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_________________________________ 

.....ආදයඹට ආදයඹ යන ළභනදනට භභ 

'නනෛළනරන නනනව' උඳවහය ලනඹන් 

පිළින්මි....... 

_____________________________________________
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උස නඳශ විබහඹ අත ශඟටභ ඳළමිණ ඇති නිහ භහධිත් තහයත් සිඹලුභ අධහනඹ 

විබහඹට නඹෛමු රහ. නේ විබහඹ ඔවුන්නේ ජීවිතනේ ළදත් න්ධිසථහනඹක් නිහ 

එඹ ඉවලින්භ භත් වීභ අතයහලය ඵ ඔවුන් දළන සිියඹහ. 

ඳහඩේ ටයුතු ඉතහ නවෛඳින් සිදු රත් නදනදනහ ජීවිතඹ භඵය බහඹ ඳත්හ ත්තහ. 

ඳහඩේ ටයුතු ලින් විඩහට ඳත්ව තට ව සිතට සුඹක් රඵහ ළනීභට ඔවුන්ට 

එකිනනහනේ ප්රිඹ භහභඹත් ආදය තුරුලු වීේ ව සිඳ ළනීමුත් පිටුවරක් වුනහ. ඉඩ 

රළබුන ෆභ අසථහදීභ නදනදනහ නෛටු ඵළේනේ සුපුරුදු සථහනනේදී මුණ ළසුනහ. 

"ේේේේ තහය... භට ඔඹහනේ යසනන දළනුනභ ඳහඩේ යර ආපු භවන්සිඹ ඔක්නෛභ 

ඹනහ ඳළියනඹො....." 

දිනක් උණුසුේ සිඳ ළනීභකින් ඳසු තහයට තුරුලු වී සිිය භහධි කිව්හ. 

"ේේ....භටත් එනවභභයි භන භහධි භළණි.... ඔඹහ තුරුලු යනන ඔඹහනේ 

රසන නතෛල් නදනක් යසනන දළනනන නෛට ඇඟටයි හිතටයි වරිභ ළවළල්ලුක් 

දළනනනහ ඳළියනඹො..." 

තහය භහධින ේමුල් ඉඹින භන් කිව්හ. භහධි  තහයන ඉන නේ අත දහරහ 

තත් තුරුලු වුනහ. මුහුනදන් එන සීතර සුශඟ නදනදනහනේ නෛේන තත් ළඩි රහ. 

"ඔඹහ නළති ජීවිතඹක් භට නෆ තහය... අපි නෛනවෛභ වරි ඒ නරල්ස නවෛට යරහ 

ළේඳස ඹන්න ඵරමු.... ඔඹහ නේ ෂුර් එට නභඩිසින් සිනරක්ේ නනහ... භට ඒ 

ඉය ව නේ විසහයි... භභත් නෛනවෛභ වරි නෛභර්ස යන්න ට්රයි යනහ....." 

"භහධි... ඔඹත් සිනරක්ේ නන එ නනභයි... ඵරන්න ඔඹහ නෛච්චය 

උනන්දුනන් පිළිනරට ළඩ යනද කිඹර.... ඉතින් ඔඹහ ඳහස නන්නභ ඕන...." 

"අනන් ඒ වුනත් භට ඵඹයි තහය... භනේ එභ ඵරහනඳෛනයෛත්තු ළේඳස සිනරක්ේ 

නන එ... එනවභ නළත්නේ භට අනහතඹක් නෆ තහය..." භහධි දුනන් නේ 

කිව්හ. 

"භහධි... ඔඹහ කිසි නේට ඵඹ නන්න එඳහ... ඔඹහ සිනරක්ේ නන ඒ ෂුර්... එනවභ 

වුනන් නළති වුනත් ඔඹහට ඕන නේට භභ ඉන්නහ... අපි එන විදිඹට ජීවිනත්ට මණ 

නදමු....." 

"තහය... ඔඹහනේ ලක්තිඹ භට නරෛකු ධධර්ඹඹක්.... ඒ හින්ද භට භභ ළන 

විලසහඹක් තිනඹනහ...." 



භහධිටත් තහයටත් එකිනනහනන් රළනඵන වනඹොඹ ව පිටුවර භවඟු 

අත්ළරක් ව ලක්තිඹක් වුනහ. ජීවිත ඹථහර්තඹට මුහුණ දීභට ඒ භගින් නදනදනහභ 

නරෛකු ඳන්නයඹක් රළබුහ. 

++++++++ 

අනොසතු භහනේ ඳළළත්වුන අ.නඳෛ.. උ නඳශ විබහඹට තහයත් භහධිත් 

තභන්ට වළකි උඳරිභ ලක්තිනඹන් නඳනී සිියඹහ. නේ ඳරිශ්රභඹ ළන නදනදනහභ ආත්භ 

තෘප්තිඹට ඳත් වුනහ. ඔවුන් නදනදනහ භ උහන් ව අනුත්තයහද විබහඹට නඳනී 

සිියඹහ. හිනේෂි, රුනි ව කුහනිද විබහඹට හඩි වත් භත් වීනේ ේබහවිතහ අඩු 

ඵ ඔවුන් දළන නන සිියඹහ. 

දරු ළඵක් ඇති සිියන ඩිරහනිට විබහඹට නඳනී සිටීභට වළකිඹහක් තිබුනන් නළවළ. 

නේ ළන ඩිරහනිට එක්තයහ විදිඹ අවනහරී තත්ත්ඹක් ඇති වුනහ. 

"අනන් භහධි ඵරන්නනෛ... භට ඔඹ නෛල්රන්ට නේ ඒ නරල්ස යන්න ඵළරි 

වුනහ නන්..." ඩිරහනි දුනන් කිව්හ. 

"ඩිරහනි... වුන නේල් ළන හිත හිතහ දුක් නන්න එඳහ... ඔඹහට ඉසයවට ඉනන 

න්න පුලුන්... ශභනඹක් හිියඹ කිඹර ඒට ඵහධහක් නළවළ... ඵඵහ වේඵ වුනහට 

ඳසන අපි ඵරමු නභෛනද යන්න පුලුන් කිඹර... අපි ඔක්නෛභ ඔඹහ එක් 

ඉන්නහ... ඒ හින්ද ඒ ළන දුක් නන්න එඳහ..." භහධි නිඹභ නෛනවෛයුරිඹනේ 

නරේභනඹන් කිව්හ. 

"ඔව් භහධි... ඔඹහ භහත් එක් ඉන්න එ භට නරෛකුභ වයිඹක්... උහන් නවෛට 

විබහන ඳහස නයි... අපි නදන්න ජීවිනත් නෛඩ නහ න්න වළභ උත්හවඹක්භ 

යනහ... ඵඵහ වේඵ වුනහට ඳසන භභත් පුලුන් විදිඹට නභෛන වරි යනහ...." 

"අන්න වරි ඩිරහනි... ඒ විදිඹට ධනහත්භ හිතර වළභ උත්හවඹක්භ න්න... 

එතනෛට යදින්නන නෆ...." 

භහධිනේ අනුඵරඹ ව උදව් ඩිරහනිටත් උහන්ටත් නරෛකු ලක්තිඹක් වුනහ. 

++++++++ 

උස නඳශ රතිපර නිකුත් වීභ භහ වඹක් ඳභණ ල් ත න නිහත්, යනේ ඳතින 

හතහයණඹ තුර විලස විදයහර රනව්ලඹ ෆනවන හරඹක් රභහද විඹ වළකි නිහත්,  

විබහනඹන් ඳසු ජීවිතඹට රනඹොනනත් නදඹක් කිරීභට භහධි සිතහ ත්තහ. ඇඹ තහය 

භ නේ ළන තහ රහ. 

"තහය.. රිල්ස එන්න අඩු හනන එන නනහරි ත් නයි... අනි දළන් නේ යුනිසිිය 

අරින වන විදිඹට දහ ළේඳස ඹන්න නව්ද භන් දන්නන නෆ සිනරක්ේ වුනත්... ඒ 



හින්ද භභ හිතු නේ හනර නඳෛඩි යසහක් යන්න.. ඒ නඳෛඩි ආදහඹභක් නේභ 

නවෛ ඳශපුරුේදකුත් නයි....." භහධි කිව්හ. 

"ේේ.. ඔව් භහධි.. ඔඹහ ල්ඳනහ වරිඹට වරි.... අනන් භහධි.... ඔඹ වළභ නේ ළනභ 

වරි විදිඹට හිතනහ... භභ නෛච්චය හනහන්තද ඔඹහ නේ ර්ල් නනනක් 

රළනඵන්න...." තහය ංනව්දී වඬකින් කිව්හ. 

