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ප්ඳය දිගට සිටුලළ තිබ අරලිය ගවහ ල, ඳශතට නෆමී තිබ අතු අග පිපුණු මෘදු 
සුලඳින් යුත් අරලිය මල්, බුදුන්ට පිදීම වශළ මල් ලට්ටියකට නනමින් සිටි 

නනතුමී, නයනශන්නේ කටශඬ ඇසී තිගෆවහසිණි. 

"ආයිත් නකෝල් කරළ බෆලුලද...?" නයනශන් ඇනගන් විමසීය. 

"උනේ නකෝල් කරළ........ ඒත් කවුරුලත් ආන්ව' කරන්නනන්....... ඔය යන්නද වහති 
උනන්....... මං හිතුනේ යන එකක් න කියළ....." 

"යන්න නලනලළ....... නවීන් ඊනයම ඇවිත්........." නවීන් යනු නයනශන් වමඟ වලේය 
විේයළනේ ඉනගනුම බන සිසුනලකි. ඔහුත් නයනශනුත් නෆලතී සිටිනේ එකම නලළතෆනන් 
ය. රසුන් තරම් ම නනොවලත්, නවීන් ද අලංක මිතුනරකු නව නයනශන්නේ සිත 
දිනළගත්නතකි. 

"මං ආයිත් නකෝල් කරළ බන්නම්....... බය නලන්නනඳළ.... රන්ඳුට අවුක් 
නෆතුලෆති...." 

"අද ක්ළවහ ද..?" 

"න... අද න..... නම් ඒක නනනම්.... නසොනටෝ එකක් ඉල්ළ නදන්නද...." 

"එඳළ....." 

"අම්මළ එනලළ......." කට ශඬ තරමක් අඩු කර ඳෆලස නනතුමි නෆලත අරලිය මල් 
නනන්නට විය. 

"නමොකද උනේම අයියනගයි නංගිනගයි කුමන්ත්රණයක්ද..." ඔවුන් නලත ඳෆමිණි සුජළතළ 
විමසීය. "අදම යන්නන් නමොකද පුතළ.... තල දලවක් නදකක් ලත් ඉළ යන්නනකෝ..... 
තළත්තත් අශනලළ ශදිවහසිනේ යන්නන් නමොකද කියළ....." 

"ඒක තමළ මමත් කිේනේ......" 

"නමොකද නදෝණි අයියළ නම් යන්න ශදන්නන්.......?" 

තළ 
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"නම්.... නම්... ලෆඩ තිනයනලලු නන්....." 

"කම එකක් ශෆදුලළ නගනියන්නත්...... ඔයළට නමොකක් ශරි අවනීඳයක්ද පුතළ......" 
නයනශන් නදව විමසිලිමත් බෆල්මක් නශළු සුජළතළ විමසීය. 

"නමොන අවනීඳද අම්මළ......." යෆයි ඳෆලස නයනශන් නිලව නදවට පියමෆන්නන් ය. 

"කම නම්නවට ඇරළ පුතළ.... කන්න නශොද......" නිලව නලත පියනගන නයනශන් නලත 
ශෆරුණු සුජළතළ ඳෆලසීය. 

අරලිය මල් කිහිඳයක් නනළු සුජළතළ, එම මල් නනතුමි අත ව මල් ලට්ටිනේ තෆබීය.  

"අයියට නමොකද නලළ තිනයන්නන් නදෝණි..." සුජළතළ නම් වෆරනවන්නන් ප්රහන ලටයකට 
බල නනතුමී අත්දෆකීනමන් දනී. 

"ඇයි අයියට නමොනළද නලළ තිනයන්නන්......." 

"ශරියට නිදළගන්නන් න... කන්නන න... ඒ මදිලට දෆන් නිලළඩු ඉලරනලන්නත් කලින් 
නබෝඩිමට යන්න ශදනලළ...." 

"මට නම් එනශම නමොනලත් නලනවක් නත්නරන්නන් න......" 

"ඇයි ෂමනයෝ මණ බෆලුලම නප්න්නන් නෆේද...." 

"නමොනළද....." 

"අයියළ ඉන්නන් ප්රහනනක........" 

"එයළට නමොන ප්රහනද........." 

"ඔයළ ඉතින් නශොරළනේ අම්මනන්...... නෆති වුන නේ ඔයළනගන් අශ ලෆඩක් තිනයද......." 

"මම නනනම් අම්මනන්, අයියළ නශොරළනේ අම්මළ.........." සුජළතළනේ කම්මුක් නකනිත්ත 
නනතුමී ම ලට්ටියද රැනගන නිලව නදවට පියමෆන්නළ ය. 
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"නදෝණී...... නඳොඩ්ඩක් ඉන්න...... ආදළ ලනේ ලිවහවළ යන්න ඔයළ ශරි දක්යි......" 

"ඇයි අම්මළ..... අශන්න තියන නදයක් ඉක්මනට අශන්නනකෝ...." නෆලත ශෆරුණු නනතුමී 
ඳෆලසීය. 

"ඇයි ඳත්තනේ ලිනප් දළ ද ආනේ... මට කියන්න අයියට ගණු ෂමනයක්නේ 
ප්රහනයක්ද......" 

"නමයළට ගණු ෂමයින්නේ ප්රහන න.... ගණු ෂමයින්ට තමළ නමයළ නිවළ ප්රහන...." 

"ඒ නමොනලද ඒ......" 

"විහිළුලක් කනල්.... අයියළ මට කියයිද එයළනේ ප්රහන.... අම්මළ අයියනගන් ම 
අශන්න....." යෆයි ඳෆලස නනතුමි නෆලත ශෆරී නිලව නදවට පියමෆන්නළ ය 

නිලව තුෂට ඇතුළු විමට ගිය නනතුමිනේ මග ශරවහ කරමින් නිලසින් පිටතට ඳෆමිණිනේ 
නයනශන්ය. 

"යන්නද..... කනේ න නන්ද......" නයනශන්නේ පිටුඳසින් ව නේජ් බගය නදව බෆල 
නනතුමී විමසීය. "නමච්චර නමොනළද බඩු...... ආයිත් එන්න නනනම්ද යන්නන්..... එනනකොට 
අරන් ආනේ බෆේඳෆක් එකක් විතරනන්......" 

"ඩිනවම්බ' නලනකන් එන්න නලන එකක් න....." 

