
මේ සිද්ධිය මලද්දී මට 19 යි..මමය වුමේ අසල්ලැසි මෙදර හිටපු අක්කත් එක්ක..එයාට අපි කිව්මව් ඳබා 

කියා..ලයස 24 යි ඒ කාමල්..ඉතිේ අපි මදමෙොල්ේම මහොද අසල්ලැසියේ ලමේ හිටියා එකිමනකට කතාබහ 

කරමිේ ( සුහදල ) මේ ඒ කාමල් A/L ස් කරේමේ..ඉතිේ මාත් සමහර දලස් ලට මනොදේන ඒලා ඳබා අක්කමේ 

මෙදර ගිහිේ අහෙේනලා..ඳබා අක්කා ඒ ඳාඩේ මහොදට කියා මදනලා..මේ ලැඩිමයේම යේමේ ඳාඩේ ෙැන 

අහෙේන මනමේ ඳබා අක්කිමේ මෙඩි මදක බාෙේනයි..ඳට්ටා මෙඩි මදකක් තිමයේමේ..ඒ ලමේම සුපිරි 

ඳස්සක් තිමයේමේ..මේ හැමමලමල්ම ලමේ ඳබා අක්කාල මතක් කරමෙන අමත් ඳාරක් අනිලා 

ෙහනලා..මකොමහොම හරි දලක් කිහිඳයක් ෙත වුනා..එක දලසක් මේ ඉස්මකෝමල් ගිමේ නැහැ කේමැලිකමට..ඉතිේ 

ඒදා මකොේපියුටර් එක දාමෙන ලැක් බ බ හිටියා කාමමර්..මට එක ඳාරම බයිසිකල් කට්ටක් නලත්ලනලා 

ඇහුනා..මේ මදොර ොලට ගිහිේ බනමකොට ඳබා අක්කිමේ මකොල්ා ඇවිත් ඳබා අක්කමේ 

මෙදර..සාමානයමයේ මකොල්ා එේමේ ඳබා අක්කමේ මෙදර කවුුතත් නැති මලාලට..ඉතිේ මට සැක හිුනනා 

අද කවුුතත් නැුනල ඇති ඒක තමා මු ඇවිත් ඉේමේ කියා...මේ කිහිඳ දලසක් මකොල්ා එනලා දැකා 

තියනලා..එත් ඳබා අක්කයි මුයි මමොනාද කරේමේ කියා බේන ආසලක් ඇවිත් තිබුමේ නැහැ..හැබයි ඒදා මට 

හැගිමක් ආලා මුේ මදේනා මමොනා කරනලද දේමේ නැහැ ගිහිේ මහොමරේ බැලුමලොත් හරි කියා..ඒ අයිඩියා එක 

ආමව් මේ ලැක් බා මත් මලා හිටපු හිේදයි..මේ ඳබා අක්කමේ මෙදර අස්සක් මුල්ක් නෑරම 

දේනලා..ඉතිේ මේ මකොමහොම හරි ඇුනට ගියා පිටිඳස්ස මදොමරේ..මේ ගිහිේ මහොමරේ මුේ මමොනාද කරේමේ 

කියා බේ හිටියා..ඳබා අක්කිමේ මකොල්මේ නම නදුේ..මු ඳබාට කිව්ලා ඳැටිමයෝ අපි මදේනා අදත් කරමු 

මේද කියා ඇහුලා..ඳබා අක්කා කිව්ලා අේමමෝ මමයාට තියන හදිස්සිය ඉේන මේ ඉස්මසල් මබොේන මමොනා 

හරි හදේ එේනේ කියා කුසස්ිය ඳැත්තට ආලා..මාල දැක්මකොත් මාර විනාසයක් ඒක හිේදා මේ අඳහු මෙදරට 

ආලා..ඇවිත් මේක තමා චාේස් එක අක්කල මඳොබලා ෙේන කියා මමේ n95 එක අරමෙන ආඳහු ගියා ඳබා 

අක්කමේ මෙදරට..මේ යනමකොට මුේ මදේනා සාමල් හිටිමේ නැහැ..මේ මහොමරේ ලටපිට බ බ ඳබා 

අක්කිමේ කාමරයට ගියා..යමකෝ මුේ මදේනා කාමමරත් නැහැ..මට එක ඳාරම ඳබා අක්කා හිනාමලන සද්දයක් 

