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කතාවට ෙපර

“බු? අ@ෙම/…..”

හBෙලවC පාෙD EFමුCල හFGෙH වාහන 4යCල එකවර නැවෙතන හඩ ඇ4ණ. ෙම/ටD 
බB4කලයක එFMම පමණN ෙනානැවOම වැඩ කරFනට :ය. එෙහP එය තව ?රටP ෙකාෙQවP 
යන ෙම/ටD සBකලයN ෙනාෙS. එක තැන ෙනානවPවා වැඩ කරන එFMම හැෙරFනට TවCප 
ෙමාෙහාතකට ෙවන U4? ස6දයN නැත. ෙවනදාට ෙතාර ෙත/ංWයN නැXව 4ං? Uයන මYX 
බZX [*Cෙල/ ද, ඉවN බවN නැXව ෙදාඩවන ෙදමYWචF ද, කාටවP ග* ස* ෙනාදNවන 
කාNකF ද _`ශ!දය. ඊ ළග c_PEෙS කාලෙග/dZය පටF ගPෙP Gය eට වFනට ඉඩ ෙනාf 
Xබූ ජලාශයක වEර eටාර ගලFනා ෙTය.

“වEර ඉCලනවා..අෙF වEර ෙ9Fන..”

“ඔය පුංj ළමB අරF යFන පැPතකට..”

“ෙක/ ෙදFන ෙමහාට වEර එක.. අෙF පS..”

“ෙපාC අPතNවP ෙගනාවා න@..”

“කවු* හk ෙපාl4යට කතා කළා ද?”

“නෑ.. නෑ.. මහPතය අe දැNක ෙවWච ෙ6. බයෙවFන එපා අe UයFන@ සDෙග අෙP U4 
වැරැ6දN නැX බව. ඔය ක*ෙමට ෙවන ෙ6වC. ඕවා වළNවFන කාටවP බැහැ.”

“කාෙග කවුද Uයල ෙහායා ගPත ද?”

“ෙ@ පැPෙත ෙකෙනN න@ ෙනෙ@. අe න@ oට කpF දැකල නැහැ.”

ෙ@ මාරක kය අනEර 4?වූෙH 70 දශ කෙH මුල කාලෙH. හBෙලවC පාෙD එදා ගමF කරපු රථ 
වාහන සංqයාව අද Gෙවන රථ වාහන වYF ෙද4ය EF4ය rණයUF අඩුB. ෙම/ටD බB4කලය 
හkයට පාලනය කර ගFනට බැkව ඉGkෙයF ආ kෙයt ගැටුෙනF එය පදවා ෙගන ආ XTEF 
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:යැX ෙදද* eයා එතැනම cය uෙHය. kය පදවා ෙගන ආ තැනැPතාට ගහFනට ෙහ/ ඔහ ුපදවා 
ෙගන ආ kය පුvTසFට කවු*P uෙH නැත. ඇබැ6Gය kය අනEරU. :පත මාරාFXකය. අවට 
වාwF සැෙවාම එදා දවස ගත කෙx අF?F [F?F :ල4_. හBෙලවC පාර අBෙF කඩ වYF 
ෙවනදාට බBලා 4ං? හඩ නැෙගන ෙDyෙය/වF ද _හඩය.

එදා ජනතාව අtංසකය. කෑ ෙක/ ගසcF ළග පාත 4Zනා කා අත ෙහ/ වැරG පැටzම ෙවනුවට 
ඔSහු cය uය ත*ණයා ගැන අවංකවම ?N වූහ. වාහනයකට tcක@ Uය හැNෙN එෙහමP 
ෙකෙන[ටය. වාහන අBXක*වF වෙ9ම kය පදවFනට දP අය ද මඳ :ය. kය අනEරN _සා 
මරණයට පP වූෙH එෙහමP ෙකෙනU.

* * * *

ආ|ඩුෙS ඉහළ ෙපෙC _ලධා~F ekසN රැගP අYතාYයා rවF යානය බ|ඩාරනායක 
ජාPයFතර rවF ෙතාටුපළට ළඟා :ය.

“ඇමXEමාව epගFන කා|ෙඩ ලෑTX කරල ද XෙයFෙන?”

“ඔS සD. එනෙකාට සුනFදට UයලB ආෙS. එයා වැෙ� හkයට කරB.”

“වැyය කාෙC ගFන එපා. දැනටමP :TU z?* Eන හතරNම ඉවර කරල ඔය ඉFෙන. 
ඉNමනට එයාෙප/Dd එෙකF ෙගදරට uෙයාP එයාටP ෙහාඳB. අeටP ෙහාඳB.”

“එයාට ෙකෙT ෙවතP ෙගදර f c4T මුණ ෙනාගැහුෙනාP අeටB ෙහාඳ.”

“මහF4 ෙවන :Gයට අතපය Gග ඇරල _වාඩු පාඩුෙව ඉFන ෙවලාවN XෙH න@ ඔෙහාම 
ෙබාFන අව` ය නෑෙF.”

“ෙබාFෙන මහF4 අkFන ද?”

“අeට ඒවා වැඩN නැහැ. දැF ලැහැTX ෙවFන epගැ�ෙ@ උPසවයට. මම යනවා ඇමXEමාව 
�6දFන.”

:4 අවු*6දකට ආසFන කාලයN රට ආ|ඩ ු කරFනට ලැබුෙF rවF යානෙH 4Zන 
ඇමXවරයාෙ9 පNෂයටය. :ෙ6�ය ආ�පPයයF ෙගF රට cf ෙගz XබුෙF දශක ෙදකN වැ_ 
සුv කාලයU. රෙd ඉGk ගමන සාDථක කරFනට ෙP~ පPවුන ුමැX ඇමX ම|ඩලය Tවා�න 
jFතනයටP අFතDජාXක ෙ6ශපාලනයටP ෙක/ඩුක*වF වූහ. ෙ6ශපාලනඥයF හා _තර 
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ගැවසුන Sයාපාkකෙය/ අvP �X ~X ගැන අවධාරණෙයF 4ට තම සුභ 46�ය සලසා ගPහ. 
eටරට යFන වර@ ලැබුෙව/ අCපය. ෙ6ශපාලනඥයF සමඟ eටරට යFනට හැUයාව ලැබුෙS ඊටP 
වඩා සුv ෙකාටසU.

රෙd වැy ජනතාවකට 4XයවP ෙනාහැU ස@පP හා බලතල ඇX ෙ@ තැනැPතා 
ඇමXවරයාෙ9 [vපග tතවෙතU. rවF යානෙයF ෙගාඩ බ4Fනට කYF rවF ෙතාටුපෙx 4? 
ෙකෙරන epගැFz@ සඳහා ඇමXවරයා සූදාන@ කරzම අද ඔහුෙ9 කාDයය :ය. rවF යානෙයF 
බtනා ඔහ ුතම පු6ගYක වාහනෙයF _වස බලා යFෙFය. epගැ�ෙ@ උPසව එකකට වP ඔහ ු
නවXFෙF නැත. ඒ ෙවන U4 ෙQEවN _සා ෙනාව මැX ඇමXව*F හා එNව ගP තම ඡායා�ප 
පුවPපP වල වැෙටනවාට ඔහ ුඅකැමX ෙහB_.

* * * *

“ප�..අBF ෙවනවා ඔත_F.. මෙ9 ෙපාකd එකට ගහFන ද බලF ඉFෙන?”

ඉං9 ~4 ජාXකයා ලFඩF ෙDCvෙS ගමF ගP 4ංහලයාට �ය. wතෙලF ගැෙහcF 4Z _සා 
ෙමෙතN wත කබාෙH සාN[ ඇEලට දමා Xබූ අP ඉවතට ගP 4ංහලයා රැMනෙ9 බ4Fම සු6දා 
ඇමEෙSය.

“මම පUTථානෙයF ෙනෙමB. ලාංUකෙයN. ඔයාල ෙබාන ෙP හදන රෙd ෙකෙනN.”

“හාQ.. ෙමයා ෙහාඳට අෙ% භාෂාව කතා කරFනP දFනවා.” උපහාසාPමක TවරෙයF පැවසූ 
සු6දා තව වැyෙයF සමWචC කරFනට පටF ගX.

!kතාF ය අ�රා�ය කඩා වැෙට6f, ආD�ක ලාභ ෙසායා ෙගන ෙපර කල යටP :MතයFt 
වැ4යF එංගලFතය කරා ආ කාලයU ෙ@. ඉFGයානු, බංගලෙ6� හා පාUTතා_ ජාXකයF “eN 
ෙපාකd” ක*වF යB සැල� ඉං9 ~4 ජාXකයා ඔවුF හැම ෙදනාම ‘ප�’ යන නාමෙයF 
පාUTතානුවF ෙලස සැල�හ. ඉFGයාෙවF, බංගලාෙ6ශෙයF හා පාUTතානෙයF එංගලFතයට 
ආ ආ4යානුවF අතර එකළ ද උගP අය වූහ. ඔවුF චාCT yකFT වැ_ ස@භාව�ය !kතාF ය 
ගPක*වF අXF Yයැවුන ‘ඔYවD ටු:Td’ හා ‘ෙ�:� ෙකාපD�C�’ වැ_ සාtP ය _DමාණයF 
Uයවා Xබුණහ. ‘eN ෙපාකd’ කලාව %රzණ කර ඇPෙP ලFඩF වැ4යFම බව ඔවුනටම 
පැහැGY කර ෙදFනට හැUයාව ෙ@ 4ංහලයා ද සEය. එෙහP ඉහළ අ� යාපනය ෙසායා අවුP නූගP 
ලFඩF සු6දා හා rZ ෙකළ ගFනට අකැමැPෙතF ඔහ ුකට eයාෙගන ඊ ළඟ ?@kය ෙපාෙළF 
බැTෙTය.
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* * * *

“ඊTdමF කලDT දාලා තමB සD අvXF හදන jPරපZ ෙTරම එFෙන. ඔFන මම අද USවා 
Uයල මතක Xයා ගFනෙකා.”

“ඒP.. ෙකාෙහාම ෙවBද දFෙන නැහැ. මට ෙ@ �C@ එකට යන මුදC ගැන %ර`නයN නැහැ. ඒ 
_සා ෙනෙමB UයFෙන. වැරGයට ෙP*@ ගFන එපා. ඔය අvP ෙ6වC වලට අෙ% N රවු� එක 
ෙකාෙහාම kයැNd කරB ද Uයල මෙ9 %ර`ෙන.”

තමා ඉGkෙH 4Zන _�පාදකයාට අව` ය ආකාරයට jPරපZ _ම ෙව6f අ� යNෂකවරයා 
ඔ�ව �PXෙH ගසා ගP වාර අනFතය. එෙහP 4ංහල 4නමාව රNෂණය ෙක*ෙF කලාව අගය 
ෙක*FනF අXFම ෙනාෙS. මුදC ඇX අය තම සEට හා %ර46�ය සඳහා 4නමාවට එකE වූහ.

වEeZ අBX, Sයාපාkක කටයුE වල ෙය?න ෙ@ _�පාදකයා WPරපZ ගැන ෙමතර@ 
උනF?වN දNවFෙF ඇB දැB 4නමා ෙල/කෙH _යැl 4Zන හැම ෙදනාටම %ර`නයU. ඔහුට ඇX 
තර@ මුදC උපයන ෙවනP මාDග ඇත. කලාව ගැන ඉෙග�මN ෙහ/ සහජෙයF ඇX කලාPමක 
හැUයාවN ද ඔහුට නැත. එෙහP 4නමා ෙල/කය ඇසු* කරFනටP ඒ ස@බFධතා පවPවා ගැ�ම 
සඳහා යහcF සCY :යදමටP ඔහ ුකැමXය.

4නමාෙS ඉහpF බැබෙළන ත* වලට පමණN ෙනාව නැඟ එන ත* වලට ද ඔහුෙ9 ආධාරය, 
අනුබලය හා *[ල ලැෙ!. ලංකාෙS %රථම 4නමා ශාලාව වූ ‘එC�FTටF රඟහල’ _ම ෙව6f ඔහ ු
[ඩා ෙකා� පැZෙයU. එතැ_F ගමF ගP සෑම අවTථාවකම එෙදස ඔහ ු බැvෙS කට අයා 
වාහනෙH z?*වට නැහැය තද ෙව6fය.

“තමුෙT ෙහාඳB Uයල tතන :Gයට හදFන පටF ගFනවෙකා එෙහන@. මම තව ෙහායල 
බලල OරණයN ෙදFන@.”

“ෙහාඳB සD,” Uයූ අ� යNෂකවරයා කාDයාලෙයF eටව uෙH _�පාදක තැනෙ9 කතාෙවF 
4ත අමනාපයට පPකර ෙගනය. ඔහ ුනැඟ එන කලාක*ෙවU. අ� යාපනය හා කලාPමක හැUයාව 
යන ෙදකටම tcක@ UයFෙනU. “ෙකෙන[ට තPෙව fලා කතා කරFන දFෙන නැහැ. තමුෙස 
Uයනවා. cTටD බැk න@ නම UයපFෙකා.”
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ෙමතන මට ඉඩ Xෙයනවා ද?

*Nෂා_ අE*පාන පFXයට ඇEC ෙවලා වටeට බැvවා.

වාy ෙවFනට ඇයට ආසනයN XබුෙF නැත. මු� පFXය eෙරFන ළමුF. සු? ගවු@ ඇඳෙගන 
_C සහ සු? ඉk වැටුන ටB පZ පැළඳ ගP අය.

“ෙගාඩනැ�Y අරමුදලට සCY ?FනB Uයල අvXF NලාT �@ එකNම හදල ෙදනක@ 
බලාෙගන ද ඉFෙන?”

ෙකා|ඩ කැරY ෙදක අP ෙදෙකF උTසලා උරtෙසF eටුපසට :4 කරන ගමF එක ගෑණ ු
ළමෙයN ඇසුවාය. එයා ළඟ Xබුෙන ‘මමB ෙමතන ෙලාNකා’ යන Tව�පය. එයා Uයන හැම 
ෙදයකටම එයාට අව` ය ආකාරයට %රXචාර ෙදFන සූදානcF tZය මු� පFXයම එකවරට මහ 
හBෙයF tනා ෙවFන ගPහ. පටF ගP සැෙනF සැෙවාම ආෙයP _හඬ වූහ.

පFX භාර r*Ecය දy�y ගාලා ෙකාෙහFෙද/ පාP වු+. පTෙස දවසකB *Nෂා_ෙග 
_~Nෂණයට හසුවුෙF 9 ෙDT cT ඇ:Gන ෙකාට හkම ස6දB යFන. එයා එFන කpF දැන ගFන 
පු�වF කම Xබුණ ෙහBF පFXෙH ළමB කවදාවP කළබල වුෙF නැහැ.

“ෙ@ ළමයට ඉඳගFන තැනN ෙදFන. දැF. දැF.”

9 ෙDT cT කතා කෙළP හk ෙSගයU_. සුෙල/චනB, චමkB ඒ ෙදFනා මැ6ෙදF ඉඩN 
ෙපFනූහ. *Nෂා_ ෙපාP බෑගයP උTසා ෙගන utF ඒ ෙදFනා මැGF වාyවුනා.

“අද හැෙම/ම ඇ:Cලා ෙFද?”

පැc�ෙ@ ෙCඛනයට න@ ඇE� කර6f හැෙම/ෙගම න@ UයවFන 9 ෙරT cT කාලය ගPෙත 
නැහැ.

“හැෙම/ටම වැyෙයF එN ෙකෙන[P ඉFනවා cT.” ආෙයP කතා කෙx පFXෙය ෙලාNක.

“ඔS. අද අෙ% පFXයට එකE ෙවන ෙමයා *Nෂා_ අE*පාන.”
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“අe දFනවා cT.” මු� පFXයම එN හ�F කෑ ගැහැSව.

9 ෙරT cT පFXයට එනෙකාට හැමදාම පරN[B. එයා අද උෙ6 රැTzමට ආෙවP නැහැ. 
*Nෂා_ :?හCපX කාDයාලය Eල ඇECzෙ@ කටයුE _ම කළ _සා ඇයටP රැTzෙමt f Uයූ 
ෙ6 අහගFනට ෙනාහැU :ය. *Nෂා_ෙග තාPතා පාසැෙC ෙගාඩනැ�Y අරමුදලට :ශාල මුදලN 
පkPයාග කළ බවB :?හCපX_ය රැTzෙමt f වාDතා කෙx. *Nෂා_ෙග නම සඳහF වූ බව 
එයාවP 9 ෙDT cTවP දැන tZෙය නැහැ.

ඊ ළඟට පFXයට ආෙව ඉං9 ~4 r*වkය. ෙරාෂානා ෙමාෙහාම�. ඇය මු� පFXය ෙවලාෙවම 
කතා කෙx ඉං9 ~4ෙයF. *Nෂා_ට ෙබාෙහාම සEටුB. *Nෂා_ උ%පPXය ලැබුෙව ලංකාෙවG 
වුනP එයා හැ?ෙන වැඩුෙන eටරටG. මS බස හk හැZයට කතා කරගFන බැk ` ~ ලාංUක ද*ෙවා 
අනFතවP ඉFන eටරටG *Nෂා_ 4ංහල කතා කරFන දැන 4�ම එයාෙග ෙදමාeයFට 
ආඩ@බරයN. ආනFද අE*පාන මහතා ලංකාවට ආෙව කතාව :තරN ෙනෙ@ ?වට හk හැZයට 
4ංහල YයFනP UයවFනP උගFවFන. ෙ@ Oරණය ගFන වැyෙයFම බලපෑෙS ලංකාෙS 4Z 
අE*පාන මහතාෙ9 eයා ෙලඩ ?UF ?බල ෙවFනට පටF ගP _සා. ඒP, *Nෂා_ ඉතා 
ළැGයාවN දැNවූ :ෂය තමා ඉං9 ~4 භාෂාව. ෙරාෂානා cTෙග කාල පkWෙ�දය තවP GN ෙවනවා 
න@ ෙහාඳ යB ඇයට 4Xණ.

හඬ නඟා Uයzමට ෙබාෙහ/ ළමB පසු බා6f *Nෂා_ එයට කැමැPෙතFම ඉGkපP වු+. 
පසුuය දවසක නවPතපු තැ_F පටF ගP ඉං9 ~4 Uයzෙ@ ෙපාත *Nෂා_ ආසාෙවF UයවFන 
පටF ගPතාය. ඇෙ9 වචන ෙ6�ය උWචාරණයට වඩා ෙවනT වුවද මුYF කසු [සු ගෑ 4සු:යF ද 
මඳ ෙSලාවUF _හඬව ඇහු@ කF ?Fහ. *Nෂා_ෙ9 Uයzෙ@ ලතාව අගැයූ ෙරාෂානා cTට 
අමතකව uයා තවP ළමෙය[ට Uයzෙම වාරයN ෙදFන. ඊ ළඟ වාරය අව` ය ෙවලා Xබුෙන 
%~_ට. %~_ අතN උTසෙගන එහාට ෙමහාට ඇඹෙරFන ගPෙත නැPන@ මු� පFXයම කාලය 
ඉවර ෙවන ෙතNම *Nෂා_ Uයවනවා අහගන ඉFන සූදානcF tZෙය.

“T�XB *Nෂා_. දැF %~_ෙග වාරය.” ෙරාෂානා cT ඉං9 ~4ෙයFම පැවwය. ඔ�ව මඳN 
ෙසාලවා 4tF 4නාවN පෑ ඉං9 ~4 r*වkය හා තමා හදවXF සoප වූවා ෙT *Nෂා_ට දැ_න. 
*Nෂා_ ඉඳ ගPෙත සEZF e~ uය 4තU_. ඒP ඉඳගPත ගමF කෑ ගසා ෙගන ඇය උඩ 
පැFනාය.

සුෙල/චනB චමkB පුටුව උඩ wතල කවකටු ෙපdZයN Xයල. පFXය ඉවර ෙවන ගංටාර නාදය 
පටF ගPෙතP ඒ එNකම. කළබලය අTෙස කවු*වP දැNෙක නැහැ %~_ෙග මුහුණ තරtF 
ekWච හැZ.
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ඊ ළඟ කාල පkWෙ�දය පටF ගFන කpෙයF තමා වාy z 4Zන ආසනය මා* කල යුE යB 
*Nෂා_ට ෙP*@ z හමාරය. සුෙල/චනB චමkB ෙදFන එයාල මැ6ෙදF තමාව වාy කරගPෙත 
ආදෙDට ෙනෙමB. *Nෂා_ වටeට බැvෙව tT ඉඩN ෙහායා ගFන.

“ෙමතන මට ඉඩ Xෙයනව ද?”

“මම ළඟ ඉFන ගDC _තරම ඇ!සFd. ඔයා කැමX න@ ෙමතන වාy ෙවFන පු�වF.”

හසFX තමා අසල වූ පුටුවP ෙ@සයP ෙපFනුෙව *Nෂා_ වැ� ඉFන කරදරෙයF ෙගාඩ 
ගFනB.

“මෙග නම දැF මු� ඉTෙක/ෙලම දFනවාෙන. ඔයාෙග නම ෙමාකNද?”

“මම හසFX නුග[ඹුර. ෙ@ පFXෙය ළමB නරක නැහැ. අvXF එන හැම ෙකනාටම රැ9 
කරන එක ෙමයාලෙග :ෙන/දය.”

“සු6දFට බැන බැන සු6ෙදාFෙග කැත පු*? කරFෙන.”

“ඒ ෙමාකNද?”

“රැ9 එක. පටF ගPෙත එංගලFතෙය. රදළ ළමB ඉFන ඉTෙක/ල වලට අ_P ළමB එFන 
පටF ගPතම ඒ අයට කරදර කරFන පටF ගPත 4kතN.”

පFXයට r*වkයN පැcණ නැX _සා ළමB කCY ගැtල කතාව. සමහ* 4ංහෙලF කතාව, 
තවP අය ඉං9 ~4ෙයF. ෙගාඩN ෙදනා 4ංහලB ඉං9 ~4B ෙදකම c` ර කරcF කතාව ෙගන 
uයහ. හසFXP, *Nෂා_P එෙතN පFXෙය ෙක*න ුපාඩ@ ගැන බර කතාවකට වැටු+.

“ආ..ආ.. ආපු ගමF යා�ෙවා හදා ෙගන.. හQ හා..”

පFXෙH ෙකාණක වාyව 4Z උස මහත ළමෙයN ෙගාෙර/සු කටහඬUF කෑ ගහFන පටF 
ගPOය.

“ඔය ගDCට අe UයFෙන ‘කට හැකර වMරා’ UයලB. ගණF ගPෙත නැX වුනාම කට eයා 
ග�:,” හසFX 4tF හඬUF ෙතාC මැX~ය.

එෙහP වMරා කට eයා ගPෙP නැහැ. GuF Gගටම *Nෂා_ට :t� කළ ඇයට පFXෙH 
අ_P ළෙම/ tනා ෙවz Gk ?Fහ. වMරාෙ9 :ෙන/දාංශය ෙමෙT රැ9 එක f ළමුFව තරහ 
ගැTzමය. අද *Nෂා_ට එCල වූ සමk4 SයංගෙයF වූ ඇනු@ පද එකN වP U4ෙවN බරපතල 
ෙලස සැල[ෙව නැPෙත ඒ _සා. ඒP *Nෂා_ට ෙ@ කතා ෙපා�ඩN වP ඇCvෙව නැහැ. ZUF Zක 
ඇෙ9 ඉවwෙම wමාව ඉNමවා යන බව වMරා ?ටුෙවP නැහැ.
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tZ හැZෙය නැ�dට *Nෂා_ කට හැකර වMරාෙ9 ටB පZෙයF ඇදෙගන තy බාFන ගPOය. 
වMරා �ම වැෙටනවP එNකම *Nෂා_ rZ fම නවPව6f, වMරාට වY%පුවN ඇ:P. මු� 
පFXයම කෑ ගහcF w w කඩ Gව uයහ. පාසැෙC ෙහGය පFXයට එනෙකාට වMරා ළඟ රැ� 
tZෙය *Nෂා_B හසFXB පම+. හසFX පැFසලN රඳවලා වMරෙග දP මැ6ෙදF. වMරාට ෙ@ 
ෙලෙ� පහළ පFXයක ඉFදැ6fP හැ?න බව හසFXට මතකB.

“%kF4පC එFන USවා *Nෂා_ අE*පානට,” කාDයාලෙH වැඩ කරන ෙ�cT ඇ:P 
පFXයට. ෙවනදාටP වඩා කළබලෙයF ?ව ආ 9 ෙDT cT ෙහGයP එNක වMර ළඟ. ෙ�cTෙග 
ප+:ඩය ඇහුණ ු9 ෙDT cT *Nෂා_ Gහා බැvෙව ඇT බැc හ[�වcF %ර`නාDථයN මුහු+F 
පමණN ෙපFවcF. පFXෙයF පැන uය ළමුF ආපහ ුඇ:P.

“තවP කවු* හk යFන *Nෂා_ එNක,” 9 ෙDT cTෙගF :ධානයN. හසFX ඉNමනට 
නැ�ටලා *Nෂා_ෙග අXF ඇදෙගන පFXෙයF eටවුනා.

ෙදෙදනාම :?හCපX_යෙග කාDයාලයට ඇE� වුෙF අP අCලෙගන. එක ව*වUF 
*Nෂා_P හසFXP ෙ@තර@ යහ� ෙවB Uයල ඒ ෙදFනා වP එදා උෙ6 දැනෙගන tZෙය 
නැහැෙන.

“මම එFන USෙව *Nෂා_ අE*පානට. අ_P එNෙකනා ඉFන එpෙයF,” :?හCපX_ය 
ක|ණාyයට උyF බලල ආඥාවN _[P කළාය.

“බාYකා :6 යාලයක ගෑණ ුළමB ෙදFෙනN rZ ඇන ගPත බව හවස පPතර වYF UයවFන 
ආස ද? ෙ@ ලංකාව. දැF ඔයා ඉFෙන eටරට ෙනෙමB. ෙමෙහ ගෑණ ුළමB rZ ෙකළ ගFෙන නැහැ. 
තවම අvP _සා අදට සමාව ෙදනව. ආෙය අහු ෙවFන එපා ඔය වෙග දඟ වැඩ කරල. තාPතා 
කවුද Uයන එක මට %ර`නයN ෙනෙ@. ෙ@ පාසැෙC කාටP මම එක :Gයට සලකFෙන.”

*Nෂා_ට වචනයN වP කතා කරFනට ඉඩN ෙනා?F :?හCපX_ය එක Gගට අවවාද රැසN 
ෙදFන පසුබට වුෙF නැහැ. ෙමතර@ ඉNම+F :?හCපX_යෙ9 කෙ| පFXෙH වූ 46�ය 
තබFනට සමP වූෙH කවුද?

“වMරාට ෙකාෙහාමද දFනෑ. අe යමු ද 4N �@ එක පැPෙතF?” එpයට ආ ගමF *Nෂා_ 
ඇසුවා.

*Nෂා_ෙග ඉClමට අනුව හසFX ෙලඩ ළමුF සඳහා වූ කාමරයට ඇE� වූවාය.

“ඇB ෙ@?”

“නDT මැඩ@, මම ෙ@ පැනෙඩ/C එකN ඉCල ගFන ආෙS.”
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ආ.. හසFX! tසරෙ6 හැෙදFෙන උෙ6 ට හkයට කාලා ආෙS නැPන@. මතක ඇEව උෙ6ට 
ෙමානවා හk කFන. ෙමFන පැනෙඩ/C. ෙ@ වEර z?*ව. ෙTරම ෙබාFන.”

නැX tස රෙ6ට පැනෙඩ/C  ලා, ෙලඩ ඇෙ¡ _ඳා 4Z වMරා Gහා ෙහාෙරF බලල හසFX එpයට 
පැන ගPOය.

“එයා තවම _G. පැය ගාණN _දා ගFනවා ඕක හැ?නම. ඔයා දැනෙගන කරපු ෙදයN 
ෙනෙමBෙන.”

“වැරැ6ද වැරැ6දමB. දැන ෙහ/ ෙනාදැන කළාට.” *Nෂා_ පැවසුෙS සEටUF ෙනාෙS.
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කවුද ෙබාT?

හසFXෙග ආWj උෙ6 පාFදkF නැ�ට පාF ෙ!කkෙH උදSවට යF�ය.

වPෙත වැවුන එළව�වN ෙහ/ පළEරN ඇX Gෙනක ඇය දහවC වූ පසු නගරෙH ෙපාළට එය 
රැෙගන ෙගාT :[ණB. ෙමෙT ෙසායා ගFනා මුදYF තමB ආWjB හසFXB ¢වP වුෙන. 
ෙදFනෙග කෑම  මට :යද@ කළාම ආWj අත වැyපුර �යNවP ඉE* වුෙF නැහැ.

හාC ෙපාතට ලැෙබන බඩ ුසමූපාකාරෙයF අරෙගන eටට :[ණලP ආWj සCY ෙහායා ගPත. 
ඒක �XෙයF තහන@ වුනP දFන අ£රන හැම ෙදෙන[ම කළ ෙදයN. කෑම  ම tඟ වුන ද සCY 
ඇX අයට න@ U4 ෙදයක අඩුවN නැX බව හසFX පාසැලට පැcෙණන ධනවP ළමුF අතkF 
_තර ?ටුවාය. ¤cෙතC ගඳ ගහන කපු ෙරG ආ|ඩුෙවF පාසැC _ල ඇ£@ වලට ලබා ?F කාලයU 
ෙ@. eටරට ෙරG ආනයනය තහන@ය. ඒP *Nෂා_ෙ9 අ�Pම යු_ෙෆ/@ එක 4_£ ctk සුවඳැX 
කපු ෙර6දUF _මව Xබු+. %~_ රට ෙරG Uය Uයා ඇනු@ පද USවට %~_ටP Xබුෙන ගඳ 
ගහන ¤cෙතC ෙරG වYF මැසූ ගවු@ ෙනෙ@.

ආWjB හසFXB ¢වP වුෙF නගරබද ෙහාඳ පkසරයක. ෙගදර පුංj වුනP et�ම ෙකාළඹ 
නගරයට සoපB. %ර46ධ බාYකා පාසැලකට ඇEC zෙ@ වර%රසාද Xබුණ ුෙහBF ෙ@ _වහනට 
ඉCv@ක*ෙව/ ෙනාමඳව 4Zයහ. ෙගය cල f ගැ�මට වkF වර එන ගැනු@ක*ෙව/ ද ඔවුFෙ9 
තැරැSක*ෙව/ ද ආWj Nෂ+කව එළවා ගPOය. හසFXෙ9 කණට ඇසුන ුෙදබසN Gෙනක ඇය 
[[සට පP කළ ද ආWj U4වN ඇයට :Tතර කර ෙනාෙදන _සා ඒ ගැන හාරා අවුTසා බලFනට 
තර@ ඇය උPසාහයN ගPෙP නැත.

“XෙයFෙනP ෙමWචරB. ඒකP ගFන හදනවා,” _වස :U�මට ඇPදැB ඇසූ ෙකෙනN ගැන 
ඇය අCලපු වPෙP c4T yෙල_ හා පැවwය.
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“ෙකාළඹට ළඟ පාත ඉඩකඩ@ දැF ෙහාඳ ගණනකට ෙදFන පු�වF. ආWjට ඔය ෙ9 :[ණලා 
ZකN ඈXF තව තැනN අරෙගන ඉE* සCY Zක ළමයෙ9 නමට බැං[වට දැ@ෙමාP ෙහාඳ 
නැ6ද?”

“සCY ඕන නැහැ අපට. ෙ@ ඉFන :Gය ෙහාඳටම ඇX. ෙ@ ෙ9 මම කවදාවP :[ණFෙන 
නැහැ,” ආWj තරෙHම Uයා 4Zයාය. හසFX ෙ@ ෙදබස ගැන ආWj හා කතාවට බtFනට 
වෑයමN ගPත ද එය සාDථක ෙනාzය.

“උඹ ෙහා§F මතක Xයා ග_F. කාලා  ලා අෙP Xයන සCY නැXකර ගPතට ෙ@ ෙ9 
:[ණනව ෙහම ෙනෙ@.”

