
                             අපේ ඉස්ප ෝපේ!!! (Part 01) 

ඔන්න ඉතින් යළළුලන්ට මගෙන් අලුත්ම කතළලක්.ගේක ටිකක් අමුතුම විදිගශ කතළලක්,ගමොකද ගේක ඉවහගකොගක 

යන කතළලක්.. ගේගක මුල් ගකොටගවේ ගවක්වහ ටිකක් අඩුයි ඊඟ ගකොටසින් අධි ෘන්ෙළරළත්මක ගකොටවහ ලට 

යන්න ඳටන්ෙන්නලළ,තරශගලන්ගනඳළ ගමොකද ගේගක් වමශර ගකොටවහ ඇත්ත ඒල ශන්දයි ටිකක් දිෙට ලියන්න 

ගලන්ගන් ගලච්ච ගේලල් ලියන්නතුල ගවක්වහ ගකොටවහ විතරක් ලිව්ලශම කතළගව් ෙළ යමක් නෆති ශන්දයි මුලු 

කතළලම ලියන්ගන්,ඒකට වමළල ගදන්න කිය ඉල්ළ සිටිනලළ 

                             ගේක මිහර ඳළවෆක්.ගේක ඇත්තටම ගලච්ච කතළලක් ගමොකද ගේ සිේදියට අදළ ඳළවෆගල් මගේ 

යළළුගලක් හිටියළ.ගේක ගකොෂඹ ප්රගේගේ තියන මිහර ඳළවෆක් කිව්ගලොත් හුඟක්ම ශරි. ගේගක් වමශර සිේදි 

ඇත්තට ගලච්ච ඒලළ ලගේම කතළල රවලත් කරන්න මම වමශර කලි අතින් දළපුලළ.ගකොගශොම උනත් මම 

බළගඳොගරොත්තු ගලන්ගන් අනික් රචකගයො ලගේම ඔයළට ගශො අත්දෆකීමක් විෙන්න ඳළරක් ගශොයළ ගදන 

එකයි.,දෆන් ඉතින් ඳේගඳොරිය ඇති අපි යමු කතළලට..... 

 

                             "අග ෝ උඹ අද උගදන්ම ආලද?..අගන කෆරිගයෝ ගමොගකො අද අේමළ පුකට ඳයින් ෙශ එගව්ලද 

උඹල?"     රුලනයළ ගේ ගබගක් කට ලෆ කරන්න ඳටන් ෙත්තළ. 

"ක ගනොෙශ හිටඳන් ගලසිගේ..ගරේදක් ගනගව් මම උගදන්ම ආගව් අද උගේ තනජළ මිවහ එන්න කිව්ලළ කෆරේ 

තරගේ විවහතර ටික ෙන්න යන්න,ගේශහ මම යනලළ පීටී රේ එකට මිවහ ඒගක් ඇති,අගප් මිවහට කියඳන් මම ඉක්මන්ට        

එනලළ කියළ" රුලනයළට එගශම කියළගෙන මම ඳන්තිගයන් එලියට බෆවහවළ. 

"උඹ අද තනජළ  මිවහල ශේගඹන්න නේ යන්ගන් උඹට අද අගත් ඳළරනේ ශුලර් ශරිද මවහසිනළ" 

"අගන් නිකන් ඳ ඳගකෝ" 

 

               මම වශන් , මම ඉන්ගන් 12 ලවගර්.අපි තලම 12 ලවරට ආලළ විතරයි.මගේ ඉවහවර ඉම පුරුේද තමළ 

ඉවහගකොගට එන්ගන් ශෆමදළම ගබල් එක ෙෆහුලළම.ගකොච්චරලත් අගප් උන් දන්ගන් මම ශෆමදළම ඳරක්කු ගලළ 

ඉවහගකෝගල් එන එගකක් ශෆටියට. රුලන් කියන්ගන් අගප් ඳන්තිගේ ඉන්න කටකළරම ගකොල්ළ,ඌට ගමොකක් ශරි 

ලෆ ක් කිව්ගලොත් රටම දන්නලළ ගමොකද ඌට කට ඳළනය කරෙන්න බ..අගප් ගවට් එගක් 12ක් විතර ඉන්නලළ 

අනික් උන් අලුගතන්  ආපු උන් ,උන් තලම අගප් ගවට් එකට ෙත්ගත් න,ගමොකද තලම අපි උනල ශරියට 

අඳුරන්නෆති ශන්දළ. 

