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රර�ෂ�න එකක බයර එකකට ර'ට වණ පළරවන දවර' කවව කත� ඔකරක�ම අවරද 19 – 23 අතරර 
රකලර7� ග8න. ඒව ඔකරක�ම ටකක වතර එක වර= න'� ද8න මම ලයනන යනරන රර�ෂ�න ර?�ර@�ම 
මAතකද අපට කවව කත�වක. රDක රර�ෂ�න ත�ම කරරගන යන ව8ඩක න'� ර?�ර@�ම පර'F'රමන ලයනන 
කය7� මන@ ඉලලව. අපට රDක වශFව�' කරනන අම�ර න'� මන@ රKLන එරක රරරකLරඩ කරරගන හටය 
රප�ඩ වඩරයL කලප තන @තරක වතර රපනනව�. ඒව� මන@රග කත�ව එකක සයයට සයයක ග87රපනව�.
මම කය7� තරයනවරන රර�ෂ�න ව�@න රVLකර ව8ඩ කරන ?ව. මන@ රW�බ එක අව�කව ක8පවරමන කරන 
න'�, මන@ට ක'Fටමර'F7� '7කනව�. මට ම�' @ය @තකට කලන රර�ෂ�නට රකLල එකක ආව� මට කලන 
මන@ ව�@නයක වකණ7� දප ම@තතරයකරගන. ම@තතය�ර= හතට ග87රපන වද@ට වශFව'වනතව 
ව�@නය වකණ7� දප න'� තවත ව8ඩක ?�ර රදනනය කත� කරළ`. ඒ ම@තතය�ර= රනLනට රප�ඩ ර'කනඩ 
@Aනඩ – ඒ වණත ර7ඩ න8ත ව�@නයක අරගනන. ම@තතය� රKLන එරකන ව�@නරb අවශcත� ග8න කය7�, 
තමනට ර�Wක�ර අධක න'�, ව8ඩ ව'Fතර රනLන� එකක කත� කරගනන කය7� රනLනර= රKLන නD?ර එක 
දනන�. රම�කද රර�ෂ�න ඒ තරමට වශFව�'වනතව තමය ගනරදන කරනරන.
රD ම@තතය�රග රනLන� ගරවරයක. පසදධ ප�'7ක උගනවනරන. උ''F රපළ ව�ණW වශයන උගනවන 
න'� 'Aර@න ටයෂන වලනත 'ලල @D? කරනව�. @රම රගlරවනය වද@ට තමය 'ම�Wරb @8සරරනරන. 
ඇඳම වණත ආදරශමත. ළමයනට ටකක '8රය.
රපනම ග8න කවරව�ත උ'ය. උ'ට ග87රපන ම@ත තරයනව�. @8?8ය ටකක කළය. '�රය ඇනදම පක 
ක7යක වර= ක8ප7 රපනව�. ටචරව ද8කක ගමන ඕන රකරනකරග ඇ'F යනරන ඒ 7'F'න උක7ත ර7�ක 
රවD පකත ද@�වට. අවරද 3 ක ළමරයක හටයත ඉඟ සඟ නයරමට පවතවරගන යනව�. පපවත ර@�ඳ ග�නට. 
ර7�කවට තබණට එල7� ව8රටනරන න8@8. මහණත @රම 7'F'නය. රත�ල රදක පර7�. ව8දගත රපනමක 
තරයනරන. රD @8ම එකටම වඩ� වරශ`ෂ ටචරර= කට@ඬ. @රම මහරය. රKLන එරකන කත� කරදද 
හරතනරන ඉ'FරකLරල යන රප�ඩ රකලර7ක කත� කරනව� කය7�. අප ටචරරග නම පයම කය7� කයම.
රර�ෂ�න රKLන එරකන ටචර එකක ව8රඩ කත� කරගතත�. Wපන ඇලරටL එකක @ර 'Fට�ර7ට එකක @ර 
තමය ග87රපනරන. රර�ෂ�න කනට8කට වලන ත8න කහපයකම තරයන ව�@න ර@�ය7 ?8ලව�. එක ත8නක 
ර@�ඳ භ�ණඩයක තරයන?ව ද8නරගන රර�ෂ�න පයම ම8ඩDට පණවරඩ දනන�.
