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නින්ඳූ සදළෙම් වී පශට පෆමිනෙෙ විට කිසිනලකු නපනෙන්ෙට නෙොසිටිනේ ය. 

"නෙතූ..... නෙතූ......"  

"මම නමනශේ රන්ඳූ.... ටීවී බෙලළ...." නෙතුමිනේ කටශඬ පෆමිණි නදවට රනින්ඳූ පියලර 
තෆබීය. 

"ඔයළ එෙකන් හිටිනේ... කමුද..?" රනින්ඳු නදව බළනෙෙ නෙතුමී විමසීය. 
"එක්නකනෙක්ට හිර නලෙලළ ඔයළ බඩිගින්නන් නිවළ.... පව්නන්.... අපි කමු නන්ද..." 
නවෝපළල මත ලළඩිවී රපලළහිනිය ෙරඹමින් කම ෙනිමින් සිටි නයනශන් දවහ අගින් 
නපන්ලමින් නෙතුමි පෆලසීය. නයනශන් කිසිලක් ෙසුෙළක් නමන් රපලළහිනී තිරය මත ම 
නෙතු රඳලළනෙෙ සිටිනේය. 

"නකෝ ආන්ටිළ...?" රනින්ඳූ සිෙළ මුහුණින් යුතුල නෙතුමි නදව බළ විමසුලළ ය. 

"නවොශළන්ල බළ එන්ෙ ගියළ.............. යමු කන්ෙ..." රනින්ඳූ නලත පෆමිණි නෙතුමි 
පෆලසුලළ ය. 

උනේ සිට ශරි ශෆටි කමක් නෙොෙෆනීම නිවළ රනින්ඳු සිටිනේ බඩගින්නන් ය. නවෝමළ පිස 
ආශළර ලලින් පෆමිණි සුලඳ නිවළ ඇනේ බඩගින්ෙ තලත් ලෆඩි විය. කම නම්වය නලත 
පෆමිණි නෙතුමීත්, රනින්ඳූත් පිෙන් ලට කම නබදළෙත්තළ ය. 

"ඇත්තටම අයියට කම හිරවුෙළද නෙතූ...?" රනින්ඳූ පිඟළෙට බත් නබදළෙන්ෙළ අතර 
නෙතුමිනෙන් විමසීය. 

"නබොරු කිව්ලම ඉතින් ඔයයි අයියයි මට වහවීට්වහ නෙෙත් නදෙලනන්..." 

"ඒ මම බඩගින්නන් හිටපු නිවළ නෙනම් නෙතූ.... එයළනේ ෙර්ල් සහනරන්ඩ් බඩගින්නන් 
ඇති...." 

"ෙර්ල් සහනරන්ඩ්..?" 

"අයියළ ඊනේ කිව්නව්.." 

ර 
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"නමොෙළද කිව්නව්..?" 

"කල්පෙළ කර කර හිටිනේ ෙර්ල් සහනරන්ඩ් ෙෆෙද කියළ ඇහුලම ඔව් කිව්නව්...." 

"ඒකද ඊනේ රෑ ෙනව්..?" 

"ම්..." 

"ඉතින් ඇයි කටට උත්තනර් දීළ ප්රහනන් ඇහුනව්....?" 

"මට දෆෙෙන්ෙ ඕනන් උෙළ..." 

"මම දන්ෙ තරමින් ෙම් එනශම නකනෙක් ෙ... මම නශමිහිට අශළ බන්ෙම්..." 

"ම්..." 

"ඔයළ නපොඩ්ඩක් ඉන්ෙ රන්ඳූ... මම නවෝමට කියළ එන්ෙම් අම්මළ එන්ෙ කලින් 
ආයිත් කම අරින්ෙ කියළ..." නබදළෙත් බත් පිඟළෙ නම්වය මත තෆබ නෙතුමි කුවහසිය 
නදවට ගියළ ය. 

නෙතුමී කුවහසිය නදවට නයනශන් කම කළමරය නලත පෆමිණිනේත් එකම විටය. රනින්ඳූ 
නදව බෆල්මක් නශෝ නෙොනශල නයනශන් පිඟළෙ නම්වය මත තබළ අඩු එලළු මළළු එයට 
නබදළෙන්ෙට විය. 

