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ය නලත නයොමුල ඇති කුතුශය මුසු දවහ මඟ ශෆරීමට බිමට නයොමු කරගත් 
ලතින් යුතුල අමතර පන්තිනේ නෙවහ නේළි කීපයක් පසු කර ගිය රනින්ඳූ 
නෙතුමි අවළින් අසුන්ගත්තළ ය. 

"මං හිතුනේ අදත් ක්ළවහ එෙ එකක් ෙ කියළ....." රනින්ඳූ නදව බළ ආදරණීය 
සිෙළලක් ප නෙතුමි පෆලසීය. 

"ෙළලෙම් නශොඳයි ලනේ..." රනින්ඳූ මද සිෙළලක් පළ පෆලසීය. 

"ඒ නමොකද ඒ... පිවහසු ශෆදිද... ශෆනමෝම බන්නන් වහවෙ නිවළ.. නලෙ නදයක් නිවළ 
නෙනම්... ඉවහවරත් එනශම තමළ..." රනින්ඳුනේ සිත ලටශළගත් නෙතුමි පෆලසීය. 

"නයනශන් අයියනේ නසෝන් එක ලෆෙ කරන්නන් ෙ නෙත... ඇයි ඒ... එයළ මළත් එක්ක 
තරශළ නලළද... අර නසොනටෝවහ... මං දන්නන් ෙ ඒ ගෆෙ නමොෙලත් ම... නේ අයියළ 
මනේ ඉෙ ලනේ අත දළනගෙ හිටිනේ ෙ නමොෙම නලළලකලත්..." රනින්න්ඳූ පෆලසුනේ 
නබොඳව නදනෙතිනි. 

"අනන් රන්ඳූ... අෙන්ෙ එපළ.... ේලීවහ.... අයියළ ඒලළ ගණන් ගන්නන් ෙ...." 

"ඒත් ඇයි එනශෙම් නසෝන් එක ලෆෙ කරන්ෙෆත්නත්..." 

"බෆටරි නෙඩ් ඇති... නපොඩ්ෙක් ඉන්ෙ... රසුන් අයියට අරන් බමු...." මදක් කල්පෙළ 
කර නෙතුමි පෆලසීය. 

"ම්... මනේ නසෝන් එනකන් ගන්ෙ....." නෙතුමි අතට ඇනේ ජංගම දුරකතෙය බළ දුන් 
රනින්ඳූ පෆලසීය. 

"රසුන් අයියද...." රසුන්නේ ජංගම දුරකතෙයට ඇමතුමක් බළගත් නෙතුමි විමසීය. 

"ආ කවුද... නෙතුමි පෆටියද..." 

"ඔේ.. ඔේ... අනේ අයියළ ඉන්ෙලද...?" 

"ඉන්ෙලළ... නපොඩ්ෙක් ඉන්ෙ...." 
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"ඇයි...." මද නලළලකට පසු දුරකතෙය තුළින් ගළ ආනේ නයනශන්නේ කටශඬයි. ඔහුට 
පිළිතුරු නෙොදුන් නෙතුමි රනින්ඳුට දුරකතෙය බළ දුන්ෙළ ය. 

"නයනශන් අයියළ...." ඔහුනගන් පිළිතුරක් බළනපොනරොත්තුල ඇය මද නලළලක් නිශඬල 
සිටියද ඔහු කිසිලක් නෙොපෆලසීය. "ඇයි නසෝන් එක ඕසහ...." එබෆවින් ඇය ෙෆලත විමසීය. 

"ඒක කෆඩිළ..." 

"නබොරු නන්ද....?" 

"ඇත්ත..." 

"ශලව ඔයළ එෙලද... නශට සුක්මි අක්කි යෙලළ... නකොනශොම ශරි අද එන්ෙ...." 

"ම්... එන්ෙම්...." 

"හිත ශෆනදන්ෙ එක ලචෙයක් ලත් කියන්ෙ බෆරිද..." මද නලළලක් නිශඬල සිටි ඇය 
විමසීය. 

"මට ඔයළ ෙෆතුල ඉන්ෙ බ බබළ.... මළල නම් ලනේ අතරමං කරන්නෙපළ...." 
නයනශන්නේ වහලරය ඔහුනේ සිත තුෂ සිරව ශෆඟීම් රැවක එකතුලකි. නපර නකදිෙකලත් 
ඇය ඔහු නලතින් නෙොදුටු අවරණ බලක් එම වහලරනේ ගෆබ්ල තිබිණි. එය ඇනේ ශදලතට 
දෆනුනන් පිහිතුෙකින් කෂ කෆපුම් පළරක් නමනි. ඇය තදින් යටි නතො වපළගත්නත් 
නදනෙත ෙෆලත නබොඳවී යෙළතරය. 

"ශලව එන්ෙම්.. තියන්ෙම්...." ඇය කතළ නෙොකෂ නශයින් නයනශන් අලවළෙනේ දී 
පෆලසීය. ඇය පිළිතුරු නදෙනතක් නෙොරැඳුනු ඔහු ඇමතුම විවන්ධි කනල් ය. 

"කඳුළු පිහිදගන්ෙ රන්ඳූ... ෙදෂි එෙලළ...." නෙවහකය මත හිව තබළනගෙ දවහ ලට 
නිදශනවේ කඳුළු වෆළීමට ඉෙ දී සිටි රනින්ඳූනේ කෙ අවෂට ෂංල නෙතුමි නවමින් 
පෆලසීය. නදනෙනත් ව කඳුළු පිව දෆම රනින්ඳූ, ඔවුන් නලත පෆමිණි ෙදෂි නදව බළ 
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සිෙළසීනි. ඇනේ කඳුළු ලලින් වින්දෙයක් බෙ පුද්ගයන්ට ඇනේ කඳුළු නපන්වීමට 
ඇය අකමෆති විය. 

"නගොෙක් කළනකින් නන්ද රන්ඳූ.... නශොවහපිේල් හිටපු නිවළ නලන්ෙෆති... ටිකක් කෆත 
නලළ නන්ද...." 

"ඔයළනේ අක්කිනේ ඔෆිවහ එනකන් තිබුණ කළ නලොහ කම්ේ එකට ඔයත් ගියළද ෙද..." 
රනින්ඳූ කිසිලක් පෆලසීමට නපර නෙතුමී විමසීය. 

"ඔේ... ඇයි..?" ෙදෂි ඇද පෆද විමසුනේ නෙතුමි ඊෂඟට පලවන්නන් කුමක්දෆයි සිතමිනි. 

"ෙ.. ඒකට ගිහින් නලන්ෙෆති... ඔයත් කළු නලළ... කෆත ම කෆත නලළ...." නෙතුමි 
ඇඟට පතට නෙොදෆනෙෙ නව පෆලසුනේ, නලෙදටත් ලෙළ රුලෆතිල සිටිෙ රනින්ඳූට ෙදෂි 
පෆලස නද් ඇනේ සිත අමෙළපයට පත් කෂ බෆවිනි. නෙතුමි පෆලස නදයින් ෙදෂිනේ 
මුහුණ කළු පෆශෆ ගෆන්විනි. 

