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නශන් ශළ රසුන්, රනින්ඳු ඇතුෂත් කර තිබ නඳෞද්ගලික නරෝශට ඇතුල් 
ලන විට, සරියබණ්ඩළර මශතළත් නනතුමිත් ඔවුන්නේ නඳර මගට ශමු විය. 

නනතුමි ඔවුන් අවෂ නෆලතුනද, ඔවුන් නදව බෆල්මක් නශෝ නනොනශළු සරියබණ්ඩළර මශතළ 
ඔවුන් ඳසුකරමින් ගිනේ ය. 

"ඊනේ අම්මල ඇනඩව්ල නිවළ තළත්තළ ඔයළ එක්ක තරනශන් ඉන්නන්....." නයනශන් නදව 
බෆල නනතුමි ඳෆලසීය. 

"වර් සීන් එක ඔක්නකොම දන්නලද...?" රසුන් විමසීය. 

"න, අම්මළ කිව්නව් න... අම්මනම් ඔක්නකොම දන්නලළ... තළත්තටත් නමොනළ ශරි 
හිනතන්නෆති ඉතින්...." 

"එයළට නකොනශොමද..?" නයනශන් විමසීය. 

"තළම සිහිය ඇවිත් න.... මෂ මිනියක් ලනේ... සුදුම සුදු ඳළටයි.... වික්රම අංකල් නගදර 
කළටලත් අයි. සී. යූ. එක ඇතුට යන්න දුන්නන් න.... මට කතළ කරළ, මං අඬ අඬ 
හිටිය නිවළ.... එයළට කිසිම නශෝප් එකක් නෆල්ලු ජීලත් නලන්න ඕනන් කියළ... 
ට්රීට්මන්ට්වහ ශරියට ඇඟට අල්න්නන් නෆත්නත් ඒකලු.. අංකල් කියනලළ මට කියන්නලු 
එයළට එයළනේ තළත්ති ඳව් කියළ.... මට කතළ කරගන්නලත් බෆරි උනළ..." කතළල 
නෆලෆත් ව නනතුමි නදනනනත් ව කඳුළු පිවදළ ගත්තළ ය. 

"නකෝ තළම නගදර කට්ටිය එතනද...?" නනතුමි නදව දුනකන් බෆල රසුන් විමසීය. 

"න... එයළළ ගියළ... අංකල් කිව්ලළ මට තල ටිකක් ඉළ යන්න කියළ...." 

"නයශළට එයළ ගළලට යන්න බෆරි නලයිද...?" 

"තළත්තළ අඳුරන නඩොක්ටර්වහළ කීඳ නදනනක් ඉන්නලළ නමනශේ... එයළට කිව්නලොත් නම් 
බෆරි නලන එකක් න.... මන් තළත්තට කියන්නද..? තළත්තළ නමොනළ ශරි හිතයිද දන්න..." 

ජංගම දුරකතනය අතට ගත් නයනශන්, ඉන් ඇමතුමක් බළ ගත්නත් ය. 

නය 
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"මචං නවීන්....................... නඳොඩි කරදරයක් වුනළ, ඒකයි ආනව් නෆත්නත්.......................... 
උඹනේ 'ලි අංකල්නගන් නඳොඩි නශල්ප් එකක් ගන්න බෆරි නලයිද................................. 
අයි. සී. යූ. එනක් ඉන්න නප්න් නකනනක්ල බන්න..........................ඔව්, ඒ නශොවහපිට්ල් 
එනක් තමළ......................................... ශරි ,මං ගිහින් මීට් නලන්නම්................................. 
තන්ක් මචං.............." 

"ඒකත් නේප් එනශනම්......" වෆනසුම් සුසුමක් නශල රසුන් ඳෆලසීය. "මට මන්ල අමතක 
උනළනන්.... අපිත් එක්ක ඔක ගිනේ මන් නන්ද.... නඩොකළ උනළට සන් ශළදයළ... අපිටම 

මෆචින්..." 

"ම්.... ඔයළ යන්න... අපි බළ එන්නම්...." නනතුමි නදව බෆල නයනශන් ඳෆලසීය. 

නනතුමි නරෝශනන් පිටල ගිය අතර නයනශන් ශළ රසුන්, නවීන්නේ මළමළ ව වලද්ය 
'ලි ගුණලර්ධන මශතළ නවොයමින් නරෝශ තුට ගියශ. කීඳ නදනනකුනගන් විමසීනමන් 
ඳසු වලද්යලරයළ නවොයළගෆනීමට ඔවුන්ට ශෆකි විය. මින් නඳර නයනශන් ශළ රසුන් ශමු 
වී ඇති බෆවින් 'ලී මශතළට ඔවුන් නදනදනළ දුටු ලනම අඳුරගෆනීමට ශෆකි විය. 

"ආ.... නවීන් දෆන් මට නම් නකෝල් කරළ විතර.... කවුද පුතළනේ නප්න්...?" 

"මිනිවහට' වික්රමභළහුනේ නඩෝට' අංකල්...." නයනශන් ඳෆලසීය. 

"ආ එයළද.... එයළට නම් ටිකක් සීරියවහ.... නදන්නටම යන්න ඕනනද..?" 

"ඕනන් න අංකල්... නමයළට විතරයි...." රසුන් ඳෆලසීය. 

"අනසයළ එකක්ද..?" නන්ගතු සිනළලක් ඳ 'ලි මශතළ  විමසීය. 

"තළම නම් න..." රසුන්ද සිනළසී ඳෆලසීය. 

"ඕ... ඒ කියන්නන් නඳන්ඩින්.... ඕනක්, ඕනක් නමොනළ උනත් ඳරිවහවමින්...... න'වහ......" 
ඔහු අවළින් ගිය නශදියකට ඇමත 'ලී මශතළ " නමයළල අර මිනිවහට' වික්රමභළහුනේ 
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නඩෝට' ඉන්න අයි.සී.යූ. රම් එකට එක්ක යන්න... මන් තල ටිකකින් ඒ ඳෆත්තට 
එන්නම්..." යෆයි ඳෆලසීය. 

"ඒක නනනම් පුතළ.... නනක්වහට් ඩිනවම්බර් යළ ටුල' එකක් යමුද.... නවීන්ට මං 
කියන්නම්..... මනේ ලයිල්ඩ් යිසහ එනක් යළළුනලක් ඉන්නලළ එනශේ... මන් කිව්ලළ 
ඇනකොමනඩ්න් ඔක්නකොම නවට්ල් කරන්නම් කියළ.. අනප් බබළළ කිව්ලළ ඔයළට කතළ 
කරන්නමයි කියළ... නමොකද කියන්නන්...." 

"ෂුල' අංකල්.... යමු...." සිනළලක් ඳ නයනශන් ඳෆලසීය. 

"එනශනම් මන් නවීන්ට කියන්නම්.... රයිට්, දෆන් ගිහින් ඇති නලන්න බළගන්න ඔයළනේ 
ගර්ල්නේ මණ.... මට නඳොඩි ලෆඩ ලගයක් තිනයනලළ... ඒ ටික ෆිනිහ කරළ ඒ ඳෆත්තට 
එන්නම්...." 

"තන්ක් යූ අංකල්....." 

