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ර දිනට ලඩළ ප්රළණලත් බලක් රනින්ඳුනේ මුහුනේ විය. හුවහම ගෆනීනම් 
අඳශසුතළලක් නනොව නශයින් කෘතීම හලවන උඳකරණද ඇනගන් ඉලත් කර 

තිබිණි. තරමක්, සුපුරුදු රන්ඳෆශෆයට ශෆරී තිබ ඇනේ මුහුණ නදව නයනශන් බළ සිටිනේ 
මද සිනළලක් නදනතොනේ රලළනගනය. නින්නේ සිටි ඇයල අලදි නනොකෂ ඔහු, ඇය අවළින් 
ලළඩි වී ඇය නදව බළ සිටිනේ ය. කිහිඳලරක් ම ඇනේ මුහුණ වහඳර් කිරීමට ඔහුට 
සිතුනත් ඇය පිබිනේ යෆයි බිය ව ඔහු එම ආළල සිත තුෂ ම තිනබන්නට ශෆරිනේ ය. 

“…. … Girl I got you so high 

And I know you like….. 

…..So come on push it on me 

If it feels alright 

Put it, drop it low and break it off. ….... 

No, she doesn't mind….. 

Aight, she doesn't mind....” 

එනශත් නයනශන්නේ නිශඬතළලය නිහඳ වනේ ඔහුනේ ජංගම දුරකථනය නළද ව බෆවිනි. 
ඇමතුම රසුන්නගනි. රනින්ඳුනේ අඩක් ශෆරි දවහ නදව බෆල ඔහු ඇමතුම බළගත්නත් ය. 

"නකොනශද උඹ ඉන්නන්... මං නම් උඹනේ නගදර....." දුරකතනය තුළින් ගළ ආ 
රසුන්නේ ශඬ රනින්ඳුට ඇසුනන් නෆත. 

"නශොවහපිට්ේ එනක්..." 

"නලන නකොනශේලත් චුත නලන්නන් නෆතුල නගදර ම ලනරන්.... උඹයි අම්මළ සන් නක්ක් 
ශදළ... උඹයි නගදර ඉන්න අර නඳනර්ත නකේ උනේ ටිකත් එක්ක කන්න 
ශදන්නන්...." 

"ම්....." නයනශන් මද සිනශලකින් යුතුල ඇමතුම විවන්ධි කනෂේ ය. 

එනශත් රනින්ඳුනේ මුහුනේ වනේ අඳුරකි. 

නඳ 
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"අම.න්...දි... අක්...ක ද....?" ඇය මෆවුණු මුහුණින් යුතුල විමසුනේ කෆඩුනු ශඬිනි. 
තලමත් වම්පූර්ණ සුලයක් නනොව බෆවින් ඇයට කතළ කිරීම අඳශසුය. ඇනේ ඳෆනනයන් 
නයනශන්නේ මුහුණ ද අඳුරු විය. දවහ මදක් ශකුළුලළ ඇය නදව බෆල ඔහු, රසුන්නගන් 
ෆබුණු ඇමතුමට අදළ ජංගම දුරකතන මතකය එහි තිරය මතට නගන ඇයට නඳන්වීය. 

"රසුන්නගන්....." 

"නවො...රි..." 

"ඇයි අමන්දි....." 

"න.... නි..ක...න්.. හි...තු..නළ.." නයනශන්නේ දනවේ වනේ ඇයල විහලළව නනොකරන 
බෆේමකි. 

"ඇ..ත්...ත..ම..යි..." ඇය නෆලත ඳෆලසීය. 

"නමොකක්ද ප්රහනන්.....?" මෘදු බෆේමක් ඇය නලත නශළු නයනශන් විමසීය. ඇය 
ප්රහනයක් නනොමෆති බල ඳෆලසීමට හිව මදක් නදඳවට ලෆනුලළ ය. එනශත් නයනශන්ට, 

සිදුල ඇති නේ ලටශළ ගෆනීමට ඇනේ නබො ව නදනනත  ප්රමළණලත් විය. 

රසුන්, අමන්දි වමඟ දුරකතනනයන් කතළ කරනු රනින්ඳූ අවළ සිටින්නට ඇත. ඳෆලසිය 
යුත්නත් කුමක්දෆයි සිතළ ගත නනොශෆකි ව නයනශන් ඇනේ දව නදව මද නලළලක් බළ 
සිටිනේ ය. සිත තුෂ නගොඩගෆසුණු තද නේදනළල වෆඟවීමට උත්වශළ කෂ නශයින් ඔහුනේ 
දනවේ වනේ රළු නඳණුමකි. 

ඔහුට ඔහු පිළිබ ම ඇති වනේ තරශකි. නක්රට, රසුන්නේ දුරකතන අංකය බළ දීම 
පිළිබ සිය දවහ ලරක් ඔහුනේ සිත ඳසුතෆවිනි. නරෝශේ ඇක් මත ඇය නමනව දුක් 
විදීමට එකම නශේතුල ඔහු බල නකනව සිතන්නද....! ඇය නදව තලත් බළ සිටීම සිත 
තුෂ ක්තියක් නනොව බෆවින් නයනශන් හුනවහනනන් නෆගිට්නට් එතනින් පිටල යමටය. 
එනශත් ඇනේ දුබ අනත් ඳශව ඔහුනේ අතට දෆණුනු නශයින් ඔහු නෆලතිනි. 
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"ය..න්..න...... එ..ඳළ.... මං... කි....ය...න්...නම්.." නයනශන් පිටල යමට වෆරනවන්නන් ඇය 
වමඟ තරහින් බල සිත රනින්ඳූ අවරණ දසින් ඔහු නදව බළ ඳෆලසීය. "අ..ම..න්..දී... 
අ..ක්...කළ... ඔ..යළ එ..ක්...ක... කතළ.... කර...න...ලළ.... ම..ට... ඇ..හු...නළ... එ..දළ... 
නසෝ..න්... එ..නක..න්..." කතළ කිරීම නිවළ තරමක මශන්සියක් දෆණුනු නශයින්, ඔහුනේ 
අත ඇනේ මුහුණ නලත නගන ගිය ඇය ඇනේ කම්මුක් ඔහුනේ අතට බර කර දව 
පියළ ගත්තළ ය. 

