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භහධි ව තහයක නදනදනහ ගට නඳෛත්ත නභන් එකට ඵළඳී ආති නනෛළනරන 

නනනවනේ ව නිර්භර අදයනේ කිසිඹම් විනලේත්ඹක් තිනේද?  ආත්ත 

ලනඹන්භ නදනදනහ තය ඳතින නම් අදයනේ භතු කය නඳන්විඹ යුතු තයම් 

විනලේත්ඹක් නනෛභළත.  භහධි ව තහයකනේ අදයනේ විනලේත්ඹක් ආතළයි 

නකනනකුට වළඟී ඹන්නන් එළනි නනෛළනරන නනනවකින් ඵළඳුන නඳම්තුන් 

ද භහජනේ වියර ඵළවින්ඹ.  තය නඳම්තුන් යුරක් තය තිියඹ යුත්නත් ඔවුන් 

නදනදනහ තය ඳතින නිර්භර අදයඹ මුල් කය ගත් නනයොනය  ඵළඳිභකි.  එහි මුතු 

නදඹක් නළත.  ද නඵෛනවො නඳම්තුන් තය ඳතින  'අදයඹ',   ඵහහිය රඳ 

රහණ්යඹ ව   ඳ  නිහ ආතිවුන  කහමුක අලහ ව යහගික වළඟීම් ලින් 

පිරුනු,  ධනඹ, ඵරඹ ව නිකුත් නබෝතික ම්ඳත් නිහ ජනිත වුන භතුපිටින් 

ඳභණ්ක් ආති ඵළඳිභක් ඳභණි. 

භහධි ව තහයක තය ආති ඵළඳිභ නිර්භර අදයඹක් න්නන් කුභක් නිහද? 

භහධිත් තහයකත් එකිනනකහ නකනයහි භනහ දඹහක් ව ධහනඹක් ආති 

නඳම්තුන් යුරකි. එකිනනකහනේ ඕනෆ එඳහකම් ව වද ගළසභ නදනදනහ නවෛඳින් 

වඳුනහ නගන ආති තය ඒ නු නදනදනහ එනකනිකහට නිඹභ අකහයඹට ළශකිල්ර 

දක්යි. 

භහධි ව තහයක තය  ආත්නත් වද ඳතුනරන්භ ජනිත ව දහදයණීඹ අකර්ණ්ඹකි. 

එඹ නුයහගී වළඟිම් මුල් නකෛට පිියදුනු අකර්ණ්ඹක් නනෛනේ.  නදනදනහ තය 

නුයහගී අකර්ණ්ඹක් ආත.  නඳම්තුන් යුරකට නුයහගී ඵළඳීභක් ලය නේ.  

අදය නතෛල් සිඳ ගළනීනභන් නදනදනහ නුයහගී වින්දනඹක් රඵන තය ඔවුන්නේ 

වළඟීම් ආවිසසීභ සබහනඹන්භ සිදුන නදඹකි. නරොකඹ ඳළළත්භට එඹ ලය 

නදඹකි. නකනේ නතත් නම් වළඟිම් නිසි නර වසුරුහ ගළනීනභන් නදනදනහ අදයනේ 

මිහිය නවෛඳින් සිතට ව ආ ට දළනනන නේ වින්දනඹ කයති. 

භහධි ව තහයක ඔවුන් නදනදනහනේ ජීවිත එකිනනකහ නනුනන් කළඳ නකෛට ආත. 

නදනදනහ කිසිභ විටක නිකහ ගළන නනෛනවෛක් නනෛසිතයි, නනෛකිඹයි. 

නරොකඹහනගන් රළනඵන ගළයහුම්, නින්දහ, ඳවහ ලින් එකිනනකහ අයක්හ කයයි. 

නදනදනහ තය දළඩි මිත්රත් ඵළඳිභක් ආත.  නඳම්තුන් තය තිනඵන නම් මිත්රත් 

ඵළඳීභ ඔවුන්නේ අදයඹ ඩහත් ලක්තිභත් කිරීභට භනහ නර ඈවල් නේ. එඹ අදයඹ 

නඳොණ්ඹ කිරීනම් අවහයඹක් නේ.  එකිනනකහ වඳුනහ ගළනීභ ඳවසු කයයි. 



නනෛළනරන නනනව                                                                          http://novelslk.wordpress.com/                           
                                          
 

++++++++ 

මුදු භහරු ඊත්නඹන් ඳසු භහධි ව තහයකනේ ඵළඳීභ තත් ලක්තිභත් විඹ. කිසිභ 

යුයකින් නදනදනහ නන් කිරීභ දළන් නම් නරොකනේ කශ නනෛවළකි කහර්ඹඹන්නගන් 

එකකි.  නභඹ භහධි ව තහයක ගළන දන්නහ සිඹලු නදනහභ ටවහ නගන සිටින 

තයඹකි. 

නදිකහ නම් නිහ ඩහත් කළශඹීභකට ඳත් වහඹ.  ආඹ නොල්ටර් වමුවී නිතයභ නම් 

ම්ඵන්ධනඹන් ඔහු භග කතහ කරහඹ. 

"නන් තහත්ති... දළන් නම් භල්ලි නම් නකල්රනගන් නේය ගන්න වම්ඵ නන්නන 

නෆ... නේ නෆදෆනඹෛ ඔක්නකෛභ දළන් නම්ක දන්න... ඈතින් නම්ක කඩන්න විදිඹක් 

දළන් නකෛනවෛභත් නළවළ... නභෛනද තහත්ති දළන් පි කයන්නන?... ඵරන්න 

කකුරත් කඩහනගන තිනඹද්දි නම්කි නකෛනවෛභ වරි මුදු භහරු කයහනන....."  නදීකහ 

භළසිවිලි නළගුහඹ. 

"දු... භභ ඔඹහට කී ඳහයක් කිඹර තිනඹනද ශභනඹෛ ළඩිඹ කරඵර නන්නන 

නළතු ඈන්න කිඹරහ.... නදන්නහ තභ ඵළර නළවළ නන... ඔනවෛභ නඳෛඩ්ඩක් 

යසනන ඩුනන්න රින්න... භභ කලින් කිඹර තිනඹන නන...තුය නටන කන් 

විතයයි කිඹර කකුළුනෛ නටන්නන....." 

"වසම්ම්.. නන් භන් දන්නන නෆ තහත්ති..... භට නම් නිකන් හිතට වරි නෆ....." 

"දුහනි නකෛනවෛභද දළන්?...." 

"යිනඹො තහත්ති.. එඹහ ගළන නම් කිඹර ළඩක් නෆ... පි කිඹන කිසිභ නදඹක් 

ගහණ්කට ගන්නන නෆ... නගෛඩක් වීක් එන්ඩ්ස ර නේ නගදය දුනහ... ගිහිල්රහ 

භල්ලියි භහධියි එක්ක තුරුලු නරහ හුයතල් නවී ඈන්නහ.... " 

"ඔඹහනග භල්ලි එක්කත් ඒ නේ හුයතල් නන නන...." 

"ඔේ... භභ ම්භනගන් නිවුස ය ගන්නහ.. නදන්න නගදය හිටිනඹෛත් කහභනර්ට 

නරහ මුකුළු කය කය හුයතල් නවී ඈන්න එකලු කයන්නන.... නන් භන් දන්නන 

නෆ...." 

"ඈතින් නවෛයි නන දු...නදන්නහ ඒ නේ තුරුලු නරහ හුයතල් නන එක නවෛයි... 

ඒනකන් නදන්නනේ නඵෛන්ඩ් එකක් ආති නන නන...." 

"ඒ වුනහට තහත්ති.. නදන්නනග යිඹහ නංගි අදනර් ආනයන්න නන කිසිභ ෆීලින් 

එකක් නෆ... ඈතින් ආති ළනඩ් නභෛකද්ද....." 
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"දු... ඔඹහනේ භල්ලියි දුහනියි එක ම්භනග ඵනඩ් ඈඳදුන නදන්නනක් 

නනනභයිනන.... ඈතින් ඔඹ කිඹන යිඹහ නංගි අදනර් ඕන ඳළත්තකට ඹන්න 

පුලුන්......" 

"ඒ වුනහට නදන්න නක්ෂුල් නන එකක් නෆ තහත්ති..... එනවභ නන්න තිේඵ නම් 

භහධි හිටිනඹ නළත්නම්......" 

"දු.... නඳෛඩි සඳහක් එකක් විතයයි ඕන නදන්නට නක්ෂුල් නන්න.....  නදන්නභ 

භදන විනේ තිනඹන ඹනනන ඈන්නන... හි.හි.හි...  නික..දුහනිනග වළටි භභ 

දන්නනන...... ඔඹ ඹන නකල්නරෛ නකෛල්නරෛ වුනහභ විනේ තිනඹන්න ඕන.... 

එතනකෛට තභයි නවෛට නභොයන්නන....  ඒ හින්ද පුලුන් තයම් නදන්නට ඔඹ විදිඹට 

හුයතල් නන්න නදන්න... කිසිභ නදඹක් වදිසසි නරහ කයන්න ඵෆ..." 

"ම්ම්ම්ම්....නංගි නෙේනන්ට් වුනනෛත් නභෛකද කයන්නන තහත්ති?...." 

"හි.හි.හි... දළන් ඒ කහනර ඔඹහ නෙේනන්ට් වුනහද....අ...."  නොල්ටර් ඊඳවහනඹන් 

ආසීඹ. 

"තහත්ති නභෛන කිඹනද භන් දන්නන නෆ..."  නදීකහ රජ්ජහනන් කීහඹ. 

"නම් දු... දුහනි ඒයින් නේනයන්න දන්නහ.... නික ඈතින්... දුහනි එනවභ 

නෙේනනට් වුනනෛත් ළනඩ් නිකන්භ නන නන... ඉට ඳහුනනිදභ නදන්න ඵන්දරහ 

දහනහ... නන්ද...." 

"වසම්.... ඔේ තහත්ති.. එනවභ වුනනෛත් නම් භහධි නිකන්භ කඳර දහන්න පුලුන්...  

ඔේ.. පි පුලුන් තයම් භල්ලියි දුහනි නංගියි එකට තිඹන්න ඕන...."  

"ඔඹහනග භල්ලිත් ඳුන් නේභ  ආතිනන නන්ද... හි.හි.හි..." 

"භන් දන්නන නෆ...."     භද රජ්ජහට ඳත් නදීකහ නඵෛරු තයවක් නඳන්හ ඈත ඵරහ 

කීහඹ. 

"වරි වරි දු... ඔඹහ ළඩිඹ කරඵර නනෛවී ඈන්නනකෛ.... පි ඵරමු නභෛකද නන්නන 

කිඹර.... " 

නනෛළනරන නනනවකට වළඟීම් ලින් නවො නනඹම් ඵරඳෆභකින් තර්ජනඹක් 

එල්ර විඹ වළකිද? 

++++++++ 

භහධි නේ කකුරට සිදු කර ලරයකර්භනඹන් සුඹ රළීභට කරක් ගත විඹ. නකනේ 

වත් නිසි හත්තුත්,  ආනේ  භනේ  ව තහයක ආතුලු මිතුරු මිතුරිඹන්නේ 
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වනඹොගඹත්  රළීභ නිහ ආඹට ආතිවුන ඳවසුතහඹ භ විඹ.  රැකිඹහට ඹහභට 

ව නිකුත් ලය කටයුතු වහ සුපිරි නශ ල් ඳරිඳහරනනේ නනෛභද වහඹ 

ආඹට රළබුනි. භර්වින්ද ඔහුට වළකි යුරින් භහධිට ඊදේ රඵහ දුන්නන්ඹ. 

නුත්තයහ ආඹට නිඹභ මිතුරිඹක් වහඹ.  භහධිට තනි ආවිදීභට වළකි න තුරුභ 

නුත්තයහ භහධිනේ නිනේ නළතී ආඹට හත්තු කයමින් භහධිනේ භට ඊදේ 

වහඹ. 

"නන් න... ඔඹහ භනේ නවොදරිනඹක්ට ඩහ භට අදයයි න... ඔඹහ ගළන 

නඳෛඩ්ඩක්ත් හිතන්නන නළතු භනේ ශ  ඈනගන දිගටභ භට හත්තු කයහ... 

ඳසිඳුත් භනේ නවොදයනඹක් නේ භට නකෛච්චය ඊදේ කයහද... භට නම්ක හන්නන 

නෆ න....." 

"යිනඹො භහධි.. නභෛනද ඔඹහ නම් කිඹන්නන... ඔඹහට හත්තු කයන්න වම්ඵ වුන 

එකභ භට නකෛච්චය තුටක්ද.... ඔඹහ භනේ නවොදරිඹක් තභයි භහධි... ඔඹහ භහ 

තුනකට භට ක්කහ නන නන... ඈතින් ඔඹහ භනේ ක්කහ... ඳවිත්රහ භනේ නංගි.... 

හි.හි.හි..." 

"ම්ම්ම් භනග න....."  

භහධි නුත්තයහ ළශ ගත්නත් නවොදරිඹකනේ ඊතුයහ ඹන නෙේභනඹන්ඹ. 

භහධි ඔත්ඳර සිටිනහ කහරඹ තුර තහයක භහධිනේ නිනේ නනෛසිටිනේ ඔහු 

රැකිඹහ කයන කහරනේ ව යහත්රී නින්දට ඹන විටදී ඳභණි.  තහයක නන කිසිභ 

ගභනක් ඹහභට  නවො තයහලය නනෛන කටයුත්තක් වහ කහරඹ නඹදවනේ නළත. 

ඔහු භහධිනේ නනළල්ර නභන් ආඹ භග සිටිනේඹ. 

"නන් ඳළටිනඹෛ... ඔඹහට භභ හින්ද නකෛච්චය කයදයද.. නන් භට ඈන්න ඵෆ 

තහයක...."  තහයකනේ කළඳ වීභ දයහ ගත නනෛවළකි ව භහධි නඵෛනවො  විට ංනේදී 

වහඹ. 

"නන් භහධි... නිකන් පිසසු කතහ කිඹන්න එඳහ... භනේ ජීවිතඹ ඔඹහ... ඈතින් 

ඔඹහ නම් නේ ඵරහ ගන්න එක... ඔඹහනග ශඟින්භ නම් නේ ඈන්න එක භභ 

නකෛච්චය අහනන්ද කයන්නන.. භට ඔඹහ දකින්නන නළතු එක දක්ත් ඈන්න 

ඵෆ යත්තයන්..." 

"භභ ඒක දන්න නකෛලු ඳළටිනඹෛ.... ඒත් නන්... නන්... භට දුකයි තහයක....." 

"භහධි... භට ඔඹහනගන් පිට නරොකඹක් නළවළ සතුන....." 

නදනදනහ නභනේ ංනේදී වු විට තහයක ආනේ නතෛල් සිඳ ගන්නන් නදොනය ගරහ ඹන 

නනනවකින්ඹ.  ඒ නතෛල් චුම්ඵනනඹන් භහධි භවත් ෙනභොදඹකට ඳත් න්නීඹ. 
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++++++++ 

දිනක් භහධි වමු වීභට ආනේ භහභහනේ පුතණුන් ව නිනම්ස ඳළමිණිනේඹ. 

"ම්නම්ඒඒඒඒඒ.... නිනම්ස යිඹහ.. ඹන්තම් පි භතක් නරහ තිනඹන්නන..." 

භහධි ඔහුනේ ත ල්රහනගන අදයනඹන් කීහඹ. 

"නන් එනවභ නෆ නංගි... දන්නන නළද්ද ළඩ ර ඈයඹක් නළවළ නන... දළන් 

තහත්තහනග ියසනස ළඩ භභ නගෛඩක් ඵරහ ගන්න ඕන... ඈතින් හුසභ ගන්නත් 

ඈයඹක් නෆ නංගි...." 

"නන් නෆ යිනඹ... භභ විහිළුට කිේන... භභ දන්නනන යිඹට තිනඹන ළඩ... 

පි එන්නේජ්භන්ට් එක දන මීට් වුනනත් කහනරකට ඳසනනන.... ඈතින් 

නකෛනවෛභද යිනඹ.. භහභහ..නළන්දහ... නේරහ ක්කහ නීනඳන් ඈන්නද?....." 

"ඔේ නංගි... නගදය ඔක්නකෛභ නීනඳන් ඈන්න... ඈතින් නංගිනග කකුර 

නකෛනවෛභ දළන්?....." 

"දළන් නම් ටික ටික ඩිඹ ියභ තිඹන්න පුලුන් යිනඹ.. ෆිසිනඹෛනතයපි කයන හින්දහ 

නගෛඩක් නවෛයි දළන්....." 

"ඔඹහට ඈතින් ඹහලුනෛ නගෛඩක් ඈන්නනන ඵරහ ගන්න නන්ද?..... තහයක භල්ලි 

එන ආතිනන වළභදහභ..හි.හි.හි..." 

"නභෛනකො නිකන් ඔනරෛක්කුට හිනහ නන්න... ඔේ නන්..... තහයක ඈඩ රළබුන 

ගභන් භභ ශ ට එනහ... භට වරිභ දුකයි නන් නරහකට.. භභ හින්දහ 

ඔක්නකෛභටභ කයදය නන එකට...." 

"ඔඹහට වළනභොභ අදයයිනන නංගි... ඈතින් ඒ නගෛල්නරෛ ඔක්නකෛභ වරිභ 

න්නතොනන් ඔඹහට හත්තු කයන ආත්නත නන්ද....." 

"ඔේ යිනඹෛ.... ඒත් භට ේනට් හිනතන භවය නරහට.... ඈතින් යිනඹ.. ද 

නම් ඳළත්නත අන මුකුත් ඊභනහකටද?....." 

"ම්ම්ම්.. නෆ නංගි... නගෛඩක් නංගි ඵරරහ ඹන්න තභයි... " 

"ම්ම්ම්ම්ම්ම්.. නගෛඩක්භ නංගි ඵරරහ ඹන්න.... ඒ කිඹන්නන නන නද්කුත් 

තිනඹන නන්ද...අ...."  භහධි සිනහනමින් ආසුහඹ. 

"..අ..න්.නෆ නංගි... එ... එනවභ මුකුත් නෆ...." 

"නන් නම්... නිකන් ඳඳුය නට් ඹන්නන නළතු කිඹනහ.... " 
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"නන නංගි...න්.නෆ එක්නකෛ ඕන නෆ...." 

"භභ දන්නහ ශභනඹොඕඕඕඕඕඕඕ....හි.හි.හි..... භභ එන්නේජ්භන්ට් එක දන 

නවෛට දළක්කහඅඅඅඅ..... ආස නදක තිබුනන ඈතින් ඒ ඳළත්නතභ තභයි.... නන්ද.." 

"නන නංගි... නම්.. නළන්දට කිඹන්න එනවභ එඳහ...." 