නයනශන් ශළ රසුන් නශදිය විසින් දෆඩි වත්කළර ඒකකය නදවට කෆලළනගන යන දි. 
රනින්ඳූ සිටි කළමරනේ නදොර ශෆර දුන් නශදිය, නයනශන් ඇතුළු ව ඳසු නදොර ලවළ දෆම්නම්, 

ඔහුට සිනශලකින් වංේරශළ කරමිනි. 

නදොර අවළින් ඉදිරියට නනොගිය නයනශන් මද නලළලක් නෆලතී ඇනේ සුදුමෆලි ලත නදව 
බළ සිටිනේ ය. නලනදළ ඔහු නලතින් ඉලතට නනොගන්නළ ඇනේ ගෆඹුරු විල් තයක් 
ලන් දිලිනවන දව, අද ඔහු නලත බෆල්මකුදු නනොනශළ පිය වී තිබිණි. කෘතීම වහලවනය 
බළ නදන උඳකරණ ඇනේ මුලට ශළ නළවයට වම්බන්ද කර තිබිණි. ඇයට වම්බන්ධ 
කර තිබ ඊ.සී.ජී. යන්ත්රනේ තිරය මත ඇනන, ඇනේ රුධිර පීඩනය නඳන්නුම් කරන 
නර්ඛළල, තිරවහ ඉරකින් නලනවහ වනේ සුළු ලනයන් ඳමණි. 

නමනතක් නලළ සිත තුෂ නතරනඳමින් තිබ නව්දනළල, නයනශන්නේ උගුර සිරකරන්නට 
වනයන් ඔහු ඇය අවෂට පියලර තෆබීය. ඇනේ සුදුමෆලිල ගිය සීත අතක් මතින් ඔහුනේ 
උණුසුම් අත මෘදුල තෆබ නයනශන්, අනනක් අතින් ඇනේ හිව මෘදුල පිරිමෆද්නද් ය. ඇනේ 
පියවුනු දවහ නලත නනතු රදලළනගන සිටි නයනශන්ට, ඇය මුල්ලරට දුටු දින සිහි විය. 
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"බබළ......" ඇනේ කම්මුක් මෘදුල වහඳර් කෂ නයනශන් නවනමන් ඳෆලසීය. එනශත් ඇය 
නදනනත ශෆරිනේ නෆත. නෆලත ඇනේ හිව නලත අත නගන ගිය ඔහු, ඳශත් වී නදනතො 
ඇනේ නත මත තෆබීය. අනතුරුල ඇනේ කන්නඳත්ත සිඳගත්නත් ය. 

"බබළ.......... ආනේ කලදළලත්.... ඔයළනගන් ඈතට යන්නන් න.............. ශෆමදළම ඔයළ 
ගළලම ඉන්නලළ......... නඳොනරොන්දු නලනලළ................ එක වෆරයක් ඇවහ නදක ඇරළ 
මනේ දිශළ බනලද....... ප්ලීවහ......" ඇනේ කන අවෂට මුල තබළ නවමින් ඳෆලස 
නයනශන්, නෆලත ඇනේ කන් නඳත්ත සිඳගත්නත් ය. 

"දෆනන් හිටිනේ න ඔයළ නෆතුල ඉන්න බ කියළ.......... මළල දළළ යන්නන් න නන්ද... 
ආ.......... පිවහනවක් නලයි මම....... මට ආදනරයි නන්ද........ මට කියන්න බෆරි උනළ........ 
මං ඊටත් ලඩළ ඔයළට ආදනරයි කියළ....... මනේ ගළලට එනලළ නන්ද............ ඔයළට 
හිතළගන්නලත් බෆරි තරමට... ඔයළනේ ජීවිනත් වහවන කරන්නම්...." 

නයනශන්නේ නදනනතින් ගිලිහුණු කඳුළු බිඳුලක් රනින්ඳුනේ නදනකොපු මතින් ගළ නගොවහ 
ඇය හිව තබළ සිටි නකොට්ටය තුෂට ගිලුනි. 

ඇනේ නගත්, නත් සිඳගත් ඔහු, අවෂ තිබ පුටුනව් ලළඩි වී ඇනේ හිව අතගළන්නට 
විය. සිත තුෂ ව නව්දනළල නිවළ ඔහු සිටිනේ යටි නතො වඳළනගනය. අනතුරුල ඇනේ 
සුදුමෆලි අත මත නදනතො තබළ ගත් ඔහු, නබොනශෝ නලළලක් ඇනේ ලත නදව නනතු 
රලළනගන සිටිනේ ය. ඇනේ අතින් නදනතො මුදළගත් ඔහු, නවනමන් ඇනේ අත ඇ 
මතින් තෆබුනව් කළමරනේ නදොර ඇරුණු ශඬ ඇසුණු නිවළය. 

කළමරය තුෂට ඳෆමිණිනේ වලද්ය 'ලි මශතළ ය. නයනශන්නේ රතු ඳෆශෆ දව දුටු ඔහු, 

නයනශන් නලත දයළබර සිනළලක් ඳනව් ය. 

"අප්වට් නන්ද... මටත් අප්වට් නම් තරම් වහවන ගර්ල් නකනනක් නමනශ ම ඉන්නලළ 
දෆක්ක ම... වහලීපින් බියුටි ලනේ..... කිවහ එකක් දීළ බෆලුලද ඇශෆ ඇනරයිද කියළ...." 
නයනශන් මද සිනළලක් ඳලළ ය. 

"මං නනනම් ලනේ ශරි නකනළ......" 
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"බය නලන්න ඕනන් න.... ඊ.සී.ජී. නම් උනද්ට ලඩළ නගොඩක් නනොර්මල්......" ඳනවකින් 
ව ඊ.සී.ජී. යන්ත්රනේ තිරය මත නනතු රැව වලද්යලරයළ ඳෆලසීය. නයනශන් ඊ.සී.ජී. 
තිරය නදව බෆලුනව් පුදුමනයනි. එහි වටශන් වනේ ඔහු දෆන් ඳෆය භළගයකට ඳමණ නඳර 
දුටු වටශනට ලඩළ වළමළන්ය තත්ලයකට ශෆරුණු විද්යුත් කන්තුක වටශනකි. 

"නම් නප්න් ගෆන අපි නගොඩක් බනේ හිටිනේ.... මට හිතුන ශෆටියට නම් එයළට ෆිසිකලි 
ඉනසක්ට් එකකට ලඩළ තිබුනණ් නමන්ටලි ඉනසක්ට් එකක්.... මන් දන්න ශරියට ම, ඒක 
මට හිතුන නදයක් විතරයි.... එයළ බීළ තිනයන්නන් නවොලුන් එක නගොඩක් අඩු ටයිල් 
ක්ලීනින් ලික්විඩ් එකක්... ඒත් අපි කර ට්රීට්මන්ට්වහ එකකටලත් නරවහනඳොන්ඩ් කනර් 
න....  පුතළ නඩෝන්ට් නලොරි..... එව්රි තින්ේ විල් බී ටර්න් ගුඩ්, සන්.... ඉක්මනට ඔයළනේ 
වහලීපින් බියුටි නශො නලයි...." 

නයනශන් වලද්යලරයළ නදව බළ සිටිනේ පුදුමයට ඳත් ව දසිනි. 

"ඇයි පුතළ ප්රහනයක්ද...?" 

"න්...න.. අංකල්.... නමොනලත් න......" 

