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                  ***වසන්තය ඔබයි*** 

***ගිම්හානයට ඇද හැළුන වර්ශාව ඔබයි*** 

 

                                          

4 ක ොටස... 

 

                                                      පිටි ඳවහසවන් එක ඳළරටම ඇහුන බ්සේක් වද්සද හින්දළ ලේළ ලසේම ම්මිත් 

උඩ ගියළ.......සදන්නම පිටි ඳවහව ශෆරිළ බෆලුසේ එකටමයි... 

"කේද ලේළ ඒ??" 

"කේද ම්මි දන්සන් සේන්සන් න කන්නළඩි දළසන..." 

 එකඳළරටම කෆබ් එසක් සදොර ඇරසෙන එලියට ආසේ තරමක් සකට්ටු සුදු උව පිරිමිසයක්..ලයව අවුරුදු විසි ඳශක් 

ඳමණ සලන බල ම්මිට හිතුනළ...  

"ආශහ සම් දිල්ශළන් අයියළසන.." 

ලේළ  ආ පුද්ෙයළ ශඳුනළ ෙත් අතර ම්මි ද ඔහු සදව බළ සිටින්නට විය.. තලත් සකල්ක් තමන් දිශළ බළ සිටි 

නිවළසලන් දිශළන් සිතුසේ ඈ තමළ ලවඟයට ෙත ශෆකියී කියළය.. නමුත් ඔහුසේ ඳරමළේථය වුසන් එය  සනොසේ.... 
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"ශහම්ම්ම් සොක්කිට දෆන් අපිල මතකත් න සන් බබළ.." 

"අසන් න දිල්ශළන් අයියළ...ඒ ඳෆත්සත ආසලත් න සන් කළසකින් අපි... නෆතිල අමතක සලළ සනසලයි..." 

Story By  Kasun Rangana   Publish By www.novelslk.wordpress.com 

 

 

 

"නළලත් මසේ නම්බේ එක තියනලළ සන් ඔයළ ෙළල කතළ කරන්න තිබුනසන්... ඇරත් ඔයළසේ නම්බේ එක සේන්ජ් 

සලළ නෆත්තම් මම කතළ කරනල සන්...සමොසකෝ සකොල්ළලත් මළරු උනළද නම්බේ එක මළරු කසල්" 

"අසන් එසශම අය මට න සන් දිල්ශළන් අයියළ....මට සම් තනිකඩ ජීවිතය සශොයි.." 

"එසශම කියන්න එඳළ සොක්කි...දෆන් කවළද බඳින ලයසවසන ඔයළ..." 

"ශහම්ම් බමුසකො සකසනක් ශම්සබයි සන සමසශම යනසකොට..." 

"ඒක සනසලයි ...යමු මම යන්සනත් සෙදර තමළ ..මට පුුංචි අම්ම කිේසේ ඔයළ සමතන ඳුංති කියළ...සලළලත් 

කිේසේ එයළම තම මම ඉතිුං යමින් ෙමන් ආලළ ඔයළලත් අරසෙන යන්න..." 

"ඕනි න මම බවහ එසක්ම එන්නම් අයියළ..ඔයළ යන්න.." 

"න න නගින්න මම එසශටසන යන්සන්..යළලුලළටත් කියන්න නගින්න කියළ.... මගින් දළසෙන යමු.." 

"සනෝ තන්ක්වහ...මම යන්නම්" 

"අසන් ම්මි ේලීවහ එන්න .." 

ලේළ සවමින් කීසේ තරමක් ඈ දිල්ශළන් ෙෆන දන්නළ නිවළසලනි....තරමක් ඇශෆට කනට සේන යුලතියක් යශනට 

ෙන්න දඟන තරුනයන්සේ නම් අතසේ දිල්ශළන් සේ නමත් කියසලනි ලේළ ඇසුසේ ඳළවෆල් අලදිසේදිමය..... 

එක සදසදනළම ෙමන් කසල් එකම ඳළවෆල් බවහ රිසයනි..එම නිවළ ලේළට ඔහු ෙෆන දෆනෙන්නට අලවහථළල 

ෆබින... ලේළට ලඩ ද අවුරුද්දක් ලයසින් ලෆඩි දිල්ශළන්  සේ විසනොදළුංය සකල්න් ශළ යශලුවීමයි..පියළසේ මුදල් 

නළවහති කරනළ ඔහු සල්සිසයන් මුදල් ශම්බ කිරීමට ේරිය කරයි... මලසේ උසි ෙෆන්වීම පිට ඔහු දෆන් අර අදින්සන් 

ලේළසේ සද්ඳ;අ ලට ලෙ කීමටය.... ලේළ විලළශ කර ෙෆනීසමන් එම ඉක්කය ඳශසුසලන් ඟ කර ෙත ශෆකි බල 

ඔහුට සඳන්ලළ දුන්සන් ඔහුසේම මලයි... 