“ම8ඩD ම@තතයත එකක අ@වල ත8නට එනන. එනන වන�ඩ 10 කට කලන කයනන මම ව�@රන වකණනන 
තරයන රගදරට යන ප�ර ග�ව ඉනනD. “
“ම'Fටර රර�ෂ�න, ම@තතයටනD ඕවට එනන රව7�වක න8@8. මම රවනදට ගමන යන ට8කස එකක 
තරයනව�. මම ඒක කත� කරරගන එනනD. “
“@ර ම8ඩD. මම එතන ඉනනD. “
පයම රවනද� @යර යන තවල එක කත� කරරගන රර�ෂ�න කවව ත8නට එනරක�ට රර�ෂ�න W8නඩයට 
ඇඳරගන එතන හටරගන හටය�. රර�ෂ�නත තවල එකට රග�ඩ වණ�. ම8ඩD ප8තතකට රව7� ඉඳ ගතත�. ත 
වල එක ව�@නය වකණන ත8නට යනරක�ට කරරමටම අයතක�රය� ඒ ව�@නය ර@Lදරගන එනන ගහන. 
රකLල එකක දනන@ම මන@ කවව වන�ඩ ව'F'කන එනව� – එතකල ව�ඩ රව7� ඉනන කය7�. රගය රද�ර 
ව@7� න'� එලරය රක�ටටD?� ග@ක යට තබණ ?�කවක තමය ව�ඩරව7� ඉනන තබරණ. තවල එක එළරය 
ප�ර අයරන නවතව7�.
මලන පයම ම8ඩD වතරක ?�කරව ව�ඩ රව7� හටය. රර�ෂ�න එ@�ට රම@�ට ව�ත රවව ව�@න අයත ක�රය�ට 
හමන ?8ණ ?8ණ හටය.
“ම'Fටර රර�ෂ�නත ව�ඩ රවනන” කය7� පයම ම8ඩD ?�කරව ප8තතකට වණ�. රර�ෂ�නට මලන රම�කකද 
වර=. රම�කද 'ලලක�ර නDබක�ර ව8දගත රනLන� රකරනක න'�. ඒත රර�ෂ�නට ම�කටන @8කය�ව 
තරයන න'� රම�ර@�තන රදනන කත�වට ර'ට වණ�. රර�ෂ�න ව�@න ග8න රනLනට ර@�ඳ ප�ඩමක කය� 
දනන�. රනLනත ර@�ඳ උනනදරවන අ@රගන හටය�. ඊට ප'Fර' රනLනර= ව�@න අවශcත�ව ග8න ප8@8දල 
කර ගතත�. රනLන ටකක 'Dපද�යක රකරනක වර=. එය�ට ඕන වරණ ම8නවල ගයර ව�@නයක. ප�ටත සද 
@ර රත @ර. රD වර= රදවල කත� කර කර ඉනන ගමන
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“රකL රD මන'F'ය� ත�ම න8@8රන” කයමන රදනනම රව7�වත ?8ලව�.
ඒ රම�නව� වණත රදනනම රදනනරග ආශය පය කරන ?ව රපනන�. පයමටත තමනර= ශෂc ශෂc�වන 
@8රණම ව8ඩය කත�වට රකරනක අහරවනරනත න8@8. ඒ වර=ම රර�ෂ�න රD වර= ර'කස ඒත ව8දගත 
රපනමක තරයන රනLන රකරනක එකක කත� කර කර ඉඳ7�ම න8@8. ව�@නය එනන වන�ඩ 45 ක වතර ගත 
වණ�. ඒ රකට ක�7යට රදනන� 'Aර@න රදවල කත� ක7�. අනතමට රදනන ර@�ඳ වශFව�'වනත ය�ලරව� 
රදනරනක වර=. රර�ෂ�න '8රරන '8රර ම8ඩDට ර@�රරන ම8ඩDර= ඇර� @8ඩ ?8ලව�. ඇඳරගන හටය 
කල'මත කරත� @8ටටයත @ර@� රර�ෂ�න ම8ඩDර= ඇර� @8ඩරව සතන මව� ගතත�. ඒ ඇඟ ර?�ර@�ම 
ක7�තරකන දකනනට 78ර?න අ�ග 'Dපරණ ඇඟක ?ව ද8කක රර�ෂ�න සත යටන තවත ප7Aනක පටන 
ගතත�.
ව�@නය ආවට ප'Fර' රර�ෂ�න ව�@නය පරකෂ� කර ?8ලව�.
“@රප�ය රDක @8පප7 එ�ජම ඩ8රDජ රව7� තරයනව�. රDක @රයනරන න8@8 ම8ඩD” කය7� රදනනම පටත 
වණ�.
“අපර�රද ?7�රගන හටප ක�රල “ කය7� රර�ෂ�න කවවට ඒක හතට එකඟ න8@8.
