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ජළතළ නිලවට පෆමිනෙෙ විට නෙතුමිත් රනින්ඳූත් සිටිනේ රපලළහිනිය ෙරඹමිනි. 
දශෙළයක මෆණිනේ ඇතුත ඉවහනතෝප්පුනේ ශළන්සි පුටුලක ලළඩි වී බෙ 
නපොතේ  කියලමින් සිටියළ ය. 

"නකෝ අම්නම් නයනශන්..." සුජළතළ නිලවට ඇතුල්නලමින් දශෙළයක මෆණිනේ නෙන් 
විමසුලළ ය. " මනේ නකොල්ළ අනරනශේ දුේ විඳිෙලළ බන් ඉන්ෙ බෆරුල මම නම් 
ආනේ...." සුජළතළනේ විවහතර ල ලෆඩි ශරියේ තිනබන්නන් අතින් පයින් එකතු කෂ 
කරුණු බල අත්දෆකීනමන් දත් දශළෙළයක මෆණිනේ ඇනේ ක ෙෆසීම එතරම් ෙෙන් 
නෙොෙත්තළය. 

"ඉතින් නමනශට ආනේ, නමනශේ නලද්දු ඉන්ෙ එකේද..?" 

"අම්මත් ඉතින් මටයි මනේ නකොල්ටයි ශෆමදළම නලෙවහකම... මම ඉතින් පිට 
ෙණිනන්...." 

"ඕක ඉතින් සුජළතළ ශෆමදළම කියෙ එකනන්... සුජළත ම දන්ෙලනන් මට ඔය කවුරුත් 
එකයි කියළ..." 

"නමොකද අේනේ ක ෙශන්නන්...." සුජළතළනේ කටශඬ ඇසී එනතෙට පෆමිණි කුසුම් 
විමසුලළ ය. 

"මට ක ෙශන්ෙ නලළ තිනයන්නන් ෙංගිනේ පුතණ්ඩියනේ ම ලෆඩ නිවළ කියළ ෙංගි 
දන්ෙලනන්.... මම දරුනලෝ ශෆදුනේ එක එකළනෙන් ගුටි කන්ෙ නෙනම් ෙංගි..." 

"කවුද අේනේ එක එකළ...." 

"කුසුම් ඔයළ කටලශන් ඉන්ෙ...." කළමරනේ සිට වළයට පෆමිණි සරියබණ්ඩළර මශතළ 
පෆලසී ය. 

"මනේ නකොල්ළ ඉවහපිරිතළනට නලළ දුේ විඳිෙලළ.... නමොෙ අම්මටද බන් ඉන්ෙ 
පුළුලන් දරුනලෝ දුේ විඳිෙලළ.... නමතෙ එක එකළ ෙටෙ මගුල් ෙලත්තන්ෙ ගිහින් 
අන්තිමට මනේ එකළ තමයි ෙරක ශෆනමෝට ම..." 

සු 
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නයනශන් කළමරනේ සිට එළියට පෆමිණි නශයින් සුජළතළනේ කතළල මදකට ෙෆලතිනි. නම් 
තමළ මුල් දිෙ දුටු සුජළතළ දෆයි සිතළ ෙෆනීමටලත් නෙොශෆකි ව රනින්ඳූ සිටිනේ බිය වී 
නෙතුමිනේ අතින් අල්ළනෙෙ ය. 

"පුතළ ඔයළ නබොනශොම නශොඳ ලෆඩේ කරළ තිනයන්නන් අයියට... අයියළ නකනෙේ විදියට 
උපනදවේ දුන්ෙළ කියළ ඒ ෂමයට ඔනශොම ෙශෙ සිරිතේ තිනයෙලද..? මනේ පුතළ මම 
ශදළ තිනයන්නන් ඔය එක එකළ ලනේ මෆරකම් පුරුදු කරළ නෙනම්... උනේ තිනයෙ 
නශොඳකමට ඌ ගුටිකළත් ඉලවනෙෙ ඉඳළ.." 

"මෆරකම් ෙෆති උෙළට ලල්කම් ෙම් උෙන්ෙළ තිනයෙලළ...." කුසුම් පෆලසුනේ ඇනවෙ 
නෙොඇනවෙ තරමට ය. 

