
    
 

 

 

  



    
 

 

රමින් සිටි කළර්යය නතර කෂ කේර කේවය මත ව ෆප්ක ොප් ඳරිගණකය  
ඈශළින් කේවය ඈදිරිපි  සුන් කගන සිටි කප් කලත කශලුකේ කනොරිවහසුේ 

වශගත බෆල්මකි.  

"ම  ලද දන්කන් නෆතුල යනලළ කමතනින්...." ඔහුකේ බෆල්ම  ම ගෆෂකඳන වහලරයකින් 
කේර ඳෆලසීය. 

"මං කෆමෆත්කතන් අලළ කනකේ.... ප්ඳච්චිකේ ලකේ   අකේ...” 

"තමුකවේ එයළකේ කතෝල්කයද.... එයළ  ආවිත් කියන්න කියනලළ.... එතකකො  මං 
එන්නේ....." 

"ආයි යිය  සුදල බදින්න බෆරි..... එයළකේ කමොකේද තිකයන වු.... ඳරළකේ ශකෝ... 
බනලකකෝ ලුකතන් කෝන්ච් කරන්න යන කශොක ල් එක ම විතරේ.... පිවහසු ශෆදිළ 
අකේ ශෆකදනලළ.... ඒක කකලින් ම සුදකේ නම  තිකයන්කන්...." 

"වෆන්ක ෝරිනි....?" 

"යඃ....විේරම ංකල් ම ඊකේ ආවිත් ඈන්විකේන් දුන්නළ... කනේවහේ වන්කේ ඕඳනින් 
එක.... ප්ඳච්චි කිේලළ ඔයළ  කේක එේවහප්කල්න් කරළ කදන්න කියළ.... අකේ කේ 
ලකේ චළන්වහ එකේ නේ ෆකබන එකේ න ශකෝ... කශොක ල් එක නිවළ කහ හිර 
ඊකන් නෆත්නේ කලදළලත් ංකල් කප් ප්ඳච්චි  කන්ේකරෝල් කලන්කන් න... නළවහති 
කලන්න ශදන්කනඳළ..." 

"ප්ඳච්චි තමුකව  කීයේ කදනලළ කිේලද....? කතෝල්ක ලෆකේ ..." 

"මං කිේලළ කහ එඳළ කියළ...." කප් හිංවක කව ඳෆලසීය. 

"න.....?" විසුළු සිනශලේ මුල  නගළගත් කේර දවහ විවල් කර විමසීය. "ඈතින් ප්ඳච්චි 
කචේ එකේ දුන්නළ....?" පිළිතුරු කනොදුන් කප් සිනළසුනළ ඳමණි. 

"ඒක කනකේ දෆන් තමුකවේ කමොනළද කරන්න හිතන් ඈන්කන්....? නිකමළ ලකේ ඈන්නද...." 

ක 



    
 

 

"මං කෆමතියි යියළ එේක කජොයින් කලන්න..." 

"ඒක නේ ඈතින් මමත් බංකකොකොත් කලන ලෆඩේ...." 

"ම  කමකශම ඈන්න බ... කමොකේ ශරි ඈන්කේ එකේ ශදළගන්න ඕකන්... ප්ඳච්චිකගන් 
කීයේ ශරි ඈල්ගන්න එකත් දෆන් ශරිම මළරුයි.... ඩුගළකන් ම  කලහිකල් එකේ ලත් 

කදන්කන් න......" 

"ඒක වළධළරණයි...." කේර සිනළසී ඳෆලසීය. "තමුකවේ කමොන පිවහසුලේ, කමොන කලළකේ 
න යිද කියළ කවුද දන්කන්......" 

“But, baby there go again, there go again.. 

Making me love you... ♪...... 

Yeah, I stopped use my head, use my head.. 

Let it all go....♪......” 

ඔවුන්කේ කතළල  බළධළ කරමින් කප්කේ ජංගම දුරකතනය  ආමතුමේ ඳෆමිණිකේ ය. 
ආමතුම රත්තනපිටිය මශතළකගනි.  

"ප්ඳච්චි..." කේරකේ මුහුණ කදව බළ ඳෆලස කප් ආමතුම බළගත්කත් ය. 

"යියළ කමොකද කියන්කන්...." දුරකතනය තුලින් ගළ අ රත්තනපිටිය මශතළකේ 
කර්ක ක ශඬ කප්කග වලනත ලෆකිනි. 

"එන්න බෆශෆලුකන්.... ප්ඳච්චි කතළකරන්න...." 

"යිය  කදනලළ කසෝන් එක....." 

"ප්ඳච්චි කතළ කරනලළ...." කේර කලත දුරකතනය ඳ කප් ඳෆලසීය. 

"ආයි..." කප් කලතින් දුරකතනය ත  ගත් කේර රත්තනපිටිය මශතළකගන් විමසීය. 

"කමොකද... තළම දශව කලනවහකරගත්කත් නෆේද......" 



    
 

 

"න....." 

"ඊඹ  කමොකළද කේ එකඳළර  ම ලෆහුණු යකළ.... ඊඹම කන්ද දෆන් ටික දලවක  කලින් 
ආවිත් කිේකේ විේරම එේක මගු ගෆන කතළ කරන්න කියළ.... දෆන් කලන මගුේ 
කියලනලළ.... කමොකද, රකි ලව බිේල ඳළර ඊඹ බය ඊනළද... ඊඹ ඒකි ගෆන හිතන්කන් 
කමොක ද... කමච්චරකල් ඒකි ගෆන කනොතිබුණු වත්ත්ල කරුණළලේ ඊඹ  එකඳළර ම 
ඳශෂ ඊනළද..... ඊකේ කමොකල් ඈතිරි කලළ තිබුණ ටිකත් බහිරලයළ කගනිච්චද...." 

