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	 	 “වම, ද:ණ, වම… හර< ගාල වෙ8 >ව?ෙන නැBව CDෙවලකට අFය Gයල පලයI,” J ෙKLඨ 
උOතමෙය:ෙග? 9ධානය<.

%RS පරකඩුවෙ8 මුහුණ තරෙහ? CCෙර?න ඔ?න ෙම?න. U9ෙOට කවු*O ‘පළයI’ Wයල නෑෙ? 
එයාට. කවුෙද/ ෙකෙන< වැලZට ළ[? අත දාලා %RSව ඇදල ගOත ළම] ගාෙල?.

ඔරෙල/සුෙI තOපර කටුවටO වඩා හ]ෙය? හදවත ගැෙහ5_ ගෙඩා` aOGයක ඇG ගහW? සැඟවුන ු
ෙදාර< ඇරලා එයාව ඇBලට ත`c කළා අG? අ`ල ගOB ෙකනා.

“හාෙ? *<ෂාS ඔයා!”

*<ෂාS මහ ෙලා: eර < fයාව< කළා වෙ8 සBෙට?. නවකය? පංG පට? ග?න ෙh දවiවල 9Jව 
95 යාලය ඇBලත ඇOෙO අමුBම වාතාවරණයW.

“ෙකාෙහ ය?න ද මාKj කෙk?”

“පුiතකාලයට. එක ෙල<චK එක< ඉවර]. අSක තව පැය එක හමාරකට පiෙස.”

“ෙhක ඇBෙල noෙයාO ෂුවK එකට රැ8 ෙවනවා. අC යමු කැhපi එෙක ? එDයට,” *<ෂාSෙග? 
ෙය/ජනාව<.

%RS] *<ෂාS] හමු වුෙ? ෙගාඩ කාෙලකට පiෙස. 3q පැq පf_ rG 95 යාලයටO ඒ වෙ8ම 
ෙකාළඹ 9Jව 95 යාලෙu rG -ඨයටO ඇBv ව?නට %RS වාසනාව ලැබ 3oයාය. *<ෂාS අවුO 
3oෙu ෙකාළඹ 9Jව 95 යාලෙu මානව ශාiO ර -ඨයට].

*<ෂාS ෙදාරව` ඇරෙගන කාKයාල මැ5ෙද? %RSෙ8 අG? ඇදෙගන ගම? කර?නට 9ය. කාKයාල 
ෙiවකය? සමහ* xC ෙගාන ු_හා ඇ3Cය ෙනාෙහලා බලාෙගන. අS< අය තැ? තැ? වල nටෙගන බර 
කතා. ෙh කFමුFෙu >වන ගෑණ ුළම] ෙද?න ගැන W3ෙව< ෙහIෙව බැcෙI නැහැ. එෙහ? ෙමෙහ? 
fංගල yn? ෙද?නම එDයට ආෙI කැhපi එෙ< ඕප? කැ?oම ළඟ ෙ8|ටුව ළඟටම ඇ9O.

“ඔයා ෙකාෙහාමද ෙh ෙෂ/K| කo ෙහායා ගOෙත?”

%RS නැ}ව %රJෙනට *<ෂාS ඇn බැම නටවලා nනා වුනා Zස< >?ෙන නැහැ CDBර<. ෙද?නම 
ෙ8|ටුෙව? එDයට පැන ගOෙත තවO නවක වදෙය ෙයෙදන ~ෙයLඨ 3සුව?ට අසු ෙනාe.

“ෙකාෙහද ය?ෙන අC? බi ෙහ/`| වලO රැ8 ෙදනවා,” %RS තවමO ඉ?ෙන තරමක ෙනාස?සු? 
බවWS.

“වටCට බල?ෙන නැBව, කැhපi හැමදාම ඇ9O ඒක හf කරදරය< වෙ8 මූණ හදාගන ඔෙහාම 
_ගටම යමු. ඉiසරහ පාෙK අ]i < Rh ෙෂා% එක< Gෙයනවා. එතන ඉ?ෙන ආදරව?තෙය/. එයාලට 
රැ8 කර?න ෙවලාව නැහැ.”
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මුහු+? ෙනාෙප?නුවාට *<ෂාSෙග දඟකාර කටහඬ නh ෙවනදා වෙ8ම]. එයා Wයන ෙ5 කර?න 
අකැමG වුනO කැhපi එෙ<_ අහගන ඉ?න ෙවන ජරා කතා තව >රටO ඉවස?න බැf තරමට %RSෙග 
ඉවÅෙh Åමාව ඉ<මවා yn? Gබුෙණ.

Åතල අව?හල ඇBලට ආවම ඇBෙ` මඳ අ?ධකාරයට ඇi පු*> ෙව?න ෙද?නම ෙදාර ළඟ ෙපාÉඩ< 
nටෙගන 3oයහ. එතැන සු?දර තැන< Wයල %RSට වහාම ෙO*h yයා. *<ෂාS වැF දවස< 
ෙගIෙව Cටරට. ඒO ෙමයා ද?න තැ?. අ]i < Rh ෙත/ර?නම පැය භාගය< yයා ෙද?නටම.

ෙද?නා එ<ක අසු? ගOෙත ෙදාර ළ[?ම Gබුණ ු ආසනවල. ඇBලට ෙව?න noෙය ෙපhවB? 
එWෙනකාෙ8 කනට ෙකාÑරZ?. පIෙන එයාලට කරදර කර?න. *<ෂාS ඇBෙල ඉ?න ෙකෙන< 
ෙද?ෙන:ට අතO වනනවා. ෙකාෙහාමද ෙh සGයට ෙදකට ෙමයාලව අÑර?ෙන?

“ඔයා ද?නව ද එයාලව?”

“ෙමෙතනට Sතර යන එන අය. කතා කරල නැහැ හැෙම/ම එ<ක. ඒO Sතර දWනවා.”

*<ෂාS nනා ෙව9 Wය?rය. එයා ඕන ෙකෙන< එ<ක කතා කර]. ෙගදරකට yෙයාO ඒ ෙගදර බ`ලා 
එ<කO කතා කරල] එ?ෙන Wයල ඉiසර හස?G Wයනවෙන.

“හස?Gට] සංUවrට] ෙකාෙහාමද ද?ෙන නෑ,” %RS තම 3B9x ගම? ගO මාKගය ෙහDදරI 
කළාය.

“හස?Gට මුල දවෙසම ෙස| ෙවලා oයුෂ? පංG වලට එකට yය කාÖඩය<. හැෙම/ම එකටම] හැම 
තැනම ය?ෙන. Sකh ඉ?න ෙවලාව< නැහැ`c එයාලට.”

“සංUවr?”

“එයා ඇෙඳ? නැ[oනවද ද?ෙනO නෑ දැ?. තව සG ෙදකW? 9තර ෙල<චKi එනවc.”

“ඉG? අපරාෙ5 Zi ෙවනවෙන මුල හfය.”

“ෙබ/|ටුෙව? හf කැhපi එ?න එයාට ලැබුෙන iෙප/|i කරපු Sස], ඉං8 R3 9ෂයය< හැoයට ගOත 
Sස]. ඒකටO යා?තh පාi එක< 9තර]c Gෙය?ෙන. කැhපi ය?න බලාෙගන noය ෙකෙන< 
ෙනෙව]ෙන.”

Åතල අ]i < Rh ෙගාඩ< ඉ<ම+?ම කටට දා ගOත n?දද ෙකාෙහද 3යුhව ඔvෙI ෙIදනාව< 
<ෂණෙය? ඇ9O ආ ෙIගයටම නැGව yයා. %RS ඇ[x Bඩු වx? නළල ෙදපැOත Cf ම_?නට 
වූවාය.

“ෙමාෙk Z_ලා!”

“ආ..?”
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“එකපාරටම Åතල ෙගාඩ< බඩට yයාම ෙමාෙkට දරා ග?න බෑ,” *<ෂාS පැහැ_x කර?නට පට? 
ගG.

%RS නළx? ඉවO කරපු ඇ[x Bඩු වx? ෙකාÖඩ කැරx ෙදක උරnෙස? Cටුපiසට දාල කඳ ෙකD? 
කරල පුටුෙව හf බf ගැහුණ.

*<ෂාSෙග මුහුෙණ දඟකාර nනාව ඉහවහා yn?. ඉiෙක/ෙල යන කාෙ` පට? %RS ඇ!බැnව 3o 
ෙකාÖඩය පසු පසුට දැÜෙh < fයාව ගැන *<ෂාS ෙකාපමණ සැරය< ඇයව සරදමට ල< කර ඇOද?

%RS ලැ~ජාව වහග?න අO ඔරෙල/සුව _හා බැáය. මමO yn? වැෙට?ෙන ෙh වෙ8 වලකටම]. %RS 
3Bවාය.

“කවුද ඔයාෙග යාvවා?”

කඩවසh ත*ණය:ෙ8 අෙO එ`á ගO àමO ත*+ය< ඔවු?ෙ8 ෙhසය අසල nටෙගන.

“ෙh %RS. %RS] මා] එක ඉiෙක/ෙල? ආෙව. ෙh _නූâ. ෙh අනු<.”

“හෙල/!” %RS ෙහZnට මැB*වා.

*<ෂාS] %RS] ෙද?නම yෙය අගනුවර %ර35ධ ගැහැණ ුපාසැලකට. ෙද?නම පවුෙල එකම ළම]. 
ඒO ෙද?නෙගම සමානකh එතැS? නැවBනා. පාසැලO ෙගදරO අතර _9ය ෙගවූ %RS CfZ ළමු? හා 
ෙමෙත< U9තෙu වැF කතාබහ< කර GබුෙÖ නැත. ඇයට 9Jව 95 යාලය අvOම ෙල/කයW.

“තව ෙල<චKi Gෙu නh අCO එ<ක යමු,” අනු< ආරාධනා කෙkය.

ආපසු එන ගමෙ? *<ෂාS ආදරව?තෙය/ ෙද?නා එ<ක කතාව. පංGෙය කෑ ෙක/ ගහල ෙබාi ය] නh 
දරාපු %RS W3ම ස5දය< නැBව yයා ඒ B? ෙදනO එ<ක.

“උඹලා වෙ8 සOB Sසා අCට ෙක`ෙල< අÑර ග?නO නෑ.”

ගහ< යට රැi ෙවjච ළම] කාÖඩය< මැ5ෙද ඉ?න ෙකා`ෙල< අනු<ට මහ හä? ෙදාi පවර]. 
අනු< nනාෙවලා ෙවදැ[`ලO මැදැ[`ලO 9nදලා ‘සාමය මචං’ Wයාෙගන yයා.

අනු< හfයට නvෙව< වෙ8 Wයල %RSට nBන. මඳ< ඈතට yයාම අනු< පහදල >?නා ඒ ගහ යට 
රැi ෙවලා 3o අයෙ8 ෙ5ශපාලනය ගැන. එයාල නවක වදෙu Sයැෙල?ෙ? කැhපi ෙ5ශපාලනයට නව 
සාමාåකෙය/ ෙසායා ග?න].

“ඌ ෙහාඳ එකා. අS< අය ෙකාෙහාම ෙවතO. rG 95 යාලෙය] ෙමෙහ] ෙදෙ<ම ඉෙගන ග?ෙන. තාOතා 
nටපු ඇමG ෙකෙන<,” අÑ?නලා ෙනා>?නට අනු<ෙග? ෙලා: 9iතරය< ලැබුණ.

“මං සම?ත _යන?දනව ද?නවා,” *<ෂාS තරම< බර කටහඬW? éය. “එයා අෙ% ෙගදරට අ`ලපු 
ෙගදර noෙය ඉiසර. දැ? මම nතන 9_යට ෙල/ ෙකාෙල~ එෙක? අවු| ෙව?න ළඟ].”
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“බල?න _නූâ ෙකා`ෙලා අCට බSනවා, අ?Gමට ෙමයාල උ?ව ද?නවO එ<ක.”

අනු< _නූè එ<ක සුහද ෙන/<කඩ ුWය]. %RS සම?තව ද?ෙන නැහැෙන. ඒO %RS ඇෙර?න අS< 
B? ෙදනාට ඒක මත< වුෙ? නැහැ.

එයාල %RSව ෙ5ශන ශාලාෙI ෙදාර ළඟටම ඇරêහ. %RSෙ8 Co පiෙස?ම] ආචාKයවරයාO ෙ5ශන 
ශාලාවට ඇB` වුෙ?.

“මට ෙල<චKi නැහැ. මම ෙගදර යනවා,” *<ෂාS ෙපhවB? ෙදෙදනාට iqG කරල 9Jව 95 යාල 
ëZෙය? Cට වූවාය.

“පු>ම ළමෙය<. හfම nතවO.” Wයූ අනු< _නූâෙ8 අG? අ`ල ෙගන ආෙයO ඔවුෙනාවු?ෙ8 ෙසාÑ* 
%ෙKම ෙල/කයට ඇB` වූහ.

* * * * *

	 	 >රකතනය _y? _ගටම නාද ෙව].

අS< අයට ඇෙහ?ෙන නැ5ද ම?ද? ෙබාෙහාම අමා*ෙව? ඇi ඇරලා ඔvව උiසලා කÖණාF ෙhසය 
මත Gෙයන ඔරෙල/සුව _හා බැcවම එn ෙIලාව උෙ5 දහය] Wයල සටහ? ෙවලා Gබුණ.

fÅවරය කවු*O ග?ෙන නැG පාට]. තවO Sදා ග?න බැහැ ස5ෙදO එ<ක. ඇෙඳ? බැහැලා yෙu 
ෙගදර ඉ?න අSO අයට ෙමාකද ෙවලා Gෙය?ෙන Wයලා ෙහාය?නO එ<ක. ඉiසර ෙවලාම කරjච` 
කරන ෙටxෙෆ/නය නවOවලා ඉ?න ඕන.

“හෙල/!”

“ìÉ ෙම/S?! සංUවr ඔයා තාම S_ද?”

“කවුද ෙh?”

“*<ෂාS. ෙහටවO කැhපi එ?න පට? ග?නවද?”

සංUවr fÅවරය _හා බැcෙව %රJනයට උOතරය ඒක ෙද] Wයල වෙග. 9Jව 95 යාලයට ය?න 
අෙ?ක සංîයාව< මහO බලාෙපාෙරාOB Gයාෙගන ඉ?නවා. නමුO සංUවr කවදාවO nBෙව නැහැ ඒ 
අයට අතරට එ< ෙව?න.

“හෙල/… හෙල/… සංUවr?”

“ඉ?නවෙකා ළමෙයා ෙපාÉඩ<…”
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සංUවr ෙලා: ඈනුම< ඇfය. අSO පැOෙත? ෙනාඉව3`ෙල? දඟලන *<ෂාSෙග කලබල ගGය 
ෙටxෙෆ/? වයK එක _ෙ8 ගලා ෙගන ඇ9O සංUවr ටO දැනුන.

“එ?නh. එ?නh. අර ෙරåi| ෙKෂ? වැඩO කර?න ෙව] ෙ?ද?”

“ඒක] මම කතා කෙk. ෙකාෙහïද Ü| ෙව?ෙන? මං එ<ක? ය?නh ෙiරටම ෙහට.”

“තෑ?<i *<ෂාS.”

දැ? එනවා Wයපු Sසා ය?නම ෙවනවා. ෙමjචර දවස< ක` දැhමට හැමදාමO ක` දා?නO බැහැ. එක 
අතW? 9Jව 95 යාලයට ෙOfjච එක සැඟවුන ුභා8යය<. නැOනh ෙමලහටO අර එංගල?තෙය ඉ?න 
මනුiසයට බ?ඳල ïල ඇG. තාOතෙග] අhමෙග] යාvෙව< 3fලා`. එයාෙග අ]යෙග පුතා 
එංගල?තෙය ෙදාiතර ෙකෙන<. දැ? බñ?න ෙහායනවා ලංකාෙව ෙක`ෙල<ව. “ගඟ අ5දර” nටපු 
එකාට වෙ8 එෙහ සු5_ෙය< ඉ?නව ද ද?ෙනO නැහැ.

සංUවr තවමO ෙදමාCය?ට තම %ෙKම සhබ?ධය ගැන Wයා නැත. ඔවු? ඔහුට අකැමG වන බවට 
W3ම සැකය< ද නැත. ඒ Sසා ෙමානවා Wය?න ද? අෙනක කවදාවO එවැS ෙදය< ගැන කතා 
කර?නට තරh ඇය 3ය ෙදමාCය? හා ළඟ ඇසුර< ද නැOෙOය. ක`පනාෙI Sයැá ෙකා|ටය< ළමැදට 
B*` කරගO ඇය චානුක ගැන 3BෙI මුහුෙÖ ඇÑන ු3නහවO සමඟය.

ඔවු? ෙදෙදන හමුව ඇOෙO ඉතා සුv අවiථා Wnපයක ï පමණය. %රථම හමුව ගැන කවදා ෙහ/ ඔහුට 
Wව යුBය. චානුක තවමO 3ත?ෙ? එය අහhෙබ? වූ 35òය< Wයාය. ඒ හමුව %රෙම/දෙය? Cf 3G? 
ඈ යD යDO ආවKජනය කර?නට වූවාය.

කරදරකාR >රකතනය නැවතO නාද ෙව]. B? හතර වතාව< නාද වුනO ෙපර පf_ම W3ෙව< එය 
ගOෙO නැත. ඉiෙස`ලා නැ[|ට ෙවලාෙව ෙගදර අSO ZSiසු ගැන ෙසායා බල?නට 3Bව ද එය 
ෙනාකළ බව ඇයට මත< වුS.

“හෙල/!”

“හෙල/ චූo. ඔයා තාමO ඇෙô ෙ?ද? මං ගැන ෙ?ද nත nතා noෙය?”

“චානුක!” ඇය fÅවරය අG? වසා වටCට බැcවාය. ෙපෙනන මානයක W3ෙව< නැත.

“හf වැෙÉ තම] අhමා හf තාOතා හf ගOතා නh.”

“එෙහනh අහනවා ෙද/+ කැ?ද? ය?න ද Wයලා.”

“ඒ ෙද?න එ<ක 9nv බෑ.”

“9nvව< ෙනෙh. ඇOතටම අහනවා. ඒක ෙනෙh. මම xයල එIව දවසට කතා කර?න ෙව?ෙන නැහැ. 
ඒක] අද කතා කෙk. නැOනh ඔයා මාO එ<ක තරහ ෙව]ෙන.”
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“කැhපi වැඩ ෙගාඩද?”

“පංGO Gෙයනවා. ඒකට වඩා… කාÖඩය< එනවා ලංකාෙව?. ඒ අයව එ<ක ෙගන එෙහ ෙමෙහ ය?න 
Gෙයනවා.”

“ඔෙහ ඉඳලO ෙ5ශපාලනය ද?”

“ඒවා අත අf?න බෑෙ? චූo.”

මඳ ෙවලාව< ආදර බi ෙතපලZ? ඔවු? ෙදෙදන >රකතනෙu රැö 3oෙය/ය. සංUවrට ඔහ ු xC 
xය?ෙ? ෙක`ලකෙ8 නෙමS. පාසැෙ` 3o ෙයෙහDය< දැ? Cටරට යැ] ඇය ෙදමාCය?ට Wයා 
3oයාය. Sතර ෙගදර නැG ෙදමාCෙය/ ඇයට එන xC ක?දරාව දැ<කා නh සැක 3තන ුSසැකය.

චානුක බලෙu 3oනා ඇමGවරෙය:ෙ8 පුෙතW. ලංකාෙI 9Jව 95 යාලයට වරh ෙනාලද ෙහ]? Cටරට 
අõ යාපනය ෙසායා yය අතරට එ< වූ අෙයW. ය?න බලා noය ෙකනාට ලැබුෙන නැහැ. úෙනW? වO 
ය?න ෙනාnතපු සංUවrට අවiථාව පෑ>නා.

සංUවrෙ8 ෙදමාCය? 9Jව 95 යාල අõ යාපනය< ෙනාලද අය]. ඔවුනට ඉහළ අõ යාපනය ගැන 
කැමැOත< ෙහ/ අකමැOත< ෙනාGබු+. ඒO එ]? තම සමාජ තOවයට ල:ණ ුවැෙටනවාට සBට ුවූහ. 
සංUවr කැමG නh තවO ඉෙගන ග?න ය] ඔIහු éහ. එංගල?තෙu 3oන මනමාලයා ද ඇය තව 
>රටO ඉෙගන ග?නවාට කැමOත පළකර 3oෙuය. 9වාහය සhබ?ධෙය? W3ව< iùර ෙනාවුන ද ඒ 
සඳහා කාලය ලබා ගනු වi ඇය ද කැhපi U9තය පට? ග?නට අ_ට? කළාය.

නාන කාමරෙu වBර වැ<ෙකෙරන හඬට ඇයෙ8 Sදන කාමරෙu ෙදාර අfන හඬ මැé yෙuය. වැරැ5ද< 
කළ අෙය: ෙම? නාන කාමරයට ඔvව දැhෙh ෙගදර ෙමෙහකාfය].

“ෙ!a?”

“ඇ]?”

“ඊෙය රෑ É රැ]වK වOෙත ඉඳලා ආවා. ෙන/න මහOෙතල කාÖෙඩම ෙසනසුරාදා ෙව] WIවා 
එනෙකාට.”

“හා.”

“අදO ෙO ෙබා?ෙන නැ5ද?”

“නෑ. Üට පiෙස ෙO හද?න එපා මට. දO කහට ෙවනව ෙO aIවම.”

සංUවr බS?න nBනට බැ?ෙන නැහැ ෙමෙහකාfයට >රකතනය ගOෙත නැG එකට. ෙකා`ෙල< කතා 
කළා Wයල අSවාKෙය?ම අhමාෙ8 කෙ? Gයනවා ෙමයා.
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nZnට ෙදාර අඩව? කළ ෙමෙහකාfය මුvතැ? ෙගය ෙවත yයාය. ෙමෙහමO ෙම/iතර. ඉoàෙ% වෙ8 
ලiසන]. තව ෙමානවා ඕනද? ලiසන රැක ග?න] Wයල ෙO Fංග<වO ෙනාü ඉ?න පුvවනැ]. ඇය 
3BෙI 5 ර9ඩ බ3?.

* * * * *

	 හතර ෙදනාම කD? කතා කරගO පf_ 3ංහල < Rඩා සමාජෙu ï හමු වූහ.

මාස Wnපයකට පසුව හැෙම/ම එ<වන දවස ෙමය]. ෙනාWයා බෑ ෙමයාලට චානුක ගැන. සංUවrෙ8 
අරමුණ 3ය ෙයෙහDය? හා තම රසවO ආදර කතාව ෙබදා ගැrමය. තම U9තය 9ෙන/දෙය? Cf 
එක< යැ] වැF ෙදනා දරන වැර_ මතය ෙවනi කර?නට ඇය W3 දා උOසාහ කෙk නැත. එෙහO ෙමය 
ෙනාWIෙවාO ෙමයාල ෙකාෙහ? හf ෙහායාගන පiෙස බS].

කාෙග? දැන ග?න ද? සංUවr තමා සමඟම තKක කළාය. රසවO ෙදයක අගය Gෙය?ෙන ෙබදා ග?න 
පුvවS නh පමණ]. ෙවන Wය?න ෙකෙන< ඇයට නැත. චානුක ඉ?ෙ? Cටරට Sසා ඇයට ඒ ගැන 
කතා කර?නටවO ඉ?ෙ? ෙh B? ෙදනා පම+.

ෙ8|ටුෙව? ඇBලට වාහනය දමා ඇයව හැරê fයැ>රා පැයW? ආපහ ු එ?නh Wයා Cටව yෙuය. 
සංUවrෙ8 වාහනය fය අනBෙK ගැ†ෙම? පසුව තාම ඇOෙO ගරාජයක]. එය අvOවැFයා කර?නට 
කාටවO උවමනාව< නැත. චානුක ආෙu ලංකාවට එ?ෙ? ලබන වසෙK Sසා සංUවrට ද වාහනය ත_? 
අවJ ය ෙනාෙI.

වටCට බල5ï Cnනුh තටාකෙu _ය WÑfයක ෙi _ය යo? ඇෙදනා *<ෂාSව ඇය >ටුවාය. පෙසW? වූ 
áෙය? Sමැවූ සුව පහසු ඇñ පුටුවක සංUවr වඩා ගOතාය. අහල ඇG iනැ< බාK එෙක? කෑම üම 
ලබා ගැrමට :ඩා ද* දැfෙය/ උඩ පැන පැන 3oG. nෙi දමා Gබුන ෙතා%Cෙය? ඇය මුහුණ අඩ< 
වැෙස?නට අඩවර කෙk තමා හÑනාෙගන කතා කර?නට එන අයෙග? වළW?නටය.

“ෙමයාට ෙමතනO S?ද yn? වෙ8.”

%RSෙ8 කටහෙඬ? සංUවr Gගැiසුනා. iව`ප ෙවලාව< ෙනාදැනුවOවම S?ද yn? තම] ඇය 
noෙය.

“හෙල/ සංUවr!” හස?G කවදO පු*> සුමු> හä?.

“අපට එ?න Wයල අරය තවමO පූ` එෙ<.”
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%RS සුපු*> ෙනා<කාඩ ුiවරෙය?. යටyයාව ආෙයO මතකයට ආෙI ෙයෙහDය? ෙවත බැñ ආදරයO 
සමඟ. ෙකාjචර රÖඩ ුඅ`ල ගOතO Wයනු බැf බැöමW? හතරෙදනාම සÜප ෙවලා U9ෙOටම.

B? ෙදනාම -නන *<ෂාS _හා බලෙගන noයට Cnනුh තටාකය ළඟට ය?න එ<ෙකෙන< වO කැමG 
වුෙ? නැහැ. yෙයාO W3 සැකය< නැBව ෙක`ල වBර ගහනවා. ෙනාදැ<කා වෙ8 noයට එයා ඉ?ෙනO 
ෙමයාල ළඟට එනකh.

“ඔයා කැhපi පට? ගOත Wයල ආරං°].”

%RS WIෙව සංUවrට වුනාට එයාෙග ඇi Gබුෙන iනැ< බාK එක පැOෙත. උස ෙකා`ෙලා ෙද?ෙන< 
පුං°ම පුං° නාන කxසh ෙකාට 9තර< ඇඳෙගන අ]i < Rh _ව ගානවා.

“CnනුhකාR ආවහම Wය?නh. ෙලා: කතාව< Gෙයනවා Wය?න.”

සංUවr ප]? ගැහැIවා %RSෙග ක:ලට. ෙමයා කට ඇරෙගන බලා noෙයාO අර ෙකා`ෙලා ෙද?න 
එනවා ඊ ළඟට 9nv කර?න. කතාව Wයල හමාර] එතෙකාට.

“හස?G W3 ස5දය< නෑ. ෙකාෙහාමද ළමෙයා ආj° එෙහම.”

සංUවrට උවමනාව< G!ෙබ නෑ හස?Gෙග ආj°ෙග ෙතාරB* අහ?න. ඒO කතාව< පට? ගOෙත 
නැOනh %RS ක:ලට ගහපු එකට ආෙu රÖඩුව< පට? ගS].

“ආj°ට හf වැඩ දැ?. බැං:ෙI මහOතෙය< ඉ?නවා අෙ% ෙගදර එන. මං නැG ෙවලාවට. ෙද?න 
එ<ක aiනi කතා කරනවාc. මට මු:O Wය?ෙන නෑ.”

“මෑ?ෙග වයස éයද?”

“Sකං ඉ?න %RS. එෙහම එක< ෙනෙම]. හැබැ] දැ? ආj° අත ස`x Gෙයනවා. මට Wය?ෙන අෙ% 
ඉඩෙම? කෑ`ල< අ`ලපු වOතට 9:ණල ලැබුන Wයල. ඒO ඒෙක? 9තර< ලැබුන ස`x Wයල 
9Jවාස කර?න අමා*]. පුං° කෑ`ල…”

B? ෙදනාම ෙතෙම?න වBර පාර< වැ>න. රබK Cnනුh ෙතා%Cයට *<ෂාS වBර පුරවාෙගන ඇ9O. 
පුට ුවx? එක පාරටම උඩ පSන ත*+ය? ෙවත හැෙම/ෙගම අවධානය ල<වුනා Wයල අමුBෙව? 
Wය?න ඕන නෑෙ?. *<ෂාS කෑx ෙදෙ< තද ෙර/ස පාට Cnනුh ඇÑමW? සැර3ලා. ෙක`ල දැ? 
හැඩ].

“මම යනවා ෙj?~ කර?න. කෑම üම මෙ8 නමට දා?න. මටO ෙප/ෙටෙල/ ෙබ/තලය:] බැදපු රටකජු] 
ග?න %ái,” *<ෂාS nනා ෙව9 yයා ඇÑh මා* කරන කාමර පැOතට.

අ]i < Rh කාපු ෙකා`ෙලා අෙයO වBරට බැහැල. *<ෂාSෙග ඉ`áම ඉට ුකර?න නැ[|ට B? ෙදනා 
පුට ුවx?. ෙවන පුට ුෙහායා ග?නO ෙවනවා. වBර පාෙර? ෙහාඳ ෙවලාවට වැFෙය? ෙතමුෙ? පුට.ු
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කෑම üමO අරෙගන ෙවනO තැනක හfබf ගැnලා හතර ෙදනාම අසු? ගOත. 9Jව 95 යාලය ගැනO 
එWෙනකාෙග ෙතාරB* සමඟO කතාව ඇරඹුනා. සංUවr අ? Gෙදනට කතා කර?නට හැර 3ය 33` 
üම ෙබ/තලය oW? oක ni කළාය. Wය?නෙද/ ෙනාWය?නෙද/ ය] ඇය තවමO 3ත].

“සංUවrට Gෙයනවා අCට Wය?න SIi එක<,” *<ෂාSෙ8 ඇi සුපු*> දඟකාර nනාෙව? Cfලා.

“ෙමාක<ද? ෙමාක<ද?” %RS] හස?G] හැ*ෙන සංUවr _හාට ෙනෙව]. *<ෂාS _හාවට].

“ෙම?න SDය ලැ~ජාෙව?.”

සංUවrෙග ක? අග යා?තෙම? රBෙවලා. ඉ<මණට කතාව පට? ගOෙත නැOනh ෙමයාල එක ෙදක 
කර]. සංUවrට ඕන ෙවලා Gබුෙන බැරෑ*h බවW? කතාව Wය?න. ඒO අ?Gමට ආදර අ?දරය 
Wයැවුෙ? චානුකෙ8 වාහනය පසුපස හඹා yn? හ%පා ලබාගO 3ය %රථම හමුeම Wය5_ ඇGවුන 
කැWf පැෙලන nනා මැ5ෙද.

*<ෂාS දැන 3oෙu සංUවrට එංගල?තෙය? කතා ෙකෙරන මනමාලයා ගැන. එයාට ආරං°ය ආෙI 
එංගල?තෙය?. ඊට වඩා >ර _ග yය වැඩ< ෙමෙහ ෙවලා. ඉiසරහට %රJන ෙගාඩකට මුහුණ ෙද?න 
තරh ආOම ශ<Gය< සංUවrට Gෙය]ද? එයා ඒ ගැන nතලාවO ඇO ද Wයල] *<ෂාS nත?නට 
වුෙ?.

කතාව Wය5_ *<ෂාS ෙග? තමාෙ8 ආදරව?තයා ගැන කාෙග? ද දැන ගOෙත Wයල අහ?න noයO 
සංUවrට අමතක වුනා ඒක අහ?න. එයා nBෙI *<ෂාS ෙහායාගන Gෙය?ෙන චානුක ගැන Wයල].

* * * * *

	 පු*> පf_ හස?G ෙගදර ආෙI ෙහාඳටම හවi ෙවලා.

රැWයා හමාර e ෙගව` බලා >වන ෙiවක හමුදාවO එ<ක බi එකක න[?න කරන ෙපාර කෑම Sසා 
ෙගදරට අFය Gය5_ ෙතෙහ|ටුෙව? ෙහhබO ෙවලා ඇය ගත අඩපණව Gaණ. ෙගට ඇB` ෙවනෙකාට 
ආj° ඉ?නවා පු>ම ස?ෙත/සයW?. අvG? ෙIවැ` ගහල හදපු පුටුව ළඟ ඉවර ෙවjච < Rh ෙස/ඩා 
ෙබ/තලය:O Gබුණ.

“කවුද ආෙI ආj°?”

“බැං:ෙව මහOතය.”

“ෙමාකටද එයා Sතර ෙමෙහ එ?ෙන.”

ෛව5ය £Lය £Lයාව? අතර කාලය ෙගeෙම? ලද හ]යO, ෙතෙහ |ටුවO Sසා ආj°ෙග? %රJන 
අහ?න හස?G එFතර වුනා. සමහර 9ට ඒ ශ<Gය ල5ෙ5 අද ආj° සBෙට? ඉ?නා බව >ට ුSසා ද 
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9ය හැWය. රැx වැටුන ආj°ෙ8 මුහුෙÖ තද වුන ෙතා` අතර 3නහව< නDයන බව ඇය දැ<ෙ< 
දැනු].

“ෙh ෙගදර 9:ණ?න Wයල අන?තවO Wයූ අය noය. 9:ණලා ෙකාෙ§ හf yයා නh අCව ෙහායා 
ග?න ෙ`3 ෙව?ෙන නෑෙ? ඒ මහOතයට.”

බැං: Sලධාfයා තම Sවසට පැZ+ %රථම වතාව ෙමය ෙනාවන බව හස?G දS]. ආj° Wයනා 
අ?දරය ඇයට අග< මුල< ෙO*h ගත ෙනාහැWය. එෙහO වැFය %රJන කර?නට yෙයාO ඇය W3O 
ෙනාWයන ුඇත.

තමා සමඟ ෙබදා ග?නවා ෙවනුවට ආj° තSයම ස?ෙත/ෂ ෙවනවා Wයල හස?Gට 3යුh ෙ<?Gය< 
දැනුS. ඒO ඇය W3 _ෙනක ෙමතරh %රෙම/දයW? 3oනවා තමා දැක නැත. පI!

“ෙOක< හද?න ද?”

“මට එපා. >ව හදාෙගන ෙබා?න.”

“මටO එපා,” ඇයට පුටුෙව? නැ[oන ුබැf තරමට මහ?3 වැFය.

ෙදෙදනම Sහඬය. ෙමෙත< ෙහZ? ෙහZ? ඇද හැcන අÑර ක` ගOතා ඇG ය] Wය?නට ෙම? එකවර 
පාO 9ය. Sවසට දැ? 9>x බලය ඇත. Sදන කාමරයටO :i3යටO ෙම?ම ඉiෙත/%පුෙවn ද එක 
බ`බය බැ[? ඇත. *<ෂාSෙග ෙගදර ෙකෙන< noයO නැතO සමහර තැ?වල ල]| Sතර පOB ෙI. 
හස?Gෙග ෙගදර ල]| බ`බය වැෙට?ෙ? ඒ එDෙය? යම< කරග?නට අවJ යතාවය< ඇOනh පම+. 
ඒ අG? මුද` oක< ලැබුනා ය] Wයා ආj° ෙවනi e නැත.

“• දැ? ෙලා: n?දා ෙh Wයන කාරණාව ෙO*h ග?න ඇහැW ෙI9,” හස?Gෙ8 ආj° පට? ගOෙO 
ඇෙහන නෑෙහන තරh කටහඬWS. හස?G පුටුෙI ෙහලවුෙ? වO නැහැ. කතාව එතැS? නතර ෙI යන 
බයට.

“මෙ8 >ව, >වෙග අhමා යාv ෙවලා noයා ෙහාඳ Åෙ59 මහOතෙය< එ<ක. අC >%පO වුනාට වැදගO 
අය. පiෙස] දැන ගOෙත ඒ මහOතයට පවුල< ඉ?නවා Wයල.”

කතාව මඳකට නැවBනා. කvවර Sසා ඇයෙග මුහුෙÖ ඉfයI දW?න < රමය< නැහැ 
හස?Gට. ආj°ෙග iවරය නh තරෙහ? ෙනෙව]. හස?G පුං° කාෙ` බල? noෙය තම ෙදමාCය? 
තෑy අර? ඇය ෙසායාෙගන එ] Wයල. ඉiසර Sතර Sතර ඒ úෙන දැ<ක හස?G nBෙව ඔවු? Zය 
ඇ_ බවට ආj° Wය?ෙන ෙබා* Wයල. කාලය< yයාම ඒ ගැන W3ම හැ¶ම< නැG තරමට ඇයෙග nත 
හැ_ලා Gබුෙන.

“• ලැෙබ?න no Sසා අC මු:O WIෙව නැහැ. ලiසන මහOතය. වැදගO පවුලක අC ඒ අය දැ<ෙක 
නැGවට. හ_3ෙuම දවස< ෙමෙහ එන ෙවලාවට ෙම/ටK ස]කෙ` කාK එකක හැ%පුනා. මහOතය 
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එතැනම නැGවුනා. •ෙ8 අhමා එදා ඉඳ? nත නර< කරෙගන දවෙස? දවස ෙලඩ වුනා. >ව ලැaල දවi 
පහ] UවO වුෙන. මට >ව බලා ග?න Wයල එයO ඇi CයාගOත.”

ඇයෙ8 ෙශ/é රාවය දර?නට අමා*ය. හස?Gට ෙමය ෙවනO ෙකෙන:ට වූ 35òය< අහනවා වැSය. 
ඇයට ෙදමාCය? ගැන මතකය< නැOෙO ඒ ගැන >ක< ද නැත. ආj° කතා කර?ෙ? ඇයෙ8 >ව ගැන 
>W?ය. හස?Gෙග nෙO නැ}ෙ? ආj° ගැන >කW.

“මම දැන? noය මහOතය මෙ8 >ව] එයාෙග ද*ව] ෙවනුෙව? යම< කරල ඇG Wයල. ඒO ඉG? 
කාෙග? අහ?නද? ඒක] මම ෙh ෙ8 දාලා ෙනාyෙය.”

ßOත ෙපාෙට? ෙකාන< උiසා ඇය නහය සූරන හඬ හස?Gට ඇ3ණ. ඇය ළඟට ෙගාi කරවට අත දමා 
ඇය B*` කර ග?නට nBන ද හස?G W3 _ෙනක තම ආjß වැළඳ ෙගන ෙහ/ ඇයට B*` e නැත. 
ඇයට දණ ගසා වැ?ද නමුO එWෙනකා iපKශෙය? ෙතාර වූහ. *<ෂාS 3ය මෑ+ය?ව බදාෙගන 
මුහුණ 3®න හැo හස?Gෙ8 3nයට නැ}+. කතාෙI ඉGfය අසනු C+ස ඇය 3o තැනම SJශ!දව 
3oයාය.

“•ෙග තාOතා ස`x දාලා බැං:වකට. පiෙස කාෙලක >වෙග 9යදh වලට ග?න. ඒකට] බැං:ෙව 
මහOතය ෙමෙහ ඇÉ රi ෙහායාෙගන මුx?ම ආෙI,” nෙO Gබූ බර< සැහැ`c කරගO ආj° _ග 
සුසුම< ෙහ©ය.

ආj° නැ[ට ෙගය ඇBලට yෙu කතාෙව? මහ?3යට පO වූ SසාෙවS. හස?Gට අහ?න දහස:O 
%රJන ඇත. මැxයh ගා අලවා තැබූ ෙලස ඇය පුටුෙI වාFව 3oෙu පැහැ_x 3G9x වx? ෙතාරවය. 
ෙවනදා රෑ ෙබ/ වූ වහාම ඉiෙත/%පුෙව? ඇBලට තමා කැඳවන ආj° අද SJශ!දය.

Sවස ඉ_fCට වාහනය< නතර කරන හඬ ඇÅ ඇය aOGය අත ගා ල]| i9j එක දැමුවාය. එතරh 
එDය< නැG ල]| බ`බෙය? අවට අÑර නැG කර?නට උදIව< ෙනාලැaණ. පාෙK ල]| කණුෙව? ඒ 
අවුO Gෙය?ෙ? *<ෂාSෙ8 වාහනය බව ඇය >ටුවාය.

“හස?G Zi..?”

“අමරදාස…ඇ] ෙh රෑ?”

“සමාෙව?න Zi. මට *<ෂාS ෙ!a ප+වුඩය >?ෙන දව`. වැඩකට කvතර yයා. දැ? ෙh ආපහ ුයන 
ගම?. ද?නවෙන ප+9ෙÉ ïලා yෙය නැOනh ෙ!! මාO එ<ක තරහ ෙව].”

“එයාෙග හැo එෙහම තම]. ෙමාක<ද හ_3ය?”

“ෙම?න xයුම< >?නා. උOතරය< අර? එ?න WIවා.”

*<ෂාSෙග ෙගදර වැඩට ඉ?න අය එයාට පණට වෙග ආදෙර]. තවමO ෙදමාCය? වැF දවස ඉ?ෙන 
Cටරට වල. *<ෂාS තම] තSයම ෙගදර ෙදාර බලාෙගන ඉ?ෙන. හස?G xයුh කවරය අfන ෙකාට 
ආj° කට හඬව` ඇnල ඉiෙත/%පුෙව.
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“හ_3ය< ද අමරදාස මහOතෙයා?”

“නෑ ෙන/න. ෙh මට පර<: වුනා ගමන< yn? එනෙකාට….” අමරදාස ආෙයO මුල 3ට 9iතර කර].

හස?G ෙකාළයO අරෙගන ෙ8 ඇBලට yෙu උOතරය< xය?න. ආj° ෙO හද?න ඇහුවO අමරදාස 
%රG<ෙLප කරනවා හස?Gට ඇහුන.

xයුෙම *<ෂාS ඉං8 R3ෙය? xයල Gබුෙන ෙමෙහම.

“!යාම%රභාව වහාම අවJ යව ඇත. ෙහට උෙ5 දහයට හමුව?න.”

හස?Gෙග කට ෙකානට nනාව< ආව. ෙයෙහDය? හතර ෙදනාෙ8 !යාම%රභාව ගැන පාසැ` යන 
අව_ෙu ì*වfයක ෙග? තම] % රථම වරට එයාලට අහ?න ලැබුෙන. එදා]? පiෙi 
අද ෙවනෙකාට හතර ෙදනා ෙගාඩා< සÜප ෙවලා. *<ෂාS කලකට පiෙස ෙh වචනය පා9j° කරන 
එක ගැන පු>මයට පO වුනO හස?Gට එ]? දැනුෙන සBට<. තමා යh ක|oයකට අ]G], එයාලට 
තමාව අවශය] Wයල දැනුන ුහැ¶ම ඇයව තෘ%GමO කෙk සමහර 9ට ආj° හැ?දෑයාෙh අ´තය ගැන 
කතා කළ Sසා ෙව?න ඇG.

අමුBෙව? Wය?න ඕන නැහැ ෙකාෙහï ද හමුෙව?ෙන Wයල. ෙකාළඹ 9Jව 95 යාලෙu එයාලටම ෙව? 
ෙවjච තැන< ෙහායා ෙගන] Gබුෙන දැනටමO. හස?G yෙය ෛව5 ය -ඨයට. %RS rG 95 යාලයO 
ෙකාළඹ කැhපi එෙ< rG -ඨයO අතර ගමෙන. *<ෂාS] සංUවS] මානව ශාiO ර -ඨෙu. දැ? 
සංUවrO කැhපi ඇ9O Sසා හතර ෙදනාම ආෙයO එකB ෙවන පාට]. අSO අයට තරh Sදහස< 
හස?Gට නැහැ. ඒO වැදගO ෙදය< ෙනෙම] නh *<ෂාS ෙගදරට ප+9ඩ එව?ෙන නැහැ WයලO 
හස?G ද?නවා. හස?G එ?නh Wයල ඉං8 R3ෙය? ඒ  ෙකාළ කෑ`ෙලම :*ටු ගාලා අමරදාස අත 
යැI9 *<ෂාSට.

* * * * *

	 “සංUවr හf කරදෙKක වැෙට?න] ය?ෙන.”

*<ෂාS කතාව පට? ගOතා. සංUවr තාම ඇ9O noෙය නැහැ.

“එයා අCට මු:O Wය?ෙන නෑෙන. අC ෙකාෙහාම ද පැනලා උදI කර?ෙන,” ෙකාÖඩා කැරx ෙදක 
අ`ලා උරn3? පසුපසට 93 කරZ? %RS ඇහIෙව %රJනය< ෙනෙම].

“චානුකෙ8 තාOතෙග අදහi Sසා එයාලට තරහකාරෙය/ හfයට. ෙගදf? සංUවrට මංග ̀යය< කතා 
කරලO.”
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“තව එක<?” %RSට ෙජලi ද ෙකාෙහද.

“මම nBවා එයා අCට එදා Wය?න yෙය ඒක ගැන Wයල. මම අÑරනවා ල?ඩ? වල ඉ?න පවුල. හf 
සැර ZSiසු.”

*<ෂාS කතා කෙk nෙO කනiසලෙය?. හැම ෙදය<ම පැහැ_xයට Gෙය?න ඕනා එයාට. හැම 
ෙදය<ම කv සු> ය] ෙව? කර?න බැහැ. අv පාට පැGO Gෙයනවා WIවට *<ෂාS අහ?ෙන නෑෙ?.

“අC ෙමාකද කර?ෙන?” %RS එ<ෙකා කර?න Gෙයන ෙදය< කරනවා. නැOනh එයාට නh %රJෙන 
ආෙයO මත< ෙව?ෙනO නැG තරh.

කවු*O මු:O Wය?න ෙපර ෙකා`ෙලා කාÖඩය< හ]ෙය? හූ Wයන හඬ ඔවු? සවනට වැ>+. _ì 
ෙකාÖඩය හැම අත සුළෙ¨ පාe ය5ï Ci3ෙය< ෙම? සංUවr ඔවු? අතරට >ව ආවාය. ඇයෙ8 ඇi 
වල C*ණ ුකÑv කhමු` _ෙ8 ගලා ඇ9O 9යDලා. මුහුෙÖ දාපු ආෙ`ප Sසා එය වඩාO කැ- ෙපනුන.

“Ciෙස/. එ?ෙන ඉෙගන ග?න ෙනෙh. මනමාලකමට ද ෙකාෙහද?” සංUවr ෙ<?GයO >කO මැඬ 
ග?න ආයාසයක.

“ෙමාකද වුෙ??” අSO B? ෙදනාට තවමO ඇෙහනවා ෙකා`ෙලා හූ Wයන ස5දය.

“කවුෙද/ එ<ෙකෙන< ඇñන ෙගන මම SDය< Wයලා. තවO ෆi| ඉයK ෙකා`ෙල< එවනවා මෙ8 මූණ 
ඉ®?න.”

“ඉG? එයා මූණ ඉhබද?” %RS ඇහුෙව ඇi ෙලා: කරෙගන.

“ඒක ෙකා`ලට කරපු රැ8 එක<. ඔයාට ෙනෙම],” *<ෂාS Wය].

