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ල්ගවහ නවලනේ ව  කුඩළ ගල්තළලක් මත ලළඩි වී සිටි නයනශේ, එකට 
තබන ද ඳශේ තුනක් සුෂඟිේ සිදුලන බළදළ මෆද දෆල්වීමට නලනශනවන 

රනිේඳූ නදව බළ සිටිනේ මද සිනළලකිේ මුල වරවළනගන ය. ඇය නකොඳමණ උත්වශ 
ගත්තද නෆලත නෆලතත්, ඇනේ හිවනකවහ අවුල් කරමිේ ශමළගිය දඟකළර සුෂඟ විසිේ 

ඇය දල්ලන වම ගිණිකරක් ම නිලළ දෆමීය. 

"මට උදව් කරේනනකෝ...." මුහුණ මදක් ඇ කර නයනශේ නදව බෆල ඇය, 

උත්වශනයේ නලනශවවීනමේ ඳසු ඳෆලසීය. හුේ තෆනිේ නෆගිටි නයනශේ ඇය අවෂට 
නගොවහ, නතල් පිරව ඳශේ නදකක් නගන, නවොබළදම් මළතළල ළ නරෝව ඳෆශෆ කෆ 
නමෝනිේ ේනෝරි මල් ලෆලිේ අංකළර කර තිබ නවොනශොේ නකොත අවළිේ ම සුෂඟට 
මුලළ ලන නව තෆබීය. ඔහුල අනුගමනය කරමිේ රනිේඳූ ඉතිරි ඳශනද නගන ඒ 
අවළිේ තෆබීය. 

රනිේඳූට ඳශේ දෆල්වීමට ඉඩ දුේ නයනශේ නවොනශොේ නකොත අවෂ ඳශත් වී, මල් ලෆල් 
අතරිේ නඳනුන, නවොනශොේනකොත මත නකොටළ තිබ වටශන සිතිේ කියවීය. 

"උඳත:- 1966.09.23 

විඳත:- 2005.07.19 

වලද්ය නනළුම් ක්රිළේති වික්රමභළහු" නව එහි වටශේල තිබිණි. ඔවුේ සිටිනේ 
රනිේඳුනේ මලනේ නවොනශොේනකොත අවෂයි. 

මලනේ නවොනශොන අලට ව සියළු ලල් ඳෆෂටි රනිේඳූ උදුරළ දෆමුලද, ලියලෆල් නදකක් 
කෆටයම් කර තිබ නවොනශොේනකොත ලවළනගන ලෆඩී තිබ ළ නරෝව ඳෆශෆති මල් පිනඳන, 

කෆෂ නමෝනිේ ේනෝරි මල් ලෆ ඇය උදුරළ නනොදෆම්මළ ය. එම මල් ල ළ නරෝව 
ඳෆශෆති මෘදු නඳති නදව නනතු රැව නයනශේ අනතුරුල නනතු රැවනේ රනිේඳුනේ 
නදනතො මතයි. ඇනේ නදනතොනල් ඳෆශෆය මල් නඳති ල ඳෆශෆයට ලඩළ මදක් නරෝව 
ඳෆශෆනයේ ලෆඩිය. ඳශේ දල්ලමිේ සිටි රනිේඳූ, ඔහු ඇය නදව බළ සිටින බල දෆනුනු 
නශයිේ දවහ ඔවලළ ඔහු නදව බළ මද සිනළලක් ඳලළ ය. ඔහුද ඇය වමඟ දසිේ 
සිනළසිනි. 

නඳො 
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රනිේඳුනේ මලනේ නවොනශොේනකොත පිහිටළ තිබුනේ වික්රමභළහු මශතළනේ මශ නගදරය. 
නකොේග ප්රනද්නේ අක්කර ගණනක නඳොල් ලත්තක් මෆද පිහිටළ තිබ ඳෆරණි 
නමෝවහතරනේ විවල් නගය, දෆේ ඳළළුලට නගොවහ ඇත්නත් වික්රමභළහු මශතළනේ පියළ මිය 
ගිය ඳසු, වික්රමභළහු මශතළනේ මල, ඇනේ දියණිය වමඟ ඳදිංචියට ගිය බෆවිනි. 
නඳොල්ලත්ත ශළ නගය බළ ගෆනීම වශළ මුරකරුනලකු නයොදළ ඇති බෆවිේ ඔවුේ 
නඳොල්ලත්තට ඳෆමිණිනේ නඳොල් අවහලෆේන නනන කළයට එයිේ ෆනබන ආදළයම 
බළගෆනීමට ඳමණි. එනශත් මවකට ලරක් ලත් නඳොල්ලත්තට ඳෆමිණීම රනිේඳුනේ 
සිරිතකි. 

ඳශේ තුන දෆල්ව රනිේඳූ, ඇය නගන ආ නරෝව ඳෆශෆ කළනේේ මල් නඳොකුරද ඳශේ 
අවෂට ෂං කළ ය. 

හුේ තෆනිේ නෆගිටි නයනශේ රනිේඳුට අත දුේනේ, ඇයට නෆගිටීමට ඳශසුවීමට ය. 
ඔහුනේ අතිේ අල්ළගත් ඇය, හුේ තෆනිේ නෆගිට, ඔහුනේ අතිේද ඇදනගන අවෂ ව 
ගල්තළල නලත නගොවහ ලළඩිවිනි. ගල් තළල මත ලළඩි වී ඒ මතිේ කකුක්ද තබළගත් 
නයනශේ, අවෂ ව නඳොල් ගවක කකට බර වී, ඔහු ඉදිරිපිට අසුේනගන සිටින 
රනිේඳුනේ ලත නදව මුහුණ මදක් ඇකරනගන බළ සිටිනේ ය. දඟකළර සිනළලකිේ මුල 
වරවළගත් රනිේඳූ හුේ තෆනිේ නෆලත නෆගිට විත්, නයනශේනේ නදකකුල් අතරිේ ලළඩි වී 
ඔහුනේ ලතට බර විය. නයනශේ ඇනේ බ ලටළ ඔහුනේ අතක් දෆමුනව් ය. 

"දෆේ නමොකද...?" මද නලළලක් නිශඬල සිටි නයනශේ විමසීය. 