නයනශන්නේ දව නිවෂ දෆඩි බෆේනමන් යුතුල ඇය නලත නයොමු වී තිබුණද, ගළලු නකොටු 
ඳවුනර් ලෆදී කෆඩී බිඳී යන මුහුදු රෂ නමන් ඔහුනේ ශදලතද නේදනළල නිවළ කෆඩී බිඳී 
යමින් තිබිණි. 

"ම...ට... ඔ..යළ... නල..න.. නක..නන..ක්..නේ...... නල....න...ලළ... බ.......න්.... ඉ...න්....න... 
බ......" රනින්ඳූ දවහ පියළනගන ම ඳෆලසීය. "ම...නේ... වි..ත...ර..යි... නන්....ද......?" 

නිදශවහල තිබුණු අනත් ඇඟිලි මෘදුල ඇනේ අනනක් කම්මු දිනේ නගනගිය නයනශන්, ඇය 
නලත ඳශත් වී ඇනේ උරහිව සිඳ ගත්නත් ය. ඇනේ දිගු ඇඟිළි ඔහුනේ නග දිනේ 
නගන ගිය ඇය, ඔහුනේ ලත තලත් ඇයට ෂං කරගත්තළය. ඔහුනේ සුසුම් ල උණුසුම 
ඇනේ නගට දෆනිනි. මුළු ජීවිත කළය පුරළම නමව ඔහු ඟින් සිටීමට ශෆකි නම්..... 
නමනව ඔහුනේ සුසුම් ල උණුසුම විඳිය ශෆකි නම්.... 

"ඔයළනේ ම විතරයි....." ඇනේ නග සිඳගත් නයනශන් නවමින් ඳෆලසීය. 

"ම..ට... ආ...ද...නර...යි..ද.... කි....ය..න්..න...." 

"දෆනනනන් නෆේද....." 

"නමො.....නළ...ද...?" මද සිනශලකින් නදනතො වරවළ ගත් ඇය විමසීය. 

"ආදනරයි කියළ......." ඇනේ නිකට මෘදුල සිඳගත් ඔහු විමසීය. ඔහුනේ සුසුම් ල 
උණුසුම දෆන් දෆනනන්නන් ඇනේ නදනතොට ය. නවනමන් දවහ ශෆරි ඇය, ඇනේ දවහ 
අවළින් ම ව ඔහුනේ දවහ මත නදනනත රැවීය. 
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"දෆ..නන..න..ලළ.... ඇ..වහ... නද...නක..න්..." වෆබෆවින් ම වෆමදළ ඇය නවව ආදරය ඔහුනේ 
නදනනනත් ඇය දුටුලළය. 

"මං ඔයළට ආදනරයි බබළ...... කවුරුලත් කළටලත් නනොකරන තරම්...." ඇනේ දවහ නලත 
තලත් නෆඹුරු ව ඔහු ඳෆලසීය. ඇය ජීවිතය තුෂ ඇස නවොඳුරුම ලදන් නඳෂ තෆන්ඳත් 
කිරීමට, ශදලනතහි ඳතුට නගනයමින් ඇය ඔහු වමඟ දසින් සිනළසිනි. 

ඇනේ නදනතොත් ඔහුනේ නදනතොත් අතර ව තුනී ලළත වහතරය ශරශළ ඔහුනේ 
නදනතොනේ උණුසුම ඇනේ නදනතොට දෆණිනි. 

"ඊ..නේ...." ඇය ඳෆලසීය. 

"ම්..." ඇනේ නදනතොනේ නකොනක් ඔහුනේ නදනතොනන් වහඳර් කෂ ඔහු ඳෆලසීය. ඔහුනේ 
නදනතොනේ සියුම් වහඳර්ය විඳි ඇය, හුවහමක් නශෝ නනොනගන, ඇනේ යටිනතො වඳළනගන 
මද නලළලක් නිශඬල සිටියළ ය. නයනශන්නේ මුලඟ දඟකළර සිනශලක් ඇඳිනි. 

"ඳළ..ළු... නෆ...ති.... නල..න්..න...." එනශත් ඇයට කියමින් සිටි නේ වම්පූර්ණ කර ගෆනීමට 
ඉඩක් නනොෆබිණි. ඇයල තලත් කතළ කරලළ මශන්සි කරවීමට අකමෆති ව ඔහු ඇනේ 
යටි නතො ඔහුනේ නදනතොේ අතර සිර කරගත්නත් ය. ඔහුනේ හිවනකවහ අතරින් යෆව 
අතෆඟිලි ලලින් ඔහුනේ ලත තලත් ඇනේ ලතටම ං කරගත් ඇය, ඇනේ නදනතොට 
ඔහුනේ නදනතොේ අතර අතරමං වීමට ඉඩ ශෆර, දව ඔහුනේ දවහ තුෂ අතරමං කෂළය. 

දිගු නලළලක් ඇයල සිඳ ගෆනීනමන් ඳසු නයනශන් ඇනේ නදනතොනන්, ඔහුනේ නදනතො 
මුදළගත්නත් ය. එනශත් ඔහුනේ නදනතොනේ උණුසුනමන් මිදීමට ඇයට අලෆසි නනොවීය. 
ඔහුනේ නදනතො වමඟම ඇය මදක් ඉශෂ එවවුනළය. 

