෙෙ එවයි...” 

 

“ඒ උනාට ෙං හාල්, එළවළු, තුනපහ ඉ්බ් පහළ ්වන්නෑ්න...” 

 

“ඇත්තමයි ්කල්්ෙ... මාත් උඹට කියන්නමයි හිටි්ය... උ්ේ කෑම කෑ්වාත් 

තව උන් අනිවාේ්යන් ඉල්ෙයි... අනික අපට හැමොම ්ම්හම කන්න ්ෙන්න 

උඹෙට හතර මහා නිධා්න පහළ ්වො නෑ්න...” 

 

්කල්ෙන්්ෙ කතාවෙට නූඩි හිනා වුණා විතරයි. අේම කීයටවත් ඔය කියන 

කතාවට කැමති ්වන්්න නෑ කියෙ ්කල්ෙ ්හාඳට ම ෙන්නව. ්කල්ෙට ඒක 

සීයට අසූ හාරොහක් විශ්වාසයි. ්කල්ෙ ඒ ෙැන මුකුත් ම ්නාකිය නිහඬ 

්වන්්න ඒක හින්ෙ. 
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එො ෙවල් කෑම වි්ව්්කන් පස්ස නිේමො මිස නූඩිට පණිවිඩයක් අර්ෙන 

එනව. 

 

“පහන්ි... විරාජ් සේ ්පාඩ්ඩක් ඔෆිස එකට ඇවිත් හේ්ෙන්න කිව්ව...” 

 

නිේමො මිස කිව්්ව් විධානයක් කරනව ව්ේ හඬකින්. ්කල්ේෙ ඇස 

තප්ප්ේට තනූජා අක්ක්ෙ පැත්තට හැ්රනව. තනූජා අක්කත් ෙෙන් 

ඉන්්න තමන් ිහා කියෙ ්කල්ෙ ඒ ්වෝව ෙකිනව. 

 

“ඇයි ෙන්නෑ මිස?” 

 

පහන්ි නිේමො මිස්ෙන් අහනව. 

 

“මං ්කා්හාමෙ ෙන්්න... ම්ෙ අ්ත් එවන්න පුළුවං පණිවිඩයක්නං 

ඔෆිස්සකට එන්න කියන එකක් නෑ්න... ගිහිං ෙෙනව... අනික ්පාඩි 

්ෙයක්නං ඔෆිස එකට ම එන්න කියන්නෑ... ්මාකක් හරි ප්රශ්නයක් ෝෙන 

ඇති...” 

 

ෙැන්නේ ්කල්ෙට ෙයයි. හෙවත ටිකක් හයි්යන් ෙැ්හනව ව්ේ කියෙ 

්කල්ෙට ම හි්තනව. තනූජා අක්ක එො කියපු ්ද්දවලුත් ්කල්ෙට එක එක 

මතක් ්වනව. 

 

“ඔෆිස එක ඇතු්ළ මට ෙය්වන්න ්ෙයක් නෑ්න...” එ්හම හිතපු ්කල්ෙ 

හිත හෝෙන විරාජ් සේ්ෙ ඔෆිස එක පැත්තට ඇවිේෙන යනව. චේඩිය 

ව්ේ ආවට ඔෆිස එක කිට්ටටුවට එද්දි ්කල්ේෙ හිතට ආ්ය ෙයයි. ඒත් 

ආ්යමත් හිත හයිය කරෙන්න ්කල්ෙ විරාජ් සේ්ෙ ඔෆිස එ්ක් ්ොරට 

තට්ටටු කරනව. 

 

“කමීන්...” 
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විරාජ්්ෙ කට හඬ ඔෆිස කාම්ේ ඇතු්ළන් ඇ්හනව. ්කල්ෙ ේයන් ේයන් 

ව්ේ ්ොර තල්ලු කර්ෙන ඇතුළට යනව. ඇතුළට ගිහින් ෙෙද්දි විරාජ් සේ 

ඉන්්න ෆයිල් වෙයක් ෙෙ ෙෙ කියෙ ්කල්ෙට ්ප්නව. හැෙැයි ්කල්ෙ ඇතුළට 

ගියත් ්කාල්ෙ ඔළුව උසසෙවත් ෙෙන්නෑ. ඒ වුණාට තමන් ඇවිත් ඉන්න ෙව 

ෙැන ෙැන ම විරාජ් ්ේ කරන්්න ්ොරු රඟපෑමක් කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

“සේ...” 

 

්කල්ෙ අමාරු්වන් ව්ේ කතා කරන්න කට ඇර ෙන්නව. 

 

“කියන්න...” 

 

්කාල්ෙ කියන්්න ෆයිල් එ්කන් ඔළුවවත් අහකට ෙන්නැතුව ම යි. 

 

“සේ මට එන්න කියෙ පණිවිඩයක් එවෙ තිබුණ...” 

 

්කල්ෙ ඒ පාර අමාරු්වන් පෙ ෙළප ෙන්නව. 

 

“කවුෙ...?” 

 

එ්හම කියා්ෙන ම ඔළුව ෆයිල් එ්කන් එළියට අරන් ්කල්ේෙ මූණ ිහාට 

එ්ෙන ්කාල්ෙ හරියට අඳුරන්නැති මනුසස්යක් ිහා ෙෝෙන ඉන්නව 

ව්ේ කිිම හැෙ ්හාල්මනක් නැතුව ්කල්ේෙ මූණ ිහා ෙෝෙන ඉන්නව. 

ෙෝෙන ඉන්න ෙැරි ම තැන ්කල්ෙ ඇස ්ෙක විරාජ්්ෙ මූ්ණන් අහකට 

අර්ෙන බිම ෙො ෙන්නව. 

 

“්ේ අර සමරතුංෙ සේ ෙේමු කියෙ ෙත්තු ළමය ්න්?” 

 

අමාරු්වන් මතක් කර ෙත්තු ොණට ්කාල්ෙ අහනව. ්කාල්ෙ කරන්්න 
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්ොරු රඟපෑමක් කියෙ ෙැන් ්කල්ෙට ්හාඳට ම විශ්වාසයි. 

 

“ඔව් සේ...” 

 

ඒ වුණාට ්කල්ෙත් උත්තර ්ෙනව. 

 

“අපට කේප්්ල්න් එකක් ඇවිත් ති්යනව ඔය ළමය ෙැන...” 

 

විරාජ් සේ ෆයිල් එක වහනව. 

 

“මං ෙැන... මුකුත් වැරද්දෙක් ්වො ෙ සේ ම්ෙ අතින්?” 

 

ඒ පාර ්කල්ේෙ හිත කෙෙෙ ්වො. 

 

“ේේේ... අපට කේප්්ල්න් එකක් ඇවිත් ති්යනව ඔය ළමය ්ම්හ බිසනස 

එකක් පටං අරං කියෙ... ්මානව හරි කෑම බිසනස එකක්... කෑම ්ෙනත් 

්ම්හ ළමයිට විකුණනව කියෙ...” 

 

“අ්න් නෑ සේ... එ්හම ්ෙයක් නෑ...” 

 

“අ්න් නෑ ්න්මයි... ඔය ළමය ඒව ඒ ළමයිට ්ෙන ්ෆා්ටෝ ව්ේකුත් අපට 

එවෙ ති්යන්්න...” 

 

“අ්න් ඒ විකුණනව ්න්ේ සේ... මං නිකං ඒව ඒ ළමයින්ට ්ෙනත් දුන්්න... 

්ෙෝඩිේවෙ ඉඳං එන ළමයි හින්ෙ සේ...” 

 

“ඇත්තට? හරි අනුකේපාවයි ්න්? ඇයි ඔය ළමය එන්්න මාළිොවක ඉඳන් ෙ? 

ව්ට්ටට කෑම ්ෙෙන්්න...” 

 

නූඩි ඒ ප්රශ්්නට උත්තර ්ෙන්න ගි්ේ නෑ. අනික් අතට තමන් ්මානව 
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කිව්වත් ඒ්කන් වැඩක් නෑ කියෙත් ්කල්ෙට ්ත්්රනව. 

 

“කීයක් හරි ්හායාෙන්න ්ම්තන්ට එන ෙෑනු පිනට ඔව්ව ්ෙෙන්නෑ කියෙ 

අපි ්හාඳට ම ෙන්නව. තමුන් ්මාන බිසනස එකක් කරෙත්තත් අපිට කමක් 

නෑ... හැෙැයි ඒව ්ේ ආයත්න ඇතු්ළ ෙෑ... නටන ඕන නාඩෙමක් ්මතනිං 

එළි්ය...” 

 

“හරි සේ...” 

 

ඒ පාර ්කල්ෙ එ්හම කියනව. 

 

“ආ... ඔය කිය්වන්්න... ඉස්සල්ෙ මං බිසනස කරන්නෑලු... ෙැං හා සේලු... 

තමු්සෙ ව්ේ ්කල්්ො ඕන තරං ෙැකෙ ති්යනව අයි්ස අපි...” 

 

“සමා්වන්න සේ... ආ්ය එ්හම වැරද්දෙක් ්වන්නෑ...” 

 

්කල්ෙ ආ්යමත් කියනව. එ්හම කියෙ හරි ෙැනට ්ේ ප්රශ්්නන් ෙැෙවිෙ 

්මතනින් යන්නයි ්කල්ෙට ඕන. 

 

“අන්න එ්හම වැරැද්දෙ පිළිෙත්තනං කිි අවුෙක් නෑ්න ්කල්්ෙ...” 

 

ඒ පාර විරාජ් හිනා්වනව. කට හ්ේ තිබුණ තෙ ෙතියත් නැති ්වො ගිහින් 

කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. ්කල්ේෙ හිතටත් ්ොකු සැහැල්ලුවක් ෙැ්නනව. 

තමන් මහා ්ොකු වැරද්දෙක් කරපු ොණට ්කල්ෙ හුඟක් ම ෙය ්වො හිටි්ය. 

්කල්ෙ යාන්තමට හිනා්වො බිම ෙො ෙන්නව. 

 

“ඕව ්ම්හ සාමාන්ය ්ද්දවල් ්කල්්ෙ... ඕන තරං බිසනස වැඩ ්ේක ඇතු්ළ 

්වනව. හැෙැයි ඉතිං ්ශ්ප් එ්ක් කරං යන්න ඕන...” 

 

“අ්න් නෑ සේ... එ්හම ඕන නෑ... ඒක එතනින් ඉවරයි...” 
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්කල්ෙ කියනව. 

 

“අ්න් ඕක කරං පෙයං ්කල්්ෙ... උඹ රට අල්ෙන්නයැ ඕ්කං... හැෙැයි ඉතිං 

සප් එක දුන්නු අපිව අමතක කරන්නත් ෙෑ... අපටත් සෙකන්න ්වයි...” 

 

විරාජ් තරමක් සද්ද්ෙට හිනා්වනව. ඒත් විරාජ් ්මාකක්ෙ කියන්න හෙන්්න 

කියෙ ්කල්ෙට ්ත්රුමක් නෑ. 

 

“අ්න් ඕන නෑ සේ... අනික සේෙට සෙකන්න සේෙ කවුෙ... අපි කවුෙ...?” 

 

්කල්ෙ කියනව. 

 

“්මාකෙ අප්්ප් අපට සෙකන්න ෙැරි... ඔය හිනාවම මෙැයි හිත ම පි්රන්න... 

අපි කවුරුත් මිනිසසු්න ්කල්්ෙ... සල්ලිනං ්මානවෙ? අෙ ති්යනව... ්හට 

නෑ... ඔ්හාම හිනා්වො අ්ප් ළඟින් ඉන්නවනං සල්ලි නැතත් ඉන්න ෙැරිය 

ඕන කාෙයක්...” 

 

්ොනා හැ්රන්්න ්පාල් පැ්ල්ට කියෙ ්කල්ෙට ්ත්්රන්්න ෙැන්. ්ේ ටික 

කලින් ම ්නා්ත්රුණ තමන් ්කාච්චර ්මෝඩ ෙ කියෙ ්කල්ෙට ෙැන් 

හි්තනව. 

 

“මං යන්නං සේ...” 

 

්කල්ෙ ඉක්මනට ම කියනව. 

 

“තව ටිකක් හිටියත් කවුරුත් මුකුත් කියන්නෑ ්කල්්ෙ... මම්න එන්න 

කිව්්ව... වැඩ ්නා්කරුණාට කමක් නෑ ්කල්්ෙ... පඩිය හරි ොණට 

වැ්ටනවනං එච්චර්න්... මං ඒව ෙොෙන්නං...” 
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්කාල්ෙ ඉඳ්ෙන හිටපු පුටු්වන් නැඟිටිනව. ්කල්ේෙ හිත තවත් හයි්යන් 

ෙැ්හන්න ෙන්නව. ්මතනින් අවසරයක් නැතුව ම පැනෙ දුවන්න තරමට 

ෙැන් ්කල්ෙ ෙය්වො ඉන්්න. විරාජ් අඩි්යන් අඩිය ඇවිේෙන එන්්නත් 

්කල්ෙ ිහාවට. ්කාල්ෙ ්කල්ෙ ිහාවට ම ළං ්වද්දි ්කල්ෙ අඩියක් පසසට 

ෙන්නව. ඒ එක්ක ම කවුරු හරි ්ොරට තට්ටටු කරන සද්දෙයක් ඇ්හද්දි විරාජ් 

ආ්යමත් තප්ප්ේට තමන්්ෙ පුටුවට ම මාරු ්වනව. ්කල්ෙ ්ොරට තට්ටටු 

කරපු ්කනාට තුන් හිතින් ම පිං ්ෙනව. 

 

“කමීන්...” 

 

තප්ප්ේට ආ්යමත් මුකුත් ්නාවුණ ොණට විරාජ් ්ොරට තට්ටටු කරපු 

්කනාව ඇතුළට කැඳවනව. 

 

“එ්හනං පහන්ි ඒ ප්රශ්්න හරි... යන ෙමං නිේමො මිසව හේ්ෙො 

යන්න... මං එයාටත් විසත්ේ කියෙ ති්යන්්න...” 

 

ඒ එක්ක ම විරාජ් ්කල්ෙටත් කියනව. කියන ්ද්ද හරියට ම ්නා්ත්රුණත් 

එතනින් ෙැෙවිො යන්න ති්යන හිසිය හින්ෙ ම ඒ කිිම ්ෙයක් ්නාහිත 

්කල්ෙ ආපහු යන්න හැ්රනව. එත්කාට තමයි ්කල්ෙ ෙකින්්න කාම්ේට 

ඇතුළු වු්ේ ඉිවර සේ කියෙ. ්කල්ෙ ඉිවර සේටත් හිනා්වො ඔළුව 

නමා්ෙන ම කාම්රන් එළියට යනව. මුලින් තමන් ව අඳුරන්්න ම නැති 

ොණට කතා කරපු මිනිහ අන්තිමට තමන්ව කාම්රන් එළියට එව්්ව නමින් 

ම කතා කරෙ ්න්ෙ කියෙත් ඔය අස්ස ්කල්ෙට මතක් ්වනව. 

 

“යන ෙමං නිේමො මිසව හේ්ෙො යන්න... මං එයාටත් විසත්ේ කියෙ 

ති්යන්්න...” 

 

විරාජ් සේ කාම්රන් එළියට එන්න කලින් එ්හම කිව්ව කියෙ ්කල්ෙට මතක් 

්වන්්න මඟක් ගියාටත් පස්ස. ්කෝකටත් නිේමො මිසටත් කතා කරෙ ම 

යනව කියෙ ්කල්ෙ තීර්ේකට එනව. 
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“පහන්ි...” 

 

්කල්ෙ ගිහින් නිේමො මිසට කතා කරන්නත් කලින් නිේමො මිස ම ්කල්ෙ 

ළඟට එනව. 

 

“නිේමො මිස... විරාජ් සේ මට කිව්ව මිසව හේ්ෙො ම යන්න කියෙ...” 

 

“ේේේ... මාත් ්ේ පහන්ි එනකං ෙෙං හිටි්ය සේ්ෙ පණිවි්ඩ්ට...” 

 

නිේමො මිස රහසක් කියන්න ව්ේ වටපිට ෙෙනව. 

 

“ඇයි මිස...?” 

 

“සේ කියන්න ඕන ටික පහන්ිට කියන්න ඇති්න... පහන්ි ඇත්තට ම හරි 

වාසනාවන්තයි. මං හිතන්්න ඔය අ්ප් සේට ්කල්්ෙක්ට හිත ගියාමයි...” 

 

නිේමො මිස එ්හම කියද්දි ්කල්ෙට ්ේෙෝ රත් ්වනව. 

 

“මිස...” 

 

්කල්ෙට කිය්වන්්න ඉ්බ්ට ම. 

 

“ඔව් ්කල්්ෙ... සේ උඹට කැමතියිලු... ෙෑනි්ෙ පින කුණුමුල්්ෙ කියන්්න 

ඕකට තමයි... ්ේව ්ේ්ක එක එකීෙ එක්ක කියන්න යන්න ඕන නෑ... 

ඊරිියාකාර හැත්තක්්න ්ේ්ක ඉන්්න... හි්ත් තියාෙත්ත ම ඇති. සේ 

උනත් ්ම්හි පහන්ිව ්නාෙැක්ක ොනට ඉඳියි...” 

 

“අ්න් මිස...” 
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“අ්න් ප්න් ්න්මයි ්කල්්ෙ... උඹ ෙසසන ්කල්ෙ... මූණ ෙැක්කත් 

ිරියාවයි... ඕකට තමා සේත් වහවැ්ටන්න ඇත්්ත... වාසනාවට පයින් 

ෙහන්්නපා ්කල්්ෙ... ්ේ්ක මැෂිමක් එක්ක ඔට්ටටු ්වන උඹට ඊට වඩා 

එ්කක් ්කායින්ෙ?” 

 

නිේමො මිසට කියන්න ්ද්දවල් නේ ොහක් ්කල්ෙට මතක් වුණා. ඒත් ඒ 

එකක්වත් නිේමො මිසට කියන්න ්කල්ෙ කට ඇරි්ය නෑ. 

 

“සේ කිව්ව පහන්ිට ෙෙන ඉරිෙ උ්ද්ද අට ්වද්දි වතුපිටිවෙ හංියට එන්න 

කියෙ... සේ කාේ එ්ක් ම එතනට එයි පහන්ිව ෙන්න...” 

 

“අ්න් ඇයි මිස ඒ?” 

 

“පිසසු ්කල්්ෙක්්න... ්ේ්ක විරාජ් සේට පහන්ි එක්ක නිෙහ්ස කතා 

කරන්නවත් ෙෑ්න... ඒ හින්ෙ ්වන්නැති... ආේේ කරන ්කල්ෙ ්පාඩ්ඩක් 

නිෙහ්ස හේ්ෙන්න ්කායි ්කාල්ෙෙ අකමැති? ්පාඩි රවුමක් ොෙ ගියහැකි... 

්ේෙට්ටට ම ගිහිල්ෙත් අරලියි සේ ම...” 

 

“අ්න් මිස...” 

 

“අ්න් ්ේ පහන්ි... අ්න් ප්න් ෙො නැළ්වන්න එපා ්මතන... ඔය ළමයට 

්ම්හම කතා කරන්න තියන්්නපා... ඒක සේට හරිත් නෑ... පහන්ිට හරිත් 

නෑ... ඔය ළමය සේට කැමති උනා කියන්්න අපට අනාේත් මැඩේ කියෙ 

තමා පහන්ිට කතා කරන්න ්වන්්නත්...” 

 

“අ්න් සේො කවුෙ අපි කවුෙ මිස... ්ේව හරියන ්ද්දවල් ්න්ේ...” 

 

“පහන්ි ්ේ... මං කියන්්න මට කිව්ව පණිවි්ඩ්... අනික සේ ේෙක් 

්න්මයි්න. සේ කවුෙ පහන්ි කවුෙ කියන්න ඒ මනුසසයත් ෙන්නව... 

්නාෙැන ෙත්තු තීරණ ්න්ේ්න ්ේවා... ්ොරුවට රූප සුන්ෙරී කියෙ හිතං 
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ෙණං උසසන්නැතුව ්මා්ළන් කල්පනා කරනව. ඉරිෙ උ්ද්ද අට ්වද්දි සේ 

හංි්ය ඉඳියි... නා්වාත් ඉතිං ටිකක් කරෙර ්වයි... ඊළඟ සති්ය එද්දි රසසාව 

ති්යයිෙ කියන්නත් අපි ෙන්නෑ ඉතිං... සේෙට කරන්න ෙැරි ්ෙයක් නෑ්න 

්ේව්ය... හේ්ෙච්ච වාසනාව ්ෙෝත ෙෙෙ අරං ජීවිත කා්ෙම සතුටිං 

ඉන්නවෙ... එකට පයින් ෙහෙ රසසාවත් නැති කරං ජීවි්ත් ම කාෙකේණි 

කර ෙන්නවෙ කිය්නක ඔය ළමය්ෙ වැඩක්... මං ගියා...” 

 

නූඩිට තව වචනයක්වත් කියන්න ඉඩක් ්නා දී නිේමො මිස එතනින් යන්න 

ගියා. ්කල්ෙ හිටි්ය ඒ විනාඩි ොණට ිද්දෙ ්වච්ච කිිම ්ෙයක් හිතාෙන්න 

ෙැරි තරමට ්හේෙත් ්වො. ඒත් ඒ ඔක්්කාම මැද්ද්ෙන් ්කල්ෙ එක 

්ෙයක්නේ සිරසාර විිහට තීරණය කරෙ තිබුණ. ඒ තමයි මුළු ජීවි්ත් ම 

කාෙකේණි වුණත්, කසාෙ ්නා ෙැඳ ම හිටියත්, විරාජ් කියෙ කියන්්න ්ේ 

්ෙෝ්ක ඉන්න අවසාන ම පිරිමියා වුණත් ්කල්ෙ විරාජ් ව නේ කසාෙ ෙඳින්නෑ 

කිය්නක. 
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එො විරාජ් සේ ්කල්ෙට කතා ක්ේ ්මාන ්ේතුවක් හින්ෙ ෙ කියෙ 

ෙැනෙන්න තනූජා හිටි්ය පුදුම තරේ හිසියකින්. ඒ වුණාට ්කල්ෙත් 

එක්ක නිෙහ්ස කතා කරන්න තනූජට එො වි්ව්කයක් ෙැබු්ණ නෑ. ඒ 

්ද්දවල් ෙැන ්කල්ේෙන් අහන එක කරන්න ඕන කාටත් ්නා්ත්්රන 

විිහට හීන් සීරු්ව කියෙ හිතපු තනූජා තිබ්ෙ හිසියට ්කල්ේෙන් 

ඒ ්ද්දවල් අහන්න ගි්යත් නෑ. අනික විරාජ් ්කල්ෙට විරාජ්්ෙ ඔෆිස රූේ 

එකට එන්න කියෙ කිව්්ව ්මානව වුණත් ්කල්ෙ අනිවාේ්යන් ම ඒ 

්ද්දවල් තමන්ට කියයි කියෙ විශ්වා්සකුත් තනූජට තිබුණා. ්කා්හාම 

හරි තනූජට නිවාඩු පාඩු්ව ආපහු ්කල්ෙ එක්ක කතා කරන්න 
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්වොවක් හේබු්ේ පහුවො ෙවල් කෑම ්වෝව ි. ්කල්ෙත් ෙෙන් 

හිට්ය තනූජත් එක්ක ්ම්හම කතා කරන්න හේ්ෙනකල් මඟ 

ෙෝෙන ම යි. 

 

“්මාකද්දෙ ෙං නංගි්ය ඊ්ය උ්න්? ඇයි අරූ නංගිට එන්න කියෙ 

පණිවිඩ එවෙ තිබ්්ෙ...?” 

 

“අක්ක කිව්ව හරි අක්්ක...” 

 

්කල්ෙ විරාජ් සේ්ේ කාම්ේ ි ්වච්ච හැම්ද්දම අකුරක් නෑර තනූජා 

එක්ක කියා්ෙන ගියා. 

 

“්නාෙකිං ්ෙවෙයා... ්වොවට ඉිවර සේ ආ්ව... ඉතිං...” 

 

තනූජා විරාජ්ට ්ෙහි කපනව. ්කල්ෙ ඒ ෙමන් ම නිේමො මිස කියපු 

ඉතුරු හරියත් තනූජට කියනව. 

 

“්ේකා ය්කෝ... කලිනුත් ඔ්හාම තමයි අහිංසක ්කල්ෙංව ්කාටු 

කරෙන්න ඇත්්ත... අසමජ්ජාතියා... මටනං ගිහිං ්හාේෙට ්ෙකක් 

අනින්න තරං ්ක්න්තියි ෙං නංගි්ය...” 

 

“ේේේ...” 

 

්කල්ෙ කියන්්න එච්චරයි. 

 

“නිේමො උඩැක්කියත් ෙෑනියක් ්වෝන අේමප ්ේවට උඩ්ෙඩි 

්ෙන්්න... හේ්ෙනව ඇති්න ඒවට ෙතමන්ට්ට එක ්හාඳ හැටියට...” 

 

තනූජා තාමත් මාරු්වන් මාරුවට විරාජ්ට සේටයි නිේමොටයි මිසටයි 

ෙනිනව. ්කල්ෙත් අහ්ෙන ඉන්නව. 
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“උඹ එ්හම අහු්වන්්නපා ඕකුං්ෙ ෙැටවෙට... මට ෙැං ගිහිං 

සමරතුංෙ සේට ්ේ ෙැන කියන්න හි්තනව...” 

 

“අ්න් එපා අක්්ක... ඒ්කං ්වන්්න ඔය මිනිහ සමරතුංෙ සේ එක්කයි 

අක්ක එක්කයිත් ධවර ෙඳි්නක විතරයි... ඒ මිනිහ අක්කේෙ 

පැත්්තනං අක්ක ්ේකට ෙෑ්වන එක අක්කටත් ්හාඳ නෑ 

්කා්හාමටත්...” 

 

“ඒවයිං කමක් නෑ... ්තෝ ඌව හේ්ෙන්න ගිහිං එ්හම මට 

අහු්වන්්නපා...” 

 

තනූජා අක්ක හරියට තරවටු කරන්්න තමන්්ෙ ස්හෝෙරියක් තරමට 

ම ආේරන් කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

“අ්න් මං ්මානවෙ කරන්්න අක්්ක ෙැං? ඊ්ය හරියකට නින්ෙ ගි්යත් 

නෑ මට...” 

 

්කල්ෙ එ්හම කියද්දි තනූජටත් පුදුම තරේ දුකයි. 

 

“්මාන ්ද්ද උනත් මට කියන්න ති්යන්්න එක ්ෙයයි... රසසාව නැති 

උනත් ඔය මිනිහා හේ්ෙන්නනං ෙැරි ්වොවත් යන්්නපා උඹ...” 

 

“අක්්ක...?” 

 

්කල්ෙ අසරණ ්වච්ච මූණින් ම ප්රශ්නාේථයක් එක්ක තනූජා ිහාවට 

හැ්රනව. 

 

“ේේේ... අෙ ්කා්හාමත් උඹ එක්ක ටිකක් කතා කරන්නත් හිතං ආ්ව 

මං... ්කා්හෙ ෙං ඉතිං ්ේක ඇතු්ළ අපට ්වොවක්... උඹ අනිද්දෙ 
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්ෙෙර්න්...? අර ්ෙවෙය එක්ක යන්නෑ්න උඹ ්කා්හාමත්...?” 

 

“ඔව් අක්්ක... මං ්කා්හ යන්නෙ? මට ති්යන ෙය ඊට පස්ස වැඩට 

ආව ම ආ්ය ්මානවයිං ්මානව ්වයිෙ කිය්නක...” 

 

“උඹ ෙය්වන්්නපා... ඔය කියන තරමට ්ේක ඇතු්ළ ඌට නටන්න 

පුළුවං ්තායිෙයක් නෑ... ඒක අපි ආව ම ෙෙමු්කෝ... අපි එක ෙවසක් 

බුරුෙක් දුන්නත් ඇති ඔය ජාති්ය හිපාටුවන්ට... ඒ හින්ෙ මුෙ ඉඳන් ම 

අපි ඒ ටික ඔළු්ව වැඩ කළාම ඉවරයි... මං ඉරිෙට එනව උඹේෙ ්ෙවල් 

පැත්්ත... මට හරියට ම පාර කියහං...” 

 

ඉතින් ්කල්ෙ තනූජා අක්කට හරියට ම ්ෙෙර ්හායා්ෙන එන්න පාර 

කිව්වා. ්කල්ේෙ හිතටත් ්හාඳයි තනූජා අක්ක එ්හම කතා කරන්න 

්ෙෙරට ම එනව කියපු එක. 

 

“අක්ක ඇවිත් එතනිං ෙහින්න... අක්ක ්ම්හං එන ්වොවක් කිව්වනං 

මට පුළුවං හංියට ඇවිත් ඉන්න...” 

 

“ේේේ... ්කා්හෙ උඹ ඉතිං ්පාඩි ්ෆෝන් කෑල්ෙක්වත් ෙන්නෑ්න 

හිසියකට පණිවිඩයක් දී ෙන්නවත්...මං උ්ද්ද ම එන්නං ්කල්්ෙ... 

නිට්ටටඹු්වන් නගිනව එ්හනං මං උ්ද්ද අට ්වද්දි ෙස්සකට...” 

 

“හරි අක්්ක... මං ඇවිත් ඉන්නං හංියට... එත්කාට ්ල්ියි...” 

 

“ඉක්මනට ම ්පාඩි ්ෆෝන් කෑල්ෙක් ෙනිං... ඒක ්ල්ියි ්කායිකටත්... 

අනික මං ්ම්හං යන්න ගියා ම නැත්තං මට උඹට කතා කරෙ දුක සැප 

අහන්නවත් විිහක් නෑ...” 

 

ෙවල් කෑම ්වොව ඉවර ්වො ආපහු වැඩ පටන් ෙන්න යන ෙමන් 

තනූජා අක්ක ආ්යමත් ්කල්ෙට ්ෆෝන් එකක් ෙැන මතක් කරනව. 
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හැෙැයි ඒ ්වෝවනේ ්කල්ෙටත් හි්තනව තනූජා අක්ක කියන 

කතාව ඇත්ත කියෙ. නිවාඩු පාඩු ්වොවක ඉක්මනට ම ෙන්න කියන 

කවුරු හරි ෙවා ්පාඩි ්ෆෝන් එකක් ෙන්න ඕන කියෙ ්කල්ෙ ඒ 

්වෝව හිතනව. 

 

“්කල්්ෙ ඉරිෙ වැ්ඩ් හරි ්න්ෙ? සේ මට මතක් කරා කියන්න කිව්ව... 

ඒකයි මං ආ්ව... අෙ ිකුරාෙ... ්හට නිවාඩු්න... ඒකයි... අමතක 

කරන්නනං එපා ්කල්ෙ ඈ...” 

 

වැඩ ඉවර ්වො වාහ්න්ට නැඟ ෙන්න දුවන අස්ස නිේමො මිස 

්කල්ෙ ්හායා්ෙන ඇවිත් රහින් ්කාඳුරනව. ්කල්ෙ මුකුත් ම 

උත්තරයක් ්ෙන්්න නෑ. 

 

“්ෆෝන්නේෙේ එකක් ති්යනවනං සේ ඉල්ෙං එන්න කිව්ව...” 

 

නිේමො මිස ආ්යමත් ්කාඳුරද්දි ්කල්ෙට හි්තනව ්වොවට තාම 

්කල්ෙ ්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි ්නාකරන්්න කියෙ. 

 

“අ්න් නෑ මිස... මට ්ෆෝන්්නකක් නෑ...” 

 

“ආ... හරි ්කල්්ෙ... සේ ඉක්මනට ම අරං ්ෙයි... මං ගියා ්කල්්ෙ 

එ්හනං... මතක්න්? ඉරිෙ උ්ද්ද අටට...” 

 

ෙස්සකට දුවන ෙමන් හිනා්වවී රහින් ම ආ්යමත් ්කල්ෙට 

්කාඳුරන නිේමො මිස ්කල්ෙට අතත් වනා්ෙන යන්න යනව. 

්කල්ෙත් ෙර ්වච්චි හි්තන් ම ගිහින් ෙස්සකට නැඟ ෙන්නව. 

්කල්ේෙ හිත තාමත් වැඩ කරන්්න නිේමෝෙයි විරාජ්්ෙයි කතා 

අස්ස. ්මච්චර කල් හි්ත් තිබ්ෙ සැහැල්ලුවට ්වච්ච ්ෙයක් කියෙ 

්කල්ෙට හි්තනව. අන්තිමට ්කල්ෙ ්ෙෙරට යන්න ෙස්ස්කන් 

ෙහින්්නත් හි්ත් තිබ්ෙ ඒ ෙරත් එක්ක ම යි. හැම තැන ම අෙ මහ 
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මූසෙ පාටයි කියෙත් ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

සමාධි අක්කට පිටිපස්සන් ෙස්ස්කන් ෙැහැෙන්න ්කල්ේෙ ඇස 

්ෙක එක පාරට ම නවතින්්න ්ෙෙරට යන්න හැ්රන පා්ර හැ්රන 

තැන ම ෙහෙ තිබ්ෙ සුදු ්කාඩියක. ේේ ්කා්ේ හරි මළ ්ෙයක් 

කියන හැඟීම තප්ප්ේට ්කල්ේෙ හිතට එනව. 

 

“සමාධි අක්්ක...?” 

 

්කල්ෙ සමාධි අක්ක්ෙ අතක එල්්ෙන්්න හිතට ෙැනුණු තිෙැසමත් 

එක්ක ම යි. 

 

“මළ්ෙයක් ්න් ්කල්්ෙ...? මාත් කල්පනා කරන්්න කවුෙ කියෙ...” 

 

සමාධි අක්කත් මුමුණන්්න අවිශ්වාස සහෙත හඬකින් කියෙ ්කල්ෙට 

හි්තනව. ඒ වුණාට තව ටිකක් දුරට ඇවිේෙන යද්දි පා්ර හරහට 

ෙහෙ ති්යන ෙැනේ එක ෙැක්ක ම ්ෙන්න්ෙ ම ප්රශ්්නට උත්ත්ේ 

හේ්ෙනව. 

 

“අ්න් අක්්ක... ෙතානි නැන්ො...” 

 

නූඩි තෙ කරෙ සමාධි අක්ක්ෙ අතින් අල්ෙෙන්නව. ෙතානි නැන්ො 

කියන්්න තරුෂි්ෙ අේම. ්කල්ෙට එක තප්ප්ේට මතක් ්වන්්න 

තරුෂිව. ්කල්ෙ කවුරුවත් ම නැතුව තනියම ්ේ ්වෝව ්ේ ්ද්දවල් 

්කා්හාම ෙරා්ෙන ඇති ෙ කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 

 

“අ්න් තරුෂියා...” 

 

සමාධි අක්කත් මුමුණන හඬ ්කල්ෙට ඇ්හනවා. 
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“අෙ උ්ද්දමයි අන්තරා උ්න් දු්ව්... අේමට ටිකක් අමාරුයි ව්ේ කියෙ 

තරුෂි දුව උ්ද්ද ම අ්ප් ්ෙෙරට දුවං ආව. නිශාන්ත ළමය්ෙ 

ත්රීවිල්්ෙක කතා කර්ෙන අපි ඉසපිරිතා්ෙට අරං ගි්ේ... 

ඉසපිරිතා්ෙට ගිහිං පැය කාෙක් ගි්ේ නෑ... අන්තරා උනා...” 

 

නූඩිව එක්කන් යන්න සමාධි අක්කේෙ ්ේ ොවට ඇවිත් හිටපු නූඩි්ෙ 

තාත්ත කිව්ව. 

 

“මිනියත් ්ෙනාව ඩිංෙකට කලිං... ්හට ම අවසන් කටයුතු කරන්න 

කියෙ කතා උ්න් අපි... අර ්කල්ෙට තනි්යං මුකුත් කරෙන්නත් 

පුළුවනෑ... පව් ්කල්ෙ... ඒකිටයි කියෙ හිටි්යත් අේම විතර්න්... 

වැෙහින්නක් ව්ේ අඬනව...” 

 

තාත්ත කියද්දි නූඩි්ෙ පපුව ්හෝස ොෙ යනවා. 
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නූඩිේෙ තාත්ත කිව්ව ව්ේ ම ්සනසුරාො හැන්ෙෑ්ව තරුෂිේෙ 

අේම්ෙ අවසන් කටයුතු ්ෝහාම චා්මට ්කරුණා. මිනිය භූමොන 

ක්ේ ේේ ්පාදු සුසාන භූමි්ය. ඒ ්වන්කාට අඬෙ අඬෙ තවත් 

අඬන්න තරේ පණක් තරුෂිට තිබු්ණ නෑ. ්කල්ෙ නූඩි්ෙ ඇඟට ෙර 

්වො ෙොෙත්තු අත ෙෝෙන ඉකි ෙෙහ හිටිය. නූඩි හිටි්ය 

්කල්ේෙ ඔළුව අත ෙො. 

 

“අ්න් මට ෙැං කවුරුත් නෑ නූඩි්යා... අේමත් මාව ොෙ ගියා...” 

 

ඉකිය අස්සන් තරුෂි හීන් ්කඳිරියකින් කියද්දි ්කල්ේෙ පපුව 

පිච්චිො යනව. 
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“අ්න් අඬන්්නපා ෙං ්කල්්ෙ... අපි ඉන්නව්න උඹට... උඹව තනි 

කරන්නෑ අපි කවොවත්...” 

 

නූඩිත් ඒ අස්සන් ්කාඳුරනව. 

 

“මායි අේමයි හිටපු ්ෙෙර ෙැං මං විතරයි ්කල්්ල්... අ්න් මට අේම 

නැතුව ඉන්න ෙෑ... අ්න් මාව ොෙ යන්්නපා අේ්ේ...” 

 

්කල්ෙ ආ්යමත් කියවනව. කවුරුත් ්කල්ෙ ිහා ෙොන හිටි්ය ්ොකු 

අනුකේපාවකින්. ඒ පාර ්කල්ේෙ පුංචි අේමත් ඇවිත් අනික් 

පැත්්තන් ්කල්ෙව ඇඟට ෙර කර ෙන්නව. 

 

“අ්න් පුංචේ්ේ... මට අේමව ්මතන තනි්යං ොෙ යන්න ෙෑ 

පුංචේ්ේ... අ්න් අපි ්මතන ඉමු පුංචේ්ේ... අ්න් නූඩි... පුංචේමට 

කියපං්කා ්කල්්ල්...” 

 

භූමොන කටයුතු ඉවර ්වො කවුරුත් ආපහු යන්න හෙද්දි තරුෂි 

ආ්යමත් අඬ අඬා කියවනව. 

 

“අ්න් ්ත්රුං ෙනිං ම්ය මැණික... අපි අඬෙ ්ොඩෙ වැඩක් නෑ ෙැං... 

අේම ්ෙනාපු ආයුෂ ඉවරැති වසතු්ව්... ඇඬුව ම ්ෙඩුව ම අේම 

එනවනං මාත් උඹත් එක්ක අඬනව පු්ත්...” 

 

“අපි යමු තරු්වා... අපි ්කාච්චර ඇඬුවත් අේම ෙැං ආපහු එන්නෑ්න 

්කල්්ෙ... උඹ ්ම්හම තනි්වො ව්ේ අඬෙ ්ොඩෙ වැ්ටනව ෙකින්න 

නැන්ෙ උනත් කැමති ්වන එකක් නෑ තරු්වා... හැමොමත් නැන්ේෙ 

හි්ත් ෙර තිබ්්ෙ උඹ ෙැන... හිත හෙං උඹ නැඟිටින්න ඕන ෙැං... 

එත්කාටයි නැන්ෙටත් සැනසීමක් හේ්ෙන්්න...” 

 

නූඩිත් පුංචේම එක්ක ්කල්ේෙ හිත හෙන වැ්ඩ්ට එකතු වුණා. කවුරු 
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්කා්හාම ්මානව කිව්වත් ්ේ ්වෝව තරුෂි්ෙ හිත ්ල්ි්යන් 

හෙන්න ෙෑ කියෙත් ්කල්ෙ ෙන්නව. අවුරුදු ොණක් අේමත් එක්ක ම 

තනියම ජීවත් ්වච්ච ්කල්්ෙක්ට, අේමව අහිමි ්වො යද්දි ෙැ්නන දුක 

්මාන ව්ේ ෙ කියෙ අමුතු්වන් හිතන්නවත් ්කල්ෙ කැමති වු්ණත් නෑ. 

්කා්හාම හරි අන්ති්ේ ි ්කල්ෙටයි, පුංචේමටයි මැි ්වො තරුෂි 

ආපහු ්ෙෙරට එනව. 

 

තරුෂි්ෙ පුංචේමයි, ොප්පයි එො ්ෙෙර ගි්ේ නෑ. ්කල්ෙත් එක්ක ම 

්ෙෙර නැවතුණා. ්කල්ෙ නූඩිට ්ෙෙර යන්න දුන්්නත් නෑ. තරුෂිේෙ 

්ෙෙර ම තියාෙත්තා. අන්තිමට නූඩියි, අේමයි ්ෙන්නමත් තරුෂිේෙ 

්ෙෙර ම නැවතුණා. 

 

“අපි ්හට ්ෙවල් පැත්්ත ගිහිං එන්නං දු්ව්... අයියෙ ්ෙන්න විතර්න 

්ෙෙරත්... හත්ෙව්ස ෝනට ෙෑසති ්වන්නත් එපැයි අපි ෙැං... ඊට 

පස්ස දුව එ්ේ යං...” 

 

රෑ හතර්ෙනා කතා කර කර ඉන්න ෙමන් පුංච්ේමා ්කල්ෙට කියනව. 

 

“අ්න් පුංචේ්ේ...” 

 

තරුෂි ඒ ටික විතරක් කියෙ ෙෝෙන ඉන්නව. 

 

“තුං මාසයක් යනකං ්ෙවල් තනි කරන්න ්හාඳ නෑ කිව්වට උඹ 

තනි්යං ්ේකට ්වො තනි රකින්නයැ දු්ව්... ්කා්හාමටත් තනි්යං 

ඉන්න ෙෑ්න දුවට ්ම්ේ... එ්හ යං අපි...” 

 

ොප්පත් පුංච්ේමට එකතු ්වනව. 

 

“අපි ්හට උ්ද්ද ගිහිං ්හට ම එනව. ආ්ය ෝන ඉවර ්වො ම තමයි 

යන්්න... එතකං නූඩි දූෙත් ඉන්නව්න...” 
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“අපි ඉතිං අක්කෙ ආපහු එනකං ්න්ේ හැමොට ම උනත් ්කල්ෙව ෙො 

ෙන්නව. තරුෂි දුව අපටයි කියෙ පිට ළ්මක් ්න්මයි අක්්ක...” 

 

නූඩි්ෙ අේමත් කතාවට එකතු ්වනව. 

 

“අ්න් මං ෙන්නව නංගි්ය... මට අ්ප් අක්ක කියෙ ති්යනව ඕන තරං 

නංගිෙ ෙැන... එ්හමයි කියෙ අපිට ්ේ ්කල්ෙව අතෑරෙ ොන්න ෙෑ්න... 

අපිත් පුළුවං හැමොට ම තරූ දූ ෙැන ්හායෙ ෙෙනව...” 

 

“අපට ඉන්්නත් පුතාෙම ්ෙන්්නක්්න... ඉතිං ්කල්ෙව ්කා්හාමටත් 

වැඩි නෑ අපට...” 

 

පුංචේම අ්යමත් ්කල්ේෙ ඔළුව අතොනවා. 

 

“මං ෙන්නව පුංචේ්ම... පුංචේමෙ ්නාහිටියනං අ්ප් අේම මාව ොෙ 

ගිහිං ්මෙහට හුඟක් කල්... හැමොම අපි ්ෙන්න ෙැන ්හායෙ ෙැලුව 

පුංචේමා...” 

 

තරුෂිත් කියා්ෙන යනව. 

 

“ඒ උනාට පුංචචේ්ම පුංචේමෙ අකැමති නැත්තං ්ෙයක් අහන්නෙ මං?” 

 

“්මාකක්ෙ ්කල්්ෙ... අහපං ඉතිං...” 

 

“ෝන ඉවර ්වො යද්දි ම මං පුංචේමෙ එක්ක එන්නැතුව ටික ෙවසක් 

්ම්හ ඉඳෙ එන්නෙ? නූඩිේෙ ්ෙෙර ටික කාෙයක් ඉඳෙ... නූඩිෙට 

කරෙරයක් ්න්මයිනං හැෙැයි...” 

 

“අ්න් අපට ්මාන කරෙරයක් ෙ දු්ව්... ටික කාෙයක් ්න්මයි දුවට 

sinhalaebooks.com



 

 

කැමති කාෙයක් එ්හ උන්නැහැකි...” 

 

“ේේේ... මං ෙන්නව නැන්්ද්ද... මට එක පාරට ම ්ම්හ ොෙ එන්න හිත 

හොෙන්න අමාරු ්වයි පුංචේ්ම... ්ම්හ හිටියත් මට ෙැ්නන්්න අේම 

මාත් එක්ක ම ඉන්නව ව්ේ. ටික කාෙයක් මං ්ම්හ ඉන්නං නූඩිෙත් 

එක්ක... ඊට පස්ස එ්හ එන්නං අනිවාේ්යන්...” 

 

“දුව්ෙ කැමැත්තක් ඉතිං... අ්පං ොධාවක් නෑ... දූට කැමති ඕන ොක 

එන්න අ්ප් ්ෙෙර ්ොරවල් දුවට ඇරෙ...” 

 

“ඔයාෙ ්ේ කිව්ව ටික ම ඇති මට පුංචේ්ම. ඔයාෙ ්නාහිටින්න මං අෙ 

තනි ්වච්ච පුදුම තරං අසරණ ්වච්ච ්කල්්ෙක්...” 

 

තරුෂි එ්හම කියෙ ආ්යමත් අඬන්න පටන් ෙන්නව. 

 

“දුවට කවොවත් එ්හම අසරණ ්වන්න අපි ඉඩ තියන්නෑ... අපි කවුරුත් 

ඉන්නව දුවට...” 

 

ොප්ප එ්හම කියා්ෙන ම නැඟිටෙ ්ෙයි ඉස්තෝප්පුව පැත්තට යනව. 

තරුෂිට ඒත් එක්ක ම ්ොකු හයියක් හිතට ෙැ්නන්න පටන් ෙන්නව. 

 

“මාත් වැ්ටන්නෑ ්කල්්ෙ... උඹ කිව්ව ව්ේ ම අේමට ඕන උ්න් මං 

හැමොම සතුටිං ඉන්නව ෙකින්න... මං සතුටිං ඉඳෙ ්කා්හාම හරි 

එයාට සැනසීමක් ්ේනව...” 

 

්කල්ෙ නූඩිට කියනවා. 

 

“ඒක ම තමයි ්වන්න ඕනත් ෙං... මං හැමොම උඹත් එක්ක ඉන්නව 

උ්ේ ඕනම ්ද්දකට...” 
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“මං ඒක ෙන්නව ්කල්්ෙ... ඒකයි මං ටික කාෙයක් උඹෙත් එක්ක 

ඉන්නත් හිතු්ව... එ්හම ඉඳං ඉසසරහ ෙැන නිවිහැනහිල්්ෙ තීරණයක් 

ෙන්නව...” 

 

තරුෂිත් එ්හම කියා්ෙන ම නැඟිටෙ ්කල්ෙවත් ඇේෙන ම 

ඉස්තෝප්පුව පැත්තට යනව. 
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්සනසුරාො රෑ තරුෂිේෙ ්ෙෙර හිටපු ්කල්ෙ ඉරිෙ උ්ද්ද ම අේමත් 

එක්ක ්ෙෙර ගි්ේ තනූජා අක්ක එනව කියපු හින්ෙ. අේම ්ෙවල් 

්ෙකට ම එක්ක උ්ද්ද කෑම ෙෑසති කරද්දි ්කල්ෙ ්ේ ්පාඩ්ඩක් අසපස 

කරෙ පිළි්වෙක් කළා. ඊට පස්ස ඉෙෙත් අරන් ්කල්ෙ එළිෙැස්ස 

මිදුෙට. 

 

“මං ටිකකිං කෑම ටිකත් අරං තරූ දුවේෙ ්ෙවල් පැත්්ත යන්න 

ෙැලු්ව... පරක්කු කර්නක ්හාඳ නෑ්න...” 

 

අේම ්ොර උළුවස්සන් මිදුෙ ිහාට එ්ෙනව. 

 

“ආ... හරි අේ්ේ... අේම යං... මං ෙැං ඉතිං තනුජා අක්ක එක්කං ඇවිත්ම 

ඒ පැත්තට යන්නං... තරූේෙ පුංචේමෙත් යනව කිව්ව්න්...” 

 

“ේේේ... ඊට පස්ස ්කල්ෙ තනියම...” 

 

“නෑ නෑ... පුංචේමෙ යනව කිව්ව ්වොව අල්ෙෙ මං අක්කත් එක්ක ම ඒ 
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පැත්තට යන්නං...” 

 

“ේේේ...” 

 

අේම ආපහු ්ේ ඇතුළට යනව. අේමත් එක්ක ්ම්හම කි්යව්වට 

්කල්ේෙ හිත අෙ හරි ෙරයි. විරාජ් සේ ්කල්ෙව ෙන්න එනවනේ ෙැන් 

වතුපිටිවෙ හන්ියට එන්න ්වොව හරි කියෙත් ්කල්ෙට මතක් ්වනව. 

විරාජ් සේ හේ්ෙන්න යන්්න නෑ කියන තීර්ේ එක හිතින් ම ෙත්තට 

්හට වැඩට ගියාම ්මාන ව්ේ තත්ත්්වකට මූණ ්ෙන්න ිද්දෙ ්වයිෙ 

කියෙ ්කල්ෙට ෙයයි. 

 

අේම තරුෂිේෙ ්ෙෙරට යන්න ගිහින් ටික ්වොවකට පස්ස 

්කල්ෙත් තනූජා අක්කව එක්කර්ෙන එන්න හන්ිය පැත්තට යනව. 

්කල්ෙ හන්ියට ගිහින් විනාඩි ෙහයක් ව්ේ යන්කාට ආපු ෙංෙම ෙස 

එකකින් තනූජා ්කල්ෙට හිනාවී්ෙන ම ෙහිනව. 

 

“රෙේ ඇහැ ෝෙන ආ්ව ව්ට්ටට ම මං... ඈත තියා ම ෙැක්ක උඹව...” 

 

තනූජා ්කල්ෙ ිහාවට ඇවිේෙන එන ෙමන් ම කියනව. 

 

“ේේේ... මං අහන්නත් හැදු්ව ්හායාෙන්න අමාරු උනා ෙ කියෙ...” 

 

“්මාන අමාරුවක් ෙ ෙං... නිට්ටටඹු්වන් නැේො... නැේෙ ෙමං 

්කාන්්ොසතර අයියට කිව්ව මං මතක් කරෙ හරි තැනින් ම මාව 

ෙසසන්න කියෙ...” 

 

තනූජා හිනා්වනව. 

 

“මළ්ෙයක් ෙ?” 
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නූඩිේෙ ්ෙෙරට යන්න පාරට හැ්රද්දි ම සුදු ්කාඩිය ෙැකපු තනුජා 

්කල්ේෙන් අහනව. 

 

“ේේේ... ්පාඩි කා්ෙ ඉඳං මා එක්ක එකට ම ව්ේ හිටපු ්කල්ේෙ 

අේමා...” 

 

“අ්න්... ්මානව ්වොෙ ්කල්්ෙ... පව් ෙැං ඒ ්කල්ෙ... තාත්ත 

ඉන්නව්න?” 

 

“නෑ අක්්ක... තාත්ත නැති ්වො ති්යන්්න අපි හුඟක් ්පාඩි වය්සි 

ම යි... ්කල්ෙ තනියම ෙැං... අයියෙ අක්කෙ නංගිෙ මල්ලිෙ කවුරුවකුත් 

නෑ...” 

 

“අ්න්...” 

 

“ේේේ... නැන්ේේ වකුෙඩුවෙ ්මාකක් හරි ප්රශ්නයක් හින්ෙ තමයි 

නැති්වො කියන්්න...” 

 

“කිි හයියක් නැති අපි ව්ේ උන්ට ම තමා ෙං හැම මගුෙක් ම 

්වන්්න... ති්යන එකා හි්ත් හැටියට කාෙ බීෙ සැ්ප් ඉන්නව... 

්ප්න්නැද්දෙ කාෙ ්ත්ල් වැඩි්වො ෙැං ෙයිට්ට එකට උන්ට අපිව ඕන ්වො 

ති්යන හැටි? ෙෝෙන ඇති ඇවිත් ෙැං මඟට ්වො උඹ එනකං...” 

 

තනූජා කියා්ෙන යනව. 

 

“මාත් ඒකමයි කල්පනා ක්ේ අක්්ක... ්හට ගියා ම ්මාන නාඩෙමක් 

නටයිෙ ෙන්නෑ...” 

 

“කියන තරං හයියක් ති්යනවනං ෙෑනු අ්ත් උඹට පණිවිඩ එවනවෙ ෙං 

්කලින් ම ඕක උඹට කියන්නැතුව... ෙය නැතුව හිටහං... සමරතුංෙ 
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සේො ඉිවර සේො නැති තැන තමා උන්ෙැ්ෙ ඔක්්කාම චේඩිකං...” 

 

ඒ පාරනේ ්කල්ෙත් හිනා්වනව. 

 

“ඒක එ්හමම උ්නාත් ්හාඳයි...” 

 

“උඹ ෙය නැතුව වැඩට ව්රං්කා... ෙැනට ්ේතුවකුත් ති්යනව්න 

උඹට... උඹ කියපං මළ්ෙයක් උනා කියෙ... මළ්ෙවල් කලිං කියෙ 

්වන්නෑ්න...” 

 

“ේේේ...” 

 

්කල්ෙ තනූජාවත් එක්ක්ෙන ්ෙෙරට එන්කාට අේමත් ආපහු ්ෙෙර 

ඇවිල්ො. 

 

“අේ්මෝ... මාරම ෙසසනයි ්කල්්ෙ උඹේෙ ්ේ ති්යන තැන... මාර 

නිෙහස හිතටත්...” 

 

තනූජා අේමත් එක්ක හිනා්වනව. 

 

“එන්න දු්ව් ඇතුළට...” 

 

අේම ්ොරකඩ ඉඳන් තනූජාට ්ේ ඇතුළට ආරාධනා කරනව. 

 

“පහන්ිේේ අේම්න්...? අපි නැන්ෙව ෙැකෙ නැති උනාට නැන්ේෙ 

කෑමනං හි්ත් හැටියට කාෙ ති්යනව...” 

 

තනූජා ්ෙට ්ොඩ්වන ෙමන් ම කියනව. 

 

“පහන්ි කිව්වම ෙැං අපිට නන්නාඳුනන ්කල්්ෙක් ොනයි... ඔය නම 
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කවුරු හරි ඔය කිව්්වත් මට ඇ්හන්න මාස ොනකිං ම්ය හි්ත්...” 

 

අේම කියනව. 

 

“එත්කාට... ්මාකක් කියෙෙ නැන්ෙෙ කතා කරන්්න ්කල්ෙට...?” 

 

තනූජා හිනා්වවී ්කල්ේෙ මූණට එ්ෙනව. 

 

“අපටනං ඉතිං නං එකක් කියෙ නෑ... ඒ උනාට ඉතිං ෙමට ම නූඩි...” 

 

“නූඩි...? ඒක මරු නම... අෙ ඉඳං අපටත් නූඩි තමා එ්හනං ්කල්්ෙ... 

ඇත්තට ඇයි ඒ නූඩි කියන්්න?” 

 

“්කාේ්ඩ නූඩ්ල්ස ව්ේලු... කාටෙ කියන්්න ඉතිං ඕව...” 

 

ඒ පාර ්කල්ෙත් කතාවට එකතු ්වනව. 

 

“ඇත්තමයි... අේ්මෝ ්කල්්ෙ...” 

 

තනූජා ආ්යමත් හිනා්වනව. 

 

“පුතා උ්ද්දට මුකුත් කාෙෙ ඉන්්න? කාෙ හිටියට කමක් නෑ... ඉඳිආප්ප 

ටිකක් කමු ්ත් ්ොන්න කලිං...” 

 

අේම තනූජා ිහා ෙෙනව. 

 

“ආ්වනං කාෙ... ඒ උනාට නැන්ෙේෙ ්ෙෙර කෑමවෙට එපා කියන්න 

ෙැරි තරං ඒවට ්ප්ේතයි මං... කමු...” 

 

තනූජා හැි්රන්්න අවුරුදු ොණක් තිස්ස ෙන්න අඳුනන ්ක්නක් 

sinhalaebooks.com



 

 

ව්ේ කියෙ නූඩිට හි්තනව. 

 

“තරුෂිේෙ පුංචේමෙ කීයට විතරෙ යනව කිව්්ව අේ්ම?” 

 

කෑම කන ෙමන් නූඩි අේම්ෙන් අහනව. 

 

“්ෙෙරිං ෙහය ෙහයමාර ්වද්දි යනව කිව්ව ගිහිං අෙ ම එන්නත් ඕන 

හින්ෙ... ත්රීවිල් එ්ක්්න...” 

 

“අපි එ්හනං ඒ පැත්තට යං ්කල්්ෙ... තරුෂිත් තනි්යන්්න...” 

 

කිරි ්හාද්දෙයි, ්පාල් සේ්ෙෝෙයි එක්ක ඉඳිආප්පයක් අනන ෙමන් 

තනූජා කියනව. නූඩි්ෙ අේමත් ්ෝහාම පැහැදී්මන් තනූජා ිහා 

ෙෙනව. 

 

“මාත් අක්කට ඒ පැත්තට යං කියන්නත් හිටි්ය...” 

 

“ඕක ඉතිං කල්පනා කර කර අහන්න ්ෙයක්යැ... අපි ්ත් බීෙ යං... 

තනි්යං ඉන්න ගි්යාත් ්කල්ෙටත් දුක වැඩි ්වයි...” 

 

කිව්වත් ව්ේ ම ්කල්්ො ්ෙන්න ්ත් බීෙ එ්හම තරුෂිේෙ ්ෙවල් 

පැත්තට ගියා. 

 

“මං ්ේ දුවෙ එයි කියෙ මඟ ෙෙ ෙෙ හිටි්ය... අේම කියෙ ගි්ේ ්ේ දූත් 

ආවම ්ෙන්නව ම එවන්නං කියෙත්...” 

 

පුංචේම නූඩිෙව ෙැකෙ ඈත තියාම කියනව. 

 

“නූඩිෙටත් ව්ද්ද මං හින්ො...” 
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තරුෂිත් ්ොරකඩ ඉඳන් ම කියනව. 

 

“අ්න් පිසි පෙයං පැ්හන්නැතුව...” 

 

නූඩිත් එ්හම කියා්ෙන ම තනූජා අක්කවත් ඇේෙන ්ෙට ්ොඩ 

්වනව. 

 

“අපිත් ්ම්හේම ගිහිං එන්නං දු්ව්... අයියෙටත් රෑට ්මානව හරි හෙෙ 

තියෙ ම... ක්ඩං කනව ්ෙන්න... ඒ උනාට ්පාඩි අයියට ්ෙෙර කෑම 

මිසක් කඩ කෑම අල්ෙන්නෑ... 

 

“හරි නැන්්ෙ...” 

 

්කල්්ො තුන් ්ෙනා ම පුංචේමටයි ොප්පටයි වඳිනවා. 

 

“අපි ඉක්මනට එනව ්කල්්ල්...” 

 

පුංචේම කඳුළු පිහිනව. තරුෂි්ෙ ඇසවෙත් කඳුළු. 

 

“හරි හරි... ඇඬුව ්හාඳ්ටෝ ම ඇති කට්ටටිය ෙැං... ඉතුරු හරිය 

ෙොෙන්නයි ෙැං ති්යන්්න...” 

 

ොප්ප එ්හම කියා්ෙන ම ගිහිල්ෙ ත්රීවිල් එක සටාේට්ට කරෙන්නව. 

පුංචේමත් ත්රීවිල් එකට ්ොඩ්වො ්ෙන්නත් එක්ක යන්න ගියාට 

පස්ස ්කල්්ො තුන්්ෙනා ම ්ේ ඇතුළට ්වනව. 

 

“්ත් හෙන්නෙ නූඩි්යා?” 

 

“අ්න් එපා තරු්වා... අපි කාෙ ්ත් බීපු ෙමං ආ්ව... උඹ කාෙෙ?” 
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“ේේේ... පුංචේම කැව්ව...” 

 

“එ්හනං කමක් නෑ... ඉතිං කියහං්කා...” 

 

“්මානව කියන්නෙ ෙං... පුදුම තරං පාළුයි ඉතිං... එච්චර තමයි...” 

 

“ේේේ... ඔය පාළු ෙතිය ්හමීට නැති්වො යයි නංගි... නිකාංම ඉන්න 

ගි්යාත්නං ඒක තවත් වැඩි ්වයි... ඒක හින්ෙ ෙැං ඉසසරහට කරන 

්ෙයක් ෙැන හිතන්න...” 

 

“අ්න් ඔව් අක්්ක... මාත් ්ේ මුකුත් හිතාෙන්න ෙැරුව ඉන්්න තාම... ඒ 

්ෙවල් කරන්නනං හිතක් නෑ ෙැං... පුංචේමෙට ෙරක් ්වන්නත් ෙෑ්න...” 

 

“ේේේ... අපරා්ෙ ඉතිං... මං කියන්නෙ? ෙැං ්මානවා උනත් නංගිෙ 

්ෙන්න ම ඉන්්න එකම තීර්ේක්න... ඒ හින්ෙ මං කියන්්න ්ෙන්න ම 

එක්ක එකතු ්වො එකට ්මානව හරි ්ෙයක් පටං ෙන්න...” 

 

“ඒ කිව්්ව අක්්ක?” 

 

නූඩි තනූජා්ෙන් අහනව. 

 

“්ෙන්නම ෙැං පාස උනත් ඒ ්ෙවල් කරන්නෑ කියන තීර්ේ්න ඉන්්න... 

ඒකයි මං කිව්්ව...” 

 

“නූඩිනං ඉතිං ෙැනටම රසසාවක් කරනව්න අක්්ක... මං තමයි නිකංම 

ඉන්්න...” 

 

“ඒක ඉතිං මහා ්ොකු රසසාවක් ්න්මයි්න නංගි... අනික ්ේ 

්කල්ෙට මං හැමොම කියනව ්ේකිට ඒ රසසාව හරි යන්නෑ...” 
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“්කා්හාමටත් මං රසසා්වං අයිං ්වන්න කලිං මං නූඩිව එතනිං අයිං 

කරනව... මං අෙ ්ේ ්කල්ෙ ්හායා්ෙන ්ෙෙරට ම ආ්වත් ඒ හින්ෙ 

තමයි...” 

 

“ඇයි අක්්ක?” 

 

තරුෂි පුදුම්යන් ව්ේ මාරු්වන් මාරුවට ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ මූණට 

එ්ෙනව. 

 

“එ්හත් ්පාඩි ප්රශ්න වෙයක් තරු්වා... උඹත් හිටි්ය ප්රශ්න 

්ොඩක්න... ඉතිං උඹට කියන්න ්වොවක් හේබු්ණත් නෑ මට... ඒකයි 

අක්ක මට නවතින්න කියන්්න...” 

 

“අක්කනං කැේපස යයි්න... ති්යන රසසාවත් නැති කරෙත්තම කවුෙ 

ඉතිං අක්්ක ආ්ය ආ්ය අපට රසසා ්ෙන්්න...” 

 

තරුෂි ආ්යමත් අහනව. 

 

“රසසානං ්හායාෙන්න පුළුවං නංගි... ඒ උනාට ්කල්්ෙක්ට වැරද්දෙක් 

උ්නාත් එතනිං නැඟිටෙ ජීවි්ත් හොෙන්න හුඟක් අමාරුයි... 

වි්ශ්ෂ්යන් අ්ප් ව්ේ රටවල්වෙ... ඒ හින්ෙ එ්හම ්වන්න කලිං පුළුවං 

වීරිය ොෙ ්ල්ි්යං වට්ටටන්න ෙැරි විිහට නැඟිටින්නයි අපි වලිකන්න 

ඕන...” 

 

නූඩි විරාජ් සේ්ෙ කතාව තරුෂිට කිව්ව. විරාජ් කියන්්න කවුෙ 

කිය්නක තනූජා තරුෂිට පැහැිලි කරෙ දුන්න. 

 

“මං ඉතිං ඔච්චර හරියක් ෙන්නෑ්න නූඩි්යා... අ්න් පරිසසං ්වයං 

්කල්්ෙ... මාමෙ ෙන්නවනං අෙ ම උඹව නවත්ත ෙන්නව ්ෙෙර...” 

 

sinhalaebooks.com



 

 

“ේේේ... ෙැං මං කියන්නං අෙ මං නූඩිව හේ්ෙො කතා කරන්න ්ෙෙරට 

ම ආපු කාර්ේ...” 

 

ඒ පාර ්කල්්ො ්ෙන්න තනූජ්ෙ කතාව අහන්න සැදී පැහැදී 

ෙෝෙන ඉන්නව. 

 

“්කල්්ෙ උඹ ෙැං වැඩට ඇවිත් මාස තුනක් ඉවරයි... උ්ේ පඩිය ්ෙෙරට 

වියෙං කරන්න ්ෙන්නෑ කියෙ උඹ ම මට ෙවසක් කිව්ව. මතක්න්? මං 

හරිනං අඩුම ෝන උඹ එ්හනං ්ේ ්වද්දි පනසොහක්වත් ඉතුරු 

කරෙ ති්යන්න ඕන...” 

 

“ේේේ... ඔව් අක්්ක... හැටක් විතර ති්යනව ෙැං ්පා්ත්...” 

 

්කල්ෙත් උත්තර ්ෙනව. 

 

“හරි... ඒ කියන්්න තව මාස ්ෙකක්වත් වැඩට ආ්වාත් උඹට ෙක්ෂයක් 

ව්ේ අ්ත් ඉතුරු කරෙන්න පුළුවං... ඒක පැත්තකින් තියමු්කා ෙැං... 

තරූ නංගි්ෙන් ප්රශ්නයක් අහන්නෙ මං?” 

 

“්මාකද්දෙ අක්්ක?” 

 

“නූඩිේෙ ්ෙෙර හෙන කෑම ෙැන ්මානවෙ හි්තන්්න නංගිට...” 

 

“අේ්මෝ අක්්ක... නූඩිේෙ අේමට තරං රහට උයන්න අහෙ ෙං 

හතකවත් කාටවත් ෙෑ... නැන්ෙට ෙහන්න පුළුවන්නං මං ෙන්න එක ම 

්කනයි ඉන්්න...” 

 

“ඒ කවුෙ? ළඟ පාත ්ක්නක් ෙ?” 

 

“ේේේ... ළඟ ම තමා... ඔය ඉන්්න... නැන්ෙ එක්ක හැ්රන්න පුළුවන්නං 
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ඒ ්කල්ෙට ම විතරයි...” 

 

තරුෂි තනූජට නූඩිව ්පන්නනව. 

 

“නෑ... ඇත්තම ෙ? අ්ප් ්කල්ෙට රහට උයන්න පුළුවන් ෙ?” 

 

“ඔව් අක්්ක... ්මයා්න ඉතිං ්පාඩි කා්ෙ ඉඳං නැන්ේෙ ්හල්පේ... 

හත් අටසීයක් එන ොන ්ෙෙරකට හරි උයයි ්ේ ්ෙන්න තනියම...” 

 

“එ්හනං තවත් ්හාඳයි... ්මච්චර ්ද්දවල් පුළුවංකම ති්යද්දි ඇයි 

්කල්්ෙ උඹ අර ොමන්ට්ට ඉෙව්වට ආ්ව...?” 

 

“අක්ක මට කියන්්න ෝන ්ෙවල්වෙ උයන්න යන්න කියෙ ෙ?” 

 

්කල්ෙ හිනා්වවී අහනව. 

 

“ඔය ඇහු්ව කතාවක්... මං හිතන්නෑ නංගිෙ කවොවත් ේේ ෝන 

්ෙවල්වෙ උයෙ සල්ලි ෙන්නව ඇති කියෙ... නැන්ෙ ෙැක්ක ම ඒක 

කිව්වැකි මට...” 

 

“ේේේ... අක්ක හරි... ්කාච්චර ්පරැත්ත කළත් නැන්ෙ සත පහක් 

ෙන්නෑ...” 

 

“ඒක්න්... මට ්ේ අෙහස අෙ ආපු එකක් ්න්මයි... ්කල්ෙ අපට අර 

කෑම ්ෙනත් දුන්නු ෙව්ස... කන කන හැ්මෝම කිව්්ව එකම ්ද්ද... 

්ෙෙර ගිහිල්ෙත් මං කල්පනා කළා... අ්ප් ්ෙෙර අයත් වහ වැටිෙ ඒ 

කෑමවෙට... විහාරා ගිහානි උනත් මතක ඇති ්කල්්ෙ එො උඹට 

කියපුව...” 

 

“ේේේ...” 
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නූඩියි තරුෂියි ආසා්වන් අහන් ඉන්නවා. 

 

“අ්ප් ොමන්ට්ට එ්ක් ්කල්්ො පවා නංගි ්ේකිට කිව්ව සල්ලි ්ෙන්නං 

කෑම ්ෙනත් ියං කියෙ... හැමොම ්ම්හම අපට පිනට කන්න ්ෙනත් 

්ෙන්න එපා කියෙ...” 

 

තනූජා ්පාඩ්ඩකට කතාව නවත්තෙ ්කල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෙන් 

ඉන්නව. 

 

“්කල්්ෙ... අපි ොව ති්යන හුඟක් වටිනාකං අපට ්ප්න්නෑ... ඒව 

්ප්න්්න පිටිං ෙෙන උන්ට... හැෙැයි කරු්මකට අ්ප් හුඟක් උං තවත් 

එ්කක්්ෙ වටිනාකමක් ්පන්නන්න හරි අකමැතියි... තව පැත්තකිං 

ෙයයි ඒ වටිනාකේ ්පන්නෙ දුන්්නාත් ඒ්කං උන්ට ම අන්තිමට 

පාඩුවක් ්වයි කියෙ...” 

 

“ඒකනං සහතික ඇත්ත...” 

 

තරුෂි තනූජ්ෙ කතාව එක පයින් අනුමත කරනව. 

 

“ඒ හින්ෙ අහේ්ෙං හරි එ්හම වටිනාකමක් ්පන්නෙ ්ෙනවනං 

කවුරුම හරි අපි ඒ ෙැන ්පාඩ්ඩක් හිතන්න ඕන... ඒත් අ්ප් වටිනාකං 

අපට ්ප්න්නැති හින්ෙ අපි අනික් පැත්තට ඒ මිනිසසුන්ට 

හිනා්වනව...ම්ෙ ්මාන වටිනාකමක් ෙ මුංට පිසසු කියෙ... අනික් අතට 

නංගි අපි ඒ ්ද්දවල් නිකං මිනිසසුන්ට ්ෙන්න ්ෙන්න ඒ්ක වටිනාකමත් 

අන්තිමට නැති ්වො යනව” 

 

“ේේේ...” 

 

“වටිනාකම හරියට ්ත්රුං අරං ඒක ඉසසරහට අර්ෙන ගිය 
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මිනිසසුන්ට තමා අෙ අපි කියන්්න ඉහළ ්ප්ේ ව්යාපාරික්යා කියෙ... 

නංගිෙ ෙන්නැතුව ඇති... මං ටිකක් ෙන්්නත් මං ක්ේ ්කාමස නිසා... 

අ්ප් බිසනස උෙන්නපු සේ අපට ඉසසර හරියට ්ේ ෙැන කියනව... අෙ 

ෙංකා්ව ඉහළ ම තැන්වෙ ඉන්න හුඟක් ව්යාපාරික්යා හිතාෙන්න ෙැරි 

තරං පහළ තැන්වලිං ඒ ෙමන පටන් ෙත්තු අය... අෙ තට්ටටු ොණක 

බිල්ඩින් රට පුරා ෙහ්ෙන බිසනස කරන හුඟක් අය ්ප්මන්ට්ට එ්ක් 

්රි විකුණෙ ඒ ෙමන පටන් ෙත්තු අය...” 

 

“අක්ක එත්කාට නූඩිට කියන්්න කෑම බිසනස එකක් පටන් ෙන්න 

කියො...?” 

 

තරුෂි ඒ පාර ප්රශ්නාේථයකුත් මූ්ණ ඇඳ්ෙන තනූජා ිහා ෙෙනව. 

 

“ඔව් නංගි... ්පාඩියට හරි...” 

 

“අ්න් ්ම්හනං කෑම කඩ හරියන්නෑ අක්්ක... අ්ප් ෙමට ්මාන කෑම 

කඩ ෙ? 

 

“මං කිව්වෙ ෙැං ේේ ොෙන්න කියෙ... අ්ප් අහළ පහළ මිනිසසුන්ට 

්කා්හාමටත් අ්ප් ්ද්දවල් වටිනව අඩුයි... අ්ේ කරන්නත් ෙයයි... 

මිනි්හක් හැ්ෙයි, ්ොඩ යයි කියෙත් ඊරිියයි.... ඉතින් ්කා්හාමටත් 

ේේනං ඔය වැ්ඩ් පටං ෙන්්නක වැඩක් නෑ තමයි... ෙැං හිතන්න්කා 

නංගිෙ... මං අ්ප් ්ෙෙර ඉරිෙ මට නිවාඩු හින්ෙ ක්ොස කරනව... ඒ 

උනාට අහළ පහළ හුඟක් ළමයිව අේමෙ මං ළඟට එවන්නෑ... හැෙැයි 

අන්තිමට ක්ොස එ්ක් ්ත්රුන්නෑ කියෙ ඒව අහෙන්න මං ොවට 

එවනව... ඔන්න ඔ්හාමයි අ්ප් මිනිසසු...” 

 

“අක්ක කියන කතාව හරි... ඒත් ්වන ්කා්හවත් කඩ කරන්න තරං 

්කා්හෙ අක්්ක අපට සල්ලියක්...?” 
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“ඒක තමයි අපට ති්යන ්ොකුම ප්රශ්්න... නංගිට ්පාඩියට හරි කෑම 

කඩයක් ොනවනං වතුපිටිවෙ තමයි ෙැං ති්යන ්හාඳ ම තැන... ොමන්ට්ට 

එ්ක් අ්ප් ්කල්්ො ටික උනත් අනිවාේ්යන් ෙන්නව රහ ෙන්න හින්ෙ... 

මුෙ ටික අමාරුයි තමයි... අල්ෙං ගි්යාත් ්ොඩ... ඒ පැත්්ත ්කාච්චර 

කෑම කඩ තිබ්ෙත් ්හාඳ ඉල්ලුමක් ති්යනව... අනික අ්ප් ්කල්්ො ම 

කියනව්න නූඩි්යා ඒ හුඟක් කෑම කඩවෙ කෑම ්ම්ෙෝ රහක් නෑ 

කියෙ...” 

 

“ේේේ... ඒ උනාට ඉතිං අ්ත් ්ොකු සල්ලියක් නැතුව අත ෙහන්න 

ෙෑ්න අක්්ක... අන්තිමට අ්ත් තිබ්ෙ සල්ලි ටිකත් නාසති ්වන එක 

විතරක් උ්නාත්...” 

 

“බිසනසනං ඉතිං එ්හම තමයි ්කල්්ෙ... අවධානමක් ෙන්න ්වනව. 

හැෙැයි තමන්ට ආත්ම විශ්වාසයක් ති්යනවනං තමං ෙැන, තමං 

කරන්න යන ්ද්ද ෙැන... ඒ ්වනු්වන් කැප්වන්න ෙෑසතියිනං කරන්න 

ෙෑයි කියෙ ්ද්දවල් නෑ...” 

 

“ේේේ...” 