"තල ඉමු... ආලළ විතරයි ලනේනේ... අම්මිට ලියුමක් ලියේනත් තිනයනලළ...." ඳයළ සිටි 
ඳළලශනක් ගෆව රනිේඳූ, ගල් තළල මත තරමක් එපිටිේ තබළ තිබ ඇනේ කුඩළ බගය 
කකුනෂේ ඇඟිලි ලලිේ ඇය අවෂට ඇදගත්තළ ය. 

"ලියුම ඳවහනවේ ලියේන... මට අම්මි ගෆන කියේන...." ඇනේ ලත ඔහු නදවට ශරලළගත් 
ඔහු ඳෆලසීය. "අම්මිත් ඔයළ ලනේ වහවනයි නේද...." ඇනේ නරෝව ඳෆශෆ කම්මු මතිේ 
ඇඟිලි තුඩක් නවනමේ නගනගිය ඔහු විමසීය. 
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"මට ලඩළ වහවනයි..."  ඳෆත්තකට ශෆරී ඔහුනේ කකු මතිේ ඇනේ නදකකුල් දෆම ඇය 
ඔහුනේ යට තුරුළු වී ඳෆලසීය. ඇනේ බ ලටළ එක් අතක් යෆව ඔහු, ඇයල තුරුෂට 
නගන, අනනක් අත ඇනේ නදකකුල් මතිේ දමළගත්නත් ය.  

"නමොනළ නලළද අම්මි නෆති උනේ....?" 

"ලෆටිළ...." 

"ලෆටිළ...?" 

"ලිවහවළ... වහනටය නක්වහ එනකේ ඳශට...." ඇඟිලි තුඩු ලලිේ ඔහුනේ කමිවනේ ඇරී 
තිබ නබොත්තම් දමමිේ ශළ නෆලත විලර කරමිේ ඇය ඳෆලසීය. 

"ඒ නමොනළ නලළද...." නයනශේ විමසුනව් පුදුමනයනි. නනතු එවව රනිේඳූ ඔහු නදව 
නශළුනව් අවරණ බෆල්මකි. 

"ඒ කළනල් අම්මි ප්නරේනේට්... මල්ලි බනබක් ෆනබේන හිටිනේ... තළත්තියි මමයි ශරිම 
ශදිවහසිනයේ හිටිනේ එයළ එනකම් අපිත් එක්ක ඉේන..... ඒ කළනල් මං ජීවිනත් ගෆන 
හිතුනව් නකොනශොමද... නපුරු මළයළකළරිනයෝ නෆති වහවන සුරඟනළ කතළලක් කියළ... ඒත් 
ශෆම නද්ම නලනවහ උනළ නයනශේ අයියළ.... හිතළ ගේනලත් ඉඩක් තියේනේ නෆතුල ආල 
කුණළටුලක් ලනේ... ශෆම නද්ම විනළව උනළ... එක නඳොඩි අත්ලෆරැද්දක් නිවළ..... ඒත්... 
එනශම කියේනත් බ.... ඒක ලෆරැද්දක්.... නොකුම නොකු.... " කඳුළු නලතළ ගෆනීමට 
උත්වශ කරන නබොව නනත් බිමට නෆඹුරු කරනගන, බිඳුනු ශඬිේ ඇය ඳෆලසීය. "එක 
දලවක් පුංචි අම්මනේ අතිේ බුදු ඳශන බිම ලෆටිළ බිඳුනළ.. වහනටය නක්වහ එක උඩදී... 
එයළ ඳශනේ කලි ටික එකතු කරනගන ඳශෂට ආලළ නතල් පිහිදේන රැේ එකක් 
නශොයළගේන... ඒ අතනේ.... ඒ අතනේ.... අම්..මී ඳශ..ෂට එේන.. ඇවි..ත්...." තලදුරටත් 
කතළ කරගත් නනොශෆකි ව නශයිේ ඇය කතළල නෆලතුලළ ය. ඇනේ දව කඳුළිේ නඳගී 
තිබිණි. ඇය විසිේ කමිවනේ නබොත්තම් ගෆවීම නිවළ නිරළලරනය වී තිබ නයනශේනේ 
යට ඇනේ කඳුළිේ නතත් ව කම්මුක් තද ක ඇය, මද නලළලක් නිශඬල ඔහුනේ 
ශදගෆවහමට වලේ දුේනළ ය. ඇනේ උණුසුම් කඳුළු ඔහුනේ නේ තෆලරිනි. 
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"එයළ ඒක හිතමයි කනේ නයනශේ අයියළ...." ඇය නදනතො නයනශේනේ යට තදකර 
ගත්නත්, මුවිේ පිටව ශෆඬුම ලක්ලළ ගෆනීමටය. නමනතක් කල් කිසිනලකු වමඟ නශෝ 
ඳෆලසීමට ඇය අකමෆති ව, වම රැයකම ඇනේ නදනනත කඳුළිේ නබො නකර, ඇය 
සියෆසිේ දුටු වත්ය ලචන ලට නගොනු කර ගෆනීමට ඇයට ක්තියක් ෆබුනේ ඔහුනේ 
ශද ගෆවහනමනි. 

"තල එඳළ බබළ... ඔය ඇති.." ලවේති පිළිබ සිත තුෂ ශටගත් පිළිකුත්, නකෝඳයත් 
මෆඩගත් නයනශේ ඳෆලසීය. ඇය තදිේ තුරුල් කරගත් ඔහු, ඇනේ කම්මුක් මෘදුල 
පිරිමෆද්නද් ය. 

"මනේ.. ඉවහවර..ශ.. මනේ.. අම්..මී.. නෆති උනේ.. නයනශ..ේ.. අයි..යළ... කවුරු..ලත්.. 
එයළ..ල.. නශොවහපි..ට්ල්.. නගනියේ..න.. ආනව් න.... එයළට.. බබළ.. ෆබු..නේ... මනේ 
ඇ..වහ.. ඉවහවර..ශ... ඒ බබළ.. ඇඬුනව්... න... මනේ අම්මී.. ඊට.. ඳවහනවේ හු..වහම... 
ගත්නත..ත්... න...." නයනශේනේ දවද රත් ඳෆශෆ ලනු ඇය දුටුනව් නෆත. ඔහුනේ නේ 
ලත වඟලළගත් ඇය නනොනලත්ලළ ශෆඬීය. ඇනේ කඳුළු නයනශේනේ ය නතත් කරමිේ 
ගත දිනේ ඳශට ගළ ගියළ ය. එනශත් ඒ කඳුළු ල මුසු ව ඇනේ නව්දනළල, වම ශළ 
ශදලනත් බිත්ති විනි විද ඔහුනේ ශදලත තුෂට කළේදු විනි. 

