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තුමි අලදි වනේ උදෑවන ශතරට ඳමණය. තලමත් අලට ඳරිවරය 
තිබුනේ අඳුනේ ගිලී ය. ලශය මතට ලැහි බිඳු ලැනටන ශඬ 

නනතුමිට පිටතින් ඇසිණි. රනින්ඳූ එන නතක් නැගිට සිටීමට සිතානෙන සිටියද නනතුමිට 
ඉනේම නින්ද නෙොව් තිබිණි. ඒ පිළිබල ඇනේ සිහියට ආනේ මද නේාලකට ඳසුය.  

ඇනේ අනනක් ඳව අතො බැල නනතුමි රනින්ඳූ එහි නනොව බල දැනෙත්නත් එවිටය. 
අව තිබ නම්වය නලත අත යැව ඇය එහි ව ඇනේ ජංෙම දුරකතනනයන් නලාල 
බැලීය. කබයට ඳත් ව ඇනේ අතින් ජංෙම දුරකතනයද බිම අතෑරිනි. ඇනදන් බිමට 
ඳැනෙත් නනතුමි, දුරකතනය ඇහිදීමටලත් ඳමා නනොවී ශඬ නනොනැනෙන නව ඳශට දිල 
ගියා ය. නිලනවේ අන් අය අලදි වීමට ප්රථම රනින්ඳුල නවොයා ෙත යුතුය.  

නයනශන්නේ කාමරනේ නදොර අවට ගිය නනතුමී, අම්මාත් තාත්තාත් අලදි නේයැයි 
බිනයන් නදොරට තට්ටු නනොකරම කාමරයට ඇතුල් විය. 

"අයිනේ... අයිනේ...." ඇය නයනශන්නේ උරහිවකින් නවොලමින් ඳශත් ශඬින් කතා 
කාය. 

වෑනශන නේාලක් නිදි නනොබා ඇනේ ඒ නම් අත නඳරනමින් සිටි නයනශන් නලත 
නින්ද ො වලා ඳමණි. නනතුමිනේ ශඬ නැලත ඔහු නලතින් නින් දුරව ්කනල් ය. 

"නමොකද..?" 

"්.... කෑ ෙශන්නනඳා නමෝඩනයෝ... අම්මා ඇශැනරයි.. නකෝ රන්ඳූ..." 

"මම නකොනශොමද දන්නන්...." 

"ඇයි, ඊනේ රෑ මීට් උන්නැේද ආ...." 

මද නලාලක් නනතුමිනේ මුහුණ නදව පුදුමනයන් බා සිටි නයනශන්, ඇනදන් බිමට ඳැන 
කමිවයක් ශැෙැනීමටලත් ඳමා නනොවී නිලනවේ ඉදිරිඳව නදොර නලත දිල ගිනේ ය. 
නනතුමීද ඔහු ඳසු ඳසින් දිල ගියා ය. 

නන 
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"ඔයා ඔනශොම ඉන්න..." යැයි ඳැලස නයනශන් තලමත් විලෘතල තිබුණු ඉදිරිඳව නදොරින් 
මිදුට ඳැනෙත්නත් ය. ඔහු කුඹුක් ෙව නදවට හිරිනඳොද මැේනදන් දිල යනු නනතුමී නදොර 
අව නැලතී බා සිටියා ය.  

රෑ මශ ලසි ලැව තිනබන බලට වාක්ශි නදමින් මුළු ඳරිවරයම තිබුනන් නතතබරිතල ය. 
තලමත් හිරි නඳොද ලැනටමින් තිබිනි. සීත හිරිනඳොද නයනශන්නේ නිරුලත් උඩුකය 
සිඳෙත්නත් සීත ඉදිකටු නමනි. 

කුඹුක් ෙව යට ලැසි නදකකි. උේයාන අසුන මත ලැසි නදකටම නතනමමින් ලාඩි වී 
සිටිනේ රනින්ඳුය. ඇය සිටිනේ කිරිල්ලියක නමන් සීත නිවා ගුලිෙැසීය. සීත නිවා 
ඇනේ ශනම් ඳැශැය සුදුමැලි ඳැශැයකට ශැරී තිබිණි. එබැවින් ඇය අඳුනේ ඳලා ඳැශැදිලිල 
නඳනිනි. 