"ආශහ......" උදරය නඳනදනවේ ඇති ව නේදනළල නිවළ නෆලත ඇනදහි ලෆතිරුණු ඇය යටි 
නතො වඳළනගන දව පියළගත්තළ ය. 

"බබළ... නමොකද.... මං නඩොක්ටට කතළ කරන්නම්....." කබ ව නයනශන් විමසීය. 

"එ...ඳළ...." නයනශන්නේ අතින් අේළගත් ඇය අඳශසුනලන් ඳෆලසීය. ඇනේ මුහුණ 
නේදනළනලන් කළු වී තිබිණි. "මං.... ගළ..ල.. ඉ..න්....න...."  
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"නකොනශද රිනදන්නන්...." ඔහුනේ අත අේළ ගත් ඇය, එය ඇනේ උදරනේ ලම් ඳසින් 
තෆබුලළය. 

"පි..ච්..නෙ..න..ලළ.. ල...නේ...." නේදනළල නිවළ දවට ඉන කඳුළු නදනනත් ලලින් නදඳවට 
ගළ යේදී ඇය ඳෆලසීය. ඇයට නඳොරලළ තිබ සුදු නඳරලනය මතින් නවනමන් ඇනේ 
උදරනේ ලම් ඳව පිරිමදිමින් නයනශන් ඇය නදව අවරණ දසින් බළ සිටිනේ ය. 

"ඇයි බබළ නමනශම නදයක් කරගත්නත්......" 

"ආ...නේ න...." 

"නමෝඩි.........." රනින්ඳූ මද සිනළලක් ඳලළය. 

"ඇයි......?" නයනශන් විමසීය. 

"නු..ල..ර..දී........ ම..ත.ක..ද...." 

"ම්...... ?" 

"ඔ..යළ.. මු...ලි..න්...ම... ම..ට.. කි...ේ....ල... ල...ෙ....නන්......." නයනශන් ඇය නදව බළ 
ආදරනයන් හිනෆහුනන් ය. 

"දෆන් රිනදන එක අඩුද..ආ......" 

"ම්...... ටි....ක....ක්....." 

"අමන්දි එක්ක කතළ කනේ මං නනනම්.... රසුන්......" රනින්ඳූ පුදුමනයන් විවේ ව දසින් 
නයනශන් නදව බළ සිටියළ ය. 

"මං නක්රට දුන්නන් රසුන්නේ නම්බ' එක.........." 

"ඇ...ත්...ත...ම...ද....." 

"ම්....... එයළ එක්ක කතළ කරන්න මට පිවහසුද......" 
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"ඇ....යි.... එයළ නශො...... න....?" 

"ඔයළ නශොදයි කියළ අශගන්න ද ශදන්නන්...?" නයනශන් සිනළසී විමසීය. රනින්ඳූ 
නයනශන්නේ අත නකනිත්තුලළ ය. 

"නලන අය ගෆන හිතන්න ට්රයි කරළට හිනත් ඉන්න නකනළ ඒකට ඉඩ නදන්නන් 
නනන්...." 

"ක..වු..ද.... සෆ..ක..ේ...ටි... එ..නක්..." 

"න..." 

"එ..නශ..න..ම්......" ඇනේ අනත් ඇඟිලි අතරින් ඔහුනේ අනත් ඇඟිලි යෆව නයනශන්, ඇනේ 
දවහ නදව බළනගන ම ඇනේ ලතට නෆඹුරු විය. 

"මනේ ඇවහ නදක ඇතුනේ නප්න නකනළ.... එයළ තමළ හිත ඇතුනත් ඉන්නන්....." 
රනින්ඳූ ඔහුනේ දිදුන දව තුළින් නඳනනන ඇනේ කුඩළ පිළිබිඹු නදව බෆලීය. 

ඔහුනේ අතින්, ඇනේ අත මුදළගත් ඇය ඔහුනේ මුහුණ වහඳර් කනර් දසින් ඔහු වමඟ 
සිනළනවමිනි. 

"ම..ට... නශො...... උ..නළ...ම... අ...ම්...මි..ල... බ......න්...න.... යමු... නශො.....ද..." 

"යමු...." 

"ම...ම... ඔ...යළ...ට... නගො..ඩළ...ක්... ආ....ද...නර්.... නය...නශ...න් අ...යි...යළ......" 
රනින්ඳුනේ හිව මෘදුල අත ග නයනශන් ඇනේ න සිඳගත්නත්ය. 

"මං දෆන් යන්නද බබළ....." මද නලළලක් සිනළනවන ඇනේ දව නදව බළ සිටි ඔහු 
විමසීය. "ඳෆයකටත් ලෆඩියි මං ඇවිත්......" 

"ආ...නේ... බ...ඩ... රි...නද...න....ලළ.... අ...නන්...." 

"ඔයළනේ නගදර නකනනක් ආනලොත් ප්රහනනන්...."  
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"අ..නි..ත්... අ...ය... උ...නේ.... ඇ...වි...ත්... ගි....යළ..... ත...ල.. ටි...ක...ක්..... 
ඉ...න්...න...නකෝ....." 

"ඇත්තට ම තළම බඩ රිනදනලද..... නඩොක්ට'ට කියමු ද......" 

"න... චු..ට්...ට..යි..... ම්........ කි..වහ එ..ක...ක්... දු...න්....න... න...ම්... ශ...රි...ය...යි......" 

"ෂුල'ද.....?" නයනශන් දඟකළරල සිනළලකින් යුතුල විමසීය. 

"ම්......." 

