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.....ආදයඹට ආදයඹ කයන ළභනදනට භභ 

'නනොළනරන නනනව' උඳවහය ලනඹන් 

පිළිගන්මි....... 
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භහධි සුපිරි නශ නේ තභ රැකිඹහ ඉතහ කළඳ වීනභන් ව උත්හවන්ත නර 

ඉටු කර නිහ නශ නේ යහඳහය කටයු ව ර යුයුණු ද ද දනට රළබුනි. න  

නිහ ඇඹ තභ ප්රධහනිඹහන  ඳළසුභට ර ද වහඹ.  ඉතහ ප්රන්න නඳෞරුත්ඹ ද 

ඇත් භහධි න  ඳළසු  නිවතභහනි නර ඉසුහ ඳභණ ද නනො නිතයභ නශ 

කටයු ව ව ඳහරිනබෝගික නේඹ තත් ළඩි යුයුණු කිරීභට ෆඹ  කශහඹ. 

සුපිරි නශ නරන් ප්රනශලන  ජනතහට ඩහත් නේඹ ද කිරීන  රයුණණ ඇිව 

භහධි ළරසභ ද  ඳහදනඹ නකොට තභ රධී දණ නිරධහරිඹහ භග ඒ පිළිඵ 

කතහ කශහඹ. 

"ර්... රනේ නේේස ළඩි කයන ගභන් න  ඳළත්නත් ග  ර මිනිසසුන්ට උදව් 

කයන්න පුලුන් ළඩ ද ගළන භභ කේඳනහ කයහ...." 

"ඒ නභොකශද භහධි?...." 

"ර්...න  ඳළත්නත ඇ වනර ග  ර ඉන්න මිනිසසුන්ට ඒ නගොේරන්න   ව ර 

න එරළු..ඳශ වරු න  නශේ විකුණ ගන්න වරිභ රභහරුයි... රනිකන් ඒ 

නගොේනරො නගොඩ ද රතය භළයුඹන්න   ංචහ රට රහුනනහ... ඉිවන් භභ හි වහ 

න  කට්ටිඹට ඉරිදහ වරි නනසුයහද දක රනේ සුඳර්භහකට් එක එළින  නඳොඩි 

නඳොශ ද න  දහන්න වදර දුන්නනොත් නවොයි කිඹරහ.. එතනකොට මිනිසසු ඒ ඵඩු 

ගන්න ආභ ඒක රනේ සුඳර් භහකට් එන ද නේේස ර ළඩි වීභකුත් නන්න 

පුලුන්...." 

"ඔව් භහධි.. ඔඹහ කිඹන එක භට නත්නයන... රපි ඔඹ න  නදඹ ද නකොශම රනේ 

භවය රවුට්රට් ර ඉසය කරහ... ඒත් එච්චය හර්ථක වුනන් නෆ... මිනිසසු 

හිතනහ න ක නිකන් නඵොරු භහ ඳෆභ ද කිඹර...." 

"නෆ ර්.. එනවභ නන්නන නළිව නන්න රපි න ක නඵොනවොභ යර වියුඹට.. 

හභහනය නඳොශ ද න භ කයුණ.. රපිට එළිනඹ ඉඩ ිවනඹන නන... ඵඩු විකුණන 

රඹට විනලේ ඇඳු  රන්ර ෂළන් නෝ එක ද කයන්න ඕන නෆ...." 

"හි.හි.හි.. ඔව් ඉිවන් භහධි... ඔඹහ නකොනවොභත් සි ඳේ ගර්ේ නකනන ද නන.... 

එතනකොට න  නගොේරන්ට ට්රහන්සනඳෝට් නකොනවොභද?...." 

"වස   .. රපි ඵළරිද ර්..ුණේ කහනරයු වරි ට්රහන්සනඳෝට් නදන්න?..... න ක ඉිවන් 

ඇඩ්ටයිසින් කයන න  නන.. ඒ ඵජට් එනකන් ගන්න ඵළරිද?..." 
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"ර න  භහධි... ඔඹහ න  වළභ ඳළත්තභ හිතන නන්ද... න  ... ඔන්න නනොකිව්යි 

කිඹන්න එඳහ... ඔඹහ කළ ඳස රවුට් වුන ගභන් රපිට නජොයින් නන්න ඕන වරිද.... 

එනවන  භහධි... භභ නවඩ් ඔෆිස එකට කිඹර රය ගන්න ඵරන්න ... රන්ිවභ 

තීයණඹ ඒ නගොේනරො රනත් තභයි...." 

"ෂුර් ර්... රපි කිඹර ඵරුණ....." 

භහධින  න  ළඩ පිළිනරට මූරසථහනනඹන් තහකහලික රනුභළිවඹ ද රළබුනි. න  

ළඩ ටවනින් නශ රට ව ප්රජහට ළශකිඹ යු ව නේඹ ද ඉටු වුනවොත් ළඩ 

ටවන සථිය කයන ඵ දන්හ ිවබුනි. 

++++++++ 

භහධි, තහයක ව ඇන  මි වරු කළර භග න  ළරළසභ ගළන හකච්ඡහ කශහඹ. 

"සස.. භට න  ඳටන් ගත්තට ටික ද ඵඹයි රනන්... ළනඩ් වරි ගිනඹ නළත්න  

නභොකද කයන්නන...." භහධි භද ද රවිනිලසචිත බහඹකින් කීහඹ. 

"භහධි... ඔඹහ නවො හිිවන් කයන කිසිභ නදඹ ද යයුන්නන නෆ... ඒ හින්ද ඒ ගළන 

ඕනට ළඩිඹ හිතන්න එඳහ...."   රනුත්තයහ  වරුලු කයනගන සිටි ඳසිඳු කීනව්ඹ. 

"ර න ... මූට දළන් රනුත්තයහ  වරුලු කය ගන්නන නළ වභ ඉන්න ඵෆ 

නන්ද..හි.හි.හි..." උහන් ඳසිඳුට ඔච්ච්  කනශේඹ. 

"රනන් නිකන් ඉඳන්... උම ඉිවන් ඩිරහනිත් එ දක කයපු ඵළලුභ න  

නභොනද.. නන්ද ඩිරහනි..හි.හි.හි..." ඳසිඳු ප්රිවප්රවහයඹ ද දුන්නන්ඹ. 

"  .. ඔඹහ වරි නයකයි ඳසිඳු...."  ඩිරහනි රළජ්ජහනන් කීහඹ. 

"ආ වරි වරි න ... කට්ටිඹනග රව් කතහ ඳසන පුලුන්.... දළන් රපිත් භහධිනග ළඩ 

පිළිනරට ෆුේ නඳෝට් එක නදන්න ඕන..."  උහන් කීනව්ඹ. 

"න .. රපි තහත්තට කිඹුණ ළඩ රට උදව් කයන්න මිනිසසු ටික ද නදන්න කිඹරහ... 

තහත්තහ ඉිවන් භහධිට නනොකයන උදව් ද නළවළ නන..." ඩිරහනි කීහඹ. 

"ආ ඔව්.. ඒක නවොයි... න  තහයක... උනේ භසසිනහ නඳොඩ්ඩට කිව්න  භහය 

නවේේ එක ද ගන්න පුලුන් නයි...     .. ඊට ඩහ නවොයි එඹහනග නංගිට 

කිඹඳන්… නකේර ඳළනර එයි.. හි.හි.හි... "  උහන් තහයක ඇවිසසුනව්ඹ. 

"රනන් න  උන්දළර නග නවේේ භට ඕන නෆ... රයඹ ආනොත් එනවභ නභතන 

එළිනඹ ඉන්භ ේ ක  කයර මිනිසසු රපිට ගේ ගවයි... ළඩ ද ඇිව නදඹ ද ගළන 

කතහ කයඳන්...."   තහයක නනොභනහඳනඹන් කීනව්ඹ. 
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"     .. උනේ නෆනහට නඳොඩි ආහ ද ිවනඹන නග නන්ද භචන්...ආ.." උහන් 

ඇසීඹ. 

"රනන් ඳරඹන් ඵන් ඹන්න... උමට ඕන න   උසනගන ඳරඹන්...." 

"න .. ඔඹ ළඩ ද නළිව කතහ නත්තන්න... න  භහධි... රපි නභනවභ නදඹකුත් 

කනයොත් නයකද?...... රපි එළිනඹ ශභයින්ට නඳොඩි ෂන් නශේ ටික ද කයුණ... 

එතනකොට මිනිසසුත් ආහ නයි නන..."   ඩිරහනි නඹෝජනහ කරහඹ. 

"     .. රදවස න  යද ද නෆ ඩිරහනි... ඒත් එනවභ නදඹ ද කනයොත් ඒක නිකන් 

නෝ එක ද නග නන නන්ද?... එතනකොට මිනිසසු වළභදහභ ඒ න  නදඹ ද 

ඵරහනඳොනයොත් ව නනහ... ඒ හින්ද රපි සි ඳේ වියුඹට නකරුනොත් නවොයි 

නන්ද?...." භහධි කීහඹ. 

"වස  .. ඒකත් ඇත්ත භහධි.... නකොනවොභ වුනත් රපි ප්රචහයඹ ද නදන්න ඕන නන්ද 

ළනඩ්ට?..." 

"ඔව් ඩිරහනි... ඒක න  කයන්න ඕන... සුඳර් භහකට් එන ද ටී  එක ද ගිහින් 

මිනිසසුන්ට න  ගළන කිඹර ඒ නගොේරන්නග ඵඩු න න්න ළඩ පිළිනර කයහවි... 

රපි න  ළනඩ් ඇඩ්ටයිස කයන්නන ඕන... භභ නඵොසට කිව්හ  ඳත්තනයයි.. 

නර්ඩිනඹෝ එකයි නඳොඩි ඇඩ් එක ද දහන්න කිඹර... ඒ එ දකභ රපි ලීෂසරට්ස නඵදුණ  

නගේ රට... ඒක රපි ටිකටයි... භර්වින් භහභන  කට්ටිඹටයි කයන්න පුලුන්... 

එනවභ නවොද ඩිරහනි..." 

"ෂුර් ෂුර් භහධි...තහත්ිව ෆුේ නඳෝට් එක නදයි...." 

"ර නභෝ... භහධි දළන් න  නිඹනභට බිසනස එකට ඵළවළර න ... නභනවභ 

ගිනඹොත් ශඟයුභ තහයකත් විකුණනහ.. හි.හි.හි...."   උහන් සිනහනමින් කීනව්ඹ. 

"     ... භභ කදහත් භන  ඳළටිඹ විකුණන්නන නෆ......" 

භහධි තහයකට  වරුලු වී ඔහුට ආදය, උණුසු  වහදු ද දුන්නහඹ. 

++++++++ 

නදීකහ ව ඳුන් ඔවුන්න  යුග යුවින  ුණේ කහරඹ ඉතහභත් ළවළේලුනන් වහ 

නකළිනදනරන් ගත කනශෝඹ. ළඳ  ඳත් ලින් කිසි රඩු ද නනොභළිව නදනදනහට 

ඵහුතය ජනතහට නභන් ජීන ඵය දළනුනන් නළත.  නෙසකළට් ංකීර්ණන  ඇිව 

ලු තර සුන ෝඳනබෝගී නි ඳුන්න  පිඹහ විසින් නදීකහ ව ඳුන් නත 

සින්නකය ඳයහ දුන්නන්ඹ.  න  නිහ ඔවුන් නදනදනහභ  දණඹකින් නකෝටිඳිවඹන් 

ඵට ඳත් විඹ. 
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නදනදනහ තභත් ඳරිගණක ඩිේනරෝභහ ඳහඨභහරහ රන් නකොට නනොභළත. 

ඳුන්න  පිඹහව නෝේටර් න  ඊශඟ ඉර දකඹ ඳරිගණක  දනේත්රඹට පිවිසීභ නිහ  

ඔහු ඳුන් නභභ ඳහඨභහරහට නඹොුණ කය වීඹ.  එනවත් නදීකහට න  නභභ 

ඳහඨභහරහනන් දළන් ළඩ ද නනොභළත.  එඹට නවේ ව ඇඹ නකොශමට ඳළමිණි 

ඳයභහර්ථඹ දළන් ුණදුන් ඳත් වී ඇිව නිහඹ. 

ඇඹ න  ගළන ඳුන් භග ඳළසුහඹ. 

"රනන් ඳුන්... භභ දළන් න  නකෝස එක නත්තන්න ... භට ඇිව නරහ 

ිවනඹන්නන් රනන්... ඔඹහ විතය ද කයහභ ඇිවනන..." 

"ඒ නභොනකෝ නදී?... දළන් ඔඹහ ඳටන් ගත්ත එක ඉයඹ ද කයර දහන්න..." 

"රනන් භට වරි ක භළලියි රනන්... න  එයින්භන්ට් රය න  කයන්නයි... ඳහඩ  

කයන්නයි... නකොනවද ඉිවන්... ඔඹහ භට රෑට ඳහඩ  කයන්න නදනද.. නන නන 

ඒනන්  භට කයන්න නන්නන..හි.හි.හි...." 

"ආ වරි වරි... එනවන  ඔඹහ ඳහඩ  කයන්න.. රනිත් ඒ කයන්න භභ නන 

නකනන ද නවොඹහ ගන්න ...." 

"නභ.. නදන භභ ඔඹහට නවො ඳහය ද...ආ ඇිව නන්ද...." නදීකහ ඳුන්ට  වරුලු 

නමින් කීහඹ. 

"න  නදී... විහිලු නනනභයි නකේනර... තහත්තට ඕන දළන්භභ ක ඳළණි එක ඳටන් 

ගන්න... තහත්ත සරහසනකො  එනකනුත් විසතය නවොඹහනගන ිවනඹනහ..." 

"නභොකශද රනන් ස..සර...සරහසනකො  කිඹන්නන?...." 

"ඒක ශභනඹො න  ඉන්ඩසට්රි එක  ඵන්ධීකයණඹ කයන ංවිධහනඹ ද... තහත්තට 

ඕන නවේත්නකඹහර් ඳළත්තට ඹන්න... ඉසයවට නගොඩ ද බිසනස ිවනඹනලු ඒ 

ඳළත්නතන්..."  