ඇහුනා අප්ඳට සිරි මුේ මදේනා බාත්රූේ එමක්..මේ හිමිට බාත්රූේ එක ොලට ගියා මදොර අඩලල් කරා 

තිබ්මබ්..මට ඒ මලමල් එකසිය ොනට රත් මලා හිටිමේ මාල අහුමලයිද කියා..මේ හිමිට මදොමරේ ඔලුල දාා 

බැලුලා අප්ඳට නදුේ ඳබා අක්කාල බාදාමෙන මතොල් දානලා..මට ඒක දැක්ක ෙමේ මමේ එකත් රූේ ොා මමෝල් 

වුනා..මේ මමේ ම ොේ එමක් කැේ එක ඕේ කරමෙන විඩිමයෝ කරා..මේ මදේනා කරන මදලල්..මතොල් දා ඉලර 

වුනාට ඳස්මසේ මේ මදේනා ඇදුේ ෙලේන ෙත්තා..මමේ ජිවිමත් ඳමු ලතාලට ඳබා අක්කමේ නිුතලත් ඇෙ 

දකිේනට මේ ලාසනාලේතමයක් වුනා...අේමමෝ අක්කා බ්රා එක ෙලද්දි මෙඩි මදක ම ොමකොස් ොා එලියට 

ඳැේනා මට මාර  ේ..ඊට ඳසම්සේ අක්කා ඳැේටිය ෙැමව්ලා..යමකෝ මේ හිතේ හිටපු සීලේත ඳබා 

මනමේ..මේකිමේ හුත්මත් කිසිම මයිල් මඳොදක් නැහැ ඔක්මකෝම ොා දාා..ඒක දැක්ක ෙමේ මමේ එක තල 

ම ෝේ මලේන ෙත්තා..නදුේ අයියත් ෙලා ඉලරයි..මේ මේලා දැකා තිබුමේ විඩිමයෝ ල විතරයි ඒත් අද එය 

ඇත්තටම මලනලා...ඉතිේ මේ මහොමරේ විඩිමයෝ කරමෙන හිටියා මේ මදේනා කරන මද්ලල්..ඒක ඳාරම නදුේ 

අක්කමේ තේ මදක උරේන ෙත්තා..අක්කා මතොක් හඳාමෙන මකදිරි ොනලා..ඒ අතරුනමර්දී අක්කා එක අතකිේ 

නදුේමේ ඳයිය අතොනලා..ඊට ඳස්මසේ නදුේ අයියා ඳහත් මලා අක්කමේ හුත්ත උරේන ෙත්තා..අේමමෝ මේලා 

දකිද්දි ෙට ගිහිේ කරේනමයි හිමතේමේ..මේ මේලා ඔක්මකොම මරමකොඩ් කරා..ඊට ඳස්මසේ අක්කා නදුේමේ 

ඳයිය ටිකක් අත ොා කටට දාෙත්තා..යමකෝ ඳබාට මාර එක්ස්පිරියේ එකක් තිමයේමේ කටට අරේ ඳට්ට විදියට 

කටට ෙේමේ..ඊට ඳස්මසේ නදුේට මකෝල් එකක් ආලා මෙදරිේ මලේන ඇති..ඒක නිසා ඳැටිමයෝ අද ඔයාමේ එකට 

දාේන බැරි මලනලා රත්තරේ..අමේ ඒකට කමක් නැහැ ඳැට්මටෝ..ඔයා එක දලසක් දැේමේ නැ කියා මමේ චුලා 

එක තරහා මලේමේ නැහැ කියා ඳබා කිව්ලා එමකේ මමේ එක තල තල ම ෝේ මලේන ෙත්තා..ඊට ඳස්මසේ 

ආමයත් මුේ මදේනා මතොක් දාමෙන ඇදුේ ඇද ෙත්තා..මේ ඉක්මනිේ මහොමරේ මෙදර ආලා..මේ මරමකොඩ් 

කරපු එක බාමෙන ෆුල්  ේ ෙත්තා..ඉතිේ මේමකේ මකොමහොමද ඳබා අක්කිල නේමෙේමේ කියා මේ 

කල්ඳනා කර කර හිටියා. 

