
 

 

 

නනෛවෆනන නවනනශව 

-7- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මනනො නසෛන්නවේළ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

.....අදරයට අදරය රන වෆමනදනට මම 

'නනෛවෆනන නවනනශව' උඳශළර ලනයන් 

පිළින්ලමි....... 

_____________________________________________
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නුත්තරළ වශ ඳසිඳුනේ අදරය, වමළධි වශ තළරනේ අදරය නමන්ම ශද ඳතුලින්ම 

ජනිත වී නඳොණය ව නිර්ම ක්තිමත් අදරයක් වීමට ලෆඩි ළයක් ත වනේ නෆත.  

දලවට නශො එකිනනළ නනෛදෆ සිටිය නනෛශෆකි තරම් ඔවුන්නේ අදරය බලත් විය. 

උවවහ නඳෂ විභළය ලවන් වී තිබුන බෆවින් ඔවුනට එකිනනළ ශමු වීමට නේළල 

නවෛයළ ෆනීම ඳශසු වනේ නෆත. ඳසිඳුනේ රැකියළල නිමව ඳසු වම දිනම වලවහ 

යළමනේ නදනදනළ මුණ ෆසුනන් ල්ඳයක් නනෛදෆ සිටි නඳම්ලතුන් යුලක් ශමුලන 

අළරනයන්ය. 

නදනදනළනේ නම් දදනි ක්රියළල නිවළ ඳසිඳු තළරනේ උසු ව විසු ව ලට ක් විය. 

"නන් නන් ඳසිඳුනලෛ... දෆන් උඹට නුත්තරළ නෆතුල එ ඳෆයක් ඉන්න බ ලනේ 

නන්ද... දලව තිවහනවම නොල් නදනලයි.. නටක්වහට් යලනලයි... ශෆන්දෆ නලන නෛට 

නෛයි නලනල් යන්නද කිය තමයි බන් ඉන්නන්.... ම්නමො..  මළර ේ එක් නන 

බන්... හි.හි.හි...." 

"ම්ම්.. නමෛනො.. උඹ වමළධි එක් ේ රන්නන එනශම නනනමයිද..හි.හි.හි... උඹටත් 

ඉතින් වමළධිල කිවහ නර් නෆත්නම් නින්ද යන්නන නෆශෆ නන......" 

"අඅඅඅ... ඒ කියන්නන උඹටත් නින්ද යන්නන න නුත්තරළල කිවහ නර් නෆත්නම් 

කියන එනන....  බළනන.. ඔච්චර කිවහ නරෛත් නල්න නතෛල් නදනක් න්න 

නදයක් ඉතුරු නලන එක් න මනචො.. හි.හි.හි..." 

"නන් නින් ඉඳන් බන්.. එනශනම් නමශට වමළධින නතෛල් නද දිය නලළ 

තිනයන්න ඕනන නන...හි.හි.හි... අදනරන් කිවහ රළම නතෛල් තල වහවන නලනල 

බන්...." 

"ශරි ශරි... න්න ඕන වුනළම ඉතින් නෛරත් දඩමවහ ර නින්.. හි.හි.හි... නම්.. ඒ 

නනනමයි... ද නමෛනො නම් ලින්ම යන්න වහති නලළ?... උඹ ේ රනලළ... මට 

තමයි තනියම සළමසි එනක් ඉන්න නලන්නන....." 

"නන් තළර.. ද මට නුත්තරළල නෛපින් නඳෛඩ්ඩක් එක් යන්න ඕන... මට එයළට 

නඳෛඩි නදයක් රන් නදන්න තිනයනලළ...." 

"ම්ම්ම්.. ශළ..ශළ... ඳයන් එනශනම්... ම්නම්ඒඒඒඒ.. තිනයන ේ එ විතරක්...." 

ඳසිඳු වශ තළර තර ආත්නත් වනශොදර බෆඳීමකින් යුත් දෆඩි මිතුරු බලක්ය. 

 



++++++++ 

නුත්තරළනේ අදරය ඳසිඳුට විවිධ ඳෆතිඩ ලලින් දෆනනන්නට විය. කිසිම දින 

මලනේ නවනනශව නනෛෆබුන ඳසිඳුට නුත්තරළනේ අදරය මලනේ අදරය නමන් 

නබෛනශො ලවහථළ ලදී දෆනින. එඳමණක් නනෛල නඳම්ලතියට මතරල නුත්තරළ 

ඔහුට කිට්ටු මිතුරියක් ශළ වනශොදරියක්ද විය. නුත්තරළනන් නතෛර ජීවිතයක් ෆන 

ඳසිඳුට දෆන් සිතීමට ඳලළ නනෛශෆකිය. 

නදනදනළ අදර නොනේ තනි ව විට ඳසිඳු නුත්තරළ වම නම් වම අළරයකින්ම 

වංනේදි නේ. විනට ඔහු ආයට තුරුලු ලන්නන් පුනතකු මලට තුරුලු නලන්නළ නවේය. 

විනට ඔහු ආය තුරුලු ර න්නන් තම අදරබර නඳම්ලතිය නමන්ය.  නමවිට ආනේ 

අදරය උතුරන භිනය වශ නතෛල් චුම්බනය නිවළ ඳසිඳුට ආතිලන වෆශෆල්ලුල වශ 

ප්රනමොදය ලචන ලලින් විවහතර කිරීම ඳශසුය. තලත් විනට ඔහු ආය වම තළ බශ  

රන්නන් තම වනශොදරිය වම තළ රන නවය. තලත් විනට ආය ඔහුනේ 

නශෛම මිතුරිය නමන් ඔහුට දෆනනයි. 

"න....."    දිනක් නදනදනළ අදර නොනේ රව විඳිමින් සිටින විට ඳසිඳු නශමින් 

මිමිනුනේය. 

"ම්ම්ම්.. ආයි ඳසිඳු ඳෆටිනයෛ....."    නුත්තරළන සිහින් ටශනේ ෆබී තිබුනන් දෆඩි 

නවනනශවක්ය. 

"නන් න... මට ලදළලත් ම්ම් නනනක්න අදරය ශම්බ නලළ න... මට ඔයළ 

ම්ම නනනක් ලනේ මට හිනතනල න... මට ඒ ලනේ අදරයක් දෆනනනල මන 

මෆණි....." 

"ඳසිඳු... මනේ ජීවිතය මම ඔයළට ෆඳ ර තිනයන්නන රත්තරන්... ඒ හින්දළ මට 

පුලුලන් ශෆම විදියටම මම ඔයළල බළ න්නලළ... මම ඔයළන ර්ල් නෙන්ඩ් විතරක් 

නනනමයි නෛල්නෛ...."       

නුත්තරළ ඳසිඳුන ම්මුට අදර ශළදුලක් නදන මන් කීලළය. 

"න.. මම ලදළලත් හිතුනල න ඔයළ ලනේ ණු ෂමනයක් ෆනබන්න තරම් මට 

ලළවනළලක් තිනේවි කිය.... නන්... මම හිතන්නන මනේ නෆතිවුන ම්මයි තළත්තයි 

නෛනශ ශරි ඉන් පි නදන්නටම අශීර්ලළද රනල ආති න....." 

තම නනෛදුටු නදමේපියන් මතක් ව ඳසිඳුනේ දසින් ඳුලු ඩළ ශෆලුනි. නුත්තරළටද 

ඳුලු නලත්ලළ ෆනීමට නනෛශෆකි විය. 

"නන් මන ඳසිඳු.... ඔයළ දුක් නලන්න එඳළ.. ඔයළ එක් ශෆමතිවහනවම මම ඉන්නලළ...  

පි ශෆම ඳවනෂෛවහල නඳොයටම ඳන්වට ගිහිල්ළ ඔයළන ම්මටයි තළත්තටයි පින් 

නදමු ඳසිඳු....." 



ශද උතුරළ යන අදරය දරළ ත නනෛශෆකිව ඳසිඳු නුත්තරළට උණුසුම් නතෛල් ශළදුලක් දී 

ආය තම ෂෆමට තුරුලු ර ත්නත්ය. 

++++++++ 

නරනේ කීල්වහ සුපිරි නල වෆනල් රැකියළල වමළධි ඉතළමත් වළර්ථ නව රනන 

ගියළය. ආනේ දක්තළලයත්, ෆඳ වීමත්, නේළලට ලෆඩ ටයුතු කිරීමත්, ප්රවන්න 

භළලයත් නිවළ ආය ඳරිඳළනනේ සිත් දිනළත් තර ඳළරිනභොගියන් තර ඉතළ ජනප්රිය 

විය. නම් නිවළ ආය ලෆටුප් ලෆඩි වීමකුත් වම වශළර ඳරිඳළන මට්ටමට උවවහ වීමක් 

ෆබුලළය. කුමන උවවහ වීමක් ෆබුනත් වමළධි නේ නඳෝරුත්ලය නිවළ ආය ඉතළමත් 

නිරශංළරී,  සුම තරුණියක් වලළය. 

