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_________________________________ 

.....ආදයඹට ආදයඹ කයන ළභනදනට භභ 

'නනෛළනරන නනනව' උඳවහය ලනඹන් 

පිළිගන්මි....... 

_____________________________________________
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ඩිරහනි ව උහන් තභ සුයතල් දිඹණිඹට පියුමි ඹනුනන් නභ තළබුනේ ඇඹ භරක් 

නභන් පිඹකරු ද කුභරිඹක් ව නිහඹ.  පියුමි ඔවුන් නදනදනහනේ  ජීවිතඹට විලහර 

ලක්තිඹක්, භගිඹක්, අයමුණක් නගන දුන් අතය නෆදෆ හිත මිතුයන් සිඹලු නදනහටභ 

නනනව නගන නදන කිරි කළටිනඹකු වහඹ.  අත් ළයදීභකින් සිදු වත් පියුමි 

ඩිරහනිනේ කුනේ පිළි ගත්නත් ඇඹ උහන් භග ඹම් විදිඹක ඵළඳීභකින් එක්ව 

අසථහකදීඹ.  නම් නිහ පියුමි ඔවුන් නදනදනහනේ ජීවිතනේ මුදුන් භල් කඩ ඵට ඳත් 

වහඹ. 

පියුමි නභනරෛ එළිඹ දළක නනෛනඵො දිනකින් ඩිරහනි ව උහන්, නදභහපිඹ කළභළත්ත 

අනු නීති ප්රකහය විහව වනේ නදනදනහටභ අවුරුදු 18 ම්පර්ණව නිහඹ. ඔවුන්නේ 

විහවඹ  සිඹලු නදනහටභ මිශ්ර වළීමම් ඇතිව අසථහක් වත් පියුමිනේ ආගභනඹ නිහ 

ඒ සිඹලු වළීමම් අබිබහ ප්රීතිඹ ඉසභතු විඹ. 

ඩිරහනි ව උහන්නේ විහව වීභ නනුනන් කිසිදු ප්රිඹ ම්බහණඹක් ඳළළත්වනේ 

නළත. නභඹ ඩිරහනිනේ පිඹහ ව භර්වින්ට භවත් ංනේගඹක් නගන නදන්නක් විඹ. සිඹ 

නදටු දිඹණිඹනේ විහව භංගරයඹ උත්කර්ත් අන්දමින් ඳළළත්වීභට සිතහ නගන සිටි 

භර්වින් නභදින එතයම් තුටකින් සිටිනේ නළත. ඔහු චනනඹන් කිසික් නනෛකීත් 

ඔහුනේ මුහුනේ ඇඳි තිබ නලොක සහබහඹ භහධිට දළක ගත වළකි වහඹ. 

 "භහනභ... භට හිතහ ගන්න පුලුන් භහභනේ හිනත් තිනඹන චූටි දුක නභෛකද්ද කිඹරහ... 

දුක් නන්න එඳහ භහනභ.. අපි හිතන ඳතන විදිඹට වළභ නද්භ නන්නන නළවළනන.. අපි 

එන විදිඹට මුහුණ නදමු... භහභට දළන් රසන චූටි මිණිබිරිනඹක් ඉන්නනන.. ඉතින් 

ඒකභ නකෛච්චය නරෛකු නදඹක්ද.. නරෛකුට උත් තිඹර කහද ඵළර දරුනෛ නළතු 

දුක් නන අඹ අද යනේ ඉන්න නන භහනභ.. ඉතින් ඒ අතින් භහභහ නකෛච්චය 

හනහන්තද...."    භහධි උනේක්හනන් කීහඹ. 

"ඔේ භහධි ද…  භට නත්නයන....  ඒත් අනන් තහත්ත නකනනක් වළටිඹට භට ඒ ආහ 

තිබුනහ ද..." 

"භට නත්නයන භහනභ.. අපි තනජහනග නඩින් එක ඒ විදිඹට ගනිමු.... ඒ හින්ද දුක් 

නන්න එඳහ... අපි අද වට කේටිඹභ ඳන්ල් ගිහිල්රහ  ඩිරහනිටයි… උහන්ටයි…  

චූටි ඳළටිඹටයි  නත් ඳතමු......" 

"නවෛයි භහධි ද... භට ඔඹහ භනේභ දුනක් නේ... භභ අද කිඹන ද... ඔඹහනගයි 

තහයකනගයි නඩින් එකට ඔක්නකෛභ විඹදම් කයන්නන භභ තභයි... "   භර්වින් දඹහ 

පිරි වදතින් ඳළසීඹ. 



"නඵෛනවෛභ සතතියි භහනභ.. ඒත් ඔච්චය ඵරහනඳෛනයෛත්තු තිඹහ ගන්න එඳහ... ජීවිතඹ 

ඉසයවට නකෛයි ඳළත්තට ඹයිද කිඹර අපිට කිඹන්න ඵළවළනන... අපි එන විදිඹට ළඩ 

කයමු...." 

භහධිනේ චන ර ගළබ්වී තිබුනන් භනහ ඳරිණත ව ඹථහර්තහදී  ඵකි. 

              ++++++++ 

තභ සුයතල් දිඹණිඹනේ උඳතත් භග උහන් විලහර ඳරිණත බහඹක් රළබීඹ. මීට 

යකට ඳභණ නඳය නඹෝන භල් ඹනේ ආලහලින් උද්දීඳනඹ වී වළඟිම් රට  වල් 

වී තභ නඳම්තිඹ ව ඩිරහනි භග කහභනබොගී ක්රිඹහර නඹදුන උහන්, අද ළමිනඹකු ව 

පිනඹකු නේ ගකීම් නත්රුම් ගන්නට දළඩි උත්හවඹක නඹදුනන්ඹ. එහි ප්රතිපරඹක් 

නර ඔහු නභනර ගකීභක් ඇති නකනනකු වනේඹ. භහධිනගන් රළබුන උඳනදස ව 

අනුඵරඹ ඔහුට නඵනවවින් උඳකහරී විඹ. 

අඳරිමිත දරු නනනවසින් ව ඩිරහනිට ඇති ආදයනඹන් ඔහුනේ වදත පිරී ඉතිරී 

ගිනේඹ.   විලස විදයහරඹට නගෛස උඳහධිඹ රඵහ ගළනීභට ඉනගන ගන්නහ අතයතුය 

භර්වින්නේ යහඳහය රට නනෛකඩහ ම්ඵන්ධ වී කටයුතු කිරීභට ඔහු සිතහ ගත්නත්ඹ. 

නනව භවන්සිවී ළඩ කිරීනම් අතයහලය බහඹ උහන්ට නවෛ වළටි නත්රුම් ගිනේඹ. 

උහන්නේ නම් අදව ගළන භර්වින් ඉතහ තුටට ඳත් විඹ. 

"භට වරිභ න්නතොයි පුතහ.. ඔඹහ නම් විදිඹට ළඩ කයන්න හිතහ ගත්ත එකට.. භභත් 

දළන් ඹට ඹනහ.... භට දළන් ඉසය නග දුර ඳළනර නම් කයන්න අභහරුයි....  ඒ 

හින්දහ පුතහ ටිනකන් ටික නම් අතට ගන්න ඕන... අනේ නම් නකල්රන්ට නම් කිසිභ 

නදඹක් නත්නයන්නන නළවළ නන ඉතින්...." 

"අයිනඹො තහත්නත.. නභෛනද නම් කිඹන්නන?.. තහත්තහ තභ නකෛල්ර නේ 

නන..හි.හි.හි.. ඔේ තහත්නත.. භභ තහත්තහට නවල්ේ කයන්නම්... භට කළම්ඳස ඹන ගභන් 

නම්ත් ඵරහ ගන්න පුලුන්... ඩිරහනිත් භට උදේ කයයිනන... භහධිත් භට නගෛඩක් 

ටින උඳනදස නදනහ....." 

"භහධි කිඹන නද්ල් වරිභ ළදගත් පුතහ.. ඒ ශභඹ නම් අනේ හනහට අපි අතයට 

ආපු ශභනඹක්... ඔේ පුතහ.. ඔඹහට කළම්ඳස ඹන ගභන් නම්ත් කයන්න පුලුන්.. 

දළනටභත් ඔඹහ අනේ ෂළක්ටරි ර ළඩ ඵරහ ගන්න නන...." 

"භභ දිගටභ එනවභ කයන්නම් තහත්නත....." 

"නවෛයි පුතහ... භභ ප්රඩක්න් කෆල්ර ඳහරනඹ කයන්න නදන්නම්... ඔඹහට ඒක නවෛට 

කයන්න පුලුන්...." 

"නවෛයි තහත්නත්....." 



උහන් නභභ ගකීභ ඵහය ගත්නත් දළඩි අධිසඨහනඹකින්ඹ. 

උහන් නම් ළඩ පිළිනර භහධි ව තහයක භග ඳළසුනේඹ. 

"අනන් උහන්.... වරි නොක් අනන්... භට වරිභ න්නතොයි ඔඹහ නම් නේ ගකීනභන් 

ළඩ කයන එකට...."   භහධි උතුයහ ඹන තුනටන් කීහඹ. 

"නම් ඔක්නකෛභ ඔඹහ භහ වරි භගට ගත්ත හින්ද භහධි... ඒ එක්කභ තහත්තනේ හිත 

නනස කයපු හින්දහ... ඵරන්න.. එදහ තහත්තහ භහයි ඩිරහනියි බිඹගභ කුලී ළඩ 

කයන්න ඹළේ නම් අද ඩිරහනිත් නෆ... භභත් නෆ... අනේ ඳළටිඹත් නෆ... අනන් භහධි 

ඔඹහ නම් නදේ දුක්....." 

"අනන් ශභනඹෛ... භභ කයපු නදඹක් නෆ... භභ කනර් භට පුලුන් විදිඹට උදේ කයන 

එක.. නම් ඔක්නකෛභ ඔඹහනගයි ඩිරහනිනගයි උනන්දුයි.. කළඳ වීභයි හින්ද රළබුන  

නද්ල්.... නම් ඒක නනනභයි... නයකද ඵඵහ ටිකක් නරෛකු වුනහභ ඩිරහනිත් බිසනස 

ඳළත්නතන් නඳෛඩි නකොස එකක් කනයෛත් එනවභ?... කළම්ඳස ඹන්න ඕන නෆ... අද නේඩ 

නරල් නකොස ඕන තයම් තිනඹන නන.... එතනකෛට ඩිරහනිට පුලුන් ඔඹහට නවල්ේ 

කයන්න... නන්ද....." 

"ම්ම්ම්ම්... ඔේ භහධි.. ඒක නම් වරි නොක් අයිඩිඹහ එක... ඉතින් ඵරන්නනකෛ.. ඔඹහ 

නකෛච්චය නවෛ ඇඩයිස නදනද කිඹර.... ඩිරහනිත් ඔඹහ කිඹන නද්කට කළභති නනෛවී 

ඉන්නන නෆ... " 

"හි.හි.හි.. එනවනම් භභ මීට ඳසන මුදරට උඳනදස නදන නේඹක් ඳටන් ගන්න 

ඕන..." භහධි සිනහනමින් කීහඹ. 

"ඔඹහට නම් ල්ලි දීර උඳනදස ගත්තත් නගෛඩක් ටිනහ භහධි...." 

"අනන් නම් පිසසු නළතු ඉන්න... ඹහලුන්ට විතයක් නනනභයි ඕනභ නකනනක්ට 

උදේක් කයහභ භට එන න්නතොන ල්ලි ලින් භනින්න ඵෆ උහන්.... ඒක භනේ 

වදත ඇතුරටභ දළනනන නරෛකු තුටක්..." 

රහබ ප්රනඹොජන අනේක්හ නනෛකය වදතින්භ ඳළන නළනගන වළීමනභන් අනුනට උදේ 

කයන තළනළත්තහ භහජඹට ආශීර්හදඹකි.  භහජඹට ඳවන් එළිඹ නගන එන්නනකි. 

              ++++++++ 

විහවනඹන් ඳසු ඩිරහනි ව උහන් බිළිඳිඹ භග ඩිරහනිනේ නිනේ ඳදිංචිඹට ගිනඹොඹ. 

භර්වින්නේ ව ඩිරහනිනේ නළනගනිඹ ව තනජහනේ ඵරත් ඇවිටිල්ර මීට මලික නවේතු 

විඹ. 



බිළිඳිඹ ඩිරහනි භග තභ නිසින් පිටවීභ භහධිට භවත් නලොකඹක් විඹ. ඩිරහනි ගළබ් 

ගත් දිනනේ සිට සිඹ භ භග ඇඹ රැක ඵරහගනිමින් දරු උඳත දක්හ සිඹලුභ කටයුතු 

ඉතහ නෛම්නසින් සිදු කර ඇඹට ඔවුන්නේ වළය ඹහභ දයහ ගත නනෛවළකි විඹ. 

"අනන් ඩිරහනීඊඊ..  ඳළටිඹහ ගිඹහභ ..ඉහි..ඉහිවසවසවස..ඉහීඉ... අනන් නම් චූටි ඳළටිඹහ ගිඹහභ 

මුලු නේභ ඳහළු නනහ  ඩිරහනි...ඉහිහීඊඊ..ස.ස.ස....."   

ඩිරහනි ව පියුමි නගයින් පිටන නභෛනවෛනත් භහධි ඉකි ගමින් අඬන්නට විඹ.  

තහයක ඇඹ තුරුලු කය ගත්නත්ඹ.   බිළිඳිඹ දෆතින් ඔහ නගන සිටි උහන්නේ දෆ 

නතත් විඹ. 

