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ලවට ඳෆමිණි විගව කළමරයට ලෆදුණු නයනශන්, ඇනදහි ලෆතිරුනන් ගතට දෆණුන 
මශන්සියට ලඩළ සිතට දෆණුන මශන්සිය නිවළනලනි. ඉදිරිඳව වළක්කුල තුෂට අත 

දෆම ඔහු රනින්ඳූ වළක්කුල තුෂට දෆම කුඩළ විසිතුරු නඳට්ටිය අතට නගන එය විලෘත 
කනේ ය. එතුෂ ව නදය නයනශන්නේ ඇඟ මතට ලිවහවළ ලෆටුණු නශයින්, නඳට්ටිය 
ඳනවකින් තෆබ නයනශන්, එය අතට ගත්නත් ය. 

එය කුඩළ නොකට්ටුලක් වහිත රිදී මළයකි. නොකට්ටුල රවුම් ශෆඩෆතිය. කෆටයම් කර 
අංකළර කර තිබිණි. නයනශන් ඳරිවහවමින් නොකට්ටුල ශෆර බෆලුනේ ය. එය ඇතුත 
එක් ඳෆත්තක සුරතේ කුඩළ ගෆශෆණු ෂමනයකුනේ ඡළයළ රඳයක් ව අතර අනනක් 
ඳෆත්නත් වනේ කරුණළලන්ත නඳනුමක් වහිත ගෆශෆණු මුහුණක ඡයළරඳයකි. නයනශන් එම 
ඡළයළරඳ නදව මද නේළලක් බළ සිටිනේ ය. 

කරුණළලන්ත නඳනුමක් වහිත කළන්තළල රනින්ඳුනේ මල විය යුතුය. නයනශන් එය 
නිගමනය කනෂේ ඇනේ දනවේත් රනින්ඳුනේ දනවේත් ව වමළනකම නිවළ ය. කුඩළ ගෆශෆණු 
ෂමයළ රනින්ඳූ විය යුතුය. ඇයට කුඩළ අලදිනේ වනේ ද අහිංවක, සුරතේ නඳනුමකි. 
කෆරලි නකවහ නරොදලේ ඇනේ සිඟිති මුහුණට ලෆටී තිබිණි. නයනශන් ඡළයළරඳය වමඟ 
දසින් සිනළසුනන් ය. 

තලත් නලළලක් ඇනේ කුඩළ මුහුණ නදව බළ සිටි ඔහු නෆලත මළය දෆමීමට නඳට්ටිය 
අතට ගත්නත් ය. එතුෂ ව කුඩළලට නලන ද කඩදළසිය ඔහු දුටුනේ එවිට ය. එය අතට 
ගත් ඔහු එයින් ලශනය ව ඇනේ විවුන් සුල විදිමින් එය දිගශෆරිනේ ය. ඇනේ මදක් 
ඇ කුඩළ අකුරු එහි වටශන් වී තිබිණි. 

"නම් මනේ අම්මිනේ  නොකට් එකක් ... මට නගොඩක් ලටිනලළ ... ඒත් ඔයළ තරම් නනනම් .... 
ඔයළ නම් මුළු නෝනකටම  ලඩළ මට ලටිනලළ  සුදු අයියළ ... මළල කලදළලත්  අමතක  
කරන්නන්  න නන්ද ..? අනන් එනශම කරන්නනඳළ  නශොද ... කිේනේ නෆති උනළට මම 
දන්නලළ  මට ආදනරයි  කියළ ... එනශම නන්ද ... ? මමත් ඔයළට නගොඩළක් ආදනේ මනේ සුදු 
අයියළ .... කලදළලත්  ම නලන කළටලත්  ම ආදනේ කරන්න  බෆරි නලයි මට .... මනේ අම්මි 
ගෆන දිේරනලළ , ඔයළට විතරමයි  ආදනේ .... ඇයි  දෆනනන්නන්  න ලනේ  ඉන්නන් ....  මට  කතළ  

කරනලළ  නන්ද .... "  

නි 
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රනින්ඳුනේ දුරකථන අංකයද ලියුනම් ඳශළින් වටශන් කර තිබිණි. ඇනේ දුරකතන අංකය 
ජංගම දුරකතනනේ ගබඩළ කර ගත්තද නයනශන් ඇයට ඇමතුමක් නනොගත්නත් ය. 

නමනතක් නලළ ගනත් නලනමින් සිටි ඇය දුරවහවීම නිවළ නයනශන්ට දෆණුනන් විවහතර 
කෂ නනොශෆකි තනිකමකි. රිදී මළය නෆලත කුඩළ නඳට්ටිය තුෂ තෆන්ඳත් කෂ ඔහු එය 
කළමරනේ ව නඳොත් රළක්කය මත තෆබුනේ ය.  

කළමරය තුෂට නෆවුම් ලළතය ඇතුේ වීම වශළ ජනනේ තිර ඉලත් කෂ නයනශන් ප්රන් 
ක්රමයට වද උව ජනනේ පියන් විලෘත කනේය. ජනනේ අතරින් පිටතට නඳරුණු 
ආනෝකය ඈතට යත්ම ක්රමනයන් දුබ වීම නිවළ මිදුනේ ඇති නේඳුරු ශළ අනනකුත් 
මීලන ලගළලන් නනොඳෆශෆදිලි අඩ අඳුනේ ගිලී තිබිණි. මීලන ශළ නේඳුරු ලගළ කිරීම 
නයනශන්නේ විනනෝදළංයකි. සියළු ඳෆශෆයන්ට ලඩළ ශරිත ඳෆශෆය ඔහුනේ නනතත් සිතත් 
වනවන බෆවින් නන්ක ලේණ මේ පිනඳන ළකයන්ට ලඩළ නයනශන්නේ සිත් ගත්නත් 
විචිත්ර ඳත්ර වහිත ළක ය. 

