
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ත් ලෆට දිගට සිටුලළ තිබ ඳශන් කණු ලලින් නිකුත් ව ආලෝකයත්, කුඹුක් ගලවේ 
අතු අතරින් ලඳරී ආ ව රැසුත් නිවළ කුඹුක් ගව අලට ආලෝකමත් වී තිබිනි. 
අලට ඳරිවරය සුෂඟ විසින් ගවළලගන ආ පිච්ච මල් සුලකින් පිරී තිබිණි. ලයලශන් 

සිටිලේ උද්යළ*න බංකුල මත ලළඩි වී, ව එලිලයන් නෆශෆවුණු ඳශෂ ගං නිම්නය ලලත 
ලනතු රලළලගන ය. රනින්ඳූත්, රුලන්දිත්, ලනතුමිත් සිටිලේ බංකුල අවෂ ව පුටු තුනක 
ලළඩිවී ය. රුලන්දීත් ලනතුමීත් එකිලනකළට විහිළු තශළු කරමින් සිනළලවමින් සිටියද 
රනින්ඳු සිටිලේ දෆශෆනට වමලෆදුනළක් ලමන් ලයලශන්ලේ මුහුණ මත ලනතු රලළලගන ය. 
අද ඔහුලේ දලවේ වලේ ලලනදළ ව මුරණ්ඩු දඟකළර ලඳනුම ලනොලේ. ඒ ලලනුලට එහි 
වලේ ගෆඹුරු කල්ඳනළකළරී බලකි. ඔහු ලමතරම් ලලළ ගං නිම්නය ලදව බළලගන කුමක් 
කල්ඳනළ කරනලළ විය යුතුද? රනින්ඳු තම සිතින්ම ප්රුහන කරගත්තළ ය. 

ඇලේ දෆශෆන බි දෆමුලේ ලවොශළන් ය. ලයලශන්ලේ ගිටළරය රැලගන ඒමට එතනින් පිටල 
ගිය ලවොශළන්, ගිටළරය ද රැලගන නෆලත ඳෆමිණිලේ ය. 

"ඉවහවර ලලළ මම ප්ලල් කරන්නම්...... රනින්ඳුලේ බ'ත් ලේ එක ලලනුලලන් මලගන් 
තලත් පුංචි තේගක් විදියට...." රනින්ඳු ලදව බළ ලවොශළන් ඳෆලසීය. රනින්ඳූ කිසිලක් 
ලනොඳලවළ දව බිමට බර කරගත්තළ ය. 

"ගුත්ති මළවහටර්ලේ වීණළල මීලයෝ කලළ ලලේ තිලයයි...."ලනතුමි රුලන්දි ලදව බළ 
ඳෆලසුලළ ය. එයට මශ ශඬින් සිනළසුණු රුලන්දි ලදව රලළ බෆල ලවොශළන්, "ලමොකද ලනත 
ආල ලලළලේ ඉන් ශරශටම කතළ කරන්ලන් ආ..." යෆයි විමසුලේ ය. 

ඔහුට පිළිතුරු ලනොදුන් ලනතුමී ලවොශළන් ලදව බළ, "අලන් අයියළ... ඔයළ රනින්ඳූ 
ලලනුලලන් ලවෝන්ේ එකක් ප්ලල් කරන්නලකෝ...." යෆයි ඳෆලසීය. 

"ලවොශළන් අයියළ ප්ලල් කරන්න...." ලයලශන් ඳෆලසුලේ ලවොශළන් ලදවලත් ලනොබළ ය. 

"අලඳෝ එයළට බ.....අලන් සුදු අයියළ ඔයළ ප්ලල් කරන්නලකෝ.." රුලන්දී ද ලනතුමිලේ 
වශයට ඳෆලසී ය. 

අ 



"එලශනම් මල්ලිම ප්ලල් කරන්න....ශෆලමෝම කියන එකලන්...." රුලන්දි ලදව නෆලත ඔරලළ 
බෆල ලවොශළන් ලයලශන්ට ගිටළරය දුන්ලන් ය. 

