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එද�යන පස$සස ස&'ඩමට පයම ටචරව සගනනගනන සර1ෂ�නසග තබණ &ය න6ත වණ�. තව ස:1ලලන 
ඉස$සරහ සප1ර සවල� ග?නසයකව තමනසග අලසල නටවල සපනනන එ:ත සර1ෂ�නට අමත වදහ: ආතල 
එ:ක වණ�. ඒ නස� ඊලඟ සතසයත පයමව සගනනල� සහ1ඳ සෂ' එ:ක ද�නන සර1ෂ�න පල?න :ළ�. හරයට 
ව6ල ෆලම එ:ක අධසයකෂණය :රනව� වසR සර1ෂ�න හසතන පටපත ගහගතත�. ඒ:ට අනව පයමට 
ප?නටයක අඳනසන න6තව ඊලඟ &ද�ද� එනන කයල� ද6නම දනන�.

සම සම1කත සන1දනන පයම &ද�ද� ප�සල අවසන ව ප�සසල ව�ණජ ස�ගමස] :ටයතත:ටත සහභ�ග ව 
ස:ළනම ස&'ඩමට ආව�. පයම එන ගමන මගද සර1ෂ�න හම ව සර1ෂ�නවත :�ර එස:නම එක:සගන ආව�. 
පයම ටචරසග :හප�ට ස�රය එද� හරම ලස$සනය. ඒ:ට ග6ලසපනන ඇඳප ල� දඹර ප�ට හ6ටටය අස$සසන 
පමබල� එළයට පනනන උතස�හ :රන පරණ තන සද: දහ� &ල�සගන තමය සර1ෂ�න :�ර එසක ව�ඩ සවල� 
ආසව.

“ම�ර ලස$සනය!” සර1ෂ�න අව�: අදහසක ද6කවව�.

ස&'ඩම වතතට ඇතල :ළ :�රසයන &6සගත සදසදන� ස6ඟව ත6නන යතර සගන ස&'ඩමට ඇතල වණ�. 
සද1ර ඇතල ප6තසතන වස�ගත සර1ෂ�න පරද වදහට ඉසගනම පටන ගතත�.
සම�ගම ගණම නම ප�ඩමක තමය එද� උග6නනසp. සම ප�ඩම සර1ෂ�නට කය�සදනස:1ට ඒ: අහගනන 
තවත සදනසනක හටය�. හ6&6ය ඒ සමනය ඉස$ස:1සල ස:1ලලය (දසනත) නම සනසමය. එද� හටසය 
දසනතය මනහසග ඉස$ස:'සල පනතසය තවත ය�ළසවකය. දසනත පහගය දවස$ වල ද6:ප සu තමනසග 
සහ1ඳම ය�ළවට කවවට මනහ ඒ: වස$ව�ස :රල� න6හ6. ඒ නස� අද ය�ළවසR (:සන) ඇස$ පන� පටම තමන 
කවසව ඇතත &ව ඔපප :රල සපනනනන දසනතට ඕන? වණ�. ඒ නස� දසනතය :සනය අද ඉස$ස:'සල 
ඇඳමනම ඉස$ස:'සල අවසන වණ ගමන ඇවත සමන දනන යතරන සද1ර ඇරසගන :�මරයට ර�ගසගන සද1ර 
වහගතත�. ඔෆස$ එසක ව6ඩ නස� සමනට අද එනන &6ර සවල�. 

ද6න සද1සර හල සද:ක හ6දල�. ස:1ලසල1 සදනන සන1යවසලසලන සද1සර හල සදස:න &ල�සගන 
ඉනනව�. දසනතසගනම පපව ග6සහනව�. :සන ත�ම කසම සදයක සන1දනන නස�ත දසනතසග :ත�ව 
වස$ව�ස :රනන &6ර නස�ත ඒ හ6ට ග�නක න6තව &ල�සගන ඉනනව�.