"එකක් ඇතිද.....?" කිසිලක් නනොඳෆලස රනින්ඳූ ඇනේ සිනළනවන දව නලනතකට නයොමු 
කෂළය. 

"බඩට ද....?" ඇය තරමක් ෆජ්ජ ව බල දෆනගත් නයනශන් විමසීය 

"ම්......" නෆලත ඔහු නදව සිනළසී බෆල ඇය ඳෆලසීය. නයනශන් වමඟ සිටින විට ඇනේ 
සිතට දෆනනන වෆශෆේලුල ඇයට ම පුදුමයකි. එය දිගු කළයක් ඔහු ඇසුරු කිරීනමන් 
ද හුරු බලක් නමනි. 

නයනශන්නේ සිත ඇය නකනර් තදින් බෆඳුනන් ද නලන කිසිඳූ යුලතියකින් ඔහු නනොවිඳි 
වමීඳ බලක් ඇය දුටු මුේ දිනනේ ම ඇනේ දනවන් ඔහු විඳි නිවළය. ඇනේ ආදරය 
ේයළජ වෆරසිලි ශළ අංකළර ලලින් නතොර ව ආදරයකි. ලර්ණ මුසු නනොව, පිරිසිද දිය 
බික ව ඳෆශෆදිලි, පිවිතුරු බල ඇනේ ආදරය තුෂ ඔහු දුටුනේ ය. 

ඇනේ බනේ ලම් ඳසින් ඇයට නඳරලළ තිබ නඳරලනය මදක් ශෆකිල ඔහු, ඳශත් වී මෘදු 
කිරිගරුඬ තයක් බඳූ ඇනේ බ සිඳගත්නත් ය. 

ඉනඩෝරනයන් වියළී ඉරිතෆළුණු විේ, අනනෝර අක්ලෆවහවකින් පිරී ඉතිනරන්නන් ප්රීතිනයනි. 
එනවට ම රනින්ඳුනේ නිේ වික් බඳූ දව, නයනශන්නේ ආදරය නිවළ වතුටු කඳුළින් 
පිරුණළ ය. ඇනේ ඳළලුල ගිය ජීවිතයට එක්ලර නමතරම් ආදරයක් ෆබීම ඇනේ සිතට 
දරළගත නනොශෆකි ය. 
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නෆලත ඇනේ නඳොරලනය වෆකස ඔහු ඇනේ කඳුළින් දිලිනවන දව නදව මද නලළලක් 
බළසිටිනේ ය. ඒ දනවේ ව කඳුළු නමනොල ඔහු දකින්නට අකමෆතිම දසුන් ලලින් එකකි. 

"මළ..ල... දළ..ළ... ය...න්...නන...ඳළ... ක..ල...දළ...ල..ත්...ම.... ආ..නේ... සු..දු... අ..යි..යළ....." 
ඇය බිඳුණු ශඬින් ඳෆලසීය. 

"ඇයි අඬන්නන්......" 

"ව..තු...ට...ට...." 

"එනශනම් හිනළනලන්න....." නනොශෆකියයි ඳෆලසීමට හිව මදක් නදඳවට ලෆන ඇය, සුන්දර 
සිනශලකින් නදනතො වරවගත්තළ ය. 

"මනේ හිනතන් ඔයළල අයින් කරන්න ඔයළටලත් බ...." ඇනේ දව නදව ඍජුල නයොමු 
කෂ බෆේනමන් යුතුල නයනශන් ඳෆලසීය. නයනශන්නේ අත තදින් අේළගත් රනින්ඳූ, 

ආදරය උතුරළ යන දසින් ඔහු නදව බෆලීය. ඇනේ ජීවිතනේ ඇයට ව ලටිනළම ලත්කම 
දෆන් ඔහුය. 

"මං යන්නම් බබළ....... නගොඩක් නලළ හිටියනන්....." ඇනේ දව නදව මද නලළලක් බළ සිටි 

නයනශන් ඳෆලසීය. 

"නශ...ට..ත්... එ..න...ල..ද...?" 

"ම්...... එන්නම්....." 

"ම්....ඳ..රි..වහ...ව..මි... ය...න්....න... නශො.....ද....." ඇනේ කම්මුක් සිඳගත් ඔහු ඇය 
අවළින් පිටල ගිනේ නෆලත ඳෆමිනණන නතක් ඇයනේ ඳළළුලට මතකයන් රැවක් ඉතිරි 
කරමිනි. 

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

"නබොරු.....?" විමතිනයන් විවේ ව දනවන් නයනශන් නදව බළනගන රසුන් ඳෆලසීය. 

"එනශනම් නකෝේ කරළ ඇත්ත අරකිනගන් අශගනින්....." නයනශන් ඳෆලසීය. 
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"රන්ඳූ නංගි ඉන්න තෆනද කතළ කනර් කියළ....?" 

"න...." 

"එනශනම්..?" 

"එයළ කතළ කරන තෆන රනින්ඳූ හිටියද කියළ...." 

"මළර අප්වට් එකනන් මෙං.... කවුද හිතුනේ ඔනශොම නදයක් නලයි කියළ....." 

"මනේ ලෆරැේද......" 

"උඹ කිේලද උඹ නනනම් කතළ කනර් කියළ...." 

"කිේලළ.... ආනේ නකෝේ කරළද...?" 

"මං ගන්නත් කලින් ඒකි ම ආනේ ගත්තළ...." 

"ම්...." 

"මං කිේලළ මං නයනශන්නේ යළළුනලක්.... සෆකේටි එනක්.... නවොරි කලින් නබොරු කිේලට 
කියළ..." 

"ඉතින්..." 

"මං නසේවහ බුක් එනක් ඔයළනග නසොනටෝ එකක් දෆකළ තිනයනලළ... ඔයළ මළර වහවනයි 
බබළ කිේලම නේප් උනළ...." 

