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නළ කරනලද නසෝන් එක ගන්නෆතුල.....?" න ොනශෝ ලළර ගණනක් උත්වශ 
කිරීනමන් අනතුරුල දුරකතනය ශරශළ රනින්ඳූල වම් න්ධ කරගත් 

නයනශන් විමසුනේ අමනළඳයට ඳත් ශඬිනි. 

"නගදර අනිත් අය හිටියනන්.... ඒකයි ආන්ව' කනේ නෆත්නත්.... ඊනේ රෑ පුුංචි අම්මළ 
 නන්ම මනේ ඟ නෆලතුනළ... මෆනවේජ් එකක් එේනලත් ශරි ම අමළරුනලන්...." ඔහුනේ 
නකෝඳය නතරුම්ගත් ඇය වමළල අයදින වහලරනයන් ඳෆලසීය. 

"ප්රහනයක් උනළද....?" 

"න.. න... නමොනලත් ප්රහනයක් උනන් න.... මුං දෆන් නගදර ඉන්නන්.... දෆන් නශො 
නිවළ නශොවහපිට්ල් එනකන් එන්න දුන්නළ... ඔයළ කම්බු ද නයනශන් අයියළ...." 

"න...." 

"ගිනේ න...?" 

"න...." 

"ඇයි ඒ.... කමක් න.... ඒකත් නශොයි... ගියළනම් ආනේ එන්න නලනලළ ඔයළට... 
වහට්රයික් එක නිවළ ආනේ දෆනුම් නදන තුරු යුනිලසිටීවහ ඔක්නකොම ලශනලළ කිේලළ නිේවහ 
ලට..." 

"මුං දෆක්කළ...." 

"අනන් ඇයි තරනශන් ලනේ...." නයනශන්නේ නකටි පිළිතුරු ලලින් සිත රිදලළගත් ඇය 
විමසීය. 

"තරශළ න..." 

" ය උනළද නමොනළ ශරි ප්රහනයක් කියළ නසෝන් එක ආන්ව' නනොකර ඉන්නනකොට... 
ආ....?" ඇය ඔහුනගන් පිළිතුරක්  ළනඳොනරොත්තු වුලද පිළිතුරක් නනොදුන් ඔහු නිශඬල 
සිටිනේ ය. "කියන්නනකෝ.....  ය උනළද...." 

“නමො 
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"ම්... ටිකක්...." ඇනේ සුරතල්  ල නිවළ සිනත් ව අමනළඳය අමතක කෂ නයනශන් 
ඳෆලසීය. ඔහු අමනළඳයට ඳත් වනේ ඇනේ ඳමළලටත් ලඩළ ඔහුනේ සිනත් ව කෆෂඹිලි 
වශගත  ල නිවළය. ඔහු නිවළ ඇයට කිසියම් ප්රහනයක් ලන්නට ඇතෆයි සිත ඔහු 
සිටිනේ සිත් තෆවුනනි. 

"ඔයළ ඉන්නකම් මට නමොනලත් ම නලන්නන් න නයනශන් අයියළ...." ඇය ඳෆලසුනේ 
සිනළ මුවිනි. නයනශන් ඇය පිළි  නමතරම් නවොයළ  ෆලීම ඇනේ සිතට කිල නනොශෆකි 
තරම් වතුටකි. නමනතක් කල් ඇය පිළි  නමතරම් ආදනරන් නවොයළ  න්නට 
නකනනකු නනොසිටිනේ ය. " ඔයළ දන්නලද නයනශන් අයියළ.... මට හිනතනලළ අනප් 
ආදනේට නමොනලත් ම  ළධකයක් එන එකක් න කියළ...." 

"ඇයි......?" ඇනේ ලදන් වමඟ ගළ ආ ඇනේ සිනත් ව වෆශෆල්ලුල නයනශන්නේ සිනතහිද 
ඇති කනෂේ වෆශෆල්ලුලකි. 

"නප් අයියළ මළත් එක්ක කතළ කරළ...... එයළ කිේලළ අපි නදන්නට ඕනම උදේලක් 
කරන්නම් කියළ..... එයළ කළ එක්කලත් නම් ගෆන කියන්නනත් න කිේලළ....." 

"අපිට නමොනළටද එයළනේ ව'නඳොේට්...." 

"ඒත් ඉතින් එයළ නම් ගෆන රශවක් විදියට තියළගන්න එකම නොකු උදේලක්නන්... ඇයි 
ඔයළ එයළට ඔයතරම් අකමෆති... එයළ නම් ඔයළට නගොඩක් ඉන්ටනරවහට් ලනේ..." 

"නකොල්නොන්ට කෆමති නලන්න ඔයළ හිතුලද මුං.." නයනශන් කියන්නට ගිය නදය අලවන් 
නනොකර නෆලතුනේ ය. 

"න නමෝඩනයෝ.... එනශම නදයක් නනනම් මුං කිේනේ..." නයනශන් ඳලවන්නට ගිය නේ 
ලටශළගත් රනින්ඳූ සිනළ සී ඳෆලසීය. "එයළ ඔයළ ගෆන නගොඩක් නේලල් කිේලළ..." 

"නමොනළද මුං ගෆන...." 
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"ඉවහනකෝනල් කළනල් ගෆන.... ඔයළනේ දඟ ලෆඩ ගෆන... ඉවහනකෝනල් සිේද නලන ඕනම 
රණ්ඩුලකට ඔයළනේ දළයකත්ලය... තල නක්ර අයියල නේරගත්ත එක... ආ... එතනකොට 
අර ටෆට එක ගළල ඉළ ටිකක් දුරට යනකම් තිනයන තුලළ කෆෂ ඒ නිවළද උනන්..." 

"න..." 

"එනශනම්..." 