"න... කලින් කගනිහිං තිබුණ ටික මං අකේ ඈල්ගත්තළ.... බහිරලය  කලින් වෆකර් 
කන්ේරෑේේ එක දුන්කන් කවුද කියත් මං දන්නලළ....." 

"කේ කේර.... ඊඹ එක එක ඳරේටිකයොන්කේ කේගල් ල  රැලටිළ කමොකල් ලශගත්තළ 
කියළ මං ඳලිද...." 

"ඳරේටි.... කවුද ප්ඳච්චි ඳරේටි...." කේර විමසුකේ දෆකලන ශඬිනි. 

"ශරි, ශරි.... ඒක ල්ළ දළමු.... ඒේ කනකමයි... ඊඹ දෆන් හිතන් ඈන්කන් ශෆමදළම 
කගදර නවිත් ඈන්නද.... පිවහසු න න්කන් නෆතුල කගදර ලකරන්... කමකශ ම ප්රහන 
විවදන්න පුළුලන්ද පුතළ...." කේරකේ කකෝඳය ශමුකේ ඳසු බ රත්තනපිටිය මශතළ 
ඳෆලසීය. 

"කමතන විවන්න ප්රහනය නකන් ප්ඳච්චි..." 

"ර මී ශරකළ මකගන් වල්ලිත් රන් ආවිත් ඔතන ඊේබ ඊේබ කිේල එක විතරද 
කකර්...  මං කියන්න කියපුලළ එකේලත් ඊඹ  කිේකේ නෆේද...." 

"කවුරු කමොනලළ කිේලත් මං මකේ තීරකේ කලනවහ කරන්කන් න ප්ඳච්චි...." 

"ආයි පුකත් ඊඹ  කියන සිංශේ කත්කරන්කන් නෆේද... ඊඹ හිතළකගන ඈන්නලද එන 
ඡන්කදන් ඳවහකවත් ම  කේ ලකේ ම ඈන්න පුළුලන් කලයි කියළ.... බය කියන කේ 
නෆති ඊනළ  ඳවහකවේ කමොනලළ තිබුනත් ලෆඩේ න... මිනිවහසු එනලළ කගෝනි නෆතුල කකර් 



    
 

 

යන්න... විේරම කප් ඳවු  කකලින් ම වේබන්ධ කලනලළ කියන්කන්, බය, වල්ලි 
කියන කදකකන්ම පි වහථළලර කලන එක....." 

"පි කනකේ..... ප්ඳච්චි...." 

"ආයි.... විේරමකේ දුල බඳින්කන් මමද....? ඊඹයි පුන්චි නෆන්දළ කක ශන් හිටිය  
විේරමකේ වළගකරන් ලතුර කදෝතේ ලත් ඒකි  ගන්න ශේබ කලයි කියළ මං නං 
හිතන්කන් න... අකේ විේරම මකේ ගළල  එන්න තරේ වරණ කලයි කියත් මං 
හිතන්කනත් න... වෆන්ක ෝරිනියි, නුලර කශොක ල් එකේ ප්ේකර්ේ එකයි කදකම එක  
හිර ඊණ හින්දළ තමයි විේරම කේ දලවහ ල කඳකන් කුන්, පවහ ඳෆටියළ ලකේ 
ඈන්කන්... වෆන්ක ෝරිනි එකකන්..." 

"ම  ඕලළ ශන්න ඕකන් න ප්ඳච්චි... කකොකශොමත් ප්ඳච්චි  දෆන්ම කීය ලත් අකේ 
විේරම ංකල් එේක කලඩින් එකේ ගෆන කතළ කරන්න බකන්, සුද කරගත්ත ලෆකේ 
නිවළ...." 

"ඒලළ මං බළගන්නේ... ඊඹ කෆමති කලයන්....." 

"මං කෆමති න... ම  කළ' කවේල් එකකන් ෆකබන ප්කරොපිේ එක කශො  ම ආති..." 

"ඒ කියන්කන් ඊඹ කෆමති න..." 

"ඒක තමයි දෆන් කිේකේ.... න...." 

"කගදර එන්කනත් න...." 

"න..." 

"කන් ේමඳළ, ඊඹ ලකේ සිංශ ශම කඳොරලගත්ත බූරුකලේ  කේර කියළ මං කමොක  
නම තිේලද දන්න... ඳත්තකර්  දළළ ඊකේ නම කලනවහ කර ගනින්... බූරුන්නළන්කවේ 
කියළ නම දළගනින්..." තල දුර ත් රත්තනපිටිය මශතළකේ ශඬ  වලන් නුදුන් කේර 
ආමතුම විවන්ධි කකෂේ ය. 



    
 

 

"යියළ ප්ඳච්චි කියන ඒලළ හිත  ගන්න එඳළ... දන්නලකන් ප්ඳච්චිකේ ශෆටි... කතළ 
කරන්නලත් දන්න එකේද... මකේ නම කියළ කතළ කරපු කළයේ ම  මතක න... 
එේකකෝ බූරුලළ කියයි... නෆත්නේ මී ශරකළ ශරි කලන කමොකේ ශරි කියයි... ඕලළ 
තරළ දළළ පි කගදර යමු...." 