"පිසසුද ශභනඹො.... නම්….ඈතින්  එදහ කතහ කනර් එනවභ නළද්ද?...." 

"පිසසුද නංගි... භට ශ ට ඹන්නත් වයිඹක් තිබුනන නෆ... නංගි..... කවුද එඹහ?....." 

"ම්ම්ම්ම්..කිඹන්නන නෆ....හි.හි.හි...." 

"නන් කිඹන්නනකොඕඕඕඕඕඕ........"    නිනම්ස භහධි තුරුලු නකෛට නගන 

නතෛනෛල් විඹ. 

"නම් නභෛන නකොරභක්ද…. හි.හි.හි..... භහ නනනභයි... ගිහින් එඹහ ඵදහ ගන්න....."  

භහධි නිනම්සට අදය තට්ටුක් දභමින් කීහඹ. 

"ඈතින් කිඹන්නනකෛ නංගිනඹොඕඕඕ... වරි නයකයි ඔඹහ..... කවුද  එඹහ?....." 

"ම්ම්ම් එඹහ තභයි තහයකනග ක්කනග නෆනහ නඳෛඩ්ඩ....." 

"සසසසසසස .... ආත්තද නන්....." 

"නභෛකද ඒක කිේභ නිකන් ෆියුස ගිඹහ නේ වුනන්....හි.හි.හි... නකල්ර භහය 

රසනයි නන්ද....අ....."  

"යිනඹො නංගි... එනවභ රසන නකල්නරක් නම් භභ ජීවිනත්ට දළකර නෆ... ම්ම්ම්... 

එඹහනග නභ නභෛකද්ද?......" 

"ෆිනරොමිනහ..... " 

"නන් නංගිඉඉඉඉඉ ... කිඹන්නනකොඕඕඕඕඕඕඕ…..  ඔඹහ නම් වරිභ නයකයි....." 

"හි.හි.හි... එඹහනග නභ දුහනි.... නම්... තභ ඈනගන ගන්න 

නඳෛඩි නකල්ර වරිද....." 

"නන් නංගි... එඹහ නභෛන කයත් භට කභක් නළවළ..... භභ 

කදහත් හිතුන නෆ නම් යනට් නභච්චය රසන නකල්නරෛ 

ඈන්න  කිඹරහ... වරිභ නළචුයල් ියයුටි එකක් එඹහට 

තිනඹන්නන.....  හිනහටයි... ලුක්ස රටයි භහ නිකන් ශී 

නරහ ගිඹහ නංගි.... " 
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"භනග ම්නම්ඒඒඒඒ... ගිහින් තිනඹන දුය.... නළචුයල් ියයුටි...  ම්ම්ම්ම්ම්.... ඒ 

කිඹන්නන පි රසන නළද්ද?..අ.... " 

"නන් නංගි... භභ එනවභ කිේන නළවළ නන.... ඒ වුනහට භට.. භට... එඹහ නිතයභ 

භතක් නනහ....." 

"යිනඹො භභ විහිළුට කිේන ශභනඹෛ ... නම්...  ඒ කිඹන්නන එදහ ඈන් ද 

නනකන් භනනො ගගවහ හිටිඹහ නන්ද... නවෛයහ.... හි.හි.හි...." 

"ආත්තභ කිේනෛත් නංගි... ඔේ... භට එඹහ හිනතන් යින් කයන්නභ ඵළරි වුනහ..." 

"ළඩක් නෆ යිනේ... එඹහට නකෛල්නරක් ඈන්නහ...." 

"යිනඹොඕඕඕඕ  නන් නංගි... වසම්ම්ම්… නභෛන කයන්නද ඈතින්... ඔේ.. එඹහ නේ 

රසන ගර්ල් නකනනක්ට නකෛල්නරක් නළති නන්න ඵළවළ නන... 

වසම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්....." 

"හි.හි.හි... නළවළ ශභනඹො... දුහනි නංගිට නකෛල්නරක් නෆ...." 

"සසසසසසසසසසසසසසසස... ඔඹ ආත්තභද නංගිනඹොඕඕඕඕඕ......." 

නිනම්ස නළතත් භහධි තුරුලු නකෛට නගන වහදුක් දුන්නන්ඹ. 

"නභ.. නිකන් ඈන්නහ… කවුරු වරි දළක්නකෛත් හිතයි පි නභතන රේ කයන 

කිඹර... භට නනනභයි... එඹහට ගිහින් කිස එක නදන්න... " 

"භභ නම් නංගි එක්ක ෙළක්ටිස කයහ... හි.හි.හි..." 

"නන්  ඳරඹන් ඹන්න ඊනේ ෙළක්ටිස එක..... නම් යිනේ.... සීරිඹසලි.... භභ කිඹන 

එක නඳෛඩ්ඩක් වන්න....." 

"ඒ නභෛකද්ද නංගි?......" 

"භභ දන්නහ යිනඹ... නකෛල්නරක්ට නකල්නරක්නග රසනයි.. කියුට් ගතිඹයි 

දළක්කභ නිකන්භ හිත ආදිර ඹනහ.. ඔේ.. දුහනි නංගිනග රසන දළක්කභ ශී 

නන්නන නළති නකෛල්නරක් ඈන්න නම් ඒක පුදුභඹක්.... නංගිට ඳහය ඵළවළර 

ඹන්න ඵෆ නකෛල්නරෛ නිකන් කන්න නේ ඵරන... ඈතින් නභනවේදි  තහයක තභයි 

එඹහනග නඵෛඩි ගහඩ් ළනඩ් කයන්නන...  ඒ වුනත් නංගි ත ඳත ගහන්න නකෛල්නරෛ 

ෆුල් ට්රයි කයනහ..." 
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"අ .. එනවභද?... භභ ඈන්න තළනක දුහනිට ඒහ කයන්න අනෛත් භභ ඊන් නදකට 

කඩනහ....."   නිනම්ස නේගනඹන් කීනේඹ. 

"අ නම් නම්..... නභෛනකො නම් නිකන් යින් නරහ?...  යිනඹ... භභ කිඹන්න වළදුන 

නම්කයි.... යිඹහ භට ඩහ ළඩිභල්... ජීවිතඹ ගළන භට ඩහ ත්දළකීම් තිනඹන... 

යිඹට ඈතින් කලින් ගර්ල් නෙන්ඩ්සරහ ඈර තිනඹනනන ..." 

"..අ..නභ..ඔ.ඔේ නංගි... ඒ...ඒත් ඒ..ඒහ...නම්...." 

"වරි වරි යිනේ.... භභ දන්නහ.. ඒහ නජෛලිඹට කයපු නන්ඒඒඒඒඒ…. 

හි.හි.හි........" 

"ඔඹහට නඵෛරු කිඹන්න ඕන නළවළනන නංගි... ඔේ.. ඒ නජෛලිඹට තභයි කනර්.... 

ඒත් දුහනි ගළන භනේ හිනත් තිනඹන්නන එනවභ නදඹක් නනනභයි...." 

"ඊගුයට නවෛයහ නඵනවත් කන්න එඳහ යිනඹ... නකෛල්නරක්ට නකල්නරක් ගළන 

මුලින්භ හිත ආදිරහ ඹන්නන ඒ නකල්රනග එඹහ අහ කයන විදිනඹ රසනක්... 

නඳනුභක් තිනඹන හින්දහ... ඒක තභයි නඵෛඩි නකමිසට්රි එක... ඒක කහටත් නළවළයි 

කිඹන්න ඵෆ... තහයක භල්ලියි භභයි ඈසනල්රභ ක්ලික් වුනනත් එනවභ තභයි.... 

ඒත් යිනඹ.. ඒක අදයඹක් කිඹර හිතන්න එඳහ... නකල්නරක්නග වරි 

නකෛල්නරක්නග වරි රසන හින්ද අදයඹක් ඳටන් ගන්නනම් ඒ අදනර් වහට් 

එනකන්භ එන එකක් නනනභයි.... " 

"එතනකෛට නංගි... ඒ රසන හින්ද අදනර් කයන්න ඵළරිද?...." 

"යිනේ... ඒක අදයඹක් නනනභයි... ගර්ල්නග ආ ට තිනඹන අහක් විතයයි... ඒක 

නක්ෂුල් ඵළඳීභක් විතයයි.... එතනකෛට ඔඹහ ඵළනන්නන එඹහනග රසන ආ ත් 

එක්ක.... ඔඹහට ඕන එඹත් එක්ක නක්ෂුල් නද්ල් කයන්න... ඔඹහ ඒ ගර්ල්ට 

නිඹභ විදිඹට අදයඹ කයන්නන නළවළ...." 

"ඈතින් නංගි.. ද ඕන තයම් කඳල්ස ඈන්නන දළක්ක දනභ ඹහලු නරහ එකට 

ඈන්න?......" 

"ඔේ..එනවභ ඕන තයම් ඈන්න ආති...  ඒත් යිනඹ..භතුපිටින් ආතිවුන ඵළඳිභක් 

වරිභ ඈක්භනට නළති නන්න පුලුන්... ඒ හින්දහ ඔඹහ අදයඹ කයන්න ඕන 

ගර්ල්නග රසනට නනනභයි.. එඹහට..එඹහනග වදතට...." 

"ඈතින් නංගි දළන් කිේන මුලින්භ හිත ආදිර ඹන්නන ගර්ල්නග රසන හින්ද 

කිඹර... එතනකෛට රසනනන එතන ළදගත් නන්නන...." 
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"නෆ යිනඹ.. භභ කිේන ඒක නනනභයි... රසන කිඹන එක හනේක් නදඹක්.... 

භභ ඈසනල්ර කිේ නග නදන්නනක් ඈසනල්රභ ක්ලික් නන්නන නදන්නනග 

නඳනුභ හින්ද ආතිනන ඵළඳීභ හින්ද... ඒක ඳටන් ගළනීභ විතයයි... ඒක අදයඹක් 

කිඹර හිතුනෛත් එතනින් එවහට නදන්නහ රසනයි..පිට ඔඳඹයි ගළන විතයයි 

හිතන්නන... ඒ හින්දහ නදන්නනග නම් විදිඹට ක්ලික් වුනහට ඳසන නදන්නහ 

කිට්ටුනන් අශ්රඹ කයන්න ඕන.. ක්නරොස ඹහලුනෛ නදන්නනක් නේ අශ්රඹ 

කයන්න ඕන... නක්ෂුල් නද්ල් ගළන ළඩිඹ හිතන්න එඳහ....  භභ කිඹන්නන නෆ 

නක්ෂුල් ෆීලින්ස ඹට කයර දහන්න කිඹර.. ඒ ෆීලින්ස එන එක නනොභල්.. ඒත් 

ඒට මුල් තළන නදන්න එඳහ... මුල් තළන නදන්න ඕන නදන්නට නදන්න ඳුය 

ගන්න.. නත්රුම් ගන්න.. නඵොධඹ ආති කයගන්න.. නභන්න නම් නද්ල් වරිඹට 

නරහ නදන්නට නදන්න ගළරපුනනෛත් අදයඹ වහට් එක ආතුනරන්භ ආති නනහ 

යිනඹ.... අදයඹ ගළන චනඹක් කතහ නනෛකයභ ඒ අදයඹ නභොදු නනහ...." 

"සසසස නංගි.... ඔඹහ භට ළඩිඹ ඵහරයි තභයි... ඒත් ඔඹහට අදයඹ ගළන නරෛකු 

දළනුභක් තිනඹන නන...." 

"යිනඹ... නම් භභ නඳෛත් ලින් කිඹරත්.. ටීවී ර ඹන තුට්ටු නදනක් නටලි 

ඩ්රහභහ ඵරරත් ඈනගන ගත්ත නද්ල් නනනභයි... භභ ත් දළකීනභන් දළන ගත්ත 

ඒහ.... තහයක භල්ලිනගයි භනගයි අදයඹ හින්ද භනේ වදතට දළනුන ඒහ.... පි 

නදන්නනග අදයඹ ආති වුනන් ඔනවෛභ තභයි.... නේ අදයඹ ඳටන් ගත්නත  'භභ 

ඔඹහට අදනයයි'  කිඹර නනනභයි... ඒක ආති වුනන් පි නදන්න දන්නනභ 

නළතු...නේ අදයඹ කදහත් නනස නන්න නෆ යිනඹ.... ඈතින් භභ නවෛට ඒ 

ගළන දන්නහ....." 

"ම්ම්ම්.. භභ නඳෛඩි නදඹක් වන්නද නංගි....." 

"වන්න යිනඹ... ඕන නදඹක් වන්න...." 

"තහයක භල්ලිටයි..ඔඹහටයි... ඔඹනගෛල්රන්නග අදනර් ඳටන් ගන්න ඈසනල්රහ 

නක්ෂුල් ෆීලින්ස තිබුනන නළද්ද...." 

"නළවළ යිනඹ...නඳෛඩ්ඩක්ත් නළවළ... තහයකට තිබුනනත් නෆ... භට තිබුනන් නෆ.... ඒ 

හින්ද තභයි නේ අදනර් නම් විදිඹට රසනට පීදුනන්....." 

"ම්ම්ම්ම්ම්..නම්.. නම්... දළන් එනවභ තිනඹනද?...." 

"ඔේ යිනඹ දළන් තිනඹනහ... ඒහ එන්නන අදයඹත් එක්ක...... දළන් පිට එකට 

ඈන්න නකෛට... කිස කයන නකෛට නක්ෂුල් ෆීලින්ස එනහ... එනවභ නළත්නම් පි 

ගල් පිලිභ නන්න ඕන නන... හි.හි.හි... ඒත් පි ඒට පි ඳහරනඹ කයන්න 

නදන්නන නෆ... පි අදයඹට තභයි මුල් තළන නදන්නන....." 
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"නම් නංගි.... නම්.. භභ..භභ ඔඹහනේ ෙයිට් නදඹක් වන්නද?....." 

"වන්න යිනඹ... භභ ඔඹහනග නංගි නනනභයි... ඹහලුනක් කිඹර හිතහනගන 

වන්නනකෛ...." 

"තහයක භල්ලියි ඔඹයි... නම්.. නම්... ම්ම්.. න..නක්ස කයර තිනඹනද?...." 

"නෆ යිනඹ....  භභ ඒක ඵඹ නළතු නකලින්භ කිඹනහ... අදනයන් කිස කයන 

නකෛට  පිට කීඳ ළයඹක් ඈ ගන්න ඵළරි තයභට නක්ෂුල් ෆීලින්ස ආවිත් 

තිනඹනහ  .... ඒත් පි ඒ කන්නට්රොල් කය ගත්තහ....  නේ සිංවර කනභන්... සිංවර 

සිරිනතන් පි ංඹභඹකට ආවිල්රනන තිනඹන්නන යිනේ.... ඈතින් පිට ඒහ 

ඳහරනඹ කය ගන්න පුලුන්... නේ අදයඹ හින්ද ඒ ෆීලින්ස ඳහරනඹ කය ගන්න 

පුලුන්.... කහද ඵළන්දට ඳසන පි ඒ කයනහ... ඳවුරක් වළනදන්න නක්ස 

තිනඹන්න ඕන... නදන්නනක්නග ඵළඳිභ ළඩිනන්න නක්ස තිනඹන්න ඕන... ජීවිනත් 

ය විඳින්න... සනට්රස ඩු කය ගන්න නක්ෂුල් තෘේතිඹ ඕන.... ඒත් ඒට 

නරහක් කරහක් තිනඹනහ....  අදයඹයි ජීවිතඹයි කිඹන්නන නක්ස විතයක් 

නනනභයිනන....  නන්ද....." 

"නන් තළන්ක් යූ නරි භච් නංගි... නම් විදිඹට ඕඳන්ලි භහත් එක්ක නම් කිේට.... 

භභ නංගිනගන් නගෛඩක් නද්ල් ඈනගන ගත්තහ...." 

"යිනඹො ඒක සුලු නදඹක් යිනඹ... භනේ එක්සපීරිඹන්ස එක භභ යිඹහ එක්ක 

නඹහ' කයහ විතයයි...." 

"නංගි.... ඈතින් භභ දුහනි ගළන දළන් නභෛකද්ද කයන්න ඕන....." 

"ම්ම්ම්... යිනඹ... ඔඹහට දුහනි ගළන නක්ෂුල් ෆීලින්ස තිනඹනද?......" 

"භභ නෆ කිඹන්නන නෆ නංගි.... ඔේ තිනඹනහ....." 

"ඒක පුදුභඹක් නනනභයි යිනඹ.. දුහනි නංගි නේ රසන නකල්නරක් දකින ඕන 

නකෛල්නරක්ට ඒ ෆීලින්ස එනහ... මුලින්භ යිනඹ... ඒහ ඩු කය ගන්න ඕන... 

මුලින් ඒ භතු නන්න විතයක් නදන්න එඳහ.. වරිද?...." 

"ඔේ නංගි...." 

"නවෛයි... දුහනි නංගි නිතයභ වීක් එන්ඩ්ස රට නභනවේ එන... ඈතින් ඔඹහට 

මුලින්භ කයන්න තිනඹන්නන එඹහ එනවභ අභ ඹහලුනක් විදිඹට එඹහ එක්ක කතහ 

කයර අශ්රඹ කයන එක තභයි... භභ ඈන්ට්රඩියුස කයන්නම්නකෛ... නභෛකද පි 

දන්නන නෆ දුහනි නංගි ඔඹහ ගළන හිතන්නන නකෛනවෛභද කිඹර.... ඒ හින්ද ඔඹහනග 
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ෆීලින්ස කිසිභ නදඹක් නඳන්නන්න එඳහ... නදන්නහ ඹහලුනෛ නේ කතහ කයන්න... 

එනවභ ඈසයවට ඹනනකෛට නදන්නටභ නත්රුම් ගන්න පුලුන් නයි...." 

"නවෛයි නංගි... භභ ඒ විදිඹට කයන්නම්...නම් නංගි... ඔඹහ හිතන විදිඹට දුහනි 

නකෛයි  නග ගර්ල් නකනනක්ද?....." 

"ඔඹහ දන්නනන... දුහනි නගෛඩක් නඳොත් ෂළමිලි එකක ගර්ල් නකනනක්... එඹහ 

වළදුනන ළඩුනන නකෛශම ඈවර භහජනේ... ඈතින් එඹහ නේ ගනම් ගර්ල් නකනනක් 

නේ නනනභයි... වළඵළයි දුහනිට නවෛ වදතක් තිනඹනහ... ඈතින් කයන්න 

තිනඹන නවෛභ ළනඩ් තභයි වදිසි තීයණ් රට එන්න නළතු ඈසනල්ර නදන්නට 

නදන්න ඳුය ගන්න එක...  ඕඳන්ලි කතහ කයන්න ඕන... එතනකෛට නත්රුම් ගන්න 

පුලුන් නයි නදන්න ගළරනඳනද කිඹර....." 

