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ර, රනින්ඳූ නිලවට ගෙනවිත් ඇරලුගේ වලව ශතර ශමාරට ඳමණය. 
මශ ගෙදර ගේට්ටුල ඉදිරිපිට ගේරගේ ඩිගඳන්ඩර් රථය නැලැත් ව 
විෙව, ඉන්  එලියට බට රනින්ඳූ, ගේර ගදවලත් ගනොබා ගේට්ටුල 

ඇරගෙන ගෙලත්තට ඇතුළු වී ගේට්ටුල ලවා දැමුලා ය. රනින්ඳුට අල ්ය වගේ ඇතිලන 
ගතේ ශඬා සිත තුෂ ව ග ෝඳයත්, ගෝ යත් දිය  ර ශැරීමට ය . 

ගමගතේ ගලා දෑගවේ සිර  රගෙන සිටි  ඳුළු, රනින්ඳුගේ ගදගනතින් ගිලිහී ග ොපුල් 
ඔව්ගවේ ොගෙන විත් උණ ඳඳුරින් ගවලන ව ඳටු මාලගත් බිම සිඳෙත්ගත් ය. ඳටු 
මාලත  අයිගන්  උණ  ඳඳුරේ  යට  ව  ලී  බංකුල  ගලත  ඇවිදගෙන  ගිය  රනින්ඳූ  එහි  
හිෙත්තා ය. දෑත් අතර මුහුණ වඟලා ෙත් රනින්ඳූ ගමතේ ගලා ය ගතරප ගේදනාල 
ඉකියත් වමඟ පිට ගෂේ ගදගනත  ඳුලින් ගවෝදමිනි .  

රනින්ඳුගේ ශදලත තිබුගන් අවරණ ගේ ඳත්ගල්ය.  ග තරේ ඇඬුලත් ඳේ ගනොලන බල 
ඇය දනී. එගශත් ඇයට දු  පිට කිරීමට ගලන වි ල්ඳ ේ රමයේ නැත. හිව ශැරුණු 
අගත් යෑමට ගනොශැ . පින් රැව ්කිරීමට ැබුණු මිනිව් ජීවිතය නැති  ර ෙැනීමට ඇයට 
ගනොශැ . එයින් මතු ආත්ම ොන ට මීටත් ලඩා දුේ විදීමට සිදුලනු ඇත. මගශෞධ 
ඳඬිතුමා වඳුන් මිටේ අතින් ගෙන ඉඳදුනාේ ගමන් ෙැශැණියේ ඉඳගදන්ගන් අවරණ ේ 
රැවේ ගදෝතින් ම ගෙනය. 

ග ළින් ම ගනොඳැලසුලත් අරත්තනපිටිය මශතාගේ ඇතැේ ඉඟි රනින්ඳුගේ සිත තුෂ ඇති 
 ගර් බියකි. ඔහු ඇයල අන් අයට ශදුන්ලා දුන්ගන් ගේර ගදව බා ඉඟි  රමිනි. එය 
ඇගේ  ශදලත  ගනොවන්සුන්   ගල්ය. එගශත්  ඇයට  ලද  දුන්  ගොකුම  ප් ර්නය  එය  
ගනොගේ. ගයගශන්  ඇය  පිළිබල  ලැරදි  යමේ  සිතුගේද  යන්න  ඇගේ  සිතට  ලදදුන්  
විාම ඳැනය යි. 

කිසිගලකු ඇය ගදවට එන ශඬින් තිෙැව්සුනු රනින්ඳූ හිව ඔවලා බැලුලා ය. 

"ගමොනාද ගමගතන්ට ගලා  රන්ගන් ...අරගශේ අේමා බය ගලා ග ෝල්ව් ෙන්නලා 
ඉලරයේ  නැතුල........." ගනතුමී  ඇය  අවට  එමින්  ඳැලසුලා  ය. අත  ව  ජංෙම  
දුර තනගයන් ඇමතුමේ බා ෙත් ගනතුමී, රනින්ඳූගේ  ඳුලින් ගතතබරියේ වුන මුහුණ 
ගදව බා සිටිගේ ගෝ ගයනි. 

ගේ 
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"ගශගෝ තාත්ගත්...........ඔේ, ඔේ රන්ඳූ ආලා ...විේ රම අන් ල්ට ග ෝල් එ ේ දාා 
කියන්න.....................ශරි, බුදුවරණයි........." ඇමතුම විවන්ධි   ගනතුමී රනින්ඳු අවලින් 
ලාඩි විය. 