නයනශන් ඇය අවට නෙොව් දණහිව් මත රලානෙන සිටි ඇනේ මුහුණ ඔහු නලත 
ශරලෙත්නත් ය. ඇය සිටිනේ නදනනත් පියානෙනය. ඒ මුහුණ නලනදා නමන් ප්රාණලත් 
නනොවීය. දිලිනවන සුදු ඳැශැය නලනුලට අද එහි වනේ මානික සුදු ඳැශැයකි. නදනතොනල් 
නරෝව ඳැශැය ඳලා විරංජනය වලාක් නමනි. 

"බබා..." ඇය නලත නැඹුරු ව නයනශන්, ඇය ඇමතුනේ ය. එනශත් ඇය දෑව ්ශැරිනේ 
නැත. තලත් ඇය ලැව්නවේ නතනමන්නට දිය නනොශැක. නයනශන් ඇයල කුඩා දරුනලකු 

නමන් නදෝතට ලඩා ෙත්නත්ය. නයනශන්නේ ෙනත් උණුසුම දැණුනු රනින්ඳූ නදනනත් 
අඩක් ශැර ඔහුනේ ලත නදව බැලීය. 

"ම..ට.. ඔයා.. නැ..තු.ල.. ඉ..න්..න බෑ... නය..නශ..න් අ..යි....යා....." ඇනවන් නනොඇනවන 
ොනට නතොල් මතුරමින් ඳැලස රනින්ඳූ නයනශන්නේ නෙ ලටා දෑත් යලා තලත් 
නයනශන්නේ යට තුරුල් වී නැලත නනතු පියා ෙත්තාය. රනින්ඳුනේ ඇනෙන් දැණුනු 
ගිනියම් රව්නය නිවා අලට ඳරිවරනේ සීත නයනශන්ට නනොදැනිනි. රනින්ඳුලත් රැනෙන 
නයනශන් ඉක්මන් ෙමනින් නිලව නදවට පියලර තැබීය. 



නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

ලැව්වට නතමී ම මිනියක් නමන් සුදුමැලිල සිටින රනින්ඳු දුටු ලනම නනතුමීට කෑ 
ෙැනවන්නට ගිනයන් ඇය අතකින් කට ලවාෙත්තා ය.  

"ේැන්කට්ව් නේන්න.." රනින්ඳුල ඔවලානෙන ඉශ මශට යන තරප්පු නඳෂ නගින 
අතර නයනශන් නනතුමිට නවනමන් ඳැලසුනේ ය. 

"නකොනශන්ද....?" 

"නවෝමනෙන් අශන්න..." 

"එතනකොට එයත් දැන ෙනියිනන්..." 

රනින්ඳු කාමරයට රැනෙන ගිය නයනශන් සීරුනලන් ඇයල ඇ මතින් තැබුනේ ය. 

"ජනනල් ලශන්න නංගී..." නයනශන් නනතුමී නදව බා ඳැලසීය. "නමයානේ නතත ඇඳුම් 
මාරු කරා අලුත් ඇඳුමක් අන්දලන්න... තියන නරදි ඔක්නකොම නඳරලන්න... මම 
බැන්කට්ව ්ඉල්න් එන්නම්..."යැයි කියමින් නයනශන් කාමරනයන් පිටවිය. 

ඔහුනේ කාමරයට නෙොව් ටී ේටයක් ඇනෙන, නවෝමානේ කාමරනේ නදොර අවට ගිය 
නයනශන් නදොරට තට්ටු කනල් ය. 

"නවෝමා...... නවෝමා......" 

"ක..කවුද....... සුදු ශාමුද...?" 

"මම තමා.... ේැන්කට් තිනයන්නන් නකොනශද නවෝමා......" 

