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ක්මි, රනින්ඳූ නදව බැලුනේ නේදනානලනි. නයනශන් ඇමතුම විවන්ධි කෂ නශයින් 
රනින්ඳුනේ ශැඬුම ලැඩි විනි. දුරකතන තිරය නලත නබොව නනතු රලානෙන 

නවනමන් ඉකි බිඳින රනින්ඳූ අවෂට ගිය සුක්මි නවනමන් ඇනේ හිව පිරිමැද්දා ය. 

"තමන් ට ආදනේ නනොකරන නකනනක්ට ආදනේ කරනලා කියන්නන් සුද ඳනතොක් ෙශක් 
බදා ෙත්තා ලනේ තමයි... ඔයා එයාල තදින් බදාෙන්න බදාෙන්න ඔයාටමයි 
රිනදන්නන්...." රනින්ඳූනේ කඳුළු බා සිටීමට නනොශැකි තැන සුක්මි ඳැලසීය. 

"එයා... මට.. ආද..නරයි... අ..ක්...කි...." ඉකි ශඬ අතරින් රනින්ඳූ ඳැලසීය. 

"එනශනම් ප්ර්නයක් නෑනන් සුද..... දැන් කිරි එක නබොමු...." නනශැකි බල ඳැලසීමට 
රනින්ඳූ හිව මදක් නදඳවට ලැනුලා ය. 

"අනන් මං දන්නෑ ඔයානේ ප්ර්න.... එයා ඔයාට ආදනරයි නම් ඔනශොම කරයිද සුද... 
එනශම නකනනක් නිවා ඔය ලනේ පිව්සු නටන එකනම් ශරිම අඳරාධයක්..." 

"එනශ..ම.. කියන්..න.. එඳා අ..ක්..කි... මම නකො..නශොම..ද... එ..යා.. නැතු..ල 
ඉන්...නන්...." 

"නැත්නම් නකොනශොමද කියන්නන් මම... ඔයාල නබොරුලට වනවන්න මට බෑ.... ඇනෙේලා 
කියමු... අඩුමොනන් හිත ශැනදන්න ටිකක් කතා කරන්න තිබුණනන්.... ඇයි රණ්ඩු උනන් 
කියන්න...?" 

"රණ්..ඩු උ..නන් නෑ..." 

"එනශනම්...." 

"දන්..නන්.. නෑ..." 

"අනන් මන්දා සුද... මට බෑ ඔයා ඔනශොම අඬනලා බන් ඉන්න.... දැන් නෙත් ලැඩි 
නලයි... ශරි, ශරි... ඉව්වර නලා ඔය අඬන එක නලත්තන්න.... ඳව්නවේ කිරි එක 
නබොමු...." 

සු 
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රනින්ඳුට මදක් තනි වීමට ඉෙ දුන් සුක්මි, කාමරනේ ව ජනන්ය ශැර ලෂාකුළින් 
නතොර තාරකා පිරි, නිකිණි මව වියළි අශව මත නනතු රැනදේලා ය. ඇනේ සිත පිරී 
තිබුනණ් රනින්ඳූ ෙැන උඳන් නවනනශසින් ශා අනුකම්ඳානලනි. මද නලාලක් සිත තුෂ 
ව දුක කඳුළින් නවොදා ශැරීමට රනින්ඳුට ඉෙ දුන් සුක්මි නැලත ඇය අවෂට ඳැමිණ 
අවෂ කුො නම්වය මත ව කිරි වීදුරුල අතට ෙත්තා ය. 

"දැන් ඇති සුද ඇඬුලා... කිරි එක නබොමු...." 

"ම..ට.. බෑ අක්..කී... ප්..ලීව.්.." 

"කරපු නමෝෙකම් මදිලටද තල කරන්න ශදන්නන් ආ.... මං දන්නන් නෑ ඔයානේ 
නකොල්ා කළුද සුදුද, ව්වනද කැතද කියලත්.... ඔයා තමයි එයානේ ආදනේ ෙැන 
නශොටම දන්නන්... ඒ උනාට එයාට තිබුණා ආදනේ නම් එක නකෝල් එකක් ෙන්න... 
නැද්ද...... නිකමට ශරි... අඩු ොනන් අනන් නම් නකල් මං නිවා නම් තරම් අඬනලනන් 
කියලත්... ඉතින් මං එයා ෙැන නමොනාද හිතන්න ඕනන්.... ඔයාම කියන්න... ඔයාට 
පිව්සු ශැදිද සුද ඒ ලනේ නකනනක් නලනුනලන් නනොකා නනොබී මැනරන්න ශදන්නන්... 
ඒ මදිලට නම් ලනේ පිව්සු නටන්නන්... දැන්ලත් නම්ක නබොන්න... මට ඔයත් එක්කත් 
තරශයි ඇත්තටම....." සිත තුෂ ව නේදනාල නිවා සුක්මි තදින් ඳැලසීය. 

"මට එ..ඳා අ..ක්.කී...." රනින්ඳුනේ මුලට ෂං ක කිරි වීදුරුල වහිත සුක්මිනේ අත 
ඳනවකට ක රනින්ඳූ ඳැලසීය. 

සුක්මිනේ අත ලිව්වා නෙොව් කිරි වීදුරුල බිම ලැටී කාමරනේ බිම පුරා සුදු ඳැශැ කිරි 
විසුරලමින් බිඳී ගිනයත් නයනශන් නදොර ශැරනෙන කාමරය තුෂට ඇතුළු වනයත් එකටම 
නමනි. බිම විසිරුණු කිරි වීදුරු නදව බැල නයනශන්, අනතුරුල ඔහුනේ ප්ර්නාේථයක් 
වහිත බැල්ම නයොමු කනෂේ සුක්මි නදවටය. නලාල මැදියම් රැයට ආවන්න ව බැවින් 

ඔහුනේ ඳැමිණීම කිසිවිනටක බානඳොනරොත්තු නනොව සුක්මි නයනශන් නදව බා සිටිනේ 
පුදුමනයනි. රුවින් නම් රනින්ඳුට නයනශන්ට ලො ෙැෂනඳන්නනකු නනොලන බල ඒ අතර 
ඇය සිතුලාය. නයනශන් පිළිබ ඇය සිත තුෂ ව තරශද, ඔහුනේ දැක්නමන් රිවි දුටු 
පිනිබිඳු නමන් වියැකිනි. නයනශන්නේ නඳෞේත්ලය තුලින් ඇය දුටු ඍජු බල, වමාජ 
අත්දැකීම් බහු යුලතියක් ව සුක්මිනේ සිත තුෂ ඔහු පිළිබ ඇති කනල් වි්ලාවයකි. 



නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

නමතරම් ඳැශැදිලි නතෝරාෙැනීමක් සිදු කිරීමට තරම් රනින්ඳූනේ ෙැශැණු ඉල තියුණු වීම 
පිළිබ සුක්මිනේ සිත තුෂ ඇති වනේ වතුටකි. 

දෑනවේ ව ශැඟීම් ල නලනවක් නනොක නයනශන් අනතුරුල රනින්ඳු නලත නනතු ඳා 
කනෂේ ය. ඔහුනේ දෑනවේ බැල්ම ක්නයකින් නලනව ් වී එයට පුදුමයත්, අනතුරුල 
නේදනාලත් එක් වනේ ඇනේ රුනේ සිදුල ඇති නලනවක් ඔහුනේ දෑවට ශසු ව බැවිනි. 
ඇනේ දිගු නවේදලන් නකොණ්ෙය දැන් නෙ නතක් ව නකටි නකොණ්ෙයක් ඳමණි. 

එයින් ඇයනේ ලතට හුරුබුහුටි, ාබා නඳනුමක් එක් කර තිබුණද එම දසුන 
නයනශන්නේ ශදලතට රත් කෂ ඊයම් ලත්කරන්නාක් නමන් විය. 

"නම් නයනශන් මල්ලි නන්ද....." සුක්මි ඇසුනේ නයනශන්නේ දෑව රනින්ඳුනේ කඳුළින් 
නබොන්දව දෑව වමඟ වැදි දැශැන බිඳිමිනි. නයනශන් සුක්මි නදව දෑව නයොමුකෂද ඇයට 
පිළිතුරු නනොදුන්නන් ය. 

"එනශනම් ඔයා නමයාල බාෙන්න මල්ලී.... මං ටක් ොා කැන්ටීන් එකට ගිහින් 
එන්නම්...." නයනශන්නේ සිත තුෂ ඇතිව නේදනාලත්, කැෂඹුමත් නත්රුම් ෙත් සුක්මි, 

කාමරනයන් පිටල ගිනේ ඔවුන් නදනදනාට තනි වීමට ඉෙ වවමිනි. 

කඳුළු පිරි දෑසින් යුතුල මද සිනාලක් ඳෑ රනින්ඳූ හිව මදක් ලනා ඔහුට ඇය අවෂට 
කතා කෂාය. ඇය අවෂට ඳැමිණි ඔහුනේ කමිවය ඇඟිලි තුඩු අගින් අල්ාෙත් ඇය එය 
නවනමන් ඇය නදවට ඇද්නදන් නයනශන් ඇනේ ලත නලත නැඹුරු විය. 

මද නලාලක් ඇනේ දෑවට ෂංල බා සිටි ඔහු, ඒ දෑවට අලනතල ඇනේ නදනතො 
සිඳෙත්නත් ය. ඇනේ හිව මෘදුල අතොමින් ඇයල සිඳෙත් නයනශන්, සිත තුෂ ව නේදනා, 

ඇනේ ලනත් ෙැනටන සුසුම් වමඟ ලාතයට මුසු කනෂේය. ඇය නනොමැති ජීවිතයක් 
පිළිබ සිතීමට ලත් ශැකිද..... නමලන් ආදරයක උරුමකරු වීමට වවර නකතරම් පින් 
කරන්නට ඇත්ද.... ඇනේ සුසුම් ලලින් ඳලා ඔහුට ඇනේ ආදරය දැනිනි. ඇනේ නදනනත් 
අගිසි ලලින් නනොනලත්ලා ො යන කඳුළු ල උණුසුමින් ඳලා ඔහුට ඇනේ ආදරය 
දැණිනි. 
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ඇනේ නදනතොල් ලලින් නදනතො මුදාෙත් ඔහු, ඔහුනේ නෙ ලටා ව ඇනේ දිගු ඇඟිලි 
ල ේරශනනයන් නනොමිදී, ඇනේ නෙ මත නදනතො තබාෙත්නත් ය. 

"රෑ..නෑලද.." ඔහුනේ මදක් නතත හිවනකව් අතරින් ඇඟිලි යැව ඇය විමසීය. 

"ම්...." 

"න..ෙ.. නලයිනන්....." නයනශන්නේ හිව සිඳෙත් ඇය ඳැලසුලා ය. 

"ඇයි නකොණ්නේ කැපුනේ......?" 

"නි..කන්....." 

"ඇයි මට ආදනේ............... ඔය තරමටම...." මද නිශඬතලයකට ඳසු ඔහු විමසීය. 

"දන්..නෑ..." 

"නලනව ්නලන්නෑ....?" 

"කල..දාලත්..ම නෑ.... ඔ..යා නැතු..ල ඉ..න්න ම..ට බෑ..." 

"නප්නෙන් ඈත් නලා ඉන්න...." මදක් කල්ඳනා කිරීනමන් ඳසු නයනශන් ඳැලසීය. 

"ඇයි ඒ.... එ..යා එනශ...ම න..රක නකනන..ක් නන..නම්නන්....." නයනශන් කිසිලක් 
නනොඳැලසුනේය. 

"ඇ..යි... කියන්..න..." නයනශන්නේ නිශඬ බල නිවා රනින්ඳූ නැලත විමසීය. 

"ඇයි නකොණ්නේ කැපුනේ..." නයනශන් කතාල නලනතක ශරලමින් විමසීය. 

"මං කැ..ත..නල..ා..ද..." 

"ඔේ..... නෙොෙක්..." නයනශන් සිනාසී ඳැලසීය. රනින්ඳූ නවනමන් නයනශන්නේ කම්මුට 
ඳශරක් ෙැසුලා ය. 
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නයනශන් ඇනේ නෙ සිඳෙත්නත් ආදරනයණි. නයනශන්නේ හිව මෘදුල පිරිමැදි ඇය, 

ඔහුනේ හිවනකව් අතර ඇනේ ලත රලාෙත්තා ය. පියවි නොවින් නලන්ව, නවොඳුරු ලේණ 
රටාලන්නෙන් පිරි ඔවුන්නේම නොලක් තුෂ තනි ව ඔවුන් නදනදනා, සුසුම් ලලින් ඳමණක් 
ශැඟුම් හුලමාරු කර ෙනිමින් මද නලාලක් එනවම රැඳී සිටියශ.  

