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otel Santorini - The way to the Amphitrite’s paradise”  

වෆන්න ොරිනි වංචළරක නිනේතෙනේ පිවිසුම් නේට්ටුල අව ලී පුලරුලක 
රන් පෆශෆ අකුරින් ලියළ තිබුනන් එයයි. නෙළුමක ශෆඩෆති ලල්ග නකෂලරේ වහිත 
දියකිදුරියකනේ රුලේ ලී පුලරුම මත කෆ යම් කර තිබිණි. 

වයුර  අධිපති ේරීක නෙලඟෙ ව  “Amphitrite” නෙලඟෙනේ පළරළදීවය නව නේමළ 
පළඨය  අනුල ශදුන්ලළ දී තිබ වෆන්න ෝරිනි වෆබෆවින් ම පළරදීවයේ තරම  සුන්ෙර ය. 
ේරීසිනේ වෆන්න ෝරිනි දපේහි ගෘශ නිර්මළණශිල්පය අනුකරෙය කරමින්, මළතර ෙගරය  
නුදුරින්, මුහුදු තීරය  බවුම් ලෙ බිමක ඉදි කර තිබ වෆන්න ෝරිනි වංචළරක නිනේතෙනේ 
වම නකො වක  ම ෙකුණුක නවොඳුරු මුහුදු තීරනේ ෙසුෙේ ශළ සිතිජය නෙසින් නිල් 
පෆශෆ වළගර තය සිපනගෙ එෙ සිසිල් සුෂනේ පශවේ නෙොඅඩුල ෆබිණි. 

සුදු පෆශෆ බිේති ලලින්, රිදී පෆශෆ වීදුරු ලලින්, නමොණර නිල් පෆශෆ නෙොර ලලින්, අතරින් 
පතර ලෆටුණු දිය පශරලල් නමන් දිදුෙ කළු-අළු පෆශෆ පටු මළලේ ලලින්, මළලේ ල 
බිම පුරළ කශ වශ රතු පෆශෆ සුලඳෆති මල් විසිරව අරලියළ ගසින්, නිතර රේ පෆශෆ මලින් 
පිරුණු නබෝගන්විළ ලෆලින්, අශවහ නිෆති දිනයන් පිරුණු ජ ත ළකයන්නගන් ශළ රන් 
පෆශෆ නලරෂ තීරනයන් ලර්ණලේ වී තිබ වෆන්න ෝරිනි නිනේතෙය, බෆව යෙ සර්ය 
රහමිනයන් වශ අඳුර  ඉඩ නෙොදී ෙෆල්වනු විදුලි බුබුළුලලින් ලඩළේ අංකළර විනි. 

වෆන්න ෝරිනිහි නකොෙක ව කළමරයක ඇඳ මත ලෆතිරී පුළුල් ජනෙල් ල වීදුරු ශරශළ 
බෆවයෙ හිරුනේ රැසින් ලර්ණලේ ව වයුර නලත නෙනෙත රඳලළනගෙ සිටි රනින්ඳූනේ 
නරෝව පෆශෆ ලත, බෆව යෙ ළ හිරු රැවහ පතිත වීනමන් සුන්ෙර තෆඹිලි පෆශෆයක  ශෆරී 
තිබිණි. 

සුදු පෆශෆ තුලළයේ ෙල ළනගෙ සිටි ඇනේ නරෝව පෆශෆ ගනතහි ව දිය බිඳු රන් පෆශෆ හිරු 
රැවහ උරළ ගනිමින්, නවමින් වියෆළී යමින් තිබිණි. ඇනේ නතත හිව නකවහ ලලින් නේරී ගිය 
දිය බිඳු ඇය හිව තබළ සිටි නකොට් ය  උරළ ගේනේ ය. බෆව යෙ හිරු රැසින් තෆඹිලි 
පෆශෆ ගෆන්නලමින් තිබ සිතිජය  ඉශලින් එල්නමින් පෆලති සුදු පෆශෆ ලළකුළු අතරින් 
නිෙශනවේ හිත  පළවී යන්ෙ  ඉඩ ශෆරි ඇය, ඔහුනේ ෙසුනින් දුරවහල විඳලෙ නෙනෙත  
වශෙයේ නවවීය. ඇනේ ෙෆශෆෙ බිදුනන් කළමරය තුෂ  පෆමිණි සුේමි නිවළ ය. 

"නමොකෙ නම්  ලල් එක විතරේ ඇඳනගෙ.... වහති වුනන් ෙෆද්ෙ තළම.. ඇයි... නමොකෙ 
දුනකන් ලනේ..." රනින්ඳූනේ මෆවුනු ලත නිරිේණය කෂ සුේමි විමසීය. 
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"පළළුයි....." මෙ සිෙළලකින් මුල වරවළගේතේ රනින්ඳූනේ ෙනවේ වනේ මළනික බලකි. 

"අරයළ නකෝල් කරළෙ...." 

"ම්...." 

"ම්.... අපි වහති නලමු සුද... ෙෆන් ශලවහ නලළ... තල ටිකකින් වෆනෝන් එනේ නකෙේ 
එයි... ඊ  කලින් ඩ්නරවහ කරගන්ෙ...." 

"ම  එපළ නලෙලළ අනන්..." 

"ඇයි ඒ..." 

"පළටීවහ ල  මං කෆමති ෙ..... තළේතිනේ හිත රිද්ෙන්ෙ බ ම ... ඒකයි ඉන්ෙම් 
කිව්නව්..." 

"ෙලල් ෙම් නශොෙයි නන්ෙ..." 

"ම්.... මළේ ආවයි...." වංඝයළලශන්නවේ එකසිය විසි ෙමේ ලඩමලළ පජ කරෙ ෙ ෙශලල් 
ෙළෙනේ ලෆඩ ක යුතු ල  රනින්ඳූ කෆමෆේනතන් ම වශභළගී විය. එය වෆන්න ෝරිනිහි 
විලෘත කිරීම නිමිේනතන් ම පමණේ නෙොල, රනින්ඳූනේ මල  පින් අනුනමෝෙෙය වඳශළ ෙ 
සිදු කරෙ ද්ෙකි. අෙ  ඇය නමනොවින් වමුනගෙ වේ අවුරුද්ෙේ ගත වී ඇත. 

"ඒකනන් ඉතින්.. ෙලල් ෙළනන් ලනේ ම පළටි එකේ ඕනේ නලයි... ලෆඩිය හිතන්නෙපළ...." 