"ඉන්ට මම අරන් නදන්නම් සුදු ශාමු....." යැයි ඳලවමින් නවෝමා තුලායක්ද නඳරලානෙන 
කාමරනයන් පිටතට ඳැමිණියා ය. නලනත් කාමරයක් නලත ගිය නවෝමා එහි ව 
අල්මාරියකින් ේැන්කට් එකක් නයනශන්ට රැනෙන දුනි. 

"තල එකක් නදන්න......" 
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"නමනශේ සීත ශාමුාට හුරු නෑ නන්ද..... නදවැම්බනේ ආලනම් මීටත් ශඳන්...." යැයි 
ඳලවමින් නවෝමා තල ේැන්කට් එකක් නයනශන්ට දුනි. නවෝමා නැලත කාමරයට යන 
නතක් උන් නයනශන්, ේැන්කට් නදකද රැනෙන උඩු මශට ගිනේය.  

"නම් නදකත් නඳරලන්න..." යැයි කියමින් රනින්ඳූට නරදි නඳරලමින් උන් නනතුමීට 
නයනශන් ේැන්කට් නදක දුන්නන් ය. 

"දැන් නමොනාද කරන්නන්...?" 

රනින්ඳූ අවෂට ගිය නයනශන් ේැන්කට්ව ් යටින් ඇනේ අතක් නෙන අනත් අල් 
පිරිමදින්න විය. 

"යටිඳතුල් ලටත්..." නනතුමි නදව බැල නයනශන් ඳැලසීය. රනින්ඳූනේ ඳා අේදරින් ලාඩි 
ව නනතුමි රනින්ඳුනේ යටිඳතුල් පිරිමදින්න විය. උණුසුම නිවා රනින්ඳුනේ මුහුනේ ව 
සුදුමැලි ඳැශැය මදින් මද අඩු වී නැලත නරෝව ඳැශැය මතුලන්නට විය. රනින්ඳුනේ 
නටත් නෙටත් පිටි අල් තැබු නයනශන් අනතුරුල නනතුමි නදව බා, "නමොනාශරි 
නබොන නදයක් නවෝමට කියා රව්නනට ශදලන් එන්න..... ඔයා ොල ඳැනනඩෝල් කාඩ් 
එකක් තිබුනා නන්ද...?" යැයි ඳැලසීය. 

"ම්.... මම ශදලන් එන්නම්... ඳැනනඩෝල් තියනලා... රන්ඳූට අවුක් නෑ නන්ද..?" 

"එයා දැන් නශොඳින්...." රනින්ඳූ නදව බා වැනසුම් සුසුමක් නශල නනතුමි ඳශ මායට 
ගියාය. 

නයනශන් රනින්ඳු නදව බා සිටිනේ නෝකනයන් ඇද ව මුහුනණනි. 

ඔහු ඇනේ හිව නවනමන් අතොන්නට විය. ඇනේ නකව් ලැටිය තලමත් නතතය. ඔහු 
නවනමන් ඇනේ නතත හිවනකව් අතරින් ඇගිලි යලමින්, ඇනේ හිව මෘදුල අතෙෑනේය. 
අනතුරුල ඔහුනේ අනත් ඇඟිලි, ඇනේ අනත් ඇඟිලි අතරින් යැව ඔහු, ඇනේ අත නෙන 
මෘදුල සිඳෙත්නත් ය. ඔහුනේ නදනතොට ලඩා ඇනේ අත උණුසුම් ය. ඒ උණුසුම විඳිමින් 
ඔහු මද නලාලක් එනවම සිටිනේ ය. 
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"මට වමානලන්න බබා... එත්.... මීටත් ලැඩිය ඔයාට දුක් නදන්න නලයි නැත්නම්..."  

එය නිදා සිටි රනින්ඳූට ඇසුනන් නැත. එනශත් ආඳසු ඳැමින නදොර අව සිටි නනතුමීට 
එය ඇසුනා ය. නයනශන් රනින්ඳුනේ නත නලත ඳශත් වී, ඒ නත සිඳෙත් අයුරු 
ඳලා නනතුමී බා සිටියාය. වතුටු විය යුතුද, දුක් විය යුතුද යන්න ඇයට සිතා ෙත 
නනොශැකි විය. ඔවුන් නදනදනාට තනි වීමට ඉඩ දුන් ඇය නැලත කුව්සිය නලත ගිනේ 
නවෝමා උණු න ොකට් කිරි එක ශදන නතක් ඇය අවෂ සිටීමට ය. 

