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පෙර ලදන 

 

අත්භහර්ථකහමිත්ඹ වහ අත්භ හධනඹ ෆභ මිනිදකුටභ අදේණික රක්ණඹකි. දභභ 

ගතිඹ සීභහ ඈක්භහ ගිඹදවොත් ඈන් භහජඹට ඵරත් වහනිදහඹක හතහයණඹක් ආති 

දේ. යටක, භහජඹක නීති රීති ඳද්ධතිඹක් ව හයධර්භ මවඹක් නිටුවන් දකොට 

තිදඵන්දන් දේ නිසි ප්රතිපර ලින් භහජඹ පිරිහීභ ළශළක්වීභටඹ. 

ද යදේ දක්නට තිදඵන්දන් දළඩි ඳන්ති යගරඹකි. දභහිදී ප්රධහන ලදඹන් ඳන්ති 

දකොටස තුනක් හුහ දළක්විඹ වළකිඹ. ඊඩින්භ ආත්දත් ප්රභු ඳන්තිඹයි. දදනු ආත්දත් දේ 

ප්රභු ඳන්තිඹට ඊඩ දගඩි දදන දවංචයිඹන්දේ ඳන්තිඹයි. දේ ඳන්ති දදකටභ ඹටවී තළලී 

දඳොඩිවී ආති තුන්න ඳන්තිඹ න්දන් භව දඳොදශොදේ ඳඹ ගහ ජීත් න යදේ ඵහුතය 

ජනතහයි. භවජනඹහ නියතුරුභ ඊඩ ඳන්ති දදකට අදද්ල වීභට වහ එහි රැඳී සිටීභට දයණ 

ප්රඹත්නඹ නිහ ද විලහර භහජ ඳරිවහනිඹක් වහ නීතිඹ ල් ළදීභක් දක්නට රළබී ආත. 

මුදල් ඹවමින් ආති දකදනකුදේ තයහතියභ කුභක් වුත්, ඊගත් කභ කුභක් වත්, වළදිඹහ 

කුභක් වුත්, දේ පුද්ගරඹහ ඈදේභ ඊඩ ඳන්ති දදකින් එකකට පිළිගළදනනු ආත. ඵරඹ 

ආති තළනළත්තහදේ තත්ඹද එදේභ දේ. දේ ඳන්ති දදකට ඹත් පිරිට ති විදලේ 

යප්රහද ආත. දඵොදවෝ විට නීතිඹ ඔවුන්දේ ඳළත්දත්ඹ. දේ නිහ ඔවුන් තභ භන දදොශ 

ව ලයතහ විවිධ අකයදඹන් පුයහ ගළනීභට තුන්න ඳන්තිඹට ඹත් හභහජික 

භහජිකහන් නිසි දර ඳහවිච්චි කිරීභ ව වසුරුවීභ ද භහජදේ ඵහුර දක්නට රළදේ.  

ශ්රී රංකහදේ නළදගනහිය දයශඵඩ ංචහයක සථහනඹක් ව අරුගේ දඵොක්දක්දි භහ රද 

ත්දළකිභක් ව ද භහජදේ ඳතින දේ හතහයණඹ අශ්රදඹන් ' දදභංර ' දකටි කතහ 

භහ නිර්භහණඹ කදල් භහජදේ ඳතින දේ හධයණදඹන් බික් ඔඵ දත දගන ඒභටඹ. 

' දදභංර ' ඹථහර්තහදි  කතහ සතුකි. 'බහ දතොදභෝ තුටින් විසිය ගිදඹෝඹ' ඹනුදන් 

හනඹක් මීට නළත.  'දදභංර ' තුලින් ඔඵ ද  භහජඹ ගළන ඹේ දඵෝධඹක් රඵහ 

ගත්දත් නේ, භහජදේ ජීත් න හිංක ඵහුතය ජනතහ දද ඊදේක්හදන් 

ඵරන්නට දවක් ආති වදේ නේ  ' දදභංර ' නිර්භහණඹ කිරීභ තුලින් භහ ගත් ඊත්හවඹ 

ඹේ තයභක් දවෝ හර්ථක වී ආත. 

 

භදනෝ දෂොන්දේකහ 

2013 දඳඵයහරි 

(ඹ වුරුදු 16 ට ඩු ඹට දභභ කතහ නුභත කයන්දන නළත ) 
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________________________________________________________________ 

භනට කහන්තිඹත්, ගතට සිසිරත් දගන දදන ශ්රී රංකහදේ කඳුකය ප්රදද්ලදේ 

සුන්දයත්දඹන් ප්රදභෝදඹට ඳත් දනොන දකදනකු දේ එඹ රුභ පුදුභඹකි. භනයේ කඳු 

ළටි, දත් තු, දිඹආලි ලින් පිරිපුන් දේ අලසචර්ඹභත් ප්රදද්ලදේ සුන්දයත්ඹ නිහ 

ජීවිතදේ සිඹළු ගළවළට භතක වී ලහන්ත ශිථිරත්ඹක් ගතට ව සිතට දගනදද්.  

විදද්ශීඹ ංචහයකයින් ඳන න්දභට ශ්රි රංකහදේ  කඳුකයඹ රංකහයඹ තින් දදළනි 

න්දන සවිේර්රන්තඹට වහ නසීරන්තඹට ඳභණි.  

'ඊඩයට කඳුකයදේ... 

ඵළඹන සුන්දරිදේ...  

සුදකොභර දුන්හි සුයතලිදේ... 

ඔඵ දවශඹට සිරිඹ දගදන්.....' 

 

භනභහලිඹකදේ දේල් ඳටඹක් දේ කඩහ වළදරන දුන්හි දිඹ ආල්ර ගීතඹකින් ර්ණනහ 

කය ආත්දත් දභදේඹ. 

ඊඩයට ඵෆවුේ ර ආති දත් තු ව එභ තුර දත් දළු දනශන සුන්දය යුතිඹන් 

ඳරියදේ සුන්දයත්ඹ දදගුණ දතගුණ කයයි. 

'ඊඩයට කඳුකය.. සිරිඹහ ඳයදන.... 

රඵය මුහුණ ඔදේ...... 

යතළඟිලි දිගු දකොට භදව නංන... 

දත් දළු දනශන ශදේ......' 

 

දත් දළු දනශමින් තභ ජීවිකහ දගන ඹන, රංකහදේ අර්ථිකඹට ඳණ දඳොන ඒ රඵය 

යුතිඹ රහංකික භිභහනදේ ංදක්තඹකි. 

සබහ ධර්භදඹන් දහඹද කශ දේ යභණීඹ ඳරියදේ ජීත් න පුද්ගරයින් එඹට දළක්විඹ 

යුතු ගරුත්ඹ නිසි ඳරිදි රඵහ දදනහද? නළත, එඹ එදේ සිදුන්දන් නළත. දේ භනයේ 

ඳරියඹට ඳභණක් දනො මලික මිනිස ධර්භඹන්ට ඳහ කිසිභ තළකීභක් දනොකයමින් තභ 

අත්භහර්ථඹ ඊදදහ කයයුතු කිරිභට ද ජන භහජඹ දඳශඹී ආත. යට කයන ආත්තන් 

දභන්භ, ප්රදද්ල බහය සිටන ආත්තන් ද දේ අත්භහර්ථඹ ජන භහජඹ තුරට තත් කිහ 

ඵළඹන අකහයඹට කටයුතු කිරීභ දකතයේ බහගයක්ද? 

දේ කඳුකයදේ එක්තයහ ඳශහතක් ඳහරනඹ කිරීභට පිහිටුහ ආති බහක මරසථහන 

කහර්ඹහරඹ තිදඵන්දන් චභත්කහය ජනක දර්ලනඹකින් යුතු කඳු ඵෆවුභකඹ. දභහි ප්රධහනිඹහ 

ආතුලු න් සිඹළුභ ඵරධහරීන් භවජන ඡන්දදඹන් දත්රී ඳත්ව පුද්ගරයින්ඹ. ඔවුන් භවජන 
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දේඹ ඈටු කිරීභට ව භවජන දද්ඳර අයක්හ කිරීභට  නීතිදඹන් දභන්භ දහචහයදඹන්ද 

ඵළඳි තිදේ.  එදවත් එඹ එදේ සිදු දේද? 

භවජන ඡන්දදඹන් දභභ බහට දත්රී ඳත්ව බහඳති තුභහ ජිනදේන විදුයංගරඹ. දත්රී 

ඳත් වීභ වහ ඔහු තභ ඡන්ද යහඳහයඹට විලහර මුදරක් ළඹ කරහ ඳභණක් දනො භළය 

ඵරඹද දඵදවවින් දඹදවිඹ. දේ ගළන කිසිකු තළකීභක් දනොකදර් එඹ ද යදේ 

දද්ලඳහරන ංසකෘතිඹ වී ආති නිහඹ. ඡන්ද යහඳහයඹ වහ ඔහුට ප්රදද්ලදේ කට 

යහඳහරිකඹන්දගන්  ලය ප්රතිඳහදන ඩුක් නළති රළබුනි. දේ දවේතු නිහ බහඳති 

දර ඳත්ව විට ජිනදේනට දේ යහඳහරිකඹන්දේ භන දදොර විවිධ අකහයදඹන් 

පුයහලීභට සිදු විඹ.  කට යහඳහරිකඹන් ඡන්ද ළඩට මුදල් දඹොදන්දන් තභ දේක්කඹහ 

ඵරඹට ඳත් ව විට දනොදඹකුත් රහඵ ප්රදඹෝජන සයහ ගළනීභටඹ. 

ඵරඹට ඳත්ව විට බහඳති, නිකුත් භිකඹන් ව නුඵද්ධිත යජදේ කහර්ඹහර ර දෂිත 

නිරධහරින් කල්ලිඹක් ගළසීභ නිහර්ඹදඹන් සිදුන දදඹකි. එතළන් ඳටන් සිදුන ඹථහ 

කටයුතු රට දේ සිඹල්රන්භ ේඵන්ධ න නිහ දභභ ක්රිඹහ කිසික් නීතිදේ රැවළනට 

සු දනොදේ. එදේ සුවුද දද්ලඳහරන ඵරඹ දඹොදහ ඒහ ඹටඳත් කිරීභ කජු කන්නහ 

ළනි ඳවසු ක්රිඹහකි. 

"යිද භන්.. දේ ඳශහදත ඳහයල් වදන්න ග්රහන්ේ එකක් රළඵන්දන ඹනහ කිඹර 

අයංචිඹක් අහ... ෆදවන දරොකු ගහණක් භට හිදතන විදිඹට...."  

ජිනදේන දිනක් තභ භිකදඹකු ව භන්ට කිේහ. භනහඳ ඡන්දදඹන් තුන්න සථහනඹට 

ඳළමිණි භන් න්ත දෂිත දර දද්ලඳහරන කටයුතු කයන පුද්ගරදඹකි. 

"දකොදවන්ද ජිදන් ඔඹ ග්රහන්ේ එක වේඵ දන්දන?......" භන් ආහුහ. 

"භභ හිතන්දන ඒෂිඹන් ඵෆන්ක් එදකන් දරෝන් එකක්... දකොදවන් අභ පිට දභොකද 

ඵන්... පිට තිදඹන්දන කුේටිඹ කඩහ ගන්න එක විතයයි... හි.හි.හි...." 

"ඒක වරි ඵන්.... ඡන්දදට විඹදේ කයර දේකට අදේ ත දර කන්න දනදභයිදන.. දේ 

එදවනේ පිඹයත්නඹට කිඹන්න ඕන දවොට ගහණ ළඩි කයර එසටිදේේ එක වදන්න 

කිඹරහ... " 

පිඹයත්න ඹනු දභොවුන්දේ වළභ දෂිත යහඳහයඹකටභ ඈත සිතින් වඹ දදන විඹ බහය 

කහර්ඹහරදේ සිටින 'යජදේ' දේකදඹකි. 

"ඔේ ඔේ.. මිනිවහ නිඹදභට ළදේ දදයි... ඕට මිනිව සයඹහ... දළක්කදන ය ඳහශේ 

දප්රොදජක්ේ එක කයපු විදිඹ... නිඹභ ගහණක් දන ඒදකන් පිට අද... හි.හි.හි.."  

ජිනදේන දරොකු වීය ක්රිඹහක් කර අකහයදඹන් කිේහ. 

"ජිදන්.. පිට දකොච්චය කුේටිඹක් දහනද... 10% දන් ඈසය දළේදභ....." 
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"දේ ඕයි... 10% න් දළන් ත දර කන්නද යිදේ... ද කහදල් දේසිදඹොත් ගහණ ඊසර 

තිදඹන්දන... ඊනුත් එදවභ කයනනේ පි දේ දරොකු භවජන දේඹක් කයන ඹ 

දකොච්චය දහන්න ඕනද... පිට 40% ක් දහනහ... භතක ආතු පිඹයත්නඹදේ ගහණත් එකතු 

කයනහ..... අර්ථික ඊද්ධභනඹ ගළන තමුද වර නළද්ද...." 

"ඔේ ඈතින්.. ජිදන් දවොට දන්න ආතිදන දේසිදඹො ගණන් ඊසන ඒහ...හි.හි.හි... වරි 

වරි... භභ එදවභ කයන්න කිඹර භෆන්ට කිඹන්නේ... එතදකොට කහටද කන්ට්රළක්ේ එක 

දදන්න හිතහ දගන ඈන්දන?....." 

"දේ ඳහය දකොදවොභ වරි භහටින් මුදරහලිට එන විදිඹට දේ කයන්න ඕන... මිනිව පිට 

ෆදවන්න විඹදේ කයහදන්... තත් එකක්.. දළන් මිනිව ෆදවන්න දරොක්කට කිේටුයි... 

ඈතින් ඒ ඳළත්දතනුත් ඕන වුදනොත් ළඩක් කය ගන්න පුලුන් දයි...." 

"යහයිේ ජිදන්... භභ ළදේ නිඹදභට දදන්නේ......" 

භවජන ඡන්දදඹන් දත්රී ඳත්, භවජන මුදලින් ඹළදඳමින් දභදේ භවජන මුදල් සයහකන 

භන දද්ලඳහරකයින් නිහ ද භහජඹ ඹටිකුරු වී ආත. දේ නයක අදර්ලඹ භහජදේ 

ෆභ ඳළතිකඩකටභ පිළිකහක් දභන් ඳළතිය ඹෆභ නිහ දභළනි දෂිත ක්රිඹහ හභහනය 

කටයුතු දර ළශකීභට ජනතහ පුරුදු වී ආත. 

සිඹ දවඩිඹ භවන්සිදඹන් ශ්රභඹ දවෝ දභොශඹ දවහ ළඩ දකොට ජීවිතඹ ගළට ගහ 

ගළනීභට දුසකය ප්රඹත්නඹක දඹදී සිටින ංක මිනිසුන් ගළන කිසිදකු ළඩි තළකීභක් 

කයන්දන් නළත. එඹ ඔවුන්දේ 'කරුභඹ' ඹළයි වංඩු ගළසීභට දඳශඹී ආත. දේ 'කරුභඹ' 

ආති කයන්දන් කවුද කිඹහ විභර්ලනඹ කිරීභට දවෝ එඹට පිළිඹභක් දඹදීභට කිසිකු 

ඊත්හවඹක් දවෝ ඊනන්දුක් දනොගනී. 

