
මදක� කයනන
 අනර�ධපර දස�තර
කනක ගමක නකලලක. නකලල ස�මනය න�ළ ක�නල ඉඳන ගන� 
නක ලනලක එකක ය�ළ න#ල� හටය�. න&න
ම ෆල සරයස�. නක ලල – සමන එක ��රක ඒනල#ල කරල 
න+,ල න#ල� තමනනග ත�තතන. හ�ල නම0ල බල� කය�නග
 හටය�. නකලලත �ළන#න ��ර එස� ත
ය. ඒත 
ඉස�නක0නල කරත සරනග උ�න&ස� මත නකලල ආයත ��රක ආරට #ලන ඒනල#ල කළ�. ඒ ��ර යනත� 
ක<��ස� යන
 ��ස� වණ�. අප කයම නතරනB නක ළඹ ක<��ස� එකට කයල�. හ<බ<ය නක ලල� න�කට හරම 
වරදධය. ගන� ඉඳන තනය
 න&යක බල� කය�නග
 ඉම කය
 අ&හනස, තමය න� ර ඉනනන.
අනක න� නකලල ම�ර කGලලක. අඟ �සඟ පරල�. පරණ තන න&ක ප�බල� ඉස�සල� තනයනන
 ළමය 
හ�බවණ ගGණයකනග #න.. උකලත �ළල. තටටM න&කත පරල�. ගරනලතත# #න. ඇඟක. ��ට
� ඒ හ<ට 
සද න
 ව
ත කළත 
<හ<. මනණත හරම &ඟක�ර ලස�ස
ක තබණ�. නත ල න&කත නල කය. ඇස� හරම සර�ග 
න�නමක �G#�. නමනහව නකලලක තටට තනනයන නක ළඹ රටට ය#න
 නක ලලට හත හ&�ගන
 බ<ර 
වණ�. මනහට නන& යනන
ත 
<ත වණ�. හ<බ<ය මනහ ගතනත #<රද තරණයක. නකලලට න#
 මනනහක# 
බඳන
 බ<ර න#න
 නකලලනග න�ටටය කඩල� ය#න
 තමය මනහ තරණය කනළ,. හතල� නකන හටනය 

<හ<. මනහ� #<නY කරහය�තමක කළ�.
නකලලත එක හතනම මනහට ලව නස� #<නYට වරදධ වනB 
<හ<. අනක එතනක ට#ත සමනන. න� 
නක ළඹ ගම
ට තනයන වරදධ #�ද කම ස<කය 
<ත න#ය කයල� මදක� හත#�. සමන කයනන
 ඒ තර� 
උගනතක #ත රස#නතක #ත න
න#ය. මදක� 
� ටකක හර වදය� \ි# &න
#�. ඒ නස� තමනට ඔසප අ#සන 
න#ල� &#ස� න&කකට �ස�නස &#සක නත0රගතනත #<රදල�#ත &රන#ක බඩට න
එන
. හ<බ<ය ත<
 නත0ර 
ගතනත සමන. ඒ සදධනය ඒ හ<ට කයන
 තර� න&යක 
<හ<. සමනනග ච<ලනය මදක# &�නග
 #<ව බනට 
එකට උඩන තනය
 ක<ලG නර & ළඟට ගය සමන බයසකනල 
#තතල� මදකත එකක ක<නල ටකක ඇතලට 
න#න
 තබණ තර #දලකට #<දණ�.
මදක�ට කසම න&යක සත�ගන
#ත න#ල�#ක තබනණ 
<හ<. මදක�# බම නද කර#� ගවම උස�ස� න#වල
 