පයම ටචර ප�ඩම :රසගන යනසන ඉස$ස:1සලද :රනවට වඩ� හරම සවනස$ වදහ:ට &ව නම :සනට 
සතරණ�. ටචර ඉස$ස:'සලදනම හරම ස6රය. ඒත සමත6නද හරයට සත1සඳ1ල සවව තමය ප�ඩම :රනසන. 
දසනත කයන සu ග6න ට: ට: වශ$ව�සයක :සනසග සසත ඇත සවනන ගතත�. ඒ නස� මනහත සහ1ඳ 
උනනදසවන සදසර හලට ඇහ6 තය�සගන &ල�සගන ඉනනව�. සවනද� ඉස$ස:'සලද ගණම:රණය ප�ඩම 
හතට යනවට වඩ� සහ1ඳට අද ප�ඩම හතට වදන &වක සදනනටම සතරණ�.

සමසහම ට: සවල�වක ප�ඩම ගය�ට පස$සස සර1ෂ�න පරද වදහට ස�රය ගලවනන කය� ඉලලව�. ටචර කසම 
ප6කලමක න6තව ඇඳසගන හටය ලස$සන :හ ප�ට ස�රය ගලවල� පටවක උඩන ද6මම�. ල� :හ ප�ට යට 
ස�යය ල� දඹර ප�ට ස�ර හ6ටටයය ඇස} තබණට ටචරසග ලස$සන සර�ග හ6ඩය සහ1ඳට සපණන�. පරණ තන 
සද: හ6ටටය පම&�සගන එළයට පනනන වසR. පපසව තන සද: ම6uසද :�නව හරම ලස$සනය. ස�ම�න] 
පරම�ණස] ඉඟක වණ�ට වශ�ල වටකර තටටම සද: නස� ප: පමබල� සපනණ�. ස�ස] දහල &ව නස� 
ඇඳසගන හට සහන ප?නටය සහ1ඳට එළයට සපණන�.

සම දරශනය ද6ක: ගමන :සනට න6ගටටණ�. මනහට ඒ: දර�ගනන &6රව ද?තන හස &ද�සගන තමනසග 
පදමය හ� සතට පළ :ළ�. ඒ සවසල සද1සර හලට සහ�තත :රප ඇහ6 මනහ� ආයත එතනන ගතසත ප6ය:ට 
වතර පස$සස.

සම අතසර පයම ටචර තමනසග සර�ග ඇඟ නටව නටව ඉග6නවම :රසගන ගය�. ටචර හ6සරන හ6සරන 
ප6තතට ලස$සනය. පයම තමන ක සදය සන1අස� ප?නටයක ඇඳසගන ප6මණ තස&න ද6ක: සර1ෂ�නට තරමක 

http://kaamakatha.wordpress.com/author/aaah9/
http://kaamakatha.wordpress.com/2013/09/30/%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA-8/
http://kaamakatha.wordpress.com/2013/09/30/%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA-8/


සකනත ගස]ය. ප�ඩම අස� සටන ගමනම ඒ සර1ෂ�නසග හත ඒ පළ&ඳ සතනනට වණ�. මනහට සහ1ඳ 
අදහසක පහළ වණ�.

ටචර උගනනන අතර තර සර1ෂ�න ප6මණ ටචරසග ස�ර හ6ටටය ගලව� එය පටව උඩට දම� න6වතත ව�ඩ ව 
ප�ඩම අස� සටනනට වය. පයම ටචර ඇඳ සට තන බර�ැ6 එ:ට ව6හස� වශ�ල ස&1ල තන සදසක තන පඩ 
අවට පසරසuශය වතරය. වටකර තලඑළල සර�ග තන සද: හර ව එසව ලස$සනට සපණන�. ටචරසග අත 
සහලසවන ස:1ට ඒවත එසහ සමසහ සහලවණ�. 

“ද6න ස�ය” සර1ෂ�න අණ :රනන වසR කවව�.

පයම ටචර තරමක ල6ජජ�සවන වසR ඇඳසගන හටය ස�ය ගලව� පටවක උඩන ද6මම�. තලඑළල ලස$සන 
:කල සද:ය තටටම සදස:න ව6ඩ පරලම�ණයකය සපනන වණ�. ප�ච ප?නටය තටටම අතර අසරණ සවල�. 
සර1ෂ�න ප?නටය ද6කස: ද6න &වක සපනව� සකනත ගතත�.