++++++++ 

ශ්රී රංකහදේ නළදගනහිය දයශඵඩ රයයදේ පිහිටි අරුගේ දඵොක්ක නිහඩු නිදක්තනඹක් 

දර දඵොදවෝ කරක සිටභ ප්රසිද්ධිඹක් ඊසුරයි. අරුගේ දඵොක්ක දරෝක හසි මුහුදු යශ 

ක්රීඩකඹන් තය ජනප්රිඹ සථහනඹකි. දේ නිහ දරෝක මුහුදු යශ තයවහලිඹක් ඳහ අරුගේ 

දඵොක්දක් ඳත්හ ආත. 

ඳසුගිඹ යුද්ධ භදේදී ත්රසතහදි ප්රවහයඹන්දගන්ද,  2004 සුනහමි යශ ඳවරින්ද භවත් 

පීඩහකට රක් වත් අරුගේ දඵොක්දක් සුන්දයත්ඹ ඩු වදේ නළවළ. එඹට දවේතූන් වදේ 

ප්රදද්ලදේ ආති සහබහවික සුන්දයත්ඹත්, එහි හඹ කයන හභහනය ජනඹහදේ යර දිවි 

ඳළළත්භත් ඹ. ංචහයක සථහනඹක් වත් අරුගේ දඵොක්දක් ව ඊට දගොඩනළගිලි 

තභත් දනොභළත. මුහුදු දයශ අශ්රිත සහබහවික දෞන්දර්ඹඹ වහ මුසු න අකහයඹට 

තළනුන නහතළන් ලින් භන්විත අරුගේ දඵොක්ක නිසකරංක නිහඩුක් ගත කිරීභට 

කළභළත්තක් ආතිඹවුන්ට නගි සථහනඹකි. 



දදභංර http://novelslk.wordpress.com/ 
 

අරුගේ දඵොක්දක හඹ කයන ජනඹහදගන් ළඩි දකොට මුසලිේ වහ දදභශ ජහතිකඹන් 

දේ. ඔවුන්දේ ප්රධහන ජීදනෝඳහඹ න්දන් ීවය කර්භහන්තඹයි. මීට භතය ංචහයක 

යහඳහයඹ නිහ ජීවිකහ රි කයගන්නහ පිරික්ද අරුගේ දඵොක්ක, ඊල්ර වහ දඳොතුවිල් 

ර සිටිනහ. 

රීනහ ව මුහමිල් අරුගේ දඵොක්දක් ඊල්ර ගේභහනදේ හඹ කයන, ීවය 

කර්භහන්තඹ රැකිඹහ දකොට ගත් යුරකි. මුහමිල් දේ ඹ වුරුදු තිස ඳවක් න තය 

රීනහ විසිවඹ විඹළති තරුණිඹකි. දරුන් දදදදනකුදේ භක න රීනහ දේ තරුණ 

රහණයඹ දරු ඊඳත් නිහ භදක් ඩු වත් ආඹ තභත් පිඹකරු තරුණිඹකි. 

අරුගේ දඵොක්ක ව දඳොතුවිල්-ඳහනභ භහර්ගඹ තය ආති දයශ රයයදේ තනහගත් කුඩහ 

දඳොල් තු ඳළරක දදන මුහමිල් ව රීනහ ධික දිළිඳු කදභන් පීඩහට ඳත් වත් 

අදයඹ වහ දනයෝනය දඵෝධඹ තින් දදදදනහ ඈතහ දඳොදවොත් විඹ.  භවය ඹු 

ළමිඹන් දභන් මණ ඈච්ඡහට දනො වදත ඳතුදරන්භ දදදදනහ එකිදනකහට අදයඹ 

කරහ. 

ජීවිතඹ ගළට ගහ ගන්නට මුහමිල් ව රීනහ ඈතහ දුසකය ෆඹභක දඹදදනහ. දිනඳතහභ 

න්ධයහ කහරදේ භව හගයදේ දිඹමට තභ ගඹහ භග ඔරු දිඹත් කයන මුහමිල් තභ 

ඳවුර යක්හ කිරීභට භව මුහුදද් සිටින භත්යයින්දේ වහඹ ඳතනහ. දභෝටර් දඵෝේටුක් 

දකොටස ලදඹන් දගවිභට දවෝ වළකිඹහක් දනොභළති මුහමිල් තභහදේත් තභ 

ගඹහදේත් ඵහහු ඵරඹ ව වඵර ගළන පර්ණ විලසහඹ තඵහ ඹන මුහුදු ගභන දකතයේ 

න්තයහදහඹකද?  දළඩි යශ ඳවයත්, මුහුදු කුණහටුත් තරින් ඔහු දේ ගභන ඹන්දන් ලු 

තර ර දදන මිනිසුන් දභන් විදනෝදඹට දනොදේ. ඔහු දේ යහඹහභඹ කයන්දන් ජීත් 

විභටඹ.  ඵඩ විඹත රැක ගළනීභටඹ. 

'ගණ ඳුදර්... යශ තදර්..... 

ජීඹ ඳයදුට තඵහ...... 

විඹත යකින භව ේඳත් දනරහ ගන්න මුහුදු ගිඹහ.....' 

ද භහජදේ ජීත් න මිනිසුන් දභන් මුහුදද් සිටින භසුන්ද ඈතහ සුළු දදඹකට ළඩ 

ර්ජනඹ කරදවොත් මුහමිල්දේ ඳවුරට න්දන් භව විඳත්තිඹකි. 

'දතෝරු දභෝරු දඳොකිරිසදෝ.... 

දඳ දුක ළඳ විභනහ..... 

දතොයතුරු ගළන කේඳහ වී දේ දළශට ශං දනහ... දේ දළශට ශං 

දනහ....' 

දතෝරු දභෝරු දඳොකිරිසන් තුර ආති දේ නුකේඳහ ද මිනිසුන් තුර දනොභළත. 

මුහමිල්දේ දේ ජීවිත ටනට රීනහ අදයණීඹ බිරිකදගන් රළබිඹ යුතු පර්ණ වහඹ රඵහ 

දුන්නහ. ඹ වුරුදු ඳවක් ව ගළවළණු දරුහත්,  වුරුදු තුනක් ඹළති  සිඟිති පිරිමි 
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දරුහත් රැක ඵරහ ගළනිභ ඳභණක් දනො දගදය දදොදර් සිඹළුභ ළඩ කටයුතු ආඹ තනිභ 

කිසිභ භළසිවිල්රක් දනොභළති සිදු කයනහ. ඊදෆන දි වුන දභොදවොදත් සිටි යහත්රිදේ 

නින්දට ඹන තුරුභ ආඹ කිසිභ සළසිල්රක් දනොභළති තභ ළඩ කටයුතු ර දඹදදන 

අකහයඹ ද නගයදේ ජීත් දමින් සුළු දදඹකට වුද භළසිවිලි නගන යුතිඹන්ට භවඟු 

අදර්ලඹකි.  ආඹට නවීන ඳන්නදේ ගෘව ඊඳකයණත්, ජංගභ දුයකථනත් දනොභළත. 

ආඹ ෆභ කටයුත්තක්භ සිඹ දෆදත් විදඹන් වහ වීරිදඹන් කර යුතු තිදේ. 

රීනහදේ රඳ ේඳත්තිඹට ව වී ආදේ සිරුයට අහ දකොට මුදරට ආඹ භග ඹථහ 

ක්රිඹහ රට ආයයුේ කර දද්ශීඹ ව විදද්ශීඹ ංචහයකඹන්දේ ගණන නිභක් නළත. කිසිභ 

හය ධර්භඹක් දනොශකන ගළවළණුන් දභළනි ආයයුභක් රද ඳභණින් පිරිමින් භග 

ඹවන් ගත න්දන් න් සිඹලු දදඹකටභ ඩහ මුදර ගඹ කයන නිහඹ. එදවත් දකතයේ 

දරිද්රතහඹකින් දඳළුනත්, ඵඩට කන්නට වයක් දනොතිබුනත්, ඒ සිඹළු දුක් ගළවළට රට 

ඩහ රීනහ තභ අත්භ ගරුත්ඹ, ඳති බක්තිඹ වහ සිඹ ඳවුදල් ගරුත්ඹ ගඹ කරහ.   සිඹ 

ඳවුර දනුදන් විඳින දුක් ගළවළට ආඹට ඵයක් දනො අබයණඹක් වුනහ. 

යහත්රිදේ මුහුදු ගිඹ මුහමිල් ඳසුදහ ඊදෆන අඳසු එනතුරු රීනහ ඵරහ සිටින්දන් ඵරත් 

දනොඈසිල්දරන්ඹ. භව හගයදේ රුදුරු ඵ රීනහ දවො වළටි දනී. දේ නිහ කහශගුණඹ 

ඹවඳත් යහත්රී කහර රදී ආඹට වරි වළටි නින්ද දනොඹයි. දභදේ ආතින දුක ව බිඹ ආඹ 

තුනී කය ගන්දන් සිඹ දරු දදදදනහ තුරුලු කය ගළනීදභනි. 

මුහමිල්දේ දළශට සුන භසුන් ඩු ව විට එඹ ඳවුදල් සුළු අදහඹභට ඳහ තදඵර ඳවයක් 

එල්ර කයයි. දභළනි දිනරදී ඳවුදල් ඵඩ ගින්න නිවීභ ඳහ දඵදවවින් දුසකය කහර්ඹඹක් 

දේ. දේ සීරු සථහරදී රීනහ දදනදවඵය භක වහ අදයණීඹ බිරික ලදඹන් 

තභ කළඳ කිරීභ සිදු කයන්දන එඹ ළඳතක් දර සිතහ දගනඹ. මුහමිල් ඊදෆන නිවනට 

එන විට දකදේ දවෝ ඔහුදේ ඊදඹ අවහයඹ රීනහ පිළිදඹර  කය තඵනහ. එඹ දඵොදවෝ 

විට දයොටිඹකට, ලුණු මිරිකට දවෝ භහළු යංජනඹකට සීභහ දන අවහයඹකි. 

"රීනහ.. ඔඹයි ශභයි දදන්නයි කෆද?......" දභඹ මුහමිල් ඊදද් අවහය ගළනීභට දඳය 

ෆභදහභ න ප්රලසනඹකි. 

"ශභයි දදන්න කෆහ... භභ ඳසද කන්නේ...." 

රීනහ දදන පිළිතුය දභඹයි. එදවත් රීනහට කෆභට තයේ දදඹක් නළති ඵ මුහමිල්ට 

ළටදවන හය ගනන නන්තඹ.  දභවිට ඔහුදේ වදත දඬරු පිඩක් දභන් ඊණුදේ. තභ 

ප්රිඹහදරිඹට ආති ඵරත් අදයඹ දදගුණ දතගුණ වී ඔහුට දළදනන්නට ඳටන් ගනී. දිළිඳු 

ඵදේ ඳතුරටභ ගිරහ ඵළ තිබුනත් රීනහ ළනි ශක් රඵන්නට තභහ දකොතයේ 

හනහන්තදළයි මුහමිල්ට  දත්රුේ ඹයි. 

"එන්න රීනහ... දේක පි දදන්නභ දඵදහ දගන කමු...." 

"දන් නෆ ඔඹහ කන්න... රෑ එළි දනකන් ඔරු ඳළදර ඔඹහට දකොච්චය භවන්සිද?...." 
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"දභොදකෝ... ඔඹහ නිකන්ද ඈන්දන?... ඔඹත් දකොච්චය ළඩ කයනද... දභන්න දභවහට 

එන්න ශභදඹො......." 

රීනහ අදයදඹන් තුරුලු කය ගන්නහ මුහමිල් දයොටිඹ දදකට කඩහ ඈන් කෆල්රක් 

රීනහට කන්දන් කි දනොවළකි තයේ අදයඹකින්ඹ. ජනිත ව සහමි බක්තිඹ නිහ දභවිට 

රීනහදග ආසලින් නිතළනින්භ කඳුලු ගරන්නට ඳටන් ගනී. 

දිළිඳු ඵදේ ඳුදර් ගිලී සිටිඹත් රීනහ ද භහජඹ තුර දොඹහ ගළනීභට ඳවසු ඊදහය 

කහන්තහකි. අදර්ලභත් මිනිස දුකි. ආඹ භකදේ ගීතඹයි. ඹු ළමි ඵළඳීදේ ඳතිනිඹයි. 

++++++++ 

ජිනදේන විදුයංගර සිඹ දභොන්දටදයෝ යථදඹන් කහර්ඹහරඹ ඵරහ ඳළමිණිඹහ. රයරු ඵදු යහිත 

ඵරඳත්රඹකින් රඵහ ගත්තද දභභ දභෝටර් යථඹ රුපිඹල් මිලිඹන ගණනහක් ටිනහ 

යථඹකි. බහඳති දර ඔහුට රළදඵන ළටුදඳන් දභළනි හවනඹක් මිරදී ගත්දත් 

දකදේද ඹන්න විභහ ඵළලීභට කිසිදකු ඊනන්දුක් ගන්දන් නළත.  

"යිද භන්.. ද ආභති තුභහ එක්ක මීටින් එක නිඹදභට ගිඹහ... පිට ඕන ල්ලි 

ඔක්දකොභ ඳහස වුනහ.. හි.හි.හි... දළන් තිදඹන්දන ඈතින් දේ ළඩ දකොට තභයි..." 

ජිනදේන තභ තිජහත ගඹහ ව භන් භතහ කිේහ. 

"ේේඳහ...නිඹභයිදන ජිදන්... දේ... එදවනේ ද ව දහමු දඳොඩි දජොලිඹක්... වරිද?..... 

හි.හි.හි...." 

"වරි වරි.. භභ ක්රේ එදක් ළදේ දේ කයර අද ද වට....." 

"හ භරු... දේ.. ඵඩු කෆලි ටිකකුත් ඈන්න දන...හි.හි.හි..." 

"ඹදකෝ ඊන් නළතු පුලුන්ද... භභ ලුත්භ දේ එකක් දේන්න කිේහ...." 

"නිඹභයි... දහමු භරු අතල් එකක්....." 

දේ දදඵ නළතුදන් ජිනදේන දේ පුද්ගලික දල්කේ රිඹ ව ඈදේලහ එතළනට ඳළමිණීභ 

නිහඹ. 

"ආයි ඈදේලහ?....." ජිනදේන ආහුහ. 

"ර්.. කවුද ගෆණු ශභදඹක් එඹහදග සඹං රැකිඹහ දරෝන් එක ගළන වන්න ආවිල්රහ 

ඈන්නහ......" 

"දේ ශභදඹො... භභ දනදභයි දන දරෝන් ඳහස කයන්දන.. ගිහිල්ර ෆිනෆන්ස දක්න් 

එදකන් වන්න කිඹන්න....." ජිනදේන නුරුසනහ ගතිඹකින් කිේහ. 
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"භන් දන්දන නෆ ර්... දභඹහ ෆිනෆන්ස එකට ගිහිල්රහ ළදේ දකරුන නළති හින්දහ ර් 

මීේ දන්න ඕන කිඹනහ....." 

"දකල්ර රසනද?....." ජිනදේන ආහුහ. 