 

“මං කියන්නෑ ්හට ගිහිං ්කා්ේ හරි කඩයක් ොපං කියෙ... අපි ෙෙමු 

තව මාසයක් ්ෙකක්... තව කීයක් හරි එකතු කර්ෙන පටං ෙනිං 

්කල්්ෙ... උඹට කවොවත් වරින්නෑ... අනිවාේ්යන් හරි යනව. මාත් 

පුළුවං ඕන උෙව්වක් කරනව උඹට...” 

 

“නූඩි ්ෙයක් පටං ෙන්නවනං ඉතිං මාත් ඒ ්වනු්වං මට පුළුවං ඕනම 

්ෙයක් කරනව... ඒ්ක ්ෙකක් නෑ අක්්ක...” 

 

“ේේේ... ඒක්න්... අපි කවුරුත් ඉන්නව ්කල්්ෙ උඹ එක්ක... ්ේ ්කල්ෙ 

ෙැං උඹ එක්ක ම ඉන්නව. ්කා්හාමටත් විශ්වාසවන්ත්යක් ළඟින් ම 

ඉන්න ඕන ්ේ ෙමන යන්න... උඹ ්හාඳට හිතෙ වැ්ඩ් පටන් ෙනිං... 
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එත්කාට ආ්ය ්ෙන්නට ම එක එකා ොව වැටි වැටී රසසාවල් 

්හායන්න යන්න ්ෙයක් නෑ... හි්ත් නිෙහ්ස උපරි්මන් තමං්ෙ ්ද්ද 

්වනු්වන් කැප්වන්නයි ති්යන්්න... අනුන්ට කඹුරනවට වඩා ඒක 

ෝහන් සේපතයි...” 

 

“ෙෙමු්කෝ ෙෙමු්කෝ...” 

 

ඒ පාර නූඩියත් හීනියට ව්ේ හිනා්වනව. 

 

“ේේේ... යන ෙමන් මං නැන්ෙෙටත් කතා කරන්නං්කෝ... උඹ ෙැං ්ේ 

තප්ප්ේ ඉඳෙ උ්ේ බිසනස එක ඔළු්වන් ප්ෙෑන් කරපං... ඒක ඉහළට 

ම ියුණු ්වනවා කියන විශ්වා්ස ඉඳං අනාේත් ෙැන හීන ෙැකපං... හරි 

කා්ෙ ්වන්කාට බිසනස එක ෙැන ඇ්ඳන්න ඕන චිත්්ර උ්ේ ඔළු්ව 

ඇඳිෙ ති්යයි...” 

 

“ේේේ...” 

 

නූඩි කල්පනා්වම ඔළුව වනනව. ්කල්ෙ ෙැනටම හීන ෙකින්න පටන් 

අරන්. 

 

“අනික තරූ නංගි... ඔයත් ්ේ තප්ප්ේ ඉඳං නූඩිට ්කා්හාමෙ උෙව් 

්වන්න පුළුවං කියන එක ෙැන කල්පනා කරන්න... ඒ බිසනස එක ෙැන 

හිතිං මවාෙන්න... ඒක නූඩි්ෙ විතරක් ්න්ේ... ඔයාෙ ්ෙන්න්ෙ ම... 

්ෙන්න ම එක්ක ්කා්හාමෙ ෙමනක් යන්්න කියන එක ෙැන 

හිතන්න... ්වනස විිහට, අලුත් විිහට හිතන්න... ඔයත් නූඩිත් එක්ක ම 

හීන ෙකින්න පටන් ෙන්න...” 

 

“හරි අක්්ක...” 

 

තරුෂිත් උත්තර ්ෙනව. 
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“්වච්ච ්ද්දවල් ෙැං ්වො ඉවරයි... අතී්ත ්වනස කරන්න අපට ෙෑ 

්කල්්ෙ... ෙසසන මතක විතරක් හි්ත් තියාෙනිං. වැරිච්ච තැන්වලිං 

ඉ්ෙන ෙත්තු පාඩං ඔළු්ව තියාෙනිං... වේතමා්න ජීවත් ්වන ෙමං 

අනාේත් ෙැන හීන ෙැකපං... ඒ හීනවෙට පණ ්ෙන්න මහන්ි ්වයං... 

අේම්ෙ හිතටත් ඇත්තට ම සැනසීමක් ෙැ්ෙයි ්කල්්ෙ එොට...” 
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තනූජා එො ආපහු යන්න ගි්ේ ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම හිත්වෙට අලුත් 

ෙෝපා්රාත්තුවක් දීො. ්කල්්ො ්ෙන්නට ම අලුතින් හීන ෙකින්න 

පුරුදු කරො. තනූජා කිව්වත් ව්ේ ම ්කල්්ො ්ෙන්න පුදුම තරේ 

ආසා්වන් ඒ තප්ප්ේ ඉඳන් ම හීන ෙකින්න පටන් ෙත්තා. ්මාකෙ 

්කල්්ො ්ෙන්නට ම එතනින් එහාට හිතන්න ්වන මහා ්ොකු ්ද්දවල් 

තිබුන්නෑ. හිතට අසවැිල්ෙක් ෙැ්ෙන හැම තප්ප්ේක ම ඉතින් 

්කල්්ො ්ෙන්න තනි තනියම ඒ හී්න ෙකිනව. 

 

තනූජා කිව්ව ව්ේ ම නූඩි හිතපු තරමට ෙරුණු ්ෙයක් පහුවො ොමන්ට්ට 

එ්ක් ි වු්ේ නෑ. විරාජ් සේ ්කල්ෙව ්ෙන්නෙ මුකුත් ඇහු්වත් නෑ. 

්කල්ෙත් ඒ ෙැන හිටි්ය ටිකක් පුදු්මන්. ඒත් ්කායි ්වොවක ම හරි 

ආ්යමත් ්ේ ප්රශ්්න ඇ්ෙයි ෙ කියන ෙය ්කල්ේෙ හි්ත් තිබුණා. 

නිේමො මිස ්කල්ෙව ්හායා්ෙන ආ්ව ්කල්ෙ එ්හම හි්ත් 

්ෙගිඩියා්වන් ම වැඩ අස්ස හිර්වො ඉන්න ්වොවක. නිේමො මිස 

ෙකිද්දි ම ්කල්ේෙ හිත ආ්යමත් ෙැ්හන්න පටන් ෙත්තා. 

 

“්කල්්ෙ, උඹ එො ඉරිෙ ආවෙ?” 

 

නිේමො මිස රහින් ව්ේ අහද්දි නූඩි මුකුත් ම ්නාකියා ෙෝෙන 
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හිටියා. 

 

“සේට හිසි ෙමනක් වැටුණ කියෙ උඹට ්සාරි කියන්න කිව්ව 

්කල්්ෙ...” 

 

නිේමො මිස එ්හම කියද්දි ්කල්ේෙ හිතට ෙැනු්ණ පුදුම තරේ 

සැනසීමක්. ්කල්ෙත් ඉරිො ආ්ව නැති වෙක් අඟවන්නැතුව ම කතා 

කළා. 

 

“අ්න් ඒකට කමක් නෑ මිස... අපට ව්ේ ්න්මයි්න. සේෙට ්කාච්චර 

වැඩෙ?” 

 

“අන්න ඒක්න ්කල්්ෙ... උඹ අනික් ්කල්්ො ව්ේ ්න්මයි... ඕන 

්ෙයක් ඉක්මනට ්ත්රුං ෙන්නව. ්කා්හාමටත් සේට හරියන්්න උඹ 

ව්ේ ්කල්්ෙක් ම තමයි...” 

 

නිේමො මිස කියද්දි ්කල්ෙ තනියම හිත යටින් හිනා්වනව. නිේමො 

මිසුත් ්කල්ෙව අන්ෙන්න හිතා්ෙන ්කල්ෙව මුරුංො අත්්ත තිය තිය 

අ්න් ්ේ ව්ේ ්ොං ෙහක් කියෙ හිත ඇතු්ළන් ්කල්ෙ ෙැන හිතනව. 

අනික් ්කල්්ො ඔය අත්ර නිේමො මිස්ෙයි, නූඩි්ෙයි කතාව 

්මාකක්ෙ කියෙ ්කාකේ පාන හින්ෙ නිේමො මිස ඉක්මනට ම එතැනින් 

යන්න යනව. ්කල්ෙට හි්ත් තිබුණ හැම ෙරක් ම සැහැල්ලු වුණා ව්ේ 

හැඟීමක් ෙැ්නන්න පටන් ෙන්නව. 

 

“්කල්්ෙ... අෙ ්ොළහට උඹේෙ ප්රතිඵෙ ොෙලු... ෙැලු්ව නෑ්න? 

්කා්හ ෙෙන්නෙ ඉතිං උඹ ොව ්ෆෝන් එකක්වත් නෑ්න...” 

 

“අ්න් ඔව් අක්්ක... අනික ඕක ෙැලුවයි කියෙ ඇති වැඩකුත් නෑ්න...” 

 

්කල්ෙ හිනා්වනව. 
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“අං්ක මතකනං කියහං... ම්ෙ එ්කං ෙෙමු... උඹ කැමතිනං විතරයි 

හැෙැයි...” 

 

“අ්න් මට ඕ්ක හංෙන්න ්ෙයක් තියනවයැ ඉතිං අක්කට...” 

 

්කල්ෙට තාමත් විභාෙ අං්ක කටපාඩේ. ්කල්ෙ විභා්ෙට ලියද්දි 

සෑ්හන වුවමනා්වන් පාඩේ කරෙ තමයි විභාෙ අං්ක මතක 

තියාෙත්්ත. ඉතින් ්කල්ෙ ගිරවි ව්ේ තනූජට විභාෙ අං්ක කියනව. 

 

“උඹට මතක හිටින්නෑ, විභාෙ ලියන්න ෙෑ කියන්්න ්ොරු්න ෙං... 

අපිටවත් ඔ්හාම මාස ොණක් මතක හිටින්නෑ විභාෙ අංක...” 

 

තනූජා එ්හම කිය කියාම ්ෆෝන් එ්කන් ්කල්ේෙ ප්රතිඵෙ ෙෙන්න 

හෙනව. 

 

“ේේේ... උඹ කිව්ව හරි තමයි ්කල්්ෙ...” 

 

තනූජා ්ෆෝන් එක ිහා ෙෝෙන ම මුමුණනව. 

 

“්කා්හාමෙ අක්්ක...? මං ප්රතිඵෙ ෙෙන්්නවත් නෑ කියෙ හිටි්ය. 

අක්ක හින්ෙයි ෙැලු්වත්... මං ඔක්්කාම ්ෆේල් ්වො තිබ්ෙත් අමුතු 

දුකක් නෑ ඉතිං මට...” 

 

“එ්හම ්ෆේල් නෑ ්කල්්ෙ... ෙණං, විද්දයාව, ඉංේරීි තුනමනං ්ෆේල්... ඒ 

උනාට උඹට C තුනක් ම ති්යනව. උඹ කියන තරේම උඹ නරක නෑ... 

බුද්දධාෙම, නැටුේ, ්සෞඛ්ය C. අනික් තුන S. ණයට ඒ ්ේවල් කරන්න 

උනත් ෙැරි කමක් නෑ මං ෙන්න තරමිං...” 

 

“අේ්මෝ ඔය මට ඉහටත් උඩිං අක්්ක... ණයනං ඕන්නෑ... ඕව 
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්ෙවාෙන්න ෙැරි උනා ම ඊට වඩා දුකයි ඊට පස්ස...” 

 

්කල්ෙ හිනා්වනව. 

 

“උ්ේ හිත මාර හයියයි ්කල්්ෙ උඹත් ්නාෙන්නව උනාට... උඹට උඹ 

්ෆේල් කියෙ ොණක්වත් නෑ... අනික උඹ කලින් ම අරං තිබ්ෙ තීරණ 

ඔක්්කාම තාමත් එ්හේම ්කලිං...” 

 

“අපි එ්හමයි... අ්ප් නෑ්න ඔය වැ්නන තීරණ...” 

 

්කල්ෙ ආ්යමත් හිනා්වනව. 

 

“්ේ... මං අර කිව්ව බිසනස එ්ක් වැ්ඩ් ෙැන කල්පනා කරෙ ෙෙහං... 

උඹ ්හාඳයි ්කා්හාමත් ඒ ව්ේ ්ද්දවල්වෙට කියෙ මට ෙැං ්හාඳට ම 

හි්තනව...” 

 

“ඒ ්මාකෙ ඒ?” 

 

“ඒ්කං වැඩක් නෑ උඹට... උඹ මං කිව්්වක ෙැන හිතහං්කෝ... ඒ ඇති...” 

 

“ඊ්ය ඉඳං ම හිතනව ඒ ෙැන නං මං...” 

 

“අ්න් ඇත්තමෙ ්කල්්ෙ... මට ඇත්තටම සතුටුයි... හිතපං හිතපං... අර 

්ෙවෙය්ෙ ප්රශ්්නත් ෙැං ටික ෙවසකට ්ශ්ප්්න්... තව කීයක් හරි 

එකතු කරෙේමු අපි ්ේ ටි්කත් වැඩට ඇවිත්... ්හාඳ ්කල්ෙ...” 

 

“ේේේ... අක්ක ඊ්ය කිව්ව විිහට මට ඇත්තට ම ආස හිතුණා හරි 

ගියත් ්නාගියත් කරෙ ෙෙන්න... අක්ක්ෙං උෙව්වක් ඕන හැෙැයි මට...” 

 

“කියපං ්කල්්ෙ... ඕන ්ෙයක්...” 
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“්ේකට ්මානව ්කා්හාම ඕන ්වයිෙ කියෙ මට ඇත්තට ම ්ොකු 

්ත්රුමක් නෑ...අක්කට ්පාඩ්ඩක් ්හායෙ ෙෙෙ කියන්න පුළුවන්නං 

්ොකු උෙව්වක්... මටත් ්පාඩි අෙහසක් ෙත්තැහැකි එත්කාට... මාත් 

පුළුවං පුළුවං විිහට ්හායෙ ෙෙන්නං...” 

 

“උඹ ඔ්හාම කියද්දි මටත් ආසයි... මං උඹට කිව්වට කිව්වට හිතු්ව නෑ 

්ම්හම උඹ උනන්දු ්වයි කියෙ... මං උඹට ඒ විසතර ටික ්හායෙ 

්ෙන්නං... ආ්ය නිවාඩු පාඩු්ව හේ්ෙමු්කා අපි තුන්්ෙනා ්ේ ෙැන 

කතා කරන්නත්... ්ම්හි ්වොවක් නෑ්න අපට එච්චර හරියක් කතා 

කරන්න...” 

 

“හරි අක්්ක...” 

 

එ්හම කියා්ෙන ම ්කල්ෙ ආපහු මැෂිම ොවට යනව. ෙැන් ඉතින් 

කන්න ්ොන්න ගියත්, නිොෙන්න ගියත්, ්පාඩි වි්ව්කයක් ෙැබුණත්, 

ෙස එකක ගියත්, මැෂි්ම මහන්න ගියත්, ්මානව කරන්න ගියත් 

්කල්ේෙ ඔළු්ව වැඩ කරන්්න එක ම එක ්ෙයයි. ඒ තනූජා අක්ක 

්කල්ේෙ ඔළුවට ොපු කෑම බිසනස එ්ක් කතන්ේේ. තනූජා ෙකින්න 

කියපු ඒ හී්නට ්කල්ෙ ෙැන් හැම්ද්දට ම වඩා ආේේ කරන්න පටන් 

අරන්. ්පාඩියට හරි වැ්ඩ් පටන් ෙන්න ෙැන් ්කල්ෙට ආසයි. 

 

්කල්ේෙ හිතට වෙ දුන්න ්ොකු ම ප්රශ්්න තමයි ්පාඩියට හරි 

්කා්හෙ ක්ඩ් පටන් ෙන්්න කිය්නක. තනූජා කිව්ව ව්ේ වතුපිටිවෙ 

ම වැ්ඩ් පටන් ෙන්න තිබුණනේ ්හාඳයි කියෙ ්කල්ෙටත් හි්තනව. ඒ 

වුණාට තැනක් ්හායාෙන්්නක තමයි ්ොකුම ප්රශ්්න. මිනිසසුන්ට 

්ල්ි්යන් පහසු්වන් එන්න යන්න පුළුවන් තැනක් ්වන්නත් ඕන. 

නැත්නේ ඇතුළකට ්වන්න ොපු අලුත් ක්ඩ්කට මිනිසසු අද්දෙෙන්න 

අමාරු ්වයි කියෙ ්කල්ෙ තනියම හිතනව. 
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පාරට කිට්ටටු තැනක් කුලියට, ෙද්දෙට වුණත් ්ල්ි ොණකට ෙන්න 

ෙැරි්වයි කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. පටන් ෙත්තම සමහරවිට කුලිය 

්ෙවා්ෙන යන්න ෙැරිකමක් නැති ්වයි. ඒ වුණාට අ්ත් ති්යන්්නත් 

්පාඩි ොණක් හින්ෙ ්කල්ෙ ආ්යමත් හිතින් කඩා්ෙන වැ්ටනව. 

තැනක් ්හායාෙන්්නක ෙැන කාටත් කලින් තාත්ත එක්ක කතා කර 

ෙත්තනේ ්හාඳයි කියෙත් ්කල්ෙට හි්තනව. 
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හත්ෙව්ස ෝනන් පස්ස පුංචේමෙ ආපහු ගියා ම කිව්ව විිහට ම 

තරුෂි නූඩිේෙ ්ෙෙර නවතින්න ආවා. පුංචේම්ෙ නේ හිත තිබ්්ෙ ම 

්කල්ෙවත් එක්කර්ෙන ම යන්න. ඒත් ්කල්ෙ කිව්ව තව ටික ෙවසක් 

ඉඳෙ ම පුංචේමේෙ ්ෙෙර එන්නේ කියෙ. කිව්වත් ව්ේ ම 

පුංචේමේෙ ්ෙෙරට යන්න කලින් ඉසසරහට ්මාකෙ කරන්්න 

කිය්නක ෙැන නිවිහැනහිල්්ෙ කල්පනා කරෙ තීරණයක් අර්ෙන ම 

යන්නයි ්කල්ෙට ඕන වු්ේ. 

 

තරුෂි්ෙ සාමාන්ය ්පළ ප්රතිඵෙත් නූඩිට වඩා ්ොකු ්වනසක් 

තිබුන්නෑ. හැෙැයි ්කල්ෙට ෙණංවෙට S එකක් තිබුණා. තව ්වනසකට 

කියෙ තිබු්ණ බුද්දධාෙමටයි, ිංහෙවෙටයි තරුෂිට B ්ෙකක් තිබුණ 

එක විතරයි. කරනවනේ ඒ ්ෙවල් කරන්නත් ්කල්ේෙ ප්රතිඵ්ල් ඇති. 

ඒ වුණාට නූඩි ව්ේ ම ඒ ්ේවල් කරන්නෑ කියන තීර්ේ ම තමයි 

්කල්ෙත් හිටි්ය. 

 

උ්ද්ද වැඩට යන්න නූඩි ඇහැ්රන්කාට ම තරුෂිත් ඇහැ්රනව. 

නූඩිේෙ අේම්ෙ වැඩවෙට උෙව් ්වන එක තමයි ඉතින් ්කල්ේෙ 

්ොකු ම රාජකාරිය වු්ේ. ්කාච්චර එපා කිව්වත් ්කල්ෙ ඒව කනකට 

ෙත්්ත නෑ. නූඩි ්ේ ව්ට්ටට තාත්තත් එක්ක කර්ෙන ආපු වෝව 

වැඩ ටිකත් පස්ස තරුෂි ම භාර ෙත්තා. ඒ ්ද්දවල් එක්ක ෙවස ්ේවද්දි 
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්කල්ෙට ්ොකු පාළුවක්, තනිකමක් ෙැනු්ණත් නෑ. ෙවස ්ෙවිෙ යනව 

්ත්රු්ණත් නෑ. ෙවින් ෙවස අන්ති්ේ තරුෂි නූඩිේෙ ම පවු්ෙ 

සාමාජිකාවක් ෙවට ඉ්බ් ම පත්්වො තිබුණා. 

 

“්කල්්ෙ... අෙ අ්ප් පුංචචේමෙ ඇවිත් ගියා...” 

 

ෙවසක් නූඩි වැඩ ඇරිො එනකන් මඟ ෙොන හිටපු තරුෂි ්ෙෙරට 

්ොඩ්වන්නත් කලින් ම ්කල්ෙට කියනව. 

 

“ඉතිං ්මා්කෝ ්ේ මූණ නිකං මගුල් ්ෙයක් ව්ේ... උඹ එ්හ නවතින්න 

යනව කියෙනං කියන්්නපා ඈ...” 

 

්කල්ෙත් ්නෝක්කාඩු්වන් ව්ේ කියනව. 

 

“නෑ... නෑ... ්පාඩි සුෙ ආරංචියක්... ඒකයි...” 

 

“්මාකද්දෙ ්කල්්ෙ?” 

 

නූඩිත් ඉස්තෝප්පු්ව ම ්ව්වැල් පුටුවකට ෙර ්වනව. තාත්තත් 

එ්හේම ම තව පුටුවකට ෙර ්ෙනව. 

 

“සුෙ ආරංචියක්... ්මාකද්දෙ අප්්ප් නූඩි ්ෙෙරට එනකල් ම අපටවත් 

්නාකියපු සුොරංචිය?” 

 

්ොර උළුවස්සන් අේමත් ඉස්තෝප්පුවට එ්ෙනව. 

 

“නූඩි්ෙ බිසනස එක පටන් ෙන්න තැනක් හේබුණා...” 

 

්කල්ෙ හරි සතුටින් හිනා්වවී කියනව. 
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“අ්න් ඒ ්කා්හෙ ්කල්්ෙ? ළඟ පාත ෙන්න කියන තැනක් ෙ? නැත්තං 

පුංචේමෙ ෙන්න තැනක් ෙ?” 

 

“නූඩි වැඩිය කැමැත්්තං ඉන්්න ්කා්හ ක්ඩ් පටං ෙන්න පුළුවන්නං 

ෙ?” 

 

උත්තරයක් ්නාදී ම ්කල්ෙ ආපහු ප්රශ්නයක් අහනව. 

 

“කැමැත්්තංනං හිටි්ය ඉතිං ොමන්ට්ට එක කිට්ටටු්වං පටං ෙන්න... 

තාත්තත් කිව්ව්න එ්හ ්පාඩි තැනකත් ෙර කුලියක් ඇති කියෙ...” 

 

“ේේේේ... ඒ ප්රශ්්න එ්හනං විසඳුනා කියෙ හිතාෙන්න ඔන්න 

ෙැං...වතුපිටිවලිං ම තැනක් හේබුණා... ඉසපිරිතා්ෙයි ොමන්ට්ට හරියයි 

අත්ර ම ව්ේ... පාර අයි්නමයි...” 

 

“අ්න්...” 

 

නූඩියා ඒ පාර හූල්ෙනව. 

 

“අ්න් කුලිය ්ොකු ොණක් කියයිෙ ්කල්්ෙ? නැත්නං ්ෂෝක් තැන... 

ොමන්ට්ට එකටත් කිට්ටටුයි... ඉසපිරිතා්ෙටත් කිට්ටටුයි...” 

 

“අ්න් නෑ ෙං ්කල්ෙ... මං කිව්ව තැන අ්ප් නැන්ෙේෙ... එයාෙ ටික 

කෙකට කලින් ්ෙෙරම පාරට කිට්ටටු කරෙ තරමක කඩ කෑල්ෙක් හැදුව 

කුලියට ්ෙන්න... කට්ටටියක් ්ත් කඩයක් තමයි පහුගිය ටි්ක් එතන කර 

කර හිටි්ය... මං ඉතිං අෙ පුංචේම ආපු ්ව්ල් ඇහුව අ්ප් ්ම්හම 

අෙහසක් ති්යනව පුංචේම ෙන්න තැනක් ති්යනවෙ කා්ෙ හරි ඒ 

කිට්ටටුව කියෙ...” 

 

“ඉතිං...?” 
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“ඒ ්ත් ක්ඩ් කරපු මිනිසසු ්ේ මා්ස එ්හං යන්න යනවලු... පුංචේම 

කියනව ඉතිං අපට ඒ්ක ම කරන්නලු... ්ොක්කයිය ්ජාබ්්ෙක 

කරන්්න ්කාළඹ නැවතිො... ්පාඩ්ඩයියත් කැේපස්න්... නැන්ෙ 

කියනව තනි්යං ්ෙෙරට ්වො ඉඳෙ එයාටත් පාළුයිලු... අපි එ්හ අ්ප් 

වැ්ඩ් පටං ෙන්නවනං ඒකම ඇතිලු එයාට කුලියට... නූඩිේෙ කෑමවෙට 

මිනිසසු වහ වැටුන්නැත්තං තමයි පුදු්ම කියෙ පුංචේමත් කියනව...” 

 

“ේේේ... එ්හම ෙන්න කියන තැනක ඔ්හාම ්ෙයක් පටං ෙන්නවනං 

ඉතිං අපටත් ෙයක් නෑ... මාත් ්ේ මුකුත් ්නාකිය ්නාකිය හිටියට ේේ 

උන්්න තැන තැන ්කා්හාමෙ ්කල්්ො ්ෙන්්නක් කිව්වට ඔ්හාම 

වැඩක් පටංෙන්්න කියෙ...” 

 

නූඩිේෙ අේම කියනව. 

 

“ඒකනං ඇත්ත කතාව... මාත් මුකුත් ්නාකිව්වට තනි හිතට ඒ ෙැන 

කල්පනා කර කර උන්්න... ඔ්හාම තැනකනං ෙයක් නෑ තමයි... 

කුලියක් මලියක් උනත් ෙෙෙ ්මාකක් හරි කරන්න ෙැරියැ...” 

 

“ේේේ... පුංචේම කිව්වට අපි කුලියක් ්නා දී ම ඉන්්නක හරි නෑ්න 

තරු්වා... පුළුවං විිහට ්මාකක් හරි කරමු අපි...” 

 

නූඩිත් කියනව. 

 

“මාත් පුංචේමට කිව්ව එ්හම... නැන්ෙ කියනව එ්හම ්ෙන්න ඕනමනං 

මුලිං වැ්ඩ් අල්ේෙන පස්ස ඒ ෙැන ෙෙමු කියෙ... මාස තුනක් එයා 

ෝන ෆේරී කිව්ව... එ්හම ෙැයිනං ්ෙනවා කිව්ව ්වන කාට හරි...” 

 

තරුෂි හිනා්වනව. 
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“අේ්මෝ... එ්හනං ඒ ප්රශ්්නත් හරි... ඕක තමයි ම්ෙ හිතට තිබුණ 

්ොකු ම ෙර... ්මානවා හිතන්න ෙත්තත් කැරකිෙ ඇවිල්ෙ ඔතන ම 

තමයි මං හැමොම නවතින්්න...” 

 

නූඩි ්ොකු සුසුමක් ්හළො හි්ත් තිබ්ෙ සැහැල්ලු කර ෙන්නව. 

 

“ේේේ... ෙැං එ්හනං නිෙහ්ස එතනිං එහාට හිතන්න පටං ෙනිං්කෝ... 

අපි ෙෙන ඉරිෙ ිහාට පුංචේමේෙ ්ෙවල් පැත්්ත ගිහිං තැනත් 

ෙෙෙම එමු...” 

 

“මාත් ඔය ොමන්ට්ට ්කරුවාවට වඩානං කැමතියි ්ේ වැ්ඩ්ට... මටත් 

පුළුවං ්ෙයක් කරහැකි්න... මාත් එන්නං ඉරිෙ ඒ පැත්්ත ගිහිං එන්න...” 

 

නූඩි්ෙ අේමත් කියනව. 

 

“ේේේ... යමු නැන්්ෙ... පුංචේමත් හරි ආස ්වයි... එයත් පාළු්වංම්න 

ඉන්්න්... මාම වැඩට ගිහිං එනකං තනි්යේම තමයි... හැමොම කියනව 

මටත් උඹ ව්ේ ්කල්ෙක් හිටියනං කියෙ...” 

 

“ෙැං ඉතිං එක ්කල්ෙට ්ෙකක් ම ගියා ම පුංචේමට ්කල්්ොත් එපා 

්වයි...” 

 

තාත්ත එ්හම කියා්ෙන ම කිරි කිරි හඬ ්ෙන ්ව්වැල් පුටු්වන් 

නැඟිටිනව. 

 

“අෙ ්ෂෝක් එකට හඳ පායො... පන්සෙ පැත්ත ෙොන කල්පනාවක් 

ොන්න කියාපු ෙවස...” 

 

එ්හම කියා්ෙන තරුෂි්ෙත් අතින් ඇේෙන ම නූඩියත් හි්ත් 

්තර්පන ්ොකු සතුටකුත් එක්ක ්ේ ඇතුළට රිංෙ ෙන්නව. 
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කතා කරෙත්තත් ව්ේ ම නූඩිෙ ඊළඟ ඉරිෙ වතුපිටිවෙ පුංචේමේෙ ්ෙෙර 

යනව. ්ෙෙරට ගිහිල්ෙ තැන ්මාන ව්ේ ෙ කියෙ ෙොෙන්නකල් ්කල්ේෙ 

හිතට නිවනක් නෑ. තනූජා අක්කත් වතුපිටිවෙ හන්ි්යන් ්කල්ෙන්ට එකතු 

වුණා. හන්ි්ය ඉඳන් පුංචේමේෙ ්ෙෙරට යනකල් කට්ටටිය ගි්යත් පයින් ම 

යි. 

 

“ඔන්න ්කල්්ෙ... යමිං ෙමං ව්ට්ට පි්ට්ට ති්යන කෑම කඩ ටිකත් ෙෙං ම 

පෙයං... ඉසසරහට ඒ තමයි උ්ේ තරෙකාර්යා...” 

 

හන්ි්යන් ෙමන පටන් ෙද්දි ම තනූජා නූඩි ිහා ෙෙෙ කියනව. 

 

“අක්ක මාව ෙය කරනව ඒ පාරනං...” 

 

නූඩි ඇස ්ෙඩි ්ෙකත් ්ොකු කර්ෙන පාර අයි්න ම ති්යන කෑම කඩයක් 

ිහා ෙෙන් ඉන්නව. 

 

“කඩ ්ොකු උනාට ෙය්වන්්නපා ්කල්්ෙ... වැඩ ්ොකුනං තමයි අපි 

ෙය්වන්න ඕන... ව්රං්කා... නැන්්ෙ... විනාඩි පහක් ්ෙනවෙ අපි ්ෙන්නට... 

නැන්ෙෙත් එන්න්කෝ...” 

 

තනූජා ්කල්ේෙ අතිනුත් ඇෙන් ෙඩ ෙඩ ොෙ අර නූඩි ෙෝෙන හිටපු ක්ඩ් 

අතුළට රිංෙ ෙන්නව. ්කල්ෙත් තනූජා පස්සන් ඇිෙ යනව. ක්ඩ් එළි්යන් 

්ප්නවට වඩා ඇතුළට ගියා ම තව ්පනුමයි. ්ේස හත අටක් ම ති්යනව 

ඇතු්ළ මිනිසසුන්ට කෑම කන්න ඉඳෙන්න පුළුවන් විිහට ෙෑසති කරපු. එක 

්ේ්සක පුටු හයක් විතර තියෙ ති්යනව. ඒ ්වෝවත් ්ේස හතරක විතර 

ම මිනිසසු හිටිය. 
 

තනූජා කැෂියේ එක පැත්තට කිට්ටටු ්වනව. ්කල්ෙත් නූෙ ව්ේ ඒ 

පස්සන්මයි. 
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“රයිස ති්යනවෙ?” 

 

තනූජා ක්ඩ් කෑම ්ෙන්න හිටපු මනුසස්යක් ිහා ෙෙෙ අහනව. 
 

“තාම ොන්න පටං ෙත්්ත නෑ...” 

 

මිනිහත් ෙමෙ අරින්නා ව්ේ උත්තර ්ෙනව. 
 

“නැන්ෙෙ ඔ්හාම ඉඳෙන්න්කෝ...” 

 

ඒ අස්ස තනූජා තරුෂියි, නූඩි්ෙ අේම ිහාටයිත් හැරිෙ ඒ ්ෙන්නට 

්ේසයක් ්පන්නනව. 
 

“එත්කාට ්කාත්තු?” 

 

ආ්යමත් තනූජා අර මිනිහ ිහාට ම හැ්රනව. 

 

“ඒත් තාම නෑ...” 

 

“්මානවෙ කන්න ති්යන්්න?” 

 

“ඉඳිආප්ප... පාං... ඔය ති්යන්්න ිෙට...” 

 

මිනිහ එ්හම කියා්ෙන ම අනික් පැත්ත හැරිෙ කුසිය පැත්්ත වැඩ කරන 

තව මිනි්හක් එක්ක කෑම කෙඩ් අස්සන් ෙෙ ෙෙ ්මාන ්මානව්ෙෝ 

කි්යෝනව. 

 

“යං නැන්්ෙ...” 

 

තනූජා ඒ පාර ඔක්්කාම පැත්තක තියෙ ්කල්ෙවත් ඇෙන් ආපහු ක්ඩන් 

එළියට එන්න හෙනව. 
 

“ඇයි මිස ්මානවෙ ෙැලු්ව?” 

 

අර මනුසසයත් ඒ පාර කෙඩ් අස්සන් තනූජා ිහා ෙෙෙ ආ්ය අහනව. 
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“ේේේ... නෑ... හරි...” 

 

තනූජා වැඩි මුකුත් ්නාකියා ම ක්ඩන් එළියට ෙහිනව. 

 

“්මාකද්දෙ අක්්ක ඒ ක්ේ? මං හිතු්ව ඔයා ්මානව හරි ෙන්න ගි්ේ 

කියෙ...” 

 

“්මානව ෙන්නෙ ෙං ඕ්කන්? පුංචේමෙට ෙන්න කියෙ ්ෙයක් ති්යනවයැ 

ඕ්ක... අනික ඉතිං ්ත් බීෙ යනවැයි මගින් ්ෙෙරකට යද්දි...” 

 

තනූජා හිනා්වනව. 
 

“ඒක තමයි ඉතිං මාත් ෙැලු්ව ්මාකටෙ ඒකට රිංෙන්්න කියෙ...” 

 

“ඒක්න... මාත් ෙැලුව ්ේ ්මාකෙ කියෙ... ්වන එකක් තියා ්මයා මාවයි 

නැන්ෙවයි ඒක ඇතු්ළ ඉන්්ෙව්වත් එක්ක...” 

 

තරුෂිත් හිනා්වවී තනූජා ිහා ෙෙනව. 
 

“ේේේ... මං ්ේ ්ෙන්නට ්පාඩි ට්ට්ේනිං එකක් ්ෙන්න ඒක ඇතුළට එක්කං 

ගි්ය... නැත්තං ්ේ ්වෝව ්මාන ්කාත්තු රයිස ෙ ෙං...” 

 

“ඒක මිසක්... මාත් ෙැලුව පිසසු හැදී්ෙනවත් එනවෙ කියෙ...” 

 

“ේේේ... ෙැං ඉතිං කියපං්කා... උඹ හිතපු තරමට ම ්ොකුෙ ඒ ක්ඩ්?” 

 

්කල්ෙ නූඩි ිහාට හැ්රනව. 
 

“අේ්මෝ... හිතුවට වඩා ්ොකුයි ඇතුළට ගියා ම...” 

 

්කල්ෙත් ෙත් කටට ම කියනව. 

 

“්ක්හේමෙ... නැන්ෙට ්මා්කෝ හිතු්ණ නැන්්ෙ ඒ ක්ඩ් ෙැන...?” 

 

ඒ පාර ්කල්ෙ නූඩිේෙ අේම ිහාට හැ්රනව. 
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“මටනං හිතු්ණ ඉතිං අ්න් අ්පායි කියෙ තමයි...” 

 

“අන්න... නැන්ෙනං ිහි්යං ම්ෙ ට්ට්ේනිං එ්කං වැඩක් අරං ති්යන පාටයි... 

ඇයි නැන්්ෙ එ්හම හිතු්ණ?” 

 

“සූප්පු කරපු මස කටු වෙයක් එක්ක මං ඉඳෙද්දිත් ්හාි තිමක් ්ේ්ස උඩ... 

පරිප්පු දීියක ළූණු කෑලියි... කරපිංච නටුයි... ෝෙට බීපු වතුර වීදුරුත් 

්ේ්ස උඩ... ඒ මිවට කලිං ඒ ්ේ්ස උන්නු මිනිසසු ්ොද්දි හැලිච්ච ්ත් 

වතුරත් ්ේ්ස පුරා... කන කෑමක් කන්නත් එපා ්වනවා ඒව ෙැක්කම...” 

 

“ේේේ... ඒක ම තමයි මං නැන්ෙෙට එතන ඉඳෙන්න කිව්්ව? ෙැක්කෙ 

නූඩි්යා? සයිස එ්කං ්ොකු උනාට ඒ ක්ඩ්ට අඩු ෝන නැන්ේෙ හිතවත් 

ෙන්න ෙැරි උනා... ආ්ය ඉතිං යයි ෙ නැන්ෙ ජීවි්ත්ට ඔය ක්ඩ්ට...” 

 

“යයි ම්ෙ ෙල්ෙවත්... අර කටු ටික මතක් ්වද්දි තාමත් ඔක්කා්රට ව්ේ 

මට...” 

 

නූඩිේෙ අේම කියද්දි තනූජා හිනා්වනව. 
 

“ෙල්ෙයි අේමයි ්න්ේ ඉතිං මං යන්්නත් නෑ ආ්ය ඒ ක්ඩ්ටනං...” 

 

“ඇයි ඒ?” 

 

“ඒ මිනිහ නිකං කතා කරපු හැටි... අපි පිනට කාෙ එන්න ගියා ව්ේ්න්...” 

 

“ේේේ... එන්න එද්දිනං ආව පස්සං මිස ෙො...” 

 

තරුෂිත් හිනා්වනව. 
 

“ේේේ... ඒ මනුසසය වැඩකත් ්න්ේ්න හිටි්ය... ඕවයිං තමා මිනිසසුන්ට 

කඩ එපා ්වන්්න... අපි උනත් ෙැං ෙන්න මනුසස්යක්ටවත් යන්න 

්ෙන්නෑ්න ඔය ක්ඩ්ට... ඔය ටික ඉතිං ෙැං අ්ප් අලුත් වියාපාරික ්නෝනෙ 

්ෙන්නටත් මතක තියාෙන්න ්වනව...” 

 

“ේේේ...” 
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්කල්්ො ්ෙන්න ම හිනා්වනව. 
 

“්කායි මනුසසයත් කැමති හිනා්වො කතා ෙහ කරනවනං... අනික අර 

කිව්වත් ව්ේ මිනිසසු එන්්න අ්පං පිනට ෙඩු ෙන්න ්න්මයි්න... එකක් 

එපා උනා ම තව ඕන තරං කඩ ති්යනව මිනිසසුන්ට යන්න...” 

 

“අනික පු්ත් කෑම කඩයක් උනාම අංක එක පිරිිදුකම... අප්පිරිය උ්නාත් 

උනාම තමා... කන ටික ්කායි මනුසසයත් කැමති රහට සුවඳට පිරිිදුකමට 

කන්න...” 

 

“අේ්මෝ ඔව්... මනුසස්යක් ්ේ්සං නැඟිටිද්දි ම ්ේ්සනං අස කරන්න ඕන 

කියෙ අර මස කටු එක ෙැක්ක ්ව්ල්ම මාත් හිතාෙත්ත...” 

 

තරුෂිත් කියනව. 
 

“අපි ්කාච්චර පිරිිදු උනත් වැඩක් නෑ... ඒක මිනිසසුන්ට ෙැ්නන්නත් ඕන...” 

 

“ඔන්න නූඩි්යා පටං ෙන්න කලිං ම පාඩං...” 

 

“ේේේ... ඔය ටික ෙැනනං මාත් තනියම හිතුව පහුගිය ටි්ක්... අනික් කඩවෙට 

වඩා අ්ප් ක්ඩ් ්මාකක් හරි ්වනසක් කරන්න ඕන කියෙත් මං හිතුව. ඒත් 

්මාකක් කරන්නෙ කියෙ තමා තාම හරියට ම හිතාෙන්න ෙැරි...” 

 

“ේේේ... තව කල් ති්යනව්න ්කල්්ෙ... අපි ටික ටික ප්ෙෑන් කරමු්කෝ...” 

 

“නූඩියා... අර ්කාට්ටටං ෙහ ොව ති්යන්්න අ්ප් පුංචේමේෙ ්ේ... ඔන්න 

ඕකයි තැන...” 

 

ඉසපිරිතා්ෙ ප්රධාන ්ේට්ටටුව පහු කර්ෙන ටික දුරක් ඇවිේෙන යන්කාට 

තරුෂි නූඩිට කියනව. 
 

“අ්න්... ්ෂෝක් ඒ ්කාට්ටටං ෙහ... පුංචේමෙ කැමති උ්ණාත් ඒ යට අපට 

පුළුවන් ෙංකුවක් ෙහන්න... මිනිසසුත් ඇතු්ළ රිංෙං ඉන්නවට වඩා හුළං 

පාරක් වින්න කැමති ්වයි...” 

 

තරුෂි ්පන්නපු ්කාට්ටටං ෙහ ිහා ෙෝෙන ්කල්ෙ කියනව. ්කල්ෙ ෙැනට 
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ම එතන කෑම ක්ඩ් හිතින් මවා්ෙන ඉවරයි. 
 

කඩ කෑල්ෙ ෙෝපා්රාත්තු වුණ තරමටත් වඩා ්කල්ේෙ හිතට ඇල්ලුව. 

ෙැන් ්කල්ේෙ හිතට හිසිය ති්යන්්න ක්ඩ් පටන් ෙන්න. ඒ වුණාට 

ති්යන හිසියට ම ්ේ වැ්ඩ් පටන් ෙන්න ෙෑ කියෙත් ්කල්ෙ ෙන්නව. 
 

“නූඩිේෙ අේමටත් ්ම්හ එන්න ්වයි ෙැං ඉතිං ්කල්්ො ්ෙන්නට උෙව් 

කරන්න... පුළුවං උෙව්වක්නං අපටත් ්ෙන්න ෙැරියැ... ඒ උනාට ඉතිං ඒ ව්ේ 

රහට උයන්න අපට පුළුවනෑ...” 

 

නූඩිෙ ම හෝෙන ආපු වැලිතෙප කකා ්ත් ්ොන ෙමන් පුංචේම කියනව. 
 

“ඔව් ඉතිං... ්කල්්ො ්ෙන්න වැ්ඩ් අල්ෙෙන්නකං නැන්ෙටත් ්පාඩි කට්ටටක් 

කන්න ්වනව...” 

 

තනූජත් නූඩිේෙ අේම ිහා ෙෙෙ කියනව. 
 

“ඒක තමා මාත් කල්පනා ක්ේ... ්ම්හම තැනක් හේබුණ හින්ෙ හිතට ෙයක් 

නෑ ෙැං...” 

 

“හැෙැයි ්කල්්ෙ ්ේ හරි්ය වැඩිපුර බිසනස හිටින්්න උ්ද්දටයි හවසටයි... 

ෙවාෙට වඩා... ්ෙෙර යන්න එන්නනං ටිකක් අමාරු හිටියි... උ්ද්ද ම ඇවිත් 

කරන්නත් ෙෑ... රෑ ්වො එච්චර දුරක යන්නත් ෙෑ...” 

 

“අන්න එක තමා ්ොකුම ප්රශ්්න... අපි ඔක්්කාම ්මතනට ්වො 

ඉන්නයැ... ්මාකාක් ම හරි පිළි්වෙක් කරෙන්න ්වනව ඒකට...” 

 

“්මාන පිළි්වෙක් කරන්නෙ ඉතිං... ටික ෙවසක් තුන් ්ෙනාම එක්ක ්ම්හ 

නවතින එක තමා පිළියම... ඔන්න කිි ප්රශ්නයක් නෑ මංනං ඉහළින් ම 

කැමතියි... අක්කට උන්නැහැකි ම්ෙ කාම්ේ... ්කල්්ො ්ෙන්නට ෙැරියැ අපි 

තරුවට ෙෑසති කරපු කාම්ේ ඉන්න... තමං්ෙ ්ෙෙර කියෙ හිතං පාඩු්ව 

වැඩ ටික කරං යන්නයි ති්යන්්න... අපියි කියෙ පිට මිනිසසු ්න්මයි්න...” 

 

පුංචේමම විසඳුමත් ්ෙනව. 

 

“ෙෙමු්කා නංගි... ඊට කලි්යං තව සෑ්හන්න ්ද්දවල් ති්යනව්න පිළි්වෙක් 
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කරෙන්නත්... ්කා්හාමටත් පටං ෙද්දි තව මාස ්ෙක තුනක්වත් යයි්න 

්න්ෙ පු්ත්?” 

 

“ඔව් අේ්ම... හැම්ද්දම ්කළවරක ඉඳං ෙෑසති කරෙන්නත් එපැයි...” 

 

්ොකු ෙෝපා්රාත්තුවකුත් එක්ක නූඩිත් අේමයි, පුංචේමයි ිහා ෙෙෙ 

කියනව. 
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හිතපු නැති විිහට ආ්යමත් ඊළඟ සති්ය ්කල්ෙට විරාජ් සේ්ෙන් 

පණිවිඩයක් එනව. සුපුරුදු විිහට ම පණිවි්ඩ් අරන් එන්්න නිේමො මිස. 

නිේමො මිස ්කල්ෙ ළඟට ම එනකනුත් ්කල්ෙ ඒ ෙවක් ෙැක්්ක නෑ. ්කල්ෙ 

්මාන වැ්ඩ් කරත් ෙැන් ජීවත් ්වන්්න ්වනම ම ්ෙෝ්කක. ්වොවකට 

්කල්ෙ ක්ඩ් කෑම අරින පිළි්වෙ ෙැන කල්පනාවක. තව ්වොවකට ක්ඩ් 

ෙැක්ක ම මිනිසසුන්ට එන්න ම හි්තන විිහට ක්ඩ් ්පනුම හොෙන්න එක 

ෙැන කල්පනාවක. තවත් ්වොවකට ්කල්ෙ එක එක විි්හ කෑම වට්ට්ටෝරු 

අස්ස. 
 

ඔ්හාම තමයි ෙැන් ්කල්ේෙ ෙවස ්ෙවිෙ යන්්න. ඒ හින්ෙ ම ෙවස ෙවස 

්ෙවිෙ යනව ්කල්ෙටවත් ්ත්්රන්නෑ. වැඩ ඇරිො ඇවිත් ්ෙෙරට ්ොඩ වුණ 

ෙමන් ඇඟ පත ්හෝෙෙන්න ්කල්ෙ ආ්යමත් එ්ව්ෙ ඉඳන් නිොෙන්නකල් ම 

කරන්්නත් තරුෂිත් එක්ක කුටු කුටු ෙො බිසනස එක ප්ෙෑන් කරන එක. 
 

හුඟක් ්වොවට ්ෙන්න්ෙ ප්ෙෑන් එළි ෙහින්්න අඹ ෙහ යට ෙංකුව උඩ ි. 

්වෙ පැත්්තන් එන හුළං පාරකුත් වැි වැි ෙංකුවට ්වො ්ෙන්න 

කියවන්්න ෙස අස්සන් ්ප්න පන්ස්ල් ්ෙෝධියත්, ොෙැ්බ් ්කාත් 

කැරැල්ෙත් ිහා ෙෝෙන ම යි. 
 

“අර මිනිහ මට ආ්යමත් අෙ මට පණිවිඩයක් එවෙ ්කල්්ෙ...” 

 

නූඩි ්කාත් කැරැල්්ෙන් ඇස ්ෙක ්නා්ෙන ම තරුෂිට කියනව. 
 

“කවුෙ ්කල්්ෙ? අර ඔෆිස එ්ක් මිනිහ ෙ?” 
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“ේේේ... විරාජ් සේ...” 

 

“්මාකෙ ඒ පාර කියන්්න?” 

 

“කලින් පණිවි්ඩ් ම තමයි... ෙෙන ඉරිෙ එන්නලු මට වතුපිටිවෙට... 

හේ්ෙන්න...” 

 

“ඌ ඇත්තට ම උඹට කැමති ෙ ෙන්්නත් නෑ්න... ඇයි උඹ ඔච්චරට ම තරහ?” 

 

්කල්ෙ ඉන්ටවිව් එ්කන් පටන් අර්ෙන තනූජා අක්ක විරාජ් සේ ෙැන කියෙ 

තිබුණ ්සරමත් තරුෂි එක්ක කියනව. 

 

“මාර මනුසස්යක්්න ඒ යකා... උඹට ඔච්චරට ම පාට්ට ොෙ ෙැජ්ජ නැද්දෙ 

ෙන්නෑ ෙැං උ්ඹං ඔ්හාම අහන්න...” 

 

“ඌ ෙැජ්ජාවක් ති්යන එ්කක්නං ්කල්ෙන්ට ඔ්හාම ්ද්දවල් කරයියැ ෙං...” 

 

“ේේේ... ඒකත් ඇත්ත... ්මාකෙ උඹ කරන්්න ඉතිං?” 

 

“අ්න් මංනං යන්නෑ ෙං... මහ වෙයක් ෙැං ්ේක මට...” 

 

“්නාගි්යාත් ්මාන විකාරයක් නටයිෙ ෙන්නෑ... උඹටත් නැති ප්රශ්න 

වැ්ටන්්න ්කා්හං හරි...” 

 

“ේේේ... තනූජා අක්කනං කියන්්න කියන තරමට විරාජ් සේට කරන්න 

පුළුවං ්ක්හල්මෙක් නෑ කියෙ... හිතට ෙයයි ඒ උනාට ්කෝක උනත්...” 

 

නූඩි කියනව. 
 

“ෙය නැතුවයි ෙං... ඔය ්ද්දශපාේන්ට ෙෑවිච්ච පවුල් කිව්වම ම මටනං 

්කා්හාමටත් ෙයයි...” 

 

“ඒකමයි මටත් ෙය... ොමන්ට්ට එක ඇතු්ළනං කරන්න පුළුවං ්ෙයක් 

නැතුවැති... ඒ උනාට එළි්ය... අපි හැමොම ඒක ඇතු්ළ ඉන්නව 

්න්මයි්න...” 
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“ෙෙමු්කා ්කල්්ෙ... හැම්ද්දම ්හාඳින් ිද්දෙ ්වයි උඹ ෙය්වන්්නපා...” 

 

“ේේේ... මාත් හි්ත් සතුටිං ්ේ අලුත් වැ්ඩ් ෙැන පාඩු්ව හිතන්න පටං 

ෙත්ත විතරයි... ආ්යමත් ඒ වෙකාරය ඔළුවට වෙයක් ්වන්න පටං 

ෙත්ත්න්...” 

 

“උඹ ඌ ෙැන හිත්නක පැත්තකිං තියෙ අලුත් වැ්ඩ් ෙැන හිතපං්කෝ... ඌ 

ෙැන හිතෙ ෙැනට අපට කරන්න පුළුවං ්ෙයක් නෑ්න්... අනික උඹ ෙැං 

්කා්හාමටත් ඔතනිං අයිං ්වන එක්න්...” 

 

තරුෂි, ්කල්ේෙ හිත හෙන්න ව්ේ එ්හම කියනව. 

 

“ඒක තමයි ඉතිං මටත් ති්යන ්ොකුම සැනසීම... ඒ උනාට ්වොවකට මට 

ෙයයි ඕ්කං අයිං උනත් ඔය මිනිහ මාව අතාරින්නැති ්වයිෙ කියෙ... 

එත්කාට තමා හි්තන්්න අේමෙ කියන ්ද්ද අහෙ ්ේ ්ජාබ්්ෙකට 

්නාගිහිං ්ෙෙරට ම ්වො හිටියනං ඉවරයි කියෙ...” 

 

“එ්හම ්වන එකක් නෑ ෙං... ්ජාබ්්ේකන් අයිං උනා ම ඕක හරි යයි... උඹ 

ෙය නැතුව හිටහං්කෝ... ්ේ... ඒක ්න්මයි ්කල්්ෙ... අපි ක්ඩ් පටං 

ෙත්තම උ්ද්ද ෙවල් රෑ තුනට ම කෑම ොනවෙ?” 

 

්කල්ේෙ හිත ්වන පැත්තකට හරවන්නත් හිතා්ෙන තරුෂි අහනව. 
 

“උඹ ්මා්කෝ හිතන්්න ඒ ෙැන? තුන ම කරන්න ගි්යාත් මුලිං අපට අමාරු 

්වන එකක් නැද්දෙ?” 

 

්කල්ෙත් ඒ පාර ඔක්්කාම අමතක කරෙ තරුෂි ිහාට හැ්රනව. 
 

“ේේේ... ඇත්තට ම ෙැනට ඉන්්න මායි උඹයි නැන්ෙයි විතර්න්... මට ඉතිං 

උයන්න ඕන ම ස්පෝට්ට එකක් ්ෙන්න පුළුවං... ඒත් කෑම අරින කරන ්වොවට 

ක්ඩත් ඉන්න එපැයි අපි කවුරු හරි... සල්ලිවෙට ්ක්නක් ෙන්න තරං 

වත්කමක් නෑ්න අපට ෙැනට...” 

 

“ඒකනං ඇත්ත ්කල්්ෙ...” 
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“පුංචේමත් එයි උෙව්වට... එ්හමයි කියෙ ෙෙං ඉන්න ෙෑ්න ්කල්්ෙ අපට... 

අනිවාේ්යන් ්ක්නක් ඉන්න ඕන... තව කවුරු හරි එක්්ක්නක්වත් අපට 

හිටියනං ්ශ්ප් ෙං වැ්ඩ්...” 

 

“ේේේ... පිටිපස්ස වැඩ ටිකනං අේම ෙොෙනියි... ක්ඩ් ඒ උනාට අපි 

්ෙන්නටමවත් ඉන්න ඕන ්කල්්ෙ... නැත්නං සල්ලි ෙන්න වැඩයි, කෑම ෙැන 

ෙෙන වැඩයි ්ෙක ම කරන්න අමාරුයි...” 

 

“ේේේ... අපට ඕවටහුරු්වන්නත් ටික ෙවසක් යයි්න ්කල්්ෙ...” 

 

“්ේ... අපි අර බු්ෆේ ක්ර්ේට ව්ේ ක්ළාත් ්මා්කෝ... එත්කාට අපිටත් වැඩ 

අඩු ්වයි කියෙ මට හි්තනව...?” 

 

නූඩි අලුත් ්යෝජනාවක් ්ේනව. 
 

“අන්න ඒකනං මරු ්කල්්ෙ... අපිත් ටිකක් නිෙහස එත්කාට... මැටිවලින් 

හෙපු ්හාඳ ්පනුම බු්ෆේ ්සට්ට එකක් ෙමු අපි වැ්ඩ්ට... මිනිසසු උනත් කැමති 

්වයි එ්හම... ඒ හරි්ය හුඟක් කඩවෙ එ්හම නෑ්න...” 

 

“ේේේ... ්වනසක් ති්යන්නත් එපැයි අ්ප්...” 

 

්කල්ෙත් හිනා්වනව. 
 

“මට මැවිෙ ්ප්නව ්කල්්ෙ... ්කළත් උනනව ව්ේ කටට...” 

 

“හරි හරි... යමං එ්හනං... මැටි වළංවලින් ම ්ෙෙං කමු අපිත් ්ෙට ගිහිං... 

ෙඩගිනියි උඹ ඕව කිව්වම මටත්...” 

 

නූඩිත් හිනා්වන ෙමන් කියනව. ්කල්්ො ්ෙන්න ම හිනා්වවී අඹ ෙහ යට 

ෙංකු්වන් නැගිටිද්දි ්කල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෝෙන කයියක හිටපු අේමයි, 

තාත්තයිත් මිදුෙ ිහාවට ඇවිේෙන එන හැටි ්කල්්ො ්ෙන්න ෙකිනව. 
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“්කල්්ෙ උඹ ඊ්ය ආ්ව නැද්දෙ? අන්න සේට ්හාඳට ම තෙ ්වො... උඹට 

ඔෆිස එකට එන්න කියන්න කිව්ව...” 

 

නිේමො මිස පුරුදු විිහට ම විරාජ් සේ්ෙන් පණිවිඩයක් අරන් ඇවිත් 

්කල්ේෙ කන ොවට ්වො ්කාඳුරනව. 
 

“ෙැන්?” 

 

්කල්ේෙ හිත ෙැනටමත් ෙැ්හන්න පටන් අරන්. 
 

“ේේේ... ෙැන් තමයි... ඉක්මනට එන්න කියන්න කිව්ව... තව පරක්කු ක්රාත් 

තව ්ක්න්ති යයි...” 

 

“ේේේ...” 

 

්කල්ෙ ඉතින් තව විනාඩියක්වත් පරක්කු ්නාකර විරාජ් සේ්ෙ ඔෆිස රූේ 

එක පැත්තට ඇවිේෙන යනව. අෙ එො ව්ේ ්බ්රිල්ෙක් නෑ කියෙ ්කල්ේෙ 

හිත ්හාඳට ම ෙන්නව. ්කල්ෙව ෙෝපා්රාත්තු්වන් ම හිටපු විරාජ් ්කල්ෙ 

ඔෆිස රූේ එ්ක් ්ොර ොවට එන්කාට ම ්කල්ෙව ඇතුළට කැඳවනව. 
 

“සේ...” 

 

්කල්ෙ ඇතුළට ගිහින් විරාජ් සේ ිහා ෙෝෙන මුමුණනව. 
 

“ඇයි තමු්ස ඊ්ය ආ්ව නැත්්ත?” 

 

්කාල්ෙ ේහන් ්ෙඩි එන්නා ව්ේ එක පාරට ම ්කල්ේෙන් අහනව. 

්කල්ෙත් ඇත්තට ම එ්හම ්ෙයක් ෙෝපා්රාත්තු වු්ේ නෑ. ඉතින් එක 

පාරට ම ්කල්ෙට දීෙන්න උත්තරයක් කටට එන්්නත් නෑ. කලින් වතා්ව 

උත්තර ්ෙන්න කල් තියා ම ෙෑසති්වො හිටියට ්ේ පාර ්කල්ෙ ඒ ෙැන 

හිතෙවත් තිබුන්නෑ. ඉතින් ්කල්ෙ ්ොත ෙහනව. 
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“න්.. නෑ... නෑ... සේ...” 

 

“්මානවෙ නැත්්ත? ඊ්ය ආ්ව නෑ්න්...? මං පැයක් ්ෙකක් රසතියාදු්ව 

එතන...” 

 

විරාජ් හිතන්්න තමන් ෙැන විතරයි කියෙ ්කල්ෙට ඒ ්වෝව් හි්තනව. 

්කාල්ෙ කතා කරන්්න කලින් පාර ්කාල්ෙට එන්න ෙැරි වුණා කියෙ අමතක 

්වො ව්ේ කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. 
 

“එකට එක ෙ? කලින් පාර මට එන්න ෙැරි උනාට...?” 

 

“අ...අ්න් නෑ සේ...” 

 

්කල්ෙ ෙැහි ෙැහි වචන ෙළපනව. 
 

“එ්හනං...?” 

 

්කාල්ෙ ආ්යමත් අහනව. ඒ වුණාට ්කල්ෙට ්ෙන්න උත්තරයක් නෑ. ්කල්ෙ 

හීන්සීරු්ව බිම ෙො ෙන්නව. 
 

“මං එන්න කිව්්වක ෙණං ෙත්්ත නෑ... ඒකයි... ්වන ්ේතුවක් නැත්තං 

එ්හම්න? ේේේ?” 

 

“අ්න්... මට එන්න ෙැරි උනා සේ...” 

 

“ෙැරි උනා කියෙ ෙැං ආ්ය මට අමුතු්වං කියන්න ්ෙයක් නෑ්න්... මං ඇහු්ව 

ඇයි ආ්ව නැත්්ත කියෙ...” 

 

්කල්ෙ කතා නැතුව ම බිම ෙෝෙන ඉන්නව. ෙැන් ්කල්ේේ ඇස ්ේක් 

කඳුළුත් පිරිෙ. ඒව ඇසවලින් වැ්ටන්න ඔන්න ්මන්න ෙැන්. 
 

“මං ්ේ ්හාඳිං කියන්්න... ්මතන ්හාටු ්පරන්නනං තියාෙන්්නපා... ඕ 

්ෙවල්වත් ්ොඩ ොෙන්න ෙෑ... ්හන ෙයින් අපට අල්ෙන්්න ඒ උනාට 

්මතන... තමු්ස හිතං ඉන්්න තමු්ස ්හන රූප සුන්ෙරී කියෙෙ?” 

 

්කල්ෙට කවොවත් මීට කලින් කවුරුවත් ම ්ේ විිහට කතා කරෙ නෑ. ෙයයි 
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දුකයි ්ෙක ම එකට කැෙතුණු අමුතු හැඟීමක් ්කල්ෙට ෙැ්නන්න පටන් 

ෙන්නව. ඒ ්ෙකට ම මැද්ද්ෙන් කවොවත් ්නාෙැනුණු තර්ම ්කන්තියකුත් 

්කල්ෙට ෙැ්නන්න පටන් ෙන්නව. ඒ වුණාට ඒක ්මතන ්ේ ්වෝව 

පිටකරෙන්න තරේ හයියක් ්කල්ෙට නෑ. 
 

“්ේ අන්තිම වතාව මං තමු්සට කියන්්න... ෙෙන ඉරිෙ අට ්වද්දි 

වතුපිටිවෙට එන්න ෙැයිනං ්ජාබ්්ෙක ෙැන ති්යන ආසාව අත්තැර 

ෙන්නව...” 

 

“ඇයි සේ මං සේව හේ්ෙන්න එන්න ඕන...?” 

 

හිත හයිය කර්ෙන ්කල්ෙ එක පාරට ම ප්රශ්නයක් අහනව. ්කල්ෙ 

්ම්හම ප්රශ්නයක් අහයි කියෙ ්කාල්ෙ හී්නකින්වත් හිතු්වත් නෑ. 
 

“ඇයි නිේමො මිස කිව්්ව නැද්දෙ?” 

 

්කාල්ේෙ සද්ද්ෙ ්පාඩ්ඩක් ෙැහැෙ ව්ේ කියෙ ්කල්ෙට හි්තනව. ඕන 

්ෙයක් ්වද්ද්ෙන් කියෙ ්කල්ෙ හිතට හයිය ෙන්නව. ්මතන ්ම්හම 

පාච්චල් ්වනවට වඩා ්ෙෙර නවතින එක ්හාඳයි කියෙ ්ේ තප්ප්ේට 

්කල්ෙ තීරණය කරෙ ඉවරයි. 
 

“ඒ ්ේතුවටනං මං සේව හේ්ෙන්න එන එක ්ත්රුමක් නෑ සේ... සේට 

කසාෙ ෙඳින්න තරං ෙැළ්පන ්කල්්ෙක් ්න්මයි්න මං... අඩු ම ෝන ඕ 

්ෙවල්වත් ්ොඩ ොෙන්න ෙැරි ්වච්ච ්කල්ෙක් මං...” 

 

“ඇයි නිේමො කිව්්ව තමු්සව කසාෙ ෙැඳ ෙන්න මං තමු්සට එන්න කිව්ව 

කියෙෙ? මට එච්චරට පිසසුවක්වත් අ්ේනියක්වත් නෑ ඕයි ්කල්ෙන්්ෙං... 

අනික තමු්ස ව්ේ මැටි ්ොඩක් ෙැඳ ෙන්න තරං මට මානික ්ෙඩක් නෑ...” 

 

“ඒක ම තමයි සේ මාත් කියන්්න... මං සේව හේ්ෙන්න එන එක ්ත්රුමක් 

නෑ ඇත්තට ම... සේො කවුෙ අපි කවුෙ...? මං ම්ෙ ්ජාබ්්ෙක කර්ෙන 

පාඩු්ව ඉන්නං...” 

 

“පාඩු්ව ඉන්නැතුව ඉතිං තමු්ස ්වන අහවල් එකක් කරන්නයැ... මං කියන 

ටික ්නා්ත්්රන්න තරං තමු්ස ේෙක් ්වන්න ෙෑ්න... ්ජාබ්්ෙක ෙැන 

ආසාවක් ති්යනවනං ෙෙන ඉරිෙ අට ්වද්දි වතුපිටිවෙ හන්ියට එනව...” 
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“එ්හම ්ොකු ආසාවක් නෑ සේ ්ේ ්ජාබ්්ෙකට... මහා ්ොකු රසසාවක් 

්න්මයි්න ්ේක...” 

 

්කල්ෙ ඒ පාර එක්ටක ම කියනව. 
 

“අේ හැෙෑට... තමු්ස ්හන සල්ලිකාරයෙ ඇයි? ඕ්ෙවල්වත් නැති තමු්සෙට 

්වන ්මාන ්ජාබ්ෙ ඕයි? ්පාත්්ත රතට ්ෙන්න පුළුවං රසසාවට තමා මාත් 

කතා ක්ේ...” 

 

විරාජ්්ෙ කතාවට ්කල්ෙට ්හාඳට ම තරහ යනව. තමන්්ෙ ආත්ම 

ෙරුත්වය පාවා ිදී කරන රසසාවකට වඩා හාම්ත් මැ්රන එක ්හාඳයි 

කියෙ ්කල්ෙ තනි හිතට හිතනව. 
 

“එ්හම ්කල්්ොත් ඇති සේ... මං ඒ ජාති්ය ්න්මයි... ්ේ රසසාවනං 

්මාකද්දෙ සේ...?” 

 

“තමු්ස ඒ ජාති්යන් ෙ එත්කාට? ෙෙමු්කා අපි ්මාකෙ ්වන්්න කියෙ... 

කට වැඩියි උ්ේ... ්ේ්කං අයිං ්වො අර හිඟන කෑම අහිංසක ්කල්ෙන්ට 

විකුණෙ සල්ලිකාරියක් ්වන්නැති එ්හනං හි්ත් ඇත්්ත...” 

 

“්ම්හම රසසාවල් රැක ෙන්නවට වඩා හිඟා කෑවත් සැපයි සේ...” 

 

“්ේ... මට තමු්ස්ෙ ෙණවත් අනං මනං අේඩර ්ෙමෙවත් වැඩක් නෑ... 

තමු්ස ඉරිෙට එනවෙ නැද්දෙ කියෙ විතරක් කියෙ ගිහිං වැඩක් ෙොෙන්නව... 

මට ඕන්නං ්ෙෙරට ම ඇවිත් හරි තමු්සව උසසං යන එක කජ්ජක් ්න්මයි 

ඕයි...” 

 

“නෑ සේ... මං ඉරිෙට එන්නෑ...” 

 

්කල්ෙ ෙත් කටට ම කියනව. ්ෙෙරට ඇවිත් උසසන් ගිහින් මරෙ ෙැේමත් 

ආත්ම ්ෙෞර්ව් පාවා දීෙ විරාජ් එක්ක යන්නෑ කියෙ ්කල්ෙ තීරණය කරෙ 

ඉවරයි. 
 

“ෙෙමු්කා එ්හනං ්ොක්කි්ය? ්ේ්ක එපැයි තමු්සත් තව කාෙයක් වැඩ 

කරන්න... අපිත් ඉන්නව්න්...” 
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“්සාරි සේ... මං අෙ හවසට අසවී්ේ ලිපිය සමරතුංෙ සේට ම ්ෙන්නං... 

්මච්චර කල් කරපු හැම උෙව්වකට ම තැන්ක්ූ සේ... මං යන්නං...” 

 

්කාල්ෙ මුකුත් කියන්න කලින් ම එ්හම කියපු නූඩි කාම්රන් එළියට යනව. 

්කාල්ෙ කටත් ඇර්ෙන ෙෝෙන ඉන්්න වු්ේ ්මාකක්ෙ කියෙ හරියට ම 

්ත්රුේ ෙන්න ෙැරුව. ්කල්ෙ ්ොර අර්ෙන එළියට එද්දි ම ්ොර ොව 

හිට්ෙන හිටපු ඉිවර සේව ෙකිනව. කළු ්වො ගිය මූ්ණ හිනාවක් 

ඇඳෙන්න ්කල්ෙ අසාේථක උත්සාහයක් ෙන්්න ඉිවර සේව ්නාෙැක්ක 

ව්ේ යන්න ෙැරිකමට. යාන්තමට ්කල්ෙ ඉිවර ිහා ෙෙෙ හිනා්වද්දි 

්කල්ෙ හිතු්වවත් නැති විිහට ඉිවර සේ ෙකුණු අ්ත් මාපටැඟිල්ෙ උසසෙ 

නියමයි කියෙ ්කල්ෙට ඉඟියක් කරනව. ආ්යමත් පාරක් ඉිවර ිහා ෙෙෙ 

හිනා්වන ්කල්ෙ සේට ඔළුවත් නමා්ෙන ම ආ්යමත් මැෂින් එක 

්හායා්ෙන යනව. 
 

“්මාකෙ උ්න්? මෙ පැනෙෙ? ඕව එක තප්පරයයි ්කල්්ෙ... ආ්ය ්පාඩ්්ඩං 

්පාඩි එකා ව්ේ...” 

 

්හාරෙල් ඇහිඳ ඇහිඳ හිටපු නිේමො මිස ්කල්ෙ ොවට දුව්ෙන ඇවිත් 

රහින් ව්ේ කියව්ෙන යනව. 
 

“ආ... ඇත්තෙ? හරි මිස... මිස එක්ක මෙ පැන්නම ්වන්නැති එ්හනං ටිකකිං 

එ්හම හුරතල් ්වන්්න... තාම ෙෝන... මට එ්හම ්කා්හවත් යන 

අලින්ව නෙව නෙව ඉන්න උවමනාවක් නෑ...” 

 

්කල්ෙ ෙමො අරින්න ව්ේ කියද්දි නිේමො මිස්ෙ මූණ කළු ්වනව. 

 

“්මාකද්දෙ පහන්ි කිව්්ව? ්කා්හාමටත් තරමට ්න්මයි උ්ේ කට... ්හට 

ඉඳං උ්ේ ්ජාබ්්ෙකටත් හරි එ්හනං කලිං උන්ට ව්ේ ම...” 

 

“්හට ඉඳං ්න්ේ... අෙ ඉඳං... මං අසවී්ම ලියුම ්ෙනව සමරතුංෙ සේට අෙ 

ම... හැෙැයි කලිං උන්ට වඩා ්වනස... උංව අසරණත් කරෙ, අයිනුත් කළා්න්... 

මට එ්හම මුකුත් කරෙන්නත් ෙැරි උනා... අයිං ්වන්්නත් මමමයි...” 

 

“සද්ද්ෙ අඩු කරෙ කතා කරපං ෙෑනි්ය...” 
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නිේමො මිස නූඩි ිහා ෙෝෙන ෙත් මිටි කනව. 
 

“ේේේ... හැ්මෝට ම කරද්දි ්හාඳයි... කියද්දි හරි ෙැජ්ජයි... ්කල්ෙං්ෙ ජීවිත 

ඔ්හාම පාවෙ දීෙ සල්ලි අරං සැප විඳිනවට වඩා ්හාඳයි මිස පා්ර හිඟා 

කනව... කරපුව පස්සන් පන්නන්න ෙත්ත ොක ්ත්්රයි මිසෙටත්...” 

 

්කල්ෙ ෙසස්ෙන යනව. කියාෙන්න ්ෙයක් තියා, වු්ේ ්මාකක්ෙ කියන 

එකවත් හිතාෙන්න ෙැරුව නිේමො මිස ෙත්මිටි කා්ෙන ම ්කල්ෙ යන ිහා 

ඔරව්ෙන ෙොන ඉන්නව. 
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කිව්වත් ව්ේ ම ්කල්ෙ එො ම ොමන්ට්ට එ්ක් රසසාවට සමු්ෙනවා. අසවී්ේ 

ලිපියක්නේ ්කල්ෙ සමරතුංෙ සේට ්ෙන්න යන්්න නෑ. ඉිවර සේ ්ොර 

ළඟට ්වො අහ්ෙන හිටපු හින්ෙ වු්ේ ්මාකක්ෙ කියන එක සමරතුංෙ සේ 

්ේ ්වන්කාටත් ්හාඳට ම ෙන්නව ඇති කියෙ ්කල්ෙට විශ්වාසයි. 

සමරතුංෙ සේ්ෙනුයි, ඉිවර සේ්ෙනුයි ඔෆිස එ්ක් කවුරුත් ෙැක්්ක 

තාත්්තකු්ෙයි, පු්තකු්ෙයි ව්ේ ්ළන්ෙතු ෙැඳීමක්. 

 

්කල්ෙ රසසා්වන් නැවතු්ේ හිසි්ය ම වුණත් ්කල්ෙ ොමන්ට්ට එ්ක් ි 

ළඟින් ම ඇසුරු කරපු ්ය්හළියන්ට ඒ ෙැන කියෙ ම යි ්කල්ෙ එො ්ෙෙර 

ආ්ව. 
 

“ඉක්මං උනා වැඩිෙ කියෙත් හි්තනව උඹ... ඒ උනාට ්කල්්ෙ ජීවි්ත් ්ේ 

ව්ේ ප්රශ්නවෙ ි පසස ෙහ ෙහ ඉන්්න්ක් ්ත්රුමකුත් නෑ... උඹ හරි 

ඇති... ්කා්හාමත් නවතින්න හිටපු ෙමන්න්... ඒ ෙැන හි්ත් අවුෙක් 

තියාෙන්්නපා ඒ හින්ෙ...” 

 

තනූජා අක්ක ්කල්ෙට කියනව. 
 

“අ්න් එ්හමට අවුෙක් හි්ත් නෑ අක්්ක... ම්ෙ වැ්ඩ් පටං ෙන්න තව 

කීයක් හරි ්හායා්ෙන ම නවතින්න තිබ්ෙනං ්හාඳයි... එච්චර තමා 
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්පාඩ්ඩක් හරි හි්ත් අවුෙකට ති්යන්්න...” 

 

“ඒක අපි ්මාකක් හරි කරෙමු්කා ්කල්්ෙ... උඹට වරින්නෑ... ෙැං ඉතිං 

තරුවත් එක්ක ෆුල් ටයිේ උ්ේ බිසනස එක ප්ෙෑන් කරපං... ඉක්මනට ම පටන් 

ෙමු ඒක අපි... ්ේ ම්ෙ නේෙේ එක... ඉක්මනට ම ්ෆෝන් එකක් ෙනිං... 

්කා්හාමටත් ඉසසරහට උ්ේ වැ්ඩ්ට ්ෆෝන් එකක් ඕනමයි...” 

 

“ේේේ...” 

 

“ෙසි ව්ේ ේේේ ේේේ ොන්්නපා ෙං හැම එකට ම... ්පාඩි සමාේට්ට ්ෆෝන් 

කෑල්ෙක් ්හායාෙනිං අඩුවට... තරුවේෙ පුංචේම්ෙ පුතාට කිව්වනං 

්හායෙ ්ෙයි... අපට වඩා ඒ වැඩ ්ත්්රන්්න උන්ට්න්... උඹට තව අෙහස 

ෙන්න, කෑම අනං මනං ෙැන විසතර ්හායාෙන්න උනත් පුළුවං එ්හම 

්ෆෝන්්නකක් ෙත්තම...” 

 

“හරි අක්්ක... මං ්ෆෝන්්නකක් ෙත්තු ෙමං ්කෝල් කරන්නං අක්කට...පුළුවං 

්වොවට ඒ පැත්්ත ඇවිත් යන්න එන්න ඈ...” 

 

“හරි ෙං... උඹෙ මාව අමතක කරත් මං එ්හම අමතක කරන්නෑ උඹෙව... 

පුළුවං හැම ්වොවක ම එනව උඹෙට වෙ ්ෙන්න...” 

 

ෙස එකට දුවන්න ෙෝෙන ඉන්න ්කල්ෙව ළඟට ඇෙෙ අර්ෙන තනූජා 

ඉඹිනව. 
 

“ෙැං ඉතිං දුවපං ෙස්සකට... උඹව ොෙ යයි නැත්තං... මට තමයි ්හට ඉඳං 

පාළු...” 