"ලල්කම්.... ලල්කම් කරළ තිනයන්නන් මනේ එකළද... එක එක පරට්ටිනයෝ නෙෙල්ළ 
නෙලල් ඇතුනල් දළනෙෙ ලල්කම් කරන්ෙ ඉඩනදන්නන් මම ද..? ඒ මදිලට දෆන් ඒලට 
මනේ නකොල්ළ අල්න්ෙත් එෙලද...? " සුජළතළ පෆලසුනේ සිත තු බුර බුරළ ෙෆගි 
නකෝපය පිට කරමිනි. 

"නොකු ෙෆන්නද්....." නෙතුමී ක ෙෆසුනේ නකෝපනයන් නලේමිනි. "ඔයළට ෆජ්ජ ෙෆද්ද 
අහිංවක නකල්නේට ඔය ලනේ ජරළ කතළ කියන්ෙ... අනුන් ශදන්ෙ කලින් පුතළ 
ශදළෙන්ෙ..." තරශ ලෆඩි කමට නෙතුමිට ඇඬිනි. 

"නදෝණී... ඔයළ කට ලශෙන්ෙ.... සුජළතළ, නමතෙ තලත් ප්රහෙ ඇති නෙොකර යන්ෙ...." 
දශෙළයක මෆණිනේ දෆඩි ශඬින් පෆලසුලළ ය. 

"ඇයි මම යන්නන්... මම බය ෙ කළනෙලත් අප්නපොච්චිනේ ශයිකළරකම් ලටයි, ඇමති 
පට්ටම් ලටයි... නයනශන් නම්කිත් එේක ඕෙ මගුේ ෙටළෙත්තට මට කමේ ෙ.... 
මනේ එකළට ෙ..ශ.න්...." නයනශන්නේ නකෝපනයන් දෆනලෙ දව දුටු සුජළතළනේ කට 
ඉනේම ලෆහිනි. 
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"කරුෙළකරළ නමතෙ ප්රහෙ ඇති කරන්නන් ෙෆතුල දෆන් යන්ෙ අේනේ...." කුසුම් 
පෆලසුලළ ය. 

කිසිලේ නෙොපලවළ ෙවහවළනෙෙ ශෆරුණු සුජළතළ, දශෙළයක මෆණිනේ නදවලත් නෙොබළ 
නිලසින් පිටල ගියළ ය. 

"ඔයළ ඕලළ ෙෙන්ෙන්නෙපළ .... මිනිවහසු ශෆනමෝම එක ලනේ නශොඳ ෙනන් පුනත්... ඒ, ඒ 
මිනිවහසුන්නේ ශෆටි.... කලද ශරි නකනවල් ෙශට නකොටපු දළට නශොටළ පෆටනයිනෙ...." 
සුජළතළ පිටල ගිය පසු රනින්ඳූ අවෂට පෆමිණි කුසුම්, රනින්ඳුනේ හිව අතෙළමින් 
පෆලසුලළය. 

"තෆනෙ යකනඩමයි මිනිවහසුත් උඩ පෆෙ පෆෙ තන්ෙ දෙන්නන් දරුනලෝ..... මනේ 

නදෝණි ඒලළ හිතට ෙන්නෙපළ.... යකඩ උෙත් තෆනන්ෙ තෆනන්ෙ ෆනබෙ පන්ෙනේ 
ලෆඩියි කියළ ඒ මිනිවහසු දන්නන් ෙ...." දශෙළයක මෆණිනේද රනින්ඳූ නලත පෆමිෙ 
පෆලසුලළ ය. දශෙළයක මෆණිනේ තුෂ රනින්ඳූ පිළිබඳල වනේ විනේ ඇල්මකි. 

රනින්ඳු ඔවුන් නදව බළ අහිංවකල සිෙළසුෙළ පමණි. 