"මන් හිතන්නන් නමයළ වහට්නරවහ පිට ඉළ තිනයන්නන්.... දෆන් ඉන්න තරුණ ෂමයින්ට 
ශරි ප්රහන...... නප්රන්ට්වහළ මීට ලඩළ ටිකක් නශොයළ බනලනම් නම් ලනේ නද්ලල් 
නලත්තගන්න පුළුලන් පුතළ..... වහනඳලි, අම්මළ තමන්නේ නඩෝට' එක්ක නගොඩක් 
සහනරන්ඩ්ලි ඉන්නලනම් නශොයි..... නදයක් කරගත්තම අඬනලට ලඩළ කලින් නශොයළ 
බන එක නශොයිනන්, නෆද්ද...." 

"ම්....." 

"ඕනක් පුතළ.... කෆමති නම් තල ටික නලළලක් ඉළ යන්න.... මං ඩිවහටර්බ් නන්ද...." 

"අනන් න අංකල්... නොකු උදව්ලක් කනල්....." 
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"ඒක සුළු නදයක් පුතළ..... නකොනශොමත් නමයළල බළරල ඉන්නන් මම.... පුතළට ඕනම 
නලළලක එන්න..... ඒත් ලෆඩි නලළ ඉන්න එඳළ.... මිවහටර් වික්රමභළහු ආනලොත් ශරි 
න....." 

"ෂුල අංකල්....." 

වලද්යලරයළ පිටල ගිය ඳසු නෆලත රනින්ඳු අවෂට ඳෆමිණි නයනශන්, ඇනේ ලත නදව 
බළ මද සිනළලක් ඳලළ ය. 

"ඔයළට මළල දෆනනනලළ නන්ද බබළ......... මට ඔයත් එක්ක ජීලත් නලන්න ඕනන්.... ඔයළ 
ඟින්, ශෆමදළම........................... මම ද ඔයළල අලදි කරලන්න පුළුලන් ප්රින්වහ.... මට 
තළම ෂුල' න......... ඒක ද ඇත්ත....." 

ඇනේ නග ලටළ ඔහුනේ දිගු ඇඟිලි යෆව නයනශන්, ඇනේ න සිඳගත්නත් ය. 

"එනශනම් අලදි නලන්න......" යෆයි ඳෆලස නයනශන් කළමරනේ නදොර නලත නගොවහ නෆලත 
ලරක් ඇය නදව ශෆරී බළ කළමරනයන් පිටවිය. 

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

"නදොවහතර මශත්තයළ දෆන් මිනිවහසුන්ට නබනශත් කරන එක අතරළ වත්තුන්ට නබනශත් 
කරන්න ගත්තද......" හිවහ කිරි වීදුරුලක් ශළ නබනශත් නබෝතයක් අතින් නගන ඳෆමිණි 
නයනශන්නගන්, නනතුමි විමසීය. නයනශන් සිනළසුනළ ඳමණි. 

"ඒක නනනම්.. උනදන් ම සුබ ආරංචියක්......" 

"රනින්ඳුට සිහිය ඇවිත් ද...?" 

"නකොනශොමද දන්නන්....." 

"හිතුනළ.........." නයනශන් සිනළ සී ඳෆලසීය. 

"ඇති යන්තම්..... දලවහ කීයකට ඳවහනවද හිනළනලනලළ දෆක්නක්.......... නශොවහපිට්ල් යමුද..?" 
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"යමු...." 

"දෆන් බලු ඳෆටියට නශොයි ද..?" 

"තල එක වෆරයක් නබනශත් දුන්නම ශරියයි........ උනද් ද සිහිය ඇවිත් තිනයන්නන්...." 

"න.. ඊනේ රෑ.... වික්රම අංකල් ම උනද් නකෝල් එකක් දීළ කිව්ලළ....." 

"ඔයළ එයළට නගොඩක් ආදනර් කියළ හිනතන්න ඇති....." 

"කළටද... වික්රම අංකල්ට ද?" 

"න.... වික්රම අංකල්නේ තළත්තට....." සිනළසුනු නයනශන් ඳෆලසීය. 

"මටත් ලඩළ ආදනර් බනළ නකනනක් ඉන්නලළ කියළ අංකල් තළම දන්නන් නනන්...." 

"කවුද.....? නක්ර ද?" 

"න..... කවුද දන්නන් න........නම්....... නයනශන් කියළ නකනනක්......" 

"නනොදෆන ඉන්න තරමට නශොයි......" 

"ආනේ රන්ඳුල තනි කරන්නනඳළ අයියළ....... එයළ ඳව්......" මද නලළලක් නිශඬල 
නයනශන් නදව බළ සිටි නනතුමි ඳෆලසීය. 

"අම්මළ නමොනළ ශරි ඇහුලද....?" 

"තළම නම් ඇහුනව් න......" 

"උනද් ම නශොවහපිට්ල් යනලද....?" 

"නෆතුල බනන්.... උනදන් ම යමු.... ඔයළනේ මණ බන්න බළනගන ඇත්නත්....." 

"ඇත්තට...." 

"ම්........ අර කළු ර්ට් එක ඇ ගන්න..... රතු ඉරි එක... ඒකට තමළ එයළ කෆමති ම...." 

"ම්....." 



නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

නයනශන් ශළ නනතුමී නරෝශ නලත යමට සදළනම් වී එළියට ඳෆමිනණන විට රසුන්නේ 
ජිප් රිය නේට්ටුල තුළින් මිදුට ඇතුළු විය. 

"ආ...අයියළ නංගිළ උනදන්ම නකොනශද නම්..... " ජිප් රිනයන් බෆව නිලව නදවට 
ඳෆමිනණන අතර රසුන් විමසීය. 

"ළ.... නනතුමි ඳෆටියළ අද නම් මළරම වහවනයි......." 

"ඇයි, නලනදළ මං කෆතට ද නප්න්නන්....." 

"ඒකනන්...... අද නන්වහ එක දළනගන එන්න අමතක උනළනන්....." නනතුමි රසුන්ට 
රැව්ලළ ය. 

"විහිළුලක් ශනෝ කනර්... නලනදත් වහවනයි.... අද ෆුල් ශෆපි එනක් ලනේ......" 

"ඔව්නන්....." 

"ඇයි... අන්තිමට නකොල්නක් ඔයළටත් කෆමති උනළද....?" 

"අනන් යනලළ...... නකොල්නෝ නම් එඳළ.... නප්න්නෆද්ද අර එක්නකනනකට නලළ තිනයන 
නද්....." 

"නමොකද කියන්නනකෝ ශෆපි එනක්..?" 

"රන්ඳුට සිහිය ඇවිත්....." 

"අම්නමෝ.... ඇති යන්තන්.... මනගන් නබවහට් විවහ නයශළ.........." 

"ඒ නමොකද රසුන් පුතළ ඒ..... එයළට සිහිය ආලම නමයළට නබවහට් විවහ....." නිලව තුෂ 
සිට ඔවුන් නලත ඳෆමිණි සුජළතළ විමසුනව් මුලට ආ සිනශල මෆඩගනිමිනි. 

"න්...න ආන්ටි....නම්.....නම්....... මං නම් නිකමට ලනේ කිව්නව්....." 

"ඇත්තද........ ආ එනශනම් කමක් න ඉතින්...........පුතළ කළද අනව්...." 
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"ඒලළ නේප් ආන්ටි......... අපිට ඉතින් ඔය වමශරුන්ට ලනේ බඩගිනි නලන්නෆත්නත් 
නනන් ආන්ටි........." සුජළතළ නයනශන් නදව බළ සිනළසුනළ ය. 

