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_________________________________ 

.....අදයඹට අදයඹ යන ළභනදනට භභ 

'නනෛළනරන නනනව' ඊඳවහය ලනඹන් 

පිළින්මි....... 

_____________________________________________
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නදීහ භහධි ළන කියූ තහ තහයට සිතින් ඈත් කිරීභට ඳවසු විඹ. ආතිව පීඩනඹ 

දයහ ත නනෛවළකිව තහය භහධි භ නෛටු ඵළම්නම් සුපුරුදු සථහනනේදී මුණ 

ළසිනි. භහධි තුරුලු යත් තහය නදීහ භ ව තහ ආඹ භ ඳළසුනේඹ. 

"නන් තහය... ඔඹහ ඕට ඔච්චය රඵර නන්න එඳහ.... භට හිනතන්නන ක්න 

ඔලුට ල්ලිරයි.. ඵරනඹයි යසනන වර.... ඒයි ඔඹ විදිඹ තහ කිඹන්නන... 

ක්හ ඔඹහට අදනයයි තහය.. භට ඒ විසහයි......"    භහධි තහයනේ හි 

පිරිභදිමින් කීහඹ. 

"අදනයයි?.... අදනේ නම් භනේ න්නතොන නළති යන්න වදනද නම් විදිඹට... භට 

නභෛන කිේත් භක් නෆ... ඒත් ඔඹහට නභනවභ තහ කිඹන එ භට ඈන්න 

ඵෆ...." 

"ඔඹහ ඕ එච්චය හිතට න්න එඳහ තහය... ඔඹහ නින් සනෙස නන විතයයි.... 

වුරු නභෛන කිේත් පි නදන්නට නදන්න අදනේ නම් නිත් ඹ කිඹන යන 

නේල් පිට ළදත් නෆ ඳළටිනඹෛ....." 

"භට ඔක්නෛභටභ ඩහ නක්න්ති ගිනේ.. ඔඹහට ය නම් කිඹර... ය එඹහන භව 

නරෛකු නෆන භට න ොඩු යපු එට... ඕකි ඈන්ටනළනල් සකල් ඹන ඵඩ්ඩක් නන.. 

ඈතින් යන්න පුලුන් ල් ම් ඔක්නෛභ යර දළන් එන නභතන හන වරි ආනේ 

එල්නරන්න..." 

"තහය ප්ලීස.... ඈන්ටනළනල් සකල් ගිඹහ කිඹර ඒ ශභඹ නළවළදිච්ච ශභනඹක් කිඹර 

පිට කිඹන්න ඵෆ වරිඹට විසතය දන්නන නළතු... නවෛ ශභයිත් ඒ ඈසනොර ර 

ඈන්නහ.... ඒ හින්ද එනවභ කිඹන්න එඳහ තහය... ඳේ ඒ ශභඹහ.... නභෛන වුනත් 

එඹහ ඔඹහනත් නෆනහ නන්නනන ඹන්නන...." 

"භනේ විතයක් නනනභයි ඔඹහනත්... ඔඹහ නවෛ ළඩියි භහධි.... ඔඹහට තිනඹන්නන 

යත්තයන් වදතක්.... භහ ඔඹහනන් නන් යන්න කිසි නනනක්ට ඵෆ...... " 

තහය භහධිනේ නහදළු න් නතෛල් නඳති නමින් ආඟිලි තුඩු ලින් පිරිභළේනේඹ.  

භහධිනේ දෆසින් අදයඹ ඊතුයන්නට විඹ. 

"තහය...." භහධි නමින් මිමිනුහඹ. 

"භන භහධි...." 



දළඩි නනනවසින් නභනේ කියූ තහය ආනේ නතෛල් නඳති අදයනඹන් සිඳ ත්නත්ඹ. දෆස 

පිඹහත් නදනදනහ හිරු ඵළ ඹන ඒ න්ධයහ භනේ අදයනඹන් ඊණුසුම් වු නතෛල්  ර ය 

ඊයහ බිේනොඹ. 

"භහධි.. නින් දකිනන් භභ ඈඹින්නන නම් රසන නතෛල් නද විතයභයි....  නන 

කිසිභ ෆණු ශභනඹක්ට භනේ නතෛල් ර යසනන නදන්නන නෆ නෆභයි භනේ භහධි...."  

නතෛල් චුම්ඵනනඹන් මිදුන තහය භහධිනේ අදයනඹන් දිළිනන දෆස නද ඵරහ 

කීනේඹ. 

"භන තහය.... භභත් යිති ඔඹහට විතයභයි යත්තයන්...." 

ංනේදී ව භහධි තහයනේ ශළභ භත හි තඵහ ත්තහඹ. 

              ++++++++ 

එක් දිනක් තහය නිට ඳළමිණිනේ ධි නර ඊයණ බහඹට ඳත් නමින්ඹ. 

"ම්නම්ඒඒඒඒ......" තහය භව වඬින් ෆ ළසීඹ. 

"ආයි…ආ යි පුතහ නම් ෆ වන්නන?...." රඵරඹට ඳත් ව භ ආසුහඹ. 

"ෆ වන්නන්?... ෆ වන්න නනනභයි ම්නම්.. දළන් පිට යට භ ආයර ඹන්න 

නන්නන මිනිසසුන්ට මූණ නදන්න ඵළරු...." 

"නම් පුතහ... නන් කිඹන්නනෛ නභෛේද නරහ තිනඹන්නන කිඹර ඈක්භනට...." 

"ඉනේ ව භේවින් භහභහ.. ඩිරහනියි..ඊහනුයි…. චූටි දුයි එක් හික්ඩුන බීච් එට 

ගිහින් තිනඹනහ... දන්නද එනවේදි දළක්න වුද කිඹර?..." 

"වුද?...." 

"ම්භන භව නරෛකු දු..... කිසිභ විළි ංඹක් නළතු නවළු ඵහනට නප්න්න 

බිකිනිඹක් ආනන මූනේ නනහ හිටිඹලු එඹහනේ නල්ර භනල් නෛල්රයි... ත 

නල්නරෛ නෛල්නරෛ රෑනකුයි එක්....." 

"නභෛනහඅඅඅඅඅඅඅ......" භට ෆ ළසුනහඹ. 

"ඔේ... ත ඕන තයම් ෆණු ශභයි නනහ හිටිඹලු ංය නහන ආඳුම් ආනන... 

නභඹයි..එඹහනේ ෲප් එනක් නල්නරෛ නට් එයි ය ල් සුේදිනඹෛ ඳින නවළු 

ඵහනට නප්න බිකිනිඹයි තන් ඵහනට නප්න බ්රහ එයි ආනන කිසිභ හනක් නළතු 

නෛල්නරෛ එක් දිඹබුං ළහුලු... නම් කී නදනනක් දළක්ද දන්නන නෆ.. ඈතින් 

ඵරන්න විලි රළජ් හ....." 

"නන් යිනඹො.... නභෛේද නම් ශභඹට නම් වුනන්... නන්....වසම්ම්ම්....." 



භ වදතින්භ දුක් වහඹ.  නදීහ නයහබහඹ නළති යත් ඵ දන්නන් ආඹ ඳභණි. 

තහය ව තභ ළමිඹහ නභඹ දළන ත්නවෛත් තත්ත්ඹ කුභක් නේදළයි ආඹට සිතහ ත 

නනෛවළකි විඹ. 

"තභ වුනන් නෆ එඹහට... ඵරන්න ම්නභ... භේවින් භහභත් දළක්නන.. නභෛේද නප් 

තත්න... ඒ භදිට ඊහන් දළර ශඟට ආවිල්ර කිසි හණක් නළතු තහ යහලු.... 

ඊහන් කිේ රළජ් හන ඵෆ කිඹර නවළු නඳන්නනන ශඟට අභ... ඩිරහනියි 

ඳළටිඹයි එක් නෂෛනටො න්නත් වදර.. ඩිරහනි ඈඩ දීර නෆ.. ඕ යන් ගිහිල්ර ඔඹ ල් 

නල්නරෛ එක් ඈන්ටනනට් එනක් දළම්නභෛත් ය චූටි ඳළටිඹටත් නම්බුක්.... නන් 

භන් දන්නන නෆ ම්නභ... බිඹේ විසකිත් නඵොතල් තිබුනලු...." 

"යිනඹො... නන් භන් දන්නන  නෆ පුතහ...."  ක්රහන්ත තිඹක් ආතිව නිහ භ පුටු 

හඩි වහඹ. 

"දළන් ඔඹ බිඹේ විසකි බීර භත් නරහ... නල්නරෛ නෛල්නරෛ ටි නවොටල් හභය 

රට ගිහින් නභෛන යහද දන්නන නෆ... චික්... වඃ..  නෛනවෛභද… නභඹහ වදන්නන 

එඹහන ල් නෆන භට න ොඩු යන්න... ඕකි දළනට නෛල්නරෛ දවඹක් විතය එක් 

ල් නම් ගිහින් ආති.... භහධින කුනර දවිලි පිහිදහන්නත් පුලුන්ද ඔඹ 

රත්තිට.....  භභ ඔතන හිටිඹනම් ක්හ කිඹර ඵරන්නන නෆ.. ල්රරහ ඔඵන 

මුනේ....." 

නභනේ කියූ තහය සිඹ හභයඹට නෛස නදෛය හ ත්නත්ඹ. භ ආති ව නලොඹ දයහ 

ත නනෛවළකි ඳුලු ළලුහඹ. 

නදීහ ඳුන් ව ඔහුනේ මිතුරු මිතුරිඹන් භ හික්ඩු, නඵන්තය, තංල්ර ඹන 

ංචහය සථහනර මුහුදු නයශට විනනොද වීභට නිතයභ ඳළමිණිඹහඹ.  ස නන තුරු 

නදීහ නම් පිරි භ මුහුදු නයනශේ විනනොදනඹන් ල් ත රහඹ.  'ඈවර' භහ නේ 

පිළිනත් රට නු නදීහ භත් ඳළන් නතෛර ෆභටද ආබ්ඵළහි වහඹ. ඳහරනනඹන් 

නතෛය භත් ඳළන් ලින් නනනකුනේ සිහිඹ විල් වීභට ළඩි නේරහක් ත න්නන් 

නළත. 

අත්භ ංඹභඹ ව ධිසඨහන ලක්තිඹ නළතිවී ඹෆභ ද හරනේ ඳවසුනන් සිදු වි වළකි 

නදඹකි.  ද භහ ඹ දළඩි නර මුදරට, ඳවත් අලහන්ට ව නබෝති ම්ඳත් රට 

වල් වී ආත.  එනවත් හය ධේභ නිසි නර නඵොධ යත් තළනත්තහට කුභන 

ඵරඳෆම් ඳළමිණිඹත් තභ ඒහග්රතහඹ ඳත්හ ත වළකිඹ. 

               ++++++++ 

හිනම්ෂි ඊස නඳශ විබහනඹන් ළඩ තුනභ භත් වහඹ. නම් නිහ ආඹ 

නදභහපිඹන්නේ දළඩි නදොහනයොඳණඹට රක් ව තය ඵරත් භහනසි ඳහතඹටද 

ඳත් වහඹ. 



හිනම්ෂි  නතයම් වතුරු ම් රත්,  ඳනයොඳහරි ගුණඹ නිහ භහධි ආඹ වමු වීභට 

ගිඹහඹ. භහධි දුටු විට හිනම්ෂි ආති ව රජ් හ නිහ කිසික් නනෛකිඹහ බිභ ඵරහත්තහඹ. 

"හිනම්ෂි... භභ ඔඹහ එක් නඳෛඩ්ඩක්ත් තයව නෆ...." භහධි රුණහනන් කීහඹ. 

"නන් භහධි භට භහනන්න... "  

දෆනේ ඳුලු පුයහත් හිනම්ෂි දෆත් එක්නෛට භහධිට ළඳීභට ළයසුනහඹ.  භහධි 

ආනේ දෆත් වහ ඳවතට දළමුහඹ. 

"නම්.. පිසසු නළතු ඈන්න හිනම්ෂි..... දළන් ඔඹ ඳයණ නේල් භත යන්න....."  

භහධි හිනම්ෂි නේ ත ල්රහනන කීහඹ. 

"භභ ඔඹහටයි.. තහයටයි නෛඩහක් ළයදි රහ භහධි.. භට වරිඹට ඳහඩම් යන්න ඵළරි 

වුනහ... භට හිත වදහ න්න ඵළරි වුනහ... ඒ හින්ද භභ විබහන නෂේල් වුනහ භහධි... 

ම්භර භට නවෛටභ ඵණිනහ.. භට ජීත් නන එත් එඳහ නරහ තිනඹන්නන......" 