"කිතුල්ගදි උන නදයක්..." 

"කිතුල්ග..?" 

"ලයිට් නලෝට' රළසහටින් කරන්න ගිහින්.... මයිකළනේ නමෝඩ ලෆඩක් නිවළ... ගකට 
කෆපුනන්...." 

"මළලත් දලවක එක්ක යනලද...?" 

"ෂුල'... ආවද...?" 

"ම්..... ඔේ......... ආ... මට කියන්න අමතක නලනලළ තළ ටිනකන්... නප් අයියළ 
අරත්තනපිටිය අුංකල් එක්ක තරශළ නලළ නගදරින් ඇවිත්... අද ඉදන් අනප් නගදර..." 

"නමොකක් ද...?" නයනශන් විමසුනේ පුදුමයට ඳත්ලය. 

"ඇයි....?" 

"න්..න.. නමොනලත් න   ළ....." මදක් කල්ඳනළ ක ඔහු පිළිතුරු දුන්නන් ය. 

"ම්.... ඒක නනනම්, සුක්මි අක්කි ඔයළට නවොරි කියන්න කිේලළ..." 

"ඇයි..?" 

"එයළ නගොඩක් නලළ  න් ඉළ නඳොඩ්ඩකට නලන ලෆඩකට ගිය නලළනේ තමළ 
නප් අයියළ ඇවිත් තිනයන්නන්.... අක්කිට මළර අප්වට්... ඔයළට ලනේ ම එයළටත් 
නප් අයියළ ඇේජික්..." 
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"නමොනල් තියන නකල්නක්...." 

"කවුද මම ද...." ඇය සිනළසී විමසුනේ ඔහුනේ පිළිතුර දෆනනගන ම ය. 

"න.. සුක්මි..." 

"අනන් යන්න.... එක අතකට ඒකත් ඇත්ත... නෆත්නම් ඔයළනේ මළයම් ලට අහු 
නලනලද..." ඇය සිනළසී ඳෆලසීය. 

"ඇත්තද... අපිට නකොනශන්ද මළයම්....." 

"ඒක නනනම්... අනප් නගදර ගළලට නඳොඩ්ඩක් එන්න  ෆරිද නයනශන් අයියළ... 
දකින්නෆතුල ඉන්න  නන්...." 

"දෆන්...?"  ළනඳොනරොත්තු නනොව ඳෆනනයන් පුදුමයට ඳත් නයනශන් විමසීය. 

"ඔේ... දෆන් තමළ... එනලද..." 

"ඒත් නකොනශොමද ඔයළ.." 

"මට එන්න පුළුලන්... සුක්මි අක්කිත් ඉන්නලනන්... අර අතුරු ඳළරක් තිනයන්නන්... 
ඒක දිනේ එනනකොට අනප් තළප්නප් ඉලර නලන තෆන නඳොඩි නේට් එකක් තිනයනලළ... 
එතනට එන්න..." 

"පිවහසුද...?"  

"න... ශෆටි.... අනන් එන්නනකෝ.... අවුරුදු එකසිය විවහවකට විතර කලින්නන් දෆක්නක්...." 

"ඒ තරම් කල් නලනලද...." ඇය නනොදෆක සිටි ඳෆය විසි ශතරක ඳමණ කළය ඔහුට ද 
දෆනුනන් එතරම් දිගු කළයක් නවට ය. 

"ඔේනන්.... අනන් එන්නනකෝ..." 

"ආලම නමොනළද නදන්නන්...." 
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"ම්.......... දිග ම දිග.." 

"උඩින් සීනී දළපු  ේනරඩ් නරෝල් එකක්...?" 

"කිඹුළ  නිවහ...? න නමෝඩනයෝ..... ඒලළ නනනම්... අනන් එනලද..." 

"නකල්නෝ නමොනළට  ය උනත් නම් ලනේ ලෆඩ ලදි නම් ඕන රිවහක් එකක් ගන්නලළ 
නන්ද...?" 

"ඔය මශත්තයනේ මණ  න්නනන් නම් තරම් දුක් විදින්නන්...." 

" ටේ එඳළ.. මුං එන්නම්...." 

" ටේ නනනම්... ඇත්තමයි..... දෆන් එනලද..." 

"ම්... එන්නම්...." 

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

වික්රමභළහු නිලව පිහිටළ තිබුනණ් ගළලු ඳළරට මුහුණළ, අතුරු ඳළරක් ගළලු ඳළරට විලෘත 
ලන මුංවන්ධියකය. ලශෂ නතක් දිනලන උවහ කුළුණු වහිත අුංකළර නදමශල් නිලව ලටළ 
ව, නගලත්ත පුළුල්ල ඳෆතිරුණු, මනළල වකවහ කරන ේදකි. උේයළන අුංකරනනේ දී 
නගලනත් ව එක් රවහව ගවක් නශෝ ඉලත් නනොකර ඒ සියළුම රුක්යන් අුංකරන 
කටයුතු වශළ භළවිත කර තිබුනණ් උේයළන අුංකරන ශිල්පියළනේ නිපුනත්ලයත්, 

වික්රමභළහු මශතළනේ වහලභළදශමට ව රුචිකත්ලයත් මෆනවින් පිළිඹිබු කරමිනි. 

නිලව ඉදිරිඳව ඳලු නදකකින් යුත් විවල් නේට්ටුල අව සිට ඇරනඹන රටළලකට 
සිනමන්ති ගනඩොල් අල්ළ වකවහ කර තිබ පුළුල් මළලත නිලව ඉදිරි ඳව නතක් ඍජුල දිල 
ගිනේ ය. ඒ මග නදඳව, එනදවට නෆවුනු රත් ඳෆශෆ, කශ ඳෆශෆ වශ ළ නරෝව ඳෆශෆ 
මලින් පිරි, කඩළ ශෆනන නකොඳෆශෆ ලෆල්ලලින් යුත් ඇමෆන්ඩළ ඳඳුරු ලලින් අුංකළර 
කර තිබුනි. 