"රනන් න  ඳුන්...භට ඕ ඔච්චය නත්නයන්නන නෆ... භභ ඔඹහට පුලුන් නඳෝට් 

එක ඔ දනකොභ නදන්න ...." 

"නදී.. එනවභ වරිඹන්නන නෆ...රපි නදන්නභ න  ක ඳළණි එන ද ඩිනය දටර්සරහ 

නන්න ඕන.. ඉිවන් රපිටත්  I.T.  දළනුභ ිවනඹන්න ඕන..." 

"ඉිවන් රනන් රපි ළඩ කයන්න කට්ටිඹ ගන්නනන... රපි කයන්න ඕන නළවළ 

නන..." 
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"ඒ වුනහට කට්ටිඹ වරිඹට සුඳර්යිස කනර් නළත්න  ළඩ කය ගන්න ඵෆ..... ඒ හින්ද 

රපිටත් දළනුභ ද ිවනඹන්න ඕන... නළත්න  නිකන් නභනරෝ නදඹ ද දන්නන නළිව 

නශලඳහරකනඹො න  නයි රපිත්..." 

"ඉිවන් රනන් ඔඹහට විතය ද දළනුභ ිවබුනභ ඇිවනන... භභ තහත්ිවට කිඹනහ භට 

නකෝස එක කයන්න ඕන නෆ කිඹර...."   නදීකහ නවනඹන් රඬමින් කීහඹ. 

"ඔව් ඉිවන්.. ඔඹහට තහත්තනග නොෂසට් නකෝනර් එක ද ිවනඹන නන්... ඒ හින්ද 

ඔඹහට ුණකුත් කිඹන එක ද නෆ... භට තභයි ඵළණු  රවන්න නන්නන...." 

"න  නිකන් පිසසු කතහ කිඹන්න එඳහ... තහත්ිවනග නකොනවද භට නොෂසට් නකෝනර් 

එක ද... තහත්ිව භට ආදනයයි..එච්චයයි..... ඔඹහට නජරස නන්ද.. හි.හි.හි..." 

"ළනඩ්භයි නජරස නන්න.. න …. ඔඹහට එනවන  ඕන එක ද කය ගන්න.. භට 

කභ ද නෆ...." 

++++++++ 

නකනේ නවෝ නදීකහ ඳහඨභහරහ රතය භග නතහ දළුණහඹ. නෝේටර් නභඹට එතය  

කළභළත්ත ද නනොදළ දවත්,  ඒ නනුට ඔහු නදීකහට යහඳහය පුහුණු ද රඵහ 

දුන්නන්ඹ. නභඹ රලුිවන් ඳටන් ගන්නහ නෞ ය ආ්රිත ඳරිගණක වහ නතොය වරු දත්ත 

නේහ යහඳහයඹට රුකුර ද විඹ. 

"ඉිවන් ඵරන්නනකො ඳුන්... තහත්ිව භට නවො බිසනස නේනින් එක ද නදන 

දළන්.... ඒක නකොච්චය රනේ රලුත් ක ඳළණි එකට ළදගත් නනද... 

ඵරන්නනකො...."   නදීකහ ඳුන් භග ඳළසුහඹ. 

"   .. වරි වරි.. රන්ිවන යු ඔඹහ නකොනවොභ වරි යුනන නන්ද... නවොය 

නකේර.....    භහආආ..... "   නදීකහ භග ලු තරන  සිට රට සිරි නයමමින් 

සිටි ඳුන් ඇන  නගර සිඳ ගනිමින් කීඹ. 

"න  ඳුන්.. න  ඵළරකනිනඹ ඵළවළ.. පිසසුද..." 

"එනවන  ඹුණ ර  එකට..." 

"නභොකශද රනන් නඳොඩ්ඩ ද ඉන්නනකො... ඔඹහට ඳළඹ විසිවතයභ ළනඩ් ඕන නන..." 

"ඳළඹ විසි වතය කිඹන්නන නභොකශද නකේනර... භභ කළ ඳස ගිහිේර එන්නන් 

ඔඹහට  වරුේ නන්න ඵරහනගන නන..." 
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"ඉිවන් රනන් නඳොඩ්ඩ ද  වරුේ නරහ නභනවභ ඉඳිුණනකො.. ඵරන්න ඉය ඵහින 

නකොට මූද නකොච්චය රසනද කිඹර...  ඔඹහට ඉිවන් ළනඩ් කයන කන් සිහිඹ ද 

නෆ... නයක නකොේරහ.... රෑ නිදහ ගන්න නකොටයි.. භව රෑ භළශනදයි... උනශ 

ඳහන්දයයි.. ර නභෝ..." නදීකහ නතොනොේ නමින් කීහඹ. 

"ඉිවන් ඳළටිනඹො.. ඔඹහ භන  යිෂස නන්.ඒ.ඒ.ඒ.ඒ..." 

"වරි ශභනඹො වරි.. භභ ඉිවන් ඔඹහට ඵළවළයි කිඹර නෆනන කදහත්.. රපි රනිත් 

නශලුත් එන්නජෝයි කයුණනකො... භභ ඔඹහට ය කෆභ ද වළදුහ.. නොස එක ද දහරහ 

කහරහ ඉඳිුණ නකොලු ඳළටිනඹෝ..."   නදීකහ ඳුන්න  ක ුණර සිඹිමින් කීහඹ. 

"    .. නවොයි එනවන  ඉසනේර ඔඹහ උඹපු ය කෆභ කහරහ... ඊට ඳසන 

ඔඹහන  රනිත් ය කෆභ එක කන්න  නකො....හි.හි.හි..." 

"ඔඹහට භභ කිව්යි කිඹර හිතහ ගන්න.... රද ඵෆ ඒ ය කෆභ එක කන්න... රද භහන 

ර්විස නඩ්ට් එක...." 

"රයිනඹෝඕඕඕඕඕඕඕඕඕ....." 

"නෆ ශභනඹො නෆ...  නඳොඩි නජෝ ද එක ද රනන්...." 

"න  නදී... භට කිඹන්න ඵළරි වුනහ... රද රනේ රලුත් ක ඳළණි එන ද නට දනිකේ 

ඩිනය දටර් ඳත් කයහ...." 

"ආ නෝ දනන... කවුද ඳුන් ඒ?....." 

"එඹහනග නභ සුරහරි නියංජරහ.... සිංගනඳො ර ඉනගන නගන එනවේ රවුරුදු නදක ද 

ළඩ කයරහ ිවනඹනහ... වරිභ ටළරන්ටඩ්... තහත්තහ නයෂයන්ස ඔ දනකොභ නච ද 

කයර ඵළලුහ... කිසිභ ළයශද ද නෆ...." 

"    වරි නෝ ද ... තහත්තයි පුතයි එක ව නරහ ගෆණු ශභනඹ දභ රයනගන 

ිවනඹන නන්ද... නච ද කනර් නභොනද.. කකුේ නදකද..."    නදීකහ ුණහුණ ඇඹුේ 

කයනගන ඇසුහඹ. 

"පිසසු කතහ කිඹන්න එඳහ නදී... එතනකොට ඔඹහ කිඹන්නන ඒ ශභඹහ පිරිමි කට්ටිඹට 

ඩහ නවො වුනත් ගන්න එඳහ කිඹරද... එඹහ න  ටළරන්ටඩ් නකනන ද වරි ළදගත් 

රලුනතන් ඳටන් ගන්න ක ඳළණි එකකට... රනික එඹහ භට ඩහ රවුරුදු වතය ද 

ළඩිභේ.. එඹහ භළරීඩ්....." 

"රයිනඹෝ... ඒකට නභොකද නකොේනරො... නඳ භේ රට ළඩිභේ කිඹර ප්රලසනඹ ද 

නළවළ නන..හි.හි.හි..." 
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"නිකන් ඵහු බත කිඹන්නන නළ ව ඉන්න නදී.. නභන්න නභවහට එන්න... ඳසන 

පුලුන් නොස එක ද දහරහ ඔඹහනග යට උඹපු කෆභ කන්න.. දළන් ප්රී නොස නන් 

එක ද දහුණ...." 

නභනේ කිය ඳුන්, නදීකහ ඔහ නගන නිදන කහභයඹට ගින ඹ. 

"රනන න .. ඳූඌඌඌඌන්... බිමින් ිවඹන්න භහ.ර.ර.ර.ර.. නනෝටි 

නකොේරහ....." 

"බිමින් නනනභයි..ඇ උඩින් ිවඹන්න ....හි.හි.හි..." 

නදීකහ ඹවන භත තළබ ඳුන්න  රත ඇන  නකොට කළින  උඩ නඵොත්තභ නත 

ගින ඹ. 

"සසසස.. එඳහ ඳුන්.. ඔනවොභ ඉන්න භභ ගරන්න... ඔඹහ දළන් භන  ඳෆන්ටීස 

කීඹ ද ඉරුද?...." 

"රයිනඹෝ..එකට භභ දවඹ ද රයන් නදන්න  ඳළටිනඹෝ.... ඳෆන්ටීස ිවනඹන්නන් 

ඉයන්න තභයීඊඊඊඊඊඊ...." 

ඳුන්න  දෆත් ව සිරුය ක්රිඹහත්භක වන  ඹන්ත්රඹ ද නරසින්ඹ. 

"ආ..උ..ඌ...ඳූඌඌඌඌඌඋන්.........." 

නදනදනහන  එ දවීභ රධි යහගී විඹ. 

………………. 

"ඳුන්...."   කහයික  නබෝගනඹන් නනවට ඳත් සිටි නදීකහ නවමින් මිමිනුහඹ. 

"   ....." 

"දළන් ඔඹහට න  එක ඳහයටභ ඇවිසසුනන් සුරහරි භත ද නරහ නන්ද?....." 

"නිකන් පිසසු විකහය කිඹන්න එඳහ නදී...."    ඹවනන් ඳළත්තකට වළරුන ඳුන් 

නයුකහ  වරුලු කය ගත්නත්ඹ. 

සුරහරි  ඵන්ධනඹන් නදීකහ කිය නශ හුනද ද විහිළු ද ඳභණ දද? හභහනයනඹන් 

තභ ළමිඹහ නනත් ගළවළණිඹක භග යහජකහරි භට්නටනභන් නවෝ කිට්ටු 

 ඵන්ධතහඹ ද ඳළළත්වීභ බිරිකට එතය  රුසන නදඹ ද නනොනව්.  නකනේ 

වත් නදනදනහ රතය රනඵෝධඹ ද වහ දළඩි ආදය ඵන්ධනඹ ද ිවනේ න  එඹ 

ගළටලු ද න්නන් නළත.  
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නයුකහ ව ඳුන් රතය න  රනඵෝධඹ ව ආදය ඵළඳිභ ිවනේද? පිළි වය කහරඹ 

විසින් රඵහ නදනු ඇත. 

++++++++ 

භහධින  ළඩ පිළිනරට රනු එක ඉරිදහ යුනඹක උදඹ රුනව් සුපිරි නශ ර 

එළිභවන් භූමින   'ගන  ඉරිදහ නඳොශ'  නදොයට ළඩීභ සිදු විඹ.   

ප්රචහයක කටයු ව නිඹභ ආකහයඹට සිදුව නිහ ළශකිඹ යු ව පිරි ද භූමිඹ නත 

ඳළමිණ සිටිඹව.  ග්රහමීය ඹ නඳනදස ර නග ව ගහන් ර නඹනදන ගළමිඹන් සිඹ 

ඳවුනේ උදවිඹද කළටු නශ නඳොරට ඳළමිණ සිටිඹව. ඔවුන් ඉතහභත්භ 

උන්නදුනන් ව එකිනනකහට වනඹෝගනඹන් තභ එශළු ව ඳර වරු නශහභ 

වහ භුමිඹ කස නකොට ිවබිනි. සුපිරි නශ නරන් ඉතහභත්භ වනදහයී මිරට 

සිසිේ බීභ කුටිඹ දද විෘත නකොට ිවබුනන්ඹ. 

පිරි ව නශහන  කටයු ව ර වසුයවීභ භහධි ඉතහ කහර්ඹ දභ ව කරුණහශීලි 

නර සිදු කනශේඹ. න  නිහ නඳොශ ආය බ වී ේඳ නව්රහකින් සිඹලු නදනහභ 

භනහ කඩිය බහඹකින් ව උනන්දුකින් ළඩ කටයු ව කයනගන ගිනඹෝඹ.  

භහධින  රධී දණ නිරහධහරිඹහට ඇිවවුන  විලහර  වට ද ව ප්රනඵෝධඹකි. 

"හ භහධි... භභ න  හි වන නෆ න  ළනඩ් නභච්චය හර්ථක නයි කිඹර... 

ඵරන්නනකො..නගොඩ ද නනග ඇවිත් ඉන්න නඳොනශන් ඵඩු ගන්න.. ඒ හින්දහ රනේ 

සුඳර්භහකට් නේේස හිටන් ළඩි නනහ... ඒ එ දකභ ඵරන්නනකො ඵඩු විකුණන 

ගන  කට්ටිඹ.. පුදුභ උනන්දු ද ිවනඹන්නන.. මූණු ර වරිභ න්නතෝඹ ද 

ිවනඹන න ...  You have a real talent Samaadi… and you are really 

valuable to us…." 

"I appreciate your recognition Sir..... හිත නවොඳින් කයන ඕනභ නදඹ ද 

යයුන්නන නෆ... භභ න ක කනර් භට රහබ ප්රනඹෝජනඹ ද ගන්න නනනභයි... න  

මිනිසසුන්ට ඒ නගොේරන්න  ඵඩු ධහයණ විකුණ ගන්නත්... කසටභර්සරට නවො 

ඩීේ එක ද නදන්නත් හිතහ නගන තභයි...." 

"වළඵළයි ඉිවන් භහධි..රතය භළයුනඹො න  ළනඩ්ට එච්චය කළභිව නන එක ද නෆ... 

උන් ඵරහනගන ඉන්නන න  රහිංක මිනිසසුන් හයනගන කන්න නන..." 