කුඩළ ක සිට ඇනේ ජීවිතයට එකතුවී ඇත්නත් මිහිරි මතකයේට ලඩළ ප්රභ අමිහිරි 
මතකයේය. ඇනේ මල නෆති ලන විට ඇනේ ලයව අවුරුදු එනකොෂශක් ඳමණ ය. 
එතරම් කුඩළ ලයනවේදී, ඇනේ ශදලත තුෂ ඇති වනේ කිසිදළ සුල නනොලන තුලළයකි. 

"තළත්තිනේ නගදර අය අම්මිට කෆමති නලළ න..." නබොනශෝ නලළලක් ශෆඬීනමේ ඳසු 
ඇය නෆලත කතළල ඇරඹුලළ ය. "සීයළ නෆති නලනකම් ම තළත්ති එක්ක ලචනයක් ලත් 
කතළ කනේ න... මං නගොඩක් ම නඳොඩි කළනල් අපි හිටිනේ කෆේඩි... අම්මිනේ ගම 
එනශේ... සීයළ නෆති උනළම අපි නමනශේ ආලළ... මං ඉඳනදේනත් කලිේ, අම්මියි තළත්තියි 
නගොඩක් අමළරුනලේ ජීලත් නලළ තිනයේනේ... අම්මිල මරේන ඳලළ සීයළ ශදළ 
තිනයනලළ... ඒ කළනල් රනට් තිබුණ තත්ත්නලත් එක්ක නකනනක්ල මරණ එක 
නකොනශොමලත් ප්රහනයක් නනනම්ල.... ඒත් අම්මිට එක ආේටි නකනනක් නගොඩක් උදව් 
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කරළ තිනයනලළ... ඒ ආේටි නිවළ අම්මි ජීලත් උනේ කියළ අම්මි ලියළ තිනයනලළ... 
පුංචි මෆණිනක් කියළ නකනනක්... අත්තනළයක ලව්නව්..." 

"කෆේඩි ගියළම ආච්චි අම්මනගේ අශළ බමු... එයළ දේනලළ ඇති...  ඒක නනනම්... පුංචි 
අම්මළ... එයළ නකොනශොමද ඔයළනේ සෆමිලි එකට කනනක්ට් උනේ...." 

"සීයළ තළත්තිට නමොනම ප්නරොඳටි එකකලත් ඩීඩ්වහ ශරලළ තිබුනේ න.... ඉතිේ තළත්තිට 
එයළනගම අක්කළ එක්ක නඩු කියේන උනළ... ඒකට ව'නඳෝට් කරළ තිනයේනේ පුංචි 
අම්මළ..." 

"අම්මයි තළත්තයි නකොනශොමද මීට් නලළ තිනයනේ.... තළත්තළ ඉතිේ ශෆම නද්ම දළළ 
එේන අම්මළ ගෆන සිරළ ව් එකක් තිනයේනෆති....." නයනශේ ඳෆලසුනව් ඇඬීනමේ දවහ 
ඉදිමී තිබ රනිේඳූල හිනවහවන අටිනයනි. 

"ඔව්.... එනශම තමළ.... ඔයයි මමයි ලනේ...." ඔහු සිත ඳරිදිම ඇය ප්රීතිනයේ ඳෆලසීය. 
"තළත්තී යළළුනලක් එක්ක කෆේඩි ගිහිේ ඇක්සිඩේ එකක් නලළ... ඇඩ්මිට් කරළ 
තිනයේනේ නප්රළනදණි නශොවහපිට්ල්... අම්මිනේ සෆකල්ටි එක නප්රළනදණි... ඉතිේ අම්මිළ 
ක්ලිනික් දළේනේ ඒ නශොවහපිට්ල්නේ... එනශම තමළ දෆකළ තිනයේනේ... තළත්ති ඉතිේ 
ට්රයි කරළ ට්රයි කරළ අම්මිල කෆමති කරලනගන නකොනශොමශරි..."  නයනශේනේ නග 
ලටළ දත් යලළ ඔහුනේ කම්මුක් සිඳේනළතර ඇය ඳෆලසීය. 

"ඒක නනනම් ේට් එක ගලේනනකෝ... මං බට්ේවහ ටිකත් ඔක්නකොම ඕසහ කරළ 
තිනයේනේ...." මද නලළලක් ඔහුනේ නදනතො සිඳගත් ඇය දඟකළර නව ඳෆලසීය. 
නඳනනන නතක් මළනනේ වනේ නඳොල්ගවහ නප්ළි ඳමණක් ව නශයිේ ඇනේ සිත තුෂ 
වනේ නිදශවහ ශෆඟීමකි. 

"ඒ නමොනළටද...." නඳොල් අතු අතරිේ නඳරී එන හිරු කිරණ කීඳයක් ඳතිත වී තිබ ඇනේ 
නරෝව ඳෆශෆ ලත නදව බෆල නයනශේ විමසීය. එනශත් ඇයට පිළිතුරු දීමට ඉඩ නනොදුේ 
ඔහු නෆලත ඇනේ නදනතො සිඳගත්නත් ය. 



නිම්නනක පිපි ම 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"එනශම නශොයි.... එදළ ලෆවහනවේ නතමුනේ... මතකද.... ඔයළනේ ඇඟ නගොඩක් 
රවහනනයි...." මද නලළලකට ඳසු ඔහුනේ නදනතොලිේ නදනතො මුදළගත් ඇය ඳෆලසීය. 

"ම්... රයිට්... බට් ඩීල් එකක්... ේට් එක විතරක් බ....." 

"එනශනම්..." 

"ට්රවුවේ එකත් ගලේන ඕනේ..." නයනශේ සිනළසී ඳෆලසීය. 

"මෆට්ටළ.. එනශනම් එඳළ... නරකයි අනේ ඔයළ..." ඔහුනේ උදරයට ලෆෂමිනටේ නවනමේ 
ඳශරක් ගෆස ඇය සිනළසී ඳෆලසීය. 

