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පයම හ%ම තස)සසම අහනසන “පනත පටන ගනසන න%තද?” කයල�. ඒ වස6ම සර7ෂ�නට පයමව එප� සවල�ද 
කයලත පයමසග හසත ස%කයක දකක ඇත සවල�. පයම සටලස@Aන එසකන කයන සBවල වලන සර7ෂ�නට 
ඒක සතරණ�. ඒ නස� මනහ� තරණය කළ� සHAඩසJ එවන එකක ඇ6රලමනට එකක ගහල� ව%සM කරසගන 
යනන.

සH7ඩසJ සප7ර – සමන සප7සර7නද වණ� කවද�වත වඩසයAවත ස@7සටAවත ගනසන න%හ% කයල�. හ%H%ය 
මනහට සද7සP හසලන Hලනන පළවන වදහට ව%සM සBදසවනන ඕනW Hවට සර7ෂ�නට එකඟ සවනන සBද 
වණ�. සර7ෂ�න පයමව සගනනන දවස) කලන සHAඩසJ සප7රට – සමනට කයනනත ඕසන.

ඔනන ක�ලසකට පස)සස සර7ෂ�න ආයත පනතය පටන ගතත�. පයම සන7යවසලසලන Hල�සගන හටසය එද� 
දවස උද� සවනකල. සර7ෂ�න එද� හවස තන සවBද සHAඩමට ඇවත සද7ර ඇරසගන ඇතලට ගය�. මනහ� 
දනනව� වහල� තසයන ක�මසP සද7සP යතර හසලන සමන ක�රය� Hල�සගන ඉනන ඉඩ තසයන Hව. 
(ඇතතටම එද� සමනය පයමසග ඉස)සකAසල පනතසය සක7ලලය සදනනම හටය�) ඒත ඒක සහ7ය� Hලනන 
කලන පයමසග ක�P එක ආව�. සර7ෂ�න ගහන සද7ර ඇරල� කසම සවනසක සන7සපනව� ගWනව පනතයට 
එකකසගන ආව�. පයම ඉනසන සන7යවසලසලන Hව පයමසග කට හඬන සපනන�. එක ප�රටම සදනනම 
Hද�සගන ඉඹගනන පටන ගතත�. පයම සර7ෂ�නව ඉඹසගන ඉඹසගන ගසg ක�ලයකට පස ල%බණ රසවත 
කWමක කනන වස6. ඒ අතර සර7ෂ�නසග අත ව%ඩ කළ�. ගWනසග ස�රයත හ%ටටයත යට ස�යත එතනම බම 
ව%ටණ�.

පයම සර7ෂ�නව සතට කරනන සසකස ජ�ගයකය බර�. එකකය ඇඳසගන ඇවත. ල� සරAස ප�ට ඒ සලස) ඇඳJ 
පයමසග තල එළල හමට නයසමට ග%ලසපනව�. ඒ තන ජ�ගයට පයමසග වස�ල තටටJ සදක වහනන H%හ%. ඒ 
නස� ඒව� ජ�ගය සදප%තසතන එළයට ප%නල� ජ�ගය තටටJ අතර හරසවල�. ඉස)සරහන හතත පJබල� 
සuනව�. ඒ වස6ම බර�ල එකටත ඒ තන සගඩ සදක ඔසර7තත සදනසන න%හ%. පපරසගන එලයට පනනන 
වස6.

සPපසයක වස6 ඇසv ද%වසටන පයමව මඳකට නතර කළ සර7ෂ�න ද%න අප ප�ඩම පටන ගමය කවහම පයම 
ල%ජජ�සවන වස6 බම තබණ ස�රයය හ%ටටයය යට ස�යය අරසග පටවක උඩන තයල� ඇවත සJසස පටවක 
ව�ඩ වණ�.

“අප සක7තනද එද� න%ව%තතසව?” ය අසමන පයම ප�ඩම කරනන පටන ගතත�.
පයමසග නරවත තටටJ ස{ව%ල පටවට තද සවල�. අඩ නරවත තන සදක සJසස ද�සරට තද සවල�. ක�මසP 
සදනන රස කර කර Hල�සගන ඉනනව�. සර7ෂ�නල හටය ත%න උඩ තසයන @Wන එසක සBසද නස� ක�මසP 
සBද HBද එකකවත එතනට ඇසහනසන න%හ%.