"හිනම්ෂි... නින් පිසසු තහ කිඹන්න එඳහ.... භභ ඈසනල්රහ කිේ නේ ඳහු ගිඹ 

නේල් භත යර දහන්න... දළන් පි ඵරමු ඈසයවට නභෛනද යන්නන කිඹර..... 

විබහඹක් නෂේල් වුනහ කිඹර ජීවිනත් නතින්නන නළවළ නන.....  දළන් ඵරන්න භනේ 

ඹහලුනෛ නදන්නනක් ඈන්න රුනි..කුහනි කිඹර... ඒ නදන්නත් විබහන නවෛට 

නේ නෆ... භභ ඒ නදන්නටත් තහ යර හිත වළදුහ... ජීවිනත් ප්රලසන එන එ 

නත්තන්න ඵෆ හිනම්ෂි...." 

"නන් භහධි...ඔඹහ භනේ ඹහලුනක් නරහ හිටිඹ නම් භට නභනවභ නන්නන නෆ...." 

හිනම්ෂි ඬමින් කීහඹ. 

"ඈතින් දළන් භභ ඔඹහන ඹහලුනක්නන ... දළන් පි ඵරමු නභෛනද යන්න පුලුන් 

කිඹර..... හිනම්ෂි... ඔඹහට නභෛන වරි ටළරන්ට් එක් වරි ...යන්න අ යන 

නදඹක් වරි තිනඹනද?......" 

"වසම්ම්ම්.... භට එනවභ නදඹක් හිතහ න්න ඵෆ භහධි....." 

"භට නම් පුලුන් හිනම්ෂි.... ඔඹහට නෂොනටෛ එඩිටින් නවෛ ටළරන්ට් එක් තිනඹන 

නන්ද.. විනලේනඹන්  නෂොනටෛ නෛප්.. හි.හි.හි...." 

"නන් භහධි... ඔඹ ඳයණ නේල් භතක් යර භට රිේදන්න එඳහ.. නන් ප්ලීස....." 

"නෆ හිනම්ෂි.... භභ එතනින් දළක්න ඔඹහන ටළරන්ට් එ විතයයි.... භට හිනතන 

ඔඹහ ම්පියුටේ ග්රළෆික් ඩියින් ඳළත්තට ගිනඹෛත් නවෛයි කිඹර.... ඔඹහට නෛඩක් 

දියුණු නන්න පුලුන්....."  

"අ... ස..භහධි....භට ඒ..ඒ ළන හිතුනන නෆ....." 



"ඒනන ශභනඹො..හි.හි.හි....දළන් ඔඹහට තිනඹන්නන ඒ ඳළත්නතන් ඈසයවට ඹන්න.... 

ඩිග්රී එක් යන්න ඕන නෆ... ප්රයිට් ඩිප්නරොභහ නප්රොග්රෆම්ස තිනඹන නන.... එනවභ 

එක් යර ත වළකිඹහ ළඩි ය න්න....  ඒ නරල්ස ඕනභ නෆ... ඕ නරල් ලින් 

යන්න පුලුන් නොස තිනඹනහ... භවයවිට වුරුේදක් ළඩිපුය යන්න නයි... 

එච්චයයි...."" 

"නන් භහධි....thank you so much... තහත්ති භට කිේ ප්රයිට් නොස එක් යන්න 

ඕන නම් ල්ලි නදන්නම් කිඹර... ඒත් භට හිතහ න්න ඵළරි වුනහ නභෛන යන්නද 

කිඹරහ.... නන් භහධි... ඔඹහට නභච්චය ළයදි යපු භට නභනවභ නවල්ප් යන්න ඔඹහ 

ඒන් ල් නනනක් නන්න ඕන...."  

"ඔන්න ඈතින් අයිත් ඳටන් ත්තහ ඳයණ නේල් කිඹන්න.. දළන් ඒ ඈයයි... ඔඹහ 

දළන් භනේ ඹහලුනක්... " 

"භහධි... තහය නේ නනනක් ළරනඳන්නන ඔඹහට තභයි.... ඔඹ නදන්න හිතන්නන 

එභ විදිඹට... භභ නේ නය නල්නරක්ට දහත් තහය වරිඹන්නන නෆ....." 

"නන් හිනම්ෂි එනවභ කිඹන්න එඳහ... ඔඹහ නය ශභනඹක් නනනභයි.... ඔඹහනේ 

අහල්…. ඕන එඳහම් නිත් ඹට ඩහ නනස නන්න පුලුන්… . ඒනන් 

කිඹන්නන නෆ ඔඹහ නය ශභනඹක් කිඹර... ඔඹහට විතයක් නනනභයි.. තහයටයි භටයි 

අහල් තිනඹනහ... පි යවත් නරහ නෆනන හිනම්ෂි... ඒත් නප් යනට් වළදිඹහක් 

කිඹර එක් තිනඹන.. න්න ඒනන් පි වළඟීම් ඳහරනඹ යන්න ඊත්හව 

යන්න ඕන.. නදන්නනක් අදයඹ යන්නන... හද ඵළර එතු නන්නන ඒ 

අහල්.. වළඟීම්..  හින්ද නන හිනම්ෂි... එනවභ තිබුනන නළත්නම්  ය ඔඹහ කිේහ න 

ශභයි වදන්න නන්නන නටසට් ටියුබ් ක්රභඹට තභයි...හි.හි.හි...." 

"ම්ම්ම්.. නන් නින් ඈන්න භහධි... වරි නයයි ඔඹහ.... ඔඹහ භට විහිළු යන 

නන්ද....."   හිනම්ෂි සිනහනමින් කීහඹ. 

"නන් නෆ ශභනඹෛ...භභ නිභට කිේන.... ඔඹහටත් ළරනඳන නනනක් වම්ඵ නයි 

ඔනවෛභ ඹනනෛට... නම්... එන්න පි ගිහින් ඩ්රින්ක් එක් නඵෛමු...ඊගුය ටත් නේලිරහ 

තහ යරභ..හි.හි.හි...." 

මිනිස වළඟීම් විවිධහය විඹ වළකිඹ. නම් වළඟීම් නිහ නනනක් නවෛ නවො නය 

තළනළත්නතකු න්නන් ඈන් භහ ඹට ඹවඳතක් න නේ ශනවෛත් ඹ. කිසිකු ළයදි 

භහේඹ ඹනු දුටු විට ඔහු නවො ආඹ නද හධහන විභේලනඹ නෛට එභ ළයදි 

භහේනේ ඹෆභ රක්හ වරි භට ළනීභ විලහර භහ  නභනවයක් නු ආත. ඈන් 

භහ ඹ තුර ඹථහ ක්රිඹහ සිදුවීභ නඵෛනවො දුයට ඩු ය ත වළකිඹ. 

වයඹට වයනඹන් පිළිතුරු දීභට ඹහනභන් කිසිනකුට ඹවඳතක් සිදු නනෛනේ. නභඹ 

සිඹලු අම් ලින්  කිඹළනන මූලි ධේභතහඹකි.   යනට් ඳතින නීතිඹට ඳටවළනි 



ක්රිඹහක් රනවෛත් එඹට නීතිනඹන් දවමම් රළනඵනු ආත.  තුරුම් ශ නනනකුට 

ඳළි ළනීභක් නනෛනෛට ඒ නනුට වභත්රී සිතින් ඊඳහයඹක් ර වළකි නම් එඹ 

නදඳහේලඹටභ සුතිඹ නන නදන්නක් නු ආත.  සිතට ව තට ළවළල්ලුක් වහ 

ලහන්තිඹක් රඵහ නදනු ආත. 

++++++++ 

නදීහ ව ඳුන්නේ ම්ඵන්ධඹ අදයඹට ඩහ අලහ ව නබෝති ම්ඳත් රට 

නළඹුරු ව ම්ඵන්ධතහඹක් විඹ. හභනබොගී ක්රිඹහර නඹදීභ විහව වී නනෛතිබුනත් 

ඔවුන්ට හභහනය නදඹක් විඹ. විනනොදඹ ව පුහු රංහයඹ ඔවුන්නේ භහභනේ 

ප්රධහන ං විඹ.  

නනේ නතත් නදනදනහනේ සිත් ර කිසිඹම් අදය වළඟීභක්ද තිබිනි. එඹ ළඵෆ 

අදයඹක්ද,  එනේ නළතනවෛත් එනනිහට ආති ලයතහඹ ව ඳළළත්භ නිහ ආතිව 

ආඟෆලුම් භක්දළයි නදනදනහටභ ටවහ ත නනෛවළකි විඹ. 

නදීහට දළන් ඳරිණ ඳහඨභහරහ ඈදිරිඹට යනන ඹෆභට එතයම් ඊනන්දුක් නළත. 

ආඹ නෛශමට ඳළමිණීනම් ඹටි යමුණ වනේආනේ සිතුම් ඳළතුම් රට රිරන 

තරුණනඹකු වහ මිත්ර වීභඹ. දළන් එභ ේතයඹ  ආනේ දවට නු ඈටු වී ආත. 

එනවයින් ත දුයටත් ඈනනීභ ආඹට ළදත් නළත. 

“තිබ තළන නෛය තුයන් ත නනෛනවනහ...  

එළඩ භවහ  තුරින් ත් ර නනෛනනහ...  

නොඳ ඊත් ය  භළතිඳුන් ත නනෛනවනහ.. 

ඊත භනහ ශිල්ඳඹභයි භතු රැනනහ...” 

නභභ නහ දන් ර ටිනහභ නදීහ ඳභණක් නනෛ ඵරනඹන් ව ධනනඹන් හිස 

ඊදුම්භහ ත් නඵෛනවො නදනහ භහයිම් යන්නන නළත. සතු ව ඵරඹ ක්ණඹකින් 

නළතිවී ඹහ වළකි ඵත්, ඹම් වළකිඹහක්, ඊත් භක් තිනබ්නම් එඹ ජීත් වීභට ලය 

ඳරිදි අයුධඹක් ය ත වළකි ඵත් ඳක් ය ළනීභ ඈතහ ළදත් නේ. නභභ ඳදයනේ 

හන නප්ලිඹ ' භතු රැනනහ ශිල්ඳඹභයි ඊත භනහ' ඹනුනන් භවරුන් 

ේථතනඹ නෛට තිබුනත් එඹ ඈතහභත් දයදේශී ඳරිශ්රභඹකි. 

ෆභ න්ධයහභ ඈවර නඳනල්  භහ  ලහරහ ව නවොටල් ර නළි නදනරන් හරඹ 

ත ර නදීහ ව ඳුන් යහත්රී හරඹ ඔවුන්නේ සුනොඳනබො ස ලු තර නිවනන් 

ත නල් එඹ මිහිපිට සුය පුයඹක් ඹළයි සිතහ නනඹ.  

නම් කුභන ළඳ ම්ඳත තිබුනත් කිසිඹම් හිස ඵක් තභහ තුර තිනඵන ඵ නදිහට 

දළනුනහඹ. 

"ඳුන්... ඔඹහ භට ආත්තටභ අදනයයිද?....." නිදි ඹවනන් ඳුන්ට තුරුලු වී සිටි නදීහ 

ආසුහඹ. 



"ඔඹහ නම් නභෛන වනද භන් දන්නන නෆ නදී.... භභ ඔඹහට නෛච්චය අදනයයිද.. 

එනවභ නළත්නම් භභ ඔඹහට නභච්චය නේල් යන්නන නෛනවෛභද... නභච්චය ළඳ 

නදන්නන නෛනවෛභද....." 

"ඔේ ශභනඹො...ඒ වරි... ඒත්.... භට ඔඹහ ආත්තටභ.. ආත්තටභ අදනයයිද   

ඳුන්....භට භවය නරහට එ එ ඒ හිනතනහ...." 

"නින් විහය හිතන්න එඳහ නදී.... භභ ඔඹහට ආත්තටභ අදනයයි... ඔඹහ නින් ඔලු 

ප්නට් ය න්න එඳහ...." 

"ඔඹහ අදනේ භනේ ආඟට නන්ද?..." නදීහ හි ඔහ ආසුහඹ. 

"ඔඹහට පිසසුද නදී.... ඔඹහන රසනට භභ අහ තභයි... ඒත් භභ අදනේ ඔඹහට....." 

"ඳුන්...ඔඹහ නම් ඳහේට්භන්ට් එට නල්නරෛ නනළල්රහ තිනඹනද?......" නදීහ 

එ එල්නල් ආසුහඹ. 

"අ..නම්.. ආයි ඔඹහ නම් එ ඳහයටභ එනවභ නදඹක් ආහුන?....." ඳුන් රඵර 

වඬකින් ආසීඹ. 

"භභ වපු නේට ඊත්තය නදන්න ඳුන්... ඔඹහ නල්නරෛ නනල්රහ තිනඹන 

නන්ද?...අ...." 