"ඔඹහට ඩහ රකී භභ තහය.. ඔඹහ නේ නනනක් රළනඵන්න... භභ දුප්ඳත් 

නල්නරක් තහය.. ඉතින් අපි නේ අඹ වළභ නේභ නවෛට ල්ඳනහ යරහ 

අයපිරිභළසනභන් යන්න ඕන... නළත්නේ අපිට ඉව වර ඉන්න ඵෆ..." 

"ඔඹහ දුප්ඳත් කිඹර හිතන්න එඳහ භහධි... ල්ලි නේඳර නළති වුනහට ඔඹහ තිගුණ 

අතින් වළනභොටභ ඩහ නඳොත්.... ඉතින් ඔඹහ නභෛන නේ යසහක් යන්නද 

ඵරහනඳෛනයෛත්තු?...." 

"භභ නෛභර්ස යන්න හිතහ නන ඉන්න හින්ද භභ හිතුහ නෛප් එ නඳෛඩි 

යසහක් නවෛඹහ න්න.. ඵඩු යහක් රට දහන එක් වුනත් භක් නළවළ... භට ඕන 

නේල්ස ඳශපුරුේදක් අය න්න... ෆුඩ් සිිය එටයි කීල්ස එටයි අනප් ඹන ේියඹ 

න්න කිඹර භට ආයංචිඹක් ආහ..... භභ ට්රයි යර ඵරනහ....." 

"ආ.. ඒ නවෛයි භහධි.. ඔඹහට සනටෛකින් නේභ වුන්ටර් එක්සපීරිඹන්ස න්නත් 

පුලුන්.. ේේේ... ඔඹහ ද වරි කීල්ස එනක් භළනන්නර් නනනක් නයි.. එතනෛට 

ඉතින් භහ අභත නයි නන්ද... හි.හි.හි...." 

"නේ... නින් ඔල්භහද තහ නනෛකිඹ ඉන්න තහය... යනභ වේඵ වුනත් භභ අයිති 

ඔඹහට විතයයි... නේ ඒ නනනභයි... ඔඹත් ට්රයි යන්නනෛ ෂහභසිඹ වරි 

ඩිසඳළන්රිඹ වරි නඳෛඩි යසහක් නවෛඹහ න්න... නඩෛක්ටර් නනනක් නන්න 

ඉන්න ඔඹහට ඒ ළදත් නයි.... අඩු හනන ඳළනනඩොල් නඳත්තක්ත් නදන්න ඉනන 

න්න පුලුන් නන... හි.හි.හි..." 

"නින් ඉන්න.. නය නල්ර ඔඹහ... හි.හි.හි... " තහය භහධි තුරුලු යනන 

නතෛල් වහදුක් දුන්නහ. 

"සසස... ශභනඹෛ නේ නදය... අේභයි ඩිරහනියි ඉන්නහ... " භහධි මණ අනිත් ඳළත්ත 

වයර කිව්හ. 

"ඉතින් නභෛනො?....  භට භනේ නල්ර ඉඹින්න ඵළරිද?......" තහය ආයිත් වහදුක් 

නදන්න වළදුහ. 

"ශභනඹෛ නේ... නභතන ඵෆ අනන්... නඳෛඩ්ඩක් ඉර ඉන්නනෛ වළන්දළ නනන්.. 

අේනභො තිනඹන අභහරු විතයක්... හි.හි..හි... නේ වරිනන එනවනේ... අපි නදන්න 

නෛනවෛභ වරි නනෛබ් නදක් නවෛඹහ නිමු....." 



භහධිනේ දළඩි වීර්ඹනඹන් උත්නත්නනඹ රළබූ තහය භහධිත් භ රැකිඹහක් නවීභ 

ආයේබ රහ. ඉතහ නිය රකින් ඔවුන්නේ උත්හවඹ හර්ථ වුනහ. භහධිට 

නයනේ කීල්ස සුපිරි නශ නල් ආධුනි නේවිහ නර රැකිඹහක් රළබුන අතය 

තහයට සුළු ඳරිභහණනේ ඖධ ලහරහ බහණ්ඩ අනරවි යන්නකු නර රැකිඹහක් 

රළබුනහ. 

ේමු ඳරීක්ණනේදී භහධි ඳරිඳහරන නිරධහරීන් ඉතහ ඳළවළදීභට ඳත් න 

ආහයඹට ඳරීක්ණඹට මුහුණ දුන්නහ. නේ නිහ ඇඹට බහණ්ඩ විකිණිභට අභතය 

ඵඩහ ඳහරනඹට ේඵන්ධ වීභටද අසථහ රළබුනහ. 

"භහධි... ඔඹහ වළභ නේභ නවෛ පිළිනරට යන නිහ නචවුේ වුන්ටර් ර නභ 

සනටෛක්ස රත් ළඩ යන්න... ඒ අපි ඔක්නෛභටභ රනඹොනනත් නයි..." 

අධීක්ණ නිරධහරිඹහ භහධිට කිව්හ. 

"තළන්ක්යූ ර්... භභ පුලුන් තයේ නවෛඳින් ළඩ නදභ යන්නේ...." 

"ඔඹහට නවෛ අනහතඹක් තිනඹන භහධි.. භට ඒ නප්න... අපි ඔඹහට යන්න 

පුලුන් වළභ උදව්භ යන්නේ..." 

"තළන්ක් යූ නරි භච් ර්... " 

ඉතහ නිය රකින් භහධි තභ රධහනීන්නේ නභන්භ ඳහරිනබොගියින්නේද සිත් දිනහ 

නන ළඩ කිරීභට භත් වුනහ. 

නන භහනනේ විවිධ තයහතියනේ නභන්භ විවිධ අදවස ඇති පුේරයින් ජීත් නව්. 

නනනකු නතයේ නවෛඳින් ව අං ළඩ රද අන් අඹනේ ඊර්ස ඹහට ව 

නනනහිලි ේ රට රක් වීභ හභහනය නදඹකි. නභභ ඊර්යහ ඳයල සිතිවිලි 

නනෛනඹකුත් නවේතන් නිහ නනිත විඹ වළකිඹ.   නනේ නතත් අධිසඨහනඹ ව 

ධධර්ඹඹ ඇති නනනකුට නභභ ඵරඳෆේ රට හර්ථ මුහුණ දීනේ වළකිඹහ ඇත. 

භහධි තභහ රළබූ ජීවිත අත්දළකීේ නිහ නේ ගුණහංඹ පුරුදු පුහුණු යනන සිියනහ. 

භහධි භ තත් භ ඹනේ ළවළණු ශභයින් නදනදනනකු නශ නල් රැකිඹහට 

ඳළමිණිඹහ. ඉතහ නිය හරඹකින් නේ නදනදනහ භහධිට එදිරි ල්ලි ළසීභට 

නඳශඹුනහ. එඹට නවේතන් වනේ භහධි රධහනීන්නේ සිත් දිනහ නන ළඩ කිරීභත් ඇඹ 

ඔවුන් නදනදනහට ඩහ පිඹරු ළවළණු ශභනඹකු වීභත්ඹ. ළවළණු ශමුන් අතය ඊර්යහ 

සිතුවිලි ඳවශ වීභට මලි නවේතුක් න්නන් රඳේඳත්තිඹයි. 

"නේ නේනහ.... නේ භහධි හින්ද අපිට කිසිභ තළනක් න්න වේඵ නන්නන නෆ ඵන්... 

ඵරඳන් ඒකි නඵෛහනේ මීටර් එට ළියරහ ඉන්නන.. අපිට නනො චහන්ස තභයි....." 

"ඔව් ඵන් කුනි.... අනි නේකි ඳළනර නදන භභ හිතන්නන... ඒකි රසන හින්ද 

නඵෛහටත් ඉතින් නළිඹන ඇති...." නේනහ ඊර්යහ සිතින් කිව්හ. 



"ේේ.. ඒ කිඹන්නන නඵෛහ නේකි උසන කිඹරද?...." 

"ව්ද ඵන් දන්නන.... අපි දන්නන නළති වුනහට වට ළඩ ඇරුනභ උසන ඇති... 

අනි ඒකි යුනිනෂොේ එට තත් රසනට නප්න...  ළිභ නවෛට ඳසට තද 

නරහ තිනඹන නන... ඉතින් නඵෛහට ඉන්න ඵළරු ඇති....." 

"ඕකිට නෛල්නරක් ඉන්නද?....." 

"භන් දන්නන නෆ ඵන්.... ඉන්න ඇති... නෛල්නරෛ හිියඹට උන්ට හනක් නෆ ඵන්... 