"නගොඩක් නලළ හිටියළ බබළ... සුක්මි බේ ඇති නේද..." ඇනේ හිව සිඳගත් ඔහු 
විමසීය. 

"ම්..... නමතන වහවනයි නේද... අද නලනදටත් ලඩළ වහවනයි... අම්මි අපි කතළ කර 
නද්ලල් ඔක්නකොම අශේ ඉේනෆත්නත්... නශනෝ අම්මී... ඔයළට ඇනශනලළ නේද මළල...." 
අලට අලකළය නලත නනත් නශල ඇය විමසීය. ඉේ ඳසු ඇය මද නලළලක් නිශඬල 
සිටිනේ ඇයට පිළිතුරක් ෆනබන නතක් නමනි. අනතුරුල අවෂ ව කුඩළ බගය තුළිේ 
කුඩළ වටශේ නඳොතක් ශළ ඳනක් පිටතට ගත් ඇය, නයනශේනේ ලතට බර වී, වටශේ 
නඳොනත් සුදු ඳෆශෆ පිටුලක් මත නිල් ඳෆශෆ තීේනතේ වටශනක් තෆබීය. 

"ආදරණීය අම්මී, 

මං දෆේ නගොඩක් වතුටිේ ඉේනලළ. මං දේනලළ නයනශේ අයියල මට මුණගෆවහසුනව් 
අම්මි කියළ. ඉවහවර අම්මි එක්ක හිටියළ ලනේ ආනේ මනේ ජීවිනත් වතුටිේ පිරිළ. ඒත් 
අම්මි නෆති අඩුල ශෆමදළම මට දෆනනනලළ. මං ශෆමදළම ආදනේ අම්මී."  

වටශේ නඳොනතේ එම නකොෂය නලේ කරගත් ඇය, එය නලළ, හුේ තෆනිේ නෆගිට, 

නවොනශොේනකොත අවෂට නගොවහ එහි ඳෆත්තකිේ ව නඳොනෂොල මදක් ශරීය. දිර කශ 
ඳෆශෆයට ශෆරුණු තලත් නකොෂ රැවක සුේබුේ මතුලන නතක් නඳොනෂොල ශර ඇය, නෆව 
නකොෂය ඒ අතරිේ තබළ නෆලත ඒ මතට ඳවහ දෆමීය. 
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"යමුද...." හුේ තෆනිේ නෆගිටි නයනශේ ඔහු නලත එන ඇය නදව බළ විමසීය. ඇය 
සිදුකරන සියළු නද් ලලිේ ඔහු වතුටක් ෆබීය. ඇය ඔහු දෆක ඇති නබොනශෝ ගෆශෆණු 
ෂමයිේට ලඩළ නලනවහය. 

"ම්...... යමු..." රනිේඳුනේ මලනේ නවොනශොන අවෂට ගිය නයනශේ දත් එක්නකොට එයට 
නගෞරල දක්ලළ නෆලත රනිේඳූ නලත ඳෆමිණිනේ ය. 

"අම්මි හිටියනම් නගොඩක් වතුටු නලයි..... ඔයළ තරම් ආදනේ කරන නකනනක් මට 
ෆබුනළ කියළ දෆනගත්තම.... සුක්මි අක්කිටත් නගොඩක් වතුටුයි... එයළ කියනලළ නමොන 
නමෝඩ තීරනේ ගත්තත් උලමනළ තෆනදි මං නශොම ඩිසිේ එක අරේ කියළ...." 
ඔහුනේ අතක එල්ලුනු ඇය ඳෆලසීය. 

"සුක්මි අක්කට තේක් කරළ කියේන ශෆමනද්ටම...." 

"මං කියේනම්... එයළටත් එඳළ නලනලළ ඇති ශෆම වීක් එේඩ් එක්කම නමනශේ එේන 
ගියළම කෆේඩි ඉළ..... ගිහිේ දලවහ කීයද එනශේ හිටිනේ... ආනේ ආලළ... එයළ ඳව්..." 

"ම්.... මං නම් ඳෆත්නතේ යේනම් බබළ... ඔයළ ඳරිවහවමිේ ඉතුරු ටික යේන..." 
වික්රමභළහු මශනගදර නප්න මළනයට ඳෆමිණි ඳසු රනිේඳුනේ හිව සිඳගත් නයනශේ 
ඳෆලසීය.  

"නඳොඩ්ඩක් ඉේන...." ඇනේ කුඩළ බගයට අත දමළ ඉේ ශම් කලරයක් වහිත 
දිනනඳොතක් පිටතට ගත් ඇය එය ඔහුට දුේනළ ය. "ඔයළට... ඩයරි ලියනලද....?" 

"නනේ...." 

"හිතට නමොනළ ශරි විනේ නදයක් දෆනුනනොත් නම්නක් ලියේන.... නශොද...." 

"ඇයි....?" 

"මට කියලේන....." 

"ඒ ඇයි...." 
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"ඔයළ ලෆඩිය හිනත් තියන නද්ලල් කියේනේ නෆති නිවළ..... ලියළ ශරි නදේන.... ආ... 
නඳොඩ්ඩක් ඉේන...." නෆලත ඔහුනගේ දිනනඳොත අතටගත් ඇය, එහි ව ශම් බෆම්ම ලිශළ 
පිටු අතර ව ලේණ කීඳයකිේ නගොතන ද නක් පිටතට ගත්තළ ය. "අත නදේන....." 
දිනනඳොත ඔහු අතට නෆලත දුේ ඇය ඳෆලසීය. 

ඔහුනේ අත ගත් ඇය, ඇය අත ව න ඔහුනේ මෆණික් කටුල ලටළ ගෆට ගෆසීය. "දෆේ 
ශරි...." ඔහුනේ අත සිඳගත් ඇය ඳෆලසීය. "මනේ ආදනේ, ජීවිනත්, මනේ නශොම යළළුලළ... 
ශෆමනද්ම ඔයළ නයනශේ අයියළ....." 