%RS] සංUවS] එෙහම ෙව?ෙන ෙකාෙහාමද Wයල *<ෂාS ෙග? අහනවා. අෙ? ෙමයාල ද?නවා නh 
ෛව5 ය -ඨෙu ෙදන රැ8 ගැන. ඒ පළාෙO යන එක< නැහැ යැ] හස?G 3ත].

“හf කවු*වO මූණ ඉhෙබ නෑෙ??” *<ෂාS සංUවr හැ[iෙසIවාය.

“ඔයා ෙකාෙහාම ද ද?ෙන?” %RS අහනවා.

“අපට Wය?න සංUවr…” *<ෂාS ඉං8 R3ෙය? ඉ`ලා 3oයාය.

“නෑ කවු*O එෙහම කෙk නෑ.” සංUවr මුමුණ].

“ෙකා`ෙලා හූ WIෙව ඒ ෙකා`ලට. ඔයාට ෙනෙම],” *<ෂාS අවධාරණය කර].

%RS තවමO 9Jවාස කර?ෙන නෑ ෙවjච ෙ5ට *<ෂාS >? පැහැ_x WRම.

“මට ෙගාඩා< ෙවලා ඉ?න බෑ. දැනටමO ලැ! එක< Zi වුනා,” හස?G *<ෂාSෙග අත උiසලා 
ඔරෙල/සුෙව? ෙවලාව බැcව.
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“ඔයා අCට ල?ඩ? ඉ?න ෙඩා<ටK ගැන WIෙව නැහැ.”

*<ෂාS ෙකD?ම බැiසා මාතෘකාවට. සංUවr ෙ`?සුවW? මුහුණ Cහදානව. %RS හැෙම/ෙගම මුහුණ ු
_හා බැcෙව තවමO ෙමාක<ද %රJෙන Wයල ෙO*h ග?න බැfව.

“ඒ ගැන මට nත?න බැහැ *<ෂාS,” සංUවr නැවතO මුමුණ].

දැ? කතාව ය?ෙන ඉං8 R3ෙය?. හස?G බලාෙගන ඉ?ෙන ඉ<මණට එතැS? පැන ග?න. අද 
9සඳග?න පුvව? ෙදය< ෙනෙම] ෙhක. සංUවr ඉ?ෙන >ෙක?. ෙකෙන:ට උදI කර?න පුvව? 
එයා උදI බාරග?නවා නh පමණ]. %RS Wයන කතාවO ඇOත. සංUවr අCට හැම ෙදය<ම 
ෙනාWයන Sසා ඇය ඉ?නා තOවය :ම< දැ] හfයාකාරව ෙයෙහDය? B? ෙදනා ෙනාදSG.

“සංUවrෙග අhම] තාOත] ෙමයා ෙඩා<ටKව බñනව] Wයල ´රණය ïලා Gෙය?ෙන. දැ? චානුක 
ගැන ෙගදරට ආරං° වුෙනාO හf වැෙÉ,” *<ෂාS තB පැහැ_x කර?rය.

“මෙග? අහලා කරපුවා ෙනෙම],” සංUවr තරමක තරෙහ? Wය].

“%රJෙන ෙhක] සංUවr. අC ෙකාෙහාමද ඔයාට උදI කර?ෙන? ඔයා අCට Wය?න ඕන ෙමාකද 
ෙව?ෙන Wයල. අC ඔයාෙග යාvෙව/. අCට Wයල Gය?න. නැOනh අCට W3 උදIව< ෙද?න බැf 
ෙවනවා. අC ඔයා Wයන ෙදය< කරනවා. හැබැ] ෙදපැOතටම හංගාෙගන ඉඳල පiෙස ´රණය ග?න 
දවසට චානුකO ඔයාට බr9 එයාට WIෙව නැහැ] WයලO.”

සංසු?ව තOවය පැහැ_x කර?න හැWයාව Gබුෙන හස?Gට.

“ඔයා ෙඩා<ටKෙග %ෙරාෙප/ස` එක ගැන චානුකට Wයල නැහැ ෙ?ද?”

*<ෂාS සංUවSෙ8 මුහුණ _හා බැcවට සංUවrෙග ඇi ෙයාමුෙවලා Gබුෙන ඇෙ8 පාවහ? යුගල 
ෙවත.

“චානුක ලංකාවට ආවම Wයනවා,” සංUවr ´රණය< ගOතාය.

ෙතා` තද කරෙගන ඔvව ෙදපැOතට වැනුව *<ෂාS ඒ උOතරයට කැමG වුෙ? නැG වුනO ෙවන 
ෙදය< Wය?න yෙu නැත. %RSට ෙමම %රJනයO ඊට ෙදන උOතරයO ගැන W3O 3තාගත 
ෙනාහැWය. ඇය බලා 3oෙu තව පැහැ_x WRම< කාෙග? ෙහ/ ලැෙ! ය] Wයාය. වැරැ5ද< ඇOනh එය 
:ම< ද?

“ඕන ෙදයකට අC ඉ?නවා. ඒක අමතක කර?න එපා.”

හස?G අSO ෙදෙදනා ෙවනුෙව? ද පවසා නැ[|ෙ| තවO ෙ5ශනය< මඟ හැෙර?නට ෙපර ආපසු 
ෛව5 ය 95 යාලය ෙවත යන බi රථයක එ`ෙල?නටය.

ෙපාෙරා?> කඩ WRෙh rGමය පැOත ගැන ෙසායා බල?නට ඉටා ගO %RS එය W3ව:ටO Wය?න 
ෙනාyයාය. ඇයට එn ෙවන අඩුපාඩුව< ෙනාෙපනුS. ඇයටO ෙ5ශනයකට ය?න කාලය අවුO Gaණ.
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“අර හස?G WIව ෙ5ම තම]. අC ඉ?නවා ඔයාට. ඕන දවසක. අමතක කර?න එපා,” Wයූ %RS 
ෙපාOපO බෑගයO කෙK එ`ලා ෙගන Cට වූවාය.

සංUවrO *<ෂාSO ෙදෙදනාම සහභා≠ වන ඉං8 R3 සාnO යය ෙ5ශනයට කාලය උදාවන ෙත< ඔවු? 
ෙදෙදනා එn රැö 3oයහ. ෙ5ශනයට ඔ?න ෙම?න Gaයï නැ[ට ගO ෙදෙදනා සැඟව 3o iථානෙය? 
එDයට එ5ï කැhපi ÆZෙu Sක*ෙÖ කාලය ෙගවනා ~ෙයLඨෙය/ Gෙදෙන:ට අසු වූහ.

“ෙකාෙහද ය?ෙන “……..”  එනවා එනවා ෙමහාට. අÑර ග?න.”

“අෙ% පංG පට? ග?නවා තව ZSOB ෙදෙක?.”

“පංG! පංG!! පංG ෙකාෙහද ෙමෙහ. ෙ5ශන WයCයුI යෙක/. උඹල ෙකාෙහ?ද ආෙI?”

උඩ රැවුලW? ~ෙයLඨ 3සුවාෙ8 උඩ ුෙතාල සhපූKණෙය?ම වැÅ ඇත. ඔහ ුකතා කර?ෙ? එය ඇ[x 
ෙදකW? Cf ම_ZS. තම උඩ ුරැවුල ගැන ඔහ ුආඩhබරෙය? 3oනා බව ෙපෙ?. ඔහ ුහා ඉ?නා අS< 
ෙදෙදනාට නවක වදය එපා e ඇOතා ෙiය. ෙකාළ වx? Cf ෆ]` කවර අG? රැගO ඔවු? 
ෙදෙදනා ඒවා උiසා ෙගන 3†ම කරදරය< යැ] Wය?නා ෙi ඒවා අG? අතට මා* කරG.

“අC බගතෙ`. හපුතෙ`ට W|ටුව. සK අCට බS] පර<: ෙවලා ෙ5ශනයට ආෙවාO,” *<ෂාS යටහO 
පහO 9_යට ෙසෙම? éය.

“>වCයI එෙහනh.”

*<ෂාSO සංUවrO තවO බලා 3oෙu නැහැ. ෙද?නම _Iවා තKiට? පාර  පැOෙත ඉඳලා RÉ 
ඇවSයු එක ළඟටම.

ෙ5ශන ශාලාවට ඇB` ෙව?න කxෙය? ෙදාර ළඟ හGය නවOත ග?න ෙද?නා නැවBනා ෙමාෙහාත<.

“බගතෙ`?? බගතෙ`???” සංUවr nනා ෙවනවා. *<ෂාSෙ8 Sවස Cno බගතෙ` පාෙK 
ප_ං°ය ෙකාළඹO ධනවB?ට පමණ< Åමා වූ ෙපෙදස<.

“ෙකාළඹ ළමෙය<  ෙනෙම] එයා. නැOනh එහා පැOෙත පාර  ෙනාද?ෙන  ෙකාෙහාමද? මම  Üට 
කx?  සැරය:O  ඕක Wයලා  ෙ!*නා. ඔයා ද?නවද ගෙම? ආව] WIවම රැ8 එෙක?  ෙ!ෙර?න 
පුvව?.”

“හපුතෙ` Gෙය?ෙන එක _හාක. බගතෙ` Gෙය?ෙන තවO _හාක..” සංUවr  ෙපාF එWය< වෙ8 
සBo?. %රJන අතෙK මැ_ෙවල ඉ?න  ෙකෙන:ට පුං° 9nvවW?  ෙකා]තරh  ෙලා: ආJවාදය< 
ලබ?න හැW ද?

“ඔය  ෙද?නා  ෙh  ෙ5ශනයට සහභා≠  ෙව?ෙන නැOනh ක*ණාකරල  ඔතන ස5ද කර?ෙන නැBව 
ය?න.”
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ෙ5ශන ශාලාව ඇBෙල? ගKජනාOමක 9ධානය<. ආචාKයවfයෙ8 දයාව< නැG කටහඬ ශාලාෙව? 
එDයට ගලා  ආවා. ගත  ඇBෙල? නැෙඟන nනහව යටපO කරෙගන නමා ගO ඔv වx? 
වටCට ෙනාබලා ෙද ?නම ෙ5ශන ශාලාෙI ni අසු? ෙසායා yයහ.

* * * * *

	 “සු> >ව, ඔය හ] ú`i දාෙගන ෙකාෙල~ ය?න ද?”

%RS ඇ9_න 9ට 3ෙම?G ෙපාළෙව ටකi ටකi ගාලා ස5ෙද ඇහනවා එයා දාෙගන ඉ?න පාවහ? වx? 
එන.

“අද දවෙසම ඉ?ෙන ෙකාෙල~ එෙ< අhZ. කැhපi ය?ෙන නෑ.”

“ෙවF? එකට දැhමට ඕක දාෙගන දවෙසම ඉ?න පුvවනැ]?”

“අපරාෙ5 ෙගදර Gයාෙගන Sකං •9x බැෙඳනවා. ෙh ගවුමටO මැj ෙවන Sසා දා?න nBවා අhZ.”

“ෙ§B සාධාරණ]. ´?>ව 9OGකාරයාෙ8 වා3යට ෙද?නh.”

%RSෙග අ%පj° එෙහම Wයාෙගන සාලයට  ආෙI පOතර  ෙගාඩ:O WnD ග?නා  ෙගන. උෙ5 
පා?දර ෙKFෙය/ෙI බණ අහල ඉවර වුනාම අ%පj° පOතර oක ෙiරම Wයවල තම] දවෙස වැඩ පට? 
ග?ෙන.

%RS පර<:  ෙවල]  ෙකාෙල~  ආෙI. පංG පට? ග?න ඔ?න  ෙම?න බi එෙක? බn5_ම. 
අ%පj°ෙග? උදI අරෙගන %රJනයකට උOතර ෙහායා ග?න yn? තමා %රමාද වුෙ?. ìව? 9>xෙu 
බණ අහලා ඉවර  ෙවන  ෙත< අ%පj° එ<ක  කතා කර?න බැහැ. සමහර දවසක  ෙපාO 
දහය< ෙපරළල ෙහාය?න ෙවන උOතරය අ%පj°ට මතකෙය? ෙපාත, Cටුව, වග?Gය පවා Wය?න 
හැWයාව Gෙයනවා.

rG 95 යාලයට ඇB` ෙවන ෙකාට කාK වx? ඇ9O බnන ෙකාළඹ Ø` ටූK ෙක`ල?ෙග ෙකාට ගවුh 
වx? S*වO  ෙවන කලව _හා බල?න OR  ෙර/ද රථ fයැ>ර? පාර  ෙදපැOෙත nනා  ෙවe ඉ?නවා 
දැකල %RSට හf තරහ]. ෙම/ඩ ෙක`ෙලා nත?ෙන නව ෙම/iතර ෙල/කෙu එයාල ඉiසරn? ඉ?නව 
Wයල. පාෙK  ෙතාෙ| ZSiසු nනා  ෙවන බව ද?ෙන නැහැ එයාල. *<ෂාS noයා නh Wයාe ඕන 
ෙකෙන:ට ඕන ඇÑම< අñ?න Sදහස Gෙය?න ඕන, අකැමG නh ෙනාබල ඉ?න Wයල.
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95 යාලය ඇBලට එනෙකාට %RSට  ෙපනුනා නවකෙය/ එWෙනකාෙ8 ක?ෙපG වx? අ`ල ෙගන උඩ 
පSනවා. ඒ rG 95 යාලෙu Gයන එකම එක Fංග? තණ Ciෙස. පු*> පf_ එතන ෙකාfෙඩ/ව බක| 
කරපු වBර වx? ෙතZල. xiසල වැෙට] බයට %RS 3*ෙව? ඇ95ද එතැS? ය5ï. බක| කර?ෙන 
ආදර සබඳතා පට? ග?න අයව. 95 යාලයට ආපු ගම? සGෙය? ෙදෙක? ආදර සhබ?ධතා පට? 
ග?න ආකාරය %RSට ෙO*h ගත ෙනාහැWය.

කාල සටහන ෙනාබලා %RS ඇB` වුෙ? වැර_ පංGයට. ෙක`ෙලා ඉiසරහ වාF ෙවන Sසා ෙහාඳ]. 
වැර_ පංGය Wයලා දැනගO ගම? ඇය නැ[ටලා පංGෙය? Cට වූවාය. ෙක`ෙල/ වැරැ5දකට SතැG?ම 
උසුv 9සුv ෙනාකරG. CfZ ප<ෂයට එෙi කට වසා 3oන ුබැfය.

%RS ෙපාO හා ෆ]` කවර බෑගය ඇBලට ෙනාදා ඒවා අO ෙදW?ම පපුවට තද කරෙගන Sවැර_ පංGය 
ෙසායා තර%පු ෙපළ _ෙ8 උඩට >ව?නට 9ය. %RS ඇඳ 3oෙu Gයුණ ු3n? _ì අÉ ඇG පාවහ? 
යුවලW. එය 9වාහ මංග ̀ය උOසවයකට ය?න ගOතW. කFමුFෙu _ව yය ෙIගයට සපOBෙI අFය 
තර%පු ෙපළ වසා වැG*ණ ෙකාහ ුකාප| එෙ< ෙපරv+. ඇය අත Gබූ ෙපාO හා ෆ]` කවර Å Å කඩ 
93ර yෙuය. කරණම< ගැසූ කල ෙම? ඇයව S` හා ෙකාළ පැහැG කැටයh ට]` වx? සැරසුන 
පෘB≠3 සමෙu රටාව? Cf aOGෙu හැ- තර%පුව නැඟ ආ ෙකෙන:ව ද ෙපරලා ෙගන ඔහ ුමත ඇද 
වැටු+.

“සම?ත ෙමාකද මචං. දැ? ෙකා`ෙලා එ<ක Cනුh ගහ?න ඉෙගන ග?නවද?”

SG £Lයෙය/ වට කරෙගන කතා කර?ෙන ෙකා`ලට. %RSට වස ලැ~ජාව. එතැS? yය එකම ගෑණ ු
ළමෙය< වO නැවBෙ? නැහැ එයා ගැන අහ?න. ඒ ම_වට aOGෙය එ`ලා Gෙයන C?qර රාමුවක 
ඉ?න %f?3ප` ìණෙiකර %RS _හා රවාෙගන ඉ?නවා.

“ඔයාට Bවාල ද?”

කටහඬ _හා හැ*ණම ෙh එදා ෙකාළඹ කැhපi එෙ< ï යහvව? වටකර ෙගන 3o *<ෂාS ද?නවා 
Wයපු ෙකනා ය] %RS හÑනා ගOතාය. ඔහ ුතමාව හÑනා ගO බව< ෙනාෙපෙ?. %fSව පFයක ඉ?දවා 
ෙහෙතම නැ[ට ගOෙOය.

ඔvව ෙදපැOතට වනා W3ම Bවාලය< නැතැ] Wයා පෑව ද %RS තවම ක:` ෙදW? 3ට ගOෙO 
නැත. සම?තO ඔවු? වටා ෙරා< වුන ුඔහුෙ8 සග]? 3ය`ෙල/මO %RSෙ8 ෙපාOපO 3ය`ල ඇයට 
එකB කර >?හ.

සම?ත ඇයට අත _ì කරෙගන 3o]. තමා තවමO පFෙu වාF e 3oන බව ඇයට වැටහුS. 
ෙකා`ෙල:ෙ8 අG? කවදාවO අ`ලා නැG %RSෙ8 nත ත_? ගැෙස]. ඔහ ුඅත අ`ලනවා ෙවනුවට 
තර%පුෙI ගැ|ට අ`ලා ෙගන ඇය නැ[ට ගOතාය.

“තෑ?<i,” ඇය ෙපාO පO ලබා ගැrමට අත පෑෙIය.
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“ඔයා ෆi| ඉයK ෙ?ද? ෙල<චKi පට? අර?. දැ? yෙයාO බැනුh තමා. එ?න කැ?oමට ය?න. මං 
ගාෙ? iවKණ<කාෙග? ෙO අර? ෙද?නh,” සම?ත Wය].

“මචං අCට ෙO අර? ෙද?න අහ?ෙන නෑ ෙ?ද?” ෙපාO පO අහුල?න උදI කරපු ෙකා`ෙලා oක එකා 
ෙද?නා 93fලා yයා.

“ෙO එපා.”

“ෙමානවද ෙබා?ෙන?” ඔහ ුයDO අස].

තර%පු ෙපෙk ඇද වැටුෙ? තම වරෙදS. ඔහ ුnත?ෙ? එය ඔහුෙ8 වරද< Wයා ද? ෙපාO තවම ඔහ ු
අතය. එබැ9? එතැS? පැන යෑමට ද ෙනාහැWය. ඇය වටCට බලZ? පැWෙළ5ï සම?ත කැ?oම ෙදසට 
ගම? කෙkය.

“වෙÉ Gයනවා ද සුS` අ]යා?” සම?ත කැ?oෙh ඇB` කාමරයකට ඔvව ඔබ].

“සම?ත ම`á…අCව ෙනාදැක ඉ?න බෑ වෙ8.”

සම?ත වාF වුෙ? ෙhසය මත. සුS` අ]යා පOතරය< _ග ඇරෙගන. මැG ඇමGව* ඇBv 
%රëව*?ෙ8 ඡායාàප රැස< එn Cට ු Cෙර?නම. සම?තෙ8 ඇi ඇ_ලා yෙයO සුS` අ]යෙග 
ෙදෙනO ෙයාමු ෙවලා Gබුන පැOතටම].

තමාව අමතක ෙවලා ය] 3q %RS ෙහZnට මඳ< එහාට ෙමහාට හැ*ණාය.

“ෙමයාට ෙබා?න üම ෙබ/ත` ෙමානවද Gෙය?ෙන iවKණ<ෙක?”

“අxයා, ෆැ?ටා, ෙමානවද ඕනා?”

iවKණ<කා අO ෙදW?ම xප මත ඇG භාජනය< හැñ ගා?rය. ඇයෙ8 කතාව Znfය. 
iවKණ<කාO සුS` අ]යාO rG £Lය £Lයාව?ට මහO දයාවW? සලකG.

“%ෙ`? † එක< ෙබා?නh,” %RS WIෙI ඇය කවදාවO ෙනාWයන 3n? හඬWS.

පOතරෙය? ඔvව එස වූ සම?තෙ8 මුෙවn nනාව< පැG*+.

“සම?ත ම`xෙග තාOතලාෙ8 කාෙල] ෙමයා ෙකාෙල~ එෙ< noෙය. ඊට පiෙස එංගල?ෙත ඉෙගන 
ග?න yයා. අCට ෙප/i| කාÉ nට? එIවා එෙහ?. හf ද<ෂ]. ෙහාඳ ෙමාළකාරයා.

ෙO ෙක/%පය අතට ග?න yය %RSO දැ<කා පOතෙK Gබුන ඡායාàපය. සුS` අ]යා ෙප?නුh 
කර?ෙන තම?ෙග අ%පj°ව.

“ෙh මෙ8 අ%පj°,” nත?ෙන බල?ෙන නැBව %RS éවාය.

“9< රම පරකඩුව ඔයාෙග තාOතා!?” සම?තෙග මුහුණ සBo? Cfලා.
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“මම ඔයාලෙග ෙගදරO ඇ9O Gෙයනවා.”

“තාOතාව අCO මත< කළා Wය?න,” තවO වැඩ< පට? ගOත iවKණ<කා éවාය. ඇයට හවු` 
ව?නට සුS` අ]යා ද පුවOපත සම?ත අතට ï පුටුෙව? නැ¶ 3oෙuය.

“ෙමතනට ෙමjචර කල< එ?ෙන r´ඥ]?ෙගම ද*ෙව/. රෙ| අSO අය ද?ෙනවO නැහැ rG 
95 යාලයට ඇB` ෙව?ෙන ෙකාෙහාම ද WයලවO. rG ෙවනi කර?න පරකඩුව සK ෙහාඳටම මහ?3 
වුනා. ඇB`eෙh 9භාගය ඉං8 R3ෙය? 9තර< ෙනෙම] 3ංහෙල? ෙද?නO පට? ග?න ෙකාjචර 
සටන< ෙක*වද?”

සම?ත තවO ෙ5ව` ෙගාඩා< ෙ5ව` Wයාෙගන Wයා. %RS W3ම බාධාව< ෙනාකර අහෙගන noයා 
සම?ත කතා කරන හැo. එයා r´ඥෙය< පමණ< ෙනාව ෙ5ශපාලනයටO සු>සු ෙකෙන< ය] %RS 
ÅGය. සම?තෙ8 කතාෙI ï පැහැ_x ලiසන වචන භා9තා කර?නට සහජ හැWයාව< ඇOෙතW. වැF 
ෙවලාව< ය?න මOෙත? ඔවු? වටා පුට ුඇදෙගන ෙලා: ක`xය< එකB වූහ.

හැම අවු*> වලම ඉ?නා £Lය £Lයාෙව/ සම?ත හÑනG. කැ?oමට ආ සෑම ෙකෙන<ම වාෙ8 ඔහ ුදැක 
එම ෙhසය ළඟට පැZණ කතා කරG. කලබලෙය? යන ෙකෙන< ඔහ ුඋරnසට ත|ටුව< දමා “පiෙස 
හමුෙවමු මචං,” Wයාෙගන ය].

ඊ ළඟ කාල ÅමාෙI ෙයෙද?නට ඇG ෙ5ශනය පට? ග?න ඔ?න ෙම?න Gaය ï %RSට එය මත< වුS. 
සම?ත ඔහ ුඅත තවමO තබාෙගන 3o?ෙ? තම ෙපාO ෙගා?න මතය.

“සම?ත, මෙ8 ෙපාO.”

තමාට හfයාකාරව වා< යය< Wයා ග?නට ද බැfය. එක ෙකා`ෙල< ඉiසරහ ෙමෙහම නh ෙකාෙහාමද 
උසා9ය ඉ_fෙu තම? r´ඥවfය< ෙව?ෙන? ෙකාෙහාමද ජූfය ඇම´ම වැS තරඟයකට අත දා?ෙන? 
%RS 3BෙI කළW*ණ ු3තW?. ගැහැණ ුපාසැලක සැමදා ඉෙගන ගO ෙහ]? ලද පාඩුව ෙමය යැ] ඇය 
3G? තKක කළාය. ෙමය වහාම ෙවනi කරගත යුOතW. ඉ_fෙu ලද අවiථාවල හැෙමකකම CfZ 
ආJ රයට පු*> e සබෙක/ලය නැG කරගත යුB ය] %RS අ_ට? කරගOතාය.

ෙපාO ඉ`ලා ෙගන ෙ5ශන කාමරයට ය5ï තමා *<ෂාSෙග ෙයෙහDය< බව සම?තට ෙනාéව බව %
RSට මත< වුS. එයා noය ෙගදරට අ`ලපු ෙගදර අයව අÑනන බව ෙනාéවාට කම< නෑෙ?.

* * * * *

	 “*<ෂාS ෙ!a. Cටරo? ෙක/` එක<. *<ෂාS ෙ!!.”

ෙIලාව උෙ5 පා?දර පහට ළඟ]. චූo මැ+කා ඇ9O *<ෂාSෙග Cටට ත|ට ුකර].
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“ෙලා: මහOතය. ෙ!a S_] WIවම කම< නෑ නැ[|ටව?න] WIවා.”

*<ෂාS ඇර Gබූ ජෙ?ලෙය? Åතල සුළඟ< හමා ආෙව? nf ගඩ ුCෙපන වත ආවරණය කර?නට 
ඇෙô Gබු ෙපාෙර/නය රැෙගන බාගය< aම _ෙ8 ඇදෙගන ෙටxෙෆ/නය කරා _Iවාය.

“හෙල/ ඩැ≤!”

“*é, ìÉ ෙම/S?! ෙසාf නැy|ෙටIවට උෙ5 පා?දර. අද අC පැfi වx? කැxෙෆ/KSයා යනවා. දැ? 
එයාෙප/| ය?න ලෑiG ෙවලා. ෙමානවද SIi?”

*<ෂාSෙග Cයා ඈ හා කතා කෙk ලංකාෙI ෙතාරB* ගැන. තම Iයාපාරය?n ෙiවය කරන 
කළමනාක*ව?, r´ඥ]? හා ගණකාòකාR? සමඟ ඔහ ු Sතර කතා කර]. එෙහO අට ගැනO 
ෙවළඳපෙ` වාතාවරණය ගැනO ඔහ ුතB 9මස?ෙ?O එෙම?ම 9Jවාස කර?ෙ?O තම එකම ද*වා 
වන *<ෂාS Wය?න පම+.

“ඩැ≤ වOෙත ඉ?න ෙදමළ අයට %රJනය< නෑ. ඒO ෙකාළඹ ඔ≥i වල ඉ?න අයව බලා ග?න ෙව]. 
මම කැෙ?Fය? එhබ3 එෙ< Ziට i| ෙර?~ෙI කතා කරනවා ඇහුවා ල<LZ නැ?_ෙග බKOෙÉ පා| 
එෙ< ï. එයා Wය?ෙන දැ? හfයට ෙදමළ අය කැනඩා යනවා Wයල. ල<LZ නැ?_ ෙනෙI. Ziට 
i| ෙර?~ෙI WIෙව.”

“ඔයා ෙමාකද nත?ෙන?”

“එයාල වැF ෙදනා ය?ෙන සරණාගතය? 9_යට. ෙ`3 < රමය. නමුO ෙමයාල උBෙර අය පමණ< 
ෙනෙI. ෙකාළඹ ඉ?න අයO. ෙමෙහ? ජාGවාï කරදර කරනවා Wයල ය?ෙන. ඇ] ෙල/ෙ< W3ම රටකට 
අC Wය?ෙන නැOෙත එෙහම nfහැර නැහැ Wයල.”

“අCට 9ෙ5ශ %රGපOGය< නැහැ. එන එන ආÖඩුවට තම?ට ඕන 9_යට කරනවා. අSක බලවO 
රටව` අහ?ෙන එයාලට අවJ ය ෙ5. ෙදමළ ජනතාව ෙහාඳ %රචාරක Iයාපාර වෙ8ම Cටරට කාKයාලO 
දාෙගන එයාලට වා3 ෙවන 9_යට කතා කරනවා. ඔෙහාම යනෙකාට :ල%පු කරලා ජාGවා_ 
බව  ෙප?න?න ඉ`ල? කන එකO කර]. අෙ% අයO ඒවට අහුෙවනවා.  5 ර9ඩ අය ඉ?_යාෙI, 
අ%fකාෙI එෙහම කාලා?තරය< Giෙස ඉ?නවා.  ඒO  ෙh පුං° ලංකාෙI ඉ?න 3ංහලය? Fංග 
ෙවනුෙව? කතා කර?න ඉ?න අCO කෑ ගහ?ෙ? අෙ% අයටම 9*5ධව].”

“අC හf ෙම/ඩ] ෙ?ද?”

“ඉGහාසෙuම 3ංහලය? එකB වූ අවiථා Gෙය?ෙන හfම iව`පය<. රට එ<සO කාල වලO 
ජනතාව එ<සO නෑ. ඇOතටම ජාGවාï ෙක/ලාහලය< ආෙවාO අCට පුvව? අෙ% වැඩ කරන ෙදමළ 
අයව ෙහාෙ|`i වලට දා?න. ල<ෙට< මැෙ?å? Fෙර<ටK රංග රාජරOනhට හf තරහකාරෙය/. 
එයාටම Wය?න ලැහැiG කර?න Wයලා තැ? ෙහායලා. àh Fiකවු?| ෙහාය?න එපා Wය?න.”

“පරෙhJවR ආ?oෙග • ෙකාෙහද ඉ?ෙන?”
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*<ෂාSෙග Cයා හඬ නඟා 3නහ  ෙවන නාද  ෙටxෙෆ/නය _ෙ8 ගලා ආවා. එය කලාBරW? අහ?න 
පුvව? ෙදය<. මධුf ගෙ?ෂ? ඇG àමO. ඇය 5 ර9ඩ බව කාKයාලෙu වැඩ කරන ෙබාෙහ/ ෙදෙන< 
ද?ෙන නැOෙත ඇය නම පා9j° කර?ෙන U. මධුf  ෙල3?  ෙහ]S. ඇයෙ8 කතා බහ ඉං8 R3ෙයS. 
කාKයාලෙu 3oනා ජාGවාï 3ංහල ත*ණෙය/ ද ඇයට ෙපh බñනා බව *<ෂාSටO ඇයෙ8 CයාටO 
රහස< ෙනාෙI.

“ෙලා: කලබලය< ෙව] ද ද?නෑ. මම Wයල Gය?නh Fෙර<ටKiල ෙiරටම. ෙස/ම3f එව] අOස? 
කර?න අවJ ය xC ෙගදරටම. කලබලය< වුෙනාO අමරදාසව යව?න. ඔයා ය?න එපා ෙකාෙ§වO.”

*<ෂාSෙ8 මවෙ8 කඩහඬ පසුaZ?  ඇෙස].  ෙදෙදනා කරන කතාබහට  ඇයටO එකB ව?නට 
අවJ යව ඇත.

“ෙකාෙහාමද ඩාxං?”

Cයාෙග? fÅවරය ඉ`ලා ගO *<ෂාSෙ8 මව ඇය ඇම´ය. ක?න ෙබා?න අමතක කර?න එපා, චූo 
මැ+කා, ෙපාF මැ+කා හා ෙලා: මැ+කා ගැනO, අමරදාස ගැනO ෙසායා බල?නට අමතක කර?න 
එපා, යනාï අවවාද රැස< >? ඇය ලංකාෙI 3oනා ඇයෙ8 ෙයෙහDය?ෙ8 ද වගBග 9මසුවාය.

දැ? දැ? රෙටn >රකතනයකට nZකh Wය?ෙන/ මඳ< anෙව]. තවමO ෙමරට 3ට Cටරටට කතා 
කළ හැW ෙටxෙෆ/නය< ඇOෙO ÅZත සංîයාවකටය. *<ෂාSෙ8 Sවහනට එම පහසුකම ඇය :ඩා 
කළ 3ටම Gබු+. රෙටn වැF ෙදෙන< ෙබාෙහ/ අවiථාවල %රධාන >රකතන කාKයාලයට ෙගාi මුද` 
බැඳ ආව ද SයZත ෙIලාවට ඇමBම ගනු ෙනාහැWව ලතෙවG. Cටරට ඉ?නා 3ය ෙදමාCය?ට ෙකාළඹ 
යහv ෙයෙහDය? ෙනාහමුවන කා?3ය අSවාKෙය?ම ඇතැ] *<ෂාS 3Bවාය.

“*<ෂාS ෙ!a අද උෙ5ට ක?න අ?න උv> වෙÉ හදනවා,” *<ෂාS උv> වෙÉ ක?න *3යා බව 
ද?නා චූo මැ+කා Wය].

“ෙලා: මැ+ක Sකh මහ?3 ෙවනවා. අ?න ශා?G 9හාK ඇරල දැ?. එතS? ග?න පුvව?.”

“පI ෙ!a එෙහම Wය?න එපා. කෙඩ? කනවා Wයල දැන ගOෙතාO ෙහාඳටම >ක nෙO9. දැ? පාo 
දා?ෙනO නෑ Wයල හf අමනාෙප? ඉ?ෙන. උයල Cහල ක?න ෙද?න කාÖෙඩ ඉ?නවා නh තමා එයා 
කැමG.”

තම Sවහෙ? වැඩ කරනා මැ+ෙකලා B? ෙදනා ඇයට ඥා´? වැSය. හැමදාම ඔවු? ඇය හා 3oයහ. 
ෙදමාCය? රට රටවල සංචාරය කර5ï ඇයට පාvව< තSකම< ෙනාදැෙන?ෙ? ෙh GෙදනාO fයැ>* 
අමරදාසO 3oන Sසාය.

“චූo මැ+කට පාoය< දා?න ඕන ෙවලා වෙ8.”

“ඔ?න ෙ!a මට 9nv කරනවා ඒ ගමන.”

“දාම ුදාම ුපාoය<…. ෙලා: මැ+කා…..”
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*<ෂාS හ]ෙය? කෑ ගසZ? තර%පු ෙපළ බැස ෙගන මුvතැ? ෙගය ෙවත >ව]. ඇය Cටුප3? චූo 
මැ+කා ද _ව ආෙIය.

“පාoය< දාම.ු අC පාoය< දාම.ු”

“මං ෙනෙම] ඕ? éෙI,” චූo මැ+කා 3ය වැFමහ` සෙහ/දfයට aෙය? Wය].

තාj°ෙය? උණ ුඋණ ුඋv> වෙÉ n` ඇG හැ?දW? රැෙගන පOතර ෙකාලය< ඇGà Cඟානකට දමන 
ෙලා: මැ+කා එකවරම කතා කරන ෙද?නාෙග? එ<ෙකන< වO Wය?ෙ? :ම<දැ] ෙO*hගත 
ෙනාහැWව 3o].

Cඟාෙ? ෙත` ෙ!ෙරZ? _Dෙසනා උණ ුවඩය ඇ[x Bඩු වx? ඩැහැ ග?නට *<ෂාS තැO දැRය.

ෙලා: මැ+කාෙ8 අG? ඇයෙ8 ඇ[x වලට 3යුh පහර< වැ>ෙ?ය. ඇය ග?නට තැO දැà වඩය ආපහ ු
Cඟානට වැටු+.

“ඌ]යා.. ෙලා: මැ+කා…”

f>ෙ? නැතO *<ෂාS ෙබා*වට ෙකñf ගෑවාය. කට ෙකාණW? 3නා වූ ෙලා: මැ+කා ඇයව 
ගණනකට ගOෙO නැත.

“ෙත` ෙ!ෙරනක? ක?න ෙහාඳ නෑ. බෙÉ අමා* හැෙදනවා.”

*<ෂාS _ව _< කර ෙලා: මැ+කාෙ8 Cටුපස 3ට ඇයට ඇද කර]. චූo මැ+කා කට අG? වහෙගන 
3නාෙස].

“පාoය< දා?න ලෑiG ෙව?න Wය?න] ආෙI.”

“*<ෂාS ෙ!aෙග උප?_ෙ?ට තව ක` Gෙයනවාෙන,” ෙලා: මැ+කා Wය].

“එෙහනh ෙනාදා ඉම,ු” *<ෂාS ඇi නටවා චූo මැ+කා ෙදස බල].

“නෑ ඉG?… ෙ!aට ඕන නh පාoය<….” තම වා< යය අවසානයට ෙපර ඇය *<ෂාS හා චූo 
මැ+කා අතර ෙක*න රහi ඉ[a[ය >ටුවාය.

“ෙමාක<ද ඒ ගමන ෙද?න එ<ක පට? ග?න හද?ෙන?”

ෙදමICය? නැG ෙගදර *<ෂාS ගෘහ මූxකයා වුවද ෙලා: මැ+කා තවමO ඇයෙ8 බාරකාරයාය. 
ෙලා: මැ+කා අකමැG නh යම< කළ ෙනාහැWය.

“ෙ§Bව< ඕන නෑෙ?. මෙ8 කැhපi ඉ?න අvO යාvෙව/?ටO එ?න Wයල දාම ුපාoය<.”

ෙමෙත< _න< W3> උOසවය< නැG ෙහ]? ෙලා: මැ+කා 3oෙu ද එතරh සBටW? ෙනාෙI. 
*<ෂාSෙ8 ෙදමාCෙය/ ඉ?නා _නවල ඇය 99ධ කෑම ව|ෙට/* සාද]. රාOR ෙභ/ජන සාදය? සඳහා 
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දවi ගණ? ක`Gයා ලක ලැහැiG ෙව]. ෙලා: මැ+කා 3ය රැWයාෙව? මහO තෘ%Gය< ලබ?rය. 
Üට කx? ෙh ගැන 3තා ෙනාබැáම ගැන *<ෂාS තම?ට ෙදාi පවරා ගO´ය.

“ෙමාන පාoය< ද දා?ෙන?” ෙලා: මැ+කා අහ?ෙ? නව පණ< ල5_යක ෙiය.

“ෙමානවO වැFය කර?න අවJ ය නෑ. ඔය ශා?G 9හාK එෙක? වෙÉ ෙගනැO aයK ෙබ/ත` oක< 
ඇfයම ඇG.”

ඇi ෙලා: කර? බලා ඉ?නා ෙලා: මැ+කාට ඇi නටවZ? *<ෂාS කවට බi ෙදාඩ?rය.

“කෙඩ? කෑම අර? දාන පාo මං ඉ?නක? ෙමෙහ නෑ ෙ!a,” ෙලා: මැ+කා තරවටු කළාය.

ෙලා: මැ+කාෙ8 ඉඟවටා එක අතW? බදාෙගන අෙන< අෙත? Se ය?නට ෙපර වෙÉ අහුර< අ`ලට 
ගO *<ෂාS ඇයට හස ුෙනාව?නට මුvතැ? ෙග]? පැන ගOතාය.

“බඩ ුෙගනO Gයා ගම.ු මම යාvෙවා?ෙග? අහ?නh රෑට ක?න එ?න පුvව? ද Wයල,” *<ෂාS 
උණ ුවෙÉ කට ඇBලට ඔබZ? ෙලා: මැ+කාට ඇෙස?නට éවාය.

ෙලා: මැ+කා ඇඳ 3o ßOතය තදකර ගැට ගසා ගOෙO භාර •ර කKතI යයකට මුල පුර?නා ෙiය. 
ෙමෙත< ඇය කෑම üම සකi කර ඇOෙO ෙකාළඹ හෙO ෙන/න මහOෙතලාට පම+. ඊට වඩා ෙවනi 
අයුරW? 9Jව 95 යාල 3සු?ට ෙදන කෑම සකi 9ය යුBද? *<ෂාSෙ8 Cයා තSවම ෙගදර 3oය ï 
ක?නට කැමැOෙO Wf ෙකාi, කරවල බැ>h, ෙපා` සhෙබ/ල හා රB හාෙ` බG? Cf කෑම ෙIලW. 
අìණෙකාළ මැ`cමටO ඔහ ුහf කැමG]. එවැ?න< සකi WRම ෙහාඳ ය] ෙලා: මැ+කා 3Bවාය. 
ෙබා?න පළB* üම Gබුනම ඇG. *<ෂාS ෙ!a aයK ෙ8?න Wයලා හf 9nv තම] කර?ෙන යැ] 
ෙලා: මැ+කා සBෙට? 3´ය.

* * * * *

	 කx? දා රාOfෙu පැවG උOසවෙu ï පමණට වඩා වැFෙය? මOපැ? පානය කළ ෙකෙන:ට ::ළා 
හඬල?නට මOෙත? අව_ 9ය ෙනාහැWය.

ෙh බව ඇ`බ| දැන ගOෙO :ඩා කාලෙu ïමය. උBෙK පවGනා තානායමක ඔහ ු:ඩා ස?_ෙu පට? 
වැඩ කර]. ෙමතැනට එන උසi වැදගO %රë? ඔහ ුද?ෙ?ය. ෙකාළඹ UවOව?ෙන/ එn ද* පවු` දමා 
අවුO ෙමn නාඩගh නට?ෙන/ය. ෙගව` ෙදාරව` ඇG පළාO වල ෙනාකරන ජවුස? Cට yය කෙලක 
කර?ෙන/ එමටය. ෙKFෙය/ හා පOතර වල සඳහ? පf_ ෙමාවු? නhබුකාර සO පු*ෂෙය/ ෙනාෙවG.
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අ? අය ෙකෙi ෙවතO ඇ`බ| අද අව_ කර?නට තැO කර?ෙ? ඔහ ු වඩාOම CD:` කරන 
තැනැOතාව. තම රාජකාfය පැහැර හැRම ඔහුෙ8 3තට ම_කමW. එෙහ]? අකමැOෙත? වුවද තද 
S?ෙද? ෙගාරවන පු5ගලයා නැ[ටුව?න ඔහ ුදර?ෙ? බලවO වෑයමW.

“සK…. නැ[o?න…. සK… සK…”

ඇ`බ| අත පත ගා ෙගාරවන ස5දය ෙවත කvවෙKම ළං 9ය. උරnෙස? ෙසෙලIවO, වැලZෙට? 
ඇ5දO වැඩ< ෙනාවූෙය? ඇ`බ| තමා අතැGව Gබූ වBර e>*ව S_ගO අයෙ8 මුහුණට වO කෙkය.

W3 දවසක ෙමව? ෙදය< කරනු C+ස තමාට අවiථාව< ලැෙ! ය] ඇ`බ| 3BෙI නැත. 
ෙවනදා ෙමාහු Sදා 3oනා කාමරයට පවා අවසර ෙනා¥ගන ෙකෙන< එ?ෙ? නැත. හැම ෙදය<ම ෙවනi 
ෙවZ? යන කාලයW දැ?.

“ෙමාකද? …. ඇ]?… කවුද යෙක/?….. උඹට Ciසු ද?”

üමG? හට ගැනුන ුnස රදෙය? ෙපෙළන නවාතැ? ගO ආග?Bකයා තමා අව_ කර?ෙ? නවාතැෙ? 
ෙiවකයා ය] හÑනා ෙනාගOෙOය.

“සK.. ෙh ඇ`බ|. ස5ද කර?න එපා. ඉ<මනට ඇහැරලා ෙකාළඹ ය?න ලෑiG ෙව?න.”

“ෙමාකද ZSෙහ/?.. ෙh මහ රෑ?… දැ? ෙවලාව éයද?”

“සK දැ? තම] අCට ප+9ෙÉ ආෙI. සKට ෙමෙහ ඉ?න එක භයානක]. ටවුෙh පුiතකාලයට yS 
Gයලා ෙපාá3ය. දැ? ෙපාá3යට ගහ?න ලැහැiG]. රෑම yෙය නැOතh දව` ෙවනෙකාට පාරව` 
වහල ඇñf rGය දා?නO ඉඩ Gෙයනවා.”

ෙකාළඹ yයාම එෙහම ඉ?න. ආෙu එ?න එපා Wය?නO 3Bණ ද ඇ`බ| එෙහම ෙනාWයා කට Cයා 
ගOෙOය.

“මාO එ<ක ආපු ෙන/නා ෙක/?”

“එයාෙග කාමෙK. අC ෙන/නට නැ[ටලා ලැහැiG ෙව?න WIවා.”

“É රැ]වK Ø5ද?න.”

දැ? ඔහුෙ8 S_මත පහව ෙගාi ඇත. 9ධානය< සම[? ඔහ ු3ය සමාජ තOවය ෙප?ව].

“සK É රැ]වK වාහෙ? ස]É ෙදාර ළඟ iටා| කරලම Gයාෙගන ඉ?ෙන.”

“යෙක/ උඹලා Sකh බය ෙවනවා.”

ඒO ඔහ ුඉ<ම? කර තම ඇÑh ඇඟලා ගOෙOය. සූ|ෙ<සයට ඇඳ ව|ටෙh වූ ට] පoයO, කx? දා ඇñ 
කZසයO, කxසමO එබූ අතර ඔහ ුඅෙO බැñ ට]ෙම<i ඔරෙල/සුෙව? ෙIලාව බැáය.

“සKට ෙබා?න ෙO µලාi< එකකට දාලා කාK එෙ< දැhමා.”
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අ`බ| ඒ අමතර ෙiවයට මුද` බලාෙපාෙරාOB ෙනාeය. ඔහුට උවමනා වූෙu හැW තරh ඉ<ම+? 
ෙමයාව නවාතැS? යවා ගැrමටය. නවාතැන _න Wnපයකට වසා දම?නට 3>වන බව අවට 
වාතාවරණෙය? පැහැ_xවම ෙපr ය]. ඇñf rGය< පැවBන ෙහාO ෙමම තැනැOතා තබාෙගන ඔහ ු
රW?නට වුවෙහාO එය Sතැතෙය?ම තමාට පැනෙවන ද*ණ ුදඬුවමW.

“ìÉ ෙම/S? සK!”

ඔහ ු රථයට න[5ï එn සුව පහසු ෙලස අසු? ෙගන 3o àමGය éවාය. අÑර මකාල?නට ඇOෙO 
fයැ>රා අතැG :ඩා ෙට/j එක පම+. W3ව< ෙනාWයා fය පසුපස ආසනෙu nඳ ගO ෙහෙතම 
ත*+යෙ8 උරnසට ඔvව තබා නැවතO S?දට yෙuය.

W3 කතාබහ< නැBව fයැ>රා වාහනය හරවා ෙගන නවාතැS? CටO 9ය. ෙකාළඹට යන මාKගෙu 
බාධක පැෙන?නට ෙපර හැW තරh ඉ<ම+? ෙමම පළාෙත? Cටව යෑම fයැ> රාෙ8 අරමුණ 9ය.

Cටුපස ඉ?න ත*+ය S_ නැත. එෙහO එWෙනකා හා කතා කර?නට තරh ඇ] ෙහාඳැ]ය< fයැ>රා 
හා ත*+ය අතර නැත. අෙනක Sදා ඉ?නා iවාZයාට ෙදෙදනම ද<ව?ෙ? ඉමහO aයW.