න ොකට් කිරි වීදුරුලත් රැනෙන නනතුමී නැලත එන විට නයනශන් කාමරනේ සිටිනේ 
නැත. 

"රන්ඳූ, නැගිටින්නනකෝ නඳොඩ්ඩක්.... නම්ක බීා ආයිත් නිදාෙන්න...." නනතුමි කීඳලරක් 
ම කතා කිරීනමන් ඳස රනින්ඳූ යාන්තමට නනත් ශැර බැලුලා ය. 

"අපි නම්ක ටිකක් රව්නනන් නබොමු..." රනින්ඳූ නනොශැකියැයි ඳලවමින් නදඳවට හිව 
ලැනුලා ය. 

"නඳොඩ්ඩක් නබොමු..... නබනශත් නබොන්නන් නකොනශොමද නැත්නම්..." නනතුමී නකතරම් 
ඇලටිලි කරත් රනින්ඳුල කැමති කර ෙැනීමට නනොශැකි විය. 

කිරි වීදුරුල කාමරනේ කුඩා ටීනඳෝ එක මතින් තැබ නනතුමි, ඳශ මානේ නයනශන්නේ 
කාමරය නලත නෙොව් එහි ව විදුලි බල්බය දැල්වලා ය. නයනශන් සිටිනේ ඇ මත 
ලාඩිවී, දණහිව් මත රැව අත් ල, ඇඟිලි හිවනකව් අතරින් යලා හිව බිමට නැඹුරු 
කරනෙනය. බල්බය දැල්ව නනතුමී නදව බැල ඔහුනේ දෑනවේ වනේ ප්ර්නාේතය මුසු 
බැල්මකි. ඒ දෑව නලනදාට ලඩා මදක් රතු වී තිබිනි.  

"ඇයි?" 

"රන්ඳූ කිරි එක නබොන්න බෑ කියනලා..." 

"ඉතින්...?" 

"ඔයා කිේනලොත් නබොයි....." 
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සුසුමක් නශල නයනශන් කාමරනයන් පිටවී උඩු මශට ගිනේය. නනතුමීද ඔහු ඳසු ඳසින් 
දිල ගියා ය. 

ඔවුන් කාමරයට ඳැමිනණන විට නැලතත් රනින්ඳූ සිටිනේ දෑව ්පියානෙනය. 

"රන්ඳූ... නැගිටින්න බබා..." නිදා සිටි රනින්ඳුල අලදිකර නනතුමී, නකොට්ටයක් බිත්තියට 
සිටින නවේ වකවා රනින්ඳූ ඇ මත ලාඩිකා ය. නකොට්ටයට පිටදී ලාඩි ව රනින්ඳූ දෑව 
අඩක් ඇර ඳෂමුල නනතුමි නදවත් අනතුරුල නයනශන් නදවත් නනත් නශලීය. 

ඇනේ බැල්නමන් ෙැවීමට ටීනඳෝල මත ව කිරි වීදුරුල නලත නනත් රැව නයනශන් ඒ 
නලත නෙොව් කිරි වීදුරු අතට ෙත්නත්ය. ඇ නලත ඳැමිණි ඔහු රනින්ඳු අවලින් ලාඩි 
විය. එනශත් රනින්ඳූ නයනශන් නලතින් නනත් ඉලතට නනොෙත්තා ය. නයනශන්, අත ව 
කිරි වීදුරුල ඇනේ මුල නලත ංකනල්ය. ඔහුනේ නදනනත් ලට විරුේධ වීමට  ඇයට 
නනොශැක. 

කිරි වීදුරුල නඳොලන විටදී ඳලා ඇනේ දෑව ්නයනශන්නේ නදනනතින් මිදුනන් නැත. එනශත් 
නයනශන්නේ නදනනත් ඒ නදනනත මෙශැරීය. 

