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ෙද�න. මට ශ��ෙය� හා දැ�ෙම� වැ�මට ඉඩ ෙද�න.
ර� සහ ද� පැහැ� ෙලස �රැ බැස යෑම බල�නට මට ඉඩ ෙද�න.
ඔබ මට �� ෙදයට මාෙ� දෑ� ගරැ කර�.
ඔබ අ�රැ� ගණනාව� �රා ����ට උග�වා ඇ� ප��, සෑම
ෙකාළය� හා ගල� යට සැඟ� ඇ� රහ� මට උග�ව�න.
මාෙ� ශ��ය මාෙ� සෙහ�දරයාට වඩා උස� �මට ෙනාව, මෙ�
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ෙට�� ��යට ප�ව �� න�� එය ඔ�ෙ� එකම �ක�පය
බව ඔ� දැන ��ෙ�ය. ���� ��පය��, ඔ� දැ� ��න
ත�වයට වඩා �ය �ණය�� ��යට ප�වන බව ඔ� දැන
��ෙ�ය.

ඔ� ස�ව ඔ�ෙ� කා�ය සටහන �� අතර එය ත�පරයට
මතකයට එ� කරෙගන ���. ඔ�ට වැඩ ��මට �� �
���ෙ� �ශාල ඔරෙල��ව පවා ඔ�ට දැකගත හැ� �ය. ඔ�
ත�පර ෙග� යන ආකාරය ෙදස බලා ස��� �මට ගැ�රැ
��ම� ග�ෙ�ය. එය �ෙ�ෂ ෙලස උ��� දවස� ෙනා�ය.
න�� ඔ� දැ� ෙලස දහ�ය දම��  ��ෙ�ය. එබැ�� ඔ� තම
ජැක� සා��ෙව� ඔ�ෙ� අ� ෙ���ව ර�ෙගන කැඩපත� අසල
නතර � ඔ�ෙ� ��ණ �ස දැ�ෙ�ය.

ඔ� ස��� �මට පට� ග�ෙ�ය. ��ාජනක ඖෂධය වැඩ
කර�� ��ෙ�ය. ෙමය ෙමතර� පහ� ව� ඇතැ� ඔ�
ෙනා��ෙ�ය. ඔ�ට තව� �ට� �යය� ඇ��මට හා එය ��මට
���� පහෙළාව� ���. ඔ� කාලය නා�� ��මට ෙම�
ඇ�ද�� මඟ ෙදපස ඇ�� ෙදස බලා ක�පනා කෙ�ය. ඒ ��ව�
දැ� වැදග� ෙනාව� ඇතැ� ඔ� ක�පනා කෙ�ය. එය කවදා ෙහ�
වැදග� �ෙ� දැ� ඔ� ක�පනා කෙ�ය. ෂ��, ක�ස�, ඇ��
ක�ටල, ����ෙ� �වඳ �ල��… ඔ� මල� �ප�ශ කරන
ආකාරෙය� ඒවා�� සමහර� �ප�ශ කෙ�ය. ඉ�ප� කා�තා
ඇ�� ප�ද�ශනය කර ඇ� ෙකාටස ෙවත එ�කැෙ�ටරය ම��
ඉහළට නැ� අතර �ව�ණාභරණ ප�ද�ශනය ෙකාට �� ෙපෙදස
ෙවත ගම� කෙ�ය. ඔ� මා�ගය දැන ��ෙ�ය; ඔ� ��� වාරය�
ෙම� ගම� කර ඇත.

තව ���� ෙදක� ගත�මට �� අතර ඔ�ට දැ�ෙ�
ඔ�ෙ� හදවෙ� ෙ�ගය වැ�වන බවය. තව� ත�පර ��පය�
ර�� ��න ෙලස�, ප�ද�ශන කැ�ෙන�� වලට ළං ෙනාවන ෙලස�
ඔ�ට පවසා ���. ඇ�ත වශෙය�ම, ඔ�ට තරණය ෙනාකල
�� ෙ�ඛාව� ලබා � �� අතර, බල�න, එය ඔ�ට �ටරය�



ඉ��ෙය� �ය. ඔ� තම සල�ණ මත, ��� අතර ඇ� ඉඩ
ෙ��ෙ� කාප� ෙකාට� ෙදක� එක� ෙවන �ථානෙ� නැව�,
ෙවළඳ දැ��ම� �යවන �වරැපය� මවා පෑෙ�ය.

