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යියට කතළ කරළද නනත....." නනතුමිනගන් ඳෆමිණි ඇමතුම බළගත් රනින්ඳූ 
විමසුනේ නනොඉලසිලිමත් ශඬිනි. "නමොකද එයළ කියන්නන්..." 

"නවොරි රන්ඳූ... එයළනේ නසෝන් එක ඕසහ... රසුන් අයියට නකෝල් කරළම ආන්ව' කරන්නන් 
න.... නමොකද උනන්... ඔයළළ නදන්නළ රණ්ඩු උනළද...." 

"න නනත... එනශම න අනන්... ඇයි එයළ මට නම් ලනේ කරන්නන් නනත.... 
නමොනතරම් ආවළනලන්ද බං හිටිනේ එයළ එක්ක ඳන්වල් යන්න..." 

"දුක්නලන්නනඳළ රන්ඳූ.... අපි නලන දලවක යමු...." 

"න න... මං නිවළ ඔයළනේ ගමන නලනවහ කරන්න එඳළ... මං සුක්මි අක්කිල 
එලන්නම් නක්ර අයියළ එක්ක..." 

"අනන් ඔයත් එන්නනකෝ..." 

"මට බ නනත.... මනේ ඇඟට ඳණ න ලනේ...." 

"ඇයි ඒ... අනේ අයියළ නම්... අනන් මන්දළ... මට නලළලකට තරශයි එයළ එක්ක..." 

"නමොනළ ශරි නශේතුලක් ඇති නනත... එයළ ඒක කියළ නකෝල් එක කට් කරළ නම් මට 
නම් තරම් දුකක් න... මට බයයි නනත එයළල මට නෆති නලයි කියළ.... එයළ නෆතුල 
මට ඉන්න බ නනත...." 

"අඩන්නනඳළ රන්ඳූ...." රනින්ඳුනේ ඉකි ශඬ ඇසුනු බෆවින් නනතුමි ඳෆලසුනේ දුනකනි. 

"මං තියන්නම් නනත... ඔයළ වහති නලන්න...." 

"ඒත්....." 

"ඒත් නම්ත් නනනම්... වහවනට වහති නලන්න... අද ඔයළට වහනඳල් නේ එකක් 
නලයි...." කඳුළු අතරින් සිනළසී රනින්ඳූ ඳෆලසීය. 

"ආ... ඒ ඇයි...." නනතුමි විමසුනේ පුදුමනයනි. 

“අ 
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"ේරහන එඳළ.... දෆන් සුක්මි අක්කි එයි නක්ර අයියළ එක්ක.." 

"ම්... මං වහති නලන්නම්... ඔයළ නෆතුල ඳළළු නලයි රන්ඳූ...." 

"මට ගිහින් ඇවිත් ෆුල් රිනඳෝට් එකක් ඕනන් නශොද..." 

"ම්... නදන්නම්.... බුදුවරණයි රන්ඳූ..." 

"බුදුවරණයි... ඳරිවහවනමන් ගිහින් එන්න...." ඇමතුම විවන්ධි ක රනින්ඳූ දනවේ ව කඳුළු 
පිවදමළ ගත්තත් නෆලත ඇනේ දව කඳුළින් පිරිණි. 

ඔහු එකලර ඇමතුම විවන්ධි කිරීම ශළ දුරකතනය ක්රියළවිරහිත කිරීම ඇයට 
ේනරනශේලිකළලක් විය. විවල් ජනනල් වීදුරුලට කම්මුක් තද කරගත් ඇය, බසින හිරුනේ 
රැසින් විචිත්රලත් ව අශව ඳසුබිම් කරනගන කෆදලි කරළ පියබළ යන සියතුන් කෆ මත 
ලරින් ලර නබොලන නනතු රලළනගන, එම ේනරනශේලිකළල විවඳීමට උත්වශ කළ ය. 

"ේරහනයක්ද සුද...." ඇයට පිටුඳසින් ඇසුණු කටශඬින් ශළ ඇනේ උරහිවට දෆණුනු 
උණුසුම් ඳශසින් තිගෆවහසුණු ඇය පිටුඳව ශෆරී බෆලීය. ඇයට පිටුඳසින් වනේ නේයි. 

"මෆනවහ දන්නෆද්ද නේ අයියළ.... රම් එකට එන්න කලින් කතළ කරන්න තිබුණනන්... 
මං බය උනළ...." ඔහුනේ අනත් ඳශසින් මිනදන අතර ඇය ඳෆලසුනේ අමනළඳනයනි. 

"නවොරි සුද.... මං ඒ තරම් හිතුනේ න.... ඔයළ මනේම නංගි ලනේනන්.... ඒකයි..." නේ 
අහිංවක නව ඳෆලසීය. 

"ම්...." ඇය නනොවෆෂකිල්නන් ඳෆලසීය. 

"නමොකද නම් ආ... ඇයි ඇඬුනේ...." රනින්ඳුනේ උල්ඳතක් බඳු දවට එබුණු නේ 
විමසීය. 

"නමොනලත් න..." නෆලත ජනනල් වීදුරුනලන් පිටත අශව නදව නනතු රලළගත් රනින්ඳූ 
ඳෆලසීය. 
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"ඇයි කියන්න... හිනත් තිනයන ේරහන නලන නකනනක්ට කිේලම හිත වෆශෆල්ලු 
නලනලලු බබළ... කවුද ඔයළනේ හිත රිද්දුනේ... කවුරු උනත් ඒ නකනළ කරළ 
තිනයන්නන් නශො ලෆඩක් නනනම්... නම් ලනේ වහවන අහිංවක ඇවහ නදකකට කඳුළු 
නදන එක ලටින්නන් න... අනේ නයශළද ඔයළනේ හිත රිද්දුනේ.. ආ..." රනින්ඳුනේ 
පිළිතුරක් බළනඳොනරොත්තුල නේ මද නලළලක් නිශඬල සිටියද ඇය ඔහු නදව බෆල්මක් 
නශෝ නනොනශලුලළ ය. 

"ඇයිද දන්නලද එයළ අද ඔයළල ඇනඬේනේ... ඔයළනේ සුරංගනළ නෝනක් සුරංගනළවිනයෝ 
ඉන්නලළ නන්ද... එයළළ නයශළට විරුද්ධල කම්ේනල්යින්වහ යලනලලු එයළනේ නබොවහට... 
නමොනළටද දන්නලද... ඔයළල අඬලන්නන් න කියළ...." 