"ෙළෙයේ ලනේ ෙ අේකි පළටි එකේ... නේරුමේ ෙෆති නෙයේ... නමොෙළ උෙේ තළේති 
එෙළ කිව්ල නද් ඇේත... නම් නශොන ල් එනේ ශෆම තෆෙම ඉන්නන් අම්මී... නඩනකෝ 
ඔේනකොම කරළ තිනයන්නන් නෝ වහ තීම් එක ... අම්මිනේ ෙමේ නෙළුම්... ඕපනින් 
එක අම්මිනේ ෙළනන් ෙලනවමයි... නෝනගො එනේ පලළ ම'නමයිඩ්නේ නට්ල් එක නෝ වහ 
එකේ..." 

"ඉතින් ඔයළ කෆමති ෙෆද්ෙ සුද..." 
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"කෆමතියි... ඒේ ම  බයයි අේකී...." ඇය පෆලසුනව් මෙේ  කල්පෙළ කිරීනමන් අෙතුරුල 
ය. 

"ඇයි ඒ..." 

"අනන් මන්ෙළ... ම  නම් නද්ලල් ඕනන් ෙ... තළේති මළල වෆටිවහ කරන්ෙ ශෙන්නන් 
ලෆරදි විදිය ... එයළ ම  ේනෝවහ නලළ හිටියෙම් ම  මී  ලඩළ වතුටු නලන්ෙ 
තිබුණළ.... නම් නද්ලලින් මනේ හිත  තලේ බරේ එකතු නලෙලළ විතරයි... පුංචි අම්මළ 
පලළ මළ එේක ඉන්නන් ඒ තරම් හිත නශොඳින් නෙනම්... ඒේ එයළ ඒක නපන්ෙනන් 
ෙ... එයළ ලෆරදි ෙ... ම  විතරේ නෙනම්.. එයළ ේ නම් ශෆම නද්ක ම අයිතියේ 
තිනයෙලළ.... තළේති එයළල අයින් කරම ෙළළ ලනේ ලෆඩ කරන්නන්... ඒේ 
අරේතෙපිටිය අංකල්ල අයින් කරන්නන් ෙ... පුංචි අම්මල නෙනම් තළේති අයින් 
කරන්ෙ ඕනන් ඉවහවරනලළ ම එයළල... අරේතෙපිටිය අංකල්ල...." 

"එයළල අයින් නෙොකරන්ෙ නමොෙළ ශරි නශේතුලේ ඇති සුද... ඉනේන් එකේ 
කිට්ටුනන්...  නයනශන් මල්ලි නමොෙළෙ කියන්නන්...." 

"එයළ නම් නද්ලල් ගෆෙ නමොෙලේ ම කියන්නන් ෙ....  අශන් ඉන්ෙලළ විතරයි.... එයළ 
ට්රයි කරන්නන් එයළ එේක ඉන්ෙ ශෆම නලළනලම මළල වතුටින් තියන්ෙ... මනේ හිනේ 
තිනයෙ ශෆම ප්රහෙයේ ම එයළ එේක ඉන්ෙනකො  ෙෆති නලළ යෙලළ අේකි... අනිේ 
එක නම්ලළ එයළ  කියළ එයළ එේක ඉන්ෙ වහවෙ කළනල් නව්වහට් කරගන්ෙ ම  ඕනන් 
ෙ... ඒේ මං නෙොකිව්ලේ එයළ  නගොඩේ නද්ලල් නේනරෙලළ... එයළ කලෙළලේ අනප් 
ෆියුච' එක ගෆෙ නද්ලල් මළ එේක කතළ කරන්නන් ෙ... ඒේ මං ආවයි අේකි... 
නකොයිතරම් හීෙ ෙකිෙලෙ... එයළ ගෆෙ... අෙළගනේ ගෆෙ... එයේ එනශමයි... ඒේ 
ලචෙයේලේ කියන්නන් ෙ... එයළ ශෆම නද්කින් ම මළල නිෙශවහ කරෙලළ..." 

"ඒ ඔයළ  තිනයෙ ආෙනර් නිවළනන් සුද...." 

"ම්..... ම  නේනරෙලළ අේකී... අෙළගනේ ගෆෙ හිතෙලළ කියන්නන් ප්රහෙ නගොඩේ 
ගෆෙ හිතෙලළ කියෙ එක... ඒකයි එයළ එතෙදි වයින්වහ... තළේති නම් නද්ලල් ම  දීළ 
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මනේ ජීවිනේ ලටිෙම නද් මනගන් ඈේ කනරොේ.... එතනකො  නමොකෙ කරන්නන් 
අේකී.... ඒකයි ම  බය......" ෙලව පුරළ හිත තු නගොඩගෆසුනු බර, ලචෙ ල  
නපරමින් රනින්ඳූ පෆලසීය. 

"ලතුර වීදුරු ල කිඹුල්ලු ෙකින්නෙපළ සුද... ප්රහෙ ආලම අපි ඒ නද්ලල් ගෆෙ හිතමු... 
ෙෆන් එපළ... නමොෙ නද් උෙේ ඔයළළ නෙන්ෙළ එේක මළේ ඉන්ෙලළ..." සුේමි රනින්ඳූ 
වෙවලමින් පෆලසීය. "ෙෆන් ඩ්නරවහ කරමු... මං නශල්ප් කරන්ෙම්...." 

"ම්...." 

"සුද...." රනින්ඳු  වළෙය වඳශළ වෆරසීම  උෙව් කරෙ අතර සුේමි පෆලසීය. 

"ම්...." 

"ඔයළ එෙළ නම් ඩ්නරවහ එක ෆින ෝන් කරළ නයනශන් මල්ලි  නපන්නුල නලළනව් එයළ  
විතරේ නෙනම් ම ේ ඔයළල කිවහ කරන්ෙ හිතුෙළ... ඒ තරම  වහවෙයි... අෙ ඉතින් 
ඊ  ලඩළ වහවෙ නලයි..." ඇය  වළෙය වඳශළ ගනලොමේ නතෝරළ නෙෙ ද්නද් නයනශන් 
විසිනි.  

"ඔයළ ඒක ෙෆේකෙ... අයිනයෝ....." සුේමි පෆලස නෙයින් ෆජ්ජළනලන් රතු ව ඇය 
පෆලසීය. 

"මං විතරේ නෙනම්.. එතෙ හිටිය නවල්වහ ගර්ල්වහළ නෙන්ෙේ ෙෆේකළ... කමේ ෙ 
ඉතින්... නබල් නන්.... ඒ නිවළ නේප්....." රනින්ඳූනේ ලත තලේ රතු කරමින් සුේමි 
සිෙළසී පෆලසීය. 

"පිවහසු එයළ ේ... තෆෙේ නෙොතෆෙේ ෙනන්...." 