"භභ දන්දන නෆ....." ඈදේලහ වක ඵරහදගන තයදවන් කිේහ. 

"අ වරි වරි දකල්දල්... ඕකට ඔච්චය තයව ගන්න ඕන නෆ... එදවනේ එන්න 

කිඹන්නදකො.. දභොකද්ද දුක් ගළනවිල්ර කිඹර ඵරන්න.. ඔන්න ඵරන්න භන්.. පි 

දකොච්චය භවජන දේඹක් කයනද කිඹර... මිනිසසු හිතහදගන ඈන්දන පි නිකන් 

ඈන්න කිඹර... පිට යිති නළති ළඩත් පි කයනහ...." ජිනදේන කිේහ. 

"ඔේ.. යිති නළති ළඩ නේ කයන තභයි....." දමින් තභහට කිඹහගත් ඈදේලහ එළිඹට 

ගිඹහ. 

"ජිදන්.. ඈදේලදග ඳස ගළසදන දකොට පිසසු වළදදන දන්ද?.... ඊම නේ ඈතින් 

දවොට ළඳ ගන්නදන ඒකිදගන්..." 

"ඈතින් ඵන් දභච්චය භවජනතහට දේඹක් කයන පි ඔඹ දඳොඩි ළඳක් ගත්තභ 

දභොකද?... ඒකිටත් ළඳ දන ඈතින්....." 

කන්නට ඊභනහව විට දගොයකත් දඩභස කය ගළනීභ හභහනය සිරිතඹ. 

භද දේරහකට ඳසු දඩනිේ කළිභකින් ව සුදු ඳහට විරහසිතහ කමිඹකින් ළයසුන 

ගළවළණු ශභදඹකු ජිනදේන දේ කහර්ඹහරඹට ඳළමිණිඹහ. ආදේ පිඹකරු දඳනුදභන් භන් 

ව ජිනදේන දදදදනහභ ඹේකිසි තිගළසභකට රක් වුනහ. දකදේ දවෝ තභ න්සුන් ඵ 

රැක ගත් ජිනදේන දද්ලඳහරන යසනඹ විහිදුන්න ඳටන් ගත්තහ. 

"ඔේ... දභොකද්ද දේ ශභඹදග ප්රලසදන?......" පුටුදේ ටඹක් කළයකුන ජිනදේන ආහුහ. 

"ර්.. භභ දළන් දස ගහනක් අහ භදේ දරෝන් එක ඳහස කය ගන්න…. ඒත් තභ වරි 

ගිදේ නෆ... එක එක දද්ල් කිඹන වළභදහභ..ඒත් ළදේ දකදයන ඳහටක් නෆ... ඒක හින්ද 

භභ දකළින්භ ර්ට කිඹන්න අහ...." ආඹ එක එල්දල් ඳළසුහ. 

ආදේ කතහ විරහලඹ නිහ ජිනදේනට ආඹ ගළන මුතු රළදි කභක් ආති වුනහ. දනොශවහ 

කතහ කයන ගළවළණුන් දඵොදවෝ පිරිමින්දේ  සිත් ආද ගළනීභට භත් දනහ. 

"දේ ශභඹදග නභ දභොකද්ද?......" 

"නිලකහ......" 

දුයකථනඹ තට ගත් ජිනදේන ගිණුේ ංලඹ ආභතුහ. 
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"භදේ ඔෆිස එකට නිලකහ කිඹර දකදනක් ආවිත් ඈන්න එඹහදේ දරෝන් එකක් ගළන 

වන්න.. දභොකද්ද ඒදක තත්ද?......" 

"දන් ර්... ඔඹහදග ආදේට ත්න් කයපු එක්දකනහදග අදඹේ හර්තහ ඔක්දකොභ 

දඵොරු.. ඈතින් පි ආේලිදක්න් එක රිදජක්ේ කයහ... දභඹහට දරෝන් එක දගහ ගන්න 

ඵළරි වුදනොත් පි ඔක්දකොභ භහරුද...." විඹ බහය නිරධහරිඹහ කිේහ. 

"වසේ එදවභද...." ජිනදේන දුයකථනඹ වින්ධි කයහ. 

"දේ නිලකහ... ඔඹහදේ ෂුරිටි ත්න් කයපු එක්දකනහදේ අදහඹේ හර්තහ ළයදි ඒහ 

දන්ද?...." 

ජිනදේන තදින් ආහුහ. නිලකහදේ මුහුණ කළු ගළහුනහ. 

"න්න්.. එ..එදවභ නෆ ර්... ඒ වරි..ඒත් ඔෆිස කේටිඹ එක එක ඒහ කිඹනහ...."  

නිලකහ තයභක් දගොත ගමින් කිේත්, කහමුක සිනහකින් ජිනදේන භන්භත් කිරීභට 

භත් වුනහ. 

"ේේ.. වරි පි දවොඹර ඵරරහ කිඹන්නේ දකො... එදවනේ දළන් ඔඹ ශභඹහ ඹන්න..." 

නිලකහ දදොයටුදන් පිට ඹන දතක්භ ජිනදේන ආඹ දද ඵරහ සිටිඹහ. 

"ජිදන්.. නිලකදග ඳස ඈදේහටත් ඩහ නිඹභයි දන්ද... ේදභෝ.. දළක්කභ පිසසු ඩඵල් 

දනහ....  දේ.. දළන් නිලකදග දරෝන් එක වදර දදනද... හි.හි.හි...." භන් ආහුහ. 

"හුේ හුේ ඵරමුදකෝ... ඕක ඈතින් දඳොඩි දරෝන් එකක් දන…. දන්ද භදනො....." 

"ඔේ ඔේ... දඳොඩි දරෝන් එකට දරොකු ඳසක්... භරුදන...හි.හි.හි...." 

දද්ලඳහරන ඵරඹ යුතු දර ඳහවිච්චි න ප්රධහන කහයණහ දදකක් දේ. එකක් නිරය විදයෝීව 

දර ධනඹ ඊඳඹහ ගළනීභඹ. නික තරුණිඹන් ව ගළවළණුන් ඳදඹෝජනදඹන් කේ ළඳ 

රඵහ ගළනීභඹ. තත්ත්ඹ දභදේ ඳතින තහක් කල්  හධහයණදඹන් ව දණදඹන් 

භහජඹ විකෘති වී ඳරය. 

++++++++ 

ජීන ඵරින් මිරිකී සිටින රීනහ ව මුහමිල්ට ජීත් වීභට දගන ඹන ටන දිදනන් දින 

දරුණු වහ මි දවො තට වළරුදන් නළත.  ජීන විඹදභ ළඩිදන දේගඹට රිරන ඳරිදි 

ඔවුන්දේ අදහඹභ ළඩි දනොන නිහ දේ තත්ත්ඹ ආති වී ආත. සිඹ කුඩහ දිඹණිඹ ඳහල් 

ඹන ඹට ඳළමිණ ආති නිහ ඔවුන්දේ ඳවුදල් විඹදභ තත් ඈවර ඹනු ආත. දකදේ 

දතත් දේ සිඹළු කේකදටොලු භධයදේ රීනහදේ ෛධර්ඹඹ ව වි දයහ ගළනීදේ ලක්තිඹ 

තත් ළඩි වුනහ. ආඹ සිඹ අදහඹභ ළඩි කය ගළනීදේ භහර්ග ගළන නිතයභ කල්ඳනහ කයහ. 
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"මුහමි... පිට ඈසයවට විඹදේ ත ළඩි දන... ඔඹහදේ මුහුදු යසහදන් විතයක් 

පිට ජීත් දන්න ඵෆ මුහමි.. ඒක හින්ද භභත් දදඹක් කයන්න හිතුහ..." දිනක් රීනහ 

මුහමිල් එක්ක කිේහ. 

"දන් රීනහ... ඔඹහ කයන දද්ල් භදිද දකල්දර... ඵරන්න ඔඹහ ද තිසද දකොච්චය 

භවන්සි දනද... ශභයින්දේ ළඩයි... දගදය ළඩයි... ඈතින් තත් දකොදවද ඔඹහ දන 

දදඹක් කයන්දන්?...." මුහමිල් රීනහදග ඔලු ත ගහමින් කිේහ. 

"නෆ මුහමි.. ඔඹහ හින්දයි දේ ඳළටේ දදන්න හින්දයි ඕන දුකක් විර ළඩ කයන්න භට 

වයිඹ තිදඹනහ... ඒ හින්ද භට දේක කයන්න පුලුන්....." 

"ඈතින් ඔඹහ දභොනද රීනහ කයන්න හිතහදගන ඈන්දන?......" 

"ෂහනහ දග පුතහ නිතයභ සිඹමරණ්ඩුට වඹර් ඹනහ... ඈතින් භභ හිතුහ 

සිඹමරණ්ඩුදන් ඳශතුරු ටිකක් දගන්න දගන දභදවදි විකුණන්න... ෂහනහ කිේහ පුතහ 

ඒහ යන් එන්න ල්ලි ගන්න එකක් නෆ කිඹර... ඈතින් ගභන් කුලිඹත් නළවළ දන....." 

"වසේ... දන් භන් දන්දන නෆ රීනහ... භදේ හිතට වරි නෆ ඔඹහදගන් වේඵ කයගන්න....." 

මුහමිල් දුදකන් කිේහ. 

"මුහමි... පි දදන්නභ වේඵ කයන්දන දේ ඳවුරට... ඈතින් පි දදන්නභ එකට එකතු 

දරහ ළඩ කයහභ දභොදකෝ දන්දන...." 

රීනහ දකදයහි ආති සීමිත අදයදඹන් ංදේදී ව මුහමිල් ආඹ තුරුලු කයදගන හි 

සිේඵහ. ඔහුදේ දෆසින් තුටු කඳුලු ළගිරුනහ. 

රීනහ ව මුහමිල් තයේ දරිද්රතහඹට ඳත් දනොවත් ෂහනහ ව ආදේ පුත්රඹහ ජීවිත 

ටන දගන ඹහභට විලහර දවක් ගන්නහ. ෂහනහදේ පුත්රඹහ ප්රහවන දේහ භහගභක 

රිඹළදුදයකි. ඔහු රීනහට ලය ඳශතුරු සිඹමරණ්ඩුදන් දනොමිරදේ ප්රහවනඹ කය 

දීභට එකව වුනහ.  

දඵොදවෝ විට මිනිස කභ ඳුයන්දන් ජීවිත දුක් කේකදටොලු රට මුහුණ දුන් ඹලුන්ඹ. 

එළනි පුද්ගරයින් නිතයභ වළකි ඳභණින් න් ඹට ඊදේ ඊඳකහය කිරීභට ඳසුඵට න්දන් 

නළත. 

++++++++ 

දත් ළඩි මුදරක් දනොභළති රීනහට මුලින් දගන්හ ගත වළකි වදේ ම දගඩි සල්ඳඹක් 

ව නහයං සල්ඳඹක් ඳභණඹ. එදවත් ආඹ එයින් ඳසුඵට වුදන් නළවළ. දිළිඳු කදභන් 

දගොඩ ඒභට ආඹට තිදඵන චිත්ත ෛධර්ඹඹ දේ ඵහධක ලින් ඩු වදේ නළවළ. 

එක් ඊදෆනක දරු දදදදනහ මුහමිල් දේ රැකයණදේ තළබු රිනහ කුඩහ ේටිඹකට සුයහ 

ගත් ඳශතුරු රැදගන දඳොතුවිල් කඩ භණ්ඩිඹට ගිඹහ. හවනඹක ඹහභට තයේ ත්කභක් 
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දනොතිබුන ආඹ ේටිඹ හි භත තඵහදගන ේ යලසමිදඹන් පීඩහ විඳිමින් දදඳදේ හරුදන් 

ගභන් කරහ. 

දශහභ දකදේ කශ යුතුද දවෝ දකොහි සිට කශ යුතුද කිඹහ කිසිභ දළනුභක් දත්රුභක් 

රීනහට තිබුදන් නළවළ. ඒ ගළන ඊඳදදස ගළනීභට දකොදවේ ඹහ යුතුද, කහදගන් ආසිඹ යුතුද 

ඹන කහයණහ ගළන ංශු භහත්රඹක දළනිභක් ආඹට නළත. 

දඳොතුවිල් දශ ංකීර්ණඹට අන්න එළිභවන් සථහනඹක රීනහ තභ කුලුඳුල් 

දශහභ අයේබ කයහ. කිසිභ දශ  මදරෝඳහඹක් දළන දනොසිටිඹත් ආඹ වළකි යුරින් 

තභ කහර්ඹඹ කයදගන ඹහභට ෆභ ඊත්හවඹක්භ ගත්තහ. දළඩි හිරු කියණ ලින් පිඩහට 

ඳත් වත් ආඹ ඈන් ඳසුඵට දවෝ භන්දදෝත්හහී වදේ නළවළ. 

එදවත් රීනහට ළඩි දේරහක් තභ සුළු දශහභ කිරීභට දනොවළකි වුනහ. එතළනට ඳළමිණි 

නගය බහ ඳහරක නිරධහරිදඹකුදේ  හිරිවළය රට මුහුණ දීභට ආඹට සිදු වුනහ. 

"දේ දේ.... දභොනද ඔතන කයන්දන අ....." නිරධහරිඹහ ළදයන් ආහුහ. 

"දන් ර්.. භභ දේ ම ටිකක් විකුණ ගන්න කිඹර අහ... භදේ දරුදො ඵඩගින්දන 

ර්..." රීනහ පින්දන්ඩු වුනහ. 

"ශභයි ඵඩගින්දන කිඹර පි දභොන කයන්නද?...අ.. තිදඹන ල් කභට ශභයි වදහ 

ගත්ත නේ ඊන්ට කන්න දදන්න තමුන් දළන ගන්න ඕන... මිනිදවක් ඈන්නද 

තමුදට...." 

"ඔ..ඔේ ර්... භදේ භනුසඹ මදු ඹනහ....."  ආතිව හිත් දේදනහ නිහ ආසින් ළටුනු 

කඳුලු පිහිදන ගභන් රීනහ කිේහ. 

"අඅඅ... ඒ කිඹන්දන මිනිවහ රෑට දගදය නළවළ දන..හික්..හික්.. භට හිතහ ගන්න පුලුන්.. 

දේ භට ඒයින් ළඩක් නෆ... දන්දන නළද්ද දභතන දශහේ කයන්න ඵෆ කිඹරහ..අ....." 

නිරධහරිඹහ නළතත් ළය වුනහ. 

"එදවනේ ර්.. ය ත කේටිඹ එක එක දද්ල් දශහේ කයන්දන දකොදවොභද?....." 

ර සිටි තත් දදශන්දන් කිහිඳ දදදනකු දඳන්හ රීනහ ආහුහ. 