ත�පර පහෙළාව� තව ���. ඔ� තමා අවට බැ�ෙ�
ඔ�ෙ� දෑ�වල ගැ�රැ ෙශ�කය� ස�තවය.

ත�පර දහය� ���, ඔ� ���� සහායකය�ෙ� ඇසට
හ� � අතර ඇය ඔ� ෙදසට ඇ�ද එ�නට පට� ග�තාය. ඇයව
ආප� හරවා යැ�මට ඔ� තම ��� ප�ා�ථනා ��මට පට� ග�. 

ත�පර පහ�, ඇය ඔ�ට කතා කළ න�� ඔ� සව�
ෙනා��ෙ�ය.

හතර, �න, ෙදක, එක…
�ං�ව.
��..
ඔ� කණගා� වන බව පවස� ඇයට �� �ෙටක� ඇ�ෙ�

නැත, න�� ඇය ෙහ� ෙට�� ෙ� ෙල�කෙ� තව�රට�
ෙනා��ෙය�ය.

ක� ��� කරවන ���ෙම� ප� ත�පර ��පය�
ස���ණ ��ශ�දතාවය� ඇ� � අතර ප�ව කෑගැ�� ආර�භ
�ය. ���� කෑගස��, හඬ�� �ය �� ෙ�රා ගැ�මට �ව��
��යහ. ���� සහ ඔ��ෙ� ශ�ර ෙකාට� ප�ෙ�ශය �රා ���
වැ� �� අතර තැ� තැ�� ඇ��� �ඩා �� ම�� �ම න���
���. 

�ම සහ ෙ�දනාෙව� �� කෑගැ��, ����ෙ� �ය ���
�වඳ සහ ෙස�ෙට�� අතර ෙට�� සහ ල�සන ෙවළඳ
ෙ��කාවෙ� ශ�ර ෙකාට�, ���ම �රාද ඇ�� සහ සා�� පැ��
��ගල�� මතද ��� ���.  ෙදපා�තෙ��� ගබඩාෙ� අන�රැ
ඇඟ�ෙ� ��ව නාද �ම ආර�භ � අතර ත�පර ��පයකට
ප�ව ජල ��න ප�ධ�යද ��යා�මක �ය.

ක� පැහැ� ඇ�� ඇඟලා ග� ���� හ�� ප�ෙපෙළ� �ව
ආ න�� �වාල �ව�ට ෙනාව ඔ�� ඔ�� හට උද� කරගැ�මට
එ� පැ�ණ �� අතර ඔ�� අත ෛවද� වරැ�ෙ� බෑ� ෙව�වට



මැ�� �ව�� ���. න�� ��ෙව�ෙග� ��� ප��ෙර�ධය�
ඔ�� ෙවත එ�ල ෙනා��.
 

∞

බැ�ඩෑ� නගර මධ�ෙ� ��� �ශාල ෙදපා�තෙ���
සා��වකට එ�ල � මරාෙගන මැෙරන ෙබ��බ ප�හාරෙය� අවම
වශෙය� ��ගල�� �� ෙදෙන� �යෙගා� එක�ය පනහක
පමණ ��ස� �වාල ලබා ඇ� බව ප� �න �ව�ප�වල වා�තා
�ය.

ඊට වඩා වැ� යම� �ව�ප�වල �ය�මට ෙහ�
රෑපවා��ෙය� දැ�මට ෙනා���. න�� ර�ෂණ ෙල�කය කතා
�ෙ� ෙවළඳසැෙ� ��� �ව�ණාභරණ ෙකා�ලය ගැන වන අතර
ෙල�කෙ� ප�ධාන ��� අංශ වලද ඒ ගැන කතා �ය.

ෙමම ව�ා�ලතාවෙ� � ෙඩාල� ��යන දහයමාර� ව�නා
භා�ඩ ෙසාරක� කර ඇ� අතර වැර�කරැව� ��බඳ ���
ෙහ��වාව� ෙනා���. ඔ�� හට ෙට��, �ය ���� කැමරාවල
සටහ�� ��යද ඔ�ද �යෙගා� ��ෙ�ය. එය ��වන බවද ඔ��
�� අතර එ�ටම කැමරාව ��යා �ර�ත �ය. ඔ��ට ��� අලාභය
‘ආර�ෂක කා�ය ම�ඩලෙ� සහ ���� ��ෙ� කා�ය
ම�ඩලෙ� ෙකා�ලකරැව�’ �ට පටවා එතැ�� එය අතහැර දමා
���.

