
ගරවරය – 4
පයමග වගකම ව�ඩ ජවත රට�ව නස� ගර�ෂ�නව මණග�ග නන ඒ තරම අවස$ථ� ල�ග'නගන න� �.  �ම 
තස$ගසම ග ,ටල ග�ගන යනන ග .තත න� �. ගර�ෂ�නව ගගදරට ගගනන ගනන අවස$ථ� ල�ග'නගනත 
කල�තරකන. පයම ගර�ෂ�න දනන ස�ප වලට ව  ව�ටල� හටයත ඒක න�වත න�වත ල'�ගනන  �කය�වක 
න�ත කගමන දක වනද�. පයම ග'�ග , වට ගර�ෂ�න එකක කළ ග;වල මතක කරල� ගල කප�ගනනවල.
ගර�ෂ�නටත එග මය. අනත ග>නනට වඩ� පයම එකක කරප ග;වල වල අමත රසයක තබණ�. අනක 
ගක�නඩම න�තව ග ල� 'ඩ යනගක�ටත ස�ප ඇඟට තරළ ගවල� පයය ග�ඹරටම ඔ'ල� ගනන ආතල එකට 
ගර�ෂ�න  ර ක�මතය. ගම නස�ම පයම එකක ක�ලය ගත කරනන ගර�ෂ�නත පල>නක ග�හව�.
ඒක තමය ගර�ෂ�නගග වවLත වශ$ව වදN�ගල කරන ඩපගල,ම�වට අද�ල ව�ණජ වශයනට ටයෂන ගදනන පයම 
එන එක. ඒක තවත අතකන ගර�ෂ�නට ව�සය. පයමටත ගගදරන පටගවල� එනන ග .තවක තගයනව�. 
ම තතය� ඒ තරම ක�මත න�ත වණත පයම ටචර තන තන ළමයනටත ටයෂන කරනව�. ඒ නස� අවසර ගනන 
ගලස වණ�.  �'�ය ගර�ෂ�නගග ග',ඩමට පයමව ගගනනනන '� �. ඒක වන�ගත වග ත�නක. ඒ නස� 
ගර�ෂ�න ය�ළගවකගග පහට ප�තව�. ය�ළගව� ගසට ගවල� කළයට ගගයක අරගගන ග',ඩමක වද ට 
පවතතගගන යන ත�නක ගර�ෂ�න ගසට කරගතත�. කවරවත ස�ක හතනගන න�ත ත�නක. ඒ වගම දවලට 
ඒගක කවරත න� �. යතර ගර�ෂ�න ලඟ.
පළගවන දවගස. පයම ටයෂන ගදනන ආගව චකතයකන වග. ස�රයක ඇඳගගන අවශN ගප�ත ගදකකත 
අරගගන  >නඩ '> එකත එලලගගන ක�ර එක නවතතල� '� �ල� ආව�. ගර�ෂ�නත පයම ටචරව එකකගගන 
ඇවත ගප�ත ගමගස ගදප�තගත ව�ඩ ගවල� ප�ඩම පටන ගතත�.
පයමට මලන මලන වචනත ප�ටලන�.  �'�ය ගර�ෂ�නනම කස ගවනසක න� � වග අ ගගන හටය�. පශ$නත 
ඇහව�. පයම ප�ඩම කරගගන යතද ටකක හර වණ�. ඒත පයම 'ල�ගප�ගර�තතගවන ආග^ ගම වග ග;කට 
ගනගමය. පයම හතගව කවරත න�ත ගගදරක ඇඳක උඩට ගවල� ගර�ෂ�නට තරළ ගවල� ස�පක ගනන ගමන 
ප�ඩනත කය� ගදනන. (පයම ගම 'ව පස$ගස ගර�ෂ�නට කයල� තබණ�) ඒත පයමග 'ල�ගප�ගර�තත කඩ 
වණ�. පයම ඉනගන ග �ඳටම ඇවස$සල� 'ව ගර�ෂ�නට ගතරණ�. ග>නගග කමග'න එළයට ලක ගවන 
ගසවල වල සවඳ පව� ගර�ෂ�නට ස�රය  ර � ද�නන�. ඒ තරම ගහන වග. ඒත ගර�ෂ�න ග�නක න�තව හටය�. 