"දේ... තමුද භහත් එක්ක එකට එක කිඹන්න එනද..අ.... දේ ගෆණිදඹ... දභතන 

දශහේ කයන්න නගය බහදන් විදලේ ඵරඳත්රඹක් ඕන... ඵරන.... දේ නගයහධිඳති 

තුභයි නිත් නහගරික භන්ත්රී රුනුයි නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කයර දේ ඳළත්ත වදන්න දකොච්චය 

භවන්සි දනද කිඹර.... තමුදර දේ ඒවුන් හින්ද තභයි කිසිභ දදඹක් වරිඹට කයන්න 

ඵළරි... දේ යටට තිදඹන දවදන් තභයි තමුදර දේ චහයඹක් නළති වළතිකයඹක් ඈන්න 

එක.... තමුදර නළත්නේ ද දේ යටත් දිය දරෝකඹක් තභයි ඕයි......"  
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නිරධහරිඹහ දගෝයනහඩු කයහ. රීනහට දරොකු දුකක් භග සියුේ තයවක් ආති වත් ආඹ 

කිසිත් දනොකිඹහ බිභ ඵරහදගන සිටිඹහ. 

"දේ.. තමුද එක්ක කතහ කය කය භට කහරඹ කන්න ඵෆ... ඒ හින්ද දවො හිතින් ඳේ 

දනොදී දභතනින් ඹන ඹන්න....." නිරධහරිඹහ අයිත් කෆ වළසුහ. 

ආති ව දුක ව දේදනහ ඳපුදේ තද කයගත් යණ රීනහ ඳශතුරු ේටිඹ හි භතට 

දගන එතළනින් ඈත් ඹහභට ළයසුනහ. ටික දුයක් ආඹ පිටුඳසින් ගභන් කර නිරධහරිඹහ 

ආඹට නළත් කතහ කරහ. 

"දේ.. ඔදවොභ දඳොේඩක් ඈන්නහ... තමුදදග දශහභ දකොදවොභද.. රුද?...." 

"දන් නෆ ර්... තභ රුපිඹල් සීඹක්ත් වේඵ වුදන් නෆ....." 

"යිද.. දභතන ඵඩු විකුණන්න කිඹහපු තළන... දවොට කසටභර්සරහ ඈන්නහ.... දේ... 

තමුදට පුලුන් නේ භට දට රුපිඹල් ඳන්සීඹ ගහදන දදන්න.. භභ දකොදවොභ වරි 

ඳර්මිේ එක යන් දදන්නේ..... දභොකද කිඹන්දන?...." නිරධහරිඹහ දමින් ආහුහ. 

"දන් ර්... භභ දකොදවොභද එච්චය දදන්දන....  භට දටභ එච්චය වේඵ දයිද 

දන්දනත් නෆ...." රීනහ ආඬුේ ඵය වඬකින් කිේහ. 

"වඃ.. දභොකද්ද ඕයි තමුදදග ඔඹ දශහදභන් ආති ළදේ එදවනේ... තමුදට දේ 

කදේ ගිඹහ නේ දවොට දවොඹහ ගන්න තිබුනහ... දේ ඳරඹන් ඹන්න දභතනින් භදේ දෆවළට 

දනොදඳනි.... දතොපි දේ කහශකණ්නි හින්ද තභයි ද දේ යට ඵල්රට ගිහින් 

තිදඹන්දන..... කිසිභ ගතුක් නෆ....." 

රීනහට දගෝයනහඩු කර නිරධහරිඹහ එතනින් ඹන්න ගිඹහ. සිඹ යණ කභ නිහ ආතිව 

දළඩි දේදනහත්, දරු දුකත් ඳපුදේ තද කය ගත් රීනහ ඳශතුරු ේටිඹ හි තඵහදගන 

දෆසින් ළටුනු කඳුලු පිදභමින් අඳසු නිද ඵරහ ගභන් කයහ. 

හිංක, නළති ඵළරි ඹ වමුදේ යදේ 'හධහයණ' නීතිඹ ක්රිඹහත්භක න්දන දභදරඹ. 

++++++++ 

"අ...වදරෝ ජිදන්... දේ දද්ක කතහ කයන්දන....." 

දිනක ඊදෆන ජිනදේන විදුයංගරට දුයකථන ආභතුභක් රළබුනහ. 

"කවුද?... අ... වදරෝ දද්ක දකොදවොභද ඈතින්......" 

"දවොඳින් ඈන්න භචන්... දේ...ඊදමන් දඳොඩි ඊදේක් ගන්න කතහ කදර්....." 

"ඔේ ඈතින් ඊමරට පි භතක් දන්දන ඊදේ ඕන වුනහභ තභයි... හි.හි. .. ඈතින් 

කිඹඳන්දකො ඊදේ දභොකද්ද කිඹර....." ජිනදේන ආහුහ. 
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"දේ.. භභ දන්න දකල්දරක් ඈන්න...දේකි ඔඹ ඳළත්දත ප්රින් ඩිඳහේභන්ේ එදක් හන්ච් 

ඔෆිස එකට දජොේ එකකට දහරහ තිදඹනහ... ඊම ප්රින් ඒ.එස.පී ඳුයන හින්ද දඳොේඩක් 

කිඹර ඵරඳන්දකො....."  

"ේේේේ.. කවුද ඔඹ දකල්ර... ඊදේ කෆල්රක්ද... හි.හි.හි...." 

"දළන් නෆ ඵන්... භභ ඈසය තිඹහදගන හිටිඹ එකක් තභයි.... දේ.. ඊමට පුලුන් දදඹක් 

කයඳන් දකො....." 

"වරි වරි භචන්... භභ යංජිත්ට කිඹන්නේ... භෆන් ළදේ කයර දදයි...." 

දුයකථනඹ විංධි කර ජිනදේන භන්ට කතහ කයහ. 

"දේ භන්.. භදේ ඹහලුදක් දග දඳොඩි ළඩක් කයර දදන්න තිදඹනහ යංජිත්ට කිඹර.... 

ඵන්ධනහගහය දදඳහර්තදේන්තුද දජොේ එකක්.... " 

"කහටද..දකල්දරක්ටද?......" 

"ඔේ ඔේ...  දන්නදන ඈතින් යංජිඹදග වළටි... දකල්ර දවො නේ දජොේ එක ෂුර්... 

හි.හි.හි...." 

"ඔේ..ඔේ.. දළන් දකොදවොභද ළදේ කයන්දන?...." 

"භට භචන් භහය යිඩිඹහ එකක් අහ.... දේ බහද ඵස එක තිදඹනදන….  පි 

ඒදකන් ට්රිේ එකක් ඕගනයිස කයමු... " ජිනදේන දඹෝජනහ කයහ. 

"අ.. ඈතින් භචන් ඵස එක එදවභ ඳහවිච්චි කයන්න පුලුන්ද.... UN එදකන් ඳරිතයහග 

කදර් බහදේ ළඩ රටදන.. නික කවුරු වරි දළක්දකොත් දරඩක් ආදදන්න පුලුන්...." 

"යිදඹෝ භන්.. ඊම දභච්චය දඳොලිටික්ස කයනහ... ඊමට ඔච්චය සිේඳල් දදඹක් 

දත්දයන්දන නළද්ද?......" 

"වරි වරි.. එදවනේ කිඹඳන්දකො ඵරන්න ඊදේ ඔඹ ේරෆන් එක....." 

"ඒක කයන්දන දභදවභයි.... පි කිඹනහ දේ ප්රදද්ලදේ ඳහල් ශමුන්දේ යට පිළිඵ 

දළනුභ ව වළඟීභ ළඩි කයන්න බහදන් ධයහඳන චහරිකහක් ංවිධහනඹ කයනහ 

කිඹර... එදවභ කිේභ සිඹලු විඹදේ.. නහතළන් ඳවසු කේ ව නික් ඳවසුකේ 

ඔක්දකොභ බහද දෝේ එදකන් ගන්න පුලුන්... ඵස එකත් ඒකට යිතියි....." 

"ඊම දේ දභොන ඳභ්රංඹක් කිඹනද භට දත්දයන්දන නෆ... දභොකද්ද ඕදකන් පිට 

දන හසිඹ?......" 
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"ඹදකෝ දඳොේඩක් හිටඳන්දකො කිඹන කන්.... භට ඕන ය නිලකදග දරෝන් එක ඳහස 

කයර දීර ඒකි ඊසන්න... නික ෂුර් එකට යංජිඹටත් ය දකල්ර ඕන දන දජොේ 

එක දදන්නනේ... ඈතින් ට්රිේ එක ඹන්දන දේ දකල්දරො  ටිකත් යදගන පි තුන් දදනහට 

ඹන්න... " 

"අ...දළන් ඊමයි යංජිඹයි දකල්දරො දදන්න එක්ක අතල් ගනි.. එතදකොට භට ඊඩ ඵරහ 

දගන ඈන්නද කිඹන්න..අ ඵන්..." 

"වරි ඵන්... වරි.. පි ඈදේලත් එක්ක ඹමුදකො... වරිදන්... ඊම ඈතින් දකොදවොභත් 

ඈදේලට දකශ වර වරදන හිටිදඹ..... හි.හි.හි...." 

"ේේ.. එදවනේ කභක් නෆ... දේ... ඈතින් දළන් ඕකට ඈසදකෝදර ශභයි දකොදවන්ද 

එන්දන?....." 

"ඈදේලහට කිඹනහ එඹහ දන්න ශභයි ටිකක් එක්ක එන්න කිඹර... වතය ඳස දදදනක් 

හිටිඹත් ආති... නභට විතයදන ඊන් එක්ක ඹන්න ඕන...." 

"දේ ජිදන්... ඔඹ ආට දකොල්දරො දකල්දරො එක්ක දගන ගිහිල්රහ පුලුන්ද දේ ළඩ 

කයන්න.. ඵළරි දරහක්ත් ඊන් දළකර ආවිත් දගල් රට කිේදොත් ළඩ දුය දිග 

ඹනහ..." 

"කවුද ඵන් ඊන්ට දේන්න ඕ කයන්දන?... ඊන් දේේ එදක් ඳළත්තකට කයන්න පුලුන් 

දරහ අභ..." 

"වරි..දළන් දකොවහටද ට්රිේ එක ඹන්න හිතහදගන ඈන්දන?....." 

"පි ඹමු අරුගේ දේ රට....." 

හනහකට දභන් දඵොදවෝ දදනහ තභ ඊඳහඹ ඥහනඹ දඹොදන්දන් ළයදි දද් කිරීභටඹ. 

එඹ වරි භහර්ගඹකට ඊඳදඹෝගී කය ගත් දවොත් ඈන් භහජඹට සිදුන ඹවඳත ති භවත්ඹ. 

++++++++ 

නගය බහදේ නිරධහරිඹහදගන් ආති ව දකදනහිලි කේ නිහ රීනහට දඳොතුවිල් දශ 

ංකීර්ණදේ සිඹ දශහභ කිරීභට දනොවළකි වුනහ. නළති ඵළරි කභ වමුදේ රීනහ ව 

මුහමිල් දදදදනහභ දභහිදි ඈතහ යණ වුනහ. 

"දන් රීනහ.. ඔඹහ එක එක්දකනහදගන් කතහ වන්නයි... ඳහච්චල් දන්නයි ඹන්න 

එඳහ... ඔඹහ දගදය ළඩයි ශභයින්දග ළඩයි කයදගන ඈන්න... භභ දකොදවොභ වරි ඔඹහටයි 

ශභයින්ටයි කන්න ඳින්න දදන්නේ...." මුහමිල් රීනහ තුරුලු කයදගන කිේහ. 
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"නෆ මුහමි... දේ ඔක්දකොභ දන්දන දුේඳත් පිට තභයි.... ඒත් භභ ඳටන් ගත්ත දද් 

නත්තන්දන නෆ... දයශට දගොඩක් කේටිඹ ඹන්දන ඈසදකෝදර ශව තිදඹන ඳහදයන්.. 

ඈතින් භභ එතන තිඹහදගන විකුණනනහ... ඩු ගහදන් දකට ම දගඩිඹක් වරි විකුණ 

ගන්න පුලුන්... එදවභ කයරහ භභ ශභයින්ට එක දයොටි කෆල්රක් වරි කන්න දදනහ....." 

රීනහ ඬමින් කිේහ. 

"භදේ යත්තයන් රීනහ... ඔඹහට ල්රහදග පිහිට රළදඵන්න ඕන භදග සතු...." 

මුහමිල් රීනහදේ කේමුර අදයදඹන් සිඳ ගත්දත් කි දනොවළකි තයේ ඊතුයහ ඹන 

අදයඹකින්ඹ. 

රීනහ තභ ඊත්හවඹ ත වළරිදේ නළත. ඳහනභ ඳහදර් ංචහයකයින් ඵහුර ගළදන 

සථහනඹක ආඹ ඳශතුරු විකිණීභ ඳටන් ගත්තහ. 

++++++++ 

ජිනදේන ව භන් සිඹලු විඹදේ බහදන් දළරීභට සිදුන අකහයඹට අරුගේ දඵොක්කට 

ගභන සදහනේ කයහ. එක්ත් ජහතින්දේ ංවිධහනදඹන් භවජන දේඹ වහ රඵහ දුන් 

ඵස යථඹ, ඩීල් විඹදභද භග ඔවුන්දේ දේ ඉනිඹහ ංචහයඹට දඹොදහ ගත්තහ. 

බහට භතුපිටින් ඳහල් ධයහඳන චහරිකහක් දර දඳන්වීභට ඈදේලහ දේ තහති ව 

හිතත් ඳවුල් ර ඊස දඳශ ඳහල් ශමුන් කිහිඳ දදදනකු දේ ංචහයඹට එකතු කය 

ගත්තහ. දේ ශමුන් තය ඈදේලහදේ තහති දොදවොයුරිඹන් ව ප්රහදි ව දේමිනිත්, ආදේ 

හිතත් ඳවුල් ර ශභයින් ව සුයංගි, රුනි, ංග ව ප්රබහත් ඹන ගළවළණු පිරිමි ශභයිනුත්  

ආතුරත් වුනහ. 

පිරිදේ නිකුත් හභහජිකඹන් වදේ නිලකහ, ඈදේලහ ව ජඹනි ඹන තරුණිඹනුත්, 

ජිනදේන, භන් ව ඵන්ධනහගහය වකහය ධිකහරී යදඹකු ව යංජිත් ඹන ඹත්ඹ. ජඹනි 

ඵන්ධනහගහය දදඳහර්තදේන්තුදේ රැකිඹහට ඈල්ලුේ කර තරුණිඹයි. 

පිරි ඈතහ විදනෝදදඹන් ව ව ළවළල්ලුදන් ආල්ර, ළල්රහඹ, දභොණයහගර වයවහ 

අරුගේ දඵොක්ක දත ගභන් අයේබ කරහ. ශමුන් සිඹල්රභ ගීත ගහඹනහ කයමින්, තුටු 

හමීචිදේ දඹදදමින් ඈතහ තුටින් ගභදන් දඹදුනහ.  

තරුණිඹන් තිදදනහට තභන් දේ ඹන ගභන ගළන දවො දළනීභක් තිබුනහ. ඔවුන් සිඹ 

කළභළත්දතන්භ දේ ගභන ඳළමිණි නිහ ඔවුන්ට ඈන් කිසිභ චකිතඹක් ආති වදේ නළවළ. 

ජිනදේන, භන් ව යංජිත් තිදදනහ තරුණිඹන් නිහ ඹේ දඳශමවීභකට ඳත් සිටිඹත් 

ශමුන් සිටින නිහ කිසික් කය කිඹහ ගත දනොවළකි වළඟීේ ඹටඳත් කයදගන ගභන් කයහ.  

