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මගේ නම චමීර. දැනට ගඳෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාලක් කරගගන ඉන්නලා. දැන් මගේ ලයව අවුරුදු විසි 

ශතරයි. තලම අවිලාශකයි. මම කියන්න යන ගේ සිදුවීේ ගඳ සිද්ධ වුගන් මීට අවුරුදු තුනකට කලින්. ඒ කියන්ගන් 

මට ලයව අවුරුදු විසි එගක්දි. ගේ සිදු වීේ ඉතා රවලත්, අමතක ගනොලන සිදුවීේ වුනත් අගේ වමාජය තු ගලනත් 

ගකගනක් එක්ක කියා අත්දැකීම ගෙදාගන්න විදියක් නෑ. ඒ නිවා ගේ විදියට නිර්නාමිකල මගේ ඒ අත්දැකීේ 

ගෙදාගන්න හිතුලා. ගමම කතාගේ නේ ගේ මනංකල්පිත වුනත් සිදුවීේ වේපූර්ණගයන්ම වත්යගයයි. 

මම ඒ ගලල් කගල් මැත්ව් ලලින්. ඳගලනි ඳාගරන්ම කැේඳව් යන්න පුලුලන් වුනා. මම කැේඳව් එගක් ඳෂගලනි 

අවුරුද්ගද් ඉගගනගන්න කාගල් ගදවැේෙර් මාගවේ දලවක අගේ අේමාගේ ඔෆිව් එගක් යාලුගලක් අගේ ගගදර ඇවිත් 

තිබුනා. ඒ, එයාගේ දුලට මට කියා ගණන් ලට ටියුන් එකක් කරගන්න. එයාගේ දුල ගණන් ලට දුර්ල ෙලත්, 

ඒ ගලල් ගකොමව් ලලින් කරන්න ඉන්න නිවා ගණන් ගගොඩක් ලැදගත් ෙලත්, ඒ නිවා ගකොගශොම ශරි දුලට ගණන් 

ලට ඒ ඳාව් එකක් ගන්න ඕන ෙලත් මට කිේලා. ඒ ඇන්ටි ඇවිත් තිබුගන් මගගන් පුලුලන්ද කියා අශන්නයි. 

මටත් ඒක ෙෑ කියන්න ගශේතුලක් තිබුගන් නෑ. මං කිේලා පුලුලන්, අපි ගවනසුරාදා දලවක කරමු කියා. ඒ විදියට 

ක්ාව් එක ව්ථිර වුනා. ගේ විදියට ක්ාව් එකක් ගගදරටම ඇවිත් අශන්න, මම කැේඳව් ඉන්න එක ගශේතුලක් වුනා. 

ගමොකද ඒ ඳැත්ගත් මැත්ව් කරා කැේඳව් ගිය අය ඇත්ගත්ම නැති තරේ. 

ඊෂඟ වතිගේ ගවනසුරාදා 10 ට ඒ නංගියි එයාගේ අේමයි ගදන්නම ආලා. එදා තමයි මං ඒ නංගියාල මුලින්ම 

දැක්ගක්. ව්වන හුරුබුහුටි නංගිගයක්. ශරිම ආව හිගතනලා. එයාගේ අඟඳවඟ ගශොට පිරිා පිරිපුන්ල ශැදිා 

තිබුනා. මම වාමාන්ගය  ුයන් ගකල්ගක් දැක්ක ගමන් ඉව්ගවල්ම ෙන්ගන් තන් ගදක දිශා. මට ඒ නංගියාගගත් 

එක ඳාරටම ඳපුල දිශාමයි ෙැලුගන්. ඇගේ ගානට ශැදුනු ව්වන ලටකුරු තන් ගදකක් ඒකිට තිබුගන්. පිට මැදට 

ගලන්න ලැටිා තිබුනු ගකොණ්ඩයක්, වාමාන්යට ගානට ශැඳුනු ශැඩකාර ඳව්වක් ලගේම ඒ නංගියාට කණ්නාඩියක් 

