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නින්ඳු ඳසු වනේ නේර දලා ශළු කිරීමට තරම් නකෝඳනයනි. එනමන් ම ඇය 
පිළිබල ම උඳන් දුක නිවා ඇනේ සිත වම්පර්ණනයන්ම කඩා ලැටී තිබිණි. නිලව 

නලත එනනතේ ම ඇය නේර වමඟ ලචනයේ නශෝ කතා නනොකා ය. ලාශනය 
නෙලත්තට ඇතුළු කර නැලැත් ව විෙවම ඉන් බිමට බට රනින්ඳූ නේෙනයන් නිලව 
තුෂට ඇතුළු වී වාය ශරශා දිල ගියා ය. 

"සුද....... නමොන යකා ලැහිද........" වානේදී රනින්ඳූ ලවන්තිනේ ඇනේ ලැදුනනන් 
ලවන්ති කෑ ෙැසුලත් එය ෙණනකට නනොෙත් රනින්ඳූ උඩු මශ නලත දිල නෙොව් ඇනේ 
කාමරයට ලැදී නදොර ලවාෙත්තා ය.  

"නමොනලා නලාද අරයට....." නෙතුට ඳැමිණි නේරනෙන් ලවන්ති විමසුලා ය. 

"ඇයි නමොනා නලාද....?" 

"අර පිව්සු ශැදුන එෂනදන ලනේ උඩට දිේනේ..... ඇයි නදන්නත් එේක රණ්ඩු 
උනාද....?" 

"මම.... මම නමොකටද එයත් එේක රණ්ඩු නලන්නන්.... එයාට මැන්ටල්...." 

"ඒලා මන් දන්නෑ... ගිහින් බනලා නමොකද කියා...... තමුනවේ නම් අයියා අරන් ශදා ෙත්ත 

එනකේද නකොනශද... නමොනල් කදේ නෑ....." 

"මට දැන් එයානේ නොකුල බම එඳා නලා තිනයන්නන් නඳොඩි නැන්දා....." 

"ඒලා බඳිනකන් විතරයි.... දැන්ලත් ගිහින් බන්න...... ටිකේ නේප් එනේ ඉන්න දනන් 

නැද්ද......" 

"ශ්ම් ශ්ම්..... මං ගිහින් බන්නම්....." යැයි ඳැලස නේර තරප්පු නඳෂ දිනේ ඉශෂ මශෂට 

නැේනේ ය. 

"බබා......" රනින්ඳුනේ කාමරනේ නදොරට ලරේ තට්ටු කෂ නේර කාමරනේ නදොර ඇරනෙන 

ඇතුළු විය. රනින්ඳු සිටිනේ ඇ මත නඳරලී ශඬමිනි. නේර කාමරයට ඳැමිණි විෙව රනින්ඳූ 

ඇ මත ලාඩි විය. 

ර 
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"නමොකද නම්.... නමොකටද ඔය අඬන්නන්...." 

"ඔයාට කවුද කිේනේ මාල බන්දා නදනලා කියා....ආ.... මාල මැරුලත් මම කලදාලත් ඔයාල 

නම් බදින්නන් නෑ....." රනින්ඳූ නමනතේ නලා සිත තුෂ සිර කරනෙන සිටි නකෝඳය නේර 

නලත පිට කෂා ය. ඇනේ දෑව ් නකෝඳය නිවාත්,කඳුළු නිවාත් රත් ඳැශැ ෙැන්වී තිබිණි. 
නමනතේ කල් නේර නිවා පීඩාලට ඳත්ල තිබ ඇනේ ශදලත දැන් ඇයටලත් ඳානය 
කරෙත නනොශැකි නවට වියරු ලැටී තිබිණි. ඇනේ සිත ලඩාත් ම රිදුනන් නයනශන් ඉදිරි 
පිට දී නේර ශැසිරුනු නනොමනා ආකාරනයනි. ඇය ඇසීමට පිළිකුල් ම කර ලදන් නඳෂ 
නයනශන් ඉදිරි පිටදී ම ඳැලසීම නිවා ඇයට නේර වමඟ ඇති වනේ නිම් හිම් නැති 
නකෝඳය කි. රනින්ඳුනේ මුරණ්ඩු ව්ලභාලය නේර තුෂ ද ඇති කනෂේ තරශකි. 

"ඇයි තමුනවේ හිතානෙන ඉන්නන් ශැරී කුමාරයා බඳින්නද....." ඉේමන් නේන්තිකාරනයකු ව 

නේර විමසී ය. 

"හිෙන්නනේල බැන්දත් ඔයාල නම් බදින්නන් නෑ කීයටලත්...." 

"ඇයි මම හිෙන්නනකුටත් අන්ත විදියට ද තමුනවට නප්න්නන් ආ..... තමුනවේ නැතුලට මට 

බඳින්න ඕන තරම් නකල්නෝ ඉන්නලා ඕයි...." 

"ඉතින් බැදෙන්නලා....." 

"නෑ, නෑ....... උඹට එනශම නල්සිනයන් ෙැෂනලන්න නදන්න බෑ.... උඹල මනේ කකුල් නදක 

ොල බැල්ලිනයේ ලනේ දණ ෙව්වා තමයි මම ඳව්ව බන්නන්.... උනේ නොකු කම් එදාටත් 

පුළුලන්නම් ඔය විදියට ම තියාෙනින්...."  

රනින්ඳූ අවෂට ගිය නේර ඇනේ කට නදඳසින් දැඩිල අල්ා ඇනේ මුහුණ ඔහු නදවට 
ශරලා ෙත්නත් ය. ඉන් රනින්ඳූට දැණුනු නේදනාල නිවා ඇනේ නදනනනත් කඳුළු නැලත 
අළුත් විය. 

"උනේ කට ලැඩියි ශරිද..... උනේ ඔය කනට් වැර අඩු කනර් නැත්නම් මම නේර 
නනනමයි.... හිතන් හිටියට උඹ ඇශැනෂනඳො කුමාරිශාමි කියා, උඹ බඳින්න කැමති 
නලන එනකේ ලත් නම් ංකානේ ඉදියි කියා හිතන්නනඳා.... එනකේ ශරි උඹ බදින්න 
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කැමති උනනොත්,ඊට ඳව්නවන්දා උනේ මිනිය නකොටුනේ නලරෂට නෙොඩ ෙශා තිනයයි... 
ඒ හින්දා උඩ ඳනින්නන් නැතුල මාල බඳින්න ෑව්ති නලයන්.... උනේ වයිව් බැලුලා 
දැන් නශොට ම ඇති....." රනින්ඳූ නකතරම් උත්වශ කෂත් දඬු අඬුලේ ලන් නේරනේ 
අනත් ේරශනනයන් ෙැවීමට ඇයට නනොශැකි විය. එනශයින් මශත් ආයාවයේ නයද ඇය 
නේරනේ අත ශැපුනේ ය. 

"ඌශ.්.... බැල්ලී....." නේර අත ෙවා දමා ඉලතට ෙන්නලාත් වමඟ ඇනදන් නැගිට 
නානකාමරය තුෂට ඳැනෙත් රනින්ඳූ නේර සිතා ෙැනීමටත් නඳර නානකාමරනේ නදොර 
ලවා දැමුලා ය. 

නේර නානකාමරනේ නදොරට ෙැස ඳශර නිවා එයට පිටදී උන් රනින්ඳූ ෙැව්සී ගියාය. 

"යන්න නේර අයියා..... මට ඔයානේ මණ ලත් බන්න ඕනන් නෑ.... " 

"උඹ හිතාෙනින් ශැපුනේ නයානේ ඔළුල කියා.... උඹටමයි විව.... ඇරඳන් නම් නදොර...." 

