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එද� අර ප��ඩ ප��ලලය අර ප��ඩප� ප��රය �ල�ප�න හටය එ�ට පර�ෂ�නට ම�ර අපසට. එ�ම 
ස&නසලල�ට තබප� උනට ප+�පට� එ�ක �නන කමයක එද� පන�තබ� එ�. ඒ වප/ම එප0ම ප�පනක 
�ලන ඉදද �4නපයකප�න ස&� �නන එප�ත අමත ආතල එ�ක තපයනව�.
ඒත පර�ෂ�න ප��ඩමට පයමව ආයත පසට �ර�නන අද මද �ළ�. පයම ප��ල �ර �ර අ0නව�
“අප ආයත �නතය �ටන �නපන �වදද?” කයල�.
ඇතත ��රපD කයනන �&ර නස� පර�ෂ�න ප��ඩප� පශGනයක කයල� ම� අරනව�. 0&�&ය ද&න �4න 
පර�ෂ�නප� ස&�ට ඇබ�&හ පවල� ඉනපන. පයමට පර�ෂ�න එක� පසට පන�ව ඉවසප�න ඉනන �&0&. 
පර�ෂ�නටන� ස&� �නන තව කම තබණට �4නට හටපය පර�ෂ�න වතරය. �ස�ද මන0 එක� හකවට 
පර�ෂ�න පදන තර� ස&�ක ඒප�න ල&බපණ න&0&. �4න 0&ම තසGපසම පර�ෂ�න එක� �ළ පදවල මතක �ර 
�ර මපන� �0නව�. ඒ නස� ප��ය පවපලත පයමප� ක�� පතත පවල�ල. පර�ෂ�න ප��ල �රල� �&ණ �ත� 
කයල� තතපව තවත දරණ �ළ�.
අනතමට පයමට තවත දර��නන �&රම ත&න පයමම පල4න එ�ක �&හව�. 0&ම පසනසර�දම පයමප� පSච 
දවව පහන� �නත එක�ප�න යනපන පයම. 0&�&ය ප� පසනසර�ද� ඔලපව �&කකමක පට ද�ල� පයම 
තමනප� ස&මය�ව ඒ ව&පXට පටත �ළ�. ගහන දවව එක�ප�නම එන නස� �&ය 3 ක වතර යනව� ඒ ව&පXට. 
ප�දර ව&ඩට ඉනන �4ණටත එද�ම නව�ඩවක දනන�. පර�ෂ�නට �ලන දවපසම ව&පX කයල� තබණ නස� 
පර�ෂ�නත ල4සGත පවල�මය හටපය. උපද 10.00 ට තමය ස&මයය දවය පටත පවනන තබප�. පර�ෂ�න ඇවත 
ම�ට පවල� හටය�. ��ර එ� ප/ටටපවන එළයට ද�ල� පන�ප�න ගය �මන පර�ෂ�න තමනප� �යස�ලය 
ඇතලට ද&�ම�.
ත�ම පයම දවටය 0සG�නXටය ��ය කයනන ආව �මන ප/ ඉසGසර0. ඇඳප�න හටපය ප�දරට අඳන ස&0&ලල 
�වමක. පර�ෂ�නව ද&ක� �මන පයමප� 0&ඟ� පද�පර �ල�ප�න ගය�. මන0� ප0ලමට එ�ය ජ&�ට එ�ය 
�ලවල� ප�ට ඇතල වණ �මනම පයම පද�ර ව0ප�න අගලත ද&�ම�. �4නට තම�ව ��ලනය �ර�නන �&ර 
වණ�. පර�ෂ�නව �ද�ප�න ඉඹප�න ඉඹප�න ගය�. පර�ෂ�නත න�න හටපය න&0&. �4නප� මල ඇඟ පර�ම 
අත ��න �මන මණ ඉ���. පර�ෂ�නප� අත තටටS වල �ලව� වල තන පදපක �4පවන ප��ට �4නට ප�ඳර 
�4වණ�. �4න ප0�ඳටම රත පවල� ඉනන �ව ද&න�තත පර�ෂ�න පම�ප0�තකවත �රකක වපD න&0&. �වපම 
යට ව�ටපයන අලලල� උසGසප �මන �4න ඒ� ඔලපවන �ලවල� බම ද&�ම�. ස�ම�නm බ� එ�කය �4නටයකය 
තමය �4න යටට ඇඳප�න හටපය.