"භට ඔඹහට නඵෛරුක් කිඹන්න ඕන භක් නෆ නදී.... ඔේ භභ නනත් තිනඹනහ....." 

ඳුන්නේ නම් චන ආසුන නදීහට විලහර හිස ඵක් දළනනන්නට විඹ. 

"වසවහවහ... නෛනවේ නල්නරෛද?...." නදීහ කිසිභ වළඟීභකින් නතෛය ආසුහඹ. 

"භභ එනවභ එ එ නල්නරෛ නනත් නෆ නදී.... නප් නදය තහත්තන බිසනස 

ඳහටි තිනඹනහ... ඒට නෛඩක් ඹහලුනෛ.. බිසනස ට්ටිඹ එනහ... ඈතින් භවය දහට 

භභ ඒ නෛල්රන්නේ දුර නභවහට එක් නන අහ....." 

"නභෛනහඅඅඅ... ඒ කිඹන්නන ඈසනොනර ඹන නඳෛඩි ශභයිද?...අ.." නදීහ 

නේනඹන් ආසුහඹ. 

"යිස එනනුයි.. ඹනනුයි නඳෛඩි වුනහට ඒ නෛල්නරෛ ළඩ ලින් නඳෛඩි නළවළ..." 

"ෂික් ඳුන්... ඔඹහ නම් භවභ ඳවත් මිනිනවක්..ෂික්... ඵහරහඳයහධ යන්න... ෂික්..... 

වසවහවහවහ......"  

"නන් නදී ප්ලීස.... භභ ඔඹහ එක් ඹහලු වුනහට ඳසන එනවභ නේල් යර නෆ.. භභ 

කිඹන එ වන්නනෛ.. ඈතින්...." 



"භට වන්න ඊභනහක් නෆ...." 

නභනේ කියූ නදීහ ඹවනනන් නළගිට  නන්රඹ රට ගිඹහඹ. 

"ස..නදී නම්... නෙසින් වුන් එ ආනන ඹන්න... ඔනවෛභ  නන්නල් ශඟ ඈන්න එඳහ 

එළිඹට නප්නහ... රළජ් හ නළේද ඔඹහට....." 

"රළජ් හ නළත්නත භටද...ඔඹහටද..අ.... නම් නේ නඳෛඩි ෆණු ශභයි එක් 

වළසිනයන්න....."   නදීහ යහත්රී වුභ ආනිමින් කීහඹ. 

"නදී.. නන් දළන් ඒහ නළවළනන.... නම් ඈසය වුන නේල්....." 

"ඳුන්... ඒයින් භට ළඩක් නෆ.... අයිත් එනවභ යන්නන නෆ කිඹර නඳෛනයෛන්දු 

නන්න...." 

"යිනඹො නදී.... එ ඳහයට දව ඳහයක් නඳෛනයෛන්දු නන්නම්... නි භභ කීේන දළන් 

එනවභ නෆ කිඹර...." 

"ඳුන්....." නදීහ තදින් කීහඹ. 

"ආයි නදී?...." 

"පි නදන්න ඈක්භනටභ...ඔේ ඈක්භනටභ ඵඳින්න ඕන....." 

"නභ..නභ..න...නදී..නම්..එ..එ ඳහයටභ ඔඹහට එනවභ හිතුනන ආයි?..." පුදුභ ව ඳුන් 

ආසුනේඹ. 

"ආයි නභෛනො?... රෆසති නන්නන ඵඳින්නන නළතු භහ භ රින්නද?.... එනවභ 

හිතහනන ඈන්න නම් ඒ නරසි නන්නන නෆ... හිතුද භහ වඳඹක් යර දහරහ 

ඳළනර ඹන්න අ....." 

"යිනඹො නදී.... භභ දළන් එනවභ නදඹක් කිේද..... භභ වන්නන ආයි නම් එ ඳහයටභ 

ඵඳින්න ඕන කිඹන්නන නභෛද කිඹර.. නප් ඩිප්නරොභහ එ තභ ඈයත් නළවළ 

නන...." 

"ඩිප්නරොභහ එ ඈය නෆ කිඹර ඵඳින්න තවනභක් නෆ නන... දළන් පි නදන්න 

නභනවභ හිටිඹ ආති.... දළන් භහ හන ඈර පි එට නිදහ න්නහ.. ඈතින් තත් 

නභෛනද... දළන් පි නදන්න ඵඳින්න ඕන...." 

"නන් නදී.. ත නඳෛඩ්ඩක් ඈඳිමුද...."  

"භට ඵළවළ.... ඔඹහ භට අදනේද... කිඹන්න..." 

"ඔේ නදී.. භභ ඔඹහට අදනයයි...." 



"වරි එනවනම් ඵඳිමු....." 

"වසම්ම්.. ඔඹහනේ ළභළත්තක් නදී... පි එනවනම් ම්භරට කිඹමු....." 

නදීහ ව ඳුන් තය තභ විහවඹ ළන තහ ඵව ව එඟත්ඹ නභනේ ආති වනේ 

ඊහවිඹ නඩු න්නහක් නභන්ඹ.  'විහවඹ' ඹනු නදනදනනකු තය ආතින 

ඊත්තරීතය ඵන්ධනඹකි. විහව ජීවිතඹ ඹනු නයො භල් භහතක්  ඔසනේ ඹන සුන්දය 

භනක් නනෛනේ. නතයම් අදයඹකින් ව නඵොධඹකින් ඵළඳුන නදනදනනකු තය 

වුද විහව ජීවිතනේදී ප්රලසන ආති වීභ සහබහවිඹ.   නම් ප්රලසන නියහයණඹ ය 

ළනීභට නදනදනහනේ ළඳ වීභ ළදත්  න තය ඒ වහ නදනදනහ තය අදයඹක්, 

නඵොධඹක් තිබීභ තයලය නදඹකි. 

බහයඹට නභන් ද භහ නේ අදයඹ වහ නඵොධඹ ආතු සිදුන විහව රට ඩහ 

නනත් රුණු ඳහද නෛට සිදුන විහව ළඩිනමින් ඳතී.   නේනඳෛර සතු, 

ඵරඹ, ඳවුල් තයහතියභ, නුයහගී නඳශමවීම්  ළනි නේ අදයඹ හ නිමින් විහවඹන් 

තුරට හ ළදීභට ඳටන් නන ආත. නභළනි හතහයණඹ සිදුන විහව නදදයහ ඹහභ 

ඳවසුනන් සිදු විඹ වළකිඹ. ද භහ නේ  දික්හද ව ඳවුල් ංසථහ බි ළටීනම් 

ප්රණතහඹ ළඩි වී ආත. විහව නදදයහ ඹහනභන් ආතින ප්රතිපර ඈතහ හිතයඹ. නම් 

නිහ දරුන් ඹහනල් ඹහ වළකිඹ. ඳයහධ ළඩි වීභට නවේතුක් විඹ වළකිඹ. හයධේභ ර 

ඳල්රට ඹහ වළකිඹ. එඹ  න භහ ඹ විභ වීභට නඵෛනවො නයින් ඵර ඳහනු ආත. 

විහව වීභ ඈතහ ඳවසුඹ. එනවත් විහව ජීවිතඹ ඳත්හ නන ඹහභ හිතන තයම් නරනවසි 

නළත. නදීහ ව ඳුන්නේ විහව එඟතහඹ සිදු වනේ අදයඹට ඩහ නබෝති ම්ඳත් 

ව තෘසණහ වහ යහඹ මුසු නඳශමවීභක් නිහඹ.  

නදනදනහ නේ විහව ජීවිතඹ කුභන දිලහට භන් යයිද? 

++++++++ 

ඳසිඳුනේ ව සුදහයනේ ඊස නඳශ  ඹග්රවණනඹන් භවත් ප්රීතිඹට ඳත් ශභහ නිහනේ 

බහයහය සුධීය භවතහ ඒ නනුනන්භ රංහට ඳළමිණිනේඹ. 

ඳසිඳු ව සුදහයට සුඵ ඳළතීභ වහ ඈතහ චහම් ඊත්ඹක් පිරිමි ව ළවණු නිහ 

නදනක්භ ශමුන්නේ වබහගිත්නඹන් සුධීය විසින් ංවිධහනඹ යනු රළබීඹ.  නම් 

ඊත්ඹට වබහගී වීභට නුත්තයහත්, ආනේ නදභහපිඹනුත්, නළනනිඹ ව ඳවිත්රහත් 

ඳළමිණිඹව. සුධීය එහිදී ශමුන්නේ ඊත්හවඹ ව ඊනන්දු ළඩි කිරීභ පිණි නටි, 

වයත් තහක් නශේඹ. 

"පි ඔක්නෛභටභ ද වරිභ න්නතොයි.... නප් පුත්තු නදන්නනක් නන ඳසිඳුයි 

සුදහයයි ඈතහ ඈවලින් ඊස නඳශ භත් නරහ නභඩිසින් ව ඈන්ජිනිඹරින් යන්න 

ඳහස වුන එට..... භභත් එක් නභතන ඈන්න ඔක්නෛභර ඔඹ නෛල්රන්න ම්භර 



තහත්තර නනහ..... පි ඔක්නෛභ එ නරෛකු ඳවුරක්.... පි වරිභ භගිනඹන් 

ඈන්නන.. ඒ හින්ද නප් දුනක් වරි පුනතක් වරි නම් නේ දිනුභක් ත්තභ පි 

ඔක්නෛභටභ තුටුයි.....  ඳසිඳු..සුදහය... ඔඹ නදන්න ඈනන නන ඈය නනන්භ 

පි ඔඹ නෛල්රන්න විඹදම් ඔක්නෛභ ඵරහන්න... භභ ඔඹ නෛල්රන්නන් 

ඈල්රන්නන එභ එ නදඹයි...... ඔඹ නදන්න නවෛට ඈනන නන නදෛසතය 

නනනක් ඈන්ජිනිඹේ නනනක් වුනහට ඳසන නම් යනට් හිං යණ මිනිසසුන්ට 

ඊදේ යන්න.... ල්ලි රට වල් නන්න එඳහ....  ල්ලි වම්ඵ යන්න ඕන තභයි.... 

ඒත් මිනිස භ ල්ලි රට ඹට නන්න නදන්න එඳහ.. වළභ තිසනභ හිතට එඟ 

ළඩ යන්න..... ඔඹ නෛල්රන්ට දහත් යදින්නන නෆ......" 

සුධීය භවතහනේ තහ හන න විට ඳසිඳුනත් සුදහයනත් ආස ඳුලින් නතත් වී 

තිබිනි. 

"ේ.... පි ේ කිේ නේ ං මිනිසසුන්ට නේඹ යන්න නඳෛනයෛන්දු 

නන..."   නදනදනහභ එ විට ඳළසුනොඹ. 

සුධීය නුත්තයහ ව ආනේ නදභේපිඹන් භ සුවද තහ නශේඹ. 

"දුට දළන් නෛඩක් න්නතො ආති නන්ද?......" සුධීය ආසුනේඹ. 

"නන් ඔේ ේ.... භට කිඹන්න ඵළරිතයම් න්නතොයි....." 

"නම් දු.... භභ ේ නනනභයි භහභහ වරිද... හි.හි.හි.... ඈතින් ඔඹත් ළම්ඳස සිනරක්ට් 

වුනහද?......" 

"ඔේ භහනභ....භභ ඵනඹො රට සිනරක්ට් වුනහ......" 

"නරි ගුඩ්... නභඩිසින් ඵනඹො එක් ළරනඳනනන නන්ද.....  නදන්නට පුලුන් එට 

ළඩ යන්න....." 

"ඔේ භහනභ..." 

"දු... ඳසිඳු නවෛට ඵරහන්න...  ඔඹහ වරිභ තළන්ඳත්..චහම් ශභනඹක්.... ඔඹ නදන්න 

නවෛට ළරනඳන...." 

"භභ ඳසිඳු ඳණ නේ ඵරහ න්න භහනභ.... ඒ භනේ ඳපුනන් එන වළඟීභක්......" 

"භනේ නවෛ දු....."   සුධීය නුත්තයහනේ හි පිරිභදිමින් කීනේඹ. 

සුධීය භවතහට ව වනි භවත්මිඹට ඔවුන්නේභ කිඹහ දරුන් නනෛභළත.  ඒ නිහ ඔවුන් 

නදනදනහ නිහර දරුන්ට තභන්නේ දරුන්ට නභන් අදයඹ නශොඹ. 

ඊත්ඹ හනනේ සිඹලු නදනහභ තුටු හ රචිනේ නඹදුනනොඹ. 



"නම් යිනේ... ේල්ස නවොම් එනක් රසන ෆණු ශභයි ඈන්නනන.... ඔඹහට නට් 

නන්න අනේ නළේද?..... හි.හි.හි....."  ඳවිත්රහ සිනහනමින් ආසුහඹ. 