විදේකඹක් වහ ඵඹ නළළත්ව විට කිසිදකුට දනොදඳදනන දේ තරුණිඹන් සඳර්ල 

කයත් ඈන් ඔේඵට දදඹක් කිරීභට ඔවුන් ඳසුඵට වුනහ. දකදේ වුත් තරුණිඹන් නිහ 

තිදදනහභ භවත් ඊද්දීඳනඹකට ඳත් ආති ඵ ඳළවළදිලි දඳදනන්නට තිබුනහ. 
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ව 3.00 ට ඳභණ දඳොතුවිල් නගයඹට ඳළමිණි පිරි ලය කශභනහ ගළනීභට කහර්ගිල් 

ෆුේ සිටි සුපිරි දශ රට දේන්දු වුනහ. ජිනදේන ව භන්ට ලය වදේ කට ගළසභට 

ඕනෆ කයන දද්ල් ගළනීභටඹ. ශමුන් සිඹළු දදනහභ ඵදඹන් ඵළ හේපු පුයහ 

ආවිදින්නට වුනහ. 

"දේ දේමිනි... භට ඳෆේස ඕන දේද දන්දන නෆ දන්... දකොයි දදල්ද  කිඹන්න ඵෆ...." 

ප්රහදි තභ  තහති දොදවොයුරිඹට කිේහ. 

"ඈතින් එදවනේ ගන්න ප්රහදි ක්දක්..  නළත්නේ භව වුරක් දන දන...." දේමිනි 

කිේහ. 

"දේ දේමිනි... භභ හිතන්දන දරොකු ක්කරට නේ දකොන්දඩෝේ ගන්න දයි... 

හි.හි.හි..." 

"ඉඉඉඉඉ... දභොනද ඔඹහ දේ කිඹන්දන් ක්දක... ආහුදනොත් එදවභ... ඒ දභොකටද ඒ 

ගන්න ඒ දගොල්දරො?....." 

"යිදඹෝ දේමිනි... හිතහ ගන්න ඵළරිද දේ දගොල්දරො අද දභොකටද කිඹර... හි.හි.හි.." 

ඈතහ තියුණු ංදේදඹක් ආති දේ භල් ඹදේ ශමුන්දගන් යවස ක්රිඹහ න් කර වළකිඹයි 

දකදනකු සිතන්දන් නේ එඹ මිථයහ සිතිවිල්රකි. 

++++++++ 

රඵන දර් සිට රීනහ ව මුහමිල්දේ දිඹණිඹ ඵහරහංල ඳන්තිදඹන් ඳහල් භඹ 

අයේබ කිරීභට නිඹමිත තිබුනහ. ප්රධහන නගයර දඵොදවෝ දදනහට දභන් ඔවුන්ට ඹන 

ඳහර ගළන ගළටලුක් තිබුදන් නළවළ. ඊල්ර ගේභහනදේ ආති යජදේ මුසලිේ ඳහර 

ඔවුන්ට දිඹණිඹ ආතුරත් කර වළකි එකභ ඳහරයි. ප්රධහන නගය ර දදභේපිඹන්ට දභන් 

ලිපිනඹ භහරු කිරීේ, ජර ව විදුලි බිල්ඳත් දනස කිරීේ,  ල්රස දීභ අදි කිසිදු ප්රලසනඹක් 

ඔවුන්ට තිබුදන් නළවළ. 

රීනහ ව මුහමිල්ට ආති දරොකුභ ප්රලසනඹ දරුණු අර්ථික ප්රලසනඹයි. දිඹණිඹට ඳහල් 

නිර ආඳුභක් භහ දීභ ඔවුන්ට ෆදවන භහරු කහර්ඹඹක් වුනහ. යජදඹන් දනොමිදල් රඵහ 

දදන නිර ආඳුේ නිසි ඳරිදි දනොරළබීභ නිහ ඔවුන් දේ භහරු තත්ඹට ඳත් වුනහ. දකදේ 

දවෝ ඩු මිරකට  නිර ආඳුභක් රඵහ ගත වළකි න්නහලිදඹකු ඔවුන් දොඹහ ගත්තත් ඒ 

වහ ඈක්භනින් මුදල් ඵළඳිඹ යුතු ඵ න්නහලිඹහ ඳහ සිටිඹහ. 

"මුහමි... දුදග ආඳුභට දවට ල්ලි ඵඳින්න ඕන.. නළත්නේ යසීක් කිේහ ළදේ කයන්න 

ඵෆ කිඹර... දන් පි දකොදවොභ වරි දවට ඒක කයන්න ඕන....." රීනහ අදේගඹට ඳත් 

දරහ කිේහ. 
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"පි දකොදවොභ වරි ඒක කයමු රීනහ..... ද භභ දකොදවොභ වරි භහළු ටිකක් ළඩිපුය ල්ර 

ගන්න ඵරන්නේ...  සටහර් ඩසේ එදක් දකෝකිඹහ කිේ දවට භහළු ඕන කිඹර.. පිට 

ඔක්දකොභ එතනට දීර ඈක්භනට ල්ලි ගන්න පුලුන්.... එතදකොට පිට දේ විඹදභ 

දවොඹහ ගන්න පුලුන්.... " මුහමිල් විලසහදඹන් කිේහ. 

"ඔේ මුහමි.. ල්රහදග පිහිදටන් ද ඔඹහට එදවභ කයන්න පුලුන් දයි...." රිනහ 

දරොකු ඵරහදඳොරිත්තුක් ආතු කිේහ. 

තභ අදයණීඹ දරුහ ඳහල් ඹළවීභ ළනි තයහලය කටයුත්තකට වරි වළටි ත්කභක් 

දනොභළතිවීභ දදභේපිඹන්ට තිලයින්භ දේදනහක් දගන දදන්නකි. 

++++++++ 

ජිනදේන ආතුලු පිරි බහදේ විඹදදභන් ඳඹහ ගත් නහතළනට ඳළමිණ විදේක සුදඹන් 

කල් ගත කයහ. 

"හ... නිඹභ තළන දන්ද භන්... කහභය ඳවයි.. එතදකොටභ මුලු දවෝටදල්භ දේ 

තභයි...හි.හි.හි.... " ජිනදේන  අලින්දදේ පුටුක හඩිවී මුහුද දද ඵරහදගන කිේහ. 

"ඔේ ඒක වරි ජිදන්.. දජොලිඹක් දහන්න කිඹහපු ේදල්ස එක භචන්..." භන් කිේහ. 

"දේ ජිදන්... තමුදට ෂුර්ද ය ජඹනි දකල්ර ළදේට කළභතියි කිඹර?....." ඔවුන් භග 

හඩිවී සිටි යංජිත් ආහුහ. 

"දභොදකෝ නළත්දත් යංජි... භදේ ඹහලුහ දද්ක කිඹපු විදිඹට ඕකි නිඹභ බහණ්ඩඹක් 

තභයි.. ඒ හින්දහ දනෝ දප්රොේරේ... හි.හි.හි... දඳොේඩක් ඈන්නදකො ද රෑ දනකන්....."  

"භභ භහය භහරුදන් ඵන් ඵස එදක් අද... භට ඕකි දළකර ආවිසසිරහ තිදඹන්දන.. 

දකොදවද.. දේ දඳොඩි ඒවුන් එක්ක මුකුත් කයන්න ඵළවළදන...." යංජිත් කිේහ. 

"දභච්චය ඈපු එක ත දඳොේඩක් ඈන යිද...." ජිනදේන කිේහ. 

ශමුන් සිඹලු දදනහභ මුහුදු දයශට දගොස යශ ඳහගමින් එකිදනකහ භග ඈතහ 

විදනෝදදඹන් දල්රේ කයහ. 

"ශභයි ටික නේ භහය විදිඹට එන්දජෝයි කයන දන්ද භන්...." ජිනදේන කිේහ. 

"ේේ... ඔේ.. දේ ධයහඳන ගභන භහය හර්ථකයි දන්ද... හි.හි.හි..."  භන් කිේහ. 

"ඔේ ඵන්... ඊන්ටත් දජොලිඹක් දීර පිත් අතල් එකක් ගනිමු... දේ පිත් ත ටිකකින් ඹමු 

බීච් එකට... දකෝ දේ දකල්දරො ටික?....."   

ජිනදේන දභදේ කිඹන විටභ දකොට කළිේ ව දුහුල් කමි ලින් ළයසුන නිලකහ, 

ඈදේලහ ව ජඹනි එතළනට ඳළමිණිඹහ. 
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"ආයි දභොදකෝ... දේ පි ඈන්නහ... පි දළන් බීච් එකට ඹනහ..  ර්රත් එන්න..." නිලකහ 

කිේහ. 

ආදවන් ඵහගඹක් නියහයණඹ න දේ දකොට කළිේ ව කමි ලින් ළයසී සිටි 

තරුණිඹන් දුටු විට පිරිමි තිදදනහභ දඳශමවීභකට ඳත් වුනහ.  

"වරි වරි.. පි එන්නේ.. ඔඹ දගොල්දරො ඹන්න බීච් එකට...." භන් කිේහ. 

නහරි දද්වදේ රහණයඹ දඳන්නමින් දයශ දදට ඹන තරුණිඹන් තිදදනහ දද ඔවුන් 

ආසි පිඹ දනොදවරහ ඵරහදගන සිටිඹහ. 

"ද නේ රෑ දනකන් ඈන්න ඵළරි දයි ඵන්..." යංජිත් කිේහ. 

"ඈන්න දන ඵන්.. දේ දඳොඩි ඒවුන් ටිකත් එක්ක මුකුත් කයන්න ඵළවළදන... දේ 

දකදවේභල් ධයහඳන චහරිකහ ඳළත්තක තිඹර මුන් තුන් දදනහ විතයක් ඊසදගන 

අනේ ඈයයි...." භන් කිේහ. 

"වසේ.. දළන් කයන්න දදඹක් නෆ... දේ ඒක දනදභයි..... දේ ඳළත්දත ඳන්රක් තිදඹනලු 

මුහුදු භවහ විවහදය කිඹර.. ඹමුද ඒක ඵරන්න..." ජිනදේන ආහුහ. 

"දභොන ඳන්ල්ද ඵන් පිට...." භන් කිේහ. 

"නෆ ඵන්.. නිකන් ඈන්න එදක් ගිහින් ඵරමු...." 

දඳොතුවිල් මුහුදු භවහ විවහයඹ ශ්රී රංකහදේ වීය භහතහ ව විවහය භවහ දද්විඹ දගොඩ ඵට 

සථහනඹ ඹයි ජන ප්රහදදේ වන් දේ. මුසලිේ ගේභහනඹක් භධයදේ පිහිටිඹද මුහුදු භවහ 

විවහයදේ සහමීන් වන්දේ ව ගේ ළසිඹන් තය ආත්දත් ඈතහ හිතත් දනයෝනය 

ේඵන්ධතහඹකි. ඈතහභත්භ හභදඹන් ව වජීනදඹන් කල් ගත කයන ගේ ළසිඹන් 

ව මුහුදු භවහ විවහයදේ සහමීන් වන්දේ ඳටු ජහතිහදඹ වුසමින් ශ්රී  රහංකිකඹන් 

ජීවිත ඳරිතයහගදඹන් රඵහගත් හභඹ නළති කිරීභට ඹත්න දයන ජහතිහදි කණ්ඩහඹේ රට 

භවඟු අදර්ලඹකි. 

වළකි ඳභණ කහරඹක් මුහුදු දයදශේ විදනෝද වුන ජිනදේන ආතුලු පිරි වස ඹහභදේ 

මුහුදු භවහ විවහයඹට ඳළමිණිඹහ. ඔවුන් පිළිගත් නහඹක සහමින් වන්දේ ඳරමු දකොට 

දකටි ධර්භ දද්ලනඹක් දහශහ.  

"දේ පිරි දුය ඵළවළය ඈර දේ ඓතිවහසික ඳන්රට අපු එක ගළන භභ දගොඩක් 

න්දතෝ දනහ... දේ ඳන්ල් භමිදේදි තභයි කහන්තිස යජ්ජුරුන්ට විවහය භවහ 

දද්විඹ මුණ ගළහුදන්......." සහමීන් වන්ද දද්ලනහ කරහ. 

"කවුද ඵන් කහන්තිස කිඹන්දන?..." භන් ජිනදේන දගන් දකොඳුයර ආහුහ. 

"කවුරු වුනහභ පිට දභොකද ඵන්.. ද්ද නළතු ඈඳන්..."  
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ටන දශ්රේණිඹත් භත් නළති ජිනදේන ව භන් කහන්තිස යජු ගළන දනොදළන සිටීභ 

පුදුභඹක් දනොදේ. සහමීන් වන්දේ දද්ලනහ කයදගන ගිඹහ. 

"දේ ළඩිහිටි කේටිඹ.. දේ භල් දේ ඈන්න පුංචි දරුන්ට අදර්ලඹක් දන්න ඕන... 

ඳන්රකට එනදකොට ටිකක් ංය විදිඹට ඳින්න ඳශදින්න ඕන... දභතළනදී 

ළඩිහිටිඹන් ශමුන්ට භග දඳන්න්න ඕන... භභ දන්නහ දේ ඹ විදනෝද ගභනක් අහ 

කිඹරහ.. ඒ වුනත් ඳන්රක් කිඹන්දන පජනීඹ සථහනඹක් කිඹන එක හිදත් තිඹහ ගන්න 

ඕන....." 

සහමීන් වන්දේ දේ දේ චන ආසුන තරුණිඹන්ට කය කිඹහ ගත වළකි දදඹක් දනොභළති 

වුනහ. ඔවුන් තිදදනහභ නියහයණඹ වී තිබ සිරුදර් දකොටස තින් හ ගළනීභට තළත් කයහ.  

ඳහල් ඹන ඹදේ ශභදඹකු වුත් කරහ ඹන්තභට ළදන දේ දකොට කළිභක් ආ 

සිටි ප්රහදිට දඳොශ ඳරහ දගන ඹහභට හිතුනහ. 

සහමින් වන්දේදග දද්ලනඹ හන වු විග ඔවුන් වහ විවහයදඹන් පිට වුනහ. 

"දේ ... භභ කිේ ඊමට ඳන්රට එන්න එඳහ කිඹරහ.. දකෝ ආහුද?...." භන් 

ජිනදේනට දනෝක්කඩු කිේහ. 

"දකොදවද... දේ දකල්දරො ටික කකුල් ඔක්දකොභ දේන්න දකොටල් ගවදගනදන 

අද......" 

"ඈතින් පි අදේ දජොලි ගභනක් මික් ඳන්ල් ගිහින් සිල් ගන්න දනදභයිදන... ර් 

දභොකටද පි ඳන්ල් එක්ක අද?...." ඈදේලහ ආහුහ. 

"වරි වරි දේ... දළන් ඈක්භනට දවොදටල් එකට ඹමු..." යංජිත් කිේහ. 

පිරි නික්භ ගිඹ ඳසු විවහයහධිඳති සහමීන් වන්දේ ඳන්දල් අයක්හට සිටින විදලේ 

කහර්ඹ ඵරකහදේ දඵශහ භග කතහ කයහ. 

