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හද සිටි සුදු කමිසයේ අත් ඉහලට නවමින් මිදුලට බට යෙයහන් උද්සන නවුම් 
වතයේ සිසිලසින් ලෙ පුරවගත්යත් ෙ. නිවයසේ ඉදිරිඳස කන්යතෝරු කමරයේ ජයන්ලෙ 
අසල වව ඇති සමන් පිච්ච ගයසන් යසෝම මල් යනලමින් සිටියේ දහනෙක 
මණියේට උද්සන බුදුන් වඳීම සහ ෙ. යසෝමයේ සිනහවට පිළිතුරු වශයෙන් මද 
සිනහවේ ඳ් යෙයහන් , වහනෙ අතුග ඳවිත්ර කරමින් සිටි පිෙල් යවත පිෙමන්යන් ෙ. 

"සුදු හමු........" යෙයහන් දුටු පිෙල් ෙටහත් ඳහත් යලස සිනසී ඳවසුයේ ෙ. "අයේ 
බණ්ඩර හමු කිේව හමුලත් එේක ගිහින් එන්ට කිෙල...." 

"යකොයහොමද පිෙල්යේ බබල... දන් ඉසයකෝයල් ෙනවද?" පිෙල් යදස බල සුහව 
සිනසුනු යෙයහන් විමසුයේ ෙ. 

"එයහමයි සුදු හමු...යලොකු යකල්ල යම් අවුරුද්යද් ඉසයකෝයලට බර දුන්න..." 

හ සිටි නිල් යඩනිම් කලිසයම් පිටුඳස සේකුයවන් ඳසුම්බිෙ ඇදගත් යෙයහන් එතුළ ව 
රුපිෙල් ඳන්සිෙයේ යකොල යදයකන් එකේ ඇද පිෙල්ට දුන්යන් ෙ. 

" එඳ සුදු හමු.... බණ්ඩර හමු රුපිෙල් යදදහේම දුන්න...." 

"යම්කත් තිෙගන්න...." 

පිෙල් රුපිෙල් ඳන්සීෙ අතට ගත්යත් "හමුට දළද හමුදුරුවන්යේ පිහිටයි..." ෙයි 
ඳවසමිනි. 

කුඩ ගහණු දරුවන් තියදයනකුයේ ම පිෙ ව පිෙල් ජීවත් වන්යන් මුදල් අමරුකම් 
මද බව යෙයහන් දනී. ඔහුට සුළු මුදලකින් යහෝ ආධර කිරීම යෙයහන්යේ සිතට 
සතුටකි.  

යෙයහන් කවදත් එයලසෙ. ඔහු මිනිසුන්ට සලකුයේ ඔවුන් සතු ව මනුසසකමට වින 
තරතිරම සලක යනොයේ. "පුත යම් යසෝවිෙට් රුසිෙව යනයම්... ලංකව..." ෙයි 
යෙයහන්යේ අදහස හමුයේ සරිෙබණ්ඩර මහත නිතර ඳවසුවද ඔහුට යමම ගතිගුණ 
ජනගත් වී ඇත්යත් ද සරිෙබණ්ඩර මහතයගනි.  
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"යමොකද යනත අම්මල බ් කිේයේ...?" 

"හවස යලොකු මමලයි යගදර ඳටි එකේ... ආච්චි අම්මට උයදත් මහන්සි යවල හවසත් 
මහන්සි යවන්න බරිළු... මම කිේව මටත් එයහම තමයි... ඒ නිස හවස ඳටි එකට 
එන්යන් න් කිෙල..." 

"ඇත්තටම ෙන්යන් නද්ද..?" 

"ෂුව'... අපි එන ගමන් ගටයේ ඳන්සලටයි , ගඩ්න් එකටයි ගිහින් එමු... එතයකොට තව 
මහන්සියන්..." 

යනතුමීයේ හ රනින්ඳූයේ කටහඬ නිවස යදසින් ඇසුණු නිස යෙයහන් එයදසට හරිනි. 
සුයදෝ සුදු වතින් සරසුනු රනින්ඳූ උයද් පිපුණු යනලුමේ යමන් සුන්දර ෙ. යවනද 
යමන් යදයනත් ඇයගන් ඉවතට ගනීමට යනොයවයහසුන යෙයහන් ඇෙ යදසම බල 
සිටියේ ෙ. 

