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රර ෂ�න මට කලන ර&ටරවල� තරයන රකලරල  හ,ර-.ට- වඩ� පයම රවන&3. පයම රර ෂ�නරගන 
බල�ර6 රර තත වර: රත &,6 වතරය. අනත හ,- ර@- පයමට තරයනව�. ඒ වරB- අනත රකලරල  වරB 
රබ ළඳ ව�චනක රකරනක රනර-ය පයම ටචර. හර- ව,දගත වදහට හ,සරරන, රර ෂ�න ප&3ස ව,රටන ඇඟක 
තරයන රකරනක.
රර ෂ�නය පයමය ද,න හ,- ත&3ර&- රටලරO.න එරකන කත�ව. රර ෂ�න ආතල රට.ක එකකට රවල�වක 
ල,බණ ග-න පයමට ර� කට එකක රදනව�. කත� කරනන පළවන ව�ත�වරණයක රගදර තරයනවනම පයම 
ආ6&3&ට රර ෂ�නට රක.ල එකක ගනනව�. පයමට තරයනරන රර ෂ�නරB 6,න රXරරන කත� අහරගන 
ඉඳරගන අහන ර@කට රකට උතතර රදනන.
ඒ කත� වලන පයම ග,න රර ෂ�න රබ රහ - ර@ ඉරගන ගතත�. පයම රබ රහ - ස-� -�ය- -,ද ජවත රවන 
ග,හ,ණයක. ඇඳමන, කත�රවන, හ,සරර-න, සන�රවන ආද රම හ,- අතන- පයම ඉනරන හර රවල�. ඒ 
න&� ගcණ සත යටන නදහ& රහ යනව�. පයම රගදර හ� 6�&රල හ,- රදන�ව- 6�ලනය කරනව�. ඒත පයම 
ආ&ය රවන රකරනක එය�ව 6�ලනය කරනවට. ඒ වරB- පයම, මනරහක රළ වදහට කත� කරනරක ට – 
&ලකනරක ට හ,ඟම ඇව&3ර&න ජ�තරය ග,හ,ණයක. පයමරB &3ව�ම පරෂය� රහ ඳ කඩව&ම උගත ර6 රක. 
ඒත මනහ� පයමරග &ර�ග ඇඟ ග,න ඒ තරම උනනදවක න,ත හ,ඩය. උ&&3 ර6hරෂය න&� පයමරග ගcණ 
ක- රග ඩක රදරනකට රjනරන න,හ, වරB.
කලන කත�රව අනත-ට බලනන ගය ක�ර එක පයමය රර ෂ�නය -හතතයය ගහන මලද ගතත�. ව�හනය 
ට�න&ර කරගනන පයම න�ර�රහmනපට ආර එම ව එකට යනන ඕරන. ඒකට දව&ක වතර ව,ය රවනව�. පයම 
මට කලන ඒ වරB ව,ඩකට ගහනත න,හ,. හ&3බනඩට එනන රවල�වකත න,හ,. රම රවල�රව ත-ය රර ෂ�න 
උදවවට ඉදර6ත වර:. පයමරB -හතතයත එක 6යන ක,-ත වණ� ව,රඩට. ඔනන පයම අඟහරව�ද� දව&ක 
නව�ඩ ද�ල� ආර එම ව එකට එනනත රර ෂ�න එතනට ඇවත ත-න දනන අයට කයල� 6හසරවන ව,රඩ 
කරල� රදනනත කත� කරගතත�. මට අ-තරව රම රදනන� රහසන තවත රබ රහ. ර@වල කත� කර ගතත�. 
ඒව� හ&3බනඩ දනරන න,හ,.
රක රහ -හර අඟහරව�ද� උර@ පයම ආර එම ව එකට ඇවත රර ෂ�නරගත උදව ඇතව රO.රම පරවල� &ලල 
රගවල� එක දන ර&mවයට ව,රඩ බ�ර දනන�. ආර එම ව  එරකන පයමට – ව�හරන ර6 ත ගනන හව& 3 ට 
එනන කවව�. රදනන� පටත වණ�.
පයමරB -,ඩමරB අලත ක�ර එරක න,ගණ රර ෂ�න පයමට ය� යත 6�ර කවව�.