නදොර ශැරුණු ශඬ නිවා ඇනේ ඳශසින් අකමැත්නතන් මිදුනු නයනශන් කාමරය තුෂට 
ඇතුළු ව සුක්මි නලත නනතු රැවීය. 

"දැන් නදන්නා නේප් ද....?" නයනශන් නදව බා සිනාසුනු සුක්මි විමසීය. නයනශන් ද 
නඳරා ඇය වමඟ මද සිනාලක් ඳෑනේ ය. " මල්ලී ආනේ නැත්නම් අද නමයාල 
නලාෙන්නලා නබොරු... නප්න්නැද්ද නටා තිනයන පිව්සුල.. දැන්ලත් කිරි නබොමු නන්ද.." 
අනතුරුල රනින්ඳූ නදව බැල සුක්මි සිනාසී විමසීය. 

නරෝශනල් ආඳන ාානලන් නෙන ආ වකව් කරන ද සිසිල් කිරි ඳැකට්ටුලක් කැඩූ 
සුක්මි එය වීදුරුලකට ලත් කර නයනශන් නලත ඳෑලාය.  

"මල්ලි ම නඳොලන්න.... අපි නඳේලම නමයාට නඳනලන්නන් නෑනන්.... මං නම් ටික අව ්
කරා දාන්නම්....." බිම විසිරී තිබු කිරි වීදුරුල දෑසින් නඳන්ව සුක්මි ඳැලසීය. 

කිරි වීදුරුල අතටෙත් නයනශන් එය රනින්ඳුනේ මුලට ෂං කනෂේ ය. නයනශන් රනින්ඳුට 
කිරි වීදුරුල නඳොලනතර සුක්මි බිම ව වීදුරු කැබලි ඉලත් කර, ඉහිරුණු කිරි පිවදැමුලා 
ය. නයනශන්නේ දෑව ්තුෂ අතරමං ව රනින්ඳූ නවනමන් මුළු කිරි වීදුරුලම බී නිම කා 
ය. ඇඟිල්ක් ඇනේ උඩු නතො මතින් නෙන ගිය නයනශන් ඇනේ උඩු නතො මත රැදී 
තිබ කිරි බිඳු පිවදැමුනේ ය. 

"මං ොල ඉන්...නලා නන්..ද.... නය..නශන් අයි...යා...." ඔහු නලතින් දුරව ්වීමට අකමැති 
ව රනින්ඳූ විමසීය. " අක්...කී.... කම...ක් නෑ නන්..ද....." අනතුරුල ආයාචනාත්මක 
බැල්මක් සුක්මි නලත නශල ඇය නැලත විමසීය. 

"ඔනශොම අශනනකොට ඉතින් එඳා කියන්න පුළුලන්ද.....?" රනින්ඳූ ශා නයනශන් නදව 
දයාබර බැල්මක් නශල සුක්මි ඳැලසීය.  
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රජනේ ඳාවක ගුරුලරියක් ව සුක්මි, රනින්ඳුනේ මලනේ ලැඩිමශල් නවොයුරියනේ 
දියණියයි. රනින්ඳුනේ මලනේ ශදිසි අභාලයත් වමඟ මේ ඳාේලනේ නෑදෑයන් වමඟ ව 
ඇසුනරන් රනින්ඳු ක්රමනයන් දුරව ්වලද සුක්මි ශා රනින්ඳූ අතර වනේ කුො ක සිට 

ම ඳැලත එන දැඩි නවොනශොයුරු නඳමකි. රනින්ඳුනේ මේ ඳාේලය ශා පිය ඳාේලය 
අතර ව ඇති නැති ඳරතරය නශේතුනලන් සුක්මි ඳලා වික්රමභාහු නිලවට ඳැමිණිනේ 
කාතුරකිනි. එනශත් වමාජනේ ව දෂිත අදශව ්ලලින් පීඩිත නනොව ආදරණීය, සියුමැලි 
හිතක් ඇති රනින්ඳූ නකනේ සුක්මිනේ සිනත් ව බැදීම දුරව්ල සිටියද ලැඩි වලා මිව අඩු 
වනේ නැත. 

නයනශන් ලැන්නනකු රනින්ඳූ අවෂ රැදීම සුක්මිනේ සිතට වශනයකි. රනින්ඳුනේ කීමට 
වික්රමභාහු නිලනවේ මාව කීඳයක් රැඳී සිටි බැවින්, පිටතට නනොනඳනුනද ඔවුන්නේ නිලව 
තුෂ ව ෙැටුම් පිළිබ මනා අලනබෝධයක් සුක්මිට විය. එම වෑම ෙැටුමකදී ම මානසික 

ලදහිංවා ලට ක් ලන්නන් රනින්ඳුය. එනශත්  ඒ ශැම අලව්තාලකට ම උනප්ක්ානලන් මුහුණ 

දුන් ඇය, එකලර දිවි ශානි කර ෙැනීමට තරම් ඉච්චාභංෙත්ලයකට ඳත් වීම සුක්මිනේ සිත තුෂ 

ඇති කනල් බියකි. 

රනින්ඳූ අවලින් ලාඩි ව නයනශන් ඇයට නින්ද යන නතක් හිව අතෙෑනේය. රනින්ඳුනේ 
නින්ට බාදා නනොලනු පිණිව කාමරනේ ව විදුලි බල්බනේ එළිය මදක් අඩු කෂ සුක්මි, 

නරෝශල් කාමරනේ නකොනක ව නවෝඳාල මත ලැතිරී කාමරය තුෂ ව මද ආනෝකය 
ආදාරනයන් මද නලාලක් නලකතා නඳොතක් කිනයේලා ය. මද ආනෝකනයන් නඳොත 
කියවීම නිවා මද නේාලකට ඳසු ඇනේ දෑව ්ලට දැනුනන් නලනශවකි. 

"මල්ලී... මල්ලිට නිදි මත උනාම මට ඇශැරලන්න නශොද....." සුක්මි නවනමන් 
ඳැලසුනේ රනින්ඳුනේ නින්දට බාධා නනොලන නවය. නයනශන් මද සිනාලක් ඳා හිව 
ලැනීය. 