පයමට ඕපන ඉකමනටම පර�ෂ�නප� �යය තමනප� ක�� ඇතලට ද� �නන. ඒ නස� පයම ස�පල තබණ 
පස�+� එපක ඉඳ ප�න �සGසට 0�නස වණ�. පර�ෂ�න තමනප� �ලසප� �ට �ලවනන �ටන �තත �මන 
�4න තමනප� �4නටය �ලවල ද&�ම�. �කල පද� �ලල �රල� පසවල වලන ව&හල� දලපසන ක�� 
ප�නනල� පර�ෂ�නට ආර�ධන� �ළ�. පර�ෂ�නට පදම හපතන තර� පසවල පත��යක �ල�ප�න ඇවත. ක�� 
�ළල �රප නස� ඒව� පපක හල උඩන පබරල� ගහන පස�+� එ�ට ව&පටනව ද&ක� පර�ෂ�න ඉකමනට බම 
තබණ �වම අරප�න පයමප� ප�ය පස�+� එ�ය අතරට එබව�.
“ප� පම��ද පමය� අඬනපන?” පර�ෂ�න ඇහපව පයමප� ක�� ඇතලට ඇඟලලක ද�න �මන. ඇතලත 
ප0�ඳටම ලසGසනව�.
“ර තසGපස ඔප0�මය අපන. නයටයට ලක පවය කයල� මම �4නටයත ඇඳප�නමය නද��තපත.”
පර�ෂ�න පයමප� ඇඟ උඩට න&� �ද�ප�න ඉඹනන �ටන �තත�. එතප��ට ඉපබටම වප/ පර�ෂ�නප� �යය 
පයමප� ක�ප� පත�ල අතරන ඇතලට රS�ල� ගය�. පයම සනප�ට ප�ඳර �4ව�. පර�ෂ�නටත සනප�ට 
ප�ඳර �4වණ�. පර�ෂ�න පයමප� මණ ඉඹ ඉඹ රදපමට හ�නන �ටන �තත�. 0&�&ය හතත ඇතල ලසGසනව� 
ව&ඩ නස� තද �තය අඩ වණ�.
“ක�� තද �රනන” පර�ෂ�න කවව�
පය�ව හර ව&ටල�. ඒ නස� පය�න බතත එප0ම තද �ර�නන අම�ර වණ�. ඒ �මන පර�ෂ�න �යය එළයට 
ඇදල� �තත�.
“ඇය න&ව&තතපව?” පයම දප�න වප/ ඇහව�.
උතතර පදන එ� පවනවට පර�ෂ�න �පළw නයටපයන තමනප� �යය ප0�ඳට ප0ද�ප�න ක�� උඩත ප0�ඳට 
ප0ද�න එ�ය. ඊට �සGපස පයමප� බ� එ� �ලවල� බමට ද�ල� �4නප� �කල පද� දණසG පට �සGපසන 
අලලප�න උඩට ඉසGසව�. ද&න පයමප� �කල �පවට උඩන අ0පසw. ක�� ෆල ඕ�න. පයම පන�ඉවසලපලන 



පzප�න හසGම �නනව�.
එ� ��රටම පර�ෂ�න �4නප� ක�� ඇතලට �යය එබව� ඇට පද� ��වටම �හනන. �4නට හ� කයවණ�. 