නයනශන් තලමත් සිටිනේ නකෝපනයන් දෆනලමිනි. රනින්ඳූ පිළිබඳ ඔහුනේ ශද තු ඇති 
වනේ තියුණු නේදෙළලකි. එනශත් ඒ නේදෙළල ෙෆතිකර ෙෆනීමට නෙොවහ ඇනේ ශදලතට 
එලෆනි නේදෙළලේ දීමට ඔහුට නෙොශෆක. අවරෙල, නෙතුමීනේ අතකින් අල්ළනෙෙ සිටිෙ 
රනින්ඳූ නදව මද නේළලේ බළනෙෙ සිටි නයනශන් ෙෆලත කළමරය තුෂට ඇතුල් විය. 
අම්මළත්, ආච්චි අම්මළත් රනින්ඳූල වෆෙසීමට ඉදිරිපත් වීම ඔහුනේ හිතට වශෙයකි. 

"නමොකේද නෙතූ නවොශළන් අයියළ සුජළතළ ආන්ටිට කියළ තිනයන්නන්.....?" නෙතුමිනේ 
නකෝපය තරමේ අඩු ව පසු රනින්ඳූ විමසුලළ ය. 

"ඔයළනෙයි අනප් අයියනෙයි අනසයළ එකේ තිනයෙලළ කියළ... තල ජරළ කතළ ලෙයේ 
කියළ රන්ඳූ.... එයළ ඔයළට උපනදවහ නදන්ෙ ගියළම අනප් අයියළ පෆෙළ එයළට 
ෙෆහුලලු... උපනදවහ ෙන්ෙම ලටිෙ මිනිශළ.... ඔය කතළල විහලළව කරන්ෙ තරම් නොකු 
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ෙෆන්දළ නකොණ්නේ බෆඳපු චීනෙේද රන්ඳූ... එයළ ශදන්නන් නමතෙ අනිත් අයට පද ශද 
ශද එයළනේ පුතළට සුදු හුණු ෙළන්ෙ...."  

"ඔයළනේ නෙදර අය ඇත්ත දන්ෙලනන් නෙතූ... ඒ ඇති..." 

"ඔයළ ෙම් ශරිම පුදුමයි රන්ඳූ.... නලෙ නපොඩි නපොඩි නද්ලටත් අඬෙ ඔයළ...." 

"ෙ නෙතූ.... මට ෙපුරුකම් කරෙ අය නලනුනලන් මම දෆන් අඩන්නන් ෙ.... දෆන් මට 
ඒක පුරුදු නලළ......" 

"එනශෙම් නමොෙළට ද අර ලව ෙපුරළ නලනුනලන් අඬන්නන්...?" නෙතුමි සිෙළසී ඇසුලළ ය. 

"කවුද? නයනශන් අයියද...?" 

"ම්..." 

"එයළ ෙපුරු ෙ නෙතූ... එයළ මට නෙොඩළේ ආදනරයි.... මට නතනරන්නන් ෙ ඇයි එයළ 
ඒක ශන්ෙන්නන් කියළ.. ඒත්" 

"කෆවහවයි ආදනරයි ශන්ෙන්ෙ බ නන්ද..?" 

"ම්.... එනශම තමයි.." 

"එයළ නමෝඩයළ........... ඒත් ඔයළට දුකයි නන්ද....." 

"වමශර නලළලට විතරයි...... ඒත් එයළ ශෆංගුලත් එයළනේ ආදනේ මට දෆනෙෙලළ 
නෙතූ.... ඒ ආදනේ ශෆම තෆෙදිම මළල ආරේළ කරෙලළ.... මම ඇත්තමයි කියන්නන් 
නෙතූ, මට තළත්ති නිවළලත් එනශම ආරේළලේ දෆනිළ ෙ... ඔයළට ආදනේ කරන්ෙ 
නෙොඩේ අය ඉන්ෙලළ... ඔයළල වතුටු කරන්ෙ නෙොඩේ අය ඉන්ෙලළ... ඒත් ඔයළ 
දන්ෙලළ, මට එනශම ෙ කියළ.... නෙොඩේ අය ඉන්නන් මනේ හිත රිද්දන්ෙ.... ඒ නිවළ 
ඔයළට නත්නරෙ එකේ ෙ නෙතූ.... නයනශන් අයියළ නලනුනලන් මට නම් මුළු නෝනකම 



නිම්නෙක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

උෙත් අතළරින්ෙ පුළුලන්..... ඇත්තමයි නෙතූ, මට එයළනේ ආදනේ ඒ තරමටම 
ලටිෙලළ........ " රනින්ඳූ එක හුවහමට කියළනෙෙ ගියළ ය. 