එනශත් අද නයනශන්නේ දවහ වනවන්නට, අඩ අඳුර තුළින් ගළ ආ ඒ ශරිත ඳෆශෆයට 
නනොශෆකි විය. දෆන් ඔහුනේ දව වෆනසිය ශෆකි එකම ඳෆශෆය ඇත්නත් රනින්ඳුනේ 
නදනනනත් ය. අඩු තරනම් ඡළයළරඳයකින් නශෝ ඇය දෆක ගෆනීමට ශෆකි නම්...... 
නයනශන්නේ නනොවන්සුන් දව අඳුර තුෂ නිවි නිවී දෆේනලන කණළමෆදිරි එළි ඳසු ඳව 
අරමුණකින් නතොරල ඇදී ගිනේ ය. 

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

නයනශන් උදවනින් ම නළගත්නත් නඳර දින රැනේ ශරි ශෆටි නින්දක් නනොෆබුණ බෆවින්, 

ගතට දෆනුනන් නලනශව ගතිය ඳලළ ශෆරීමටය. නනමන් ගනත් නලනශව තරමක් දුරට 
අඩු වුලද, නිදි අඩු කම නිවළ දවහ යට ව තරමක අඳුරු ඳෆශෆය ඔහුනේ කඩලවම් ලතට 
එක් කනේ මෆවුණු වහලභළලයකි. 

"පුතළ අවනීනඳන්ද....?" රසුන් ශමුවීමට යම වශළ නමෝටේ බයිසිකනේ හිව ආලරනයද 
රැනගන නිලසින් එළියට බෆසීමට වෆරසුනු නයනශන්නගන් කුසුම් විමසුනේ ය. 
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"න අම්මළ... අවුක් න.."යෆයි ඳලවමින් නිලසින් එළියට බට නයනශන්නේ නඳරමගට 
ශමු වනේ නඩොනේඩ් මශතළය. 

"ආ පුතළ.... උනදන්ම නකොනශද...?" 

"රසුන්ල මීට් නලන්න අංකේ..." 

"ආ එනශනම් කමක් න... මළල උනේම දෆක්කළ කියළ ඒ ගමනන් අමුතුනලන් අප්වට් 
නලන්න නදයක් න......" නයනශන් සිනළසුනළ ඳමණි. 

"ඒක නනනම් පුතළ, නකොනශොමද ගිය ගමන....? ජය සිරි මංගම්ද..?" නඩොනේඩ් මශතළ 
විමසුනේ තරමක් ඳශත් ශඬිනි. 

"නකොනශද අංකේ... ඉේබළ තුනඳශත් පිනට් බෆදන් ඇවිත් පිටටත් තට්ටුලක් දළළ කිේලළ 
මළල කන්න කියළ..." රතු ශළ කශ අරලිය මේ ලට්ටියක්ද අතින් නගන නගමිදුනේ සිට 
ඔවුන් නලත ඳෆමිණි නනතුමී ඳෆලසීය. "ඉබි මවහ කලම රුනබේළ විදින්න බ කියළ 
නම් නමෝඩයළ ලෆනඩ් අත ඇරියළ....." 

"රුනබේළ විදගන්නලළ මට නනනම්  තමුනවනේ මිනිශට....." නනතුමි නදව බළ ඳෆලස 
නයනශන් නමෝටේ බයිසිකයට නෆග එය ඳණ ගන්ලළ ගත්නත් ය. 

"අනන් මම නම් ඔයළ ලනේ ගණු ෂමනයක්ට කෆමති නලන්නන් න . නම්............ අර කවුද ලනේ...... 

" 

නනතුමිට පිළිතුරු නනොදුන් නයනශන්, නඩොනේඩ් මශතළ නදව බළ "යනලළ අංකේ...." යෆයි 
ඳෆලසීය. 

"ශරි පුතළ.. එනශනම් නගොඩ් ේනවහ...." නයනශන් නනොනඳනී යන් නතක්ම ඔහු නදව බළ 
සිටි නඩොනේඩ් මශතළ නනතුමි නලතට ශෆරුණළ ය. 

"නමොකද නනතුමි දුලළ උනන්.... එතනකොට අර බියුටිෆුේ ගේේ ඔයළනේ සිවහටේ ඉන් නෝ 
නලන්නන් නෆේද...... නකොේනේ මඩ් එකත් අප්වට් නන්ද.. නමොකද නකේට නලන 
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නබෝයි නකනනක්ලත් ඉන්නලද...... නමොනළ උනත් ඒ ගේේ නයනශන් පුතළට නශොට 
මෆචින්...." 

"අංකේ දන්නලද ඒ ගේේ කේද කියළ....?" 

"නනන්... කේද..?" 

"මිනිවහටේ වික්රනමභළහුනේ නඩෝට' ...." 

"ඕශහ මයි ගුඩ්නවහ... වික්රමභළහුනේ නඩෝට' අරත්තනපිටියනේ වන්ට ප්නරොනඳෝවහ කරළ 
නන්ද තිනයන්නන් ද..... කට කතළලක් විතරයිද දන්න... නගොඩක් අය එනශම කියන නිවළ 
මම නම් කිේනේ...." 

"න අංකේ... මටත් හිනතන්නන් ඒ කතළල ඇත්ත......" 

"නේ... නේ..... මළර අප්වට් එක නන්ද..... ඒ ගේේ නයනශන් පුතළට ේද...." 

"මට අයියළ ගෆන නනනම් දුක අංකේ........ රන්ඳූ ගෆන...." 

"ඒ උනළට ද නයනශන් පුතළ වයිඩ් නලළ ඉන්න එක නශොයි.... මිනිවහටේ වික්රමභළහු 
නයළ ලනේ මිනිශළ....." 

"ම්......" 

"ඒ මෆනේජ් එක ඉක්මනට නලයි ද...... නම් ඳළර මිනිවහටේ අරත්තනපිටිය ඉනක්න් 
එකට ඉදිරිඳත් නලන්නන් නලු නන් ... මිනිශ නකොනශොමත් ඳරදිනලළ කියළ මිනිශළ 
දන්නලළ.... මිනිශළ ශදන්නන් නම් ඳළර වික්රමභළහුට වහනඳොන්වහ කරන්න...." 

නඩොනේඩ් මශතළ කතළල නෆලතුනේ සරියබණ්ඩළර මශතළ නිලසින් පිටතට ඳෆමිණි නශයිනි. 