රසන නල්නරෛ ළඩි වරිඹක් තභන්න ළඩ යන්න ඕන වුනහභ නඵෛහර එක් 

ඹනහ... ඉතින් අපි නේ අඹට කිසිභ තළනක් නෆ..." 

කිසිභ ඳදනභක් නවො නවේතුක් නනෛභළති හුනදක් ඊර්යහ ඳහද යනන නේනහත් 

කුනිත් භහධිට නභළනි අමලි තහ නතීභට නඳශඹුනහ. භහධි නේහ නනෛදළන 

සිියඹහ නනෛනව්. එනවත් ඇඹ සිඹ තළන්ඳත් බහඹ රැ ත්තහ. ඔවුන් ශඟ ඇති 'උඩින් 

මිතුරු ඹියන්  වතුරු' ංල්ඳඹ ළන භහධි අනඵොධනඹන් සිිය අතය යහනහරි 

භේටනභන් නදනදනහ භ ඇසුය නිඹභ ආහයඹට ඳත්හ නන ගිඹහ. 

++++++++ 

තහයට රැකිඹහ රළබුන ඖධහරනේ සිියනේ ලහරහ අයිති රු ව යරත් ඖධ 

නව්දිඹකු ඳභණඹ. තහය භ උස නඳර විබහඹට නඳනී සිිය තත් පිරිමි ශභනඹකු 

රැකිඹහට ඳළමිණිඹහ. ඳසිඳු නේව ඔහු භ තහය ඉක්භනින්භ මිත්ර වුනහ. නේ නිහ 

තහයට භහධිට නභන් නනනහිලි ේ රට රක් වීභට සිදු වනේ නළවළ. තහය ව 

ඳසිඳු නේ වළකිඹහ ළන ඳළවළදුනු ලහරහ අයිති රු ඔවුන් නදනදනහට අලය සිඹලු 

ඳවසුේ ඳඹහ දුන්නහ. 

ඳසිඳු කුඩහ හරනේදීභ නදභහපිඹ රැයණඹ අහිමි නෛස අනහථ නිහඹ වළදුන 

ළඩුන දරුනකි. නේ නිහ ඔහුනේ නඳෝරුත්ඹ අනිකුත් භ ඹන ශමුන්ට ඩහ 

නනස වුනහ. එ නමුත් ඔහු ශඟ උතුේ ගුණහං ව වළදිඹහක් ඇති ඵ තහයට 

නත්රුනහ. ඳසිඳු ශභහ හරඹ ත ර ඒ නිහනේ ඇති භනහ ඳහරනඹ ව විනඹ නිහ 

ඳසිඳුට නේ ංඹභඹ ඇති වුනහ. 

"තහය... භභ ඔඹ නෛල්නරෛ තයේ හනහන්ත නළවළ... භට දහත් අේභ 

නනනක්න තහත්තහ නනනක්න ආදයඹ රළබිරහ නළවළ... අනප් නේට්රන් අපිට 

නෛඩක් රුණහන්ත තභයි... ඒත්....."  

"ඳසිඳු.. එනවභ හිතන්න එඳහ... ඔඹහට ඹේ ඹේ නේල් රළබුනන නළවළ තභයි... ඒත් ඔඹහ 

හනහන්ත නෆ කිඹර හිතන්න එඳහ... නවොේ එනක්දි ඔඹහට රැයණඹ රළබුනහ.. ඒ 

එක්භ ඉනන න්න රළබුනහ.. ඒත් නළති ශභයි අද යනේ නෛච්චය ඉන්නද...." 



"වසේ... ඒත් ඇත්ත තභයි තහය... අපි වළභ තිසනභ හිතන්නන අපිට නනෛරළබුන.. 

නළති නේල් ළන විතයයි... තිනඹන නේල් අඹ යන්නන නෆ... ඔඹහ කිඹන එ භට 

නත්නයනහ.. අනන් ඔඹහ නේ ඹහලුනක් වේඵ වුන එ ළන භභ නෛඩක් 

න්නතොයි....." 

"ඳසිඳු... ඔඹහට ඕන උදව්ක් යන්න භභ ඉන්නහ... ඔඹහ ඒ නරල් ඳහස නයි.. ඊට 

ඳසන ඉනන නන තළනට එන්න ඵරන්න... භභයි භහධියි ඔඹහට පුලුන් වළභ 

නවල්ප් එක්භ නදන්නේ....." 

"වුද භහධි කිඹන්නන තහය?... ඔඹහනේ ර්ල් නෙන්ඩ් ද?....." 

"ඔව් ඳසිඳු.... භනේ ජීවිතඹ එඹහ තභයි.... භභ නරහ ඔඹහට අඳුන්නර නදන්නේ 

නෛ....." 

"භහධි වරිභ රකී ර්ල් නනනක් නන්න ඕන ඔඹහ නේ නනනක් රළනඵන්න....." 

තහයනත් ඳසිඳුනත් අං මිතුරු දභ නේ අහයඹට දිනනන් දින ර්ධනඹ වුනහ. නේ 

නිහ රැකිඹහ සථහනඹ තහයට ප්රීතිභත් තළනක් වුනහ. 

තහය භහධිත් එක් ඳසිඳුන විසතය කිව්හ. 

"අනන් ඵරන්න භහධි.. භහත් එක් ළඩ යන ඳසිඳු අනහථ ශභනඹක්.... එඹ වළදිර 

ළඩිර තිනඹන්නන නවොේ එ.... ඒත් අනන් වරිභ නවෛ ශභනඹක්...."  

"අයිනඹො අනන් ඇත්තද තහය.... ඵරන්න... භට නළත්නත තහත්ති විතයයි... එඹහට 

අේභයි තහත්තයි නදන්නභ නෆ... අනන් භට වරිඹට දු හිනතනහ.. අපි එඹහට නදන්න 

පුලුන් වළභ උදව්භ නදමු තහය...." 

නභනවභ කිඹන නෛට භහධින ඇස නදට ඳුලු ආහ. 

"අනන් භහධි.... ඔඹහන ඇස ර ඳුලු.... භභ දන්න ඔඹහනේ හිත ඉක්භනට උණු 

නනහ කිඹරහ.... ඔව් අපි එනවභ යමු.... භභ ද ඳසිඳු ඔඹහට අඳුන්නර 

නදන්නේ....." 

"අනන් ඔව් තහය.... භභ ආයි ඳසිඳු වේඵ නන්න....." 

++++++++ 

නනසුයහදහ දිනඹ භහධි ව තහය ඳසිඳු වමු වුනහ. ඔවුන් භ අනුත්තයහද 

ඳළමිණිඹහ. කුඩහ අන් වර රඵර නළති තළන සිව් නදනහ අසුන් ත්තහ. 



ඳසිඳුනේ අහිං භ භහධිට එක් යභ නත්රුේ න්නට පුලුන් වුනහ. නේ නිහ 

භහධිට ඳසිඳු ළන නරෛකු නරන්තු භක් ඇති වුනහ. අනුත්තයහටද නභළනිභ 

වළඟීභක් ඇති වුනහ. 

"ඳසිඳු... නේ භහධි... ඔඹහ දන්නනන වුද කිඹර..හි.හි.හි... නේ භහධින නවෛභ 

ඹහලුහ අනුත්තයහ.. අපි කිඹන්නන අන කිඹර...." තහය භහධියි අනුත්තයහයි 

අඳුන්නර දුන්නහ. 

"අඳුන න්න රළබිභ ළන න්නතොයි...." 

ඳසිඳු ියක් රළජ්නහනන් කිව්හ. අනුත්තයහ නිහ තභන් කිසිඹේ ළශඹීභට ඳත් 

ඇති ඵ ඳසිඳුට නත්රුනහ. නේ ඵ නනෛනඳන්හ සිටීභට ඔහු ෆභ උත්හවඹක්භ ත්තහ. 

"ඔඹහ අඳුන ත්ත එ අපිට වරිභ න්නතොයි ඳසිඳු.... ඉතින් නෛනවෛභද ඔඹහ 

විබහන නර්... නවෛඳින් යන්න ඇති නන්ද?..." භහධි ඇහුහ.  

"අනන් භන් දන්නන නළවළ භහධි... පුලුන් තයේ නවෛට යහ.. ඒත් ඉතින් රිල්ස 

නභෛන නයිද දන්නන නෆ....." 

"නෆ ඳසිඳු... ඔඹහ ඳහස නයි... ඔඹහ නභෛනද යන්න හිතහ නන ඉන්නන?...." 

"භභ නභඩිසින් තභයි යන්න හිතහ නන ඉන්නන... ඒත් ඉතින් නෛනවෛභ නව්ද 

දන්නන නෆ භහධි...." 