           තනජළ මිවහ කියන්ගන් ඉවහගකෝගල් ඉන්න ඳට්ටම වහවන ඇඟක් තියන මිවහගෙන් එක්ගකගනගක් ලගේම 

එයළතමළ අගප් ක්රී ළ භළර මිවහ ,එයළ ඇරුනශම  අනික් ගකනළ තමළ අගප් නෆටුේ මිවහ,ඊටඳවහගවේ ඉන්ගන් අලුගතන් 

ආපු ගකගමවහට්රි මිවහ,එයළලනේ අපිට ශෆමදළම බළෙන්න පුලුලන් ගමොකද අපි කරන්ගන් විේයළ වියන් 

ශන්දළ,අනික් අය අපි යන්න ඕනි බන්න.මම තමළ ඉවහගකෝගල් ඉන්න කෆරේ ශූරයළ.ඟදි තියන කෆරේ තරඟ ලට 

ගඳොඩි උන්ල ප්රැක්ටිවහ කරලන්න එක ෙෆන කතළ කරෙන්නයි, දින ෙෆන කතළ කරන්නයි තම මට උගදන්ම එන්න 

කිව්ගව්. මමත් හිත යටින් මළරම ආවයි තනජළ මිවහට,කවුද ගදයියගන් ආව නෆත්ගත්,ඉවහගකොගම පිවහසුගලන් ඉන්න 

මිවහ ඟටම ගලළ ඉ ගෙඩි 2න් ගඳොඩ් ක් ශරි බළෙන්න තියනලනේ!!.ඒක ඇති සුමළගනකට අගත් 

ෙශන්න,,ඔගශොම හිත හිත මම ගියළ රේ එක ඟටම,යනගකොට රේ එක ඇරළ ඒකියන්ගන් මිවහ ඇවිත්... ගඳොඩි 

තට්ටුලක් දළ එගශම මම ඇතුට ගියළ,, 



"ආශහ වශන් එන්න එන්න ඇතුට,මම ගේ බෆලුලළ ගකෝ කියළ,ඳනිවි යක් ලත් යලන්න ගකොල්ගක් නගන් 

හිටිගේ" 

“න මිවහ ඳන්තිගයන් එනගකොට රුලන් ආලළ ඌත් එක්ක ටිකක් කතළ කළ ඒකයි ඳරක්කු උගන්" 

මිවහ ඇළ හිටිගේ රතුයි කශයි වළරී එකක්.ඒගක ශෆට්ගට කර ටිකක් ඳල්,මිවහ ලළඩි ගලළ ඉන්ගන් මම මිවහ ගෙ 

ඟින් ගිහින් හිටෙත්තළ..හිටගෙන මිවහ එක කතළ කරනෙමන් මිවහගෙ ශෆට්ගටන් හිරගලළ පිේබිළ තියන ගෙඩි 2 

දිශළ බළගෙනම හිටියළ,ශික් අද දලවනේ ශරිම න,මගේ කරුගමට මිවහ එක ඳළරටම මන් දිශළ බෆලුලළ,ඒත් එක්කම 

මිවහ දෆක්කළ මම මිවහ ගෙ ඳපුල දිශළ බන් ඉන්නලළ, 

"ෂමගයො ගකොගශද බන් ඉන්ගන්, දෆන් ම කිව්ල ඒලළ ඔයළට මතකද?" 

"ඔ..ඔ..ඔව් මිවහ"        මම දෆන් අේේබළගන්කට බය ගලළ ඉන්ගන්.. 

"ඔව් මිවහ තමළ..." 

මිවහ ඒකට අවුක් න ලගේ,ඒත් කවුද දන්ගන් ඳවහවට ගමොනලළ කරන්න හිතන් ඉන්නලළද කියළ,,එගශම හිතුනළම 

මගේ අගේ හිරිෙඩු පිපුනළ,ශදිවහසිගයලත් පිනළට කියළ මළල අවහ කරයිද කියළ මට හිතුනළ,ඒත් එක්කම හිනළගලළ 

මිවහ මගෙ දිශළ බෆලුලළ. 

"ශරි මතකනේ වශන් මට කියන්න බන්න මම කියපුලළ"මමත් හිතට ෙට අරගෙන මට ඇහිච්ච ගවේරම ටික මිවහට 

කිව්ලළ..ඊටඳවහගවේ මිවහ ආගයත් හිනළගලළ, 

"ශහේේ ගකොල්ළ අලදළගනන් ඉ තියනලළ ගන්?"   කිය කින්ඩි හිනළලක් දළළ මට මිවහ ලියපු ගකො ටික 

දුන්නළ.මමත් හිනළගලළ ප්රැක්ටිවහ ලට දිනත් දළගෙනම ආඳහු ඳන්තියට ආලළ.. 

