
ගරවරය – 5

ර
�ෂන පයමර� ඉනඩවජවල ටයෂන පනතයට වහ ව�ටණ. පයමත ඒ වර$මය. ඊලඟ දවර+ත පයම ආරව 
පදම උනනදවකන. පයම එද උර3 ඉ+4ර56රල උ�නවනර5�ටත ර7 ��න හත හත රහ�ඳටම ඇව+4සල 
ඉඳල තරයනරන. �=න ර�ද
 ඇවත බලනර5�ට ඇඳර�න හටය ප=නටය යට රහ�ඳටම රය6න ර+වල වලන 
රතත රවලල. �=න රහ�ඳට ර+6දර�න රවන ඇඳමක ඇඳන ඇවත තබරණ. ද� +යකය හ�ටරටකය.
ර
�ෂන රවනද වර$ම යළවනර� රබ6ඩමට රවල බලන හටය. පයම ආව �මන රදනන ඉර�න �නන 
ව�ඩ පටන �තත. පයමන7 ර75 නවතතල හ5නරන ර5�ය රවලරවද කයල රන�යවසලරලන ඉනන බව 
රපනන. ර
�ෂනත එරහමය. ඒත ඒ බව රපනනරව න�හ�.
හ�බ�ය ර7 රදනනම රන�දනන වරLMෂතවයක තබණ එද. ර7 රබ6ඩර7 හටප එ5 රප�
ක 5ම
ය5 
හ�Nගල හටය. මනහ ඉඳල තරයනරන 5මරP රල�ක 5
ර�න ඇතරල ඉඳන ර
�ෂනය පයමය දහ යතර 
හරලන බලර�න. ඒ යතර හල 5�ඩල රල�ක රවචච එ5ක න+ රහ�ඳට රපරනනන ඇත. ර
�ෂන ර7 සන 
එ5 ද�න�තරත +ත රද55ට ප+4ර+. ර
�ෂනර� ව�ඩ කඩ දනන යළව එද ද�5ල තරයනව පයම 5P 
එර5න පටත රවල යනව. මනහට +�5 හතල තමය ව�ඩ රප�රUනත හෆ4 රW ඇවත ර5ල ඉඳල 
තරයනරන. හ�බ�ය මනහට පඩවක උරZ න�හ�. බල ෆල7 දහක බ�ලවටත වඩ රහ�ඳ ආතල එ5ක මනහ 
ලයව අ
ර�න තරයනව.
ර
�ෂන එද වර$ම ට5 රවලවකන බ එ5ය ප=නටයය පටන උ�නනනන කයල පයමට කයල. පයමත 
කවව �මන හ�ටරටය, +යය යට +යය �ලවල පටවක උඩන දල උ�නනනන පටන අ
ර�න. �=නර� 
ක7 පට බ එ5ය තන ප=නටයය රහ�ඳටම මද ඒ අවයව වහනන. තන රද5 එළයට පනනන වර$. පක ර�ඩ 
රද5 ප=නටය රදප�තරතන එළයට ප�නල. ර75 ද�5ල පරද5
 ර
�ෂනටත ඉනන අමර එරක 5මරP 
ඉඳන බලන හටප එ5ට බඩත යනන ඇත.
රම�රහ�තය ගරf රදනන +Pපරය� රදනන වර$ බදර�න ඉඹ�නන පටන �තත. එදටත වඩ රදනනම 
හ�ඟ7 ඇව+4+ල රන�යවසලරලන හටරය. රම�රහ�තකන රදනනම අම රහළරවන බදර�න. ර
�ෂන 
පයමර� උ
හසන අලලල පහලට 5U �මන �=න බම දණ�හර�න ර
�ෂනර� පයය 5ටන උ
නන පටන 
�තත. ආයත රම�රහ�තකන පයමව ර5ළන 5U ර
�ෂන �=නට ර7ර+ට අත රද5 තයල බ
 රවල න�වල 
ඉනන කයල එ5 ප
ක 5ලර�ඩ රද5ක වර$ 
වමට තබණ තටටම රද5 මර5 මර5 ඉඹනන �තත. 