ඉඳnට ෙIගෙය? එන ÅඝුගාÜ බසය< හැෙර?නට ෙවන W3> වාහනය< පාෙරn නැත. මැo ෙගව` වල 
e>* Cය? නැG ජෙ?ල වx? ඇBලත _ෙලනා ëZෙත` :%C ලාhපු වල අÑ* ආෙල/කය ෙකෙන< 
ෙද?ෙන< අව_ව ඇG බව Wයා පා]. ඇඟ මැx කඩZ? බා`_, Bවා රැෙගන Dඳ< ෙසායා ය?ෙන< ද 
වාහනය පසු කරෙගන ය].

ගi ෙකාළ? නැG හැතපුh Wnපය< පසු කළ fයැ>රා වාහනය පැදවූෙu මාKගයට ÅZත ධාවන ෙIගය 
අòක ෙල3? ඉ<මවාය. මඟ ෙදපෙi බල?නට ෙදය< ද ෙනාමැOෙත? ත*+ය   ද සුසුම< ෙහළා ඇi 
Cයා ගOතාය. ඇයෙ8 < රමානුØලව ෙකෙරන 3යුh ආJවාස %රාJවාසයට එකB වූෙu iවාZයාෙ8 
ෙගාරහැä ෙගාරවන ශ!දය].

වෙට? Cෙට? එDය වැ† ෙගන එන9ට ï ඔවු? අනුරාධපුරය ද<වා පැZණ Gබුණහ. ඝනට වැඩුන ගi 
වල ලැගO :*`ෙල/ අව_ e මහO හ ¥ඬW? කරන W°a°ය වාහනය ඇBලට ද ඇෙi. බ]3ක` 
පදව?ෙන/, බර කරOතකාරෙය/ දැ? මහමඟ අයO කරෙගනය. වාහනය ඇෙද?ෙ? මඟ _ගට Gfංග තද 
කරZS.

“ෙකාෙහද ZSෙහ/ අC ඉ?ෙන?”

iවාZයා S?ෙද? Caද ඇත. ඔහ ුළඟ Sදා 3oන ත*+ය ඔහ ුහ ෙඬ? අව_ වුනාය. ෙකාÖඩය අG? 
සකසා ගO ඇය ෙ`?සුව< රැෙගන මුහුණ Cසදා ගOතාය.

“වටව?දනා පාර පහ ුකළා සK.”

“නුවර වැව ෙරi| හවුi එෙ< නවOත?න ZSෙහා ෙO ෙබා?න.”

fයැ>රා ෙහාඳ] සK Wය?නO ෙපර ත*+ය iවාZයාෙ8 කණට ෙකාÑරා යම< éවාය.
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“දාප? එෙහනh Giස වැව ෙරi| හවු3යට. ඔය ZnÑ මාවෙත? දාල පලය?.”

ත*+ය කණට කර WIෙI ඇය °Oරපoය< පoගත කර?නට පැZණ අවiථාවක නුවර වැව 
තානායෙh ලැìh ගO බව]. එn ෙiවකය? ඇය හÑනා ගැrමට ඉඩ ඇත.

J R මහා ෙබ/òයට ව?දනාෙI පැZ+ Cfi සු>වG? සැරÅ පාර ෙදපස සැf සරG. ථූපාරාමය, 
ෙ~තවනය, *ව?වැx සෑය, ඉසු*මු+ය ආï ෙගෟරවrය ව?දනා iථානය? ඇG ∏5ධ නගරය මැ5ෙ5 
ෙh ෙදෙදනා රැගO වාහනය නතර WRම fයැ>රාෙ8 nත කනiසලයට පO කෙkය.

“උඹ üප? ෙhෙක ෙO දාලා ඇG.”

ෙO රැගO µලාi:ව fයැ>* අතට >? iවාZයා ත*+යට ඉ_fෙය? තානායමට ඇB` 9ය.

මූFය කරකවා µලාi:ව ඇර එය නැහැයට ළං කර ඉව අ`ලා බැê fයැ>රා ෙO Se ඇG බව >ටුෙIය. 
µලාi: රස මුසු ෙO üමට ෙ§ අකැමGය. තානායෙමn උයන Cහන තැ? ෙසායා yය ඔහුට එn වැඩ 
කරන අයෙග? Wf ෙO ෙක/%පය< හා ඉñය%ප? සමඟ Wf ෙහාñ Cඟාන:O ෙනාZෙ` ලැබු+. කා ü 
හමාර කළ ඔහ ුµලාi:ෙI ෙO 93කර එය ෙස/දා ගOෙOය. ඉ?පසු රථය ෙවත ෙගාi එn e>* කවුv 
ඇර දමා සු<කානමට ඔvව ගහෙගන ෙහාඳ S?ද< දැÜය.

දහව` ආහාරයO Sම කළ පසුව] ඔවු? නැවතO ගමන ඇරඹුෙI. ෙකාළඹ බලා එන ගමෙ? සැෙවාම 
අව_ව 3oය ද W3ව: අතර කතා බහ<  ෙහ/ ඇi මුණ ගැÅම< 3>වුෙ? නැත. ත*+ය ඇයෙ8 
නවාතැනට ඇරලවා ඔවු? ෙකාළඹ මහනුගවOෙO Sවසට එ5ï රාOfය ෙබ/ e Gaණ.

* * * * *

	 ෙ5ශනය අතර මැද ï ශාලාවට ආෙI -ඨාòපGෙ8 ෙ`කhවfය].

ඇය කාKයාලෙය? Cට ï ෙකෙන< දW?ෙ? කලාBරWS. අද ෙ5ශනය පැවැOවූෙu -ඨාòපGවරයාය. 
ෙමයO කළාBරW? 35ධ ව?නW. ඔහ ුඅතට >? ෙකාළ කැබැ`ල කතාව නතර ෙනාකරම Wයවා බැê 
මහාචාKය බැioය?C`ෙ` තම කÖණාF :|ටම ගලවා 3ය සු> ෙල/ìෙI උඩ සා<:වට එය දැhෙhය.

ෙ5ශනය අවස?. හැෙම/ම වහාම ෙහාiට`, ෙගව` ෙදාරව` බලා ය?න යැ] අණ කළ ඔහ ුකFනZ? 
ෙ5ශන ශාලාෙව? Cටව yෙuය. ඔහ ුදමා yය ෙපාO පO ඔසවා ගO ෙ`කhවfය ද ශාලාෙව? Cටව yෙu 
අ?>? :?>? වූ ෛව5 ය £Lය £Lයාව?ට W3O %රJනය< අස?නට ඉඩ ෙනාතබාය.

ෙකාfෙඩ/ෙI ළම] >වන ෙසෙර%පු හඬ ඇෙස]. ෙ5ශන ශාලාෙI තවම අසු? ගO ෙපාO පO එකB 
කරනා අලස අ?දෙම? හැ3ෙරන 3සු? 3o කාමරයට nස එබවූ ෙකෙන< ඉ_f ෙ%xෙu 3o අයට යම< 
Wයා _IෙIය.
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“ෙකාළඹට ෙකාo ඇ9Oc.”

“ෙකාo??”

“සූ එෙක? පැනලා ද?”

“නෑ. අර යාපෙ? අය.”

“ ෙමා<:??”

“රට ෙබද?න කතා කරන අය.”

“කාට රට ෙබද?න ද?”

Ü මැ3 ෙදබයකට >h ගස5ï ඇෙහ?නා වූ ìම ුìම ුනාදය ෙම? පැහැ_x නැG වුවද හැෙම/ම පහO 
iවරෙය? එකවර කතා කරG. ඔවු? අතර 5 ර9ඩ £Lය £Lයාව? ඉ?ෙ? අතෙලාiස< පම+. 
පංGෙය? මුx?ම Cටව yෙu ඒ අය.

“හස?G අC යමු. බi එක< අ`ල ග?න ෙ`3 ෙව?නෑ.”

හස?G ඇBv කÖඩායම< ඇi වා|ටු හං_ය ද<වා ප]? ආහ. C*ණ ුබi රථ එ?ෙ? ෙIගය අඩු 
ෙනාකර.

“ෙකාෙහද ෙh ZSiසු ෙiරම ය?ෙන?”

“ද:ණ ට.”

“උBෙර ෙකාo ෙකාළඹට ඇ9O Wය?ෙන.”

බi, වෑ?, කාK පමණ< ෙනාව බ]3ක` හා බර කරOත පවා අද ZSසු? ෙග? CR ඇත. තම නැGවුණ 
අ]´? ඉ`ලා සට? ව_නා ජන ෙකාටස< රෙටn ඉ?නා බව ෙනාද?නා අය 3BෙI ෙකාළඹට අවුO 
3o?ෙ? ෙකාoයා යන සOවයා Wයාය.

“ඇ9_?න තමා ෙව?ෙන.”

SKπත යන 9ෙJෂණය 3ංහලයා යන වචනය සම[? පා9j° ෙනාෙකෙK. අද එය මනාව දැක ගත 
හැWය. ෙසනඟ Cf පාෙK බi රථ ෙIගය අඩු ෙනාකරG. ම?ද දැනටමO Cf බසයට වුවද න[?නට 
>වන අය පාර පුරා 3oන ෙහ]S. වාහන වල එ`á ය?ෙන/ එ]? 3>9ය හැW U9ත හාSය ගැන 3තා 
නැOතා< ෙමS. C< ෙපාකැ|ක*ව? ද බi රථවල ෙතර- ෙහාඳ aiනi කර ගSG. නගරය එකම කැඳ 
හැxයW.

පාසැ` ළමු? ද දැ? පාරට බැස ඇත. හය< හතර< ෙනාද?නා ඔවු? මඟ ෙදපස කටව` අයාෙගන 
වැFnoය? කර?ෙ? :ම<දැ] ෙO*h ගත ෙනාහැWව 3oG.
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“එ`ෙල?න පුvව? එකක. මට නh ඇ9_?න උනO පුvවS ෙගදරට,” හස?G තම යහv ෙයෙහD 
කÖඩායමට Wයා 3oයාය. මඳ ෙIගෙය? එන බi ෙනානවතා ෙIගය අඩු කර5ï ෙකෙන< ෙද?ෙන< 
නැඟ ගOෙO අ?Gම පFෙu එ`á ය?නාෙ8 බඳ වටා අG? බදාෙගනය. ඇ*ණ ුe>* කවුv වල එ`á 
ගO අය ෙම?ම බසය උඩO සමහ* නැඟ 3oයහ. හස?Gෙ8 කÖඩායෙමn අය ද එකා ෙද?නා බi 
වලට ෙගාඩ ව?නට සමO වූහ.

හස?G 3ය පාසැ` කාලයම බi රථයක ෙනාyෙuය. ඇයෙ8 Sවහන වූෙu පාසැලට ඇ9_න >රWS. 
පාසැලO ෙගදරO අතර 9නා ෙවනO තැනක ඇය ෙනාyෙය? ෙමම බi ගමන ඇයට ඉතාමO >Lකර වූ 
කKතI යයW. අද _න බසයකට ෙගාඩ ෙවන එක ගැන ඇයට nතාගත වO ෙනාහැWය. එ?න එ?නම 
තOවය ද*ණ ුවන බව ෙපෙ?.

අවු*> දහයක පමණ :ඩා දැfය< පෙසකට ත`c කර දමා තලBනා පු5ගලෙය< නැවBh පෙk මඳකට 
නැවැOවූ එකම බසයට ෙගාඩ 9ය. ත`cෙව? පැOතකට 93 e yය දැfය අඬ?නට ඔ?න ෙම?න.

“නංy ෙකාහාට  ය?න ද?”

හස?G ඇය ෙවG? 9මසුවාය. හස?Gෙ8 පහ? කටහ ¥ඬ? ෙමෙත< තදකර ෙගන Gබූ aයO nෙO 
ෙIදනාවO සම[? කÑv aං> :ඩා දැfයෙ8 ෙදකපු` පුරා ගල?නට වුS.

“රOමලාෙ?… අද.. iØ` බi එක…නෑ.”

දැfය Wය?ෙ? aÑනු වදSS.

අගනුවර ෙහාඳ ය] සhමත පාසැ` වලට ඈත පුෙ5ශය? 3ට • ද*ව? එවනා ෙදමාCය? අද ළතැෙවන ු
ඇත. ෙh ද*ෙව/ අද ෙගදර ය?ෙ? ෙකෙiද?

“ඇ] ඔයා තSයම?”

“මාO එ<ක එන අ<කා අද ඉiෙක/ෙ` ආෙI නෑ.”

දැfයෙ8 ෙදෙනG? කÑv අvG? ගල]. ඇය අG? අ`ලා ගO හස?G ඇයව ෙගදර ඇරලන බවට 
ෙපාෙරා?>ව< >?නාය. එය ෙකෙi කර?ෙ? ද?

“එ?න අC ෙප/i| ඔ∫i එෙක? ෙක/` එක< ගSම.ු”

තැ? තැ?වල පු5ගxක ආයතන ම[? >රකතන පහසුකh සපයන මõ යiථාන පැGර ඇත. Cටරට 
ප_ං°යට හා මැද ෙපර_ග ෙiවයට yය අයට ෙමn ඉ?නා නෑදෑ]? Sතර කතා කර?ෙ? ෙමව? iථාන 
වxS.

“*<ෂාS ෙහාඳ ෙවලාවට ඔයා ෙගදර.”

“සංUවrO ෙමෙහ. අC තව කැhපi ළම] කාÖෙඩ:O එ<ක? ආවා. ඔයා ෙකාෙහද?”



30

“මම තවම ඇi වා|ටුව හං_ෙය. *<ෂාS මාO එ<ක පුං° ගෑණ ුළමෙය:O ඉ?නවා. එයාට ෙගදර 
ය?න < රමය< නෑ. තSයම.”

“අමරදාස එව?නh. ෙමෙහ එ?න.”

ෙසනඟ අතෙK nට ග?නට තරh ඉඩ< ෙසායා ගO ෙදෙදනාම රB බKග?F ව]? පැහැG ජැìවාK රථය 
එනෙත< ඇi අයාෙගන 3oයහ. සු> Å| කවර වx? වැහුණ ුආසන ඇG ෙමම රථය *<ෂාSෙ8 Cයා 
Zල ï ගOෙO ජනාòපGවරයාට Gෙය?ෙනO එවැSම වාහනය< Wයා කවට කh WයZ?ය. ෙබාෙහ/ 
අවiථාවක ï රථයට අS:O වාහන වx? මහපාෙK ඉඩ පෑ>S. ෙනාද?නා අය එය ජනාòපGවරයාෙ8 
වාහනය ය] වරදවා 3qහ.

fයැ>* අමරදාස නh අද වාහනය ආෙයO පාරට දම?නට අකැමGය. යා?තෙම? වO W3> ÅRම< 
නැBව වාහනය රැක ග?ෙ? ඔහ ු ඉතා ආඩhබරෙයS. %රෙIශZ? ඔහ ු රථය හසු*වා ෙසනඟ නැG 
අB* පාරව` වx? ඇi වා|ටු හං_යට ආෙIය. මඟ උ? ෙදෙදනා සමඟ නැවතO අB* පාරව` වx?ම 
*<ෂාSෙ8 Sවසට ආහ.

“ෙකාෙහද බබාෙග ෙගව`?” ඒ *<ෂාS.

:ඩා දැfය තවමO ඉ?ෙ? aෙය? හා සැකෙයS. Sවසට ෙගාඩ ව_න 9ට වxගය නැG පiස වන වනා 
අසලට ආ කැත නාW බ`ලා දැක ඇය ආෙයO අඬ?න ට පට? ගOතාය. ඌ හපා ක?ෙ? නැතැ] හස?G 
WIවද දැfය හස?Gෙ8 අත යකඩ හ]යW? අ`ලා ෙගන 3oයාය.

“නංyෙග ෙගදර රOමලාෙ? ෙකාෙහද Gෙය?ෙ??”

හස?G තම අත මුදා ග?නට වෑයh කර?rය. ළඟ †ෙප/වක තබා Gබුන ුපැෂ? ෆෲ| යුෂ Cf e>* 
ඇG බ?ෙ53ය >ට ුහස?G එ]? එක< දැfයට CDගැ?වූෙu අත ඉවO කර ග?නටය.

“මැxබ? එක ළඟ.”

Cපාසෙය? _න ගණන< ෙගවූ කා?තාරයක අතරමං වූ ෙකෙන< ෙල3? :ඩා දැfය එක හුiෙh පළB* 
යුෂ පානය ni කළාය.

“ෙගදර ෙටxෙෆ/? ෙනාhමෙK ෙමාක<ද?” *<ෂාS අස]. දැfය ඇi 9හදා බලා 3oයා Zස W3ව< 
éෙI නැත.

“හැෙම/ටම ෙගව` වල ෙටxෙෆ/? නෑ *<ෂාS.”

“එෙහනh ළඟ ෙගදරකට Gෙයනවා ද?”

දැfය නැහැ] Wය?නට ඔvව ෙදපැOතට වන?rය. ෙගය Bල ඇG 93B* ආhප?න ෙදස බලනා ඇය 
SJශ!දතාවය රW]. තමා *<ෂාSෙ8 ෙගදර පැZ+ පළම ු අවiථාව හස?Gෙ8 3nයට නැ}+. 
*<ෂාS අG? ඇදෙගන ඇය පෙසක තබා Gබුණ ුCයාෙන/ව අසලට yයාය.
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“එයා ෙහාඳටම බයෙවලා ඉ?ෙන. oක< ෙවලා ඉ?න ඇරලා අC අහමු,” හස?Gෙග? ෙය/ජනාව<.

“සංUවr…ෙම?න හස?G ඇ9O.”

තර%පු ෙපළ අසලට yය *<ෂාS තම Sදන කාමරෙu ඉ?නා සංUවr ෙවත හඬ ගෑවාය.

සාලෙu පැOතක ෙප/j°යක පැල කරන ලද ඇ|ෙ|fයා පැළයW. දහව` කාලයට එය එDමහෙ? 
තබනවා Sසැකය. ම?ද එn දv තද ෙකාළ පාෙට? ස*ව වැ≤ ඇත. එම පැළයට නු>f? අසු? ගO 
9Jව 95 යාල £Lය £Lයාව? Wnප ෙදෙන< ෙKFෙය/වකට සව? ෙදG.

ෙKFෙය/ව ඇG áෙය? Sම කළ කැaෙන|ටුව මත àපවාnSය< ඇත. හස?G එය දැ<ෙ< දැනු]. අය 
අvO එකBවW. තවම ජාGක àපවාnSය පට? ෙගන නැත. ෙකාළඹ ස`xකාර ෙගව` වල නh Cට 
රෙට? ෙගනා àපවාnr ය?Oර හා 9Fෙය/ කැස| ම[? ෙගදර ïම 9ෙදi °Oරපo නැර®ය හැWය.

*<ෂාSෙ8 ෙගදර බැ`කSය< Gෙයනවා ය] තමා é 9ට ආj° එෙහනh එයාට හැමදාම බ]iෙක/% 
බලත හැW ය] Wයූ කතාව හස?Gට මත< වුS. දැ? ෙමයාට ෙගදර ඉඳ? බ]iෙක/% බල?න ඇහැW 
තමා. අෙ? ආj°O දැ? ෙහාඳටම බයෙවලා ඇG ය] ඒ එ<කම ඇයට 3n වුS.

“මාO ෙගදර ය?න ඕන. ෙh නංyවO මං ඇරල?නh.”

“ෙමයාව බiසලා ආj°ට Wයලා ඔයා අද ෙමෙහ ඉ?න එ?න. සංUවrO රෑට ඉ?නවා. ෙh කාÖෙඩO 
රෑට නවGනවා.”

*<ෂාS අG? ෙKFෙය/ව අසල ඉ?නා 3සු කÖඩායම ෙප?ව]. ≠ 3ං> වාදනය හැෙර?නට ෙවන %
රවෘOG %රකාශන ඇෙහ?නට නැG බව 3සු?ෙ8 මුහුණ ුවx? ෙපෙන].

“මාO එ?නh ය?න.”

ෙලා: මැ+කා එම ෙය/ජනාවට කැමැOත< දැ<වූෙu නැත. ෙනාහÑනන Cfස< ෙගදර තබා ගැrමට 
ඇය මැDය. 9ෙJෂෙය?ම අමරදාසO ෙගදර නැG කල.

“සංUවr ඉ?නවා මෙ8 කාමෙK. එයා බලා ගS] ෙh ෙගා`ල?ව.”

“අC ඉ<මණට එ?නh ෙලා: මැ+කා.”

හස?GO උදI වුනා ෙලා: මැ+කව කැමG කරවා ග?න. S?ද ෙගාi 3o සංUවr ඇහැරවලා ළම] 
කාÖෙඩට එයාවO අÑ?වලා ï පාරට බn5ï පාර ෙතාෙ| W3ව: noෙu නැත.

“ඇñf rGය දාලා ද අමරදාස?”

*<ෂාS fයැ>රා 9මස]. Sතර ෙදාර ජෙ?ල ඇර පවGන ෙගව` ෙදාරව` අද අì` දමා වසා ඇත. 
හාව< හූව< නැG පfසරය මුiෙ%?B iවභාවයW? පව´.

“තවම නh ෙKFෙය/ෙI WIෙව නෑ ෙ!!.”
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වාහන තදබදය< නැG ගාc පාෙK අමරදාස Sදහi කල :*`ල: ෙම? Cයාඹ?නට 9ය. ෙමව? 
ෙIගෙය? yයෙහාO වහාම පසුපස හඹා අවුO නවOතන මාKග ෙපාxi SලධාR? ද අද ෙපෙන?නට 
නැත.

“බබාෙග ෙගව` ෙකා] හfෙu ද?”

*<ෂාS දැfය ෙග? ඇසුවාය. ඇයට මහ?3යට ෙද/ ඇi Cයෙව]. වාහනෙu ඇය අසු? ෙගන ඉ?ෙ? 
Å| එෙ< ගැ|ෙටnය. ෙපාO බෑගය B*` කරෙගනය. ෙමවැS සුෙඛ/පෙභ/≠ රථයක ඇය කවදා වO 
ගමන< කර නැG බව ෙපෙන].

“බබා Wය?න එපා. නංy Wය?න.”

හස?G *<ෂාSෙ8 කණට මුමුණ]. නළල රැx කර හස?G ෙදස 9මසුh කළ ද *<ෂාS නැවතO 
දැfය ඇමBෙI නංy Wයාය.

“මැxබ? එක ළඟ.”

“පාෙK නම ෙමාක<ද?”

“ද?නෑ.”

“ෙහායා ග?න ද?නව ද නංy ඒ හfයට yෙයාO?”

“බi ෙහ/`| එෙක? බැහැලා යන තැන ඉඳ? ය?න ද?නවා.”

අමරදාස මැxබ? aiක| කKමා?තශාලාව අසලට එ5ï වාහනෙu ෙIගය අඩු කෙkය. aiක| Sපදෙවන 
සුවñ? පළාතම රසවOය.

“ඔ?න ඔතන..ඔතන…ඔය පාෙර? හරව?න.”

“ෙකා] පැOතට ද?”

“ෙh පැOතට.”

පාරව` ෙදක Bනක, වමට හා ද:ණට හැf හැR ෙගාi අවසානෙu බΩෙගට හදාෙගන යන Sවස< ළඟ 
අමරදාස රථය නතර කෙkය. තැS? තැන ගෙඩා` හා වැx ෙගාඩව` ද, බා`_ හා උදv වැS ආhප?න 
ද ඇත. වාහනෙය? බැiස සැS? දැfය Chෙh ෙගය Cටුපiසට _Iවාය.

“ෙබාෙහාම iqG] >ව එ<ක ෙගන ආවාට. අෙ? ෙh ළම] ෙහාඳටම කරදර ෙවලා. %රෙIසෙම? ආපහ ු
යනෙකාට. හf අවදානh දවස< අද. ෙමයාෙග අhමා yයා ඉ iෙක/ෙලට ෙහායාෙගන. එතෙකාට >ව yn?. 
දැ? ෙපාá3යට yයා නැGවුනා Wයල ඇ?|fය< දා?න.”
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දැfයෙ8 නැ?දSය< ව?නට හැW ෙකෙන< පැZණ තB පහද]. ෙපාá3ය ඇOෙO ළඟ පාත බවO, 
දැfයෙ8 මව කැ?දා ෙගන එ?නට ෙගදර ෙකෙන< යවත හැW බවO Wයූ ඇය ඔවු?ට C? ï හැW 
ඉ<ම+? ෙගව` බලා ය?න ය] අවවාද >?නාය.

“අමරදාස අC හස?Gෙග ෙගදර yn? ආj°වO බලΩ ෙගන ආපහ ුයමු.”

දැ? නh ඕනෑ තැනක ය?න අමරදාස සූදානh. පාර ෙදපැOතම niව ඇත. ෙවනදා පාර අ]ෙ? ලැග 
ඉ?නා හර<, බ`ෙල/ ආï සB? ද ෙකාo ගැන දැනෙගන ෙද/ පළාෙO නැත. හ%ප?නට හැ%ෙප?නට 
කවු*O නැOෙO අමරදාස ඉතා සBෙට? වාහනෙය? ඉy©ය.

“පාoය දා?න ෙගනාපු කෑම හද?නh,” ඒ ෙලා: මැ+කා.

රාOfය ළඟා ෙව5ï *<ෂාSෙ8 ෙගදර 9iසකට ආස?න 9Jව 95 යාල 3සු 3සු9ය? සංîයාව< රැiව 
3oයහ. මුvතැ?ෙග] ලn ලnෙu වැඩ කරනා මැ+ෙකල B? ෙදනා නව පණ< ල5දවු? ෙම? සBෙට? 
එහා ෙමහා යG. අමරදාස ෙකාi ෙගFයක වහ`ල අf]. *<ෂාS හැෙම/ටම තවO පළB* යුෂ 
ෙබ/තලය< සාදා 33` ව?නට Åතකරණයට දැhමාය.

“අhම] තාOත] තාමO ෙගදර නැහැ.”

තමා ඉ?ෙ? *<ෂාSෙ8 Sවහෙ? ය] ඔවුනට >රකතනෙය? පවස?නට තැත දරන සංUවr Wයා 
3oෙu තරමක ෙනාස?සු? බවWS.

“ෙගදර වැඩකරන අය ද?නවාෙ? ඔයා ෙමෙහ Wයලා. අhම] තාOත] ෙගදර ආවම Wය],” හස?G 
ඇය සංසු? කර?න ට තැත දැRය.

“%RS අද ෙගදරට ෙවලා පාඩh කරනවා ඇG. අපරාෙ5 එයO noයා නh තමා ෙහාඳ.”

“ඇ] සංUවr, අර ප`ෙලහා ත|ටුෙI ඉ?ෙන කතා කර?න ඕන තරh අය.”

හස?G 9nv කෙk éයකට වO සංUවr ඔවු? හා _ì කතාබහට ෙනායන බව දැන දැනය. සංUවr 
අG? ඇදගO හස?G තර%පු ෙපළ බැiසාය. රෙ| කලබලය< Gබුන ද *<ෂාSෙ8 ෙගදර 
උOසවJ Rය< ඇත.

“*<ෂාS දා?නෙක/ අපට අහ?න 3ංහල 3ං>ව<. ෙh ෙමාන බහුබූත ද Wයල ෙOෙර?ෙන නෑ.”

ඒ WIෙව කැhපi ෙකා`ෙල<. සංUවS] හස?G] මූණට මූණ බලා ගOත. *<ෂාSෙග ෙගදර ආපු 
W3 දවසක එයාලට 3ංහල 3ං> ඇnලාම නැහැ.

ìව? 9>xෙu %රවෘOG %රචාරය< නැG ෙහ]? *<ෂාS ෙමjචර ෙවලා බටnර තැoය< වාදනය 
ෙව?න දාලා Gබුෙණ. එයා ෙහIවා හැම තැනම 3ංහල 3ං> කැස| පoය<. å%Åi කÖඩායෙh 3ං> 
ෙ|% එක< අතට ලැබුණO එයා ඒක පැOතකට දාලා J R ලංකා ìව? 9>x සංiථාෙI 3ංහල ෙවළඳ 
ෙiවයට ෙබාOතම කරකැeය.
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“iවKණ 9මාෙනට එහා ෙල/කෙය? ඔ*වට ෙගාඩ e මා එනවා…” පÖFත අමරෙ5වය?ෙ8 කටහඬ 
ෙමතරh Zයු* අ?දෙම? හ] ෆ] i†fෙය/ෙව? අස?නට ලැෙබ?ෙ? තැන තැන ඇGෙවන ෙරෙක/É 
බාK අසල ï පමණය.

ෙක`ල? ෙදB? ෙදෙන< මුvගැ?e 3oG. ඔවු? අG? ඇ_ ෙකා`ෙල< ෙග] අ3fය දැක ඔවු? aයව 
ඇතැ] ඔවුනට කවටකh කර].

“මම U9ෙOට i9Zං පූ` එක< දැ<ෙක අද,” වහෙ` ඇG නාන තටාකය බල?නට yය අය තර%පු ෙපළ 
බැස එG.

“ඇ] ෙර/ය` ෙකාෙල~ එක අ`ලපු වOෙතෙ?. බi එෙ< යනෙකාටO පූ` එක ෙ%නවා.”

“ෙකාෙහද ෙමයාල බල?ෙන ෙකා`ෙලා _හා Zස< පූ` එක _හා ෙනෙම].”

“පI කතා Wය?න එපා. එතැන පුං° ළම] ඉ?නවා.”

“ඇOතටම පූ` එක< දැකලම නැ5ද?”

“Üට කD? දැකලා නැහැ *<ෂාS. සOත],” ෙh £Lයාව ෙකාළඹ 9Jව 95 යාලයට පැZ+ෙu 
කඹු*CoෙයS. ද:ෙÖ බටnර ෙවරළ වසා සුෙඛ/පෙභ/≠ සංචාරක ෙහ/ට` වල නාන තටාක එමට ඇත. 
එෙහO ඇය එවැ?නකට Sකමට වO අFය තබා නැG බව ෙපෙන].

“ධනපGය?ට Gෙයන සැප පහසුකh >%පO අපට ෙකාෙහද?”

ඒ Wයා 3oෙu සං≠තය ෙවනi කර?නට යැ] ඉ`ලා 3o තැනැOතාය.

“ඇ] ෙh <ෙල/R? පූ` එකට වඩා මුහුෙ5 නා?න හැෙම/ටම චා?i Gෙය?ෙන,” *<ෂාS nBෙව නැහැ 
එයා බැiෙස වාදයකට Wයල.

“ලංකාෙI හf සුv Cfසකට] -න?න පුvව?,” හස?GO කතාවට හවු` වුනා.

“ඉG? රට වෙ|ම මුහුද Gෙය?ෙන -න?න ඉෙගන ග?න.”

“*<ෂාS සෙහ/දR, එදා ෙIල ක?න ෙහායා ග?ෙන ෙකාෙහාමද Wයන එක ක`පනා කරන මනුiසයට 
-න?න ඉෙගන ග?න එක 3nනය<.”

ඔවු?ෙග කතාවට සhබ?ධ ව?නා< ෙම? අමරෙ5වය? එවර “-නමුෙක/ කv ග ෙ¨..Wf බැබෙළන සඳ 
පාෙ?…” ය] ගැයුෙIය. එතැනට yය සංUවr i†fෙය/ෙI හඬ වැF කෙk හැෙම/ෙ8ම nනාව මැ5ෙ5.

ෙමෙත< ෙගාඩ නැෙඟZ? Gබුන උණුසුhකාR තOවය පහව yෙය? ෙවන ෙවන තැS? තැන කතා පට? 
ගැ+න. ෙගදර ඇG නාන තටාකය තවමO ෙනා>ටු අය එය බල?නට උඩ ත|ටුවට නැ¨ගහ.

රාOR කෑම ඇfෙu ද නාන තටාකය අසලය. තැ? තැ? වල aම එලා ඇG පැ>* වල වාF e අ`ෙ` බO 
Cඟ? තබාෙගන ඔවු? කෑම ගOහ. *<ෂාS හැම ෙදනාටම ඇG ෙව?නට කෑම ෙබද?නට එහා ෙමහා 
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yෙu දානයකට අත >? C?වGයක ෙiය. ෙලා: මැ+කා අG? සෑ>න Wf ෙකාi මාvවO, කරවලා 
බැ>මO, ෙපා` සhෙබ/ලයO සමඟ රB හා` බත ni ව?නට ගත වූෙu iව`ප කාලයW.

“මම nBෙI ෙ8 දැ<කම අපට හැh ෙ!ක? ෙද] Wයලා,” ආෙයO පට? ගOෙත අර කටකාර 
ත*ණයාම].

“අෙඩ/, හැh ෙ!ක? ක?ෙන උෙ5ට,” ඔහුට කවටකh කරZ? තවO ත*ණෙය< éය.

“ෙකාෙහාෙම? හf උඹ එෙහනh උෙ5 කෑමO ෙස| කර ගOතා,” තවO ත*ණෙය< වෙ5ට එකB ෙව].

“උෙ5ට ආ%ප. ෙ!ක? ෙ8?ෙන නැහැ අෙ% ෙගදරට,” *<ෂාS WIෙව කවු* හf ඇOතටම ෙවනO කෑම 
අෙ%<ෂා කරනවා ද Wයල nතා ග?න බැ*ව].

මැ+කා වටල%පම< හදලා Gබුන රසට. බැදපු Wf කජු කෑx දාලා. දවෙi Gබුණ ුකලබැගෑSයO එ<ක 
nත ගත ෙදකම මහ?3 ෙවලා Gබුන ුහැෙම/ම කෑම üෙම? පiෙස තෘ%GමO Sහැäයාව< රැ<කහ. 
රාOR %රවෘOG %රකාශනයටO ඔවු? ෙනාද?නා යම< Wයැවුෙ? නැත. නාන තටාකය අසල Sදා 
ග?නට ක|oය< තැO කළ ද *<ෂාS එයට තරෙuම 9*5ධ වූවාය.

“úෙන? ෙපරDලා පූ` එකට වැoලා හf කරදරය< ෙව?ෙන.”

“ඔI. -න?නO ද?ෙන නැG අය.”

හස?G], සංUවr] *<ෂාSෙග කාමරයට එකB වුෙ? *<ෂාSට තවO 9nv කර?න nතාෙගන.

සංUවrට ෙගදf? කතා කෙk නැහැ ෙ?ද Wයලා S?ද යාෙගන එනෙකා ට හස?Gෙග 3nයට ආවා. 
ෙවනදා යන එන තැ? වලට rG පනවන ෙදමICයන ට අද වැS දවසක ඇයව අමතක e ඇOෙO 
ෙකෙiද? ඒ 3B9`ලO සමඟ S?දට වැටුණ ුSසා සංUවrෙග? W3ව< අහ?න හස?Gට අවiථාව< 
ලැබුෙ? නැහැ.

* * * * *

“චානුක එනවා ලබන සGෙය.”

“%රJන ෙගාඩකට උOතර ෙහායා ග?න පුvව?.”

“*<ෂාS %රJන වලට උOතර ෙකෙi ෙවතO මම ක`පනා කර?ෙන Ü| ෙව?ෙන ෙකාෙහාම ද 
Wයල].”

“ඇ]? ඔයා කැhපi එනවා ෙ?ද සංUවr?”

“තOපරෙය? එයාව අÑර ගS] ෙමෙත?ට ආෙවාO.”
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චානුක ෙම?ම සංUවr ද සමාජෙu සැෙවාම හÑනන මුහුණ ු ෙවG. ඒ ෙදෙදනා 9Jව 95 යාලය වැS 
9වෘත iථානයක කතා බෙ§ ෙය>ෙනාO පOතර වල ඒ CDබඳව කවු* ෙහ/ ෙ<ලමය< xයන ුඇත.

සංUවrෙ8 ෙදම9Cෙය/ ෙh _නවල ඉ?ෙ? ෙකාළඹය. පහුyය වතාෙවn කතරගම nරව 3ට ඔවුනට 
ආපසු ඉ<ම+? ෙකාළඹට එ?නට ෙනාහැW වුS. ජාGවාï කලබල ගැන ෙනාස?සු? සංUවrෙ8 මව 
දැ? Cට පළාOවලට ද ය?ෙ? කලාBරWS. ඇයෙ8 Cයා නh කලබල Gබුනට aiනi නවතනු ෙනාහැW 
ය] Wය Wයා ගම?n Sරත ෙව].

“අෙ% වOතට යමු. නුවරඑDෙය,” *<ෂාS ෙය/ජනා කර].

“මට ය?න ෙදන එක< නෑ.”

“කැhපi | f% එක< Wය?න.”

“එෙහම WIෙවාO ෙකාෙහාමට වO ය?න ෙද?ෙන නෑ.”

_න ගණ? සංUවr තSවම ෙගදර 3oය ï රටපුරා යන සංUවrෙ8 ෙදමාCෙය/ ඇය ෙකාෙ§වO යනවාට 
අකමැG ඇ] දැ] ය?න *<ෂාSට %රJනයW. ෙබාෙහ/ අවiථා වලï ෙදමාCය ෙදෙදනා තැ? තැ? වල 
ය?ෙ? එකට ෙනාව ඔවුෙනාවු?ෙ8 යහv Cfi සම[S. ඒ බව සංUවr *<ෂාSට Wය?න yෙu නැත.

දහ අෙO ක`පනා කරන සංåවr හා *<ෂාS ද එකB වූවාය. ෙයෙහDය? හතර ෙදනාම _ì කෙළW? 
මුණ ගැÅ නැත. ඔවු?ට එකB ව?නට ෙමය ක_ම අවiථාවW. එතෙකාට අC හැෙම/ටම එකවර චානුක 
දැක ග?නO පුvවS ය] *<ෂාS 3´ය. _න ගණ? කරන සංåවr ෙදමාCය?ටO ෙහාරා රටටO 
ෙහාරා චානුක හමුeම ෙලෙහ3 පහසු වැඩ< ෙනාවන බව දS]. ඒO %රථම හමුeමට මඟ සලසා ගO 
ආකාරය 3n කළ ඇය ෙකෙi ෙහ/ ෙමයටO ඉඩ< හදා ග?නට අ_ට? කර ගOතාය.

“*<ෂාS සෙහ/දfය ෙකාෙහාම ද සැප >ක?”

රO පැහැG 3වුර< ඇඳගO 9Jව 95 යාල 3සුව: වූ පූåත nZ ඔවු? අසලට වැFෙuය. ඔහ ුවාමාං£ක 
ෙ5ශපාලනෙu ඉහළ තනBර< දර?ෙන: බව %ර35ධ රහසW.

“කලබලය දා අෙ% සෙහ/දර සෙහ/දfය?ට ෙහාñ? සං8 රහ කරා Wයල ආරං°].”

“ආ..ඔI එෙහම].”

සාමා? යෙය? කතා කර?න වචන ෙසායන ෙකෙන< ෙනෙම] *<ෂාS. ඒO එයාට හාමු>*ව? හා කතා 
බහ පු*> නැත. ඇය :ඩා අව_ෙu වåරාරාමෙu දහh පාසැලකට සහභා≠ වූවO එn එන %රë පංGය 
හා කතා බෙ§ ෙය>නා Zසක æ<ෂූ? වහ?ෙiලා හා තSවම ඇය කතාවට yn? නැත.

“අC කැමG] දැන අÑන ග?න තව >රටO *<ෂාS වෙ8 අෙ% සෙහ/දර සෙහ/දfය? ට nතවO අයව. 
එ?න ෙවලාවක අCO එ<ක කතා කර?න.”
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සංUවr නපු* බැ`මW? *<ෂාSෙ8 අG? අ_]. තවO Cfස< පැZ+ෙය? ඔවු? ෙදෙදනාට පූåත 
nZ සමඟ තව >රටO කතා බෙ§ Sයැෙළ?නට 3> ෙනාeය.

“ඔයාට Ciසු ද?” සංUවr අහ].

“ෙමාක<ද මං කෙk?”

“එයා කවුද Wයල ද?නව ද?”

“කැhපi එෙ< හාමු>*ෙව/ ෙකෙන<.”

“සාමෙu මුවාෙව? 9%ලව කරන අය. ෙමයාවO ෙපාá3ය ෙහායන ෙකෙන<. අර ෙ5ශ%ෙKÜ £Lය 
Iයාපාරෙu ෙකෙන<.”

“ඔයා ද?ෙන ෙකාෙහාම ද? ෙමානවට ද ෙහාය?ෙන. ෙමෙත?ට ආවා නZ හhබ ෙව?න පුvව?ෙන. 
අSක ෙ5ශ%ෙKÜ Wය?ෙන රටට ආදෙK Wයන එකෙන. ඒක වැර_ද?”

“ඔයාට ෙOෙර?ෙන නෑ. ආෙයO කැරැ`ල< ඇG ෙව] Wයල දැ? ෙh ක|oය< ගැන ෙහ/_3ෙය? ඉ?ෙන 
ආÖඩුව. iවාøන £Lය සංගමෙu දයා පGරණ මැ*ෙව ෙමයාල.”

සංUවr ආÖඩුෙI ඇමGවරයාෙ8 පුතා සමඟ ෙ5ශපාලනය කතා කර?නට ෙනාyය ද ඇය පුවOපG? 
ෙම?ම කැhපi එ ෙ< ï අහළ පහළ කතා බහට සව? ï රෙ| ෙතාරB* ගැන දැ? ෙස/_3ෙය? 3o?rය. 
එය ආOමාKථකාÜOවය ෙපරදැf කරගO කටයුOතW. ඇයට රටට :ම< වුවO, ෙ5ශපාලනය :ම< 
වුවO කZ නැත. එෙහO තම හදවත පුද කර ඇG තැනැOතාෙ8 å9තයට යh බලපෑම< ව?ෙ? නh එය 
දැන 3oම තම යුBකමකැ] ඇය 3ත?rය.

“හf ´රණය< ග?න හැම පැOත<ම අහ?න ඕනා,” *<ෂාS Wය].

“ඔයාට ඕනා නh yn? අහග?න. Gයන %රJන ඇG මට. රෙ| %රJන 9සඳග?න අSO අය මහ?3 
වුනාෙව.”

එදා ෙද?න එතS? ෙව?ෙවලා yයO පහ ුදවසක *<ෂාS නැවBනා ඕප? කැ?oෙh. තKiට? පාෙK 
වාහන ස5දය Gබුන ද කතා කළ £Lයෙය/ දැ<වූ චBර 9ලාශය ඇය 3O ගG. 3ංහල භාෂාව ෙමපමණ 
ලiසනW? හසුරව?නට හැW අය Üට කD? ඇයට මුණ ගැÅ නැත.

එදා ඔවු? කතා කෙk රට ෙපරළ?නට ෙනාෙI. සමාජෙu පවOනා 9ෂමතාවය? ගැනය. >%පO 
ෙපාෙහාසO පරතරය එ?න එ?නම වැF වන ආකාරය ගැනය. 9ක`ප සමාජ %රGපOGයක අවJ 
යතාවය ගැනය. ෙමෙi කතා WRම ආÖඩ ු 9ෙර/ø ව?ෙ? ෙකෙiද? ලංකාව Sදහi ෙ5ශපාලන 
වාතාවරණය< ඇG රට< ෙනාව?ෙ? ද? ඇය *Cය` ෙදක< ෙගවා “ෙවF හඬ” පOfකාව< ද රැෙගන 
yෙu ඔවු?ෙ8 අදහi ෙමානවා දැ] වටහා ග?නට ඒවා ගැන තව >රටO Wයව?න].
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3ය Cයා ලංකාෙI නැG පාඩුව *<ෂාSට දැනුS. සංåවr හා Sකමට වO ෙමම ක*ණු ගැන සාකjඡා 
කළ ෙනාහැWය. හස?G ෛව5 ය 95 යාලෙu උෙ5 3ට රෑ වන ෙත< nරව 3o?rය. %RS SG 
95 යාලයO rG -ඨයO අතර >ව?rය. ඇය සම?ත _යන?දන හා ෙබාෙහ/ :vපග බව *<ෂාS 
දS]. එෙහO ෙදෙදනා අතර එතැS? එහාට සhබ?ධය< නැG බව %RS Wය]. තවමO *<ෂාSට 
සම?ත හා කතා බහට අවiථාව< පෑï නැත.

_නපතා උෙ5 හවා දැ<ක සම?ත ඇයෙ8 ළමා කාලෙu iùර සංෙ<තයW. ඒ _නවල Sතර Cටරට yය ද 
ආපසු ලංකාවට පැZෙණන හැම වතාවකම ඇය ඊ ළඟ උදෑසන ෙනාවරදවාම සම?ත දW]. දැ? ඔවු? 
3o Sවස ෙවන පවුල< :xයට ෙගන ඇත. ආපසු පාKxෙh?Bවට ෙOR පO ෙනාවූ සම?තෙ8 Cයා තම 
ගමට ෙගා3S.

“ඔ?න ඉ?නවා යාvවා. iට]` එකට ෙ5ශපාලනයට බn?ෙන බලාෙගන] Wය?න.”

“ඔයාම Wය?න සම?ත. *<ෂාSව අÑරනවාෙ? ඔයා.”

“මට කාෙ` නාiG කර?න බෑ. මම යනවා ෙම?Fi සK Ü| ෙව?න.”

*<ෂාS ඉං8 R3 නවකතා ෙපාතක ඔvව ඔබා ෙගන 3o Sසා %RSO සමඟ ආ සම?තව දැ<ෙක 
නැහැ. සම?ත *<ෂාS හා කතා WRම මඟ හf]. %fS සම?ත ගැන Wය5ï *<ෂාS Sහඬතාවය 
රW?rය. ෙද?නම අකැමG නh ෙමාකට ෙපරැOත කරනව ද? %RS 3BෙI එෙහම].

“ඒ] බල?නෙක/ oක< වටCට. ෙගාඩ දවසW? දැ<ෙක නෑ ඔය ෙද?නව. ෙක/ සංUවr?”

“හෙල/ %RS! ඔයා අCව දැ<ෙක නෑ Wයනවා. ඔයාවෙ? දැ? ෙහායා ග?න අමා*.”

“aÅ අෙ?.”

“අෙ% ෙගදර එදා ෙහාඳ පාoය< Gබුන. ඔයා ආෙI නැහැෙන.”

“මම එදා උෙ5 ෙකාෙල~ ය?න කD? දැන ගOත. ඒ ගමන ෙගදර noය. ඔයාල රෑ එDෙවනකh ඇහැර 
ෙගන noයc ෙ?ද?”

“සංUවr ඇර අS< හැෙම/ම SදාගOත!” *<ෂාS WIෙව පු*> දඟකාර කෙම?.

“ෙක/ SDය?”

“අද ආෙI නැහැ. h…චානුක එනවා ලංකාවට.”

“කවදද? අCට Ü| ෙව] ද?”

“%රJෙන ඒක]. හැෙම/ම ෙද?නවම අÑරන Sසා Ü| ෙව?න තැන< නැBව ඉ?නවා.”

“ෙ5ශපාලනය කර?න yයාම ඔෙහාම]. සම?තවO දWන දWන එ<ෙකනා නවOතලා එයාව කතා 
කරනවා.”
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“ඔයා සම?තව ෙගාඩ< දWන බව] එෙක? ෙ%?ෙන.”