“අද -- රර ෂ�නට ර6 ඩ &රපය&3 එකක රගන�ව�.” පයම රර ෂ�නට කවව�.
“ඒ ර- කකද”
“එරහ- කයනරන න,හ,. ඔය�- රහ ය� ගනන”
රදනන� නතර වර: රවනත රම&3 රජ යනට එකක. පයමත රර ෂ�නත ඒ රවනරක ට රබ රහ - &ම6 ර6ම 
යවලක වරB. රම දව&3 රදක තනට ඒ තරම එකරනක� ග,න වශ3ව�&යක අවරබ.ධයක තXබ�.
එද� පයම ඇඳරගන හටර} නල රඩනම කල&-ක හ� ල� කහ 6�ට ට ෂරට එකක. ඒක &�-�රන~යන පයම 
අඳන ඇඳ-ක රනරවය. ඒත රර ෂ�නරග ඉලල-ට ඇනද එකක. ඒ ඇඳ- පයමරB ඇර� ල&3&න හ,ඩය 
රහ ඳට උලj6ල� ර6නනව�. පයමරග කලරගඩ පක ඒ රඩනම කල&- 6ල�රගන එළයට 6නනන වරB. ඒ 
න&� එද� ආර එම ව එරක හටප &cරහන පර&ක පයමරB ඇඟ දcසන ර& වනද�.
රම එක ඇතලට ගය ග-න රදනන� එද� වරB- බද�රගන ඉඹනන 6ටන ගතත�. පයමට ඉවසලලක න,හ, 
වරB. පයම රර ෂ�නරග ට ෂරට එක ගලවල� ද,ම-�. ඊට 6&3ර& ත-නරග ට ෂරට එක ගලවනන රර ෂ�නට 
උදව කළ�. පයමරB ර&කස බ� එක -ත වණ�. ඒව� ඇතරල තන රදක හරරවල� මරකල� ඉනනව�. ත-නරග 
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රබලට එක ග,රලවව පයම ඇරඳm ව�ඩ වණ�. රර ෂ�න ගcනරග රඩනරම කකල රදරකන අලලල� ඇදල� 
ගලවල� ද,ම-�.
“ෂ�හ3 -�ර ර&කස ජ�ගයකරන.”
රර ෂ�න හතරව රමක ත-ය &රපය&3 එක කයල�. ජ�ගය කයන වචරන රර ෂ�න 6�වචච කරළm හතල-ය. 
ර- කද ස@ද ස�හල වචන වලට ගcනරග හ,ඟම ඇව&3ර&න බව රර ෂ�න ද,නරගන හටය�.
පයම න,ගටල� ත-නරග ඇඟ රර ෂ�නට රහ ඳට රjනන වටයක ක,රකණ�. රදනන� න,වත ඉඹනන 6ටන 
ගතත�. මනහරග අත ගcණරB පටය පකය පර� දව@ද රත ල රදක රබලලය කන රදකය උතරතජනය කළ�. 
ගcණරB හරගඩ පපණ�. ර- රහ තකන බ� එක බ-. පයමව ඇරඳm හ�නස කළ රර ෂ�න තන රදක මරක මරක 
තන පඩ කටන උරනන ගතත�. ගcනට &න6ය. රර ෂ�න ගcනරB 6,තරතන ඇලරවල� ත-නරග දකණ අත 
ය,වව� ගcණරග 6cනටය අ&3&ට. රර ෂ�නට රවන& රතරණ�. ඒක ත-ය &රපය&3 එක.
පයම ත-නරග හතත වරට තXබ ඔකරක - -වල ටක බ�ල�. එතන අද හර- සනඳය. රර ෂ�න වහ�- ගcනරග 
6cනටය ගලවල� එතන ල&3&න බ,ලව�. රය නරය පට රත ල රදක ල&3&නට රjනව�. එතන 6ලප බන&3 
රගඩයක වරB ඉ&3සල� රහ ඳට රjනව�.