එදළ දලවම මම ඳන්තිගය ලෆ  ටික කරගෙන හිටියළ, නිකී මගේ ඟට ඇවිත් හිටගෙන මගෙන් අශනලළ, 

"වශන් ඔයළ ගේ ඳළරත් කෆරේ කප් එක ගේනලළ ගන්?" 

"ඔව් නිකී ගේ ඳළරත් ඒක අගප් තමළ" 

"ගශො ගකොල්ළ "  කියළ මගේ මනට කිවහ එකක් දී නිකී දිව්ලළ,නිකී කියන්ගන ගකල්ගොන්ගෙන් මගේ ගශොම 

ගයගශලිය ,නිකී කිය අපි කිව්ලළට එයළගේ ඇත්ත නම නික්ශිකළ කීර්තිගවේන,ඒ නම ට ල ළ නිකී ගෙ වහවනයි 

දඟකළරකමයි,කටකළරකමයි එක්ක අපි කියන නම නේ එයළට නියගමට යනලළ, නිකී මට තියන  යළළුකමට යටින් 

එයළගේ හිගත් මම ඉන්නලළ කියළ මම දෆනගෙන හිටියළ,ඒත් මම ලෆඩිය ඒකට ගිගය නෆත්ගත් නිකී ඉවහගකොගල් ලෆ  

ඳළඩු කරෙනී කියළ,,ඒත් මගේ හිතත් එයළට හුඟළක් ආදගර් කළ.ගකොච්චර කත් ගකොලු කමට ශෆමගේම යටයි 

කියනලළගන්,නිකී උනත් කකුල් 2 ඈත් කරන් ඉන්නලළනේ මගේ ඇවහ නතර ගලන්ගන් නිකී ගෙ කකුල් මෆේගදම 

තමළ. 

ඉවහගකෝග ඇරුනළ,අපි ගවට් එකම ගේට් එගකන් එලියට ආලළ,,ඒත් එක්කම මම අගඳ උන්ගෙන් ගලන් ගලළ බවහ 

ගශෝල්ට් එක ඳෆත්තට ආලළ ගමොකද අගප් උන් ඉන්ගන් එක එක ඳෆතිල ,ගෙො ක් උන් යන්ගන් ගෙදර ලළශන 

ල.වමශර උන් තමළ බවහ ල යන්ගන්,අගඳ ගෙලල් ඳෆත්තට යන උන් ටිකක් අඩුයි.ගෙො ක් ගලළලට මම තනියම 

තමළ යන්ගන්,එනගකොට ගශොල්ට් එගක් තනජළ මිවහ ඉන්නලළ,මම මිවහ ගෙ ඟට ටිකක් කිට්ටු කළ.. 

"මිවහ ගකොගශද ගමගශ යන්ගන්" 



"මම ද? මම යනලළ අගප් ඉවහගකෝගල් ගකොල්ගක් අද උගේ මිවහ ගකගනක්ට කරපු ලෆ ක් ෙෆන එයළගේ අේමට 

කියන්න" 

මම උ  ගියළ එක ඳළරටම,මම දෆන ෙත්තළ ඒ ගකොල්ළ මම තමළ කියළ, 

"මිවහ....." 

"අගඳෝ ගකොල්ළ බය ගලළ,ගමොගකො ගේ?" 

"මම විහිලුලක් කග ගකොල්ගො,මමත් ඔය ලයව ඳහු කර තමළ ආගල,මම දන්නල ඔය ලයවට හිගතන ගේලල්" 

කිය මිවහ හිනළ උනළ.... මටත් හිනළ මම බය උන එක ෙෆනම.ඒත් එක්කම බවහ එකක් ආලළ..අපි ගදන්නම නෆේෙ බවහ 

එකට.මිවහ මටත් එක්ක්ම ටිකට් ෙත්තළ,බවහ එගක ගවනෙ එන්න එන්නම ලෆඩි උනළ,ගමොකද ගේ ඉවහගකො අරින 

ගලළලගන්.මමත් ටික ටික ඳවහවට ගියළ මළත් එක්කම තනජ මිසුත් ආලළ ඳවහවට,දෆන් මට යන්න දිශළලක් න,මගේ 

එශළඳෆත්ගත් හිටිගේ මිවහ.එයළල ටික ටික තද ගලළ මගේ ඉවහවරශට අවිත් හිර උනළ,දෆන් මිවහ ඉන්ගන් ශරියටම මගේ 

ඉවහවරශ.ගමොනලළ කරන්නද මගේ ඳයිය මිවහගේ පුගක් ෙගලනලළ.මිවහටත් කරන්න්න ගදයක් න,මිසුත් මට ගශොටම 