"අනන් වරි නොක් ඳසිඳු.... තහයත් නභඩිසින් යන්න නන ඉන්නන... නදන්නටභ 

පුලුන් නදෛසතය භවත්තුරු නන්න.. වළඵළයි සිනරක්ේ නන්න ඵළරි වුනනෛත් ඳහු 

ඵහින්න එඳහ... අපි නන නදඹක් යමු... අද යනේ යන්න ඕන තයේ නේල් 

තිනඹනහ.... නෛඩක් ේියඹ ඒ ළන ළශකීභක් යන්නන නෆ... " 

"ඔව් භහධි... භභත් එනවභ තභයි හිතහ නන ඉන්නන... ඔඹත් වරිඹට අනප් නරෛකු ර් 

නේ..හි.හි.හි...භට ඔඹහ නේ නවොදරිනඹක් හිියඹ නේ නෛච්චය නොක්ද?...." 

"ඉතින් ඳසිඳු... භභ දළන් නේ ඉන්නන... භභ ඔඹහනේ සිසටර් නනනක් තභයි දළන්... 

නේ... ව්ද ඔඹහන නරෛකු ර් කිඹන්නන?...." 

"අනප් ශභහ නිහඹ ඳටන් අයනන ඒට ඕන යන ඔක්නෛභ විඹදේ යන්නන ර් 

තභයි... ර් දළන් ඳදිංචි නරහ ඉන්නන ඕසනේලිඹහන... ඵළර ඉන්නන ර් නේභ 

භවනන සුඵසිේධිඹට ළභති ඉන්දිඹන් නල්ඩි නනනක්. භළඩමුත් වරිභ නවෛයි.. .. ඒ 

නේභ හින්දි නිළිඹක් නේ රසනයි…. ර්න නවොේ නදක් තිනඹනහ... පිරිමි 

ශභයින්ට එයි.. ළවළණු ශභයින්ට එයි...ර් භළඩේ එක් වළභ අවුරුේනදභ 

රංහට එනහ... අපි ඔක්නෛභට වරිභ ආදනයයි... ර්ත් වළභතිසනභ කිඹන්නන 



අපිට පුලුන් විදිඹට ඉනන නන යටට නේඹක් යන්න කිඹරහ... අනිත් අඹ 

යන්නන් හනල් යන්න එඳහ කිඹරහ... වරිඹට ඔඹහ කිඹන නේ තභයි භහධි...."  

නභනවභ කිඹන නෛට ඳසිඳු ියක් ංනව්දී වුනහ. ඳසිඳුන ඇස නදනක් ඳුලු දළක්භ 

භහධින ඇස නදටත් ඳුලු ආහ.  අනුත්තයහටත් ඳුලු නත්තන්න ඵළරි වුනහ. 

භද වියහභඹට ඳසන තහය තහ යහ. 

"ඳසිඳු... ඒ කිඹන්නන එඹහ නරෛකු දහනඳතිනඹක් නන්න ඇති... අපි නේ නවොේ එ 

ළන ළඩිඹ අවර නළවළ නන...."  

"ඔව් තහය... ර් රසිේධිඹට ළභති නළවළ.. නේඹ විතයයි... ඒ හින්ද ළඩිඹ වුරුත් 

අනප් නවොේ එ ළන දන්නන නළවළ... අනප් ශභයිනුයි ළඩ යන ේියඹයි ර්ටයි 

භළඩේටයි පුදුභ විදිඹට ආදනයයි...  ර් අපිට කිසිභ නේකින් අඩුක් නර් නෆ.. ඒත් 

ඉතින්...."  ඳසිඳු නභනවභ කිඹර බිභ ඵරහ ත්තහ. 

"ඇයි ඳසිඳු?....." භහධි ඇහුහ. 

"නෆ භහධි... නභෛන තිබුනත් අපිට නදභව්පිඹන්නේ ආදයඹ රුණහ රළබුනන නළවළ 

නන.....ේ.ේ.ේ....." ඳසිඳුට චන හිය වුනහ. 

"ඳසිඳු... ඔඹහට දළනනන නව්දනහ අපිට නත්නයනහ.. දළන් ඔඹහට අපි ඉන්න නන.. අපි 

ඔඹහන ඒ අඩු පුයන්න පුලුන් වළභ නේභ යන්නේ....." 

අනුත්තයහ නභතළනදී කිසිභ තහක් නනෛනරුත් ඇඹට ඳසිඳු ළන නරෛකු 

අනුේඳහක් ඇති වුනහ. එඹ අනුේඳහක්ද එනේ නළතනවෛත්  නරන්තු වළඟීභක්ද 

කිඹහ සිතහ ත නනෛවළකි අනුත්තයහ භද වික්ෂිප්ත බහඹට ඳත් වුනහ. ඇනේ සිත 

ඳසිඳු නිහ ඇතිව රුණහඵය වළඟිභ නිහ වඬහ ළටුනහ. ඳුලු නත්හ ළනීභට ඇඹ 

භවත් ආඹහඹක් නඹදුහ. 

අනුත්තයහට ඇතිව නේ නන ඳසිඳුට නඳනුනහ ඳභණක් නනෛ ඔහු තුර අහභහනය, 

විසතය ර නනෛවළකි වළඟිභක්ද ඇති වුනහ. වෘද ප්න්දන නව්ඹ ළඩිව ඵද ඳසිඳුට 

නත්රුනහ. නේ නිහ ංනව්දී බහඹට ඳත් සිියන ඳසිඳු ඵනොර තත්ත්ඹටද ඳත් 

වුනහ. 

තහයට නදනදනහනේ නේ නනස ඉරිඹව් නත්රුනහ. 

"අයිනඹො අනන් නේ... අපි නභතනට ආනව් අඳුනනන තහ යරහ න්නතො නන්න 

මික් අඬන්න නනනභයිනන... ඳසිඳු... අපි එන විදිඹට මණ නදමු... නේ... අපි ඹමුද 

නෛටු ඳළත්තට නඳෛඩ්ඩක් මදු හුරං ළදි ළදි ඇවිදින්න?... අපිට තහ ය ය ඹන්න 

පුලුන්...." තහය නඹොනනහක් යහ. 



"අන්න ඒ නවෛයි තහය... අපි ඹමු ියක් ළවළල්ලුනන් ඉන්න... ඳසිඳු... දළන් ඔඹහ 

අනප්භ නනනක්...." 

භහධි ඳසිඳුන ඔලුට ඹන්තේ තේටුක් දහරහ කිව්හ. ඳසිඳු අහිං විදිඹට හිනහ වුනහ.  

භහධිනේ නේ චනර භතුපිියන් නඳනනනහට ඩහ ළඹුරු අරුතක් තිනඵන ඵ 

ඳසිඳුට ළටහුනහ. 

++++++++ 

උස නඳශ විබහඹ අන් ව ඳසු උහන් සිඹ උඳරිභ අධහනඹ ඩිරහනිට දුන්නහ. දරු 

ළඵ නභොයහ තිනඵන නිහ ඩිරහනි භ වළකි ඳභණ ල් ත කිරීභට උහන් සිතට 

ත්තහ. ඇඹ හඹනඹට ළටු ඹහභ උහන් ඉතහ ආහනන් කිරිභට ඳටන් ත්තහ. 

"අනන් උහන්... ඔඹහට අප්නේ නළේද භභ නේ ඵඩ දරු නල්නරක් එක් නේ විදිඹට 

එට ඹන්න?....." 

දිනක් හඹනඹට ඹන විටදී ඩිරහනි ඇහුහ. 

"නභෛනද ඩිරහනි ඔඹහ නේ කිඹන්නන... ඔඹහනේ ඵනඩ් ඉන්නන භනේ ඳළියනඹක්.... 

අනි ඹ 18 වුන භන් අපි නදන්න ඵඳිනහ.. ඒට ත ළඩි හරඹක් නෆ... ඊට 

ඳසන ඔඹහ භනේ යිෂස... ඉතින් භභ ඔඹහ එක් ඹන්න අප්නේ වන්නන 

නභෛටද?....." 

"ඒ වුනහට උහන්.. මිනිසසුන්ට නප්න අපි නදන්න තභ ඉසනොනර ඹන ඹන නේ 

කිඹර... ඉතින් ියක් අප්නේ නළේද අනන්....." 

"මිනිසසුන්ට ඕන නදඹක් හිතහ න්න කිඹන්න... අපිට නභෛද ඩිරහනි...." 

"ඔව්.. ඒත් ඇත්ත උහන්... අපි නදන්නට නදන්නහ ආදනර් නේ එච්චයයි.... නේ... දළන් 

ඔඹහට භහ ළතට නප්න ඇති නන්ද... ඵඩක් තිනඹන හින්ද...." ඩිරහනි ියක් දුනන් 

ඇහුහ. 