"අපි කෆත උෙළට නමොකද... නෙත ෙම් වහවෙ නලළ... නකොනශොමත් ඉතින් නමයළ නම් 
දලවහ ල ෆුල් ශෆපි එනක්නන් ඉන්නන්..." 

"මං කලදත් නකොනශොමත් ශෆපි එනක් තමළ ඉන්නන්.... ඔයළ ලනේ ඕෙලටත් ලෙළ 
පරළර්ථකළමී නලළ අනිත් අය ගෆෙ හිතළ මං හිත කරදර කරගන්නන් ෙනන්...." 
රනින්ඳූ නිශඬල නදනදෙළනේ වංලළදයට වලන් දුන්නන්, ෙදෂි ශළ නෙතුමි එකතු ව විට 
සිදුලෙ නමලෆනි ගෆටුම් ඇයට පුරුදු බෆවිනි. සිනත් තියෙ නද් මුහුණට ම පෆලසීම 
නෙතුමිනේ වහලභළලයයි. 

"ඒක නෙනම් රන්ඳූ..." නෙතුමි වමඟ කතළල දුර දිග නගෙයළමට අකමෆති ව ෙදෂි 
පෆලසීය. " මං හිතුනේ ඔයයි නක්ර එක්ක යළළු කියළ... අයිනයෝ මං ඔක්නකොම 
පටලළනගෙ ඉඳළ තිනයන්නන්... නකොනශද ඉතින් ඔයළළ අපිට ශරියට නදයක් කියෙ 
එකක්ද... එක පන්තිනේ එකට ඉඳත් ඔයළනේ විවහතර අපිට දෆෙගන්ෙ නලළ 
තිනයන්නන් මීඩියළ ලලින්නන්... නමොෙළ උෙත් නේ තමළ ඔයළට මෆච් නලන්නන්... 
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නදන්ෙටම තිනයන්නන් අහිංවක ලුක් එකක්... නක්ර ෙම් නකොනශොමත් ගෆනපන්නන් 
නෙතට ම තමළ... ෙපුරළ, ෙපුරිට නියනමට මෆච් නලෙලළ...." 

"නමොකක්ද...." රනින්ඳූ විමසුනේ කිසිලක් නත්රුම්ගත නෙොශෆකිලය. 

"නමොකක්ද ඔයළට නත්නරන්නන් ෙෆත්නත් රන්ඳූ...." නකෝපනයන් ඇය නදව බළ සිටිෙ 
නෙතුමි නදව බෆල ෙදෂි, අෙතුරුල රනින්ඳූ නදව බළ සිෙළසී විමසීය. 

"නෙත...." රනින්ඳූ නෙතුමි නදව නශළුනේ පෆටලිලි වශගත බෆල්මකි. 

"අයිම් නවොරි රන්ඳූ... මං ඔයළට කලිං කියන්ෙ හිටිනේ... කියන්ෙ තරම් නද්කුත් ෙ 
ඉතින්... ඒකයි නෙොකිේනේ..." 

"ආ.. ඒ කියන්නන් ඒක රශවක්ද... අනන් නවොරි නෙත... මං දෆෙන් හිටිනේ ෙනන් 
ඔයළළ නදන්ෙළ අතර රශවහ තිනයෙලළ කියළ..." 

"ඔයළ, ඔයළනේ ලෆෙක් බළනගෙ යෙලද නමතනින් කරුණළකරළ... තල ලද නදන්නන් 
ෙෆතුල...." නෙතුමි පළෙය කරගත් නකෝපනයන් යුතුල වන්සුන් ශඬින් පෆලසීය. 

"ශරි ශරි ඉතින්... තරශළ ගන්ෙ නදයක් ෙනන්.. ඒක නෙනම්, අයියල මතක් කරළ 
කියන්ෙ නශොනද්.... දෆන් ඉතින් අපි තුන් නදෙළම ෙෙනන්...." නකදිෙකලත් නයනශන් 
වමඟ ලචෙයක් ලත් කතළ කර නෙොමෆති ෙදෂි වෆම විටම ඔහු පිළිබඳ කතළ කනර් දිගු 
කක සිට ශදුෙෙ, කතළ බශ කරෙ පුද්ගයකු ගෆෙ පලවෙ නවට ය. එබෆවින් 
රනින්ඳූ එය එතරම් ගණෙකට නෙොගත්තළ ය. 

"නමොෙළ උෙත් ෙද එක නදයක් කියන්ෙ ඕනන්... ඔයළට ගෆනපෙ ෙම නකොල්නෝ 
ඔයළට දළළ තිනයන්නන්... දයළලතී... යන්ෙ නමතනින්..." නෙතුමි නදව රලළ බෆල ෙදෂි 
ගවහවළනගෙ ඉලත ශෆරී, ඇනේ අසුෙ නලත නගොවහ අසුන්ගත්තළ ය. 

"නමොකක්ද නෙත ඒ කතළල...." ෙදෂි ඉලත්ල ගිය පසු රනින්ඳූ විමසීය. 
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"ඔයළ අයියට කියන්නන් ෙ කියළ ේනරොමිවහ නලෙලද..... අයියට කියන්ෙ නද්කුත් ෙ 
ඉතින්.... ඒත් කියන්ෙ එපළ ශරිද... එයළනේ ඔළුනේ තිනයෙ ේරහෙ එයළට ලෆඩිත් 
එක්ක... ේනරොමිවහ නලන්ෙ..." 

"ම්... ේනරොමිවහ.. කියන්නන් ෙ..." 

"නක්ර අයියළ... එයළ මට කෆමතිලු...." 

"ඉතින්... ඔයළ එයළට කෆමතිද....?" මද නලළලක් නිශඬල කල්පෙළ කර රනින්ඳූ විමසීය. 
"කියන්ෙ නෙත...." නෙතුමි පිළිතුරක් නෙොදුන් බෆවින් රනින්ඳූ ෙෆලත විමසීය. 

"මන්දළ... මටත් ඒක හිතළගන්ෙ බෆරුල ඉන්නන්...." රනින්ඳූ ඇනේ ශදලතට වමීප ම 
මිතුරිය ව බෆවින් නෙතුමි ඇයට අලංක පිළිතුරක් බළදුන්ෙළය. "ඔයළ නමොෙළද හිතන්නන් 
රන්ඳූ නක්ර අයියළ ගෆෙ...." 

"ඔයළට නකොනශොමද එයළ ගෆෙ හිනතන්නන්... ඒක තමළ ලෆදගත්...." 

"මන්දළ රන්ඳූ... මං හිතුලළ ලනේ නෙනම්.. එයළ නලෙවහ..." 