"ඉතින්...." නේ කතළල මදකට නෆලත බෆවින්, ඔහු නදව නනත් නශල රනින්ඳූ විමසීය. 

"ඔයළනේ කඳුළු තිනයනලළ නන්ද... ඒලළ එයළට ශරිම ලටිනලළ... එයළනේ නගලල් එළිය 
කරන්න එයළට සය'සහයිවහළ විතරක් මදි... ක්රිවහටල් වහනටෝන්වහ ඕනන්... ඒලළ ශදන්න 
ඔයළනේ කඳුළු නෆතුල බනන්... ඉතින් එයළළ නයශළ ගළලට ඇවිත් කිේලල අනන් 
නඳොේඩකට ඔයළල අඬලන්න කියළ.... ඉතින් නයශළට දුක හිතුනලු එයළළ ගෆන..." 

"ඇත්තමද....." ඇය කුඩළ දෆරියක නවේ සිනළසී විමසීය. 

"ඇත්තමයි......" ඇනේ දනවේ ව කඳුළු පිවදෆම නේ සිනළසී ඳෆලසීය. "නයනශන් ආනේ 
යළළු නලයි... නශො නකල් ලනේ අඩන්නන් නෆතුල ඉන්න..." ඇනේ කම්මුට නවමින් 
තට්ටුලක් දෆම නේ අහිංවක සිනශලක් ඳළ රනින්ඳුනේ කළමරනයන් පිටල ගිනේ ය. 
නේ පිටල ගිය ඳසු නළනකළමරනේ නදොර ඇරනගන කළමරයට පිවිසුනන් සුක්මිය. 

"සුද.... තමන්නේ අවරණකම අනිත් අයට නඳන්නන්න එඳළ... වමශරු ඒනකන් අයුතු 
ේරනයෝජන ගන්න ශදනලළ..." සුක්මි ඳෆලසුනේ තරමක් ඳශත්, එනශත් ගෆඹුරු ශඬිනි. 

"අක්කී...?" රනින්ඳූ සුක්මි නලත නශලුනේ ඳෆටලිලි වශගත බෆල්මකි. කළමරනේ නදොර 
ලෆස සුක්මි රනින්ඳුනේ අතකින් ඇදනගන විත් ඇයල ඇ මතින් ලළඩි කර, ඇයද ඒ 
අවළින් ලළඩි විය. 
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"ඔය තරම් ඉක්මනට මිනිවහසු විහලළව කරන්න එඳළ.... නත්රුනළද...." 

"න... මට ඔයළ නමොනළ ගෆන ද කියන්නන් කියළ නත්නරන්නන් න අක්කී..." සුක්මි 
නදව අලධළනනයන් බෆල රනින්ඳූ ඳෆලසීය. 

"නම්ක කියන්න.... නයනශන් මල්ලී කලදළලත් නේ ගෆන නශොක් කියළ තිනයනලද...." 

"න.. මං කිේනේ කලින්... ඔයළට ලනේ ම එයළටත් නේ අයියළ ඇජික් කියළ...." 

"ඒකට නමොනළශරි නශේතුලක් ඇති සුද.... එයළ ඔයළට කිේලළ නන්ද එයළනගන් ඈත් නලළ 
ඉන්න කියළ.... අපිට නනොනත්නරන නමොනළශරි තිනයනලළ සුද...." 

"ඇයි අක්කි ශදිවහසිනේ නම් ලනේ නද්ලල් හිතුනන්....." රනින්ඳූ විමසුනේ ඇනේ විවල් දව 
තලත් විවල් කරනගනය. 

"නේ නකොනශොමද එකඳළරට ම අපි නොපින් කර තෆනට ආනේ.... ඒක කමක් න 
කියමු.... ආලළ විතරයි... ඔයළට නකොනශොමලත් ගෆෂනඳන්නන් නෆති ඇඳුමක් නඳන්නළ 
කිේලළ නම්ක ඔයළට ශරිම වහවන නලයි කියළ... ඊට ඳවහනවේ විනළඩියක් ලත් හිටිනේ න 
අතුරුදශන් උනළ.... එයළ නගොඩක් කන්ෆියුවහ නලළ ලනේ හිටිනේ.... ඔයළට නත්රුනන් 
නෆද්ද ඒක.... එයළ ශරියට ම එනතනට ආනලත් නයනශන් මල්ලී ඔයළට කතළ කර 
නලළනලමයි... එයළ අපි ෂඟට ඇවිත් කතළ කනේ අපිල අශම්නබන් දෆක්කළ ලනේ නනනම් 
සුද...." 

"ඔයළ නමොනළද කියන්න ශදන්නන් අක්කී..." 

"මං කියන්න ශදන්නන් නම්කයි... එයළට ඕනන් උනන් එයළ අපි එක්ක ඉන්නලළ කියළ 
නයනශන් මල්ලිට අඟලන්න... ඔයළ එයළනගන් ඈත් නලළ ඉන්න.... මටත් කියන්න 
තිනයන්නන් එච්චරයි...." 

"ම්....." සුක්මිනේ ලත නදව බළනගන මද නලළලක් කල්ඳනළ ක රනින්ඳූ 
අලවළනනේදී දිගු සුසුමක් නශළ ඳෆලසීය. 
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"ම්... ලෆඩිය හිතන්න ඕනන් න... මං යන්නම්.... නක්ර මල්ලී බළනගන ඇති...." 
සදළනම් වීනමන් ඳසු නෆලත ඇනේ ලෆතිර සිටි රනින්ඳු අවෂට විත් ඇනේ හිව ආදරනයන් 
අතග සුක්මි ඳෆලසීය. 

"නනතල බළගන්න අක්කි.... නක්ර අයියළ නනතට පිවහසු ලෆටිළ නන්ද.... හිතළගන්නත් 
අමළරුයි එයළ ඔය තරම් නවොසහට් උනළ කිේලම...." රනින්ඳූ සිනළසී ඳෆලසීය. 

"අද ඉතින් මං ඕනන් න එයළල බළගන්න.... තල අය ඉන්නලනන්...." 