"ඔඹහ නේ නභෛන විහය කිඹනද ඩිරහනි?... ඔඹ විදිඹට තහ කිඹන්න එඳහ... දළන් 

තභයි ඔඹහ භට නිඹභ විදිඹට රසනට නප්න්නන... ඉසය භට තිබුනන් ඔඹහනේ ඇඟට 

තිනඹන ආහක්... ඒත් දළන් භභ ඔඹහට ආදනයයි.... ඔව් නෛඩක් ආදනයයි... භභ ආදනර් 

ඔඹහට මික් ඔඹහනේ ඇඟට නනනභයි.... භහධි තභයි භට නිඹභ ආදනර් නභෛේද 

කිඹර නඳන්නර දුන්නන..." 

"භභ නේ ඔඹහට එදහ ඉරභ ආදයඹ රහ උහන්... අනන් ඔව්... භහධි අපි නදන්නටභ 

අක්හ නනනක් නේ ඉන්න හින්ද තභයි අපිට ජීවිනත් අයන් ඹන්න පුලුන් වුනන්... 

නළත්නේ තහත්තහ අපිට නභෛන යයිද දන්නන නෆ..." 



"නේ... ඔඹහනේ තහත්තහ දළන් නෛනවෛභද... තභත් තයනවන් ඉන්නද?......" 

"නෆ උහන්... දළන් ඉසය නේ නනනභයි... භහධින නදයට ආනව් නළති වුනහට භට 

නිතයභ නොල් යනහ.... භට නප්න්නන තහත්තහ ඵරන් ඉන්නන ඳළියඹහ වේඵ 

නනන්.... භභ හිතන්නන දළන් තයවක් ඇත්නතභ නෆ......" 

"එනවභ නේ නොක් ඩිරහනි... අනප් තහත්තහත් දළන් එච්චයභ තයව නෆ නේ... ඒත් 

නඳන්නන්නන නෆ...." 

"උහන්... තහත්තහ නළින්භ භට කිඹර නළවළ.. ඒත් තහත්තහ ළභතියි අපි නදන්න 

ඇවිල්ර එඹහ වේඵ නන නේ.. අපි ද ඹමුද?....." ඩිරහනි ඇහුහ. 

"ේේ... අනන් භට ඵඹයි ඩිරහනි... ඵළරි නරහත් භට ඵළන්නනෛත්.. ළහුනෛත් 

එනවභ?......" 

"නෆ උහන්... එනවභ යන එක් නළවළ... එනවභ නදඹක් නන්න ආත් භභ එනවභ 

නන්න නදන්නන නළවළ... අපි නරහක් ගිහින් තහත්තට තහ යමු...." 

"වසේ... වහ ඩිරහනි....." 

ඩිරහනි භ ඹහලු වී මුල් දසර උහන්ට තිබුනන් හුනදක් යහගි ආලහක් ඳභණි. ඔහු 

ඩිරහනි ලිංගි ක්රිඹහ රට නඳෛශමහ ත්නත් නේ නිහඹ. නේ නඹෝන නඳේතුන්නේ 

නනෛදන්නහ භ ව නනෛළරකිල්ර නිහ ඩිරහනි ළබිනිඹක් විඹ. එනවත් දළන් උහන් 

ඩිරහනිට ළඵළවින්භ ආදයඹ යනහ. නේ නිහ අනහතනේදී නදනදනහට තභ ජීවිතඹ 

හර්ථ නර නෛඩ නහ ළනීභට වළකිඹහ රළනඵනු ඇත. නේ හතහයණඹ අතිවනේ 

භහධිනේ ආදයඹ, රුණහ  භ නඳන්වීභ නිහඹ. 

තිහ යත් ඳරිදි ඩිරහනි ව උහන් ඩිරහනිනේ පිඹහව භර්වින් වමු වීභට ගිඹහ. 

උහන් නේ භන ගිනේ සියුේ බිඹක් සිනත් ඇතිඹ. එනවත් භර්වින් වමු ව විට ඔහුනේ 

එභ අනිඹත බිඹ ඳව ගිඹහ. 

"ආ... නෛනවෛභද... එන්න පුතහර ඇතුරට..." 

නදය ආලින්දනේ සිිය භර්වින් ඩිරහනිනේ අතින් අල්රහනන එන උහන් දුටු විට කිව්හ. 

උහන් දිනඹන් නෛඩ දළම භහළුනකු නභන් ළනවමින් නිට ඇතුලු වුනහ. 

"ඉතින් නෛනවෛභද පුතහ...."  

භර්වින් උහන් න උයහිට අත තිඹර ඇහුහ. උහන් භර්වින්න නදඳහ මුර ළ 

ළටුනහ. 

"අනන්.. ේේ.භ..භහ...භහනභ...අ..අනන.භට භහනන්න...."  



උහන් භර්වින්න කුල් නද අල්රර ඳින භන් කිව්හ. භර්වින් උහන්  

නළගිේනටව්හ. 

"පුතහ.. දළන් ඒ ගිඹ නේල් ගිඹහ.. ඒ ළන දළන් තහ යන්න ඕන නෆ... අපි ඉසයව 

ළන ඵරමු... පුතහ දළන් අනප් නනනක්...අනි...භභ දළන් පුතහන භහභහ නනනභයි.... 

ඔඹ නදන්න ශඟදිභ නීතිනඹන් හද ඵඳින....ඉතින් භභ දළන් ඔඹහනේ තහත්තහ..." 

උහන්නත් භර්වින්නත් තහ අහ සිිය ඩිරහනිට නවෛටභ ඇඬුනහ. නේ නව්රහනව් 

එතළනට ඳළමිණි ඩිරහනිනේ භ න විභරහ ඩිරහනි තුරුලු ය ත්තහ. 

"දුයි පුතයි එන්නහ හඩි නරහ තහ යන්න... අද දල්ට ෆභ ියක් හරභ ඹන්න 

නවෛනේ..." විභරහ කිව්හ. 

අත් ළයදි සිදු වීභ අද භහනනේ නඹෝන නඹෝනිඹන් නන් ඳභණක් නනෛ ඕනෆභ 

නනනකු අතින් සිදු විඹ වළකිඹ. නභළනි අසථහදී ශයුත්නත් ර යද අනඵොධ 

ය දී එභ යද නිළයදි නෛට ඔවුන් ඹව භට ළනීභඹ. එඹ සිඹලු නදනහනේභ සුඵ 

සිේධිඹට ඉවල් නව්. 

"පුතහ ඉතින් ඉසයවට නභෛනද යන්න ඵරහනඳෛනයෛත්තු නරහ ඉන්නන?....." 

භර්වින් දල් ෆභ නේනේදි උහන් නන් ඇහුහ. 

"භභ භළනන්ජ්භන්ේ ඩිග්රී එ යන්න තභයි හිතහනන ඉන්නන තහත්නත... භභ 

සිනරක්ේ නයි කිඹර හිතනහ... එනවභ වුනනෛත් භහතය ළේඳස එට ඹන්න 

පුලුන්... එතනෛට භහධි එක්භ ඉනන න්න පුලුන්...." 

"ආ ඒ නවෛයි... භහධි දු ශඟින් ඉන්නනේ නරෛකු වනඹක් නනහ..." 

"ඔව් තහත්නත... නෛනවෛභ වුනත් ළේඳස ඹන්න ල් තිනඹන හින්ද භභ නඳෛඩි 

යසහක් නවෛඹහ න්නහ... එතනෛට භට නඳෛඩිඹට වරි ඩිරහනිට විඹදේ යන්න 

පුලුන් නන.. ඵඵහ වේඵ වුනහභ නෛනවෛභත් විඹදේ ළඩි නන නන.." 

"අන්න නවෛයි.. ඒ නඵෛනවෛභ නවෛ ඳටන් ළනීභක්. වළභ නදඹභ අයමුණක් ඇතු 

නඳෛඩිඹට තභයි ඳටන් න්න ඕන... නේ පුතහ... ඔඹහ යසහ නවෛඹ නවෛඹ භවන්සි 

නන්න ඕන නළවළ... භනේ නෛේර ඔෆිස එට ඇවිත් ළඩ යන්න... අනි ඉතින්.. 

ඉසයවට ඔඹහට තභයි නේහ ඳහරනඹ යන්න නන්නන... අනප් නේ ෆණු ශභයින්ට 

ඕහ යන්න නත්නයන එක්ඹළ.....  නන්ද විභරහ...." 

"ඔව් භර්වින්... පුතහට තභයි ඕ ඵරහ න්න නන්නන...." විභරහ කිව්හ, 

"දළන් ඉතින් භභ තරුණ සීඹහ නනනක් නන්න නඵෛනවෛභ ශඟයි නන ..හි.හි.හි...." 