සමසහම ටක සවල�වක ඉග%නවලල ගය�. පයම සර7ෂ�නට හදනන ග�නක දනන�. ඒක හරයට හ%දසව7ත 
තW6ගක සදනව� කයලත කවව�. සර7ෂ�න සහ7ඳට හතල� Hලල� ග�ණ හරයටම හදල� සමනන කය� සප7ත 
පයමට දනන�.

“ෂ�හ). නයමයසන.”

“සකA මස6 තW6ග?” සර7ෂ�න ඇහස{ සප7ඩ ලමසයක වස6.

“සමනන” කය පයම සර7ෂ�නසග පටව ලඟ බම දණගහසගන සර7ෂ�නව සJසසන එළයට හරවසගන මනහසග 
කළසම ග%සල{ව�. පස)සස සජ7ක� අස)සසන අතද�ල� පයය එළයට ගතත�. ඒක න%ගල�. දක සවල� නහර ව%ල 
පJබල� මහත සවල� තසයන පයය අතන අලලසගන ගWන ඒක ඉඹනන ගතත�. පයසය සරAස ප�ට සත7uපය 
මත වණ�. ගWන හරම ආදසරන ඒක අයස)කරගJ එකක සuප කරන වදහට සuප කරනන පටන ගතත�. ටක 
සවල�වක සමසහම කරප පයම පයසයන භ�ගයකම කට ඇතලද ද�සගන සuප කරනන පටන ගතත�.සර7ෂ�න 
සහ7සරන සද7ර දහ� H%ලව�. කවරත ඉනන Hවක සuනසන න%හ%. ඒත ෂවP න%හ%.
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“අප ප�ඩසJ ඉතර ටකත කරල ඉමද?”

සර7ෂ�න ඇහවම පයම සන7සතටන න%ගටල ගහන ආයත ව�ඩ වණ�. සමසහම ටක සවල�වක ප�ඩම ගය�. පයම 
කකල සදක එකට එක තද කර කර ඇඹසරනව�. ගWනට සහ7ඳටම මද කපල� Hව සහ7ඳට සuනව�. 

සර7ෂ�න පටසවන න%ගට තම කලසමය සJපරණසයනම ගලව� පටවක උඩට දම� සජ7ක� පහලට ඇද සJසය 
උඩ ව�ඩ වණ�. පයම කසම කත�වක න%තව සප7ත වස� දම� ඇවත සJසයට අත සදක තH� පහත ව 
සර7ෂ�නසග පයය කටට ගතත�. පයමසග තටටJ වල පටසව ස{ව%ල සමAස)තසP හටල�. හරම ලස)සනය. 
ක�මසPට පයමසග පක සගඩ සදක සහ7ඳට සuනව�. ඒ මදවට ල� සරAස ප�ට පWනටසය කකල සදක ම%ද 
සක7ටස තද සරAස ප�ටට සපනන�. ඒ සතමන නස�. 

සර7ෂ�නට අමත අදහසක ආව�. සර7ෂ�න පයමවත අරසගන ගහන වහල� තසයන ක�මසP සද7ර ලඟම තසයන 
සල7ක පටසවන ව�ඩ වණ�. පයමසග පක සද7ර ප%තතට හටන වදහට දණ ගස)සවල� ඉස)සසලල කරප ව%සMම 
කරසගන යනන දනන�. ක�මසP සදනනට රජ මගල. සදනන ඒ රජ පක Hලනන සද7සP හලට සප7ර කනව�.

ගWන සර7ෂ�නසග ඇට සදක සuප කරනන පටන ගතත�. ඒ සවල�සව සර7ෂ�න ඉස)සරහට න%මල� පයමසග 
තටටJ සදක මරක මරක සදප%තතට ඒව ඈත කර කර හමන හමන අතන ඒවට ගහ ගහ හර ඇරය�. පස)සස 
ජ�ගය පලසලහ�ට තලල කරල� ද%Jම�. ඇඹරල� ගය ජ�ගය දණහස සදක ලඟ රඳණ�. ආයත තටටJ සදක අත 
සදසකන ඈත කර කර මරක මරක ක�මසP සදනනට සහ7ඳ සෂA එකක ලH� දනන�. තමනසග ටචPසග සසවල 
ගලන දලසසන හතතය පකය සමචචර ලඟට දකනන ල%බණ ගමන ක�මසP ඇතසල සක7ලල� ෆල 
අඥ)ඥසක7සර7ස) සවල�. 