"මනේ අම්මි මාල ශැදුනේ ඔයා ලනේ නරුමනයේට නදන්න නනනම් නේර අයියා..... 
ප්ලීව,්  නමතනින් යන්න....." 

"ආ.... ඒක මම විේරම අංකල් එේක බාෙන්නම්.... දැන් උනේ අම්ම නෑනන්.... උඹල 
කාටද නදන්නන් කියා උනේ අම්මා තීරනණ් කරයි උඹත් එයානේ නෝනකට ගියාම.... 
නම් නෝනේ ඉන්නන් උනේ තාත්තනන්... මට එයානේ තීරනණ් විතරේ තිබුණ ම ඇති...." 

"මනේ තාත්ති මට ඉන්නලා නේර අයියා..... කාට ලටින්නැති උනත් මම දන්නලා මනේ 
තාත්තිට මාල තාම ලටිනලා....." 

"උනේ තාත්තට උඹට ලඩා ලටිනලා ෙෑණිනේ මනේ තාත්තල.... මම අප්ඳච්චිට කියනලා 
නශට ම ඇවිත් අංකල් එේක කතා කරන්න කියා.... එතනකොට උඹට ම බාෙන්න 
පුළුලන්නන්...." 
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"ඒක නලන්නෑ.... ඒක නලන්න බෑ.... අ..නන් අ..ම්..මා......" නමනතේ නලා ආයාවනයන් 
තද කරනෙන සිටි ශැඬුම රනින්ඳුනේ මුවින් පිටතට ඳැන්නන් ය. නානකාමරනේ ලවා 
තිබුණු නදොර දිනේ ඳශෂට ඇදී ගිය ඇය එතනම ලාඩි විනි. 

"නලන්න පුළුලන්ද බැරිද කියා නශට බා ෙනින්.... උනේ ජීවිනත් ම උනේ අතින් ම 
අඳායේ කරෙත්තා කියා හිතාෙනින්..." රනින්ඳූ කිසිලේ නනොඳැලසී ය. නේරට 
කිසිලේ ඳලවා ඳේ නැත. එය ෙඟට ඉනි කැපීමකි. 

"නේර.... දැන් ඔය ඇති... තල ටිකකින් විේරම එයි....." නමනතේ නලා කාමරනයන් 
පිටත සිට සියල් අවා සිටි ලවන්තී කාමරනේ නදොර අවෂට ඳැමිණ ඳැලසී ය. 

"නඳොඩි නැන්දා විේරම අංකල්ට කියන්න නශට අනප් අප්ඳච්චි  මීට් නලන්න එයි 
කියා....." 

"නශට රෑ විේරම කම්බු යන්නනන්.... අනිද්දට ඳාර්ලිමන්ට් යන්න...." 

"ශරි ශරි ඉතින්... අනප් අප්ඳච්චිත් යනලනන්.... ඊට කලින් නම්ක කතා කරා ඉලරයේ 
කරෙමු.... එතනකොටත් නමයානේ නොකුල ඒ විදියට ම තිනයයිද බමු....." 

"අත තුලා උනාද...." නේර ඔහුනේ අත නදව බනු දුටු ලවන්තී විමසීය. 

"නමයානේ කිරි දත් ලට පුළුලන්ද මනේ නියනඳොත්තකටලත් තුලා කරන්න.... ඒ වුණට 
මනනන් නප්න තරම් නම් නමයා අහිංවක නෑ නඳොඩි නැන්දා... කාලි අම්මත් නමයාට 
ඳරාදයි...." 

"ඕක ඇතුෂට නලා ඉා ඇති උනාම එයි... අපි යමු...." 

"නකෝ අමන්දී....." තරශා ඳානය කරෙත් නේර විමසීය. 

"ඒක මට ඔේනකොට ම ලැඩිය හිවරනද් මනේ එකා නලත්..... නකොයි නෝනේ යනලද 
මන්දා.... පුතාලත් නඳොඩ්ඩේ නශොයා බන්න...." 
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"මටත් නඳොඩි ආරංචි ලෙයේ නම් ආලා.... ෂුල'...මං නශොයා බන්නම්.... නඳොඩි නැන්දා 
නටන්න් ෙන්නැතුල ඉන්න....." 

ලවන්තිනේත් නේරනේත් කටශඬ ඇනේ කනට ඇනවන සීමානලන් මැකී යන නතේ 
රනින්ඳූ ඉකි ශඬ පිටතට නනොඇනවන නවේ ඳානය කරෙත්තා ය. නකතරම් ශැඬුලත් 
නකදිනකලත් ඔවුන් ඇයල වනවන්නන් නනොමැති බල ඇය දනී. ඇයටද ඔවුන්නෙන් 
අනුකම්ඳාලේ ඇලැසි නනොවීය. නානකාමරනේ නදොරට හිව බර කරෙත් ඇය මුහුණ දෑත් 
අතර වඟලා ෙත්තා ය. දෑව ්ලට විනේකයේ, මුලඟට සිනාලේ නම් ජීවිතනේ නකදිනක 
නශෝ ැනබනු ඇත්ද..... එලැනි දිනයේ ඇයට උරුම කර දිය ශැේනේ නම් නොල සිටින 
එකම එක පුද්ෙනයකුට ඳමණේ නනොනේදැයි රනින්ඳූ කඳුළු අතරින් සිතුලා ය. 

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

නේර නිකම ගිය ඳසු ඳත්තරයේ අතට ෙත් ලවන්ති ලැනරන්ඩානේ තිබ පුටුලක අසුන් 
ෙත්නත් විේරමභාහු මශතා එනනතේ එහි රැදීමටය. ඇනේ සිත තුෂ ඳත්තරය කියවීමට 
තරම් මානසික ඒකාේරතාලයේ නනොවීය. රනින්ඳුනේ මුරණ්ඩූ ව්ලභාලය නිවා ඇනේ සිත 
තුෂ වනේ කැඹීමකි. මින් නඳර කිසිම දිනනක රනින්ඳූ නමනව ශැසිනරනු ඇය දැක 
නැත. ඇය කිසිවිනටකත් කිසිනලකු වමඟ ලාද නනොකරයි. සිදුලන ඕනෑම නදයේ 
උනප්ේානලන් වි දරාෙනී. එනශත් අද ඇය තුළින් දිව් ව වියරු ව්ලරඳය ලවන්තිනේ 
සිත තුෂ ඇති කනෂේ බියකි. නමනතේ කල් කර සියළුම නද්ලල් ෙඟට ඉනි කැපීමේ 
වීමට දිය නනොශැක. ලවන්ති කෂ යුතු නද් සිතමින් ඇනේ සිත වමඟ ම තර්ක කා ය.  