"මයිකළ එනශනම් අම්මළ එක්ක කතළ කර කර ඉන්න..... අපි ගිහින් එන්නම්......" 
සුජළතළනේ හිනෆනශන දවහ නදව නනොබෆල නයනශන් ඳෆලසීය. 

"න.. න... ඔනශොම හිටඳන්.... මමත් එනලළ..... මං යනලළ ආන්ටි..... ජිප් එනක් යමං... 
මළව තුනකට ඳවහනවේ අද තමළ ගරළජ් එනකන් එළියට ගත්නත්....." 

"අනන් එනශනම් අපි බයික් එනක් යමු අයියළ....... නෆත්නම් අපිට ටවුන් එනක් බෆශෆළ 
තල්ලු දළන්න නලනලළ ෂුල'...." 

"නමයළට ඳයින් එන්න කියළ අපි යමු මචං ජිප් එනක්....." 

"අපි යනලළ අම්මළ....." යෆයි ඳෆලස නයනශන් රසුන්නේ ජිප් රිය නදවට ඇවිද ගිනේ ය. 

"යමු... යමු..... අපි යනලළ අම්මළ...." ඳෆලස නනතුමිද නයනශන් ඳසු ඳව පියමෆන්නන් ය. 

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

නරෝශට ඇතුළු ව නයනශන්, රසුන් ශළ නනතුමී දෆඩි වත්කළර ඒකකය නදවට ඇවිද 
ගියශ. රනින්ඳුනේ කළමරය නඳනනන මළනනේ නයනශන් නෆලතුන නශයින් අනනක් 
නදනදනළද ඔහු අවෂ නෆලතිනි. 

"නක්රයළ නන්ද රම් එක ඇතුට ගිනේ......?" රසුන් විමසීය. 

"ම්........අමන්දි අක්කත් ඉන්නලළ...... ඒත් ඇයි ඉතින් ඔයළළ නතර උනන්....." 

"ඔයළ විතරක් යන්න....." නයනශන් ඳෆලසීය. 

"ඇයි ඔයළ එන්නෆද්ද අයියළ.....?" 

"න........." 

"අනන් ඇයි අයියළ...... රන්ඳූ ඳව්නන්..... යන්නකෝ........" 
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"යන් මචං..... ඌ හිටියළ කියළ අපිට නමොකද.......?" 

"බ....." 

"නමොකද කියඳන් බෆරි......?" 

"නක්ර ගියළම එන්නම්....." 

"ඇයි උඹ එයළට බයයිද......." නයනශන් කිසිලක් නනොඳෆලසී ය. "නමොනළට බය නලනලද 
බං.... යමංනකෝ..... ඕන නේමකට මං ඉන්නලනන්......" 

"උඹ ඉන්න නිවළ තමළ බය......" 

"ශරි එනශනම් මං ඉන්නම්..... උඹ ගිහින් ලනරන්......." 

"අනන් යන් අයියළ...." 

"ඒක ඔයළනේ යළලුලටමයි නශො නෆත්නත්......" 

"ඔයළ නනොගිනයොත් තමළ එයළට නශො නෆත්නත්........." 

"නක්ර ගියළ ම එන්නම්.... නක්රලයි මළලයි එකට දකින එක එයළට වහට්නරවහ නලන්න 
පුළුලන්...." 

"ම්.... එනශනම් මං විතරක් යන්නම්..... නක්ර අයියළ ගියළම ඇවිත් කියන්නම්.... 
එතනකොට එනලළ නන්ද..?" මද නලළලක් කල්ඳනළ කෂ නනතුමි ඳෆලසීය. 

"ම්... එන්නම්......" 

නයනශන් ශළ රසුන් නෆලත නරෝශලින් පිටල ගිය අතර නනතුමී අමන්දි සිටි නදවට 
පියමෆන්නන් ය.  

"අනන් ඔයළ මීට් නලන්නමයි හිටිනේ ඳෆටිනයෝ....." 

"ඇයි අක්කළ........" 
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"අනන් බබළ... මම චිට් එකක් ලියළ නදන්න නයනශන්ට නගනිහින් නදනලද...? එයළ මළ 
එක්ක තරශළ නලළද මන්දළ......" 

"මන් නගනිහින් නදන්නම් අක්කළ...." නනතුමි ඳෆලසුනව් තරමක් පුදුමයට ඳත්ල ය. "එයළ 
නමොනළටද ඔයළ එක්ක තරශළ නලන්නන්....." 

"අනන් මට ඊනේ එයළට නකෝල් එකක් ගන්නලත් බෆරි උනළ... එයළ හිතන්නෆති එයළ 
බෆන්න එකට මං තරශ නලළ කියළ.... අනන් ඔයළලත් කියන්න බබළ අයියට මං නපුරු 
න කියළ...." 

"මං කියන්නම් අක්කළ...." අමන්දි ඳලවන නද් අගක් මුක් නනොලෆටහුණු නනතුමි 
ඳෆලසීය. 

"නඳොඩ්ඩක් ඉන්න බබළ....." යෆයි ඳෆලස අමන්දි ඇනේ අත් බගය තුලින් කුඩළ නඳොතක් 
ශළ ඳනක් නගන, නඳොනත් පිටුලක යමක් ලියළ, එම පිටුල කඩළ නනතුමිට දුන්නළ ය.  

"එනශනම් අක්කළ මන් යන්නම් ඇතුල්ට..." 

"ඕනක් බබළ... මතක් කරළ ඕක නදන්න නශොද..." 

ද අලවරනයන් රනින්ඳු සිටි කළමරනේ නදොර ශෆරගත් නනතුමි කළමරය තුට ඇතුල් 
වලළ ය. නදොර නදවට පිටුඳළ රනින්ඳුනේ ඇ අවෂ සිටනගන සිටි නක්ර නදොර ශෆරුණු 
ශඬ නිවළ ඒ නදවට ශෆරුනි. නක්රනේ බෆල්නමන් මදක් අඳශසුලට ඳත් ව ඇය, මද 
සිනශලකින් ඔහුට වංේරශ කළ ය. එනශත් ඇය වමඟ සිනශළ නනොවුනු නක්ර ඇය 
නදව බළ සිටිනේ ඇයල මුල් ලරට ශමු ව නවටය. ඔහුනේ බෆල්ම නනතුමි තුෂ නුහුරු 
ශෆඟීමක් ඇති කනෂන්, ඔහුනේ දසින් නනතු මුදළගත් ඇය රනින්ඳු නලත නනතු රැනදව්ලළ 
ය. එනශත් නක්රනේ නදනනත තලමත් ඇනගන් මිදී නනොමෆති බල ඇයට දෆනිනි. ඔහුනේ 
බෆල්ම ඇනේ ශදලනත් වහඳන්දනය තරමක් නව්ගලත් කනෂේ ය. 

රනින්ඳු සිටිනේ ඇනේ මදක් විලර ව දව නනතුමි නලත රලළනගනය. රනින්ඳු නදව බළ 
සිනශලක් ඳ නනතුමි ඇය අවෂට ගියළ ය. 
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"දෆන් නශොයි නන්ද රන්ඳූ........" රනින්ඳුනේ දව විමවන නදය කුමක්දෆයි නනතුමි දනී. 
එනශත් නක්ර සිටි බෆවින් නනතුමි කිසිලක් නනොඳෆලසීය. කෘතීම හලවනය බළ නදන 
උඳකරණ වම්බන්ධ කර තිබ බෆවින් රනින්ඳුට කතළ කිරීමට නනොශෆක. ඇය නනතුමි 
වමඟ දසින් සිනළසිනි. 