"කළට ද මළර වහවනයි කිේනේ....." අලිගෆට නප්ර වීදුරු නදකක් රැනගන ඔවුන් අවෂට 
ඳෆමිණි නනතුමි රසුන්නගන් විමසීය. 

"ඔයළට ඇනරන්න නලන කළටද ඳෆටිනයෝ....." 

"කිේනේ නෆත්නම් නදන්නන් න ශරිද...." එක් වීදුරුලක් නයනශන්ට නදමින් ඇය ඳෆලසුනේ 
අලිගෆට නප්ර රසුන්නේ ප්රියත ඳළනයන්නගන් එකක් බල ඇය දත් නිවළ ය. 
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"ඔයළනේ නොකු නනට ශනෝ......." 

"අනඳෝ එයළට ලඩළ මනේ නනළ නගොඩක් වහවනයි...." ඉතිරි අලිගෆට නප්ර වීදුරුල 
රසුන්ට නදමින් ඇය ඳෆලසීය. 

"රන්ඳුට නශොයිද අයියළ...." 

"මළවහක් එක අයින් කරළ...." 

"අම්මයි මමයි ශලව යනලළ..... ඔයළ එක්ක කතළ කළද...." 

"ම්....." 

"නමොනළද කිේනේ......" 

"ඒ නමොනළටද ඔයළට... ේ කරන ශෆටි ප්රැක්ටිවහ නලන්නද......" රසුන් විමසීය. 

"ඒලළ නනනම් ශනෝ.... නලන නමොනළද කිේනේ කියළ ඇහුනේ....." 

"ඔයළ කලද ශරි නකොේළ එක්කත් ඕඳ දඳ කතළ කරන්න ද හිතන් ඉන්නන්....." රසුන් 
ඳෆලසුනේ නනතුමිනේ තරශළ ඇවිවහසීමට ය. 

ඔවුන් නදනදනළනේ වංලළදයට වශභළගී නනොව නයනශන් ගතින් ඔවුන් අවෂ සිටියද සිතින් 
සිටිනේ ඇය අවෂය. දින ගනනකට ඳසු ඔහුනේ සිත සුෂනේ ඳළනලන ලරළ මක් නමන් 
වෆශෆේලු වී ඇත. නමලෆනි වෆශෆේලුලක්, සුන්දරත්ලයක් ඇනේ ආදරය විසින්, ජීවිතයට එක් 
කරනු ඇතෆයි ඔහු කිසිවිනටකත් නනොසිතුනේ ය. පියවි නොනේදී කිසි විනටක ඔහු අත් 
වි නනොමෆති සුන්දරත්ලයක්, නබො බලක්, පියවි නොනේ ඇතෆයි ඔහු කිසි විනටකත් 
විහලළව නනොකෂ ඳරිපූර්ණ වතුටක්, ඳළනලන ශෆඟීමක්, ලර්ණලත් නෝකයක් ඇය ඔහුනේ 
ශදලත තුෂ මලළ තිබිණි. 

ඇනේ මෘදු නදනතොේ ල එතරම් මත්බලක් ඇතෆයි ඔහු නනොසිතුනේ ය. මුළු නොලම 
අමතක කරවීමට තරම් මත් බලක් ඇනේ දවහ තුෂ ඇතෆයි ඔහු නනොසිතුනේ ය. එනශත් 
ඇනේ නදනතොේ අතර නගව සුළු කළය තුෂ මුළු නොලම ඇය ඳමණක්යෆයි ඔහුට 
සිතිනි. ඔහුල මත් කෂ ශෆකි එම මළයළල ඇත්නත් ඇනේ දව තුෂ ඳමණි. ඒ ශෆඟීම 
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විඳිය ශෆක්නක් ඇනගන් ම ඳමණි. ඒ මත් බල නනොමෆතිල, ජීවිතය තලත් ජීලත් කරවිය 
නනොශෆකි තරමට ම දෆන් ඔහුනේ සිත එයට ඇබ්බෆහි වී ඇත. එය විවහතර කෂ නනොශෆකි 
ශෆඟිමකි. විවහතර කිරීනමන් සිදුලන්නන් විකෘති කිරීමක් ඳමණි. 

ඇය වමඟ නගලන වම නමොනශොතක් ම නකතරම් සුන්දර ද..... ඇනේ ආදරය.... ඒ නිවළ 
සිතට දෆනනන ශෆඟීම..... මිනිවහ ඇවක ඳශවක් නනොවිඳි දිය උේඳතකින් උතුරන රිදීලන් 
ජය නමන් පිරිසිදුය. ඒ දිය උේඳත අවෂ වරු නඳොනෂොනලන් උඩට මතු ව ඳේක් 
නමන් නෆවුම්ය. 

"මනමළ මශත්තයළ නමොකද තනිනයන් හිනළනලන්නන්....." රසුන්, නයනශන්නේ සිහින 
නෝකය බි දමමින්, ඔහුනේ පිටට තට්ටුලක් දමළ විමසීය. 

"අපිටත් කිේලනම් අපිත් හිනළනලනලනන්..... නෆේද රසුන් අයියළ......" නයනශන් අත ව 
හිවහ වීදුරුල ගනිමින් නනතුමී ඳෆලසීය. 

"උඹට එනශනම් දලේ හීන බන තරමට ම නකේල හිතට ලෆදිළ.... නශොදයි, 

නශොදයි..... මං නං හිතුනේ න මට කලදළලත් නකේනක්ට ඔය තරම් හිත යයි 
කියළ..... ඉවහවර ක්ළවහ යන කළනේ ඳට්ට වහවන නකේනක් ආලළ මළත් එක්ක නේප් 
නලන්න...." 