දෑව ් පියානෙන සිටියද රනින්ඳූ නලතද නින් ඟා නනොවුනි. ඔහු අවෂ රැනන එක් 
තත්ඳරයක් පිළිබ ඳලා ඇනේ සිත තු වනේ නෝබකමකි. හිවනකව් අතරින් දැනනන 
ඔහුනේ අතැඟිලි ල උණුසුම විඳිමින් ඇය සිටිනේ ඔහු වමඟ තනි ව සිතුවිලි සිහින 
නොලක ය.  
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රනින්ඳුනේ පිය වී තිබ දෑව නිවා බාධාලකින් නතොරල, මද ආනෝකනේ දිදුන ඇනේ 
නවොඳුරු ලත නදව බා සිටි නයනශන්ට ද නිදිමතක් නනොවීය. නකටි කරන ද හිවනකව් 
නිවා ඇනේ ලනත් වනේ හුරුබුහුටි බලකි. එනශත් දිගු නකව් කඹ ඇයට එක් කෂ 
ාලිත්යට නයනශන් ප්රිය කනෂේ ය. 

ඇනේ කම්මුක් මත ව නකව් නරොදක් ඉලත් කෂ ඔහු, හුන් තැනින් මදක් එවවී විදුලි 
ආනෝකය ලැටී දිදුන ඇනේ නරෝව ඳැශැ කම්මුක්, ඇයට අලදි නනොලන නව මෘදුල 
සිඳෙත්නත් ය. 

නයනශන්නේ නදනතොනල් ව්ඳේට විෙත් ඇය ඔහුනේ උණුසුම තලත් නවොයමින් ඔහුනේ 
නෙ ලටා අත යලා ඔහුට තුරුළු විය. 

"නිදිමත නැද්ද.....?" ඇය නිදා සිටි ඇට බර වී ඇයල තලත් ඔහුනේ ෙතට වමීඳ 
කරෙත් නයනශන් ඇයට ඳමණක් ඇනවන නව නවනමන් විමසීය. 

"නෑ.... නමනශ..ම... ඉමු....." ඔහුනේ ලතට ඇනේ කම්මුක් තද ක ඇය නවමින් 
ඳැලසීය. ඔහුනේ නිකනට් ව නකොට රැවුල් ෙව් ඇනීම නිවා ඇනේ කම්මුට දැනුනන් සියුම් 
කිතියකි. 

"ම්......!" 

"නයනශන් අයි..යා..." මද නලාලක් නිශඬල සිටි ඇය ඳැලසීය. 

"ම්.....?" 

"අනන්.... නම්.. තර..ම්... ආද..නේ... කර..ා... චුට්ට..කට.. ලත්... මනෙන්...දුර..ට.. 
යන්නන..ඳා... නයනශන් අයි..යා... ඒක ශරි..ම.. අමා..රුයි.. මට.... ඔයා.. ෂඟ.. නැති 
උනා..ම.. නෙොෙ..ක් බය..යි... ශරි..ම.. ඳාළුයි... ඔයා... මනේ... ෂඟ..ම. ඉන්..න... නයනශන් 
අයි..යා... නලන... කානෙන්..ලත්... එනශ..ම.. දැනනන්..නන නෑ.... ඔයා ෂඟ ඉන්න..නකොට.. 
කිසි..ම නදය..ක්.... ෙැන බය..ක්... නෑ..... ඔයා... නොකු... ෙශ..ක්... ලනේ... ඒ... ෙශ.. 
යට.. ශැනද..න.. පුං..චි ලැ..ක්.. ලනේ... ඔයා ලනට්.. එති..ා.. ඉන්න නදන්..න... මට....  
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මට තනි..යම... ජීලත්.. නලන්..න.. බෑ... සුදු අයි.. යා ... මනේ..ම... කිය..ා... නකනනක්.. 
නැතුල.. ජී..ලත් නලන්න.. අමා..රුයි.. ඔයා...ට... නත්නරන...ලද..." 

"නත්නරනලා....." ඇනේ නනතු අෙ සිඳෙත් නයනශන් මෘදුල ඳැලසීය. 

"මට... නනත... කිේ..ලා.. ඔයා.. මාල... හී..නනන්... දැක්කා... කිය...ා.... ඇත්තද.....?" 

"නමොන හීනනද....?" 

"දැක්නක් නෑ.....?" මුහුණ අඳුරු කරෙත් රනින්ඳූ විමසීය. 

"ශැම හීනනම ඔයා ඉන්නලනන......" නැලත සිනාසුණු ඇය නයනශන්නේ නිකට නවනමන් 
වැපුලාය. 

"මනෙත් එනශ..මයි... මං.. නෙොො..ක්... බනේ... හිටි..නේ... ඒ.. හීන.. ඇත්..ත.. නලන.. 
එක..ක්.. නෑ... කිය..ා... මුලින්..ම... ඔයා..ල... දැක..පු... දල..නවේ.. ඉ..ම... ඔයා.. 
ෙැන... නෙොෙ..ක් හී..න දැක්කා... එදා.. නමොනා.. උනා..ද.. මන්..දා... ඇයි.. එදා.. ඒ.. 
ලනේ.. මනේ.. දිශා.. බන්... හිටි..නේ... ඒ.. නලා..නේ.. ඔයා.. මට.. නදන්න... 
පුළුල..න්.. ශැම.. බා..නඳොනරොත්..තුලක්..ම.. දුන්නා..නන්... ඒත්... ඇයි.. ඊ..ට... ඳව.්.නවේ.. 
නනොබ..ම.. හිටි..නේ.. සුදු අයි..යා..." ඇය විමසුනේ දෑව ්ල කඳුළු පුරලෙනිමිනි. 

"ආදනේ කියා ඔයාට දුකක් නදන්න ඕන උනන් නෑ බබා...." සුසුමක් නශල නයනශන් 
ඳැලසීය. 

"ඔයා.. ෂඟ.. නමනශ..ම.. ඉන්න..නකොට... නමොන..ම.. දුක..ක්.. ලත්.. නෑ... නමොන..ම.. 
නදය..ක්.. නිවා.. ලත්.. ඔයා..ල.. නැති.. කර..ෙන්න... මට බෑ... අනන්... සුක්..මි 
අක්කි..ටත්.. ඔයා.. හිත..ට.. අල්.....ා... නැත්න..ම්.. නමනශ..ම.. ඉන්න.. නදන්..නෑනන්... 
ආ... මං.. එයා.. ෙැන.. ඔයා..ට.. කි..ේ..නේ.. නෑනන්..." 