විේරමභාහු මශතා ශා විලාශ වීමට ප්රථම නබොනශෝ කායේ ලවන්ති ලෘත්තීමය 
නීතීඥලරියේ ලනයන් කටයුතු කාය. ඇනේ ඳෂමු වැමියාද නීතීඥලරනයකි. එක 
වාර්ථක නීතීඥලරියේ ලනයන් ඇය බා තිබුණු ප්රසිද්ධිය නිවා විේරමභාහු මශතා 
නද්ඳ ආරේේ පිළිබ නඩුලකට ඇනේ නවේලය බාෙත්නත් ය. නීතීඥනයකුට අලය 
ලෘත්තීමය කඳටි බුද්ධිය ලවන්තිට වශජනයන් ම ැබී තිබිණි. ඇනේ දේතාලය නිවාම 
විේරමභාහු මශතාට අලාසියේ වීමට තිබ එම නඩුල, ඔහුට ලාසියේ නලන නව ශැරවීමට 
ඇයට ශැකි විය. එනශයින් ලවන්ති විේරමභාහු ඳේනල් හිතලතියේ බලට ඳත් විය. 
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රනින්ඳුනේ මලනේ මරණනයන් ලවර කීඳයකට ඳසු ලවන්තිනේ ඳවුනල් උදවියත්, 

විේරමභාහු ඳවුනල් උදවියත් විසින් ලවන්ති, විේරමභාහු මශතාට නයෝජනා කරන දි. ඒ 
ලන විට ඇනේ වැමියාද මිය නෙොව් සිටි බැවින් ඇය ද සිටිනේ ඇනේ දියණියත් වමඟ 
තනිවීය. ලවන්ති, රනින්ඳුනේ මලනේද නයනශළියේ ව බැවින්, රනින්ඳූනේ යශඳත පිළිබ 
සිතා විේරමභාහු මශතා ලවන්ති ශා අතිනත ෙැනීමට කැමති විය. ෙැශැණු දරුනලකුට 
මලකනේ නවලන අල්යමැයි සිත ඔහු, ලවන්තිටද සිටින්නන් දියණියේ නශයින් ඇය 
රනින්ඳුටද නශො මලේ නේ යැයි වි්ලාව කනෂේ ය. 

ලවන්ති පියවි සිහියට ඳැමිණිනේ විේරභාහු මශතානේ ලාශනය නෙමිදුට ඇතුළු කිරීම 
වශා මුරකරු විසින් නේට්ටුල විලෘත කරන ශඬිනි. හි උන් අසුනනන් නැගිටි 
ලවන්ති,ලාශනනයන් බැව ඳැමිණි විේරමභාහු ඳසු ඳසින් නිලව තුෂට ඇතුල් විය. 

"අද නම් ශරිම මශන්සියි.... උනද් ඉා අනරශට නමනශට ගිය එක විතරයි.... ඡන්නද් 
කිට්ටු නිවා එකේලත් අතාරින්නත් බෑ......" විේරමභාහු මශතා නවෝඳානේ ලාඩි නලමින් 
ඳැලසීය. 

"කාද ආනේ....." ඔහු අවලින් ලාඩි ව ලවන්ති විමසීය. 

"ඔේ... ඳරේකු නලා කෑනේ... ඩිනර් ඉේමනට එඳා...." 

"නශට නකොෂඹ යනලද...?" 

"නනොගිහින් නකොනශොමද..... නශට යන්නම ඕනන්..... නකෝ සුද.... ඳංති ගිහින් ආලද...." 

"කාමනර් ඇති...." 

"අමන්දි තාම නෙදර ආනේ නැද්ද........ දැන් එයානේ රව්තියාදුල ඕනලට ලැඩියි ලනේ.... 
ටිකේ නශොයා බන්න....." 

"ඔයාටත් නප්න්නන් ඉතින් මනේ එකානෙම ලැරදිනන්....." 

"මං කිේනේ අමන්දි ෙැන හිතා... එයා ෙෑණු ෂමනයේ නිවා....." 
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"ඒක නනනම් විේරම, නශට අයියා එනලා කිේලා ඔයාල මීට් නලන්න..." 

"ඇයි නමොකද ශදිව්සිනේ....." 

"අද නේර ආලා.... එයා කිේනේ....." 

"මිනිශා අදශව නලනව ්කරනෙනද දන්නෑ.... ආයිත් ඡන්නද් ඉල්න්න ශදනලද..." 

"නෑ විේරම... අයියා නම් ඳාර ඔයාට ව්නඳොන්ව ්කරන්න තීරනණ් කරා ඉලරයි..." 

"එනශනම් නමොකටද...." 

"නම්...... නේරනේ දැන් ඉතින් ලයවත් ශරිනන්.... අයියා කියනලා දැන් ම එයාට 
නමොනලා ශරි ලෙකීමේ ඔළුලට දාන්න ඕනන් කියා....." 

"ඒක නශොදයි.... මිනිශල දැම්ම නඳොලිටිේව් ලට දාෙන්න එක නශොයි..... එතනකොටලත් 
ඔය මිනිශනේ නානශට අශන්නන් නැති ලැඩ ටිකේ අඩුනලයි....." 

"නෑ විේරම.... අයියා කියන්නන් මිනිශට ඉේමනට මැනර්ජ් එකේ කරා දුන්නනොත් 
නශොයි කියා.... නේර කලදත් කැමැත්නතන් හිටිනේ සුදටනන්...." 

"සුද තාම ඒ නලල් ලියලත් නෑනන්..... ඉතින් නකොනශොමද...." 

"මම නම් ඕලා දන්නන් නෑ විේරම.... අයියා ආලම නශට කතා කරෙන්න.... මම නම් 
හිතන්නන් නෑ සුදට නේරට ලැඩිය නශො නකනනේ ැනබයි කියා.... ඇරත් නම් ඳාර 
ඉනේන් එකටත් වෑනශන්න වියදම් නලයිනන් විේරම... අයියා තරශා කරනෙන 
නකොනශොමද..... අයියනේ මිනිව්සු ටිකනෙත් ඡන්ද නිකන් ම ඔයාට...." 

නවෝඳානේ ඇන්දට හිව බර කරෙත් විේරමභාහු මශතා දෑව පියා ෙත්නත් කුමේ කෂ 
යුතුදැයි කල්ඳනා කිරීමටය. ලවන්තිනේ ලදන් ඔහුට එල් කරන ද ලේර තර්ජනයේ 
නමනි. 
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විේරමභාහු මශතාට නිදශනවේ කල්ඳනා කිරීමට ඉඩ දුන් ලවන්ති, හි උන් තැනින් නැගිට 
මුළුතැන්නෙය නදවට පියමැන්නා ය. 

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

"සුද....... සුද......." රනින්ඳුනේ කාමරයට ඳැමිණි අමන්දී, නානකාමරනේ නදොරට තට්ටු කර 
රනින්ඳුට කතා කෂා ය. 

"ම්......" රනින්ඳුනේ දුබ කටශඬ නාන කාමරය තුළින් යන්තමින් ඇසිනි. 

"නමොකද කරන්නන්.... නලො ්දානලද.... අම්මා කිේලා කන්න එන්න කියා.... ඉේමනට 
එන්න...." 

"ඔයා කන්න...." 

"මම කාා ඉන්නන්...... නමොකේද අර නේර අයියා එේක දාෙත්ත ලලිය.... නේර 
අයියා ෆුල් අප්වට් එනේ ඉන්නන්..... ඒක නනනම්, ඔන්න ඔයාට මටත් කලින් මැරි 
කරන්න නලා..... නශට නොකු මාමා එනලලු ඔයා බන්න..... මනෙන් නබව්ට් විව ්
නශොද......." රනින්ඳූනේ වියලී තිබ නදනනත යලිත් නතත් විය. ඇය තලමත් සිටිනේ 
නානකාමරනේ නදොරට පිට දී බිම ලාඩි වීය. 

"ඉේමනට එන්න සුද...... දැන් එනකොෂශත් නලා...." අමන්දිනේ ජංෙම දුරකතනයට 
ඇමතුමේ ඳැමිණිනයන් කතාල නැලත ඇය රනින්ඳුනේ ඇ මත ලාඩි වී ඇමතුම 
බාෙත්තා ය. 

"නශනෝ..." රනින්ඳුට ඇසුනණ් අමන්දිනේ කටශඬ ඳමණි. 

