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May 24, 2013 by ශ��ග�ර නනදන 
ව�ඩකල යනන කලන පයම ටචර රර(ෂ�නරග වහලයක වණ�. රගදරදත ඉස3රක4ර5දත පයම ර6(රහ(ම 
ග�මභර වදහට හ�සරණත, රර(ෂ�න 5ඟද තතවය සමපරණරයනම රවනස3. අවරද ගණන�වක තස3රස ජවරත 
56ප න�ත ස�පක 56� දන ද�කප න�ත ප�තතක රපනව� දන රර(ෂ�න කයන ඕන රදයක කරනන පයම 
5Jස3තය. රර(ෂ�නව න�ත කරගනන ගJන ක�මත න�හ�.
රර(ෂ�නටත පයම ඉල5මක වරM. රර(ෂ�නරග අතන සතයක වත වයදම රවනරන න�හ�. රර(ෂ�නට 
තරයනරන අලත අලත රද කර කර රහ(ඳ ෆන එකක ගනන වතරය. පයමරග කම6 හරම ස�රවද එකක. ඒ 
නස� ගJන අනත ගJනනට වඩ� රහ(ඳ ආතල එකක ගනනව�. රම කයනන යනරන රර(ෂ�න පයමත එකක 
ගතත අමත ආතල එකක ග�න.
ඉස3රක4ර5 නව�ඩ ක�ර5 ආව නස� ද�න පයම රගදර. හ�6�ය පයමරග 66�ට ත�ම රම(නටරස4ර නව�ඩ ද5 
න�හ�. රර(ෂ�න උපරදස3 දන වදහට පයම රගදර ව�ඩට ඉනන ගJනව ය�වව� 66� එකක රම(නටරස4රයට. 
උරද 8 ට ගයහම එනරන 11.30 ට.
රර(ෂ�න පයම5රග රගදර රMටටරව ර6ල එක ග�හරව උරද 9 ට. පයම වතරය රගදර තටට තනයම. පයම 
රගදරට අඳන ගවමක ඇඳරගන හටරය. රර(ෂ�න රගට ඇවත ව�ඩ වණ�. පයමත රද(ර ර5(ක කර5� ඇවත 
රර(ෂ�න 5ඟන ව�ඩ වරf හරත නදහරසg ෆන එකක ගනන අදහසන.
“අයරය4 පයම අකරක රම(කකද ඔය ඇඳරගන ඉනන ර54ගව”
“ඇය? රම රගදරට ඇඳන ඇඳමක. ඉතන රමක ඇරm තරයනරන තව ටක රව5�වරන”
“එරහම රනරවය. න�දද රමකත රසකස ඇඳමක. නයටයක වරM.”
“ම … නකන නයටනම තරයනව�. ආ… මම හනමන යනන ගතත නයටය ඇත. ඒක ත�ම ඇඳ5� න�හ�. එද� 
නවර එළරය සත5 නස� ඒක එද� ඇනරදත න�හ�. “
පයම අතතය මතක රක(ට සන�සන�.
“ආ. ඒක රහ(ඳය. ටක ග�5 ද�රගන එනන.”
පයම පඩරප5 න�ග තම නදන ක�මරයට දවව�. රම අතර රර(ෂ�න තම� රගන ප�රස5ය දග ඇරය�. ඒරක 
තබර6 රලස3 නකර එකක. රමක රර(ෂ�න රවන රකලර5කට තJMගකට ද5 රකල5 රර(ෂ�න 5ඟ ද�5 ගය 
එකක. ඒක ඒ රකල5ට අඳනන 6�ර රවනන ඇද5� තබ6�. ඒ රර(ෂ�නරගම ව�ඩ හනද�. හ�6�ය පයමරග 
ක5රගඩ පකටනම රමක හරත රවය.
පයම අර නයටය ඇඳරගන උඩන හවස3රක4ට එකක ඇඳරගන පහ5ට 6�හ�රගන ආව�. තන රදක නදහරසg 
ඉහ5 පහ5 වසරවනරන බ� එකක ඇඳ5� න�ත නස�.
“හවස3 රක(ට රම(කටද? ග5වනන. ග5වනන.”
පයම හවස3රක(ට එක ග5වදද රර(ෂ�නට න�ගටටන�. ම�ර රසකස දරශනයක. කම ප�ට දහල නයටයක! 