ඔේන ඉතිේ දින කිහිඳයකට ඳසු මේ ඳබා අක්කිමේ මෙදර ගියා ඒදත් මෙදර කවුුතත් හිටිමේ නැහැ එදා 

මසනසුරාදා දලසක් ඳබාමේ මෙදර අේමා නෑ මෙදරක ගිහිේ එේන රෑ මලනලා කිව්ලා මට..අක්කා ඇදේ 

හිටිමේ ෙවුමක්..ඉතිේ අක්කා මට මත්කක් හදේන ගියා..මේ හිතා ෙත්තා මේක තමා අක්කල නේමෙේන චාේස් 



එක කියා මට පුදුම බයක් ඇති වුමේ..ඒත් මමේ මනමේ මේ ලැරැද්ද අක්කාමේමේ..එක හිේදා ඒක මතක් 

කරමෙනම මේ කුස්සියට ගියා..මේ අක්කිමෙේ ඇහුලා අක්කි නදුේ අයියා අද එේමේ නැද්ද ? නෑ මල්ලි අද 

එයාට ලැඩ ලෙයක් තියනලා කිව්ලා ඒක හිේදා අද එේමේ නැති මලයි..මාත් හ්ේ කියා මඳොඩ්ඩක් හිටියා..මේ 

අක්කිමෙේ ඇහුලා අක්කි මේ ඉල්න ඕමේ මදයක් මට මදේන පුලුලේද කියා.. අක්කා කිව්ලා ඉතිේ මට 

පුලුලේ මදයක් තියනලානේ මදේනේ කිව්ලා..මේ මකලිේම ඇහුලා අක්කමෙේ අක්මක් එමහනේ මට ඔයා දැේ 

ඇදේ ඉේන ඳැේටිය ෙලා මට මදේනමකෝ කියා අක්කමෙේ ඉල්ලුලා..අක්කා මමොකක් මමොනාද මේ ඔයා 

කියලේමේ ැජ් ා නැද්ද ? මේ ආමයත් ඉල්ලුලා අමේ අක්කි මේ ආසයි අක්කිමේ ඳැේටිය ඉබිේන අමේ මට 

මදේනමකො අමේ ප්ලිස් .... අක්කා මට ඒ මලමල් කන හරහා යේන මහොද කමේ ඳාරක් දුේනා..මට නිකේ 

කැරකිල්ක් ආලා ඒ මලමල්..තමුමසට ැජ් ා නැද්ද මේ ලමේ කැත ලැඩ කරේන යනලා ආමයත් මමමහට එේන 

එඳා ඔයාමෙයි මමේයි යාලු සේබේධකේ අදිේ ඉලරයි යනලා යේන කියා මාල මදොර ොලට එනකේ ඇදේ 

ගියා..මේ කිව්ලා එමහනේ අක්කි මටත් කරේන මදයක් නෑ..මේ මේක ඔයාමේ  අේමට ගිහිේ මඳේනනලා 

කිව්ලා..ඳබා අක්කි කිව්ලා මමොකක්ද මඳේලේමේ කියා මමෙේ ඇහුලා..මේ කිව්ලා එේනමකෝ මඳොඩ්ඩක් 

ඇුනට කියා මේ සාමල් පුටුමලේ ඉදෙත්තා..මේ මරමකොඩ් කරපු විඩිමයෝ එක අක්කට දාා මඳේනුලා..අක්කට 

කර කියා ෙේන මදයක් නැහැ මහොදටම බය මලා දහඩිය දාා..මේක ඔයාට මකො...මද ආ...මව් මල්ලි..කියා 

මමෙේ මකදිරි ෙො ඇහුලා..ඒලා ලැඩක් නැහැමේ මේ දකිේන ඕමේ මදලල් මේ දැේ දැකා ඉලරයි ඳබා 

අක්කිමයෝ..ඔයා මමේ ඉල්ලිේ ඉටු කමර් නැත්තේ මේ මේක ඔක්මකෝටම මඳේනනලා..අක්කා එමතොමකොට 

ම ොේ එමක් තිබ්බ විඩිමයෝ එක අයිේ කරා..හු හු දැේ ඉතිේ මමොනාද ඔයා මඳේලේමේ මකෝ සාක්ෂි ? මේ ඒලා 

දැේ අයිේ කරා...මේ කිව්ලා අයිමයෝ අක්කි මේ දේනලා ඔයා ඕක අයිේ කරනලා කියා..ඒක හිේදා මමේ 

මකොේපියුටමර් රහසිෙතල විඩිමයෝ එක දාා තිමයේමේ කිව්ලා..එමකේ අක්කමේ මුණ තලත් මදල් මලේන 

ෙත්තා..මහොදටම අක්කා බය මලා හිටිමේ..අක්කට අේතිමට මමේ කැමැත්තට හැමරේන සිදුවුනා.. 