ඔහු වමඟ නබදා ශදා ෙැනිමට නකතරම් ශැඟුම් ඇනේ සිත තුෂ නෙොෙෙැසී ඇත්ද... 
ඔහුනේ දයාබර උණුසුමට තුරුළු ව ඇය විනටක සිනානවමින්, විනටක නදනනනත් කඳුළු 
පුරලා ෙනිමින්, විනටක ඔහුල සිඳ ෙනිමින් නනොනලත්ලා නදොෙමළු විය. 
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නමලන් ආදරණීය බලක්, වමීඳ බලක් ඇය මින් නඳර වි ඇත්නත් ඇනේ මලනේ 
උණුසුමින් ඳමණි. ඇනේ මල ලත් නමතරම් වාලධානල ඇයට ඇහුම්කන් දී නැත. 

පිරිමි ෙතක උණුසුමක්, නමතරම් තද නෝබකමක්, බැඳීමක් ඇනේ සිත තුෂ උඳදලනු  
ඇතැයි ඇය කිසි දිනනක නනොසිතුලා ය. ඇනේ පියානෙන් ඳලා නමලන් බැඳීමක් ඇයට 
දැනී නැත. දැන් ඔහුනෙන් නලන්වීමක් පිළිබ ඇයට සිතීමටලත් නනොශැකි ය. කුො 
දරුලකු නවේ ඔහු වමඟ සුරතල් නලමින්, ඇනේ නෙනහි ලදින ඔහුනේ සුසුම් ලලින් ඳලා 
දැනනන ආදරය විඳිමින්, නලනශව ලන තුරු කතා ක ඇයට, ඔහුනේ තුරුනෂේ ම නින් 
ගියා ය. 

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

උදෑවන නත් ඳානය කරමින්, නවෝඳාල මතට වී රඳලාහිනිය නරඹමින් සිටි නක්ර, 

අරත්තනපිටිය මශතා මශ ශඬින් කරනෙන ගිය දුරකතන වංලාදය ඉලවා සිටිනේ 
අඳශසුනලනි. නක්රට ලො ඳව ්අවුරුද්දක් ඳමණ ලැඩිමශළු ව අරත්තනපිටිය මශතානේ 
තරුණ, රමත් නඳම්ලතිය, ඳැමිණ අරත්තනපිටිය මශතා ලාඩි වී සිටි පුටු ඇන් මතින් 
ලාඩි වී ඔහුනේ කර ලටා අතක් දැමුලාය. 

"බබා.... මං අද වැනෝන් එකට යන්න කියා... තල.... ඟදි නොපින් කරන්නත් බැරි 
උනානන්... නවෝ...." දුරකතන වංලාදය නිම ලන නතක් සිටි ඇය ඇදඳැද නතොනදොල් 
බසින් ඳැලසීය. 

"ඔෆිව් රම් එනක් නට්බල් එක උෙ නචක් එකක් ඇති...." නක්ර සිටි බැවින් ඇය නලත 
ලැඩි අලදානයක් නයොමු නනොකෂ අරත්තනපිටිය මශතා ඳැලසීය. 

"තෑන්ක් යූ....." අරත්තනපිටිය මශතානේ කම්මුක් සිඳෙත් ඇය හුන් තැනින් නැගිට, 

ඔහුනේ කාේයා කාමරය නදවට ැසි ෙමනින් පිය මැන්නාය. 

"නක්ර....... උඹ නමොකක්ද අර අමන්දිත් එක්ක කියා තිනයන්නන්....... " ඇය 
නනොනඳනී යන නතක් ඇය නදව බාසිටි අරත්තනපිටිය මශතා අනතුරුල නක්ර නදව 
බා රළු ශඬින් විමසීය. "උඹට ඕන විදියට නටන්න උඹා හිතුලද මං මැරිා 
කියා......" 
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"ඇයි... නමොකක්ද ප්ර්නන්...." නක්ර විමසුනේ රඳලාහිනිය නලතම අලධානය නයොමු 
කරමිනි. 

"ප්ර්නන්......! ප්ර්නන් තමයි උඹා ලනේ මී ශරක් නදන්නනක් මට ජාතක උන 
එක...... උඹ කිේනේ නැද්ද අමන්දිට උඹට වික්රමනේ දුල කවාද බඳින අදශව අතෑරියා 
කියා.... ඒකිල කවාද බදින්නන් නැතුල උඹ හිතානෙන ඉන්නන් මශරැජිණ කවාද 
බදින්නද නෙොනනෝ.... උනේ නමොනල් පුව ්කාද....." 

අල්ය නද්ටත් අනල්ය නද්ටත් කෑෙවන අරත්තනපිටිය මශතානේ ෙතිව්ලභාලය දත් 
නක්ර ඔහුනේ කෑෙැහිල් එතරම් කනකට නනොෙත්නත් ය. 

"ඒ ලනේ සීනී කැටයක් මට මැරි කරන්න බෑ....." ඔහු නනොවැෂකිලිමත්ල ඳැලසීය. 

"යනකෝ ඒක සීනි කැටයක් නනනමයි... සීනි කන්දක්.... නතෝ ලනේ බරුනලකුට මුළු ජීවිත 
කානම කෑලත් ඉලර කරෙන්න බෑ...." 

"නකොයි රනට්ද අප්ඳච්චි බරුනලෝ සීනි කන්නන්....." නක්ර විමසුනේ අරත්තනපිටිය මශතා 
තලත් තරශෙව්ලමිනි. 

"කණ්නාඩිය ඉව්වරශට ගිහින් බඳන් සීනී කන බරුලා කවුද කියා...." 

"අප්ඳච්චිත් යං... නැත්නම් නප්න එකක් නෑනන්...." මුලගින් සිනාසුණු නක්ර ඳැලසීය. 

"මං බරුනලක් තමයි... නැත්නං උඹ නදන්නට කන්න තණනකොයි, නබොන්න 
පුන්නක්කුයි අදියිද නමච්චරකල්...." 