ගිටළරය ද රැලගන කුඹුක් ගව අවෂට ගිය ලයලශන් කුඹුක් ගවට පිට දී, දවහ බිමට 
ශරලළලගන සිටින රනින්ඳූ ලලත ලනතු රලගත්ලත් ය. කුඹුක් ගව ඳළමු ව අඩ අඳුර 
නිවළ ඔහුල ඳෆශෆදිලිල කිසිලලකුට ලනොලඳනුලනන් ඔහුට රිසි ලවේ රනින්ඳුලේ රුල බෆලීමට 
බළධළලක් ලනොවීය. 

“පිපුණු මක ශෆඩ දව වළ 

සිතුම් විශඟ කෆ ලවඟ කළ... 

මගලතොට රැඳි ලනතු දශක් ලවළ 

මතකද අඳ ලනතු කතළ කළ.....” 

රනින්ඳු ලකලමන් ඇලේ ව එළියට දිදුෂන දවහ, අඳුලර් අඳෆශෆදිලිල ලඳලනන ලයලශන්ලේ 
රුල මත රැලදේලළ ය. ඔහුලේ මියුරු ශඬ සුෂඟ ඔවහලවේ ගවළලගන විත් රනින්ඳුලේ රුධිරය 
ඔවහලවේ ගළ ගිලේ ඇලේ ශදලතට ය. ඇයට ලනොලඳලනන ඔහුලේ දිගෆති දවහ ල බෆල්ම 
ලයොමුල ඇත්ලත් තමළ ලලත බල ඇයට දෆලන්. 

"කවුරුද ඔබ මළ... ඉන්ලන් ලකොතෆනළ... 

ලනොම විමවළ ලඳම ඉඟි මෆරුලළ... 

ලවොඳුරු ලවන්ලතක ලමොලශොතක සුල ඳළ.. 

ලලන් වලළ අඳ සිතුම් දරළ....” 

ලයලශන් සිටිලේ ව එළිලයන් දිදුන රනින්ඳුලේ ලදලනත් තුෂ සිරවී ය. ලමොලශොතකට 
ලශෝ ඇලගන් ලලන් වීමක් ගෆන සිතීමටලත් ශෆකිද? එලශත් ඇයල ලමලවලත් දෆකිය ශෆකි 
ලන්ලන් තලත් කී දිනකට ඳමණ ද? ලයලශන්ට සිතන්නට ලබොලශෝ ලද් තිබිනි. එලශත් 
එලෆනි ලද් සිතීලමන් ලමම දින කිහිඳයත් නෆති කර ගෆනීමට ඔහු අවතුටු විය. ඔහු සිටිලේ 
රනින්ඳුලේ දවහ ඳතුලෂේ නිදශලවේ කිමිලදමිනි. 



“මතලක් මෆලලනළ ලඳර ර ඡළයළ 

ශමු වී ලදෝ යළි සිත් වනවළ...... 

ඔබ නමටයි මළ ඳළරමි පුරනළ 

ඇලවේවිලදෝ ලම් ගී මළළ...... 

 

පිපුණු මක ශෆඩ දව වළ 

සිතුම් විශඟ කෆ ලවඟ කළ... 

මගලතොට රැඳි ලනතු දශක් ලවළ 

මතකද අඳ ලනතු කතළ කළ.....” 

ගීතය අලවළනලේ දී ඇලේ කන අවලින් ඇසුනු අත්පුඩි ශඬ නිවළ තිගෆවහසුනු රනින්ඳූ 
දුටුලේ ලවෝමලේ සිනළමුසු මුහුණයි. රනින්ඳු ඇය වමඟ සිනළසී බිම බළගත්තළ ය. 