ආර�ෂක සහ ���� ��ෙ� කා�ය ම�ඩලය ඔ��ෙ�
අ�රැ පැහැ� වැඩ කට�� කරෙගන යන අතර�ෙ�� ඔ��
ෙසායාග� ව�නා භා�ඩ ෙසාරක� ��� ගැන ෙමයට ෙපර අසා
���. එය සමහෙර�ට  වරප�සාදය� � අතර ධනව� බට�ර
ර�ෂණ සමාග� ෙකෙ� වංචා කර� ලැ�වද ��ෙව� ඒ ��බඳව
ෙනා�ත�. ��ධයට හා ත��තවාදයට එෙර�ව වග��ය� �ෙ�
න�, සමහර ධනව�� එම ��පත දරාග� ඇත. එයද ෙපා��ෙ�
රාජකා� කර�න�ට අදාළ ෙනා��. 

අ�ක�පාව ��ම��ම ෙව� කර ඇ�ෙ� �ය�ය අය,
ආබා�තය� සහ ඔ��ෙ� ඥා�� ෙකෙර� �ස කඩ සා��



ගබඩා ��ය� සඳහා ෙනාෙ�.
ෙෂෙහරාසාෙ�� ෙදපා�තෙ��� ගබඩා සං��ණයට එ�ල�

මරාෙගන මැෙරන ෙබ��බ ප�හාරය ��බඳ වඩා�ම කැ� ෙපෙනන
කාරණා ෙදක න�, ෙබාෙහ� �රට ෙ��ය ජනතාවට ඇ�� �ක,
අවාසනාව සහ එම �ථානය ���� ��මට, එය නැවත ආර��ත
�ථානය� ��ම සහ නැවත �වෘත ��ම සඳහා ඔ��ට ලැ�න 
 අ�කාල �මනාව� ය.

සා�� ��ය�ට සහ කා�ය ම�ඩලයට �� � හා�ය ඉතා
භයානක � න�� ෙගාඩනැ��ලට � සත� හා�ය ගණ� ගත
ෙනාහැ� තර� �� �ය. ම�දය� �ව�ණාභරණ
ෙදපා�තෙ���ව අවට ��� මෑතක� ��ගරැඬ �වරැ ව��
ආවරණය කර �� අතර ඒවා ���මට ෙහා�� ඔෙරා�� �
���. එෙලසම ෙබ��බය ��මාණය කර ��ෙ� ����
ඝාතනයට ෙම�ම ඔ��ව අංග�කල ��ෙ� පරමා�ථෙය� �නා
ෙගාඩනැ��ලට ව�හා�මක හා�ය� �� ෙනා��මටය.

��රණ �ව�ය වටකර ඔතා �� ���ටර හයක
��ක�භය�� �� යකඩ ෙබ�ල ���� �නාශ ��මට හා
ප�ද�ශන කැ�න�� වල තද ��රැ පසාරැකර යාමට තර� බ��
��ත � න�� ��� ෙහ� ���� පහළට ෙගන ඒමට ෙනාහැ�
�ය. ෙකෙ� ෙවත�, ෙබාෙහ� අය ඒ ගැන දැන ෙනා�� අතර ෙට��
ද එය දැන ෙනා��ෙ�ය.

���ම ��බඳ �ම�ශන එ�නම සවස ආර�භ �ෙ�
ගබඩාෙ� ආර�ෂක කා�ය ම�ඩලය ඔ��ෙ� කැමරාවල ප�ගත
��� ෙපා��යට භාර �� �ට ���යට වග�ව��ත� ෙසායා
ගැ�මට උ�සාහ ��ම සඳහාය.

���ෂණ කැමරා, ඉතා පැහැ��ව ෙපෙනන ‘��ට� �ෙල��’
ෙහව� ���ෙ� එ�ලා ඇ� ෙග�ල මත ස� කර �� අතර, ඒවා
හය බැ��, ���ෙම� එ�ලා, ගබඩාව වටා ඇ� සෑම අංගය�ම
කැමරාව�� ආවරණය වන ෙලස ස�කර ���. සෑම
කැමරාව�ම සෑම �ටම ප�ගත කර ෙනා���. සෑම කැමරාව�ම
‘��යා�මක’ �න අතර එක�� ප�ගත ��� ආර�භ � ත�පර
දහයකට ප�  ඊළඟ කැමරා කාචය ම�� ප�ගත ��� ����.