ව8ලවට�රD කවවට 'ම� රවනන. ඔනන ඔර@�ම තමය පයම ටචර @� අරප රර�ෂ�න මලනම @ම රවනරන. 
රර�ෂ�න තමනරග ව8ඩ කඩ ප�වචච කර7� ම8ඩDව තවත 'මප කර ගතත�. රදනන�  රKLන එරකන ද8න 
ව�@න ව7ට වඩ� අමතර රදවල තමය කත� කරනරන. රර�ෂ�න ඊ7ඟ ව�@නය ?7නන පයමව එකකරගන 
යනන ආරව ය�ළරවකරගන ඉල7 ගතත ක�ර එකකන. පයමය රර�ෂ�නය යන ගමන ර?�ර@�ම 'මප රදවල 
කත� කළ�. ඒව� '�ර��ශ කරළ�ත රමර@මය.
පයම රර�ෂ�න එකක කත� කරන රක�ට පයමට ක8Dප'F ගය ක�ර7 මතක රවනවල. පයම උ''F රපළ කරන 
ක�ර7 ය�ළ රව7� හටය රක�ල7� රර�ෂ�න වර=ල. පයම @8මත'Fර'ම අනත අයට උපරද'F රදනව� 
උගනවනව� වණ�ට, පයමට උපරද'ක (ව�@න ග8න) රදනන ඉනරන රර�ෂ�න වතරල. පයමරග ම@තතය� 
'Aර@නන ර�Wක�ර අධක අයක න'� පවල ජවතය ය�නතක ඒක�ක�ර එකක රව7�ල.
රර�ෂ�න කවරව පයමට ව�@නයක අරගතතට ප'Fර' ආයත රD වර= ව8දගත වද@ට කත� ?'F කරනන 
රකරනක න8ත න'�, පයමර= ටයෂන පනත එනනට සරතන ?වක. රර�ෂ�න ඒ වන වට වව�ත වශFව 
වදc�7රb ඩපර7Lම� එකක කරමන සටන ?වත එහ ව�ණW වශයන අම�ර ?වත ඒ න'� එම පනත තම�ට 
පරයLWනවත රවන ඇත8ය රර�ෂ�න කවව�.
එද� ?7ප ව�@නය රදනනටම හතට ඇලලව�. රගදරන ?හනරක�ට පයම රර�ෂ�නරග අතන අල77� ත8නක 
ය කවව�. රක�චචර පරද ක�රය� වණත රර�ෂ�නර= ඇඟ හරව8ට7� ගය� ඒ සදවමට. රම�කද මන@� පයමරග 
හ7 වදගනන එක ග8න 'Aර@න ප7Aන ග'මන හටරb. රDක රර�ෂ�නට ර7�ක උදවවක වණ� ඉතර ව8ඩ 
ව7ට. එද� ඉඳන රදනනර=  රKLන කත� තරමක රපD ?'F ?වට පත වණ�. රර�ෂ�නත පයමර= ම@තතය� ළඟ 
න8ත රව7�වල ?77� තමය කත� කරළ`. ගනන හට@ ව�@නයට ඇඩව�න'F ?ඳනන යනරක�ට රවන රකරනක 
අරරගන න'� රදනනට තවත ව�@න ?7නන යනන අව'Fත�ව 78බණ�.
ඊ7ඟ දවර' රර�ෂ�න පයමව එකකරගන ගය� ව@7� ද�ප රය රප�ළක තබණ ප�ළ වතතකට. ඒරක ත�ම ඔෆ'F 
ක�මරය තබණ�. ඒක හ'F.
“මම රDක ?ද අරරගන රය රප�ළක ද�නන කලපන� කළ�.”
“ෂ� නයමයරන.”
“ම8ඩDට තමය මම මලනම කවරව.”
“ම8ඩD කයනන එප� රර�ෂ�න මට පයම අකක� කයනන.” ඒක රර�ෂ�නට ර7�ක '@නයක.
“එනන රපනනනන” කය� රර�ෂ�න පයමව ඔෆ'F ක�මරය ඇත7ට එකකරගන ගය�.
“මට @ර 'තට දව'ක අද.” රර�ෂ�න කවව�.
“මටත 'තටය.”
රර�ෂ�න කල යල ?7� පයමර= අත රදරකන අල7රගන,
“මට රD වර= අද@'ක ආරව ම8ඩD. ර'�ර පයම අකක� එකක කත� කරනන පටන ගතතට ප'Fර'.”