මහවලි ගඟ යදසින් හම ආ සුළඟ ඇයේ යකස යරොදවල් ඳ කර හරියි. ඒ සුළඟ ඳව 
යෙයහන්යේ ඊර්ෂෙවට බඳුන් වයේ කිසිදු අවසරෙේ යනොයගන ඇයේ වත සිඳයගන 
හම ගිෙ යහයිනි. සුළයේ දඟකරමින් ඇයේ මුහුණට වද යදන යකයහරැල්ල ඇයේ කන 
පිටුඳසට කිරිමට හකි නම්, ඈ අසලට යගොස ඒ දිලියසන ද්ස තුළට එබී බලීමට 
හකිනම්... යෙයහන්ට දනුයන් අසරණ කමකි. සුලඟට ඇති වත්කමවත් ඔහුට නත. 

රනින්ඳූත් යනතුමීත් වහනෙ අසලට ඳමිණි විට ඔවුන්ට වහනෙට නගීමට ඉඩ දී 
යෙයහන් ඳයසකට විෙ. 

යෙයහන් ඇෙ යදස බල සිටිනු රනින්ඳූ දුර සිටම දුටුව ෙ. ඔහුයේ ද්යසේ අද වයේ 
යවනද යනොව මෘදු බවකි. ඇෙට ඔහුයේ කත කරන ද්ස කිෙවිෙ හකි වයේ යඳර 
බවෙක සිට ආ පුරුද්දකින් යමනි. යනත් ඔසව යෙයහන්යේ වත යදස බල රනින්ඳූ 
යදයතොයල් යනොවවද ඔහුයේ යදයනයත් ව සිනහව සමඟ සිනසී යනතුමීට පිටුඳසින් 
වහනෙට යගොඩ විෙ. 
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යෙයහන් වහනයේ ඉදිරි අසුනට නගගත් ඳසු, රිෙඳුරු අසුනට නගගත් පිෙල් නුවර - 
යේරයදණිෙ හයියලවල් මර්ගෙ ඔසයසේ නුවර යදසට වහන ඳදවීෙ. නුවර වටරවුයම්දී 
දළද වීදිෙට වහනෙ ඇතුල් කර පිෙල් දළද මලිගව යදසට රිෙ ඳදවී ෙ. 

"පිෙල් අංකල්.. අපි යම් හරියෙන් බහින්නම්..." යනතුමී ඳවසුයේ වහනෙ නුවර වව 
සීමවට ඳමියනන විටෙ. "අපි වල ඉවර වුනම අංකල්ට යකෝල් කරන්නම්..." 
අවසනෙට වහනයෙන් බට යනතුමී ඳවසුව ෙ. 

ඳයර් අයනේ ඳස ව වලකුළු බම්මත් ඉන් ඔබ්යබන් ඇති නුවර වයේ ජල තලෙත් 
දුටු රනින්ඳුයේ සිත අතීතෙ යවත දිව ගියේ ඇෙටත් යනොදනීමෙ . ඇෙ කී වරේ නම් 
ඇයේ මවයේ අයත් එල්ලී වලකුළු බම්ම අද්දරින් ඳදික යේදිකව දියේ මලිගව 
යදසට පිෙ නගන්නට ඇත්ද. ඇෙත් අම්මත් අත් වල් ඳටලවයගන ගමන් කරනු ඇෙට 
මවී යඳයනන්නට විෙ. නුවර වව පිස හම ආ සුළයේ අම්මයේ කරලි ගසුණු දිේ 
යකස යරොදවල් රැලි නගනු ඇෙට මවී යඳයනන්නට විෙ. 