"වමළධි... ඔයළනම් නශෛ නළතයක් තිනයන ෂමනයක් කිය මට නප්නලළ... පි ශරි 

අවයි ඔයළ දිටම නමනශේ ලෆඩ රනල නම්.. ඒත් ඉතින් එනශම නලන්නන නෆශෆ නන.. 

ඔයළ ෆම්ඳවහ යන්න ඕනන නන.. නන්ද?...." 

වමළධිනේ ලෆඩ ෆන මනළ ඳෆශෆදීමට ඳත් ආනේ ඳරිඳළන නිධළරියළ ඳෆලසුනේය. 

"තන්ක් යූ නලරි මච් වර්..... මම පුලුලන් තරම් නශෛට ලෆඩ රන්න තමයි ශෆම 

තිවහනවම උත්වළශ රන්නන... මමත් ශරිම ෆමතියි නමතන ලෆඩ රන්න.. ඒත් ඉතින් 

මම ෆම්ඳවහ යන්නත් ඕන නන.... වර් මට නම් රන උදේ ලට මට වහතති රන්න 

ලචන න වර්...." 

"යිනයො වමළධි..ඒ සු ව නදයක්... ඔයළ ඩිග්රී එ රළට ඳවහනව කීල්වහ නජෛයින් 

නලන්නනෛ... පි ඔයළල මෆනන්ජ්මන්ට් නේන් රන්න ර න්නලළ.." 

"Thank you so much sir.... I really appreciate it…." 

"You’re very welcome Samadhi....." 

වමළධි වශ ඳරිඳළන නිධළරියළ තර ආතිව නමම නදබව නම්නළ වශ වකුනිනේ 

ණට ආසුනි. 

"නම් නම්නළ.... බඳන්නෛ නම්කි වර්ට නදන විදිය.... ඉන්නන නම් ඳත්තිනි ම්ම 

ලනේ....."  

ඊර්යළ ඳරල නරෛධනයන් තෆනලමින් වකුනි නවමින් නම්නළට නෛඳුරළ කීලළය. 

"ශහම්.. ඒ තමයි වකුනි... බඳන්නෛ... හිරට හිනර් ළිවමක් ආනන…තිනයන 

ඔක්නෛම උලුප්ඳනන වර්ට නඳන්න නන ඉන්න විදිය.... වර්ටත් ඉතින් ආශෆට 

ණට නප්න නල්නක් දෆක්ම ඉන්න බ..." 



"ෂුලර් එට ඕකි වර්ට ල්නලළ... ශලවට වර් ඕකිල නරවහට් ශවුවහ ළනන් උවහව 

නශෛට නදනලළ ආති…. ඕකිත් ල්නල ආති වර්ට දිලය නොන නප්න්න... ඉතින් 

ඔක්නෛම වනඳොට් එ ඒකිට තමයි.. පිට මුකුත් න...." 

වමළධි ෆන ආතිව ඊර්යළල නිවළ වකුනි වශ නම්නළ නමනවේ වතය තළ මලළ 

නිමින් විළ අතතියට ඳත් වුනළ. වමළධි සිය ප්රධළනීන්නේ ප්රංවළලට ඳත් වනේ 

ආනේ දක් ම වශ ෆඳ වීම නිවළ මිව නලනයම් නදයක් නිවළ නනෛනේ. නමය දිරලළ 

ත නනෛශෆකි ව වකුනිත් නම්නළත් නරොධනයන් වශ නමොශනයන් න්ධ වී ආනේ 

දියුණුල නෆති කිරීමට වෆරසුනි. 

"නම්නළ.. පි නෛනශෛම ශරි ඕකිල ඳශෂට ආද දළන්න ඕන..." 

"ඔේ වකුනි... මටත් ඕකිල නප්න්න බ... නෛනශෛම ශරි පි ඒ රන්න ඕන...." 

"ඉතින් නෛනශෛමද බන් රන්නන?... නම්කි න ලෆඩල කිසිම ප්නවට් එක් න... 

වර්ත් නම්කින ඳෆත්නත......" 

"ශරි.. පි බළ නන ඉඳිමුනෛ.... ඔනශෛම යන නෛට පිට නඳෛටක් ඳනදයි... ශෆබෆයි 

පි ඒකිට නශෛ මණ නඳන්න නන ඉන්න ඕන....." 

ආතුතින් ඊර්යළ නරොධනයන් දලර ද, මතුපිටින් මිතුරු ම් නඳන්වීම නිවළ 

නියම මිතුරු මිතුරියන් නතොරළ නේරළ ෆනීම ඉතළ ඳශසු ළර්යයකි. 

++++++++ 

වමළධි කිසිම විට වශළර ඳරිඳළන නිධළරිනී තනතුර නිවළ හිව උදුම්මලළ 

නනෛත්තළය. වශජනයන්ම නිශතමළනී තරුණිය ව ආය සිය වම සුලු නවේලයන්ට 

ඉතළ රුණළනලන් ටයුතු ෂළය.  නම් නිවළ ඔවුන් සිය ව නදනළම ආයට මශත් නවේ 

ආලුම් කිරීම නිතෆනින්ම සිදු විය.  වමළධි බඩු විකුණන වුන්ටර ල නවේලය කිරීමට 

මශත් අළලක් දෆක්ව තර ඳළරිනභොගියන් වම ඉතළ කුලුඳල තළ ෂළය. ආනේ 

නමම ප්රියමනළඳ භළලය නිවළ නලෂ වට එන ඳළරිනභොගියන් ඉතළ ඳෆශෆදීමට ඳත් 

විය. 

දිනන වමළධි නවේලය රන නම් සුපිරි නලෂ වට සුනොඳනභොගී ධිධළලන නමොටර් 

රථයකින් තරුණනයො නදනදනනක් ඳෆමිණියශ. දවිලි නරෛටු නංලමින් ලළශනනේ තිරිං 

තද නෛට රථ ළනල් රථය නෆලෆත්ව නදනදනළ නලෂ වට ඳෆමිණිනේ එහි යිති 

රුලන් නමන්ය. 

නිකුත් ඳළරිනභොගියන්ට වශ නවේලයන්ට කිසිදු රු වරුලක් නනෛදෆක්ව නදනදනළ 

ලය භළණ්ඩ රැනන අනේ කිසිම චළරයක් නනෛමෆතිල සිවුරුශන් බළමින්ය. ඒ 

ලවහථළනේ වුන්ටරනේ සිටිනේ වමළධිය. 



"ගුඩ් නමොනින් වර්... " වමළධි අචළර ෂළය. 

"ම්ම්ම්.. ගුඩ් නමොනින් නංගි....." එ තරුණනයක් ආය නදව ළමු බෆල්මක් නශමින් 

කීනේය. 

වමළධි කිසිලක් නනෛකියළ මදශව පිරි මුහුණින් බඩු විකිණීම ෂළය. මුදල් නදන තර 

තුරදී තරුණයළ ආනේ ත තදින් මිරිමින් ආයට නුරළගී සිනළලකින් වංග්රශ නෂේය. 

වමළධි තම වංයමය ඳලත්ලළ ත්තළය. 

"නංගි... පි නෛෂඹ ඉන් අනේ හික්ළ ළනිලල් එට.. ද රෑට මරු එට 

තිනයනල... ඔයළ එන්න පිත් එක් ළනිලල් එට යන්න... නශෛ වෆඳක් රන් මරු 

නජෛලියක් දළන්න පුලුලන්..... ද රෑ හික්ඩුනල පිත් එක් නශෛනටල් එනක් ඉන්න 

පුලුලන්.. නියම සයිේ වහටළර් නංගි... යමු ශරිද......" 

ඔහු ඳෆලසුනේ වමළධි ද නලෂ වනල් භළණ්ඩයක් යෆයි සිතළ නනය. 

හික්ළ වෆණනළිය ෆන වමළධි වළ තිනේ. නේශීය වශ විනේශීය වංචළරයින් විළ 

ලනයන් ඳෆමිනණන තර වමශර පිරිවහ නම් වෆණනළිනේදී නිරුලතින් වශ ඩ 

නිරුලතින් රඟන රැඟුම් ෆන වමළධිට යම් ලනබොධයක් ආත. 

"නවෛරි වර්... මට එන්න විදියක් න... මට ද නෛඩක් ලෆඩ තිනයනලළ...."   වමළධි 

ළරුණිල ඳෆලසුලළය. 

"නම් නංගීඊඊඊ.. පිට කිසිම නල්නක් බෆශෆයි කිය න ශරිද... අනේ නෆත්තම් 

උවහවනලළ... ශෆබෆයි එනශම ඉවහසුනලෛත් නශෛනටල් එනක් තියළනන නඳොළිම් ශනල 

ශරිද... නම්.. යමු නංගි... පි මරු ෆිල්ම් එක් රනල ද රෑ නශෛනටල් එනක්... ඔයළල 

න්නල නම්න් ආක්ට්රවහට... ඔයළට මරු ෆිර් එක් තිනයනල නන.... හි.හි.හි...." 