"ඇයි  ගමගශම  තනියම  අඩන්ගන්  ආ.....ඔයාගේ  දු  මාත්  එේ  ගබදාෙන්න  බැරිද  
රන්ඳූ?... මම පිට ග ගනේද..?" 

"අගන්  එගශම  නෑ  ගනතූ......... ඔයා  විතරයි  මට  ඉන්න  එ ම  ග නා........."  රනින්ඳූ  
ඳැලසුගේ ඇඬුම ඳානය  රෙනිමිනි. 

"එගශනේ කියන්න ඇයි අඩන්ගන් කියා........." 

"අඩන්ගන් නැතුල මම ගමොනා  රන්නද ගනතූ... අනිත් ශැමගදයේම අනිත් අයට ඕන 
විදියට ගලනග ොට... මට ශරිම බයයි ගනතූ ....... ” රනින්ඳූගේ ඇඬුම යලිත් අලුත් විය. 

"ගමො ද උගන්.... ගේර ගමොනාශරි කිේලද..?" 

"එයා ගමොනා කියන්නද ගනතූ.... මම එයා එේ   තා  ගර් නෑ..." 

"එගශනේ..?" 

"ඒත් අරත්තනපිටිය අන් ල් ..................අගන් මන්දා ගනතූ .....ඒ අය  වුරුලත් මට 
ගමොනලත් ම කිේගේ නෑ .....ඒත් මට බයයි ගනතූ"....... 

"ඔයා ලතුර වීදුරුගේ කිඹුල්ලු දකිනලා රන්ඳූ ...ලැඩිය හිතන්ගනඳා "......රනින්ඳුට ඇතිල 
තිගබන්ගන් වාධාරණ බියේ බල ගනතුමි දනී .එගශත් ඇගේ සිතට තලත් බර එ තු  ර 
ගනොශැ . 

"ඒත්..... අගන් ඇයි ගනතූ අවරණ මට ම ගමගශම ගලන්ගන්...... මම එයාට ලරදේ 
 ර නෑ ගනතූ.... මට මගේ අේමි ගලනුගලන් මේ ලත් ප..ජ   ...ර....න්..න.." 
රනින්ඳුට  තා  ර ෙැනීමටලත් ගනොශැකි ගව ශැඬුේ ආගේය. නැලත දෑත් අතර 
මුහුණ වඟලාෙත් රනින්ඳූ ඉකි ෙවමින් ශඬන්නට විය.  
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රනින්ඳූගේ උරහිව ලටා අතේ දැම ගනතුමී රනින්ඳු ඇගේ ලතට බර රෙත්තාය. 

"අගන් ඔගශොම අඬන්න එඳා ග ල්ගල්... වුරු නැතත් මම ඉන්නලගන් ඔයාට.... බුදු 
ශාමුදුරුලන්ටත් ගේලදත්ත ෙල් ගඳරලුලගන් රන්ඳූ... එගශම එගේ අපි  වුද... 
ශැමගදයේම ගශො විදියට ගලයි... ඔයාගේ අේමි ග ොගශේශරි ඉදන් ඔයා දිශා බන් ඇති 
රන්ඳූ... එයා ඔයාට නර  ගදයේ ගලන්න ගදන්ගන නෑ............. අගන් මට ගත්ගරන්ගන් 
නැතුල ගනගේ රන්ඳූ ඔයාගේ හිගත් තිගයන ගින්දර...මම කියා ගමොනා  රන්නද.... 
එගශන් අයියා... ගමගශන් ඔයා..." ගනතුමී ඳැලසුගේ ගදගනතින්  ඳුැලි ොශැගේදී 
ය. 

"ඇයි ගනතූ.. ගයගශන් අයියා ගමොනාද කිේගේ......" හිව ඔවලා ගඳගුණු දෑව ්විවල්  ර 
ගනතුමී ගදව බැල රනින්ඳූ විමසුලා ය. මුවින් පිටවුණු ලදගන් බරඳත  ම ගනතුමිට 
ගත්රුගේ එවිටය. 

ගබො ව දෑසින් මද ගලාලේ රනින්ඳූ ගදව බා සිටි ගනතුමී, "න්...නෑ 
ගනතූ.......ගේ....ගේ...අයියට..ගේ......ගලන ප් ර්නයේගන්......" යැයි ඳැලසීය. 