"අනන් භහධි... අනන් ඔඹහ දුක් නන්න එඳහ නකල්නල්.... අපි යට ඇයර ඹන්නන නළවළ 

නන.. අපි නම් ගනම්භනන ඉන්නන... ඉතින් ඔඹහට ඕන නරහක ඇවිල්රහ ඳළටිඹ 

ඵරන්න පුලුන් නන භහධි.. අපිත් පුලුන් නරහට ඳළටිඹ නභනවේ එක්ක 

එන්නම්...."    ඩිරහනි කඳුලු පිරි නදනනතින් යුතු කීහඹ. 

"ඉහිවසවසවස.. ව..වහ ඩිරහනි.. එනවනම් ඔඹ නගෛල්නරෛ ඳරිසමින් ඳළටිඹ එක්ක ඹන්න... 

භභ නවට එන්නම් ඵරන්න....." 

"භහධි... ඔඹත් ඳළටිඹනග අම්භ නකනනක්... ඔඹයි නළන්දයි නම් කයපු උදේ ර පිනනන් 

ඔඹයි නළන්දයි බුදුන් දළක නින් දකින්න ඕන භහධීඊඊඊඊඊ....." 

ඩිරහනි භහධි ළශ ගත්නත් නදොනර් ගරන සනන්වන්ත නප්රේභනඹන්ඹ. 

තභ කුසින් ළද දරුනකු නනෛවුනද  දරුන්ට භේ නනනවසින් ආදයඹ කයන, ඔවුන් 

රැක ඵරහගන්නහ කහන්තහන් භහජඹට ආනරොකඹක් නගන නදන මිණි ඳවන් නේ. ඒ 

උදහය කහන්තහනො,  බිළිඳුන් භව භග දභහ ඹන්නහ භේ රුන්ට භවඟු ආදර්ලඹක් රඵහ 

නදති. 

++++++++ 

ඳරිගණක ඳහඨභහරහ වළදළරීභ වහ නකෛශමට ඳළමිණි තහයකනේ නෛනවෛයුරිඹ ව 

නදීකහ ළඩිපුය කහරඹ ගත කනර් නකෛශමඹ. ඇඹ නදභේපිඹන් ඵළලීභට ගභට ආනේ 

ඉතහභත් කරහතුයකින්ඹ. එඹට ඳහදක ව නවේතු නදකක් ඇත. ඳරමුනනි නවේතු වනේ 

විඹදම් පිරිභහ ගළනීභ වහ අන් වනල් අඩ කහර රැකිඹහ කිරීභට කහරඹ නඹදීභඹ. 

ආර්ථික ලනඹන් ඇඹට අඳවසුතහඹක් තිනඵන ඵ නගදයට නඳන්වීභට ඇනේ ආත්භ 

අභිභහනඹ ඉඩ දුන්නන් නළත.  නදන නවේතු වනේ නඳම්නතකුනේ ආදයඹ ව ඳව 

නනෛරළබීනභන් ආතතිඹකට ඳත් වීභ නිහ ගළරනඳන නකනනකු නෛඹහ ගළනීභට ඇඹ 

දයණ උත්හවඹට කහරඹ නඹදවීභඹ. 

නඳම්නතකු නළති කභ නදිකහට ඉතහ තදින් දළනනන්නට ඳටන් ගත්නත්ඹ. නකෛශම 

නගයනේ තළන් තළන්ර එකට තුරුලු වීඇති නඳම්තුන් දළකීභ නිහ ඇනේ නම් තනිකභ 



ඩහත් උද්දීඳනඹ වී දළනනන්නට ඳටන් ගළනින.   නදීකහ නම් ගළන ඇඹ  භග කහභයනේ 

නහතළන් නගන සිටින නච්තිකහ  භග කතහ කශහඹ. 

"නච්ති...නම්... ඔඹහට නකෛල්නරක් නළතු ඉන්න පුලුන්ද?...." දිනක් අන් වනල් 

රැකිඹහනන් ඳසු කහභයඹ ඳළමිණි නදීකහ ඇසුහඹ. 

"වසම්... ඉන්න අභහරු නම් තභයි නදී... ඒත් ඉතින් එක අතකට ඕකුන් නළති එකත් 

නවෛයි... හිටිඹභ අපිට කිසිභ නිදවක් නළවළ නන...."  ඹවනන් නවේත්තු වී විනේක 

සුනඹන් සිටි නච්තිකහ කීහඹ. 

"ඔඹහට ඉසය නකෛල්නරෛ ඉර තිනඹනද?....." 

"ඔේ නදී... ඉසනකොනර ඹන කහනර නදන්නනක් හිටිඹහ..  ඒ කහනල් ඉතින් ඔච්චය රේ 

එකක් තිබුනන නළවළ.. දන්නන නළද්ද ඉතින්... ඳහක් රයි… ෆිල්ම් නවොල් රයි... රම් 

රයි තභයි ඉතින්..හි.හි.හි..." 

"නභෛනහ?... ඔඹහ රම් රටත් ගිඹහ.. ඒ කිඹන්නන ඔඹහ දළන්......." 

"අනඳො නෆ නදී... එච්චය දුය ඹන්න තයම් භභ නභොඩ නළවළ... දන්නන නළද්ද ඉතින්.. 

එනවන් නභනවන් උඩින් විතයයි...... හි.හි.හි...." 

"ඉතින් ඊට ඳසන කවුරුත් හිටිනඹ නළද්ද?..." 

"ඊට ඳසන භභ ළඩ කයන්න නකෛශමට ආ නන.... නභනවදි භට නකෛල්නරක් නේ 

වුනහ.. ඌ නවෛට ල්ලි තිනඹන බිසනස කහයනඹක් නග පුනතක්... ඌත් බිසනස කයර 

නවෛට වම්ඵ කයනහ... අපි ඇත්තටභ රේ කයන්න ඳටන් ගත්තහ... අය ඉසනකොනර 

ඹන කහනල් නේ නජෛලිඹට විතයක් නනනභයි...." 

"ඉතින් ඇයි ඒක නේක් වුනන්?...." 

"ඌට ඕන වුනහ ඵඳින්න කලින් නරෛකු ළනඩ කයන්න... භභ කිේහ.. ඒ ළනඩ 

කයන්නන ඵළන්දට ඳසන කිඹර... මට ඒක ඕනභයි කිේහ... දක් භහ නර්ේ කයන්න 

නගත් නේ වුනහ.. ඒත් භභ ඉඩ දුන්නන නෆ... ඊට ඳසන ම භහ භග ඇරිඹහ.. භහත් අත 

ඇයර දළම්භහ... ඕකුන් අපිත් එක්ක බුදිඹනගන නේේ නරහ ඹයි ඹන්න.. අපිට ඉතින් 

ඵඩකුත් එක්ක තභයි නතින්න නන්නන..." 

"ඒ වුනහට නච්ති... ඌට ල්ලි තිනඹන හින්දහ ඔඹහට තිබුන නකෛනවෛභ වරි ඌත් එක්ක 

ඉන්න...." 

"ල්ලි තිබුන ඳලිඹට ගෆණු අපි උන්නග නල්රම් ඵඩු නනනභයිනන නදී...." 

"ඒත් නච්ති... ඔඹ ඕන තයම් කඳල්ස ඉන්නන ඵඳින්න කලින් ළනඩ කයර ඊට ඳසන 

ඵළර න්නතොනන් ඳවුල් කන...." 



"ඔේ එනවභ කඳල්ස ඇති.. ඒත් නඵෛනවෛභ නඳෛඩඩයි... අද කහනල් වරිඹට රේ කයන 

ඒවුන් කීනඹන් කීඹද ඉන්නන නදී.... ඒ හින්ද අද කහනර කිසි නකනනක් විලසහ කයන්න 

අභහරුයි..." 

"වසම්... අනන් භන් දන්නන නෆ නච්ති... 'භග හිටිනඹෛත් නතො නසී.. නගදය ගිනඹෛත් අඹු 

නසී..'  නේ නදඹක් තභයි නම්ක....." 

"එනවභ තභයි නරොනක වළටි නදී... නම්.. ඉතින් ඔඹහට කවුරුත් නළද්ද තභ?...." 

"වසම්... නෆ අනන්.... දළන් නම් ඉතින් ටිකක් ඉන්න අභහරු තභයි... හි.හි.හි..." 

"කලින් ඉරත් නළද්ද?..." 

"නෆ..." 

"අම්නභො... එනවනම් ඉතින් නභොල් අභහරු ඇති නන්ද... හි.හි.හි.. භභ නම් ඉතින් 

එනවන් නභනවන් නජෛලිඹක් දහරහ තිනඹනනන.... නම්... ඔඹහට කවුරුත් තභ රයින් 

ඳහයක් දහර නළද්ද? ...." 

"ම්ම්ම්.. නයසනටෛයන්ේ එකට එන නකෛල්නරෛ එනවන් නභනවන් කතහ කිඹනහ.. උන් 

ළඩක් නෆ නච්ති... වරිඹට යසහකුත් නළති ඒවුන්... ඒ විතයක් නනනභයි... භවය 

කඳල්ස ආභ නකෛල්රනග ළනඩ භභ දිවහ ඵරන එක... ඉතින් නකල්රට භහය අේනේ 

භභ හිතන්නන....." 

"හි.හි.හි.. ඔේ ඉතින් ඔඹහ ඇවළට කණට නේන්න ඉන්න නන..." 

 "නම් ත එකක් නච්ති.. නයසනටෛයන්ේ එනක් අයිතිකහයඹහ භට එනවන් නභනවන් ඵළල්භ 

දහනහ.. කීඳ දක්... ම්ම්.. ඹන්තම් භනේ ඳස අත ගහරත් තිනඹනහ... වළඵළයි තභ 

මුකුත් කිඹර නම් නෆ...." 

"ඌ සින්ගල් ද?..." 

"නෆ ඵළර..." 

"අම්නභො නම් නදී... භභ එකක් කිඹන්නම්.. ඔඹ ඵළපු උන් එක්ක විතයක්   ඳළටනරන්න 

එඳහ නකොටිඳතිනඹෛ වුනත්... අන්තිනම්දි.. මිනී භළනයන තළනට ළඩ සිද්ද නරහ තභයි 

නතින්නන්...."     නච්තිකහ තදින් කීහඹ. 

"ඔේ.. භභ ඒක දන්නහ.. ඒ හින්ද තභයි භභ ඌට උල් ඳන්දම් නදන්නන නළත්නත... 

වළඵළයි ඉතින් යසහත් ඕන හින්ද නකලින්භ මුකුත් කිඹන්නත් ඵෆ....අනන් භන් දන්නන 

නෆ නච්ති..." 

"භට නත්නයනහ නදී.. ඔඹහට ආහ තිනඹන.. ඒත් ඵඹයි...." 



නදීකහට ඇති වී තිනඵන ඉච්ඡහබංගත්ඹ නඹෝන ඹනේ සිටින නඵෛනවො තරුණිඹන්ට 

ඇතින නදඹකි. පිරිමි ශභනඹකුනේ ආදයඹ ව ඳව නනෛභළති ඇඹ භවත් ව භහනසික 

පීඩනඹකට රක් වහඹ. නදිකහට අලය න්නන් මුදල්  වදල් ඹවමින් ඇති, ඇනේ 

'තත්ත්ඹට' ගළරනඳන, ඇඹට වදතින්භ ආදයඹ කයන තරුණනඹක්ඹ. එළනි 

තරුණඹන් නෛඹහ ගළනීභ නරනවසි ඳවසු කහර්ඹඹක් නනෛනේ. නම් නිහ නදීකහනේ 

අවනඹ තත් ළඩි විඹ. 

නකෛශම යනේදී නදීකහ ළනි රභත් තරුණිඹකට පිරිමින්නේ ඵළල්භ නනෛළටුනන් නම් 

එඹ පුදුභඹකි. අන් වරට එන පිරිමින්නගන් ඳභණක් නනෛ භග නතෛනේදී ඇඹ 

නඵෛනවො පිරිමින්නේ අධහනඹට රක් විඹ. එනවත් ඔවුන්නේ   "නංගි.. ඔඹහ වරිභ 

රසනයි...",    "නංගි.... භට නෂොන් නම්ඵර් එක ගන්න පුලුන්ද...",   "ඔඹහට 

නකෛල්නරක් ඉන්නද...."    ළනි  නිතයභ ඇසීභට රළනඵන හභහනය කතහ ලින් 

නදීකහ ෆහීභකට ඳත් වනේ නළත. 

නදීකහ නභනේ නදනරෛක් අතය අතයභං වී සිටින කහරනේදී  ඇඹ භග ඳරිගණක 

ඩිේනරොභහ ඳහඨභහරහ වදහයන ඳුන් නේ ළරකිල්ර ඇඹ නත නඹෛමුවී තිනඵන ඵ 

නදීකහට ළටහුනි.   ඳුන් ආඹතනඹට ඳළමිණිනේ නරක්ස වළරිඹර් ර්ගනේ 

සුන ොඳනබොගී නභොටර් යථඹකින්ඹ. ඔහුනේ ඳහවිච්චිඹ වහ ipad ජංගභ ඳරිගණකඹක් 

ව iphone ජංගභ දුයකථනඹක් තිනඵන ඵ නදීකහ දුටුහඹ. නම් නිහ ඔහු ධනත් 

ඳවුරක තරුණනඹකු ඵ නදීකහට ළටහිනි.   නඳෛනවෛත් තරුණනඹකු වහ මිත්ර වීභට 

සිහින භමින් සිටි නදීකහ ඔහු නත ආකර්ණඹ වනේ නම් කරුණු ඳදනම් කය නගනඹ. 