“එතන අද -�ර ල&3&නය පයම අකරක”
“-- ඔය� ග,න හතල-ය එරහ- කරළm. -- ද,කක එද� ඔය� කටන එකක කරනරක ට &,රරන &,රර කට 
ඇතලට ගය -වල ඇඟල වලන අයන කරනව�. අද එරහ- කරදරයක රන රවනන ත-ය -- එතන රහ ඳට 
රෂmව කරල”
“ආ… අදත -ට කයල� රලව කව�ගනන කවද� ඉඳනද jලcන කරළm. “
රර ෂ�න ක:ඩයක ද,මරවන පයම තර-ක ලජජ�වට 6ත වණ�
“හ� හ� රක. ගම බලනන”
කය රර ෂ�න පයමරB රද6� 6ළල රක ට හතත අ&ලට සය කට ල� වන රල& ඇරඳm ව,තරණ�. පයම 
රන යවසලරලන බල� සටය�. ඒ වන වටත පයමටරB රය.නය රහ ඳට- රතත ව තබණ�.ඒ න&� පයමරB- 
6cනටය අතට ගත රර ෂ�න එය ගළ රක ට පයමරB හතත රහ ඳට ප& ද,ම-�. පසන වටත පයමට &න6යක 
ද,නන�.
අනතරව රර ෂ�න ත- ශල6 ද,කව- ඇරඹව�. රර ෂ�නරග රත ල පයමරග භග-ණයත රය.නයත 
උරනරක ට පයම ඇඹරර: &නර6ට. එද�ට වඩ� නදහර&m පයම හ,ඟම පට කළ�.
&න6 රවල�වට රකඳර ගcව�. භග-ණය කකයන රක ට රර ෂ�න හතරත හල ඇතලට දව දද� ඉනනවනම 
රර ෂ�නරB රක :රඩන ඇදල� අද�ල ත,නට මනහරB කට ල� කළ�. ගcණරග රකඳරය එනන එනන ව,ඩ 
වණ�. රර ෂ�නරB දවත රවරගන ව,ඩ කළ�. ගcනරB කකල රදක අහ&ට එ&වණ�. රකඳරය උ6ර- වණ�. 
ගcන සරත�නරතකට 6ත වණ�. හතත රතත රවල� ගය�.
ත-නරග ඩයටය අව&න කළ රර ෂ�න පයමරB 6,තරතන ඇල වණ�. පයමරB ඇර� හරය යනකල තන 
රදක මරක මරක හටය�.
ටක රවල�වකන රර ෂ�න පයමරB 6පව රද6,තරතන දන ගහරගන තන රදකට බර රන ද තන රදක උඩ 
යනතම ව�ඩ වණ�. ඊට 6&3ර& පයමරB ඔලව ත-නරග ල�ගය 6,තතට ඇ@ද�.
පයමට රර ෂ�නරග අවශ~ත�ව රතරණ�. ඒත …
“-- කවද�වත කටන කරල� න,හ,ර:. -- දනරන න,හ,රන රර ෂ�න. ෆලම එකකනම ද,කල� තරයනව�”
“ර- නව�!!! හර හර -- කය� රදනනම. මලන- කට ඇරල� -රග 6යය සjප කරනනරක ”
පයම රර ෂ�න ක 6රද අය&36ල-ක සjප කරන� රල& රර ෂ�නරග ල�ගය සjප කරනනට 6ටන ගතත�. 
රර ෂ�න ස@ද ස�හල වචන- 6�වචච කරනරන ඒව� පයමරB හ,ඟම තවත අව&3&න න&ය.
“ද,න හත� ගනන ඔය�රග කට හතතක කයල�. අප හකනරක ට හතතය 6යයය ව,ඩකරන වදහට කරනන. ඒ 
කයනරන ඔය� කට 6&3&ට ගනන. ආයත 6යය ඇතලට ද� ගනන. ර-නන ර-රහ-” ක රර ෂ�න පයමරB 
රක :රඩන අලල� ඔලව ඉ&3&රහටත 6&3&ටත ර& ලවමන ගcනට කටන කරන වදහ කය� දනන�.