ලගේ දිලිගවන ව්වන කකුල් ගදකක් තිබුගන්. ව්වන සුදු ඳාට ඇඟට සුදු කකුල් ගදක, ශරිම ව්වනයි ලගේම 

ගකල්ගේ ඇඟට ගොකු දඟකාර ගතියකුත් ගගනල් දුන්නා. එයා ඇා හිටිගේ ව්ක්ර්ට් එකකුයි බ්ේව් 

එකකුයි. ඒ ඇඳුමත් එයාට ශරි ව්වනයි. ගේ ලගේ ගකල්කට උගන්නන්න ැගෙන එක ගඳර පිනක් කියා මට 

නිකමට හිතුනා. 

නංගියාගේ නම ගනාලි. එයා යන්ගන් අගේ ටවුන් එගක් ගර්ල්ව් ඉව්ගකෝගට. ඒ ගදවැේෙර් මාගවේ. ඊෂඟ ජනලාරි 

ඉා එයා එගකොශ ලවගර්. මම ඳගලනි දලගවේ එයාට ඳැය ගදකක් අරගගන ඉගැන්නුලා. මුල් දලගවේ නිවා ටිකක් 

ෙය ගතිය, ැජ්ජ ගතිය තිබුනා. ඒත් අශන ේර ්න ලට උත්තර ගදන ගශොට කතා කරන මගයක් එයා. එදා 

එයාගග අේමත් ඳැය ගදකම ඉා එයා එක්කමයි ගගදර ගිගේ. ඔය විදියට ගදගලනි තුන්ගලනි දලගවත් එයාගග 

අේමා ආලා. ඊට ඳව්ගවේ ක්ාව් එකට එයා ආගේ එයාගග මල්ලිත් එක්ක. එයාගග මල්ලි ශත ලවගර්. මටත් හිටියා 

මල්ලි ගකගනක්. එයා අට ලවගර්. අගේ ගගදරදි උන් ගදන්නා ගවට් ගලා ටීවී ෙනලා ගකොේපුටර් ගේේ ගශනලා. 

අපි ගදන්නා ඳාඩුගේ ක්ාව් එක කරගගන යනලා. ක්ාව් එක කගල් වාගල්. මට එයත් එක්ක ගතගලන ගලාල 

දැනුගනම නෑ. වමශර ගලාලට අේමා ගගනල් ගදන කෑම , ගත් ගැනලත් සිහියක් නෑ. මම එයාගේ ව්වන ඇති 

තරේ රව විඳින්න පුරුදු වුනා. එයාට ගානක් ශදන්න දිා මං කරන්ගන් එයාගේ ඇඟ දිශා ගශොට ෙන් ඉන්න එක. 

ඒකි ඉන්ගන් ගාගන් සිහිගයන් නිවා එයාට අහුගලන්ගන්ත් නෑ. 

මට ඒකිගේ තන් ගදක ගැන තිබුගන් පුදුමාකාර ආවාලක්. ඒ ලගේ ම කුතුශයක්. මම කලදාලත් ගකල්ගක් එක්ක 

ගවක්ව් කරා තිබුගන් නෑ. ගකල්ගක්ගේ ඇඟ දැකා තිබුගන් වීඩිගයෝ එකකින් විතරයි.මට ශැම තිව්ගවම 

හිතුගන් ගේකිගේ බ්ේව් එක ඇතුගල් දඟ දඟ ඉන්න ශංව ඳැටේ ගදන්නා ගකොයි ලගේ ඇත්ද කියා. වාගල් 

ගේගවේ ලාඩිවුනාම මට එයාගේ කකුල් ෙන්න විදියක් නෑ. ගේගවට කලර් ගලනලා. ඒක නිවා මම කගල් ඒකිගේ 

ඳපුල දිශා ෙන් ඉන්න එකමයි.එයා ලාඩිවුගන් මගේ දකුණු අත ඳැත්ගත් වයිඩ් එකට ගලන්න තිගයන පුටුගේ. 