"ඒකට රපිට කයන්න නදඹ ද නෆනන ර්... රනික රපිට වළනභෝභ න්නතෝ කයන්න 

ඵෆ.. ඒ නගොේරන්ට නන ආදහඹ  භහර්ග ඇිවනන... ඒත් න  රයණ.. දුේඳත් 

මිනිසසුන්ට නන වියුඹ ද නළවළ නන..." 

"ඔව්.. ඒක වරි භහධි...." 
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භහධින  නතභ ළඩ ටවනට වහඹ වීභට තහයක, උහන්, ඳසිඳු, රනුත්තයහ ව 

භධූහ ඳළමිණ සිටිඹව. බිළිඳිඹ රැනගන ඒභට රඳවසු නවයින් ඩිරහනි ඳළමිණින  නළත. 

එනවත් භර්වින් ඳළමිණ සිටින ඹ. 

"රනන් භහධි ද... ඔඹහට න  නවො වළකිඹහ ද ිවනඹනහ... භට හිනතන භන  

බිසනස ටික ඔඹහට ඵහය නදන්න..හි.හි.හි..."  භර්වින් භහධිට ආදයනඹන් කීනව්ඹ. 

"ආනඳෝ භර්වින් භහනභ.. භට එච්චය නශේ කයන්න ඵෆ..." 

"එනවභ කිඹන්න එඳහ ද... ඉසයවට ඔඹහ මීය ට ඩහ නගොඩ ද නශේ කයනහ කිඹර 

භට විලසහයි... ඔඹහ ශඟින් ඉන්න එක උහන්ටත් නගොඩ ද නවොයි.. ඔඹහන  

උඳනදස නගොඩ ද ටිනහ..." 

"භභ පුලුන් ඕන උදව් ද කයන්න  භහනභ...." 

නඳොනශන් ඵඩු මිර දී ගළනීභට ඳළමිණි ඳහරිනබෝගිකඹන් භග භහධි ඉතහ කුලුඳග 

නර හමීය චින  නඹදුනහඹ. 

"ගුඩ් නභෝනින් භළඩ ... භළඩ  කළභිවද න  වියුඹට නඳොශ ද ිවඹන එකට?....." භහධි 

එ ද ගෘවණිඹකනගන් විභසුහඹ. 

"රනන් ඔව් මිස... ඵරන්න..රපිට ඉිවන් හධහයණ ගහණකට රලුත් එශළු.. ඳශ වරු 

ගන්න පුලුන් නන... රනික.. නභතන කට්ටිඹත් එ දක නභනවභ ඉන්න නකොට 

නරොකු න්නතෝනකුත් දළනනන නන.. " 

"රපිටත් ඕන ඒකභ තභයි භළඩ ... රනේ කසටභර්සරහ න්නතෝ න  ඒක රපිටත් 

නරොකු තේලු ද...." 

"දළන් මිස ද න  ළනඩ් ඳටන් ගත්නත?...." 

"භභ තභයි ුණලින්භ රදවස දුන්නන..ඒත් නභක හර්ථක කය ගන්න රපි නගොඩ ද 

කට්ටිඹ භවන්සි නරහ කළඳ නරහ ළඩ කයහ... ඒ හින්ද තභයි ළනඩ් නභච්චය 

රසන වුනන්...." 

"වරි නෝ ද මිස.. රපි වළභ සුභහනනභ නභතනට එනහ...." 

"නඵොනවොභ ස විවයි භළඩ ... භවන්සි වුනහභ ඇවිේරහ ඩ්රින් ද එක ද නඵොන්න.. රද 

රපි රඩු ගහණට ඩ්රින් දස නදනහ...." 

"නවොයි මිස...." 
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භහධි ඳභණ ද නනො නශ නේ රනිකුත් නේකඹන්ද, ඇන  මි වරු පිරිද, 

ඳහරිනබෝගිකඹන් ව නශ කට්ටිඹ භග හිතත් ඵවින් කතහ කනශෝඹ.  භවය 

ගළමි ශඳුන් නශහභ වහ තභ දරුන්ද රැනගන ඳළමිණ සිටිඹව. ඔවුන් ඉතහ යුළිඳු 

තත්ත්න  ඳසුන ඳවුේ ඵ නඳනනන්නට ිවබුනි. න  රහිංක ශභහ ශඳටින් දුටු 

ඳසිඳුන  වදතට ඹ  නව්දනහ ද දළනිනි. 

ඔහු රනුත්තයහ භග න  ගළන කතහ කනශේඹ. 

"රන.. න  දුේඳත් නඳොඩි ශභයි දළ දකභ භට හන්නන නෆ නකේනර... ඵරන්න... 

භභ ශභහ නිහඹක වළදුනන් ර භයි තහත්තයි නළිව හින්ද... ඒත් ඵරන්න න  ශභයි.. 

ර භරහ ඉරත් නකොච්චය රයණද කිඹර...." 

"රනන් ඔව් ඳසිඳු.. ඵරන්නනකො රය පුංචි ගෆණු ශභඹහ..ර භට  වරුලු නරහ ඉනගන 

ඳහන් කෆේර ද කනහ... දළ දකභ දුක හිනතනහ.. රනේ ඉන්න භවය රඹට යනට් 

න  න  දුේඳත් රඹ ඉන්නද කිඹර ගහන දත් නෆ... රනන් ඳසිඳු... ඔඹහ නගොඩ ද 

ංනව්දී නකනන ද.. ඔඹහට මිනිසසුන්නග දුක නත්නයනහ.... රපි නදන්නහ කද වරි 

න  න  ශභයින්ට උදව් කයුණ.... සුධීය ර් තය  ඵළරි වුනත්..රපිට පුලුන් වියුඹට 

කයුණ...." රනුත්තයහ ඳසිඳුට  වරුලු නරහ කීහඹ. 

"ඔව් රන... රපි ඒක සුලුනන් වරි නකොනවොභ වරි කයුණ... රපි නදන්න එක ව වුනහභ 

ඒක කයන්න රභහරු නන්නන නෆ... න  රන.. භට හි වන පුලුන් වියුඹට දළ භභ 

ඳටන් ගන්න... රපි රද ඇවිේරහ ඉන්න නගොඩ ද සුදුසු කිඹර හිනතන ඳවුරකට කතහ 

කයරහ නඳොඩිඹට වරි උදව් ද කයන්න ඵරුණ... භට ව ඵ නන ඳඩිනඹන් ඒක 

කයන්න පුලුන්... " 

"භභ රෆසිවයි ඳසිඳු ඔඹත් එ දක එනවභ කයන්න... භභ න  නජොේ එක ද කයන්නන 

නෆ... ඒත් භභ ඔඹහට පුලුන් වියුඹට නවේේ කයනහ.. භභ විතය ද නනනභයි නංගිත් 

ඔඹහට උදව් කයයි... එඹහ ඉිවන් ඔඹහටනන් නගොඩ දභ ආදනර්..හි.හි.හි..." 

"   .. ඔව් රන....භහත් නංගිට නගොඩහ ද ආදනයයි....භභ කදහත් හි වන නෆ භට 

ඒ න  නංගිනඹ ද රළඵයි කිඹරහ...." 

"එඹහනග නරෝනක දළන් ඉන්නන ඔඹහ විතයයි..හි.හි.හි..." 

"ආනඳෝ.. එඹහ නකොේනර ද නවොඹහ ගත්ත දට ඒක නළිව නයි... එනවන  රන... 

රපි ඳවුරකට කතහ කයර ඵරුණ...." 

"ෂුර් ඳසිඳු.... නඳොශ ඉය නන්න ශං වුනහභ එනවභ කයුණ....." 
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එළිභවන් නශ නඳොනශේ කටයු ව ඉතහභත් හර්ථක සිදුවිනි. නශ ව 

ඳහරිනබෝගික නදඳහර්ලඹටභ ළරකිඹ යු ව නේඹ ද ඉන් සිදු විඹ.  

දවේ එනකොශවට ඳභණ නභෝටර් යථඹ ද නශ ේ භූමිඹට ඇ වලු විඹ. එනවත්, 

නශ කටයු ව නිහ එහි ඉඩකඩ භයු වීභ නවේ වනන් යථන  ඳළමිණි තළනළත්තහ යථඹ 

ආඳසු වයහ භව ඳහනර් නළළත්වීඹ. 

"භහධි..ඔන්න රනේ භළනන්ජින් ඩිනය දටර් නකොශම ඉන්භ ආහ ඔඹහන  වඳන් 

කභ ඵරන්න...." භහධින  රධී දණ නිරධහරිඹහ සිනහ නමින් ඳළසීඹ. 

"නභො..නභො.නභො..ර..නභ..ර..රනේ  භළ..භළනන්ජින් ඩි..ඩිනය ද..ටර්.... " භහධි නගොත 

ගළසුහඹ. 

"ඔව් භහධි... භට කිඹර ිවබුන එනහ කිඹර... ඒත් භභ ඔඹහට ප්රයිස එක ද 

නදන්න කිව්න නෆ...." 

"රනන..රනන් ර්... භ..භභ... භභ වරිඹට ඇරත් නෆ... " 

"රයිනඹෝ භහධි... ර් එන්නන ෂළන් නෝ එක ද ඵරන්න නනනභයි... ර් එන්නන  

න  ළනඩ් ඵරන්න.. ඔඹහ ඇර ඉන්න ගවුභ නවොටභ ඇිව.... " 

කශභනහකයණ රධය දක  වභහ හවනනඹන් ඵළ භහධි ව රධී දණ නිරධහරිඹහ 

සිටිනහ සථහනඹට ඳළමිණින ඹ. සිඹලු නදනහභ ඔහුට ඇිව නගෞයඹ ප්රකහල කිරීභට 

සිනව ුණසු ුණහුනණන් සිටිනඹෝඹ. 

"  .. ඔඹහද භහධි කිඹන්නන?...." රධය දක  වභහ ඇසීඹ. 

"ර..ඔ..ඔ.ර..ඔ..ඔව්..ස..ර්...." භහධි ඹන්ත  පිළි වරු දුන්නහඹ. 

තහයක ව භහධින  මි වරු කළරද ඔවුන් නද විභිවනඹන් ඵරහ සිටිඹව. 

"න  නභොනකෝ භහධි?.. නිකන් ඹනක ද දළකර ඵඹ නරහ න ...හි.හි.හි... භභ 

ආනව් ඔඹහන  ළනඩ් ඵරන්න මි ද..ඔඹහ කන්න නනනභයි නන...."  ඔහු 

භහධින  ලිත බහඹ නළිව කිරීභට උත්හව කනශේඹ. 

"ර...න්..නෆ ර්.. භ.. භභ හි වන නෆ ර් එයි කිඹර... ඉිවන් භට එක ඳහයටභ නො ද 

වුනහ.."  භහධි තළන්ඳත් නමින් කීහඹ. 
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"භහධි... ළනඩ් න  වරිභ රසනට ඹනහ න .. භට දළ දක ගභන් එනවභ 

හි වනහ.. රපි නකොශමත් න  න  නදඹ ද කයන්න වළදුහ... ඒත් එච්චය  දනස 

එක ද වුනන් නෆ... ඒත් ඔඹහ න  ඳටන් ගත්ත ළනඩ් න  නවොට නකනයන න ... 

නගොඩ ද මිනිසසුත් ඇවිත් ඉන්නහ.... ඉිවන් නභොකශද භහධි ඔඹහනග ඇගයීභ න  

ළනඩ් ගළන?....." 

"ර්... භභ හිතන වියුඹට න ක භභ හි වටත් ඩහ නවොට රද සිශධ වුනහ.. ඒකට 

නවේ ව කිඹර භභ හිතන්නන රනේ හමූහික කළඳවීභ.. වළභ නකනන දභ ළනඩ්ට හිත 

නඹොුණ කයර කණ්ඩහඹභ ද වියුඹට ළඩ කයපු හින්ද තභයි රනේ ළනඩ් නගොඩ ද 

හර්ථක වුනන්..." 

"  .. භහධි...ඔඹහ ළඩ රට විතය ද නනනභයි... කතහ කයන්නත් නගොඩ ද ද දයි 

න  නන්ද?.. හි.හි.හි... ඉන්නනකො නඳොඩ්ඩ ද භභ නට් ඇවිදර ඵරන්න...." 

නභනේ කිය රධය දක  වභහ ඵඩු විකුණන සථහන ර නකටි ංචහයඹකට ගින ඹ.  

තහයක, උහන්, ඳසිඳු ව රනුත්තයහ  භහධි ශඟට ඳළමිණිනඹෝඹ. 

"සසසසස තහයක.. භන  කකුේ තහභත් නවුරන න  රනන්... භභ උඩ ගිහින් බිභ 

ළටුනහ ර් දළ දකභ...." භහධි තහයකන  රත රේරහනගන කීහඹ. 

"රයිනඹෝ භහධි.. ඔඹහ නිකන් නඵොරුට ඵඹ නරහනන....." තහයක කීනව්ඹ. 

"ඉිවන් රනන් නරොකු ර් නභනවභ එක ඳහයට ආභ ඵඹ නනොවී ඉන්නන කවුද?..." 

"නකොනවොභ වුනත් ර්ට න  භහය වළපී න  ඔඹහනග ළඩ රට.. දළන් ඔඹහට 

නරොකඌඌ නඵෝනස එක ද ව ඵ නයි හි.හි.හි...." උහන් විහිළු කනශේඹ. 

"රනන් රනන්.. භට නඵෝනස ඕන නෆ... ර් වළපී න  එච්චයයි... එතනකොට තභයි 

භටත් න්නතෝ.. " 

"රය නේන්නන නළශද….ර් ඵඩු විකුණන රඹ එ දකයි.. කසටභර්සරහ එ දකයි 

නවොට කතහ කයනහ.... මූනණන් නේන වියුඹට වළනභෝභ න්නතෝනන් න  

නන්ද..."  ඳසිඳු කීනව්ඹ. 

"ඔව් ..ඔව්... ඒ න  තභයි... භහධි..භයි කන්ග්රළජුනේන්ස...."   රනුත්තයහ භහධිට 

වහදු ද නදන ගභන් කීහඹ. 