 �'�ය උගනවන අතර  �ඟම ඇවස$ගසන කත� වටන වට කයල� ග>නගග උණසම 'හනන ගන�ද තය� ගතත�.
ප�යක වතර පනතය කරගගන ගය�.
“ටචර ගප�ඩ උද^වක කරනවද?” ගර�ෂ�න ඇහව�.
“ගම�කකද ගර�ෂ�න?”
“ටචර ස�රය ගලවල� උගනවනන පළවනද?”
පයමව හරව�ටල� ගය� ඒ කත�වට.  �'�ය වර;ධ වගm න� �. ග>න ප�තතකට ගහන ස�රය ග මන ග මන 
ගලවල� පටවක උඩ වනල�, යට ස�යය ස�ර  �ටගටය පටන උගනවනන ආව�.
“ගමග ම ග �ඳද?” පයම ල�ජජ�ගවන ඇඹගරමන ඇසව�.
“ම�රය ආr! ඉස$ගක,ගල යන ක�ගල අගප ටචරලත ගමග ම ඉග�නනවනම කවද�වත අප සකල කට කරනගන 
න� �. එග නම අද අප ගල�ක ත�න වල.”ගර�ෂ�න වහළවක කළ�.
පයම ල�ජජ�ගවන වග ප�ඩම කරගගන යනව�. ගර�ෂ�නත ඇහමකන ගදනව�. ඉගගන ගනනව�. ටක 
ගවල�වකන ගර�ෂන ආයත ඉලලමක කළ�.
“ටචර  �ටගටය ස�යය ගලවල� බ� එකය ජrගයය පටන උගනනනනගක,”
ග �ඳටම  �ඟම ඇවස$සල� හට පයම ගම ප�රත ප�තතකට ගහන  �ටගටය ස�යය ගලවල� කම ප�ට බ� එකය 
කම ප�ට තන නකර එකය ඇඳගගන ල�ජජ�ගවන ඇඹර ඇඹර උගනනනන ගතත�. ග>නගග පරචච තන ගදක 
බ� එක කඩ�ගගන එළයට පනනන වග. කලගගඩ පකට නකර එක ග �ඳටම මද. ඒක හරගවල� තටටම ගදක 
ම�;ගදන ඇදල�. කම' උඩ තගයන මවල ගර�ද පව� නකර එක  ර � ගපනන�. ඒ ඇඟ ද � 'ල�ගගන නම 
කසම ගකගනකට ඉගගන ගනන '� �. පස$ස  �ගදන තරම ගසකසල.
ග>නටත වචන ගලපගනන පව� අම�ර වණ�. ඒ ගමන ගර�ෂ�න ඉගගන ග�නලල නවතතල� න�ගටල� ගහන 
ග>නව ඉඹගගන ඉඹගගන යනන පටන ගතත�. ග>නත සරපගයක වග ගර�ෂ�නගග ඇග{ එත එත ඉඹනන 
ගතත�. ගර�ෂ�න පයමව තමනගග ගදප� ප�මල දන ග�ස$සව�. පයම ද�න දනනව� ඉතර  රය කරනන. ග>න 
ගර�ෂ�නගග කලසමය ගජ�කය ගලවල� එළයට ප�නන පයය අරගගන කගට ද�ගගන උරනන ගතත�. 
ගර�ෂ�නගග ඉග�නනලල නස� ද�න ග>න ඒ ව�ගඩට එකස$පරට. පයම ගර�ෂ�නගග ග',ල ගදකත සපප කරනන 
ගතත�.