අතකන තමනනග �යය අතන නග
 මදක�න. නය0නය තලට ඔබප සමන ඇන. ඇඟ උඩන #<තරණ�. 
මදක�ට එක #රම &<නන
 &<වලලක. ඒත ටක න#ල�#කන තම නය0නය තල නසලන#
 �යය නස� සන�යක 
&<න නව&
�# අඩන#මන ආ#�. ඒත එක #රම සමන නවනගන හස�මක පට කර නසල වණ�. තමනනග යට බඩ 
තල උණස� දයරයක ගල� යන මදකට &<න
�. නම නහ තක එනහමම සට සමන 
<ග සට ඇන. නය0න නත ල 
#ල හ� තමනනග ලMගනg ත<#ර ඇත නල �<ලල� න&ස සතටන බල� මදක� නග
� නරද&කන ඒ#� පස &<ම#�. 
අ
තර# න&න&
�ම හනකට ගම න&සට පටත වණ�.
ඒම ව
�ඩයක නහ0 න&කක ක�ලය පළබඳ මදක�ට ආනව අමහර මතකයක. මදක� බල�න� නර තත වනB නමය 
ජවත ක�ලයම මතක කරමන රසවඳයහ<ක සදවමක න#ය කයල�. ඒත ඇයට ඇත වනB බල�න� නර තත කඩ 
වමක.
මට සතයකට වතර �ස�නස මදක� නක ළඹ ඇවත නබ0ඩමක 
<#ත
�. කත�න# රස#ත නක ටස �ටන ගනන
 
නක ළඹද. මදක�නග නබ0ඩන� ක�මනර හට අනත නකලල නල0නක ක�ල� #තර බප අ�මBඩ නකන
ක. 
ම 
ර#න. ගම කරණGගල. තනන#න ��ර තමය ඒ නල#ල ��ස�න#ල� තනයනන
. න&න
 ඉකම
ටම ම�ර ෆට 
වණ�. හ<ම වස�තරයකම එකන
ක�ට කව#�.
ර#න ඉස�නක0නල ය
ක�නලම සලලM න#චච බYඩක. ගGන තමනනග අතත රස කත� කසම ල<ජජ�#ක බයක 

<ත# මදකට කවන# හරම ආඩ�බනරන. අනතමට මදකත තමනනග රහස කව#�. ඒක අහල� ර#නට සමන 
ග<
 නකනතය. ර#න සමනට බ<න
�. මදක� ඒකට වරදධ වණ�. ර#නනග අ&හස වනB න�කය.
“එක ��රක මනනහක එකක හටය ගGනය &හස� ��රක මනස�ස &�හක එකක හටය ගGනය අතර න#
සක 
<හ<. 
ඒ �රයට ��ඩමක උගන
න
ත එකක උඹ නමනහ නහ ඳ ආතල එකක ගනන. �ස�නස ඩ.ර ය ඉ#ර න#ල� 

<#ත සලක� බලන
 බ<රය<.”
මදක� ඒකට මලන ක<මත වනB 
<හ<. 
මත ගන� ගය හ<ම #ත�#කම මදක�නග හත �Gරල� තමය ආයත 
ආනව. ඒ සමනනග ඇන� බ<න� නස�. තමන න#<රද# ඉදදත න� #න. කත� අහන
 වම නස� ගGනට ත& 
කලකරමක ආ#�.
න� අතර ර#න ක<��ස� එනකම අ#සන #සනර නක ලනලක එකක නසට න#ල�. ක<��ස� එනක තනය
#� 
ක�ලස� #ලට වතරක යන
 අ#සර තනයන �රණ නඩස� පට &�ප ගබඩ� ක�මර #ගයක. ඒ �<තත ටකක ක<නළ, 
#<වල� හ&කල� න#ල� තබනණ. ර#න නක ලල එකක න� ක�මර අස�සට #<දල� කරප නද#ල රස කර කර 
මදකත එකක ර නදය
 න#ල�#ට කය
#�.
මදකනග ඇඟ සර�ග දහ� හ<ම නක ලලම බල
 බ# ර#න කය
#�. මදකත ඒක &න
#�. මදක�නග තබණ 
තරමක න�ර න�නම නස� බ<ච එනක නක ලනල  මදකනගන අහන
 ත�ම ඉදර�ත වනB 
<හ<. හ<නම0ම 



මදක# ඇනසන රස වන&�. නකලල ඇවද
නක ට තන න&ක නසලන#
 හ<ටත රව� පක 
<ටන#
 හ<ටත බල 
බල� නක ලනල  ඒක #රණ
� කළ�. න� නස�ම මදක� ඉකමනනම ජ
පරතය වණ�.
නම නහම යතද ර#නනග නක ලලනග ය�ළන#ක මදකට කටට කළ�. ර#නත උල�න&� දන
 නස� න&න
 