"නබොරු....." නනතුමී සිනළසී ඳෆලසීය. 

"ඳනින්නන් නෆතුල ඉන්නලනකෝ... ඒකි මළත් එක්ක දෆක්ක තෆන හිනළ නලනලළ....මළත් 
ඉතින් ආනේ නමොකද... තන්ක් යූ නදවියනන් කියළ නෆති දතුත් දළළ හිනළ නලනලළ... 
දලවක් ඟට ඇවිත් මනගන් නසෝන් නම්බ' එක ඉේලුලළ..... ම ඉන්න තෆනමයි ඒකිනගන් 
මට සහරවහට් මෆනවේජ් එක ආනේ... මං ඉතින් මුනගනුත් අයිඩියළ එකක් අරනගන ෆුේ 
නරොමන්ටික් රිසහයි එකක් යලනලළ කියළ හිතළනගන ඕඳන් කරළ බෆලුලළ... පුදපු 
ගමන් කළපි යකළ කිේලළු.... ඒකි මුනේ නසෝන් නම්බ' එක ඉේළ මෆනවේජ් එකක් දළළ 
තිනයන්නන්... මුනගන් ඇහුලම යලන්නද කියළ, දීඳන් මං යලන්න කියළ නසෝන් එක 
ඉේ ගත්තළ.... බෆලින්නම් යලළ තිනයන්නන් නමනශේ ඕ.අයි.සී. නේ නමොබයිේ නම්බ' 
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එක.... මට බෆරි නම් මට ශරි ටකේ කරළ නදන්න තිබුනනන්...ඊට ඳවහනවේ ඒකි එලළ 
තිබුණළ ලුණු ඇඹුේ මදිලට නගොරකත් දළළ මෆනවේජ් එකක්.. නිකන් මනේ කනට ගෆහුලළ 
ලනේ...." 

"ඒකි එක්ක යළළු උනළනම් උඹට නවෝවනේ අයියනගන් දලෆේද ඉේගන්න තිබුනළ...." 
නනතුමිනේ සිනළ ශඬ මෆේනදන් නයනශන් ඳෆලසීය. 

"ඒ උනළට ඌ ඒකිල ඇතරියළ....." රසුන් ඳෆලසීය. 

"නදෝණී............ ඔයළනේ නසෝන් එක රිං නලනලළ......" කුසුම්නේ කටශඬ නිලව නදසින් 
ඇසුණු නශයින් නනතුමිනේ සිනශල නෆලතුනි. හිනත් ඇති ව තිගෆවහම රසුන්ටත්, 

නයනශන්ටත් නනොනඳන්ව නනතුමී රසුන්නේ අතින් ඉතිරි හිවහ වීදුරුලද නගන නිලව නදවට 
පිය මෆන්නළය.  

වීදුරු නදක කුසුම් අතට දුන් නනතුමි කළමරයට නගොවහ ජංගම දුරකතනය අතට ගත්තළ 
ය. ඇමතුම ඔහු නගනි. වළයට එබී බෆල ඇය කුසුම් වළනේ නනොවු බෆවින්, නෆලත 
කළමරයට නගොවහ ඇමතුම බළගත්තළ ය. 

"නකොනශද බබළ හිටිනේ....? නකෝේ කීයක් ගත්තද.....?" ඔහුනේ කටශඬ අනනක් ඳසින් 
ඇසිනි. 

"ඇයි ඉතින් ගත්නත්.... මං ගන්න කිේලද.....?" නනතුමි කටකළර නව ඳෆලසීය. 

"න.... මට පිවහසුනන්... ඒකයි ගත්නත්....." ඔහු සිනළසී ඳෆලසීය. නනතුමි කිසිලක් 
නනොඳලවළ ඇය ඉදිරිනේ ව බිත්තියට ඇද කෂළය. " ඇයි ඉතින් නබොරුලට තරශළ 
ගන්නන්......?" 

"නබොරුලට...? කේද නබොරුලට තරශළ ගත්නත්..... ඇත්තට තරශළ ගත්නත්....." 

"ඇත්තටම තරශළ ගිය අයනගන් තරශළ ගියළද කියළ ඇහුලම න කියනන් කියන්නන්.... 
ඒ කියන්නන් ඔයළට නබොරුලට තරශ ගිහින් තිනයන්නන්....." 

"කියන්නනකෝ කවුද කියළ....." 



   නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"තළම හිතළගන්න බෆරි උනළද....?" 

"ම්..... ඔේනන්....." 

"අද රෑට කියන්නම්.... කිේලම කතළ නනොකර ඉන්න බ ශරිද....." 

"ඉතින් දෆන් කියන්න...." 

"රෑට ම කියන්නම්.... තල කේඳනළ කරළ බන්න....." 

"කියන්නනකෝ......" 

"ඒක දෆනගත්තම ඔයළ කතළ නනොකර ඉඳියි කියළ බයයි.... නම් දලවහ ල මනේ හිත 
ටිකක් අප්වට්.... නම් ලනේ ඔයළ එක්ක කතළ කළම ටිකක් ශරි යනලළ...." 

"ම්..... එනශනම් රෑට කියනලළ නන්ද...." 

"ෂුල' එකට..... මං දෆන් තියන්නම් බබළ...... නඳොඩි ලෆඩ ලගයක් තිනයනලළ.... රෑට කතළ 
කරන්නම්...." 

"ම්...." 

"ඕනක්.... එනශනම් ඳරිවහවමින් ඉන්න මනේ සිතුමි බබළ...." 

"නක්ර අයියළ....." නනතුමි කතළ කරන්නන් නක්ර බල මුලින් ම සිතුලද ඒ බල ඇයට 
එතරම් විහලළවයක් නනොවීය. 