රනින්ඳු එය වි්ලාව ගනො රන බැල්මකින් ගනතුමි ගදව බා සිටියා ය. 

"නෑ රන්ඳූ.... ගබොරු ගනගේ ඇත්තමයි.......ගේ.....ගේ..එයාගේ ෙර්ල් එේ  
ප් ර්නයේ......" ගනතුමී රනින්ඳුගේ දෑගවේ ව ඳැනගයන් ෙැවීමට  ටට ආ ගදය 
ඳැලසීය. 

ගමලරත් ඇය  ට ලරේදාගෙන ඇති බල ගනතුමිට ලැටහුගන් රනින්ඳූගේ ගලේන 
ගදගතොත්, රත් ඳැශැ ෙැන්ව ගදගනගතහි පිගරන  ඳුළුත් දුටු විටදී ය. අතින්  ට ලවා 
ෙත් රනින්ඳූ, ගනතුමී සිදු වගේ කුමේදැයි ලටශා ෙැනීමටත් ගඳර හි උන් තැනින් 
නැගිට ගේට්ටුල ගදවට දිල ගියාය. 

"රන්ඳූ........ඔගශොම ඉන්න..." සිහි එෂලාෙත් ගනතුමී රනින්ඳූ ඳසුඳසින් දිල ගියද, ඇයට 
ශසුගනොව රනින්ඳූ ගේට්ටුගලන් පිටතට ඳැන නිලව පිහිටා තිබූ අතුරු මාර්ෙය දිගේ මීටර් 
සීයයේ ඳමණ ඈතින් තිබූ මශාමාර්ෙය ගදවට දිල යන්නට විය. 
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ගේෙගයන් දිල ගිය ගනතුමී මශා මාර්ෙයට යාමට ගඳර ශඬමින්, පිව්සිය  ගමන් දිල ගිය 
රනින්ඳුල අල්ාෙත්තා ය. 

"රන්ඳූ, ගමො ද ගේ.......පිව්සුද ආ...... මිනිව්සුත් බන් ඉන්නලා......." 

"බෑ ගන..තූ.........ම..ට බෑ...... මට යන්න ගද.න්..න...." 

"ග ොගශේ යන්නද රන්ඳූ.. යන් ගෙදර.....අර ශැගමෝම බන් ඉන්නලා රන්ඳූ.... අපි යමු... 
ප්ලීව.්.." 

"මට බෑ ගන..තූ.... මම යනලා.......ඔළුල ශැරුණු අගත් යන..ලා........ මා..ල.. 
අ..තා..රි..න්..න...." රනින්ඳූ ඳැලසුගේ ඉකි ෙවා ශඬමිනි. 

"අගන් ප්ලීව.්. යමු රන්ඳූ..." 

"ඔ.ය..ත් මාල රැ.ලැ..ට්ටුගේ ඇ..යි ගන..තූ........ම..ට... බෑ... ම..ම.. එ..න්..ගන් නෑ...... 
ගය..ගශ..න් අ..යි.යා ම..ගේ ගනගේ..ද  ගන..තූ... ඇ..යි.. කිේගේ නැ..ත්..ගත් ඔ.. යා...." 

"ඒ  ගබොරුලේ ගනතූ... අයියට ග ල්ගේ නෑ.... අපි යමු ගදයියගන්....." 

"ගබො..රු.... ගන්..ද..... ආ....... එඳා ගන..තූ... ම..ම මැගරයි..." 

"යමු රන්ඳූ.....ඇත්තමයි... I’ll swear......ඔයා කියන ඕනම ග ගනේ ෙැන දිවුරන්නේ... 
ප්ලීව ්යමු රන්ඳූ..."  

ශඬමින් සිටින රනින්ඳූ ඇඟට ලත්තේ  රෙත් ගනතුමී නිලව ගදවට පියමැන්නා ය.ඒ 
අතර ඇය  ල්ඳනා  ගෂේ දශනාය  මැණිගේට  වුරුන් ගශෝ විසින් ගේ සිේධිය වැ 
 ෂගශොත් ඇයට ඳලවන්ගන් කුමේද යන්නයි. 