ඉදිරිඳව නේට්ටුලට අමතරල, ඉශලින් රටළලකට උල් ශෆඩෆති යකඩ කර සිටුලන ද උවහ 
තළප්ඳයකින් ලට වී තිබ වික්රමභළහු නිලව භළහිරට විලෘත වනේ ඳෆත්නතන් පිහිටි අතුරු 
ඳළරට විලෘත ලන ඳටු නේට්ටුනලන් ඳමනි. එය වෆමවිටම ඳෆලතිනේ ඉබි යතුරු ළ  ෆවින් 
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වශ ආරක්ළලට තේජනයක් නනොලන තරම් එය වවි ක්තිමත් ව  ෆවින් කිසිනලකුනේ 
අලධළනයට එතරම් නයොමු නනොවීය. නගලත්නත් ඳෆත්තකින් එම නේට්ටුල නදවට දිලගිය 
දඟර ගෆසුණු ඳටු මළලත නදඳව ලලළ තිබ විවිධ ලේණයන්නගන් යුත් ඳත්ර ලලින් ශළ 
පුහඳ ලලින් යුත් ඳඳුරු ලලින් ශළ ඊට ඔේන න් ව අඹ ලෆනි ඳෆතිරුණු අතු වහිත 
ළකයන් නගන් ෆබුණු නවලනින් එම ඳටු මළලත නදඳව වම්පේණනයන්ම ආලරණය වී 
තිබිණි. නගලත්නත් ව නඳනදවහ ලලින් රනින්ඳුනේ ප්රියතම නකොටව වනේ කිසිනලකුනේ 
අලධළනයට ඒ තරම් නයොමු නනොලන නමම ඳටු මළලතයි. එම මළලත පිළි  ඇනේ ශෆඟීම 
වනේ, එය ඇය වශළම නලන්ව නෝකයක් නලත නගන යන්නළ ව මළලතක්  ලයි. 

මග නදඳව ව ඳඳුරු අතරින් රිුංගළ ගිය විට ඇති සිසිල්, අඹ ගවහ නවලනින් යුත් තණ බිවහව 
මත ලෆතිරී, තණ බිවහවට ශළ අලට ඳෆෂ ලට ලතුර දෆමීම වශළ වවිකර ඇති ලතුර 
මනන් ලවහනවන සිසිල් ජ බිඳු ලලින් නතනමමින්, නඳොත් කියවීම, දවහ පියළනගන සිහින 
මෆවීම ඇය කුඩළ කෂ දිනඳතළ සිදුකරන්නකි. ගළඩිනියළ මල් ල සුල එකතු කරන 
කුඩළ කුරුමිණියන් ශළ ලෆසි වහිත කළ ල වෆනදන කුඩළ, ග ගවන ශතු ල නිනලවහ 
තනන කුඩළ සුරුංගනළලන් අතර සිදුලන ගනුනදනු, කුරුමිණියන් ශතු නිනලවහ ල 

අප්රවන්න ග නෆති කිරීමට සුරුංගනළලන්ට  ළනදන ගළඩිනියළ මල් සුල නලනුලට 
සුරුංගනළලන් කුරුමිණියන්ට  ළ නදන විනිවිද නඳනනන අත්තටු, ඇනේ සිහින තුෂ 
අන්තේ ගත වනේ වනේ එලෆනි දය. එලෆනි සිහින ලලින් පිරි, මේනේ උණුසුමින් පිරි මළ 
කළයට ඇය මුළු ශදින් ම නඳම් කළය. මලනේ විනයෝනලන් ඳසු ඇයට එම සිහින 
නොලට පිවිසීමට තරම් වෆනසිල්ක් දෆනුනන් නයනශන්නේ තුරුනෂේදී ඳමණි. 

සුක්මි වික්රමභළහු නිලනවේ නෆලතී සිටි දිනල තළප්ඳයට පිටතින් සිටුලළ තිබ අරලිය 
ගවහ නඳනන් බුදුන් ලෆදීම වශළ අරලිය මල් නනලීමට ඇතෆම් විට ඇය වමඟ රනින්ඳූ 
කුඩළ නේට්ටුනලන් පිටතට ගියශ. එ ෆවින් එම කුඩළ නේට්ටුනේ අමතර යතුරක් රනින්ඳූ 
වතු විය. ඇය නයනශන්ට ඳෆමිනණන නව ඳෆලසුනේ එම නේට්ටුල අවෂට ය. 

සුක්මි වමඟ මද අඳුර වශ ළ ව රැවහ විසිරුණ ඳටු මළලත දිනේ, නේට්ටුල නදවට 
ඇවිද ගිය රනින්ඳුනේ සිනත් තරමක බියක් නනොතිබුණළ නනොනේ. එනශත් ඔහුනේ ලත 
දෆකීමට ඇනේ සිත තුෂ ව නනොනිමි ආවළල විසින් එම බිය යටඳත් කෂළ ය. 

ශඬ නනොනෆනගන නවේ නේට්ටුල විලෘත කර රනින්ඳු, සුක්මි නේට්ටුල අවෂ රලළ 
තළප්ඳයට පිටතින් සිටුලළ ඇති සුදු අරලිය ගවහ නඳෂ යට ඇති අඳුරු ඔවහනවේ නවමින් 
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පියමෆන්නළ ය. ඳළලශන් ළ සිටි ඇනේ නරෝව ඳෆශෆ නදඳළ ලට මට්ටම් කරන ද තණ 
තිරුල මත ඳතිතල තිබ සුදු අරලිය මල් ඳගිනි. ඇනේ දවහ විමසිලිමත්ල ඒ නම් අත 
චනය වනේ නයනශන් නවොයමිනි. එක ලර කන්නඳත්ත සිඳ ගත් උණුසුම් සුෂන් ඳශර 
නිවළ තිගෆවහසුනු ඇය, මුවින් පිටලන්නට ගිය ක ගෆසීම් ශඬ අමළරුනලන් මෆඩනගන 
ක්ණිකල පිටුඳව ශෆරුණි.  