 

තනූජ්ෙ ඇස ්ේකත් කඳුළු. ්කල්ේෙ ඇසවෙත් කඳුළු. ඒත් තවත් 

නැවතිෙ ඉඳන් දුක ්ෙොෙන්න ්වොවක් නැති හින්ෙ ්කල්ෙ තනූජට අතත් 

වනා්ෙන ම ෙස්සකට දුවනව. ්කල්ෙටත් පපු්ව ්කා්ේ්ෙෝ තැනකින් 

හීනියට රිදුමක් ෙැ්නනව. ෙස්සකට නැඟෙත් ්කල්ෙ තනූජට ආ්ය අත 

වනනව. 
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්කල්ෙ එො හවස ්ෙෙර ඇවිල්ෙ මං ආ්ය වැඩට යන්්න නෑ කියෙ කිව්වට 

කවුරුවත් ම ඒ ෙැන හාර හාර අවුසස අවුසස අහන්න ගි්ේ නෑ. අේම හිතු්ව 

ම ්කල්ෙ පටන් ෙන්න යන අලුත්වැ්ඩ් හින්ෙ ම ්ම්හම තීරණයක් ෙන්න 

ඇති කියෙ. ොමන්ට්ට එ්ක් වුණු ්මාකක් හරි ප්රශ්නයක් හින්ෙයි ්කල්ෙ 

්ම්හම නවතින්න ඇත්්ත කියෙ අේමට නිකමටවත් හිතු්ණ නෑ. ්මාකෙ 

රසසාව අත ඇරෙ ආවයි කියෙ ්කල්ේෙ මූ්ණ පුංචි ම පසුතැවීමක 

පාටක්වත් තිබ්්ෙ නෑ. හැෙැයි අෙ ොමන්ට්ට එ්ක් ි ්මාකක් ම හරි ්ෙයක් 

්වන්න ඇති කියන කුකුස තරුෂි්ෙ හි්ත් තිබුණා. 

 

“අපි ඉතිං යන්නයි කිව්්වත් නෑ්න...” 

 

අේම ඒ ටික විතරක් ම කියෙ හිනාවුණා. තාත්තා එ්හමටවත් මුකුත් කිව්්ව 

නෑ. ඒක ම ්කල්ේෙ හිතට ්ොකු සැනසීමක් වුණා. 

 

“හැමොම හරි අපිත් එක්ක ්ෙෙරට ්වො ති්යන ්ෙයක් කාෙ බීෙ සතුටිං 

හිටියනං ඒ ්හාඳට ම ඇති අපට...” 

 

අේම ආ්යමත් කියනව. 

 

“ඒක හැෙෑව... අපි ්මාකෙ හඳ අල්ෙන්නයැ ඕව්ය ගිහිං...” 

 

තාත්තත් අේම්ෙ කතාවට එකතු ්වනව. 

 

“හ්පායි... ්ේ අේමයි තාත්තයිනං ්කල්ෙව දීෙයක්වත් ්ෙන එකක් නැති 

පාටයි...” 

 

තරුෂිත් කතාව මැද්දෙට පනිනව. 

 

“්ේ ්කල්ෙ ්න්ේ පුළුවන්නං ඉතිං ්කල්්ො ්ෙන්න ම එ්හම තියාෙන්න 

තමා හිත... කාටහරි ඕන්නං ්ම්හට ම ඇවිත් ්ෙයක් එ්හම හොන ඉන්න 
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කියමු ්ේක ඉඩ මිනං...” 

 

“අන්න ්හාඳයි...” 

 

තාත්තත් මහ හයි්යන් හිනා්වවී අේමට අගුල්පත් තියනව. තරුෂිටත් ඒ 

කතාවත් එක්ක අේමව මතක් ්වො ඇස ්ෙකට කඳුළු උනනව. 

 

“අේම නැති්වො තුං මාසයක් ්වන්නත් ළඟයි...” 

 

්කල්ෙට කිය්වනව. 

 

“ේේේ... පුළුවං විිහට අපි ෝන ෙෑසති කරමු දු්ව්... මාත් ින මතක 

තියා්ෙන ඉන්්න...” 

 

නූඩි්ෙ අේම ්කල්ේෙ ඔළුව අතොන ෙමන් කියනව. 

 

“ේේේ... පන්සෙට ගිහිං ්ෙන්න තිබ්ෙත් ඇති නැන්්ෙ... පුළුවං කා්ෙක 

්හාඳට ්ෙන්න පුළුවං්න අේමව මතක් කරෙ... පුංචේමෙට උනත් හැමොම 

කරෙර කරන්න ආස නෑ නැන්්ෙ මං...” 

 

“ෙන්නව පු්ත්... අපි පුළුවං ්හාඳ ම විිහට කරමු්කෝ... නූඩිත් ්ෙෙර්න ෙැං 

්හට ඉඳං... ඒ වැඩ ටිකත් ්හමි ්හමීට ෙෑසති කරෙමු අපි...” 

 

අේම ්කල්ේෙ හිත හෙනව. 

 

“ේේේ... ඒ වැ්ඩත් ෙෙමු්කා නැන්්ෙ... නූඩි්ෙ අලුත් වැ්ඩත් අපි ඉක්මනට 

ම පටං ෙමු... ෙැං තව කල් ොන්න තරං ්ේතුවකුත් නෑ්න... ්ජාබ්්ේකනුත් 

අයිං උනා්න ්කල්ෙ...” 

 

“මංනං කැමතියි තව ටික කාෙයක් ්ෙන්නත් එක්ක නිෙහ්ස ්ෙෙරට ්වො 

ඉන්නවනං... තාම රසසා කරන්න තරං වයසක ්න්ේ ්ෙන්නම මංනං 

කියන්්න... නැද්දෙ දූේෙ තාත්්ත?” 

 

“ේේේ... ඒ කතා්වත් වැරද්දෙක් නෑ ඉතිං... ඒ උනාට ්පාඩි උං ්ෙන්න්ෙ 
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කැමැත්ත්න... අපිත් පුළුවං උෙව්වක් කරමු...” 

 

“අ්න් ඔව් නැන්්ෙ... ්ම්හම ජීවත් ්වන්නත් ෙෑ හැමොම... මටත් ඉක්මනට 

්මානව හරි කරන්න ම ඕන... නැත්තං ම්ෙ හිතට ෙැ්නන්්නත් මං හැ්මෝට 

ම ෙරක් ව්ේ... මං ෙන්නව නැන්ෙෙ... පුංචේමෙ කවොවත් එ්හම හිතන්නෑ 

කියෙ... ඒ උනාට ම්ෙ හිතට හරි නෑ ්ම්හම නිකං ම ඉන්්නක...” 

 

“ේේේ... ඒක්න... මටත් කේමැලියි නිකං ම ්ෙෙරට ්වො ඉන්න... ෙෙමු 

මටත් ්මානව හරි ්ෙයක් කරන්න ඕන... හැ්මෝම හිතං ඉන්්න, කතා 

කරන්්න අපි විභාෙයක් ්ෆේල් උනා ම එතනිං අ්ප් ජීවිතවෙ වටිනාකම 

එ්හේම ඉවරයි කියෙ... කතා කරන්්න පුළුවං තරං අපිව පාච්චල් කරෙ... ඒ 

උනාට ඒක එ්හම නෑ අපිටත් ්ෙයක් කරන්න පුළුවං කියෙ මට ඒ මිනිසසුන්ට 

්පන්නන්න ඕන...” 

 

“අනිවාේ්යන් ්කල්්ෙ...” 

 

“අනික අේමෙ ඇති තරං ෙැං අපි ්වනු්වන් මහන්ි ්වො ති්යන්්න...ඒ 

ඇති... ෙැං අපිටත් ්මානව හරි කරන්න ්ෙන්න්කෝ...” 

 

“ේේේ... හරි හරි... තරමට ්න්ේ ්ෙන්න්ෙ කතාව... ්කා්හාමිං හරි මටනං 

අෙ ්හාඳ්ටෝ ම සතුටුයි නූඩිය ්හට ඉඳං ්ෙෙර හින්ෙ... තව මාසයක්වත් 

ඉන්නැතැයි අඩු ෝන ්ෙෙරට ්වො...” 

 

අේම හිනා්වවී ්ේ ඇතුළට යනව. 

 

“අෙනං හැන්ෙැ උනත් කමක් නෑ ්කල්්ෙ හි්ත් හැටියට නා ෙන්න ඕන... ඊට 

පස්ස පුළුවං ඒ වතු්රම ොමන්ට්ට්ටක ්හෝෙෙ ොෙ අ්ප් වැ්ඩ් අලුතින් 

ප්ෙෑන් කරන්න...” 

 

“අන්න ්හාඳයි... ේඳත් ෙෑ... ේේේ ේේේ ඉක්මනට ගිහිං නා්ෙන ව්රං 

අ්ප් වැඩ පටං ෙන්න...” 

 

තරුෂි නහය අකුේෙන ම නූඩි ිහා ෙෙෙ ඔච්චමට ව්ේ හිනා්වනව. 
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“අ්න් පෙයං... කියන්නෑ මං උඹට...” 

 

නූඩිත් එ්හම කියා්ෙන තරුෂිට එකක් ඇන්ෙන ම ්ේ ඇතුළට යනව. 

 

එ්හම ගියපු ්කල්ෙ ආපහු ්ෙෙර මිදු්ෙ අඹ ෙහ යට ෙංකුවට එන්්න 

්තත ්බ්්රන ්කාේ්ඩත් කඩා්ෙන. නූඩි ෙංකුව ළඟට එන්කාටත් තරුෂි 

පන්ස්ල් ්ෙෝධිය ිහා ෙෝෙන ෙර කල්පනාවක. 

 

“්මා්කෝ මැඩේ ්ොකු කල්පනාවක ව්ේ...? කමක් නැද්දෙ ෙන්නෑ අපි ඇවිත් 

කරෙර කළාට...” 

 

නූඩි එ්හම කියා්ෙන ම තරුෂි ළඟින් ඉඳෙන්නව. 

 

“ේේේ... සෑ්හන්න ්ොකුයි කල්පනාව...” 

 

තරුෂිත් කියව්ෙන යනව. 

 

“අේමව මතක් උනා ෙං... හීනයක් ව්ේ හැම්ද්දම... එයා යන්න ගිහිං මාස 

තුනකටත් කිට්ටටුයි... ඒත් මට තාම අේම ම්ෙ ළඟ ම ඉන්නව ව්ේ...” 

 

“අ්න් ්කල්ෙ... නැන්ෙ ්කා්හ හරි ඉඳං උඹ ිහා ම ෙෝෙන ඇති...” 

 

“ේේේ...” 

 

්කල්ෙ ඒ පාර ්ොකු සුසුමක් ්හළනවා. 

 

“ඒ උනාට අේම එ්හම මං ිහා ම ෙෙං ඉඳෙ හරියන්නෑ ්කල්්ෙ... 

ඉන්නකනුත් එයා එයා ෙැන හිතු්ව ම නෑ මං ෙැන මිසක්... ඒකයි අේමට 

ඔච්චර ඉක්මනට මාව ොෙ යන්න උ්නත්... ෙැන්වත් එයා හිත හෙං ්හාඳ 

තැනකට උන්න ඕන ්කල්්ෙ...” 

 

“නරක තැනක යන්න නැන්ෙ වැරැද්දෙක් කරපු ්ක්නක් ්න්මයි්න මැණික...” 

 

“මං ඒක ෙන්නව ්කල්්ෙ... ඒ උනාට එයා ්කා්ේ හරි ඉඳං උඹ කිව්ව ව්ේ 
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මං ිහා ම ෙෝෙන ඇති... මං ෙන්නව්න ම්ෙ අේම ෙැන... ම්ෙ ජීවි්ත් 

හරි පිළි්වෙක් ්වනකං එයා එ්හමම ඉඳී... ඒ හින්ෙ ්මානම විිහකිං හරි මං 

ඉක්මනට ම ම්ෙ ජීවි්ත් පිළි්වෙක් කරෙන්න ඕන ෙං... එොට අේම හිත 

හෝෙන එයා්ෙ ෙමන යයි... අපි ඉක්මනට උ්ේ වැ්ඩ් පටං ෙමු ්කල්්ෙ...” 

 

“අ්න්... ම්ෙ වැ්ඩ් ්න්මයි පිසි්ය... අ්ප් වැ්ඩ්...” 

 

“අ්ප් කියන්න මට ්මානාෙ ෙං උඹට ඒ ්වනු්වං ්ෙන්න පුළුවං...? 

්සවිකාවක් විිහට උඹ ළඟ ඉන්න විතරයි මට පුළුවං... හැෙැයි මං හැමොම 

හරි උඹත් එක්ක එ්හම ඉන්නව... උඹෙයි, පුංචේමෙයි ඇරුණම මටයි කියෙ 

්වන කවුරුත් ම නෑ ්ේ ්ෙෝ්ක...” 

 

“උඹටනං පිසසුම තමයි... අ්ප් වැ්ඩ් ්ොකුම ප්රශ්්න තිබ්්ෙ තැනක් 

හරියකට ්හායාෙන්්නක... ඒ ප්රශ්්න විසඳු්වත් උඹ... අනික උඹ 

්නාහිටියනං මට ්ේ වැ්ඩ් පටං ෙන්න හයියට කවුරුත් නෑ... තනූජා අක්ක 

පාර ්පන්නයි... ඒ උනාට අේමෙ ්ේ වැඩවෙට ෙයයි ්කල්්ෙ... උඹ හින්ෙයි 

එයාෙ උනත් මට ්ේ වැ්ඩ්ට ්ොකුවට හරස කපන්නැත්්ත... ්කායි ්ද්දටත් 

වඩා උ්ේ විශ්වා්ස මට වටිනව... ආ්ය කවොවත් ්ේක ම්ේ වැඩක්... ම්ෙ 

බිසනස එකක් කියෙ කියන්්නපා ෙං... මටත් දුකයි එත්කාට... ්ේක ම්ේ 

්න්ේ අ්ප් බිසනස එක...” 

 

“ේේේේ... පුළුවං හැම්ද්දම අපි කරමු ්කල්්ෙ ්ේක ්ොඩ ොන්න... මං 

ඉන්නව කවුරු නැතත් උඹත් එක්ක...” 

 

“ේේේ... මං ෙන්නව ෙං...” 

 

“අෙ ොමන්ට්ට එ්ක්ි ්මානවෙ උ්න් කියෙ මං අහන්නෑ උ්ඹං... ඒ ්ද්දවල් ෙැං 

වැඩක් නැති හින්ො... ෙැං උඹත් ඒ හැම්ද්දම උ්ේ ඔළු්ව අයිං කරෙ ොහං... 

පරණ කුණු වැඩක් නෑ... ඔක්්කාම වළෙො අ්ප් අලුත් ෙමන අපි යමං...” 

 

“යමු ්කල්්ල්... අෙ අර මිනිහ ම්ෙ ඇඟට කඩාපැන්නා...” 

 

්කල්ෙ ොමන්ට්ට එ්ක්ි වුණු හැම්ද්දම එක හුසමට තරුෂිත් එක්ක කියා්ෙන 

ගියා. 
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“්ේව ආ්ය ආ්ය කියවන්න මටත් ආස නෑ ෙං... ඒ උනාට උඹට හැම්ද්දම 

කියෙ මට හිත නිෙහස කරෙන්නයි ඕන උ්න්... අින් ඒ ඔක්්කාම අමතක 

කරෙ ොනව මං... ෙැන්වත් මාව අතාරියි්න ඌ... නැතත් ඒක අසසට ආ්ය 

රිංෙනවට වඩා ්ම්හම ඉන්්නක ්කෝකටත් පරිසසං...” 

 

“ේේේ... ්හාඳයි උඹ ්ම්හම තීරණයක් ෙත්තු එක...” 

 

“මට වැ්ටන්න ෙෑ ෙං... මං ොමන්ට්ට්ටකට ගිය ො ඉඳං ඔය මිනිහ ක්ේ ඕ 

්ෙවල් විභාෙයක් අල්ෙං මාව පාච්චල් කරපු එක... ඕ ්ෙවල් ්ෆේල් උන්ටත් 

කරන්න පුළුවං ්ද්දවල් ති්යනව කියෙ මට ඒ මිනිහට ්පන්නන්න ඕන 

්කල්්ල්...” 

 

“අනිවාේ්යන් අපි ඒක කරමු ෙං...” 

 

“ඌ කියපු එක කතාවක් ්ෙකක් ම්ෙ හිතට ්හාඳට ම වැදුණ ්කල්්ෙ... 

එකක් ඒ මිනිහ මට කිව්ව මං මැටි ්ොඩක් කියෙ... මැටි ්ොඩකින් උනත් 

කරන්න පුළුවං ්ද්දවල් හුඟක් ති්යනව කියෙ මට ඔප්පු කරෙ ්පන්නන්න 

ඕන... ඒ මිනිහට විතරක් ්න්ේ... ඔය මානිකත්්ව ඉන්න හැම මිනි්හක්ට 

ම...” 

 

“උඹ හුඟක් ්ක්න්ති්යං ව්ේ ්කල්්ෙ...” 

 

“්ක්න්තියක් නෑ ්කල්්ෙ... දුකක් ති්යන්්න මට... අනික ඒ මිනිහ ම්ෙන් 

ඇහුව ්ේ්කං අයිං ්වො අර හිඟන කෑම අහිංසක ්කල්ෙන්ට විකුණෙ 

සල්ලිකාරියක් ්වන්න ෙ හිතං ඉන්්න කියෙ... ඒ මිනිහ එ්හම අපහාස ක්ේ 

අ්ප් අේම හෙපු කෑමවෙට... අනික ඒව රවට්ටටෙ කාටවත් විකුණු්ව නෑ අපි... 

නිකං ම උන්ට දුන්න මිසක්...” 

 

“ඒක ඉතිං අපි ්හාඳට ම ෙන්නව්න ්කල්්ෙ... කාට ්මානව කියන්න ෙැයිෙ? 

නිකං නැ්මන ිව්න්...” 

 

“ේේේ... ඒ දුප්පත් හිඟන කෑමවෙටත් ්ෙයක් කරන්න පුළුවං කියෙ මට 

්පන්නන්න ඕන... ්හාඳයි අපට ්ේක වතුපිටිවෙ ම පටං ෙන්න පුළුවං උන 
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එකත්... යමිං එමිං ෙමනක හරි ෙකියි්න්...” 

 

්කල්ෙ ආ්ව්ේයන් ම කියා්ෙන යනව. 

 

“උං හිතං ඉන්්න ්කල්්ො කියන්්න උන්ට ්සල්ෙං කරන්න හෙපු ්සල්ෙේ 

ෙඩු කියෙ... අප්පිරියයි තරු්වා... අර නිේමො ෙෑනි ඊට හපං... එයාටනං මං 

කියන්න ඕන ටික කියෙමයි ආ්ව...” 

 

“තැ්ෙන යක්ඩ තමා ෙං හැ්මෝම උඩ පැන පැන තෙන්න හෙන්්න... අපි 

්පන්නමු ්කල්්ෙ මැටි ්ොඩවල්වලින් උනත් හරි ෙසසනට බුද්දධ රූප ්ද්දව 

රූපත් හෙන්න පුළුවං කියෙ...” 

 

“ේේේ... ්කල්්ෙ උඹේෙ ්පාඩි අයිය ෙව්ව ්පාඩි වැඩක් ති්යනව 

කරවෙන්න...” 

 

“්මාකද්දෙ ්කල්්ෙ ඒ? ්පාඩ්ඩයිය හරි කොතුරකිං ්ෙෙර එන්්න්... 

නැවතිේන ඉන්්න එ්ේ...” 

 

“අඩුවට ්පාඩි ්ෆෝන් කෑල්ෙක් ්හායාෙන්න ඕන ෙං... ඉසසරහට වැඩ ටික 

කරෙන්න අමාරුයි නැත්තං... ඒකයි...” 

 

“අේ... ඒකෙ? ආ්ය ඒ පැත්්ත ගිහිං පුංචේමට හරි පණිවි්ඩ් කියෙ තියමු්කා 

අපි... ්ොක්කයියත් ්කාළඹ්න්... කවුරු හරි ෙෙෙ ්ෙනත් ්ෙයි...” 

 

“ඒකත් හරි එ්හනං... ඉක්මනට ම කරෙන්න ඕන ඒ වැ්ඩ්... අපි ්ේ සති්ය ම 

ගිහිං එමු ඒ පැත්්ත...” 

 

“ේේේ... යං ්ෙන්නත් එක්ක ්වොවක... ක්ඩ් වැඩ ටිකත් ෙෑසති 

කරෙන්්නපැයි ෙැං සුද්දෙ බුද්දෙ කරෙ...” 

 

“ේේේ... මං හිතු්ව ක්ඩ් ඉසසරහට ්පාඩි ෙැමි ්පනුමක් එන්නත් එක්ක 

ති්යන වහ්ෙට උඩින් ම ්පාල්ෙතු ටිකක් ්හවිල්ෙමුෙ කියෙ...” 

 

“ේේේ... එ්හම ෙසසනයි... මාත් ෙැකෙ ති්යනව එ්හම තැං හරියට... 
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එත්කාට ෙයක් නැතුව ඕන මිනි්හක් ක්ඩ්ට එනව... හයිෆයි ්පනුමක් 

්න්ේ්න ති්යන්්න... අනික හයිෆයි මිනිසසු උනත් ෙැං කැමති ඒ ව්ේ 

තැන්වලිං කෑම කන්න...” 

 

“ඒකනං ඇත්ත... එ්ොවටත් නැති ්ම්ොවටත් නැති ්ොකුයි කියෙ 

්පන්නන්න හෙන අය තමා හුඟක් ෙැං රහක් නැතත් ්පනුම විතරක් ති්යන 

කඩවෙට රිංෙන්න හෙන්්න...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්න ම හිනා්වනව. 

 

“්ේ...” 

 

ඒ අස්ස නූඩි අ්ත් තිබුණ පුංචි ්පාතක් තරුෂි ිහාට ික් කරනව. 

 

“්මාකද්දෙ ෙං?” 

 

“ම්ෙ ෙැංකු ්පාත... ෙැනට ඔච්චර තමා ති්යන්්න අපට වැ්ඩ් පටං ෙන්න... 

පඩි්යන් ඉතුරු කරපුවයි... සැරින් සැ්ේට එළවළු වික්කම තාත්ත ්පාතට 

ොපුවයි...” 

 

තරුෂි හීන් සීරුවට ්කල්ේෙ ෙැංකු ්පාත ්පරළ්ෙන ගිහින් ්තාරතුරු 

සටහන් කරෙ ති්යන අන්තිම පිටු්ව නවතිනව. 

 

“අසූනමොහයි...” 

 

තරුෂි හඳ එළි්යන් ම ්පා්ත් අන්තිමට සටහන් කරෙ තිබුණු ්ශ්ෂය 

කියනව. 

 

“ඕ්කං තමයි ඉතිං අපට ඔක්්කාම කරෙන්න ්වන්්න... ෙෑ්වන්නවත් මි 

ව්ේ කියෙ ්වොවකට හි්තන්්න... තැනක් ෙද්දෙට ව්ේ ෙන්න ගියානං 

ඔතනිං භාෙයක් ම අපට නැති්වනව. පුංචේමටනං සෑ්හන්න පිං ්කල්්ෙ...” 

 

“ේේේ... ඒක හරි්න ෙැං... මට දුක උඹට ්ේ ්වෝව ්ෙන්න ම්ෙ අ්ත් 

කීයක්වත් ම නැති එක ෙැන...” 
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“්මාන සල්ලිෙ ෙං... ෙක්ෂ ්කෝටි ොණකට වඩා උඹ මාත් එක්ක ඉන්්නක ම 

මට වටිනවා...” 

 

“අපි ලිසට්ට එකක් හොෙමු ෙන්න ඕන හැම්ද්දම... එත්කාට ්ල්ියි අපට...” 

 

“ේේේ... මං තනූජා අක්කටත් කිව්ව. ්ෆෝන් එකක් ෙත්ත ෙමං එයාටත් ්කෝල් 

කරෙ විසතර අහමු්කෝ... අේම්ෙං පුංචේම්ෙනුයිත් අහෙ ෙෙමු... අපට වඩා 

්ෙයක් එයාෙට ්ත්්රනව්න්...” 

 

“ේේේ... ්පාල්ෙතුත් අපි වතුපිටිවෙ ගිය ්වොවක එ්හේම ්හායෙ වියෙ 

ොමු... ්ම්හ ඉඳං උසසං යන්න ෙෑ්න ඒ ව්ේ ඒව...” 

 

“හාමුදුරුවන්ට කියෙ ්හාඳ ්වොවක් ෙොෙමු ්න්ෙ ්කල්්ෙ ්ේක පටං 

ෙන්න අපි...? එත්කාට අපට ෙෑසති ්වන්නත් ්ල්ියි... නැත්තං ඇි ඇි 

යනව...” 

 

“ේේේ... මාත් හිත හිත හිටි්ය... ්හට යමු අපි උ්ද්ද පන්සල්... අේමත් 

එක්කම... ඒකත් හරි්න එත්කාට...” 

 

“්ෆෝන්්නක ෙැනත් අපි ්ොක්කයියට ම කියමු ්කාළඹ හින්ෙ... මං ොව 

නේෙේ එක ති්යනව අයිය්ෙ... හංියට ගිහිං ්කෝල්්ෙකක් ෙමු ්හට ම 

අයියටත්... එත්කාට එයා එන ්වොවක අරං එයි... අපි ගිහිං ම කියන්න 

ගි්යාත් තව පරක්කු ්වනව්න...” 

 

“අ්න් ්හාඳයි ්කල්්ෙ... ්කා්හාම ්කා්හාම හරි ඉක්මනට කරෙන්නයි 

ඕන ඔක්්කාම...” 

 

“ෙය්වන්්නපා ්කල්්ෙ... හැම්ද්දම ්හාඳිං ්වයි... වැරි ්ෙයක් කරන්න 

යනව ්න්මයි්න... ්හට පන්සෙට ගියාම භා්රකුත් ්වමු අපි...” 

 

“ේේේ... ෙැන්නං ඔන්න හිතට ටිකක් සනීපයි...” 

 

නූඩි හඳ එළිය අතරින් ආ්යමත් ්ෙෝධිය ිහාවට ඇස ්ෙක පා කරන ෙමන් 
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කියනව. 

 

“හතර ව්ටන් පාත් ්වච්ච ප්රශ්න නැත්තං උඹේෙ ්ෙෙරට වත්තට ආවම 

්කා්හාමත් හිතට සනීපයි ්කල්්ෙ... මටනං ්කා්හාමටත් පන්සෙකට ආව 

ව්ේ...” 

 

තරුෂිත් ඒ එක්ක ම මුමුණනවා. 
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කවුරුවත් ම විශ්වාස කරපු නැති විිහට ්කල්්ො ්ෙන්න පහුවො ඉඳෙ ම 

පුදුමාකාර උනන්දුවකින් වැඩ පටන් ෙත්ත. ඒ ෙමන පටන් ෙත්්තත් 

පන්ස්ෙන් ම යි. අේමත් එක්ක ම පන්සෙට ගිය ්කල්්ො ්ෙන්න ්ොකු 

හාමුදුරු්වා ෙැහැෙැකෙ අලුත් ව්යාපා්ර පටන් ෙන්න සුෙ නැකතක් හො 

ෙත්තා. ්ොකු හාමුදුරු්වා ්ව්ො පත්කඩ පරීක්ෂා කරෙ ෙෙෙ අනුශාසනා 

කරපු විිහට ්හාඳ ම නැකත ්යිෙ තිබු්ණ එොයින් සති තුනකට පස්ස. ඒ 

හින්ෙ ම ්කල්්ො ්ෙන්නට වැඩ ටික පිළි්වෙක් කරෙන්න තරේ මහ 

කාෙයක් තිබුන්නෑ. 

 

නූඩි කියන්්න ේේ කවුරුත් ්හාඳ කියපු කා්ෙත් හිත ිනාෙත්තු ්කල්ෙක්. 

ඉතින් ්කල්ේෙ ෙමනට ආශීේවාෙ කරපු ්ොකු හාමුදුරු්වාත්, නැකත් 

්වොවට ්කල්ේෙ අලුත් වැ්ඩ් පටන් ෙන්න තැනට ම වැඩම කරන්න, 

ආරාධනා කරන්නත් කලි්යන් ම ්කල්ෙට ්පා්රාන්දු වුණා. ්කල්්ො 

්ෙන්න්ෙ ව්ේ ම නූඩි්ෙ අේම්ෙ හිතටත් ඒ ්වෝව ඒක ්ොකු ම 

හයියක් වුණා. 

 

එතනින් පස්ස අේම ්ෙෙරට යද්දි ්කල්්ො ්ෙන්න හන්ියට ගි්ේ 

්ොක්කයියට ්කෝල් එකක් ෙන්න. ්ොක්කයිය ඒ වැ්ඩත් කර්ෙන ්ේ සති 

අන්්ත ්ෙෙර එන්නං කියෙ ්කල්්ො ්ෙන්නට ්පා්රාන්දු ්වනව. ්කල්්ො 

්ෙන්නට මාර ම සතුටුයි. හැම්ද්දම එකින් එක, ටි්කන් ටික විස්ඳන්කාට 

ඉතුරු වැඩ ටික ඉක්මනට ම කර්ෙන ඉසසරහට යන්න ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ 

හිතට එනව මහා පුදුම ධධේයයක්. 
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“සතුටුයි ්කල්්ෙ... පුදුම සැනසීමයි හිතට එක එක වැඩ ්කා්හාම 

්කා්හාම හරි ්ක්රද්දි...” 

 

“ඇත්තමයි... මාත් ්ේ කට අරින්න හැදු්ව ඔය කතාව ම කියන්න...” 

 

තරුෂිත් හිනා්වවී ම කියනව. 

 

“්කල්්ෙ...” 

 

“කියපං...” 

 

“්මාකද්දෙ ෙැං අපි ක්ඩ්ට ොන නම...?” 

 

“ඇත්තමයි... නමකුත් ඕන ්න්? අනික් ්ද්දවල් ෙැන ඔ්හ කල්පනා කළා මිසක් 

නමක් ෙැන කල්පනාවක් ම්ෙ ඔළුවට ආ්වම නෑ...” 

 

“අපි උ්ේ නම ොමු... ඒක ්හාඳයි...” 

 

“පහන්ි කියෙ...? පිසසු උඹටත්... පූජා භාේඩ ක්ඩ්කට ව්ේනං ්හාඳයි 

ඔන්න ඒ නම... අපි ොන්්න කෑම කඩයක් පිසි්ය...” 

 

්කල්ෙ ්වෙ මැද්ද්ෙ ම මහා හයි්යන් හිනා්වනව. 

 

“පහන්ි කියෙ ්න්මයි මැන්ට්ල්... නූඩි කියෙ... නූඩ්ල්ස කෑමක්්න 

්කා්හාමටත්... නූඩි ්ක්ටේස... නූඩි ්හා්ටල්... නූඩි ක්ඩ්... ්මා්කෝ 

කියන්්න?” 

 

“අ්න්... අපි ්වන නමක් ොමු ්කල්්ෙ... අ්ප් නං නැතුව... එ්හම ්හාඳයි මට 

හි්තන්්න...” 

 

“මටනං ඉතිං නූඩිත් ෙසසනයි... ්හා්ටල් එ්හකටනං මරු නම ්කල්්ෙ 

ඒක... ්හා්ටල් නූඩි කිව්වම මහ අමුතු ෙතියක් එනව...” 
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“ ේේේ... ්ේ වැ්ඩ් ්ොඩ ගියා ම අපි පටං ෙමු්කා ්හා්ටල් නූඩි... ෙැනට 

ක්ඩ් කරමු...” 

 

නූඩි ආ්යමත් හිනා්වනව. 

 

“ෙැමි විිහට්න අපි යන්්න... ඒක ඇඟ්වන විි්හ නමක් හිතු්වාත් 

්මා්කෝ...” 

 

“ේේේ... එ්හමත් ්හාඳයි තමයි... සමහර කඩවෙ නං ෙැක්කම කන්න ම 

යන්න හි්තනව... මං ෙැක්ක කෑම කඩයක් ඇඹුෙ කියෙ... මතක් ්වන්්න ම 

්වල් වැඩ කා්ෙට උයන මාර ම රහ කෑම ටිකක්... ්කෙ උනනව නම ෙැක්කත් 

ක්ඩ්...” 

 

“අේ්මෝ... ඒකනං ඇත්ත ්කල්්ෙ... උඹ කියද්දිත් ම්ෙ කටට ්කෙ උනනවා... 

අ්න්... හිතපං්කා අන්න එ්හම නමක්... උඹට ඒ වැඩ ්හාඳට පුළුවං...” 

 

නූඩි නමක් ොන වැ්ඩ් තරුෂිට ම භාර ්ෙනව. 

 

“ේේේ... තව කල් තියනව්න්... ඉන්න ෙමං හිතමු ්ෙන්න ම... තනූජා 

අක්කටත් කියමු හිතන්න කියෙ... නැන්ෙටයි මාමටයිත් කියමු...” 

 

“හා්කා එ්හනං... ඒ උනාට මං ෙන්නව ෙසසන ම නමනං මතක් ්වන්්න 

උඹට කියෙ... ඒකයි ඒ වැ්ඩ් මං උඹට ම භාර ්ෙන්්න...” 

 

ඒෙේ්ඩන් වත්තට ්ොඩ ්වන ෙමන් නූඩි කියනව. 

 

“ේේේ... එ්කාළහමාරත් ්වො ්කල්්ෙ ්වොව... අේ්ේ අපි ආ්වෝ...” 

 

නූඩි ඔර්ෙෝසුව ිහාටත් එබිෙ ෙෙන ෙමන් අේමට කෑ ෙහනව. 

 

“මං ඉතිං රෙං ෙහන්නයැ පිළිෙන්න...” 

 

කුසි්ය ඉඳන් ම අේම හිනා්වන හඬ ්කල්්ො ්ෙන්නට ඇ්හනව. 
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“ඔය කිව්්ව ඉතිං... අයි්යෝ අේ්ම ඔයත්නං...” 

 

“ඇත්ත්න ඉතිං නැන්ෙ කියන්්න...” 

 

තරුෂිත් නූඩි්ෙ අේම්ෙ කතාවට හිනා්වනව. 

 

“වතුර ලි්ප් තිබ්ෙ මං... ්ත් බිව්්ව නෑ ොන එනකං... ෙටු පාත්ති්ය 

තණ්කාළ ඩිංෙක් ෙෙවෙ උයන්න ෙෑසති ්වන්න හැදු්ව...” 

 

“ේේේ... යන්න ඕන පාත්ති පැත්්ත රවුමක් මාත් හැන්ෙෑවට... හරියකට 

ෙැක්්කත් නෑ කා්ෙකිං...” 

 

නූඩි කියනව. 

 

“ෙැං ඉන්නව්න අ්ප් ්ෙෙර අලුත් ්ෙවිලියක්... කියෙ වැඩක් නෑ අත්ගු්ේනං 

ඔන්න...” 

 

“ඒ ්ෙවිලි ්කා්හාමත් ෙසසයි... ඉස්කෝ්ෙ ඉසසර පාත්ති හෙන තරමක් 

හෙෙ ්ොකු සේ එක්ක හිටවන්්න අපි ්ෙන්න තමයි...” 

 

“ේේේ... ්වන උං ආවමත් පන්නනව ්වොවකට ්ොකු සේ... උඹෙ අත 

ෙැහු්වාත් ්ේ ්කල්්ො ්ෙන්න අපූරුවට කරපු වැ්ඩත් විනාසයි කියෙ...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්න ්ෙවිෙ ගිය අතී්ත ෙසසන මතකයක් ළඟ නවතිනව. 

 

“ේේේ... ආ්ය ඉතිං යන්නයැ ඉස්කෝ්ෙ... අේ්ම මං ්ත් ටික හෙන්නං... ඔයා 

ඉන්න...” 

 

නූඩි අේමව පැත්තකට කරෙ ්ක්ත්ල් ළි්පන් ොනවා. 

 

“ඒකත් නරක නෑ... මට ටික ටික නිවාඩු ෙැං ්කා්හාමටත්... ්ේ ්කල්ෙ මට 

වැඩක් කරන්න ්ෙන්්නත් නෑ... හැෙැයි ්කල්ේන් ඔය වැ්ඩං මං තමා ්ෙඩා 

්වන්්න අන්තිමට...” 
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“පිසසු හැ්ෙයි වැඩ ්නාකර නැන්ෙ ්ෙඩ උ්නාත්නං... මං උයන්නං කිව්්වාත් 

එයා ්මාකක් හරි පාත්තියකට රිංෙෙ වැඩ. මං පාත්තියට ගිහිං ඒ වැ්ඩ් 

කරන්නං කිව්්වාත් එයා ඒක මට දීෙ තව පාත්තියක... වැඩක් නැත්තං ්ේ 

හරි කණපිට හරවයි නැන්ෙ...” 

 

“අේ්මෝ තරු්වා... සහතික ඇත්ත ඒ කතාවනං...” 

 

“අ්න් අපට එ්හම ඉන්න ෙෑ ළම්යා... පුරුද්දෙට ගිහිං ෙැං... එ්හව් එ්ක් 

නිකංම උන්්නාත් අ්ප් ඇඟ විතරක් ්න්ේ හිතත් ්ෙඩ ්වනව...” 

 

“ේේේ... ඔය ්ෙඩවෙට ්කා්හාමත් ්හාඳම ්බ්තක් ෙැං ළඟඳි ම හේ්ෙන්න 

යන්්න නැන්ෙට...” 

 

්ේ්ස උඩ තිබ්ෙ ්ෙලි ෙහපු ්පාල්්ෙඩිය අරන් බිඳින ්කල්ෙ ්පාල්වතුර 

ටික ්කෝප්්පකට එකතු කරන ෙමන් කියනව. 

 

“්බ්තක්...?” 

 

අේමත් තරුෂි ිහාවට හැ්රන්්න ්මාකක්ෙ ්ේ ්කල්ෙ කියන්න යන්්න 

කියෙ හිතාෙන්න ෙැරුව. 

 

“ඇයි අ්ප් ්කල්ේෙ බිසනස එක පටං ෙත්තම අේමට තමා ඉතිං අපට වඩා 

වැඩ හිටින්්න...” 

 

්පාල් ෙෑයකුත් අර්ෙන හිරම්ේ උඩින් ඉඳෙන්න ෙමන් ම තරුෂි උත්තර 

්ෙනව. ්කල්ෙ ඒ විිහට අේම කියෙ ආමන්ත්රණය කරද්දි නූඩි්ෙ අේම්ෙ 

හිතට තරුෂිව තවත් ්ළන්ෙතුව ෙැ්නන්න පටන් ෙන්නව. පපුව එක පාරට ම 

හිරිවැටිෙ යනව ව්ේ හැඟීමක් ඒ ආමන්ත්රණයත් එක්ක අේම විඳිනව. නූඩිත් 

හරි සතුටින් ්ෙන්න ිහා ෙෝෙන ඉන්නව. ්කා්හාමටත් තරුෂි ෙැන් 

නූඩිේෙ ම පවු්ෙ සාමාජිකාවක් ්වො ඉවරයි. 

 

“දූ ඔ්හාම කතා කරද්දි ඔන්න ම්ෙ පපුවටම ෙැ්නනව... මං උඹව ම්ෙම 

්කල්ෙක් කරං සෑ්හන කාෙයක් ගියා උඹට මාව උ්ේ අේම කරෙන්න...” 
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අේම කියනව. 

 

“අ්න්... එ්හම නෑ... නැන්ෙ මට අේ්මක් උ්න් ම්ෙ අේම මාව ොෙ යන්නත් 

කලිං ඉඳං...” 

 

එොයින් පස්ස තරුෂි නූඩි්ෙ අේමට නැන්ෙ කියෙ කරපු ආමන්ත්රණය 

්වනස ්වනව. 

 

“ේේේ... හරි හරි... වැඩනං කරන්න ෙැරියැ ඉතිං... ්නෝනෙ ්ෙන්න ්මානවෙ 

ෙැං හෙන්න හිතං ඉන්න කෑම...” 

 

අේමව මතක් ්වො ්කල්ේෙ හිත රි්ෙයි කියෙ අේම කතාව ආ්යමත් 

අනික් පැත්තට හරවනව. කුසියට ්වො ෙවල්ට උයෙ ඉවර ්වනකනුත් 

තුන්කට්ටටුව ඊට පස්ස කතා ක්ේ අලුතින් පටන් ෙන්න ක්ඩ් හෙන කෑම 

්මානවෙ කියන එක ෙැන. 

 

“මහ හුඟක් ඕන නෑ... අපට හෙන්න පුළුවං හරිය විතරක් හෙමු... පිටිං අරං 

කෑම විකුණන්න ඕන නෑ... අපිට ඕන රහට ති්යයිෙ විශ්වාස කරන්නත් ෙෑ්න 

එත්කාට... පාන් ටිකක් විතරක් උ්ද්දට ෙමු පිටිං... හුඟක් මිනිසසු ෙැං පාංවෙට 

හුරු්වො හින්ෙ...” 

 

“ඒක ්හාඳයි... මහ හුඟක් කරන්නත් අමාරුයි තමා පටංෙත්තු ෙමං...” 

 

“ඉඳිආප්පනං හෙන්න ම ඕන උ්ද්දට... පානුත් ෙන්නව... තව හෙන්න පුළුවං 

්රාටී... සුදු ආප්ප... ව්ඩ්... ්තෝ්ස... කිරිෙත් එ්හමත්... ෙතුත් ්හායයි 

කට්ටටිය ඉසපිරිතා්ෙටත් ළඟ හින්ෙ උ්ද්දටත්... ෙනිස එ්හමනං එපා ්න්ෙ?” 

 

තරුෂිත් කියා්ෙන යනව. 

 

“තව හැෙප... නූඩ්ල්ස... ෙැවරිය... පෑං්ක්ක් එ්හමත් පුළුවං ඉතිං...” 

 

“ේේේ... අපි හෙන්න පුළුවං කෑම ඔක්්කාම හොෙමු ලිසට්ට එකක්... ඊට 

පස්ස ්වං කරමු ෙවසවෙට... ඔක්්කාම එක ෙව්ස හෙන්න ෙෑ්න... 

ඉඳිආප්ප, පාන්, ්රාටී ව්ේ ්ද්දවල් ටිකක් හැමොටම හෙමු...” 
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“ඒක ්හාඳයි... සතිය ්ෙක යන්කාට අපට ්හායාෙන්න පුළුවන්්න ්මාන 

කෑම ෙ වැඩිය යන්්න කියෙ... ඊට පස්ස අපි මිනිසසු ඒ ඉල්ෙන ්ද්ද ෙෙෙ 

්වනස ්වමු... අපට ඕන ඒව හෙෙ වැඩක් නෑ්න...” 

 

තරුෂිත් පළපුරුදු ව්යාපාරිකාවක් ව්ේ අෙහස ්ෙනවා. 

 

“ේේේ... ්රෝල්ස කට්ටෙට්ට ටිකක් එ්හමත් හෙමු ඔය අතරට... ඒවටත් කැමතියි 

ෙැං හුඟක් මිනිසසු... අේ... අමතක උනා්න තරු්වා... අ්ප් අේම්ෙ එ්ෙෝළු 

්රාටිය තමයි රහ ම... ෙවසක් කෑ්වාත් ආ්ය ්හාය ්හායා ඇවිත් කනව 

ෂුවේ...” 

 

්කල්ෙ අමතක වුණු ්ෙයක් මතක් කරනව. 

 

“අේ්මෝ ඔව්... මටත් මතකයි ඒ රහ... කා්ෙකිං කෑ්ව නෑ එ්ෙෝළු ්රාටියක්...” 

 

“ේේේ... කමු කමු... ්මාකෙ කියන්්න... ්වනසකටත් එක්ක අෙ රෑට හෙමු...” 

 

නූඩි අේම්ෙන් අහනව. 

 

“හෙමු ඉතිං... තාත්තත් ්ෝහාම කැමතියි... කාෙ ඉවර ්වද්දි ්හාඳ ඉඟුරු 

ප්්ල්න්ටි ්ෙකක්වත් ඕන තාත්තට...” 

 

අේම කියන්්න තරුෂිට. තාත්ත අේම්ෙ එළවළු ්රාටීවෙට තිබුණ 

කැමැත්ත ෙැන නූඩිට අමුතු්වන් කියෙ ්ෙන්න තරේ ්ෙයක් තිබුන්නෑ. 

්කල්ෙ ඒ ෙැන ්හාඳට ම ෙන්නව. 

 

“ෙවල්ට අපි රතු ෙතුත් ොමු ටිකක්... ්කා්හාමත් ඉසපිරිතා්ෙ කිට්ටටුව හින්ෙ 

රතු ෙත් ්හායනවත් කට්ටටිය...” 

 

“ේේේ... අේම්ෙ ්ක්හල්මුව ෙැදුමනං හැමොට ම ඕන ඈ... අනික ්පාල් 

සේ්ෙෝ්ෙ... තව තව අෙහස ටිකක් ති්යනව ම්ෙ... පටං ෙත්ත ම 

කියන්නං්කා ඒව... ෙැේම කියන්න ෙැජ්ජයි...” 
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නූඩි කියනව. 

 

“අ්න් උ්ේ ෙැජ්ජාව... කියන්නෑ මං උඹට... ඒක ඔච්චරට ෙැජ්ජ හි්තන 

්ෙයක්නං මිනිසසු මැද්ද්ෙ ක්ඩ්නං කරන්න ෙැරි ්වයි ්කල්්ෙ...” 

 

“හැෙෑමයි...” 

 

තරුෂි කියද්දි අේමත් තරුෂිට උල්පන්ෙේ ්ෙනව. 

 

“ේේේ... ඔය ්ෙන්න ඉන්න්කා... මං ඒක ොණට කරෙන්නං්කා ක්ඩ් 

මැද්ද්ෙ...” 

 

“අනික් ව්යංජන අපි ්පාතක ලියා්ෙන ම කතා කරමු ්න්... අපිට ක්ඩ් උ්ද්ද 

ෙවල් රෑ තුනමනං කරන්න ෙැරි්වයි අේ්ම... අමාරුයි්න...” 

 

“ේේේ... මාත් හිතුව ඕක... මුලිං අපි කෑම ටික ටික ඔය තුන්්ව්ෙට ම කරෙ 

ෙෙමු... බිසනස වැඩි... මිනිසසු වැඩිය එන ්වොව අපට ්හායාෙන්න පුළුවං 

එත්කාට... පස්ස ්හාඳ ම ්වොවල් ෙෙෙ අපි ඒකට හැඩෙැ්හමු...” 

 

“ඒක තමයි කරන්න ති්යන ්හාඳ ම ්ද්ද... ්කෝකටත් අපට පටං ෙන්න ම 

්වනව තත්්ව ්ත්රුං ෙන්න...” 

 

“ේේේ... උයන භාජනනං මහා හුඟක් අලු්තං ෙන්න ඕන්නෑ... ්ෙෙර 

ති්යනව්න... ්ේ ටික අරං යං... තත්්ව ෙෙෙ ආොයමක් අතට එද්දි ෙැරිය 

අඩුපාඩු හොෙන්න... ්කා්හාමටත් මුලිං මුලිං මහා ්ව්ළඳාමක් හිටිං නෑ්න 

කාටත්... ්පාඩි තැන ඉඳං පුළුවං හැටියට පටං ෙේමු අපි...” 

 

“ේේේ... ්කල්්ෙ... අපි ්හට භාජන අනං මනං ෙෙෙ... අලුතිං ෙන්න ඕන 

ලිසට්ට එකක් හෙමු ඈ... ්මනු ටිකක් හොෙමු අෙ රෑට අඹ ෙහ යටට ්වො...” 

 

“හෙමු හෙමු...්කාස ්ෙල් ්පා්ොස ව්ේ ්ම්හං අපිට ්ල්ි්යන් ම 

්හායාොන්න පුළුවං ්ද්දවල් ෙැන මුලිං ටිකක් වැඩිය ෙෙමු... අ්ප් වත්්තත් 

ති්යනව්න සෑ්හන්න එළවළු...” 
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“ඒකත් වාියි අපට... ඉන්න ෙමං ්ේ ටි්ක් තව ්මාන ්මානව හරිත් 

හිටවමු...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්න ොහක් ්ද්දවල් කතා ්වන්කාට අේම ඒ හැම කතාවකට ම 

හරි ආසා්වන් ඇහුේකන් දී්ෙන ඉන්නව. ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ උනන්දුව 

ෙැන අේමට ෙැ්නන්්න කියාෙන්න ෙැරි තර්ම ආඩේෙරයක්. ්වොවකට 

්කල්්ො ්ෙන්න කියන කතා ඇ්හද්දි අේම්ෙ ඇස ්ෙකට කඳුළුත් උනනව. 

හැෙැයි ඒ දුකට ්න්මයි. සතුටට... ්මාන තරේ අමාරු, මහන්ි ෙැනුණත් ඒ 

හැම ්ද්ද ම පැත්තක ොො, ඒ හැම්ද්දම අමතක කරො ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ 

වැ්ඩ්ට ්ෙන්න පුළුවං උපරිම සහ්යෝෙය ්ෙනව කියෙත් අේම තනියම 

හිතනව. 
 

 

 
 

 

 

                               22 

 

්කල්්ො ්ෙන්න ෙැන් කඩිමුඩි්ය ම ක්ඩ් පටන් ෙන්න කලින් ඉවර 

කරෙන්න ති්යන වැඩ ටික එකින් එක ඉවර කරනව. ඒ හින්ෙ ම ෙවස 

්කායි තරේ ්ව්්ෙන් ්ෙවිෙ යනවෙ කියන එකවත් ්කල්්ො ්ෙන්නට 

හරියට මතකයක් නෑ. ්ොක්කයිය සති අන්්ත ්ෆෝන් එකත් අර්ෙන 

ම එනව කිව්ව හින්ෙ ්කල්්ො ්ෙන්න ්සනසුරාෙ උ්ද්ද ම වතුපිටිවෙ 

පුංචේමේෙ ්ෙවල් පැත්්ත ගියා. 

 

“හප්්ප්... ්කල්ෙන්ට අපිවත් මතක් ්වො ති්යන්්න... මං ්ේ 

පණිවිඩයක්වත් ෙැනෙන්න විිහක් නැතුව උන්්න... පස්ස හිතුව 

්ොක්කයිය එනව කිව්වා හින්ෙ ්හට ිහාවත් ඒ පැත්්ත ගිහිං එනව 

කියෙ...” 

 

“අන්න අන්න ්ොරු කියනව ෙැං අපි ආපු හින්ෙ...” 

 

තරුෂි එ්හම කියා්ෙන හයි්යන් හිනා්වවී ම ්ෙෙරට ්ොඩ ්වනව. 
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“අ්න් පෙයං ්කල්්ෙ යන්න... උඹට ්ොරු කියෙ තෑගි ෙන්නයැ ්මාකෙ 

මං...” 

 

“්ොක්කයිය අෙ ෙ එන්්න නැන්්ෙ? උ්ද්ද ම එයි ෙ?” 

 

“ආ... ළමිසි්යා ්ෙන්න එ්හනං මාව ෙෙන්න ආපු ෙමනක් ්න්මයි 

්ේ... ්ොක්කයියව ෙෙන්නයි ඇවිත් ති්යන්න...” 

 

“ඔය කිව්්ව කතාවක් ඉඳෙ ඉඳෙ...” 

 

නූඩි හිනා්වවී ම ්ෙන්න්ෙ කතා අහ්ෙන ඉන්නව. ඒ වුණාට 

්ොක්කයිය එන ්වොව අහෙන්න ්කල්ේෙ හිතටත් ඉවිල්ෙක් නෑ. 

 

“්ොක්කයිය ඇවිත් ඉන්්න... පාන්ෙර ආ්ව... තාමනං නිි හැෙැයි... 

ඇහැරවන්නෙ මං?” 

 

“අ්න් එපා නැන්්ෙ පව්... පාන්ෙර ආවනං ෙමං මහන්ියට්න නිි 

ඇත්්ත තාම...” 

 

“ෙැන්නං නිෝෙන පැය තුන හතරක්... මහ දුරක්යැ ්මාකෙ ්කාළඹ 

ඉඳං වතුපිටිවෙට එන්න... ේේේ... අපි ්ත් ඩිංෙක් ්ොමු්කා... අයියත් 

ඇහැ්රයි ඒ අත්ර...” 

 

පුංචේම එ්හම කියා්ෙන කුසිය පැත්තට යද්දි ්කල්්ො ්ෙන්නත් 

පුංචේම පස්සන් ම කුසියට යනව. 

 

“ඔන්න ඉතිං පුංචේ්ේ... අපි ළඟඳී ම ්ම්හට එන්නයි ඉන්්න ඔයාට වෙ 

්ෙන්න... නැකතක් ෙැලුව අපි...” 

 

“අ්න් වාසනාවන්... මාත් ්ේ කිව්වට කවෙ එයි ෙ කවෙ එයි ෙ කියෙ මඟ 

ෙෙං ඉන්්න... කතාවක්වත් නැති ්වද්දි මං හිතුව තව පරක්කු ්වයි ෙ 

කියෙවත්...” 

 

“ේේහු... තව සති ්ෙක හමාරකින් විතර අපි ්ම්ේ... ඊට පස්ස ඉතිං 
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පන්නෙන්න හි්තයි ෙ ෙන්නෑ ඔය කිව්වට අපිව...” 

 

“අ්න් පෙයං තරු්වා පිසසු ්ොඩවන්නැතුව... අ්න් ඇත්තෙ නූඩි දු්ව් 

්ේ ්කල්ෙ කියන්්න...? එනවෙ ඉක්මනට ම?” 

 

නැන්ේෙ මූ්ණන් ්ප්න්්නත් හරි ්නාඉවිලිවන්ත ෙතියක්. 

 

“ඔව් නැන්්ෙ... ඇත්ත... ෙෙන සති්ය ්න්මයි... ඊළඟ සති්යත් 

්න්මයි... ඊොව සති්ය සඳුෙට තමයි නැකත ති්යන්්න...” 

 

“අ්න්... බුදු සරණයි ්කල්්ෙ උඹෙ ්ෙන්නට ම... තිස තුන් ්කෝටියක් 

්ෙවියන්්න පිහිටයි... හැම්ද්දම හිතන පතන විිහට ම හරි යන්න ඕන...” 

 

පුංචේම ්කල්්ො ්ෙන්න ම ළඟට ඇෙෙ අර්ෙන තුරුල් කරෙන්නව. 

නූඩි්ෙ ව්ේ ම තරුෂි්ෙ හිතටත් ඒ තුරු්ෙ ෙැ්නන්්න පුදුම විි්හ 

සැනසීමක්. ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ඇසවෙට කඳුළුත් උනනව. 

 

“්ේ ෙෙපල්ේකා නාකි හුරතල්... අේම අපිවවත් හුරතල් කරෙ නෑ 

ය්කෝ ඔ්හාම කා්ෙකිං...” 

 

එක පාරට ම පිටිපස්සන් පිරිමි කටහඬක් ඇ්හද්දි ්කල්්ො ්ෙන්න 

තප්ප්ේට ආපහු හැරිෙ ෙෙනව. 

 

“අ්න්... ්ොක්කයියා...” 

 

තරුෂිට කිය්වනව. තරුෂි්ෙ අේම්ෙ මළ්ෙෙර ි ෙැකෙ අඳුන්ෙන 

හිටපු හින්ෙ නූඩිටත් විශ්ව කියන්්න ආෙන්තුක චරිතයක් ම ්න්මයි. 

ඒත් එ්හමයි කියෙ ්කල්ෙ මළ ්ෙෙර ි විශ්වත් එක්ක වචනයක්වත් 

කතා කරෙ තිබු්ණත් නෑ. අවසන් කටයුතු ෙව්ස උ්ද්ද ම ආපු විශ්ව එො 

හවස ම ආපහු පුංචේමෙටත් කලින් ම ආපහු ගියා. 

 

“්ොක්කයිය තමයි... ඇයි ්මා්කෝ...” 

 

්කාල්ෙත් හිනා්වවී අහනව. 
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“අපි හුරතල් කර්නකත් නාකි හුරතල්නං ඉතිං... අයියව ්කා්හාම 

හුරතල් කරන්නෙ ෙැං පුංචේමා...” 

 

“කියන්නෑ මං උඹට...” 

 

පුංචේමයි නූඩියි හිනා්වවී ෙෝෙන ඉද්දි ්ොක්කයිය තරුෂිට හීනියට 

්ටාක්කක් අනිනව. 

 

“ආව්...” 

 

්කල්ෙත් ්ොරුවට රිදුණ ව්ේ කෑ ෙහනව. 

 

“ෙැං ඉතිං ඔය ්ොකු මහත්තුරු අ්පං හුරතල් උනා මෙැයි... නැද්දෙ දු්ව්... 

කාව හරි ්හායාෙන්නයි ති්යන්්න ෙැං ඉතිං හුරතල් ්වවී ඉන්න 

ඕන්නං...” 

 

“හූ... ්හාඳ වැ්ඩ්... ඇත්තට ්හායා්ෙන නැද්දෙ පුංචේ්ම ්මයා තාම 

හුරතල් ්වන්න ්ක්නක්... ඒක තමයි ්ේ අපටත් ඊරිියාව...” 

 

“උඹට ඊරිිය ්වන්න ්මාකෙ උඹ ෙැං ්හායා්ෙනෙ ඉන්්න හුරතල් 

්වන්න එ්කක්...?” 

 

“අ්න්... ෙෙන්න පුංචේ්ම... මං කිව්්ව පුංචේම එක්ක හුරතල් ්වන 

එකට ඊරිියාව කියෙ...” 

 

“ේේේ... ඒක මිසක්...” 

 

“මුං ෙැං ්ෙෙරට ම නාකි ්වනව පු්ත්... විි අටක් ෙැං... රසසා්වයි කියෙ 

වැරැද්දෙකුත් නෑ්න... ්කා්හෙ... තාම නෑලු ්කල්්ෙක්...” 

 

“්ොරු ්වන්නැති පුංචේ්ම... කැේපස එ්ක්ිවත් හේබුන්නැද්දෙ හ්ෙෝ 

ෙසසන ්කල්්ෙක්...?” 
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“හා්පෝ... අපි ්පාතට පතට හුරු උන ෙජ්ජ ෙයට හැිච්චි ්කාල්්ො... 

්කල්්ොනං පස්සං ආව ්පෝලි්ේ... ්කා්හෙ ඉතිං අපි ෙණං ෙත්්ත 

නෑ...” 

 

“්මානවට කියනවෙ ඒ ටිකනං...” 

 

පුංචේමත් ෙෑස ලිප ඕෆේ කරන ෙමන් ්කාල්ෙ ිහා ෙෙෙ හිනා්වනව. 

 

“්මයා ෙ මූඩි? මූඩිය වහෙත්තු ෙමංමයි තාම... ්ොළු ෙ ෙං? හා... මූඩි 

නංගි ම කියන්න්කා... කට්ටටිය හිසි උනාට පුළුවන් ෙ නංගි? හිමිකාරී 

්හායා්ෙන ම එන්න එපැයි... නැද්දෙ හා?” 

 

විශ්ව මාරු්වන් මාරුවට තරුෂි ිහාවටයි, නූඩි ිහාවටයි හැරි හැරි 

අහද්දි ්කල්ේෙ මූණ රතු ්වනව. 

 

“මූඩි ්න්මයි අයි්යෝ... නූඩි... අ්න් මංෙ ්ොක්කයි්ය ඔයත්නං...” 

 

තරුෂි මැද්ද්ෙන් පනිනව. 

 

“මූඩි ්මාකෙ නූඩි ්මාකෙ? නැද්දෙ නංගි... උඹ මැද්ද්ෙං පයින්නැතුව 

හිටහං්කා ඒ ළමය උත්තරයක් ්ෙනකං... කියන්න නංගි...” 

 

“ේේේ...” 

 

ඒ පාර නූඩිත් කරෙන්න ්ෙයක් නැති තැන එ්හම කියෙ ්ොක්කයියට 

එකඟ ්වන්න ව්ේ ඔළුව වනනව. 

 

“අන්්න්ක්න්... මූඩිට ්ත්රුණා... ඔය ්ෙන්නත් ඒ ළමය්ෙං අහ්ෙන 

්ත්රුං ෙන්න ෙෙන්න...” 

 

“හා්කා හා්කා... අපිට ඕව ්ත්්රන්නෑ්න නැද්දෙ පුංචේ්ම...?” 

 

“අ්න්ෙ කියන්්න... උඹ ෙෙං හිටිං්කා එ්හනං හිමිකාරි වොකුළක 

පා්වො උඹව ්හායං එනකං...?” 
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“අ්පෝ... එ්හම පා්වවී ආපු එවුන්නං කැේපස එ්කත් හිටිය ඕන 

තරං... ඒකියක් ්හායං ආ්වාත් ඔයාටයි ්ල්ලිටයි කැත්තට ්පාල්ෙ තමා 

ඉන්න ්වන්්න හැමොම...” 

 

“අර ්මාකෙ... මං යනවයැ කවුරුවත් එක්ක රේඩු අල්ෙන්න...” 

 

“ඒ උනාට ඒ පා්වන උඩැක්කි ආවනං අේමට රේඩු අල්ෙන්න ම ්වනව. 

ඒ හින්ෙ පා්වවී නැතුව ්පා්ළා්ව පය ෙහෙ පයිං ඇවිෙං එන 

්කල්්ෙක් ෙෙමු...” 

 

“අේ්මෝ... අන්්න්ක්න පුංචේ්ේ... ්මයා ්ේ පුංචේම ෙැන හිතෙයි 

පරක්කු කරන්්න...” 

 

“අ්න් ්ක්හේමෙ... උඹට ්හාඳ ්කල්ෙක් ්හායාෙනිං... ්මාකෙ මංයැ 

ඒකිව ෙඳින්්න...” 

 

පුංචේම තුන් ්ෙනා්ෙ ම අතට ්ත් ්ෙන ෙමන් කියනව. 

 

“කන්න මුකුත් ්ෙන්නෑ ෙත් කන්න ෙැරි්වන හින්ෙ...” 

 

ඒ එක්ක ම ්ත් විතරක් ්ෙන්න ්ේතුවත් පුංචේම කියනව. 

 

“ේේේේ... ්ේ හ්ෙෝ... ්ොක්කයිය... ්ෆෝන් එ්ක් වැ්ඩ් ෙැලුවෙ ඔයා...?” 

 

“මුං ්ෙන්න ්ේ එළි ්වන්කාට ඒකයි ්ම්ේ... නැතුව ්ේ පුංචේමවත් 

්ොක්කයියවත් ෙෙන්න ්න්ේ...” 

 

්ොක්කයිය ආ්යමත් ්කල්්ො ්ෙන්නව අවුසසනව. 

 

“ඔය කටට ඉවරයක් ඇත්්තම නැද්දෙ අ්න්... ඉසසර විිහමයි... ඔයාෙව 

ෙෙෙ ඒ ෙමං ්ෆෝන්්න්ක් වැ්ඩත් අහන්නයි ආ්ව... ්ෙකට ්ෙපාරක් 

එන්න ෙෑ්න්...” 
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“කපටි ම නෑ ්ේකි... ්ෙෝ ්කා්ල්ජ් යවන්නං ්හාඳයි උඹ... ්මාකෙ 

ඇත්තට උඹ ්ේ ඒ ්ෙවල් කරන්න ෙෑ කියන්්න... කරපං ්කල්්ෙ... 

පස්ස හි්තයි අපරා්ෙ කියෙ...” 

 

්කාල්ෙ ඒ අස්ස අමතක ්වච්චි තවත් කතාවක් ඇෙෙ ෙන්නව. 

 

“අ්න් ෙෑ අයි්ය... අ්ප් ඉස්කෝ්ෙ ඒ ්ෙවල් නෑ... අනික... මං ඒ ්ෙවල් 

කළා ලියෙ ඔය කියන ්ෙෝ ්කා්ල්ජ්වත් කැේපසවත් යන්නත් මට ෙෑ 

අයි්ය... උපං ්ෙයි ්මෝඩි්යා අපි... නැද්දෙ නූඩි්යා?” 

 

්කල්ෙ ්ෙයක් හි්ත් තියා්ෙන ්වන උත්තරයක් ්කාල්ෙට ්ෙනව. 

ඇත්තට ම උසස ්පළ කරන්න ්කල්ේෙ හි්ත් ආසාවක් නැතුව ම 

්න්මයි. ඒ වුණාට අේම යන්න ගිය ෙමනත් එක්ක ්කල්ෙ ඒ හැම 

ආසාවක් ම අත ඇරෙ ොන්්න ඒ ්වනු්වන් යන වියෙේවෙ ෙර තවත් 

කා්ෙවත් පි්ට්ට පටවන්න ්කල්ෙ අකමැති හින්ෙ. පුංචේමෙ ඕන 

්වොවක ්කල්ෙ ්වනු්වන් ඒ වියෙේ ෙරනව කියෙත් ්කල්ෙ ෙන්නව. ඒ 

වුණාට ඒකට ්කල්ෙට හිත ්ෙන්නෑ. 

 

“එ්හම ්රද්දෙක්නං නෑ... උඹ ඒ ්ෙවල් කරනවනං මං ඒ ඔක්්කාම 

වියෙං ෙොෙන්නං... ්මාකෙ කියන්්න?” 

 

තරුෂි්ෙ ව්ේ ම නූඩි්ෙ හි්තත් ්ොක්කයිය විශ්ව ්වනු්වන් ඒ 

්වෝව හිත ඇතු්ළ උපින්්න මහ පුදුම විි්හ ්ෙෞරවයක්. 

 

“ඒ වචන ටිකත් මට ඇති අයි්ය... මං ෙන්නව... පුංචේමත් මට කිව්ව... 

ම්ෙ අේම මාව ොෙ ගියාට එයා ්කා්ේ හරි ඉඳං ම මං ිහා ෙෝෙන 

ඇති... ඒ අතිං මං වාසනාවන්තයි... අේම ොෙ ගියා ම මාව තනි ක්ේ නෑ 

කවුරුවත්... නූඩිෙ... පුංචේමෙ... අයියෙ හින්ෙ තමා මං ්ම්හමවත් හිත 

හෝෙන ඉන්්න...” 

 

“පිසසු ්කල්ෙ... විකාර කියවන්්නපා...” 

 

්ොක්කයිය එ්හම කියද්දි පුංචේම්ෙ ඇසවෙ කඳුළු ්පාරකන හැටි 

නූඩි ෙකිනව. 
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“මං තීරණයක් අරං ඉන්්න අයි්ය... අපි ්ෙන්නම ආ්ය ඉස්කෝ්ෙ 

ෙමනක් ෙැන හිතන්නෑ... ෙැං ්වන ම අරමුණක යන්න අපි හිත් හෙං 

ඉවරයි... ඒ ්වනු්වං උපරි්මං කැප්වන එක තමයි ෙැං ඉතිං අ්ප් 

සතුට...” 

 

“ේේේ... අේම කිව්ව මට... එ්හම අරමුණක් ඇතුව ඒ ෙමන යනවනං 

සතුටුයි ්කල්්ෙ... අපි ්මාන ්ද්ද කළත් අන්තිමට කරන්්න සල්ලි 

හේෙකර්නක තමයි... ඉ්ෙන ෙත්තත්... එක මඟිං අපට මඟ අරුණත්... 

විභාෙ සහතිකයක්... උපාධි සහතිකයක් කියන්්න හැම්ද්දම ්න්මයි 

ෙං... අපි එක්ක ඕ්ෙවල් ඒ්ෙවල් කරෙ ්ෆේල් ්වච්ච සමහර උං අෙ 

උං්ෙම කියෙ බිසනස එකක් හෝෙන හරි ෙසසනට ජීවත් ්වනව. අපි 

එක්ක ඩිේරිය ෙත්තු සමහර උං ඒත් තාමත් ්ෙෝඩ් කෑලි උසසං පා්ර 

කෑ ෙහනව... ඉතිං ඒ හින්ෙ උඹෙ වැරියි කියෙ මං කියන්නෑ...” 

 

“විභාෙයක් ්ෆේල් කිව්වම ඒ උනාට සමහරු ඒකම තියා්ෙන අයි්ය 

ඉන්්න අපිව පාච්චල් කරන්න...” 

 

“ඒක ඇත්ත... මන්ෙ මානික මිනිසසුන්්ෙ ප්රශ්නයක් ඒක... ඒ උනාට 

හරියට ජීවි්ත් ඉ්ෙන ෙත්ත එ්කක් කවොවත් ඒක කරන්නෑ... අ්ප් 

ෙෑන්ක් එ්ක් හුඟක් බිසනසවෙ ඉන්න කසටමේසෙ උපාධි ෙපහු පී එච් 

ඩී ෙහපු උං ්න්මයි ෙං... ඩිේරි... පී එච් ඩී කියන්්න ්මානවෙ කියෙවත් 

ඒ සමහරු ෙන්නෑ... හැෙැයි උං ්ේම ෙහෙ ඉන්්න... ඒ අතිං ජීවි්ත් ිනුං 

උං... ඩිේරි ෙත්ත කියෙ අපි උනත් ්ේ කරන්්න අනුන්ට කඹුරන 

එක්න ෙං... එ්හම ෙෙද්දි උඹෙ ්ේ යන්න හෙන ෙමන පට්ටට... රැයක් 

ෙවාෙක් නැතුව මැරී්ෙන නැහුණත් දුකක් නෑ ඒ ්ද්දවල් තමං්ෙම 

්වච්චි්කාට...” 

 

“අ්ප් ්කල්්ො ්ෙන්නත් ෙවසක එයි ෙං ඒ ව්ේ තැනකට... මටනං 

විශ්වාසයි...” 

 

පුංචේමත් ඒ අස්ස ්ොක්කයියට ්පෝර ොනව. ්කල්්ො ්ෙන්නටත් ඒ 

වචනවලින් තව තව පුදුම තරේ හයියක් හිත්වෙට එකතු ්වන්්න. 

තමන්්ෙ වැ්ඩ් ්වනු්වන් කැප්වන්න ්ොකු ධධේයයකුත් ඒ එක්ක 
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ම ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ හිතට එනව. 

 

“ෙැරි නෑ අේ්ම... ඇත්තට ම මුං ්ෙන්න වාසනාවන්තයි... ්වන උං ්ේ 

වය්සි ඉන්්න අමුතු ම හීන ්ෙෝකවෙ... අනික මුං ්ෙන්නට අපි 

හැ්මෝම උෙව් කරනව මිසක් කරන්්නපා කියෙ ෙකට්ට්ටක ොන්නත් 

කවුරුත් නෑ්න...” 

 

“ඒක ඇත්ත... මටනං ජීවිත කා්ෙට ම උනත් ඔය කඩ කෑල්ෙට කුලියක් 

ඕන නෑ... උඹෙ ෙසසනට ජීවි්ත් හොෙන්නවනං ඒ සතුට ම ඇති අපට... 

්ේ ්ෙෙර තනියම ඉන්න මට උඹෙ ්මතනට එන එක ම ්ෙවෙ 

නිමකරෙන්න ෙැරි තර්ම කුලියක්...” 

 

“්ේ... ්ෆෝන් එ්ක් වැ්ඩ්නං මට ්පාඩ්ඩක් අමතක උනා ඈ... 

හිසි්ය්න ්කල්්ෙ ආ්ව... අපි ්ම්හ ්කා්හං හරි තැනකිං ගිහිං 

ෙෙමු අෙ හවසට... යන්න හිසියක් නෑ්න... මං ගිහිං ොන්නං 

ත්රීවිල්්ේක්...” 

 

“අේ්මෝ ට්ටරාන්ස්පෝට්ට ති්යනවනං ෙයක් නෑ ඉතිං... හැෙැයි හුඟක් 

හවස ්වන්න ෙෑ... ්ෙෙරට පණිවිඩයක් ්ෙන්න විිහක් නෑ්න අපට... 

අේමෙ ෙය ්වයි...” 

 

තරුෂි කියනව. ඒ වුණාට ්කල්ෙ අයිය්ෙන් ්කෝල් කරෙ ම ඉල්ෙපු 

උෙව්ව අයියට අමතක ්වච්ච එක ෙැන ්කල්ෙට යටි හිතින් දුකයි. ඒත් 

්කල්ෙ පිටින් ඒ වෙක් කාටවත් ්පන්නන්නෑ. 

 

ඒ එක්ක ම දුරකථනයක් නාෙ ්වන සද්දෙයක් ්ේ ඇතු්ළන් හැ්මෝට ම 

ඇ්හනව. 

 

“්කෝල්්ෙකක්...” 

 

්කාල්ෙ අන්තිම ්ත් උගුරත් ්ොන ෙමන් කියනව. 

 

“ේේේ ේේේ... දුවන්න දුවන්න... ්කල්ෙ තරහ ්වයි නැත්තං...” 
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තරුෂි එ්හම කියා්ෙන ම අයිය අ්ත් තිබුණු හිස ්ත් ්කෝප්්ප 

්කල්ේෙ අතට ෙන්නව. 

 

“ඔව්. ඔව්... මං ්පාඩ්ඩක් නළවෙ එන්නං...” 

 

්කාල්ෙත් හිනා්වවී ම කුසි්යන් ්ේ ඇතුළට දුවනව. 

 

“ඇත්තට අයියට තාම කවුරුත් නැද්දෙ පුංචේ්ේ?” 

 

තරුෂිත් ්කාල්ෙ කුසි්යන් එළියට යනකං ඉඳෙ ්ත් ්කෝප්්පත් 

්හෝෙන ෙමන් ම පුංචේම්ෙන් අහනව. 

 

“නෑ ෙං ම්ය හි්ත්... ඉන්නවනං හංෙන එ්කක් ්න්ේ ඕකා... කිව්වට 

කනකට ෙන්්නත් නෑ... තව ටික ෙවසක් ෙෙෙ මං ම පටං ෙන්න ඉන්්න 

්කල්්ෙක් ්හායන වැ්ඩත්...” 

 

“අන්න ඒකනං ්හාඳයි...” 

 

විශ්ව්ෙ කට හඬ ආ්යමත් මෑතින් ඇ්හන්කාට ම තුන් ්ෙනා ම 

ෙැසිෙ ඒ ිහා ෙෙනව. ්කාල්ෙ එන්්නත් ්මාකක්ෙ මල්ෙක් අර්ෙන 

ම යි. 

 

“ඒ පාර ්මාකෙ මල්ෙකුත් අරං...? ්පා්ේ යන්නෙ?” 

 

තරුෂි්ෙ කටටත් නිවනක් නෑ. 

 

“අපි පත්ත්ේට ොන්න ඉන්්න ඔයාට මනමාලියක් ්හායන්න...” 

 

“අන්න වටිනව පුළුවන්නං...” 

 

්කාල්ෙත් කට වහ්ෙන ඉන්්නම නෑ. 

 

“ෙසනාහිර ්ොදු ්ොවි උස අඩි පහයි අඟල් ෙහයයි... විි අට වියැති 

උපන් කැත නෑරිය හැකි ිවයි්න් ප්රිද්දධ ෙැංකුවක රැකියාවැති 
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කඩවසේ පුතුට පයින් යා හැකි මනාලියක් ්ෙමාපි්යෝ ්සායති. මලු 

්ෙන ්පා්ේ යාමට වි්ශ්ෂ්යන් ප්රියයි... එ්හම ්හාඳයි්න්... පිසසු 

කියෙ ්නාො ඉේමු... හඳහන් ්ක්න්ෙර ෙැන වාක්ය පුංචේම්ෙන් අහෙ 

ොන්නං... තව ්මානවෙ ඔයාට ොෙන්න ඕන?” 

 

“්ේකත් වක්ක්ඩ් ව්ේ... ්කා්හන්ෙ ෙං ඕව කටට එන්්න... තව මං 

ෝන ඉතිං ොපං වරෙට සමාව කියෙ...” 

 

්කාල්ෙ ඒක කියද්දිනං නූඩි අමාරු්වන් හිර කරන් හිටපු හිනාව ෙකස 

ොෙ එළියට පැන්න. පුංචේමටත් හිනා. 

 

“අන්න පැන්න මූඩිය... ෙැං හරි...” 

 

්කාල්ෙත් එ්හම කියා්ෙන ්ෙනාපු මල්ෙ ්ේ්ස උඩින් තියෙ එතන ම 

තිබුණු පුටු්වන් ඉඳෙත්ත. 