එයාගේ උඩුකය මට ගකලින්ම ෙන්න පුලුලන්. මම බ්ේව් කර අතරින් ඒකිගේ ඇඟ ඇතු ෙන්න ශැදුලත් ඒක 

එච්චරම වාර්ථක වුගන් නෑ. ශදිසිගයන් දලවක එයා ටිකක් කර ගොකු එකක් ඇගගන එනලා.එදාට මට යන්තමට 

ගකල්ගේ ඳපුගේ දාගර්, බ්රා. එගක් ඳටිය ලගේ ගද්ලල් ෙන්න පුලුලන්. ඒ දලව් ල ඒකත් මට ඒක ෙන එකත් 

මශ ගොකු ගදයක්. 

ගනාලි නංගි මට වති කීඳයකින් ගශොටම ෆිට් වුනා. අපි ක්ාව් එක අතගර් එයාගග ඉව්ගකෝගල් ගැන, ගලන 

ගලන විව්තරත් කතා කා. ඒකි ශරි ගශො ගකල්ක්. ඒත් මට ඒකි එක්ක යාලුගලන්න අදශවක් ආගේ නෑ. මට ආව 

වුගන් ගේකිගේ ව්වන ඇඟ ෙන්න, එයත් එක්ක ගඳොඩි වැඳක් ගන්න ලගේ ගද්කට. මට හිතට තදින්ම ලැදිා 

තිබුගන් ඒකිගේ තන් ගදක ගකොගශොමශරි ෙන්න. ඒ තරේම වුනු ආවාලක් ඒකිගේ තන් ගදක ගැන මගේ හිගත් 

නලියන්න ගත්තා.  

ගඳෙරලාරි මාගවේ දලවක අපි ක්ාව් එක කරන ගලාලක ටීවී එගක් ක්රිවකට් මැච් එකක් යනලා. එයාගග මල්ලියා 

මගේ මල්ලියි ඒක් දාගගන ෙනලා. අපිට ලැඩක් කරගන්න විදියක් තිබුගනම නෑ. ඳව්ගවේ අේමා ඇවිත් කිේලා 

ඉව්වරශ කාමරයට ගිහින් ලැඩ කරන්න කියා.අගේ ගගදර ඉව්ගතෝේපුගේ තමා ඉව්වරශ කාමරය තිබුගන්. මගගයි 

මල්ලිගගයි ඳාඩේ කරන ගේව ගදකයි, ගඳොතුයි විතරයි ඒ කාමගර් තිබුගන්. නිදාගන්න ඇන්, ඇඳුේ රැක් ඒගක 

නෑ.ඉතින් ඒදා අපි ගදන්නා ඒ කාමරයට ගියා.ඒ කාමගර් මගේ ගේගව තමයි ලැඩ කගල්.එදා මට ගශොට 

ගකල්ගේ මුළු ඇඟම ෙන්න පුලුලන් වුනා. එයා ලාඩි වුනාම එයාගේ දණිව් ගදක යන්තමට ගේනලා. ඒලා ශරිම 

දඟකාරයි. එදා ඉා අපි ක්ාව් එක කගල් ඒ කාමගර්මයි. දැන් මම ලැඩිපුර ෙන්ගන් ගකල්ගේ ව්කර්ට් එගකන් 

ගනොලැහුනු නිරුලත් කකුල් ගදක දිශා. කකුල් ගදක එක විදියකට තියාගගන ඉන්න ෙැරි නිවා වමශර ගලාලට 

ඒකිගේ කකුල් ගදක ඈත් ගලනලා. වමශර ගලාලට එක කකුක් උඩ අනිත් කකු තියාගන්නලා. ඒ ගමොගශොතක 

ගලාලට ඒකිගේ යටවායත් ඒ අතරින් කලා ශරියත් ගේනලා. මම ඒ ගලාලට ඒකි ොගගන ඉන්නලාද 

කියලත් දැගනන තරගේ සිහියකින් ගනගලයි ඉන්ගන්. මම හිගතන් හිතනලා තල චුට්ටක් උඩට ගියානේ ඒකිගේ 