"ටුක් ටුක් එකකට නකෝල් කරළද........" 

"ම්......" 

"නඳොඩ්ඩක් ඉන්න, මම ආයිත් රන්ඳුට නකෝල් එකක් අරන් බන්නම්....." යෆයි ඳෆලස 
නනතුමී නනළු අරලිය මල් ලට්ටිය බුදු මෆදුර අවළින් තබළ, කළමරය තුෂට ලෆදුනළ ය. 

"කවුරුත් ආන්ව' කරන්නන නනන්..... නමොකද කරන්නන්........" මද නේළලකින් ජංගම 
දුරකථනයද අතෆතිල වළයට ඳෆමිණි නනතුමි ඳෆලසීය. 
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"එයළනේ තළත්තනේ නසෝන් නම්බ' එක ඔයළ ගළල නෆේද....?" නයනශන් විමසීය. 

"මනේ ගළල න.... තළත්තළ ගළල ඇති.... මං අශළ බන්නම්....." නනතුමී සරියබණ්ඩළර 
මශතළනේ ජංගම දුරකතනයට ඇමතුමක් බළ ගත්නත්, ගුරු ලෆටුප් නගවීම වශළ ඔහු 
ඳළව නලත නගොවහ සිටි බෆවිනි. 

"නශනෝ.... තළත්තළ...................... නම්.... තළත්තළ ගළල තිනයන්ලද වික්රම අංකල්නේ 
නසෝන් නම්බ' එක?...............................................................ශරි ශරි... මං 
නශොයළගන්නම්......" යෆයි ඳෆලස නනතුමී ඇමතුම විවන්ධි කළ ය. 

නිලව තුෂට දිල ගිය නනතුමී දුරකතන අංක වටශන් කර නඳොතක් ද රැනගන නෆලත 
නයනශන් අවෂට ඳෆමිණියළ ය. එහි පිටු කීඳයක් නඳරළ වික්රමභළහු මශතළනේ දුරකතන 
අංකය නවොයළනගන එයට ඇමතුමක් බළ ගත්තළ ය. 

වික්රමභළහු මශතළනේ දුරකතනය කළේයබහු ව බෆවින් ඔහුල වම්බන්ධ කරගෆනීමට 
නනතුමිට කීඳ ලරක්ම උත්වශළ කිරීමට සිදු විනි. ඇය ඇමතුම බළ ගෆනීමට උත්වශළ 
කරන අතර ගළල් බවහ නෆලතුම නතක් නයනශන්ල රැනගන යළමට ඳෆමිණි ත්රීනරෝද 
රථය නිලව ඉදිරිඳව නතරකර නළල ශඬලන්නට විය. 

"පුතළ..... නමොකද කරන්නන්..... අන්න වීල් එක ඇවිත්....." 

නමනතක් නලළ නගලත්නත් ඇවිදිමින් මල් ඳෆ ලට වළත්තු කරමින් සිටි සුජළතළ ඔවුන් 
නදවට ඳෆමිනණමින් ඳෆලසීය. 

"නශනෝ අංකල්......" නයනශන් නේට්ටුල නලත යමට වෆරනවනලළත් වමඟ ඇමතුම 
වම්බන්ධ කරගත් නශයින් නනතුමී නයනශන්නේ අතකින් අල් ගත්තළ ය. 

"අංකල් මම නම් නනතුමී කතළ කරන්නන්..............................රන්ඳුනේ 
යළළුලළ...........................අංකල් රන්ඳූ ඉන්නලද...එයළනේ නසෝන් එකට ගන්න ට්රයි 
කරළ..ආන්ව' කරන්නන නනන්.......................................... ඇයි අන්කල්, නකොනශේ ශරි 
ගිහින්ද එයළ................................" 
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නයනශන්ට වික්රමභළහු මශතළ ඳෆලස නදය නනොඇසිනි. එනශත් නනතුමිනේ ලත සුදුමෆලි 
ලනු දුටු නයනශන් යටි නතො තදින් වඳළගත්නත් සිත් තුෂ ඇති ව තිගෆවහම නිවළ ය. 

"ඇ..ඇයි අ...අංකල් නමොකද උනන්..." නයනශනුත් සුජළතත් නනතුමි නදව බළ සිටිනේ 
බිය වුණු දසිනි. 

"අ..නන්....... එයළ..ට දෆ..න් නකො..නශො..ම..ද..." නනතුමී විමසුනේ දසින් කඳුළු කඩළ 
ශෆනේදී ය."....................ම..ම දෆ..න්..ම එන..ලළ අං...කල්....." යෆයි ඳෆලස නනතුමී 
ඇමතුම විවන්ධි කනල් නලේන දතිනි. ඇයට නයනශන්නේ දවහ නදව බෆලීමට තරම් 
ක්තියක් නනොවීය. නයනශන්ටද නනතුමිනගන් කිසිලක් විමසීමට තරම් ක්තියක් නනොවීය. 

"නමොකද නදෝණි...... රන්ඳුට නමොකද නලළ තිනයන්නන්..... අඩන්නන් නෆතුල කියන්නනකෝ 
ෂමනයෝ........." ශඬමින් සිටි නනතුමි අවෂට ගිය සුජළතළ විමසීය. 

"අනන් අ..ම්..මළ.........." සුජළතළනේ ලතට බර ව නනතුමී ශඩන්නට විය.  

"නමොකද දරුනලෝ.... අපිල බය කරන්නන් නෆතුල කියන්නනකෝ......." බිය ව සුජළතළ ඳෆලසී 
ය. 

"රන්ඳූ.... නශො..වහ..පිට්ල් ඇ..ඩ්..මි..ට් කර..ළ......" 

"නමොනළ නලළද නදෝණී...... කියන්නනකෝ..... එයළට අමළරුද....." 

"අ..නන් එ..යළ අයි.සී.යූ එනක් අ..ම්..මළ....." නමනතක් නලළ නිශඬල සුජළතළත්, නනතුමීත් 
නදව බළ සිටි නයනශන් අල්ළනගන සිටි නේජ් බගනේ ශෆඩය අතශෆර, නේට්ටුල 
නදවට නේගනයන් පියමෆන්නන් ය. 