කාලා  ලා නැX කරගFනවා ෙකෙT ෙවතP කFනට ෙබාFනටවP ඔවුF ළඟ සCYයN නැත. 
එය මතN කරFනට uෙයාP ආWj තවP තරහ ග�z. ආWj හා ෙ@ කතාෙS රැ� 4�ෙමF ඇය 
කළU~මට හා ?කට පPවF�ය. හසFX එයට කැමX ෙනාවූෙයF අහFනට ඇX %ර`න 4යCල 
tත Eල තබාෙගන _හඬතාවය රැක ගFනට පු*? වුනා.

හසFX උෙ6 පාFදkF නැ�ට, පාF ෙ!කkයට යFන ලැහැTX ෙවන ආWjට උදS කරFන 
පු*? ෙවලා t Zෙය. ඒ _සාම හැමදාම පළමුෙවFම පංXයට uෙයP ඇයB. උෙ6 පාFදkFම 
පංXයට එන _සා කාටවPම ෙනාUයම පංXය අE ගෑම ඇයෙ9 Gන චkයාෙS අංගයU. පංXෙH 
ළමුF ගැන ඔවුF වාy z 4Zනා තැF වYF ෙP*@ ගFන ඇයට හැUයාව Xබු+. මංජුලා වාyවන 
පුටුව අසල _තරම කෑම  ම වYF වැටුණ �§X හා ෙටාe කවරය. ෙQමFX හා ෙසSවFG 
ෙදෙදනාෙ9 ෙ@ස ඇEලත N kකd N ~ඩකයFෙ9 eF�ර හා ෙප/TටD ආGෙයF e~ Xබු+. ෙ@ස 
මත ජන%kය N kකd N ~ඩක Utප ෙදෙන[ෙ9 න@ ෙකාටා ඇත. %~_ෙ9 ෙ@සයP පුටුවP 
එයාෙග ඇ@බැdZය වන මාෙනC _තරම අTපT කරන _සා එතැන හැමදාම ek4?ය.

සෙර/¢_ තමා හසFX ළ�F වාy ෙවFෙන. ඒP ඒ සෙර/M� ඉTෙක/ෙC ආෙවාP තමා. 
ඉTෙකාෙC එනවට වඩා ෙගදර ඉFන සෙර/M� කැමX. එයාෙග තාPතා සංචාරක SයාපාkකෙයN. 
_තරම :ෙ6�කයF රැෙගන රටවටා තැF තැFවල සංචාරෙය ෙයෙදන ෙකෙනN. සෙර/M� 
කැමXB පවුෙC අයP එNක එෙහම :ෙන/ද ෙවFන. එයාලෙග ෙගදර කවු*P සෙර/M� _තරම 
පාසැල මග අkනවා Uයල ෙහායල බැvෙව නැහැ.

එදP හසFX පාසැලට ආෙS ෙවනද වෙ9ම උෙ6 පාFදkF. ඒ එනෙකාට *Nෂා_ පංXයට 
ඇ:P.

“අද ඩැ¨ උෙ6 පාFදkFම uයා ඔ�T එකට. මටP වුනා එයP එNක එFන.”
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“ඔයා eටරට ඉඳලP ෙමෙහ අයට වඩා ෙහාඳට 4ංහල කතා කරFන ඉෙගන ගPෙත 
ෙකාෙහාමද?”

“වැ¨ ඉෙගන ෙගන XෙයFෙන ඉං9 ~4 භාෂාෙවF. ඊට පTෙස හැම ෙදයNම 4ංහෙලF කරFන 
පටF ගPත _සා මට පුංj කාෙC ඉඳලම පු*? කළා. ඩැ¨ට බෑ මට තර@ ෙහාඳට කතා කරFන.”

“ෙමෙහ ෙ6වC ෙගාඩN ෙවනT ද ඔයාට?”

“ෙවනT. ඒP අe අවු*6දකට සැරයN ලංකාවට ආ _සා මට හැම ෙදයNම පු*?B. එෙහ මම 
uය ඉTෙක/ෙC හැම රටUFම ආපු අය tZය. පංXෙH ගෑණ ුekc ෙදකම ඉFනවා.”

“ෙ@ පංXෙය ෙකාCෙලා නැX එක ෙහාඳB. ෙQමලතාB ෙසSවFGB නැPන@ පුටුවල වාyෙවලා 
ඉFන එකN නැහැ.”

*Nෂා_ හමු වූ මුC Gනය හසFXට අමතක කරනු ෙනාහැUය. එදා වූ සංවාදයN ඇයට 
4tවු+.

“ෙමාකNද ෙබාTෙග නම?”

“කවුද ෙබාT?”

“අර ෙකා|ඩ ෙදකN ෙගාතා ෙගන හැම ෙදනාටම අණ ෙදන එNෙකනා.”

“%~_! %~_ පරකඩුව. එයා නරක නැහැ.”

“නරකB USෙව නැහැෙන මම. ඒP හැෙම/ම ඇB එයාට ඕන ෙදයN කරගFන ඉඩ ෙදFෙන?”

“%~_ පංXෙය ෙගාඩN ෙ6වC බාර අරෙගන හkයට කරනවා. ළමB එයා Uයන ෙ6 අහFෙන 
ඒකB. අ_ක එයාෙග අ@මB තාPතB ෙදFනම �Xඥෙය/. අෙ% පංXයට එයාලෙගනුP හkයට 
උදS ලැෙබනවා. %~_ ෙමානවා හk සං:ධානය කරFන uෙයාXF.”

ඔවුF හමු වූ මුC දවස හා සසඳන :ට පසු දවT ෙගz uෙH හkම _Tකලංක ෙලසට. පFXෙය 
ළමුF *Nෂා_ට එයාෙග පාඩුෙS ඉFන f Xබු+. අFXම කාල පkWෙ�දයට ෙයf Xබුෙ| 
ග+තය. *Nෂා_ ග+තයට අකැමXB. 4ංහෙලF ෙP*@ කරපු වචන U4වN ඇයට වටහා 
ගFන පු�වF වුෙF නැහැ. ග+ත :ෂය උගFවFන ආ Gසානායක cTට ඇ?ම ෙර/ගය වැළ� 
Xබු+. ආයාසයUF හුTම ග_cF වචන උWචාරණය කරන ඇය ගැන *Nෂා_ට ඇX වුෙF 
අනුක@පාවN ෙනාව තරහN. ෙනාෙPෙරන අප© රංසයUF අමා* :ෂයයN ඉෙගන ගFන දරණ 
අසාDථක වෑයමක තමා tර z 4Zන බව *Nෂා_ට දැනු+.
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හසFX න@ ග+තයට සහජ හැUයාවN දැNවූවාය. Gසානායක cTෙග කZF වචනය[ª eට 
ෙනාවූවP පාඩමට අදාල ගැට� 4යCලම :සඳFන ඇයට හැUයාව Xබු+. ෙකාe ෙපාෙP සඳහF 
කළ ගැට� වලට epE* හැම Gෙනකම ඇය _වැරGව ඉGkපP කළාය. පFXෙH අ_P ළමුF 
_තරම ඇෙ9 සටහF ෙපාෙතF බලා වැරG _වැරG කරගFනට ද පු*?ව 4Zයහ. ඉඳtට දවසක 
ඇෙ9 ෙපාත %~_ ඉCලා ගP අවTථා ද :ය.

“ඔය ළමය ෙදෙව_ ගණන ෙබ/� එෙN හදFන.”

Gසානායක cT ක� ලෑCලට කැඳවූෙH *Nෂා_ව. ෙපාතP රැෙගන පංXය ඉGkයට ආ 
*Nෂා_ ක� ලෑCෙC තමනට හැU තර@ ලTසනට ඉලNක@ YයFනට වූවාය. කාලයN ෙගවා 
ගණන එt Yයා ගPත ද එt :ස�ම කරා යFනට ඇයට දැ�මN ෙනාzය. Gසානායක cT බාෙගට 
_G UරcF r* ආසනෙH. පංXෙH ළමුF Utප ෙදෙනN තම ෙපාPවල ඇX ගැට� :ස« අතර 
ෙකෙනN ෙදFෙනN රහ4F ෙවන කතා බෙQ ෙයf 4Zයහ. %~_ ඇE� ඉTසරහ ෙ%pෙH අසුF 
ගP Zක ෙදනා හා හසFX පමණN *Nෂා_ෙග ගණF සෑfම බලා 4Zෙය/ය.

හසFX වාy z 4Z පැPෙතF පාz ආ සු*dටුවN ෙමF එ� ෙකාළ කැබැCලN *Nෂා_ෙ9 
eෙd වැ?+. එය ආ ෙදස බැ¬ *Nෂා_ට හසFX අXF ඉ� කෙC ෙකාලය ඇරලා බලFන Uයාය. 
ග+ත ගැට�ව :සඳන ආකාරය එt සඳහF :ය.

හG4ෙHම ඇසුන ු ‘පටාT’ හ�F මු� පංXයම XගැTසුනහ. _G UරcF 4Z Gසානායක cT 
තැX ග_cF පංXය 4සාරා ෙනP ෙයාමු කළාය.

“ෙමාකNද ඒ ස6දය?”

මු� පංXයම _හඬB. රටහුණ ුකෑCල අෙP Xයාෙගන _ම ෙනාකළ ගැට�ව ඉGkෙH අෙP cZ 
කරගP ෙකාලය ඇXව *Nෂා_ tටෙගන. හසFX ඇෙරFන ෙවන කවු*වP දැනෙගන tZෙය 
නැහැ ගණන :සඳFන. හාවN හූවN නැXව ළමB හැෙම/ම _`ශ!දව tZෙය ක� ලෑCලට 
කැඳවB Uයන බයට.

“ඔය ළමය ඔතන භාවනා කරනවද? දFනවද නැ6ද ගණන හදFන? eටරට ඉTෙක/ලවල 
ඉෙගන ගPතා න@ ෙ@ වෙග ෙ6වC ෙහා§F දැන ගFන ඕ_ෙන. හැෙම/ම ?වFන හදFෙන eටරට 
අ� යාපනය ෙමෙහට වඩා ෙහාඳB Uය Uය. පහළ පංXයක සු� ගාණNවP හදFන උගFවල නැX 
පාටB. මහ ෙලා[ eටරට ඉTෙක/ල.”

ඔFන ඔෙහාම ෙගාඩN ෙ6වC Uයාෙගන uය Gසානායක cT මඳN නැවO තGF හුTම ඉහළට 
පහළට ෙහvවාය. ඊ ළඟට ෙපාP ZකP හෑF� බෑගයP ඔසවා ගP ඇය Gග සුසුමN ෙහළා 
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පංXෙයF eටව uයාය. %~_ තමාෙග පාසැC ෙපාP මCල Eලට ෙදකට කැඩුන අඟC හෙH 
%ලාTZN �C කෑY ඔබා ගPෙත කාටP ෙහාෙරF.

“කවුද ඒ ස6ෙද කෙx?” *Nෂා_ මු� පංXයම ෙදවනP කරcF ඇසුවාය.

හැෙම/ම එUෙනකා ෙදස බලා ගPතා cසක epEරN ?FෙF නැත. %~_ ළ�F වාy z 4Z 
මාෙනC ෙපාතN ඇරෙගන එය UයවFනට පටF ගPOය. %~_ හැ4*ෙF U4වN ෙනාදFනා 
ෙකෙන[ ෙලසටය. අ_P ළෙම/ :epසරව ඉFනා හැZP %~_ හා මාෙනC ෙදෙදනා U4වN ගණF 
ෙනාගFනා ෙT 4Zන ආකාරයP ?ට ු*Nෂා_ෙ9 ෙක/පය තවP වැy:ය. තමාව කරදරයට පP 
කරFනට උPසාහ කළ අයව ඇය හ£නා ගPතාය.

“ෙ@ %~_, ඔයාට ෙමාකද Xයන අමා*ව මම ගාණ හදන හැZ කාෙගF අහ ගPතP?”

“මට ඇX අමා*වN නැහැ.” %~_ ඇ�Y Eඩු වYF ෙකා|ඩා කැරY ෙදක උරtෙසF eටුපසට 
දමcF epE* ?Fනාය.

“එෙහන@ ෙමාකද ස6ෙද දාFෙන?”

“මම ෙමානවද දාපු ස6ද? ඔයාෙන ෙ@ ස6ෙද දාFෙන.” ඇය මාෙනC ෙදස හැ~ ඇයව හැ�Twය. 
මාෙනC ඔ�ව වනcF එය අනුමත කළ අතර පංXෙය ළෙම/ හk වැරැ6දN ෙසායා ගත ෙනාහැU 
_සාෙද/ පැPතN ගPෙP නැත.

“හk ෙ@ පාර :භාගෙයF මමB ග+තයට වැyම ල[ණ ුගFෙන” යB පැවසූ *Nෂා_ තම 
පුටුව ෙවත uයාය.

“ළඟ ඉFන ග+තඥවkය %රBවd ZයුෂF ?FෙනාP ඒක කරFන අමා* නැහැ. ඕන 
ෙකෙන[ට පු�වF.”

“ඔයා එෙහන@ අරෙගන ෙපFවFනෙකා ගණF වලට වැyම ල[ණ.ු” *Nෂා_ %~_ට 
අෙය/ග කළාය.

“මට ෙනෙ@ෙන ඔයාටෙන දැF ෙලා[ක@ ෙපFවFන අව` ය ෙවලා XෙයFෙන. cT අE*පාන, 
ඔයා %රBවd ZයුෂF ෙදFන හසFXට. ඊ ළඟට Xෙයන ඉං9 ~4 අNෂර :F යාසෙයF වැyම 
ල[ණ ුගFන.”

මු� පංXයම එකවර කටවC අයා ගPහ. හසFX යාFතcF ෙහ/ ?DවලතාවයN දNවFෙF 
ඉං9 ~4 අNෂර :F යාසයටය. %~_ කළ අෙය/ගෙයF හසFXට පැPතN ෙත/රා ගFනට 4?ෙS. 
අෙය/ගය බාර ගPෙP න@ හසFX හා *Nෂා_ එක eලකට වැෙටB. Oරණය ගත යුPෙP 
*Nෂා_ය. එෙහP එt ඵල :පාක :§ය යුPෙP හසFXය. හසFXෙ9 ඇT Gහා එක එCෙC 
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ෙමාෙහාතN බලා 4Zය *Nෂා_ “අe අෙය/ගය බාර ගFනවා” යB �වාය. ෙමෙතN ෙවලා 
ඉහළට ගP හුTම අCලා ෙගන 4Z පංXෙH සැෙවාම _හැ�යාව �§cF එකවර කතා කරFනට 
පටF ගPහ. ෙQමලතා හා ෙසSවFG යන ෙදෙදනාට ද සු� :රාමයකට N kකd ෙල/කය පවා 
අමතක වු+.
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අeට මැ+N EනN

*Nෂා_ට උවමනා වූෙH ෙකාෙහාම හk තරඟය GනFනටය.

%~_ෙ9 අෙය/ගය බාර ෙනාගPතා න@ එදා *Nෂා_ පංXය ඉGkෙH අසරණ වන බව 
_සැකය. GනFනට තර@ හැUයාවN තමනට ඇPදැB හසFX Utප වරN *Nෂා_ :මwය.

“බාර ගPතා වෙ9 ෙනෙ@ දැF ඔයාට සවුPEව මම ෙහාඳම ල[ණ ුගPෙත නැPන@. ඉං9 ~4 
තමB මෙ9 ?Dවලම ස!ෙජNd එක.”

*Nෂා_ෙ9 ආරාධනය මත ෙදෙදනා එකE z ඉං9 ~4 අNෂර :F යාස :භාගයට පාඩ@ 
U~මට හසFX ආWjෙගF අවසර ගPතාය. ඒ අනුව හසFX පාසැල ඇ~ *Nෂා_ ෙ9 _වස බලා 
uයාය. ඇ:Gන ?රක Xබුණ ද :සC ෙගවC ඇX ෙ@ පkසරය හසFXට එතර@ හු* පු*? ෙනාෙS. 
ඔවුF ෙදෙදනා රැගP Uk සු? පැහැX 504 රථය ෙසcF ගමF ගPෙP පාෙD Xබුන ු_සංසල බව 
රැක ගFනට ෙම_.

වාහනය ඇEලත වායු සoකරණයව Xබු+. ආසන සු? ෙරG වYF ආවරණය වුවද එt U4? 
පැCලමN ෙහ/ [ණු �ං?වNවP ගෑz Xබුෙ| නැත. බT රථයක පවා වැy ගමනාගමනයN 
ෙනාකළ හසFXට 504 රථය අමුEම ෙල/කයN :ය. ආWj ෙහ/ තමා දFනා රථ වාහනයකට 
tcක@ Uයන තවP ෙකෙනN ඇPදැB හසFX කCපනා කළාය.

ෙ9dටුව ස: කර XබුෙF මහ පාෙරF ඇE� වන:ට ඉෙ!ටම ඇෙරFනටය. හkයට ෙහාCමF 
ඉඳල ෙ9dටුව අkනවා වහනවා වෙ9 යB හසFXට 4Xණ. කවු*වP ෙග දර ඇX පාටN 
ෙපෙනFනට ෙනාzය. කැතම කැත මුහුණN Xෙයන තරබා* බCෙලN කපාපු න[ට ු ෙකාටය 
වනFන තද උPසාහයක ෙයෙදනවා දැකපු හසFXෙග මුහුෙණ tනාවN මEවුනා.

“ෙ@ සෑ@. එයා ෙබාNසD වDගෙH බCෙලN. හැබැB ෙබාN4ං ගහFන න@ දFෙන නැහැ.”

ෙමවර හසFX හඬනඟා 4නහාවFනට පටF ගPOය. තමා ද :t�ෙS ෙකාටTකාරෙය[ බව 
දැනගP _සා ෙද/ සෑ@ ද නැdට නැX පTසා පැPත මු�ම_Fම වනcF ඔහුෙ9 %~Xය දැNවූෙHය.
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“ෙබාN4ං ෙනෙ@. ෙමයා oෙයN. ෙනාදFන c_Tසු බයෙවලා පළාෙත එFෙන නැහැ. ඒ වුනාට ඒ 
අය ඇඟ උyF uයP සෑ@ බලාෙගන ඉ§B.”

“ආ.. ෙ@ අෙ% ෙලා[ මැ+කා. ෙ@ මෙ9 පංXෙය යා�ෙවN. හසFX. ෙලා[ මැ+කා තමB 
කෑම හදFෙන. %lT අද කැරමC පුyං හදනවද ෙලා[ මැ+කා? හසFX දවCට කFෙන ෙමෙහf.”

ලා රE පාෙටt ක� XP වැටුන ෙටරාෙස/ වYF මු� ෙපාළවම සැරw ඇත. හසFX සපPE 
ගලවFන හැ?වද ෙ@ක පFසලN ෙනෙ@ UයcF *Nෂා_ ඇයෙ9 අXF ඇදෙගන තර%පු ෙපලN 
Gෙ9 උඩුමහලට Gව uයාය. උඩුමහෙC   _දන කාමර හයU. *Nෂා_ෙග කාමරයට පාර ෙපෙF. 
කාමරය මැද සුව පහසු ෙලා[ ඇඳU. ඇඳ වැෙහFනම ෙපාP.

“ඔයා හැම ෙපාතNම එකපාර UයවFන හදනවා වෙ9.”

“සමහර ෙපාP ඉFෙටරTZF නෑ. බාගයN Uයවන ෙකාට එපා ෙවනවා. රෑට ෙTරම ෙපාP �මට 
දාලා _දා ගFෙන. උෙ6ට ෙපාy මැ+කා කාමෙD අT කරන ෙකාට ෙපාP ආපහ ුඇඳට දාFන UයලB 
XෙයFෙන.”

ෙපාP �ම දැoම නරකය. ඒ හසFX හැ?න ුවැඩුන ුපkසරෙHය. *Nෂා_ෙ9 ඇඳ අසල �ම එලා 
Xබූ ක[C 4ප ගFනා කාපd රටාව මතට ෙපාP දැoම �ම දානවා හා සමාන කළ හැU ෙනාෙS. 
නාන කාමරය ද _දන කාමරය ඇEලත :ය. සුමු? සුවඳN එt පැX*+. මC පැල වYF අලංකාර 
වුන නාන කාමරය Eල Ukග*�F _ම කළ මා�ෙව[ෙ9 %රXමාවN ද :ය.

ඌ ෙඩාC�F වDගෙH මා�ෙවU. පැPතUF එCෙලන ෙSවැෙලF _ම කළ රාNක මත 
ෙනාෙය[P %රමාණයF ෙගF යුP Eවා ෙපළN. *Nෂා_ෙ9 එGෙනදා ¢:තෙH ඇX සුවපහසු 
ආ@පFන හසFX වැ_ ලාංUක සමාජෙH වැy ජනතාවකට tතFනවP බැk තර@. eටරZF 
ආධාර ලබාගන රට පාලනය කරන රා�ය නායකෙය/ වැyෙදනා ¢වP වුෙනP *Nෂා_ලා හා 
සමානවය. සාමාF ය ජනතාවෙ9 %ර`න කතා කර6f එයාලට ඒ ගැන U4ම අPදැ�මN න@ 
Xබුෙන නැහැ. ඒ _සාම ෙද/ ඒ අය රටට පු?ම �X පැනවූ කාලයU ෙ@. පු?මය වුෙF ෙගන ආ �OF 
ෙනාව ඒවාෙයt %රX:පාක �X පැනවූ අයට U4ෙTPම බලපෑ@ ෙනාකළ ආකාරයB.

“ආපහ ු යු_ෙෆ/@ එක අ§Fෙන නැEව මෙග ගවුමN අ§Fන,” නානකාමරයට එෙබcF 
*Nෂා_ ගවුමN ?Fනාය. හසFX මුහුණ කට ෙස/දාෙගන ඒ ගවුම ඇඳ ගPOය.

“ඇX ෙFද ගවුම ඔයාට.”

“ඔයා මට වඩා උස _සා ගවුම ZකN ෙකාටB. අ_P හkය න@ ගාණට Xෙයනවා.” ඇඟට සුමු? 
සුවයN ෙගන ආ ඒ ගවුම ලTසනට මසා X�ණ.
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“ඉFන මාP ෙවා� එකN දාෙගන එFන@.”

ඇඟලා 4Z පාසැC _ල ඇ£මP යට ගවුමP ගලවා ෙපාළෙS Xබූ ලෑCලN ඔසවා අත හැkය 
*Nෂා_ නාන කාමරයට Gව uයාය. _දන කාමරය Eල 4tF හ�F ඉං9 ~4 4ං?වN වාදනය 
වFනට පටF ගැ+න. ඒ එංගලFතෙH YවDපූC වYF %ර46�යට පැcණ Xබුණ ‘ ටCT’ සං°ත 
ක|ඩායෙ@ °තයU. නාන කාමරය EYF *Nෂා_ ඒ 4ං?ව ෙහctට මුමුණFනට :ය. ෙපාළෙS 
ස:කර Xබුණ ලෑCල ඔසවා බලFනට tEනP ඒ ආශාව යටපP කරෙගන හසFX 4ය ෙකා|ඩය 
අවුC ෙ!රා -රFනට පටF ගPOය.

“ෙ!�ලාට කෑම ලෑTXB.”

කාමරයට ඇE� වුෙF තවP ගැහැණ ුළමෙයU. මට ෙ!� UයFන එපා යB UයFන 4Eනද 
U4වN UයFන තර@ ශNXයN හසFXට ෙනාzය.

“මට ෙහාඳටම බඩu_B,” හසFX නාන කාමරෙයF ආෙS Eවාය ඔතාගන. “ෙ@ චූZ මැ+කා. 
අeට මැ+N EනN Xෙයනවා. ෙලා[ මැ+කා [T4ෙය. ෙපාy මැ+කා ෙගදර වැඩ කරFෙන. චූZ 
මැ+කා ෙමානව කරනව ද Uයල කවු*වP දFෙන නැහැ. හැබැB එයාට තමB වැඩ වැyම.”

“ෙ!�ට මම නැX දවසට ෙPෙරB,” චූZ මැ+කා USෙව tනාෙවලා. *Nෂා_ට ගවුම ඇඳගFන 
චූZ මැ+කා උදS කළා. එහා ෙමහා දමා Xබුණ Eවා හා උනා දැම ූඇ£@ ෙTරම අරෙගන ෙගාT ඇය 
ලෑCල ඔසවා එයට අත හැkයාය. හසFXෙග ගවුමP එයට වැZණ. හසFX කලබල z ඒ මෙ9 
යු_ෙෆ/@ එක යB �ය.

“ඔත_F ඇ£@ වැෙටFෙන ෙරG ෙහ/දන මැ±ම ළඟට. එතෙකාට ෙපාy මැ+කට ෙ9 මැ6ෙදF 
U�ටු ෙරG උTසගන යFන ෙවFෙන නෑ. තාPතාෙ9 අByයා එක.”

“*Nෂා_ මට ගවුම ඕනා ෙගදර ඇඳF යFන. ආWj කැමX ෙවන එකN නැහැ අනුFෙග ගවු@ 
ඇඳෙගන ෙගදර uෙයාP.”

“චූZ මැ+කා ඔයාට පු�වF ද හසFXෙග ගවුම :තරN දැFම ෙහ/දලා ෙදFන. ෙහාඳ චූZ 
මැ+කෙන. %lT.”

අමනාපයක ෙTයාවකª ෙනාමැXව චූZ මැ+කා කාමරෙයF eටව uයාය. *Nෂා_ වැඩ කරන 
අයටP ‘ක*ණාකර’ යFන පා:Wj U~ම ?ට ු හසFXට තම ෙයෙහpය ගැන ඇXවූෙH අමුE 
ආඩ@බරයN.

“අe යමු. කෑම ලැහැTX කරලා XෙයFෙන T:cං පූC එක ළඟ.”

“මම දැNෙක නැහැෙන ඔයාලෙග ෙගදර T:cං පූC එකN.”
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“දැF බලාගFනෙකා. ෙ@ ෙවලාවට බtFන බෑ ඒකට. වහෙC උඩ හදවල XෙයFෙන. දවCට 
හkයට උණ ුවEර ෙපා[ණN වෙග. තාPතට වැර?න %ෙරාෙජNd එක ඒ.”

තර%පු ෙ%YයUF නැඟ 4ෙමFXෙයF _මවුන වහළයකට ෙදෙදනම e:සුනහ. ක@ක� පුංj 
etනු@ තටාකෙH වEර _C පාZF Gpසු+. අසල Xබූ දැවැFත [ඩයUF ආවරණය වුන l 
ෙ@සයN මත කෑම epෙයල කර X�ණ. ෙබාFන ෙදාඩ@ යුෂ z?* ෙදකN eඟF අසල :ය.

“ෙපා�ඩN ඉFන හසFX. oට වඩා රස  මN මම අරෙගන එFන@.” Uයූ *Nෂා_ සැෙනUF 
තර%පු ෙපෙළF බැස ෙනාෙප� uයාය.

හැම තැෙනකම ෙබ/ගF:ලා මC පැල වYF අලංකාරව XබුෙF සCY ඇPන@ ෙමානවා කරFන 
බැkදැB UයFනාN ෙම_. වහළ වෙdටම ගැසූ යකඩ වැට හkයට පFසෙC ෙබ/�ය වටා Xෙයන 
වැට වාෙ9 සු? OFත ගා X�ණ.

“ෙමFන මම හදන TෙපෂC එකN. එFන අe කFන පටF ග_ම.ු” ලා රE පාට  ම z?*වN 
හසFX අතට ෙදcF *Nෂා_ අසුF ගPතාය.

“සැර  ම මම ෙබාFෙන නෑ,” මඳN සැක සtතව හසFX පැවසුෙS z?*ව ෙ@සය මත තබcF.

“ළමෙය/ ඒවා මාP ෙබාFෙන නෑ.”

“ෙමානවද ෙ@?”

“ ලා බලFනෙක/.”

 ම z?*ව ෙතාල ගෑ හසFXට එt ස*වP වැ_ රසN දැ_න. කෑමට Xබුන ආහාර Gහා බැ¬ 
හසFX ආWj දවCට ෙමානවා කFන ඇPදැB 4Oය. කැරමC පුyම රැෙගන ආ ෙපාy මැ+කා 
“අෙF ෙ@ ෙ!� ෙTරම ෙබානක@ අෙ% ෙ!! බලාෙගන ඉFනවාෙන,” යැB �වාය.

“ඉXF හසFX රසB Uය Uය ෙබානවා න@ මම ෙමානවා කරFන ද?” *Nෂා_ෙග දෑෙT 
දඟකාර tනාවN.

“හසFX ෙ!� ඕක ෙබාFන එපා. ඔය අBT වEරට කලkF දාලා *Nෂා_ ෙ!! හදFෙන. අර 
ෙදාඩ@ ෙබාFන ෙ!!.”

හසFXට දැy ලැ�ජාවN ඇX :ය. ඒP ලැ�ජාව වැy ෙවFෙන ලැ�ජා පාට ෙපFනුෙවාP තමB. 
*Nෂා_P එNක එකE ෙවලා හසFX tනා ෙවFන පටF ගPෙත ඒ _සB.

“ෙ@කP එක :Gයක රැ9 එකN,”  ම z?*ව උTසලා හසFX USවා.
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“සු6ෙදාF ෙගF ඉෙගන ගPE ෙ6වC අතහkFන අමා* Bෙන. යමු මෙග කාමෙDට ඔයා කාලා 
ඉවර න@.”

“යමු. යමු. මං කාලා ඉවරB. මට ෙගාඩN හවT ෙවFන කYF ෙගදර යFනP ඕනා.”

“ෙපාy මැ+කා!”

“ඇB ෙ!�?”

“හසFXෙග යු_ෙෆ/@ එක ඉNම+F ඕනා ෙහාෙ¡.”

තමනට අමතක z uය පාසැC _ල ඇ£ම *Nෂා_ට අමතක ෙනාzම ගැන හසFX සEට ු
වූවාය. _දන කාමරයට ආ *Nෂා_ ෙCT ෙදාර ෙර6දUF ආවරණය වුන ු හසFX ෙමෙතN 
ෙනාදැකපු ෙදාරN ඇරෙගන සඳvතලයකට e:wය.

“හkයට EනහමාරB.”

“පාර Gහා බලල ෙකාෙහාමද ෙවලාව UයFෙන?”

“අර කාD එක අCලපු වPෙත සමFත එNකෙගන එන එක. එයා �X ��යෙයN. හැමදාම 
Eනහමාරට ෙගදර එනවා. පහට කාD එක ආපහ ුයනවා එයාෙග තාPතා එNක එFන.”

ෙදෙදනාම _දන කාමරයට utF ෙපාP ඇර ගPෙත එකවරට. තවP කC දාFන බැහැ UයFනා 
ෙT. ෙදබසN ෙනාමැXව කරFනට යන ෙ6 tතා ගැ�ෙ@ හැUයාවN දැනටම ෙදෙදනාට ලැ  
XබුෙණF ඔවුF තවP එUෙනකාට 4XF සoප වූහ.

“අe %ලෑF එකN ඇEව පටF ගFන ඕනා පාඩ@ කරFන.”

“ෙරාෂානා cT :භාගයට _තරම ෙදFෙන අe අFXමට කරපු පාඩ@ EෙනF වචන.”

“එෙහන@ ෙC4ෙන. UයFන ඔයා දFෙන නැX ඒවා ෙමානවද Uයලා.”

“ෙගාඩN Uෙයනවා. මම YයFන@.”

හසFX ෙපාෙP eට ුෙපරලFනට :ය. ඇඳ මත හරහට ඇලවුන ු*Nෂා_ එt වූ ඉං9 k4 කතා 
ෙපාතN ෙපරළා ෙගන UයවFනට ගX. එවF කතා ෙපාතN UයවFනට තර@ ඉං9 ~4 දැනුමN 
තමනට Xෙයනවා න@ ෙකාපමණ අගෙF ද? ඒ හසFXෙ9 4E:CලB.