ඳෑන්ටිය ඇති, ඒක ගේ ඳාට ගලන්න ඇති ලගේ ගද්ලල්. මට දැන් ගකල්ගේ පූසි ල චුට්ටක් ොගන්න එකත් 

ගොකු ආවාලක් වුලමනාලක් වුනා. මම ඒකිගේ පූසිල හිගතන් මැව ලාර ගනන අනන්තයි. ගකල්ගේ එතන ගරෝම 

ලැවිා ඇති, ගරෝව ඳාට චූටි පූසි ඳැටිගයක් ගලන්න ඇති..ගේ ගද්ලල් මම නිතරම හීන මැේලා. 

ඳගලනි ලාර විභාගය ඉලර වුනා. අේගර්කල් මාගවේ ඳගලනි වතිගේ එයාට ලාර විභාග කුණු ැබුනා. එයාට කුණු 

ශැට ශතයි. කලින් කුණු ශතලිව් තුනයි. එක ඳාරටම කුණු විසි ශතරක ලැඩි වීමක්. ගකල්ටයි එයාගග අේමටයි 

ශරිම වතුටුයි. ඒ ගගදර අය අවුරුද්දට අගේ ගගදර ආලම මට වෑගශන්න ව්තුති කා. මටත් ඉතින් ශැපි ලැගඩ්ට. 

ගමොකද මං ඒකි ගැන ගලන ගලන ආවාලල් තිබුනට ලැගඩ් ගශොට කරා ගන්. එයා කුණු මට කියපු දලගවම මං 

කිේලා කුණු ලැඩි කරා දීපු එකට මට ගුරු ඳඬුරු දැන් ගදන්න කියා. ඒකිට හිනා. එයත් මට කිේලා ශා ඉ තින් 

ගමොනලද ඕන ගුරුඳඬුරු කියා. මම එදා කිේලා අවුරුද්ගදන් ඳව්ගවේ ක්ාව් එකට ආලම කියන්නේ කියා. 

අවුරුද්ගදන් ඳව්ගවේ අේගර්ුාල් තුන්ගලනි වතිගේ ක්ාව් එක ආගය ඳටන් ගත්තා. එයාගග මල්ලිත් ආලා. ඒත් ආපු 

ගමන්ම අගේ ගගලල් ඟ තිගයන අවුරුදු උත්වලයකට මල්ලිා ගදන්නා ගියා. ගගදර හිටිගේ අේමයි අපි ගදන්නයි. 

“ ගකෝ නංගා මට ගුරු ඳඬුරු ගගනාලද?“ මං ක්ාව් එක ඳටන් ගන්න ශදනගකොට ඇහුගේ ඒක. 

“අගන් අයිගේ.....ඉතින් ගමොනාද ඕන කියන්නගකෝ.....“ ඒකි හිනාගලන ගමන් ඇහුලා. ඒ කටශඬ ශරි හුරතල්. 

“ශරි ශරි මං තල ටිකකින් ඉල්න්නේ. ඳාඩම ඳටන් ගමුගකෝ“  

ටික ගලාලක් ඳාඩම කරගගන යද්දි මම කල්ඳනා කා ගමොනා ශරි ගේකිගගන් ඉල්න්න ඕගන් කියා. ඒ අතගර් 

අගේ අේමත් අවුරුදු උත්වගේ තිගයන තැනට යනලා මං දැක්කා. මට එකඳාරටම ගේක ගොකු අලව්ථාලක් ගන්ද 

කියා හිතුනා.මට හිතුනා ඕන එකක් ගලන්න කියා ගේකිගගන් චුට්ටක් ව්වන ෙන්න ඉල්න්න. එයා එදා 

ඇා හිටිගේ ා නිල් ඳාට ගඩනිේ වායකට සුදුයි කලුයි ටී ර්ට් එකක්. ඒ ටි ර්ට් එකට ගකල්ගේ ගගඩි ගදක 