"පුතළ...... නකොනශද යන්නන්..... ඔනශොම ඉන්න ෂමනයෝ........" සුජළතළ නනතුමිල අතශෆර 
නයනශන් ඳසුඳව දිල ගියද, ඒ ලන විටත් නේට්ටුනලන් පිටතට නගොවහ සිටි නයනශන්, 

නලතළ තිබ ත්රීනරෝද රථයට නෆග පිටල ගිනේ ය. 
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"අනන් මන්දන්නන් න නම් ෂමයින්නේ තිනයන්නන් පුදුම හිතුලක්කළර කමක්නන්..... 
නමොකද නලළ තිනයන්නන් නදෝණී...... අඬන එක නලත්තළ කියන්නනකෝ...." නෆලත 
නනතුමී නලත ඳෆමිණි සුජළතළ ඳෆලසීය. 

"මං ද..න්..නන් න අම්..මළ... අනන් අපි නශොවහපිට්ල් එකට යන්නකෝ...." 

"ගිහින් වහති නලන්න......" ශඬමින් සිටි නනතුමී නදව බෆල සුජළතළ ඳෆලසීය. 

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

නයනශන් රැගත් ත්රී නරෝද රථය රසුන්නේ නිලවහ ඉදිරිපිට නතර විය. ඉන් බෆවගත් 
නයනශන් ත්රීනරෝද රථ රියඳුරුට මුදල් නගලළ රසුන්නේ නිලව නදවට පියමෆන්නන් ය. 

"මයිකළ......... මයිකළ........" රසුන්නේ නිලනවේ ඉවහනතෝප්පුලට නගොඩ ලෆදුණු නයනශන් 
රසුන්ට කතළ කනල් ය. 

"මචං නයශළ.... උඹ කළද......." බත් පිඟළනක් ද අතෆතිල නිලනවන් පිටතට ඳෆමිණි 
රසුන් විමසීය.  

"කළළ......" ඉවහනතෝප්පුනේ ව පුටුලක අසුන් ගනිමින් නයනශන් ඳෆලසීය. 

"ඇයි බන් උඹ යනලළ කිේලනන් අද..... මං නම් බත් කළළ බයික් එක නගනිහින් දළන්න 
ශෆදුනේ...... උඹ ආල එක නශොයි.... අම්මළ කතරගම ගියළ..... නම් ඳළර තළත්තනගයි 

නොකු නංගිනගයි  දළනන් තළත්තනේ ඳෆත්නත් අය  නදනලළ කියළ..... ඒ ගෆන කතළ 
කරගන්නත් එක්ක ගිනේ.... ආයිත් ඉතින් නදවෆම්බේ ල දළනනට යන්න නලන නිවළ මම 
ගිනේ න...." 

"ම්...... උනේ නොේටක් තිනයනලනම් දීඳන්....." 

"ඒ නමොකටද........ අදත් නළන්නද.... මුහුනේ නලළ කියළ ප්රහන දියනලනලද බන්...." 

"උඹ කියන්නන් මුහුනේ ඳනින්න කියද නෆත්නම්......" 
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"ශරි ශරි තරශළ ගන්න නදයක් කිේනේ නනන් ඉතින්........... යමන් කළමනේ ට........ 
උනේ නලළලට ඊනේ අම්මළ මනේ ඔක්නකොම නරදි නශේදුලළ......." 

නයනශන් වමඟ කළමරයට ගිය රසුන් ඇ මත නගොඩගවළ තිබුණු නරදි නගොනඩන් නකොට 
කලිවමක් නගන නයනශන්ට දුන්නන් ය. 

"මං අත නශෝදනගන එන්නම්....... උඹ ඇ ගනින්....." යෆයි ඳෆලස රසුන් කළමරනයන් 
පිටල ගිනේ ය. 

රසුන් නෆලත කළමරය නලත ඳෆමිනණන විට නයනශන් නකොට කලිවනමන් වෆරසී 
කළමරනයන් පිටතට ඳෆමිණිනේ ය. 

මිතුරන් නදනදනළ ඳටු ලෆලි මළලත දිනේ මුහුද නදවට පියමෆන්නන් කතළලකින් නතොරලය. 
නයනශන් වමඟ කිසිලක් කතළ කිරීමට නමය නලළල නනොලන බල රසුන් අත්දෆකීනමන් 
දනී. නයනශන් ඕනම ගෆටළුලක දී හිත වන්සුන් කරගෆනීමට පිහිට ඳතන්නන් මුහුනදන් 
බල ඔහු දනී. 

මුහුනේ තරමක් ගෆඹුරකට ඇවිද ගිය නයනශන් ශළ රසුන් මුහුනේ තලත් ඈතට පීනළ 
යන්නට විය. එනශත් සුපුරුදු සීමළනේ දී රසුන් නෆලතුනද නයනශන් ඉන් ඔබ්බටද පීනළ 
යන්නට විය. නයනශන්ට තනිල යමට ඉඩ නනොදුන් රසුන්ද ඔහු ඳසු ඳව ම පිහිනළ ගිනේ 
ය. මුහුනේ ගෆඹුරු ප්රනේයට පිවිනවන සීමළනේ දී නයනශන්නේ අතකින් අල්ළ ඔහුල 
නලතළගත් රසුන්, නයනශන් වමඟ නෆලත නලරෂ නදවට පිහිනන්න විය. 

"උඹට පිවහසුද බන් එච්චර දුර පීනන්න..... නම් ඕසහ සීවන්...." මුහුනේ ශඬ නිවළ රසුන් 
ක ගවළ ඳෆලසුනේ ඔවුන් නලරෂ ආවන්නයට ඳෆමිණි ඳසුය. 

මුහුනේ දුරට පීනීනමන් ඇති ව මශන්සිය නිවළ නයනශන් ශළ රසුන් නලරෂ මත ලෆතිරිනි. 

"ඒක නනනම් උඹ අර නක්රයට දුන්නන් මනේ නසෝන් නම්බ' එකද......" මද නලළලක් 
නිශඬල සිටි රසුන් විමසීය. "ඊනේ රෑ නකල්නක් නකෝල් කරළ අමන්දි කියළ.... රන්ඳූනේ 
අක්කළ කියළ කිේනේ..... මමත් ඉතින් උඹ ලනේ කතළ කරළ.... ඒකි උඹට පිවහසු 
ලෆටිළ.... ඳෆයක් විතර කතළ කළ.... මටත් නමොනකෝ ඉතින්... මනේ වල්ලි නනනම්නන්.... 
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කළනගද නළුනලක්නේ නමක් කියළ කිේලළ උඹ ලනේලු.... මීට් නලන්න ඕනනලු.... 
වහකයිප් කතළ කරමුලු... දකින්න ආවයිලු.... ඉඹින්න හිනතනලලු.... ඇවහ නදක මළර 

නවක්සිලු..... ඒකිට නම් නලන අමළරුලක්ද නකොනශද තිනයන්නන්.... රන්ඳූ නංගිනේ අක්කළ 
කියළ නිකමටලත් හිතන්න බ....." 