හසFX ඉGkෙH වූ ෙකාළය ඉතා ඉNම+Fම වචන රා�යUF e~ uෙHය. *Nෂා_ තම 
ෙපාෙතF tස එසවූෙH නැත. මඳ 4නහවUF ඇය කතFදර ෙපාෙP රසවP ෙකාටසN Uයැවූවාය. 
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Zක ෙSලාවUF තම උරtසට උyF එ  බලන *Nෂා_ෙග දඟකාර tනාව ඇෙ9 මුහුණ පුරාP ඇT 
වYනුP නpයනවා හසFXට ෙපනු_.

“ෙ@වා අමා* වචන ෙනෙ@ හසFX.”

“ඔයාට අමා* නැX වුනාට මට මතක Xයා ගFන ෙC4 නැහැ.”

“ෙ@ පාඩ@ EෙFම XෙයFෙන ‘¢’ අ[ර භා:තා ෙවන හැZ. වචන උWචාරණය දැන ගPතාම 
Yයන හැZ ඉෙගන ගFන ෙC4B.”

“උWචාරණය දFනවා ෙරාෂානා cT Uයව6G. ඒP ෙගදර uයාම අමතකB.”

“ෙDyෙය/ එක අහFන. ඉං9 ~4 %රවෘPX. 4ංහල අහල ඉවර ෙවලා. මම ඒෙක අ_P පැPත 
කලා ලංකාවට ආ මුC කාලෙH. ඉං9 ~4 4ංහලට වඩා හk ෙC4B. ෙDyෙය/ Uයල ෙවනසN නැහැ. 
හැෙම/ම කතා කරFෙන එක :Gයට. 4ංහල දැනගPතP තාම 4ංහල %රවෘPX ෙP*@ ගFන 
අමා*B.”

හසFXෙග ෙගදර ෙDyෙය/ව පා:Wj ෙවFෙන එෙහමP දවසක. :ෙ`ෂ %රවෘPXයN අහFන 
පමණB. ඒකP බැටk ගFන සCY XබුෙනාP තමා. ඉං9 ~4 ඉෙගන ගFන හසFXට Xබුන ෙහාඳම 
N රමය අCලපු ෙගදර cTටD yෙල_ කතා කරනවා අහF ඉFන එක. ඒP ආWj කැමැX නෑ 
අනුFෙග කතා අහF ඉFනවාට. අ_ක cTටD yෙල_ට අyයN ෙදකN වැ?නම ළමBFට අහFන 
ෙහාඳ නැX කතාP Uයෙවන _සා.

“ෙ@ බලFන ෙ@ වචෙන. ‘ෙග/ජT’. ෙP*ම ෙමාකNද?”

“ජරාවN…කැත ෙදයN?” හසFX ccණුවාය.

“හසFX 4ංහෙලF tතFන එපා. ‘ෙග/ජT’ UයFෙන ෙගාඩාkයN ලTසනB Uයන එක. දැF 
බලFන ‘¢’ අ[ර එNක ‘ඒ’ අ[ර එනෙකාට ‘ග’ ස6ෙද. ‘¢’ ළඟට ‘ඊ” ආවාම ‘ජ’ ස6ෙද. ෙ@ �Xය 
ෙවනT ෙවFෙන නැහැ.”

පැය ෙදකක කාලයක f *Nෂා_ට හැUවුනා වචන ලැBTEෙව හැෙමකNම ෙකාටT වලට 
ෙබදලා හසFXට :Tතර කර ෙදFන. ඉං9 ~4 වචන මතකෙH තබාගFන දහT වාරයN මුමුණFන 
පු*? ෙවලා tZය හසFXට ෙ@ N රමය ඉතා පහසු :ය. :Tතරය අවසානෙH f කඩ පාඩ@ 
ෙනාකරම වචන ෙබාෙහාමයක අ[* මතකෙH සටහFව X�ණ.
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ෙමාන _වාෙස ද?

“සං¢ව� ක*ණාරPන අෙ% පංXයට එනව�.”

උෙ6 පාFදkF පංXෙය ෙලා[ කසු[සුවN.

“කවුද සං¢ව� ක*ණාරPන UයFෙන?” *Nෂා_ හසFXෙගF :මසුවාය.

“ෙකාළඹ �TනT කරන ෙප/සP ෙකෙන[ෙග ?ව. ජන%kය jPරපZ _pයN. හkම ලTසනB.”

“ඔයා දැකල Xෙයනවද එයා ඉFන �C@T?”

“ආWjB මාB �C@T බලFන යFෙන නෑ.”

*Nෂා_ තPපරයකට පමණN _හඬතාවය රැකගPතාය.

“ඇB ඉXF එයා එනව Uයල ෙමWචර…”

“සං¢ව�ෙ9 තාPතා ෙප/සP Uයල %ර46ධB. ඔයාෙග තාPතා වෙග තමB. සං¢ව� uෙH 
%රBවd ඉTෙක/ෙලකට. ෙ@ ළඟ f tZහැZෙය එයාව අTකරලා ඉTෙක/ෙලF. කවු*P දFනෑ 
ෙQEව ෙමාකNද Uයල. එයාෙග තාPතා ඉ Tෙක/ෙලට utF කෑ ෙක/ ගහල Xෙයනවාv එෙහම 
කරFන බෑ. අරකB ෙ@කB Uයල. ඒP ඉTෙක/ෙC අය Uයලා Xයා ගFන බෑ ෙවන එකකට දා 
ගFන Uයල.”

“එයාට ෙ@ පංXයටම එFන වුනාෙන. එයාෙග පS තාම ඉවර නැහැ ෙFද?”

“%~_ ට එයා එNක යා� ෙවFන ඕනා වුෙනාP එයාව රැ9 එෙකF ෙ!ර ග_B.”

“එෙහම කරFන පු�වF ද එයාට?”

“%~_ ඉTෙසCල කතා කෙළාP අ_P ළමB නවPතනවා රැ9 ෙTරම. අe පහළ පංX වල 
ඉFන ෙකාටP එෙහමB.”
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“හk අසාධාරණB ෙFද? අeට XෙයFෙන එයP එNක යා� ෙවFන.”

ෙරාෂානා cT පංXයට එදා ආෙS ෙපාP ෙතාගයN අරෙගන. අවු*6ෙද අFXමට පවPවන 
අFතD :6 යාlය ඉං9 ~4 නාd ය තරඟයට හසFXෙග පංXෙයF ෙනාවරදවාම අංගයN ඉGkපP 
ෙවනව. සමහර අවු*? වල නාd යෙයt ෙප� 4Zෙය %~_ හා තවP ළමෙය[ ෙහ/ ෙදෙදෙන[ය. 
එtf %~_ අXF ෙක*න Gr භාෂණයN වූ අතර අ_P ළමුF පැවසුෙS වචන UtපයN පම+.

ෙ`NTeයD න@ නාd ය රචකයාෙ9 කෘX ෙ@ උෙළල Eල f වැyපුර රඟ දැNවු_. හැමෙ9ම 
%kයතම අංගය වූෙH ‘ෙර/cෙය/ හා ජුYයd’ ය. ekc :6 යාලයFt ekc ජුYයdලා ද ගැහැණ ු
පාසැC වYF ගැහැණ ුෙර/cෙය/ලා ද ෙනාමඳව දUFනට ලැෙ!. එක Gගට රඟ දැNෙවන ‘ෙර/cෙය/ 
ජුYයd’ t ජව_කාවFට වඩා ෙවනP කතාවUF ෙකාටසN රඟ දැNzමට ෙරාෂානා r*වkයට 
උවමනා :ය.

“අeට ෙදාෙළාTවන රාPkෙයF wF එකN කරFන පු�වF ද cT?” *Nෂා_ෙගF 
ෙය/ජනාවN මE:ය.

%~_ බු@මා ගP හැZ ?ට ුමු� පංXයම _හඬ වූහ. ෙමෙතN %~_ට ඉහpF යFන කවු*P 
උPසාහ කෙx නැත. මහF4 z පංXෙH අමතර කටයුE හැෙමකNම ඉට ු කරන %~_ 
TෙSWඡාෙවFම නාd යෙයt වැඩ බාර ගF�ය. අ_P ළමBF ද එයාට 4යCල කරFනට හැර 
ඔවුFෙ9 ෙල/ක වල ¢වP වූහ. හසFX වැ_ ෙකෙනN පමණN අමතර වැඩ බාර ෙනාගPෙP ඒවාට 
ෙයාදවFනට මුදC නැX ෙහB_.

“අe ඉTසරෙවලා නාd ය UtපයN Uයවමු. ඊට පTෙස අeට සු?සු නාd ය Oරණය කරමු.”

ෙරාෂානා cTෙග වචන වYF %~_ෙග අහංකාර මුහුෙ| මEවුෙF සාවඥ 4නහවN. පංXෙය 
ළමුF ෙපාP ෙබදා ගPෙත කF ෙක§k ගගා. එක ෙපාතN UයවFන අකැමXව 4Z අයට දැF ෙපාP 
UtපයNම UයවFනට 4? z ඇත.

සං¢ව� ක*ණාරPන නැමX අ�P ��යාව පංXයට ඇEC වූෙH ෙ@ ෙමාෙහාෙPfය. ඇයව 
පු�C Xරය EYF හා ෙප/TටD වYF _තරම දැක පු*? වුවද තමF ඉGkෙH ෙප� 4Zන පාසැC 
��යාව අXශBFම �මP බව හැමටම වැටහු_. දFනා හ£නන ෙකෙන[ පංXයට පැc+යා ෙT 
දැනුෙනF ඇයට අ�P ළ මෙය[ට ෙT සැල�මට U4ව[ටP ෙනාහැU :ය. හසFX අනාවැU Uයූ 
ආකාරයටම %~_ ඉඩN ලද වහාම සං¢ව� හා [�පගව කතා කළාය. ඇය හා cE* වFනට 
හැම ෙදනාටම අව` ය වූ ෙහBF U4ව[ %~_ට ෙදාT �ෙS නැත.
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Gසානායක cT එGන _වාඩුවN ගP බැ:F පංXයට ග+ත ගැට� UtපයN එවා Xබු+. 
ග+තයට ෙවF වූ කාල පkWෙ�දෙH f ඉහළ පංXයUF පැc+ ළමෙයN ගණF Utපය ක� 
ලෑCෙC Yයා පංXෙයF eට:ය.

“හk බඩu_B,” මංජුලා කැFZම කYF ඇරලා ඇPදැB බැlමට පංXෙයF _Nම uෙH %ර`න 
ෙකාe කරගFෙF ද නැEව. ෙසSවFG හා ෙQමලතා YSෙS ග+තය හා ස@බFධ %ර`න වුවද 
කතාෙවF tZෙH පාසැෙලF ෙබාෙහාම ඈතකය. මාෙනC ෙකාe කර?F ගැට� සමඟ ෙපාත පාසැC 
බෑගයට එබූ %~_ සං¢ව�ෙ9 ආසනය ෙවත හැ*ෙF ෙවන %ර`න මාලාවකට epE* ෙසායා 
ගැ�ෙ@ අරමුණ ඇXවය. එෙහP ඇයෙ9 පරමාDථය ඉට ු ෙනා:ණ. සං¢ව� 4ය ෙ@සෙයt tස 
තබාෙගන ඇT eයා 4Zයාය. ඇEලට දැම ූෙකාe ෙපාත යp එpයට ඇදගP %~_ ග+ත ගැට� 
:ස�මට පටF ගPත ද මඳUF එය එපා z මාෙනC හා කතාවකට වැටු+.

“හසFX, ඔයා Yයන ගමFම ගණF හදනවා ෙFද?”

“අe කpF දවෙස හදපු ඒවට සමානB ෙ@ව.”

“මට න@ එදා fපුවා එකNවP ෙP*ෙF නැහැ.”

“ෙ@ වDග ඝන ෙබfෙ@ ගණF ෙTරම ෙගාඩ නැ�ලා XෙයFෙන නම වරN චNකෙD එNකB. 
බලFන හැම ගණනකම :ස£ම Gහා. ෙ@ක නමෙයF ෙබදFන පු�වF. ෙ@කP එෙහමB.”

“මට ඔයා තර@ ඉNමනට නම වරN චNකෙD මතN කරගFන බැහැ.”

“නම වරN මතක Xයා ගFන හk ෙC4B. ෙ@ බලFන,” පැFසලෙයF ෙකාe ෙපාෙP රE ඉරට 
ව@ පැPෙතF හසFX නම වරN චNකරය පැහැGY කළාය. “නම වරN ෙදක UයFෙන දහ අට. 
ෙදෙකF එකN අඩුවුනාම එකB. එකට අටN එකE කළාම නමයB. ඔFන බලFන ඊ ළඟට නම 
වරN හතර. XT හයB. හතෙරF එකN අඩු වුනාම Eන. ඊ ළඟට Eනට හයN එකE කළාම 
නමයB. දැF ඔයා UයFන නම වරN අට �යද Uයලා.”

“හත.. හැPතෑ ෙදකB?”

“හkයට හk.”

“කවුද ඔයාට ෙ@ ෙමත� එක Uයල ?Fෙන?”

“පහළ පංXවල f චNකෙD පාඩ@ කර6G මම දවසN ෙහායාගPත.”

“දැF මට නම වරN පු�වF _සා එෙහන@ ගණන හදන හැZP Uයල ෙදනවද %lT.”
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හසFX හා *Nෂා_ ෙදෙදනා ඉතා උනF?වUF ග+ත ගැට� :ස�ම පටF ගPහ. ෙමෙතN 
අතහැර දමා Xබූ ග+තය එතර@ අ%kයජනක :ෂයයN ෙනාෙS යB *Nෂා_ට වැටtණ. පංXෙH 
අ_P ළමුF ගණF සෑfම පැPතකට දමා මහා හBෙයF එUෙනකා පරදවcF සාකWඡාෙS ෙයf 
4Zයහ. ෙසෙමF ෙසෙමF පටF ගPතද ෙකෙමF ෙකෙමF වැy වුන ුශ!දය ෙකාතර@ ද UයෙතාP 
9 ෙDT r*Ecය පංXයට ඇE�වන හඬ ද U4ව[ට ඇසුෙF නැත.

�ලN අXF ගP ඇය අෙP ඇX මු� ශNXයම ෙයාදා ඉF ෙ@සයට තy බෑවාය. අF?F 
[F?F වූ ළමුF පළමුව මඳN ගCගැw 4ට, අනE*ව ඉF cf කyමුyෙH ෙපාP ඇදෙගන වැඩ 
කරන බව ෙපFවFනට _�ඵල Sයායාමයක ෙය?නහ.

“*Nෂා_B හසFXB :තරB ෙමතන වැඩN කරFෙන. අ_P අය වdZ අ@මලා ෙවළඳා@ 
කරනවා වෙග. කවුද ඔතන බුG?”

eටුප4F වාyගP ළමෙයN _දා 4Z ළමයාෙ9 උරtසට තdටුවN දැoය.

“cT 9 ෙDT. ෙ@ සං¢ව� ක*ණාරPන,” %~_ පංXභාර r*Ecයට ඇයව හ£Fවා ?F�ය. 
_Gමත දෑT eයක* _යෙපාE සtත ඇ�Y Eඩු වYF eස දමcF සං¢ව� පංXය හමුෙS 
නැ�dටාය. ඇය කවුදැB හ£නාගP 9 ෙDT r*Ecය වාy ෙවFන යB ඇයට අXF සංඥා කළාය. 
ලTසන අයට _රE*වම ෙහාඳ සැලUY ලැෙ!. එය මනු�ය වDගයාෙ9 ගXයU.

“oට පTෙස මම පංXයට එFන පරN[ වුෙනාP ෙමතන කෑ ගගහ ඉFෙන නැEව හැෙම/ම 
යFන ඕන පුTතකාලයට.”

“බලFන හසFX. ෙවන ෙකෙනN _දාෙගන ඉඳලා අහුවුනා න@ දඬුව@. සං¢ව� _සා 
ෙ!*නා,” *Nෂා_ ෙසcF මැX~ය.

“පළමුෙව_ දවෙTම දඬුව@ ෙදFන බෑෙන *Nෂා_. ඉTෙසCලා �X ~X දැනගFන ඕනෙන.”

පංXෙH කාල පkWෙ�දය අවසF වFනට ෙපර ඉXkව XබුෙF සු� ෙSලාවN පම+. 
*Nෂා_P හසFXP ඉXkව Xබූ ග+ත ගැට� Utපය :ස�මට එම කාලය cඩංr කළහ.

අවසාන කාල පkWෙ�දයට වැ� XබුෙF N ~ඩා හා ශාkkක Sයායා@ය. ෙපාP හා බෑ9 රැෙගන 
හැෙම/ම පංXෙයF eට වුෙF N ~ඩාeZෙයFම ෙගවC බලා යFනටය. පාසැC බT රථ වYF 
පැcෙණන ළමුF බසෙH ෙහාඳ ආසන අCලා ගැ�ම ගැන කතා කළහ. වMරා හා ගමF කළ 
ෙරාෙ@F, කාමF හා �ලම� N ~ඩාෙවF ගැලzමට හැU ෙQE හදා ග_cF ගමF කළහ. දහyය 
වැuෙරන U4ම කාDයයකට සහභා° වFනට අකැමX XෙදෙනU �ලම�, කාමF හා ෙරාෙ@F. 
වMරාෙ9 වY%පුව ගැන පාසැෙC සැෙවාම දFනා _සා ඇයට ශා~kකව ෙවෙහසන කටයුE වYF 
cෙදFනට හැUය.
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“අෙ% පංXෙය බාගයකට වඩා ළමB කැමX U4ම N ~ඩාවN ෙනාකර ඉFන. 4C:යා cT 
ආසB ළමBFව GTP kNක තරඟ වලට එෙහම යවFන. ෙගාඩN අය ක@මැY.”

“මම Tෙප/DdT කරFන ආසB. ෙට_T. T:cං එෙහම. ඔයා ෙමානවට ද ආස?”

“ෙට_T, T:cං වෙ9 ෙ6වලට සCY ෙගවFන ඕනෙන. මම කරFෙන ෙකZ ?ර තරඟ. 
ෙනdෙබ/C ගහFනP ආසB. ඒP �@ එකP එNක එෙහ ෙමෙහ යFන ආWj ෙදFෙන නැහැ.”

“ඔFන හසFX අ�P ළමයා න@ _දාෙගන නැ�ටලා ෙසCල@ කරFන ලෑTXB වෙග.”

සං¢ව� N ~ඩා eZයට පැcණ අතපය හk කඩcF ඇඟ උණුසු@ කරන SයායාමFt 
ෙයෙදFනට වූවාය.

“*Nෂා_ ඔයා ෙමාන හවුT එෙN ද?” ඔවුF අතරට එcF %~_ :මසුවාය.

“මම අE*පාන හවුT එෙක.” *Nෂා_ෙ9 epEර Nෂ+කය. මුහුෙF 4නාවN ද ෙනාමැXය. 
%~_ අFදමFදව වටeට බැvවාය. පාසැෙC _වාස ෙබදා XබුෙF ප6මරාග, ඉF6 ර�ල, පු�පරාග 
හා චF6 රකාFත යන න@ වY_. තමF සුහදව ඇසූ පැණයට ඇය හරහට epE* ෙදFෙF ඇBදැB 
%~_ට %ර`නයN වුවද ඒ ගැන හඹා යFනට ඇය අකැමX වූවාය.

“අෙ% _වාෙස ළමB Tෙප/dT od එකට %රැNZT පටF අරෙගන. ඔයාP අෙ% _වාෙසද Uයල 
දැන ගFනB ඇහුෙව,” ෙනාඉවසු@ සහගත Tව�පයUF පැවසූ %~_ට උවමනා වූෙH *Nෂා_ හා 
[�පග ක@ ඇX කරගFනට ද නැXන@ ඔවුF අසල 4Z සං¢ව�ට යමN දFවFනට ද?

“තවP තරඟයN පටF ගFන ඕන ද ඔයාට?”

“ඉTසරෙවලා බාර ගPE තරඟය Gනලා ඉFනෙකා,” යැB Gනු@ පදය Uයාෙගන %~_ ඔවුF 
අතkF මෑP වූවාය. 

එ:ට 4C:යා r*වkය ෙසCල@ eZයට ඇ:P :4C එක eඹලා හැෙම/ෙ9ම අවධානය ගPෙත 
N ~ඩා උPසවය ගැන UයFනB.
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හැෙම/ෙගම යා�වා

සං¢ව� ක*ණාරPන පංXෙH හැ4*ෙF කවු*වP ෙනාtතපු ෙලසට.

පංXෙH කටයුE වලට පැPතUF 4ට සහභා° වූ ඇය කා සමඟවP සoප ඇසුරN ඇXකර 
ෙනාගPතාය. %~_ෙ9 ඇරයු@ ෙනාමඳව ලැබුණ ද සං¢ව� %~_ හා මාෙනC සමඟ එකE වූෙH 
නැත. %~_ෙ9 ආ�පPයයට සං¢ව�ෙගF තDජනයN ෙනාවූෙයF ඇය තමFෙ9 eලට වැ� ඇතැB 
%~_ 4Eවාය.

ඊ ළඟ සXෙH පැවැPෙවFනට _යcත ඉං9 ~4 අNෂර :F යාස :භාගයට *Nෂා_P 
හසFXP ඔවුFෙ9 ස@පූDණ අවධානය ෙයාමු කර Xබුණහ. ෙ@ ෙදෙදනා පාඩ@ කර6f මුYF මුYF 
%~_ අවඥා සහගත 4නහවUF ඔවුF ෙදස බලFනට පු*?ව 4ZයP දැF දැF ඇය ඔවුF ෙදස 
බලFෙF [Eහලෙය_.

*Nෂා_ෙගF ලබා ගFනා ඉං9 ~4 දැනුමට සමාන ග+ත දැනුමN ඇයට ලබා fම හසFXෙ9 
අරමුණ :ය. %~_ව පැරදzම ෙදෙදනාෙ9ම අ��ඨානය වූෙයF උ6ෙය/9 යයUF යුEව පාඩ@ 
කටයුE U~මට ෙදෙදනාටම හැU:ණ.

ඉං9 ~4 r*වkය ?F නාd ය ෙපාP අතkF පතර UයවFනට ෙකෙනN ෙදFෙනN පටF ෙගන 
Xබු+. හැමදාම කරන නාd ය ජව_කාව ෙවනුවට අ�P ෙදයN රඟ දNවFනට ආශාවN ෙපාP 
Uයzම පටF ගPතවුFෙ9 tත Eල ෙම/? වFනට :ය. %~_ ඉGkෙH ඇයට :*6ධව කතා U~මට 
අකැමX _සා U4ව[ 4ය අදහT %රකාශ කරFනට එyතර ෙනාවූහ.

සං¢ව� හා %රධාන චkතයකට තරඟ වGFනට 4?ෙS යB �ෙයF %~_ ලතැවුන ද සං¢ව� 
නාd ය චkත ගැන U4? උනF?වN දැNවූෙH නැත. වා_�ය ෙල/කෙH අෙල: වන තම [සලතා 
ෙනාcලෙH %රදDශනය U~මට ඇය මැp වFෙF ද? එෙTP නැPන@ :_`චය ම|ඩලයN ම�F 
ෙහාඳ නරක Oරණය ෙකෙරන ආධු_ක රංගන දTක@ හා තරඟ වGFනට ඇය පසුබාFෙF ද? 
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සං¢ව�ෙ9 හැ4~ම %~_ට %ර`නයN වුවද, හසFX හා *Nෂා_ නාd ය ෙපාP වYF ෙසSෙS 
වැy ekසකට රඟපාFනට හැU ජව_කාවU.

“කතා කරන පාd වලට කවු*P කැමැX නැහැ. ඒකB හැම සැෙDම %~_ට ෙ@F ෙර/C එක 
ලැෙබFෙන. එයා කැමXB එයාෙග කටහඬට. අ_P අය අහෙගන ඉFනව ද Uයලා වP බලFෙන 
නැහැ.”

“වචන ෙදක EනN හk Uයන චkත ෙගාඩN Xබුනම ජව_කාව �රස ෙවFෙන නැහැ. 
කා|ඩයN ඉFන ෙකාට එNෙකෙනN ෙදFෙනN අXF ෙපා�ඩN වැර?ෙනාP ඒක ෙලා[වට 
ෙ%FෙනP නැහැ. ෙකාTZයු@ ෙගාඩN Xෙයන ෙකාටP ලTසනB.”

9 ෙDT cT පංXයට එFන ෙවනදා වෙ9ම පරN[ වු_. පංXෙH Uj�jය වැyෙවPම *Nෂා_ 
හා හසFX නැ�ට පංXෙයF eටවුෙF පුTතකාලය බලා යFනටය.

“ඒB හසFX, ෙකාෙහද ඔය ෙදFනා යFෙන?”

“cT 9 ෙරT USවෙන එයා එFන පරN[ වුෙනාP අeට ලB!රk යFන Uයල.”

වMරා ද තව ෙකෙන[ෙ9 අXF ඇදෙගන නැ�dටාය. පංX නාBකාව වූ තමFෙගF අවසර 
ෙනාෙගන පංXෙයF eටවන ළමුF ෙදස %~_ බලාෙගන tZෙH :Tමෙය_. *Nෂා_ පFXයට ආ 
Gන පටF ගP 4?z@ මාලාෙS %රXඵලයN ෙලස %~_ෙ9 ෙල/කය ඉkතලා Xබු+. 9 ෙරT 
r*වkයෙ9 අවවාදය ඇයෙ9 මතකෙයF uYµ uෙH *Nෂා_ෙ9 අ�ක* N kයාකලාපය 
ෙQEෙවF යB %~_ තරෙHම :`වාස කළාය.

පංX කාල ෙSලාෙS පාසැෙC ඇ:fම තහන@ය. r*වkයකෙ9 අනුදැනුම ඇXව ලැබුන ෙ@ අනu 
අවTථාව අපෙP දැcය හැNකN ෙනාෙS. %~_ ගFනා Oරණය [මNදැB බලFනට ඉXkව 4Z 
පංXෙH සැෙවාම [EහලෙයF වූහ. වMරා නැ�dෙd *Nෂා_ හා එකE වFනට ෙනාෙS. *Nෂා_ 
පටF ගP ගමනට %~_ෙ9 අවධානය ෙයාමු කරවFනටය. බtF බT zෙමF පරාජය අPෙS යැB 
4� %~_P එවර නැ�ට 4ZෙH අ_P ළමBFට ද පුTතකාලයට යමු යB අXF සංඥා කරc_. 
සුචච �ක* බv UNUයක ෙT %~_ෙ9 ෙපාP ඔසවා ගP මාෙනC ද ඇයට එකE වූවාය.

පුTතකාලයට යෑමට පටF ගP ෙමම 4kත මු� පංXයම ආසාෙවF Gගටම පවPවා ෙගන 
uයහ. 9 ෙDT r*වkය තPපරයට පංXයට ආෙS නැPන@ හැෙම/ම පංXෙයF eට වූහ. tcF 
tcF පුTතකාලයට යන ��යාවF දඬුව@ ෙනා:ඳ තම කතා බහට කාලයN ලැ ම ගැන 
උ6දාමෙයF 4Zයහ. ඈත එන 9 ෙDT r*වkය දැක දැකම පංXෙH eටුපස වූ ජෙFලයUF පැන 
පුTතකාලයට Gව යෑමට පවා අවසානෙH f ළෙම/ GkමP වූහ. පංXයට පැcෙණන 9 ෙරT r*වkය 
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ෙවන පංXයක ළමෙය[ අත ආපසු පංXයට පැcෙණFන යB ප+:ඩය එවා ඔවුF ෙහcF ෙහcF 
ඇ:දෙගන ආපසු පංXයට පැcෙණ6f, පංX කාලපkWෙ�දය අවසF z හමාරය.

%~_ පරකඩුවට පංXෙH ළමුF සැෙවාම එකEව කරන ෙමම N kයාව ගැන r*වkයට ෙNල@ 
Uයනු ෙනාහැUය. ෙමෙතN කලN පංXෙH ළමුF එකමුEව කෙC ඇය අනුමත ෙක*න ුෙ6 පම+. 
දැF දැF පංXෙH ළ ෙම/ *Nෂා_ හා හසFXෙ9 චDයාවF ද අනුගමනය පටF ෙගන ඇත. තමා 
සමඟ 4Z පංXය තමාෙගF �� යතැB %~_ට 4Xණ.

“ඔයා %~_ට තරහ යන වැඩමB කරFෙන,” GනN *Nෂා_ හා කතාවට එNෙවcF හසFX 
පැවසුවාය.

“ෙබාT න@ අ_P අය ගැනP tතFන ඕන. එයා දUFෙන එයාට වා4 පැPත :තරB.”

“%~_ෙග හැZ. එයා නරක නැහැ. ළමBFට උදS කරනවා.”

“%~_ ළමBFට උදS කරFෙන එයාට ඕන න@ :තරBෙන.”

“ඒක ඇPත. ඒP සමහර අය එෙහමවP නැහැ. සුෙල/චනා, චමk වෙ9 අ_P අය අ_P ළමB 
එNක කතා කරFෙනවP නැහැ. පෙQ ��යPෙවF පාT ෙවලා ආපු ළමBFව ෙකාF කරල. ෙප/සP 
ළමB ආ` රය කරFෙන එයාලෙග කා|ෙඩ :තරB. ��යPවකාරෙය/ ෙවනම. %~_ තමB හැෙම/ 
එNකම කතා කරන එකම එNෙකනා.”

“ඒP එයා ළමB එකට එකE කරවFෙන නැEව ඒක එයාෙග ඇ�වාFෙd� එක කරෙගන.”

��යPවය Gනා ග@පහ, ක�තර වැ_ නගර වYF Gනපතා පාසැලට එන ළමුF 4Zයහ. ��ය 
ෙFවා4කාගාරෙH නවාතැF ගP ගාCල %රෙ6ශෙH පGංj ��යාවN ද පංXෙH :ය. එෙහP 
ෙකාළඹ ෙගවC වYF ආ අය ඔවුFෙ9 න@ දFනවා ද යFනP සැක සtතය.

%~_ෙ9 ෙදමාeයF ෙකාළඹ නගරෙH දNෂ යB න@ දරා ඇX �Oඥ යුවළU. පාසැල Eල ද 
ය@ සැලUCලN %~_ට ලැබුෙF එබැ:_. පහළ පංXයක f එN r*වkයN :භාගෙH %ර`නයකට 
%~_ට උදS ?F ආකාරය හසFXට කවදාවP අමතක ෙනාෙS. ඒ EෙF පංXෙH බු6ධාගම උගැFවූ 
කාංචනමාලා ජයවDධන නැමX r*වkයB. 4?හP [මාරයාෙ9 මවෙ9 නම ෙනාදP %~_ වටeට 
බල6f පංXෙH සැමටම ඒ නම ෙමාකNදැB r*වkය Uයා ?F�ය. ඊට නු?* කලක f ජයවDධන 
r*වkය 4ය අසCවාwF හා වූ ඉඩ@ නඩුවUF ඉමහP ජය9 රහණයN අP කරෙගන Xබු+. 
නඩුවට ෙප� 4Z �Xඥයා %~_ෙ9 eයාය.
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46�ය මතකෙH සටහFව Xබුණ ද එය හk ෙහ/ වැරG යB එදා හසFXට 4EෙF නැත. 
*Nෂා_ට ඒ ගැන UවයුE ෙනාෙS. එය වැරG බව අද හසFX ද_B. *Nෂා_ ෙලාව දUනා 
ආකාරෙH සමානාPමතාවයUF සමාජය ෙදස බලFනට තමනට හැUදැB හසFX ෙනාද�.

“*Nෂා_ ඔයB මාB ෙදFනම පු�පරාග හවුT එෙක. ෙහ� ගDCෙග නංu �ෙර/c තමB අෙ% 
හවුT කැ%ටF,” සං¢ව� ඔවුF අතරට පැc+ෙH ඇය අතkF _තර ෙනාෙපෙනන උ6ෙය/ගයU_. 
පංXෙH වැy හkයN _දාෙගන කාලය ෙගවන සං¢ව� N ~ඩාවFට කැමැPතN දැNzම :මXයට 
ක*ණU. තද _FදUF නැ�ට ඇඟ මැY කඩා හැමටම වඩා කyසරව N ~ඩාෙS ෙයෙදFනට 
සං¢ව�ට පු�වන.