ඳුන්ට තභහ ගළන ඹම් වළඟිභක් ඇතිවී තිනඵන ඵ ටවහ ගත් දින ඳටන් නදීකහ ඔහු 

නම්භහ ගළනීභට වළකි සිඹලුභ නද් කශහඹ. තභ රඳඹ ව තරුණ රහණයඹ භතු වී 

නඳනනන නේ ඇඳුම් ඇඳීභට ඇඹ නඳශඹුනහඹ. ඕනෆභ පිරිමිනඹකුනේ සිත ඇදගන්නහ 

සිරුයකින් ව රඳඹකින් යුත් නදීකහ,  එනේ පිරිමි සිතක උද්දීඳනඹක් ඇති කිරීනභන් 

ඔහු තභහට ඩහ තභ සිරුරුට ආහ කිරීභට නඳශනමන ඵ නත්රුම් නනෛගත්තහඹ.   

ඇඹට නත්රුම් ගළනීභට අලය වනේද නළත. 

නදීකහනේ නම් කහමුක ඉරිඹේ නිහ ඳුන් නඳශමවීභකට ඳත් විඹ. එනවත්, එඹ හුනදක් 

යහගික වළීමභක් ඳභණක් නනෛවීඹ. ඔහුට නදීකහ ගළන වදනත් ඹම් ආදය වළඟිභක් ඇති 

වනේඹ. නකනේ නතත්, නදීකහනේ ඉඟි බිඟි නිහ එභ ආදය වළීමභ අභිඵහ ආලහ 

ඉසභතු විඹ. 

ටික කරක් ඹනතුරු නදනදනහ අතය ඇතිවුනේ නදනනනත් කතහ ඳභණි. 

"යුරු නතනර්දී... අන් වනල්දී... 

නදනනනත් කතහනන් සිත් ඹහ වුනන්...." 

නදීකහ ව ඳුන් අතය නදනනනත් කතහ ඇතිවනේ යුරු නතනර්ත් අන් වනල්ත් 

නනෛනේ. එඹ ඇති වනේ ආඹතනනේ නද්ලනහගහයනේදී ව ආඹතනනේ එළිභවනන්දීඹ. 



නදීකහ නිහ ඇතිව උද්දීඳනඹ දයහ ගත නනෛවළකි ව ඳුන්, නම් නිවළඬිඹහ බිඳීභට 

තීයණඹ කනශේඹ. දිනක් නද්ලන අහනනේ ඔහු සිඹලු වීරිඹ හිතට ව ගතට නගන 

නදීකහ භග කතහ කනශේඹ. 

"නම්.. එක්සකියුස මී.... නම්.. ඔඹහ ඔඹහ නදීකහ නන්ද?...." 

ඳුන් ඹන්තම් කිඹහ ගත්නත්ඹ.   නදිකහ සිටිනේ නම් නභෛනවෛත එනතුරු ඇඟිලි 

ගනිමින්ඹ. 

"ආ.. ඔ..ඔේ....ඔ..ඔඹහ ඳුන් නන්ද...."    නදීකහ චන අභහරුනන් ගරඳහ ගත්තහඹ. 

"ඔේ නදීකහ... භභ නගෛඩක් දස ඔඹහ එක්ක කතහ කයන්න හිතහ නගන හිටිනඹ.. ඒත් 

නරහක් නළති වුනහ...."  

"ම්..නම්..භභත්..භභත් එනවභ තභයි...."   නදීකහ භද සිනහක් ඳහමින් කීහඹ. 

"ආ....ම්ම්.. නම්.. නදීකහ... ඔඹහ අද ව බිසී නළත්නම් අපි නඳෛඩඩක් කතහ කයමුද?...." 

"නෆ ඳුන්... භට වළන්දෆන විනලේ මුකුත් නෆ.. අපි කතහ කයමු .." 

"අපි එනවනම් නකෛවහටද ඹන්නන?.." 

"නකෛනවේ වරි...."  

නදීකහ නේ නම් පිළිතුනයන් ඳුන් වික්ෂිේත බහඹකට ඳත්වත් ඒ ඵ නනෛනඳන්හ 

ඇඹ භග නකෛශම ජහත්ත ඳහනර් පිහිටි  'ජහහ රවුන්ජ්'  නම් සුන ොඳනබොගී නකොපි 

රට ගිනේඹ.  ඔහුනේ නරක්ස යථනේ ඉදිරිඳ අසුනන් ගභන් කිරීභ නදීකහට භවත් 

අභිභහනඹක් විඹ. 

"සසස.. ඳුන්... නම්ක නගෛඩක් එක්සනඳන්සිේ තළනක් නේ නන...." 

"ඒ වුනහට නදීකහ... නභතන වරිභ නිසකරංක තළනක්... අපිට නිවී ළනසිල්නර කතහ 

කයන්න පුලුන්...." 

නභළනි අන් වරකට නදීකහ කිසිභ දිනඹක නගෛස නනෛභළත.  අරංකහය, ළඳ ඳවසු 

සථහනඹක් ව නභඹ ඉවර ඳන්තිඹට අඹත් ඹළයි ළරනකන පුද්ගරඹන්නේ නකොපි රක් 

ඵ නදීකහට ළටහුනි. 

භද විදුලි ආනරොකඹ හිත නභභ අන් වර නඳම්තුන්ට ආදය ඵස නදඩීභට 

නතොතළන්නක් විඹ.  ඳුන් භග ළඳ ඳවසු සථහනඹක අසුන් ගත් නදීකහට නකොපි 

නකොේඳඹක මිර ගණන් දුටු විට සිහින් කරන්ත ගතිඹක් ඇතිවිඹ. එනවත් ඇඹ ඒ ඵ 

නනෛනඳන්හ සිටීභට ෆභ උත්හවඹක්භ ගත්තහඹ.   



නකනේ නවො ඳුන්නේ නඳම්තිඹ වීභට නදීකහ අදිටන් කය ගත්තහඹ.  තභන් යන් 

ආකයඹකට අත ගහ ඇති ඵ නදීකහට දළනුනි.  එභ යන් ආකයඹ කිසිභ දිනක අත 

නනෛවළරීභට ඇඹ එක සිතින් තීයණඹ කශහඹ. 

ඳුන් නදීකහ භග සිහින් වඬින් කතහ කිරීභට ඳටන් ගත්නත්ඹ. ටිනකන් ටික ඔවුන් 

එකිනනකහට ආකර්ණඹ න ඵ නදනදනහටභ දළනින. නදනදනහනේභ ආදය ව ල ංගහය 

වළීමම් පිබිනදන්නට විනි. අන් වනල් භද අනරොක ඳරියඹ ඔවුන්නේ වළීමම් තත් 

උද්දීඳනඹ කනශේඹ. ආදයඹට ඩහ ල ංගහයනඹන් නදනදනහභ භන්භත් විඹ. 

"නදී......" ඳුන් නමින් මිමිනුනේඹ. 

"ම්ම්ම්ම්..." 

"නදී... ඔඹහට..ම්.. ඔඹහට.. නඵොයි නෙන්ඩ නකනනක් නෆ නන්ද...." 

"නෆ ඳුන් නෆ....." 

ඳුන් විලහර ළනසුම් සුසුභක් නවලුනේඹ. 

"ඳුන්.. ඔඹහටත් ගර්ල් නකනනක් නෆ නන්ද?....." 

"නෆ නදී...." 

නදීකහද එළනිභ ළනසුම් සුසුභක් නවලුහඹ. 

"ඳුන්... ඔඹහනග ෂළමිලි එනක් විසතය නභෛනද?....." 

"භභයි නංගියි .... නංගි තභ ඉසනකොනර ඹනහ... එඹහ ඉන්ටනළනල් සකල් එකකට 

ඹන්නන... දළන් එනකෛශව නය... " 

"ඔඹ නගෛල්රන්නග බිසනස නභෛනද ඳුන්?....."  නදීකහ තභහට අලයභ ප්රලසනඹක් 

ඇසුහඹ. 

"තහත්තට එක්සනඳොේ ඉම්නඳොේ කම්ඳළනි එකක් තිනඹනහ... අපි නගෛඩක් ඉම්නඳොේ 

කයන්නන නරෛකු ඉන්ඩසට්රිඹල් භළන්න්ස තභයි... අපිට කුළුඵඩු එක්සනඳොේ කයන 

බිසනස එකකුත් තිනඹනහ... තහත්තට ඕන I.T. ඳළත්තටත් ඹන්න..  ඒකයි භට 

කම්පියුටර් ඩිේනරොභහ එක කයන්න කිේන...." 

නම් විතය ඇස නදීකහ ඳසනක් ප්රීතිනඹන් පිනහ ගිඹහඹ. 

"ඔඹ නගෛල්රන්නග මුල් ඳදිංචිඹ නකෛශමද?...." නදීකහ ඇසුහඹ. 

"නළවළ නදී... භනග තහත්තහ වළදුනන ළඩුනන දික්ළල්නර... අපි දකුනණ කේටිඹ... භනේ 

සීඹ ඉසය නද්ලඳහරනඹ කයහ.... එත් දළන් කවුරුත් ඒ කයන්නන නෆ...  තහත්තහට නම් 



නද්ලඳහරනඹ එඳහ නරහ තිනඹන්නන දළන් නම් නන ළඩ හින්ද... නංගියි භභයි 

ඉඳදුනන් නකෛශම...." 

"ම්ම්..  නොක් නන ඳුන්... ඉතින් නම්.. ඔඹහට ගර්ල් නකනනක් ඉරභ නළද්ද?....." 

"ඉසනකෛනර ඹන කහනල් එක්නකනනක් හිටිඹහ... ඒත් ඒ නගෛල්නරෛ පිටයට ඳදිංචිඹට 

ගිඹහ නදී.... ඉතින්..ඔඹහට නඵොයි නකනනක් ඉර තිනඹනද?..." 

"නෆ ඳුන්... කදහත් නෆ..ම්ම්ම්..  ඔඹහ ..ඔඹහ තභයි ෂර්සේ ඇන්ඩ... ම්ම්...රහසේ 

ඳුන්...." නදීකහ තභ වළීමභ එළිඹට දළම්භඹ. 

"නදී....." ඳුන් ආදයඹ මුසු වඬින් කීඹ. 

"ඳුන්....."  නදීකහ මිමිනුහඹ. 

අත් තද නකෛට අල්රහ ගත් නදීකහ ව ඳුන් එකිනනකහට තුරුලු විඹ. භද 

ආනරොකනඹන් යුතු ල ංගහයහත්භක ඳරියඹ ඔවුන්නේ වළීමම් තත් පුබුදු කනල්ඹ. දිට 

දි තඵහ ගත් නදනදනහ සිහින් චුම්ඵනඹක යඹ වින්දනඹ කනශොඹ.  අනතුරු ඳුන්නේ 

උයහි භත හි තඵහගත් නදීකහ දෆස පිඹහනගන නුයහ නරොකඹකට ළඳත් වුහඹ. ඇනේ 

නගර ටහ අත දළම ඳුන් ඇඹ තත් ඔහුට තුරුලු නකෛට නමින් ඇනේ හි 

පිරිභළද්නද්ඹ. 

නදනදනහ ෆනවන නේරහක් නභභ ආලිංගනනඹන් ඔවුන්නේ ආදය නුයහ නරොකනේ යඹ 

වින්දනඹ කනශොඹ. 

"නදී...."  ල ංගහය නරොකනඹන් ඉතට ඳළමිණි ඳුන් නදීකහ ඇභතීඹ. 

"ම්ම්ම්...." 

"අපි ඹමුද?..." 

"වහ ඳුන්...." 

නේරහ යහත්රී  නභඹත් ඳසුවී තිබුනි. ඳුන් කිසි කතහ ඵවක් නනෛභළති නභොටර් යථඹ 

ඳදහ නගන ගිනේඹ. 

"ඳුන්.. අපි නම් නකෛනවද ඹන්නන?...." 

"නදී.. භභ ඉන්නන අම්භර එක්ක නනනභයි.. භට නෙසකළේ අඳහර්ේභන්ේ එකක් 

තිනඹනහ... අපි එතනට ඹමුද... මුළු නකෛශමභ රසනට නේනහ භනේ අඳහර්ේභන්ේ 

එකට..අද රෑ භහත් එක්ක ඉන්න නදී..ේලීස..."  ඳුන් ඉල්ලීභක් කනල්ඹ. 

නකෛශම ගහලු මුනදෛය නෙසකළේ ංකීර්ණනේ නික් තිබිඹ වළක්නක් 

නකොටිඳතිනඹකුට ඵ නදීකහ දන්නහ නදඹකි. එනවයින් ඳුන්නගන් නන්වී ඹහභට 



නදීකහනේ දළන් කිසිදු අදවක් නනෛභළත. එනවත් නභහිදී ඇඹ තභහනේ ංඹභඹ ඳත්හ 

ගත්තහඹ. 

"අනන් ඳුන් ේලීස... අනන් අද භට ඵෆ ඵනඵො... අපි නනින් දක ඵරමුනකෛ.... අනන් 

ඔඹහ තයව නළවළ නන්ද...."   නදීකහ ඳුන්නේ උයහිනේ අත තඵහ කීහඹ. 

"අයිනඹො නෆ නදී... ඒකට කභක් නෆ... නෛරි භභ එනවභ එන්න කිේට... භට අද රෑ 

ඔඹහ නළතු ඳහලු නයි… ඒකයි භභ එනවභ කිේන...." 

"අනන් ඳුන්... භභ ඔඹහට නකොල් කයන්නම්නකෛ... එතනකෛට ඔඹහට ඳහලු දළනනන 

එකක් නෆ... අනන් ඔඹහ භහත් එක්ක තයව නළවළ නන්ද.... භට වරි අේනේ ඳුන්....."  

නදීකහ දුක්මුසු වඬකින් කීහඹ. 