"රින්ේ කට් නනනම්, මම නකෝල්ව් ෙත්නත්.. ආන්වර් කනර් නෑනන් 
ඉතින්...............................................ඇයි අඳුරෙන්න බැරිද................................ට්රයි 
කරන්නනකෝ.....................................නෑ, ලැරදියි, ඒ කවුද...............යාළුනලේද, විනේ 
යාළුනලේද..........................................................ඔය තරම් ශැන්ඩ්වම් නලා විනේ 
යාළුනලෝ නෑ කියා හිතන්න අමාරුයි, කමේ නෑ... ආයිත් ට්රයි 
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කරන්න.....................................ඉඟියේද..ම්..ඊනේ මට ඔයාල මීට් උනා...........................ඔය 
තරම් කියත් අඳුරෙන්න බැරිද ආ...ඔයා නයනශන් නනනම්ද...?" 

ඉශෂට ෙත් හුව්ම ඳශෂට නනොනශළු රනින්ඳූ නානකාමරනේ නදොරට කන තබා නමනතේ 
නලා වුලමනානලන් ඇහුම්කන් නනොදුන් අමන්දිනේ කතාලට නශොඳින් ඇහුම්කන්නදන්නට 
විය. 

"එනශනම් නකොනශොමද මාල අමතක නලන්නන්.......................නෑ, අනන්.. මම රන්ඳු 
නනනම්.. එයානේ අේකා, දැන්ලත් මතකද ආ...................................................නේර අයියා 
දුන්නන් නම්බ'එක..........................................................අයිනයෝ, නකල්නේ ලනේ නමොකද 
ඇයි කතා කනර් කියා අශන්නන්, කතා කරන්න එඳා ද 
එනශනම්................................................ඕන නලාලක නනනම්, ශැම නලානලම කතා 
කරනලා ඉව්වරශට, කමේ නෑනන්.....................................................ඇයි ඳාළුල මකන්න 
තාම නකනනේ නැද්ද, ඒකත් නශොයි, එනශනම් ඒක මම භාරෙන්නම්නකෝ" 

අමන්දිනේ කතාල තලත් අවා සිටීමට තරම් ේතියේ රනින්ඳූ තුෂ නනොවීය. ඇය නද 
අත්නන් කන් නදක ලවාෙත්තා ය. 

"නෑ බබා, මට නමොන කරදරයේද...කරදරයේ නම් නමනශම නම්බ' එක නශොයානෙන 
කතාකරන්නන් නෑනන්..........................අයිනයෝ, දැන් නකොයි තරම් කල් ඉදද ඔයානේ 
නම්බ' එක නශොයන්නන්.................................ව්නඳල් එකද? ම්......ඔයානේ ශැම නද්ම 
ව්නඳල් තමා.................................ශැමනද්ම කියන්නන්..ම්...ඔයා දන්නලද 
ඉආන්.............................................................අයිනයෝ, එයාල ලත් දන්නැද්ද, ඉආන් 
නවොමර්ශැල්ඩර්.....................................නෑ නෑ, ඔයා අඳුරන නකනනේ නනනම්, ඇේටර් 
නකනනේ............................................ඔයා එයා ලනේමයි....ඇව් නදක නම් ඒ 
ලනේමයි....ශැබැයි අයි නන්ව ් එක නච්න්ජ්කරන්න ඕනන්....................ඉතින් ඒක තමා 
මම ඔයාට නෙොඩේ ම කැමති..................................තාම නම් කැමතියි විතරයි, ඒත් 
ඉව්වරශට නලනව ් නලයිද දන්නෑ................................ඒක නනනම් ඔයාල මීට් නලන්න 
ආවයි..........................ඇයි දැන්ම බැරි, අනප් තාත්තිට බනේද ආ" 



නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

එනශත් රනින්ඳුට අමන්දිනේ කටශඬින් මිදීමට නනොශැකි විය. අමාරුනලන් හුන් තැනි 
නැගිට ෙත් ඇය නානකාමරනේ ව සියළුම ජ කරාම විලෘත කා ය. 

නානකාමරනේ බිත්තියකට බර ව රනින්ඳූ බිත්තිය දිනේ ඳශට ලිව්වා ලැටිනි. එකපිට 
එක සිදුලන බානඳොනරොත්තු කඩවීම් සියල් නිවා ඇනේ සිත තුෂ ඇති වනේ දරාෙත 
නනොශැකි පීඩනයකි. ඇය ශැඬුලා ය. කෑ ෙවමින් ශැඬුලා ය. හිව කීඳ ලරේම 
නානකාමර බිත්තිනේ ෙවා ෙත්තා ය. සියල්නන් නලනශවට ඳත්වුන ඇය බිම ලැතිරී 
තනියම කතා කරන්නට විය. 

"ඇ..යි නයනශ..න් අ..යි..යා ඔයා නම..නශම ක..නර් අ..නන්... අ..නන් ම..ට හි..ටි.නේ ඔයා 
වි..ත..රයිනන්... අනන් අ..ම්..මී... මා..ල ඔයා ො..ල..ට ෙ..න්..න අ..ම්..මී... ම..ට ත..ලත් 
නමනශ...ම ඉන්න බෑ ම..නේ අ..ම්මී... ඇ..යි අ..ම්..මී ඔයත් ම..ට නමනශම කනර්.... මට 
දැ..න් කවු..රුල..ත් ම නෑ අ..ම්..මී.... ඔයා නන..නම්.ද අම්මී ම..නේ... නයනශන් අ..යිය..ල 
මනේ ො..ලට එේ..නේ... මම රැල..ටුනා නන්..ද අම්...මී.... අමන්..දි අේකා ම..නේ 
නයනශ...න් අයි...යල අරෙ..ත්තා... පුංචි කා...නල් ඉ..ා එ..යා ම..නේ ශැම නද්...ම 
අයිති ක..ර..ෙත්තා ලනේ... . අ..නන් එයා නය..නශ...න් අයියා..ලත් ෙ..ත්තා ම..නෙන්... 
පුං..චි අ..ම්..මා ඔයානෙන්...තා..ත්..තිල උදුර...ෙත්තා ල...නේ අම...න්..දි අේකා මනේ... 
නය..නශන් අයි..යල උදු..ර..ෙත්තා අම්මී..... ඇ..යි අ...ම්..මී ඔයා..ලත් ම...නේ දිශා 
බ....න්..නන් නැත්නත්...." 

ජකරාම ලලින් නානකාමරනේ බිම දිනේ ො බසින ජය රනින්ඳුනේ මුළු ලතම 
නතතබරියම් කා ය. ඇනේ දෑව ්ලලින් නකෂලරේ නැතුල ෙන කඳුළුද ඒ ජය ශා 
මුසු වී නානකාමරනේ බිම ඔව්නවේ ො ගියා ය. 