“හසFX ඔයා ෙමාන හවුT එෙN ද?”

“මම ප6මරාෙ9.”

%~_ ඉ£_C _වාසෙHය. ඉF6 ර�ල _වාසය කවු*P හැ§FවූෙH ඉ£_C Uයාය. එෙහP පරණ 
නම ෙවනT කරFනට සමහර r*ව* අකැමXය. ඒ අය ��යාවFව 4Z කාලයFt තැබූ වාDතා 
සටහFවල සඳහFව ඇPෙP ඉF6 ර�ල නc_. දැF ඉ£_C යනුෙවF නම ෙවනT ෙක*ෙනාP ඒ 
වාDතා වල අගය බµ යB 4� අය වැyය. සං¢ව� තම _වාසෙH ෙනාzම ගැන %~_ ?N වූවාය. 
*Nෂා_B සං¢ව_B එකම _වාසෙH _සා ඔවුF [�පග cPරPවයN ඇX කරගනු ඇතැB ඇය 
4ත කරදරයට පP කළාය. N ~ඩා Gනය ළං වPම %~_ෙ9 ෙනාසFසුF බව ද වැy වFනට පටF 
ෙගන Xබු+.

ෙරාෙ@F, කාමF හා �ලම� හවT ව*ෙS පැවX N ~ඩා පුහුණ ුවලට ෙනාවරදවාම පැc+යහ. 
N ~ඩා තරඟයFට සහභා° zම ඔවුFෙ9 අරමුණ ෙනාවු_. ෙගවC වYF eටව පාසැෙC කාලය 
ෙගවFනටP ෙබ/B ¶ෙරF�Tලා හමුzමP ඔSහු ෙමය පහසු අවTථාවN කර ගPහ.

�ෙර/c ද 4Cවා තම _වාසය හැසු*ෙS :ධායක _ලධාk_යක ෙල4_. ෙකZ ?ර ධාවන තරඟ 
Utපයකට සහභා° වූ ඇය පාසැෙC �Dයවාදන ක|ඩායෙ@ ද 4Zයාය. හැම තැනම ?ව ප_cF 
කyසර�lව කටයුE කළ �ෙර/c තම _වාසෙH සැෙවාම GkමP කරFනට අමතක කෙC නැත.

හසFX ෙවන _වාසයක වුවද සං¢ව� හා _තර පුහුණ ුවලට සහභා° වූවාය. *Nෂා_ _තර 
ආෙS නැත. ආ දවසක ද ඉං9 ~4 කතFදර ෙපාතක ඔ�ව ඔබාෙගන කdලT, පැZT ෙහ/ චB�T 
ෙර/C හපcF ඇය කාලය ෙගSවාය. පාසැC කාලෙයF පසු පාසැෙC කාලය ගත U~ම 
:ෙන/දජනකය. r*වkයFෙගF ෙහ/ :?හCපX_යෙගF �ය z සැඟෙවFනට අව` ය නැත. 
_දහෙT පාසැල පුරා ඇ:GFනටP ගT යටට z සEට ුසCලාපෙH ෙයෙදFනටP අවකාශ ඇPෙPය.
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N ~ඩාවFට සහභා° වන %~_ ෙකාට කYස@ හා � ෂDd අ§F�ය. පාසැල හමාරව ෙගදර 
ෙගාT ඇය ආපහ ුපැcෙණFෙF EවායN, වEර ෙබ/තලයN වැ_ ආ@පFන UtපයUF සමF:ත 
මCලN ද අතැXවය. ලක ලැහැTXයට හා අF යයනට :� :ධාන ෙදFනට වැy කාල ෙSලාවN 
ෙයාදන ඇය පුහුණ ුවල ෙයෙදFෙF අවම වශෙය_.

“ෙෂ/DdT ඇF ඳම ඔයාටP හBෙයF ?වFන ෙC4,” ෙකාට කYස@ ඇඳගP ළමුF ekසN මැද 
ත_ව පාසැC අ£ම ලා 4Zන හසFXට *Nෂා_ පැවwය.

“ආWj ගහල එලවB මාව ෙෂ/DdT ඉCvෙවාP.”

“මෙ9 එකN ෙදFන@. ?වන ෙවලාවට :තරN අ§Fන,” *Nෂා_ වාදයකට ඉඩ ෙනාතබා ඇය 
අසල වූ ඇඳපු නැX අ�Pම ෙකාට කYසමN ද එය හා එ� තවP ඇ£මN ද හසFX අත තබා, 
හ_කට නැ�ට ඒවා හසFX බාර ගPතා ද නැ6ද ෙනාෙසායා තණ edට_ෙH ඈතකට Gව uයාය. 
අකැමPෙතF වුවද හසFX *Nෂා_ෙ9 ෙකාට කYසම epගPෙP තමා සE සු? ගවු@ ෙදක N~ඩා 
පුහුණ ුවලට අ§නා :ට මු�ම_Fම දහyෙයF ෙතPවන ෙහB_. ෙකාට කYසම සමඟ 4_ඳ කපු 
ෙර6ෙදF මහපු ¤cෙතC ගඳ නැX අPෙකාට කcසයN ද :ය.

අ�XF මසන ලද _ල ඇ£@ Xබුන ද *Nෂා_ෙ9 සු? ගවුම හkයාකාරව XෙබFෙF එෙහමP 
දවසකය. ටB පZය බාෙගට බු*C කරෙගන 4Zන ඇය වෙරක ඉනට අCලා ඇX ෙබCd එක ගලවා 
දමා ෙදපැPෙතF එCY එCl වැෙනFනට ඉඩ හkF�ය. r*ව*F තරවට ුකරP ඇයට දඬුවමN 
ෙනාලැබුෙනF ඇය ඒ ආකාරෙයF හැමදාම 4Zයාය.

කYසම හා කcසය ඇඳ තරඟ පුහුණුවට සහභා° වූ හසFතෙ9 ගතට සැහැCvවN දැ_න. 
ක[C ෙදක අTෙT tරෙවන ගවුෙ@ රැY ෙවනුවට _දහෙT ?වFනට ඇයට හැUයාව ලැබු+. මුYF 
මුYF ක[C එpෙH යB ලැ�ජාවN 4තට දැනුන ද අ_P ළමB ඇයෙ9 ඇ£ම ගැන U4P 
සැලUCලN ෙනාදැNzම ඇයට සහනයN වු+. පුහුණුව අවසානෙH f පංXයකට ෙගාT එය මා* 
කරගP ඇය එය බාර ෙදFනට *Nෂා_ ෙසzය.

පුහුණ ුහමාර ෙවනවාP සමඟම පැc+ 504 රථයට ?වෙගාT නැඟගP *Nෂා_ “ඔයා ඕවා 
XයාගFන. ඔයාට හkයනවා මටP වඩා,” Uයා වාහනය ඉGkයට ඇf ය6f වාහන කවු�ෙවF 
එpයට එ  අත වැ�ය.
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බැCක_ෙය බBTෙක/%

�පලාවF යය ෙහ/ ධනවPකම නැPන@ අඩුම ගාෙF ෙපළපතවP XෙයFන ඕන.

පංXෙය වැyෙයFම සැලUY ලැෙබFෙන ලTසනම ළමBFට. එයාලා වැරැ6දN කරාම 
r*ව*FටP ?කB වෙග දඬුව@ ෙදFන. ඉXF අXශය සුFදර �මXයN ෙහාඳ _pයN වුනාම 
ෙල/ෙක ඕනම වැරැ6දN කරල ෙ!ෙරFන පු�වF ද? tටපු පාසැෙලF අT කරFන තර@ ෙදයN 
සං¢ව� කරB Uයල පසුuය සුමාන UtපෙH එයා හැ4*ණ ුඅFදcF න@ UයFන බැහැ. කතා 
කරFෙනP tස උ?@මා ගP පුහ ුආඩ@බරයUF ෙනාෙS. හසFX තර@ _හතමා_B Uයල UයFන 
බැk වුනP එයා තමFෙග පාඩුෙS ඉFනවෙන. *Nෂා_ ඇෙ¡ වැXkලා පහුuය දවT ෙගz uය 
ආකාරය ෙමෙනt කළාය.

ලංකාවට ආෙS එතර@ සEටUF ෙනාවුනද දැF දැF පාසැC ¢:තෙH තරමක රසවP බවN 
ඇතැB ඇය 4Oය. %~_ කරන Uයන වැඩ වYF තමනට එපමණ ෙNFX යFෙF එයා කරන _සා 
ෙනාවන බව *Nෂා_ ද_B. %~_ෙ9 හැ4~@ :ලාශය තමාව ෙක/ප ගFවFනට සමP ෙවFෙF ඒ 
හැ4~@ කවු* කළP තමනට නු*Tසන _සාය. ඉGk දවT Eල f ෙ@ ගැන කCපනාෙවF 4ZFනට 
ඇය අGටF කර ගX.

“*�, මම tEවා ඔයා තවම _G Uයල,” ෙදාරට ෙසෙමF තdටුවN දමා කාමරයට ඇE� වූ 
*Nෂා_ෙ9 අ@මා ඉං9 ~4ෙයF පැවwය.

“එT.එT.w. Nල! එකට අද උෙ6 ෙට_T ගහFන ඩැ¨ එNක යFන %ෙරාcT වුනා මo. දැF 
ක@මැYB,” *Nෂා_ ෙකාdටයN රැෙගන ඉF මූණ වසා ගPතාය. *Nෂා_P epE* ?Fෙන 
ඉං9 ~4ෙයF.

“දFනවෙන ඩැ¨ට ෙපාෙරාF? වුෙනාP. ෙහාඳ ළමයා වෙ9 ලැහැTX ෙවFන. ෙලා[ මැ+කා 
ඔයාට ආ%ප හදFන බලාෙගන ඉFනවා. එයාලටP බඩu_ ඇX. බtFන ඇෙඳF.”
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මෑ+යFෙ9 ෙගල වටා අP ෙදෙකF බදාෙගන ඇයට සුබ උදෑසනN පැ� *Nෂා_ ෙලාව පුරා 
ජන%kයව 4Z  ටCT ක|ඩායෙ@ 4ං?වN මුමුණcF නානකාමරයට පා තැබුවාය.  ටCT 
ක|ඩායම තව ?රටP එකE z 4ං? ෙනාUයX. ඔවුF එකEව කළ සං°ත සංදDශනයN 
බලFනට යා ෙනාහැU zම ෙලා[ පාඩුවN යB *Nෂා_ GනN මවට පැවwය. තම Gය+යට 
එංගලFත සමාජය නැX කcF සාංකාෙවF 4Zනවා යB 4� මව _වාඩුවN ලද වහාම Gය+ය හා 
සා%පු සංචාරයකටවP එt යා යුE යB 4Oය. තව ?රටP ලංකාව !kතාF යෙH යටP :MතයN 
ෙනාවුවද ලාංUකයනට !kතාF ය පුරවැ4කම හා අතැX වූ ගමනාගමන බලපP ර පා:Wjයට 
අවසර Xබු+. ෙමBF %රෙය/ජනයN ගැ�මට හැUයාව ල6ෙද/ අCපය. වැy ජනතාවකට eටරට 
යනවා ෙකෙT ෙවතP තමFෙ9 ගෙමF ලබාගත හැU ෙ6�ය සහC ෙග/_ය ද රැෙගන යFනට හාC 
ෙපාv වYF kංගන මාDග ෙසවූ කාලයU ෙ@.

“කාමFට ෙබ/B ¶ෙරF� ෙකෙනN ඉFනවා,” ඊ ළඟ උදෙH හසFX හමුෙS *Nෂා_ පැවwය.

“ඔයා ෙකාෙහාමද දFෙන?”

“දැF ෙබC එක ගැහුවම බලFනෙක/.”

පංX ආර@භයට පාසැෙC wනුව වැGණ. ෙරාෙ@F හා �ලම� ෙබ/ලයN රැෙගන අXF අතට 
මා* කරFනට පටF ගPහ. ඔවුF අතkF _[P z ෙබ/ලය යාබද වPතට පXත වූෙH 
_ෙ@ෂයU_. හසFX *Nෂා_ ෙදස බැvෙS ඊ ළඟට ෙමාකද ෙවFෙන යB අහFනටය. තමා ෙදස 
ෙනාව ඔවුF ෙදස බලFන යB *Nෂා_ ඇT වYF සංඥා කළාය.

µFදෑk කඩවස@ මුහුණN ඇX ත*ණෙය[ අCලපු වPෙP ඈP මෑP :ය. මෙඳUF ෙබ/ලය 
ආපහ ුපංX කාමරයට වැටු+. ෙරාෂානා r*වkය පංXයට ඇE� වුෙනP ඒ සමඟ.

“ඔයා ෙකාෙහාමද UයFෙන ඒ කාමFෙග ෙබ/B Uයල?” හසFX රහ4F :මසුවාය.

“UයFන ෙමාන පාට ෙබ/ලයN ද eටවුෙF?”

“_Cපාට එකN.”

“ආපහ ුආෙවP _Cපාට එකN ද?”

“ඒකමෙන ආපහ ුආෙව.”

“@හු.. නැහැ. ආපහ ුආෙS ද@පාට එකN. ඕකට UයFෙන ෙජY ෙබ/C. ඇEෙල ෙජY එNක 
කෙ� ගFන Xෙයනවා. eයනN Xෙයනවා ෙබ/ෙල. එක ඇරල ඇEෙල ෙජY කFෙන. ෙජY ඉවර 
වුනාම ඇEලට YයමනN දාලා වහFනP පු�වF.”
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“ෙහාඳB YයමනN Xබුනා Uයමුෙක/. ඒP ඒක කාමFෙග ෙවFෙන ෙකාෙහාමද?”

“ෙරාෙ@නුB �ලම_B ෙබ/ෙල එNක ෙසCල@ කෙx. කාමF ඒක අXFවP ඇCvෙව නැPෙත 
Yයුම එයාෙග _සාෙන.”

“ඔයP දFන ෙ6වC *Nෂා_.”

ෙරාෂානා r*වkය අNෂර :F යාස :භාගෙH ල[ණ ු සටහF වූ ෆුCTකැ% ෙකාළය එpයට 
රැෙගන ඒ හා වූ හk වැරG සටහF තැබූ ළමBFෙ9 අNෂර :Fයාස පPර ෙබදා ෙදFනට වූවාය. 
මු� පංXයම හැk හැ~ හසFX ෙදස බලFනට පටF ගPහ. *Nෂා_ මඳ 4නහවUF වටeට 
බලcF අහල පහල ඉFනා ළමුFෙගF ඔවුF ලබාගP ල[ණ ුගැන අහFනට වුවාය. ඇයෙ9 ෙකාළය 
අතට ලැබුන ුවහාම U4 කතාවN නැEව එය ෙපාතN ඇEෙC රැඳ:ය. හසFXෙ9 ෙකාළය ලැබුෙF 
අFXමටය. ෙරාෂානා r*වkය හසFXට එය ?Fෙන 4නහවUF සං9 රහ කරcF ඇයෙ9 
උPසාහය පංXයටම ආදDශයN Uයාය. හසFXට පංXෙH වැyම ල[ණ ුලැ  Xබු+.

“අe Gනු@,” බැරෑ� හඬUF හසFX ccණුවාය.

“මම දැනෙගන tZයා,” *Nෂා_ දඟකාර tනාවN පෑය. “%~_ට GනFන Xබුණ ෂුවD එකට 
මාව ග+තෙයF වැy ල[ණ ුගFන දැ@ම න@. ඔයා ඕන තර@ මහF4 ෙවFන කැමX ෙකෙනN 
බව එයා දFෙන නැX එකB එයාෙග පරාජයට ෙQEව.”

පංXය අමතා නාd ය ගැන කතා කරFනට ෙරාෂානා r*වkය පටF ගPතාය. ෙවනදා නාd යය 
ගැන දැy අවධානයN ෙයාදවන %~_ අද ෙමම මාතෘකාවට සවF ?FෙF අඩ 4tෙය_. වචන 
EනN එයා අXF වැරGලා. පංXෙය ළමුFෙග ෙදෙනP තමා ෙදසට ෙයාමුව ඇX බව දැනුනද ඇය 
ෙපාතට ඔබා ගPත ඔ�ව ඉTසුෙS නැහැ.

“අe චFදයUF අහල බලම ු cT ෙමාන නාd යයට කැමX අය ද වැyය ඉFෙන Uයල,” 
*Nෂා_ෙගF ෙය/ජනාවN.

“අP උTසFන ෙදාෙළාTවන රාPkයට කැමX අය.”

XTපහN ඉFන පංXෙය හP ෙදෙන[ෙග අP එසවුනා. %~_ෙග මුවගට 4tF 4නාවN නැ·න.

“දැF අP උTසFන ෙර/cෙය/ ජුYයd වලට කැමX අය.”

%~_P සමඟ හය ෙදෙනN පමණB අP එසවූෙH. පංXෙය අ_P අය නාd ය Uයවල ඉවර නැX 
බව r*වkයට දැනු@ ?Fහ. සං¢ව� නාd ය ෙදකම දFනවා වුනද එකකට වP අත ඉTසුෙව නැහැ. 
චkත Oරණය කරගFනට හා නාd ය පුහුණ ුපටF ගFනට න@ නාd යය [මNදැB ෙත/රාගත යුE 
බව r*වkය හැමටම Uයා 4Zයාය.
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එක චFදයUF ෙදාෙළාTවන රාPkයට වැy අනුමැXය ලැ  ඇX බව *Nෂා_ පංXය ඉGkෙH 
හැමටම මතN කර ෙදFනට සමP :ය. %~_ෙ9 මුහුණ ක� වලාවUF වැw uය ද අ_P ළෙම/ 
එය epගPහ. හG4ෙHම පුටුෙවF නැ�ට r*වkයෙගF අවසර ලබාගP %~_ පංXෙයF eටව 
uයාය. ඉං9 ~4 පාඩම ඉවර ෙවනෙතN ඇය ආපහ ුපංXයට ආෙS නැහැ.

ෙරාෂානා cT පාඩම අවසානෙH පංXෙයF eටෙවලා uයාම වMරා නැ�ටලා *Nෂා_ෙගF 
අහනවා ෙදාෙළාTවන රාPkෙH මැCෙව/Yෙය/ Uයන ෙම/ඩයෙග චkතය එයාට ගFන පු�වF ද 
Uයල. ෙපාP Uයවපු නැX ළමB තවP ර|ඩුවN පටF ග_B ද Uයල ම:තෙයF ඒ ෙදFන Gහා 
බලන ෙකාට *Nෂා_ tනාෙවලා Uයනවා මට ෙපාත Uයවන ෙකාට ඔයාව තමා මතN වුෙF වMරා 
Uයල. ෙම/ඩයා USවට මැCෙව/Yෙය/ තමා කතFදරෙH ඥානවFතම ෙකනා.

*Nෂා_ෙ9 epEෙරF සEටට පP z, “නෑ නෑ මම ජුYයd,” Uයපු වMරා කාෙගද ෙCFසුවN 
ඔ�ෙව දාෙගන පංXෙH ඉTසරහට uයාය. 

“රාජ [මාk මCසර ෙද/+ සNමF ම�ෙS ඇ:Gනවා...” පංXය ඉGkෙH එහාට ෙමහාට ඉඟ 
සුඟ නලවා 4ං?ව ගායනා කළ වMරා එයාෙග ෙකාට ෙකා|ෙඩ හkයට Gග ෙකා|ඩයN ෙලස අඟවා 
අP ෙදෙකF ෙකT වරC eට ුපසට :4 කරන හැZ රඟපා6G %~_ පංXයට ඇEC වුනා. හැෙම/ම 
ෙනාදැNකා ෙT අහක බලFනට වැර දැ*වද එෙහF ෙමෙහF යටපP කරගFනට බැk 4නහවC 
පංXය පුරාම පැXkණ.

“ඕකෙන UයFෙන මට ෙහාඳ බූ* චkතය තමා,” වMරා ෙCFසුව ඉවP කරල utF තම පුටුෙS 
වාyවුනාය.

“පS අෙF %k�,” හසFXට ?ක tXල.

“අe මු[P කෙx නැහැෙන. එයාම දා ගFන කරදර ඔය.”

“හසFXෙ9 ජය9 රහණය වලංr නැහැ,” %~_ r*වkයෙ9 ෙ@සය අසලට යcF පැවසුවාය.

“ඇB ඒ?”

*Nෂා_ ඇහුෙව එයාෙග පුටුව උඩට නැ�Zන ගමF. %~_ට වඩා ඉGkෙයF ඉFන බැk _සා 
එයාට වඩා උyF tටගFනට Xබුන එකම තැන ඒ.

“*Nෂා_ෙග එක වචනයN වැරG. එයා ඒක ඕන කcF කෙx හසFXව GනවFන.”

ජය9 රාµ 4නහව අවඥා සහගත බවට හරවcF Uයූ %~_ කවු*P ෙහ/ වාද කරFනට කYF 
4ය ආසනය කරා uයාය.

36



“Uයල වැඩN නැහැ ෙමයාෙග �X ගැන.”

*Nෂා_ පුටුෙවF බැස එt වාy වුෙH ක[C ෙදකP අP ෙදකP හතර අතට :4 කර දමc_.

පංXෙයF eටව uය ෙරාෂානා r*වkයෙගF රැNෂා_ෙග ල[ණ ු දැනෙගනB %~_ ආපහ ු
ඇ:P Xබුෙන. පාසැෙC r*වkයF පමණN ෙනාව :?හCපX_ය සමඟ වුවද ෙකෙT ෙහ/ කතාබහ 
කරFනට තර@ තPවයN %~_ ලබා ඇPෙP ෙකෙTද? _තරම අනුFෙ9 ෙNල@ ඔවුFෙ9 කණ 
තබන _සාද? ඇයෙ9 eයාෙ9 දTක@ ෙහ/ එෙTP නැPන@ ෙහ/yෙH පංXෙH 4ටම පාසැෙC tZ 
ළමය[ වූ _සාද?

හසFX එදා ෙගදර යනෙකාට ආWj සමූපාකාෙD ළඟ ර|ඩ ුකරෙගන ෙගදර ඇ:P Xබුෙන 
හkම තරහUF. හසFX පැPතකට ෙවලා tZය. නැPන@ ෙමාකN හk වැරැ6දN ෙහායාෙගන 
බැනු@ ෙTරම යFෙන හසFX eZF. ෙපාතN ඇරෙගන tZයද 4XF හසFX tZෙය ෙවන තැනක. 
*Nෂා_ෙග ෙගදර f ඇය ඊ ළඟ දවෙස තම _වසට පාඩ@ කරFන ට මුණ ගැෙසමුදැB ඇසූ හැZ 
හසFXෙග මතකයට නැ·+. හසFX කතාව ෙවන අතකට හරවලා මාතෘකාෙවF eට පැFෙන 
*Nෂා_ එනවට අකැමX _සා ෙනෙමB. එයා ආෙවාP ෙමානව tතා:දැB 4තා ගFනවP බැ*ව. 
හසFXB ආWjB _දා ගFෙන පැ?* වල. අCමාk ෙවනුවට XෙයFෙන පUT ෙපdZ. ගෘහ භා|ඩ 
හැZයට සැලUය හැNෙක හසFXෙග ෙපාP Xයා ඇX ෙ@සයB ෙSවැC බු*C z ෙබා[ ගැසුන පුට ු
ෙදක[P පම+.

GනN පාසැලට ෙගන යාමට ¤ෙග/ල 4XයමN සකT කර6f රෑ කෑමට ආWj ෙගනැ:P ?Fන 
ෙP කහට :?*ව ෙපරl 4Xයම ෙබාඳz uය ආකාරය හසFXෙ9 4තට මැz ෙප_න. 4Xය@ 
අ§Fනට කඩදා4ය සහ පාට පැFසC ෙපdZය ගFනට රෑ ෙSC UtපයN ෙවනුෙවF ෙවF ෙක*ණ ු
මුදC ෙයදවුන හැZP, ඒ _සාම ආWj සහ හසFX [සu_ _වFනට ෙP කහට වPකළ සැZP එය 
තබFනට ෙගාT ෙ@සෙH ලෑY අතkF පතර සමානව නැPෙතF z?*ව ෙපරl uය හැZP හසFX 
4t කෙx කඩා වැටුන 4තUF.

තමා *Nෂා_ට ඊD� යයා ෙනාකරන බව ඇය 4ත ද_B. එෙහP ?%පPකෙමF ෙගාඩ එFනට 
කළ යුE සටෙF ඉමහP ?රN යFනට ඇX බව ?ටුෙS *Nෂා_ හමු වූවාට පසුවය. එවF ගමනක 
ෙයෙදFනට තමනට හැUයාවN ඇ6ද? 4tන මැzමට හසFX %kය ෙනාකරB. [ඩා කාලෙH තම 
ෙදමාeයF තෑu ෙබ/ග රැෙගන තමා බලFනට එනවා යB ඇය 4tන මැSවාය. ඒවා U4 Gෙනක 
සඵල වූෙH නැත. මSeෙය/ ගැන අසනවාටP ආWj අකැමXය.

ෙහාTස ළ�F මැTසා යනෙකාට තරහා ගFනා ආWjෙගF යමN දැන ගැ�ම පහසු නැත. 
:ෙ`ෂෙයFම ඇය ෙහpදරS U~මට අකැමX යමN.
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“pඳ ළඟ කවු*P නෑ. හැFදෑ ෙවFන කpෙයF utF දත කට මැදෙගන ආවා න@ ෙහාඳB. නා 
ගFනවා න@ අFන අ�P ලB¶ ෙබ/B කෑCල[P ෙගනාවා.”

t* බැස යFනට ෙපර පාඩ@ කටයුE _ම කෙC ලBd �C වැyෙS යන බයටය. *eයලN 
ඉE* කරගFනට ආWj තර@ N රම දFනා U4 ෙකෙනN ලංකාෙS නැX බව හසFXට :`වාසය. 
ලං4 පවුලN පGංjව 4Zන අCලපු ෙගදර _තරම උPසව` ~ෙයF පවO. ඒ වPෙP pඳ පා:Wjයට 
ආWj අවසර ලබා XබුෙF හසFX [ඩා කල 4ටය.

“බතල ෙගy ෙදකN තැ@බුවා. ෙපාC yංගN Xෙයනවා. කාලා tZF.”

“බඩu_ නෑ ආWjෙය. *Nෂා_ලෙග ෙගදkF දවCට කෑවා.”

“*Nෂා_ ළමය UයFෙන අර අE*පාන මහPතෙයලැB ?ව ෙFද?”

ඔS ආWjෙය. මහා :සාල ෙගයN. වහල උඩ -නFන T:cං පූC එකN Xෙයනවා. *Nෂා_ෙග 
කාමෙD බැCක_ එක[P Xෙයනවා.”

“බැCක_යN XෙH න@ ඒ ළමය හැමදාම බBTෙක/% බලනවා ඇX.”

ආWj ඇහැSෙව %ර`නයN ෙනෙමB. ඒP ඒ කතාෙවF තමFෙග අසරණකම 4tෙවලා අඬ 
අ£ෙDම ක@මුC පුරා ගලා ආ ක£� eහ ගPෙත ආWjෙග කතාෙවF නැ·ණ ුtනහව තද කරෙගන.

38



මංජුලා! මෙ9 කෑම?

%~_ෙග ෙදමාeයF �Oඥ වෘPXෙH ෙTවය කළ අය.

උසT ෙපෙx Sයාපාkක හා ආ|ඩුෙS ඉහළ ෙපෙC _ලධා~F හා [�පගව ගැවෙසFනට 
ඔවුනට ඉඩකඩ Xබු+. ආ|ඩ ුපNෂය කවු* ෙවතP රෙd සCY ඇPෙත/ ඔවුෙනාවුF හා එකEව 
ගැවෙසX. පාලන �X සාමාF ය ජනතාවට ෙලා[ ෙවනසN ඇX කළ ද ඉහළ මdටෙ@ වූ %ර¤Fෙ9 
¢වන රටාව ෙවනT වූෙH සු�ෙව_.

“ඉෙග�ම :තරB කාටවP බෙලF පැහැර ගFන බැk. ඒ _සා ඔයා ඉහpFම ඉෙගන ගFන ඕන 
මෙග සු? ?ෙS,” UයවcF 4Z පුවPපත ෙදකට නවා දැම ූ%~_ෙ9 eයා ඇය ඇමOය.

“අ%පWjP හk කතා තමB UයFෙන,” %~_ 4ය eයාෙ9 පුට ුඇFෙ6 වාy වූවාය.

“රට ආ|ඩ ුකරන අය රටට ආදෙD නැහැ. �X ~X tEමතයට ෙවනT කරනවා. ඕවා ඔෙහාම 
කළාම ඉTසරහට %ර`න.”

“ෙකාෙහාමද මෙග ඉෙග�මට ඒවා බලපාFෙන?”

“ළඟ�ම එB SයවTථාවN. අ� යාපනය %රXසංTකරණ කරFනB Uයල තමා. ඒP ඉXF අe 
අපට ආධාර ෙදන රට රටවC අනුගමනය කරFන යනවා අFධෙය/ වෙ9.”

%~_ෙ9 eයා මඳ ෙSලාවN _හඬව කCපනාෙS රැ� 4ZෙHය. ෙනානවPවාම කතා කරFනට 
කැමX %~_ U4 කතා බහN නැEව tZෙය 4ය eයා ඉGkෙH පම+. ඔහ ුෙහpදරS කරන ආරංj 
අහFනට ඇය කවදP ඉතා ආසාෙවF 4Zයාය.

“ෙ@ ෙල/ෙක Xයනවා සCY ඇX ධනවP රටවC. බලය, ආයුධ Xෙයන රටවC. ලංකාවට 
සCYP නැහැ. බලයP නැහැ. අeට Xෙයනවා ජාXක ස@පතN. අෙ% රෙd හැම c_හම ආසB 
ෙහාඳ රTසාවN කරFන. අFන ඒ ස@පත අe ආරNෂා කරගFන ඕන.”
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“අ%පWjට ආරංjB වෙග අ� යාපන ෙදපාDතෙ@FEෙS කරFන යන ෙවනTක@ ගැන,” 
%~_ෙ9 අ@මා අ�XF මසcF 4Z ඇ£මක නූC ගලවcF සාලයට e:4යාය.

“ෙවනසට මම අකැමX නැහැ. ඒP tතල බලFෙන නැEව, %රX:පාක සැලUCලට ෙනාෙගන 
කරන ෙවනTක@ _සා අtංසක c_Tසු පාඩ ු:§නවා දUFන ?කB.”

“අeට වඩා උගPE ඔය තනE* වල ඉFනවෙන අ%පWj.”

%~_ෙග අ@මා ෙගදර f තම සැcයා ඇමEෙS අ%පWj Uයාය. ගැc පkසරයක හැ?ෙන වැඩුෙන 
නැX වුවද ඇය කතා බෙහF tZෙH 4P ගFනා ෙහළ චාkP රයFට නැඹු* වූ පසු�මකය. U4 
Gෙනක නම Uයා තම සැcයා ඇමEෙS නැPෙP එෙT ඇමOම ඔහුට කරන මGපුංj කමN හැZයට 
සලකාය.

“අර අE*පාන ළමයා සු? ?වෙග පංXෙH ෙFද?” මාතෘකාව ෙවනT U~මට කැමැPෙතF 
%~_ෙග අ@මා ඇය ඇමOය.

“ඔS අ@c. හkම ර|ඩ ුෙකNකN. කතා කරFෙනP එකට එක.”

“එංගලFතෙයF ෙබ/ ෙවFන ඇX ඔය පු*?. එෙහ ඉXF අe වෙග ක� හම Xෙයන අයට 
හkයට කරදර. සු? හමට සමාන සැලUY නැX හFදා.”

“ආනFද අE*පානට එෙහ ෙමෙහ Uයල ෙවනසN නෑ රා+. ෙN@!k� වල එයා ආ` රය කෙx 
අeP එNක tZය කා|ෙඩ ෙනෙ@. අeට ක�ෙවා Uයල කෑ ගහන අය එයාලෙග කරට අත දාෙගන 
යFෙන ෙබාFන අරF ෙදන _සා.”