"ම්.... ඔක්නකොම ඉන්නන් අද එයළල බළගන්නනන්.... ආදනේ කියන්නන් මෆජික් එකක් 
නන්ද අක්කි.... අද මටත් යන්න තිබුණනම්... නයනශන් අයියළ එක්ක... කමක් න... අපි 
ආල නම් එක අතකට නනතටයි නක්ර අයියටයි ඩිවහටේබ්.... කලින් ේන් එකට ලඩළ 
දෆන් ේන් එක ව'නඳෝටිේ එයළනේ ලෆනේට... ඒක නනනම් ඔයළළ සීනිගම 
නද්ලළනටත් යනලළ නන්ද....." 

"ඔේ... නක්ර මල්ලී කිේලළ යනලළ කියළ...." 

"මං නලනුනලන් බළරයක් නලනලද......" 

"නමොකක්ද...." 

"මං මෆනරනකන් ම නයනශන් අයියල මනගන් ඈත් කරන්නනඳළ කියළ.... මට ඒ බළනේ 
ඔේපු කරන්න නලන්නන් න... ඒකයි ඔයළට නලන්න කියන්නන්..... මම මෆරුණ දලවට" 

"සුද... පිවහසු කියලන්නනඳළ..." සුක්මි ඳෆලසුනේ මලළගත් නකෝඳනයනි. එනශත් ඇනේ 
අභ්යන්තරනේ වනේ නේදනළලයි. 

සුක්මිනේ දවටත් කඳුළු පිරුනන් නෆලත රනින්ඳුනේ දවද කඳුළින් නතත් කරමිනි. 
සුක්මි රනින්ඳූල ලෆෂගත්නත් ශනදහි ඇතුතින්ම ඳෆන නෆගි නවොනශොයුරු නඳමිනි. 
"ඔයළට නමොනලත් නලන්නන් න සුද.... එනශම හිතන්නලත් එඳළ.... ඔයළට නමොනළ ශරි 
උනනොත් අර නකොල්ළ මෆනරයි.... එයළ ගෆන හිතළ ලත් ජීවිනත් ශෆම නද්ම ඉලවන්න 
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පුරුදු නලන්න.... ආනේ නමෝඩ තීරණයක් ගන්න හිතන්නලත් එඳළ..... මට කලින් ඔයළ 
මෆනරන්නන් න... මං ඔයළට ලඩළ නගොඩක් ලයවයි...." 

"මං දෆනටමත් බළනගට මෆරිළ ලනේ අක්කි.... එයළනේ කටශඬ අශන්නන් නෆතුල මළල 
නලේනලළ ලනේ..." නයනශන්නේ ශඬ දිගු නලළලකට නනොඇසුන බෆවින් ඇයට දෆනුනන් 
වළංකළලකි. එම අවශනකළරී ශෆඟීම ඇයට දරළගත නනොශෆකි තරම් විය. " එයළනගන් 
තත්ඳරයකටලත් ඈත් නලන්න මට බ අක්කී...." 

රනින්ඳුනේ ගනත් ව අේරළණික ගතිය දෆනුනු නශයින් සුක්මි තරමක් කෆෂඹිනි. 

"ඔයළ ටිකක් නිදළගන්න සුද....." ඇයල ඇනද් ලෆතිරව සුක්මි, ඇනේ ඇඟ මතින් 
නඳොරලනයක් දමළ ඳෆලසීය. " මං ඔයළට නින්ද යනකම් ටික නලළලක් ඉන්නම්....." 
රනින්ඳුනේ හිව නවනමන් පිරිමදිමින් සුක්මි ඳෆලසීය. 

"එඳළ අක්කි.. ඔයළ යන්න.... නක්ර අයියට නල්ට් නලයි.. මං නශොඳින්..." 

"ෂුල' ද?" 

"නඳොසිටිේ...." රනින්ඳූ මද සිනළලක් ඳළ ඳෆලසීය. 

"ම්.. එනශනම් ටිකක් නිදළගන්න...." රනින්ඳුනේ කම්මුට නවමින් තට්ටුලක් දෆම සුක්මි 
සිනළසී කළමරනයන් පිටල ගිනේ සිතකින් නනොනේ. 

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

"නනත නංගී... ඔයළ ඉන්නලද....." ඇනේ ලෆතිරී සුදු ඳෆශෆ සිවිලිම මත සිහින සිතුලම් 
අඳිමින් සිටි නනතුමි, නිලනවේ ඉදිරිඳසින් ඇසුණු සුක්මිනේ කටශඬින් තිගෆවහසිනි. ඇනදන් 
බිමට ඳෆනගත් ඇය, නම්වය මත ව ඇනේ කුඩළ නමනවන්ජ' බගය අතට නගන 
කළමරනයන් පිටතට දිල යළමට වෆරසුනත්, නෆලත නදොර අවෂ මදකට නෆලතී කළමරනේ ව 
කෆඩඳතින් ඇනේ රුල නදව බෆලීය. කෆඩඳතින් නඳනනන තමන්නේ ම රුල වමඟ 
සිනළසුනු නනතුමි, කළමරනයන් පිටතට ඳෆමිණ මුළුතෆන්නගය නදවට දිල නගොවහ මලට 
ලෆන්දළ ය. 

"මං යනලළ අම්මළ...." 
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"ඳරිවහවමින් නශොදද....." කුසුම්ට ඇනේ හිව අතගමටලත් නලළලක් නනොදී නෆලත ශෆරුණු 
ඇය නිලව ඉදිරිඳවට දිල ගියළ ය. " යමු අක්කී....." සුක්මිනේ මුහුණ නදව බළ 
සිනළසුණු ඇය ඳෆලසීය. 

"අද ශරි ම වහවනයි...." ඇනේ අතකින් අල්ළගත් සුක්මි, නේට්ටුල නදවට යනළතර 
සිනළසී ඳෆලසීය. නනතුමි, නනතු බිමට බර කරනගන සිනළසුනළ ශෆනරන්නට කිසිලක් 
නනොඳෆලසීය. 

නේට්ටුනලන් පිටතට ඳෆමිණි ඇය දුටුනේ නක්රනේ හුරුපුරුදු කළු ඳෆශෆ ඩිනඳන්ඩේ රිය 
නලනුලට එහි ව රිදී ඳෆශෆ බී.එම්.ඩබ්ලිේ. ලේගනේ නමෝටේ රියකි. 