"අම්මත් එනලළ කිව්ලළ ශලව ඔයළ බන්න........" 

"ඔයළ තනියමද ආනව් සිතුමී...?" නක්රනේ කටශඬ ඇයට පිටුඳසින් ඇසිනි. ඔහුනේ ශඬ 
ඳලළ නනතුමි තුෂ අද ඇති කනෂේ නලනවහ ම ශෆඟීමකි. 

"න..... අයියළ එක්ක......" නනතුමි රනින්ඳු නදව බළනගනම පිළිතුරු දුන්නළ ය. රනින්ඳු 
සිටි ඇනේ අනනක් ඳවට ගිය නක්ර, බළ සිටිනේ රනින්ඳු නදව නනොල නනතුමි නදවය. 
ඔහු නදව ලරක් බෆල නනතුමි, නෆලත ක්ණිකල නනතු බිමට බර කර ගත්තළ ය. 
නක්රනේ මුලගට මද සිනශලක් නෆගිනි. 

"මං ඉන්න එක නදන්නට ඩිවහටර්බ් නන්ද....." රනින්ඳු නදව බෆල නක්ර විමසීය. "මං 
ශලවට එන්නම් සුද..... මං ආනව් නවොරි කියන්න..... මට නගොඩක් අප්වට් ඔයළ නම් 
කරගත්ත ලෆනඩ් නිවළ.... හිතුනව් න නම් තරම් නමෝඩිනයක් කියළ...." 

කළමරනයන් පිටවීමට නදොර නලත ගිය නක්ර නෆලත ශෆරී නනතුමි නදව බෆලුනව් ය. 

"යන්නම් සිතුමී...." 

"ම්......" නක්ර නදව බළ මද සිනශලක් ඳ නනතුමි ඳෆලසීය. 

"අයියළ එන්නෆද්ද කියනන් ඔය අශන්නන් නන්ද....." නක්ර පිටල ගිය ඳසු ය 
වෆශෆල්ලු කරගත් නනතුමි, රනින්ඳු නදව බළ සිනළසී විමසීය. "අයියළ ඊනයත් ඔයළල 
බන්න ආලළ..... තල ටිකකින් මං අයියට එන්න කියන්නම්........ නක්ර අයියළ යනකම් 
ඉන්න......"  

******************************************************************************* 
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නයනශන් රනින්ඳු සිටි කළමරයට ඇතුළු ව ඳසු ඔවුන් නදනදනළට තනි වීමට ඉඩ දුන් 
නනතුමී කළමරනයන් පිටතට ගියළ ය. 

නයනශන් දුටු ලනම රනින්ඳුනේ නදනනත ප්රීතිනයන් ආනෝකමත් විය. නයනශන් ඇනේ 
ඇ අවෂට ඳෆමිණ ඇනේ දිදුන නදනනත් නදව බළ සිටියද, ඔහුනේ මුලනේ සිනළලක් 
නනොවීය. දනවේ වුනේ මුරණ්ඩු බෆල්මකි. 

"ඇයි...." රනින්ඳූ නදබෆම ඉශෂට ඔවලළ දසින් විමසීය. ලචන ලලින් නනොඳෆලසුලද ඇය 
සිතන ඳතන නද් ඳලළ නයනශන්ට නත්රුම් ගෆනීමට ශෆකි බල ඇය දනී. 

ඇය නවනමන් ඇනේ අත අවෂ ව නයනශන්නේ අත වහඳර් කෂළ ය. එනශත් නයනශන් 
අත ඉලතට ගත් නශයින් ඇනේ දනවේ ව ප්රීතිමත් බල වියෆකී ගියළ ය. ඇනේ අඳුරු ව 
දවට ඉන කඳුළු, ඇවහ නකොනින් නදඳවට නබ්රී හිව තෆබ නකොට්ටය සිඳගත්තළ ය.  

රනින්ඳුනේ අත මතින් අත තෆබ නයනශන්, ඇනේ ලත නලත නවනමන් ඳශත් වී දවහ 
නකොන සිඳ ගත්නත් ය. ඇනේ කඳුළු ඔහුනේ නදනතොනල් තෆලරිනි. ඔහුනේ නදනතොනල් 
උණුසුමත්, සුසුම් ල උණුසුමත් විඳිමින් නදනනත පියළ ගත් ඇය නවනමන් ඔහුනේ අතින්, 

ඇනේ අත මුදළනගන එය ඔහුනේ නග නලත නගන ගියළ ය. 

ඔහුනේ නග ලටළ ඇනේ සුදුමෆලි දිගු ඇඟිලි යෆව ඇය, ඔහුනේ උණුසුම් නදනතො තලත් 
ඇනේ ලතට තදකර ගත්තළ ය. 

"ඔයළට මළල දළළ යන්න බ නන්ද මෆණික...." නයනශන් ඇනේ කම්මුක් සිඳ ගනිමින් 
විමසීය. රනින්ඳුනේ කඳුළු නෆලත අළුත් විය. නනොශෆකි බල ඳෆලසීමට රනින්ඳු හිව මදක් 
නදඳවට ලෆනීය. 

"මං දන්නලළ......" ඔහුනේ නග ලටළ ව ඇනේ අත නගන සිඳගත් ඔහු ඳෆලසීය. 

"ආනේ ඔයළල දළළ යන්නන් න...... කලදළලත්ම...... ඉක්මනට නශො නලනලළ නන්ද........" 

ඔව් යෆයි කීමට හිව මදක් ලෆන රනින්ඳූ, කඳුළු පිරි දසින් සිනළසුනළ ය. අවෂ ව පුටුල 
මත ලළඩි ව නයනශන් ඇනේ අත ඔහුනේ දතට මෆදි කරනගන ඇනේ සිනළනවන දව 
නදව මද සිනළලකින් යුතුල බළ සිටිනේ ය. ඇනේ සිත තුෂ ඔහු පිළිබ ව ආදරය 
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ඇනේ ගෆඹුරු නදනනත තුළින් ඔහු වින්නද් ය. ඒ නදනනත ඇනේ අහිංවක ශදලනත් 
කෆඩඳතක් නමනි. මිනිවහ ශදලත තුෂ උඳන් වංකීර්ණ භළලයන් ප්රකළ කරන, වරෂ 
වංයුතියක් ව කඳුළු ලට, මතු ඇනේ දව නතත් ක ශෆකි ලනුනේ ඔහු නමින් ඳමණක් 
ලනු ඇත. මන්ද ඇනේ ශදලත තුෂ ව එකම වංකීර්ණ නදය වනේ ඔහු පිළිබ ව ආදරය 
ඳමණි. නබොනශෝ නලළලක් ඇය නදව එනව බළ සිටි ඔහු, ඇනේ කම්මුක් ඇඟිලි 
ලලින් මෘදුල වහඳර් කනෂේ ය.  

"අයියළ.... දෆන් යමු නන්ද....? වික්රම අංකල් ආනලොත් ශරි නනන්....." නදොර ඇරනගන 
කළමරය තුෂට එබුණු නනතුමි ඳෆලසීය. 