“අෙF ෙ@ සු? ?ව ඉTසරහ ඕවා UයFන පටF ගFන එපා.”

UයFන UයFන Uයා %~_ tෙතF �වාට වැඩN වුෙF නැහැ.

“ෙල/ෙක හැZ දැන ගFන ඕන,” ඒP %~_ෙග Yයා එත_F එහාට යමN ගැන :Tතර කතා 
කෙx නැත.

ඔහ ු�Xය වැy ?රට හැදෑ*ෙS ද එංගලFතෙHය. ඒ ��යPවයක ආධාරෙය_. wතෙC ගැt 
ගැµ ෙනාෙය[P අගtඟක@ මැද ඉෙග�ෙ@ _යැෙල6f අE*පාන වැFනFට සුෙඛ/පෙභ/° ෙල4F 
අත Gග හැර :යද@ U~මට මුදC X ම ඔහ ුඅනුමත ෙනාකෙxය. ලංකාෙවF පවු@ වYF eටරට 
ෙගන යFනට ?FෙF එtf මාසයක පා:Wjයට මG %රමාණයU. එෙහP අE*පානලා වැ_ 
ekසකට මPපැFහC වලට යහ�වF හා යFනට තර@ සCYයN X�ණ. :ෙ6ශ :_මය රැක 
ගFනට යB �X පනP පැන වූ අය අE*පානලා වැ_ සුek ධනවP පවුCවල eටරට ආදාය@ 
මාDග ගැන දැන tZයද ඒවා ගැන U4වN කර Uයා ගත ෙනාහැUව 4Zයහ.
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%~_ පසුදා පාසැලට uෙH *Nෂා_ ගැන [Eහලෙය_. *Nෂා_ eටරට ෙ6වC ෙපFවcF 
උද@ අ_FෙF නැත. අෙන[P ළමBනට U4වN ෙබදා ෙදනවා ද %~_ දැක නැත. *Nෂා_ ෙල/භ 
ඇX, %~_ 4Eවාය. පංXෙH පාඩ@ කාල ෙSලාවF එUF එක ෙගz uෙH U4ව[ටP ෙනාදැ�මය. 
අ�XF එන අ� යාපන %රXසංTකරණ ගැන r*වkයF ද කසු[සුෙවF කතා කරනු ඇසු+. 
��යයාවF අතර ඒ ගැන U4ම අවෙබ/ධයN ඇX බවN ෙපනුෙF නැත. පංXෙH වැy ෙදෙන[ 
පාසැC ආෙS එFනF වාෙCය.

දහවC :ෙSක කාලය ළඟා වූෙයF %~_ හk බඩu_B Uයා ආපනශාලාව ෙවත ඉNම+F 
?වFන සැරෙසන මංජුලා අත සCY තැබුවාය.

“මට චB�T ෙර/C ෙදකN ෙගනැP ෙදFන මංජුලා.”

මුදC සාN[ෙS දමාගP මංජුලා පංXෙයF eටවුෙF :ෙSක කාලයට wනුව නාද ෙවFනටP 
කp_. මාෙනC ෙගදkF ෙගනා ෙපාC ස@ෙබ/ල හා ඇTd රා මාජ~F ඇX*ණ පාF ෙපX එpයට 
ගPතාය. ෙපාC ස@ෙබ/ල සුවඳ මු� පංXය පුරාම පැXkණ. මාෙනC Gනපතාම ෙගන එFෙF 
ෙමයB. *Nෂා_ මාෙනCෙ9 ආහාරයට UයFෙF ‘හාd TෙටාපD’ Uයාය. කෑමට  මට *j වුවද 
කන ෙබාන දෑ ගැන :ම4YමP ෙවන *Nෂා_ ධනවP පංXෙH ෙබාෙහ/ ළමුF ෙමF තරබා* නැත.

අcරFX පංXෙH ළමුFට [ඩා ෙක/%ප වල අසුරන ලද වටල%පF ෙබදා ?Fනාය. ඇය පංXෙH 
U4 Gෙනක කතා ෙනාකළ ළමුFට ද ෙමෙT කෑම ෙබදා fම *Nෂා_ට %ර`නයN :ය. වැදගP 
අවTථාවFt f ෙබදාගන කෑම පංXෙH 4kතN බව හසFX පැහැGY කර fමට සමP වු+. මුTY@ 
ආගcක උPසවයN වූ රාමදාF කාලය අවසානෙH ෙමෙT සැමටම වටල%පF ෙගන ඒමට අcරFX 
අමතක ෙනාකරB. කෑම රැෙගන ආ kයැ?රාට කා   ඉවර කළ ෙක/%ප 4යCල ෙSවැC �ඩයක 
අහුරා ?FෙනF ඔහ ුඑයP රැෙගන පංXෙයF eටව uෙHය. කැFZමට uය මංජුලා තවමP නැත.

“බDP ෙ� එකටP ළමB ෙNN එෙහම අරෙගන එනවද?” කCපනාෙS _යැl 4Z *Nෂා_ෙගF 
%ර`නයN.

“%~_ ෙ9නවා ෙලා[ ෙNN එකN. පංXෙය ළමBFට :තරN ෙනෙ@. එයා දFන �චDTලටB 
අ_P පංXවල ඉFන එයාෙග යා� %kෙෆNdTලටB ෙTරටම.”

“ඇB මම පු?ම ෙවFෙන නැPෙත.”

:ෙSක කාලය අවසF ෙවFන ඔFන ෙමFන X�යf මංජුලා ඉහළ පංXවල ළමුF සමූහයN හා 
කතාෙS ෙයෙදcF ෙසෙමF ෙසෙමF පංXයට ආවාය.

“මංජුලා….මංජුලා…” හසFX ?UF ccණුවාය.
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“මංජුලා මෙ9 කෑම!?” %~_ ෙබkහF ?FෙF අහල පහල පංXවලට ඇෙසන තර@ දැy 
හඬU_.

“හාෙF.. ෙවk ෙසාk %~_. ෙවk ෙසාk. මට අමතක වුනා ඔයාෙග සCY.”

“ෙමාකNද මංජුලා ඔයා ආෙයමP මෙග සCY වYනුP කෑවද?” %~_ ඇහුෙව ඉහවහා uය 
තරtF.

“මට අමතක වුනා අෙF. ෙසාk. මම ෙහට ෙගනP ෙදFන@ ඔයාෙග සCY ෙහාෙ¡,” ලැ�ජාෙවF 
ඇඹ~ uය මංජුලාෙ9 කF ෙදකP රEෙවලා.

කFනට uයාම මංජුලාට උF tZ තැF පවා අමතක ෙවනව. %~_ෙ9 මුදC වYF ගP චB�T 
ෙර/C මඟG හමුවුන ළමB හා කතාබෙQ _යැෙල6G ඇය [සට uෙH තමා රැෙගන යFෙF තවP 
ෙකෙන[ෙ9 කෑම යB අමතක zෙම_.

“මංජුලා ඔෙහාම තමB. අ_P අය සCY ?FනP එයාට අමතක ෙවලා ගPE කෑම ෙTරම කාලා 
පංXයට එනෙකාට,” ම:තෙයF වටeට බලන *Nෂා_ට හසFX පැහැGY කරB.

“ඉXF ඇB %~_ එයාට සCY ෙදFෙන?”

“%~_ කැමX නැහැ කැFZෙ@ ෙප/Yෙ@ ඉFන. අ_ක මංජුලා ෙකාෙහාම හk ඉTසරහට utF 
කYFම කෑම ගFනවා. එකම වැරැ6ද කdZයකට එකEෙවලා කFන පටF ගPතාම කාෙග කෑම ද 
Uයලා එයාට අමතක ෙවන එකB.”

එෙහF ෙමෙහF ළමෙයN ෙදFෙනN 4නහා වුනා. *Nෂා_B හසFXB tනාවුෙF මංජුලාෙ9 
වැඩ ගැන වුනාට %~_ට ළමB tනා ෙවනව දැකල තවP තරහ වැyෙවලා. කර Uයා ගFන ෙදයN 
ෙනාමැXව ඇය දPcZ කාෙගන ෙපාතN ඇEලට එබුනාය.

“%~_ ෙමාකN හk ෙදයකට ලැහැTX ෙවනවා,” *Nෂා_ පැවwය. හසFX U4වN ෙනාUයා 
4Zයාය.

“මම ෙ@ පංXයට ආ දවෙස ඉඳලම %~_ කවදාවP මංජුලාට සCY ?Fෙන නෑ කෑම ෙ9Fන. 
එයාෙග tෙP අද ෙවන ෙමානවද ෙලා[ ෙදයN Xෙයනවා. අමතක ෙවලා මංජුලාව යැSෙව. 
මාෙනCව යවFෙන නැEව.”

ෙරාෂානා cT පංXයට පැc+ෙයF හසFXට U4වN පවසFනට ෙනාහැU :ය. *Nෂා_ 
දUන සු� ෙ6වC පවා ෙමපමණ කාලයN පංXෙH tZය තමF ෙනාදැකපු හැZ. අ�P ඇසUF 
අවට සමාජය ෙදස බලFනට තමනට හැUද? 4E:Y ෙගාFනක රැ£න හසFXට පංXෙH ළමුF 
තමFව නාd ය චkතයකට න@ කරනවා 4tෙනF ෙමF ඇ4ණ.
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“cT සං¢ව�ට ෙදFන ඒ පාd එක. මට ෙ@F ෙර/C එකN කරFන බැහැ cT.”

“හසFX ඔයා බෑ Uයල පටF ගFන එපා,” *Nෂා_ෙගF ෙච/දනාවN. “සං¢ව� තමB 
ඔයාෙග නම USෙව. එයා හk. ඔයාෙග උසට ඔය පාd එක ගැලෙපනවා.”

“යා�වට Uයල ඉං9 ~4ෙයF කතා කරFනP ඉෙගන ගFන බැkයැ,” %~_ අමනාපෙයF 
පැවwය. වMරා ඇ*නම හසFX ළඟට උස ළමෙය[ට ඒ පංXෙය tZෙH %~_ය.

“දැdT අ r� අByයා. *Nෂා_ ඔයා උදS ෙදFන හසFXට එයාෙග ලBFT %රැNZT 
කරFන,” එෙතN _හඬව 4Z ෙරාෂානා cT හසFXෙග චkතය Tථාවර කළාය.

පංXය හමාර ෙවනෙකාට %~_ට තද tසදරයN පටF ෙගන. දවCට කFන බලාෙගන tZය 
චB�T ෙර/C ලැබුෙනP නැහැ. හ[* යහcF දාලා හදපු වටල%පFවල w_ රහ වැy 
_සාද ෙකාෙහද ඉසරදය තවP ද*ණුව දැනුන. හkයට U4ෙදයN 4? ෙනාවන දවසN.

%~_ට ලැබුෙන නාd යෙH %රධාන චkතය. ඒP එයාල රඟ දNවFෙන ෙදාෙළාTවන රාPkෙH 
අංක 3  ෙF 4 වන ජව_කාව. එෙN %රධාන චkතය වන වෙයාලා  ෙSGකාව මත ඉFෙන 
සු� ෙSලාවN. හසFXP සං¢ව�P හැ*න ෙකාට අ_P හැම ෙදනාම ලබා tZෙය එක හා සමාන 
චkත.

ළමB  ෙගාFනN ඉFන  ෙ@ රංගන පුහුණුව පුංj යු6ධයN  ෙවB. සමහර ළමB මුYF එකඟ 
වුනාට ෙගවC වYF අවසර ෙනාලැබුනාම නාd යෙයF ඉවP ෙවනව. ඒ පුර%පාඩ ුපුරවFන තව දවT 
යනව. *Nෂා_B සං¢ව_B  ෙකාෙහාමද  ඒවා දFෙන. අද ඊෙය පාසැලට එකE  ෙවWච අය. 
හසFXP දැF එයාල එNක. %~_ පංXෙයF නැ�ටලා පාසැෙC  ෙහG කාමරයට පා නැ·ෙව 
පාසැC ෙහGයෙගF පැනෙඩ/C ෙපPතN ඉCල ගFන.

ෙරාෙ@F හා �ලම�  ෙසCල@ කර කර tZය  ෙජY  ෙබ/ලය *Nෂා_ෙග  ෙ@සයට 
වැටුෙන ෙ@ ෙවලාෙව. ෙ@ෙT තGF වැ?ණ පාරට ෙබ/ෙල ඇkලා ඇEෙල Xබුන Yයුම *Nෂා_ෙග 
ඔෙඩාN[වට වැටුණ. Gසානායක cT හX දදා පංXයට ඇE� වුෙනP ඒ එNකම.  ෙරාෙ@F හා 
�ලම_ බැvෙව වP නැහැ *Nෂා_ Gහා. තN k ෙවලා ෙදFනම ෙපාP ඇරෙගන ඒවා අTෙස ඔ� 
හංගෙගන Yයුම අහුෙවB බයට.

Gසානායක cT පහුuය දවTවල හදපු ග+ත අ© යාස  ෙපාP අරෙගන එක එNෙකනා බැuF 
��යයාවF තම ෙ@සයට කැෙඳSවා. අ© යාස 4යCලටම තමා _වරGව epE* සපයල Xයන බව 
දFන *Nෂා_ට පංXය ඉ GkෙH ගණF හදFන කැඳවB යන බයN XබුෙනP නැහැ.  ෙජY 
ෙබ/ලෙයF වැටුන Yයුම Gග ඇkෙය ආදර කතාවක රස :§Fන. ඒP ෙ%YයN ෙදකN Uයවන 
ෙකාට ඒක ආදර හසුනක ඉතා ?Dවල වෑයමN යB ඇයට ?ක 4Xණ. ඉං9 ~4ෙයF Yයන ලද එt 
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සැලUය යුE %රමාණයක Sයාකරණ ෙද/ෂ හා අNෂර :F යාස වැරG ඇX බව ද ෙප_න. එෙහF 
ෙමෙහF අහුලා ගP වද_F ek අWචා* හැYයN cස ආදරෙH ෙසා£* වදF එt ෙනාzය. තමාව 
r*වkය අසලට කැඳවන ෙතN ඇX කාලය cඩංr කර ෙබාළඳ ෙයෟවනයට අයP ආදර වද_F ek 
රස :FදනෙH උපkම ආ`වාදයN ෙගන ෙදන YeයN සකT කරFනට ඇයට හැU:ණ.

වතාවN ෙදකN tස ඔසවා *Nෂා_ ෙදස බැvවද හසFX *Nෂා_ කරFෙF [මNද Uයා 
:ම4YමP වූෙH නැත. *Nෂා_ෙ9 නම Uයැවුන සැ+F ඇය නැ�ට r*වkයෙ9 ෙ@සය ෙවත 
uෙH ෙරාෙ@F හා �ලම� අසුF ගP පුට ුඅසY_. ෙජY ෙබ/ලයP සමඟ එt වූ ඔවුF Yයූ Yeය හා 
තමF අXF සැකසුන අvP Yeය r*Ecයට ෙනාෙපෙනන ෙT ඔවුනත තැ මට ඇය සමP වූවාය.

N kකd N ~ඩකයනට ෙප@ බැ§ ��යාවFෙ9 ආදර හසුF ඇE�ව පංXෙH ෙප@ පP හුවමා* 
කරගP ෙබාෙහ/ ෙදෙන[ෙ9 Ye වලට *Nෂා_ෙ9 ෛශYය එකE වුෙF එදා පටFය. 
ආදරවFතයF 4Zන හැම ෙදනාම *Nෂා_ ලවා Ye Yයා ෙනාගPත ද උපෙදT ගFනට අමතක 
ෙනාකළහ.
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හk අෙගB දැF

පාසැෙC N ~ඩා Gනය ළඟා වුෙF කාටවP ෙනාදැ�ම.

එෙහF ෙමෙහF :පර@ කළ බැvව ද *Nෂා_ෙ9 ෙහ/ සං¢ව�ෙ9 N ~ඩා දNෂතා ගැන වැy 
යමN ෙසායා ගFනට %~_ට ෙනාහැU :ණ. N ~ඩා _වාස 4යCලම ලTසනට සරසා Xබු+. 
සං¢ව� හා *Nෂා_ එකEව _මකළ සSෙකාළ _DමාණයUF පු�පරාග _වාසය නව 
මුහුණුවරN ඉ4lය. ප6මරාග _වාසෙH ෙගාN ෙකාළ ෙගyෙයt 4යු@ සැර4Cල r*ව*Fෙ9 
පැසසුමට ලN:ය. අ_N _වාස වලට වඩා ෙ@ ෙදක ගැන තමා හැෙම/ම කතා බහ වුෙF.

“ඔයා ෙකෙහFද ෙපාC ෙකාල ෙගාතFන ඉෙගන ගPෙත?”

“*Nෂා_ ඒවා ෙපාC ෙකාළ ෙනෙS. ෙගාN ෙකාළ.”

“ෙගාN ගT Uයල ගT Xෙයනවද හසFX?”

“@.. නැහැ.”

“එෙහන@ ඉXF ෙපාC ෙකාළ UයFන බැk ඇB?”

“ඔයා eටරටක ¢වP වුනා UයFන පු�වF ෙ@ වෙ9 ෙවලාවට :තරB,” හසFX පැවසුෙS 
4නහ ෙවc_. “ෙගාN ෙකාළ UයFෙන ළපZ ෙපාC ෙකාළ වලට.”

“හk දැF ෙකාෙx %ර`ෙන :සඳගPතෙන. මෙ9 %ර`ෙන ෙ@කB. මට ෙගාN ෙකාළ ෙගාතFන 
Uයල ෙදFනෙක/.”

“ඔයා ෙගාN ෙකාළ ෙ9නවා න@ Uයල ෙදFන@. හැබැB මම දFෙනP ZකB. ආWj තමB 
ලTසන රටා දFෙන.”

“මම ෙවලාවක එFන ඕෙන ඔයාෙග ආWj මුණ ගැෙහFන.”
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තම _වාසයට යෑමට අව` ය බව Uයා හසFX *Nෂා_ෙ9 බෑගෙයF ෙකාට කYසමP 
කcසයP රැෙගන GSවාය. හැමදාම පුහුණ ුඅවසානෙH f tT පංX කාමරයකට ෙගාT ඇ£@ මා* 
කරගP හසFX *Nෂා_ෙ9 ඇ£@ ආපසු ඇයට ෙගදර ෙගන යFනට ?FෙF තම _වෙT f ආWj 
හා ෙකාට කYසම ගැන %ර`නයN ඇX කරගFනට අකැමPෙත_.

%~_ට අ_P ළමුFෙගF පු�පරාග _වාසෙH සSෙකාළ _Dමාණය ගැනP ප6මරාග _වාසෙH 
ෙගාN ෙකාළ සැර4Cල ගැනP අසFනට ලැ�ණ. මුදC හා අව` ය ආ@පFන ලබා ?Fනා cසක 
%~_ _Dමාණ කටයුE සඳහා එතර@ දNෂතාවයN දැNවූෙH නැත.

“*Nෂා_… *Nෂා_…,” _ලම�ෙ9 අXF ඇදගP ෙරාෙ@F ඉNමF ගම+F *Nෂා_ට ළං 
වූවාය.

“%lT ෙමයා බෑ UයFන එපා. ෙලා[ උදSවN ඕන,” බැගෑපP ෙවcF ෙරාෙ@F ඉCලා 4Zයාය. 
“කාමFෙග ෙබ/B YයුමN ?Fන. Tෙප/dT od එක ඉවර ෙවFන කpF උPතරයN ඕනv. එයා 
දැF හkයට Yයු@ ෙදනවා. හk කරදෙD අeට.”

“ඉXF ඔය ෙගාCෙලා එකE ෙවල උPතර YයFන,” *Nෂා_ USෙව tතල මතල ෙනෙවB.

“දැF අe YSෙවාP ටN ගාල දැන ග_B පහුuය ඒවා YSෙව අe ෙනෙමB Uයල. කාමF ඔයාට 
Yයුම ෙපFනලා ෙමානා හk ZකN වP Yයාගන එFන USවා. %lT *Nෂා_ %lT.”

ධාවන තරඟ ගැන ෙහ/G4ෙයF 4Zය *Nෂා_ ශ!ද :කාශන යFPරෙයF තම ඉසSව ගැන 
සඳහF වුෙවාP UයFන යB අසල 4Zෙය[ ෙගF ඉCලා, YයුමP රැෙගන තණ ෙගාCෙC වාy 
ගPතාය. කyනcF Yයුම Uයැවූ ඇය :t�වN එකE කර ෙකZ epEරN [*ටු ගෑවාය. කාමF 
හා ඇයෙ9 ෙප@වතා තවමP 4ZFෙF Ye හුවමා* අවGෙHය. ඔවුF මුණ ගැw කතා කරFනට 
තර@ GkමP නැත. “ෙකාCලෙග Yයු@ YයFෙF කවුද දFනෑ,” *Nෂා_ තමාටම Uයා ගPතාය.

oටD 200 ධාවන තරඟෙH පූDව තරඟයFට සහභා° වන තරඟකාkයFෙ9 න@ ශ!ද:කාශන 
යFPරෙයF ඇෙස6f තරමක කලබලයN ඇX:ණ. �ෙර/c හා *Nෂා_ ෙදෙදනම ?වFනට 
සූදාන@ වූ ඉසSවක *Nෂා_ පමණN ?වන බව සඳහF වු+.

“�ෙර/cට ෙමාකද වුෙF?” තම _වාසය ෙවත Gවuය *Nෂා_ එt ��යාවN ඇමEවාය.

“කවුද ෙගදkF ඇ:P හGT4යN Uයල පවුෙල හැෙම/ම uයා.”

ෙ@ ඉසSවට ළමුF 15 ෙදෙන[ සහභා° වූහ. පූDව තරඟයFෙගF Gනු@ ලබන මුC හතර ෙදනා 
අවසාන තරඟයට ෙප� 4�මට වර@ ලබන ුඇත. %~_ ද සහභා° වූ ෙමම තරඟෙH f ඇය අසYF 
පැc+ *Nෂා_ එN පැPතUF ද හසFX අ_P පැPෙතF ද 4ට ගPහ.
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“ඔයා කව6ද ෙෂ/dT මහගPෙත?” %~_ හසFXෙගF ඇසුවාය. හසFXෙ9 මුහුණ රE ෙව6f 
“ඔයා කව6ද ඔයාෙග එක මහගPෙත?” යB *Nෂා_ %~_ෙගF :මwය. එ:ට %~_ෙ9 මුහුෙ| ද 
පාට ෙවනT :ණ. ලැ�ජාව වසා ගFනට ඇය අෙනN තරඟකාkයF ෙදස ෙනP ෙයාමු කළාය. 
සං¢ව� ද ෙපළ ගැw 4Zන බව ඇය ?ටුවාය.

_තරම _GමෙතF 4Zනා සං¢ව� න@ පර6දත හැUය. පසුuය වතාවල හසFX ද පරදවා 
?වFනට %~_ට හැUවු+. එෙහP *Nෂා_ෙ9 Gzම ඇය දැක නැත. *Nෂා_ _තර පුහුණ ුවලට 
සහභා° වනවා ද %~_ දැක නැත. කරට උyF ළයට වැටFනට වූ ෙකා|ඩා කැරY ෙදක උරtෙසF 
eටුපසට දමා Gzමට සූදාන@ ෙව6f *Nෂා_ ද තමා අනුකරණය කරන බව %~_ ඇT ෙකාණUF 
?ටුවාය. *Nෂා_ 4ය ෙකා|ඩය ෙගාතා XබුෙF එN කැරැCලකටය. එෙහP එය tස හරවcF 
උරtෙසF අ_P උරtසට රැෙගන නැවතP ඇ�Y Eඩු වYF eටුපසට :4 කෙx අසල 4Z ළමුF 
4නහ ගTසවc_.

පූDව තරඟය _මා වුෙF %~_ EFවැ_ තැනටP, හසFX ෙදවැ_ තැනටP, *Nෂා_ පළමුවැ_ 
තැනටP, සං¢ව� හතරවැ_ තැනටP පැc�ෙම_. ?ව6f හkයාකාරව tත එකඟ කරගත 
ෙනාහැU වූ _සා %රථම Tථානය තමනට ෙනාලැබුනා යB %~_ :`වාස කළාය. අනුF ෙදස 
ෙනාබලා තමFෙ9 කDතS යයට 4ත ෙයාමු කළ යුE යB %~_ තමාටම Uයා ගPතාය.

ෙකෙT ෙවතP හතර ෙදනාම අවසF තරඟය සඳහා සහභා° වFනට වර@ ල6ෙදF සු� 
:රාමයකට අවකාශ ලැබු+.

“*Nෂා_ ඔයා ෙමානවද කරFෙන?”

“එFන අe ෙ@ Sයායා@ කරමු. වා�ෙවලා _ක@ tZෙයාP ආෙය ?වFන ෙනෙ@.”

“එතෙකාට මහF4 ෙවFනැ6ද?”

“නැහැ. ෙමෙහම ඇඟ රTෙනට Xයා ගPතම ආෙය ?වFන ෙC4B. කරලම බලFනෙකා.”

අP පා :t?වcF කEරN අkන වහන ෙT උඩ ප_cF ද, එහාට ෙමහාට හැෙරcF ද *Nෂා_ 
කරනා ෙ6 දැක සං¢ව� ද ඔවුF අතරට ආවාය. හසFXP සං¢ව�P *Nෂා_ව අනුගමනය කෙx 
_ක@ �ම වාy z 4Zනවාට වඩා [මN ෙහ/ U~ම ෙහාඳ බැ:_. Sයායා@ වYF ලැෙබන 
%රXඵලයFt ඇPත නැPත ෙසzමට ෙනාෙS. ඒ _සාම සැහැCv 4තැXව එt _යැෙළFනට 
ඔවුනට හැU:ය.

අවසාන තරඟය ළඟාවPම Xෙදනාම එකට eZය කරා ගමF ගPහ. 4නහ මුසු TවරයFෙගF 
U4 වැදගැ@මකට නැX වදF පවසcF Gr කාලයN [�පගව 4Z cEkයF XෙදෙනN ෙමF ආ 
ඔවුF ?ට ු%~_ ඉමහP වෑයමUF ෙමා[P ෙනාUයFනට තරෙHම ඉටා ගPOය.
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අනුF ගැන ෙනා4තා ෙ@ තරඟය ෙකෙT ෙහ/ GනFෙනc යැB අGටF කරගP ඇය ස@පූDණ 
අවධානය තරඟය ෙවත ෙයාමු කළාය. ශ!ද :කාශන යFPරෙයF න@ Uයැවුන අතර අවසාන 
තරඟයට අට ෙදෙනN අතරය. ෙමවර %~_ෙ9 පටF ගFනා Tථානය වූෙH සං¢ව� අසලය.

ආර@භක ෙවy හඬP සමඟම හැම N ~yකාවNම ඉuෙලFනට වූහ. තමා අසYF ?වන 
සං¢ව� ඉතා ෙSගයUF Gzම ආර@භ කර ඇX බව %~_ට මුC තPපරෙH fම වැටtණ. අF අය 
ෙකෙT ෙවතP සං¢ව�ෙ9 ෙSගයට සමාන ෙSගයUF තම Gzම පවPවා ගFනට ඇය වෑය@ 
කළාය. ඊ ළඟ තPපරෙH f තමF ෙදෙදනා හැමටම ඉGkෙයF ?වන බව %~_ට පැහැGY :ය. 
සං¢ව� හා කkF කර Gවූ %~_ තPපර Eනකට පසුප4F 4ට ෙදවන Tථානය Gනා ගPතාය. 
සං¢ව� ඉහවහා uය %~XෙයF උඩ පැන පැන %~_ව බදා ගPOය. EFවන තැනට හසFXP 
හතරවැ_ තැනට *Nෂා_P පැcණ 4Zයහ. සං¢ව�ෙ9 ජය9 රහණය සැෙවාම ම:ත කළහ.

හX දමcF ඔ� පහP කරෙගන ආ`වාස %රා`වාසය යථා තPවයට ෙගන එFනට ඔවුF 
හතර ෙදනාම %~XමP වෑයමක ෙය?නහ. ඉNම+Fම හුTම ගැ�ම පාලනය කර ගPෙP 
*Nෂා_ය.

සං¢ව� හා %~_ ෙදෙදනාම පාසැෙC හා තම N ~ඩා _වාස ෙවනුෙවF නව වාDතා තබා ඇX 
බව ශ!ද :කාශන යFPරෙයF %රකාශ ෙක*+. තවP අPෙපාළසF නාදයN eZය පුරා පැXර 
uෙHය.

“ෙ@ක අෙ% NලාT එකට ෙලා[ ජයN. අe හතර ෙදනාම Gනුවා ෙFද?” ඉTෙසCලාම කතා 
කෙx *Nෂා_.

“සුබ පැE@ සං¢ව�! ඔයාට ෙහාඳ පටF ගFන T-� එකN Xෙයනවා. මම බලන ෙකාට ඔයා 
අy ෙදක EනN ඉTසරtF පටF ගPත ගමFම,” හසFX පැවසුෙS තවමP හX දමc_.

“මම දැනF tZෙය නැහැ ඔයාට ඔWචර ෙහාඳට ?වFන පු�වF බව. මB කF9 රැජුෙCශFT!” 
%~_ සං¢ව� ට සුබ පැEෙව පු?මෙයF.

“තාPතා කැමX නැහැ මම සරඹ කරනවාට වP. අද තරඟ වලට tZය බව දැනගPෙතාP මාව 
මරB. මම USෙව T�C බෑF� එකට %රැNZT Uයල. මාංශ eඬු ekcෙයNෙග වෙග ඇ:P 
ලTසන ගෑණුකම නැXෙවB බයට,” ඇය කට ඇද කරcF USෙව තමF ලTසන නැහැB UයFන 
ෙම_. “අSෙව ඉඳල ක� ෙවනවාටP කැමX නැහැ. එයා කCපනා කරFෙන කැමරා රාමුව ගැන 
:තරB. අද තාPතB අ@මB ෙදFනම නුවරඑpෙය,” සං¢ව� %~XෙයF උ6දාම z ඉතා පු6ගYක වූ 
4ය ¢:තෙයF �ඳN ෙමෙT ෙහp දNවFනට එyතර වූවාය.
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“ෙමයාලෙග !යාම%රභාව හk අෙගB දැF,” 4ංහල භාෂාව උගFවන [සු@ r*වkය ඔවුF 
අසYF ය_F ගමF tනා ෙවz පැවwය.

“ෙමාකNද ඒ cT USෙව?” වටeට බල බල *Nෂා_ :මසුව. එයාට º6ධ 4ංහල ෙPෙරFෙන 
නැහැ තවම.

“අෙපF eටවන රැT හk අෙගB Uයලා cT USෙව,” හසFX :Tතර කරB.

%~_B සං¢ව_B “ඕරා… ඕරා... වචෙනට ඉං9 ~4ෙයF UයFෙන ඕරා Uයල,” යැB 
පැහැGYව ඇෙසන තරමක හඬUF Uයා ගFනට තැත දරcF 4නහ ග·ලක uෙලcF 4Zයහ.

එUෙනකාට සුබ පතFන, අතට අත ෙදFන, හැෙම/ම එකවර කතා කරFනP පටF ගP _සා 
ෙමෙතN කC Xබූ අමනාපක@ 4යCල TවCප ෙSලාවකට හතරෙදනාටම අමතකව uයහ.
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රTෙන ෙනෙ@ උ�ෙණ

Zක Gනකට පසුව සං¢ව�ෙ9 _වෙT පුංj හමුවකට සහභා° වFනට ��යයාවF Utප ෙදෙන[ට 
පමණN ආරාධනා ලැබු+.