"ඔයා..ට නප්..න්නැද්..ද අම්..මී ඔයා..නේ සුද දුේ වි..ඳි..න..ලා කි..යා.... මට නේ....ර 
අයි..ය..ල බ..දි..න්න බෑ අම්..මී.... අ..නන් මට ඔයා...ල ඕ..නන් අම්..මී..... මා..ල ඔයා 
ොල..ට ෙන්න..නකෝ.... ඇයි ඔයා මා..ල තනික..නර්... නයනශන් අයි..ය..ත් ඔයා ල..නේම 
මා..ල දාා ගි..යා අම්මී... නඳොඩි කා..නල් අම්මි කිය..ා දුන්..න ක..තා මතක..ද 
අම්..මී... අර ගි..නි කරු විකු..ණ..පු ෙෑණු ෂම..ය..නේ කතා..ල.... අනන් එයා..ට ලනේ 
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මටත් නෙොඩ..ේ සීත..යි අම්මී.... මනේ ො..ල එක ම එක ගිනි..කර..ේලත් නෑ අම්..මී... 
ලනට් ම කළුල..ර..යි.... සී..ත..යි... මට ශ..රිම බය..යි අම්මී.... අ..නන් මා..ල 
ඉ..ේම..න..ට ඔයා ො..ල..ට ෙ..න්..න අම්මී.... ඇ..යි අම්..මී ආ..ද..නර් ක..ර..න අය 
ශැ..නමෝ..ම මා..ල දා..ා යන්..නන්.... ඔයා..ල..ත් ම..නේ දි..ශා බ..න්න අම්මී... ම..ට 
ශ..රිම ඳා..ළු..යි.... අනන් සු..දු අ..යියා.... ම..නේ ො..ල..ට එ..න්..නනකෝ... අමන්..දි 
අේක..ට නෙො..ඩ..ේ අය ඉ..න්..නලා... එ..යා..ට අම්මි..ත් ඉන්න..ලා... අනන් ම..ට 
කවු..රුල..ත්ම නෑ සුදු අයි..යා.... අම්මි ඔයා..ල..ත් එයා..ට කිය..න්..නනකෝ... ම..නේ 
ජී..වීනත් ශැ..ම නද්ම අර..නෙන ශරි මට එයා..ල නදන්..න අනන්.... අනන් අම්..මී... එක 
වැ..ර..යේ ම..නේ ො..ල..ට එන්න අම්..මී..." 

ජ කරාම ලලින් ජය පිටලන ශඬ නිවා රනින්ඳු ඉකිෙවන ශඬ පිටත කිසිනලකුටත් 
නනොඇසිනි. හුනදකා නොලේ තුෂ තනි ව ඇය නනොනලත්ලාම ශැඬුලා ය. ඇනේ 
නනතින් ෙන කඳුළු පිසීමට කිසිනලකු නනොවීය. ඇයල වැනසීමට කිසිනලකු නනොවීය.  

නබොනශෝ නලාලේ ශැඬූ රනින්ඳූ හිතට ේතිය එකතු කරනෙන උන් තැනින් නැගිට්ටා 
ය. දිගු සුසුමේ නශා ය වැශැල්ලු කරනෙන දෑනවේ ව කඳුළු පිවදා ෙත්තා ය. 

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

නයනශන් නින්නදන් පිබිදුනන් ලතුර බිඳු, ජ තයේ මතට ලැටීනමන් ඇති වුණු 
රිද්මයානුක ඒක තානමය ශඬිනි. තලමත් අලට ඳරිවරය වුනේ ම අඳුර  බල ජනනල් 
තුළින් කාමරය තුෂට ො ආ මන්දානෝකනයන් නයනශන් ලටශා ෙත්නත් ය. දෑව ්
පියාෙත් නයනශන් නැලත නිදා ෙැනීමට උත්වශා කරත් ඔහු නලත නැලත නින්ද ඟා 
නනොවීය. එනශයින් ඇනදන් බිමට බට නයනශන්නේ, නදඳයට ඳෑගුනන් සීත ජය ය. 
එම ජය නයනශන්නේ ෙත හිරිෙඩු නංලන තරමට සීත ය. 

"අම්මා........ අම්මා........" පුදුමය ඳත් ව නයනශන් මලට කතා කා ය. මලනෙන් 
ප්රතිචාරයේ නනොවනයන් කාමරනේ නදොර නලතට ලතුර ඳාෙමින් ඇවිද ගිය නයනශන් 
කාමරනේ විදුලි බල්බය දල්ලන ව්විචය නවවලත් එය ඔහුට නවොයාෙත නනොශැකි විය. 

නදොර නරද්ද ඉලත් කර නයනශන් කාමරනයන් වායට ඳැමිණිනේ ය. ශැර දමා තිබ  
නිලනවේ ඉදිරිඳ නදොනරන් වාය තුෂ ඇතුල් වී තිබ මද ආනෝකය, වානේ බිම ො 
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තිබ ලතුර මත ලැටී දිලිසිනි. නයනශන් ඉදිරිඳව නදොර නලත ඇවිද ගිනේ ය. නදොනරන් 
පිටතට ඳැමිණි ඔහුට දෑව ්අදශාෙත නනොශැකි විය. 

සුනදෝ සුදු ලතින් වැරසී ඔහු ඉදිරිපිට වනේ රනින්ඳුය. ඇනේ නදනතොනල් මද සිනශලකි. 
ඇනේ ලනත් වනේ දිදුන සුදු ඳැශැයකි. ඇය නලනදාටත් ලඩා සුන්දර ය. ඇනේ 
සුන්දරත්ලය ලශී ව නයනශන්නේ නදනතොටද නනොදැනුලත්ල ම මද සිනශලේ නැගිනි. 

දෑසින් ඔහුට ඇය නලත කතා කෂ රනින්ඳූ, මිදුනල් නකොනක ව අඹ ෙවේ යටට පිය 
මැන්නන් ය. නයනශන්ට නඳනුනන් ඇය ඒ නදවට ඳා වලාේ නමනි. නතතබරිත තණ 
ඳව මත ඳා තැබ නයනශන්ද ඇය ඳසු ඳසින් එනදවට පිය නැගීය. අඹ ෙව් නවලන 
යට ව අඳුර තුළින් පියමැන ගිය රනින්ඳූ, ෙව යට ව උද්යාන බංකුල මතින් ලාඩිවිය. 
නයනශන් නදව බැල ඇය හිව ලනා ඇය නලත එන නමන් වන් කාය. ඇය අවෂට ගිය 
නයනශන් ඇය අවලින් ම ලාඩි විය.  

රනින්ඳූ ඇනේ දිෙැති ඇඟිලි නයනශන්නේ නෙ ලටා යලා ඔහුනේ මුහුණ ඇනේ මුහුණ 
අවෂට ම ෂං කර ෙත්තාය. සුපුරුදු උණුසුම නලනුලට නයනශන්නේ නෙට දැණුනන් 
ඔහුනේ නදඳයට ඳෑගුණු ජනේ ව ඇඟ හිරිෙඩු නංලන සීත ය. රනින්ඳුනේ ෙැඹුරු 
දෑනවේ බැල්ම නයොමුල තිබුනණ් නයනශන්නේ දෑනවේ ඳතුටය. නලනදා නමන් ඇනේ දෑසින් 
මිදීමට ඔහු තුෂ ේතියේ නනොවීය. ඇනේ නදනතො නලතට ඳශත් ව නයනශන් ඒ 
නදනතො සිඳෙත්නත් ය. එනශත් ඇනේ නදනතොනල් ඳලා කිසිඳු උණුසුමේ නනොවීය. ඇනේ 
සුසුම් ල උණුසුම නයනශන්නේ ලතට දැණුනන් නැත. නයනශන්නේ නදනතොට ඇනේ 
නදනතො තලත් තද ක රනින්ඳූ, තල තලත් නයනශන්ට තුරුළු විය. ඇයට අල්ය වනේ 
ඔහුනේ උණුසුමයි. ඔහුනේ උණුසුම විඳිමින් රනින්ඳූ ඇනේ ෙැඹුරු දෑව නකනමන් 
පියාෙත්තා ය. 