"එයළ දෆන් ඉවහවරට ලෙළ ටිකක් නලෙවහ තමළ.... ඒත් මට එයළල ගෆරන්ේ කරන්ෙ බ 
නෙත.. නේ අයියළ පලළ දෆන් ෙම් ේරවහේ කරන්ෙ අමළරුයි.... නමොෙළ උෙත් ඔයළ 
නශොඳට හිතළ තීරණයක් ගන්ෙ... නකොනශොමත් ඔයළ මට ලෙළ ඉන්ටලිජන්... නක්ර 
අයියළ නකොනශොමත් මට කෆමති නලළ හිටිනේ ෙ කලදළලත්... එයළ අනිත් අය කියෙ 
නද්ලල් කරළ විතරයි.... එයළට තිබුනේ මළත් එක්ක තරශළ... එයළ හිතන්නන් මං එයළල 
උලමෙළනලන් ම ගණන් ගන්නන් ෙ කියළ... මට හිනතන්නන් ඒකයි එයළ මට අර 
ලනේ වෆෂකුනේ... අනන් මන්දළ නෙත... ඔයළම තීරණයක් ගන්ෙ..." 

"ම්.... මන්දළ... මං තළම තීරණයක් ගත්නත් ෙ.. ඒත් මං එයළට කෆමතියි ලනේ... 
නලළලකට අනේ අයියළ ලනේ කියළ හිනතෙලළ... නමොෙළ උෙත් මං ඉක්මන් නලන්නන් 
ෙ රන්ඳූ... ජීවිනත් නවකන්ඩ් චළන්වවහ ශෆනමෝටම ෆනබන්ෙ... ඒ නිවළ සහරවහේ චළන්වහ 
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එක ගන්ෙ ඉක්මන් නලන්ෙ මට බ... ඒක ලෆරදුනෙොත්, ජීවිනත්ම ෙෆති නලන්ෙත් 
පුළුලන්නන්....." 

"ඔයළ නකොයිතරම් දඟ උෙත්, උලමෙළ තෆෙදි නගොෙක් හිතෙලළ... නයනශන් අයියළ 
ලනේමයි....." රනින්ඳූ සිෙළසී පෆලසීය. 

"එයළ දඟයිද.... නොකු නදයක්... ඉවහවර ඔයළ දන්ෙ... මශ පිවහවළ... තළත්තනගන් බෆනුම් 
අශළ ඉලරයක් ෙ... නගදරක ඇත්නතම ෙ... කිසිම නදයක් ලෆඩිය හිතන්නන් ෙ... 
ඒත් පවහනවේ, එයළට නශොඳම යළලුනලක්ට උෙ සීන් එකක් නිවළ එයළ මළර විදියට නමන්ටලි 
ලෆටුෙළ... තළත්තළ එක්ක කතළ කනර් ෙ මළව ගළණක්..." 

"ඒ නමොකද...." 

"මං ශරියට දන්නෙත් ෙ.... එයළ ම දලවක කියයි ඔයළට....." 

"එයළ කතළ කරන්ෙ අකමෆති නදයක් ෙම් කතළ නෙොකරෙ එක නශොඳයි..... මට 
කියෙලට ලෙළ ඒක එයළට අමතක නලළ යෙලට මං කෆමතියි..." 

"අම්නමෝ... නමයළ දෆන් මළර පේඩිත නලළනන්...." 

"ඇයි ඔයළට විතරද පේඩිත නලන්ෙ නශොඳ...." රනින්ඳූ සිෙළලකින් මුල වරවළනගෙ 
විමසීය. 

වෆබ මිතුරියක නවොයළ ගෆනීම පශසු කටයුත්තක් නෙොනේ.  වෆනේදී නමන් ම දුනක් දී ද 
ෂඟින් ම සිටිෙ, තමන්ල නශොදින් නත්රුම් ගත් කෂණ මිතුරියක් තමන්ට සිටීම ගෆෙ 
රනින්ඳූ වශ නෙතුමී නිශඬල වතුටු විය. 

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

"අම්මළ.... නමොෙළශරි නබොන්ෙ ශදන්ෙ... මශන්සියි...." නයනශන් නගතුට ඇතුල්ලෙ අතර 
පෆලසීය. 

"ශළ පුතළ.... ශදන්ෙම්..." මුළුතෆන්නගය නදසින් ඇසුනන් නෙතුමිනේ කටශඬයි. 
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"ආච්චි අම්මට නෙනම් කිේනේ... අම්මට....." පෆලස නයනශන් මුළුතෆන්නගය නදවට 
පියමෆන්නන් එනදසින් ඇසුණු සිෙළශඬ නිවළ ය. 

මුළුතෆන්නගයට යමට තිබුනන් කම කළමරය ශරශළ ය. කම කළමරනේ නම්වය මත 
විසිරී තිබ වටශන් ලියෙ ද කෙදළසි ශළ නපොත් අතර බී නිම කෂ නදොෙම් යු වීදුරු 
නදකක් වශ අෙක් කළ නිමක ඇපල් නගඩියක් විය. එනදවට නෙොවෆෂකිලිමත් බෆල්මක් 
නශල නයනශන් මුළුතෆන් නගයට එබිනි. එහි කිසිනලකු නෙොවීය. මුළුතෆන්නගය ශරශළ ගිය 
ඔහු, මුළුතෆන්නගය පිටුපව නගලත්තට විලර ලෙ, නදොර විලෘත කර නගලත්ත නදව බෆලුලද 
නගලත්නත් ද කිසිනලකු නෙොවීය. ෙෆලත නදොර ලවළ දෆම නයනශන් ෙෆලත ශෆරී 
කමකළමරය නදවට පියමෆන්නන් ය. දුටු දසුනින් ඔහු එකලර තිගෆවහසුනන්, ඔහු සිටිනේ 
නලෙ කල්පෙළලක බෆවිනි. 

කම නම්වනේ නදපව අසුන් නගෙ, නිකට අතක් මත තබළ නගෙ, ඇ කරගත් මුහුණින් 
වශ සිෙශල තද කරගත් මුවින් යුතුල ඔහු නදව බළ සිටිනේ නෙතුමි ශළ රනින්ඳූ ය. 

"නකොනශද හිටිනේ...." ක්ණික තිගෆවහම නිවළ මද නලළලක් ඔවුන් නදව බළ සිටි 
නයනශන් විමසීය. 

"අන්ෙ' ද නම්නවේ...." තද කරනගෙ සිටි සිෙශල මුවින් පිටතට පනිද්දී නෙතුමි පෆලසීය. 

"මෆන්ටල්ද......" නයනශන් මද සිෙළලක් පළ විමසීය. රනින්ඳූ සිෙළනවෙ ලතින් යුතුල, 

කිසිලක් නෙොදන්ෙළ බල පෆලසීමට හිව නදපවට ලෆනීය. 

"බය උෙළ නන්ද..."නෙතුමි සිෙළනවමින් විමසීය. 