"දුහනිනග නේයන්ට්සර කළභති නයිද?..." 

"වසම්ම්ම්.. ඒක දළන්භ කිඹන්න ඵෆ යිනඹ... ඒ ඳසන ඵරහ ගන්න පුලුන්... 

ඈසනල්ර ඔඹ නදන්න ගළරනඳනද කිඹර නත්රුම් ගන්නනකෛ..... ත එකක් 

යිනඹ...නම් ජූනි භහන දුහනිනග රන්ඩන් ඒ නරල් විබහනග තිනඹන... ඒ හින්ද 

විබහනග ඈය නනකන් නකල්රනග ඔලුට ය නම් දහන්න එඳහ... වරිද... භභ 

ඒනකන් කිඹන්නන නෆ නදන්න ක්නරොස නන්න එඳහ කිඹර... ඒත් නකල්ර සනට්රස 

කයන්න එඳහ...." 

" නන් නෆ නංගි... භභ කීඹටත් එනවභ කයන්නන නෆ.....  භභ නංගි කිඹපු විදිඹට 

ළඩ කයන්නම් නකෛ....  නන් නගෛඩහක් සතුතියි භට නවල්ේ කයනට...." 

"ඒක සුලු නදඹක් යිනඹ....." 

භහධි ව තහයකනේ මුදු භහරු ඊත්ඹ දිනනේදී  නිනම්ස දුහනිනේ අකර්ණීඹ 

රඳ රහණ්යඹ නිහ නභොවනඹකට ඳත් විඹ. නකනේ වත් භහධි භග කතහ 

කිරීනභන් ඳසු ඔහු ංඹභඹකට ඳත් විඹ. දුහනිනේ රඳ ම්ඳත්තිඹ නිහ ආතිව 

යභණ් අලහන් ඩු කය ගළනීභට ඔහුට වළකි විඹ. 

භහධි තහයක භග නම් ම්ඵන්ධනඹන් කතහ කරහඹ. 

"තහයක... ඔඹහ දන්නද ළඩක්... ඔඹහ නිනම්ස යිඹ දන්න නන...." 

"ඔේ ඔේ... ඔඹහනග භහභනග පුතහ නන....." 

"ඔේ..නිනම්ස යිඹනග හිත තදින්භ දුහනි නංගිට ගිහිල්රහ..... " 

"නභෛනහඅඅඅඅඅඅ?... ඔඹහ එක්ක කිේද?....." 
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"ඔේ..දක් නභනව ආවිල්ර භහත් එක්ක කතහ කයහ..." 

"වසම්ම්ම්ම්...." 

"නභෛනකො නිකන් ඵකමනණ්ක් නේ හුම් කිඹන්නන?....." 

"නෆ.. නිනම්ස යිඹහ නංගිට ඩහ නගෛඩක් ළඩිභල් නන... ඈතින් නදන්න 

ගළරනඳයිද..... නික.. නම්...." 

"නම් තහයක... රේ එක ඔලුට ගළහුභ ළඩිභල් ඵහර කතහ නඳන්නන් නෆ.... 

නභෛකද්ද නික කිේන?....." 

"නෆ.. නම්... ඔඹ නිනම්ස යිඹහ නකෛනවෛභ නකනනක්ද?... එඹහ නංගිට ගළරනඳන 

නකනනක්ද කිඹර පි නකෛනවෛභද දන්නන... නංගි තභ නඳෛඩියි.... " 

"නන් තහයක නම්... නදන්නහ ගළරනඳනද නළද්ද කිඹන එක ඒ නදන්නහ තීයණ්ඹ කය 

ගනී... දළන් පි නදන්න ඹහලු නනනකෛට නිත් ඹනගන් නේ ගළරපීභ ගළන 

ආහුද?.. ඒක පි නදන්නහ තභයි තීයණ්ඹ කනර්... ඒ නදන්නත් එනවභ කයයි... 

වසම්ම්.. භභ දන්න තහයක... ඔඹහ නංගිට නගෛඩක් අදනයයි... ඔඹහ නංගි 

යකිනහ.... ඈතින් ඔඹහනග ඵඹක් තිනඹන නිනම්ස යිඹහ නංගිට සුදුසු නකනනක් 

නනනභයි කිඹර.. භන් වරිද?...." 

"වසම්.. නන් භන් දන්නන නෆ භහධි.. භභ අ නෆ නංගිට කිසිභ දුකක් කයදයඹක් 

නනට...." 

"ශභනඹෛ... නකෛල්නරක් එක්ක ඹහලු වුනහ කිඹර නංගිට එනවභ කයදයඹක් නන්නන 

නකෛනවෛභද?...." 

"නිනම්ස යිඹහ නකෛල්නරක්  වුනන් නකෛනවෛභද?....  එඹහට දළන් විසිඳවත් 

ඳළනරනන...." 

"තහයක නම්..ේලීස...  ඒ ඒ නදන්න ඵරහ ගනී.... නභෛකද ඔඹහට ඕන වළභදහභ නංගි 

තුරුලු කයනගන ඈන්නද?... පිට නේභ  නංගිටත් රේ කයන්න අහක් ආතිනන...  

අත්භහර්ථකහමි නන්න එඳහ තහයක....."   භහධි තදින් කීහඹ. 

"භට නංගි තුරුලු කයනගන ඈන්න ගහඹක් නෆ... භභ කිේන නංගිනග නවෛට.... 

වළඵළයි නිනම්ස තිඹහ නභෛකහ වුනත් භට කභක් නෆ.. නංගිට රිද්දර වරි... හිත භහරු 

කයර වරි එනවභ තිබුනනෛත් භභ උ ඈතුරු කයන්නන  නෆ..." 
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"තහයක... නභෛනද ඔඹහ නම් කිඹන්නන?... නංගිනග ගකීභ ඔඹහට තිනඹන්නන 

නකෛනවෛභද... නභෛකද ඔඹහ දුහනි නංගිනග තහත්තද?...අ...."   භහධි තයභක් 

තයනවන් ආසුහඹ. 

"භභ නංගිනග යිඹහ...." 

"තහයක.. ඔඹහ දුහනිනග යිඹහ නනනභයි... එඹහනග යිඹහ ඳුන්....." 

"භහධි.... කට ව ගන්න....." 

නභනේ නේගනඹන් කියූ තහයක නිනේ හරනේ සිට අලින්දඹට ගිනේඹ. 

භහධිත් තහයකත් තය නේගත් චන හුභහරුක් ව නදන තහ නභඹ වනේඹ.  

මීට නඳයහතු භහධිනේ ජංගභ දුයකථනනේ තිබූ ආනේ පිඹහනේ ඡහඹහරඳඹක් නිහ 

නභළනි තත්ත්ඹක් ආති විඹ. 

අලින්දඹට ගිඹ තහයක ව නද හිස ඵළල්නභන් ඵරහ සිටිනේඹ. දුහනිනේ අදය 

ම්ඵන්ධඹකට තභහනේ කළභළත්ත නභනේ ආති වනේ කුභක් නිහදළයි ඔහුට සිතහ 

ගත නනෛවළකි විඹ. නිනම්ස වළය භ ඹනේ පිරිමි ශභනඹකු දුහනි වහ ඹවලු වීභට 

තළත් කයත් ඔහුට නම් තත්ත්ඹ ආති නේද?  තහයක වික්ෂිේත බහඹකට ඳත් විඹ. 

තහයකනේ කතහ විරහලඹ නිහ භහධිට සිහින් සිත් රිදුභක් ආති වත් ආඹ ඈක්භනින් 

ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් වහඹ. 

කිහිලි කරුනේ අධහයනඹන් අලින්දඹට ඳළමිණි ආඹ ව නද හිස ඵළල්නභන් ඵරහ 

සිටින තහයක ශට ගිඹහඹ. 

"තහයක...."  

ඔහුනේ ඊයහිනේ ත තළබූ ආඹ නමින් මිමිනුහඹ. නමින් අඳසු වළරුනු තහයක, 

ආඹ ළශනගන ආනේ හි සිම්නේඹ.  

"ස..ස..භහධි... භ..භට භට... භහනන්න නකල්නර... භභ ඔඹහට ය විදිඹට කතහ 

කයහට...."  තහයකනේ දෆසින් ළටුනු කඳුලු ියංදු භහධිනේ හිනකස ර දළටුනි. 

"නන් තහයක.. ඒකට කභක් නෆ... එන්න.. හනරට ගිහින් හඩි නමු...." 

භහධි ත්තන් නකෛට ගත් තහයක ආඹ භග හරඹට ඳළමිණ් හඩි විඹ. 

"තහයක.....භට නත්නයන ආයි ඔඹහට නම් විදිඹට ෆීල් වුනන් කිඹර....." 

"භහධි... භනේ ඳණ් තිනඹන්නන ඔඹහ ශ ... භනේ ජීවිතඹ ඔඹහ භහධි...." තහයක 

ආනේ කම්මුර සිඳ ගනිමින් කීඹ. 
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"භභ ඒක දන්න ඳළටිනඹො.... භභ ඒක නවෛටභ දන්නහ.. ඔඹහට නංගි ගළන නරෛකු 

අදයඹක් තිනඹන ඵත් භභ දන්නහ... භවය නරහට ඔඹහ නංගිට තිනඹන ඒ 

අදයඹ හින්ද ටිකක් කන්ෆියුස නන… නන්ද සතුන....."   භහධි ඔහුනේ හි ත 

ගහමින් කීහඹ. 

"වසම්ම්ම්ම්ම්... ඔේ භහධි...." 

"ඒක සහබහවිකයි තහයක... දුහනි කිඹන්නන ඔඹහනග එක කුනේ ඊඳන් නංගි 

නනනභයි... ඈතින් එනවභ නකනනක් ගළන ඔඹ විදිඹට තද අදයඹක් ආති වුනහභ ඒ 

අදයඹ එක එක ඳළති රට ඹන්න වදනහ... ඔඹහට තිනඹන ඳටරළවිල්ර ඒක 

තභයි... ඔඹහ ඒ ගළන ළඩිඹ හිතන්න ඹන්න එඳහ තහයක.... නභෛකද කදහත් 

ඔඹහනගන් නංගිට කිසිභ ළරැද්දක් නන්නන නළවළ..... ඔඹ නදන්න එක ආනේ නිදහ 

ගත්තත් එනවභ නදඹක් නන්නන නළවළ... භට ඒක ඈය ව නේ විසහයි....." 

"භනග භහධි.. ඔේ නකල්නර.. කදහත් එනවභ නදඹක් නන්න නළවළ...." 

"ඔේ තහයක... පි නදන්නනග අදයඹ ඒ තයභටභ ලක්තිභත්.. කදහත් ළනරන්නන 

නළවළ... ඒ හින්දහ ඔඹහ තින්ත් භභ තින්ත් පි නදන්නට කිසිභ යදක් නන්නන 

නළවළ.. නභෛන ඵරනේගඹක් අත් එනවභ නන්නන නළවළ.... ඒ හින්ද ඔඹහ නංගිට 

තිනඹන අදයඹ ගළන කළශනමන්න එඳහ.... නංගිට ඒ විදිඹටභ අදයඹ කයන්න..." 

"භහධීඉඉඉඉඉ... භට ඔඹහ නළතු ඈන්න ඵෆ නකල්නර... භනේ වයිඹ 

ඔඹහඅඅඅ......" 

ංනේදී ව තහයක භහධිනේ නඳෛපිඹන නතෛල් සිඳ ගත්නත් නිනේ සිටි නිකුත් ඹ 

ගළන කිසිභ ළරකිල්රක් නනෛදක්මින්ඹ. 

"තහයක... පි නංගි නිනම්ස යිඹට ඈන්ට්රඩියුස කයර නදමු නන්ද?...." 

නතෛල් චුම්ඵනනඹන් ළවළල්ලුට ඳත් භහධි කීහඹ.  එනවත් තහයකනේ  සිනත් 

ආතිවී ආති යහකරත්ඹ ම්පර්ණ්නඹන් ඳව ගිනේ නළත. 

"ඔේ භහධි..ඔඹහ වරි... පි එනවභ කයමු.... ඉට ඳසන නදන්නට තීයණ්ඹ කයන්න 

කිඹමු..... වළඵළයි භහධි නොල්ටර් භහභ නම් ආණ්ඹක් නන්න පුලුන් නදන්නට.. 

නන්ද...." 

"වසම්ම්... පි ඵරමුනකෛ තහයක.... "  

ියඹකරු කුණ්හටුක් නනෛදුටු ව නනෛසිත සථහනඹකින් අයම්බ න රකුණු ඳවර වී 

තිනේද? 

++++++++ 
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නොල්ටර්නේ පුද්ගලික වහයිකහ ව යලසමි භග ඔහු ආති කයගත් කහභලක්ත 

ම්ඵන්ධතහ නිහ නොල්ටර්ට යලසමි ඳහරනඹ කය ගත නනෛවළකි තත්ත්ඹක් ඊදහ 

විඹ. නභඹ තභ පුද්ගලික නල්කම් රිඹන් භග නභළනි යවස ම්ඵන්ධතහ ආති කය 

ගන්නහ නඵෛනවො ෙධහනීන්ට සිදුන නදඹකි. 

"යලසමි... නභෛකද්ද ඔඹහට නරහ තිනඹන්නන ශභනඹෛ... දළන් කිසිභ ළඩක් වරිඹට 

කයන්නන නෆ... ඵරන්න... ඔඹහ ය එක්සනඳොට්  ඕඩ'ස නදකභ ළයදිඹටනන ඹර 

තිනඹන්නන්.. ඒ භදිට ක්රඹන්ට්සරහ නදන්නනක්ට ළයදි  ඉනම්ල්ස ඹර...  නේ 

නේ යිට් එක ේනඩ්ට් කයන්න නේභහසට' ට ඈන්ෂනම්න් වරිඹට නදන්නන  

නෆ.... නභනවභ ගිනඹෛත් පිට එක්සනඳොට් නක්න් එක වන්න තභයි 

නන්නන...."   නොල්ටර් කරකිරුන වඬකින් කීනේඹ. 

"ඈතින් ර් භට වරිඹට ළඩක් කයන්න නදනද... දට කී ඳහයක් ර්නග ඊකුර ඊඩ 

හඩි නන්න ඕනද?... ර් දට කී ඳහයක් භහ නම්න ඊඩ නවේත්තු කයර කකුල් 

ඳශල් කයන්න කිඹනද? .....අ... භට දට ඳෆන්ටීස දුසිභක් තිබුනත් භදි... ඈතින් 

භභ නකෛනවෛභද වරිඹට ළඩක් කයන්නන....."   යලසමි ෙති ඊත්තය දුන්නහඹ. 

"ඈතින් ශභනඹෛ... භභ ඔඹහට නවෛට ළරරි එක නගන නන ඒට..." 

"ර් ේලීස... භභ කලිනුත් කිඹර තිනඹන.. භභ නෙෛසටිටියුට් නකනනක් නනනභයි 

ල්ලි රට නක්ස කයන්න.... භභ නභනවභ කයන්නන ර් සනට්රස නරහ ඈන්න 

හින්ද... භභ දන්න ර්ට යිෂසනගන් වම්ඵ නන්නන නෆ කිඹර... ඈතින් භභ 

නභනවභ කයන්නන ර් රිරළක්ස කයන්න... ර් සනට්රස නළතු ඈන්න එක නේ 

කම්ඳළණි එකට නවෛ හින්ද.... භනේ නඵොයි නෙන්ඩ් දන්න නම් භභ නම් කයන 

නද්ල් පි නභරවට නේක් ේ නරහ...." 

"ඈතින් නකල්නර.... ඔඹත් නවෛට එන්නජොයි කයනනන පි කයන ඒහ.... නන්ද.... 

ඔඹහනග නඵොයි නෙන්ඩ් නළති නරහට ඔඹහ භට ඔඹහනග ඳහර්ට්භන්ට් එකටත් 

එන්න කිඹන නන.... ඒ කිඹන්නන ඔඹහට එඹහනගන් වම්ඵනන ඒ භදි 

හින්දනන..නන්ද... හි.හි.හි...." 

"ර් ේලීස... භනේ ඳ'නල් රයිෂස එකට ආඟිලි ගවන්න එඳහ... භනේ නඵොයි 

නෙන්ඩ්ටයි භටයි නවෛ නක්ස රයිෂස එකක් තිනඹනහ... දළන් නභතන තිනඹන 

ෙලසනන ඒක නනනභයිනන... ර් භහත් එක්ක නක්ස කයනහ.. එනවභ කයර 

කිඹන භභ වරිඹට ළඩ කයන්නන නෆ කිඹර... වරිභ න්නෂඹහ' ර් එනවභ කිඹන 

එක.. යි නඩොන්ට් රයික් ඈට් ර්....." 

"ඈතින් ඔඹහ භට ඳහර්ට්භන්ට් එකට එන්න කිඹන්නන භභ නවෛ හින්දනන 

ශභනඹොඕඕඕඕ.. ම්ම්ම්...." 
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නොල්ටර්නේ නම් කතහ නිහ යලසමිනේ ඈසීභ සීභහ ඈක්භහ ගිනේඹ. 

"ර්... ර් භනේ නඵොයි නෙන්ඩ්නග ඳළත්නතන්ත් තිඹන්න ඵෆ…. යූ අ' ආන් ඕල්ඩ් 

භෆන්.... ර්ට ඵෆ භට නක්ස ලින් එච්චය ළඳක් නදන්න.. භට නඵොයි නෙන්ඩ්නගන් 

විතයයි නවෛට ළඳ එන්නන්....."  

යලසමි නේගනඹන් කීහඹ. යලසමිනේ නම් කිඹභන නොල්ටර්නේ අත්භ භිභහනඹට 

භවත් ව ඳවයක් විඹ. ඔහු දණ්නඩන් ඳවය රත් නනඹකු නභන් කිපුනත් ඒ ඵ 

නඳන්වනේ නළත. 

"වසම්ම්ම්.. වරි.. දළන් ඒ කතහ නත්තමු.... දළන් භභ කිඹපු ය ළනඩ් කයන්න...." 

නොල්ටර් න්සුන් නර කීඹ. 

"ර්... භනේ ළරරි එක ඩඵල් කයන්න ඕන... එන භහන ඈර...." 

"අ... ඔඹහ හිතුද නම් කම්ඳළණි එක ල්ලි ච්චු ගවන කිඹර ළරරි එක ඩඵල් 

කයන්න..... දළන් ඔඹහට සීනිඹ' එක්නකටිේ නකනනක් තයභට ළරරි එක වම්ඵ 

නනහ...." 

"ත භහ නදකකින්  භභ නඵොයි නෙන්ඩ් එක්ක තහයිරන්ඩ් ඹනහ සුභහන නදකකට.. 