ඇයල තුරුට ගත් ඔහු නෆලත ඇනේ න සිඳගත්නත් ය. "කලදළ ශරි නම් ජීවිනත් මට 
දළළ යේන බෆරි එකම නද් ඔයළ විතරයි බබළ....." ඇනේ දව නදවම බළනගන ඔහු 
ඳෆලසුනව්, මුවිේ ඳෆලසිය අනඳොනශොවත් සිත තුෂ ව දශවකුත් ශෆඟීම් ඇයට දෆනීමට 
ඉඩශෆරය. 

"දෆේ ඳරිවහවමිේ යේන....." 

"ම්..." ඔහුනේ කම්මුක් සිඳගත් ඇය ඔහුට අතලනළ සුක්මි සිටි නදවට පියමෆේනළ ය. 
ඇය නනොනඳනී යන නතක් ම බළ සිටි නයනශේ නලනත් මඟකිේ, නඳොල්ලත්නතේ 
පිටතට ගිනේ කවුරුේ නශෝ දුටුලනශොත් ඇයට ප්රහනයක් ඇතිලන බෆවිණි. 

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

"නඳොඩ්ඩක් නලත්තඳේ නයශළ...." නව්ගනයේ ගනත් ලදින සුෂං ලට ප්රතිවිරුද්ධල ගළ 
ආ රසුේනේ කටශඬ නයනශේට ඇසුනේ යේතමිනි. සුෂං පීරමිේ නව්ගනයේ ඇදී ගිය 
නමෝටේ වයිකය ගළලු ඳළනේ ඳනවකට කර නෆලත ඔහු, පිටුඳව ශෆරී රසුේ නදව 
නශලුනව් ඳෆටලිලි වශගත බෆල්මක් වුලත් ඔහු ඳෆෂ සිටි අවු කේනළඩිය නිවළ රසුේ 
එය නුදුටුනව්ය. 

"ආනය ශරලළ යමං..." නුදුටුලද නයනශේනේ දනවේ ව ඳෆනයට පිළිතුරු නදමිේ රසුේ 
ඳෆලසීය. "උඹ දෆක්නක් නෆද්ද කවුද හිටිනේ කියළ...." 

"කවුද...." නයනශේ විමසුනව් ශෆඟීමකිේ නතොරලය. 
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"උඹ යන නව්නගට නකොනශොමත් ලටපිට නනොබන එක නශොයි.... එතනටම ගිහිං බමු 
සීේ එක... ශරලළ යමංනකෝ...." නෆලත නමෝටේ වයිකය ශරලළගත් නයනශේ ආඳසු 
ඳෆමිණි නදවට ම නමෝටේ බයිසිකය ඳෆදවනේ නඳරට ලඩළ අඩු නව්ගනයනි. 

උණලටුන නලරෂ තීරය දිගට පිහිටළ තිබ වංචළරක නිනක්තන අතුරිේ එකක් ඉදිරිපිට, 

නිනක්තනනයේ පිටතට ඳෆමිණීමට වෆරසුන කළු ඳෆශෆ ඩිනඳේඩේ රියක් ශරවහ කරමිේ 
නලතළ තිබ මිත්ෂුබිසි ජිප් රියක් අවෂ නයනශේ ඔහුනේ කළු රිදී ඳෆශෆ සී.බී.ආේ. 
ලේගනේ නමෝටේ බයිසිකය නෆලතුනව් රසුේ ඳෆලසුනව් එතෆන සිටි පුද්ගයිේ පිළිබ 
බල නත්රුම්ගත් නශයිනි. 

"නමොනකෝ මචං අවු...." බයිසිකය නෆලත විටම, බිමට බෆවගත් රසුේ ඳෆෂ සිටි හිවහ 
ආලරණය ගලමිේ විමසීය. එහි වනේ අමේදි, නප්, නවෝවළ යන නකටි නමිේ 
ශදුේලනු බන නයනශේනේ ශළ රසුේනේ මිතුරු සුරංග ශළ තලත් ඔහුනේ මිතුරේ 
නදනදනනකි. නයනශේ නමෝටේ බයිසිකනයේ බිමට නනොබෆවම හිවහ ආලරණය ගෆවනව් 
ය. ඳෆ සිටි අව්කේනළඩිය ගෆව ඔහු දලන සුළු බෆල්මක් නප් නලත නශලීය. බිය 
වීනමේ ශළ ෆජ්ජළනලේ රත් ඳෆශෆ ගෆේව ලත බිමට බර කරනගන සිටි අමේදි මදක් 
හිව ඔවලළ නයනශේ නදව බළ නෆලත නනතු බිමට නෆඹුරු කරගත්තළ ය. 

නකෝඳනයේ දෆනලන තලත් දවක් නප් නලත නයොමුල තිබිණි. ඒ දව අයත් වනේ 
සුරංගට ය. 

"නමොනකෝ අවු බං......" සුරංගට ං ව රසුේ විමසීය. 

"අවු නමොකක්ද කියළ නප්ේනෆද්ද බං... නම් බෆල්ලී... නම් බෆල්ලී...." සුරංග ඳෆලසුනව් 
අමේදි නදවට ඇඟිල්ක් දිගු කරමිනි. ඔහුනේ රළු නගොරශෆඬි කටශඬ නකෝඳනයේ 
දෆනලමිේ තිබිනි. "නම්කි හිතේ ඉදළ තිනයේනේ මං නකොේනඩ් බෆදපු චීනනක් කියළ.... 
උඹ හිතුලද බෆල්ලිනේ උඹට ඕන ඕන ශෆටියට නටේන මම නපුංවකනයක් කියළ... උඹ 
මළල රලට්ටළ මත් එක්ක කළමර ගළනේ ගිේන යේන.... උඹ දේනලනම් ම කරළ 
තිනයන බලු ලෆඩ මුනේ මණලත් බේනේ න.... ඉේනේ නං නිකේ රළ බීප උගුඩුලළ 
ලනේ...." 
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"ප්ලීවහ සුරංග... අපිට යේන නදේන... ඔයළ මට නගොඩක් නබොරු කරළ තිනයනලළ...." 
අමේදි ඇනවන නනොඇනවන තරමට ඳෆලසීය. 

"නමොකක්ද උඹ කිව්නව්... ඇහුනේ න.. උඹට නලන නලළලට නම් නශොට වද්නදට 
නබොරුලට ක ගශේන පුළුලේ නේ..." අඳශළවළත්මක සිනශලක් මුනලහි ඇගත් සුරංග 
ඳෆලසීය. 