"තරළ දළන්න.... මම නේ දන්නලළ ප්ඳච්චිකේ ශෆටි.. ඒත් ඊඹ තළම දන්න... 
දෆනගත්තම කියයි මකේ තීරකේ ශරි කියළ...." 

"ේමළ ගෆන සීන් එකද කියන්කන්.... ඒ ඊනළ  පි  ේමලත් ේරවහේ කරන්න බකන්.... 
ප්ඳච්චි කියන විදිය  ේමකේ කසයළ එකේ තිබිළ තිකයනලළ ප්ඳච්චිකේ කසෝම' 

කවේර රි එේක.. ඈතින් ඒ ඳෆත්කතන් බෆලුලම ප්ඳච්චි වළධළරණයි..." 

"වළධළරණයි......? ේමකේ ප්කරොඳටීවහ ඔේකකොම හූරකගන කළළ කගදරිනුත් එෂලළ දළන 
එකද වළධළරකේ... තමුකවේ කනොදන්න කේලල් ල  ක  කනොදළ ඈන්නලළ......" 

"ශරි එකශනේ ඔයළ කියන්නකකෝ සීන් එක ම ත් දෆනගන්න...." 

"ප්ඳච්චි ේමල ඩිකලෝවහ කරළ තිකයන්කන් ේමකේ ලෆරැේදේ නිවළ කනකමයි... 
ප්ඳච්චි කියන්කන් මල්ලී ඊඳතින් ම ධළනඳතිකයේ කනකේ.. එයළ ඔය ද සුර වෆඳ 
විඳින්කන් ඔේකකොම ේමකේ වල්ලි ලලින්... ේමකේ කේඳ විකුණළ ගත්ත වල්ලි 
ලලින්.... ම  කේලළ කිේකේ ේමළ කනකේ... සීයළ... ඒ මනුවහවයකේ මණ දෆේකම 
කප්නලළ කප් ප්ඳච්චි ලකේ කෝක කශොකරේ කනකේ කියළ.... ේමළ කියන්න කියන 
වෆකර්  ප්ඳච්චිකේ නම , තිබුණු ශෆම කදයේ ම සීයළ ලිේලලු... ේමළ එයළකේ එක 
ම ෂමයළ නිවළ ේමළ දුේ විඳිනලළ බන් ඈන්න බෆරි නිවළ ප්ඳච්චි කියන කියන 
ඳකේ  නෆටුලලු... ලවළකනදි ඈතුරු කලළ තිකයන එකම කේ තමයි, ඒකගොල්කෝ දෆන් 
ඔය නතර කලළ ඈන්න කඳොඩි බෆන්ේකෝ එකයි, ඒක ලකේ තිකයන කඳොඩි කත් 
ලත්තයි... නතිම  ප්ඳච්චි ඒකත් ඈල්ලුලලු කඳොඩි කගවහේ ශවුවහ එකේ කරන්න 
කියළ... ේමළ ඒක  කෆමති කලළ න... ඒ කගදර නෆති ඊනළ නේ සීය  ඈන්න 
කලන්කන් ඳළකර් නිවළ... කකොකශොමත් ප්ඳච්චි ලකේ ේම  තළත්ත ලත් වෂකන්කන් 
නෆති මිනිකශේ, මළම  නෆන්ද  වෂකයිද.... ඒක තමළ එකම කොකුම කශේතුල ේමල 



    
 

 

එෂල දළන්න... ේම  කලන මිනිකශේ හිටියනේ කේ තරේ කල් ර නංගිලත් 
ශදළකගන, සීයලත් බළකගන තනියම දුේ විදින්කන් නකන්... තළම ඊනත් මිනිකශේ 
එේක යන්න තරේ ේමළ වහවනයි... ප්ඳච්චි කර ලෆකේ ප්වේ එක  තමළ අච්චි 
ේමත් නෆති කලළ තිකයන්කන්.. ඒ මිනිවහසු ඒ තරේ තෆලිළ කඳොඩිකලළ, කේලකේ ඊන් 
ලකේ කේ  ගෆහිළ ශෆදුනු ය කනකේ... ශරිම හිංවක මිනිවහසු.... ඔේකකොම ඳෆත්තකින් 
තියමු... ඒ මිනිවහසු ප්ඳච්චිකේ ඳෆත්කතන් ගත්කතොත් පි  මිනිවහසු... ඒත් තමුකවයි, මමයි, 