"ඔයළ ඉවහවරහින් නගින්න නංගී......" සුක්මි ඳෆලසීය. ඉදිරිඳව නදොර විලෘත කෂ 
නනතුමි, රියදුරු අසුනන් අසුන්නගන සිටි නක්ර නදව බළ මද සිනළලක් ඳළ, නනතු බිමට 
බරකරනගන රිනයහි අසුන්ගත්තළ ය. ඇනේ ආවන ඳටි දෆමනේ නක්ර විසිනි. සුක්මිද 
අසුන්ගත් ඳසු, සරියබණ්ඩළර නිලව පිහිටළ තිබ අතුරු මළලත දිනේ රිය ඳදලළනගන ගිය 
නක්ර එය ගළලු ඳළරට ඇතුළු කර, ගළලු ඳළර ඔවහනවේ හික්කඩුල නදවට නලනුලට, ඊට 
ේරතිවිරුද්ධ නදවට රිය ඳෆදවීය. නනතුමි ඳෆටලිලි වශගත බෆල්මක් නක්ර නලත 
නශලුනේ ඔවුන් යළමට අදශවහ කරනගන සිටි, සීනිගම හරී නදනලොල් මශළ නද්ලළය පිහිටළ 
තිබුනන් හික්කඩුල නදවට ලන්නට බෆවිනි. 

"නඳොේඩක් මනේ ඇනනක්වහ එකට ගිහින් යමු බබළ...." නනතුමි නදව යන්තමින් බෆල 
නක්ර සිනළසී ඳෆලසීය. හිව ලෆන නනතුමි නක්රනේ හිනෆනශන ලත නදව බළ සිටිනේ 
ආදරනයනි. 

"කළ' එක වහවනද...." ඔහු නදව බළ සිටි ඇය නදව බෆල ඔහු විමසීය. 

"ම්..... වහවනයි....." 

"මං ඇහුනේ කළ' එක ගෆන... මං ගෆන නනනම් බබළ....." ඇය ඔහුනේ ලත නදවම නනතු 
රලළනගන ඳෆලස බෆවින්, ඔහු සිනළසී ඳෆලසීය. ඇය සිනළසී නලනතක් බළගත්තළ ය. 
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සරියබණ්ඩළර නිලනවේ සිට නක්ර නෆලතී සිටි නිලවට ලෆඩි දුරක් නනොවීය. නිලනවේ 
නේට්ටුල ශරශළ මිදුට ලළශනය ඇතුළු කර නෆලත නක්ර, සුක්මිට බෆසීමට පිටුඳව 
නදොර විලර කර දී, අනතුරුල නනතුමිට නදොර විලරකර දුන්නන් ය. ඔවුන් නදනදනළ නදව 
බළ සිනළසුනු සුක්මි නිලව තුෂට ගියත්, නනතුමි නනොනවල්වී හුන් තෆනම සිටි බෆවින් 
ඇනේ අතකින් අල්ළගත් නක්ර ඇයත් වමඟ නිලව තුෂට ඇතුළු විනි. 

ඇයට ලඩළ මදක් ලයසින් බළ හුරුබුහුටි ගණු ෂමනයකු දුලවිත් නනතුමිනේ අතක 
එල්ලුනන් ඇය සිතළ ගෆනීමටත් නඳරය. 

"අපි අක්කිල බන්ඩ නගෝල් ආලළ...." ඇය සිනළසී ඳෆලසුනේ නනතුමිනේ පුදුමයට ඳත් 
ලත නදව බළනගනය. ඇයට  ද වනේ නනතුමිනේ නමන් දිගු දවකි. 

"ආ... පුතළළ ආලද..." ඉශෂ මශනල් සිට ඳඩි නඳෂ බෆව ආ ආදරය උතුරළ යන දසින් 
ඔවුන් නදව බළ සිටි කළන්තළල නදව නනතුමි බෆලුනේ තලත් ඇනේ දව විවල් කරමිනි. 

"නම් මනේ අම්මළ....." පුදුම වී බළ සිටින නනතුමි නදව සිනළමුසු මුහුණින් බෆල නක්ර 
ඳෆලසීය. නක්රනේ ලත නදව මද නලළලක් බළ සිටි නනතුමි, බළනඳොනරොත්තු නනොව 
ශමුවීනමන් කෆෂඹුණු ඇනේ සිත තරම දුරට වංසුන් කර ගත්තළ ය. අනතුරුල නක්රනේ 
මලනේ ආදරණීය ලත නදව බළ සුන්දර සිනළලක් ඳලළ ය. 

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

ලළකුළින් නතොර ඳෆශෆදිලි ගළල අශවට ඉශළින් එල්ලී තිබ, නිනලමින් දෆල්නලන තරු 
කෆට දශවක් අතනේ, ඒකළකළර නව එළිය විහිදුලන ේරශ ලවහතුලක් නවොයමින් රනින්ඳුනේ 
දව චනය විය. එනශත් වෆම විටම එයට බළධළ කරමින් ඇනේ දව කඳුළින් නබො 
විනි. ඇයට අලෆසි වනේ ඔහු පිළිබල ම සිතමින් ලෆෂනඳන සිත නලනතක නයොමු කිරීම 
ඳමණි. ඒ වශළ ඇය ගත් වම උත්වශයක් ම අවළේථක විනි. 

බෆල්කනිනේ බිම අසුන්නගන, ඇය ශෆ සිටි තුනී රෑ ගනලොම විනිවිද ගතට දෆනුනු සීත 
ලකළලීමට ගුලි වී, ව නනොමෆතිල ඳළළුලට ගිය අශව නදව නනතු රලළනගන සිටි ඇනේ 
සිතද ඔහු නනොමෆතිල ඳළළුලට නගොසිනි. 
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නකෂලරක් නනොමෆතිල ඇනේ නරෝව ඳෆශෆ නදකම්මුල් ශරශළ ගළ ගිය කඳුළු නේඛළ 
දුටුනේ ඇය අවෂ ම කරකෆවුණු අතරමං ව කණළමෆදිරියළ ඳමණි. ඇනේ සිනත් ව 
නේදනළල, තනිකම ඌට දෆනුනළක් නමන්, ඌ ඇය අවළින් ඇය තනිකර ඉලතට නනොගිනේ 
ය. 