ම්මිත් , ලේළසෙ සඳරැත්තය හින්දළම ලළශනයට සෙොඩ උනළ..සදසදනළම පිටුඳව ආවනයට සෙොඩලන විට දිල්ශළන් 

ඔරලළ බළ සිටිසය කිසිලක් කර කියළ ෙත සනොශෆකිලය....ඔහු ලළශනය සේෙසයන ඳදලළසෙන ගිසේ සිසත් ව 

ආසේෙයත් එක්කමය...ලේළ සේෙයට තරමක් බය උනද එය ඳෆලසුසේ නෆත්සත් ඔහු ශළ කතළ කිරීමට අකමෆති 

නිවළසලනි... 

"ලේළ මම ඉවහවරහින් බහිනලළ , ගිශළන් එනලළ කිේලළ දෆන් ...මම යන්නම්.." 

"ශහම්ම්ම් එසශනම් ඳරිවහවමින් යන්න ම්.." 
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"ශහම්ම් ඔයත් ඳරිවහවමට යන්න ලේළ,ඇත්තටම කියන්සන් මට නම් සමයළල එේචර අල්න්සන් න..." 

"ඔයට විතරක් සනසලයි මටත්..." 
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සකල් කියළ ගිසේ ලේළට ඳමනක් ඇසවන ඳරිදිය... 

 

"අයිසේ සමයළ ල ඔය ඉවහවරහින් දළසෙන යන්න..." 

"ආශහ ශළ සොක්කි.." 

ලළශනය අයින්සකොට නතර ක අතර ම්මි බෆව ෙත්සත් ලේළට අතක් ලනළය... 

 

"සොක්කි තළම ශදන්සන් මළල ඩ්රයිලේ කරන්නද?, එන්න ෂමසයෝ ඉවහවරශට..." 

"සමසශම සශොයි අයියළ..මම බයයි ඉවහවරශ යන්න..." 

"එන්න එන්න...පිවහසු කරන්නෆතුල..." 

"අසන් අයියළ සමසශම මම යන්නම් නෆත්තම් මම බහින්නම්.." 

දිල්ශළන්ට සත්රුසන් ලෆසඩ් ලෆරදීසෙන එන සවේයළලක් ය... 

 කතළල නතර ක ඔහු ලළශනය නෆලත ඳන ෙනලළ ධළලනය කරන්නට විය.. 

 

යන අතරමඟ ඔහු ශළ ලෆඩියමක් කතළ සනොක ලේළ නිලව අව දී රථසයන් බෆවසෙන ඉදිරි අසුන අවට වී,, 

"තන්ක්වහ අයියළ ...අදට..ආසය මශන්සි සලන්සනඳළ..ඔයළසෙ කළසත් අඳරළසදසන....,අනික අසඳ ඳුංතිසය හිටපු 

ෙමන්  ඳශ සලනකනුත් තියනලළ.." 

"එසශම කරදරයක් න සොක්කි..මම එන්නම් සශටත් ඔයළල ෙන්න.." 

"ඕනි න....සනො තන්ක්වහ අයියළ...බවහ එසක් එන ටික මට ශරිම නිදශවහ.ඒක හින්දළ මම ඒකට ආවයි.....අයියළ 

මශන්සි සලන්සනඳළ...." 
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"ශහම්ම් එසශනම් මම යන්නම්..." 

"ඇයි සෙට එන්නෆද්ද...?" 
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"නෆ මම යනලළ පුන්චිට කියන්න මම ගියළ කියළ.." 

"ශරි එසශනම් මමත් යනලළ නළෙන්න ඔනි දෆන් මශන්සි.." 

"ශහම්ම්" 

 

දිල්ශළන් ලළශනය ශරලළ සෙන බළ සිටිසේ ඈ ඔහුට අතලනනකුං ය නමුත් ඈ පිටු ඳවලත් සනොබළ යන්නට 

විය....දිල්ශළන්ට ඇති වුසන් පුදුමළකළර ෆජ්ජළලකි... සිත කකියන්නට විය..කිසිම සකල්සක් දිල්ශළන්ට මතක ඇති 

කළයක කර නත,... 