ඈතින් භට ල්ලි ඕන... ඒ හින්ද  ළරරි එක ළඩි කයන්න ඕන... නළත්නම් භභ 

ර්නග ළඩ සටහෂස එකට කිඹනහ... "   යලසමි දළඩි නර කීහඹ. 

නොල්ටර්නේ නකොඳඹ යතු ඈය ඈක්භහ ගිඹත් ඔහු එඹ ඹටඳත් කය ගත්නත්ඹ. 

"වසම්ම්.. නවෛයි... භභ ළරරි එක ළඩි කයන්නම් එන භහන ඈර...."  ඔහු න්සුන් 

නර කීඹ. 

"තෆන්ක් යූ නරි භච් ර්...."  යලසමි ජඹග්රහහී ල නර කීහඹ. 

"යලසමි…. ය කිඹපු ළනඩ් ඳසන කයන්න පුලුන්.. ඉට කළින් ඈක්භනට කහර් එක 

යනගන ඹන්න නඩන් නන්ට'  එකට. …. එතන නේ  එක්සනඳොට් හම්ඳල් එකක් 

තිනඹන.... න්න ඒක යන් එන්න..." 

"ෂු'  ර්...." 

නභනේ කියූ යලසමි පිටත් ගිඹහඹ.  යලසමි පිටවී ගිඹ ළනණ්කින් නොල්ටර් සිට 

පුද්ගලික දුයකථනනඹන් නඵසතිඹන් ආභතීඹ. 

"නඵසතිඹන්... භට නඳෛඩි ළඩක් කය ගන්න තිනඹනහ....." 

"කිඹන්න ර්... පි ඕන නද්කට නයඩී...." 
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" නම් යින..  නම් යලසමි නකල්ර දළන් ඕනට ළඩියි... නම්කි දළන් භට වරිඹට 

නයසනඳක්ට් කයන්නන නළවළ.... ඒකි කිඹනහ ඒකිනග නඵොයි නෙන්ඩ් භට ළඩිඹ 

නවෛයිලු...  ඒ භදිට ඳඩිඹත් ඩඵල් කයන්න කිඹනහ...." 

"නභෛනහඅඅ?.. ඕකි ඊඩ ඳනින ළඩියි ර්... ස කයර දහන්න දභ... ර්ට ත 

ඔඹ නේ කෆලි ඕන තයම් නවෛඹහ ගන්න පුලුන්..." 

"නම්කි ස කයර විතයක් භදි යින.. නම්කි භට කයපු ඳවහනට.. වඃ... භට ළඩිඹ 

ඒකිනග නඵොයි නෙන්ඩ්නග නෛට් එක නවෛයි කිඹර නම්කි භට ඳවහ කයහ... 

නම්කි ඊසර වඳඹක් කයර ඉට ඳසන ක්රහස න් ළඩක් නදන්න ඕන.... 

නත්රුනහ නන?..... ක්රහස න් එනකන්.. වරිද... " 

"යිනඹො .. සුලු නදඹක් නන ර්... නේ නකෛල්නරෛ ඳස නදනනක්ට ඕකි දුන්නභ 

නවෛට වඳ කයර දහවි.... ඊන්ට කහනරකින් ෂයිේ සටහර් ඵඩුක් නට් වුනනත් නෆ... 

ඊන් ඊඩ ඳළනර ඕකි වඳ කයයි.... ඉට ඳසන ඈතින් කල්පිටිඹ කරපුන භහළුන්ට 

පුලුන්නන වඳ කයන්න...." 

"වරි..ළනඩ්  ඈක්භනටභ නකනයන්න ඕන...." 

"ෂුර් ෂුර්... දස නදකයි ර්...." 

නම් සිද්ධිනඹන් දින නදකකට ඳසු යලසමි තුරුදවන් වී ආති ඵ ආනේ නඳම්තහ ව 

නදභේපිඹන් විසින් නඳෛලීසිඹට ඳළමිණිල්රක් කනශොඹ. 

නඳෛලීසිඹ ඳරීක්ණ් අයම්බ කනල්ඹ.  එනවත් ආඹට කුභක් වනේදළයි නඳෛලීසිඹට 

නෛඹහ ගත 'නනෛවළකි' විඹ.  එනේ නළතනවෛත් නෛඹහ ගළනීභට ඊනන්දුක් ගත්නත් 

නළත.  නඳෛලිස ඳරීක්ණ් ක්රභනඹන් භන්දගහමි විඹ. 

තත් තරුණ් ජීවිතඹක්  'තුරුදවන් වන්'  නේ රළයිසතුට එකතු විඹ. ආනේ 

නදභේපිඹන් ව නඳම්තහ වළරුන විට න් සිඹලු නදනහටභ නනෛනඵො කරකින් ආඹ 

භතක වී ඹනු ආත. 

++++++++ 

භහධි ව තහයකනේ මුදු භහරු ඊත්ඹ දිනනේදී  දුහනිනේ චිත්තහකර්ණීඹ රඳ 

රහණ්යඹ නිහ නිනම්ස තිලයින්භ නභොවනඹට ඳත් විඹ.  මුලු ඊත්ඹ පුයහභ 

ඔහුනේ නදනනත් රැඳී තිබුනන් ආඹ නතඹ. දුහනි නේ ගතිගුණ්, චර්ඹහන් නවො 

නඳෝරුත්ඹ ගළන කිසි ළටහී ලභක් නනෛතිබුන නිනම්ස, ආඹ නත ඵළඳුනන් ආනේ 

භනයම් ර පු ව   ඳ  නිහ ඵ මුතුනන් කි යුතු නනෛනේ.  ඔහුට ආතිවී 

තිබුනන් යහගික අකර්ණ්ඹකි. 
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භහධිනේ භහභහනේ ළඩිභවල් පුතණුන් ව නිනම්ස විසිඳස වළවිරිදි තරුණ්නඹකි. ඔහු 

ඈනගනීනම් කටයුතු එතයම් හර්ථක නර කර පුද්ගරනඹකු නනෛනේ. දළන් ඔහු තභ 

පිඹහනේ යහඳහයරට ම්ඵන්ධ වී එභ යහඳහය ර ඳරිඳහරනඹ සිදු කයයි.  

ඳහල් ඹන කහරනේදීත් ඈන් ඳසුත් ඔහු නඳම්තිඹන් කිහිඳ නදනනකු ආසුරු නකෛට 

තිනේ. ඒහ අදයඹට නනෛ අලහන්ට නළඹුරු ම්ඵන්ධතහ විඹ. ඔහු භග ඹවලු ව 

ගළවළණු ශභයින්ද අදයඹට ඩහ අලහන් න්තර්ඳණ්ඹ කය ගළනීභට ඕනෆ ව 

තරුණිඹන් විඹ.  නදඳහර්ලඹටභ ලය  වනේ අදයඹට ඩහ කහභ ම්නබොගඹ නිහ 

ඈන් කිසිදු ෙලසනඹක් ඳළන නළගුනන් නළත. 

ඹසින් මුහුකුයහ ඹෆභ ව ඳරිණ්ත ඵට ඳත් වීභ නිහ නිනම්ස ට අදයඹ ඕනෆ විඹ. 

අලහන්ට ඩහ ගළවළණු ශභනඹකුනේ අදය ඊණුසුභ ඔහුට ලය විඹ. එනවත් ඔහුට 

ගළරනඳන ගළවළණු ශභනඹකු නෛඹහ ගළනීභ සීරු විඹ.  ඔහුනේ යහඳහයනේ නේඹ 

කයන භවය තරුණ් ගළවළණු ශභයින් ඔවුන්නේ කහමුක ඵ නඳන්හ ඔහු භග 

ම්ඵන්ධ වීභට තළත් කනර් ඳවුනල් ධන ම්ඳත් රට අලහ නකෛට නගනඹ. නිනම්සට 

නම් ඊඳහඹ ඈ ළටුන නවයින් ඔහු ඈන් ෙනේම් විඹ. නකනේ වත් තරුණ් ඹනේ 

ඳසුන නිනම්ස නම් තරුණිඹන් නිහ නඳශමවීභට ඳත් හය ගණ්න නඵෛනවොඹ. 

එනවත් ඈන් ආති විඹ වළකි ෙතිපර ගළන සිතහ ඔහු ංඹභඹ ඳත්හ ගත්නත්ඹ. 

දුහනි නිහ ඔහු ළඵවින්භ භවත් ලිංගික අතතිඹකට ඳත් විඹ. දුහනිනේ 

රහණ්යඹත්, යහගී සිරුයත්, හුරු බුහුටි කභත් නිහ නිනම්සට ආති ව නඳශමවීභ 

ඔහුනේ ඔලු වුල් කිරීභට භත් විඹ.  ඔහුනේ නුයහගී වළඟිම් සීභහන් ඈක්භහ 

පිියනදන්නට විඹ.  දුහනි සිහි නකෛට ඔහුනේ ලිංගික අතතිඹ ළවළල්ලු කයගත් හය 

ගණ්න නඵෛනවොඹ.  

ඔහු භහධි වමුට ඳළමිණ් දුහනි ගළන ඔහුනේ දව ඳළසුනේ ත දුයටත් ඈහ 

සිටීභට භහරු ව නවයින්ඹ.  භහධි භග කතහ කිරීනභන් ඳසු දුහනි ගළන  ආතිවී තිබූ 

යහගී වළඟීම් ඩු කය ගළනීභට ඔහුට වළකි විඹ.  ඔහු දුහනි නද ඊනේක්හනන් 

ඵළලීභට දිටන් කය ගත්නත්ඹ. ඒ නු තභ සිතුම් ඳළතුම් ඒ භහර්ගඹට තීර්ණ් කය 

ගළනීභට ඔහුට වළකිඹහ රළබුනි. 

දුහණි නළත දළකින තුරු නිනම්ස සිටිනේ භවත් නනෛඈසිල්නරනි. නම් නිහ දිනක් 

ඔහු භහධිට දුයකථනනඹන් කතහ කනල්ඹ. 

"නංගි.... නන් කදද දුහනි අයිත් එන්නන?...." 

"ම්නභො...තිනඹන තදිඹභ විතයක්.... හි.හි.හි... නභෛනකො?... දකිනකන් නින්ද 

ඹන්නන නළද්ද...."   භහධි විහිලු කරහඹ. 
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"ඒ නේ තභයි නංගි.... වළඵළයි නංගි.. භට ය ඈසය නග දුහනි ගළන දළන් 

හිනතන්නන නෆ... සීරිඹසලි.... දළන් භට එඹහ ගළන  ගර්ල් නකනනක් විදිඹට හිතන්න 

පුලුන්...." 

"ම්ම්ම්ම්.. ඒක නවෛයි යිනඹ.. එතනකෛට තභයි ඈසයවට නිඹභ අදයඹ ආති කය 

ගන්න පුලුන් නන්නන.... ම්ම්ම්.. ටිකක් රහට ඈතින් යත් හිතුනට කභක් නෆ... 

හි.හි.හි.... වළඵළයි ඒ ෆීලින්ස රට ඔඹහ කන්නට්රොල් කයන්න නදන්න එඳහ....." 

"නඳො නෆ නංගි... කීඹටත්  එනවභ නන්න නදන්න නෆ... නන් ඈතින් 

කිඹන්නනකෛ... දුහනි අයිත් කද්ද එන්නන?......." 

"අයිත් එඹහ එන්නන නෆ.... " 

"නන් නම්...පිසසි... කිඹඳන්නකෛ නේ කයන්නන නළතු......  ශ  හිටිඹනම් 

ල්රරහ මිරිකන...." 

"අඅඅ.. අ ආති මිරිකන්න නන්ද...  ඒක තභයි නම් තදිඹභ.... හි.හි.හි.... නම්.. එන 

වීක් එන්ඩ් එනක් එන කිඹර තිබුනහ..... " 

"නන් නංගි... භට මීට් කයන්න නකෛ..... " 

"වරි වරි ම්නම්ඒඒඒඒ... තිනඹන වදිසසිඹ විතයක්... නම්... ඈතින් ළනඩ් වරි ගිනඹෛත් 

භට නභෛනද නදන්නන නම් තමුන හින්ද භභ කන ඳරිේපුට...." 

"ම්ම්ම්ම්... නරෛකඋඋඋ  කිස එකක් නදනහ....හි.හි.හි..." 

"නන් නභ.... ගිහින් දීඳන් ඊනේ කිස එක........... කිඹන්නන නෆ ඈතින් භභ...... ඊමට 

තිනඹන ගහඹට නම් නවෛ කහඹක් ඕන නේ....හි.හි.හි...." 

"වරි වරි නංගිනඹොඕඕඕඕ... ඔඹහ ඈතින් භනේ එකභ ගළරවුම් කහරිඹ නන...." 

"වරි යිනඹ.. එනවනම් ඔන්න භනේ නකෛට කයන්නම්.... ඈතුරු වරිඹ ඔඹ 

නදන්නනග... වරිද...." 

"ෂු' නංගි...තෆන්ක් යූ නරි භච්....." 

එකිනනකහ නිතය වමු නනෛවත් භහධි ව ආනේ ඤහති නවොදයඹහ ව නිනම්ස තය 

මීඳ නවොදය ඵළඳිභක් ආත. පිඹහණ්න්නේ  විනඹොනන් භහධි ව ආනේ භ 

යණ් සිටි කහරනේදි ඔවුන්ට ත දුන් එකභ තළනළත්තහ  භහධිනේ භහභහ න 

නිනම්ස නේ පිඹහ ඵළවින් නදනදනහ තය නම් මිත්රත්ඹ ආති වී තිනේ. 

++++++++ 
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සුපුරුදු නර ති න්තඹකදී දුහනි ඳළමිණි විට නිනම්සට ආඹ වඳුන්හ දීභට භහධි  

සිතහ ගත්තහඹ.  දුහනි නභනේ ඳළමිණි විට තහයකනේ නිනේ නහතළන් ගන්නහ නමුත් 

ආඹ නිතයභ භහධි වමුවීභට ඳළමිනණ්න්නීඹ.   භහධි කකුනල් අඵහධඹ නිහ දුහනි 

නිතයභ ආඹ භග දල් කහරඹ ගත කරහඹ. 

"නංගි... ඔඹහ දළන් විබහනගට රෆසති නනද?.... ත ළඩි කල් නෆ.. නන්ද 

ශභනඹෛ....."  

"ම්ම්... ඔේ ක්කි... භභ දළන් නවෛඳින් ඳහඩම් ළඩ කයන... භට විබහනග ඳහස 

නන්න පුලුන් කිඹර හිතන..." 

"හිතන්න නදඹක් නෆ... ඔඹහට ඳහස නන්න පුලුන් නංගි... ඈතින් ඔඹහ නභෛනද ඉට 

ඳසන කයන්න හිතහ නගන ඈන්නන?....." 

"භභ අයි භළනන්ජ්භන්ට් ඩිග්රී එකක් කයන්න ක්කි... තහත්තිත් කිේහ එක නවෛයි 

කිඹරහ....." 

"නන් වරි නොක් නන නංගි.... දළන් භභයි ඊහන් යිඹයි නදන්නභ කයන්නනත් ඒ 

ෆීල්ඩ් එනක් ඩිග්රීස තභයි.... නික ඈතින් එතනකෛට ඔඹහට තහත්තිනග ියසනස 

ඵරහගන්නත් පුලුන් නන... ඈතින් ඔඹහ නභෛන යනට් යුනිසිටි එකටද ඹන්න හිතහ 

නගන ඈන්නන?....." 

"භට පිටයට ඹන්න ඕන නෆ ක්කි..... භට ඕන රංකහන ඈන්න... භට ඵෆ පිට යට 

ඹන්න...." 

"නන් ඒ නභෛනකො නංගි?..... පිටයට ඩිග්රී එකක් කයර අභ ඔඹහටයි.. ියසනස 

රටයි නදකටභ නවෛයි නන.... නරෛකු දළනුභකුත් රළනඵනනන...." 

"භට ක්කියි යිඹයි දහරහ ඹන්න ඵෆ....." 

"නන් නංගි....පිසසු විකහය කිඹන්න එඳහ... ඔඹහ වළභදහභ යට ඈන්නන නළවළ නන... 

ඈනගන නගන ඈය වුනහභ අඳහු එන නන...." 

"භට ඵෆ ක්කි... ඒත් භභ නකෛශම ඈන්න අත් නෆ... නකෛශම ඈන්නට ඩහ 

නවෛයි පිටයටක ගිහිල්ර ඈන්න එක... භට ඒ තයම් එඳහ නරහ තිනඹන්නන කශම්බු 

රයිෂස එක.... වරිභ ඩිනෙසින් ක්කි..... " 

"නභෛකද්ද ශභනඹෛ... ඔඹහ පිටයට ඹන්න අත් නෆ..නකෛශම ඈන්න අත් නෆ.. 

ඈතින් ඔඹහ නභෛනද කයන්න හිතහ නගන ඈන්නන?....."   භහධි කුතුවරනඹන් 

ආසුහඹ. 

"භභ නභවහට එනහ....." 
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"නභෛනහඅඅඅඅඅඅ.... ම්.භ... භට නත්නයන්නන  නළවළ  නංගි...." 

"භභ ගහල්නර  I.C.B.T.  කළම්ඳස  එකට ආඩ්මිට් නන භළනන්ජ්භන්ට් ඩිග්රී එක 

කයන්න.... ඒනක ියසනස භළනන්ජ්භන්ට් ඩිග්රී එක U.K.  ර කහඩීෂස 

නභනට්රෛනඳෛලිටන් යුනිසිටි එනකන් කයන්නන... භභ ආඩ්මිනිසනරේන් එනකන් 

ආහුහ... රන්ඩන් ඒ නරල් ලින් ආඩ්මින් ගන්න පුලුන් කිේහ....." 

"සසසස.. නන් නංගි ඔඹහ දළන් වරිභ සභහට් නන... නම් ඔක්නකෛභ ේරෆන් කයර නම් 

නේ විසතය නවෛඹහ ගන්න... භට වරිභ න්නතොයි නංගිනඹො...."  භහධි දුහනිට 

ඊණුසුම් වහදුක් නදමින් කීහඹ. 

"ක්කියි යිඹයි තභයි භට නම් විදිඹට වයිඹක් දුන්නන.... ඈතින් භභ ක්කිටයි 

යිඹටයි තෆන්ක් කයන්න ඕන...." 

"නෆ නංගි... නම් ඔක්නකෛභ ඔඹහනග කළඳවීභ හින්ද.... ඈතින් නම්..... ඔඹහනග තහත්ති 

නම් ළනඩ්ට කළභතිද?... තහත්තිට ඕන කයන ආත්නත ඔඹහ පිටයට ඹන්නන 

නන...." 