මද නව්ළලක් ඔහු නදව බළ සිටි රනින්ඳූ, නවනමන් ඔහුට ං විය. නයනශන් 
සිතළෙෆනීමටත් නපර රනින්ඳූ ඇය අත ව බත් පිඟළෙට නයනශන්නේ බත් පිඟළෙ මළරු 
කළය. නයනශන් රනින්ඳූ නදව බෆලුනව් පුදුමනයනි. ඔහු සිතුලළට ලඩළ ඇය මුරණ්ඩුය. 
රනින්ඳූ සිටිනේ මුහුණ බිමට ෙෆඹුරු කරනෙෙය. නෙතුමී ෙෆලත කම කළමරයට පෆමිණි 
නශයින් රනින්ඳු තෆබ කම පිෙළෙ අතට ෙත් නයනශන් එතනින් පිටවිය. 

"නමොකද නදන්ෙනේ නශොනර් ආ...." නෙතුමී රනින්ඳූ නදව බළ දවහ ශකුලුලළනෙෙ 
විමසුලළය. 
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"මුකුත් ෙ නෙතූ.... ඇයි..?" 

"එනශෙම් ඇයි මම එෙනකොටම අරයළ ගිනේ...." 

"එයළ බත් නබදළනෙෙ ඉලර උෙළනන්..." 

"ශහම් ශහම්... දෆන් ඉතින් අපිටත් නකොනල් ලශෙලනන්..." 

"එනශම ෙ නමෝඩිනේ......" 

"දෆන්ලත් කමුද එනශෙම්.... මට බඩිගිනියි ඔයළල කන්ෙ තරම්...." 

"මටත් එනශම තමයි... ඔයළල කළත් මදි..... කම ල සුලඳට බඩිගිනි ලෆඩි නලෙලළ...." 

නයනශලියන් නදනදෙළ කම ෙෆනීම වඳශළ කම නම්වනේ නදපව ලළඩිවිය. 

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

ශලව පශට පමණ නුලරින් පිටව ඔවුන් දෆන් සිටින්නන් නකොඹට ආවන්ෙලය. නුලරදී 
සියල්න්ටම නපර ලළශෙයට ෙෆෙෙත් නයනශන් සිටිනේ පිටිපවම අසුනන්ය. රනින්ඳුත් 
නෙතුමිත් සිටිනේ ඔහුට ඉදිරිපව අසුනන්ය. පුහපළ සිටිනේ සරියබණ්ඩළර මශතළට පිටුපව 
අසුනන් ය. 

"නෙතූ... මට අයියත් එක්ක කතළ කරන්ෙ ඕනන්...." රනින්ඳූ නෙතුමිට ෂං වී නවනමන් 
පෆලසුලළ ය. 

"ඒක කියන්ෙද නම් තරම් නලළ කල්පෙළ කර කර හිටිනේ...." නෙතුමි ද ඇසුනව් 
ඇනවෙ නෙොඇනවෙ ෙළෙටය.  

"ම්....." 

"ඇයි ඊනේ කතළකරන්ෙ ගිහින් උෙ ලෆනඩ් මදි නලළද..?" 

"අනන් ඒත් ආයිත් මට දකින්ෙ නලෙ එකක්ලත් ෙනන් නෙතූ......" 
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"අනිත් අයටත් ඇනශයිනන්...." 

"මම හිමින් කතළ කරන්ෙම්....." 

"ඒක ශරියන්නෙ ෙ..." 

"එනශෙම්...?" 

"තළත්තළ ඔය ඔතෙ තියෙ සීඩී එක ප්නල් නලන්ෙ දළෙලද.?" නෙතුමි සරියබණ්ඩළර 
මශතළට ඇනවෙ නවේ ශඬ ෙෙළ පෆලසීය. නමොනශොතකින් ගීතයක ශඬින් අලට ලළ තය 
පිරිනි. 

"දෆන් ශරි ඔයළ යන්ෙ.....ශෆබෆයි ආයිත් අඬන්ෙ තියළෙන්නෙපළ නශොඳද....." 

"ම්....." රනින්ඳූ නවනමන් හුන් තෆනින් ෙෆගිට පිටුපව අසුෙට ගියළය. ඇනේ පෆමිණීම 
නිවළ පුදුමයට පත්ල නයනශන් ඇය නදව බෆලීය. අඳුනර් වුලද ඇනේ සුදු පෆශෆනයන් 
බබෙ ලත ඔහුට පෆශෆදිලිල නපනිනි. ඇය පෆමිෙ ඔහුට මදක් ඈතින් ලළඩි විය. 
නයනශන් ඇය නදව බළෙත්ලෙම සිටියළ මිව ලචෙය ලත් පෆලසුනව් ෙෆත. ඇයද කිසිලක් 
නෙොපලවළ ඔහු නදවම බළ සිටින්ෙට විය. පළනර් නදපව ව විදුලි පශන්ල ආනෝකය 
පතිත වීම නිවළ විටින් විට ඇනේ ෙෆඹුරු දවහ දිදුන්ෙට විය. ඔහු පියවි සිහියට 
පෆමිණිනේ උල්පතක නමන් ඒ ෙෆඹුරු දවට උෙළ තිබ කඳුළු ල දිවහෙනයනි. 