නංගියි එයළකගම ෂමයි.... ප්ඳච්චි කකොයි තරේ න කිේලත් එයළම දන්නලළ නංගි 
එයළකේ ෂමකයේ කියළ... තමුකව  මතක නෆති කලන්න බ.. තමුකවේ ම  ලෆඩිය 
වුරුදු කදකයි බළ... තමුකවේ කකොයි තරේ ආඬුලද, මං කකොයි තරේ ආඬුලද ේමළ න 
කියළ... ේමළ කී වෆරයේ පිල බන්න අලද... ඒ එක වෆකර්ක ලත් ප්ඳච්චි ේම  
කේේටුකලන් ආතුෂ  ඩියේ තියන්න දුන්නද.... තමුකවේ කේේ එක  යටින් මළරුකලන් 
තදළළ ේමකේ තින් ල්න්කන්... මතක නෆේද ඒලළ... තමුකවේ ඬනකකො  ප්ඳච්චිද 
තමුකවකේ කඳුළු පිහිදුකේ.... කලන ගණු එේක න  න  හිටිය එක ආකරන්න එයළ  
පි ගෆන සිහියේ තිබුණ ද.... ඊලමනළ කළකෂදි නෆති නුකේඳළලේ දෆන් ප්ඳච්චිකගන් 
ම  ඕකන් න... වුරුදු දළශතරේ විතර ඳරණ මතක, මතේ කරන එක මළරුයි... ඒලළ 
කළකත් එේක එකශමම මතක කලළ ගියළ... ඒකළකල් ම  ප්ඳච්චිත් එේක ආති ඊන 
තරශත් ඒ ලකේ ම මතක ඊනළ... ඒ කළකල් ම  කේලළ කත්රුකේ න... ඒත් ඒ ශෆම 
තරශේම අකේ මතු ඊනළ... ේමල මීේ ඊනළ  ඳවහකවේ... ේමළ එේක හි පු ඒ වහවන 
කළකල් අකේ මතේ ඊනළ... ඒ ලකේම ඉ  ඳවහකවේ කළකල් විපු දුේ...." කේරකේ දව 
තුනී කඳුළු ඳ යකින් කබොල තිබිණි. කප්කේ දව ද එකෂව  ම කතත්ල තිබිණි. 
කේ විඳි, කොල සුන්දර ම, ර්ථලත්ම කවකනශව ලන මේ කවකනශව හිමිල යකේ 
ඳුරු මතකයන් ලවර දළශතරක  ඳමණ ඳසුලද ඔවුන්කේ දවහ කබො කිරීම  තරේ 
කේදනළකළරී විය. 

මේ කනොමෆති කමින් කේර ත් ලඩළ ගෆශෆ  වින්කේ කුඩළ කප් ය. එබෆවින් කුඩළ 
කෂ මතකය නෆලත් සිහිඳත් කිරීම  කප් , කේරකේ අධළර ලෆසි කනොවීය. කළකේ 
ලෆලි තළකලන් ලෆසී කගොවහ තිබූ ඒ සියළු මතක, කමොකශොතක  කඳර ශමළ ගිය කුණළටුල 
නිවළ නෆලත මතු විනි. මේ කවකනශව කනොමෆති කවොවින් තනිල ශඬළ ලෆටුණු වෆටි, 



    
 

 

රත්තනපිටිය මශතළකේ කඳේලතියන්කගන්, කුඩළ කදී විදින්න  සිදුව කලනවහකේ, තළඩන 
පීඩන, මළනසික කේදනළ.... ඔහුකේ සිත තුෂ සිතුලේ වකේ කෆඩඳතේ තුෂ ආකන පිළිඹිබු 
තරේ ඳෆශෆදිලිලය. කුඩළ කදී ශදලත් තුෂ ආති ලන ඳුරු ඳෆල්ේ කකතරේ ඊත්වශ 
කෂත් මකළ දෆමීම ඳශසුය. 

වකශෝදරයින් කදකදනළ තර ආති වකේ දිගු නිශෆඬියළලකි. දවහ ල ව තුනී කඳුළු ඳ ය 
වියකන කතේ සිටි කප් ලවළනකේ එම නිශඬතළලය බි දෆමීය. 

"මළත් අකේ ප්ඳච්චිකේ කගදර  යන්න......." 

"ආයි කේ......" කරෝශල් කළමරය තුෂ  ආතුළු ව කයකශන් රනින්ඳුකේ කඳුළු පිරි දව 
කදව බළ විමසීය. 

"බය කලන්න කදයේ න මල්ලී... කමයළකේ යූරීන් කෆත ' එක යින් කරළ..... ඒකයි... 
බළත් රේ යන්න කේමෆලිලුකන්.." ආය වෂ සිටි සුේමි සිනළසී ඳෆලසීය. කයකශන් 
සුේමි කදව බළ මද සිනළලේ ඳළ රනින්ඳූ වෂ  ඳෆමිණිකේ ය. 

"මං කඳොේඩේ එළිකයන් ඈන්නේ.. කවුරුශරි අකලොත් ප්වේ එකකන් නෆත්නේ....." 
ඔවුන් කදව බළ සිනළසී ඳෆලස සුේමි කළමරකයන් පි ල ගියළ ය. 

"රිදුනද.....?" කයකශන්, රනින්ඳු  ෂංල විමසීය. 

"ේ...." ආය හිංවක කව ඔහු කදව බළ ඳෆලසීය. ආකේ සුන්දරත්ලය ලෆඩි කරන ඒ 
හිංවක බෆල්ම  ඔහු කලදත් අවළ කකෂේ ය. කඳුළු පිරී දිදුන ඒ දව ඳෆශෆදිලි විල් 
තයේ කමනි. 

"ලතුර ටිකේ ලෆඩිපුර කබොන්න....." 

"ේ..... කවේයින්.. එකත් යින් කරළ..." ඔහුකේ තේ ල ළ ත යලළ ඔහුකේ ගත  බර 
ව ආය ඳෆලසීය. "ද කගොඩේ වහ..වනයි...." ඔහු වෆරසී සිටිකේ කළු ඳෆශෆ කමිවයකින් 
ශළ කළු ඳෆශෆ කඩනිේ කලිවමකිනි. ත් දිගු කමිවකේ ත් ලෆමි  කතේ නලළ 



    
 

 

කකො කර තිබිනි. ඔහුකේ වකමහි ව රන් ඳෆශෆය ආඳුේ ල කළු ඳෆශෆය නිවළ ලඩළත් 
කෆපී කඳනිනි.  "කේ ගමන්..ම... යනලද..." 