"අනන් ඕකට ඔච්චය අේනේ ගවන්න එඳහ නකල්නර.. අපිට ත නකෛච්චය කල් 

තිනඹනද.... එක අතකින් භභත් ළයදියි අපි ඹහලු වුන දනභ ඔඹහට නභනවභ එන්න 

කිේට..."  ඳුන් හවනඹ ඳදමින්භ නදීකහනේ හි අත ගෆනේඹ. 

"තෆන්ක් යූ ඳුන්..." 

"ඉන්න භභ ඔඹහ නගදරින් ඵසන්නම්.. එනවනම් භට රෑට නකොල් කයන්නන 

නකල්නර..." 

"ෂුර් ඳුන්...." 

නදීකහනේ නම් ංඹභඹ ඇඹට නකෛඳභණ කහරඹක් ඳත්හ ගත වළකිද? කහරඹ විසින් 

එඹට පිළිතුයක් නදනු ඇත. 

++++++++ 

නදිකහ ව ඳුන් අතය ම්ඵන්ධඹ දිනනන් දින විකහලණඹ වනේඹ. දක් නවො 

එකිනනකහ නනෛදළක සිටිඹ නනෛවළකි තයම් එඹ ඵරත් විඹ. නකනේ නතත් 

නදනදනහනේ නම් ඵළඳීභ වදතින්භ භතුන ආදයඹක් දළයි නදනදනහටභ ටවහ ගත 

නනෛවළකි විඹ. ඔවුන් එඹ නත්රුම් ගළනීභට උත්හවඹක් ගත්නත්ද නළත. 

ඳුන් නදීකහනේ භනසකහන්ත නලොබන සිරුයට ශීවී ඇති ඵ අමුතුනන් කි යුතු 

නළත. ඇනේ යහගී සිරුය දළකීභ ඔහුට නඹන යහංජනඹක් විඹ.  නම් ආකර්ණඹ නිහ 

ඇඹට ඔහුනේ වදනත් ආදයඹක් ඇති වී තිබුනත් ඉසභතු න්නන අනුයහගී වළීමභඹ.  නම් 

නිහ නන කිසිභ පිරිමිනඹකු නදීකහ නද ඵළලීභත් ඔහුට නුරුසනහ නදඹක් විඹ.  

"නදී...භභ ආ නෆ ඔඹහ දිවහ නන පිරිමි ඵරනට... " ඔහු නදීකහ භග ඳළසීඹ. 

"සස.. ඔඹහට පිසසුද ඳුන්... ඔඹ එක එකහ භභ දිවහ ඵළලුයි කිඹර භභ උන් ගණන් 

ගන්නද.. ඕන එනකක්ට ඵරහ ගන්න කිඹන්න....." 



"ඒ වුනහට භභ ආ නෆ නදී... එතනකෛට භට නජරස හිනතනහ.. ඔඹහ භනේ නකල්ර.... 

නෛපින් නන්ටර් එකකට ගිනඹෛත් වළභ එකහභ ඔඹහ දිවහභයි ඵරන්නන...." 

"අයිනඹො ඳුන්.... ඒ ඔඹහට නේන වළටි භභ හිතන්නන... අනික අපිට ඒ නත්තන්න 

ඵළවළ නන... ඔඹහ ගනන් ගන්න එඳහ ඕ..." 

"ඔඹහ ටයිේ ජීන්ස අඳින්න එඳහ... එතනකෛට ඔඹහ නගෛඩක් නක්සි විදිඹට නේන..." 

"ඉතින් අනන් ඔඹහභනන කිේන භට රසනට අඳින්න කිඹර...." 

"භන් දන්නන නෆ... භභ ආ නෆ ඔඹහ දිවහ මිනිසසු ඵරනට..." 

නඳම්නතකු නභළනි නදඹකින් ළලීභකට ඳත් න්නන සිඹ නඳම්තිඹ තභන්ට 

වදතින්භ ආදයඹ කයන ඵට විලසඹක් නළති ව විටඹ.  එභ විලසහඹ නඳම්තුන් 

නදඳරක් තුර තිනබ්නම් නරොකඹ නඳයලුනද ඔවුන් ළලීභකට ඳත් න්නන් නළත. 

නදීකහ තුර ඳුන්ට ඇති ඵළඳීභට මුල් වනේ ඔහුනේ ත් නඳෛනවෛත් කභඹ. ඳුන් 

එතයම් කඩම් තරුණනඹකු නනෛනේ. සිඹ කණිටු නෛනවෛයුරු තහයක වහ න විට 

කඩම් ඵ අතින් ඳුන් අවරකින්ත් තළබීභට නුපුලුන. ඔහුනේ ධනත් කභ නිහ 

ජනිත ව ඇල්භ නවේතුනන් ව ඔහුනේ ආශ්රඹ නිහ ඇඹ තුර ඳුන් නකනයහි ආදය 

වළඟිභක් ඇතිවී තිබුනත් එඹ නිර්භර ආදයඹක්දළයි ඇඹට ටවහ ගත නනෛවළකි විඹ.  

"ඳුන් භට ආදනර් භනේ රසන හින්ද... ඒක හින්ද භභ වළභදහභ රසනට ඉන්න 

ඕන.." 

නම් ඳුන්නේ තභහට ඇති ආදයඹ ගළන නදීකහනේ ආකල්ඳඹයි. 

ළඵෆ පිවිතුරු ආදයඹක් උඳදින්නන ඵහහිය ඔඳඹ නිහත්, ධනත් කභ නිහත්, ඵර 

පුලුන්කහයකම් නිහත් නනෛනේ. පිවිතුරු ආදයඹ ඇති න්නන් නදනදනනකු තුර 

ඇතින අනනයොනය අනඵොධඹ, විලසහඹ ව වදත ඳතුනරන්භ උඳදින ඵන්ධනඹ 

වහ ආකර්ණඹ නිහඹ.  නිර්භර ආදයඹට ලක්තිභත් මුදුන් මුරක් ඇත. එඹ කිසිභ 

ඵරනේගඹකින් ළලීභට ඳත් නනෛනේ. ඵහහිය නද්ල් නිහ ඇතින ආදයඹකට 

ලක්තිභත් මුරක් නළත. එඹ ඉතහ සුලු ගළසසීභකින් ඳහ නරවී, ඉදිරී, විනහලවී ඹහ 

වළකිඹ. 

++++++++ 

"නදී... ඔඹහ කළභතිද භනේ අම්භයි තහත්තයි මීේ නන්න.... භභ ඒ නගෛල්රන්ට එනවන් 

නභනවන් ඔඹහ ගළන කිේහ...."   

දිනක් ඳුන් නදීකහ භග ඳළසීඹ. නදීකහට එක්යභ තිගළසභක් ඇති විඹ. 

"ආ..ම්..අ.. ව..වහ ඳුන්.. භභ එන්නම්..." 



"අයිනඹො නකල්නර... ඵඹ නන්න එඳහ.. ඒ නගෛල්නරෛ ඔඹහ කන්නන නළවළ..හි.හි.හි..." 

ඳුන්නේ නදභහපිඹන්නේ නිට ඇතුලු ව විට නදීකහට දළනුනන් යජ භහලිගඹකට 

ඳළමිණිඹහ නේඹ.  නි තරු තුනන් නවොටරඹක් නභන් විඹ. 

"එන්න දු හඩිනන්න... ඳුන් ඔඹහ ගළන කිඹර තිබුනහ.. ඉතින්..ඔඹහනේ නභ 

නභෛකද්ද?...." ඳුන්නේ පිඹහ ඇසීඹ. 

"න්.න..නදීකහ...." නදීකහ ගළනවමින් කීහඹ. 

"Oh.. Come on Nadheeka.. don’t  be shy…."  ඳුන් නේ පිඹහ ඇනේ කුරෆටි ගතිඹ 

නළති කිරීභට කීඹ. 

ඳුන්නේ නදභහපිඹන් ඇඹ භග කුලුඳග නර කතහ කරද ඔවුන් ආධිඳතයඹකින් යුතු 

පුද්ගරඹන් ඵ නදීකහට ළටහිනි.  නම් නිහ ඇඹ ඹටවත් තත්ත්ඹකට ඳත් වත්, 

ධනඹ ව ම්ඳත් රට ඇති ආලහ නිහ එයින් අධධර්ඹභත් නනෛවහඹ. 

"නදීකහනේ තහත්තහ නභෛනද කයන්නන?....." ඳුන්නේ පිඹහ විභසීඹ. 

"තහත්තහ නටක්සටයිල් බිසනස එකක් කයන... ටවුන් එනක් නෛේ එකකුත් 

තිනඹන...." 

"ඒක නවෛයි... අද කහනර බිසනස තභයි කයන්න ඕන.... එතනකෛට 

ඔඹනගෛල්නරෛන්නග මුල් ඳදිංචිඹත් දකුනණද?...." 

"ඔේ..භනේ සීඹහට නගෛඩක් නඳෛල් ඉඩම් තිබුනහ... ෂහම්ස කීඳඹකුත් තිබුනහ.. ඒත් දළන් 

ඒහ නෆ..." 

"ආආආ.. වරි වරි...රබුද ඳළත්නතද තිබුනන?..." 

"ඔේ..ඔේ... නකෛනවෛභද දන්නන...." නදීකහ භදක් පුදුභනඹන් ඇහුහ. 

"නදීකහ.. අපිත් දික්ළල්ර ඳළත්නත... එනවනම් ඉතින් ඔඹ නගෛල්නරෛත් අනේ මිනිසසු 

තභයි නන්ද....." 

නම් කතහ ඇස නදීකහ භවත් තුටට ඳත් වහඹ. ඳුන්නේ නදභහපිඹන්නේ කළභළත්ත 

තභහට රළනඵන ඵ ඇඹ විලසහ කරහඹ. 

නදීකහ ඵරහනඳෛනයෛත්තු ව ඳරිදි ඳුන්නේ නදභේපිඹන්නගන් ඇඹට විරුද්ධත්ඹක් 

නනෛභළති විඹ. 

++++++++ 



"නදී... ඔඹහට දළන් න්නතොද... අම්භයි තහත්තයි අේනේ එකක් නළති හින්ද...."  

දිනක් නද්ලන අහනව ඳසු නදීකහ භග නභොටර් යථනේ ගභන් කයමින් සිටි ඳුන් 

ඇසීඹ. 

"ම්ම්ම්.. ඔේ ඳුන්.. අනන් නම්... ඒ නගෛල්නරෛ නනස නන එකක් නෆ නන්ද..." 

"ඔඹහට පිසසුද නදී... තහත්තහ කිේනෛත් කිේ තභයි... ඔඹහ ඵඹ නන්න එඳහ...." 

"නෆ අනන්... භභ නිකභට එනවභ කිේනේ...." 

"නදී...." 

"ඇයි ඳුන්?....." 

"නදී...ම්..නම්..ම්ම්..නම්... අද..ආ... අද ඔඹහ භනේ අඳහර්ේභන්ේ එකට එනද 

නකල්නර?....." 

නදීකහ නදනරෛක අතයභං වහඹ.  ඳුන් භග ෆනවන කහරඹක් ආශ්රඹ කිරීභ නිහ 

ඇනේ තරුණ වළීමම් උද්දීඳනඹ වී තිබුන අතය ඳුන් තුටින් තළබීභද ඇඹට ළදගත් 

විඹ.   ඒ භගභ ඇනේ ආත්භ ගරුත්ඹ වහ චහරිත්ර ගළන ඇඹට සිනතන්නට විඹ.  නම් 

ඳළතිකඩල් නදක තයහදිඹකට දභහ ඵළල විට ඵය කුභන ඳළත්තදළයි ඇඹට නිලසචඹ කය 

ගළනීභට නනෛවළකි විඹ. 

"ඇයි නකල්නර?.... ඔඹහට අේනේ නම් කභක් නෆ... " නදීකහනේ වික්ෂිේතබහඹ දුටු 

ඳුන් ඳළසීඹ. 

"නෆ ඳුන්... එනවභ එකක් නෆ... භභ නිකන් කල්ඳනහ කනර්...." 

"ඒ වුනහට භට හිනතන ඔඹහනග නභෛකද්ද තිනඹන කිඹර.... නදී... භභ ඔඹහට 

ආදනයයි... භට ඒක දිවුයර කිඹන්න පුලුන්... අනික නදී... ම්..භභ ඔඹහ හින්දහ 

ඇවිසසිරහ තිනඹන්නන ඳළටිනඹෛ... භට නන කිසිභ නකල්නරක් ගළන හිතන්න ඵෆ... 

හිනතන්නනත් නෆ... ඒත් කභක් නෆ... ඔඹහ කළභති නළත්නම් භභ ඔඹහ නගදයට 

ඵසන්නම්....." 

"ඳුන්..." 

"ඇයි නදී?....." 

"අපි ඹමු...." 

"නකෛවහටද?...." 

"අඳහර්ේභන්ේ එකට...." 



නෙසකළේ ංකීර්ණනේ ඉවර භහරඹක පිහිටි ඳුන්නේ නිවන නදීකහට  නඳනුනන් 

දිය නරොකඹක් නරසින්ඹ. නිනේ  ලුතරඹට  ගහලු මුනදෛය පිටිඹ ව ඈත මුහුදු 

තීයඹ ඉතහ අරංකහය නර දර්ලනඹ නේ. නකෛශම යහඹත්, භව ඵළංකු නගෛඩනළගිල්රත්, 

නරොක නශ භධයසථහනඹත් න්ධයහ කහරනේදී භනසකහන්ත නර දිස විඹ. 

"සසස.. අනන් ඳුන්.... වරිඹට දිය නරොනකට ගිඹහ නේ නන....."   ලුතරඹට  වී 

අට සිරි නයමමින් සිටි නදීකහ කීහඹ. 