"විකළරනන්..." නයනශන් පෆලසුනේ රනින්ඳූනේ දවහ නදව බළනගෙය. එනශත් ඔහුනේ 
දනවේ වනේ අමෙළපයට පත් බෆල්මක් නෙොනේ. සිෙශලකි. "නකෝ අම්මළ..." 

"අම්මළ තළත්තළ එක්ක මෂ නගදරක ගියළ....." 

"නබොන්ෙ නමොෙළ ශරි ශදෙලද... මශන්සියි....." නයනශන් කම කළමරනයන් පිටල ඔහුනේ 
කළමරයට යෙළතර පෆලසීය. 
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"මිනිත්තුලළයි....." නෙතුමි සිෙළනවමින් ම පෆලසීය. 

නයනශන් කළමරයට නගොවහ මද නලළලකට පසු සිසිල් නදොෙම් වීදුරුලක් ද නගෙ 
කළමරයට ඇතුළු වනේ රනින්ඳූය. ඇඳ මත ලළඩි වී සිටි නයනශන්නේ අතට නදොෙම් යු 
වීදුරුල දුන් රනින්ඳූ, අවෂ ව නම්වයට බර වී නයනශන්නේ ලත නදව බළ සිටින්ෙට විය. 

"නමොකද උනන් නසෝන් එකට..." ඔහු නදොෙම් රවවිඳිෙ අතර ඇය විමසීය. 

"ඒක කෆඩුෙළ... මං කිේනේ....." 

"නමොෙළ නලළද...." ඔහු පිළිතුරක් නදෙනතක් ඇය නිශඬල සිටියද ඔහුනගන් පිළිතුරක් 
නෙොෆබිණි. නදොෙම් වීදුරුල බී නිමක ඔහු හුන් තෆනින් ෙෆගිට, ඇය සිටි නම්වය 
අවෂට පෆමිණ හිවහ වීදුරුල නම්වය මතින් තෆබුනේ ය. 

"දන්ෙෆද්ද මටත් ටිකක් ඉතුරු කරන්ෙ ඕනන් කියළ..." හිව මදක් ඔවලළ ඇය ඉදිරිපිට 
සිටිෙ ඔහුනේ නදනෙත මත නදෙත රැඳ ව ඇය විමසීය. 

"ඒ නමොෙළටද... නදන්ෙ එක්ක බීළ තිබුනේ ලීටර් එක ශමළර එක ශමළර...." නයනශන්ට 
ඇද ක ඇය නලෙතක් බළගත්තළ ය. ඇනේ නිකනටන් අල්ළගත් ඔහු, ඇනේ ලත 
ෙෆලත ඔහු නලත ශරලළගත්නත් ය. 

"නමොකද..." ආදරණීය බෆල්මක් ඔහු නලත නශල ඇය විමසීය. 

"මනේ විතරයි නන්ද......" නයනශන් විමසුනේ ගෆඹුරු ශඬිනි. මුලින් ව දඟකළර නපනුම 
ඔහුනේ දනවේ නෙොවීය. ඇය ඔහුට පිළිතුරු නෙොදුන්ෙළ ය. කතළකරගත නෙොශෆකි නව 
ඇනේ උගුනර් යමක් සිරලනු ඇයට දෆණිනි. ඇයට කෂ ශෆකි එකම නද් වනේ ඔහු නදව 
බළ සිටී ම පමණි. ඔහු නමතරම් ශෆඟීම්බර ලනු ඇය මින් නපර දෆක ෙෆත. 

ඇනේ බඳ ලට දත යෆව නයනශන් ඇයල ඔවලළ නම්වය මතින් ලළඩිකනල්ය. ඔහුනේ ලත 
නදෝතට මෆදි කරගත් ඇය, ඔහුනේ ෙතට ඇනේ ෙ තබළ ගත්තළ ය.  

"ශෆමදළම.. ශෆම ආත්නමක ම.... මම ඔයළනග ම විතරයි සුදු මශත්තනයෝ..." නවනමන් 
ඔහුනේ අවුල් ව හිවනකවහ අතරින් අතෆඟිළි නගෙගිය ඇය, ඔහුනේ හිව මෘදුල පිරිමදිමින් 
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පෆලසීය. ඔහු සිටිනේ දවහ පියළනගෙ ඇනේ ඇඟිලි තුඩුල පශවවිඳිමිනි. දලව පුරළම රිදුම් 
දුන් ඔහුනේ සිතට ඇනේ ලදන් ලලින් දෆනුනන් වශෙයකි. ඔහුනේ ගත ලටළ ඇනේ 
නදකකුල් යෆව ඇය, ඔහුල තලත් ඇයට ෂංකර ගත්තළ ය. 

"නයනශන් අයියළ...." ඇය නවනමන් පෆලසීය. 

"ම්...." 

"අර නසොනටෝවහ...." 

"මං දන්ෙලළ බබළ... ඔයළ ලෆරදි ෙ.... ඒත්... නේනගන් ඈත් නලළ ඉන්ෙ...." 

"ම්... මං එනශම ඉන්ෙම්...." ඔහුනේ ෙ සිපගත් ඇය පෆලසීය. "ශෆමදළම නම් ලනේ 
ආදනරන් ඉන්ෙ නයනශන් අයියළ.... ඔයළ ෙෆති ජීවිතයක් මට ෙ....." 

"මට බයයි බබළ..." මද නලළලක් නිශඬල කල්පෙළ ක නයනශන් පෆලසීය. 

"ඇයි ඒ...." ඔහුනේ නග ලටළ දත් යෆව ඇය ඔහුල තුරුට ගනිමින් විමසීය. 

"මං නිවළ ඔයළට ෙරක නදයක් නලයි කියළ...." ඇනේ බඳ ලටළ ව ඔහුනේ දනත් 
ේරශෙය තලත් තදකරමින් ඔහු පෆලසීය. 

"එනශම නලන්නන් ෙ... මනේ ජීවිනත් ශෆම නශොඳ නදයක්ම ඔයළ.... ඉතින් ඔයළ නිවළ 
මට ෙරක නදයක් නලන්නන් නකොනශොමද...." ඇය ශෆඳ සිටි බ්ේවනේ අත මදක් 
පෆත්තකට කෂ නයනශන් ඇනේ නගත්, උරහිවත් සිපගත්නත් ය. ඔහුනේ හුවහම නගනල් 
ලෆදීනමන් සියුම් කිතියක් ඇතිවුණු බෆවින් ඇය සිෙළසුෙළ ය. 

"නමොකද..." ඇනේ තුරුනන් මත් ව ඔහු දවහ ශෆර ඇයනේ දව නදව බළ විමසීය. 

"නමොෙලත් ෙ...." ඇය ෙෆලත ඔහුනේ ලතට බර නලමින් පෆලසීය. 

"නමොකද නමනශේ... මිවහ උෙ නෙෝේවහ ගන්ෙද...." 
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"ම්... අද මං නෙත අනේ නගදර එක්ක යෙලළ.... මට වමශර ඒලළ නත්නරන්නන් ෙ.... 
එයළනගන් අශගන්ෙ ඕනන්.... ආන්ටි ශළ කිේලළ...." 

