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නශන්නේ නෙෙත රැදී තිබුනන් රපලළහිනී තිරය මත වුල ෙ සිත තිබුනේ අන් 

තෆෙක ය. ඔහුනේ මුළු සිතම පිරී තිබුනන් රනින්ඳූනෙනි. නකතරම් අමතක 

කිරීමට ශෆදුලත් ඒ නෙනෙත්, ඒ නෙනතොල්, ඒ මුහුණ යළි යළිත් නෙනෙත් අභියව මෆවී නපනෙයි. 

ඔහුනේ සිත ඔහුටම අලෙත ෙෆත. දිල යන්නන් ඇය අවෂට ම ය. නවොයන්නන් ඇයල ම ය. ඇනේ 

නමතරම්ම විනේත්ලය කුමක්ෙ..? නයනශන්ට ම ලටශළෙත නෙොශෆක. කිසිදු ෙෆශෆණු ෙවක් තුෂ 

නෙොමෆති මළයළලක් ඇනේ ෙව තුෂ ඇත. එනශත් ඒ ෙනවේ හිමිකරු ඔහු නෙොනේ. ෙරළෙෆනීමට 

නෙොශෆක්නක් එයයි. ඔහුල නමතරම් අවරණ කරෙ ඔහුනේ ම සිත ෙෆෙ ඔහුට ඇති වනේ තරශකි. 

ෙෆඹුරු,පෆශෆදිලි වික් බඳු ඒ ෙව තුෂට එබී ඒ නෙනතො සිපෙන්ෙ බ කරෙ සිත නයනශන් 

පළෙය කරෙත්නත් ෙෆඩි ආයළවනයනි. ඒ ෙවම එයට අනුබ නෙෙ විට එය තලත් අසීරුය. 

නයනශන් පියවි නොලට පෆමිණිනේ නෙතුමිනේ කටශඬිනි. 

"නමොකෙ අයියළ ඔයතරම් චෆෙල් මළරු කරන්නන්..... එකක් තිනයන්ෙ අරින්ෙනකෝ........" 

යෆයි පලවමින් ඔහු අවට පෆමිණි නෙතුමී ඔහු අත ව දුරවහතපළකය උදුරෙත්තළ ය.  

"ඕනන් ෙ නෙතූ... මම පවහනවේ බන්ෙම්... එන්ෙ.. එළියට යමු....." පිටුපසින් ඇසුනන් 

රනින්ඳූනේ කටශඬයි. 

"කමක් ෙ රන්ඳූ.... එන්ෙ....." 

"බ නෙතූ... අපි එළියට යමු....." යෆයි පලවමින් රනින්ඳූ කකුනල් ව තුලළය නිවළ මෙක් 

අමළරුනලන් පිටතට නෙොවහ ඇතුත ඉවහනතෝප්පුනේ සිට පිටත ඉවහනතෝප්පුල ෙක්ලළ ව පඩි තුෙ 

ශතරකින් වමන්විත නකටි පඩිනපෂ මත ලළඩිවිය. 

රපලළහිනිනේ දුරවහතපළකය නයනශන් ලළඩි වී උන් නවෝපළනේ තෆබ නෙතුමී ෙ රනින්ඳූ නලත 

නෙොවහ ඇය අවලින් ලළඩි විය. 

"ඇයි බ කිේනේ...." 

"කමක් ෙ.... අයියට බන්ෙ නෙන්ෙ..... " 

"අයියළ ෙෆෙ මළර ම අනුකම්පළල නන්ෙ ෙංගිට..... " 

"හ.... ඇනශයි නමෝඩී..." 

ඇත්නතන් ම නයනශන් සිටිනේ ඒ සියල් අවළනෙෙය. ඔවුන්නේ නෙබව නයනශන්නේ 

නෙනතොතරට මෙ සිෙශලක් ෙෆංවුලෙ, නක්ර සිහියට ෙෆගීම නිවළ ෙෆලත එය අතුරුෙන් විය.  