ආතිව නොය වශ ජ්ජළල ඉලවළ ත නනෛශෆකි ව වමළධි ඬන්නට ඳටන් ත්තළය. 

නලෂ වනල් සිටි නිකුත් පිරිව තුහණිම්භූත වී බළ සිටියළ මිව වමළධිනේ උදේලට 

ඳෆමිණීමට නනෛශෆකි විය. නම් බය ආසුනු වමළධිනේ ධීක්ණ නිධළරී තුමළ 

එතෆනට ඳෆමිණිනේය. 

"වර්.. රුණළර නමතන ලෆඩ රන යට රදර රන්න එඳළ..ප්ලීවහ... " ඔහු 

ළරුණිල ඉල්ළ සිටිනේය. 

"අ.. තමුනවද නමතන මෆනන්ජර්... නම් ශන්නලළ... ලෆඩිය තළ නරෛත් තමුනවල 

නශටම වහ රනල ශරිද... කීල්වහ නබොඩ් එනක් ඉන්නන නප් ට්ටිය.. ඒ හින්දළ 

තමුනවනේ ලෆඩක් බළනන ඳෆත්තට නලනල.. නම් නල් පි ද උවහවන එ 

උවහවනලළ......" 



නමනවේ කියූ එක් තරුණනයක් ඉදිරියට ඳෆන ෂමනළළර ලරයළ ඳනවට තල්ලු ර 

දෆම්නම්ය. 

"පි දෆන් යනලළ…. එනශනම් නංගි...ශලවට වහති නලළ ඉන්න.. පි එනල... ටයිට් 

නොටයි  ටී ර්ට් එයි ශ එන්න ඔයළන වහවන කුල් නදයි නඩි නදයි 

නශෛට නප්න්න...ශරිද... පි ශංදිය ළල ඉන්නල... ශෆබෆයි නඳෛලිසි ගිහින් නින් 

වවුත්තු නලන්න එඳළ..නත්රුණළ නන.... " 

නමනවේ කියූ තරුණයින් නදනදනළ ධිනේගි රථයට නෆගී විදුලි නේනයන් ඉගිලී ගිනේ 

මුලු ඳෂළතම දවිලි ලලින් නශලමින්ය. 

නම්වයට ඔලුල තබළත් වමළධි ඉකි වමින් ඬන්නට වලළය. ෂමණළළර තුමළ 

ඳෆමිණ ආය ලත්තන් ර ත්නත්ය. 

"ඔය නෛල්නෛ ලෆඩ රනන යන්න.. බය නලන්න එඳළ…  නම් එ එ ය ආවිල් 

රන ඒලට... මම දෆන් නඳෛලිසියට කියනලළ... කිසි නනනක් බය නලන්න එඳළ..." 

නමනවේ කියූ ඔහු වමළධිල ලත්තන් රනන නෛවහ තම ළමරනේ විනේ ෆනීමට 

වෆෆවහවිය. නතුරුල ඔහු ලශළම නඳෛලිසියට සිේධිය රනඳොර්තු නෂේය. 

නලෂ වනල් සිය ව නදනළම නම් සිේධිය නිවළ ම්ඳනයටත්, නොයටත් ඳත් වලත් 

නම්නළ වශ වකුනි ඉන් තිරහචීන තෘප්තියක් ෆබුනලොය. ඔවුන් නදනදනළ කිසිනලකුට 

නනෛආනවන නවේ නවමින් තළනේ නයදිනි. 

"වකුනිනයෛ... නියමයි ලෆනඩ් නන්ද... වමළධිට මළර නනොන්ඩිය... හි.හි.හි..." නම්නළ 

වතුටින් කීලළය. 

"ම්ම්ම් ඔේ බන්.... රුන් නදන්න ද ඕකිල උවහවන එ උවහවනලළ... හික්ළ එට 

ඉවහසුල කියන්නන ඕකිල ද ශඳයක් රනලළ... ඕකි බඩකුත් එක් තමයි එන්නන... 

මළරයි.. නශෛ ලෆනඩ් ඕකිට... වර්ටත් මළර ප්නවට් ආති...එයළන බඩුලට නඳොළිම් 

ලදින්න යන එට..හි.හි.හි..." 

"ඔේ බන්... පි හිතළ නන හිටිය විදියට ලෆඩ නලන්නයි යන්නන... ඕකි අයිත් නමනශේ 

ලෆඩට එන එක් න... නින්ම නප් ලෆනඩ් වුනළ.. ඕට තමයි කියන්නන නදන 

නදයිනයො නටම නනෆල්ළ නදනල කිය... හි.හි.හි...." 

නුන්නේ විඳතදී නමනවේ වතුටු විය ශෆක්නක් තිරිවනනකුටත් න්ත මළනසිත්ලයක් 

ආති නනනකුට ඳමණි. ලළවනළලට එලෆනි පුේයන් ද වමළජනේ දෆකිය ශෆකිය. 

වමළධිට ආතිව චිත්ත ම්ඳනය ති මශත්ය. ආය කිසිම දින නමලෆනි ලමළනයට 

ක් වී නනෛමෆත.   ආයට යථළ තත්ත්ලයට ඳත් වීම වනශන නේළලක් ත විය. 



ෂමනළළරී තුමළනේ වශ නිකුත් නවේලයන්නේ මෘදු භළෂිතය නිවළ ආය 

වහලෆසිල්ක් ෆබුලළය. 

"වමළධි... ඔයළ කිසි නේට බය නලන්න එඳළ... මම නඳෛලිසියට ඔක්නෛම කිය 

තිනයන්නන... ඔයළ දලවහ නදක් විතර නිලළඩු රන් නරවහට් රන්න... ඔයළල ම්ඳෆණි 

ළර් එනන් නදර ගිහිල්ළ ආරන්නම්... රුන් කියපුල ණන් න්න එඳළ... ශරියට 

උන්ට ගිය රට ලනේ නම්... නඳෛලිසිය ඔයළන නදරට ආවිල්ළ ට උත්තරය න්න 

පුලුලන් ඕන වුනනෛත්... ඔයළනේ අරක්ළලට ඕන රන ශෆම නේම පි රනලළ......" 

"නන් වර්... වර්ට නමෛක් ශරි රදරයක් නලයිද... උන් කිේල වර්ල වහ රනලයි 

කියළ... නන් එනශම නදයක් වුනනෛත් මට ඒ දරළ න්න බ වර්... මම හින්දනන නම් 

ඔක්නෛම වුනන්....ඉහීඊඊඊඊ....." වමළධි නෆලතත් ඬන්නට වලළය. 

"ඔයළ දුක් නලන්න එඳළ වමළධි... ඔයළ ලනේ ලං..දක් නනනක්ට උදේ ර නදර 

යන්න වුනත් මම වහතියි.. උන් ඔය කියන්නන නබෛරු කිය මම හිතන්නන.. නප් 

නබොඩ් එනක් ඉන්නන ඔලුල තිනයන ට්ටිය.. නම් රවහතියළදු ළරයින්න ඒවුන් නප් 

නබොඩ් ල න... කුඩු විකුණද නෛනශද නර්සින් ළර් රනන මුන් හිතළනන 

ඉන්නන නම් රට යිති උන්ට කිය....  පි බමු මුන් නමෛේද රන්නන කිය.. 

මමත් නල්සිනයන් රින්නන න...." 

"මට වර් ෆන නෛඩක් අඩම්බරයි වර්...." 

තම නවේලයන්නේ සුබ වළධනය වශළ උනන්දුලක් දක්ලන, ෆඳ වීනමන් ක්රියළ රන 

ප්රධළනීන් වමළජයට මශඟු වම්ඳතකි. 

++++++++ 

වමළධිට සිදුව රදරය අරංචී ව විව තළර ආතුලු ආනේ මිතුරු මිතුරියන් වම 

නදනළම ආනේ නිලවට ඳෆමිණිනයොය. ඖධළනේ නලනත් කිසිලකු නනෛමෆති නිවළ 

ඳසිඳුට ඳෆමිණිය නනෛශෆකි විය. උළන්, නුත්තරළ වශ මධූළ ශෆකි ඉක්මනින් 

ඳෆමිණියශ. මශත් වංනේයට ඳත් වමළධි තළරට වශ නුත්තරළට තුරුලු වී ඬන්නට 

වලළය. 

"වමළධි... ඔයළනේ ආඟට ආඟිල්ක් ශරි තිය තිබුනනෛත් මම ඕකුන් නදන්නල මර 

හිනර් යනලළ....." නොඳයට ශළ වංනේයට ඳත් තළර කීනේය. 