"ඒක තභයි ක්කි.. වරිභ පුදුභයි... තහත්ති කිසිභ ඔේනජක්න් එකක් දහන්නන 

නළතු භට කළභළත්ත දුන්නහ.... යි නෛස නරි  'ෙයිසඩ්....  භහතය තිනඹන නේ 

බ්රහන්ච් ඔෆිස එනක් නරේනින් කයන්න රෆසති කයර නදන්නම් කිඹරත් කිේහ...  "  

"නම් නංගි... ඒ කිඹන්නන තහත්ති තභ දව ත ආයර නෆ නේ නන්ද...හි.හි.හි... 

ඔඹහ යිඹනග කිට්ටුනන් ඈන්නට කළභති ඒ හින්ද නන්න ඕන නන්ද...." 

"හි.හි.හි.. ඔේ..ඔේ... තහත්ති විතයක් නනනභයි… නදීකහ ක්කිත් එනවභ තභයි හිතහ 

නගන ඈන්නන... පිට නභෛනකො ක්කි... පිට  තිනඹන්නන ඒ නගෛල්රන්නග යිඩිඹහ 

එනකන් පිට ඕන නද්ල් ටික කය ගන්න විතයයි.... භභ ඒක දන්න හින්ද තභයි නම් 

විදිඹට ේරෆන් කනර්..හි.හි.හි..." 

"ම්නභො.... දළන් නම් ආට්ටය නකල්නරක් නරහ නන්ද.. භනග චටි නංගිඹහ... 

හි.හි.හි..." 

"නභෛකද්ද ක්කි එට්ටය කිඹන්නන?...." 

"එට්ටය නනනභයි ශභනඹෛ... ආට්ටය.. හි.හි.හි.. ඒ කිඹන්නන වරිභ ක්රහෂසටි කිඹන 

එක...." 

"නළතු ඵෆනන ක්කීඉඉඉඉඉ…  නම් දන්නද... භට යිඹරයි නගදය නතින්න 

කිඹරත් කිේහ... නොක් නන්ද ක්කි..... භට නම් වරිභ වළපී.... භභ නවෛට එක්ෆම් 

එක ඳහස නරහ නභනවේ  I.C.B.T.  එකට ෂු' එකට එනහ....." 
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"වළඵළයි නංගිනඹෛ භභ එකක් දන්නහ... මුලු I.C.B.T. එනක්භ ඈන්න නකෛල්රන්ට 

නම් පිසසු වළනදන ඔඹහ දළකර... නඵෛඩි ගහඩ් නකනනක් එක්ක තභයි ඔඹහට ඹන්න 

නන්නන...හි.හි.හි...." 

"ඊන්ට පිසසු වළදුනට භට කයන්න නදඹක් නෆ... භට ඕන නළති ඒ කයන්න අනෛත් 

යක තරහ නගන තභයි ඹන්න නන්නන....හි.හි.හි..  ඊන් දන්නන නෆ භනේ වළටි...." 

"චික්... නභෛන කිඹනද භන් දන්නන නෆ... යක තරන්න... ල් නකල්නරක්  ඔඹහ 

නම්... ඔේ ඈතින් ඔඹහ දළන් ටයිනකෛන්නඩො නකල්රනන නන්ද.... හි.හි.හි.... " 

"ඔේ... භට ල් කම් කයන්න අනෛත් යක තරරහ දහන තභයි අයිත් ල් කම් 

කයන්න ඵළරි නන්නභ... හි.හි.හි...." 

"ඔඹහ ගළන ඳත්තනයත් ඹයි එනවනම්... නම් ඒක නනනභයි... ඔඹහට භතකද නිනම්ස 

යිඹහ?...." 

"අ.. ඒ කවුද ක්කි?.... භභ දන්නන නෆ...." 

"නිනම්ස යිඹහ නේ එන්නේජ්භන්ට් එකට අහ... එඹහ තභයි භනේ භහභනග පුතහ... 

එඹහට නංගි නකනනකුත් ඈන්නහ...  ඒ කිඹන්නන නිනම්ස යිඹහ භනේ කසින් 

නනහ..." 

"ම්ම්ම්ම්...අ.. වරි.. භට ඹන්තභට භතකයි... ය ඊ නඵොයි නන්ද?......"  දුහනි 

ඹන්තම් සිනහනමින් කීහඹ. 

"නභෛනකො නිකන් මුතු විදිඹට හිනහ නන්නන?.... න්න වරි එඹහ තභයි.... නම්... ද 

නෂොට් එනක් තිනඹන භල් එක්සිියන් එකක්.... නිනම්ස යිඹහ එඹහනග කහර් එනක් 

එන කිේහ භහ එක්ක ඹන්න... තහයක යිඹත් ඒවි නකළින්භ නෂොට් එකට...." 

"අ ඔේ ඔේ.. යිඹත් කිේහ තභයි නෂොට් එකට ඹන්න ඕන කතහක්... වළඵළයි 

ඊනද්න්භ නන නකෛනවද ගිඹහ භභ හිතන්නන...." 

"නෆ යිඹත් නෂොට් එකට එයි... නංගි... ඔඹත් ඹමු පිත් එක්ක.... ඔඹත් අ නයි 

භල් එක්සිියන් එකට...  ඔඹහ භල් රට අයිනන... වරිභ රසනට ආති...." 

"නන් භට ඵෆ ක්කි... ඔඹ දන්නන නළති එක්නකනනක් එක්ක ඹන්න....  නික 

ක්කි භභ වරිඹට ආරත් නෆ එක්සිියන් එකකට ඹන්න... නම් ජීන්ස නඳඹහ'  එක 

වරිභ ඳයණ්යි..... වභත් ගිහිල්රහ...... "  

"නංගි.. නම්ක ෂයිේ සටහ' නවෛනටල් එකක නනනභයි තිනඹන්නන... ඔඹ ආනගන 

ඈන්න ජීන්ස නවෛයි..... යිනඹො නභෛකද්ද නංගි දන්නන නළති නකනනක් 
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කිඹන්නන.... නිනම්ස යිඹහ භනේ කසින් නන... ඔඹහටත් පුලුන් ඳුය ගන්න.... 

එතනකෛට දළන ගන්න පුලුන්... " 

"නන් භට එච්චය ඕන කභක් නෆ එඹහ ඳුය ගන්න....." 

"අනඳො…. ඔච්චය  නපුරු නන්න එඳහ ශභනඹෛ..... නම්.. විකහය නළතු භහත් එක්ක 

ඹමු... ඉට ඳසන නකලින්භ තහයකත් එක්ක ඔඹහට නගදය ඹන්න පුලුන්...." 

"වහ වහ... වරි වරි... එනවනම් ඹමුනකෛ ක්කි....." 

නභභ ගභන දුහනි නිනම්සට වඳුන්හ දීභට භහධිත් තහයකත්  නිනම්ස භග ළරසුම් 

කය තිබූ ගභනක් ඵ දුහනි දළන සිටිනේ නළත. 

++++++++ 

දුහනි දුටු විට නිනම්සනේ මුලු ආ භ කිළි නඳෛරහ ගිඹ 

සබහඹක් ඔහුට දළනිනි. එදහ ඔහු දුහනි දුටුනේ ඔරිඹ 

ආ සිටින විටදීඹ.  එදහ ඔහු ආනේ භනයම් ර පු ව 

නකොභර ඵ නිහ නභොවනඹට ඳත් විඹ.  ද ඔහු ජීන්ස 

කළිභකින් ව ළවළල්ලු කමිඹකින් ළයසී සිටි 

දුහනිනේ  ද කහය නඳනුභත්.. හුරු බුහුටි කභත්... න 

නඹෛවුන් ඵ ඊතුයහ ඹන රහණ්යඹත් නිහ භන්භත් විඹ. 

 "ම්ම්ම්ම්.. දුහනි ටී ර්ට් එකටයි ජීන්ස රටයි වරිභ කියුට්…. ඒ නේභ සනඳොටි 

නඳනුභක් තිනඹනහ .... " 

නිනම්සට සිතුනි.  එනවත් නකනේ නවො නිනම්ස තභ ංඹභඹ ඳත්හ ගත්නත්ඹ. 

භහධි දුන් ඔදන් ඔහු නළතත් සිනත් නභනනහි කනශේඹ. එයින් ඔහු ළවළල්ලුට 

ඳත් විඹ.  

නිනම්ස නේ නභභ චංචර බහඹ භහධි නවෛඳින් දුටුහඹ.  ආඹ තළනට සුදුසු අකහයඹට 

කටයුතු කශහඹ. 

"නිනම්ස යිඹහ.... නම් තභයි දුහනි... තහයකනග නෆනහ නඳෛඩ්ඩ.... හි.හි.හි....." භහධි 

ආඹ වඳුන්හ දුන්නහඹ. 

"ව..වනරො.. දුහනි නංගි......." නිනම්ස ගළනවන වදතින් දුහනිට අචහය කනල්ඹ. 

"වනරො නිනම්ස යිඹහ.. 'ආම් වළපී ටු මීට් යූ......"  
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දුහනි ෙති අචහය කයමින් ඳළසුහඹ.  දුහනි කතහ කර විරහලඹත් ආනේ යක්ත 

ඈංග්රීසි බහහ වසුයවීභත් ඔහුනේ සිතට තදින් කහ ළදුනන්ඹ.  ආනේ භදව ඔහු තත් 

ෙනභොදඹට ඳත් කනල්ඹ.  ඔහුට චන නෛඹහ ගත නනෛවළකිවිඹ.  භහධි නිනම්සනේ 

නම් ඳවසුතහඹ දුටුහඹ. 

"නම්... එනවනම් පි ඹමුද නිනම්ස යිඹහ.... නළත්නම් ඳයක්කු නයිනන... තහයකත් 

භවය විට දළන් ආවිල්ර ආති...." භහධි කීහඹ. 

".ව..ව...වරි... නංගි... එනවනම් ඹමු....."  ඹන්තම් චන නෛඹහ ගත් නිනම්ස 

කිනේඹ.  

දුහනිටද  නිනම්ස නේ නභභ තළති ගළන්භ නඳනුනද  ආඹ ඒ ගළන ළඩි  තළකීභක් 

නනෛකශහඹ. 

භහධි නභොටර් යථනේ ඈදිරිඳ සුනන් හඩි වහඹ. 

"නංගි.... පිටිඳසන සීට් එනක් හිටිඹත් සීට් නඵල්ට් එක දහගන්න ේලීස...."    

සිඹ ියඹකරු ත් දළකීනභන් ඳසු අන ඳටිර ළදගත් කභ භහධි භළනවින් 

නඵොධ නකෛට සිටිඹහඹ. 

"ෂු' ක්කි.... යි විල් නඹහ' ද සීට් නඵල්ට්......." 

දුහනිනේ චතුය ඈංග්රීසි කතහ නිනම්ස තුර චකිතඹක් ආති කනල්ඹ. 

"ම්නභො... නම් නකල්ර හින්ද භභ කඩුට කළපිර ඹයිද භන් දන්නන නෆ..."   ඔහුට 

සිතුනි. 

හවනඹ භල් ෙදර්ලන ලහරහට ඳළමිනණ්න තුරු තිනදනහ ළඩි කතහ ඵවක් කනල් 

නළත. නිනම්සනේ නභෛරඹ ඹකහ නළට කම්භරක් නභන් විඹ. නකනේ වත් නිනම්ස 

හවනඹ ඳදන විටදී  පිටුඳ ඵරන කණ්නහඩිනඹන් ආති තයම් දුහනි නද 

ඵළලුනේඹ. නකතයම් ඵළලුත් ඔහුට එඹ භදි විඹ. ආනේ දර්ලනඹ ඔහුට නඹන 

යහංජනඹක් විඹ.  භහධිට නභඹ දළනුන නිහ ආඹ නිනම්ස නද නවෛරැහින් ඵරහ 

සිනහ සුනහඹ. 

ෙදර්ලන ලහරහනේ කස නකෛට තිබූ භල් ළයසිලි රට දුහනි භවත් නේ ආලුම් 

කරහඹ. 

"නන් ක්කි... වරිභ රසන ෂසර'  එනර්න්ජ්භන්ට්ස තිනඹනහ... භභ නඳෛඩ්ඩක් 

ගිහිල්ර ඵරන්නද?.... යිඹහ තභ ආවිල්රත් නළවළ නන..." දුහනි කීහඹ. 

"ෂු' නංගි.... ඔඹහ ගිහින් ඵරන්න... යිඹත් අභ භභ කතහ කයන්නම්... වළඵළයි 

නම්... ඵරහනගන... නකෛල්නරෛ ඳසනන් එයි... හි.හි.හි.." 



නනෛළනරන නනනව                                                                          http://novelslk.wordpress.com/                           
                                          
 

"ඒක භභ ඵරහගන්නම්නකොඕඕඕ...." 

නභනේ සුයතල් නර කියූ දුහනි ෙදර්ලන ලහරහ තුරට ගිඹහඹ.  නිනම්සද ආඹ 

පිටුඳසින් ඹහභට ළයසුනි. 

"නම්... ඔඹහ නකෛනවද නම් ඹන්න රෆසතිඹ?..." භහධි ආසුහඹ. 

"නෆ නංගි... නභතන ෆනවන්න නකෛල්නරෛ ඈන්න…  ඊන් දුහනිට ය නම් 

කයන්න අනෛත් එනවභ..." 

"නන නම්... ඔන්න ඔනවෛභ ඈන්න... දළන් නභච්චය කල් ඔඹහද දුහනි 

නකෛල්රන්නගන් ඳරිසම් කනර්.. භට නේන්නන නඳෛඩ්ඩකට වරි දර්ලන ඳථනඹන් 

යින් නනට කළභති නළවළ නේ නන්ද.. හි.හි.හි..." 

"භභ දුහනිට නගෛඩක් කළභතියි නංගි... භට නන කිසිභ නකල්නරක් ගළන මීට 

කලින්  නභනවභ හිතිර නෆ..." 

"යිනඹ... ඔඹහ දුහනි නංගිට කළභති එක භභ දන්න.... ඒත් රේ එක විතයක් දළන්භ 

ඔලුට ගව ගන්න එඳහ... ඔක්නකෛභ වුල් නයි... භභ කිඹපු යිඹට භතකනන...." 

"ඔේ ඔේ... භට භතකයි... ම්නම් නංගි.. ඔඹහනගන් නන නේනයන්න ඵළරි... හි.හි.හි..." 

"භභ ඔඹහටයි… දුහනි නංගිටයි එක  නේභ අදනයයි... භට ඔඹ නදන්න එක නේභ 

ළදගත්... ඒකයි භභ නභනවභ කිඹන්නන... භභ අ නළවළ නදන්නනගන් 

එක්නකනනක්ටත්  හිනත් භහරුක් නනට...." 

"භභ ඒක දන්න නංගි … භභ වරි විදිඹට ළඩ කයන්නම්..." 

තහයක ඳළමිණි ඳසු සිේ නදනහභ එක්වී භල් ෙදර්ලනඹ නළයඹුනොඹ. දුහනි  භල් 

ළයසිලි රට භවත් නේ අලහ කර තය ඈන් ය වින්දනඹක් රළබුහඹ.  නිනම්ස නේ 

නදනනත් නඹෛමුවී තිබුනන් භල් රට නනෛ ඔහුට භරක් නභන් නඳනුන දුහනි 

නදටඹ. 

"නම් තහයක... නිනම්ස යිඹනග ආස නම් තිනඹන්නන භල් රට නනනභයි.. නංගි  

දිවහට..."   භහධි තහයකට නමින් නකෛඳුයහ කීහඹ. 

"ඔේ ඔේ .. භටත් ඒක නඳනුනහ.. හි.හි.හි..." 

භල් ළයසිලි නයමන තය තුයදී නිනම්ස දුහනි භග ඹන්තමින් සුවදශීලි කතහ 

කනල්ඹ. 

"දුහනි නංගි.. ඔඹහ භල් රට නගෛඩක් අයි නේ නන්ද.. භභ දළක්කහ වරිභ 

අහනන් ඵරනහ..." 
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"ඔේ නිනම්ස යිඹහ.. භල් රට ඈතින් ඕන නකනනක් අයි නන.. ආයි?.. යිඹහ අ 

නළද්ද?...." 

"නඳො ඔේ නංගි... භභත් අයි..." 

භල් රට එතයම් අහක් නනෛතිබුනු නිනම්ස නභනේ කීනේ දුහනි තුටු කිරීභටඹ. 

අදය නරොකඹට පිඹ නළගීභට තළත් කයන නඳම්නතකුනගන් නභඹ නිතළනින්භ 

සිදුනේ. 

"නේ නගදය නඵොගන්විරහ භල් ළරක් තිනඹනහ... භල් අභ ඒක වරිභ 

රසනයි... වළඵළයි ඈතින් ළනල් කටු තභයි ේනට් එක.. ආනුනනෛත් ඈයයි..." 

"ඔේ නංගි... නඵොගන්විරහ ළල් ර වරිඹට වි කටු තිනඹන... ඈතින් නංගි අභ 

භල් ජහති නභෛනද?..." 

"භභ නගෛඩහක් අයි නයො'ස රටයි කහනන්න් රටයි.. භනේ ඵ'ත් නඩ් එකට භට 

නයොස ඵඩ් නඵෛනක්ස වම්ඵ නන... භභ වරි අයි ඒට…" 

"ම්.. කවුද ඔඹහට ඵ'ත් නඩ් එකට නයො'ස නදන්නන?...."  ආ  සීතර වී ගිඹ නිනම්ස 

ආසීඹ. 

"යිනඹො.. එනවභ සනඳල් නකනනක් නනනභයි.. භනේ ඹහලුනෛ තභයි නදන්නන...." 

නිනම්ස භද සළසිල්රක් රළීඹ. නකනේ වත් දුහනි නම් නම් රසන භරට 

ආනදන ඵභරුන්නේ ගණ්න සීභහක් නළති ඵ ඔහු නත්රුම් ගත්නත්ඹ. 

නිනම්ස දුහනිට නනෛආනන නේ නමින් භහධිට කතහ කනල්ඹ. 

"නංගි නම්.... දුහනි නයොස ඵඩ් රට වරිභ අයි කිඹර භහත් එක්ක කි.. ඈතින් 

නභතනින් භභ එඹහට නයොස ඵඩ්  ඵන්ච් එකක් යනගන නදන්නද?...." 