ඊලඟට �ටන �තත� යමර �&හලලක. උ�රම �&ඹරට උ�රම පzප�න. 0යපයන අපපඩ �0න සදදයක ආව� 
පර�ෂ�නප� �ඩය ඇටය පයමප� ඇප| වදනප��ට. පදතන ��ර වදනප��ට පයමට එ�ක පවනන �තත�. 
�&න
“අපන රතතරS මට පවනව� ….” කයල� ප�ඳර �4ව�.
පර�ෂ�න ස&ර තවත ව&ඩ �ළ�. �4න පවනදට වඩ� ස4ප0නන පවල�වක යන�ල කළප��ල� ගය�. ට� ට� 
සරත�නපත ස&ර අඩ පවනප��ට �4න
“අ�ප�…..” කයල� සසමක පට �ළ�.
පර�ෂ�නටත ද&න �ඩ යනන ලඟය. මන0� �4නප� �කල පද� �පවටම ප0wතත පවනන නවල� ඒ �ළව� 
පද�ට �ර දල� තද ��රවල �0නව�. �4නප� තන පද� 0තර අපත වස පවනව�. ඇප| ම0ත ත&න 0&ම 
��ර�ටම �&සGපසනව�. පස�+� එ�ත ට� ට� �&තත�ට තලල පවල� ගහන බතතය�ට ප0wතත වණ�. 
පර�ෂ�න අනතම ��රවල ට� �0ල� ඇතලට තද �රප�න ඇසG පය� �තත�. චරසG සදදයක එක� මන0ට �ඩ 
ගය�. මන0� එප0�මම �4නප� ඇඟ උඩ ඇලවණ�. පයම හමට තමනප� �කල පද� �0ලට ද&�පම ප�ඳර 
��ප�න. �සGපස පර�ෂ�නප� ඔලව අත��නන �ටන �තත�.
පයව සහ0ට ආව පර�ෂ�න පස�+� එ� උඩ ව�ඩ පවල� අර නයටපයනම තමනප� �යය ප0ද� �තපත පස�+� 
එ� උඩට �&ර පබපරන එ� නවතතනන. පයමප� ක�ප�න එළයට �ල�ප�න ආව �&ර ධ�ර�ව නයටයට 
ව&ටණ�.
“අද ම�ර ප��ඩක ගහලලපන?”
“ඇය සත පද�ක වතර එ�ත පවචච �&රපන” පර�ෂ�න ප��රවක කවව�.
පයම නයටය උDඩ �රල� ක�� උඩන තද �රප�න න�න ��මරයට ගය�. ගහන ප0�දප�න ප0ද�ප�න 
ටවල එ� ඇඳප�න ආයත පර�ෂ�න ලඟට ආපව කර පත එ�කත 0ද�ප�න.පදනන පත ප��න �මන �ත�වට 
ව&ටණ�. පයම කයනපනම පර�ෂ�න මණ�&0&නපන න&තව ඉනන �&ර �වය. ප��ප0�ම 0ර ප��ඩම ල4සGත 
�ර�නන කයල� පය� ඇවටල �රනව�.
“තව �&ය භ��යකන වතර අරප��ලපල� එනව�. මම ගහන ඇඳමක ද�ප�න එනන�.”
පයම දප�න වප/ කයල� ගහන ප�දරට අඳන ස�යකය 0&ටපටකය ඇඳප�න ආව�. ඇවත පර�ෂ�න ලඟන 
ව�ඩ පවල� පර�ෂ�නව ඉඹනන �තත�. පර�ෂ�නප� �ලසම ත�ම බම. මන0 හටපය පජ��� පටන.
පයම පර�ෂ�නප� ��ප�ට න&�ල� තබණ �යය පජ���ප�න �නනල� එළයට අරප�න ඉඹනන �ටන �තත�. 