තද ගලළ.මිවහට ජෆක් එක ලදිනල මගෙන් ගශොටම, ඒත් ඉතින් ගමොනලළ කරන්නද අේබළගනකට ගවනෙගන්.මිසුත් 

ෙළනක් නෆතුල ඉන්නලළ දෆක්කශම මගේ ඳයිය නෆේෙළ නහුගතට.ගමොනලළ කරන්නද මිවහ ගකගනක් උනත් 

තිගයන්ගන හුත්තක් ගන්,අනික ඉගනන් ඳල්ගශළට ගමොන නදකන්ද කියනලගන්.මිසුත් ෙළනක් නෆතිල 

යනලළ,එකඳළරටම බවහ එක ශයිගයන් බ්ගර්ක් එකක් ෙෆහුලළ මගේ ඳයිය මිවහ ගෙ පුකට ගශනට තද උනළ,ඒඳළර මිවහ 

ගශමින් මගේ දිශළ ශෆරිළ බෆලුලළ,ඒත් එක්කම මිවහ හිනළ උනළ මගෙත් එක්කම,මමත් හිනළ උනළ.හිනළගලළ මිවහ 

ආඳහු ඉවහවරශ බළෙත්තළ,මමත් ඳළඩුගව් ජෆක් එක ෙශගෙනම ගියළ,ගවනඟ ටිකක් අඩු උනශම මම ගඳො ක් 

එශළටගලළ හිටියළ,මිසුත් වෆගරන් වෆගර මන් දිශළ බෆලුලළ, මමත් මිවහ දිශළ ගශොගරන් බළගෙන ගියළ. 

    මම බහිනගකොට මිවහට "යන්නේ මිවහ" කියළ ගියළ,,මිසුත් "ශළ එගශනේ ඳගරවහවගමන් කිය" කිව්ලළ.මම 

බෆශෆත් ආඳහු මිවහ දිශළ බළගෙන හිටියළ,මිසුත් එගශමයි මන් දිශළ බළගෙනම ගියළ.මටම විවහලළව කරන්න බ 

ගලච්ච ඒලළ ,ගශමින් ගශමින් ගෙදරට ගිය මන් මිවහට ෙශපු ජෆක් එක කල්ඳනළ කර කරම ගශො අගත් ඳළරක් 

ෙෆහුලළ,,මන් දන්ගන් න මට කලදළලත් නෆති විදිශට මළරම ආතල් එකක් ආලළ, 

                           මිවහ බවහ ඒගක්දි කිව්ගව් මිවහගේ අක්කළගෙ ගෙදර යනලළ කියයි මිවහ කියපු විදිශට අගප් ගෙදර 

ඉන් තනජ මිවහ ගේ අක්ක ඉන්ගන් ශරියටම බවහ ගශෝල්ට් එකක් එශළ,මම ඔගශොම කල්ඳනළ කර කර ඉන්නගකොට 

මගෙ ගසෝන් එකට මෆගවේජ් එකක් ආලළ, නේබර් එක දන්ගන් නෆති එකක්, 

 “ aah kollo kohomadha? Bus ekea jack eka mathak kara kara karaganna eawa karagena iwaradha?..hora 

kollek oyaanam sahan,thanuuja.” 

මට උන්හිටිතෆන් අමතක උනළ තනජ මිවහ ගෙ මෆගවේජ් එක දෆක්කශම, මමත් ගශොටම බගේ මිවහට රිප්යි කළ, 

“anea sorry miss,mama hithalaa ehema dheyak kalea nae,sorry” අනික් අතට මට ආගයත් රිප්යි එකක් ආලළ. 

“hari hari ithin dhan kawudha kiwwe oya hithalaa kalaa kiyalaa?? Wena kawudha kenek ne yata indhan 

hithanna aththea” 

මිවහගෙ  බල් මීනින්ේ කතළ ලට මම ආගයත් ගමෝල් උනළ 

 “miss kohendha mage number eka?” 

 “magea laga thibunaa mama hadissi wadakata dawasak ruwan gen illagaththaa” 



“ah haa mis mama mis ge number eka save karagaththaa” 

, ඔගශොම ඔගශොේ අගප් sms චෆට් එකක් හුෙළක් ගලළ ගියළ , 

“ha ha save karagaththata kamak nea kaatawath dennepa harida kolu patiyo” 

Haa miss.miss mama miss gen baduwak ahanna mageth ekka tharaha wenna nae?” 