" නම් නංගි..... ඔඹහට පිසසුද නම් ඵහු බත නේල් වන්න...අ...." නුත්තයහ ළය 

වුනහඹ. 

"නන් නංගි... පි ඔක්නෛභ නවොදය නවොදරිනඹෛ නේ ඈන්නන... පිට ඒ නේ 

නේල් හිනතන්නන නෆ.... පිට ඒ වළදිඹහ නවොම් එනන් දුන්නහ...."  ඳසිඳු කීනේඹ. 

"නන් යිනේ...භභ විහිළුට කීනේ... භභ දන්න ඒ...... එනවභ වුනහ නම් ක්ට 

හුරං තභයි නන්ද... හි.හි.හි...." 

"නංගි නම්…. ඔඹහන ට ඳරිසම් ය න්න.. සුධීය ේට ආහුනනෛත් ඔඹහ එශර 

දහන දළන්....." නුත්තයහ නමින් වත් තදින් කීහඹ. 

"අ වරි වරි..... ම්නභො ක්ට ඹන නක්න්තිඹ... නම් යිනඹ... භට ඵළරිද නභතනින් 

නෛල්නරක් නට් ය න්න...."  

"ඊම ගිහින් නට් ය නින්  ර වයනක් ........" නුත්තයහ ඳවිත්රහනේ ණ මිරිමින් 

කීහඹ. 

ෆභ නදනහභ ඈතහ ළවළල්ලු ප්රීතිඹකින් න්ධයහ ත නශොඹ. 

ඳසිඳු නදභහපිඹ රැයණඹ හිමි වීනභන් නහථ ව දරුනකු වුද,  භහ නඹන් රද 

ඊඳහයඹ ව හත්තු නිහ යටට ළඩදහඹ නනනකු නු ආත.   ද භහ නේ න 

සිේඳහවුන් ළනි මිනිසුන් ඵහුර වද, ඔවුන් තය නදවි නේතහවුන් ළනි මිනිසුන්ද ආත. 

ඒ මිනිසුන් මුලු භහ ඹටභ අශීේහදඹකි. 

++++++++ 

ඊඳන් නම් වළදී ළඩී ඹම් අහයඹ ංඹභඹක් රඵහ සිටි නදීහ නෛශමට ඳළමිණ 

ඳුන් වහ ම්ඵන්ධතහඹ ඳටන් ත් ඳසු ංය භහ ඹට ආබ්ඵළහි වහඹ.  නම් 

පිළිඵ ආනේ ඹටි හිනත් ඹම් නලොඹක් වහ හිස ඵක් ආති නනෛවහ නනෛනේ.  නනේ 

නතත් ඒ ළන ළඩි දුය ල්ඳනහ කිරීනභන් ඳරක් නනෛන ඵ ආඹ ටවහ ත්තහඹ. 

නදීහ ඳුන් තින්  'ළවළණිඹ' වී හනඹ.   ආඹ භත් ඳළන් රට පුරුදු වී 

හනඹ.   සිරුය ඩ නියහයණඹ නනයන ආඳුම් ආඳීභට ව ඹථහ හභනබොගී 

ක්රිඹහ සිදුන 'ඊස භහ නේ'   ප්රිඹ ම්බහණ රට ඳත්තිඹන් වී වභහයඹ. 

නභළනි තත්ඹ ආති විනහලහරි බහඹ න්නන් නදීහ සිඹ ඳවුනල් භහජිඹන්ටද 

නභභ තිගුණ පුරුදු කිරීභට දයණ ප්රඹත්නඹයි.  ඳුන්නේ නළනනිඹ ව දුහනි ආනේ 

නවෛභ මිතුරිඹ ඵට ඳත් විඹ. 



 

"නම් නංගි.... භනේ භල්ලි තහය නභඩිල් ෂළල්ටි සිනරක්ට් නරහ.... ඈතින් 

නෛනවෛභ වරි ඔඹහ භල්ලි එක් නට් යන්න පි ෙයි යනහ...... "  

දිනක් 'ඈවර භහ නේ'  පිහිනුම් තටහඹ ඩ නිරුත් නහන ආඳුම් ලින් ළයසී දිඹ 

නළිනේ නඹදී සිටි නදීහ කීහඹ. 

"ම්ම්ම්ම්... ඔේ ක්නක්.... තහත්තිට ඕන භහ නෛනවෛභවරි නඩෛක්ටේ නනනක්ට 

ඵන්දර නදන්න..... එතනෛට ප්රයිට් නවෛසපිටල් එක් දහ නන නින්භ ල්ලි වම්ඵ 

යන්න පුලුන් නන......."  නබෝති නරොනේ තය භං වී සිටි දුහනි නදීහනේ කීභ 

නුභත ශහඹ. 

"ඔේ නංගි ඵරන්නනෛ...... නප් නම් නභොඩඹහ නෛනවද ඹන නත් නත් නළති 

නල්නරක් ල්රනන…  කිසිභ නක්සි තිඹක් නෆ ඒකින.... නප් භල්ලි නභෛනද 

භන් දන්නන නෆ ඕකින දළක්න..... පි නෛනවෛභ වරි ඕ ඩන්න ඕන........" 

"නම් ක්න... පි ඵහේ එට ගිහින් ඩ්රින්ක් එක් නඵෛමුද?..  ය තන ඈන්න සුේනදෛ 

නදන්නහ පි දිවහ න්න නේ ඵරහනන ඈන්න........" 

"වහ නංගි ඹමු..." 

ඩ නිරුතින් සිටින තරුණිඹන් නද හමු පිරිමින් ඵළල්භ නවලීභ නළළත්විඹ 

නනෛවළකිඹ. නම් තත්ඹට එළනි ආඳුම් ඳින තරුණිඹන්ද  කි යුතුඹ. 

නදනදනහ ඊඩ ආඳුම් ආ බීභ රට ගිනඹොඹ. 

"ඈතින් ක්න නෛනවෛභද ඕ යන්නන?......"  දුහනි ආසුහඹ. 

"දළන් නප් නඩින් එනක් නඵසට්භන් නන්නන භල්ලි.... ඔඹහ බ්රයිඩ්සනම්ඩ් නන.... 

ඈතින් ඔඹහට තිනඹන්නන නඩින් එ දන භල්ලි එක් නවෛට තහ යර ඳුය 

න්න... ඉට් ඳසන ටි ටි නට් නන්න.. ඔඹහට ඈතින් නෛල්නරෛ නට් ය න්න 

වළටි කිඹන්න ඕන නළවළනන... හි.හි.හි.... නම් දළන් ය ප්රහේ ඳසනන් එන්නන 

නළවළනන....." 

"අනඳො නෆ ක්න.. භභ උ ත ආයර නෛඩක් ල්.... උ දන්නන නෆ නල්නරක් 

ළටිසෂයි යන්න.... ෆිල්ම් එක් ඵරන්න ගිඹත් උට භට ඩහ ෆිල්ම් එ නරෛකුයි... 

හි.හි.හි... වරි ක්න භභ නදන්නම් ෆුල් ෙයි එ.....  භභ දන්නහ නෛල්නරෛ ටළල් 

යන්න..." 

"වරිඹට වරි නංගි... භට ෂුේ ඔඹහට ඒ නේ යන්න පුලුන් කිඹර.... එතනෛට 

නදඳළත්තකින්භ පි නදන්නහ නෆනහර නන්ද...හි.හි.හි......" 



"ම්ම්ම්ම්... ඔේ ක්නක්.... එන්න ක්නක්... පි යින් ටික් නඵෛමු....." 

"වරි නංගි... ඒත් ළඩිඹ ඵෆ වරිද.....ද වළන්දෆන ඳහටිනඹත් ඈතින් න්න 

තිනඹනනන......." 

ඈවර භහ  ර මිනිසුන් ජීත් න්නන් භව නඳෛනශෛනන් ඊඩ ආති ඔවුන් විසින්භ 

තනහත් ලු තර රඹ. එනවත් ඔවුනට නම් සුය ළඳ විඳීභට වළකින්නන් නඳෛශනේ 

ඳඹ හ ජීත් නන හභහනය මිනිසුන් නවරන දවඩිඹ මුගුරු නිහ ඵ නත්රුම් 

ළනීභට ඔවුනට ඕනෆ භක් නළත. 

++++++++ 

නදීහනේ විහව භංර ඊත්ඹ තභන්ට වළකි යුරින් ඳළළත්විඹ යුතු ඹළයි නදීහනේ 

පිඹහ සථහයඹ සිටිනේඹ. නම් නිහ ඊත්ඹ දකුණු ඳශහනත් නවොටරඹ ඳළළත්වීභට 

ඔහු දවස නශේඹ.  එනවත් නදීහ  රට විරුේධ වහඹ. 

"යිනඹො ම්නභ... තහත්තට පිසසුද නම් දකුනණ තුට්ටු නදනක් නවොටල් ර නඩින් එ 

න්න... අ...  නඩින් එට ඳුන්න තහත්තන බිසනස ඳහට්නේසරහ ඔක්නෛභ 

එනහ... ඈසයවට ඳුන්න බිසනස ට්ටිඹ නන්න ඈන්න ඹත් එනහ... එනවභ 

එනක් පි නම් ග්රෆන්ඩ් එට න්න ඕන..... නළත්නම් ඒ නප් බිසනස රට ඵර 

ඳහනහ.... ඒ හින්දහ නෛශම තිනඹන නඵසට් ෂයිේ සටහේ නවෛනටල් එනක් නඩින් එ 

න්න ඕන..... විඹදභ ඳුන්න තහත්තහ ඵරහ නියි....." 

"නන් නදීහ.... එනවභ වරි නළවළනන......  ඔඹහ නප් දු.. ඈතින් නප් සිරිනත වළටිඹට 

පි ඔඹහ ඵන්දර නදන්න ඕන..... ඒ හින්ද පි තභයි විඹදම් යන්න ඕන....." 

නදීහනේ භ කීහඹ. 

"නන් ම්නභ නම්..... ඔඹ පිසසු විහය කිඹන්න එඳහ.... විඹදම් යන්නන වුද කිඹර 

නඵොඩ් එක් වර නළවළනන... ඕනභ නේ තභයි නඩින් එ නඵසට්භ නවෛනටල් එනක් 

ග්රෆන්ඩ් එට තිඹන එ... එතනෛට තභයි නප් බිසනස රට නවෛ....." 

පුහු අනටොඳඹ ද භහ  තත්ත්ඹ භනින මිනුම් දණ්ඩක් වී ආත.  නීති විනයොධී 

ක්රිඹහලින් මුදල් ඊඳඹන ඕනෆභ  ඩනඹකු මුදල් ඵරඹ ඳහවිච්චි ය නඳන්න ේ 

පිත්තර න්දේලණ නිහ ඔහු භහ නේ 'ඊස' පුේරනඹකු නර පිළි ළනනනු ආත. 

විහව භංරයඹට අයහධනහ ශ යුතු මුත්තන් නත්රීනම්දී  නදීහ ව  ආනේ 

නදභේපිඹන් තය විලහර වුරක් ආතිවිඹ. 

" ම්නම් නම්.... නම් නම් ඈන්න වළභ ඵයිඹන්ටභ කිඹන්න ඕන නෆ.... ඊන්ට ඵෆ 

ඳුන්න ට්ටිඹ එක් ඳෆනවන්න.. නි ඊන් නයදි ඵළනිඹම් ආනන අභ 

රළජ් හන ඳණ ඹන......"   නදීහ භළසිවිලි නළගුහඹ. 



" නදීහ නම් වන්න... පිට අයධනහ යන්නභ ඕන නෆදෆ ට්ටිඹක් ඈන්නහ.. ඒ 

නෛල්රන්ට කිඹන්නභ ඕන.... නභෛද පි නම් නම් ජීත් නන්න ඕන.... ඔඹහනම් 

ඵළර නෛශම ඹයි..... ඒත් පි නභනවේ ඈන්න ඕන......"  

"භන් දන්නන නෆ.... එනවනම් ඊන්ට නනභ හඩි නන්න කිඹන්න.. භට රළජ්  

යන්නන නළතු.......  නි ම්නම්.... ඔඹ භහධිට එනවභ ඈන්යිට් යන්න එඳහ...." 

නම් අයංචිඹ  ආස තහය තයනවන් පිපුරුනන්ඹ. 

"නභෛන ම්නභ? ... භහධිට ඈන්යිට් යන්නන නෆ කිේහ.. වරි භක් නළවළ.. 

එනවනම් භභත් නෆ නඩින් එට.. එච්චයයි...." 