සුදු ලෆලි තය මත ලළඩි ව නයනශන් රසුන් නදව බෆලුනේ ශදිසිනේ කිසිලක් මතක් ව 
නිවළනලනි. 

"උඹ ඒ නම්බ' එක නවේේ කරගත්තද...?" 

"ඔේ ඉතින්.... ආයිත් කතළ කරනලළ කිේලළ.... ඒ නිවළ නවේේ කරගත්තළ..." 

"ගිහින් නසෝන් එක අරන් ලනරන්......" 

"ඒ නමොකටද...." 

"අරන් ලනරන්නකෝ...." 

හුන් තෆනින් නෆගිට නිලව නදවට දිල ගිය රසුන් මද නලළලකට ඳසු නෆලත ඳෆමිණිනේ 
ජංගම දුරකතනයද අතෆතිල ය. 

"ඒ නම්බ' එකට නකෝල් එකක් ගන්න..." 

"අරනගන...." 

"රනින්ඳුට නකොනශොමද කියළ අශන්න...." 

"ඇයි එයළට නමොනළ නලළද..?" 

"දන්න.... අයි.සී.යූ. එනක්ලු.... ඒ නකල් ශදන්නන් මට පිවහසු ශදලන්න....." 

"ඒ නමොකද ඒ... නගොඩක් අමළරුලු ද..... " 

"නෆත්නම් අයි.සී.යූ. දළයිද....." 

"ඉදඳන් මං අරකිනගන් අශන්නම්......" 
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රසුන් ඔහුනේ ජංගම දුරකතනනයන් අමන්දිනේ දුරකතනය ඇමතුමක් නගන, නයනශන්ටද 
ඔවුන්නේ වංලළදය වම්පේනනයන් ම ඇනවන ඳරිදි දුරකතනනේ බ්ද විකළකය 
ක්රියළත්මක කනල් ය. 

"නශනෝ නයනශන්..... ඇයි ශදිවහසිනේ...." දුරකතනය තුලින් අමන්දිනේ කටශඬ ඇසිනි. 

"න... ශදිවහසියක් න.... ඔයළල මතක් වුණ නිවළ ගත්නත්....." රසුන් ඳෆලසීය. 

"ඔයළට දෆන් මළ එක්ක කතළ නනොකරම ඉන්න බ ලනේ..... එනශමද...?" 

"ඔේ, ඔේ, එනශම තමයි.... ශරියට ම කිේලළ...... නමොනළද කර කර හිටිනේ.." 

"අද මම ටිකක් බිසි බබළ....." 

"ඇයි ඒ.... අයිනයෝ, ඒ කියන්නන් දෆන් කතළ කරන්න බෆරිද...." 

"අනන් න... පුළුලන්... ශෆම නේටම ලඩළ මට ලෆදගත් ඔයළලනන්......" 

"ඇත්තද.... ඒක නනනම්, නඳොඩි කරදරයක් වුනළ කියළ ආරංචි උනළ....." 

"ඔේ අනන්.... බන්නනකෝ...." 

"දෆන් නකොනශොමද රන්ඳූ නංගිට......." 

"එයළ නම් මෆරුණත් නමොකද..... අම්මියි, තළත්තියි දුක් විඳිනලළ මට බන් ඉන්න බ 
අනන්.... අම්මී අද දලවට ම කළත් න....." නයනශන්නේ සිත තුෂ ඳමණක් නනොල 
රසුන්නේ සිත තුෂද අමන්දි පිළිබ ඇති වනේ පිළිකුකි. 

"ඇයි එයළ මෆරුණම නේඳ නවේරම ඔයළටනන් නන්ද..." රසුන් සිත තුෂ ව නකෝඳය පිට 
කරමින් ඳෆලසීය. 

"හ..... නමොනළද බබළ ඔයළ නම් කියන්නන්...... අනන් මට ඔය නමොනලත් ඕනන් න.... 
කළටශරි ඇහුන නම් හිතයි මම එයළට ලව නඳොලළ කියළ......" 

රසුන් පුදුමනයන් නයනශන්නේ මුහුණ නදව බෆලීය. නයනශන්නේ දනවේද වනේ පුදුමය යි. 
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"නමොකක්ද ඒ ලව කතළල......" නයනශන්නේ දනවේ ව ප්රහනය රසුන් අමන්දිනගන් 
විමසීය. 

"අයිනයෝ.... මම හිතුනේ මුළු සීන් එකම දෆනනගන කතළ කරන්නන් කියළ.... කළටලත් 
කියන්නෆත්නම් මම කියන්නම්.... ශෆබෆයි කළටලත් ම කියන්න බ ශරිද....." 

"ශරි කියන්නනකෝ ඉතින්...." 

"සුද ඊනේ රෑ ලව බීළ..... එයළ සුවයිඩ් කරගන්න ශදළ තිනයන්නන්...." 

"ලව...?" 

"ටයිල් ක්ලීනින් ලික්විඩ් එකක් බීළ තිනයන්නන්...... තළම සිහිය ඇවිත් න මම 
හිතන්නන්..... නඩොක්ට' කියළ නබ්රගන්න පුළුලන් නලයිද කියළ ෂුල' න කියළ.... රෑ අපි 
දකිනනකොටත් නල් ලමනන් දළළ...... ඒක නනනම් ශනෝ, ඔයළටයි මටයි මීට් නලන්න 
චළන්වහ එකක් ෆනබයි ඉක්මනට..... එදළට නනතුමි එක්ක අනප් නගදර එන්න නශොද....." 

"තමුනවට පිවහසුද ඕයි.... තමුනවේ බන් ඉන්නන් ඒ අහිංවක නකල් මෆනරනකන්ද...." 
රසුන්නේ අතින් දුරකතනය උදුරගත් නයනශන් සිත තුෂ බුර බුරළ නෆගි නකෝඳය අමන්දි 
නලත මුදළශනල් ය. නයනශන්නේ අතින් නෆලත දුරකතනය උදුරගත් රසුන් ඇමතුම 
විවන්ධි කනෂේ ය. 