ගශොට කැපිා ගේනලා. ගශොට රවුේ ගලා ඳපුල මැද්ගදන් ව්වන ඉව්වරශට ඇවිල්ා. මට ආවාගේ ෙෑ ගේ 



ගලද්දි. අේමා ගිහින් විනාඩි ගණනක් ගතවුනා. මම ගකල් දිශා ෙැලුලා. ඒකි මං දීපු ගාන ශදන්න උත්වාශ 

කරනලා. මම ඒකිට ගාන ශදන ශැටි ගත්රුේ කරා දීා ඳව්ගවේ ටිකක් කතාලට අල් ගත්තා. 

“ශරි ශරි....දැන් මට ඳඬුරු ගදන ගලාල.......ගකෝ දැන් මං ඉල්න ගදයක් ගදන්න ෑව්තියිද ඔයා“ මං කතාල 

මැද්ගදන් නලත්තා ඇහුලා. 

“ශරි ඉතින් ගමොනාද ඔයාට ඕන.....“ ඒකි ශරි දඟකාර විදියට මගගන් ඇහුගේ ඳෑනත් කගට් ගශගන්න ගමන්. 

“ඔන්න මං ගැන ලැරදියට හිතන්න ෙෑ ගශොද. ...එගශම හිතන්ගන් නෑ කියා ේගරො මිව් ගලන්න“ 

“ඇයි ඒ ඔයා එගශම කියන්ගන්.......“ 

“නෑ නෑ ඔයා එගශම හිතන්ගන් නෑ කියා ගඳොගරොන්දු ගලන්නගකෝ“ 

“හිතන්ගන් නෑ ...ශරි දැන්ලත් කියන්න ......“ එයා වාමාන්ය විදියට මණ ශදාගගන එගශම කිේලත් ඒකිට ගමොකක් 

ශරි මගේ ගලනවක් දැගනන්න ඇති කියා මට හිතුනා. ඒත් මට ඒ ගලාගේ ඒක ගානක් නෑ.  

“ඔයාගේ ගමන්න ගේ ඳැටේ ගදන්නල මට චූට්ටක් ෙන්න ආවයි.........“ මං ඇඟිල්ක් එයාගේ ඳපුල දිශාට 

දික්කරා ගඳන්නන ගමන් එයා ඟට නැමිා මනට එබිා කිේලා. මට ඕන වුගන් ඒකි ෙය ගනොගලන විදියට ඒක 

කියන්න. ඒත් එකිගේ මගන් තිබුනු හිනාල එක ඳාරටම නැතිගලා මන බිමට ශරලා බිම ොගත්තා. 

“ඔන්න ඉතින් ෙය වුනා....අයිගයෝ...ඒක ෙය ගලන්න ගදයක්ද.......ඔයාගේ ව්වන ඳැටේ ගදන්නා මං ෙන්න 

අශපු එක විතරගන් වුගන්.....“ මං ඒකිගේ නිකටින් අල්ා මගේ දිශාට ශරලා අරගගන කිේලා. ඒත් මට එයාගේ 

මන ගත්රුේගන්න පුලුලන් කමක් තිබුගන් නෑ. 

“ශා...ද?    ශා....ද ?    ශා.....ද කියා කියන්නගකෝ ඳැටිගයෝ....“ මං ඒකිගගන් අතින් අල්ගගන දිගටම අශගගන 

ගියා. මං එක දිගටම අශද්දි ඒකිගග ෙය ටිකක් නැතිගලා එක ඳාරටම තදකරගගන ලගේ හිටපු හිනාලක් එලියට 

ඳැන්නා. ආගයත් මං ශා...ද කියා අශනගකොට “අගන් අයිගේ........“ කියා ගශමීට මුමුණන්න ගත්තා. 

“අේමයි මල්ලිා ගදන්නයි ගදන්නම අවුරුදු උත්වගේ ෙන්න ගියා.තල ටිකක් ගලා යයි ඒ ගගොල්ගෝ එන්න. 