"සුරංග...." ඇය සුරංග නදව රලළ බළ ඳෆලසීය. 

"නමොකද වද්නද්... නමොකක්ද උඹට මං කරපු නබොරුල...." 

"නකොයි තරම් නබොරු කිව්ලද... තළත්තට නම්ලළ තියනලළ කිව්ලළ... අයියට අරලළ තියනලළ 
කිව්ලළ.... නමොනළද තිනයේනේ... අයි.ආේ.සී. කියන නම්බු නළනමද...." අමේදි විමසුනව් 
නකෝඳනයනි. 

"ශරි ශරි... මං විතරයි නබොරු කිව්නව්... උඹ නබොරු නනනම්ද කිව්නව්.... උනේ කිව්ලළ 
නේද වික්රමභළහු ගෲප් එනක්ම නශොනටල්වහ.... නම්ක මතක තියළගනිේ.... උඹට මං 
නමොන නබොරුල කිව්ලත් නම් ලනේ ජරළ ලෆඩ කනේ න... උඹ ලනේ නලන ගණු එක්ක 
නටේන ගිනේ න මම.... මට උනේ වල්ලි විතරක් ඕනේ නම් මං උඹල අතරළ 
නගොඩක් කල්... වික්රමභළහුනේ ඇනේ එල්ලිළ හිටියට, උඹයි අම්මයි වතයක් ලත් නෆති 
හිගේනු කියළ දෆනගත්තට ඳවහනවත් මං උඹට ආදනේ කනේ නෆද්ද.... නෆද්ද.... කියඳං... 
උඹ නමොනලද ම ගෆන දේනේ... ම නකල්නෝ කීයක් අනළථ කරළ තිනයනලද කියළ 
උඹ දේනලද...." කිසිලක් සිදු නනොව ඳරිදි නලනතක් බළනගන සිටින නප් නදව සුරංග 
නකෝඳනයේ බෆලීය. "උඹට ෆජ්ජ නෆද්ද නප්... උඹ නිවළ එක නකල්නක් මෆරුණළ... 
මුළු ඳවුක්ම අද විලනලළ.... මං නම් උඹට කියේනේ...." නප් ඔහු නලත අලදළනය 
නයොමු නනොකෂ බෆවිේ සුරංග ඳෆලසීය. 

"ප්ලීවහ නවෝවළ... නමතන ප්රහන ඇති කරගේන මට ඕනේ න... නමයළට ඕන නද්ලල් 
ඔයළ නමයළට නදනලනම් නමයළ මං ගළලට එේනේ නනේ... උනේ ලෆරැද්ද උඹ 
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ශදළගනිේ... උඹ දේනලළ ඇතිනේ උනේ අඩු ඳළඩු... මං නමතන කියේන ඕනේ 
නනේ...." නප් නනොවෆෂකිලිමත් නව ඳෆලසීය. 

"නමොකක් යනකෝ උඹ කිව්නව්...." නනොවරුප් ලදේ ලලිේ නප්ට බෆන ලෆදුන සුරංග 
අඩියක් ඉදිරියට ඳෆන නප්ට ඳශරක් ගෆසීය. නකවඟ සිරුරක් හිමි නප් ඔහුනේ 
ඳශරිේ විසිවී ගිනේ ය. ඔහු නනොලෆටී නේරුනේ ඩිනඳේඩේ රිය අල්ළගෆනීනමනි. ඔහුනේ 
ලම් නශනයේ පිටතට රුධිරය ගළ ආනව් සුරංගනේ ඳශනේ ප්රභතලය අනනක් සියළු 
නදනළටම ලටශළ නදමිනි. නප් කිසිලක් නනොඳෆලසුලත් ඔහුනේ ඳළනය කරගත 
නනොශෆකි නකෝඳනයේ නලවුන ගතත්, රත් ඳෆශෆ දසිේ යුතු දශදිය නේනරන ලතත් 
නබොනශෝ නද් ඳෆලසීය. ඳෆත්තකට වී සියල් නරඹමිේ සිටි නයනශේට සිහි වනේ ඔහු 
නරෝශනල්දී දුටු උමතු නරෝගිනයකි. 

සුරංග නෆලත නප්ට ඳශරක් එල් කිරීමට ඉදිරියට ඳෆේනත්, රසුේ වශ අනනක් 
මිතුරේ නදනදනළ ඔහු ලෆෂෆක්වීය. එනශත් සුරංගනේ ශෆඩි දෆඩි සිරුර ඳළනය කිරීමට 
ඔවුේ තිනදනළ අනඳොනශොවත් ව බෆවිේ සුරංග නෆලත නප්ට ඳශරක් ගෆසීය. සුරංග 
නෆලත ඳශරක් ගෆසීමට වෆරසුනනේ, නමනතක් නලළ නිශඬල සිටි නයනශේ මෆදට ඳෆන 
සුරංග ලෂක්ලළලීය. 

"උඹ අයිේනලයේ නයශළ.... ම හිතළනගන ඉේනේ මට ඕන අඳත ලෆඩක් කරළ මළරු 
නලේන පුළුලේ කියළ...." සුරංග තරමක් දුරට මෆඩගත් නකෝඳනයේ ක ගෆසීය. 

"බී කල් මචං.... ජරළලක් නලනුනලේ ලද නලේනනඳළ... ඒක බල්නක්ටම දීඳේ...." 
අමේදි නයනශේ නදව නශලුනව් නව්දනළනලේ පිරි බෆල්මකි. ඔහු ඳෆලසු නදයිේ ඇනේ 
සිත, ඇය කෂ නද් පිළිබ ඳසුතෆවීමට තරම් රිදිනි. 

"නංගි ඔයළ යන දිශළලක යේඩ නමයළ එක්ක... තල ඳව් නනොදී...." එතන සිටි සුරංගනේ 
මිතුරු තරුණනයකු අමේදිට ඳෆලසීය. 

"අපි යමු නප්...." අමේදි ඳෆලසුනව් නනතු බිමට නෆඹුරු කරනගනය. එනශත් ඳළනය 
කරගත නනොශෆකි නකෝඳනයේ උමතු වී සිටි නප් මද නලළලක් හුේ තෆනම සිටනගන 
සිටිනේ ය. "අපි යමු......" අමේදි නෆලත ඳෆලසීය. 
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නළවනයේ ගෆල නල් පිව දමළගත් නප්, සිටි කිසිනලකුනේ මුහුණු නදව නනොබළ 
ඩිනඳේඩේ රියට නෆග අමේදි වමඟ පිටල ගිනේ අවුල්වශගත මනසිනි. 