"විහිළුලක්නෙ කනල්....ඒක නෙනම් කකුට නබනශත් ෙෆම්නම් ෙ නන්ෙ...?" 

"ෙෆන්ෙම් ලෆඩකුත් ෙ නෙතූ... ඒක නශොඳයි....." 

නය 
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"කමක් ෙ..අපි ෙළමු......." 

"ම්.....තල ටිකකින්....... අම්මළ එන්ෙ නෙොඩක් රෑ නලෙලළ කිේලෙ නෙතූ....?" 

"ආච්චි අම්මළ එක්ක ගිය නිවළ ලෆඩිය රෑ නලෙ එකක් ෙ..." 

"අපි ගිනේ ෙෆති එක නශොඳයි..." 

"ඔේ ඉතින් ගියළෙම් මට නලෙ ලෆඩක් ෙ ඔයළල බළෙන්ෙලළ ඇනරන්ෙ..." නෙතුමී කීනේ  

සිෙළනවමිනි. 

"බළෙන්ෙ මම බනබක්ෙ....?" 

"බනබක්ල බළෙන්ෙ එක නල්සියි රන්ඳූ ෙරින්නෙන් අහිංවක කිකිළිනයක් ආරක්ළ කරෙලට 

ලෆඩිය..." 

"එතනකොට මම කිකිළි ෙ...?" රනින්ඳූ ඇසුනේ සිෙළනවමිනි. 

"ම්.....ඉක්මෙට නශොඳ නපොරකටු තිනයෙ කුකුනෂක්ල නශොයළෙන්ෙ... නම් ෙමශළමිනන්ට ශෆමෙළම 

ඔය කිකිළිල බළෙන්ෙ බනන්.... ෙම මශත්තයත් බළෙන්ෙ ඕනෙනන්..." 

"ආ... ඒ කියන්නන් ෙෆන් ෙම මශත්තනයක්ල නශොයළනෙෙෙ ඉන්නන්..." 

"ෙ කිකිළිනේ... මම කිේනේ ඉවහවරශට...." 

"එනශෙම් ෙම ශළමිනන්ම නශොය නෙන්ෙනකෝ නශොඳ කුකුනෂක්..." 

"ෙන්ෙ කුකුනෂක් ෙම් ඉන්ෙලළ... ඒ කුකුෂළ ශරිම ආඩම්බරකළරයළ.... ඔය තියෙ මළයම් ශෆට 

ශතර නිකන් තියළනෙෙ ඉන්නන් ෙෆතුල ටිකක් පළවිච්චි කරන්ෙනකෝ..." 

"එයළනේ එක මළයමකට මනේ මළයම් ශෆට ශතරම ඉලරයි නෙතූ...." 

"ඔන්ෙ ආනයත් මණ එල්ෙත්තළ.. නමෝඩි.... ඒක නෙනම් නචවහ ප්නල් කරමුෙ..?" නෙතුමි 

විමසුනේ රනින්ඳූනේ හිත නලෙතක යෆවීම වඳශළ ය 

"ම්.... නෙොඩක් ෙලවකින් ප්නල් කනේ ෙ නන්ෙ...? ක්ළවහ ලෆඩත් එක්ක ෙෆන් ක්බ් එකට යන්ෙ 

නලන්නෙත් ෙනන්...." 

"තල ඉවහවරශට නකොනශොමලත් බෆරි නලයි....ගියළම යමු.... ඟදි ටෙමන්ට්වහ තිනයයි මං 

හිතන්නන්........ මම නබෝේඩ් එක අරන් එන්ෙම්... නමනශේ තිබුෙළ සීයනේ එකක්.... නකෝපි 

එකක් ශෙන්ෙ කියන්ෙෙ රන්ඳූ...." 

"ම්..... අරයටත්......" රනින්ඳූ ෙඟකළර සිෙළලක් පළ පෆලසුලළ ය. 
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"ශරි, ශරි.... ෙෆත්ෙම් ඉතින් නපනලන්නන් ෙනන් නන්ෙ..?........... ආ..අමතක උෙළ... 