භර්වින් විභරහ දිවහ ඵරරහ ඉඟි භළරුහ. 

"අනන් ඔඹහන තරුණ භ...." විභරහ රළජ්නහනන් කිව්හ. 



"ආනඳො.. ඵරන්නනෛ අක්න අයිනඹ.... අේභනයි තහත්තනයි රව් එ 

විතයක්..හි.හි.හි..." ඩිරහනින කුඩහ නෛනවෛයුරිඹ ව තනනහ කිව්හ. 

"අනන් නින් ඉඳන්... නඳෛඩි භට නේකි ඳළහිරහ නනනභයි ඉදිරහ..."  විභරහ තනනහට 

ආදය තේටුක් දහන භන් කිව්හ. 

"ඉතින් නභෛනො නංගි.... අේමියි තහත්තියි තභ තරුණයි නන.... හි.හි.හි...." උහන් 

කිව්හ. 

එට නේඹට හඩිවී ආවහය න්නහ නේ ඳවුනල් දළන් තිනඵන්නන් හභඹ පිරි තුටකි. 

නභළනි ආදය ඵළඳීභකින් ජීත්  න ඳවුල් මුලු භවත් නන භහනඹටභ ලහන්තිඹක් නන 

නදයි. 

දවල් ආවහයනඹන් ඳසු උහන් ව ඩිරහනිනේ නළනනිඹ ව තනනහ තුටු හමීචිනේ 

නඹදුනහ. සබහනඹන්භ ප්රිඹ භනහඳ ව ඵළඳි බහඹකින් යුතු තනනහ උහන් භ 

ඉතහ ඉක්භනින් කුලුඳ වුනහ. 

"ඵරන්නනෛ අයිනඹ.... ඔඹයි අක්යි එතු නරහ භහ අවුරුදු 15 දිභ පුංචි අේභහ 

නනනක් යන්න ඹන නන්ද?...." තනනහ දඟහය විදිඹට කිව්හ. 

"අනන් නෛරි නංගි... ඔඹහට ඒට අප්නේද?..." උහන් ියක් ලිත නරහ ඇහුහ. 

"අයිනඹො පිසසුද අයිනඹ... භභ විහිළුටනන කිව්න.. ඔඹහ සීරිඹස න්න එඳහ.. භභ 

ඇත්තටභ ආයි නඳෛඩි ඳළියනඹක්ට පුංචි අේභ නනනක් නන්න.... භභ නඳෛඩි හනර 

නඵොනික්නො එක් නල්රේ යන නෛට නිතයභ එනවභ හිතුනහ.. හි.හි.හි.... නේ.. 

ඔන්න ඳළියඹ ඵරහන්නන භභ තභයි වරිද....." 

"ඔඹහට පිසසුද නංගි.... ඔඹහ ඉනන න්න එ ළන හිතන්න.. දළන් නේ අවුරුේනද 

අන්තිභට ඕ නරල්ස යන්න තිනඹනනන... ඒ නවෛට යන්න..." 

"වසේේ.. ඉතින් අයිඹහ කිඹන්නන භට ඳළියඹ ඵරන්න එඳහ කිඹරද?....." තනනහ නඵෛරු 

තයවක් නඳන්නනන කිව්හ. 

"අනඳො නෆ නංගිනඹෛ... ඔඹහ ඇති නනන් හුයතල් යන්න.. භභ කිව්න නංගි... අපිට 

වුන නදයින් ඳහඩභක් ඉනන නන නේ හනල් ඉනන න්න එට මුල් තළන නදන්න 

කිඹර...." 

"ඔව් අයිනඹ.. භභ ඒ නවෛට නත්රුේ ත්තහ... භභ නේ ඉනන නන ඉය නනන් 

නෛල්නරක්ට ඇඟට අතත් තිඹන්න නදන්නන නළවළ..." තනනහ තදින් කිව්හ.  

"නෆ නංගි... එනවභ යන්න ඕන නෆ... දළන් ඵරන්න භහධි අක්කියි තහය අයිඹයි 

ඹහළුනරහ නෛච්චය න්නතොනන් ඉන්නද... නදන්නට නදන්න උදව් ය න්නහ. 



ඒනන් ඒ නදන්නන ජීවිත රට තුට නේභ වයිඹකුත් රළනඵනනන... 

නෛල්නරක් එක් ඹහළු නන එ ඇත්තටභ නවෛයි  නංගි... ඒත් ආදයඹ මුල් ය 

නන… ආහ මුලු වුනනෛත් තභයි ඔක්නෛභ අවුල් නන්නන... භටයි අක්කිටයි වුනහ 

නේ..." 

"ඔව් භට නත්නයන අයිනේ.... තහය අයිඹහ වරිභ රකී නෛල්නරක් භහධි අක්කි 

රළනඵන්න.. භහධි අක්කි භටත් නෛඩක් නදල් කිව්හ... අක්කි භනේභ අක් 

නනනක් නයි.. භභ භහධි අක්කිට නෛඩහක් ආදනයයි...." 

"ඔඹහ භහධි මීේ නනද?...." 

"ඔව් අයිනඹ... අේභහ අක් ඵරන්න ඹනනෛට භහත් ඹනහ.. ඉතින් එනවභ ගිඹහභ 

භභ භහධි අක්කි එක් නෛඩක් නේල් තහ යනහ... අනි තහත්තත් වරිභ 

ළභතියි භභ එනවේ ඹනට.... තහත්තත් භහධි අක්කිට නෛඩක් ආදනයයි..." 

"භහධිට ආදයඹ යන්නන නළති නනනක් නෆ නංගි... භහධි ඕන නනනක් න 

දුනක්දි පිහිට නනහ... භහධි නළත්නේ අද අපි නදන්නත් ඉයයි..." 

"වසේ.. ඔව් අයිනඹ... නේ වළභ නේල්භ ජීවිතනඹ අත්දළකිේ නන්ද... භනේ නඳෛඩි 

ඹටත් භභ නෛඩක් නේල් ඉනන ත්තහ.. ඒ භට නෛඩක් නවල්ප් නන 

ජීවිනත්ට...." 

"ඔව් නංගි.. වුන නේල් ලින් ඳහඩභක් ඉනන නන අපි ඉසයවට ඹමු..." 

"ඔව් ඒ වරි... ේේේ... දළන් ඉතින් ඉසයවට අයිඹට තභයි තහත්තහන බිසනස 

ඳහරනඹ යන්න නන්නන... භළනන්ජ්භන්ේ ඩිග්රී එ යහට ඳසන.. හි.හි.හි.... අේනභො 

නේ.. තහත්තහ නේ ළය නන්න නේ එඳහ වරිද..." 

"ඉන්නනෛ... භභ ඉසනරභ ළය නන්නන ඔඹහට තභයි...." 

"ේේේ... නදන භභ එක් එනවභ යන්න ආනෛත්...." තනනහ උහන්න ේමුර 

මිරිර කිව්හ. 

ජීවිතනේ කුභන රලසනඹක් ඳළමිණිඹත් එඹ හධහන විභර්ලනඹ නෛට විඳුභක් 

නෛඹහ තුියන් ව හභනඹන් ජීවිතඹ ඉදිරිඹට නන ඹහභට ලක්තිඹක්, වළකිඹහක් 

තිනබ් නේ එළනි ඳවුරක් වහ භහනඹක් ඉතහ හනහන්ත නු ඇත. 

++++++++ 

තහය ව ඳසිඳු අතය මිත්රත්ඹ දිනනන් දින ර්ධනඹ වනේ දළඩි නෛනවෛයුරු ඵළඳීභක් 

ඇතිඹ. නේ නිහ ඖධහරනේ නදනදනහනේ ළඩ යහනහරිද ඉතහ නවෛඳින් සිදු වුනහ. 

වළකි ෆභ අසථදීභ ඔවුන් නදනදනහ එතු  වී ප්රිඹ භහභනඹන් හරඹ ත ර 



අතය විනව්ඹක් රළබුන විටදී භහධි, අනුත්තයහ, උහන් ව ඩිරහනි භද ල් ත 

යහ. භධහද භවය අසථහරදී ඔවුන්ට එතු වුනහ. 

"තහය... ඔඹහට ඉන්න ඹහළුනෛ ිය නේ වරිභ නොක්.. " දිනක් අන් වරදී ඳසිඳු 

තහයට කිව්හ. 

"දළන් ඉතින් ඒ නෛල්නරෛ ඔඹහනත් ඹහලුනෛ තභයි.. හි.හි.හි..." 