ඉස3සරට වඩ� ද�න පයමරග ඇඟපත හ�ද5� නස� ඒක ද�න රහ(ඳටම හරය. ඒ නස� මල ඇඟම රහ(ඳට රබර5� 
රyනව�. හය රව5� උල රවචච තන පඩත කලවට 5ස3සනට රyනව�. අත රදකට යටන තනරදරක වශ�5 
රක(ටසක රyනව�. පපරව ක�නරවත ව�ඩරක(ටසක එළරය. ඇරm තබ6 ගරරලතත හ�ර{ රහ(ඳට රyනව�. 
උක5 ළඟද ඇඳම රග(ඩක ඇද5� නස� ඒ හරරයද රහ(ඳටම වනවද රyනව�. ඒ නස� ගJන ඇඳරගන හටය 5� 
කහප�ට පJනටයය බරයය රහ(ඳට රපනන�. හතරත ඉඳන අඟල 6 ක වත පහ5ට නයටය දග න�හ�.
“ෂ�! ම�රයරන. හකනන පලවන දවසම. ඒත එප� රවන එකක න�හ�.”
ගJන 5�ජජ�රවන බම 65� ගතත�.
“ආ ඔය ජ�ගය ග5ව5� රමක අඳනන 65නන.” රර(ෂ�න තම� රගන� තන නකර එක පයමට දනන�.
“අරප(ය රම රම(කකද?”
කය� සන�රසමන එරදස 6�ල පයම, තම� ඇඳ හට නකර එක ග5ව� රර(ෂ�න දන එක ඇඳ ගතත�. ඒක හරයට 
අද�5 ත�නට ද� ගනන ටකක මහනස රවනන වණ�. ඒ ඒක ඇඹරරන නස�.
ඒකත නයටය හරහ� රහ(ඳට රyනව�. රර(ෂ�නරග රප(ල5 රහ(ඳටම න�ග5�. ඒත හදස3ස වරf න�හ�.
“ෂ�! පස3ස හ�රදනව�. ඔරහ(මම ගහන මට ර6(නන රම(නව හර හද�රගන එනනරක(.”
කවව පරකකරවන පයම කස3සය ප�තතට ගය�. ඒ යනරක(ට පරක තටටම රදක නටන වදහ රර(ෂ�න 
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65�රගන හටය�. වන�ඩ 2 න පයම ආරව ෆ�ජ එරක තබ6 බම එකක රක4yරපක ද�රගන 6නරදසයක 
තය�රගන. රර(ෂ�න ඒක ර6(න ගමනත පයම දහ� කනන වරM 65න හටය�.
පයමත රන(යවසලර5න 65න ඉනරන රර(ෂ�නරග පයය තමනරග කම6 ඇත5ට ද�5 තමනව සතට 
කරනකල. ඒ ග�න හත5ම පයමරග කම6 රතත රව5�. ඒ වරMම දහල නයටය තන පඩ රදරක 
ඇතලර5නරක(ට සනරපට ඒවත උල රව5�.
බම එක බ ඉවර වණ රර(ෂ�න න�ගට යම ර6{ රම එකට කවව�. පයම පඩරප5 න�ග5� යන වට පස3රසන 
නගන රර(ෂ�න පයමරM නටන පකට තමනරග අතන ප�රවල කහපයකම ග�හව�. අනතම ප�රවල රදක ටකක 
රදන නස� ගJන ඌය කය5� පස3සට අත තබ6�. ඒත ඒ රව5�රව ඒකත ගJනට සනපයක.
“රමක තමය අරy ර6{ රම එක” කය පයම ද�ව�නත ඇඳක සහත 5ස3සන ක�මරයක රපනනව�. රර(ෂ�නට 
රමක දව� ර54රක වරM. ඒත ඒ හ�ට ගනන ගතත 6වක ඇරඟවරව න�හ�. ත�ම රර(ෂ�න ගJනරග ඇඟ 
අතපත ගJරවවත න�හ�. මනහ තමනරග කලසම ග5ව5� ඇඳ අයනක ව�ඩ වණ�. පයමට තමනරග රදප� 5ඟ 
බම රපනනරව එතනන ව�ඩ රවනන කයනන.
ගJන රර(ෂ�නරග කකල රදක 5ඟ දණගහ5� බම ව�ඩ වණ�. රර(ෂ�න ගJනරග රක(fරඩන අල55� 
තමනරග පපර ගගහ තබ6 පයයට කට 5� කළ�. ගJන ඉතර ටක කරරගන ගය�. ගJනරග රත(ල පයය දරM 
උඩ යට යනරක(ට තන රදකත ඔ�චල පදනව�. හරම 5ස3සනය. මනහට රජ ස�ප. ටක රව5�වකන ඇත කය� 
රර(ෂ�න ගJනව න�ව�තතව�.