"වහවහවහ.. තළර... බ නලන්න එඳළ... පි බමු දෆන් නමෛේද නලන්නන කියළ...." 

උළන් තළර වහලවළලීය. 

වමළධිනේ මල මශත් බියට වශ නොයට ඳත් වලළය. 



"නන් මන වමළධිට නමෛනල ශරි වුනනෛත් මම ජීලත් නලන්නන නෆශෆ... 

ඉහීඊඊඊ..වහවහවහ... ඉහීඊඊඊ... නන් මනේ හිංව නල් නේර නදන්න...." 

වමළධිනේ මල ඉකි වමින් ඬන්නට වලළය. 

"බය නලන්න එඳළ නෆන්නද... පි ඉන්නන් එනශම නදයක් නලන්න ඉඩ තියන්නන 

න... " උළන් විහලළවයකින් ඳෆලසුනේය. 

"නම්.. මම කියන්නම්.. පි තළත්තට කියමු.... එයළ මිනිවහසු දළ ඕකුන් නදන්නල මට්ටු 

රයි...."  ඩිළනි දශවක් ඉදිරිඳත් ෂළය. 

"වහවහවහ... නන් එඳළ ඩිළනි... මර්වින් මළමළන මිනිවහසු නෛකු රණ්ඩුලක් නරුනලෛත් 

නම් තලත් වුල් නලනලළ... නන් මම ඒට අවළ න ඩිළනීඊඊඊ..."  වංනේයට ඳත් 

වමළධිට නෆලත ලරක් ආඬුම් අනේය. 

"නම්... ඒ ලනේ නේලල් රන්න ඕන න... මනේ තළත්ති නම් නර්න්ජ් එනක් D.I.G නේ 

යළලුනලක්... මම D.I.G න්ල්ට කිය ඕකුන්ල නීතිනයන්ම ල්ළ න්න ලෆනඩ් නවට් 

රන්නම්….  ඔයළ බය නලන්න එඳළ වමළධි ක්කි... ඕකුන් හිනර් යල තමයි පි ඳවහව 

බන්න ඕන...."   මධූළ කිේලළ. 

"මධූ.. D.I.G  ඔයළනේ තළත්තන යළලුනලක්ද?....." උළන් පුදුමනයන් ආසීය. 

"ඔේ උළන් යියළ.. ඉන්නනෛ මම ලෆනඩ් රන්න....." 

මධූළ ජංම දුරථනනයන් තම පියළට තළ නෛට සිදුවු සියල් ඔහුට ඳෆලසුලළය. 

"ශරි... තළත්තළ කිේලළ ඉක්මනටම D.I.G . න්ල්ට තළ ර කියන්නම් කිය... 

ඕකුන්ට නීතිනයන්ම දඬුලම් රන්න ඕන... ඔයළ බය නලන්න එඳළ වමළධි ක්කි.. පි 

ඔක්නෛම ඔයළ එක් ඉන්නලළ...." මධූළ වමළධිනේ ඔලුල තළමින් ඳෆලසුලළය. 

"නන්.. ඔය නෛල්නෛ මළත් එක් නමනශම ඉන්න එ නෛච්චර ශයියක්ද...." වමළධි 

ඳුලු වමින් ඳෆලසුලළය. 

වහලල්ඳ නලළලකින් මධූළනේ දුරථනය නළද විය. ආනේ පියළ විසින් සිේධිය දෆනුම් 

දීනමන් ඳසුල නිනයොජය නඳෛලිවහඳති තුමළ ලශළම ක්රියළත්ම ලන බලට නඳෛනරෛන්දු විය. 

"ඔක්නෛම ශරි වමළධි ක්කි.... D.I.G. න්ල් ලෆනඩ් රයි....."  මධූළ කීලළය.  

++++++++ 

නිනයොජය නඳෛලිවහඳති තුමළනේ ධීක්ණය යටනත් නලවහ ලළත් විනේ නඳෛලිවහ 

ණ්ඩළයමක් වමළධිට තර්ජනය  තරුණයන් නදනදනළ එන තුරු මංවන්ධිය ව 



නවොදිසිනයන් සිටිනේය. ණ්ඩළයමට නලවහලළත් අයුධ වන්නේධ නඳෛලිවහ භටයන් 

සිේනදනනක් වශ නඳෛලිවහ ළන්තළ බෂ ආණිනේ නවබලියක් ආතුත් විය. 

"මුන් ටි නෛනශෛම ශරි ල් නන කුද න්න ඕන.... වුරු නමෛළ වුනත් මක් 

න..." එක් නිල්ධළරිනයක් කීනේය.  

"ඔේ.. D.I.G  වර් නළින් හින්ද පි ළටලත් බය නලන්න ඕන න... නීතියට ලෆනඩ් 

රමු..." නවබළිය ඳෆලසුලළය. 

මද නේළලකින් තරුණයින් නදනදනළ ධි නේගී නමොටර් රථනයන් ඳෆමිණිනයොය. වමළධි 

නඳනනන්නට නනෛසිටි නිවළ ඔවුන් වික්ෂිප්ත භළලයට ඳත් විය. ඒ වමම නලවහ 

ලළත් නඳෛලිවහ නවබළිය ඔවුන් සිටින තෆනට ඳෆමිණියළය. 

"නම් මචන්.. ර කීල්වහ එනක් නල් ආවිත් න ලනේ... ඒට මක් න... 

බඳන්නෛ නම් බඩුල... ම්නමො..ටයිට් නඩනිමක් ශ ඉන්නල දෆක්ම පිවහසු 

ශෆනදනල... ලනරන් ඕකිල ළර් එට ආද දළනන උවහවමු...." 

නඳෛලිවහ නවබළිය දුටු එක් තරුණනයක් කීනේය.  

"ශරි මචන්... උවහවමු ඕකිල... නියම ක් නම්කි..." 

තරුණයන් නදනදනළ නවබළිය ඩෆශෆ ෆනීමට වෆරනවන විටම ආය එල්  ඳළ 

ඳශරින් නදනදනළම ෆරකී බිමට ලෆටුනි. වෆඟවී සිටි නිත් නිධළරීන් ලශළ ඉදිරියට විත් 

ඔවුන් ත් ඩංගුලට ත්ශ. න්ද මන්ද ව නදනදනළට කිසි නදයක් ර කියළ ෆනීමට 

නනෛශෆකි විය. 

"ශඃ.. නතෛපි හිංව ණු ෂමයින්ට රදර රන්න නන්ද.. හිටපියේ නතෛපිට නශෛ 

වළත්තුලක් නදන්න..."  තරුණනයකුනේ නබල්නන් ල්ළ ත් නිධළරිනයක් කීනේය. 

"ත් ආරඳල් පිල.. උඹ වුද පිට එනශම රන්න.. දෆන නින් මනේ තළත්තළ 

ආමති තුමළනේ නශෛ යළලුනලක්... උඹ ලශ ලයි කිය හිතළ නින්...." තරුණයළ 

කීය. 

"අ ආත්තද.. උනේ තළත්තන යළලුනලක්ද?..... හිටඳන් එනශනම් උනේ තළත්තත් ද 

නඳෛලිසියට ල්නන එන්න... ශහම්... ල්ඳන් ත් නද...." 

නිධළරියළ මළංචු කුට්ටමක් එළියට ත්නත්ය. 

"නඳෛ..නඳෛ..නඳෛලි..නඳෛලිසියට....." තරුණයළ නෛත ෆසීය. 

"ඔේ නඳෛලිසියට තමයි... යමන්... උඹට නශෛ වෆෂකිල්ක් නදන්නම් ද... හිංව 

ණු ෂමයින්ට හිරිශෆර රන බල්නො.. යමන්...." 



තරුණයන් නදනදනළට මළංචු දෆම නඳෛලිවහ නිධරනයො ඔවුන් නඳෛලිවහ වහථළනයට රැනන 

ගිනයොය. ඔවුන්නේ ධි නේගී නමොටර් රථය නඳෛලිවහ ත් ඩංගුලට ෆනින. 

++++++++ 

සිය මිතුරු මිතුරියන්නේ වමළමනේ සිටින විට වමළධිනේ සිතට මශත් වෆනසුමක් වශ 

වහලෆසිල්ක් දෆනුනි.  ආනේ ම්ඳන තත්ලයද නබෛනශො දුරට ඩු විය. තළර වශ 

නුත්තරළට තුරුලු වී සිටි ආයට සිේධිය නිවළ ආතිව සිත් තෆවු මුලුමනින්ම මත 

කිරීමට ශෆකි විය. 

මධූළනේ ජංම දුරථනය නළද විය. 

"ශනො...අ.. වුද... අ.. ශනො න්ල් නමෛේද වුනන්... අ... ඉන්න නඳෛඩ්ඩක් මම 

වමළධි ක්කිට නදන්න...." 