උදවන පිපී හිනෆහුණු නිල් ඳෆශෆ නමෝනින්ේනෝරි මල් මෆවී නගොසිනි. උදවන වතුටින් 
පිරී ඳෆලති ඇනේ සිතද එම මල් වමඟ ම මෆවී නගොසිනි. 

"ඔයළ නෆතුල ඉන්න බ නයනශන් අයියළ.... එක ම එක නකෝල් එකක් ගන්නනකෝ...." 
ඇය සුෂඟට ඳෆලසීය. 

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

“...There's a natural mystic blowing through the air...  

If you listen carefully now you will hear...  

....This could be the first trumpet, might as well be the last...  

Many more will have to suffer,  

Many more will have to die - don't ask me why.....” 

ඔහුට ඳසුබිමින් යන්තමින් ඇසුනු නරගී වංගිතයට වලන් නදමින්, දවහ අඩලන් කරනගන, 

දිරළ ගිය ඔරු කකට පිටදී නලරෂ මත අසුන් නගන සිටි නයනශන් සිටිනේ ඔහුට නලන්ව 
සිතුවිලි නෝකයක ය. ලරින් ලර දවහ මදක් ශෆරි ඔහු, ඔහු ලටළ ව  තරමක් ගණ දුම් 
ලළල තුළින් වළගරයට ඉශළින් ව අශව නදව නනතු රැවීය. 

සුදු ඳෆශෆ දුම් ලළලත්, කළු ඳෆශෆ අශනවේ රන් ඳෆශෆනයන් දිදුන තරු කෆටත් ඔහුනේ 
දව ඉදිරිනේ මෆවනේ ඇනේ රුලයි. 

ඔහුනේ නඳනශළු පිරව සුදු ඳෆශෆ දුමත්, ඉන් රුධිරයට එක් ව ේරභ රවළයනයත්, ශද 
ගෆවහමට අනුල යමින් ඇසුනු නරගී වංගීතයත් ඔහුනේ නේදනළල තරමක් දුරට වමනය 
කනෂේ, ඇය වමඟ ගත කෂ නවොඳුරු මතකයන් ඔහුනේ සිනත් නෆලත සිතුලම් කරමිනි. 

"ඔයළ නෆති ජීවිතයක්  මට න මෆණික.... මට මෆනරන්න ඕනන් ඔයළනේ තුරුනල්..." ඔහු 
සුෂඟට ඳෆලසීය. 

******************************************************************************* 
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"එන්න යමු.... අයියළ එක්ක කතළ කරමු... අම්මළ හිටියට කමක් න...." ඇ මත අසුන් 
නගන සිටි රනින්ඳුනේ අතකින් අදිමින් නනතුමි ඳෆලසීය. 

"මට බයයි නනත....." රෑ පුරළ ශෆඬීනමන් නලනශවට ඳත්ල සිටි රනින්ඳූ උදවන නනතුමි 
ශමු වීමට ඳෆමිණිනේ, නකනවේ නශෝ නයනශන් ශමු වීනම් බළනඳොනරොත්තුනලනි. නමුත් 
නයනශන්නේ මල නිලනවේ සිටිම නිවළ ඇයට මද ෆජ්ජළලක් සිතට දෆනිනි. 

"අම්මළ නමොනලත් කියන්නන් න.... ඔය ලනේ අඬ අඬ ඉන්නලට ලඩළ නශොනෆද්ද කතළ 
කරළ නම්ක නබ්රුමක් කරගන්න එක.... එන්න යමු..." රනින්ඳුනේ අතකින් ඇදනගන, 

නිලසින් පිටතට ගිය නනතුමි, නගලත්නත් නකොනනක අඹ ගව යට ව උද්යළන බංකුල 
නලත ඇය වමඟ පියමෆන්නළ ය. 

උද්යළන බංකුල ඉදිරිපිට ව නම්වය මත නඳොත් කීඳයක් දිගශෆරනගන, අඩක් වටශන් තෆබ 
සුදු ඳෆශෆ කඩදළසියක් මත ඳන් තුඩ නතරකරනගන, නඳොතක පිටුලක් මත නනතු 
රදලළනගන සිටියද, නයනශන්නේ සිත තිබුනන් නලනත් ඉමකය. ඔහුනේ ෆේනටොේ 
ඳරිගණකනේ බෆටරිනේ ආනරෝඳණය සිදී ඇති බල ඳලවමින් ලරින් ලර නළද ලන බීේ ශඬ 
ඳලළ ඔහුනේ වලනත නනොලෆකිනි. 

එනශත් රනින්ඳුනේ සුපුරුදු විවුන් සුල ඔහුනේ නළවයට ේරශණය විනි. ඉන් නෆලත 
පියවි නෝකයට ඳෆමිණි ඔහු, යන්තමින් ඇය නදව බළ, ෆේනටොේ ඳරිගණකය ශකුළ, 
නෆලත වටශන් තෆබීනම් නිරතවිනි. 

ඇය ඔහු අවෂ සිට නගන, ඔහුනේ ලෆඩ ලට බළධළලක් නනොලන ඳරිදි නිශඬල සිටියද, 
ඇවට උනන කඳුළු  නතර කර ගෆනීමට ඇය අනඳොනශොවත් විය. ඇය නදව තලත් එක් 
බෆල්මක් නශෝ නනොනශල ඔහු, නඳොත් ල ව ඇතෆම් ලෆදගත් කරුණු ළ නකොෂ ඳෆශෆ 
ලේණනයන් වෂකුණු කරමින්, ඇතෆම් කරුණු කඩදළසි ල වටශන් කරගනිමින් ඔහුනේ 
කළේයය දිගටම කරනගන ගිනේ ය. එනශත් ලිවීමට ලඩළ ඔහු කනල්, ලියූ නද් නෆලත 
කඳළ දෆමීමය. 

ඔහු ශෆකි උඳරිමනයන් කරමින් සිටි ලෆඩය නලත අලධළනය නයොමු කිරීමට තෆත් කත්, 

වම විටක ම අවළේථක විනි. 