"පිව්සුද අප්ඳච්චි ඔයතරම් කෑ ෙශන්න... නෙදර අනනක් මිනිව්ස නිදාෙන්නන් නැද්ද.....?"  

නමනතක් නලා නිදා සිටි නප් අරත්තනපිටිය මශතානේ ශඬ නිවා අලදිල ඉශෂ 
මානේ වු කාමරනයන් පිටතට ඳැමින, අත්ලැටට බර දී ඳශට එබී ඔවුන් නදව බා 
විමසීය. 

"උඹ හිතුලද යනකෝ නම් රෑ කියා..... උඹ නිාචරයා ලනේ රෑට අලදිනයන් ඉා 
දලල්ට නිදාෙත්තා කියා අපි ඳලිද..... ගිය තත්තුකුඩියක ඉන්නැතුල උඹත් ආලනන් 
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නමතන මට ලද නදන්න... ඳයං යන්න නමතනින් මනේ දෑශට නනොනඳනී..." සිත තුෂ ව 
තරශා නප් නලත පිටකරමින් අරත්තනපිටිය මශතා කෑ ෙැසීය. නැලත කාමරයට ලැදුනු 
නප් ශඬ නැනෙන නවේ නදොර ලවා දැමුනේය. 

"උඹ දන්නලද නක්ර වික්රමනේ ඡන්ද ලැෙ ලට දැනටම, ඒ කියන්නන් ඡන්නද් 
ඳටන්ෙන්නත් කලින් මට කීයක් වියදං ද කියා.... උඹ හිතුලද මනේ නමොනෂේ 
වන්නිඳාතයක් ශැදිා කියා අතින් කාා ශරක් බන්න....එනශන් එනකක්ට 
උෙන්නන්න ගිහින් මනේ වල්ලි කාබාසිනියා උනා.... දැන් උඹ ශදන්නනත් ඒකම 
කරන්නද......" අරත්තනපිටිය මශතා මදක් ශඬ අඩු කර නක්රනෙන් විමසීය. 

"මට සුදල මැරි කරන්න බෑ......" නක්ර ව්ථිර ශඬින් ඳැලසීය. 

"මං කියන්නෑ උඹට ඒකිලම බදානෙන ඉන්න කියා.... ඕන්නං ඳව්නවේ දික්කවාද 
කරඳන්....." 

"අප්ඳච්චි අම්මට කර නද් කරන්න ද කියන්නන්...." අරත්තනපිටිය මශතා නදව ඍජු 
බැල්මක් නශල නක්ර නකෝඳය මුසු ශඬින් විමසිය. 

"ඕකනන් ඉතින්... නංගි කිේලා ශරි... ඒ ෙෑනි නම් ටිකට ඔක්නකොම විව ටික උනේ 
ඔළුලට ශා... අඳරානද් උඹ යන්නද ඇහුලම මං ශා කිේනේ...." මදක් තිෙැව්සුණු 
අරත්තනපිටිය මශතා ඳැලසීය. 

"කවුරුලත් විව ශන්න මං බනබක්ද අප්ඳච්චී...." 

"උඹයි අම්මනේ කඳටිකම් ඉව්වරශා උඹ බනබකුටත් අන්තයි පුතා...." මදක් කල්ඳනා 
ක අරත්තනපිටිය මශතා ඳැලසීය. 

"නමොනා උනත් මං සුදල බදින්නෑ.... අප්ඳච්චිට ඔය තරම් එයාල නල්ලි කරෙන්න ඕනන් 
නම් තල පුනතක් ඉන්නලනන්.... එයාල ඳාවිච්චි කරන්න.... මනේ ජීවිනත් මට ඕන විදියට 
නැතුල, එක එකාට ඕන විදියට මට ජීලත් නලන්න බෑ....." නක්ර නනොවැෂකිලිමත් නව 
ඳැලසීය. 
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"කවුද යනකෝ එක එකා.... දැන් උනේ අප්ඳච්චි උඹට එක එකා නලාද.. උඹා 
නදන්නත් අරකි එක්කම ඳන්නා නනොදාපු එක තමයි ලැරැද්ද.... උඹට නශොක් 
කරන්න ශැදුලම උඹා එනලද නෙෝනි නැතුල මනේ කනේ යන්න....." නැලත නකෝඳයට 
ඳත් අරත්තනපිටිය මශතා උව් ශඬින් ඳැලසීය. 

"මං සුදල මැරි කරන්නන් නෑ... එච්චරයි....." 

"නම් නක්ර... මං උඹට නශොඳින් කියන්නන්... උඹ වික්රමනේ ද බදින්න ම ඕනන්... 
මනේ නේ ඇතුනල් ඉදන් උඹට ඕන ඕන විදියට නටන්න මං ඉෙ නදන්නෑ... අන්න ඒක 
මතක තියානෙන උඹ නම් නෙදර ඉන්නලනම් ඉඳන්, නැතනං....." 

"ඇයි නැත්නම් නමොකද...." නක්ර නකෝඳනයන් විමසීය. 

"අන්න නදොර ඇරා තිනයන්නන්.... බැශැඳං එළියට... නතොපි ලනේ බරුනලක් මට ඕනන් 
නෑ... උනේ තීරනණ් නලනව ්කරනකං උනේ බල්ටලත් නම් නෙදර තශනම්......" නක්ර 
නමන්ම නකෝඳනයන් සිටි අරත්තනපිටිය මශතා ඳැලසීය. 

මද නලාලක් අරත්තනපිටිය මශතානේ දෑව නදව ඍජුල බා සිටි නක්ර හුන් තැනින් 
නැගිට ඉශෂ මශට නගින ඳඩිනඳෂ නදවට නේෙනයන් පියමැන්නන් ය. 

"සුමනදාව.................. සුමනදාව..........." තරප්පු නඳනල් ඳමු ඳඩිය නැෙ නතර ව 
නක්ර නිලනවේ පිරිමි නමනශකරුට කතා කනල්ය. 

"ඇයි නොකු නේබි....." කුව්සිය නදව සිට දුල ආ නක්ෙෑරී ෙැසුණු අඟ ඳවගින් යුත් 
සුමනදාව යටශත් ඳශත්ල නක්ර අවට විත් විමසීය. 

