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සිනලකු ඇනේ හිව පිරිමදිනු සිහිනනයන් නමන් දෆණුන නශයින් රනින්ඳූ නින්නදන් 
පිබිදිනි. දව නනොශෆරි ඇය සිනශලකින් නදනතො වරවළ ගත්නත් ඒ නයනශන් බල 

දත් නිවළය. එනශත් නකනමන් දව විලර කෂ ඇය දුටුනේ නයනශන්නේ දිගෆති මුරණ්ඩු 
දව නලනුලට අහිිංවක කුඩළ දවකි. 

"නේ......... අ..යි...යළ...." පුදුමයට ඳත් ව ඇය ඳෆලසීය. 

"එනශනම් නකල්ට මළල මතකයි තළම....." කුඩළ දරුනලකු නවේ අහිිංවක සිනශලක් ඳ 
ඔහු ඳෆලසීය. අරත්තනපිටිය මශතළ වශ නක්ර ද ඔහුට පිටුඳසින් විය. 

"ක..ල..ද...ද... ආ...නේ......?" 

"ඊනේ රෑ.... තළම නගදර ගිනේ න... නකලින් ම නශොවහපිට්ල් ආනේ......" 

"ඉ..ක්..ම..න..ට.. ය...න්..නන්.. න..නන්...?" 

"මිං ආනේ යන්නන් න සුද..." 

"ඇ..යි... ඒ...?" 

"එඳළ නලනලළ.... ඔයළ, අමන්දි, අයියළ, නගදර අය නෆතුල ඉන්න ගියළ ම පිවහසු ලනේ 
සුද......" 

"අද උනේ ද ද නලෝඩ් දෆම්නම්..... ඳහුගිය දලවහ ටිනක් බන්නලත් එන්න බෆරි උනළ... 
නකොනශද ඉතින් වික්රමනේ ලෆඩ ටිකත් මනේ කර පිටනන්.... වික්රම නම් නෝනක් 
නනනම් ඉන්නන් නම් දලවහ ල.... දට දෆන් ටිකක් නශොදයි නන්ද..... ආනේ ඔය ලනේ 
නමෝඩ තීරණ එනශම ගන්නලළ නනනමයි... ඔය ලනේ නඳොඩි නඳොඩි ේරහන ලට ඔය 
ෂමයි ඔනශොම කරගන්නලනම්, මුළු ිංකළනලම ේරහන කනේ තියන් ඉන්න අපි නකොනශොම 
මෆරන්න ඕනනද.... මිං නක්රටත් ඳෆශෆදිලි කරළ දුන්නළ.... ඔයනේ එක්වම් එක 
ඔක්නකොටම කලින් ඉලර කරළ ඉමු... තල අවුරුේදයිනන්..... ඊට ඳවහනවේ අනිත් නේලල් 
ගෆන කතළ කරගන්න පුළුලන්....." නමනතක් නලළ නිශඬල සිටි අරත්තනපිටිය මශතළ 

කි 
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ඳෆලසීය. රනින්ඳු අනතුරුදළයක තත්ත්ලනයන් මිදී තිබුණු බෆවින් ඇය දෆඩි වත්කළර 
ඒකකනයන්, නරෝශනල් නලනත් කළමරයක් නලත එදින උදවන මළරු කරන දි. 

"ඕලළ ඳවහනවේ කතළ කරමු අේඳච්චී....." නක්ර ඳෆලසීය. 

"ඔේ අේඳච්චී.... තළම සුදට වනීඳනලළලත් නනන්....." රනින්ඳුනේ අඳුරු ව මුහුණ නදව 
බළ කළරුණික සිනළලක් ඳ නේ ඳෆලසීය. අරත්තනපිටිය මශතළ සිටිනේ තම පුතුන් 
නදනදනළ වමඟ ම අමනළඳනයනි. එබෆවින් ඔහු කිසිලක් නනොඳෆලසීය. 

"සුදට නකොනශොමද දෆන්......?" නක්ර ශෆඟිමකි නතොර ශඬකින් විමසීය. 

"නශො......යි...." නක්ර නදව නනොබෆල ඇය ඳෆලසීය. එනශත් ඇනේ සිත තුෂ නක්ර 
පිළිබ තරශක් නනොවීය. නනළුම් ඳතක දිය නනොරදන්නළක් නමන් ඇනේ සිත තුෂද 
එලෆනි ශෆඟීම් නනොරදයි. නයනශන් දෆන් ඇනේ ය. එබෆවින් නක්ර ඳෆලස නේලල් ගෆන 
සිතළ ඳක් නෆත. 

"නමන්න ඔයළනේ නමොබයිල් එක...." නක්ර ඇනේ ජිංගම දුරකතනය ඇනේ ඇ මතින් 
තබමින් ඳෆලසීය. "නඳොඩි නෆන්දත් අද එනලළ කිේලළ ඔයළල බන්න....." 

"නිංගි හිටිනේ ද ගළල නලතින්න අද ඉළ.... වික්රම කෆමති උනන් න... එයළ නුලරින් 
ඔයළනේ රිනල්න් නකනනක් නගන්නනගන... නිංගි අේවට් එනක් ඉන්නන් ඒ නිවළ.. 
නමොනළ උනත් ද, ඔයළල අම්මළ නකනනක් ලනේ බළගත්නත් එයළනන්.... ද කියන්න 
තළත්තට නඳොඩ්ඩක්......" අරත්තනපිටිය මශතළ ඳෆලසීය. 

"මිං කි...ය..න්..න....ම්.... අිං..ක..ල්...." 

"අේඳච්චි නම් නශොවහපිට්ල් එකක්... අපි බන්න ආනේ නනඩක්...." නේ සිනළමුසු 
මුහුණින් ම ඳෆලසීය. නක්රනේ මුලගට සිනශලක් නෆගුනද ඔහු කිසිලක් නනොඳෆලසීය. 

"එනශනම් ද මිං යන්නිං දෆන්... දන්නලනන් ඉතින්... අපිට ලෆඩල ඉලරයක් න..." 
නේ නදව රලළ බෆල අරත්තනපිටිය මශතළ ඳෆලසීය. 



    නිම්නනක  පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"ශළ... අිං...ක..ල්..." 

"නක්ර අපි යමු..." 

"මල්ලි නමොකද කරන්නන්....?" නේ නදවට ශෆරුණු නක්ර විමසීය. 

"මිං ටිකක් සුද ගළල ඉන්නම්.... ඳළළුත් ඇතිනන්...." 

"එනශනම් නඳොඩි නෆන්දළ ආලම එයළ එක්ක එනශේ යන්න...." නක්ර ඳෆලසීය. 

"ඒක නශොදයි.... මිං රෑට එනශේම ඉන්නම්..... අමන්දි එක්ක ශරියට කතළකනේලත් න 
වනශන්න කළනකින්....." 

"මිං ශලවට ලළශනන් එලන්නම්... නගදර එන්න...." නේ නදවලත් නනොබළ ඳෆලස 
අරත්තනපිටිය මශතළ කළමරනයන් පිටල ගිනේ ය. නේ වමඟ මුලගින් සිනළසුණු 
නක්රද අනතුරුල කළමරනයන් ගිනේ ය. 

"අද නගදර ගිහින් ඉන්න නලන්නන් කන් නදක ලශනගන තමයි....." ඔවුන් පිටල ගිය ඳසු 
නේ ඳෆලසීය. 

"ඇ...යි... අිං..ක..ල් කෆ..ම..ති.. නෆේ...ද ආ..ලට....." 

"එනශේ එයළනඳෝට් එකටත් ඇවිත් තමයි නමනශට කිේනේ එනලළ කියළ..... ටිකට් 
එකටලත් වල්ලි එේනේ න... යළළුනලක්නගන් නෝන් එකක් ගත්තළ... දෆන් අයියට කියළ 
ඒක නේේ කරගන්න ඕනන්..." 

"අ..ඳරළනද..නන්.... ඩි..ේරී එ..ක ක..ම්..ේලී..ට් ක..ර....ම.. එන්න ති..බු..ණ..නන්..." 

"මට ඒලළ පුරුදු න සුද..... මිං මුලින් ම අේඳච්චිට කිේලළ යන්න බ කියළ...." නේ 
මුහුණ අඳුරු කරනගන ඳෆලසී ය. 