*<ෂාS ෙනාදැන කෙ` 9nvව< වුනO එn යh ඇOත< Gබුෙන? %RSෙ8 3ත මඳ ලැ~ජාවW? 
සxත වුS.

“අC නුවරඑD yෙයාO ඔයාට එ?න ෙද] ද අ%පj°?”

“Üට කD? එෙහම ගමන< yn? නෑ. අහල බල?නම ඕනා.”

“නඩුවකට ඉ?නවා Wයලා nතාෙගන ලැහැiG ෙවලාම අහ?න. ය?ෙන අෙ% වOතට. ෙක/j°ෙu. 
ය?ෙන අC හතර ෙදන]. මැ+කලා]. අමරදාස]….. ඔයාට ඕ?නh සම?තටO එ?න Wය?න.”

“Ciසු ද ඔයාට. එෙහම එක< නෑ….. මම කවදාවO ෙක/jjයක yn? නෑ.”

ඔවු? එතැ? 3ට ගමන ගැන කතා කළහ. ඈත Coසf? තSවම තම වයෙi ත*+ය? 9Jව 95 යාලය 
ෙවත එ?ෙන/ය. එය ෙදමාCය?ට මත< කර _ය හැWය. හතර ෙදනාම යන Sසා අවසර ග?නට එතරh 
අමා* ෙනාවන ුඇත. සංUවrට ය?න >?ෙන නැOනh පමණ< ගමන අවලංì කර?න ඔවු? ´රණය< 
ගOහ.

* * * * *

	 °WOසාගාරෙu පුහුණුව සඳහා යන 3සු 3සු9ය? සු%ර35ධ 9ෙJෂඥ ෛව5 යවරෙය: වන ෙදාiතර 
හැර`É -Ri අG? 3> ෙකෙරන සැOකh නරඹ?නට ඉතා කැමැOත ද<වG.

ම?ද ඔහ ුෙ5ශන ශාලාවල ෙහ/ ෙවනO iථානය?n 3oනවාට වඩා ඉතා 9ෙන/ද¿á iවභාවයW? එnï 
හැ3fමය. අS< ෙවලාවට දW?ෙ? නැBවා වෙ8 යන ඔහ ුෙමn ï පමණ< අවට ඉ?නා අය හැමෙදනා 
සමඟම කතා බi කර]. සහයට එ?නා වූ ෙහ_ය?ටO ඔහ ු9nv කර]. සෑම ෙකෙන:ෙ8ම නෙම?ම 
ඔවු? අමත].

“අද Rටා උෙ5ට ෙපOත ගOෙත නැහැ වෙ8. WIව නh මට තව i< f%| එක< xයලා ෙදනවෙ?.”

“අ]ෙය/ ෙඩා<ට…අද එ?ෙන ෙඩා< ට Wයලා දැන? noෙය නෑෙ?. නැOතං අමතක ෙනාකර එක< 
ෙනෙh C`i ෙදක<ම üලා එ?ෙන.”

Rටා වසර ගණනක පළපු*>කh ඇG ෙහ_යW. ඇය ෙදාiතරවරයාව ෛව5 ය £Lයෙය:ව 3o කාලෙu 
3ට ද?rය.

හස?G ෙපාත පෙත? අද ෙකෙර?නට යන ශ ̀යකKමය ගැන සහමුx?ම කට පාඩෙම?ම දැන 3oය ද 
හද Bල නැ¥ඟන චංචල ගGය මැඬ ගත ෙනාහැWව 3|යාය. ඇය සම[? තවO ෛව5 ය £Lය £L
යාව? ෙදB? ෙදනා 3O Bල ඇG කලබලකාR ගG ෙනාෙප?වා 3o?නට වෑයh දරG.
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ෙදාiතර හැර`É -fi 9ෂüජ නාශක CDෙවG? පසුව දමා ගO අO වැසුh පැළñ අO ෙදක 3ය 3*ර 
ඉiසරn? ඔසවා ෙගන Gයුණ ුබ`බ Wnපය< ෙයාමුව Gෙබන සැOකh ෙhසය ෙවත ළං 9ය. එn ෛශ` 
ය කKමයට ල< ෙවන ෙකාටස හැෙර?නට 3*ර මුvමS?ම වාෙ8 වැÅ yය ෙර/yයා 3†ය. දැනටමO 
3nස? නැOෙO ඔවු? ඉතා ඉ<ම+? 3ය`ල අවස? කළ යුBය. ෙර/yයාෙ8 හුiම ඉහළ පහළ දැÜම 
SR<ෂණය කර?න තවO ෛව5 යවරෙය< ඔහ ුnස ළ[?ම වාF e 3o].

“හස?G Wය?න දැ? අC බලාෙපාෙරාOB ෙව?න ඕන %රJන ෙමානවාද Wයලා ෙමයාව කපල ඇරපු 
ගම??”

ෙදාiතර -fi ඇහැIෙව ඉං8 R3ෙය?. හස?G ෙහාඳටම Wයවල] ආෙI ෙ<i එක ගැන. ඒO 
ඉං8 R3ෙය? උOතර ෙද?න ෙමාෙහාත< ක`පනා කර?න ඇයට 35ධ වුS.

“ෙලඩා මැෙරනවා ඉ<ම? කෙk නැOතh,” ඔහ ු3නාෙසZ? Wය].

“පළමුව ෙ` ගැáම පාලනය කර ග?න අවJ යය]… nතනවාට වඩා හැම 9ටම ෙ` වැFෙය? ගලනා 
බව< ෙපෙනනවා….” හස?G පට? ගOතාය.

සමහර 9ෙටක ෙදාiතර -fi තමාෙග? මුx?ම %රJනය ඇහුෙව මුහුෙÖ දැ<ක චංචල ගGය Sසා ද 
WයලO හස?Gට පiෙස nBන. එෙක? එක 9iතර කර5_ ෙර/yයා ගැන අමතක ෙවලා ෛශ` යකKමය 
ගැන පමණ< nත ෙයාමු කර?න තමාට හැW වූ බව ඇය ෙමෙනn කළාය. තමා පමණ< ෙනාව අ? 3සු 
3සු9ෙය/ ද ඔහ ුහවු` කරගOෙO nනා යන කතා WයZS. පැය ෙදක< ගත වූ ෛශ` යකKමය Sමා 
ෙව5ï හැෙම/ම noෙය 9ෙන/දෙය?. ෙලඩාටවO එයාෙග අ]Gකාරය?ටO ෛශ`යාගාරය ඇBල දW?න 
බැf එක ෙහාඳ].

හස?G එදා දවෙi පංG හමාර ව ෛව5 ය 95 යාලෙය? එDයට බn5_ මූණටම හමුෙවjච රB පැහැG 
Z|සුa¿ ලා?3යා රථෙය? ගම? ගO ෙදාiතර -fi එයාව දැ<ෙක නැහැ වෙ8 එ?åම සැර දාලා yයා. 
හf පු>ම මනුiසෙය<. GයටK එෙ< ï ඉ?නවා වෙ8 ෙනෙh එDයට බැiසම ෙවi මූණ< දාෙගන වෙ8.

හස?G බi එකක එ`xලා ආවා ෙකාළඹ කැhපi එකට. ගහ යට ආෙයO හතරෙදනා හමු ෙවනවා අද. 
නුවරඑD ගමන කතා කර?න] ඒ.

“හස?G ඔයා එනවා ෙ?ද? කැhපi පට? ග?න කD? ආපහ ුඑනවා. මු:O Zi ෙව?ෙන නැහැ. මාO 
එනව ය?න.”

“%RS මට ආස] එ?න. ඒO ආj°ට ෙපාÉඩ< සrප ම_.”

“බැf ද ඔයාට ෙබෙහO ෙද?න?” ඒ ඇහුෙව සංUවr.

“ආj°වO එ<ක? යමු.” ඒ Wය?ෙන *<ෂාS.
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සංUවr ෙනාද?නවාට ෛව5 ය 95 යාලෙu මුx?ම ෙදන අවවාදය නh SGෙය? ඔවුනට W3ව:ට 
ෙබෙහO Sයම කර?නට අනුමැGය නැG වග. එෙi කළ ෙහාO තවO එn ඉෙගrමට වරh නැG ෙI. 
හස?G එය පැහැ_x කර ෙද?නට ෙනාyයාය.

“ආj° නුවරඑD එන එක< නැහැ. මම යනවාට එපා WIෙව නැහැ. තව දවi Gෙයනවාෙ?.”

“ෙමානවද ඔයාට Cටරෙට? චානුක ෙ8?ෙන?” ඒ අහ?ෙන %RS.

දැ? Cටරටට රැWයාව ෙසායා ය?ෙන/ ෙගව` ෙදාරව` සඳහා i†fෙය/ ය?Oර ආï බඩ ුෙගන එG. රට 
පුරාම හ?_යකට ෙදක< ගාෙ? ෙරෙක/É බාK පහළ e ඇත. 3ං> අහ?න ෙකා`ෙලා ෙක`ෙල/ ඒවා Bලට 
එ< ෙරා< ෙවG. ෙමෙත< ìවS? පමණ< අහත හැW ≠ 3?> දැ? පoගත කරෙගන ෙගදර ï අවJ ය 
කලට අහ?න හැWයාව වැF Cfසකට ඇත.

“එයාව දැ<කම ඇG මට.”

“∫`h එකක ලI Å? එක< වෙ8 ෙ?ද?” %RS සංUවr ට 9nv කරනවා.

9Jව 95 යාලයට පැZණ කල Gබූ සබෙක/ලය %RS ෙවG? දැ? පළා ෙගා3S. ඇය පාසැ` කාලෙu 
noයා ෙම? ආෙයO 3ය ආòපOයය වටා ඉ?නා අයට ද?ව?නට පට? ෙගන ඇත. ෙකා`ෙල/ හා කතාව 
පමණ< ෙනාව ඔවු?ට අණ ෙද?නට ද ඇය දැ? එFතරය.

“අC හතර ෙදනාම ය?න ලැහැiG ෙවමු. ආj°ට ෙහාඳ වුෙනාO හස?Gට ය?න පුvව?ෙන. හැබැ] 
හස?G ෙකාෙහාම හf ය?න එ?න. සංåවrට Gෙය?ෙන ෙh චා?i එක 9තර].”

*<ෂාS කැමG වුෙ? නැහැ %RS ගමන ගැන ´රණ ග?නවට. ෙhක *<ෂාSෙග ෙය/ජනවා<. දැ? 
සංUවrට ද අවසර ලැබ ඇG ෙහ]? අවiථාව මඟ හැRම ඇයට කරන මහO කෲර < fයාවW. 
චානුකටO ගමන ගැන xCයW? සංUවr ද?වා යවා ඇත.

“ෙකාෙහාම ද චානුක අCව ෙහායා ග?ෙන?” *<ෂාS සංUවr ෙග? ඇÅය.

“ඇ] එෙහම අහ?ෙන?”

“ළමෙය/ ෙක/jjයක ෙකාjචර ZSiසු ඉ?නව ද?”

“ඉG? එයාව ෙහායා ග?න බැfෙව] ද?”

“අCට එයාව ෙහාය?න මුv ෙක/j°ෙuම ඇ9_?න බෑ. ඔයා WIව ද අC oක| ගOෙත ෙකාහාට ද 
Wයල?”

“නෑ.”

“මටO අමතක වුනා කx? Wය?න. දැ? හf වැෙÉ තම].”



42

“එයා අCව ෙහායා ගS]. එ?න කD? මට ෙක/` කෙළාO මම Wය?නh. මම nත?ෙන මට කතා 
කර].”

ත_? පැBෙවාO %රාKථනාව ඉLට ෙI යැ] සංUවr 9Jවාස කළාය. ඔවු? හමු9ය යුBමය. ළඟ ï 
දවස< සංUවrෙ8 මව ල?ඩ? වසනා ෙදාiතරවරයා ගැන කතා බහ නැවත පට? ෙගන. ඇයෙ8 Cයා 
W3ව< ෙනාéව ද ඔවුනට එෙරnව යම< Wය?නට තරh ශ<Gය< සංUවrට ෙනාGබු+. චානුකට 
තව වසර< ඉෙගrම සඳහා Cටරට රැö 3oය යුBය. ඔහුෙ8 ෙදමාCය?ටO සංåවr ගැන ඔහ ුWයා 
නැත. එය W3ම %රJනය< ෙනාවන බව ඔහ ුWය]. උපාòය අතට ලැබුන පසු ඒ ගැන කතා කර?නට] 
ඔහුෙ8 අදහස.

“ඔ?න එක< Wය?නh. ෙh | f% එෙ< ï %ෙර8න?| ෙව?න එෙහම එපා,” හස?G W Iෙව 9nvවට 
ෙනෙh.

“ඔයාට Ciසු ද?” අS< B? ෙදනාම හස?G _හාට හැ*ෙන එක පාරට.

ෛව5 ය £Lයාව< ෙලස ඇය ළාබාල වයෙi ගKභr මාතාව? එමට දැක ඇත. ගKභාෂය නැG කර?නට 
ෙගාi වැඩ වැරï ෙර/හල ෙවන අය ද එමට දැක ඇත.

“කD? WIවාට පiෙස තැෙව?න අවJ ය නෑෙ?. ඔයාල ද?නව ද අද ද*ෙව/ නැG කරන එක ෙකාjචර 
ෙවනව ද Wයල ෙහාෙර?. ඊට පiෙස තම] එ?ෙන ෙහාiCට`. U9ෙO ෙ!ර ග?න අCටO බැf ෙවනවා. 
ෙහාර රහෙi ෙවන ඒවා Sසා කවු*O සංîයාෙ`ඛන Gයා ග?ෙනO නෑ,” හස?G කටව` අයා බලා 
ඉ?නා 3ය ෙයෙහDය?ට ෙO*h කර ෙද].

හස?G දැ? මනා ආOම 9JවාසයW? හා දැF ෙපෟ*ෂයW? ඇG තැනැOGය< ෙවලා ය] *<ෂාS 
3´ය. ඇය Bල ඇG සුහද ෙසෟමය බව සම[? බැö ඇG ෙh අvOම ෙපෟ*ෂ ල<ෂණය ඇයව වඩාO 
ගාhπර බවකට පOකර ඇත.

* * * * *

“සංUවr ෙමානවද ඔයා දාෙගන Gෙය?ෙන ෙසනසුරාදාට?”

සංUවrෙ8 මව කාමරයට ආෙI සාf ෙතාගය< අO ෙදෙක? බදාෙගන.

“අC 3:රාදාෙන ය?ෙන *<ෂාSෙග වOතට.”

සංUවr නුවරඑDය යන වචනය පා9j° කර?න අකැමG]. ගමෙ? >ර මත< කෙළාO අ?Gම 
ZSOBෙI ය?න එපා Wය?න ඉඩ Gෙයනවාෙන.

“ෂ§… සාf ජැක| මහ?න Zá එනවා WIවා e<එ?É එෙ<…”
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ඇය සාf 3ය`ලම ඇඳ මත දමා එW? එක අත ගා බල?rය. ඇයෙ8 3ත Bල තවO යම< ඇG බව 
පැහැ_xය. එෙහO W3ව< ෙනාWයා සංUවr ද බලා 3oෙය? මව ද Sහඬව 3oයාය.

“එයා ෙකාෙහාමටවO ආෙu අ?ඳවල බල?ෙන නැBව මහලා ඉවර කර?නෑ. මම ෙමෂමK? |i ïලා 
ය?නh.”

“ඔයාට ෙhවා]? ෙකා] සාf ද ඕනා?” ඇඳ පුරා 93*න සාf ෙදස බලා මව ඇසුවාය.

ෙවනදාට වඩා ෙවනi iවරය< මව ෙවG? එ]. සාf ෙත/ර?නට ඇය කාමරයට ආෙI ඇ]? ෙවනදා 
තමා කැමG සාfය :ම< දැ] ඇය අස?ෙ? නැත. කතා කර?නට මඟ පාදා ගනු C+ස ඇය කාමරයට 
අවුO ඇG බව දැනුෙන? සංUවr තැG ගOතාය.

පට? ග?නටO කx? ගමන නතර කර?නට ෙව] ද? චානුක ගැන දැනෙගන ද? ෙදාiතරට කx? 9වාහ 
ෙව?න අවJ ය ෙවලා ද?

“තාOතා ෙක/?” සංUවr ඇහුෙI අර මාතෘකා වලට බn?ෙන නැBව සුර<âත මාතෘකාවක ට ය?න].

“<ල! එකට yයා,” ඇය උOතර >?ෙ? මඳ< Sහඬව 3†ෙම? අනB*වය. Å¡ර සංවKධන 99ධ අංශ 
වx? පැවෙතන සමයක සූ• අ`ල?නට හැW සමාජ ශාලා ද මහා පfමාණෙය? හා හං_ෙu ෙKi ෙකාළ 
ෙහාෙර? දා?න? ෙවනුවට ට] ෙක/| ඇඳෙගන යන අයට 9වෘත e ඇත.

“තාOතා මට *<ෂාSලෙග වOතට ය?න පKZෂ? >?නා,” සංUවr nZnට ෙතා` මැB*ෙI ඔහ ු3ය 
nත ෙවනi කර එය Wය?නට අhමාව එවා ඇO දැ] දැනගන ුC+සය.

“එයා ඕන එකකට පKZෂ? ෙද] ෙh දවiවල,” සංUවrෙ8 මව éෙI තරමක තරෙහ? බව සංUවrට 
දැනුන. ඒO ෙවන මු:O Wය?න කD? මව සාf 3ය`ල ඇඳ මත Gaය ïම කාමරෙය? Cටව yයාය.

මව අදහi කර?ෙ? තමාට ඇG 9වාහ ෙය/ජනාව ෙ§Bෙව? අවසර ෙද?න ඇතැ] Wයා ද? එෙහම 
නැOතh දැ? තමා කැhපi යන Sසා ද? සංåවr ෙමය ෙO*h ග?නට උOසාහ කළ ද ෙ§Bව ඒ ෙදකම 
ෙනාව?ෙ? ය] ඇයෙ8 මව දැන 3oයාය. එෙහO තම _ය+ය හා W3 _ෙනක වැF වදන< හුවමා* 
ෙනාකළ ඇයට දැ? තම එකම ද*වා හා 3ය nO තැ9`ල Wයා ෙබදා ගනු බැfය.

“හෙල/… හෙල/…”

එ< වර< වැï මඳකට නතර e ආෙයO නාද ව?නට වූ >රකතනය සංUවrෙ8 මව අතට ගOතාය. 
ආම?Oරණයට W3ෙව:ෙග? CDBර< නැත.

“§h… ඒ ගමන ෙගදරටO ෙක/` කරලා බලනවාද ෙකාෙහද?” ඇය තමාටම Wයා ගOතාය. ඇය 
හ]ෙය? f3වරය ආපසු තැබුෙI ෙ<?GෙයS.
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සංUවr බලා ඉ?ෙ? චානුක කතා කරන ෙත<. ෙ5ශන අවස? වූ පසු ෙකD?ම ෙගදර එන ඇය ෙගදf? 
Cට W3 කටයුOතකට ෙනාyයාය. Sතර සා%පු යන හා ෙයෙහDය? සමඟ සාද වලට සහභා≠ වන මව 
අද ෙගදර ඇ] දැ] ඇය 3ත ::ස< ඇG කළO ඒ ගැන වැF >ර ඇය 3BෙI නැත.

චානුක ඉ?නා %රෙ5ශෙu ෙIලාව ගණ? සෑ• ඇය >රකතන ඇමBම ඔහුෙග? ව?නට ඉඩ ඇG බව 
>ටුවාය. ඔහ ුආෙයO කතා කර] ද? මවෙ8 ෙක/ප 9ලාශය >ට ුසංUවr ආෙයO >රකතනය වැ>න ද 
තමාට එය ග?නට යා ෙනාහැW බව ක`පනා කළාය. චානුක ඔහුෙ8 9ෙ5¿ය >රකතන අංකය සංUවrට 
ï ඇත. එෙහO ඔහ ුඅමත?නට නh සංUවrට 9ෙ5ශ >රකතන පහසුකh ඇG තැන< ෙසායා ය?නට 
35ධ ෙI. :ම< Wයා ෙගදf? ය?න ද?

3B9x මාලාවක Sයැá මඟ< ෙසායා ගත ෙනාහැW සංåවrට නැවතO >රකතන නාද ෙවන හඬ 
ඇ3ණ. ඇයෙ8 මව එයට CDB* ෙදනවා ද ඇයට ඇ3ණ.

“හෙල/ ආ?o ෙh *<ෂාS. ìÉ ෙම/KS?!”

“ආ.. ඩාxං.. ෙකාෙහාම ද ඔයා? දැ? oකකට කD? කතා කර?න | ර] කළා ද?”

“නෑ ආ?o. දැ? තම] ගOෙත. අද නh එක පාf?ම වැඩ කළා. උෙ5ට ෙක/`i ග?න හf අමා*] දැ?. 
හැම තැනම a3 38න`.”

“ෙමෙහටO < රෑ?< ෙක/`i ආවා. ඒක]. ඉ?න සංUවrට ෙද?නh. පfiසෙම? | f% එක yn? 
එ?න.”

“හෙල/ *<ෂාS!”

“ඔයාෙග මÜ අද අමුB].”

“පiෙස Wය?නh.”

“ඕෙ<. හස?G එනවා. ඔයා කැ?ස` නෑෙ?.”

“මාO එනවා.”

“ඒ], මතක ඇBව úතලට අඳ?න ඒවා අර? එ?න.”

*<ෂාS _y? _ගට කතා කෙk නැහැ. ෙකාපමණ ඉ`ලා 3oයO සංUවr තවමO තමනට ෙනාWයන ෙ5 
ෙබාෙහාමය< ඇG බව ඇය දS]. ඩැ≤O මÜO ඉ?ෙන Cටරට වුන ද ඇය ඔවු? හා Sතර කතාබහ 
කර?rය. *<ෂාSෙ8 å9තය ඇ*ණ ුෙපාත< වැSය. එn හැම Cටුවකටම එ?න SOය ආරාධනාව< 
හැමටම ඇත. ඒ Sසාම සංUවr 3ය`ල nෙO තදකර ෙගන ඉ?නා ආකාරය *<ෂාSට වැටෙහ?ෙ? 
නැත.

“ෙ!aට අñ?න බැf ඇÑh ෙත/රලා >?ෙනාO මට ෙ`3].”
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ෙපාF මැ+කා *<ෂාSෙග Sදන කාමරෙu ෙදාර ළඟ 3ටෙගන. ඇය අද ඇඳ? ඉ?ෙ? ගවුමW. ෙමෙත< 
කාලය< මැ+ෙකලා B? ෙදනාම ඇ?ෙ5 ෙර5ද හැ|ට පම+. කාලයකට පiෙස ගමට යන Sසා 
ෙව?නැG. *<ෂාS ඒ ගැන අහ?න yෙu නෑ.

ෙO වOතට යන හැමදාම *<ෂාS තමාට ම_ පුං° ඇÑh 3ය`ල එn රැෙගන ය?rය. වOෙත වැඩට 
එන iOR? ඒවා තම • ද*වනට ෙද?නට ඩැහැ ගSG. *<ෂාS ෙමවර අඩුවට ගතහැW සාf Wnපය< 
ද Zල ï ෙගන Gබු+.

“ෙhවා අvOම අvO සාfෙන ෙ!a.”

“මÜෙ8 සාf නෑෙ? ෙh පාර අCට ෙගSය?න. ඒක] මම ෙhවා ගOෙත.”

ෙපාF මැ+කා ආශාෙව? සාf අත ගා?rය. එෙහO දැනටමO ඇÑh අ`මාfය ෙවත හැR ඉ?නා 
*<ෂාS එය ෙනා>ටුවාය. ඇය අñ?නට බැf වiO ර පමණ< ෙනාව කලW? ගතට ෙනාදැම ූඇÑh 
3ය`ලO S_ යහෙ? ෙගාඩට එ< කළාය.

ෙපාF මැ+කාෙ8 කාKය වූෙu ෙh 3ය`ල ෙස/දා ප9Oර කර නුවරඑD ෙගන යන සූ|ෙ<සයක ඇ3Rමය. 
මුvතැ? ෙග]? ඔ!ෙබn වූ මැ+ෙකලා Sදන :ඩා කාමරය ෙවත yය ෙපාF මැ+කා ගවුh, කZස හා 
සාf 3ය ඇඟට තබා හැඩ බැê හැo ෙගදර W3ව: දැ<ෙ< නැත.

* * * * *

	 ගමනට කx?දා හස?G රාOfය ගත කෙk *<ෂාSෙ8 Sවෙiය. 

ආj°ෙ8 අසrප ගGය මඳ< ෙහාඳ අතට හැR Gබු+.   හස?Gට ගමන ය?නට ආj° _f >?නාය. 
උදෑසනම >hfයපළ ෙවත ඔවු? රැෙගන yෙu *<ෂාSෙ8 Cයාට අයO ආයතනයක හ] ඒi වෑ? 
රථයW.   වෑ? රථෙu වහෙk ද බඩ ු භාÖඩ ලණ ු වx? ගැට ගහ?නට අමරදාස පට? ගOෙO 
මැ+ෙකලාට 9nv කරZS. 

“අෙ?, අමරදාස අ]ෙu, බඩ ුවx? වැF හfය *<ෂාS ෙ!aෙග] හස?G ෙ!aෙග].” 

එෙi WIව ද කාලයකට පසු ගමට යන ඔIහු ෙගSය?නට මහO බඩ ු %රමාණය< රැi කර ෙගන 
3oයහ.  Üට කx? ඔවු? හා ගමට යෑම ගැන ෙනා3q බව මත< e *<ෂාS 3තට නැ}ෙ? >කW.

තැන තැන ෙකාළ කැබx 93R >hfය ෙI_කා Wxට ව ඇත.   ඉiසර ෙමn කසල ෙශ/ධකය? ෙලස 
කටයුB කෙk ස<Wx ජනතාවය.  ඔවු? ඉතා කාKයම¿áව Sතර ෙදෙIෙ`  :ණු ඉවO කළහ.  දැ? එම 
රාජකාfය පOව ඇOෙO ආÖඩුෙI ෙiවයට බඳවා ගOතවු?ටය.   ෙiවක සංගh හා යුSය? ගැන 
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අනුදැනුම ඇG ෙමාවු? වැඩ කර?ෙ? rGයට].  එෙම?ම තම? ඉට ුකර?ෙ? අGශය වැදගO ෙiවාව< 
බව ඔවු?ෙ8 nතට ෙනාදැෙන?ෙ? සමාජය ඔවුනට පහO  රiසාව< කරන අය Wයා පහO 
තOවයW? සලකන Sසාය. පfසරය ෙබෙහ9? ජරාවට ල< ව ඇතැ] *<ෂාS 3Bවාය.

බඩ ු3ය`ල එ< තැ? කර අමරදාස ඔවු?ට ළඟ කඩයW? උණ ුඋණ ූ ෙO සහ Wඹුලා බSi රැෙගන 
කඩෙuම ෙiවය කරන ෙකා`ල: සම[? ආෙIය.   ෙO ෙක%ප වල ගැ|ට හා අඬු හf හැoයකට ෙස/දා 
නැත.   අSO හැෙම/ම මහO %RGයW? ගමන මඟ පුර?නට බලා 3oන ෙහ]? *<ෂාS තම?ෙ8 
අසBටට ෙ§B W3ව< éෙI ද නැත.

“සංUවrව නැ[|ටවා ගOත ද ද?නෑ %RS.”

“ෙද?නා එකට එන හ?දා ෙහාඳ].  අCට රෑ ෙක/j°ෙය ය?න] ෙව?ෙන නැOනh.” 

“හස?G, ඔයා දැකල Gෙයනව ද චානුකෙග C?qරය<වO?”

“hහූ… නැහැ.  මට පOතරය< වO Wයව?න දැ? ෙවලාව< නැහැ.” 

“ඡ?ෙද කාෙල ෙෆාෙට/ එක< දැකල Gෙයනවා.   දැ? ෙකාෙහාමද ද?නෑ.   චානුක ලංකාවට ආවද 
WයලවO ෙහායා ග?ෙන ෙකාෙහාමද?”

“සංUවrට ෙක/` කර?න ඇG.”

“Wය?න අමතක වුනාෙ?.   දවස< Cටරෙට? එයා කතා කරල ෙකාහද. එදා සංUවrෙ8 මÜ fÅවෙK 
අර? Gෙය?ෙන.”

“හාෙ?.  ඉG? ෙමාකද වුෙ??”  හස?G ඇහුෙව ගමනට බාධාව< ෙවනවද Wයල දැනග?නO එ<ක. 

“සංUවr WIවා කවු*O උOතර ෙනාïපු Sසා එයාෙග මÜට තරහ yn? ෙෆ/? එක ෙපාළෙව ගැහැIෙව 
නැBවා 9තර] Wයල.”

වැඩට එන ජනකාය< රැගO දØ+? ආ *හුණු :මාf >hfය ෙI_කාෙවn හfයාකාරව නතර ව?නටO 
ෙපර ෙකනා ෙද?නා ලnලnෙu ඉ? බැස _වූහ.   මහා >ර< ගම? ගO ෙය/ධය: ගමනා?තය කරා 
පැZණ සැනසුh සුසුh ෙහලනා ෙi ෙක/j°ෙu Gfංග තද ෙවන ස5දය >hfය නැවBh ෙපාළ පුරාම 
ෙද/ංකාරය 9ය.

නුවරඑD යන ෙක/j°ය නවතා ඇOෙO ප_ක ෙI_කා අංක හෙu ය] අමරදාස ෙසායා ෙගන අවුO 
éෙIය.

“අC අSO අය එනකh ඉ?නවා.  අමරදාස එ<ක yn? බඩ ුෙiරම පටවග?න,” *<ෂාS මැ+ෙකලාට 
දැ?වූවාය. 

“ෙහායා ග?න පුvව? ෙව] ද අC ය?ෙන ෙකා] ෙප|oෙu ද Wයලා?” හස?G කවදාවO ෙක/j°යක 
yn? නෑෙ?.  එයා *<ෂාS ළ[? ෙහළ වුෙ? නැහැ අතරමං ෙව] Wයන බයට.
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“අමරදාස ෙක/j°යට න[?ෙන අ?Gමට.   එයා ඔය අහල පහල ඉ?න අයO එ<ක කතා කර කර 
ඉ?නවා අ?Gම 93` එකO C®නක?.” 

සංUවr හා %RS අG? කෙට? බඩ ුමv හා ෙකා|ට ෙදක< ද එ`ලා ෙගන ඔවු? අසලට ආහ. 

“%ෙ`? එෙ< යන ෙකාට වෙ8 අර? යන බෑ8 වලට Åමාව< Gෙයනවා,” *<ෂාS ද?ව].   9<â%ත 
සංUවr හා %RS වටCට බලG.  අSO ම¶? ද ෙලා: ෙලා: මv රැෙගන යG.

“ෙමයාෙග ෙබා* අෙ?,”  හස?G ඔවු? සංසු? කරවG.

*<ෂාSO හස?GO බඩ ු මv වලට අත >?හ.   ෙද?නම Gයන ෙiරම ඇÑh අරෙගන ඇ9`ලා 
Gෙය?ෙන යැ] හස?G 3Bවාය.   හස?Gට රැෙගන එ?නට වැF යම< ෙනාGබු+.   Åතලට අñන 
ජK3ය< ඇයට නැOෙත? *<ෂාS Cටරෙට? ෙගනා ලා කහ පැහැG ලiසන කබාය කx?දා රාOfෙu 
ඇයට අ?දවා හැඩ බැáය.  ගමන අවසානෙu එය ආපසු ග?න *<ෂාS ෙපාෙරා?> වූ පසු] හස?G එය 
අñ?නට එකඟ වුෙ?’

“කාවද ඔයා ෙහාය?ෙන?” වටCට බලනා සංUවrට *<ෂාS සරදh කර].

“අෙ? ආවද එයා?”

“අC ද?ෙන ෙකාෙහාමද දැකලවO නැG අය. ෙ?ද හස?G?” සංUවr >hfයට බඩ ුදාලා අෙයO ප_ක 
ෙI_කාවට බැiසා.   ෙසනඟ දැ? ඉව< බව< නැGව එෙහ ෙමෙහ >වG.   ෙමම >hfයට න[?ෙ? >ර 
ගමනට ලක ලැහැiG වූ ම¶?ය.  චානුක ෙපෙනන පළාතක නැත. 

“ෙ!a ඒ අ?Gම 93` එක ඉ<මණට න[?න,” අමරදාසෙග? ආයාචනාව<.   සංUවr බලා 3o?ෙන 
ඇය ආදරව?තයා එන ෙත< බව ගමනට එ< වූ ඔවු?ෙ8 Cfෙi සැෙවාම දSG.   මළාSක වූ මුහුෙණ? 
සංUවr අසු? ගOතාය.

ෙප|oෙය? ෙප|oයට ෙගාi චානුක ෙසeම කළ ෙනාහැ<කW.  තමාව දැන අÑන ගතෙහාO ර3කය? හා 
වැදගැhමකට නැG කතාවට හවු` ව?නට අනුමානය< නැGව 3>ෙI.  චානුක හÑනා ගOෙතාO සමහර 
ෙදෙන: ඔහුට අතවර කර?නට ද ඉඩ ඇත.   ෙ5ශපාලනඥය? හා ජ?ම ෛවර බැඳ ගOෙත/ ද ෙනාමද 
ෙවO.

රැෙගන ආ ෙකා|ටයට ඔvව තබා ගO ඇය S?දට පO වූවාය.   අ? Gෙදනාම ගමෙ? ෙතාරB* 
කතාබහ පට? ගOෙO තද කර තබාගත ෙනාහැW උ5දාමෙයS.  චානුක ඔවු? ෙසායා ගනු ඇත.

>hfය ගමන දKශrය ව?ෙ? කÑකරය පැOතට ය5ïය.   ෙකාළ®? CටOව යන මාKගය අවට 
ෙදපැOෙO පසු කර?ෙ? මුඩු<: ෙ%x?ය.   ගම? කරනා >hfය ෙදසට හැR මළ පහ කරන ෙකා`ෙලා 
:*|ෙට/ ඔවු? දවස ෙගවනා තැS? එතරh >රක ෙනා3oG.   අIෙI 9යළා ග?නට දමා ඇG ෙර_ 
>hfය මාKගය අසx?ම ඇG ලණ ුවල එහාට ෙමහාට පැ5ෙදG.
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පfසර •ෂණයO ජනතාවට ලබා _ය යුB ෙසෟîය දැනුම ගැනO කතාව හැR yෙuය.   චූo මැ+කා ඉතා 
කැමැOෙත? ඔවු?ෙ8 ෙදබi අසා 3o?rය.   අමරදාස ෙකj°ය Bල ඇ9_?නට ෙගා3S.   ෙලා: 
මැ+කO, ෙපාF මැ+කO එක පැOතකO සංUවr අෙන< පැOෙO ද තද S?ෙ5 පසු ෙවG. 

“ඇ] කාටවO උවමනාව< නැOෙත?   පfසර ර< ෂණය ධනවO පංGෙu ෙම/iතරය< ද? රෙ| වැFය 
ඉ?න >%පO ZSහට එදා ක?න ෙIල ෙහායා ග?න එකO අරගලය<.”

“ෙම?න හf එ<ෙකෙන< Wය?ෙන.   ඔයා ෙකාෙහාමද >%පB?ෙග අරගල ගැන ද?ෙන? අSක 
ධනපGයා ඔයාෙන,” *<ෂාSට එෙහම කතා කර?න ෙකාෙහාමද අ]Gය< ලැෙබ?ෙන.   %RS කැමG 
වුෙ? නැහැ  >%පO අය  ෙවනුෙව? *<ෂාS ෙ§B ඉ_fපO කරපු ආකාරය.   >%පතා වුනO ෙප/සතා 
වුනO පfසරය ආර< ෂා කරග?න එක අC හැෙම/ෙ8ම යුBකම<.   ජාGක වගéම<.   එ< 
එ<ෙකනා තම?ට පුvව? ආකාරෙය? සහභා≠ ව?නට අවJ යය].   හැෙම/ම ඉ?ෙන ෙh පුං° රෙ|.  
ෙhක කබා3rයා කර ගOෙතාO අC ෙකාෙහද ය?ෙන?

>%පO ෙප/සO අය ගැන කරන වාද වලට කවදO සහභා≠ ෙනාවන හස?G Sහඬ බව රැ<කාය.

රාගම, ගෙ?මු`ල, ෙIය?ෙගාඩ, අෙ¬පුiස, අලIව යන නගර සංඥා පුව* පසු කර ලතාවට ඇෙදන 
>hfය ෙපා`ගහෙවx? රට මැ5දට ඇï ය]. 

“යා` ෙ5e පාi ෙවනක? ඉiසර නවOත ගන ඉ?නවා ෙh හfෙය,” වටCට බලා *<ෂාS පැවÅය. 

“ඔයා යාපෙ? yn? Gෙයනවා ද *<ෂාS?”  හස?G ඇහුෙI ආෙයO කතාවට සhබ?ධ ෙව?න. 

“අC yෙය %ෙ`? එෙ<.  කණ üR ෙවන තරමට ස5ෙද.  රo? Cට යන %ෙ`? වෙ8 ෙනෙම].” 

“දැ? අපට ය?න ෙව?ෙන නෑ U9ෙOටම,”  %RS WIෙව එයාෙග පු*> ෙන/<කඩ ුiවරෙය?. 

“කලබල එ?න එ?නම වැF] ෙ?ද?”

ෙ%රාෙද+යට ළඟාවOම හැමටම බඩyS දැෙ?නට වූහ.   කතා බෙහ? මහ?3 වූ ෙතා` කට ෙතO කර 
ග?නට ඔවු? කෑම üම එDයට ගOහ.   ෙලා: මැ+කා එDයට ගO ච]ri ෙර/` සහ ක|ල| සම[? 
බටK තැවà පා? ෙපG ඔIහු ෙබදා ගOහ.   මැ_fය පුරා පැG*ණ ුකෑම සුවñ? ඇi ඇර ඇඟ nf කැඩ ූ
සංUවrෙ8 ඇi >W? CR ඇත.  චානුක නාෙI ඇ]? 

“Ø` É f?<i ෙමානවා වO නැහැ.  µලාi< එකක Wf ෙO Gයනවා.” 

“ෙO එපා *<ෂාS.”

“අමරදාස යවල ෙK`ෙI කැ?oෙම? Ø` É f?<i ග?නද?” සංUවr ෙනාකා ෙනාü 3oතැ] aෙය? 
*<ෂාS ෙපරැOත කළාය.

ෙ%රාෙද+ෙය? ගමන අවස? කර?ෙන/ >hfෙය? බn5ï නුවරඑD බලා යන අය ෙක/j°යට නැ8ගහ.  
aÑණු 3G? න[නා බnනා අය ෙදස සංUවr බලා 3o?rය.   සවස ෙO ෙබා?නට ෙගනා 8 R? කැa? 
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ෙ<< ෙගFය රැගO ෙප|oය *<ෂාS 9වෘත කෙk සංUවr ඉ? කෑ`ල< වO කටට ගr9 Wයා 3තා 
ෙගන].   ඇය සම[? සැෙවාම Sහඬය.   අමරදාස මැñfයට පැZණ ඔහුෙ8 කෑම ෙකාටස හා ෙO 
ෙක/%පය රැෙගන Cටව yෙuය.

>hfය නාවලCoය නැවBhපෙ` නවOව5ï ඔවු? W3ෙව< එDය බල?නට ෙහළවුෙ? වO නැත.  
>වෙගන අවුO එn එ`á ගO කඩවසh ත*ණයා >ටුෙI අමරදාස පමණ].   චානුක අතැGව 3o ගම? 
ම`ෙ` ‘න]W’ ය?න ඉං8 R3ෙය? xයා Gබු+.   අමරදාස එම වචනය හÑනා ගOෙOය.   චානුකෙ8 
ඇÑh පැළැÑh වx? ඔහ ුළඟක ï Cටරට 3ට ආ බව ස< සුද< ෙi පැහැ_xය. 

“මහOතය ය?ෙන නුවරඑD ද?”   ඔහ ුළඟට වුO අමරදාස ඇසුෙI මැñfෙu Gබූ ><මුසු බව 3nයට 
නැ}න ෙහ]S. 

“ඔI…නානුඔයට.   කාÖඩය< ෙහායාග?න Gෙයනවා…ෙh…”   ෙතා` සපZ? ඉ?නා ත*ණයා 
ෙක`ල< ෙසායනවා ය] Wයාගත ෙනාහැ<ෙ< ලැ~ජාෙව? වටCට බල].

“සංUවr ෙ!a?”  අමරදාසට W3 සැකය< නැහැ දැ?. 

“ඔI. ඔI. හfයට හf,” ඔහ ු ෙපාF එෙක< ෙi %RGෙය?.   අමරදාස ත*ණයාව එ<ක? yයා 
ත*+ය? ඉ?න තැන ෙප?න?න.

අඩව? කර Gබුණ ෙදාර ලඟ නවG?න ය] සංඥා කර අමරදාස ත|ටුව< දමා ඇBලට ෙගාi *<ෂාS 
කණට කර එDයට එ?න ය] éය.

“ෙh මහOතයා සංUවr ෙ!a ෙහායනවා.”

“හෙල/! ඔයා චානුකද? මම *<ෂාS.” 

චානුක හා අතට අත >? *<ෂාS අ? 3ය`ලම මැñfෙය? Cට කළ පසු ඇBලට ය?න යැ] චානුකට 
රහෙස? éය.  අමරදාසට ද ඔහ ුෙසායා ïම ගැන iqG කර?නට ඇය අමතක ෙනාකළාය.

ඇBලට yය ඇය ෙලා: මැ+කාට ඇයෙ8 නැඟ+ය?ද රැෙගන මැñfෙය? එDයට ය?න යැ] කණට 
කර පැවÅය.   හස?Gෙ8 හා %RSෙ8 අO වx? අ`ලා ඇද ගO ඇය ඔවුනට යම< ෙප?ව?නට ඇතැ] 
éය.  හැමෙ8ම අනුකhපාවට පාOර e 3o සංUවr ඔවු? මැñfෙය? Cටව යන එක ගැන සBට ුවූවාය. 

“ෙමාක< ද ෙප?න?න Gෙය?ෙන? අෙ? පiෙi යමුෙකා,”   %RS වැෙÉ වර5ද?නම] හද?ෙන.   එයා 
ආෙයO වාF ෙව?න ලෑiGය. 

“දැ? yෙය නැOතh පහුෙවනවා.   බල?න එ?නෙකා හf ලiසන],” *<ෂාS ආෙයO %RSෙග අත 
ඇ5ෙද ත_?.   ගැලෙව?නම බැf බව දැනගOතම %RSO නැ[ටලා ආවා. මැñfය එDෙය? චානුක 
nටෙගන.  මුහුෙÖ 3නාව Cfලා.  රහෙස? කාÖඩෙu එWෙනකාව අÑ?නලා ïලා එයාව යැIවා ඇBලට.

“චානුක………!”



50

සංUවr කෑ ගහල උඩ පSනවා ඇෙහ5ï එWෙනකාෙ8 ඇෙ¨ හැ%- හැ%- කාÖඩය එතS? අ]? වූහ.

කÑ මැ_? ඇෙදනා >hfය 9ඩාවට පO වූවාෙi ෙසZ? ෙසZ? ගම? කර].   මැ+ෙකලා අමරදාස 
සම[?  ෙවනතක yයහ.   ෙයෙහDය? Gෙදනා >hfෙu පFවල වාFව පසු කර ෙගන යන පfසරෙu 
සු?දර නැරඹුහ.

* * * * *

Br පට ෙර5ද< ඇG*වා ෙi Ü>ෙම? හැම තැනම වැÅ ඇත. ඈත කÑ මු>? 3ඹෙගන පාෙවනා සු> 
වලා:v පුv? ෙපාද ෙi Ü>ම යo? _iෙව].   කවදාවO කÑකරයට පය ෙනාතැබූ හස?GටO 
%RSටO එය අ*මයW.  හfයට C?qරය< _හා බලනවා වෙග]. 

“නෑ.. නෑ.. හfයට n?_ ∫`h එක< බලනවා වෙ8.  ඔ?න එනවා අනංගය].  ෙපhවGය],” *<ෂාS 
ෙප?නුවා ඇ9_?නට yය චානුකO සංUවrO අG? අත අ`ල ෙගන එන ආකාරය. චානුක නැවBෙ? 
එයාෙග nතවෙත:ෙග ෙගදර. ඒO දවස Giෙසම ෙගIෙI සංUවr එ<ක. 

“අ]ෙය/ පI.   අC යමු ඇBලට,” සරදh කර?න බලාෙගන ඉ?න *<ෂාSවO %RSවO ඇද ෙගන 
හස?G ෙගය Bලට yයාය.

පසුyය දා රාOfෙu ඇයට S?ද ළඟා වූෙu අ? සැෙවාම S_ ගO පසුය.  සංUවr ෙසZ? ඉWañනා හඬ 
ඇසුනO හස?G ඇයට කතා කෙk නැත.   ෙසසු ෙල/කයා 3ත? ඉ?ෙ? àපය ඇOනh ස`x ඇOනh 
ෙවන ෙමානවද අවJ ය ය] Wයාය.   එෙහO අhමා තාOතා නැG >%පO තමාටO වඩා ><බර U9තය< 
ෙගවනා සංUවr ගැන හස?Gට දැනුෙ? අවංක කණගාටුවW. 

“එ?න කැරh අත< ෙස`ලh කර?න,” *<ෂාS හැෙම/ටම කැරh ගහ?න Wයා >?නාය. %RS කැරh 
ඉOතාට පහර >?ෙ? ලෑ`ෙල? ඉවතට 93 ෙවලා ය?න. ඒක පාලනය කරග?න එයාට ෙගාඩ< උOසාහ 
කර?න වුනා. nZ? ත|ට ුකරාම එකතැනම. හ]ෙය? ගැහැIෙවාO aම.

වOෙO වැඩ කරන කා?තාව? ෙදෙදෙන< අවුO ඔවුනට කෑම Cහා ï ය].   මැ+ෙකලා ඔවු?ෙ8 නෑඳෑ 
ෙගව` බලා ෙගා3S.   අමරදාස වOෙO හැම ෙකෙන< ගැනම ෙසායා බල?නට ය].   අ]Gක*වා නැG 
කළ ඔහුට ද<වන ෙගෟරවය අමරදාස වැඩ කරන ෙiවකය?ෙග? බලාෙපාෙරාOB වූෙuය.   iවාZයා 
රෙ| නැG බව දැන 3o නමුO කංකානම පට? ෙO දv ෙනළ?Sය ද<වා සෑම ෙකෙන<ම කටයුB කෙk 
ෙහාර ෙබා*ව< නැGවය.  තම පfපාලන < fයා පoපාoෙu ද< ෂතාවය ය] ආන?ද අB*පාන Sතරම 
උදh ඇනුව ද ඈත කාලයක පට? පරhපරා ගණනක ෙනාකඩ ෙiවය පවOවා ෙගන Cfස< හා වැඩ 
කර?නට ලැüම අවංක බවට මුxක 9ය.
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“එ?නද අCO?”