ඇසි පිය ෙවන ඇසිල්කින් ඳසු නයනශන් දුටුනේ අඹ ෙව යට උද්යාන බංකුල මත 
තනිලම ලාඩි වී සිටින රනින්ඳුය. ඔහු සිටිනේ ඇනෙන් මීටර් කිහිඳයේ දුරිනි. ඔහුනේ 
තුරුනල් සිටි රනින්ඳූ එකලර ඈත් වීම ඔහුට ෙැටළුලකි. එනශත් ඒ ෙැන සිතීමට ඔහුට 
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ඉඩේ නනොැබිනි. රනින්ඳූ සිටිනේ ඇනේ දෑත් අතර මුහුණ වඟලානෙන ශඬමිනි. ඇය 
නවමින් ඉකි ෙවන ශඬ අඳුර තුළින් ඔහුට ඳැශැදිලිල ඇසිනි.  

ඔහුනේ නදනතො මත ව ඇනන සුළු නතත් ෙතිය නිවා නයනශන් ඔහුනේ ඇඟිලි තුඩු 
ලලින් නදනතො ව්ඳර් කර බැලීය. නැලත ඇඟිලි තුඩු නදව බැල ඔහුනේ මුල විලර 
වනේ පුදුමනයනි. ඔහුනේ ඇඟිලි තුඩු මත වනේ තද රතු ඳැශැනයන් යුත් නල් ය. රනින්ඳූ 
අවෂට දිල ගිය නයනශන් ඔහුනේ දෑතින් ඇනේ මුහුණ ඇය නලත ශැරවීය. ඇනේ මුවින් 
ශා නාවනයන් ො ගිය නල්, විේ නමන් ඇනේ නද අත් මත එකතු වී තිබිණි. 
නයනශන්ට කෑ ෙැසිනි. 

එකලර දෑව ් ශැරි ඔහු ඇ මත ලාඩි විය. සිදු ව නදය ලටශා ෙැනීමට ඔහුට මද 
නලාලේ ෙතවිය. ඔහු, ඔහුනේ නදනතො ව්ඳර් කර ඇඟිලි තුඩු නදව බැලීය. නැත, 

ඇඟිලි තුඩු ල නල් තැලරී නැත. එය සිහිනයකි. නයනශන්නේ ෙත දශදිනයන් නෑවී 
තිබිණි. ඇනදන් බිමට බට නයනශන් කාමරනේ විදුලි බුබු දැල්වීය. නම්වය මත ව ලතුර 
වීදුරුල නිම ලන නතේ ම බීනෙන ගිය ඔහු නම්වය අවෂ ව පුටුනලහි ලාඩි විය. 

ජංෙම දුරකතනය අතට ෙත් ඔහු එහි ව රනින්ඳුනේ අංකයට ඇමතුමේ බා ෙත්නත් ය. 
එනශත් ඇමතුම වම්බන්ධ වීමට නඳර නැලත ඔහු ඇමතුම විවන්ධි කනල් ය. නලාල 
රාත්රී නදොශා ඳසු වී විනාඩි කීඳයකි. නම් නලානේ ඇය ඇත්නත් සුල නින්දක විය 
යුතුය. එනව සිතා සිත වන්සුන් කරෙැනීමට උත්වශා කරත් එය ඔහුට අඳශසු විය. 
නැලත ඔහු රනින්ඳුනේ දුරකතනයට ඇමතුමේ බා ෙත්නත් ය. කීඳ ලරේම ඇමතුම් 
බා ෙත්ත ද ඇනෙන් ප්රතිචාරයේ නනොවීය. 

ජංෙම දුරකතනය නම්වය මතින් තැබ නයනශන් නානකාමරයට නෙොව් මුහුණ නවෝද 
ෙත්නත් ය. නැලත කාමරයට නෙොව් ඇ මත ලාඩි වුලත් නින්ද වනේ ඔහු නලතින් 
නබොනශෝ දුර ය. ඇනදන් නැගිට ෙත් ඔහු නබොනශෝ නේාලේ කාමරය තුෂ වේමන් 
කනල් ය. ඔහුනේ සිත තු වුනේ මින් නඳර නනොවිදි බිය මුසු අවශනකාරීත්ලයකි. දෑව් 
පියාෙත් ශැම විටම නාවනයන් ශා මුවින් නල් නඳරානෙන සිටින් රනින්ඳුනේ රුල ඔහුනේ 
දෑව ්අබියව මැවී නඳනනන්නට විය. 
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ඉලසීමට ශැකි උඳරිමයටත් ලඩා ඉලසු නයනශන් අලවානනේ කාමරනයන් පිටතට ඳැමිණ 
නනතුමිනේ කාමරනේ නදොර අවට ගිනේ ය. 

"නංගී....... නනත........" නයනශන් ශඬ අඩුකර කතා කනල් අම්මානේත් තාත්තානේත් 
නින්දට බාදා නනොනලනු පිණිවය. එනශත් නනතුමිල අලදි කිරීමට ඒ ශඬ ප්රමාණලත් 
නනොවීය. ඇනේ කාමරය තුට ඇතුල් ව නයනශන් කාමරනේ විදුලි බුබු දල්ලා 
නනතුමිනේ උරහිසින් නවොලා කතා කනල් ය. 

"නමොකද අයියා......" දෑව ්අඩේ ශැරි නනතුමි නිදිමතින් විමසීය. 

"නැගිටිනලා ශනෝ.... නඳොඩි ලැඩකට....." 

"ඇයි....." දෑව ්නඳොඩි කරමින් ඇ මත ලාඩි ව නනතුමි විමසීය. 

"රනින්ඳුට නකෝල් එකේ ෙන්න......." මද නලාලේ නනතුමිනේ මුහුණ නදව බා සිටි 
නයනශන් ඳැලසීය. 

"කීයද නලාල........... ඔයාා නදන්නට මීට් නලන්නයි කතා කරන්නයි ඕනන් රෑට විතරද 
ඇත්තටම...." 

"ලට්.....?" නනතුමී නදව තරහින් බැල නයනශන් විමසීය. 

"නෑ නෑ.... මම කිේනේ එනශම නනනමයි.... අයිනයෝ.......... ශරි දැන් නමොකටද එයාට නම් 
රෑ කතා කරන්නන්.... එයා නිදිත් ඇති...." 

"අරන් බන්න......." 

නනතුමී ඇ පුරා අත යලමින් ඇනේ ජංෙම දුරකතනය නවොයන්න විය. 

"බන්නනකෝ නම්කත් ඕන නලාලට නෑනන්...." අනතුරුල ඇ යටට එබුණු නනතුමි බිම 
ලැටී තිබ ජංෙම දුරකතනය ඇහි ෙත්තා ය. 

"ශරි..... නඳොඩ්ඩේ ඉන්න........" බිම ලැටීම නිවා ේරියාවිරහිත වී තිබ ජංෙම දුරකතනය 
ේරියාත්ම ක නනතුමී රනින්ඳුනේ ජංෙම දුරකතනයට ඇමතුමේ බා ෙත්තා ය. 
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"ආන්ව' කරන්නන් නෑනන්...... නිදි ඇති..." කිහිඳලරේ ම රනින්ඳුල වම්බන්ධ කර 
ෙැනීමට උත්වශ ෙත් නනතුමී ඳැලසීය. "ඇයි නම් රෑ.......?" 

"නෙදර එකට අරන් බන්න......." 

"ඉව්වර නලා කියන්න ඇයි කියා....." 

"අරන් බන්නනකෝ........" 

"ඔයාම ෙන්න....."යැයි ඳැලස නනතුමී ඇනේ අනනේ ඳවට ශැරී ලැතිරී හිව මතින් 
නකොට්ටය තබා ෙත්තා ය. 