"සරීළ ඊනේ රෑ ආලළ කියළ අනප් ලයිසහ කිේලළ.... මම නම් බළ යන්න ආනේ....." 
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"නම් ඳළර නිලළඩුලත් නඳොඩි එකක් නිවළ ඉක්මනට ම ආලළ නඩොනේඩ්....... නම් ඳළර 
ටීචේවහ නප්මන්ට්වහ නවට්ේ කරන්න නලළ තිනයන්නනත් මට....නෆත්නම් තල ටික දලවක් 
ඉළ එන්න හිටිනේ....." 

"විනජ්, නඩෝට'ල විසිට් කරන්න කෆනඩළ ගිහින් නන්ද.....?" විනජ්තුංග මශතළ, සරියබණ්ඩළර 
මශතළනේ විදුශනේ විදුශේඳති ය. ඔහු නඩොනේඩ් මශතළනේ ද හිතලනතකි. 

"ආ ඔේ.... මිවහටේ විනජ්තුංග මන් හිතන්නන් රිටය' උනළම එනශේම නවට්ේ නලන්න තමළ 
හිතන් ඉන්නන්....." 

"තල ලෆඩි දලවක් න නන්ද රිටය' නලන්න....... ේරෑන්ඩ් ඳළට් එකක් නදනලළ කිේලළ..." 

පියළටත් නඩොනේඩ් මශතළටත් කතළ කිරීමට ඉඩ දුන් නනතුමී අත ව අරලිය මේ ලට්ටියද 
රැනගන නිලව තුෂට ගියළ ය. 

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

රසුන්නේ නිලව පිහිටළ තිබුනණ් නිේලන් උණලටුණ මදු තීරයට මළයිම්ල, නකොඹ 
කතරගම මශළ මළේගයට මුහුණළය. රන් ඳෆශෆ නලරනෂේ ආවන්නනේ දීප්තිමත් අශවහ නිේ 
ඳෆශෆයකින් යුත් වළගර ජ තය, ගෆඹුරු නිේ ඳෆශෆයකට ශෆනරමින් සිතජය දක්ලළ විහිද 
යනු නිලව ඳසුබිම් කරනගන, උවහ නඳොේ ගවහ ල කන් අතරින් දෆකිය ශෆක. 

නයනශන් රසුන්නේ නිලනවේ මිදුනේ නමොටේ බයිසිකය නලතන විට , රසුන් සිටිනේ 
මිදුනේ නලතන ද ජිප් රියක් තුය. 

"බුදු අම්නමෝ... උඹල දකින්න තිනයන අමළරුලක්....." නයනශන් දුටුලනම හිද සිටි ජිප් 
රථනයන් පිටතට ඳෆණගත් රසුන් ඳෆලසීය. 

"කළනගද ජිප් එක....?" ඔහු නදවට ඳෆමිණි රසුන්නගන් නයනශන් විමසීය. 

"අර නවෝවළනේ බන්...... මරුලට නමොඩි කරළ අරන් නන්..... ඌ එසහ.බී. එනකන් අප් 
ටවුන් නකේනක්ල ටකේ කරනගන නමනශන්.... ශයිේරීඩ් එකක් නරන්ට් කරනගන 
නකේ එක්ක ටුල'.... නකේ හිතන් ඉන්නන් ම ඳට්ට වේලිකළරයළ කියළ.... උඹට 
මතක නෆතුල ඇති ඒකිල නම්..... ඒ කළනේ අනප් ක්ළවහ ලටත් ආලළ ලනේ මතකයි..... 
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වේලි තිබුණට ඒකි එෂනදනක්ද නකොනශද.... නෆත්නම් ම ලනේ නගොන් කරත්නතකට අහු 
නලයිද.... ම ඊනේ මනේ නසේවහ ටු නසේවහ මීට් උනළ බීච් එනක්දී... මම ඉතින් නදන්නත් 
එක්කම නෆති දතුත් දළළ හිනළල දෆම්මළ.... ම අදුරන්නන් න ලනේ අශක බන් 
ගියළනන්.... ඳට්ට කින්ඩිය.... මම නගදර ඇවිත් මුනේ ජිප් එනක් නරෝද නදකකම හුන් 
ඇරියළ.... ඉතින් ජිප් එක තළම නමනශේ......" 

නයනශන්නේ මුහුනණ් ව නලනව දුටු රසුන් කතළල මදකට නලතළ ඔහුනේ මණ 
නිරීක්ණය කනෂේ ය. 

"නමොනකෝ බන් දළශට අරන් නිකන්ලත් දීගන්න බෆරුල ලනේ...?" 

"එනශම අවුක් න මයිකළ..... බීච් එක ඳෆත්තට යමුද...." රසුන්නේ මිතුරන් ඔහුල 
ඇලතුනේ මයිකළ යන නකටි නමිනි. 

"යමු.... ඒක නනනම් උඹ නඩොන්ගේ එක නගනළලනන්......" 

"ම්...." 

"ඉදඳන් නඳොඩ්ඩක්..... අම්මට කියන්නම් කේ නමොනළශරි ශදන්න කියළ......." 

"උඹ කියළ ලනරන්...." යෆයි ඳෆලස නයනශන් නිලව පිටුඳසින්, නඳොේ ගවහ අතරින් ලෆටුණු 
ඳටු ලෆලි මළලත දිනේ නලරෂ නදවට පියමෆන්නන් ය. වළගරය පිව ශමළ ආ ලණ 
මිහරිත සුෂඟ නයනශන්නේ ගතට තරමක ප්රනබෝධයක් එක් කනේ ය. 