"මං නිවළ ඔයළනේ ජීවිනත් අවුල් උෙළ නන්ද...." ඔහුනේ යට බර වී සිටිෙ ඇනේ හිව 
මෘදුල පිරිමදිෙතර ඔහු විමසීය. 

"අවුල් නලන්ෙලත් මට ජීවිතයක් තිබුනේ ෙ නයනශන් අයියළ... ඔයළ මනේ ජීවිනත්ට 
එන්ෙ කලින්..." ඇයල දෆඩිල තුරුල් කරගත් නයනශන් ඇනේ හිව සිපගත්නත් ය.  
ඇනගන් දුරවහ වීම දෆන් කශෆක්කක් නෙොනේ. එයට ඔහුට සිත ශදළගෆනීමට නෙොශෆක. 
ඇයල අහිමි කරගෆනීමට ලෙළ මියයළම පශසුය. 

"අපි නකොනශොමශරි අනේ ජීවිනත් ශදළගමු බබළ.... නමොෙ ේරහෙ ආලත්...." ඔහු පෆලසුනේ 
වන්සුන්, එනශත් වහථිර ශඬිනි. 

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

"තමුනවේ නමොකක්ද ඒ පළර අර අමන්දි එක්ක ෙටෙ පිවහසුල...?"  වික්රමභළහු නිලනවේ, 
උද්යළෙනේ රවුම් නම්වයක් ලටළ ව පුටුලක අසුන් නගෙ සිටි නක්ර, ඔහුට වම්මුඛල 
අසුන්නගෙ සිටි නේනගන් විමසීය. "ෆජ්ජ ෙෆද්ද මනුවහවනයෝ... තමුනවනේ වනශෝදරී 
ලනේ නන්ද අමන්දී..." 

"නමොෙළද අයියළ කියන්නන්... මට නත්නරන්නන් ෙ...." පෆටලිලි වශගත නපනුමක් 
මලළගත් නේ විමසීය. 

"තමුනවේ හිතන් ඉන්නන් අනිත් එවුන් ලනේ මළලත් නගොෙළ කරන්ෙද.... එතෙ තමළ 
තමුනවට ලෆරදුනන්..... තමුනවේ ඔය ලෆනඩ් ෙෆලෆත්තුනේ ෙෆත්ෙම් මං නපොඩි ෙෆන්දට 
කියෙලළ..." 

"ටිකක් පෆශෆදිලි කරළ කියන්ෙනකෝ ේරහනන් නමොකක්ද කියළ.... මට නමොෙලත් 
නත්නරන්නන් ෙ..." 

"තමුනවේ බබළ ද..." නක්ර විමසුනේ නකෝපනයනි. 



නිම්නෙක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

එනශත්, වික්රමභළහු නිලනවේ නිලෆසියන්නේ එදිනෙදළ භළවිතය වඳශළ නලන්නකොට ඇති කළු 
පෆශෆ නමොන්නේනරෝ ජිේ රිය පෆමිණ, ඔවුන්ට මදක් එපිටින්, නිලව ඉදිරිපිට ෙතර කෂ 
නශයින් ඔවුන් නදනදෙළනේ වංලළදය ෙෆලතිනි. නේ වෆෙසුම් සුසුමක් අලට ව ලළතයට 
මුසු කනෂේ නෙොදෆනුලත්ලමය.  

රනින්ඳූ වමඟ රිනයන් බිමට බට නෙතුමි දුටුලෙ ම නක්රනේ ලත ේරභළලත් විය. සිත 
තුෂ ව නකෝපය අන්තයටම සිඳිනි. 

"ඒ බබළ... යළළුලළ එක්ක නමශළට එන්ෙ...." නක්ර ශඬ ෙගළ පෆලසුනේ රනින්ඳුට ය. 
නෙතුමි නදව ඇවහ නකොනෙොන් බළ හිෙෆහුණු රනින්ඳූ ඇනේ අතකින් ඇනදනගෙ ඔවුන් 
නදවට පියමෆන්ෙළ ය. 

"ඇයි...." නලෙදළ කටකළර නෙතුමී, නගොළු වී සිටි බෆවින් රනින්ඳූ නක්රනගන් විමසී ය. 

"නිකන්... කතළ කරන්ෙ.... නගොෙ කළනකින්නන් දෆක්නක්...." නක්ර පෆලසුනේ නෙතුමි 
නදව නෙතු රඳලළනගෙය. 

"ඔයළළ කතළ කරන්ෙ එනශෙම්... මං යෙලළ...." එතනින් ඉලත්ල යළමට මගක් 
නවොයමින් සිටි නේ, හුන් තෆනින් ෙෆගිට පෆලසීය. 

"මං යන්ෙ කලින් කතළ කරන්ෙම්...." නේ නදව හිවහ බෆල්මක් නශල නක්ර 
නෙොවෆෂකිලිමත් නව පෆලසීය. නක්රට පිළිතුරු නෙොදුන් නේ ඉක්මන් ගමනින් 
නිලව නදවට පියමෆන්නන් ය. 

"නකොනශොමද සුද.... පංති ගියළද...." 

"ඔේ..." රනින්ඳුනේ සිනත් තලමත් නක්ර පිළිබඳ වනේ තරමක බියකි. එබෆවින් ඇය ඔහු 
වමඟ ලෆඩි යමක් කතළ නෙොකළ ය. "මං නම් ටික ඇතුනන් තියළ එන්ෙම් නෙත... 
ඔයළ කතළ කර කර ඉන්ෙ..." නෙතුමි අත ව නපොත් ටිකද අතට ගත් රනින්ඳූ පෆලසීය. 
නෙතුමි රනින්ඳූ නලත නශලුනේ අමෙළපයට පත් බෆල්මකි. නක්රට නෙොනපනෙෙ නව 
සිෙළ සී ඇවක් අෙලන් කෂ රනින්ඳූ අත ව නපොත් ටිකද රැනගෙ නිලව නදවට 
පියමෆන්නන්, නෙතුමිට ශළ නක්රට තනි වීමට ඉෙ වවමිනි. 
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"නමොකද කට නොක් නලළ..." රනින්ඳූ යෙ නතක් සිටි නක්ර සිෙළසී විමසීය. එනශත් 
නෙතුමි ඔහුට පිළිතුරු නෙොදුන්ෙළ ය. 

"ලළඩිනලන්ෙෆද..." ඇය තලමත් සිටනගෙ සිටි බෆවින් නක්ර විමසීය. නක්රට මුහුණළ 
තිබුනු පුටුනේ අසුන් ගත් ඇය, වික්රමභළහු නිලව නදව බළ සිටිනේ රනින්ඳූ ඉක්මනින්ම 
පෆමිනෙෙලළෙම් යෆයි සිතමිනි. 