"නරක හීනයේ දැේකා.... එයා ෙැන....." 

"අයිනයෝ හීනනන් බය උනාද........" යැයි අවමින් සිනානවමින් නනතුමි නයනශන් නදවට 
ශැරුනද නයනශන්නේ දෑනවේ ව බැරෑරුම් ව්ලභාලය දුටු ඇනේ සිනශල ඉනේම නැතිවිනි. 

"නමොකේද දැේනේ.....?" නැලත ඇ මත ලාඩි ව නනතුමී විමසීය. 

"නකෝල් එකේ ෙන්න....." 

"හීනන් කියන්න ඕනන් ශරිද......" 

නනතුමි රනින්ඳුනේ නිලනවේ ව රැශැන් දුරකතනයට ඇමතුම් කීඳයේ ම බා ෙත්තද 
කිසිඳු ප්රතිචාරයේ නනොවීය. 

"ආන්ව' කරන්නන් නෑනන්...." නයනශන් නදව බැල ඇය ඳැලසීය. " එයාා නිදි ඇති 
අයියා......." 

"තල වැරයේ ට්රයි කරන්න...." 

නැලත ලරේ නනතුමිනේ උත්වශය අවාර්ථක කරමින් රනින්ඳුනේ නිලවට ෙත් ඇමතුමට 
කිසිනලකු ප්රතිචාර නනොදැේවීය. 
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"නෑ අයියා... කවුරුලත් ආන්ව' කරන්නන් නෑ..... කියන්න දැන් ඔයා දැකපු නයිට්නමය' 

එක නමොකේද කියා....." 

"එයා කටින් නල් දානලා දැේකා...." 

"ඒක හීනයේ විතරනන්......" මද නලාලේ නයනශන් නදව බා සිටි නනතුමි ඳැලසීය. 
එනශත් ඇනේ සිතු තුෂද ඇති වනේ තිෙැව්මකි. "එයාට ප්ර්නයේ නැතුල ඇති.... ආයිත් 
නශට උනද් කතා කරා බමු... අයියා, නඩෝන්ට් නලොරී.... දැන් ගිහින් නිදාෙන්න..... 
නශට කම්බු යන්නත් ඕනන නන්......." 

"ම්.... ඔයත් නිදාෙන්න......" යැයි ඳැලස නයනශන් නනතුමිනේ කාමරනයන් පිටල ගිනේ 
ය. කාමරයට නෙොව් ඇ මත ලැතිරුනද ඔහු නලත නින්ද ඟා වනේ වෑනශන 
නලාලකට ඳසුලය. 

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

ලවන්ති නින්නදන් පිබිදුනන් නිලනවේ ව රැශන් දුරකතනය නනොනලත්ලා නාද ව ශඬිනි. 
ඇනදන් බිමට බැසීමට කම්මැලි සිතුන නශයින් දුරකතනනේ නාදය ඉේමනින් අලවන් 
නලතැයි සිතමින් ලවන්ති ඇට ම වී සිටියද දුරකතනය දිගින් දිෙට ම නාද විය. 

"කවුද කියා බන්න ලවන්තී....." ලවන්තී ඇනදන් බිමට බැව්නවේ දුරකතනනේ නාදය 
නිවා අලදි ව විේරමභාහු මශතා කෑ ෙැස නිවා ය. 

"නමොනලට කතා කරනලද මන්දා නම් මශ රෑ......." යැයි ඳැලවමින් වායට ඳැමිණි 
ලවන්තී ඳය ලිව්වා ලැනටන්නට නෙොව් නේරුනන් බිත්තිය අල්ා ෙැනීනමනි. අඩු 
නලෝල්ටීයතා විදුලි බල්බ ලලින් නිකුත් ව මානික ආනෝකනයන් වානේ බිම පුරා 
ලතුර ො තිනබනු දුටු ලවන්තිට ඇති ව පුදුමය නිවා දුරකතනය නාද ලන ශඬ ඳලා 
නනොඇසිනි. 

බිත්තිය අල්ානෙන ඳරිව්වනමන් ෙමන් කෂ ඇය වානේ අනනකුත් විදුලි බල්බ 
දැල්විය. තරප්පු නඳ දිනේ දිය ඇල්ේ නමන් ඳශට ො එන ලතුර ඳාර දුටු 
ලවන්තිනේ මුල පුදුමනයන් විලර උනි. තරප්පු නඳනල් අත් ලැට අල්ාෙත් ඇය නවනමන් 
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ඉශෂ මශට නැෙ ෙත්තා ය. අමන්දිනේ ශා රනින්ඳුනේ කාමර ල විදුලි බුබුළු ල 
එළිය නිවා උඩු මශනල් තරමක ආනෝකයේ විය. ලවන්ති මුලින් ම අමන්දිනේ 
කාමරයට එබී බැලුලා ය. එහි කිසිනලකු නනොවීය. අනතුරුල ඇය රනින්ඳුනේ කාමරය 
තුෂට එබුනා ය. රනින්ඳුනේ ඇ මත නිදා සිටිනේ අමන්දිය. රනින්ඳු කාමරය තුෂ 
නනොවීය. 

"සුද..... සුද......." රනින්ඳුනේ නානකාමරනේ නදොර අවෂට ගිය ලවන්ති නදොරට ෙවමින් 
කතා කාය. 

"අමන්දී.... අමන්දී....." අනතුරුල නිදා සිටි අමන්දි අවෂට ගිය ලවන්ති ඇය අලදි කා 
ය. "නකෝ සුද......." එක ලර කිසිලේ නත්රුම් ෙත නනොශැකි ව අමන්දී ලවන්තිනේ මුහුණ 
නදව බා සිටින්නට විය. 

"නකෝ ෂමනයෝ සුද...... ඔයා නමොකද තාම නමතන කරන්නන්......" අමන්දිනෙන් පිළිතුරේ 
නනොවනයන් ලවන්ති නැලත විමසීය. "ඇයි සුද නැද්ද....... තාම නලො ් දානලා ඇති........ 
නලාල කීයද...." 

"දැන් එකටත් කිට්ටුයි...... කීනේ ඉදන්ද ඔය නලෝ දාන්නන්....." 

"මම ආනේ එනකොෂශට විතර....... නමොකද නම් ලතුර පිරිා......." බිම පුරා ලතුර ො 
තිනබනු දුටු අමන්දි විමසීය. 

"අනන් මන්දා........ අරයා තාම බාත් රම් එනේ නලන්නැති එනශනම්....... නමනශේ 
ෙනකම් නමොනා කරනලද.........." එනශත් අමන්දිනේ අලදානය නයොමුල තිබුනන් 
ලවන්තිනේ කතාලට නනොනේ. පුදුමනයන් ශා බිනයන් විවල් ව ඇනේ දෑනවේ බැල්ම නයොමු 
ව නදවට ලවන්තිද ඇනේ දෑව නයොමු කා ය. 

ලවන්තිනේ දෑවද දුටු නදයින් බිනයන් විවල් විය. නානකාමරනේ නදොර යටින් පිටතට 
ො එන ජනේ ඳැශැය ේරමනයන් රතු ඳැශැයට ශැනරමින් තිබිනි. 
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"ත...තාත්තට කතා කරන්න...... විේරමට... ඉේමනට....." අමන්දි නදව බැල ලවන්ති 
බිනයන් කෑ ෙැසීය. 

ඇනදන් බිමට ඳැනෙත් අමන්දි ඳශට දිල ගිනේ, කිහිඳ තැනකදී ම ලිව්සීමට ගියද එය 
ෙනනකට නනොනෙනය. 