කටයු ව පිරි දසුනභන් ඳසු රධය දක  වභහ භහධිට කතහ කනශේඹ. 
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"භහධි..ඔඹහන  ළනඩ් ගළන න  ඉිවන් කිඹන්න නදඹ ද නෆ.. සුපිරිභ සුපිරි කිඹන්න 

පුලුන්...භට වරිභ න්නතෝයි ඔඹහ න  තරුණ ශභනඹ ද න  න  නදඹක 

මූලිකත්ඹ රයනගන කරහ කිව්භ... ඔඹහට නවො රනහගතඹ ද ිවනඹන කිඹර භට 

නේනහ...    ..  නභඹහද..    ..නභඹහද ඔඹහන  රනිත් ඵහනග?..හි.හි.හි..."  

රර සිටි තහයක නඳන්හ රධය දක  වභහ  ඇසීඹ. 

"  .. ඔ..ඔව් ර්..." භහධි රළජ්ජහනන් කීහඹ. 

"වස  .. ඔඹහ න  වරිභ රකී නඵෝයි නකනන ද භහධි න  ගර්ේ නකනන ද 

රළනඵන්න....  න  භහධි... භට නඳොඩි රදව ද ආහ... ත සුභහන නදකකින්  

ඉන්නසට්භන්ට් ප්රනභෝන් එක ද ිවනඹනහ නකොශම... ඔඹහට පුලුන්ද ඒනකයු 

ඔඹහනග න  ළඩ ටවන ගළන නඳොඩි ප්රන්නට්න් එක ද කයන්න?..රපි ඔ දනකොභ 

ඳවසුක ..විඹද  නදන්න ... ඔඹහට ිවනඹන්නන් නකොශම ඇවිත් ප්රන්ට් කයන්න 

විතයයි....." 

"ව..වරි ර්... පුලුන්...භභ කයන්න ..." 

කශ යු ව නශ ගළන භහධිට වරි ළටහීභ ද නනොිවබුනත්  ඇඹ ගකීභ ඵහය ගත්තහඹ. 

"නරි ගුඩ් භහධි... භභ ඳසන විසතය කිඹර එන්න ...එනවන  භභ ඹනහ... 

Best wishes for your work Samadhi..." 

"Thank you very much Sir…." භහධි ආචහය කශහඹ. 

රධය දක  වභහ පිටත් ගිඹ ඳසු භහධි භවත් ආතිවඹකඹට ඳත් වහඹ. 

"රනන් තහයක... භභ කටට ආට පුලුන් කිව්ට භට ඵඹයි රනන් න  ළනඩ් 

කයන්න.... ර නභෝ... ඔ දනකොභ එන ඇත්නත නරොකු බිසනස කහයනඹො... භභ 

නකොනවොභද ඒ නගොේනරො ඉසයවට ගිහින් කතහ කයන්නන?...." 

"භහධි... ඔඹහ කතහ කයන්නන ඔඹහන  ළඩ ටවන ගළන නන.. ඉිවන් ඔඹහ දන්න 

නශර කිඹන්න...කවුරු හිටිඹත් කභ ද නෆ... ඔඹහ ඵඹ නළ ව කතහ කයන්න...." 

තහයක  ඇඹ යුරිභත් කනශේඹ. 

"සසසස.. ඒ වුනහට රනන් ඕක දළන් ඉංග්රීසිනඹන් කයන්න නන්නන.. ඒ භයුට ඳර් 

නඳොයින්ට් ප්රන්නට්න් එක ද දහන්නත් නයි.. රනන ර නභෝ... භභ ඔඹ ඔ දනකොභ 

කයන්න නකොනවොභද ත සුභහන නදකකින්...." 
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"භහධි....ඔඹහට ඉං ලිස රපිට ඩහ පුලුන් නන.... රනික ඔඹහ ඉංග්රීසි බහහ 

උගන්නන්න ඹන්නන නළවළනන... ඉිවන් ඒකට ඵඹ නන්න එඳහ... ඳර් නඳොයින්ට් 

ප්රන්නට්න් එක රපි නකොනවොභ වරි කය ගනිුණ... භහධි.... ඔඹහට පුලුන් 

නකේනර... ඔඹහන  උනන්දුයි..උත්හවඹයි එ දක කයන්න ඵළරි නදඹ ද නෆ...."    

තහයක ඇන  කය ටහ රත දභහනගන කීනව්ඹ. 

"ඔව් භහධි..රපි ඔ දනකොභ ඔඹහට උදව් කයන්න .. රපි නේයභ එක ව නරහ න  

ළනඩත් රසනට කයුණ....." උහන් තභ වනඹෝගඹ දළ දවීඹ. 

නභභ කර්තයඹ භහධිට ළදගත් ෘත්තීභඹ රත් දළකීභ ද නු නනොරනුභහනඹ.  

++++++++ 

එදහ ඉරිදහ නඳොශ රහනන  ඳසිඳු ව රනුත්තයහ එ ද ගළමි ඳවුර ද භග කතහ 

කනශෝඹ.  ඔවුන් ඉතහභත් යුළිඳු තත්ත්ඹක සිටින ඳවුර ද ඵ නදනදනහට ළටහුන 

නිහ ඳසු ඔවුන් වුණ වීභට නිට ඳළමිනණන ඵ කීනෝඹ. 

න  රනු එ ද නනසුයහදහ යුනක ඳසිඳු ව රනුත්තයහ න  ඳවුර හඹ කයන 

නිට ගිනඹෝඹ.  නිට ශඟහ වීභට භවහ භහර්ගන  සිටි කිනරෝමීය ටයඹ ද ඳභණ රඩි 

ඳහය ද ඔසනේ ඳයින් ඹහ යු ව විඹ. 

"ඉිවන් ඵරන්න ඳසිඳු... න  මිනිසසු ඵඩු උසනගන න  රඩි ඳහනයන් එන්න ඕන 

නන ඵස එකකට නගින්න වරි... නකොච්චය රභහරුනන්ද න  මිනිසසු ජීත් 

නන්නන නන්ද?..." රනුත්තයහ ඳසිඳුන  රත රේරහනගන ඇසුහඹ. 

"රනන් ඒක තභයි.. රන... ඵරන්න... භභ ඉසය හි ව න  නරෝනක දුනකන්භ 

ඉන්නන භභ කිඹර.. දළන් ඵරපුභ මිනිසසුන්ට නභොන තය  ප්රලසන..රභහරු ක  

ිවනඹනද?...." 

නභභ ඳවුර හඹ කයන නි පිහිටහ ිවබුනන් කුඩහ කඳු ඵෆවුභකඹ. න  නදොයකඩට 

පිවිසීභ එතය  ඳවසු කහර්ඹඹ ද නනොවීඹ. නි ඉතහ කුඩහ වතරැස නගොඩනළගිේර ද 

විඹ. බිත්ිව ගනඩොලින් ඵළ ිවබුනද කඳයහරු ද නනොවීඹ.  වරට නවිලි කශ ිවබ 

ටකයං ෆනවන ප්රභහණඹ ද භර ඵළී  යුයහඳත් වී ිවබුනි.  නිනේ ප්රධහන නදොයටු වරි 

වළටි ළසීභට ඳහ නනොවළකි තත්ත්ඹකට රඵරන් වී ඇත. එනවත් එඹ එතය  

ගළටලු ද නනොනව්. නභන්  යුළිඳු බහනඹන් පීඩිත ඳවුර ද නනන නිකට 

නොය  වයන්න  ඳළමිණීභ ද සිදු විඹ නනොවළකිඹ. 

රනුත්තයහ ව ඳසිඳු නිට ඳළමිනණන විට ඹ රවුරුදු  වනත් දවඹත් රතය ශුණන් 

සිව් නදනනකු මිදුනේ නේර  කයමින් සිටිඹව. ඹසින් ළඩිභ ගළවළණු දරුහ නඳය 

යුනන  භ භග නඳොශට ඳළමිණි ශභඹහ විඹ. ඳසිඳු ව රනුත්තයහ දුටු ශුණන් වහ 
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නි  වරට යු ගිනඹෝඹ. භද නරහකින් ඔවුන්න  භ නිසින් පිටතට 

ඳළමිණිඹහඹ. 

"රනන්... න  එදහ හිටිඹ නේබි නනෝනයි.. නේබි භවත්තඹයි නන්ද.. භභ න  

නඳොඩ්ඩ දත් හි වනව් නෆ නභනවභ රනේ යුවහ එයි කිඹර... රනන් නනෝනහ තයව 

නන්න එඳහ... ඉගන්න කිඹන්න වරි පුටු දත් රනේ නගදය නෆ..." ඇඹ දු දුණසු 

ලීරහනන් කීහඹ. 

"රයිනඹෝ ඒකට කභ ද නළවළ ර නභ.. රපි නභනවභ එළිනඹ හඩි නරහ කතහ කයුණ... 

නභතන වරි නීඳ හුශඟකුත් ිවනඹන නන...." 

නභනේ ඳළස රනුත්තයහ, ඳසිඳු භග රර ිවබ කුඩහ කණ්ඩිඹ ද උඩ හඩි වහඹ. 

"රනන් නේබි නනෝනහ... භට වරිභ දුකයි හඩි නන්න වරි තළන ද නළිව එකට....." 

"ඒකට කභ ද නෆ ර නභ... ඉිවන් ර න .. න  ඉන්න නගදය කහනගද?..." රනුත්තයහ 

ඇසුහඹ. 

"න ක රයිිව ඳස නකොන්ත්රහත් කයන ුණදරහලි නකනන දට... භභ සුභහනනකට දස  

 වන ද එඹහන  ත්තක ළඩ කයනහ... ඒකට හිරව් නන්න රපිට න  නගදය ඉන්න 

දුන්නහ..." 

"වස .... එතනකොට ඒ ළඩ රට ඳඩිඹ ද නදන්නන නළශද?...." 

"නෆ නනෝනහ... ඒ නගේ කුලිඹට කිඹර ිවඹහ ගන්නහ....." 

"ඉිවන් ආදහඹභ ද එන්නන නකොනවොභද?....." ඳසිඳු ඇසීඹ. 

"නගදය එ දනකනහ භහග  කනඩ් ුණය ඩිඹ ද කයනහ...ඒත් වළභදහභ නළවළ... රපි 

න  න  පිටිඳසන නඳොඩි ඉඩ  කෆේනර එශළු ටික ද නහ.. ඒක පුලුන් 

වියුඹට විකුණ ගන්නහ.. ඒ තභයි රනේ ආදඹභ නේබි භවත්තනඹො.. ඒත් රපිට ජීත් 

නන්න ඒක භයු...."  

"වස   ...."  ඳසිඳුන  දෆසින් කඳුළු ළටීභ ඔහු නත්හ ගත්නත් භවත් ආඹහඹකිනි. 

"න  ශඟකයු ඉන් රනේ නගදය එ දනකනහට  වනටිනඹ රභහරු ද වළයුර ළඩිඹ ළඩ 

කයන්න ඵළවළ නේබි නනෝනහ... ඒ හින්ද ුණය ළනඩන් එච්චය ආදහඹභ ද නෆ.. ඉිවන් 

රපි නකොනවොභ වරි න  එශළු ටික විකුණර කීඹ ද වරි නවොඹහ ගන්නහ... ඒත් 

රතයභළයුනඹො රපි හයනගන කන නනෝනහ.. උන් කිසි නතතභනඹ ද නළිව ඒවුන්.. 

දුේඳත් රපි නභොන කයන්නද..උන් ඉේරන ගහණට නදන ඇනයන්න..  ඒ භයුට 

නගදයක ඇවළට කණට නේන ගෆණු ශභනඹ ද හිටිනඹොත් උන්ට ේ කභට නදන්නත් 

ඕන... රපි වරිභ රයණයි නනෝනහ....." 
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"වස  .. ඔව් රපිට නත්නයන ර න ... යනට් වරි ෙභඹ ද.. වරි නීිවඹ ද නළිව 

එනකන් තභයි නභනවභ නන්නන..." රනුත්තයහ ඇඬු  ඵය ුණහුනණන් කීහඹ. 

"රනන් නනෝනහ.. ඒ රිවන් රය සුඳර් භහර්කට් එන ද නනෝනහ කයන ළනඩ් න  වරිභ 

උදව් ද.. ඒනකන් රපිට රනේ එශළු රට හධහයණ ගහණ ද වරි නවොඹහ ගන්න 

පුලුන්...."  

"ඒ නනෝනහ තභයි භන  නවොභ ඹහලුහ... රපිත් පුලුන් වළභ උදව් දභ කයනහ 

ර නභ...." 

"රනන් ඇත්තද නේබි නනෝනහ.. රනන් ඒ නනෝනට ළඩි ළඩිනඹන් රළනඵන්න 

ඕන...." ඇඹ රව නදට නදනනත් නඹොභහ කීහඹ. 

"ර නභ.. න  ශභයි ඉසනකෝනර ඹනද?....." ඳසිඳු ඇසුනව්ඹ. 

"නදන්නන ද ඹන නේබි භවත්තඹහ.. රනිත් නදන්න තභ නඳොඩියි... ඒත් රනන් රපිට 

කය ගන්න රභහරුයි භවත්තඹහ.. ආණ්ඩුනන් නඳො වයි,  ඇඳු  නයයුයි දුන්නට ත 

නකොච්චය නශේ ඕනද ඉසනකෝනර ඹන්න... ඳත් ව කුට්ටභ ද..නඳොඩි නඳොත් ඵෆ  

එක දත් ගන්න රපිට වරි ත්කභ ද නෆ භවත්තඹහ..." 

භන  දෆසින් කඳුලු නේනයන්නට විඹ. දරු නනනව නිහ ළගිනයන න  උණු 

කඳුලු දුටු ඳසිඳුටද ඇඬුභ නත්හ ගත නනොවළකි විඹ. නදභව්පිඹන් නනොභළිව ශභහ 

නිහන  වළදුනද සුධීය භවතහන  ඳරිතයහගශීලිත්ඹ නිහ ඔහුට නභළනි රභහරු 

ක  දළනුනන් නළත. රනුත්තයහ ඔහුන  කය ටහ රත දභහ ඔහු ත්තන් කය ගත්තහඹ. 