ඊට කලින් මං චුට්ටක් ෙන්නේ......කමක් නැද්ද ඳැටිගයෝ....ෙය ගලන්න එඳා ඳැටිගයෝ.......මං ෙන්න විතරයිගන් 

ඉල්න්ගන්...............ඉතින් දැන්ලත් ශා....ද කියා කියන්නගකෝ...“ මං දිගටම ගමගශම අශද්දි ඒකි 

“අගන්...අයිගේ......“ කියා මගන් යන්තමට තිගයන හිනාල තියාගගන බිම ොගගන හිටියා. 

මම නැගිටා ගිහින් ජගන්ගල් අඩලල් කා. අේමා ආගලොත් මට ජගනල් ගකලගරන් ගේනලා. ඳව්ගවේ අපි 

ගදන්නා හිටපු ගේගව ටිකක් එශාට කරා ඒකිල මගේ ඟට පුටුලත් එක්කම ඇා ගත්තා. ඒකිට ගශොටම 

ැජ්ජයි. උරහිව් ලකුටු කරගගන අත් ගදක උකුෂ උඩ තියාගත්ගත් ටී ර්ට් එගක් ගකලර අත් ගදකට තදගලන 

විදියට. ඒකි මුකුත් ගනොකියා බිම ොගගන හිටියා. 

“මගේ ඳැටිගයෝ.....දැන් ෙය නෑ ගන් ඔයා.....“ මං ආගේ මන මගේ දිශාට ශරලා ඇහුලා.ඒකි ගමොනලත් කිේගේ 

නෑ. 

“ෙය ගලන්න එඳා ඳැටිගයෝ.....මං චුට්ටක් ෙනලා විතරගන්......“ මං ඒ කියන ගමන්ම එයාගේ අත්ගදක අරගගන 

ටී එක අත් ගදකට තද ගනොගලන විදියට අත් බුරුල් කා. ගේ ගලද්දි ඒකි ැජ්ජාගලන් තලත් ඇඹගරනලා. මම 

ගකල්ගේ ටී එගක් ගකලර අරගගන උඩට ගරෝල් කරන්න ගත්තා. 

“අගන් එඳා අයිගේ......අගන් නලත්තන්න.......මට ැජ්ජයි..........“ නංගි දිගටම මුමුණන්න ගත්තා.එයා අත්ලලින් ටී 

එක ගරෝල් ගලන එකත් නැලැත්තුලා.මං ගමොනලත්ම කිේගේ නෑ.ගමොකද එයා ගේ අකමැත්ත දැඩි ගනොවුන නිවා. 

ඒකිට තිබුගන් ෙයකටත් ලඩා ැජ්ජාල. මං ටී ර්ට් එක උඩටම ගරෝල් කරා ඳව්ගවේ ව්කිනර් එකත් උඩට උව්වා 



ගරෝල් කා. දැන් මට ඉන්නම ෙැශැ. නංගියාගේ නිරුලත් ෙඩ ශරිය වේපූර්ණගයන්ම එලිගේ. ඒකි ගමොනලගදෝ 

මුමුණනලා, අත් ගදගකන් ඇඟ ලශගන්න ශදනලා, ටී එක ඳශට දාන්න ශදනලා. මට ඒලා ගානක් 

නෑ.ඇගශන්ගනත් නෑ. ඒකි ටී එක ඳශට අදින නිවා මම ටී එකයි ව්කිනි එකයි උඩට කරා අල්ගගන ඒකිගේ 

ඇඟ දිශා ෙැලුලා. එයා ඇා හිටිගේ ා ගරෝව ඳාට බ්රාඑ එකක්. ඒක අතරින් ගකල්ගේ ගගඩි ගදක තදගලා 

එලියට ඳනින්න ොගගන ඉන්නලා. ෙඩ මැද්ගදන් තිගයන පුංචි බුරියත් ගශොටම ගේනලා. 