"අනන් ඔයළනේ නබොරු ෆජ්ජළල... තල එකේ නෙන්ෙ කියළ ඒ නලළනව් කිව්නව්..." 

"අනන් ෙ... මං කිව්නව් කවුරුශරි ෙකියි කියළ... එතනකො  තමළ ඒ මෆට් ළ තල එකේ 
දුන්නන්....." 



  නිම්නෙක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"ෙෆන් මඩ් පිේවහ නන්ෙ... නයනශන් මල්ලිල මතේ කළ විතරයි මළර සන් එකේ යන්නන් 

නමයළ ... ෙෆන් ඔය මඩ් එනේ ම ඉන්ෙ... නම්කප් ඕනෙම ෙ...." 

වෆබෆවින් ම එම ගනලොම ඇනේ සුන්ෙරේලය නෙගුණ නතගුණ කනෂේ ය. කළු පෆශෆ නල්වහ 
ලලින් නිමව උඩු ඇඳුමේ වශ ඊ  ඇතුතින් ඇඳි කළු පෆශෆ නකටි වෆටින් ඇඳුමේ 
නව නකො වහ නෙකකින් වමන් විත ව එය නල්වහ මත නයද රිදී පෆශෆ පබලු ලලින් 
අංකළර කර තිබිනි. නල්වහ අතරින් නපනුණු ඇනේ නරෝව පෆශෆ ලත ගනලොනම් 
සුන්ෙරේලය තලේ ලෆඩි කෂළ ය. ලළේතු කළේ බඳු ෙළරි ළලිේයනයන් පරිපර්ණ 
සියුමෆලි නද්ශයේ හිමි ඇය  කුමෙ ගනලොම වුලෙ සුන්ෙරය. එනශේ නමම වළෙ ගනලොම 
එම සුන්ෙරේලය ලඩළේ ඔප් ෙෆංවීය. 

රනින්ඳූ ශෆඩ ගෆන්වීම වඳශළ පෆමිණි කළන්තළල රනින්ඳූනේ මලනේ පෆරණි මිතුරියකි. 
ඇය  ශෆඩගෆන්වීම් ක යුතු වඳශළ ඉඩ දුන් සුේමි ෙළෙකළමරය  ලෆදුනන් වළෙය වඳශළ 
ඇයෙ සෙළෙම් වියයුතු බෆවිනි. 

ෙෆලත ඇය පි ත  පෆමිනණෙ වි  නිල් පෆශෆ ෙසින් ඇය නෙව බළ මෙ සිෙළලේ 
ෙගළනගෙ සිටි රනින්ඳූ දුටුලෙ ම සුේමිනේ ෙවහ පුදුමනයන් ශළ ප්රීතිනයන් විවල් විනි. 

"වහවෙයි නන්ෙ ද....." සුේමිනේ පුදුමය  පේ ලත නෙව බළ සිෙළසුණු ශෆඩගෆන්වීම  
පෆමිණි කළන්තළල විමසීය. 

"වහවෙ නෙනම්... නලෙ ලචෙයේ නශොයළගන්ෙ නලයි ලනේ ආන්ටි..." 

"නමයළනේ අමුතුනලන් වහවෙ කරන්ෙ නෙයේ ෙ... මං නපොඩි  ච් එකේ දුන්ෙ 
විතරයි..." 

"ඒක ෙම් ඇේත... ඔයළ ෙම් ගෆනපන්නන් නිල් පළ  ඇවහ නෙකේ ම තමයි සුද... 
අනන් ශරිම වහවෙයි..." 

"නගෙර ගියළම ඇවහ ලශ ක ලශ පුච්චන්ෙ නලන්නන් ඔයළ  තමයි ද..." ඇවහ කළච 
නයදීනමන් ඇනේ ෙවහ ල පෆශෆය නිල් පෆශෆය  ශරලළ තිබිනි. ඒ ගෆඹුරු ෙව  
ගෆෂනපනුනේෙ ගෆඹුරු වික මතුපි  ඇති, හිරු එළිය උරළගනිමින් දිදුෙ අඳුරු නිල් 
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පෆශෆයයි. නකවහ නරොෙලල් කීපයේ ෙත මත  ලෆන ෙ නව වකවහ කර තිබ 
නකොණ්ඩය, යන්තමින් රතු දුඹුරු පෆශෆය  ශෆරවුණු කෆරලි නව ඇනේ නරෝව පෆශෆ 
නිරළලරිත උරහිවහ මත පතිතවිනි. ඇනේ ෙත රිදී පෆශෆ සියුම් ෙල් ප කින්ෙ, 

ලෆෂමි   තරමේ ඉශළින්, ෙල් පෙෙළනව් නමෝවහතරනයන් ම වමන්විත රිදී පෆශෆ සියුම් 
අේ පෂඳෙළලකින් ෙ අංකළර වී තිබිණි. නරෝව පෆශෆ පිරුණු නෙනතො මත ඇඳුනු මඳ 
සිෙළල, ළ නරෝව පෆශෆ කම්මුල්, දිගෆති කළු පෆශෆ ඇසිපිය, නද්දුන්ෙේ ලෆනි නෙබෆම, 

අඩවඳ ේ ලඩළ සුන්ෙර ෙල් තය... සුේමි  ඇයල නපනුනන් වඳ එළිනයන් 
ෙෆශෆවුණු නිම්ෙයක තණපේ අගසි අග ව රිදී පෆශෆ පිණි බිඳු එකින් එක එකතු 
කරමින් පළවී යෙ, අශසින් නපොනෂොල  බ  නෙලඟෙේ නමනි. 

වෆබෆවින් ම වෆන්න ෝරිනි ෙම් පළරළදීවය  අධිපති නෙලඟෙ ඇයයි. 

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

ෙශවහ ගණෙක මිනිසුන්නේ රුධිරනයන් මව් බිම නෙෝලෙය කරමින්, ෙශවහ ගණෙක දපුතුන් 
පිරිවේ ේ මල  අහිමි කරමින් ෙක තුෙේ පුරළ ඇවිළුණු බිහිසුනු යුධ ගිනි නිවී 
යළමේ වමඟ, දිලයිනන් වංචළරක ේනේේරය තුෂ ඇති වනේ ශීේර දියුණුලකි. 

එම දියුණුලේ වමඟම සිදුව වෆන්න ෝරිනි තරු පශ පන්තිනේ වංචළරක නිනේතෙනේ 
වමළරම්භය සියලු නෙෙළනේ ම අලධළෙය  නයොමු විය. විේරමභළහු මශතළ දිලයිනන් 
ප්රසිද්ධ නද්පළෙ චරිතයේ වීමෙ එය  නශේතුලේ විය. ව්යළපළරික නොනලහි නමන්ම 
මළධ්යයන්නේ අලධළෙයෙ වෆන්න ෝරිනි නලත නයොමු වනේ වළමළන්ය ජෙයළනේ පලළ 
අලධළෙය ඒ නලත නයොමු කරමිනි. 