උදවන ෂහිරු රැවහ ඳතනය වීම නිවළ වළගර ජ තය තෆනින් තෆන රන්ලන් 
ඳෆශෆනයන් දිලිසිනි. කිරි කලඩි ඳෆශෆ නඳණ, රන් ඳෆශෆ ලෆලි තය සිඳගත්නත් ආදරනයනි. 
රෂ නඳරලී විත්, නඳණ විසුරලමින් නලරෂ ආදරනයන් සිඳගත්තත්, නලරනේ නනොරැදී නෆලත 
දියඹ නලත ම ඇදිනි. නලරෂ නික්ම යන රෂ නදව නිශඬල බළ සිටියළ විනළ, රලළ 
ගෆනීමට උත්වශළ නනොකනේ ය. නලරෂට ඉතිරි වනේ රෂ විසින් දියනඹන් නගන්විත් 
තෆන තෆන විසිර ව සිප්පි කටු ලෆනි නවොඳුරු සිහිලටන ඳමණි. රනින්ඳුනේ මතකයන් ද, 

නලරෂ පුරළ විසිරුණු නවොඳුරු සිහිලටන නමන්, නයනශන්නේ සිත තුෂ විසිර ඇත. සිත 
පිළිලක් කර ගෆනීමට නනොනදන්නන් ද තෆන තෆන විසිර ඇති ඇනේ මතකයන්ය. 
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නලරනෂේ තිබ දිර ඔරු කකට පිටදුන් නයනශන් සිතිජනේ ඳළනලන විවේ නෆලක, කුඩළ 
පිලිඹිබුල මත නනතු රලළගත්නත් ය. 

"මම හිතන් හිටිනේ නම් සීවන් එනක් උඹත් එක්ක ආරුගම් නේ වයිඩ් එනක් නඳොඩි ටුල' 

එකක් දළන්න.... නකොනශද උඹ මටත් නනොකියළ නුලර ප්රළදේභූත නලළනන්.... අනන් 
මචන්, උඹ අද ආල එනක් නසලීවට නම්ේ එකක් දළඳන්... ඒකි දෆන් මට වතයක් ලත් 
එලන්නන් න...." නයනශන් අවට ඳෆමිණි රසුන් ඳෆලසීය. 

නයනශන් කිසිලක් නනොඳලවළ මුහුද නදවටම නනතු නයොමළ සිටි බෆවින් රසුන් නෆලත කතළ 
කිරීමට ඳටන්ගත්නත් ය. 

"නකොනශොමද නුලර ගමන..... මං හිතුනේ නිලළඩු ඉලර නලනකන් එන එකක් න 
කියළ.......... ඒක නනනම්, දෆන්ලත් කියඳන් බන්න අර නඩොනේඩ්කළරයනේ ශනිමන් 
කතළල නමොකක්ද කිය....." 

"ඒක උඹ එයළනගන් ම අශගනින්..... අශළ මටත් කියඳන්..." 

නකොට කලිවමකින් ශළ ටී ේටයකින් වෆරසී සිටි නයනශන් ටී ේටය ගලළ ඔරු ක 
මතින් දමළ, ජංගම දුරකතනයත්, කලිවම් වළක්කුනේ ව අනනකුත් දත් ඒ මතින් තබළ 
මුහුද නදවට පිය මෆන්නන් ය. මද නලළලක් නයනශන් නදව බළ සිටි රසුන්ද ඔහු 
අනුගමනය කරමින් ශෆ සිටි ටී ේටය ගලළ දමළ මුහුද නදවට දිල ගිනේ ය. 

රසුන් වමඟ ඳෆයක් ඳමණ නලළ මුහුනේ නනමන් විනනෝද ව නයනශන්නේ සිත තරමක් 
දුරට වෆශෆේලු විය.  

සිසිේ නදොඩම් වීදුරු නදකක් රැනගන නලරෂ නලත ඳෆමිණි රසුන්නේ නෆගණිය ව වවිනිට 
ඔවුන් නෆලත නගොඩට ඳෆමිනණන නතක් ඳෆය භළගයක් ඳමණ නලළ රැනදන්නට සිදු විය. 

සිරුර පුරළ ව ලණ ජ බිඳු මත හිරු රැවහ ඳතනය වීම නිවළ නෆලත නලරෂට ඳෆමිණි 
නයනශන්නේ ලනත් වනේ රන් ඳෆශෆයකි. නබොනශෝ නේළලක් නම නිවළ ඔහුනේ දව 
මදක් රතුල තිබිණි. වවිනිනේ අතින් එක් නදොඩම් වීදුරුලක් ගත් නයනශන් ඇය වමඟ මද 
සිනළලක් ඳනේය.  

"නනතුමි අක්කළල මතක් කරළ කියන්න නයනශන් අයියළ...." 
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"ෂුල'...මං කියන්නම්.... අයියළ එක්ක නලළලක එන්න එනශේ......." 

"නම් නමෝඩයළ මළල එක්ක යන්නන් නනන්......" ඔවුන් නලත ඳෆමිණ වවිනිනේ අතින් 
අනනක් නදොඩම් වීදුරුල ගත් රසුන් නඳන්ලළ ඇය ඳෆලසීය. 

"නකෝ නම්ක කේ නනන්......." වවිනි නදව බෆල රසුන් ඳෆලසීය. 

"ඇයි නමෝඩනයෝ මම නමතනට ඇවිත් දෆන් නකොච්චර නලළද....." යෆයි ඳෆලස වවිනි 
රසුන්ට රලළ එතනින් පිටල ගියළ ය. 

නයනශන් සුදු ලෆලි තය මත ලළඩි වනේ ය. රසුන්ද ඔහු අවළින් ලළඩි විය. 

"අඳරළනේ මචන්... නම් සීවන් එනක් අපිට යන්න තිබුනණ් ආරුගම් නේ..... වේෆින්ේ 
ඉනගනගන්න තිබුණළ.... නෆත්නම් අර වහවිමින් ඇන්ඩ් ඩයිවින් නකෝවහ එකක් කර එකත් 
ලෆඩක් න.... මම වේෆින්ේ ඉනගන ගන්නමයි ඒක කනේ...." 

"නනක්වහට් සීවන් බමු....." 

"නමොනකෝ බන් උඹට නලළ තිනයන්නන්...... ඉවහවර ලනේ කිසිම උනන්දුලක් 
නනන්.....නමොනකෝ අවු..... ප්රහනයක් නම් කියඳන්නකෝ......."  

"මට උනඹන් නඳොඩි උදේලක් ඕනන්...." මදක් කේඳනළ ක නයනශන් ඳෆලසීය. 

"නමොකක්ද කියඳන්...? උඹට නනොනදන උදේ ඉතින් මනේ ගළල න කියළ උඹ 
දන්නලනන්...." 