දඟකළර සිනළලකින් මුල වරවළනගන්, දිදුන දසින් ඇය නදව  ළ සිටිනේ නයනශන්ය. 
ඔහුල අඳුනළ ගෆනීමට, අඳුනේ ඳලළ දිදුන ඔහුනේ දවත්, සුපුරුදු විවුන් සුලත් ඇයට 
ප්රමළණලත් විය. 

" ය කරන්න ද ශෆදුනේ..." සිරකරගත් හුවහම ඳශෂට නශල ඇය මද නලළලක් ඔහු නදව 
 ළ සිට විමසීය. "මුං  ය උනන් න....." 

"මුං දෆක්කළ...." නයනශන් මුලගින් සිනළසී ඳෆලසීය. 

"නමොකද ඳල් එකට හිනළනලන්නන් නමෝඩයළ...." න ොරු අමනළඳයක් මලළ ගත් ඇය 
විමසීය. 

කිසිලක් නනොඳෆලස නයනශන් ඳශෂ අත්තක පිපී තිබ සුදු අරලිය මක් නගන ඇනේ 
කන අවෂ රැවීය. අරලිය මට ෆජ්ජ සිනතන්නට ඇත. ඇයට වනේ අරලිය මටත් 
ලඩළ පින් ර නඳනුමකි. සියුමෆලි  ලකි. 

"නමොනළද  න්නන්..." ඔහු ඇසි පිය නනොවළ ඇය නදව ම  ළ සිටි නශයින්, තරමක් 
ෆජ්ජළලට ඳත්ව ඇය විමසි ය. 

"වහවන...." ඔහු ඳෆලසුනේ  ෆල්නම් කිසිඳූ නලනවක් සිදු නනොකරය. 

"ම්...." 

"ඔයළනේ නනනම්... අරලිය මනල්...." ඇය ෆජ්ජළනලන් රතු ලනු දුටු නයනශන් සිනළසී 
ඳෆලසීය.  

"න ොරුනන් ඔයළනේ....." නයනශන්ට ඇද ක ඇය සිනළසීනි. 
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"නමනශම ම යමු ද මළත් එක්ක.... අනප් නගදර...." 

"ඇයි...?" 

"මට පිවහසු ශදළ ඇයි කියත් අශනලද..." 

අඳුර තුළින් නඳනනන ඇනේ ලත ඔහුට නඳනුනන් නලනදළටත් ලඩළ සුදු ඳෆශෆනයනි. ලරින් 
ලර නුදුරින් ව මශළ මළේගනේ ඇදී යන ලළශන ලලින් නිකුත් ලන එළි, නයනශන්නේ දවහ 
ලලින් ඳරළලේථනය වනේ ඇනේ දවහ නලතය. අරලිය ගවක සීත කට පිටදී, මුහුණ 
මදක් ඇ කරනගන අහිුංවක දසින් ඔහු නදව  ළ සිටි ඇනේ, පිරුනු නදනතොනල් ඇඳී 
සිනශල මද ආනෝකනයන් ඔහුට නඳනිනි. ඔහු සිටිනේ ඇනේ අහිුංවක සුන්දරත්ලනයන් 
ලශීකෘතලය. දුරවහල සිටීමට නමනළ තෆනකදී, සුසුමකින් නශෝ දුරවහල සිටින්නන් කුමටද.... 
ඔහුනේ දව ඇනේ දවට ෂුං වනේ, ඔහුනේ රත් ඳෆශෆ නදනතොල් අතර ඇනේ නරෝව ඳෆශෆ 
නදනතො සිර වනේ ඇය ඇසිපිය ගවන ක්ණයකිනි.  

ෂුංල සිටින විට ඔවුන් ට ශෆඟුම් හුලමළරු කර ගෆනීමට ලදන් අලෆසි නනොවීය. අලෆසි 
වනේ නනත් කෆලුම්, සුසුම්, සිඳගෆනීම්, ලෆෂගෆනීම් ඳමණි. 

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

අමතර ඳන්ති නිමළ ව ඳසු, පියළ ඇයල නිලවට කෆදලළනගන යළමට එනනතක් නනතුමි 
ඳන්තිය ඉදිරිපිට ඳළර අයිනට වී ඳළනේ ගමන් කෂ ලළශන නදව  ළ සිටින්නට විය. 
නනතුමිනේ නනතු මග දිනේ යන ලළශන වමඟ ඇදී ගියද ඇනේ සිත් තිබුනණ් නලනත් 
ඉමකය.  

ඳහු ගිය දින කීඳය තුෂදී නක්ර ඇනේ සිතට ෂුං වනේ ඇයටත් සිතළගත් නනොශෆකි 
තරම් නේගනයනි. දිනකට අඩු තරමින් එක් ලරක් නශෝ ඔහුනගන් ෆන න ඇමතුම් 
නනොමෆතිල, ඇයට දෆන් සිටිය නනොශෆකි තරම් ය. එනශත් ඇය ඒ  ලක් ඔහුට 
නනොශෆනගේලළ ය. ඔහුල එතරම් විහලළව කිරීමට ඇනේ බුේධිය බිය විය. එනශත් ඇනේ 
ශදලත ක්රියළ කනල් නමොෂයට ප්රතිවිරුේධල ය. ශදලනත් වහඳන්දනය ඳලත්ලළගෆනීම, 

නමොනේ  ඳමකින් නතොරල සිදුලන්නළ නවේ, නක්ර පිළි  ඇනේ ශදලනත් ඇති ව 
ශෆඟීම් ඇති වනේ බුේධිනයන් වහලළයක්තලය. පිළිගත යුත්නත් නමොය විසින් ගන්නළ ද 
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තීරණයද, ශදලත විසින් ගන්නළ ද තීරණයද යන්න ලටශළ ගත නනොශෆකි ව නනතුමි 
සිටිනේ නදනොලක් අතර ය. 