රනින්ඳූ අතීතයෙන් වර්ථමනෙට ඳමිනියේ කිසියවකු ඇයේ අතින් යේගයෙන් ඈ 
පිටුඳසට ඇදි නිස ෙ. රනින්ඳුට සිදු වයේ කුමේදයි කිෙ සිත ගනීමට ඳව යවලවේ 
වයේ නත. ඇෙ අසලින් ම ඳවනේ යමන් ඇදී ගියේ කළු ඳහ ඩියඳන්ඩර් රථෙකි. ඒ 
ඳසු ඳසින් තවත් ඩියඳන්ඩර් රථ කීඳෙේ එම යේගයෙන්ම ඇදී ගියේ ෙ. 

"යමෝඩි....." 

රනින්ඳුයේ  සවනත  වකුනු  යෙයහන්යේ  හඬ ඔසයසේ  ඇෙ ඔහුයේ මුහුණ යවත ද්ස යෙොමු  කල ෙ. 

යෙයහන්යේ  බිෙව  ව යදයනත  ඇයේ විසල් ව යදයනත  හ ගටිනි. රනින්ඳූ  මද යවලවේ  ඔහුයේ  

යදයනත්  යදස ගල් ගසුනේ  යමන්  බල සිටිෙ ෙ. සිදු ව යද් වටහ ගනීමට  ඇෙට  මද යවලවේ  

ගත විනි. අයත් මනිේ  කටුව අසල ව උණුසුම ඇෙට  දනුයන්  සිදු ව යද් යත්රුම් ගනීයමන්  

අනතුරුව ෙ. යෙයහන්  තවමත් සිටියේ ඇයේ  අතින් අල්ලගත්  ගමන් ෙ. 

ඇයේ  අතින් අල්ලයගන  සිටින බව යෙයහන්ට  සිහි වයේ රනින්ඳුයේ  ද්ස ඉයබ්ම අත යවත යෙොමු  

ව යහයිනි . ඔහු ඇයේ  අත අත්හරියේ , යදයනත  ද ඈ යවතින්  ඉවතට  ගනිමිනි . දනුන  උණුසුම අහිමි 

වීම නිස රනින්ඳුයේ  සිත තුළ ඇති වයේ  දුකකි. යලෝබකමකි . 
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" රන්ඳූ ...ඔෙ යහොඳින්  ද? ඔෙ මහ පිසසියෙේයන ... ඔෙට  විකරද  ඇත්තටම  ඔයහොම  පිසසුයවන්  

ඳර ඳනින්න .... තව  යඳොඩ්යඩන් .................................දළද  වදින්න ෙන්යන්  මිනිසසුත් 

ෙටකරයගන ... ඳර්ලිමන්ට්  යලොේයකේ  යවන්නති ... නිවන් දකින්න  පුදුම  හදිසසිෙේ 

තියෙන්යන් ..." යනතුමී ඳවසුයේ  යකෝඳයෙනි . තවමත්  සිත තුල ව තිගසම ඳලනෙ කරගත  

යනොහකි  ව රනින්ඳූ  යනතුමියේ  අතකින් තදින්  අල්ලගත්තෙ . 

ඳයර්  අයනේ ඳසට  ගිෙ ඔවුන්  තියදන  නුවර වව පිස හම ආ සුළයේ සිසිල විඳිමින්, මයි ගස 

යසවන  ෙටින් ඳදික යේදිකව  දියේ පිෙමනින්නට  විෙ. රනින්ඳූත්  යනතුමීත් අත්වල්  බයගන  

ඉදිරියෙන්  ගමන්  කළ අතර යෙයහන්  ඔවුන්ට  පිටුඳසින්  තරමක  දුරින් පිෙමන්යන්  ෙ. 

'යමෝඩි' ඒ යෙයහන්  රනින්ඳූට  ඳවස ේරථම  වදනයි. කතවකින්  යතොරව  ඇවිද  ගිෙ රනින්ඳූට  එෙ 

මතේ වී යදයතොලට  සිනහවේ නගුයනන් ඇෙ යනතුමි  යදස  බලී ෙ. 

"යමොකද  තනිෙම හිනයවන්යන්  ආ... කිෙනව බලන්න  මටත්...." යනතුමි  රනින්ඳු  යදස බල 

යබොරු  අමනඳෙකින්  විමසුව  ෙ. 