නෙතුමි ඇය නදව බළ සිටිනේ වතුට උතුරළ යෙ දනවනි. 

"අනන්, නකල් දෆන් ටිකේ පණ්ඩිත නලළනන්.... මට තමළ දෆන් බෆණුම් අශන්ෙ 
නලන්නන් ඔයළනේ පුංචි අම්මළනෙන්..... " 

නෙතුමිනේ සිෙළනවෙ දව නිවළ රනින්ඳුනේ සිත තු ෆජ්ජළලේ ඇතිවනයන් ඇය 
සිෙළනවමින් බිම බළෙත්තළ ය. 

"ඔයළට කලදළලත් ලරදින්නන් ෙ රන්ඳූ...... කලදශරි අපි ශෆනමෝටම ලඩළ ඔයළට ආදනේ 
ෆනබයි...." රනින්ඳුනේ අතකින් අල්ළෙත් නෙතුමි පෆලසීය. 

"ම්........ නයනශන් අයියළනෙන්...." රනින්ඳූ නෙතුමි නදව බළ සිෙළසී පෆලසුලළ ය. 

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

රනින්ඳූ අඩ නින්නද් පසුව නෙතුමිනේ නදවුරින් නවමින් නවොලළ ඇය අලදි කළ ය. 

"නෙතූ... නපොේඩකට ෙෆගිටින්ෙනකෝ...." 

"ම්.....ඇයි.....?" නෙතුමී තලමත් පශ නෙොව නිදිමතින් දවහ පියළනෙෙම විමසුලළ ය. 

"මට නයනශන් අයියළ එේක කතළ කරන්ෙ ඕනි..." 

"නශට උනද්ට කතළ කරමු ඉතින්..." 

"ම්ශහ...... නම් දෆන්......" ඇති ව පුදුමය නිවළ නෙතුමිනේ නින්ඳ මුළුමනින්ම පශල ගිනයන් 
ඇය ඇඳ මත ඉඳෙත්තළ ය. 

"ඔයළ ඇනදන් ලෆටුෙද රන්ඳූ............ ඒක නලන්ෙත් බනන්... ඔයළ ඉන්නන් බිත්තිය 
පෆත්නතනෙ... මම ඇනඳන් ලෆටුෙද....." 

"ෙ, ෙ නෙතූ... කවුරුලත් ඇනදන් ලෆටුනන් ෙ......" 
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"එනශෙම් කියන්ෙ දෆන් නලළල කීයද කියළ....?" 

"එනකොශයි..." 

"ඔයළනේ ඔළුල නකොනශේ ශරි ලෆදුනන් ෙෆත්ෙම් ඉතින් නම් රෑ අයියළ ශම්නබන්ෙ ඕනන් 
කියයිද..? ඔළුල බිත්තිනේ ලත් ලෆදුෙද?" 

"ෙ නෙතූ.... අපි නශට යෙලෙම් මට අයියළ එේක කතළ කරන්ෙ නලන්නෙ ෙනන්..." 

"ඔයළට ෙම් පිවහසු රන්ඳූ... කළටශරි ඇහුනෙොත් නොකු ෙෆන්දළ කිේල කතළ ඔේනකොම 
ඇත්ත නලෙල... ඇරත් අයියළ ඉන්නන් අම්මළ ඉන්ෙ කළමනේට එශළපෆත්නත් 
කළමනේනන්..? ඉතින් නකොනශොමද..." 

"ෙ ෙ නෙතූ.... කළමනේ නෙනම්.. අයියළ ඉන්නන් අර ෙඟ ෙළල ෙශ යට බංකුනේ.." 

"අයියළ කිේලද එතෙ ඉන්ෙම් කියළ...." 

"ෙ ෂමනයෝ... බෆල්කනි එකට ගියළම නප්ෙලළ...." 