"නමොකද නලෙ පෆත්තක් බන් ඉන්නන්.. මං කළුද...." 

"කළු ලෆඩි කමට දම් පළටයි..." නක්ර නදව නෙත් නශල ඇය නවමින් පෆලසීය. 

"ආ.. දෆන් ශරි... ඔය තිනයන්නන් නලෙදළ කට... මං හිතුනේ නගදර අමතක කරළ 
ඇවිත් කියළ...." නක්ර සිෙළසී පෆලසීය. " නගොෙක් දලවක ඉදන් චළන්වහ එකක් 
ෆනබෙකම් හිටිනේ නම් ලනේ ඔයළ එක්ක කතළ කරන්ෙ සිත...... අන්තිනම්දි ෆබුෙළ... 
අද නමනශේ ඉන්ෙලද... " 

"කවුද සිත කියන්නන්....?" තියුණු බෆල්මක් නක්ර නලත නශල නෙතුමි විමසීය. 

"අනන් නවොරි බබළ... නෙත නන්ද...." 

"ම්..." ෙෆලත නලෙතක් බළ ගත් නෙතුමි පෆලසීය. 

"තරශළ උෙළද...? ආ....." පසුතෆනලෙ දසින් නෙතුමි නදව බෆල නක්ර විමසීය. නක්ර 
ඇනේ ෙම ලරදලළ කතළ කිරීම නිවළ නෙතුමිට නලෙදළ නෙොදෆනුනු දුකක් දෆනිනි. 
එබෆවින් ඇය ඔහුට පිළිතුරු නෙොදුන්ෙළ ය. "ඒ.. ඔනශොම ඉන්ෙ එපළ... මට දුකයි...." 

"කවුද සිතුමි කියන්නන්...?" ෙෆලත නක්ර නදව නෙත් නශල ඇය විමසීය. 

"ඔයළට දුක හිතුෙද... ආ...? ෙනම් අකුරක් නලෙවහ උෙළට හිනත් ඉන්ෙ නකෙළනේ 
නලෙවක් ෙ බබළ.... ඒ නිවළ දුක් නලන්නෙපළ....." ඇනේ නදනෙත් නදවම බළනගෙ 
නක්ර පෆලසීය. ඔහුනේ සිනත් ඇති වනේ වතුටකි. ඇනේ සිනත් ඔහු පිළිබඳල යම් ඉෙක් 
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ඇති බල, ඇනේ නෝකය මුසු අමෙළපයට පත් බෆල්ම නිවළ ඔහුට ලෆටහිනි. "සිතට කතළ 
කරන්ෙ ඔයළ කෆමතිද....." මද නලළලක් නිශඬල ඇය නදව බළ සිටි ඔහු විමසීය. 

"ආ.. ඒ කියන්නන් එනශම නකනෙක් ඉන්ෙලළ... මං හිතුලළ ශරිනන්...." සිනත් නේදෙළල 
නදගුණ වලත්, එය පිටත නෙොනපන්ව නෙතුමි මුලගින් සිෙළසී විමසීය. 

"ඉන්ෙලළ... ඔයළළ නදන්ෙනේ ෙම් නදකත් එක ලනේ උෙ එක අමුතුයි... ඉන්ෙ... මං 
නකෝල් එක්ක අරන් නදන්ෙම්...." ජංගම දුරකතෙය අතට ගත් නක්ර ඇමතුමක් 
බළගත්නත් ය. 

"නශනෝ බබළ.................................. ඔේ, එන්ෙ තමළ ඉන්නන්.. නෙක්වහේ වීක් විතර 
බමු නශොදද.... ඒක නෙනම් මං කිේනේ ඔයළට නකනෙක් ගෆෙ...................................... 
ඔේ ඔේ, කතළ කරෙලද එයළ එක්ක....................... ආ රයිේ... ඉන්ෙ නපොඩ්ෙක්....." 
නෙතුමිට ඇසුනන් නක්ර පලවෙ ලදන් පමණි. "ආ කතළ කරන්ෙ....." නෙතුමි නලත 
දුරකතෙය ප නක්ර පෆලසීය. නෙතුමි දුරකතෙය අතට ගත්නත් මදක් චකිතයට පත් ව 
සිතිනි. 

"නශනෝ...." මද නලළලක් නිශඬල අවළ සිටි නෙතුමි පෆලසුනේ, දුරකතෙය ශරශළ ශඬක් 
නෙොඇසුනු බෆවිනි. 

"නශනෝ... නෙතුමි අක්කී... නකොනශොමද ඔයළට...." දුරකතෙය ශරශළ ගළ ආනේ සුරතල් 
කටශඬකි. 

"මං නශොඳින්..." පෆලසීමට නලෙ යමක් සිතළ ගත නෙොශෆකි ව නශයින් නෙතුමි නිශඬ 
විය. 

"අනේ අයියළ කිේලද මං ගෆෙ....." 

"ෙනන්..." නක්ර නලත පෆටලිලි වශගත බෆල්මක් නශල නෙතුමි පෆලසීය. 

"කිේනේ ෙ...? මට ෙම් ඔයළ ගෆෙ නගොෙ නද්ලල් කිේලළ එයළ.... අම්මළ එක්කත් 
කිේලළ... සීයත් දන්ෙලළ ඔයළ ගෆෙ... අපි නම් ඔයළල දකින්ෙ බන් ඉන්නන්... කලදද 
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නමනශේ එන්නන්...." නක්රනේ ලත නදව බළ සිටි නෙතුමිනේ මුනේ නෙොදෆනුලත්ල ම 
සිෙශලක් ඇඳුෙළ ය. "කියන්ෙනකෝ අක්කී..." 

"ඔයළ නක්ර අයියනේ ෙංගි සිතුමිද...." 

"අයියළ නමොෙලත් ම කිේනේ ෙෆද්ද කලින්.... මං අම්මටත් නදන්ෙද කතළ කරන්ෙ... 
අම්මනගන් ලනද් නසෝන් එක ඉල්ළ...." 

"අනන් එපළ ෙංගී... ඉන්ෙ මං අයියට නදන්ෙම්...." නක්රනේ මල වමඟ කතළ කිරීමට 
සිතට බියක් දෆනුනු නශයින් නෙතුමි ෙෆලත නක්ර නලත ජංගම දුරකතෙය බළ දුන්ෙළ 
ය. 

"සිත බබළ මං ඔයළට පවහනවේ ගන්ෙම්..." නක්ර පෆලසීය. එයට සිතුමි දුන් පිළිතුර 
නෙතුමිට නෙොඇසිනි. " ඔයළ මළර ෂමනයක්නන් ඉතින්... අක්කි බය 
නලන්ෙෆති...................... ආ රයිේ.. මං කියන්ෙම්...................... බුදුවරණයි.." නක්ර 
ඇමතුම විවන්ධි කනල් නෙතුමි නදව නෙතු රඳලළනගෙම ය. "එයළ කිේලළ නවොරි කියළ 
ඔයළ අේවේ උෙළ ෙම් අම්මට නදන්ෙ ශෆදුල ම....." 