"ඔ..යළ අ..ක..මෆ..ති නම්... නමොනළ ක..ර..න්නද... අිං..ක..ල්.. යළළු.. නල..යි... අ..ේ..වට් 
නලන්..නනඳළ.. ඉ..ති..න්...." නේ ගෆන දුක සිතුනු රනින්ඳූ ඳෆලසීය. නක්රත් නේත් 
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එක්කුව වනශෝදරයින් බල රනින්ඳුට සිතළගෆනීමටලත් නනොශෆක. රනින්ඳූ සිතින් නක්ර ශළ 
නේ වවළ බෆලීය. නේට ඇත්නත් ළමක, අහිිංවක නඳනුමකි. නක්රට වනේ රළු, 

කඩලවම් නඳනුමකි. නේ කිසිනලකුනේ සිත නනොරිදලන තරම්ය. එනශත් නක්රනේ 
මුරණ්ඩු, ඉක්මන් නක්න්තිකළර ශෆසිරීම නබොනශෝ නදනළනේ සිත් රිදලයි. නේ තරමක් 
ගුේතය. නක්ර සිතට ආ නේ ඍජුල ඳලවන විලෘත පුේගනයකි. 

"ඔයළ නම් පුදුම නකල්නක් සුද.... ඇයි නම් ලනේ නදයක් කරගත්නත් ආ...." ඇනේ 
සිතුවිලි ලට බළධළකරමින් නේ විමසීය. " අඩුගළනන් මට ශරි නකෝල් එකක් දළළ 
කියන්න තිබුණළ ේරහනයක් නම්... අයියටත් අේවට් ඔයළ නම් කරගත්ත ලෆනඩ් නිවළ......" 
කිසිලක් නනොඳෆලස රනින්ඳූ ඔහු නලත අවරණ බෆල්මක් නශලීය. "ශරි, ශරි.... අකමෆතිනම් 
ඒ ගෆන කතළ නනොකර ඉමු.... ඉතින් නමොනළද අලුත් නතොරතුරු...." නේ කතළල 
නෆලතුනේ කළමරයට නශදියන් නදනදනනක් ඳෆමිණි නශයිනි. 

"එවහකියුවහ අවහ ව'ේ...." එක් නශදියක් නේ වමඟ සිනළසී ඳෆලසීය. 

"යඃ' ෂුල'..... මිං නඳොඩ්ඩක් එළිනයන් ඉන්නම් සුද....." ඔවුන් ඳෆමිණිනේ රනින්ඳු ඳවිත්ර 
කිරීමට බල ලටශළ ගත් නේ ඳෆලසීය. 

කළමරනයන් පිටතට ඳෆමිණි නේ ජිංගම දුරකතනය නගන ඉන් ඇමතුමක් 
බළගත්නත්ය. 

"නශනෝ අයියළ....." 

"නමොකද....?" අනනක් ඳසින් ඇසුනන් නක්රනේ කටශඬය. 

"මට නලහිකල් එකක් එලන්න බෆරිද....." 

"ඒ නමොකටද...?" 

"යළළුනලෝ නවට් එක නඳොඩ්ඩක් මීට් නලළ එන්න....." 

"තමුනවේ නිවළ මට අේඳච්චිනගන් බෆනුම් අශන්න බ...." 
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"ඔයළ කියන යළළුනලෝ නනනම්... මිං ගෆන ඔනශොම හිතන්නන් ඔයළ විතරයි.... ඒ ලනේ 
යළළුනලෝ මට න...." 

"ඕලළ කියනලළ නකොණ්නඩ් බෆපු චීනනක්ට......" 

"උන්ට කියළ ලෆඩක් තිනයනලනම් මිං නමනශේ එනලද......" 

"තල ඳෆයකින් විතර නඳොඩි නෆන්දළ එයි... එයත් එක්ක එනශේ යනලළ......" ඳෆලස නක්ර 
ඇමතුම විවන්ධි කනන් නේ නෆලත ඔහුට ඇමතුමක් බළගත්නත් ය. 

"නමොකද ශනෝ ලද නදන්නන්... මිං ලෆඩක...." නක්රනේ අමනළඳයට ඳත් කටශඬ 
දුරකතනය තුළින් ඇසිනි. 

"එනශම කරන්නනඳළ ශනෝ..." 

"කළල මීට් නලන්න යන්නද...?" 

"ඔයළට කිේලට දන්නලද...." 

"ඒක නම් ඇත්ත... තමුනවනේ යළළුනලෝ ගෆන මිං ලත් දන්නන් න තමයි.... ආල ගමන් 
පිවහසු නටන්නන් නෆතුල නඳොඩි නෆන්දයි නගදර යනලළ....." නක්ර නෆලත ඇමතුම 
විවන්ධි කනෂේය. 

නේ නෆලත ඔහුනේ මිතුනරකුනේ දුරකතන අිංකයකට ඇමතුමක් බළ ගත්නත්ය. නමුත් 
ඇමතුම වම්බන්ධ වීමට ේරථම විවන්ධි ක ඔහු කල්ඳනළලට ලෆටිනි. ඔහුනේ කල්ඳනළල 
නොල බි ලෆටුනන් රනින්ඳුනේ නරෝශල් කළමරනේ නදොනරන් පිටතට එබුණු නශදියනේ 
ශඬිනි. 

"මිවහ කිේලළ ව'ේට එන්න කියන්න කියළ....." ඇය සිනළසී නේට ඳෆලසීය. 

"ආශහ ශරි... තන්ක් ය...." සිනළසී ඳෆලස ඔහු නෆලත කළමරය තුෂට ඇතුල් විය. නශදියන් 
විසින් රනින්ඳුට වෆශෆල්ල ගේමක් අන්දලළ තිබුණු අතර ඇය නිදළ සිටි නරෝශල් ඇනේ 
හිව තබන නකොටව තරමක් ආනත කර, ඇය සිටි ඉරියේල නලනවහ කර තිබිණි. අනනක් 
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නශදිය සිටිනේ රනින්ඳුනේ හිව පීරමිනි. රනින්ඳුට වුනේ මදක් කෆරලි ගෆසුණු නවේද ලන් 
දිගු නකවහ කඹකි.  

"නේවහ... මිං ඒක කරන්නද....." රනින්ඳුනේ හිව පීරමින් සිටි නශදියනගන් නේ 
විමසුනේනේ. 

"නකොණ්නඩ් පීරන එකද..." ඇය සිනළසී නේනගන් විමසීය. රනින්ඳූ ද සිනළසී නේ 
නදව බෆලීය. 

"ඔේ, ඔේ.... ඒක තමළ......" 

"කමක් න.... ව'ේට පුළුලන්නම්....!" 

"අයිනයෝ මට පුළුලන්.... සිම්ඳල් ලෆඩක්....." නේට ඉඩ දී රනින්ඳූ අවළින් ඉලත් ව 
නශදිය ඔහු අතට ඳනළල දුන්නළය. 

නේ රනින්ඳූ අවළින් ලළඩිවී ඇනේ නකවහ කෂඹ ඳශෂ සිට නවනමන් පීරන්නට විය. 
ඔවුන් නදනදනළ නදව සිනළසී බෆල නශදියන් නදනදනළ නගන ආ උඳකරණද රැනගන 
කළමරනයන් පිටල ගියශ. 

"ේනයිට්වහ නදකකට දළන්නද සුද...." 

"ම්....! ඔයළට නකොණ්නඩ් නගොතන්න පුළුලන්ද....." 

"සිම්ඳල්නන්....." 

"නක්....ර අ..යි..ය..යි ඔයයි නගො..ඩ..ක් නල..න..වහ....." 

"මිං නශොයි නන්ද අයියට ලඩළ.... අයියළ යකළ නලනලනන්....." රනින්ඳූ සිනළසුනළ ඳමණි. 
කිසිලක් නනොඳෆලසීය. "අයියනේ රල්වහ ලට ඉන්න බ.... මිං දන්නලනන් එයළ ගෆන... 
එයළ අනනත් අයට රල්වහ දෆම්මට එයළ රඩ් න.... එයළනේ සහරී එක එයළ ගන්නලළ... 
නටන්න් ලට කෆමති න...." 