පයම අත රදක ගනන උත'�@ රන�කර සන�වක පAව�. 7ද අව'රරයන රර�ෂ�න පයමර= උරහ'F රදකට දAත 
ත?�,
“මට ඔය� ර7�ක 'රපLට එකක.” කය7� කවව� @8ඟD ?රව.
පයමත රර�ෂ�නර= උරහ'F රදකට දAත තය7�
“ඔය� දයණ රවනන රර�ෂ�න” කය7� කවව�
ඒ ප�ර රර�ෂ�න පයමව ?ද�රගන



“මට කවද�වත කසම රකරනක එර@ ම කය7� න8@8” කය� තව තවත පයමව තරල කර ගතත�.
පයමත කසම වරරLධයක න8තව රර�ෂ�නව ?ද� ගතත�.
රර�ෂ�නරග ඉර@` ම7ක පපණ� වර=. රර�ෂ�නට පයමර= මළ අධක ර'නට සවඳ ර@�ඳට ද8නන�. කල වණ�ට 
පයමර= @ම @ර සනඳය. රර�ෂ�න පයමර= පට අතග�න ගමන අත රදක ටක ටක ප@7ට ගමන රකරරවව�. 
කසම වරරLධයක න8@8. එද� පයම ඇඳරගන හටරය '�රයක. රම�කද ටයෂන එකක ඉවර රව7� එනගමන 
න'�. '�ර @8ටටයට යටන නර�වරණය වණ ඉරන 'ම රර�ෂ�න අතගAව�. පයම 'නරපට හටය�. රර�ෂ�නර= 
රප�ල7 ඉකමනට න8ග7� ආව�. ඒක කල'ම ඇතර7න පයමර= කකල @� යට ?ඩට තද රව7�. ටක 
රව7�වක රදනනරග ආල�ගනය තබණ�. රර�ෂ�නර= අත රදක පයමර= තටටD රදක උඩට ගය�. '�රය තලන 
ද8රනන පයමර= නකර එරක ද�ර රර�ෂ�නට ද8නණ�. රර�ෂ�න පයමට '8ප ද8රනන වද@ට ඒව� 'D?�@නය 
කළ�. ඒක නතර වරණ රයරප�ළ වතත ඉ'F'ර@ නවතවප ක�ර එකක න'�. රදනනම ඉකමනට ඇඳD 
@ද�රගන එළයට ඇවත තමනර= ක�ර එකට න8ග7� පටත වණ�.
රදනනම හටර@ @8ඟD ඇව'Fස7�. රර�ෂ�නට රතරණ� පයමත ඉඳ7� තරයනරන අව'Fථ�වක උද�රවනකල 
කය7�. රගදර මන@රගන රන�78ර?න රදයක ර'�යනව� ඇත8ය රර�ෂ�න හතව�. රD තරD රලසරයන 
පයමව රග�ඩද�ගනන 78ර?ය කය7� රර�ෂ�න කයටවත හතරව න8@8.
පයමත කසම රවන'ක න8තව සන�මස මහණන ක�ර එරක පට ප'Fර' සට එරක යනව�.
ව8රඩ ඊළඟ පයවර ත?නන හතප රර�ෂ�න, කත�ව '�රවද රදවල ව7ට රය�ම කළ�.
“පයම අකක� ?රත කනර�Lල කමයක ප�වචච කරනවද?”
“@FD. ඒත ?රත කනර�Lල කරනන රනරD. මර= රමන''F රරගය7ර කරනන මට රඩ�කටර කය7 
තරයනව� මතර ර?�නන කය7�. රර�ෂ�න ඒව� ග8නත දනනව එර@නD?” පයම ව@ළරවනම උතතර දනන�.
රර�ෂ�නට 78බණ පළතරරනම මන@ ඊළඟරප�ට ප�ද ගතත�.
“මම දනන තව රදවල තරයනව�. ටචරට රපනනනනද?”
“මම රන�දනන රදයකද?” පයම න8වතත ව@ළරවනම ඇසව�
“ඔනන එර@නD. යම මම රපනනනනD. ආය ප'F' ග8හල න8@8රන” කය රර�ෂ�න තම ව�@නය ප8දවරb 
රD'F රW�යනට එකක රවතය.
පයමද ද8න ?7�රප�රර�තත වනරන එය ?ව ද8න රර�ෂ�නට වශFව�'ය.රර�ෂ�නට තම�ට රමතරD ව�'න�වක 
රමතරD ප@සරවන පAරදන වශFව�' කරනනත අම�ර වණ�. රDක හනයකද කය7� මන@ට කහප වරකම '8ක 
සතණ�. ඒත ව�@නරb පටප'Fර' සට එරක රමරන ප�ට '�රයක ඇඳරගන රදවරපයක වර= ඉනන පයමව 
ද8කක@ම '8ක න8ත රවනව�.