"ම්ම්ම්.. නභච්චය කල් දිය නරොක රසන වුනන් නෆ... අද දිය කුභහරි ආපු හින්ද වරිභ 

රසනයි....ම්ම්ම්..."  නදීකහනේ පිටිඳසින් ඳළමිණ ඇඹ ආලිංගනඹ නකෛට ගත් ඳුන් 

කීනේඹ. 

"අනන් ඳුන්.. එඳහ අනන්...." ඳුන්නේ සඳර්ලනඹන් ව සිඳ ගළනීනභන් සිහින් කිතිඹක් 

දළනුන නදීකහ නමින් කීහඹ. 

"අද තභයි භනේ මුලු අඳහර්ේභන්ේ එකභ එළිඹ වුනන නකල්නරඒඒඒඒ...." 

නදීකහ දළඩි නර තුරුලු කයගත් ඳුන් ඇනේ කම්මුර ව රළභ ප්රනද්ලඹ කිහිඳ විටක් 

සිඳ ගත්නත්ඹ.  නදනදනහනේ යහගී වළඟිම් පිබිදීභට ළඩි නේරහක් ගිනේ නළත. 

"නදී... අපි නඵඩ රම් එකට ඹමුද..." 

"වහ...." නදීකහ මිමිනුහඹ. 

නිදන කහභයනේ ඳරියඹත්, භද ආනරොකඹත්, හයු භනඹ නිහ දළනනන ළවළල්ලුත් 

නදනදනහ තත් කුල්භත් කනල්ඹ. නිදි ඹවනන් ළතිරුන නදනදනහ උණුසුම් නතෛල් 

චුම්ඵනඹකින් ව දළඩි ආලිංගනඹකින් එකතු විඹ.  නදනදනහනේ යහගි වළීමම් සිඹලු 

සිභහල් ඉක්භහ ගිනේඹ.  

සිඹ ඳහරිශුද්ධත්නේ පුසඳඹ නදීකහ ඳුන් නත පුද කනල් අනුයහගී වළීමනම් උච්ච 

අසථහකදීඹ. එභ වළීමනම් ආදයඹක් මුසුවී තිබුනහද නළද්ද ඹන්න ඇඹට එතයම් 

ළදගත් වුනේ නළත. 

………………………… 
………………………… 

"නදී....."   තභ ශළභ භත හි තඵහ දෆස පිඹහනගන සිටින නදීකහනේ හිනකස ඇඟිලි 

ලින් පිරිභදිමින් ඳුන් ඇසීඹ. 

"ම්ම්ම්....." නදීකහ නකඳිරුහඹ. 

"ඔඹහට... ඔඹහට අේනේද නදී?...." 



"ම්ම්.. නෆ ඳුන්... ඒත් භභ දළන් ඔඹහනේ... දළන් ඔඹහ භහ දහර ගිනඹෛත් භට භළනයන 

ඇනයන්න නන කයන්න නදඹක් නෆ...." 

"නදී.. ඔඹහ නභෛනද නම් කිඹන්නන... දළන් භහත් ඔඹහනගනන.. . දළන් තභයි භනගත් 

තිබුන ඵඹ නළති වුනන්..." 

"ආ... නභෛකද්ද අනන් ඔඹහට තිබුන් ඵඹ?...." නදීකහ හි ඔහ ඇසුහඹ. 

"නදී.. භට නරෛකු ඵඹක් තිබුනහ..ම්.. නම්. ඔඹහට නන කවුරු වරි නම්ක කයයි කිඹර..." 

"ඔඹහට පිසසුද ඳුන්... භනේ නඵොයි නෙන්ඩ ඔඹහ... ඉතින් භභ නන අඹ එක්ක එනවභ 

ඹනද....." 

"ඒ වුනහට භට ඵඹක් තිබුනහ.... එත් දළන් භට න්නතොයි.... දළන් ඔඹහ 

භනේභයි...ම්ම්ම්."     ඳුන් නදීකහනේ නතෛර ඹන්තම් ඳමින් කීනේඹ. 

"සස.ඌයි… රිනදනහ ශභනඹෛ... ඔඹහනම් පිසසුභ නකෛල්නරක් තභයි….  ඊඊඊ....  නම් 

ඳුන්…  නඵඩ න්ේ එක වළභතළනභ නල් ගෆවිරහ අනන්....  නකෛනවද...ඔඹහට පුදුභ 

විඹක් නන තිබුනන...." 

"ම්ම්ම්...  වරිඹට ඔඹහට තිබුනන නෆ නේ...  ඒකට කභක් නෆ ශභනඹෛ...  නවට උනද් 

භභ ඒක නරෛන්ඩ්රිඹට දහන්නම්...ම්ම්.. එන්න නකල්නල්... අද මුලු රෑභ අනේ....." 

නදීකහ තදින් තුරුලු කයගත් ඳුන්, ඇඹ භග නළතත් යහගී නරොකඹට පිවිසිනේඹ. 

++++++++ 

සිඹ කුභරි ඵමය ඳුන් නත පුද කිරීනභන් ඳසු ඔහු තභ ග්රවණනේ  තඵහ ගළනීභට 

නදීකහ ෆභ උත්හවඹක්භ නඹදුහඹ. ධනත් කනභන් ඉතහ ඉවර තරඹක සිටින 

ඳුන්නගන් පිට නරොකඹක් ඇඹට සිතීභට ඳහ නනෛවළකිඹ. නකනේ වත් නදීකහට නම් 

වහ ළඩි නනවක් ගළනීභට අලය වනේ නළත.  එඹට නවේතු වනේ ඇනේ යහගී 

සිරුනර් ඳවසින් ඔද ළඩී සිටින ඳුන් තතත් ඇඹට ආකර්ණඹ වීභඹ.  නදීකහනේ 

ඳව නනෛභළති ඔහුට එක රැඹක් ඳහ ගත කිරීභට නනෛවළකි විඹ. 

"නදී.. අනන් ේලීස.. ඔඹහ එන්නනකෛ භහත් එක්ක අඳහර්ේභන්ේ එනක් ඉන්න... නිකන් 

ඔඹ කහභනර්කට නයන්ේ නගන්න ඕන නළවළ නන..." 

"වසම්.. ඔඹහනග අම්භර කළභති නයිද... අනික භනේ අම්භරත් කීඹටත් කළභති නන 

එකක් නෆ...." 

"අයිනඹො නදී.. භනේ අම්භර නම් කිසි නදඹක් කිඹන එකක් නෆ... නවමින් ළනර් ඔඹත් 

ඔඹහනග අම්භරට කිඹන්න…. අනික ඉතින් අපි භළරී කයන්න නන ඉන්නන..." 



"එනවභ කිඹන එක නල්සි නෆ... භභ දන්නනන් අනේ අම්භරනග වළටි… . නවෛයි භභ 

ට්රයි එකක් නදන්නම්.." 

"අනික නදී.. භභ ආ නෆ ඔඹහ අය නයසනටෛයන්ේ එනක් නජෛබ් එක කයනට.. ඔඹහට 

ඕන කයන වළභ නද්භ භභ නදන්නම්.. අනන් ේලීස ඒනකන් අස නන්න.. අනික ඒනක 

අයිති කහයඹහ ඔඹහට ඵළල්භ දහනට භභ ආ නෆ..." 

"හි.හි.... ආනඳො... ඔඹහ වරිභ නජරස අනන්... ආ වරි වරි.. භභ  අසනන්නම්...." 

නදීකහ ඳුන් භග නෙසකළේ නිහ ංකීර්ණනේ නිට ඳදිංචිඹට ඳළමිණිඹහඹ.  

ඇනේ මිතුරිඹ ව නච්තිකහ වළයඹහභ ඇඹට නලොකඹක් වත්, ඳුන්නේ ම්ඵන්ධඹ එඹට 

ඩහ ළදගත් විඹ.  ඵටහියට ගළති නභළනි ක්රිඹහ රංකහනේ ංසක තිඹට  ව භහජනේ 

ඒකහඵද්ධතහඹට සුදුසු නනෛනේ. "ඉවර" ඳන්ති ර නභළනි නද් සිදුවත් ඒහ 

කිසිවිටක අනුභත කරයුතු ක්රිඹහන් නනෛනේ. 

ඳුන් තභහට ඇද ඵළ තඵහ ගළනීනම් තත් පිඹයක් නර ඔහු තභ නදභහපිඹන්ට 

අඳුන්හ දීභට ඇඹ සිතහ ගත්තහඹ. 

"ඳුන්.. අපි දක ඹමු භනේ අම්භයි තහත්තයි භල්ලියි මීේ නන්න නවෛද.... භභ 

අම්භට ඔඹහ ගළන කිඹර තිනඹන්නන..." 

"වහ නදී.. අපි ඹමු.. වම්ඵන්නතෛට නඳොේ එක ශඟ තහත්ති  නඹහවවුස   එකක් ඕඳන් 

කයනහ.. අපි ඒක ඵරන්නත් එක්කභ ඹමු..." 

"නම් ඳුන්... අපි නරක්ස එනක් නළතු තහත්තනේ  නඵන්ස කන්ටිඵල් එක අයනගන 

ඹමු." 

"ඒ නභෛනකො නදී?..." 

"නෆ අනන්... අනේ ගම්ර අඹට නරක්ස කහර් නත්නයන්නන නෆ.. නඵන්ස කහර් තභයි 

දන්නන.. ඉතින් ඔක්නකෛභට නේන්නත් එක්ක අපි නඵන්ස එනක් ඹමුනකෛ.." 

"ආ.. වරි වරි නදී.. ඔඹහනග කළභළත්තක්...."   නදීකනේ භන නදෛර ඕනෆභ අයුයකින් 

පුයහලීභට රක රෆසතිවී සිටින ඳුන් ඳළසීඹ. 

එක් දිනක උදඹ රුනේ නදීකහ ව ඳුන් ඇඹනේ නිට ඳළමිණිනඹොඹ. වර වි ත 

කර අධි සුන ොඳනබොගී නඵන්ස යථනඹන් නිට ඳළමිණීභ ඇඹට  භවත් අභිභහනඹක් 

විඹ. 

"සස.. අම්නභො නදීකහ ඔඹහ දළක්ක කල්.. එන්න පුතහ නගට..." 

නදීකහනේ භ ඔවුන් නදනදනහ පිළිගත්තහඹ. 



සිඹ නදභේපිඹන්ට ඳුන් අඳුන්හ දීනභන් ඳසු සිේ නදනහ තුටු හමීචිනේ නඹදුනනොඹ. 

නදීකහනේ භ තභ ඳවුනල් ඳයම්ඳයහනේ ඳළටිකිරිඹ විසතය හිත කීද ඳුන්ට එඹ 

එතයම් ළදගත් වනේ නළත.   නදීකහට ශීවී සිටින ඔහුට ඇනේ ඳවුනල් විසතය අලය 

නළත. 

භනේ නම් කතහ ඳුන්ට එතයභ යත් නනෛව ඵ ටවහ ගත් නදීකහ ඔහුට පිඹහ භග 

කතහ කිරිභට ඉඩ දී භ භග නි තුරට ගිඹහඹ. 

"නකො අම්නභ භල්ලි...." 

"දළන් එඹහ නඳෛඩි යසහක් කයනහ ෂහභසි එකක... අද නම් නනින් නකෛනවද ගිනේ.. 

ත ටිකකින් එයි.." 

"තහභත් අයක තිනඹනද?...." 

"කවුද.. භහධි ද....." 

"ඔේ.. ඒක තභයි..." 

"ඔේ...දළන් ඒ නදන්නහ නන් කයන්න ඵෆ..." 

"භල්ලිට පිසසු නම් නකෛනවද ඹන නකල්නරක් අල්රනගන... ඳුන් නග ඳවුර එක්ක 

ඳෆනවන්න ඔඹ භහධිට පුලුන්ද… .අනත් නත් නෆ උන්ට..." 

"අනන් භන් දන්නන නෆ ඕ.. නම් නදීකහ.. අද දල්ට කෆභ ටිකක් කහරභ ඹන්න  

වරිද..." 

"අනඳො ඵෆ අම්නභ.. අපි අද වම්ඵන්නතෛට ඹන්න ඕන ඳුන්නග ළඩකට.. අපි තංගල්නර 

නවෛනටල් එකක රන්ච් රෆසති කයනගන ආන.." 

"ඉතින් වම්ඵන්නතෛට ගිහින් එනනකෛට නවෛටභ රෑ නයි නන..." 

"නෆ...අද අපි එනවේ නවොටනල්ක නතින..." 

"නභෛනහආආආආආ?... ඔඹ නදන්නහ එකට?......."  භ කරඵරඹට ඳත් වී ඇසුහඹ. 

"ඔේ....." 

"නභ..නභ..නභ..නභ..ඒ..ඒ කිඹන්නන ඔඹහ ඔඹහ දළන්..කිඹන්න නදීකහ කිඹන්න... 

අවස.අවස.. කිඹන්න.." 

"ඔේ.. භභ දළන් ඳුන්නග නරහ ඉයයි....." 

ද භක් කුනේ තඵහනගන නල් කිරි කය නඳෛහ තභන් වළද ළඩ භනේ වළීමම් රට 

කිසිදු ගරු රුක් නනෛදක්හ නදීකහ කීහඹ. 



"අයිනඹො නදිකහආආආආආආආ. නභෛනද ඔඹහ නම් කය ගත්නත්... දළන් අපි 

නකෛනවෛභද නරොනකට මණ නදන්නන...අයිනඹො...."   භ දෆතින් හි අල්රහනගන අර 

තිබ පුටුක හඩි වහඹ. 