 

“ඉතිං ්කල්්ේන්... තරු මූඩි... මට ඇහුණ උඹෙ නැකත ෙැන අේමත් 

එක්ක කියවනව. ්සාරි තමා ඉතිං... එොට ්ොක්කයියට එන්න විිහක් 

නෑ... විි හත්න්? එොට ම මීටින් එකක් ෙං මට. නැත්තං නිවාඩුවක් ොෙ 

හරි ඉන්නව...” 

 

“අ්න් කමක් නෑ අයි්ය... ඒ වැඩ ්කා්හාමත් කරෙන්න ඕන්න්... 

ක්ඩ්ටනං අයියට ්ෙෙර ආපු ඕන ්වොවක ආවැහැකි්න්...” 

 

නූඩි ඉසසර වුණා. 

 

“ෙැක්ක්න්? මං කිව්්ව මූඩිය පැන්න කියෙ... හරි තමයි... කට ඇරුණ 

ඕං... නූඩි හරියන්නෑ... මූඩි තමා හරියන නම...” 

 

්කාල්ෙ ම ආපහු කතාව ්වන ම පැත්තකට හරවනව. 

 

“ේේේ ේේේ... මූඩි්යං කමක් නෑ... මං ්කාල්්ො ටික අල්ෙං අෙ ්හට 

ක්ඩ් ්පාඩ්ඩක් සුද්දෙ බුද්දෙ කරෙ ොන්නං... තව මහ කාෙයක් නෑ්න්... 

ඊට පස්ස ්මතන අනික් වැඩ ටික ්පාඩ්ඩක් ෙෙෙ කරෙ කරෙන්න 
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්ෙන්නත් එක්ක... ක්ඩ් ෙැන අෙහස ඔයාේෙ ඔළු්ව්න ති්යන්්න... 

ඒ විිහට හොෙන්න ෙසසනට තැන. මිනිසසුන්ට ෙැක්කම එන්න 

හි්තන විිහට. ඒක තමයි පළ්වනි ම ්ද්ද... ොප්පත් පුළු පුළුවං 

්වොවට උෙව් කරයි...” 

 

“හරි අයි්ය... ්කා්හාමත් තාත්තත් කිව්ව ෙෙන සති්ය ඇවිත් ්මතන 

වැඩ ටිකත් පිළි්වෙක් කරමු කියෙ...” 

 

“ඔව්... ඔව්... ඒ වැඩ ෙැන්ම ම ඉවර කරෙන්න. ඒ වැඩ එකක්වත් පසසට 

ොන්න එපා... පහු ්වද්දි තව ඕන තරං වැඩ එකතු ්වයි කරෙන්න... මං 

අනිද්දෙ උ්ද්ද ගියා ම ආ්ය එ්වන එකක් නෑ ඊළඟ මා්ස ්වනකල්... 

ඒකයි ්ේ ටික කිව්්ව...” 

 

“ේේේ...” 

 

“්ේ ති්යන්්න මට ්කෝල් කරෙ කිව්ව ්ෆෝන්්නක...” 

 

්කාල්ෙ ්ේ්ස උඩ තියපු මල්්ෙන් කාඩ්්ෙෝඩ් ්පට්ටටියක් එළියට 

ෙන්නව. ්කල්්ො ්ෙන්න නිකමටවත් හිතු්ව නෑ ්ේ ්වෝව එ්හම 

්ෙයක්. ්ෙන්න ම හිතා්ෙන හිටි්ය ්ොක්කයියට ඇත්තට ම 

්ෆෝන්්න්ක් වැ්ඩ් අමතක ්වො කියෙ. 

 

“මහා ්ොරුකාර්යක් අප්ප ඔයානං...” 

 

තරුෂි එ්හම කියද්දි ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම ඇස ිලි්සන හැටි 

්කාල්ෙට ්ප්නව. 

 

“මං ිේ එකකුත් ොෙ කරන්න ඕන ටිකත් කරෙමයි අරං ආ්ව 

්ෆෝන්්නක... ඕනනං ඉතිං අලුත් ිේ එකක් අරං ො ෙන්නත් පුළුවං. ඔය 

ිේ්මක ති්යන්්න ම්ෙ නමට...” 

 

“ඔයා්ෙ ්මා්කෝ අ්ප් ්මා්කෝ අයි්යෝ... කීයක් උනාෙ අයි්ය ්ේක 

ඇත්තට... ඇල්ලුවමයි ්ම්හම ්ෆෝන්්නකක්...” 
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“උඹ ආොයේ ෙදු එ්කන්ෙ ඇයි ඕ්ක ොන ්හායන්්න? පැ්හන්නැතුව 

හිටහං...” 

 

“ආොයේ ෙදු ෙේබුවක් ්න්ේ අ්න්... ඔයා්ෙ අෝභ ්ෙවන්න එපැයි 

අපි... ඒකයි අහන්්න...” 

 

“ආ... ඇත්තෙ? හරි... කවුෙ ෙැං ්ේ අලුත් බිසනස එ්ක් අයිතිකාරි හරියට 

ම?” 

 

“නූඩි...” 

 

්කාල්ෙ අහද්දි තරුෂි ෙත් කටට ම කියනව. 

 

“පිසසු අයි්ය ්ේකිට... ම්ෙ එකක් ්න්ේ ්ේක... ්ේක අ්ප්... අපි 

්ෙන්න්ෙ ම... සම අයිතිකාරි්යා ්ෙන්නයි...” 

 

නූඩි තරුෂිට රවන ෙමන් ම ්ොක්කයියට හිනා්වවී උත්තර ්ෙනව. 

 

“අන්න ඒ උත්ත්ේනං ෙසසනයි මූඩි්යා...” 

 

්ොක්කයිය ෙැන් ්කල්ේෙ අලුත් නම ්රජිසටේ කරෙ ඉවරයි. 

 

“ඇහුණ ්න් තරු මැට්ටටිටත්... ්ේක ම්ේ කියෙ එකක් නෑ... අ්ප්... ඒ 

කියන්්න උඹෙ ්ෙන්න්ෙ... ඒ හින්ෙ ්ේක ්වනු්වං ්ේ තප්ප්ේ ඉඳං 

උඹෙ ්ෙන්න ම එක ව්ේ මැ්රන්න ඕන... ඕන ්වොවක ්සෙයින් 

්ෙන්න, ්ල් ්ෙන්න, ඔක්ිජන් ්ෙන්න අපි ඉන්නව...” 

 

“අේ්මෝ ්ොක්කයි්ය පුදුම හයියක් ඒ වචන ටික...” 

 

පුංචේමත් හරි සතුටින් හිනා්වවී පැත්තකට ්වො තුන්්ෙනා්ෙ 

සංවාෙය ිහා ෙෙන් ඉන්නව. 

 

“ේේේ... ෙැං සම අයිතිකාරි්යා උනාම සම විිහට ඔක්්කාම ්වන්න 

ඕන... ඒ හින්ෙ ඔන්න ්ේක උඹට...” 
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්ොක්කයිය කලින් ව්ේ ම කාඩ්්ෙෝඩ් ්පට්ටටියක් අරන් තරුෂි්ෙ අ්ත් 

තියනව. ්කල්ේෙ හුසම හිරවු්ේ නැති ටික විතරයි. ්කල්ේෙ මූ්ණ 

උතුරන සතුට ෙකින ්කාල්ෙ ඒ ්වෝව ්කල්ෙටත් වඩා සතුටක් 

අත්විඳිනව. 

 

“අ්න් ්ොක්කයි්ය...” 

 

්කල්ෙ හූල්ෙනව. 

 

“ේේේ... ඕක උඹට ම්ෙං තෑේෙක්... අලුතින් පටං ෙන්න ෙමනට... ඉතිං 

්ෙන්න එක්ක හරි හයියට අත් අරින්නැතුව එකා ව්ේ යන්න ඕන ඒ 

ෙමන... ඒ ව්ේම මූඩි්යා ඕක උඹට. සම උනාම ්ෙන තෑගිත් සම 

්වන්න එපැයි...” 

 

“අ්න් අයි්ේ...” 

 

නූඩිටත් ඉ්බ් ම කිය්වනව. 

 

“ේේේ... ඔය තෑගි ඕපනින් එක ෙවසට දීෙ වැඩක් නෑ්න්... අනික... 

්ේක... ්ෙන්නට ම ්ෙන්්න... තරූ මූඩි කියෙ නෑ ෙැං... ්ෙන්නම අ්ප් 

නංගිෙ තමයි... ඒ හින්ෙ... කරෙන්න වැඩකට ්ේකත් තියාෙනිල්ො...” 

 

්කාල්ෙ අර මල්ෙ ඇතු්ළන් ම ෙත්තු සුදු පාට ්ොකු ලියුේ කවරයක් 

්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම අත් ්ෙක එකට අල්ෙෙ ඒ උඩින් තියනව. 

 

තරුෂියි නූඩියි ්ෙන්න ම ඒ එක්ක ්කාල්ෙට ෙණ ෙහෙ වඳිනව. 

 

“පිසසුෙ යකු්න් උඹෙට... මාව නාකි්යක් කරන්නැතුව නැඟිටපියව්... හරි 

හරි... බුදු සරණයි උඹෙ ්ෙන්නට... හැම ්ද්දකට ම...” 

 

්කාල්ෙ කෑ ෙහ ෙහ ්කල්්ො ්ෙන්නව නැඟිට්ටටවනව. පුංචේම 

පැත්තක ඉඳන් හිනා්වවී ම ඇසවෙ ්පාරකන කඳුළු වැ්ටන්න ඉඩ 

්නාදී ම පිහොනව. 
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්කල්්ො ්ෙන්න එො පුංචේමේෙ ්ෙෙරින් යද්දි හවස පහටත් කිට්ටටුයි. 

හවස ්වච්ච එක ්කල්්ො ්ෙන්නට ්ොකු ප්රශ්නයක් ්නාවු්ණ කිව්වත් 

ව්ේ ම ්ොක්කයිය ්කල්්ො ්ෙන්නව ත්රීවිල් එ්ක් ්ෙෙරට ම ්ෙනත් 

ඇරෙවපු හින්ෙ. ඒ ෙමන් පුංචේමත් ආව නූඩිේෙ ්ෙවල් පැත්්ත රවුමක් 

ොෙ යන්න. 

 

“අ්න්... ත්රීවිල් එ්ක් ම ඇවිත්... පුදුම වෙයක් ්ේ ්කල්්ො ්ෙන්න නංගිෙට 

්ෙන්්න ්න්ෙ?” 

 

නූඩිේෙ අේම හරි සතුටින් පුංචේමවයි, ්කාල්ෙවයි ්ෙෙරට පිළිෙන්නව. 

 

“කියෙ වැඩක් නෑ නැන්්ෙ... පිසසු මරොත ්ෙකක්... රෑ ්වනකල් පිසසු කි්යෝ 

කි්යෝ ඉඳෙ රෑ ්වනකල් ම ෙන්නෑ... අන්තිමට ඉතිං අපට ්ෙනත් ොන්නත් 

එන්න උනා... ්න්ෙ අේ්ම?” 

 

්කාල්ෙත් හිනා ්වවී අේම ිහාට හැ්රනව. 

 

“පිසසු අක්්ක ්ේ ්කාල්ෙට... මං ්කා්හාමත් ්ේ පැත්්ත එන්න ඕනයි 

කියා කියත් හිටි්ය... ්ොක්කත් ආපු එ්ක් එ්හේම ම ආව...” 

 

“අේ්මෝ අේම කියන ්ොරු... මුං ්ෙන්න තනියම කරුව්ල් ඇවිත් 

්මා්කක්වත් අරං ගි්යාත් කියන ෙයට ම යි අපි ආ්ව... අේමම්න කිව්්ව 

කවුරු හරි ්ේ මරොත ්ෙක උසසං ගි්යාත් පව් ඒ උසසං යන උං කියෙත්...” 

 

්කාල්ෙ ආ්යමත් හිනා්වනව. 

 

“ේේේ... නරකට හිටියි අපිව උසසං ගි්යාත්... නැද්දෙ නූඩි්යා?” 

 

තරුෂි ්ොක්කයියට ෙසසනව. 
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“හරි ආසා්වං ෙෙං ඉන්්න කවුරු හරි උසසං යනකල් ්නේ? අන්න ඒකයි 

නැන්්ෙ අපි මුං ්ෙන්නව එක්ක්ෙන ම ආ්ව...” 

 

විශ්ව කවුරු එක්කත් කියවන්්න කාෙයක් තිස්ස ෙැන අඳුන්ෙන ඉන්න 

මනුසස්යක් ව්ේ කියෙ නූඩිට හි්තනව. 

 

“ේේේ... ඒක්න පු්ත්... පිසසු මරොත ්ෙකක් ම තමයි...” 

 

“ආ... අේමත් ෙැං ්ොක්කයිය්ෙ පැත්්ත...” 

 

්කල්ෙ නූඩි්ෙ අේමට කතා කරන්්න අේම කියෙ ම හින්ෙ තරුෂි එ්හම 

කියද්දි පුංචේමයි ්ොක්කයියයි මූ්ණන් මූණ ෙොෙන්නව. ඒ ්ෙන්න්ෙ ම 

ඇසවෙ ඇඳිෙ තිබු්ණ හරි ම සැනිලිොයක ෙවක්. ්කල්ෙ ්ේ ්ෙෙර ්කායි 

තරේ හිත සතු්ටන් ෙ ඉන්නව ඇත්්ත කියෙ ්ෙන්න ම එක ම ්වොවක 

තමන්්ෙ හිත් ඇතු්ළන් නිහඬව ම හිතනව. 

 

“හරි හරි... පැත්්තං කමක් නෑ... යමු ්ෙට... කා්ෙකින්්න ආ්වත්... අෙ ඉතිං 

ෙත් කටක් කාෙ මිසක් ්ම්හං යන්න ෙෑ ඔන්න...” 

 

“අයි්යෝ... නැන්ෙෙටත් නැති කරෙර...” 

 

“්මාන කරෙරයක් ෙ පු්ත්... ්කාච්චර සතුටක් ෙ ඒක අපට...” 

 

“ේේේ... හිසියක් නෑ්න අේ්ම... තාත්තට ්කෝල් එකක් ොමු ්පාඩ්ඩක් 

අපි පරක්කු ්වනව කියෙ...” 

 

“අන්න ්හාඳයි... තාත්තටත් කෑම අරංමයි එන්්න කියෙත් කියන්න...” 

 

“ේේේ... පුතාම කතා කරෙ තාත්තට කියන්න්කා එ්හනං...” 

 

පුංචේමත් නිවාඩු පාඩු්ව විශ්වට එ්හම කියෙ ළඟ ම තිබුණ පුටුවකට ෙර 

්වනව. 
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“අපි ්ම්හම කරමු නැන්්ෙ... ්ටසට්ට කරන්නත් එක්ක අපි අෙ උයන්න කියමු 

්කල්්ො ්ෙන්නට... අපි කයියක් ෝෙන ඉමු... කෑම ක්ඩ් අයිතිකාරි්යා 

්ෙන්නට ඕක මහ වැඩක් ්වන්න විිහක් නෑ්න...” 

 

“ඒක ්හාඳයි...” 

 

පුංචේමත් හිනා්වවී ම විශ්ව්ෙ කතාව අනුමත කරනව. 

 

“ඇයි අපට ෙෑ කියෙෙ හි්ත්... අපි නේ ්රඩි... නැද්දෙ නූඩි?” 

 

“ේේේ... අපි යනව එ්හනං ඇඟ පත ්හෝෙං වැඩ පටන්ෙන්න... ඔයාෙ 

ඉන්න්කා කයියක් ෝෙන... කාටවත් කුසිය පැත්ත පළා්තවත් එන්න 

ඔට්ටටු නෑ එ්හනං ඔන්න... ඔ්හාමම ඉන්න... ්ත් එකකුත් අපි ම හෙෙ 

්ෙනත් ්ෙන්නං...” 

 

නූඩිත් තරුෂිට එකතු ්වනව. 

 

“්ෙෙරට ආවමනං මූඩිය ඇරිෙ ්න්? එ්හි කතා ක්ේ නෑ නැන්්ෙ කනට 

ඇ්හන්න...” 

 

්කාල්ෙ නූඩිට හිනා්වනව. 

 

“එ්හම තමයි ඉතිං හැිච්ච ෙෑනු ළමයි...” 

 

පුංචේම එ්හම කියද්දි ්කල්්ො ්ෙන්න කුසිය පැත්තට යනව. තරුෂිනේ 

යන්න කලින් ්කාල්ෙට ිවත් ික් කරෙ ඇෙ කරෙ යන්්න. 

 

කුසි්ය කිි ම වැඩක්වත්, උයන පිහන වැඩවත් ්කල්්ො ්ෙන්නට 

ආෙන්තුක ්ද්දවල් ්න්මයි. ඒ හින්ෙ විශ්ව්ෙ අභි්යෝෙය ඇත්තට ම 

්ෙන්නට මහ කජ්ජක් ්න්මයි. තිබ්ෙ එක ම ප්රශ්්න තමයි ්මානවෙ 

උයන්්න කියන එක. 

 

“්මානවෙ ්කල්්ෙ උයන්්න? මංනං ෙන්නෑ ඔන්න උඹේෙ අයිය ආස කෑම 

එ්හම... උඹම කියහං ඒ හින්ෙ ්මානවෙ උයන්්න කියෙ...” 
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නූඩි උයන්්න ්මානවෙ කියෙ තීර්ේ කර්නක තරුෂිට ම භාර කරනව. 

 

“අේ්මෝ... උඹත් කපටි නෑ... මාත් ෙන්නෑ ෙං අයිය කන්න ආස කෑමනං... 

හැෙැයි ්පාඩ්ඩයිය ව්ේ ්න්ේ ්ොක්කයිය ආස වැඩිපුර ේේ ්ෝඩ් 

කෑමවෙට...” 

 

“එ්හනං ඉතිං ්ල්ියි අපට...” 

 

නූඩි හිනා්වනව. 

 

“ේේේ... රහනං ්හායනව හැෙැයි හරියට... අේ... හරි... ්පාල් සේ්ෙෝ්ෙට 

මාර ්ප්ේතයි ඔය යකා... ්පාඩ්ඩයිය සේ්ෙෝෙයා කියෙ විහිළු කරනව 

මතකයි මට...” 

 

“මරු මරු... ඇ්ඬන්න ම සැරට හෙෙ ්ෙමු ්කාච්චි සේ්ෙෝෙයක්... නයි 

්කාච්චි ොෙ ම හෙමු... ඒ උනාට ඉතිං සේ්ෙෝෙයි ෙතුයි ්ෙන්නයැ... ්වන 

්මානාෙ හෙන්්න?” 

 

“උඹ හිතහං... උඹ්න මහ ්කෝකිච්චි... මං එතකං ්පාල් ටිකක් ොන්නං... 

්මානව ඉව්වත් ්පාල් එපැයි...” 

 

්පාල් ්ෙඩියක් බිඳින ෙමන් තරුෂි නූඩිට කියනව. 

 

“ේේේ... උඹ ොපං්කා... මං ෙෙන්නං ්ෙෙර තව ්මානවෙ ති්යන්්න කියෙ... 

්ේ... ්පාල් සේ්ෙෝෙනං උණු උණු්වං කැකුළු ෙතක් තමා හරියන්්න... ඒ 

හින්ෙ ෙත්්තක අන්තිමට තියමු...” 

 

කුසි්ය එ්හට ්ම්හට එ්ෙන ෙමන් නූඩිත් කියනව. 

 

“නියමයි නියමයි... ඔය පහෙ ්වන්්න ්කෝකිච්චිට අෙහස...” 

 

“හාල්මැස්සානං ති්යනව ඔන්න... ්ේව හරියයිෙ ෙන්නෑ ෙං අයියෙට ඉතිං 

අපි ආස උනාට... ්පා්ොස ඇඹුෙක්වත් හෙන්න තිබ්ෙ ්ව්ෙපහිං ආවනං...” 
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“ඒ යකා ්ොකු ්ොකු කෑම කන්න ආස නෑ ෙං... පුංචේමත් එ්හමයි අ්ප්... 

්පාඩ්ඩයිය තමා එ්හ කට්ටටිය්ෙං ඔන්න විකාර කෑම ්හායන්්න...” 

 

“මස මාළු ්හායන්නත් නෑ්න ඉතිං ෙැං... ඔ්හාම හිටපන් තප්ප්රං එන්නං 

මං...” 

 

හාල්මැස්සා ටික භාජ්නන් එළියට අරන් තියෙ ්කල්ෙ කුසි්ය පිටිපසස 

්ෝරන් එළියට ෙහිනව. එ්හම ගියපු ්කල්ෙ ආ්යමත් ටික ්වොවකින් 

කුසියට එන්්න ්හාඳ රතු පාට ්කාච්චි අහුරකුයි ්ොටු්කාළ ව්ේකුයිත් 

අර්ෙන. 

 

“්පාල් සේ්ෙෝෙයි ්ොටු්කාළ සේ්ෙෝෙයි ්ෙකක් කන්න පුළුවන්යැ ෙං...” 

 

ඒක ෙැකපු තරුෂි හාල්මැස්සා ටික ්හෝෙන ෙමන් ම කියනව. 

 

“උඹ හිටහං්කා පැ්හන්නැතුව... ඒ්කං ්වන කෑමක් හෙන්න යන්්න මං... ඒ 

්කල්ෙ... මට ෙැං මතක් උ්න්... අපි ඊ්ය කඩන්න හිටිය ්ෙල් ්ෙඩිය ති්යනව 

ේේ...” 

 

්කල්ෙ ්කාච්චියි, ්ොටු්කාළ ටිකයි ්ේ්ස උඩින් තියෙ ආ්යමත් එළියට 

ෙහිනව. එ්හමම නාරං ේේ එල්ෙෙ තිබ්ෙ ්පාඩි ්කක්ක ෙන්න ්කල්ෙ 

විනාඩි්යන් ්ෙල් ්ෙඩිය කඩා්ෙන කුසියට එනව. ඒ තමයි ්මො වා්ර 

නූඩිේෙ ්ෙල් ේේ පැහිච්ච පළ්වනි ම ්ෙල් ්ෙඩිය. ඔය ්ෙඩිය ිහා ෙෙ 

ෙෙ ්කල්්ො ්ෙන්න ්කෙ හෙ හෙ හිටි්ය ෙවස ොණක ඉඳන් ම යි. 

 

“්වොවට ්ේක ඊ්ය කැඩු්ව නැත්්ත... ෙැං ඉතිං අවුෙක් නෑ්න්...” 

 

“ේේේ... ්ෙල් මාළුවයි ්පාල් සේ්ෙෝ්ෙයි... ්ොටු්කාළයි හාල්මැස්සායි 

්මාකෙ කරන්්න?” 

 

“ෙැදුමක් හෙමු...” 

 

“අේ්මෝ මරු නූඩි්යා... ඒ ඉහටත් උඩිං...” 
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්කල්්ො ්ෙන්නට රෑ කෑම ෙෑසති කරෙ ෙන්න මහ ්වොවක් ගි්ේ නෑ. 

අනික් වැඩ ඉවර කරෙ නූඩි ෙැදුම හෙන්න ෙද්දි තරුෂි ෙත් මුට්ටටිය ළි්පන් 

තිබ්ෙ. රතු ළූණු, ්කාච්චි මිරිස, ්ොටු්කාළ, හාල්මැස්සා එක්ක එකතු 

්වො හැ්ෙන ෙැදු්ම සුවඳ තප්ප්රන් හතර ව්ට්ට ම පැතිරිො යන්න පටන් 

ෙත්ත. අේමෙ එක්ක කතා්ව හිටියට විශ්ව ්කා්හාමටත් හිත හිත උන්්න 

්කල්්ො ්ෙන්න ෙැන හින්ෙ ඒ තප්ප්ේ ම ෙැදු්ම සුවඳ ්කාල්ේෙ නහයට 

ෙැනු්ණ කටටත් ්කෙ උනවන ෙමන්. 

 

ෙැදුම හෙෙ ඉවර වුණ නූඩි එ්හේම ම පපඩේ ටිකකුත් ෙැෙෙ ෙත්ත. 

 

“අේ්මෝ ්කල්්ෙ... ෙැදු්ම සුවඳට ම ්කෙ උනනව මටනං...” 

 

තරුෂි කියද්දි නූඩි හරි ආසා්වන් හිනා්වනව. 

 

“කෑම ෙෑසතියි... ්මාකෙ කියන්්න්? ෙැේමම කනවෙ?” 

 

කෑම ටික ්ේ්සට ඇරෙ ම ්කල්්ො ්ෙන්න කට්ටටියට කෑමට ආරාධනා 

කරනව. 

 

“මංනං සුවඳට ම ෙඩගින්න ඇවිසිෙ උන්්න... යන්නත් එපැයි... කමු ්න්ෙ 

්ොකූ...?” 

 

පුංචේම විශ්ව ිහා ෙෝෙන කියනව. 

 

“ඔය සුවඳ කෑම එච්චර රහ නෑ අේ්ම... අපිත් ්කාළඹි ඉතිං සුවඳට රැවටිෙ 

යනව කන්න කඩවෙට... හා්පෝ... සුවඳ විතරයි... කන්න ගියා ම ්ම්ෙෝ රහක් 

නෑ...” 

 

්කාල්ෙ ඇස ්ේකන් හිනා්වවී ්කල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෙනව. 

 

“්හාඳ වැ්ඩ් මහ ්ොකු පේඩිතයට සුවඳට රැවටිෙ ්ප්ේත කමට ගිලින්න 

යනවට... ඒ ්කාළඹ්න... ්ම්හ එ්හම නෑ හරී... සුවඳ ව්ේ ම රහත් ති්යන 

ඔරිජිනල් කෑම ්ම්හ ති්යන්්න...” 
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“ේේේ... යමු්කා යමු්කා පේ්පෝරිය ව්ේ කෑම ටිකත් ති්යනවෙ ෙෙන්න...” 

 

අන්තිමට කෑමට යන්න ්කාල්ෙ ම ඉසසර ්වනව. ්කල්්ො ්ෙන්න 

අවුසසන්න හිතා්ෙන එක එක කතා කිව්වට කෑම ටික නියම රහට ඇති 

කියෙ සුවඳින් ම ්කාල්ෙටත් හි්තනව. 

 

“ඔන්න ්ොක්්කා... ්ොක්ක්ෙ ආස ම කෑම ්ෙකක් ම ්ේ්ස...” 

 

පුංචේම විශ්ව ිහා ෙෝෙන හිනා්වනව. 

 

“අේ්මෝ ඔව්... හැෙැයි ඒවත් එපා ්වයිෙ ෙන්නෑ අිං පස්ස...” 

 

්කාල්ෙ අේමට වැඩිය හයි්යන් හිනා්වවී කියනව. 

 

“්මානවෙ නංගි පුතා්ෙ ආස කෑම?” 

 

නූඩි්ෙ අේමත් කතාවට එකතු ්වන ෙමන් අහනව. 

 

“ඔය ති්යන්්න... ්ෙලුයි ්පාල් සේ්ෙෝෙයි තමා... සේ්ෙෝෙ තමා ්මයා්ෙ 

ජාතික ආහා්ර...” 

 

“ඔව් අේ්ම... ්පාඩ්ඩයිය ්මයාට කියන්්නත් සේ්ෙෝෙයා කියො...” 

 

ඒ පාරනේ ්කාල්ෙ තරුෂිට රවනව. 

 

“හා්පෝ... නාකි ්වයි ඉක්මනට ඔ්හාම ්ක්න්ති ගියා ම... අපි ෙන්නෑ ඉතිං... 

අර පයිං ඇවිෙං එන ්කනා එද්දි තට්ට්ට පෑිෙ ති්යයි...” 

 

“මං කියන්නෑ උඹට...” 

 

ඒ පාර ්කාල්ෙ එ්හම කියා්ෙන ම කෑම කන්න ඉඳෙන්නව. 

 

“මා්ම... නැන්්ෙ... ඔයාෙත් කමු්කා අපිත් එක්ක ම...” 
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“අ්න් අපිට කන්න ෙැරියැ පු්ත්... පුතාෙ කමු්කා... දූේෙ තාත්ත කමු 

එ්හනං පුතාෙත් එක්ක ම...” 

 

“ේේේ... අේමයි තාත්තයි කමු ඉතිං... අපි සැපයුේ අංශ්ය්න අෙ... ෙැනට 

්ව්ටේ වැ්ඩ්...” 

 

එ්හම කියෙ නූඩි හතර ්ෙනාට ම පිඟන් ෙෑසති කරනව. 

 

“තාත්ත කයි පු්ත්... මං කන්නං ඔයාෙත් එක්කම...” 

 

අේම තාත්තට ඉඳෙන්න පුටුවක් ඇෙෙ ්ෙන ෙමන් කියනව. 

 

“ඔන්න සුවඳටනං ෙකුණු ටිකක් දුන්නහැකි ්ෙන්නට... ඒකත් මෙැයි... සුවඳ 

ෙැනිේන මුලිං ම එන්්න ක්ඩ්ට... ්න්ෙ මා්ම?” 

 

්කාල්ෙ ෙත් ්ෙොෙන්න ෙමන් කියනව. 

 

“්නා්වන්නං... සුවඳිං ඇෙ ෙත්තු මනුසසය ර්හනුත් අල්ෙෙ තියාෙන්න එක 

තමා අමාරු කාරිය... ඒක ්කාරෙත්්තාත් ්ොඩ ඔන්න...” 

 

“ඔන්න අහෙන්නව මූඩි්යෝ... අපි කැේපස ගිහිං ඉ්ෙන ෙත්තුව තමා ඔය 

්ත්්රන භාෂා්වන් ම මාම කියන්්න... ක්ඩ්ට එන ෙනු්ෙනුකාර්යා ටික 

තමා ඔයාේෙ අංක එක ්වන්න ඕන...” 

 

“ේේේ...” 

 

“ේේේ තමා... ඒ ටිකත් ්ෙන්න ඔළුවට ොෙන්න ඕන ෙැං... ක්ඩ්ට වැඩට 

හිසි්ය මනුසස්යක් ෙන්න උනත් ්හාඳ පරිසසමට ෙන්න ඕන... ඒ 

මිනිසසු අතිං වැරැද්දෙක් උනත් ක්ඩ්ට තමා අන්තිමට පාඩුව...” 

 

“ඒක හැෙෑව පු්ත්... ්කායි මිනිහෙ කැමති කා්ෙවත් රැස්පාට්ට ෙෙන්න... 

අනික සල්ලි දීේන කන්න එන්්න... ්ෝහාම ්හාඳ හිතිං සෙකන්න ඕන 

කාටත්...” 
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“ඇත්ත මා්ම... අෙ හුඟක් ඔය ්පාඩි ්පාඩි තැන්වෙ නැත්්තත් ඒක... ඒකයි 

ඒ මිනිසසු ඉක්මනට කඩං වැ්ටන්්න... ්පාඩ්ඩ හරියා්ෙන එන්කාට ෙණං 

උසසන්න පටං ෙන්නව මිනිසසුන්ට...” 

 

්කාල්ෙ පළ්වනි ෙත්කට අන අන ම කියනව. ්කල්්ො ්ෙන්න ෙෝෙන 

ඉන්්න කෑම ෙැන ්කාල්ෙ ්මානවෙ කියන්්න කියෙ ෙැනෙන්න ඉවිල්ෙක් 

නැතුව. හැෙැයි ්කාල්ෙ පළ්වනි ෙත්කට කටට ො ෙන්නවත් එක්ක ම මූණ 

ඇඹුල් කරෙන්නව. ඒක ෙැකපු නූඩි්ෙ මූණ ඇඹුල් ්වනව ඊට වඩා. තරුෂිත් 

තප්ප්ේට නූඩි්ෙ මූණ ිහා ෙෙනව. 

 

“කවුෙ ෙැදුම හැදු්ව?” 

 

්කාල්ෙ අමාරු්වන් ව්ේ ෙත්කට ගිලින ෙමන් අහනව. 

 

“ේ...ම... මං... ඇයි ඒ?” 

 

නූඩි උත්තර ්ෙන්්න ්ොත ෙෙහා. 

 

“ලුණු ෙැලුවෙ ෙැදු්ම?” 

 

්කාල්ෙ එ්හම අහද්දි එතන හිටපු හැ්මෝම ්කල්ෙ ිහාට හැ්රනව. 

 

“අ්න්... නෑ... ෙැරි උනා...” 

 

්කල්ෙ මහා වැරැද්දෙක් කරපු ොණට අේමයි තරුෂියි ිහා ෙෙනව. 

 

“ඕක්න කියන්්න... මං හිතුව ලුණු ෙෙෙ නැතුවැති කියෙ... ඒකයි පළ්වනි 

ෙත්කට කාපු ෙමං මං ඇහු්ව...” 

 

“අ්න්... අඩුෙ වැඩිෙ අයි්ය... අඩුනං ොන්න හරි පුළුවං... වැඩි උ්ණාත් තමා 

වැ්ඩ්...” 

 

“්මයා එක්ක කෑම උයෙ ්බ්්රන්න ෙෑ දු්ව්... දුව ලුණු ෙෙෙ උයෙ තිබ්ෙත් 
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නැති ඇෙයක් හරි ්හායෙ කියයි... ෙැදුමට ලුණු වැඩිනං අනික්ව එක්ක කන්න 

ළම්යා... අර ්පාඩි ්කල්ේෙ හිත රිද්දෙන්නැතුව...” 

 

පුංචේමත් පළ්වනි ෙත් කට අන අන ්කාල්ෙට රවනව. 

 

“අ්න් වැඩි ෙ අයි්ය...? ආ... ්ේකට අයිං කරන්න ඔය ටික...” 

 

්කල්ෙ මූණත් නරක් කර්ෙන ම හිස පිඟානක් ්කාල්ෙට ළං කරනව ෙැදුම 

අයින් කරන්න. 

 

“පෙ පෙ... ්ේ පිසසුනං ්කලින්්නපා ඈ... ලුණු ොණට ෙං... මං ්ේ නිකමට 

ව්ේ ඇහු්ව උඹව ෙය කරන්න... පුළුවන්නං ්ේ ටික ඕකට අහක් කරෙන්න 

්න්ේ ඔය ඔක්්කාම අහක් කරෙ ්ේ්සං මට ඔතෙ ියං අරං යන්න... ෙැදුම 

තමා සුපිරි ම...” 

 

්කාල්ෙ මහ හයි්යන් හිනා්වනව. 

 

“අ්න් මහ නරකයි අයි්ය ඔයා... ්කල්ේෙ මූ්ණ හැටි ෙෙන්න...” 

 

තරුෂි අයියට රවනවා. 

 

“්මානව ෙෙන්න ෙ ෙං ඒ මූ්ණ... අර ති්යන්්න නිකං පිපිරිච්චි පපඩමක් 

ව්ේ...” 

 

ඒ පාරනේ ව්ට්ට හිටපු කට්ටටියට විතරක් ්න්මයි නූඩිටත් හිනායනව. 

 

“අ්න් ්ේ කටට නිවනක් නැති හැටි... කෑම ටිකවත් කනව්කා ්ොක්ක 

්පාඩ්ඩක් ඔය කට වහ්ෙන...” 

 

“අේම කිව්වට ඉතිං කට වහං කෑම කන්න පුළුවනෑ... අනික ්ේ කෑම ටිකනං 

්නාකා නවත්තන්න කියන්නත් එපා... ඇත්තමයි නැන්්ෙ... මුං ්ෙන්න හරි ම 

වැ්ඩ් තමයි ්ේ පටං ෙන්න යන්්න කියෙ ෙැං මටත් විශ්වාසයි...” 

 

විශ්ව නූඩි්ෙ අේම්ෙයි තාත්ත්ෙයි මුණු ්ෙකට එබිෙ එ්හම කියද්දි 
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්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ මුණු ්ෙක නිකන් පස්ළාසවකට පායපු හඳ ව්ේ එළිය 

වැ්ටනව. 

 

“ම්ෙ ිවට හරියන්න කෑම ඉව්ව කියන්්න ඉතිං උඹෙ ්ෙන්න ්ෝඩ් 

්ොඩ...” 

 

“ඒකනං සහතික ම ඇත්ත ඔන්න... තරු ප්ේ ්හෝට්ල්ක සූප්ව්ි්යක් 

දුන්න ොණයි දූෙට ඔය සහති්ක්...” 

 

පුංචේමත් හරි ආේරන් ්කල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෙනව. 
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“භවතු සබ්ෙ මංෙෙං 

රක්ඛන්තු සබ්ෙ ්ද්දවතා 

සබ්ෙ බුද්දධානුභා්ව්න 

සො ්සාත්ි භවන්තු ්ත...” 

 

්ොකු හාමුදුරුවන්්ෙ ආශිේවාොත්මක ෙැඹුරු හඬ මැද්ද්ෙ ම ්කල්්ො 

තුන්්ෙනා බිම ෙණෙහ්ෙන නැකතට කිරි උතුරවනව. තනූජත් නිවාඩුවක් 

ොෙ ම ඇවිත් තිබු්ණ ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ෙමනට හෙවතින් ම සුෙ පතන්න. 

නූඩි්ෙ අේමයි තාත්තයි ව්ේ ම තරුෂි්ෙ පුංචේමයි ොප්පයිත් ඒ ිහා හරි 

ආසා්වන් ෙෝෙන ඉන්නව. 

 

‘රසැඹුෙ...’ ඒක තමයි ්කල්්ො තුන්්ෙනා එකතු ්වො ක්ඩ්ට ොෙ තිබුණු 

නම. ොහක් නේ කිය කියා, කල්පනා කර කර ඉඳෙ අන්ති්ේ වැ්ඩ් හිසි 

වුණු හින්ෙ ‘රසැඹුෙ’ කියන නමට ්කල්්ො තුන්්ෙනා ම එකඟ වුණා. ක්ඩ් 
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නාම පුවරුව හෙවෙ ්ෙන වැ්ඩ් භාර අරන් තිබු්ණ තනූජා. ඒක තනූජ්ෙ 

ෝන. ්කා්හාම හරි තනූජා ෙැක්ක ෙමන් කා්ෙත් ඇස ඇිෙ යන විි්හ 

නාම පුවරුවක් ‘රසැඹුෙ’ ්වනු්වන් හෝෙන ඇවිත් තිබුණා. ‘කටට, ිවට, 

හිතට, රහට... රසැඹුෙ.., ේේ ක්ඩ්’ ඔය ටික නාම පුවරු්ව තිබුණා. 

 

ඉතින් ඒ විිහට වැඩි ්ේනක්්ෙ සහභාගිත්වයක් නැතිව ම ්කල්්ො ්ෙන්න 

ඔන්න අලුත් ෙමනට අත්්පාත් තිබ්ෙ. ්ොකු හාමුදුරුවන්්ෙ ශාන්තොයක 

ෙැඹුරු හඬ මැද්ද්ෙ ම කිරි මුට්ටටිය හරි ඉක්මනට උතුරෙ ගියා. ඒත් එක්ක ම 

්ොකු හාමුදුරු්වා හැ්මෝ්ෙම අත්වෙ පිරිත් නූල් ෙැන්ො. කිව්ව විිහට ම 

්ොක්කයියට නේ ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ක්ඩ් විවෘත කරන ්මා්හාතට උන් 

්ෙන්නත් එක්ක එකතු ්වන්න ෙැරිවුණා. 

 

්ෝහාම සරෙ විිහට ්තරුව්න් ආශිේවාේයන් පටන් ෙත්තු ෙමනට 

ආ්යමත් ආශිේවාෙ ප්රාේථනා කරපු ්ොකු හාමුදුරු්වා ඉක්මනට ම ආපහු 

පන්සෙට වැඩම ක්ේ භාරෙත්තු ොනාරාධනාවක් තිබුණු හින්ෙ. ්ත් 

්ේසයක් ෙෑසති කරො තිබුණත් සංේරහ කරන්නයි කියෙ පිට කවුරුවත් ම 

හිටි්යත් නෑ. ඒ හින්ෙ කට්ටටිය ්ෝහාම නිෙහ්ස ්ත් බිබී සතුටු සාමීචි්ය 

්යිෙ හිටිය. 

 

“ෙැං ඉතිං ්හට ඉඳෙ ම වැඩ පටං ෙන්නයි ති්යන්්න... අෙ ක්ඩ් ඇරෙ 

තිබ්ෙම එ්හට ්ම්හට යන කවුරුත් ෙකිනව්න තැන... නමක් හැ්ෙන්නනං 

ඉතිං තව ටික කාෙයක් යයි...” 

 

ොප්ප ්ත් ්ොන ෙමන් කියනව. 

 

“ේේේ... අෙමත් ්මානව හරි ොන්න පුළුවන්නං ්හාඳයි ඉතිං... ්ේ කෙෙෙත් 

එක්ක ෙෑ්න ෙැං... නිෙහ්ස ්හටම පටං ෙන්නයි ති්යන්්න...” 

 

පුංචේමත් ්කල්්ො තුන් ්ෙනා ිහා ෙෝෙන කියනව. 

 

“පුළුවන්නං අේම එක්ක එළවළු ්රාටී ටිකක් ව්ේ හෙෙ ොපං ්කල්්ෙ අෙට... 

හවස වරුව අල්ෙෙ... එකා ්ෙන්න හරි එනව කියන්්න ්හටට ්හාඳයි...” 

 

“ේේේ... ඒකනං ්හාඳයි තමයි තනූජක්්ක... අපි ඒ වැ්ඩ් ්පාඩ්ඩක් ෙෑසති 
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කරෙමු ්න්ෙ අේ්ම... ඕන්නං ආප්ප ටිකක් උයන්නත් ෙෑසති කරෙමු...” 

 

“අන්න ඒකනං මරු ්කල්්ෙ...” 

 

තනූජා හරි සතුටින් හිනා්වනව. 

 

“කාටවත් ම ක්ඩ් ඕපනින් එක කිව්්ව නැද්දෙ ්කල්්ෙ...?” 

 

ඒ එක්ක ම තනූජා ආ්යමත් නූඩි්ෙන් අහනව. 

 

“කාටයි කියෙ කියන්නෙ අක්්ක... ්ොකු සේටනේ කිව්වා... ්කා්හාම හරි 

එන්න ම ෙෙන්නං කිව්ව සේ... අෙ ඉතිං ඉස්කෝ්ෙ ෙවසක්්න...” 

 

“ේේේ... ඔව්්න... අ්ප් ්කල්්ො ටික එයි හවස ්වො වැඩ ඇරිෙ. උන්ටත් හරි 

සතුටුයි උඹ ්ම්හම වැඩක් පටං ෙන්නව කිව්වම... ්ෙෝඩ් ්වො ඉන්න 

්සට්ට්ටකම එනව කිව්ව...” 

 

“අේ්මෝ... ආසයි උං ටික ෙකින්නත් ෙැක්්ක නෑ්න කා්ෙකිං...” 

 

“ේේේ... ෙැන්නං ඉතිං අපි නූඩිය්ෙන්ම තමා කන්්න කිය කිය ඉන්නව 

කට්ටටිය... මං කියෙම උනුත් ෙැං නූඩිය කියෙමයි කියන්්න...” 

 

්කල්ෙ හරි සතුටින් හිනා්වනව. පුදුම සතුටක් අෙ ්කල්ේෙ හෙවතට 

ෙැ්නන්්න. ඒ සතුට, සැනසීමක් එක්ක ම මුහු ්වච්ච හරි නිසකෙංක 

සතුටක්. 

 

“අක්ක අපට ්ම්හම අෙහසක් ්නා්ෙන්න මං ්ේ ්වද්දි ්මානව කරයිෙ 

මංො...” 

 

්කල්ෙ තනූජයි, තරුෂියි එක්ක ක්ඩ් මිදු්ෙ ්පාඩ්ඩක් පැත්තකට ්වන්න 

ෙහපු ෙංකුව ිහාට ඇවිේෙන යන ෙමන් කියනව. 

 

“හේ්මෝ... ඒකනං ඇත්තමයි... නූඩිෙ ්නාහිටින්න මං ්මෙහට ්මාන 

තත්්වක ඉඳියි ෙ කියෙත් මට හැමොම කල්පනා ්වනව...” 
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තරුෂිත් නූඩි්ෙ කතාවත් එක්ක එකතු ්වනව. 

 

“අ්න් මං කරපු ඇති මහ මගුෙක් නෑ ෙං... උඹෙ ්ෙන්න ්කා්හාමත් ෙක්ෂයි... 

නැත්තං ෙං ඔය වයසට කවුරුත් කිව්ව පලියට ්මච්චර හරියක් කරෙන්න 

ෙෑ...” 

 

“ඒ ්මානව උනත් ඉතිං අක්ක ්නා්වන්න මං ්ම්හම ්ෙයක් ෙැන 

හිත්නකක්වත් නෑ... ඇත්තමයි... හී්නකින්වත්...” 

 

“ඇත්තමයි අක්්ක... පහුගිය ටි්ක් උනත් එ්හ ්ම්හ ගිහිං අපිට හැම්ද්දම 

කරෙන්න පුළුවං උ්න් අක්ක්ෙ හයි්යං... නැත්තං ්ේ අපි ්ෙන්න ්මානව 

ෙන්නවටෙ? කඩයක් ්ම්හම කරද්දි ලියාපිංචි කරන්න ඕන ෙ කියෙවත් මං 

ෙැනං හිටි්ය නෑ... නූඩි උනත් ෙැනං ඉන්නැති කියෙ මං හිතන්නෑ...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්න කියන්නත් ව්ේ ්ෙවිෙ ගිය සති්ය තනූජා පුදුම විිහට 

්කල්්ො ්ෙන්නට හයියක් වුණා. ්සනසුරාො ඉරිො ෙවස ්ෙක ්කල්ෙ 

තනිකර ම කැප ක්ේ නූඩිේෙ වැ්ඩ් ්වනු්වන්. සති්ය ෙවසවෙත් පුළුවන් 

හැම ්වෝවම ්කෝල් කර කර ්කල්්ො ්ෙන්නට අමතක ්වන්න පුළුවන් 

කියෙ හි්තන හැම්ද්දම මතක් කර කර උප්ෙස දුන්්නත් තනූජ ම තමයි. 

 

“ඕවනං ්මානාෙ ්කල්්ෙ... මං කිව්ව්න... මට පුළුවං තාක් කල් උඹෙත් 

එක්ක මං ඉන්නව... තව මාත් කීයක් හරි ්හායාෙන්න ඕන ෙං... ්ේ අවුරුද්දෙ 

අෙ ්වද්දි අපටත් පටං ෙනියි කැේපස... ඊට පස්ස වියෙංවෙට ්ේෙට්ටට 

ෙරක් ්වන්නත් ෙෑ්න... නැත්තං අයිං ්වො කැේපස පටං ෙන්නකං මට 

එන්න තිබ්ෙ උඹේෙ උෙව්වට...” 

 

“අයි්යෝ ඒක කමක් නෑ අක්්ක... අපි ඔක්්කාම ඉතිං එකම ්ෙෝට්ටටු්ව්න... 

අපිත් හරි ආසා්වං ඉන්්න අක්ක කැේපස ගිහිං ්ොකු ්නෝ්නක් ්වො 

එනව ෙෙන්න...” 

 

“ේේේ... මං ්ොකු ්නෝ්නක් ්වො එද්දි උඹෙ ්ෙන්න ඉඳියි මට වඩා ්ොකු 

්නෝනෙ ්වො...” 
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තනූජා හිනා්වනව. 

 

“අක්කට පිසසු...” 

 

“පිසසු ්න්මයි ්කල්්ෙ... මං කියන්්න ඇත්ත... අවුරුදු තුන හතරක් 

කියන්්න ්පාඩි කාෙයක් ්න්මයි්න්... මං ප්රාේථනා කරන්්නත් ඒක 

එ්හම ම ්වන්න කියෙ... එත්කාට මට ෙැරියැ උඹෙ ළඟට ම එන්න 

රසසාවක් ්හායා්ෙන... පා්ර ්ෙෝඩ් ෙෑලි උසසං යන්නැතුව...” 

 

්කල්ෙ කියන්්න හෙවතින් ම යි. තනුජටත් ඕන ්කල්්ො ්ෙන්න ්ේ බිසනස 

එ්ක් වැ්ඩ් අල්ේෙන ඉහළට ම යනව ෙකින්න. ඒ ෙැන කිි ම ඊරිියාවක් 

කුහකකමක් ්කල්ේෙ තුන් හිතකවත් නෑ. 

 

“අ්ප් වාසනාවකට මට අක්ක ව්ේ ්ක්නක් මුණෙැහු්ණ ඇත්තට ම...” 

 

“්ත් ටිකක් බීෙ කයිය ෙහපල්ෙ ්කල්ේන්... අෙ ඉතිං ්වන මහ වැඩක් 

නෑ්න්...” 

 

පුංචේම ක්ඩ් ඉඳන් ්කල්්ො තුන්්ෙනාට කෑ ෙහනව. 

 

්කල්්ො තුන්්ෙනත් ඒ පාර ක්ඩ් පැත්තට යන්න ෙංකු්වන් නැඟිටින්කාට 

ම ළා අළු පාට කාේ එකක් ඇවිත් පුංචේමේෙ මිදුෙට ම ඇතුලු කරෙ 

නවත්තනව. ්කල්්ො තුන්්ෙනා ඒ ිහා ෙෝෙන ඉන්්නපුදු්මකින් ව්ේ 

්ොකු කරෙත්තු ඇසවලින්... 

 

“ඉිවර සේ්ෙ කාේ එක ්කල්්ෙ...” 

 

තනූජා රහින් ව්ේ ්කාඳුරනව. ඒ එක්ක ම ඉිවර වාහ්න් එක පැත්තකින් 

එළියට ෙහිද්දි අනික් පැත්්තන් සමරතුංෙ සේ කාේඑ්කන් එළියට 

ෙැහැෙන්නව. නූඩිට විශ්වාස කරන්න ෙැරි තර්ම හැඟීමක් හිතට 

ඇති්වන්්න. ඒ එක්ක ම ්කල්ෙව තවත් පුදුම කර්ෙන පිටිපස්ස ආස්න් 

ඉඳෙ ්ොර ඇර්ෙන වාහ්නන් එළියට ෙහින්්න ්ොකු සේ. 

 

“අ්න්... ්ොකු සේ...” 
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්කල්ෙට ඉ්බ් ම කිය්වනව. 

 

“ඉතිං... පහන්ි... අපිත් ආව ඔන්න ඔයාට සුෙ පතෙ යන්න...” 

 

ඉිවර ම කතාව පටන් ෙත්තා. 

 

“නැකත් ්වොව ම අල්ෙෙ එන්න හිටි්ය පහන්ි... ්කා්හෙ ඉතිං ඔයාේෙ 

්ොකු සේව ඉස්කෝ්ෙන් ෙෙවෙන්න අමාරු උනා ඒ ්වොවට එන්න...” 

 

සමරතුංෙ සේ ්ොකු සේ්ෙ කරට අතක් ෝෙන ම හිනා්වවී කියනව. 

්කල්ෙට හිතාෙන්න ෙැරි තර්ම, කියාෙන්න ෙැරි තර්ම සතුටක් 

ෙැ්නන්්න... 

 

“අ්න්... ෙැං හරි සේො ආව එකම ්කාච්චර ්ෙයක් ෙ... යමු සේ අපි ඇතුළට...” 

 

්කල්ෙ හරි සතුටින් හිනා්වවී කට්ටටියට ආරාධනා කරනව. 

 

“ේේේ... යාළුවත් ඉන්්න... යාළුව තමයි ඉතිං අපට විසත්ේ කිව්්ව... නැත්තං 

්කා්හෙ පහන්ිෙට ෙැං අපිව මතකත් නෑ්න... නැද්දෙ සේ...” 

 

මුලින් තනූජා ිහාට හැරිෙ කියන ඉිවර ඊට පස්ස සමරතුංෙ සේ ිහාට 

හැරිෙ අහනව. 

 

“ඒක්න... ඒක්න්... අපි එක්ක තරහ ්වෝන ඉිවර පහන්ි ්කා්හාමටත් 

අපට ්නාකියම නැවතු්ේ...” 

 

“අ්න් නෑ සේ... එ්හම ්ෙයක් ්න්මයි... අපි කාටවත් ම කිව්්ව නෑ... ්ොකු 

සේට විතරමයි ආරාධනා ක්ේ... ඒකයි...” 

 

්කල්ෙත් දුක හි්තන විිහට ම මූණ හෝෙන කියනව. 

 

“හරි හරි... පහන්ි... අපි ෙන්නව... ්කා්හාම හරි ේෙං හරි ඉතිං ඔන්න අපි 

ආවා... ෙැං අපට සෙකන්නයි ති්යන්්න... නැද්දෙ ඉිවර...” 
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ක්ඩ්ට ්ොඩ්වන ෙමන් ම සමරතුංෙ සේ ්කල්ේෙ හිත හෙනව. 

 

“ඇත්තට ම සතුටුයි ෙරු්වා... නූඩි... තරුෂි... ඔය ෙරුවන්ට කවොවත් 

වරින්නෑ...” 

 

්ොකු සේ ්කල්්ො ්ෙන්නා්ෙ ම ඔළුව අතොෙ ආශිේවාෙ කරනව. 

 

“නූඩි...? ෂාේ... ෙසසන නමක් තිබිේන ්ේ අපට ්වන ිෙ ිෙ නං කියෙ 

ති්යන්්න...” 

 

ඉිවර ආ්යමත් හිනා්වනව. 

 

“ඒක ්කල්ෙට ඉස්කෝ්ෙං වැටුණු නම... ්කාේ්ඩ නූඩ්ල්ස ව්ේ කියෙ...” 

 

්ොකු සේරුත් ඒ පාර යාළුවත් එකතු කර්ෙන මහ හයි්යන් හිනා්වනව. 

 

“්මානව හරි කාෙ ්ත් ටිකක් බීෙ ම ඉමු සේ...” 

 

නූඩි්ෙ අේමයි, තරුෂි්ෙ පුංචේමයි ඉක්මනට ම ්ත් ්ේ්ස අරිනව. ඒ එක්ක 

ම තාත්තයි ොප්පයිත් ්ොකු සේො එක්ක කතාෙහට එකතු ්වනව. 

 

“නූඩි දුව එන්න කිව්වට, මටත් එන්න ඕනකම තිබ්ෙට එන්න පුළුවං ්වයි 

කියෙ විශ්වාසයක් තිබුන්නෑ ඉස්කෝ්ෙ වැඩත් එක්ක... ඒ අත්ර තමා 

සමරතුංෙ මට කතා කරෙ විසත්ේ ඇහු්ව... සමරතුංෙෙට පිං ිද්දෙ ්වන්න 

තමයි ඉතිං ඔන්න මටත් එන්න පුළුවං උ්න්...” 

 

“්කා්හාමිං හරි හැ්මෝම ආව එක ්ොකුම සතුටක් අපට...” 

 

නූඩි්ෙ තාත්තත් හරි ආසා්වන් කියනව. 

 

“ේේේ... පහන්ි ඉතිං අපි ළඟ වැඩට ආව ටික ෙවසට උනත් හැ්මෝ්ෙම හිත 

ිනාෙත්තු ළ්මක්... ඒකයි අපටත් ඇවිත් යන්න හිතු්ණ... අපටත් සතුටු 

හිතුණ ඇත්තට ම ්කල්ෙ ්ම්හම වැඩක් පටං ෙන්නව කිව්වම... ඉතිං දු්ව්... 
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්ම්හම ්ෙයක් පටං ෙන්න අමාරුයි තමා... හැෙැයි ඊට වඩා අමාරුයි 

අල්ේෙන ඉසසරහට ්ෙනියන්න... වැ්ටන්න ෙෑ ඉතිං... ්මාන තරං 

අමාරු්වන් හරි උනන්දු්වන් මහන්ි්යන් කැප්වො වැ්ඩ් අල්ේෙන 

ඉසසරහට ම යන්න ඕන... එත්කාටයි අපිටත් සතුටු... ඉතිං... ෙවින් ෙවස 

හැම්ද්දම ියුණු්වන් ියුණුවට පත්්වන්න ඕන... ඒක තමයි අ්ප් 

ප්රාේථනාව...” 

 

“්ෝහාම සතුතියි සේ... හුඟක් පිං සේො ආවට...” 

 

“පහන්ි නැවතුණු එක ෙැන අපට දුකක් තිබුණා...ඒ උනාට පස්ස අපිත් 

හිතුව දුව ෙත්්ත ්හාඳ තීරණයක් කියෙ... අෙ ්ේ ්ද්දවල් ෙකිද්දි ඉතිං ඒ 

තීර්ේ ෙැන තවත් සතුටුයි...” 

 

සමරතුංෙ සේ කියව්ෙන යද්දි ්කල්ෙ හරි ආසා්වන් හිනා්වවී අහ්ෙන 

ඉන්නව. 

 

“ඔව් නූඩි්යා... හැම්ද්දම ෙසසනට පිළි්වෙට කර්ෙන ති්යනව කියෙ 

්මතනට එද්දිම මටත් හිතුණා... රසැඹුෙ නම ෙැක්කම ්ෙෝඩ් එ්ක්... ්මානව 

හරි කාෙ යන්නම කියනව හිත... නැද්දෙ සම්ර...?” 

 

්ොකු සේ සමරතුංෙ සේ්ෙන් අහනව. 

 

“නැතුව... මාත් ඕකම කල්පනා කළා... අනික ්ේ ඇතුළට ්ොඩ ්වද්දි ම අර 

පා්ර තිබ්ෙ ඔක්්කාම කෙෙෙ ෙතිය නැති්වො යනව්න... ේේ ්ෙෙරකට 

්ොඩ උනා ව්ේ... හිතත් සැහැල්ලු ්වනව... ඒක වටිනව පු්ත් කෑම ක්ඩ්කට 

සෑ්හන්න... මිනිසසු කැමතියි කෑම ටික හරි එ්හම නිෙහ්ස කන්න... 

එත්කාටයි ඒක විඳින්න උනත් පුළුවං...” 

 

නූඩිේෙ සංේරහ භුක්ති විඳෙ ඒ සංේරහයනුත් වේණනා කරො තමයි සේො 

ආපහු යන්න නැඟිට්ට්ට. 

 

“අපි ඉතිං ඉක්මනට යන්න ඕන්න පහන්ි... සේව ොන්නත් ඕන... අපිනං 

එන්නං්කා යමිං එමිං ෙමං ්මාන ්මානව හරි කාෙ බීෙ යන්න...” 
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යන්න නැඟිටින අත්ර සමරතුංෙ සේ කියනව. 

 

“ඔව් ඔව්... අපට ඉතිං ඩිසකවුන්ට්ට ොෙ ්ෙන්න ්වයි ඈ...” 

 

ඉිවර සේත් හිනා්වනව. ඉිවර ඉන්්න ොමන්ට්ට එ්ක් ි ෙැක්කට වඩා 

හුඟාක් සැහැල්ලු්වන් කියෙත් ඉිවර්ෙ අෙ හැිරීමත් එක්ක නූඩිට 

හි්තනව. 

 

“එ්හනං ඉතිං පහන්ි... ්ේ අපි තුන්්ෙනා්ෙන් ම පහන්ි්ෙ අලුත් ෙමනට 

සුෙ පතෙ ්පාඩි තෑේෙක්... ි්නන් ින ම ියුණු ්වො ්ේ පැත්තම 

්හාල්ෙන්න ඕන...” 

 

සමරතුංෙ සේ ්ොකු සේ එක්ක ම අතින් අල්ෙෙ ලියුේ කවරයක් ්කල්ේෙ 

අතට ්ෙනව. ්කල්ෙත් එතන ම ෙණ ෙහෙ වැඳෙ ආ්යමත් ්ෙන්න්ෙ ම 

ආශිේවාෙය ෙන්නව. 

 

“අපි එ්හනං ගිහිං එන්නේ දුව...” 

 

්කල්්ො තුන්්ෙනා සේො එක්ක ම මිදුෙට ෙහිනව. 

 

“්වච්ච හැම්ද්දම අපි ෙන්නව පහන්ි... අපැහැිලි හරිය අපි තනූජ්ෙන් 

අහෙත්ත... විරාජ්ට සමරතුංෙ සේ තින්ම අවවාෙ කළා... මිනිහ තාම තරහිං 

ඉන්්න පහන්ි එක්ක... තාමත් ්වොවකට මා එක්ක කියවනව ඕකි තරං 

කවුරුවත් මට ෙණං ්පන්නෙ නෑ... ්හාඳ පාඩමක් උෙන්නනව ඕකිට මං 

කියෙ...” 

 

“සේ...” 

 

“ඔව් පහන්ි... අේමෙ ඉන්න තැන අපි මුකුත් ්නාකිව්්ව එයාෙත් ෙය ්වයි 

කියෙ හිතෙ... සමහරවිට ්ේ උන ්ද්දවල් ්ෙවල්වලිං ෙන්්නත් නැතුවැති්න...” 

 

“ඔව් සේ... මං කිව්වනං එයාෙ ෙය ්වනව... ඉතිං මං මුකුත් ම කිව්්ව නෑ...” 

 

“ේේේ... ඒක ්හාඳයි... අපි ෙැං උනත් ්ේ ටික නූඩිට කිව්්ව ෙය කරන්නවත් 

sinhalaebooks.com



 

 

්වන ්ද්දකටවත් ්න්මයි... විරාජ් කියන්්න අමුතුම ජාති්ය මිනි්හක්... අපි 

ෙන්නව ්හාඳට ම ඒක... ඒ හින්ෙ ්ේ ටික හි්ත් තියං ්කෝකටත් ්ේව අකා 

මකා ්වො යනකල් ටික කාෙයක් පරිසසමට ඉන්න එක නූඩිෙටත් ්හාඳයි...” 

 

“හරි සේ...” 

 

“ෙය ්වන්න ්ෙයක් නෑ ්කා්හාමටත්... ේේ ්ෙෙරට වඩා නූඩිෙට ්මතන 

්කා්හාමටත් ආරක්ෂාව ්හාඳයි... නිතර මිනිසසු ෙැව්සන තැන්න්... හරි... 

ෙැං ්ේ ්හාඳ ෙසසන ෙව්ස ඕව ෙැන හිතන්්නපා... පටං ෙත්තු වැ්ඩ් 

කැප්වො ෙසසනට කර්ෙන යන්න...” 

 

“්හාඳයි සේ...” 

 

අලුතින් හිතට ආපහු ෙැ්නන්න ෙත්තු ෙර පැත්තකින් තියන ෙමන් ම නූඩි 

කිව්ව. ඒ එක්ක ම ඉිවර සේ වාහ්න් විනාඩි්යන් එතනින් ආපහු හරව්ෙන 

යන හැටිත් ්කල්ෙ ඒ හිටපු ඉරියව්්වන් ම ෙෝෙන හිටියා. 

 

“ෙය්වන්්නපා ්කල්්ෙ කිි ්ද්දකට... අපි ඔක්්කාම ඉන්නව්න උඹ ළඟම...” 

 

ඒ එක්ක ම තරුෂි්ෙ කටහඬ ්කල්ෙට කන ළඟින් ම ඇහුණා. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                          25 

 

“එ්හනං ඉතිං ්කල්්ෙ අපි ගිහිං එන්නං... මතක් කරෙ ෙොෙටයි ිකුරාෙටයි 

අපට ෙත් මුල් ෙහය ෝන හෙෙ තියපං... වැඩට යමිං ෙමං ම අපි එන්නං 

ෙන්න...” 

 

හවස වැඩ ඇරිෙ යන ෙමං රසැඹුෙට ආපු ොමන්ට්ට එ්ක් ්කල්්ො ටික 
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ආපහු යන්න ක්ඩන් එළියට ෙහින්කාට ගිහානි ්කල්ෙ ිහා ෙෙෙ 

කියනව. ්කල්ෙත් හිනා්වවී ම මුකුත් ්නාකිය ඔළුව වනනව. 

 

“ේේේ... උඹ ඉතිං අෙත් අ්පං සල්ලි ෙන්නෑ්න... අෙට විතරයි එ්හම... මීට 

පස්සත් එ්හම උ්නාත් ඔන්න අපි එන්නෑ උ්ේ ක්ඩ් පැත්ත පළා්ත...” 

 

විහාරා ්කල්ෙට රවනව. 

 

‘ඉසසරහට තව ඕඩේ අල්ෙෙ ්ෙන්නං්කා උඹට අපි... ්ම්හ ඉන්න 

්කල්්ො ටිකට ආරංචිය ෙැනටමත් අපි දීෙ ති්යන්්න...” 

 

“අ්න් පිං ්කල්්ෙ උඹෙට...” 

 

“ඒ පාර පිං ්ෙන්න තියාෙත්ත... ්ේ... එළවළු ්රාටියි ආප්පයි ්ෙකම පට්ටටම 

රහයි ්කල්්ෙ ඈ... ආ්ය රෑට ඉතිං කට ්හාල්ෙන්න ඕන්නෑ... ෙඩ ෆුල්...” 

 

“අේ්මෝ ඔව් ්කල්්ෙ... ලුණු මිරිස සුපිරි... ්ම්හ ව්ට්ට ම ව්ේ අනික් 

තැන්වෙ ්ම්ෙෝ රහක් නැති වතුර ව්ේ වැක්්ක්රන ලුණු මිරිස ්හාද්දෙක් 

ති්යන්්න... හවසට ආප්ප එ්හම අරං ගි්යාත් අපි ්වනමම හෙනව ලුණු 

මිරිසක්...” 

 

“ඇත්තමයි... ිෙට ම ඔය විිහට කරං පෙයං ්කල්්ෙ... කිිම ්ද්දක කිිම 

වැරද්දෙක් නෑ... ඉඟුරු ප්්ල්න්ටි්ය රහ තාම ෙැ්නනව ෙැ්නනව ව්ේ ෙං...” 

 

්කල්්ො ොහක් කතා කියවද්දි නූඩියි තරුෂියි හරි ආසා්වන් අහ්ෙන 

ඉන්නව. ්කල්්ො ටික එතනින් යන්න ගිහින් ටික ්වොවක් යද්දි එළවළු 

්රාටි ්ෙකක් ඇ්රන්න අනික් ඔක්්කාම විකිණිො ඉවර ්වො තිබු්ණ. 

 

“ෙැං ඉතිං ක්ඩ් වහෙ ොමු ්න්ෙ අේ්ම...? ්ේ ්ෙක තියා්ෙන ඇරං ඉඳෙ 

්ත්රුමකුත් නෑ්න... කවුරුත් ආ්වාත් නෑ කියෙ හරවෙ යවනවට වඩා 

ෙැේමම වහෙ ොන එක ්හාඳයි...” 

 

“ේේේ... ඒක හැෙෑව...” 
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“අේම ගිහිං ඇඟපත එ්හම ්හෝේෙන ඉන්න්කෝ... මං තරුව එක්ක ක්ඩ් 

වහෙ ොෙ එන්නං...” 

 

“ේේේ... ඉක්මනට කාෙ නිොෙමු අෙ... මහංිත්්න හැ්මෝටම... පාන්ෙර 

නැඟිට්ටට ෙමං හැ්මෝම... අේම යමු අේ්ම... අපි ්ේ ටික පිළි්වෙක් කරෙ 

ොෙ එන්නං...” 

 

තරුෂිත් ්කල්ේෙ කතාවට එකතු ්වනව. අේම ක්ඩන් ්ේ පැත්තට 

යනවත් එක්කම ්කල්ෙට ්කෝල් එකක් එනව. 

 

“තනූජ අක්ක...” 

 

්කල්ෙ ්ෆෝන් එක අතට ෙන්න ෙමන් ම තරුෂිට කියනව. 

 

“්හ්ෙෝ අක්්ක...” 

 

“්කා්හාමෙ ්කල්ෙ... ෙැං උඹෙ වැඩ ඉවර ඇති කියෙ හිතෙයි මං ්ේ ්කෝල් 

එක ෙත්්ත... කතා කරන්න පුළුවන් ෙ? නැත්තං තාම උඹෙ වැඩෙ?” 

 

“ඉවරයි අක්්ක... ෙැං ්ේ වහන්න හෙන්්න අපි ක්ඩ්...” 

 

“ේේේ... ්කා්හාමෙ හොෙත්තු ටික ගියාෙ ්කල්්ෙ...?” 

 

“අ්න් ඔව් අක්්ක... එ්ෙෝළු ්රාටී ්ෙකක් විතරක් ඉතුරු උනා... ඒක විතරක් 

හින්ෙ ඉතුරු අපි ක්ඩ් වහෙ ොන්න හිතුව... පළ්වනි ෙව්සම එන 

මනුසස්යක්ව ආපහු හරවෙ යවන්න ෙෑ්න්...” 

 

“අේ... ෙැං ්කල්්ො ්ෙන්න එ්හනං ඔන්න ට්ටරැක් එකට වැටිෙ ඉන්්න... හරි 

හරි ්කල්්ෙ... ෙනු්ෙනු අනංමනං ්මාකෙ කියෙ ෙැලුවෙ? ඒ ටික ලියෙ 

තියාෙනිං...” 

 

“අ්න්... අක්ක කියනකල් ම ඒක මතක් උ්න් නෑ්න...” 

 

“හරි ්ෂෝක් ඩෙෙ... බිසනසවෙි ඔ්හාම මතක කරෙනං ෙෑ ්කල්්ෙ... 
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හැමොම ඔක්්කාම වැඩ ඉවර කරෙ ක්ඩං එළියට ෙහින්න කලිං ්ෙන්න 

එක්ක ෙව්ස ආොයම ලියෙ තියාෙන්න ඕන... ්ේ ්වනකල් ෙත්තු ෙඩුවෙ 

ෙණං එ්හමනං ලියේන ඇත්්ත? මං එෙත් කිව්ව්න ඔක්්කාම 

ලියාෙන්න කියෙ...” 

 

“ඔව් අක්්ක... ඒව හරි... අෙ ටික විතරයි ති්යන්්න...” 

 

“ේේේ... එ්හනං ඔතනිං යන්න කලිං ්ෙන්න එක්ක ඒ වැ්ඩත් ඉවර 

කරපල්ෙ... නැත්තං ්කා්හාමෙ අන්තිමට ක්ඩං ොභෙ අොභෙ කියෙවත් 

හිතාෙන්්න?” 

 

“ේේේ... හරි හරි... අක්ක ඉන්නව්න ඕව අපට මතක් කරෙ ්ෙන්න...” 

 

“හැමොම ඉතිං එ්හම ෙෑ්න ්කල්ෙ... ෙැං ඕක ඇඟට ෙන්න ්වනව උඹෙ 

්ෙන්නට... ෙැනටනං ෙනු්ෙනුවක් ෝන විසතර ලියන්න ඕන නෑ... උඹෙ 

උඹෙම්න කැෂියේ වැ්ඩ් කරන්්නත්...” 

 

“ඔව් අක්්ක... අපිම තමයි...” 

 

“ේේේ... හැෙැයි පිට ්ක්නක් ඒ වැ්ඩ්ට ෙත්්තාත් අනිවාේ්යන් ්වන හැම 

ෙනු්ෙනුවක් ම ලියවපං ්කල්්ෙ... හවසට ඒ ලියපු ඒවයි ොච්ු්ව සල්ලි 

ටිකයි ෙැෙන්ස ්වනවෙ කියෙත් ෙෙපං... කාවවත් බිසනසවෙි ඕනවට වඩා 

විශ්වාස කරන්නනං යන්්නපා...” 

 

“ේේේ...” 

 

“ේේේ තමයි ෙසි... අනික ොච්ු්වං ්මාන වැ්ඩ්ට සල්ලි අරෙත්තත් 

අනිවාේ්යං මතක් කරෙ ඒ ඔක්්කාමත් ලියපං... අනික් අයටත් ඒ ටික කියෙ 

තියපං...” 

 

“හරි අක්්ක... පිං ඔයාට ්ේ හැම්ද්දම ඇඟිල්්ෙං ඇන ඇන අපට කියෙ 

්ෙනවට...” 

 

“පුළුවං කා්ෙක ොණක් ියං්කා එ්හනං ම්ෙ උප්ෙසවෙට...” 
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ඒ පාර තනූජා මහ හයි්යන් හිනා්වනව ්කල්ෙට ඇ්හනව. 

 

“එ්හනං හරි ්කල්්ෙ... මං තියනව... තරූ ්කල්ෙවත් මතක් කළා කියපං... 

ිහි්යං වැඩ ටික කරෙනිං... බුදු සරණයි...” 

 

“බුදු සරණයි අක්්ක...” 

 

“්මා්කෝ කියන්්න අ්ප් උප්ද්දශිකාව...?” 

 

්කල්ෙ ්ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්නත් කලි්යන් ම තරුෂි අහනව. 

්කල්ෙත් එක හුසමට තනූජ්ෙ උප්ෙස ෙැන කියා්ෙන කියා්ෙන යනව. 

 

“ේේේ... ඇත්ත තමයි්න්... ෙැං හරි්න ඉතිං... ්ේ අතුොපු ටික ගිහිං ෙැේම... 

්ොර වැහුව... ඊට පස්ස ඒ වැ්ඩත් ඉවරයක් කරෙම යං අපි... ෙක්ෂ ොණක් 

නෑ්න තාම ෙයින්න ොච්ු්ව...” 

 

ඉතින් ්කල්්ො ්ෙන්න ඉක්මනට ම ඉතුරු වැඩ ටිකත් ඉවර කරෙ ොච්ුව 

ොවින් ඉඳෙත්තා. 

 

“එක ජාති්ය ්කාළයි කාියි ටික ්වන ්වන ම තියෙ ෙණං කරමු... ඒක 

්ල්ියි...” 

 

තරුෂි ඔක්්කාම සල්ලි ටික ්ේ්ස උඩට ොන ෙමන් කියනව. 

 

“හරි... ඔය ටික උඹ ෙැනහං... ්ේ ටික මං ෙයින්නනං... එත්කාට වැ්ඩ් 

ඉක්මං...” 

 

නූඩි සල්ලි ටික ්කාටස ්ෙකකට ්වන් කරනව. ඊට පස්ස වචනයක්වත් 

කතා නැතුව ්ෙන්නත් එක්ක පාඩු්ව සල්ලි ටික ෙණං කරනව. මුලින් ම 

වැ්ඩ් ඉවර ක්ේ තරුෂි. හැෙැයි ෙණං වරියි කියෙ ්කල්ෙ නූඩිත් වැ්ඩ් 

ඉවර කරනකල් නිශ්ශබ්ෙ ව ම ෙෝෙන ඉන්නව. 

 

“හරි...” 
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අන්තිමට නූඩිත් වැ්ඩ් ඉවර කරෙ එ්හම කියෙ හිනා්වනව. 

 

“මං ොව අටිය තිස ්ෙකයි....” 

 

“ේේේ...මං ොව හයිය අසූ හතයි...” 

 

තරුෂි එ්හම කියෙ තප්ප්ේට ෙණන් ්ෙක ්පාතක ලියෙ ම එකතු කරනව. 

 

“එක්ොස පංිය ෙහනමයයි... ඔන්න අ්ප් පළ්වනි ෙව්ස ආොයම...” 

 

“ේේේ... ඔය ඇති ්හාඳට ම... අෙ සංේරහ්න තිබ්්ෙත් වැඩිපුර...” 

 

“ඒක්න්... ඕවට ගිය වියෙං අයිං කරාම මහා ොභයක් නැතුවැති ඉතිං 

්කා්හාමටත්... ්පාඩ්ඩක් ඔළුව උසසෙන්න තිබ්ෙනං මෙැයි ්න් ්කල්්ෙ?” 

 

“අ්න් ඔව් ෙං... හඳ අල්ෙන්න ඕන නෑ...” 