"නම්… ඔඹහට පිසසුද යිනඹ?... එනවභ නයො'ස නදන්නන අදයඹක් නඳන්නන 

නකෛට නන ශභනඹෛ... වදිසසි වුනනෛත් නම් නකෛනයෛස  කනට්ත් ත දහන්න වම්ඵ 

නන්නන නෆ..  අදයඹ කිඹන එක එනවභ එක ඳහයටභ කනඩ්කින් ඵඩුක් ගන්න 

නේ  ඳශනනි දනභ ඳටන් ගන්න ඵෆ... ඒකට කල් ඕන.. නකෛනවද.. ඔඹහට භහය 

තදිඹභක් නන තිනඹන්නන... ඈසනල්ර නංගි අශ්රඹ කයන්න..එඹහ එක්ක කතහ 

කයන්න.. නවෛට ඹහලු නන්න.. ඉට ඳසන අදයඹ ආති නන නම් දළනනන්නන 

නළතුභ සිද්ධ නයි.... " 

"සසස.. වරි වරි නංගි... භභ කන්නට්රෛල් නන්නම්...." 
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ෙදර්ලනඹ නයමහ හන ව ඳසු සිේ නදනහ ෙදර්ලන ලහරනේ තිබූ න් වනරන් 

සිසිල් ීභ ංග්රවඹක් ුකක්ති වින්නදොඹ.  සිේ නදනහ තය ළඩි කතහ ඵවක් සිදු වනේ 

නළත. 

"නිනම්ස යිනඹ... භනේ නම් කකුනර තුහනර සකහ' එකට ගහන්න ඕන සනඳල් 

විටමින් ඉ ක්රීම් එකක් තිනඹනහ... ඒක තිනඹන්නන නම් ශ  ෂහභසි එකක.. නම් 

තහයක ළඩ කයන ෂහභසි එනක් ඒ ක්රීම් එක නෆ.. පි නදන්න ගිහිල්ර ඈක්භනට ඒක  

යන් එන්නම්... ඔඹහ දුහනි නංගිත් එක්ක නඳෛඩ්ඩක් ඈන්න...."  භහධි කීහඹ. 

"නංගි... ඔඹහට ඳයින් ඹන්න පුලුන්ද... ඈන්න භභ කහර් එනක් එක්ක ඹන්නම්...." 

නිනම්ස කීඹ. 

"ඕන නෆ යිනඹ... භට ෆිසිනඹෛනතයපිසට් කිඹර තිනඹන්නන පුලුන් තයම් කකුර 

ආක්ටිේ තිඹන්න කිඹර... නික භට දළන් කකුර ියභ තිඹර ආවිදින්න පුලුන්... භභ 

තහයකට නඳොට් නරහ ඹන්නම්... යිඹහ දුහනිත් එක්ක ඈන්න .. පි ඈක්භනට 

එන්නම්...."  

භහධි නභනේ කිඹහ තහයක භග පිටත්වී ගිඹහඹ.  ආඹට කකුරට ම්පර්ණ් ඵය දීභට 

ඳවසු වත් තත් නකනනකුට ත්තන් වී ආවිදීභට පුලුන. 

"නභෛකද්ද භහධි ඔඹහ ඒ කිේන?... ඔඹ විටමින් ඉ ක්රීම් එක නේ ෂහභසි එනකත් 

තිනඹනනන ශභනඹෛ..." 

"යිනඹො තහයක...භභ නඳෛඩි භයක් ෙනඹොගඹක් කනර්... නිනම්ස යිඹටයි නංගිටයි 

තනිඹභ නඳෛඩ්ඩක් කතහ කයන්න චහන්ස එකක් නදන්න ඕන හින්ද...හි.හි.හි..." 

"ඔඹහ නම් භහය නකල්නරක් තභයි.. නම්…. නදන්න චහන්ස එනකන් ෙනඹොජනඹක් 

ගනීද?...." 

"ම්නභො... නභෛනකො නළත්නත තහයක.... යිඹහ ඈන්නන පුදුභ තදිඹභකින් තභයි... 

මිනිව නකෛවහට වරි නංගි ඊසනගන ගිනේ නළත්නම් ආති...." 

"අ.. එඹහ නකෛනවෛභද එනවභ නදඹක් කයන්නන ... භභ තිනඹන්නන නෆ මිනිව 

එනවභ නදඹක් නංගිට කයර තිබුනනෛත්..."  තහයක කළශඹීභට ඳත් නමින් කීඹ. 

"තහයක.. නභෛකද නම් ඔඹහ නිකන් කරඵර නරහ?...." 

"නෆ නෆ...මුකුත් නෆ.. භහධි..." 

තහයක තුර ඹම් වුල් වගත ඵක් ආතිව ඵ භහධිට ළටහුනි.  එනවත් ආඹ ඒ 

ගළන ළඩි දුය කතහ කිරීභට ගිනේ නළත. 
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දුහනි භග තනිව නිනම්සට ආඹ භග කතහ ඳටන් ගන්නහ ළටි සිතහ ගළනීභට 

නනෛවළකි විඹ.  ඔහු නකනේ නවො ධධර්ඹඹ ආති කය ගත්නත්ඹ. 

"ම්..නම්. දු.. දුහනි නංගි... ඔඹහ නම් භල් ළයසිලි ලින් ළඩිනඹන්භ අ 

නභෛකටද?...."  නිනම්ස අඹහනඹන් ආසීඹ. 

"භභ නගෛඩක්භ අ යිනඹ ය ආන්තරිඹම් එනර්න්ජ්භන්ට් එකට.. ඒක වරිභ 

අටිසටික්….  ඒ නේභ ේරන්ට් ආන්ඩ් නඩ්න්ටි......" 

දුහනිනේ භවය ඈංග්රීසි චන නිනම්සට වරි වළටි ළටහුනන් නළත. 

"..ඔ. ඔේ නංගි... ඒක වරිභ රසනයි නන්ද..."  භල් ළයසිලි ගළන කිසිභ 

නඵොධඹක් නනෛතිබුනු නිනම්ස කීඹ. 

"ඔේ යිනඹ... භභ වරිභ අයි ඒකට...."   භල් ළයසිල්ර නද අලහනන් ඵළල 

දුහනි කීහඹ. 

"ඒ නේ එකක් පුලුන් ඔඹහනග නඩින් නඩකනර්න් එකට දහන්න නන්ද...." 

"නන් යිනේ.... ආන්තරිඹම්ස නඩින්ස රට ගන්නන නෆ.. නඩින්ස රට 

ගන්නන නයො'ස...කහනන්නස... ඕකිඩ්ස... වයිඩ්රන්ියඹහ... ජළසමින්.. ේරළඩිඹරස 

නේ භල් නන... නකෛනවෛභත් ඈතින් නකෛල්නරෛ ඕ ගළන ළඩිඹ දන්නන 

නළවළනන...නන්ද... හි.හි.හි...." 

නිනම්සට නඳෛශ ඳරහ නගන ඹහභට සිත් වුනි.  දුහනිට ඔහුනේ නම් ඈරිඹේ නඳනුනි. 

"නන නෛරි යිනඹ.. භභ නිකන් කිේනේ... යි ඩිඩ්න්ට් මීන් ටු ව'ට් යූ..." 

"නන නෆ නංගි... ඒකට කභක් නෆ..ඔේ... භභ ඈතින් ඕ ගළන ළඩිඹ දන්නන නෆ 

තභයි...." 

"භහධි ක්කි ඔඹහට කිඹර නදයි... ඕන නරහ අභ..හි.හි.හි..." 

"ආයි.. ඔඹහට ඵළරිද භට කිඹර නදන්න..."  නිනම්ස සිතින් ෙලසන කනල්ඹ. 

"හි.හි.හි.. ඔේ නංගි... නම් පි නඳෛඩ්ඩක් එළිඹට ඹමුද... එළිනඹ රසනට මුහුද 

නේනහ..." 

"වහ ඹමු යිනඹ... නම් ආතුර වරිභ සටෆී.. නගෛඩක් මිනිසසුත් ඈන්නහ....." 

නිනම්ස දුහනි භග ෙදර්ලන ලහරහනන් එලිඹට ගිනේඹ. 

"පි ඹමු මද ඳළත්තට යිනඹ... නොක් එකට හුශං තිනඹන.... 
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"ඹමු නංගි...." 

නදනදනහ කතහ ඵස කයමින් මුහුද නදට ගභන් කනශොඹ. 

"ඔඹහ තහයක භල්ලිනග කසින් කිඹර භහධි නංගි භහත් එක්ක කිේ...." 

"ඔේ යිනඹ... භනේ යිඹහ ඳුන් භළරී කයර ඈන්නන තහයක යිඹනග ක්කහ... ඒ 

වුනත් තහයක යිඹ භනේභ යිඹහ නකනනක් නේ භට අදනයයි... භහත් යිඹට ඒ 

නේභ අදනයයි... භහධි ක්කිටත් එනවභයි.... තහයක යිඹයි..භහධි ක්කියි තයම් 

භට අදයඹ කයන නදන්නනක් තත් නෆ භභ හිතන්නන...." 

"ම්ම්... නොක් නංගි... තහයක යිඹහ නම් භට ළඩිඹ මීට් නරහ නෆ.. ඒත් භහධි 

ක්කි භට වරිභ ක්නරොස.. භනේභ නංගි නේ තභයි....." 

"තහයක යිඹත් වරිභ නවෛයි... භභ නභනවේ අභ එඹහනග නගදය තභයි ඈන්නන... 

යිඹහ භහ වරිභ අදයනඹන් ඵරහ ගන්නහ... භට භනේ ඳුන් යිඹහ කදහත් ඒ 

විදිඹට අදයඹ කයර නෆ.... භට ේනට් ගිඹ දසරට භභ යිඹට තුරුලු නරහ 

තභයි නිදහ ගන්නනත්...." 

දුහනිනේ නම් කතහනන් නිනම්ස ඹම් කළශඹීභකට ඳත් විඹ. 

"තහයක එක්ක තුරුලු නරහ නිදහ ගන්නහ?...."  ඔහුට එක් යභ කිඹවුනි. 

"යිනඹො... එනවභ නිදහ ගත්තහ කිඹර ඔඹහ හිතන විදිඹ එක එක නද්ල් නන්නන 

නළවළ... හි.හි.හි... යිඹ භට නින්ද ඹනකන් ඔලු ත ගහන..එච්චයයි...." 

නකනේ වත් නම් නදයින් නිනම්ස ඳළටලිලි වගත තත්ත්ඹකට ඳත් විඹ. 

"ඈතින් නංගි... ඔඹහනග ෂළමිලි එනක් ත කවුද ඈන්නන?....." 

"භභයි යිඹයි ම්මියි තහත්තියි....  එතනකෛට යිඹනග ෂළමිලි එනක් කවුද 

ඈන්නන?....." 

"භභ.. භනේ නංගි නේරහ... ම්භයි තහත්තයි..... භනේ තහත්තහ භහධිනග භහභහ 

නන...." 

"ම්.. නොක්නන.. යිඹයි නංගියි අදනයන් ඈන්න ආති නන්ද...." 

"ඔේ නංගි...නේරහ භට නගෛඩක් අදනයයි.. භහත් ඒ නේභ  තභයි..... ඈතින් නංගි 

තභ සටඩී කයන නන..." 

"ඔේ යිනඹ.... භභ ජූන් ර රන්ඩන් ඒ නරල් කයනහ...." 
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"සස.. එනවනම් නවෛට ඳහඩම් කයන්න ඕන නන්ද?...." 

"ඔේ යිනඹ.... භභ එනවභ කයනහ... ඈතින් යිඹහ නභෛනද කයන්නන?...." 

"වසම්... භභ වරිඹට ඈනගන ගත්නත නෆ නංගි... භභ කනර් ඈසනකෛනල් ඹන කහනර 

කට්ටි ඳළනපු එක තභයි... භභ දළන් තහත්තනග ියසනස ළඩ ඵරහ ගන්නහ... 

නකෛනවෛභත් ඒ ඈසයවට භට තභයි කයන්නන නන්නන..." 

"ම්ම්ම්ම්.. ඒ කිඹන්නන ඈසනකොනර ඹන කහනර ඈනගන ගන්නන නළතු ගර්ල්සර 

එක්ක යවුන් ගවන්න ආති නන්ද..හි.හි.හි...."   දුහනි සිනහනමින් කීහඹ. 

".. නන...න්..නෆ...එනවභභ නෆ නංගි...."  නිනම්ස නගෛත ගළසීඹ. 

"නන් නිකන් ඈන්න... භභ දන්නනන නකෛල්රන්නග වළටි... ගණ්න් ගන්න එඳහ 

යිනඹ... ඈතින් යිඹනග ියසනස ළඩ නකෛනවෛභද?...." 

"නවෛයි නංගි... පි වහඩ්නඹහ' ියසනස කයන්නන.. නන නංගි... භභ එ..ඒ...ඒ 

නග නකල්නරෛ එක්ක නගෛ...නගෛඩක් ගිහින් නෆ...."  නිනම්ස සිහින් නඵෛරුක් කීඹ. 

"යිනඹොඕඕ.. ගණ්න් ගන්න එඳහ යිනඹ... භභ විහිළුටනන කිේන.. ඔඹහ ඒක 

නිකන් සීරිඹස යනගන….  රිරළක්ස ේලීස යිඹහඅඅඅ...... හි.හි.හි..." 

දුහනි නේ කතහ විරහලඹ නිහ නිනම්ස ආඹට තත් නරන්ගතු විඹ. 

"නංගි... ඔඹහ නගෛඩක් නෙන්ඩ්ලි ගර්ල් නකනනක් නංගි.... ඒ එක්කභ ඔඹහනග වරිභ 

රසන සනඳොටි ලුක් එකක් තිනඹනහ... නික ඔඹහට ජීන්ස නවෛට 

ගළරනඳනහ..." 

"ම්... ජීන්ස ආන් ඈන්න නකල්නරෛ දිවහ නවෛට ඵරන නේ නන්ද..හි.හි.හි...." 

".නන.. එ එනවභ නෆ නංගි... භභ නිකන් කිේන... ඒ වුනහට ඔඹහනග නභෛකද්ද 

සනඳල් සනඳොටි ගතිඹක් තිනඹනහ.... ඔඹහ ියම්නහසටික් කයනද?...." 

"නෆ යිනඹ... භභ ටයිනකෛන්නඩො කයනහ....  භභ දළන් ග්රීන් නඵල්ට්..... " 

"සසසස.. ම්නභො.. එනවනම් ඵනේ ඵෆ... නකෛයි නරහන භට ඳහයක් දීද දන්නන 

නෆ....."  

"නන් නෆ යිඹහඅඅඅ... භභ ඔඹහට එනවභ ගවනද... ඔඹහට පිසසුද?....." 

භදව ඳහමින් නභනේ  කියූ දුහනිනේ හුරු බුහුටි නඹෛවුන් රහණ්යඹ නිහ නිනම්ස 

ආඹට තත් මීඳ විඹ. 
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"ඔඹහ වරිභ කියුට් නංගි...."  ඈහ සිටීභට ඵළරි තළන නිනම්ස කීඹ. 

"තෆන්ක්ස යිඹහ...."  

දුහනි සිනහනමින් කීහඹ.  නිනම්ස නකනේ නවො තභ ංඹභඹ ඳත්හ ගත්නත්ඹ. 

"ඈතින් නංගි... ඔඹහ රන්ඩන් ඒ නරල් කයර පිටයට ඹනද ඩිග්රී එක කයන්න?...." 

"නෆ යිනඹ... භභ ඩිග්රී එක කයන්න හිතහනගන ඈන්නන රංකහන...." 

"ඔේ.. දළන් නකෛශම තිනඹනනන නගෛඩක් ෙයිට් තළන් නන්ද...." 

"ම්ම්ම්..නෆ.. කරම්බු නනනභයි භභ ඩිග්රී එක කයන්නන..." 

"එනවනම් නකෛනවද නංගි?......" නිනම්ස පුදුභනඹන් ආසීඹ. 

"නභනවේ නගොල් ර I.C.B.T. කළම්ඳස එනක්......" 

"අඅ.. සසස.. නන් වරි නොක් නංගීඉඉඉඉඉඉ..."   තුට දයහ ගත නනෛවළකි ව 

නිනම්සට කෆ ගළසුනි. 

"ම්... ඒ නභෛනකො යිනඹ ඔඹහ ඒකට ඔච්චය වළපී?......" දුහනි ආසුහඹ. 

"..නභ.. ඈ..එ..එනවභ විනලේ මුකුත් නෆ නංගි... පිට ත ඹහලුනක්  එකතු 

නනනන ඔඹත් නභනව අභ...."  

නිනම්ස ඹන්තම් කිඹහ ගත්නත්ඹ.   දුහනි සුයතල් භදවක් ඳෆහඹ.  ඈන් නිනම්ස ඹම් 

ෙනභොදඹකට ඳත් විඹ. 

"භභ නභනවේ ඈන්න අයි යිනඹ... භභ කයන්න ඈන්නන ියසනස භළනන්ජ්භන්ට් ඩිග්රී 

එක... භහධි ක්කිත් නකෛභර්ස ඩිග්රී එක කයන්න ඈන්න හින්ද භට නගෛඩක් 

ක්කිනගන් නවල්ේ ගන්න පුලුන්...."  

"අ... ඔේනන නංගි... භහධි නංගි ඔඹහට නගෛඩක් ඊදේ කයයි....." 

"ම්… යිඹටත් පුලුන්නන භට ියසනස ර ෙළක්ටිකල් ඳළත්ත කිඹර නදන්න.. 

නන්ද?...." 

"ම්ම්ම්.. ෂු' ෂු' නංගි.... භභ ඔඹහට නරේනින් වුනත් රෆසති කයර නදන්නම්... ඔඹහට 

නදන්න පුලුන් ඔක්නකෛභ නවල්ේ එක භභ නදනහ... ඒ ගළන ළඩිඹ හිතන්න එඳහ... 

භභ I.C.B.T.  එනකන් ත විසතය නවෛඹර ඔඹහට කිඹන්නම් නකෛ... " 

"නන තෆන්ක්ස නො භච් යිඹහ... යි රිඹ'ලි ආප්රිෂිනේට් යු' නවල්ේ......" 
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"නංගි... ඔඹහට ඕන නදඹක් තිනඹන නම් භට කිඹන්න... භභ ඔඹහට නවල්ේ 

කයන්නම්... ම්ම්ම්ම්... නංගි..... නම්...නම්....."  

"ආයි යිඹහ?.... කිඹන්න....." 

"ම්..භ.. භට ඔඹහනග.. ඔඹහනග නෂොන් නම්ඵ' එක ගන්න පුලුන්ද?......"   නිනම්ස 

සිඹලු ධධර්ඹඹ ඊඳදහ ආසීඹ. 

"ෂු' යිඹහ... ඕක වන්නද නම් ඔච්චය සට්රගල් කනර්?.... හි.හි.හි..... භටත් යිඹනග 

නම්ඵ' එක නදන්නනකෛ...  වළඵළයි භභ භහය ආණ්ඹක් නයි වරිද...හි.හි.හි......" 