කළ�ග වණ�. ඒත මදක� සමන ග<
 හතල� #<නYට බය වණ�.
“පස�ස 
<ත# අතට ආ# අ#ස�ථ�# 
<ත කරගනන
 
<ත# හට�න බන. න� අයය� සර� න� රක. සලලත 
තනය
 එනකක. ක<��ස� එනකන පටන#තද න�# අමතක කරල� &��න. අනක උඹට 
<ත න#න
 න&යක 
තනය
#&? සමනට උඹ #න. කGලලක නහ ය�ගන
 පළ#න&? “
ර#න හ<ම තස�නසම මදක# #<නYට දරමත කළ�. අනතමට මදක� හත හ&�ගතත�. ර#න මදකනග හ<ම 
වස�තරයකම ඒ නක ලල� (ජ
ක) ට කයල�. ඒ නස� මදක�ට ඒ තර� පර&ශ�
යක වනB 
<හ<. ජ
කත 
&<
නග
 හටහ� න�ක ත�#ක�ලක ස�බනධයක කයල�. ඒ නස� නසට න#ල� සතයකන ස#සක ජ
ක මදකට 
කත� කළ� ගබඩ�# �<තනත යන
. ර#නනග උ�න&ස� මත මදක� නක නහ මත එනහම නය0ජ
�#කට ලGස�ත 
න#ල� හටය�. ඒ නස� මදකත වරදධ වනB 
<හ<.
න&න
 අත න&ක අලලනග
 ගබඩ�# �<තතට ගය�. උඩන න#
සක 
<හ< #න. න�නන#ට මදක�න. �ප# 
නහ ඳටම ග<නහන
 ගතත�. අතත න#වල
#�. ඒ බයට& කතහලයට& කයල� ෂ#ර 
<හ<. ඒත මදකන. ඇඟ 
ඇතනලන න�කට නල ක ක<ම<තතක ඇත බ# 
� �<හ<දලය.
ගබඩ� ක�මර #ලට න&ර#ල 3 ක තබබ�. එකක ලඟ නසනරපප න&කක තබණ�. ඒ කයනන
 ඒනක න&නන
ක 
ඉන
#�. ඒ නස� මදකය ජ
කය එහ� එකට ගය�. ජ
ක
� කසම �<කලමක 
<හ<. නහ ඳ පරද ක�රනයක 
#න.. මදකන. හතට ඒක හයයක වණ�. න& රකඩන නසනරපප න&ක ගල#� ත<බ ජ
ක ඇතලට නග ස� එහ ව 
පට හ� නඩස� කබල අතරන ඉඩකඩ ඇත ත<
කට ගය�. එත
 බම ��වචච කළ නක නඩ� එකක #<ටල� ක<ර 
බම ඉහරල� තබබ�. නර ෂ�න එතනන ටකක එහ�ට ගහන මදක# තමන ලඟට අරනග
 තරළ කර ගතත�. 
මදකනග කනර එලල�නග
 සට බGගය ගල#� �සකන තබනබත ජ
ක.
ජ
කනග ඇන� නසනට ස#ඳට ආස කළ මදක� ත#ත ජ
කට තරළ න#ල� ඇස� පය� ගතත�. මදකනග පරණ 
තන න&ක ජ
කනග �ප#ට ත& වණ�. ජ
කන. අත මදක�න. පට දන. ඉහල �හල ගය�. ඒ අත ටක ටක 
�හලට ඇවත මදකන. පරණ තටට� මත 
තර වණ�. මදක� ත�ම ඇස� පය�නග
. ජ
කන. වශ�ල අතට#ත 
මදක�නග පරණ තටට� අලල�ගන
 බ<හ<. ජ
කට ඒ#�ට ත# ලM න#න