"ඇයි......නම් කඳුළු......" නයනශන් ඇනේ දවහ නදවම බළනෙෙ විමසුනව්ය. අත්නන් 
කඳුළු පිවදළෙත් රනින්ඳූ සිෙළසිනි. 

"නිකන් නලන්ෙෆති....." ඇය සිෙළනවමින් ම පෆලසීය. නයනශන් සිෙළසුෙළ පමණි. කිසිලක් 
නෙොපෆලසී ය. " හිෙළනලන්ෙත් දන්ෙලළ නන්ද...........ශෆමදළම ඔය ලනේ හිෙළනලන්ෙ 
බෆරිද..?" 

"බන්ෙම්.....: 
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"හිෙළනලනන් ෙෆති නලළලටත් වහවෙයි...... ඒත් හිෙළනලෙ නලළලට තල වහවෙයි..." 
නකතරම් නේලල් ඔහු වමෙ කතළ කිරීමට තිනේද...? එනශත් ඇයට ෆබී තිනබන්නන් තල 
පෆය කිහිපයක් පමණි. "ඔයළ කිව්නව් ෙනන් ඊනේ ඔයළනේ ෙර්ල් සහනරන්ඩ් ෙෆෙ... දෆන් 
ලත් කියන්ෙනකෝ......" 

"නමොෙළද..?" 

"එයළ වහවෙයිද...?" 

"වහවෙයි.." 

"වහවෙ ෙෆත්ෙම් කෆමති නලෙලද නන්ද.... මටත් පිවහසුනන්..... දෆන් නෙොඩක් කල්ද 
අනසයළ එක පටන් අරන් අයියළ...." 

"ම්......." 

"නකොයිතරම් කල්ද...?" 

"මතක ෙ..." 

"ඒ තරම් කල්ද..? 

"ම්...." 

"කලදළලත් ම එයළල අතළරින්නන් ෙෆේද...?" 

"ම්ශහ....ෙ....." 

"එයළට........ ඒ තරම් ම ආදනර් ද...?" 

"ම්...." 

"එතනකොට ම..ට.. ආ.. ආ" 
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රනින්ඳූ නමනතක් නලළ හිරකරනෙෙ සිටි ශෆඬුම මුවින් පිටට පෆන්නෙන් යටි නතො 
වපළෙත් ඇය කතළල ෙෆලතුලළ ය. නයනශන් ඇය නදව නෙොබළ වීදුරු කව්ළුනලන් 
පිටතට නෙත් නයොමළ ෙත්නත්ය. 

නයනශන්ට ෂං ව රනින්ඳූ ඇනේ දත් ඔහුනේ අත ලටළ යලළ ඔහුනේ උරහිවට බර විය.  
ඉකි ෙවෙ ශඬ පිටවීම ලෆෆක් වීමට ඔහුනේ උරහිවට මුල තදකරෙත් ඇය, නදනෙනත් 
කඳුළු ලට නිදශනවේ ෙළ යළමට ඉඩ දී නදනෙත පියළෙත්තළ ය. අසුෙට හිව බර ක 
නයනශන් ලන් රථනේ අඳුරු ලශය මත නෙත් රඳලළෙත්නත්ය. 

ඇනේ කඳුළු ල උණුසුම ඔහුනේ උරහිවට දෆනන්. ඔහුනේ මුළු කමිව අතම නතත් ලෙ 
තරමට ඇය කඳුළු නශළ තිබිණි. කුමක් ක යුතුදෆයි ඔහුට සිතළෙෆනීමට නෙොශෆක. ඔහු 
නමලෆනි අලවහථළලක් කිසි විනටකත් බළනපොනරොත්තු නෙොවනව්ය. 

 "නදෝණී... නමොෙළශරි කන්ෙ ෙන්ෙලද... ශයිනව් එකට දෆම්මට පවහනවේ ෙන්ෙ නලන්නන් 
ෙනන්..." කුසුම්නේ කටශඬ ලළශෙනේ ඉදිරිපසින් ඇසිනි. 

"ෙ අම්මළ.. ඕනන් ෙ... නවෝමළ ශදළ දුන්ෙ වෆන්විචවහ ලෙයක් ඇති....." නෙතුමි 
පෆලසුනව් රනින්ඳුට බළදළ නෙොනලනු පිණිවය. 