"න් යමොනවත්  න්  යනත....." 

"ඇත්තටම  ඔෙට යමොකද  උයන් රන්ඳූ ..? ඳර ඳනිනයකොට  යදඳත්ත  බලන්න  දන්යන්  නද්ද.... 

යසොරි  ඳර්ලිමන්ට්  මිනිසටර්සලට  බන්නට... ඔෙයේ  තත්ති ගන  මට අමතක උන......" 

"අමතක කරන්න යනත.............. ඔෙලයි  අයිෙ නිසයි මම යබ්රුයන් යනත.... මට ත්න්ේ  

කරන්නවත් බරි උනයන්...." 

"ඔෙ යනයම්  ත්න්ේ කරන්න  ඕයන්... මම.... ඔෙට  යමොනහරි  උන නම් මම අංකල්ට යමොනද  

කිෙන්යන් ....යමෝඩි..." 

රනින්ඳුට  නවත  සිනහ ගියෙන් , "ඇයි යමොකද හිනයවන්යන් ..?" ෙයි යනතුමී  නවත  විමසුව  ෙ. 

"යමොනවත්  න්  යනත..... නිකන්යන් .." 

"යහර .... තනිෙම හිනයවනව  යමොන  හරි හිත හිත...." 

"ඒක  යනයම් යනත මට සමන්  පිච්ච  ගන්න ඕයන් පජ කරන්න ...... අම්මි යවනුයවන් ......." 

"හම්..... අපි අයිෙට කිෙමු....."  පිටුඳස හරුණු යනතුමී  යෙයහන්  යදස  බල " අයිෙ.... මල් ගන්න 

ඕයන පජ කරන්න..." ෙයි ඳවසුව  ෙ. 

"ඉසසරහ  ේයරොසින්  එයකන්  මරුයවන්න .. මම අරන්  එන්නම්..." ඔවුන් අසලට  ඳමිණි  යෙයහන්  

ඳවසුයේ  ෙ. 

"ම්..... සමන්පිච්ච  යහොද...." 
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යනතුමීට පිළිතුරු යනොදුන්  යෙයහන්  ඳයර්  අයනේ ඳස ව මල් කඩ යවත ගමන්  කයල්ෙ. යනතුමීත්  

රනින්ඳුත්  ඉදිරියෙන්  ව කහ ඉර හරහ  ඳර මරු වීමට ඉදිරිෙට  ගිෙහ. 

ඳයර්  අනිේ ඳසට ඳමිණි යනතුමීත්  රනින්ඳූත් , තියලෝගුරු බුදු පිෙණන්  වහන්යසේයේ  දන්ත  

ධතන්  වහන්යසේ වඩ සිටින, යබෞද්ධෙන්යේ  මුදුන් මල්කඩ ව දළද  මලිග භූමිෙට පිවියසන  

යදොරටුව  අසලට වී යෙයහන්  එන  යතේ  රැදී සිටිෙහ. 

සුදු සමන්පිච්ච  මල් වට්ටිෙේ  එේ අතකින්ද , රතු හ සුදු යනළුම්  මල් යඳොකුරේ  අනිත් අතින්ද යගන  

ඔවුන් යදසට  ඳමියණන  යෙයහන්  යදස  රනින්ඳූ  බල සිටියේ ආදරෙ උතුර ෙන  ද්සිනි. ඔහුයගන් 

සුළු යමොයහොතකට  යහෝ යනත් ඉවතට  ගනීමට  යලෝබ ව රනින්ඳූ  ඔහු ඳසු කරමින් ගිෙ ගහණු  

ළමයින් යදයදයනකු  නවත හරී  ඔහු යදස බලනුවත්  දුටුයේ නත. 

ඇයේ  සිත ගන  ඇෙටම  පුදුමෙ. යමතරම්  තදින්  පිරිමියෙකුයේ  රුවේ ගහණියෙකුයේ  හදවත  

සඳර්ශ  කිරීම ඇෙට  සිත ගනීමට  වත් යනොහක . දන් ඔහුයගන්  යතොර යලොවේ  පිළිබ සිතන්යන්  

වත් යකයළස ද......එෙ කළ යනොහක . සමද  ඔහුව යමයලස  ඇස මනයේ තබගත  හකි නම්, 

ඇෙ තරම් වසනවන්තිෙේ  මුළු  යලොවම  නතයි රනින්ඳූට  සිතිනි. 