උණ  ෙව යට ව  ලී බංකුල මත රනින්ඳූ ලාඩි  ෂ ගනතුමී ඇය  අවලින් ලාඩිවිය .
රනින්ඳූ තලමත් සිටිගේ ගදෝතින් මණ ලවාගෙන අඬමින් ය . 
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රනින්ඳූ  ගමතරේ  ආගේෙශීලීල  ශැසිගරනු  ගනතුමි  ග දින ලත්  දැ  නැත  . ායේ  
තිව්ගවේ මුහුණ දුන් දුේ  රදර ලලින් ඕනෑම අලව්ථාල ට උගප්ේාගලන් මුහුණදීමට 
ඇය ඳන්නරය බා තිබිණි .ගනතුමීට රනින්ඳූ පිළිබ ඇති වගේ ශඬා නිම ෂ ගනොශැකි 
දු කි. 

ගනතුමී ආදරගයන් රනින්ඳූගේ හිව අතෙෑලා ය. රනින්ඳුගේ  කුගන් ගල් ෙනු ඇය 
දුටුගේ එවිටය. දුලන විට ෙ  තියුණු මුහුණත ට ඇගේ  කු  ැපී තිබිණි. දැනටමත් 
ගල් ෙැලීම නතර වී තිබූ ගශයින් නිලවට ගිය විට ගබගශත් දැමීම ප් රමාණලත්යැයි 
ගනතුමි සිතුලා ය. 

"ඇයි රන්ඳූ ගමගශම......... මට ගත්ගරන්ගන් නෑ රන්ඳූ....... මම ග ොගශොමද ඔයාට ගේල 
කියන්ගන්..... ඒ යි මම ලැඩිය ගනොහිතා ඒ ගලාගේ ඒ ලගේ ගබොරුලේ කිේගේ............ 
මට වමාගලන්න රන්ඳූ... හිතුගේ නෑ ඔයාගේ හිත ගේ තරමටම රිගදයි කියා........ 
අයියගෙයි ඔයාගෙයි ප් ර්න මැේදට මට එන්න බෑ..... එයා ඳේ.... තාම  ාලත් නෑ... 
ඔයා දැේ නේ ගේර එේ  ඔයා ගිය ගලාගේ එයාගේ මණ.... ඒත් ඒලා ඔයාට 
කියන්න මට බෑගන් රන්ඳූ... එයා නිශඬ ගලා ඉේදි මම ග ොගශොමද ගේලා ඔයාට 
කියන්ගන්......" 

"ඇයි ගනතූ එයා නිශඬ.......?" රනින්ඳූ ආයාවගයන් ශැඬුම නලත්ලා විමසුලා ය. 

"ගත්ගරන්ගන් නෑ රන්ඳූ................................ අපි යමු රන්ඳූ දැන්.... ඔයාගේ  කුත් 
තුලා ගලා.. ගලො ්දාා ගබගශත් ටි ේ දාෙමු....." 

රනින්ඳුගේ අතින් අල්ා ඇය හුන් තැනින් නැගිටුලාෙත් ගනතුමී උණ ඳඳුරු ල ගශලන 
යටින් ඇය වමඟ නිලව ගදවට පියමැන්නශ. නිලව ඉදිරිපිට තණ පිටිගේ රවුේ ගේවය 
ලටා තබා තිබූ පුටුල  ලාඩි වී ැප්ගටොප් ඳරිෙණ ගයන් කිසියේ ලැඩ  නිරතල සිටින 
ගයගශන්ල,ගනතුමී දුර සිටම දුටුල ද ගනතු බිමට බර  රගෙන ෙමන්  ර රනින්ඳූ ඔහුල 
දුටුගේ උණ ඳඳුරු ගවලන වහිත ඳටු මඟ අලවන් වී ලේ ර ඳටුමෙට පිවිගවන විටය. 

ගයගශන් දුටු විට එතනම නැලතුන රනින්ඳූ ගනතුමීගේ මුහුණ බැලුලාය. 
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"එන්න......"යැයි කියමින් ගනතුමී රනින්ඳුගේ අතින්ද ඇදගෙන ගබෝෙන්විා ලැට අතරින් 
ගයගශන් සිටි ගදවට පිය මැන්නා ය. ඔවුන්ගේ පිය ෙැගටන ශඬ ඇසුණු ගයගශන් 
ඔවුන් ගදව ශැරී බැලීය. එගදවට ඳැමිගණන රනින්ඳුගේ මැවුණු ලත ගදව ගනත් ගශළු 
ගයගශන්, නැලත ශැරී ඳරිෙණ ය ශකුා එතනම තිගබන්නට ශැර නැගිට නිලව ගදවට 
පියමැන්ගන් ය. උදෑවන ඔහුගේ බැල්ගේ ව මෘදු බල බිේ ගශෝ එම බැල්ගේ 
ගනොතිබිනි. 