“සම සම1:ද? මම කවසp ජ�ග න6තව එනනසනද? අදත පනශ$මනට එ:ක සදනන සවනව�!”

“අසන සර1ෂ�න ප?නටස$ න6තව ස:1සහ1මද ඉස$ස:'සල ඉනසන. ඉස$ස:'සල යනසන න6ත දවස:නම මම 
එසහම එනනම.”

“ඒත මම කවව සදයක සන1:සළ1ත මම දඬවම සදනව�ම තමය.”

“අසන …”

“හර ද6න ප�ඩම :රම. ඒ: පස$සස &ලම. “

සර1ෂ�න ස6ර පරෂ &වක ආරඪ :ර ගතත�.

එතනන පස$සස පයමට උගනනන අම�ර වණ�. :ටහඬ සවවලනනත ගතත�. ග?නසග හ6ඟම සද'සර ගල� 
යනව�. ග?නට ද6න ඕන ඉග6නවලල නවතතල� සර1ෂ�නසග තරළට සවල� සහ1ඳ ස6පක ගනන.

සර1ෂ�න න6ගටල� පයමට තමන ලඟට එනන කවව�. පයම ආවට පයමසග බර�ර එසක ස:1ක: පනන� එය 
ගලව� අනත ඇඳම තබණ පටව උඩටම ද6මම�. කඩවකන නදහස$ වණ කරලලන සදනසනක වසR ඒව� 
නදහසස� ව6සනනනට වණ�. තන පඩ ද6ඩ සවල�. ද?තන තන සද: අලල�ගත සර1ෂ�න ඒව�ට සහ1ඳ මස�ජ 
එ:ක ද එ:ක මර:මන අසන: :ටන උරනනට වණ�. &ල�සගන ඉuද පයමසග ඇස} හර ගඩ පපණ�. තන 
සද:ත ද6ඩ වණ�. පයම සනසපට දසගන හටය�. ට: සවල�වකන එය නවත� සමසයට සහ�තත ව සර1ෂ�න 
පයමසR උරහසන අලල� ප�ත :ළ�. පහත ව බම දණගස� ගත පයම ටචර සර1ෂ�නසග :ලසසම ස&ලට එ: 
ගලව� පහත :ර සජ1:�ත පහත :ළ�. න6ග තබ පයය උඩ ප6න තරමක සසලව න6වතණ�. එය වසට මදක 
සපමන සට පයම එ: වරම එය :ට තලට දම�සගන සපප :රනනට වණ�. කරමමසයන තම හස ඉදරයට 
පසපසට යන පරතම�ණය ව6ඩ :රමන රuමය:ට සය උඩ :යම සස1ලවමන සර1ෂ�නට :ටන ස6පක සදනන 
පටන ගතත�. නහර ව6ල පමබණ සර1ෂ�නසග දග මහත පයය පයම ටචරසග සයම6ල සත1ල අතරට ර�ගමන 
:රන හරඹය දකන ස:1ලලන සදසදන� සහ මරජ� සන1ව හටසය ස&1සහ1ම අම�රසවන. සම දනපත� තමනට 
උගනවන ස6ර පරෂ ගරවරය සනද6ය සසතන වට ස:1ලලනට ද6ණන ආස$ව�දය හරම ඉහලය.

පයමසග හස පටපසට ස:1ට &6ඳ තබ ස:1�ඩ ස&'සලන අලල�ගත සර1ෂ�න පයමසග මහණ තම පයය 
සදසට තද :රමන න6වත ඈත :රමන පයමසග :�රය සpගවත :ළ�. පයමසග :ටන සහ' නහසයන 

“හ$ම … හ$ම … හ$ම … “

හඬක පට වණ�. සමසහම ට: සවල�වක ව6ස� ගය පස එද� වසRම සර1ෂ�න පයමව සද1ර ලඟ තසයන සල1ක 
පටවට එක:සගන ගය�. ද6න ස:1ලසල1 සදනනසග ඉසහ� මලක පපණ� වසR. උන සදනන හටසය ටචරසග 
අඩ නරවත ඇඟට අඩ පහක හයක දරන. ටචරසග කරනම ප�ට ප?නටසය හතත ලඟ සතතමනය නස� හ6දණ 
ලපයක තබණ�. එතනන නකසමන සර�ග සවඳ පව� ස:1ලලන සදනනට ද6ණන�. සද1ර ඇරසගන ඇවත එතන 
සලව :�සගන සලව :�සගන යනන ඇතනම කයල� සදනනටම හතණ�.