ව�@නය රD'F රW�යනට එක ඇත7ට ඇතල රවතද නD පයමර= මහරණ තරමක චකතයක රපරනනනට 
තබණ�.
“ඇය චණඩ ?ය රව7�” රර�ෂ�න වහළරවනම ඇසව�
“ඉ'Fරක�රල ළමරයක @ර ළමරයකර= රපරනට රකරනක @ර ඉඳය කය7 ?ය හතන� රර�ෂ�න.”
අකක ?ය රවනන එප�. රමතන මම දනන රකරනකරග. මම ඇත7ට ගහන කත� කරගනනකල අකක 
ව�@රනට රව7� ඉනන. කය රර�ෂ�න ව8රඩ කත� කරරගන ප8මණ ඉකමනන පයමව ඇත7ට රගන ගය�.
ක�මරරb රද�ර ව8ර@නව�ත 'මගම රදනන� එකරනක� ව8ළඳ ගතරත කලන නවතතප ත8නන පටන ගනන 
වර=. පයම @8මරදටම සද�නD රව7� සටන ?වක රර�ෂ�නට රතරණ�. රර�ෂ�නටත හතවට වඩ� 'Aර@නන 
ප@සරවන නධ�නයක ප@ළ වණ� වර=.
රර�ෂ�න පයමර= '�රය උඩන තටටD මරක මරක ර?ල7ය කන රදකය ඉඹනන පටන ගතත�. ඒ අතරර 
රර�ෂ�නරග රප�ල7 පයමර= යට ?ඩටත කකල ව7ටත තද රව7�. රර�ෂ�න පයමර= @8ටටය පටප'Fර'` 
තබණ '�ර කටට ග7ව7� '�ර රප�ට බමට ද8Dම�. නර�වරණය ව @8ටට කරරන තන රදරක ක�නවත උඩ 
රක�ට'ත රපනව�. රර�ෂ�න ඒව� ඉඹනන ගතත�. පයම රD නහර අ'Dමත ප@' න'� ර@�ඳටම එක'යට 
රව7�. පපව ර@�ඳටම ග8ර@නව�. තදන හ'Fම ව8රටනව�. රක�ය රම�ර@�තක @ර පයම ව8රඩ නවතත7� 
යනන කත� කරය කයන ?යට රර�ෂ�න පයමව @8ම ත'Fර'ම අව'F'7� තයනන ම@නස වණ�. රක�ල7ට 
'රපLට එකට ගAන @8ටරට ඉ'F'රය තබණ @ක ටක ග7ව7� දනන�. රම�ර@�තන @8ටරට ඇඳ උඩ. කD ප�ට 
රල'F V� එක ර@�ඳටම මද ඒ ?8ලන රදක ව@ගනන. රර�ෂ�න ඒව අ'F'ට අත දද� ඒව� ඉD?�. ගAනට හරගඩ 
පප7�. තන පඩ තද රව7� උල රව7�. රර�ෂ�න කටන තන පඩ රදක ම�රරවන ම�රවට උරන ගමන V� එකත 
ග8ර7වව�. තන රදක පදම 7'F'නය. රක�මඩ රගඩ රදකක වර=. තන පඩ රදක ප@7ට @8ර7� න8@8. 
රකලනම තවකක රදකක වර= ඉ'F'ර@ට දක රව7�.