ඔක්නකොටම කලින් නබනශත් ෙළමු... මම ඒලත් අරන් එන්ෙම්...." නෙතුමි නෙතුෂට යමින් 

පෆලසුලළය. 

ඉවහනතොප්පුනේ පඩිය මත තනි වුණු රනින්ඳූ, නෙඅත් ෙණහිව මත තබළනෙෙ අත් මත 
නිකට තබළෙත්තළ ය. යනශන් පිළිබඳ ශෙලනතහි ව ශෆඟීම් නෙතුමිට පෆලසීම නිවළ 
රනින්ඳූනේ ශෙලත තුෂ ඇති වනේ වෆශෆල්ලුලකි. ෙෆන් ඇනේ ආෙරය නලනුනලන් ඇයට 
වශය වීමට ඇනේ ආෙරණීයම මිතුරිය ඇත.  

මශලෆලි නිම්ෙයට ඉශලින් අශනවේ බබෙ තරු නෙව නෙතු රඳලළෙත් රනින්ඳූ සිතුනේ 
යනශන් පිළිබඳල ය. ඔහුනේ ෙවෙ අශනවේ බබෙ තරු නෙකක් නමනි. ඔහුනේ උරහිවට 
හිව තබළනෙෙ නමනවට අශනවේ තරු නෙව බළසිටින්ෙට ශෆකි ෙම්, ඔහුනේ අනත් 
එල්ලී, ඔහුනේ ලතට බර වී නම් අඳුර තුෂ ඇවිෙ යළමට ශෆකි ෙම් නම් පළළු ජීවිතය 
නකතරම් නවොඳුරු ලනු ඇත්ෙ...? ශෙලත අශවක් ෙම් ඒ අශනවේ පළයෙ වඳ විය ශෆක්නක් 
ඔහුට ම පමණි. තරු කෆට එල්ළ ඒ අශව කෆටයම් ක ශෆක්නක් ඔහුටම පමණි. 

රනින්ඳූ මශලෆලි නිම්ෙයට ඉශලින් අශනවේ තෆන සිහිෙ මළලිෙළ ලළකුළු වී විසිර ගිනේ 
නවොශළන්නේ නමොටේ බයිසිකනේ ශඬිනි. හිවහ ආලරණය ෙලළ නමෝටේ බයිසිකනේ 
ශෆඩනේ එල්ල නවොශළන් පඩිය මත ලළඩි වී සිටි රනින්ඳූ නලත පෆමිනිනේ ය.ඔහු ඇය 
අවලින් ලළඩි නේ යෆයි බිය ව රනින්ඳූ හිෙ උන් තෆනින් ෙෆගිට්ටළය. 

"නමොනකෝ තනියම..? නකෝ නෙතූ..." 

එතෆනින් පිටවීමට අලහය ව රනින්ඳූ, "ඉන්ෙ මම නෙතූට කතළ කරන්ෙම්... එයළ 
ඇතුනල්..." යෆයි පලවළ නිලව තුට යළමට වෆරසුන්ෙ ය. 

"නෙතූ ඕනෙ ෙ... මම ආනේ ඔයළල බන්ෙ.. නමොකෙ පළටි එකට ආනේ ෙෆත්නත් 
ආ..." නවොශළන් අවලින් ලශෙය වනේ මත්පෆන් ෙඳකි. " ඔයළ එයි කියළ මෙ බන් 
හිටිනේ... මනේ සහනරන්ඩ්වහළ ඔක්නකොම ඔයළල අඳුරෙන්ෙ මෙ බන් ඉන්නන්... ඇයි 
බබළ ඔයළ ආනල ෙෆත්නත්.... මම පේ ෙෆද්ෙ ආ............... ශරි ඒකට කමක් ෙ... ෙෆන් 
ගිහින් වහතිනලළ එන්ෙ.... ඕනෙෙම් නෙතුත් එක්ක එන්ෙ... නෙන්ෙටම මළත් එක්ක 
යන්ෙ පුළුලන්...." 