"එ..යළ..ට ඉක්ම..න..ට නක්..න්..ති ය..න..ලළ නන්..ද...." 
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"අනඳොයි ඔේ.... ශෆබෆයි ඒ ලනේම ඉක්මනට නක්න්ති නිනලනලළ.... ඒක තමළ තිනයන 
නශො...."  

රනින්ඳුනේ හිව පීරීම මදකට නෆලත නේ කළමරනේ නදොර නදව බෆලුනේ කිසිනලකු 
නදොනේ අගු කරකලන ශඬ ඇසුන නිවළය. 

"අයිනයෝ......නඳොඩි නෆන්දළ නලන්නෆති....." රනින්ඳුට ඳමණක් ඇනවන නවේ ශඬ අඩු කර 
ඔහු ඳෆලසීය. එනශත් කළමරය තුෂට ඳෆමිණිනේ නනතුමිය. ඇයට ඳසුඳසින් නයනශන්ද 
කළමරය තුෂට ඇතුළු විය. 

කළමරය තුෂට ඇතුළු වී නදොර ලෆස නයනශන්නේ මුහුනණ් ව දීේතිය රනින්ඳූ අවෂ ලළඩී 
සිටි නේ දුටුලන ම ඳශල ගිනේය. දව ශෆඟීම් ලලින් නතොර විය. නයනශන් මද 
නලළලක් නදොර අවෂ නෆලතී නේ නදව බළ සිටිනේ ය. 

"නයනශන් නන්ද....... මතකද මළල........" පුදුමයට ඳත් බෆල්නමන් නයනශන් නදව බෆල 
නේ පුළුල් සිනළලක් ඳළ ඳෆලසීය. 

"නේ......." මුහුනණ් ඉරියේ ල කිසිඳු නලනවක් සිදු නනොක නයනශන්, 

නනොවෆෂකිලිමත් ශඬින් ඳෆලසීය. 

"ඔ..යළ..ළ.. නදන්..නළ.. ක..ලින්.. අ...ඳු..රන..ලද....?" නයනශන් නදව පුදුමනයන් බෆල 
රනින්ඳූ විමසීය. එනශත් නයනශන් ඇය නදව බෆලුනේලත්, ඇයට පිළිතුරු දුන්නන්ලත් නෆත. 
නේ ඇයට ෂිං වී සිටීම නිවළ ඔහුට දෆණුනු දුරවහ බල විදරළනගන ඇය වමඟ කතළ 
කිරීමට තරම් ඔහුනේ සිත තුෂ ක්තියක් නනොවීය. ඔහුනේ උයනන් පිපි එකම ම 
නලනනකකු සුසුමකින් නශෝ සිඳගෆනීම ඔහුට ඉලසිය නනොශෆක. නයනශන් නලනුලට පිළිතුරු 
ෆබුනන් නේනගනි.  

"නමොකද නෆත්නත්.... ක්ළවහ නම්ට්... ේනේඩ් එයිට් විතර ඉළ වහකල් අවුට් නලනකන්ම 
එක ක්ළවහ එනක්.... නෆේද මචිං....?" 

"ඔේ......" කට නකොනකින් මද සිනළලක් ඳ නයනශන් ඳෆලසීය. 
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"නම..යළ නක්....ර අයි..යනේ ම..ල්ලී....." රනින්ඳූ නයනශන් නදවම නනත් නයොමළනගන 
ඳෆලසීය. නයනශන් නේ නලතින් මුදළ ගත් නදනනත රනින්ඳූ නලත රැවීය. එනශත් 
ඔහුනේ බෆල්නම් කිසිම නතතමනයක් නනොවීය. ඒ වියළි බෆල්නම් ව තියුණු බල 
රනින්ඳුනේ ශදලත ඳළරලන්නක් ව බෆවින් ඔහුනේ දසින් නනත් මුදළගත් ඇය නනතුමි 
නදව බෆලීය. 

"නේ.. අයි..යළ... නම් මනේ නශො..ම යළ..ළු..ලළ නනත.... නය...නශන් අයි...යළ තමළ 
එයළ...නේ අයි...යළ...."නනතුමි වමඟ සිනළසුණු රනින්ඳූ නේට ඳෆලසීය. 

"ශළයි නනත....." අහිිංවක සිනළලකින් නනතුමිට විංේරශළ කෂ නේ ඳෆලසීය. 

"ශළයි...." මද සිනළලක් ඳ නනතුමී ඳෆලසීය. 

"ඒක නනනම් නයනශන්... නකෝ ඔයළනේ යළළුලළ මයිකළ...." නේ සුශ වහලරනයන් 
විමසීය. 

"ඉන්නලළ..." එනශත් නයනශන්නේ වහලරය ශෆඟීම් ලලින් නතොර විය. 

"මතක් කරළ කියන්න...." 

"කියන්නම්......." 

"නඳොඩ්ඩක් ඉන්නලද නයනශන් මිං නම් ලෆනඩ් ඉලර කරනකම්....." 

"අවුක් න... මිං දෆන් යනලළ....." රනින්ඳූ නයනශන් නදව දවහ විවල් කර පුදුමනයන් 
බෆලුලළ ය. 

"ඒත්....." නනතුමී රනින්ඳූ නදව බළ, අනතුරුල නයනශන් නදව බළ ඳෆලසීය. 

"නකෝල් එකක් දළන්න... එක්ක යන්න එන්නම්...." රනින්ඳුනේ දව මඟශෆර නනතුමි නදව 
බෆල නයනශන් ඳෆලසීය. 

"නමොකක්ද මචිං.... මීට් උනළ විතරනන්....." නේ ඳෆලසීය. 
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"නලන නලළලක ෂුල' එකට....." මුලගින් සිනළලක් ඳ නයනශන් ඳෆලසීය. 

"රයිට් එනශනම්... සී යළ සන්..." 

"ෂුල'...." නයනශන් කළමරනයන් පිටල ගිනේ රනින්ඳූ නදවලත් නනොබළය. නේ සිටි 
බෆවින් කිසිලක් ඳෆලසීමට නනොශෆකිල අවරණ ව ඇය ශෆනේවි යෆයි බියවී යටිනතො 
තදින් වඳළගත්තළ ය. 

රනින්ඳුනේ ශෆඟීම් නත්රුම්ගත් නනතුමී ඇය අවෂට ඳෆමිණ ඇනේ අත තදින් 
අල්ගත්තළය. 

"දෆන් නකොනශොමද රන්ඳූ...." 

"නශො.....යි..." ආයළවනයන් සිනළලක් නදනතොට නගළ ගත් රනින්ඳූ ඳෆලසීය. " ඇ..යි.. 
ඊ..නේ... ඇ..වි..ත්.. ක..තළ.. නනො..ක..නල්...." 

"අනන් ඔයළල අලදි කරන්න හිතුනන් න.... අම්මත් ආලළ... අම්මත් කිේලළ අලදි කරන්න 
එඳළ කියළ.... නකොනශොමද දන්නන්...." 

"න..ේ.වහ.. කි..ේ..නේ..."  

"නනතුමි ආලළ කියද කිේනේ...." 

"න... ..වහ..ව..න..ම.. ..වහ..ව..න නක..ල්..න..ක් ආ..ලළ... කි..යළ...." ඔවුන්නේ කතළල 
අතරතුර රනින්ඳුනේ නකොණ්ඩය පීරළ නිමක නේ එය කෆරළි නදකක් ලන නව 
නගතුනේ ය. 

"නමයළද ඔයළල බළගන්න නලත්තළ ඉන්නන්...." නනතුමි දවහ අගින් නේල නඳන්ලළ 
සිනසී රනින්ඳුනගන් විමසීය. 

"ඇයි මට බෆ කියද හිතන්නන්....." නේ හිනෆහී විමසුනේ ය. 

"අ..නන්... නම..යළ.. ද..න්..නන්.. නකො..ණ්..ඩ.. නගොතන්..නයි.. කියු..නටක්වහ... ගළ..න්..න..යි 
විත..රයි.. නනත...." 
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"මිං එන්නද ඔයළ ගළල නලතින්න....?" නනතුමි සිනළසී විමසීය. 

"එ..ඳළ නනත... ඔ..යළ...ට.. නම්..ලළ.. හුරු න..නන්....." 