"ඔේ.... ආයි.. එඳළද..." 

"න.. න... යන්න... සුේමි ේකි කිේලළ ඔයළ..කේ කේචර්වහළ වහේරයිේ එකේ 
ඳ න් ගන්න යනලළ කිය... වෆරි ලෆඩි කරන්න කියළ..." 

"ේ... මළත් දෆේකළ... නිේවහ ල ... ඒක කනකේ.. කකෝ ඔයළකේ කමොබයිල් එක.... ඔයළ 
ගළලද..." 

"මං ගළල තමළ... ඒත් ේකරඩිේ බෆන්වහ සීකරෝකන්... සුේමි ේකිකේ කසෝන් එකකන් 
ඔයළ  ගත්..කතත්... ඔයළකේ කමොබයිල් එකේ වල්ලි තිකයනලනේ ම  කයළ' එේක 
දළන්න කශොදද..." 

"දළන්නේ....." ආකේ හිව සිඳගත් ඔහු ඳෆලසීය. ආය  ලෆසි වකේ ඔහුකේම ජීවිතකේ 
කකො වේල ඔහු වෂ රැඳීම  ය. ඔහුකේ ජිවිතකේ සියළු කේ ආය වමඟ කබදළ ශදළගනු 
දෆකීම ය. 

"කයකශන් යියළ..." 

"ේ...." 

"ම  බිම  බහින්..න ඕකන්... කගොඩ දලවේ කේ ලකේ ඈළ එඳළ කලළ...." 

"කඩොේ  ශළ කිේලද....?" 

"ඔේ... කමේ න කිේලළ..." 

ආකේ බ ල ළ තේ යෆව කයකශන්, කවකමන් ආයල ආකන් බිම  බෆවහසුකේ ය. දින 
ගණනේ එේ තෆනක  වී සිටීම නිවළ කදඳළ ල  දෆණුනු නුහුරු බල කශේතුකලන් ඔහුකේ 
ගත  බර ව ආය මද කලළලේ හුන් තෆනම රැඳුනළ ය. 

"මළරුද...." ආයල කනොලෆක න කවේ ල්ළගත් කයකශන් විමසීය. 



    
 

 

"න.... වින්කඩෝ එක ගළල  යමු....." 

කයකශන්කේ ඊදේකලන් කළමරකේ ව ජකන්ය වෂ  ගිය රනින්ඳූ ඔහුකේ බ ල ළ දත් 
යලළ ඔහුකේ ය මත හිව තබළගත්තළ ය. ජකන්ය වෂ බිත්තිය  පි  දුන් කයකශන්, 

ආකේ බල ළ ඔහුකේ දත යලළ ආය ඔහුකේ තුරුෂ  ගත්කත්ය. 

"මශන්සිද.....?" 

"ේ.... ටිකේ..... කමකශම ඈමු... එතකකො  ශරි යයි....." 

"ේ...." 

"ඔයළ කමකශම ඈළ ගියළම ශරිම ඳළළුයි සුදු යියළ..... ශෆමදළ ම ඈන්න බෆරිද... මකේ 
ගළල  ම කලළ...." කිසිලේ කනොඳෆලස ඔහු ආකේ හිව සිඳගත්කත් ය. කෂ ශෆකි නේ 
ඔහු ත් ලෆසි වකේ එය ම ඳමණි. 

"ඔයළ හිතනලද මං කමෝඩි..කයේ කියළ.....?" 

"ආයි....?" 

"මං ආහුකේ... කේ... කේ.... සුයිවයිේ කරගන්න ශෆදුල එක ගෆන...." 

"එතනදි නේ එකශම තමළ......" 

"ම ත් දෆන් එකශම හිකතනලළ..... ඒත් ම  ඒක විවහතර කරන්න මළරුයි.... ශෆම 
බළකඳොකරොත්තුලේ ම නෆති ඊනළම දෆකනන්කන් ශරිය  ජීවිකත්ම කකලරේ නෆති 
කලුලර ඊමගේ ලකේ..... ඔයළ  කත්කරනලද... කළලශරි කිසිම එළියේ නෆති කළමකර්ක  
දෆේමළ කියමු... කිසි ම වේදයේලත් ශන්න ෆකබන්කන් න දලවහ ගළනේ ම යනකේ.... 
එතකකො  එයළ හිතන්කන් කකොකශොමද... මං කියන්කන්... එයළ  කමොන ලකේ කදයේ 
හිකතනලළ ආත්ද.... ඒ ලකේ ජීවිතයේ ලෆඩේ න කන්ද.... කිසිම බළකඳොකරොත්තුලේ 
නෆති ඊනළමත් ඒ ලකේමයි... ඔයළ  එකශම දෆනිළ තිකයනලද කයකශන් යියළ....." 

"න... තලම න..." 



    
 

 

"එකශම කලන්නත් එඳළ... ඒක ශරිම නරක කදයේ...."  

"එකශම දෆකනයි.... දලවක ඔයළ මකගන් ඇත් ඊකනොත්..." 