"අයියා........" ගනතුමි  තා  ද ඒ ගදවලත් ඔහු ගනොබැලුගේ ය. රනින්ඳූ හුන් තැනම 
සිටගෙන, යටි ගතො ශඳාගෙන පිටුඳා යන ඔහු ගදව බා සිටිගේ ගදගනතට නැලත 
 ඳුළු පිරීම ලේලා ෙැනීම වශා ය. එගශත් එේලරේ ශැඬ ගනතට තලත් ලරේ 
ශැඬීමට ශදලතට දැගනන කුඩා රිදුමේ වුල ද ප් රමානලත් ය. රනින්ඳූගේ  ේමුල් ල ව 
වියලී ගිය  ඳුළු ඳාරලල් මතින් අළුත්  ඳුළු ඳාරලල් වටශන් විය. ගනතුමි ගයගශන් 
යන ගදව බා සිටිගේ හිව් බැල්ගමනි. 

රනින්ඳූ ගදවට ශැරුණු ගනතුමී, රනින්ඳූගේ ගදග ොපුල් ල ව  ඳුළු පිවදැමුලා ය. 

"පු්ඳා දැේග ොත් ගශො නෑගන් රන්ඳූ... දැන් අඬන්ගනඳා.. ඒ එයාගේ ශැටි... ශරිම 
නපුරුයි................. ඉන්න මම ගේ ටි  එ තු  රෙන්න ේ......." 

ගනතුමී ගේවය මත විසිර තිබූ ග ොෂ එහි ව ගයගශන්ගේ ගඳොතේ තුෂට එ තු 
 රන්න අතර රනින්ඳූ ඳැමින ගේවය ලටා ව පුටුල  ලාඩි විය. ගේවය මත ව හිව් 
ග ොෂයේ ඟට ඇදෙත් රනින්ඳූ ගේවය මත තිබූ ඳෑන අතට ෙත්තා ය. 

 

සිතේ ග ගවද ගේ තරේ 

ගේදනාලන් විඳින්ගන්... 

ගනතේ ග ගවද ගේ තරේ 

දු ට  ඳුැලි වන්ගන්..... 
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ඔගබන් ගලන් වී ගෙලන ගමොගශොතද 

 ල්ඳයේ වී දැගන් නේ.... 

ඔගබන් ගතොර ගශට දිනේ ෙැන මා 

සිතා ෙන්ගන් ග ගවගදෝ.. 

 

සුසුේ  ඳුැල් සිහින ඳමණේ 

උරුමයන් වී වදා ල්... 

වතුට ගමොගශොත  මිරිඟුලේ වී  

බිඳී යන්ගන් ඇයි ගමගවේ.... 

ඇගේ මලගේ ඩයරිය  තිබූ මානී බුත්සිංශ මශත්මියගේ ගී ඳද ලැේ රනින්ඳූ 
ග ොෂය මත වටශන්  ා ය. ඇගේ අකුරු මදේ ඇය. ව්වන ය. එගශත්  ඳුළු 
ලැටීම නිවා ග ොෂගේ තැනින් තැන ගබො වී තිබිණි. 

රනින්ඳූ ගදව බා ආදරගයන් සිනාසුණු ගනතුමී රනින්ඳූ අත ව ග ොෂයද ගෙන, එ තු 
  ග ොෂ ගෙොඩ අතරට දැමුලා ය. ග ොෂ එ තු  ර දැම ගඳොත ැප්ගටොප් 
ඳරිෙණ ය මතින් තබා, ඒ ගද ම අතට ෙත් ගනතුමී "යමු..." යැයි රනින්ඳූ ගදව බා 
ඳැලසුලා ය. ගද අත්ගන් ම ගදගනත් පිවදා ෙත් රනින්ඳූ, ගනතුමි ගදව බා මද 
සිනාලේ ඳා, හුන් තැනින් නැගිට ගනතුමීත් වමඟ නිලව ගදවට ඇවිද ගියශ. 

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