පටසව ව�ඩ සවල� හට පයම ටචරසග මහණ තමන සදසට හරව�ගත සර1ෂ�න තම පයය න6වත ටචරසග :ට 
ඇතලට එබව�. සම ප�ර ඉස$සසලලට වඩ� ඇතලට එබව නස� ටචරට :6ස$සක හ6දණ�. ග?නට ඔක:�සරට වසR 
ආ නස� සර1ෂන තවත ඇතලට එබලල න6ව6තතව�. පසසස සර1ෂ�න ග?නසග :ටට තමනසග වලල කටට 
:ළ�. ග?න එ: ඇටය &6ගන සගන සපප :රනන පටන ගතත�. එසහම :රන අතර තර සර1ෂ�නසග පයය 



ග?නසග ඇසක වස�සගන නළලට තද ව තබණ�. ද6න පයමසග ස:ල නස� සර1ෂ�නසග පයයය වලලය සද:ම 
දලසසනව�. සර1ෂ�න න6වත පයමසග තන සද: මර:නන පටන ගතත�. ඒව� ඔසව� ගස$ස� අත හරන සර1ෂ�න 
සසලව සසලව කර මසයන ඒව� නසල වන හ6ට &ල� හටය�. සර1ෂ�නසග සම සසලලමට පයමටත හන�. ඒත 
ස:1ලසල1 සදනනනම හන�ව තද :රසගන හටය�. ඒත එක වරක :�මරය ඇතසලන හන සuදයක ආව�. ඒ: 
පයමට ඇහස� න6ත වණ�ට සර1ෂ�නට ඇසණ�. මනහට ද6න ෂවර :�මසර :වර හර ඉනන &ව. මනහ 
ඒස:න තව ස�'ම වණ�.

පයම ලව�ම පයමසග ප?නටය ගලව� අර පටව උඩටම වස :ළ�. ද6න පයම ටචර අම සහළසවන. සග'ලසය1 
සදනන� තර�පසසයන කතහලසයන සවවල සවවල &ලන ඉනනව�.
සර1ෂ�න පයමසග :කල සද: පට ඇඳ සද: උඩන සදප6තතට ද6මම�. ම�ර සන එ:. හතත ෆල ඕපන. සසවල 
නස� දළසසන සය'න සත1ල ඈත සවල�. සර'ස ප�ට සය1නස] ඇතල ප6තත සහ1ඳට සපනව�. හතත උඩ 
තබණ ප�ච මවල සර1ද නස� ඒ තරයස:'ණ�:�ර ස:1ටස තවත ලස$සන වණ�. පටසp ප6තතකන හටසගන 
පයමසග :ටට තම පයය එබ සර1ෂ�න පට ඇනදට පහත ව දකණ අතන පයමසග :ලව� අත ග�නනට වණ�. 
සර1ෂ�න හතත ලඟටම එන:ල අත ග?වත හතසත අත ග?වණ ගමන අසනක :ලවයට ම�ර වණ�. පයම 
සන1යවසලසලන &ල� ඉනසන සර1ෂ�නසග ඇඟල තම හතසත උඩ ඇත භගමණය අතලලන:ල. ඒත 
සර1ෂ�න ඕන :මනම ඒ: මග හ6රය�.

&6රම ත6න පයම සර1ෂ�නසග අත අරසගන හතත උඩන තබ&�. මනහ� සය ඇඟලලකන පයමසR භගමනය 
කහප වරක ඇතලලව�. ඒ අතලලනස:1ට ග?න සනසපට 

“හ$ම … හ$ම …” ය ස:ඳර ග?ව�.

ඒත එ: ප�රටම සර1ෂ�න ව6ස� න6ව6තතව�. 