නිම්නනක පිපි ම 

 

 Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

උත්වශනයන් නලනශව වීනමන් ශළ රනින්ඳුනේ නලනවහ නනොලන බෆල්නමන් අවශනයට 
ඳත් නයනශන්, හුන් තෆනින් නෆගිට, නඳොත් අතර ව නමෝටේ බයිසිකනේ යතුර අතට 
නගන, ගරළජය නලත පියමෆන්නන් ය. ඔහු යන නේගයට ඳළ තෆබිය නනොශෆකි බෆවින්, 

රනින්ඳූ ඔහු ඳසු ඳසින් දිල නගොවහ ඔහුනේ අනත් එල්ලුනන් ය. ඇනේ අත ගවළ දෆම ඔහු 
ගරළජය තුෂට ලෆදිනි. 

"ඇයි නමනශම කරන්නන් නයනශන් අයියළ...." ගරළජය තුෂට ඇතුලු ව ඇය විමසුනේ 
ශඬමිනි. " මං නමොකක්ද ඔයළට කර ලෆරැද්ද..... ේලීවහ... මට නම් ලනේ කරන්නනඳළ.... 
නකොයි තරම් ආදනේද මං....." ඇය නෆලත ඔහුනේ අතක එල්ලුනළ ය. නමලර ඔහු ඇය 
නලතින් අත මුදළගන්න තෆත් කද ඇය එයට ඉඩ නුදුන්නළ ය. 

"ඔයළට නම් ලනේ කරන්න බ නයනශන් අයියළ.... ඇයි නම්.... කියන්න මට.... මං ඔයළට 
කිසිම ලෆරැද්දක් කරන්නන් නෆතුල මට නම් ලනේ වෂකන්නන් ඇයි.... මීට ලඩළ නශොදයි 
මළල මරළ" ඳෆලස නද් වම්පේණ කිරීමට ඇයට ඉඩක් නනොතබළ ඇය නලත ශෆරුණු 
නයනශන්, ඇයල ගරළජනේ ව ලන් රිනේ බට තදකර, ඇනේ දවට එබිනි. නලනදළට ලඩළ 
රත් ඳෆශෆ ගෆන්වී තිබ ඔහුනේ දනවේ බෆල්ම, ඇනේ ශදලත මදකට නතර කනල් ය. 

ඔහුනේ අතින් අල්ළනගන සිටි ඇනේ අතද, ලන් රිනේ බට තබළ තද කෂ නයනශන්, 

ඇනේ නදනතො ඔහුනේ නදනතොතර සිරකරගත්නත් ය. ඔහු නකතරම් තදින් ඇයල 
සිඳගත්නත් ද යත්, ඇය හුවහම ගත්නත් අඳශසුනලනි. ඇනේ දණහිනවේ සිට ඉශෂට ඇදුනු 
ඔහුනේ අතෆඟිලි නිවළ, ඇය ශෆ සිටි නකටි වළය ශෆකිළිනි. ඇනේ ගතට දෆනුනු ඔහුනේ 
අනත් උණුසුම් ඳශව නිවළනලන් එකලර නතෝරළ නලන්කරගත නනොශෆකි ශෆඟීම් රැවක් 
ඇනේ සිත තු ඉඳදිනි. ඔහු දව පියළගත්නතන් ඔහුනේ දනවේ ව ශෆඟීම් ඇයට දෆකගත 
නනොශෆකි විනි. ඔහුනේ ගතටත් ලන් රිනේ බටත් සිරවී සිටි, ඇය ද ඉශ ඇදගත් හුවහම 
ඳශෂ ට නනොනශළ, දව පියළගත්තළ ය.  

මද නලළලකින් ඔහුනේ ේරශණය ලිහිල් විනි. ඔහු ඇනගන් ඈත් විනි. නමනතක් නලළ 
නනොදෆනුනු නෝබකමක් ඇනේ සිතට දෆනිනි. ඔහුනේ නදනතොනල් ඳශව, ඔහුනේ ගනත් 
උණුසුම අඩු තරමින් ඔහුනේ කටශඬ නශෝ නනොමෆතිල නඳරදළ රැනයහි ඇය විව තරම 
දන්නන් ඇනේ සිත  ම ඳමණි. 



නිම්නනක පිපි ම 

 

 Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

ඇය නවනමන් දවහ ශෆර බන විට ඔහු සිටිනේ ඇයට ඉදිරිනයන් සිටනගන, ඇය නදවට 
නනත් නයොමළනගන ය. එනශත් ඔහුනේ දනවේ මුලින් ඳෆලති නතතමනයකින් නතොර 
බෆල්නම් කිසිදු නලනවක් සිදුවී නෆත. 

"ඇයි නයනශන් අයියළ නම්...." ඔහු නදව මද නලළලක් බළ සිටි ඇය විමසීය. 

"ඔයළට නමොනළද බබළ මනගන් ෆනබන්නෆත්නත්...." නයනශන් විමසුනේ ශෆඟීම් ලලින් 
නතොර වියළි ශඬිනි. 

"ඇයි... ඇයි එනශම අශන්නන්......" 

"නවක්වහ.....?" ඇනේ දව විවල් වනේ පුදුමනයනි. 

"නමොනළද ඔයළ නම් කියන්නන්...." 

"බබළ නලන්නනඳළ... තමුනවේ නමොනළද නේ එක්ක කරන්නන්.... මං නමොනළද තමුනවට 
කිේනේ.... එක වෆරයකට ලඩළ කිේලළ නන්ද උනගන් ඈත් නලන්න කියළ ආ.... තමුනවට 
නමොනළද මනගන් ෆනබන්නන් නෆත්නත්.... එක නදයයි.... තමුනවට තියන ආදනේ නිවයි 
මං ඒ ලනේ ශෆසිනරන්නෆත්නත්... නෆතුල මට නවක්සුලල් ඩිබිලිටි එකක් න... තමුනවට 
මළත් එක්ක ඉන්න ඕනන් නම් ඒ විදියට ඉන්නලළ... නෆත්තම් යනලළ... ගිහින් අරුත් 
එක්කම ඉන්නලළ..." 

"මං... මං... ඇයි... අනන් එඳළ ේලීවහ... ඔය ලනේ මට කතළ කරන්නනඳළ නයනශන් 
අයියළ...." ලළශනනේ බ දිනේ ඳශෂට ලිවහවළ ලෆටුණු රනින්ඳූ, ගරළජනේ බිම මත ලළඩි 
විනි. අවෂ ව එක මත එක තෆබ ලළශන ටයර නදකක් මත ලළඩී ව නයනශන් නකවහ 
අතරින් යෆව අතෆඟිලි ලට බරකරගත් හිව බිමට නෆඹුරු කරගත්නත් ය. ඇය ඉකි 
ගවන ශඬ ඔහුට ඇසුනත්, ඔහු ඇය නදව බෆල්මක් නශෝ නනොනශලීය. 