"මට නකොනශේලත් යන්ෙ ඕනන් ෙ නවොශළන් අයියළ... ඉන්ෙ මම නෙතූට එන්ෙ 
කියන්ෙම්.." 

"නකොනශේ යන්ෙෙ.. ඔනශොම ඉන්ෙ..."නිලව තුට යළමට වෆරසුණු රනින්ඳූනේ අතකින් 
තදින් අල්ළෙත් නවොශළන් පෆලසීය. 
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"පිවහසු ශෆදිෙ ඔයළට... අත අතළරින්ෙ... නමනශමලත් ඔයත් එක්ක කතළ කනේ ඔයළ 
නෙතූනේ අයියළ නකනෙක් නිවළ... ෙෆත්ෙම් ඔයළනේ මණලත් බන්නන් ෙ මම..." 

රනින්ඳූ පෆලසුනේ නකෝපනයන් ෙෆනලමිනි. 

"හිතුල තරම්ම අහිංවක ෙ ලනේ.. නමොකෙ තළත්තනේ ඇමති පළට් මටත් ෙළෙලෙ..?.." යෆයි 
පලවමින් නවොශළන්, රනින්ඳූල ඔහු නෙවට ඇද්නද් ය. එනෙවට ඇදී ගිය රනින්ඳුනේ, 
කකුනල් ව තුලළය පඩි ෙෆට්ටක ලෆදී ෙෆලත ඉන් නල් ලශෙය ලන්ෙට විය. 

"ආශහ.... අතළරිෙලළ මනේ අත..." රනින්ඳූ පෆලසුනේ කකුනල් ව නේෙෙළල නිවළ ශඬමිනි. 

නමනතක් නලළ වළනේ සිට සියල් අවමින් නකෝපනයන් ෙෆනලමින් සිටි නයනශන් 
එතෙට පෆමිණිනේ එවිට ය. නයනශන්නේ නකෝපනයන් ෙෆනලෙ ෙව දුටු නවොශළන්නේ 
අතින් රනින්ඳුනේ අත ඉනබ්ම අතරිනි. නවොශළන්නේ ටී ේටනේ නකොරනයන් අල්ළෙත් 
නයනශන්, ඔහුල ඟට ඇෙනෙෙ "ආනයත් නමයළනේ ඇඟට අතක් තියළ තිබුනෙොත්" යෆයි 
පලවළ නවොශළන්ල තල්ලු කර ෙෆමීය. නවොශළන් ඔහුනේ නමොටේ වයිකයෙ නපරළනෙෙ 
බිම ඇෙ ලෆටිනි." මම තමුනවල මරෙලළ... " නයනශන් පෆලසුනේ ගිනි පිටලෙ ෙසින් 
නවොශළන් නෙව බළනෙෙ ය. 

කබය ඇසී, නේෙෙළනලන් ශඬෙ රනින්ඳූ නලත දිල ආ නෙතුමී ඇයල නෙතුට 
කෆඳලළනෙෙ නෙොවහ නවෝපළල මත ලළඩිනකනරේලළ ය. ෙෆලත පිටතට පෆමිණි ඇය 
නයනශන්ල නෙතුෂට තල්ලු කරනෙෙ විත් ඉදිරිපව නෙොර ලෆසීය. නයනශන් ශළ නවොශළන් 
අතර දුර දිෙ යෙ රන්ඬුලක් ඇති නේයෆයි නෙතුමි බිය විය. 

"අයියළ ප්ලීවහ, තරශ ෙන්නෙපළ ඔය තරම්....... ෙෆරඬි මරළ නමොෙළටෙ...." 

තලමත් නිවී නෙොගිය, ගිනි පුළිඟු ලන් ෙසින් නෙතුමී නෙව බෆල නයනශන් ඔහුනේ 
කළමරයට නෙොවහ මශ ශඬින් නෙොර ලෆසීය. කළමරයට යෙ නෙොර අව කුඩළ නපෝටිනකෝලක් 
මත තබළ තිබ අංකළර මල් බඳුෙ නෙොර ලෆසීනමන් ඇති ව කම්පෙය නිවළ මශ ශඬක් 
ෙෙමින් බිම පතිත වී බිදී ගිනේ ය. 