"අයිනයෝ...... නළගත්තළ......." නනතුමි කිසිලක් නනොඳෆලසීය. 

"අයිනයෝ බබළ තරශද...... කතළ කරන්නනකෝ......." 

කිසිලක් නනොඳෆලස නනතුමි ඇමතුම විවන්ධි කර, දුරකතනය ද ක්රියළ විරහිත කළය. 
කුමක් කෂ යුතුදෆයි සිතළගත නනොශෆකි ව ඇය ඇනේ ලෆතිරුනළය. 

******************************************************************************* 
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"නදෝණී...... අයියට නකෝේ එකක් දීළ අශන්න අද එන්නෆේද කියළ........" රඳලළහිනිය 
නරඹමින් සිටි නනතුමි අවෂට ඳෆමිණි කුසුම් ඳෆලසීය. 

"අනන් එයළ එන නලළලක එයි.... රසුන් අයියයි නගදර ඇත්නත්....." 

"අමළරු ලෆඩක් කිේලද.... නම්නගොේනොන්නේ ඔක්නකොම ලෆඩ අපි කරළ නදන්න ඕනන්... 
අපි නඳොඩි ලෆඩක් කිේලත් ශරිම අමළරුයි......." 

"නමොකක්ද අම්මළ......" නනතුමි හි උන් තෆනින් නෆගිට කළමරයට ගියළ ය. දුරකතනය 
අතට ගත් ඇය නමනතක් නලළ ක්රියළ විරහිත කර තිබ එය ක්රියළත්මක කර 
නයනශන්ට ඇමතුමක් බළගත්තළ ය. 

"නමොකද...?" අනනක් ඳසින් නයනශන්නේ කටශඬ ඇසිනි. ඒ අතරින් නනොකඩලළ ඇසුනන් 
ඇනේ දුරකතනය නකටි ඳණිවිඩ ෆනබන ශඬය. 

"නගදර එන්නන් නෆේද...." 

"ශදිවහසියක්ද....." 

"න..... අම්මළ අශන්නන්......" 

"තල ටිකකින් එන්නම්......"යෆයි ඳෆලස නයනශන් ඇමතුම විවන්ධි කනෂේ ය. 

"අයියළ තල ටිකකින් එනලල....." කුසුම්ට ඇනවන ඳරිදි නනතුමි ශඬනගළ ඳෆලසීය. 
අනතුරුල ඇනේ ලෆතිරුණු ඇය ෆබුණු නකටි ඳණිවිඩ ඳරීක්ළකර බෆලීය. නක්රනගන් 
ෆබුණු වම්බන් කර නනොශෆකි ව ඇමතුම් ලට අදළල දුරකතන වමළගම විසින් එලන 
ද දෆනුලත් කිරීනම් නකටි ඳණිවිඩ විළ ප්රමළණයක් ශළ ඔහු විසින් එලන ද නකටි 
ඳණිවිඩ කීඳයක් ඒ අතර විය. 

“plz, don’t get angry with me baba.....” 

“ey baba 4n eka off karan inne.... on karanna, plz.....” 

“oya mata baninna... eth ohoma katha nokara inne ey..... mata pissu wage... wedak 

wath karaganna be....”  
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ඔහු එව නකටි ඳණිවිඩ කියලමින් සිටින අතර ඇනේ දුරකතනයට ඔහුනගන් ඇමතුමක් 
ෆබුණි. ඳෂමු ඇමතුම ඇය විවන්ධි කළය. එනශත් නදලන ඇමතුම ඇය බළ ගත්තළ 
ය. 

"ඇයි බබළ නසෝන් එක ඕසහ......?" එනශත් ඔහුට පිළිතුරු නනොදුන් නනතුමි නිශඬල සිටියළ 
ය. "අයිනයෝ ප්ලීවහ බබළ.... කතළ කරන්නනකෝ.... නමොකද නලළ තිනයන්නන්...?" 

"ආනේ මට කතළ කරන්න එඳළ, ප්ලීවහ නක්ර අයියළ....." 

"ඇයි ඒ.......?" 

"නමොනළටද අපි කතළ කරන්නන්....." 

"නශේතුලක් නෆතුල කිසිම ලෆඩක් කරන්නන් නෆේද.....?" 

"න.....! මට ඔයළ එක්ක කතළ කරන්න ඕනන් න...." 

"ඇයි ඒ...? ඒත් මට ඔයළ එක්ක කතළ කරන්න ඕනන්....." 

"ඔයළට නවේම් කරන්න මං නබෝනික්නකක් නනනම්......" සිත තුෂ ඇති ව තරශළ නිවළ 
නනතුමි ඳෆලසීය. නක්ර මද නලළලක් යන නතක් කිසිලක් නනොඳෆලසීය. 

"මං දන්නලළ... ඒත් නම්ක විහිළුලක් නනනම්...." ඳෆලස නක්ර ඇමතුම විවන්ධි කනෂේ ය.  

නනතුමිනේ සිත තුෂ නක්ර පිළිබ වනේ බියකි. ඔහු ඉක්මනින් නක්න්ති යන, 

හිතුලක්කළර, තමුන්ට අලෆසි නේ නකනවේ නශෝ බළගන්නළ නකනනකු බල ඇය දනී. ඔහුට 
ඇත්නත් කඩලවම් නඳනුමකි. එනශත් ඔහුනේ ශෆඩි දෆඩි නඳනුම නනතුමි තුෂ වම විටකම 
ඇති කනෂේ බියකි. ඔහු පිළිබ එතරම් විහලළවයක් ඇනේ සිත තුෂ නනොවීය. හිතුලක්කළර, 

නවේක්කළර තරුණනයකු නව ප්රසිේධ ඔහු ලෆන්නනකු වමඟ කතළ කිරීමට ඳලළ ඇය 
බිය විය. 