ඊලඟට ර5ලන රවල එ5ප
ටම පයමර� හතත උඩන තමනර� ද� මහත පයය තයල තද 5U. පයම 
ර5ඳරයක �=ව. පයමර� පටප+4ර+ ඉඳන �=නර� අත රද5 යටන අත තමනර� අත රද5 ද�තත ර
�ෂන 
පරZ තන රද5 මර5 මර5 �හනන පටන �තත. ර
�ෂනර� බඩ පයමර� තටට7 වල වදනර5�ටම 
පයමර�නත ර5ඳරයක නකත වණ. දහප
ක �හනනත 5ලන පයමට එ5ක රවල රවවලල ගය.
ඇඟට පණ න�ත වණ ක පයම තන රද5 ත�රලන වදහට ර7ර+ ද� වණ. ර
�ෂනර� ��හලල න�වතරන 
න�හ�. ර7ර+ උඩ තරයන ර3වල රහලව රහලව බම ව�ටණ. ඒත ර
�ෂනට �නක න�හ�. අනතමට පයමව 
බම රප
ලර�න ඇඟ උඩ ද�රවල �=නර� 5කල රද5 අත රදකන අලලල උ+4+ර�න තදන �හනන 
�තත. පයමට තව එ5ක ලN රවල ර5ඳරය ව�ඩ වණ. ර
�ෂන උපරම හයරයන කහපයක �හල ව�රW 
ඉව
 5U. ඒත පයමට ඔනන රමනන. පයම හතත නටවප වදහට ර
�ෂනට ඒ5 රතරණ. මනහ බඩ ගයට 
ප+4ර+ත පයය බහන5ල �හනන පටන �තත. ඒත ව�ඩ රවල යනන 5ලන පයය පණ න�ත වණ.
වහම �=නර� ඇඟ උඩ 69 තරලට ද� වණ ර
�ෂන අතන �ල 5පනන පටන �තත. ඒ අත
 ත
 පයම 
ර
�ෂනර� බ�හ�ප පයය සපප 5
නන �තත.
5�ර පරචච හතරතන ච5 ච5 +3දයක ආව. අනතමට ඇඟල රද5ක හතත ඇතලට දර�න රවර�න උ+4 
පහත 5
3ද පයම ස
තනරතට පත වණ. �=න තදන ර
�ෂනර� පයය උ
ල තරයනව ඒ රවලරව.
ව�රW ඉව
 රවල පයම න�ගටනර5�ට බම 5�ර �ලර�න ගහන. බත ර7 එ5ට යන ට5ටත ම� ද�ට 
රබරණ. ර+6දර�න ඇඳම ඇඳර�න ගහන 5P එර5න ටෂ කහපයක ර�නප පයම බම පහදල ද�7ම.
පයම පටත වණට ප+4ර+ ර
�ෂනත රද�
 වහල යත
 පප+4+ යටන දල පටත රවල ගය. ප+4ර+ තමය 
හ�Nගල හටප රප�
 එළයට ඇවත තරයනරන.
************************************************
එදට වඩ දරණ සන එ5 ස3ධ වරZ ඊට ප+4ර+ +තරය. එද හ�Nගල බලර�න හටප රප�
ර� ඤත 
+රහ6ද
රයක ඉඳල තරයනව පයම උ�නනන ඉ+4ර56රල. ර5�ලල වණජ තමය 5
නරනත. ශෂ~ 
නය5රයකත රවනවල.



රබ�ඩර7 රප�
 ගහන අහල තරයනව
“පයම කයල ටචP ර5රනක දනනවද?” කයල
ර5�ලල �ත 5ටටම කයල.