"යිනඹො පිසසුද නංගි... ඔඹහට ඕන නදඹක් තිනඹනනම්  ඕන නරහක භට කතහ 

කයන්න... එනවභ නළත්නම් නටක්සට් කයන්න...." 

"තෆන්ක්ස යිඹහ...." 

නදනදනහ දුයකථන ංක හුභහරු කය ගත්නතොඹ.  නිනම්සට නභඹ ඔහුනේ යමුණ් 

ඈටු කය ගළනීනම් එක කඩ ඈභක් ඳළනීභක් විඹ. 

"නංගි... ඔඹහ නවෛට ඳහඩම් කයර පුලුන් තයභ නවෛට විබහනග කයන්න .. එනවභ 

ඳහස නරහ නභවහට අභ පි ඔඹහට නදන්න පුලුන් ඔක්නකෛභ නඳොට් එක 

නදන්නම්...." 

"තෆන්ක්ස යිනඹ.. ඔේ භභ පුලුන් තයම් නවෛට එක්ෆම් එක කයනහ...." 

"භභ ඔඹහට නගෛඩක් සුඵ ඳතනහ... භභ ඵහනයකුත් නන්නම් නකෛ...." 

"නභෛකද්ද යිනඹ ඵහනය කිඹන්නන?...." 

"ඒ කිඹන්නන නංගි... ඔඹහට නවෛඳින් විබහනග කයන්න ලක්තිඹ නදන්න කිඹර විස 

එකක් කයන එක...." 

"නන් තෆන්ක්ස යිඹහ... නම් කයන නද්ල් රට...." 

"භභ වරිභ න්නතොනන් තභයි නභනවභ කයන්නන නංගි....." 

"ඔඹහ වරිභ නවෛයි යිඹහ.... නම් .. පි නගෛඩක් නල්ට් වුනහ නන්ද නභතන... පි ඹමු 

නවොල් එකට…  යිඹයි ක්කියි දළන් ආවිල්ර ආති...." 

නිනම්සට අඳසු ඹෆභට කිසිභ සිතක් තිබුනන් නළත.  ඔහු දුහනිනේ භහගභඹ 

තිලයින්භ ප්රිඹ කනල්ඹ.  එනවත් එනේ කිරීභට ඳවසු නිහ නනෛකළභළත්නතන් වුද 

අඳසු ලහරහට ඹහභට සිදු විඹ. 
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ෙදර්ලන ලහරහනන් පිටත් වී තහයක දුහනි භග නින ඵරහ ගිඹ තය නිනම්ස 

නභොටර් යථනඹන් භහධි කළටු ගිනේඹ. 

"නංගි... නභෛනද නිනම්ස යිඹහ ඔඹත් එක්ක කතහ කනර්?..." 

අඳසු ඹන ගභනන්දි තහයක දුහනිනගන් ආසීඹ. 

"සනඳල් මුකුත් නෆ යිඹහ...නිකන් නද්ල්  කතහ කය කය හිටිඹහ.. නිනම්ස යිඹහ 

වරි නවෛයි…. භභ I.C.B.T. ඩිග්රී එක ඳටන් ගත්තභ භට ඕන නවල්ේ එකක් 

කයන්නම් කිේහ....." 

"වසම්........."  

"නභෛනකො නිකන් බුම්භ නගන ඵකමනණ්ක් නේ හුම් කිඹන්නන?......" දුහනි 

තහයකනග කම්මුර ඈඹිමින් ආසීඹ. 

"නභ නංගි... භව ඳහය භළද්නද ඈඹින්න එඳහ.. නම්ක නකෛශම නනනභයි...." 

"නභෛකද්ද යිනඹ.. භභ භනේ යිඹනග කම්මුර ඈම්ඵභ නභෛනකො නන්නන?... 

නභෛකද්ද එක ඳහයට ඔඹහට ගිඹ ේනට් එක...." 

"නෆ...එනවභ මුකුත් නෆ....  නෂොන් නම්ඵ' එකත් දුන්නද?....." 

"ඔේ...." 

"නභෛකද නංගි ඔඹහ එනවභ එක ඳහයට නෂොන් නම්ඵ' එක දුන්නන?..අ..."   තහයක 

නනෛතුනටන් ආසීඹ. 

"නභෛකද්ද  යිනේඒඒඒඒඒ... නිනම්ස යිඹහ කිඹන්නන භහධි ක්කිනග කසින් 

නන…. ඈතින් නභෛනකො දුන්නට නන්නන.. ආත්ත කිඹන්න.. යිඹට ේනට් නන්ද 

භභ නිනම්ස යිඹහ එක්ක නභනවභ කතහ කයහට?...." 

"නන් නෆ... භට කිසිභ ේනට් එකක් නෆ... නම්.. ඈක්භනට නගදය ඹමු... ම්භත් 

ඵරහනගන ආති....." 

තහයක නළතත් වුල් වගත තත්ත්ඹකට ඳත් විඹ. දුහනි නිනම්ස භග ආ ෆලුම් 

කභක් ඳළත් වීභ ගළන තභහ තුර සිහින් කවටක් ආතිවී තිනඵන්නන් ආයි දළයි ඔහුට 

සිතහ ගත නනෛවළකි විඹ. 

නිනම්ස ව භහධි තය ආතිව කතහ මීට  නඵනවවින් නනස විඹ. 

"නිනම්ස යිනඹ...ඈතින් නකෛනවෛභද ෂසට් නඩ්ට් එක... හි.හි.හි...." 
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"ඔඹහට පිසසුද නංගි... නම්ක නඩ්ට් එකක් නනනභයි.. පි නිකන් කතහ කයහ විතයයි.... 

ආත්තටභ නංගි... භභ දුහනි එක්ක ද කතහ කයන නකෛට ය ඈසය නේ අහක් 

අනභ නෆ... භට දුහනි ගෆණු ශභනඹක් විදිඹට ද නඳනුනහ...  භභ ඒ විදිඹට එඹහට 

නයසනඳක්ට් කයහ.... කතහ කයහභ වරිභ ළවළල්ලුක් හිතට දළනුනහ....." 

"වරි වරි රභනඹෛ... භභ විහිලුටනන කිේන.... ඒනකනන භභ ඔඹහට කිේන 

යිනඹ... අදයඹක් දළනනන්න නම් මුලින් අහලින් ඇත් නන්න ඕන කිඹර... 

ඳසන අට කභක් නෆ....  " 

"නන් නංගිනඹො..ඔඹහට  නගෛඩහඅඅඅක්  තෆන්ක්ස  භට නභනවභ නවල්ේ 

කයනට...." 

නභනේ කියූ නිනම්ස හවනඹ ඳදමින් භහධිට වහදුක් දුන්නන්ඹ. 

"නභ.. නම් නභෛන විකහයඹක්ද... ත නඳෛඩ්නඩන් කහනයකත් වළේනඳන... භභ ඵෆ 

අයිත් කකුර කඩහ ගන්න... ඔඹ කිස ටික තිඹහ ගන්න... ඹහලු වුනහට ඳසන ආති 

නනකන් නදන්න.. හි.හි.හි...."   භහධි  නිනම්සනේ  කම්මුර මිරිකමින් කීහඹ. 

"නන් ඈතින් ඒ ද කදහ ඒවිද දන්නන නළවළනන නංගිනඹෛ...." 

"නම්.. ඈක්භන් නකෛටයි වරිද.. භතකනන භභ කිඹපු... නදන්න ඈසනල්ර නවෛට 

ඳුය ගන්න ඕන... ඈතුරු වරිඹ ඉට ඳසන සිද්ධ නයි... " 

"නම්.. ඒ කහනරදි එඹහ නන නකෛල්නරක් නවෛඹහ ගත්නතෛත් එනවභ?...."  නිනම්ස 

ර් ශුබහදී විඹ. 

"එනවභ වුනනෛත් ඊම නන නකල්නරක් නවෛඹහ ගනින්... හි.හි.හි.. නම්.. නිකන් ඔලු 

කචල් කය ගන්නන නළතු ඳරිසමින් කහනයක එරන්න….  භට ඳණ් පිටින් නගදය 

ඹන්න ඕන... හි.හි.හි...." 

නිනම්ස ව දුහනි තය අදය ම්ඵන්ධඹක් ආති වීභට භහධි තභ වහඹ මුලු 

සිතින්භ රඵහ දුන්නත්, තහයකට එනේ කිරීභට නනෛවළකි විඹ. කිසිඹම් විනිලසචිත 

වළඟීභක් තභ සිනත් නවෛල්භන් කයන ඵ තහයක ළටහී ල තිනේ.   

++++++++ 

දුහනි ව නිනම්ස තය ආති මිත්රත්ඹ දිනනන් දින මුහුකුයහ ගිනේඹ. භහධිනේ 

ඊඳනදස නිසි යුරින් පිළිඳළදීභ නිහ නිනම්සට නුයහගී වළඟීම් රට මුල් තළනක් 

නනෛදී දුහනි භග මිත්ර ම්ඵන්ධඹ ඳත්හ නගන ඹහභට වළකි විඹ. නිනම්සනේ 

ංඹභඹ නිහ දුහනිද එනරසින්භ එභ මිතුරු දභ ඳත්හ නගන ගිඹහඹ. නම් පිළිනත 

නිහ නදනදනහභ ළවළල්ලුට වහ තුටට ඳත් වනොඹ.  එකිනනකහ නවෛඳින් වඳුනහ 

ගළනීභට වළකි විඹ. 
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නදනදනහටභ යහගී වළඟීම් ආති නනෛවනේඹළයි කීභට නුපුළුන. එනවත් නදනදනහ එභ 

වළඟිම් රට ඔවුන් ඳහරනඹ කිරීභට ඈඩ නුදුන් තය එභ වළඟිම් නිසි නර භතු 

වීභද ශක්හලව.  දුහනි ගළන සිතමින් නිනම්ස කිහිඳ යක් තභ ලිංගික අතතිඹ 

නළති කය ගත්තත් ඔහු කිසි විටක ඒ ඵ දුහනිට ආ වනේ නළත. 

ති න්ත රදී දුහනි ඳළමිණි විට නිනම්ස වළකි ඳභණ් ආඹ භග භහධිනේ නිනේ 

කහරඹ ගත කනල්ඹ.  එනවත් ඔහු කිසි විටක ආඹ භග තනි ගභන් ගිනේ නළත. 

නඵෛනවො විට එනේ ගභනක් ගිනේ තහයක ව භහධි  භගඹ.  සිේ නදනහනේ නම් 

භහගභඹ දුහනි ව නිනම්ස තය මිත්රත්නේ මිඳ ඵ ළඩි වීභට නඵනවවින් 

ඊඳකහරී විඹ. 

නඵෛනවො දිනර යහත්රී කහරනේ නදනදනහ දුයකථනනඹන් කතහ ඵව කනරොඹ. එනවත් 

නිනම්ස කිසිවිටක ආනේ ඈනගනිනම් කටයුතු රට ඵහධහ නනෛකනල්ඹ. ආඹට 

නවෛඳින් ඈනගන ගන්නහ නර ඳමින් ඔහු ආඹ දිරිභත් කනල්ඹ. දුහනි භග කතහ 

කිරීනභන් නිනම්සට ඈංග්රීසි බහහනේ දියුණුක්ද  රළීභට වළකි විඹ. නදනදනහ අදයඹ 

ගළන නකලින්භ කතහ නනෛකරත් ඔවුන්නේ සිත් තුර එළනි වළඟීභක් පිියනදමින් 

තිනඵන ඵ නදනදනහටභ  සිහින් නර දළනීභට ඳටන් ගත්නත්ඹ. 

අදයනේ නතයපීභ නදනදනහනේභ වදත් රට දළනනන්නට ටිනකන් ටික ඳටන් 

ගත්නත්ඹ.  දුයකථනනඹන් සිදුන ඔවුන්නේ කතහ ඵනවේ නරන්ගතු කභත්, මීඳ 

ඵත් නදනදනහට නනෛදළනීභ ළඩි වනේඹ. 

දිනක් යහත්රී එනකෛශවට ඳභණ් නදනදනහ දුයකථනනඹන් වමු වනොඹ. 

"නංගි... නන් ඔඹහ ියසීද?...." 

"නන් නෆ යිනඹ... භභ දළන් ඳහඩම් කයර ඈය වුනහ විතයයි... දිගටභ ඳහඩම් 

කයන්නත් ඵළවළ නන.... එතනකෛට ඳහඩම් හිටින්නනත් නෆ...." 

"නකෛනවෛභද දළන් විබහනගට රෆසතිද...." 

"ඔේ යිනඹ... යි ෆීල් නකෛන්ෆිඩන්ට් නේ.... භට ඳහස නන්න පුලුන් නයි...." 

"ඒක නවෛයි නංගි... පි ඔක්නකෛභ විස කයන්නන එනවභ තභයි...." 

"තෆන්ක් යූ නරි භච් යිඹහ.... 

"ඈතින්.. ද ඈසනකොනරදි නභෛනද වුනන්?... ටීච'සරනගන් ඵළණුම් ආහුද?... 

හි.හි.හි..." 

"නන්   නෆඇඇඇඇ....  වරි නයකයි ඔඹහ... භභ නභෛකටද එනවභ ඵළණුම් 

වන්නන.. භභ වරි නවෛ ශභනඹක් නන ..හි.හි.හි...." 
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"ම්නභො ඵඵහ..ම්ම්ම්ම්භහ... එන්න ඊම්භහ එකක් නදන්න.... " 

"ඈතින් ඔඹත් එන්නනකෛ භනග ශ ට…. ආවිත් ඊම්භහ එකක් නදන්න...." 

"නකෛනවද ඔඹහ දළන් ඈන්නන?....." 

"භනග රම් එනක්..." 

"රම් එනක් කිඹර භභ දන්න නන්... රම් එනක් නකෛනවද?..." 

"නඵඩ් එනක්...." 

"නිදිද?....." 

"ඔේ... හි.හි.හි...." 

"එනවනම් හී ලනනන් කතහ කයන ආත්නත නන්ද?....." 

"ඔේ... හි.හි.හි..." 

"පිජහභහ එකක්ද ආර ඈන්නන?...." 

"ඔේ..." 

"නභෛන නේ පිජහභ එකක්ද?....." 

"ම්ම්ම්... ඈන්න භභ පික් එකක් යනගන එන්න..." 

දුහනි ආනේ ඡහඹහරඳඹක් දුයකථනනඹන් නගන නිනම්සට ඹළේහඹ. ආඹ නභනේ 

ඡහඹහරඳඹක් නිනම්සට ඹළව ඳරමු තහ නභඹ විඹ. 

"ම්ම්ම්.. ඔඹහ පිජහභහ එකට වරිභ රසනයි...." 

"අද?..." 

"ඔේ...." 

"පිජහභ එකටද?.." 

"නෆ..." 

"එනවනම්?....." 

"පිජහභහ එක ආතුනර තිනඹන එකට... හි.හි.හි..." 
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"චීඹහඅඅඅ... චික්... නයක ශභඹහ.. භභ තයවභ තයවයි.... කිඹන කතහර වළටි... 

නනොටි නඵොයි...." 

"ඈතින් නභෛනකො... කලින් නකෛල්නරෛ ඒ ඳළත්ත දළකර ආතිනන නන්ද?..." 

"නන් නිකන් ඈන්නනකෛ යිනඹ.... ඕන නළති ඒ කිඹන්නන නළතු...ම්ම්ම්ම්.. වරි 

නයකයි...." 

"ඈතින් නංගි... නභෛකද්ද ඕක.. ඔච්චය රළජ්ජහ නන්න... නම් කිඹන්නනකෛ... නම්.. 

ම්ම්... ඔඹහට...ඔඹහට..ම්ම්ම්.. කලින් නකෛල්නරෛ ඈර තිනඹනද...."  

කරක් ආසීභට ඵරහනඳෛනයෛත්තුනන් සිටි ෙලසනඹ නිනම්ස ආසීඹ. 

"නන් යිනඹ ේලීස... ඕ වන්න එඳහ...." 

"නංගි... පි නදන්න දළන් නගෛඩක් ක්නරොස නන... ඈතින් පි ඕ කතහ කයමුනකෛ 

නංගි...  භභ ඔඹහ ගළන කිසිභ නදඹක් ළයදිඹට හිතන්නන නෆ.. ෂු'...." 

"යිනඹ...." 

"කිඹන්න නංගි... භහත් එක්ක වළභනද්භ කිඹන්න... පි නදන්න දළන් නකෛච්චය 

ක්නරොසද.. ඈතින් පිට නඹහ' කයන්න ඵළරි නදඹක් නළවළ නන..." 

"යිනඹ.. ..... ඔ..ඔේ යිනඹ.. භභ…. භභ නඵොයිසර එක්ක නිදහ නගන 

තිනඹනහ... භභ නයක ගර්ල් නකනනක් යිනඹ... භභ වරිභ නයක ගර්ල් නකනනක්... 

ඈවසවස.ඈහී ලඉඉ..සස.. ඈවසහී ලඉ.." 

දුහනි වළඬීභට ඳටන් ගත්තහඹ. 

"නන් නංගි ේලීස... එනවභ කිඹන්න එඳහ... නන් ඬන්න එඳහ සතුන..." 

"යිනඹ?......" 

"ඔේ නංගි... ඔඹහ නයක ගර්ල් නකනනක් නම්..භභත් නයක නඵොයි නකනනක්... භහත් 

ගර්ල්සර එක්ක නිදහ නගන තිනඹනහ….  ඒ ඈසය වුන ඒ නංගි... පි ඒ 

භතක කයර දහමු…ඔඹහ කීඹටත් හිතන්න එඳහ ඔඹහ නයක ගර්ල් නකනනක් 

කිඹර.. පි ඔක්නකෛභටභ ෆීලින්ස තිනඹනහ... නංගි.. දළන් වුන නද් වුනහ... දළන් ඒ 

ඈයයි.... පි නදන්නට නදන්න දළන් නවෛට ඳුයන නංගි....  " 

"යිනේ.. නන් භනේ යිනේඒඒඒඒ......." 

"නංගි.... නන් ඔඹහට දුක නළවළ නන්ද නකල්නර?.... නන් කිඹන්න ේලීස... " 
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"නෆ. ..යිනඹ...භභ නතින්නම් දළන්…. භට නිදහ ගන්න ඕන..." 

"නන් නංගි...ේලීස.. ත නඳෛඩ්ඩක් ඈන්නනකෛ..ේලීඉඉඉඉස.... නන් ඹන්න 

එඳහඅඅඅඅඅඅ......." 

"නන් ඵළවළ යිනඹ... භභ ඹනහ...." 

දුහනි දුයකථනඹ වින්ධි කරහඹ. නිනම්සට ආති වනේ දළරිඹ නනෛවළකි තයම් හිස 

ඵකි.  දුයකථනඹ නම්ඹ භත තළබූ නිනම්ස ආනේ වහන්සි විඹ. 