 

“ේේේ....යමං ්කල්්ෙ ්ෙට... ඇඟපත ්හෝේෙන කාෙ බීෙ ඉක්මනට 

නින්ෙක් ොමු අපිත්... පාන්ෙරම ආ්ය නැඟිටින්නත් එපැයි...” 
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ෙවස ෙවස ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ වැ්ඩ් ්හමි ්හමීට ියුණු වුණා. එක පාරක් 

ආපු මිනිසසු ආ්ය ්වන තැනකට ්නායා එතනට ම ්ෙන්න ෙන්න පුළුවන් 

විි්හ ආකේශනයක් ටික ෙවසකින් ම රසැඹු්ල් හැදුණා. අේම්ෙ උෙව්වත් 

එක්ක ්කල්්ො ්ෙන්න වැඩ ටික අල්ෙෙත්ත හරි ඉක්මනට. ෙැන් අේම්ෙ 

උෙව්වක් නැතුව තනි්යන් ම වැඩ ටික කර්ෙන යන්න පුළුවන් තරමට 

්කල්්ො ්ෙන්න වැ්ඩ්ට හුරුයි. 
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්පාඩියට හරි ප්රශ්නයක් කියෙ තිබු්ණ ්කල්්ො ්ෙන්න ක්ඩ් වැඩත් 

එක්ක කාේයයෙහුෙ ්වන්කාට කැෂියේ එකට කවුරුවත් නැති වුණු එක. ඒ 

්වොවට පුංචේම කැමැත්්තන් ම ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ උෙව්වට ආපු එක 

්කල්්ො ්ෙන්නට ්ොකු හයියක් වුණා. ෙැන් ෙැන් ්කල්්ො ්ෙන්නට තනි 

තනියම වැඩ ටික කරෙන්න පුළුවන් හින්ෙ අේමත් ක්ඩ්ට එන්්න සතියට 

ෙවසක් ්ෙකක් විතර. නැත්නේ තනියම ම තාත්තත් ්ෙෙර හින්ෙ. 

්කා්හාමින් හරි ්කල්්ො ්ෙන්නනේ වතුපිටිවෙට ම ්කාටු වුණා. 

 

ෙවසක් ්කල්්ො ්ෙන්න ෙවල් කෑම අසපස කරෙ ොන්න ඔන්න ්මන්න 

ති්යද්දි වෑන් එකක් ඇවිල්ෙ ක්ඩ් ඉසසරහ නවත්තනව. 

 

“්කල්්ෙ... වෑන් එකක් ම නැවැත්තුව... කෑම ඉවරයි්න... මාර වැ්ඩ්... 

්මා්කෝ කරන්්න?” 

 

“කෑමට ්න්ේ ්වන්නත් ඇති ්කල්්ෙ සමහරවිට... හතරටත් කිට්ටටුයි ෙැං 

්වොව... ෙෙමු්කා...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්න රහින් ම කතා ්වනව. ඒ එක්ක ම වාහ්නන් ෙැහැෙ 

අවුරුදු හතළිහක හතළිස පහක විතර ්පනුමක් ති්යන පිරිමි ්ක්නකුයි 

අවුරුදු පහ්ළාවක විතර ්පාඩි ්කාල්්ෙකුයි ක්ඩ් පැත්තට එනව. 

 

“වැරි ්වොවට අපි ආ්වනං ඉතිං ෙවල්ට කන්න... ඒත් ඉතිං අහෙ ෙෙන්න 

හිතුණා...” 

 

“අ්න් අක්්ක නෑ කියන්නනං එපා... සේ්ෙෝෙයි ෙතුයි හරි කමක් නෑ... 

පට්ටටම ෙඩගිනියි ෙැං... ්ෙෙර ගිහිං අේමෙ උයනකල් ඉන්න ගි්යාත් ්හට 

තමා කන්න ්වන්්න...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්න උත්තරයක් ්ෙන්නත් කලින් ්පාඩි ්කාල්ෙ කියව්ෙන 

කියව්ෙන යනව. ඒ කතාව ඇහුවම කෑම නෑ කියෙ කට්ටටිය ආපහු හරවෙ 

යවන්නත් ්කල්ෙට දුකයි. ඒ එක්ක ම ක්ඩ්ට ආපු මිනි්හක් හිස අතින් 

ආපහු හරවෙ යවන්නනේ එපා කියෙ තනූජ අක්ක කියපු කතාවත් ්කල්ෙට 

මතක් ්වනව. 
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“අ්න්... අපි ්ේ කෑම අසපස කරෙ ොන්න හැදුව විතරයි... අපට ්පාඩි 

්වොවක් ්ෙන පුළුවන්නං ඉක්මනට අපි ්මානව හරි ෙෑසති කරන්නං...” 

 

නූඩි ඉක්මනට ම හිනා්වො කියනව. 

 

“හැෙැයි අපට විනාඩි විසසක් ව්ේවත් ඕන ්වයි... කමක් නැත්තං විතරක් 

කියන්න...” 

 

“අ්න් කමක් නෑ අක්්ක... ්ෙවල්වෙටත් අ්ප් තව මහ දුරක් නෑ... ්ෙෙර 

ගි්යාත් ්ේ නිිමරෝත අේමෙ උයන්්න රෑට කන්න තමයි... 

සේ්ෙෝෙයක් තිබ්ෙනං ඇති...” 

 

්කාල්ෙ එ්හේම ම ළඟ තිබුණ පුටුවට ෙර ්වනව. ්කල්්ො ්ෙන්න 

හිනා්වවී ්කාල්ෙ ිහා ෙෙං ඉන්නව. 

 

“හරි... කමක් නෑ පු්ත්... අපි ඉන්නං... ්ොකු මහත්තය ෙැනටම ඕඩේ එක දීෙ 

ඉවරයි්න... කිව්වත් ව්ේ ්ෙෙර ගි්යාත් ්ම්හමම ෙරුව කිව්ව ්ස්ත් 

තමා අපි ඔක්්කාටම... පහ්ළාවක් ඉන්නව අපි ඔක්්කාම...” 

 

මැි වි්ේ මනුසසයත් හිනා්වවී ම කියනව. 

 

“හරි... අපි පුළුවං ඉක්මනට ෙෑසති කරන්නං...” 

 

පුංචේමව ක්ඩ් තියෙ ්කල්්ො ්ෙන්න තප්ප්ේට කුසියට දුවනව. 

 

“ෙටු්මෝජුව ති්යනව... ්කල්්ෙ උඹ ්පාල් ටිකක් ොෙ ෙනිං... 

සේ්ෙෝ්ෙකටයි පරිප්පුවකටයි... මං රයිස කුකේ එ්ක් ම ෙහන්නං 

ෙත්ටික... පව්්න ඒ මිනිසසු... රසතියාදු කරන්නත් ෙෑ්න... ්වන මහ ්ෙයක් 

්ේ තප්ප්ේට හෙෙ ්ෙන්න ෙෑ්න...” 

 

“හරි ්කල්්ෙ... මං ෙෙන්නං... උඹ හාල් ටික තියෙ ව්රං...” 

 

කුසියට යන ෙමන් ම කතා්වන ්කල්්ො ්ෙන්න ්මා්හාතක්වත් 
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පරක්කු ්නාවී වැඩ ටික පටන් ෙන්නව. ්කා්හාමටත් පහ්ළාවකට ෙතක් 

උයනව කිය්නක ්කල්්ො ්ෙන්නට ෙැන් මහ කජ්ජක් ්න්මයි. කිව්වත් 

ව්ේ ම විනාඩි විස්සන් හරියට ම ්කල්්ො ්ෙන්න කෑම ටික 

ෙෑසතිකරනව. 

 

“අේ්මෝ... මං සේ්ෙෝෙ විතරයි ඉල්ලු්ව... ්ේ ෙෙන්න්කා තාත්්ත... සුපිරි 

කෑමක් කතහැකි...” 

 

්කාල්ෙ කෑම ටික ෙැක්ක ෙමන් කෑ ෙහනව. 

 

ඉතින් ්කාල්ේෙ සද්ද්ෙත් එක්ක ම කට්ටටිය කෑම ්ෙොෙන්න ක්ඩ් ඇතුළට 

එකතු ්වනව. ්කල්්ො ්ෙන්න ඒ විනාඩි විසසට පරිප්පුවකුයි 

සේ්ෙෝෙයකුයි විතරක් ්න්ේ උ්ද්ද හෙෙ, ්නාෙැෙ ෆේරිජ් එ්ක් තිබුණු 

කට්ටෙට්ට ව්ේකුත් ෙැෙෙ පපඩේ ව්ේකුත් ෙැෙෙ ෙන්නව. ඒ මිවට නූඩි 

්පාඩි රයිස කුකේ එක ෙහෙ රතු ෙත් ටිකකුත් ෙෑසති කරෙ. 

 

“්මා්කෝ ෙං ඔය රතු ෙතකුත් හෝෙන උඹ...?” 

 

නූඩි රතු ෙත් එක ්ෙෙනව ෙැකෙ තරුෂි හිනා්වවී අහනව. 

 

“වයසක ්ෙතුන් ්ේනකුත් හිටිය ෙං... ඉතිං හිතුණා... මං තිබ්ෙ...” 

 

“මරු මරු... උ්ඹත් ්මා්ේ තමයි ්මා්ේ...” 

 

අන්තිමට ්කා්හාම හරි සේ්ෙෝ්ෙයි ෙතයි ඉල්ෙපු උෙවියට ඊට අමතර ව 

රතු ෙතක් ව්ේ ම ෙටු්මෝජු, පරිප්පු, කට්ටෙට්ට, පපඩේ එක්ක නූඩිේෙ 

්ක්හල්මුව ෙැදුමත් ෙෑසති ්වො තිබුණා. 

 

“කට්ටටිය ිරීපා්ෙ ගිහිං එන ෙමන්ලු දු්ව්...” 

 

කට්ටටිය කෑම ්ෙොෙන්න අත්ර පුංචේම ්කල්්ො ්ෙන්නට කියනව. 

 

“අ්න්... එ්හනං මහන්ිත් ඇති නිි මරෙ එ්හම කට්ටටියට...” 
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නූඩිත් හිනා්වො කට්ටටිය ිහා ෙෙනව. 

 

“නිිමරෙ ්ක්ස ්වතත් ්ෝරෝ ්ෝරෝ නිෝෙනයි ඕං කට්ටටිය වාහ්න් 

ආ්ව... ඒක්න ්කා්හවත් කෑමට නවත්තෙන්නත් ෙැරි උ්න්... 

නවත්තන්න අහන්න අහන්න අපි නිි අපි නිි කියනව... ඇහැරිො කට්ටටිය 

කන්න ්හායද්දි වැ්ඩ් හරි... අහන අහන ක්ඩ් කෑම නැේ නැේ ොනව ගිහිං 

අහන පරක්කු්වං...” 

 

“්වොවට එ්හම උ්න්... නැත්තං ඉතුරුව කන්න ්වනව මිසක් ්ම්හම 

උණු උණු්වං රහ කෑමක් කන්න ්වන්නෑ...” 

 

“ඒකනං ඇත්ත... හරි රහයි කෑම ටික... ්හාඳ ෙමනක්්න අපි ගිහිං ආ්ව... 

ඒකයි ්ේ...” 

 

කට්ටටිය්ෙ කතා ඇ්හද්දි ්කල්්ො ්ෙන්නට හරි සතුටුයි. 

 

“අේමටයි තාත්තටයි රතු ෙතුත් ති්යනව ඔන්න... සුදු ෙත් කන්්න කුරු 

කුරු ෙෝන... ඔයා කිව්වෙ රතු ෙත් තියන්න කියෙ...?” 

 

කලින් ම ක්ඩ්ට ආපු මැි වය්ස මනුසසය්ෙ බිරිඳ කියෙ අනුමාන කරන්න 

පුළුවන් කාන්තාවක් ඒ මනුසසය්ෙන් අහනව. 

 

“පිසසුෙ අ්න්? හැන්ෙෑ්ව ඇවිත් ෙවල් කන්න ඉල්ෙනව මිවට තව රතු ෙතුත් 

ඉල්ෙන්න පුළුවනෑ... ඒ ළමයි හිතෙමයි ඔය හෙෙ ති්යන්්න... පුතා ඉල්ලු්ව 

සේ්ෙෝෙයි ෙතුයි හරි කමක් නෑ කියෙ...” 

 

“අ්න්...” 

 

අර කාන්තාව ්කල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෙෙ හරි ආෙරණීය විිහට 

හිනා්වනව. 

 

“අේම ්ෙෙර ගිහිං උයෙ කන්න ්ෙන්න ගි්යාත් ්හට ්වයි කියෙත් පුතා 

කිව්ව ඔන්න...” 
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ඒ පාර කට්ටටිය ම මහ හයි්යන් හිනා්වනව. ්මානව වුණත් කට්ටටිය හරි 

සතුටින් වි්නෝ්ෙන් ඉන්න පවුෙක් කියෙ ්කල්්ො ්ෙන්නට හි්තනව. 

 

“්ේක රහයි ්ේක රහයි කියන්න ්ෙයක් නෑ ඔන්න... ඔක්්කාම හරි ම 

රහයි...” 

 

අත ්හෝෙන්න නැඟිටින ෙමන් තවත් ෙෑනු ්ක්නක් කියනව. 

 

“ඒකනං ඇත්ත නංගි... ඔයාේෙ අයියට ෙත් කන්න ගියාම හැමොම ්ොකු 

ළූණු ්ෙඩියක් ්පති කපෙ ්ෙන්න ඕන... ්ේ ළමයි ෙැනං ඉඳෙ ව්ේ ළූණුත් 

කපෙ තියෙ...” 

 

ඒක රසැඹු්ල් කෑම ්ේ්ස ්නාවරින ම අංෙයක්... ෙැෙපු මිරිස, ්කාච්චි, 

පපඩේ ව්ේ ම නිකන් ම ්පති කපපු ළූණු හැමොමත් නූඩි කෑම ්ේ්සට 

එකතු කළා. නූඩි්ෙ ඒ වැ්ඩ්ට ක්ඩන් කන්න ආපු හුඟක් අය්ෙන් ඇත්තට 

ම හිතාෙන්න ෙැරි විි්හ සාේථක ප්රතිචාර ෙැබුණා. 

 

“ඉතිං... ළමයි... හුඟක් පිං... අපි කෑම අහන්න ගිය කඩවෙ හුඟක් අය නිකං 

අපි ්හාරා කා්ෙන යන්න ආව ව්ේ අපි ිහා ෙැලු්ව... ්මතන නැවතිො 

නිකං අ්ප් මහන්ියත් නැති ්වො ගියා ව්ේ... ්ෝහාම සතුතියි කරෙර 

උනාට අපි ්වනු්වන් ම...” 

 

කට්ටටිය සූති පූේවක ව ්කල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෙද්දි නිහඬව ම ්කල්්ො 

්ෙන්න හිනා වුණා. 

 

“ඔයාේෙ අේම ෙ නැන්ෙ ෙ ෙන්නෑ... ඔයාෙ උයන අත්ර අපට කිව්ව ඔය 

්ෙන්න තනියම තමා ඔක්්කාම කරෙන්්න කියෙ... සතුටුයි හුඟක්... ෙක්ෂයි 

ඔය ්ෙන්න හුඟක්...” 

 

“මං කිව්ව හින්ෙ තමයි හැෙැයි අක්කෙ ්ෙන්න අපට උයෙ දුන්්න්...” 

 

්පාඩි ්කාල්ෙ ආ්යමත් කෑ ෙහනව. 

 

“ඔව් ඔව්... අපිත් අක්කෙ කැමතිනං උෙව්වක් කරමු ඉතිං ්න්ෙ එ්හනං... 
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පු්ත්.., මං ්පාඩි ෆැක්ට්ටරි එකක් කරනව... අ්ප් ඉන්නව වැඩ කරන සීයක් 

විතර... ඔක්්කාට ම ෙවල් කෑම ෙන්න තැනක් අපි ්හාය ්හාය හිටි්ය... 

පත්ත්ේට ඇඩ් එකකුත් ෙැේම... දුවෙ කැමතිනං ඉතිං අපට ඒක ඔයාෙට ම 

්ෙන්න පුළුවං... කෑම ෙැනත් අපට කිිම ප්රශ්නයක් නෑ... මං අෙ තමා 

ක්ඩ්කින් කාපු රහ ම කෑම ටික කෑ්ව...” 

 

්කල්්ො ්ෙන්නට ඒ කතාව අහෙ හිතාෙන්න ෙැරි තරේ සතුටුයි. 

 

“අ්ප් ්ෙවල්නං ්ේ පා්රම තව ටිකක් ඉසසරහ... ෆැක්ට්ටරි එක ති්යන්්න 

තිහාරි්ය... ට්ටරාන්ස්පෝට්ට ප්රශ්නයක්නං මට කාව හරි එවන්න උනත් පුළුවං 

කෑම ටික ෙන්න වාහ්න්ක... මහ දුරක් ්න්මයි්න...” 

 

්ෙන උත්ත්ේ ්මාකක්ෙ කියෙ ්කල්්ො ්ෙන්නට එක පාරට හිතාෙන්න 

ෙෑ. ්ෙන්න මූණට මූණ ෙොෙන්්න ඒ හින්ෙ. 

 

“හරි හරි... ෙැන්ම උත්තරයක් ඕන නෑ... කල්පනා කරෙ ෙෙෙ ෙණං හිෙව් 

එ්හමත් ඔක්්කාම තීරණය කරෙ මට කතා කරන්න්කෝ... ්ේ ති්යන්්න 

ම්ෙ කාඩ්්ඩක... ්කෝල් එකක් ෙන්න්කා කතා කරෙ ෙෙෙ... අපි ගිහිං 

එන්නං...” 

 

“්හාඳයි... බුදු සරණයි...!” 

 

්කල්ෙට ඉ්බ් ම කිය්වනව. 

 

“බුදු සරණයි පුතාෙටත්... ්ෝහාම සතුතියි... ්ෝහාම පිං... අපි ගියා 

එ්හනං... කැමතිනං ෙවස ්ෙක තුනක් ඇතුළත මට ්කෝල් එකක් දීෙ වැ්ඩ් 

කතා කරෙන්න...” 

 

වෑන් එ්ක් නැඟෙ යන කට්ටටිය ිහා වාහ්න් ්නා්පනී යනකල් ම ්කල්්ො 

්ෙන්න ඒ ඉරියව්්වන් ම ෙෝෙන ඉන්නව. ඒ එක්ක ම තරුෂි නූඩි්ෙ අත් 

්ෙක අල්ේෙන තින් ම මිරිකනව. 

 

“අේ්මෝ ්කල්්ෙ... අපි කෑම නෑ කියෙ යැව්වනං එ්හම මාර අපරාෙයක්... 

්මා්කෝ උඹ කියන්්න...? වැ්ඩ්ට කැමතියි්න්...? තව ්ක්නක් උෙව්වට අරං 
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කර්ෙන ගියත් අවුෙක් නෑ්න ්කල්්ෙ...” 

 

“ේේේ... අපට කරෙන්න පුළුවං ්වයි ්න්?” 

 

නූඩි්ෙ ඇස ්ෙක ිළි්සනව. 

 

“්ේ හැම්ද්දම කරෙත්ත ව්ේ ඒකත් කර ෙමු ්කල්්ෙ මහන්ි ්වො...” 

 

“ේේේ... තනූජ අක්කටත් කතා කරෙ අේමෙ එක්කත් කතා කර්ෙන අපි 

උත්තරයක් ්ෙමු ්කල්්ෙ ඉක්මනටම... හිතාෙන්න ෙෑ මට... හීනයක් ව්ේ 

ඇත්තට ම... ඕවට ෙණං හිෙව් කියන්න ්ත්්රන්්නත් නෑ එක පාරට... 

තනූජ අක්ක උෙව් කරයි අපට ඒ වැඩ ටික කරෙන්න... අක්කටත් කතා කරෙ 

තීරණයක් අරං කතා කරමු අෙ ්හට ම...” 
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හිතපු්වත් නැති විිහකින් රසැඹුෙට ෙැබුණු ඇණවුම භාරෙන්න හැ්මෝම 

එක්ක කතා කරෙත්තට පස්ස ්කල්්ො ්ෙන්න තීරණය කළා. ෙැන් 

රසැඹුෙට සථාවර ආොයමක් මාික ව අනිවාේය්යන් ම ෙැ්ෙනවයි හැඟීම 

්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ෙමනට තවත් ශක්තියක් වුණා. 

 

“කෑම ටික අරං යන වැ්ඩත් කතා කරෙත්ත ෙ දූ...?” 

 

්කල්ෙ ඇණවු්ේ වැ්ඩ් සිර කර්ෙන දුරකථන ඇමතුම විසන්ධි කරද්දි ම 

පුංචේමා ්කල්ේෙන් අහනව. 

 

“ඔව් පුංචේ්ම... වික්රමිංහ සේ කිව්ව හැමොම ෙවල් ්ොළහමාර ්වද්දි 

්ම්හට වාහනයක් එවන්නං කියෙ කෑම ටික ෙන්න...” 
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“ේේේ... ඒක ්හාඳයි... සිර වාහනයක් නැතුව අපිට ම ඒ වැ්ඩ් කරෙන්න 

අමාරුයි තාම...” 

 

“ඔව්... එ්හම වාහන ්හාය ්හායා ඉන්න ගි්යාත් ෙවල් වරු්ව අපිට 

්මතන වැඩක් අපට හරියකට කරෙන්න ්වන්නෑ...” 

 

“ඒ වැ්ඩ් ්හාඳට ම කරන්න ්ෙන්නත් එක්ක... අපි ෙැන තිබ්ෙ විශ්වා්ස 

අපිත් ඒ ව්ේ ම රකින්නත් එපැයි...” 

 

“අ්න් ඒකනං ඇත්ත පුංචේ්ම... ඒ මිනිසසු එක ෙවසට අපිව විශ්වාස 

කරේන ්මච්චර ්ොකු ඕඩේ එකක් භාරදුන්්න... කිව්වම මටනං 

හිතාෙන්නවත් ෙැරුව ගියා...” 

 

“නූඩි්ෙ කෑමවෙට කවුෙ වහ වැ්ටන්නැත්්ත... නැද්දෙ පුංචේ්ම...?” 

 

“ඒක හැෙෑව....” 

 

තරුෂි කියද්දි පුංචේම එක පයින් ම තරුෂිත් එක්ක එකඟ ්වනව. 

 

“ඔව්... ඔව්... මං තනියම්න ඇයි ්ේ ඔක්්කාම උයන්්න...” 

 

්කල්ෙ ්ෙන්න ිහා ෙෙෙ ්නෝක්කාඩු්වන් ව්ේ කියන්්න ්ේ හැම්ද්දක ම 

සාේථකත්වය තනියම ම අයිති කරෙන්න අකමැති හින්ෙ. ්ේක ්කල්ෙ තනි 

උත්සාහ්යන් ආපු ෙමනක් ්න්මයි කියන එක ්කල්ෙ හැම ්වොවක ම 

කියනව. ඒ ව්ේ ම තරුෂි, අේම තාත්ත ව්ේ ම පුංචේමෙ ්ේ හැ්මෝම 

්නා්වන්න ්ම්හම ෙමනක් එන එක ඇත්තට ම හීනයක් කියන එකත් 

්කල්ේෙ හිත ්හාඳට ම ෙන්නව. 

 

“කවෙ ඉඳන් ෙ පු්ත් ඒ වැ්ඩ් පටං ෙන්්න?” 

 

පුංචේම ආ්යමත් ්කල්්ො ්ෙන්න ිහාවට හැ්රනව. 

 

“ෙෙන අඟහරුවාෙ ඉඳං පුංචේ්ම... සඳුෙ ්පෝය්න්... ෙැං ඉතිං ආපහු 

අේමවත් ්ෙන්න ෙන්න ්වනව... අපිට තනි්යේම ්ේ ඔක්්කාම 
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කරෙන්නත් අමාරුයි්න...” 

 

“ඒකනං මාත් කල්පනා කළා... උඹෙ ්ෙන්නට ම තනි්යං මැ්රන්න 

පුළුවනැයි ්ේ ඔක්්කාට ම... ටික ෙවසක් ෙෙෙ මහන්ියට ොණක් 

්පා්රාන්දු කර්ෙන අත් උෙව්වට ෙෑනු ්ක්නක්වවත් ්හායාෙන්න 

ති්යන්්න...” 

 

“ේේේ... මාත් හිතුව ඕක පුංචේ්ම... උ්ද්ද හවා යන එන එක උනත් අමාරුයි 

අේමටත්... ෙෙමු්කා අපි...” 

 

“ආ... මට කියන්නත් ෙැරි උනා... ඔන්න ්ොක්කයි ්පාඩ්ඩයි ්ෙන්නම එනවයි 

කිව්ව ්හට...සඳුෙ ්පෝයත් අල්ෙෙ ම... ෙවස තුන ම නිවාඩු්න... ්පාඩ්ඩනං 

සෑ්හන කා්ෙකිං එන්්න... කැේපස නිවාඩුයි කිව්්ව සතියක් විතර 

විභා්ෙත් ඉවර ්වච්ච හින්ෙ...” 

 

“අ්න්... ්ෂෝක් පුංචේ්ම... කා්ෙකිං මං හිතන්්න අයියෙ ්ෙන්නම එකට 

්ෙෙර එන්්න... අපි ආවත් හරි ්පාඩ්ඩයිය එක ම පාර ෙ මංෙ ්ෙෙර 

ආ්වත්...” 

 

තරුෂිත් සතුටින් කියව්ෙන යනව. 

 

“හේ්ේ ඔව්... උන්ෙැට හරියට වැඩ්නාවැ ඉතිං ඇහු්වාත් එ්හ...” 

 

“එන්න යන්න ගියා ම කේමැලි ඇති පුංචේ්ම එ්හ ඉඳං... ඒකයි... අපිත් 

හැෙැයි හිතු්ව ඉරිෙත් ක්ඩ් වහෙ ්සනසුරාෙ හවස ්ෙවල් පැත්්ත ගිහිං 

එන්න... ්පෝයට ක්ඩත් වහන හින්ෙ...” 

 

“අ්න්... ඉරිෙටත් වහනවෙ ක්ඩ් එත්කාට...? උං ්ෙන්න එන්කාට උඹෙ 

්ෙන්න යන්න හෙනව ඒ පාර... අ්න් අේමප කවෙ ්ේ ්ෙෙර මුං ඔක්්කාම 

එකට ඉන්න ෙවසක් එයිෙ මංො...” 

 

පුංචේම මූණ අකුෙ ෙන්නව. 

 

“ඇයි වසතු්ව් අයියෙ ්ෙන්න ්හට එනව්න්... ්සනසුරාෙ ඔක්්කාම 
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ඉන්නව එත්කාට...” 

 

තරුෂි පුංචේම්ෙ හිත හෙනව. 

 

“ඒක්න්... ෙවසක් ්ෙකක් ්ෙෙර හිටි්යම නෑ්න පුංචේ්ම... ඒකයි ගිහිං 

එන්න හිතු්ව... ඉරිෙටත් කට්ටටිය අඩු්වයි්න ්ේ සති්ය... සඳුෙත් නිවාඩු 

හින්ෙ... අ්ප් ොමන්ට්ට එ්ක් ්කල්්ො ටිකත් ේේ යනව කිව්ව නිවාඩුව 

අල්ෙෙ...” 

 

“අ්න් කමක් නෑ ්කල්්ෙ... උඹෙටත් නිවාඩුවක් එපැයි... ඔ්හාම වැඩ 

කරන්න පුළුවනැයි එක පිේමට... මං කියන්නත් හිටි්ය ෙවසක්වත් ක්ඩ් 

වහෙ ්පාඩ්ඩක් වි්ව්්කනුත් හිටපල්ෙ ෙවසක් කියෙ...” 

 

“ේේේ... ඒක්න්... අයියෙයි ොප්පයි එක්ක කට්ටටියම එ්හ එන්න ඉරිෙ 

හවස... ඇල්්ෙන් නාෙ... පන්සල් ගිහිං... කාෙ බීෙ එ්හම නිෙහ්ස එමු 

කට්ටටිය...” 

 

“අන්න වැ්ඩ්... අයියෙත් උඩිං ම කැමති ්වයි ඇල්ෙටත් යන්න පුළුවං හින්ෙ... 

ඔය ්ජෝඩුව හරි ආසයි ඇල්්ෙන් නාන්න...” 

 

නූඩි ්යෝජනා කරද්දි තරුෂිත් එක හුසමට කියා්ෙන යනව. 
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කලින් කතා කරෙත්තු විිහට ම ්කල්්ො ්ෙන්න ඉරිෙ උ්ද්ද ම ්ෙෙර යන්න 

ෙෑසති වුණා. ්කල්්ො ්ෙන්න ්ෙෙරින් එන්කාටත් ්කාල්්ො ්ෙන්න 

්හාඳට ම නිි. 

 

“අපි උ්ද්ද ම යනව ඉතිං... හුඟක් හවස ්වන්නැතුව පුංචේමෙත් එන්න ඈ...” 
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්කල්්ො ්ෙන්න ්ෙෙරින් යන්න කලින් පුංචේමට ෙණ ෙහෙ වඳින ෙමන් 

්කල්්ො ්ෙන්න ම කියනව. 

 

“හරි හරි... පරිසසමට ගිහිං පණිවිඩයක් ්ෙන්න්කා දූො... අ්ප් ඩෙෙ ඉතිං 

අෙ කීයට නැඟිටියි ෙ ්ෙයි්යා තමා ෙන්්න...” 

 

“ඔන්්නා්හ නිොෙත්තා්ව පුංචේ්ම... එ්හි හරියට නින්ෙකුත් 

නැතුවැති්න... අපි ගිහිං එන්නං...” 

 

එ්හම කියා්ෙන ම නූඩි ්ෙෙර පඩි්යන් එළියට ෙහිනව. ඒ එක්ක ම 

්ස්රප්පුව පැටලුණු ්කල්ෙ තව ්පාඩ්්ඩන් එතනම ඇේෙන වැ්ටනව. 

 

“අයි්යෝ පරිසසමිං ්කල්්ෙ...” 

 

වැ්ටන්න ගිය ්කල්ෙව වත්තන් කරෙන්්න තරුෂි. 

 

“අ්න්... ්ේ ්ස්රප්පුව පැටලුණා ්කල්්ෙ... ඒකයි... යමං යමං...” 

 

නූඩි හිනා්වවී ම කියන ෙමන් තරුෂිවත් ඇේෙන ඉසසර ්වනව. 

 

ඉරිෙ හින්ෙ ෙසවෙත් මහ්ොකු ්සනඟක් හිටි්ය නෑ. පා්රත් වාහන අඩුයි. 

්කල්්ො ්ෙන්න ඒ හින්ෙ හිතුවටත් වඩා ඉක්මනින් ඇවිත් හන්ි්යන් 

ෙැහැෙත්ත. 

 

“අේ්මෝ ්කල්්ෙ... ඒ වැඩවලිං නිෙහස ්වො ්ෙෙරට යන එකත් හිතට මාර 

සනීපයක් ්න්...?” 

 

“ේේේ... වැඩ එක්ක ඉද්දි ්වොව යනව ්නා්ත්රුණාට ්සනඟත් එක්ක 

ෙැව්සද්දි හිතට මාර කෙෙෙයි... ්ම්හ හුළඟක් වැදුණත් පුදුම සනීපයක් 

ති්යන්්න, ෙැ්නන්්න ඇඟටයි හිතටයි ්ෙකට ම...” 

 

“ඒකනං ඇත්ත ්කල්්ෙ... කියාෙන්න ්ත්්රන්නැති විි්හ අමුතු ම 

සනීපයක් ඒක...” 

 

sinhalaebooks.com



 

 

්කල්්ො ්ෙන්න හි්ත් ්ොකු සැහැල්ලුවකුත් එක්ක ම කියව කියව ්වෙ 

මැද්ද්ෙන් ඇවිේෙන යනව. එ්හම කියව කියව ගියපු නූඩි ටික ්වොවකින් 

එක පාරට ම නියරක් මැද්ද්ෙ නවතින්්න ෙල් පිළිමයක් ව්ේ. පිටිපස්සන් 

ඇවිේෙන ආපු තරුෂිත් ්කල්ේෙ ඇ්ේ හැප්්පනකල් ම ෙැක්්ක නෑ 

්කල්ෙ නියර මැද්ද්ෙ නැවතුණා කියෙ. 

 

“්මාකෙ පිසි්ය... පතෙෑ්වනව තව ්පාඩ්්ඩං ්ෙන්නම ්වෙ මැද්ද්ෙ...” 

 

“අ්න් ්කල්්ෙ අ්ප් ්ෙෙර...” 

 

නූඩි ්කඳිරිොන්නා ව්ේ සවරයකින් කියද්දි ්මාකක් හරි ප්රශ්නයක් 

කිය්නක තප්ප්රන් තරුෂි්ෙ ඔළුවට යනව. නූඩිව යාන්තමට පැත්තකට 

කරන ෙමන් ්කල්ෙ ඊළඟ තප්ප්ේ ම ්ෙවල් පැත්තට කෙේෙන් ව්ේ ඇස 

්ෙක පා කරවෙ යවන්්න ඒ හින්ෙ. ඒ ෙැක්ක ්ෙයින්නේ නූඩි ව්ේ ම 

තරුෂිවත් එක පාරට ම ෙල් ෙැ්හනව. 

 

“අ්න් ්ෙයිය්න්...” 

 

්කල්ෙට කිය්වන්්න එක පාරට ම. 

 

නූඩිේෙ ්ෙෙර වහ්ෙ එ්හම පිටින් ම කඩා්ෙන වැටිෙ. අතරින් පතර 

බිත්ති පවා ්හාඳට ම කළු ෙැහිෙ තැනින් තැන බිමට ම කඩා්ෙන වැටිෙ. 

තාමත් ඒ සුන්බුන් අත්රන් හීනියට හීනියට තැනින් තැනින් දුේ කඳන් 

අහසට නඟිනව. ්ේ ගිනි අරන් කියන එක ්ත්රුේ ෙන්න ්කල්්ො 

්ෙන්නට මහ ්වොවක් ගි්ේ නෑ. 

 

“අ්න් ්කල්්ෙ මට ෙෑ... අ්න් ම්ෙ අේමයි තාත්තයි...” 

 

නූඩි තරුෂි්ෙ ඇ්ේ එල්ලිෙ මහ හයි්යන් විොප තියනව. ඒ තරමට ම 

හයි්යන් විොප තියන්න තරේ ඕනකමක් තරුෂි්ෙ හිතටත් ඇති වුණත් ්ේ 

්වෝව ්කල්ේෙ හිතට හයියක් ්වන්න ඉන්්න තමන් විතරයි කියෙ 

්ත්රුේ ෙන්න ්කල්ෙ ්ොකු ආයාසයකින් ඒ හැඟීම හි්ත් ම හිර කර 

ෙන්නව. ඒත් උන්නු තැනින් ඉසසරහට අඩියක් තියන්න තරේ හයියක් 

්කල්්ො ්ෙන්නට ම ඒ ්වෝව තිබුන්නෑ. ්කල්්ො ්ෙන්නට ම හිතු්ණ 
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හරියට කකුල් පණ නැති්වො ව්ේ කියෙ ම විතරයි. 

 

“අ්න් මට ්මතනිං එහාටනං යන්න ෙෑ ්කල්්ෙ... අ්න්... මට ෙෑ ්කල්්ල්...” 

 

නූඩි මහා හයි්යන් අඬ අඬා එ්හේම ම නියර උඩ ම ඉඳෙන්නව. 

 

“අ්න්... ෙය්වන්්නපා ්කල්්ෙ... අ්ප් අේමෙට කරෙරයක් නැතුව ඇති... 

අපි යමු ්කල්්ෙ... අඬෙ කරන්න පුළුවන් ්ෙයක් නෑ්න ්කල්්ෙ ්මතන 

ඉඳං අපට... අපි ගිහිං ෙෙමු ්මාකද්දෙ ්වො ති්යන්්න කියෙ...” 

 

“අ්න් ම්ෙ කකුල් ්ෙකට පණ නෑ ්කල්්ෙ... ්කා්හාමෙ මං යන්්න...?” 

 

්කල්ෙ පිසි්යක් ව්ේ ඔළුව අත් ්ෙක මැද්දෙට හිර කර්ෙන, අඬ අඬා 

ඔළුව ්ෙපැත්තට වනා්ෙන වනා්ෙන යනව. 

 

“උඹට ්න්ේ... ම්ෙ කකුල් ්ෙකටත් පණ නෑ ්කල්්ෙ... ්කා්හාම හරි 

යමං අපි... අ්ප් අේමෙට නපුරක් නරකක් ්වන්න එයාෙ කාටවත් වැරද්දෙක් 

කරන මිනිසසු ්න්මයි්න ්කල්්ල්... මට ්ේ ජීවි්ත් දුන්නු පින ම ඇති 

එයාෙට කිිම කරෙරයක් ්නා්වන්න...” 

 

තරුෂි හුඟක් අමාරු්වන් ්කල්ෙවත් වත්තන් කර්ෙන වැනි වැනී ව්ේ 

ඉසසරහට ඇවිේෙන යනව. 

 

“හිතට හයිය ෙනිං ්කල්්ල්... අ්ප් අේමෙට කරෙරයක් ්වන්නෑ...” 

 

තරුෂි්ෙ ොහකට වැඩි වචනත් එක්ක හිත තරමක් හොෙන්න ්කල්ෙ ඒ 

හයියත් එක්ක ඒෙේ්ඩන් ්ොඩ්වො ්ේ ිහාවට දුව්ෙන යනව. 

 

අතරින් පතර ඉතුරු ්වො තිබු්ණ කළු ෙැහිච්චි තාප්ප බිත්තිවෙ මැටි 

්ොඩයි, උළු කැට කෑලියි, එ්හන් ්ම්හන් ඉතුරු ්වච්චි රීප්ප, පරාෙ කෑලියි 

විතරයි. කුසිය පැත්තට ්වන්න වළං කටුත් එක්ක ඇලුමිනියේ භාජන 

අනංමනං ටිකක් ඒ ්ේ අත විිරිො ගිහින් තිබුණා. අනික් හැම තැනක ම 

ව්ේ ඉතුරු ්වො තිබු්ණ එක එක තර්ම අළු ්ොඩවල් ටිකක් විතරයි. 
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ෙැකපු ්ේ ්ද්දවල් එක්ක ්කල්ේෙ ඇඬුේ ආ්යමත් අලුත් වුණා. මිදු්ෙ ම 

ෙණ ෙහ්ෙන ආ්යමත් මහ හයි්යන් විොප තියන්න පටන් ෙත්තා. 

තරුෂිටත් ්කල්ෙව පාෙනය කරෙන්න තරේ හයියක් තිබු්ණ නෑ. ්කල්ෙත් 

කඳුළු පිහ පිහා නූඩි්ෙ හිත හෙන්න පුදුම තරමට උත්සාහ කරනව. 

 

“අ්න් ්මාකද්දෙ ්කල්්ෙ ්ේ උ්න්?” 

 

“අපි ෙන්නෑ්න ්කල්්ෙ ්මාකක් උනාෙ කියෙ... ්පාඩ්ඩක් ඉවසෙ 

හිටපං්කා මැණික... උඹ ්ම්හම වැෙහින්නක් ව්ේ අඬද්දි මටත් කිි 

්ෙයක් හිතාෙන්න ෙෑ...” 

 

“අ්න්.... අේ්ේ... ම්ෙ තාත්්ත්... එන්න්කා ්ෙයිය්න්... ්කා්හෙ 

ඔයාො...?” 

 

්කල්ෙ ්පා්ළා්ව පස හාර හාර ආ්යමත් විොප තියනව. අල්ෙපු ්ෙෙර 

ිරිල් මාම වැට පැන්ෙන නූඩිේෙ ්ෙවල් පැත්තට එන්්න ඒ සද්ද්ෙට. 

ඈතින් ිරිල් මාම එන සද්ද්ෙ තරුෂිට ඇහුණට නූඩිට ඒ ෙැන කිි ම 

නිච්චියක් නෑ... ්කල්ෙව නැඟිට්ටටවෙ වත්තන් කරෙන්න තරේ හයියක් නැති 

තැන තරුෂි හීන්සීරුවට ිරිල් මාම්ෙ ්පරමඟට යනව. ිරිල් මාම එන්්න 

්මාන ව්ේ පණිවිඩයක්, ආරංචියක් එක්ක ෙ කියෙ ිරිල් මාම ළං ්වන්න ළං 

්වන්න ්කල්ේෙ හිත ෙැ්හනව. 

 

ිරිල් මාම්ෙ මූ්ණ ති්යන්්න ්මාන ව්ේ හැඟීමක් ෙ කියෙ ්කල්ෙ දුර 

තියා ම ්ත්රුේ ෙන්න උත්සාහ කරන්්න ඒ හින්ෙ. ඒත් ඒ හැඟීම ්මාකක්ෙ 

කියෙ ්ත්රුේ ෙන්න හි්ත් ති්යන පටෙැවිලිත් එක්ක ්කල්ෙට 

පුළුවන්කමක් නෑ. ්කල්ෙ කඳුළු පුරව්ෙන ම ිරිල් මාම්ෙ ්පරමඟට 

දුව්ෙන යන්්න ඒ හින්ො. 

 

“අ්න් ්මාකද්දෙ මා්ම ්ේ උ්න්...?” 

 

්කල්ෙ ිරිල් මාම්ෙ ඇස ්ෙකට ම එ්ෙනව. හිත ෙැහි ෙැහි ිරිල් 

මාම්ෙන් උත්තරයක් ෙැ්ෙනකල් ෙො ඉන්නවා මිසක් ඇසවලින් වැ්ටන 

කඳුළු පිහොෙන්න තරේ කල්පනාවක්වත් ්කල්ෙට නෑ. කිි ම උත්තරයක් 

්ෙන්න කලින් ඈතට ්වො බිම ඉඳ්ෙන ඉන්න නූඩි ිහා ෙෙෙ ිරිල් මාම 
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්ොකු සුසුමක් ්හළද්දි, තරුෂි්ෙ හෙව්ත් ෙැසම ආ්යමත් වැඩි්වන්න 

පටන් ෙන්නව. 
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“දු්ව්...” 

 

“අ්න් කියන්න්කා මා්ම... ්මාකද්දෙ උ්න්...? 

 

“දූෙ ්ේ එන ෙමං ෙ?” 

 

“අ්න් ඔව් මා්ම... අ්න්... කියන්න්කා මා්ම... ්මාකද්දෙ උ්න්? අර ්කල්ෙ 

පිසි්යක් ව්ේ අඬනවා...” 

 

තරුෂි ිරිල් මාමට පැත්තකට ්වො විොප තිය තිය අඬන නූඩිව ්පන්නන 

ෙමන් ආ්යමත් අහනව. 

 

“කෙෙෙ ්වන්න තරං ්ෙයක් නෑ දු්ව්... කා්ෙවත් ජීවිතවෙට මුකුත් 

හානියක් උන්නෑ... ඒ ටික ම මෙැයි...” 

 

ිරිල් මාම තරුෂිත් එක්ක ම නූඩි ඉන්න තැනට ඇවිේෙන යන ෙමන් 

කියනව. ඒ වචන ටික ඇහුවම තමයි තරුෂි්ෙ හිතටත් සැනසීමක් 

ෙැ්නන්්න. 

 

“නූඩි්යෝ... අේමෙට මුකුත් කරෙරයක් නෑලු...” 

 

්කල්ෙ කඳුළු අස්සන් ම හිනා්වවී නූඩිට කෑ ෙහනව. ඒ වචන ඇහුණට 

පස්ස තමා නූඩි විොප තියන එක නවත්තෙ ්ොකු සුසුමක් එ්හම ්හළො 

හිත ්පාඩ්ඩක් සැහැල්ලු කරෙත්්ත. ඒත් තාමත් ්කල්ේෙ හිත කෙෙෙයි. 
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තප්ප්ේට ඉඳ්ෙන උන්නු තැනින් නැඟිටෙ ්කල්ෙ ිරිල් මාමයි, තරුෂියි 

ළඟට දුව්ෙන එන්්න ඒ හින්ො. 

 

“අ්න් ්මාකද්දෙ මා්ේ උ්න්? ්කෝ අ්ප් අේමයි තාත්තයි... කරෙරයක් නෑ 

්න්ෙ එයාෙට...” 

 

“නෑ නෑ දු්ව්... එයාෙට කිි කරෙරයක් නෑ... ්මතන ඉන්න ෙැරි හින්ෙ තරුෂි 

දූේෙ ්ෙෙරට ගියා අේමයි තාත්තයි...” 

 

“අ්න්... ෙැං තමයි මා්ම ඇඟට ්ල් ටිකක් ඉනු්ව... අපි එ්හට යන්නං 

ඉක්මනට ම... හුඟක් පිං මාමට අපිට පණිවි්ඩ් දුන්නට...” 

 

්කල්ෙ ඉකිය අතරින් ම කියනව. 

 

“්මානව ්වොෙ මා්ම ්ේ ගිනි ෙත්්ත...? ්කායි ්ව්ල්ෙ ්ේක උ්න්...?” 

 

ඒ එක්ක ම තරුෂි ිරිල් මාම්ෙන් අහනව. 

 

“ගිනි අරං ්න්ේ දු්ව්... ගිනි තියෙ... ්මාක්කු හරි කාෙකේණි ටිකක් ගිනි 

තියෙ... ්වෝව ්හාඳ කමකට දූේෙ තාත්තට ඇහැරිො... නිකං අඩි 

සද්ද්ෙට ව්ේ ඇවිත් ෙෙද්දි හතර ව්ටංම ්ෙට ගිනි තියෙලු... ගින්න 

නිමනවයි කියෙ ්කායි පැත්තකින් නිවන්ඩ හිතාෙන්නෙ...? අේමයි තාත්තයි 

කෑ ෙහන සද්ද්ෙට අපි එද්දිත් සෑ්හන්න ගිනි අරං... ්පට්ට්රෝල් හරි ්මානව 

හරි වක්කරෙ තමයි ගිනි තියෙ ති්යන්්නත්... ගින්න ඉතිං සුටුස ොෙ 

පැතිරුණා...” 

 

“අ්න්...” 

 

“ේේේ... තාත්ත එළියට එන සද්ද්ෙට හතර පස ්ේනක් පැනෙ දුවනව 

තාත්තට ඇහිෙ ති්යනව. ඒ උනාට ඒව ්හෝිි කරන්ඩ මතක් ්වන්නෑ්න 

දු්ව් ඔ්හාම ්වොවකට... ගින්න පුළුවං තරමිං නිවාෙන්ඩ ෙෙනව මිසක්... 

අපි කාටවත් ඉතිං හිතාෙන්ඩ ෙැරි ්මාන යකා්ෙ වැඩක්ෙ ්ේක කියෙ...” 

 

“අ්න් ඔව් මා්ම... අපි කාටවත් වරෙක් කරෙ නෑ්න අපට ්ම්හම ්ෙයක් 
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කරන්ඩ තරං... අ්න් එ්හනං හුඟක් පිං මා්ම පණිවි්ඩ් දුන්නට... අපි ගිහිං 

එන්නං... කිිම ්ෙයක් හිතාෙන්න ෙැරි තරමට අවුල් ්වො හිටි්ය මං...” 

 

එ්හම කියෙ ිරිල් මාමට සූති කරපු ්කල්්ො ්ෙන්න අඩියට ්ෙකට 

තරුෂිේෙ ්ෙවල් පැත්තට ිව්වා. ්ෙයි ඉසසරහ පඩියට ්වො ඉඳ්ෙන 

ඉන්න අේමයි තාත්තයි ඈත තියා ම ෙකිද්දි ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ හිතට 

ෙැනු්ණ කියාෙන්න ෙැරි තර්ම සැනසීමක්. 
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්වච්ච ිද්දධියත් එක්ක ෙවසට ්ෙකට ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ජීවිතවෙ ්ොකු 

පරිවේතනයක් ිද්දධ වුණා. ්ේක කවුරු ්මාන ්ේතුවක් හින්ෙ කරපු ්ෙයක් 

ෙ කියෙ කාටවත් ම හිතාෙන්න ෙැරි වුණත් ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම හිත්වෙ 

සැකය එක ම තැනක නැවතිො තිබුණා. ඔව්... ඒ සැකය නැවතිො තිබු්ණ 

විරාජ් ළඟ. ඒත් ්ෙවල්වලින් ඒ ෙැන ්ොකු විසතරයක් ්නාෙන්න නිසා 

්කල්්ො ්ෙන්න කාටවත් ම ඒ ෙැන කියන්න ගි්යත් නෑ. 

 

ෙවස ්ෙකට නූඩිේෙ පිංචියත් ්වනස වුණා. ්කල්්ො ්ෙන්නයි, තනූජයි 

ඇ්රන්න අනික් හැ්මෝම හිතා්ෙන හිටි්ය ්ේක නූඩි්ෙ ව්යාපාර්ය 

සාේථකත්වය උහුෙෙන්න ෙැරි කා්ෙ හරි වැඩක් කියෙ. ඇත්තට ම වු්ේ 

්මාකක්ෙ කිය්නක ්කල්ෙන්ටත් හරියට ම හිතාෙන්න ෙැරි වුණත් 

තුන්්ෙනා්ෙ ම පළ්වනි සැකය එල්ෙ ්වො තිබු්ණ විරාජ්ට. ්ෙතුන් 

වතාවක් ්නාහිත ම පිංචිය ්වනස කරන තීර්ේට එන්න ්කල්්ො 

කැමති වු්ණත් ඒ හින්ො. 

 

“ෙැන් ඉතින් ්කල්්ෙ ්හාඳ ම වැ්ඩ් අපි තාත්තෙවත් ඒ පැත්තට ම 

එක්ක්ෙන යං... ්ම්හම අේමවයි තාත්තවයි ොෙ යන්න ෙෑ්න අපිට...” 

 

ඉරිො හැන්ෙෑ්ව තරුෂිේෙ ්ෙෙර ආපු ්ොක්කයිය එ්හම කිව්්ව 
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්කල්්ො ්ෙන්න ම ිහා ෙෝෙන. 

 

“අ්න්... මාත් ්මාකක්ෙ කරන්්න කියෙ කල්පනා කරන්්න අයි්ය...” 

 

“මල්ො... සු්ේෂ්ේෙ ්ෙෙර ්රන්ට්ට එකට ්ෙන කතාවක් කිව්ව ්න්ෙ උං 

නුවර පිංචියට යනව කියෙ...” 

 

්කාල්ො මල්ලි ිහාට හැරුණා. 

 

“ේේේ... එ්හම කතාවක් කිව්ව ඌ... කුලියට ෙද්දෙට ්න්ේ විකුණන්න හරි 

එ්කක් ්සට්ට වු්ණාත් ඉක්මනට ම දීෙ ොනව කිව්ව්... ෙැං ්ේ පැත්්ත එන්න 

්වොවකුත් නෑ කියෙ...” 

 

“තමු්ස්ෙ යාළුව්න... ්කෝල් එකක් ොෙ ෙෙනව්කා ්කා්හාමෙ කියෙ... 

කාටවත් දීෙ නැත්තං අපි අවුරුද්දෙකට ෙදු ෙන්නව කියෙ ෙණං අහෙනින්...” 

 

සු්ේෂ්ේෙ ්ෙවල් තිබු්ණ තරුෂිේෙ පුංචේමේෙ ්ෙෙරට ්ෙවල් ්ෙක 

තුනක් එහාට ්වන්න. 

 

“්කා්හෙ අයි්ය ඒ ්ෙෙර...?” 

 

තරුෂි ්ොක්කයිය්ෙන් අහනවා. 

 

“අ්ප් ්ෙෙරට ්ෙවල් ්ෙක තුනක් එහයින් ෙං... වැ්ඩ් ්සට්ට වු්ණාත් 

්ොඩ... අේමෙට එ්හ ඉන්න පුළුවන්... තනියම ඉන්නවට වඩා කට්ටටිය එකට 

ම ඉන්්නක කාටත් ්හාඳයි...” 

 

ඒ ටික කිව්වම නේ නූඩි්ෙ හිතටත් ෙැනු්ණ ්ොකු ම සැහැල්ලුවක්. 

 

“අ්න්... අේමෙටත් අපි එක්ක ම ඉන්න පුළුවං එ්හම වු්ණාත්... ්ම්හ ොෙ 

යන්න ෙෑ කියෙ ්ක්නකුත් නෑ්න... හිතුණම ඉතිං ඇවිත් යන්නත් ෙැරියැ 

ඕන්නං... ක්ඩ් වැඩවෙට උණත් අේමෙ ඉන්නව නේ අපිටත් ්ල්ියි... ්ොකු 

හයියක්...” 
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තරුෂිත් නූඩි ිහා ෙෝෙන කියනව. 

 

“අ්න් ඔව් ්කල්්ෙ... ම්ෙ හිතටත් ්හාඳයි එ්හම පුළුවන්නං... නැත්තං 

හි්ත් ්ෙගිඩියා්වන් මට අේමෙව ්ම්හ ොෙ එ්හ ඉන්න ්වන්්න...” 

 

“වැ්ඩ් හරි අයි්ය... මං කිව්ව අපි අවුරුද්දෙකට ෙන්නව කියෙ...” 

 

“ේේේ... එ්හනං ඒ වැ්ඩත් හරි... කවෙෙ අපට ්ෙෙරට යන්න පුළුවං 

කියන්්න...?” 

 

“අෙ උණත් අවුෙක් නෑලු... ෙදු ඔප්පු ්හමීට ලියාෙමු කිව්වා... උං ්හට උ්ද්ද ම 

නුවර යනව කියෙ අෙ රෑට හරි ඇවිත් යතුරු ටික ෙන්නයි කිව්ව... ්ෙෙර ෙඩු 

නේ නෑ කිව්ව හැෙැයි මුකුත්...” 

 

“ඒක අවුෙක් නෑ ෙං... තැන හරි්න ෙැං... රෑට යමං යතුරු ෙන්න... ්ේ..., 

මූඩියා...? අවුෙක් නෑ්න... හිනා්වො හිටහං ෙං ෙැං... ්හට ම ඒ ්ෙෙරට 

යං...” 

 

ඒ පාර ්කල්ෙත් යාන්තමට හිනා්වනවා. 

 

“අ්න් හුඟක් පිං අයි්ය...” 

 

“හා්කා... ්ේ... ඒක ්න්මයි... ිද්දධිය ෙැන උඹෙ ්ෙන්නට සැක කවුරු හරි 

ඉන්නවෙ ෙං...? ්මච්චර ෙලු වැඩක් කරන්න තරං තරහක් ති්යන එ්කක්... 

මේඩේ ්ක්ස එකක්්න තනිකර ්මාකක් හරි ්පර පිනකට අේමෙ 

්බ්රුණට...” 

 

එ්හම කියද්දි නේ නූඩි්ෙ ඇඟ සීතෙ ්වො ගියා. තරුෂි ්ොක්කයිය 

එ්හම කියද්දි ම ්කල්ේෙ මූණට එබු්ණ ්කල්ෙ ්මාන ව්ේ උත්තරයක් 

්ෙයි ෙ කියෙ හිතාෙන්න ෙැරි වුණ හින්ො. 

 

"අපි ්වෙ පැත්තට යං අයි්ය... අයියෙටත් ්ේව හංෙෙ වැඩක් නෑ... ඒක ිෙ 

කතාවක්... මං හිතන්්න ්ේ ්වච්චි ්ද්දට ්ේතුව මං කියන්න යන ඒ ිෙ 

කතාව තමයි..." 
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එ්හම කියා්ෙන නූඩි ම ්වෙ පැත්තට යන්න ඉසසර වුණා. ්කල්ෙ ්ේ 

්වෝව අයියෙට හරි ඒ ්ද්දවල් කියන්නයි හෙන්්න කියෙ හි්තද්දි 

තරුෂි්ෙ හිතට ෙැනු්ණ ්ොකු සැනසීමක්. නැත්නේ හැමොම ්ෙන්නත් 

එක්ක ම ්ේ ්ද්දවල් හි්ත් හිර කරන් ඉන්න ගි්යාත් පිසසු හැ්ෙයි කියෙයි 

්කල්ෙට හිතු්ණ. 

 

්ව්ල් ්මහා ්කළවර කම්ත හෙෙ තිබ්ෙ පැල් ්කා්ට්ට ොවට ගිහින්, එතන 

හෙෙ තිබ්ෙ ලී ෙංකුව උඩින් ඉඳෙන්න ෙමන් නූඩි කතාව පටන් ෙත්තා. 

සේමුඛ පරීක්ෂණයට ගිය පළ්වනි ෙව්ස ඉඳෙ ම ිද්දධ වුණු විරාජ් එක්ක 

සේෙන්ධ හැම ිද්දධියක් ම ්කල්ෙ අකුරක් නෑර අයියෙ ්ෙන්නත් එක්ක 

කිව්වා. 

 

"අ්න් ්ේ ෙැන අේමෙටනං කියන්්නපා අයි්ය... එයාෙ ෙය ්වයි කියෙයි 

අපි ්ේ මුකුත් ම ්නාකිය හිටි්ය... අනික මං ොමන්ට්ට්ට්කන් අයින් වුණාට 

පස්ස ්ේ හැම ප්රශ්නයක් ම ඉවරයි කියෙයි අපි හිතන් හිටි්යත්..." 

 

"ය්කෝ ඉතිං ්තාපිෙ ්ෙන්න මට හරි කියන්්නපැයි ඔය ෙැන අේමෙට 

්නාකිව්වත්... මාත් හිතන්්න ඕක උ්ෙ ම වැඩක් තමයි... ්වන ඉතින් කාට 

ෙ ෙං අපිත් එක්ක ඇරියස ති්යන්්න...? ෙැන් උඹෙ ඕව හි්ත් තියන් ඉඳෙ 

ෙෙපන් අේමෙට ්මාකක් හරි වුණානේ ඉඳෙ වැඩක් ති්යනව ෙ කියෙ..." 

 

"අ්න් අපි එච්චර දුරට හිතු්ව නෑ අයි්ය... අනික අපි කිව්වත් අයි්ය අපි 

කවොවත් හිතයි ෙ ඒ මිනිහ ්ේ ව්ේ පව්කාර වැඩක් කරයි කියෙ...?" 

 

"ඒකනේ ඇත්ත තමා ෙං... උඹෙ ඕක කියෙ තිබ්ෙත් අපිත් හිතන්්න 

එතනින් අයින් වුණත් එක්ක ්ේ ඔක්්කාම ප්රශ්න ඉවරයි කියේන..." 

 

්ොක්කයියත් නූඩිත් එක්ක එකඟ වුණා. 

 

"අනික ඉතින් ්ොක්කයි්ය අ්ප් ප්රශ්න ඔයාේෙ ඔළුවෙට ොන්න 

ඔයාෙටත් ්වන ප්රශ්න නැතුවැයි... අනික අයියා ්කාළඹ. අපි ්ම්ේ... 

්කෝල් කර කර අපි ඕව කියන්න ගියානං අයිය්ෙ හිතටත් එකොසයක් 

නෑ්න... අනික ්පාඩ්ඩයියටත් එ්හ විභාෙයි අනං මනං එක්ක ්ේ ්ක්හල් 
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මලුත් ඔළුවට ෙැේ්මාත් ්හාඳට හිටියි " 

 

තරුෂිත් ඒ පාර අයියෙ ්ෙන්න ම ිහා ෙෝෙන කියනව. 

 

"ේේේ... ්කා්හාමින් හරි ්කල්ේන් ෙැන් අපි එක ්ෙයක් ෙන්නව. මිනිහ 

වැ්ඩ් අතෑරෙ නෑ... ඒ හින්ෙ ්කෝකටත් කියෙ අපට ඉසසරහට වඩානේ 

කල්පනා්වන් ඉන්න ්වනව ඉසසරහට..." 

 

"අ්න් ඔව් අයි්ය... ඒකයි මං අේමෙ එ්හ ්ෙෙරට එක්කන් යන්න පුළුවන් 

කිව්වමත් හුඟක් සතුටු වු්ේ... ්මාකක් වුණත් අපි එකට්න එත්කාට, 

හිතට ෙයක් නෑ..." 

 

"ේේේ... මං ්ෙෙර වැ්ඩ් පිළි්වෙක් කරෙ ්ෙන්නේ අෙ ම... ්ොක්කා... රෑ 

්වො එනව්න තමු්සත් මාත් එක්ක..." 

 

ඒ පාර ්පාඩ්ඩයියා, ්ොක්කයිය්ෙන් අහනව. 

 

"ඇයි තමු්සට රෑ ්වො තනියම යන්න ෙය ෙ...?" 

 

"මඟුෙක් කි්යෝනව ්මයා ඉඳන්..." 

 

"හරි හරි ෙං... යමං... නංගිෙ අෙත් ඉඳෙ ්හට උ්ද්ද ම එන්න... අපි එ්හ වැඩ 

ටික ්සට්ටල් කරෙ තියන්නං..." 

 

"අ්න් හුඟක් පිං අයි්ය..." 

 

්කල්ෙ කියන්්න අත් ්ෙකත් එකතු කර්ෙන. 

 

"හිතන්්නපා ෙං... ප්රශ්න නැති උන් ්කා්හෙ ඉන්්න...? ඔය විරාජ් කාරය 

ෙැන ්මානවෙ නංගිෙ ෙන්්න විසතර...?" 

 

"අපිනං ්ොකුවට ම විසතරයක් ෙන්නෑ අයි්ය... අනික අපි පන්න පන්න ඒ 

මිනිහ ෙැන විසතර ්හායන්න ගි්යත් නෑ... තනූජක්ක නේ ෙන්නව. 

එයාේෙ ේේ ෙ ්කා්හ්ො... අපි අහෙ කියන්නේ අයියට..." 
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"ේේේ... ්හායෙ ෙෙමු අපි... ්කෝකටත් සූොනේ ශරී්රන් ඉන්්නක 

්හාඳයි්න... අනික උඹෙ ්ෙන්න ඉසසරහට ්මාන ප්රශ්්න ආවත් හි්ත් 

හංෙන් ඉන්්නපා ඈ... ඕන ්වොවක ්කෝල්්ෙකක් අරන් මට කියපන්... 

මුටනං කිව්වට වැඩක් නෑ... ්ප්රා්ෙණි්ය ඉඳන් මූ ්ම්හ එද්දි මෙැයි මු්ෙ 

අන්තප්පු්ේ ොො..." 

 

්ොක්කයිය හිනා ්වවී කියන ෙමන් ම ්පාඩ්ඩයිය්ෙ පිටට එකක් ෙැහු්ව 

්කල්්ො ්ෙන්නට ඇහැකුත් ෙහෙ. 

 

"අ්න් ව්ද්ද... මට අන්තප්පුර කතා හෙන ්වෝව තමු්ස 

්හායාෙන්නව්කා අංෙනාවක්... ්වන ්මාකද්දෙ ෙං මු්ෙ පැලියාව 

ති්යන්්න මට ්කල්්ෙක් ්සට්ට ්වයි කියෙ..." 

 

ඒ පාර ්කාල්්ො ්ෙන්න වලි. ්කල්්ො ්ෙන්නත් හිනා ්වවී ෙෙන් ඉන්නව. 

 

"මං ්හායාෙත්තා ෙං එකක්... උඹට කියන්නත් හිටි්ය... මුං ඉන්නව්න 

ෙැන්... හවස සු්ේෂයේෙ ්ෙෙර යන ෙමන් මං කියන්නං්කා උඹට 

විසත්ේ..." 

 

"අ්ඩ්... ඒ ්ොක්කා ිරා ෙ...? ඒ කියන්්න මට නෑ්නක් ්හායාෙත්ත උඹ... 

පට්ටට පට්ටට... ඔව් ඔව්... මුං ඉන්න තැන කියන්්නපා. ඇසවහ කටවහ වියි 

මුං්ෙ... ෙෙපං්කා ෙැනටමත් නිකං කට උඩ තියන් ෙෙන් ඉන්න කැත 

විතරක්..." 

 

්පාඩ්ඩයිය එ්හම කියෙ තරුෂිට විරිත්තද්දි තරුෂිත් හැ්රන තැපෑ්ෙන් 

්කාල්ෙට විරිත්තනව. 

 

"්ේ ්ොකූ... හරි නරකයි ඔයානං ඈ... අපට කිව්්වත් නෑ... ඇසවහ කටවහ 

ෙන්න ම වැ්ඩ්්න අපට... ්මා්කෝ අපි ඔයාව ෙැඳෙන්නයැ... විකාර..." 

 

්කල්ෙ කි්යෝ්ෙන කි්යෝ්ෙන යනව. 

 

"්ේ එයා ආපු ෙමන් අපිව එ්හන් එළවයි ෙ ෙන්නෑ ්නේ...? නූඩිෙ අර ්ේ 
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ෙේනක ්කෝකටත් ්හාඳයි... නැත්තං අපිත් පා්ර... රසැඹුෙටනේ ොල්ි 

්පරෙන්න එන්න එපා කියෙ ම එක්කන් එන්න ඈ..." 

 

"එව්ව ඉතින් කියන්න ෙෑ... එයාට ක්ඩ් ඕන කිව්්වාත් එ්හම... ෙෑ කියන්න 

ෙෑ්න... මා ප්රිය බිරිඳ ්වෝන එන්්න්..." 

 

"හා හා... එව්ව ්කා්හෙ අපිත් එක්ක... එක්කං එනව්කා අපි හෙෙ ෙන්නේ 

අ්ප් විිහට එයාවත්... ඒ්කන් ්ේ්කන් කමක් නෑ... යං ්ෙවල් පැත්තට... 

අයියෙ යන්නත් එපැයි... අපි ්හට උ්ද්ද ම එනව ඈ... ්හාඳ අයියෙ ්ෙන්න 

ව්ේ අ්ප් අලුත් නවාතැන සුද්දෙ බුද්දෙ කරෙ තියන්න ඈ..." 

 

තරුෂි ආපහු ්ෙෙර යන්න ෙංකු්වන් නැඟිටින ෙමන් ම කියනව. 

 

"සුද්දෙ බුද්දෙ ්කාරෙනං තියන්න ෙැරියැ... ්ොක්කේම උඹටනං එ්හට යන්න 

්ෙයි ෙ ෙන්නෑ... අපිවත් පන්නෙ උඹෙ ්ෙන්නව තියාෙන්න ඕන එකක් එයාට 

ති්යන්්න ෙැන්..." 

 

්ොක්කයියත් හිනා්වවී ම ෙංකු්වන් නැඟිටෙ ්ෙවල් පැත්තට යන්න 

ඉසසර ්වනව. 
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නූඩිෙට අලුත් ්ෙෙර වැ්ඩ් පිළි්වෙක් කරෙ ්ෙන්න ඕන හින්ෙ ම විශ්වෙ එො 

වැඩිය රෑ ්වන්න ්නාදී ම ්ෙෙර ආවා. ඒ ඇවිල්ෙ නා්ෙන කර්ෙන 

්කාල්්ො ්ෙන්නත් එක්ක කැරකු්ේ සු්ේෂ්ේෙ ්ෙවල් පැත්තට. 

විශ්වේෙ ්ෙෙර ඉඳන් සු්ේෂ්ේෙ ්ෙෙරට යන්න විනාඩි පහක්වත් 

්නායන තරේ. 
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"මචං සු්ේෂයා... උඹ ඉන්නව්ෙෝ...?" 

 

්පාඩ්ඩා ්ෙෙර මිදුෙට ගිහින් කෑ ෙහනව. 

 

"ආ... අ්ඩෝ... සහශ්රයා... ව්රං ව්රං... උඹෙ එයි කියෙ ම තමා මං ෙෙං 

හිටි්යත්... මාත් පාන්ෙර යනව ්කාල්්ො ්හට..." 

 

සහශ්ර කෑ ෙහපු පරක්කුවට ්කාල්ො ්ොර ඇර්ෙන එළියට ආවා. 

 

"යමං ්ෙට... යන්තේ ප්ොසටික් පුටු ්ෙකක් විතරයි මචං හැෙැයි 

ඉඳෙන්නවත් ති්යන්්න... ඔක්්කාම ෙඩු කලින් ම ඇෙෙ ඉවරයක් කළා 

ෙං..." 

 

"ඒක අවුෙක් නෑ ෙං මෙයා... අපි ්හමීට ඒ වැඩ ටික ්සට්ටල් කරෙන්නං... 

අනික් වැඩ ටික කරෙන්්න ්කා්හාමෙ අපි...? වැඩට ගියා ම මාත් ්කාළඹ... 

්ේකත් යනව්න නිවාඩු ඉවර ්වද්දි ආ්ය..." 

 

"ඒවනං ්මානව කරෙන්න ෙැයි ෙ විශ්වයියා... අපි ෙන්්න අඳුරන්නැති 

මිනිසසුයැ... ෙැනට ්ේ්න අයියෙට ඕන... ඒක කිි අවුෙක් නෑ... ඉතුරු වැඩ 

ටික ්හමීට කරෙමු අපි..." 

 

"්හමීට ්කා්හාමෙ...?" 

 

"මං ්කා්හාමත් තව සතියකිං ්ේහකිං එනව ්ේ පැත්්ත... මං ්කෝල් 

එකක් ොන්නං මුට හරි අයියට හරි... වී්කන්ඩ් එකක ්සට්ට උනානං අයියට 

අවුෙක් නෑ්න..." 

 

"අවුෙක් නෑ... හැෙැයි ්කාල්ො මට ෙවස ්ෙක තුනක්වත් කලිං කියහං ඈ... 

ෙන්නව්න ඉතින් වැඩත් එක්ක..." 

 

"ෂුවේ... එ්හම ඇවිත් ්ෙෝයේ ්ක්නක් ළඟට ගිහින් වැ්ඩ් කරෙේමු... අපිට 

්ක්ස ්වතත් ්ෙෙර ඉන්න අය්ෙ හිතට ්හාඳයි්න ඒක... මං ෙන්න 

්ෙෝයේ ්ක්නක් ඉන්නව. ්ෙෝයේ ්සනාධීර... අයියත් ෙන්නව්න්..." 
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"හරි මෙය එ්හනං... ඉක්මනට ඒ වැ්ඩත් ඉවරයක් කරෙමු... ්ෙෙර ෙඩු 

නැති එක විතර්න අවුෙ ්නේ...? වහෙ කැඩිච්ච, ්ොරවල්, ජ්නල් අවුල් 

මුකුත් නෑ්න...?" 

 

"අ්පෝ නෑ අයි්ය... අපිත් ඉතින් හිටිය ්ේ්න... එ්හම කිි අවුෙක් නෑ. ්වන 

ඉතිං කියන්න විසතරයක් නෑ්න. අයියෙ ඇවිත් නැති ්ෙයක්යැ..." 

 

සු්ේෂ් හිනා්වවී ම කියව්ෙන යනව. 

 

"්මන්න අයි්ය යතුරු ටික... අයියෙ ෙැන් මුකුත් ෙඩු ්ෙනත් ොනව ෙ...?" 

 

"නෑ නෑ ෙං... ්හට උ්ද්දට තමා කරන ්ෙයක්..." 

 

"ේේේේ... හරි මචං එ්හනේ... මං ්කා්හාමත් ්ම්හන් පාන්ෙර හතරට 

ව්ේ යනව. උ්ද්ද ම වැඩ වෙයක් ති්යනව එ්හත් ්සට්ටල් කරෙන්න. 

්වොවට උඹ හවස ්කෝල් ක්ේ ඈ... මිස ්වනව නැත්තං වැ්ඩ්..." 

 

"උඹ නිොෙනිං එ්හනං පාන්ෙර යනවනේ... අපිත් යන්නං... ්කෝල් එකක් 

ොපං්කා..." 

 

"හරි ෙං... එෙ..." 

 

"අපි ගියා එ්හනං..." 

 

්කාල්්ො ්ෙන්න යතුරත් අරන් සු්ේෂ්ේෙ ්ෙෙරින් ආවා. 

 

"එතනනං නූඩිෙට නිෙහ්ස හිටියැහැකි ඕයි... ටිකක් ඇතුළට ්වන්න හින්ෙ 

කෙේල්කුත් නෑ්න..." 

 

"ේේේ... ්වොවට තමා ළඟින් ම තැනක් ්සට්ට උ්න්..." 

 

"්ේ ඕයි..." 

 

"්මාකෙ...?" 
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"්ේ... නෑ ඕයි... එක්්කා ඕන්නෑ... යමං ්ෙෙර..." 

 

"්තපරොන්නැතුව කියන මඟුෙක් කියනව ඕයි..." 

 

"්මාකද්දෙ ඕයි තමු්ස අර හවස කිව්ව නෑන්ෙ කතාව...? ිරා ෙ ඒක...?" 

 

්කා්හාම හරි ්තපරොො සහශ්ර අන්ති්ේ ි අයිය්ෙන් අහන්න ඕන 

ප්රශ්්න අහෙත්තා. 

 

"ආ... ඒක අහෙන්න ්ේක ්ේ ්තපරොෙ ති්යන්්න... ඔව්. ිරා තමා... ඇයි 

අවුල් ෙ උඹට...?" 

 

"මට ්මාන අවුෙක් ෙ ්ෙේ්ො... කියහං්කා විසතර... නෑනා හැඩ ෙ...?" 

 

්කාල්ෙ එ්හම අහන ෙමන් අයියටත් ්ෙට යන්න ඉඩ ්නා දී ්ේ ඉසසරහ, 

ක්ඩ් පැත්තකින් තිබ්ෙ ලී ෙංකු්වන් ඉඳ ෙත්තා. 

 

"මං ්ොරුවක් කිව්්ව ඕයි... ්මාන නෑනෙ ෙ..." 

 

"්නාෙකිං ්ෙේො... මං ්ේ ෙත කට මැෙං ්තාර්ණ විසත්ේ අහන්න 

ෙෑසති වු්ේ..." 

 

ඒ පාර සහශ්ර, විශ්වට ෙනිනවා. 

 

"අ්ප් අේමෙ එක්ක ඉන්න පුළුවන් එකියක් ්වන්නත් එපැයි ෙං... අනික 

උඹත් ෙන්නව්න... ්පාශ් ්කල්්ොයි, ්ොකු ෙයින් ්කල්්ොයි 

්කා්හාමටත් මට ්සට්ට ්වන්නෑ කියෙ. ිරාවට ඒකයි ෙං ්මච්චර 

කා්ෙකට ්කල්්ෙක්ට හිත ්නාගි්ය... ඉන්න තරමක් ඉන්්න මන්ෙ 

්මාංෙල් හීන ්ෙෝකවෙ ඉන්න උන්්න ෙං... උන්ව හරියන්නෑ අපට..." 

 

්කාල්ො එ්හම කියද්දි සහශ්රට අයිය්ෙ ්පාඩි ්වනසක් ෙැ්නනවා. 

 

"හිත ගි්ය නෑ කිව්වට හැෙැයි ෙැං නිකන් හිත ගිය එකක් ඉන්නව ඉන්නව 
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ව්ේ ෙැ්නනව ්නේ...? ්වායිස එ්කන් කිව්වැහැකි ්කාල්ේෙ..." 

 

සහශ්ර කියන්්න අයිය්ෙ පිටට එ්හමත් තට්ටටුවක් ොො. ්කා්හාමටත් 

්පාඩි කා්ෙ ඉඳන් ම ්කාල්්ො ්ෙන්න හිටි්ය යාළු්වා ව්ේ. ඒ හින්ො 

අයියා මල්ලි කියෙ ්කාල්්ො ්ෙන්න්ෙ අමුතු පරතරයක් තිබුන්නෑ. 

 

"ේේේ..." 

 

ඒ පාර විශ්වත් ්කාල්ෙ එක්ක එකඟ වුණා. 

 

"මරු්න ඕයි... ෙැංකු්ව ්කල්්ෙක් ෙ...?" 

 

"නෑ ෙං... උඹෙත් මං කිව්වට ්මානව කියයි ෙ ෙන්නෑ ඉතිං... ඒ උනාට මං 

හිතන්්න මං ඒකිට ආේේ කරන්න පටන් අරන්... හිසි්ය ්න්මයි... 

්කල්ෙ ෙැක්ක ොමත් හීනියට ්මාකද්දෙ වුණා ෙං හාට්ට එ්ක්..." 

 

්කාල්ො හිනා්වවී කියනව. 

 

"කියනව්කා ඉතිං... අපි ෙන්න ්කල්්ෙක් ෙ...? ්කා්හ ්කල්්ෙක් ෙ 

නැත්තං...? තමු්ස්ෙ කෙ වයසත් හරි ෙැං ඈ... ්ේෙට්ටට නාකි ්වො ම්ෙ 

මඟුෙත් කල් ොන්න එ්හමනං ෙෑසති ්වන්න එපා ඈ..." 

 

"උඹට ඉන්නවනං කියහං ඉතිං... මං නාකි උනාට කමක් නෑ. මං ්ෙෙර 

කට්ටටියත් එක්ක කතා කරෙ කියෙ ්ෙන්නං..." 