"න... එකශම කලන්කන් න.... ඒ ලකේ කතළ කියන්කනඳළ.... ම  ඈන්කන් ඔයළ 
විතරයිකන්.... ඈතින් ඔයළල නෆති කරගන්කන් න මං කලමදළකලත්....." ඔහුකේ බ ල ළ 
ව දත් ල ේරශණය තලත් තද කෂ ආය, ශෆ සිටි වෆශෆල්ලු ගකලොම විනිවිද ආකේ 
ලත  දෆණුනු ඔහුකේ ඊණුසුම  තලත් තුරුළු විය. "කලද ශරි මං මෆකරන්කනත් කේ 
ලකේ ඔයළ  තුරුල් කලළ....." 

"මෆකරන කතළ අකේ එඳළ....." 

"ේ.... අකේ න.... ඊකේ කනත අලළ ේමළ එේක.... ඔයළකේ ේමල දකිනකකො , ම  
මකේ ේමිල මතේ කලනලළ කගොඩේ.... ඔයළ ම  ලඩළ කගොඩේ කී කයකශන් යියළ... 
දෆන් ඔයළ මකේ නිවළ මමත් කී.... ඔයළකේ ශෆම කේමත් දෆන් මකේකන....." 

"ඒක කනකේ.... කවුද ඈගෆන්නුකේ කේ තරේ වහවන  අදකර් කරන්න... ේමි ද..." 

"න....... ඔයළකන්....." මද කලළලේ ඔහුකේ ශද ගෆවහම  වලන් දී සිටි රනින්ඳූ ඳෆලසීය. 

"ආයි මම...?" 

"ලචන ලලින් කනකේ.... ඒත් ඔයළකේ ආවහ ලලින්... කන් මන්දළ... මං ශරිම ඳේඩිතයි 
කියළ ඔයළ  හිකතයි කයකශන් යියළ... කේ ලකේ කතළ කියනකකො .. ඒත්, මං 
ඈවහකවල්ම අදකර් ඈකගන ගත්කත් ඔයළකේ ආවහ කදකකන්.... ඒක මුලින් ම ශයි 

කලෝල්කේජ් කරන්ේ එකේ ලෆදුනළ ලකේ... ඉ  ඳවහකවේ ඳළකලනලළ ලකේ.... ආයිද දන්න, 
ඒත් ඔයළ කලනුකලන් විතරයි ඕන ම කදයේ කරන්න පුළුලන් කියළ හිකතන්කන්.... ඔයළ 
ලචන ලලින් ලෆඩිය කමොනලත් කියන්කන් න... ඒත් ම   එකශම බ කන්... මකේ 
හිකත් තියන ශෆම කේම ම  ඔයළ  කියන්න ඕකන්... කමේ න කන්ද... ඔයළ  කරදරයිද 
කේ කේලල් ශන් ඈන්න එක.... එකශම නකන්..." ආය කයකශන්කේ දව කදව බළ 



    
 

 

විමසීය. ඔහු වමඟ සිටීකමන් ආකේ සිත තුෂ ආතිල තිබූ ප්රීතිය ආකේ දිදුන දව 
තුළින් කෆඩඳතකින් කමන් ඔහු  දෆකිය ශෆක. 

"කලදළලත් ම න...." ඔහු  ලචන ල  නෆගිය කනොශෆකි ශෆඟීේ ආය සීරුකලන් ලචන 
ල  කගොනු කරනු ඔහු වළ සිටිකේ අවළකලනි. 

"මං දන්නලළ...." ඳකේ ආඟිලි තුඩ ලලින් මදේ එවවී ඔහුකේ නික  සිඳගත් ආය ඳෆලසීය. 

ආකේ බල  ව දත් ලලින් ආය තලත් ඈශ  එවව ඔහු ආකේ කදකතො ඔහුකේ 
කදකතො වමීඳය  ගත්කත් කකතරේ සිඳගත්තත් එඳළ කනොලන ඒ කරෝව ඳෆශෆ කදකතො 
සිඳ ගෆනීම යි. ආය කවකමන් දවහ පියළගත්කත් ඔහුකේ කදකතොකල් ඊණුසුේ ඳශව 
පිළිගෆනීම  ය. 

එකශත් බළකඳොකරොත්තු කඩවුණු සිතින්, ආය නෆලත ේණිකල දව විලර කකෂේ 
කළමරකේ කදොර ශෆරුණු ශඬිනි. ශෆරුණු කදොරින් ආතුළු වකේ සුේමි විය යුතුය. එකශත් 
කදොර කදව  කයොමුල තිබූ කයකශන්කේ දවහ ල තියුණු බෆල්ම දුටු රනින්ඳූ 
විහලළවකයන් හිව ශරලළ කදොර කදව බෆලීය. කදොර වෂ වකේ සුේමි කනොල, 

පුදුමකයන් විවල් ව දකවන් ඔවුන් කදව බළ සිටි කප්ය. ඔහුකේ දසුනින් රනින්ඳුකේ 
දවත් මුලත් පුදුමකයන් විලර විනි. සිත බිකයන් වෆලිනි. කමොකශොතක  ශදලත 
නෆලතුනළේ කමන් ආය  දෆණිනි. එකශත් ආකේ බ ල ළ ව කයකශන්කේ දකත් 
ේරශණය ඔහු දෆඩිකකන් නෆලත ආකේ ශදලකත් කකොනක ඊණුසුේ අරේළ වහිත 
ශෆඟීමේ ශ  කගන එය රුධිරය ඔවහකවේ ගත පුරළ ගළ කගොවහ ආකේ සිත  යේ 
වශනයේ කගන දුන්කන් ය. 