"එයළ නමොෙළද එතෙ කරන්නන්....." 

"අයිනයෝ...... ඔයළ ෙම් ප්රහෙ පත්තරයේ නෙතූ.... මම හිතන්නන් ගිටළේ ප්නල් 
කරෙලළ..." 

"එයළටයි ඔයළටයි නදන්ෙටම පිවහසු... කවුරුශරි දෆේනකොත්?" 

"කවුරුලත් දකිෙ එකේ ෙ නෙතූ..... අනන් මම යන්ෙද..." 

"එයළ ඔය රෑ නදොෂශට ගිටළේ ප්නල් කර කර ඔයළට නෙනම් කතළ කරන්නන් 
නමොඩිනේ..." 

"එනශෙම්..." 

"මෙ එල්ෙත්තට කරන්ෙ නදයේ ෙ... මම ඇත්තමයි කිේනේ.. ඔයළ ගිනයොත් 
ඩිවහටේේ..." 
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"කියන්ෙනකෝ කළටද කියළ.." 

"නමෝහිනීට...." 

"මෆට්ටි........" නෙතුමීට ඇද කරමින් රනින්ඳූ පෆලසුලළ ය. " අනන් මම යන්ෙද නෙතූ...." 

"ම්.... ගිහින් එන්ෙ...." 

අලවරය ෆබුණු ලශළම නවනමන් අඩි තබමින් පඩිනපෂ බෆව පශ මළයට පෆමිණි 
රනින්ඳූ යතුර නෙොළ තිබූ ඉදිරිපව නදොරටුල නවනමන් විලර කර මිදුට පිවිසියළ ය. 

මශලෆලි ෙං නිම්ෙයට ඉශලින් අශව අද තිබුනන් පළළුලට නෙොසිනි. අශනවේ එේ රැවහ ව 
කළු ලළකුළු ලලින් තරු එළි ගිනෙෙ තිබිනි. පශන් කණුලලින් නිේමුෙ ආනෝකය 
පරිවරනේ ව සීත පලළ ශෆරීමට ප්රමළෙලත් නෙොව නශයින් රනින්ඳූ උණුසුම් වීමට 
අත බෆඳ ෙත්තළය. 

ඇය තෙ බිවහව මත නවනමන් පළ තබමින් නයනශන් නලත ඇවිද ගියළ ය. පළ ලශන් 
පෆඳ සිටියද තෙපත් අෙ තිබූ පිනි බිඳූ ඇනේ නදපළ ල ඉසිනි. 

“පිය වී නොනේ කිසිදළ.......එේලන්නන් ෙ.. 

එෙමුදු මනේ ශදින් නලන් නලන්නන් ෙ... 

නදතෆෙ තනි වී වදළ... නශෙ සුසුමන් නිලළ.. 

ඔබ ඉන්ෙ මළනේ ඟින්... 

 

වඳ නේණු ලනශෙළ.. නම් සීත රළත්රිනේ... 

ඔබ ඉන්ෙ මළනේ ඟින්... 

ශද පිරුණු නේදෙළ.. පිවදළ සිෙළ වළ.. 
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මට නදන්ෙ ආදනේ.. ඔබනේ ශදින්...” 

අඳුර තුලින් විසිර ගිය ගිටළරනේ මියුරු ශඬත්, නයනශන්නේ කටශඬත් ෙෆලතුනන්, 

රනින්ඳුනේ පයට පගී බිඳුනු වියළි කුඹුේ අත්තක ශඬිනි. 

"ඇයි ෙෆලෆත්තුනේ.... දිෙට ම ප්නල් කරන්ෙනකෝ...." ඇය නදව ශෆරී බෆල නයනශන්ට 
රනින්ඳූ පෆලසීය. 

"නෙොඩේ රෑ නලළනන්...ඇයි ආනේ..." ෙෆලත මශලෆලි ෙඟට ඉශලින් ව අඳුර නදව නෙත් 
රඳලළ ෙත් නයනශන් විමසීය. 

"කතළ කරන්ෙ ඕනි....ඔයත් එේක...." 