මධූළ දුරථනය වමළධිට දුන්නළය. 

"වමළධි ක්කි.. D.I.G.  න්ල් යින් එනක් ඉන්නන.. ඔයළට තළ රන්න ඕන ලු..." 

වමළධි වලිත ව සිතින් දුරථනය තට ත්තළය. 

"වර්... මම වමළධි...." ආය නවමින් තළ ෂළය. 

"වමළධි දුල... නම් D.I.G.  තළ රන්නන... දෆන් කිසි නේට බය නලන්න එඳළ... ඔයළට 

රදර රන්න අපු නදන්න පි ල්නන නඳෛලිසියට නනළලළ... උන්ට මනනුත් 

නීතිනයනුත් කිසිම වමළලක් ශම්බ නලන්නන න.... නමෛන බඳමක් අලත් පි නීතිය 

ක්රියළත්ම රනලළ... පි මුන් ෆන ඔක්නෛම නශෛයළ ත්තළ... මුන් නදන්න නින් 

රවහතියළදු ළරනයෛ නදන්නනක්... නදමේපියන්ට වල්ලි ලෆඩි නලළ හින්ද මුන් නර්සින් 

ළර් රනන තිනයන දශදුරළ ලෆඩ ඔක්නෛම රනලළ... පි හික්ඩුනල මුන් ඉන්න 

නශෛනටල් එ නර්ඩ් රළ..  හික්ළ ළනිලල් එ වහනව මුන් ජර්මන් ටුලරිවහට් 

ට්ටියක් එක් එතු නලළ නශෛනටල් එනක් ේල ෆිල්ම් ශදන්න ප්න් ර 

තිනයනලළ ංළනල නල්නෛයි නෛල්නෛයි දළළ.. පි ඒ කීඳ නදනනකුත් නශෛයළ 

ත්තළ... මුන්ට නල්සිනයන් නේනරන්න නදන්නන න... හිනර් යල තමයි පි ඳවහව 

බන්නන...." 

"නන් වර්... වර්ට නෛනශෛම වහතති රන්නද කිය මම දන්නන න....." 

"වමළධි ද.. පි ඔයනෛල්න්න නවේලනයො.... ඔයනෛල්නෛ අරක්ළ රන එ 

නප් යුතුම... ඒ හින්දළ ඔයළ කිසිම නේට බය නලන්න එඳළ... මීට ඳවහනව ශරි නලන 

නමෛක් ශරි රදරයක් වුනත් නප් නම්බර් එට ශරි 119 ලට ශරි නොල් ර 

කියන්න.. ඉතුරු ශරිය පි බළන්නම්.... නෛනශෛම වුනත් පි නඳෛලිවහ ඳෆනට්රොල් 



ටික් ලෆඩි රනල ඔය ඳෆත්නත.... එනශනම් වමළධි.. මම නලතිනල.. ඔයළ බය නෆතුල 

ඉන්න...." 

"නබෛනශෛම වහතතියි වර්... මට වර් ෆන නෛඩක් අඩම්බරයි... ඒ ලනේම 

වන්නතොවයි...." 

නිනයොජය නඳෛලිවහඳති තුමළනේ විවහතරය වමළධි නිත් යට විවහතර නෛට කීලළය. 

"නන් බන්නනෛ ඉතින්.. ඒ ලනේ නඳෛලිසිනේ නශෛ මශත්තුරුත් ඉන්නල නන... 

මිනිවහසු නෛච්චර බෆන්නත් නඳෛලිසිනය නශෛ යත් ඉන්නලළ...." වමළධිනේ මල 

ඳෆලසුලළය. 

"ඔේ ආන්ටි.. ඒ ශරි... D.I.G.  න්ල් මනේ තළත්තින නශෛ යළලුනලක්... ඒත් 

එනශම වුනන් නෆති වුනත් න්ල් නම් විදියටම නම් නක්වහ එ ශෆන්ඩ්ල් රනලළ.. 

න්ල් නීතියට තමයි ලෆඩ... මම ඒ නශෛට දන්නලළ..." 

"නන් මධූ...ඔයළ නම් රපු උදේලට තන්ක් රන්න මම ෂඟ ලචන න..." වමළධි 

ඳුලු වමින් කීලළය. 

"වමළධි ක්කි... ඔයළට උදේලක් රන්න පුලුලන් වුනළ කියන එ මට නෛකු වතුටක් 

ක්කි.... ඔයළ නෛච්චර නශෛ නනනක්ද...." 

"නන් මධූ... ඔයළ මට අරුම් නේ ලදි මීට් වුන එ නෛච්චර නදයක්ද... නෆත්නම් 

පි ද නෛච්චර වරණ නලනලද...."   තළර වංනේදී නලළ කිේලළ. 

"හි.හි.හි.. ශෆබෆයි ඉතින් තල නඳෛඩ්නඩන් ර එක්නනනක්න නසොනටෛ නෛප් නවල්ම 

හින්ද ඔක්නෛම  ප් වයිඩ් ඩවුන් යනල නන්ද තළර...." මධූළ සිනළනවමින් කීලළය. 

"අ.. නමෛනො ඔයළ තළරට 'තළර යියළ' කියන්නන නෆත්නත.. පිට ලනේ..." උළන් 

විහිලුලක් නෂේය. 

"එයළ ඉතින් මට වහනඳල්නන්ඒඒඒ... මනේ  නසොනටෛනෛප්   ඳළට්නර් නන....." 

මධූළ සියල්න්ම සිනළ වයුනර් ගිල්ලමින් ඳෆලසුලළය.   

නම් පිරිව තු දෆන් තිනබන්නන් ඉමශත් වතුටක් වශ ප්රනබොධයකි. වමළධිනේ මනළ 

වංයමයත්, ලං භළලයත්, ප්රියමනළඳ බලත්, ඳරළර්ථළමිත්ලයත් නිවළ ආයට 

ශදලතින්ම අදරය මිතුරු ෆක් ආති වී තිනේ. ආනේ නශෛ තිගුණ ලලින්ම ආය 

අරක්ළ රනු බයි. 

ශ්රි ංළනේ නඳෛලීසිය ද නබෛනශො නදනළනේ ෆරහුමට ක්ල ආති අයතනයකි. 

එනශත්, නීතිය නිසි ඳරිදි ක්රියළත්ම කිරීමට ශළ යුක්තිය ඳසිලීමට ෆඳ වුන නඳෛලිවහ 



නිධළරීන් නබෛනශො නදනනක් නවේලනේ නයදී සිටිති.  ඔවුනට නවේලය ශරි ශෆටි ඉටු 

කිරීමට නනෛශෆකි ලන්නන් නේඳළන වශ නිකුත් බ ඳම් නශේතුනලන්ය. 

++++++++ 

වමළධිට ආතිව ම්ඳන තත්ත්ලය දින නද විනේයකින් ඳසු වම්පර්ණනයන්ම සුල 

තට ශෆරිනි.  ආයනේ සුබ වළධනය ෆන උනන්දුලක් දෆක්ව නලෂ වනල් ෂමණළළර 

තුමළ රැකියළලට යළම වශ ඒම වශළ ආයට ලළශන ඳශසුම් වවහ නෛට දුන්නන්ය.  

නම් නිවළ ආයට තම නවේලය ලඩළත් නශෛඳින් කිරීමට ශෆකිවිය. 

වමළධි දෆන් නඳරටත් ලඩළ නශෛඳින් නවේලය කිරීම නිවළ ආයට නනනහිලි ම් කිරීමට 

මළන බමින් සිටි වකුනි වශ නම්නළ තලත් දෆඩි අතතියට ඳත් විනි. කිසිත් ර කියළ 

ත නනෛශෆකි ව නදනදනළට මනසින් පීඩළ විඳිමින් ලෆඩ කිරීමට සිදු විය. 

 වමළධිට ව රදරය දෆනත් විට ඩිළනිනේ පියළ ව මර්වින්ට ආතිවනේ ධි 

නොඳයකි. 

"වමළධි දුල.... ආයි දුල මට කිේනල නෆත්නත?.... මම දන්නල නම් ඕකුන් නදන්නට බත් 

න්න ඉතුරු රන්නන න....." 

"නන් මර්වින් මළනම... පිත් රණ්ඩු රන්න ඕන නෆශෆනන.... පි ශරි නේ රන 

එනන නශෛ....." 

"ඔයළ නශෛ ලෆඩියි දුල... මක් න... ඔයළට ඕන නදයක් තිනයනල නම් මටකියන්න...." 

"මළමළ පිට නෛඩක් උදේ රනලනන මළනම......" 

"නන් ද.... ඔයළ ඩිළනිට රන උදේ එක් බෆලුලම පි රන නේලල් නමෛනලද ද....." 

"මම ඒ ශරිම වන්නතොනවන් රන නදයක් මළනම....." 