"කවුද එනලළ කිේනේ ෂඟ නතර නලන්න...." 

"නු..ල..ර.. රිනල්..න්.. නක..නන..ක්.. කි..ය..ළ.. කි..ේ..නේ.... මිං හි..ත..න්..නන් 
සු....ක්මි අ..ක්..කී.... ඔ..යළ..ට.. ම..ත..ක..ද... එ..යළ..ල... අ..ර.. අ..නේ.... නග..ද...ර.. 
න..ත..ර නලළ.. හි..ටිනේ...." 

"මට මතකයි... ඔයළයි අම්මිනේ අක්කනේ ද කිේනේ... එයළ නන්ද....?" 

"ම්.... එයළ... ත..මළ..." නකතරම් නේ කතළ කෂත් රනින්ඳුනේ දනවේ ව අඳුර මෆකිමට 
නනතුමිට නනොශෆකි විය. ඇනේ සිත තිබුනණ් නයනශන් අවෂය. ඔහු විසින් වවෂ කෂ 
ඇනේ සිත නෆලත නිව කෂ ශෆක්නක් ඔහුටම ඳමණි. 

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

"නමොනකෝ බන් ගිය ගමන්...." නරෝශනල් රථ ගළනල් නලතළ තිබූ ජිේ රිය නලත ඳෆමිණි 
නයනශන්නගන් රසුන් විමසී ය. "මළමණ්ඩිලත් හිටියද....?" 

"මවහසිනළ හිටිනේ....." නයනශන් ජිේ රියට නගිනතර ඳෆලසීය. 

"කවුද....? නක්ර ශරක් කනපිටිය ද...?" 

"න..." 

එනශනම් කවුද...?" 

"නඳොඩි ශරකළ....." 

"න...! නේ....?" රසුන් පුදුමනයන් විමසීය. 

"ම්.... ඌ තමළ...." 
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"ඇයි ඌ චීනනට ගළල් කරළ නෆේද...." රසුන් ඇසුනේ නකෝඳනයන් දිදුන දසිනි. 

"මන්දළ...." 

"මට ඌත් එක්ක තිනයන තරශළ මත් නෆති නලන්නන් න................ උඹත් එක්ක කතළ 
කළද...?" 

"උඹ ගෆනත් ඇහුලළ..." 

"මිං ගෆන නමොනළද.....?" 

"මතක් කරන්න කිේලළ..." 

"එදළ උනේ අයියළ මට වයිවහ දළන්න ආල දලනවත් මට ඕකල මතක් උනළ.... උඹයි 
නිංගි හිටිය නිවළ මිං ඒ ගෆන නමොනලත් නනොකිේනේ..... අන්තිමට උනේ ලෆඩ නිවළ අපි 
නරක මිනිවහසු උනන්... ඌ නශො එකළ උනන්.... උඹයි තළත්තලත් ලත් අන්තිමට අපිල 
විහලළව කනේ නනන්..... ලෆරැේද අත්ලෆරැේදක් උනළ...." 

"ම්....." 

"අයියළ තල නශොදයි මල්ලිට ලෆඩිය... හිනත් තියන නේ මණටම කිේලළ.... ඒක එතනින් 
ඉලරයි...." 

"ම්...." 

"නමොනළද උඹ කල්ඳනළ කරන්නන්...." නයනශන්නේ ශෆඟීම් රහිත, නිව දව දුටු රසුන් 
විමසීය. 

"නමොනලත් න..." 

"ඇයි උඹත් දෆන් හිතන්නන් ඒක අත් ලෆරැේදක් කියද....?" 

"පිවහසුද......" 
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"කියඳන්නකෝ ඳෆල් බෆදන් නමොනළද කල්ඳනළ කරන්නන් කියළ...." 

"නමොනළ කල්ඳනළ කරන්නද...." 

"උනේ හිනත් තියන නදයක් අශගන්නලට ලෆඩිය නල්සියි ඉබ්බනගන් පිශළටු ගන්න එක..." 

"විවල් බන්න ගිනේ න නන්ද නගොඩක් කළනකින්....." මද නලළලක් නිශඬල සිටි 
නයනශන් විමසීය. 

"නේයළ ගෆන කිේලම මටත් ඒක තමයි මතක් උනන්.... එතනකොට උඹ ආනේ රන්ඳූ 
නිංගිල බන්න යන්න අද..." 

"න..." 

"ඒ නමොනකෝ ඒ......?" රසුන් විමතිනයන් විමසීය. 

"එයළල බළගන්න අය ඉන්නලළ....." 

"කියඳන්නකෝ නමොකද උනන් කියළ... අනන් මන්දළ, උඹළ නදන්නළ ේ කරන්න ඳටන් 
අරන් තිනයන්නන් මශ ජරළ නෆකතකින්ද නකොනශද....." 

"යමුද විවල් ල බන්න....." 

"යමු......" මද නලළලක් නිශඬල නයනශන් නදව බළ සිටි රසුන් සුසුමක් නශළ ඳෆලසීය. 

"ඉවහනවල්ළ ඒ.ටී.එම්. එකක් ගළලට යමු..." 

"නමොනළශරි අරනගන යන්නද...." 

"වල්ලි ම නදමු....." 

"ඔේ, ඒක නශොයි.... උනේ නනඩ්ට ම වියදම් කරළ උන්නේ නගදර උන් නෆත්තට ම 
නෆති නලළ... තළත්තළ නෆති උනළට ඳවහනවේ ඔක්නකොම වියදම් කරන්නන් උන්නේ 
අක්කළ... නගදරට වකන්න නදන එකක් න කියළ ඒකි බෆත් න තළම... උඹට 
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මතකයිනන්  උනේ මෆරුණු නිංගී.... ඒකී ලනේම අක්කත් වහවනයි... අඳරළනේ...දුක් විම 
දෆන් ඒකිනේ ලයව ඩබල් නේනලළ...." 

"අක්කළ නකොනශද ලෆඩ කරන්නන්....?" 

"නකොේග ගළමන්ට් එනක්.... අරනේ නබනශත් ලට වියදම් කරළම ඒ ඳඩිනේ ඉතුරු 
නලන්න නදයක් නෆතුල ඇති......... ඒක නනනම්, අර බඳන්... උනේ නලන්ඩ නෆන්දම්මයි, 

නනළ නඳොඩ්ඩයි ඇවිත්....." නරෝශ අවෂ නලතන ද කළු ඳෆශෆ නමොන්නට්නරෝ ජිේ 
රථනයන් පිටතට බට ලවන්ති වශ අමන්දිල නඳන්ලමින් රසුන් ඳෆලසීය. "කවුද අර අළුත් 
ඩයල් එක...." අලවළනනේ ඔවුන් පිටුඳසින් රථනයන් බිමට බට තරුණිය නඳන්ව රසුන් 
විමසීය. 

"දන්න...." නනොවෆෂකිලිමත් නව ඔවුන් නදව බෆල නයනශන් ඳෆලසීය. 

"නමනශේ නලන්න බ.... මිං කලින් දෆකළ න....." 

"යමිං දෆන්ලත්...." රසුන් ඔවුන් තිනදනළ නදව දිගටම බළ සිටිනයන් නයනශන් ඳෆලසීය. 

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

නයනශන්නේත්, රසුන්නේත් කුඩළ කෂ සිටම මිතුනරකු ව විවල්නේ නිලව පිහිටිනේ ගළලු 
නගරනයන් තරමක් බෆශෆර ගම්බද නඳනදවක ය. නකොවහ ගසින් වශ නශොර ලෆනි 
ලනවහඳතීන්නගන් නවලන ව විවල්නේ නිලනවේ මිදුට, උණ බට නයොදළ වළදළ තිබූ කඩුල් 
ශරශළ ජිේ රිය ඇතුල් ක රසුන් ජිේ රිනේ එිංජිම නෆලෆත්විය. තුරු නවලනත්, නිලව පිටු 
ඳසින් පිහිටි කුඹුරු යළය පිව ශමළ ආ සුෂඟත්, කුඹුරු යළය ශළ නගලත්ත නලන් කරමින් 
ගළ ගිය කුඩළ නදො ඳශරත් නිවළ අලට ඳරිවරනේ වනේ ගත නිලළන සිසිවකි. අලට 
ඳරිවරය ලවළ ඳෆලති ශරිත ඳෆශෆය නයනශන්නේ සිතද නිලළ වෆනසීය. 