"කප් යියළ....." මළරුකලන් ලචන ගෆ ගවළගත් ආය ඳෆලසීය. එකශත් කප් තලමත් 
තුහණිේභූත වී ඔවුන් කදකදනළ කදව බළගත්ලනම සිටී. කයකශන්කේ කනොවෆකෂන දකවේ 
ද කිසිම චනයේ සිදු කනොවුනි. එය ඌජුල කයොමුල තිබුකේ කප්කේ දවහ කලතය. 
ඔහුකේ බෆල්ම තියුණු, ශෆඟීේ ලලින් කතොර වියළි බෆල්මකි. 

"කවො..කවොරි... මං.. මං.. ඩිවහ ර්ේ කරළ කන්ද....." මද කලළලක  ඳසු පියවි සිහිය  
ඳෆමිණි කප්, කෆඹුණු සිකතහි තෆනින් තෆන විසිරී තිබූ ලචන ගෆ  ගවළ ඳෆලසීය. 



    
 

 

"කන් කප් යියළ... ඔයළ කළ එේකලත් කියන්කන් න කන්ද... ප්ලීවහ... මං ඔයළ  
ලදින්නේ...." බිය නිවළ කබො වුණු දසින් කප් කදව බළ ඳෆලස ආය නතුරුල 
කයකශන්කේ දව කදව බෆලීය. කයකශන් හිව මදේ කදඳව  ලනළ ආය  කතළ කනොකරන 
කව වන් කකෂේ ය. ආය කප් ඈදිරිකේ කමකව බෆගඳත් ලනු දෆකීම  ඔහු කමෆති 
විය. 

"න සුද.. බය කලන්කනඳළ.. මං කළ ලත් කියන්න..... ප්කරොමිවහ..." මද කලළලේ 
සිතුවිල්කල් ගෆලී සිටි කප් මද සිනළලේ ඳළ ඳෆලසීය. රනින්ඳුකේ සිත  කප්කේ 
හිංවක වහලරකයන් වෆනසිල්ේ ෆබුණද කයකශන්කේ දකවේ ව බෆල්කමහි නේ කලනවේ 
සිදු කනොවුනි. 

"තන්ේ යූ කලරි මච් කප් යියළ... මම ඔයළල ේරවහේ කරනලළ...." වෆශෆල්ලු ව සිතින් 
කප් වමඟ සිනළසුනු ආය ඳෆලසීය. 

"මං ඒක කඩන්කන් න සුද... කඩෝන්ේ කලොරි.. කවොරි අකේ ඩිවහ ර්ේ කරළනේ... මං දෆන් 
යන්නේ.... ඳවහකවේ එන්නේ සුද...." කළමරකයන් පි ල යම  කදොර ශෆරි කප් නෆලත 
නෆලතී කයකශන් කදව බළ, "යන්නේ මචං.... කබවහේ ඔසහ ේ...." යෆයි සිනළසී ඳලවළ 
කළමරකයන් පි ල ගිකේ ය. 

"ආයි කයකශන් යියළ...." වෆශෆල්ලු සිතින් කයකශන් කදව බෆල ආය තලමත් 
කනොකලනවහල ඳලතින ඔහුකේ දකවේ නිව බෆල්ම දෆක නෆලත කෆෂඹුනි. ඔහුකේ දකවේ 
ව නිව බල ආය  සිහිකකල් කුණළටුලක  කඳර වයුකර් ආතිලන නිව බලයි. "කප් 
යියළ, කේර යියළ ලකේ කනකේ... එයළ කියන එකේ න කළ ලත් ම.... එකශම 
කන්ද.... ඔය ලකේ බන්කනඳළ කන්...."  

"ේ.... එකශම කලයි..." ආකේ දකවේ ව කඳුළු පිවදෆම කයකශන් ආකේ සිත වන්සුන් 
කිරීම  මද සිනළලේ ඳළ ආයල තුරුෂ  ගත්කත් ය. " මං දෆන් යන්නේ බබළ...." මද 
කලළලක  ඳසු ඔහු ඳෆලසීය. 



    
 

 

"ආයි....?" ඔහු වෂ රැකදන වි  සිත  දෆකනන වෆනසුම හිමි කරගෆනීම  කමෆති ව 
ආය විමසීය. 

"මං තල ඈන්න එකකන් ප්රහකන් තල දුරදිග යන්න පුළුලන්...." 

"ඒ කියන්කන්... ඒ කියන්කන්.. ප්රහනයේ කලයිද...." පුදුමකයන් ශළ බිකයන් ඔහුකේ ලත 
කදව බෆල ආය විමසීය. 

"න.. න... ප්ලීවහ රිෆේවහ.... මං කිේකේ එකශම කදයේ ඊකනොත්...." 

"ම  බයයි.... කමොනළ ඊනත් ඔයළ මළ එේක ඈන්නලළ කන්ද.. අ... මළල දළළ යන්කන් 
න කන්ද... මකගන් දුරවහ කලන්කන් න කන්ද..." 