"භට දේන්දන දද්ලඳහරනඹට ේඵන්ධ කේටිඹක් දේ.. ඔදවොභ තභයි.. ගෆණු ශභයි 

යදගන දනොංඩහර කදේ ඹනහ... ඕන දදඹක් කයහට පිට කභක් නළවළ.. දභතනට 

ආවිල්රහ දේ ශුද්ධ භමි කළත කයන්දන නළතු....." සහමීන් වන්දේ කිේහ. 

දරොකු තළන් ර සිටින දඵොදවෝ දදනහ ද ඳන්ර, ඳල්ලිඹ, අගභ ඳහවිච්චි කයන්දන් 

තභන්දේ අගමික විලසහඹ යටට දඳන් වීභට මි වදතින් ජනිත න අගමික වළඟිභක් 

දවෝ ෛභත්රී සිතක් නිහ දනොදේ. 

++++++++ 

එදහ මුහුදු ඹන ගභන දනදහට ඩහ මුහමිල්ට ළදගත් ගභනක් වුනහ. ඳසුදහ දිඹණිඹදේ 

නිර ආඳුභට ලය මුදල් දවීභට නේ දළශට සුන භසුන් ප්රභහණඹ දකදේ දවෝ ළඩි 

කය ගත යුතුඹ. දේ දවේතු නිහ මුහමිල් ඹේ විදිඹක අතතිඹකට ඳත් වුනහ. 
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දවනහුයහ කඩහ ළදටන්දන්ත් හිවන්නහදේ ඳහත්තයඹට කිහක් දභන් එදින ස කහරදේ 

ධහයහනිඳහත ළසක් ආද වළදරන්න ඳටන් ගත්තහ. දගොඩබිභ ප්රදද්ලදේ සුශව එතයේ 

දරුණු දනොවුනත් භවහ හගයදේ  කුණහටු ආති විඹ වළකි ඵ ත්දළකීදභන් මුහමිල් දන්නහ 

දදඹකි. 

"දන් මුහමි.. ද වරිඹට ළස.. දන් ඔඹහට ද මදට ඹන්න පුලුන්ද?... භහරු නේ 

ඹන්න එඳහ.... භභ දවට දකොදවොභ වරි ඳශතුරු ළඩිදඹන් විකුණර ඕන කයන ල්ලි 

දවොඹ ගන්නේ.. දන් මද ළය නේ ඹන්න එඳහ...." රීනහ බිඹ මුසු දලෝකදඹන් කිේහ. 

"ඔඹහ ඵඹ දන්න එඳහ රීනහ... මීට ළඩිඹ ළසදත් භභ මදු ගිහින් තිදඹනහ.... භට 

භදේ ඔරුයි වඵරයි විලසහයි.. න්රුත් භහත් එක්ක ඹන දන.... ඔඹහ ඵඹ නළතු 

ශභයි දදන්නහ ඵරහදගන ඈන්න රීනහ... පි දකොදවොභ වරි ද භහළු ආති දන්න ල්ර 

දගන එනහ..." මුහමිල් දළඩි ධිසඨහනදඹන්  කිේහ. 

"වසේ.. දන් භභ දන්දන නෆ මුහමි.. ඔේ භභ දන්න ඔඹහ ඵඹ නළති දකදනක් කිඹර... 

එදවනේ ඳරිසමින් ගිහින් එන්න.... ඔඹහට ල්රහදේ පිහිටයි භදග මුහමි..." රීනහ 

කඳුලු හිය කය දගන කිේහ. 

රීනහට ඊණුසුේ වහදුකින් ංග්රව කර මුහමිල් තභ ීවය අේඳන්න රැදගන දභොය සයන 

ළසදේ නිසින් පිට වී දයදශේ නතහ තිබ ඔරු දදට ගිඹහ. රීනහ ඔහු දනොදඳනී ඹන 

තුරුභ කඳුළු පිරි දෆසින් ඔහු දද ඵරහ සිටිඹහ.  

ගදත් විදඹන් ව හිදත් වීරිදඹන් ීවය කර්භහන්තදේ දඹදදන මුහමිල්ට දරඩ නිහඩු, 

අඳද නිහඩු, විදනෝද නිහඩු අදි කිසික් දනොභළත. 

++++++++ 

එදහ රෑ නහතළදන් ජිනදේන ආතුලු පිරි භවහ හජ්ජඹක් ඳළළත් වීභට කටයුතු ේඳහදනඹ 

කයහ. දභභ හද රදි කිසිදු ගණනක් මිේභක් දනොභළති භත් ඳළන් ඳහවිච්චිඹ සිදුන නිහ 

ඒ වහ ලය සිඹලුභ දෆ ජිනදේන ව භන් විසින් කිසි ඩුක් දනොභළති කස 

දකොට තිබුනහ. 'භතට තිත' යදේ ංකල්ඳඹ වුනත්  'තිතට භත' ඹනු දභොවුන්දේ ංකල්ඳඹ 

වුනහ. 

ජිනදේන ව භන්ට දදළනි දනොනු පිණි යංජිත්ද දේ හජ්ජඹට දහඹක වුනහ. 

"දේ ජිනදේන... ඔන්න භභත් නිඹභ ඵඩු ටිකක් දේන්න කිඹර භෆන් දකදනක්ට 

කිේහ..." යංජිත් ඊජහරුදන් කිේහ. 

"ඒ දභොනද යංජි?......" 
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"භදේ දගෝරදඹක් ඈන්නහ ඳහනභ ඳළත්දත්. මිනිවහ එන්නේ කිේහ දවොට මිරිස දහර 

වදපු මු භස කිදරෝ දදක තුනක්... ඵයිේ එකට නිඹභයි දන්ද..හි.හි.හි.." 

"මු භස?....." ජිනදේන ටිකක් වික්ෂිේත දරහ ආහුහ. 

"ඔේ ඊණු ඊණුද මු භස...ඕ කද කන්නද?...ආයි ඊමර කළභති නළද්ද?....." 

"...නෆ.. දේ.. භභ නිකභට කිේද.." 

අයක්ෂිත ප්රදද්ල තුරදී මුන් භළරීභ න ංයක්ණ දදඳහර්තදේන්තු භගින් හයණඹ කය 

ආති දඬුේ රළබිඹ වළකි යදකි. එදවත් දභඹ තුේටුකට ගණන් දනොගන්නහ දඩඹක්කහය 

නරුභඹන් භස පිණි මුන් භළරීභ රිසි දේ සිදු කයනහ. යංජිත් ළනි ඵන්ධනහගහය 

නිරධහරිදඹකු දභළනි නීති විදයෝීව ක්රිඹහ රට ඊල් ඳන්දේ දීභ යදේ නීතිඹ ල් ළදීදේ 

තත් ඳළතිකඩකි. 

ඵන්ධනහගහයඹ තිදඵන්දන් ළයදි කරවුන් පුනරුත්තහඳනඹ කිරීභටඹ. දකදේ දතත් 

ඳශමු දකොට කර යුත්දත් ඵන්ධනහගහයඹ බහය සිටින ඹලුන් පුනරුත්තහඳනඹ කිරීභඹ. 

"ද රෑ නිඹදභට හිනහ දන්ද... ඳහටි එකට නේ නිඹභයි එළිදඹ හින දකොට..." 

ජිනදේන භත් ඳළන් දඵෝතල් දද ඵරමින් කිේහ. 

"ඳහටි එකට ඩහ ඳහටි එකට ඳසදේ ළඩ රට තභයි ළස නිඹභ..හි.හි.හි.." භන් කිේහ 

"ඈඳන්දකො..ඈසදල්රහ දවොට දහරහ සිංදුක් එදවභ කිඹර ඈඳිමුදකො.. දඳොඩි ඒවුන්ටත් 

දජොලිඹක් තිදඹන්න ඕන දන..." 

ජිනදේන, භන් ව යංජිත් මු භස කට ගළසභ කමින් රිසි දේ භත් ඳළන් ඳහනඹ කයන්නට 

ඳටන් ගත්තහ. ඔවුන් කුභහය ඳදභට ඒභට ළඩි දේරහක් ගත වදේ නළවළ. නහතළදනන් 

ඳඹන රද අවහය ලින් ව සිසිල් බීභ ලින් ේඳහඹේ ව ශමුන් සිංදු කිඹමින් නටන්නට 

වුනහ. ශමුන් පිරිට නිලකහ, ඈදේලහ ව ජඹනිද ේඵන්ධ වුනහ. නහතළදන් ලහරහ එකභ 

ඵයිරහ හජ්ජ නළටුේ පිටිඹක් ඵට ඳත් වුනහ. 

සිරුදයන් තුන් කහරක් ඳභණ නියහයණඹ ව ආඳුේ ලින් ළයසී කිසිභ චහයඹක් දනොභළති 

ඵයිරහ තහරඹට නටන දේ තරුණිඹන් ව ගළවළණු ශමුන් දුටු විට තවුන්දේ වුද දළවළන 

බිදේ. එඵළවින් ජිනදේන, භන් ව යංජිත්ට ආතිව වළඟීේ ගළන විසතයඹක් කිරීභ ලය 

නළත. 
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නාරිතා පු්පේ......                                         

වි ප ෝර නාද වි කතා                               

සූකිරි කැට පේ එහි දලටා                                  

ක කා වැටක් සිව් මායපේ                             

බඹා මැව්ල ව්ත්රී.........                                       

බඹා මැව්ල ව්ත්රී පෝපකට….. නාරිතා 

පු්පේ 

 

භත් ඳළන් ඳදමින් ඵහදගට සිහිඹ විකල් වී සිටින තිදදනහට ඩ නිරුතින් නටන දේ ශඳුන් 

නිහ ආතිවදේ සිඹලු හයධර්භ ර සීභහ ඈක්භව තියලසචීන අලහකි. 

"ේ..දභ..ේ.දභ.ජි..ජිදන්... ය ප්ර... ප්රහදි දකල්රත් නි..නිඹභයි දන්ද.. දඳො..දඳොඩි වුනහට 

දවො..දවොට ආව වළ.. වළදිර...." ඳදභ ඈක්භහ සිටි භන් කිේහ. 

"දේ..දඵො..දඵොට පි..පිසසුද...ඕකිට දභො.. දභොන වරි ක..කදරොත් දග දගදය ගිහිල්ර 

ඈ..ඈයයි... ඊ..ඊම ඈ..ඈදේලත් එක්ක ඕන එකක් කය ගනින්..." 

භන්දේ දේ ඈරිඹේ ශමුන්ටද දළනුනහ. 

"දේ ක්දක... ය භන් කිඹන එකහ ක්කහ දිවහ කන්න දේ ඵරහදගන ඈන්නහ...." 

නළටුභ සදන් දේමිනි කිේහ. 

"ගණන් ගන්න එඳහ නංගි...ඕකුන්ට දකල්දරක් දේන්න ඵෆ... පි දළක්දක නෆ දේ 

ඈඳිමු.." ප්රහදි කිේහ. 

තද ළසි හිත සීතර කහශගුණඹ පිරිමින් තිදදනහදේ වළඟිේ තත් ඊද්දීඳනඹ කයහ. 

"ජිදන්.. දළ..දළන් නේ..ඈ ඈන්න භහරුයි..දඳො..දඳොඩි ඊන් නින්දට දහ..දහඳන්...." භන් 

ඈහ සිටිඹ දනොවළකි තළන කිේහ. 

"ව..වරි..ඈ..ඈඳන්...." 

ජිනදේන ශමුන්දේ ඵයිරහ හජ්ජඹ නත්හ ඔවුන්ට නින්දට ඹන දර නිදඹෝග කරහ. 

"ඵරන්නදකො ක්දක... දේ දජොලිඹ ඵහදගට නත්තර පිට නිදහ ගන්න කිේහ... " 

දේමිනි නහදවන් ඬ ඬහ කිේහ. 

"ඔඹ පිරිමින්ට ක්කර එක්ක ළඳ ගන්න තිදඹන තදිඹභ හින්ද දන නංගි... " 
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"ඈතින් ක්දක..ඒකට දේ න්දතෝද නළති කයර වරිඹනද?..." 

"දේ නංගි.. පිට ඕ ළඩක් නෆ... පිට තිදඹන්න පි ටික එකතු දරහ එන්දජෝයි කයන 

එක විතයයි... දළන් පි නිදහ ගනිමු…. දවට කුභන ඹනදන..එතදකොට පි ඵස එදක් සිංදු 

කිඹ කිඹ ඹමු…..” 

ළඩිහිටිඹන් ලදඹන් දේ පිරි භල් ඹදේ සිටින දඹෞන දඹෞනිඹන්ට දදන අදර්ලඹ 

ශිසට භහජඹකට නුභත කර දනොවළකිඹ. 

++++++++ 

භවහ හගයදේ ර්හත් භග තද චණ්ඩ කුණහටුක් ආති විඹ. මුහුදු යශ තයංග ඈතහ 

දරුණු දර යළු විඹ. මුහමිල් ව න්ර්දේ දෆදත් විදඹන් ඔරු වඵදරන් ඳහරනඹ 

කිරීභ ඈතහ ඳවසු විඹ. ඔරු ක ඊඩින් ගරහගිඹ යශ ඳවයලින් ඔරු තුර තුය එකතු 

වීභට ඳටන් ගළනින. 

"න්ර්... මද භහය ළයයි ද.. ඒ භදිට ළසයි කුණහටුයි.....  පුලුන් තයේ වඵදරන් 

ඔරු දකළින් තිඹහ ගන්න ඵරඳන්... භහළු යින ශවට ඹන්න ටිකක් භහරුයි... ඒත් 

දකොදවොභ වරි ඹන්න ඕන...."  

ළසදන් ව සුශඟින් භවත් පීඩහට ඳත් සිටින මුහමිල් කිේහ. 

"මුහමිල් යිඹහ.... ද නේ ටිකක් ළදේ කනපිට වළදයන්නයි ඹන්දන... වඵර ගවන්න 

භහරුයි යිඹහ..." තළති ගළනීභට ඳත් දරහ සිටි න්ර් කිේහ. 

"න්ර්... භභ දකොදවොභ වරි ඔරු දකළින් තිඹහ ගන්නේ... ඊම දේ ඵහල්දිදඹන් තුය 

හිස කයඳන්... නළත්නේ  දගොඩක් එකතු වුදනොත් ළදේ බඹහනක දන්න පුලුන්....."  

"වරි යිඹහ.. භභ ඒක කයන්නේ....." 

"භහළු දළර ඳරිසේ කය ගනින්.. ඒක නළතු පි අපු ගභන ළඩක් නළති දනහ..." 

මුහමිල් සිඹ ඵහහුර ඊඳරිභ ලක්තිඹ දඹොදහ ඔරු ඳහරනඹ කිරීභට දළඩි ඊත්හවඹක් 

ගත්තහ. න්ර් ඔරු කදේ එකතු වුන මුහුදු ජරඹ දේගදඹන් හිස කයන්න ගත්තහ. 

ආති වී තිදඵන තත්ත්දේ බඹහනක කභ මුහමිල්ට දවො වළටි දත්රුේ ගිඹහ. එදවත් ඔහු 

දළඩි ධිසඨහනදඹන් වහ වීර්ඹදඹන් ඔරු ඳහරනඹ කිරීභට ෆභ ඊත්හවඹක්භ ගත්තහ. 