"ේේ.. ඔව්... ඩිරහනිට ඵඵහ වේඵ නන්නත් ශඟයිනන.. එතනෛට තත් ේියඹ ළඩි 

නනහ...." 

"ඔව්  ඉතින්... එතනෛට අපි භහභර තභයි... හි.හි.හි..." 

"භභ අනප් ඹහළුනෛ ඔක්නෛභටභ වරිභ ළභතියි...."  ඳසිඳු නෛඩක් න්නතොනන් 

කිව්හ. 

"ළඩිනඹන්භ ළභති නනනක් එනවභ ඉන්නද?..." තහය ඹළටසින් ඵරර අහුහ. 

"ආ..න්..නෆ එනවභ නනනක් නළවළ...." ඳසිඳු ියක් රඵර නරහ කිව්හ. 

"අනන් නින් ඉඳන් භනචො නඵෛරු කිඹන්නන නළතු... එනවභ නනනක් ඉන්න 

නන්ද..ආ..." 

"න්... අනන් නෆ තහය... එ..එනවභ වුරුත් නළවළ..." 

"ේේ..නේ...භට නඵෛරු යන්න ඵළවළ වරිද භචන්... උනේ අනුත්තයහට නභෛේද 

තිනඹන නන්ද..ආ...හි.හි.හි...." තහය ඳසිඳුන ණ මිරිර ඇහුහ. 

"අ..ේ..නේ..අ.අ...න්න් නළවළ..නෆ..භන් දන්නන නෆ...."  

"එනවනේ භභද දන්නන.... නේ භනචො... භභ නවෛට නනොේ නරුහ... ශඟ ඉන්න 

නෛට උම විතයක් නනනභයි අනුත්තයහත් ඉන්නන නනින් නරොන කිඹර..." 

"භචන්  තහය..අනන් නේ.. භහධිටත් එනවභ දළනිර තිනඹනද?...." ඳසිඳු ඵනඹන් 

ඇහුහ. 

"නභෛනො නළත්නත... භහධි ඹන්තභට භට ඒ ළන කිව්හ.... ඉතින් කිඹඳන්නෛ උනේ 

එනවභ නදඹක් තිනඹන නන්ද...." 

"ඔ..ඔව්... තහය..." ඳසිඳු ඹන්තේ කිඹහ ත්තහ. 

"ආආ... ඒනන භභ කිව්නව්ඒඒඒඒ... නේ.. ඉතින් උම අනුත්තයහට තභ නේ ඵ 

අඟර නළේද?...." 



"තහය... භභ අනුත්තයහට ළභතියි... නෛඩහක් ළභතියි.... අනුත්තයහ භහධි නේභ 

නවෛ ර්ල් නනනක් කිඹන එ භට සීඹට සීඹක් විසහයි.. ඒත් තහය.. භට 

අනුත්තයහට ආදයඹ යන්න ඵඹයි...." 

"ඒ නභෛද ඒ.... අනුත්තයහ භහධින නවෛභ ඹහළුහ...  ඒ නදන්නහ නෛඩක් එ 

නේ...." 

"ඒ භභ දන්නහ තහය... අනුත්තයහ භට රළනඵන නේ භභත් උම නේභ 

හනහන්තයි.. ඒත් තහය භභ අනහථ ශභනඹක්... අනුත්තයහනේ නදරින් භට 

කීඹටත් ළභති නන්නන නෆ..." ඳසිඳුන ඇස රට ඳුලු ආහ. 

"අනහථ ශභනඹක්??.. නේ ඳසිඳු.... ආයිත් එනවභ භට ඇනවන්න ඔඹ චනන කිඹන්නන 

එනවභ නෆ... උම අනහථ නනනක් නනනභයි... ශභහ නිහන වළදුන ළඩුනහ කිඹර 

උම එනවභ අනහථ නළවළ... ද වරි උම නේ යටට ළඩ දහඹ ේඳතක් නන.. නේ 

යට හඵහසිනිඹහ යන නේලඳහලුන්ට ඩහ උම යටට ළදත් නනනක්..." තහය 

තයනවන් කිව්හ. 

"ඒ වුනහට තහය... අනුත්තයහනේ අේභයි තහත්තයි නභෛන කිඹයිද දන්නන නළවළනන... 

අපි ආදනර් යන්න ඳටන් ත්තට ඳසන ඒ නෛල්නරෛ  ළභති වුනන් නළත්නේ 

අනුත්තයහට නරෛකු දුක් ඇති නයි... භභ ඒට ආ නෆ... භට නේ නභෛන වුනත් 

භක් නළවළ..." 

"භභ නවෛටභ දන්න අනුත්තයහන අේභයි තහත්තයි ඳටු විදිඹට හිතන උදවිඹ 

නනනභයි... අනුත්තයහ නභෛනල් ල්ඳනහ යර ළඩ යන ශභනඹක්... ඒ හින්ද ඒ 

නෛල්නරෛ අනුත්තයහ න්න තීයණඹට එනවභ විරුේධ නන්නන නළවළ...." 

"ඒ වුනත් භනේ හිතට වරි නෆ තහය..." 

"ඳසිඳු...ඉසනල්නරභ උම අනුත්තයහ නවෛට අඳුන නන නදන්නනේ අනඵොධඹක් 

ඇති ය නින්... අනිත් ඒහ ළන යදය නන්න එඳහ... අපි ඔක්නෛභ උමර 

නදන්නත් එක් ඉන්නහ..." 

"තහය... භභ අංභ අනුත්තයහට ළභතියි..." 

"එනවනේ භචන්... උම නල්ර එක් තනිඹභ තහ යඳන්... ේියඹ ඔක්නෛභ 

ඉන්න නෛට ඔඹ නේල් තහ යන්න ඵළවළ නන...." 

"වසේ.. නවෛයි තහය...." 

එකිනනහ වමුව මුල්භ දිනනේභ අනුත්තයහ ව ඳසිඳු අතය ඹේකිසි නරන්තු භක් 

ඇති වුනහ. එනවත් එඹ කුභක්දළයි නදනදනහටභ ටවහ ත නනෛවළකි වුනහ. ඉන් 

අනතුරු වමු ව ෆභ අසථහදීභ නේ නරන්තු භ ියනන් ිය ඵළඳීභට 



වළනයන ඵ නදනදනහටභ නත්රුනහ. නනේ නතත් නේ ළන එ චනඹක් නවො 

නදනදනහ තහ නර් නළවළ. අන් අඹ ඉදිරිනේ ඇති ව ඵනොර තිඹ නභඹට නවේතු 

වුනහ. එනමුත්  'ආදයඹ ව ළස ළඟවිඹ නනෛවළකිඹ'  කීහක් නභන් නදනදනහනේ 

ලරීය බහහ ව ඉරිඹව් අනිත් අඹට ළටහුනහ. 

ඳසිඳුට ට ඇතිව වළඟීභට භහන වළඟීභක් අනුත්තයහටද ඇති වුනහ. නභඹ ඳශමු නෛට 

ඳසිඳු නිහ ඇතිව අනුේඳහ නිහ ඇති වක් වුනත් ඳසු එඹ තද නරන්තු භට 

නඳයලුනහ. නේ නිහ ඇඹ නේ ළන භහධි භ තහ යහ. 

"භහධි..භට ඔඹහ එක් නඳෛඩි නදඹක් තහ යන්න පුලුන්ද?...." 

"නභෛේද ශභනඹෛ... ඕ අවන්නත් නදඹක්ද...කිඹන්න..." භහධි කිව්හ. 

"භහධි.. භට ඳසිඳු ළන නභෛේද වළඟීභක් තිනඹන අනන්..." 

"හි.හි.හි... ශභනඹො...භට ඕ නත්රිර ියක් ල්...භභ තහයට නඳෛඩ්ඩක් නේ ළන 

කිව්හ.....  ඒත් අපි නවෛයහට ළින් නනවල් ළන ළට ඳනින්න දුන්නන නෆ... ඔඹ 

නදන්නභ අදවට එනන් අපි ඵරහනන හිියඹහ..." 

"සසස.... ඒ කිඹන්නන උහන් ඩිරහනි භධ ඔක්නෛටභ නත්රිර ඇේද?....." අනුත්තයහ 

ලිත නරහ ඇහුහ. 

"නළති නන්න ඵෆනන නල්නල්ඒඒඒ... එ නෛල්රත් ඹභක් භක් නත්නයන අඹනන... 

නේ... ඔඹ නදන්න තභ තනිඹභ තහ යර නළවළ නන... නදන්නට නදන්නන අදවස 

ළරනඳනනේ...නවෛ අනඵොධඹක් තිනඹනනේ... ඳසිඳු ඔඹහට ළරනඳන කිඹර 

භට හිනතනහ.. ශභහ නිහඹ වළදුනත් ඳසිඳු උත්හවන්ත ංය ශභනඹක්... ඔඹ 

නදන්නට එට නවෛ ජීවිතඹක් ත යන්න පුලුන්...." 