“අC ඔ|ටු අ`ලල ෙස`ලh කර?ෙන. පැර>ෙනාO ෙගව?න ෙවනවා,” *<ෂාS හතර පැOෙත? Øඩ 
වලට වැටුණ ුකැරh ඉOෙත/ එDයට ගSZ? ආෙයO අත< පට? ග?න සූදානh ෙව]. 

“ෙඩාලK වx? ෙද?නh,” චානුක WIෙවO 9nvවට.

“-Fත පංGෙය? හූර ගOත ස`x අCට එපා,”  *<ෂාSෙග මුෙව? Cටවුනා.

“අCට ඉG? සු5ෙදා?ෙග? ලැබුණ ුෙO වB නැහැෙ?.” ඒ චානුක. කතාව වැර_ පැOතකට ය] Wයල 
බෙu සංUවr ඉ<මණට ෙස`ලෙh rG R´ ගැන අහ?න පට? ගOතා. කැරh අ_5ï එෙහ? ෙමෙහ? 
ෙ5ශපාලනයO ඇ_ල ආවා කතාවට.  *<ෂාS දැ? දැ? කතා කරන වචන සංUවr nත කරදරයට පO 
කළා.  ෙමයා අර කාÖෙඩ එ<ක කාෙල වැFෙය? ෙගවනවා වෙග].  %RS සම?තෙ8 ආJ රෙය? එයO 
අහ දැන ගOත ෙ5ව` සහ ඇයෙ8 Cයාෙ8 අදහi ගැන දැනුෙම? කතාවට හවු` වුනා.  හස?Gට පමණ] 
ෙ5ශපාලනය ගැන කතාබහට එ<ෙව?න W3ම මතය< ෙනාGබුෙ?.

ෙට/Kj බැටf වලට C? _ï චානුක CටO ෙවලා yෙu ඊ ළඟ දවෙස උෙද?ම එ?න ෙපාෙරා?> ෙවලා.

ෙයෙහDය? Sදාග?නට yයාට පiෙස රෑට ඇෙහන Sශාචරය?ෙ8 ස5ද වලට බයෙවලා %RS ආවා 
හස?G] සංUවS] Sදන කාමරයට.  *<ෂාSO ඒෙක ඇඳක හfබf ගැnලා එරZ+යා ෙගාතාෙගන. 

“පාෙK යන වාහන ස5ෙද නැBව S?ද ය?ෙන නැ5ද?”  හස?Gට GබුෙනO ඒ %රJනයම තම]. 

“මාර සOB ෙගාඩ< ඉ?නවා ෙ?ද ෙමෙහ?”  ඇෙ¨ වූ හවුi ෙක/| එකට උF? වූ` ෙර5ද< ෙපාරවෙගන 
%RS ගැෙහනවා.  ඒ Åතලට ෙනෙම]. 

“අx එනවා මඩකලපුෙව? පැනලා.   ෙගව` සමතලා කර? >ව?ෙන වBර ෙහාය?න. අර ‘අx 
පාර’ ෙපාෙO Wයලා Gෙයනවා වෙ8ම],” ඔ?න බය ෙවjච එ<ෙකනාට *<ෂාS Wයන කතා.  

%RS හස?Gෙ8 වෙO ගෑෙවන තරh ළ[?ම වාFවුනා. තව ළං වුෙනාO ඔ ෙඩා<:ෙI තම].   %RSO 
හස?GO ෙගදf? Cට yය %රථම වතාව] ෙh.  නුහු* පfසරෙu ඕනෑම ෙදය< ගැන ඇGෙවන aය සැක 
වැF].

“අC අවතාර කතා Wයමු,” *<ෂාS nනවා ෙවe කරනවා ෙය/ජනාව<.

හැෙම/ෙග?ම ෙකා|ට පාෙවලා ආවා *<ෂාS ෙවතට.   ඒO 3නහව මැ5ෙද Gබුණ ුබය ගGයO අඩුව 
yයා. 

“සංUවr WIව ද චානුකට අරක?”  *<ෂාSට කට Gයා ගන ඉ?නම බැ*ව වෙ8 අද.

“ඔ?න තවO භය කතාව< පට? ග?න හදනවා,” හස?G එෙහම WIව සංUවrෙ8 මුහුෙÖ එDය 
අඩුෙවලා yය බව දැකලා.
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“කතා කර?න බැfනh අC යමු වOෙත ඇ9_?න,” ආෙයO *<ෂාS. 

“අෙපා] න] කාල මැෙර?න බැහැ. රෑ ඇ9_?න yn?,”  %RS ක:` ෙදකO ඇඳ උඩට ගOත. 

“න] ක?ෙන අCද අCවද?”  *<ෂාS nනා ෙවනවා.

රෑ පහ? ෙව5ï එW? එකා S?දට yෙu.  W3 වැඩකට නැG කතා Wය Wයා කාලය ෙගවා දැhම ද එ]? 
මහO 9?දනය< ලබ?නට ඔවුනට හැWවු+. නවOවා ගනු බැf 3නහා මැ5ෙ5 3නහව පට? ගOෙO 
ෙමාන කතාවටද ය?න පවා ඔවුනට මත< කර ගනු බැf 9ය.

පසු_න ඔවු? අව_ වූෙu උදෑසන Sමාව5ïය.   *<ෂාS ඇහැ*ෙ? අJව Øර වැෙදනා හෙඬS.   ඇෙඳ? 
aමට පැ?න ඇය S_ ඇÑh Co?ම ආx?දයට _ව yයාය. 

“හෙල/ *<ම? අ?ක`!” 

“අමරදාස WIවා ඔයා ආ3මාව දW?න ආස ෙව] Wයලා. ඉG? මම අරෙගන ආවා.” 

ආ3මා >ඹු* පැහැG ආරාaකරෙය? ආ ෙවළඹW.  ඇයෙ8 නම තැබුෙI *<ෂාS.  ආරාa වචනය< වන 
ආ3මා ය?ෙන? හැñ?ෙව?ෙ? ඉLට ෙ5වතා9ය]. උදෑසන Iයායාමෙය? ඇයෙ8 මාංශ Cඬු ඉx%- 
ඇත.   කඩවසh සතාෙ8 ඇඟ යා?තෙම? ඇG දහFෙය? _xෙස]. ඇය ෙබ`ල _ෙ8 ඇG කv ෙ<ශර 
ෙසාලවZ? එක තැන අF හ%පා ආරාධනා කර?ෙ? *<ෂාSට තම Cෙ| න[?නටය Wයාය.   ඇයෙ8 
නළෙ` ඇG සු> ලපය එn ත*ව< සටහ? කර ඇOතා ෙiය.

*<ෂාS Sñ ඇÑh මා* කර ආ3මා Cෙ| නැඟ yයාය.   ය?නට ෙපර *<ම?වO ආ3මාවO 3ය 
ZBfය?ට හÑ?වා ïමට ඇය අමතක ෙනාකළාය. 

“මම nBෙI *<ෂාS ද?ෙන බ`ෙලා?ට කතා කර?න 9තර] Wයල.” 

ආx?දෙu 3ට ඈතට අJවයා Cෙ| ගම? ග?නා *<ෂාS ෙදස බලZ? හස?G éෙI හැමටම 
ඇෙස?නටය. 

“ආ3මා Cෙ| ය?ෙ? ආන?ද], මා], *<ෂාS].  ෙKi ය?න ඉ`ලනවා අC ෙද?ෙන නැහැ.  *<ෂාSට 
හf úලෑ].” 

*<ම? අහළ වOතක වසනා ආන?ද අB*පානෙ8 nතවෙතW.   ෙh _නවල ෙවළඹ බාරව ඉ?ෙ? 
ඔහුය.

%RS නh අJවයා අ`ල?ටවO yෙu නැත.   ඇයෙ8 කෙටn ඇG 9ශාල දO දැක %RS තැG ගO´ය.  
ඇය 9ශාල සOවෙයW.  සංUවr ඉතා කැමැOෙත? ආ3මාෙ8 nස Cfමැ5දාය. 

“මූණ ඉiසරn? ය?න එපා.   ස]É එෙක? ය?න,”   අJවයා ෙවත යන අ?දම *<ෂාS ඔවුනට Wයා 
>?rය. 
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“ආ3මාෙ8 ඇi ෙදක ෙදපැOෙත? Gෙය?ෙන.   එයාට ෙකD?ම ඉiසරn? ළඟට එන ෙකනාව ෙ%?ෙ? 
නැහැ. එතෙකාට  බය ෙව?න ඉඩ Gෙයනවා.” 

*<ෂාS Wයන ආකාරයට අJවයා බයෙවලා ප]? ගැහුෙවාO Wයා %RS ආx?දෙuම රැö බලා 
3oයාය.  ෙමjචර ෙලා: සOවෙය:O බය ෙවනවා නh මම බය වුනාම ෙමාකද?  %RS 3BෙI එෙහම].

සවi කාලෙu චානුක හා සංUවr වOෙO ඇ9_?නට yයහ.  අG? අත අ`ලා ෙගන කතා බහ< නැBව 
එWෙනකාට B*` ෙවZ? වOත 3සාරා ගම? කරZ? දවස ෙගIව ද ඔවු? ෙදෙදනාම හුවමා* කර 
ගOෙO වචන iව`පයW.

චානුක සÜපෙu ඉ?නා හැම තOපරයකïම මුvමS?ම අවට ෙල/කය අමතක කර දම?නට සංUවr 
ඉටා ගO´ය.   චානුකෙ8 යo ඇ?ෙ5 ඉ_f දO එකට තදව ඇG ආකාරය, ඇසට පහD? වූ ෙපෙනන 
ෙනාෙපනන :ඩා කැළල, වැලZෙ| ඇB` පැOෙත? ඇG උප? ලපය ආï සෑම අංගය<ම ඇය මතකෙu 
සටහ? කර ගOතාය.

සු?දර වූ අකලංක ආදරයක රස 9ñ?නට ෙලාව වරh ඇOෙO ඉතා iව`ප ෙදෙන:ටය.   එය ගැන 
හැ¶h මාOරය<වO ෙනාදO අය සාKථක යුග _9 ෙගවන බව සැබෑවW.   එෙහO තOපරයකට  ෙහ/ 
C9B* ආදරය හÑනාගO තැනැOතා U9ත කාලයම ෙගව?ෙ? ෙලාව වරh ලැබූ අර සු9ෙJෂය? 
අතරය.   හදවත නh ෙ` Cf3> කරන ශRර අවයවය< පමණ< ෙනාෙI ය] සැබෑවටම ද?ෙ? ඔවු? 
පම+.

* * * * *

දවi ෙගe yෙu ෙනාදැනුවOවම WIෙවාO වැර_].

වැඩ අòක අයට කාලය ම_ අවJ ය රාජකාR සhපූKණ කර?න.   වැඩ< නැOතා බලාගOB අත 
බලාෙගන ඉ?ෙ? දවස ෙගe යන ෙත<.  හැබැ] ෙද?නෙගම දවෙස Gෙය?ෙන පැය 93 හතර< පමණ].

චානුක ආපහ ුරෙට? Cටෙවලා yයාට පiෙස සංUවr noෙය සBෙට?.   නුවරඑD ගමනට එයා 3ය 
ෙයෙහDය?ට සදා ණය ගැG].   ෙකාෙහාම ෙවතO W3 ෙදය< හfයාකාරව කතා කර ගOෙත නැහැ 
Wයල *<ෂාSෙග? නh ෙහාඳ බැනුම< අහ ගOත.   >ක වඩවන CDයh නැG %රJන එDයට අරෙගන 
ඉතා nඟ වූ සු?දර කාලය අපෙO යව?ෙන ෙමාකටද Wයල] සංUවr තKක කෙk.

ආදරෙu පවු* වළc තම] ආදරව?තයා ඇෙර?නට ෙවන W3ව: ආJ රයට W3ම අවJ යතාවය< 
ෙනාදැrම.   සංUවrට ෙකාෙහාමO තSයම ඉ?න හැWයාව Gබුන Sසා ඇයෙ8 ෙයෙහDය? ෙනාව?නට 
ඇය සමාජෙය? ෙබාෙහාම >රi ෙව?න ඉඩ Gබුන.
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“ෙටSi †h එකට ළම] ෙහායනවා iෙප/K|i කවු?3` එෙක?,”  _න< උදෑසනම සංUවr මුණ 
ගැසුණ ු*<ෂාS Wයා 3oෙය දැF ස?ෙත/ෂයW?. 

“ෙස`ලh කරපු කාලය< මතක නෑ ඒ],” සංUවr CDB* >?ෙන ඈxමෑx ගGෙය?.  ඒO *<ෂාSෙග 
උ5 ෙය/ගය මකා දම?න ඇයට බැf වුනා.

“අC හතර ෙදනා එකB වුෙනාO †h එක<ම හද?න පුvවS.”

“හස?Gට ෙකාෙහද ෙස`ලh කර?න ෙවලාව<?” 

“ෙහායා ගr9 එයා. ෙකාෙහාම හf ඇදලා ගSම.ු” 

*<ෂාSෙග වෑයම Sසාම හතර ෙදනා ෙටSi ගහ?නට එකB වුනහ.   හස?G පමණ] කවදාවO 
ෙටSi රැක| එක< අG?වO අ`ලල නැOෙත.   9Jව 95 යාලයට අමතරව *<ෂාS සාමාåකOවය 
දැà 3ංහල < Rඩා සමාජෙය? පුහුණුව ලබා ග?නට ද ඔවුනට හැWවුහ. 

“ඔයා ෙටSi ඉෙගන ගOෙතාO මම ඔයාට -න?න උග?ව?නh,” *<ෂාS එෙහම éෙව හස?Gව 
ෙටSi < Rඩාවට කැඳවා ගැrෙh අරමුෙණS. 

“ඉiෙක/ෙ` කාෙ` වෙ8ම දැනුO මාර වැඩ තම] ඔයා ෙය/ජනා කර?ෙන.   එක< ම_වට ෙදක< ඉෙගන 
ග?න ෙව?ෙන මට],” ඒO හස?GටO අවJ ය ෙවලා Gබුෙණ ඒකාකාR ෛව5 ය 95 යාල U9තෙය? මඳ 
ඉඩ< ලබා ග?න.

“ෙපාෙOම ඔvව දාෙගන noයට ම_.”

“ෙh දවiවල ෙපාෙO 9තර< ෙනෙම] මළZS වලO ඔvව දාෙගන ඉ?ෙන,” හස?G WIෙව *<ෂාSට 
සරදh කර?න වුනාට බය වුෙ? ළඟ noය %RS. 

“රෑට Sදාග?න yයාම බය nෙත?ෙන නැ5ද ඔයාල කපල බලන අයෙග අවතාර එ] Wයල?” 

“ඔයා ≤ම? ආන?දෙග ෙපාO Wයවල වෙ8.   ඒ අවතාර 9Jවාස කරනවා නhෙන,” හස?G ගණනකට 
ෙනාෙගන උOතර බැ?දO %RS දවi ගණන< යනෙත< හස?G ළ[? nට ගOෙතවO නැහැ.  සංUවr 
එයාෙග ෙල/කෙu. අSO අය Wයන ෙ5ව` අහගන ඉ?නවද WයලO ෙහායා ග?න අමා*] ෙh දවiවල.

ඉඳnට හැ?දෑවක එකBෙවන හතරෙදනා ෙටSi රැක| එෙක? කහ පැහැG ෙබ/ෙලට පහර >?ෙන දවස 
පුරා තද කර ෙගන 3o මනiතාපය? පළවා හf?න වෙග].  මුx? මුx? හස?G ගහපු ෙබ/ල පාෙවලා 
yn? වැටුෙන ඈත තණ S`ෙල පුහුණ ුෙවන < fක| < Rඩකය? අතරට.   පසු කාලෙuï රෙ| ජාGක 
< fක| කÖඩායෙh සාමාåකය? වන අය තම] අද ෙමn පුහුණ ුව?ෙන.  ෙබ/ෙල යවපු ෙකනාටම yn? 
ඉ`ලෙගන එ?න 35ධ වුනා. 

“නංyට අCO එ<ක < fක| ගහ?න එ?න ඕSද?” ෙකෙන< අස]. 

“අ]ෙය/…. අCව ෙනාදැක ඉ?න බෑ වෙග ඔයාට…” යDO යන ඇයට තවෙක< Wය].
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ඉ<ම+?ම හස?G පු*> වුනා ෙබ/ලය ෙටSi Coෙයම Gයාග?න.   ෙටSi Wය?ෙන ෙලාව පුරාම 
ස`xකාර පංGයට Åමා වූ < Rඩාව<.  ඕනෑම තැනක ෙස`ලh කර?නO බැහැ.  රැක| එකකට සෑෙහන 
මුදල< වැය කර?නO ෙවනවා.

%RSට] *<ෂාSට] එයාලෙගම රැක| Gබුණ.   හස?G] සංUවS] පා9j° කෙk 9Jව 95 යාලෙu 
< Rඩා අංශෙය? ලැබුණ ුඒවා.   සංUවrට නh මුද` ෙගවල වුනO ග?න හැWයාව Gෙයනවා.   ෙගදර 
දැනග?නවාට අකමැG Sසා එයා රැක| ග?න yෙu නැහැ.

නමුO දැ? සංUවrෙ8 ෙගදර වාතාවරණය අනුව සංUවr ෙමානවද කර?ෙන WයලවO ඇයෙග 
ෙදමාCය? ෙසායල බල?ෙන නැG හැඩ].  කැhපi යනවා Wයල Cටෙවලා yn? ෙකා] ෙවලාවක ආපසු 
ආවO අහ?න ෙකෙන< ෙගදර නෑ.   Sදහස ලැබුනට සංUවr ෙයෙහDය? සමඟ ෙගIෙI නැG හැම 
ZSOBව<ම ගත කෙk ෙගදර.

9Jව 95 යාලෙu ෙටSi කÖඩායමට ඇB` ව?නට ඔවුනට දැF තරඟය< ෙනාGබු+.  < Rඩා :ශලතා 
දැ<වූ අය මැද 9Jව 95 යාල ëZෙu ඔවුනට 3ය දiකh ෙප?ව?නට අවiථාව ලැබු+.   මුx? මුx? 
ෙකාළඹ සු%ර35ධ පාසැ`වල උසi ෙපළ හදාරන 3සු9ය? හා තරඟ වැï අ?තයටම පරාද වුනද 
අවසානෙu ï ඔIහු තරඟ Wnපය< _නා ගOහ.   අෙන:O 9Jව 95 යාලය? සමඟ තරඟ ව_5ï පහසු 
ජය8 රහණය? අO කර ග?නට ඔවුනට හැWවුහ. 

“තමාරා දාබෙK එ<ක හf කරදෙK,” %RS ෙවG? ෙන/<කඩුව<.

“ඇ] ඔයාෙන එ<කර ගOෙත %RS එයාට ෙහාඳට ෙස`ලh කර?න පුvව? Wය Wය.” 

“ෙස`ලම ෙහාඳ]. ඒO හf වාතය< දැ?.   අC එ<ක එ`xල එනවා හැම තැනම,” %RSෙග මුහුෙ? 
ෙනාfiසුh බව වැFවුනා. %RSO සංUවrO එයාලෙ8 සුපු*> ගහ යට අසු? ෙගන 3oයහ.   තමාරා 
ඔවු?ෙ8 ෙටSi කÖඩායෙමn වූ අSO < RFකාව].  ධනවO පවුලW? ආ ඇය අSO 3සු 3සු9ය? හා 
කතාබහ< නැත.   *<ෂාS WIෙI තමාරා කාලය, ïපය, ෙ5ශය බලල] ෙකෙන< එ<ක කතා 
කර?ෙනO Wයල.

“ෙක/ *<ෂාS?” 

“ෙ5ශපාලනය කතා කර?න yn? ද ෙකාෙහද? අෙ? ෙමයා දැ? ආJ රයට යන අය නh එjචර ෙහාඳ 
නෑ,” සංUවr ඇයෙ8 nෙO ඇG අදහi Wයා පා?ෙ? කළාBරWS.   *<ෂාSෙ8 නව nතවB? ඇය 
3ත චංචල කර?නට සමOව ඇත. 

“සම?තO ඇහුවා දවස<,” %RS සඳහ? කෙk බරපතල කාරණාව< ගැන nතන ෙකාට තSයම කතා 
කර?නා ෙiය.   ඇය සංUවrෙග? CDBර< බලාෙපාෙරාOB ෙනාවූවාය.   සංUවr ද W3ව< éෙI 
නැත. 
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“අ?න සම?ත] තමාර] ෙh පැOතට එනවා. ඒ ෙද?නට ෙද?න අÑර ගOෙත කවද ඉඳල ද?” ඔවු? 
අසලට ලn ලnෙu ආ *<ෂාS ඇÅය.  %RSෙ8 මුහුණ කv වලාවW? වැÅ yෙuය. 

“අෙ% පiෙස? එනවා හැම Giෙසම.   සම?ත මාO එ<ක ෙල/ ෙකාෙ`~ ඉඳල කැhපi ආ දවසක >ව 
ෙගන ඇ9O මට කතා කළා.  ඉG? අÑ?නල ෙනාï ෙකාෙහාමද?” 

“තමාරා මට වKණ රාOfයට ආරාධනා කළා.  ඔයාල _නලc ෙ?ද?” 

ඔවු? අතරට ගම? කරZ? සම?ත පැවසුෙI 3නහ මුහුෙණS.   ඔහ ු දැ? ෙයෙහDය? ගැන %RS 
මාKගෙය? ෙබාෙහ/ ෙතාරB* දS].   *<ෂාSෙ8 %රJනාKථයW? මුසු මුහුණO, %RSෙ8 ෙක/පය 
සඟව?නට තැත දරනා මුහුණO >ට ුඔහුෙ8 %RGය වහා පහ9ය. 

“කැමG නැOනh අC එ?ෙන නෑ,” සම?ත Wය]. 

“අෙ? ඔයා එ?නම ඕන,” තමාරා ෙතාෙඳා` බ3? පවස]. 

“මම එ?ෙන ෙව?ෙන නෑ,” සංUවr ZZණුෙI W3ම හැ¶ම< නැBව.

%RSO *<ෂාSO බලා 3oයා Zෙසක W3ව< ෙනාéහ.  නමුO ෙදෙදනම තමාරා ෙවත එ`ල කළ ද*ණ ු
බැ`ම ම?දැ] දරා ගත ෙනාහැ<ෙ< තමාරා ෙවන යම< මත< වුනා ය] Wයා එතැS? බැහැරව yයාය.  
ගැහැණ ුළම] B? ෙදනාෙ8 ඉfයI අතf? W3ව< ෙත/රා ෙ!රා ග?නට බැfව සම?ත ආපසු yෙu 
ඔවුනට ඇG ගැටvව ෙමාක<ද ය] තSවම 3තZS.

* * * * *

< Rඩා තරඟ _නය 9Jව 95 යාලය Bල පැවැOවුෙ? පාසැ` Bල පැවෙත?නා වූ < Rඩා උOසවය?ට ඉතා 
ෙවනi අ?දමWS.   W3ම පුහුණුව< නැGව ෙම?ම උOසවJ RයW? ෙතාරව දවස පුරා තරඟ 
පැවැOවුS.

“>වල නෑ අෙ? ෙගාඩ දවසW?,”  සංUවr බැcෙI ෙකාෙහාම හf තරඟ මඟ හf?න. 

“ෙවන කවු*O ෙහාඳ අය නෑ.   මම ෙහායල බැcව.   අCට ෙ`3ෙය? _න?න පුvව?,” *<ෂාS 
Wය?ෙන ඕනම ෙදයකට අත දාන සුපු*> උ5 ෙය/ගෙය?.   එයා තම] ෙහායා ගන එ?ෙන හැම 
9iතරය<ම.  අSO අය කර?ෙන සහභා≠ ෙවන එක පමණ]. 

“හස?GO එනව ද?   %RS ද?නව ද?   ඔ?න ඒ ෙද?න නැOනh මටO බෑ,”   සංUවr බල?ෙන 
ෙකාෙහාම හf ගැලෙව?න හැWදැ] Wයල]. 
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“ෙද?නම එනවා WIවා.   හැබැ] අCට ෆැක`o ෙවනi Sසා එකට fෙ` >ව?න බැහැ.   තS ඉෙව?|i 
කරත හැW.”

< Rඩා C|ටSයට ළඟා වූ ඔවු? ඉ_fයට _ව ආෙI තමාරාය. 

“මම කවදාවO ÜටK ෙදÅය >වල නෑ.  එO එ?ටK වුනා අෙ? වැFය කවු*O නැG Sසා.” 

“ඔයාට _න?න බැහැ සංUවr එ<ක.   ෙමයා G!බ අෙ% iØ` ෙරෙක/É එක තාම කාටවO කඩ?න 
බැfවුනා,” *<ෂාS W3 ගණනකට ෙනාෙගන éවාය.  සංUවrෙ8 මුෙවn 3නාව< නැ[න.  හස?G හා 
%RS ඔවු? අතරට ආහ.  තමාරාව තS කර දමා ෙයෙහDය? හතර ෙදනා ෙවනO පැOතකට හැ*ණහ. 

“ෙපාÉඩ< ඉ?න.  මාO එනවා ඔයෙගා`ෙලා එ<ක ය?න,”  ඒ හඬ ආෙI තමාරා ෙවG?. 

“කවුද WIෙI අC ඔයා එ<ක ය] Wයලා,” %RSට හැWයාව Gෙයනවා මහO අහංකාර ෙලස කතා 
කර?න.  තමාරා වටCට බැcෙI W3ව< ෙO*h ගනු ෙනාහැWව. කD? කÖඩායම< ෙල3? තරඟ කළ  
ඔවු? දැ? ඇයට ෙවනiකh ෙප?ව?ෙ? ඇ]?   ඇය 3තා 3oෙu ඇය ද ඔවු?ෙ8 ක`xයට එකB වුනා 
ය] Wයාය.

ඉ<ම? ගමS? ඇය හැර දමා තණ Coෙu ෙවනO පැOතකට ෙයෙහDය? හතර ෙදනා yයහ. 

“ඔයා හf නරක] %RS.   පI,”   හස?G ෙහZ? WIෙව 3නහවW?.   හතර ෙදනාම ද?නවා එයාල 
අතරට එ?න ෙවන ෙකෙන:ට ඉඩ< නැGබව. 

“හස?G ඔයා ද?ෙන නෑ මම ෙකාjචර | ර] කළාද Wයල තමාරට අඟව?න අෙ% පiෙස එ?න එපා 
Wයල.  එකට ෙටSi ගැහැIවා Wයල එයා nත? ඉ?ෙන දැ? අෙ% <x< එෙ< එයO ඉ?ෙන Wයල.” 

“හැම Giෙසම ෙහායාගන එනවා.   හf කරදෙK.   ෙවන ෙකෙන< එ<ක කතා කර?නO බැහැ එයO 
එ`áෙගන එන Sසා,”  *<ෂාSO සහභා≠ වුෙ? තමාරාෙ8 වැර_ ෙප?ව?න.   සංUවr පමණ< 
SJශ!දව 3oයාය. 

“ෙමාන ඉෙව?|i ද අC කර?ෙන?”  හස?G ඇහුෙව ඇඟ nf කඩZ? අත පය _ì කර Iයායාම ඉfයI 
සඳහා සුදානh ෙවZS. 

“Gෙයන හැම එක<ම >වමු,”  *<ෂාSෙග? ෙය/ජනාව<. 

“තමාරා ඉ?න ඉෙව?| එක >ව?නම ඕනා,”  %RSෙ8 iවරෙu දැF අòLඨානය<. 

“දවෙසම ෙමතන noෙයාO කv ෙවනවා.   අර ගහ යටට යමු අC,”   වට Cට බලා සු>සු රැකවරණය< 
ෙසායා ගO සංUවr éවාය.

සමහර තරඟය?ට ෙපr 3oෙu ඔවු? හතර ෙදනා පම+.   ෛව5 ය 95 යාලෙය? ආ 3සු? කÖඩායම< 
ඉතා %RGෙය? තරඟ වලට සහභා≠ වූහ.   ඔවු? අතර වූ කඩවසh ත*ණෙය< හස?G ෙදස වෙර? 
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වර  ෙහාරැn?  බලන ආකාරය ෙප+න.   හස?G >ව5ï ඇය ෙවනුෙව? අO ෙපාලස? ගසා _fමO 
කර?නට ද ෛව5 ය 3සුෙව/ ඉ_fපO වූහ.

තමාරා පරදවා කළ තරඟය SමාෙI ï හG දමZ? ගහ අසලට ආ %RS 3ය වBර ෙබ/තලෙය? ඔvවට 
වBර වO කර ගOතාය.   දහäෙය? Cf ගත වBf? නෑවුන කළ ඇGවන %රෙබ/දධෙය? ඇය ඇi 
අඩව? 9ය. 

“ක?8 රැජුෙ`ෂ?i!” 

%RS ඇi අf5ï  සම?ත ඇ9O ඔවු? 3o ගහ යටට.  සම?ත සුබ පැBෙව හතර ෙදනාටම].  %RS ඇi 
කරකැIවා වටCටාෙව කවු* ඉ?නවද බල?න.   9ෙJෂෙය?ම තමාරා ඉ?ෙන ෙකාෙහද බල?න.  
ෙපෙනන පළාතක තමාරා noෙය නැහැ.   %RSෙ8 3තට දැනුෙ? අiවැ3`ල< ෙනෙම].   පුං° 
පසුතැ9`ල<.  ඇ] ඒ?

හස?G ෙහායාෙගන ෛව5 ය 3සු? ද ඔවු? ළඟට ආහ.   *<ෂාS තම] එයාල එ<ක කතාව පට? 
ගOෙත.   ඔවු? කතා බහ කෙk ඉං8 R3ෙය?.   සම?ත මා* ෙවලා yයා ඉ<ම+?.   *<ෂාS ෙහායා 
ෙගන ඇÑනුhකම<.  අහවලාෙ8 අහවලා Wයලා ෙකාෙහාම හf 9iතර කතාව< පට? අරෙගන.  

සංUවr ෙතා%CයW? මූණO වහගන තණaෙh S_.   හස?G කතා බහට එකB වුෙ? ඉතාම අඩුෙව?.  
වKණ රාOfයට එන බව පවසZ? ඔවු? S<ම yයහ. 

“රෙhL ෙඩා<ටK †. Å. රාජරOනhෙග පුතා.   මÜෙ8 ග]ෙනාෙකාෙලාåi|,” *<ෂාS ෙහායා ගO 
ෙතාරB* ෙබදා ග?නවා.

“ෙමයO ග]ෙනාෙකාෙලාå ද කර?ෙන?”  %RS අහනවා. 

“හැ?Éසh ෙකා`ලා ෙ?ද?   ඔයාටO ක?ස`| කර?න පුvව? ෙහට අS5දා අවු| වුනාම,” %RSට 
කවටකh කර?ෙන *<ෂාS. 

“එයාට ෙලා: උවමනාව< Gබුෙන හස?G එ<ක කතා කර?න.  ඒO හස?G කතා කෙk නෑෙ?,” %RS 
ෙප?නලා >?ෙන හැෙම/ම දැකපු ෙදය<.   හස?Gෙග වත ලැ~ජාෙව? සxත වුනO මු9? වදන< 
Cටවුෙ? නැහැ.  තරඟ Sමාෙවn සහGක පO %රදානය පට? ගOෙත? ඒ කතාව නැවGණ.

වටCට කාලය කා දමන ෙකෙන< ෙද?ෙන< හැ*ණ ු9ට සහGක පO %රදානයට සහභා≠ වුෙÖ තරඟ 
_නපු අය පමණ].  තමාරා ෙගදර yn?.  තරඟය?ට සහභා≠ ෙනාවුන ද රෙhL රාජරOනh 3ය සගය? 
ෙවනුෙව? රැö 3oෙuය. හස?G සහGකය< ග?නට yය හැම අවiථාවකම ඔහ ු ඉතා ත_? අO 
ෙපාලස? >S.  ෙපාළවට හරවා ගO 9Dබර මුහු+? යුB හස?G ඔහ ුෙදස ෙනාබැáය.

ජය8 රහණය? සමර?නට අ]i < Rh හලට ෙයෙහDය? ඇ95ෙ5 *<ෂාSෙග ෙපරැOතෙයS.  මෙඳW? 
ෛව5 ය 3සු? කÖඩායම ද එn ෙගාඩවුS.   ත*ණ Cfස අතර %RGමO ස?õයාව< ෙගe ය5ï රෙhL 



59

හස?G _හා ඇ3Cය ෙනාෙහලා බලා 3o අතර හස?G අ]i < Rh බÑන _හා බලාෙගන තව තවO 
මුSවත රැ<කාය.  එදා අ]i < Rh _ව ගාZ? සංUවrO කතා කළා හස?Gට වඩා.

“මචං රෙhLට අද අ]i < Rh nරෙවලා වෙ8,” ෙකා`ෙල< Wය5ï රBවුෙ? හස?Gෙග මුහුණ].

* * * * *

	 වKණ  රාOfයට සහභා≠ වුෙ? < Rඩාව?n Sයැvන £Lය £Lයාව? පමණ< ෙනාෙව]. වKණ 
%රදානයට වඩා ෙබාෙහ/ ෙදෙන< අෙ%< ෂාෙව? noෙu සං≠ත කÖඩායම හා ෙස|ෙවලා ෙජාx 
කර?න.   වසර පුරා ෙපාත පතට බැö 3oනා උපාò අෙ%< ෂක අෙ%< âකාව?ට 3ය ඒකාකාR _න 
චfයාවට %රෙම/දය එ< කරන ෙමවැS උOසව අ`පය< 9Jව 95 යාලය Bල GබුS. අලංකාර 
වiO රෙය? සැරÅ ස?õයා සමෙu කාලය ෙගව?නට 9Jව 95 යාලය Bල ඇOෙO ÅZත ඉඩ කඩW.  
වKණ රාOfය ඉ? එකW.

සාfවx? සැරÅ කණ කර බබල?නට ෙනාෙය< ආ]Oතh පැළැඳ ෛවවාරÖ ය සමනxය? ෙම? එහාට 
ෙමහාට සැf සරනා ත*+ය? දහව` කාලෙu ප?G වලට >වන අයදැ] 3තන ුෙනාහැWය.

උOසව ශාලාව හැඩ වැඩ ෙක*ෙÖ £Lය £Lයාව? අG?මය.   < Rඩා අංශෙu දවස පුරා කාලය ගත 
කරනා ෙකෙන< ෙද?ෙන< තම අතට සං9ධාන මූxකOවය පවරා ෙගන Gබු+.  ෙපhවB? ෙපhවGය? 
ක|o ගැÅ 9nvෙව? තහvෙව? ඔවුනට උදI >?හ.

ෙබාෙහාම අමා*ෙව? වKණ රාOfයට එ?න හස?G කැමG කරවා ග?නට *<ෂාSට හැWවු+. 

“මට අñ?න එක< නැහැ,”  ඒ හස?G Sදහසට ෙගනා මු`ම කාරණය. 

“කාෙ` නාiG ෙවනවා අපරාෙ5.  මට පාඩh කර?න Gෙයනවා,”  ඇය ඊ ළඟට ෙගනා පෑය.

“ආj° කැමG නැහැ ඕවට,” ඇය අනB*ව éවාය.   අවසානෙu ගැලෙව?නට ෙනාහැW බව දැනගO 
හස?G වKණ %රදානයට පමණ< ඉ?න කැමG වුවාය.

“ඔයාෙග? හැමදාම ඇÑh ඉ`ල ග?න බෑෙ? *<ෂාS.” 

“හස?G, ඔයා ඉ`ලනවා ෙනෙම].  මම ෙදනවා.  ඒක ෙලා: ෙවනස<.” 

දැ? ෙවළඳ පෙ` මසා Sම කළ ඇÑh Zලï ග?නට ඇත.   Cටරෙට? ෙගෙනනා ෙම?ම ෙමරට Sම ෙවන 
නා නා 9ලා3තා අෙල9යට අvO ඇÑh සා%පු ඇර Gෙ!.   *<ෂාSට ඇOෙO Cටරට ඇÑh පැළÑhය.  
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%RS හා සංUවr ෙකාළඹ අනy කඩවx? ෙර_ ෙගන මැහුh ද?නා අය ලවා ගවුh, සාf හැ|ට මiසවා 
ගSG.

“ඔ?න නට?න ඉ?න Wය?න එපා ෙහාඳද?” 

“මම ෙනෙම] ෙවන එ<ෙකෙන< නට?න කතා කෙළාO?” 

“මටO බය ඒක තම] *<ෂාS.   මාව තSයම දාලා yෙයාO එෙහම ආ] කතා කර?ෙන නෑ ඔයO 
එ<ක.”

“රෙhL ෙහාඳ ෙකා`ලා.”

“Ciසු 9කාර Wය?න එපා *<ෂාS.  %ái.”

*<ෂාS කතාව >ර _ග ෙගන yෙu නැහැ.   බටnර සමාජෙu අදහi අනුව හැ>න වැඩුන පවුලකට අ]G 
*<ෂාS ලංකාෙI UවO වුනO nත?ෙන 9ෙ5£කය? nතන අ?දමට].   ආදරය ය?න පමණ< 
ෙද?ෙන:ට එ< ව?නට අවJ ය පදනම Wයල] එයා nත?ෙන.  සමාජ සංiථාව? ෙවනi ෙමවැS රටක 
ආදරය ය?නට ලැෙබ?ෙන ෙබාෙහාම අඩු සැලW`ල< Wයල එයා nත?ෙන නැහැ.   ජාGය, වංශය, 
:ලය, ආගම වෙ8ම වOකම Wයන බැñh වx? ගැලෙව?න é ෙදනාට ද හැWයාව Gෙය?ෙන.

වKණ රාOfයට සංUවr කැමG කරවා ග?නට එතරh අපහසු ෙනාවුS.   සංUවrෙ8 Cයා දැ? ෙගදර 
එ?ෙ? රෑ පහ? ෙව5ïය.  ඇය හා වචනය<වO කතා කර?නට ඔහ ුමුණ ගැෙස?ෙ? කලාBරWS.  ඔහ ු
රෑ ෙබ/e අවුO තම S?දට බාධා කරනවා ය] Wයු සංUවrෙ8 මෑ+ෙය/ ෙවනO කාමරයක Sද?නට 
පට? ෙගනය.   මව ද සංUවr හා කතා බහ කර?ෙ? කලාBරWS.   එක ෙගයක UවO වුවද Gෙදනා 
ෙගව?ෙ? හුදකලා U9තය?ය.  තම 9වාහ ෙය/ජනාව ගැන කතා බහ< ඇG ෙI ය] aෙය? හැW තරh 
ෙදමාCය? මඟ හැRමට සංUවr ද වග බලා ගOතාය.

ඒජ?ත තැපැ` කාKයාලයW? ඉඳ nට චානුක හා කතා කරන ඇය ඔහුට xයන xC හා ඔහුෙග? ලැෙබනා 
xC සම[? කාලය ෙගව?ෙ? එය Åමාසnත වූද තාවකාxක වූද සBට< බව nෙO කැකෑෙර5ïය.

Cයාෙ8O මවෙ8O අනුදැනුම හා ආ¿Kවාද මැ5ෙ5 %RS අහල පහල වසනා ඇÑh මහ?Sයක ලවා 
ඉiතරh අ?දෙම? නවතම ෙමiතරෙය? සාf හැ|ටය< සකසා ගO´ය.   එයට ගැලෙපන පාවහ? 
යුවල< ද, අතට :ඩා පKi එක< ද ඇය හා yය මව ෙත/රා >?rය.   Sවෙස? Cටව?නට ෙපර තම > 
3[O´ දැ? àබර ත*+ය< ව ඇතැ] ආදරබර සුසුh ෙහc %RSෙ8 අ%පj° ආඩhබරෙය? ඇයෙ8 
නළල 3ප ගOෙOය.

“හෙල/ _නූâ, හෙල/ අනු<!” *<ෂාS ශාලාවට ඇB` ෙවjච ෙවලාෙI පට? තවමO ද?න අයට කතා 
කරල ඉවර නෑ වෙග].   ෙමයා හfයට මුv කැhපi එකම ද?නවා වෙග].   %RSට යා?තෙම? ඊKL 
යාව:O දැනුන.
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ෙනාෙය:O පැහැෙය? වූ 9>x බ`බය?ෙග? පfසරය ආෙල/කමO ෙව].   සමහර ත*ණය? ට] පo 
පැළැඳ 3oයහ.   ගවුම< ඇඳ 3oෙu *<ෂාS ඇBv තවO ෙකෙන< ෙද?ෙන< පම+.   වOසුණ ු
තැව*ණ ුමුහුණ ු සු?දරOවය වැF කර].   වoනා සුවඳ 9ලවු? සුවඳ< හම5ï වට Cට බැc %RS 
සංUවr තමා අසලට එන බව >ටුවාය.

“හf සුවඳ].”

“දහäය ගඳ ගහන අය අiෙස ඉ?න වුෙනාO Wයල oක< වැFෙය? දාෙගන ආවා.” 

%RSට nතා ග?න බැහැ සංUවr කෙk 9nvව< ද නැ5ද Wයල. 

“රෙhLල ඇ9O,”  ඔවු? අතරට එ<ෙවZ? *<ෂාS රෙපාKB කර]. 

“*<ෂාS…”  හස?G තරවට ුකෙk ඇOතටම. 

“මාO එ<ක ඩා?i කර?න ඕනා,” ල[? ෙකෙන< Wයාෙගන yයා.   එයා WIෙI කාටද?   ෙයෙහDය? 
හතරෙදනාම ඒ කවුද Wයල බලන ෙකාට සම?ත ඈතට yn?.  *<ෂාS මඳ ක`පනාවW? සම?ත yය 
_හාව බලාෙගන.

වKණ %රදාන උOසවය ආරhභ වුෙ? අOෙපාලස? මැද.   ෙපා` ෙත` පහන< ද`වා ඇරඹුන ු වැඩ 
කටයුB ආරාòත අමුOත? iqG කතා පවOවා අවස? වුනා.  :සලාන හා පද<කh ග?න ෙයෙහDය? 
Wnප වතාව<ම ෙI_කාව ෙවත yෙය/ය.   *<ෂාS ෙI_කාවට නැ¨ග හැම වතාවකම ක? anf 
කරවන අO ෙපාළස? නාදය ෙම?ම %රශංසා සහගත 93` ද වැ_න. 

3සු 3සු9ය?ෙග? ශාලාව Cෙර5ï ෙI_කාෙI සං≠ත කÖඩායම සූදානh ෙවනවා සා~ජය පට? ග?න. 
ෙකා? ගැnල හැංෙගන ගෑණ ුළම] නටන ෙපාළවට ඇදල ග?න ෙකා`ෙලා ෙහාඳ උOසාහය< ගOහ.  
මුx? තරමක %රකට 3ං> වාදනය කළ සං≠ත කÖඩායම පසුව බ]ලා වාදනයට එළඹුනහ. 

“සමහ* උඩ පSනවා, නටනවා Wයල nතාෙගන,” සංUවr නහය හ:vවZ? éවාය. 

“සංUවr නටල ෙප?න?නෙකා,”   හස?G ෙකDෙලා` 3G? WIෙI සංUවr නට?ෙන නැG බව 
දැනෙගන.

“එතෙකාට කවුද මට ෙගව?ෙන?”  සංUවr හස?Gෙග? ඇහුෙවO කවටකමටම].

“ඔ|ටුව< අ`ල?නh. ඔයා නට?ෙන නෑ ෙමතන,”  %RSෙග? අæෙය/ගය<. 

“ෙමාක<ද ඔ|ටුව?” ඒ *<ෂාS.

“h………h……….”  %RSට මු:O nතට ආෙI නැහැ. 

“අද නැටුෙවාO චානුක ආවම අC ආෙය නුවරඑD ය?න එනවා,” %RS WIෙIO 9nvවට.
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නැටුවO නැතO සංUවr ෙවනුෙව? ආෙයO ඒ ගමන ය?න අSO B? ෙදනාම සූදානh.   :ඩා කාලෙu 
3ංහල 3නමාෙI රඟ පෑ සංUවr කාෙලW? රංගනෙය? W3 ෙදයකට සහභා≠ වුෙ? නැහැ.   ඒ චානුක 
මුණ ගැහුණට පiෙස.  අද සංUවr Bළ සරදh බව< නDය].

ඇය අS< Gෙදනාෙ8ද අO වx? ඇද ෙගන නට?නට වූවාය.   හf හfයට ඇය හා නට?නට වුෙ? 
*<ෂාS.  හස?G මඳ 3නහෙවW? ඔවු? අසx? nටෙගන.  %RSට දාෙගන ආපු උස අF සපOB එ<ක 
බ]ලා නට?න අමා*].  ඒO එයා එකB ෙනාe noෙයO නැහැ.

“ඔයාලට තSයම 9ෙන/ද ෙව?න ෙද?න බෑ,” සම?ත ආවා ඔවු? අසලට.

අSO B? ෙදනාම ෙහාඳට නටනවා. හස?G 9තර< බලාෙගන ඉ?න බව දැ<ක සම?ත හස?Gෙග 
අG? ඇදගOතා අSO අයO එ<ක එහාට ෙමහාට තාෙලට වැෙන?න. හස?G ෙවනතක ය?ෙන නැGබව 
දැනගOතාට  පiෙස සම?ත හස?G ළ[? අ]?  ෙවලා  සංUවrෙග  ඉiසරn? නට?න ගOත. ඒO 
සංUවr යන f5මයට සම?තට එ?න හැWයාව< නැහැ.

“ෙh ෙක`ල එ<ක නට?න මම ඉෙගන ෙගන එ?න ඕනා,” ඔහ ුඊ ළඟට ළංවුෙ? %RS අසලට.   %RS 
ෙIගය අඩු කරල සම?තෙග තාලයට අFය G!බ.  මඳ ෙවලාව< ඔවු? ෙදෙදන තාලයට වැනුනහ.

අ?Gමට ඔහ ුහැ*ෙ? *<ෂාS _හාවට.   එතෙකාටම සං≠තය ෙවනi වුනා.   ෙසෙම? ෙසෙම? වාදනය 
ව?නට පට? ගOත සං≠තය ෙපhවB?ට ගැයුණ<. *<ෂාS nත?ෙන බල?ෙන නැBව පු*> කාfය< 
වෙ8 සම?තෙග ද:ණු උරnසට 3ය වh අත Gයලා ආxංගන නැටුමකට මුල C*වා. ඔවු? ෙදෙදනාෙ8 
දෑi එකB වුෙ? අහhෙබ?. *<ෂාSෙග අත සම?තෙග උරnෙස? xiසලා yයා. උරnෙස? yncන 
අG? ඇය සම?තෙග කZස සා<:වට අත Gයල සම?තව ත`c කළා.  ෙද?නටම  ෙනාදැr  ෙද?න 
ළං ෙවලා වැF].  ඒO *<ෂාSෙග ද:ණු අත තවමO සම?තෙග අෙO. සම?ත ඒක ත_? අ`ල ෙගන] 
noෙය. *<ෂාS අත මුදා ගOෙත අමා*ෙව?.