රීනහදේ හිංක, ෛධර්ඹභත් ඵවින් යුතු මුහුණ ඔහුට භළවී දඳනුනහ. දභඹ ඔහුට විලහර 

ලක්තිඹක් වුනහ. ර්හත්, කුණහටුත්, ළඩ යශ ඳවයත් බිඵහ දගොස දකදේ දවෝ තභ 

ඈරක්කඹ ව භසුන් ල්රහ ගළනීභට දඹෝධ වයිඹක් ඔහුදේ ගතට ව සිතට දළනුනහ. 
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++++++++ 

නිලුකහදේ නේන සිරුදයන් තභ කහමුක භන දදොර න්තර්ඳණඹ කයගත් ජිනදේන ආඹ 

තුරුලු දකොට දගන ආදේ ළතිරී සිටිඹහ. 

"නිලුකහ... දකොදවොභද ඔඹහට?...." 

"ේේ ර්... භට ඊදද්ට ආදන් නළගිට ගන්න පුලුන් දයිද දන්දන නෆ...." නිලකහ 

දවමින් මිමිනුහ. 

"යිදඹෝ... එදවභ දන්දන නෆ ශභදඹෝ... හි.හි.හි..." 

"භට ඈදේලහ එක්ක භහය ඈරිසිඹයි ර්......" 

"ඒ දභොදකෝ නිලකහ?....." 

"නෆ ඈතින්... එඹහට දේ ළඳ නිතයභ වේඵ දනදන...." 

යති ළඳදඹන් න්තර්ඳණඹ ව පිරිමින්දේ දුර්රතහ දවොඳින් දන්නහ නිලකහ දභදේ ආදේ 

වළට වතය භහඹමින් එකක් ඳහවිච්චි කයහ. 

"යිදඹෝ නිලකහ.... ඔඹත් මීට ඳසද භහත් එක්ක ඈන්නදකො...." 

"ඔඹ ආත්තභද ර්?....." 

"ඔේ ශභදඹො ඔේ..." 

"දේ ර්....." ජිනදේනට කහමුක සඳර්ලඹක් දදමින් නිලකහ ආහුහ. 

"ආයි නිලකහ?...." 

"ර්... භට දරෝන් එක ත ඳනසදහවක් විතය ළඩි කයර දදන්න පුලුන්ද?..." 

වළට වතරින් තත් එකක් නිලකහ ඈසයවට දළේභහ. 

"අ.... භභ ඒක කයර දදන්න නිලකහ.. ඒක සුළු දදඹක්....." 

"ේේේ....තෆන්ක් යූ ර්.... ර්... ය දරෝන් ඔෆිර් භට වරිඹට දගේඵර් දළේභහ... දඵොරු 

දද්ල් ල්රදගන භට වරිඹට කයදය කයහ... මිනිව වළදුහ භහ ආට ගන්න.... භභ කළභති 

වුදන් නළති නිහ දඵොරු දවේතු වදහ දගන දරෝන් එක ඳයක්කු කයහ...." 

"දභොනහ?????... උ ඔඹහට එදවභ දඹෝජනහක් කයහ?..." 

"ඔේ ර්....." 
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"වරි ඈන්නදකො... භභ ඕක තූත්තුකුඩිඹට භහරු කයන.... මීට ඳසද ඔඹහට කයදය 

කයන එකක් නෆ..." 

ංක දර නීතිඹට ව වෘද හක්ෂිඹට එකව තභ යහජකහරිඹ ඈටුකර තත් 

නිරධහරිදඹක් භහජ හධහයණඹ නිහ දභදේ දඬුභට ඳහත්ර විඹ. 

"ේේේේ ර්.... දෝක් එකට හිනහ දන්ද... පි ත ටිකක් ළඳ ගනිමු ර්....." 

"වරි ඳළටිදඹෝ... භභ ඔඹහට දිය දරෝදක දඳන්නන්නේ....." 

ගළවළණිඹකදේ වළට වතය භහඹභට මුළු යටක් වුද  දහ ළු කර වළකිඹ. 

++++++++ 

යහත්රිදේ දභොය සයන ළස නිහ රීනහට නිදහ ගළනීභට ඳවසු වුනහ. මුහුදද් යශ ඳවය ව 

සුශව භග ජීවිත ටනක් දගනඹන මුහමිල්දේ ප්රතිරඳඹ ආදේ සිදත් ආදන්න ගත්තහ. 

දේ නිහ ආඹ භවත් භීතිඹටත්, කේඳහටත් ඳත් වුනහ. 

"දන් භදේ මුහමිට ල්රහදේ පිහිටයි... කිසිභ කයදයඹක් දන්න එඳහ දදයිඹදන්.. 

දන් එඹහ ද මදු ගිදේ දනොගිහින් ඵළරි හින්දහ... දන් එඹහ ඵරහගන්න...." 

රීනහ ඳළදුය භත දණ ගහ ඹහඥහ කයන්න ඳටන් ගත්තහ. එදවත් ආඹට බිඹ ව දුක හහ 

ගළනීභට දනොවළකි වුනහ. දේ නිහ ආඹ ඳළදුදයන් නළගිට දගොස දදොය විෘත දකොට එළිඹ 

ඵළලුහ. කෆලි කළපිඹ වළකි ගණ ඳුයත්, දභොය සයන ළසත් නිහ ආඹට කිසි දදඹක් 

දඳනුදන් නළවළ. 

"දන්..දේ ළස නත්තන්න.. දදයිඹදන්... දේ ළස නත්තන්න... භදේ මුහමිට 

පිහිට දන්න....." 

ඳුයට කෆ ගහ දභදේ ඳළස රීනහ නළත ඳළදුයට දගොස තභ දරුන් දදදදනහ තුරුලු කය 

ගත්තහ. 

එකභ ප්රදද්ලදේ එකභ තළනකට ආද වළදරන දේ ධහයහනිඳහත ළස දකදනකුට තුටත් 

දකදනකුට දුකත් එකවිට දගන දීභ ෛදදේ කය නේ යදභක් විඹ වළකිද? 

++++++++ 

"ර්.... හිනදකොට දභදවභ ඈන්න එක දගොඩක් ළඳයි දන්ද?...." 

ඵන්ධනහගහය වකහය ධිකහරී යංජිත්ට තුරුලු වී සිටි ඵන්ධනහගහය රැකිඹහ දේක්ෂිකහ 

ජඹනි දභදේ ඳළසුහ. 

"ඔේ දකල්දර.. ද රෑ ළස එක දකොච්චය දෝක්ද.... පි දදන්නදේ ළඳ ඩඵල් වුනහ 

දන්ද?....."  
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ජඹනිදේ ඳවසින් කුල්භත් වී මුලු දරෝකඹභ භතක වී සිටි යංජිත් කිේහ. 

"ර්.. භදේ දජොේ එක ෂුර් දන්ද?....." 

"ෂුර් ආන්ේ දොේ දකල්දල්.... භභ දවටභ දකෝල් එකක් දදන A.O. ට... ඔඹහට සුභහන 

දදකකින් දජොේ එක ඳටන් ගන්න පුලුන්....." 

"ේේේේ.. තෆන්ක් යූ දරි භච් ර්......" ජඹනි දතොදොල් දරහ කිේහ. 

"එන්න දකල්දර... එළි දන්න ත දරහ තිදඹනහ... ඔඹහ හින්ද භට පිසසු වළදිර 

තිදඹන්දන....." 

"දේ.. ර්දග යිෂස දළන ගත්දතොත් දරොකු වුරක් දයි දන්ද...." 

"එඹහට දේ හු දන්දන නෆ... භභ එඹහට ශභයි දදන්දනක් දීර තිදඹන... එඹහ ඒ 

දගොල්දරො ඵරහදගන ඈඳීවි... දේ.. ඔඹ නේ භනේ කතහ නත්තරහ පි ත ළඳ 

ගනිමු...." 

දදදදනහ නළතත් දළඩි අලිංගනඹකින් එකට එකතු වුනහ.  තියලසචීන කේ ළඳ විඳීදේ 

සීභහක් දනොභළත. 

++++++++ 

ධික ර්හ ව ළඩ යශ ඳවය භග ධිසඨහනදඹන් දඳොය ඵළද මුහමිල් ඔරු භව 

හගයදේ ලය සථහනඹට දගන ගිඹහ. සුශව භදක් ඩු වීභ ඔහුට ඹේ විදිඹක ඳවසුක් 

වුනහ. 

"න්ර්... දළශ දිග ආයඳන්.. දකොදවොභ වරි දළශ දහගන්න ඕන.. නළත්නේ පි නහථයි..." 

"මුහමිල් යිඹහ.. රැල්ර ළයයි.... දළශ තුයන්න භහරුයි... ඔරු ගළසදනත් 

ළඩියි....." 

"ඔදවොභ ඵඹ දරහ ඵෆ න්ර්... ල්රඳන් එවහ දකශදයන්.... දකොදවොභ වරි දහන්න 

ඕන...." 

මුහමිල්දේ දිරිදඹන් තල්ලුක් රළබුන න්ර් මුහමිල් භග එකතු දළශ එශහ ගත්තහ. 

දළශ දභන විටභ භතුව විලහර යශ ඳවය නිහ ඔරුදේ භඵය තහඹ නළතිවී දඳයලිභට ගිඹහ. 

දකදේ දවෝ තභ කහඹ ලක්තිදේ ඵරදඹන් මුහමිල් ව න්ර් ඔරු දකළින් තිඹහ 

ගත්තහ. 

"යිඹහ... ත දඳොේදඩන් ඈයයි යිඹහ... ඔරු දඳයලුන නේ පි දදන්නභ ඈයයි...." 

බිඹට ඳත් න්ර් කිේහ. 
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"න්ර්... එදවභ දදඹක් වුදන් නළවළදන.... හිතට වයිඹ ගනින්... දේ යසහ කයන්න මද 

එක්ක ඔේටු දන්න ඕන...." 

ර්හදන් දතතඵරි වී සුශදවන් ව යශ ඳවරින් ධික පීඩහට ඳත් මුහමිල් ව න්ර් 

දළශ එලීදභන් ඳසු සිඹලු දය වීරිඹ දඹොදහ ඔරු ඳහරනඹ කය ගත්තහ.  

දභතයේ දදවක් ව ජීවිතඹත් භයණඹත් තය ටනක් කයමින් හගයඹ භග දඳොය 

ඵළද ඔවුන්දේ දළශට මුහුදද් සිටින දන්ක විධ භත්යයින්දේ අගභනඹක් සිදු දයිද? 

++++++++ 

"ඈදේලහ....."    

තභන් භග ඹවදන් ළතිය සිටින ඈදේලහදග ඔලු දමින් තගහමින් භන් මිමිනුහ. 

"ේේේේ..." ඈදේලහ දවමින් දකඳිරි ගෆහ. 

"නිදි ද?...." 

"ේේ.. නෆ ර්... ේදභෝ.. භභ හිතු භභ භළදයයි කිඹර...." 

"ේේ... දේ.. භභද ජිනදේනද ළඩිදඹන් දවො?...." 

"භන් දන්දන නෆ...." 

"ේේ.. කේට දකල්ර දන්ද..අ.. දේ… පි මීට ඳසද දිගටභ දභදවභ කයමු දවොදේ.. ඔඹහ 

ජිදන්දග ප්රයිේ දකට්රි වුනහට කභක් නෆ...." 

"ඔේ ඈතින්...ර් භට දකශ වර වර හිටිඹ කිඹර භභ දන්න දන....." 

"අ... ඒ කිඹන්දන ඒකත් දළනිර තිදඹන දන්ද දවොය දකල්ර...... දේ.. ය ඔඹහ දගනහපු 

දකල්දරො වතය දදනත් භරු දන්ද?... ළඩිදඹන්භ ප්රහදි දකල්ර….." 

"දේ.. භභ එකක් කිඹන්නේ... ඊන්ට තත් තිඹන්දන එදවභ නෆ... ඵහරහඳයහධ කදයොත් 

ර්රදග දද්ලඳහරන ඵරදඹන් වුනත් දේදයන්න ඵළරි දයි.. හිදර් තභයි තපින්න 

දන්දන..." 

"අ... නෆ.. භභ දේ නිකභට කිේද...." 

"නිකභට වුනත් කිඹන්න එඳහ... දළන් නිදහ ගනිමු.. දවට කුභන ඹන්නත් තිදඹන....." 

ඈදේලහට සුලුදන් දවෝ දභළනි ංඹභඹක් තිබීභ ළනසීභට කරුණකි. 
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++++++++ 

ඳසුදහ ඊදෆන අරුගේ දඵොක්දක් සුර්ඹ ඊදහ න විට ළස ව සුශව ේපර්ණදඹන්භ 

නළති තිබුනහ. ක්ෂිතිජදඹන් නළග එන හිරු ළභදේභ සිත් තන් පුබුදු කයහ. 

සර්ඹ ඊදහ නළයඹීභට දද්ශීඹ ව විදද්ශීඹ ංචහයකඹන් කිහිඳ දදදනක් අරුගේ ළල්රට 

ඳළමිණ සිටිඹහ. ඔවුන් සිඹලු දදනහභ ගතව යහත්රිදේ සු නින්දක් රඵහ ආති ඵ මුහුණු ලින් 

දඳදනන්නට තිබුනහ. මුහමිල් ළනි ීවයඹන් භව හගයඹ භධයදේ ඵඩ විඹත රැක 

ගළනිභට ජීවිතඹත් භයණඹත් තය කර ටන ගළන දභොවුන්ට කිසිදු දඵෝධඹක් 

දනොතිබුන ඵට ළකඹක් දනොභළත. 

මුහමිල් ව න්ර් ඔරු දගොඩබිභට ඳළදවදේ වළකි ඈක්භනින් දළශට වසුව භසුන් දරවි 

කිරිදේ ඵරහදඳොදයොත්තුදන්ඹ. 'සටහර් ඩසේ' න් වරට භහලු දතොගඹ විකිණිඹ වළකි 

ඵ මුහමිල්ට විලසහඹ. තභ කුඩහ දිඹණිඹදේ ලයතහඹ දකදේ දවෝ පුයහලිඹ යුතුඹ. 

ළල්දල් සිටි වහඹකයින්දේ ඊදේදන් මුහමිල් ඔරු ළල්රට තල්ලු කය ගත්දත් 

ඈභවත් ඳරිශ්රභඹකින් ඳසුඹ. වහඹකයින් සිටිඹද ළල්රට ඔරු තල්ලු කිරීභ දල්සි ඳවසු 

කහර්ඹඹක් දනොදේ. ළල්රට ගන යශ ඳවය ව ළල්දල් ඵෆවුභ ඳයදමින් දේ 

කර්තයඹ කර යුතුඹ. 

මුහමිල් භහළු දළශ ඔරුදන් එළිඹට දගන ළල්දල් දිග වළරිදේ භසුන් විලහර ප්රභහණඹක් 

සුවී ආතළයි ඵරහදඳොදයොත්තුදනි.  

එදවත් දළශට සුවී ආති භසුන් දුටු විට ඔහුදේ දේ ඵරහදඳොදයොත්තු සිඹල්රභ සුන් වී 

ගිදේඹ. මුහමිල්දේ වදත කඩහ ළටුනි. දළශට සුවී සිටිදේ හරඹන් කිහිඳ දදදනකු 

ඳභණි. 