ඇරඳg දග�වණ රර(ෂ�න “රප(ල ර5ල ගහනන” කය5� කවව�.
“ඒ කයනරන?”
“මරM පයය උඩට කම6 තය5� ව�ඩ රවනන. ඊට පස3රස පක උස3 පහත කරනන.”
ගJන නකර එක ග5වනන හදනරක(ට රර(ෂ�න ඒක න�ව�තතව�.
“ඕක එක ප�තතකට ඇද5� තයනන. හ5 පJදන�ම ඇත. නයටයත ඇඳරගනම ඉනන.”
පයමට රමව අලත රදවල. ගJන රර(ෂ�න කවව වදහට ඇඳ උඩට න�ග5� රර(ෂ�නරග ඇඟ රදප�තරතන 
කක5 රදක ද�5 හමට පයය උඩට කම6 ප�ත කළ�. ඒ රවනරක(ට ගJනරග පළ�තම රසව5 වලන රතත රව5� 
තබ6 නස� පයය ඉරබම අද�5 ත�න රහ(ය�රගන ඇත5ට ර�ගව�. හ�6�ය ඇත5ට 6හනරක(ට ගJනට රකඳර 
ගJවණ�. ගJනරග මස3 පඩ තදරව5� නස� හතත ඇත5ත හරය. රර(ෂ�නරග පයය ගJනරග කමර6 රස3රනට රත 
රව5� ගය�.
ගJන ටකක 6රය. රම(කද උස මහතයරන. ඒ නස� ටක රව5�වක උස3 පහත රවනරක(ට ගJනට රහ(ඳටම හත. 
ද�ඩයත ද�5�. රර(ෂ�න අත රදකත ඔලව පටපස3සට තය�රගන ආතල එරක ඉනනව�. ස3පන ඇඳත ග�නට උස3 
පහත රවනව�.
ගJනත නතර කරනරන න�තරත එකක රවනන 5ඟ නස�. එනන එනන ගJනරග ග�ය ව�ඩ වණ�. ගJනට සර 
ස�ප. ඇස3 රදකත පයවණ�. ද�න කම6 උස3ස5� පත5ටම 6හනකල ප�ත කරනරන උපරම ස�පක ගනන. 
ගJනට රවනන ගතත�.
“අමරම …” ගJනට රකඳර ගJවණ�.
ගJනට රකලන ඉනන 6�හ�. ඒ නස� රර(ෂ�නරග ඇඟට ප�ත වණ�. රර(ෂ�නව 6ද�රගන ඉඹරගන ඉඹරගන 
ගය�.
“ම�ර ස�පය රර(ෂ�න”
ද�න තමය රර(ෂ�න මලනම ගJනව 6ද�රගන අතග�නන පටන ගතරත. ගJනරග තන රදකය පකය මරක මරක 
අතග�නරක(ට ගJනටත සනපය. නයටරය අත අස3රසන එක තනයක එළයට ගතත රර(ෂ�න ඒක උර උර ෆල 
ආතල එකක ගතත�. ඊ5ඟට ඒක ඇත5ට ද�5�  අනක එළයට ගතත�. ගJන ත�ම පයය උඩ. රර(ෂ�න ගJනට 
න�ගටනන කවව�. හ�6�ය ගJනට එකප�රටම පයරයන 6හනන 6�හ�. ඇරm 6ර වරMම සJරහන රව5�වක 
කකල රදක පළල කරරගන 6ර දරගන හටප නස� රර(ෂ�නරග උදවවත ඕන වණ�.
“අමරම4” කය�රගන ගJන ඇරඳg ව�තරණ�. ගJනව මණන අතර රපර5ප රර(ෂ�න ගJනරග නයටය උස3ස5� 
පක ප�දගතත�. තන නකර එක ඇඹර5� තටට� රදක අස3රස ගහන. රර(ෂ�න ඒක ග5ව5� ගJනරග අතට ද5 
රමක තය�ගනන කවව�. ගJන ඒක අරත ගල කර ගතත�.
පක රගඩ රදකට රර(ෂ�න අතන හමන රදක තනක ග�හව�. ඒව� නට5� නට5� නතරරවනකල රර(ෂ�න 
අශ�රවන 65� හටය�. රර(ෂ�නරග ප�රවල ස�ර ව�ඩ වණ නස� පයම “ඌය රරදනව�” ය කවව�.
තටට� රදකට කස3 රදකක දප රර(ෂ�න ගJනරග ඉරනන අල55� උස3ස5� ගJනව ඇරඳg දණග�ස3රසවව�. 