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

"නනත... ඔයළ නමොනළද කරේනේ... ලෆඩක්ද....." දුරකතනය ශරශළ ඇසුණු රනිේඳුනේ 
කටශඬ විමසීය. 

"න රේඳූ.... මවීවහ ලගයක් නගනළලළ... ඒ ටික බේන ඕන නිවළ ලෆඩ ඔක්නකොම නේප් 
කරළ..... නමොකද...." 

"ඳේවල් යමුද... ශලව....." 

"ඇයි... නමොකක්ද වහනඳල් එක....." 

"ම්.... මං නනනම් අශේනේ.... නම්... නක්ර අයියළ....." නනතුමිනගේ පිළිතුරක් 
නනොෆබුනේ ඇය මද නලළලකට කල්ඳනළ නොලට පිවිසුන බෆවිනි. "ඇයි බ ද....?" 

ඇනගේ පිළිතුරක් නනොද බෆවිේ රනිේඳූ නෆලත විමසීය. 

"මං නකොනශොමද එේනේ....?" 

"ම්.... නයනශේ අයියළ එක්ක එේනනකෝ.... එතනකොට මටත් ඳළළු නනේ......" 

"අයියළ එක්ක... ම්... අයියළ දෆනගත්නතොත්... එතනකොට නමොකද කරේනේ... අනිත් එක 
නක්ර අයියළ දේනලද ඔයළනගයි අයියනගයි....." 

"අපි නමොනළශරි කරමු ඉතිේ.... ඳේවල්නේ යේනේ.... සුක්මි අක්කිත් එනලළ.... තල.... 
ම්.... ඉතිේ නමොකද කියේනේ....." 

"තල කියළ නෆලෆත්තුනව් ඇයි... තල කවුද එේනේ...." 

"න... එනශම න.... එනලළ නේද..." 

"ම්... එේනම්..... ශලවටනේ..." 
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"ඔව්... අපි දෆේ නොපිේ යේන.... ගිහිේ ඇවිත් ශලවට යමු.... මං ඔයළල ගේන එේන 
ඕනේ න නේද... අයියළ එක්ක එේන බයික් එනකේ...." 

"ශරි ශරි... අයියල බනේ ශරි එක්ක එේනම්....." නනතුමි සිනළසී ඳෆලසීය. 

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

"මචං දෆේ ඒකිනගේ නකොනශොමත් ලෆඩක් නනේ... අමතක කරළ දළඳේ...." රසුේ 
ඳෆලසුනව් බීර කනයක් විලෘත කරන අතරය. ක්රමනයේ වළගරය නලත ඳශත් ලන වෆද 
හිරුනේ රැසිේ නෆශෆනලමිේ, නලරනෂේ රේ ඳෆශෆ ලෆලි තය මත ලළඩි වී නයනශේ, රසුේ, 

සුරංග ශළ තලත් ඔවුේනේ මිතුරේ කිහිඳනදනනක් විය. නයනශේනේ ලත ශෆඟීම් ලලිේ 
නතොරය. සුරංගනේ ලත නෝකය ශළ නකෝඳය නිවළ අඳුරුල නගොසිනි. 

"මං හිතුනව් න බං ඒකි මට නමනශම කරයි කියළ.... මුලිේ නබොරුලට උනළට ඳවහනවේ 
ඳවහනවේ ඒකි සිරළලට ම මනේ හිතට ලෆදුනළ..... අර... අර කුඳළඩියළ... මට ඌල කේන 
තරම් තරශයි..." සුරංග ඳෆලසුනව් අත ව හිවහ බීර කනය නඳොඩි කරමිනි. නප් වුලද 
එනවට නඳොඩි කිරීමට තරම් ක්තියක් වෆබෆවිේ ම ඔහුට විය. 

"අල්ළ දළඳං බං.... මනද් ඉේනේ එක මළළු කල්ද..." සුරංගනේ මිතුරු තරුණනයකු 
ඔහුනේ පිටට තට්ටුලක් දමළ ඳෆලසීය. ඔවුේනේ කතළල අතර මඟ නතර වනේ ඔවුේ 
නදවට ඳෆමිණි තලත් තරුණයේ නදනදනනකුනේ ඳළ ගෆනටන ශඬිනි. 

"නේලේ...." රසුේ ඳෆලසුනව් ශඬ මදක් අඩු නකොට නයනශේට ඳමණක් ඇනවන නවට 
ය. ඳෆමිණි තරුණයේ නදනදනළනගේ එක් තරුණයකු නලත නනොවෆෂකිලිමත් බෆල්මක් 
නශල නයනශේ අනතුරුල සිතිජ නේඛළල මත නනතු රලගත්නත් ය. එනශත් එම 
තරුණයළනේ දව නම් නයනශේ නලතම නයොමුල තිබිණි. කපුටළ යන අේථනයේ නේලේ 
නව ශදුේලනු ෆබුලද ඔහුනේ වෆබ නම වනේ වවංක ය. ලම් කම්මුනල් මෆදක සිට 
මුනව් නකොන නතක් ව තරමක් ගෆඹුරු කෆපුම් තුලළය නිවළ, ඔහු හිනෆනශන විට ලනත් 
ඇඳුනේ තරමක විසුළු එනමේම තරමක බියකරු නඳනුමකි. 
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"කපුටළ... උඹ නමොකද නමනශේ.... නප්ට ඳේදම් අල්ළ ඇති උනළද...." අඳශළවළත්මක 
සිනශලක් මුලට නගළගත් සුරංග විමසීය. 

"කවුද බං ඌට ඳේදං අල්ේනේ... කිේඩි දළේන එේනනඳළ ශරී..." අනනක් තරුණයේ 
අවළිේ ලළඩි ලන අතර වවංක ඳෆලසීය. වවංක වමඟ ඳෆමිණි ඔහුනේ මිතුරළද ඔහු 
අවළිේ ම ලළඩි විය. "නයශළ නමොනකෝ.. අපි එක්ක තරශද...." 