"මට නකේනක්නේ නසොනටෝ එකක් අරන් ඕනන්...." 

"නකේනක්නේ......." 

"ම්....." 

"කේද....?" 
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"නංගිනේ යළළුනලක්නේ......." 

"අනප්....?" 

"න බන්... අනප්....." 

"ම්................රන්ඳූ නංගි ද.....?"  

"උඹ එයළල දන්නලද..?" 

"නනතුමි ඳෆටියනේ යළළුනලෝ නවට් එකම මම දන්නලළ......... ඒත් ඉතින් එතනින් උනේ 
හිත ගන්න පුළුලන් නම් එකම නකනළ එයළ විතරයි..... මං ශරිනන්......" 

"ශරි........." 

"උඹ මණ එේනගන ඉන්නනකොට මට හිතුනළ ගණු ඇමක් ගිළ තමයි කියළ.... උඹ 
කියන්න ඕනන් න... මට නත්නරනලළ උනේ ප්රහනන්..... මළමණ්ඩි නන්....." 

"නසොනටෝ එකක් විතරක් ඇති මචං......." 

"ඇයි උඹ ශදන්නන් සිතින් විතරක් නඳම් කර කර දුරින් හි ඇය නදව බන්නද...." 

"ඒ ගෆන කතළ නනොකර ඉමු....." 

"මද උඹ ඉළ ඉළ නකේනක්ට ේ කරළ........... ඉවහවර ඉදන් මට ඒ නංගිල 
දෆක්කම මතක් නලන්නන් උඹල..... උඹට ඕන නදයක් කරඳන්.... ශෆබෆයි ඒ ඕනම නදකට 
වප් එක නදන්න නම් මයිකළ ඉන්නලළ කිය මතක තියළගනින් ශරිද........ දෆන් 
නකොනශොමද ඔය නසොනටෝ එක ගන්නන්...... නනතුමි ඳෆටියට ක්ළවහ එකක් ලත් 
නෆේද.....?" 

"අද ශලව තිනයනලළ... යයිද දන්නන් න.. බ කිය කිය හිටිනේ....." 

"අපි එනශනම් ක්ළවහ එක ඟට යමු..... නවෝවළනේ ජිප් එනකන් යන්න පුළුලන්.... හුෂං 
ටිකක් ගශගමු...." 
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නදොඩම් වීදුරුල බී නිම කෂ නයනශන් නෆලතත් මුහුද නදවට පියමෆන්නන් ය. ඡළයළ 
රඳයක් ගෆනීමට නනොශෆකි වුලත් යලිත් එක් ලරක් නශෝ ඇයල දෆක ගෆනීමට ශෆකි 
නම්.....වයුර පිව ශමළ ආ ලණ වහිත සුෂනේ ඳශව විඳිමින් ඔහු සිතුනේ ය. 

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

නභෞතික විේයළ කණ්ඩළයම් ඳංතිය ඳෆලෆත්නලන නිලනවන් පිටට ඳෆමිණි රනින්ඳූ ලටපිට 
බෆලුනේ ඇයල නිලවට රැනගන යළමට ලළශනය ඳෆමිණ ඇත්දෆයි දෆනගෆනීමට ය. එනශත් 
ඒ නලනුලට ඇය දුටුනේ ඩිජිටේ කෆමරළලක්ද ඇතෆතිල ඇය නදවට ඳෆමිනණන රසුන් ය. 
ඔහු විටින් විට ලටපිට ඳරිවරය ඡළයළරඳගත කනේ ය. රසුන්නේ තරමක් නත්රුම්ගත 
නනොශෆකි ලෆඩ ගෆන දත් රනින්ඳූ ඔහු නදව බළ මද සිනශලක් ඳලළ ය. 

"නකෝ නංගි නනතුමි ඳෆටියළ...... අද මම තමළ එයළනේ ඩ්රයිල'...." රනින්ඳූ අවෂට ඳෆමිණි 
රසුන් ඳෆලසුනේ ය. ඉද හිට නනතුමිල නිලවට ඇරලීම වශළ රසුන් ඳෆමිනනන බෆවින් 
රනින්ඳුට එය පුදුමයක් නනොවීය. 

"එයළ තළම ක්ළවහ එනක්..... එයළනේ ඇනවවහමන්ට් එක තළම ටීච කනරක්ට් කනේ න... 
තල ටිකකින් එයි...." 

"නකොනශොමද ට්රිප් එක.....?" 

"නශොයි...." 

"ට්රිප් එක පිට දළළ නදන්නත් එක්ක ක්ළවහ ටික කට් කරන්න නන්ද ශෆදුනේ.... නශො 
ලෆනඩ්....." 

"නමොනළටද නසොනටෝවහ ගන්නන්....?" 

"ආ..... නම්... මනේ ඉතලි ල සහනරන්ඩ් නකනනක් ඉන්නලළ නසලීවළ කියළ.... එයළට 
නම්ේ කරන්න.... ගන්නද ඔයළනගත් එකක්.....?" 

"අනන් එඳළ.... නමොනළටද මනේ නසොනටෝවහ.......?" 
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තලත් ෂමයින් කිහිඳ නදනනක් පිටල ගිය ඳසු නනතුමී පිටතට ඳෆමිණියළ ය. 

"ඔයළ නමොකද නමනශේ........?" රසුන් දුටු ලනම නනතුමී විමසුලළ ය. 

"ශරි ශරි,එනශනම් මම යන්නම්... ඔයළ බවහ එනක් නගදර යන්න....." 

"න න... ඉන්න... මම නිකන් ඇහුනේ...." 

නමොනළද කෆමේ එකක් අනත් තියන් කරන්නන්...." 

"මම නම් කෆමේ එනකන් නඳොේ ගළනලළ සන් නක්ක් ශදන්න......." 

"කියන්නනකෝ...." 

"යළළුනලක්ට නවන්ට් කරන්න නසොනටෝවහ ලගයක් ගන්නලළ ශනෝ.... ගන්නද ඔයළළ 
නදන්නනගත්.... බය නලන්නනඳළ නකේනක්ට යලන්නන්.... මම නම්ලළ නසේවහ බුක් 
දළන්නනත් න..... එනශම කනරොත් ඉතින් ඒකත් බංනකොනොත්නන්....." 