මං එක අතකින් ටී එක උඩට කරා අල්ගගන අනිත් අතින් බ්රාත එක ගලන්න  ශැදුලා. මට ඒක ගලන්න 

ගත්රුගන් නැශැ. පිටි ඳව්ගවේ ශක් එක ගලගන්න ෙැරිවුනා එක අතකින්. මං ඉව්වරහින් බ්රාර එක උඩට උව්වන්න 

ගත්තා. 

“එඳා අයිගේ...ඉගරයි......අගන් එඳා ....මං ගකොගශොමද ගගදර යන්ගන්....“ ඒකි එක ඳාරටම කියන්න ගත්තා. 

“ඔගශොම ඉන්න එගශනේ“ මං එගශම කියා ඒකිගේ පිට ඳැත්ත ශරලා ගත්තා. ශක් එක ඳන්ා බ්රාුි එක ඇදා 

ඳශත් කා. ආගේ ඒකිගේ ඉව්වරශ ඳැත්ත මං දිශාට ශරලාගත්තා. ඒ ටිකට ගකල් ආගය ටි එක ඳශතට දාගගන. 

උව්වන ගදන්ගන් නැතිල තදින් අල්ගගනත් ඉන්නලා. 

“ගකෝ ඳැටිගයෝ...චුට්ටක් ෙන්නේ මං .....“ මං ඒකිට ආදගරන් ආගයමත් එගශම කියා අත්ගදක අතෑරලගගන 

ගශමීට ටී එක ඉව්සුලා. ටික ටික ඒකිගේ තන් ගදක මතුවුනා. මං තන් ගදකට උඩින් ටී එකයි ව්කිනි එකයි අරගගන 

උඩට තියා අල්ගත්තා.වේපූර්ණගයන්ම ගකල්ගේ ගගඩි ගදක දැන් එලිගේ. ඒකි නාගශන් අඬනලා ගමොනාගදෝ 

කිය කියා. මං ඒ විදියටම අල්ගගන ගකල්ගේ තන් ගදක දිශා ොගගන හිටියා. බ්රාඬ එක ගගොඩක් ඳශතට ගිහින්. 

කිසිම ආලරණයක් නැතිල ගකල්ගේ ගගඩි ගදක එලිගේ තිගයන්ගන්. ඒ තන් ගෙෝ මං හිතුලටත් ලඩා ගොකුයි. 

ඒකි ගේ ඇඟට ශරි ව්වනයි ඒ ගොකු තන් ගදක. තන් පුඩු චූටියි.ා අලු ඳාටත් ගරෝව ඳාටත් මී්ර.4වුනු තන් පුඩු 

ගදකක්. එක දමයක් තන් ගදක එල්ගන්ගන් නෑ. ගකලින්ම ඉව්වරශා ොගගන ඉන්නලා. 

“අගන් අයිගේ ....දැන් ඇති.....ගකෝ මාල අතාරින්න......“ 

“ඒලා ශරි ව්වනයි ඳැටිගයෝ........“ මං ඒකි කියන ගද් ගණන් ගනොගගන කිලා. මං ක්ණයකින් මගේ ගතොල් 

දකුණු තගන් උඩට තියා තන් පුඩුල උරන්න ගත්තා. ඒකිට එඳා කියන්නලත් ගලාලක් තිබුගන් නෑ. එයා 

ෙයගලා නලත්තන්න කියා කෑ ගශන්න ගත්තත් මං දිගටම තන් පුඩුල උරන්න ගත්තා. ගමොගශොතකින් තන් පුඩුල 

ගොකු වුනා. මට ආවාගේ ෙෑ. මං ගකල්ගේ මන දිශා ෙැලුලා. ඒකි අගන් මා අතාරින්න කියනලා. මං අනිත් 

තගන්ටත් කට තියා තන් පුඩුල උරන්න ගත්තා. ටිකකින් මං එයාගේ තන් ගදක අත්ගදකින් අල්ා මිරිකන 

ගමන් තන් පුඩු මාරුගලන් මාරුලට සූේපු කරන්න ගත්තා. ඒ ගගඩි ගදක අත් ගදක පුගරෝා අහුගලනලා. ගශොට 