ඊලඟට පයමව පටස{ හ�නස කළ සර7ෂ�න ගWනසග බර�ස�7 එකත ගලව� කකල සදක පට ඇඳ සදක උඩන 
සදප%තතට ව%සටන වදහට දම� පටස{ ප%තතකන හටසගන ගWනසග තන සදක අතග�නන පටන ගතත�. තන 
පඩ සදක තද සවල� ගWනසග ඇ සv හර ගඩත පපල�. හතත ෆල ඕපන. 

“ගල කප�ගනන.” සර7ෂ�න වධ�නයක දනන�.

පයම අකම%තසතන වස6 තමනසග අසත ඇඟල සදකක අරසගන හතත උඩ තසයන භගමණය අතලලනන 
පටන ගතත�. ඒක අලලනසක7ටත ගWනට සනසපට කකල වල ඇඟල ඇකසලනව�. සර7ෂ�න බම ඇණ 
තය�සගන ව�ඩ සවල� පයමසග හතත දහ� Hල�සගන හටය�. ඊට පස)සස තමනසග දකණසත ම%දඟලල අරසගන 
ගWනසග හතත ඇතලට හමන එබව�. ගWන සනසපට ගල ක%පලල න%ව%තතව�.

“නවතතනන එප�.” 

ද%න පයම ගල කප�ගනනව�. සර7ෂ�න පයමසග හතතට ඇඟලසලන හකනව�.

“අසන රතතරන මට එකක සවනන යනසන.” පයම සවවලන කටහඬන කවව�.
සර7ෂ�න තමනසග ඇඟලලට වඩ� Hර දම� ස{සගන අත සහ7ලවනන පටන ගතත�. 

“අJම� …. ආ… ආ… ආ… “

ගWනසග සකඳරය සර7ෂ�නසග අසත ත�සලට ඇහණ�. ගWන සනසපට එක අතකන මණ වහගතත�. ගWන 
සකඳරය න%ව%තතසව සර7ෂ�න ඇඟලල එළයට ගතතට පස)සස�.
සම7සහ7තක වත පරකක සන7වණ සර7ෂ�න ගWනට ඒ ඉරයවසවනම තH� පට ඇනදට අත තH� Hරද තමනසග 
පයය ගWනසග හතත ප%තතට එවව�. පයය හතත සහ7ය�සගන සග7ස) ලස)ස� ඇතලට ගය�. සJපරණසයනම ඇද 
වව�ත සවල� තසයන හතත පතලටම සර7ෂ�නසග සල7ක පයය H%ස)ස�. 

ක�මසP සදනනසග සත7ල කට ස{ලල� ගය�.

සම7සහ7තන සර7ෂ�න සපරද ග%හලල පටන ගතත�. ප�රවල ග%ඹර ව%ඩය. සර7ෂ�නසග ඇට සදක පයමසග 
පසක වදනව�. සර7ෂ�නසග Hඩ පයමසග යට HසM වදනව�. පයමසග කටන හ%ම ප�රකටම

“හu!” හඬක පනනව�.

අඟල අටක වතර දග පයය ස{සගන හතසත සරAස පට ඇතල සත7ල අතරන ඇතලට Hහන හ%ට Hලන ඉනන 
ආසය. පයJසග සසවල ගWවල� සර7ෂ�නසග පයයය ඇටය දලසසනව�.
සමසහම ටක සවල�වක ග%හව සර7ෂ�න පයය එළයට අරසගන පයමට න%ගටනන ක{ව�.



පයමසග කකල සදක පළල කරල� ව%ඩ සවල�වක තබH නස� එක ප�රටම න%ගටනන අම�රත වණ�. ඒත 
සක7සහ7ම හර ගWන කළව� වලට අත සදක තය�සගන න%ගටට�.
පටස{ සර7ෂ�න හ��ස සවල� ව�ඩ වණ�. සවලම දහ�වට දක සවචච පයය සපනනප සර7ෂ�න

“ව�ඩ සවනන”

කය� ක{සව හන� සවමන.
පයම අත සදක පට ඇනදට Hර ද හමට පයය උඩන හතත හටන වදහට ව�ඩ වණ�. සර7ෂ�න පයය හර ත%නන 
තබH නස� 

“ස)ලස) “

හඬක නග�සගන පයය හතත ඇතලට H%ස)ස�.