නිනම්ස නේ සිත දුහනිනේ කතහනනුත්, රුවිනුත් පිරි ගිනේඹ. ඔහුට සිතුනන්, 

දළනුනන් දුහනි ඳභණි.  කරක් තිසනේ සිය නකෛට නගන තිබූ වළඟීම් නදොනය ගරහ 

ඹන්නට විඹ.  ඔහුනේ ඳපු තුර අදයඹ කළකෆනයන ඵ ඔහුට දළනිනි. දුහනි තුරුලු 

නකෛට ගළනීභට ඔහුට ආති අලහ සීභහන් ඈක්භහ ගිනේඹ. 

"නන් නංගි.. ආයි ඔඹහ ගිනේ?... නන් එන්නනකෛ භභ ශ ට සතුන.. භභ ඔඹහට 

අදනයයි ඳළටිනඹෛ.. භට තත් නම්ක ඈන්න ඵළවළ...  නන් භට ඔඹහ ඕන....." 

ඔහු භද ඊභතුකින් තභහටභ කිඹහ ගත්නත්ඹ. 

නිනම්ස නේ අදය සිතුවිලි නභනේ ඊතුයහ ඹන තනර්දී ඔහුනේ ජංගභ දුයකථනඹ 

නකටි ඳණිවිඩඹක් රළීභ නිහ නහද විඹ. නිනම්ස වහ දුයකථනඹ තට ගත්නත්ඹ.  

එහි තිබුනන් ඔහුනේ ජීවිතනේදි රළියඹ වළකි ප්රීතිභත්භ නකටි ඳණිවිඩඹයි. 

 

"NIMESH AIYA …. I  LOVE YOU.... MY SWEET 

DARLING…… I TRULY LOVE YOU…. I WANT YOU IN MY 

HEART…. IN MY SOUL FOREVER……" 

නිනම්සට ආතිව ෙනභොදඹ විසතය කිරීභට නනෛවළකි 

තයම් විඹ.  ඔහු දුයකථනඹ කීඳ විටක්භ සිඳ ගත්නත්ඹ.   

ප්රීතිනේ ධික ඵ නිහ ඔහුට කිසි නදඹක් සිතහ ගත 

නනෛවළකි විඹ.  ආඹට පිළිතුරු ඹළවීභ ඳහ ඔහුට 

නභෛනවෛතකට භතක විඹ. 

නනයොනය නඵොධනඹන් නඳොණ්ඹ ව තත් 

නදවදක් අදය ඵළඳීනභන් නභනේ එක් විඹ. 

 

++++++++ 



නනෛළනරන නනනව                                                                          http://novelslk.wordpress.com/                           
                                          
 

නොල්ටර් ඔහුනේ කළයනකන පුටුනේ ටඹක් කළයකී රංකහය නර නිර්භහණ්ඹ කර 

වීදුරු ජනන්රනඹන් නඳනනන ව නද ඵරහ කල්ඳනහකට ළටුනන්ඹ. ධි 

සුන ොඳනඵොගී ඔහුනේ කහර්ඹහර කහභයනේ තරු තුනන් නවොටරඹක ආති ඳවසුකම් 

තිනේ. ළදගත් කටයුත්තක් ළරසුම් කයන විට නොල්ටර් නභනේ ජනන්රනඹන් ව 

නද ඵරහ කල්ඳනහ කයයි. ඔහු නභනේ කල්ඳනහ කයන විට කිසිනකු ඔහුට ඵහධහ 

නනෛකයයි.   

"නිහ....." 

නොල්ටර් තභ පුද්ගලික වහයිකහ ආභතීයි. යලසමිනේ 'තුරුදවන්' වීනභන් ඳසු ඔහු 

නිරපිකහක ව දවනභ වළවිරිදි  නිහදි පුද්ගලික වහයිකහ නර ඵහ ගත්නත්ඹ. 

ආනේ සුදුසුකම් වනේ රභත් ඵ ව කහමුක   ඳ යි.  යලසමි ගළන කිසිභ 

භතකඹක් දළන් ඔහුට නළත. ධනඹ ව ඵරනඹන් දණ්ඹ ව,  නබෝතික ම්ඳත් රට 

මුල් තළනක් නදන, මිනිසකභ ව හයධර්භ ලින් පිරිහුන විභ භහජඹක තත්ත්ඹ 

නභඹ නේ. 

"කමින් ර්...." 

නිහදි නොල්ටර්නේ රට ඳළමිණිඹහඹ. නොල්ටර් ආඹ තභ ඊකුනල් හඩි කයහ 

නගන ආනේ ඵ ටහ ත දභහ ගත්නත්ඹ.  නිහදි තභ දෆත් ඔහුනේ නගර ටහ දභහ 

ගත්තහඹ.  

"නිහ... ඔඹහ භහත් එක්ක ළඩ කයන්න කළභතියි නන්ද?....." 

"ඔේ ර්...."  යහගී සිනහකින් ඔහුට ංග්රව කර නිහදි කිහඹ. 

"ඔඹහ වරිභ කියුට් නිහ......"  නොල්ටර් නිහදිනේ කම්මුල් ඹන්තම් මිරිකමින් 

කීනේඹ. 

"තළන්ක් යූ ර්...." 

නිහදි තභ ආඳුනම් ඊඩ නඵෛත්තම් නදක විය කරහඹ. 

"සසසස.... දළන් මුකුත් ඵෆ නකල්නර.... ඔඹ ඵට්න්ස දහ ගන්න....නම් නභෛකද්ද 

ඔඹහනග ද වට තිනඹන ේරෆන්ස?....."   නොල්ටර් ආසීඹ. 

"සනඳල් මුකුත් නෆ ර්...." 

"ම්ම්ම්ම්.. එනවනම් වට සප්රින් ගහඩ්න්ස රට ඹමුද?....." 

"ම්ම්ම්.... වහ ර්... ඒත් කවුරු වරි දළක්නකෛත් ේනට් නන්ද...." 
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"ශභනඹෛ... ඔඹහ භනේ කහර් එනක් ඹන්නන... ටින්ටඩ් ේරහස හින්ද කහටත් 

නේන්නන නෆ... පි නකළින්භ V.I.P. රවුන්ජ් එකට ඹන්නන... එතන වරිභ ෙීලි 

ඈන්න පුලුන් පිට...." 

"වහ ර්...." 

"පි ඩිනර් යනගන... ඉට ඳසන... ම්ම්ම්ම්ම්... ෙයිට් රම් එකකට ගිහිල්ර 

නඳෛඩ්ඩක් එන්නජොයි කයමු නන්ද... ඔඹහ කළභතිනන...." 

"ඔේ ර්...."  කහමුක සිනහකින් මු යහ ගත් නිහදි කීහඹ. 

"වරි.. එනවනම් දළන් නවෛ ශභඹ නේ නකෛෆී නෛේ එකට ගිහින් භට නවෛට් 

නචෛක්රට් එකක් නේනද?...." 

"ෂු' ර්... භභ නේන්නම්...." නිහදි ඹහභට ළයසුනහඹ. 

"නිහ.. ඳහය ඳනින්නන නක්රෛසින් එනකන් නවෛද නකල්නර... පි පිළිනරට ඳහනය 

ඹන්න ඕන... ඒක ඔඹහනේ නේෂසටි එකටත් නවෛයි...." 

"වහ ර්... ම්ම්ම්.. ර් භට නගෛඩක් අදනයයි නේ නන්ද...හි.හි.හි..."    නිහදි 

නකොභර වඬින් කීහඹ.  

"ම්ම්ම්.. තිනඹන හුයතනල් විතයක්... නම්...එනවනම් ඳරිසමින් ගිහින් නවෛට් 

නචෛක්රට් එක යන් එන්නනකෛ... ඔඹත් ඕන නදඹක් ගන්න...." 

ගළවළණිඹකනේ කහමුක ඵට කර වළකි නද් නඵෛනවොඹ. 

නිහදි පිට ගිඹ ඳසු නොල්ටර් සිඹ නඳෝද්ගලික දුයකථනනඹන් නඵසතිඹන් 

ආභතීඹ. 

"නඵසතිඹන්... නේ ය ළනඩ්ට දළන් ඕන කයන නද්ල් කයනගන ඹන 

නන්ද?....." 

"ඔේ ර්... ඒත් ඈතින්......." 

"නභෛනද  ඒත් කිඹන්නන යින?...අ... භට ඔඹ නදඳළත්තට  නළනන කතහ 

කිඹන්න එන්න එඳහ වරිද.... භට ළඩ තිනඹන්න ඕන තිතට...." 

"නෆ ර්... භභ නම් කිේන.... නම් තයම් තද.. දරුණු විදිඹට ළනඩ් කයන්න ඕන 

නළවළනන ර්.... පි ටිකක් ඵය ඩු කයර කයමුද?...." 

නඵසතිඹන්නේ නම් කතහට නොල්ටර් නේ නක්න්තිඹ ආවිසසුනන්ඹ. 
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"නභෛනකො තමුන ඵඹද?...අ... ඵඹ නම් කිඹනහ... භභ නන නකනනක්ට කිඹර 

ළනඩ් කය ගන්නම්...  යින... භට බුරට් නකෛල්නරෛ ටිකක් නවෛඹහ ගන්න එක භව 

නදඹක් නනනභයි.... භට ඔඹ නකනවතන්නගන් ළඩක් නෆ.... න්න ඒක දළන 

ගන්නහ....." 

"නෆ..නෆ ර්...භභ..භභ ළනඩ් කයන්නම්.... භභ කිේනේ ර්.... ඔච්චයභ දරුණු 

නන්නන නළතු පිට ඕන නද් කය ගන්න පුලුන් කිඹර විතයයි... ර් කිඹන ඕන 

නදඹක් පි කයනහ.. ඒක ෂුර්..." 

"යින නනඵසතිඹන්... භනේ ළඩරට ඔඹ දරුණු කිඹන චනන ආතුරත් 

නන්නන නෆ... නත්රුනහද...අ.. ළනඩ් හිතුහ... ේරෆන් කයහ... ළනඩ් කයහ... 

එච්චයයි....  නුකම්ඳහ….. නීති ෙලසන... නඳෛලිස ෙලසන.... ඒ භනේ මීටර් ර 

නළවළ....." 

"වරි ර් වරි... පි ර්ට ඕන විදිඹට ළඩ කයන්නම්......" 

"ළඩිනඹන්භ භභ නම් ඳහය නභනවභ කයන්නන තමුනර ගිඹ ඳහය ළනඩ් නහ ගත්ත 

හින්ද... ය නකෛනවද ඹන වහල් ඳහරුනෛ නදන්නනක් ළනඩ්ට දහරහ...  නම් ඳහය කිසිභ 

ේනට් එකක් තිනඹන්න ඵෆ... ළනඩ් දුන්නහ.. ළනඩ් ක්නරොස… එච්චයයි... නභතන 

ඳේ පින් ඵරන්නයි... සිල් ගන්නයි ඕන නෆ.. නත්රුනහ නන?..." 

"ඔේ ර්...." 

"නික නවෛඳින් භතක තිඹහ ගන්නහ... භට ියසනස ළඩත් එකයි..ඳවුනර ළඩත් 

එකයි.... තමුන දන්නනන..ියසනස 'ල්ඩ් එනක් භට වයවට හිටිඹ කී නදනනක් භභ 

යින් කයහද කිඹරහ...අ... එනවභ නළතු ියසනස කයන්න ඵෆ... ඈසය නන මිනිවහ 

තභයි දිනන්නන... ඳහු වුනනෛත් ඩි වඹක් නඳෛශ ඹට.... නත්රුනහ නන...." 

"ඒ වුනත් ර්... ෂළමිලි එනක් ළඩ රට එච්චය සනට්රොන් විදිඹට කයන්නභ ඕන 

නළවළ නන්ද... නන් ර්.. භභ නම් නිකන් කිඹන්නන...." 

"නඵසතිඹන්.... භනේ ෂළමිලි එකත් භට ියසනස නේභ නරෛකුයි.... තමුන 

දන්නනන... භනේ යිෂස එක්ක ඹහලු නරහ එඹහ ආට ගත්ත එකහට වුන 

නද්?...අ.. උ දත් ඒකට විනහ... උ භළනයනකන්භ ඒකට වින්න ඕන.... 

ඒට භනගන් භහක් නෆ.... " 

"ඔ..ඔේ....ර්... ඒ නකෛල්රට එක තකින් ඳවු කිඹර හිනතන ර්..." 

"නත්ත ගන්න තමුනනග ඔඹ කරුණ්හ.... යින... නම් ළඩ කයන්නයි... ඵණ් 

කිඹන්නයි නදකක් ඵෆ.... උට නකෛලු විනේ ආය ගන්න ඕන නම් ඔඹ ඕන තයම් 
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නේසිනඹෛ ඈන්නන...  නභෛනටද භනේ ගෆණිට නකෛටන්න අන...  දළන් නම් ළනඩත් 

එනවභ තභයි....නම්ක ඉට ළඩිඹ භට නරෛකුයි...." 

"ඔේ ර්...." 

"නඵසතිඹන්...තමුන දන්නද භභ නම් නරොනක ළඩිනඹන්භ අදනර් කහටද 

කිඹර?....." 

"න්..නෆ ර්....." 

"භභ ළඩිනඹන්භ අදනර් භනේ ද නඳෛඩ්ඩට... භනේ දුහනි දුට.....  දු භනේ ඳණ් 

නේ... නභච්චය කහනරකට භනේ දුට කිසිභ නකෛල්නරක් ඳහට් දහන්න ආවිත් නෆ... 

එනවභ එනකක් ඳල් ඳහට් එකක් දළම්භ නම්.. උ ඉට ඳහුනනිදට නම් නරොනක ඵත් 

කන්න ඈතුරු නන්නන නෆ... භනේ දු නකෛල්නරෛ එක්ක ගිහින් තිනඹන තභයි.. 

ඒත් ඒ එඹහනග ඕන කභට නජෛලිඹට කයපු ඒහ....  එනවභ ඒයින් භට ෙලසනඹක් 

නෆ....  " 

"ඔේ ර්... ඒ නකෛනවෛභ වුනත් භභ ඒ නකෛල්නරෛ ගළන නවෛඹර ඵරරහ ර්ට 

කිේනන..." 

"ඔේ ඒක වරි.... ඒත් ඒ ඔක්නකෛභ වුනන් දුනග කළභළත්නතන් එන්නජොයි කයන්න 

විතයයි.... ඊන් එනකක් ත් නේ ඳවුරට එල්නරන්න අන නළවළ.... ඒ හින්ද භභ 

ඊන් ඳසන ඳළන්නුන නෆ....  ත එකක්... තමුන දන්නද දු ඈඳදුන දන භභ 

දුනග චටි ඔලු ඹන්තම් ත ගහර නඳෛනයෛන්දුක් වුනහ කිඹර...." 

".. නෆ ර්...." 

"භභ නඳෛනයෛන්දු වුනන් නකෛනවෛභ වරි භනේ නකල්රට භට නදන්න පුලුන්  

නවෛභ... නවෛට ළඳ තිනඹන රසන ජීවිතඹක් වරි ගසර නදන කිඹරහ... න්න 

ඒක භභ නකෛනවෛභ වරි කයනහ...  ඒකට භනේ ේරෆන් එකක් තිනඹනහ... ඒ ේරෆන් 

එකට වයස නන ඕනෆභ නකනනක් සීන් එනකන් යින් කයන්න භභ නදඳහයක් 

හිතන්නන නෆ.... භභ කයන ළනඩ් දිග ඳශර නවෛඹන්නන ඹන්නන නෆ... ඒ වයස 

නන එකහ නභෛකහ වුනත් භට කභක් නෆ.... භනේ මින් එක විතයයි භට ළදගත් 

නන්නන...." 

නොල්ටර්නේ කටවනේ නකොඳඹ මුසු දළඩි ධිසඨහනඹක් ගළේ වී තිබුනි. 

"ඔේ ර්...." 

"ඒ හින්ද භභ නම් ේරෆන් කයනගන ඹන ළනඩ් කුයට තිතට නන්න ඕන වරිද?... 

කිසිභ වුරක් නන්න ඵෆ...." 
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"වරි ර් පි නයඩී...." 

"වරි එනවනම් භභ නතිනහ.. " 

දුයකථනඹ වින්ධි කර නොල්ටර් නළත ජනන්රනඹන් ව නද ඵරහ කල්ඳනහ 

කයන්නට විඹ. 

"දුහනි.. භනේ චටි දුනේ... භට ඔඹහට ළඩිඹ නන සතුක් නම් නරොනක නෆ... ඔඹහ 

දන්නහ භභ යිඹට ඩහ ඔඹහට නගෛඩක් අදනයයි කිඹරහ.... ඒකට නවේතු ඔඹහ 

දන්නන නෆ දු... භභ ඔඹහට දළන ගන්න ඈඩ තිඹන්නනත් නෆ... ඔේ දු... ඔඹහනග 

ම්මිනග ළඩ හින්ද භට වරිඹටභ කිඹන්න ඵෆ ඳුන් යිඹහ භනේභ පුනතක්ද 

කිඹරහ...  න්න ඒක තභයි නවේතු... ඒත් භභ නවෛටභ දන්නහ ඔඹහ භනේභ 

දුනක් කිඹරහ... ඒ හින්ද භට නම් නරොනක් තිනඹන නරෛකුභ සතු ඔඹහ තභයි....  

භභ ඔඹහට නදන්න පුලුන් රසනභ ජීවිනත් වදර නදනහ... ඔේ ද.... ඒකට භනේ 

ේරෆන් එකක් තිනඹනහ... ඔඹත් දන්නනන ඒ ේරෆන් එක නභෛකද්ද කිඹරහ... භභ 

නකෛනවෛභ වරි ඒ ේරෆන් එනක් විදිඹට ළනඩ් කයනහ... වයස නන ඕනභ 

නකනනක් භභ නළති කයර දහනහ.. තහත්තිනග වළටි ඔඹහ දන්නනන භනග දුනේ... 

තහත්ති ඔඹහට ඒ ජීවිතඹ යන් නදන දුහනි.... ඔඹහ තහත්ති ගළන නභෛන හිතුත් 

භට කභක් නළවළ දුනේ.... භභ ඒ ළනඩ් කයනහ... භභ ඔඹහට භනේ ඳණ්ටත් ළඩිඹ 

අදනයයි භනග යත්තයන් දුනේ…. භනේ දුහනි......." 

දරු නනනවත්, නකොඳඹත්,  කෲය ඵත්  මුසුව සිතිවිලි ලින් නොල්ටර් 

කළශඹීභට ඳත් වනේඹ.  ඔහු කිසිවිටක තභ ධිසඨහනඹ ව ගභන් භග නනස 

නනෛකයනු ආත. 
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