එකඳු වියළි නකොෂයක් බිම නනොලන නව මිදු රටළ දමමින් අතු ගළ තිබිණි. විවල් 
මිදු මෆද ව රතු ඳෆශෆ රට උළු නවවිලි කරන ද, සුදු ඳෆශෆ බිත්ති ලලින් වෆදුම් ත් 
කුඩළ නිලව ඉදිරිඳව ලළඩී වී නවල්ම් කරමින් සිටි කුඩළ ගෆශෆණු ෂමනයක් වශ පිරිමි 
ෂමනයක්, හි උන් තෆනින් නෆගිට ජිේ රිනයන් බෆව නිලව නදවට ඳෆමිණි රසුන් ශළ 
නයනශන් නදව බළ සිටින්නට විය. 
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"ඒ නඳොඩි මන්.... නකෝ අම්මළ.....?" කුඩළ පිරිමි ෂමයළ නදව නනත් නයොමු ක රසුන් 
ඈත සිටම උවහ ශඬින් විමසීය.  

"නඳොඩි මන් නනනම් මිං සුඳේ මන්....." රසුන් ශඳුනළගත් පිරිමි ෂමයළ කටකළර නව 
ඳෆලසීය. 

"බඳන් නයශළ.. ගජමන් සුඳ' මන් නලළ..... ඒක නනනම්... නකෝ නගදර කේද 
ඉන්නන්....?" 

කුඩළ ගෆශෆණු ෂමයළ නයනශන් ශළ රසුන් නදව බළ සිටිනේ ෆජ්ජළනලන් සිනළනවමිනි. 
ඇනේ අහිිංවක නඳනුම නයනශන්ට මතක් කනෂේ රනින්ඳුනේ ලතයි. දඟකළර පිරිමි ෂමයළ 
වමඟ සිනළසුණු නයනශන්, කුඩළ ගෆශෆණු ෂමයළ අවට නගොවහ අත ව නචොකට් නදක 
ඇය අතට දුන්නන් ය. ඇය නයනශන් වමඟ සිනළසී එය අතට ගත්නත් ෆජ්ජළනලනි. 

"ආ.... එයළට විතරද......." මුහුණ ඇද කරගත් පිරිමි ෂමයළ විමසීය. 

"ඔයළටත් එක්ක තමළ......" සිනළසුණු නයනශන් ඳෆලසීය. " අයියටත් එකක් නදන්න......." 
අනතුරුල කුඩළ දෆරිය වමඟ සිනළසුණු නයනශන් ඳෆලසීය. 

"ඒක මිවක්...." ඉශට ඇද නලතළනගන සිටි සුසුම ඳශෂට නශල ඔහු ඳෆලසීය. 

"ඔයළට දුන්නනම් ඉතින් ඒ නඳොඩි එකළට හුන් තමයි....." රසුන් සිනළසී ඳෆලසීය. 
"ගියඳළර මට මතකයිනන් තනියම ඔක්නකොම කලළ....." 

"අනඳෝ න.... ඒ දලවහ ල අනේ නිංගිට සීනී කන්න නශො නනන්......" 

"ඇත්තද... අපි දෆනන් හිටිනේ සීනී කන්න නශො නෆත්නත් අම්මට කියනන්...... ම 
එක්ක කතළ කරළ මනේ ඔලුලත් අවුල් නලනලළ...." 

"කමක් න... මිං ඳනළලක් නගනත් නදන්නනම්.... අවු කඩළ පීරගමු ඳවහනවේ....." 

"අනන් ඳණ්ඩිතයළ... කට ලශනගන හිටපිය..... නිංගි බබළ.... අම්මළ නගදරද....?" ඔේ යෆයි 
කීමට හිව ලෆන ඇය නිලව පිටුඳවට දිල ගියළ ය. 
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"ඒක නනනම් රසුන් අයිනේ.... මළල නඳොඩි රවුමක් එක්ක යනලද ජිේ එනක්...." මද 
නලළලක් ජිේ රිය නදව නනත් නයොමළ සිටි පිරිමි ෂමයළ විමසීය. 

"ඳවහනවේ....." රසුන් සිනළසී පිළිතුරු දුන්නන් ය. 

"අනන් අම්මඳළ... නම්කළ තළම නමතනනන්.... මන් දෆන් කීනේ ඉයි උඹට කියන්නන් 
කනඩ්ට ගිහින් ලනරන් කියළ...." නිලව පිටුඳව සිට කුඩළ දෆරිය වමඟ ඳෆමිණි විවල්නේ 
මලනේ ශඬින් තිගෆවහසුණු කුඩළ පිරිමි ෂමයළ දුලනගොවහ නයනශන් පිටුඳව වෆඟවිණි. "මට 
පුතළළ ඉන්න ලගක්ලත් නෆති උනළ ම දෆක්කම....." අනතුරුල නයනශන් ශළ රසුන් නදව 
නනත් නශල විවල්නේ මල සිනළසී ඳෆලසීය. " මිං මට කිේනේ ඳෆය නදකකටත් උඩින් 
ගිහින් අරන් ලනරන් කියළ.... එන්න පුනත් නගට.... එන්න....." 

"මමත් මල්ලී එක්ක ගිහින් එන්නම් නෆන්නේ....." රසුන් විවල්නේ මල වමඟ සිනළසී 
ඳෆලසීය. 

"අනන් පුතළ යන්න ඕනන් න.... නම් ලෆටලල් නදකකට එශළ තිනයන්නන්.... මුනේ 
තිනයන කම්මෆලිකමනන්....." 

"නිංගි යලන්නනම න... ශෆමදළම මිං යන්නනෝන....." කුඩළ පිරිමි ෂමයළ ඳෆලසුනේ 
නනෝක්කළඩු වහලරනයනි. " අනන් නයනශන් අයියත් යන්නකෝ..... එනශේ වහවන අක්කළ 
නකනනකුත් ඉන්නලළ......" 

"නේනලයි තිනයන ඳණ්ඩිතකම....." මුලට නෆගුණු සිනශල වඟලළ ගත් විවල්නේ මල 
ඳෆලසීය. 

"නයනශන් අයියනේ නේකන්ට් න ශනෝ... යිං මළත් එක්ක...." යෆයි ඳෆලස රසුන් කුඩළ 
පිරිමි ෂමයළනේ අතකින්ද ඇදනගන කඩුල් නදවට පියමෆන්නන් ය. 

"කෆපිච්ච ඳණුලටත් අන්තයි මට තිනයන දෆගලිල් අම්මඳළ... නමොකළක් ශරි ඇට්ටර 
ලෆඩකට තමයි ශෆමතිවහනවම ඳෆන අදින්නන්...." රසුන් වමඟ දඟමින් යන පිරිමි 
ෂමයළ නදව මෘදු කළරුණික බෆල්මක් නශල විවල්නේ මල ඳෆලසීය. 
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"නකෝ අම්නම් විවල්...." ඇය වමඟ සිනළසුන නයනශන් විමසීය. 

"නේ පිටිඳවහනවේ ඇති පුනත්.... නඳොඩ්ඩිනේ... නම් අයියල අයියළ ගළලට එක්ක 
ඳයන්නකෝ.... පුතළළ අද ආල එනක් දලල්ට නමනශන් කළම යිං..." 

"කරදර නලන්නනඳළ අම්නම්..." 

"නමොන කරදරයක් ද පුනත්.... හිනත් වන්නතෝවයක් තිනයන්නන් පුතළලත් ආල දලවට 
තමයි..... මිං ගිහින් නකොවහ නගඩියක් කඩළනගනම එන්නිං...." දයළබර සිනළලක් නයනශන් 
නලත් නශල විවල්නේ මල ඳෆලසීය. 

"දෆන් නකොනශොමද විවල්ට...?" 