 

ඉතිේ අක්කා ඇහුලා හරි දැේ ඔයාට මමොනාද ඕමේ..මේ කිව්ලා මට දැේ ඕමේ ඔයා ඇදේ ඉේන 

ඳැේටිය..අක්කත් දැේ මමේ කීම අහන හිේදා අක්කා කැමති මලා එතනම ඉදේ ෙවුම උස්සා ඳැේටිය ෙලා 

දුේනා..මමේන ඕමේ එකක් කරෙේනලා..මේ එතනදිම අක්කමේ ඳැේටිය අතට අරේ මහොදට මේ ඒමක් සුල 

බා ඉබිේන ෙත්තා...ඊයා....මල්ලි මේ මමොනාද කරේමේ...අේමමෝ අක්කිමයෝ ඔයාමේ ඳැේටියට මාල මලනම 

මෝමකකට අරේ යනලා ලමේ..නියම ෙතියක් එේමේ..ඳැේටිමේ චුලා ෙැමලන තැන මහොදට ඉේබා..අක්කත් මේ 

කරන මද් ආසාමලේ බා හිටියා..මේ ඊට ඳස්මසේ මමේ කලිසම ෙලා මමේ දිෙ මඳොල් එලියට ෙත්තා..ඒ 

මලමල් යකඩයක් ලමේ මකලිේ මලා තිබුමේ..අක්කා ෙල් ෙැහිා ලමේ මමෙ මඳොල් දිහා බේ ඉේනලා..මේ 

ඇහුලා ඇයි අක්මක් මීට කලිේ දැකා නැද්ද..නෑ මල්ලි මමේ මකනාමේ මේ තරේලත් මොකු නැහැ..එකයි මේ 

මේක දිහා බේ ඉේමේ..ඉතිේ අක්කි ඔච්චර ආසනේ එේනමකෝ ඇවිත් මාලත් ඔයමේ ුනරට 

ෙේනමකෝ..හැබැයි මල්ලි මේලා අපි මදේනා අතමර් විතරයි..මලන කාටලත් කියේන එමහම එඳා..මේ කිව්ලා 

පිස්සුද මේ එමහම කියන මකමනක් මනමේ..මල්ලි ඒදා මමේ දකිේන ඕමේ මදලල් දැක්කමේ..දැේ ඉතිේ 

හංෙේන මදයක් නැහැමේ කියා අක්කා එයමේ මුලු ෙවුමම ෙලා දැේමා බ්රා එකත් ෙලා දැේමා..දැේ 

අක්කා මමේ ඉස්සරහ ඉේමේ අමු මහලුමලේ..මාත් මමේ ඇදුේ ෙලා මාත් නිුතලත් වුනා..මකෝ ඉතිේ මල්ලි 

ඇවිල්ා ඔයාට ඔමේ මදයක් කරේන කිව්ලා..මේ එමහම කිව්ල ෙමේම..කිරි මබෝ මදකක් ලමේ තියන තේ 

මදක උරේන ෙත්තා...අක්කා මකදිරි ොනලා..ඊට ඳස්මසේ මේ මතොක් දැේමා..මතො දාන අතමර් මේ එක 

අතකිේ අක්කමේ තේ පුඩුලක් මිරික මෙන අක්කල තලත් ම ෝේ කරා..එමහම කරන අතමර් අක්කා මමේ මඳොල් 

මහොදට අල්මෙන මිරිකනලා..ඊට ඳස්මසේ මේ අක්කමේ උඩ ඇෙ කිස් කරමෙන හිමිට ඳල්මහාට ගියා..අක්කා 

මයිල් කඳා තියන හිේදා සුපිරියටම අක්කමේ චුලා තිබුනා..අක්කා කිව්ලා මල්ලි ඔයාට ඕමේ මදයක් මමේ චුලා 