පයම උස) පහත සවනන පටන ගතත�. කකල සදක ටකක ල� සවල� නස� පයය සහ7ඳට තද සවල�. සදනනටම 
සහ7ඳට ද%නන�. පයම උස) පහත සවන සක7ට තන සදක හතර අසත වස සවනව�. හරම ලස)සන දPශනයක. 
ක�මසP සදනන සWසහන ව�සන�වනත වණ� ඒක දකනන. සමසහම සWසහන සවල�වක හත ඇර ඇර පයම 
තමනසග සර�ග ඇඟ උස) පහත කර�. ද%න ගWනට සහ7ඳටම ද�ඩය ද�ල�. සHලල දස6 සබසරන ද�ඩය තන සදක 
අතරන සබරල� Hඩ දස6 හතත උඩ තසයන මවල දකව�ම එනව�. කකල සදකත ද�ඩසයන සතමල�. සහ7ඳටම 
හත. ඒත ගWනට ද%න තව එකක සවනන ලඟය. ඒ නස� ඒ හ%ම එකටම වඩ� රත ස%ප ද%සනනව�. සර7ෂ�නටත 
ලඟය. පයම උඩ පනන ස{සග ව%ඩ සවල�. පයය හතත ඇතලට ස{සගන Hහන වදහට ස{සගන ව�ඩ සවනව�.

එක ප�රටම සර7ෂ�න පයමව නවතතල� තමනසග ඇඟට සහ�තත කරසගන කකල සදක ආයත පට ඇඳ සදක 
උඩන සදප%තතට ද%Jම�. පයමට ටකක රසදනනත ඇත. ඒත සරත�නසතකට ල� සවල� හට පයමට ඒක ග�නක 
න%හ%. තමනසග ක%කWසරන හතත ඇතලට සම7කක හර ඔHල� සJ ද%සනන ස%ප තවත ව%ඩ කරගනන තමය 
ගWනට ද%න ඕසන.
ද%න ගWනසග හතත ඇසදනන ඇරල�. පයයට ඉහලන සසවල සපර සපර තසයනව�. ඒ ප�ර සර7ෂ�න යට ඉඳන 
උඩට ගහනන පටන ගතත�. ඒ ප�රවල හරම ස%රය. ප�රවල පහ හයක ගහනසක7ට ගWන 

“ආය…. ය�….. ආ…. ආ… “

කය� කWගහනන ගතසත අතන මණ වහසගන.
සර7ෂ�නත ස{ගවත ග%ඹර ප�රවල සදක තනක ගස� පයය හතත ඇතලට ඔH�සගන ඇස) පය�සගන ක%ර පට 
කළ�. සදනනම නශ)චල වණ�. පයම තමනසග හතත හමට සර7ෂ�නසග පයය මලටම Hර කර සර7ෂ�නසග 
ඇඟට සහ�තත සවල� රත ස%ප ආවPජනය කළ�.
ටක සවල�වකන සර7ෂ�නසග පයය ඇකසලනන පටන ගතත නස� පයමසග හතසත සත7ල අතරන වශ�ල ක%ර 
ධ�ර�වක ඇවත සර7ෂ�නසග පයයය ඇට සදකය නWවල� ගය�.
පටවටත ව%සටය කය� Hය වණ සර7ෂ�න පයමව Hස)සව� න�න ක�මරයට දවසගන සග7ස) සහAද ගතත�. සWසහන 
සවල�වක කකල සදප%තතට ඈත කරසගන සට නස� පයමට එක ප�රටම ඇවදගනන H%ර නස� ගWන තමනසග 
හතසත කට අතන තද කරසගන සර7ෂ�න එනකල පටසව හ�නස සවල� ටකක කකල සදසක අම�ර ඇරය�.
ක�මසP සදනන ද�ඩය දම� සර�ගව H%Hසලන ඒ රජ ඇඟ දහ� Hල�සගන සසJ සහලව�.
සර7ෂ�න ආ පස පයමත සසAද�සගන ඇඳJ ඇඳසගන සර7ෂ�නව සඹ පටත ව ගය�. ගWන ගය ගමන සර7ෂ�නට 
ඕන වස� ක�මසP කවර හර ඉනනවද කයල� Hල�ගනන.
මනහ� සද7රට තටට කරප ගමන සමන ක�රයය ඉස)සකAසල සක7ලලය සදනනම ඇවදගනනත H%රව එළයට 
ආව�.

“මසග ජවසත සහ7ඳම ප%ය සදක සJක තමය.”
ඉස)සකAසල සක7ලල� කවව�.

“මසගත එසහම තමය.”
සමන ක�රයත කවව�.

මත සJHනදය.
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