විේරමභහු  මහත  ඇෙට  ඳණ යමන්  ආදයර්  බව රනින්ඳූ දනී . එයහත් එම ආදරෙ ඇයේ  හදවත 

සහල්ලු  කරන්නේ  යනොවී ෙ. ඇයේ තනි  වුණ හදවතට  අවසි වයේ  එවනි  ආදරෙේ  යනොයේ . 

රනින්ඳුයේ  සිත තුළ ද පිෙ යකයරහි  වයේ බිෙමුසු යගෞරවෙකි . එබවින්  ඇයේ හදවත  කිසි වියටක  

ඔහුට  විවෘත  යනොවීෙ . 

එයහත්  යෙයහන් .....ඔහු තවම ඇෙට  මුවින් ඳවස  ඇත්යත්  එකම එක  වදනකි... එෙද දනට විනඩි 

කීඳෙකට  යඳරදීෙ . එයහත්  ඇයේ  සිතට දයනන්යන්  ඔහු සමඟ  ඳෙ ගණන් , දවස ගනන් යදොඩමළු  

ව යලසටෙ . ඔහු හ යදොඩමළු  වීමට ඇෙට  වචන  අවසි යනොවීෙ . ඇයේ මුළු හදවතම  ඇයේ ද්ස 

වලින්  ඇෙ ඔහුට  විවෘත කර ඇත. නමුත් ඔහු තවම නිහඬෙ. ඒ නිහඬ බව දන්  ඇෙට  ඉවසීමට  

යනොහකි  තරම්ෙ . 

"බබ....." එකවරම රනින්ඳූත් යනතුමීත් තිගසසී පිටුඳස බලුයේ ඔවුන්යේ පිටුඳසින් 
ඳමිණි පිරිමි හඬ නිස ෙ. "ඔෙ යමොනද යමතන කරන්යන් ..?" රනින්ඳුයේත් 
යනතුමියේත් යදයනත් ඉදිරිපිට වයේ යකශර ෙ.  

"නුවර වයේ නන්න ආව..ඔෙ යකොයහද යමයහේ ... කලම්බු ෙනව කිෙල යනද 
කිේයේ ...?" මද යවලවේ පුදුමයෙන් ඔහු යදස බල සිටි රනින්ඳූ ඳවසුයේ සඟවගත් 
යකෝඳයෙනි .  

"කලම්බු ගිෙ බබ.. ඔෙට ගිෆට් එකකුත් ගත්ත...යකොයහද යම් අේඳච්චියේ 
වඩයන් ...මල්වත්යත් හමුදුරුයවෝ එන්න කිෙල තිබුන... ඒකයි කන්ඩි ආයේ..." 

"යකෝ අන්කල්.." 
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"අේඳච්චි ඇතුළට ගිෙ...මට ඉතින් ඕවට තව කල් තියෙන නිස නවතුන..... යමෙ 
යවන්නති සිතුමී යන්ද.. යහයලෝ සිතුමී.." 

"සිතුමි යනයම් යනතුමී.." රනින්ඳු එෙ නිවරදි කල ෙ. 

"ඕහ... යසොරි යනතුමී... මට ඔෙයේ නම හමතිසයසම අමතක යවනව ...." යනතුමි ඔහු 
යදස බල සිනසුන ඳමණි. "ඒක යනයම්.. ඔෙල යදන්න තනිෙමද ආයේ...." 

"න්...අම්මයි තත්තයි මල් අරන් එයි දන්..." රනින්ඳූ පිළිතුරු දීමට යඳර යනතුමී 
පිළිතුරු දුන්න ෙ. 

"ඔෙව මීට් උන එකත් යහොදයි බබ.... අද අපිත් එේක ඉමු... අේඳච්චිත් කමති යවයි.... 