මගේ හිගත් තිබුන ගොකු ප්රහනයක් මිවහ ගෙන් අශන්න හිතළගෙන මිවහට sms 1 යෆව්ගව්,යලළ විනළඩියක් ලත් 

ගිගේ න මට මිවහගෙන් මෆගවේජ් එක ආලළ, 

“magea marrage eka gana ahannathuwa wena oani dheyak ahapan kollo” කිය මට ආලළ,මට අශන්න තිබුන 

ප්රහගනම මිවහ අශන්න එඳළ කිව්ලශම මට තරු ගඳනුනළ,මම මිවහ ට කිව්ල, 

“miss mama eaka thama ahanna hitiye im very sorry” කියළ. 

“its OK my dear,iskolen passe mama oyaagea akka kiyala hithaagannako,oanima dheyak magen 

ahanna,oyaata onima welaawaka maawa hambenna enna,” කිය මිවහ ගෙන් මට මෆගවේජ් එක ආලළ, 

මම මිවහට කිව්ල”miss ekka kathaa karanna mama higaak aasai miss” 

ඒකට මිවහ ”ithin dhan enna kathaa kara kara inna”  කියළ රිප්යි කළ, 

“dhanda miss?” 

   “ow ow dhan enna mama thana kiyannam” කිය මිවහ මට එව්ලළ, 

මම මගේ බයිසිකගල්ත් අරගෙන අේමට යළලුගලක් ගෙ ගෙදර යනලළ ඳළ ේ කරන්න කියළ එලියට බෆවහවළ.මිවහ 

ගේ අක්කළගෙ ගෙලල් ෙළලට ඇවිත් මිවහට ගකෝල් එකක් අරෙත්තළ,"මිවහ මම ගේ ෙළල ඉන්ගන්" 

"ඉන්න ගකොල්ගො මම එන්නේ" කියළ මිවහ ගසෝන් එක කට් කළ,ටිකකින් මිවහ ඇවිත් ගේට් එක ඇරියළ,අේම 

ෙශයි මිවහ ඇන් හිටිගේ ඳට්ට ගකොට කලිවමක් එක්ක වහකිනි එකක් ඒක දෆක්ක මගෙ ඳයිය ටළන් ෙළ නෆේෙළ. 

"ඉක්මනට ලගරන් ගකොල්ගො ඇතුට,ෙල් ඉබ්බළ ලගේ බන් ඉන්නෆතුල"කිය මිවහවහ මළල ඇතුට ෙත්තළ,මමත් 

ගශමීට ඇත්ට ගිහින් වළග ගවෝසළ  එගක් ලළඩි උනළ.. 

"ශරි අපි දෆන් කතළ කරමු,ගකෝ ගකොල්ට කතළ කරන්න ආවයි කිව්ලට කතළ කරන්ගන න ගන්,ගමොගකො අද ද 

ගකල්ගක් එක්ක මනට මන කතළ කරන්ගන්,ඉවහගකොගල්දි තියන කට ගකො අද?"මිවහ ඔගශේ කිගයෝගෙන යනලළ 

මගෙ ඇවහ 2 මිවහ ගෙ ෙල්2 නතර ගලළ මිවහ ගශමීට මගෙ ඇවහ ගදක් තියන තෆන දිශළ බෆලුලළ,මට දෆන් ඳට්ට 

ගනෝන්ඩි අද දලගව 3ගලනි ලතළලටත් මම ගනෝන්ඩි උනළ,ගමොනලළ උනත් මිවහවහට තරශ ගිගේ න කිය නේ මම 

දෆක්කළ. 

"ගකෝ කතළ කරන්නෆේද ගකොල්ගෝ?බ බ ඉන්නද ආගව්?" 

"මිවහවහ  අගන් ගවොරි මිවහ," 

"ශරි ශරි දෆන් ගමොනලද කතළ කරන්න ආවයි කිව්ගව්?" 

"ආවයි මිවහවහ" 



"ඇයි වශන් මගෙත් එක්ක කතළ කරන්න ආවයි කිව්ගව්.ඉවහගවල්ළම ඔය මිවහ කල් නතර කරෙන්න අපි දෆන් 

ඉවහගකෝග ගනගව් ගන ඉන්ගන් ශරිද,එක්ගකො මට නම කියන්න නෆත්තේ මට අක්කළ කියන්න,ගමොකද මම අක්ක 

කියන්න බෆරිතරේ නළකි න මගෙ හිගත් ..හිශහ හිශහ හිශහ.." 

"මිවහ ගෙ ලයව කීයද?" 

"ඔය ආගයමත් මිවහ කිව්ලළ.." 

"ගවොරි ගවොරි අක්කි ගෙ ලයව කීයද?" 