"ම්.... මං එන්නම්......." රනින්ඳුනේ න සිඳගත් නයනශන් ආදරනයන් ඇය නදව බළ 
යමට ශෆරුනත්, රනින්ඳූ ඇනේ දුබ අතින් ඔහුනේ අත අල්ගත්තළ ය. 

"නශටත් එනලළ ඔයළ බන්න....." නෆලත ඇයට වමීඳ ව ඔහු ඳෆලසීය. " ඳළළුයි ද 
ගියළම......" රනින්ඳූ හිව ලෆනීය. 

"ඳළළු නෆති නලන්න මතක් කර කර ඉන්න නදයක් දීළ යන්න තිබුණළ..... ඒත් මළවහක් 
එක දළනන්......" මුලත් නළවයත් ආලරණය කරමින් තිබුණු කෘතීම හලවනය බළ නදන 
උඳකරණෆනේ ප්ළවහටික් මුහුණු ආලරනය අතරින් නඳණුනු ඇනේ නදනතො නදව දඟකළර 
බෆල්මක් නශළු නයනශන්, මුල නකොනකට සිනශලක් නගළනගන ඳෆලසීය. රනින්ඳු ඔහුට, දවහ 
කුඩළ කර ආදරණීය සිනළලකින් වංේරශළ කෂළ ය. 

"නබනශත් දුන්නම නින්ද යයි..... අලදි නලනනකොට මං ඔයළ ෂඟ......." ඇනේ හිව අතගළ 
නෆලත න සිඳ ගත් ඔහු, ඇනේ අත නවනමන් ඇ මත තබළ කළමරනයන් පිටතට 
ගිනේ නදොර අවෂ දී නෆලත ලරක් ඇය නදව ශෆරී බළය. 

"මල් ලෆහි සීත මල් ලෆවහනවේ... මල් මදශළවය මං දෆක්නක්....." කළමරනයන් පිටතට 
ඳෆමිණි නයනශන්නේ දිදුන දව දුටු රසුන් නජෝතිඳළ මශතළනේ ගීතයක් ගළයනළ කරමින් 
ඔහුනේ කර ලටළ අතක් දෆමීය. 

"ක ගශන්න එඳළ බන්.... උණලටුනනන් ඳෆනළ ඇවිත් කියළ හිතයි....." 
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"උණලටුනන් ඉන්න පිවහනවෝ නමයළට ලඩළ නශොයි... නමයළ එයළලත් නරක් කරනලළ... 
නමයළ යලන්න ඕනන් අංනගොඩ...." නනතුමි ඳෆලසීය. 

"නමයළලනම් ඔය පිවහවන් නකොටු ලට යලළ ලෆඩක් න නයශළ.... වම්නබෝධියට තමළ 
යලන්න ඕනන්...." 

"ඇයි මං නමොන්ගල් ලනේද නප්න්නන්...." 

"නප්න්නන් නනනම්.... එනශම තමයි සිරළලට ම...." 

"අනන් යනලළ..... කවුරුත් දන්නලළ කවුද එනශම කියළ....... ඒක නනනම්, තල 
නඳොඩ්නඩන් අමතක නලනලළ...." 

"අමතක වීම අර නරෝනග ක්ණයක් තමයි....." සිනසුනු රසුන් ඳෆලසීය. 

"ශෆබෆයි කියන්නනම න ශරිද....." 

"ශරි ශරි... ආනේ න... කියන්නනකෝ....." 

"අමන්දි අක්කළ අයියට නම්ක නදන්න කිව්ලළ......" අත ව කඩදළසි කෆබෆල් නයනශන් 
අතට දුන් නනතුමි ඳෆලසීය. 

"මට නනනම්.... උඹට...." එය රසුන් අතට දුන් නයනශන් ඳෆලසීය. "නකෝල් ගන්න බෆරිද 
චිට් එලන්නන්..... විකළරනන්...." 

"ඕකත් මචං ෂඟදී නුතන ගණු මළයම් ලලින් එකක් විදියට කෆටගරි කරයි......" නලළ 
තිබ කඩදළසි කෆබෆල් දිගළරින අතර රසුන් ඳෆලසීය. 

"නමොනළද ලියළ තිනයන්නන්.....?" නනතුමි විමසීය. 

"ටූ මයි වහවීට් ශළර්ට් නයනශන්, 
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අනන් බබළ... ඔයළ මළ එක්ක තරශද..... ඔයළ ආනේ බනියි කියළ බය නිවයි නකෝල් එකක් 
නනොගත්නත්.... මං ආනේ ඒ ලනේ නපුරු නලන්නන් නමයි... මළ එක්ක තරශළ නෆත්නම් නකෝල් 
එකක් ගන්නලද..... 

යුඅ' වින්ේ අමළ...."  

රසුන් නකො කෆබෆල්නල් ලියළ තිබ නද් අනනක් නදනදනළට ඇනවන ඳරිදි කියවීය. 

"උඹ දෆන් ඔය නකෝල් එකක් ගන්නද ශදන්නන්..... පිවහසුද..... ඕක අල්ළ දළඳන්....." 
රසුන් කලිවම් වළක්කුනව් ව ජංගම දුරකතනය එළියට ගෆනීමට වෆරසුන නශයින් 
නයනශන් විමසීය. 

"උඹ දන්නලද අමන්දි කියන්නන් කව්ද කියළ.... අර නවෝවළ එක්ක රවුම් ගශන්නන් ඒකි 
තමළ..... ඉතින් අපි කතළ කළම නමොකද...." 

"උඹ කතළ කළට කමක් න..... මළල ගළලගන්නන් නෆතුල......" 

"ශරි, ශරි.... මං කියන්නම් උනේ ඳෆකල්ටි එනක් යළළුනලක් කියළ....... නකොනශොමත් උඹ 
ඒකි එක්ක කතළ කරනලළ කියළ නංගි දෆනගත්නතොත් ආනේ නමොනළශරි කර ගනියි...." 

"අනන් නමොනළද නලන්නන් කියළ මටත් ශරියට කියන්නනකෝ......" ඔවුන්නේ කතළනව් 
අගක් මුක් නනොලෆටහුණු නනතුමි අලවළනනේ දී ඳෆලසීය. 

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

"අමන්දී...... මට නඳොඩ්ඩක් සුදනේ නමොබයිල් එක නශොයළ නගනත් නදනලද.....?" 

අමන්දිල නරෝශනල් සිට නිලවට ඇරලීමට ඳෆමිණි නක්ර ඇය වමඟ වික්රමභළහු නිලවට 
ඇතුල් නලමින් ඳෆලසීය. 

"ඒ නමොනළටද ආ..... නශොර අල්න්නද..... එයළනග අල්න්න නශොරයක් න අනන්.... 
එයළට නබෝයිවහළ ඇර්ජික්....." 

"ඒත් එයළ අර ලනේ ඩිසින් එකක් ගන්න එකම රීවන් එක මං ද කියළ මට 
හිතළගන්න අමළරුයි..." 
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"හිතළගන්න අමළරුයි නනනම්.... එනශම හිතන්න කෆමති න නන්ද...." 

"ඳණ්ඩිත කම තියළ නසෝන් එක නගනත් නදනලළ...." 

"දෆන් නකොනශොමද සුදට......" අමන්දි ඉශෂ මශට ගිය ඳසු නවෝඳළනව් ලළඩි වී සිටි 
ලවන්ති නක්රනගන් විමසීය. 