"නන් භන් දන්නන නෆ පුතහ නම් ක්න නොරං..... භභ නින් ගිනේට හු නච්ච 

පුක් නඩිඹ නේ... වළභ ඳළත්නතන්භ තළනරනහ...."   භ දුක්මුසු වඬකින් කීහඹ. 

"ම්නම්... භභ භනේ ක්ට තභත් ඈසය නේභ අදනයයි.. ඒ දහත් නනස 

නන්නන නෆ.... වළඵළයි භනේ භහධිට නනස ම් යන්න හටත් භභ ඈඩ 

තිඹන්නන නෆ... භහධි කිඹන්නන භනේ ජීවිතඹ... භභ ඹන ඕනභ ඳවුනල් ඊත්ඹට 

භහධි ඈන්න ඕන..... ඒ හින්ද ක්ට කිඹන්න... එඹහන නඩින් එට භහධිට ... ඒ 

කිඹන්නන එඹහන නහත නෆනහට එන්න නදන්නන නළත්නම් එඹහන භල්ලිත් නෆ 

කිඹර හිතහ න්න කිඹර කිඹන්න... " 

තහය තභ තීයණනේ තදින්භ සිටිනේඹ.  නම් නිහ නදීහට හනනේ භහධිට 

අයහධනහ කිරීභට එඟ වීභට සිදු විඹ. 

++++++++ 

තහය නදීහනේ නම් ක්රිඹහ රහඳඹ භහධි භ කීනේඹ. 

"නන් තහය... ඔඹහ ක්ත් එක් යණ්ඩු යන්න එඳහ.... එඹහ ළභති නළත්නම් භභ 

නෆවිල්රහ ඈන්නම්......" 

"ඔඹහට පිසසුද භහධි... ඔඹහ නළතු භභ කීඹටත් ඹන්නන නෆ.. නම් නප් ඳවුනර 

ඊත්ඹක්.... පි නදන්න තභ නීතිනඹන් හද ඵළර නළති වුනත් දළන්  ඔඹහ නප් 

ඳවුනර නනනක් නරහ ඈයයි.....  ඒ හින්ද ඔඹහ එන්නභ ඕන..... එච්චයයි..." 

"නි තහය.. භට ඳින්න වරි හරිඹක්ත් නෆ... ජුනරරිත් නෆ.... ඈතින් භභ 

නෛනවෛභද එන්නන තහය......"  භහධි තහයට තුරුලු වී කීහඹ. 

"භහධි...භභ ඔඹහට හරිඹකුයි..ජුනරරියි යන් නදන්නම්....ඒ ළන හිතන්න එඳහ....." 

"නන් තහය.. එච්චය විඹදම් යන්න එඳහ.. පි යපිරිභළසනභන් ළඩ යමු..... 

ජුනරරි න්න ඕන නෆ.... භභ ම්මින ජුනරරි ඳින්නම්.. ෂළන් එ නනස වුනහට 



භක් නෆ... පි නදන්නභ එතු නරහ හරිඹක් නිමු.... පි නදන්නභ දළන් කීඹක් වරි 

වම්ඵ යන නන....." 

"භන භහධි නල්නර... ඔඹහ නෛච්චය හිතර ළඩ යනද... ඔඹහ භභ ශඟ 

ඈන්නන් භභ කිසිභ නේට ඵඹ නෆ..... වළඵළයි භහධි... නඩින් එනක්දි  එ එහ 

ඔඹහ ඳහච්චල් යන්න අනෛත් භභ නඩින් එ කිඹර ඵරන්නන නෆ......." 

"නන් තහය ප්ලීස... නඩින් එනක්දි යණ්ඩු යන්න විතයක් එඳහ.. ඒ පි කිසි 

නනනක්ට නවෛ නදඹක් නන්නන නෆ....." 

භහධිනේ ංඹභඹ ව ඳරිණත බහඹ තහය නේ ජීවිතඹට භවඟු ත්ළරක් ව විලහර 

ලක්තිඹක් නේ. 

++++++++ 

නදීහනේ විහව භංනරොත්ඹ ඳළළත්වනේ නෛශම හලු මුනදෛය පිටිඹ 

අන්නනේ පිහිටි ඈවර ණනේ තරු ඳනවේ නවොටරඹඹ.  'නඵොල් රම්' ඹනුනන් 

වළඳින්නන ඊත්ඹ ඳළළත්ව ලහරහ දිය භහලිඹක් ඳයදන යුරින් ඈතහභත් මිර 

ධි ළයසිලි ලින් රංහය නෛට තිබිනි.  විහව භංරඹට ඩහ නභොසතය 

නිරඳන ප්රදේලනඹක් දළයි සිනතන තයභට විවිධ භහදිලිනේ රුනභොම් ළඩ ලින් 

ලහරහ ස නෛට තිබිනි. නනේ නතත් භගුල් නඳොරුට දී තිබුනන් නදළනි 

සථහනඹකි. නඳොරු ලහරහන මුල්ර සුලුනන් ඈදි ය තිබුනන් නදීහනේ හිතු 

භනහඳඹටඹ.   නදීහනේ ඳවුනල් නෆදෆ හිතමිතුයන්ට ලහරහනේ ළයසිලි ව නඳොරු 

ළන කිසිභ ඳළවළදීභක් ආති වනේ නළත. 

"ඇ යිනඹ... නභෛන විහයඹක්ද   නම් භගුල් නදය?... ඵරන්නනෛ නඳොරුනේ වළටි... 

අ.. රස හනක් විඹදම් යර නවොල් එ යර නම් තිනඹන.. ඒත් නඳොරු නින් 

ආට ළකිල්රක් නේ නින් එනවන් නභනවන් දහරහ.. නප් නම් ඵහසුන්නළනව  රට 

ඩහ දව ගුණඹක් රසන නඳොරුක් වදයි...." 

 නදීහනේ භහභහ නනනකු ඔහුනේ මිත්රනඹකු භතහ කීඹ. 

"ඔේ භරනඹෛ... නම්ට තභයි නය නරෛ නවෛල්භන් කිඹන්නන.. භගුල් නදයට 

ළදත්භ නදඹක් තභයි නඳොරු... නි ඵරඳන්නෛ නම්න තිනඹන නේල්.. ෆභ 

බීභ නම් ඵටහිය ඳන්නනට තිබුනට භක් නෆ.... ඒත් ඵරඳන්නෛ භත් බීභ  හති ඊතුයන 

වළටි... දළන්භභ ට්ටිඹ නඵෛන්න ඳටන් යන්... භව නරෛකුට ෆ වන්නන 'භතට 

තිත'  කිඹර... ද වළන්දළ නනනෛට මුන්ට නලින් ටින් ඈන්න ඵළරි නයි.....  

නදීහ දු නෛනවන් නවෛඹහ ත්තද භන් දන්නන නෆ නම් විච්චූයණ ඳවුර....." 

"නන්ද කිඹන්නන යිනඹ... ඒ භදිට ඵරන්නනෛ නම් ශමිසසිනඹෛයි.. ෆණුයි ආර 

ඈන්න වළටි... ඵහනට නවලුනන්.... චික් විතයක්...." 



"නන් භන් දන්නන නෆ ඵන්... නම් ඵරත් ඊදවිඹ දළක්භ ඹ නඳත් ඔලු වුල් 

නන නන භරනඹෛ...." 

ඳුන්නේ නෆදෆ මිතුරු මිතුරිඹන්නේ ආඳුම් විරහසිතහ නදීහනේ ඳහේලසචනේ සත්රීන්නේද 

දළඩි නදොහනයොඳණඹට රක් විඹ. 

"නම් හභක්න.. ඵරඳන්නෛ නම් නල්රන්නයි.. ෆණුන්නයි නභොසතනේ 

විතයක්.... හරිඹ ආර තිනඹන්නන ඈනට... වළට්නට ඳපු හට.. බුරිඹයි.. ඵනඩන් 

ඵහනකුයි එළිනේ.. විළි රළජ් හන ඵෆ ඵන්..... "   එක් භළදි විනේ ළවළණිඹක් තත් 

ළවළණිඹට කීහඹ. 

"නන් ඔේ නිභල්හ... නඳෛඩ්ඩක් නවරවුනනෛත් හරිඹ බිභ..හි.හි.හි.... නි 

ඵරඳන්නෛ නල්රන්න වුම්.. ඹන්තම් රහ ළනවන්න විතයයි... නඳෛඩ්ඩක් 

ඈසසුනනෛත් ඹට ළිභ ඔක්නෛභ එළිනේ.. මුන් නයදි ඈතුරු යර ඒ ල්ලි ලින් 

නඵෛන භභ හිතන්නන... නන් හනල් නන් හනේ කිේලු ඵන්...." 

"හි.හි.හි.. මුන් ඹට ළිම් ආරද දන්නන නෆ ඵන්.... නයදි ඈතුරු ය න්න ඒත් 

නළතු ඈන්න ආති...." 

"හි.හි.හි.. එනවභ නම් නප් පිරිමින්ට ද නල් ඵඳින්න නනහ...." 

ඳුන්නේ ඳළත්නත් තරුණ තරුණිඹන්ට නදීහනේ ඳවුනල් පිරි නඳනුනන් ල් යුනේ 

සිට අ පිරික් නරටඹ.  ඔවුන් එභ නෆදෆ පිරි ඳහච්චල් නෛට තහ නශොඹ. 

"Hey Shanika... Look at those village idiots from Nadheeka's side?... "   නවීන 

විරහසිතහ ආඳුම් අයිත්තම් ලින් ළයසී සිටි තරුණිඹක් තභ නඹනවළිඹට කීහඹ. 

"Yes.. I saw them  Thishani…. They absolutely have no taste for fashion… I think 

they probably live in the nineteenth century.. he..he..he… .. " 

"Also look at their dresses.. no character at all… like barrels covering their 

bodies… I think their legs and tummies are not shapely and sexy .. so they 

don’t want to show them….." 

"Thishani… let’s ignore these pre historic people and enjoy ourselves…. I  want 

to dance tonight…  Let’s have some wine….." 

නභ අහයඹට එභ ලහරහනේ, එභ ඊත්ඹට ඳළමිණි නදපිරික් තය සීතර 

යුේධඹක් ආති විඹ. නම් නිහ ඳුන්නේ ඳහේලසචඹත් නදීහනේ ඳවුනල් ඳහේලසචඹත් තය 

කිසිදු තහ ඵවක් සිදු වනේ නළත. නදීහ නම් ඵ ල් තිඹහ දළන ත් නිහ නදපිරි 

නන නනභ සුන් ළන්වීභට ටයුතු ම්ඳහදනඹ ය තළබුහඹ. 



ඳන්ති ඳයතයඹ ව අල්ඳ ර ආති නනෛළරපීභ ද භහ ඹ විභ බහඹට ඳත් වීභට 

නඵෛනවො නයින් ඵරඳහන නවේතුක් වී ආත.  ආති ඹට ඉේයහ කිරීභත් නළති ඹ ඳහහ 

දළ රභත් නිහ නම් තත්ත්ඹ ඊේත වී තිනබ්. 

නම් නදඳහේලසචනේභ කුතුවරඹ මුසු ඵළලුම් රට රක් ව තරුණිඹ නම් ලහරහනේ 

සිටිඹහඹ. ආඹ භහධිඹ. එතයම් මිර ධි නනෛවත්, ඈතහ චහම්, දිභ නඳනුභකින් යුතු 

හරිඹකින් ළයසී සිටි භහධි සහබහවි රංහයනේ ප්රතිමූේතිඹක් වහඹ.  නිකුත් 

තරුණිඹන් ව ළවළණුන් නභන් රඳ රහණය ංනඹො වත් තට්ටුක් අනල්ඳ නෛට 

නනෛභළති නිහ  ආනේ මුහුණ ව ආහි ඵළභ කිරි රුඬ පිළිභඹක් නභන් දිස වනේ නළත. 

ආඹ වළඩ ළන්ව නභොසතය නිරපිහ ඈතහ සුලු ප්රභහණඹට ඖධීඹ ංනඹො 

ඳභණක් බහවිතහ ර නිහ භහධිනේ සහබහවි රඳ රහණයඹ භතු වී ආනේ නඳනුභ 

න් ඹට ඩහ ළපී නඳනුනි. ආඹ ඳළශ සිටි සේණහබයන න විරහසිතහර නභොසතය 

නනෛවත් ඈන් ආනේ රඳ ම්ඳත්තිඹ තත් භතු වී නඳනුනි.  නම් නිහ භහධි, 

විනලේනඹන්භ නහරි තරුණිඹන්නේ,  ඉේයහ මුසු තහ ඵවට රක් විඹ. 

"Who is that girl in a cheap sari ?.... her jewellery so old fashioned…  her 

makeup is so bad.. done by a cheap beautician… " 

"I think she is some poor girl who can’t afford to buy an elegant sari… may be 

she is from Nadheeka’s village…." 