“ඇය න6ව6තතසව?” පයය :ටන එළයට ද6ම පයම දස:න වසR ඇහව�.

“සම1:කද?”

“ඇඟල ගහන එ:?”

“සම1න ඇඟල ගහන එ:ද? හරයට කයනන.” සර1ෂ�න ස6ර වණ�.

“ගල :පන එ:.” පයම ල6ජජ�සවන කවව�.

“ඒව දඬවම. මම කවවසන ජ�ග න6තව එනන කයල�. ස:' :සළ� න6හ6සන!”

“අසන ඔචචර නපර සවනන එප� සර1ෂ�න. “

පයම ආදරසයන කවව�.

කසත සන1ක සර1ෂ�න එක වරම සය ම6දඟලල පයමසග හතත ඇතලට දම� සpගසයන ඇතලට පටට 
සස1ලවනනට වණ�. සර1ෂ�නසග පයය න6වත :ට ඇතලට ද�ගත පයම සනපයට ඇස$ පය� ගතත�. සර1ෂ�න 
ද&රඟලලත ඇතලට දම� සසලවලල සpගවත :ළ�. ඇඟල සද: ඇතලට ඔ&න වට නව� ඇත අසනක ඇඟල 
සද: සpගසයන හතසත සත1ල මත ව6ද ග?නසග ඇඟ ග6ස$සසනන ගතත�.

සනසප නස� ග?න හයසයන හස$ම ගනනව�. පපව උස$ පහත සවනස:1ට තන සද:ත පමබ පමබ ඉස$සසනව�.

ග?න ට: ට: සරත�නසත:ට ල� සවනව�. සනසපට ඇඹසරනන පටන ගතත�. :කල සද:ත පයමම තව තව 
ඈත :ළ�. සර1ෂ�න ඇඟල සදස:න හ:න අතර තර ග?න තමනසග දකණසත ඇඟලලකන භගමනය 
අතලලනන පටන ගතත�. ඒ: ද6ක: සර1ෂ�න වහ�ම හතසතන තම අත ඉවතට සගන ග?නසග අත ඉවතට ඇද 
ද6මම�. 

“අසන නවතතනන එප�! ද6න සම: ද�නන.” පයය :ටන ඉවතට ගත පයම කවව�.

එක වරම පයමව පටසව ඉදරයට ඇදගත සර1ෂ�න :ම පමබණ දලසසන පයය හතත පතලටම යන සලස ඔ&� 
ගහනන පටන ගතත�. සර1ෂ�න සද: තනක අනන ස:1ටම ග?නට එ:ක සවනන ගතත�. 

“මට සවනව�හ$… මට සවනව�හ$… “ ය පයම සනසපන ඇස$ වස�සගන ස:ඳර ග?ව�. 

තවත සදතන ප�රක ග6ස සර1ෂ�න පයය ඉවතට ගතත�. පයමව පටසවන න6ගටව� අසනක ප6තත හරව� පටසp 



දණග6ස$සව�. ද6න පයම ටචරසග ප: ස:ලනම සද1ර ප6තතට හ6රල�. සර1ෂ�න පටසp ප6තත:ට වස� 
සද1සර හල සද:ට ටචරසග වටකර සර�ග පක සගඩ සද:ය ඒ සද: ම6uසද ප6ණ සබසරන හතතය අඳර 
ප6හ6සයන සපසනන ප:ය සපනන. ජසනල සරද හරහ� සහ1ඳට එළය එන නස� පයමසග ප:ය හතතය ඒ 
තලඑළල පක සගඩ සද: අතර ලස$සනට දළස දළස සපනණ�.

හතසත පටත සත1ල තරමක අඳර ප�ට වවත ඇතලත ල� සර'ස ප�ටය. ව ඇටය: හ6ඩයට සපනන හතසතන 
සබසරන සසවල තම ඇඟල වලන ගත සර1ෂ�න ඒව� හතතට ඉහලන තබ අඳර ප6හ6ත පක හල වසට ග?ව�. 
ද6න ග?නසග පසක හලත දළසසනව�.