නරවත උඩ කය පර� අතග�මන රර�ෂ�න ගAනර= ග�ය ව8ඩ කළ�. පයම උ' ම@ත න'� රර�ෂ�නට 'Aර@න 



වපර'රයක තරයනව� ඉඹනන. පයම ඒ අතර තර '�රරb යට රක�ටර'` කටව ග7ව7�, '�රය බම ව8රටනන 
ඉඩ @8රය�. '�රය ර7@� අව'න වණ ගමන රර�ෂ�න දගට තබ යට '�යත ග7ව� ප@තට ද8Dම�. ද8න පයම 
ම8ඩD කD ප�ට නකර එකක වතරක ඇඳරගන හටරගන රර�ෂ�නරග ඇඟට ව�රරව7� ඉනනව�. රර�ෂ�නත 
තමනරග ඇඳD ග7ව7� ද8Dම�. පයම රර�ෂ�නරග අනතම ඇඳම වණ රW�ක� ග7වනකල ඉව'ගනන ?8රව, 
?ර7න වර= එය ග7ව� ප@තට තලල කර7� ද8Dම�. ර@�ඳටම න8ග7� තබ? රර�ෂ�නරග රප�ල7 උඩ ප8න7� 
පයමර= ඇඟට ර@`තත රව7� නතර වණ�. ඒක ද8කක පයමර= ඉර@` ම7ක පපණ� වර=. ගAන රක�ල7ව 
ඉඹගන ඉඹරගන ගය�. රදනනම ඇඳට ව8ටණ�. රර�ෂ�න පයමර= මහරණ ඉඳන පටන අරරගන ප@7ට ඉඹ 
ඉඹ ආව�. නතර වරණ ගAනර= නකර එක 7ඟ. ඊට ප'Fර' නකර එකත ප@7ට අඹර7� යවනන රර�ෂ�නරග 
අත දකෂ වණ�. රර�ෂ�න පයමර= ?ඩ ඉඹන රක�ට පයම 'නරපට @ර, කචයට @ර ග8'Fසණ�. ඒත රර�ෂ�න 
ටක ටක පයමර= යට ?රඩ තරයන මවල රර�ද ප8තතට 7�රවනරක�ටනD පයම ග'F'නරන න8තව 
ඉව'රගන හටය�. රර�ෂ�නරග රත�ල මලනම මවල රර�ද උඩ ර'ල7D කළ�.
පයම කකල රදක දනහ'F රදරකන නව7� රදප8තතට ඈත කරළ` රර�ෂ�නට ඒ මවල ව7ට යටන ඇත රද 
රපනනනන වර=. රර�ෂ�න ?යරව7� හටරb ර?Lකකවක වර= ඇරචච හතතක තරයය කය7�. ඒත තරණ 
රකලර7කටත වඩ� 7'F'නට තදට ප@ටප රයLනය ද8ක7� රර�ෂ�නට @ර 'තටය. පයමර= ?රඩ ම8ක යමන 
තබණ කඩ� ක8පD ප8ල7ම සර'ර̀යන '8තකමක පතප7යක ?ව රර�ෂ�නට රතරණ�.
ඒක තමය හ7 ත�ම 7'F'නට තදට තරයනරන
රර�ෂ�නරග රත�ල රදක, රය�න රත�ල එකට එකරවන භගමනයට කටට ත8නක ගAරවන රක�ටම පයමට 
රකඳර ගAවණ�. රර�ෂ�න තමන දනන සයලම ශලප ද�7� පයD ම8ඩDට '8පක දනන�. පයමට ඒ '8ප 
දර�ගනන ?8ර තරD. රර�ෂ�නර= දව ගAනරග '�රවද ත8නව7 ඇතලර7නරක�ට @ර රර�ෂ�නරග රත�ල 
රදරකන '�රවද ත8නක උරතද @ර, ගAනර= අ@වල එක උඩ යනව�. ඒක රර�ෂ�නටර= න@රb වදනව�. 
ගAනට ඌය කයවණත ඒ රවදන�වකට රනරවය 'නරපටය කය7�, ගAන කකල තව තවත ඈත කර කර 
ර'�7වන එරකන රතරරනව�.  රර�ෂ�න එක අතකන ගAනර= තන රදක ම�රරවන ම�රවට මරකන ගමන 
කටන පදම ර=මක දනන�. පයමට මලනම රප�ඩයට සරත�නතයක 78බණ ?ව රර�ෂ�නට යනතD රතරණ�. 
ඒත ද8න තවත එකකට 7ඟ ?ව ගAනර= රකඳරය ව8ඩ වරමනත ගAන රර�ෂ�නර= රක�ණරඩ අතග�න ගමන 
රර�ෂ�නර= මහණ තව තවත තමනර= අ@වල එක මතට තද කරන එරකනත රතරණ�. රර�ෂ�නත තමනරග 
උපරමරයන ර=ම දනන�. රදරවන එක රවනරක�ට ගAනරග කකල අ@ර'`. කකල ව7 ඇඟල නම� රගන අත 
රදරකන කට ව@රගන ගAන ඒ '8ප දර�ගතත�. ඒත එකකම ගAනර= රය�නය ර'ව7 වලන පර7 ගය�. 
රර�ෂ�න ව8රඩ නවතත7� ගAනරගම නකර එරකන තමනරග කට වරට ගAව7� තරයන ර'ව7 ප@ද� ගතත�. 
රර�ෂ�න උඩට ඇවත පයමරග ප8තතකන ව8තරණ�.
ගAන පදම ආදරයකන රර�ෂ�නව ?ද�රගන ඉඹරගන ඉඹරගන ගය�.