"අනන් අම්නභ නම්.. නිකන් නඵෛරුට කෆ ගවන්න එඳහ... නම් අනේ ප්රයිේ නද්ල්... 

කහටත් කිඹන්න ඕන නෆ...නභෛකද…. උන් ඇවිල්රහ භහ  ඳරීක්හ කයර ඵරනද භභ 

ර්ජින් නකනනක්ද කිඹරහ..." 

"අනන් දු ඔඹහට නම් නත්නයන්නන නෆ... දළන් ඔඹහට වළභ නද්භ ල්ලි... යේටු නම් 

දළන ගත්නතෛත් අනේ නම්බු ඉයයි.... තහත්තහට එනවභ කිඹන්න එඳහ..නභතන මිනී 

භයහ ගනීවි.." 

"වරි වරි අම්නම්... කහටත් කිඹන්න ඕන නෆ... භභ අම්භට විතයයි කිේන...." 

නදීකහනේ භ ඇතුරතින් ගිනි නගන දළනන්නට වහඹ. එනවත් ඇඹ නකනේ නවො 

උඩින් ඒ ඵ නනෛනඳන්හ සිටීභට ෆභ උත්හවඹක්භ ගත්තහඹ. භකනේ දරු කළක්කුභ 

ගළන නදිකහ භහයිම් කනශේ නළත. 

භහධි තයභක් අනීඳ ගතිනඹන් සිටි නිහ ඇඹට දිඹ යුතු හත්තු නකෛට තහයක නගදය 

ඳළමිණිනේ සිඹ නෛනවෛයුරිඹ එන ඵ දන්නහ නිහඹ. තහයක නිට ඳළමිනණන විට 

මිදුනල් නතහ තිබ නවීන නඵන්ස යථඹ දළක තයභක් යහකර තත්ත්ඹකට ඳත් විඹ. 

"ආ.. භල්ලීඊඊ... ඔඹහ නකෛනවද ගිහින් හිටිනේ?.... අපි ඔඹහ එනකන් ඵරහනගන 

හිටිඹහ...." 

තහයක දුටු නදීකහ ඔහු ළශ නගන වහදුක් දුන්නහඹ. 

සිඹ නෛනවෛයුරිඹනේ විරහඹ දුටු තහයකට සියුම් කරකිරීභක් ඇති විඹ. ගනභන් ඹහභට 

නඳය භනහ ංඹභඹකින් සිටි නදීකහ දළන් දුටුන්නේ කහභඹ අවුසන ඇඳුම් ලින් ළයසී 

සිටීභ නිහ ඔහු නලොකඹට ඳත් විඹ.  තහයක  තභ ළඩිභල් නෛනවෛයුරිඹට භවත් 

ගරුත්ඹක් දළක්ව ඵහර නවොදයනඹක් නේ. 

"භල්ලි.... නම් ඉන්නන ඳුන් අයිඹහ...ම්ම්ම්.. ඔඹහනග අනහගත භසසිනහ.. හි.හි.හි...." 

"වනරො ඳුන් අයිඹහ...."  තහයක ආචහය කනල්ඹ. 

"නවනරො භල්ලි... අක්ක භට ඔඹහ ගළන කිඹර තිනඹනහ.... ඔඹහ නදෛසතය නකනනක් 

නන්න ඹනලු නන්ද.. නකෛච්චය නොක්ද භල්ලි... නදෛසතය නකනනක්ට නවෛ 

පිළිගළනීභක් තිනඹන නේභ නවෛට වම්ඵ කයන්නත් පුලුන්..... ඔඹහට තිනඹන්නන 

නකළින්භ ප්රයිේ නවෛසපිටල් එකක් දහ ගන්න... ල්ලි නිකන් ගරහනගන එයි....."  

ෆභ නදඹභ මුදල් ලින් භළනීභට පුරුදු වී සිටි ඳුන් කීනේඹ. නම් කතහ ඇසු තහයක නේ 

නල් යත් නන්නට ඳටන් ගත්නත්ඹ. 



"ඳුන් අයිඹහ.. ඔක්නකෛභටභ ඉසනල්ර භභ නදෛසතය නකනනක් නේද දන්නන නෆ... 

තභ රිල්ස ඇවිත් නෆ... භභ නදෛසතය නකනනක් වුනත් භභ ඉනගන ගන්නන නම් යනේ 

හභහනය  මිනිසසුන්නග ල්ලි ලින්... එනවභ නළතු ටළක්ස නගන්නන නළති කළු 

කඩ කහයයින්නග ල්ලි ලින් නනනභයි... ඒ හින්ද භභ නදෛසතය නකනනක් වුනනෛත් 

භභ නේඹ කයන්නන ඒ අහිංක..අයණ මිනිසසුන්ට.... එනවභ කයර වම්ඵ නන 

ල්ලි භට නවෛටභ ඇති...." 

තහයකනේ කතහ භදක් නේගත් විඹ. නම් නිහ ඳුන් තත්ත්ඹ භනඹ කිරීභට 

උත්හව කනශේඹ. 

"ආ..නෆ භල්ලි...භභ නම් නිකභට කිේන... ඔඹහ එනවභ කයන්න..."  

ඳුන් නගෛඩින් නබ්රුම් කය ගත්නත්ඹ.  තහයක අඳවසුතහඹකට ඳත් ඇති ඵ නදීකහට 

ළටහුනි. 

"භල්ලි.. ඔඹත් එන්නනකෛ අපිත් එක්ක අද වම්ඵන්නතෛට ඹන්න.... භසසිනහර නදන්නට 

කතහ කය කය ඹන්න පුලුන් නන...." 

"ඵෆ අක්නක... භහධිට නීඳ නෆ... භභ භහධි ශඟ ඉන්න ඕන...." 

"අයිනඹො භල්ලි... එඹහ ඵරහගනී එඹහ ගළන...ඔඹහ ඔච්චය එඹහ ගළන කයදය නන්න 

එඳහ...." 

නදීකහනේ නම් කතහ ඇස තහයකනේ ඉසීභ සීභහ ඉක්භහ ගිනේඹ. 

"අක්නක්... භහධි කිඹන්නන භනේ ජීවිතඹ... භට මුලු නරොකඹටභ ළඩිඹ භහධි 

ටිනහ....." 

"ඔඹ නකල්නරක් ගළන ඔච්චය හිතන්න එඳහ භල්ලි... ඔයිට ළඩිඹ රසන..නඳොත් 

නකල්නරෛ ත නකෛච්චය යනේ ඉන්නද...." 

"අක්නක ේලීස.... භභ ආදයඹ කයන්නන භහධිනග රසන වදතට... අනුන්නග 

දුනක්දි.. කයදයනඹදි…. නඬරු පිඬක් නේ උණුනන... ඕන නරහක අනුන්ට උදේ 

කයන ඒ අහිංක භහධිට භභ ආදයඹ කයන්නන.... භහ ලක්තිභත් කයන..භට එළිඹ 

නදන ඒ සුයංගනහවිට භභ ආදයඹ කයන්නන..." 

අධික නකොඳනඹන් නභනේ කියූ තහයක නිසින් පිට වීභට ළයසුනි. නදෛය ශඟ භදක් 

නතය ව තහයක ආඳසු වළරුනන්ඹ. 

" භභ ආදයඹ කයන්නන් ල්ලි රටත් නඵන්ස කහර් රට ත් නනනභයි..." 

සිඹලු නදනහභ තුසණිම්භූත කයමින් ඳළස තහයක නිසින් පිටත් වී ගිනේඹ. 

++++++++ 



සිඹලු නදනහභ පුර පුරහ ඵරහ සිටි අනඳෛ උස නඳශ විබහගනේ ප්රතිපර නිකුත් විඹ. 

තහයක ව ඳසිඳු ධදය විදයහ වළදෆරීභට සුදුසු කම් රළබුනොඹ. භහධි හණිජ ව 

මරය කශභණහකයනඹටත්, අනුත්තයහ ජී විදයහ වළදෆරීභටත්,  උහන් යහඳහය 

කශභණහකයනඹත් සුදුසු කම් රඵහ තිබිනි.  

තහයක දිසත්රික්කනේ නදනනි සථහනඹටත්, මුලු දියිනනන්භ එනකෛනරෛස නනි 

සථහනඹටත් ධදය විදයහ අංලනඹන් භත් වීභ ඔහුනේ ඳහරට නභන්භ මුලු 

දිසත්රික්කඹටභ නරෛකු නම්බුක් විඹ. 

භහධිට ඇතිව ප්රනභොදඹ නිම්හිම් නළති විඹ.  ප්රතිපර දළන ගත් විග තහයක වමුවීභට 

ඳළමිණි භහධි ඔහු දළඩි ආලිංගනඹකින් තුරුලු කය ගත්නත් වද උතුයහ ඹන ප්රීතිනඹන් ව 

ආදයනඹන්ඹ. 

"අනන් භනේ තහය ඳළටිඹහආආආ... ඔඹහ උඩින්භ ඳහස වුනහ භනග නකෛල්නරොඕඕඕඕ... 

භට ඉගන්න ඵළරි තයභට න්නතොයි භනග සතුනේ......"   ප්රීති ංනේගඹ දයහ ගත 

නනෛවළකි ව භහධිනේ දෆසින් කඳුලු ළක්නකනයන්නට විනි. 

"භහධි භනග භළණික... භට නම් නද් රළබුනන ඔඹහ හින්ද භනේ සතුන.... භනේ වයිඹ 

ඔඹහ.. භට ලක්තිඹ දුන්නන ඔඹහ.. ඔඹහ භනේ වුන දන ඉර භට පුදුභ ධධර්ඹඹක් 

ඇතිවුනහ යත්තයන්... ඒ හින්ද තභයි අද භට නම් දිනුභ රඵන්න පුලුන් වුනන්......" 

දයහ ගත නනෛවළකි ආදය වළීමභකින් නභනේ කියූ තහයක භහධිනේ නතෛල් නඳති උණුසුම් 

නර සිඳ ගත්නත්ඹ. අර සිටි කිසිනකු ගළන ඔහු තළකීභක් කනල් නළත. 

"සසස.. ශභනඹෛ නභ... අවර ඳවර මිනිසසු ඉන්නහ... ඔඹහට පිසසුද..  නළවළ තහයක.. 

නම් නද් රළබුනන ඔඹහනග උනන්දුයි..උත්හවඹයි හින්දහ... නළත්නම් නම් නේ නදඹක් 

රඵහ ගන්න ඵෆ.. භභ කනර් ඔඹහ ශඟින් ඉනගන  උදේ කයපු එක විතයයි... භටත් 

විබහනග ඳහස නන්න ඔඹහ නරෛකු වයිඹක්.. ඳණ දීභක් වුනහ තහයක... ඒ අපි නදන්නනග 

ඵළඳීභ හින්ද... අපි නදන්නනග ආදයඹ හින්ද.... භට ඔඹහ නළති ජීවිතඹක් නළවළ භනග 

තහයක...." 

"ඔේ භනග භහධි නකල්නර.. නම්ක අනේ ජීවිතර ඳටන් ගළනීභ.. අපිට දුය ගභනක් 

ඹන්න තිනඹනහ.. ඒ ගභන භභ ඹන්නන ඔඹහ එක්ක... ඔේ... ඔඹහ එක්ක විතයභයි... 

ඔඹහනග ආදයඹ තිනඹනනම් භට කළු ගරක් වුනත් නදඵෆ කයනගන ඹන්න පුලුන් 

ඳළටිනඹෛ......."  

"ඔේ තහයක.. අපි නදන්න ඒ ගභන එකට ඹමු.. ගවට නඳෛත්ත නේ... ඔරුයි වඵරයි 

නේ අපි ඒ ගභන ඹමු සතු....." 

නදනදනහ නළතත් නනනවසින් පිරුනු වළීමනභන් එකට තුරුලු විඹ.  එකිනනකහනේ 

උණුසුභ නදනදනහ ටික නේරහක් නභනේ වින්දනඹ කනශොඹ. 



"භහධි... අද ව අපි ඔක්නකෛභ එකට එකතු නමු.. අනේ න්නතොන නඵදහ ගන්න.. 

භභ භධූටත් එන්න කිඹන්නම්.. එඹත් එන ඳහය ඒ නරල් කයනනන... භධූ අපිට 

නගෛඩක් හිතත් නකල්නරක්..." 

"ඔේ තහයක.. අපි ඔක්නකෛභ පුරුදු කල් සනඳෛේ එනක්දි වම්ඵ නමු... ම්ම්ම්ම්.. ඒ කල් 

සනඳෛේ එක නම් අපිට අභතක නන්නන නෆ නන්ද... එතනදි අනේ කතහ ඳටන් 

ගත්නත… . භනේ අතින් ඔඹහනග යුනිනෂෛම් එනක් ඩ්රින්ක් එක වළලුනන නළත්නම් අද අපි 

නදන්න නභනවභ නෆ නන්ද ඳළටිනඹො....ම්ම්ම්ම්..අනන්..භනේ නකෛලු ඳළටිඹහආආආ...."   

භහධි නළතත් ංනේදී වහඹ. 

"ධදඹ වරිභ පුදුභයි නන්ද නකල්නල්... නම්ක අනේ ංහයගත ගභන භහධි....."  

තහයක නේ චන ර නරෛකු තියහය ඵක් ගළබ්වී තිබිනි. 

++++++++ 

ඳසිඳු ධදය විදයහ වළදෆරීභට යම් රළබ ආයංචිඹ ඇස අනුත්තයහට භහධිට වහ භහන 

ප්රනභොදඹක් ඇති විඹ. ඳසිඳු එදහ ඇනේ නිට ඳළමිණි විට ඇඹ ඳසිඳුට උණුසුම් වහදු 

කිහිඳඹක්භ දී සුඵ ඳළතුහඹ. 