 ඕ
 ව
�. මනහ� මදකන. චතත 
ගවම ටක ටක උස�සල� යට ස�යට උඩන තටට� මරකන
 �ටන ගතත�. න� අතර ගGනනග ජMගනය &�ර 
අස�නසත ඇඟල රMග#�. ත�ම මදක� ඇස� පය�නග
. මදකන. ගවනම උඩ නබ තත� හමන හමන ග<ලවණ�. 
බර�ත එකට හර න#ල� මරකල� එළයට �නන
 හ&
 තන න&ක &<න ජ
කන. �ප#ට ත& න#ල�.
තමනනග �පන#න තරමක ඈත කර බතතයකට මදක� නහ,තත කළ ජ
ක, ඇන. මහණත නබලලත ස� 
�පනව නර�#රණය ව නක ටස� ඉඹන
 �ටන ගතත�. ගGනන. ඇන� හර ගඩ පපණ�. මදක� සත�ග<නමටත 
න�ර &කෂ නලස ඇන. බර� එක ගල#� ගවන� අතක තලන එය ඉ#තට ගන
ට ජ
ක සමත වණ�. සරව මරක 
සට වශ�ල තන න&ක න&හනස, නසලන#න
ට �ටන ගතත�. ඒ#�නg තඩ ත& ව හරගඩ පප තබණ�. එකක 
ජ
කන. නත ල අතරත අන
ක ඇඟල අතරත සරවණ�. මදක� සන�යට සස� නහළ#�. මදක�න. තන න&කම 
හර #<ට පපර ගස
 ගතයක &<නණ�.
ජ
ක ත#ත �ලනලහ�ට ලස�ස� නග ස� &
 ගස�නග
 මදක�න. ගවමත යට ස�යත ඔස#� එයතලට ඇතල වණ�. 
මදකන. පරණ සර�ග කකල ස� ගනමන ඔහ ටක ටක සය ම# ඉහලට නග
 ගය�. තම 
හය ජMගනg දහල 
නරදන&න #<සණ මදක�න. හතනත නත ල මත #ද
 නස, ඔහ කහ� #රකම එය කළ�. මදක�න. ජMගනg න&�� 
අතර නතත ල�ය දට ජ
ක, ත#ත පර ම�& න
 ව, එය �හතට ඇ& ගල#� එක අතක ඉ#තට &ම� ඇඹරණ ජMගය 
මදක� අතට දන
�. ජ
ක සය අතන මදක�නග ��& න&�සට කළ වට ඇය ඊට ඉඩ ද න&�� �ළල කළ�. ජ
ක 
ඉත� න#<රද නලස ත<
 නස ය�නග
 සය දන#න එය පරමදන
 �ටන ගතත�. මදකට ම�ර ස<�ක &<න
�. ගGන 
ජවනතට මට කලන සරත�නනතට �තන#ල� 
<හ<. එන
 එන
 සනන� #<ඩ වණ�. තමනනග නය නය 
කකය
 බ#ක ඇයට &<න
�. ජ
ක එය &<
නග
 #�න. තමනනග දන# ජ#ය #<ඩ කළ�. අනතමට ජ
ක සය 
ම# තබ� ඇන. භගමණය උරන
ට වණ�. මදක�ට ත#ත &රගන
 බ<ර වණ�. ඇඟ �ණ 
<ත වණ�. න
 #<ට 
ඉන
 ඇය අසල න�නසකට අත තබබ�. ජ
කන. මණ අතන ඈත කරන
 උතස�හ කළ�. ඒත ජ
ක 
තර 
කනළ, 
<හ<. එක ��රටම ඇඟ න#වල� ගය මදක� &ර�ගත න
 හක තර� සන�යක &<න