��ධ ෙක�ණව�� සහ ��ධ නා�ගත �ථානව�� ගබඩාෙ� සෑම
�ථානය�ම පාෙ� ���ණයට ල�වන ප�� �ෙල�� �ථාපනය
කර �� අතර ප�ගත�� මාරැ�මද සකසා ���.

ෙෆඩර� ෙපා�� �ලධා�� ��� ෙබ��බය ��රැන
ෙමාෙහාෙ� �ට ප�ගත ��� ප�පසට ධාවනය කළ අතර,
එම�� ෙබ��බකරැෙ� රෑපය ෙසායාෙගන, ප�ව ඔ� ගබඩාවට
ඇ�� � ආකාරය ගැන ෙසායා බැ�ය. ඔ� ගබඩාවට ඇ�� වන
බව ඔ�� �� �ට, ඔ�ෙ� ගම� මග ���ෂණය ��ම පහ�
�ය. සෑම �ලධා�ෙය�ම එකඟ �ෙ�, ඔ�ෙ� ඇ��
ආ��ත�ව�� ෙනාව, ඔ�ෙ� හැ��ෙම� සැඟ�මට යම� ඇ�
බව දැ�මට හැ� බවය. ඔ� �සැකවම ඇ��� ‘මහ��
ෙනා��ෙ�ය’.

�ලධා�� හය ෙදෙන� �ශාල �රය� සහ �ඩා �රය� මත
ද�ශනය නැර�හ. �ශාල �රය ම�� ෙප��  රෑපෙ� ෙනාපැහැ��
තාවය� �� න�� ඒ සඳහා සාදන ලද මෘ�කාංග ම�� �රෙ�
රෑපය තම�ට ��ෙ� හැ�ර�ය හැ� �ය.

ෙට��, ඔ�� ඔ�ෙ� නම ෙනාදැන ��යද, ���� ��සකට
ආස�න කාලය� සාමාන� ෙ�ගෙය� ෙදපා�තෙ��� ගබඩාෙ�
��� ඔ�� ���ෂණය කල අතර ප�ව ඔ�� එම ද�ශන
ම�දගා� ෙ�ගෙය� ධාවනය ෙකාට නැර�හ.

��ප වතාව�ම.
ඔ�� �ත�පටය නැර�හ, �� රා��ය �රා �ත�පටය නැර�හ.

නැවත නැවත� නැර�හ. ඒ අතර අපරාධ අ�කරණ ෛවද�
�ෙ�ෂඥ�� සහ අෙන�� ෙපා�� හා හ�දා �ලධා�� ෙමම
���� ���ම ��� �ථානය ප��ෂා කළහ.

උදෑසන දවස උදාෙව�ම, පැය දහහතරකට ප�ව, ඔ��ට
කා�යය නතර ��මට �� � අතර, �ෙ�ක ගැ�ම සඳහා
අකමැ�ෙත� ෙගදර �ෙය�ය. රා�� වැඩ �රය කරන�� අ�කාල
�මනා මත කා�යය භාර ග� න�� �වා �රය කරන�� �ෙ�ක
ෙගන පැය පහකට ප� නැවත පැ�ෙණන �රැ ඔ�� රාජකා�ෙ�
�යැ��. . ඔ��ද නැවත නැවත� එම ද�ශන නරඹා සටහ�



සක� කෙ� එය ඔ��ෙ� සගය� සමඟ ෙබදා ගැ�ෙ� අර�ණ
ඇ�වය.

වැඩ �ර ෙදෙක� �ය� ෙදනා එකඟ � එ� කරැණ� න�,
ෙබ��බකරැෙ� ෙනාස��� බව පැහැ��ව ��� බවය. රා�� වැඩ
�රෙ� ප�ධාන �ලධා�යා ���, සැක ස�ත ��ගල�� හ�නා
ග�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ��බඳ ගබඩා ආර�ෂක කා�ය ම�ඩලය
සඳහා ��� ��ෙ� ��ෙය�ව� සැක�මට �ත�පටෙ� ෙකාට�
ඇ�ළ� ��ම සඳහා උපෙද� ප��කාව� ��ෙයළ කෙ�ය. ෙකෙ�
ෙවත�, ඉ�� අය තවම� ව�ා�ලව ��යහ.

�වා වැඩ �රය කරන�� නැවත කා�යය භාරග� �ට, ඔ��
ෙක�� ෙබා�� වා� � නැවත ම�දගා� �වරෑපෙය� �ත�පටය
නැර�හ.