"ස..ර.ඉවස...ර නභ.. රපි නරොකු ශභඹට පුලුන් වියුඹට ඉනගන ගන්න උදව් 

කයන්න ... රනිත් දන නඳොශට ආභ රපි ශභඹට නඳොත් ඵෆ  එකකුයි.. ඳත් ව 

නදකකුයි රයනගන නදන්න ... ඊට ඳසන වුනත් රපි  ඒ වියුඹට පුලුන් වළභ 

උදව් දභ කයන්න .. රපි ේලි ිවනඹන නඳෝත් මිනිසසු නනනභයි.. ඒත් භට ව ඵ 

නන ඳඩිනඹන් භට පුලුන් නශ භභයි රනුත්තයහයි කයනහ...."  ඹන්ත  කඳුලු 

නත්හ ගත් ඳසිඳු කීනව්ඹ. 

"රනන්.. නේබි භවත්තඹයි..නනෝනයි බුදුන් දළක නින් දකින්න ඕන න  කයන 

ත්කහනයට...." 

නභනේ කිය භ දෆත් එ දනකොට ඳසිඳු ව රනුත්තයහට ළඳිභට ළයසුනහඹ.  

රනුත්තයහ වහ නළගිට එඹ නළළත්වහඹ. 

"නභ පිසසුද ර නභ... රපි න  කයන්නන නඳොඩි නදඹ ද... රපි ඔ දනකොභ 

මිනිසසු..ඉිවන් රපි පුලුන් වියුඹට රනිත් රඹට උදව් කයන එක තභයි මිනිස කභ...." 
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"රනන්.. න  යනට් වළනභෝභ නේබි නනෝනයි භවත්තඹයි න  හිතන න  රපි 

නකොච්චය හනහන්තද..."  

රනුත්තයහ ව ඳසිඳු ඒ නිනන් පිට වන  විලහර  වට ද සිනත් ඇිවඹ. 

"රන.. භට දළන් සුධීය ර්න  ටිනහකභ දව ගුණඹකින් ළඩි නරහ නේනහ... 

ඵරන්න.. ර් හින්ද භභ නභොක ද වරි නදඹ ද කය ගන්න පුලුන් තළනකට ආහ... 

දළන් භටත් නඳොඩිඹට වරි නදඹ ද කයන්න පුලුන්... ඉිවන් ඵරන්න. සුධීය ර්නග ඒ 

නේඹ දළන් ඳළිවනයන වියුඹ... සුදහයකත් නභනවභ කයයි කිඹර භභ දන්නහ...."    

රඩි ඳහය ඔසනේ භවහ භහර්ගඹට ගභන් කයන විටදී ඳසිඳු කීනව්ඹ. 

"රනන් ඔව් ඳසිඳු... භටත් ඔඹ නශභ හි වනහ... න  ඳසිඳු.... භභ ඔඹහට නදඹ ද 

කිඹන්නද?...." 

"නභොකශද රන... කිඹන්න....." 

"ඔඹහ කිව්හ නන්ද භට නඳන්ඩන්ට් එක ද රයන් නදනහ කිඹර..." 

"ඔව් රන... ඇයි ඒක ගළන කිව්න?..." 

"ඳසිඳු... භට ඒ නඳන්ඩන්ට් එක ඕන නෆ... රපි ඒ ේලිත් න  දුේඳත් මිනිසසුන්ට 

උදව් කයන්න ඳහවිච්චි කයුණ...." 

"භන  රන නකේනේඒඒඒඒඒ....."  

ප්රීිව උශනව්ගනඹන් ව රනුත්තයහට ඇිව ආදයනඹන් ප්රනභෝදඹට ඳත් ඳසිඳු රඩි ඳහනර් 

නළතී ඇඹ තයුන්  වරුලු කය ගත්නත්ඹ.   කිසිකු රට නනොසිටි නිහ ඳසිඳු ඇන  

සුුණදු නතොේ ආදයනඹන් සිඳ ගත්නත් ඇඹට ඇිව රසීමිත ආදයනඹන් උත්නත්ජනඹට 

ඳත් නමින්ඹ.  නදනදනහ රිසිනේ ආදය නතොේ චු ඵනන  යඹ වින්දනඹ කනශෝඹ. 

"ේ..ඳසිඳු...කවුරුත් දළ දනක නළ ව ඇිව නන්ද...." 

"නෆ ශභනඹො.. න  වරිනඹ මිනිසසු නළවළ....." 

"ඳසිඳු... භට ඔඹහ නළ ව ඵෆ...."  රනුත්තයහ ඳසිඳුන  නතොේ ඇඟිේනරන් පිරි භයුමින් 

කීහඹ. 

"භටත් එනවභයි  භළණික... ඔඹහ තභයි භන  ජීවිතඹ..."  ඳසිඳු ඇන  නිකට නමින් 

රත් ගෆනව්ඹ. 

"ඳසිඳු..භට ඔඹහ ගළන නගොඩ ද ආඩ ඵයයි... රපි පුලුන් වියුඹට දුේඳත් මිනිසසුන්ට 

උදව් කයුණ.. ළඩිනඹන්භ ශභයින්ට ඉනගන ගන්න...." 
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"ඔව් රන... ඔඹහ භහත් එ දක ඉන්න එක භට නරොකු වයිඹ ද....." 

ඳයහර්ථකහමිත්ඹ ව ඳරිතයහගශීලිත්ඹ ඳසිඳුන  සිනත් ඇිවවන  ඔහු මිනිස ක  

දන්නහ තරුණඹකු වු නිහඹ. ඔහුන  ජීවිත වකහරිඹ ව රනුත්තයහන  ආදයඵය 

වනඹෝගඹ ඔහුට භනහ පිටිවරකි. නභළනි ගුණද  සිනතහි ඇිව විභට ධනඹ ව 

ඵරඹ රලය නනොනව්. රලය න්නන භහජඹ නද උනේ දහනන් ඵළලිභඹ.  එඹ 

ංහයගත පුරුශද දද විඹ වළකිඹ. 

++++++++ 

ඳුන්න  පිඹහ විසින් ඔහුන  මූව යහඳහය ර  නතභ යහඳහයඹ න නෞ ය 

ආ්රිත ඳරිගණක වහ නතොය වරු දත්ත නේහ  භහගභ ‘Sadeeka Medware 

Solutions’ ඹනුනන් ලිඹහඳයුංචි කනශේඹ. 

"  .. දළ දකනන.. තහත්තහ ඔඹහනග නභ තභයි දළ නභ රනේ රලුත් ක ඳළණි එකට.. 

ර නභෝ ිවනඹන රව් එක විතය ද ඔඹහට...හි.හි.හි..." ඳුන් නදීකහට විහිළු කනශේඹ. 

"   .. තහත්ිව භට රව් තභයි.. නභොනකෝ නජරද?... භභ ඔඹහ න  පිසසු 

නකළින්නන නළවළ නන...  ඒකයි භට ආදනර්... ඒත් ඉිවන් 'දීකහ' කිඹර දහර 

ිවනඹන්නන ඔඹහනග නන  ුණර රකුය එ දක නන..ඉිවන් රපි නදන්නනගභ න  

ිවනඹනනන....."  

"වරි වරි නදී…  නභ නභොක වුනත් වරිඹට ළඩ කයන්න ඕන නන.... න ... දළන් 

ශඟයුභ රනේ නප්රොනජ දට්ස ඳටන් ගන්න හින්ද රපි ඹුණද නඳොඩි බිසනස ට්රිේ එක ද 

සුරහරියි….එඹහනග වසඵන්ඩ් එ දකයි?.... රපි ඉ දභනට සටහෂස රයගන්නත් ඕන..." 

"   .. වරි ඳුන් ඹුණ... භභ තහභ ඔඹහනග සුරහරි දළකර නළවළ නන..හි.හි.හි..." 

"නභොකද භන  සුරහරි කිඹන්නන?..ආ.. එඹහට වසඵන්ඩ් නකනන ද ඉන්නහ..." 

"වරි වරි... රපි ගිඹහභ ඵරහ ගනිුණනකෝඕඕ..." 

සුරහරි නියංජරහ ඳරිගණක ව නතොය වරු තහ දණඹ පිළිඵ භනහ දළනුභ ද ව 

ඳශපුරුශද ද ඇිව ඳරිගණක ඉංජිනන්රුරිඹකි. දළනට විසිනභ වින  ඳසුන සුරහරි 

සිංගේපරුනව් ඵහු ජහිවක භහගභක නේඹ නකොට ඳශපුරුශද රඵහ ඇත. ධනත් 

නදභව් පිඹන්න  කණිටු යුඹණිඹ න සුරහරි, ිවස රට වළවිරියු ප්රදීේ වහ විහව වන  

නදභහපිඹන්න  භංගර නඹෝජනහකට රනුඹ.  ප්රදීේ නඳොනවොත් ඳවුරක ළඩිභවේ 

පුත්රඹහඹ. 
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යහජකහරින දී  සුරහරි ංඹභඹකින් යු ව ආධිඳතයඹ ද ඇිව ඵ ඇඹ  ුණ  

ඳරී දණන දී නඳන්නු  කශහඹ.  න  නිහ ඳුන්න  පිඹහ ඇඹ තහ දණික 

රධය දක රිඹ නර කිසිදු ඳළකිලීභ ද නනොභළිව ඳත් කනශේඹ. 

'දළනුභ ව රහණයඹ එකට නනොඹයි' ඹන කිඹභන සුරහරිට රදහර නනොනව්.  ඇඹ 

උගත් කමින් නභන්භ රඳ්රිනඹන්ද කළපී නඳනුනහඹ. රඩි ඳවභහය ද ඳභණ උළිව, 

භනහ නඳෞරුත්ඹකින් යු ව සුරහරි න  දර්ලනනඹන් විසභඹට ඳත් නනොන 

පිරිමිනඹකු නව්න  ඒ කරහ වයකිනි. 

නකනේ නතත් සුරහරි භනහ ඵළඳිඹහකින් යු ව තරුණිඹක ඵ නදීකහට ඔවුන්න  

ඳශුණ වුණ වීනභන්භ ඳ ද විඹ.   

ඔවුන්න  ඳශුණ වුණ වීභ සිදු වන  කළින් කිවකහ කයගත් ඳරියු රහුන්ගේනේ 

නවරිටන්ස නවෝටරඹට යහජකහරි විනනෝද ගභන ද ඹහභට සදහන  ව විටදීඹ.  

"නදීකහ... ඔඹහ ඳුන්නග යිෂස නන්ද... රඳුන ගන්න රළබුනට න්නතෝයි...." සුරහරි 

එදහ උදෆන වුණවීන යු නයුකහට උණුසු  වහදු ද නදමින් ඳළසුහඹ. 

"ඔඹත් මීය ට් වුන එකට න්නතෝයි සුරහරි....." නයුකහ ප්රිව ආචහය ඳළළත් වහඹ. 

රඳ රහණයඹ රිවන් නයුකහ ව සුරහරි නඵොනවෝ දුයට එක භහන විඹ. න  නිහ 

නදනදනහ  වරභ නදනදනහ නකනයහි ඹ  ආකහයඹක ඊර්යහ ද ඇිව විඹ.  නකනේ 

නතත් සුරහරි නදීකහට ඩහ දළනුනභන් ඉවර තත්ත්ඹක සිටින්නීඹ. 

සිව් නදනහ රහුන්ගේර ඵරහ ගභන් කනේ ඳුන්න  නභෝටර් යථනඹනි. නදීකහ ව 

සුරහරි ඳසු ඳ රසුනන් ගභන් කනශෝඹ. ඳළඹ නදක ද ඳභණ ව ඒ ගභනන්දී නදනදනහ 

භවත් නේ කුලුඳග විඹ. 

"නදීකහ...ඔඹහ ඩවුන් වුත් නන්ද....." සුරහරි ඇසුහඹ. 

"ඔව් සුරහරි... ඔඹහ නකොයි ඳළත්නතද?....." 

"රපි ඉිවන් නගොඩ ද කේ නකොශම තභයි... ඒත් ඉිවන් ඉසය නකොනවොභද දන්නන 

නෆ..හි.හි.හි.... භභ න  සටඩී කනර් සිංගනඳෝ ර... ඩිග්රී එකට ඳසන භභ රංකහට 

ඇවිේරහ භළරී කයර ආඳහු ගිඹහ.... ඔඹනගොේනරො භළරී කයර නගොඩ ද කේද?....." 

"එච්චය නෆ සුරහරි.. දළන් භහ වඹ ද විතය...." 

"    ... එනවන  තභ වනිමූන් නන්ද... නජොලිනඹ ඉන්න ඇිව නදන්නත් 

එ දක....නන්..." 



නනොළනරන නනනව                                                                           http://novelslk.wordpress.com/                           
                                          
 

"    ඔව් සුරහරි... ඔඹ නදන්නත් ඉිවන් එනවභ ඇිවනන.... "  කටවඬ රඩු කර 

නදීකහ ඇසුහඹ. 

"රපි ඉිවන් භළරී කයර දළන් නගොඩ ද කේ නන...." 

"ඒ වුනහට තභ ඉිවන් තරුණ කඳේ එකනන....නන්ද...." 

සුරහරි නයුකහන  රත් රේරහ ඹන්ත  සිනහ සුනහඹ. 

නවරිටන්ස නවෝටරන  ඔවුන් කහභය නදක ද නන් නකොට ිවබිනි. තරු ඳනවේ 

නවෝටරඹ ද ව නවරිටන්ස නවෝටරඹ එදහ විනශශීඹ ංචහයකයින්නගන් පිරී ිවබුනි. 

පිහිණු  තටහකඹ ඉතහභත්භ කරඵර කහරි තත්ත්ඹ ද නඳන්නු  කනශේඹ. 

"න .. පේ එක වරිභ බිසී න ... රපි නච්න්ජ් එක ද දහරහ බීච් එකට ඹුණ...." ඳුන් 

නඹෝජනහ කනශේඹ. 

"ඔව්..ඒක නවොයි... ඔඹ නගොේනරො නභොකද කිඹන්නන්?...."  