ඒ 3ය`ලම වුෙÖ තOපර Wnපයක_.  *<ෂාS හැ3*ණ ුආකාරය දැ<ෙක හස?G පමණ]. ආxංගන 
නැටුම< *<ෂාS නටපු %රථම වතාව ෙනාෙව] ෙමය. එයා සම?තව ත`c කෙ` ඇ]? සම?තෙ8 ඇi 
වx? ඇය >ටුෙI :ම<ද?

ඒ එ<කම ශාලාෙI පැOතW? ෙඝ/ෂාව< හඬ නැ}න. නැවතO බ]ලා සං≠තය පට? ග?න ය] 3සු? 
කෑ ගසG. මOපැ? ෙහාෙර? රැෙගන එන 3සු? පු*5ද< නැGව පමණට වඩා ü ෙවfමෙත? 
හැ3ෙරG.  ස?õයාව අවසානෙu ජාGක ≠ය ගහ?ෙ? 93ර ය?න කාෙ` ඇ9O Wය?න. üමෙත? 
ඉ?න  සමහ*  ඒකටO නටනවා. අSO අය සං≠තය නවOවන එකට උරණ  ෙවලා සං≠ත 
කÖඩායමටO ගහ?න යනවා.

“හැම සැෙKම ඉවර ෙව?ෙන ìo ෙකළෙගන,”  සම?ත ඒ පැOතට ය?න  ගOෙත සමාදාන කර?න 
බැfනh ගහ ග?න අය ෙව? කර?න.   ඒO ය?න හැ*ණ ුඑයා හැfල *<ෂාS _හා බැcෙI ෙමාක<ද 
Wය?න.  *<ෂාS අහක බලා ගOත. 
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“තෑ?<i සම?ත අCO එ<ක ඩා?i කළාට.” ඔවු? අතර හුවමා*ව ෙනාදැ<ක %RS WIෙව සBo?. 

“ආ.. ඔI .. ෂුවK .. තෑ?<i,”  සම?ත 3oෙu ෙවන ක`පනාවක %RS Wයපු ෙ5 ඇහුණ ද ම?ද. අSO 
ෙකළවෙK වැFෙවන ස5ෙද ඇnලා සම?ත ඉ<මණට හැfල ෙසනඟ අතf? ෙනාෙපr yයා.

* * * * *

“ඩැ≤] මÜ] ලංකාවට එනවා,” *<ෂාS %රකාශ කෙk හfම සBෙට?.

“කව5ද?”

“මාෙi අ?Gමට.”

හස?G එදා *<ෂාSෙග ෙගදර.  ඉං8 R3 වචන සhභාරය< xයා ගOB ෆු`iකැ% Cට ුගණන< එයාෙග 
අෙO.   ඒවO අර? *<ෂාS හමුවුෙ? වචන උjචාරණය ඉෙගන ග?න].   ෛව5 ය වද? Sසා ෙගාඩ< 
වචන ෙහායාග?න ෙද?නටම *<ෂාSෙ8 ෙගදර Gබුණ ුපත ඔ<iෆKÉ ශ!දෙක/ශය අf?න 35ධ වුS. 
ලG? අරටු ද?නවා නh ෛව5 ය 95 යාෙI ඉං8 R3 වචන ෙO*h ග?න ෙ`3]. ෙO*h ගOතාම මතක 
Gයා ග?නO  ෙ`3]. *<ෂාS  ඩැ≤ෙ8  ෙපාO අ`මාfය<  ඇරලා ලG? අරටු ගැන හැñ?eම< 
කරපු ෙපාත< ෙහායාෙගන ආවා. ඊට පiෙස වැෙÉ ෙ`3].

“ෆ]න`i ඉවර ෙවලා ඔයO යනවද ෙකාෙහ හf?”

“හස?GO එ?න ය?න මාO එ<ක.”

“මම ය?න Cටරට?”

“ඇ]?”

“නෑ… Cටරට ය?න කවදාකවO nBෙI නැG හ?දා..” 

“ල?ඩ? ෙ8 තාම Gෙයනවා.  අCට එෙහ ඉ?න පුvව?.”

“ෙනාZෙ` %ෙ`? oක| ෙදන | රැව` ඒජ?3ය< ෙහායා ග?න ෙව],” හස?G ගණනකට නැBව 
éවාය.  ìව? ගමනකට තබා ෙකාළ®? Cට ය?නවO ඇය අත මුද` නැත.

*<ෂාS :ඩා ෙකාළ කැබxවල _ì වචන xය].   ලG? භාෂාව අGශ]? පා9j° කරන ෛව5 ය 
95 යාෙවn වචන ඉගැrම කට පාඩෙම? කර?නට අවJ යය.   පාට පාට ෙෆ`| පෑ? වx? සමාන වචන 
ද<ව?නටO එක හා සමාන රටා ෙහායා ග?නටO *<ෂාS සමO වූවාය. 

“ෙ!aලාට ෙබා?න ෙමානවා හf ෙ8?නද?” කාමරයට ඔvව දැම ූචූo මැ+කා අස?rය.
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“ක?න ෙමානවද Gෙය?ෙන?” 

“වැx තලප Gෙයනවා.  අvවා.  එතෙකාට අඹ ෙගනාපුවO ඇG මෙu nෙO.” 

“ඒවO එ<ක ෙO ෙබාමු?” *<ෂාS ඇහුෙව හස?Gෙග?.

“අඹ එ<ක ෙO ෙබා?න?”

“නෑ. නෑ. වැx තලප], අvවා එ<ක].” 

මෙඳW? චූo මැ+කා ෙO අර? ආවා.   බ?ෙ53ය Cෙර?න අB*පස සම[? ඇය ෙලම? පµ aiක| 
Wnපය<ද රැෙගන ආවාය.  ඇඳ වැෙහ?නට ඇ3*ණ ුෙපාO ඉතා භ<GයW? ඇය පැOතකට කර ෙගාඩ 
ගැසුවාය.

“මෙ8 අhෙh ෙh ෙපාෙO ෙමානවද Gෙය?ෙන ෙ!a?” ඇය සුමු> iපKශයW? තF ශ!දෙක/ශය අf].

“චූo මැ+කට ඉං8 R3 වචන වල ෙO*ම Wයව?න පුvව? ඔය ෙපාෙත?,” *<ෂාS WIෙI අvවා 
කෑ`ල< ෙO ෙක/%පෙu ඔබZS.   ෙතO වූ එය ඇය කෙ| ඔබා ගO´ය.   එෙi අvවා කෑ`ෙ` රස 
9ñ?නට ආශාව< ඇG වුවද ෙයෙහDය ඉ_fCට ï ඇය අනුකරණය කර?නට අකමැG හස?G ආශාව 
මැඬ ගO´ය.

“චූo මැ+කට ඉං8 R3 Wයව?න පුvව? ද?”   හස?G ඇසුෙI ෙපාත ඇරෙගන එය බලනා චූo 
මැ+කාෙගS. 

“*<ෂාS ෙ!a මට ඉං8R3ෙය? Wයව?න උග?නලා ෙගාඩ< ක`.  මට ඉං8 R3 පOතෙරO Wයව?න 
ඇහැW,” ඇය WIෙI තරමක ආඩhබරයWS.   කාමරය අi කරනා ඇය පාට C?qර ඇG 
නවකතා ෙපාO කවර ෙදස ආශාෙව? බලනා ආකාරය >ට ු*<ෂාS ළමා ෙපාO වx? පට? ෙගන ඇයට 
Wයව?නට ඉගැ?eය.

හස?Gට තම ZBfය ගැන දැF ආදරය< ඇG වුS.   ෙකෙන:ට යම< ෙO*h කර ïම *<ෂාS සB 
සහජ හැWයාවW.

ෙO බ?ෙ53යO ෙක/%ප -f3O රැෙගන චූo මැ+කා Cටව yයාය.

“ඩැ≤ෙග? අහල චූo මැ+කට ඕ ෙලව` 9භාෙග ග?න ලෑiG කර?න] ඉ?ෙන,” ෙලා: රහස< 
Wය?නා ෙi *<ෂාS Wය].  ෙදමාCය අවසරය නැBව චූo මැ+කාට අදහi දම?න ෙහාඳ නැත.

“මෙග? උදIව< ඕන නh Wය?න,” හස?G තම සහෙය/ගය පළ කර?නට පසුබට වුෙ? නැත. 

“එයා ආස] ඉෙගන ග?න.   මෙ8 ෙපාO ෙiරම තවම Gෙයනවා.   ඒව]? ඉෙගන ග?න ආස 
ෙව],”*<ෂාS තම අæමතාKථය පැහැ_x කර]. 
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“මා ළඟ %රJන පOතර xයා ගOBව ෙගාඩ:O ඇG.   මම ෙගනO ෙද?නh,” තමාට _ය හැW සහය 
ගැන හස?G ද සඳහ? කෙk සBෙට?.

*<ෂාS ජෙ?ලෙය? එහා බලාෙගන තද ක`පනාවකට වැටු+.   අ`ලපු ෙගදර ළම] < fක| < Rඩා 
කරන හඬ ඇෙi.  දැ? එn ප_ං°ව ඉ?ෙ? 9ෙ5£කය?ය.  *<ෂාSෙ8 Sවහනට මුx?ම පැZ+ දවසක 
ඇය ජෙ?ලය හැර එxය බලා ෙවලාව é හැo හස?Gෙ8 මතකයට නැ}S.   ඒ සම?ත රැගO වාහනය 
වOතට ඇBv වූ 9ට].   *<ෂාSෙග? සම?ත ගැන අහ?නට 3BනO 3තට නැෙඟන හැම 
3B9`ල<ම වචනයට ෙනාදමන හස?G Sහඬතාවය රැ<කාය.

“%RS ෙක/` කළා ඊෙu.”

“ෙමාකද Wය?ෙන?”

“∫`h එක< බල?න ය?න එනවද ඇහැIවා.”

“ෙh එ8සෑh දවiවල?”

*<ෂාS නැවතO Sහඬ]. 9භාගය මැ5ෙ5 වුවද °Oරපo බල?න *<ෂාS යෑම රහස<  ෙහ/ 
පු>මයකට ක*ණ< ෙනාෙI.  එෙහO %RS ද?නා හÑනන W3ෙව< ඇය අවසාන 9භාග සමෙu 
එවැ?න< ෙය/ජනා WRම අGශ]?ම :හුල දනව?නW.

“රෙhL ෙක/` කළා.”

එවර හස?Gෙග? W3 %රGචාරය< නැත.

“ඔයා ගැන අහ?න.” 

“මාව දවස< ෙකාෙල~ එෙ<ï  ෙහායාෙගන  ඇ9O  කතා කළා,”  හස?G ZZණුෙI ඇෙහන නෑෙහන 
ගණනට.

“ඉG??”

“ඉG? එjචර].”

“ෙමානවද කතා කෙk?” *<ෂාS අහ?න Gයන ෙදය< nෙO Gයාෙගන ඉ?න ෙකෙන< ෙනෙම]. 

“ඉං8 R3ෙය? කතා කෙk.   මාO එ<ක කතා oක< කර?න ඕනා Wය?න………. මම දැ? ෙවලාව 
නැහැ Wයල මා* වුනා.”

“ඔයා ෙමානවද nත?ෙන?”

“ෙමානවා nත?නද *<ෂාS.   මම ඔයාල එ<ක noයට ඇOත තOවය ද?නවා නh එයා මාO එ<ක 
කතා කර?ෙනවO නෑ.”

“ඔයාට ෙබ/]µ ෙර?É ෙකෙන< ඉ?නවද Wයල] මෙග? ඇහුෙව.”
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ෙදෙදනාම නැවතO Sහඬ වූහ.   රෙhLෙ8 Gයුණ ුබැ`ම හස?G හද සසල කළ ද එය ආදරය යැ] Wය 
හැWද?  9Jව 95 යාලෙu පට? ග?නා ආදර සබඳතා ෙබාෙහාමය< ඉ? Cටව ය5ï Sමාව දW].  
9nvවට සhබ?ධය< ඇර√ම හස?G අනුමත ෙනාකළාය. රෙhL වැ?න: ඇසු* කර?නට ලැüම 
භා8යයW.   එෙහO එවැS ෙකෙන< හා අනාගතය< ගැන තමනට 3තන ු ෙනාහැWය. රෙhL  ෙප/සO. 
හස?G >%පO. රෙhL 5 ර9ඩ. හස?G 3ංහල. රෙhL < fiGයාS. හස?G ෙබෟ5ධ.

“කරදර ෙව?න එපා Wය?න *<ෂාS. මට ඒවා ගැන nත?න බැහැ දැ?ම.” 

“මම එයාට Wය?නh ඔයා ෙඩා<ටK ෙකෙන< වුනාම ඇ9O ආj°ෙග? අහ?න Wයලා,”  ෙමෙත< 
මළාSක ව Gබුණ ුමුහුණ ුෙදකම යD Ca>S.   ඒ ෙදෙදනාටම හස?Gෙ8 ආj° හා රෙhL ෙදෙදනා මුණ 
ගැÅ කතාබහ කරන ආකාරය මැe ෙපෙන?නට වූ ෙහ]S.

“අC අCට කර?න පුvව? ෙ5ව` කරමු.   චූo මැ+කව ඕ ෙලව` පාi කරවමු,” හස?Gෙ8 %රකාශය 
සOයයය බව *<ෂාSට වැටහුනා.  ලංකාෙI සමාජ Iයුහය ඇOෙත?ම එංගල?තෙu ඇG වංශවාï පුහ ු
ආක`ප හා එ< වූව< බව ඊSයා සංකර < රම ය] ඊට බැන ව_න ෙමරෙටn ජනතාව CDගS]ද?  
යටO 9åත වාදයට එෙරn අයම ෙමව? CDෙවO රැක පවOවා ගැrම ෙදaF කතාව< ෙනාව?ෙ?ද?

* * * * *

“*<ෂාS සෙහ/දfය එ?න අෙ% සාකjඡාවට සහභා≠ ෙව?න.”

“දැ? එ?න බෑ. ෙවන දවසක එ?නh.”

“ඔයා ෙහාඳ %රJන ඉ_fපO කරනවා.  අCට හුවමා* කරග?න අදහi ෙගාඩ< Gෙයනවා.  අC 
රOමලාෙ? සෙහ/දරෙය:ෙ8 චමfෙu මුණ ගැෙහනවා බදාදා. හවස හයට. කැhපi එෙක? එකට යමු.” 

චමfය< දැකලා නැG Sසා *<ෂාS ඒක බල?නO එ<ක ය?න ගO ´රණය ඇයෙ8 U9තය ෙවනi 
කර?නට සමO ෙවතැ] ඇය 3Bවා නh ෙමදා ගමන ඇය යන ුඇOද?

රැWයාව Sම කර ෙගව` බලා >වන ජනතාව රැගO බසයක ඇය නැඟ yය %රථම වතාව ෙමය].  දවස 
Giෙi ෙවෙහස මහ?3 වූ Cfෙස? නැෙඟන දහ_ය ගඳ ඇයෙ8 නැහය පුරා පැGෙK.  බi රථෙu ෙත` හා 
>h වx? එ?නා වූ අnතකර වායූ ෙපනහv පුරා ආJවාස කරZ? ගම? ග?නා ම≠? ගැන ඇය 
කණගාට ු9ය.
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රOමලාෙන? බැස ගO Cfස පi ෙදෙන: ෙග? යුBය.  *<ෂාS ඇBv ගැහැණ ුළම] B? ෙදෙන< හා 
CfZ ළම]? ෙදෙදන< පාරව` ෙසායාෙගන චමfය බලා yයහ.   මැxබ? aiක| කKමා?ත ශාලාෙI 
සුවñ? පලාත නැහැෙව].

“ෙපාÉඩ< ඉ?න යාvෙව:ට කතා කරල එ?නh ZSOBෙව?,” ඉ_ෙවZ? පවGන Sවහන< දැක 
*<ෂාS අ? අය W3ව< Wය?නට  ෙපර එn ඇBලට yයාය.   බc :<ෙක< වxගය වනZ? ඇය 
ඉ_fයට ආෙIය. අ? ළමු? පාෙරn නැවBනහ. 

“ආ ෙh අර එදා අෙ% Gxනා >ව එ<ක ආ Zi ෙ?ද?” 

“ඔI.  මෙ8 නම *<ෂාS.  ෙක/ නංy ෙගදර ද?”

“Gxනා…..”  මහ හෙඬ? දැf9ය කැඳව?නට නැ?දSය හඬ ගෑවාය. 

“ෙh *<ෂාS Zi තම] එදා Gxනාව ෙගදර ෙගනO ඇරcෙI,” ඇය ෙගය ඇBෙල? එxයට ඔvව එබූ 
තවO තැනැOGයකට *<ෂාS අÑ?වා >?rය.  ඒ Gxනාෙ8 මව].

“අෙ? ෙh ද*වට ෙබාෙහාම C?.  ෙකාjචර ෙදය< ද එදා කෙk? අෙ? වාසනාව?.” 

මව _y? _ගටම *<ෂාSට iBG කළාය. ෙකාෙ§ෙද/ 3ට _ව අවුO  මවෙ8 ගවුෙමn එ`á ගO Gxනා 
ඇ[`ල< කෙ| දමා උරZ? දO 9ක3ත කර 3නහා වූවාය.   හැමටම ෙබා?න යම< ෙ8?නදැ] ෙගනා 
ෙය/ජනාව %රG< ෙLප කර *<ෂාS Gxනාට අතවනා ෙගදf? Cට eය.

“ඔයා ෙකාෙහාමද ෙh වෙ8 අයව අÑර?ෙන?”

“ඒක _ග කතාව<,” *<ෂාS 9iතර Wය?න yෙu නැහැ.  අSක එදා Gxනා ෙගනාෙI හස?G.  තමා 
සැපයුෙI වාහනය පමණ]ෙන.

චමfය ෙගාඩ< කvවර තැන< වුනා. ල]| පOB කෙරO නැහැ W3ෙව<.   මඳ අÑෙරම කරපු කතා 
9Jව 95 යාලය Bල ෙක*න ුඒවාට වඩා හර බf? අඩු]. මාතෘëZය ඉ?ïය අòරා~යවාදෙය? ෙ!ර 
ග?න ආකාරය Wය5_ *<ෂාSට කට ෙකානW? nනා yයා. ඉ?_යාව පැOෙත yය ෙකෙන< ද?නවා ඒ 
රෙ| Gයන >≠ >%පO බව] මා]h රටව` එ<ක Gයන යු5ධ]. ඒ %රJන එ<ක තවO >%පO රට< 
අ`ල?න ෙවලා නැහැ ඉ?_යාවට. ම>*ෙව/ 9_?නට පට? ගOෙත? *<ෂාSට කතාවට 3ත ෙයාමු 
කර?නට ෙනාහැWය. ඇය හා පැZ+ අය හැෙර?නට එතැන 3oෙu ෙමාරටු 9Jව 95 යාලෙu අය.  ඔවු? 
3ය නh වx? හÑ?වා ïෙම? වැලé 3ට ආàඪ නh උපෙය/≠ කරගO බව *<ෂාS එදා දැන ගOෙත 
නැහැ.

“සෙහ/දfය හf SJශ!ද].”

“අහ? ඉ?නO ෙකෙන< අවJ ය]ෙන.”   අහ? ඉ?නවද බල?න %රJන කෙරාO ඉවර].   *<ෂාSට 
ඕන කෙk එතැS? පැන ග?න.  ඒO එකට ආපු අය දාල යන 3fත< නැහැෙන. ෙවනදා ඕප? කැ?oෙh 
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ෙකෙරන වාද 9වාදය?ට වඩා ෙවනi ආකාරයට ෙමදා කටයුB ෙක*ෙන.  ෙ5ශනය කරපු තැනැOතා ඒක 
පු*> ෙවනවා Wයල éප වතාව<ම *<ෂාSට nBන.

“අC ෙපාF 9ෙIකය< අරෙගන අෙයO පට? ගSම.ු” 

ලැබුන 9රාමෙය? කාටවO W3ව< Wය?න ඉඩ ෙනාතබා *<ෂාS ඔවු?ෙග? සමුෙගන චමfෙය? Cට 
වුනා. අවට කvවරය. ඉ<ම+? අFය තබා ගාc පාරට එ?නට ඇය සමO වුවාය.

පාෙරn කඩ වල ෙසනඟ ෙකෙම? අඩු ෙවZ? පව´. ෙමෙත< කල< ඇය රාOfෙu ගම? ගOෙO 
වහනෙය? බැස iථානය< ඇBලට යන >ර පම+. පාර ෙතාෙ| ගැවෙස?ෙ? CfZ පම+. තSවම ගම? 
ග?නා ගැහැණ ු ෙපෙන?නට නැත. කඩය< අ]ෙ? nටෙගන 3ගැර|ටුව< ෙබාන තරබා* පු*ෂෙය< 
*<ෂාS ෙදස උන?>වW? බල?නට 9ය.

පු5ගxක බi රථය< ඇය පාෙර? ඉවතට ත`c කර?නට තැO කර?නා< ෙම? ඇඟටම කපා ත_? 
!ෙK< ගසා නැවැO9ය. එය තමනට ෙගදර යා හැW මාKගෙu >වන බසයW. fයැ>රාෙ8 ධාවන හැWයාව 
ගැන සැකෙය? හා ඔහුෙ8 හැ_යාව ගැන CD:ෙල? බැcව ද තවO මහ පාෙරn ඉ?නට අකමැG වූ 
*<ෂාS බසයට නැ¨ගාය.

“නංyව ෙකාෙහද එ<ක ය?ෙන?” ෙකා?ෙදාiතර තැන Wයූ කතාවට බසෙu 3o ෙදB? ෙදෙන< හඬ 
නඟා 3නහ වූහ.  ඔහ ුඉ? ෛධKමOව *<ෂාSෙ8 ෙකාÖඩෙය? ඇ`áය.

“ජරා ය<:.  ගෑණ ුළමෙය:ට පාෙK ය?නO නැහැ,” ඇඟch කKමා?ත ශාලාවක වැඩ කර ෙගදර යන 
තැනැOGය< *<ෂාS Cටුප3? බසයට නැඟ ඇය හා කතා කර?නට පට? ගOතාය.

“රෑ වුෙනාO ඉG? ඔය ෙනාස?ඩාල කතා අහෙගන තම] බi වල ය?ෙන අC.”

“ඇ] ඒ දව`ට නැG කතා රෑට?”

“එයාලෙ8 nOවල Gෙයන අදහi තම].  රෑට ගමන< යන හැම කා?තාව<ම අනාචාරෙu යන ෙකෙන< 
Wයල] මු? nත?ෙන.”

*<ෂාS බසෙය? බැස බi ෙහ/`| එෙ< ඉඳ? ෙගදර ෙ8|ටුව ද<වා ෙනානැව´ _Iවාය.  ෙ8|ටුව ලඟ 
අමරදාස බලාෙගන ඉ?නවා.  ෙලා: මැ+කO එතැන nටෙගන.

“Üට පiෙස රෑ වුෙනාO වාහනය අර? මට ෙ!aව ෙහායාෙගන එ?න යන තැන< Wයල 
ය?න,” කවදාවO නැG සැර iවරයW? Wය?ෙන අමරදාස.   ෙලා: මැ+කා අඬලා වෙ8 ඇi ෙදකO 
රBෙවලා.   ඇය නැහැය Cnදාන ස5ෙද ඇහුන ඒ ෙද?නව පහ ුකරෙගන ෙගට ය5ï.   සෑh 9තර< W3ම 
වග 9භාගය< කර?ෙන නැBව ලඟට ඇ9O ක:ල ෙලව කෑවා.

ෙ8 ඇBෙ` අS< මැ+ෙකල ෙද?න ත<üR ෙවලා බල? ඉ?නවා. ගත තලා ෙපලා දැම ූෙල3? දැනුන ු
මහ?3ය ශRරයට පමණ< ෙනෙම] nතටO දැනුන. රෑ කෑමO එපා Wයල *<ෂාS පැය< පමණ නාන 
කාමරෙu වBර කරාමය යට nටෙගන noය.
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දවෙi වූ 3>eh ඇයට 9Jවාස කර?නO අපහසු]. තමා UවOවන සමාජෙuම ෙමෙත< ෙනාදැක 3o 
පැOත< දW?නට ඇයට ලැබු+.   ෙමයට ෙ§Bව සමාජ 9ෂමතාවය? ය] Wය ෙනාහැWය. ZSi ìණ 
දh වඩා ග?නට හැW චfතවO හැ_යාව ගැන ෙනාද?නාකම යැ] *<ෂාS ක`පනා කළාය.

* * * * *

	 “බi වල යන එක  පුහුණුකර ග?න අවJ ය ද< ෂතාවය<,” *<ෂාSෙග බi ගමන අහල %RSෙග? 
ලැබුන %රGචාරය 9ය.

“ගැහැණ ුඅයට බiවල ෙතරCලා යනෙකාට හf වද.   මම ෙසනඟ Cfjච බiවල ය?ෙන බැfම නh 
9තර]. පiස  ෙකාSOතන අය ඉ?නවා,” හස?GO සහභා≠ වුනා *<ෂාSට තB පැහැ_x කර?න. 
කණට කරලා අSO ළමු?ෙග? අසා දැනගO බi ඇBලත ï කා?තාව?ට 35ධ ෙවන nfහැර Wයන 
ෙකාට *<ෂාSෙ8 ඇi ෙලා: වුනා.

“ඇ] ඉG? ගෑණ ුඅය ෙhවට මු:O කර?ෙන නැOෙත?”

“ඔයාම nත?න *<ෂාS, එදා රෑ ඒ බi එෙ< නැ¨ෙග නැOනh ඔයාට 35ධ ෙව?ෙන පාර අ]ෙන ඉ?න 
අයෙග? අමන කතා අහ?න, nංසා -ඩා 9ñ?න.”

“ලැ~ජාවට මු:O Wයා ග?න කර ග?න බැ*ව yෙයාO උ? nත?ෙන අC ආසාවට අතවර ඉ`ල? 
කනවා Wයල].” %RS Wය?ෙන අOදැéෙම?ද? එයා බiවල ï ZSiසු?ට බැන වැ_ලා ඇOද?

“මම හf ආඩhබරෙය? noෙය අC අÑර?ෙන නැG අයටO නංyෙය Wයලා කතා කරන සමාජය< eම 
ගැන.   ඒO අර ක?ඩ<ටK ඊෙu නංy Wයපු 9_යට ෙද?න nBනා කණ පැෙල?න පාර<. මට ෙමjචර 
තරහ yn? නැහැ මතක කාෙලක.”

*<ෂාS පසුවුෙ? කරWයා ගත ෙනාහැW 3O තැවුලWS. වැරැ5ද< Sවැර_ කර?නට :ඩා අව_ෙu 
3ටම පසුබට ෙනාෙවන ඇයට ෙමව? අසාධාරණ හැ3Rම< දැක Sකh 3oන ුෙනාහැක. ඇය දහ අෙO 
ක`පනා කළාය.   එදා දවස ෙගe yෙu වැF කතාබහW? ෙතාරව]. අ? සැෙවාම %RGමO කර?නට 
සමO *<ෂාSෙ8 ඉjඡා භංග Sහඬ බව ද*ණ ුවසංගතය< ෙම? ෙයෙහDය? අතර ද පැG*+.

“ම`xකා ආ?o, හI ආ යූ?”

සවi කාලෙu ඇය 3ය Cයා හÑනන කා?තා Iයාපාරෙu සු%ර35ධ සං9ධා]කාව< ඇම´ය.

“හෙල/ ඩාxං! ඔයාෙග ඩැ≤ එනවා Wයල ආරං°],” ෙදෙදනාම කතා කෙk ඉං8 R3ෙය?.  ඔවු? පැයකට 
වැF කාලය< >රකතනෙu රැö 3oෙය/ය.  කා?තා අරගලෙuï හසු*වන වචන *<ෂාSට පු*> පුහුණ ු
නැත.  ඇය ඉතා උන?>ෙව? 3ය`ල අසා ගOෙO ඉ_fෙuï කර?න ඇG වැඩ ක?දරාව ගැන සකසු*වh 
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CDෙවත< හද?නට 3තා ෙගනය.  බiරථෙu ï 3>ෙවනවාට වඩා ද*ණ ු අතවරය?ට කා?තාව? 
එ_ෙනදා U9තෙu මුහුණ ෙදන ආකාරය ම`xකා 9iතර කර5ï *<ෂාSට තම සමාජය ගැන CD:ල< 
ඇG9න. *<ෂාS කා?තා 9මු<G Iයාපාරය හා සhබ?ධව තම කාලය ඊට කැප කර?න ´රණය< 
ගO´ය.

*<ෂාSෙ8 Cයා හා මව ලංකාවට පැZ+ෙu උසi සමාජෙu %RG  ෙඝ/ෂා මැද.  රට රටව`n ඇ9ද 
නeන තා< ෂ+ක ෙය/ධය? හා දැන හැÑනුhකh ඇG කරගO ආන?ද අB*පාන රෙට? ය?නට ෙපර 
Gබුනාට වඩා මහO ධනiක?ධය< උපයා ෙගන Gබු+.

ඔහ ුහා ඇG පරණ :vපගකh අvO කරග?නට ෙම?ම ඔහුව අvG? දැන හÑනා ග?නටද ෙකාළඹ 
සමාජය ෙ%© ගැÅ ආහ.

ෙh අතර *<ෂාSෙග _නෙපාෙO වැF කාලය< ෙගe yෙu පහත ආකාරයට].

“ෙහට Üo? එක< Gෙයනවා.  ෙපා`ෙ§?ෙගාඩ. එ?නම ඕනා.”

“අC යනවා x%ට? වට රවුෙම ෙපලපාxය<. කැhපi ළම] oක< එ<ක? එ?න.”

“කැළ+ෙය £Lයාව< යට කරෙගන yn? පු5ගxක බi රථය<. ඒක yS Gයලා ළම] 9*5ධතාවය 
ෙප?ව?න. අC සහෙය/ගය ෙද?න අවJ ය].”

“අෙ? රOතර? අද මට ෙh fෙප/| එක ට]% කරල ෙද?න. ෙහට රෑට %ෙ`? එක Gෙය?ෙන.”

“ම] FයK, 3ගර| ෙබාන එකO කා?තා අ]Gවා3කම<. | ර] කරලා බල?නම ඕනා.”

ෙh අතර රට Bල ෙ5ශපාලSක කලබගෑS ෙම?ම ජාGවාï කලබල ද Å¡රෙය? වKධනය ෙව]. ආÖඩ ු
ප< ෂය ෙවනi ෙනාවුන ද පාලකෙය/ මා* වුනහ. රටට ආ 3ය Cයා හා ලැෙබන සෑම අවiථාවකïම 
වැදගO මාතෘකා ගැන පමණ< කතාබහට *<ෂාS පු*> වුෙ? ඔහුෙ8 _නචfයාව කාKයබහුල යැ] 
ද?නා බැ9S.

ෙකාhCයුටK තා< ෂණය ලංකාවට පැZණ ඇත. ඊට අතïමට ආන?ද අB*පාන උOසුක වූෙuය. එය 
තSකරම සමාජ nතකාÜ අරමුණW? ඇG වූ %රයOනය< ෙනාෙI.  ඔහ ු ඇෙමfකාෙI ෙවාâංට? 
%රා?තෙu ෙරÉෙමා?|n පවOවාෙගන යන නවතම ෙකාhCයුටර ෙකාhපැSය< සමඟ Iයාපාර 
ආෙය/ජකය< අරඹා Gබු+.   ඉ_f අනාගතෙu ඔවු? ෙලාව කළඹ?නට හැW නව තා< ෂ+ක _යුණුව< 
පට? ග?නා බව >ර ද<නා නුවණ ඇG අB*පාන මහතා _†ය.

ෙකාළඹ 9Jව 95 යාලෙu ඇ*ණ ුෙකාhCයුටK මõ යiථානෙu කාලය ෙගව?නට *<ෂාS පු*> වුෙ? 
එය වඩා පරෙතරකට උෙගrමටම ෙනාෙI.  එය සුවදායක iථානයW.  කාමරය 33` වායුෙව? 
සම?9තය.   ඉතා SJශ!ද පfසරයW. xය?නට Wයව?නට ෙම?ම ක`පනා කර?නටද සු>සු තැනW. 
එn 3o පJචාO උපාò £Lය  බ≤ හා  ඇය :vපග වූෙu  ඇBලට ය?නට මඟ<  පාදා ග?නට 
පමණ< ෙනාව ඔහ ුnත ෙහාඳ පු5ගලෙය: ද වූ Sසාය.
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“ෙමානව ද ඔයා %ෙර/ගෑh කර?ෙන?”

“අCට දාලා Gෙයන නh හf ද වැර_ ද බල?න %ෙර/ගෑh එක<”

“ඒ ෙකාෙහාම ද?”

“එ?න  Wයලා  ෙද?න. ඔ?න අC ගහම ු ”*<ෂාS” Wයලා. දැ? බල?න  ෙh.  ෙෆ/` | Wයලා 
වැෙට?ෙන. ඔයාට ïලා Gෙයන නම වැර_. හf වැෙÉ. අvO නම< ෙහායා ග?න] ෙව?ෙන,” ඔහ ුඇයට 
9nv කර].

“ඕෙ<... එෙහනh ඔයාෙග නම දාලා බලම,ු” 9nvව දැනගO *<ෂාS Wය].

ෙකාhCයුටK %ෙර/ගෑh හදන හැo ගැන ෙමෙල/ ෙදය< ද?ෙන නැGවට *<ෂාS ඔවු?ෙ8 කතා බහට 
සව? ෙද?නට ආශා කළාය. නමුO එදා ඇය දැන 3oෙu නැහැ ලංකාෙI කා?තා 9මු<Gෙu බලපෑම 
Sසා කා?තා xංyක -ඩනවලට එෙරnව වැඩ CDෙවල< සකi ෙව?නටO ෙකාhCයුටK තා< ෂණය 
ආÖඩුෙව? CDග?නටO රටට තවO අවු*> 9iසකට ආස?න කාලය< ගත ෙව] Wයල.

ෙකාjචර පැන _IවO සGයකට වතාව< 3ය ෙයෙහDය? එකB කර?න *<ෂාS අමතක කෙk නැහැ.  
චානුක අද ෙහටම Sවාඩුව< සඳහා ලංකාවට එන බව _න< සංUවr දැනුh >?rය.

“නුවරඑD ගමන ලැහැiG කර?නh,”  ඇය සංUවrට වූ ෙපාෙරා?>ව ඉLට කරන බවට %රGඥා ïය.

“ෙකාෙහාමද ඔයාෙග කා?තා සට? Iයාපාරය?” හස?G _න< 9මසුෙI *<ෂාSෙ8 බර අඩුෙවලා යැ] 
අවලාද කරZS.

“ෙකෙන:ට W|ටු වුනාම එයාෙග වැර_ ෙහාඳට ෙ%නවා. එතෙකාට Gයන ෙගෟරවය නැGෙවලා 
යනවා,” CDBර ලැබුෙ? අහපු %රJනයට ෙනෙම].  ඒO අර ය?ෙන ෙකාෙහද ම`ෙල ෙපා` Wයන කතාව 
ඇOත. හස?Gට ෙO*h ගත හැWවුනා *<ෂාS CDBෙර? ïපු අදහස.  ඒක හස?G ෙවත එ`ල ෙවjච 
ෙද/ෂාෙරපණය< ෙනෙව]. *<ෂාSෙග දඟකාර nනාව දැ? දW?න නැහැ.  සානුකhCත බැ`ම< ඒ 
ෙවනුවට ඇය ෙනෙO නxයන බව >ට ුහස?G ඒකට හු* ව?න එපා Wයල *<ෂාSට අවවාද කළාය. 

“සම?ත අෙ% ෙගදර ආවා. තාOතා එ<ක රෑ එDෙවනක? කතා කර කර ඉඳල yෙu,” %RS දවස< 
Wයා 3oෙu දැF අæමානයW?.  ඇය සම?ත හා කාලය ගත කරන බව රහස< ෙනාෙව].  සම?ත ඉහළ 
උසා9ෙu r´ඥය: ෙලස _වු*h ï ඇත.  ඔහුට ය?න ක_ම මාKගය< ද සාKථක අනාගතයක 
අFතාලම< ද වැ† ඇත. %RS දWනා Iයුහය අනුව ඔහ ු9වාහයකට ඉතා ෙය/8 ය සැZෙය: සB 9ය 
යුB ìණ ඇOෙතW. එෙහO *<ෂාSට %RSෙ8 %RGය ෙබදා ගනු ෙනාහැ<ෙ< ඇ]? %RSට අවදානම< 
ගැන Wය?න 3Bණ ද එය :ම<දැ] Wයා තමා ෙනාද?නා ෙහ]? *<ෂාS SJශ!දතාවය රැéය.  
:ම< ෙහ/ Sසාෙව? සම?ත ඇය ෙනාස?සු? කරව].

_න< *<ෂාS ෙගදරට ෙගාඩ ව_5ï 3ෙම?G බාi ෙකෙන< යුහුසුvව තා%පය ලඟ වැඩ.   තවO අO 
උදIකාරෙය/ ගෙඩා` අ_නවා. ෙ8|ටුවO ගලවලා අ]? කරල.
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අමරදාස පOතරය< _ග ඇරෙගන ගරාජෙu පුටුව< උඩ. වැඩ කරන අයෙග සුපව]සK එයා.

“ඩැ≤ ෙගදර ද අමරදාස?”

දහව` කාලෙu Cයා ෙගදරï දW?ෙන කලාBරW?. කාKයාලය සඳහා ෙව?වුනු පහල මාලෙu කාමරයක 
ෙපාත පෙත? Cf ෙhසයකට නැඹු* වූ *<ෂාSෙ8 Cයා කÖණාF :|ටම< පැළඳ 3oෙuය.

“*é. තා%ප උසට yn? හැම ෙ8කම. දැ? ඒක අvO iට]` එක වෙග],” ආන?ද WයූෙI ඇOත 
ෙවනi කරලා.   දැ? හැම තා%පය<ම උසට තැෙන].   ඒO ඒක නව 9ලා3තාව< පමණ< ෙනාෙව].  
රෙටn ඇG කලබලකාR තOවය Sසා ෙනාස?සු? ජනතාව එ]? ඈO ෙව?න ග?න උOසාහය<.  
තා%පය උiසලා හf ය?ෙන නැහැ.  නමුO ඒ අවෙබ/ධය ලබා ග?න කවු*O සූදානh නැහැ.

“ෙමානව ද අvO SIi?”

“Sදහi ෙවළඳ කලාපෙu දOත පKෙuෂණය< ග?න yයා. එක ගෑණ ු ළමෙය< WIව කතාව< 
Wය?නh. ඉ[Sයාගල ඉඳ? ඇ9O කටුනායක නැවGල වැඩ. වයස 93 ෙදක]. උසi ෙපළ පාi. ඒO 
9Jව 95 යාලයට ෙO*ෙ? නැහැ. 3ංහල, බු5ධාගම, ඉGහාසය, ආKùක 95 යාව යන 9ෂය වx? Sසා. 
එයා WIවා ෙගදර ඉ?න ෙකාට හැමදාම උෙ5ට උයනවා. දව`ට උයනවා. රෑට උයනවා. U9ෙO ෙගIෙI 
:i3ෙය Wයලා. ජුé මහ?න ඉෙගන ෙගන ආවා ෙමහාට. දැ? හf සBටු] අතට ස`x Gෙයනවා Wයල. 
ඒO, ෙජාxෙය? ඉ?නවා Wය?න කැමG නැහැ ෙමාකද එතෙකාට සමාජය nත?ෙන අනාචාරෙය 
හැ3ෙර?න කැමG අය හැoයට.”

“ඔයාෙ8 වාKතාවට කතාෙව? ෙකාjචර< ඇB` කළාද?”

“%රJන හදලා Gෙය?ෙන එතන ෙවන පාලන >Kවලතා ෙහාය?න.  ෙවන ෙ5ව` xය?න ඉඩ< නැහැ.”

*<ෂාS ඉං8 R3ෙය? කතාව ෙගSjෙj. ඇය Cයාෙග ෙhසය උඩ වාFෙවලා ක:` ෙදකO උඩට අර? 
එරZ+ය ෙගාතාෙගන.

“මම yයා *é ßෙ? ෙ§ගෑ?8 _iO f<කෙu W?හුවා?ඩාෙග/ වල ZSf? පතල< බල?න.  අCට 
ෂැ?හ] වx? Cට ය?නO අවසර ග?න ඕන. ක?න නැG ZSiසු හාමෙO වැඩ කරනවා ෙල/ෙකට 
ෙප?න?න කැමG නැG n?දා ඒ. මඟï දැ<කා Sදහi ෙවළඳ කලාපය<. ඒකට වැඩ කර?න ය?න 
ß?න ූෙප/xෙh. පගාව ïලO ඇBලට ඉ<මS? ය?න හදනවා.”

මෑත කාලය< යනB* ෙලාව 9Jවාස කෙk බඩy?න Sවාග?න තරh ආහාර ෙලාව SLපාදනය කළ 
ෙනාහැW] Wයාය. 1960 ගණ?වල ßනෙයn පැවBන ුද*ණ ුසාගතය ගැන ß?න ුෙලාවට වස? කර 
ෙගන 3oෙu ආහාර Sපදව?නට ඇG iවභා9ක බාධක Sසා ෙනාව සාගතයට ෙ§B වූනු වැර_ ආÖඩ ු
%රGපOG _යO WRෙම? ඇGවූ රෙටn 9නාසය ෙලාව දැන ගS] Wයාය.
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ආන?ද W3ෙව< ෙකෙරn 9SJචය< ෙද?නට ෙනාය].  ඔහ ු IයාපාfකෙයW. ෙ5ශපාලන nතවB? 
එමට 3oය ද හැම පැOතකටම සහය ෙදන ඔහ ු3ය මතය? %ර35òෙu Wය?නට ෙනාය].  ෙ5ශපාලනය 
CD:` ෙදය< ෙනාෙI.  එn Sරත වූ මනුLයය? බල ෙල/π ආOමාKථකාÜ? වුවා පම+.

*<ෂාS Cයාෙ8 කර වටා අO ෙදW? බදා ගOෙOය.   ඔහුෙ8 කhමු` ෙදක 3ප ගO ඇය ඔහුට සුබ 
රාOfය< පතා සැහැ`c 3තW? 3ය Sදන කාමරයට Cය තැüය.

* * * * *

“රජෙu වහ` මාන3කOවය Cට ුදWම.ු”

RÉ මාවෙO 9Jව 95 යාල ෙ8|ටුව ඉ_fCට ෙසනඟ Cfලා. සට? පාඨ xයපු  ෙබ/É උiසෙගන ඉ?න 
උ5ෙඝ/ෂණක*ෙව< _හා *<ෂාSෙග ඇi ෙයාමු වුෙ? Sතැතෙය?.

“අර9?ද ෙ?ද ෙh?  ඔයා කවදද මහණ වුෙ??”

“හා… හා.. ඕවා අහ?න එපා. සෙහ/දR එ?න අCට සහෙය/ගය ෙද?න.”

*<ෂාS දැ<ෙක නැහැ පැOතක nටෙගන no කාÖඩය< ඇයව ෙහාñ? මතකෙu තබා ග?න තැත 
දරන ආකාරය. ඔවු? අසx? යන £Lයාවකෙග? ඇයෙ8 නම 9මසා ෙසායාගO බවO ඇය ෙනා_†ය.

“ෙමාක<ද ෙ§Bව?”

“පූåත හාමු•*ෙවා අ`ල? yn?.  ඒකටO එ<ක අC සෙප/| එක  ෙදනවා 9Jව 95 යාල සුv 
ෙiවකය?ෙ8 පF වැF කර?න ඉ`ලන ෙh i| ර]< එකට.”

අර9?ද 3වුර දා ගOතට එයා ynෙය<.  *<ෂාS ඒ ගැන අහ?නට ෙපර කතාව ෙවනතකට හරව?නට 
ඔහ ුසමO වුS.

“හතරෙවS ත|ටුෙව? එDයට ආවO වැඩ< නැහැ.  පුiස 9තර] 93 කර?ෙන.”

“ෙක/…සම? Cය3f?”

“එයා අB*දහ?.  ශා?ත බÖඩාර ෙහායාග?නO නැහැ.  පුLපා සෙහ/දfයO ආ yය අත< නැහැ Wයල 
ආරං°].”
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9*5ධතා ෙපළපාx ද*ණ ුව?නට ඉඩ ඇG බව •ට ු ෙපාá3ය 9Jව 95 යාලය හා කGකා ෙකාට _න 
Sයමය< නැGව ෙ5ශන ක` දැÜය. ෙගව` ෙදාරව` වලට e ළමු? කාලය නාiG කළහ.

“*<ෂාS….” >රකතනය අතට ගO *<ෂාSට ෙකñfය< ඇ3ණ.

“හෙල/? … සංUවr ෙ?ද?  හෙල/…?”

•රකතනෙය? ඇෙස?ෙන සංUවr ඉWañන හඬ].

“මම එනවා ඔයාෙග ෙගදර.  ෙකාෙහවO ය?න එපා.” 

ඇය අමරදාස ලවා තමාව සංUවrෙ8 ෙගදරට ඇරලවා ගOතාය.  ෙගදර W3ෙව< වසනා බව< වO 
ෙපෙන?නට නැG තරhය.  ෙගය වැෙහ?නටම උiව ඇG තා%පෙය? තමා අවුO ඇG බව ඇBලත ඉ?නා 
ෙකෙන:ට ෙනාෙපෙ?.   ඇය යකඩ ෙ8|ටුවට හ]ෙය? ත|ට ුකෙk තා%පෙය? Cටත Åනුව< ෙනා•ටු 
ෙහ]S.   එn හඬ පළාත පුරා පැGර ෙගාi අහල පහළ ෙගව` වල අය 9පරh කර?නට වූ කල යකඩ 
ෙ8|ටුෙවn පුං° කවුvවW? වැඩට ඉ?නා ෙකා`ලාෙ8 ඔvව _i 9ය. ඔහ ුකතා ෙනාකෙkය.

“මම සංUවrෙග යාvෙව<. මතකද කx? දවස< ආවා? අද මම එනවා Wයල ද?නවා.”

“S_.”

“මට ෙටxෙෆ/? කරලා එ?න éවා දැ?.  Ø5ද?න.”

*<ෂාS Wය?න 9Jවාස ෙනාකරන බව ෙප?වා ෙකා`ලා ෙ8|ටුෙවn Cයන< ඇfෙu යා?තෙම? 
ඇBලට fංගත හැW පමණටය.