"රිෆක්වහ මචං.... ඒකි නගොන් බදින කණුලක්.... ගනන් ගන්නනඳළ....." රසුන් නයනශන් 
වනවලමින් ඳෆලසීය. 

"මනේ නකල්ට නමොනළශරි උනනොත් ඒකිට මගුල් උනළට මනේ ජීවිනත්ම නවොනශොනක් 
නලයි..... උඹට නත්නරන්නන් න..... නකොනශොමද නම්ලළ අශනගන ඉන්නන්.... උඹ ශරි... 
මට තිනයන ප්රහන ලට මුහුනේ අවුරුේදක් නලත් ලෆඩක් න....... ට්රැමනඩෝල් විවහවක් 

තිශක්ලත් නබොන්න ඕනන්.... නෆත්නම් නඳොලිනඩෝල් ශරි නමොනළ ශරි බීළ මෆනරන්න 
ඕනන්.... එයළනේ නශොට ඈත් වුනළ ම බඳන් කරනගන තිනයන නේ.... නම් ඳවු මං 
නකොනශොමද නගලන්නන්.... නකොයි තරම් අමළරුනලන්ද මම හිත ශදළගත්නත්..... එයළ ලනේ 
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මම අඬන්නන් න... ඒ නිවළ එයළට නත්නරන්නන් න මං විඳින දුක.... ඟින් තියළගන්න 
පළුලන්නම් කලදළලත් යන්න කියන්න මචං.... ජීවිනත් තිනයන නොකුම වතුටටත් යන්න 
කියන නමෝඩනයක් ඉන්නලද... ආදනේ නිවයි දළළ යන්න කිේනේ.... ඒත් වදශට ම දළළ 
යන්න කිේලද.... එතනකොට මම දකින්නනලත් නකොනශොමද.... ආදනේ කියළ කටින් ම 
කියන්න ඕනනද.... නත්නරන්නන් නෆේද.... නමොන නේ උනත් මං නලනුනලන් ඉලවන්න 
තිබුණළ..... මට නමනශම කරළම මං පිවහනවක් නලනලළ කියළ එයළට නත්නරන්නන් 
නෆේද.... එයළ මට ආදනේ න.... ආදනේ නම් මළල පිවහනවක් කරයිද?"  

සිනත් තිනයන දුක පිට කරගෆනීමට ලචන නවොයළ ගෆනීමට නනොශෆකි ව නයනශන් නිශඬ 
වනේ ය. ඔහු නකදිනකලත් නමතරම් විලෘතල කතළ කරනු රසුන් දෆක නෆත. වතුටක් 
සියල්න් වමඟ නබදළ ශදළ ගත්තද දුකකදී නයනශන් ඔහුනේ නශො ම මිතුරළ ව රසුන්ට 
ඳලළ විලෘත වනේ නෆත.  

ජීවිතනේ නබොනශෝ අමළරු අලවහතළලදී ඔහු අවෂ නශලනෆල්ක් නමන් සිටි මිතුරළනේ දුක 
මදක් නශෝ අඩු කිරීමට කිසිලක් කිරීමට නනොශෆකි වීම ගෆන රසුන්නේ සිත තුෂ ඇති 
වනේ කිලනනොශෆකි දුකකි. වෆම විටම විනනෝදකළමී නිදශවහ ජීවිතයක් ගත කෂ නයනශන් 
නමතරම් සිත් තෆේනන් සිටිනු රසුන් කිසිවිනටක දෆක නෆත. 

"මචං අපි යමු නශොවහපිට්ල් එකට......" මදක් කල්ඳනළ ක රසුන් ඳෆලසීය. 

"මට යන්න බ......" 

"මචං......" 

"මනේ ඳේවහ එක උනේ කළමනේ..... එනකන් වල්ලි අරන් ටවුන් ගිහින් ලනරන්.... මට 
ටික නලළලකට ශරි නම් නෝනක් අමතක කරන්න ඕනන්........ මට එයළල අමතක 
කරන්න ඕනන්......" 

"මචං...." 

"ඉක්මනට ගිහින් ලනරන් බන්......." නයනශන් නදව අවරණ බෆල්මක් නශල රසුන් හුන් 
තෆනින් නෆගිට නිලව නදවට ගිනේ ය. 
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******************************************************************************* 

ලක අටක් පිරුණු අටලක ව නිල්ලන් වළගර ජ තයට ඉශළින් එල්නමින් තිබිනි. 
සුදු ඳෆශෆ ව රැවහ වළගර ජය තුෂ ගිලී නිල් ඳෆශෆ ජ තය මත කිරි ඳෆශෆ දිවහනයන් 
ඇති කනෂේ ය. මුහුදු යන ධීලර නබෝට්ටු ල න්තරුම් එළි වළගර ජ තය මත 
නදඳවට ඳෆේනදමින් දියඹ නලත ඇදී යනු, වනේ දුබ ආනෝකය තුලින්, තෆනින් තෆන 
නඳනන්.  එම න්තරුම් එළි ව වමඟ තරශළ වී වයුර නලත ඳශත් ව තළරකළලන් 
නමනි.  

හිරු රැසින් දශල රන් ඳෆශෆනයන් බෆබල නලරෂ තීරය, ව රැසින් දිලිනවන සුදු 
ඳෆශෆයකට ශරලළ තිබිණි. රළත්රිනේ අඳුරට ඳසුබිම් වංගීතය වනේ මුහුද නදවට ශමළ යන 
සුෂඟ විසින් උවහ නඳොල් ගවහ ල මුදුන් ල ඇති ක වර වර ශඬත් මුහුනේ නශෝ ශඬත් 
ඳමණි. 

“..♪....If u wanna scream yeah.... 

Let me know and I’ll take u there....♪.... 

Get you going like a – ooh baby, baby, 

Ooh baby, baby.... 

If u want it done right...♪.....” 

නිදි කිරමින් සිටි රසුන් තිගෆවහසුනන් ඔහුනේ ජංගම දුරකතනය නළද ව ශඬිනි. ඔහු 
සිටිනේ නලරනෂේ ලළඩි වී නනත් පියළනගනය. 