ටක රවල�වකන ගcන ව,රඩ අලල ගතත�. රර ෂ�නරග දග -හත 6යයට ගcන -හ උ@රය.රගකන කටන &,6 
දනන�. ටචරරග කට ඇතලට යන එන 6යය දහ� රර ෂ�න ආශ�රවන බලන හටය�. පයම ටචර දවත නයර-ට 
6�වචච කළ�. ඒ අතර රර ෂ�න එක අතක 6ස 6&ට ද-� ගcනරB ගල ක6නන 6ටන ගතත�. ටක රවල�වකන 
ඇඟල රදකකත හලට ද�ල� රහ ලවනන ගතත�. ගcනට &,6 ද,රනනරක ට 6යය තව තවත ඇතලට ඔබ�ගනන 
ගහන රදතන 6�රක- ක,&3& හද� ගතත�.
ද,� ඇත. ක රර ෂ�න පයමරB කකල රදක -,@රදන ව�ඩ රවල�, ගcනරග කකල රදක අත රදරකන අලලල� 
උ&3&ල� 6ළල කළ�. ඊට 6&3ර& ත-නරග 6යය ග,නරග ල&3&න හතත උඩන තයල� තද 



කළ�. “&3ල&3…” කයල� ඒක බ,&3&�. ඊට 6&3ර& ග,හව� ය-ර ග,හලලක. ගcණට කට උතතර න,හ,. කකල 
රදකත රර ෂ�නරB අත රදකට හර රවල�. හතත ෆල ඇරල�. උඩට- ඉ&3සල�. 6යය බහනව� 6තලට-. &,6 
ව,ඩ ක-ට ගcණට ඇ&3 පයරවල�. ඒත කට නම පයවල� න,හ,. “ආහ3 ආහ3” කයමන රර ෂ�න ගහන හ,- 
6�රකට- රකඳර ග�නව�.
රර ෂ�නට බඩ යනන කලන ගcණට එකක රවන බව ද,කක රර ෂ�න ත-නරග 6�රවල වල රවරග තවත ව,ඩ 
කල�. රර ෂ�නටරග යට බඩ ගcනරග යට බරඩ ව,දල� ගcන� ඇරඳm 6තතට- රහmතත වණ�. ගcණ කලර6 ල� 
ගය�. “අරන අමරම ….” කයල� කc ග,හව�.
 ඒ කc ග,හලලට රර ෂ�නටත බඩ යනන 6ටන ගතත�. මනහ 6යය එබව හතත 6තලට-. රහ ලවනරන න,තව 
ඔබ�රගන- හටහ� බඩ ගහන ඉවර රවනකල. -�ර &,6ක ද,නරන. හ,-ද�- එරහ- කරනන ඕරන රර ෂ�න 
එරවරල හත� ගතත�.
ඊට 6&3ර& රදනන� බද� රගන -හනස ඇරය. රර ෂ�න 6යය එළයට ගතත ග-න පයම ත-නරග හතත උඩන 
අතක තයරගන න,ගටරට බ�ත රම එකට ගහන රහ.දගනන. ඒත යනන කලන කකල දරB ක,ර රXරරනන 
6ටන ගතත�. ගcන ක,ර රXර රXර දවල ගය�.
එදත පයම රර ෂ�නට පන දනන�. ඒ ඒය�ට දනන &,6 රවනරවන. රදනන ඇඳම ඇඳන පටත රවනන කලන 
පයම රර ෂ�නරග සj එක ඇරල� 6යය එළයට අරරගන ඒකට ක&3 එකක දල 6යයට රවන-ත ත,නක ය 
කවව�.
එද� පයම රගදර ගර} ආර එම ව එරග ව,රඩත ඉවර කරරගන. ර පයමරග හ&3බනඩ රර ෂ�නට රක.ල කරල� 
දනන උදවවට &3තත කළ�. රර ෂ�නට මනහ ග,න 6ව කයලත හතණ�. ඒත රම ර&ක&3 කඳ අතඅරනන 
රර ෂ�නට හතක න,හ,. ඒ න&� අනක 6,තතට පයමට රක.ල එකක දල�
“-�ව -තක කරල� නද� ගනන කලන අරත 6�රක ගහගනන” කයල� කවව�. ඒ ඒකරB හ,ඟම අව&3&ල� 
තය�ගනන.
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