වෆන්න ෝරිනිහි ප්රධළෙ උේවල ළළල ව්යළපළරික නොනව් ප්රමුඛයන්නගන්, 

නද්පළඥයන්නගන්, ඔවුන්නේ බිරින්ෙලරුන්නගන් ශළ පවුල් ල උෙවියන්නගන්, 

මළධ්යනව්දීන්නගන් පිරී යළම  ලෆඩි නලළලේ ගත නෙොවුනි.  

උවහ සිවිලිනමන් පශෂ  එල්නෙ අංකළර නපොකුරු පශන් ලලින් නිකුේ ව 
ආනෝකනයන්, ආනෝකමේ වී තිබ ලටිෙළ බුමුතුරුණු ඇතිර ඔප ෙෆම නපොනෂොල, 

වම්පර්ණනයන්ම සුදු පෆශෆනයන් දිදුෙ පුටු ශළ නම්ව වහිත උේවලළළල දුටුලන්නේ 
සිනේ මලන්නන් සුරපුරයකි. 
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එනශේ ඒ සියල් අභිබලළ සියළු නෙෙළනේම ෙවහ රනින්ඳූ නලත නයොමු විය. ඇය 
උේවලළළල  පෆමිණි නමොනශනේ සි  සියළු තරුණයන්නේ ඇවහ දිල ගිනේ ඇය 
පසුපවය. ඇය අවළින් නිතර රැඳී නප් වමඟ පලළ ඔවුන් අමෙළපය  පේ විය. 
නබොනශෝ යුලතියන් රනින්ඳූ නෙව නශළුනව් ඊර්හයළල මුසු බෆලුම්ය. කෆමරළකළචයන් හි පලළ 
නිතර ව ශන් වනේ ඇනේ ලතයි. 

විේරමභළහු මශතළ පෆමිණි සියළු නෙෙළ ම තම දියණියල ශදුන්ලළ නෙෙ ද්නද්, ඉතළ 
රමේ දියණියේ සිටිෙ ඕෙම පිනයකුනේ සිනතහි ඇතිලෙ ආඩම්බරනයන් යුතුල ය. 

"අපි ෙන්නන් ෙනන් විේරම  නම් තරම් වහවෙ නඩෝ ' නකනෙේ ඉන්ෙලළ කියළ...." 
නකනෙකු පෆලසීය. 

"නලරි වහවීට් ගර්ල් විකී... නෝ වහ එකේ ලනේ... අපරළනද් අපි  පුනතේ නෙොහිටිනේ..." 
තලේ නකනෙකු පෆලසීය. එනශේ ඇයල ලර්ණෙළ කෂ අයලලුන් ගෆෙලේ, ඇය නෙව 
ඊර්හයළල මුසු නෙේ බෆලුම් නශල අයලලුන් පිළිබඳලේ ඇනේ සිනේ විනේ ආකල්පයේ 
ඇති නෙොවීය. සියළු නෙෙළනේ කතළබශ, ඇලුම් බෆලුම් ලලින් නශම්බේ ව ඇය සිටිනේ 
වළෙය නිම ලෙ තුරු ඇඟිලි ගනිමිනි. 

දිලිනවෙ ලර්ණලේ ඇඳුම් ඇඳනගෙ නම්ව ල ළ අසුන් නගෙ, පශේ ශඬින් අල්ළප 
වල්ළපනේ නයනෙෙ මෆදිවිනේ කළන්තළලන්, තෆෙ තෆෙ එකතු වී මේ පෆන් පළෙය කරෙ 
මශේලරුන්, උේවල ළළනලන් නිේමී ඉශෂ මශනල් ව වමළජ ළළල නලත ෆසි 
ගමනින් පිය මනිෙ යුලතියන් ශළ තරුණයන්, නෙොනයේ ලර්ගනේ මේ පෆන් පිරි අංකළර 
ඩිකෆන් ර කට්  වහිත බන්නද්සි රැනගෙ නව්ගනයන් එනශ නමනශ ඇනෙෙ අංකළර නි 
ඇඳුනමන් වෆරසුණු නව් ර් ලරුන්, නිතර වෆනෙලි එළි නිකුේ කරෙ කෆමරළ අතින් ගේ 
ඡළයළරපශිල්පීන්, මළධ්යනව්දීන්, වම වි  ම නවලෙෆල්ේ නමන්, ක   නිලෙේ 
නෙොනෙමින් කතළ කරමින් ඇනේ පසු පසින් ඇනෙෙ නප්.... නම් සියළු නද් ඇයල දිගින් 
දිග  ම නලනශව  පේ කනල් ය. 

"මනේ ඔළුල රිනෙෙලළ සුේමි අේකී... අපි රම් එක  යමුෙ...." අලවළෙනේදී ඇය අවෂ 
ව සුේමි  පෆලසිය. 

"ඔයළ තළම නමොෙලේ කනව් ලේ ෙනන් සුද..." 
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"අනන් ම  බ අේකි... එපළ නලළ ඉන්නන්... යමු ෙ.. මං නප් අයිය  කියන්ෙම් 
තළේති  කියන්ෙ කියළ.." 

"ම්.. යමු... ඒේ නමොෙළ ශරි රම් එක  නගන්ෙනගෙ ශරි කමු නශොඳෙ... ඔයළ ෙලව  ම 
ශරිය  කනව් ෙ..." 

ඇය  ලඩළේ අලෆසි වනේ නයනශන් වමඟ නිෙශනවේ කතළ කිරීම  ය. දිෙය පුරළල  ම 
ඔහු වමඟ කතළ කෂ ශෆකි වනේ ලචෙ කීපයේ පමණි. 

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

කළමරය  පෆමිණි විගව වෆෙසුම් සුසුමේ නශල රනින්ඳූ, ඇෙ මත නපරලී නයනශන්  
ඇමතුමේ බළගේතළ ය. 

"නිෙළනගෙෙ හිටිනේ..." ඇමතුම වම්බන්ධ උෙ පසුේ නයනශන් නිශඬල සිටි නශයින් 
රනින්ඳූ විමසීය. 

"ෙ... යළළුනලේනේ නගෙර...." 

"ඇයි නම් තරම් රෑ නලෙකම්..." 

"නපොඩි පළටි එකේ..." 

"රසුන් අයියනේ නගෙරෙ..." 

"ෙ.. ෙ.. නවෝවළ කියළ යළළුනලේ..." 