භහධිනේ සහබහවි රඳ ම්ඳත්තිඹට ඉේයහ ර තරුණිඹන් ආඹ ඊඳවහඹට රක් 

නශේ නභනේඹ. 

තහය ඳුන්නේ නදන භනහරඹහ නර ඳළමිණිනේ එඹ යුතුභක් ව නිහත්, නදීහනේ 

ඵර කිරීභ නිහත්ඹ. ඳුන් ළන තහයනේ කිසිභ ඳළවළදීභක් තිබුනන් නළත. භනහලිඹනේ 

නඹනවළිඹ නර සිටි ඳුන්නේ නළනනිඹ දුහනි නිහ තහය භවත් ඳවසුතහඹට 

ඳත් විඹ. 

නදන භනහරඹහ ලනඹන් තහයට ටයුතු කිරීභට තිබ නවයින් ඔහුට භහධි භ 

එට සිටීභට නනෛවළකි විඹ. නම් නිහ තහය ඹම් චිත්ත පීඩහට ඳත් විඹ.  සිඹ 

නඳම්තිඹ ව භහධි තනිභ සිටීභ ළන ඔහුට නලොඹක් ආති විඹ.  ඒ සිඹල්රටභ ඩහ 

ඔහු ඳවසුතහඹට ඳත් වනේ දුහනි නිතයභ ඔහු ශඟින්භ සිටීභ නිහඹ. නදන 

භනහරඹහ ව භනභහලිඹනේ නඹනවළිඹ එට සිටීභ චහරිත්රඹක් ව ඵළවින් නම් ළන ළඩි 

ඹභක් කිරීභට තහයට නනෛවළකි විඹ. 

"තහය...නභෛද නන් ඔඹහ භභ ශඟට එනනෛට එවහට නන්නන?... නඵසට්භන් 

එක් බ්රයිඩ්සනම්ඩ් ශඟින් ඈන්න ඕන නන... එනවභ නළත්නම් නෂොනටොස රට 

රසනට එන්නන නළවළ... වළනභොභ හිතයි පි නදන්න තයවයි කිඹරහ....."  දුහනි 

තහය භ නතෛනෛල් වී කීහඹ. 



"දුහනි නංගි... පි තයව නන්න ඹහලු නරහ හිටිනඹ නළවළනන... නම් ඈන්න විදිනඹ කිසි 

ප්නට් එක් භට නප්න්නන නෆ... " 

"යිනඹො... නභෛේද නන් භට නංගි කිඹන්නන?.... භට දුෂී කිඹන්නනෛ... භනේ 

ඹහලුනෛ ඔක්නෛභ කිඹන්නන එනවභයි... ඈතින් නන් පි නදන්න දළන් ඹහලුයි නන... 

ඔඹහ වරි නයයි.... ඩු හනන ඔඹහනේ නෆනහ කිඹරත් භහ ණන් න්නන නෆ... 

ඹහලුනෛ භට ඳල් එ දහන දළන්....."    

නභනේ කියූ දුහනි තහයනේ නත් එල්ලුනහඹ. 

"නම් දුහනි නංගි... ප්ලීස.. නභතන නොරම් නටන්න රෆසති නන්න එඳහ... ඔඹහ දළන් 

නභතන න ොක් එක් නනහ... වළසිනයන්න දළන න්න...." 

"නභෛේද නන්.... ඔඹහ වරිඹට නහකි මිනිනවක් නේනන  තහ යන්නන... 

නෛල්නරෛ නල්නරෛ වුනහභ න ෛලිනඹ ඈන්න ඕන නන...." 

"නංගි ප්ලීස නම්... ඔඹහ න ෛලිනඹ ඈන්න.. භට ඳහඩුන ඈන්න දීරහ...." 

භහධි දුහනි නේ නම් වළසිරිභත්, තහය ඳත් වී ආති ඳවසු තහඹත් නවෛඳින් දුටුහඹ. 

එනවත් ආඹට ශ වළකි නදඹක් තිබුනන් නළත. නඳොරුනේ ටයුතු අයම්බ ර නිහ 

දුහනිනේ යදයනඹන් තහය භද ස ළසිල්රක් රළබුනේඹ. 

නදීහනේ භනේ ව පිඹහනේ ආවිටිල්ර නවේතුනන් නඳොරුනේ චහරිත්ර නිඹභ පිළිනරට 

සිදු කිරීභට සිඹලු ටයුතු සදහනම් නෛට තිබිනි. එනවත් නදීහටත්, ඳුන්නේ හිත 

මිතුයන්ටත් එඹ එතයම් ළදත් වුනේ නළත. ඔවුනට ලය තිබුනන් ඵටහිය ඳන්නඹට 

සිදු යන තහ ඳළළත්වීම්,  වුදිඹ පුයවීම් අදිනඹන් ඊත්ඹ ඳළළත් වීභටඹ. 

නඳොරුනේදී සිංවර චහරිත්රහනුකර නෆදෆයින්ට බුරත් නනෛදුන් නිහ නදීහනේ ඳවුනල් 

නෆදෆ පිරි ඹම් භනහඳඹට ඳත් විඹ. 

නනේ නතත් නම් සිඹල්රන්ටභ ඩහ ආතුරතින් ගිනි නන දළවුනන් නදීහනේ භඹ. 

රහංකි වළදිඹහක් ආති ළවළණු ශභනඹකු භඟුල් නඳොරුනේදී  තභ සහමිඹහ භ ත් 

ඳළන් ත් යන්නන් නයහවිඹ නරඹ. එනවත් නදීහ නයහවිඹ නනෛන ඵ 

ආනේ භ දන්නහ නදඹකි. නම් නිහ නදීහ ව ඳුන්නේ භවඳටළඟිලි ඵළ ත් ඳළන් ත් 

යන විට ආනේ ආස ලින් පිටන්නට අ ඳුලු ආඹ භවත් අඹහනඹන් නත්හ 

ත්තහඹ. 

ඳුන්නේ ඳහේලසචනඹන් හක්ෂිඹට ත්න් කිරීභට ඳළමිණිනේ ය නේ ඵරතු භහතය 

යනඹකි. නම් නිහ ලහරහ ආතුරත ව පිටත අයක් නිරධහරීන්නන් පිරී තිබුනි. 

ඳුන්නේ පිඹහට නභඹ භවත් භිභහනඹක් විඹ. 



"ආත්තටභ භභ ඈන්යිට් නේ ප්රසිඩන්ට් ට.. ඒත් වදිසි ළඩ ඹක් තිබුන නිහ එන්න 

ඵළරි වුනහ.. ඒ හින්දහ සීනිඹේ මිනිසටේ නනනක් එේහ.... ඳල් එට විස යර 

හඩ් එකුත් එර තිබුනහ....." 

ඳුන්නේ පිඹහ නභනේ පුයහයම් නදඩුනේ ශ්රී රංහනේ  නහධිඳති තුභහ ඔහුනේ හක්කුනේ 

ඈන්නහ නරටඹ. නම් තහ තයඹක් නනෛන ඵ ළටහුන නිහ ඔහු භවය 

මුත්තන්නේ නිසලබ්ද ඊඳවහඹට රක් විඹ. 

විහවඹට දහර ළඩ ටයුතු හන ව ඳසු ප්රිඹ ම්බහණඹ ඳටන් ළනීභ සිදු විඹ. 

නභහිදී සිදු වනේ ඊත්ඹට ඳළමිණි මුත්තන් ආති ඳදභට භත් ඳළනින් ප්ඳහඹම් වීභත් 

න යුරට වුදිඹ පුයමින් තහ ඳළළත්වීභත්ඹ. නදීහනේ ඳහේලසචනේ පිරිමින් ඳහ 

ධි නර 'නින් රළබුන' භත් ඳළන් ඳහනඹ කිරීභ නිහ ඔවුන්නේ ආනමනිඹන්නේ 

ඊදවට රක් විඹ.  භත් ඳළන් ර ඵරඹ ටිනන් ටි ඈවර ඹහභත් භ නළටුම් ව 

අලිංන නළටුම්ද අයම්බ විඹ. 

නළටුම් අයම්බ වනේ  ඵටහිය ඳන්නඹට නු ළසුනු න යුරනේ  'බ්රයිඩ්ල් ඩහන්ස' 

ඹනුනන් වළඳින්නන අලිංන නළටුභකිනි. නදීහ ව ඳුන් නම් වහ දින නනක් 

පුහුණු වී ආති ඵක් නඳනනන්නට තිබිනි. නභභ නළටුභ හන වීභට ශං ව විට  දුහනි 

තහයට තහ රහඹ. 

"තහය.. බ්රයිඩ්ල් ඩහන්ස එට ඳසන පි නදන්න ඩහන්ස යන්න ඕන...." 

"ඔඹහට පිසසුද  දුහනි නංගි.... භට ඔඹ නඵොල් රම් ඩහන්ස නත්නයන්නන නෆ... " තහය 

නනෛරුසනහ සයනඹන් කීනේඹ. 

"නන් තහය.... ඕ ඔච්චය භහරු නදඹක් නනනභයි.. ඩහන්ස යන නෛට භභ 

කිඹර නදන්නම්... නන් ශභනඹෛ එන්නනෛ... නඵසට්භන් ආන්ඩ් බ්රයිඩ්සනම්ඩ් ඩහන්ස 

නේ නළත්නම් වරි වුත්තු... භනේ ඹහලුනෛ ඔක්නෛභ භට විහිළු යයි ඔඹහ ළන 

එ එ ඒහ කිඹර...." දුහනි ආවිටිලි ශහඹ. 

"නම් නංගි... ඒ නභෛනො ඒ නෛල්නරෛ ඔඹහට භභ ළන කිඹර විහිළු යන්නන?..  භභ 

නභතන නඵසට්භන් මික් ඔඹහන නඵොයි නෙන්ඩ් නනනභයි නන... භට ඵළවළ ඔඹ 

දන්නන නළති නනවල්භල් යන්න...." 

"ෂීඉඉඉ තහය.. නභෛනද නම් කිඹන ඈන්ඩීන්ට් චන..  ඔඹහ නඩෛක්ට නනනක් 

නන්න නන ඈන්නන.... නනවල්භර... ෂික්.. ප්ලීස ඔඹ නෛනඩ් චන කිඹන්න 

එඳහ...." 

"ඔේ ඔේ.. දළන් නභතන නනයන ළඩ වරිභ ඩීන්ට් නන... නම්.. භනේ නෛනඩ් භ භභ 

තිඹහන්නම්... භට ඵළවළ ඩහන්ස යන්න...." 

 



නභනේ කියූ තහය එතනින් ඈත් නෛස භහධි ලින් හඩි විඹ. 

"ඵරන්න භහධි.. නම් නල්රනන් නබ්රිල්රක් නළවළ නඵසට්භන්.. බ්රයිඩ්සනම්ඩ් 

ඩහන්ස එ යන්න කිඹර... භට ඵළවළ ඕ යන්න.. නි නම් නල්රත් එක් 

නෛනවෛභත් ඵෆ..."  

"නන්  තහය... ඒ ඈතින් ඒ නෛල්රන්න සිරිතක් නන්න ආතිනන... ඔඹහ පුලුන් 

විදිඹට යන්න.. නළත්නම් ඔඹහනේ ක්ට නවෛ නළවළ නන.. න්තිනම්දී එඹහනන නම් 

නෛල්නරෛ එක් ජීත් නන්න ඕන.... පි ඒ ළනත් හිතන්න ඕන නන.. ඒ හින්ද 

ගිහිල්ර පුලුන් විදිඹට යන්න....." භහධි තහයනේ ම්මුර ත හමින් කීහඹ. 

"භහධි...ඔඹහන එ ළයේදක් තිනඹනහ..." 

"ඒ නභෛේද තහය?...." භහධි පුදුභනඹන් ආසුහඹ. 

"ඔඹහන හිත නවෛ ළඩියි භහධි...." 

"ම්ම්... ඒට භක් නෆ ශභනඹො.. දළන් ඹන්න ගිහින් ඩහන්ස එ යන්න..." 

භහධිනේ කීභ නිහ තහය දුහනි භ අලිංන නළටුභට එක් විඹ. නළටුභ ඳටන් නන 

ටි නේරහකින් තහය භවත් ඳවසුතහඹට ඳත් විඹ. 

තහයට අලිංන නළටුම් ළන දළනීභක් තිබුනන් නළත. නම් නිහ දුහනි ඔහුට ඳහ තඵන 

අහයඹ විසතය යන මුහනන් තහයට වළකි ඳභණ තුරුලු වහඹ. ලහරහන ඳළති 

ඩ ඳුරු තිඹ ආඹට තත් රුකුරක් විඹ. තහයනේ ඵ ටහ දෆත් ඹහ හිය යත් 

දුහනි නරන්තු වීභට තළත් ශහඹ. 