“K8නටA'Fටක” ගAන ඉ�ගසරයන කවව. රර�ෂ�න ගAනරග ග�ය ?හනන දනරන න8@8. ව@�ම තමන රමචචර 
රව7� කටන කළ රද, ඇඟලවලන කරනන ගතත�. ඒ අතරර තන රදකත හරතල කළ�.
“ඇතතටම ඔය� නයම ව8ඩ ක�රරයක!” පයම @ද පර 'තටන පශ�'� කළ�.
“මම ත�ම ව8ඩ රපනනරව න8@8.”
“ඉතන රපනනනනරක� රර�ෂ�න”
“ඔනන එර@නD” කය රර�ෂ�න ගAනරග කකල රදක ම8දරදන දණ ග@ගතත�. ග7 කප කප� හටය අත ඉවතට 
ගනනරක�ට ගAන රකඳරයක න8ගරව තමනරග හ7 හ'Fව රම�ර@�තකවත තරයනවට අකම8තරතන වර=. 
රර�ෂ�න තතපර කහපයකට වඩ� ඒක හ'Fව තබර? න8@8. පපර ග'මන තබණ තමනර= රප�ල7 ර'ව7 
වලන න8@8ව7� තබණ ගAනර= රය�න රත�ල උඩන තය7� ඇතල ප8තතට තලලවක දනන�. රප�ල7 තමනට 
නයමත ත8න ර@�ය�රගන ඉරබම වර= ර�ග7� ගය�.
මල ටක නකනම ඇත7ට ?8'F'ත අනතම ටක ?හනරක�ට ටකක තද ගතයක ද8නන�. ගAනටත රකඳර 
ගAවණ�. පයමර= 'ර�ග ඇඟ උඩ?8ලර7න ඇරඳ` ව8තර7� තරයනව�. රර�ෂ�න ග@නන පටන ගතත ගමන ඒ 
ඇ ර� 7'F'න අවයව ර'7රවනන පටන ගතත�. තන රදක උඩ ගහන ගAනරගම නක ට රදප8තරත ව8ද7� 
ආයත ප@7ට යනව�. රර�ෂ�නර= යට ?ඩ පයමර= හතත උඩට වදනරක�ටම ග8නර= ?ඩ ග8'Fර'නව�. 
ගAනට සර '8ප ද8රනන ?ව මහරණන රපනව�. ඒක දකන රර�ෂ�න තව තවත උනනදරවන ර=ම රදනව�. 
එනන එනන රර�ෂ�නරග ප�රවල '8රව8ඩ රවනව�. ගAනරග හතත ඇතරල ර'ව7 ගතයත එනන එනන ව8ඩ 
රවන න'� ල'F'7� රලසරයනම ?හනව�. ගAනට තව තවත ඇත7ට ගනන ඕන රව7� වර= කකල රදක 
දනහ'F රදක ග�වන අල7රගන උ'F'7� අල7ගතත�. එතරක�ට හතත ර@�ඳට උඩටම ඇවල7� ර@�ඳට ඇර7� 
තරයනව�. රර�ෂ�න මලන ග8ඹර ප�රවල හමන ගග@ හටයට ද8න රවරගන ග@නන පටන ගතත�.



ගAනට තවත එකක රවනන පටන ගතත�. ඒ ප�ර නD ගAනට තමනරග කට ප�7නය කරගනන ?8ර වරණ '8ප 
ව8ඩ කමට. ඒ න'� ඒ රව7�රව රර�ෂ�න ග@න @8ම ප�රකටරම “ආ….. ආ….. ආ…..” කය7� ගAනට කA 
ග8@8වණ�. ඒ ර'කස 'දරදට රර�ෂ�නටත ?ඩ යනන 7� වණ�.
“ඇතර7ම යවනනද?” රර�ෂ�න ග@න ගමනම @තය අතරනම ඇහව�.
“අත7ටම වදනන. තදන කරනන.” පයම සසD අතරන කවව�
ඒ වචන ඇර@නරක�ටම රර�ෂ�නට ?ඩ යනන පටන ගතත�. මන@� උපරම ව8රරන රප�ල7 තව තවත හතත 
ඇත7ටම එබව�. ඒ එබල7ට ගAන ඇරඳ` උඩට තලල වණ�. රදනනම ම�ර '8පක ගතත�. ඊට ප'Fර' රදනනම 
එකරනක�ව ?ද�රගන එර@Dමම ටක රව7�වක හටය�.
“රර�ෂ�න ඔය� නD ම�රය” පයම න@ඬත�වය බනද�. රර�ෂ�නට ක'F එකකත දනන�.