"බිව්ලෙ...." 

"ආ... ෙ..." නයනශන් මෙේ නිශඬල සි  පෆලසීය. 

"නබොරු කියන්නෙපළ... ම  ගඳ එෙලළ...." 

"බියර් විතරයි...." රනින්ඳූ කිසිලේ නෙොපලවළ නිශඬල සිටියළ ය. " නවොරි.... " ඇය 
අමෙළපය  පේ ව බල සිත නයනශන් පෆලසීය. 
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"ම්... අෙ  විතරයි.... ආනේ තනියම බ... මළේ එේක නබොමු..... " 

"ෂුල'.... ඔයළ  නබොට්ල් කෆප් එනකන් එකයි.... ඉතුරු ටික ම .." 

"ආ... මං හිතුනව් එනශෙම් ඕනන් ෙ කියයි කියළ.... නමොෙළ ෙ ඩ්රින්ේවහ ගන්නන්... 
ප්රහෙ ල  උේතර නශොයන්ෙෙ... " 

"අනප් නෙේවහට් නඩෝ ඉන්ෙ නඩොෙල්ඩ් අන්කල්... ෙන්ෙලළ නන්ෙ..." 

"ඔව්...." 

"එයළ නිතරම කියෙ නෙයේ තමළ beer is not the answer පුතළ කියළ...." 

"ඉතින්.... ඇේතනන්...." 

"ආ ඔව්... ඇේත තමළ... මයිකළ කියන්නන් නමොකේෙ ෙන්ෙලෙ... ලල්නේ ඉෙන් ඇේත 

අංකල්... beer is the question... “Yes” is the answer කියළ..." 

"මෆට් ළ... නෙත ෙම් කියන්නන් රසුන් අයිය  ලල්නේ ඉෙන් පිවහසු කියළ... ම  
නප්න්නන් ඔයළ ේ එනශමයි...." 

"මෆට්ටි..... ඔයළ නිවළනන් පිවහසු... ෙලනවම එපළ නලළ හිටිනේ.... ඒ මදිල  නසොන ෝවහ 
ටිකේ එලළ තල ටිකේ පිවහසු ශෆදුලළ..." 

"නසොන ෝවහ ටික බෆලුලෙ...." ඇය සුේමි  කියළ, ජංගම දුරකතෙනයන් ඡළයළරප කීපයේ 
නගෙ නයනශන්  යෆව්නව් වළෙය ප න්ගෆන්ම  නපරය. 

"ඔව්..... වහවෙයි...." 

"එච්චරෙ...." 

"ම්.... නමොෙළෙ කියන්නන් මං.... නමොෙළ උෙේ අනප් නපොනේ තිනයන්නන් නකල්න්ල ඒ 
තරම් ලර්ණෙළ කරන්ෙ එපළ කියළ... ඒේ ඉතින්... නපොඩ්ඩේ ඉන්ෙ... ශරිය  ම 
කිව්නලොේ.... වීෙවහ... එයළ වමශර වි  ඔයළ ලනේ නලන්ෙෆති....." 
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"ඔයළ ෙන්ෙලෙ නයනශන් අයියළ.. මං මළල වහවෙ  ෙෆකළ තිනයන්නන් නකොනශොමෙ 
කියළ....." 

"වීෙවහ, බ'ේ ඔසහ වීෙවහ නප්යින්ටින්ේ එනේ ඉන්ෙලළ ලනේ ඉන්ෙනකො ෙ...." නයනශන් 
සිෙළසී විමසීය. 

"ෙ මෆට්න ෝ... ඔයළනේ ඇවහ නෙක ඇතුනල් නප්න්නන්... මනේ ඉනම්ජ් එක... අන්ෙ 
එතනකො ....."  

වඳ එළිනයන් ෙෆශෆවුණු වළගරය නෙව නෙතු රඳලළනගෙ, සිෙශනලමින්, සුරතල් නලමින් 
නයනශන් වමඟ කතළ කරෙ රනින්ඳූ නෙව, කළමරනේ වු මෙ අඳුර තුළින් සුේමි නශලුනව් 
ආෙරය පිරි බෆල්මකි. ඇනේ මුහුනණ් ෙෆෙ  විෙළඩි කීපයක  නපර ව නලනශවකර බල 
බිඳේ ලේ ෙෆන් ඒ මුහුණ මත නෙොවීය. ඔහුනේ ආෙරය වෆමෙළම රනින්ඳූ අවෂම තිබිය 
යුතු යෆයි සුේමි මුළු ශදින් ම පෆතීය. 

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

"ඒ ශනෝ අයිනේ... ඉේමෙ  එන්ෙ... ලෆඩේ නපන්ෙන්ෙ...." ෙළෙකළමරනේ නෙොර 
අවෂ  ගිය නෙතුමි නෙොර  ගවළ එතුෂ ව නයනශන්   කතළ කෂළ ය. "එන්ෙනකෝ.... 
ඔයළ පුදුම නලයි ශනෝ.... ඉේමෙ  එන්ෙනකෝ.... මමේ තළම ඔේනකොම ටික බෆලුනව් 
ෙ..." නයනශන් කතළ නෙොකර නිවළ ඇය ෙෆලත කගෆසීය. 

"රෑ ලෆටුනු ලනල් මං ආනේ ෙලල් ලෆන න්නන් ෙ...." 

"ෙ.. ෙ.. නම් පළර නබොරු නෙනම්.... ම  බළේ රම් යන්ෙ ඕනන් ෙ... ඉේමෙ  
එන්ෙ...." 

"නපොඩ්ඩේ ඉන්ෙ..." 

"ශරි එනශෙම් මනේ රම් එක  එන්ෙ...." 
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"ම්....." නයනශන් පිළිතුරු දුන්නන් නෙොවෆෂකිල්නනි. නෙතුමි රැලටිලි ලෆඩ ඔහු  පුරුදුය. 
ඇය  ෙළෙකළමරය  යම  උලමෙළ ව වි  ෙ, කවුරුන් නශෝ එහි සිටීෙම් ඇය 
පලවන්නන් නමලෆනි නබොරුය. 

"එනෙෝ ශනෝ ඉේමෙ ...." නයනශන් ෙළෙකළමරනයන් පි ත  පෆමිණ ඔහුනේ කළමරය  
ඇතුළු වීම  වෆරනවෙ වි , නෙතුමි ඇනේ කළමරනයන් පි ත  එබී කතළ ක ශඬින් 
නයනශන් තිගෆවහසිනි. 

"නමොකෙ.... තමුනවේ බඳිෙ එකළ බීනරේ උනෙොේ නශොඳයි... ෙෆේෙම් පවු...." නයනශන් 
නෙතුමිනේ කළමරය  ඇතුල් නලමින් පෆලසීය. 