"නශනෝ.... රසුන් අයිය නන්ද....?" ඇමතුම බළගත් රසුන්ට අනනක් ඳසින් ඇසුනන් 
නනතුමිනේ කටශඬ ය. 

"ඇයි නනතුමි ඳෆටියළ......" 

"අනප් අයියළ ඉන්නලද රසුන් අයියළ.... නසෝන් එක ආන්ව' කරන්නනත් න.... අම්මළ 
නමනශේ බය නලළ අඬනලළ..... තළත්තට යකළ නෆගළ....." 
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"අයියළ ඉන්නලළ.... අයියනේ නසෝන් එක නේ ඇතුනෂේ ඇත්නත්.... අම්මට කියන්න 
අඬන්න එඳළ කියළ... නශට නගදර එයි...." 

"අම්නම්.... අයියළ රසුන් අයියයි නගදර ඉන්නලලු...."නනතුමි සුජළතළට ඳලවනු රසුන්ට 
ඇසිනි. 

"නමොකක්ද ඇනශන වේනේ.... බීච් එනක්ද ඉන්නන්...." 

"ඔේ...." 

"අයියත් ඔතනද..." 

"ම්.... නමතන තමයි.... නිදි...." 

"නිදි....?" 

"ම්...." 

"බිේලද..?" 

"න... ඇයි....?" 

"නබොරු කියන්නනඳළ.... නෆත්නම් නම් රෑ බීච් එනක් නිදළගන්න එයළට පිවහසුද?" රසුන් 
කිසිලක් නනොඳෆලසී ය. 

"නගොඩක් බිේලද...?" 

"ශහම්.... දලල් බීළ ආයිත් රෑත් බිේලළ.... අම්මට කියන්නනඳළ......" 

"අමුතුනලන් කියන්න නදයක් න..... අම්මළ දන්නලළ..... නමෝඩනයක් ලනේ ශෆසිනරන්නන්.... 
නමොනළද කිේනේ..." 

"ලචනයක් ලත් කතළ කරන්න නංගී..." 

"බිේලට ඳවහනවේ...?" 
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"ඊට ඳවහනවේ තමළ... කලින් ටිකක් කතළ කරළ...." 

"නමොනළද කියන්නන්...." 

"රන්ඳූ නංගි එයළට ආනදනේ නෆශෆල්ල..... මන් දෆකම න නයශළ නමනශම ඉන්නලළ.... 
මට ලෆඩියත්ම දුක මට කිසිම නදයක් කරගන්න විදියක් නෆති එක.... නයශළ මට 
නකොයිතරම් උදේ කරළ තිනයනලද... මට ඒලළ අමතක න නංගී... මනේ තළත්තළ නෆති 
උන දලවහ  අපි නකොයිතරම් ලෆටිද හිටිනේ.... තළත්තළ විතරක් නනනම්, සුනළමිය නිවළ 
අනප් නගලල් ඳලළ විනළ උනළනන් නංගී... නයශයි, බණ්ඩළර ව’රුයි ඇනරන්න එදළ අපිට 
පිහිට නලන්නලත් කවුරුලත් හිටිනේ න.... ඒත් නයශළ ලෆටිළ ඉන්න නලළනේ මට 
කිසිම නදයක් කරගන්න බ..." තල දුරටත් කතළ කරගත් නනොශෆකි ව රසුන් නිශඬ විය. 

"ඔයටත් නලරි නන්ද..?" 

"මං නඳොඩ්ඩයි ගත්නත්..... රන්ඳූ නංගි බන්න ගියළද...? දෆන් නශොයිද...?" 

"තළම නමොනලත් කියන්න බ රසුන් අයියළ... ආශළර මළේනගට නගොඩක් ඩෆනම්ජ් 
නලළලු.... මං හිතුනේ අයියළ රන්ඳුල බන්න එයි කියළ....." 

"මං කිේලළ නශොවහපිට්ල් යමු කියළ.... බ කිේලළ......" 

"රන්ඳූ ඳේ රසුන් අයියළ..... අයියළ කරන ලෆනඩ් ලෆරදියි..... අඩු ගළනන් එයළට අද 
නශොවහපිට්ල් එන්න තිබුණළ...." 

"නශට එක්කන් එන්න බන්නම්......" 

"බන්නම් නනනම් නකොනශොම ශරි එක්ක එන්න රසුන් අයියළ...... නකොල්නක් දිශළ 
බන්නනලත් නෆතුල හිටිය රන්ඳූ අනප් අයියට නම් තරම් පිවහසු ලෆටුන එක මට 
හිතළගන්නත් අමළරුයි... මනේ ලෆරැේද... එයළට නුලර යන්න කතළ කනේ මම..." 

"ඇයි එයළ සුවයිඩ් කරගන්න ශදළ තිනයන්නන්...." 
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"අනන් මන්දළ.... තළම කවුරුලත් ඒක දන්නන් න.... ඇත්තටම අනප් අයියළ එයළට කෆමති 
නෆේද.... ඔයළ දන්නලද, එයළ ඊනේ රෑ හීනනන් දෆකළ රන්ඳූ කටින් නල් දළනලළ... එයළ 
රන්ඳුට ආදනේ නෆත්නම් නකොනශොමද එයළට ඒ ලනේ නේලල් දෆනනන්නන්...." 

"න....! මට කිේනේ නනන්...." 

"එයළ ඉතින් කළටලත් නමොනලත් කියන නකනනක් නනනම්නන්...." 

"නමොකක්ද දෆකළ තිනයන්නන් හීනනන්....?" 

"එච්චර තමළ කිේනේ.... ඒ කිේනලත් මට කියළ රන්ඳුයි නගදරට නකෝල් එකක් ගන්න 
ඕන උන නිවළ................. මං දෆන් තියන්නම් අයියළ..." 

"ශරි නංගී... එනශනම් ගුඩ් නයිට්...." 

"ගුඩ් නයිට් රසුන් අයියළ....." යෆයි ඳෆලස නනතුමී ඇමතුම විවන්ධි කළ ය. 