යමයහේ යහොයටල් එකක ලන්ච් යරඩි කරල තියෙන්යන් අපිට... යකොයහොමත් මම ඔෙ 
ඩිනර් එේකන් ෙන්න හිටියේ....ඩිනර් යමොකද ලන්ච් යමොකද , නද්ද? අේඳච්චියගනුත් වයද් 
මම ඔෙ ගන යහොෙන්යන් න් කිෙල..ඒකත් යෂේේ යම් ගමන්ම ..යමොකද කිෙන්යන් .. ෙමු 
යන්ද?" 

"පිසසුද ඔෙට .... මට එන්න බ .්.." රනින්ඳූ ඳවසුයේ හිතට ආ තරහ අමරුයවන් ඳලනෙ 
කර ගනිමිනි . 

"ඇයි බරි ... මම විතරේ යනයම්යන් , අේඳච්චිත් ඉන්නවයන්... යනතුමියේ අම්මටයි 
අේඳච්චිටයි මම කත කරන්නම්... එෙල යමොනවත් කිෙන එකේ න්...." 

"මට බ් කිේවයන්..... යේශර අයිෙ දන් ෙන්න.... අපි ෙමු යනත මලිගවට ...." ෙයි 
ඳවසමින් රනින්ඳූ යනතුමි යදසට හරුනෙ . යෙයහන් ඈතින් නතර වී ඔවුන් යදස බල 
සිටිනු ඇෙ යනතුමීයේ උරහිසට උඩින් දුටුවෙ . ඇෙට ඇයඩන්නට ආයවන් ෙටි යතොල 
සඳගත් රනින්ඳූ යනතුමීයේ අතින් අල්ලයගන පිෙවරේ තබත්ම, යේශර ඇයේ අතින් 
දඩිව අල්ලගත්යත් ෙ. 

"ඔෙට විකරද යේශර අයිෙ... ලජ්ජ නද්ද... මිනිසසුත් බලන් ඉන්නව...." යකෝඳයෙන් 
ඔහුයේ අතගස දම රනින්ඳූ ඳවසුව ෙ. 

"යඳොඩ්ඩේ ඉන්න .."ෙයි ඇයේ යකෝඳෙ ගණනකටවත් යනොයගන ඳවස යේශර , ඔහුයේ 
ජංගම දුරකතනයෙන් ඇමතුමේ ගත්යත් ෙ. 

"විේරම අංකල් ද.?........අංකල් මම යේශර..." 

අයනේ ඳසින් ඳවස කිසිවේ යනතුමිටත් රනින්ඳුටත් ඇසුයන් නත. 
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"ඔේ අංකල්..කන්ඩි තම ඉන්යන්........................මට යම් රන්ඳුව මීට් උන මලිගව 
ලඟදි..............................................ඔේ අන්කල් එෙලත් එේක තම..දන්නම් යමතන 
ඉන්යන් ඒ ග'ල් විතරයි..............................................මම රන්ඳුව ලන්ච් වලට එේක 
ෙන්නද අන්කල්..............................................න් අන්කල් අේඳච්චිත් එේක තමයි 

.......................................හරි, මම බලගන්නම් අන්කල් .. අන්කල්ට පුළුවන් යන්ද 
යම්..සිතුමියේ අේඳච්චිට යකොල් එකේ දල කිෙන්න......................... ඕයේ අන්කල්, 

ඳරිසසමින් ගිහින් බසසන්නම්................... " 

රනින්ඳූ යේශර යදස බල සිටියේ අන්ත අසරණවෙ. ඇෙට ක්ගස හඩන්නට සිතිනි. 
යේශර දව හළු කිරීමට තරම් යකෝඳෙේ ඇයේ සිත තුල ඇති විෙ.  

"ඔෙට තත්තිට කත කරන්න ඕයනද රන්ඳූ...?" යේශරයේ යදයනත් තුල වයේ ජෙේරහී 
බල්මකි. 

"එඳ...." විේරමභහු මහත සමඟ කත කිරීම ගඟට ඉනි කපීමේ බව රනින්ඳු දනී. 
ඔහු අසන ේරශන වලට දීමට සධරණ පිළිතුරේ ඇෙට නත. 