 

 

මූපේ යමු මසුන් මරන්න....                      

දියපේ ඔරුල දියත් කරන්න....            

ආශාශා… අඹු දරු රැක ගන්න අෙට මාළු බා 

පදන්න පදවියපන්....                                     

අෙ රැක ගන්පන්... 

 

 

හිස ඔරු ව දළශට සුව හරඹන් කිහිඳ දදනහ දද මුහමිල් ඵරහ සිටිදේ දදදනතින් 

පිටදන්නට ළයසුන කඳුලු බින්දු භවත් අඹහඹකින් නත්හ ගනිමින්ඹ.  ගත සිත 
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දදවහ දවඩිඹ දවරමින් දදවදන නළති ඵළරි ඹට දදවිඹන්දේ පිහිටක් රළදඵන්දන් 

නළතිද? 

සර්ඹ ඊදහ ඵළලීභට ඳළමිණි එක් දද්ශීඹ ංචහයකදඹක් ඔරු රට ඳළමිණ භහළු දළශ 

දද ඊදේක්හ වගත ඵළල්භක් දවලුහ.  මුහමිල්දේ දලෝක බරිත මුහුණ ඔහුදේ ආ 

ගළටුනහ. 

"භවත්තඹහ.. ද භදේ ඳවුර ඵඩගින්දන තභයි....." භළරවුන වඬකින් මුහමිල් කිේහ. 

ංචහයකඹහට විලහර දලෝකඹක් දළනුනහ. මුහමිල්ට ඊදේක් කර වළකි නේ ගදන් ඹයි 

ඔහුට සිතුනහ. එදවත් එදේදල් ඔහු ත තිබුන රුපිඹල් දදදහවක මුදර මුහමිල්ට දීභට 

සිතක් ඳවර දනොවදේ භන්දළයි ඔහුට සිතහ ගළනීභට දනොවළකි වුනහ. 

දළශට සුව භසුන් කිහිඳ දදනහ එකතු කිරීභ න්ර්ට ඵහය කර මුහමිල් දමින් දමින් 

නි දදට ගභන් කරහ. 

++++++++ 

හිරු ඊදහවී දදඳළඹක් ගතන තුරුත් නිදි ඹවදන් සුඹ රළබු ජිනදේන ආතුලු පිරි ඊදඹ 

අවහයඹ ේඳහඹේ වී කුභන කුරුළු ඳහයහදීඹට ඹහභට ළයසුනහ. 

"අ…. ශභයි ඔක්දකොභ කුභන ඹන්න දවොට රෆසති දරහ තිදඹන්දන.. කේටිඹ ඉදේ රෑ 

දවොට නිදහ ගත්තද?....." 

ගභනට රක රළවළසති වී ආති ශමුන් දුටු ජිනදේන ආහුහ. 

"ඔේ න්කල්... පි වරීඉඉඉ  දෝක් එකට නිදහ ගත්තහ...." ප්රහදි ටිකක් ඔදරොක්කුට 

දේ කිේහ. 

"අ.. ඒක දවොයි..." 

"දේ නංගි... දේ දගොල්රන්ට නේ නිදහ ගන්න දරහක් තිදඹන්න නළතු ආති.... කේටිඹ 

දන්දන නළතු ආති පිට බිත්ති සදන් ඒ දගොල්රන්දේ ළඩර ද්දද ආහුනහ 

කිඹර.." ප්රහදි දේමිනිදග කණට දකොඳුයරහ කිේහ. 

"සසසස ක්දක්.... කේටිඹට ආදවයි... ඵරහදගන.." 

"ඒ දගොල්රන්ට කයන්න දවො නේ පි කිේභ දභොකද... දළන් භව දරොකුට වනහ පි 

දවොට නිදහ ගත්තද කිඹර.... දභන්න දභදව එන්න නංගි.. පි කුභන ට්රිේ එක එන්දජෝයි 

කයමු......" 

ප්රහදි දේමිනිත් භග එතනින් ඹන්න ගිඹහ. 
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++++++++ 

මුහුදු කුණහටු, ළසි සුශං දනොතකහ දිවි ඳයදුට තඵහ මුහුදු ගිඹ ගභනින් ලය ප්රතිපරඹ 

දනොරළබුන නිහ මුහමිල් භවත් දදෝභනසඹකට වහ දලෝකඹකට ඳත් වුනහ. 

"දන් රීනහ.. දන් පි දකොදවොභද දළන් දුදග  ළදේ කයන්දන?.... දන් දකල්ර 

ඈසදකෝදර ඹන්න විදිඹක් නළති දයිද?...." රීනහදේ ඔලු ත ගහමින් මුහමිල් කිේහ. 

"මුහමි.. දේ ඔක්දකොභ දන්දන දුේඳත් පිට තභයි... ඔඹහ ඵඹ නළතු ඈන්න මුහමි.... 

ද භභ දකොදවොභ වරි ආති දන්න ඳශතුරු විකුණර දකොදවොභ වරි දේ ල්ලි දවොඹහ 

ගන්න එක දවොඹහ ගන්නභයි...."  

රීනහ දළඩි ධිසඨහනඹකින් කිේහ. සිඹ බිරිදේ දනොඳසු ඵසනහ ඊත්හවඹ ගළන මුහමිල් 

පුදුභඹට ව තුටට ඳත් වුනහ. 

"රීනහ.. භට ඔඹහ ගළන වරිභ අඩේඵයයි දකල්දර... දකොච්චය දුේඳත් වුනත් ඔඹහ  ශව 

ඈන්නකන් භට ඕන දද්කට මණ දදන්න පුලුන්... ඔේ.. පි පුලුන් විදිඹට ඈසයවට 

ඹමු... භභත් ද එන ඔඹත් එක්ක ඳශතුරු විකුණන්න...." 

"එඳහ මුහමි... ඔඹහට දකොච්චය භවන්සිද රෑ මදද ගිහිල්ර... නික දුට දඳොේඩක් නීඳ 

නෆ... ඔඹහ දුත් එක්ක ඈන්න... භභ දඳොඩි පුතහත් එක්ක ඹන්නේ..... භභ ද දකොදවොභ 

වරි දේ ල්ලි දවොඹහ ගන්නහ...." 

ඳශතුරු ේටිඹ හිට ගත් රීනහ දඳොඩි පුතු භග ඳහනභ භහර්ගදේ සුපුරුදු සථහනඹට 

ඹහභට නිසින් පිටත් වුනහ.  දිඹණිඹ තුරුලු කයගත් මුහමිල් ආඹ දද දලෝකඹ මුසු දළඩි 

අදයඹකින් ඵරහ සිටිඹහ. 

++++++++ 

කුභන චහරිකහ වහ ජිනදේන ආතුලු පිරි රැගත් ඵස යථඹ නහතළදනන් පිටත් වදේ 

ඊදද් දවඹත් ඳසුව විටඹ. 

"ද නේ කුරුල්දරො ඵරන්න දන්දන නෆ.... දකොදවද දේ ශභයි රෆසති දන්න ඳයක්කු 

වුනහ දන...." නිලකහ භළසිවිලි නළගුහ. 

"වසේ... කවුද දන්දන නෆ රෑ එළි දනකන් දල්රං කයර ඳයක්කු වුදන්..." ප්රහදි ඵස 

යථදේ ජදන්රදඹන් එළිඹ ඵරහදගන කිේහ. 

දඳොතුවිල් ඳහනභ භහර්ගදේ ඵස යථඹ ඈදිරිඹට ගභන් කයහ. යථඹ පිටත් ව දභොදවොදත් 

ඳටන් ප්රහදි ආතුලු ශමුන් ගීත ගහඹනහ කයමින් විදනෝද දන්න ඳටන් ගත්තහ. 

"දේ ඩ්රයිර්... ය ඈසයව ගෆණු දකදනක් ඳශතුරු ගඹක් විකුණන දන්ද?... න්න 

එතනින් දඳොේඩක් නත්තනහ..." ජිනදේන රිඹළදුරුට නිදඹෝග කයහ. 
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ඵස රිඹ නළළත්වදේ රීනහ ඳශතුරු විකුණමින් සිටින සථහනදේඹ. 

ජිනදේන, භන්, යංජිත් ව තරුණිඹන් තිදදනහ ඵදඹන් ඵළ රීනහ ඳශතුරු විකුණන 

තළනට ඳළමිණිඹහ.  ශමුන් ඵදඹන් දනොඵළ දිගටභ ගීත ගහඹනඹ කයදගන ගිඹහ. 

"දේ ගෆණිදේ... ම ර ගණන් දකොදවොභද?....."  

ජිනදේන කිසිභ ගරුරුක් නළතු ආහුහ. දුේඳතුන් තභ ත ඳල්දරන් ළටුන පිරික් 

ඹළයි දඵොදවෝ 'ආති වළකි ඹ' සිතහ දගන සිටීභ හභනය දදඹකි. 

"දගඩිඹ රුපිඹල් තිවයි ර්... ගදවේභ ඈදුන ඒහ... දුේ ගවර ඈදර නෆ... ගන්න ර්...." 

රීනහ අචහයශීලී දර කිේහ. 

"රුපිඹල් තිවයි???.. ඇ ඵන් ගෆණිදේ... ඊම කහගිල් හේපුදන්ද අද?... අ.... සුඳර් 

භහකේ එදක් ඔයිට ඩහ දවො ම ඔයිට ඩහ රහදඵට ගන්න පුලුන්...." භන් බුයහදගන 

කිේහ. 

"දන් ර්... දේහ සිඹමරණ්ඩුදන් වරිභ භහරුදන් දගන්න ගන්දන... භභ කදහත් 

හධහයණ විදිඹට විකුණන්දන නෆ...." 

"දන් නිකන් ඳරඹන් ඵන්... පි දභෝඩදඹො කිඹර හිතුද... ඊමර දේ ඒවුන් වළදභෝභ 

ගවන ඵයිරහ එකක් තභයි ඕක.. දේ... ඕන නේ රුපිඹල් දවඹක් දදන්නේ..." භන් කිේහ. 

"ඔේ ර්... දේහ දවඹට ළඩිඹ ටින්දන නෆ... භභ හිතන්දන දේ ගෆණි දකොදවන්ද 

දවොදයන් කඩහ ගත්ත ඒද දකොදවද..." නිලකහ මඹක් මිරිකන ගභන් කිේහ. 

"දන් දනෝනහ... භභ කදහත් දවොයකේ කයන්දන නෆ... භභ දේක කයන්දන භදේ 

දරුදො යසහ කයන්න...." නිලකහදේ කතහදන් දුකට ඳත් රීනහ කිේහ. 

"ආයි...ඊමට මිනිදවක් නළද්ද?...." ජිනදේන ආහුහ. 

"ඈන්නහ ර්... එඹහ භහළු ල්රනහ.. රෑට මදු ගිහිල්ර භහරුදන් තභයි භහලු 

ල්රන්දන්....." 

"අ... ඒ කිඹන්දන ඊම රෑට දගදය තනිදඹන්ද ඈන්දන්?.. .. ඈතින් ගෆණිදේ.... දේ ේද 

ම විකුණන්දන නළතු රෑට මිනිව නළති දරහට ඊදේ ඔඹ රසන ආව 

විකුණඳන්දකො... දවො ගහණක් දවොඹන්න පුලුන්... හි.හි.හි...."  

ජිනදේන රීනහ දිවහ කහමුක විදිඹට ඵරරහ කිේහ. දේ කතහ රීනහදේ ඳපුට පිහි 

ඳහයක් දභන් වුනහ. එදවත් යණ රීනහ ඒ දුක ඊහුරනහ ආය දන කුභක් කයන්නද? 

ආඹට කිසිකුදේ පිළියණක් රළදඵන්දන් නළත. එඹ දුේඳතුන්දේ ඊරුභඹයි. 



දදභංර http://novelslk.wordpress.com/ 
 

"ර්.... භභ ඒ දේ දකදනක් දනදභයි...." වදදත් ආතිව දේදනහත්, දෆසින් පිටන්නට 

අ කඳුලුත් භහරුදන් හිය කයදගන රීනහ කිේහ. 

"දන් ඵන්... ඊමරදග ඔඹ භවන්තත්ත කභ හින්ද තභයි ඊමරට කදහත් වරිඹන්දන 

නළත්දත... ඊමර දේ කහශකණ්නි ඈන්නකන් දේ යට කදහත් දියුණු දන්දන නෆ... 

දේ.. පි ඹමු ඹන්න... දේකිදග ම පිට ළඩක් නෆ...." 

දභදේ කියූ ජිනදේන පිරි භග ඵස යථඹට නළගුනහ. යදේ දියුණුට 'ති භවත් 

දේහක් ' භනහ ඳරිතයහගඹකින් සිදු කයන දේ පිරි රැගත් ඵස යථඹ දුේ දයොටු නංමින් 

පිටත් ගිඹහ.  දභළනි නරුභඹන් යජ කයන දද්ලඹක නහගතඹ දකොයි ඵටදළයි කිසිකුට 

නුභහන කිරීභටත් දනොවළකිඹ. 

තභ දර්ලන ඳථදඹන් ඇත්වී ඹන ඵස යථඹ දද රීනහ වළඟීේ ඵය මුහුණින් ඵරහ සිටිඹහ. 

ආදේ වදතට ආති ව දේදනහත්, සහමි බක්තිඹ වහ දරු දදනව නි ආතිව අදයඹත් 

එකට මුසුවී ආඹට මුතුභ ලක්තිඹක් ආති වුනහ. ආදේ දදදනතින් ෆසසුන ඊණු කඳුලු ආඹ 

ඈදිරිදේ ආති ම දගඩි භත ඳතිත වුනහ. සිඹ සුයතල් පුතු තුරුලු කයගත් රීනහ රිසිදේ 

දෆසින් ඊණු කඳුලු ගරන්නට ඈඩ දුන්නහ.  

එදවත් ඒ කඳුලු ර ගළේවී තිබුදන් දලෝකඹක් දනොදේ. එහි ගළේ වී තිබුදන් ඈසීභ, 

දනොඳසුඵසනහ ඊත්හවඹ, ඊදදයෝගඹ වහ ජීවිතඹ ංක ඈදිරිඹට දගන ඹහදේ දළඩි 

ධිසඨහනඹයි. කිසිභ ඵහධකඹකින් ඳසු ඵට දනොවී රීනහ සිඹ ඳවුර භග ඈදිරිඹට ගභන් 

කයනු ආත. න්තිභ දල් බිංදු දක්හ ජීවිත ටනට මුහුණ දීදේ ලක්තිඹ ආඹට ආත. 

භව දඳොදශොදේ ඳඹ ගහ ජීත් න ජනතහ තය යන් මිණි කළටඹක් ව රිනහ දද්ලදේ 

දිරිඹ දිඹණිඹකි. 

(හනඹ දනොදේ. හිරු ඳු ඳතින තහක් කල් ජීවිතඹ දුක් කේ කදටොලු භළදින් ඈදිරිඹට 

ඹනු ආත) 

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

"යුක්තිය රජයන පොලකට අෙ රැපගන යන්න... උතුමාපෙනි" 

….ඒ අසිරිමත් දින හිරු උදාලන තුරු අපි ආාපලන් බා සිටින්පනමු…. 
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