"මං නේ අයියළ එක්ක නකොනශලත් ගිනේ න...." නබොනශෝ නලළලක් ශෆඬිනමන් ඳසු 
ඇය ඳෆලසීය. "සුක්මි අක්කිනගන් අශළ බන්න...." නේ නනොසිත නලළලක ඔවුන් 
සිටි වහථළනයට ඳෆමිණි ආකළරයත් ඉන්ඳසු එකලර නික්ම ආකළරයත් ඇය ශඬමින් ඔහුට 
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ඳෆලසීය. නේනේ අශඹු ඳෆමිණීම නමතරම් දුරට යන ේරහනයක් බලට නඳරනල් යෆයි 
ඇය කිසි විනටකත් නනොසිතුලළ ය. 

හුන් තෆනින් නෆගිට තලමත් ඇය නදව නනොබළ සිටි නයනශන් අවෂට ගිය ඇය ඔහු 
අවළින් බිම ලළඩිවී, ඔහුනේ දණහිවක් මතට කම්මුක් තබළගත්තළ ය. " මට ඔයළ 
ඇනරන්න නලන කිසිම නදයක් එඳළ නයනශන් අයියළ.... මනේ ජීවිනත් ලත්....." 

"අයිම් නවොරි බබළ....." නබොනශෝ නලළලක් නිශඬල කළයට ගළ යළමට ඉඩ දුන් ඔහු 
අලවළනනේ දී ඳෆලසීය. "ඔයළට නත්නරන්නන් න බබළ... ඔයළ නමොනළද දන්නන්... මට 
බයයි... මං නිවළ ඔයළට නමොනළශරි උනනොත්.... නම් ලනේ ඔයළනේ ඇවහ ල කඳුළු 
දකින්න මට ඕනන් න... මට නත්නරන්නන් න බබළ... ඔයළ වම්බන්ධ ේරහන ලදී 
මනේ බ්නේයින් එක වහටක් නලනලළ...." 

ශඩමින් සිටි ඇයල හුන් තෆනින් නෆගිටුලළ ගත් ඔහු, ලන් රිනේ පිටුඳව නදොර ශෆර, ඇයල 
එතුලින් ලළඩිකනෂේ ය. අනතුරුල ඔහුද ඇනේ ඳනවකින් ලළඩි විනි. 

"මනේ හීනනකින් ලත් මං ඔයළට ලෆරැද්දක් කරන්නන් න නයනශන් අයියළ... මං ගෆන ඒ 
ලනේ හිතන්නනඳළ...." ඔහුනේ උරහිවක් මතින් අත තෆබ ඇය ඳෆලසීය. 

"ජීවිනත් එඳළ නලනලළ බබළ නම් නලන නද්ලල් එක්ක.... මට ටිකක් ඉන්න නදන්න........" 
කම්මුකට අත තබළ, ඔහුනේ ලත ඇය නදවට ශරලළගත් ඇය කඳුළු පිරි දසින් ඔහු 
වමඟ සිනළසිනි. ඔහුනේ අතක් නගන ඇනේ නග ලටළ දමළගත් ඇය ඔහුට තුරුළු විය. 
ඔහුනේ නග ලටළ ඇනේ අතෆඟිළි නගන ගිය ඇය ඇනේ නදනතො ඔහුනේ නදනතො 
අවෂට ෂං කෂළ ය. ඇය දවහ පියළගත්නත් ඇනේ නදනතො සිඳගෆනීමට ඔහුට ඇරයුම් 
කරමිනි. මද නලළලක් ඇනේ අහිංවක ලත නදව බළ සිටි ඔහු, ඇනේ ඇරයුම 
පිළිගත්නත් ය. 

"මට වමළනලන්න මෆණික...." ඇනේ නදනතො මෘදුල සිඳගන්නළ අතර ඔහු ඳෆලසීය. 
"ඔයළනේ කඳුළු... නම් නෝනක්... මං දකින්න අකමෆති ම නද්.... ඒත්... මං දන්නලළ... 
ඒලළ ඔයළනේ ඇවහ ලට නදන්නන්... මම මයි.... අඩන්නෆති ඔයළ නගොඩක්... ඒත්... ඔයළ 
දන්නන න සුද.... ඒ ශෆම කඳුෂක් නිවළම... ඔයළට හිතළගන්නලත් බෆරි තරම්... මනේ 
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හිත රිනදනලළ.... මට දෆන් ඔයළනගන් ඈත් නලන්න බ බබළ.... ඔයළනේ ආදනේ නෆතුල.... 
නම් ඇවහ නදක දකින්නෆතුල... ඔයළනේ කටශඬ අශන්නෆතුල.... ඔයළනේ ඇනඟන් දෆනනන 
නම් රවහනන් නෆතුල... මට ජීවිතයක් න බබළ.... ඊනේ දලව නකොනශොමද නගවුනන් 
කියළ... හිතළගන්නත් අමළරුයි... මට පිවහසු ශෆදුනන් නෆතුල විතරයි...." 

ඇය දවහ පියළනගන, ඔහුනේ නදනතොනල් උණුසුම් ඳශව විඳිමින් ඔහු ඳලවන නද්ට 
වලන්දුන්නළ මිව, ලචනයක් නශෝ නනොඳෆලසීය. ඔහු නමතරම් විලෘතල ශදලනත් ඇති නද් 
ඳලවන්නන් කළතුරකිනි. එයට බළධළ කිරීම ඇයට අලෆසි නනොවී ය. 