"ශෆම ණු ෂමයම ඔයළ ලනේ නම් නම් දිලය නොයක් වමළධි ද......" 

තළර තම ජීවිතය ලන් වමළධි අරක්ළ කිරීමට වම උත්වළශයක්ම ත්නත්ය.  නම් 

නිවළ ආය තනිල මන් බිමන් යමට ඔහු ඉඩ දුන්නන් නෆත. 

"වමළධි.... ඔයළ නෛනශේලත් තනියම යන්න එඳළ.... මම ඔයළල එක් යන්නම්....." 

තළර වමළධිල තුරුලු රන කීනේය. 

"යිනයො තළර... ඔයළ බය නලන්න එඳළ.... මට ලෆඩට යන්න ට්රළන්වහනඳොට් 

නෛනශෛමත් දෆන් තිනයනලනන.... සුඳර් මළට් එනක් දෆන් සිකියුරිටි ලෆඩි ර.... ඒ 

එක්ම නඳෛලිවහ ඳෆනට්රොල්වහ දෆන් තිනයනල... තළර.... කිසිම නනනක්ට  මනේ ආඟට 



තලත් තියන්න ශම්බ නලන්නන න... එනශම රන්න පුලුලන්  මනේ මිනියට 

විතරයි..... මම යිති ඔයළට විතරයි තළර...." 

වමළධි තළරනේ ඳපුලට ඔලුල තියළනන වංනේනයන් කීලළය. 

"මන වමළධි මෆණි......" 

වමළධි තුරුලු රත් තළර ආනේ නදනතෛල් අදරනයන් සිඳ ත්නත්ය. 

    ++++++++ 

ඳසිඳු කුඩළ  ශෆදී ලෆඩුන ෂමළ නිලළවය ඳලත්ලළ නන යළමට ලය ප්රතිඳළදන වඳයළ 

දී ධීක්ණ ටයුතු සිදු නල් ඕවහනේලියළනේ ඳදිංචිල සිටින ශ්රී ළංකි දළනඳතිනයකු 

විසින්ය. තියින්ම රමත් ඔහුනේ බිරි ඉන්දියළනු ජළති නොටිඳති වමළජ 

නවේලයකු වශ සිංශ ළන්තළලනේ එම දියණිය යි.  ආයද සිය පියළ වශ වෆමියළ 

නමන් වමළජ නවේලයට ෆදි තරුණියකි.  සිය වෆමියළ වම ඩු ලනයන් ලවරට 

ලරක්ලත් ආය ංළලට ඳෆමිණ ෂමළ නිලළවල ෂමුන්නේ සුල දුක් නවෛයළ බෆලීම 

නනෛඩලළ සිදු ෂළය. ආනේ දළනඳති වෆමියළ සුධීරය. ආනේ නම වශනි ය. 

"න... නප් නෛකු වර් මෆඩම් එක් බන සුමළනන ංළලට එනලළ.... " දිනක් ඳසිඳු 

නුත්තරළ වම ඳෆලසීය. 

"නන් ආත්තද ඳසිඳු..... ශරි නොක් නන.... ඔය නෛල්නෛ ඔක්නෛම අවළනලන් 

බළනන ඉන්නල ආති නන්ද....." 

"ඔේ න.... පි ඔක්නෛමයි.... පිල බළන්න ට්ටියයි ශෆනමොම වර්ටයි මෆඩම්ටයි 

ශරිම අදනරයි... ඉතින් පි බළනන ඉන්නල නදන්නළ එනන්...." 

"ආවිල්ළ නෛඩක් දලවහ ඉන්නලද?........" 

"ටි දලවක් ඉන්නලළ.... නම් න... වර් නෛඩක් පි ෆන නශෛය බනලළ.... ඒ 

හින්දළ මට ඔයළ ෆන කියන්න ඕන න......" 

"වහවහවහවහවහ... ආත්තද ඳසිඳු... ඔේ.. මමත් හිතනල ඒ නශෛයි කියළ... නම්.... මමත් 

ඔයළ ෆන නප් ම්මට කියන්න ඕන.. දෆන් ළනල් ශරි....." 

"නන් න... මට ශරි බයයි....ඔයළන ම්ම මට ෆමති නලන එක් න......" 

ඳසිඳුනේ ටශඬ ඉතළ දුක්මුසු විය. 

"පිවහසු නෆතුල ඉන්න ෂමනයෛ.... කීයටලත් එනශම නලන්නන න...... නම් ඳසිඳු... මට 

නශෛ දශවක් අලළ... ඔයළන වර් එන දලවට මම නශොම් එට ම්මියි තළත්තියි එක් 

එන්නම්...." 



"ඒ නෛල්නෛ එයිද?...." 

"මම නෛනශෛම ශරි එක් එන්නම්නෛ..... එතනෛට ම්මිටත් නඳනනයි එතනින් 

නලන නවේලය... ආයි ඉතින්.. ඔයළන නදර ඒනන... නන්ද ඳෆටිනයො....." නුත්තරළ 

ඳසිඳුට උණුසුම් ශළදුලක් දුන්නළය. 

"ම්ම්ම්ම් ... ඔේ ලවහතුනල... මම හිතනල ඒ නෛඩක් නශෛයි කිය......" ඳසිඳු 

නුත්තරළනේ සුමුදු නතෛල් නඳති සිඳ නිමින් කීය. 

    ++++++++ 

නුත්තරළ තමළට නඳම්ලනතකු සිටින බල නදමේපියන්ට ඟලළ තිබුනත් ඳසිඳු ෆන ලෆඩි 

විවහතර ඳලවළ තිබුනන් නෆත.  ඔහු ෆන ඳෆලසීමට මශඟු ලවහථළල ෂමළ නිලළවයට 

සුධීරනේ ඳෆමිණීම සිදුලන දිනය බල ආය ඳවක් නෛට ත්තළය. 

"ම්මි... මනේ යළලුනලක් දන්න නශොම් එ නඳෛඩි උත්වලයක් තිනයනලළ.. මටත් 

එන්න කිේලළ... ම්මියි තළත්තියි එන්නනෛ මළත් එක්...." නුත්තරළ සිය මලට 

අරළධනළලක් ෂළය. 

"නමෛනො දුල.... පිත් එන්න නමෛේද ඔච්චර තිනයන විනේය......" 

"අ.. න්.. න... මම හිතුල ම්මිත් අව නලයි කිය... " 

"ශරි ශරි.... නශොම් එක්නන... පි එන්නම්.... ඉතින් වුද ඔයළන ඔය යළලුලළ.?...." 

"අ.. නම්. ..එයළ ඳසිඳු......." නුත්තරළ යන්තම් කියළ ත්තළය. 

"ඳසිඳු?.....ඒ වුද ඒ යළලුලළ?...." 

"එදළට අලම බළන්නනෛ ම්මි....." 

"ශහම්... ශළ නශෛයි......." 

සියුම් බුේධියක් ආති නුත්තරළනේ මලට ඳසිඳු වුරුන්දෆයි නුමළන ර ෆනීම ඳශසු 

වනේ නෆත. 

++++++++ 

සුධීර ද සිල්ලළ මශතළ වශ ඔහුනේ රමත් බිරි වශනි මටළයි මශත්මිය නිලළවනේ ත 

රන දින කිහිඳය ෂමුන්ට නමන්ම නිලළව ඳරිඳළනය වශ වළත්තුල බළ නදන පිරිවටද 

මශත් ප්රීතියක් නන නදන්නක් විය.  සුධීර වම  ෂමනයකුනේම ප්රතිය නඳෝේලිලම 

නවෛයළ බෆලුනේය. නම් නිවළ ෂමුන් ඔහුට ඉතළමත් නන්තු විය. 



නුත්තරළ වශ ආනේ නදමේපියන් නිලළවයට ඳෆමිණි දිනනේදී ඳසිඳු මශත්ව චිත්ත 

විප්ලයට ඳත් විය.  නුත්තරළ නදමේපියන් වම ඳෆමිණ ඔහුට තළ ළය. 

"ම්මි... නම් තමයි ඳසිඳු......" නුත්තරළ ඳසිඳු නදමේපියන්ට ඳුන්ලළ දුන්නළය. 

"න්න්..නෆන්නද... ...."   ඳසිඳු ලචන ඳෆටනමින් අචළර නෂේය. 

"ඳසිඳු.... දුල ඔයළ ෆන කිය තිනයනලළ.... ඔයත් නම් නශොම් එනක්ද ඉන්නන?......" මල 

ආසුලළය. 

"ඔ..ඔ..ඔේ නෆන්නද...." 

නුත්තරළනේ මලට ළරණය ලනබොධ විය. ආය විමතියට ඳත් ව නමුත් වලිත 

නනෛවලළය. 

නුත්තරළනේ නදමේපියන් දුටු සුධීර ඔවුන් වම තළ නෂේය. 