වෆන්විචවහ පළර්වයක් අසුෙට උඩින් පිටුපවට දෆම නෙතුමී, "බඩගිනි උෙළම කන්ෙ.." 
යෆයි පෆලසීය. එය අතට ෙත් නයනශන් එය රනින්ඳුට එශළපෆත්නතන් අසුෙ මත තෆබීය. 
රනින්ඳූ තලමත් සිටිනේ නයනශන්නේ උරහිවට හිව ෙවළෙත් ෙමන්ය.  

"නය..නශ..න් අ..යි..යළ........" රනින්ඳූ නවනමන් ඉකි බිඳිෙ අතර පෆලසුලළ ය. එනශත් 
නයනශන් කිසිලක් නෙොපෆලසීය. 

"නයනශන් අයියළ..." එබෆවින් ඇය ෙෆලතත් පෆලසීය. 

"ම්....." 

"මළ එක්ක තර..ශ..ද...?" 
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"ම්ශහ..." 

"එනශෙම් ඇයි ම..නේ හි..ත..." ඇයට ෙෆලත ඇඬීමට ගිනයන් ඇය නයනශන්නේ ර්ට් 
අත වපළෙත්තළ ය. මද නලළලක් එනව සිටි ඇය අෙතුරුල නයනශන්නේ අත නෙෙ 
ඇනේ කර ලටළ දමළ ෙත්තළය. ඔහුනේ බඳ ලනට් ඇනේ දත් යෆව රනින්ඳූ, නයනශන්ට 
තුරුල් විය. එනශත් නයනශන් කිසිලක් පෆලසුනව් ෙෆත. 

"ඔ..යළ ම..ම ෙ..ර.ක නක..ල්න..ක් කිය..ළ හිතු..ලත් ම..ට ක..මක් ෙ... ඒත් 
ව..ම..ශ..ර විට ආ..නය...ත් මට ක...ලදළල..ත් නමනශම ඉ..න්..ෙ ෆනබෙ එක..ක් 
ෙනන්.... අමළරු නලයි... නෙො..ඩ..ක්...ම... ඒත් ඔයළ ම...නේ නෙ..නම්...නන්... ඉති...න් 
ම..ම..." රනින්ඳූ ෙෆලත නයනශන්නේ කමිවය වපළෙත්නත් ඉකිය ශඬ නෙොෙෙළ පිට 
කිරීමටය. රනින්ඳූ නබොනශෝ නව්ළලක් යෙතුරු ෙෆලත ශෆඬුම ෙෆලතුනව් ෙෆත. 

"ඔ..යළ..ට ෙ'..ල් සහනරන්ඩ් නක..නෙක් හි..ටි..යට කමක් ෙ සුදු අ..යි.යළ.... අ..නන්.. 
පු..ළුලන් නල..ළ..ලට.. මට ක..තළ කර..ෙලද.. ප්..ලීවහ... අ..නන් මට ඔ..යළ ෙෆතු..ල 
ඉන්..ෙ බනන්..... ඔ..යළට මළල ඔ..යළ..නේ ප..වහ..නවන් එෙ එක නක..ල්..නක් 
වි..තරම..ද ආ.... අ..නන්,කි..ය..න්..ෙ..නකෝ... ඔනශො..ම ඉන්නෙ..පළ..." 

"ඔනශොම අඩන්නෙපළ බබළ...." නිශඬල සිටීමට නෙොශෆකි තෆෙ නයනශන් පෆලසීය. 

"අනන් ම..ම.. ඒ අක්ක..ට කතළ කර..ළ කි..ය..න්ෙම්.. එ..යළ නත්...රුම් ෙනියි..නන් 
එ..ත..නකො..ට... ශළ ද... කි..ය..න්..ෙනකෝ... ම..ට ඔයළ වි..ත..ර..යිනන් ඉන්නන් සු..දු 
අයි..නේ.. කි..යන්ෙ..නකෝ... මළ..ල.. දළළ යන්..ෙ එ..පළ..අනන් ඉන්..නන් නකො..නශො..ම..ද.. 
මම... එයළ..ට ක..ලින් ඔයළට මළ..ල ෆ..බුෙ..ෙම් ඔයළ ම..නේ නල..ෙ..ල..ද ආ...." 

"ඔයළ හිතෙ තරම් ශෆම නදයක්ම වරෂ ෙ බබළ.... ඇයි නත්රුම් ෙන්ෙෆත්නත්..." 

"ම..ට ඔ..යළ විතර..මයි ඕ..නන්... නල..ෙ නමො..ෙල..ත්ම එ..පළ..." 