"ආ.... එනශමද හිතන් ඉන්නන්......." 

"න න ශනෝ..... වහවන හින්දනන් නසොනටෝ එකක් ගන්න අශන්නන්...... ගන්නද....." 

"අන්න එනශම එන්න ශරිද....." 

"එනශනම් ගන්නද...." 

නනතුමි නිශඬල සිටි රනින්ඳු නදව බෆලුලළ ය. 

"න එඳළ........" රනින්ඳූ අඳශසුලට ඳත් ව බල දෆනගත් නනතුමී ඳෆලසීය. "අපි යමු රසුන් 
අයියළ..... මට අද නම් මළර ම ටයඩ්......." 

"නනත....... ඔයළට ටීච කතළ කරනලළ......" ඳංතිනයන් පිටල යන නේට්ටුනලන් පිටතට 
එබුණු නනතුමිනේ නයනශළියක් ව නදෂි ඇයට කතළ කළ ය. 

"නමොකටද.....?" 



නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"ඔයයි, හයළමියි නකොපි කර එක ටීචට අහු නලළ......" කට ඇද කර සිනළලක් ඳ නදෂි 
නෆලත ඇතුෂට ගියළය. 

"අයිනයෝ..... මළර ලෆනඩ්....." යෆයි ඳෆලස නනතුමිද ඇය ඳසු ඳව ගියළ ය. 

ද අලවරනයන් රසුන් රනින්ඳුනගන් අලවර නනොනගනම ඇනේ ඡළයළරඳයක් බළගත්නත් 
ය. රනින්ඳූ රසුන් නදව බෆළුනේ අමනළඳනයනි. 

රසුන් කිසිලක් සිදු නනොව ඳරිදි අශව නදවට නනත් නයොමු කනෂේ ය. 

එනකනනහිම ඳෆමිණ ඔවුන් අවෂ නතර කර කළු ඳෆශෆ ඩිනඳන්ඩේ රථය නිවළ රසුන් 
ඳමණක් නනොල රනින්ඳූද තිගෆවහසිනි. රිනයන් පිටතට ඳෆමිණිනේ නක්ර ය. ඔහුනේ දවහ 
රසුන් නලත නයොමුල තිබුනණ් නකෝඳනයනි. 

"කේද නම්......" රනින්ඳූ නලතට ශෆරුනු නක්ර විමසීය. "කේද නම් ආ...." රනින්ඳුනගන් 
පිළිතුරක් නනොවනයන් නක්ර රසුන් නදවට ශෆරිනි. 

"ඳළනේ යන නකේනොන්නේ නසොනටෝවහ ගන්න තමුනවට ෆජ්ජ නෆේද ඕයි.... නලන 
ලෆඩක් නෆේද....." 

"නක්ර අයියළ, අපි යමු....." බිය ව රනින්ඳූ ඳෆලසීය. 

"යන්න.... ඇයි යන්නන්... නමයළට බනේද.... තමුනවටත් ශරි සන් නන්ද නකොේනෝ 
ඇවිත් නසොනටෝ ගන්න නකොට.... අද නසොනටෝ.... නශට... නලන නලන ඒලත් කරළ 
යනකන් බන් ඉන්නලද ආ...." 

"නක්ර අයියළ...." රනින්ඳූ නකෝඳනයන් ක ගෆසීය. 

"නම් මිවහටේ... නංගිනේ අනත් ලෆරැේදක් න.... එයළට නමොනලත් කියන්නනඳළ...." නිශඬල 
සිටිය නනොශෆකි තෆන රසුන් ඳෆලසීය. 

"නංගි.......? කලේද තමුනවේ නමයළනේ අයියළ උනන්.... " 
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"ඔයළ හිතන නදයක් නමතන උනන් න ශරිද...... කරුණළකරළ ශරියට කතළ කරන්න 
ඉනගන ගන්න...." 

"තමුනවේ දන්නලද තමුනවේ කළ එක්කද කතළ කරන්නන් කියළ....." 

"තමුනවේ කවුරු උනළම මට නමොකද..... යන නේලළනක යනලද ඳේ නනොදී....." 

"නමොකක්ද යනකෝ කිේනේ....." නක්ර රසුන්ට ගෆසීමට අත මිට නමනේනේ ය. රනින්ඳූ 
නක්රනේ අනත් එේලිනි. 

"එඳළ නක්ර අයියළ.... ප්ලීවහ...." 

"ඇයි නමොනකෝ ගශන්නද..... අතින් ඳයින්නම් අපිත් නරඩි...." 

"නමොනළද නමතන නලන්නන්....." එතනට ඳෆමිණි නනතුමී විමසීය. ඇය සිටිනේ බිය වී 
දවහ විවේ කරනගනය. "ඔයළට පිවහසු ද රසුන් අයියළ... අපි යමු....ප්ලීවහ... යමු අනන්..." 

නමනතක් නලළ තරමක් ඈතින් නලතන ද ජිප් රිය තුෂට වී සිදුවුණ සියේ බළ සිටි 
නයනශන්, රසුන් ප්රහනය තලත් දුර දිග නගනයමට නඳර එනතනට ඳෆමිණිනේ ය. 

"අවුක් ද....." රසුන් අවෂට ඳෆමිණි නයනශන් විමසීය. නයනශන් දුටු රනින්ඳුනේ දවහ 
පුදුමනයන් විවේ විය. නක්රනේ අත අතශෆරිය ඇය, ප්රහනයක් ඇති කර ගෆනීමට එඳළ 
යෆයි කීමට නමන් හිව මදක් නදඳවට ලනළ, නයනශන්නේ දනවේ ව රළු බෆේම ඉලවනු 
නනොශෆකිල හිව බිමට නෆඹුරු කරගත්තළය. නයනශන්නේ බෆේම නක්රල ද තරමක් දුරට 
නමේ කනෂේ ය. 

"න මචං.... බඳංනකෝ.... උඹනේ නංගිනේ යළළුලළ නිවළ නසොනටෝ එකක් ගත්තළ.... 
කේද දන්නන් අයිතිකළරනයෝ ඉන්නලළ කියළ....." 