 

"පරට්ටි උඹල මම බැඳගෙන මගේ අල්ල්ග නටලන හැටි බාෙනින්..එතග ොට ගේලට ලාඩුල මම ෙන්නේ......." 

දිල්ශළන් එසවේ සිතුලළමිව කීසේ නෆත...... 

 

 

"කවුද පුසත් ආසේ ??" 

"සලන කවුද අම්සම් දිල්ශළන් අයියළ තමළ.." 

"එයළ සමොකටද ආසේ...එන සඳොට ශරියන්සන න ලසේ...සොකු අම්මත් අද කතළ කර කර ඇහුලළ ඔයළ ඉන්නලද 

ඉන්නලද කියළ මට සේන්සන් සමොකක් ශරි සද්කට එයළළ වහති සලනලළ ....සකොසශද තළත්ත් න සන් මම ම 

එඳෆයි සම්ලට මන සදන්න.." 

"සමොනලළ උනත් අම්සම් එන්සන නම් සශොකට සනසලයි...මළල සශටත් ෙන්න එන්න සඳොසේ..මම කිේල ඕනි න 

මට බවහ එසක් එන ටික වෆඳයි කියළ.." 

"ශහම්ම්ම් ඒක සශොයි එන්සන නම් ඔයළ ඳවහසව තමළ මට හිසතන විදිශට,,," 

"මසේ ඳවහසවන් ...ඒ ඇයි ඒ??මම කෆමති සලන්න  තියන උලමනළල සමොකක්ද එයළට.." 

"ඔේ අපි බමුසකො... න කමට උනත් මම ඔයළල ඒ ලසේ එසකක්ට සදන්සන න සොක ඔයළ බය නෆතුල 

ඉන්න...කරන්න පුලුලන් ශෆම සද්ම මම කරනලළ.ඔයළ බය සලන්සනඳළ.." 
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"සමොනලළ උනත් මම එයළට නම් කෆමති සලන්සන න..මසේම යළලුසලෝ කීසදසනක් සමයළ අමළරුසල දෆම්මළද...." 
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"ශහම්ම්ම්...ඔයළ ශරියන්සන ඔයළලසේම අහිුංවක මශත්තසයක්ට.... සම් ලසේ වල්ලිලට තම්න්ල උනත් විකුනන 

උන්ට සනසලයි..." 

"ශහම්ම්ම්" 

ලේළ තම මල සදව බළ සිටිසේ පුදුමළකළර ආදරයකිනි.... 

 

"ඒක සනසලයි සොකු.. නෆද්ද තලම ශම්බුසන් ඒ අහිුංවක මශත්තයළ සඳොඩ්ඩ...මට බළෙන්නලත්.." 

"අසන අම්සම සම්...තළම එසශම සකසනක් න.." 

"එසශම සකසනක් උන්නළ නම් සකොේචර එකක්ද පුසත්..ඔයළසෙ දුක වෆඳ සවේරම සබදළ ෙන්න පුලුලන්..එසශම 

සකසනක් ඉක්මන්ටම ඔයළට ෆසබයි මට දෆසනනලළ ඒක.... 

 

"සශො සකසනක් කියන්සන සකොසශොම සකසනක්ද අම්සම්???එසශම අය අද සෝසක න අම්මළ.." 

"සශො සකසනක් කියන්සන මම අවුරුදු 19ක් ඔයළල ශෆදුසේ මක් ලසෙ අන්න ඒ ලසේම ඔයළල බළෙන්න කෆමති 

සකසනක්ට පුසත්...එසශම අය අද සෝසක් නෆතුල සනසලයි. ඉන්නලළ ඒ ලසේම තමළ සශොයළ ෙන්න 

අමළරුයි..ශරියට මෆණික් සශොයනලළ ලසේ..ඒත් සශොයළ ෙත්සතොත් ඒසක ලටිනළ කමත් ලෆඩී..." 

"ශහම්ම්ම් .." 