“අරන අරප ම+4රන. ම+4 +�
 වණට හර රහ�ඳය. හ�ම ර3ම නතයට තතට තරයනන ඕරන. Uමය ම+4ට බය 
වණට හරයට ර��
ව 5
නව. ඇය ඇහරව?”
“එරහන7 ලබන බදද 1 ට වත
 එනනර5� මර� රබ6ඩමට බඩවක රපනනනන.”
“රම�5කද අයරය?”
“ඒ5 එදට බල�නනර5�. උඹට ප+4ස හ�රදය.”
ර5�රහ�ම හP ඊලඟ දවර+M ර
�ෂන එනර5�ටත ර5�ලලය රප�
ය 5මරP ඇතලට රවල රද�
 රල�ක 
5
ර�න +3ද න�තව ඉඳල. රදනනට දඩයත දල. ඒත ෆ=න එ5වත දර�න න�හ�.
5රරමටම රමද ර
�ෂනර� ඉලලමට පයම +රයට යටන ර+කස යට ඇඳ7 ඇඳර�නත ඇවත තබණ. 
රවනද වර$ම මලන ඉ��නවම ගය. ට5 රවලවකන
“ටචP +රය න�තව උ�නනනනර56. එතර5�ට තම රම�රලට යනරන.”
කයල ර
�ෂන කවව �මන ඒ5ට බලර�න හටය වර$ පයම +රය �ලවල ප�තත5ට ද�7ම.
“රමරහම රහ�ඳද?”
“ඕ5ත �ලවනනර5�”
ඒ �මන පයම +ර හ�ටටයත ද� +යත ��රලවව. ඒ5 ම
 සන එ5ක. �=න ල ර
6+ පට පට ජNගයක 
ඇඳර�න හටරය. ඒර5 පටය ඉන වරට හ
 රවල තබබ. තන ර
ද පටයක වර$ පටප+4ර+ ර5�ට+ තටට7 
අතර
 හ
රවල හතත රදබ=5
ර�න යනව. ඉ+4+
හනන7 තර5�න5
 ර
3දකන යනතම හතත ව�හල 
තබබ. ඒත මවල න7 රපනන. බ එ5ත ඒ වර$මය. තන පඩ වරට තරයන 5ළ පට ලප රද5 පව එළරය.
ර75 ද�5ප රප�ඩ එ5ට ප+4ස හ�දන වර$. මනහර$ 5ට වහර�න ඉඳල තරයනරන රබ�රහ�ම 
අමරරවන.
පයම රමරහම ට5 රවලවක උ�නනල. ර
�ෂන න�ලරවන න�ටරවන පයමර� පරණ අවයව දහ බලර�න 

+ වඳල ද
�නන බ�රම ත�න ඇවත පයමව බදර�න ඉඹල. පයමත අනත ප�තතට +Pපරයක වර$ 
ර
�ෂනර� ඇර� එත එත ඉඹල.
ප+4ර+ ර
�ෂන 5ල+මය රජ�5ය �ලවල පටරව වඩ රවල. පයම බම දණ �හර�න 5ටන ර
�ෂනර� 
පයය උ
නන �තත. එතර5�ට 5මරPට පයමර� තටටN රද5 අ+4ර+ ගය ජNග පටය 
ව7 රල�ක තටටN 
රද5ය රහ�ඳට රපනව.
ඊ ලඟට පයමව න�ගටටව ර7ර+ ඉනදවප ර
�ෂන පයමර� පට බ එ5 ��රලවව. පරචච 
වම තන රද5 
නදහර+M උඩ ප�නන. ර
�ෂන ඒව අත රදර5න මර5 මර5 තන පඩ සපප 5
නන �තත. පයම +නරපට 
උඩ බලර�න ර5ඳර �=ව.
ප+4ර+ ර
�ෂන පයමර� පට ජNගයත �ලවල 5කල ඈත 5U. දලර+න හතරත රත�ල පව ඈත වණ. 