"ලඳොඩි මෆණිලක් දෆක්ලක් න ලන්ද මම ආලළ...... බය උනළද...." ඇය සිනළසී රනින්ඳුලගන් 
විමසුලළ ය. "කියන්ට ආල ලද්ත් අමතක උනළලන් සුදු ශළමුලේ සින්දුල නිවළ.... අන්න 
ලවොශළන් ශළමුටයි, රුලන්දි මෆණිලකටයි එන්ට කිේලළ ලොකු ශළමු ලගදර යන්ට කියළ...." 

"ආ... දෆන් ලවෝමට තල ලඳොඩි මෆණිලක් ලකලනක් ෆබිද......" හි උන් තෆනින් 
නෆගිටගත් ලවොශළන් විමසුලේ රනින්ඳු ලදව ලනත් ලයොමළලගන ය. "එලශනම් අපි ගිහින් 
එන්නම් ලඳොඩි මෆණිලකළ ලදන්නළ..... ලයලශන් මල්ලි අපි යනලළ..." 

"ශරි අයිලේ..." ලයලශන් පිළිතුරු දුන්ලන් ලනොවෆෂකිල්ලනි. රනින්ඳූලේ මුහුණත් 
ලනතුමිලේ මුහුණත් සිඳගත් රුලන්දී ද "අපි යනලළ සුදු අයියළ..." යෆයි ඳලවමින් නිලව 
ලදවට දිල ගියළ ය. 



"ලඳොඩි මෆණිලක් ලනලම් සුදු මෆණිලක්... ලමලශේ ඉවහවර නතරලලළ හිටියළ ලම් මෆණිලක් 
ලලේම වහවන මෆණිලක් ලකලනක්..... මම ඒ මෆණිලකට කතළ කලරත් සුදු මෆණිලක් 
කියළ... අද ඉළ මෆණිලකටත් සුදු මෆණිලක් කියළ කියන්ට ද?" ලවෝමළ රනිඳුලේ මුහුණ 
ආදරලයන් අතගළ විමසුලළ ය. රනින්ඳූ ලවෝමළ ලදව බළ සිනළසී හිව වෆලුලේ එයට කමක් 
නෆතෆයි කියන්නට ය. 

"අලන් ලවෝමළ.... තරශළ නෆතුල ලශො ලවෝමළ ලලේ ලවෝමලේ අර රව ම රව ලකෝපි 
තුනක් අරලගන එනලද......ලම්........ අලප් ලම් සුදු මෆණිලකටයි සුදු ශළමුටයිත් එක්ක?" 

ලනතුමී වඟලළගත් සිනශලලන් යුතුල ලවෝමළට ඳෆලසීය. 

ලනතුමී ලදව බළ සිනළසී ඉඟියක් ඳ ලවෝමළ "ශළ ලඳොඩි මෆණිලක්......අලප් ලම් සුදු 
මෆණිලකටයි සුදු ශළමුටයිත් එක්ක මම ලකෝපි තුනක් අරන් එන්නම්ලකෝ...." යෆයි ඳලවළ 
හිනෆලශමින් නිලව ලලත ගියළ ය. 

************************************************************************ 

"අලන් මම දුන්න ගිසහට් එක නම් අමුතුලලන් බන්න ලදයක් න රන්ඳූ... ඔයළ ඒක 
කලින් ම දෆක්කළ... අර අයියට කියළ ලත්රුල කිට් එක...." ලනතුමි ඳෆලසුලේ රනින්ඳුලේ 
මුහුලණ් ඉරියේ නිරීක්නය කරමිනි. රනින්ඳුලේ මුහුලණ් ක්නිකල ඇති ව ආලෝකය 
දෆකීලමන් ලනතුමිලේ සිත වතුටින් පිරිනි. 