“මම ෙක/` කර?නh අමරදාසට එ?න,” ෙකා`ලා ෙ8|ටුව වහ?නට ෙපර *<ෂාS වාහනෙu 3o 
අමරදාසට හඬ ගෑය.

ෙකා`ලා පාර ෙප?නුෙI මුvතැ?ෙගය පැOෙතS. :i3 අhමා එn වූ :ඩා àපවාnSය _හා ඇi 
C`ල? ෙනාගසා බලා ඉñ]. මෑතක පට? ඇරඹුන ුàපවාnSෙu %රචාරය ෙවන වැඩ සටහ? තවමO 
ඇOෙO iව`පයW. එෙහO %රචාරය ෙවන කාල ෙIලාව? ෙනාද?නා ජනතාව වැඩ සටහන< පට? 
ග?නා B* එn පාට පාට ´* _හා ෙම?ම Gරෙu >වන Ü මැiෙස/ ෙදස බලා 3oG. :i3 අhමාෙ8 
Gරෙuද ඇOෙO Ü මැiෙස/ය.

“ඇ] සංUවr ෙමාකද ෙh?”

සංUවrෙ8 ෙදෙනG? ෙනානැව´ කÑv කඩා හැෙ`. ඇයට කතා කරනු ෙනාහැWය.  ඇය ෙකා|ටය ෙවත 
හැR එය ත_? 9කා ගOෙO හද පOෙල? නැෙඟන ෙශ/ක රාවය මුෙව? Cටෙව?නට ෙනාïය.

“Wය?න ළමෙය/ ෙමාකද වුෙ??”
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*<ෂාS ඇඳ ෙකාණW? වාF ගOෙO දැ?ම සංUවrෙග? CDBර< ෙනාලැෙබන බව ඉෙව? දැන 
ෙගනය. ඇය මෘ• ෙලස සංUවrෙ8 nස Cf මැ5දාය.  ෙකi කැරx අවු`ව ෙකා|ටය පුරා 93ර ඇත.  
සංUවr 3ය අO Zo ෙමාලවා ෙකා|ටයට තF බා?නට වූවාය. ෙකා|ටය ෙතත බfතය. තැvණ ුතැ? 
වලව` ෙi පව´.  ඇය අඬ?ෙ? පහුyය පැය භාගෙu පමණ< 3ට ෙනාවන බව *<ෂාS අවෙබ/ධ කර 
ගOෙO ෙකා|ටෙu තOවය දැ<ක පසුව.

කාමරෙය? එDයට yයO ෙපෙනන පැOතක W3ෙව< නැත. ඇය වට Cට බලා තවO S_න කාමරය< 
යැ] අනුමානෙය? අඩව? වූ ෙදාර< මෑO කර බැáය. එn අG 9ශාල ඇඳW. ඇඳ උඩ Gබුණ ුෙකා|ට 
ෙදක<ම වහා ඩැහැගO *<ෂාS ආපසු සංUවrෙ8 කාමරයට ආවාය.

තම දයාබර ෙයෙහDය 9ñනා >ක ෙබදාග?නට හැWනh එය සBo? දර?නට *<ෂාS සූදානhය.  
එෙහO ඇය කතා කර?නටවO සු>සු තOවයක 3oනා බව< ෙනාෙපෙ?. ඇෙ8 ඇ[x Bඩු වලට nරව 
ඇG ෙතත ෙකා|ටය මුදා ගO *<ෂාS ඒ ෙවනුවට ඇයෙ8 nස යo? තැබුෙI Cf3> ෙකා|ටය].

සංUවr අvO ෙකා|ටය පපුවට තබා බදා ගOෙO හදවත ෙදදරා යෑෙම? ඇGවන කhපනය අඩු 
කරග?නට ෙමS. ඇයෙ8 කÑෙ` නැව´ම< නැත. ෙවනදා තම à සපුව ගැන සැලW`ෙල? පසුෙවන 
àමGය අද නාසෙය? ගලනා ෙහාටු ගැන W3ම දැනුම< නැGව 3o?rය.

ඇයෙ8 nස නැවතO Cfමැද *<ෂාS කාමරෙය? Cට වූෙ? :ම< කර?නට දැ] 3තා ගත 
ෙනාහැWවය. :i3 අhමා W3ව< ද?නා බව< ෙනාෙපනුS. ෙකා`ලා 3ත?ෙ?ද ඇය Sදන බවය.  
ෙගදර ෙවන W3ෙව< නැ5ද?   ඇය සාලයට yයාය.   අවු*• ගණනකට ෙපර ෙමම Sවසට ආ දවස ඇය 
මතකයට නැì+.   වට CටාෙI එදO අදO ෙවනස< නැත.   W3 බඩ ුභාÖඩය< Gබූ තැS? ෙහලe 
නැත.

*<ෂාS •රකතනෙu අංක කරකවZ? ක`පනා කෙk කල යුOත :ම<ද Wයාය . 
ඇය ඇමBෙI 3ය Sවස]. උOතර >?ෙ? අමරදාස].   හස?Gෙ8 Sවෙස? ඇයව කැ?දා ෙගන එ?න 
ය] අමරදාසෙග? ඉ`ලා 3o *<ෂාS තමනට රෑට නැව´මට ඇÑh ෙගෙන?න ය]ද éවාය.  අනB*ව 
ඇය %RS ඇම´ය.

“ඔයා ඇහුවද SIi?”

“මං කතා කර?ෙන සංUවrෙ8 ෙගදර ඉඳ?….” *<ෂාSට 3ය වා< යය අවස? කර?නට ඉඩ< 
ෙනා•? %RS තමා ඇසූ %රවෘOG 9iතරය ඇය කණ තැබුවාය. 

“ඔයාට රෑ නවG?න සංUවrෙ8 ෙගදර එ?න පුvවSද?”

“අද?”

“ඔI…අද රෑට.” 
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%රවෘOGය ඇසූ *<ෂාS හද සxත වුෙ? තමා nත?න සOයය ෙනාෙIවා Wයා ෙද9ය?ට බු•?ට 
ක?නලI කරZS.

ෙ8|ටුව අසල රැö 3o *<ෂාS 3ය ෙයෙහDය?ට තමා අනුමාන කර?න Wය?ෙන ෙකෙiදැ] ක`පනා 
කළාය.  ෙකා`ලා වර< ෙදවර< පැZණ ඇය ෙදස සැකෙය? බලා ෙනාෙපෙනන මානයකට yෙuය.  
හස?GO %RSO රැෙගන ආ අමරදාසට iBG කර ගම? ම`ල ද ගO ඇය ඔවු? හා Z•ෙ` වූ අඹ ගස 
යටට yෙu තවමO W3• සැලැiම< ´රණය කර ගත ෙනාහැWවය.

“මාO ආෙI රෑට ඉ?න බලාෙගන,” ඒ හස?G.

“ෙක/ සංUවr?  ෙමාකද ෙවලා Gෙය?ෙන?” ඒ %RS.

“මම හfයටම ද?ෙන නෑ…..සංUවr කාමෙK…. ෙහාඳටම අඬනවා. %RS මට SIi WIවට 
පiෙස……….. චානුක ආවා ලංකාවට……. ඒO එයා එතන noයද ද?නෑ…… සංUවr දැන ගOෙත 
ෙකාෙහාමද?”

“*<ෂාS! Wයන ෙදය< මුල ඉඳල Wය?නෙකා. ෙමාක<ද ෙවලා Gෙය?ෙන?” %RS ෙනාඉව3`ෙල?.

“ඔයා WෙI ෙබ/hබය< CC*ණා Wයල….” *<ෂාS අමා*ෙව? වචන ගැට ගහනවා එයාල දැකපු 
පළම ුවතාව. 

හස?G කhමු` ෙදක අO ෙදW? වසා ෙගන එතන Gබුන 3ෙම?G බං:ෙව වාFවුනා.

“ෙමාක<ද? ඒක ෙකාo ගහපු ෙබ/hබය<ෙන… ආ……..” එතෙකාට] %RSටO වැටහුෙ? 3• ව ඇG 
9?නැnය :ම< 9ය හැWද Wයා.

“චානුක කවදද ලංකාවට ආෙI?” කවදO සුමු• හස?Gෙග කටහඬ ඇෙහන නෑෙහන ගාන].

“දවi Bන] අදට.  අC ආපු දවෙi Fංගකට හමුවුනා අෙ% අ]i < Rh කෙÉï.”

W3ෙව< ඔවු? හÑනා ගre යැ] aෙය? ආදරව?තය? ෙදෙදන කතා කෙk *<ෂාSO ඔවු? සමඟ 
අසු? ෙගන 3oයïම].

“ඉG? එයා අද….. එතන noය Wයල හfයටම ද?ෙන ෙකාෙහාමද?” හස?G ආෙයO නැ}ෙI 
සාධාරණ %රJණය<.

“ü.ü.Å. SIi වලට WIෙI 113 < මැ*ණා….. නh Wයවුෙ? නැහැ.” ඒ %RS.

“ෙමාකද අC කර?ෙ??” ඒ හස?G.

“ෙකාෙහාමද හfයට  ෙහායා ග?ෙන?” ඒ *<ෂාS. Gෙදනම ආපසු සංUවrෙ8 Sදන කාමරයට yෙu 
ඇය ලවා 9iතර දැන ග?න. එෙහO සංUවrෙ8 හද ෙපළන කÑv ගංඟාෙවn ඉම< ෙකාන< දW?නට 
නැත. 
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“ෙබා?න ෙමානවා හf අර? එ?න ෙමයාට. අඬල අඬලා දැ? ඇෙ¨ වBර කලඳ<වO නැBව ඇG.”

හස?Gෙග ෛව5 ය අõ යාපනය මූxකOවය ගOතා. %RSව :i3යට යවලා *<ෂාS සාෙ` ෙකලවරක 
දැ<ක මOපැ? ෙබ/ත` ළඟට yයා. ඒවා Gබුන අ`මාfය යB* දාල. :i3 අhමාෙග? අහ?න nBෙන 
නැහැ *<ෂාSට. 93B* á කැටයෙම? Sමැවූ අ`මාfය _හා බලාෙගන *<ෂාS ක`පනා කෙk 
ෙකාතනද යBර හංගලා ඇOෙත Wයලා.

ෙබ/ත` ෙ%xය Gබුෙ? පැOතක. මO5 රIය පානය සඳහා ෙව?වුනු 9ෙJෂ හැඩ ඇG e•* Gබුෙන තවO 
පැOතක. CDBර තමා ඉ_fCට ඇG බව *<ෂාS දැéය. e>* අසල :ඩා ම` බÑනW. එn ම` නැත.  
එය අතට ගO ඇය මුS? අතට හැරවුෙu මහා ගැටvව< 9සඳා ලබා ගO ජය8 රහණය< ෙiය.

අ`මාfය ඇfය ඇය එn ඇG ෙබ/ත`n ෙ`බ` Wයවා බැáය. හාK9i !fiට` < Rh නෙම? ෙෂf ව]? 
ෙබ/තලය iපා≈ඤෙu SLපා_ත බව සඳහ? වුS.  එn එය මූ ̀ය ෙම?ම සුCf ගණෙu බව ද xයා 
Gබු+. %රංශෙu ෙබ/ත` ෙක*ණ ුෙකාSයැ< VSOP !රැ?F ෙබ/තලය< ද ඇය එDයට ගOතාය. ඒ 
ෙදෙක?ම භාග භාග යo:* වූ බැcනය< වැS e•*වකට වO කළ ඇය ඉGfය අ`මාfයට දමා වසා 
යBරO ම` ෙප/j°යට බහා උඩ ුමහලට නැ¶ය.

හස?Gෙ8 සංසු? හැ3Rෙම? සංUවr හැ≤ම මඳ< නවතා ඇත.   %RS හැxෙබාෙK?~ ෙදාඩh 
පානෙය? e•* හතර< බ?ෙ53යක තබා ෙගන කාමරයට ආවාය.  *<ෂාS තම අත ඇG e•*ව 3*ර 
Cට ුපiෙස? සඟවා ෙගන හස?Gට අG? එDයට එ?න යැ] සංඥා කළාය.

“ෙදාඩh aIවට පiෙස ෙhක ෙබා?න ෙදමුද? !රැ?F එ<ක ව]? දාලා.  මම ෙපාOවල Wයවලා 
Gෙයනවා හ_3 කhපනයට ෙද?න ෙහාඳ] Wයලා.”

හස?G ඒකට W3 උOතරය< •?ෙන නැහැ.  එයා නැහැය ළං කරල ඉඹල බලල මූණ ඇඹු` කර ගOතා.  
අfLඨය< වෙ8 ෙව?නැG. ෙද?නම කාමරයට එනෙකාට සංUවr ෙදාඩh ෙබානවා. %RS නh එයාෙ8 
e>*ව ni කරලO අහවර].

“ෙhක üලා ඔයා Sදා ග?න.   දැ? කතා කර?න ඕෙන නැහැ. අCට පiෙස Wය?න,”ෙදාඩh üලා ඉවර 
කරපු සංUවr අතට *<ෂාS තමා ෙගනා e>*ව •?නාය.

“ෙමානවද ෙh?”

“ෂැ?F.”

“ඒ ෙමානවා ද?”

“yෙනi එ<ක å?ජK ඒ` දාලා.   හැබැ] ෙh පාට ෙනෙම] එතෙකාට,” %RS e•*ව අතට අර? බලල 
éවාය.

“ඒ ඔයා ද?න හfය.   ෂැ?F Wය?ෙන ෙෂR ව]? වලට !රැ?F දැhමම,” *<ෂාS ෙපාOවල Wයවල 
Gෙය?ෙන එෙහම. 
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*<ෂාSO %RSO සුපු*> පf_ වාදය< අරඹ?න සූදානh ෙවන බව දැ<ක සංUවrෙ8 •<මුසු මුහුෙ? 
කÑv අතf? යා?තZ? nනාව< ඇÑනා.

“මම දැකල Gෙය?ෙන aයK වලට ෙලමෙ?É දාලා හදන හැo],” ඒ සංUවr.

එයා උìර පාදල *<ෂාS අG? e•*ව අර? එක හුiමට එය üෙගන yයාය. ඇයට එය :ම< වුවද 
කh නැත. W3ෙව< W3ව< éෙI නැත.   ෙවනදා කට වහෙගන ත%පරය< ඉ?න බැf %RSO අද 
oක< SJශ!ද].   කාමෙK Gබුන à වඩවන  සඟරා ඇරෙගන Wයව?න ගOත ෙක`ෙලා B?ෙදනා 
සංUවrට S?ද යනකh කතාබෙහ? ෙතාරව ඉ?න සමO වූහ.

“ඩැ≤.   ෙලා: උදIව< ඕනා.   අද Cටෙකාටුෙව ෙබ/hෙබ? Bවාල ෙවjච අයෙ8 නh ලැ]iBව අර? 
ෙද?න.”

“ඔයා පfiසෙම? ද?”

“ඔI. අද රෑ මම සංUවrෙ8 ෙගදර.” 

“ඔI.. ඔI.. ඒක ෙහාඳ].  මෙ8 ෙශ/කයO Wය?න. මම ලැ]iBව ෙහායාෙගන කතා කර?නh.”

*<ෂාS 9මසුh සහගතව fÅවරය ආපසු තැබුවාය.  ෙශ/කය පළ කර?න ය] Wයූ ඇයෙ8 Cයා චානුක 
ගැන ද?ෙ? ෙකාෙහාමද?   තමා සංUවrෙ8 ෙගදර රාOfය ගත කරනවාට ඔහ ුසBට ුවුෙ? ඇ]?   ෙh 
ෙගදර වැFnoෙය/ ෙකාෙහ yn?ද?

“සංUවrට සrප නැහැ.  ෙක/ එයාෙග මÜ?” :i3 අhමාෙග CDBර අහ?න B?ෙදනාම මුvතැ?ෙග] 
ෙදාරෙකාඩ nටෙගන.

“අCලට Wය?නෑ යන එන තැ?.   ෙන/නා මහOතයා යනා එනා.   කෑම හදාන éවම අCල හදානවා. ඒම 
තමා ෙමෙහ අC වැඩ කරානවා.”

ජාGක àපවාnSෙu රාOR %රවෘOG %රකාශනෙu ï ඡායාàප සම[? CටෙකාටුෙI  ෙබ/ගහ 
යට CC*ණ  ෙබ/hබය ගැන සඳහ? වුනාට   වැF 9iතරය< Wයවුෙ? නැහැ Bවාල ලබපු අය ගැන.  
üüÅ ìව? 9>x ෙiවෙu වාKතාක*ව:ෙග?   එතැන ï සUe පුචාරය< මුv ෙලාවටම ඇෙස?නට 
WයැවුනO රා~ය මාõ ය වx? ලංකාෙI අයට මුv 9iතර දැනග?න සෑෙහන කාලය< yයා.

* * * * *
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එDය වැෙට?න ඔ?න ෙම?න Gaයï වාහන ත_? !ෙK< ගසන හඬO යකඩ ෙ8|ටුව éR ගාZ? 
ඇෙරන වැෙහන හඬO, ෙගදර ෙදාරව` ත_? වැෙහන හඬO ඇ3ණ. ඉ? ඇහැ*ණ හස?G හා *<ෂාS 
ඔවු? Sදා 3o කාමරෙය? එDයට ආහ.   %RSO සංUවrO තවම S?ෙ5.   යh කලබලය< පහත 
මාලෙu ඇG බව ඔවුනට දැSන.

ෙකෙන< තර%පු ෙපළ _ෙ8 හඬා වැලෙපZ? එ?rය.   එයා පසු පෙස? තවO Wnප ෙදෙන< එන බව 
ඇෙi.  *<ෂාSO හස?GO සංUවrවO %RSවO නැ[ටුව?නට උOසාහ කළහ.

ෙදාර ඇරෙගන කාමරයට ආෙI සංUවrෙ8 මව].   සංUවr •ට ුඇය හ]ෙය? හඬZ? ඇය වැළඳ 
ගOතාය.  මවෙ8 මුහුණට උF? සංUවr 3ය ZBfය?ෙ8 මුහුණ ුෙදස බැcෙI :ම< ව?ෙ?ද ය] 3තා 
ග?න බැ*වය.  මව පසුප3? කාමරයට ඇB` වුෙ? සංUවrෙ8 ආjß සහ Åයාය. ඔවු?ෙ8 මුහුණුවල 
ෙදාhනසට වඩා ෙක/පය සටහ?ව ඇතැ] හස?G 3Bවාය. සංUවrෙ8 ඇi ඉ_Ü රBව ඇG බව දැ<ෙ< 
ඇය ෙයෙහDය? පම+.

“මම ෙමානවා කර?නද?  මම හfයකට දැන? noෙය නෑ...” සංUවr වැළඳ ගO මව අඬZ? පවස].

“වස ලැ~ජාව දැ? රටම දැන ග?නවා,” එෙi éෙI ආjß.

“අෙ% නhබුව කෑවා,” WයZ? ආj°ට හවු` වුෙ? Åයා.

එWෙනකා මුහුණ ුබලාගO ෙයෙහDෙය/ කාමරෙය? Cටවූහ. ඔවු? ඉ?න බව වැFnoය? සැලW`ලට 
ග?නා බව< ෙනාෙපSන. සංUවrෙ8 මුහුෙÖ තමා සමඟ රැö ඉ?න යැ] ආයාචනාව දැ<ක ද ගO 
Cයවරය? ආපiසට තබ?නට ශ<Gය< ඔවුනට ෙනාeය.

“අ?න ෙන/නෙ8 É රැ]වK ඇ9O,”ෙකා`ලා ෙපr ෙනාෙපr yෙuය.

“ෙ!a ෙhක කාටවO ෙප?න?න එපා Wයල සK මත< කළා,” 3ය සා<:ෙව? ගO ෙලා: කවරය< 
*<ෂාS අතට >? අමරදාස éය.  ෙගදර එ?න ලැහැiG වුනාම අමත?න යැ] Wයූ ඔහ ුS<ම yෙuය.  
Gෙදනාම තවමO ඉ?ෙ? Sදන වiO රෙය? බව ඔවු? දැ<ෙ< අමරදාස yයාට පසුය.   ඔවු? අඹ ගහ 
යටට ෙගාi ලැ]iBව _ග හැfෙය/ය.

ඔවු? ෙනාපැq 3B9`ල Sවැර_ බව Wයැවූ Gෙදනා 3ෙම?G බං:ෙව? නැ[ට ගOෙO මහO 
ආයාසයW?.  ත*ණ ඔවු?ෙ8 U9තෙu ද?නා හÑනන ෙකෙන: ම*මුවට පO වූ මු` අවiථාව ෙමය].

:i3 අhමා ෙ%?නවO නැත. වැඩකාර ෙකා`ලා ෙගදර එ`ලා ඇG 3යv ඡායාàපය? aOGෙය? 
ගලව].   ක*ණාරOන මැG+ය රැෙගන ආ fයැ>රා ද ෙගදර ඇG පුට ුෙhස එහාට ෙමහාට අi කර].  
වයසක ෙද?නා කෑම ෙhසෙයn වාFව :සු :සුෙI.

සංUවr කාමෙK තSයම.   ඇයෙ8 කÑv 9යැá ඇත.   ඇය ගම? මv éපය< හැර ඒවාට ඇÑh 
ඔබ?ෙ? àකඩය< ෙමS.   W3 කතාව< නැGව *<ෂාS තමා අතැG ෙකාළය සංUවr අත තැබුවාය.  
ඇය එය _හා ෙනාබැáය.
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“තාOතට ෙවF Gයලා.”

ලැ]iBෙවn සඳහ? වූ ෙබ/hබෙය? ම*මුවට පO වූ අයෙ8 නh අතර චානුකෙ8 නම සඳහ?ව Gaණ.  
එෙහO සංUවrෙ8 Cයාෙ8 නම ෙනාeය.  ෙයෙහDය?ෙ8 මුහුණ ුදැක ඇය ඔවුනට තB පැහැ_x කළාය.

“තාOතා උBරට yn? ආයූධ 9:ණ?න. එෙහï ෙවF Gයලා අද ZSය ෙකාළඹට අර? එනවා.  
ජයරOන එකට.  ෙමෙහ Gයනවට ආj°ල 9*5ධ].  දැ? අC ආj°ලෙ8 ෙගදර යනවා.”

හතරෙදනාම සංUවrෙ8 ඇෙô.  මනුLය හදවත පු>ම].  >ක ෙIදනාව දර?න පුvව? කම නැGෙව?න 
ඔ?න ෙම?න Gයලා හැ¶h 3ය`ල ෙනාදැෙනන ආකාරයට nfවැෙට?න සලiවනවා. හද පැá මැෙරනවා 
Wයන එක ෙබා*.  පැෙලන ෙIදනාව දැනුනට පiෙස UවO ෙව?න පමණ< හුiම ඉහළ පහළ දා?න ෙ` 
සු5ද කර?න හදවතට පුvව?.

3ය Cයා සමඟ ත*ණ 3නමා SDය< ද ම* >ට ුබව සංUවr W3 හැ¶ම< නැGව ෙයෙහDය? හමුෙවn 
තැබුවාය.   ආjßටO ÅයාටO මැඩ ෙනාගත හැW ෙක/පය Oරiතවාï?ට ආයුධ ෙවළඳාh WRම ගැන 
ෙනාව ඒ තැනැOGය සමඟ Gබූ අSයh සhබ?ධය රටට එDeම ගැන යැ]ද සංUවr éෙIය.

“ෙමානවද අෙප? ෙකෙර?න ඕන? මළෙගදර එ?න…”

“අවJ ය නැහැ.   මට ඕන මළ ෙගදරට ය?න වරh නැG එෙ<… චානුක මට… ෙකාටුෙI ඉඳ? කතා 
කරන ෙකාට…… මට ඇහුන ෙබ/hෙබ CCෙරන ස5ෙද.”

හද ඉWaඳ තැෙව5ï සංUවrෙ8 මුෙව? ෙකාළඹ මහා ෙවළඳපෙ` පුපුරා yය ෙබ/hබය අසල චානුක වූ 
ආකාරය ෙහDවුS.  ඔහ ු තමා ෙගනා ∫`h ෙර/ල< රැෙගන Cටෙකාටුවට  yෙu ඉ<ම+? එය සු5ද 
කරගන සංUවrට තම Cටරට ෙතාරB* ෙප?ව?න]. ඇය හා කතාව හ_3ෙu නතරවුෙන? ඔහුෙ8 
U9තයට හාSය< වූ බව ඇය දOතාය. ඔවු? ෙදෙදන ෙකාතරh හදවG? සÜප ව ඇOදැ] WයෙතාO 
ඔහුෙ8 Uවය S*<තව ය5ï ඒ ෙIදනාව සංUවrට දැනුෙ? තමාට 35ධ ව?න< ෙiය.

“තව කතා කර?න ඕන නh අC ඉ?නවා සංUවr.”

ඉවසා ගත ෙනාහැW >ක ෙබදාග?නට ෙකාතරh අය ඉ_fපO වුවද එය ෙබදන ු ෙනාහැWය. සංUවrට 
දැෙනනා ෙශ/කෙය? කළඳ< ෙබදා ගනු හැW නh ඊට කැමැOෙත? ඉ_fපO වන ෙයෙහDය?ට එය ඇය 
93?ම ඉවසා දරා ගත යුB බව වැටහුS.  චානුක හා සංUවr ෙදෙදනා ෙකෙරnම ඔවු?ට ඇG ෙIදනාව 
ඇයෙ8 ෙශ/කය හා ෙකෙiවO සමාන කළ ෙනාහැWය.

ෙගදf? ඉ<මනට ෙද?නවම Cට කරෙගන ආj°] Åය] එයාලෙ8 ෙගදරට yෙu ද?නා අÑරන අය 
අහන %රJන වලට උOතර ලැහැiG කර ග?නO එ<ක. වැඩ කරන අයවO පF ෙගවලා අi කරලා 
දැhෙම ආj°. :i3 අhමා යනෙකාට àපවාnSයO අර? yෙu ඒක එයාෙග Wයල.   වැඩකාර ෙකා`ලා 
e>* අ`මාfෙය Gබුන *Cය` දහi ගණන< වoනා මOපැ? ෙබ/ත` හංග ගOත.   ඒ *<ෂාSෙග 
වැරැ5ද.  එයා යBර ෙහායා ග?නව ෙකා`ල හැංyලා බල? ඉඳල.
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මළෙගදර කටයුB ෙක*ෙÖ ආjßටO ÅයටO උවමනා ආකාරයටය. සංUවrෙ8 අhමා දවස ෙගIෙව 
ය?OරයW? හසු*වපු àකඩ ෙබ/S<Wය< වෙ8.  බාල වයෙස? 9වාහ U9තය ඇරඹු ඇයෙ8 ෙල/කය 
සැකÅ GබුෙÖ අ? යය? 93? පවOවාෙගන යන Åමා වැටෙකාටු මOෙOය. ෙදමාCය?ට éක* 
_ය+යක වූ ඇය W3 _ෙනක වැFnoය?ෙ8 < fයාව? %රJන කර?නට yෙu නැහැ. මව< හැoයට 
ඇය _ය+යට සÜප ෙනාවුෙ? 3ය සැZයාෙ8 rG R´? CDපැ_ ෙහ]S. ඇය දයාබර afඳ< ෙi 3ය 
9වාහ පු*ෂයාෙ8 ඕනෑ එපාකh 3ය`ල සBo? ඉට ුකළාය.

අද ඇය නැවතO 3ය ෙදමාCය?ට තම අනාගතය ´රණය කර?නට ඉඩ ï ඇO´ය. තS ´රණ අරෙගන 
පු*> නැG ෙකෙන:ට රෑට ක?ෙන ෙමානවද Wයල ඇහුෙවාO ඒකවO nතා ග?න බැහැ.

මළෙගදරට සංUවrෙ8 ෙයෙහDය? සහභා≠ වුෙ? නැත. ඒ සංUවr එ?න එපා Wයූ Sසාය.  සංUවrෙ8 
මවෙ8 ෙනG? ගලා yය ක>v සැZයා ෙකෙරn වූ සැබෑ ෙසෙනහ3? ඇද හැcෙ?. තමා යh 9_යW? 
3ය සැZයාට සැල:වා ම_ ය] තමා ෙකෙරnම ෙද/ෂාෙරපණය කර ග?නට තරh ඇය අnංසක වූවාය.

“ඉ<ම+?ම සංUවrෙ8 කටයුOතO ඉවරය< කර?න ඕන.”

“මÜ එයා තාම ඉෙගන ග?නවෙන.”

“ර|ටු දැන ග?න කx? ඒ ෙගා`ල කැමG නh ෙහට අS5දාම ෙවF? එක ගSම.ු එයාල Cටරට Sසා 
9iතර ෙහායා ග?න එක< නෑ.”

“F8f එක…”

“ෙමාන ඉලIවට ද? ….. රiසාව< කර?නද? අC ෙහාඳ දෑවැ5ද< ïලා CDෙවල< කරනවෙන. ඔය 
කැhපi ආෙය කවද අf] ද ද?නෑ.”

සංUවrෙ8 9වාහ මංග ̀යෙu හැම වැඩ<ම ආj° තම?ෙ8 අතට ගOතාය. සැZයාෙ8 මරණෙය? 
පරhපරාෙI නhබු නාමයට කැළල< ෙගන ඒම ඇයෙ8 ද වරද< ෙi ඔවු? කතා කර5ï සංUවrෙ8 මව 
ඔvව පහO කරෙගන එය CDගOතා Zසක SකමටවO තම? SKෙද/è ද ය?න ෙනා3Bවාය.  
සංUවrෙ8 ආj°ට අවJ ය වුෙ? සංUවr රo? Cට කර දමා මරණය සhබ?ධෙය? පැGර yය 
කටකතා යටපO වූ පසු සංUවrෙ8 මව නැවතO සු>සු ෙකෙන:ට 9වාහ කර ïමටය. ඇයෙ8 àමO බව 
අඩුව?නට කx? එය කළ යුBෙI.

“ඔයාෙග ෙමාෙk නර< ෙවලාද?” සංUවr 9වාහය ගැන පැවසූ කල *<ෂාSෙ8 මු9? Cටවුෙ? එය].

“අපරාෙ5…F8f එක සhපූKණ කර?ෙන නැ5ද?” %RS ඇසුවාය.

“අvO U9තය< මුල ඉඳ?ම පට? ග?න චා?i එක<….”  හස?Gට වා< යය අවස? කර?න 
*<ෂාS ඉඩ >?ෙන නැහැ.

“ඉ<ම? ෙව?න එපා. සංUවr,” *<ෂාS ෙපරැOත කර].
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“මට තවO ෙමෙහ ඉ?න බැහැ…..” තවO Wය?න ෙගාඩා< ෙ5ව` එයාෙ8 nෙO ෙතරෙපනවා.   ඒO 
කවදO තම?ෙ8 nෙO Wයන කරදර ෙබදා ග?න ද?ෙන නැG එයා කතා කරග?න බැ*ව ෙනG? à රා 
හැෙලන කÑv aං> අ`ෙල? Cස දැhෙම තරෙහS.

සංUවrෙ8 ආj° සGෙය? ෙදෙක? 9වාහ මංග ̀ය පවOව?න කටයුB කෙk කවු*O nO ෙවනi 
කරග?න කD?.   ළඟම නෑඳෑය?ට පමණ< ආරාධනා කරල රහ3ගතව වෙ8 උOසවය ගOෙත. ද?නා 
අÑරන අයට සංUවrෙ8 Cයාෙ8 මරණෙය? තවමO පවුෙ` සැෙවාම ෙශ/ක ෙවන බව nතාග?නට 
ඇfයාය.

9වාහ උOසවය පැවැOවුෙ? ත* පෙ§ ෙහ/ටලයක. එයාලව හැඩවැඩ කර?න ෙහ/ටලෙයම කාමරය< 
අර? Gබුන.

“අවJ ය නෑ ෙhක කර?න. අC පැනලා යමු,”  *<ෂාS තවමO සංUවrෙ8 nත ෙවනi කර?න 
උOසාහයක ෙයෙදනවා. හස?G *<ෂාSෙග Cටට පුං° පහර< >?නා කට නවOත?න.

මනමාලයා ඇBv එයාෙ8 නෑඳෑ nතවOB 3නාමුසු මුහු+? ආචාර සමාචාර පවOවG.   මනමාලයාෙග 
ෙදමාCය? ද Cටරට UවO වන අය.   අවු*> ගණනකට පiෙස ඔවු? ලංකාවට ආෙI.   nතවB? 
නෑඳෑය? නැවත දW?න ලැüෙම? ඔවු?ෙග සBට ඉහ වහා yn?.

දවi Bනකට කx? සංUවr තම අනාගත සහක*වා මුx?ම දැ<ෙක.  ඔvව උiසලවO බැcෙI නැG 
Sසා එයාල nBෙව තාමO ලංකාෙI ෙහාඳ චාfO රානුØලව හදල Gෙයන éක* _ය+ය< බව].  
සංUවrෙ8 *ෙව? සෑúමකට පOවුන ුමනමාලයා වැF කතා බහ< කෙළO නැහැ.

සංUවrට මංගල ඇÑh අ?ඳව?නටO ෙකාÖඩා ෙමiතර දා?නටO මුහුණ හැඩ වැඩ කර?නටO ෙවන 
ෙවනම අය ෙග?නල Gබුන.  àප අලංකාර < ෙLOරෙu නh දරාපු අය ෙහ/ටලයටම ඇ9O.  මනාDයෙ8 
ෙයෙහDය? වශෙය? *<ෂාS, %RS හා හස?G අ?ඳව?නටO හැඩවැඩ කර?නO ඒ අයම ඉ_fපO 
වුනහ.

චාfO රානුØලව හැම ෙදය<ම S3 ආකාරෙය? ෙකR ෙගන yයා. සංUවr සහ ඇය ෙයෙහDය? 
Gෙදනාෙ8 මුහුණ ුබැරැ*h බව< ගOත.   ඔවු? කතා බn? ද ෙතාර වූහ. ෙවනදා ෙකDෙලාx? ඔවු? 
හැ3*ණ ආකාරය දැකපු W3ෙව< ශාලාෙI noෙය නැහැ.

මු> මා* කර5ï සංUවrෙ8 පමණ< ෙනෙම] අSO B? ෙදනාෙ8 ඇi වලO කÑv C*ණ.  
හතරෙදනාටම 3n වුෙ? චානුකව.  සංUවrෙ8 අhමට මත< වුෙ? 3ය සැZයාව. අවට 3o අය දැ<ෙ< 
Cයාෙ8 මරණය 3nව අඬන àබර මනමාxය. මනමාලයා ක`පනා කෙk ෙතO වුන ු ෙදෙනG? වූ 
සංUවrෙ8 ෙශ/é මුහුණ ෙකාjචර ලiසන ද Wයල.

සංUවr ල?ඩ? බලා ìව? ගත වුෙ? ආනාගතය ගැන අං∏ මාOරය< වO nත?ෙන නැBව.   චානුක 
එවපු එයා ළඟ Gබුන ුxයුh 3ය`ලම ඇය පුjචලා දැhෙම අ´තය ගැන ආෙයO 3n ෙනාෙව?න.
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රෙ| කලබල එ?න එ?නම වKධනය වුS.   උBෙර? Oරiතවාï? ෙබ/hබ පුපුරව5ï ද:ෙණ? 9මු<G 
ෙපරමුණ රජය ෙපරළ?න තවO කැරැ`ල< පට? ෙගන.  ෙමවැ?නකට W3ම සූදානම< නැG රජය කර 
Wයා ග?න බැ*ව හැම පැOතටම ගැහුව. කවු* කාව මරණවද Wයල nතා ග?න බැf රෙ| ජනතාව 
තා%ප තවO උiසලා ෙගව` ඇBලට yn? ෙදාරව` අìv ලා ගOහ. රටපුරා කලබල වැF e Iයාපාර 
කටයුB අඩපණව ය5ï ආ?නද අB*පාන ආෙයO Cටරට ය?න සූදානh වුනා.

“9Jව 95 යාල ආෙය කවද අf]ද ද?ෙන නෑ.  එ?න *é ය?න.”

“තව oක< බලල එ?නh ඩැ≤,” ෙයෙහDය?ෙග? එ<ෙකෙන<ෙග අඩුව ෙහාඳට දැෙනනවා. 

9Jව 95 යාලය අද ෙහටම යD 9වෘත වුෙ? නැතO ZBfය?ෙග? ඈO ෙව?න *<ෂාS කැමG වුෙ? 
නැහැ.

* * * * *

	 හස?Gට බඩ f_`ල< පට? ෙගන ආසා_ත තOවය ද*ණ ුෙව5ï ෙකාළඹ මහ ඉiCfතාලයට ආj° 
සමඟ යනෙකාට ෛව5 යව*?ට වැඩ කර?න එපා Wයල °| දාල yn?.

“හෙල/ හස?G ෙ?ද ෙh?” රෙhL ඉiCfතාෙල? Cට ෙව?න ය5ï හස?Gව දැ<ෙක අ?Gම 
තOපරෙu.  එයා ආපහ ුහැfල ආෙI එකපාරට.  ආj° _හාO ෙහාරැn? බල බල.

“හෙල/ රෙhL!”

ෙද?නම කතා කර?ෙන ඉං8 R3ෙය?.   ආj° ද?ෙන නෑ රෙhL අවස? වසෙK 3සුෙව< වග.   ආj° 
nBෙව >වෙ8 යාvවා ෙදාiතර මහOතෙය< Wයල].  ඉG? ආj°ට හf ආඩhබර].

ෙද?නා එ<ක ෙර/ග ල< ෂණ කතා කරල කර?න අවJ ය ෙ5ව` ´රණය කළහ.   තව ද*ණ ුවුෙනාO 
ය?න %ර]ව| ෙහාiCට` එකකට Wයල] රෙhLෙග අවවාදය. ආj°ව අÑ?වලා >?නම රෙhL ඔvව 
ඉහලටO පහලටO වැනුව.  ආj° ලZi3ය< වෙ8 ලැ~ජාෙව? ඇඹ*නා. ෙද?නව ෙගදර yn? 
බiස?න ඔහ ුඉ_fපO වුනාම හස?G ඒෙක? ගැලෙව?ෙන ෙකාෙහාමදැ] nතාගත ෙනාහැWව ඔහුෙ8 
වාහනෙය? *<ෂාSෙ8 ෙගදරට yn? බiව?න යැ] ඉ`ලා 3oයාය.

“මාව É ර]වK කර?ෙන නැBව ඉiසරn? වාFෙව?න.” 

ආj° මුSවත රැ<ක Sසා හස?G ඉ_fපස ආසනෙu අසු? ගOත. *<ෂාSෙ8 504 වල සහ අvOම 
ජැìවාK රථෙu Sතර ගම? කරල Gෙයන හස?Gට රෙhLෙග ජප? කාK එක අමුB ෙදය< ෙනාවුවO 
ආj° නh හf සBo? වාහෙ? වාF වුෙ?. 
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“අමා* වුෙනාO අ%පට Wයල i< f%| xයා ග?න පුvව?. ෙගෙද|ට කතා කර?න,” රෙhL වාහෙ? 
නැවැOBවාම එයාෙ8 >රකතන අංකය xයපු ෙකාල කෑ`ල< හස?Gෙග අෙO G!බ. 

ෛව5 යවරය: පු5ගxකව ෙනාහÑනන 3ය ගණ? ෙර/≠? රට පුරා කර Wයා ගත ෙනාහැWව ඉ?ඳැ5ï 
ෛව5 යවරෙය< වාහනෙය? yn`ලO ඇරcවාට %RGෙය? no ආj° වාහනය නැවBෙ? තම?ෙග 
Sවෙස ෙනාවන බව දWන ෙකාට රෙhL වාහනය ආපහ ුහරවෙගන yn?.

“ෙකාෙහද ළමෙය/ ෙh?”

“*<ෂාSෙග ෙගදර ආj°.  ෙපාÉඩ< කතා කරල යමු.”

“ඒ ළමයට කරදර කර?ෙන අපරාෙ5. ෙගදf? බiස ගOතා නh ෙමාකද?”

හස?G CDBර< ෙනාï ෙ8|ටුව ත`c කරෙගන ඇB` වූවාය. සෑh ෙබාෙහාම අමා*ෙව? නැyටලා 
පiස වනනවා. ඌ වයස]. ඒO nතවOකම aං>ව<වO අඩු ෙවලා නැහැ. ආj° මුvතැ?ෙග] නැවBනා 
මැ+ෙකලා එ<ක කතා කර?න.

“ආj°ව ෙගදර ඇරලලා ඔයා ෙමෙහ ඉ?න ෙහාඳ ෙවනක?.”

“මම Sකh බයවුනා.   ඒO රෙhL එ<ක කතා කළාට පiෙස දැ? ද?නවා ෙ§Bව. දවi ෙදක BනW? 
හfය] *<ෂාS.”

“සංUවrෙග? ආරං°ය< නැහැ.”

සංUවr xයුh xයන ජාGෙය ෙකෙන< ෙනෙම]. එයා ඉiසර චානුකට එක xයුම< යව?ෙන චානුක 
xයුh හතර< පහ< එව5ï.  *<ෂාS දැනටමO සංUවrට xC éපය< තැපැ` කළO උOතර 
බලාෙපාෙරාOB වුෙ? >රකතන ඇමBමW? ලැෙබ] Wයල].

“%RS ෙකාෙහාමද?”

“එය] සම?ත] ෙගදර ඉඳ? තාOතෙ8 වැඩ වලට උදI ෙවනවා.   ඇhෙනio ඉ?ටKනැෂන` එ<ක] 
තව මානව අ]Gවා3කh ආර< ෂා කරන සං9ධාන ගණන< එ<ක වැඩ.”

“ඔයාෙග කා?තා Iයාපාර නැ5ද ඒවාට උදI කර?ෙන?” 

“ඒවල අයට ඕන Cටරට සමුv වලට >ව?න] fෙප/| xය?න]. හැම තැනම yn? කා?තා %රJන 
කතා කළාට වැඩ< කර?න W3ම අවJ යතාවය< නැහැ.”

*<ෂාS කතා කෙk කළW*ණු iවරෙය?.  ෙකාළඹ හෙO ෙන/නලා] කැhපi ආචාKයවfෙය/] Cටරට 
ආධාර පා9j° කර?ෙ? ඒ ෙගා`ල?ෙග තOවය උසi කරග?න. ලැෙබන ස`x වx? අවJ ය අයට 
ෙ!fලා වැෙට?ෙන කළඳ< පමණ].  මහජන 9මු<Gය ගැන ජන ෙඝ/ෂා පවOවන සමානාOමතාවය 
මOෙත මරාෙගන මැෙර?න හදන අයෙග Cටරෙට? ෙකාC කරපු ෙපාxoaයුෙරෙIO ගෑණ ුපරාණය< 
නැහැ.
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ෙල/ ජනතාවට වෙ8ම ලාංWක ජනතාවටO මානව අ]Gවා3කh ගැන කතා කර?නO එකමුBව< නැත. 
එ<සO ජා´? මානව අ]Gවා3කh Cළබඳව 9Jව %රකාශනය කෙk 1948 ïය.  ලංකාෙI තවO 
වසර  හැට< යනB* එ<සO ජා´?ට අමතරව ජාGක මානව  ෙකාZෂ? සභා, මානව 
nZකh  ෙකාZෂ? සභා, මානව nZකh CDබඳ 95වO සංසද හා 5 ර9ඩ Cfi වලට  ෙවනම කැප වූ 
සභා ආ_ෙය? මනුLයයා තවO ෙබදා ඔහුෙ8 අ]G? ගැන තවමO කතාබෙහ? පසුෙවG.

“මම ය?න] ඉ?ෙන ල?ඩ?.  එෙහï ඉB* oක කරලා F8f එක ග?න පුvව?.”

“ෛව5 ය -ඨය ඇfයO මානව ශාiO ර අf?න පර<: ෙව].  සංUවr බල?නO පුvව? yෙයාO.”

හස?G W3දාක අරක කර?න ෙhක කර?න Wයලා ෙකෙන:ට උපෙදi ෙද?ෙන නැහැ.  එයාෙ8 මුෙව? 
Cටවුන ෙh වදS? එයා *<ෂාSෙග ගමන අනුමත කරන බව ෙපනුන.

%RSෙග? >රකතන ඇමBම< ආෙI එ9ට.

“*<ෂාS ඔයාෙග නම ලැ]iBවක Gෙයනවා…. ඔයා ගැන ෙහාය?න…. ආ…. පiෙස ආ] කතා 
කර?නh,” %RSෙ8 කතාෙව අග< මුල< වටහා ග?න බැfවුනා *<ෂාSට.  

%RS කතා කර5ï තව කටහඬව` ඇහුන.  එයා noෙය තSයම ෙනෙම].  හ]ෙය? කතා බහ පසුaෙම? 
ඇහුන Sසා *<ෂාS අෙ%< ෂා කරා %RS Sහඬ තැන< ෙහායාෙගන ආෙයO කතා කර] Wයල.   ඒO 
එදා ආෙයO >රකතනය වැ>ෙන නැහැ.

හස?GවO ආj°වO ෙගදර ඇරලවා *<ෂාS yෙu ඇයෙ8 Cයාට අයO සංචාරක ඒජ?3 
කාKයාලයට.   එතැන අය හැෙම/ම *<ෂාSව හÑනනවා.   ල?ඩ? යන ìව? යානා කාල සටහ? _හා 
බලල සුසුම< Cට කරල _නය< ´රණය කළා රෙට? Cටෙව?න.   ෙගදරටම oක| එව?න ද?වල එයා 
ෙකාළඹ අවට කඩ ෙදක BනකටO ෙගාඩ වුනා මÜට] ඩැ≤ට] තෑy අර ග?න.

ඇñf rGය Sතරම රජයන කාලයW ෙමය. නගරෙu කඩව` ඇරල Gබුෙ? Wnපය< පම+.   අමරදාස 
ළ[? ෙහළවුෙ? වO නැහැ *<ෂාS වාහනෙය? බැiසම.  කඩ වහ?න Wයල Sෙය/ග කරපු °| එක< 
ලැබුනට පiෙස කඩය ඇරල බඩ ුෙවළඳh කරපු අයට ෙවF Gයපු බව අමරදාස දැ?නුෙව කැමැOෙත? 
ෙනෙම]. ෙගදරට ආපු 9Jව 95 යාල 3සු 3සු9ය? අමරදාසට මතක]. එවැS අය ෙමවැS ද*ණ ුඅපරාධ 
කර?ෙන ඇ] Wයල] ඔහුට nතා ග?න බැf. අ9 ආයුධ ගOත ත*ණ ක`x නැG කර?න ආÖඩුව 
පා°j° කෙk ෙමෙත< රටට නුහු* < රම. ෙදපැOෙත?ම ax ගOතා අnංසක U9ත ගණනාව<.

පුවO පO වල පළ ෙනාෙවන ආරං° ෙගාඩ< අරෙගන %RS දවස< ෙගාඩ වැ>ෙන ෙලා: කලබලයW?.