"ම්...?" 

"නශට යෙ නිවළ අයිත් නලළලේ ෆනබෙ එකේ ෙනන්...ඔයළට තන්ේ කරන්ෙ 
ඕනි.... " 

"නමොෙළටද...?" 

"මළල නේරෙත්තට.... ඇේසිඩන්ට් එනකනුයි, නවොශළන්නෙනුයි................" 

"ඒකටද.... ඒක සුළු නදයේනන්..." 

"ඒත් මට එනශම ෙනන්.... " 

ඔවුෙතර මද නලළලක නිශඬතළලයේ ඇති විය. 

"ඔයළ මළ එේක තරශද..." රනින්ඳූ ඇසීය. 

"ෙ... ඇයි..?" 

"මට එනශම හිතුෙළ..........................................එනශෙම් ඉතින් නමොෙළ ශරි 
කියන්ෙනකෝ..." 
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"නමොෙළද..?" 

"නමොෙළම ශරි කමේෙ......................................... නමොෙළද මම එෙනකොට කල්පෙළ කර 
කර හිටිනේ...." 

"විනේ නදයේ ෙ ෙංගි...." 

"ෙේල් සහනරන්ේ ෙෆෙද....................................................ඔේ ද?" 

"ම්...ඔේ..." මද නලළලේ කල්පෙළ ක නයනශන් පෆලසීය. 

"ක.ේ..ද.... එයළ...?" රනින්ඳූ විමසුනේ නලේෙ නදනතොලිනි. 

"ඔයළ දන්ෙ නකනෙේ නෙනම්... සෆකල්ටි එනේ....." 

රනින්ඳූ යටි නතො වපළ ෙත්නත් ඉකි ෙෆනවේවියෆයි බිනයනි. ඉකිය ෙලතළ ෙත්තද ඇයට 
නදනෙතින් ෙෙ කඳුළු ෙලතළ ෙත් නෙොශෆකි විය. ඒ ප්රහෙය ඇසීම පිළිබඳ ඇනේ 
සිත ඇයට ම නදොවහ ෙෆගීය. 

අඳුරු නශලෙෆල්ේ යටට ගිය රනින්ඳූ නදනෙතට නිදශනවේ කඳුළු නශලීමට අලවහථළල 
බළ දුනි. 

"ඇතුට යමු නන්ද........ නමතෙ සීතයි....." අඳුනේ සිටිෙ රනින්ඳුනේ ඡයළල නදව නෙත් 
නශල නයනශන් පෆලසී ය. 

"අ..යි..යළ.. යන්..ෙ.... මම ටි..ක..කින් එන්ෙම්...." රනින්ඳූ ශෆඬුම හිර කරනෙෙ 
අපශසුනලන් පෆලසීය. ඇයට අලහය වනේ තනි වීමටය. 

"ම්.... ලෆඩි නලළ ඉන්නෙපළ..." යෆයි පෆලස නයනශන් ගිටළරයද රැනෙෙ නිලව නදවට 
ගිනේය. 

නයනශන් යෙ නදව නබොඳ ව නෙතින් බළ සිටි රනින්ඳූ, උද්යළෙ බංකුල මත ලළඩි විය. 
ෙළ ගිය කඳුළු නිවළ ඇනේ කම්මුල් ලට දෆනුණු සීත තලත් ලෆඩි විය. බංකුල මතට 
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කකුල් නදකද ඇද ෙත් රනින්ඳූ කකුල් නදක ලටළ දත් යලළ, ගුලි විය. හිව දෙහිවහ නදක 
මත රඳලෙත්තළ ය. එනශත් ඇනේ ෙතටලත්, හිතටලත් උණුසුමේ නෙොදෆනිනි. තරු 
එළිනයන් නතොර අශව නමන් ඇනේ හිතද අඳුරුය. ලළකුලින් බර අශව නමන් ඇනේ 
නෙතුද ලෆහිබරය. දවහ පියළෙත් ඇය ලෆහිබර නදනෙනත් ව කඳුළුලට නිදශනවේ ෙළ 
යළමට ඉඩ දුනි. 

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

 

 

 

 

 