5මරPට රහ�ඳට ර75 රපනන ඇත. ප+4ර+ ර+වල �ලන හතත ඇතලට ඇඟල රද5ක දප ර
�ෂන �ල 
5පනන පටන �තත. රදතන ප
ක 5
නනත 5ලන �=නට ර5ඳර �=වල එ5ක වණ.
එරහ7මම �=නර� 5කල රද5 උඩට උ+4+ල අලල�තත ර
�ෂන ර7ර+ දර
න එළයට �=නර� ප5 ඇදල 
අ
ර�න ර5ලනම තමනර� ප7බණ පයය ඉ+4+
හට තලල 5U. ඒ5 න5නම හතත ඇතලට බ�+4ර+ +4ල+4 
කයල +3දයකත දර�න. ප+4ර+ ර
�ෂන �හනන �තත යම
 ��හලලක. ර7ර+ 5�රඩය කයල පයමට 
බය හතල. පයමව ර
�ෂනර� ��හල ප
ට ප+4+ට තලල රවල ර7ර+ ම�දට තලල රවනර5�ට ර
�ෂන 
ආයත ඇදල අ
ර�න 5ලනට වඩ හයරයන �හනව.
පයමර� පරණ 
ව7 තන රද5 හත
 අරත වසරවනව ඒ ��+4සලලට. �=නට ආයත එ5ක රවනන ලN වණ. 
ර5ඳරයය ද�ඟලලලය ව�ඩ වණ. +නරප ව�ඩ 5මට �=නට බල ෆල7 එ55 නළයක වර$ හයරයන හ+4ම 
��නන. ර5ඳර �=වණ. අනතමට �=න රවවලල ගරf 5ටන හයරයන
“ආය…” කය හඩක පට5
මන.
ඊට ප+4ර+ත ට5 රවලවක යන5ල ර
�ෂනර� ��හලල තබබ. අනතමට දරණ ��හල කහපය5ට ප+4ර+ 
ර
�ෂනටත බඩ ගය. ඒ පයමර� ක7රබ පතලටම යන වදහට. ර
�ෂන එරහ7මම ට5 රවලවක ඉඳල 
පයමර� ප�තතකන ර7ර+ වඩ වණ. පයම ර7ර+ උඩම ප+4+ට ඇල වණ. �=නර� ක7රබන එළයට 5�ර 
�ලර�න ඇවත 5කල දර$ රබර
නන පටන �තත. ඒ5 5මරP අයට රහ�ඳ රෂ6 එ5ක වණ.
ඇඟට පණක ආව �මන පයම ර5ළන රවල අඩපණ රවල තබබ ර
�ෂනර� පයය ට5ක සපප 5
ල 
“බබල �7 එ5ක වර�ය” කයල වහලවකත 5
ල හතරත රත�ල උඩන අතක තයර�න බත රම එ5ට 



දවර�න ගය. ප+4ර+ රදනනම ඇඳ ප�Uද �තත.
පයම 5P එරක න��ල ගයට ප+4ර+, ර
�ෂන රද�
 රල�ක 5
ල යනන හද3ද හ�Nගල හටය රදනන 
එළයට ඇවත. ර
�ෂනට ම
 අප+ට එ5. යනරෆ�P7 එ5 ඇඳ�තත ර5�ලරලකත ද�ක5ම මනහට ම
 
රකනත ගය. ර
�ෂන �හනන බ�ර 5මට රහ�ඳටම බ�ණල ආව. ප+4ර+ රදනන රෂMප රවල තරයනව.
ර
�ෂන රදනනවම රප�ර
�නද 5
ර�න තරයනව 5ටවත කයනන එප කයල. ඒත රල6ර5 ද�5ප 
ව�ද�තම සන එ5 ද�5ප රප�ඩ එ5 ��න ර
�ෂනට තම +�5ය.