"එෙට බහල්ලුයන් අන්කල්....................... තන්ේ යූ අන්කල්..................හරි, බුදු සරණයි 
අන්කල්. " ඇමතුම විසන්ධි කර යනතුමි යදස බල යේශර " බෙ යවන්න එඳ..... 
ෙළුව යගදර ලඟටම ඩ්යරොේ කරන්නම් ......" ෙයි ඳවසීෙ 

අනතුරුව රනින්ඳූයේ යදස බල ඔහු, "ෙමු මත් එේක මලිගවට........ දළද වඳින්න 
ඕයන් කිේවයන්..." ෙයි ඳවසීෙ. 

"ඕයන් න්......" රනින්ඳූ ඳවසුයේ යනතට ආ කඳුළුත්, මුවට ආ ඉකිෙත් ආෙසයෙන් 
ඳලනෙ කරයගනෙ . යේශරට තිබුයණ් කඳුළු හමුයේ උණුවන හදවතේ යනොවන බව 
රනින්ඳූ දනී. ඔහු වන්නකු ඉදිරියේ එතරම් ම අසරණ වීමට ද රනින්ඳූ කමති යනොවීෙ. 

"එයහනම් ඉතින් ෙන් වහයන්ට....." යේශර ඳවසුයේ කිසිඳු හගීමකින් යතොරවෙ . 

යනතුමීයදසහරීබලරනින්ඳූ ද්සඅගින්ඈතින්වයෙයහන්යදසබලීෙ.ඔහුකුමේ
සිතනවඇත්ද? ඇයේසිතටවද දුන්යලොකුමඳනෙඑෙවිෙ.  



විෂ්මි ප්රා.ර්තනා www.novelslk.wordpress.com 
 

රනින්ඳුයේයනයත්වඅසරණබව දුටුයනතුමියේසියතහිදයේශරපිළිබඇතිවයේ
යකෝඳෙකි.රනින්ඳූයකයරහිඇතිවයේවිශල දුකකි.නමුත්යෙයහන්යමයතනට
යනොඳමිණීමපිළිබඇෙදහසවරේසතුටුවිෙ.රනින්ඳූයෙයහන්සමඟසිටිනවිට
යේශරවරදිෙමේසිතීමටඉඩතියබ්.එයින් දපීඩනෙටඳත්වන්යන්ඇයේඅහිංසක
යෙයහළිෙරනින්ඳුෙ. 

යේශර සමඟ රනින්ඳූ පිටව ගිෙ ඳසු යෙයහන් යනතුමි අසලට ඳමිණියේ ෙ. ඔහුයේ 
මුහුයණ් ව අසරණ යඳනුම දුටු යනතුමියේ ද්ස කඳුලින් බර වයේ යනොදනුවත්වමෙ . 
මින් යඳර යකදිනක වත් ඔහු යකයරන් එවනි යඳනුමේ යනතුමි දක නත.  

" ඒ අරත්තනපිටිෙ මිනිසටර් යේ පුත.... යේශර..." යෙයහන් යනොඇස ඳනෙට යනතුමි 
පිළිතුරු සඳයී ෙ. " මං හිතන්යන් රන්ඳූට එෙව යගදරින් ේයරොයඳෝස කරල 
තියෙන්යන් ... ඒක රන්ඳූ දන්යන් න්...ඳේ, එෙට වඳින්න උයනත් න්.... අපි එෙ 
යවනුයවන් මල් පජ කරල යගදර ෙමු අයිෙ...." 

කඳුළු පිසදගත් යනතුමී යෙයහන් අත ව සමන්පිච්ච මල් වට්ටිෙ යදෝතට ගත්ත ෙ. 
යෙයහන්යේ සිත තුළ ඇති වයේ හිස බවකි. ෙටි යතොල යල් එන තරම් තදින් සඳගත් 
යෙයහන් සිත තුල ව දුක පිටතට යනොයඳන්ව යනතුමියේ ඳසුඳසින් දළද මලිගව 
යවත පිෙමන්යන් ෙ. 

 
 

 

 

 

 