"අනන් ඳසිඳු... භට තිනඹන න්නතොන චන ලින් කිඹන ඵෆ ඳළටිනඹො... ඔඹත් තහයක 

නේභ  නවෛ නදෛසතය නකනනක් නනහ.. ඒක භට නවෛටභ ෂුර්... අන්න අම්භයි 

තහත්තයි නංගියි ඔඹහට සුඵ ඳතන්න ඵරහ නගන ඉන්න..." 

"ඔඹහනග හනහ හින්ද තභයි භට නම් නද් රළබුනන අන...ම්ම්ම්ම්..." ඳසිඳු ඇඹට 

උණුසුම් වහදුක් නදමින් කීනේඹ. 

"අනන් ශභනඹෛ.. එනවභ කිඹන්නන නකෛනවෛභද... ඔඹහ විබහනගට ලිඹන නකෛට භහ 

දන්නන නළවළ නන......" 

"එනවභ කිඹන්නන එඳහ අන... නම් ඔක්නකෛභ ඔඹහනග හනහ හින්ද... භට එළිඹ 

නගනහනේ ඔඹහ නකල්නල්ඒඒඒ......"  

"භටත් එනවභයි ඳසිඳු... භටත් න්නතොන නගනහන ඔඹහ...ම්ම්ම්.. ඔේ ඔඹහ තභයි 

භනේ නකෛල්නරෛ ... නම්... ඔඹහ සුධීය ර්ට කිේද?...... ර් නගෛඩහක් න්නතො 

නයි...." 

"අනන් ඔේ අන.... භභ නවොම් එනකන් ඊනම්ල් එකක් ඹළේහ.. ර් ඳසන භට නකොල් 

කයයි... ඔේ.. ර් හුඟක් න්නතො නයි... සුදහයකත් ඉංජිනිඹරින් රට සිනරක්ේ 

නරහ....." 

"අනන් ඇත්තද... නකෛච්චය නොක්ද... සුධීය ර් භළඩම් එක්ක කයන්නන නකෛච්චය 

නරෛකු නේඹක්ද.... එන්න නගට ඳසිඳු…." 



අනුත්තයහනේ භ, පිඹහ ව නළනගනිඹ වදතින්භ භතුන ප්රීතිනඹන් ඳසිඳුට සුඵ ඳළතව. 

විනලේනඹන්භ ඳවිත්රහට තුට දයහ ගත නනෛවළකි විඹ. 

"ඌඌඌඌ.. භනේ අයිඹහ නදෛසතය නකනනක් නන්නයි ඹන්නන... සසසස... අපිට 

නකෛච්චය ආඩම්ඵයද..... ම්ම්ම්ම්ම්භහආආආආආ......." 

ඳසිඳුනේ නඵල්නල් එල්ලුන ඳවිත්රහ ඔහුට වහදු ළසක් දුන්නහඹ. 

"සස... චූටි ද... දළන් අයිඹනග නඵල්රත් එක්ක උලුක්කු නන ඔඹහ කිස නදන 

විදිඹට..." අනුත්තයහනේ භ විසුලු කරහඹ. 

"එනවභ නන්නන නෆ නන්ද අයිනඹ.... භනග අයිඹ උඩින්භ විබහනේ ඳහස වුනහට 

නකෛච්චය කිස දුන්නත් භට භදි......"  ඳවිත්රහ උතුයහ ඹන නවොදය නප්රේභනඹන් ඳසිඳු නද 

ඵරහ කීහඹ. 

"කිස දුන්නට විතයක් භදි... ඔඹත් අයිඹහ නේ නදෛසතය නකනනක් නන්න ඳහඩම් 

කයන්න ඕන.. නවෛද...." භ කීහඹ. 

"අයිනඹො.. භට නභෛන නදෛසතය කම්ද.... භට ඹන්තම් විබහනග නගෛඩ දහ ගත්නතෛත් 

ඇති....." 

"ඔඹ නළටිල්ර නඳෛඩඩක් අඩු කයර ඳහඩම් කනයෛත් කයන්න පුලුන්..නකෛනවද... 

හුයතනල් ළඩිනන...." භ නනොක්කඩුට නභන් කීහඹ. 

"අනන් අම්මි නම්... ත නකෛච්චය කල් තිනඹනද භට ඒ නරල්ස කයන්න... ඒක 

එතනකෛට ඵරමු.... " 

"එතනකෛටත් ඉතින් ඔච්චය තභයි ඵරන්නන… භභ දන්නන නළද්ද අනේ ඵඩ පිසසිනග 

වළටි.... නන්ද නරෛකු ද.." 

"ම්ම්..වරි නයකයි... අක්කර අම්භර ඔක්නකෛභ එක ඳළත්නත... භනේ අයිඹහ විතයයි භට 

ඉන්නන.... අයිනේ නම්... දළන් ඔන්න  නවෛ ට්රීේ එකක් නදන්න ඕන වරිද?...." ඳවිත්රහ 

ඳසිඳුනේ කය නේ අත දභහනගන කීහඹ. 

"වරි වරි... දළන් නභච්චය නරහ ඵටර් එක ගෆනේ ඕකට තභයි... හි.හි.හි..."   අනුත්තයහ 

සිනහ සුනහඹ. 

"ම්ම්ම්...නිකන් ඉන්න අක්කි... ඔඹහ වරි නයකයි... භභ ඉතින් එක ඳහයනන අයිඹනගන් 

ට්රීේ එකක් ඉල්රන්නන... අක්කට ඉතින් වළභදහභ ට්රීේ වම්ඵ නන නන....." 

"වළභදහභ?... ඔඹහට පිසසුද.. අපි වළභදහභ නයසනටෛයන්ේ රට ඹන්නන නළවළ...."  

අනුත්තයහ කීහඹ. 



"නයසනටෛයන්ේ නනනභයි භභ කිේන.. ඇයි.. වළභදහභ වට බීච් ගිඹහභ අයිඹහ නවෛට 

අක්කිට ට්රීේ එක නදන්නන.. හි.හි.හි....."   ඳවිත්රහ දඟකහය නර සිනහනමින් කිේහඹ. 

"නභ...ක්..කට වඳන්..උම.. නභ .. නම් නභෛන කිඹනද භන්දහ.. නම්කි ඳළහිර 

නනනභයි නභොයර....."  

භ අර සිටි නිහ භද රළජ්ජහට ඳත් අනුත්තයහ සිඹ නළනගනිඹනේ කණ මිරිකීභට 

ළයසුනහඹ. ඳවිත්රහ ඉතට ඳළන්නහඹ.   භ ඹන්තම් සිනහසුනහඹ. 

"හහහ.. අක්කිට භනේ කණ මිරිකන්න ඵළරි වුනහ...." ඳවිත්රහ ඔච්චම් කරහඹ. 

"ආ වරි වරි නම්.. භභ නංගි එක්කනගන ඹන්නම් නකෛ...." අනුත්තයහ නභන් භද 

රළජ්ජහකට ඳත් සිටි ඳසිඳු කීනේඹ. 

"ම්ම්ම්... භනග නොක් අයිඹහ.. අපි ඹමු අයිනඹ ඉන්ඩිඹහ වේ එකට.. නෂොේ එනක් 

තිනඹන්නන....." 

"නවෛයි ළනඩ.. අයිඹනග දත් ටික ඔක්නකෛභ ගරන්නයි නංගි නඳෛඩඩ රෆසති 

නන්නන..." භ  සිනහනමින් කීහඹ. 

"අම්මි නිකන් ඉන්න.. ඔන්න අයිඹයි භභයි විතයයි ඹන්නන වරිද.. අක්කි එනවභ එන්න 

එඳහ......." 

"එනවභ නකෛනවෛභද භහත් එනහ ඉන්ඩිඹහ වේ ඹන නම්.... "  

"ඵෆ ඵෆ... භභ විතයයි....." 

"නෆ භහත් එනහ... භභ කදහත් ඉන්ඩිඹහ වේ ගිහින් නෆ......." 

"වරි වරි.. දළන් ඕකට අක්කයි නංගියි යේඩු කයන්න ඕන නෆ... අපි තුන් නදනහභ 

ඹමුනකෛ..... වළඵළයි අද නම් ඵළවළ.. අද ව අපි කේටිඹ කල් සනඳෛේ එනකදි මීේ 

නන්න ඕන කිඹර භහධි කිේහ.. අපි වීක්එන්ඩ එනක් ඹමු....  " ඳසිඳු අනුත්තයහ ව 

නළනගනිඹ තුරුලු කයනගන කීනේඹ. 

"භදළයි... අයිඹ නඵදහ ගන්න ඵළරු අක්කයි නංගියි යේඩු.. නොක් ළනඩ..හි.හි.හි..." 

භ ඳළසුහඹ. 

"නඵදහ ගන්න නදඹක් නෆ... අක්කහ අයිඹනග ගර්ල් නෙන්ඩ... භභ අයිඹනග එකභ 

නංගි.... ඉතින් නභෛනද නඵදහ ගන්න තිනඹන්නන්..." ඳවිත්රහ තර්කඹක් ඉදිරිඳත් කරහඹ. 

"ඔඹහ නවෛ නභඩිසින් කයන්න නනනභයි…. නරොඹර් නකනනක් නන්න..."   භ සිඹලු 

නදනහභ හිනසමින් උඳවහනඹන් කීහඹ. 



භහත්ර්ඹඹකින් නතෛය එක ඳවුරක් නේ ආදය ඵළඳීනභන් නභනර ජීත් වීභට 

වළකිඹහ තිනබ්නම් එඹ ගතට ව සිතට විලහර ළනසිල්රක් නගන නදන අතය ජීවිතඹ 

ඩහත් රසන වීභට ඉවල් නේ.   

++++++++ 

උහන් යහඳහය කශභනහකයනඹ වළදෆරීභට සුදුසු කම් රළබීභ ඩිරහනිට, භර්වින්ට ව 

විභරහට නභන්භ උහන්නේ නදභේපිඹන්ට විලහර තුටක් නභන්භ එක්තයහ ආකහයඹක 

වනඹක්ද විඹ. උහන්නේ පිඹහ ඩිරහනි ම්ඵන්ධනඹන් ඔහුට තයටු කර නිහ භවත් 

ආතතිඹකට ඳත්වී තිබුනි. ඒ නිහ උහන්නේ නභභ ජඹග්රවණඹ ඔහුට විලහර වනඹක් 

විඹ. 

"අනේ චූටි ඳළටිඹ හනහ නගනහහ නන්ද පුතහ..." 

උහන්නේ ප්රතිපර නිහ තුටට ඳත් භර්වින් කීනේඹ. 

"අනන් ඔේ තහත්නත.... ඳළටිඹ විතයක් නනනභයි... ඩිරහනිත් භට හනහ නගනහහ.. 

නදන්නනක් ආදයනඹන් ඉන්න නකෛට හනහ රළනඵන කිඹර භභ හිතනහ..." 

බිළිඳිඹ උකුනල් තඵහනගන සිටි ඩිරහනි උහන්ට තුරුලු වහඹ. 

"අපි නම් ඳළටිඹට නවෛ අනහගතඹක් වදමු උහන්.. අනේ එකභ සතු නම් 

ඳළටිඹනන......" 

"ඔේ ඩිරහනි... අනේ ද ඳළටිඹහ භට නරෛකු වයිඹක්.. නරෛකු තල්ලුක් නදනහ.... ඒනකන් 

භභ ඉසයවට ඹනහ...."   උහන් සථිය නර කීඹ. 

"පුතහ.. දළන් ඔඹහ භළනන්ජ්භන්ේ ඩිග්රී එක කයන්න ඹන හින්ද භභ හිතුහ ඔඹහ අනේ 

නකෛේගර  ෂළක්ටරි එනක් ඇසිසටන්ේ රයින් භළනන්ජර් කයන්න.. එතනකෛට නරෛකු 

ගකීභක් නළතු ඳශපුරුද්ද ගන්න පුලුන්... ඔඹහට කළම්ඳස එනක් ඳහඩම් ළඩ තිනඹන 

හින්ද නභනවභ නවෛයි දළනට.. ඔඹහ ඩිග්රී එක ඳහස වුනහට ඳසන භභ ඔඹහට භනේ 

බිසනස ටිනකන් ටික ඵහය නදනහ.... භට දළන් නඳෛඩඩක් විනේක ගන්න ඕන පුතහ..."   

භර්වින් ඔහුනේ ළරළසභ ප්රකහල කනල්ඹ. 

"නවෛයි තහත්නත... භභ ඒ විදිඹට කයන්නම්... නකෛනවෛභත් කළම්ඳස ඳටන් ගන්න ත 

ටිකක් කල් ඹනනන්.. එතකන් භට නගෛඩක් එක්සපීරිඹන්ස ගන්න පුලුන්... අනේ 

ඳළටිඹහ නනුනන් භභ පුලුන් තයම් භවන්සි නරහ ළඩ කයන... ඒක තභයි භනේ 

උත්හවඹ...." 

"නඵෛනවෛභ වරි පුතහ... එනවභ තභයි දියුණු නන්න පුලුන්... නිකන් ඉර දියුණු 

නන්න ඵළවළ...එනවභ නන්න නම් නද්ලඳහරනඹ කයර නවෛයකම් කයන්න ඕන.. 

හි.හි.හි..." 



"උහන්.. භභ ඵඵහ ඵරහගන්න ගභන් ඔඹහට නදන්න පුලුන් වළභ නවල්ේ එකභ 

නදනහ... ඵඵහ ටිකක් නරෛකු වුනහභ භහධි කිේ නේ භභ නඳෛඩි නකොස එකක් 

කයනහ...."    ඩිරහනි ඇඹනේ සථහයඹ ඳළසුහඹ. 