 

"්ෙකක් තුනක් ම හිටිය ඕයි. උන්්ෙ ්කෝෙං ්සට්ට ්වන්නෑ කියහං්කා ටික 

ෙවසක් යද්දි... උන්ටත් මාව ිරවන්නැතුවැති... ්ේ ෙවසවෙනං තනිකඩයි ඕං... 

ඒක ්න්ේ කියනව්කා... කවුෙ ්කල්ෙ...?" 

 

"ේේේ... නූඩි..." 

 

විශ්ව එක පාරට ම කියෙ ෙැේමා. 

 

"්මාකක්...! ්ේ අ්ප් නූඩි මූඩිය ෙ...? තමු්ස මාරයි්න ඕයි... ඉඳෙ ඉඳෙ ොෙ 
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අපරාධයක් ෙ මන්ො කරන්න හෙන්්න... ිරාවට... තමු්සට වඩා ෙහයක් 

ොෙයි ඒකි ඈ..." 

 

"මං නාකි ෙ ඕයි...?" 

 

"පිසසු ෙ ෙං... අ්ප් අේම ොෙයි්න ය්කෝ පහ්ළාවක් තාත්තට වඩා... ෙහය 

්මාකද්දෙ ඉතිං... ඒ ිරාවට... මං ්කල්ෙ ෙැන වැඩියමනං ෙන්නෑ... ්ේ පාර 

ආවමයි හරියට කතා ක්ේවත්... ්පනු්මන්නේ මැචින් කපල්... තමු්සත් 

නාකි උනාට නළුව ව්ේ්න..." 

 

"කිව්ව කියෙ හිතාෙං ්තාට..." 

 

"ඒ ිරාවට... ඒකිනං තමු්සට ම හරියන ්කල්ෙ ඈ... ෙවල් අෙ තමු්සෙ 

්ෙන්න අර ්වෙ අයි්න පැ්ල් ි ෙැක්කමත් මට හිතුණා කියහං්කා නිකං 

මැචින් කපල් කියො..." 

 

"මූ ය්කෝ..." 

 

"ිරා ඕයි... ්කල්ෙ ෙන්නව ෙ සීන් එක...? හා කිව්ව ෙ...? අ්ඩෝ අ්ප් අේමෙ 

්මානව කියයි ෙ ෙන්නෑ ්න් ඕයි...? තමු්ස ඩිේරි ෙහෙ ෙැංකුවක වැඩ... 

නූඩියා ඕ ්ෙවලුත් ්ෆේල්්න ෙං... එයාෙ හිතන්න ඕව්න ෙං අපි 

්නාහිතුවට..." 

 

"ේේේ... ඒකනං ඇත්ත තමයි ෙං... ඒ උනාට අපිට වඩා තැනකට ෙවසක ඒකි 

අපිටත් කලින් යනව කියෙ මට ෂුවේ... උඹටත් ඔන්නං ඩිේරිය අරන් එද්දි ඒකි 

්ජාබ් එකක් ්ෙයි... ෙෙහං්කා..." 

 

"ේේේ... විකාර නෑ ්න් ෙං ඒකියි අ්ප් එකියි ්ෙන්නම... ෙැනටත් ්ේමට 

ෙැහැේන ඉන්්න... උඹ ්කල්ේෙන් ඇහුව ෙ...?" 

 

"තාම නෑ ෙං... උඹට තමා කිව්්ව ඉස්සල්ෙ ම. ඒකයි ති්යන ෙයත්..." 

 

"එ්හනං හරි ඉතිං... මඟුෙ ්කරිෙ ළමයි දුිමකිනුත් එහා තමයි නවතින්්න 

එ්හනං... කිි ්ද්දකට ෙය්වන්්නපා උඹ..." 
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"හා්කා... හිසියක් නෑ්න ෙං... ්හමීට අහනව ්කල්ේෙං මං... ෙැනට 

්කා්හාමටත් අේමෙට ්නාකිය ඉන්්නක ්හාඳයි... ඔක්්කාම අනික් 

පැත්ත කැරකිො ්කල්ෙවත් පැන්නු්වාත් එ්හම ්ම්හං..." 

 

"ඒකනං ිරා කතාව... මං නං හැෙැයි ෆුල් ස්පෝට්ට ඕං ඈ..." 

 

එ්හම කියෙ සහශ්ර අයිය්ෙ කරට අතකුත් ො ෙත්තා. 

 

"ෙොපල්ේකා ්ේ අයිය ම්ෙෝ්ෙ ෙව් එක..." 

 

අේම්ෙ කට හඬ ්ේ පැත්්තන් ඇ්හද්දි ්කාල්්ො ්ෙන්න ම ෙංකු්වන් 

නැඟිට්ටටවු්ේ එකට ම ව්ේ. 

 

"ගිය වැ්ඩ් හරි ෙ පු්ත්...?" 

 

"හරි අේ්ම... යතුරනං ෙත්තා... ්හට තමා පිළි්වෙක් කරන්න ්වන්්න. 

සු්ේෂයත් පාන්ෙර කිව්ව යන්්න..." 

 

"්කා්හාම හරි කමක් නෑ තැනක් හේබුණා්න අහළ පහළිං ම... ඒ්කං 

්ේ්කං මට පාළු නෑ ඕං..." 

 

්කාල්්ො ්ෙන්නත් කතා්වන් කතා්වන් ්ෙට ම ආවා. 

 

"අේම්ෙ පාළු මකන්න අයිය ළඟි ම ්ල්ලි්යකුත් ්ේනවයි කියන්්න..." 

 

සහශ්ර ්ෙට ඇතුළු වු්ේ ම එ්හම කියා්ෙන. 

 

"අ්න් වාසනාවන්... ්ල්ලියක් ්න්ේ හැෙැයි දු්වකුයි මටනං ඕනා..." 

 

"ේේේ... ්ේනයි ්ේනයි... මං ්ක්ස ්වතත් මට කලි්යන් ම අේම්ෙ 

්පාඩ්ඩා පුතා..." 
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විශ්වත් එ්හම කියා්ෙන ම සහශ්රට පස්සන් ්ෙට ඇතුළු වු්ේ 

්ෙන්න්ෙ ම හිනා හඬ මැද්ද්ෙමයි. 
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පහුවො පුංචේමේෙ ්ෙෙර යන්න කලින් ්කල්්ො ්ෙන්න අේමයි තාත්තයි 

එක්ක උ්ද්ද ම ගි්ය නූඩිේෙ ්ෙවල් තිබුණු තැනට. පුංචි කා්ෙ ඉඳන් 

ජීවි්ත් හැම මතකයක් ම පිරිෙ තිබ්ෙ ්ේ ්පාඩ්ඩ ගිනි අරන් අළු ්වො 

ගිහින් ති්යන විිහ ෙැක්ක ම ්කල්ේෙ මුළු පපුව ම පිච්්චනව. අේමයි, 

තාත්තයි තව පැත්තක ඉඳන් හූල්ෙනව කේමු්ෙත් අත ෙහ්ෙන. 

 

"අ්න් දුක්්වන්න එපා අේ්ම... අපි ඉක්මනට ම පුළුවන් හැටියට ්ේ 

පිළි්වෙක් කරෙේමු..." 

 

තරුෂි අේම්ෙයි, තාත්ත්ෙයි හිත හෙන්න හිතා්ෙන කියනව. ඒ වුණාට 

්කල්ේෙ හිතටත් පුදුම තරේ දුකයි. ්ෙවුණු ටික ෙවසට ්කල්ෙත් ඒ 

්ෙෙරත් එක්ක පුදුම තරමට ෙැඳිෙ හිටියා. 

 

"මට ්මච්චරට ම හිතට දුකනං අේමෙට ඒක ්කා්හාමට ෙැ්නනව ඇති ෙ 

කියෙ මට හිතාෙන්න පුළුවන්... මං එො අ්ප් ්ේ ොෙ ්ම්හට එද්දි ෙැනුණ 

ව්ේ ම හැඟීමක් මට අෙත් ෙැ්නන්්න..." 

 

්කල්ෙ එ්හම කියද්දි නූඩියත් ්කල්ෙ ොවට ගිහින් ්කල්ේෙ අත් ්ෙකින් 

අල්ෙෙන්නව. 

 

"යමු පු්ත්... ජීවි්ත් ඔ්හාම තමයි... ්කාතනත් අපි සෙහට ම නැවතිො 

ඉන්න ආව තැන් ්න්මයි්න ෙරුව්න්. තාත්තයි මමයි කියන්්න ඕන ම 

sinhalaebooks.com



 

 

තැනකට ඉක්මනට ම හුරු්වන්න පුළුවන් අය... එ්හටත් ඉක්මනට ම හුරු 

්වයි අපි..." 

 

අේම කියන්්න දුක හිත යට හංේෙන තමන්්ෙ හිත හෙන්න කියෙ නූඩි 

්හාඳට ම ෙන්නව. 

 

"එක අතකින් අපට එ්හම හරි එකට ඉන්න පුළුවන් එකත් ්ොකු ම 

්ෙයක්්න... යමු අේ්ම පරක්කු ්නාවී... පන්සෙටත් යන්න ඕන්න්..." 

 

අලුත් ම ්ේකට යනව ්නාවුණත් ඒ ්ෙෙරට යන්්න අලුතින් නිසා, 

පන්සෙටත් ගිහින්, ්ොකු හාමුදුරුවන්්ෙ ආශීේවාෙයත් අර්ෙන ම යමු 

කියෙ ්යෝජනාව ්ෙනා්ව අේමා. තාත්තත් එක පයින් ම ඒ ්යෝජනාව 

සේමත කළා. 

 

ඉතින් අේමත් එක්ක උ්ද්ද ම නැඟිටපු ්කල්්ො ්ෙන්න පන්සෙට ්ෙනියන්න 

ෙෝෙන ම කිරිෙත් ටිකකුත් පිළි්යෙ කරෙත්තා. අේමනේ ්කල්්ො 

්ෙන්නත් එක්ක කිව්්ව ්පෝය ෙව්ස ම අලුත් ්ෙෙරට යන්න ෙැබුණු එකත් 

්ොකු පිනක් කියෙ. 

 

හැම ්ද්ද ම ඉවර කර්ෙන නූඩිෙ වතුපිටිවෙට යද්දි ්වොව උ්ද්ද අටට විතර 

ඇති. අලුතින් යන ්ෙෙරට අරන් යන්නයි කියෙ ඇඳුමක් පැළඳුමක් තරේවත් 

ගින්්නන් පස්ස ්ෙෙර ඉතුරු ්වො තිබු්ණ නෑ. ඒ හැම්ද්දමත් එක්ක 

ජීවි්ත් ෙැන් ඉතින් ආ්යමත් අලුතින් ම පටන් ෙන්න ිද්දධ ්වනව. 

 

නූඩිෙ පුංචේමේෙ ්ෙෙරට යන්කාටත් ්කාල්්ො ්ෙන්න සු්ේෂ්ේෙ 

්ෙවල් පැත්තට ගිහින්. ඉතින් අේමයි, තාත්තයි පුංචේමේෙ ්ෙෙරින් තියෙ 

්කල්්ො ්ෙන්නත් පුංචේම්ෙන් පාර අහ්ෙන ඒ පැත්තට ගියා. 

 

"මං හිතන විිහටනං ්කල්්ෙ අරක තමයි ්ේ..." 

 

"අ්න් ඒ ්ේනං ෙැක්ක ෙමන් හිතට ඇල්ලුව ෙං ම්ෙ. මං ේේ හිටි්ය 

මුස්ප්න්තු පාට ්ෙයක් ්වයි ෙ කියෙ..." 

 

නූඩි එ්හම කියෙ ඉවර ්වද්දි ම විශ්ව ්ෙයි ඉසසරහ ්ෝරන් එළියට ආවා. 
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"අේ්මෝ... හිතුව හරි ්කල්්ෙ... ඒක තමයි ්ේ... ෙැං ආ්ය ෙය්වන්න ්ෙයක් 

නෑ. ඒ ්ේත් ිරියාවන්ත පාටයි උඹ ව්ේ ම..." 

 

තරුෂි ්කල්ෙ ිහා ෙෙන් හිනා්වවී ම කියන්්න ්ොක්කයියට අතත් වනන 

ෙමන්. 

 

"අේ ්ොකු මැඩේෙ ්ෙන්නත් ඇවිත් ති්යන්්න... එමු එමු... වැඩ ති්යනව 

ඕන තරං..." 

 

විශ්වත් ්ොර ොව ඉඳන් ම කියනව. 

 

"එච්චරට ම අවුල් ෙ ්ේ ඇතුළ...? එයාෙත් ළඟක් ්වනකල් ඔය ්ෙෙර්න 

හිටිය කිව්්ව අ්න්..." 

 

"ේේේ... ේේේ... ඇවිත් ම ෙෙනව්කා ඉතිං... ආ්ය ්ෙහෙ ෙෙන්න 

ති්ය්නක ඔෙෙ ෙෙන්න ඕනැයි..." 

 

"ඒකත් හැෙෑව..." 

 

තරුෂි එ්හම කියා්ෙන ම ්ෝරන් ්ේ ඇතුළට ඔළුව ොනව. 

 

"අ්න්... ඔයාෙ ෙ සුද්දෙ ක්ේ ්ොක්කයි්ය... ්ේ ්හෝෙෙත් එක්ක ඔයාො..." 

 

නූඩි මූ්ණ අහිංසක ම හිනාවකුත් ඇඳ්ෙන විශ්ව ිහා ෙෙෙ කියනව. 

 

"ේේේ... ්ෙවන්න ්වයි හැෙැයි ඉතිං ්ේවට ඈ..." 

 

ඒ අත්ර සහශ්රත් කාම්ේක ඉඳන් එ්ෙනවා. 

 

"්ෙෙර තිබ්ෙ අ්ප් වැඩිපුර ඇඳක්... ඒක ෙැේම එක කාම්ේකට... තව එකක් 

්සට්ට කරෙන්න ෙෙමු ්කා්හාම හරි..." 

 

"අ්න් හිසි නෑ අයි්ය ඇඳන්නං... ඔය බිම උනත් නිොෙන්න ෙැරියැ ටික 
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ෙවසක් යනකල් අපට... පුරුදු නෑයි කියෙයැ..." 

 

්කල්ෙ එ්හම කියද්දි ්කාල්ේෙ හිතටත් ්මාකක්්ෙෝ ්වනව. 

 

"්පාඩ්ඩා... ඕක ්ව්්ෙනකං ්පාඩ්ඩක් ්ෙවල් පැත්්ත ගිහිං එමු ෙං... ්තත 

පාෙ පාෙ යන්න ෙත්්තාත් ්හෝෙපු එක වැඩකුත් නෑේ... පැය භා්ෙං 

්ව්්ෙයි ඕකනං. අපි අනික් වැඩ ටික ්සට්ට කරං එමු..." 

 

"එෙ එෙ... යාං... අන්තිම වතුර ටිකත් ්ම්හේම එළියට ඇෙෙ ොෙ 

පිටිපස්සන් ම එන්නං මං... අයියෙ යං..." 

 

සහශ්ර එ්හම කිව්වට කට්ටටිය සහශ්රත් එනකල් ්ෙෙරින් ගි්ේ නෑ. 

 

"යං..." 

 

්කාල්ෙ එ්හම කියා්ෙන ම කට්ටටියට එකතු වුණා. 

 

"අයියෙට තමා ව්ද්ද අපි හින්ො..." 

 

නූඩි සහශ්ර ිහා ෙෝෙන කියනව. 

 

"ඒකනං කියෙ වැඩක් නෑ ඉතිං... නංගිෙ කියන ජාතිය ඉපිෙ ඉන්්න ම අපට 

වෙ ්ෙන්න ෙ ්කා්හ්ො... නැද්දෙ ෙං ්ොකූ...? ්වොවට අ්ප් ්ෙෙර අපි 

්ෙන්න විතරක් උන්්න..." 

 

්කාල්ෙ කියද්දි විශ්වටත් හිනා. 

 

"හැෙැයි ඉතිං මූඩි්යා... මට වඩා ඕං ්ොක්කයිය තමයි මහන්ි උ්න් ඈ... 

මං ්ේ ්පාඩි සප්්පකක් දුන්න විතරයි..." 

 

"්මාන ්පාඩි ෙ අයි්ය...? ්ොකු පිනක් ඔයාෙට අපට ්ේ කරන උෙව්වෙට..." 

 

"හරි හරි... ඒවයිං කමක් නෑ... ්මා්කෝ නංගි ්හට වැ්ඩ්...? කෑම ඕඩ්ේ 

වැ්ඩ්..." 
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"අ්න් ඒකත් ්කා්හාම හරි කරන්න ඕන අයි්ය. හිතකවත් ්නාතිබ්ෙ 

ප්රශ්නයක්්න කඩං වැටු්ණ... ෙවසක් ්ෙකක්නං කල් ඉල්ෙෙන්න පුළුවං 

්වයි කතා ක්ළාත්... ඒ උනාට ඒ මිනිසසු අපිව විශ්වාස කරෙ භාර දුන්න 

වැ්ඩ් පටන් ෙද්දි ම එ්හම කරන්න හි්තන්නෑ මට..." 

 

"්වරි ගුඩ්... ඒක තමයි ්වන්න ඕන. අ්ප් ්පෞද්දෙලික ප්රශ්න ්වනයි. 

බිසනස එක ්වනයි... ්ෙක එකට පටෙව ෙන්න ගි්යාත් ඔක්්කාම ඉවරයි... 

පටන් ෙද්දි ම ඒ මිනිසසුන්ට ්පාඩි ම කෙකිරීමක්වත් ඇති්වන විිහට වැඩ 

කරන්න නරකයි අපි... පටන් ෙද්දි විතරක්මත් ්න්මයි... හැමොටමත්..." 

 

"අ්න් ඔව් අයි්ය... ඒ මිනිසසු ්ේ අපිව විශ්වාස කරෙ ඒ ඕඩේ එක දුන්නු 

එක ම මෙැයි..." 

 

"ේේේ... ්ෙෙර වැඩ ටික අපි ෙොෙන්නං... මාත් ්කා්හාමටත් ්හටත් 

නිවාඩුවක් ොෙ ආ්ව. කා්ෙකින්්න නිවාඩුවක් ෙන්්නත් මං. ඉතිං අවුෙක් 

උ්න් නෑ..." 

 

"අේ්මෝ... ඒකනං ්ොකු ්ෙයක් ්ොක්කයි්ය... මාර ෆිට්ට එකක් ආව ඔයා 

්හටත් නිවාඩු කිව්වම..." 

 

තරුෂි එ්හම කියද්දි සහශ්ර ්කල්ෙට ඇෙ කරනව. 

 

"ඇයි අපි නිවාඩු කිව්ව ම එ්හම ෆිට්ට නැද්දෙ... පෙයං පෙයං යන්න..." 

 

"අ්න් පිසසු ෙ හ්ෙෝ... ඔයත් නිවාඩු කියන්්න ෆිට්ට්ටක ඩෙල් තමයි ඉතිං... 

ඇත්තට ඔයත් සතියක් විතර ්ෙෙර ්නේ... මරු මරු..." 

 

තරුෂි හිනා්වන් ම කියා්ෙන යනව. 

 

කතා්වන් කතා්වන් කට්ටටිය ්ෙෙරට එද්දි තනූජත් පුංචේමේෙ ්ෙෙරට 

ඇවිත්. 

 

"කවුෙ ්ෝල් ඒ ඇලිස...?" 
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්ේ ඉසසරහට ම ්වො අේමෙත් එක්ක කියව කියව ඉන්න තනූජව ෙැකෙ 

සහශ්ර විශ්ව්ෙන් අහනව. 

 

"ඇලිස ්න්ේ අයි්යෝ... ඒ තනූජක්කා..." 

 

සහශ්රට උත්ත්ේ හේබු්ේ තරුෂි්ෙන්. 

 

"ෙැන් ෙ අක්්ක ආ්ව...?" 

 

"අ්න් ඔව් නංගි... ආව විතරයි... අපිත් ්ේ ඒ පැත්තට යං කියෙ එළියට 

ෙැස්ස... එත්කාටයි ෙැක්්ක කට්ටටිය එනව..." 

 

"අක්කට මතක ෙ ෙන්නෑ අ්ප් ්ොක්කයියයි, ්පාඩ්ඩයියයි... ්ේ 

්ොක්කයියා... විශ්ව... ්ේ ්පාඩ්ඩයියා... සහශ්ර... ්ේ අ්ප් තනූජක්කා..." 

 

තරුෂි කට්ටටියව අඳුන්නෙ ්ෙන වැ්ඩ් කැමැත්්තන් ම කරෙ ෙැේමා. 

 

"්මානා ෙ ඉතිං ්කල්්ෙ ති්යන වැඩ...? පුළුවන් ඉක්මනට ඉවර කරෙමු 

ඔක්්කාම. ්හට වැ්ඩ්ට ෙෑසති ්වන්නත් එපැයි ්කල්්ෙ... හවස වරුව 

ටිකක් වි්ව්්කං ්නාහිටි්යාත් මහන්ියි ්හට වැ්ඩ්ට..." 

 

තනූජා කියා්ෙන යනව. 

 

"ේේේ... වැඩ ටිකනං පුළුවන් ඉක්මනට කරෙන්්නක තමයි ්හාඳ. ඊට කලිං 

්ත් ටිකක් බීෙ ම ඉමු... නූඩිෙ කිරිෙතුත් මහ ්ොඩක් ්ෙනැත්..." 

 

"අේ්මෝ කෑමක් තමයි ති්යන්්න ඉතිං එ්හනං... යමං යමං..." 

 

සහශ්ර අයියවත් තල්ලු කර්ෙන ම ්ෙට රිංෙනව ්කල්්ො තුන්්ෙනා 

ෙෝෙන ඉන්්න හිනා්වවී. 

 

"්මානවෙ ්කල්්ෙ ති්යන වැඩ...? ්ෙෙර අළු ම ්වො ගියානං අලුත් 

්ේෙට්ටට යන්න සෑ්හන්න ්ද්දවල් පිළි්වෙ කරෙන්න ්වයි්න... අපි ්ත් බීෙ 
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ඉක්මනට ම යං ඒ වැඩ ටික ඉවරයක් කරෙන්න..." 

 

"ඔව් අක්්ක... ඇඳුමක්වත් නෑ හරියට..." 

 

"්ම්හම කරමු... ්ත් බීෙ ඉස්සල්ෙ ම යං අපි ඒ වැ්ඩ්ට... අේමෙ අයියෙ 

්ෙෙර වැඩ ටික ෙෙයි්න... ෙැං ්හට වැ්ඩ්ට ඕන කරන හාල් තුනපහ එළවළු 

්කා්හාමෙ...?" 

 

"ඒ ඔක්්කාම වැඩත් අවුල් උනා්න අක්්ක... හාල් එළවළු ඒ ෙඩු ටිකත් 

ෙන්න ඕන..." 

 

"හරි. අපි ගිහිං ඒ වැඩ ටික කරෙමු නිට්ටටඹු්වන්... එළවළු අඩුවට ෙන්න 

වැ්ඩ් ්හමීට ්සට්ට කර ෙමු. ෙැනට කෙෙෙයි්න... ්ව්යන්්ොඩ ආේි්ක් 

ඉන්නව අ්ප් අයිය ්ක්නක්. උෙව්වක් ෙන්න පුළුවන්... ඒ ටික මං කතා 

කරෙ ්ෙනකල් ්ම්හම ඇෙන් යං ්ේ ෙවස ්ෙක තුන..." 

 

"අක්ක අෙ ආපු එකනං ්ොකු ්ෙයක්... ්ේව ්කා්ේ ්කාතනකින් පටන් 

ෙන්නව ෙ කියෙ හිතාෙන්න ෙැරුව හිටි්ය මං..." 

 

"ඇත්තමයි නූඩි්යා... ඒ ෙරමයි ම්ෙ ඔළු්වත් තිබ්්ෙ..." 

 

තරුෂිත් ඒ එක්ක ම නූඩි්ෙ කතාවට එකතු ්වනවා. 

 

"ෙැන්නං ඒ ේරන් භාෙයක් ම නිෙහස ව්ේ..." 

 

"පිසසු... මං නාවත් උඹෙ ්ෙන්න ෙසසනට ්ේම ෙහනව කියෙ මං ෙන්නව. 

කිි ්වොවක හි්තන් වැ්ටන්්නපා උඹෙ ්ෙන්නා... හරි ෙ...? ්මාන 

හිසියකට මූණ ්ෙන්න ිද්දධ වුණත් කෙෙෙ ්වන්නත් එපා... 

නිවිහැනහිල්්ෙ පිළි්වෙට ඔළු්වන් ප්ෙෑන් කරෙ ්කළවරක ඉඳන් වැ්ඩ්ට 

ෙහින එකයි ති්යන්්න..." 

 

"අක්කම ඉන්න ඕන ඉතිං අපි ට්ටරැක් පයින්කාට ආ්ය ඇෙෙ හරි පාරට 

ොන්න..." 
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"ේේේ... ේේේ... කියවිල්ෙ තියෙ යමවු ෙැං... නිට්ටටඹු්වන් ෙඩු ටික අරන් 

අයියට ්කෝල් එකක් ොමු ෙන්න එන්න කියෙ... අපට ෙස්ස්ක් 

ආවහැකි්න්..." 

 

"ේේේ... යමු අක්්ක... ්ත් බීෙ ඉමු..." 

 

නූඩි තරුෂියි, තනූජවයි ්ෙන්න ම ඉසසර කරන් ්ේ ඇතුළට ගි්ේ හි්ත් 

තිබ්ෙ ්ොකු ෙරක් නිෙහස වුණා ව්ේ හිතට ෙැනුණු සැනිලිොයක 

හැඟීමකුත් එක්කමයි. 
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හරියට ම ෙවල් ්ොළහමාර ්වන්කාට ්පා්රාන්දු වුණු විිහට ම 

වික්රමිංහ සේ රසැඹුෙ ළඟට වාහ්න් එවෙ තිබුණා. නූඩිෙත් ඒ 

්වන්කාට කෑම ඇණවු්ේ ඔක්්කාම වැඩ ටික ඉවර කරෙ තිබු්ණ. 

්කල්ෙට පුදුම තරේ සතුටක් හිතට ෙැනු්ණ. හරි ෙසසනට පළ්වනි ෙව්ස 

වැඩ ටික ්කරුණා. 

 

"නංගිෙ සෑ්හන ෙමනක් යනව... ඒක ඉතිං මට ්හාඳට ම ෂුවේ..." 

 

විශ්ව නූඩියි, තරුෂියි ිහා ෙෙෙ එ්හම කිව්්ව වැඩවලින් කට්ටටිය ්පාඩ්ඩක් 

නිෙහස ්වො ෙවල් කෑමට වාඩි ්වො ඉන්න අත්ර. 

 

"ඒ කෑමවෙ ෙැ්නන්්න මාර ම රහක් ්කල්්ෙ. කියාෙන්න ්ත්්රන්නෑ 

ඒක... කිි ම ක්ඩ්ක කෑමවෙ ්ම්හම ෙැ්නන රහක් මට මත්කකවත් 

නෑ... ඒ වි්ශ්ෂකම ිෙට ම තියා ෙත්්තාත් අනිවාේය්යන් ්ොකු ෙමනක් 

යන්න පුළුවන් නංගිෙට..." 
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"අයියේෙ හයිය හින්ෙ තමයි අයි්ය... ඔයාෙ හැ්මෝම ්නා්වන්න අපි තාම 

ඉසසර ව්ේ ම ්ෙයි මුල්්ෙ..." 

 

"පිසසු කි්යෝනව... උඹෙට අපි ්පාඩි ම ්පාඩි තල්ලුවක් දුන්න විතරයි... මං 

නං කියන්්න ්කල්්ෙ... උඹෙ ්මතනට විතරක් සීමා ්වන්න ඕනත් නෑ... 

ඉසසරහට ම යං අපි... ්ෙෝ්ක හරි ්ොකුයි..." 

 

"අ්න් අපිටනං ්ේ තරමත් වැඩිත් තරං අයි්ය..." 

 

"එ්හම හිතන්්නපා... යන්න පුළුවන් දුර අපි යන්න ඕන... එකතැනක හිර 

්නාවී... අනික ්ේ ව්ේ තව ඕඩරයක් ්ෙකක් ්සට්ට උනානං නංගිෙට 

නිෙහස... ෙැන් ්ේ වැඩ එක්ක ක්ඩත් ෙෙන්න එපැයි... අර්හම ඕඩේස 

ටිකක් ්සට්ට උනානං ක්ඩ් නැතත් ්ක්ටරින් සේවිස එකක් ව්ේ වැ්ඩ් කරං 

යන්න තිබ්ො..." 

 

විශ්ව කියද්දි ්කල්ෙටත් ආස හි්තනව. 

 

"අපි ඉසසරහට ෙෙමු්කා ්කල්්ෙ... උඹෙට ෙැරි නෑ..." 

 

්කල්ෙට හැම්ද්දම හීනයක් ව්ේ. සාමාන්ය ්පළ විභා්ෙ ලියපු හැටි, 

ොමන්ට්ට එ්ක් සේමුඛ පරීක්ෂ්ේට ආපු හැටි... ඒ හැම්ද්දම ්කල්ෙට එකින් 

එක මතක් ්වනව. 

 

විශ්වත් පහුවො උ්ද්ද ්වනකල් ම ඉන්නැතුව එො හවස ම ආපහු ්කාළඹ 

යන්න ෙෑසති වුණා. 

 

"උ්ද්ද පාන්ෙර නැඟිටං ගිහින් විකා්රන් ව්ේ ඉන්නවට වඩා ්ල්ියි හවස ම 

ගියා ම... ෙසවෙත් ්ේ ්වොවට ්කාළඹ පැත්තට ්සනඟ අඩුයි..." 

 

්කාල්ෙ යන්න ෙැහැසති ්වො ්ෙෙරින් එළියට ෙහින ෙමන් කියනව. 

්කල්්ො ්ෙන්නත් එතන ම ෙණෙහෙ ්කාල්ෙට වඳිනව. 

 

"අ්න් වඳින්න ඕන්නෑ ෙං... පිසසු උඹෙ ්ෙන්නටත්..." 
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්කාල්ෙත් කියන්්න ආෙරණීය ම හඬකින්. 

 

"ඕන ්ෙයක් තිබ්්ොත් ්කෝල්්ෙකක් ොනව... ්පාඩ්ඩත් ඉන්නව්න ්ේ 

ටි්ක්නං... මං ගිහින් එන්නේ..." 

 

්කල්්ො ්ෙන්නත් අයිය පිටිපස්සන් ම පාරට යනකල් යනව. ්කාල්ෙ 

ආපහු වැඩට යද්දි ්කල්්ො ්ෙන්නටත් ්ෙෝභයි. ්කාල්ේෙ හි්ත් තිබ්්ෙත් 

එ්හම හැඟීමක් ම තමයි. 
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"අර ්ෙෝතයා සද්දෙයක් නෑ ්න් ෙං...? ්මාකාෙ නම කිව්්ව... විරාජය ්නේ...? 

අංකල් පැමිණිල්ෙ ෙැේම ්න්ෙ ්පාලීි්ය...?" 

 

සහශ්ර ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙන් ඇහු්ව ක්ඩ් වැඩ එ්හම ඉවර කරෙ රෑ 

ක්ඩ් ඉසසරහ ෙංකුවට ්වො කයියක් ෝෙන ඉන්න අත්ර. 

 

"පැමිණිල්ෙක් නේ ෙැේම අයි්ය... ඒත් ඉතිං තාත්ත කියෙ තිබු්ණ එ්හම 

සැක කරන්න තරං ්ක්නක් නෑ කියෙ..." 

 

"ඒ උනාට හංෙං ඉන්නැතුව ඕක ෙැන කියන්න තිබ්්ෙ ්පාලිියට... උන්ට ම 

ගිය රට්න ෙං ්ේක..." 

 

සහශ්ර්ෙ කටහ්ේ තිබ්්ෙ මුරේඩු ෙතියයි, ්ක්න්තියයි ්ෙක එකට 

මුහු්වච්චි සවරයක්. 

 

"ෙැන්නං මටත් හි්තනව අයි්ය... අපි ෙෙමු්කා... ආ්යනං මුකුත් උ්නාත් 

මං අනිවාේ්යන් කියනව... ඒත් ඉතිං ්පාලිිය උනත් උන්්ෙ පැත්තට ම 

තමා අයි්ය..." 
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"උ්ෙ තාත්ත ්මාකෙ ජනාධිපතියැ ෙං... අඩුෝන ඇමති්යක්වත්නං උඹෙ 

ඔ්හාම ෙය උනත් කමක් නෑ... ප්රා්ද්දශීය සභා මන්ත්රී... ්මාන 

හාල්්පන්්ෙක් ෙ ෙං ඒකා...?" 

 

"මහ ්ොකු හයියක් නැතුවැති අයි්ය... ඒ උනාට උං එක්ක හැප්්පන්න අපට 

එ්හමටවත් හයියක් තිබ්්ෙ නෑ්න. ෙැන්්න අයියෙ හරි අපිත් එක්ක 

ඉන්්න..." 

 

"ේේේ... ෙය ්වන්්නපා... ්ේමක් ෙහමු අපි ්හමීට... සා්මන්නං සා්මං... 

්ේ්මන්නං ්ේ්මං..." 

 

"අයිය ඔ්හාම කියද්දි අපටයි ෙය... අයියෙත් නැති ප්රශ්නවෙ පැටලු්ණාත් 

අපි හින්ො... පුංචේමෙත් පන්නයි අපිව ්ම්හං..." 

 

"අ්න් පෙයං... උඹෙ තාම ෙන්නෑ අ්ප් අේම ෙැන..." 

 

්කාල්ෙ ්මානව ්කා්හාම කිව්වත් ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ හිතට ෙයයි. 

්කල්්ො ්ෙන්නට ඕන වු්ේ පාඩු්ව පැත්තකට ්වො තමන්්ෙ වැඩ ටික 

කර්ෙන ඉන්න. ඒත් විරාජ් තව ්මාන ්මාන විිහට පළිෙන්න එයි ෙ කියෙ 

හි්තද්දි ්කා්හාම පාඩු්ව පැත්තකට ්වො ඉන්න ෙ කියෙත් ්කල්්ො 

්ෙන්නට හි්තනව. 

 

"මං තනුජ්ෙන් අහෙත්තා විසතර ඒකා ෙැන. ඒකනං මහ ්පන්්ඳක්ලු... 

තනුජටත් පුළුවං කිව්්ව තනියම ආ්වාත්නං උ්ෙ ්හාේෙ තෙන්න..." 

 

සහශ්ර හිනා්වනව. 

 

"අේ්මෝ තනුජක්කනං එච්චරට ෙැරි ෙෑනි තමයි... එයා තමයි ඉතිං 

ොමන්්ට්ක්ි මාව අේම ්ක්නක් ව්ේ පරිසසං කරෙත්්ත..." 

 

"ේේේ... නංගි නැවතුණු එක ්හාඳයි ්කා්හාමත්... ්කල්්ො තුන්්ේනක් 

අනාථ කරාලු ඒක ඔය ොමන්්ට්ක්..." 

 

"අක්ක මටත් කිව්ව... පව් ්ෙයිය්න්..." 
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"්ෙන්්නක් රසසාව අතෑරෙ යන්න ම ගියාලු... ඈත ෙේවෙ අහිංසක උන් 

ආ්ය ්ම්හ එන්නෑ්න නංගි උං එක්ක හැප්්පන්න... ඒකට ම හරි යන 

අහිංසක උන් තමා ඕකුං වැ්ඩ්ට අල්ෙෙන්්නත්... රසසාව ්ෙල්ෙ මුෙට ොෙ 

අසරණ කරනව උංව..." 

 

"අ්න් ඇත්තමයි අයි්ය..." 

 

්කල්්ො ්ෙන්නත් හූල්ෙනව. 

 

"පවුෙ ්ොඩ ොෙන්න ෙෙං කීයක් හරි ්හායාෙන්න උං ්ම්හට එන්්න... 

අන්තිමට රසසාවකුත් නැතුව ෙඩකුත් උසසං ෙමට ගිහිං ්මාන නින්ොවක් 

විඳිනව ඇද්දෙ උං... එක ්කල්්ෙක් ්ෙෝඩි්ේම මැරුණලු වහ බීෙ... සාක්කි 

නෑ්න ෙං ඉතිං... කවුෙ අරුං එක්ක හැප්්පන්න යන්්න... නඩුත් 

හාමුදුරුවන්්න... ෙඩුත් හාමුදුරුවන්්න..." 

 

"කාෙකේණි... මං එ්හමනං අේමප මරා්ෙන මැ්රනව..." 

 

තරුෂි කියන්්න හිතට ආපු ්ොකු ආ්ව්්ෙකුත් එක්ක. 

 

"හා හා... උඹ කා එක්කවත් මරාෙන්න යන්න ඕන්නෑ. උඹ පරිසසමට 

හිටහං්කා ්ම්හට ්වො..." 

 

සහශ්ර තරුෂිට කළුව්ේ ම විරිත්තනව. 

 

"යමවු යමවු... අේමෙ හිතයි අපි එයාෙට විරුද්දධව කුමන්ත්රණ කියෙ මහ රෑ 

එළියට ්වො කුටු කුටු ෙො..." 

 

"ේේේ..." 

 

්කල්්ො ්ෙන්නත් ්කාල්ෙත් එක්ක ම ෙංකු්වන් නැඟිට්ට්ට ්ෙට යන්න. 

ක්ඩත් වහෙ, ්ෙයි ්ොරවලුත් වහෙ තුන්්ෙනා ්ෙට ගිහින් පැය 

භාෙයක්වත් ගි්ේ නෑ. එක පාරට ම ්ේ ඉසසරහින් ෙයික් ්ෙක තුනක් ම 

නවත්තන සද්ද්ෙත් එක්ක ්ොකු සද්දෙයක් ඇ්හන්න ෙත්තා. එ්ව්ෙ 

sinhalaebooks.com



 

 

නූඩිේෙ අේමයි තාත්තයි හිටි්යත් පුංචේමේෙ ්ෙෙරමයි. කාෙ බීෙ අලුත් 

්ෙෙරට පිටිපස්ස පා්රන් යන්න හැදුව විතරයි තුන්්ෙනා. 

 

"ඇක්ිඩන්ට්ට එකක් ෙ මන්ො..." 

 

ඇහුණු සද්ද්ෙත් එක්ක ොප්පයි, තාත්තයි, සහශ්රයි තුන්්ෙනා ම එක 

තප්ප්ේට ්ෙයි ්ොරවල් ඇර්ෙන මිදුෙට පැන්නා. එත්කාටයි කට්ටටිය ම 

හරියට ෙැක්්ක ්මාකක් ෙ ්වන්්න කියෙ. ෙයික් තුනක් ්ේ ඉසසරහ 

නවත්තෙ තිබ්ෙ. ෙයික්වෙ ආපු උන් තුන් ්ේනක් ්පාලු ව්ේකිනුයි, ෙල් 

ව්ේකිනුයි ක්ඩ්ට ෙහනව. අනික් උන් හිටි්ය ෙයික්වෙ ෙයික් සටාේට්ට 

කරෙත්තු ෙමන්මයි. සහශ්රත් එළියට පැන්න ෙමන් අතට අහුවුණු ේඩාල් 

භාෙයක් අරන් ෙයික්වෙ හිටපු උන්ට ෙමෙ ෙැහුවා. සද්ද්ෙට අහළ පහළ 

්ෙවල්වෙ ්සනඟත් එළියට එන සද්ද්ෙට ආපහු සැ්ණන් ෙයික්වෙට 

නැඟෙත්තු මිනිසසු ටික එක තප්ප්ේට පැනෙ ගියා. 

 

"්මානවෙ පු්ත් ්ේ ්වන්්න...? ්මාන තරහකට ෙ ්ේ...? ඊරිියාකාර්යා... 

අර අහිංසක ්කල්ේෙ ්ේ ගිනි තිබ්ෙ උන් ම තමයි ්ේ..." 

 

පුංචේම හයි්යන් කෑ ෙහන්්න ්ක්න්තිය එක්ක ම ්ොකු ්ව්ෙනාවකුත් 

එක්ක කියෙ ්කල්්ො ්ෙන්නට හි්තනව. ්කල්්ො ්ෙන්නා ්හාඳට ම 

ෙය්වො. නූඩි්ෙ අේමයි තාත්තයි හිටි්ය ්වන්්න ්මානවෙ කියෙ 

හිතාෙන්නත් ෙැරි තරමට අවුල් ්වො. 

 

"ෙෙමු්කා ්මාකාට ෙ එන්්න කියෙ..." 

 

සහශ්රත් ්ක්න්ති්යන් ම කියවනව. 

 

නූඩි හිත යටින් පුදුම ්ව්ෙනාවක් තනියම ම විඳිනව ්ේ හැම්ද්දම වු්ේ ඒකි 

හින්ෙ ්න්ෙ කියෙ හිතො. තරුෂිත් ්කල්ෙ ළඟින් ම ඉන්්න ්කල්ේෙ 

්ව්ෙනාව තරුෂිටත් ඒ තරමට ම ෙැ්නන හින්ො. ඒ එක්ක ම කඳුළු කැට සට 

සට ොෙ ්කල්ේෙ ඇස ්ේකන් වැ්ටද්දි ්කල්ෙ ඉකි ෙෙහ ම ්ේ ඇතුළට 

දුව්ෙන යනව. 

 

සද්ද්ෙ හින්ො කෙේල් ්මාකක් ෙ ෙෙන්න ආපු අහළ පහළ උෙවියත් එක්ක 
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පිරිමි ටික මිදු්ෙ කතා ෙහ කර කර ඉද්දි ම තරුෂියි, අේමයි, පුංචේමයිත් ්ේ 

ඇතුළට ආවා. 

 

"අක්කෙ ෙය්වන්්නපා අක්්ක. අපි ඉන්නව්න... අඬන්්නපා ්කල්්ෙ... 

ප්රශ්්න ්මාකක් උනත් අපි ඉන්නව... හැම්ද්දම විසඳෙේමු අපි... 

ප්රශ්නවලින් වැටිෙ, ඒවට අඬෙ කෙෙෙ ්වො හරියන්නෑ ්කල්්ෙ... ඒවට 

මූණ ්ෙන්න ඕන... එත්කාට තමයි ජීවි්ත්ට තවත් හයියක් එකතු 

්වන්්න... එ්හම මිනිසසු ආ්ය ්මානම ්ද්දකින්වත් වට්ටටවනව ්ොරු..." 

 

්කල්ෙටත් පුංචේම්ෙ ඒ වචන ටි්කන් හිතට ්ොකු ශක්තියක් ආවා. ඒ 

ශක්තියත් එක්ක ම තමයි ්කල්ෙ කඳුළු පිහොො ආපහු ඔළුව ඉසසු්ව. 

විරාජ් ්කායි විිහට පළිෙන්න ආවත්, කැත්තට ්පාල්ෙ ව්ේ පුළුවන් 

හයි්යන් ඒ හැම්ද්දකට ම මූණ ්ෙනව කියෙත් ්කල්ෙ ඒ එක්ක ම ්ොකු 

ධධේයයක් හිත ඇතු්ළ ඇති කරෙත්තා. 
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කලින් ෙව්ස රෑ ආපු උන්ට නූඩිේෙ ක්ඩ්ට මහා ්ොකු හානියක් කරන්න 

ඉඩක් ෙැබිො තිබු්ණ නෑ. ඒ හින්ො පුරුදු විිහට ම හි්ත් ්පාඩි චකිතයක් 

එක්ක වුණත් නූඩිෙ ක්ඩ් ඇරියා. ඒ ්වන්කාට අහළ පහළින් පවා නූඩි්ෙ 

ක්ඩ්ට ම හුරු ්වච්ච පිරිසක් හිටියා. ඒ හැ්මෝ්ෙමත් අෙහස වු්ේ ්ේක 

නූඩි්ෙ ියුණුව ිහා ෙෝෙන ඉන්න ෙැරි ඊරිියාකාර්යක්්ෙ වැඩක් 

කියන එක. 

 

්මො පාර ිද්දධිය ෙැන පැමිණිල්ෙ ොන්න ්පාලීියට ගි්ේ සහශ්ර. සහශ්ර 

නේ සැකකාර්යක් විිහට විරාජ්්ෙ නමත් ්පාලීියට කියෙ තිබුණා. ඒත් 

තවමත් විරාජ්්ෙ ිද්දධිය ෙැන ෙැන්ෙන හිටි්ය ්කල්්ො ්ෙන්නයි 

්කාල්්ො ්ෙන්නයි විතරයි. කවුරුවත් ම අේමෙ, තාත්තෙට ඒ ිද්දධිය ෙැන 

කියන්න ගි්ේ නෑ. 
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"අක්්ක... මං ්ම්හම කියනවට මුකුත් හිතන්්නපා... ්ේක 

ඊරිියාකාර්යක්්ෙ වැඩක්නං උන්්ෙ තරහ ති්යන්්න ්කල්්ො ්ෙන්න 

එක්ක... ඒක්න එ්හ ්ෙටත් ගිනි තියන්න ගි්ේ... ඒ හින්ෙ මංනං කියන්්න 

්කල්්ො ්ෙන්නා රෑට ්ම්හම ඉඳපුවා්ව... උන් ්ෙන්න්ෙ ම ආරසසාවට 

්හාඳයි ඒක..." 

 

පහුවො පුංචේමා එ්හම කිව්්ව නූඩිේෙ අේමට. 

 

"්ම්හ ්කා්හාමටත් පාර අයි්න හින්ෙ කාටවත් එ්හම ්සල්ෙං ොන්න 

අමාරුයි... ඒකයි... අක්කෙ පිටිං එ්හට අලුතින් පිංචියට ආපු ොණට ම 

හිටියම අහළ පහළ උන්ට උනත් හිතාෙන්න අමාරුයි්න අක්කෙ හරියට ම 

කවුෙ කියෙ... ඔන්නං අ්ප් දුර නෑ්යායි කියෙ ආරංචිය යවමු අපි... කාටත් 

හි්ත් නිෙහසයි ඒක..." 

 

අන්තිමට පුංචේම්ෙ ඒ ්යෝජනාවට හැ්මෝම එකඟ වුණා. ්කල්්ො ්ෙන්න 

පුරුදු විිහට ම රෑටත් පුංචේමේෙ ්ෙෙර පුරුදු කාම්ේ ම නවතිනවයි 

කියන තීර්ේට ආවා. 

 

්කා්හාම ්මාන තීර්ේ ෙත්තත් ්වච්ච ිදුවීේ කිහිපයත් එක්ක නූඩි්ෙ 

හිත ්කා්හාමටත් තිබ්්ෙ කෙේෙන්. ්කායි ්ව්ල් ්මාන ්ෙයක් ්වයි ෙ 

කියෙ ්පාඩි ෙැසමක් හැම තිස්සම ්කල්ේෙ හි්ත් තිබුණා. 

 

එො ෙවා්ෙ වික්රමිංහ සේ්ෙ ඕඩ්ේ කෑම ටික යවෙ විනාඩි පහක් ව්ේ 

යද්දි ක්ඩ් ඉසසරහ නවත්තපු කාේ එකක් ෙැකෙ ආ්යමත් නූඩිය්ෙ පපුව 

හයි්යන් ෙැ්හන්න ෙත්්තත් ඒකයි. ්කල්ෙ ෙය ්වච්චි මූ්ණන්මයි කාේ 

එක ිහා ෙෝෙන හිටි්ය. ඉිවර සේ කාේ එ්කන් ෙැහැෙ ක්ඩ් පැත්තට 

එනව ෙකිද්දියි ඔන්න ්කල්්ේෙ ඇඟට ්ල් ටිකක් ඉනු්ව. 

 

"්මා්කෝ නූඩි ෙය්වො ව්ේ...?" 

 

ඉිවර රසැඹුෙට ්ොඩ වු්ේ ම එ්හම අහ්ෙන. 

 

"අ්න් ්ේ ්වන ්ද්දවල් එක්ක ්කා්හාමෙ සේ ෙයක් නැතුව 
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ජීවත්්වන්්න...?" 

 

නූඩිත් ප්රශ්්නකින් ම ඉිවරට උත්ත්ේ දුන්නා. 

 

"ේේේ... ආරංචියි නූඩි... ඒකයි මාත් හිසි්යම ව්ේ ආ්ව විසතර 

්කා්හාමෙ කියෙ ෙෙං යන්නත් එක්ක... එ්හම කිව්වට ඉතිං ඇත්ත ම 

කතාව නං සේ ම තමයි මාව එව්්ව අෙ... නූඩි්ෙ ප්රින්ිපල් එ්හ ්ෙෙරට 

ගිනි තිබ්ෙ කතාව සේට කියෙ තිබ්ො..." 

 

"අ්න්... සේෙට අපිව මතක තිබ්ෙ එක ම ්කාච්චර ්ෙයක් ෙ සේ... ඉඳ්ෙන 

ඉන්න්කා සේ... යන්න හිසියක් නෑ්න? සේ හිට්ෙනමයි තාම..." 

 

"්පාඩි ්වොවක් හිටියැහැකි. ්ොකු ම හිසියක් නෑ. සේම්න එව්්ව..." 

 

ඉිවරත් එ්හම කියා්ෙන ම පුටුවකට ෙර වුණා. 

 

"ඉතිං... කාටවත් මුකුත් කරෙරයක් නෑ්න ්න්ෙ නූඩි...? අේමෙ ්කා්හෙ 

ෙැං...?" 

 

"අේමෙ අපිත් එක්ක ම ්ම්හ සේ... අපි ්ම්හම ්ෙවල් ්ෙක තුනකට 

එහයින් ්පාඩි ්ෙයක් ෙත්තා කුලියට..." 

 

"ේේේ... ඒක ්හාඳයි... මුෙල් ්මානව හරි ප්රශ්නයක් ති්යනවනං කියන්න 

නූඩි... සේ මට ඒ ෙැනත් අහන්න කිව්වා..." 

 

ඉිවර එ්හම කියද්දි ම තරුෂි ආ්ව තැඹිලි වීදුරුවකුත් අර්ෙනමයි. 

 

"මරු... තැඹිලි ්නේ...? ්ේ... නූඩි්ෙ යාළුවා... මත්ක හරිනං තරුෂි... මං හරි 

්න්...?" 

 

්කාල්ො තැඹිලි වීදුරුව අතට ෙන්න ෙමන් ම ්කල්ේෙන් අහනව. 

 

"හරි සේ... තරුෂි තමයි..." 
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්කල්ෙත් එ්හම කියා්ෙන ම ඇවිත් නූඩි ොවින් ම හිටෙන්නව. 

 

"ඉතිං නූඩි...? ්කා්හාමෙ බිසනස වැඩ...? ්මතනම හිර්වො ඉන්න ෙ 

කල්පනාව ෙැං...? නූඩිේෙ කෑමවෙ ර්ේ හැටියටනං මීට එහා ගිය තැනක් 

ති්යන්න ඕන හැෙැයි..." 

 

"තාම ඉතිං අපි පටන් ෙත්ත විතර්න සේ... ්ේත් වැඩිත් තරං අපට... 

කා්ෙන්වත් කරෙරයක් නැතුව ්ේ වැ්ඩ් කර්ෙන යන්න තිබ්ෙනේ ්හාඳට 

ම ඇති..." 

 

"ඇයි නූඩි...? ්ෙෙර ප්රශ්්නං පස්ස තව ්මානව හරි උනා ෙ...?" 

 

"ේේේ..." 

 

්කල්ෙ එච්චරක් කියෙ නිහඬ ්වද්දි තරුෂි කලින් ෙව්ස රෑ ්වච්චි ිද්දධියත් 

ඉිවර එක්ක කිව්වා. 

 

"ෂිට්ට... ්මාන ජාති්ය මිනි්හක් ෙ මන්ො ්ේකනං... සේටත් ්හාඳට ම තෙ 

්වො ළඟි ෙැනුං අහෙත්ත සේ්ෙන් ්හාඳට ම... ෙැං ොමන්ට්ට එ්ක් තව 

්කල්්ෙක් එක්ක පැටලිො..." 

 

"අ්න් පව් ඒ ්කල්ෙ..." 

 

නූඩි කිව්ව ්න්මයි නූඩිට කියවුණා. 

 

"පව් තමයි නූඩි... නූඩිට ව්ේ එ්හම ්වොවට ්ජාබ්්ේකන් අයිං ්වන්න 

තරේ හයියක් ව්ෙම පුළුවන්කමකුත් හැම ළමයට ම නෑ... ප්රශ්න එක්ක්න 

හැම ළම්යක් ම ්ේ ව්ේ ්ජාබ්්ෙකකට එන්්න... ඒකයි... ඒ අතින්නං නූඩි 

ඇත්තට ම වාසනාවන්තයි..." 

 

"අ්න් ඔව් සේ... ඒකනං ඇත්ත..." 

 

"මං තව පණිවි්ඩ්කටත් එක්ක නූඩි ආ්ව... ්ෙන්නට ඉසසරහට යනවනං 

්හාඳ චාන්ස එකක්... සේමයි ්ේ ෙැන ෙැේම නූඩිෙට කියන්න කියෙ 
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කිව්්ව..." 

 

"්මාකද්දෙ සේ...?" 

 

"සාමාන්්යං තරමක ්ොකු කෑම ඕඩේ එකක් ආ්වාත් නූඩිෙට කරන්න 

පුළුවන් ෙ...? ඔය රහ ම තියා්ෙන...?" 

 

"අ්පෝ පුළුවන් සේ... උයන වැ්ඩ්නං ෙැං ඇඟට ම පත්තියං ්වො ව්ේ... 

අනික කිි ම ෙයක් නෑ. අේමෙත් ෙැං ්ම්ේ්න... ක්ඩ් වැ්ඩ් ්හමීට 

අතෑරෙ ්ක්ටරින් වැ්ඩ් ම කරනව ෙ කියෙත් අපි කතා වු්ේ..." 

 

"එ්හම කරන්න තරං ඕඩේස එනව ෙ නූඩිෙට...?" 

 

"ඒක ම තමයි සේ ප්රශ්්න... අපි අලුත්්න තාම.හුඟක් අය අපිව ෙන්නෑ... 

කෑම කාපු ්ක්නක් තමයි එ්හම ්හායා්ෙන එන්්නත්..." 

 

"එ්හම ්හායා්ෙන එනව කිය්නකමත් ්ොකු ්ෙයක්්න ඉතිං... නූඩිෙට 

පුළුවන්නං ්ක්ටරින් වැ්ඩ් ෙැන ෙෙන්න... ක්ඩ්ට හිර්වන්්නපා... ්ඩ්ලි 

්ෙන්න පුළුවන් ඕඩේස හරියට එකක් ්ෙකක් හේබුණත් ඇති..." 

 

"ඔව් සේ... ෙැනට අපි එ්හම ඕඩේ එකක් කරනව... ිය ්ේනක්ට... ්පාඩි 

කේපැනි එකක..." 

 

"ෂා... නියමයි එ්හනේ... සුෙ පැතුේ ්ෙන්නට ම... හිසි්ය ඔයාේෙ කෑම 

ෙැන ඒ කේපැනි එ්කන් සහතිකයක් ෙන්න පුළුවන් වු්ණාත් ඒ වැ්ඩ් 

කරෙන්න පුළුවන් ෙ...?" 

 

"සහතිකයක් කිව්්ව සේ...?" 

 

නූඩි ඇහු්ව ඉිවර කියපු කතාව හරියට ම ්නා්ත්රුණ හින්ො. 

 

"නූඩිෙ කෙට ්වොවට ්හාඳ ප්රමිතියකින් එයාෙට කෑම ටික සපයනව 

කිිම ප්රශ්නයක් නැතුව කියෙ..." 
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"අ්පෝ පුළුවන් සේ... වික්රමිංහ සේ හරි ්හාඳයි... ඕන ්වොවක උෙව් 

කරයි අපට..." 

 

"හරි... එ්හනේ නූඩි, තරූ... ්ෙන්න ම ්ේක ඔළු්ව තියාෙන්න. අ්ප් 

ොමන්ට්ට එකට කෑම සප්ෙයි කරන අය්ෙ කෑම ෙැන ්පාඩි ්පාඩි 

කේප්්ල්න් ටිකක් ඇවිත් ති්යනව අපට ළමයි්ෙන්... ඉතිං අෙහසක් 

ති්යනව අ්ප් ්වන සප්ෙයේ ්ක්නක් ්හායාෙන්න... ්ල්ි නෑ. තව අය 

එයි ඕඩේ එක ෙන්න... පුළුවන්නේ ඔයාෙත් ට්ටරයි කරමු..." 

 

"අපි...?" 

 

්කල්්ො ්ෙන්න ම එක ම පාරට ඇහු්ව පුදු්මන් ව්ේ. 

 

"අපිට පුළුවන් ්වයි ෙ සේ ඔය ්ොකු ්ොකු කෑම සපයන අය එක්ක තරෙ 

කරෙ ඕක ෙන්න...?" 

 

"්ම්හමයි නූඩි... මං කියන්නෑ පුළුවේම කියෙ... ඒ උනාට ට්ටරයි කරන්න 

පුළුවන්්න. ඒ්කන් වැරැද්දෙක් ්වන්නෑ්න. අනික ඒකට ්හාඳට ්ෆේස 

කරන්න පුළුවන් ්වන්නයි අපි ෙැේමම ්ේ ෙැන නූඩිෙට කියන්නත් හිතු්ව..." 

 

"අ්න් හරි සේ... අපි ට්ටරයි කරමු... මට කාටත් වඩා නූඩිය්ෙ කෑම ෂුවේ. 

රින්නං ඉතිං අනික් අය ්කල්ේෙ කෑම එක්ක හැ්රනව ්ොරු..." 

 

තරුෂි කියන්්න හිනා ්වවී නූඩි ිහාත් ෙෙන ෙමන්. ්කල්ේෙ ඇස ්ෙක 

ිලි්සන හැටි්යන් ම ඉිවරට හිතාෙන්න පුළුවන් ්කල්ේෙ හි්ත් 

්තර්පන සතුට. 

 

"ේේේ... ්කා්හාමත් අපි ඔය වැ්ඩ්ට යන්න තව මාසයක් ්ෙකක් යයි... ඒ 

ටි්ක් නූඩිෙ පුළුවන්නං අනික් පැත්තත් ටිකක් හොෙන්න ෙෙමු... එ්හම 

උ්නාත් ඕඩේ එක ෙන්්නක ්කා්හාමටත් අවුෙක් ්වන්නෑ..." 

 

"්මානවෙ සේ අපි තව හොෙන්න ඕන...? අ්ප් ්ොක්කයියා වුණත් ඕන ම 

උෙව්වක් කරයි අපට... එයා්ෙන් උෙව් ඉල්ෙන්නත් අපට ්ත්රුමක් 

ති්යන්්නපැයි වැ්ඩ් ිද්දධ ්වන විිහ ෙැන..." 
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"්ම්හමයි තරුෂි... අපි කෑමවෙ ්කාලිටි එක ව්ේ ම තව ්පාඩි ්ද්දවල් 

ටිකක් ෙෙනව. අ්ප් ඉල්ෙන තරේ ප්රමාණයකට කෑම සපයන්න ඔයාෙට 

පුළුවන්කමක් ති්යයි ෙ...? ්මාකෙ ෙවසකට ්ේහකට ්න්මයි්න අපි ්ේ 

ඕඩේ එක ්ෙන්්න... ඒකට ඕන ඉඩකඩ පහසුකේ, උපකරණ පහසුකේ 

ඔයාෙට ති්යනව ෙ... ඔය ව්ේ ්ද්දවල්... ්ෙෙර කුසිය ්පන්නෙ ්ේකයි 

අ්ප් කෑම පිළි්යළ ්ක්රන තැන කියෙ ්පන්නන්න පුළුවන් කමක් නෑ්න්... 

හිසි්යන් අ්ප් ඔය ඕඩේ එක ්ෙන්න ඉන්න කමිටුව නිේ්ද්දශ කරන්න 

කලින් ඔයාෙව ෙෙන්න ආ්වාත්... පුළුවන්නං ්ේ මාස ්ේක් ඒ ්ද්දවල් ටික 

හොෙන්න ෙෙන්න... එ්හම පුළුවන් වු්ණාත් ඕඩේ එක ෂුවේ මංනං 

කියන්්න..." 

 

"ේේේ... මට ්ත්රුණා සේ... අපට අ්ප් ම කියෙ ්පාඩියට හරි ්වන ම 

තැනක් ව්ේ ්පාඩ්ඩක් පිළි්වෙක් කරෙන්න ්වයි ්න්ෙ...?" 

 

"හරියට හරි... ඔයාෙ මං කියපු ්ද්ද හරියට ම ්ත්රුේ ෙත්තා. අ්ප් ඕඩේ එක 

එක ම සප්ෙයේට ්ෙනව ෙ කීප ්ේනක්ට ්ෙනව ෙ කියෙත් තාම හරි 

තීරණයක් නෑ. ඉතිං ට්ටරයි කරමු... ්කා්හාමත් පන්සීයකට ව්ේ ඕඩේ එක 

ෙන්න පුළුවන්නං නූඩිෙ උඩින් ම ිනුේ... ඒ ඕඩේ ්ේකන් ම සෑ්හන තැනක් 

හොෙන්න පුළුවන් නූඩිෙට එත්කාට..." 

 

"සේ කියද්දි නේ ඇත්තට ම ආසයි... හි්ත් ති්යන හැම ප්රශ්නයක්මත් 

අමතක ්වනව එ්හම ්ෙයක් ෙැන හීන ෙකිද්දි... අපි ්ේ මාස ්ේක් පුළුවන් 

උපරිම මහන්ිය ෙන්නං සේ ්මානව හරි කරෙන්න..." 

 

"අන්න... ඔය උවමනාව තමයි හැම්ද්දට ම ඕන... ඒක ති්යනවනං ඔයාේෙ 

ෙමන නවත්තන්න සක්කරයටවත් ෙෑ..." 

 

ඉිවර තව තවත් ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ හිත ශක්තිමත් කරන්න ්පෝර 

ොනවා. ඒ එක්ක ම ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ හිතටත් එන්්න ඇත්තට ම 

පුදුමාකාර ශක්තියක්. ්කා්හාම හරි ්ේක කරන්න ම ඕන කියන හයිය 

්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම හි්ත් ති්යනවා. 

 

"ඉතිං ළමයි... ඕක තමයි මං කියන්න ආපු විසත්ේ... ්මන්න ්ේක සේ 
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්ෙන්න කිව්ව නූඩිට..." 

 

ඉිවර ආපහු යන්න පුටු්වන් නැඟිටෙ නූඩි ොවට ඇවිත් ිෙ ලියුේ කවරයක් 

නූඩි්ෙ අ්ත් තියනව. 

 

"අ්න් ්මානවෙ සේ ්ේ...?" 

 

"සේ්න දුන්්න... මට සේ්ෙන් ප්රශ්න අහන්න ෙෑ්න ඇතු්ළ ්මානවෙ 

ති්යන්්න කියෙ... ඒ හින්ෙ නූඩිටත් ප්රශ්න නාහ ම ඕක ෙන්න ්වනව... මං 

ගිහිං එන්නං... තරූ... ්ෙන්නට ම කිව්්ව ඔන්න... ආ්ය ්වොවක ඇවිත් 

යන්නං මං විසතර කතා ෙහ කරෙන්න..." 

 

"අ්න් හරි සේ... හුඟක් පිං අපිව ෙෙන්න ආවට...'" 

 

්කාල්ො හිනා්වො ගිහින් වාහ්න්ට නැඟෙ යන හැටි ්කල්්ො ්ෙන්න ම 

රසැඹු්ල් ්ොර ොවට ්වො ෙෙන් ඉන්නව. 

 

"ඉිවර සේෙ එක්ක එකට වැඩ කරෙත් අර විරාජය ෙ කවුෙ හැිෙ නැති හැටි 

ෙැන මං ්ේ කල්පනා ක්ේ..." 

 

ඉිවර්ෙ වාහ්න් ්නා්පනී යද්දි ම තරුෂි නූඩි ිහා ෙෝෙන කියනවා. 

 

"පවට පිං ්ෙන්න ෙෑ කියනව්න ්කල්්ෙ... ්ෙව්ෙත්ෙ අෙත් ඉන්නව..." 

 

"අේ්මෝ... සහතික ඇත්ත නූඩි්යා ඒකනං... අර නසරාණියනං 

්ද්දවෙත්ත්යක් ම තමයි..." 

 

"ේේේ..." 

 

"්ේ... ්කල්්ෙ... ඒක ්න්ේ... අපි අර වැ්ඩ් ෙැන අෙ ඉඳන් ම හිතන්න පටන් 

ෙමු..." 

 

"හිතන්නනේ ෙැරියැ ්කල්්ෙ අපට... ්කා්හන්ෙ මාස ්ෙකට ඔච්චර 

හරියක් කරන්න සල්ලියක්...?" 
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"ඒකනං මටත් හිතුණා ෙං ්කල්්ෙ... ඒ උනාට අතාරින්නනං ෙෑ වැ්ඩ්... අපි 

්පාඩ්ඩයිය එක්ක කතා කරමු රෑට. එයා ්ොක්කයියට කියයි විසතර... 

තනුජක්කත් ්හාඳයි අෙහස ෙන්න... ෙැරි නෑ ෙං ්කල්්ෙ... ඒ හැ්මෝම 

ඉන්නව්න අපි එක්ක අර ෙල් මූසෙය අපට ොල්ි ්පරළුවට..." 

 

"ේේේ... ම්ෙ ඔළු්වත් අෙහස ටිකක් ති්යනව... නිෙහ්ස රෑට කයියක් 

ෙහෙ සැෙැසමක් හෙමු අපි..." 

 

නූඩිත් හි්ත් පිරිච්ච ෙෝපා්රාත්තු ්ොන්නත් එක්ක ම තරුව්ෙ අත් 

්ෙකින් ම අල්ේෙන එ්හම කියන්්න ඇත්තට ම ්ොකු අධිෂ්ඨානයකින්. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        36 

 

්කල්්ො ්ෙන්න එො රෑ තිස්සම කතා කර කර හිටි්ය ඉිවර ෙවල් කියපු 

තැනට රසැඹුෙ ්ේන්්න ්කා්හාමෙ කියන එක ෙැන. කියනව ව්ේ ඒක 

ප්රා්යෝගිකව කරද්දි ්ල්ි නෑ කියෙ ්කල්්ො ්ෙන්න ්හාඳට ම ෙන්නව. ඒ 

ව්ේ ම අනික් අතට ඉිවර කියපු විිහට රසැඹුෙ ්වනු්වන් ම ්පාඩියට 

හරි තැනක් ්ොඩනඟා ෙන්න ්ොකු ොණක් වියෙේ කරන්න ්වනව කියන 

එක ෙැනත් අෙහසක් ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ඔළු්ව ති්යනව. අ්ත් ස්ත් 

නැතුව ්කා්හාමෙ ඒ ව්ේ වැඩකට අතෙහන්්න කිය්නකයි ්කල්්ො 

්ෙන්නට තිබුණු ්ොකු ම භය. 

 

"්හට ්පාඩ්ඩයියටත් කියෙ ෙෙමු්කා ෙං අපි... ඕඩේ එක හරි ගි්යාත් 

බිසනස එකත් ්ොඩ්න අ්ප්..." 
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"ඒකනං එ්හම තමයි ්කල්්ෙ... ඒත් අපි එච්චර හරියක් කරෙත් ඕඩේ එක 

්නාෙැබි ගි්යාත් කියෙයි මං කල්පනා ක්ේ..." 

 

"හා්පෝ... ටිකක් සුෙවාදීව හිතපං්කා අර ඉසසර ව්ේ... ්මාන 

්ක්හල්මෙක් ්වො ෙ මන්ො අර ඉසසර හිටපු නූඩියට..." 

 

"අ්න් අර විරාජ් යසසය්ෙ ප්රශ්්න ම්ෙ ඔළුවට ්ොකු ෙරක් ෙං... ඒකයි 

්ේ... පුළුවන්නේ ්ොක්කයියවයි තනුජක්කවයිත් ්ෙන්න්ෙන අපි ඉරිෙට 

්ේ ෙැන කතා කරෙ ෙෙමු... කතා ක්ළාත් එයාෙ නෑවිින් ඉන්්නකක් නෑ..." 

 

"එයාෙ අනිවාේ්යන් එනව ෙං... උඹ ෙය නැතුව හිටපං්කෝ... මං අයියට 

කියන්නං... උඹ තනූජක්කට කියහං්කෝ..." 

 

ඒ විිහට තරුෂිත් එක හිතින් ම ඕන ්ද්දකට ඉන්්නක නූඩි්ෙ හිතට ්ොකු 

හයියක් වුණා. ඒ හින්ෙ ම නූඩිත් ආපහු ඉිවර සේ ෙවල් ඇවිත් ්පන්නෙ ගිය 

අරමුණ ි්ේ හීන ෙකින්න පටන් ෙත්තා. 

 

එතනින් එහාට ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම හි්ත් හැම තිස්ස ම තිබු්ණ ඒ 

හීනය හැෙෑවක් කරෙන්න කරන්න පුළුවන් ්මානවෙ කියන එක. ්කල්්ො 

්ෙන්න්ෙ වාසනාවකට හෙවතින් ම උන් ්ෙන්නට අත හිත ්ෙන හිත් 

අහුරක් ම උන් ව්ට්ටට හිටියා. 

 

"ඉතිං නූඩි මූඩි... කියමු්කා ෙෙන්න ෙැං ්මාකද්දෙ ්ෙන්න්ෙ අනාෙත 

බිසනස ප්ෙෑන් එක කියෙ..." 

 

විශ්ව ්කලින් ම නූඩි්ෙන් ඇහු්ව ඉරිො කට්ටටිය ම එකතු ්වො හිටිය 

්වෝව. ්කල්ෙට ෙැජ්ජාවක් ව්ේ හැඟීමකුත් ෙැ්නන්න පටන් ෙත්තා 

කට්ටටිය ම මැද්ද්ෙ විශ්ව එ්හම අහද්දි. ්කල්ේෙ හිතට හිතු්ණ ෙැන් 

හැ්මෝම ෙෝෙන ඉන්්න ්කල්ෙ ිහා කියො. ඇත්තට ම නේ ඉතින් එතන 

හිටපු හැ්මෝම ෙෝෙන හිටි්යත් නූඩි ිහා ම තමයි. 

 

තරුෂි, විශ්ව, සහශ්ර, තනූජා විතරක් ්න්මයි ්කල්ේෙ අේමයි, තාත්තයි 

ව්ේ ම තරුෂිේෙ පුංචේමයි, ොප්පයිත් එතන හිටියා. ඒ වුණාට හිතට 
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්කා්හාම හරි ධධේයය අර්ෙන ්කල්ෙ කතා කරන්න පටන් ෙත්තා. 

 

"ඉිවර සේ අපට ්පාඩි ්යෝජනාවක් ්ෙනාවා. එයාේෙ ොමන්ට්ට එ්ක් 

කෑම ඕඩේ එක ්ෙන්න එයාෙ ්හාඳ තැනක් ෙෙනවලු... ඒ ඕඩේ එක ෙන්න 

අපටත් තරෙ කරන්නලු... කෑම ෙැන ප්රශ්නයක් නෑ අ්ප්... ප්රශ්්න 

ති්යන්්න අපට ම කියෙ ්වන් ්වච්ච සිර තැනක් ්පාඩියට හරි නැති 

එක... සේ කියන්්න පුළුවන්නේ ්ේ මාස ්ෙක ඇතුළත ්පාඩියට හරි අපට 

එ්හම තැනක් හොෙන්න කියෙ... ්ොකු ඕඩේ එකක්... පන්සීයක ව්ේ 

කට්ටටියකට උ්ද්ද, ෙවල් කෑම... සමහරවිට ඕඩේ එක ්ෙතුන් ්ේනක්ට 

්ෙන්නත් පුළුවන්ලු... ඉතිං අපි කිව්ව අයියෙ අක්කෙ ඔයාෙ හැ්මෝම එක්ක 

කතා කරෙ ෙෙෙ අපි පුළුවන් ්ෙයක් කරන්නං කියෙ..." 

 

"ඇත්තම කතාවනං ්කල්්ෙ ්ේක ්පාඩි චාන්ස එකක් ්න්මයි... ්ොකු ම 

චාන්ස එකක්... පන්ිය ්ේනක්්ෙ කෑම ඕඩේ එකක් අර්ෙන කරන්න 

පුළුවන් කියන්්න ඉතිං බිසනස එක ්ොඩ... ආ්ය ්මතන ක්ඩ් ඕනත් 

නෑ... ඒ ඕඩේ එකයි, වික්රමිංහ සේේෙ ඕඩේ එකයි ්ෙක කරෙත්තම 

්හාඳට ම ඇති... වැඩිත් එක්ක..." 

 

විශ්ව කියා්ෙන ගි්ේ ෙැරෑරුේ ්පනුමකුත් මූ්ණ තියා්ෙනමයි. 

 

"ඒ උනාට අයි්ය වැ්ඩ්ට ්ොකු වියෙමක් යන එකයි ප්රශ්්න... අනික ඕඩේ 

එක අපට අනිවාේ්යන් ෙැ්ෙයි ෙ නැද්දෙ කිය්නක..." 

 

"ේේේ... බිසනසවෙ ි නේ ඉතින් නංගි අවොනමක් ෙන්න ම ්වනව. නැතුව 

ඉතිං ඉසසරහට යන්න අමාරුයි..." 

 

"අනිවාේ්යන් අයි්ය... අනික ඒ වැ්ඩ් හරියට ්සට්ටල් කරෙත්්තාත් මං 

හිතන්නෑ ්කා්හාමටත් නූඩිෙට ඕඩේ එක ්නාෙැබි ති්යයි කියෙ... 

කෑමවලින් රසැඹු්ල් කෑමවෙට ෙහන්න තරං තැනක් ්ේ ළඟ පාත 

්කා්හකවත් නෑ..." 

 

තනූජත් ඒ එක්ක ම කතාවට එකතු වුණා. 

 

"ේේේ... ඉිවර සේ කියන විිහට අපට එ්හම තැනක් ්පාඩියට උනත් 
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හොෙන්න මුලින් ම ඉඩේ කෑල්ෙක් ඕන... ඊට පස්ස ්ොඩනැඟිල්ෙ 

හොෙන්න යන වියෙේ... අනික ඉතින් එ්හම ්ොකු ඕඩ්ේකට යනවනං 

අපට අත් උෙව්වටත් ්ක්නක් ්ෙන්්නක් හරි ඕන ්වනව... උ්ද්ද ෙවල් ්ෙක 

ම ඕඩේ අපට හේබු්ණාත්..." 

 

නූඩි කියන්්න විශ්ව්ෙයි, තනූජ්ෙයි මූණු ිහා ෙෙන ෙමන්. 

 

"අ්ප් ඉඩම තිබ්ෙට ඉතිං එච්චර එ්හ ්ේ වැ්ඩ් කරන්න ෙෑ්න..." 

 

"දූේෙ වැ්ඩ් විශ්වාසයි ඉතිං අපටනං... එ්හ ඉඩං විකුණෙ හරි කරන්න 

පුළුවන් ්ෙයක් කරෙත්තට අ්ප් අමනාපයක් නෑ ඕං..." 

 

නූඩි්ෙ තාත්තත් කතාවට එකතු වුණා. අේමා මුකුත් ්නාකිව්වට අේම්ෙ 

මූ්ණත් තිබු්ණ තාත්ත්ෙ ්යෝජනාවට එකඟයි කියන විි්හ ්පනුමක්. 

 

"ඔය ති්යන්්න ඉතිං විසඳුේ... ඒ නැතත් නූඩි ඔයාට ෙැං ්ෙෝන් එකක් උනත් 

ඇප්ෙයි කරන්න පුළුවන් ෙයක් නැතුව... මං ෙැංකු්ව හින්ෙ මට උෙව් 

කරන්නත් පුළුවන්... ඉඩං විකුණන වැ්ඩ්ට වඩා ඒක ්හාඳයි ම්ෙ හි්ත්... 

ෙැරිම කමක් ආ්වාත් ෙෙමු අපි ඒ ෙැන..." 