රර�ෂ�න රපරළ� ක'F කළ�.රර�ෂ�නරග රප�ල7 ටක ටක ඇකර7නන ගතත�. ඒ න'� මන@� ඒක එළයට 
ගතත�. ඒක ක8රය ගAනරග ර'ව7 වලනය රතත ?ර රව7�. රර�ෂ�න අ'7 තබ? රක එරකන ටවල එකක 
අරරගන රප�ල7 ප@ද�ගතත�. ඊට ප'Fර' පයමරග හතරතන පටට ග7�රගන එන සදප�ට දයර ප�ර ඒ තව�ය 
තය7� න8ව8තතව�.
පයම තව�ය එතන අතල7මන ප@ද�න ගමන,
“ම�ර ශක�ණ රත�ගයකරන පටවරණ!” කරව සන�ර'මන.
එර'` කය� ?�ත රම එකට යනනට ඇරඳන න8ගටනනට උත'�@ කරළ`ය.
“අරප�ය ඇඟට ත�ම පන න8@8. අද තමය මරග ජවරත ව8ඩම 'නපයක ද8නණ දව'. ත8නක ය 
රර�ෂ�න.” පයම න8වත ඇරඳ` ඇ7 වණ�.
“මටත එර@මය අකරක.” රර�ෂ�න කවරව ර?�ර රනරවය. රර�ෂ�න මට කලන @8ම වටම ?ඩ යන රව7�වට 
එළයට අරරගන අතන @ර, කටන @ර තමය ඉවර කරළ`. න8තනD ඉතන රක�නඩD එකක ද�රගන. ඒත අද 
පයමර= සනඳ උණසD රය�නය ත7 හරත @8ටයට ?ඩ පට කරනන 78බණ එක පදම '8පක. ඒ මදවට හරත 
@8ටයට තද ප�රවල ග8ඹරටම ග@නනත පළවන වරණ පයමර= ඇර� ෆට කම න'�.
පයම ටක රව7�වකන ?�තරD එකට යනන න8ගටට�. එවට හතරතන පට ව ක8ර ධ�ර�වක කක7ක දර= 
ග7�රගන දනහ'F රදක ග�වටම ගය�.
“රD තවත එනව�!” පයම රන�කක�ඩවට රමන කවත ගAන එයට ආශ� කළ ?ව ර'ව7වලන ව8සණ රය�න 
රත�ල අතන තද කරරගන එය රර�ෂ�නට රපනව අයරන රපනන�.
පයම ?�තරම එරක ඉනන අතර රර�ෂ�න පයම ග8න ර?�ර@L රද සතව�. රර�ෂ�න ත7 පයම ම8ඩD ග8න 
තබණ ක8ම8තත තවත ව8ඩ රව7� ?ව මන@ට රතරණ�.
පයම ?�තරD එරකන එළයට ආව ගමන රර�ෂ�න ඇත7ට ගය�. රර�ෂ�න එළයට එනරක�ට පයම '�රය 
අනතම ටක ඇඳ ඇඳ හටරය. ටවල එක වතරක ඇඳරගන හටය රර�ෂ�න 7ඟට ගය පයම රර�ෂ�නරග ටවල 
එක කඩ� බම දම� ඔහර= නරවත සරර පර සප ගනමන 'Fතත කළ�. රර�ෂ�නර= රප�ල7 ආයත නගනන 
පටන ගන දට පයම එය නතර කළ�.
ප'Fර' රදනන කසම රවන'ක න8ත ආක�රයට ව�@නය ?7නන ගහන ඒකට ඇඩව�න'F රදනන ර@ට එනන 
රප�රර�නද රව7� රගවල ?7� ගය�. @8?8ය ර ත'Fර' රදනන රKLන වලන කට කට ගAරව රදනනරගම 
ක8ම8තතට. රර�ෂ�න උත'�@ කරළ` ගAණව ප8ය 24 ම අව'F'7� තයනන. ඒ න'� @8ම ත'Fර'ම ර'කස 
රටLක රදනව�. ගAන ඒවට ඇහDකන රදනව� වතරය. ම@තතය� ඈත මAත වණ රව7�වක වතරක රකටරයන 
රදයක කයනව�.
තමන රම කණ @රප කත� කරනරන ව8දගත ධනවත ගරවරයක එකක රනද කය7� හරතනරක�ට රර�ෂ�නට 
තමන ග8නම ආඩD?ර හතන�. ගතත ආතල එකත ව8ඩපර ද8රනනන ගතත�.
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