"දෆන් නේ මට 25යි තල මළව 2කින් මට 26 බනලළ" 

"අක්ක දිශළ බෆලුලළම 25ක්ලත් කියන්න බ,ෙවුමක් ඇන්දුලළනේ අගප් ලයගව කියන්න පුලුලන්" 

"ඇත්තට?..කළලද දෆන් රලට්ටන්න යන්ගන්?" 

"අගන් න අක්කි ඇත්තමයි ඔයළ හුඟළක් ගඳොඩි ඳළටයි ඇත්තමයි" 

"එගශනේ ගඳොඩි මයළ ලගේ ඉන්න මට ද ජෆක් එක ෙෆහුගව්?" 

ඒක කිව්ලළ විතරයි මගේ මන රතු උන ෆජ්ජලට,ලෆරැේදක් කර මන ගදන්න බෆරුල ඉන්න ගකගනක් ලගේ මම 

බිම බළගෙනම හිටියළ.මිවහ මගේ ඟට ඇවිත් මගේ නිකගටන් අල්," අගන් ගකොල්ගො ෆජ්ජ ගලන්ගනඳ ඕලළ 

වළමළන්යගේලල්ගන," 

කිය මගෙ මනට කිවහ එකක් දුන්නළ... 

         ගශමීට මගේ ඳයිය ආගයත් ඇශෆගරන්න ෙත්තළ මිවහ ගෙ කිවහ එකට,ගශමීට මම මන ඉවහසුලළ මිවහවහ ආගයත් 

මගෙ මනට කිවහවහ එකක් දුන්න ඒත් එක්කම මම මිවහගෙ ගතොල් ගදක මගේ ගතොල් 2න් අල්ෙත්තළ,එගශේමම මම 

මිවහ ගෙ ගතොල් ගදක උරළගෙන උරළගෙන ගියළ..මිසුත් මට ගදගලනි ගලන්නෆතුල මගේ ගතොල් උරන්නයි කට 

ඇතුට මිවහගෙ දිල දළ කරකලන්නයි ෙත්තළ,මම ගශමින් මිවහගේ තන් 2ට අත් 2ම තිබ්බළ.තියනගකොටම මිවහවහ 

ශයිගයන් හුවහමක් ෙත්තළ,,මම ගශමින් ගශමින් මිවහ ගෙ තන් 2 මිරිකන්න ඳටන් ෙත්තළ මිවහ ගෙ අත්2 මගේ 

කලිවමට උඩින් ඇවිත් ශිප් එක ඟ නතර උනළ,මිවහ මගේ ශිප් එක ඳශට කර ගජොක අවහවර අතළ දළ මගේ 

ඳයිය එලියට ෙත්තළ,මමත් ඉලක් බලක් නෆතුල මිවහගෙ තන් 2 මිරිකනෙමන් ගතොල්දෆේමළ 

 මිවහ ගශමීට මගේ ඳයියට අගත් ඳළරක් ෙශන ෙමන් අනික් අතින් මගේ ලල් අතෙළන්න ෙත්තළ,මගේ ඳයිය 

අඟල්7.5ක් විතර දිෙයි,වළමන්ය මශතක් තියන්ලළ ගමොකද මම දන්න කළග ඉන් ම අගත් ෙශන 

ශන්දළ,ගකොගශොමශරි මිවහවහ මගේ කලිවගේ ගබොත්තේ ෙලළ ඳයිය එලියටම ෙත්තළ,මමත් ගතොල් දළන එක නතර 

කර මිවහගේ වහකිනි එක ෙෆගව්ලළ බ්ගරසියර් එකත් පිටිඳවහගවන් අත්2 දළ මම ෙෆගව්ලළ,ඉවහගකොගල්ම 

වර්ළ,ගකොල්ගෝ එගශම ගශොගරන් ගශොගරන් බපු එ තන් 2 දෆන් මගේ ඇවහ ගදක ඉවහවරශම තියනලළ,ටිකක් 

ගලළ මන් ඒක දිශළ බගෙන හිටියළ, ඉන්නගකොට  

"ගමොගකොද මගේ ගකොල්ගෝ?" 

"න අක්ගක ඉවහගකෝගම ගශොගර ගශොගරන් බපු අක්කගේ වහවන ගදක මගේ ඉවහවරශ තියනගකොට ආවළගල 

බ අක්කි" 

"මගේ ගමොනලද වශන්?" 