ඇය සිහින නොවින් මිදුනන් ඳලනට  ඳු නේගනයන් ඳෆමිණ ඇය අවෂ නෆලත කලු ඳෆශෆ 
ඩිනඳන්ඩේ රථය නිවළ ය. තිගෆවහම නිවළ ඇය හුන් තෆනින් අඩියක් පිටුඳවට ඳෆන්නළ ය. 

රිනේ ඉදිරිඳව ආවනය අවෂ කවුළුනේ කළු ඳෆශෆ වීදුරුල ඳශත් ව ඳසු ඇයට ඒ ශරශළ 
නඳනුනන් නක්රනේ සිනළ ර ලතයි. 

"කවුද දන්න නමයළට යිවන් දුන්නන්... මෆට්ටළ... තල නඳොඩ්නඩන් නමතන මුං ඇදනගන 
ලෆටිළ මළර ඳල් එක...." ඇය සිතින් සිතුලද මුවින් නනොඳෆලසුලළ ය. එනශත් නක්ර 
දෆක්නමන් ඇනේ සිත වතුටින් පිරුනන් ඇයටත් නනොදෆනීම ය. එම වතුට නක්රට 
නනොනඳන්වීමට ඇය ප්රනේවම් විය. ඔහු දිගින් දිගට ම නමනව ඳන්තිය අවෂට 
ඳෆමිණියනශොත් ඇයට සිදුලන්නන් නෆති ප්රහන ලට මුහුණ දීමටය. 

"නශේයි මෆඩම්... ලිසහට් එකක් නදන්නද...." ඇය කිසිලක් නනොඳලවළ ඔහු නදව දවහ දල්ලළ 
 ළ සිටි නශයින් නක්ර විමසීය. 

"නනෝ, තන්ක්වහ...." ඇය නක්ර එතරම් ගණනකට නනොගත් නව ඳෆලසීය. 

"අම්නමෝ නමයළනේ ගණන්... න ොරුනන් ඉතින්... මුං එයි කියළ නන්ද අද ඔය තරම් 
වහවනට ආනේ... ආ..." 

"න... විකට ඇදුම් තරනගකට යන්න...." නක්ර සිනළසිනි. ඇනේ කටකළරකම් ලට ඔහු 
ප්රිය කනෂේ ය. 

"ඇයි එන්න   කියන්නන්... මුං ඔයළල ගිලින්න... නගදර ගළවින් ම ඳරිවහවමින් 
 වහවන්නම්..." 

"කමක් න... ඔයළ ඔයළනේ ලෆඩක්  ළගන්න... මළල එක්ක යන්න නගදරින් එයි..." 

"මනේ ලෆඩකට තමළ ආනේ... නම් දලවහ ල මනේ එක ම ලෆනඩ් ඔයළ තමයි   ළ.... දෆන් 
නගදරින් එයිද....?" 
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"ම්... දෆන් එයි..." 

"එනශනම් මුං යන්නම්.. නගදර අය දෆනකොත් ඔයළට නනඩ්නන්..." 

"යන්න....." එනශත් ඇනේ හිත ඳෆලසුනේ එඳළ යන්න යි. 

"හිත කියන්නන් එඳළ කියළ නන්ද...." ඔහු විමසුනේ නනතුමිනේ දවහ නදව ඍජුල 
 ළනගනය. ඔහුනේ  ෆල්නමන් ඇය අඳශසුතළලයට ඳත් ව  ෆවින්, ඇය නලනතක්  ළ 
ගත්තළය. "නමොනළද නලන ඳෆත්තක්  න් කල්ඳනළ කරන්නන්... ඔයළනේ හිනත් තියන 
නේලල් මුං නකොනශොමද දෆනගන්නන් කියළ නන්ද...." 

"ඔේ මෆට්නටෝ... ඒක තමයි... නමතන ලක් කඳළ ඔළුල දළගන්නලළ මුං ල ඇතුනල්.... 
නමොනළටද ඔයතරම් මළල ඳල් කරන්නන්... නලන නකොල්නක් උනළනම් මුං දන්නලළ කරන 
නේ..." ඇය සිතින් ඳෆලසුලළ ය. 

"ශරි ශරි... රලන්න ඕනන් න ඉතින්... මුං යන්නම්..." නක්ර අමනළඳනයන් දවහ කුඩළ 
කරනගන සිටින ඇය නදව  ළ සිනළසී ඳෆලසීය. "අයි ේ යූ   ළ..." නනතුමි එක් ඇහි 
 ෆමක් ඉශෂට එවවනේ, ප්රහනළේථයක් වහිත  ෆල්මක් ඔහු නලත නශමිනි. "න.. න.. 
මුං නම් කිේනේ යළළුනලක් විදියට..." 

"ඇත්තද... එනශනම් කමක් න...." 

"ඔයත් කියන්න ඉතින්..." 

"නමොකක්ද....?" 

"අයි ේ යූ කියළ..." 

"ආ...?" නෆලත දවහ සිහින් ක ඇය විමසීය. 

"යළළුනලක් විදියට...." 
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"ඇනදන් ලෆටුනද අද උනේ... දෆන් යන්න ඉතින් පිවහසු කියලන්නෆතුල...." සිනශනලන් 
වෆරසුණු මුවින් නනතුමි ඳෆලසීය. 