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

උදවන රසුන් වමඟ නිලවට ඳෆමිණි නයනශන්, කිසිනලකු වමඟ කතළ නනොකර 
නළනකළමරයට ලෆදී ඳෆයක් ඳමණ නනේ ය. තුලළය ඉනනන් ඇනගන නයනශන් නෆලත 
කළමරයට ඳෆමිනණන විට සුජළතළ වමඟ වළයට වී කතළ කරමින් සිටි රසුන්ද 
නයනශන්නේ කළමරයට ඳෆමිණිනේ ය. නඳරදිනද රනින්ඳුල බෆලීමට යමට නනොශෆකි ව 
නිවළනලන් සරියබණ්ඩළර මශතළ උනදන්ම නරෝශට නගොවහ තිබිණි. එය නයනශන්ට 
නකනවේ නලතත් රසුන්නේ සිතට නම් අවහලෆසිල්ක් විය. සිසුන් දශවහ ගණනක් වමඟ 
අවුරුදු ගණනක් ගෆටීනමන් ද අත්දෆකීම් නිවළ, සරියබණ්ඩළර මශතළ නබොරුලක් කියළ 
රැලටීම නල්සි ඳශසු කටයුත්තක් නනොලන බල රසුන් දනී. නනතුමිද සරියබණ්ඩළර මශතළ 
වමඟ නරෝශට නගොවහ තිබිණි. 

රසුන් කළමරය තුෂට ඇතුළු ලන විට නයනශන් සිටිනේ ඇ මත ලළඩි වී හිව බිමට 
නෆඹුරු කරනගන, නද අත් මත හිව රලළනගනය. 

"මචං.... නශොවහපිට්ල් යමුද....." කිසිලක් නනොඳෆලස නයනශන් එනෂවම සිටිනේ ය. 
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"නත්රුම් ගනින් නයශළ.... ඔය කරන ලෆනඩන් උඹමයි විනළව නලන්නන්... උඹ 
නකොයිතරම් ට්රයි කරත් උඹට ඒ නකල්ල අමතක කරන්න බ.... බඳන්, උඹ ඊනේ 
දලවට ම කළළ න... දෆන්ලත් කළඳන්.... උඹයි අම්මළ ඳේ.... උඹ කරන ලෆඩ ලලින් 
උනේ ලනට් ඉන්න කීයක් දුක් විදිනලද බඳන්... බිේලළ කියළ ශෆමනේම අමතක 
නලනලද... තල ලෆඩිනයනුත් එක්ක මතක් නලනලළ ඇනරන්න... නඳයින් කිේ ගත්ත 
කියළ මචන් ශළේට් එනක් තිනයන නප්යින්වහ නෆති නලන්නන් න... උඹට මම නම්ලළ 
කියන්න ඕනන් න... උඹ මට ලෆඩිය නශොට දන්නලනන්.... ඔයතරම් හිතන්න නදයක් 
න මචං.... උඹට ඕන ම නේකට මම ඉන්නලළ.... ඉවහවරශට නලන නදයක් නලේනදන්... 
උඹ නමනශම ඉන්නලළ මට බන් ඉන්න බ... උඹට රන්ඳු නංගි නෆතුල ඉන්න බ 
කියළ උඹ නශොටම දන්නලනන්..." 

හුන් තෆනින් නෆගිට ගත් නයනශන් කිසිලක් නනොඳලවළ ඔහුනේ අල්මළරිය නලතට ගිනේ 
ය. අල්මරිනයන් නිල් ඳෆශෆ නඩනිම් කලිවමක් වශ සුදු ඳෆශෆ කමිවයක් පිටතට ගත් 
නයනශන් එය ඇ මතට දෆමීය. 

"ඳන්වල් යමු......." රසුන් නයනශන් නදව බෆලුනේ මවිතනයනි. 

"ඇයි ඳන්වල්.... නශොවහපිට්ල් යමු....." කිසිලක් නනොඳෆලස නයනශන් ඇඳුම් ඇගත්නත් ය. 

"නකොනශේ ඳන්වටද...?" 

"නගදර ඟ...." 

"කලදළලත් නෆතුල.... උඹ ඳන්වල් ගියපු දලවක් මට නම් මතක න...." නෆලත අල්මරිය 
අවෂට ගිය නයනශන් එහි ළච්චුලක් ඇර එතුළින් රනින්ඳූ ඔහුට දුන් නොකට්ටුල නගන 
කලිවම් වළක්කුලට දමළ ගත්නත් ය. 

"යමු....." කළමරනයන් පිටතට යන අතර නයනශන් ඳෆලසීය. 

"පුතළ... කළළ යන්නනකෝ...." 

"ඇවිත් කන්නම් අම්මළ.... අම්මළ කන්න...." 
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"බයික් එනකන්ද යන්නන්....?" නයනශන් ඳසු ඳසින් ඳෆමිණි රසුන් විමසීය. 

"ඳයින් යමු......" 

නයනශන් රසුන් වමඟ නිලනවේ නේට්ටුනලන් පිටතට ඳෆමිණ ඳළර දිනේ නිලවට ලෆඩි 
දුරකින් නනොව ඳන්ව නදවට ඇවිද යන්නට විය. 

ඳන්වල් ලත්තට ඇතුල් ව ඔවුන් නබෝධිය නදවට පියමෆන්නන් ය. හීල් දළනය 
පිළිගෆන්වීමට ඳෆමිණි පිරිව බණ නදසුමට වලන් නදමින් දළන ළළනේ ව බෆවින්, සුදු ලෆලි 
තය මත රටළ අඳිමින් අමදින ද ඳන්වල් නගලත්නත් කිසිනලකු නනොවීය. ඳශන් ලෆටක 
නිවී ගිය, නතලින් පිරුණු ඳශනක් නෆලත දෆල්ව නයනශන් නබෝ නවලන යට සුදු ලෆලි 
තය මත එරමිණිය නගොතළනගන ලළඩිවිය. නයනශන්ට තනි වීමට ඉඩදුන් රසුන් 
නබෝමළුලට නනොඳෆමිණිනේ ය. මද නලළලක් නබෝ නවලනන් සිසිව විඳිමින් ලෆනගන 
සිටි නයනශන් මදක් සිත වන්සුන් කර ගත්නත් ය. 

සියළු වත්ලයන්නේ හිත සුල පිණිව ලදළන ද අඳ මශළ බුදුරජළණන් ලශන්නවේනේ 
ධේමය තරම් සිත වනවන ඔසුලක්, තුන් නොලම නෆත. බුදුන් ලශන්නවේනේ ධේමය වියළි 
ඉරිතෆළුණු නඳොනෂොලකට ලෆනටන අනනෝරළ ලේළලක් නමනි. සියළු වත්ලයින්නේ දෆනලන 
සිත් නිලළ වනවයි.  