සර1ෂ�න තම ද&රඟලල පයමසග ප: ඇතලට එබව�. පයමට “ඌහ$ …” කය� ස:ඳර ග?වස� ද6ණන රළ &ව 
නස�. ඒ: සතරම ගත සර1ෂ�න සහ1ඳන :�ර� ස:ල ස&ටටක ග?නසග පස: හල උඩට ද6මම�. ඒ: සබර 
පහලට එනනට සන1ද ඇඟලලකන එය පසක හසලන ඇතලට යනන ඇරය�. සසවල සහත ස:ල පඩ ඇතලට 
&6ස$ස පස සර1ෂ�න සපර පරදම තම ඇඟලල එබව�. ඒ ප�ර න:නම ලස$ස� එය ඇතලට &6ස$ස�. පයමසගන 
ස:ඳරයක ආසp න6හ6. ඇඟලල ඉවතට ගත සර1ෂ�න පයමසග තටටම සද:ට එම ස:ල ත6වරණ අතනම 
සදවරක ගස� පටසp අසනක ප6තසතන සග1ස$ න6වත තම පයය පයමසග :ටට එබව�. පයම සය මහණ 
සස1ලවන වට තටටම සද:ත සසලවණ�. හතතය ප:ය වතරක සනසවය සර1ෂ�නසග අතල පහරවල ව6දණ 
ත6න සද:ත ස:ළ නස� දලසසනව�. :�මරස] සදනන� ගල ග6හල� &ල�සගන ඉනනව�. සදනනට තවත චන 
වස� සර1ෂ�න ඉදරස] සට සදපසන අත සද: දම� ග?නසග තටටම සද: මර:මන සදපසට ඇද හතත හ� ප: 
පළල :රන වටය. සර1ෂ�න සය අතන තටටම මර:මන නටවන වට පයම ටචරසග සසලසවන අවයව දකන 
ස:1ලලන සදසදන�ට :ලසම තලම &ඩ යනන තරම ල� වණ�.

තතවය දරණ වස� සර1ෂ�න පයමසග :ටන එළයට ගතත ස:ළ සබසරන පයය සගන6ත පයමසග පසක හල 
උඩන ත&� තද කරන වටය. පයම එක අතක දම� තටටමක ප6තතට ඇද පසක හල උපරම වව�ත :සළ� 
සpදන�ව අඩ :රග6නමට. සර1ෂ�නසග මහත පයසය ඔලව පයමසග පසක හල ඈත ම?ත :රමන ඇතලට 
ර�ගමට උතස�හ :ළ�. සර1ෂ�නසග තද කරලලට පයය ට:ක න6වණ�. ඒත සසවල ගතය නස� එ: ප�රටම 
පයස] ඔලව ඇතලට ර�ගව�. පයමසග :ටන 

“ආය ….” කය� :? ග6සණ�.

සර1ෂ�න පයසයන තවත අඟල හතරක වතර කසම අපහසවක න6තව ඇතලට එබව�. පයම තම :ට පටසp 
කෂන එ:ට තද :රසගන අත සදස:න පට ඇඳ සද: තදන අලල�සගන හටය�.

ඊට පස$සස සර1ෂ�න හතතද ප:ද කය� කස සවනසක සනසපනන� ගහසගන ගහසගන ගය�. පයය එළයට එන 
ස:1ට සනසපට ස:ඳරග�න පයම ආයත ඇතලට යන වට
“උහ$…” කය� සpදන�සවන ස:ඳර ග?ව�. හට ගමන සර1ෂ�නසග පයය ග6ඹරටම වදනස:1ට පයමට 
අමසමහ$… කය� :? ග6සහනව�.

ට: ට: සර1ෂ�නසග පයය සමපරණසයනම වසR ඇතලට එබව�. පයය එළයට අදනස:1ට ප: අවට 
පරසuශයය හතසත සත1ලය එළයට ඇසදනව�. ආයත ඇතලට ඔ&නස:1ට ඒ ඔකස:1ම ඇතලට තලල 
සවනව�. සහ1ඳටම සතම සසවල ගලන පයමසග හතසතන සපසරන සසවල ත�මත එළයට ලක සවනව�. ම�ර 
දරශනයක. ඇතසල සදනනට ම�ස ග�න:ට ඇත.
සර1ෂ�නට &ඩ යනන ල� වණ�. ඒ නස� ප�රවල වල සpසගය ග6ඹරය ව6ඩ වණ�. :වද�වත එබසව න6ත තරම 
ඇතලට පයය ගය�.