"තහය.. ඔඹහ අද භහත් එක් නභනවභ ඈන්න...."  ආඹ නමින් මිමිනුහඹ. 

"නම් නංගි.. නන් නභ.. පි නම් ඈක්භනට නත්තමු.. භට දළන් ආති..." ඳවසුට 

ඳත් තහය කීනේඹ. 

"නන් ත යමු තහය... නන් ප්ලීස... ත ටික් තද යර භහ ඵදහ න්නනෛ... 

ඔඹහ භට ළභතියි නන්ද... ඔඹහ භනේ ආඟට හිය නනනෛට භට ඈන්න ඵෆ නන්... ඔඹහ 

වරිභ නක්සි.. වරිභ වළන්ඩ්ම් නන්..... " 

"නංගි.. දළන් ආති.. භභ නත්තනහ..."  දුහනිනේ හමු සඳේලඹන් ව තහ නිහ 

තහය භද නඳශමවීභට ඳත් විඹ. 

නම් න විට නළටුම් නේදිහනේ ෆනවන පිරික් හමු අලිංන නළටුම් යඟමින් 

සිටිනඹොඹ.   නදීහ නේ ඳවුනල් ඊදවිඹ නම් හමු අලිංන නළටුම් නිහ භවත් 

නසල්රට ව බංත්ඹට ඳත් සිටිනඹොඹ.  එනවත් සිරිතට නු භනහර යුර 



පිටත් න තුරු රැඳී සිටිඹ යුතු නිහ ඈතහ ඳවසුනන් වුද ඔවුන්ට ලහරහනේ සිටීභට සිදු 

විඹ. 

"ම්ම්… තහය.. පි නවෛනටල් එනන් එළිනඹ වුරුත් නළති තළනට ඹමු... හටත් 

නප්න්නන නෆ.... පිට තනිඹභ ඈන්න පුලුන්.. එන්න ඩහලින් පි ඹමු... "   වළඟීම් 

ඊත්න්න ව දුහනි කීහඹ. 

තහයනේ ඈව නභෛශ යත් විඹ. වහ දුහනිනේ අලිංනනඹන් මිදුන තහය භහධි නත 

දි ගිනේඹ. ඔහු නඳශමවීභට ඳත් ආති ඵ නඳනනන්නට තිබිනි. 

"නන් තහය.. ආයි නම්?...." භහධි ඔහු ත්තන් යනන ආසුහඹ. 

"පි ඹමු එළිඹට භහධි... නම් භව නයහදි ඳහඹක්... නම් නවොටරඹක් නනනභයි... 

එන්න නල්නර.. පි ඹමු එළිඹට.. නභතනින් ළරවිර ඹමු...." 

භහධිනේ තින් ල්රහත් තහය ආඹ භ නවොටරනඹන් එළිඹට ඳළමිණ ඊදයහනඹ 

ඵංකු හඩි වී ආඹ තුරුලු ය ත්නත්ඹ.  න්ධයහ හරනේ ඳුරු තිඹ දුහනි නිහ 

ඊේදීඳනඹ ව තහයනේ නඳශමවීභ තත් ළඩි කිරීභට භත් විඹ.  භහධිනේ ඵ ටහ 

ත දභහ ආඹ තද නෛට ත් තහය ආඹනේ නතෛල් තදින් සිඳ ත්නත්ඹ. 

"සසස.. නන් තහය... නන්.. නභෛේද ඔඹහට නම් වුනන්?...." 

දිගු නතෛල් චුම්ඵනඹට ඳසු භහධි ආසුහඹ.  

තහය තදින් හුසභ න්නට විඹ. 

"නන් භහධි ය නල්ර භහ ආවිසසුහ...  ඔඹහ කිඹපු හින්දයි භභ ඩහන්ස යන්න 

ගිනේ... එඹහ භහ තද යනන භහ ආවිසසු භහධි.. නන් භට භහනන්න..." 

"ඔඹහට පිසසුද තහය... භහ න්න ඔඹහ ළරැේදක් යහද?.. භභත් දළක් වුන නේ.. 

පිට ඕට යන්න නදඹක් නෆ තහය... නම් භහ ඹ ංය වුනහභ නන විඳේඹහ 

තභයි.... එන්න.. භනේ ඊකුර ඊඩ ඔලු තිඹහනන නඳෛඩ්ඩක් නයසට් යන්න... නවෛට 

හුසභ ඈවරට ඳවශට න්න..." 

භහධිනේ දඹහ පිරි චන ව අදය ඊණුසුභ නිහ තහය ළවළල්ලුට ඳත් විඹ. ඔහු 

භහධිනේ ඊකුර භත හි තඵහ දෆස පිඹහ ත්නත්ඹ. ලහරහ ආතුනරන් ආනන ංගීත 

නහදඹත් නකොහත් ඔහු ණනට ත්නත් නළත. 

භහධි ව තහය නභනේ ළවළල්ලුනන් අදයඹ යමින් සිටින විට දුහනි එතළනට 

ඳළමිණිඹහඹ.   භහධි ව තහය අදයඹ යමින් සිටිනු දුටු  දුහනිට භවත් ඉේයහක් 

ආති විඹ.  



"තහය... ඵරන්න ඔඹහ යපු නේ... ඔඹහ භට රළජ් හ යහ තහය..සස..ඈහිවස...සස... 

භනේ ඹහලුනෛ ඔක්නෛභ භට විහිලු යහ ඔඹහ භහ ණන් න්නන නෆ කිඹර.. 

ඵරන්න භට වුන ඈන්ල්ට් එ.. දළන් භභ නෛනවෛභද භනේ ඹහලුන්ටයි නිත් 

ඹටයි මූණ නදන්නන..ඈ සඉඉ..සස...."  දුහනි  වඬමින් කීහඹ. 

"නංගි... නභෛේද භභ ඔඹහට යපු රළජ් හ?..අ... ඔඹහනන ල් විදිඹට භහත් එක් 

වළසිනයන්න වළදුන... ප්ලීස නංගි.. ඔඹහට ල් ම් යන්න ඕන නම් ඒට රෆසති 

නෛල්නරක් නවෛඹහ න්න..."  තහය ඵංකුනන් නළගිට නේනඹන් කීනේඹ. 

"නන තහය... නන් ෆ වන්න එඳහ.. ඒ නවෛ නළවළ නන..."   භහධි ඹළද 

සිටිඹහඹ. 

"ඔඹහ නඳෛඩ්ඩක් ඈන්න භහධි... නම් දුහනි නංගි... ඔඹහ යපු ඒට භහ හ න්න 

එඳහ වරිද?....." 

"ආයි?.. භත නළේද ඔඹත් භනේ ඳස මිරිකුහ.... ඒ විතයක් නනනභයි..භනේ නබ්රසට් 

තද යහ භත නළේද?..අ... "  දුහනි වළවමභ නත්හ කීහඹ. 

"නභෛනහඅඅ... නම් නංගීඉඉඉ... ඔඹහභයි භනේ ත යන් තිඹහත්නත්... ඔඹහභයි භනේ 

ආඟට ඔඹ භව නරෛකු නබ්රසට් නද තද නේ.. රුණහයර භටයි භනේ භහධිටයි 

ඳහඩුන ඈන්න නදන්න...භභ නම් නවෛඳින් කිඹන්නන....." 

"නන් තහය.. දළන් ආති නත්තන්න...." භහධි නළතත් අඹහචනහ රහඹ. 

"ඈ සවස ඈවසවසවස සඉඉඉඉ..සසස...නන් ආඹ භට නභනවභ යන්නන තහය..." 

දුහනි නළතත් තදින් ආවමභ ඳටන් ත්තහඹ. 

දුහනිනේ ආවමභ ආසුනු ආනේ මිතුරු තරුණයින් නදනදනනකු එතළනට ඳළමිණිඹව. 

"Dushee.. What’s the problem darling?...." එ තරුණනඹකු ආසීඹ. 

"See Malith… he tried to fondle me while dancing.. and now he is denying and 

trying to go away from me… he is a traitor…."  දුහනි කීහඹ. 

"නම් යින... දුෂී නප් නල්නරක් වරිද.. දුෂීට ඳල් ඳහට් දහර නින් ආඟ තරහ න්න 

එඳහ  වරිද…  නම් නප් ඒරිඹහ එ... නල්ර චූන් යහ නම් ළඳකුත් නදනහ.... "   

තරුණඹහ තහය නද ඵරහ කීනේඹ. ඔවුන් නවෛ ඳදභට භත් ඳළන් ඳහනඹ ය ආති ඵ 

තහයට ළටහුනන්ඹ.  

"අ... තමුනරන නල්නරක්ද නභඹහ?.. එනවනම් යනන ඹන ඕන තළනට.. 

පිට යදය නනෛය... නි භත තිඹහ න්නහ... පිට නම් රංහන නෛනවත් 



එයි.. යටටභ තිනඹන්නන එභ නීතිඹ...."   තහය ඩිඹක් ඈදිරිඹට තඵහ ළනයන් 

කීනේඹ. 

"නන් තහය.. නන් එන්න පි ඹමු.. ප්ලීස ඹමු..."    භහධි තහයනේ තින් දිමින් 

කීහඹ. 

"ඈන්න භහධි... නම් හධහයණ තහ භට ල්රන්නන නෆ..." 

"වඃ.. එභ නීතිඹ.. දළන න්නහ... පිට ඕන නම් මිනිසටේට කිඹරහ තමුනට ළඩක් 

නදන එ භව නදඹක් නනනභයි.... ඒත් තමුනර නේ නම් ඵයිඹන් ණන් න්නන 

වුද ඕයි..."   තරුණඹහ තහයට භන් නශේඹ. 

"අ එනවභද?... එතනෛට තමුන මිනිසටේ න යසනන ඔලුට යනන ද... යින 

නම්... පි නම් තභයි… ඒත් තමුනර නේ නනභෛදනඹෛ නේ බීර ෆ වන වහල් 

ඳහරුනෛ පිට ජ් ක් නනනභයි....."        තහය නේ ඈසීභ යතු ට්ට රට 

ඳළමිණිනේඹ. 

"නම් නෛබිනරො... ළඩිඹ ෆ ළහුනෛත් තමුනනේ නම් නේ නල්ර නවෛනටල් රම් 

එට ඊසරහ වඳඹක් යර දහන වරිද…  ආවිද න්න ඵළරි නන්න...." 

තහය නේ නල් කිඹන්නට විඹ. මුලු ආඟභ ගිනි නන දළනන්නට විඹ. තභ ජීවිතඹ 

න් භහධිට ර නම් ඳවහඹ ඔහුට ඈහ සිටිඹ නනෛවළකි විඹ.  එදහ හහිතය 

ම්නම්රනනේදී  හති ගීඹ හදනඹ නවිට  නිත ව තභහනේත් භහධිනේත් නිේභර 

අදයඹට නෝයඹක් න නම් නනෛඳණත් තහ නිහ එදහ  හතිහභිභහනනඹන් ඊදම් 

වුන ඔහුනේ සිංවර රුධියඹ ද භහධිනේ රුත්ඹ නනුනන් නරොදිඹ නභන් ඊණුසුම් 

විඹ.  ඔහුනේ තට ව සිතට නඹොධ ලක්තිඹක් අරඪ විඹ. 

"නභෛේද ඳයනඹො නතො කිේනේඒඒඒ.... " 

ඩිඹක් ඈදිරිඹට තළබ තහය නේත් ඳහ ඳවයක් තරුණඹහට එල්ර නශේඹ. 

නනප්ක්ෂිත දළඩි ඳහ ඳවරින් නවම්ඵත් ව තරුණඹහ ර තිබ භල් නෛමුක් ඊඩට ආද 

ළටුනන්ඹ. නඩි ෆ නෛටිනඹකු නභන් නයෝද්ර ව තහය එළනිභ ඳහ ඳවයක් නිත් 

තරුණඹහටද එල්ර නශේඹ. ඔහුටද එභ ප්රතිපරඹභ ත් විඹ. 

"භන් නතෛපි නදන්න භයණ ද ඹනො... භනේ භළණිට යපු ඳවහනට භන් 

නතෛපි තිඹන්නන නෆ...." 

"වරි.. ..පි ඳ..ඳසන ඵරහ මු.."  ඳවය ෆ එක් තරුණනඹක් භහරුනන් නළගිටිමින් 

කීනේඹ. 

"ඳස?... ඵරන එක් දළන් ඵරහ න්න නයන්   ර වයනො....." 

තහය නළතත් ඔවුන්ට ඳවය දීභට සදහනම් විඹ. එනවත් භහධි ඔහු නතහ ලහඹ. 