"දෆන් නශොයි ලනේ....." නක්ර ද නවෝඳළනව් ලළඩි වී පිළිතුරු දුන්නන් ය. 

"ශලවට යන්න ඕනන් බන්න.... නක්ර යනලනම් එන්න මළලත් පික් කරන්න....." 

"එන්නම්..." 

"වික්රම තළම මනේ මණ බළ ශරියට කතළ කනර් න...... මට නත්නරන්නන් න 
නමොනළ කරන්නද කියළ.... මම නමොකද ලව නඳව්ල එකක්ද..... නලළලට නකෝල් එකක් 
ශරි ඇවිත් ඇශෆ ඇරුනන්..... නඩොක්ටර්වහළ කිව්ලළ තල ටිකක් නල්ට් උනළනම් නබ්රගන්න 
බ කියළ..." 

"මටත් අප්වට් ලෆනඩ්ට...... මං හිතන් හිටිනේ සුදනේ තිනයන්නන් නොකුල කියළ.... 
ඒත්..... සුද ශරිම අහිංවකයි ලනේ....." 

"අහිංවකයි නිදළගත්තම...." 

"ඒ උනළට නරක නදයක් නනොවුන එක නශොයි..... එනශම උනළනම් මනේ හිතටත් 
අමළරුයි....." 

"පිවහසුද නක්ර..... මං නං හිතන්නන් න ඔයළ බෆන්නළ කියළ ඔය ලනේ නදයක් 
කරගන්න තරම් එයළ නතොත්ත බනබක් කියළ........" 

"එයළ නතොත්ත බනබක් නනනම් නම් නමොන ප්රහනන් ආලත් ඔය ලනේ නගොන් ලෆඩක් 
කරගනීද නඳොඩි නෆන්දළ......" 

"තියන හිතුලක්කළරකම... නලන නමොකක්ද.... හිතන්න ඇති අපිට ඳළඩමක් උගනන්න..." 
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"මට නත්රන්නන් න නෆන්දළ ඕලළ..... එයළ නිවළ මනේ ඔළුල අවුල් කරගන්න මං කෆමති න...." 

"නමොනළට ඔළුල අවුල් කරගන්නලද.... ඔයළ ඳළඩුනව් ඉන්න... මං ශෆමනද්ම බළගන්නම්......" 

"ම්....... ඕන එකක්....." 

"අර නමොකද නප් ංකළලට එනලළ කියන්නන් ආනේ....." 

"අප්ඳච්චිනේ පිවහසු ලෆඩනන්...." 

"ඇයි අප්ඳච්චිද එයළට එන්න කිව්නව්...?" 

"න.... යන්න කිව්නව් එයළනන්....." 

"ඉතින් නමොකක්ද ඒනක් තිනයන ලෆරැද්ද......" 

"නිකන් වල්ලි අඳරළනද්.... නලන ලෆරැද්දක් න...." 

"ඔයළට තිබුනනන් එයළට කියන්න....." 

"ඒ නමොනළටද... රට ගිනේ මනගන් අශද...." 

"ඒ උනළට නප් බය ඔයළට විතරයි....." 

"එයළ කෆමති නදයක් එයළ කරයි.... මං දන්නලළ යනනකොටම මිනිශළ ඔය ලනේ රටක නම් ලෆඩි 

දලවක් ඉන්නන් න කියළ.... ඇරත් වහටඩීවහ ලට... දෆන් පිවහසු ශෆදිළ ඇති...." 

"වියදම ගෆන හිතළලත් ඩිේරී එක ඳළවහ අවුට් කරගන්නකම් ඉන්න තිබුණනන්....." 

"නඩොක්ටර් නප්..... ඒක මෆචින් න නඳොඩි නෆන්දළ... ඌ ආව ඌට නරොබරි නප් 

කියනලට....." නක්ර සිනළසී ඳෆලසීය. 

"මං අමන්දිට නම් ඉය' එක අතරළ නනක්වහට් ඉය' එනක් කරන්න කිව්නව් අලවළන යි එක ශරි 

නගොඩදළගන්න කියළ..... නප් හිටියළ නම් මමත් හිටිනේ අමන්දි චයිනළ යලන්න...." 

"නඩොක්ටර් අමන්දි.....  වවුන්ඩ්වහ ගුඩ්..." 
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"වික්රම කෆමති නලත් හිටිනේ වියදම් කරන්න....." 

"නඳොඩි නෆන්දළ කතළ කරළ මල්ලිට කියන්න ඉන්න කියළ......" 

"කිව්ලළ කියළ අශනම මිනිශළ..... දෆන්නම් වික්රම වතයක් ලත් අමන්දිට වියදම් කරන එකක් න 

නකොනශොමත්......" 

"ම්........... වික්රම අංකල් නල්සිනයන් නදයක් අමතක කරන නකනනක් නනනම්....." 

"ඒක තමයි මටත් තිනයන බය......... මටනම් අරකි එක්ක පුදුම තරශක් තිනයන්නන් 

ඇත්තට......" 

"අල්ළ දළන්න නඳොඩි නෆන්දළ......" 

"නමොනළද අල්ළ දළන්න කියන්නන්......? නම් නද්ඳ ඔක්නකොම අල්ළ දළළ ආරළනමකට 

ගිහින් මශණ නලන්න කියද කියන්නන්....." 

"තරශ ගන්න නදයක් කිව්නව් නනන්...." 

"උඹට නමොකද... ශෆම නද්ම අතට ඳයට ෆනබනලනන්.... අප්ඳච්චිනේ ඇමතිකම නෆති උනළම 

නත්නරයි පුතණ්ඩියට....." 

"මට නමොනළ නත්නරන්නද නඳොඩි නෆන්දළ...." 

"උඹට ඉතින් අප්ඳච්චි මෂත් නමොකද...... උඹනේ ලෆඩ නකොනශොමශරි නකනරනලළ නම්......" 

"එයළ කර නද්ලල් එයළට.... එයළ අපි ගෆන හිතුලළ නම් අම්මල ඩිනලෝවහ කරයිද......" 

"උනේ අම්මළ තමයි ඔක්නකොම විව උනේ ඔළුලට දළන්නන්...." 

"ඇති අම්මළ.... නක්ර අයියළ දෆන් ඕක නලත්තන්න..." ඔවුන් අවෂට ඳෆමිණි අමන්දි ඳෆලසීය. 
"නලළ තිනයන නද්ලල් මදිලටද ඔය නදන්නත් ක ගශගන්නන්....." 
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හි උන් අසුනින් නෆගිටගත් නක්ර නව්ගනයන් නිලසින් පිටතට ගියළය. ලවන්ති නදව බළ 

සුසුමක් නශල අමන්දිද ඔහු ඳසුඳව නිලසින් පිටතට දිල ගියළය. 

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

“Falling from cloud nine…. …...♪.....  

Crashing from the high  

I'm letting go tonight  

Yeah I'm Falling from cloud 9 ….…. 

……....♪..... I'm wide awake  

Not losing any sleep …..” 

ගෆඹුරු නින්නද් ඳසු ව නනතුමි අලදි වනේ ඇනේ ජංගම දුරකතනය නළද ව ශඬිනි. 

"නශනෝ......" ඇමතුම බළගත් නනතුමි නිදිබර ශඬින් ඳෆලසුලළ ය. 