ඩිරහනිට ව උහන්ට තභත් විලහර ජීවිත අත්දළකීම් නනෛභළත.  ංකීර්ණ නරොකඹට 

ඔවුන් තභත් වි ත වී නනෛභළත.  එනවත් නදනදනහට නඹෝන ජඹ, අධිසඨහනඹ ව 

දිඹණිඹ නිහ ඇතිව ඳන්නයඹ තිනබ්.  ජීවිත අයමුණු හර්ථක කය ගළනීභට නභඹ ඔවුන්ට 

විලහර අත්ළරක් නු ඇත. 

එනවත් ජීවිතඹ සිතන තයම් සුන්දය නළත.  ජීවිත ගභනන්දී භඩ ගුරු, න සිේඳහවුන් 

වමු වීභ ළශළක්විඹ නනෛවළකිඹ. 

++++++++ 

එදින න්ධයහ ඹහභනේ මිතුරු මිතුරිඹන් සිඹලු නදනහභ අන් වනල්දි වමු විඹ.  සිඹලු 

නදනහනේභ මුහුණු ර තිබුනන් ප්රීතිඹ ව ළවළල්ලු පිරි නඳනුභකි. 

"ඔක්නකෛභට කන්ග්රළජුනල්න්ස කිේ එනවනම්... දළන් ඉතින් අපිට ඳණ ඹන්න ආත් 

නබ්ත් කයන්න නදෛසතය භවත්තුරු නදන්නනක්භ ඉන්න නන.. හි.හි.හි... නන්ද..." භධූහ 

කතහ ඳටන් ගනිමින් සිඹලු නදනහටභ සුඵ ඳළතුහඹ. 

"භධූ... ඔඹත් නවෛට ඒ නරල්ස කයර නභඩිසින් ඹන්න ට්රයි කයන්න ඕන 

නත්රුනහද?......" භහධි කීහඹ. 

"අයිනඹො අක්කි.. භභ නම් ඉතින් චක බ්රහස තභයි...හි.හි.හි..... " 

"එනවභ කිඹර වරිඹන්නන නෆ... උත්හව කයන්න ඕන....." 

"නවෛයි අක්කි......" 

"තහයක... ඔඹහනග අම්භර නගෛඩක් න්නතො ඇති නන්ද?......." ඩිරහනි ඇසුහඹ. 

"ඔේ ඩිරහනි.... දළන් අනේ අක්කනග භව නරෛකු නඵොයි නෙන්ඩ වදන්නන භට ප්රයිේ 

නවෛසපිටල් දහන්න..... භභ කිඹන්නන නෆ ඉතින්...." තහයක තයනවන් කිේහ. 

"තහයක... නභෛන වුනත් ඒ ඔඹහනග එකභ අක්කහ.... ඔඹ ගළන ළඩිඹ හිතන්න එඳහ... 

අපි එන විදිඹට මණ නදමු...... ඉතින් ඳසිඳු..... සුධීය ර් කතහ කයහද?...." භහධි කතහ 

නනතකට නඹෛමු කශහඹ. 

"අනන් ඔේ භහධි.... ර්ට පුදුභ විදිඹට තුටුයි..... භට ඉනගන නගන ඉය නනකම් 

ඔක්නකෛභ විඹදම් කයන කිේහ......" 



"අන්න නිඹභ භවත්භරු.....  අනේ ප්රයිේ නවෛසපිටල් කහයයින්ට ළඩිඹ......" තහයක 

ඳළසීඹ. 

"අනන් තහයක..... දළන් ඔඹ කතහ නත්තන්න...... ේලීස........" භහධි තහයකනේ හි 

අතගහමින් කීහඹ. 

"නම් අපිට දළන් නදෛසතයර නදන්නයි..... එකවුන්ටන්ේර නදන්නයි.... ඹන්ටිසේ 

නකනනකුයි ඉන්නහ.. වරි නොක්......" භධූහ කීහඹ. 

"ඔේ...දළන් ඵරන් ගිඹහභ අපිත් ජීවිනත් ඉසයවට ගිහින් නන්ද?...... අපි දළන් නළන්දර 

භහභර නන නම් චූටි ඳළටිඹනග......."   ඩිරහනිනේ දිඹණිඹනේ කම්මුර මිරිකමින් 

අනුත්තයහ ආදයනඹන් කීහඹ. 

"ඔේ... ඒකත් වරි..... නම් උහන්...  භර්වින් භහභට නගෛඩක් න්නතො ඇති නන්ද?.... 

භහධි ඇසුහඹ. 

"අම්නභො ඔේ භහධි... තහත්තට ඉනවේ භරක්  පිපුන නේ... භට ඇසිසටන්ේ භළනන්ජර් 

නඳොසේ එකකුත් දුන්නහ... " 

"අනන් වරි නොක් උහන්.. ඔඹහ ඒ විදිඹට ඉනගන ගන්න ගභන් නඳෛඩඩ නඳෛඩඩ ළඩ 

කයන්න... නම් ඔක්නකෛභ නම් චූටි කුභහරිනග රළබීභ තභයි නන්ද?..."   භහධි පියුමිට 

නතෛත්තුක් දී කීහඹ.  

"ඔවළ..ඕ..ඔවෆ.ඈ..ඔවෆ..ඊඊ......."  

භහධි කී නදඹ ළටහුනහ නේ කිරි කළටිඹහ සිහින් වඬක් නළගුහඹ. 

"අනන් භනේ යත්තයන් ඳළටිඹහආආ....."  දරු නනනවසින් ඔද ළඩී ගිඹ ඩිරහනි බිළිඳිඹ 

සිඳ ගත්තහඹ. 

සිඹලු නදනහනේභ දෆස නතත් වනේ ආදයනඹන් ව ප්රනභොදනඹන් වදත් පිරී ඉතිරී ගිඹ 

නිහඹ. 

"අපි ඔක්නකෛභටභ දළන් වරිභ න්නතොයි...ඒත් භට දුක හිනතන නද්කුත් කිඹන්න 

තිනඹන...."   ඩිරහනි කීහඹ. 

"ඒ නභෛකද්ද ඩිරහනි?....." භහධි ඇසුහඹ. 

"හිනම්ෂි ළඩ තුනභ නෂේල්...ඉංග්රීසි නම් ඹන්තම් ඳහස නරහ තිනඹන...." 

"නවෛ ළනඩ එඹහට... භහධි අක්කිටයි..තහයකටයි  භටයි කයපු නද්ට...." භධූහ 

නේගනඹන් කීහඹ. 



"භධූ..... ඔඹ විදිඹට කතහ කයන්න එඳහ... නකනනක් අභහරුන ළටුනභ හිනහනන 

එකයි..න්නතො නන එකයි වරිභ නයක නදඹක්... එනවභ කයන්න එඳහ...." භහධි 

තදින් කීහඹ. 

"අනන් නෛරි භහධි අක්කි.... භභ ආයිත් එනවභ හිතන්නන නෆ...." 

"භභ හිනම්ෂිට නරහක කතහ කයන්නම්...අපි එඹහට කයන්න පුලුන් උදේක් 

කයමු...." භහධි වදතින්භ ඳළසුහඹ. 

"භනග භහධි... ඔඹහනම් නදේ දුක්...." භහධි ආදයනඹන් තුරුලු කයගත් තහයක කීඹ. 

භහධිනේ ංඹභඹත්, ආදයඹත්, කරුණහත් ඇනේ මිතුරු මිතුරිඹන්ට ඳභණක් නනෛ 

සිඹලු නදනහටභ ලක්තිඹක්, සිසිරක් නගන දීභට භත් නේ. 

++++++++ 

සිඹ නඳම්තහ ව ඳුන් ගළන නදභහපිඹන්ට කීනභන් ඳසු නදීකහ නිතය තභ නිට 

ඳළමිණිඹහඹ. නම් ගභන් ර මලික අදවස වනේ ඳුන්නේ ත් නඳෛනවෛත් කම් ගළන 

ව ඵර පුලුන්කහය කම් ගළන නිට ව ගභට නඳන්වීභට ව පුයහයම් නදඩවිභටඹ. 

නඵන්ස යථනඹන් ගභට ඳළමිණීභ ඇඹට භවත් ආඩම්ඵයඹක් විඹ.  

ඇඹ නිතයභ තහයකට ඵරඳෆභ කිරීභට උත්හව කරහඹ. 

"භල්ලි... භභ නම් ඔඹහනග නවෛට කිඹන්නන... ඔඹහ දළන් නදෛසතය නකනනක් නන්නයි 

ඹන්නන.. නදෛසතය නකනනක් වුනහභ තත්ත්ඹක් තිඹහනගන ඉන්න ඕන...." 

"නභෛකද්ද අක්කහ ඔඹ කිඹන තත්ත්ඹ?......." 

"ඇයි භල්ලි ඔඹහට නත්නයන්නන නළද්ද?..... නදෛසතය නකනනක් වුනහභ නවෛ නරෛකු 

කහර් එකක් තිනඹන්න ඕන...... නරෛකු නගඹක් තිනඹන්න ඕන..... එතනකෛට තභයි පිළි 

ගළනීභ තිනඹන්නන... ඔඹහ දළක්ක තළන මිනිසසු ඔලු ඳහත් කයන්නන  එතනකෛට 

තභයි..." 

"අක්නක්... භට කිසි නකනනක් ඔලු ඳහත් කයන්න ඕන නෆ... නම් යනේ වළභ මිනිවටභ 

ආත්භ ගරුත්ඹක් තිනඹනහ.. භභ පුලුන් තයම් නවෛට අයණ නරඩඩුන්ට නබ්ත් 

කයනහ... ඔලු ඳහත් නනෛකයට ඒ මිනිසසු භට වදතින් ආදයඹ කයයි.... භටත් එනවභ 

උදේ කයහභ ඒනකන් නරෛකු න්නතොඹක් දළනනනහ...." 

"කවුද ඔඹහට නම් ඵණ කිඹර දුන්නන?.... භහධිද?..ආ...." 

"ඔේ භනග භහධි තභයි.... නම් ඵණ නනනභයි... මිනිසසු එක්ක නම් භහජනේ තුටින් 

ජීත් නන විදිඹ....." 



"නම් භල්ලි.. නිකන් පිසසු නටන්න එඳහ... භභ ඔඹහ ගළන ඳුන් එක්කයි එඹහනග 

තහත්තහ එක්කයි කතහ කයහ......" 

"අක්නක්..ේලීස...අක්ක නභෛකටද එක එක්නකනහ එක්ක භභ ගළන කතහ කනර්?...." 

තහයක තයනවන් ඇසීඹ. 

"එක එක්නකනහ නනනභයි... ඳුන් ඔඹහනග අනහගත භසසිනහ.... ඳුන්නග තහත්තහ 

කිේ ඔඹහටභ කිඹර ප්රයිේ නවෛසපිටල් එකක් වදර නදන කිඹර...." 

"ඇයි?... එඹහ නසන්තය ඳහයමිතහක් පුයනද?...." තහයක ඔනරෛක්කුට ඇහුහ. 

"විහිළු නනනභයි භල්ලි... තහත්තහ හිතහ නගන ඉන්න ඳුන්නග නංගි ඔඹහට ඵන්දර 

නදන්න... වරිභ රසන නකල්නරක් භල්ලි.. ඔඹහ දළක්නකෛත් පිසසු වළනදයි... නම් 

භල්ලි... දළන් ඔඹ භහධිනගන් ටික ටික අයින් නන්න... භහධි එඹහට වරිඹන 

නකනනක් නවෛඹහ ගනී..." 

තහයකට උන් හිටි තළන් අභතක විඹ. ඔහුනේ රුධියඹ කකිඹන්නට ඳටන් ගත්නත්ඹ. මුලු 

ඇඟභ ගිනි ගන්නහ නේ ඔහුට දළනිනි. භහධිනේ අහිංක මුහුණ ව ආදය සිනහ ඔහුට 

භළවී නඳනනන්නට ඳටන් ගත්නත්ඹ.  ඕනෆභ මිනිනකු තුර ළඟවී ඇති ඒ රුදුරු 

ඹක්ඹහ එළිඹට ඳළමිණිනේඹ. 

"අක්නක්ඒඒඒඒඒඒඒ... භභ අන්තිභ ඳහයට නම් නවෛඳින් කිඹන්නන... භනේ භහධි 

භළණිකට ආයිත් ඔඹ නේ නදඹක් කිඹර තිබුනනෛත් භභ මිනීභරුනක් නන්න 

පුලුන්... අක්කනේ ඔඹ භව නරෛකු භහභේඩිට කිඹන්න  ඵකින්වළම් භහලිගහනන් 

කුභහයනඹක් නවෛඹහ ගන්න කිඹර එඹහනේ ද නඳෛඩඩට... ඔඹ ල්ලිරටත්..නඵන්ස 

කහර් රටත්.. ඵරපුලුන් කහය කම් රටත් ඹට නන මිනිනවක් නනනභයි භභ.... 

භහධියි භහයි නන් කයන්න හිතහ නගන ඉන්නනම් කරුණහකයර ඒ අදව 

හිනතන් අයින් කය ගන්න...  එනවභ නළත්නම් මිනී නදක තුනක් භළනයන්න පුලුන්... 

නවෛට භතක තිඹහ ගන්න...." 

තහයක වති දභමින් නේගනඹන් නභනේ ඳළස විට ඉන් බිඹට ඳත් නදීකහ එතනින් ඹන්න 

ගිඹහඹ. 

තභහටත් භහධිටත් ඉදිරිනේදි විලහර සීතර යුද්ධඹකට මුහුණ දීභට සිදුන ඵ තහයකට 

ඉනන් නභන් දළනුනන්ඹ. 

 

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