“ෙටxෙෆ/? කරන එක භයානක].   ඒක] මම කතා කෙk නැOෙත,” එයා *<ෂාSව ත`c කරෙගන 
yn? Sදන කාමරෙu ෙදාර වහගOෙත Co පiෙස? කවු* හf එනවද බල බල. *<ෂාS nනා වුනා 
%RSෙ8 හැ3Rමට. ඒO ඡායාàප එDයට ඇදල ගOතම එයාෙග nනාව මැWල yයා.
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“ෙ5ශ%ෙKZ ජනතා ස?න5ධ බලකාය රජෙu හමුදා ෙසබv?ට ෙiවෙය? අහ< වුෙ? නැOනh 
එයාලටO ෙදමාCය?ටO මරණ තKජන කරල…”

%RS ළඟ Gබුන ෙතාරB* සhභාරය දැ<කම *<ෂාSට W3ව< nතා ග?නට ෙනාහැW]. පාරව` 
අ]ෙ? ඇÑh බාෙගට උනා ෙබx කපා මරා දැම ූ ජනතා Iයාපාරයට 9*5ධ වුව?ෙ8 ඡායාàප හා 
ෙතාරB* ෙම?ම ඔවු? 9රසක වූ ෙනාෙය:O ෙවළඳ Iයාපාfකය? කපා ෙකාටා දැම ූC?Bර ද 9ය.

හමුදාව ම[? රාOfෙu පාරව` වසා 9%ලeය කැරxක*ව? කÖඩායh Co? nරභාරයට ගO බවට 
සා<W ෙම?ම සමහර ත*ණ කÖඩායh මුvමS?ම ඝාතනය ෙක*ණ ුඡායාàපය?ද %RS ළඟ GබුS.

“මම අර? ආෙI ඔයාට ෙප?න?න.   ෙhවා එ<ක මාව අහුවුෙනාO මටO හතරෙවS ත|ටුවට ය?න 
ෙවනවා.”

“ඇ] පOතර වල නැOෙත?”

“යු5ධය< *<ෂාS අද Gෙය?ෙන ද:ෙÖ යු5ධය<. අර සම? Cය3f එයාKෙප/| එෙ< ෙබ/hෙබට 
සhබ?ධ].  එයා ෙකාළඹ කැhපi ළමෙය< ෙනෙම].”

“ෙමාකද අC කර?ෙන?”

“ඔයා ෙමානවO කර?න එපා.  ඔයාෙග නම ලැ]iB éපයකම xයැ9ලා.  අCට ෙනාWයා ඔයා ෙමානවද 
කෙK?”

“මම yn? ෙ5ශනය< ෙදක< ඇහුවා 9තර]….. ඔය ළමෙය<ව ෙද?ෙන<ව ෙකාෙහ හf yn? 
බැiසුවා. එjචර].”

“*<ෂාS. ෙh දවiවල %රJන අහ?ෙන නෑ. ෙකා] පැOෙත? ඔයාව ෙහායා ෙගන එ]ද ද?ෙන නෑ. මම 
nත?ෙන ඔයා ඉ<මණට ල?ඩ? ය?න.”

“මම W3 වැරැ5ද< කරලා නැහැ.”

“එෙහම Wයපු ෙගාඩ< ෙදනා අද UවB? අතෙK නැහැ.   ඇOත Wය?ෙන කවුද ෙබා* Wය?ෙන කවුද 
Wයල අහ අහ වැඩ ෙකෙරන පාට< ෙ%?ෙන නැහැ.   මානව nZකh රැකග?න වැඩ කරපු r´ඥෙය/ 
ෙද?ෙන< මර?න පුvව? නh….” %RSට වා< යය අවස? කර?න ෙනා>? *<ෂාS තමා ìව? 
ගම? %රෙIශ පO අරගO බව පැවÅය.

“හ_3ය< වුෙනාO මට ෙක/` කර?න.   ෙටxෙෆ/? එෙ< මු:O Wය?න එපා.   කවු* අහ? ඉ?නවද 
ද?නෑ. අ%පj°] සම?ත] ෙද?නම දැ? අෙ% ෙගදර ඉඳ? වැඩ කර?ෙන.”

“සම?තO දැ<ක ද මෙ8 නම Gයන ලැ]iBව?”

“එයා දැ<ක බව< WIෙව නෑ. මාO ඉG? ඒක ෙප?නුෙව නැහැ.   ඔයා ෙමානවාටවO සhබ?ධ නැහැ 
ෙ?ද?” %RS ඇහුෙව *<ෂාS ලවා තම මතය තවO සැරය< තහවු* කරග?නටය.   *<ෂාS ලවා 
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_Iරා ගO අනB*ව ඇය සෑúමකට පO වූවාය. *<ෂාSෙග? සමුගO ඇය ජෙ?ලෙය? එDය බලා පාර 
ෙදපැOෙO W3ව: නැOෙත? ඉ<ම? ගම+? *<ෂාSෙ8 Sවෙස? Cටවූවාය.

රෑ මැ_යh යාමයO පහ ුවන ෙත< ල?ඩ? ය?නට ඇÑh සූ|ෙ<සය අහුරා සකi කළ *<ෂාSට චූo 
මැ+කා කÑv Cස දමZ? සහාය වුවාය.

“චුo මැ+කා අඬ?ෙන ඕ ෙලව` කර?න බැf ෙව] Wයල,” ><මුසු වාතාවරණය පහ කර?නට 3තා 
*<ෂාS ඇයට කවටකමට Wය5ï චුo මැ+කා මහා හ]ෙය? හඬා ෙගන Sදන කාමරෙය? _Iවාය.

ඇය තම ඇÑh අ`මාfෙu වූ ඡායාàප තැ?පO කළ ෙප|oය< ඇඳ මතට ගOෙO එ]? රැෙගන යාමට 
ඡායාàප Wnපය<  ෙත/රා ග?නටය.   කාලය< Giෙස රැi කළ àප සමූහයW? ඈත අ´තෙu රස 
බල?නට ඇය කාලය ගOතාය.   %රë? මැ5ෙ5 3ය Cයා හා මෑ+ය? සම[? 3නහ මුසු මුහුණ ුවx? 
ෙගවූ කාලය අද úනයW.   ෙ5ශ 9ෙ5¿ නායකය? CDග?නා තම ෙදමාCය? සම[? තමා ද ඉ?නා 
ඡායාàප ඇය පැOතකට දමා 3ය ෙයෙහDය? සම[? ගO ඡායාàප ඇය 3ය ගම? ම`ලට බහා 
ගO´ය.

* * * * *

චුo මැ+කා aෙය? ෙවවුලZ? *<ෂාSෙ8 Sදන කාමරෙu 9>x පහන Sවා දැhමාය.

“ෙ!a…… ෙ!a…” ඇය කvවෙK අත පත ගා ඇඳ මත 3o *<ෂාS බදා ගOතාය.

“ෙමාක<…” %රJන නඟ?නට yය *<ෂාSෙ8 කට අG? තද කර වසාගO ඇයට කවුද Cfස< 
ෙ8|ටුව ළඟ රැiව ඇG බව කණට ෙකාÑරා éය.

“අමරදාස අ]යා yයා බල?න. ෙ!aට ෙක/කටO හැංෙඟ?න WIවා.”

%RS ෙගනා ඡායාàප චුo මැ+කා ෙනා>ටු නමුO ඒවා]? 3ත ෙනාස?සු? වු 3o *<ෂාS %රJන 
අහ?න yෙu නැහැ.   ඇඳ යටට ඇÑh සූ|ෙ<සය එබූ ඇය ඇඳ අවට Gබූ ඉGf ඇÑh හා Bවා කාමරෙu 
ෙකාණක Gබූ ලෑ`ල ඔසවා එය Bලට දැhමාය.   ඡායාàප අi කර?නට ෙවලාව< නැත.   ඒවා ඇඳ මත 
Gaයï කාමරෙය? Cට වූ ඇයට යා හැW වූෙu ෙකාfෙඩ/ෙI ෙකළවරට පම+.

W3දාක බුරා පS?ෙ? නැG සෑh උìෙර? ෙගාරවන හඬ ඇ3ණ. දFaFෙu පF නැඟ ෙගන ෙකෙන: උඩ ු
මහලට එන අF ස5දයO පහත මාලෙu 9>x පහS? එn හැම තැනකම ෙසනඟ ඉ?නා බවO ඇයට 
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ෙO*h yෙu SෙhශයWS.   ෙලා: මැ+කා හා ෙපාF මැ+කා හඬන ස5දයO අමරදාස ඔවු?ට තරවට ු
කරන හඬO úනයW? ෙම? ඇෙස5ï *<ෂාS නාන තටාකය ඇG වහලට නැඟ ෙදාර අìv දැÜය.

චුo මැ+කා 9>x පහන නැවතO දැ`වූවාය.

*<ෂාSෙ8 Sදන කාමරයට yය හැFදැF පු5ගලයා පැළැඳ 3oෙu හමුදාෙව? S:O කළ පාවහ?ය.

“උඹ කවුද?”

“මම….. මම…… වැඩට ඉ?න…. මම..”

“ෙක/ ෙh ෙගදර ඉ?න *<ෂාS Wයන එ<ෙකනා?”

“ෙ!a Cටරට yයා….. දැ? oක ෙදාහකට කx?.”

“උඹ ෙමාකද මහ රෑ ඇහැරෙගන?”

“මම…. S?ද yෙය නැG හ?ද ෙ!aෙ8 කාමෙK අi කර?න nBවා.”

චුo මැ+කා noෙය ඇඳ ළඟ C?qර අත ගගා.  අෙO Ciෙත/ලය Cටුපiසට කරගO ඔහ ුකාමරය 3සාරා 
බැcෙI උ:සු ඇ3?.   ඇඳ ළඟට W|ටු වුනාම චුo මැ+කා බෙය? aOGය පැOතට yයා.   ඔහ ුඇෙô 
Gබුන ුඡායාàප එක< ෙදක< අතට අරෙගන බල?නට 9ය.

“ෙකා] එ<ෙකනා ද *<ෂාS Wය?ෙන?” ඡායාàපය< අතට ගO ඔහ ුyìෙ`ය.

“ෙh අෙ% ජනාòපG ළ[?ම ඉ?ෙන ෙ!a. ඉ?_යාෙI අගමැG ළ[? ඉ?ෙන ෙ!aෙග තාOතා.”

ඔහුෙ8 මුහුෙÖ ෙවනස< 3>9ය.   නළල රැx ග?වා මඳ< ක`පනා කළ තමාට ලැü ඇG ෙතාරB*වල 
W3යh වැරැ5ද< ඇතැ] 3´ය.   ඔහුව එවා GබුෙÖ 9%ලeය ස?න5ධ බලකාෙu කැරDකාfය< අO 
අඩංìවට ගැrමටය.  එෙහO ෙමම ඡායාàප අනුව ඇය ආÖඩ ුප< ෂෙu nතවGයW.

“උඹ ෙබා* Wයනවා එෙහමද?”

“සOතක] ඔය ඉ?ෙන ෙ!a. අSO C?qර වලO ඉ?ෙන.”ෙමවර චුo මැ+කා aය< නැGව éවාය.  
ෙක/කටO ෙ8 පුරා ඇ9ද බල?නට 3q ඔහ ුවහලට යන ෙදාර අìv දමා ඇG බව _†ය.

“ඉ?න මම යB* ඉ`ල? එ?නh.”

චූo මැ+කා එෙi Wය5ï ඔහ ුෙදාර අìල කඩා වහලට නැඟ හමාරය.  නාන තටාකය අÑෙර? වැÅ ඇත.

“ෙක/ ෙhෙ< ල]| නැ5ද?”

“ල]| නෑ මහOතෙයා.  දව`ට ඉතර]ෙන පා9j° ෙව?ෙන.”

චූo මැ+කා ද?නවා ෙ!a ෙh ළඟ පාතක හැංගලා ඉ?න බව.   ඉG? ඒ දnfෙය? එයා ගැn ගැn 
ප|ටප` ෙබා*ව Wය?නට සමO වුS. සඳ නැG රැෙu අහල පහල ෙගයW? ද එDය< ෙනාලැබුෙන? 
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නාන තටාකය සhපූKණෙය?ම අÑෙK yá ඇත.   එn අF හය< ගැඹුෙK තටාකෙu aමට e හුiම අ`ලා 
ෙගන *<ෂාS ෙහලවුෙ? නැහැ.  එහාට ෙමහාට සපOB හ%පල ඇ95ද ඔහ ුපහත මාලයට yෙuය.  චුo 
මැ+කO ඔහ ුCටුප3? තර%පු ෙපළ බැiෙස වැර_ලාවO ෙ!aෙග නම Wයැෙව] Wයන බයට. ෙගදර වැඩ 
කාරය?ට සැර වැර දාපු ච?F oක Cටෙවලා yයහ.   ඔවු? යනෙත< ඉතා සංවර ෙලස 3o මැ+ෙකල 
B?ෙදනා අමරදාස ෙ8|ටුවට දhවැල] ඉ!බ] දා5ï කඩාෙගන aඳෙගන උඩුමහලට _ව yයහ.

“දැ? ෙමාකද කර?ෙන ෙ!a?”

“අද රෑ ආෙu එ?ෙන නැහැ.  මම ෙහටම යනවා.”

“ෙලා: මහOතයට ෙක/` කෙරාO ෙහාඳ] ෙ?ද?”

>රකථන ඇමBh ගැන %RSෙ8 අවවාදය ඇයට 3nවුS.

“සලාකා එෙක? කතා කරනවා ෙහට.   උෙ5 පා?දරO ෙවලා.   දැ? yn? Sදා ග?න.   අමරදාසට 
Wය?න දහයට ය?න ලෑiG ෙව?න Wයලා. අෙ% කාK එක නැBව ටැ<3ය< කතා කර ග?න Wය?න 
දවසටම.”

*<ෂාS ෙමාෙහාත< වO Sදා ගOෙත නැහැ.   වරද< ෙනාකළ ද අද ෙදපැOත 93?ම අnංසක Cfi 
ඝාතනය ෙකෙරG.  වoනා U9ත නැGව?ෙ? >Kවල නායකය?ෙ8 නූගO < fයා වxS.  ෙප/සතා 9නාශ 
WRෙම? >%පතාට උදI කර?නට ෙනාහැක. තම U9තයට හාSය< ෙI ය] Wයා 3ය මුද` හද` ද 
රැෙගන ෙප/සතාට රෙට? Cට e යත හැWය.   රෙ| ඉ?නා උපාò ලO රැWයා නැG ත*ණය? Bළ ඇG 
5ෙIෂය සාධාරණය. එයට CDයම< කරනා B* රෙ| iùර සාමය< ඇG ෙනාෙව].   එයට CDBර 
ෙසායා ගත යුOෙO ද සමාජ රාමුව BD?ම]. පහුyය ආÖඩ ුප< ෂෙu අ?ත පරාජෙය? පාඩh W3ව< 
අvO රජය ඉෙගන ෙගන නැත.   ලංකාව 9%ලවයකට සූදානh නැත.   බඩy?න තවමO ත_? 
දැෙන?ෙ? ÅZත ජන ෙකාටසකට පම+.

“%RS හf වැෙÉ වුෙ? ඊෙu රෑ. මම ඔෙ§ එ?න ද කතා කර?න?”

“මම එ?නh හස?Gෙග ෙගදරට. එn_ Ü| ෙවමු.”

3ය Cයාට කතා කර තOවය දැ?වූ *<ෂාS එතැS?ම %RSටO කතා කළාය.   ඇයෙ8 ìව? ගම? 
බලපO රය අෙO Gබුන ද ìව? ගමනට අවJ ය oක| පO තවම ෙගදරට ෙනාලැබුS.  හස?Gෙ8 Sවසට 
ය5ï %RS එn අවුO 3oයාය.

“oක| ග?න ය?න එපා.”

“ඇ] ඒ?”

“එතනO කවු* හf ඉ?න ඉඩ Gෙයනවා.  ඔයාට මතකද වåරා?”

“කට හැකර වåරා?”
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%RSෙ8 මුහුණ අමනාපෙය? C*ණ.

“ඒ කාෙ` දාපු නh මත< කර?න එපා.   එයා දැ? කටුනායක වැඩ.   අCට éප දවස< උදI කරල 
Gෙයනවා.  oක| එක ඕන නෑ අC ඇBලට දා?නh.”

*<ෂාSO හස?GO ඇහුෙව නැහැ ‘අC’ යනුෙව? %RS  හැñ?නුෙI කවු*?ද වග. මානව nZකh 
සුරWන සං9ධාන සමූහය< ෙ5¿ය 9ෙ5¿ය අංශය?ෙග? එD දැක Gබුණ.   %RS පහුyය දවiවල 
අ%පj°] සම?ත] එ<ක ඒවාෙයn Sරත වූව? ෙබාෙහාමය< දැන හÑනා ෙගන 3oන බව 
ෙනාරහසW.  ෙහාර රහෙi පැන යන Wnප ෙදෙන:ටම උදI ව?නට ඔවු? සමO වූහ.  එෙi රට හැර දා 
yය අය අතර සමහර ෙකෙන< 9%ලeය සං9ධානය? වල සාමාåකය? ෙම?ම පුවO පO වාKතා 
ක*ව? හා 9Jව 95 යාල ආචාKයව*? ඇBv 99ධ ජන ෙකාටi 3oයහ.   එෙම?ම සරණාගත 
මුවාෙව? බටnර රටව` ෙවත ආKùක වා3 ෙසායා yයවු?ද 3oෙය/ය.

හස?GO %RSO *<ෂාSව කටුනායක ìව? ෙතාටුපලට එ<ක? yෙය ටැ<3ෙය?ම]. අමරදාස ඔවු? 
හා yයO මැ+ෙකල ආෙව නැහැ.   ìව? යානයට o<ෙකා පS?ෙන නැහැෙන ගම? %රෙIශ පOර 
Gයනවද බල?න.  අSO පැOෙත? බnන ෙකාට අහ?ෙනO ගම? බල පOරයO eසා ගැනO පමණ].

කD? කතා කරෙගන Gබූ ආකාරයට වåරා ඔවු? හා මුණ ගැසුෙ? ආර< âත %රෙ5ශයට කx?. එයා 
එ<කෙගන ය5ï කවු*O %රJන ඇහුෙව නැහැ. වåරා එ<ක ය?න කD? 3ය ෙයෙහDය? ෙදෙදනාෙග? 
සමුග?න ෙකාට %RS මත< කළා xය?න අමතක කර?න එපා Wයල. හස?G WIවා සංUවrෙ8 
9iතරO xයලා එව?න Wයලා.

“චූo මැ+කව ඕ ෙලව` පාi කරන එක දැ? සhපුKණෙය?ම ඔයා අෙO,” *<ෂාS හස?Gෙග? 
සමුගOෙත එෙහම].

“ඔයාට ෙh ෙබාi උදI කර],” *<ෂාS %RSවO බදාෙගන සමුගSZ? éෙI උවමනාෙව?ම ඒ කාෙ` 
දාපු නම< nනාෙවZ? භා9තා කරZ?.

වUරා එ<ක yn? *<ෂාS නැ8ෙග ìව? යානෙu මු` ෙදාෙර?.  ලංකාෙව? Cටෙවන ìව? යානා වල 
වැFෙය? පළමුෙවS ප?Gෙu ඉ?ෙන 9ෙ5£ක ම≠?. පළමුෙවS ප?Gෙu Sතර ල?ඩ? yය *<ෂාSව 
ìව? ෙiවෙu අSO ෙiවක ෙi9කාව?ටO ෙහාඳට පු*>].  ඒ Sසා කවු*වO සැකෙය? බැcෙI නැහැ.

*<ෂාS _ව]ෙන? Cටව yය පසු මාස ෙදක< මුv රටම aෙය? ෙදද*+.   Zr මැ*h, 
මංෙකා`ලාකෑh ඇBv මානව අ]´? උ`ලංඝනය ෙකෙරZ? >ෂණ පැGෙර5ï ආÖඩුව අඩපණව 
yෙuය. ෙර/හ` වසා දැමු+.   ඒවාෙයn ෙදාiතරව*? ෙහ_ය? තම U9තයට අනBර< ෙI ය] 3තා 
රැWයාව? පැහැර හැfයහ.   එ_ෙනදා පුවOපO පළ වුෙ? නැත.   ජාGක àපවාnSෙuO ìව? 9>x 
සංiථාෙවnO W3ව: වැඩට ෙනාපැZ+යහ.   බැං: වසා දැZණ.   ෙමෙත< ෙදාර පcව< 9වෘත කර? 
ෙවළඳාෙh ෙය>න කඩ nZයා එය මුvමS?ම වසා දමා ෙගදරට ව ෙදාර අ}c ලා ගOෙOය.   >hfය 
ෙදපාKතෙh?BවO බi ගමනාගමන මංඩලO < fයා 9රnතය. ජනතාව ෙවනුෙව? Wයා අරගලෙu 
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ෙයෙදන, සුපK n| †hi, රෙටn %රë? Cfස< ඝාතනය කළහ. ඔවු? අතර ෙකාළඹ 9Jව 95 යාලෙu 
උප :ලපG iටැ?x 9ෙ~සු?දර, ෙමාරටුව 9Jව 95 යාලෙu උප :ලපG ච?5 ර පටුවත9තාන ද වූහ. 
9Jව 95 යාල පමණ< ෙනාව පාසැ` ද වැසු+. ෙපාá3යට පහර ïෙම? ඒවා ද අඩපණ ව ඇG වූ කලබල 
Sසා පු5ගxක තරහ මරහ Cfමසා ග?නා අය ද rGය තම අතට ගOහ. අසූව දශකෙu අවසානය πෂණ 
සමය නෙම? ලංකා ඉGහාසයට එ<වුS.

* * * * *

	 ෙසZ? ගලා යන _ය Åරාවකට පුvව? කvගල< වුනO කඩෙතාv කර?න. _ය Åරාව ගලා යන 
තැන කාලයාෙ8 ඇවෑෙම? වල ගැnල කvගෙ` සටහන< Gයන ෙh හැWයාව දැක බලා ග?න ෙලා: 
වෑයම< ග?න අවJ ය නැහැ. නමුO අC කර?ෙන උෙ5 හවා දWන ෙh _ය Åරාව ගලන ආකාරය _හා 
ෙනාබල කv ගෙ` ඔvව හ%පග?න දැF වෑයමක ෙයïම].

අෙ% අG? ෙවන වැර_ ෙනාදWන, ෙනාCDග?න අC ෙකාෙහාමද ෙවනO ෙදය< කර?ෙන? අවු*> 450 
ක අ´තයක ඉඳ? අද ෙවනෙත< එම %රGපOGම යD යDO අනුගමනය කරZ? ෙල/ෙක හැෙම/ම ෙවත 
ෙද/ෂාෙරපණය පවරනවා Zසක අෙ% වැර_ _හා ඇ3Cය ඇරලා බල?ෙන නැහැ.

හ<ක කැFලා Sසා කට ෙහාලව?න අමා*]. කට ෙහාලව ග?න බැf Sසා හfයමකට කතා කර?න 
බැහැ. ෙIදනාවට Fi%f? බාගය< හf පැනෙඩ/` ෙපOත< හf ඉ`ල ග?න ෙකෙන< පැOත පළාතක 
නැහැ. අත පය කැ« aö yෙu බූ| සපOB වx? ගහපු පාරව` වලට. ඇ[x කඩල, ක:ෙ` SයෙපාB 
ගලවලා දමල අෙ?ක වද nංසා >?නO එයා ද?න ෙiරම nත ඇBෙල Gයාෙගන Zය ඇෙද?න ´රණය 
කළා.

අvපාට aOG වx? වටවුනු nර කාමරය දැ? ෙහාඳටම පු*> තැන<.

“§h… අදවO කතා කර?ෙන නැ5ද?” බැට? ෙපා`ල කරකවZ? තම? ඉ_fෙu nටෙගන ඉ?න 
බ?ධනාගාර Sලධාfයාෙ8 බූ| සපOB පමණ] ඔහ ුදසුනට හසූවූෙu.

ඉ_මුණ ුකhමුෙ` පැOත< nfවැoලා. අG? එය Cfම_Z? ඔහ ුaOGයට ෙ§OB වූෙuය. ඒO aZ? 
නැy|ෙ| නැහැ.

“අSO හ]රංකාරෙය/ ෙiරම අO අඩංìවට අර? Gෙය?ෙන. තමුෙස Wය?න Gයන ෙදය< Wයලා 
Cටෙවලා යනවා.”
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“ජයෙ5ව සෙහ/දරයා…” ඔහ ුපට? ගOෙත ෙතාල මBර?න.

“ජයෙ5ව Wය?ෙන තමුෙසලෙග Iයාපාරයට 5 ෙර/n ෙවjච ෙකෙන<. එයා ගැන අCට ඕන නැහැ 
දැනග?න. ïගන Sවාස සංéKණෙය Üoම ගැන කතා කරනවා ෙහාඳ].”

කැරxක*වා පැවසුෙI SලධාR? දැනටමO ද?නා ෙ5 ගැන පම+.   ඔහ ුපාවා >?ෙ? තම කැරැ`ලට 
5 ෙර/n වූව? පම+. අvපාට aOGෙu දO ම_?නට >? අ}* කැබැ`ලW? ඔහ ුෙමෙi xයා Gaණ.

“අප මැ*ණ ද අප නැ» හඬ සදා පව´.”

බඩy?න Sවාල?නට < රමය< ෙසායා _9ය පුරා සටෙ? ෙයෙදන අGමහO ජනතාව< Sෙය/ජනය 
කරන ඔහ ු9Jවාස කෙk _ය Åරාෙව? කළත හැW 9< රමය].  ඔහ ුZයෑ>න ද _ය ÅරාෙI පහර නවGනු 
ෙනාමැත.

එෙහO ඔහුව ෙනාමඟ යැවූ නායකය? -Fත පංGෙu නාමෙය? _යO කෙk පාලන බලය අ`ලා ග?නට 
අරගලය< Zස බඩy?න Sවාල?නට < රම CDෙවත< ෙනාෙI. අ?Gෙh 3>වූෙu සැෙවාම එ<ව අර 
දැවැ?ත කvගෙ` ඔvව ගසා ගැrම පම+.

මාස පහ< ගැ!බරව 3oන තම afඳ ෙවත xයමන< xය?නට ඔහ ු3ය අ?Gම කැමැOත වශෙය? 
ඉ`ලා 3oෙuය.  3ය මෑ+ය? 3nකර ක9ය< ගය?නට ද ෙ§ උOසාහයක ෙය>ෙÖය. ෙවF උÖඩෙය? 
නළල n` ව?නට ෙපර ඔහුෙ8 අ?Gම වචන Wnපය වූෙu ෙමය].

“ෙh සටෙන? 9ශාල Cfස< නැÅ yයා. වoනා මනුLය U9ත අපරාෙ5. ෙමයට වගWව යුOෙO ෙවන 
W3ව: ෙනාව ෙh රෙ| ඉ?නා ධනපG පංGය].”

බඩy?න Sසා anවුන,ු රOතර?  ෙම? උණුවන හදවත< ඇG, කැළ+ය 9Jව 95 යාලෙය? උපාòය 
ලO 9%ලeය සෙහ/දරෙය< ෙමෙi අවස? වද? ද<වාම 9Jවාස කෙk බල ෙල/π නායකය?ෙ8 සට? 
පාඨ].   අ? සෑම ෙදෙන< වෙ8ම ඔහුO වරද පැටවුෙu තව ෙකෙන< මත. අවසානෙu ඔහ ු ද කෙk 
ෙම/ඩකම නැමG කvගෙ` ඔvව ගසා ෙගන Zය යෑම].

_ය Åරාව තවමO ෙසZ? ෙසZ? ගලා ඇෙද]. බඩyS දැෙනන Bරා එය Sව?නට මං ෙසායා ය?නවු? 
අඩුව< නැGව පවGනු ඇත. පාලන බලයට කෑදර කෙම? කෙට? ෙකළ හළZ? ඒ මOෙO හඹා යන 
නායකය? ද, ඔවුනට ඉSමං බñන අO වැ3ෙය/ ද 3oනා Bරා බඩy?න හf හැoයට W3ව: ෙO*h 
ෙනාගSG.   අවසානෙu ව?ෙ? තවO වසර 450< යනෙත< සැෙවාම 9o? 9ට කvගෙ` ඔv ගසා 
ෙගන Zය යාම].

* * * * *
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	 8ෙල/! GයටK එක අසx? තමා ෙයෙහDෙය/ ෙද?නා දවස පට? ගOෙත. කාලයකට පiෙස එකB 
වුනාම කතා කර?න ෙගාඩ< ෙ5ව` Gෙය] Wයල nBවO නුහු* Sහැäයාව< රජය?න ගOත. ෙහාඳ 
ෙවලාවට දවසම ෙගව?න ෙමෙහම එDෙය_ හමුවුෙ?.

ශරO ඍBෙI තද සුළං, ගiවල එ`ෙලන කහ පාට වුන,ු >ඹු* පාට වුන ුෙකාළ aමට ඇද දම]. පාෙK 
රවුමට කැරකැෙවZ? පවGනා ෙකාළ හැWනh මා අ`ල?න ය] සරදh කරZ? ළඟට එනෙත< 3ට 
9ගස ඈතට පාe ය].

9Jව ෙI_කාෙI එxසෙබO යුගෙu ඇÑh පැළÑh වx? සැරÅ ගO නvෙව/ 3නහා මුසු මුහු+? 
සංචාරකය? හා ඡායාàප වලට ෙපr 3oG.   ඇෙමfක? හා ජප? ජාGක සංචාරකෙය/ තරඟයට 
කැමරාවල ෙබාOතh ඔබG.

“මුv ෙල/කයම රඟහලW…” ඇය ෙහZnට ඉං8 R3ෙය? මුමුණ?නට පට? ගG. 

“එn ඉ?නා ගැහැණ ුසහ CfZ 3ය`ෙල/ම රැ}h ද<ව?ෙන/ පම+…” ඇය හා ගම? ගO ෙයෙහDය ද 
3නහා මුසු හෙඬ? ඇය හා එකB වූවාය.

“ෙI_කාවට ඇBveමO ඉ? S<ම යාමO ඔවු? සBෙව], එ< පු5ගලෙය< ඔහුෙ8 කාලය Bලï චfත 
Wnපය< රඟපා]..”

‘ඔබ කැමG පf_’ නමැG 9xයh ෙJ<iCයKෙ8 නා| යෙu අංක 3 n 7 වන ජවSකාෙI 138 වග?Gය 
ෙමෙi ෙදෙදනාම එක හä? Wයා Sම කළහ. ෙමෙත< ෙදෙදනා අතර පැවG ආග?Bක චංචලභාවය ඉ? 
පහව yෙuය.

“මතක ද? ෙදාෙළාiවන රාOfය?”

“ඔයා noෙය නැOනh එදා ඔ<ෙකාම ඉවර].”

“ෙදාර ආපහ ුඅf5ï :සුh Ziෙග මූණ මතකද?”

“මෙ8 U9ෙO ෙහාඳම කාෙ` ඒ,” ඇය ><මුසු iවරයW? éවාය.

“එෙහම Wය?න එපා.  ෙh පට? ගOත 9තර].”

අ´තය කරා යෑම ෙබෙහ9? aයක*ය. අවාසනාව?ත 3>eh රැසක ෙහා`ම? සැfසරන අ´තය මාංචු, 
කha, දhවැ` දමා අì` ලා තබන තරමට ඇඟට ෙහාඳය.

“ඔය ෙද?නා ෙJ<iCයK උපුටන හැo ඇහුණ.   ඔයාල ෙකාෙහ?ද?” ඔවු? ෙදෙදන අතරට ආ සු> 
ත*ණය: අමුB ඉං8 R3 උjචාරණයක.

“අC ලංකාෙව?. ඔයා අයKල?තෙය? ෙ?ද?” එ< ත*+ය< පසුබට ෙව5ï අSO ත*+ය 
උ5 ෙය/ගෙය? කතාවට එ< වූවාය.
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“§h.. මෙ8 ගhබද කථා ෛශxය ෙල/ක ෙI_කාෙI හංග?න බැහැ වෙග].” ඔහ ුපැවසුෙI ලැ~ජාෙව? 
ෙතාර ආඩhබරයW?.

ඔහ ුඅයKල?තෙu WලාKS %රෙ5ශෙය? ල?ඩ? නුවර දැකබලා ග?නට පැZණ ඇOෙO වසර Wnපය< 
පුරා ඉGf කරගO මුදල< අතැGව.   ගඟ අ5දf? Gබුණ ුපුං° අF පාරක ඔවු? ස<ම? කෙk ල?ඩ? 
නුවරO WලාKS ගෙමO ෙවනiකh ගැන කතා බෙහ?.

ඔවු?ෙ8 පා ගමන අවස? වුෙ? ලැhෙබO මාxගාව අසල].   එය කැ?ටබfෙu අ8 ර රාජì* 
aෙෂා%වරයාෙ8 Sල Sවහන].   අයKල?තෙu පවGන කෙත/xක ආගමO එංගල?තෙu පවGන 
< fiGයාS දහෙh ෙවනසO ගැන J R ලාංWක ත*+ය _y? _ගට කතා කර5ï අයKල?ත ත*ණයා 
ම9තයට පO9ය.

“මට කණගාටු]. මම බු> දහම ගැන W3ව< ද?ෙන නැහැ.” ෙමවර නh ඔහ ු පැවසුෙI Sහතමාr 
පසුතැ9`ලWS.

“හf. ඔයා < fක| ගැන ද?නව ද?”

“!fතා? ය ජාGකයා ෙලාවට >? එකම දායාදය!” ඔහ ු WIෙI අයKල?ත වැ3ය? !fතා? ය 
ජාGකය?ෙග? ෙව? කරලා ෙප?වZ?.   සු> හම Gබුනට හැෙම/ම එකම රටක සු5ෙදා ෙනාෙව] 
Wය?නා වෙ8.

< fක| < Rඩාවට කැමG සෑම ෙකෙන:ම ෙh පළාෙත? යනවා නh ඕව` < Rඩාංගණයට ව?දනා 
කරලා තම] ගමෙන ෙයෙද?ෙන. ෙh B?ෙදනාට නh < fක| Ciසුව< නැහැ.   ඒ Sසා එයාල ඕව` 
Coයට හැෙර?ෙන නැBව yයා බ|ලKi ෙව/µ නැමG මුහු> ´රෙu පැවG කෑම üම Cf iථානයකට.

ෙනාෙය:O කෑම කඩ ගණනාවW? කෑම ඉෙදන සුවඳ බඩyS වැF කරZ? නැහැය WG කැIවා.   රට 
රටවx? ආ සංචාරකය? ෙපා_ ගැnල. මුහුෙද? හමන cණ ුZJ ර සුළඟO සැමදාම ෙනාමැG වළා:` 
රnත ආකාසයO හැම ෙදනාෙගම :සyS තවO වැF කරල.

කතාබහට ෙනාපැWෙළන ත*+ය අයKල?ත ත*ණයාට yෙනi aයK ෙබ/තලය:O ෙග?නවා ගOත. 
yෙනi හද?ෙන අයKල?තෙu.  ගෙම? Cට yයාම ගෙh කෑමවල අගය වැFෙය? දැෙනනවා. ඇය 93?ම 
B?ෙදනාෙගම කෑම aල ෙගවා දැhෙම අSO ෙද?නට කතා කර?නවO ඉඩ ෙනාතබා. ලාංWක ආග?Bක 
සOකාරය ගැන සBට ු ෙවjච ත*ණයා ඔහුෙ8 9යදෙම? ත*+ය? ෙදෙදනාව ෙවiZSiටK පාලම 
අසල ඇG ‘ල?ඩනෙu ඇස’ නෙම? හැñ?ෙවන දැවැ?ත කB* ඔං°`ලාෙI එ<ක? ය?න ඉ_fපO 
වුනා.

“අෙ? මට නh හවi ෙව?න කDෙය? ෙගදර ය?න ඕන,” Sහැäයාව añZ? ෙමෙත< වැFයම< කතා 
ෙනාකළ සුàCය කටහඬ අව_ කළාය.

“ඒ වුනාට රෑට තම] ලiසන.  මුv ල?ඩ? නුවරම බලාග?න පුvවS.”
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“ෙබාෙහාම iqG]. ඒO මට එ?න බැහැ.” ඇය නැවතO තරෙuම Wයා 3oයාය.

ඇය ෙදස මඳ< :හුx? යුBව බලා 3o අෙන< ත*+ය අයKල?ත ත*ණයාට තම? ෙදෙදනා හා 
ෙමෙත< ක` ෙගeම ගැන iqG කර සමුගOෙO ඔහුට ල?ඩනෙu ෙහාඳ Sවාඩුවකට ආ¿Kවාද කරZS.

* * * * *

	 “ෙh ෙගාhම? වැෙටන ෙවලාෙI ෙපාO Wයව?ෙන නැBව nටප?.”

“තව Cට ුෙදක] Gෙය?ෙන. ඉ<මනට ඉවර කර?නh.”

“අර ළමයාෙග? xයුම< ආවැ] ළඟකï?”

“ආවා… මම උOතර යැIවා,” ඇය CDB* සපය?ෙ? Wයැeම නතර ෙනාකරමය.

“ආෙය කවද රටට එ?න පුvව? ෙව]ද ද?නෑ,” එය තමාටම Wයා ගOත< Zසක CDBර< 
බලාෙපාෙරාOBෙව? නැ» %රJනය< ෙනෙම].

යානවාහන ත_? !ෙK< ගසZ? නලා CඹZ? එහාට ෙමහාට >වG. කඩකාරෙය/ නැවතO ෙවළඳ 
කටයුB ආරhභ කර ඇත. ආÖඩ ුෙiවකය? 3ය රාජකාR iථාන වලට පැZණ ඇත.   පාසැ` ඇfය ද 
තවමO 9Jව 95 යාල වැÅ පව´. හතDi දහසකට ආස?න Cfස< 9%ලවෙය? ම*මුවට පO වූහ.  
දැ? දැ? කැරDක*ව? කැරැ`ල අතහැර දමා ෙ5ශ%ෙKÜ කබා ෙපාරවා ෙගන යD ෙ5ශපාලන ෙI_කාවට 
න[G.

“උඹ ඉG? මට වඩා ද?න Sසා මම ආෙයO Wය?ෙන නෑ.   ඒO පුෙO ඔය අÑ* එDෙය? Wයව?න 
නරක].” 

ෙපාත Wයවා හමාර කර එය වසා දැම ූත*+යෙ8 මුවඟ 3නහව< පැG*ණා. අඩු එDය ඇi නර< 
කර?ෙන නැහැ. ෙවෙහස කරනවා පමණ]. ඒO ඇය ඒක Wය?න yෙu නැහැ.

“දැ? හGය අඩුද?”

“ඔI පුෙO. අර Åෙ5e මහOතය නලාව Gයල බැcවO හf. C? ඇG ද*ෙව<.”

ත*+යෙ8 3නාව තවO පුv` වුනා.  Åෙ5e ෙදාiතර මහOතයාෙග වාසගම ද?නවා නh කතාව 
ෙවනi ෙI9ද? ජාGවාï අදහi රජයන කාලයක W3> මතය< ෙනාGබූ අය පවා පැG ග?නට පු*> 
ෙවG.
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“අර ද*වට ගණ? උග??න යනවැ] ෙහට?”

“ඔI..මම එෙහ එ?නh WIවා. අSක හැෙම/ම හf පාvෙව? ඉ?ෙන. මම yයාම දාහ< %රJන. සමහර 
ඒවට ෙමානවා Wය?න ද ම?ද?”

Sදහi අõ යාපනය මානව අ]Gය< හා සමාන යැ] Wයා ග?නා අය ඇත.   නමුO මානව අ]´? 
උ`ලංඝනය කරන අයම ෙමම Sදහi අõ යාපනයට වැට කෙඩාv දමා එය යුධ පුහුණ ුCoය< කරෙගන 
ඇත.   ෙමය අ]Gවා3කම< ෙනාව 9ෙJෂ වර%රසාදය< ෙලස බල?නට පට? ගතෙහාO පමණ< ඉ? 
උපfම %රෙය/ජනය< ග?නට ෙකෙන: උOසාහ දරනු ඇත.   එෙi ෙනාමැG නh ෙමම වoනා %රiතාව 
අනාගත _යුණුවට ඉSමං තබ?ෙ? ෙකෙiද?   වසර ගණ? උසi අõ යාපනය අඩාල ෙව5ï ධනවO 
පංGය Cටරට 9Jව 95 යාලය?ට මා*ව තම ඉෙගනුම Sමා කළහ.

“අපට ඔය ෙකා] පැOත ආවO එක]. :ල` කා ග?නවා Zසක තOෙව ෙවනi ෙව?ෙන නෑ.”

“ඒO පහුyය දවiවල ෙවjච ෙ5ව` දැ<කම ඒ අය ආෙවාO W3 %රGපOGය< නැG rG Sසා Gෙයන 
ෙදයO නැGෙව].”

“වැFය ඕවා ගැන කතා කර?න ය?න එපා කා එ<කවO.”

මැහැ`ල ෙගය Bලට yය කළ, ත*+ය අÑර yල ග?නා පfසරය ෙදස බලා 3oෙu මනiතාප 3B9x 
දහ අෙO >ව5ï. ත<ෙi* ෙනාï පැG ෙනාෙගන nතට එන ෙදය< Wයා ග?නට noෙu එකම 
එ<ෙකෙනW.   ඇය ළඟ 3oනා කළ තමා ෙපාත පෙO ඇá 3oයා හැෙර?නට අදහi හුවමා* කර 
ෙනාගOෙO ඇ]? දැ? අහ?නට දහස:O ෙ5ව` ඇත. xC වx? xය?නට බැf තරh කාරණා රා£ය< 
ඇත. ඇය ළඟ 3oයා නh බS].  yය ෙ5ව` ගැන nත nතා ඉ?නවා Wයල. ෙIවැ` පුට ුෙගය Bලට දමා 
ඉiෙත%පුෙI ෙදාර අìල ලා ඇය Sවස Bලට yෙu පසුතැ9`ෙල? පල< නැහැ ය] තමාටම පස< කර 
ගSZS.

* * * * *

	 “ඔයා ෙමාකද Wය?ෙන?”

ෙhසය මත ෙගාඩ ගැÅ Gබුණ ෙපාO ඈO මෑO කර ඇය මුහුණට එබුන ුඔහ ුඇසුෙIය.

“ෙමාක< ගැන ද?”
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ඇයෙ8 අවධානය තවමO ෙයාමුව GබුෙÖ ඇය WයවZ? 3o xC ෙගානුව ෙවතට].  %රJණයකට 
CDBර< හැoයට එකවරට එය කෙට? Cටවුනා 9නා ඔහ ුඅහ?ෙ? :ම< ගැනද ය?න ඇයට හැ¶ම< 
ෙනාeය.

“අ%පj°ෙග? අහ?න ද?”

ඔහ ු3ය ෙපාO පO වසා ෙගාඩ ගසා ඇත.

“ෙමාක< ගැන ද?”

ඔvව උiස?ෙ? නැBව ඇය CDB* ෙදනවා ෙවනුවට නැවතO එම < ෂ+ක ඔෙට/මැo< %රJනයම 
අස].

“අC ෙද?නා ගැන.”

ෙමවර ඇයෙ8 Wයැeම නතර 9ණ.   තම සhපූKණ අවධානය ඔහුෙ8 මුහුණ ෙවත ෙයාමු කෙk 9ස` වූ 
ෙදෙනG? පු>මය %රකාශ ෙව5ï.   ඔහ ුෙදෙනෙO ෙසෙනහස පැGර ඇත.   නුපු*> ලැ~ජාවW? nත ගත 
සxත වූෙය? ඇය අසල ඇG ෙපාතW? මුහුණ වසා ගOතාය.

“ඇ] කතා නැOෙත. මට කැමG නැ5ද?”

“Ciසු ද?”

“එෙහම 9SJචය< තාම කවු*O ïලා නැහැ.”

“h… මම WIෙI…. කැමG නැ5ද Wයපු Sසා… ෙවන මාන3ක තOවය< ගැන ෙනෙම].”

“ඒ Wය?ෙන ඔයා මට කැමG].”

ෙපාතට මුවා කරගO ඔvව ඉහළටO පහළටO ය].

“ෙවන ෙකෙන< එව?ෙන නැGව මම අහනවා අ%පj°ෙග?.  කම< නෑෙ??”

තවO වතාව< ඇයෙ8 ඔvව ඉහළටO පහළටO ෙසලෙව].

“අද අහ?න ද? ෙහට අහ?න ද?”

“අද අ%පj° එනෙකාට රෑ ෙවනවා. ෙහට අහ?න.” ඇය තවමO ෙපාත Cටුපසය.

“දැ?ම ෙගදර yn? i-j එකට %රැ<oi පාර< දාලා හදාෙගන එ?නh. අhZට Wය?න මම yයා 
Wයල,” ඇයෙ8 nස මතට ෙනාfෙද?නට ෙහZ? ෙටා: පාර< ඇ?න ඔහ ු3ය ෙපාO පO WnපයO 
රැෙගන Z>ෙ` නවතා Gබූ වාහනෙu නැඟ CටOව yෙuය.

nඳගO තැS? ෙනාෙස`වුන ඇයෙ8 මුහුණ %RGෙය? CR ඇත.   වසර ගණනක ඇසුf? ෙමම අවiථාව 
උදාවන බවට ඇයට W3ම සැකය< ෙනාGබු+.  අද ද<වාම ෙදෙදන එකට ෙනාෙය:O වැඩ කටයුB වල 
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Sරත වුවද ආදර සhබ?ධය< ගැන W3දා කතා කෙk නැත.   අhමO අ%පj°O කැමැOත පළ කරනු 
Sසැකය. ඔහුෙ8 ෙදමාCෙය/ ද ෙමව? එ<eමකට බාධා ෙනාකරන ුඇත.

ඇයෙ8 3B9x ගලා yෙu ෙදෙදනාෙ8 එ<eෙම? ඔවු?ෙ8 සමාජ තOවයට හා වෘO´ය වශෙය? 
ඇGවන %රගGය සhබ?ධෙයS.

තමා ඔහුට කැමG ය] වචනෙය? %රකාශ කෙk නැG බවO ඔහ ුතමාට ආදරය %රකාශ ෙනාකරපු බවO 
ඇය 3තට නැ}ෙ? නැත.

ෙබාළඳ ෙපhවB? ආදරය මOෙO ෙපh වද? වලට රÖඩ ුකරZ? නn5ï තවO අෙය< ෙමෙi ගැලෙපන 
ක*ණු ෙසායා බලා තම? එWෙනකාට සු>සු යැ] ´රණය ගැrම වැර_ ව?ෙ? ෙකෙiද?

* * * * *

!යාම%රභාව ෙදවැS ෙකාටස ෙමතැS? Sමාෙව]. ෙයෙහDය? හතරෙදනාෙ8 කත?දරය _ග 
හැෙරන ඊ ළඟ ෙකාටi 3 සහ 4 Wයව?නට ආරාධනා!