"අඳුරෙලෙ නමයළල....." නයනශන් පෆලස නද්  අලෙළෙය නයොමු නෙොකෂ නෙතුමි ඇනේ 
ෆප්න ොප් පරිඝණකනේ තිරය නයනශන්  නපන්ලමින් විමසීය. එහි වනේ නපර දිෙ පෆලති 
වෆන්න ෝරිනිහි විලෘත කිරීනම් උේවලනේදී බළගේ රනින්ඳුනේ සුන්ෙර ඡළයළරපයකි. 

"ලළව් නන්ෙ... නශොන ල් එනේ නසොන ෝවහ ලගයකුේ ෙළළ තිනයෙලළ... ඒකේ මළර 
වහවෙයි... අනන්... පුදුම උනන් ෙෆද්ෙ... නොකු කම  ක  නකොනින් හිෙළනලන්නන්.... 
ඔයළනේ නකල් නලන්ෙ කලින් මනේ නශොඳම යළළුලළ ශරිෙ... මං නිවයි ඔයළ  නමයළල 
නවට් උනන්... ලදිෙලළ මල් තියළ... ම  නොකුකම් නපන්ෙනන් ෙෆතුල..." නයනශන් ඇය 
නපන්ව ඡළයළරපනයන් බළනපොනරොේතු ව නව පුදුමය  පේ නෙොව බෆවින් අමෙළපය  
පේ ව නෙතුමි පෆලසීය. එනශේ නයනශන්නේ මුලඟ සිෙළලකින් වෆරසුනන් රනින්ඳුනේ 
නවොඳුරු ලත ෙෆකීනමනි. 

"නමොකෙ නෙෝණි උනද් පළන්ෙර ගම  ම ඇනශන්ෙ ඔයළනේ නර්ඩිනයෝ එක ෙළළ.... 
ඉවහනකෝනල් යන්නෙේ ෙෆතුල ෙෆලතුෙ එනේ තියෙ ලෆඩේ කරගන්ෙ බෆරිෙ ෙලනවම 
කම්පියු ර් එනේ ම එල්ලිළ ඉන්ෙෆතුල.... විභළනග  තල අවුරුද්ෙේ ලේ ෙනන්...." 
කළමරය තුෂ  එබුණු කුසුම් පෆලසීය. 

"අයිනයෝ අම්නම්... උනෙන්ම ඔය නරනකෝඩ් එක ෙළන්ෙ එපළ... ඒක නෙනම් බන්ෙනකෝ 
නමයළල අඳුරෙලෙ කියළ..." රනින්ඳුනේ ඡළයළරපය මල  නපන්ලමින් නෙතුමි විමසීය. 
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"අම්මනේ නලන්ඩ නල්ලී...." කුසුම්නේ මුනව් ඇදුණු සිෙශල දුටු නෙතුමි පෆලසීය. 
නයනශන් නෙතුමිනේ සිෙළල තෙ කරගේ මුල නෙව රලළ බළ, කුසුම්නේ සිෙළනවෙ ෙව 
මඟශෆරීය. 

"නමොකේෙ සුදු පුතළ ඒ කතළල...." කුසුම් කිසිලේ නෙොලෆ හුණු නව විමසුලළ ය. 

"නමයළම කියයි ඉතුරු ටික...." නයනශන් ෙසින් නෙතුමිල නපන්ලමින් පෆලසීය. 

"ශරි ශරි ශනෝ.. තරශ ගන්ෙ එපළ.. අපි ෙෆන් ම තළේත  කියන්ෙ... ෙෆද්ෙ අම්මළ...." 
නයනශන් කළමරනයන් පි ල යම  වෆරසුෙේ, ඔහුනේ අතින් අල්ළගේ නෙතුමි, ගමෙ 
ලෆෂෆේවීය. "තල තිනයෙලළ.. ඉන්ෙ.. ඔයළ එෙකම් හිටිනේ බන්ෙ...."  

ව්යළපළරික පුලේ ල පමෙේ නෙොල, වෆන්න ෝරිනිහි විලෘත කිරීම වම්බඳ විවහතර 
පුලේපේ ල රවවින්ඳෙ අතිනර්ක ලෙ ප්රධළෙේලයේ නගෙ තිබිනි. 

නෙතුමි නයනශන්  නපන්වනේ අන්තර්ජළනේ ව එලෆනි විද්යුේ රවවින්ඳෙ අතිනර්කයක 
පව ඡළයළරපයි. ඡළයළරප ල  අමතරල එහි ලිපියේෙ පෂ කර තිබිනි. එනශේ එහි 
වෆන්න ෝරිනිහි විලෘත කිරීම  ලඩළ අලධළෙය නයොමු කර තිබුනන් නලෙේ කරුණක  ය. 
ඒ දිලයිෙ පුරළ විසිරුනු විේරමභළහු වංචළරක නිනේතෙ වමශනේ අෙළගත හිමිකළරු 
පිළිබඳල යි. ෙෆතනශොේ රනින්ඳූනේ නපම්ලතළ පිළිබඳලයි. රනින්ඳුනේ නපම්ලතළ නප් 
අරේතෙපිටිය බල ඔවුන් ලේරළකළරල පලවළ තිබුනණ්, කුඩළ ෙරුනලකු  පලළ නේරුම්ගත 
ශෆකි ලෙ පරිදියි. 

මුල් ඡළයළරප කිහිපයක පමණේ රනින්ඳුනේ රුල පමණේ ව අතර ඉතිරි සියළු ඡළයළරප 
ල රනින්ඳු ශළ නප් නෙනෙෙළම ංල සිටිනේ, ලිපිය  වළේෂි වපයමිනි. ඇතෆම් 
ඡළයළරප ල නප්නේ නෙනතොේ, රනින්ඳූනේ ලතේ අතර පරතරයේ ඇති ෙෆති 
තරම්ය. එනශේ ඒ වම අලවහතළලකම රනින්ඳුනේ අලධළෙය නයොමුල තිබුනණ් නප් 
නලත නෙොලෙ බල, ඇනේ ෙව නලෙතක නයොමුල තිබීනමන් සිතළගත ශෆක. නප්නේ 
අතේ රනින්ඳුනේ බඳ ල ළ ව ඡළයළරපයේෙ ඒ අතර විය. එහි ඔවුන් නෙනෙෙළ ම සිටිනේ 
කෆමරළ කළචය  පිටුපළ ය. 
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"ෙෆන් ඇති නන්ෙ අම්මළ...." ඡළයළරප ෙෆකීනමන් නයනශන්නේ අඳුරු ව ලත දුටු නෙතුමි 
අවරණ ෙසින් කුසුම්නේ මුහුණ නෙව බළ විමසීය. "අයිනයෝ මං ලනේ මෆට්ටිනයේ... ම  
නපොන ෝවහ ටික මුලින් බළ ඉන්ෙ තිබුනණ්.... කවුෙ ෙන්නන් ඉතින් නමනශම සීන් 
එකේ...." නෙතුමි සිතින් තමන්  ම නෙොවහ පලරළගේතළ ය. 