"කෆමේ එක නදන්න......" රසුන් කතළලකින් නතොරල නයනශන්නේ අත මත ඔහු අත ව 
ඩිජිටේ කෆමරළල තෆබුනේ ය. 
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"නවොරි... නඳොඩි මිවහනට්ක් එකක් නලළ තිනයන්නන්..." නක්ර නලතට ශෆරුණු නයනශන් 
ඳෆලසීය. "නසොනටෝ එක ඩිලීට් කරන්න....." කෆමරළල නක්ර අතට දුන් නයනශන් ඳෆලසීය. 
නයනශන් නදව බළ කෆමරළල අතට ගත් නක්ර එහි ව රනින්ඳුනේ ඡළයළරඳය මකළ 
දෆම්නම් ය. 

"තන්ක් යූ මේලී..... ඒත් ඔයළනේ යළළුලනේ නම් නශරයක් ලෆඩියි ලනේ..... මේලිට 
මතකද දන්නන න, මේලී නිවළ වෆරයක් මම අනනලනයන් නේරුනළ..... ඒ නිවළ මේලිට 
වෂකළ මම නමයළල අතළරිනලළ....." රසුන් නලත ඇඟිේ දික් කෂ නක්ර ඳෆලසීය. 
රසුන් තරහින් නලනතකට ශෆරුනන් ය. 

"එනි නේ, මේලිද නමයළනේ අයියළ....." නනතුමිල නඳන්ව නක්ර නයනශන්නගන් විමසීය. 
"මේලිනේ නසෝන් නම්බ' එක නදන්න පුළුලන්ද... නකනනක් මනගන් ඉේලුලළ..." නයනශන් 
නලත ජංගම දුරකතනය දිගු කෂ නක්ර ඳෆලසීය. නක්රනේ ජංගම දුරකතනය අතට 
ගත් නයනශන් දුරකතන අංකය එහි වටශන් කර, නෆලත එය නක්රට දුන්නන් ය. 

නක්ර නයනශන්නේ දුරකතන අංකය බළගත්නත් කවුරුන් නලනුනලන්ද යන්න රනින්ඳුට 
ඉනලන් නමන් ලෆටහුනනන් ඇනේ මුහුණ අඳුරු විය. ඇනේ මුහුණ තලත් නකෝඳනයන් ශළ 
නෝකනයන් අඳුරු කරමින් ඇනේ කර ලටළ අතක් යෆව නක්ර ඇයල ඔහු ෂඟට ඇද 
ගත්නත් ය. නයනශන්නේ සිත ඉන් තිගෆවහසුනත් ඔහු එය පිටතට නනොනඳන්නුනේ ය. 

"නමයළ තමයි මම මෆරි කරන්න ඉන්නන්.... නලඩින් එක ෂඟදි ම තිනයනලළ.... මනේ 
ගළනන් මේලිටත් අනිලළ ඉන්විනට්න් එකක්....." රසුන් නදව ද ඇවහ නකොනනන් බමින් 
නක්ර ඳෆලසනේ ඔහුට රනින්ඳූ පිළිබ ව අයිතිය ශෆඟවීමට නමනි.  

රනින්ඳූ නක්ර නදව බෆලුනේ නකෝඳනයන් දෆනලන දනවනි. ඇනේ දවහ ඇය පිළිබලම 
ඇති ව ආත්මළනුකම්ඳළල නිවළ උඳන් කඳුළින් දිලිසිනි. ඇය නක්ර නලතින් මිනදන්නට 
උත්වශළ කෂත් මුළු ගතම ඳණ නෆති වී යනලළක් නමන් දෆණුනු නශයින් ඇය තල තලත් 
නක්රනේ ගතටම බර විනි. 
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නයනශන් බළනඳොනරොත්තුල සිටි නදයක් වුලද නක්ර ඳෆලස නදයින් ඔහුනේ සිතද 
කුණළටුලකින් කෆෂඹුන මුහුදක් නව නනොවන්සුන් විය. එනශත් ශෆකි උඳරිම උත්වශය 
නයොදළ ඔහු එය නක්රනගන් ලවන් කර ගත්නත් ය. 

"ෂුල'.... මම එන්නම්....." නයනශන් ඳෆලසීය. රනින්ඳූ කඳුළු පිරි දසින් නයනශන් නදව 
පුදුමනයන් බෆලුලද නයනශන් ඇය නලත බෆේමක් නශෝ නශළුනේ නෆත. 

ගනත් ව සියළු ක්තිය එක් කරනගන නක්ර නලතින් මිදුන රනින්ඳූ නේගනයන් නගොවහ 
ඩිනඳන්ඩේ රථයට නෆග ගත්තළ ය. 

"යන්නම්....." යෆයි ඳෆලස නක්රද ඩිනඳන්ඩේ රථනේ රියඳුරු අසුනට නගොඩවිය. 

නික්ම යන ඩිනඳන්ඩේ රථය නදව නයනශන් බළ සිටිනේ හිවහ බෆේනමනි. ඩිනඳන්ඩේ 
රථය දවහ මළනනයන් නනොනඳනී යන නතක්ම එනදව බළ සිටි නයනශන් සුසුමක් නශළ 
රසුන් නලත ශෆරිනි. 

"උඹ නලවහවන්තර නළඩගම නටළ ඉලරනම් දෆන් යමං ඉතින්......" රසුන්ද දිගු සුසුමක් 
නශළ ඳෆලසීය. 

"අපි යමු අයියළ....." නනතුමිද නයනශන් නදව බළ ඳෆලසීය.  

"මචං උඹනේ නංගි නශොර පසි ලනේ හිටියට නමොකද, අද නකොපි ගශළ ටීචට අහු 
නලළ.... නමොනකෝ නනතුමි ඳෆටියළ උනන්..... ආයි ක්ළවහ එන්න එඳළ කිේලද...?" නෆලත 
ජිප් රිය නදවට යන අතර තුර නයනශන්නේ සිත නලනතක ශෆරවීනම් අරමුණින් රසුන් 
නනතුමිනගන් විමසීය. 