නයනශේ වවංකනේ දව නදව ඍජුල බෆලීය. ඔහුනේ දනවේ බෆල්ම දරළගත නනොශෆකි ව 
බෆවිේ වවංකනේ දව අරමුණකිේ නතොරල එශළ නමශළ චනය විනි.  

"නමොනකෝ නවෝවළ නප් එක්ක ලලියක් දළගත්නත්...." වවංක අඳශසුතළලයට ඳත් ව බල 
දෆනගත් ඔහුනේ මිතුරළ, කතළල නලනතක ශරලමිේ විමසීය. අත ව සිසිල් ක බීර 
කනනේ ඉතුරු වී තිබ ප්රමළණය බී නිමක නයනශේ, තලත් බීර කනයක් නගන එය 
විලෘත කනෂේ නවෝවළනේ පිළිතුරට වලේ නදමිනි. 

"ඇයි උබ දේනෆද්ද සීේ එක නමොකක්ද කියළ.... දේනෆත්තං ගිහිේ උනගේ ම 
අශගනිේ....." සුරංග ඳෆලසුනව් නකෝඳනයනි. 

"උඹ ගනේ ගේනනඳළ බං... උනේ ශෆටි එනශම තමයි... දලල්ට අක්කළ එක්ක... ශලවට 
නංගී එක්ක...." වවංක ඳෆලසුනව් ඈත සිතිජනේ ව නෆලකිේ පිටලන කළු ඳෆශෆ දුම් 
ලළලක් නලත නනතු රලළනගනය. නයනශේනේ නකෝඳනයේ ගිනි නගන දෆනලන දෆව 
වවංක නලත නයොමු වනේ නිරළයළවනයනි. 

"උඹළ දේනේ නෆති උනළට වික්රමභළහුනේ උයනේ පිපුන රත්තරේ ඳළට වහවනම 
නරෝව මත් නප්නේ ඇඟට යට නලළ නඳොඩිනලළ ඉලර" වවංකට ඳෆලසීමට ගිය නද් 
අලවේ කිරීමට අලවහථළලක් නනොෆබිණි. ඔහුට සිතළගෆනීමටලත් ඉඩක් නනොතබළ ඔහුනේ 
නග නයනශේනේ අතකට සිරවිනි. නගනේ අල්ළ ඔහුල ලෆලි නඳොනෂොල මත ලෆතිර 
නයනශේ, ඔහුනේ නග තලත් තද කනේ වවංක දිල එලියට දමළ අමළරුනලේ වහලවනය 
කනල් දඟමිනි. 
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"අතරඳං නයශළ... ම මෆනරයි...." අේ සියල්ේට ම නඳර සිහි එලළගත් රසුේ ඉදිරියට 
ඳෆන නයනශේනේ ේරශණනයේ, වවංකල මුදළගෆනීමට උත්වශ දරමිේ ඳෆලසීය. 
නකෝඳනයේ ගිනිනගන දෆනලමිේ සිටි නයනශේල ඳළනය කර ගෆනීම රසුේට ඳමණක් 
අඳශසු විය. 

අනනක් මිතුරේනේ ද උදවුනලේ වවංක, නයනශේනේ ේරශනනයේ ගලළගේනට 
අලවළනනේදී රසුේ වමත් විනි. වවංකනේ මිතුරළ, අමළරුනලේ වහලවනය කරමිේ ශළ 
කහිමිේ සිටි වවංකල නයනශේ නලතිේ ඉලතට ඇදගත්නත් අඳශසුනලනි. 

"උඹ හිතේනේ මං නබොරු කියනලළ කියළ නම් කතළ කරළ බඳං දෆේ උනේ 
කුමළරිශළමි නකොනශද ඉේනේ කියළ.... ඒකි නප්නේ තුරුනල්...." නයනශේනගේ මිදුන 
වවංක අඳශසුනලේ ඳෆලසීය. නයනශේ නෆලත වවංක අවෂට යමට උත්වශළ කත් 
මිතුරේ ඔහුල අල්ළනගන සිටි බෆවිේ ඔහුට එයට ඉඩක් නනොෆබිණි. 

"ඳයං මිනිනශෝ නමතනිේ....." නවෝවළ වවංක නදව බළ නකෝඳනයේ ක ගෆසීය. "මලත් 
අරං ඳයේ නමතනිේ...." අනතුරු ඔහු ක ගෆසුනව් වවංකනේ මිතුරළටය. 

තලමත් ලෆල්නල් ලෆටී සිටි වවංකල නෆගිටුලළගත් ඔහුනේ මිතුරළ, වවංක වමඟ එතෆනිේ 
නික්ම ගිනේ ය. ඔහුනේ ගතිේ අල්ළනගන සිටි මිතුරේනේ අත් ගවළ දෆම නයනශේ, 

නකෝඳය ඳශල නනොගිය සිතිේ රනිේඳූට ඇමතුමක් බළගත්නත්, මිතුරේ පිරිනවේ මදක් 
ඉලතට නගොවහය. 

"නශනෝ.... ඇයි නයනශේ අයියළ....." ඇනේ සිත නිලන සුරතල් කටශඬ අනනක් ඳසිේ 
ගළ ආලළය. 

"නකොනශද ඉේනේ...." සිත තුෂ ව නකෝඳයද ඔහුනේ ශඬට මුසුල තිබිණි. 

"ඇයි තරනශේ.... අපි නොපිේ ආලළ...." 

"අපි කවුද...?" 

"සුක්මි අක්කී එක්ක....." 
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"සුද... නම්ක වහවනයි ඔයළට... ඇළ බේනනකෝ නඳොඩ්ඩක්......" රනිේඳුනේ කටශඬට 
ඳසුබිමිේ ඇසුනේ නප්නේ කටශඬයි. නකෝඳනයේ උමතු වී සිටි නයනශේනේ නකෝඳය 
තලත් ලෆඩි කිරීමට නප්නේ කටශඬ උත්නත්ජකයක් විය. ශෆඟීම් රැවක එකතුලකිේ 
ඔහුනේ සිත අවුනේ අවුට ඳත්විනි. ඇමතුම විවේධි ක නයනශේ දුරකතනය ද 
ක්රියළ විරහිත කනෂේ ය. 
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