"පේතරකළරනයොන්  නමොෙලළ ෙළන්ෙ බෆරිෙ නෙෝණි...." කුසුම් කළමරනයන් පි ල යෙ 
අතර පෆලසුනව් නයනශන්නේ සිත වෆෙසීම  ය. 

"අයියළ ඇති නන්ෙ...." නයනශන්නේ ෙව ඡළයළරප ල  පශළින් ලෆටී ඇති පළඨක අෙශවහ 
නලත නයොමුලනු දුටු නෙතුමි විමසීය. 

“redbug:  wow nanga... u r soooooooooooo beautiful.. koheda me taram kal hitiye....” 

“sakuna:  wish u both a happy future life.... ” 

“baddealer1920:  ayyo... muta nam ahuwennepa... muta rata serama kello.... mata 

kematiwennako....” 

“nadu:  muth ekka yalu nam ithin meyagen ganna deyak nethuwa ethi...” 

                 “mafaz:  ey ban neththe... pennedda hotel eka....” 

                 “kavisha: mona thibunath wedakda... kellekge charithe Honda nethnam....” 

                                “yohan: @ kavisha. Jealousy?  lol.. :P she is soooooooo cute kavisha....”  

"නමොෙළ ෙ අයියළ පි  ගිනි නග  ගන්නන්... කළ  නමොෙළ කියන්ෙ බෆරිෙ...." එනශන් 
නමනශන් අෙශවහ කීපයේ කියව නෙතුමි, එම නලේ පිටුල ලවළ ෙමමින් පෆලසීය. 

නෙතුමි නයනශන්නේ ලත නෙව අලධළෙනයන් බෆලුනව් ඔහුනේ සිත තුෂ ව ශෆඟීම් 
නේරුම්ගන්ෙළ අටිනයනි. එනශේ නපර පෆලති අඳුරු බල ඔහුනේ ලනේ නෙොවීය. ෙනවේ 
වනේ නිව බෆල්මකි. "රන්ඳු ලේ නමයළල නේරුම් ගන්ෙ බෆරුල ඇති.... නමොෙළ ශරි 
උෙළම නප්ල් එේවහප්නරන්වහ  නමොෙලේ ෙ... තිබුෙේ තේපර ෙශතුෙක  ලනේ 
නපොඩි නලළලක  තමයි....." නෙතුමි සිතුනව් උෙවනින් ම නයනශන්නේ සිත රිෙවීම 
පසුතෆනලෙ සිතිනි. තම එකම වනශෝෙරයළ පිළිබඳ පි ත  නෙොනපන්වුලේ, නෙතුමිනේ සිත 
තු වනේ ෙෆඩි බෆදීමකි. 
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"මං නමෝඩනයේ නෙනම් ශනෝ...." නයනශන් නෙතුමිනේ කළමරනයන් පි ල යෙ අතර 
පෆලසීය. එනශේ ඔහු එනෂව පෆලසුනව් කුමෙ අෙශවකින් ෙ යන්ෙ නෙතුමි , ඔහුනේ 
වහලරනයන් සිතළගත නෙොශෆකි විය. 

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

"නයනශන් අයියළ... ඔයළ නසෝන් එක අනප් නේ ඇතුනල් ෙළළ ඇවිේ... නකෝල් එෙලළ 
ඉලරයේ ෙෆතුල...." රසුන්නේ ෙෆගණිය නයනශන්නේ ජංගම දුරකතෙයෙ අතෆතිල, 

නපොල්ගවහ නපෂලල් අතරින්, නලරෂ නෙව  එෙළතර පෆලසීය. 

නලරෂ තීරනේ පළපන්දු ේරීඩළ කිරීනමන් නලනශව වී සිටි නයනශන් ශළ රසුන් ඇතුළු 
ඔවුන්නේ අනෙකුේ මිතුරන් පිරිව සිටිනේ පිහිනීම වඳශළ මුහුෙ නෙව පියමනිමිනි. 
රසුන්නේ ෙෆගණියනේ ශඬින් ෙෆලතුෙ නයනශන්, දුරකතෙය  ඇනේ අතින් ඔහු අත  
ගේනේ ය. 

"කවුෙ.... ප්රියම්බිකළලෙ..... එනශෙම් මං අරුං එේක යන්ෙම්... පරේකුනලයිනන්.. මේ 
නෙනමයිනන් කඩන්නන්... මල් නගෝනි ගන්ෙන්නන්....." රසුන් විමසීය. 

"එයේ අරනගෙ..." 

"තල අරයේ අරනගෙෙ....." රසුන් සිෙළසී විමසීය. 

"ඔව්... නකෝල්වහ තිවහ ගළෙේ...." 

"කවුෙ බං ඒ අරයළ...." 

"ෙන්ෙ..." 

"කළනගන්ෙ නකෝල් එක...." නයනශන්නේ දුරකතෙය ෙළෙ ව බෆවින් රසුන් විමසීය. 

"අරයනගන්...." නයනශන් ඇමතුම බළගනිමින් පෆලසී ය. 

"නශනෝ... නයනශන් ෙ... මචං මං නප්..." දුරකතෙය තුළි ගළ ආනව් නප්නේ 
ක ශඬයි. 
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"ආ... කියන්ෙ නප්...." 

"මචං නවොරි මචං...." 

"නවොරි....?" 

"ඔව් මචං... අර මීඩියළකළරනයෝ ලෆඩක  ෙෆති නසොන ෝවහ ලගයේ පේලිහ කරළ.... තල 
ලෆඩක  ෙෆති කතළ ලගයකුේ නගොතළ..." නප් පසුතෆනලෙ ශඬින් පෆලසීය. එනශේ 
නයනශන් පිළිතුරු නෙොදුන්නන් ය. 

"අනඩෝ නප්... උඹ ෙෆන් නලෙ එකේ කියන්ෙ නන්ෙ ගේනේ... නමොනකෝ උඹ නයශළ  
බයයිෙ... කියෙලළ කියපු ටික කියපන්...." නලෙේ තරුණයකුනේ ක ශඬේ දුරකතෙය 
ශරශළ නයනශන්  ඇසිනි. 