නවොශළන් පිටත සිට ක ෙවෙ නද්ලල් නයනශන්ට නෙොඇසීම පිණිව රපලළහිනී 
යන්ත්රනේ ශඬ ලෆඩි ක නෙතුමී, කුවහසිය නෙවට දිල ගිනේ රනින්ඳුනේ නල් ෙෙ 
තුලළයට තෆබීමට අයිවහ රැනෙෙ ඒමට ය. ෙශෙළයක මෆණිනක් නිලනවේ නෙොව නශයින් 
නලෙෙටත් ලඩළ ලෆඩි ශඬකින් ගුලන් විදුලිය ක්රියළත්මක කරනෙෙ නවෝමත්, පුහපළත් 
සිටිනේ නකෝපි පිළිනය කරමිනි. 

"මම නකොයිතරම් කතළ කරළෙ නවෝමළ... ඇහුනන් ෙෆද්ෙ..?" නෙතුමි පෆලසුනේ නිලනවේ 
ඉදිරිපව නකොටනවේ සිදුව නද්ලල් ඔවුන්ට නෙොඇසුණු බල තශවුරු කර ෙෆනීමටය. 



නිම්නෙක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"අනන් නම්නක් වද්නෙ හින්ෙළ ඇනශන්ට ෙෆතිලෆති නපොඩි මෆණිනක්...." 

"ආච්චි අම්මළ නෙෙර ෙෆති උෙළම නවෝමට පළටි නන්ෙ.... නකෝ නවෝමළ ප්රිජ් එනක් අයිවහ 
තිනයෙලෙ..?" නෙතුමි පෆලසුනේ වෆශෆල්ලු ව සිතින් යුතුල ය. 

"ලතුරත් ෙළළ තිනයන්නන් මෆණිනක්.... " 

" ම්......... මම ෙන්ෙම්...." 

භළජෙයකට අයිවහ කෆටත්, ලතුරත් ෙත් නෙතුමී රනින්ඳූ නලත ඉක්මන් ෙමනින් ගියළ ය.  

"නෙොඩක් රිනෙෙල රන්ඳූ... නම්ක ඇතුට කකු ෙළන් ඉන්ෙ... එතනකොට නල් ෙෙ 
එක ෙතර නලයි.... අනන් මන්ෙළ, අෙ ෙලව ෙම් ශරිම වවුත්තු ෙලවක්...............ඔයළ 
අඬන්ෙෆතුල ඉන්ෙ ෂමනයෝ..... නවොශළන්ට නශොඳ ලෆනඩ්......." 

"නයනශන් අයියට ප්රහෙයක් නලයිෙ නෙතූ....." නෙනෙනත් ව කඳුළු පිවෙෆම රනින්ඳූ විමසුලළ ය. 

"ඔයළ බයනලන්නෙපළ රන්ඳූ..... අයියට නමොෙළ කරන්ෙෙ එයළ........." 

රනින්ඳුනේ තුලළයට නබනශත් ෙෆල්ව නෙතුමි ඇයලත් කෆටුල නිෙෙකළමරයට ගිනේ 
ප්රහෙ ලලින් නතොර නශට ෙලවක් ෙෆෙ සිතමිනි. 

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

"සුදු පුතළ ඊනේ නමොකක්ෙ වුනන්..?" ෙශෙළයක මෆණිනක් උෙවෙ කම නම්වනයදී 
නයනශන්නෙන් විමසීය. නයනශන් ඇය නෙව බෆලුලත් කිසිලක් නෙොපෆලසුනේය.  