ඒ ඉං9 ~4 නාd යයට ෙත/රා ගP අයය. N ~ඩා උPසවෙH f GනාගP [සලානය %~_ට ෙගදර 
ෙග_යFනට තෑu කළ සං¢ව� සහXකය පමණN N ~ඩා උPසවය දා ෙගදර රැෙගන uයාය. තමා 
තරඟය Gනූ බව ෙගදර කාටවP UයFන එපා යB u:ස ගP ��යයාවFව ඇය _වසට 
කැඳවූෙH  ෙයෙහpයF හා  තම ජය9 රහණෙH සEට ෙබදා ගFනටය. පාසැෙC ඉං9 ~4 නාd ය 
උෙළලට අව` ය පුහුණුව එGන ෙගදර f කරFනට අව` ය යB Uයා ඇය තම ෙදමාeයFෙගF හමුව 
සඳහා අවසර ෙගන Xබු+.

දැy [EහලෙයF යුEව ක*ණාරPන _වසට පා තැබූ %~_P හසFXP මුYFම දැNෙN 
සාලෙH %රදDශනයට Xබුණ ඇP දළ යුවලය. මහා හTXරාජෙය[ට tcක@ Uයූ ෙමවැFනN 
හසFX න@ ඡායා�පයUF වP oට කpF දැක ෙනාXබු+.

“ජයරPන මC ශාලාවට uයා වෙ9,” ෙගට ෙගාඩ වූ *Nෂා_ පැවසුෙS රහ4F ෙනාෙS. 
%~_ෙ9 මුහුෙණP ඒ කතාෙවF න@ 4නහවN නැ·න.

:ලා4තාවF එකකට එකN ෙනාගැලෙපන ෙT එෙහP ධනවPකම හුවා දNවන ආ@පFන 
රැසUF :4Pත කාමරය සැරw X�ණ. ෙTසP, කඩ,ු U_4 වැ_ දෑ වYF �PX ද, »න මC 
ෙප/Wj හා සබF ගYF කැටය@ වූ ඉFfය අYF ෙගF   ෙ@ස ද අලංකාර වු+. ගෘහ භා|ඩ 
සමහෙරක l කැටය@ ඉමහPය. අෙනN ඒවා නව පFනෙH වූහ. නා නා :ධ කලා රටාවF 
එකEවක වූ බඩ ුභා|ඩ _සා කලාPමක බව ෙවනුවට එt Xබුෙ| ෙවළඳ %රදDශනාගාරයක 
ෙපනුමU.

සාලෙH පුහුණුව පවPවම ු යB සං¢ව� ෙය/ජනා කළ ද පkසරය 4ත Sයා�ල කරFෙනF 
U4ව[ ඊට කැමැX ෙනාවූහ.
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“අර අඹ ගහ යටට යමු,” c?ෙC ඇX අඹ ගT ෙසවන ෙපFනා *Nෂා_ෙගF ෙය/ජනාවN. “අe 
කරFෙනP වෙයාලෙ9 ගාඩF එෙN wF එකෙන.”

*Nෂා_ Uයන හැම ෙදයටම :*6ධතාවය පාන %~_ U4 කතාවN නැEව tZෙය %රථම 
වතාවට. කා|ෙඩම අඹ ගහ යට වාy වුනහ. *Nෂා_ පමණN අඹ ගෙQ අPතක වාy ෙවලා.

“අ@මා කැමX නෑ ඔය අඹ ගහට නuනවට.”

“එෙහන@ ෙකාB අඹ ගහට නuනවට ද කැමX?” *Nෂා_ tනා ෙවලා ඇහුවP ගෙහF බැTස. 
සං¢ව�ෙ9 ෙනාසFසුF හැ4~ම හැෙම/ෙගම අවධානයට ලN ෙවලB Xබුෙන. ඉTෙසCල එයා 
එpයට යFන කැමX නෑ. ඊ ළඟට අඹ ගහට නැ9ග එක ගැන කලබල වුනා. තමFෙගම ෙගදර ඇය 
කාලය ෙගවFෙF �ෙයF ද? ඒ අTෙස *Nෂා_ වටeට බලනවා ඉ?ණ ුඅඹ XෙයB ද Uයලා.

“අe අමු අඹ ෙගyයN අWචා* දා ගමුද?” ඉ?ණ ුෙගyයN ෙහායා ගFන බැ*ව *Nෂා_ තවP 
ෙය/ජනාවN ෙගනාව.

“අeට පෑF ෙNN හදලා ඇX. අඹ අWචා* කFන ෙදFෙන නෑ මට. උ�ණ කෑමNෙන.”

“අඹ අWචා* ෙකාෙහාමද උ�ෙන ෙවFෙන? ¶k� එෙN දාලා ගම.ු”

“රTෙන ෙනෙ@ උ�ෙණ.”

“සු6Gට ඕවා Uයල ෙදFන අෙ% කාෙC නාTX කරFන බැහැ,” ෙන/Nකඩ ුහ�F %~_ ෙච/දනා 
කළාය.

නාd ය eටපත එpයට ඇදගP ��යාවN කyනcF රංගනයF ගැන කතාව ඇරඹුෙS නැXන@ 
තවP ර|ඩුවකට මුල eෙරB යන බෙයF. හමුවුෙF නාd ය ගැන කතා කරFනට යB ෙදමාeයනට 
දැනු@ ?Fන ද සැෙවාම tEෙව එNz %~X වFනටය. එෙහP කdZය තවමP සමාදානෙයF 
කටයුE කරFනට සූදාන@ නැත. එකට එක Uයා ගFනා අය අතර ෙකෙරන :t� තහ� ?ර Gග 
යන ුඇත.

න� _pයF ඇසුෙD ළමා කාලය ෙගවූ සං¢ව�ට නාd යෙH අ� යNෂණය ක�ජU. ඇය 
සු�ෙවF ෙදන මඟ ෙපFzම වුවද නාd ය ෙබෙහ:F Gයුණ ුකරFනට සමP :ය. ළමBF Eල වූ 
ෙSGකා චUතය නැX කරFනට උපකා~ වූෙH සං¢ව�ෙ9 N kයාදාමයFය. පුහුණුව පටF ගP පසු 
ඇය ද ඉතා සැහැCvෙවF ළමුF හා කටයුE කළාය. ෙමෙතN පැවX ෙනාසFසුF බව යටපPව 
uෙHය.

කහ පාෙටF ��යට සෑ?න පෑF ෙNN ෙර/C Eල වූ පැ+ෙපාC වYF යාFත@ [*£ෙපාE 
සුවඳN හමන තැZයN අරෙගන ෙකසඟ 4*රUF යුE ෙකාCෙලN c?ලට ෙසෙමF ෙසෙමF පා 
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තැබුෙSය. සං¢ව� අතට තැZය බාර ?F ඔහ ුe@ෙ@ ෙගය ඇEලට Gව uෙHය. පෑF ෙNN තැZය 
අXF අතට මා* ෙව6f kf බFෙ64යක ඔෙDF� බාDY ek z?* රැගP ෙකාCලා U4? කතාවN 
නැXව w*ෙS ඇ:P 4ට ගPෙP යpP සං¢ව� අසYF.

*Nෂා_ ෙමF වැඩ කරන අයව හ£Fවා ෙදFනට සං¢ව� ඉGkපP වූෙH නැත. අඩුම ගාෙF 
කෑම  ම ෙගනා ළමයා හා වචනයN වP ඇය කතා ෙනාකළාය. අ_P ළමුF ලැ�ජා�lව එකN 
ෙදකN කන අතර Eර *Nෂා_ “හk රසB. ෙර4e එක ඉCල ගFන ඕන,” Uය Uයා පෑF ෙNN 
පහNම කා දැමුවාය. ?%පP ෙකෙනN එෙT කළා න@ බඩජාk ෙපෙDතයා යB හැ§FවුවP සුek 
ධනවෙත[ෙ9 Gය+යN එෙT කෑම අනුභවය ගැන වැරGයට බලන ෙකෙනN නැත. පT වැFන කා 
හමාර කළ ඇය හය වැFෙනF බාගයN කඩාෙගන ඉXkය ළඟ 4Z වැඩකාර ෙකාCලා අත තැ ය. 
“මට ෙ@ වැyB,” පෑF ෙNN කෑCල අතට වැටුන ු ෙකාCලා E�_@¤තව සං¢ව� ෙදස ෙදෙනP 
අයා බලා 4ZෙHය.

“*Nෂා_, එයාලට අe කන කෑම ෙදFෙන නෑ.”

“එෙහන@ ෙමානවද එයාල කFෙන?”

“ෙවනම උයනවා වැඩ කරන අයෙග කෑම.”

“එතෙකාට ඔයාලා කාලා ඉE* ෙවන ඒවා?”

“මං දFෙන නෑ. හැබැB එයාල කFෙන ෙවනම උයන ඒවා. ෙමයාල ෙදමළ. වEවල වැඩ කරන 
අය. ෙදමළ කෑම කන _සා ෙවFන ඇX.”

“ෙමානවද ෙදමළ කෑම UයFෙන?” *Nෂා_ෙගF තවP පු`නයN.

“අBෙය/.. ෙමයාට රෙd හැෙම/ම කරන ෙ6වC ෙහායFන ඕන. ආපු වැෙඩP අමතකB දැF. ඔයා 
කෑවා �Sවා ඉවර න@ ආෙයP පටF ග_මුෙක/ kෙQසC,” ෙමෙතN _හඬව 4Z %~_P කතාවට 
එකE වුනා එෙහම Uයාෙගන.

“මංජුලා tZයා න@ ඉE* කෑම ගැන %ර`න නෑෙF,” කවුෙද/ tctට USවා.

තවP පුහුණ ුවFනට අ_P ළමුF අකැමX වූෙයF හැෙම/ම ෙගවC කරා යFනට සූදාන@ වූහ. 
නාd යයට ෙP*න U4ෙව[ තම චkතයF අත හැkෙH නැත. සං¢ව� හා නාd යයක 4Zයා යB පසු 
දවසක උද@ අ_Fනට ෙමය කGම අවTථාවU.

“සං¢ව� ඔයා අර චFGෙග චkෙත රඟ පා6f ගC ෙලෙF wF එකට මට හkයට ?ක tEන. 
_ධF ෙහායFන uය o_ම*ෙවා ඔයාව �YෙදFන ලැහැTX ෙවනෙකාට මම �C@ ෙහ/C එෙN 
ෙහාඳටම ඇඬුවා,” එක ��යයාවN සං¢ව� හා ඇඬු@ බර හ�F �වාය.
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“මට ඒක අමතක ෙවFෙන නැහැ. එදා ෙහාඳටම වැTස. ෂූZF uය ගමF අ@මට හG4ෙය 
ෙකාළඹ එFන වුනා. ක�වර rහාෙS දFන අයP ෙපනුෙන භයානක :Gයට. එදා න@ මම ඇPතටම 
බෙයF tZෙය. තාP:කව රඟ පාFන අමා* වුෙF නෑ.”

ළමB හැෙම/ම eටෙවලා uයාට පTෙස සං¢ව�ට තද පා�වN දැ_න. ඇය ළමුF හා එකE 
වFෙF නැPෙP තම ෙදමාeයF ඒ හැෙම/ෙ9ම ඇද [ද පවසන බැ:_. කතා කරන හැZ, කන ෙබාන 
හැZ, අ§න හැZ ගැන ඇනු@ පදයN UයFනට නැXන@ ඔවුFට ළමයාෙ9 ෙදමාeයF ගැන 
UයFනට වැරG ඇත. ඇය ආ` රයN පටF ගPතා වූ U4ෙවN ෙමෙතN කාලයN ඇයෙ9 
ෙදමාeයFට kTසුෙS නැත.

“?ව ඔය හැෙම/ම එNක කතා කරFන යFන ඕන නෑ,” _තර ෙදෙSෙC ඔවුF මුවග දැවටුන 
UයමනU ඒ.

කYF ඉෙගන ගP පාසැෙලF අTවFනට ෙQE වූ ඒ අවාසනාවFත 46�ය ඇය ෙමෙනt කළාය. 
හදවතට ළං වූ පාසැC ෙයෙහpයකෙගF ඇයට උපF Gන සාදයකට ආරාධනයN ලැ�ණ. ¢:තෙH 
%රථම වතාවට තම වයෙT අය[ෙ9 සාදයකට යFන ලැෙ! යB ඇX කරගP බලාෙපාෙරාPEව 
කඩ කරcF එයට යෑම ඇයෙ9 eයා තහන@ කෙxය. ඇය කළ ඇවZY ආයාචනා U4වN සඵල 
වූෙH නැත. ඊ ළඟට වූ 4?z@ මාලාව සං¢ව� 4tපP කෙx ඉමහP කණගාටුෙව_. යFන අවසර 
ෙනා?F සාදයට ඇය ෙදමාeයFට ෙනාUයා සහභා° වූවාය. තමනට ෙගදkF අවසර ෙනාලැබුන බව 
ඇය ෙයෙහpයනට �ෙS ද නැත.

ෙගදර %රමාදව පැc�ෙමF සං¢ව�ෙ9 eයා ෙදාT �ෙS පාසැලටය. _4 ආරNෂාව ලබා 
ෙනා?Fනා යB ඔවුනට තDජනය කළ :ට පාසැෙC �X කැඩුවා යB ඔවුF සං¢ව�ව පාසැෙලF අT 
කළහ. තාPතා එෙT කෑ ෙක/ ගහFනට ෙනාuයා න@ තමාව අT ෙනාකරන බව සං¢ව� ෙහා§F 
ද_B. තමFෙ9 ෙගදර ඇX �X පු?මාකාර බව සං¢ව� ෙP*@ ෙගන ඇත. අද *Nෂා_ කෑම 
epබඳව ෙගන ආ %ර`න සං¢ව� ත_යම කCපනා කර Xබුන ද ඒ ගැන තම ෙදමාeයFෙගF අසා 
:පර@ කරFනට තර@ ඇය එyතර නැත.

“ආෙයP %ර`න ඇX කරගFන නරකB. මම ෙ@ ළමBFට ළං වුනා වැyB,” නැවත U4ව[ට 
තම _වසට ආරාධනා ෙනාU~මට ඇය Oරණය කළාය.

ළඟ ළඟම එන මැXවරණය ගැන දැF හැෙම/ම කතා බහ ෙවX. k:රැස පPරෙH ‘නරෙලාව 
ෙහාCමF’ නැමX ෙ6ශපාලන කාටූනය පංXයට රැෙගන එFනට %~_ පු*6දN කර ගPතාය. එය 
ෙකාcN එකN කාටූනයN ෙනෙ@ යB *Nෂා_ තරෙHම Uයා 4Zයාය. එෙහP වැy කලN යFනට 
මPෙතF පPතර කFෙත/*ව රාජ සFතක ෙක*+. කාටූනය ගැන දබරය ඉෙ!ම නැවXණ.
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ආ|ඩ ුපNෂයටP :*6ධ පNෂයටP එක හා සමානව මුදYF සහෙය/ගය ෙදන *Nෂා_ෙ9 
eයා චFදය පැවැPෙවන Gනවල රZF eටව 4ZFනට කටයුE සූදාන@ කෙxය. මුදC ෙන/dටු 
ෙවනT කරFන යනවා යB කතාවN පැXර uෙයF සං¢ව�ෙ9 eයා ෙචN ෙපාP පැPතකට දමා 
හැම ෙදයකටම මුදC ෙන/dටු වYF ෙගවFනට පටF ගPෙPය. �Xමය ෙවනTක@ ගැන 
ෙස/G4ෙයF 4Zන %~_ෙ9 අ%පWj tස u_ ගPෙත[ ෙT හැම තැනම ?ව uෙH ෙකාcස@ වලටP 
කcටු වලටP සහභා°ව තම අදහT දNවFනටය. “?%පP අපට ඔය ෙකාB ආ|ඩුව ආවP uයP 
එකB,” Uයූ හසFXෙ9 ආWj න@ ෙවනදා ෙමFම දවස ෙගSවාය.

අ� යාපන %රXසංTකරණ යටෙP අ.ෙපා.ස. සාමාF ය ෙපළ :භාගය 9 වන ` ෙD+ෙH f 
පවPවනවා යB අ� යාපන අමාPයාංශය OරණයN ගX. තව අවු*? ෙදකN XෙH යB 4තා 4Z 
r* ම|ඩලය ඊ ළඟ අවු*6ෙ6 පවPවන :භාගයට ළමුF සූදාන@ කරFන ලt ලtෙH ලක 
ලැහැTX වූහ. රට පුරා r*ව*F හා ෙදමාeයF ෙමය ෙනාසු?සු ෙලස සැල[වP ��ය ��යාෙව/ ඒ 
ගැන දැy අකැමPතN දැNවූෙH නැත. සු� වශෙයF කරන ලද අ� යාප_ක ෙN�PරෙH ෙවනT 
U~@ වලට _තරම භාජනය ෙවcF 4Z _සා ෙමය තවP එවැ_ පDෙHෂණයN යB ඔSහු 4�හ.

%~_ෙ9 eයා කාDයබහුල ¢:තයN ගත කළ ද තම Gය+යට රෙd 4?වන දෑ ගැන යFතcF 
ෙහ/ Uයා ෙදFනට අමතක කෙx නැත. අනාගතෙH තමා ද �OඥවkයN ෙලස Gවු*@ ෙදන දවස 
එනෙතN %~_ බලා 4Zයාය. සාමාF ය ෙපළ :භාගය ගැන සැලUCලN දැN වූ ඇය පාඩ@ 
කරFනට කා|ඩයN එකE කර ගැ�මට ෙවෙහසුනාය.

“ෙරාෂානා @Tව ඈත පළාතකට මා* කරල.”

ඊ ළඟ දවෙT පංXය පුරා පැXර uය ආරංjය ඒ.

“ඇB?” *Nෂා_ ඇහුව.

“සCY අරෙගන %රBවd ZයුෂF ෙදFන තහන@ ආ|ඩුෙS ඉTෙක/ල වල ෙTවය කරන අයට. 
එයා %රBවd ZයුෂF fලා.”

�Xය කඩකල r*ව* එමට 4Zයහ. එෙහP වැරG ෙ6ශපාලන පNෂෙH 4Zන අයට ෙමFම 
6ෙSශක@ කරන අය අතරමැද 4ZcF �Xය කඩ ෙක*ෙවාP ඵල :පාක ද*ණුය.

“උගFවන ෙකනා හk නැPන@ කාෙගF හk ඉෙගන ගFන පු�වF _දහසN XෙයFන ඕන. ෙ@ 
�Xය ෙගාඩN කC පවXන එකN නැහැ. �Xය කඩ කරන අයට ෙදන දඬුවම ඈත පළාතකට මා* 
U~ම න@ ඒ පළාPවල අය �Xය කඩ කෙළාP එයාලව ෙමෙහට එවනවද?” *Nෂා_ කCපනාෙS 
_ම9න වූවාය.

“එතෙකාට නාd ය උෙළලට ෙමාකNද ෙවFෙන?” *Nෂා_ට තවP %ර`නයN.
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“cT නැහැ Uයල ඒක කැFසC ෙවFෙන නැහැ. අeට ත_යම %රැNZT කරFන තමා 
ෙවFෙන.”

සං¢ව� _Gමත දෑ4F 4ය ෙ@සෙයF ඔ�ව ඔසවා පංXය 4සාරා ෙනP ෙයාමු කර ආපසු tස 
අP ෙදක මත රඳවා _දා ගPOය.
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Yයු@ තහන@

කාමFෙ9 ආදරවFතයාට *Nෂා_ෙ9 අP අ[kF [* ටු ගෑ ආදර හසුෙF කටු සටහන 9 ෙDT 
r*වkය අතට වැටුෙන කවු*වP ෙනාtතපු ෙවලාවක.

%~_ දැනෙගන tZෙය නැහැ ඒ කාමFෙග ෙප@වතා බව. *Nෂා_ Yයුව රසවP ෙප@ පP 
පංXෙය ළමB UයවFන ආසාෙවF tZෙය. *Nෂා_ෙග ෙ@සය පංXෙH එක ෙකළවරක. ෙරාෙ@F, 
�ලම� හා කාමF ඉඳ ගFෙF පංXෙH අ_P ෙකළවෙD. Yයුමකට උPතර YSවම එය ගමF 
කරFෙන දැF අXF අතට. ලැබුණ ුහැම ෙකෙනNම රස :ඳලා තමB අ_P ෙකනාට පාT කරFෙන.

*Nෂා_ෙග නරක ෙවලාවට එදා කාටෙද/ අමතක ෙවලා Yයුම මාෙනC අතට පාT කරල. 
මාෙනC UයවFෙනP නැEවම %~_ට ?Fෙන *Nෂා_ෙග අP අ[* හැ§නෙගන. %~_ Uයවලා 
ෙකpFම uෙය 9 ෙDT cTෙග ෙ@සය ළඟට.

“*Nෂා_, ෙ@ක ඉTෙක/ෙලF අT කරFන තර@ වැරG වැඩN. %kF4පCට යවFන ෙවනවා 
මට,” බැරෑ*@ හඬUF 9 ෙDT r*වkය පංXය ඉGkෙH *Nෂා_ව නැ�dෙටSව.

“ෙමාකNද cT?” ෙමා[P ෙනාදFන බබා වෙ9 ඇහුවට *Nෂා_ ෙහාඳටම දFනවා r*වkය 
අත Xෙයන ෙකාළය ෙමාකNද වග.

“ෙබ/BTලට ඉTෙක/ෙල ඇEෙල G Yයු@ YයFන තහන@.”

“එක, මම ඒ �Xය ගැන දැනෙගන tZෙය නැහැ. ෙදක, ඔය මෙ9 ෙබ/B¶ ෙරF� ෙනෙ@,” අෙP 
ඇ�Y එක ෙදක ෙපFවා *Nෂා_ පැහැGY කළාය.

පංXයම එකට සූT ගා _හඬ වුනහ. *Nෂා_ කාමF පාවා ෙදB යB කවු*P 4EෙS නැත. 
දහyයට අකැමX කාමF �ෙයF ගැt ගැµ දහyය ෙපරාෙගන.

“එෙහන@ මට UයFන ඔයාෙග අP අ[ෙරF Yයැවුන ෙ@ක සා%පු යFන YTd එකN ද?” 
පංXය ෙදවනP කරcF r*වkය ඇwය. 9 ෙරT cTට ෙහාඳටම තරහ ඇ:P.
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නැ�ZFන හදපු හසFXව උරtෙසF තCv කරලා පුටුෙS රැෙඳFනට යැB ඉ� කල *Nෂා_ 
හG4යN, කලබලයN නැXව _දහසට ක*ණු UයFන වුනා.

“ෙ@ දවTවල අe ඉං9 ~4 නාd ය උෙළලට ෙදාෙළාTවන රාPkය kෙQසC කරනවා. ඉXF මට 
tEනා ඒෙක wF එකN අරෙගන නූතන අෙ% සමාජෙH ෙප@වEF ෙදෙදෙන[ෙ9 ආදර හසුනකට 
දැ@ෙමාP ෙකාෙහාම ෙවBද බලFන,” *Nෂා_ ෙමවර කතා කෙx ඉං9 ~4ෙයF.

Yයුම Uයවපු අයට ෙP*@ uයා ඇPෙතFම *Nෂා_ Yයල XෙයFෙන ඒ හා සමාන YයුමN 
වග. ඒP 9 ෙDT cT ෙදාෙළාTවන රාPkය Uයවලා නැහැ. ළමB හැෙම/ම ඔ� වනලා *Nෂා_ෙග 
කතාව අනුමත කරFන පටF ගPෙත එකවර. %~_ ෙමවF ෙබාළඳ YeයN *Nෂා_ අXF 
Yයැවුනා Uයල :`වාස කර ගFන බැ*වB tZෙය. ඒP කා ෙවනුෙවF Yයපු එකN දැB ඇය 
ෙනාදFනා _සා කට ඇරල සවුPE ෙවFෙන ෙමාකටද Uයල ඇයP tZෙය _`ශ!දව.

*Nෂා_ව :?හCපX_ය ළඟට යවFනට 9 ෙDT r*Ecය කැමX නැත. *Nෂා_ව පාසැYF 
ෙනරපFනට 4? වුවෙහාP එයට හවුCකාරෙය[ zමට ෙ9DT cTට 4?ෙS. අ_ක :?හCපX_ය ද 
ෙ@ 46�ය සEටුදායක ෙල4F epගන ුෙනාමැත. :සඳFෙF නැEව ඇය ෙවත යැzම ගැන ඇය තමා 
සමඟ තරහ ෙවන ුඇත.

පංX කාලය ඉවර z wනුව වැGණ. U4ව[ tZ තැF වYF ෙසලවුෙF නැත. ෙරාෂානා r*වkය 
පංXයට ඇE� වුෙF 9 ෙDT r*වkය ගලවා ගFනට එවන ලද ෙ6ව ªXයක ෙල4_. ෙරාෂානා 
r*Ecයට Yයුම බාර f “මම  ෙදාෙළාTවන රාPkය Uයවලා නැහැ,” යැB කyනcF පැන නැ¼ 
ඇX තPවය :Tතර කළ  9 ෙDT r*වkය  ෙවනදාටP වඩා ඉNමF ගම_F පFXෙයF eටව 
uයාය.

පංXෙH ළමුFෙ9 මුහුණ ු වYF 4?ව ඇX හGය ෙP*@ ගFනට ෙරාෂානා r*වkයට 
Nෂ+කෙයF හැU:ය. Yයුම Uයැවූ ඇය එය “ෙහාඳ උPසාහයN ඒP වෙයාලෙග චkතයට අනුව 
එයා කවදාක වP ඔය වෙග YයුමN YයFෙන නැහැ,” Uයා Yයුම *Nෂා_ට ?Fනාය.

අ_P ළමB සැනසු@ සුසු@ ෙහළ6f *Nෂා_ Yයුම වෙයාලා ෙනාව ඔl:යා Yයන ල6දN යB 
අදහසN ඉGkපP කරFනට තැP දැ~ය. හසFX ක[ෙලF ෙ@සය යZF *Nෂා_ෙග ක[ලට පා 
පහරN ?FෙF දැFවP කට වහගන වාy ෙවFන UයFනටය.  ෙමෙතN  ෙSලාවN උසුලාගත 
ෙනාහැU �ෙයUF පසු වූ කාමF ෙමෙතN කලN සරඹ වYF ෙ!ෙරFනට ෙබා*වට කළාN ෙමF 
ෙනාව ¢:තෙH %රථම වතාවට ඇPතටම කලFතය හැf ඇද වැටු+.

“ඩැ¨ අ� යාපන ෙදපාDතෙ@FEෙS ඔයා අ£රන ෙකෙනN ඉFනවද?” එදා රාP~ කෑම කා 
අවසF වූ සැ_F *Nෂා_ 4ය eයාෙගF :මwය. ඇය ඔහ ුහා කතා කෙx ඉං9 ~4ෙය_.
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“ඔS.”

“අෙ% ඉං9 kw �චDව මා* කරල. ඒක ෙවනT කරගFන බැk ද?”

“ඔය වෙ9 පුංj ෙ6වC ඉCලFන බෑ. ෙ6ශපාලන ෙQE මත Tථාන මා*z@ ෙවFන කpF 
USවා න@ බලFනවP පු�වF. ඒP මා* කරාට පTෙස ෙවනT කරFන අමා*B. ඔය වෙ9 ෙදයN 
උදSවN ඉCලFන ඕන ෙකෙන[ෙග ¢:තය ෙ!රගFන වුෙනාP. මතක Xයා ගFන ඒක.”

*Nෂා_ ආෙයP අහFන uෙH නැහැ. පු�වF ෙදයN කවදාවP බැහැB Uයල නැහැ එයාෙග 
ඩැ¨. මFP~ව* හා ඉහළ ෙපෙx ෙහ/ටC වYF එකට කන ෙබාන ඩැ¨ Uයන ෙදයN ඉට ුකරFන 
ෙබාෙහ/ ෙදනා කැමXB. යමN ඉCල ගPතම එයට තව :GයUF ණය ෙගවFන වන _සා ඩැ¨ 
වැyය කැමX මුදYF ෙගවල කර ගFන පු�වF ෙ6.

“ෙQlT ෙකාමd එක බලFන 4[රාදා මුදYෙ9 අFකCෙග ෙගදර යFන ලැහැTX ෙවFන *�. 
c_හට ෙහාඳ ෙටලTෙක/% එකN Xෙයනවා. ඔයාෙග යා�වාටP එFන UයFන,” ටB පZය තද 
කරගP ආනFද අE*පාන වමෙP බැ§ wෙක/ ඔරෙල/සුව ෙදස බැvෙS කතාව හමාර යB 
අඟවFනටය.

රට පුරා ජනතාව _Fදට සැරෙස6f තවP ෙකාටසN රටට බලපාන Oරණ ගFෙF ෙමෙT 
රාPkෙH f සුek  ෙහ/ටC වල, ඉහළ  ෙපෙx  ෙගවC වල හා තානාපX කාDයාල හා තානාපX 
_ෙවTවල හමුවන සාද වලfය. ආනFද අE*පාන ඒවාට සහභා° වFෙF ෙවනTවන Oරණ තම 
SයාපාරයFට බලපාFෙF ෙකෙTද Uයා ෙසායා දැනගැ�මටය.

“අe ෙරාෂානා cTට තෑ9ගN අරF ෙදමු අeව මතN ෙවFන.”

පහුවදා පංXෙH f *Nෂා_ෙගF %~_ට ෙය/ජනාවN. වැඩN කරගFන න@ %~_ හවුC 
කරගත යුEය. තමා මූYක zෙමF ඇය බාධක ෙගන එනවා cසක කටයුPතට උපකාර වFෙF 
නැත. අදහසට ඇය කැමX කරගFන, එය එයාෙග අදහසN වෙ9 දැනුෙනාP හk, එතෙකාට ඇය 
%රධානPවය ෙගන කටයුE කරනු ඇත.

“cT ඉTෙක/ෙC එන අFXම දවස ෙහට. අeට ෙවලා නැහැ.”

“අe ඒක අරෙගන එයාෙග ෙගදරට යමු.”

“කැමX ෙවBද දFෙන නැහැෙන ෙගදර එනවට.”

“අද අහමු cTෙගF ෙගදර එFනද Uයල.”

“ඔයා අහFන *Nෂා_. එFන USෙවාP මම ළමB ෙගF සCY එකE කරල ෙදFන@.”
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_වසට එFනට ෙරාෂානා r*Ecය අනුමැXය ?FෙනF මුදC එකEව ආර@භ :ය. එෙT මුදC 
එකEව පාසැෙC �OFට :*6ධ බව U4ව[ දැන 4ZෙH නැත. හසFX ඇෙරFනට අ_P ළෙම/ 
හැමෙදනාම ඉතා ඉNම+F මුදC ෙගනැ:P ?_.

“ඔයාෙග ගාණ මම දාFන@. මට පTෙස දවසක ගැනP ෙදFන.”

“මා ළඟ සCY නැහැ *Nෂා_ ඔය වෙග තෑu අරF ෙදFන.”

“ඔයා තෑ9ග ඔතන එකට ෙපාy ෙගාN ෙකාළ සැර4CලN හදල ෙදFන.”

*Nෂා_ට ඕන %ර`නයකට කyනcF :ස£මN ෙහායා ගFන පු�වF හැUයාව පු?මB. මුදC 
එකE කරFන පටF ගP %~_ට එෙT එකE U~ම තහන@ බව ආරංj :ය. එෙහP ඒ වන:ට ඇය 
පංXෙH හසFX ඇ*න ෙකාට අ_P හැම   ෙදනාෙගFම මුදC රැT කරෙගන Xබු+. පාසැෙC 
�OFට :*6ධ මුදC එකEවට තමාව ෙපාළඹවා ගPෙP *Nෂා_ ඒ බව දැන 4Z _සාද?

“*Nෂා_, ෙමFන එකE ෙවWච සCY. හසFX :තරB තව ෙදFන ඉFෙන,” ඉඩN ලද වහාම 
%~_ මුදC එකEව *Nෂා_ට පැව~ය.

ෙරාෂානා r*වkයෙ9 _වහන etZෙH ෙබාරැCෙC අE*පාරක තdට ු මහC _වාසයක. 
හමුවන Tථානය Oරණය කරගFනට *Nෂා_ටP %~_ටP ඉඩහැර අ_P ළෙම/ පංXෙH f 
_හඬව 4Zයහ. වාහන වYF ෙගනැ:P බTසන ළමුFට න@ r*වkයෙ9 ෙගදර ෙකාෙQ Xබුන ද 
ක@ නැත.