අම්මළ එසවේ කියද්දි එකලරම ලේළට සිහි වසේ ගිම්ශළන්ය... ඒ කඩලවම් සිනශල,සතත්ලට තිසබන ඈවහ නිතරම 

අහිුංවක බල කියළ ඳසේය... ලේළට එය සිහිවී මද සිනශලක් යන අයුරු ලේළසේ මල බළ උන්නළය...ඇයට 

ශෆඟුසන් තම දියනිය සකසනක් ෙෆන සිතන බලය.... 

 

"සොකු ද සමොසකෝ කළලද මතක් උසන්??" 

"වහ....ම්ශහ..සම්..න..සම්..අම්මළ...සම්..." 

"සමොසකෝ සෙොත ෙශන්සන් කළලද මතක් උසන් ??" 

"න සම් ඳුංතිසය ඉන්න සකසනක් අම්මළ" 
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"ම්ම්ම්ශහ  එසශම විසේයක් න අම්මළ ඒත් මතක් උනළ ඒකයි ..." 

"සකොල්සක් සන්??" 
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"ශහම්ම්" 

"සකොසශේ සකසනක්ද?" 

"දන්සන න අම්මළ..." 

"එසශනම්" 

"න අම්මට මතකද ම්මි?" 

"ඔේ අර ඉවහසකෝසල් හිටපු සුදු වහවන දෆරිවි සන්?" 

"ඔේ අම්මළ,,අන්න එයළ තමළ එයළසේ සබෝයි සේ සශොම යළළුසලක්...." 

"බන්න ඒ දරුලටත් සකසනක් ඉන්නලළ ඒත් ඔයළට න අසන්මන්දළ තළත්තළ සමොනලළ කරයිද කියළ ඳවහසවේ..පුසත් 

දෆන් ලත් ටිකක් හිතන්න අපි සශොය සදනලට ලඩළ සශොයි මසෙ පුතළම සකසනක් සශොයළසෙන අපිට කියන්න 

එතසකොට අපි බළ ඔයළට ෙෆසඳනලනම් අපි ඔයළට කතළ කරන්නම්..." 

"එසශම සකසනක් න ඒත් මටත් ආවයි එසශම සකසනක් සශොයළෙන්න අම්මළ....මම ආවළ න අඳුනන්සන නෆති 

සකසනක්ල බෆළ ජීවිත කසම දුක් විඳින්න..." 

"ඔයළ හිතළ තීරනයක් ෙන්න  අපි බන්නම් ඊට ඳවහසව..." 

 

ලේළත් මලත් කරසෙන ගිය කතළ බශ නිවළ ලේළට ගිම්ශළන් පිලිබල  නිතරම සිසතන්නට විය.. ම්මි කිය  සද්ලල් 

නිතර නිතර කන් සදකට ඇසශන්නළ සමන් විය... 

"ඔයළ ඒතරම් සශොයි ද ගිම්ශළන්...ම්මි සම් තරම් කියන්න ??ආශහ කියන්න.." 

ලේළ සිතුල මිව ඒ සද්ලල් ලචන ලට ශෆසරේසේ නෆත...  

තම ඇඟිලි තුඩු සශමීට සවොලමින් යතුරුපුලරුසේ සකොටන්නට විය..අසිහිසයන් සමන් සකොටළ අලවළන කර ඒ සදව 

බෆල ලේළට සදසනත් අදශළ ෙත සනොශෆකි විය...ඒ සදව තලත් ලරක් බෆලුසේ තමළ ඇත්තටම සකටූ සදයක් සදෝ දෆන 

ෙෆනීමටය... 

 

Thinking About you...Gimhan.. 
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ගිම්ශළන් පිලිබ සිතන බල දෆන් ලේළට වක් සුදක් සවේ ඳෆශෆදිලිය.. තල දුරටත් ගිම්ශළන් ශළ මුණුලත රකිනලළද කියළ 

සිතළ ෙෆනීමට ලේළට සනොශෆකි විය.. ඇත්තටම දෆන් ලේළල ලෆසිලන්සන් ගිම්ශළන් ශළ කතළ කිරීමටය..අම්ම කිය 

ඳරිදි තම හිත ශඳුනන පිරිමි රුලකට ඳන පුදන්නටය...... 

 

"අේම කිව්ලා ලගේ ඔයා ගහොඳ ග ගනක් නේ ,ඔයා නැතුල බැරිගලන තරමටම ඔයත් මට ආදගේ  රනලානේ  මම 

මගේ පණ උනත් ගදනලා ගිේහාන් ගේ  ඇත්තක්...ඒත් ගදයියගන් මම ග ොගහොමද ඔයා එක්   තා  රන්ගන් 

එ  පාරටම ඔයා හිතයි මම පැනා ගදන ග ල්ගක් කියා...අගන් ගදවියගන් මට ගිේහාන් එක්   තා  රන්න 

ක්තිය ගදන්න,මට මාේෙයක් හදා ගදන්න....." 