කුඩහ ර සිටභ භහධිනේ නවෛභ මිතුරිඹ ව අනුත්තයහ ඇඹ ආට ගිඹහට කිසික් 

නනෛකිඹන ඵ නවෛ වළිය දළන සිියඹහ. නේ නිහ භහධිනේ චන ව අදවස අනුත්තයහ 

තදින් විලසහ යහ. නභයින් උේදහභඹට ඳත් අනුත්තයහ ඳපු තුර නභනතක් සිය 

යනන සිිය ඳසිඳුට ඇති නරන්තු භ ආදයඹට වළනයන්නට ඉඩ වළරිඹහ. නදොනය 

රන්නට ඳටන් ත් ආදය වළඟීේ නත්තන්නට ඇඹ කිසිභ නනවක් ත්නත් නළවළ. 

ඇතිව නොර තිඹ නිහ නදනදනහ මුලින් වමු වී තහ කිරීභට අදි භදි භක් දළක් වහ. 

නේ නිහ භහධි වහ තහය ඳශමු දුයථනනඹන් තහ යන නර නදනදනහට කිව්හ. 

ශභහ නිහනේ සිියන ඳසිඳුට නංභ දුයථනඹක් නනෛතිබුන නිහ ඔහුනේ ඳශමු 

ළටුනඳන් නංභ දුයථනඹක් මිරදී ත්තහ. 

අනුත්තයහ ව ඳසිඳුනේ දුයථන තහ ඵව දිනඳතහභ හනේ සිදු නන්න ඳටන් ත්තහ. 

ෆභ යහත්රිඹභ නදනදනහ ඳළඹ තුන වතයක් ඳභණ තහ යහ. රැකිඹහනන් නනවට 

ඳත් වී සිියන ඳසිඳුට යහත්රී හරනේ අනුත්තයහ භ තහ කිරීභ අභහ සිසිරක් වුනහ. 



"නේ භචන් ඳසිඳු... දළන් උනේ මුලු ඳඩිඹභ නභොඵයිල් එ රීනරොඩ් යරභ ඉය 

නයි...හි.හි.හි..." තහය ඳසිඳුට විහිළු යහ. 

නේ දුයථන තහ ලින් නදනදනහනේ ඵළඳිභ දළඩි නර මුහුකුයහ ගිඹහ. අනුත්තයහ තභහට 

විලහර ලක්තිඹක් ඵ ඳසිඳුට ළටහුනහ. ඳසිඳුනේ ශඹහන්විත දඹහ ගුණඹ නිහ අනුත්තයහ 

භවත් රනභොදඹට ඳත් වුනහ. 

නනේ නතත් නදනදනහ කිසිභ විට ආදයඹ ළන තහ නර් නළවළ. නදනදනහභ නවෛය 

ල් ඇහිලුහ මි ඒ ළන තහ කිරීභට මුර පිරුනව් නළවළ. 

අහනනේ නදනදනහ වමුවී තහ කිරීභට තීයණඹ යහ. 

එ නනසුයහදහ දින ඉය ඵළ ඹන සුන්දය න්ධයහ හරනේ නදනදනහ මුහුදු නයනල් 

නිර සථහනඹදී වමු වුනහ. ජීවිතනේ ඳශමු යට නභනේ තනි වමුව විට නදනදනහටභ 

විසතය ර නනෛවළකි අමුතුභ වළඟිභක් ඇති වුනහ. 

"අන....." ඳසිඳු නවමින් මිමිනුහ. 

"ප්.ඳසිඳු.." අනුත්තයහ බිභ ඵරහනන කිව්හ. 

"එන්න අන... අපි අය ළටනයිඹහ ඳඳුය ශඟින් හඩි නමු...." 

නදනදනහ ළටනයිඹහ ඳඳුය අර හඩි වී සිසිල් මුහුදු සුශනේ සුඹ විඳිමින් ඵළ ඹන 

හිරු නද ිය නව්රහක් ඵරහ සිියඹහ. 

"ඉය ඵහින නරහට මුද වරිභ රසනයි... වරිභ ලහන්තයි නන්ද අන..."  

"ේේ.. ඔව් ඳසිඳු... ඔඹහ ආද නේ නේ නිසරං ඳරියඹට...." 

"ඔව් අනු...." 

එ යභ නදනදනහ නිලසලබ්ද වුනහ. කිසිභ තහක් නනෛභළති ධයහනඹට භ 

ළදුනහක් නභන් මුහුේ දිවහ ඵරහ නන සිියඹහ. නදනදනහ ෆනන නනෛෆනන තයභට ශං 

වුනහ. ිය නව්රහට ඳසු නියහඹහනඹන්භ ඳසිඳු අනුත්තයහනේ අත අල්ර ත්තහ. 

අනුත්තයහ ඔලු ඳසිඳුන උයහි භත තඵහ ත්තහ. 

"අ..අන..භ..භ.. භභ..භභ ඔ.ඔඹහට ආදනයයි....."  

ඳසිඳු නමින් කිඹර අනුත්තයහ දිවහ ඵළලුහ. අනුත්තයහනේ ඇස ආදයනඹන් දීප්තිභත් 

වුනහ.  ඒ ඇස ර තිනඵන ආදයනේ උණුසුභ ඳසිඳුනේ වදතට විකියණඹක් නේ ඇතුලු 

වුනහ. ඒ විකියණඹ කිසි දින නනෛභළනන, නනෛළනරන ආදයඹක් ඔහුනේ වදනත් 

නිටුවන් රහ. 



"ඳසිඳු... භභ ඒ ආදයඹ වළභදහභ ඳණ නේ යකිනහ භන යත්තයන්... දයහ  න්න ඵළරි 

තයේ ආදයඹක් භනේ ඳපුන ඔඹහට තිනඹන.. ඒ දහත් නනස නන්නන 

නළවළ...."  

අනුත්තයහ වද උතුයහ ඹන ආදයනඹන් කිඹර ඳසිඳුන ඳපුන ඔලු තිඹහ ත්තහ. 

"අනන් අන... භභ අනහථ නෛල්නරක්... ඔඹහනේ අේභර භට ළභති නයිද අන.. අනන් 

භට ඵඹයි නල්නර.. දළන් ඔඹහ නළති වුනනෛත් භට ජීවිතඹක් තිනඹන එක් නෆ..." 

ඳසිඳුන ඇස ලින් ඳුලු ළක්නරුනහ. 

අනුත්තයහ ඔලු උසර නශරට නශර 

තිඹහනන ඳසිඳුන ඔලු නවමින් අත ෆහ. 

නදන්නනභ ඇස පිඹ වුනහ. 

"භන ඳසිඳු... ඔඹහ අනහථ නළවළ භන 

ඳළියනඹෛ... ඔඹහ භට භව නභයක් නේ 

ියනහ... ඔඹහ නේ අහිං.. අං.. 

උත්හවන්ත නනනක් රළනඵන්න භභ 

නෛඩක් හනහන්ත ර්ල් නනනක් ඳසිඳු... දහත් භනේ අේභර ඔඹහට අළභති 

නන්නන නළවළ... භනේ අේභර භව නඳෛනශෛන ඳඹ වර ජීත් නන අඹ.. ඒ 

නෛල්නරෛ දහත් ඳටු විදිඹට හිතන්නන නළවළ... ඔඹහ අනප් ඳවුරට උඩින්භ 

පිළින්න.. ඒ ළන නඳෛඩ්ඩක්ත් ළ හිතන්න එඳහ යත්තයන්...." 

"අන භනේ භළණි.. ඔඹහට දහත්භ කිසිභ දුක් නදන්නන නළතු මුළු ජීවිතඹ පුයහභ 

භනේ ඳණ නේ ආදයනඹන් ඵරහ න්න භභ නඳෛනයෛන්දු නන නල්නල්......." 

පිවිතුරු ආදයනඹන් ඵළඳුන නදනදනහනේ නදනතෛල් එක්වනේ නියහඹහනඹනි. නදනදනහනේ 

කුළුඳුල් නතෛල් චුේඵනනේ යඹ ඔවුන් ෆනවන නව්රහක් න්ධයහ හරනේ භද සීතර 

මුහුදු සුශනේ සුඹ රඵමින් වින්දනඹ රහ. 

තත් නදවදක් නනෛළනරන නනනවකින් ඵළඳිනභන් රනභොදඹට ඳත් ව ළෆ අව 

යත් ඳළවළනඹන් ඵළඵලුනහ. 

 

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

 