"ජීවිනත් නම් තරම් ආදනේ කරළ න සුද කළටලත් ම.... ඔයළට දෆනනනලද... මං 
නකොයිතරම් ඔයළට ආදනේද කියළ.... ලචන ලලින් කන්නේ කරන්න මට නත්නරන්නන් 
න බබළ... ඒක මනේ වීක්නවහ එකක් නලන්නෆති.... නලළලකට බයයි... මනේ ආදනේ 
ඔයළට දෆනනන්නන් නෆතුල ඇති කියළ.... ඒ නිවළ ඔයළ නලනවහ නලයි කියළ.... ආදනේ 
නිවයි ශෆම නද්ම... දුක හිනතන්නන්... තරශ යන්නන්.... මට ඔයළ විතරයි ඕනන්... ඔයළ 
නෆති උනනොත් අනනත් ශෆම නද්ම එඳළ..... නම් නද්ලල්.. ඔයළට කියන්නන් නෆතුල 
ඉන්නයි ඕනන් උනන්.... දලවක ේරහනයක් ආනලොත්... එදළට ඔයළනේ නත්රීම... ඔයළට 
වහට්නරවහ එකක් නෆතුල ගන්න ඉඩනදන්න... ඒත් දෆන් මනේ හිත... මට කන්ට්නරෝල් 
න.... ඔයත් එක්ක නගොඩක් වහවන ජීවිතයක් ගෆන හිතනලළ.... ඔයළනේ ලනේ වහවන 
නොකු ඇවහ නදකක් තිනයන... නඳොඩි බනබක්... වහවන දුනලක්... ඒ තරම් ම දුර 
හිතනලළ..." රනින්ඳුනේ මුනේ සුන්දර සිනශලක් ඇඳිනි. ඔහුනේ මුවින් නමලෆනි නද් 
අවන්නට නකතරම් කල් නඳරුම්පුරන්නට ඇත්ද. 

"තල අවුරුදු තුනක් තිනයනලළ මනේ ඩිේරී එක කම්ේලීට් කරන්න... නවකන්ේ 
එම්.බී.බී.එවහ. එක නගොඩ දළගත්තම එතනින් එශළට නකොනශොමත් නගොඩ.... අවුරුදු තුනකට 
ඳවහනවේ නමොන ේරහනන් ආලත්, මං ඔයළල මං ෂඟට ගන්නලළ... තළම මට ඒක කරන්න 
අමළරුයි... ඔයළට ඉන්න පුළුලන් නන්ද ඉන්න... මං නලනුනලන්... අවුරුදු තුනක්...." 

"ජීවිත කළනම උනත් ඉන්නම් සුදු අයියළ..." ඔහුට තලත් තුරුළු ව ඇය ඳෆලසීය. 
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"ඒ තරම් කල්නම් ඕනන් න...  නමොකද ඔයළට පුළුලන්  උනළට මට බනන්....." ඇනේ 
නදනතොල් මදකට අතශෆර ඇනේ න සිඳගත් ඔහු සිනළසී ඳෆලසීය. ඔහුනේ නකෝඳය 
මුළුමනින් ම ඳශල නගොවහ තිබී ම නිවළ හිතට දෆනුන වෆශෆල්ලුලත් වමඟ ඇයද සිනළසිනි. 

"ඔයළ තළම නඳොඩි නකල්නක් බබළ.... මිනිවහසු කියන්නන් කවුද කියළ නත්රුම් ගන්න 
තල කල් තිනයනලළ..... නඳනුනමන් කතළනලන් කිසිම නද්කින් ඒ කිසිම නකනනක්ල 
නත්රුම්ගන්න අපිට බ.... නකනනක් ල ශරියට අඳුරගන්න අනේ මුළු ජීවිත කළනම 
උනත් අපිට මදි නලන්න පුළුලන්... තල නකොල්නක්නේ ලෆරදි නකල්නක් එක්ක කියළ, 
නඳොරක් නලන්න මං චීත්තයක් නනනම්.... ඒත් ඔයළ නකල්නක් නනනම්.... මනේ 
නකල්..... ඒක නිවයි ආනයත් කියන්නන්... නේ කියන්නන් නශොද එනකක් නනනම්.... 
පිටින් ඉදිළ ලනේ නඳනුනට ඇතුනන් නරක් උන අඹ නගඩියක්... එයළනගන් ඈත් 
නලළ ඉන්න.... මං කිේලළ ලනේ, වහවන ජීවිතයක් අපිට ශදළගන්න ඕනන් නම්... ඔයළට 
එයළනගන් ඳරිවහවම් නලන්න නලනලළ.... නත්රුනළද...." 

"ම්....." 

"මං ඔයළ ඟ ඉන්නලනම් මට බයක් න... ඒත් ඒකට තළම මං කරපු පින් මදි ලනේ.... 
ඒ නිවළ ඔයළට නලනලළ ඔයළ ගෆන බළ ගන්න... ආනේ කෆම්ඳවහ ඳටන් ගත්තම මට 
යන්න නලනලළ... මට ඔයළල නමනශම ලත් බළගන්න නලන්නන් න.... ඔයළට 
නත්නරනලළ නන්ද මං කියන නද්..." 

"මට නත්නරනලළ සුදු අයියළ.... මං ඳරිවහවම් නලන්නම්... ඒක නනනම්... නදයක් 
අශන්නද...." දඟකළර සිනළලක් මුලට නගළගත් ඇය විමසීය. 

"අශන්න....." 

"ඔයළ මළල ඳනිහ කරන්න ශෆදුනේ මළල කිවහ කරද... ආ...." 

"න..." 

"එනශනම්....." 
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"ඔයළට මළල ඕන උනළම ඈත් නලළ....." මුලගින් සිනළසුන ඔහු ඳෆලසීය. 

"නබොරු... මෆට්ටළ... මං බය උනළ....." 

"තල නමොනළද උනන්...." 

"නමොනලත් න..." ඔහුට ඇදක ඇය ඳෆලසීය. "නයනශන් අයියළ....." මද නලළලක් ඔහුට 
තුරුල්ල සිටි ඇය ඳෆලසීය. 

"ම්...?" 

"නදයක් අශන්නද...." 

"අශන්න...." 

"නේ අයියනගයි, ඔයළනගයි ේරහනන් නමොකක්ද.... මට කියන්න.... ේලීවහ...." ඔහු ඇනේ 
නදනනත් නදව නශලුනේ, ඳෆටලිලි වශගත බෆල්මකි. ඇයට එය ඳලවනලළද නෆද්ද යන්න 
තීරණය කරගත නනොශෆකිල මද නලළලක් ඔහු ඇනේ දව නදව බළ සිටිනේ ය. 
"කියනලද...." 

"ම්... කියන්නම්...." සුසුමක් නශල ඔහු ඳෆලසීය. 
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