“ස�, ඒක නව�ව�න! ත�පර ��පය� ඒක ප�සට
ෙග�ය�න, කරැණාකරලා, දැ� එක සැෙ�කට  එක රා�ව ගාෙ�
යව�න. මම �යන ෙකාටම නව�තලා �යාග�න ලෑ��
ෙව�න.” තරැණ ෙෆඩර� ෙපා�� �ලධා��ය� පැව�වාය. “මම
�ත�ෙ� මම ෙමාක� හ� දැ�කා… එතන ෙ�නවද? ඒ ��හා
එයාෙ� නළල ��දැ�මා, බල�න! එයාෙ� ෙ���ෙ� ��රැ පාට�
�යනවා! එ�ෙක� ඊෙ� ෙගාඩා� ��� �ෙය�න ඕෙ�, නැ�ත�…
මම �ත�ෙ� අෙ� ��සා ෙ�ශ �රෑපණය�, ෙ��කා ෙ�ශ
�රෑපණ �ව� පැළඳ ෙගන� ඉ�ෙ�. අ� ඔ�ෙකාමලා හ�, මම
හ�, අ�ම ගාෙ� ��ෙ� ෙමයා මැද ෙපර�ග ඉඳ� ආ� ෙකෙන�
�යල�, න�� මට දැ� ඒ ගැන ��වාස නැහැ. බල�න, එයාෙ�
නළල දැ� �ක� �� �… �ඩස� වෙ�. ආප� ප�සට ��� ඒ
�ක ආෙයම� ධාවනය කර�න, ස�, ඔයා කැම� න�. බල�න
මම අදහ� කෙ� ෙමාක�ද �යලා ෙ�ෙරනවද?”

“එයා �ෙර�පෙ� ෙකෙන� ෙව�න ��ව�ද?”
ඔ�� එම ��ෙය� පටෙ� එම ෙකාටස නැවත නැවත�

ධාවනය කළහ.
“�ෙස�, මම �ත�ෙ� ඔයා ඒෙක ෙමාක� හ� ෙහායා

ග�තා” යැ� අණෙදන �ලධා� ෙෆඩර� ෙපා�� ක�තා� අ�
අ�ලා� පැව�ය. ඔයාලා ඒ ගැන �ත�ෙ� ෙමාක�ද?”



ෙබාෙහ� ෙදනා එකඟ �හ, සමහරැ අකමැ�ෙත�.
“ඉ��, අෙ� ෙබ��බකාරයා අරා� හ�, ෙ� ප�ෙ�ශව�� හ�,

ෙකාෙහ�ම ෙව�න බැහැ. එයා ෙබ��ෙ� ��රවා ග�න ෙකාට
‘අ�ලා� අ�බා�!’ �යලා කෑගහලා නැහැ �යල� මම දැ�කා.”

“එයාෙ� �ණ ලංකරලා බල�න අ�ට ��ව� ෙව�ද?”
කා�තා ෙතාර�රැ තා�ෂණ �ෙ�ෂඥයා ��� ෙබා�ත�

��පය� ඔබා රෑප රා� ��පය� එහා ෙමහා ෙකාට රෑපය�
ෙගන තව� ෙබා�ත� ඔබ�� එය පැහැ�� වනෙත� වැ� ���
කෙ�ය.

“ස�.”
“කරැණාකර, ඒක �ර ෙදකටම දාලා ෙහාඳ පැහැ�� �ටප�

��ම� ��ණය කර�න.”
�ලධා�� �රය සහ ��ණ ය�ත�ෙය� පැ�� ��ණය

ස��තරා�මකව ප��ෂා කළහ.
“ඔයාට ෙ� රෑපය ෙවන� කර�න ��ව�ද, ��න�? ඒ ඝන

ඇ� බැම� උ� ර��ල� අ�� කරලා එයාෙ� හෙ� පාට අ�
කර�න. �ෙ�ෂෙය� ඇ� ෙදක වෙ�. ඒක තම�, �ක� ��මැ�,
උ�රැ �ෙර��ය. ඔ�…”

"ෙහාඳ�, දැ� එයාට ක� ෙව�වට ��රැ පාට ෙකා�ෙ�
දා�න. ඔ�, ඒක තම�. ෙමයා �ෙර��ය හ� �ෙර��ය ස�භවය�
�යන ෙකෙන� ෙව�න ��ව�. න�� ඒක හ�ය�න �යන
අව�ථාව� ඉතා අ�ෙව�න ��ව�… ඉතා �� අව�ථාව�
පමණ�… අපරාධය ෙව�ච තැන ��ලා ��හා ගැන ෙහායාග�න
��ව� ෙමානා හ� ෙදය� හ�බෙවලා �යනවද?”