 

ලේළ සිතින් යදින්නට විය.... 

 

 

 

  

                                                 ගිම්ශළන් සම් සද්ලල් සමසවේ ලන විට උන්සන් මශරෙමට කිට්ටුල  ජුංෙම දුරකථන 

අසවි වෆකය...තම මිතුසරකුසේ කඩයක් ව එහි ව නවීන ඳන්නසේ දුරකතන අතෙළමින් සිටිසේ තමළසේ ඳරන  

දුරකතනය සදවද දුකින් බමිනි.... 

 

"සමොසකෝ බුං උඹ බය සලළ ලසේ  බුංඉන්සන්??" 

ගිම්ශළන් සේ මිතුරළ ව වුංජීල විමසුසේ  ගිම්ශළන් ඇවහපිය සනොසශළ දුරකථනයක් දිශළ බන් සිටි නිවළසලනි... 

 

"න බුං සම්ක කීයක් සලනලද??" 
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"ඕක මචුං සලනලළ මළකට් එසක් ශතලිශක් ඒත් මම ෙන්සන් රටින් සේන එකළසෙන්මසන්..මට ලෆසටන්සන් එකකට 

විසි අටයි..." 

ශහම්ම්ම් එසශමද..." 
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"ඔේ මචුං සමොසකෝ සීන් එක?" 

"න බුං   නිකුං ආවළ හිතුනළ සම්කට.." 

"ශහම්ම්ම් එසශනම් මම සමසශම උදේලක් කරන්නම් උඹට..උසේ තියන සසෝන් එක මට දීඳුං...ඊට ඳවහසවේ අතින් 

තියන ෙළනක් දීළ සම්ක අරසෙන ඳයුං..ඳවහසව පුලු පුලුලුං සලළලට මට වල්ලි දීඳුං.." 

"අසන් එසශම බ බුං මට එසශම වල්ලි ශම්සබන්සන න දෆන් ඉවහවර ලසේ...ක්ළවහ යන හින්දළ වියදමත් ලෆඩී බුං..." 

"ශහම්ම් ඒකනම් එසශම තම  එසශනම් සමොනලළ කරන්නද මචන් උසේ අසත් තියන සලළලක ෙනින්.." 

ගිම්ශළන් දුසකන් ලසේ ඒ සදව බළ සිට  කඩසයන් එලියට ආසේ සෙදර යන්නට සිතළසෙනය.. 

"උඹ ඔය යන්නද මචුං.." 

"ඔේ බුං දෆන් රෑ සේසෙනත් එනලසන්?" 

"ශහම්ම් එසශනම් ඳරිවහවමින් ඳයුං..." 

"එ..මම යනලළ එසශනම් ඳවහසවේ සලළලක එන්නම් මචන්.." 

"එ එ.." 

 

මිතුරළ යන සදව බළ උන් වුංජීල ඇතුට යන්න ශෆරුනි.... 

 

"දඩළුං....." 

"අම්මළ........ශහශහශහශහ...." විළ බ්ධයක් ආ නිවළසලන් වුංජීල එලියට ඳෆමිනිසේ ඒ කුමක්ද කියළ බෆලීමටය....... ඒත් 

එක්කම දුටුසේ ලසට් හුන් පිරිවහ එක තෆනකට ුං සලන වෆටිය...වන්ජීල කසඩන් එලියට  ආලළ... 

"මල්ලි උඹ ඔය කසඩ් සඳොඩ්ඩක් බළ ෙනින් මම සඳොඩ්ඩක් අරක සමොකක්ද් කියළ බළ එන්නම්.....ශරිද" 
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"ශරි අයියළ.." 

කසඩ් උන් අසනක් තරුනයළ ඳෆලසීය... 
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වන්ජීල එතෆනට එන විට දුටු සදයින් වන්ජීල ෙල් ෙෆසුනි.... 

                                                         

 

 

මතුවම්බන්ධයි... 

 

-කසුන් රුංෙන- 

 

 

***Story By Kasun Rangana*** 

 

***Publish By www.novelslk.wordpress.com*** 
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