නෆලත ඇනේ දුරකතනයට ඔහුනගන් ඇමතුමක් ෆබුනන් ය. මද නලළලක් දුරකතන 
තිරය නදව බළ සිටි ඇය ඇමතුම බළගත්තළ ය. 
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"ඇයි.....?" 

"තරහින්ද.....?" ඔහු විමසීය. 

"න...." 

"ඔයළ මට බයද බබළ...?" 

"ඒ නමොනළටද...." 

"න.... මට එනශම හිතුනළ.... ඒක නන්ද ඇත්ත....." 

"මට ඔයළ එක්ක කතළ කරන්න ඕනන් න...." 

"ඇයි කියන්න මට බය....." 

"ඔයළ මට නමනශම කතළ කරන එක ලෆරදියි.... ඔයළ මනේ යළළුල ල මෆරි කරන්න නන්ද 
ඉන්නන්...." 

"ඒකද ප්රහනන්..... ඉතින් මං එයළට බ කියනලළ....." 

"ඒ නමොනළටද... පිවහසුද...." 

"මං දන්නන් න ඔයළ විහලළව කරයිද කියළ... ඒත් මට සුද ගෆන කිසිම ෆීලින්ේ එකක් 
තිබුනේ න... ඒත් ඔයළ නලනවහ.... සුදනේ නොකුල ලෆඩියි..." 

"එයළ අහිංවකයි...." 

"නලන්නෆති.... මංදළ... මට ඕනන් න එයළ ඉවහවරශළ නවකන්ඩ් නලන්න... එයළනේ ලෆඩ 
මට ඇති නලළ.... නලන නලන නේලේ නලනුනලන් මනේ යිසහ එක නේවහට් කරගන්න 
මට ඕනන් න....." 

"නලන නලන නේලේ.....?" 
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"ඒලළ ලෆඩක් න.... ඕනක්, නමච්ෙරයි මට කියන්න ඕනන්... මං ඩිනරක්ට් ම කියන්නම්... 
මං කෆමතියි ඔයළට.... මටත් නත්නරන්නන් න ඇයි එනශම හිතුනන් කියළ..... ඒත් මං 
ඔයළට කෆමතියි...." 

"කෆමතියි....?" 

"ඔයළල ආහරය කරන්න කෆමතියි...... නම් ලනේ නසෝන් එනකන් කතළ කරමු....." 

"ඈවහ අ' සහනරන්ඩ්.... ෂුල'.... ඒත් රන්ඳුට කියන්න...." 

"සහනරන්ඩ්...? රයිට්.. අවුක් න... ට්රයි කරන්නම් වහනඳේ සහනරන්ඩ් නකනනක් 
නලන්න...." නනතුමි කිසිලක් නනොඳෆලසීය. "ඔයළට මනේ නංගිනේ නසේවහ කට් 
තිනයන්නන්... එදළ ඔයළ නශයළ එක ශළසහනට්ේ දළළ නශොවහපිට්ේ ආල දලනවේ එයළ 
ලනේමයි....." 

"එතනකොට මනේ නශය ඔයළනේ ආච්චිනේ ලනේ... එනශම නන්ද....?" 

"කට නම් ඒ ලනේ තමළ...." සිනළසුණු ඔහු ඳෆලසීය. "ඒක නනනම් නමොකද හිමින් කතළ 
කරන්නන්....." 

"තළත්තළ ඉන්නලළ....." නනතුමි ඳෆලසීය. 

"අයියළ නකෝ....." 

"අයියළ නගදර න....." 

"අනප් අමන්දි ඔයළයි අයියට ඉන්ටනරවහට්....." 

"අයියළ කෆමති න....." 

"ඇයි.... නකේනක් ඉන්නලද......" 

"ඉන්නලළ..... ඔයළට ඇත්තටම නංගි නකනනක් ඉන්නලද..... රන්ඳූ කියළ තිනයන්නන් 
ඔයළනේ මේලි ගෆන විතරයි....." 
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"නංගි ඉන්නන් අම්මළ ගළල... සුද දෆකලත් න.... මේලි ගෆන නමොනළද කියළ 
තිනයන්නන්... මට ලෆඩිය නශොයි කියද...?" 

"න එනශම නනනම්..." 

"එනශම තමයි..... නන්ද...." නක්ර සිනළසී විමසීය. "නමොනළ උනත් මට සුද කරගත්ත 
ලෆනඩ් ගෆන අප්වට්... කවුද දන්නන් එයළ මට ඒ තරම් අකමෆතියි කියළ..... ඒක නනනම් 
බබළ, මං ඔයළට ඳවහනවේ කතළ කරන්නද...." 

"ම්..........." 

"දෆන් තරශළ නනන්......" 

"න....." 

"නඳොඩි බිවහනවහ ලෆඩක්.... ඉක්මනට ඉලරකර ගත්නතොත් නකෝේ එකක් ගන්නම් 
ඕනක්......" 

"මං දෆන් නිදළගන්නලළ....." 

"ඕනක්..... එනශනම් නශට ගන්නම්....." 

"ම්...." 

"ගුඩ් නයිට් බබළ....." 

"ම්.... ගුඩ් නයිට්....." 

නයනශන්නේ නමන්ම දිගු, එනශත් මෘදු බෆේනමන් යුත් දවකට හිමිකම් කියූ නනතුමී, 

දඟකළර, කටකළර රමතියකි. ඇය සියළු නේ ගෆනම වෆශෆේලුනලන් සිතුල ද, නක්ර 
පිළිබ ශෆඟීම නම් ඇනේ සිතට ඇති කනෂේ බරකි. 
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