"අවුරුදු තුනකටත් ලෆඩියිනන් ඉිංගිරීසී නබනශත් කරන්න අරිං.... ඒත් ඉතින් කිසිම 
ගුණයක් තිබුනන් න නම් දරුලට.... ඇරත් පුනත් නකොයින්ද ඕලට වියදිං.... නකල් 
ශම්බකරන නේකින් තමයි නමනශමලත් කළළ ඇළ ඉන්නන්... නදනගම ඳෆත්නත් 
නලදමශත්තනයක්ට කියළ දෆන් කරන්නන් සිිංශ නබනශත්... ටික ටික ගුණයි දෆන්... 
වමශරක් ජළනමට ඇඟිලි එනශම නශොලනලළ නඳොඩ්ඩි දෆක්කයි කියන්නන්... නම්......... 
පුතළ එනශනම් නඳොඩ්ඩි එක්ක යන්න.... මිං ගිහින් නකොවහ නගඩියක් කඩළනගනම 
එන්නිං...." 

නයනශන් වමඟ සිනළසුන කුඩළ දෆරිය හිව ලනළ නයනශන්ට කතළ කර නිලව පිටුඳවට 
ගියළය. නයනශන්ද ඇය ඳසුඳසින් නිලව පිටුඳවට ගිනේ ය. 

නිලව පිටුඳව, කුඹුරු යළය නදවට මුහුණළ තිබූ ඳරණෆ නේලෆල් පුටුලක ලළඩි වී සිටි 
විවල්නේ දව නයොමුල තිබුනණ් කුඹුරු යළනේ ඈත නඳනනන ඉම නදවටය. නයනශන්නේ 
වශ කුඩළ ගෆශෆණු ෂමයළනේ ඳෆමිණීම නිවළ විවල්නේ ඉරියවු ල කිසිඳු නලනවක් සිදු 
නනොවුනි. චනය වනේ ඔහුනේ දව ඳමණි.  

විවල් වමඟ නගව අතීත ඳළවල් වමය කිසිදළ අමතක නනොලන සුන්දර මතකයක් නව 
නයනශන්නේ සිනත් රැදී ඇත. නයනශන් තරම් උව මශත නනොවලත් විවල්නේ මුහුනණ් 
ශෆඩය නයනශන්ට වමළන විය. එනශත් නයනශන්ට නමන් නනොල, ඔහුට වනේ අහිිංවක 
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දවකි. වෆබවින් ම ඔහු අහිිංවකය. එනමන්ම නයනශන්නේ ශදට තදින් බෆදුණු අලිංක 
මිතුනරකි. විනනෝදනයන් ගළ ගිය ජීවිතය පිළිබ දෆඩි ශෆඟීමක් නයනශන් තුෂ මුල් ලරට 
ඇති කනෂේ නම් කෂණ මිතුරළනේ නිශඬ බලයි. නයනශන් දුටු, අත්විදි සුන්දර නෝකයට 
මුලළ වී තිබූ කුරිරු නොලක් ඔහුනේ දවට මුල්ලරට ශසු කර දුන්නන් ඒ නිශඬ බලයි. 
බෆඳීම් නිවළ ඇති ලන දරුණු නේදනළල ඔහු ඳෂමු ලරට අත් වින්නේ විවල් නිවළය. 

විවල් දෆකීනමන් සිත තුෂ ඇති ව නේදනළල පිටතට නනොනඳන්ව නයනශන්, ඔහු නලත 
නයොම ව විවල්නේ දව නදව බළ සිනළසිනි. නයනශන් දෆකීනමන් විවල්නේ දවහ 
ආනෝකමත් වලත් මුහුනණ් ඉරියවු ල කිසිඳු නලනවක් සිදු නනොවිනි. 

"විල්වළ......" ඔහුට නනොඇනවන බල දෆන දෆනත් නයනශන් ඔහු ඇමතීය. විවල්ට ලෆඳී 
තිබුනණ් නමොෂනේ ඇතෆම් නකොටවහ ලට රුධිරය වෆඳයීම අඩළ වීනමන් ඇති ව ආඝළත 
තත්ලයකි. විවල්නේ අතක් මතින් ඔහුනේ අත තෆබූ නයනශන්, මිත්රත්ලය ඉක්මලළ ගිය 
වනශෝදර නවනනශවකින් විවල්නේ අත පිරිමෆේනේ ය. 

"ඳහු ගිය දලවහ ල නලළලක් තිබුනණ් න මචිං... ඒකයි ආනේ නෆත්නත්..." විවල්ට 
නනොඇසුන ද නයනශන් ඳෆලසීය. 

"රසුන් අයියළ කිේලළ අයියළ නකොෂඹ කියළ....." විවල් දුටු වම විටකම නයනශන්නේ 
නනනත් ඇති ලන නිශඬ නේදනළල දෆක පුරුදු විවල්නේ කුඩළ නෆගණිය ඳෆලසුනේ 
නයනශන් වනවලන අටිනයනි. එනශත් ඇනේ දවහ ල කඳුළු ය. " අයියළ දුක් 
නලන්නනඳළ... දෆන් අනේ අයියට නශොදයිනන්.... අයියට ඉක්මනට නශොට ම නශොදනලයි 
නන්ද අයිනේ...." නයනශන් ඇය නදව බළ මෘදු සිනළලක් ඳනේය. ඇය අවෂට ගිය ඔහු, 

ඇනේ දවහ මට්ටම ශළ ඔහුනේ දවහ මට්ටම වමළන ලන නව ඳශත් වී ඇනේ නදනනනත් 
ව කඳුළු පිවදෆමුනේ ය. 

"අයියට ඉක්මනට නශොනලයි....." 

"අයියළ නෆතුල මට නගොඩක් ඳළළුයි....." නයනශන්නේ මතකයට නෆගුනන් රනින්ඳුය. 
විවල්නේ කුඩළ නෆගණියට ඇත්නත්ද ඇයට නමන් අහිිංවක දවකි. 
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"ඒක නනනම්... දෆන් ඔයළ කීය ලවනරද...?" මද නලළලක් නනතුමිට දක්ලන ආදරයට 
වමළන ආදරයකින් ඇය නදව බළ සිටි නයනශන් විමසුනේ ඇනේ සිත නලනතක නයොමු 
කිරීනම් අදශසිනි. 

"ශතර ලවනේ..." ඇඟිලි ශතරක් ඔවලළ නඳන්ව ඇය කඳුළු අතරින් සිනළසී ඳෆලසීය. 

"නමොනලයි පුනත් නමයෆයි කියන්නන්....." තරමක් නොකු නකොවහ නගඩියක්ද අතින් නගන 
නිලනවේ පිටුඳවට ඳෆමිණි විවල්නේ මල ඔවුන් නදව බළ සිනළසී විමසීය. "පුතළ ඇවිල්ළ 
ගිය නලළනේ ඉළ පුතළ ගෆනමයි කියලන්නන්... පුතළ අනේ දරුලළ ලනේමයි කියනන් 
නමයෆයි කියන්නන්...." 

"අනේ අම්මත් ඉවහවර කියනලළ...." නයනශන් විවල්නේ මල නදව බළ සිනළසී ඳෆලසීය. 

"නමයෆයි නඳොඩි පුතළට ඒ තරම් එකතුලක් න... නොකු පුතළ මත්නතම තමයි..." 

"අනඳෝ මට නමයත් එක්ක එකතුලක් ඕනනත් න....." රසුන් වමඟ නෆලත ඳෆමිණි පිරිමි 
ෂමයළ විවල්නේ මලනේ කතළලට බළධළ කරමින් ඳෆලසීය. 

"නකෝ කිේල බඩු ටික ඔක්නකොම නගනළලයි....." 

"කිේලටත් ලෆඩිය නගනළලළ.... රසුන් අයියත් අරන් දුන්නළ....." 

"අනන්, පුතළ නමොකනටයි වියදිං කනේ...." කිසිලක් නනොඳෆලස රසුන් සිනළසුනළ ඳමණි. 

"අපි නකොරළිත් ගත්තළ.... රසුන් අයියළ කිේලළ නකොරළියි, තම්බපු නකොසුයි, නඳොලුත් එක්ක 
දලල්ට කමු කියළ....." 

"අනන් පුනත් නකොවහ කළළ ශරියනලයි... බත් කමු...." 

"නකොවහ නමොකද බත් නමොකද නෆන්නේ.... නලනවකටත් එක්ක නකොවහ කමු.... නෆේද 
නයශළ... නියම නට්වහට් එකනන්..." 