"ඒකට කමක් ෙ...." නෙතුමි සිෙළසී පෆලසීය. 

"දෆන් කල් ද.... ආදනර්දි නකල්නෝ ශරි නජවහ නන්ද....." 

"මං දන්නන් නකොනශොමද...." 

"ඇයි දන්ෙෆත්නත්.... ඔය නේන්ෙෆද්ද...." 

"නමොෙළද...." 

"ඇයි ශංගන්නන්.... ආ......" 

"මං නමොෙළ ශංගන්ෙද...." නක්රනේ දව නදව ඍජුල බළ සිටීමට අනපොනශොවත් ව 
බෆවින් නෙතුමි බිමට බර කරගත් නදනෙතින් යුතුල පෆලසීය. 
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"මට ආදනර් කියළ....." නම්වය මත තිබ නෙතුමිනේ අතින් අල්ළගත් නක්ර නවමින් 
පෆලසීය. 

නක්ර බළනපොනරොත්තු ව පරිදි ඇය අත ඉලතට ගත්නත්ලත්, නෙතු ඔවලළ ඔහු නදව 
බෆලුනේලත් ෙෆත. ඇය බිමට ෙෆඹුරුකරගත් නදනෙතින් නෙොනවල්වී සිටියළ ය. එනශත් 
ඇනේ නදනෙතින් ගිලිහිනු කඳුළු බිඳුලක් ඇනේ නරෝව පෆශෆ නකොපුල් ඔවහනවේ ගළ විත්, 

ඇනේ නිකනේ මද නලළලක් රැදී තිබී, නම්වය මතට ලෆටිනි. නක්ර ඇය නදව බළ 
සිටිනේ පුදුමයට පත්ලය. ඔහුට පෆලසිය යුත්නත් කුමක්දෆයි සිතළගත නෙොශෆකි විය. 
රනින්ඳූ එනතෙට පෆමිණි නශයින් නක්ර තලත් අවරණ විය. 

"නෙත... ඇයි නම්...." නිකනටන් අල්ළ නෙතුමිනේ ලත ඇය නදවට ශරලළ ගත් රනින්ඳූ 
විමසීය. " නමොකද උනන් නක්ර අයියළ...." නක්ර නදව පුදුමයට පත් බෆල්මක් නශල 
රනින්ඳූ විමසීය. කිසිලක් නෙොදන්ෙළ බල පෆලසීමට හිව නදපවට ලෆන නක්ර, නෙතුමිනේ 
අතින් ඔහුනේ අත ඉලතට ගත්නත් ය. 

"නමොකද නෙත...." නෙතුමිනේ නදනෙතින් ගළ යෙ කඳුළු පිව දෆම රනින්ඳූ විමසීය. 
"අපි යමු නේ ඇතුට...." නෙතුමි ශඬනු කිසිදළ දෆක නෙොතිබුණු බෆවින් රනින්ඳුනේ සිත 
තුෂ ඇති වනේ කෆඹීමකි. නක්රනේ ලනත්ද නමතරම් නවෝබර නපනුමක් තිනබනු ඇය 
කිසිදිනෙක දෆක ෙෆත. 

"සුද ේලීවහ... මට නමයළ එක්ක කතළ කරන්ෙ ඕනන්...." 

"පුංචි අම්මළ දෆක්නකොත් තල ේරහෙයක් නලයි නක්ර අයියළ...." රනින්ඳූ කෆෂඹීමට පත් 
ශඬින් පෆලසීය. 

"එයළ නමොෙළ කියන්ෙද..." නක්ර නෙොවෆෂකිලිමත් නව පෆලසීය. 

"අනන් මන්දළ...." 

"ෆූල් එක පෆත්තට යං... එතනකොට ශරිනන්..... කළටලත් නේන්ෙ....." රනින්ඳූ, නෙතුමි 
නදව බෆලුනේ ඇනේ පිළිතුරක් බළනපොනරොත්තුල ය. එනශත් නෙතුමි ෙෆලත නදනෙත 
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බිමට ෙෆඹුරු කර ගත්තළ ය. නෙතුමිනේ අතින් අල්ළ හිඳ උන් තෆනින් ෙෆගිටලළගත් 
රනින්ඳූ ඇය වමඟ ෙළෙතටළකය පිහිටි නදවට නවමින් පියමෆන්ෙළ ය. 

"නමොකද උනන්... කියන්ෙනකෝ..." රනින්ඳූ නෙතුමිට ෂංල නවමින් විමසුනේ ඔවුන් 
පිටුපසින් පියමනිෙ නක්රට නෙොඇනවෙ නවටය. 

"නමොෙලත් ෙ..." නෙතුමි රනින්ඳුට පමණක් ඇනවෙ නව පෆලසීය. 

"එනශෙම් පිවහසි ලනේ අෙන්ෙෆතුල ඉන්ෙ... මං බය උෙළ නශොඳටම... නක්ර අයියත් 
අඬෙලළ තළ ටිනකන්..." නක්ර ඔවුන්ල පසු කරනගෙ ඉදිරියට ගිය බෆවින් රනින්ඳූ 
කතළල ෙෆලතුලළ ය. " මං ඉන්ෙම්... ඔයළ ගිහින් කතළ කරන්ෙ...." නෙතුමිනේ අත 
අතශෆරි රනින්ඳූ පෆලසීය. 

"ඔයත් එන්ෙ..." නෙතුමි රනින්ඳූ නදව බළ පෆලසීය. 

"පිවහසු ෙෆතුල යන්ෙ... එයළට ඔයළ එක්ක කතළ කරන්ෙ ඕනන්.. මං ආලම ඩිවහටර්බ්...." 
රනින්ඳූ මද සිෙළලක් පළ පෆලසීය. 

රනින්ඳූ වමඟ මද සිෙළලක් ප නෙතුමි නක්ර සිටි නදවට පියමෆන්ෙළ ය. ෙළෙ 
තටළකය පෆත්තකින් ව අරලිය ගවක් යට ව කුෙළ උද්යළෙ බංකුලක අසුන් නගෙ සිටි 
නක්ර සිටිනේ, ෙළෙ තටළකනේ නිල් පෆශෆ දිය මත පළනලෙ රතු පෆශෆ අරලිය මක් 
මත නෙතු රඳලළනගෙය. අලට පරිවරනේ ව මද අඳුර ෙළෙ තටළකනේ දිය තුළින් 
ලර්ථෙය වී පිටතට පෆමිණි සුදු පෆශෆ ආනෝකනයන් තරමක් දුරට දුරුවිනි. 