ත්රිවිධ රත්නනේ බනයන් නයනශන් ඳෆතුනේ ඇනේ ජීවිතය යි. ඔහු නමතුලක් කරන ද 
සියළු කුවෂ කේමයන්නේ බනයන් ඇනේ ජීවිතය ආරක්ළ කර නදන නමන් ඔහු 
ඳෆතුනේ ය. නම් නමනතක් ඔහුනේ ජීවිත කළය තුෂ ඔහු බුදුන් ලෆ ඳතන ද එක ම 
ඳෆතුමයි. 

තලත් ඳෆය බළගයක් ඳමණ එනවම සිටි නයනශන්, නෆලත රසුන් වමඟ නිලව නලත පිය 
මෆන්නන් ය. 

"බුදු ශළමුදුරුනලෝ මචං වතර නඳර නිමිති දෆකළ කකිරුණ නම් නම්ලළ දෆකළ අපි 
නකොනශොම කකිනරන්න ඕනනද.....?" රසුන් නමනතක් නලළ ඔවුනතර ව නිශඬතළලය 
බිඳිමින් ඳෆලසුනේ ඳළර දිනේ ඔවුන් නදවට අමළරුනලන් ඇදී ආ බලු ඳෆටිනයකු 
නඳන්ලමිනි. උනේ බඩ අවළමළන්ය නව ඉදිමී විළ වී තිබිනි. නයනශන්ද ඌ නදව 
බෆලුනේ අනුකම්ඳළනලනි. 
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"ඌට රවුන්ඩ් ලේම් ඉනසක්ට් එකක්... ඳණු අමළරුල... බමු නමොනළ ශරි කරන්න....." 
යෆයි ඳෆලස නයනශන් ඳය ඉක්මන් කර නිලව නදවට පියමෆන්නන් ය. 

"අම්මළ.... උණු ලතුර තිනයනලද...?" නිලවට ඳෆමිණි නයනශන් සුජළතළනගන් විමසීය. 

"නමොනලටද....?" 

"කිරි එකක් ශදන්න......." 

"ඉන්න මං ඉක්මනට ශදන් එන්නම්...." 

"අර පවහ ඳෆටවුන්ට නදන්න නගනළල ඳයිරැන්ටල් ලික්විඩ් එක තිනයනලද...." 

"ඇයි කළටද ඳණු අමළරුල...." 

"රසුන්ට...." නයනශන් මද සිනළලක් ඳළ ඳෆලසීය. 

"මට නනනම් ආන්ටි.... මට නදන්න ඕනන් ඳණු නබනශත්...." පිටුඳසින් ඳෆමිණි රසුන් 
ඳෆලසීය. 

"රසුන් පුතළටත් ශදන්නම් කිරි එකක්....." 

"ශදන්න ශදන්න ආන්ටි....." 

"ඳණු නබනශත් එක ගරළජ් එනක් ඇත්නත්.... නංගි නගනිහින් නගනළනේ න...." 

"මං ගන්නම්.... මනේ කිරි එකට සීනි එඳළ... නත් දළන්නත් එඳළ... පිටි නගොඩක් 
දළන්න...." 

මුළුතෆන්නගය නදවට යමට වෆරසුන සුජළතළ, නයනශන් ඳෆලසු නදයින් පුදුමයට ඳත් වී 
නෆලත ශෆරී බන විටත් රසුන් ශළ නයනශන් ගරළජය නලත යමට නිලනවන් පිටතට 
නගොවහය. 
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මුළුතෆන්නගය නලත ගිය සුජළතළ නයනශන්ට ඳෆලස ආකළරයට නලනම කිරි වීදුරුලකුත්, 

රසුන්ට නලනම කිරි වීදුරුලකුත් වළදළ ට්නේ එකක් මත තබළනගන වළයට එනවිට රසුන් 
නිලව ඉදිරිඳව ව ජ කරළමනයන් ඳරණ බඳුනක් නවෝදමින් සිටිනේ ය. 

ට්නේ එක මතින් සුදු ඳෆශෆ කිරි වීදුරුල අතට ගත් නයනශන්, රසුන් නවේද ඳරණ බඳුන 
තුෂට එය ලත් කනේ ය. 

"පනවොන්ට නදන්නද..?" එනදව පුදුමනයන් බළ සිටි සුජළතළ විමසීය. 

"න ආන්ටි... නඳොඩි බලු කුක්නකක්ට....." රසුන් ඳෆලසීය. 

කිරි බඳුනට කශ ඳෆශෆති ඳයිරැන්ටල් දියරය ලත් කර නයනශන් ඇඟිල්කින් එය 
දියකනේ ය. 

"එනලද...?" නයනශන් රසුන් නදව බළ විමසීය. 

"ආන්ටි මම ඇවිත් කිරි එක නබොන්නම්... තළම උණුයිනන්...." සුජළතළ නදව බළ ඳෆලස 
රසුන් නයනශන් වමඟ නෆලත ඳළර නලත ගිනේ ය. 

නේදනළනලන් සිටින බලු ඳෆටලළ නලත ගිය නයනශන් ඌ අවලින් කිරි බඳුන තෆබීය. ඌ 
කිරි නබොන නදව, ඌ අවළින් දණක් බිම තබළනගන ලළඩි වී සිට, ඔහු බළ සිටිනේ 
වතුටිනි. 

"නශො නකොල්ළ....." බලු ඳෆටලළ කිරි සියල් බී ඉලර නලනනතක් බළ සිටි නයනශන්, 

උනේ හිවට තට්ටුලක් දමළ ඳෆලසීය. 

"උඹට ඔය බලු කුක්කළ ගෆන තිනයන අනුකම්ඳළලලත් අර නකල් ගෆන නෆති එකයි 
මට පුදුම....." රසුන් ඳෆලසුනේ නයනශන්නේ මුහුණ නෆලත අඳුරු කරමිනි. රසුන් නදව 
තියුණු බෆල්මක් නශල නයනශන් හුන් තෆනින් නෆගිට නෆලත නිලව නදවට පිය මෆන්නන් 
ය. 

"නශොවහපිට්ල් යමු......." යනළතර ඔහු රසුන්ට ඇනවන නවේ ඳෆලසීය. 

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