"ඇති යන්තම්.. ඔය හිනළල  ළගන්න තමළ නම් තරම් නලළ හිටිනේ... එනශනම් මුං 
යන්නම්... රෑට නකෝල් එකක් ගන්නම්...." 

"ම්....." ඇය සිනළ මුවින් ම ඳෆලසීය. එනශත් නක්ර නික්ම ගිය ඳසු දුටු නදයින් ඇනේ 
සිනළල වම්පේණනයන් ම මෆකී ගිය ය. කණ්ඩළයම් ඳන්තිය ඳෆලෆත්ව නිලනවේ නේට්ටුල 
අවෂ සිට සිනළ මුවින් ඇය නදව  ළ සිටිනේ නදෂි ය. 

"ඉලරයි.... දෆන් ඉතින් ශනුමනේ ලල්නගට ගිනි තිේලළ ලනේ තිනයයි..." නදෂි පිළි , 
අවුරුදු ගණනක ආහරනයන් ද අත්දෆකීම් ලලින් යුත් නනතුමී සිතුනේ බිනයනි. 

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

"සුද... කන්න යන්න එන්න පුනත්...." ලවන්තිනේ අළුත් ආදරය නිවළ රනින්ඳූනේ සිතට 
දෆනුනන් අඳශසුලකි. එනශත් ඇය ඒ පිළි ල ඳෆලසුනේ නයනශන් වමඟ ඳමණි. අඩු 
තරමින් සුක්මි වමඟ නශෝ ඇය ලවන්ති පිළි  ලරදක් නනොඳෆලසුලළ ය. "මුං අද සුද 
කන්න කෆමතිම කම ශෆදුනේ... මනේ අතින් ම...."  

"තන්ක්වහ පුුංචි අම්මළ...." මුළුතෆන්නගය නදවට ශළලළ ශ දකින තරම් කළතුරකින් යන, 

ලවන්ති ඳෆලසුනේ න ොරුලක්  ල රනින්ඳූට වෆකයක් නෆත. සියළු ම කම පිළිනය 
ලන්නට ඇත්නත් සුපුරුදු ඳරිදිම මුළුතෆන්නේ කටයුතු  ළරල සිටි පුහඳළ අතින් ය. එනශත් 
ලවන්තිනේ සිත රිදවීම ඇයට අලෆසි නනොවීය. රනින්ඳූ නනොඳෆලසුලත් ලවන්තිනේ මළයම් 
දත් සුක්මි මුලට නෆගිනු සිනළල මෆඩනගන නලනතක්  ළගත්තළ ය. 

"සුක්මිත් එන්න...." සුක්මි නදව  ෆල ලවන්ති අනතුරුල සිනළ මුවින් ඳෆලසීය. සුක්මි 
ඇය නදව  ළ එන්නම් යෆයි ඳෆලසීමට හිව වෆලුනේ, සිනළ මුවිනි. සුක්මිනේ සිනළනේ 
ගෆේල තිබ උඳශළවළත්මක  ල ලවන්තිට දෆනුනද ඇය එය එතරම් ගණනකට නනොගත්තළ 
ය. වුංවළර ගමන නමන් චක්රළකළරල ගමන් කරන නකොකළනේත් තිත්තයළනේත් ලළර 
පිළි  දත් ලවන්ති, තිත්තයන්නේ ලළරයට ඉඩ දී නෆලත නකොකළනේ ලළරය එනනතක් 
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සියළුම අඳශළවයන් උඳශළවයන් ඉලසුලළ ය. එනශත් ඒ උනප්ක්ළනලන් නනොල, සිත තුෂ 
එක්රැවහ නලන වලරනයන් යුතුල ය. 

සුක්මිත්, රනින්ඳුත් ලවන්ති වමඟ කම කළමරයට යන විට අනනක් සියළු නදනළම 
සිටිනේ කම නම්වය ලටළ අසුන් නගනය. සුපුරුදු ඳරිදිම කම නම්වනේ මුල් අසුන හිමිල 
තිබුනණ් වික්රමභළහු මශතළටය. 

රනින්ඳූ නදවට නයොමුල තිබ වික්රමභළහු මශතළනේ දනවේ වනේ දයළ ර  ෆල්මකි. 

"සුදු දට පුුංචි අම්මළ කිේලද වෆන්නටෝරිනි එනක් ඕඳනින් එක ගෆන..." රනින්ඳූ කම 
නම්වයට අසුන් ගන්නළ තුරු සිටි වික්රමභළහු මශතළ විමසී ය. 

"ඔේ තළත්තී...." 

"ඔයළනේ අතින් තමළ ඒක ඕඳන් කරන්නන්...." වික්රමභළහු මශතළ ඳෆලසනේ සියල්න්නේ 
ම දවහ පුදුමනයන් මවිත කරමිනි. අති සුන ෝඳනභෝගී වුංචළරක නිනක්තනයක් ව 
වෆන්නටෝරිනි, රනින්ඳූ අතින් විලෘත කිරීමට වික්රමභළහු මශතළ තීරණය කිරීම රනින්ඳූට 
ඳලළ ඇදහිය නනොශෆක්කක් විය.  නමය නමනතක් වික්රමභළහු මශතළට පිය උරුමනයන් 
ෆබුණු වුංචළරක නිනක්තනයන්නගන් ශළ ඔහු විසින් ම නගොඩනෆග වුංචළරක 
නිනක්තනයන්නගන් ඉශෂම මට්ටනම් නිනක්තනයි. 

"ඒත්.. ඒත්.. ඇ..ඇයි.. මම... මට   තළත්ති..." 