"මම ඔයළට කෆමති උෙළ කියළ අනිත් ශෆම ප්රහනෙම විවනදයිද..?" 
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"ඔ..යළ ඉ..න්..ෙල..ෙම් ම..ට බ..ය..ක් ෙ..නන්.." 

"ඔයළට නත්නරන්නන් ෙ බබළ.... ඔයළ තළම නපොඩි නකල්නක්නන්..." 

"අ..නන් මට නමො..ෙ..ල..ත් ම නත්රු..ම් ෙන්ෙ ඕ..නන් ෙ සුදු අයි..යළ.... ඔ..යළ 
ෙළ..ල..ට නලළ ශෆම..දළම නමනශ..ම ඉ..න්ෙ විතර..මයි ඕ..නන්..." 

"මුරණ්ඩු නලන්නෙපළ ඔයතරම්ම......" නයනශන් තරමක් තදින් පෆලසීය. 

"අනි..ත් ශෆම නද..යක්..ම ලනේ මට ඔයළ..ලත් ෙෆති කර..ෙන්..ෙ බ අනන්... ඒ 
අක්..කි..ට ඔයළ..ල ඕෙ ල..නේ සිය ද..ශ..වහ ගුණය..ක් මට ඔයළ..ල ඕනන්... මම 
නකොයිතර..ම් ත..නි නලළ..ද සුදු අයි..යළ.. ඔයළට..යි නත්නරන්..නන් ෙෆත්නත්... මට ඔයළ 
ෙෆ..තු බ අ..නන්... ශෆමදළ..ම නම් ල..නේ මට ඟි..න් ඉන්ෙ නදන්..ෙ ප්ලීවහ... මට 
නල..ෙ නමො..ෙලත්..ම ඕ..නන් ෙ අනන්..." 

"ප්ලීවහ බබළ.. තලත් මනේ ඔළුල අවුල් කරන්ෙ එපළ.... ප්ලීවහ..." නයනශන් ඇනේ කර 
ලටළ ව ඔහුනේ අත ඉලතට ෙත්නත්ය. රනින්ඳූ කිසිලක් පෆලසුනව් ෙෆත. නිලව අවෂට 
පෆමිණ ලළශෙය ෙලතෙ නතක්ම ඇය කිසිලක් පෆලසුනව් ෙෆත. නයනශන්නේ ඇඟට 
නශේත්තු ව ඇය ෙමෙ නිම ලෙනතක්ම නෙොළුල සිටියළය. නයනශන් සිටිනේ වීදුරු 
කව්ළුනලන් පිටතට දව නයොමු කරනෙෙය. ඇනේ නදනතොනල් උණුසුම කමිව අත ශරශළ 
ඔහුනේ උරතයට දෆනිනි. ලරින් ලර ඇය ඔහුනේ අත සිපෙනු ඔහුට දෆනිනි. ඒ 
නදනතොනල් ව නතත වහිත උණුසුම ඒ නදනතො සිප ෙෆනීමට ඔහුට බකරන්ෙළක් 
නමනි. ඇනේ සුසුම් ල උණුසුම පලළ ඔහුට දෆනිනි. නම් සියල් අතරින් ඇනේ ආදරනේ 
උණුසුම  ඔහුට දෆනිනි. සිත ඇය නලත දුලන්නන්ම ඒ උණුසුම ඔවහනවේය. නම් සියල් 
ඔහුනෙන් අයදින්නන් එකම එක නදයක් බල ඔහු දනී. ඒ ඔහුනේ ආදරයයි.  

එනශත් ඇය නලනුනලන් උපන් ආදරය රුධිර නවේ ෙත පුරළ ෙේදීත් එය ඇයට පෆලසිය 
නෙොශෆක. ඇය ඔහුට ෂං විය නෙොශෆකි නිම්ෙයක පිපි මකි. ඒ මනහි සුලඳ ඔහුට 
විඳිය නෙොශෆක. ඒ මනහි උණුසුම නමනවලත් විදිය ශෆකි වීම ෙෆෙ ඔහු වතුටු විය. 
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ඇයත්, ඔහුනේ පවුනල් අයත් ෙෆෙ සිතළ ඔහු වදශටම ඇය නලනුනලන් උපන් ආදරය 
ශදලනතහි මිහිදන් ක යුතුය. සිතට ලශල් වීමට ඔහුට නෙොශෆක. ඔහුනේ 
වමීපතමයන්නේ ජීවිත ඇපයට තෆබීමට ඔහුට නෙොශෆක. ඇනේ ජීවිතය තලත් දුහකර 
කිරීමට ඔහුට නෙොශෆක. වෆබෆවින් ම අවරණ ඇය නෙොනව්, ඔහුය. 
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