ඒ සG�රෂයට ඒ� න0ර ව&ල ප�බල� න&�ල� එනන �තත�. ඒ� ද&�ප �4නප� 0&ඟ� ආයත ඇවසGපසනන 
�තත�. ඒ නස� �4න පර�ෂ�නප� �කල පද� ම&දපද බම ව�ඩ පවල� �යය �ටට අරප�න ස&�ක පදනන 
�ටන �තත�. පම�ප0�තන පදනනම ආයත ෆල ඇවසGසණ�. පර�ෂ�න පයමව න&ගටටවල� අලතන ඇඳප 
�4නටය �ලවල� පයමව පස�+� එ�ට න/�ල� තමනප� �යය උඩන ව�ඩ �රව �තත�. �සGපස පයමට ක�� 
උසG �0ත �ර �ර ප��ල පලල �0නන කය� දනන�. ඒ අතර 0&ටපට ප��තත� �ලවල� බ� එප�න තන පද� 
�නන�තත�. පයම උසG �0ත පවනප��ට තන පද�ත නටනව�. පයමප� ඇඟ ට�ක �ර නස� �4ණට 
ඉකමනටම 0ත ව&ටණ�. ද�ඩයත ද&�ම�. පර�ෂ�න පයමව �සGසල� ගහන +4න එ� ද�ල� ඇවත පයමව පස�+� 
එ� උඩ දණ �&සGපසවව�. �සGපස පට �සGපසන �ල ත�පලට �0නන �ටන �තත�.
�&හලල ස4ප0නන පවල�වක ග0�. පයමට එ�ක පවනන ලS වණ�. �4නට පදම සන�යක ද&ණන�. ක��ය 
ප�ය තටටනය �කයනව� වප/ ද&නණ�. ඒ පවල�පවම පර�ෂ�න තටට� පදප�න මර�ල� අලල�තත�. 
�4නට සනප�ට ප�ඳර �4වණ�. පර�ෂ�නට පතරණ� �4ණට එ�ක පවනන යන �ව. ඒ නස� �&ඹරටම තද �ර 
�ර �&හව�.
“අපන අ�ප�…..”
�4ණ පවවලනන �තත�. පයමප� ඇඟම හර ව&ටල� ඇඟ පර�ම සන� පවවලලලක ගය�. ඒප�න �සGපස 
�4නප� ඇඟ �ණ න&ත වණ�. පර�ෂ�න ත�ම �0නව�. ද&න පයමප� ස&මය� එනනත ප0�ඳටම ලඟය. පයමට 
ද&න �යකත හතප�න එනව�.පර�ෂ�න පම�පල �ල�න� �රල� �ඩ යනන එනප��ටම �යය එළයට අරප�න 
පයමව 0රවල� �4නප� �ටට එබව�. ක��ට හ�න වද0ටම �ටට හ�නන �තත�. �4නට �&සGසක ආවත 
ඉවසප�න හටය�. පර�ෂ�න පදපවන ��රටත �&ර පට �ළ�. ඒ ��ර ඉසGපසලල තර� ගපය න&ත වණත �4නප� 
උගරටම වදද�. පයමප� �ට �&ර වලන පරණ�. �4ණ ඉකමනටම ඒව� ගලල� �ට වපටත දපවන 
ප0ද��තත�. පර�ෂ�නප� �යයත සපප �රල� සදද �රල� දනන�. පදනනම ඇඳ� 0ද��තත�.
පයම ගහන පද�ර ඇරය�. එතප��ටම ��ර එ� ඇවත ප/ටටව අරන සදපද ආව�. පයමය පර�ෂ�නය කසම 



පවනසක න&0& වප/ හටය�. පර�ෂ�න ආපz ව�0න �නපදනවක �&න �ත� �රනනය කයල� මන0� පයමප� 
0සG�නX එක� වකණනන තපයන ප0�ඳ ඩ�ල �&බ එ�ක �&න වසGතර කයනන �තත�. පයම දවත එක� 
උඩ තටටවට ගය�.