"එ..." නයනශන් ඳෆලසුනේ විවල් නදව බළ සිනළසීය. එය විවල්නේ කම ලට්නටෝරුලකි. 



    නිම්නනක  පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"අනඩෝ විල්වළ... දෆන් දෆක්නක් උඹ ඉන්නලළ..." විවල් අවට ගිය රසුන් ඔහුනේ අත් 
නදකින් අල්ළනගන ඳෆලසීය. ඒ දත් අේරළණිකය. "ඔන්න නම් ඳළර උනේ නබොක්කත් 
එක්කනගන ආලළ... මට නළනශේ ගළලටම ලෆඩ... අල්ගන්න මදු තියන්න ඕනන්...." 

"මිං දරුලළ ඉක්මනට නළලළ ඉලර කරළ උයන්න ඳටන්ගන්නිං පුනත්..... පුතළට 
ඳරක්කු නලනලයි...." රසුන් නදව නවනනශසින් බෆල විවල්නේ මල විමසීය. 

"අපි නමයළල නළලන්නිං අම්නම්...."  

"පුතළට ඕලළ හුරුය...." 

"ඕක නමොකක්ද නෆන්නේ...." රසුන් නයනශන්නේ වශයට ඳෆලසීය. 

“…. … Girl I got you so high 

And I know you like….. 

…..So come on push it on me…..”  

අත ව ජිංගම දුරකතනය නළද ව බෆවින් නයනශන් එහි තිරය නදව බෆලීය. ඇමතුම 
නනතුමිනගනි. 

"නඳොඩ්ඩක් ඉන්න.....!" යෆයි ඳෆලස නයනශන් පිරිව අවළින් මදක් ඉලතට නගොවහ ඇමතුම 
බළගත්නත් ය. 

"නමොකද....?" 

"නකොනශද ඉන්නන්....?" අනනක් ඳසින් ඇසුනන් නනතුමිනේ කටශඬය. 

"නගදර යන්නද...?" 

"න... මිං තල ඉන්නලළ... නේ අයියළ ගියළ... ඔයළ එන්නන් නෆේද...?" 

"න..." 

"ඒ නමොකද ඒ....?" 
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"මිං ලෆඩක්...." 

"නබොරු නන්ද....?" 

"විවල් බන්න ආලළ...." 

"ඉතින් ශනෝ" 

"තළත්තට නකෝල් කරළ කියන්න ඔයළල එක්ක යන්න එන්න කියළ....." 

"ඇයි ඒ..." 

"මිං එනනකොට ශලවහ නලයි...." 

"ඉරිසියළකළරයළ..." 

"තියන්නම්...." 

"ඳේ ශනෝ...." 

"ඔේ.... මම....." නනතුමි තලත් යමක් ඳෆලසීමට නඳර නයනශන් ඇමතුම විවන්ධි කනෂේය. 

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

"ආ... ඒ කියන්නන් අනේ මල්ලි මට ලෆඩිය නශොයි.... කමක් න ඉතින්, මවහසිනළනන්....." 
නක්ර සිනළසී ඳලසුනු දුරකතනය තුලින් නනතුමිට ඇසිනි. 

"න...න... මිං කිේනේ එයළ අහිිංවකයි ලනේ කියළ විතරනන්... ඔයළට ලනේ නපුරු 
නඳනුමක් නනනම් එයළට තිනයන්නන්.... ඒක නනනම්, එයළ නකොනශොමද මනේ මවහසිනළ 
නලන්නන්..." නනතුමි ද සිනළසී විමසීය. 

"මනේ ලයිසහ ඉතින් මනේ මල්ලිනේ නනළනන්....." 

"ඒ ඔයළනේ ලයිසහ... මම නනනම්..." 

"දෆන් නනොවුනට, කලදශරි ඒ ඔයළ තමළ...." 
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"හීනයක් තමළ...." 

"මනේ ශෆම හීනයක් ම මම වෆබ කරනගන තිනයනලළ බබළ...." නක්ර ඳෆලසුනේ 
බෆරෑරුම් ශඬිනි. 

"ඒක නනනම් ඇයි නේ අයියළ ශදිවහසිනේ ආනේ....?" මද නලළලක් නිශඬල සිටි ඇය 
විමසුලළය. 

"එයළ නකොනශොමත් ඒ තරම් කෆමෆත්නතන් නනනම් ගිනේ... අේඳච්චිනේ උලමනළලට...." 

"අඳරළනදනන් ඉතින්...." 

"එයළනේ කෆමෆත්තනන්..." 

"ඔයළ කෆමතිද එයළ ආලට...." 

"විනේයක් න.... එයළනේ යිසහ එක එයළනේ.... මිං එයළනේ ලෆඩ ලට ලෆඩිය 
ඉන්නලෝල්ේ නලන්න යන්න බබළ.... අපිට නමොනළටද එයළ ගෆන... අපි අපි ගෆන කතළ 
කරමු...." 

"අපි ගෆන....?" 

"ඔේ.... ඔයයි මමයි ගෆන....." 

"ඔයයි මමයි..?" 

"ඔේ... දෆනට ඔයයි මමයි.... ඉවහවරශට නදන්නළ තුන්නදනළ නලළ... තුන්නදනළ ශතර 
නදනළ නලයි ඉතින්... ඒලළ ඳවහනවනන්...." නක්ර සිනළසී ඳෆලසීය. 

"පිවහවළ...." සිනශල වඟලළගත් නනතුමි මලළගත් අමනළඳයකින් ඳෆලසීය. 

"ඔයළ නිවළනන් බබළ මිං පිවහනවක් නලළ තිනයන්නන්...." 

"මිං තියනලළ නශොද...." 
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"එඳළ එඳළ... ආනේ න...." නනතුමි කිසිලක් නනොඳලවළ නිශඬල සිටියළ ය. 

"තරශද....?" ඇය කතළ කරන තුරු සිටි නක්ර අලවළනනේ දී විමසීය. 

"ඔේ..." 

"නබොරු නන්ද....?" 

"ඔයළ මනේ යළළුනලක් විතරයි... ශරිද...." 

"ශරි බබළ... විහිළුලක්නන් කනේ....." 

"ම්.........." 

"කතළ කරන්නනකෝ...." 

"නදයක් ඇහුලට තරශ ගන්නන් නෆේද...?" 

"ඕන නදයක් අශන්න.... ේරහනයක් න....." 

"ඔයළනේ අම්මයි තළත්තයි ඩිනලෝවහ නලළද...?" 

"ඔේ..... අම්මළ ඉන්නන් අපි එක්ක නනනම්...." 

"නවොරි...." 

"ඒකට කමක් න බබළ.... තල නමොනළද දෆනගන්න ඕනන්...." 

"ඔයළළ නඳොඩි කළනදිමද...?" 

"මිං ේනේඩ් නසෝ ලදි විතර මිං හිතන්නන්...." 

"අම්මල බන්න නිතර යනලද....?" 

"එදළ මිං නුලර ආල දලව මතකයි නන්ද....?" 

"මතකයි...." 
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"එදළ තමළ අම්මළ අපිල දළළ ගියළට ඳවහනවේ සහරවහට් ටයිම් මිං එයළල මීට් නලන්න 
ගිනේ...." 

"නගොඩක් කළනකට ඳවහනවේනන්...." 

"ඔේ...." 

"අම්මළ නකොනශද ඉන්නන්....?" 

"අම්මළ ඉන්නන් සීයළ එක්ක.... ඒ කියන්නන් එයළනේ අේඳච්චි එක්ක.... අම්මනේ මශ 
නගදර..." 

"නකොනශද..?" 

"අනේනල.... දලවක ඔයළල එක්ක යන්නම්...." 

"ඇයි නම් තරම් කල් අම්මල බන්න ගිනේ නෆත්නත්.....?" 

"ඒක ටිකක් දිග කතළලක් බබළ.... නලන දලවක කියන්නම්.... කමක් නනන්..?" 

"කමක් න.... ඒක නනනම්, මිං දෆන් තියන්නද..? ක්ළවහ ලෆඩ ලගයක් තිනයනලළ...." 

"ෂුල' ෂුල'... ඔයළ ලෆඩ කරන්න...." 

"ම්...." 

"බුදුවරණයි...." 