"තාත්නත්...... තාත්නත්........." ඇනේ කටශඬ විේරමභාහු මශතා ඳමණේ නනොල නිලනවේ 
ව අනනකුත් සියළු නදනාම අලදි කර වායට කැවීය. 

"අමන්දී..... නමොකද උනන්......" මුලින් ම වායට ඳැමිණි විේරමභාහු මශතා අමන්දිනෙන් 
විමසීය. 

"සු....සුද.... සු.... සුදු...." අමන්දි ඉශ මාය නදවට අත දිේ කරමින් ඳැලසීය. 

"නමොකද සුදට...." යැයි විමස විේරමභාහු මශතා අමන්දි ල ඳනවකට කරමින් තරප්පු 
නඳනල් අත්ලැට අල්ානෙන කබනයන් ඉශෂ මායට නැගීය. 

"ලවන්ති..... නමොකද උනන්..... නමොකද ශැමතැනම ලතුර ො....." 

"අනන් වි...විේරම.... ව්..ව්..සුද.... බාත් රුම්...." රනින්ඳුට කුමේ නශෝ සිදු වුලනශොත් ඒ 
සියල්ට ම ලෙකීමට සිදුලන්නන් තමාට බල දත් ලවන්තිට කතා කරෙැනීමට ඳලා 
නනොශැකි විය. 

නානකාමරනේ නදොර යටින් පිටතට ො එන නල් කැටි මි්ර ජය, විේරමභාහු 
මශතානේ නනත ෙැටුනන් එවිට ය. 

"බන්දුට කතා කරඳන් ෙෑණිනේ..... ඉේමනට....." ලවන්තිට කෑ ෙැස විේරමභාහු මශතා 
නානකාමරනේ නදොර නලත නෙොව් කීඳ ලරේ ලැනරන් නදොරට ෙැසුනේ ය. එනශත් නදොර 
විලෘත නනොවුනි. තලමත් තු්නිම්භූතල ඔහු නදව බා සිටින ලවන්ති නදව නකෝඳනයන් 
බැල විේරමභාහු මශතා නැලත කෑෙැසීය. 

"මනේ නකල් මැනරනකන් ද උඹ බන් ඉන්නන්.... ගිහින් බන්දුට කතා කරඳන්......" 
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සිහි එෂලාෙත් ලවන්ති ඳශෂ මාය නලත දිලගියාය. 

නැලත කීඳලරේම  ලැර නයොදා නදොරට ඳශර දීනමන් ඳසු නානකාමරනේ නදොර විලෘත 
කරෙැනීමට විේරමභාහු මශතාට ශැකි විය. දුටු නදයින් කම්ඳනයට ඳත් විේරමභාහු 
මශතා කුමේ ක යුතුදැයි සිතා ෙත නනොශැකිල නානකාමරනේ බිම සිහිසුන්ල ලැටී සිටි 
රනින්ඳු නදව බා සිටින්නට විය. ඇනේ මුවින් ලශනය වී තිබ රුධිරය නානකාමරනේ 
බිම දිනේ ො ගිය ජය වමඟ මුසු වී ො ගිනේ ය. ඇනේ දෑනත් ව රුධිරයද 
ජඳශර විසින් නවෝදා ශරිමින් තිබිණි. විේරිමභාහු මශතා රනින්ඳූ අව දණ ෙවා ෙත්නත් ය. 

"සුද..... මනේ දුනේ....." ඇනේ හිව උකුෂට ෙත් විේරමභාහු මශතා ඇනේ සුදුමැලි ලනත් 
ව රතු ඳැශැ නල් කැටිති පිවදමමින් ඇයට කතා කනල් ය. 

ඔහු පියවි සිහියට ඳැමිණිනේ මද නලාලකට ඳසුය. කුඩා ක නමන් රනින්ඳුල නදෝතට 
ලඩා ෙත් විේරමභාහු මශතා ඇයල රැනෙන ප්රනේවනමන් ඳශෂ මශට බැව්නවේ ය. 
ලවන්ති විේරමභාහු මශතානේ රියඳුරු ව බන්දු ශා නිලනවේ මුරකරු ව නවෝමදාවත් 
කැටුල එන විට රනින්ඳුල දෑතින් ඔවලා ෙත් විේරමභාහු මශතා සිටිනේ ඳශෂ මානේ 
ය. ලවන්ති නදවලත් නනොබැල විේරමභාහු මශතා බන්දු නදව බා කෑ ෙැසීය. 

"ලාශනන් ෙනින් යනකෝ.... ඉේමනට.... මනේ නකල්ට නමොකේ ශරි උනනොත් මම 
උඹා එනකේලත් තියන්නෑ....." විේරමභාහු මශතා ඇය නදව නනොබැලුලත්, ඔහු ඒ 
තර්ජනය එල් කනර් තමාට බල දත් ලවන්තී භීතිනයන් ෙල් ෙැසිනි. 

රනින්ඳුලත් රැනෙන විේරමභාහු මශතා රිනේ ඳසු ඳව අසුනට නැෙෙත්නත් ය. 

"ඉේමනට යමු....... අනනත් එනකේ ලත් ඕනන් නෑ... අපි යමු...." රියදුරු අසුනන් සිටි 
බන්දුට, විේරමභාහු මශතා ඳැලසීය. රිය ඳණ ෙැන්ව බන්ද, එය මශා මාර්ෙයට ඇතුළු 
කනල්ය. රිය නරෝශ නලත යන නතේම විේරමභාහු මශතා කනල් තනියම කතා 
කිරීමය.  

"ඔයා මාල දාා ගියා ලනේ දැන් නම් නකල්ත් මාල දාා යන්න ශදන්නන් නනළුම්.... 
ඔයා ශදන්නන් සුදල ඔයා ොලට ෙන්නද..... මට කියා දැන් ඉන්නන් නමච්චරයි.... 
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සුදලත් මට නැති වුනනොත් මම නම් කර ශැම නදයේ ම කවුරු නලනුනලන්ද..... සුද 
නලනුනලන් මම නම් ශැම නදයේ ම කරන්නන්.... ඔයාට නම්ක නලත්තන්න තිබුණා 
නනළුම්.... මන් හිතුනේ ඔයා ශැමදාම අනප් සුදල බාෙනියි කියා..... සුදට මම කිසිම 
නදයේ අඩුලේ නැතුල දුන්නා..... එයා ඉල්න ශැම නදයේම නෙනල්ා දුන්නා.... ඒත් 
සුද ඔයා මට දුන්නන් නම්කද.... මම නකොනශොමද දරුනලෝ ඔයාලත් නැතුල ජීලත් 
නලන්නන්..... ඔයාට නම් තාත්ති අමතක උනාද.... මම නමොකද්ද දුනේ ඔයාට කර 
ලැරැද්ද...... ඔයා ඇයි මට නමනශම දඩුලම් නදන්නන්.... ඔයා ලනේම සුදුත් ශරිම 
හිතුලේකාරයි නනළුම්.... එයා ශදන්නන් මාල දා ඔයා ොලට එන්න.... ඔයා මට ටිකේ 
ශරි ආදනර් නම් එයාල ශරලා ආයිත් මනේ ොලට එලන්න නනළුම්.... මාල නම් 
නෝනේ තනි කරන්නනඳා...." 

තද ෙතිනයන් යුත් පුද්ෙනයකු ව විේරමභාහ මශතා නමනව ශැසිරුනණ් මින් නඳර 
එකම එක ලතාලේ ඳමණේ බල බන්දුට මතකය. ඒ ඔහුනේ බිරි, නනළුම්  මිය ගිය දිනනේ 

ය. 

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