"ඔය නෛල්නෛ නප් නශොම් එ බන්න අපු එ ෆන මම නෛඩක් 

වන්නතොවයි......" සුධීර කීනේය. 

"පිත් වන්නතොවයි නම් නශොම් එ දෆක් එ... ශරිම වහවනට තිනයනලළ... නප් නම් 

දුල නුත්තරළ තමයි එක් අනල......" මල ඳෆලසුලළය. 

"ශනො නුත්තරළ....." 

"ශනො වර්...."නුත්තරළ  මදක් වලිත වී කිේලළය. 

"නුත්තරළ.. මම වර් නනනමයි... මම සුධීර මළමළ... හි.හි.හි.... " 

සිනළනවමින් නමනවේ ඳෆලස සුධීර නිලළවනේ ෂමුන් ෆන විවහතරයක් නෂේය. 

"නප් නශොම් එනක් ඉන්න ශෆම ෂමනයක් ෆනම පි නලන නලනම නශෛය බනලළ.. 

එනශම ර එ එක්නනළනේ දක් ම.. ශෆකියළනල ශෆටියට ඒ නෛල්න්නේ 

නළතය වවහ රන්න ඕන රන නේලල් රනලළ... මුදල් ල ප්රහනයක් න..... නම් 

ෂමයින්නේ ම්ම තළත්ත න කිය ඒ නෛල්නෛ නඳෛඩ්ඩක්ලත් වරණ න... පි 

තමයි  ඒ නෛල්න්න නදමේපිනයෛ... නප් දක් ෂමයි ඉන්නලළ.... නම් ඳසිඳුයි 

සුදළරයි නම් ඳළර උවවහ නඳෂ රළ..... නදන්නම ෆම්ඳවහ සිනක්ට් නලනලළ... ඒ 

විහලළවයි....  ඒ නදන්නළ ඉනන නන ඉලර නලනන්ම පි ඔක්නෛම ඳශසු ම් 

නදනලළ.... විනේනයන් ඳසිඳු නෛඩක් උත්වළශලන්ත ෂමනයක්... එයළ දෆන් නඳෛඩි 

රවහවළලක් ර එයළන වියදම නශෛයළ න්නලළ..... ඒ ල කීනම් නශෛ 

කුණක්......." 



සුධීර නමනවේ ඳලවන විට නුත්තරළට ආතිවනේ විවහතර කිරීමට නනෛශෆකි තරම් ප්රීතියකි. 

ඳසිඳුනේ මුහුණ දීප්තිනයන් බබන්නට විය. නුත්තරළ වශ ඳසිඳු තර නදනනනත් 

තළලක් ආතිව බල නුත්තරළනේ මල දුටුලළය.   ආනේ මුලට මද සිනළලක් නෆගුනි. 

සුධීර වම තළබශ ලවළන ව ඳසු නුත්තරළනේ මල වශ පියළ ආය වම තළ 

නෂොය. 

"දුල.... ඔයළ නෛනශෛමද ඳසිඳුල ඔච්චර කිට්ටුනලන් ඳුරන්නන?....." මල ආසුලළය. 

"ම්...න්... මම.. මට.. නම්.........."   නුත්තරළට ලචන පිට වනේ නෆත. 

"දුල.... පිට හිතළ න්න පුලුලන්....."   පියළ නුත්තරළනේ හිව තළමින් ඳෆලසීය. 

"තළත්ති.....නන් ..ම..මට..වහ.වමළ...."  

"දුල... ඳසිඳු උත්වළශලන්ත නශෛ ෂමනයක් කිය පිට නප්නලළ... නි ඔයළ නශෛට 

හිත බළ තීරණ න්න ෂමනයක් කියත් පි දන්නලළ.... ඒ හින්දළ පි ඳසිඳුට 

ෆමෆති නලන්න නශේතුලක් න ද......."  

"තළත්තීඊඊඊ...." සිය පියළනේ ෂමෆද ඔලුල තබළත් නුත්තරළ වංනේනයන් කීලළය. 

"එන්න දුල.... පි ඳසිඳුට තළ රමු....." මල ඳෆලසුලළය. 

තිනදන ඳසිඳු සිටිනළ තෆනට නෛවහ ඔහුට තළ නෂොය. 

"ඳසිඳු….  දුල පිට නවේරම කිේලළ... නප් ෆමෆත්තක් න පුතළ...." මල රුණළනලන් 

ඳෆලසුලළය. 

"නෆන්....ම්නම......"   ඳසිඳු මල වශ පියළනේ නදඳතු ල්ළ ලෆන්නේය. 

නුත්තරළනේ දසින් ඳුලු ඩළ ශෆලුනි. 

"නෆගිටින්න පුතළ... දෆන් පි නදන්න ඔයළනත් ම්මයි තළත්තයි තමයි..."  පියළ 

අදරනයන් කීනේය. 

"ඔ..ඔේ..තළත්ති......"  ඳසිඳු මශත් නෝරලනයන් වශ භක්තිනයන් කීය. 

නුත්තරළනේ නදමේපියන් නමහිදී  මධයවහථල වශ වළලධළනල ටයුතු කිරීම ඉතළ 

ලෆදත් විය.  එය ලකීනමන් යුතු නදමේපියන්නේ යුතුමකි. 

"දෆන් ඔය නදන්නම ගිහින් සුධීර වර්ට තළ නරෛත් නශෛයි නන්ද?....."  

නුත්තරළනේ පියළ නයොජනළලක් නෂේය. ඒ නුල ඳසිඳු නුත්තරළ වම සුධීර ශමු විය. 

"වර්......" ඳසිඳු යටශත් ඳශත් නව ආමතීය. 



"ආයි ඳසිඳු.... නම්.. මම කිය තිනයනල නන්ද මට වර් කියන්න එඳළ කිය.... මම 

ඔයනෛල්න්න ලෆඩිහිටිනයක් ලනේනන ෂමනයෛ….ඉතින් මට මළමළ කිය තළ 

රන්න.... "  සුධීර සිනළනවමින් ඳෆලසීය. 

"ශහ..ශළ.. නම්...මළනම...නම්..නම්.. නුත්තරළ....නුත්තරළ.....අ..ම්..නම්....." ඳසිඳුට ලචන 

ඳෆටලිනි. 

"හි.හි.හි...මට නත්නරනල ඳසිඳූඌඌඌ.... මම නදන්න දිශළ බළනන හිටිනේ......." 

සුධීර නමනවේ කියූ විට නුත්තරළ ෆජ්ජළනලන් බිම බළ ත්තළය. 

"නුත්තරළ... ඳසිඳු නඳෛඩි ළන ඉන් නෛඩක් ලකීනමන් ලෆඩ රපු ෂමනයක්.. මම 

ඒ ෆන වශති නලනලළ... ඒ එක්ම ඳසිඳු දක් ෂමනයක්... එයළ නමඩිසින් ලට 

සිනක්ට් නලනල කිය මට විහලළවයි..... පි ඳසිඳුට ජීවිතය නෛඩ නළ න්න දිටම 

උදේ රනලළ... මම ඔය නදන්නට සුබ ඳතනලළ..." 

සුධීර නමනවේ කියළ උණුසුම් ශළදුලකින් නදනදනළට අශීර්ලළද නෂේය. ඒ අශීර්ලළදය 

නදනදනළට නෛකු ක්තියක් ව බල මුතුනලන්  කිල යුතු නෆත. 

          ++++++++ 

නුත්තරළනේ නදමේපියන්නේ වශ සුධීරනේ අශීර්ලළදය ආතිල ඳසිඳු නුත්තරළනේ 

නිලවට ඉතළමත් අදරනයන් පිළිනු ෆබීය. විනේනයන්ම ඔහුට ඉමශත් ආල්මක් 

දෆක්වනේ නුත්තරළනේ ඳශනෂෛවහ ශෆවිරිදි නෆනනිය ව ඳවිත්රළය. ආය ඉතළ නටි 

ළයක් තුදී ඳසිඳු වම ඉතළ කුලුඳ වලළය. 

"ම්ම්ම්ම්ම්... මම පුංචි ළනල් ඉන් යියළ නනනක් ෆන ශෆමතිවහනවම හිතුලළ... දෆන් 

මට නොක් යියළ නනනක් ඉන්නලළ... නම් ක් නම් මළර ආණ තමයි....." ඳවිත්රළ 

ඳසිඳුනේ න ලටළ ත් දමළනන නුත්තරළ නදව බ දඟළර නව කිේලළය. 

"ම්ම්ම්ම්මළඅඅ...වුද දන්නන න ම්මටයි මටයි දෆන් ආණයක් නලළ 

තිනයන්නන..නන්ද....."  නුත්තරළ සිය නෆනනියට ආති සීමිත අදරනයන් ආනේ ණ 

මිරිමින් කීලළය. 