“අසන රසදනව� සර1ෂ�න. හමන :රනන. “

පයම ස:ඳර ග?ව�.

“සම: ම� කවව සu සන1:ලට දඬවමක.”

සර1ෂ�න හත දමමනම කයමන තමනසග :ටයතසතම සයදණ�. සpසගවත ග6ඹරවත අඩ වස� න6හ6.

අනතමට ග6ඹරටම පයය ඔ&� තද :රසගන සර1ෂ�න ඇස$ පය�ගතත�. ඒ තද කරලලට පටව බම ඇතලල තලල 
වණ�. ඒ: නවතත ගනන සර1ෂ�න පයමසග උරහස$ සදස:න අලලසගන තමනසග දහ�වට ඇuද�. &ඩ ගහන 
අවසන වණ පස සර1ෂ�න පයමසග උරහස$ සද: අත හ6රය�.

හමට පයය එළයට ගත සර1ෂ�න අසනක පටසp ව�ඩ වණ�. පයම ටචර සහමන සහමන තමනසග ඇඟ දග 



ඇරසගන පටසව ව�ඩ සවනන හ6දසව ට:ක ගමන අරනන. ඒත එ: ප�රටම පසක හසලන සර1ෂ�නසග :6ර 
එළයට ලක සවනන ගතත නස� පයම &�ත රම එ:ට දවව�. සවනද� වසR සනසමය එද� පයමට &�ත රම 
එස:න එළයට එනන ස?සහනන සවල�වක ගය�. පයම එළයට ආ පස සර1ෂ�න ඇතලට ගය�. පයම ටචර 
තමනසග යට ඇඳම අහලසගන ඇඳගනන පටන ගතත�. ඒ අතර තර පයම ටචර තමනසග සදසනතට ආ :ඳලක 
අතන පහදමන ස:1ලලන සදනන ද6ක:�. 

පයම ප?නටයත බර�ැ$  එ:ත ඇඳ අවසනව යට ස�ය අඳන වටම සර1ෂ�න ආව�. ඇවත පයමව &ද�සගන ඉඹනන 
වණ�. සර1ෂ�නට පයමසග ද: සතරණ�. ආයත පයමව අර පටව ලඟට එක:සගන ආ සර1ෂ�න පයම ඇඳ සට 
ඇඳම සද: ගලව� නරවත :ර පටසව ඉනසදවව�. :කල සද: ඔසව� පට ඇඳ සදස:න සදප6තතට දම� පටසp 
ප6තතකන දණගස�සගන :ටන පයමසR පරණ තන සදස: හ� තන පඩ උරන ගමන අසනක අතන ගල 
:පනන පටන ගතත�. මද සවල�වක යuද පයම ආයත ඇවස$සල� ආව�. සර1ෂ�නසග හසස:ස$ අතර තම අත 
යවමන පයම ස:ඳර ග?ව�. ග?නසග ග�ය ද6න සහ1ඳටම ව6ඩය. ඉස$සසලල පසක ඇරප නස�සද' ග?නසග 
ද6ඟලලලත ව6ඩය.

“ඇතලට ඇඟලලක ද�නන “

පයම රහසනම කpව�.

සර1ෂ�න ම6දඟලල හතත තලට දම� එයන පයමට හ:නන පටන ගතත�. පයම සනසපට නළයනන ගතත�. 
:කල සද:ත රuසමට සහ1ලවනව�.

“තව ඇඟලලක ද�නන”

පයම ආයත රහසන සමන කpව�. සර1ෂ�න ද&රඟලලත දම� හකනන වණ�. පයමසග ග�ය තවත ව6ඩ සවනව�.