“නෑ ස�, තාම නැහැ. මම ද�න ��හට නැහැ. ���ෙම�
ළඟම �යන කැමරා ඔ�ෙකාම හා� �නා. ළඟ ��න අ��
කැමරාවලට� �ටෙව�ච එ�ය �සා ඒ වල රෑප ෙගාඩා� ස���
ෙවලා. ඒ �සා එයාෙ� ශ�ර ෙකාට� ෙකාෙහට ��ෙවලා �යාද
�යලා අ� ද�ෙ� නැහැ, ස�.”

“හ�, දැ� එතන ඉ�න අ�කරණ ෛවද�වරෙය�ට
ඇම�ම� �ලා ප��ෂා කර�න.”



“ස�! ඉ�මනටම  කර�න�, ස�! ���� පහෙළාවකට
ඉ�ෙස�ලා මම එයාලට කතා කර�වම එයාලා ��ෙ� දැවැ�ත
��� ඝාතනය� ෙවලා �යනවා �යල�, ෙබ��බ කාරයා �ට�
තැන ඉඳ� �ට� ��ස� ඇ�ෙ� ඕෙනම ශ�ර ෙකාටස� ඕනෑම
ෙකෙන�ෙ� ෙව�න ��ව� �යල�. �ෙම� ෙව�ච හා�ය �සා
��� වල� ���ෙම� �යන කෑ� වල ��ම �.එ�.ඒ. ගැල�ම�
�යනවද �යලා ප��ෂා කර�න අමාරැ� �යල� එයාලා ��වා.
ප�සර �ෂණය, ස�.”

“හ�, ��න�. එයාලා එ�ක �ගටම ස�බ�ධතාවය
�යාෙගන ෙමානවා හ� ෙව�ච ගම�ම මට ද�ව�න - දව� හ�,
ර� හ�, ��� ��යා ෙහ� නැතා ෙහ�, ෙ�ෙරනවා ෙ�ද?”

“ඔ�, ස�.”
“ෙහාඳ�, ක��යම, ෙ� වැඩ �රෙ� ඉ�� ෙවලාව සඳහා, ෙ�

ෙබ��බ කාරයා �� �ෙර��ය හ�, ඇම�කා�ෙව� හ�, �යලා
උපක�පනය කරලා අ� කට�� කර�. මම එය අෙ� වැඩ �ර
ෙලා� ෙපාෙ�  �යලා �ය�න�. න�� දැනට එය අ�මානය�
�තර�, හ�ද? ෙ� ��රැ ��යාව ෙ�ශපාල�ක හ� ආග�ක
ෙ�තනාව� ෙව�ෙව� අරා� ත��තවා�� �� කර� ෙදය� �යන
ෙ��, මම බැහැර කර�ෙ� නැහැ.”

“අ�ලා�ව �ණගැෙහන ෙ�තනාෙව� ඉඳලා අ�ංසක
����ව� එයා එ�ක අරෙගන ය�න ලෑ�� ෙවන ෙකෙන�ෙ�
මනස හරහා �ව ය�ෙ� ෙමාක�ද �යලා ද�ෙ� ක�ද? සමහර
ෙවලාවට එයාට ‘අ�ලා� අ�බා�’ �ය�නට අමතක ෙව�න ඇ�.
සමහර ෙවලාව එදා උෙ� එයාෙ� �න ෙහ�දග�න අවශ�තාවය�
�ෙය�න නැ�ව ඇ�, ෙව�න �ෙයන ෙ� හැ�යට… ෙව�න
��ව� ෙ�ව� ගැන ඔයාලෙ� මනස වහලා �යා ග�න එපා. මම
�ය�ෙ� ෙ� වැඩ �රෙ� ඉ�රැ කාලය, අ� �ෙස�ෙ� අදහස
එ�ක, ඒ �ය�ෙ� ෙ� ��හා  �ෙර��ය ෙහ� ඇම�කා�ෙව�
ෙව�න ��ව� �යන එක, අ� �ය� ෙකාෙ��යා� �යලා, වැඩ
කරලා අ�ට  ෙකා�චර �ර� ය�න ��ව�ද �යලා බල�.
ෙකාෙ��යා� මරාෙගන මැෙරන ෙබ��බකරැව�ට ස�බ�ධ      
 ෙඵ�හා�ක සා�� ��ම ෙදය� නැහැ.”
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