"ඌඌයියළඅඅ... මනේ ණ.. ශරි නරයි මන ක්කියළ....." ඳවිත්රළ නුත්තරළ වශ 

ඳසිඳු නදනදනළම තුරුලු රනන සුපුරුදු දඟළර මදශව ඳලළය.  ඳසිඳුනේ ශදලතද 

වනශොදර නප්රේමයන් උතුරළ ගිනේය. 

"මට කියන්න බෆරි තරම් වන්නතොවයි.... මටත් දෆන් නොක් නංගිනයක් ඉන්නලළ...." 

ඳසිඳු වංනේදී නලමින් ඳෆලසීය. 

"මමත් විහ රන්නන මටත් ලද ශරි යියළ ලනේ නෛල්නක් ෆනබන්න කියළ......" 



"නන් නංගි ඒ නමෛනො.... මම නළථ නෛල්නක් නන.. ඔයළට මට ලෆඩිය නශෛ 

නෛල්නක් ශම්බ නලයි නංගි...." 

"යිනේ ප්ලීවහ.. ..අයිත් මට ආනශන්න ඔනශෛම කියන්න එඳළ... කිේනලෛත් මම තරශම 

තරශයි.... යියළ නඳෛඩ්ඩක්ලත් එනශම න... යියට අදනරන් පිරුන ර්ල් නනනක් 

ඉන්නලළ... ම්නමකුයි තළත්නතකුයි ඉන්නලළ... ඔයළට නෛඩළඅඅඅඅක් අදනර් 

නංගිනයකුත් ඉන්නලළ... තල යළලුනලෛත් නෛඩක් ඉන්නලළ..... නන් ඔයළ එනශම න 

යියළඅඅඅ...." 

ඳවිත්රළ ඳසිඳුන නබල් බදළනන අදරනයන් ම්මුට ශළදුලක් නදන මන් කිේලළය. 

ඳසිඳුනේ දසින් ලෆටුනු ඳුලු බිංදු ඳවිත්රළනේ මුහුණ මත ඳතිත විය. නුත්තරළ ඳසිඳු වශ 

තම නෆනනිය අදරනයන් තුරුලු ර ත්තළය. 

ධනනයන්, කු නේද වශ වමළජ තරළතිරම් ලලින් න්ධ නනෛව මිනිවහම වශ දයළනලන් 

පිරි සිතුම් ඳෆතුම් ලලින් යුතු මිනිසුන් සිටිනළ වමළජය ජීලත් වීමට ෆනබන්නන් නම් 

දිලය නොයට මුතුනලන් යළ යුතු නෆත. 

              ++++++++ 

සියලු නදනළනේම සිත් වතන් අදරනයන් පුරලමින්  වම නදනළම බළනඳෛනරෛත්තුනලන් 

සිටි ඒ දිනය උදළ විය.  ඒ ඩිළනි මක් ලන් කිරි ෆටි බිළිඳිය නමනෛලට බිහි  

දිනයයි.  

ඩිළනිට දරුලළ බිහි කිරීම එතරම් මළරු වනේ නෆත. වමළධි වශ ආනේ මලනේ නිසි 

වළත්තුලත්,  දරු ප්රසතියට නිසි ඳරිදි ශෆඩ ෆවහවීමත් නිවළ ඩිළනි නිසි ළනේදි සුරතල් 

දියණිය බිහි ෂළය. 

සතිළළරනේ සිටි බිළිඳිය රැනන එළියට ඳෆමිණි නශදිය මුහුණ ඳමණක් නඳනනන නවේ 

නශෛඳින් අලරණය ර තිබ දරුලළ මුලින්ම නඳන්වනේ වමළධිටය.  බිළිඳිය නේ මුහුණ 

දුටු වමළධිනේ ශදලත මේ නවනශව ශළ වමළන අදරනයන් පිරි ඉතිරී ගිනේය. ආයට කිරි 

එනරන්නට එන්නළ නවේ දෆනිනි. 

"නන් ම්නම්ඒඒඒ... මට අදනර් දරළ න්න බ.... නන්... මට කිරි එනරන්න ලනේ 

දෆනනනලළ ම්මීඊඊඊ..."   වමළධි ඳුලු වමින් ව සිටි තම මල වශ ඩිළනිනේ මල 

ලන විමළ නදව බළ කීලළය. 

"නන් වමළධි ද... නම් දරුලන ම්ම ඔයළ තමයි...."  විමළ ප්රීති වංනේනයන් 

ඳෆලසුලළය. 



දරු ප්රසතිනයන් ඳසු සුලය බමින් තම සිඟිති දියණිය තුරුලු රනන සිටින ඩිළනිනේ 

ආ ලටළ සියලු නදනළම එක්වී සිටිනයොය.  ඔවුන් වෆමනේ ශදලත් අදරනයන් පිරී ඉතිරී 

නෛවහ තිබිනි.  

"නන් වමළධි... නම් ඳෆටියනේ ම්මළ ඔයළ තමයි... ඔයළ නෆත්නම් ද නම් ඳෆටියළ න 

වමළධි....."  ඩිළනි වමළධිනේ ත තද නෛට ල්ළ නිමින් කිේලළය. 

"ශරි ඩිළනි.. හිතළ න්නනෛ ඳෆටියට ම්ම නදන්නනක් ඉන්නල කිය....." 

"අ... එතනෛට නලි ඳෆටියට පුංචි ම්ම නනනක් නෆේද?....."  ඩිළනිනේ නෆනනිය 

ව තනජළ නබෛරු තරශක් නඳන්ලළ කීලළය. 

"යිනයො..නමෛනො නෆත්නත නංගි... "   වමළධි තනජළ තුරුලු රනන ආනේ ඔලුල ත 

ලළය. 

"නන් ම්නම.. පි ඳෆටියල නප් නදර රනන යමුනෛ.... මම බළන්නම්....." 

තනජළ ආවිටිලි ෂළය. 

"අනඳො...ශරි නොක් එට බළනීවි ඔයළ..හි.හි.හි... නි චටි දු... ක්ල 

බළත්නත වමළධි ක්කියි ඒ නෆන්දයි නන... ඒ හින්ද ඉවහනවල්ම බබළල නනියන්න 

ඕන ඒ නදරට.... ඳවහනව නප් නදරට එක් එමුනෛ......"    විමළ තනජළනේ ඔලුල 

ත ළමින් කීලළය. 

උළන් ආ වට වී ඩිළනිනේ ඔලුල ත ළමින් සිය සුරතල් දියණිය නදව උතුරළ යන 

පිය නවනනශසින් බළ සිටිනේය. ඩිළනි වශ උළන්නේ  මුහුණුල තිනබන ප්රීති වශත 

උදළර බල සියලු නදනළටම වතුටක් නන දුනි. 

"නම් නදන්නළ නදමශල්නො... ද මණි පියළ වීළ...... 

ලව අඩම්බර ඳළටයි.... මට බළ ඉන්න අවයි......." 

වමළධි වශ තළරත්, නුත්තරළ වශ ඳසිඳුත් එකිනනළට තුරුලු වී නම් ලුත් මල වශ 

පියළ නදව බළ සිටිනේ එක්තරළ විදිය දරු නවනනශවකින්ය. ඉදිරි නළතනේදී 

නමනව දරු සුරතල් බෆලීම ඔවුන්නේ සිත් තු ආඳී නඳනුනළ විය ශෆකිය. 

නම් පිරිව තරට ඩිළනිනේ පියළව මර්වින්නේත්,  උළන්නේ නදමේපියන්නේත් ඳෆමිණීම 

සිදු විය.  මර්වින් සිය සිඟිති මිණිබිරියනේ හිව ඉතළ නවමින් ත නේය. ඔහුනේ ආව 

ඳුලින් නතත් ව බල වම නදනළටම නඳනිනි. 

"මනේ චටි ඳෆටිනයො... ඔයළ තමයි පිට වන්නතොනව රනන නරොව ෆනල් ඉ අපු 

මල් කුමළරි....." 



නමනවේ කියන විට වළමළනයනයන් තද සිතක් ආති මර්වින්නේ දසින් ඳුලු ඩළ ලෆටුනි. 

දරදඬු පුේනයක්ව උළන්නේ පියළද වංනේදී  භළලයට ඳත්විය. 

දරුනලකු නමනෛල එළිය දෆකීම ඕනම නනනකුනේ සිත් වතන් ඳශන් රන, ශදලත 

නවනනශසින් පුරලන සිදුවීමක් නේ. ඒ උඳදින දරුලළ රටට දෆයට ඉතළ උතුම් වම්ඳතකි. 

ඒ වම්ඳත රටට ලෆඩදළය  වම්ඳතක් වශ අශීර්ලළදයක් කිරීම නදමළපියන්, නද 

හිතමිතුරන් ආතුලු මුලු මශත් වමළජනේම ඳරම යුතුම නේ. 

 

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

 