නදීකහ ව සුරහරිනගන් ප්රදීේ ඇසීඹ. 

"ඔව් ප්රදීේ.. රපි බීච් එකට ඹුණ..එනවභ නවොයි නන්ද නදීකහ?...." 

"නවොයි සුරහරි.. දළට්ස ගුඩ්...." නදීකහ කීහඹ. 

"න ..එනවන  ඔඹ නදන්න නච්න්ජ් කයර එන්න.... නයුකහ...ඔඹහ බිකිනි එකනන 

රඳින්නන?..." සුරහරි ඇසුහඹ. 

"ඔව් සුරහරි... රපි ඩ්රින් දස ටිකත් රයනගනභ එන්න ....." 

සිරුය  වන්කහරකටත් ඩහ නියහයණඹ ව නයුකහ ව සුරහරින   නහන ඇඳුභ 

නදනදනහන  යහගී ඵ තත් භ ව කය නඳන්වීඹ.   ුණහුදු නයනේ සිටි නශශීඹ ව 

විනශශීඹ පිරිමින් නඵොනවෝ නදනනකුන  ඵළේභ නදීකහ ව සුරහරි නත එේර විඹ. 

නදනදනහභ පුරුදුකහරිඹන් නිහ ඔවුන් න  කහභ ඳයල ඵළලු  ගළන තළකීභ ද කනේ 

නළත. 

නයුකහ ව සුරහරි නඵොනවෝ නව්රහ ද යුඹ නකළින  නඹදුනනෝඹ.  භද නරහ ද 

ුණහුනශ පිහිනමින් සනහනඹ කර ඳුන් ව ප්රදීේ නයශට ඳළමිණ බීය නඵෝතේ නතොර 

ගහන්නට වනෝඹ. 

"ප්රදීේ... සිංගනඳෝ රට ඩහ ඔඹනගොේරන්ට නභනවේ නවොද?....." ඳුන් ඇසීඹ. 
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"එනවභ කිඹන්නභ ඵෆ ඳුන්.. නභනවේ ළඩ කයන්න ගිඹහභ පිසසු වළනදන නන... 

නකොටින්භ ඳහයක හවනඹ ද එශන්න පුලුන්ද?... ඒත් ඉිවන් සුරහරිට රංකහට 

එන්න ඕන කයර ිවබුනහ... ඒ හින්ද තභයි  ආන...." 

"සුරහරි රනේ ක ඳළණි එකට වරි ඉ නඳෝටන්ට්.... එඹහන  ටළරන්ට්ස ලින් රපිට 

නගොඩ ද ඉසයවට ඹන්න පුලුන්...." 

"සුරහරිනග වළටි එනවභ තභයි... එඹහ වරිභ නවඩ් සනට්රෝන් ... නිතයභ එඹහන  

රයිඩිඹහස ර වළටිඹට නකොනවොභ වරි ළඩ කයනහ... වළඵළයි ඉිවන් ළනඩ්  වරිඹටභ 

කයරභ තභයි ඳස ඵරන්නන...." 

"ඔව් ප්රදීේ...භට ඒක නත්රිරහ තභයි ිවනඹන්නන..නකොනවොභටත් රපි එඹහට 

නට දනිකේ යිඩ් එක  පර්ණනඹන්භ ඵහය නදනහ...." 

"භට නවොටභ ෂුර් සුරහරි ඔඹනගොේනරො වළපී නන වියුඹට ළඩ කයයි කිඹර...." 

"න ..ඒක නනනභයි... බීච් එන ද ඉන්න වළභ එකහභ න  නදන්න යුවහ නන 

ඵරන්නන.... සුශනදො තභයි ඔ දනකොභටභ ඩහ වඳන්... නේන්නන් නළශද රය නහකි 

සුශදහ... න  නදන්නහ යුවහනන් ඇස රවකට ගන්නන නෆ..."  

"  ... ඕහ ඔනවොභ තභයි ඳුන්... රනික න  සුශනදො නගොඩ නදනන ද නභවහට 

එන්නන රනේ නකේනරො එ දක ේ කභට නන... රය නේන්නන නළශද… එක 

සුශනද ද රනේ නකේනර ද එ දක සවි  කයනහ... භභ හිතන්නන නකේරට දව 

රට ද ඹන්ත  ඇිව භභ හිතන්නන..." 

විනශශීඹ ංචහයකයින්න  ඳභණ ද නනො නවෝටරඹට ඳළමිණ සිටි නශශීඹ 

ංචහයකයින්න  ඵළේභටද නදීකහ ව සුරහරි ර ද විඹ. 

"න ..ඵරඳන්නකො රය කන් නදක....ර නභෝ... දළ දකභ පිසසු වළනදන ඵන්.. 

උන්නග නකොේනරොත් එ දක ඇවිත් ිවනඹන්නන්.. නළත්න  රද උසන එක 

උසන නදන්නභ..... ඵරඳන්නකො ගේ නදකයි..නගඩි නදකයි... ඵහගඹ දභ එළිනඹ.. 

පිසසු ඩඵේ ඵන්..."  ළේනේ සිටි එක ංචහයක තරුණනඹ ද තභ මි වයහට ඳළසීඹ. 

"රනන් නිකන් ඉඳන් ඵන්... ඔඹ ෂයිව් සටහර් ඵඩු රට රපිට කිට්ටු කයන්න ඵෆ... 

රපිට නකොයින්ද ඵන් බේ ඵේනරෝ... නයන් ත නදක ද දහර ගිහින් ළේනර 

ගෆණිනඹ ද නට් කය ගන්න.. ුණන් දළ දකභ රපි නිකන් ඇවිසනනහ... "  මි වයහ 

ඳළසීඹ. 

ුණහුනශ යුඹ නකළිනඹන් ඳසු සුරහරි ව නදීකහ ඳළමිණ තභ ළමිඹන්ට එක ව විඹ. 
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"න ... බීච් එන ද ඔ දනකොභ ඔඹ නදන්න යුවහ තභයි ඵරන්නන..හි.හි.වස..." ඳුන් 

කීඹ. 

"ඉිවන් ඵරහ ගන්න කිඹන ඕන තය .. රපිට නභොනකෝ... නන්ද නයුකහ...." නභනේ 

කිය සුරහරි බීය නඵෝතරඹ ද නගන ළේනර යුගහ විඹ. 

"න  සුරහරි... ටේ එක ද උඩින් දහ ගන්න..ඔනවොභ ඉන්න එඳහ...."  ප්රදීේ ඳළසීඹ. 

"නභොනකෝ..කහට ඵන ද..නභන්න නභනව  එන්න නයුකහ... රපි න් ටෆන් ඳහය ද 

දහුණ...." 

සිඹලුභ රර්ථ දළ දවී  රට රනු සුරහරි ව නදීකහ ඇ සිටි 'බිකිනි' නහන ඇඳුනභන් 

ළසී ිවබුනන් සිරුනර් සීඹට ඳවකටත් රඩු ප්රභහණඹකි.  ඔවුන් නදනදනහ මූදු නයනේ 

සිටි පිරිමින් රනුයහගී උශදීඳනඹකට ඳත් කිරීභට භත් විඹ.   එනවත් නදනදනහභ ඒ 

ගළන තළකීභ ද නනොනකොට ළේනේ යුගහවී බීය ලින් ේඳහඹ  විඹ. 

'බුනෂේ' ෙභඹට කහ ිවබ ප්රණීත දවේ ආවයඹ බු දිව විඳිනභන් ඳසු සිව් නදනහ 

විනව්ක සුනඹන් ඳසු වීභට තභ කහභය රට ගිනඹෝඹ.  කහභයඹට ඳළමිණ සුලු 

නව්රහකින් ඳුන් නයුකහ තයුන් ආලිංගනඹ නකොට ගත්නත්ඹ. 

"සසසස.. රනන ඳුන් දළන් නභතන ඵෆ රනන්.. සුරහරිර එවහ ර  එන ද... ශනදත් 

ඇනවයි.... ඔඹහට න  විනේ ඵහින්නනභ නෆනන රනන්...."  

"නදී... ෂයිව් සටහර් නවොනටේ එකකට ඇවිේර න  කනර් නළත්න  .. ඵත් 

කනඩ්කට ගිහින් ඵත් කෆන නෆ න  ිවන වි..." 

ඳුන් නභනේ කිඹමින් නදීකහන  නතොේ තයුන් සිඳගත් රතය ඇන  නකොට කළිභ 

ගළරවීභට තළත් කනශේඹ. 

"ඊඊඊඊඊඊ ඳූඌඌඌඌඌඌඌන්…. කර්ටන් එක ඇයර....ඒක වන්න.... 

සසසස...." 

"ඉිවන් නභොනකෝ?....." ඳුන් ගණනකට නනොනගන ඳළසීඹ. 

"ඔඹහට විකහයද?......" 

ඳුන්න  ග්රවණනඹන් මිදුනු නයුකහ ජනනේ ිවයඹ ආයණඹ කරහඹ. නභොනවොතකින් 

ඇඹ නළතත් ඳුන්න  දළඩි ග්රවණඹට රසු විඹ. 

ඳුන්න  නඳශමවීභ ඉතහ ඵරත් විඹ.  නදීකහන  නකොට කළිභ නතය වන  

සිවිරභට භද ද ඳවිවන් ඇිව හයු භන ඒකකඹ උඩඹ. 
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………………. 

"   .. ඳුන්… භට ඇනන් නළගිට ගන්න ඵෆ රනන්....ඔඹහට න  ිවනඹන්නන 

නභොන න  විඹ දද භභ දන්නන නෆ...."  නදීකහ විව දභමින් කීහඹ. 

"නභොකශද ශභනඹො න ක විඹ ද කිඹර කිඹන්නන...න  නනෝභේ නශේ නන..... 

   .. වරිඹට ඔඹහට විනේ නෆ න නන කතහ කයන්නන..හි.හි.හි... "  ඳුන්  වහඹ ද 

දටහ ගනිමින් කීඹ. 

"න ... භටත් ටේ එක ද නදන්න...  ඒ වුනහට භට ඔඹහට න  නළවළනන 

ශභනඹෝ.... කර්ටන් එක රසනන් කවුරු වරි දළ දකද දන්නනත් නෆ....  රනන ඳුන්... 

භට න  නවොටභ ෂුර් භන  ශනද සුරහරිරට ඇහුනහ කිඹර... රළජ්ජහන ඳණ 

ඹන රනන්....." 

"නභොකශද නදී රළජ්ජහ?.... ඔඹහ භන  යිෂස නන... වසඵන්ඩ් යිෂසර න  

කයන්නන නළශද?... රයිනඹෝඕඕඕ...." 

"කයනයි කිඹර නරෝනකටභ ඇනවන්න කයන්න ඕනද?...." 

"ඉිවන් භභද නරෝනකට ඇනවන්න කෆ ගළහුන..ඔඹහනන..හි.හි.හි.." 

"කවුද දන්නන නෆ භහ කෆ ගළසසුන.. නදන භභ ඔඹහට නවො ඳහය ද... නයක 

ශභඹහ..." 

නදීකහ ඳුන්න  හි රත ගහමින් ඳළත්තකට වළරී කකුර ද ඳුන්න  ඇඟ උඩින් 

දළුණහඹ.  ඇඹ ඇ සිටි  වහඹ ගළරවී බිභට ළටුනි.  ඇන  උන්භහදනීඹ සිරුය ඳුන් 

නළතත් දළඩි නඳශමවීභකට ඳත් කනශේඹ. 

"ආයිත් ඳහය ද කෆ ගසන්නද?...   .."  ඳුන් ඇඹ තයුන්  වරුලු කය ගනිමින් 

ඇසීඹ. 

"ඳුන් න  පිසසුද... දළන් කයර මිනිත් ව ඳව ද ත් ගින  නෆ.. රද රෑටත් ඉ වරු කය 

ගන්නනකෝඕඕ රනන්...  ඔඹහට න  ිවනඹන්නන පුදුභ ගහඹ ද තභයි...." 

"නදී...." 

"   ......" 

"භන  ගහඹට නදන්න ඕන කහඹ ිවනඹන්නන  ඔඹහ ශඟ විතයයි නකේනර...."   

නයුකහන  හි තයුන් රේරහ ගත් ඳුන් රනුයහගී නදනනත් ලින් ඇඹ නද ඵරමින් 

කීඹ. 
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"   ... භභ ශඟ විතයභද ඳළටිනඹො...." 

"ඔව් භළණික ඔව්......." 

"නන කවුරුත්භ  ශඟ නළවළ නන?...." 

"නෆ නකේනර නෆ....." 

"ඳුන්....." 

"නදී......" 

"භට නගොඩහ ද ආදනයයි නන්ද......." 

"ඔව් භනග නදී...න  ුණලු නරෝනකටභ ළඩිඹ......" 

"     ....." 

ඳුන් න  නගර ටහ රත් ඹළව නයුකහ ඔහු තයුන් සිය නකොට ගත්නත්ඹ. 

නදනදනහන  න   නබෝගඹද ඳශුණ ය නභන් රධි රනුයහගී වීඹ. 

................. 

"ර..රනන..ස..ඳුන්..ආයිත් න  ඵෆ නවොනේ....ර නභො...භභ හි ව භභ පිපුරුනහ 

කිඹර...."   ඳුන්න  ක ුණරට ක ුණර තඵහගත් නදීකහ නමින් කීහඹ. 

"රයිනඹෝ නදී... තභ ඳටන් ගත්ත විතයනන..හි.හි.හි...." 

"පිසහ..... ඵහින්න භන  ඇඟ උඩින්....." 

ආදය තේලුකින් ඳුන් ඳනකට දළමූ නදීකහ ඹවන භත හඩි වහඹ. 

"ඔඹහ ඔනවොභ ඇනේ හඩි නරහ ඉන්නනකොට වරි රසනයි...." ඳුන් නයුකහන  පිට 

රත ගහමින් කීනව්ඹ. 

"න  දළන් ඇිව හුයතනේ... නරි ඳළටිඹහ.. හි.හි.හි... " 

"එනවන  ඔඹහ තභයි කිකිළි ඳළටි දකි....." 