"ඊනේ නවොශළන්ට ෙෆහුලෙ....?..... නමොකද්ෙ ෂමනයෝ නම් කරෙ ලෆඩ.... එයළ ඔයළට ලඩළ 
ලෆඩිමල් නන්ෙ..?" කුසුම් ඇසුනේ කණෙළටුල මුසු ශඬිනි. "ඔයළ නම් කරෙ ලෆඩ ලලින් 
ශෆනමෝනෙන්ම බෆනුම් අශන්නන් මම... නවොශළන් නශොවහපිට්ල් ඇඩ්මිට් කරළ.... මම 
නකොනශොමෙ සුජළතළ අක්කනේ මණ බන්නන්...." නයනශන් මල නෙව බෆලුනේ පුදුමනයනි. 

" ඒ නමොකෙ ඒ....." නෙතුමී ෙ පුදුමනයන් විමසුලළ ය. 

"ඔයළළ කරෙ ලෆඩ නිවළ තමයි මට සුජළතනේ මණ බන්ෙ බෆරි.... තල ඒ නමොකෙ ඒ 
කියත් අශෙලෙ..?" 
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"ෙ අම්මළ.. මම ඇහුනේ නශොවහපිට්ල් ඇඩ්මිට් කනේ ඇයි කියළ..?" 

"ඒක මනෙන්ෙ අශන්ෙ ඕනි... ඊනේ ඔයත් හිටිනේ නෙෙරනන් ෂමනයෝ........" 

"කියන්ෙනකෝ...." 

"එයළනේ කකු නශොඳටම පිච්චිළ...." 

"ඉතින් අයියලුෙ පිච්චුනේ..." 

"ෙ..." 

"එනශෙම්..." 

"එයළ තනියම පුච්චෙත්තලු...." 

"අනන් කියන්ෙනකෝ අම්මළ..." 

"බයික් එනක් වයින්වේ එකට පිච්චිළ තිනයන්නන්.... අයියළ ෙශලු බයික් එක උඩ 
ලෆටුනන්..." 

මුලට ආ සිෙශල යටි නතො වපළනෙෙ මෆඩෙත් නෙතුමී, "ඒක තමළ ඒ නලළනේ මට 
නරෝවහට් සුලඳක් ආනේ....." යෆයි පෆලසීය. 

"කළටශරි කරෙරයක් වුෙළම ඔනශොම හිෙළනලෙලෙ..? " නමනතක් නලළ නිශඬල සිටි 
සරියබේඩළර මශතළ නෙතුමිනෙන් තරමක් තදින් විමසුනේ ය. 

"ඔේ ඉතින් නම්නෙොල්නොන්ට ශෆම නෙයක්ම විහිළු... නම්නෙොල්නෝ නිවළ මිනිවහසුන්නෙන් 
අපශළව විඳින්ෙ නලළ තිනයන්නන් අපිට... සෆකල්ටි එනක් කියළ නෙන්නන් මිනිවහසු 
නශොඳ කරන්ෙ නෙනමෙ.... මිනිවහසු මරන්ෙෙ.?... පිට උන් එක්ක ෙශනෙෙ, ගුටිකළළ 
ආලත් මම ලචෙයක් කියළ තිනයන්ලෙ... නකොලුකමනන් කියළ තළත්තනෙනුත් නබ්ර 
ෙන්ෙලළ... ඒක තමළ ෙෆන් නශනන් නලළ තිනයන්නන්.... ඒත් මනේ අයියනේ පුතළට 
ෙෆහුලම මම නෙොෙෆක්කළ ලනේ ඉන්නන් නකොනශොමෙ.... සුජළතළ අක්කළ මනේ ඇශෆට 
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ඇඟිල්නන් ඇෙළ ශරි නපන්ෙෙලළ කියළ ෙන්නන් ෙෆද්ෙ.... ඔයළට හිතන්ෙ තිබුණළ 
අඩුම ෙළනන් නම් අම්මළ ෙෆෙ... දුක් විඳළ ඔයළල ශෆදුනේ නමනශම මිනිවහසුන්නෙන් කතළ 
අශන්ෙෙ... සුජළතළ අක්කළ මට අර විදියට කතළ කනේ ඔයළ නිවළ පුතළ... එක එක ෙණු 
ඉවහවරශළ පළච්චල් නලන්ෙ අම්මළ පේ ෙෆද්ෙ....." කුසුම් කතළල අලවන් කනල් ශඬමිනි. 