"ඒ නමොකද  ෆරි... ඒක ඔයළනේ නශොනටල් එක... ඒ ශෆම නදයක් ම තිනයන්නන් ඔයළනේ 
නමට සුද... ඒක මුං ශෆදුනේ ඔයළ නලනුනලන්මයි... ඒ ලනේ ම ඔයළනේ අම්මි 
නලනුනලන්... ඔයළට නත්නරයි  න්න ගියළම, ඒ ශෆම තෆනකම, ඔයළනේ අම්මි, මනේ 
නනළුම් ඉන්නලළ කියළ..." වික්රමභළහු මශතළ ඳෆලසුනේ ලවන්තිනේ දවහ බිමට  ර 
කරලමිනි. නමනතක් කල් වික්රමභළහු මශතළ රනින්ඳූනේ මල පිළි  නමතරම් තද 
ශෆඟීමකින් යුතුල, ලවන්ති ඉදිරිපිට කතළ කර නෆත. 
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"ඒත් තළත්ති.... වහකයිෆඩේ එක ඕඳන් කරනනකොටත් තළත්ති ඉන්ලයිට් කනේ චීසහ නගවහට් 
විදියට ප්රසිඩන්ට්ට නන්... මට   නම්ක කරන්න..." වහකයිෆඩේ යනු දඹුල් 
ප්රනේනේ පිහිටි වික්රමභළහු මශතළට අයත් වුංචළරක නිනක්තනයකි. 

" ෆරි න... ඔයළට පුළුලන්.. රි න් එකක් කඳන එක විතරයි කරන්න තිනයන්නන්..." 
වික්රමභළහු මශතළ සිනළ සී ඳෆලසුනේ රනින්ඳූනේ සිනත් ව බිය ඳශ කරන අටිනයනි. 
"එදළට වහවනට ඉන්න ඕනන් ශරිද... කෆන්ඩි නශොනටල් එනකත් අප්ේනේඩ්වහ ඉලර උනළම 
ඔයළනේ නමට ලියනලළ ඒකත්... ඒක සීයනගන් ඔයළට..." 

"මට නමොනළට ද දෆන් ම නම් නේලල්..." 

"මට කලද නමොනලළ නලයිද කියළ කියන්න  නන් සුද.. මුං දෆන් ලයවයි... දෆන් ඔයළට 
අවුරුදු දශ අටක්, දශ නමයක් නලනලනන් නකොනශොමටත්..." 

"තළත්තිට නමොනළ නලන්නද... තළම ඉන්නන් නකොල්ළ ලනේ... නෆේද නප් අයියළ..." 
වික්රමභළහු මශතළ ඳෆලස නදයින් ඇනේ හිත කීඳ ඳකින් ම කඩළ ලෆටුනත් ඒ  ල 
පිටතට නනොනඳන්ව රනින්ඳූ නප් නදව  ළ ඳෆලසීය. 

"ඒකනන් අුංකල්... අුංකල් තළම අඳටත් ලඩළ වහමළේට් නන්..." නප් වික්රමභළහු මශතළ 
නදව  ළ සිනළසී ඳෆලසිය. 

"ඒ ගෆන ඉතින් ආනේ නමොනලට කියනලද පුතළ..." සුශ සිනළලකින් නප්ට වුංේරශළ 
කෂ වික්රමභළහු මශතළ ඳෆලසීය. "ඒක නනනමයි, සුක්මිට පුළුලන් නන්ද ටික දලවකට 
නමනශේ ඉන්න..." 

"පුළුලන් වික්රම මළනම්...." 

"සුක්මි කෆමතිනම් නමනශේ තිනයන නශො වහකල් එකකට ට්රළන්වේ එකක් ශදළ 
නදන්නම්... සුක්මි සුද එක්ක ඉන්න එක මනේ හිතට නශොයි... නප්න්නෆේද නම් 
ෂමයනේ පිවහසු ලෆඩ... කළ එක්ක ලත් නමොනලත් කියන්නනත් න... ඔක්නකොම හිනත් 
තියන් ඉන්නලළ..." 
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"ආනයනම් එනශම නලන එකක් න මළනම්... දෆන් ශෆම නේම කියන්න නකනනක් 
නශොයළනගන ඉන්නන්..." වික්රමභළහු මශතළ වමඟ හිනෆහුන සුක්මි හිතින් ඳෆලසුලළ ය. 

"අමන්දි තළම න නන්ද..." ලවන්ති වමඟ යමක් කතළ කෂ යුතු නිවළ වික්රමභළහු මශතළ 
විමසීය. 

"න... එයළ තළම නගදර ආනේ න..." ලවන්ති නකටි පිළිතුරක් දී නිශඬ විය. 

"ශරි එනශනම් අපි කමු...  ඩගිනියි නශොට ම..." වික්රමභළහු මශතළ කම න දළගෆනීම 
ඇරඹ ූඳසු නවවහනවෝද ඔහු අනුගමනය කෂශ. 

"මට නමොනළ දුන්නත් ලෆඩක් න තළත්තී... දලවක මුං ඔයළනගන් ඉල්න නේ ඔයළට 
නදන්න  ෆරි නම්..." කම න දළගන්නළ අතර රනින්ඳූ සිතුනේ එයයි. 