ශැදිා. ගේ විදියට මම විනාඩි ඳශගොලක් විතර කරන්න ඇති. එක ඳාරටම ගකල් අඬන්න ගත්තා. ගශමීට ඉකි 

ගශන්න වුනා. මට ඒ ගලාගේ දුකයිත් එක්ක. ඒකිල අතෑරා ටි එක ඳශට කරා මං ඒකිගේ ඔලුල අතගාා ඇයි 

අඬන්ගන ඳැටිගයෝ කියා ඇහුලා. එයා ගමොනලත් කිේගේ නැතිල බ්රා  එක ශදාගගන  ඇඳුම ශදාගත්තා. ටිකකින් 

ඇඬිල් ඉලරයි. මං එක්ක කතා ගනොකර ගඳොත දිශා ොගගන හිටියා.මං ඳාඩමක් ඳටන් අරගගන කියා දුන්නත්, 

එයා අශගගන හිටියා මිවක් අලධානයක් තිබුගන් නෑ. ඳව්ගවේ ටික ටික එක එක එලා කියා ටිකක් හිත ශැදුලා. 

“ශැෙැයි මං එක්ක කතා ගනොකගොත් ආගය ගන්නලා ඒ ගදන්නල එලියට.......ගකෝ ඉතින් කතා කරන්න“ මං 

එගශම එක එක ගද්ලල් කියද්ද ටික ටික හිනා ගලාකතා කරන්න ගත්තා. ඳව්ගවේ අේමත් ආලා. වාමාන්යා විදියට 

ඳාඩම ඳටන් අරගගන කත් ගලනදා ලගේ අලධානයක් තිබුගන් නෑ. ටික ටික වාමාන්යම තත්ලයට ආලා. ක්ාව් එක 

ඉලර ගලා යන්න ශදනගකොට ඔක්ගකොම වාමාන්යනයි ලගේ ගඳනුගන්. 

“මං ගඳොඩි ෙඩුලක් කියන්නද....“ මං ඇහුලා 

“ගමොකද්ද.....“ 



“ඔයාගේ කුක්කු ඳැටේ ගදන්නා ගගොඩාක් ව්වනයි“ මං ගකල්ගේ මණ දිශා ොගගන එගශම කිේලා. ඒකි 

හිනාල තද කරගගන ලගේ බිම ොගත්තා. 

“ගමොකද හිනාලත් ගනොවී බිම ෙැලුගේ....ආඩේෙර ගලනලගකෝ එගශම කිේලම......“ මං ඒකිගේ නිකගටන් අල්ා 

එගශම කිේලා.....“ඉතින් ආඩේෙරයිද කියන්නගකෝ.....“ මං ආගයමත් දිගටම අශන්න ගත්තා. 

“අගන් යන්න චමීර අයියා යන්න......ඔයා ශරිම නරකයි......“ අන්තිමට ඒකි එගශම කියාගගන ගිගේ මගන් 

හිනාලකුත් තියාගගනමයි. එයා පුටුගලන් නැගිටින්න කලින් ටී එකට උඩින් ගකල්ගේ ලේ තනය චුට්ටක් අල්ා 

ගඳොඩි කා. ඒකි ශරි දඟකාර විදියට ගඳොත් මිටිගයන් මගේ අතට ගශා නැගිට්ටා. 

මම මාව ගානක් ොගගන හිටපු ගද් එදා ඒ විදියට මං ඉ්ට කරගත්තා. මම කලදාලත්ම ගකල්කගේ ඒලා 

දැකලත් තිබුගන් නෑ. ඒත් එදා මට ගකල්ගේ තන් ගදක උරන්නත් පුලුලන් වුනා. ඒකි ගිය ගලාගේ ඉා මං 

කල්ඳනා කගල් ගේ ව්වන ගකල් එක්ක තල ගගොඩක් අත්දැකීේ ගල්සිගයන්ම ගන්න පුලුලන් ගේවි කියයි. 
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