රර(ෂ�න ගJනරග කම6ට කටන එකක කරනන 5Jස3ත වණත ඒත ප�ත ව�ඩය. ඒ ගමන රර(ෂ�න ගJනට ඇඳ 
උඩ හටරගන කකල ඈත කර5� බතතය අල5රගන න�රවනන අණ කළ�.



පයම රර(ෂ�නට කය5� කටන එකක කරගනන තරයන ආශ�වට වහ�ම කවව රද කළ�. රර(ෂ�න මලනම 
රපරවන රරදදක අරරගන ගJනරග හතරතය වරටය තබ6 රසව5 රහ(ඳට පහද�මම�. පස3රස ඇරඳg ඉඳරගන 
තම දව හ� කට ප�වචච කරමන ගJනට ස�පක රදනන පටන ගතත�. හ�6�ය රර(ෂ�නරග නහය ගJනරග පරක 
හ5 5ඟමය. රප(ඩ ගඳක ආවත ඒකත ම�ර රසකස කය5 තමය රර(ෂ�න කවරව. පයමරග ඒ ප�තත ම�ර 
පරසඳල.
ටක රව5�වය ගර�. පයම ඇඹරරනන පටන ගතත�. ස�ප ව�ඩ කමට ගJනට රකඳර ගJරවනව�. කටන රMම 
නවතතප රර(ෂ�න කටත රරදදකන පහද�රගන ඇඟල රදකක කම6 ත5ට ඔ6� ගJනව චන කරනන පටන 
ගතත�.
“අරන ද�න කරනන”
ගJන ආය�චන� කළ�.
“හ�. දණ ගහගනන.”
ගJන දණගහරගන අත රදරකන 6ල ත�ර5ට 5Jස3ත වණ�. රර(ෂ�න මලනම ගJනරග නයටරය අත රදක 
අස3රසන තමනරග අත රදක ද�5� තන රදක මරක5� අල5 ගතත�. ඊට පස3රස පයය ගJනරග කම6 ප�තතට 
තලල කළ�. මලනම පයය ර�ගනන හ�දරව ගJනටග පරක හ5ට. රර(ෂ�නට ඒක රතරණත රතරරf න�හ� 
වරM ඇත5ට ඔ6නන හ�දව�.
“ආහ3. ව�රද ත�න.”
කය� ගJන එක අතක අරරගන පයය අල55� හර ත�නට 5� කළ�. රර(ෂ�නරග තලලවට ඒක ලස3ස5� කම6 
ඇත5ට 6�ස3ස�. රර(ෂ�න අස3සය� පරට යනව� වරM තන රදක මරක මරක ග�හව� යමර ග�හල5ක. ගJනට 
හ�ම ප�රකටම හ3ම කය5� කටන පටරවනව�. රර(ෂ�නරග යට 6ඩ ව�ද5� ගJනරග පක ඉස3සරහට වස වණත 
තනරදක අල5රගන ඉනන නස� ව�රටනරන න�හ�. ගJනටය රර(ෂ�නටය රදනනටම ද�න රවනන 5ඟය. 
ගJනරග රදරවන එක. රර(ෂ�න එකප�රටම නවතත5� පයය එළයට ගතත�.
“ඇය?” ගJන අyසට එරකන ඇහව�.
“හ�රරනන. “
ගJන උඩ6�ල අතට ව�තරණ�. රර(ෂ�න නයටය ග5ව5� අයනම කළ�. ඊට පස3රස කකල රදක උස3ස5� කම6 
උඩටම ඉස3රසන වදහට අල5 ගතත�. ගJනරග 6ඩ රල ව�රටනන වක ග�හ�5� ඉනරන. පයය කමර6 
පත5ටම 6හන වදහට රර(ෂ�න ගහනන පටන ගතත�. ගJනට ආයත රවනන පටන ගතත�. ස�ප දර�ගනන 
6�රව ගJන ඇස3 තදන පය�රගන රර(ෂ�න ගහන ගහන ප�රට ග�ස3රසන රක(ට  හ3ම … ගJව�.
රර(ෂ�නට යනන පටන ගතත�. මනහ� පයය කම6 පත5ටම ඔ65� 6ඩ ගහන ඉවර රවනකල ඇස3 පය�රගන 
තද කරරගන හටය�. ම�ර ආතල එක.
ගJනරග කකල රදක අත ඇරප රර(ෂ�න එරහමමම ඒ ස�ප ඇඟ උඩ ව�තරණ�. ගJන රර(ෂ�නව 6ද�රගන 
ඉම6�.
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