"ශැට වැරයක් කතා කරන්න ඕනනද......" අරත්තනපිටිය මශතා වමඟ ව නකෝඳනයන් 
නකොටවක් ඔහු මතින් පිට කරමින් නක්ර කෑ ෙැසුනේ ය. "මැනනෝර ල දාඳන් මනේ 
ලාශනන් ට..... නේට්ටුලත් ඇරඳන්......" මැනනෝරා, නක්ර සුරතයට ඇති ක 
නෙොබ’මාන් ලේෙයට අයත් බැල්කි. අරත්තනපිටිය මශතා නක්ර නදව නනත් නශලුනේ 
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පුදුමනයනි. අඩියට නදකට තරප්පු නඳනල් ඉශට නැෙෙත් නක්ර කාමරයට ලැදි 
නනොනඳනී යන නතක්ම අරත්තනපිටිය මශතා ඔහු නදව බා සිටිනේ ය. 

නැලත නක්ර කාමරනයන් පිටතට ඳැමිනිනේ ඇ ඳැනෙන, නේජ් බෑෙයක් ද 
රැනෙනය. ඳශෂට ඳැමිණ අරත්තනපිටිය මශතා නදව ලරක් බා අත ව අේකන්නාඩිය 
ඳැෙත් ඔහු, නිලසින් පිටතට ගිනේ ය. 

අරත්තනපිටිය මශතා වායට ඳැමිණි ඔහුනේ නඳම්ලතියනේ මවිතයට ඳත් මුහුණ නදව 
තු්ණිම්බතල බා සිටිනේ කුමක් කයුතුදැයි සිතාෙත නනොශැකිල ය. නක්ර නලතින් 
නමලන් ශැසිරීමක් ඔහු කිසිවිනටකත් බානඳොනරොත්තු නනොවීය. නක්රනේ ඩිනඳන්ෙේ 
රථය පිටල යන ශඬ අවා සිටි යුලතිය සිදු වනේ කුමක්දැයි යන්න නත්රුම්ෙත් නනොශැකි 
බල ශැඟවීමට නදවුර ශකුා, කට ඇද කාය. 

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

රනින්ඳූ උදෑවන අලදි වනේ ශැර තිබ ජනන්ය ශරශා ඇනේ ලත මත ඳතිත ව ෂහිරු 
රැව ් කදම්බය නිවා ය. ඇනේ අතක් අල්ානෙන ඇ මත හිව තබානෙන නිදා සිටි 
නයනශන් නදව ඇය නිශඬල මද නලාලක් බා සිටිනේ ආදරය උතුරා යන දෑසිනි. 

නරෝශල් කාමරනේ නකොනක ව නානකාමරනයන් පිටතට ඳැමිණි සුක්මි රනින්ඳුනේ 
දිදුන දෑව නදව බා සිනාසුනාය.  

"ඇයි....?" ඇය නදව බැල රනින්ඳූ ඇහි බැම ඉශට ඔවලා ශඬ පිට නනොකර, නතොල් 
නවවීනමන් ඳමණක් විමසීය. 

"මං ඳශට විතර අලදි නලනනකොටත් අලදිනයන්....." රනින්ඳූ අවෂ ඳැමිණි සුක්මි නවමින් 
ඳැලසීය. රනින්ඳූ ඇය නදව බැලුනේ විමතියට ඳත් දෑනවනි. " මං කිේලා නිදාෙන්න 
කියා.... ඳේ... මට අලදි උනන් නෑනන්....... ඔය උනද් ම අඬනලද මැට්ටිනේ...." 
රනින්ඳුනේ නබො උන දෑව දුටු සුක්මි විමසීය. "ඔයා නම් මශ ම මශ ටැප් එකක්.... 
නම් නකොල්ා ගිලිා මැනරයි ඔයත් එක්ක ඉා...." රනින්ඳුනේ කම්මුක් නනොරිනදන 
නව නකනිත්ත සුක්මි ඳැලසිය.  
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සුක්මි වමඟ සිනාසුන රනින්ඳූ ඇනේ අනත් නලලී තිබ නයනශන්නේ අත නෙන ඇනේ 
බ මතින් තබානෙන, ඔහුනේ මැණික් කටුල අවෂ ෙැට ෙවා තිබ කුො රතු ඳැශැ නක් 
යලා අංකාර කර තිබ කළු ඳැශැති නනහි ෙැටය නවනමන් ලිහිනේ ය. ඇනේ එක් 
අතකට තලමත් නවේයින් නය වම්බන්ධ කර තිබ බැවින්, ඇයට භාවිත කෂ ශැකි 
වනේ එක් අතක් ඳමණි. 

"නමොනාටද.....?" මද නලාලක් රනින්ඳූ සිදු කරන කාේය නදව බා සිටි සුක්මි විමසීය. 

"තියා..ෙන්න....." 

"ප්නේම පුරානණ් මට කියන්න ඕනන් ශරිද....." 

"ම්.... ඳව.්.නවේ... නකොනශො..මත් මං.. ඔයා..ට ඉක්..මනට යන්න නදන්..නන් නෑනන්...." 

"නිලාඩු දාන්නද කියන්නන්...." 

"ඔේ.... ඒක නනනම්... ව.්..වනයි නන්ද......?" න ලිශා අලවන් ව ඳසු සුක්මි නදව 
බැල රනින්ඳූ විමසීය. 

"නමොකක්ද....?" 

"නමොකක්..ද නනනම්... නයනශ..න් අයි..යා..." 

"ආ.... ඔයානේ ඳණද... මං හිතුනේ ටැට එක කියා....." අත බැ තිබ න ලිහ ඳසු 
ඳැශැදිලිල නඳනුන, අත මත ව නුලක් එතුනු නැංගූරමක ඳච්ච වෂකුණ නදව නනතු 
රැව සුක්මි සිනාසී විමසීය. 

"ඒක..ත් ව්ව...නයි නන්..ද... නමත..නත් එකක් තිනය...නලළු..." ඇනේ උදරනේ තරමක් 
ඳශෂට ලන්න, ඳැත්තකට අත තැබ ඇය ඳැලසීය. "ව්නකෝ..පියන්... නකනන..ක්..." 

"ආ.... නකොනශොමද දන්නන් ආ..." දෑව ්කුොකර හිනැහුණ සුක්මි විමසීය. 
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"නනත කිේනේ..... නමෝඩි......" සුක්මිට ඇද කෂ රනිඳු ඳැලසීය. " නම්ක මනේ අනත් 
බඳින්න අක්කි....." අනතුරුල අත ව කළු ඳැශැ න සුක්මි නලත ඳෑ රනින්ඳූ ඳැලසීය. 
එය රැෙත් සුක්මි, එය රනින්ඳුනේ අනතහි ෙැට ෙැසුලා ය. 