"න.... කලදළලත් න...." ඔහුකේ ලදන් ල ව වහථීරත්ලය රනින්ඳුකේ සිත  කගනළකේ 
වශනයකි. එකශත් ඔහුකේ සිත  නේ වෆනසිල්ේ කනොවී ය. ආය  ෂංල සිටිකේ දින 
කීඳයේ වුලද, ආය පිළිබ ශද තු ඊඳන් අදරකේ, ම ඳේධති  ඔහුකේ ශකදහි ගෆඹුර  
ම විහිදී ඳෆතිර තිබිණි. කිසිකලකු එම මුල් ඊදුරළ දමනලළ  ඔහු බිය කනොවීය. මන්ද යත්, 

ඒ වමඟ ඔහුද එකලර මිය යන බෆවිනි. එකශත් ඒ අදරය නිමේ කනොකඳකනන ඈමේ 

දේලළ ලනවහඳතියේ ල ලෆඩීම  ලහය එක ම වළධක ලන ආය ඔහු කලතින් ඈලත් කරනු 
දෆකීම  ඔහු බිය විණි. ජීලත් කලමින් දිකනන් දින මියයම  ලඩළ, එක ලර මිය යළම 
ඳශසුය. 

ආයල නෆලත ආ කලත කෆලළකගන ගිය ඔහු, ආය  ආකහි ලෆතිරීම  ඊදේ කර ආකේ  
කදකකුල් අලරණය ලන කවේ කඳොරලනය කඳරවීය. 

"මං කකෝල් කරනේ රෑ ...." පි ල යම  සදළනේල ආකේ හිව සිඳගත් ඔහු ඳෆලසීය. 

"ේ...." ආය සිනළසී හිව ලෆනීය. 

ඔහු නිේම ගිය ඳසු ආකේ හිත  දෆනුකන් වංකළලකි. ආකේ දවහ මළනකයශහ ඔහු නිේමී 
ම නිවළ ආකේ සිත  බියේ ද දෆනුනි. දවහ පියළගත් ආය, දත් සියළු ගළථළලන් කියළ බුදුන් 
ලෆ, ඔහුකේ අරේළල ඳතළ කදවියන්  පින් නුකමෝදන් කෂළ ය. කරෝශල් ආදේ මත 



    
 

 

වරණල සිටින ආය , ඔහුල කරදර ලලින් අරේළ කර ගෆනීම වශළ ඳෆතිය ශෆේකේ 
කදවියන්කේ පිහි  ඳමණි. 

"කමොනළද බන්... ඊඹ  ඔන් ඩියුටි ඈන්න තිබුනකන් පිවහසු න න්කන් නෆතුල... බඳන්, 

දෆන් ඔේකකොම වුල්කන්....." දුේ මුසු කඳනුමේ වහිතල සිටි රසුන් කදව බළ කයකශන් 
ඳෆලසීය. සිත තරේ කලළලේ ආය වෂ රැඳීම  කනොශෆකිවීම නිවළ කයකශන්කේ සිත තු 
වකේ ද කණගළටුලකි. 

"කන් කවොරි මචං... කවුද හිතුකේ කප්යළ ඒ කලළකලම කඩන් ලෆක යි කියළ.... මං 
කකොයිතරේ කලළ බං ඈද කඳොේඩක  මළරුලේ දෆේකේ... ඒ ටික  මිසින් කලළ 
තිකයන්කන්... මළර ප්වේ එක....." 

"ර කමොන පිවහසුලේ න යිද දන්න...." කයකශන් ඳෆලසුකේ කල්ඳනළබරල ය. 

"කේ ඳළර උ පිවහසු න න්න ශෆදුකලොත් උත් මරළකගන මළත් මෆකරනලළ.... උ නිවළ 
මකේ එක වකශෝදරකයේ විලන තරම කශො  ම ආති.. අකේ ඒ ලකේ කදයේ කලන්න 
මං කීය ලත් ඈඩ තියන්න......" රසුන් ඳෆලසුකේ විවල් සිහි වීම නිවළ ශෆඟුේබර ව ශදිනි. 

"ම  කලන කේ කනකේ ප්රහකන්....." 

"ම  කත්කරනලළ මචං... කලද ශරි කේ ලකේ ප්රහන එයි කියළ හිතුල  කේ තරේ 
ඈේමන  කේ ලකේ කදයේ කලයි කියළ කීය ලත් හිතුකේ න.... අන්ටි  කියළ ඊකේ 
කේන්දකර් බලළ ගනින්... කවනසුරු ද කවුද, ශිල කදවිය ත් බ  කකොෂ කෆේලලුකන්... 
ඊඹ ත් ෂුල' එක  කවනසුරු ඳ කලන්නෆති... කමොනළ ඊනත් ඊඹ  ඕන කේක  මං 
ඈන්නලළ... ඊඹ ලෆඩිය හිතන්නෆතුල ඈඳන්... ශෆමකේ ම කලන්කන් කශො  
කියනලකන්....." 

"කේ කේවහ එකේදි නේ එකශම හිතන්න මළරුයි....." 

"කකොකශොමද....?" 



    
 

 

"ශෆම කේම කලන්කන් කශො  කියළ....." 

"කන් රිලි කලරි කවොරි මචං... ම   ච් එකේ ඈන්න තිබුණළ... ඒ වුණළ  කෆකිල්කල් 
රජතුමළකේ සීන් එකේ කුඹල් කළරය  වුණ ලෆකේ ම ත් ඊකන්... ඊඹයි නංගියි 
ේළවහ එකේ නදෂි නංගි ම  කේේ එකේ දීකගන ගියළ.... මමත් ඈතින් ඒකි එේක චෆේ 
එකේ දළන්න ඳළර  දිේලළ.... ඒ කලළකේ තමයි ර මිවහ කලන්නෆත්කත්...." 

"දෆන් කමොනළ කරන්නද ඈතින්.... කගදර යමං...." 

"ආයි.... බවහ වහ න්ේ එක  යන්න....." 

"න....." 

 