"ඇති....." කිරි වීදුරුනලන් අඩකට ලඩා බී නිම ක රනින්ඳු ඳැලසීය. අනතුරුල 
නයනශන්නේ උරහිව නලත බර ව ඇය, ඔහුනේ ටී ේටනේ අනත් මුල නදඳවට අතුල්ා 
නතො මත ව කිරි පිවදානෙන, නැලත ඇනේ ලැතිරිණි. නයනශන්නේ මුලෙට සිනාලක් 
නැගුනද, එය රනින්ඳුට නනොනඳනනන නව නනතුමි නලත ශැරුණු ඔහු, "යාළුලට 
ඳැනනඩෝල් නඳති නදකක් නදන්න.." යැයි ඳැලසීය. 

"දැන්නම් එයාට නබනශත් ඕනන නෑ ලනේ....." රනින්ඳූ නදව බා සිනාසුණු නනතුමි 
ඳැලසීය. ලතුර වීදුරුලක් පුරලා ෙත් ඇය, ඳැනනඩෝල් නඳති නදකක්ද වමෙ එය රනින්ඳුට 
දුන්නා ය. 

රනින්ඳුට නිදා ෙැනීමට ඉඩ දී නයනශන් ලාඩි වී හුන් තැනින් නැගිට කාමරනයන් පිටතට 
යාමට වැරසිනි. 
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"දැන් නම් ආයිත් උණ ලැඩියි ලනේ නනත....." නයනශන් නදව බානෙන රනින්ඳූ 
ඳැලසීය. 

"නබනශත් බිේලම අඩුනලයි..." යැයි නනතුමි නදව බා ඳැලස නයනශන් කාමරනයන් පිටල 
ගිනේය. 

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

නනතුමී සුප් බඳුනක් රැනෙන උදෑවන දශයට ඳමණ කාමරයට එන විටද රනින්ඳූ 
ඳසුවනේ නින්නේය. 

"රන්ඳූ... රන්ඳූ... දැන්ලත් අලදිනලන්නනකෝ.. මම දැන් නම් කීනලනි වැනේටද ආනේ..." 
නනතුමී අත ව සුප් බඳුන ටීනඳෝල මත තබා රනින්ඳුනේ නට ශා නෙට පිටිඅත් 
තබමින් ඳැලසුලා ය. 

යන්තමට නදනනත් ශැරි රනින්ඳූ නනතුමි නදව බා නැලත නදනනත් පියාෙත්තා ය. 

"නමොකද ආයිත් ඇව් පියානෙත්නත්... ඕන නකනා නප්න්න නැත්ද?...... 

අනන්,නැගිටින්නනකෝ නඳොඩ්ඩක්.. උනේට කෑනලත් නෑනන්..." 

රනින්ඳූ නදනනත ශැර නනතුමී නදව බා මද සිනශලක් ඳෑලාය. 

"හිනාත් නලනලද තල නමෝඩ ලැඩ කරා.... නමෝඩි.... තානඳොඩ්නඩන් මට උණලටුනන් 
තමා යන්න නලන්නන්....." නනතුමී රනින්ඳූට ඇ මත ලාඩි වීමට උදේ කරමින් ඳැලසුලා 
ය. 

"අද යන්නැේද නනත..?" 

"අම්මා කිේලා ශලව් නලා යමු කියා.. ඔයා නඩනලා නිවා... දැන් උණ අඩුයි 
නන්ද..? නබනශත් ල ඳල' එකද නැත්නම් නදොව්තර මශත්තයනේ අත්ගුනේද දන්නන් නෑ 
නන්ද? ඒක නනනම්, නමොකද ඊනේ උනන්...මටත් නින්ද ගියානන්... අයියා ඔයාට නමොනාද 
කිේනේ.." 
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නනතුමිනේ කතාල නලතමින් කාමරය තුට ඳැමිණිනේ කුසුම්ය. 

"දැන් ඔයාට නශොදයිද පුනත්..." කාමරයට ඳැමිණි කුසුම් රනින්ඳුනෙන් විමසීය. 

"දැන් ඒ තරම් අමාරු නෑ ආන්ටි... " 

"සුප් එක නිනලන්න කලින් නබොන්න පුනත්... ඉක්මනට නෙදර යන්න උන එක ෙැන 
පුතානේ අමනාඳයක් නෑනන්..?" 