එමකේ ෙේන කිව්ලා..මට ඒ කිව්ල මදයිේ ලැටහුනා අක්කි මාර ආතල් එමකේ ඉේමේ කියා..ඉතිේ මේ ඳමු 

ලතාලට අක්කමේ චුලා එක ඉබිේන ෙත්තා..ඳට්ටා ඳදිරි..මේ මමේ දිල දාා මහොදට චුලා එක පිරිමැද්දා..එමහම 

කරනමකොට අක්කා තේ පුඩු මිරිකමෙන මකදිරි ොනලා..ඳැටිමයෝ තල තල මහොදට මමේ චුලා එක කත්තා 

ෙේනා මමේ මදයිමයෝ කියා අක්කි මකදිරි ෙෑලා..මේ තල මහොදට චුලා එකට ඇගිලි දාා අක්කල මලනම 



ඳාරාදීසයකට අරේ ගියා..අක්කා මකදිරි ොන කටහඩිේ මකෝ මල්ලි ඔයාමේ ඳැටියාල මට මදේමේ නැද්ද 

උරේන..මේ මමේ මඳොල් අක්කමේ තමේ අුනල්ා අක්කාමේ කටට දුේනා ඕමේ එකක් කරේන 

කියා..අක්කා මහොදට මමේ මඳොල් උරා මාල අේදුේ කුංදුේ කරා..ඒ තරමට මට මාර හැපි..අක්කා මමේ 

මටොඳා මහොදට ඉුතලා..ඒ ලමේම මමේ ඇට මදකත් මහොදට ඉේබා..මමොකද මේක අක්කට පුුතදු මදයක් නිසා මමයා 

අරයත් එක්ක  ේ ෙේනලමේ..ඒක හිේදා මමයාට ඕමේ එකක් පුලුලේ..ඊට ඳස්මසේ අක්කා මට කිව්ලා මල්ලි මේ 

ආසයි මමේ චුලා එකට බස්සනලට ලඩා මමේ ඳස්සට අරිනලා නේ..අමේ ඳප්ලිස් මල්ලිමයෝ..මේ ඉතිේ අක්කමේ 

ඉල්ලිමට අලසර දීා..තල ටිකක් අක්කමේ චුලා එක කත්තා..මමේ මඳොල්ට මක ටිකක් ොා ඳබාමේ පුමක් 

හිට දාා බැස්සුලා..ඳට්ට ආතල්..ඇුනට බස්සදි ටිකක් රිමදනලා මට..අක්කට ඒක ොනක් නෑ..මේ මහොදට 

ඳස්සට ඇරියා..ඇරා මට යේන ලමේ එනලා කියා මතුතනා..මේ මඳොල් ඉලියට අරේ..අක්මක් අමේ මමේ 

කැරි ටික කටට අරේ මබොේනමකෝ..අයිමයෝ ඕක මමොකක්ද මකෝ දාේන කටට බමු අමප් මල්ලිමේ ඒලා 

මකොමහොමද කියා..ඊට ඳස්මසේ මේ අක්කමේ කට ොලට ේ කරා මමේ කැරි ටික අක්කමේ කටට 

දැේමා..අේමමෝ අක්කමේ කටිේ එකයි මමේ එලා..අක්කා ඒලා ඔක්මකොම ගිල්ා..ගිා ආමයමත් මමේ මඳොල් 

උරේන ෙත්තා..ටිකකිේ මමේ එක බැස්සා..ඊට ඳස්මසේ අපි මදේනම ගිහිේ නාෙත්තා..නියම  ේ එකක් තමා මේ 

ඳබා අක්කිමෙේ විදෙත්මත්..අක්කා කිව්ලා මල්ලි ඔයා මට හැමදාම ඔමහොම කරනලාමේද කියා මේ කිව්ලා ඔව් 

මමේ අක්කිමයෝ..මකොමහොම හරි එක මාස 7 කිේ ලමේ අක්කා බැදා ගියා..එතකේ අපි මදේනා උඳරිම ආතල් 

ෙත්තා.. 

 

ඔේන ඔයාා මේ කතාලට ආසයිනේ නිකේම බා යේන එඳා..මඳොඩි අදහසක් කියාම යේන.. 