පහම ග �ඳටම ඇවස$සල� නස� ගර�ෂ�නගග පයය තදන සපප කරනව�. පදම ඉරලලක. ගර�ෂ�න ටක 



ගවල�වකන ග>නව නවතතල� ගකළන කරල� පපව ඉඹනන ගතත�. බ� එගකන හරගවල� තගයන තන ගදක 
අස$ගස මණ  rගගගන ගර�ෂ�න අත ගදගකන පයමගග තටටr මරකනව�. ටක ගවල�වකන ගර�ෂ�න ග>නගග 
බ� එක ග�ගල^ව�. නද ස$ වණ පරචච තන ගදක ගදනනගග ඇඹරලලට නටනව�. ගර�ෂ�න එකක කටන 
අරගගන සපප කරන ගමන අනක අතන මරක මරක මස�ජ කළ�. ග>නගග තන පඩ උල ගවල�. ඇග{ හරගඩ 
පපල�. ගර�ෂ�න ඒව� අලගලන පරම�;ද�. ග>නට ඉවසගනන '�රව ගකඳර ග�ගගන ගර�ෂ�නව 'ද� ගතත�. 
ගර�ෂ�න පයමව ගමගසට ග .තත කරල� ප>නටය ප ලට ඇදල� ද�මම�. ග>න ඉකමනටම ප>නටය එක 
කකලකන පනනල� කකල ඈත කළ�.
තමනගග පයය ග>නගග කම' උඩන තයල� තද කරප ගර�ෂ�න ඊලඟ ගම�ග �ගත ග^ගගන හකනන පටන 
ගතත�. පයමට ගම�ග �තකන එකක වණ�. ඒත ග>නට දගටම සනපය. කකල ඈත කරගගන දගගන ඉනනව�. 
ගර�ෂ�න එනන එනන තද ව�ඩ ප�රවල ග නව�. ගමගස ඒ ප�රවල වලට තලලගවනන ගතත�. ගර�ෂ�න ව �ම 
පයය එළයට අරගගන පයමව එතනම බම උඩ'�ල අතට ද�ල� ඇඟ උඩ දග�ගවල� ග නන පටන ගතත�. 
පයමත ග �ඳටම ස ගය,ගග ගදනගන ඇවස$සල� නස�. ගර�ෂ�නට ටක ටක ලr ග^ගගන එන 'ව ගතරගm 
ගර�ෂ�නගග ග^ගග නස�. පයමගග කකල ගදක දනස$ ගදක ලඟන අලලගගන උස$සප ගර�ෂ�න උඩට ඉස$සන 
කම' උඩ න�ග එහ පතලටම යන ගලස පයය ඔ'නනට පටන ගතත�.
පයම ගර�ෂ�නව තදන 'ද�ගගන ගකඳර ග�නනට වණ�. ගර�ෂ�නද තදන ප ර කහපයක ගස� කමග� ග�ඹරටම 
පයය තද කරගගන අවස�න ගම�ග �ත රස වඳනනට වණ�. ඔහග උණසම ක�ර ධ�ර� කමග� ග�ඹරටම වගදන 
ගම�ග �ගතම පයමටත සරත�නතයක ලඟ� වණ�. ගදගදන�ම සර ගල�ව අතරමrව සටය�. සගමනත ගප�ළග^ 
සතලත ගර�ෂ�නගග 'රත යන කරණ ද�න පයම පයව සහයට ආ පස ගර�ෂ�නද පයමග ඇගඟන න�ගට න�න 
ක�මරයට ගග�ස$ තම අවයව ගස,ද� ප ද�ගගන ආව�.
අනතරව පයමත තමනගග ගය�න ගත�ල අතන ව ගගන න�ග සටය�. ක�ර පටතට ගන�ගපගරන ගලස ගග�ස$ 
ඇයත ගස,ද�ගගන ආව�. ව � ව � ඇඳම ඇඳගත පයම ගර�ෂ�නව සපව�ළඳගගන මද ගවල�වක සටය�. පස$ගස 
තමනගග ව� නයට න�ගල� යනන පටත ගවනගක�ටම වගග ග',ඩගම ගක�ලගලක ව�ඩ ඇරල� එනව�. 
ගදනන එද� නගලන ග�රණ�.