“හැෙම/ම එකට යමු,” *Nෂා_ ගමන සං:ධානයට මුල e*වාය. පංXෙH ළමුF තවP 
ර|ඩුවN ඇ:ෙC දැB බලා 4ZX.

“මට න@ බැහැ ඔය එක එක තැFවල tටෙගන ඉFන. හැෙම/ම එක ෙවලාවට එFෙන 
නැහැෙන,” සුපු*? අමනාපෙයF *Nෂා_ හා එකඟ ෙනාවFනට මඟ ෙසSෙS %~_.

“*Nෂා_ට පු�වF ඔයාව ෙගදkF අරගFන. කාD එෙN ඇ:P. කාD එක ඇEලට ෙවලා 
ඉFන අe od ෙවන තැනට අ_P අය එනක@,” හසFX Uයනවා. දැF දැF හසFXටP පු�වF 
%ර`න :සඳන මාDග ෙහායFන. %~_ හා *Nෂා_ ෙදෙදනා අතර සාමය ඇX කරවFනට හසFX 
_තර උPසාහ ගF�ය.

“Q@…” %~_ මඳN කCපනාෙS _රත වූවාය. *Nෂා_ ගමF කරන 504 වැ_ රථයක ඇය ද 
ගමF ෙගන නැත. අ%පWjට XෙයFෙන පරණ ෙමාkT මBනරයU. ක� පැහැX වාහනය _සා 
සමහර දවසක පාෙD ගමF ගFනා c_Tසු ටැN4යN යB අත Gr කර නවPවFන හදන අවTථා ද 
ඇත.
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504 ෙවt යFනට ඇPන@ ෙහාඳය. :ෙ`ෂෙයFම තම _වහනට ඇ:P අහල පහල අයට 
ෙපෙනFනට තමාට එt නැඟ යFනට ඇX අවTථාව මඟ හැkය යුE ෙනාෙS.

“හසFX එFන අෙ% ෙගදර. මාB හසFXB එFන@ ඔයාෙග ෙගදරට,” %~_ෙ9 _වසට 
ත_යම යාමට අකැමX වූ *Nෂා_ පැවwය.

ලංකා eඟF සංTථා නව %රදDශනාගාරෙයF දැ[@ක� eඟF කdටලයN cල f ගFනට 
*Nෂා_ ෙසනසුරාදා උදය ව*වNම ෙයෙදSවාය. කතා කරගP පkG එFනට හැUයාව Xබූ ළමB 
සැෙවාම එකE z ෙරාෂානා r*වkයෙ9 ෙගදරට ඒ තෑ9ග ද රැෙගන uයහ.

හසFX අXF _ම ෙක*න ෙගාN ෙකාළ ත*ෙවF හා *Nෂා_ ෙගනා !රවුF ෙ%පD 
කඩදා4ෙයF තෑ9ග සැරw Xබු+. සං¢ව� එම ගමනට ෙදමාeයF ෙගF අවසර ඉCලFනට වP 
uෙH නැත. ෙවන වැඩN ෙයf ඇතැB Uයා ඇය එය මඟ හැkයාය.

ෙරාෂානා r*වkයෙ9 _වහන වූෙH තdට ු මහෙC ඇෙනN4යකය. තර%පු ෙපළUF උඩ 
තdටුවකට නැඟ තවP ෙගදරක ෙදාරN පසුකර ළෙම/ ඊට ළඟා වූහ. ෙදාර :වෘත කර ආදරෙයF 
ළමුF epගP ඇය තෑ9ග ගැන පු?මය පළ කළාය. *Nෂා_ තෑ9ග %~_ෙ9 අදහසN යB හැම 
ෙදනා Eලම Xබූ වැටµම ෙවනT කරFනට තැතN   ගPෙP නැත. %~_P පැසසු@ බාර ගPතා 
cසක වරද _වරද කරFනට uෙH ද නැත.

ඔවුF පැc+ :ගස අහළ ෙගදරක [ඩා ekc ළමෙය[ කඩයට යවා 44C  ම ෙගFවා 
ළමBFට සං9 රහ කළ ෙරාෂානා r*වkය නු?* Gනෙයක තමා ඔTdෙDYයාව බලා යන බව 
පැවwය.

eඟF බඩ ුඔTdෙDYයාවට යනෙකාට කැyලා XෙයB. රට යන බවN cT කYF USවා න@ 
ෙවන ෙදයN ගFන Xබුණ. එෙහP ඒ 4E:Cල ෙවන U4ෙවN %රකාශ ෙනාකළ ෙහBF *Nෂා_ ද 
කටeයා ගPතාය.

r*වkයෙ9 ෙගදර �තකරණයN ෙනාzය. කවදP ලැෙබන ෙදයට වඩා ෙවනT යමN ෙහායන 
*Nෂා_  ම z?*වට අBT කැට ෙහාය6f එය දැන ගFනට ලැබු+. ෙගදරක �තකරණයN එකළ 
XබුෙF අCප ෙදෙන[ටය. rවF ගමනට සCY ෙසායා ගFනට හැU වූ ෙබාෙහ/ ෙදනා වEeZ 
4යCල :[ණා රට යFනට සූදානcF 4Zයහ. ඉං9 ~4 දPෙත/ ඉතා ඉNම+Fම රෙටF eට වූහ. 
මුTY@, බDගD හා 6 ර:ඩ ජාXකයF ද ෙවන රටවC කරා සංN රමණය වූෙH Tව ආD�කය වැy 
Gයුණ ුකර ගFනටය.

ළඟ f පැවැPෙවන නාd ය උෙළලට ජය පතා ෙරාෂානා r*වkය ෙගදkF eටමං වූ ළමුF 
eටුප4F ෙදාර අඩවF කෙx හදවෙP ෙම/? ෙවcF පැවX කණගාටුව ම� යෙHය.
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“ZයුෂF ?Fනට සCY හ@බ ෙවලා නැX පාටB,” *Nෂා_ පy ෙපළ බtcF තවP 
_ගමනයක.

“ඔයා ඇB එෙහම UයFෙන?” %~_ට %ර`නයN.

“බලFන ෙගදර ලTසනට Xයා ගPතට පුංj තැනN ෙන. ZයුෂF වලට ඉඩP නෑ.”

“eටරට යන _සා ෙලා[ ෙගයN ගPෙත නැXව ඇX. Gගටම ZයුෂF කරFන අදහසN නැX 
_සා.”

%~_B *Nෂා_B ආෙයP පටF ෙගන. හසFX පැPතකට වුනා. ඇX නැX ෙ6 ගැන කතා 
කරFන තමාට අBXයN නැහැෙන.
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එදා වෙ9ම අදP

සXයකට වතාවN ෙනාවරදවාම පැවැPවුන ුනාd ය පුහුණුවට සං¢ව� ආෙව නැහැ.

එෙහP ඇය Uයා ?F ආකාරෙයF ළමB නාd ය පුහුණ ු වූහ. අමතක වූ තැF සං¢ව� USෙව 
ෙමෙහමB Uයා එUෙනකාට මතN කර ගPහ. එෙහP මුල f නාd ය උෙළලට Xබුණ ු උ6 ෙය/ගය 
GෙනF Gනම මඳ z යB.

“අරයා දැF නාd යයට ඉFනව ද නැ6ද?” %~_ *Nෂා_ට මුYF කතා කරFෙන ඉතා 
කලාEරU_.

“කවුද අරයා USෙව?” *Nෂා_ ෙහාඳටම දFනවා %~_ අහFෙන කා ගැනද වග.

“අෙ% _pය. සං¢ව�.”

“ඉFන බැහැ Uයල නැහැෙන. %රැNZT එFන අව` ය නෑෙF එයාට ඇNd කරFනP yෙරNd 
කරFනP ෙදකම පු�වFෙන.”

“ඒ UයFෙන අe දැF කරන U4 ෙදයN ෙවනT කරFෙන නෑ?”

“අව` ය නැහැ UයලB මමP tතFෙන. සං¢ව� ෙගF අහFන.”

ඒP %~_ සං¢ව� ෙගF අහFන uෙH නැහැ.

ළමුF සැෙවාම නාd යයට ඇ£@ පැළ£@ සූදාන@ කර ගPහ. ෙSGකාෙS පසුතල _Dමාණයට 
මුදC හා කාලය වැය ෙනාකරFනට සං¢ව� අදහT කෙx ළමුF ගT, ගC, පDවත හා %රXමා 
ෙල4F 4�මය. එBF ළමුF වැy ගණනN නාd යයට එN කරගත හැU:ණ. ඔවුFට ෙSGකාෙS 
කතා බහN U~මට  ද අව` ය ෙනාවු_.   කෘXම මC ඔ�ෙS රඳවා ගFනා ආකාරයF ගැන හා 
කතාවට ඔ�න %රXමා ආකාරෙයF tටගFනා :G ගැන කතා බහ ෙක*වP සං¢ව�ෙ9 _වෙT වූ 
ඒ පළම ුහු*ව තර@ උනF?වUF හා සEටUF පසු පැවX සං¢ව� සහභා° ෙනාවුන පුහුණ ු4? 
වූෙH නැත.

62



නාd ය උෙළල පැවැPවුෙF ලයනC ෙවF�d ශාලාෙSය. එදා පාසැC GනයU. පාසැC කාල 
ෙSලාව Eල පංXෙH ළමුF සැමට එයට සහභා° zමට අවසර ලැබු+. එt යාමට පාසැෙලF බT 
රථ ද සූදාන@ ව X�ණ. ගැහැණ ුekc පාසැC හැෙමකUFම පාෙQ ශාලාව e~ ඉX~ යන තරcF 
පාසැC ��ය ��යාෙව/ පැcණ 4Zයහ.

මුC ආසන ෙ%Y හතරකට පමණ eටුප4F :_`චය ම|ඩලය අසුF ෙගන ඇX 
බව රංගනෙH ෙයf 4Zන ක|ඩායම කැටුව ආ [සු@ r*වkය ෙSGකාෙS eටුපසට අවුP ඔවුනට 
දැFවූවාය. ඇ£@ මා* කරගFනට ලැබුෙF ඉතාමP සු� කාලයU. තවP පාසැලක අංගයN ඉවර 
වූ සැ_F ඔවුනට ෙSGකාෙS eටුපස කාමරයFt ෙදාරවC ඇර ?F r*වkෙය/ ගැහැණ ුළමB එN 
පැPතUF ද ekc ළමB ඔවුF ෙගF ෙවFව තබFනටP වගබලා ගPහ.

කාමරයට ඇE� වූ හසFXෙ9 අP wතලය. උෙ6 අහරN ද ෙනාගPෙතF අහර GරවFනට 
ආමාශයට ගලා ආ ගෑTd kN අ@ලයට කරFනට ෙදයN ෙනාXබුෙණF බෙ� ¤ගk6මය අහළ පහළ 
අයට ඇෙහFනට තර@ හBෙයF හඬ නැ·_. බෙ� යමN Xබුනා න@ ඇය අ_වාDෙයFම දැනටමP 
වමනය දමා හමාරය. හසFX ෙSGකා චUතෙයF ෙපෙළන බව වහා හ£නා ගP සං¢ව� හසFXෙ9 
අXF ඇද ඇයට කාමරෙH Xබූ :ශාල ක|ණාyය ඉGkෙH වාy වFනට සැලැTzය.

“ඇB හසFX ඔ�ෙව කැN[මද?” තමා මුහුණ ඔප දමcF 4Zන ක|ණාyෙයF ඔවුF ?ට ු
%~_ %ර`න කරB.

“ඇB? ඇB?..” කලබල වූ *Nෂා_ ද ඔවුF අතරට ආෙS අXF කZF බඩ ුඑCලෙගනම.

“ඇB? ෙමාකද ඔයාට ෙවලා XෙයFෙF ආ..ආ.. අe නාd ය කරFෙන නැ6ද ආ…?”

කවදP U4ම සංවරයUF ෙතාරව ?ව ප_න වMරා එෙහම Uයාෙගන එක පාරටම හැ*න 
ගමF දඩාT ගාලා *Nෂා_ෙ9 ඇෙ½ හැපුන. *Nෂා_ අෙP කෙd එCල ෙගන ආපු බඩ ුෙTරම w w 
කඩ :4ෙවලා uයා.

“ෙමාකද ළමBෙන ෙ@ :ෙT?”

ෙපරෙළන, හැෙපන, ඇද වැෙටන ස6ද ඇtලා [සු@ cT ෙදාර :වෘත කරල බැvව. බඩ ු�ම පුරා 
හැම තැනම :4kලා. eයF ඇkලා �ම හැම තැනම ඉt*ණ [ඩා පSඩD ෙපdZ. ෙපාළෙව හැeල 
ෙදකට කැඩුණ ුෙතාC සාය@ කරන වPසුණ ුකෑY. මූෙ| ගාන N ~@ වDග රැගP පුංj ෙබ/තC �ම 
ෙර/C ෙවනව. ඇT පාට කරFන ෙයාදා ගFන පැFසC ඒ එNකම තරඟයට �ම ?වනවා. ඒ මGවට 
[සු@ cT ෙදාර ඇkයට තවP කලබල ෙවලා වMරා tටෙගන tZෙය *Nෂා_ෙග නාd ය ඇ£ම මත.

[සු@ r*වkය කාමෙD ඇEලත තPෙව දැකලා නළෙල අත Xයාගන එහාටB ෙමහාටB ඔ�ව 
වැනුෙව අදහා ගFන බැk පු?මයUF. ගෑණ ුළමB Zක ෙදෙන[ට ෙමෙහම කලබැගෑ_යN කරFන 
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පු�වF ද ෙ@ තර@ සු� කාලයක f? හkයට අY රැලN කාමෙD මැ6ෙදF utF වෙ9. කතාවN 
බහN නැEව ඇය ෙදාර ආපහ ුවැහැSෙව අP ඔරෙල/සුවට දබරැ�CෙලF තdට ුකරල. දැF අවවාද 
ෙදFන කාලයN නැහැ.

ෙදාර වහපු ගමF සං¢ව� වMරව තCv කරෙගන utF එයාව පුටුවක ඉF ඳSවා එt 
වාyෙවලා tZය ළමෙය[ව අXF ඇදල නැudටවලා.

“අe තව c_PE පෙහF ෙSGකාෙS. එතකF ඔයා නැ�ZFෙන නැහැ ඔත_F,” ඇ�CලN 
උ*N කරල සං¢ව� වMරට USෙව හBෙයF ෙනෙමB. ඒP හkම තද TවරයU_.

“*Nෂා_ ඇt§Fන �ම වැZWj ෙTරම. %~_ උදS කරFන *Nෂා_ට,” %~_P *Nෂා_P 
U4ම වචනයN eට ෙනාකර වැටුන,ු කැඩුණ ුහැම ෙදයNම ඇtFඳ. වMරාව කලබල කරල එයාට 
ඔය අTෙස වY%පුව පටF ගPෙතාP හk :නාෙස.

“හසFX… හසFX..”

හසFXෙග අP තාමP අBT කැට වෙ9 wතලB. ශාලාව වායු සoකරණය කරල XබුණP ෙ@ 
කාමර එතර@ wතල නැහැ. බඩ ු ෙTරම ඇtඳලා පැPතකට දාපු *Nෂා_B %~_B ක|ණාyය 
අසලට ආහ.

“දැF ෙමාකද කරFෙන?”

“%~_ට මෙ9 පාd එක ෙදFන,” හසFXෙගF ෙක§kයN.

“එතෙකාට %~_ෙග පාd එක කරFෙන කවුද?” *Nෂා_ තරහ ගFෙන තමා %~_ට තම 
ෙකාටස ෙදන _සා ෙනෙ@. %~_ෙග ෙකාටස හkයට කරFන ෙවන ෙකෙන[ නැX එක ගැනB Uයල 
හසFXට µෙනF වෙ9 දැනුන.

“%රධාන චkතය ෙකZ වුනP හkයට රඟ පෑෙව නැPන@ ඔNෙකාම අෙ9 ඉවරB. %~_ෙග පාd 
එක එයා %ෙDNෂකයාෙ9 tතට වැෙදFන ලTසනට කරනවා. එයාව ෙවනT කරFන බැහැ.”

සං¢ව� අXශෙය/NXයN නැXව Uයූ කතාවට %~_ටP පු?මB. ෙමWචර දවසN නාd ය 
පුහුණුව බලFනවP ආෙS නැX වුනාට සං¢ව� Uයපු කතාව ඇPත. අ_P ළමුF ඔ� වනල එය 
අනුමත කළාම %~_ට හk සEටුB.

*Nෂා_ අෙP Xබුණ ක� පැFසලෙයF එයාෙග ඇT බැc තවP තදට පාට කරFන ගPෙත ඒ 
ෙවලාෙS. ඒක දැකලා සං¢ව�ට ෙහාඳ අදහසN පහළ වුනා. හසFXට රඟපාFන XෙයFෙන ekc 
චkතයN.
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“දැF ඔයා හසFX ෙනෙ@. මැCෙව/Yෙය/. ඔයාව ඇ§න ගFන බැk තරමට මම ඔයාට ෙ@ක% 
දාFන@. ඔයාෙග චkතය ඔයා රඟපාFන. හසFXව අමතක කරFන.”

මෘ? TවරයUF ය@ ලතාවකට හසFXෙග ඇT ෙදකට නැඹු* ෙවලා සං¢ව� USෙව හkයට 
හසFXව ෙම/හනයට පP කරනවා වෙ9. එN ෙකෙන[ට තGF කතා කළාම වැටෙහනවා අෙනකාට 
ෙසෙමF කතා කරාම වැටෙහනවා. %~_B *Nෂා_B ෙදFනමP එකE වුනා හසFXෙ9 මුහුෙ| 
ෙSශ _�පනයට.

“ෙSGකාවට නැ½ගම %ෙDNෂකෙය/ වාy ෙවලා ඉFන තැF ෙහායFන යFන එපා. Tෙd� ලBd 
_සා ඕyයFT එක හkයට ෙ%Fෙන නැහැ. කලබල ෙවFන එපා. ෙහ/C එක eෙරFනම ළමB 
ඉFනවා. පු*? වුන :Gයට කරFන. වැර?ෙනාP ඒකP අෙ% නාd යෙH කෑCලN වෙ9 නවPතFෙන 
නැEව කරෙගන යFන.”

සං¢ව� මඳN නතර ෙවලා “වMරා ඔයP අහෙගන ද ඉFෙF?” Uයා %ර`න කළාය.

“ඔS. ඔS.” වMරාP ෙම/හනයට පාPර ෙවලා වෙ9.

ෙ@ ළමB ෙමානවා කරනවද බලFන ෙදාර ඇkය [සු@ cTට හk පු?මB. හැෙම/ම ලැහැTXB. 
�ම වැටුණ ුඒවා ෙTරම ඇtඳලා. මූණ වැෙහFනම ආෙCප ගාලා tZ හසFXෙග මූණට [සු@ cT 
එ�ලා බැvව කවුද Uයලා ෙහායා ගFන. හසFXටP එයාවම අ£න ගFන බැkවුනා ක|ණාyෙයF 
තමා Gහා බැvවම. tතට අ�P ශNXයN ආවා ඒ _සාම.

ෙSGකාෙS Xරය වහල තාම. තම තමFෙග තැF වලට utF හැෙම/ම tට ගPත. ශාලාෙS 
අසුF ගP %ෙරNෂකෙය/ එකවර හැම ෙදනාම කතා කරන හඬ ඇෙසනවා. ෙමෙතN රඟ දNවපු 
ෙර/cෙය/ ජුYයd නාd යයFෙගF ෙවනT මඟN ගFනා ෙදාෙළාTවන රාPkෙH අංගය හා ජව_කාව 
ශ!ද :කාශන යFPරෙයF Uයැෙව6fP ශාලාෙS ෙතාර ෙත/ංjයN නැEව ෙක*න ස6ෙද න@ අඩු 
වුෙF නැහැ. ඒP Xරය ඇෙර6G, epම වෙ9, ගT ගC වෙ9, ඇඳගP ළමB tටF ඉFනවා දU6G 
තමB ශාලාෙS අසුF ගP ��ය ��යාෙව/ ?ටුෙව wF එක තවP ෙර/cෙය/ ජුYයd එකN ෙනාවන 
බව. _`ශ!ද වූ සභාව U4 ස6දයN eට කරFෙන නැEව නරඹපු එකම අංගය වූෙH එයB. ඒ 
_සාම tcF 46ධ වූ ෙදබT පවා පැහැGYව අහගFනටP, [�?C උPසාහයක සාDථක %රXඵල 
දැක ගFනටP :_`චය ම|ඩලය ඇE� සැෙවාටම හැUවු+.

ශාලාව ෙදවනP ෙවFන හBෙයF වැ?න අP ෙපාළසF නාදය මැ6ෙද Xරය වැහුෙන. හැෙම/ටම 
පැහැGYB මුC තැනට ජය ලැබුෙව ෙමයාලෙග නාd යයට බව. සං¢ව�ෙ9 අ� යNෂණයටP 
හැෙම/ෙ9ම එකමුEවP අවසාන ෙමාෙහාෙP හතරෙදනාම එකEව කළ වෑයමP තමා 
ජය9 රහණයට ෙQE වුෙF.
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ෙකZ වුවP දැy ආPම ශNXයUF දNෂ ෙලස තම චkතය රඟ පෑ _සා නාd ය උෙළෙC ෙහාඳම 
_pය ෙවFන %~_ට හැUවු_. සහXක ෙබදා fලා  Xරය වැෙහ6f ෙSGකාව මැද ඔවුF වාy වුනහ. 
ෙමය :`වාස කරනු ෙනාහැUය. U4? වැරfමUF ෙතාරව නාd ය ගලා uය ආකාරය ඔවුනට ද 
අදහත ෙනාහැUය. හැෙම/ම හැෙම/ටමP අXනත f ගPෙතP ඒ අP වYFම උTසලා අ_P අයව 
නැ�dටවා බදා ගPෙතP ඉතා %~XෙයF.

[සු@ r*වkය ෙSGකාෙS ද[ණු පෙසF එයාලට සංඥා කළා ෙSGකාෙවF ඉවP වFන Uයා. 
[සු@ cTව දැNක ගමF සං¢ව�, %~_, හසFX හා *Nෂා_ට මතN වුෙF N ~ඩා GනයB. එදා 
වෙ9ම අදP දැ[@ක� !යාම%රභාවN අප වටා ඇX යැB ඔවුනට 4Eනහ. හතරෙදනාම එකE 
වුනාම අX :ශාල ජය9 රහණයN ලබා ගFන පු�ව_. සEට වැyකමට වචනෙයF UයFන බැk 
_සා හතර ෙදනාම අP අCලා ෙගන ෙSGකාෙවF බැස ඇ£@ මා* කරන කාමරයට eය නැ¾හ.
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:%ලවයට මුල බඩuFන

“හසFX එFන ඔයා අeP එNක ඔTdෙDYයා යFන.”

හවT ව*ෙS ලං4 වPෙP pෙඳF නාෙගන එන හසFXට cTටD yෙල_ෙගF ආරාධනාවN.

“ආ.. හෙල/ yෙල_ අFකC!”

“ආWj USවද අe ලබන සXෙය 4�_ යනවා. එෙහ ඉFනමB යFෙන. මෙ9 !රදD දැF එෙහ. 
හසFX යමු අe එNක.”

cTටD yෙල_ tZෙය සEZF. ඔහ ු දFනා හ£නන බDගD ජාXක tතවPE සහ නෑදෑBF 
4යCල දැF tZෙය eටරට. N රමෙයF ෙවනT වූ රෙd �X ~X 4ංහල ෙබෟ6ධ ෙනාවන අයට මG 
පාඩුක@ ඇX කළහ. eටරට යFනට �XෙයF ඉඩ කඩ ලැබුන ුවහාම හසFXෙ9 පංXෙH tටපු 
අcරFX, කාමF හා ෙරාෙ@F යන අය ද ඔවුFෙ9 පවුC සමඟ eටරට වලට සංN රමණය වුනහ. 
ෙ@ අතර 4ංහල ෙබෟ6ධ යB UයාගP ekසට %ර`න ෙනාXබුණා ෙනාෙS. eටරට යFනට රෙd 
වසා Xබූ මාB@ ඇ*ෙF  ෙ6ශපාලනෙH වැරG කරපු තමFෙග පNෂෙH අයට, යZමy ගහ ගPE 
සCYP අරF රෙටF පැන ගැ�මට ඉඩ සලසා fම සඳහා බව දPෙත/ Zක ෙදෙනU.

ආහාර tඟෙයF ෙප/Y@ වල කC ෙගවFනට හැමටම 4?:ය. චFදයට තරඟ කරන :පNෂය 
වැy වැyෙයFම කතා කෙx ඔවුF ආ|ඩ ු බලයට පP වූ වහාම ලබා ෙදන සහනාධාර ගැනය. 
බඩuFෙF :%ලව කරFන අමා*B. ඒP බඩuFන තමා :%ලවයට මුC ෙවFෙන.

******

“කෑම  ම ZකN ෙගනැCල Xයා ගPත න@ ෙහාඳB රා+. චFෙද දවෙස c_Tසු ෙග/k දා 
ගFන ඉඩ Xෙයනවා.”

“අ%පWj ස.ෙතා.ස. පැPෙතF utF බඩ ුඅරෙගන එFනෙකා.”
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“රා+, මට ෙප/Y@ වල ඉFන ෙවලා නැහැ. ඔයා ඒ Zක බලාගFන. කාට හk ගානN ?Fනම 
ෙප/Yෙ@ තැන Xයා ග_B. ටැN4යUF බඩ ුෙ9Fන. අද මට කාD එක ඕන. oZF ෙදEF පළක 
XෙයFෙන.”

“සු? ?ෙS…. ෙක/ ෙ@ සු? ?ෙS…”

“ඇB අ%පWj. මම ෙ@ අ%පWj ළඟ.”

“ආ ?ව ඉFනවා දැNෙකP නැහැ. ෙ@ දවT ZෙN ෙගදkF eට ෙකාෙQවP යFන එපා. 
ඉTෙක/ෙල _වාඩු fපු දවෙT ඉඳල ඉෙලNෂF පහුෙවනක@ම. ලB!රk utF ෙපාP අරෙගන එFන 
දැFමම.”

“ෙහාඳB අ%පWj. අ%පWjට පු�වF වුෙනාP ගැසd ෙගදර අරෙගන එFන.”

“ෙහාඳB සු? ?ෙS. හැබැB පාඩ@ වැඩ කරගFනP අමතක කරFන එපා ඕවා UයවFන utF.”

*******

රෙd %ර`න වැy ෙව6f, පාර ෙතාෙd c_සුF ර|ඩ ුෙව6f, අෙP cෙd යහcF සCY Xයන 
අයට න@ ¢වන රටාෙS ෙලා[ ෙවනසN වුෙF නැහැ.

“ෙලා[ මැ+කා. මට ආසB අද ඉTෙසා වෙ� කFන. අe හදම ු ද?” *Nෂා_ෙ9 ෙගදර 
මු�තැFෙගt ඇPෙP GවBෙF බාගයකට වඩා ජනතාව ¢වP ෙවන මු� ෙගයම හා සමාන වDග 
අy %රමාණයU. මු�තැFෙගB රැMන ෙලා[ මැ+කාය. එGෙනදා ආහාර ෙSලN සඳහා [මN 
උයFෙF දැB ඇය Oරණය කළාය. කෑමට eට කවු*F ෙහ/ එFෙF න@ පමණN ඇය උයන eහන 
ෙ6 ෙමානවාදැB ෙගදර ඇPතFෙගF අසF�ය.

අද ෙලා[ මැ+කP kයැ?* තැනP ර|ඩ ුඅCල ෙගන. ෙදFනා කතාබහP නතර කරල. ඉXF 
*Nෂා_ෙග මූYක කාDයය වූෙH ඒ ෙදFනව සමාදාන කරන එක. ෙලා[ මැ+කා හා USෙව 
නැXන@ kයැ?රා යවFන බැහැෙන ඉTෙසා අරF එFන.

*Nෂා_ෙ9 මවP eයාP ෙදෙදනාම ෙ@ දවTවල කාDය බහුල ¢:ත ගත කරX. ආපසු රට 
යෑමට සූදාන@ වන _සා 4ය Sයාපාර කටයුE වල සූNෂම පkපාලනය ඔහ ුරෙd නැXවද ෙහාඳ 
හැZයට ෙකෙරන ආකාරයට සූදාන@ කරB. තමා දFනා හ£නන අ_P %ර¤ව*Fෙ9 ආDයාවF 
සමඟ ෙP සාද වලටP, :ෙ6ශ තානාපX කාDයාල වYF ඇරයු@ ෙකෙරන සමුගැ�ෙ@ සාද වලටP 
සහභා° zමට *Nෂා_ෙ9 මව කාලය හා ` රමය ෙවෙහසුවාය.
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පාසැC ෙනායන Gන වල ෙලා[ මැ+කා හා එNව ෙනාෙයN ආහාර හදFන *Nෂා_ ඉෙගන 
ගPෙP කතFදර ෙපාP Uයවලම ඇT kෙදන _සා. අ_ක ෙලා[ මැ+කා ෙගF එයාල හැ?න වැඩුන 
ෙP වPෙත කතFදර අහFනP *Nෂා_ හk කැමXB. සං¢ව�ෙ9 ෙගදර uයාට පTෙස 6 ර:ඩ 
කෑම ගැනP *Nෂා_ අහ දැනගPෙත ෙලා[ මැ+කාෙගF. ෙලා[ මැ+කාෙ9 eයා 4ංහල. 
*Nෂා_ලෙ9 ෙP වPතක කංකාන@ව tZය ෙකෙනP. අ@මා එයාල ෙපාy කාෙලම නැXෙවල. eයා 
මැ*ණට පTෙස ගෑණ ු ළමB EF ෙදනාට ෙකාළඹ ඇ:P තම _වෙT වැඩ කරනවද Uයල 
*Nෂා_ෙග ඩැ¨ අහල. ෙලා[ මැ+කා තමB Oරණය අරF XෙයFෙන ෙකාළඹ එFන. ෙP වPෙත 
කතFදර රස කරල UයFන ෙලා[ මැ+කට පු�වF.

******

පාසැC uයාම _දා ගFන හපF සං¢ව� ෙගදර fP ඊට වැy ෙදයN කෙx නැහැ. එයාෙග 
අ@මB තාPතB _තරම ෙගදkF eට utF. වැඩ කරන කා එNකවP කතා කරFන තහන@ _සා 
සං¢ව� කාලය ෙගSෙS ෙගදරP _දා ෙගනමB. ෙපාP පP UයවFන, rවF :?Yය ෙහ/ 4ං? 
අහFන ඇය කාලය වැය කෙළP නැහැ.

� ලාවFය වැy කර ගFන හැU N රම අPහදා බලFන ඇය ආසB. මුහුණ සුFදර කරන 
ආෙCපන ෙහ/ ෙතාC සාය@ දාෙගන පාසැලට එFන ��යාවනට තහන@. ඒP ළඟක f 4ට ලා 
පැහැX පාට වDග වYF U4ෙව[ට ෙනාදැෙනන ආකාරයට තම *ව Gයුණ ුකරන ආෙCපන ෙයාදන 
අPහදා බැl@ සං¢ව� කරෙගන uයාය. *Nෂා_ වරN ෙදවරN සං¢ව� ෙදස [EහලෙයF 
බැvව ද අමුPත ෙමාකNදැB ෙසායා ගPෙP නැත. වDණ රtත _ය ආෙCපන ගCවා පාසැලට uය 
සං¢ව�ට r*ව*Fෙ9 උ[T ඇT වYF ෙ!~ 4�මට හැU:ය. ඉXF ඇයෙ9 කාලය තවP වැy 
වුෙF �ප ෙසාභාව තවP ලTසන කරFන.