"නිදළනගනද හිටිනේ....." අනනක් ඳසින් ඇසුනු තරමක් හුරු පුරුදු පිරිමි කටශඬ නිවළ 
ඇනේ නිදිමත තරමක් දුරට නෆති විනි. 

"ඇයි... මං බකමනණක් කියළ හිතුලද නම් රෑට අලදි නලළ ඉන්න....." 

"න.... බකමණියක්....." සිනළසුණු ඔහු ඳෆලසීය. 

"කවුද ඔයළ.....?" 

"පුළුලන්නම් නශොයළගන්න....." 

"දෆන් නලළල කීයද...?" 

"නදොෂශළ ඳහු නලළ මන් හිතන්නන්....." 

"ම්.........බෆට් මන් ද...?" ඔහු නෆලත සිනළසුනන් ය. 

"න බබළ... ඔයළ නිවළ නින්ද නෆති උන නකනනක්........" 
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නනතුමි යටි නතො වඳළ ගත්නත් ශදලතට දෆනුනු නුහුරු ශෆඟීම නිවළය. ඔහුනේ ලදන් 
ඇය තුෂ ඇති කනල් මින් නඳර නනොවිඳි ආවහලළදයකි. කුමක් කිල යුතුදෆයි ඇය මද 
නලළලක් කල්ඳනළ කළය. 

"නමොකද චෆටර් නබොක් එක ක්නෝවහ ද....?" ඇනේ ක්ණික නිශඬතළලය නිවළ ඔහු 
විමසීය. 

"න.... නමොකද මං නිවළ නින්ද යන්නෆත්නත් කියළ කල්ඳනළ කනර්... ඇයි.... මන් රෑට 
නගොරලන වද්නද් ලත් ඔයළට ඇනශනලද....." 

"නම්කයි බබළ.... මනේ ශළර්ට් බීට් එක නිවළමයි මට නිදළගන්න බෆරි.... ඒනක් වද්නද් 
පිටට ඇනශනලනන්..... ඒත්.... ඔයළ තමළ ඒකට ලගකියන්න ඕනන්..... නමොකද, ඔයළල 
දෆක්ක නලළනව් ඉළ තමළ එනශම නලන්නන්......." 

"මළල දෆක්ක නලළනව් ඉළ....." 

"ම්..... ඔයළ අද නගොඩක් වහවනයි බබළ........." නනතුමි කිසිලක් නනොඳෆලසීය. "මුලින් ම 
දෆක්ක දලනවේ ම හිතුනළ ඔයළනේ නමොනළශරි වහනඳල් එකක් තිනයනලළ කියළ.... ඒත් ඒ 
නමොකක්ද කියළ නත්රුනණ් ටිකක් නල්ට් නලළ...." 

"කව්ද ඔයළ...? මං හිතන්නන් ව්නරෝන්ේ නම්බ'....." 

"න... නම් තරම් කල් ව්නරෝන්ේ නම්බ' එක තමළ ඩයල් නලළ තිබුනණ්.... ඒත් අද 
ශරිම නම්බ' එක තමළ ඩයල් කනර්....." 

"ඔයළට පිවහසුද...? කව්ද කතළ කරන්නන් කියන්න...." 

"ඔයළ ගෆන හිතම මයින්ඩ් අවුට් උන නකනනක්......" 

"කව්ද කියන්න.... නෆත්නම් මම නසෝන් එක තියනලළ....." 

"පුළුලන්ද....?" 
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"ඇයි බෆරි........" 

"එනශනම් තියන්න......." නනතුමි දුරකතන ඇමතුම විවන්ධි කළ ය. 

නකොට්ටය තුෂ මුහුණ ඔබළගත් නනතුමි නිදන්නට උත්වශළ කෂළය. එනශත් ඇයත් 
නනොදෆනුලත්ල ම ඇනේ සිත ඔහුනගන් ඇමතුමක් බළනඳොනරොත්තු ව නශයින්, ඇය නලත 
නින් ගළ නනොවීය. ඇය ඇ මත ඒ නම් අත නඳරනමින් නබොනශෝ නව්ළලක් 
නිදිලර්ජිතල සිටියද නෆලත ඔහුනගන් ඇමතුමක් නනොෆබිණි. එම කටශඬ හිමි කළටදෆයි 
ඇය නබොනශෝ නලළලක් කල්ඳනළ කළ ය. එනශත් ඇනේ නමොෂය බළ නදන පිළිතුර 
බළරගෆනීමට තරම් ඇනේ සිත තුෂ ක්තියක් නනොවීය. 

“Falling from cloud nine…. …...♪.....  

Crashing from the high  

I'm letting go tonight  

Yeah I'm….….” 

නෆලත ලරක් ඔහුනගන් ඇමතුමක් ඳෆමිණිනේ ඇය යන්තමින් නින්දට ලෆටුණු ඳසුලය. එක ලර 

ඇමතුම බළ නනොගත් ඇය මද නව්ළලක් දුරකතන තිරය නදව බළ සිටියළ ය. 

"නින්ද යන්නෆද්ද....?" ඇය ඇමතුම බළ ගත් ඳසු ඔහු විමසීය. 

"ඔයළ මළල ආනේ ඇශෆනරව්ලළ...." 

"නබොරු......" 

"ඇයි නබොරු කිව්ලම ඔයළ මට වහවීට්වහ නදනලද ආ....." 

"නබොරු කිව්ලම නම් නමොනලත් නදන්නන් න.... ඇත්ත කියන්න.... එතනකොට වහවීට්වහ නොප් 

එකක්ම අරන් නදන්නම්...." 

"ඇත්ත තමළ කිව්නව්....." 

"නබොරු.... මං ගෆන හිත හිත අලදිනයන් හිටිනේ.... ඒක නන්ද ඇත්ත...." 
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"ඇයි... මට පිවහසුද...." 

"ටිකක්...... මට ලනේ....." 

"ඔයළට ටිකක් නනනම්.... නශොටම පිවහසු....." 

"ඔයළ නිවළ...." නනතුමි මද නලළලක් නිශඬල සිටියළ ය. 

"කවුද කියන්න....." 

"ඔයළ දන්නලළ කව්ද කියළ...." 

"මං නකොනශොමද දන්නන්....?" 

"මං දන්නලළ ඔයළ දන්නලළ කියළ...." 

"න... ඔයළ කියන්න කව්ද කියළ......" 

"නෆත්නම් නකෝල් එක කට් කරනලද....?" 

"ෂුල'....." 

"ඇයි.... අලදිනයන් ඉන්න ඒ තරම් කෆමතිද.....?" 

"මට නශොට නින්ද යනලළ......." 

"ඕනක්... එනශන්ම් වහලීප් නලල් බබළ.... මං ආනේ නශට නකෝල් එකක් ගන්නම්...." 

"එඳළ..." 

"ඒත් ඔයළ බන් ඉන්නලනන්...." 

"අනන් න........." 

"ම්........... ඔයළ බන් ඉදියි......" 

"න......" 
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"නශට ගන්නම්.... දෆන් නිදළගන්න.... ගුඩ් නයිට් බබළ....." 

"ගුඩ් නයිට්....." ඇමතුම විවන්ධි කෂ නනතුමී, නෆලත නින්ද ඇය නලත ඳෆමිනණන නතක් 

නබොනශෝ නලළලක් ඉය' නසෝනය ආධළරනයන් දුරකතනනයන් ගීත හරලනය කළය. 

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