"නමොකද ඇඬුනේ බබළ...." නෙතුමි ඔහු අවෂට පෆමිණි පසු නක්ර විමසීය. එනශත් ඇය 
පිළිතුරක් නෙොදුන්ෙළ ය. ඇනේ අතකින් අල්ළගත් නක්ර ඇයල ඔහු අවළින් 
ලළඩිකරගත්නත් ය. "නමොකද බබළ... කියන්ෙනකෝ.... ඇයි නම් ආනේ අඬන්නන්...." කඳුළින් 
දිලිනවෙ නෙතුමිනේ නදනෙත නදව බෆල නක්ර විමසීය. 

මද නලළලක නෙතුමිනේ කඳුළු අළුත් ලෙ දව නදව ම බළ සිටි නක්ර ඇනේ බඳ 
ලටළ අතක් යලළ ඇයල ඔහුනේ තුරුෂට ගත්නත් නෙතුමිනේ ශෆඬුම ලෆඩි කරමිනි. 
නක්රට තුරුල් ව නෙතුමි ඔහුනේ නේ ලත වඟලළනගෙ නබොනශෝ නලළලක් යෙ 
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නතක් ශෆඬීය. ඇයට ඇති ලෙ නතක් ශෆඬීමට ඉෙදුන් නක්ර නවනමන් ඇනේ හිව 
පිරිමෆද්නද් ය. 

"නක්ර අයියළ...." අලවළෙනේ දී ශෆඬුම පළෙය කරගත් ඇය පෆලසීය. 

"ඇයි බබළ... ඇයි නමනශම අඬන්නන්... ආ...." 

"මට ඔයළල විහලළව කරන්ෙ පුළුලන්ද නක්ර අයියළ....." 

"ඇයි එනශම අශන්නන්... ඔයළට මළල විහලළව ෙ..?" 

"මන්දළ...." 

"මං නමොෙළද කරන්ෙ ඕනන් බබළ ඔයළට විහලළවයක් ඇති කරන්ෙ.... ඔයළ කියෙ ඕෙම 
නදයක් කරන්ෙම්...." නමතරම් මෘදු නමනක් බලක් නක්ර ලෆන්නෙකු තුෂ තිබීම 
නෙතුමි අනේක්ළ නෙොකළ ය. 

"මට බයයි.... මට ඔයළල ඕනන් උෙත්" 

"ආනේ කියන්ෙ.." නෙතුමිට පෆලසීමට ගිය නද් අලවන් කිරීමට ඉෙ නෙොදුන් නක්ර, 

ඇනේ දව නදව බළ පෆලසීය. ඇය පෆලස නද් නෙතුමිට ලෆටහුනන් මද නලළලක් 
නක්රනේ දව නදව බළනගෙ කල්පෙළ කෂ පසුය. 

"ඕක තමළ අර කතළලක් තිනයන්නන් දිලට නශොරළට නබනශත් නබොන්ෙ බ කියළ...." 
නක්ර සිෙළසී පෆලසීය. ඔහුනේ සිෙළල සුන්දරය. මුනේ දකුණු නකෂලනර් රදෙක දතට 
ඉශලින් ඇති ෙදත ඔහුනේ සිෙශල තලත් සුන්දර කනල් ය. 

"දිලට නෙනම්... උගුරට...." නෙතුමි ඔහුනේ සිෙළනවෙ ලත නදව බළ පෆලසීය. 

"ඇත්තද... කියන්ෙ එනශෙම් උගුරුට නශොරළට බිේල නබනශත ආනයමත්...." ආදරණීය 
බෆල්මක් නෙතුමි නලත නශල නක්ර විමසීය. 
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"ඔයළ මළල රලේටෙලද... ෙ නන්ද...." නෙතුමි විමසුනේ ෙෆලත දව නතත් වී යද්දීය. 
"මනේ ජීවිනත් එක්ක නවල්ම් කරන්නන් ෙ නන්ද.... ආ.... එනශම නදයක් උනෙොත් මට 
ආනයමත් හිත ශදළගන්ෙ බෆරි නලයි... ඒකට මං බයයි... මං කියන්ෙ ඕනන් ෙ... ඇත්ත 
ඔයළ දන්ෙලළ... ඔයළනගයි අනපයි වහනේටවහ නලෙවහ... ඔයළට වල්ලි තිනයෙලළ... අපිට 
ෙ... ඔයළනේ තළත්තළ කලදළලත් මං ලනේ නකනෙක්ට කෆමති නලයිද... ඔයළට උෙත් 
මළල නබෝනික්නකක් ලනේ නේන්ෙ බෆරි කමක් ෙ... වල්ලි ලට අරන් පරණ උෙළම 
විසිකරළ දළෙ..." 

"පිවහසුද ඔයළට... මං කලදළලත් ඔයළ ගෆෙ එනශම හිතළ ෙ... එනශම වල්ලි ලට 
ගන්ෙ ඕනන් ෙම් ඕෙතරම් අය ඉන්ෙලළ... නම් තරම් ඔයළ නලනුනලන් මෆනරන්ෙ ඕනන් 
ෙ..." නක්ර පෆලසුනේ වහථිර ශඬිනි. " වල්ලි ගෆෙ හිතෙලෙම් සුදල බෆදගන්ෙ 
තිබුෙනන්... අනේ තළත්තළ නමොෙළට ද ඔයළට අකමෆති නලන්නන්... ඔයළ ලෆදගත් පවුක 
ලෆදගත් විදියට ශෆදුෙ නකල්නක්නන් බබළ... ඒ ඇති... අනිත් එක ඔයළ මෆරි කරන්නන් 
අනේ අේපච්චිලද... අපිට නමොෙළටද එයළනේ කෆමෆත්ත...." 

"ඔයළ ඇත්තට ම හිතන්නන් එනශමද..." 

"ෙ.. මං නම් තරම් නලළ නබොරුලට කිේනේ...." හිඳ උන් තෆනින් ෙෆගිටගත් නක්ර, 

පිහිනුම් තටළකය අයිනන් ලෆටී තිබ අරලිය මක් කකුනන්, පිහිනුම් තටළකය තුට 
තල්ලු කනල් ය. විදුලි ආනෝකනයන් බබෙ, පිහිනුම් තටළකනේ නිල් දිය තය මත 
පළවී ගිය අරලිය ම එහි ව නලෙත් අරලිය මක් වමඟ ගෆටී චෙය ෙෆලතිනි. 

"මං ඔයළට ආදනරයි නක්ර අයියළ..." නක්රනේ ශදලනතහි ගෆවහමද මදකට ෙලතමින් 
නෙතුමිනේ සිහින් කටශඬ ඔහුට පිටුපසින් ඇසිනි. 

"ආනේ කියන්ෙ.. ේලීවහ...." ෙෆලත ශෆරී නෙතුමි අවෂට ගිය නක්ර ඇනේ දවට ෙෆඹුරු 
වී විමසීය. 

"ආදනරයි....." 

"මට...?" 
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"ම්..." 

"නගොෙක්...?" 

"ම්..." 

"මමත්..." 

" ම්... ආදනරයිද...?" 

"නගොෙක්..." නෙතුමිනේ ෙ සිපගත් නක්ර පෆලසීය. 

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