"අක්කගේ කුක්කු2" 



"කුක්කු ගනගව් ගන්ද  ඔයළගේ බළවළගලන් කියන්ගන්,මට අන්න ඒ ලචගන කියන්න ඒක ඔයළගෙ කටින් මට 

අශන්න ඕනි" 

"අක්කගේ සුදු ගොකු වහවන තන්2" 

"අන්න ශරි ගකොල්ගො අන්න ශරි,මගෙ ගකොල්ට මම තන් 2 විතරක් ගනගව්,පුකත් ගදනලළ,මගෙ හුත්තත් 

ගදනලළ,ෙන්න ගකොල්ගො ෙන්න මම අද ඔයළගේ" 

මිවහ ගේ ඒ ආරළධනළල මට ගශොටම ඇති උනළ අනික් ලෆ  ටික ඳටළන් ෙන්න. මිවහ ඇන් හිටපු ගෝට ඇද 

දෆේමළ.ඳන්ටියත් ඒත් එක්කම ෙෆවිළ ගියළ,නිල් ඳළට ඳන්ටිය අරගෙන මම නශයට තියළෙත්තළ,ජීවිගත ඳල්ගලනි 

ඳළරට ගකල්ගක් ගේ ඳන්ටියක් ඉේේගබ්.ඒක ගමච්චර ගමෝල් අවුවහවන එකක් කිය මම දෆනගෙන හිටිගේ න, 

"ඕක ඉඹින එක නලත්තළ මගේ එකම ඉඹශන් මගෙ ගකොල්ගෝ."ඒ අලවරගයන් මම ගවොසළ එක ඟ දනෙශළ 

මිවහගේ කිේබට දිල දළන්න ෙත්තළ.."ආශහ ආශහ ආශහ ආශහ ගකොල්ගෝ නියමයි..ආඅ......ශහ" මිවහ ගේ ගමෝ ඳටන් 

ෙත්තළ,මමත් හිට ඇඟිල්ක් දළම ෙශන්න ඳටන් ෙත්තළ, ගතොල් දළ,මිරික ගමෝල් ගලළ හිටපු මිවහගේ හුත්ගත් 

ජූවහ ෙනලළ ගශෝ..ෙළ,ඇඟිල් නිකන්ම ඇතුට බෆවහවළ.,ඇඟිල්න් දළ ෙශන ෙමන් මම අනික් අතින් මිවහගේ 

දකුනු තන මිරිකනලළ ඒෙමන් දිගලන් මිවහගේ ම ඇගට ගවිනලළ මිවහ ආතල් එක ලෆඩි කමට ගබරිශන් ගදනලළ. 

"ආ...ශහ ගකොල්ගෝ..මගෙ ලවහතුල...මම ඔයළට කියළ හුකලෙන්න ගකොච්චර කළයක් හීන දෆක්කද මගේ 

ගකොල්ගෝ..අද මට කරේම තියන ශෆමගේම කරළ මගේ හීගන් වෆබ කරලන්න මගෙ ගකොල්ගෝ.."මිවහ ගමෝගන් 

ගමොනල කියලනලද මන්දළ,එක ඳළරටම..මිවහ දඟන ෙත්ත ඒත් එක්කම "ශයිගයන් උරඳන් හුත්ගතෝ මට ඉන්න 

බ,ෙශපිය ඇඟිල් ඇතුටම මගෙ හුත්ගත් අගන් මට ඉන්න බ මට යන්න එන්න නලත්තන්න එඳළ තල 

ශයියීන්න්න්න්න්න්....ආ........ශහ ආ.........ශහ අේගේ.........."කියළගෙන මිවහ ගේ දෆඟලිල් නතර උනළ. 

              ටිකකින් මිවහ නෆගිටළ මළලත් හිටලළ මගේ උ  කමිගවයි,යට කලිවමයි 2ම ෙලළ මගේ තන් 2 

ගවින්න ෙත්ත මගේ තන් 2 උරපු මිවහ ගශමින් ගශමින් ඳශට ඇවිත් මගෙ බුරියටත් දිල දළළ අතින් ඳයිය 

අරගෙන ගඳරවම ඳවහවට කළ.කරළ දිල එලියට දළළ ගටොඳළගේ ෙළලන්න ෙත්තළ,අේමළශහ.. තියන වෆඳ,ගශමින් 

ගශමින් ගටොඳළ ගල කළපු මිවහ මගේ ඳයිය මිවහගේ කට ඇතුට දළෙත්තළ,දළගෙන ගතොල් ලලින් තද කරගෙන දිල 

ගටොඳළ ලගට කරක්ලන්න ෙත්තළ ,ගමයළ ගකොගශන් ඉගෙන ෙත්තුලද මන්දළ මට ඉන්න බෆරි උනළ ගමගශම විනළඩි 

10ක් විතර මගේ ඳයිය මිවහ කට ඇතුග එක එක විදිශට දඟන්න ඇති.එක ඳළරක් අගතෙශ බඩු යෆව්ලළට මිවහගෙ 