"සුජළතළ කියෙ ඒලළ ෙෙන් ෙන්ෙ එපළ සුදු ශළමිනන්...  සුජළතනේ කනට් ශෆටි 
නෙොෙන්ෙලළ නෙනමයි නන්....... ඇත්ත නබොරු අපි තළම ෙන්නෙ ෙනන්...." ෙශෙළයක 
මෆණිනක් ඉලසිලිලන්තල පෆලසුලළ ය. 

"නයනශන් අයියළ ලෆරදි ෙ ආන්ටී....." නමනතක් නලළ නිශඬල සිටි රනින්ඳූ පෆලසීය. 
නයනශන් නමනතක් නේළ කම නම්වය මත රඳලළනෙෙ සිටි නෙතු ඔවලළ රනින්ඳූ නෙව 
බෆලුනේ පුදුමනයනි. 

"එනශෙම් කළනෙෙ ෙරුනලෝ ලෆරැද්ෙ...?" ෙශෙළයක මෆණිනක් රනින්ඳූ නෙව බළ කළරුණික 
වහලරනයන්  විමසීය. 

"මනේ...." 

"ෙ ආච්චි අම්මළ.... නමතෙ ඉන්ෙ එකම ලෆරදිකළරයළ නවොශළන් විතරමයි.... නවොශළන්නේ 
ජරළ ලෆඩ නිවළ තමයි නම් ශෆමනෙයක් ම උනන්..." සරියබේඩළර මශතළනේ තරලටුල 
නිවළ නමනතක් නලළ බුම්මළනෙෙ සිටි නෙතුමී පෆලසීය. "නමොෙළෙ අම්මට නොකු ෙෆන්ෙළ 
කිේනේ... එයළනේ පුතළ නබෝ පෆනල් කියෙ... නවොශළන් එයළනේ අනත් ලෆරැද්ෙ 
තියළනෙෙත් කට ලශනෙෙ හිටිනය ෙෆත්ෙම් අපි නමොකටෙ අනුන්නේ ලෆරැද්ෙලල් 
ලශන්නන්.... නවොශළන් අයියළ ඊනේ රෑ බීනෙෙ නමනශට ඇවිත් රනින්ඳූට කරෙර කරන්ෙ 
ශෆදුලළ.... අම්මළ කියන්නන් අයියට උඩ බන් ඉන්ෙ කියෙ.... ඇරත් අයියළ නවොශළන්ල 
තල්ලු කරළ ෙෆම්මළ විතරයි... කවුරුලත් එයළට ෙෆහුනේ ෙ.... මට ෙම් ඔය නවොශළන් 
නප්න්ෙ බ... නම්ක නෙනම් මුල්ම ලෆරැද්ෙ..." 

"ඒත්..... සුජළත අක්කළ...." පුදුමනයන් නෙතුමී නෙව බළ සිටි කුසුම් පලවන්ෙට විය. 
"සුජළත අක්කළ කිේනේ නලෙ නෙයක්නන්...... නයනශනුයි රනින්ඳුයි......" 
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"ෙෆන් ඔය කතළල ඇති කුසුම්.... කියෙනකොට ම මම හිතුලළ නබොරු කියළ..." 
සරියබේඩළර මශතළ පෆලසීය. 

"රන්ඳූ ඔයළ කළළ ඉලරෙ.... ඉලරෙම් අපි යමු එළියට...." රනින්ඳූ නෙතුමි නෙව බළ ශළ 
යෆයි කියන්ෙට හිව ලෆනීය. ඉක්මනින් අත නවෝෙළ,පිවෙළෙත් නෙතුමී රනින්ඳූ වමඟ කම 
කළමරනයන් පිට වුනේ අන් අයට කරුණු පෆශෆදිලි කර ෙෆනීම වඳශළ ඉඩ වවමිනි. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