සාමාF ය ෙපළ :භාගය පටF ගPෙP මැXවරණ කළබලයP සමඟ. කළෙක/ලාහල _සා 
:භාෙ9 කC යB යන අෙ%NෂාෙවF පාඩ@ කC දැම ූඅයෙ9 බලාෙපාෙරාPE සුF කරcF කලට 
ෙSලාවට :භාගය පැවැPවු_. *Nෂා_ හා සං¢ව� :භාග අවසF වූ වහාම ෙගවC බලා uය ද, 
%~_ හා හසFX %ර`න පPරයට Yයූ උPතර සාකWඡා කරන ෙකාටසට අයP වූහ. :භාගය 
පැවැPවුෙF සX ෙදකක කාලයN Eල. යාFPkක �කඩ වෙ9 ළමBF :භාග ශාලාවට පැcණ 
%ර`න පPර වලට epE* Yයා ආපසු uයහ. ද*ෙවNෙ9 අනාගතයම Oරණය ෙකෙරFෙF ෙමම 
සX ෙදෙකF ද?

රෙd මැXවරණය පැවැPවුෙF ෙපාYT හා මැරවර ekT අතර වූ ගැටු@ මැ6ෙ6. චFදය ෙදFනට 
එන අයට තාඩන -ඩන කරFනට මැරවර ekT සං:ධානව 4ZෙH ෙකාළඹට නු?kF වූ පළාPවල. 
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රටට ජාXයට ෙහ/ සමාජයට U4? ෙTවයN ඉට ුෙනාකරcF වZනා c_T ¢:ත එදා නැX :ය. 
�X හදන ෙ6ශපාලන බලවEF සුෙඛ/පෙභ/° ෙගවC වල චFද %රXඵල එන ෙතN සාද පැවැPවූහ.

පු6ගYක තරහ ekමහ ගFනට අවTථාවාf වූ අය ද අපමණය. ඔCවරසF මැ6ෙ6 රX¿ඤා 
පPE කර ජය9 රහණය සැම� අ�P ආ|ඩ ු පාN±කෙය/ පැර?න පැPෙP ෙගවC වලට 
ගෙඩාලUF දමා ගැwමට ද අමතක කෙx නැත.

%~_ෙ9 eයා ෙ6ශපාලන පNෂයකට ෙQPEව ෙනා4ZයP මැX ඇමXව* හා ගැව4 4Z 
_සP, යමN කමN හk හ@බ කරෙගන Xබුන _සP, දවස ෙගSෙS ෙනාසFසුF ෙලසය. අහල 
පහල අයට �Xමය කටයුE සඳහා උදS පදS f XබුෙනF ඔවුනට කරදරයN ෙනාzය.

ෙ6ශපාලනයට ස@බFධ ෙනාවුන ද සං¢ව�ලාෙ9 ෙගදරට ගෙඩාC මුC UtපයNම වැf ජෙFල 
ද �£+. ඒ ඔවුF හැෙම/ටම අහංකාරක@ ෙපFවcF 4Z _සාය. සං¢ව� 4ය ෙදමාeයF සමඟ 
ත* පෙQ ෙහ/ටලයක ලැr@ ෙගන 4Zයාය.

ආWj හා එNව අහල පහල ෙDyෙය/ වYF ෙනානැවO ඇෙසන ෙමෙතN කC තහන@ කර Xබූ 
° 4ං? අසcF හසFX කාලය ෙගSවාය. ඇය වසනා පkසරෙH හBකාරයා වූ සමූපාකාරා�පX 
තැන සරමP උTසාෙගන කඩෙH eටුප4F පැන uෙH ඔහ ුකළ ෙහාර ජාවාර@ වලට c_සුF පpගන ු
ඇතැB �ෙය_.

චFදය පැර?න ekස එය ෙQlT ෙකාමd වCගා ත*ෙS වැරැ6ද යB �හ. චFදය Gනූ අය 
වCගා ත*ෙවF ෙහාඳ ෙවනසN වන බවට කළ අනාවැUය _වරද බව �ෙව/ය. f%XමPව 
බැබෙළcF අහෙT Gpසුන වCගා ත*ව බලFනට ෙකාළඹ ෙග/Cෙ¶T තණ edට_යට වැල 
ෙනාකැ¨ ජනතාව පැc+ෙH ඒ සමඟම නව ආ|ඩුෙS ජය සමරFනටය.

අ�P ආ|ඩුවUF රටට _දහස හා නව ¢වයN ලැෙ! යB රටවැ4ෙය/ %~X ෙව6f *Nෂා_ 
හා ඇයෙ9 මව ෙමෙතN යFනට බැkව 4Z ලFඩF සා%පු සවාkෙH _රතව 4Zයහ. ෙකාB පැPත 
GනුවP තමFට වා4 යB Uයා ගP Sයාපාkක ධනවEF අතර මැද ආනFද අE*පාන ද 
එංගලFතෙH සුව පහසු ෙහ/ටලයක සාදයකට එN z උපF රටට සSGය e*ෙSය.
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කතාවට පසු

:`ව :6 යාලෙH සමාජ :6 යා -ඨෙයF වා_�ය උපා�යකට tcක@ දැ*වද, ඉං9 ~4 භාෂාව 
හkහැZයට හසු* වFනට ෙනාදPෙතF ඔහුට අෙ%Nෂා කළ පු6ගYක සමාගෙ@ ෙTවය ලබා 
ගFනට ෙනාහැU :ණ.

අවු*? :TසN රට පාලනය කරන ල6ෙද/ ෙකාපමණ Tව භාෂාව නංවාලFනට තැP කළ ද 
ෙසසු ෙල/කය Sයාපාර කටයුE කෙx ඉං9 ~4 බෙස_. ආ|ඩුෙS වැඩN කරගFනට යන ෙකෙන[ට 
ඉං9 ~4ෙයF කතා කළ හැU න@ තම කටයුPත ඉNම+F ඉට ුකරගත හැU වFෙFය. තමFෙ9 
දැනුම ෙපFවFනට කැමX ඉං9 ~4 උගP අෙයN _තරම ඊට සහාය ෙදB. අe එය ඉං9 ~4 
අ�රා�යවාදෙH වරද යB තව ෙකාපමණ කලN යනෙතN අනුFට ෙදාT පවරම ුද?

කා හටවP අත ෙනාපා ¢වP වFනට අව` ය පු6ගYක සමාගමක රැUයාවU. ආ|ඩුෙS 
ෙTවකයනට ෙකාෙත[P සහන හා වා4 Xබුන ද පyය එතර@ ෙනාෙS. එෙමFම _තර _තර ඇX 
ෙවන Tථාන මා* z@ හා වැඩ වDජනයF _සා රැUයාෙS GයුණුවN ෙහ/ තPවය ඉහළ යාමN 
ෙකෙරFෙF ද දැන ඇ£නු@කම මතය.

පාන?ර බැං[ ශාඛාෙS කළමනාකාර පද:ය දNවා ඉහළ යFනට ඔහ ු අCලFනට ඇX හැම 
පFදමNම ඇCvෙSය. වැඩ බාර ගP Gන 4ට තමා කරනා හැම කාDයයNම හkයාකාරව ඉහpFම 
_ම U~ම ඔහුෙ9 පු*6ද :ය. අද දවෙT �Xයට අනු�ලවP, 4තට එකඟවP රැUයාව කරන සු� 
ekස අතරට ඔහ ුද එකEය.

උදෑසනම බැං[ව :වෘත U~මට ෙපර Gන ෙපාෙතt සටහF අනුව එදාට කළ යුE වැඩ කටයුE 
ෙදස ෙනP ෙයාමු U~ම ඔහ ුරැUයාව පටF ගP දා 4ටම කරෙගන ආ පු*6දU. GනෙපාෙP සටහF 
Uයැවූ ඔහුෙ9 මුවග 4නහවN මE:ය.

eයF කැඳzමට 4ය ෙ@සය මත වූ kf wනුෙS ෙබාPතම ෙQ EF පාරN එබුෙSය. වැඩ බාර ගP 
දා ඔහ ුeයFට පැව� �X ~OF ෙගF එකN වූෙH kf wනුෙS පා:WjයB. එක සැරයN wනුව 
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වැ?න ු කළ eයF කරන වැඩය හමාර කර ආවාට කමN නැත. ෙදවතාවN නාද කෙළාP ෙP 
ෙක/%පයN ෙගන ඒම අව` යයය. EF වතාවN නාද වFෙF න@ කරන වැඩ 4යCල නවතා වහාම 
තම කාDයාල කාමරයට පැc+ය යුEය.

අද eයF තැන වැඩට ආවා පම+. තම බP පාDසලයP [ඩයP අතැXව eයF කාDයාල 
කාමරයට ?ව ආෙSය.

“ඇB සD?”

“අද තමB අර yෙපා4d ෙපdZය අkFන බලය fලා XෙයFෙන.”

“ෙල/යD මහPE*P එB ද?”

“ඔS ඔS. එයාල ඉTසරහ තමB අkFන ඕනා.”

“හැෙම/ටම ෙP ෙ9Fන ද?”

“ආවාට පTෙස ZකN ඉඳලා ෙ9Fන. ෙPකN ෙදනෙකාට උණ ුඋණුෙවම ෙදFන ඕනා -kT.”

“ෙහාඳB සD. මම Ye ෙTරමP, යE*P ලැහැTX කරFන Uයලා :ෙ�නායක මහPතය ආ 
ගමF UයFන@.”

අද අkන ෙමම බැං[ තැFපE ෙපdZය අවු*? පහෙළාවකට ෙපර මාරක kය අනEරUF cය 
uය ෙදද* eෙය[ෙ9ය. ඔහුෙ9 අFXම කැමX පPරයට අනුව එය ෙමෙT වසර 15 කට පසු ඇර 
එt ඇX Yයැ:Cල අනුව කටයුE U~මට බැං[ කළමනාක* ෙවත අවසර පවරා Xබු+.

රහ4ගත ඕනෑම ෙදයN ගැන [[සN පහළ zම මනු�ය TවභාවයU. වැඩ බාරගP GනෙHම ෙ@ 
ගැන දැන ගFනට ලැබුණ ු බැ:F එt ඇPෙP [මN දැB යFන ෙසායා ගැ�මට ත*ණ 
කළමනාකාරවරයා ද 4ZෙH දැy [Eහලෙය_.

* * * *

නව රජය වැඩ බාරගP වහාම tZ ආ|ඩුෙS බලතල දැ� අය කරන ලද වැඩ කටයුE පමණN 
ෙනාව ඔවුFෙ9 මානව අBOF ද %ර`නයට ලN කැkණ. නව රජය බලයට පPවූෙH ලංකා 
ඉXහාසෙH %රථම වරට තැබූ වාDතාගත :��ඨ ජය9 රහණයU_.

බඩuFන _සා කළ :%ලව ජයගP රටවC ෙලාව ඇත. පාසැC ��යයා ෙහ/ :`ව :6 යාල 
4සුF පමණN :%ලවෙH ෙයf රටක ආ|ඩුව ෙවනT කළ රටN ෙලාව නැත. එෙහP රෙටt 
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ජනතාව එකමුEව කටයුE කළ අවTථාවFt f පමණN ආ|ඩ ුෙපරළFනටP තා%ප කඩා _දහස 
ඇX කරFනටP අ�රා�යවාfF ෙහ/ ඒකා�කා~F ෙනරපා හkFනටP ජනතාවට හැUවු_.

නව රජය ජනතාවෙ9 ෙමම ශNXය ෙP*@ ග_B ද? ඉXහාසෙයF පාඩ@ ඉෙගන ග_B ද? 
නැXන@ tZ රජය කළ වැරG වලට වඩා වැරG හා ෙම/ඩක@ ඔවුF අXF 4? ෙවBද?

ෙපර රජය බැබෙළ6f හBකාරයF වූ සමහර මැX ඇමXව* රටP හැරදමා eටරට පGංjයට 
uයහ. තව ෙකෙනN ෙදFෙනN ෙ6ශපාලනෙයF :` රාම ගPහ. පNෂය ෙවනT කර නව රජයට 
ෙQPE z ඉF බලය තහවු* කර ගPෙත/ ද tZෙH නැPතා ෙනාෙS. ජනතාව ආD�ක සහන 
ලැෙබන ෙතN කට අයා ඉ§6f රෙd සුek ධනවPE තම ධනය හා බලය තහවු* කර ගැ�ෙ@ මාDග 
වල _යතව 4Zයහ.

“ඔWචර ෙබාFන එපා.”

ෙ@ ධනවතා ඉං9 ~4ෙයF  පැවසුෙS තම tතවP tටපු ඇමXවරයා අතට EFවන :TU 
z?*වP වPකර ෙදc_.

“ෙ@ ෙගාCෙලා ෙ@ කෑ ගහන තරමට මම මානව අBXවා4ක@ කඩ කරල නෑ.”

ඔහුP ඉං9 ~4ෙයFම epE* ?_. �C N ~@ වYF Gpසුණ ෙපා[ටු ෙකා|ඩෙH එක ෙරාදN 
ඔහ ුනළල මතට වැ� ඇත. ඒ ඇෙරFනට  මP බවක ෙTයාවකª ඔහ ුළඟ ෙනාමැත.

“ඔයා දFනවාෙන මට සCY හ@බ කරFන ඕන න@ මාDග ඇX ෙවFන Xබුන.”

“ඔS. ඔS.”

“මම ෙTරම කෙx රට හදFන. රට අ%ෙසd කරන අයය වැyB. රටට උදS කරන අය අඩුB.”

“ඔS. ඔS.”

“අeට ෙල/ෙක epගැ�මN Xබුණ. ඇෙමkකාවටP *4යාවටP ෙQPE ෙවFෙන නැEව අe 
ෙනාබැ§ ජාOFෙ9 රටවC එකමුE කළා.”

“ඔS. ඔS. ඔNෙකාම ඇPත. නඩ ුපටF ගFන කpF :ෙ`ෂ අවසර අරෙගන එFන අe යමු 
ලFඩF, පැkT, _Sෙය/DN පැPෙත රTXයා?වN දාලා එFන. ZකN _වාඩු එෙහම අරෙගන 
:ෙSකයN ගFන. එතෙකාට ෙමෙහ සැර බැහැලා XෙයB.”

“ෙහාඳ අByයා එක. ඔයා ලැහැTX කරන ඕනම එකN. මං එFන@. c4TටP මං tතFෙන 
සා%පු යමු USෙවාP අකැමX ෙවFෙන නැහැ. දැF තරtF ඉFෙන මං එNකලා. c_Tdkෙය වාහන 
නෑෙF ගමF �මF යFන. “
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z?*ෙS ඉXkව Xබූ අවසාන මPපැF �ං?වP කටට හලාෙගන තවP :TU z?*වN ඔහුම 
වP කර ගPෙPය. Zක Gනකට රටට පැcණ 4Z Sයාපාkකයා හා සංවාදෙH ෙයෙදන ඇමXවරයා 
පැර?න පNෂෙHය.

* * * *

“සD UයFන සDෙග පNෂය ෙමාකNද Uයල.”

“දැF USවෙන cTටD මට ඇX පNෂයN නැහැ.”

“ඒ වුනාට පහුuය ආ|ඩුව කාෙC සD ඒ කdZය එNක එකE ෙවලා වැඩ කළා ෙFද?”

“පහුuය ආ|ඩුෙS c_TටDලාP එෙහන@ ඒ කdZය එNක වැඩ කරල දැF ආෙයP c_TටDල 
ෙවලා ඉFෙන. එයාලP වැරGද?”

“හk. හk. සD �Xය දFනවා. අe ඔය �X ~X දFෙන නැහැ. ඒP සD. මට දැF රTසාව 
ලැ�ලා XෙයFෙන අYයට eF 46ද ෙවFන. මට රාජකාkය කරFන ඕනා…”

“රTසාව කරFන ඕන �Xයට අනු�ලව cසN පNෂයක පැPත අරF ෙනෙ@,” ෙSගෙයF 
පවසcF තම ෙTවකයාෙ9 වාN යය අවසF කළ �Oඥවරයා තම ෙ@සය මත වූ Ye ෙගාFනP 
රැෙගන කාමරෙයF eටවFනට ලක ලැහැTX :ය.

“මම ඇ:Cලා එෙහම ඇහුවට තරහ ෙවFන එපා සD. මම සDට කැමXB. ඒP අකැමX අය ෙ@ 
ඔ-4ෙH ෙගාඩN ඉFනවා. සDෙග පNෂය ෙමාකNද Uයල දFෙන නැEව ඒ අය ඉGkෙH සDෙග 
සB� එක ගFන බෑෙන.”

“සB� ගFෙන නැEව තමFෙග රාජකාkය කරFන. මං ෙවනුෙවF කතා කරFන මට පු�වF. 
මම �OඥවරෙයN හැZයට Gවු*@ fලා ඉFෙන.”

“සDෙග කැමැPතN.”

කලබලකා~ උසා:ෙයF ඈPව ෙකාළඹ :`ව :6 යාලෙH පුර%පාඩුව ඇX ක�කාචාDය 
තනEරට ඉCලFන යB තම �kඳ උෙ6 හවා UයF�ය. �kඳට ළඟf ලැෙබFනට Xබුණ ු
මෙQTPරාP පද:ය ද Zක කලN යනE* කC දමා ඇX බවට _ල YeයN තැපෑෙලF ලැබු+. 
?වෙ9 අනාගතය ගැන ද 4Xය යුEය. තමාට වැy ෙමෙහයN ඉට ුකළ හැNෙN ෙකාතැනක 4ට ද?

*****
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අඹ ගහ යට වලN හාරFනට තම සැcයා සමඟ ඇය එN වුවද ¢:ෙPටම උදැCලN අXF 
ඇCvෙS අදය. ලෑY ෙපdටගමN වල දාFනටය ෙදෙදනා ෙමෙT වල හාරFෙF.

“අe ෙපාYZNT වලට ස@බFධ නැහැ.”

“එෙහන@ ඇB අෙ% ෙගදර ජෙනC z?* වලට ගC ගහලා කඩලා දැ@ෙම?”

“ඒවා ඉXF කඩා දාපු අයෙගF අහFන.”

“මට ඔය c_Tසු ෙහායාගන යFන බැහැ ඒවා අහFන. මෙ9 ඩැyB මcB මාව ඔයා එNක 
එSෙව ඔයා මාව බලා ග_z Uයල.”

“ඒකෙන ළමෙය/ අe එදා ඔබෙර/B එෙN tZෙය.”

“ඒ එදාෙන. දැF මට බයB ත_යම එෙහ ෙමෙහ යFන. මඟG කාD එකට ගහFන ආෙවාP?”

“එෙහම කරනවද? ඉෙලNෂFT දවTවල ෙජාYයට කරපුවා ඔය ගC ගැtY. දැF ඔNෙකාම 
හk. ඔFන ?ව අරෙගන යFන කාD එෙක. ත_යම යFන බය න@. එතෙකාට හk.”

“අBෙය/ එෙහම කරFන පු�වFද? අ_ක ªට කැ@මැY tෙP: අෙ% ෙCyTල කතා කරන 
ෙ6වC අහෙගන ඉFන uයාම.”

“එෙහන@ ඔයාට XෙයFෙන කවු* හk ත_යට ෙකෙනN ගFන එක. නාU අ@ම|y ෙකෙනN 
ගFෙන නැEව ලTසන ෙකCෙලN ගFන. ෙහාඳ පyය[B, ලTසනට අ§FනB අරF ?Fනම ඔයා 
යන හැම තැනම එNකෙගන යFන පු�වF. වැෙ� හkෙන.”

“?වෙග වයෙT කාව හk ෙහායFනP ඕනා ද එයා එNක යFන.”

“eTසු කතා UයFන එපා. එයා එNක යFන කවු*P ඕනා නැහැ. එයාව දැF හැෙම/ම 
දFනවාෙන. ත_යම යFන අkFන. � රB:F T�C යැSෙව ෙවන මNකටද? අ_ක ෙකාෙහවP 
වැyය ෙනාutF ඉFන තරමට ෙහාඳB එයාට.”

“ඇB ඒ?”

“4kලාCෙග අBයාෙග පුතා එංගලFෙත ෙමy4F කරල ඉවර ෙවFන ළඟB. ෙමෙහF බ§Fන 
ෙකෙනN ෙහායනවා. පර@පරාවට, තPෙවට ගැලෙපන. 4kලාC මෙගF _කමට ඇහැSවා ªෙ9 
වයස එෙහම. දැF ඔය රඟපෑෙමF අBF ෙවFනP කාෙC හk.”

“තවම දහ හතBෙන අෙF.”

“ඔයා මං ළඟට ආෙS දහ හෙයF.”
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“ඒ ඒ කාෙලෙF. ඔයා ඇහුවද ?වෙගF.”

“ෙමානව Uයනවද ඔයා. එයාෙගF අහල ෙනෙ@ මම වැඩ කරFෙන. අe Uයන ෙ6 එයා කරFන 
ඕන.”

“මෙ9 ඩැyB මcB න@ මෙගF ඇහුවා ඔයා ගැන.”

“තමුෙස මට අකැමX වුෙF නැහැෙන,” ජය9 රාµ 4නහවUF පැවසූ ඔහ ුෙපdටගම වල Eලට 
අත හැkෙHය.

නව රජය අ�XF මුදC අWචු ගසFනට ලක ලැහැTX ෙවX. ෙමෙතN කC ආදාය@ බ? 
ෙනාෙගවා කරන මුදC ෙන/dටු පා:Wjය නතර කරFනටය ඒ. උදැCලN ¢:ෙPට අXF අCලා නැX 
ෙ@ ෙදෙදනා රාPkෙH ෙහාර රහෙT ෙමෙT ලNෂ Utපයක මුදC ෙන/dටු වළලා දැමුෙS ද ආදාය@ 
බ? �X ~OFෙගF ගැලෙවFනටය. ආධාර  ෙලස  එය පkPයාග U~මට ද ෙදෙදනා අකැමXය. 
දFනා හ£නන යහ� cPරාF tZය ද ඔවුF රජයට ගE UයතැB ඔSහු සැක කළහ. දානපXයF 
ෙනාවන _සා ?%පEF අතර ෙබදා Gය හැU යB 4තට එFෙF නැත. පසු කාලයක %රෙය/ජනයට 
ගතහැU යB 4තා ෙමෙT මුදC වළ දමFනට ෙදෙදනා ඒකමXකව Oරණය කෙළ/ය.

******

පහුuය අවු*? Eන ෙගz uෙH ෙනාදැනුවPවමය. අ.ෙපා.ස. සාමාF ය ෙපළ සමP වූ ��ය 
��යාවF ඉහළ පංX වලට uයහ. ෙකෙනN ෙදFෙනN තමා හදාරFනට කැමX :ෂයයF ෙමානවා 
දැB දැන 4Zය ද සමP වූ වැy ෙදනා r*ව*Fෙ9 ෙහ/ ෙදමාeයFෙ9 බල U~ම මත :6 යා 
:ෂයයF අ� යයනය කරා uයහ.

වසර ෙදකUF උසT ෙපළ හදාරන ��ය පරපුර :`ව :6 යාල අ� යයනය ගැන ෙප*@ e�හ. 
අ�P ආ|ඩ ුN රම SයවTථා සුපු*? පkG GuF Gගටම අ� යාපන %රXසංTකරණ ෙගන ආෙSය. 
?�කර පළාP වYF උසT ෙපළ සමP වFනFට ෙලෙහ4ෙයF උසT අ� යාපන ෙදාරටු ඇෙD යB 
දැනගP අය ෙකාළÁF බැහැරව ග@ පළාP t ෙවෙසන ඥාOF ෙසායා uයහ.

රට පුරා හE eෙපFනාN ෙT ZයුෂF පංX පැXkණ. සාමාF ය ෙපළ :භාගය ෙTම උසT ෙපළ ද 
කළබලයUF ෙතාරව _මාව දැNෙNය. %රXඵල ලැෙබන ෙතN සු� කාලයN ළෙම/ ෙගවC වලට 
z කාලය ගත කළහ.

උසT ෙපළ සමP ෙනාවූ Utප ෙදෙනN රට පුරා ඇXෙවcF පැවEන පු6ගYක පාඨමාලාවF 
අ�යනට Yයා පGංj වූහ. ගැහැණ ුළමBFට XබුෙF wcත :කCපයF පම+. රැUයාවN ගැන 
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4තFන අ.ෙපා.ස. උසT ෙපළ නැXව බැkය. ෙවන කරFනට ෙදයN නැPෙතF වයස දහසය දහහත 
වPම :වාහ ¢:තයට දෑවැG අරF ඇE� වූ අය ද අපමණය.

“ෙමාන :යද@ XෙයB ද දFෙන නෑ ඔය :`ව :6 යාෙලට uයාම.”

“_දහT අ� යාපන යෙF. ඉTෙක/ෙC වෙ9ම ෙවB.”

“ඇ£@ ZකN ෙCTX කරගFනP ෙවB.”

“මහෙපාළ Uයල අ�XF ��යPවයN එනවා. ඒක ලැෙබB මට.”

* * * *

ද*ණ ුtම [ණාටුවN ඇද හැෙලFනට ෙපර _cX ඇතැB උෙ6 පාFදර ෙDyෙය/ෙS c_PE 
පෙහF පහට වාෙ9 %රචාරය :+.

අහස අ£*ව ඇතP tම වැෙටFනට තවම පටF ෙගන නැත. පාෙD ගමF කරන wත කබා හා 
ෙල/r ඇඳගP, වූC කැ% හා  ෙතා%e දමා ඔ� වසාගP, කkF ඇද හැෙලන ස� යp තදකර 
ග_cF ෙවSල ෙවSලා ගමF කරන ලFඩF වැ4යF ෙදස ඇය බලා 4ZෙH මඳ 4නහවU_. 
ෙල/කෙH තව තැනක �U_ ඇඳෙගන මුහුෙ6 නාFන පු�වF. යFන පු�වFකම Xෙයනවා න@ ෙ@ 
අය හැෙම/ම ෙ@ දවTවල යFෙන ඒ පැX වලටෙන.

වරN ෙදපාරN පාරට බැTස සැෙනUFම ඇට c?� 4සාරා ගලා යන wතල දැF තමනට 
දරාගත ෙනාහැUය. [ඩා කාලෙH ලFඩFt ¢වP ෙව6f tෙ@ ෙසCල@ කළ ආකාරය ඇයට 
මතකය. එකල අP වැසු@ ෙහ/ tT වැසු@ ද ගලවා දමා tෙ@ වැXර 4ZFනට ඇයට පු�වන. පැය 
ගණF ළමුF හා එpෙH ෙසCල@ කල කාලය දැF _මාව ඇත.

ඔNTෆD� zGෙH කඩ සා%පු වZනා ෙරG ep හා ෙනාෙය[P අ*ෙම/ස@ භා|ඩ වYF e~ 
ඇත. එෙහP ලංකාවට සු?සු ඒවා XබුෙF ZකU. :ෙ`ෂෙයFම wත ඍEෙS ලFඩF වYF cලf 
ගFනට ඇX බඩ ුඅතර ` ~ ලාංUක :`ව :6 යාලයකට අරෙගන ෙහ/ ඇඳෙගත යා හැU ෙ6 XබුෙF 
තවP අඩුෙව_.

“ඔයාට ඉං9ලF�වල Tට¨ කරFන පු�වF. ඔය ලංකාෙS යු_ව4Z වල හkයට රැ9 
එෙහමP.”

“නෑ. මම ලංකාෙවම Tට¨ කරනවා. පTෙස ආෙය ෙමෙහට එFන@.”
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*****

“ෙල/ ෙකාෙල� යනවට වඩා යු_ව4Z එෙN ෙල/ කරFන පු�වF න@ අෙගB.”

“ෙදකටම ඉCලලා XෙයFෙන. ලැබුන එකට යනවා. එක පාර ෙදකටම යFනP පු�ව_.”

“මම දFන w_යDTල ඉFනවා ෙදෙNම. කpF Uයල X!බම රැ9 එෙකF එෙහම ෙ!රා 
ග_z.”

�X :6 යාලයටP �X -ඨයටP එක හා සමාන ඉCvමN ඇත. �X :6 යාලෙH ඉෙගන ගFනා 
සු� ekසN ෙවනP :`ව :6 යාල වල ද අ� යාපනය ලබX. ල[ණ ුලැෙබන හැම ෙකෙන[ටම උසT 
අ� යාපනය සඳහා යFන ඉඩN නැX රටක ෙකෙනN ෙමෙT තැF ෙදකක ඉෙග�ම ලැ ම සු?සු ද?

�Xය වනාt කැප zෙමUF ෙතාරව අ� යයනය කළ හැU :ෂයයN ෙනාෙS. �Xමය භාෂාව 
සං�Dණය. සු:ෙ`Ãය. ෙවන U4ෙව[ ඒ අFදcF වචන භා:තය ෙනාකරX. එය හදාරFනාට නව 
වචන සං9 රහයN ඉෙගන ගFනට 4?ෙS. නුහු* වගFX, Gන හා නාම ෙCඛන කට පාඩ@ කරගත 
හැU Tමරණ ශNXයN ද �X ��යයාට අව` යයය.

“ONෂණ බු6�ය[P කyන@ මනස[P Xෙයනවා න@ �Xය හදාරFන ඒ ඇX,” ෙ@ අදහස 
පළ කෙC වසර ගණනාවN �X ශාTP රෙH පර ෙතරට උගPෙතU.

******* 

බාDFT ෙපෙදෙT එදා වාහන තදබදයN ෙනාzය. ෙ@ ආ|ඩුෙS මැX ඇමXව*F ද ලබා 
XබුෙF 504 වාහන. ඇමXවරයාෙ9 පුතා පදවා ෙගන යන 504 වාහනය eටුප4F ලා _C පැහැX 
12 ` ~ ජපF වාහනය එන බව ඔහ ු ?ටුෙS නැත. චර බර ගා වාහනය හැෙප6f eටුපස බලන 
ක|ණාyය ෙදස බැ¬ ඇමXEමාෙ9 පුතා ?ටුෙS ජපF වාහනෙH kයැ?* අසුෙF වාy z 4Z �මP 
ත*+යB.

ඇය මඳN ෙSලාවN රථෙH රැ� 4Zයාය. ඇමXවරයාෙ9 පුතා තම රථෙයF බැTස වහාම ඇය 
ද ෙදාර ඇරෙගන වාහනෙයF �මට බැwය. අP ෙදUFම කට වහෙගන tZය ඇයෙ9 අතැ�Yt 
_යෙපාE ලා ෙර/ස පාෙටF ඔපවPව X�ණ. _යෙපාE ෙගාඩN Gග නැත. ලTසනට ඇX ඒ අP 
ෙදක අCලා බලFනටය එය දUන ෙකෙන[ට 4ෙතFෙF.

“c_Tdkෙය වාහෙF හැ%eලා. මම එයාෙග _යෙපාE වල ලTනනB දැNෙක,” පසු දවසක f 
ඔහ ුතම tත cEෙර[ට �ෙSය.

දෑෙT ෙම/? ෙවcF Xබුණ ක£� �ං? ඇයෙ9 මුහුණට අමුE 4kයාවN එකE කළා.

78



“අයෑ@ ෙවk ෙසාk.”

කතා කරගFනට හැU වූ සැ+F ඇඬු@ බර හඬUF ඇය පැවwය.

“දැdT ඕC රBd. ආ යූ ඕෙN?”

ඔහ ුඉNම+Fම ඇසුෙS ඇය හඬා වැෙටතැB �ෙයF.

ඔවුFෙ9 පළම ු හමුzම එෙT 4?:+. හමුzම ගැන පසු කාලයක f ඇය තම cEkයFට 
පැවසුෙS ෙමෙහමB: “එයාව අ£න ගFන ෙවන N රමයN XබුෙFම නෑ මට. ඉXF දවසN මම ෆෙල/ 
කරෙගන utF කවු*P ළඟපාත නැX තැනකG eZ පTෙසF කාD එක හැ%ෙපFන ඇkයා.”

* * * * * *

!Hම%රභාව පළම ු ෙකාටස ෙමතැ_F _මාෙවB. ෙයෙහpයF හතරෙදනාෙ9 කතFදරය Gග 
හැෙරන ඊ ළඟ ෙකාටT 2, 3 සහ 4 UයවFනට ආරාධනා!
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