රැයක් පුරා නිදිලේජිතල සිටි බැවින් නයනශන් සිටිනේ ෙැඹුරු නින්නද් ය. නයනශන්නේ 
හිව මත මෘදුල අත තැබ රනින්ඳූ නවනමන් ඔහුනේ හිව පිරිමැද්දා ය. ඔහු නමනව ඇය 
අවෂ සිටීම ඇයට තලමත් සිහිනයක් නමනි. සිතුවිලි අතර වැරිවරමින් සිටි බැවින් 
ලැරදීමකින් ඇනේ අතැගිල්ක නියනඳොත්තක් නයනශන්නේ ඇව් නකොනක ලැදිනි. ඇති ව 
කුො සීරීනමන් දැනුනු සියුම් නේදනාල නිවා, පියා සිටි දෑව ශැකිල නයනශන් නවනමන් 
දෑව විලර කනල් ය. නිදිලැරීම නිවා ඔහුනේ දෑව මදක් රතුල තිබිනි. රනින්ඳූ ඔහු නදව 
බා සිටිනේ වමාල අයදින දෑසිනි. 

"අනන්... අලදි... උනාද..." ඇය ඳසුතැනලන ශඬින් විමසීය. මද සිනාලක් ඳෑ ඔහු, ඇ මත 
හිව තබානෙන ම මද නලාලක් ඇය නදව බා සිටිනේ ය. 

"රිදු..නද..." ඇයට පිළිතුරු නනොදුන් ඔහු, ඔහුනේ හිව මත ව ඇනේ අත නෙන සිඳෙත්නත් 
ය. 

"නිදි..මත..ද...? හිව එවව නයනශන් හිව මදක් නදඳවට ලනා නැත යැයි ඳැලසීය. 

"මං.. නම්ක... ෙත්..තා... නශො..ද...." අත බැ තිබ න ඔහුට නඳන්ව රනින්ඳූ ඳැලසීය. 

"ම්......" 

"අද.. ක'ම්බු.. යන..ලද..." 

"ඇයි...." 

"නිලා..ඩු.. ඉලර...නන්..." 

"ඔයාට වනීඳ උනාම යන්නම්...." 

"එඳා... අද... යන්න..." 
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"බෑ...." 

"ඇයි.. ඒ... සුක්..මි.. අක්..කි.... ඉන්න..ලනන්... මාල.. බා..ෙන්න...." ඇයට පිළිතුරු 
නනොදුන් ඔහු ඇය නදව බා සිටිනේ ය. " මං.... දන්න..ලා......... එක.. දල..වක්.. 
නනොගි..යත්.. ලැ..ෙ... නෙොෙ... ෙැනශන..ලා... නන්ද.... වීක්..එන්ේ... එන්න... එත..නකොට.. 
මට.. නශොද.. නලා.. තිනය..යි.... යන..ලා... නන්..ද..." 

"නෑ...." ඔහු වන්සුන් ශඬින් ඳැලසීය. 

"ප්ලී..ව්..." මුහුණ අඳුරු කරනෙන, ඔහු නලත ආයාචනාත්මක බැල්මක් නශල ඇය 
ඳැලසීය. "මං.. කියන... කිසි...ම... නදය..ක්... අශන්..නැත්ද...." 

"ඔයාට නශො උනාම යන්නම්......." 

"ඔයානේ... අම්මයි... තාත්..තයි... මාත්.. එක්..ක... තර..ශා... ෙනියි..." 

"එනශම නෑ....." 

"ප්ලී..ව්... අනන්.... කිය..න.. නද්.. අශන්..නනකෝ.... ඔයා.. මාල.. මශන්...සි... 
කරනල..නන්...." දුරව්ල සිටීම ඔහුටත් ලො දරාෙත නනොශැකි ලන්නන් ඇයට බල, ඇය 
දනී. එනශත් ආදරය යනු ආත්මාේථය නනොනේ. අනනකා නලනුනලන් කැඳවීම ඳමණි. 

"ම්... අද රෑට යන්නම්....." නකතරම් නද් ඳැලසුලත් ඇනේ අදශව නලනව ්නනොව බැවින්, 

තලදුරටත් ඇයල නලනශසීමටත්, ඇනේ සිත රිදවීමටත් අකමැති ව නයනශන් අලවානනේ 
ඳැලසීය. 

නයනශන් ලැනි ආෙම්බරකාරනයකු ඇනේ ලදන් ලට අලනත වීම නිවා ඇනේ සිත තුෂ 
ඇති වනේ අහිංවක ආෙම්බරයකි. ඇනේ සිනශනලන් ඔඳ ලැටුනු මුහුණ නදව නයනශන් 
තියුණු බැල්මක් නශල නශයින්, යටි නතො වඳාෙත් ඇය සිනශල සිරකර ෙත්තා ය. 

"ඇයි....." මද නලාලකට ඳසු මුලගින් සිනාසුණු නයනශන් විමසිය. කිසිලක් නැතැයි 
ඳැලසීමට, සිනශල තද කරෙත් මුවින් යුතුල ඇය හිව නදඳවට ලැනුලාය. 
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"දන්නැද්ද...." නයනශන් විමසීය. 

"නමොනා..ද..." 

"නකල්න්ට රැලටිා රජකම අතෑරිය අයත් ඉන්නලා කියා....." 

"මනේ... නයනශ..න් කුමා..රයත් එනශ..ම කරනල..ද....?" 

"මං නයනශන් කුමාර නනනම්...." 

"එනශ..නම්...." 

"වි්මිත......." 

"නයනශ..න්... වි්මි...ත.." 

"ම්...... ඔය කුමාරිකාලට තමා කලදශරි රජ වැඳ අතෑරා එන්න නලන්නන්.... 
කැමතිද......" 

"දැන්.. එන්න..ම්..?" ඇය නයනශන්නේ දෑව නදව ඍජුල බා විමසීය. 

"දැන් නනනම්..... ඒත් ඉක්මනට ම....." ඇනේ දෑව ්තුෂට එබුණු නයනශන් ඳැලසීය. 

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