"ක ලශන් හි පන්..." අනෙේ තරුණයළනේ සිෙළශඬ වමඟ නප්නේ ක ශඬ ඇසිනි. 
එනශේ සිෙළශඬ ෙෆලතුනන් ෙෆත. සිදු වුනේ තලේ කීප නෙනෙකුනේ සිෙළ ශඬලල් ඒ 
වමඟ ඇසීම පමණි. 

"නවොරි මචං... මුන්  බයිළ... ම  සීරීයවහලි අප්වට් ඒ ආර්ටිකල්වහ ෙෆකළ...." 

"නමොනකෝ උඹ  දුක... උඹ ඒකි එේක කරපුලළ ඔේනකොම උන් පේතනර් ෙළළ ෙෆති 
නිවළෙ...." ෙෆලත තරුණනයකුනේ ශඬ සිෙළශඬලල් අතරින් ඇසිනි. 

"නමොෙළෙ කියන්නන්..." රසුන් විමසුනව් නයනශන්නේ නකෝපනයන් රේ පෆශෆ ගෆන්නලෙ 
ෙව නෙව, කිසිලේ නේරුම්ගත නෙොශෆකි කෆෂඹිලි වශගත බෆල්මේ නශමිනි. 

"මචං මුං කියෙ ඒලළ උඹ ගෙන් ගන්නෙපළ.... මළේ එේක නකොනශොම හිටියේ අනප් සුද 
ආෙනර් උඹ ..." 

"නමොකේෙ මිනිනශෝ තමුනවේ කිව්නව්..." නයනශන් අත මි  නමවනේ සිත තුෂ ව 
නකෝපය තරමේ පළෙය කරගෆනීම ය. ඟ සිටිනේ ෙම් නප් ෙලළ ශළු කිරීම  තරම් 
නකෝපයේ ඔහුනේ සිත තුෂ විය. 
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"රිෆේවහ මචං.... මවහසිෙළළ උෙළම රණ්ඩු නලන්ෙ නශොඳ ෙ..." නප් නිවුනු 
වහලරනයන් පෆලසීය. 

"උනඹයි මනගයි ප්රහෙ ල  කිසි නෙයේ ෙන්ෙෆති අහිංවක නකල්නේ 
ඇෙගන්නෙපළ..." 

"ඒේ මචං නෙොෙන්ෙ කම  ඒ අහිංවක නකල් පුංචි ලෆරැද්ෙේ කරළ තිනයෙලළ... 
උඹ  ආෙනර් කර එක තමයි අන්ෙ ඒ පුංචිම පුංචි ලෆරැද්ෙ.... ඒ ලෆරැද්ෙ  එයළ  
නෙවිනයෝ නෙෙ ෙඬුලම එයළලේ ෙන්නන් ෙෆතිනලයි... මං ප්රළර්තෙළ කරෙලළ එයළ  
නගොඩේ විඳලන්ෙ නලන්නෙපළ කියළ..." 

"උඹ  ප්රහනන් තිනයන්නන් මළේ එේක..." 

"ඒක නෙනම් මචං.... මං උනේ යළළුල  කර නද් උඹ  තළම අමතක කරන්ෙ බ 
නන්ෙ... ඒ ලනේ තමයි... උඹ ෙළශේ නෙෙළශේ ඉවහවරශළ ම  කරපු අපශළව... ඒලේ ම  
අමතක කරන්ෙ බ... හුවහමගන්ෙ ලළරයේ පළවම ම  ඒලළ මතේ නලෙලළ... මං 
නගොඩේ නශව්ලළ ඒලළ අමතක කරන්ෙ ේරමයේ... උනේ වීේ නපොයින්ට් එකේ..... 
අන්තිම  ම  ඒක ෆබුෙළ... ඒ නද්ලල් අමතක කරන්ෙ පුළුලන් ේරමයේ මං නශොයළ 
ගේතළ... එක ම එක ේරමයේ තිනයෙලළ... ඒක  සහරවහට් වහන ප් එක තිව්ලළ... ංකළල  
ම ඇනශන්ෙ... ළවහට් වහන ප් එකේ ඉේමෙ  තියෙලළ... මුලින් ම ඒක උඹ  
නපන්ෙෙලළ.. ඊ  පවහනවේ මුළු නෝනක ම නපන්ෙෙලළ... උඹ ජීවිත කළනම විඳලයි 
ඒනකන්.... සුද, ඒ කියන්නන් උඹ පණ ේ ලඩළ ආෙනර් කරෙ උනේ නකල්... ඒකි 
ඉේමෙ ම මනේ ඇඳ  ගන්ෙලළ මම..." නප් පෆලසුනව් ආයළවනයන් පළෙය කරගේ 
නිවුණු වහලරනයනි. 

"මං ෙන්ෙලළ බල්නෝ උඹ ෙන්ෙ එකම නද් ඒක විතරයි කියළ... නම්කේ ෙෆෙ ගනිං... 
නම් පළර මං උඹල මරෙලළ..." නයනශන් ඇමතුම විවන්ධි කනෂේ ය. ඔහුනේ නකෝපනයන් 
ෙෆනලෙ ෙව නව්ගනයන් එශළ නමශළ චෙය වනේ, සිත තුෂ ව නකෝපය පි  කිරීම  
ේරමයේ නවොයමිනි. 



  නිම්නෙක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"මචං.. රිෆේවහ....." රසුන්  එම ලචෙ ටික පලවළ අලවන් වීම  ඉඩේ නෙොෆබිනි. 
නයනශන් අත ව ජංගම දුරකතෙය අවෂ ව නපොල් ගනවේ කඳ නලත සිත තුෂ ව 
ආනව්ගය  වමළෙ ආනව්ගයකින් විසි කනර් ය. නකො වහ කීපයක  කෆඩී නලන්ව ජංගම 
දුරකතෙය ඒ වඳශළ සියළු චළක ේතිය නයොෙළගේ බෆවින්, ගව මුෂ පතිත විය. 

"මචං....." රසුන් පුදුමය  පේ ෙසින් නයනශන් නෙව බළනගෙ, අසීරුනලන් ලචෙ එකතු 
කනෂේ ය. "නමොකද්ෙ අවු...." 

"මං හිතුල ශෆම නෙයේ ම ශරි... අර ශෆනරෙනකො  මං ෙෆෙගේතළ නමොකළ ෙ එන්නන් 
කියළ...." තලමේ නකෝපය පශ නෙොව ෙෆනලෙ නෙනෙතින් රසුන් නෙව බෆල නයනශන් 
පෆලසීය. "ඌ ශෙන්නන් පරණ කුණු අදින්ෙ... මනගන් පළිගන්ෙ....." 
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