 �රද සරත�නතයට 
�ත වණ�.
“අ�නමහ�… අ�නමහ�… අ�නමහ�…” ය ඇයට නකඳර ගGවණ�.
#<නY ස�රථක වණ බ# &<
ගත ජ
ක ගවනමන එළයට ඇවත හටගතත�. ඇවත නර�#රණය ව �<හ<�ත තන 
න&ක මරක
 ගමන



“&<න මන. #�රය” කය� බතතයට නහ,තත වණ�.

මත කමක කරන
&<ය මදක�ට හත�ගන
 බ<ර වණ�. මදක� ජ
කන. මණත �ප#ත ඉ�නබ හර සතනටන. 
ඒ තම� නමනතක වන& නල කම ස<� මට නම නහ තකට කලන වන& නස�. ජ
ක මදක�# උරහසන �හතට 
තලල කළ�. මදක� &<
ගතත� ජ
කන. උ#ම
�#. ගGන &
 ගස� ගතත�. ඒත මදක� ඒ# කර
 වදහ ග<
 
&නන
 
<හ<. අහල වතරය තබනණ.
ජ
ක තමනනග නබලට එක හ� සප එක ඇර කලසම �හතට &ම� ආර�භයක ලබ� දන
�. ඒත ඉන මත ව නල 
�<හ< නජ ක� සඹමන මදක� 
තර වණ�. ඒ ගම
 ජ
ක නජ ක�ත ��ත කර දන
�. ඉන මත ව 
හර #<ල මත 
ව න�ර සම �ස �සට ඇද තබ නර0ස ��ට හසක සහත දග මහත ලMගය න&ස බල� සටම හ<ර න#
 න&යක 
කරමට මදක�ට නතරනB 
<හ<. මදකට මතක වනB එ&� සමන සය කඩ� �යය තම නය0නයට එබමට මහනස 
ව ආක�රය.
තරමක නක0�නයන නමන
“කටට ගන
” කය� ජ
ක කයන ඇසණ�. එවට මදක� සය ම# ව#�ත නක ට නපරද නලස එය සය ම# තලට 
නග
 එහ ඇත ලණ රස වන&�. අ
තර# එහ �හලන එලනල
 නබ0ල න&කත ස� ගතත�.
“නකලන න#න
”
ජ
ක කනව නකනතනයන. තම කලසන� ස�කක# න#ත �හත ව එයන නක නඩ� එකක ඉ#තට ගත ජ
ක 
කත�#ක 
<ත# එය කඩ� තම �යයට අන&#�
“අනත �<තත හ<රල� ��ත න#ල� න� න�නස අලල ගන
”
කය� මදක�ට උ�න&ස� දන
�. මදක� #හ� එනස, කළ�.
මදකන. පට�සට ආ ජ
ක ඇන. ගවමත යට ස�යත ඔස#� #ටකර �<හ<�ත තටටM න&ක මත කරගතත�. 
නම නහ තක ඒ#� මරකමන නස ල#මන සට ජ
ක නසමන නසමන තම �යය මදක�න. තටටM අතරන හතනත 
නත ල අතරට ත& කළ�. මදක�න. නස#ල #ලන හ� ජ
කන. නකළ #ලන නතම තබ හතත තලට එය 
නලනහසනයනම ලස�ස� ගය�. නමය මදක�නග න&#
 හකලල බ# &න
 ජ
ක තරමක නසමන #<නY �ටන 
ගතත�.
මදක�ටත එ&� #න. නව&
�#ක &<නනන 
<හ<. සන�යක &<න
�. තම න&�� අතරන ලස�ස� ඇඟ ඇතලට ය
 
�යය ඇයට අමත හ<ඟ� ඇත කළ�. මදක� ඇස� පය�නග
 ඒ ස<� වන&�. න� අතර ජ
ක තම &Gත මදක�නග 
කහල න&ක අතරන &ම� �හලට නය ම ව #<න

 තන න&ක අලල�නග
 මරකන
 �ටන ගතත�. මදක�නග 
සනන� #<ඩ වණ�.
ටක ටක ජ
කන. දග මහත �යය මදක�න. හතනත ත# ත#ත ඇතලට යන
 වණ�. #ඩ #ඩ� ඇතලට ය
 වට 
මදක�ට මලන බය හත
ත අනතන� මල �යයම ඇතලට ගය බ# &<නණ �ස ගGනනග බය 
<ත වණ�. 
මදක�න. සනන� #<ඩ න#න
 ගතත�. ඒ #න.ම ජ
කන. ��ර#ල #ල නවනගත #<ඩ න#න
 ගතත�.
මදක�න. හතත අ#ට ආයත හර #<ටනග
 එන
 �ටන ගතත�. මදකට ඔ
 ව
 නවනගනම ජ
කත ගහනග
 