 

්පාඩි කා්ෙ ඉඳන් ජීවත් වුණ ඉඩම විකුණෙ ොන්න නේ ්කල්ේෙ හි්ත් 

තිබු්ණත් ්ෙෝභකමක්. ්කල්ෙ හිතා්ෙන හිටි්ය කවෙ හරි ඒ ඉඩ්ම 

පුංචියට හරි ්ේ ්පාඩ්ඩක් හෝෙන ආපහු අේම තාත්ත එක්ක එතන ම 

ජීවත් ්වනව කියෙ පුළුවන් කා්ෙක. ්මාකෙ අේමෙ තාත්තෙ ෙැන් ්ම්හට 

්වො හිටියට එයාේෙ මුල් ඇෙෙ ති්යන්්න ඒ බිේවෙ කියෙ ්කල්ේෙ 

හිත ෙන්නව. 

 

අනික තමයි ්කල්ෙ ජීවත් වුණු ේේ පරිස්ේට ්කල්ෙ පුදුම තරමට ආේේ 

කළා. අෙටත් සමහර ොට රෑ තිස්ස ්කල්ෙ ඒ ජීවි්ත් ෙැන හිතෙ හූල්ෙනව. 

්ෙට ඉසසරහින් ෙෝෙන ගිය ඇළට උඩින් වැටුණු ඒෙේඩ, ඇ්ේ ්මහා 

ඉවු්ර අරලිය වැට, එතනින් එහාට සෑ්හන දුරකට යනකල් විහි්ෙන 

්වල් යාය අෙටත් ්කල්ෙට මැවිෙ ්ප්නවා. ඒ හැම්ද්දට ම වඩා ්කල්ෙට 

හීල්්ෙන්්න අඹ ෙහ යට ෙංකුව මතක් ්වද්දි. එතනට ්වො ඉඳන් ඈතින් 

්ප්න ධචත්යය, ්ෙෝධිය ිහා ෙෙන් ්කල්ේෙ ම ම්නෝ ්ෙෝ්කක රවුේ 
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ෙහ ෙහ හිටපු විිහ මතක් ්වද්දි. 

 

"්කා්හාම හරි අපි වැ්ඩ් පිළි්වෙකට පටන් ෙමු නූඩි... ්මාකෙ කියන්්න 

කට්ටටිය...? මං කැමතියි නූඩිේෙ බිසනස එ්ක් හවුල්කාර්යක් ්වන්න..." 

 

"අයි්ය..." 

 

"ේේේ... අයිය තමයි... ඇයි මාව ෙන්න ෙැයි ෙ උඹේෙ බිසනස එකට...? ොභ 

්ෙෙන්න ්ෙෝභයි ෙ...?" 

 

"අ්න් පිසසු කියවන්්නපා අයි්ය... අයියත් එනව කියන්්න අපට එකතු 

්වන්න ඒක ්කායි තරංනං හයියක් ෙ අපට...?" 

 

තරුෂිටයි, ්කල්ෙටයි ඒ කතාව ඇහුවත් පුදුම තරේ සතුටුයි. 

 

"අේමෙ ්මා්කෝ කියන්්න...? හැමොම අනුන්ට කඹුර කඹුර ඉන්නත් ෙෑ්න 

අේ්ම. මාත් කැමතියි ඉතිං ්ේ බිසනස එකට ්සට්ට ්වන්න ්ජාබ්්ේකත් 

ඉන්න ෙමන් ම... අ්ප් ්කල්්ො ්ෙන්න ්කා්හාමත් ්ේම ෙහනව්න..." 

 

්කාල්ෙ අේමයි, තාත්තයි ිහා ෙෝෙන ඉන්්න උත්තරයක් ෙැ්ෙනකල්. 

 

"අපි ඉතිං ෙැං පිට මිනිසසුයැ ්ොක්්කා... ආ්ය අ්පං ්මානවෙ අහන්්න...? 

උඹෙ ෙැං ෙැනුං ්ත්රුං ති්යන උෙවිය්න... කල්පනා කරෙ ෙෙෙ ්හාඳයි 

කියෙ හි්තන තීරණයක් ෙනිල්ො... අපි ඇයි උඹේෙ තීරණවෙට විරුද්දධ 

්වන්්න..." 

 

්කාල්ෙට තාත්ත්ෙන් ෙැබු්ණ හිතු්වවත් නැති විි්හ උත්තරයක්. 

 

"අ්න් කියන්්න... මටත් ඉතිං එච්චර ම තමා කියන්න ති්යන්්න..." 

 

අේමත් එ්හම කියද්දි ්කාල්ෙට ඊටත් වඩා පුදුම හිතුණා. ්කාල්ො 

හිතු්වම කවුරු නැතත් ඒ වැ්ඩ්ට අේමනේ අකමැති ්වයි කියෙ. 

 

"එ්හනං ඉතිං ඒ ප්රශ්්න හරි... මාත් අෙ ඉඳං රසැඹු්ල් හවුල්කාර්යක් 
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ඕං... ්සලිබ්්ේට්ට කරන්න ම ්වනව අෙ..." 

 

"්ොක්කා... ෙැං ඔයත් ඕකට එකතු ්වනවනං, ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙත් ඒකට 

අකමැත්තක් නැත්තං ඔයා්ෙ ඉඩං කෑල්්ෙ පුළුවන්්න ඔය කියන 

්ොඩනැඟිල්ෙ හොෙන්න... ආ්ය අමුතු්වං ඉඩං ්හායන්න ්ද්දකුත් 

නෑ්න..." 

 

විශ්ව්ෙ අෙහසට කැමති වුණා මිවට අේම තව ්යෝජනාවකුත් ්ෙනාවා. 

 

"ඇත්තමයි... අේම කියනකල් මට එ්හම එකක් මතක් උ්න්වත් නෑ... අ්ප් 

්ේ එක්ක ම පිටිපසසට ති්යන ඉඩේ කෑල්ෙ ෙැන අේම ඔය කියන්්න නූඩි... 

්ෙෙර අයිතිකාරය ඉතින් අ්ප් ්පාඩ්ඩ්න්..." 

 

විශ්ව හිනා ්වවී කියන්්න සහශ්ර ිහාත් ෙෙන ෙමන්. 

 

"නූඩි... හැම්ද්දම පිළි්වෙක් ඇතුව කරෙමු ්කල්්ෙ... ්මච්චර කල් ්ෙන්නත් 

එක්ක කර්ෙන ආව ව්ේ... ආොයම, වියෙම ස්ත් පවා පිළි්වෙට ලියා්ෙන 

කරං යන්න ඕන.. බිසනස එ්ක් වියෙේ, ්පෞද්දෙලික වියෙේ එක්ක 

පටෙෙන්නත් එපා... මුෙ ටි්ක් මං උෙව්වක් ්ෙන්නං ඒ වැඩ ටික හරියට 

්සට්ටල් කරෙන්නකං... මාත් ්කා්හාමටත් තව මා්සං ්ේකං අයින් ්වනව 

්කල්්ෙ ොමන්ට්ට්ට්කන්..." 

 

"අනිවාේ්යන් නංගි... ෙැං ්ේක නිකං ්පාඩි ්ත් කඩයක් ොණට හිතන්නත් 

එපා... කිිම ්ෙයක් සැහැල්ලුවට ෙන්නත් එපා... අපි ඔක්්කාම ඉන්නව්න 

ෙැං... ෙැේ්මන් කර්ෙන යං අපි වැ්ඩ්..." 

 

්කල්්ො ්ෙන්නට ්ේ හැම ්ෙයක් එක්ක ම පුදුම තරේ සතුටුයි. හැෙැයි ඊට 

වඩා හිතට ෙරයි. ්ොකු වෙකීමක් ඔළුවට වැටුණා ව්ේ ෙතියක් ්කල්්ො 

්ෙන්න්ෙම ඔළු්ව තිබු්ණ. 

 

"එ්හනං ඉතිං ්කල්ේන් ්ේ සති්ය ම අපි වැ්ඩ් පටන් ෙමු... අ්ප් 

පළ්වනි ටාෙට්ට එක ොමන්ට්ට්ට්ක් ඕඩේ එක... ඒක ිනෙ ආ්ය ටාෙට්ට 

එකක් හොෙමු අපි..." 

 

sinhalaebooks.com



 

 

"අයිය ඔ්හාම කියද්දි මටත් හරි ආසයි අප්පා... කැේපස ්නාගිහිං නූඩිෙ 

එක්ක ම ්සට්ට ්වන්න හි්තනව මටත්..." 

 

තනූජා කියන්්න අවංක ම හැඟීමකින්. 

 

"අවුෙක් නෑ ෙං. උඹට කැේපස ගිහිල්ෙ ෙය නැතුව සුපිරි කේපැනියක 

්ජාබ්්ෙකට ආවහැකි... ෙෙහං්කා ්ේ සහශ්ර අයිය ්ොරු ෙ කියන්්න 

කියෙ..." 

 

"අේ්මෝ... මාත් ප්රාේථනා කරන්්න එ්හමම ්ව්ව කියෙ. මට ්ෙෝඩ් උසසං 

කෑ ෙහන්න ඕනත් නෑ එත්කාට..." 

 

"අන්්න්ක්න ්කල්්ෙ... තරු්වා... මූඩි්යා... සල්ලි ෙැන අවුෙක් හි්ත් 

තියාෙන්්නපා. අපි කරෙේමු ඒ ටික... තාත්තෙ ්ෙන්න ෙෙයි ්ොඩනැඟිල්ෙ 

හෙන වැ්ඩ්... මාත් වී්කන්ඩ් එනව්න... මා්සන් හමා්රං වැ්ඩ් ්ොඩ ො 

ෙමු ්කා්හාම හරි... අපට පුළුවන්..." 

 

"අ්න් ඔයාෙ හැ්මෝට ම හුඟාක් පිං අයි්ය... ඔයාෙ හින්ෙ තමයි ්ේ 

හැම්ද්දම..." 

 

"එ්හම හිතන්්නපා ්කල්්ෙ... මිනිසසු ්කාච්චර අත දුන්නත් තමං්ෙ 

වැ්ඩ් හරියට ිෙට ම අල්ෙං කර්ෙන යන්න හයියක් නෑ හැ්මෝට ම... 

අපිටත් වඩා ඒ හයිය උඹෙ ්ෙන්න ොව ති්යනව... ්මාකා හරි අපත්යක් 

්ේ ගිනි තියෙ මාසයක් නෑ තාම... ක්ඩ්ට ෙැහුව ඊට පස්ස... ඒත් අෙත් 

්මතන උඹෙ ්ෙන්න ්ොකු ඕඩ්ේකට ්ොකු ්ොකු උන් එක්ක තරෙ 

කරන්න ප්ෙෑනක් ෙහනව... අන්න ඒකයි ෙං ්වන්න ඕන... ඒ හයිය 

හැ්මෝටම නෑ... උෙව් ්ෙන්න උන් හිටියත් උෙව් ෙන්න ෙන්්න නෑ හුඟක් උන්... 

උඹෙ ඒ හැම්ද්දම හරි ෙසසනට මැ්න්ජ් කරනව ෙං... ඇත්තමයි ආඩේෙරයි 

උඹෙ ෙැන..." 

 

විශ්ව එ්හම කියෙ ඉවර ්වද්දි ්කල්්ො තුන් ්ෙනා ම අඬනව. අේමෙ 

්ෙන්න ම කාටවත් ්නා්ප්නන්න කඳුළු පිහිනව. තාත්තෙ ්කා්හාමටත් 

කඳුළු හංෙන්න ෙක්ෂ හින්ෙ ඒ ්ෙන්න්ෙ කඳුළු කාටවත් ්නා්පනී ම 

ෙෝෙන ගියා. 
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තරුෂිේෙ පුංචේමේෙ ්ේත් එක්ක ම පිටිපසසට ්වන්න තිබ්ෙ ඉඩේ 

කෑල්ෙ ෙවසට ්ෙකට හරි ෙසසනට එළි්ප්හළි වුණා. රසැඹුෙ ්වනු්වන් ඒ 

ඉඩ්ම හැ්ෙන ්ොඩනැඟිල්්ෙ වැඩත් සතියක් ්ේවන්නත් කලින් පටන් 

ෙත්තා. ්කල්්ො ්ෙන්නට ඒ ෙැන කරෙර ්වන්න ්ෙයක් තිබු්ණ ම නෑ. 

නූඩිේෙයි, විශ්වේෙයි තාත්තෙ ්ෙන්න ඒ හැම ්ෙයක් ම ්හායෙ ෙෙෙ 

්කල්්ො ්ෙන්නට ්ෙන්න පුළුවන් උපරිම සහ්යෝෙය ෙො දුන්නා. 

 

ෙවින් ෙවසට අලුත් ්ොඩනැඟිල්්ෙ බිත්ති ඉහළට යන්කාට ්කල්්ො 

්ෙන්න ඒ ිහා ෙෝෙන හිටි්ය පුදුම තරේ ආසාවකින්. ්වොවකට 

්කල්්ො ්ෙන්නට ්ේ ිද්දධ ්වන ්ද්දවල් හීනයක් ව්ේ. 

 

"මං ්වොවකට ආ්ය ආ්ය ම ඇස පිහොෙ ෙෙනව ්කල්්ෙ... තව 

්වොවකට මට ම ්කානිත්ත ෙන්නව..." 

 

ෙවසක් නූඩි තරුෂිත් එක්ක කියන්්න අලුතින් හැ්ෙන ්ොඩනැඟිල්ෙ ිහා 

ෙෝෙන ඉන්න ෙමන්. 

 

"ඒ ්මාකෙ ්කල්්ෙ ඒ...?" 

 

"මට ම විශ්වාස නෑ මං ්ේ ෙකින්්න හීනයක් ්න්මයි කියෙ...' 

 

"අ්න් ඒකනං ඇත්ත ම තමයි ්කල්්ෙ... මාත් ්වොවකට තනියම ඔය ෙැන 

කල්පනා කරනව..." 
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"ේේේ... අපි තව මහන්ි ්වන්න ඕන ෙං... අයියෙ එයාේෙ සල්ලි යට කරෙ 

්ේ හැම්ද්දම කරන්්න අපි ෙැන විශ්වා්සන්... ඉතිං අපට ඒ විශ්වා්ස ඒ 

විිහට රකින්න ම ්වනව..." 

 

"අනිවාේ්යන් ්කල්්ෙ... එයාෙ අපිව විශ්වාස කරපු එක ම මෙැයි..." 

 

මාසයක් විතර යන්කාට ොමන්ට්ට එ්කන් කෑමවෙට සැපයුේකරු්වා 

ඉල්ෙෙ පත්ත්ේ ම ෙැන්වීමක් ොෙ තිබුණා. ්කල්්ො ්ෙන්නට ඒ ෙැන 

විසතර ්ෙනල්ෙ දුන්්නත් ඉිවර. ඉතින් ඉිවර කියපු විිහට ම හැම 

විසතරයක් ම කට්ටටියත් එක්ක ම කතා ෙහ කරෙ ඒ ඉල්ලුේපත්ර තනූජා 

ෙව්ව ම පුරවෙ ්කල්්ො ්ෙන්නත් හුඟක් ම ෙෝපා්රාත්තු්වන් 

ෙෝෙන හිටියා. 

 

"්ේ්ක වැඩත් සෑ්හන්න ඉවරයි ්න්...? තව සතියකින් ව්ේ ඔක්්කාම වැඩ 

කේප්ලීට්ට... මං හිතු්ව නෑ හැෙැයි එො කිව්වට ්ේ වැ්ඩ් ්මච්චරට ම නීට්ට 

එකට ්වයි කියො..." 

 

පත්ත්ේ ොපු ෙැන්වී්ම විසතරත් එක්ක නූඩිෙව හේ්ෙන්න ආපු ෙව්ස 

ඉිවර කිව්්ව අලුතින් හැ්ෙන ්ොඩනැඟිල්ෙ ිහා ෙෝෙන. 

 

"සේ ්න්ේ... අපිවත් හිතු්ව නෑ සේ... විශ්වයියා තමයි කිව්්ව හේන්ක් 

එ්හං ්ම්හං අටවන්නැතුව වැ්ඩ් නීට්ට එකට ම කරමු කියෙ... අපි 

්ෙන්නනං ඉතිං ක්ේ ෙොන ඉන්්නක විතරයි..." 

 

නූඩි ඉිවරට උත්තර ්ෙන්්න හිනා ්වවී. 

 

"ෙැං ෙෙං හිටියට ඉතිං ඉසසරහට වැඩ ති්යන්්න ඔය ්ෙන්නට ම තමා..." 

 

"ඒවටනං අපි ෙැේම ම තියා ෙෑසතියි සේ..." 

 

තරුෂි කියන්්න ්හාඳ සිරසාර හඬකින් කියෙ ඉිවරටත් හි්තනව. 

 

"්කා්හාමෙ ෙැං අර අනික් කෑම ඕඩේ එ්ක් වැ්ඩ්...? අවුෙක් එ්හම නෑ්න 
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ඒ්ක...? එයාේෙං තමා අපි ඔයාේෙ කෑමවෙයි සේවිස එ්කයි ්කාලිටි 

එක ෙැන අහන්්න.." 

 

"අේ්මෝ... ්හාඳ ම රි්පෝට්ට එකක් හේ්ෙයි සේෙට එ්හනං... එයාෙ අ්ප් 

නූඩිය්ෙ කෑමවෙට වහ වැටිෙ ඉන්්න..." 

 

"ඒ ්මාකෙ තරූ ඒ...? නූඩි වශියක්වත් ොනව ෙ කෑමවෙට..." 

 

"ඒ කෑම ්කා්හාමත් වශියක් තමයි්න සේ... ආ්ය ්මානව කියන්න ෙ ඒ 

ෙැන අමුතු්වං... වැඩ කරන මිනිසසුත් මාර ම සැටිසලු කෑම ෙැන අ්ප්..." 

 

"නියමයි... ඒක තමයි ්වන්්නෝන... ඔයාෙ හිතන්්න ඇයි එ්හම ්වන්්න...? 

ඒ මිනිසසු ඔච්චර ඔය කෑමවෙට කැමති...?" 

 

"එකක්නං මං හිතන්්න ම අ්ප් පිරිිදුකම සේ... ඒ මිනිසසු අපි උයන කරන 

හැටි ්නාෙැක්කත් ඒක ෙැ්නනව ඇති... ්පාඩ්ඩක් තැලුණු නරක් වුණු 

්ෙයක්වත් අපි කෑම හෙද්දි අහෙකට ෙන්නෑ සේ... ්හාඳ එළවළු, පළතුරු 

උයන්න ්නාෙත්්තාත් ර්හන් ම ඒක මිනිසසුන්ට ්ත්්රනව සේ... අනික 

අපි ්කස ෙහක තරං ්ෙයක්වත් කෑමකට ්නාවැ්ටන්න ්ෙන්න තරං 

පරිසසං... ්හෝටල්වෙ කුක්ේෙ ව්ේ කැප් නැතුවට උයද්දි කරද්දි අපිත් අපි 

ම හොෙත්තු කැප් එකක් ොනව..." 

 

"ේේේ... ්වරි ගුඩ්... කෑම කිව්වම ඉතිං ඒ පැත්ත අනිවාේ්යන් ති්යන්න ඕන 

එ්හම... එක ්කස ෙහක්, සොෙ ්කා්ේක එක චූටි පනු්වක් ඇති 

මිනිසසුන්ට කෑම එපා ම ්වො යන්න..." 

 

"අනිකනං ඉතිං සේ අ්ප් වි්ශ්ෂත්්ව නූඩියි අේමයි තමා... වික්රමිංහ 

සේත් ෙවසක් කිව්ව ඒක..." 

 

තරුෂි මුෙ පුරන්්න තවත් කතාවකට. 

 

"ඒ ්මාකද්දෙ ඒ කතාව...?" 

 

"අ්ප් කෑම ෙවිං ෙවසට සෑ්හන්න ්වනස සේ... එක ම එළවළුව ෙවස පහ 
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ම හැදුවත් ෙෑ ්නාකිය කන්න පුළුවං... ්මාකෙ අේමයි, නූඩියි සමහර කෑම 

එයාෙ හිත හිත අලුතින් ම හෙන ඒව... පුදු්ම කියන්්න ඒ හැම කෑමක ම 

ති්යන්්නත් මාර ම රහක්..." 

 

"ේේේ... ඇත්තට ම ඔයාෙ හුඟක් ම සාේථක මාත් හිතන්්න ඒ හින්ො... 

සමහර මිනිසසු හැමොම ක්ඩං කන්නෑ... ්වනසකට ව්ේ තමයි ඉඳෙ හිටෙ 

කන්්න... ඉතිං එොට මිනිසසු ෙෝපා්රාත්තු ්වනව වි්ශ්ෂයක්... ්ෙෙර 

හෙන සුපුරුදු පරිප්පුවට වඩා ්වනස, සුපුරුදු මාළු කරියට වඩා ්වනස 

වි්ශ්ෂ රහක් එයාෙ ෙෝපා්රාත්තු ්වනව. ඉතිං ඒක ්ෙන්න ෙැයිනං අපි 

්ෆේල්... එතනි රසැඹුෙ ආ්ය ඉතිං උඩින් ම ිනුං... අ්ප් ඕඩේ එක ඔයාෙට 

හේ්ෙන එක ්කා්හාමටත් සැකයක් නෑ..." 

 

ඉිවර කියන්්න ්ොකු ම විශ්වා්සකින්. 

 

"සේ ඔ්හාම කියද්දි අපට තවත් ෙය හි්තනව... ්මානව ම හරි අවුෙක් 

්වො අපට ්නාෙැබු්ණාත් කියෙ..." 

 

"විශ්වා්ස තියාෙන්න තමං කරන ්ද්ද ෙැන... ඒක තමයි වැෙෙත් ම..." 

 

්කා්හාම හරි ඉතින් ඉිවර කිව්වත් ව්ේ ම කිි ම ප්රශ්නයක් නැතුව 

රසැඹුෙට ොමන්ට්ට එ්ක් කෑම ඕඩේ එක හේබුණා. පන්ිය ්ේනකුට උ්ද්ද 

සහ ෙවල් කෑම. ඒ ඒ ෙවසට ඕන ්මානවෙ කිය්නක ොමන්ට්ට එ්කන් ම 

තීරණය කරෙ විසතර ෙො දීෙ තිබුණා. 

 

අලුත් ඕඩේ එකත් එක්ක ම නූඩිෙ රසැඹුෙට අත් උෙව්වට කීප ්ේනක් 

ෙන්නත් තීර්ේකට ආවා. වික්රමිංහ සේේෙ ඕඩේ එකයි, ොමන්ට්ට 

එ්ක් ඕඩේ එකයි ්ෙක ම එකතු වුණා ම ්ොකු වැඩක් හින්ො. 

 

"ආවට ගියාටනං කාවවත් ෙන්්නපා ්කල්්ෙ... ්හාඳට ්හායෙ ෙෙෙ ෙනිං 

්ක්නක් ෙන්නවනං..." 

 

ඒ ෙැන තනූජට කියපු ෙමන් ෙැබුණු උප්ද්දශය තමයි ඒක. 

 

"උඹෙ හැම්ද්දම ෙැලුව උනත් ්නාසැෙකිල්්ෙං වැඩ කරන ්ක්නක් ඔතනට 
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ආ්වාත් ඔක්්කාම අවුල්... ඒකයි මං කියන්්න... ෙන්න කියන ්ක්නක්නං 

වඩාත් ්හාඳයි... නැත්තං අපි පුළුවං විිහකට ට්ටරයි කරමු ්හායාෙන්න...' 

 

තනූජ්ෙ කතාව හින්ෙ අලුතින් අත් උෙව්කාරි්යා ්ෙන්්නක් විතර ෙන්න 

වැ්ඩ්ට ්කල්්ො ්ෙන්න හුඟක් ම හිසි වු්ේ නෑ. මුලින් ම ෙන්න ෙන්න 

අයට කියෙ ්හායෙ ෙැලුවා. අන්ති්ේ එක ෙෑනු ්ක්නක් ්හායාෙන්න 

පුළුවන් වුණා කිට්ටටු්වන් ම. ඒ ෙෑනු ්කනා තරුෂිේෙ පුංචේම්ෙ 

යාළු්වක්. ඒ ව්ේ ම නූඩිෙට ම හරියන විිහට පිළි්වෙට වැඩ කරන ෙෑනු 

්ක්නක්. ඊට හරියට ම සතියකට පස්ස තනූජා ්හායෙ දුන්න තව ෙෑනු 

්ක්නක්. 

 

්හායෙ දුන්්න තනූජා හින්ෙ එතනින් එහා ඒ ෙෑනු ්කනා ෙැන ්හායෙ 

ෙෙන්න තරේ ්ෙයක් නෑ කියෙයි ්කල්්ො ්ෙන්න හිතු්ව. 

 

ඔය විිහට අලුත් ඕඩේ එ්ක් වැඩ පටන් ෙැන්මත් එක්ක 'රසැඹුෙ', 'රසැඹුෙ 

්ක්ටේස' ෙවට පත් වුණා. තව මාසයක් විතර ්ෙවී්ෙන යද්දි හීන් සීරුවට 

රසැඹුෙ පුංචි ක්ඩ්ට සමු දුන්නු ්කල්්ො ්ෙන්න මුළු කාෙය ම 'රසැඹුෙ 

්ක්ටේස' ්වනු්වන් ්යාෙවන්න පටන් ෙත්තා. 

 

විශ්ව්ෙ තාත්තයි, නූඩිේෙ තාත්තයි ්ෙන්නත් රසැඹුෙ ්වනු්වන් ම 

එයාේෙ කා්ෙත් ්වන් කළා. ඒ ්ෙන්න තමයි ්ව්යන්්ොඩ ආේි්ක්ට 

ගිහින් නූඩිෙට ඕන කරන එළවළු, පළතුරු ටික අරන් ආ්වත්. ඒකත් 

්කල්්ො ්ෙන්නට ්ොකු ම හයියක් වුණා. 

 

තනූජත් පුළුවන් හැම ්වෝව ම ඇවිත් ්කල්්ො ්ෙන්නට ්ෙන්න පුළුවන් 

උපරිම සහ්යෝෙය දුන්නා. ්කල්්ො ්ෙන්නට ෙැංකු ෙනු්ෙනු පුරුදු ක්ළත් 

තනූජ ම තමයි. පස්ස විශ්වවිද්දයාෙ ෙමනත් එක්ක තනූජට නිතර ම 

්කල්්ො ්ෙන්නව මුණෙැ්හන්න එන්න ෙැරි වුණත් තුන් ්ෙනා අත්ර 

තිබ්ෙ සේෙන්්ධ ්පාඩ්ඩක්වත් දුරස වු්ේ නෑ. 

 

ඕඩේ ්ෙක ම එක්ක පළ්වනි මා්ස ආොයම අතට එද්දි ්කල්්ො ්ෙන්නට 

හිතාෙන්න ෙැරිවුණා ්ේ ආොයම තමන්්ෙ ම මහන්ිය ෙ කියෙ. ්කල්්ො 

්ෙන්නට ඒක ඇත්තට ම හීනයක් ව්ේ. 
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"්මාකෙ හිතන්්න...? උඹෙට අේමෙට සැෙරි අයිං ්නාකර අනික් ඔක්්කාම 

වියෙං අයිං කරෙ ෙැලුවම ්ේ මා්ස උඹේෙ මහන්ි්ය වටිනාකම 

ෙක්ෂ......" 

 

"්මාකක්...? ෙක්ෂ...? තනූජක්ක විහිළු කරනව අපට..." 

 

තනූජ්ෙ කතාව මැද්ද්ෙන් පැනපු නූඩි හිනා්වන්්න අතකින් කටත් 

වහ්ෙන. 

 

"අහවල් එ්හකට විහිළු කරන්න ෙ ය්කෝ උඹෙ ්ෙන්නත් එක්ක මං... ෙක්ෂ 

තමයි... උඹෙ හිතං ඉන්්න ්ේක නිකං ්පට්ටටි කඩයක් ොණට ෙ තාම...? 

වික්රමිංහ සේ්ෙ ඕඩේ එක ම ෙක්ෂ ්ෙක පයිනව්න ය්කෝ මා්සට..." 

 

"ඒකත් ඇත්ත..." 

 

ඒ පාරනේ නූඩි්ෙ මූ්ණ තිබ්්ෙ ෙැරෑරුේ ්පනුමක්. 

 

"ඉතිං... ඒ ව්ේ පස ගුණයක් ෙැං ොමන්ට්ට්ට්ක් ඕඩේ එක... අනික 

ොමන්ට්ට්ටකට උඹෙ උ්ද්දටත් කෑම ොනව... ්ල්ි නෑ ඩෙෙ ෙැං... ෙක්ෂපති 

තමයි ඉතිං... මාත් ඕං ඩිේරිය ඉවර කරපු ෙමන් ්ේ්ක ම අකවුන්ටන්ට්ට 

වැ්ඩ්ට එනව... ්ව්කන්ිය තියහල්ෙ මං එනකල් ඈ..." 

 

"්මාන ්ව්කන්ි ෙ අ්න්...? ඔයා ෙැනට ම ඒ ්ජාබ් එක කරනව්න... පඩියක් 

්නාෙන්න එක විතරයි ්වනස..." 

 

"ේේේ... ඩිේරිය අරං එනකං පඩි නැතුව වැඩ... ඒකට හරියන්න එතකං 

්ව්කන්ිය ෆිල් ්නාකර තියපල්ේකෝ... ඒ ඇති..." 

 

"ේේේ ේේේ..." 

 

්කල්්ො ්ෙන්නට හිනා. 

 

"ොමන්ට්ට්ට්ක් ඕඩේ එක ඇේරිමන්ට්ට සයින් ක්ේ අවුරුද්දෙකට අපි ්නේ...? 

ිෙට ම ඒක අල්ෙෙ තියාෙත්්තාත් ්ොඩ..." 
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"ේේේ... කෑමවෙ මුකුත් ප්රශ්නයක් ්නාවු්ණාත් එ්හේම ගිවිසුම ආ්ය 

ික්කරමු කිව්ව අවුරුද්ද්ෙන්..." 

 

"ෙය්වන්න ්ෙයක් නෑ... ඕක නැති්වන්නෑ උඹෙට... සල්ලි ටික ්වොවට 

ෙෑන්ක් කරපල්ෙ ්කල්ේන්... ළඟනං තියාෙන්්නපා..." 

 

"හරි අක්්ක... අපි මහ ොණක් ළඟ තියාෙන්්න ම නෑ..." 

 

"ේේේ... ඒක ්හාඳයි... එ්හනං ඉතිං මං යන්නං ්කල්ේන්... ්ම්හේම 

යන්්න කැේපස එකට... උ්ද්ද යනවට වඩා ්ල්ියි..." 

 

තනූජා නැගිට්ට්ට රසැඹුෙ ්ක්ටේස ගිණුේ ්පාත් ටික වහෙ එ්හේම ම 

්ේ්ස උඩින් තියන ෙමන්. 

 

"ෙැනෙ උඹෙ ්ෙන්න ්ේ ව්ේ ම ඔක්්කාම ආොයේ වියෙේ ටික ලියා්ෙන 

යං... මං ්ේ ව්ේ ඇවිත් පිළි්වෙකට ආපහු ්සට්ටල් කරෙ ්ෙන්නං..." 

 

්කල්ෙ කියන්්න යන්න මිදුෙටත් ෙහින ෙමන්. 

 

"ඉන්නක්්ක... ොප්ප ත්රීවිල්්ේක් ්මතනිං අක්ක ්හාර්ොල්ෙට ොන්නං 

කියෙ යද්දි මට කියන්න කිව්වා..." 

 

තරුෂි එ්හම කියා්ෙන ොප්ප ්හායන්න දුවනව. 

 

"වෙ ්ෙන්න එපා ්කල්්ෙ ොප්පට... මට ඔය ටික තනි්යං ෙස එ්ක් යා 

ෙන්න පුළුවං..." 

 

තනූජා ්ේ ඇතුළට දුවන තරුෂි ිහා ෙෝෙන කෑ ෙහනව. 

 

"්මාන වෙයක් ෙ අ්න්... ඔන්්නා්හාම පැ්හන්නැතුව ඉඳෙ ොප්පත් එක්ක 

යන්න..." 

 

එ්හම කියෙ නූඩිත් තනූජා ිහා ෙෙෙ විරිත්තනව. 

sinhalaebooks.com



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              38 

 

"්හ්ෙෝ... අයියේඩි... තමු්ස ්ේ වී්කන්ඩ් ්ෙෙර එනව ෙ...?" 

 

විශ්වට තනියම හිනා. ්කාල්ො මතක ඇති කා්ෙක ්කෝල් එකක් දීො 

ඔ්හාම ප්රශ්නයක් ඇහුවමයි. 

 

"ඒ ්මාකෙ ෙං හිසි්ය...? තමු්ස ්වනෙත් ඔ්හාම අහනවයැ ම්ෙං..." 

 

"අ්න් ්රද්දෙ... පැ්හන්නැතුව කියනව්කා... මාත් එන්න අහන්්න..." 

 

"උඹ ්මච්චර කලුත් ්ෙෙර ආ්ව ම්ෙං අහෙ ෙ ඇයි...?" 

 

"තමු්ස එක්කනං ෙෑ ඕයි... ්ේ තමු්ස්ෙ මඟුෙ ්ේෙට්ටට කියන්නැද්දෙ ඕයි 

ෙැේමම... ෙැං මෙැයි කල් ෙත්තා..." 

 

විශ්ව කල්පනා ක්ේ සහශ්ර ්මාකාට ෙ ඒ පාර ්ේ එන්න හෙන්්න කියෙ. 

 

"ඒ පාර ්මාකාට ෙ තමු්ස එන්න හෙන්්න...? ්මා්කෝ කාව හරි 

්හායාෙත්ත ෙ උඹ...?" 

 

"ඔව්්න ඕයි... තමු්ස ්ෙට නාකි ්වද්දි මට ගිහිං ම්ෙ මඟුෙ කතා කරන්න 

පුළුවනෑ..." 

 

"මූ ය්කෝ..." 
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"්ේ සීරියස කියන්්න... නූඩි ෙැන කියමු... මං ්හමීට වච්න ොෙ ෙෙන්නං... 

ෙැං ්කල්ේෙ වයසත් අවුෙක් නෑ්න... ෙහඅට පැන්න ්න්...?" 

 

"ේේේ..." 

 

නූඩි ෙැන ඉක්මනට ම ්ෙෙරට කියනව කියෙ විශ්වත් ්කා්හාමටත් 

හිතා්ෙනමයි හිටි්ය. සහශ්ර්ෙ ්යෝජනාවත් එක්ක ම ඒක තවත් ඉක්මන් 

කර්නක ්හාඳයි කියෙ විශ්වත් හිතුවා. 

 

"අේමෙට කලිං ්කල්ේෙං අහන්න ඕන ෙං... ඒකි ්ශ්ප්නං තමයි මං ්ෙෙරිං 

අහන්්න... නැත්තං පව් ඒකි..." 

 

"ආ්පෝ... ඒකනං ඇත්ත... තමු්ස ොෙ අපරාෙ කරන්න හැදුවට කවුෙ ෙන්්න 

්කල්ෙ නාකි මනමාේයක්ට කැමති ෙ කියෙ..." 

 

"කිව්ව කියෙ හිතාෙනිං මං උඹට..." 

 

"හා්කා... මං හිතාෙන්නං... ්ේ... තමු්ස ්ේ සතියත් ඔ්හම ඉන්නව... ්ේ 

සති්ය ගිහිං මං ම තමු්ස්ෙ මඟුෙ කතා කරන්නං... තමු්ස පාඩු්ව 

ඉන්නව්කෝ..." 

 

"්කා්හාමත් මට ්ේ සති්ය එන්න ්වන එකක් නෑ ෙං..." 

 

"හරි හරි... හැෙැයි ඉතිං අපි ්ේ ්ෙන සප් එක අයියේඩිෙටත් මතක තියා 

ෙන්න ්වයි පසසට ඈ..." 

 

"ආ... ඒකයි මූ ්ේ ස්ව්ච්ඡා්වන් ම ම්ෙ මඟුෙ කතා කරන්න යන්්න... හරි 

හරි. උ්ේ මඟුෙ ්කා්හාමත් මං කරෙ ්ෙනව. ෙය ්නාවී ඉඳහං..." 

 

"එෙ එෙ... එ්හනං ්ෆෝන්්නක තිබ්ො... මං මඟුෙ කතා කරෙ ම ෙන්නං 

තමු්සට ආ්ය ම..." 

 

සහශ්ර එ්හේම ම දුරකතන ඇමතුම විසන්ධි කරෙ අනික් පැත්තට 
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ආ්යමත් ඇමතුමක් ෙත්්ත තරුෂිට. 

 

"ආ... ්හ්ෙෝ මැටි පූි... ්ෙෙර ්න් ඉන්්න...?" 

 

"්මානවෙ හ්ෙෝ ඔය නං... මැටි වසසා... ්ෙෙර නැතුව ්කා්හ යන්න ෙ අ්න් 

මං... ්ෙෙර තමා ඉන්්න..." 

 

"ඇයි ය්කෝ දීෙයක් එ්හම යන්න වයස හරි්න ෙැං... පෙයං්කා..." 

 

"ඇයි ෙැං මාව පන්නෙන්න ෙ ඕන ඔයාෙට...?" 

 

්කල්ෙත් හඬ ්පාඩ්ඩක් ඇඬුේෙර කරෙ අහනව. ඒකට නේ ඒ පාර 

්කාල්ෙටත් ්පාඩ්ඩක් හිතට හරි නැති ෙතියක් ෙැනුණා. 

 

"අ්ඩ් පිසසු ෙ ෙං... විකාර කි්යෝනව්න උඹ..." 

 

"හරි හරි... මං විහිළුවට එ්හම ඇහු්ව අ්න්... ඉතිං කියන්න්කා... ඇයි 

ෙත්්ත...? ්ේ සති්යවත් එනව ෙ ඔයා...?" 

 

"ේේේ... ්ේ ඔතන තව කවුරු හරි ඉන්නවනං ්ශ්ප් එ්ක් ්පාඩ්ඩක් 

පැත්තකට එනව්කා... ්පාඩි ්ෙයක් කියන්න ති්යනව..." 

 

තරුෂිත් හීන් සීරු්ව කතා්වන් කතා්වන් කට්ටටිය මඟ ඇරෙ පැත්තකට 

යනව. 

 

"ේේේ... ෙැං හරි... කියන්න්කා ඉතිං ඔයා්ෙ රහස ෙැං... ්කල්්ෙක්වත් ්සට්ට 

උනා ෙ...?" 

 

්කල්ෙත් හිනා ්වවී අහනව. 

 

"ම්ෙ ්කල්ෙ ෙැන පස්ස කියන්නං්කා උඹට... ෙැනට ්වන ්කල්්ෙක් 

ෙැන. උඹටයි මටයි තමා කපුකම කරන්න ්වන්්න..." 

 

"ඒ කාට ෙ හ්ෙෝ ඒ...?" 
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"අ්ප් මහ එකාට තමා ෙං... ෙැං අවුරුදු ්ෙකක් විතර තිස්ස ඒකා ්ේ මඟුෙ 

හි්ත් තියං ඉන්්න... මං ඉතිං කපුකම කරන්න කියෙ ෙැලු්ව මල්ලිේෙ 

යුතුකේ්න ඕව..." 

 

"හැෙෑව හැෙෑව... විශ්වයියා මාරයි්න හ්ෙෝ... අවුරුදු ොණක් මක් කරනව ෙ 

ඕක හි්ත් තියං... ්ේ... ්හමීට ඉතිං ඊට පස්ස නංගිෙ ෙැනත් ෙෙන්න ඕන 

අයියෙ ඈ..." 

 

"ේේේ ේේේ... උඹටත් ෙැං මඟුෙක් තමා අඩු... ්ේ... අ්ප් අයිය කාට හරි 

කැමතියි කියෙ තමු්සට හිතිෙ නැද්දෙ...?" 

 

ඒ පාර සහශ්ර තරුෂි්ෙන් ප්රශ්නයක් අහනව. 

 

"ේේේ... අයිය ඉතිං වැඩිය ්ෙෙරත් නෑ්න හ්ෙෝ... ඉන්න ්වොවට ඉතිං එයා 

හීනියට හීනියට ෙයින් ොන්්න අ්ප් නූඩියට තමා... ්ේ... විහිළුවටවත් මං 

කිව්ව කියෙ එ්හම එයාට කියන්්නපා ඈ..." 

 

"අඩ්ඩඩ්්ඩ්... ඒමත් එකක් ෙ...? එ්හනං හරි ය්කෝ... ඒක තමා අපි කතා 

කරන්න යන මඟුෙ..." 

 

"්පාඩ්ඩයි්ය...!" 

 

්කල්ේෙ කටහ්ේ තිබ්්ෙ පුදුමයත් එක්ක මුහු්වච්චි සවරයක්. 

 

"ේේේ... ්කල්ෙ මුකුත් කියෙ නැද්දෙ එ්හම අයිය ෙැන...?" 

 

"එ්හම කියයි ෙ හ්ෙෝ ඉතිං මා එක්ක... ්කාච්චරවත් විශ්වයිය්ෙ ගුණනං 

වයනව... ඔක්්කාටම වඩා ්හන ්ෙෞරවයක් ඒකි්ෙ ති්යන්්න 

්ොක්කයිය ෙැන..." 

 

"එ්හනං අපි ්පරළමු ෙව් එ්හකට... අයියනං ්කල්ෙට ්ොක්්කන් ම ෙව්... 

උඹෙ ්පාඩි හින්ෙයි ්මච්චර කල් ්නාකිය ්නාකිය හිටි්ය... අනික ්ෙෙරට 

කියන්න කලිං ඌට ෙැනෙන්න ඕනලු ්කල්ෙ ඌට ිරාවට ම කැමති ෙ කියෙ... 
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ඒක ෙැනෙන්න වැ්ඩ් උඹ අ්ත් තමා ති්යන්්න... වැ්ඩ් ්ොඩනං මං ්ේ 

සති්ය ඇවිත් අේමෙ එක්ක මඟුෙ කතා කරනව..." 

 

"ඔයානං මාරයි ඈ... මාත්නං උඩින් ම කැමතියි ්කල්ෙ අ්ප ම නෑන 

්වනවට... නෑ්නක් ්න්ේ ඉතිං ඒකි මට ෙැං ම්ෙම ස්හෝෙරියක්්න..." 

 

"එ්හනං ්කල්ෙ කැමති කර්ෙන මට ්කෝල්්ෙකක් ියං ඈ... ෙැන් ඕක කට්ට 

කරෙ පෙයං... කට්ටටිය ෙෙයි උඹ කා එක්ක ෙ හැටට හැ්ට්ට මල් කඩන්්න 

කියො..." 

 

"හරී... බුදු සරණයි..." 

 

"බුදු සරණයි..." 

 

්කල්ෙ ඇමතුම විසන්ධි කරෙ නූඩිව ්හායා්ෙන ගි්ේ පුදුම සතුටකින්. ඒ 

වුණාට ්ේ හිසියට ්කල්ෙට ඕක කියන්න ෙෑ්න. ඒ හින්ො රෑට ඇ්ේි ම 

්කල්ේෙන් ්ේ ෙැන අහනව කියෙ තරුෂි හිතුවා. 
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"්කල්්ෙ..." 

 

"ේේේ..." 

 

නූඩියි, තරුෂියි හිටි්ය පුංචේමේෙ ්ේ ඉසසරහ ෙංකුව උඩ. 

 

"අපි ්ම්හට ඇවිල්ො අවුරුදු ්ෙකකුත් ඉවරයි ෙැං..." 

 

තරුෂි එ්හම කියද්දි නූඩි්ෙ හිතත් ්ව්ේයන් ආපසසට දුව්ෙන යනවා. 
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"ඒ අවුරුදු ්ෙකට ජීවි්ත් එ්හේ පිටිේම ්වනස උනා... මුල් අවුරුද්දෙ පුරානං 

වැඩිපුර ම තිබ්්ෙ ප්රශ්න..." 

 

"හා්පෝ... කියෙ වැඩක් නෑ ඒකනං... අර උඹේෙ විරාජ්කාරය මතක් ්වද්දි 

ම්ෙ ඇඟත් එක්ක හීතෙ ්වනව තාමත්..." 

 

"වැරැද්දෙට වැඩි ආයුෂ නෑ්න ්කල්්ෙ... තාත්ත ඊළඟ ඡන්්ෙං පරාෙ උනත් 

හරි මිනිහ්ෙ රැස ෙැසසා... පැරිො මාස ොණක් යද්දි ඒ මනුසසය 

මැරුණත් එක්ක්න..." 

 

"මිනි්හක් මැරුණට ්හාඳයි කිය්නක ්හාඳ නෑ... ඒ උනාට අපට 

විරාජය්ෙං ආ්ය කරෙරයක් ්නාවු්ණ ඒ යකා්ෙ තාත්ත පැරදුණ 

එකටයි... තාත්ත්ෙ මර්ණටයි පිං ිද්දධ ්වන්න..." 

 

"ඒකනං ඇත්ත ෙං... නැත්තං ඒ මිනිහ අපට තව ්මානවයිං ්මානව කරයි ෙ 

මන්ො..." 

 

නූඩි ්ොකු හුසමක් ්හළෙ හිත සැහැල්ලු කර ෙන්නව. 

 

"්කල්්ෙ..." 

 

"ේේේ..." 

 

"මට අහන්න ්ෙයක් ති්යනව උ්ඹං..." 

 

"ම්ෙං...?" 

 

"ේේේ..." 

 

"්වනෙත් ඉතිං උඹ ම්ෙං අහ්න්ව ඇහු්ව අවසර අරංයැ... අහපං ඉතිං..." 

 

"ේේේ... උඹ අ්ප් ්ොක්කයිය ෙැන ්මා්කෝ හිතන්්න...?" 

 

"්මානව හිතන්න ෙ ෙං... අයි්යක් ්න්ේ මටනං උඹේෙ ්ොක්කයියා 
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්ෙයි්යක්... ඇයි උඹ එ්හම අහන්්න...?" 

 

"අයිය ෙඳින්නලු ෙං යන්්න... ඒකයි..." 

 

තරුෂි එ්හම කිව්්ව ්කල්ේෙ ප්රතිචා්ර ්මාන ව්ේ එකක් ්වයි ෙ 

කියෙ ෙොෙන්න. ඒත් එ්හමයි කියෙ කියන්න තරේ ්ොකු ්වනසක් 

්කල්ේෙන් තරුෂි ෙැක්්ක නෑ. 

 

"අ්න්... ්කාච්චර ්හාඳ ෙ ෙං... ආසයි අහන්නත්... අයිය ව්ේ ම අක්ක 

්ක්නක් උ්නාත් ්හාඳයි එයා..." 

 

"ඒ කියන්්න...?" 

 

"උඹේෙ ්ොක්කයිය පිසසු කි්යව්වට ්හන නිමිච්ච චරිතයක් මට ෙැ්නන 

විිහටනං... ්පාඩ්ඩයිය ව්ේ ්න්ේ. කිි කෙෙෙයක් නෑ... ඉතිං එයාට හරි 

යන්්නත් එ්හම ්ක්නක් තමයි..." 

 

"ඒ උනාට ඉතිං අපිට හරි යන ්කනා අයියට හරි යයි ෙ ෙන්නෑ්න ෙං..." 

 

"ඒකනං ඇත්ත ඉතිං... අපි අයිය ෙැන එ්හම හිතුවට අයිය ්කා්හාම 

හිතනව ෙ කියෙ අයිය ම තමයි්න හරියට ම ෙන්්න... හැෙැයි ්ොක්කයිය 

කෙේල්ට තීරණ ෙන්න ්ක්නක් ්න්මයි... ්මතනිත් එයා හරි ම 

තීරණයක් අරං ඇති අනිවාේ්යං..." 

 

"ේේේ..." 

 

"ඒක්න ඔය තීර්ේ ෙන්න ්මච්චර කල් ෙන්න ඇත්්තත්... නැත්තං 

ෙවසක් අර පුංචේමටත් කිව්්ව කැේපස කා්ෙ ඕන තරං ්කල්්ො එයාව 

ෙැ්ල් ොෙන්න ආවයි කියෙත්..." 

 

නූඩි එ්හම කියෙ හිනා්වනව ඒ පාර. 

 

"්ොක්කයිය ෙැඳෙ එ්හම පිංචි උ්නාත් අපට තමා පාළු..." 
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"එ්හ කිව්්ව...?" 

 

තරුෂි අහන්්න නූඩි්ෙ ඇස ්ෙක ිහා ම ෙෝෙන. ්කල්ෙ ්නාකියන 

්ෙෝභකමක් ්ොක්කයිය ෙැන ්කල්ේෙ හි්තත් ති්යනව ව්ේ කියෙ 

්කල්ෙටත් ඒ ්වෝව හි්තනව. 

 

"අයිය ඉතිං ්කාළඹ ම හිටියත් පාළු හිටින්න ෙැනටත් අයිය අපිත් එක්ක 

්ම්හ ඉන්නවයැ ෙං... උඹත් මාර කතා කියන්්න..." 

 

"ඒකත් ඇත්ත... මටත් පිසසු ්න්ෙ ෙං...?" 

 

නූඩි ඒ පාර තරුෂි්ෙ මූණට එබිෙ අහනව. තරුෂිටත් හිනා. 

 

"නෑ ෙං..." 

 

නූඩි ආ්යමත් ්මානව්ෙෝ කියන්න හෙනව. තරුෂි මුකුත් ම ්නාකිය ්කල්ෙ 

ිහා ෙෝෙන නිවිහැනහිල්්ෙ අහ්ෙන ම ඉන්නව. 

 

"ෙැං ඉතිං අයිය සති අන්්තක හරි එයි කියෙ අ්ප් හි්ත් 

ෙෝපා්රාත්තුවක් ති්යනව්න... ඒ උනාට ඉතිං ෙැඳෙ ගියාම එ්හම එයි 

කියෙ අපට ෙෙං ඉන්නත් ෙෑ්න..." 

 

"ඒ කියන්්න උඹ හැම සති අන්්තක ම ්ොක්කයිය එයි කියෙ ෙ ෙෙං 

ඉන්්න...?" 

 

නූඩිට තමන් කියපුව්ය ෙරපතෙකම ්ත්්රන්න ෙත්්ත තරුෂි එ්හම 

ප්රශ්නයක් අහපුවහම. 

 

"න්... නෑ... ෙං ඉතිං... ්කා්හාමටත් අපි ෙෙං ඉන්නව්න්..." 

 

"ේේේ ේේේ..." 

 

තරුෂිත් ්කල්ෙව තවත් අමාරු්ව ොන්න ගි්ේ නෑ. 
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"්ොක්කයිය අවුරුදු ්ෙකක් තිස්ස ්කල්්ෙක් ෙැන හිතනවලු 

නූඩි්යා...ඒත් තාම අහෙ නෑ... ්කල්ෙ ෙෑ කිව්්වාත් හිතට අවුල්ලු..." 

 

"පිසසු අ්න් ්ොක්කයියටනං... ්මාන ජාති්ය ්කල්්ෙක් ෙ අ්න් එයාට 

අකමැති ්වන්්න... එ්හනං ඉතිං තණ්කාළ කන රට හරකියක් ම ්වන්න 

ඕන... පින නෑ එ්හම ්කාල්්ෙක්්ෙං ආේේ ෙෙන්න..." 

 

"අේ්මෝ ්ේකි..." 

 

තරුෂි ඒ පාර ෙක ෙක ොෙ හිනා්වනව. 

 

"ඉතිං ්ොරු ෙ ය්කෝ මං කියන්්න...?" 

 

නූඩිත් නළෙ රැලි කර්ෙන තරුෂි්ෙන් අහනව. 

 

"නෑ නෑ හරි... ්තෝ ෙැං ්ෙල්ෙ මුෙට ම අහු්වො ඉන්්න..." 

 

"්මාකක්... ම්ෙ ්මානවෙ ්ෙල්ෙ මුෙට ම අහු්වො ති්යන්්න...?" 

 

්ෙල්ෙත් අත ෙො ම නූඩි අහද්දි තරුෂිට තවත් හිනා. 

 

"ේේහු... අහපං්කා... උඹ තමයි අවුරුදු ්ෙකක් විතර තිස්ස අ්ප් 

්ොක්කයිය්ෙ හි්ත් ඉන්න ්කල්ෙ..." 

 

තරුෂි එ්හම කියද්දි නූඩි්ෙ හෙව්ත් ෙැසම එක පාරට ම නැවතුණා ව්ේ 

හැඟීමක් නූඩිට ෙැ්නන්්න. 

 

"අ්න්... ෙරාෙන්න පුළුවං තර්ම විහිළු කරහං ්කල්්ෙ... මං කවුෙ... 

්ොක්කයිය කවුෙ...?" 

 

"විහිළුවක් ්න්මයි ්කල්්ෙ ්ේක... මං උඹත් එක්ක එ්හම විහිළුවක් 

කරන්නෑ කියෙ උඹ ම ්හාඳට ම ෙන්නව්න්... උඹ කැමතිනං අයිය ්ෙෙරිං 

අහයි..." 
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"අ්න්... පිසසු ෙ ්කල්්ෙ උඹට...? අයිය ්හාඳ වැෙෙත් විිහට කැේපස ගිහිං 

උපාධියකුත් ෙත්ත මනුසස්යක්... මං ෙැන හිතපං... ඕ ්ෙවලුත් ්ෆේල් ්වච්ච 

මැටි හරකියක්්න ෙං මං..." 

 

"අ්න් පෙයං... මැටි හරකියක් ෙ ෙැං උඹ... අයියට උපාධියක් තිබ්ෙට අයියටත් 

්ජාබ්්ෙකක් ්ෙන්න පුළුවං තරං තැනක්න අෙ උඹ ඉන්්න..." 

 

"ඒත් ්ොක්කයිය හින්ෙ ම තමා..." 

 

නූඩි ඇ්හන නෑ්හන ොණට ්කාඳුරනව. 

 

"ඉතිං එ්හනං එච්චර එ්හම කරපු අ්ප් ්ොක්කයියට උඹ ෙෑ කියනව ෙ...?" 

 

"අ්න් මාව අසරණ කරන්්නපා ෙං තරු්වා... අයිය ්කා්හාම හිතුවත් 

පුංචේමෙ ොප්පෙ ්කා්හාමටවත් කැමති ්වයි ෙ ්ේවට...? අ්ප් ්ේ 

ති්යන ෙැඳීමත් නැති්වන එකක් ්වන්්න අන්ති්ේ..." 

 

"උඹට පිසසු... අ්ප් පුංචේම උඹ ඔය හිතන ජාති්ය ්න්මයි... උඹ 

්ොක්කයියට ආේේ ෙ නැද්දෙ කියෙ විතරක් මට කියහං්කා..." 

 

"ආේරයි ෙං ආේරයි... උඹෙට ්නාකිව්වට මාත් ්ොක්කයියට ආේරයි 

මටත් වඩා... ඒ උනාට අ්න් ්කල්්ෙ මං හින්ෙ එයාට ්ෙෙර අයවත් නැති 

කරන්න එපා..." 

 

නූඩි කියන්්න ඇස ්ෙක පුරා ම කඳුළු පුරව්ෙන. තරුෂිත් ්කල්ෙට ළං 

්වො ්කල්ේෙ අත් ්ෙකින් ම අල්ෙෙත්තා. 

 

"ඒ ෙැන අයියෙ ෙොෙනියි... පුංචේමෙ පැන්නු්වාත් යමං...මාත් ්කා්හ 

ගියත් එනව උඹත් එක්ක... ජීවි්ත් අන්්තට ම වැටිෙත් නැඟිට්ටට අපට ෙැං 

්මානවට ෙ ්කල්්ෙ මූණ්ෙන්න ෙැරි... ෙය නැතුව හිටහං... හැම්ද්දම 

්හාඳින් ිද්දධ ්වයි..." 

 

එ්හම කියෙ ෙංකු්වන් නැඟිටින තරුෂි ්කල්ෙවත් ඇෙෙ අරන් 
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නැඟිට්ටටව්ෙන, පිටිපස්සන් අතකුත් ොො තුරුල් කර්ෙන ම ්ේ ඇතුළට 

යනව. 

 

 

 

 

 

                                                             40 

 

"්කල්්ෙ..." 

 

නිොෙන්න ඇඳට ්ොඩ්වො විනාඩි පහක් ව්ේ ්ේවද්දි නූඩිට අඳුර 

මැද්ද්ෙන් ම තරුෂි්ෙ කටහඬ ඇ්හනව. 

 

"ේේේ..." 

 

"අහ්ෙන ෙ ඉන්්න උඹ...?" 

 

"ේේේ... කියහං..." 

 

"මං ටික ෙවසක ඉඳන් ්ෙයක් කියන්න හිටි්ය උඹට... ඒත් හරියට ්වොවක් 

හේබුන්නෑ..." 

 

"්මාකද්දෙ ්කල්්ෙ...?" 

 

"අපිත් එක්ක ම මහ පාන්ෙර ඉඳන් නැඟිට්ෙන අේමෙත් ඉවරයක් නැතුව 

නැ්හනව... අපි තව ්ෙෝේයක් ්ෙන්්නක් වැඩට අරන් හුරු කරෙත්්තාත් 

්මාකෙ...?" 

 

"මාත්නේ හැමොම ඕක කල්පනා කරනව ්කල්්ෙ... වයස ්ක්නක් ම 

නැතුව ටිකක් තරුණ ්කල්්ෙක් ්ෙන්්නක් ්හායා්ෙන පුරුදු කරෙන්න 
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තිබ්ෙනේ ඇත්තට ම ්හාඳයි... අේමට අපිට අ්ප් විිහට හෙෙ පුරුදු කරවෙ 

ෙන්න පුළුවන්්න..." 

 

"ේේේ... එ්හමයි කියෙත් ආපු ෙමන් හැම්ද්දම කියෙ දීෙ වැඩකුත් නෑ... ිෙට 

ම අපි එක්ක ඉඳියි ෙ... විශ්වාසවන්ත ෙ කියෙත් ෙෙෙ ඉන්න එපැයි..." 

 

"අන්න ඒක තමා ෙං ති්යන ්ොකු ම ප්රශ්්න..." 

 

"ේේේ... ්හට ්ොක්කයියත් එනවලු... අපි අයිය්ෙනුත් අහෙ ෙෙමු ්මාකෙ 

කරන්්න කියෙ... ්පාඩ්ඩයිය මඟුෙ කතා කරා ෙ ෙන්නෑ උඹේෙ... මිනිහ 

මුකුත් ම කිව්්ව නෑ ඊට පස්ස මට ඒ ෙැන..." 

 

"අ්න් ඕව අමතක කරපන් ්කල්්ෙ... පුංචේමෙ කීයටවත් ඕකට කැමති 

්වන්නෑ... සීයට ොහක් විශ්වාසයි මට ඒක... ඒකයි අයියත් ආ්ය ආ්ය උඹ 

එක්ක ඒ ෙැන කතා කරන්න නැතුවැත්්ත..." 

 

්කල්ෙ එ්හම කිව්වට කියන්්න හිතකින් ්න්මයි, හරි දුක්ෙර හඬකින් 

කියෙ තරුෂිට හි්තනව. ඒත් ්කල්ෙත් එතනින් එහාට ඒ ෙැන ්මානවත් 

කියන්නවත්, නූඩි්ෙ හිත හෙන්නවත් ගි්ය නෑ. ්කල්ේෙ හිතට තව තවත් 

ෙෝපා්රාත්තු ඇති කරෙ හිසි්යවත් පුංචේමෙ ්ේකට අකැමති ්වො 

තිබ්්ොත් එ්හම, ඒක ්ොකු පවක් කියෙ තරුෂිට හිතුණා. 

 

"තරූ..." 

 

"ේේේ..." 

 

"අපට හැමොමත් ්ම්හම ්ම්හට ්වො ඉන්න ෙෑ ්න්ෙ ්කල්්ෙ...?" 

 

"මට ්ත්්රන්නෑ ්කල්්ෙ උඹ කියන ්ද්ද..." 

 

"අපිට හැමොමත් ්ම්හම පුංචේමේෙ ්ෙෙරට ්වො ඉන්න ෙෑ්න 

්කල්්ෙ... බිසනස එක ෙැන් අ්ප් ්මතන ෙව ඇත්ත. ඒත්... අපි අපටයි කියෙ 

තැනක් හොෙන්නත් ඕන ්න්ෙ...? කුලී ්ෙව ්ෙවත් හැමොම අනුන්්ෙ 

තැන්වෙ වැටිෙ ඉන්න ෙෑ්න ්කල්්ෙ..." 
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"ඒකනේ එ්හම තමයි... බිසනස එක ්නා්වන්න මන්නේ අෙටත් ආස අ්ප් 

ේේ ජීවි්ත්ට ෙං... හරි නිසකෙංකයි ඒ ජීවි්ත්... වත්තට එළි පහළියට 

ෙැහැෙ හුසමක් ෙත්තත් මුළු ජීවි්ත් ම පි්රනව..." 

 

"්නාකිව්වට ඒ ජීවි්ත් මතක් කර කර මාත් තාම හූල්ෙනව ෙං... ්හට අයිය 

ආපුවාම පුළුවන්නේ අපි ඒ පැත්්ත රවුමක් ොෙ එමු... කැෙෑ ්වො ඇති ෙැන් 

අ්ප් ්ෙවල්... ගි්ය නෑ්න ෙැන් අපි මාස ොනකින්... අේමෙ වුණත් හරි 

ආසයි ෙවසකට හරි ගිහින් එන්න..." 

 

"ේේේ... අයිය ආවම අපි කතා කරෙ ෙෙමු... නැත්තං වාහනයක් කතා 

කර්ෙන හරි අපි ගිහින් එමු ෙං... පන්සෙටත් ගිහින්... ඇල්්ෙන් නාෙ 

එ්හම..." 

 

"අ්න් හා ෙං... ෙවල් වැඩ ටික ඉවර කරෙ හවස අ්ත් ගිහින් එමු අපි... 

අනිද්දෙත් නිවාඩු එක්න ඉරිො..." 

 

"ේේේ... මැ්සජ් එකක් ොමු ෙ තනූජක්කටත් පුළුවන්නේ එන්නයි කියෙ..." 

 

"අන්න මරු... කට්ටටිය ම එක්ක ගිහින් එමු... කා්ෙකින් ්කා්හවත් ගි්යත් 

නෑ්න... ොමන්ට්ට්ට්ක් වැ්ඩ් විතර්න ්හට... වික්රමිංහ සේේෙ 

කට්ටටියටත් නිවාඩු කිව්ව්න..." 

 

"ේේේ..." 

 

ඒ ෙමන් ම අමතක ්වන්න කලින් නූඩි තනූජට ්කටි පණිවිඩයක් තිබ්ො. 

 

"අේ්මෝ... මැ්රන්නෑ උඹෙනේ... මාත් ්ේ ්ෆෝන්්නක ෙත්්ත ්හට මං ඔය 

පැත්්ත එනව කියෙ කියන්න..." 

 

හැ්රන තැපෑ්ෙන් ම ඒ ්කටි පණිවි්ඩ්ට තනූජ්ෙන් උත්ත්ේකුත් 

ෙැබුණා. 

 

"හවස ්වනකල් ම ඉන්න ෙෙන් එන්න... නැත්නේ ්හට ්ම්හ ඉඳෙ ම 
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යන්න ෙෙන් එන්න..." 

 

නූඩි තනූජට තවත් ්කටි පණිවිඩයක් තිබ්ො. 

 

"තනූජක්කා ්කා්හාමටත් ්හට එන්නලු හිටි්ය..." 

 

"ආ... එ්හනේ ඒකත් හරි්න්... කා්ෙකට පස්ස නිවාඩුවක්... ්පාඩ්ඩයියත් 

ආවනේ තමා මරු..." 

 

"ේේේ... ඒ යකා ඉතින් එන්්න ම නෑ්න ෙැන්... ගිය සති්යත් ආව්න... 

කියන්න ෙෑ ඒ හින්ෙ..." 

 

තරුෂි අන්තිම වචන කිහිපය කියන්කාටත් නූඩිට නින්ෙ ගිහිල්ො. 

්කල්ේෙන් ප්රතිචාරයක් ්නාවුණු තැන තරුෂිත් එ්හේම ම ඇස ්ෙක 

පියාෙත්තා. 
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"්පාඩ්ඩයියා...! ඔයා ්කායි ්ව්ල් ෙ ආ්ව හ්ෙෝ...?" 

 

"මට ්කායි ්ව්ල් එන්න ෙැයි ෙ ෙං...? මං ්න්ේ ආං ්ොකු තැනත් ආව 

පාන්ෙර ම..." 

 

"ඇත්තට ම...? අ්න් මරු්න හ්ෙෝ... අපි ්ෙන්න ඊ්ය කතා වු්ේ අෙ අ්ප් 

ෙම පැත්්ත රවුමක් එ්හම ොෙ කරෙ ඇල්්ෙන් නාෙ එ්හම එමු කියෙ..." 

 

"ඒකනේ මරු අයිඩියා එක... හැෙැයි අෙ පුළුවන් ්වයි ෙ කියෙනේ ෂුවේ නෑ..." 

 

"අයි්යෝ... ඇයි ඒ...?" 
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ඒ පාර තරුෂි නහ්යන් අඬනව. නූඩිය්ෙ මූණත් කළු ්වො. 

 

"ආ්පෝ... කුණු ්වච්චි ්ොඩං ්ෙඩි ්ෙකක් ව්ේ උඹේෙ මූණු... ්පාඩ්ඩක් 

හිනා්වො හිටහල්ේකා උ්ද්දටවත්..." 

 

"හා්කා... ඇයි අෙ යන්න ෂුවේ නැත්්ත...?" 

 

"අෙ ටිකක් බිසී ෙවසක් හ්ෙෝ ඒකයි... ෙන්නැද්දෙ ඉතින්... අපි ෙැන් ්හන බිසී 

පීපල්ේන..." 

 

"අ්න් ඔයා්ෙ ඉංේරීි... ්මා්කෝ මනමාලියක්වත් එනව ෙ අෙ ඔයා 

ෙෙන්න...?" 

 

"ේේේ... මනමාලි්යකුත් එනව... තව උඹව ෙෙන්න මනමාේයකුත් 

්ෙන්නන්න ඉන්්න අෙ... ඒකයි..." 

 

"එ්හනේ ඔන්න ඔ්හ ඌවත් එක්කර්ෙන ම යං අ්න්... එත්කාට හරි..." 

 

"ෙෙමු්කා ෙෙමු්කෝ... මං ය්නෝ... වැඩ ති්යනව වැඩ..." 

 

"වැ්ඩ්මයි..." 

 

තරුෂිත් එ්හම කියෙ ෙසස්ෙන ම නූඩිත් එක්ක කෑම උයන පැත්තට ගියා. 

අේම මහන්ි ්වනව ෙකිද්දි ්කල්්ො ්ෙන්නට ම දුකයි. ඒත් ්කාච්චර 

වි්ව්්කන් ඉන්න කියෙ කිව්වත් අේම ඒ ්ද්දවල් කනකට ෙන්්නත් නෑ. 

හැ්මෝට ම කලින් නැඟිටෙ ෙව්ස වැඩ පටන් ෙන්්නත් අේමා. 

 

"්මාන මහන්ියද්දෙ ්කල්්ෙ මට...? මුකුත් ්නාකර උන්්නාත් තමා අපි 

්ෙඩ ්වන්්න ඕං..." 

 

වි්ව්්කන් ඉන්නයි කිව්වම ඉතින් ඕක තමයි හැමොම අේම්ෙ උත්ත්ේ 

වු්ේ. 

 

"නංගිො... ්ම්හ වැඩ ටික ්පාඩ්ඩක් පිළි්වෙ කරෙ ෙහය ව්ේ ්වද්දි 

sinhalaebooks.com



 

 

්ෙන්නට ම ්පාඩ්ඩක් එන්න කියෙ අේම කියන්න කිව්වා... මං ගියා... මතක් 

කරෙ ව්රල්ෙ ඈ... නැත්තං මාව මරන් කයි පණිවි්ඩ් කිව්්ව නෑ කියෙ... 

අේමත් ්කා්හෙ මන්ෙ ගියා ෙැන්... එද්දි ඒ ්වොව ්වයි..." 

 

සහශ්ර ඒ ටික විතරක් කියෙ තව තප්පරයක්වත් ්නා ඉඳ එතනින් යන්න 

ගියා. ්කල්්ො ්ෙන්න මූණට මූණ ෙොෙත්්ත පුංචේමා ්මානවට එයාව 

හේ්ෙන්න කිව්ව ෙ කියෙ හිතාෙන්න ෙැරුව. 

 

"අ්න් මටනං ෙයයි ්කල්්ෙ... ්පාඩ්ඩයිය ්ොක්කයිය ෙැන මුකුත් 

පුංචේමෙට කියෙ ෙ ෙන්නෑ... ෙනියි ෙ ්කල්්ෙ මට...?" 

 

නූඩි ්හාඳ හැටියට ෙය්වො රහින් රහින් ව්ේ තරුෂි්ෙන් අහන්්න 

අේමට ඇ්හයි කියෙ ේයන්. 

 

"අ්න් පිසසු ෙ ෙං... අහවල් එ්හකට ෙනින්නයැ එ්හම... අනික ෙයිනවනේ 

කිව්ව සැණිං මළ පැනෙ ්හායං ඇවිත් ෙැන්ෙන ෙැන්ෙන යනව මිසක් 

්ම්හම ්වොවක් දීෙ ්ෙට ්ෙන්න්ෙන ෙනියියැ... අනික අයියෙත් ඉන්න 

ෙව්ස..." 

 

නූඩි්ෙ හිත හෙන්න හිතාන තරුෂි එ්හම කිව්වට තරුෂි්ෙ හි්තත් 

ති්යන්්න ඇත්තට ම ෙයක්. 

 

"ඒක ම තමයි ්කල්්ෙ මට ෙය... අයියටත් එක්ක ම ෙැන්්නාත් එ්හම..." 

 

"ඇයි...? ෙනින්න අපි කාටවත් වැරැද්දෙක් කරෙැයි... ඔච්චර අහිංසක 

්වන්්නපා ෙං... උඹ ෙැන් ෙක්ෂපති ව්යාපාරිකාවක්... ්කාන්ෙ ්කලින් තියන් 

ෙය නැතුව ඉඳපන්... අනික මතක තියාෙනිං. ්ේ ්වෝව පුංචේමෙ උඹට 

්මානව කියන්න ආවත් මං ඉන්්න උඹත් එක්ක උ්ේ පැත්්ත..." 

 

තරුෂි්ෙ ඒ වචනවලින් නේ ්කල්ේෙ හිත සෑ්හන්න හැදුණා. 

 

"තනූජක්කත් ඉක්මනට ආවනේ ්හාඳයි ෙං..." 

 

"ආවනේ නං ්හාඳයි තමා... ඒ වුණාට අෙ එද්දි ්පාඩ්ඩක් ෙවල් ්වයි 
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කිව්ව්න්... වැ්ඩ් කියන්්න මුකුත් අහෙන්න විිහක් නෑ... උ්ද්ද ඉඳන් 

්ොක්කයියත් අතුරුෙහන්..." 

 

"අ්න්... අයියටත් මුකුත් කියෙ ෙ ෙන්නෑ පුංචේම එ්හනං..." 

 

"අ්න් ්ේ... හැම එකට ම නා්හන් අඬන් ්හාටු ්පරන්නැතුව හිටු... පුංචේම 

ෙැන්නම අඬන්න කරන්න තරේ ේෙක්යැ ්ොක්කයියා..." 

 

ඒ කතාවටනේ ්කල්ෙට හීනියට ව්ේ හිනාවක් ගියා. 

 

"ආන්න එ්හම හිටපං හිනා්වො..." 

 

තරුෂිත් නූඩි එක්ක ම හිනා්වන ෙමන් කිව්වා. 

 

කෑම උයන වැඩවෙට, ්ෙනියන කෑම පිළි්වෙක් කරන වැඩවෙට එ්හට 

්ම්හට පැන පැන හිටියට, ඒ අස්ස ්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ම හිත්වෙ වැඩ 

ක්ේ ්පාඩ්ඩයිය ෙහයට විතර පුංචේමව මුණෙැ්හන්න කියන්න ඇත්්ත 

්මානවට ෙ කියන කතන්ේේ. ඒ හින්ෙ ම ්කල්්ො ්ෙන්නට ්වොව යනව 

්ත්රු්ණත් නැති තරේ. 

 

"අනුො... මං ්පාඩ්ඩක් නංගිව හේ්ෙන්න ්ෙට ගිහින් එන්න යනව... 

එනකල් ්මතන වැඩ ටික ්පාඩ්ඩක් ෙෙමු පරිසසමට..." 

 

"හරි ්නෝනා..." 

 

අනුො කියන්්න රසැඹුෙ ්ක්ටේස ආයතන්ය ්ෝහාම විශ්වාසවන්ත 

්සවිකාවක්. නූඩිේෙ අේම ්කාච්චර එපා කියෙ කිව්වත් අනුො නූඩිේෙ 

අේමට කතා ක්ේ ම '්නෝනා' කියෙ. ්කා්හාම හරි අේමා අනුෙට කියපු 

කතාව ්කල්්ො ්ෙන්නටත් ඇහුණා. 

 

"අ්න් ්කල්්ෙ... ෙහයයි ්වොව... ඒ කියන්්න පුංචේමා අ්ප් අේමටත් 

එන්න කියෙ... අ්න් ම්ෙ පපුව ඩේ ඩේ ොනව ්කල්්ෙ... මටනේ ෙැන්නත් 

කමක් නෑ... ඒත් ම්ෙ අේමට... අ්න් ්කල්්ෙ... මට ෙයයි ්කල්්ෙ..." 
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"උඹටනං පිසසු... ව්රන්්කා ඉස්සල්ෙ ම ්මාකද්දෙ පුංචේම කියන්න 

යන්්න ්මාකද්දෙ කියෙ ෙෙන්න... ඊට පස්ස ෙැරියැ ඉතුරු හරිය 

ෙොෙන්න..." 

 

තරුෂි ්කල්්ේෙත් අතින් ඇේෙන ම චේඩි රැජින ව්ේ ඉසසර වුණා. 

නූඩිත් ොට ොට ්කල්ෙ පස්සන් ගියා. කුසිය පැත්්තන් ම ්ෙට ඇතුළු 

වුණත් කුසි්ය කවුරුවත් ම ්ප්න්න හිටි්ය නෑ. ඒ හින්ෙ කෑම කාම්ේට 

රිංෙපු ්කල්්ො ්ෙන්න කෑම කාම්ේ ්ෝරන් සා්ෙට ඔළුව ොෙ ෙැලුවා. ඒ 

පාරනේ ්කල්්ො ්ෙන්න ම ්පාඩ්ඩක් ෙැසිො ගියා. පුංචේමේෙ ්ෙෙර 

සා්ෙ සභාව ම රැස්වො. ්පාඩ්ඩයියයි, ්ොක්කයියයි, නූඩිේෙ අේමයි, 

පුංචේමයි මිවට තාත්තයි, ොප්පයිත් සා්ෙ ඉන්නවා. ්කල්්ො ්ෙන්න 

මූණට මූණ ෙොෙත්්ත එක තප්ප්ේට ඒ සා්ෙ හිටපු ඔක්්කාම පිරිස 

්කල්්ො ්ෙන්න්ෙ ඇසවෙට අහු්වච්චි හින්ො. ඒ එක්ක ම කෑම කාම්ේ 

පැත්තට කැරකුණු පුංචේම්ෙ ඇස ්ෙකට ්කල්්ො ්ෙන්නව අහුවුණා. 

 

"ආ... ඔය එන්්න මනමාලි්යා ්ෙන්නා... ්මාකෙ ්හාරෙල් ඇහිඳින්්න ්ොර 

්රද්දෙ අසසට ්වො... එමු එමු ඉසසරහට... ්ෙපළ එනකල් තමා අපිත් ෙෙන් 

හිටි්ය..." 

 

ෙැන්නේ නූඩිට ්හාඳට ම විශ්වාසයි පුංචේම එන්න කියෙ ති්යන්්න 

විශ්වයිය්ෙ පළහිෙව්ව ෙැන කතා කරන්න ම තමා කියෙ. ්මානව වුණත් 

ඉතින් තවත් ්ොර ්රද්දෙ අසසට ්වො හැංඟිො ෙෝෙන ඉන්න ෙැරි හින්ෙ 

්කල්්ො ්ෙන්න ම හිතට ෙහිරිය අරන් කට්ටටිය අතරට ඇවිත් එක ළඟ ම 

තිබුණු හිස පුටු ්ෙකකින් ඉඳෙත්තා. 