ආතල් ශන්දළ මට ආගයත් යන්න ලගේ ආලළ.මම මිවහගෙ ඔලුගලන් අල් නතර කරළ ඳයිය කගටන් එලියට 

ෙත්තළ..ඒත් එක්කම මිවහ නෆඟිට මගෙ ගතො 2 ආගයත් උරන්න ෙත්තළ.මමත් මිවහට ගතොක් දළ,මිවහ ල උවහව 

අරගෙන ගවෝසළ එගක් තියළ මගෙ අතට ගක තලියක් අරගෙන මිවහ ගේ කිේගබ හිග තෆලරුලළ, 

ඊටඳවහගවේ මම මගේ ඳයිය අරගශන මිවහ ගේ හි ෙළවින් තියළ එක ඳළරටම ඇතුල් කළ.මිවහ ගබරිශන් දීගෙන 

නෆගිට්ටළ,මිවහගෙ ඇවහ 2 කඳුලු,"අගන් ගවොරි  මිවහ මම හිත කගල් න," 

"ඒකට කමක් න ගකොල්ගෝ ,මගේ හිට මළව 5කින් විතර කවුරුත් හුක න,ඒකයි ටිකක් තද,ගඳොඩ්  ගඳොඩ්  

ඇතුල් කරන්න " 

කිය මිවහ ආගයත් ඇ උනළ,මම තල ගක ටිකක් මගේ ඳයිගේ ෙළ මිවහ ගේ හිට ටික ටික ඇතුල් 

කළ.ඒඳළරනේ මිවහට ආතල් එක ආල ආශහ, ආශහ, ආශහ, ෙළ මිවහ කකුල් ගදන පුලුලන් තරේ උවහව ඳල් කළ.මම 

ගශමින් ගශමින් මුලු ඳයියම මිවහගේ ගුශළගල ශෆන්ඟුලළ, ගශමින් ගශමින් හුකන්න ෙත්තශම මිවහ මට පුක උවහව 

උවහව වළශගයෝෙය දුන්නළ.ගමගශම විනළදි 5ක් විතර ෙශනගකොට"වශන් මගෙ ගකොල්ගෝ දෆන් ටිකක් ශයිගයන් 

ෙශන්න මගේ ඳන,මට යන්න ඟයි ආගයත්" කිය පුක උවහවගෙන හිටිය මට ෙශන්න,මමත් ශනුම දර ඳනලළ 

ලගේ හුකගෙන හුකළගෙන ගියළ"අගන් ෙශඳන් මගේ ගකොල්ගෝ මට යනලළ..... ඳඳන් මගෙ හුත්ත ,ඉරඳන් ඔය 



ඳයිගයන් මට හුකළ මට ඉන්නබ අමළ වෆඳ එනලළ ......."ගේකි එකඳළරටම මගෙ පිටත් හරගෙන හුතු ජූවහ 

ලෆක්ගකරුලළ,මම දිෙටම ෙශගෙන ගියළ,ගේකි අමළරුලටද ගකොගශද 

 "අගන් ගකොල්ගෝ  මට දෆන් නේ ඇති මට ඳන න,තලනේ බ මගෙ හුත්ත කරකුට්ටන් ගලළ" 

එගශම කිය මගෙ ඳයිය ඒකි එලියට ෙත්තළ අරගෙන බෆරි බෆරි ෙළගන අගත් ෙශන්න ඳටන් ෙත්තළ,ගමගශම 

විනළඩි 5ක් විතර අගත ෙශනගකොට මට යන ආලළ, 

"අක්ගක් මට යන්නයි එන්ගන්" 

"ඉඳන් ගකොල්ගො මට ගවේරම ගබොන්න ඕනි" 

  කියළ මට බඩු යනගකොටම ඳයිය කගට දළෙත්තළ,දළගෙන අන්තිම බින්දුලට එනකන් උර බිව්ලළ,ඊට ඳවහගව 

මගේ ඳයිය මන් කගටන් අරගෙන මිවහ ලත්  බදළගෙන ගවෝසළ එගක් ඇ උනළ. 

ටිකකින් මිවහ නෆගිටළ මළලත් තුරුල් කරගෙන කතළල ක් කියන්න ඳටන් ෙත්තළ.... 

අපි ඊඟ ගකොටසින් බමු තනජ මිවහ කියන්න යන්ගන් ගකොඉ ලගේ කතළලක් ද කියළ,එගශනේ ගදලනි ගකොටසින් 

අපි ශේබගලනකන් උඹ ශෆගමෝටම ජය..... 

 

 