හතසත පට සත1ල සහ1ඳටම පළල සවල� ඇතසල සත1ල සපනව�. සර1ෂ�නසග ඇඟල සද: ඒ අතරන ඇතලට 
&6ස න6වත එළයට එන හ6ට :�මරයට සපනව�. ඇඟල සද: ඇතලට පටට යන රuසමට පයම ටචරසග :කල 
සද:ත සහලසවනව�.

“සප1�ඩක ඉනන.” 

ව6ඩය නවත� ඇඟල එළයට සගන න6ග සට සර1ෂ�න පයමව එසස�ම ත&� ස&'ඩසම කස$සය ප6තතට ගය�.

පයම :කල සද: පට ඇඳ සදස:න සදප6තතට දම�ගත වදහටම හටය�. හතසතන එළහට සසවල ගල� එන&ව 
සපනන�. පමබ දළස දළස සත1ල ඈත ව තබණ හතත ස:1ලලන සදසදන� ඇත තරම &ල�ගතත�. ඒ: ල�ග: 
ප�ඩමක වසR. පයම කස$සස] සද1ර දහ� &ල�සගන සන1යවසලසලන ඉනන ගමන තමනසග එ: අත: 
ඇඟලලකන භගමනය සහමන සහමන අලලනන වණ�.

ට: සවල�වකන සර1ෂ�න කස$සස] ඉඳන ආසp හස$ ස:1:�ස:'ල� &ඩ ස&'තලයක අරසගන. ආ ගමන පයම 
සර1ෂ�නට ඉඩ දල� පටසව හ�නස වණ�. සර1ෂ�න ස:1:�ස:1ල ස&'තසල :ට ප6තත පයමසග හතත උඩ 
ත&� ඇතලට තද :ළ�. සසවල සහත සත1ල අතරන එය ලස$ස� ඇතලට ගය�. පයම සනසපට ස:ඳර ග?ව�.

සර1ෂ�න පයමට ස&'තසලන හ:නන වණ�. ස&1තසල සර1ෂ�නසග පයයට වඩ� සල1කය. ඒ: නස� හතසත 
සත1ල ඒ ස&'තසල වසට තද සවල�. ස&1තසල එළයට ගනන වට හතසත සත1ලත එලයට ඇසදනව�. ඇතලට 
ඔ&න වට හතසත සත1ල ඇතලට එස&නව�. පයමසග ස:ඳරය එනන එනන ව6ඩ වණ�. ස&'තසල ඇතලට යන 
සpසගත එනන එනන ව6ඩ වණ�. ග6ඹරත ව6ඩ වණ�. පයමසග ඇස} රuසමත සpගවත වණ�.

පයම සpසගන හස$ම ගනන පටන ගතත�. ස:ඳරය තවත ව6ඩ වණ�.

“හ$ම… හ$ම… හ$ම… “

පයමසග ග�ය උපරමයටම ඇවස$සල�. එ: ප�රටම 

“අමසමහ$…” කය� පයම අතසදස:න ද?ස$ වස�ගතත�. ඒ සවල�සව සර1ෂ�න ස&'තසලන හකලල සpගවත 
:ළ�. 

“ආහ$… ආහ$… ආහ$…” පයමසග සරත�නසත ට: සවල�වක යන:ල තබණ�. ග?නට ම�ර ස6පක ද6ණසන. 

ව6ස� ඉවර වණ ගමන පයම සර1ෂ�නට කස$ එ:ක දල ඇඳම ඇඳසගන පටත සවල� ගය�. ග?න ගය ගමන 



සර1ෂ�න :�මසර ඉනසන :වද කයල� &6ලව�. ඉස$ස:'සල යන ස:1ලසල1ම සදනසනක ද6:ල� සර1ෂ�නට 
තරමක අපසට. මනහ� හතසව සමන :�රය� ඇත කයල�. සර1ෂ�න ස:1ලසල1 සදනනව සප1සර1නද :රගතත� 
සවන කසම ස:සනකට සම: කයනසන න6ත &වට.

ස:1ලසල1 සදනන එද� ඉඳ�න සත ග�නක යන:ල ඒ සuදය මතක :ර :ර අසත ග6හවල දවසට සදතන ප�ර 
ග�සන.

මත සම&නදය.
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