ගය�. &<න ජ
කට හත. ඒත මනහ� 
<#<තතන# 
<හ<. හ<බ<ය තන න&ක අලලනග
 හට ඇඟල ත# ත& කළ�. 
ඒ ගGන# තමනනග �යය දහ�#ට ඇ&ල අලල ගන
. ජ
කනග හ<ම ��රකම &<න ස<රය. ඒ #න.ම ඒ හ<ම 
��රකනම &<න චක සද&යක එ
#�.
මදක�නග න&#
 සරත�නතය ලM වණ�. ගGනට නකලන ඉන
 කකල �ණ 
<ත වණ�. ඒත අත න&කට බර දල� 
හටය�. තමනනග හතත �තලටම #ද
 හ<ම ස<ර ��රකම ගGනනග ස<� #<ඩ කළ�. එක ��රටම න#වල� ගය 
මදක� 
<#ත #රක සරත�නනතකට �ත වණ�. කසම කල�
�#ක 
<ත# එනස,ම සට ඇන. හතනතන සහන 
නස#ල &�ර� න&කක කකල න&ක දන. රර� ගය�. තමනනග තටටM හ� හතත අසල කමක සද#
#�&<ය ඇයට 
ටක න#ල�#ක ය
කල &<නනන 
<හ<.
මදකට හතතට �තලටම #ද
 �ය �හරයල ආයත &<නනග
 එන
ට වණ�. ඒත එකකම හතනත �තලටම 
�යය එබ ජ
ක තම ක�රය අ#සන කළ�. ඒ එබලලට ගGන ඉස�සරහට තලල ව බතතයකට මහණ නහ,තත 
වණ�.
#<නY අ#සන ව ව
�ඩ �හක ගත වමටත න�ර ඇඳ� ඇඳ හසනකස� සකස� කරගත න&න
� පටටනය ලඟ හට 
එකක තල හඳ සටන න�න
�.
මදක� සහ
 නලනකක තන න#ල�. ගGනට ස#ස� #
 තර ඒ ස<� &<න

#� #න.. ත#ත ද
ක එනලස හම ව 
රත ස<� වඳ
 තර ගGනට &<න ඉ#සලලක 
<හ<. සමන# 
� ඒ හ<ට මතක වනණත 
<හ<.
ඒත ර නබ0ඩමට ආ �ස ඇනග බල�න� නර තත සන වණ�. ර#නනගන ආනව න&0ෂ�නර0�ණයක.
“නම කද& බM උඹ අ& කරනග
 තනයනන
?”
“ඇය?”



තම� කළ නද ඇත අශ�ලල බ#ක ග<
 #ර&ක�ර හ<ඟමක මදක� තල #හ� ඇත වණ�. &<ඩ ල<ජජ�#ක ඇත වණ�.
“උඹ අචචර සර� නක ලනලක# 
<ත කර ගතත� නන&?”
“නම 
#�? “
මදකට කස#ක සත� ගන
 බ<ර වණ�.
“ඌ උඹට එචචර ස<�ක දලත උඹ ඌට කළගණ ස<ලකන# 
<හ< නන&? ඌට ඒකට හරම අපසට. උඹ මහ 
ආතම�රතක�ම එකයක කයල�. ඌ මට ඇවත කත�# කව#�.”
මදකනග හතට ස<
සමක ආනව &<න. ඒත න�කත පරශ�
යක.
මදක� ඇතත කත�# ර#නට කව#�. මදක� කටන නක ලනලකට ස<� න&න
 න
 &න
� බ# ඇස ර#න 
 නහ ඳටම හ
� වණ�.
“ඒක මසක. හට�න මම උඹට ඒ# උගන
න
. “
කය ර#න සය ල<පනට ප එක &ම� නඩ Mගල එක ගස� එයන ඉනටරන
ට සයට කහ�යකට නග ස� වඩනය0 
කහ�යක බලන
ට මදක�ට ඉඩ ස<ල<ස�ස#�.
“බද අ�නම0!” කය� පදමයට �ත ව මදක� තම� අතන ව #ර& ග<
 �ස ත<වණ�.
“ඉඳ�න මම උඹට ඉස�සරහට ඕ
 න#
 ත# ඒ# ටකක න�න
න
.”
කය ර#න ත#ත න
 නයක වඩනය0 ඩවනනල0Y කර ඇයට න�නන#�.

<#ත ජ
ක සමග ගබඩ�# �<තනත ගයනහ ත ඔහ පදම කරමට මදක� සත� ගතත�.