"පිසහ... ඉ දභනට නොස එක ද දරහ ඇඳුභ ද ඇනගන සුරහරිරට කතහ කයුණ.. භට 

න  මූණ ඵරන්නත් රළජ්ජයි.... සසසස... ඵරන්න ඔඹහට ිවබුන තයුඹභ... භන  

නෝට්ස ඒසී යුනිට් එක උඩ... බ්රහ එකයි ඳෆන්ටිඹයි නකොනවේ විසි කයහද භන්දහ.... 

දඟඹහ....." 
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"එනවන  ඒ නළ ව ඹන්න....හි.හි.හි..." 

"රනන් න ... වඳන් ක  කයර ත ඳණ්ඩිත කතහ කිඹන්නත් එන... එන්න නොස 

එක ද දහ ගන්න.. ඵරන්න...භන  ඇනේ ගන්න නදඹ ද නෆ...." 

නභනේ කිය නදීකහ නහන කහභයඹට ගිඹහඹ.  ඇන  උන්භහදනීඹ න න සිරුය ඳුන්ට 

නඹන යහංජනඹ ද විඹ. 

……………………….. 

සුරහරින  ුණහුනණ් ිවබ දඟකහය ඵළේනභන් ඇඹට සිඹලු නදඹභ ඇසී ඇිව ඵ 

නයුකහට ළටහිනි.  න  නිහ ඇඹ භද රළජ්ජහකට ඳත් විඹ.   

නදීකහ ඳත් ඇිව රළජ්ජහ වගත තත්ත්ඹ ඳුන්ට ළටහිනි.  න  නිහ ඔහු ඒ 

තත්ත්ඹ භනඹ කිරීභට ෙනභෝඳහඹ ද කේඳනහ කනශේඹ. 

"න  ප්රදීේ..රපි නදන්න නඳොඩ්ඩ ද ඇවියුන්න ඹුණ.. න  නදන්නට කතහ කය කය ඉන්න 

කිඹර.."  ඳුන් නඹෝජනහ කනශේඹ. 

"ආ..ඒක නවොයි... රපි ඹුණ...." ප්රදීේ එකඟ විඹ. 

පිරිමින් නදනදනහ පිටත් ගිඹ ඳසු නදීකහ සුරහරි භග තභ කහභයඹට ගිඹහඹ. නයුකහට 

චන නොඹහ ගළනීභට රඳවසු විඹ. 

"ඇයි නදීකහ..රේනට් එක දද?..." සුරහරි නයුකහන  රත රේරහනගන ඇසීඹ. 

"ර..න්..නෆ එනවභ ුණකුත් නෆ සුරහරි...." 

"    ශභනඹො... භට හිතහ ගන්න පුලුන්... හි.හි.හි.. භට ඇහුනහ ඔඹහනග ශනද... 

ගණන් ගන්න එඳහ රනන්... තරුණ කඳේ එක ද වුනහභ ඕ නළ ව පුලුන්ද.. 

නන්ද...."  සුරහරි ඇ ද කුඩහ නකොට දඟකහය නර කීහඹ. 

"සසස.. රනන් සුරහරි... නගොඩ ද වයිනඹන් ඇහුනද... ඵරන්න භභ න  ඳුන්ට 

කිව්... නකොනවද... ඉසිේර ද නළවළ නන එඹහට..." 

"න  කහභයර බිත්ිව එච්චය ගනකභ නළ ව ඇිව.. රනික ඉිවන් ඔඹහ කෆ ගවපු 

වියුඹට නකොන්ක්රීට් කහභයඹක හිටිඹත් එළිඹට ඇනවයි... හි.හි.හි...." 

"රයිනඹෝ.. රළජ්ජහන ඵෆ රනන්.. රනිත් නගසට්රටත් ඇනවන්න ඇිව...." 

"රයිනඹෝ ගණන් ගන්න එඳහ... ඒ නගොේනරො කවුරුත් ඔඹහර දන්නන නළවළනන.... 

ඔඹ වියුඹට එන්නජෝයි කයන්න ඔඹහ න  වරිභ රකී නදීකහ...."  සුරහරින  කටවනේ 

ඹ  දු දුණසු ඵ ද ිවබුනි. 
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"ර..ඇ..ඇයි..ඔඹ නදන්න..න .. න ... ළඩිඹ නළශද?....."  නදීකහ වි දෂිේත වී 

ඇසුහඹ. 

"වස ... නළවළ නදීකහ... ඔඹ නදන්නන  ඉිවන් නඩ්ලි එන්නජෝයි කයන ඇිව නන්ද... 

න  ඳුන් නගොඩ ද ඇ දටිව්ද?....." 

"න්..නෆ... එනවභ රුණ ව විනලේඹ ද නෆ සුරහරි....." 

ඳුන්න  රධි රනුයහගී ඵ සුරහරි භග ඳළසීභට නදීකහ රකළභළිව වහඹ.  තභ යවස 

ජීවිතඹ ගළන සුරහරි දළන ගළනීනභන් ඳසු කරක ප්රලසන ඇිවවිඹ වළකිඵ නයුකහට 

ළටහිනි. 

"වස .. රපි ඉිවන් නනෝභේ වියුඹටත් නෆ නදීකහ... ප්රදීේට එච්චය ඕන කභ ද නෆ... 

භභ තභයි නිතයභ ළනඩ් ඳටන් ගන්න ඕන... එඹහ කිඹන්නන ශභයි වදන්න විතය ද 

ඕ ිවබුනභ ඇිව කිඹර...." 

"නභොන පිසසුද සුරහරි... එනවභ න  ඉිවන් උඳත් ඳහරන ඕන නළවළ නන... කඳේ 

එක ද වුනහභ න දස එන්නජෝයි කයන්නන ශභයි වදන්න විතය ද නනනභයි...  

ඒනකන් නකොච්චය නරොකු නඵොන්ඩ් එක ද... ආදයඹ ද ඇිව නනද...ිවනඹන ආදනර් 

ත නකොච්චය ළඩි නනද..... රනික ඔඹ නදන්න තභ තරුණයි නන.... " 

"වස   .. ඔව් නදීකහ.. ඒත් ඉිවන් ප්රදීේට ඕහ නත්නයන්නන නළවළ  නන...." 

"ඉිවන් ඔඹ නදන්න න  ගළන ඩිසකස කනර් නළශද?....." 

"එනවභ කතහ කයන්න ඳටන් ගත්තභ එඹහ කතහ නනස කයනහ... භට 

නරහකට හිනතන නයුකහ... ප්රදීේ භට ආදනර් නළශද කිඹර... රපි නදන්න ඵළන්නද 

ප්රනඳෝේ එකකින්... රපි නදන්නට රඳුය ගන්න කහරඹ ද ිවබුනන නෆ... භභ ඩිග්රී එක 

ඉය නරහ රංකහට ඇවිේරහ ටික කහරඹකින් භළරී කරහ....." 

"ඉිවන් ඔඹ නදන්න ශභනඹ ද වදන්න හි වන නළශද?....." 

"ඉසනේර භට ඕන භන  කළරිඹර් එන ද උඩට එන්න... භට ඒක ඉ දභනටභ 

කයන්න පුලුන්... ඊට ඳසන තභයි භභ ශභයි ගළන හිතන්නන... භට තභ විසි 

නභඹයි... භට ශභයි වදන්න ත කේ ිවනඹනහ... නිකන් ශභයි නඵෝ කයහට ළඩ ද 

නෆ.. ඒ ඳළටවුන්ට නවො රනහගතඹ ද නදන්න රපිට පුලුන් නන්න ඕන.... රනේ 

ෂළමිලීස රට ේලි ිවනඹන තභයි.. ඒත් ේලි ලින් විතය ද ශභයින්ට නවො 

රනහගතඹ ද නදන්න ඵෆ... " සුරහරි සථිය රධිසඨහනනඹන් කීහඹ. 

"වස .. ඔව් සුරහරි.. ඔඹහ කිඹන එකත් වරි තභයි...." 
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සුරහරින  රධිසඨහන ල දිවඹ ව ෘත්තීභඹ ජඹ ගළන නදීකහ භද ළලීභකට ඳත් 

වහඹ. නභළනි ජඹකින් යු ව තරුණිඹන්න  කහභයහගඹ හභහනයනඹන් ඉවර 

භට්ටභක ඳිවන ඵ නයුකහ රහ ඇත. ප්රදීේන  නසට කහභඹ නිහ සුරහරි ලිංගික 

ඉච්ඡහබංගත්ඹකට ඳත් ඇිව ඵ නදීකහට ළටහිනි. ඇඹට ඉයුරින යු ඳුන් භග 

එකට ළඩ කිරීභට සිදුනු ඇත.  ඳුන්න  රධි කහභයහගඹ නදීකහ නවො වළටි දන්නහ 

නදඹකි.  න  හතහයණඹ ඹටනත් සුරහරි ඳුන් නත ආකර්ණඹ නව්ඹළයි රනිඹත 

බිඹ ද නදීකහට ඇිව විඹ.  නදීකහ යහකර තත්ත්ඹකට ඳත් විඹ. 

නවේ වක ඇිව වත්, රනවේ වක ඇිව වත් භහත්ර්ඹන  ප්රිවපර බඹහනක විඹ 

වළකිඹ. 

++++++++ 

ආනඹෝජක ප්රර්ධන ළඩ ුණලු ශඟහ නත්භ භහධින  ආතිවඹද ළඩි විඹ.  

"රනන් තහයක.. භට න  පිසසු න  රනන්.. භභ ගිහිේර නභොන ප්රන්ට් කයන්නද 

භන් දන්නන නෆ... ඒ භයුට නගොඩ ද බිසනස කට්ටිඹ එන කිඹර නරොකු ර් භට 

නකෝේ කයර කිව්හ.. ර නභෝ භට න  ඵන  ඵෆ රනන්...."   

ුණහුදු නයනශේ ගේ ඵළ භ භත හඩිවී සිටි භහධි තහයකන  ශඹ භත හි තඵහනගන 

කීහඹ.   දෂිිවජනඹන් හිරු ඵළ ඹන ඒ සුන්දය න්ධයහ භන  තහයක ව භහධි 

තභ ආදය නරෝකන  ය විඳිමින් නභනේ එකිනනකහට  වරුලු වී සිටිඹව. 

"රයිනඹෝ භහධි.. ඔඹහට ඕක කයන්න පුලුන් නකේනර.. ඔඹහ කයර ිවනඹන්නන 

න  න  නශේද... ඔඹහට ිවනඹන වයිඹ ඇිව ඕන නකනන ද ඉසයවට ගිහින් 

කතහ කයන්න... දළන් ඔඹහ හභහනයනඹන් ළනඩ්ට රෆසිවනන නන්ද?...."   තහයක 

ඇන  හි රත ගහමින් ඇසීඹ. 

"කිඹන්න ඕන නශේ න  භභ දන්න තහයක... භභ ඉන්ටනනට් එනකනුත් නගොඩ ද 

විසතය නවොඹහ ගත්තහ... රනේ නඳොශ දනේ ගත්ත නෂෝනටෝස එනවභත් ිවනඹන 

නන.. ඉිවන් ඒ නශේ ඔ දනකොභ වරි... භට හිතහ ගන්න ඵළරි රනන් න  

ප්රනන්නට්න් එක නකොනවොභ  කයන්නද...නකොනවොභ වදහ ගන්නද කිඹර... ඒක 

වරිඹට ිවබුනන නළත්න  භහය වුත් ව නන්නන... රපි නකොනවොභ වරි රනේ ගන  

නභ ිවඹන්න ඕන.... " 

"භහධිනඹෝඕඕඕ... භභ කිඹන්න ... න .. රපි හින ෂිට කිඹුණනකෝ රනන්... හින ෂිට 

ක පියුටර් ග්රළෆි දස නවොට පුලුන් නන... රනික එඹහ දළන් නකෝස එකකුත් කයන 

නන... හින ෂි ළනඩ් රසනට කයර නදයි.."  තහයක රදව ද ඳළසීඹ. 
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"ආආආ... වරිනන.. භභ හින ෂිට කිඹන්න .. එඹහ කයර නදයි...     .. 

තහයක...ඔඹහන  නෝ ද රදව... භට ඔඹහ නළ ව ඵෆ තහයක...." 

භහධි ආදයඹ උ වයන දෆසින් තහයක නද ඵළලීඹ. තහයක ඇන  ආදයනඹන් 

නඳොපිඹන නතොේ උණුසු  නර සිඳ ගත්නත්ඹ. 

"    තහයක... ඔඹහනග කිස එක භට නරොකු ඳණ ද නදන ඳළටිනඹො...."  නතොේ 

චු ඵනනඹන් ප්රනභෝදඹට ඳත් භහධි කීහඹ. 

"  ... තභ ඉිවන් කිස එනකන් විතයනන ඳණ නදන්න පුලුන් වුනන් නකේනර... 

රනිත් ෙභ ලින් තභ ුණකුත් ඵළරි වුනහනන..නන්ද...හි.හි.හි...."    තහයක ඇන  

නිකටින් රේරහ ඳළසීඹ. 

"නභ... ඹන ඹන්න රවකට... ගේ ඉේඵහ... ඒයින් ඳණ නදන්න ත කේ ිවනඹන 

වරිද.... කද ඉන්ද  ඔඹහනග නෆනහ ඳළංචිනග නරනඩ් නඵෝ නන්න 

ගත්නත...හි.හි.හි..."  භහධි සුයතේ නමින් ඇසුහඹ. 

"ආනඳෝ... එඹහනග නරඩ භට නඵෝ වුනහ න  නභරවට ඔඹහනග න  ඵඩ නරොකු 

නරහ.. හි.හි..හි..."   තහයක භහධින  ඹටි ඵඩ රත ගහමින් කීඹ. 

"න .. රත ගන්න රවකට... දළන්න  දඟභ  ශභනඹ ද නරහ ඔඹහ.... නවොය 

නකොේරහ....."   භහධි තහයකන  කණ මිරිකුහඹ. 

"න  නකේනර... ඔඹ රන  භන  නනනභයි.... රපි න  ළනඩ් ඉ දභනට කයන්න 

ඕන... එනවන  ඔඹහ ගිහින් හින ෂි මීය ට් නන්න නකො..." 