"ම්.... බුදුවරණයි...." 

"නසෝන් එක තියන්නෆේද...." නනතුමි ඇමතුම විවන්ධි නනොකර දිගටම රැදී සිටි නශයින් 
නක්ර විමසීය. 

"ඔයත් තියන්නනන්...." 

"ඔයළටනන් යන්න ඕනන්... ඔයළ තියන්න...." 



    නිම්නනක  පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"ම්...." ඳෆලස නනතුමි ඇමතුම විවන්ධි කළය. 

නක්රනේ කටශඬ නනොඇසී යළමත් වමඟ නනතුමිනේ සිතට දෆන්නන් ඳළළුලකි. නමතරම් 
සිත් කළලදින බලක් නක්ර ලෆන්නනකු තුෂ ඇතෆයි ඇය කිසි විනටකත් බළනඳොනරොත්තු 
නනොවලළය. එනශත් ඒත් වමඟම ඇනේ සිතට ඇතුළු වනේ බියකි. ඇ මත ලෆතිර සිටි 
ඇය දවහ පියළගත්නත් සිතිවිලි නොල තු නිදශනවේ වෆරි වෆරීමටය. ඇය සිහින නොවින් 
මිදුනන් මලනේ කටශඬිනි. 

"කළද පුතළ...." නිලවට ඇතුළු ව නයනශන්නගන් කුසුම් විමසීය. 

"ඔේ අම්මළ...." කමට ේරියතළලක් නනොවනයන් මලනේ නඳරැත්තකිරීම් ලලින් මිදීමට 
නයනශන් ඳෆලසුනේය. කළමරය තුෂට ඇතුළු ව නයනශන් සිනත් ඇති කනවහවල් නිවළ 
ගතට දෆනුනු විඩළල සිසිල් ජනේ දියකර ශෆරීනම් අදශසින් නළනකළමරයට යමට තුලළය 
අතට ගත්නත් ය. එනශත් කළමරනේ නදොර අවෂ සිටි නනතුමි දුටු ඔහු හුන් තෆනම 
නෆලතී ේරහනළේථ බෆල්නමන් ඇය නදව බෆලීය. 

"ඇයි අද නශොවහපිට්ල් එකට ආනේ නෆත්නත්....?" නයනශන් ඇයට පිළිතුරු නනොදුන්නන් ය. 

"ඔයළ එක්ක යළළු උනළට ලඩළ නේ එක්ක යළළු උනළ නම් ඇත්තටම රන්ඳුට වතුටින් 
ඉන්න තිබුණළ.... එයළ ඔයළ ලනේ නපුනරක් නනනම්..." 

"ඉතින් එනශම කරන්න කියනලළ...." නයනශන් නනොවෆෂකිලිමත් ශඬින් ඳෆලසීය. එනශත් 
නනතුමි ඳෆලස නදය ඔහුනේ සිත නබනශවින් රිදවීය. 

"ඔයළ එනශම කියන එක ලෆරදියි අයියළ..... එයළ ඔයළ ඇනරන්න නලන නකනනක් ගෆන 
හිතන්නන් න...." 

"මට ඉන්නලනන් දශයක් විතර..." නයනශන් මුල් වහලරනයන් ම ඳෆලසීය. 

"එනශම නනනම් අයියළ.... නේ අයියළ එනශම නරක අදශවකින් එයළට ෂිං නලළ 
හිටිනේ නනන්... හිතන්නනඳළ මිං ඔයළනේ ේරහන ලට අත දළනලළ කියළ.... ඒත් 
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එයළ අඬන ශෆටි දෆක්කනම්..... අනන් මන්දළ.... එයළ නගොඩක් ඳේ.... එයළ ඇත්තටම 
ඔයළට නගොඩක් ආදනරයි... " 

“…. … Girl I got you so high 

And I know you like….. 

…..So come on push it on me…..” 

නනතුමි කතළල නෆලතුනේ නයනශන්නේ ජිංගම දුරකතනය නළද ව බෆවිනි. ඇමතුම 
නනොදන්නළ අිංකයකිනි. 

"නශනෝ....." ඇමතුම බළගත් නයනශන් ඳෆලසීය. එනශත් අනනක් ඳව වනේ 
නිශඬතළලයකි. නිශඬතළලය අතරින් යන්තමින් ඇසුනු සුසුම් ශඬ නිවළ ඒ රනින්ඳූ බල 
නයනශන් ශඳුනළගත්නත් ය. නනතුමි නදව බෆල නයනශන් කිසිලක් නනොඳලවළ රනින්ඳුනේ 
සුසුම් ල ශඬට වලන් දුන්නන් ය. 

"නය..නශන්.. අ..යි..යළ...." දිගු නිශෆඬියළලකට ඳසු රනින්ඳුනේ බිඳුණු ශඬ නයනශන්ට 
දුරකතනය තුළින් ඇසිනි. 

"ම්...." 

අනතුරුල නයශන්ට ඇසුනන් ඇය ඉකි බිඳින ශඬ ඳමණි. ඇ මත ලළඩි ව ඔහු හිව 
දණහිව මත රැව අතට බරකර ඇනේ ඉකි ශඬට වලන් දුන්නන් ඇය වෆනසීමට ලදන් 
නවොයළගත නනොශෆකිල අවරණල ය. ආදරය නිවළ ශනදහි ඇති ලන කුඩළ සීරුම් ඳලළ 
නමතරම් රිදුම් නදන්නන් ඇයි දෆයි ඔහු සිතුනේ ය. එය ඔහුට ඳමණක් නනොල ඇයටද 
එනවම ලන බල ඇනේ ඉකි ශඬ ඔහුට ඳවක් කනෂේ ය. 

"නශනෝ මල්ලී........." නයනශන් තිගෆවහසුනන් දුරකතනය තුලින් ගළ ආ රනින්ඳුනේ 
කටශඬින් නලනවහ ව ගෆශෆණු කටශඬකිනි. "මිං රන්ඳූනේ කසින් නකනනක්.... සුක්මි....." 

"කියන්න....." 

"මල්ලි නඩොක්ට' ඇවිත් කිේලළ නමයළට ගෆවහට්රයිටිවහට් එන්න පුළුලන් කියළ කිරි ලනේ 
නදයක් නබොන්න කියළ.... ගෆවහට්රයිටිවහට් ආනලොත් තුලළ ලෆඩිනලන්න පුළුලන් කියළ... 
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ඒත් නමයළ බ කියනලළ නමොනලත් ම නබොන්න.... පුළුලන්න නම් ඔයළලත් කියන්න.... මිං 
කියන නදයක් නමයළ කනකටලත් ගන්නන් න.... හිතන්නනඳළ මිං ඔයළනේ ේරහන 
ලට අත දළනලළ කියළ.... ඔයළට නත්නරනලනන්...." 

"මට නත්නරනලළ... එයළට නසෝන් එක නදන්න..." 

"නඳොඩ්ඩක් ඉන්න මල්ලී..." 

"නශ..නෝ..." රනින්ඳුනේ බිඳුනු ශඬ නයනශන්ට නෆලත ඇසිනි. 

"අඬන එක නලත්තන්න....." 

"මට.. බ...." රනින්ඳූ මුරණ්ඩු නව ඳෆලසීය. 

"ඇයි නමොනලත් නබොන්න බ කියන්නන්.....?" 

"මිං මෆ..රු..ණළ කි..ය..ළ... නමො...නළ... නලන..ලද නය..නශන්.. අයි..යළ... කළට..ලත්.. 
දු..ක..ක්.. නෆ..ත්..නම් ඒක.. ේරහ..නයක්... නනනම්..නන්...." 

"ඉවහවර නලළ නමොනළ ශරි නබොන්න...." 

"ඳ..වහ..නවේ... මෆ..නරන්..න... එ..නශ..මද...?" 

"කියන නේ අශන්න බබළ...." 

"ම..ට බ..." ඇමතුම විවන්ධි කෂ නයනශන් දුරකතනය ඇදමතට විසි කර, නමනතක් 
නලළ ඔහු නදව බළ සිටි නනතුමිනේ දවද මගශෆර කළමරනයන් පිටවී නළනකළමරයට 
නගොවහ එහි නදොර ලවළගත්නත්ය. 
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