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

උදවනින් ම අලදි ව රනින්ඳූ, සුක්මිනේ නින්දට  ළධළලක් නනොලන නවේ ශඬක් නනොනගළ 
කළමරනේ  ෆල්කනියට විලෘත නලන නදොර ශෆර,  ෆල්කනියට පිවිසිනේ ය.  ෆල්කනිය ලටළ 
ව අත්ලෆට දිනේ, ඳශට එල්ළ ලෆනටන නව නරෝඳණය කර තිබ නමෝනින් ේනෝරි 
මල් ලෆල්, දීප්තිමත් නිල් ඳෆශෆනයන්   න මලින් පිරී තිබිණි. අශවහ නිෆති මල් ල 
ඳෆණි බීමට ඳෆමින සිටි කුඩළ ඳෆණි කුරුල්න්, රනින්ඳුනේ ඳෆමිණීම එතරම් ගණනකට 
නනොගත්තළක් නමන්, දිගට ඔවුන්නේ කළේයය සිදු කරනගන ගිනේ ය. ඇය එනදව  ළ 
සිටිනේ ආවළනලනි. ඇනේ ජීවිත ගඟ දෆන් ගළ යන්නන්, ලවන්තනයන් පිරි නවොඳුරු 
ඉවේලක් ශරශළ, ළන්තල ය. ඇය කලදත් ඳෆතුනේ නමලෆනි ප්රිතිනයන් ශළ වෆශෆල්ලුනලන් 
පිරී ජීවිතය කි.  

ඒක ලේණ සිතුලමක් නමන් ඳළලුනලන් ඳෆලතී ජීවිතය නමනව නන්ක ලේණයන්නගන් 
පිරවනේ ඔහුය. නගලත්නත් නකොනක ව නිල් ඳෆශෆති දිනයන් පිරී නළන තටළකනේ ජ 
තය මත නනතු රැව ඇය, ඒ ජ තය තරම් ඳෆශෆදිලි ඇනේ සිනත් ඔහුනේ රුල මලළ 
ගත්තළ ය.  

ඇනේ කළමරනේ  ෆල්කනියට නගලත්නත් ඉදිරිඳව ප්රනේයත්, අඹ ගවහ ල අතු ඉති 
අතරින් ඇනේ සිහින මළලත පිහිටි ප්රනේයත් දිවහවිනි. තළප්ඳයට උඩින් යන්තමින් 
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නඳනනන සුදු අරලිය ගවහ නඳනල් මුදුන් ඇයල කෆලළනගන ගිනේ නඳරදළ වෆනේ 
මතකයන් අතරට ය. ඇනේ මුහුනන්ත්, නගනල්ත්, නදනතොනල්ත් ඔහුනේ නදනතොල් ල ශළ 
සුසුම් ල උණුසුම තලමත් රැදී ඇත්තළක් නමන් ඇයට දෆනිනි. දලනවේ නවොඳුරු ම 
නමොනශොත අරලිය ගවහ නවලනෆලි යට ඔහු ශමුලන නමොනශොතයි. එනශත් අද ඔහු ශමු 
වීමට එතරම් නලළ රැනදන්නට අලෆසී නනොවීය. එය සිහි වීනමන් ඇනේ සිත ප්රීතිනයන් 
පිරිනි.  

නෆලත කළමරයට ගිය ඇය, ඇනේ නම්වය මත ව ජුංගම දුරකතනය නගන  ෆල්කනියට 
ඳෆමිණියළ ය.  ෆල්කනිනේ ව කුඩළ රවුම් ටීනඳෝල නදඳව ව වෆඳඳශසු නේලෆල් පුටු 
නදනකන් එකක අසුන් නගන නදකකුල්ද එය මතට ඇදගත් රනින්ඳූ නයනශන්ට ඇමතුමක් 
 ළගත්තළ ය. 

"තළම නිදිද කම්මෆලියළ...." ඇමතුම වම් න්ධ ව ඳසුත් නයනශන් කිසිලක් නනොඳලවළ සිටි 
 ෆවින් ඇය විමසීය. "ගුඩ් නමොනින්...." 

"ම්... ගුඩ් නමෝනින්...." නයනශන්නේ නිදි ර කටශඬ අනනක් ඳසින් ඇයට ඇසිනි. 

"දෆන් ද අලදි උනන් මශත්තයළ.... තළම ඇනේ ද...." 

"ම්..... නමොකද උනේ ම සන් එනක්...." ඇනේ ප්රීතිමත් කටශඬ අවළ සිටි නයනශන් 
විමසීය. 

"මුං එන්න ද ඔයළ ගළලට නයනශන් අයියළ..... මටත් ඉඩ තිනයනලද ඔයළනේ ඇනේ...." 
ඔහුට පිළිතුරු දීම මඟශෆරි ඇය විමසීය. 

"ඔයළට නමොනළටද   ළ නලනම ඉඩක්...." 

"ඇයි ඒ... ඔයළ මළල දනමකින් ලත් ඈතින් තියන්නෆේද...." 

"අනඳෝ න... අඩු තරනම් ඇඳුමක ඝනකමින් ලත්...." නයනශන් සිනළසී ඳෆලසීය. "ඇයි 
හිනළ නලන්නන්... එන්න     ලනේද...." ශඬ නනොඇසුනත් ඇනේ සිනළනවන ලත මෆවී 
නඳනුනනන් නයනශන් විමසීය. 
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"ම්ශහ....." දිනන දසින් දිගු නශොටක් ඇති ඳෆණි කුරුල්නකු වමඟ සිනළසුන ඇය 
ඳෆලසීය. "තළම දිල රිනදනලද...." 

"දිලක් න ලනේ.... ඔයළනේ සහනරන්ච් කිවහ එකට පිුං සිේධ නලන්න..." 

"මනේ නනනම්... ඔයළනේ... ඔයළනන් කියළ දුන්නන්...." 

"මුං කිේලද දිල ශඳන්න කියළ..." 

"ආනේ න... විහිළුලටනන් ඉතින්....." 

"ම්...." 

"ඒක නනනම්... මුං සුක්මි අක්කි එක්ක අද නොපින් යනලළ... එනලද..." 

"කීයටද යන්නන්...." 

"තල ටිකකින්.... තළම අක්කි නිදි... එනලද.." 

"ම්.... එන්නම්....." 

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