"නෑ ආන්ටි... මම නිවානන් ශැම නේම උනන්..ආන්ටිා මාත් එක්ක තරශ නෑ නන්ද...? " 

"අනන් එනශම හිතන්නනඳා දරුනලෝ... ඔයා නිවා නනනම් අපි යන්න තීරනේ කනේ... සුදු 
පුතා කිේනේ යමු කියා.... සුජාතා අක්කනේ ලැඩ නිවා එයානේ හිත නශොටම 
රිදිා......" 

"අයියටත් ප්ර්න මං නිවානන්..." 

"ඔනශොම හිතන්නනඳා පුනත්.... ඒ සුජාතා අක්කනේ ශැටි... මන් දන්නැේද එයා ෙැන...  
එයා නිවා තානඳොඩ්නඩන් අන්කල්ටයි මටයි කවාද බදින්න නලන්නනත් නෑ....... දැන් ඔය 
සුප් එක නබොන්නනකෝ... එතනකොට ඇඟට ටිකක් ඳණ ැනබයි... දලල්ට කන්න 
ඳල්නශාට එන්න නශොද.... කාමනේටම නලා ඉන්නනකොට අවනීඳ ෙතිය තල ලැඩි 
නලනලා..." 

"එන්නම් ආන්ටි..." රනින්ඳුනේ හිව අත ෙෑ කුසුම් කාමරනයන් පිටල ගියා ය. 

"ඔයාට එකඳාරටම උණ ශැදුනන් නිකන් කියා කිේලට අම්මනම් වි්ලාව කනේ ම 
නෑ....." නමනතක් නලා නිශඬල සිටි නනතුමි ඳැලසුලාය. 

"අම්මට ශැමනේම නත්නරණලා නන්ද....?" 

"අනන්, ඒ වුනාට මනේ නබොරු නම් අනප් අම්මට නත්නරන්නන් නෑ...." 

"නමොනාද ඔයා අම්මට කිේනේ..." 
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"මතකද ශැන්දෑනේ අපිනදන්නා.. මන්දාරම් අඳුනේ... දලවක් දා මල් ලැව්නවේ නතමුනා... 
කිය කිය ඔයයි අනප් අයියයි රෑ නදොශට ධාරාණිඳාත ලැව්නවේ නතමිා කියා.... නලන 
නමොනා කියන්නද රන්ඳූ..? එතන උණ නේලල් මං නකොනශොමද නදයියනන් අම්මට කටක් 
ඇරා කියන්නන්..." 

"ඇයි නමොනාද එතන උනන්...?" 

"ඔයාටත් කටක් ඇරා කියන්න මට බෑ රන්ඳූ..." 

"අනන් යනලා නමෝඩි....." 

"ශරි, ශරි ඉතින්.... එතන උන නේලල් නකොනශොමශරි කිේලා කියමු...ඒත් මං නකොනශොමද 
නදයියනන් අද උනේ උන නේලල් අම්මට කියන්නන්...." 

"නමොනාද උනන්..?" 

"නමොනාද..? දන්නනම නෑ?" 

"ම්ශ්... කියන්නනකෝ ඉතින්..." 

"නශර... කියන්නනම නෑ... නමොනල් උණ ෙතිය ටිකක් අඩු උනාම මතක් නලයි 
ඔයාට....නම්............ ඇනේ එල්ලිා ආල ශැටි එනශම...." 

"ඇනේ එල්ලිා....?" 

"නෑනන්... නවොරි,නවොරි... නම්............ තුරුල් නලා....." 

රනින්ඳූ විසි කර නකොට්ටනයන් ෙැවීමට කාමරනයන් පිටතට දිලගිය නනතුමී නැලත 
කාමරයට එබී, "ඔය සුප් එක නබොන්න රන්ඳූ... නඳොලන නකනාට එන්න බෑනන් අනිත් 
අය අලදිනයන් නිවා...." යැයි ඳලවා හිනනශමින් ඳශට ගියාය. 
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