"අයිනයෝ..... අර නදෂි තියන්න ලටින්නන් න ශරිද..... මට ක්ළවහ පීවහ ල නච්න්ජ් 
ගන්න අමතක නලළ... ඒකට ටීච එන්න කියළ තිනයන්නන්..... මම මළර ම බය 
වුනළ....." 

"ආ ඒ කියන්නන් ඇත්තටම නකොපි කරළ...... ටීචනගන් නෆති වුනළට මම අංකේ නගන් 
ඉේළ නදන්නම්නකෝ අද වහවනට රැෆින් කරපු ගිසහට් එකක්......" රසුන් ඳෆලසීය. නනතුමි 
රසුන්ට නදව බළ කට ඇද කළ ය.  
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එනශත් තලමත් නයනශන් සිටිනේ පියවි නොනලන් බෆශෆරල ය. 

"මචං... නමොකක්ද අර උඹ අරල නේරුලළ කිේල කතළල....." නයනශන්නේ උරහිව මතින් 
අතක් තෆබ රසුන් විමසීය. 

"බිේ මෆච් ලලියකදි මචං..... උඹට මතක නෆේද...." නයනශන් නනොවෆෂකිේනන් පිළිතුරු 
දුන්නන් ය. 

"නමොකක්ද...?" 

"මන්නේ ඔළුලට අනනක් ඳෆත්නත් එනකක් විකට් කරක් විසි කරළ....." 

"ශරි ශරි... මට මතකයි..... උඹ අත දෆම්නම් නෆත්නම් ඌ එදළ ඉලරයි.... උනේ අනත් 
නබෝන් එනක් ඳට්ට ක්රැක් එකක් ගියළ නන්.... ඒ නොට් එක උනේ ඔළුලට ලෆදුනනම් 
නකොනශොමද ආතේ එක... නකොනශොමත් උනේ ඒ අතට ඳට්ට ම අඳයි..." 

"ඔයළ අර මළව තුනක් විතර අත බෆන්නඩ්ජ් කරන් හිටිනේ එයළල නේරන්න ගිහින්ද...." 
නනතුමී ජිප් රියට නගින අතර නයනශන්නගන් විමසීය. 

"ම්......" 

"නශො නලළලට ශෆබෆයි එනශම නදයක්ලත් නලළ තිබුනණ්..... නෆත්නම් අද ඔයළ ඉලරයි 
රසුන් අයියළ......." 

"ඇයි මිනිශළ නඳොරක්ද...." රසුන් විමසුනේ අමනළඳනයනි. 

"ඇයි මෆට්නටෝ.... ඒ තමළ මිනිවහටේ අරත්තනපිටියනේ පුතළ..... එයළට මිනිවහසු කියන්නන් 
නතින්..... ඔයළ අනනමනයන් නේරුනළ කියළ හිතළගන්න...." රසුන් ඒ පිළිබ කිසිලක් 
නනොඳෆලසුනේ නනතුමී ඳලවන්නන් වත්යක් බෆේ ඔහු නශොඳින් ම දත් නිවළ ය. 

"නක්ර අරත්තනපිටිය..... නම නම් මම දන්නලළ.... ඒත් මණ මීටේ එනක් තිබුනණ් න..." 
මද නලළලකට ඳසු රසුන් ඳෆලසීය. 
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රසුන් සරියබණ්ඩළර නිලව නලත ජිප් රිය ඳදලළනගන ගිනේ ය. නිලව නලත යන නතක්ම 
ඔවුන් තිනදනළ අතර කිසිඳු කතළලක් ඇති නනොවශ. නයනශන් සිටිනේ කෆඹුණ සිත 
වන්සුන් කර ගෆනීමට මශත් උත්වශයක නයනදමිනි. කිසිනලකු වමඟ කතළ කිරීමට තරම් 
ඳෆශෆදිලි මළනසිකත්ලයක් ඔහුට නනොවීය. රනින්ඳූ නමතරම් තදින් ඔහුනේ සිතට කළලෆදී 
තිබීම ඔහුට ඳලළ පුදුමයකි. ඇයල අහිමි වීම දරළ ගත ශෆකි වුලත් නලනනකකුට හිමි වීම 
දරළ ගත නනොශෆකි බල නයනශන්ට ලෆටහුනන් අද ය. 

රසුන් නිලව ඉදිරිපිට ජිප් රිය නෆලෆත් ව විට නයනශන් ඉන් බිමට බෆවහනවේ, නනතුමිට 
ලළශනනයන් බිමට බෆසීමට ඉඩ වෂවමිනි. 

"ඇතුේට නම් එන්න බ මචං..... නඳොඩි ලෆඩ ලගයක් තිනයනලළ නම් ගමන් ම 
කරගන්න.... ජිප් එකත් ශදද බන්න ඕනන්..... උඹ නශටත් ඒ ඳෆත්නත් එනලළ නන්...." 
රසුන් නයනශන් නදව බළ විමසීය. 

"නශට එන්න නලන එකක් න... උඹ බයික් එක නශට නගනත් දළඳන්...." කලිවම් 
වළක්කුලට අත දෆම නයනශන් නමොටේ බයිසිකනේ යතුර නගන රසුන්ට දුන්නන් ය. 

"ඒ නමොනකෝ ඒ.... කලින් එනලළ කිේනේ....." 

"මම නශට කම්බු යනලළ........." රසුන් නයනශන් නදව බෆලුනේ පුදුමනයනි. 

"ඇයි බන් තළම ලෆනක්න් ඉලර නනන්....." 

"ලෆඩ ලගයක් තිනයනලළ...... දෆන්ම ගියළම නේප්....." 

"උඹට නම් නශොදට ම පිවහසු බන්......" මද නලළලක් මුල විලර කරනගන නයනශන් නදව 
බළ සිටි රසුන් ඳෆලසීය. 

"ශෆනදන්න කලින් තමළ යන්න ශදන්නන්......" යෆයි ඳෆලස නයනශන් නේට්ටුල තුළින් 
නගලත්තට ඇතුළු වනේ ය. 
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"මචන් නයශළ......" රසුන් කතළක ද නෆලත නනොශෆරුන නයනශන් ඔහුට අතක් ලනමින් 
නිලව නදවට පිය මෆන්නන් ය. 

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