 

"අක්්ක... මාත් ්ේ ිද්දධි ෙැන්ෙන ඕං වැඩි ෙවසක් නෑ... තව දුර ිෙ යන්න 

කලින් කතා කරෙන්්නක ්හාඳ හින්ෙයි හිසි්ය ්ේ ඔක්්කාම වැඩ 

අස්ස මං ්පාඩ්ඩක් එන්නයි කියෙ කිව්්ව..." 

 

"්මාකක් හරි ප්රශ්නයක් ෙ නංගි...?" 

 

නූඩිේෙ අේමත් මූ්ණ ප්රශ්නාේථයක් ඇඳ්ෙන ම පුංචේම්ෙන් ඇහුවා. 

 

"ේේේ... ප්රශ්නයක්මත් ්න්මයි... හැෙැයි ප්රශ්්නකුත් තමයි... අපි හිතන් 
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ඉන්්න තාම මුං පුංචි ්කල්්ො කියෙ... ්මාන...? උන් ෙැන් දීෙතො යන්නත් 

වය්ස..." 

 

පුංචේම එ්හම කියෙ කට්ටටිය ම ිහාට ඇස කරකවෙ ෙැල්මක් ෙැේමා. නූඩිට 

හීන් ොඩිය ොො. ්කාල්්ො ්ෙන්නත් මැටි පිළිම ්ෙකක් ව්ේ ෙල් ෙැහිෙ 

ෙෙන් ඉන්නව. 

 

"අක්ක නැති වුණාට පස්ස මං හිතු්ව ්ේකි ම්ෙ ම ්කල්්ෙක් කියෙ... ඒ 

වුණාට ්ේකි මට පුංචේමා කියද්දි අේම කිව්්ව අක්කට... ඒ හින්ෙ ්මතන ි 

මට වඩා වෙකීමක් අක්කටත් ති්යනව..." 

 

නූඩි ෙය්වො හිටියට ඒ පාර කතාව ඇ්ෙන්්න තරුෂි්ෙ පැත්තට. ඒ පාර 

තරුෂි්ෙ පපුවත් ටික ටික ෙැ්හන්න පටන් ෙන්නව. 

 

"යකු්න්... ්මාකෙ ්ේ ෙය්වො ව්ේ ෙල් ෙැහිෙ ඔක්්කාම... අ්ප් තරුෂි 

්කල්ෙට මංෙෙ ්යෝජනාවක් ඇවිල්ො... ඒක ෙැන කතා කරෙන්න මං ්ේ 

කට්ටටියට ම එන්නයි කිව්්ව..." 

 

ඔන්න ඒ පාරනේ නූඩි්ෙ හිතට ්ොකු සැහැල්ලුවක් ෙැනුණා. ඒත් තරුෂි 

ඉන්්න කිි ම ්ෙයක් හිතාෙන්න ෙැරි තරමට කේප්න්කට පත්්වො. ්ේ 

්කල්ෙ තුන් හිතකින්වත් අහන්න ෙෝපා්රාත්තු ්වච්ච ්ෙයක් ්න්මයි. 

 

"ම... ම... මංෙෙ ්යෝජනාවක්...! මට...?" 

 

්කල්ෙ පුංචේම්ෙන් අහන්්න ්ොත ෙෙහා. 

 

"ේේේ... ෙැන් ඉතින් උඹෙ ්පාඩි නෑ... නරක තැනකින් ආපු ්යෝජනාවක් 

්න්මයි ්ේක... ්ොක්කයිය හරහ තමයි ්යෝජනාව ආ්ව... අපටනේ ඉතින් 

අකමැති ්වන්නයි කියෙ කිි ම ්ේතුවක් නෑ... ්යෝජනාව ආපු ො ඉඳන් ම 

අපි විසතර ්හායෙ ෙැලුවා... ඒ ෙරුව්ෙ ්ෙෙරින් අකමැත්තකුත් නෑ... 

තාත්තා නෑ ඒ ෙරුව්ෙත්..." 

 

පුංචේමා ්මා්හාතකට කතාව නවත්තෙ නූඩිේෙ අේම ළඟින් ම ගිහින් 

ඉඳෙත්තා. 
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"ඒත් ෙැන් අක්ක තමයි ්කල්ේෙ අේමා... අක්කයි, ්කල්ෙයි අකමැතිනං අපි 

්ේක අතෑරෙ ොමු... තරූ... මුලිේම ඉතින් තීර්ේ ෙන්න ඕන ඔයා..." 

 

"අ්න්... මට ෙැේම ෙඳින්න ෙෑ පුංචේ්ම... අනික ෙැන්නං මං ඉන්්නත් 

්හාඳට ම ෙය්වො... කවුෙ පුංචේ්ම මං ව්ේ දුප්පත් අේම තාත්තත් නැති 

්කල්්ෙකුට ්යෝජනාවක් ්ෙනා්ව...?" 

 

"දුව තනි්වො නෑ... අපි හැ්මෝම ඉන්නව දූට... අනික ඒ ළමය හැම 

විසතරයක් ම ෙන්නව දූ ෙැන... ඒ හින්ෙ දූ ෙය නැතුව ්කලින් තීරණයක් 

ෙන්න... අනික කැමැත්ත දුන්නයි කියෙ අෙ ්හටක ම ෙඳින්න ඕනයි කියෙ 

එකක් නෑ... ඒව පස්ස ඒ ළමය එක්ක කතා කරෙන්න..." 

 

"ේේේේ..." 

 

"්මා්කෝ දූ කියන්්න...? දුව්ෙ ්වඩින් එකට කලින් ්කා්හාම හරි අපි අඩු 

ෝන ්ොකු අයිය්ෙ ්වඩින් එකවත් ෙන්න ඕන... ඒ හින්ෙ ටික කාෙයක් 

ඉල්ෙෙේමු අපි මනමාෙය්ෙන්... ්මයාවත් ෙැන් කාව හරි ්හායෙ ඉක්මනට 

ම පිළි්වෙක් කරෙ ොන්න ඕන..." 

 

පුංචේමා ඒ කියපු කතා්වන් නූඩි්ෙ හිත ්හාඳට ම සැහැල්ලු වුණා. ෙැන් 

්කල්ෙට ්හාඳට ම විශ්වාසයි ්ේක ්කල්ෙයි, විශ්වයි ෙැන කතාවක් 

්න්මයි කියෙ. ්කල්ෙ ඉතින් ්හාඳ හුසමකුත් අරන් තරුෂිට තවත් ටිකක් 

කිට්ටටු වුණා. 

 

"්යෝජනාව ්ෙනා්ව ඉිවර... ේේේ... නූඩිේෙ ොමන්ට්ට්ට්ක් ඉිවර සේ... 

ටික කාෙයක් ෙැන් ්ේක අහො... අපි ඉතින් ටිකක් විසතර ්හව්ව නංගි්ෙන් 

අහන්න කලින්..." 

 

ඒ පාර කතාවට එකතු වු්ේ ්ොක්කයියා. ්යෝජනාව ්ෙනත් ති්යන්්න 

ඉිවර සේ කියෙ ෙැන ෙත්තම නූඩි්ෙ හිතට ෙැනු්ණ පුදුම විි්හ සතුටක්. 

්කල්ෙ සතුටට ම තරුෂිව ෙොෙත්තා. 

 

"්ේක හීනයක් ෙ පුංචේ්ම...? මං ව්ේ ්කල්්ෙක්ට ඉිවර සේ ව්ේ 
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්ක්නක් ්යෝජනාවක් ්ෙනාව කිව්වම ඒක ෙරාෙන්න ඇත්තට ම 

අමාරුයි..." 

 

"ඇයි උඹෙට ්මානව ්වො ෙ...? අ්න් අේමප ්ේ ළමයි ්ේ ළමයි්ෙ 

වටිනාකම ්ත්රුේ ්නාෙන්න හැටි..." 

 

"ඒකනේ ඇත්ත ම කතාව අේ්ම... මා්සට ෙක්ෂ ොනක ආොයමක් මුන්ට 

ති්යනව ෙැන්... ඒත් තාම ඉන්්න අර ඕ ්ේවල් ්ෆේල්්න අපි... අපි කවුෙ 

කියන මානිකත්්වන්... අල්ෙෙ ෙහන්න ඕන මුං ්පා්ේ..." 

 

විශ්වත් කියනවා. 

 

"අ්න් ෙ කියන්්න... ්පා්ත් ප්ත් ෙැනුම ්ක්නක්ට වැෙෙත් තමා... ඒත් 

්පා්ත් ප්ත් ෙැනුම කියන්්න හැම්ද්දම ්න්ේ..." 

 

"අනිවාේ්යන් අේ්ම... උඹෙ ව්ේ ඇත්තට ම වටිනාකමක් ති්යන 

්කල්්ො හරි අඩුයි අෙ... හැෙැයි කරු්මකට උඹේෙ ඒ වටිනාකම 

ෙකින්්න එ්හමත් එ්කක්... හැෙැයි ඒ ෙකි්නකා අනිවාේ්යන් මනුසසකං 

ෙන්න ්හාඳ මනුසස්යක්... ඉිවර ව්ේ... ඇතුළ හිස කියෙ ්නාෙැන, පාට 

පාට ෝෙන විරිත්තන පවුඩේ ෙොෙව ්පනුමට විතරක් රැවටිෙ ෙැඳෙත්තු 

හුඟක් උන් අෙ පවුල් ජීවිත ඇතු්ළ හූල්ෙනව... නංගි... ්මාකද්දෙ ෙැන් උ්ේ 

තීර්ේ? කල්පනා කරන්න ඕන ෙ උඹට තව...?" 

 

"අයියෙ මට කවොවත් නරකක් කරන්නෑ කියෙ මං ෙන්නව අයි්ය... ඒ හින්ෙ 

අමුතු්වන් කල්පනා කරන්න ්ෙයක් නෑ... මං කැමතියි..." 

 

්කල්ෙත් වැඩි ්වොවක් ්නා්ෙන ම සිරසාර හඬකින් උත්ත්ේ දීෙ 

ෙැේ්ම හැ්මෝ්ෙම මූණුවෙ ෙසසන ම ෙසසන හිනාව ෝන අඳින ෙමන්. 
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"අක්ක ්මාකෙ කියන්්න...?" 

 

්කල්ේෙ උත්ත්රත් එක්ක ම පුංචේම හැ්රන්්න නූඩිේෙ අේම ිහාට. 

 

"අ්න්... මං ්මානවට අකමැති ්වන්න ෙ නංගි්ය...? ්කා්හාමටත් ඒ ළමය 

හරි ගුණ යහපත් ෙරු්වක් කියෙ හැි්රන විි්හන් ම කියන්න පුළුවන්... 

හරි වාසනාවන්තයි අ්ප් ්කල්ෙ..." 

 

නූඩිේෙ අේමත් හරි සතුටින් කියා්ෙන යනවා. 

 

"ඔන්න එ්හනං ඒකත් ජයිරි මංෙෙේ... ්ක්ක් කෑල්ෙක් කෑහැකි ළඟි ම 

අපට..." 

 

විශ්වත් හිනා ්වවී ම කියනවා. 

 

"හරි අපූරු ්ොක්කයියා... නංගි්ෙන් ්ක්ක් කන්නයි ෙෑසතිය ්ේෙට්ටට ම 

නාකි ්වවී... ඊට කලින් ෙෑසති ්වනව නංගිෙට ්ක්ක් ්ෙන්න..." 

 

"්ක්ක්නං ්මානවෙ අප්පා... ෙැනුත් ්ෙනත් ්ෙන්නං්කා ඔන්නං..." 

 

"ේේේ ේේේ... ්ෙනත් ්ෙයි තමා ළඟි ම අයියේඩිත් ්ක්ක්..." 

 

ෙැන්නේ කතාව කැර්කන්්න එච්චර ම ්හාඳ පැත්තකට ්න්මයි කියෙ 

නූඩිට හි්තනව. 

 

"අක්්ක ්මාකෙ කියන්්න...? ්කල්ෙව ්ෙනව ෙ මට...?" 

 

එක පාරට ම පුංචේමා ්කල්ේෙ අේම ිහාට හැරිෙ අහපු කතා්වන් 

්කල්ේෙ හිත ෙැසිො නැවතුණා ව්ේ වුණා. 

 

"නංගි්ය...?" 

 

අේමත්, පුංචේම ිහාට හැරු්ණ ඇස ්ෙක නළ්ෙ තියා්ෙන. 
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"ේේේ... ඒ මංෙල්්ෙ තීන්දු කරෙන්නත් එක්ක ම තමා මං අක්කටයි 

අයියටයිත් එන්න කිව්්ව... අපිට ්නාකිව්වට ඒ ්ෙන්නනං ්ෙන්නට 

කැමතියිලු ඕං... ්පාඩ්ඩා තමා කපුකම ක්ේ..." 

 

"අ්න්... මට ්ත්්රන්නෑ නංගි ්මාකක් කියනව ෙ කියෙ..." 

 

අේමා, පුංචේම ිහා ෙෙන්්න නූඩියි, තාත්තයි ිහායිත් ෙෙන ෙමන්. 

 

"නූඩි ්කල්ෙ අ්ප් ්ොක්කට ්ෙන්න අක්කෙ කැමති ෙ කියෙ මං අහන්්න... 

අ්ප් ්ොක්කට ඔය ්කල්්ෙක්ට හිත ගියාමයි ම්ෙ හි්ත්. නූඩි්ෙත් 

අකමැත්තක් නෑ ඕං මං ෙන්න හැටියට... අක්කේෙ කැමැත්ත තමා ඕන 

ඉතින් ෙැන්..." 

 

්ේකත් නූඩි තුන් හිතකින්වත් ෙෝපා්රාත්තු ්වච්චි ්ෙයක් ්න්මයි. 

්කල්ෙ හී්නකින්වත් හිතු්ව නෑ පුංචේමා ්ොක්කයිය්ෙ අෙහසට කැමති 

්වයි කියෙ. 

 

"අ්න් මං ඉතින් ්මානව කියන්න ෙ නංගි...? ්ේ ඔක්්කාම ෙැන් අ්ප් ම 

ෙරු්වා ්වච්චි්කාට... එයාෙ එයාෙට කැමතිනං අපි ්මාන කාර්ේකට 

ඕවට අකුල් ්හළන්න ෙ...?" 

 

"එ්හනං ඕං ්ොක්්කා ඒකත් ්න්ේ ්ේකත් ජයිරි මංෙෙං ඒ පාර..." 

 

පුංචේම කියද්දි කට්ටටියට ම හිනා. 

 

"මට ඉතින් ොසතුව ්ෙවන්න ්වයි ෙැං තමු්සට කපුකං කළාට ඈ..." 

 

"තමු්ස්ෙ මඟුෙත් මං කතා කරෙ ්ෙන්නං්කා... එත්කාට වැ්ඩ් හරි..." 

 

විශ්වත් හිනා්වවී ම කියනව. 

 

"ෙැන් ඔය සද්දෙ ෙැේමට එක්්ක්නක්නං ්හාඳ ොනට ෙය්වො හිටි්ය 

අේ්ම... අේමෙ නූඩි මූඩිට අකමැති ්වයි කියෙ..." 
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"අහවල් එකකට අකමැති ්වන්නැයි ඒ ළමයට... ඒ ළමය ්ේ අ්ප් නාකියට 

අකමැති වුණානං තමා..." 

 

"අ්න් ෙ කියන්්න අේ්ම... අ්ප් ්ොක්ක්ෙ ්මාකක් හරි ්පර පිනකට 

නූඩි ්ේ උන්ෙැට කැමති වු්ේ... එ්හනං ඕං අන්තිමට ්කා්හාම හරි මට 

නෑ්නකුත් ්සට්ට වුණා ඈ..." 

 

අේම්ෙ කතාවට ම සහශ්රත් එකතු වුණා. 

 

"අනික අෙනේ ඉතින් සමරන්න ම ්වනව අේ්ම... මඟුල් ්ෙකක් ම ්ොඩ 

ගියා කියන්න ්ල්ි නෑ්න... තරුවනං උ්ද්ද ම කිව්ව අෙ ේේ ගිහිං ඇල්්ෙන් 

නාෙ කරෙ එන්න ඕනයි කියෙ... ්මාකෙ කියන්්න කට්ටටිය...?" 

 

"අ්න්... ඒකනේ ්හාඳයි පු්ත්... මාත් හරි ආසා්වන් උන්්න ඒ පැත්්ත 

ගිහින් එන්න... කා්ෙකින් ම යන්න ෙැරිවුණා අපට..." 

 

සහශ්රට මුල් ම ප්රතිචා්ර හේබු්ේ නූඩිේෙ අේම්ෙන්. 

 

"යමු ඉතින් එ්හනේ... කට්ටටිය ම එක්ක ගිහින් එමු... ්හටත් නිවාඩු ෙවස්න 

කට්ටටිය්ෙ... අෙ කෑම ටික ොමන්ට්ට්ටකට ෙැේමම නිෙහස්න..." 

 

පුංචේමත් ඒ එක්ක ම ්යෝජනාවට අනුමැතිය දුන්නා. 

 

"ේේේ... ඔයාෙ ්ෙක තුන ්වද්දි ෙෑසති ්වන්න්කා... මං යන්න විිහක් ්සට්ට 

කරන්නං... එ්හනං න්ේ..., නෑ්න හෙවතින් ම සුෙ පැතුේ...! සමරමු 

හවසට..." 

 

්කාල්ෙ ඒ පාර එ්හම කියා්ෙන ම පුටු්වන් නැඟිටෙ අයියා ොවට ගිහින්, 

අයියවත් ෙො ෙත්තා. 

 

"ඔන්න ඔය එකමුතුකමිං උඹෙ හැමොම ඉන්නව ෙෙන්නයි අපටත් ඕන..." 

 

පුංචේමත් ආේරන් ්කාල්්ො ්ෙන්න ිහා ෙෝෙන කියනව. ඒ එක්ක ම 

sinhalaebooks.com



 

 

නූඩි ඇවිත් බිම ෙණ ෙහෙ ම අේමටයි, තාත්තටයි, පුංචේමටයි, ොප්පටයි 

වඳිනවා. පුංචේමා ්කල්ෙව ෙෝෙන... ්කල්ේෙ ඇස ්ෙක පුරා කඳුළු. ඒ 

එක්ක ම තරුෂිත් පැත්තකින් ඇවිත් ්කල්ෙව තුරුළු කරෙන්නව. ඒ එක්ක 

ම ්කල්ේෙ අේමයි තාත්තයිත් ඇසවෙ කඳුළු පුරව්ෙන විශ්වව ෙෝෙන. 

 

"ෙැන්නං සැනසී්මන් ඇස ්ෙක පියාෙන්න වුණත් ෙයක් නෑ..." 

 

්කල්ේෙ අේමා මුමුණනවා. 

 

"ම්ෙ ්කල්්ො ්ෙන්න ෙැන ම ෙැන්නං ඉතිං ම්ෙ හිතට ෙයක් නෑ..." 

 

"අේ්මෝ... ඔක්්කාමෙ අඬනව්න්... මං වැරි ්වොවක ෙ මන්ෙ ආ්ව...." 

 

කට්ටටිය්ෙ ම ඇස එක පාර ්ොර ිහාට හැරවු්ේ තනූජ්ෙ කටහඬින්. 

 

"්මානව වුණත් ඔන්න... ම්ෙන් සුෙ පැතුේ කට්ටටියට ම..." 

 

තනූජත් එ්හේම ම ගිහින් ්කල්්ො ්ෙන්නව ෙොෙත්තා. 

 

"අෙ ඉන්න ෙෝෙන්න ආ්ව...? අපි රෑ ්වො ්ේක සමරන්නයි ඉන්්න..." 

 

විශ්ව අහන්්න තනූජ්ෙන්. 

 

"ඔව් ඔව්... සමරමු සමරමු... අෙනේ ඉන්න ෙෝෙනමයි ආ්ව ඔන්න... ්ේ 

ව්ේ ෙවසක සමරන්නැතුව ආ්ය කවෙ ්මානව සමරන්න ෙ...?" 

 

්කල්ෙ කියන්්න අ්ත් තිබුණ අලි ෙෑේ එකකුත් විශ්වට ්පන්නන ෙමන්. 
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"ෙෑසති ෙ කට්ටටිය...? ෙෑසතිනං යං... වාහ්න් ආව..." 

 

සහශ්ර ්ේ ඉසසරහ ඉඳන් කෑ ෙහනව. 

 

"වාහ්න්ක ෙ යන්්න අෙ...?" 

 

තරුෂිත් කාම්ේ ඉඳන් ම කෑ ෙහන්්න ්කාේ්ඩ පීරන ෙමන්. 

 

"ඇයි උඹ ්වනෙට පයින් ෙ ේේ ගි්ය...?" 

 

"නෑ අ්න්... මං අහන්්න එ්හ යන්න ඔයා වාහනයක් කතා කළා ෙ කියෙ... 

පිසසු ෙ මන්ො..." 

 

්ෙන්න්ෙ කතා අහ්ෙන පැත්තක ඉඳන් නූඩි තනියම හිනා්වනව. 

 

"උඹ ඉතින් එ්හමයැ ඇහු්ව... අයියට ්න්ේ උඹටයි පිසසු..." 

 

"අ්න් ෙ කියන්්න නෑ්න... නෑනට ්ත්රුණා... ්ේකි්ෙ හි්ත් අ්ප් 

ත්රීවිල්්ේක් ෙම ම ොං යන්න පුළුවන් කියෙ... ඔන්න අ්ප් ්ොක්ක අර 

ෙන්නවයි කියපු කාේ්රකවත් අරන් තිබ්ෙනං ඒ්කයි ත්රීවිල්්ේකයි 

යන්න තිබ්ො..." 

 

"්ේකිත් ෙැේම තියා මසිනා්ෙ පැත්ත අරන් මට හිනා්වනව..." 

 

තරුෂි ඒ පාර එ්හම කියෙ ්කල්ෙට රවනව. 

 

"්ේ ්ේ... ඒ්කන් කමක් නෑ... ෙැන්වත් එළි ෙැහැපල්ො... ඔක්්කාම ඇවිත් 

ඉන්්න... උඹෙ ්ෙන්න විතරයි අඩු..." 

 

"්කෝ තනූජක්කා...?" 

 

"ආ... එයා ෙ...? උන්ෙැ ආං වාහ්න්ට නැඟෙ සීට්ට එ්හකුත් අල්ේෙන..." 
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්කාල්ෙ හිනා ්වවී ආ්යත් කියනව. 

 

"පිසසු අ්න් ්මයාට... මං ්ේ ඉසසරහ ඉන්්න අේමෙ එක්ක..." 

 

තනූජත් ඒ පාර ්ේ ඉසසරහ ඉඳන් ම කෑ ෙහනව. ්කල්්ො ්ෙන්නත් ඒ 

එක්ක ම ව්ේ කාම්රන් එළියට ආවා. 

 

"්කෝ ්ොක්කයියා...?" 

 

නූඩි රහින් ව්ේ අහන්්න තරුෂි්ෙන්. 

 

"ම්ෙන් අහන්්න ්ොක්කයිය ්කෝ කියෙ... ෙැන් ඉතින් අපිත් උ්ඹන් තමයි 

අහන්්න ්ොක්කයිය ්කෝ කියෙ..." 

 

තරුෂි එ්හම කියද්දි ්කල්ෙ ෙැජ්ජා්වන් ව්ේ සහශ්රයි, තනූජයි ිහා 

ෙෙනව. ඒ එක්ක ම ්ේ ඇතු්ළ හිටපු විශ්වත් ්ෙයින් එළියට ආවා. 

 

"ආ... ඔන්න... ඔය ආ්ව... ෙැන් ඉතිං පරිසසං කරෙ ෙොෙන්න එකයි 

ති්යන්්න..." 

 

තරුෂි ඇ්හන් ම නූඩිට විශ්වව ්පන්නන ෙමන් ආපහු කියන්්න හිනා 

්වවී. 

 

"හා හා... නෑනා ඒක ෙොෙනියි... උඹ එ්හනේ ගිහින් අ්ප් ඩ්රයිවේකාරයව 

පරිසසමට ෙොෙනිං්කා... ්වන ෙොෙන්න එ්හකුත් නැති එ්ක්..." 

 

සහශ්ර එ්හම කියද්දි තමා කට්ටටිය ම හිනා ්වවී ්ේ ඉසසරහ පා්ර 

අයිනට ්වන්න නතර කරෙ තිබුණු වාහ්න් ිහා ෙැලු්ව. 

 

"ඉිවර සේ..." 

 

නූඩිට කියවු්ේ එක පාරට ම. තරුෂි්ෙ කටත් භා්ෙට ඇරිෙ ඉිවරව 

ෙැකො. 

sinhalaebooks.com



 

 

 

"ඔයාෙනං හරි නරකයි අයි්ය... ඔක්්කාම ්හා්රන් කරන්්න..." 

 

්කල්ෙ සහශ්රට රවනව. 

 

"ඇයි ෙැජ්ජ හිතුණ ෙ උඹට ්කාල්ෙව ෙැක්කම...? යමං යමං... නැඟපං 

වාහ්න්ට... යං අේමෙත්... නඟිමු කට්ටටිය ම..." 

 

"පුතා ්ේ ෙකිනකල් අපි ෙන්්නත් නෑ පුතා එනව කියෙ..." 

 

පුංචේම වාහ්න්ට නඟින ෙමන් ඉිවරට කියනව. 

 

"ෙැන්නං ඉතින් කට්ටටියට කිව්වත් ව්ේ හැෙෑවට ම සමරන්න පුළුවන්..." 

 

ඉිවරත් හිනා ්වවී ඉන්නව මිසක් සද්දෙයක් නෑ. කට්ටටිය ම වාහ්න්ට 

නඟිනකල් ඉඳෙ විශ්වත් ඉසසරහින් ම වාහ්න්ට නැඟෙත්තා. ඉිවර 

ෙැක්කට පස්ස තරුෂි්ෙත් කලින් තිබ්ෙ කට වැහිො. 

 

"ඇල්ෙට ගිහින් නාෙ ම ්ෙවල් පැත්්ත යනව ෙ...? ්ෙෙරට ගිහින් නාන්න 

යනව ෙ...?" 

 

විශ්ව පිටිපසස හැරිෙ අහන්්න කට්ටටිය්ෙන් ම. 

 

"්ෙෙර ගිහිේම නාන්න යං අයි්ය... ඒ වුණාට ්ේනං ජරාවාස ්වො ඇති 

ෙැන්..." 

 

තරුෂි කියන්්න ්පාඩි දුකකුත් තැවරිච්ච සවරයකින්. 

 

"නෑ නෑ... ්ේ ජරාවාස ්වො නෑ... වත්තනං ටිකක් කැ්ල් ්වො ඇති... 

තාත්තා ගිය සති්යත් ගිහින් ්පාඩ්ඩක් සුද්දෙ බුද්දෙ කරෙ ආ්ව ඔයාෙ 

ෙන්නැතුවට..." 

 

නූඩිේෙ අේමා කට්ටටියට ම ඇ්හන්න ඒ පාර එ්හම කිව්වා. 
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"අ්න්... ඒකනං ්ොකු ්ෙයක් තාත්්ත... නැත්තං ්ේ කැෙෑවට ම යනව..." 

 

තරුෂි තාත්තා ිහා ෙෙන්්න ිලි්සන ඇසවලින්. 

 

වැඩි ්වොවක් ්නායා ම කට්ටටිය තරුෂිේෙ ්ෙෙරට ආවා. කිව්වත් ව්ේ 

හිතපු තරමට වත්තවත් කැෙෑ ්වො තිබුන්නෑ. ්කල්ෙ ඔක්්කාටම ඉසසර 

්වො ගිහින් ්ෙයි ්ොර ඇරි්ය පුදුම හිසියකින්. 

 

"වත්තට පය ෙැහුවත් මට අේම ළඟ ඉන්නව ඉන්නව ව්ේ..." 

 

්කල්ෙ කියද්දි හැ්මෝ්ෙම ඇසවෙට කඳුළු උනනවා. 

 

"්ේ වහෙ ම තිබිෙ ෙ ්කා්හ්ො අමුතු ම පුස ෙඳක් නහයට එන්්න..." 

 

්කල්ෙ එ්හම කියෙ ්ෙයි ්ොර ජ්නල් ඔක්්කාම ඇරෙ ොනව. 

 

"්පාඩ්ඩක් හුළං වැදුණම හරි යයි..." 

 

"ේේේ... ෙැන් නාන්න යනවනේ ්ේ ඇරෙ ොෙ යන්න පුළුවනෑ ්කල්්ෙ..." 

 

"අ්න් කවුරු අපි නාෙ එන ටිකට රිංෙන්න ෙ අයි්ය ්ම්හ...? අ්ප් ෙේවෙ 

කිි ෙයක් නෑ ්ොරවල් ඇරෙ ොෙ ෙවස ්ෙක තුනක ෙමනක් වුණත් ෙය 

නැතුව ගිහින් ආවැහැකි... අනික ්ේ ්ෙට රිංෙෙ ්මානව කියක අරන් යන්න 

ෙ ්පාඩ්ඩයි්ය..." 

 

"ඒකත් ඇත්ත..." 

 

"්ම්හේම යං ්න්ෙ ඉතිං ඇල්ෙ පැත්තට...? ඇවිත් ්ත් ටිකක් හෙන් ්ොමු..." 

 

වාහ්නත් ්ෙෙර මිදු්ෙන් ම නවත්තෙ කට්ටටිය පයින් ම ඇල්ෙට ගියා. 

 

"පුතාෙ උඩහට තව යනවනං පරිසසමට යං... නාකි අපට ඔ්හ යන්න ෙෑ 

ලිසසනව... අපි ්ම්හන් නා ෙන්නං..." 
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ොප්පා එ්හම කියෙ තාත්තත් එක්ක ම ඇල්්ෙ මඟින් ම නැවතුණා. 

 

"හප්්ප් ඔව්... ්ේ වතුර ටික ඇති අපට ්හාඳ්ටෝම..." 

 

හිනා ්වවී එ්හම කිය කියා ම පුංචේමත් ඇල්්ෙ ්මහා අයි්න තිබ්ෙ 

තරමක කළු ෙෙක් උඩින් ඉඳෙත්තා. 

 

"අපි යනව එ්හනං උඩට..." 

 

විශ්ව ම ඉිවරත් එක්ක ඉසසර වුණා. 

 

"ේේේ... අපි නාෙ යනව... ගිහින් ්ත් හෙන්නං... කට්ටටිය එන්න ්හමීට... අපි 

ව්ේ හිසියක් නෑ්න ඔය කට්ටටියට..." 

 

ඒ අවස්රන් ්කල්්ො තුන්්ෙනත් ්කාල්්ො තුන්්ෙනා එක්ක ඇල්්ෙ 

තවත් ඉහළ හරියට ගියා. 

 

"ඉතින් මසි්න්... ඔන්න ඒ මංෙල්්ෙත් ්ොඩ... ්වඩින් ්ෙක ම එකට 

ෙන්නයි ති්යන්්න ෙැන්..." 

 

සහශ්ර ම කතාවට මුෙපිරුවා. 

 

"ආ... හරි... මං ්ේ උඹව තනි්යන් මාට්ටටු ්වනකං හිටි්ය..." 

 

විශ්ව නැවතිො ම සහශ්ර්ෙ මූණට එබුණා. 

 

"අර ්මාකට ෙ ය්කෝ ෙැන් මාව තනි්යන් මාට්ටටු කරෙන්න ්හායන්්න... 

ඔය ඉන්්න නූඩි මූඩි..." 

 

"ආ... ඒක මං කරෙන්නං්කා... ඔ්හාම ඉඳෙනින්්කා ්පාඩ්ඩක්... 

කට්ටටියමත් ඉන්න එ්ක්..." 

 

විශ්වත් එ්හම කියෙ ඇල්ෙ එක්ක ම තිබ්ෙ ෙල් තෝවන් ඉඳෙත්තා. 

කට්ටටිය ම ඒ පාර ෙොන ඉන්්න විශ්ව ිහා. 
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"්මාකද්දෙ ෙැන් තමු්සට අහන්න ති්යන ප්රශ්්න...?" 

 

සහශ්රත් ඇහු්ව ළඟ ම තිබ්ෙ කුඹුක් ෙහක කඳට ්ේත්තු ්වන ෙමන්. 

 

"ප්රශ්්නනං අහන්න ති්යන්්න උ්ඹං ්න්මයි... තනූජා නංගි්ෙන්... උඹ 

්පාඩ්ඩක් කට වහං හිටහං්කා... මං ම ඒක අහෙන්නේ..." 

 

"ම... ම... ම්ෙන්... ්මා... ්මාකද්දෙ අයි්ය...?" 

 

තනූජත් කවොවත් නැතුව ්ොතෙහන ිහා නූඩියි, තරුෂියිත් ෙෙන් ඉන්්න 

පුදු්මන් ව්ේ. 

 

"නූඩි... ්ේකි අ්ප් ්ේෙට්ටට ආව ෙමං උඹෙ ්ෙන්නව ම ෙෙං සුෙ පැතුව 

්න්ෙ...?" 

 

"ඔ... ඔව් අයි්ය..." 

 

ඒ පාර නූඩිත් ්ොතෙහනවා. 

 

"ේේේ... පැන්න ෙමේම උඹෙ ්ෙන්නට සුෙ පතන්න... ්ේකි ෙැනං උන්්න 

නෑ්න එතන ්වච්ච ්ෙයක්... අනික මං ෙැනං උන්්නත් අේම කතා ක්ේ 

ඉිවරේෙ මඟුෙ ෙැන කතා කරන්න කියෙ විතරයි... ්ේකි ඒ වුණාට 

ඔක්්කාම වුණාට පස්ස එ්තන්ට ඇවිත් ඔක්්කාම ෙෙන්, අහන් හිටපු 

ොනට උඹෙ ්ෙන්නට විශ් කළා..." 

 

විශ්ව එ්හම කිව්වම තමයි නූඩිටයි, තරුෂිටයිත් ඒ කතන්ේේ මතක් වු්ේ. 

 

"අ්ඩ්... ඇත්ත ්න්න්නං... මට කල්පනා උන්නෑ්න ඇත්තට එ්ව්ෙ ඕක..." 

 

"අ්පෝ... කට්ටටිය ්හාටු ්පරන් අඬපු විිහට මට ඉතින් හිතුණා..." 

 

තනූජා ඇඟට පතට ්නාෙැනි කියනව. 
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"අ්න් පෙ පෙ... ්තාපි ්ෙන්න හිතුව ෙ අපි තණ්කාළ කන හරක් කියෙ...?" 

 

විශ්ව ආ්යත් අහන්්න තනූජ්ෙන් ම යි. 

 

"්ෙන්නා...?" 

 

නූඩිත් එ්හම කියෙ ෙෙන්්න තරුෂි්ෙ මූණ ිහා. 

 

"ආ... හා... හා... මටත් ෙැනුයි ඕං වැ්ඩ් මීටේ ්වන්්න... මරු ඩෙෙ ්න් 

්ොක්කයියා...?" 

 

ඒ පාර තරුෂිත් හිනා්වනව. නූඩි තාමත් කල්පනා කරන්්න ්මාකක්ෙ ්ේ 

විශ්වයි, තරුෂියි කියන්්න කියෙ. තනූජත් සද්දෙ නැතුව හිනා ්වවී ඉන්නව. 

 

"්මාකද්දෙ විශ්වයා කතන්ේේ...?" 

 

ඒ පාර ඉිවරත් ෙෝෙන ඉඳෙ ඉඳෙ කතාවට එකතු වුණා. 

 

"අේමා අෙ ඔය කතා ්ෙක ම කරනව කියෙ ෙැනං හිටි්ය අ්ප් ්ෙෙරිේම 

එ්කක් විතරයි... ම්ෙ කපුවා... හැෙැයි ඒ විසත්ේ ම තනූජත් කලිේම 

ෙැනෙන්්න්ක් නැද්දෙ නිකං ්පාඩි ්මාකක් හරි...?" 

 

"ආ... හා හා... එ්හමත් එකක් ෙ...? ඒක එ්හනං හැංගි ්හාරා ම එකක් 

්නේ...?" 

 

නූඩිටත් කට්ටටිය කියන්්න ්මාකක්ෙ කියෙ කල්පනා වු්ේ එත්කාට යි. 

ඒක කල්පනා ්වද්දි ම ්කල්ෙට ෙසසන හිනාවකුත් ගියා. 

 

"තනූජක්්ක... ්ේකනං මහ අලි ්හරක්... අපටවත් කිව්්ව නෑ..." 

 

"්ේෙට්ටට මහ එකා නාකි ්වන්න හෙද්දි මට ඕව කිව්වැහැකියැ ය්කෝ...? 

ඒක තමා ම්ෙ කපු ොසතු ්වනුවට ම්ෙ මඟුෙත් කරෙ ියං කිව්්ව..." 

 

ඒ පාර සහශ්ර ෙක ෙක ොෙ හිනා්වනවා. 
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"්තෝ තමා ෙවසකටවත් මිනිහා... තකට තක ෙඩු ්ෙක හැෙැයි ්ෙන්න ඈ... 

මං ඉක්මනට ම මඟුෙ කතා කරෙ ්ෙන්නං..." 

 

"ආන්්න්හම්න අයියෙ මල්ලිෙට සප් එක ්ෙන්න ඕන... නැද්දෙ මසි්න්...?" 

 

සහශ්ර කියන්්න ඉිවර්ෙ කරට අතකුත් ෝෙන. 

 

"ඔක්්කාම ටික කැරකිො නෑ්යා ්වන්නයි යන්්න එ්හනං අන්ති්ේ... මරු 

මරු..." 

 

ඉිවරත් හිනා ්වවී ම කියනව. 

 

"ෙැන් ඉතින් ්වඩින් ්ෙකක් ්මා්කෝ... තුන ම ෙත්තැහැකි එකට..." 

 

"ය්කෝ... අෙනේ මාර ම ෙවසක් ඈ... ප්ෙෑන් කළා ව්ේ සමරන්න ම ෙවස 

තමයි අෙනේ... ේේේ ේේේ... නා්ෙන යමවු ඉක්මනට... පරක්කු ්වනව 

නැත්තං..." 

 

කට්ටටිය ම ිහා ෙෙෙ එ්හම කියන විශ්ව එ්හේම ම ෙල් තොව ි්ේ 

ඇවිෙන් ගිහින් ඇල්ෙට පනිනව. ්කල්්ො ්ෙන්නා ්ෙපැත්්තන් තනූජව 

ෙෝෙන. 

 

"අෙනං ්කල්්ෙ පැය ්ෙක තුනක් එක ිෙට අඬන්න තරේ සතුටුයි මට..." 

 

නූඩි කියන්්න ඇත්තට ම ඇසවෙ කඳුළු පු්රෝ්ෙන. 

 

"ඉතින් අඬමු... තුන්්ෙනා ම එක්ක..." 

 

තනූජත් කියන්්න ්කල්්ො ්ෙන්නව තවත් තුරුළු කර්ෙන. 

 

"්ේ..." 

 

"ේේ...?" 
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"්කාච්චර කල් ෙ ඔයයි ්පාඩ්ඩයියයි යාළු ්වො ෙැන්...? මහ ම මහ ්හරක් 

ඈ ඔයානං..." 

 

"ේේේ... අවුරුද්දෙක් ්වන්න තව මාසයක් ව්ේ තමයි අඩු..." 

 

"බුදු අේ්මෝ... තියන්න වටින්නෑ නූඩි ්ේකිවනං... යමං යමං... ඇල්්ෙ ගිල්ෙෙ 

මරන්න ඕන ්ේකිව ්ේව හැංගුවටනේ..." 

 

තරුෂිත් එ්හම කියා්ෙන ම තනූජවයි, නූඩිවයි ඇේෙන වතුරට ෙහිනවා. 
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්කාල්්ො තුන්්ෙනයි, ්කල්්ො තුන්්ෙනයි නා්ෙන කර්ෙන තරුෂිේෙ 

්ෙවල් පැත්තට යද්දි හිතුවට වඩා හැන්ෙැ ්වො තිබුණා. 

 

"්ේ පැත්ත මාර ෙසසනයි ්න් හැන්ෙෑවට...?" 

 

ඇල්්ෙන් ඇවිත්, නියර ි්ේ තරුෂිේෙ ්ෙෙරට යන ෙමන් විශ්ව නූඩි්ෙන් 

අහනවා. ඉර ෙැහැ්ෙන යන්න ඔන්න ්මන්න. හැෙැයි අහ්ස අනික් 

පැත්්ත යාන්තමට ව්ේ හ්ේ ඡායාවකුත් ්ප්නවා. අහස පුරාම ඉහිරිො 

තිබ්්ෙ ිස්න ෙහන රත්තරන් පාටක්. ඒ ඉර එළියත් එක්ක මුළු 

්වල්යායමත් ෙසසන ම ිස්නකුත් එක්ක ිලිහුණා. 

 

"්ම්හ එ්හම තමයි අයි්ය... ්වෙ ්කළවරට ඇවිත් විනාඩියක් ්ෙකක් 
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ෙෙන් උන්නත් පුදුම ම සනීපයක් ති්යන්්න හිතට... ඒකයි අපි තාමත් 

්ම්හ ජීවි්ත්ට ්ප්ේත..." 

 

"ඒකනං ඇත්ත... ්ම්හ උන්නු මිනි්හක් ඒ ජීවි්ත්ට ඇබ්ෙැහි ්වනව 

කිය්නක හීනයක් ්න්මයි..." 

 

"ේේේ... හැන්ෙෑවට ්ව්ල් ති්යන්්න පුදුම තරේ සනීප හුළඟක්... ඇ්ේ 

ති්යන හැම ්ක්ඩත්තු ෙතියක් ම නිමිෙ යනව ඒ හුළඟට... මං ආස ම ඉර 

ෙහින්න ඔන්න ්මන්න කියෙ අහ්ස ඒ පැත්්තන් ෙහන ිස්න ිහා ෙෙන් 

ඉන්න... ඒක එක එක ොට එක එක විිහයි... කවෙ ්කාච්චර ෙො උන්නත් 

ඇතිවීමක් නෑ..." 

 

"ේේේ..." 

 

්කාල්ෙත් හරි ආසාවකින් ්කල්ේෙ කියවිල්ෙට කන දී්ෙන ඉන්නව. විශ්ව 

්ේ ඔය තරමට නිෙහ්ස ්කල්ෙත් එක්ක කතාවක පැටලිො හිටිය ම යි. 

 

"අ්ප් පැත්්ත ඉතින් ්කායි පැත්්තන් ෙැලුවත් ්ෙවල් ්ෙවල් ්ෙවල් ම 

තමයි... පාරට ෙැසස ම ෆැක්ට්ටරි ටිකට එළි කරෙ හින්ෙ අහසනං සෑ්හන 

දුරකට ්ප්නවා... ඒත් ඒ ෙසසනත් ඉවරයි ඉතින් පල්්ෙහ ෆැක්ට්ටරි යාය 

ෙැක්කම..." 

 

"ේේේ... මං නං ඒකට අහස ිහා විතරක් ම ෙෝෙන පහළින් ්ම්හ ්වල් 

ටික හිතින් මවා ෙන්නව එ්හි... ඒකත් ඇති ඒ ්වොවට..." 

 

"නූඩිෙට ඉතින් ්ම්හ ඉඳෙ ඉඳෙ ඒව හිතින් මවා ෙන්න ්ල්ියි... අපි ඉතින් 

ෙන්න ො ඉඳන් ෙකින්්න ඒ අහසයි, ඒ ්පා්ළාවයි ම ්වච්චි්කාට ්වන ම 

එකක් හිතින් මවාෙන්න වුණත් අමාරුයි..." 

 

්කාල්ො කියන්්න තරමක් ෙැරෑරුේ හඬකින්. 

 

"ේේේ... මනුසස්යක්ට විඳින්න පුළුවන් හිතක් ති්යනවනං හි්ේ උන්නත් 

හිතින් මවං ජීවි්ත් ම විඳින්න පුළුවන් කියෙ මංනං හිතන්්න..." 
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්කල්ෙත් එ්හම කියෙ ්ොකු සුසුමක් ්හළන්්න හිත ඇතු්ළන් ආ්යමත් 

ේේ ්ෙවපු සැහැල්ලු ජීවි්ත් ්හායා්ෙන යන ෙමන්. 

 

"නූඩිෙ එ්හ හිටියට හිතින් ජීවත් ්වන්්න ්ම්හ ෙ මන්ො..." 

 

"ේේේ... අපි ඔක්්කාම එ්හම තමයි අයි්ය... ෙවස පුරා හැල්්ම දුවෙ දුවෙ 

ඉඩක් හේබුණ ෙමං අපි හති අරින්්න හිතින් හරි ්ම්හට දුවන් ඇවිත්..." 

 

"ේේේ..." 

 

"මට අ්ප් ඉඩ්ම ආ්යමත් අ්ප් ්ේ හෙන්න ඕන අයි්ය... අේමෙ වුණත් 

එ්හ ජීවත් ්වන්්න ්ම්හ ජීවි්ත් මතක් කරන් හූල්ෙ හූල්ෙ කියෙ මං 

ෙන්නව... අනික තව මහා කාෙයක් අේමට වුණත් ඔය හැළි වළං එක්ක ඔට්ටටු 

්වන්න ෙෑ... එයාෙට ්ම්හ ආ්යමත් ඒ නිෙහස ජීවි්ත් විඳින්න ඒ ්ේ 

්පාඩ්ඩ ආ්යමත් හෙෙ ොන්න ඕන..." 

 

"ේේේ... ෙැන් ඉතිං ්කෝටිපති ව්යාපාරිකාවක් ්වච්චි ්කාට මා්සන් ්ේකං 

ඔය වැ්ඩ් ්ොඩොෙන්න ෙැරියැ... අපි හෙමු ්ේ ්පාඩ්ඩ..." 

 

"ේේේ... අයි්ය..." 

 

"ේේේ...?" 

 

"අයිය උෙව් කරනව ෙ මට...?" 

 

"මං ඉතින් උඹට නැතුව කාට උෙව් කරන්න ෙ ෙං...?" 

 

"ේේේ... අයි්ය...?" 

 

"ආ... ඒ පාර ්මාකද්දෙ...?" 

 

විශ්ව ආ්යමත් අහන්්න හීනියට හිනාවකුත් මූ්ණ ඇඳ්ෙන. 

 

"ඒ ්ේ එක්ක ම තරූ්ෙ ්ේත් හැ්ෙන්න ඕන... එක ම විිහට හෙමු අපි... 
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්මච්චර කාෙයක් අපි හේෙකරපුව තාම ්පාත්වෙ... බිසනස එ්ක් වැඩවෙට 

මිසක් අ්ප් ්ද්දවල්වෙට කියෙ මහ ෙනං කවොවත් අරන් නෑ අපි... අයිය්ෙ 

්කාටහත් එක්ක ම ඔක්්කාම ්පාත්වෙ..." 

 

"ම්ෙ ්කාටහ...? ඒ ්මාකද්දෙ ෙං...?" 

 

"ඇයි අපි හවුල්කාර්යා කියේන අයිය අ්ප් බිල්ඩින් එක හැදු්ව තනි්යේ 

ම ව්ේ..." 

 

"්ේකිට ඒවත් මතකයි තාම ්නේ...?" 

 

"එ්හම අමතක කරන්න පුළුවන් ්ද්දවල් ෙ අයි්ය ඒව... ්ේ හේෙකරපු හැම 

සතයක් ම අපි හැ්මෝ්ෙම... ඒ හින්ෙ අපි ෙැන්වත් අ්ප් ්ද්දවල්වෙටත් 

එතනින් කීයක් හරි අරන්... අ්ප් ජීවිතත් පිළි්වෙක් කරෙමු... අයිය්ෙ 

වාහ්න් ෙන්න වැ්ඩත් ඉක්මනට ම ෙෙමු... අයියටත් ්ල්ියි්න එත්කාට... 

්කායි ්ද්දටත්..." 

 

"ේේේ... ෙෙමු්කා මැණික... මාත් ෙැන් ්කාළඹ අවුරුදු ොණක්්න... ්ේ 

පැත්තට මාරුවක් ඉල්ෙෙ ති්යන්්න මාත්... එත්කාට ්කා්හාමටත් 

්ල්ියි... තව කතා කරන්න ්ද්දවල් හුඟක් ති්යනව... අෙ රෑට නිෙහ්ස කතා 

කරමු්කා අපි කට්ටටියමත් එක්ක..." 

 

විශ්ව එ්හම කියෙ කතාව නැවැත්තු්ව තරුෂිේෙ මිදුෙට පය ෙහද්දි ම යි. 

 

"හරි අපූරුයි එන ්වොව... එක පාරක් ්ත් හෙෙ විිකරෙ ෙැේම අපි 

ඇල්වතුර ්වො... හැන්ෙෑ්ව ඔ්හාම නටන්න ්හාඳයි ෙ ළමයි්න වතු්ර...?" 

 

"හැමොම නෑ හැමතැන ම නෑ්න අේ්ම... ඒකයි... හිතන්්නපා..." 

 

කට්ටටිය මිදුෙට ්ොඩ්වද්දි ම අේමා අහපු ප්රශ්්නට උත්ත්ේ හේබු්ේ 

සහශ්ර්ෙන්. 

 

"ේේේ... නැන්ෙ කට්ටටිය ්ව්ල් එනව ෙැකෙ ආ්ය ්ක්ත්ල් තිබ්ෙ... ්ත් 

හෙෙත් ඇති ෙැන්..." 
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"ෙැන්නං අලි ෙඩගින්නකුත් එනව අප්පා..." 

 

"යන ෙමන් මඟින් ්මානව හරි කමු ්පාඩ්්ඩා... ෙැනට ්ත්කක් බීෙ ගින්න 

නිවාෙනිං..." 

 

විශ්ව එ්හම කියා්ෙන ම ්ෙට ්ොඩවුණා. 

 

"්ත් බීෙ අපි ්ම්හේම යං ්න් මසි්න්...? පරක්කු ්වනව නැත්තං..." 

 

ඉිවරත්, විශ්ව අහපු ප්රශ්්නට ඔළුව වනෙ ම උත්තර දුන්නා. 

 

"ේේේ... රෑ ්නාවී යන එක ්හාඳයි තමයි ඉතිං... පන්සෙටවත් යන්න 

ෙැරිවුණා... ්කා්හෙ කට්ටටිය පැය ්ෙක තුනක් නාේන නිකං මාස ොනකින් 

නාෙ නෑ ව්ේ..." 

 

පුංචේමා ්ත් ටිකත් අරන් එන ෙමන් ම කියනව. කට්ටටිය ඉතින් ඉක්මනට ම 

්ත් බීෙ ආපහු යන්න වාහ්න්ට ්ොඩ්වන්න ගියා. 

 

"නංගිව ඉසසරහින් නේෙමු ්න් අේ්ම...? ඉිවරත් තනි්යන්්න... ආ්ය 

ෙැන් අපි තනි රකින්න ඕනැයි..." 

 

වෑන් එකට නඟින්න යන ෙමන් විශ්ව කියන්්න තරුෂි ිහා ම ෙෝෙන 

හිනා ්වවී. ්කල්ෙ ඉතින් කවුෙ ව්ේ ඇඹ්රනව ෙැජ්ජා්වන්. 

 

"ඔව් ්න්ෙ ්ොක්කයි්ය...? පුරුදු ්වන්නත් එපැයි ෙැන්..." 

 

තනූජත් ්කල්ෙට ඇෙ කර කර හිනා්වනව. 

 

"අ්න් මං ආපු විිහට ම යන්නං... ඔය ටික දුරට ්මාන තනියක් ෙ...? අනික 

පුංචේ්ම ඔය මාව ඉසසරහට යවන්න ඕන ්වො ්න්ේ... එයාට නූඩි එක්ක 

යන්න පිටිපසසට එන්න ඕන ්වො..." 

 

තරුෂි එ්හම කියෙ විශ්වට රවනව. 
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"ේේේ ේේේ... මං ඉසසරහින් නඟින්නං... ඔන්නං වාහ්නත් ෙන්නං මං..." 

 

ඒ පාර එ්හම කියෙ ොප්ප ඉසසරහින් නැඟෙ ඉඳෙත්තා. 

 

"අන්න ොප්පෙ... අයියෙ ව්ේ ෙ ොප්පෙ..." 

 

තරුෂිත් ඒ පාර එ්හම කියා්ෙන ආ්යමත් විශ්වට විරිත්ත්ෙන ඉක්මනට 

ම පිටිපස්සන් වෑන් එකට නැඟෙ ඉඳෙත්තා. 

 

"ේේේ... ේේේ... ෙැනට ඔ්හාම යං්කා එ්හනං... පස්ස අඬන්න එ්හම 

එපා ඕං ඈ ඉිවර ොවට යන්න ඕනයි කියෙ... චාන්ස්සක දුන්නට ෙත්්ත 

නෑ්න..." 

 

විශ්වත් එ්හම කියෙ කට්ටටිය ම නැේෙට පස්ස වෑන් එකට නැඟෙ 

ඉඳෙත්තා. හිනා්වවී ම වාහ්න් පණෙන්වෙත්තු ඉිවර මහ ්වොවක් 

යන්න කලින් ම අත්තනෙල්්ෙන් වාහ්න් පසයාෙ හන්ිය පැත්තට 

හරවෙත්තා. 

 

"්මා්කෝ පු්ත්...? අමතක ්වො ෙ පසයාෙ පැත්තට ෙැේ්ම...?" 

 

වාහ්න් ඒ පැත්තට හරවනවත් එක්ක ම පුංචේමා පිටිපස්ස ඉඳන් අහනව. 

 

"කමක් නෑ ඉිවරයා... ෙැන් ඉතින් ඔ්හට හ්රෝපු එ්ක් ඔ්හේම යං... 

පසයා්ෙන් නිට්ටටඹුවට ොෙ එන එක්න... කන්නත් ්හාඳ කඩයක් ්සට්ට 

කරෙත්තැහැකි එත්කාට..." 

 

විශ්වත් ඒ එක්ක ම එ්හම කියපු හින්ො ඉිවර වාහ්න් ඒ පැත්තට ම 

අර්ෙන ගියා. ඒත් ්කාල්ො වෑන් එක පසයාෙ හන්ි්යන් හැ්රව්්වත් 

නිට්ටටඹුව පැත්තට ්න්මයි, නුවර පැත්තට. 

 

"ඒ පාර හැ්රව්්වත් නුවර පැත්තට්න ්කාලු්වා..." 

 

පුංචේමා පිටිපස්ස ඉඳන් ආපහු කෑ ෙහනව. 
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"සප්රා....යිස..." 

 

ඒ පාර වෑන් එ්ක් පිටිපස්ස ඉඳන් හිටපු තනූජයි, සහශ්රයි වාහ්න් 

්ෙෙරන්න කෑ ෙහනව. විශ්ව ඇ්රන්න අනික් ඔක්්කාම තනූජයි, සහශ්රයි 

ිහා ෙෙන් ඉන්්න කටවලුත් ඇර්ෙන. 

 

"ේේේ... ඔයාෙට පන්සෙටවත් යන්න ෙැරිවුණා කියෙ හූල්ෙ හූල්ේන 

හිටි්ය... ඉතින් එක්ක යන්නයි හෙන්්න ෙළො මාලිොවට ම..." 

 

"අ්න් සාදු එ්හම කල්පනාවක්වත් ආපු එකනං... ඒත් ්ේ පාට පාට ඇඳුේ 

ඇඳන් මාලිොවට ගිහෑකි ෙ ළම්යා...?" 

 

"කියෙ වැඩක් නෑ පුංචේ්ම... පිසසු ්ේ ්හාල්මන් ටිකට..." 

 

"ආං කට්ටටිය්ෙ ඇඳුේ පිටිපස්ස... තනූජ ොෙ ඇති ඔයාෙට ඇඳුේ... නුවර 

ගිහින් අෙ රෑ නැවතිෙ, උ්ද්ද ම මාලිොවට යං... කා්ෙකින් නිෙහ්ස ෙමනක් 

ගි්ය නෑ්න..." 

 

"සාදු සාදු සාදු... ්ෝහාම පිං ඒ වැ්ඩ්ටනං ඕං..." 

 

පුංචේමා ආ්යමත් හරි සතුටින් සාදුකාර ්ෙනවා. 

 

"ඕං නංගි... ආ්ය ෙැන් ඉසසරහට යන්න ඕනයි අරකයි ්ේකයිනං කියෙ 

්කඳිරිොන්්නපා ඈ... කලිේම කිව්ව්න්..." 

 

සහශ්ර ඒ පාර තරුෂිට හිනා්වනව. 

 

"ආ... ්මයාෙ ඔක්්කාම එකතු්වෙයි එත්කාට ්ේක ප්ෙෑන් කරෙ 

ති්යන්්න... ෙෙපං නූඩි... අපියි අේමෙයි විතරයි ්නාෙැන ඉඳෙ ති්යන්්න... 

මහ නරකයි ඔයාෙනං ඈ..." 

 

"අපි ඉතිං ්කා්හාමත් නරකයි්න... අර ඉන්්න... අන්නර ඉිවර 

මහත්තයත් එක්ක ්බ්රෙනිං උ්ේ ප්රශ්න... අපි නෑ ඕං..." 
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"ඊට කලිං අල්ෙෙන්න ඕන ්මන්න ්ේ ෙස ෙබ්බි... අපි එක්ක ම ඉඳං ්ේකි 

තමා ඔක්්කාම හංෙන නරිච්චි..." 

 

ඒ පාර තරුෂි හැරු්ණ තනූජා ිහාට. තනූජා මුකුත් ම ්නාකියා හිනා්වවී 

්කල්ෙ ිහා ෙෝෙන ඉන්නව. 

 

"ඉිවර අයි්ේ... ්පාඩ්ඩක් නවත්තන්්ඩෝ..." 

 

ඒ පාර ඒ ඔක්්කාම අස්ස තරුෂි ඉිවරට කෑ ෙහනව. ඉිවරත් ඒ එක්ක 

ම ව්ේ වාහ්න් පා්ර අයිනකට කරෙ නවත්තනව. 

 

"ඉසසර අ්ප් ව්ේ ්ත් කඩයක් තිබ්ො... ්ත් බීෙ යං්කා ආප්ප කාො... 

ෙැක්ක ම කන්න ම හිතුණා..." 

 

ඔක්්කාම ්කල්ෙ ිහා ෙෙන් ඉන්න අත්ර ්කල්ෙ හිනා ්වවී කියා්ෙන 

යනව. 

 

"අන්්න්කනං ්හාඳයි ඈ... මාත් යන්තමට ෙැක්කා වරිච්චි බිත්ති තිබ්ෙ 

්පාල්ෙතු ්හවිල්ෙපු ්පාඩි කඩයක්... හරවං යමං මසි්න් ප්්ල්න්ටියක් 

ෙහෙ ේඩ් ගින්ෙර නිවං ම යං..." 

 

සහශ්රත් කෑ ෙහෙ කියද්දි, ඉිවර ආපහු වාහ්න් හරවෙත්තා. 
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"හරි ම ෙසසනයි... අවුරුදු ොනකට කලින් ඉස්කෝ්ෙන් ආවට පස්ස මං 

්ේ නුවර ආවමයි... ඒත් ්ම්හම ්වොවකනං කවොවත් ම නුවර ඉඳෙ නෑ..." 

 

නූඩි කියන්්න නුවර ගිහින් නැවතුණු ්හා්ටල් එ්ක් සඳළුත්ල්ට ්වො 
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ෙළො මාලිොව ිහා ෙෝෙන. එතනට මාලිොව හරි ෙසසනට ්ප්නවා. 

්කල්ෙට මාලිොව ිහා ෙෝෙන හිටපු ඇස ආපහු ෙන්නත් ්ෙෝභ යි. 

්කල්ෙ විතරක් ්න්මයි, තරුෂියි, තනූජයි ්කාල්්ො තුන්්ෙනයිත් ඒ 

්වෝව හිටි්ය නූඩිත් එක්ක සඳළුත්ල්ට ්වො. 

 

"මාර විිහට හිත නි්වනව... එළි ්වනකේම ඉන්න පුළුවන් මටනං 

්ම්තන්ට ම ්වො..." 

 

ඒ පාර තරුෂිත් මාලිොව ිහා ෙෝෙන මුමුණනවා. 

 

"මාලිොවට යමු උ්ද්ද ම... කතා කරන්න ්ද්දවල් ටිකකුත් ති්යනව... අපි 

කට්ටටිය ම ඉන්්නක ්හාඳයි... ඒ හැම්ද්දම අෙ කතා කරෙ පිළි්වෙක් 

කර්ෙන යං..." 

 

"්මානවෙ අප්්ප් ඔච්චරට කතා කරන්න ති්යන්්න ්ොක්කයි්ය...?" 

 

"උ්ඹයි ඉිවර්ෙයි මඟුෙ ෙැන..." 

 

විශ්ව එ්හම කියෙ ඉිවර ිහත් ෙෙො හිනාවුණා. 

 

"ිරාවට ම මසි්න් උඹට ෙඳින්න හිසි ෙ...? අ්ප් එකීනං තාම 

්පාඩියි්න... ඒකයි ඇහු්ව..." 

 

"එ්හම හිසියක් නෑ ෙං... තරූ්ෙන් අහෙ ෙෙමු අපි..." 

 

ඉිවරත් ්කල්ේෙ මූණට එබිෙ හිනා්වනව. 

 

"ේේේ... මන්නං කැමතියි තව අවුරුදු ්ෙක තුනක් හරි ඉන්න... ඒ වුණාට 

ඉතින් ඉිවර අයිය්ෙ කැමැත්තක්..." 

 

්කල්ෙත් ෙැජ්ජා්වන් ෙැජ්ජා්වන් ව්ේ ඉිවරයි, විශ්වයි ිහා ෙෙෙ 

කියනව. 

 

"ේේේ... එ්හමට හිසියක් ඒ ෙැන නැත්තං අපි කතා කරමු... ්පාඩ්ඩා... 
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උඹ ෙැන් ඉවරයි ්න්ෙ ඩිේරි එක එ්හට ්වො හිටියට..." 

 

"ේේේ... ඉවරයි අයි්ය..." 

 

"හෑ... එ්හනං ්මාන එ්හකට ෙ අ්න් ්මයා තාම එ්හට ්වො ඉන්්න...? 

මායි නූඩියි හිතං උන්්න ම ්මයා තාම ්ේ යන්්න කැේපස කියෙ..." 

 

"පිසසුෙ ය්කෝ...? යන්්නනං කැේපස තමා... හැෙැයි ඉ්ෙනෙන්න ්න්ේ... 

්ජාබ්්ෙකට... ඒකත් ඉතින් ිෙට ම ෂුවේ එකක් ්න්ේ ඒ වුණාට..." 

 

"ඉතින් ඔය ඩි්මෝ කතන්ේේට ම හිර්වො ඉන්න ෙ උ්ේ අයිඩියා එක...? 

්ජාෙකට ට්ටරයි කරන්නෑ...?" 

 

"මාත් ්ජාබ්්ෙකක් කරන්නනං එ්හමට ම කැමැත්තක් නෑ අයි්ය... 

්මාකක් හරි බිසනස එ්හකට අත ෙහන්න කියෙ තමා කල්පනා ක්ේ... 

ඒකට ඉතින් අ්ත් ොනක් ති්යන්නත් එපැයි..." 

 

්කාල්ෙ කියන්්න තනූජා ිහාත් ෙෙන ෙමන්. 

 

"ඉතින් ්හාඳයි්න... පටන් ෙමු... ඔතන හිර්වො ඉන්්නපා ෙං... අයිඩියා 

එකක් ති්යනව ෙ උ්ේ ඔළු්ව... අපි ඉන්නව්න උෙව් කරන්නං... ්ේ ඉන්්න 

ෙං අනික ්කෝටිපති ව්යාපාරිකා්වා ්ෙන්්නකුත් ස්පෝට්ට එකට..." 

 

"අ්න් ඔව් අයි්ය... අපි පටන් ෙමු ඒකත්... තව කල් අරින්නැතුව..." 

 

නූඩිත් කියන්්න ිලි්සන ඇසවලින් විශ්ව්ෙ මූණට එ්ෙන ෙමන්. 

 

"ඔයා කැේපස අවුට්ට ්වන්න තව කල් යනව ෙ නංගි...?" 

 

ඒ පාර විශ්ව හැරු්ණ තනූජා ිහාට. 

 

"ෙැන් තේඩ් ඉයේ අයි්ය... ෙෙන අවුරුද්දෙ ඉවර ්වද්දි ඉවරයි... 

ඔන්ට්ටරප්රනේශිප්්න ම්ෙ ්කෝස එක... ෙෙන අවුරුද්ද්ෙ මාත් බිසනස 

එකක් ්පාඩියට හරි කරෙ ්පන්නන්න ඕන..." 
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"ෂේ... මරු්න ෙං..." 

 

"ේේේ... ඉතින් අපි කතාවු්ේ අපි ්ෙන්න්ෙ ම අයිඩියාස එකතු කරන් 

ෙෙන අවුරුද්ද්ෙ ඒ වැ්ඩ් පටන් ෙමු කියෙ..." 

 

"නියමයි... ඒක වඩා ්හාඳයි..." 

 

"ේේේ... ඉ්වන්ට්ට මැ්න්ජ්මන්ට්ට ව්ෙයි ඔය ්ඩක්ේෂන් ව්ේ සයිඩ් එකයි 

ෙැන තමා අපි ්ෙන්න කල්පනා ක්ේ... මං ්ේ ෙවසවෙ ඒ ෙැන ්කෝස 

ව්ේකුත් කරනව අයි්ය... ්ොකු අයිඩියා එකක් නැතුව පටන් ෙන්නත් 

ෙෑ්න... ්මයත් ්හා්රන් ම එ්හ සටඩි කරනව..." 

 

තනූජා හිනා්වවී ඇස්ේකන් සහශ්රව ්පන්නනවා. 

 

"නියමයි... ිරාවට ම අපි ්සට්ට්ටක නියම ම ටීේ එකක්... අපි ටික එකතු 

වුණානං සෑ්හන වැඩක් කරහැකි ෙං අපි ්සට්ට්ටකට..." 

 

"ඒකනං ිරා කතාව..." 

 

"මං ්පාඩි ්ෙයක් අහන්න හිටි්ය උඹෙ ්සට්ට්ට්කන් ම... අහපල්ේකා... 

උඹෙ ෙන්නව්න අර යක්කෙ ති්යන ්හා්ටල් එක...? ්වෙත් එක්ක ම ව්ේ 

ති්යන්්න ෙං අර..." 

 

"ේේේ... ෙන්නව ඉතින්...?" 

 

"ඒ්ක අයිතිකාරයා අ්ප් ෙෑන්ක් එ්කන් ්ෙෝන්්නකක් ෙැේමා මීට අවුරුදු 

ොණකට කලින්... ්හා්ටල් එක තමා ඇ්ප්ට තිබ්්ෙ... මං තමා සෑ්හන්න 

උෙව් ක්ේ මිනිහට වැ්ඩ්ට..." 

 

"ඉතින්...?" 

 

"ඉසසර සුපිරියට ම තිබ්ො ්හා්ටල් එක... ෙසසනයි්න ෙං ප්්ල්ස එකත්... 

පස්ස මිනිහ පුතාට භාරදුන්න ්හා්ටල් එක කරන් යන්න..." 
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"ේේේේ...?" 

 

කට්ටටිය ම කටවල් ඇරන් අහ්ෙන ඉන්්න විශ්ව්ෙ කතාව. 

 

"ඒකා ඉවර කරා ්හා්ටල් එක... බීො බීො, ක්ෙබ් ෝනයි, සූදුවෙටයි ගිහින්, 

කුඩුවෙටත් ඇබ්ෙැහි ්වො ෙන්න ්ෙයක් නැතිවුණා... ඌව ඒවයින් 

්බ්රෙන්න වියෙේ කරෙ ම අර මනුසසයත් ෙං්කා්ළාත් වුණා... ෙැන් ඒක 

ින්න ්වන්න යන්්න ෙැංකුවට..." 

 

"අ්න්... හරි අපරාෙයක්..." 

 

නූඩි කියන්්න ඇත්තට ම හෙවතින් ම කේපා ්වන ෙමන්. 

 

"මිනිහා ්ෙෝන්්න්ක් වැ්ඩ් හින්ෙ ඉසසර ඉඳන් ම මා එක්ක සෑ්හන්න ෆිට්ට... 

මිනිහට ඒක ෙැංකුවට ින්න ්වනවට ්ෙෝභයි... ෙරු්වක් ව්ේලු මිනිහට 

්හා්ටල් එක... ෙැන් ඉතින් ්ොඩෙන්නත් ෙෑලු... පුළුවන්නේ මට ඒක 

්බ්ර්ෙන කර්ෙන යන්නලු... ෙැංකුවට ින්න ්වො ්හා්ටල් එක 

වැහු්ණාත් දුකයිලු... කවුරු හරි කමක් නෑ ්හාඳට කරන් යනවනං ඒ ඇතිලු 

සැනසී්මන් ඇස ්ෙක පියාෙන්න..." 

 

"එත්කාට අයිය කියන්්න...?" 

 

"ේේේ... උඹ හිත්නක තමා... අපි ඒක ්බ්රෙ කරන් යං කියෙ..." 

 

"පුළුවන්නං ඉතිං පට්ටට ෙං අයි්ය... ්කල්්ො ්ෙන්න ආ්ය කෑමවලින් ම 

කසටමේසෙ ටික අියි සුටුස ොද්දි... අනික ්වඩින් අනංමනං විතර්න... 

ෙවස ෝණ නැ්හන්න ්ද්දකුත් නෑ්න ෙැන් තරමට ම..." 

 

"නැත්්තත් නෑ ෙං ඉතින්... ඒත් මං හිතන්්න අපට ෙැරි්වන එකක් නෑ... 

අනික මුං ්ෙන්න හැමොම ්ක්ටරින් එකට හිර ්වනවට වඩා ්හාඳ නැද්දෙ...? 

උඹෙට ඒ්ක ඉ්වන්ට්ටසවෙ ්ඩ්කෝ ෙැන ෙැලුවැහැකි... ඉ්වන්ට්ටසවෙට 

කට්ටටියට කියන්න වුණත් අ්ප් ම කියෙ තැනක් අපට ති්යනව... මුං ්ෙන්න 

්මච්චර කල් හේෙකරපුව ්පාත්වෙ... අවුෙක් නැතුව ්හා්ටල් එක ෙන්න 
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වැ්ඩ්ට අත ෙහන්නනං පුළුවන් කට්ටටිය ම කැමතිනං..." 

 

"අ්ඩ් නූඩි... මතක ෙ ෙවසක් මං කිව්වා ඉසසර ම...? රසැඹුෙ පටන්ෙන්න 

යද්දි... ්හා්ටල් නූඩි ෙැන... ්මන්න චාන්ස්සක... මන්නං කැමතියි ්කල්ෙ... 

උඹ ්මා්කෝ කියන්්න..." 

 

"ආසයි ්කල්්ෙ මටත්... හරි ආසයි ෙසසනට එ්හම ්ෙයක්නං කර්ෙන 

යන්න... අයියෙ අක්කෙ අපි ඔක්්කාම ෙැන් එකට හින්ෙ මට ෙයකුත් නෑ..." 

 

"එ්හනං වැ්ඩ්ට අතෙහමු විශ්වයා... තාත්ත්ෙන් හේබුණ ්පාඩි ෙෑන්ඩ් 

එකක් විකුණන්න ොෙ ති්යන්්න මාත් කඩවත... මාත් ොණක් ොන්නං... අපි 

අපි්න... ්සට්ට්වො කර්ෙන යං වැ්ඩ්... ්ේ ්ජාබ්්ේක් ම ඉන්න අයිඩියා 

එකකුත් නෑ තව මහ කාෙයක් ම්ෙත්... මටත් එත්කාට ෆුල් සප් එක 

්හා්ටල් එකට ම ්ෙන්න පුළුවන්..." 

 

හැම්ද්දම සාවධානව අහ්ෙන හිටපු ඉිවරත් අන්තිමට ්යෝජනාවට එකඟ 

වුණා. 

 

"ඕක්න කියන්්න... මරු මරු... ්පාඩ්ඩා... නංගි... උඹේෙ වැ්ඩත් ඉක්මනට 

ම ප්ෙෑන් කරෙ මට කියහං... ඒකත් ්ේ එක්ක ම පටන් ෙමු... කවුරුත් ම පිට 

උන් ්න්ේ්න ෙැන්... අපි අපි ම එකතු ්වො එකට ම ්ොඩ යන්නයි 

ති්යන්්න..." 

 

"ේේේ... හරි සතුටුයි මටත්... ්ේ ්වන හැම්ද්දම හීනයක් ව්ේ... මං එො 

ොේන්ට්ට්ටකට නාවනං... තනූජක්කා, තරූ ්ේ විිහට ම්ෙ ජීවි්ත්ට ළං 

්නාවුණනං ්ේ හැම්ද්දම ්වනස ්වන්න තිබ්ො... සමහරවිට ්කල්්ෙ අපි 

තාම එ්හට ්වො අේමෙත් එක්ක ම හූල්ෙනව... ඕ ්ෙවල්වත් පාස නැති 

්කල්්ො කියෙ කට්ටටිය එ්හනං ්මෙහකට අපිව ්ල්ෙල් කරෙ පාෙෙම 

ොො..." 

 

නූඩි තරුෂි්ෙයි, තනූජ්ෙයි අත්වලින් අල්ේෙන කියව්ෙන යන්්න 

ඇසවෙ කඳුළුත් පුරව්ෙන. 

 

"්කෝක ්වන්්නත් ්හාඳටයි කියනව්න ්කල්්ෙ... උඹෙට කවොවත් 
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වරින්නෑ... උඹෙ ්ේ අවුරුදු ොණට ්ේ ඇවිත් ති්යන දුර අපිටනේ 

හිතාෙන්නත් ෙැරි තරං..." 

 

තනුජත් ්කල්්ො ්ෙන්නව තුරුළු කරන් කියනව. 

 

"එ්හනං... ොපල්ො පහක් හැ්මෝම... ්මන්න ම්ෙ අත..." 

 

විශ්ව එ්හම කියද්දි හිනා්වවී ම කට්ටටිය ඔක්්කාම එක ්පාියට විශ්ව්ෙ 

අත උඩින් අත් ටික තිබ්ො. 

 

"්ේ අත් ටික ලි්හන්න ෙෑ කවොවත්..." 

 

්කාල්ෙ ඒ එක්ක ම කිව්්ව ්ෝහාම සිරසාර හඬකින්. 

 

"ෙැන් ඉතින් යමල්ො නිොෙන්න... සැමරුව්න ඔක්්කාම කවොකවත් 

අමතක ්නා්වන්න ම..." 

 

"ේේේ... ්හට මාලිොවට ගියා ම අපි හැ්මෝම භාරයක් ්වමු අපි ඉසසරහට 

පටන් ෙන්න යන හැම්ද්දමත් හරියන්න අපිට ආශීේවාෙ ෙැ්ෙන්න කියෙ..." 

 

නූඩි විශ්ව්ෙ අතක් අරන් ්කල්ේෙ ඇඟිලි අස්ස පටෙව ෙන්න ෙමන් 

කියන්්න, සැනිලිොයක ම හැඟීමකින් ආ්යමත් ඇස ්ෙක අර්ෙන ගිහින් 

මෑතින් ම ්ප්න මාලිොව අද්දෙර ්ෝහාම ෙැතිෙරව ඒ ඇස ්ෙක නතර 

කරන ෙමන්. 

 

නූඩි පළමු ්කාටස සමාප්තයි...! 

 

ඉක්මනට ම මුණෙැ්හමු නූඩි ්ෙවන ්කාටසත් සමඟින්... 

 

ඉතින් අෙ හැ්මෝම නූඩි ෙැන ටිකක් ්ොකුවට අෙහසක් කියා්ෙන යයි 

කියෙ මං හුඟක් ආේරන් මඟ ෙෝෙන ඉන්නව... 
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