"ෂුර් තහයක.. රපි එනවභ කයුණ...." 

හින ෂි  භහධිට උදව් කිරීභට එක ඳයින්භ කළභිව වුනහඹ. 

"රනන් භහධි... ඔඹහට උදව් ද කයන්න ව ඵ නන එකත් නකොච්චය නරොකු 

නදඹ දද?.... "   හින ෂි කර්තයඹ  වටින් ඵහය නගන කීහඹ. 

"රනන් හින ෂි...ඔඹහට නකෝස එන ද ළඩත් එ දක පුලුන්ද?....." 

"රයිනඹෝ භහධි..න ක භට රභහරු නදඹ ද නනනභයි... භභ ඔඹහට රසනට වදර 

නදන්න  ඳර් නඳොයින්ට් ප්රන්නට්න් එක... ඵරන රඹ කළයකිරහ 

ඹන්න..හි.හි.හි..." 

"රනන් තෆන් ද ය නෝ භච් හින ෂි... ඔඹහට භභ ඕන කයන නශේ ඔ දනකොභ 

නදන්න ...." 
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"භහධි... ඒක සුලු නදඹ ද රනන්... ඔඹහ භට කයපු නවේේ එන ද වළටිඹට ුණලු ජීවිත 

කහරඹභ ඔඹහට උදව් කයත් භයු... න  භහධි... රපි ගිහිේර විඩිනඹෝ ෆුනට්ජ් එක ද 

ගනිුණ න  ඵඩු විකුණන කට්ටිඹනග නගේ ර..ඒ එ දකභ රපි ඒ රඹ නඳොඩ්ඩ ද 

ඉන්ටවිව් කයර ඒකත් දහුණ... භභ ශඟ විඩිනඹෝ කළභයහස ිවනඹන... එතනකොට 

තත් නවොට යුන්න ප්රන්ට් කයන්න පුලුන්...." 

"හ... ඔඹ ිවනඹන්නන් ඔඹහනග නිඹභ රදවස හින ෂි.... ර න  ඔඹහ හිටිඹ එක භට 

නරොකු වයිඹ ද.. නළත්න  භභ නරෝක රභහරුක ළනටනහ..."   භහධි හින ෂිට 

වහදු ද නදමින් කීහඹ. 

"න  නභොන නළිව වුනත් ඔඹහ ප්රන්නට්න් එක නවොට කයනහ භහධි... භභ 

ඔඹහට රළේ නටොේ එකත් නදන්න .. ඒක රයන් ගිඹහභ නේසියි .. ඕන න  භභත් 

එදහට ඔඹහ එ දක එන්න ...." 

"   .. ඔඹහට පුලුන් න  එන්න හින ෂි... එතනකොට භට නරොකු වයිඹ ද 

රළනේවි...." 

"නනෝ නප්රොේර  භහධි.. භභ එන්න ... භභ නට දනිකේ ළනඩ් කයන්න .. 

එතනකොට ඔඹහට නේසි නන...." 

හින ෂි න  වහඹ ඇිව භහධි ඇන  ප්රදහනඹ භනහ නර කස කශහඹ.  භහධි  

ප්රදහනඹ නවොඳින් පුහුණු ව රතය ළඩුණලුට නඳය යුන ඇන  මි වරු මි වරිඹන් 

ඉයුරින  නඳය හුරු දද කශහඹ. 

"ෂූෂූෂූ භහධි... ඔඹහ න  එශ කිරි... නිඹනභට ළනඩ් කයහ.... න .. ඇත්තභ 

කිව්නොත් භට භවය චන නත්රුනන් නෆ... භට ඉිවන් එච්චයභ ඉංග්රීසි ඵළවළ නන... 

හි.හි.හි...."   භහධින  කතහට ඳළවළදුනු උහන් කීනව්ඹ. 

"හින ෂි... ඔඹහටනන ඉිවන් ඉංග්රීසි නවොටභ පුලුන්.. නභොකශද ඔඹහනග රයිඩිඹහ 

එක?....."   තහයක හින ෂිනගන් විභසීඹ. 

"රයිනඹෝ තහයක... භහධිට පුලුන්  සුශදන්ට වුනත් ඉංග්රීසි උගන්නන්න... නටොේ 

එකට ප්රන්ට් කයහ.. ඉං ලිස න  ඳ'නෂ දට්... භට න  ඵළවළ ඔච්චය නවොට 

කයන්න...භහධි..ඔඹහට පුලුන් ඇට්ටි වළනරන්න නදන්න.. හි.හි.හි.... රපි ගන  නභ 

ිවඹුණ නකොශම ගිහිේරහ..."   හින ෂි භවත් ප්රනභෝදනඹන් කීහඹ. 

ළඩ ුණලුට නඳය යුන න්ධයහනව් භහධි තහයක භග ඳන්රට නගොස ආගමික 

තහත් කශහඹ. 
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"භහධි..ඵරන්න ඔඹහ ශභහ හරිඹට නකොච්චය රසනද කිඹරහ... භට ඔඹහ 

නඳන්නන්න හිනතන රනේ ර දකටයි..එඹහනග නෆනන්ඩිටයි....."  

චහ  ව ංය ඵනව් ප්රිවමූර්ිවඹ ද ව භහධි නද ඵරහ තහයක කීනව්ඹ. 

"තහයක.. රපි නරෝනකට නේන්න ළඩ කයන්න ඕන නළවළ ඳළටිනඹො... රපි හිතට 

එකඟ..රංක ළඩ කයුණ.. එතනකොට රපිට යයුන්නන නළවළ.... එන්න රපි 

නඵෝධිඹ ශඟ හඩි නරහ නවට ිවනඹන ළනඩ් හර්ථක නන්න කිඹර  ප්රහර්ථනහ 

කයුණ...." 

ලහන්ත නඵෝ භලුනව් ළලි තරහනව් ඉතහ ංය නර හඩිවී දෆස පිඹහනගන 

බහනහකට භළයු ඇිව භහධි නද තහයක ඵරහ සිටින  ඉතහභත් ළවළේලු ව 

නිවුනු සිතකිනි.  නභළනි විනීත ශ ද රළබීභට තභහ නකතය  හනහන්තදළයි 

ඔහුට නළතත් සිිවනි. ඇඹ ළඵළවින්භ භහධිඹ ද වහඹ.  ඔහුන  සිත ආදයඹ, 

කරුණහ ව දඹහනන් පිරි ඉිවරී ගින ඹ. ඇඹ රලින්භ හඩිවී සිත එක රයුණණක 

තඵහගත් තහයක ඳසුදහ සිඹලු ළඩ කටයු ව හර්ථක න නර එක සිිවන් ප්රහර්ථනහ 

කනශේඹ. 

++++++++ 

ආනඹෝජක ප්රර්ධන ළඩ ුණලු ඳළළත්වන  නකොශම ප්රධහන නඳනේ නවෝටරඹකඹ. 

ෆනවන යහඳහරික පිරි ද ුණලුට වබහගී වීභට ඳළමිණ සිටිනඹෝඹ.  ජහිවක 

භට්ටන  ළඩ ුණලු ද නනොවුනත්,  විවිධ යහඳහය  දනේත්ර ර පිරිස එඹට වබහගී 

වව. ජර්භන් ජහිවක යහඳහරිකයින් නදනදනන දද වබහගී වී සිටිඹව. 

භහධින  ප්රදහනඹ ිවබුනන් ඇඹන  සුපිරි නශ ේ භහගන  ප්රචහයක ළඩ 

ටවනන් නකොට ද නරසින්ඹ.  

භහධි ළයසී සිටින  ඉතහභත් ංය නර කහ ඇිව රහ ය ව ඳහට හරිඹකිනි. එභ 

ර්ණඹ ඇන  භහගන  රහංඡනන  ප්රධහන ර්ණඹ විඹ.  නහියඹ ව ඹටිඵඩ 

ුණලුභනින්භ ප්රදර්ලනඹ කයන ංකය විරහසිතහලින් ඵළවළය නලෝබන නර 

හරිනඹන් ළයසී සිටි භහධි ඳළමිණ සිටි ෆභ නදනහන භ නිවඬ ප්රලංහ රළබුහඹ. 

තභ ප්රදහනඹ කිරීභට භහධි නව්යුකහට පිවිසින  ෆනවන චකිතඹ ද ව ක ඳනඹ ද 

හිතඹ. ජීවිතන  ප්රථභ තහට ඇඹ පිරි ද ඉයුරින  කතහ කිරීභට ළයසුනහඹ. ඒ  

ඇන  භව් ඵසින් නනො ඉංග්රීසි බහහනනි.  ලහරහන රසුන් නගන සිටි තහයකන  

ුණහුණ ඇඹට භවත් ධධර්ඹඹ ද නගන දුන්නන්ඹ. ඇඹ රලින්භ නව්යුකහට නුදුරින් 

ඇඹට තහ දණ නේඹ ඳඹමින් සිටි හින ෂි මිට නභොරහ ඇඹට ල දිවඹ දුන්නන්ඹ. 

 



නනොළනරන නනනව                                                                           http://novelslk.wordpress.com/                           
                                          
 

ඇන  ප්රදහනන  ඳශුණ මිනිත් ව නදක ඇඹට ඉතහභත් රසීරු විඹ. එනවත් භනහ 

රධිසඨහන ල දිවනඹන් යු ව භහධි ඇිවව ක ඳනඹ නළිව නකොට ඉතහභත් හර්ථක 

නර තභ ප්රදහනඹ සිදු කශහඹ.  ඇන  උත්හවන  ප්රිවපරඹ ඇඹට රළබුන විලහර 

රත්නඳොරන් නහදනඹන්භ තවවුරු විඹ. 

ළඩ ුණලු රහනන  බහනතොනභෝ සිඹලු නදනහභ ඇඹට ප්රලංහ ුණ නඹන් සුඵ 

ඳළතූව. ඇන  භහගන  කශභණහකහය රධය දක  වභහට ඇිව ව ප්රීිවඹ නි  හි  

නළිව විඹ. 

"භහධි..භට දළනටභ නද වන් නදනන ද කතහ කයහ.. ඒ ඔ දනකොභ වරිභ ඳළවළයුරහ 

ඉන්නන ඔඹහනග ප්රන්නට්න් එකට... ඔඹහන  කතහ හින්ද රපිට ඉසයවට 

නගොඩ ද බිසනස කන්ට්රළ දටස රළනඵනහ ෂුර් එකට... භහධි.. ඔන්න භභ 

නනොකිව්යි කිඹන්න එඳහ... ඔඹහ ඩිග්රී එක ඉය වුන ගභන් රපිට නජොයින් නන්න 

ඕන.. නන නකොනවත් එනවභ ඹන්නන නළවළ..  We will absorb you directly to a 

management trainee post…." 

"Thank you very much Sir… I really appreciate your commitment…. "   භහධි 

නගෞය පර්ක කීහඹ. 

ළඩ ුණලුනව් කටයු ව රන් ව ඳසු භහධි, තහයක ව හින ෂි  නවෝටරන  

උදයහනන  භද ද විනව්ක සුනඹන් කේ ගත කනශෝඹ. 

"භහධි.. ඔඹහ න  ෂසට්  දරහස නකේනර... භට වරිභ න්නතෝයි.... ඔඹහට 

නගොඩ ද සුඵ රනහගතඹ ද ිවනඹනහ..."   හින ෂි  වටින් ඳළසුහඹ. 

"තෆන් දස හින ෂි... ඔඹහ භට නකොච්චය නවේේ කයහද.. නළත්න  භට කීඹටත් 

නභච්චය නවොට ප්රන්ට් කයන්න ඵළරි නනහ...." 

හින ෂි ළශ ගත් භහධි ඇඹට කෘතඥතහ පර්ක උණුසු  වහදු ද දුන්නහඹ. 

"   භහධි... භට ඔඹහට නඳොඩි නදඹ ද කිඹන්න ිවනඹනහ... භභ කළින් ඔඹහට 

න ක කිව්න නෆ...."   තහයක භද ද ලිත වී කීනව්ඹ. 

"ඒ නභොකශද තහයක?....." භහධි ව හින ෂි එක විටභ ඇසුනෝඹ. 

"රනේ ර දකන  භහභණ්ඩි ඇවිත් හිටිඹහ... භභ දළ දනක නෆ න  ටික ද වළංගිරහ 

හිටිඹහ... ඒත් මිනිවහ දකින්න ඇිව... ෂුර් එකට ඔඹහත් රඳුය ගන්න ඇිව...." 

"ඉිවන් නභොනකෝ තහයක.. එඹත් බිසනසභන් නකනන ද නන... ඉිවන් එන්න ඇිව.. 

ඒක රපිට ප්රලසනඹ ද නනනභයි නන....." 
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"වස  .. ඒ නකොනවොභ වුනත් භහධි... භට නිකන් හිතට නභොකශද න  දළනනනහ... 

ඔඹහ ප්රන්ට් කයන නකොට මිනිවනග මූනණ ිවබුන නඳනුභ භට ඇේලුන නෆ... 

කිඹන්න ඵෆනන ඔඹ බිසනස කහයනඹො....." 

"රනන් තහයක.. ඕක ගළන ඔච්චය හිතන්න එඳහ....."  භහධි ඔහු රසහලහඹ. 

++++++++ 

ළඩ ුණලුට යුන වතයකට ඳසු භහධිට ලියුභ ද රළබුනන්ඹ.   එව ලිපිනඹ ද නනොභළිව 

ඒ ලියුන  නභනේ වන් වී ිවබුනි. 

' භහධි වංභහලි නතටයි, 

ඔඵ විසින් ආය බ නකොට ඇිව ඉරිදහ නඳොශ වහභ නත්තන්න.  එනේ 

නනොකරනවොත් ඉන් ඔඵට නඵොනවෝ කයදය ඇිව විඹ වළකිඹ.  ජීවිතඹට ආදයඹ ද 

ඇත්න  ඔඹ ළනඩ් රදභ නත්තන්න. 

න  ඳශනනි ව රන්ිවභ රහදඹයි.... ' 

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

 

 