"ඒක ලනලම් අනිත් අය ලරෝවවහ ලදද්දි අලප් අයියළ ලමොකද දන්ලන් න කළලන්න් 
දුන්ලන්.... එයළටත් අපි ලලේ ලයලෝ ලරෝවවහ ලදන්න තිබුනලන් ලරේ ලරෝවහ එකක් 
ලදන්න ෆජ්ජනම්, නෆද්ද...?" ලනතුමි ඳෆලසුලේ ඇ මත තිබ ලරෝව ඳෆශෆ වශ රතු ඳෆශෆ 
කළලන්න් මල් වහිත මල් ලඳොකුර අතට ගනිමිනි. 

"මම කළලන්න් මල් ලට ලගොඩක් ආවයි...." රනින්ඳු ඳෆලසුලේ ලනතුමි අත තිබ මල් 
ලඳොකුලර් සිනිඳු ලඳති අතර මෘදුල ඇඟිලි යලමිනි. "ඔයළ දන්නලද ලනත ලරෝව ඳළට 
කළලන්න් මල් ලදන එලක් ලත්රුම...." 



"නලන්... එලශම ලත්රුමක් තිලයනලළ කියලත් මම දන්ලන් න.." 

"මලේ අම්මිල බන්න යනලකොටත් මම අරන් යන්ලන් ලරෝව ඳළට කළලන්න් ශරි රතු 
ඳළට කළලන්න් ශරි...නෆත්නම් ලයිට් ලරෝවවහ...." 

"ඉතින් කියන්නලකෝ ලත්රුම..." 

"අම්මිලේ ශෆමදළම ලලනවහ ලනොලලන ආදලර් ලලනුලලන් තමළ මම එයළට ලරෝව ඳළට 
කළලන්න් මල් ලගනියන්ලන්...එයළට මමත් ශෆමදළම ආදලරයි කියන්න....ඒ ලලේම 
කලදළලත් ලකලනක්ල අමතක කරන්ලන් න කියන්නත් ලදන්ලන් ලරෝව ඳළට කළලන්න් 
මල් තමළ..." 

"ලම්ලක් රතු ඳළට කළලන්න් මලුත් තිලයනලලන්.." 

"රතු කළලන්න් මල් ලලින් කියන්ලන් එයළලේ ශදලත මම නිවළ රිලදනලළ කියන එක..." 

"කළලගද.. ලම් අලප් අයියලගද...?" 

"න ෂමලයෝ... ලයලශන් අයියළ වමශර විට ලම්ලළ දන්ලන නෆතුලත් ඇති.... මම කිේලේ 
අම්මි නෆති අඩුල නිවළ මලේ ශදලත ලගොඩක් රිලදන නිවළ තමළ මම එයළට ලරේ 
කළලන්න් ලගනියන්ලන්... ලත්රුනළද...." 

තලත් ඒ ගෆන කතළ කරන්නට ගියලශොත් සිදුලන ලද් ලනතුමි දනී. රනින්ඳුලේ ලකොපුල්, 

දවහ ල කඳුලින් ලතතබරියම් ලනු ඇත. 

"එන්න රන්ඳූ, ලමොනළද බමු ඔයළට ෆබිළ තිලයන්ලන්...." රනින්ඳුලේ අතකින් අල්ළගත් 
ලනතුමි ඇයල ඇ මත ලළඩි කළ ය.  

ඇයට ෆබුනු උඳන්දින තගි අතර තිබ බගයක් අතට ගත් රනින්ඳූ එතුට අත දමළ 
අංකළර ආභරණ ලඳට්ටියක් අතට ගත්තළ ය. 

"ලළේ..... මළර ම වහවනයි ලන්ද ඒ ජ්ලලරි ලබොක්වහ එක.... ලවොශළන්කළරයලගන් ද..." 

ලනතුමිලේ ඳෆනයට පිළිතුරු ලනොදුන් ඇය, කෆටයම් කරන ද දෆලමුලළ ආභරණ ලඳට්ටිලේ 
පියන විලෘත කළ ය. 