"නන් තහය.. නන් එඳහ.. නන්ඒඒඒ.. නන් යණ්ඩු යන්න එඳහ... නම් ඔඹහන 

ක්න නඩින් එ.. නන් එඹහට  රළජ් හ යන්න එඳහ... නන් ක්ට දු 

හිනතයි... එඹහන නවෛ ද නයක් යන්න එඳහ... නන් පි ඹමු ආතුරට 

තහය..ප්ලීඉඉඉස.. එන්න ඹමු....." 

භහධි තහයනේ තින් ආදනන නවොටරඹ ආතුරට ගිඹහඹ. 

වුල් ව භනකින් සිටි තහය නේනඹන් හුසභ ඈවර ඳවර නවරන්නට විඹ. 

"භහධි.. ඔඹහන ජුනරරි රර ඳේස එට දහ න්න.. පි දළන්භභ පිටනෛටුට 

ගිහිල්ර ඵස එනක් නදය ඹමු... නම් භශ විහය නරොන භට තත් ඈන්න ඵෆ..."  

"තහය ඔඹහට පිසසුද?.... ඔඹහ එනවභ ගිහිල්ර වරි ඹනද... ඳල් එ පිටත් නරහ 

ඹනනෛට නඵසට්භන් වළටිඹට ඔඹහ ඈන්න  ඕන.. නන් ඈන්න තහය... භභ කිඹන 

හින්දහ භහරුනන් වරි ඈන්න....." 

"වසම්ම්ම්.. නවෛයි..ඔඹහ කිඹන හින්ද භභ ඈන්නම්... ඔඹහ භනේ ශඟින්භ ඈන්න භහධි.. 

නෛනවත් ඹන්න එඳහ.. " 

"වහ තහය.. නම්... ය ඔඹහ වපු නෛල්නරෛ නදන්නට තුහරද දන්නන නෆ නන්.. භට 

ඵඹයි..." 

"තුහර නනනභයි..ඕකුන්න වම ඩන්න ඕන ඔඹහට කිඹපු නේල් රට..." 

"ඵල්නරෛ බිරුට පි රඵර නන්න ඕන නෆ තහය.. නන් නම්.. ඊන් නඳෛලිසි 

ඹයිද?..." භහධි ඵනඹන් ආසුහඹ. 

"පිසසුද භහධි...ඕකුන්ට රළජ් හක් තිනඹන නම් අයිත් නම් ඳළත්නත එන්නන නෆ... 

බීරහ පිසසු නළින හශණ්නි..." 

ආතිව රළජ් හ ව සිත් තළවුර නිහ ම්ඳනඹට ඳත් දුහනි, නදීහනේ භ වමුට 

ගිඹහඹ. 

"නන් ආන්ටි ඵරන්නනෛ...  තහය යිඹහ වරි රඵරඹක් යහනන.. භන ඹහලුනෛ 

නදන්නනක්ට නවෛටභ ළහුහ...."   දුහනි ඬමින් ඳළසුහඹ. 

"අඅඅඅ.. නභ නම් .. නප් තහය?... නන් නම් ශභඹහ නභෛන යන්නද භන් 

දන්නන නෆ... ප්නඳො..."  නදිහනේ භ රඵර වහඹ. 

"ඔේ ආන්ටි... නින් නඳෛඩි තහක් ආති වුනහ... තහය යිඹට නක්න්ති ගිහින් 

නදන්නටභ ළහුහ... නවෛ නරහට තුහර වුනන් නෆ.. ආඳුම් ර දවිලි වළභතළනභ...." 

"ඔනවෛභ නඳෛඩ්ඩක් ඈන්න දු.. භභ ගිහිල්ර වන්න..." 



නභනේ කියූ නදීහනේ භ තහය ව භහධි සිටින තළනට ගිඹහඹ. 

"පුතහ නභෛේද නම් ය ත්ත රඵනල්?.. ය දුහනි දු ඬ ඬ භහත් එක් කිේහ... 

නන් ඒ ශභඹහ නෛච්චය නවෛ ශභනඹක්ද... ඳේ පුතහ..." 

"වඃ... නවෛ ශභඹහ?.. ම්භටත් නඳෛත්ත යතු නම් නවෛ තභයි... එඹහනන්භ වන්න 

වුන නේ... එඹහනේ නල්ර භනල් ඹහලුනෛ නදන්නනක් භහධිට ඳවහ යර… භටත් 

ඵළන්නහ ඔඹ දුහනිනේ ල් ම් රට එතු වුනන් නෆ කිඹර.... ම්භටත් නප්න්නන 

භනේ ළයේද විතයයි...." 

"නන් නෆ පුනත්... ඔඹහ ළයදියි කිඹර භභ කිඹන නනනභයි.. ඒත් නන් පුනත් රඵර 

ය න්න එඳහ... ක්ට නන්ද රළජ් හ.. නම් මිනිසසු කිඹයි පි යණ්ඩු යහ කිඹර.. 

නන් ඒ හින්ද යණ්ඩු යන්න එඳහ...." 

"භභ යණ්ඩු යන්නන නෆ ම්නම්... ඒත් ඒ නෛල්රන්ට කිඹන්න භටයි භන භහධිටයි 

ඳහඩුන ඈන්න නදන්න කිඹර...." 

"වසම්... නන් භන් දන්නන නෆ...." 

කිසික් ය කිඹහ ත නනෛවළකිව භ නභහිදී ඈතහ යණ වහඹ. සිඹ දිඹණිඹනේ 

විහව භංර දිනඹ ආඹට තුටු දහඹ දක් වනේ නළත. 

තහය ඈතහ ෆඹභකින් භනහර යුර පිටත් න නභෛනවෛත දක්හ ලහරහනේ රැඳී 

සිටිනේඹ.  යුර පිටත් ඹනවිට ඔහු භහධි භ ප්රධහන නදෛයටු ර සිටි න් නෆදෆ 

හිත මිතුයන්ට එක් විඹ.  තහය ශඟට ඳළමිණි දුහනි ඔහු භ තහ ශහඹ. 

"නන් තහය... නන් ඈසනල්ර වුන නේට නෛරි තහය... භට යන්න කිසිභ නදඹක් 

තිබුනන් නෆ.. භලිත් එඹහන ඹහලුත් එක් කිඹපු නේ ළන භභ ඔඹහට නෛරි 

කිඹනහ..." 

"භනේ ඔඹත් එක් කිසිභ තයවක් නෆ නංගි... ද ඈන් ඔඹහ භනේ නෆනහ නනනක්.. 

ඒත් ප්ලීස නම් විදිඹට වළසිනයන්න එඳහ... භනේ භහධිට නයසනඳක්ට් යන්න ප්ලිස... 

නි භහ ඈල්රන්න ඕන ඔඹහ භනන් නනනභයි... ය නදන්න භහධිනන් භහ 

ඈල්රන්න ඕන.. එනවභ රුණහක් ඒ නෛල්නරෛ ශඟ නෆ නේ….  ඒට පිට භක් 

නෆ නංගි..." 

"නන් තහය... ඔඹහ භහත් එක් තයව නෆ නන්ද.. නන් කිඹන්න ප්ලීස...." 

"නෆ නංගි නෆ.... භභ ඔඹහ එක් තයව නළවළ...."  

නදනදනහනේ නම් තහ ඵව සිදුන විට දුහනි නිභටත් භහධි නද ඵළලුනේ නවො ආඹ 

ළන කිසිභ වනක් නල් නවො නළත. 



"තහය... ඔඹහ ද රෑට නප් නදය නළතිර නවට ඊනේ අඳහු ඹන්න.. භභ නසට් රම් 

එ රෆසති යර නදන්නම්... නවට ෙයිේ එක් භහත් එන්නම් ඔඹහ නදය ගිහින් 

ආයරන්න..."  දුහනි ආයයුභක් ශහඹ. 

"නන් තෆන්ක්ස ඔඹහනේ ඈන්විනට්න් එට.. ඒත් භට ඒ යන්න ඵෆ... භභ නවට 

ඊනේ ළඩට ඹන්න ඕන.. පිට ඔඹ නෛල්රන්ට නේ ල්ලි නළවළ නදයට නරහ 

ළනඳන් ඈන්න... වළභ නත්භ පි දහඩිඹ භහන්සිනඹන් වම්ඵ යන්න ඕන... නි භට 

ෙයිේර එක් හේ ඕන නෆ.. භභ භහධි එක් ඵස එනක් නදය ඹන්නම්... පි 

නදන්නහ අනත් ඵස එනක්... ම්භර අපු හේ එනක් ඈඩ තිබුනන නෆ..." 

තහය ඈතහ න්සුන් ලීරහනන් ඳළසීඹ. නම් තහ ආසුන විට දුහනිනේ  මුහුනණ් 

නඳනුභ නනස විඹ. එඹ නත්රුම් ළනීභට ඳවසු ඵළල්භක් වත් ආඹ ටන ත 

නනෛවරින ඵ තහයට නවෛඳින් ළටහුනි. 

++++++++ 

භහධි ඳළශ සිටි සේණහබයන සිඹ භනේ ඵහයඹට ඳත් ර තහය ආඹ භ 

පිටනෛටුට ඳළමිණ නයහන්තය ඵඹකින් නි ඵරහ ඹෆභට පිටත් වුනි. නනවට 

ඳත් සිටි භහධි තහයට තුරුලු විඹ.  තහය ආනේ ය ටහ ත දභහ ඔහුට තුරුලු ය 

ත්නත්ඹ. 

"ස තහය... කිස යන්න එඳහ... නම් ඵස එ...." භහධි සිනහනමින් නඳිරුහඹ. 

"නෆ ශභනඹෛ..භට ඔඹහ තුරුලු ය ත්නත ඔඹහන යසනන දළනනන්න ඕන හින්දහ... 

ද වුන නේල් හින්ද භට වරිභ ප්නට්... නප් ක්ත් ඈර ඈර ල්ර ත්නත වරිභ 

නට් එක් තභයි..." 

"දළන් ඕ හිතන්න එඳහ තහය... පිට නදය ඹන්න ත ඳළඹ නදවභහයක් ත් ඹයි.. 

පි ටික් නයසට් යමු... පි නදන්නභ නවට ළඩට ඹන්න ඕන නන....." 

"ඔේ භහධි.. ඒ නවෛයි....  මුලු නරොනභ නිත් ඳළත්ත ළහුත් නල්නර... පි 

නදන්න නන් යන්න පුලුන් ඵරඹක් නම් නරොන ආති නන්නන නෆ.... " 

"ම්ම්ම් ... භන තහය...." 

භහධි තහයනේ ඊයහිනේ හි තඵහ ත්තහඹ. නතනවට්ටු නිහ ආනේ දෆස පිඹ වුනි. 

එක්යභ ඵස රිඹ තිරිං තද නෛට නළළත්වීභ නිහ භහධිට ආවළ ආරුනි. 

"තහය.. නභෛනො ඵස එ එඳහයටභ නළළත්තුන නම් ඳහළු තළන?...." භහධි 

පුදුභනඹන් ආසුනේඹ. 

"ඒ තභයි භභත් ඵළලුන භහධි...."  



ඵස යථඹ නළළත්වනේ ඵඹ ඈදිරිනඹන් හවන නදක් වයස කිරීභ නිහ ඵ ඵනේ 

සිටි භගීන්ට ළටහුනි.  එවිටභ හනේ ඵඹට භළය නඳනුභකින් යුතු නදනදනනක් නෛඩ 

වනොඹ.  එනකු ත පිසනතොරඹක්ද විඹ. 

"කිසි නනනක් නළගිටින්නන එනවභ නෆ.. රඵර යන්නන එනවභ නෆ... පිට 

හනත් ල්ලි.. යත්තයන් ඵඩු ඕන නෆ... පිට ඕන යන නදන්නනක් නභතන 

ඈන්නහ.. පි ඒ නදන්න යන් ඹන.. එච්චයයි..."  

එක් භළයනඹක් නභනේ ඳළසුනේඹ.  ඵස රිනේ සිටි භගීන් නද ළශකිල්නරන් ඵළල 

නිත් භළයඹහනේ දෆස තහය ව භහධි නදට එල්ර විඹ.  තභ ඹහට තින් ඥහ 

ර ඔහු භහධි ව තහය නදට නමින් ඳළමිණිනේඹ. නභඹ දුටු භහධිට ක්රහන්ත 

තිඹක් ආති විඹ.  තහය භහධි තත් තුරුලු ය ත්නත්ඹ. 

"..නන..ත්.තහය....."  භහධි සිහින් වඬක් නළගුහඹ. 

ඵස රිනේ සිටි සිඹලුභ භගීන් ල් ළසී,  භවත් ම්ඳනනඹන් යුතු සිදුන්නට ඹන නදඹ 

ඵරහ සිටිඹව. 

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

 

 

 