රනින්ඳූ ලඳට්ටිය තුෂ ව යමක් ලලත ලනතු දල්ලළ බළ සිටිලයන් ලනතුමීද කුතුශලයන් 
යුතුල එයට එබී බෆළුලළ ය. "ලළේ.................ශරිම වහවනයි රන්ඳූ..... හිතළගන්නලත් බ 
ලවොශළන්මද ලත්රුලේ කියළ...." 

ආභරණ ලඳට්ටිය තුෂ වලේ අංකළර රිදී ලල්කි. ලල්ලල් තරමක් ඳෂ බමත 
සියුම්ල ලකොටවහ කඳළ ඉලත් කිරීලමන් අංකළර කෆටයමක් ලනළ තිබිණි. තෆනින් තෆන ව 
නිල් ඳෆශෆති ගල් නිවළ එහි අංකළරය ලෆඩි වී ලඳණිනි. 

"ලවොශළන් ලනලම් ලනත...." 

"ඔයළ කියන්ලන් රුලන්දි ශරි ලොකු නෆන්දළ ශරි ලත්රුලළ කියද..?" ආභරණ ලඳට්ටිය 
තුෂ ම ලනතු රලළලගන ලනතුමී විමසුලළ ය. 

"න... ලයලශන් අයියළ....." 

ලනතුමි රනින්ඳූලේ මුහුණ ලදව බෆලුලළ ය. රනින්ඳුලේ දසින් ප්රීදතිය උතුරළ යයි. ලනතුමිට 
තම වලශෝදරයළ පිළිබ ඇති වලේ අහිංවක ආඩම්බරයකි.  

"ලම්ක ගන්න ලලන්නෆති උලද් අපිල දළළ යන්නෆත්ලත්......" 

රිදී ලල් අතට ගත් රනින්ඳූ එය අලත් ඳෆ ගත්තළ ය. 

"වහවනයි ලන්ද ලනත......" 

"ම්....... මළරම වහවනයි ලනත.....ඔයළ දෆම්මම තමළ ලශොටම වහවන......" 

"ඔයළ නිවළ තමයි ලනත ලම් ශෆම වතුටක්ම මට..." රනින්ඳු ඳෆලසුලේ ඇලේ දතින්ම 
ලනතුමිලේ දත අල්ළලගන දලවේ කඳුළු පුරලලගනය. 

"මලේ අම්මි මළල දළ ගියළට ඳවහලවේ ලම් තරම් වතුටින් හිටිය දලවක් තිබිම න 
ලනත..... ඔයළ කලද ශරි මලේ ම වලශෝදරියක් ලලළ ඉන්නෆති.... ඔයළ තරම් ලලන 
කවුරුලත්ම මං ගෆන හිතන්ලන් න ලනත...මම ඒක දන්නලළ...." 



"කලද ශරි ඉදියි මටත් ලෆඩිය හිතන ලකලනක්....." 

රනින්ඳූ ලනතුමි ලදව බළ හිනෆහුනළ ඳමණි. 

"ලවොශළන් දුන්න ප්රනවන්ට් එක බන්ලන් නෆද්ද...ආ...?" 

"ඒක ඔයළ තියළගන්න ලනත.... මට එඳළ......." 

"ඳළක' ලඳන් එකක්.... ඳ'ෆියුම් එකකුත් තිලයනලළ.......... ලම්.....ශරිම සුලයි...... ඔයළ 
තියළගන්න... ඔයළට දුන්නු ලද්ලන..." 

"ම්....... සුලයි තමළ.....ඒත් මට එඳළ.... ඔයළ තියළගන්න...." 

"ඒත්....." 

"ඒත් ලනම්….....ඔයළ තියළගන්න....." 

"අම්මළ නම් දීළ තිලයන්ලන් ඇඳුම්........අම්මත් එනලළ කිේලළ ලශට දෂදළ ලඳින්න 
යන්න………............මළරම මශන්සියි රන්ඳූ...ලම් ටික අවහකරළ දළළ නිදළගමු ලන්ද..." 

"ම්..... මටත් මශන්සියි..... නිදළගමු...." 

************************************************************************ 


