
 

 

මචන් හැමදාම කතා කියල විතරක් යන නිසා ඔන්න මමත් මගෙ ස්ග ොරියක් ලියනල 

ම   යිප් කරන්න පුලුලන් උනා  කතාලක් ෙපන්න තරම් හැකියාලක් නෑ .පුලුලන් විදිය  තමයි ගම්ක ලියන්ගන 

ගම්ක කියල පිස්ගසො ලගෙ බනින්ගන නැතුල කියපල් ගමොනලද අඩුපාඩු කිය  හරිද 

 

 

 

මගෙ ඇත්ත නම ෙම ගමොකලත් මම සදහන් කරන්ගන නෑ කියන්න තිගයන එකම ගේ ගම් කතාල සම්පූර්න ඇත්ත 

සිේදියක් බල ව්්ලාස කරන උන් කරපල්. 

 

මගෙ නම මම අනුර ගසත් මගෙ ලයිෆ් අනුා කිය කියන්නම්  

 

ගම් සිේදිය ගලනගකො  මමත් ලයිෆ් ගදන්නම උන්ගන ඩුබායි ල ටිකක් ගහොද ග ොබ් එකක් තමයි මම කගල්. ලයිෆ් 

ලැඩක් කගල් නෑ.එයා ගෙදර තමයි උන්ගන්.මගෙ ලයිෆ් ෙැන කියනලනම් අගප් බාසාගලන් සුපිරි කෑල්ක් .දකින 

ඕන එගකකු  ගදපාරක් ගනගමයි තුන් හතර පාරක් උනත් බන්න හිගතන කදක් තමයි මගෙ ලයිෆ්   

තිගයන්ගන.අපි ගදන්න ගෙොඩක් සතුටින් ෆුල් ග ොලිගයන් තමයි ජීලත් උගන්.දලස  සැරයක්ලත් අපි ගදන්න 

ගේමක් ෙහනල අනිලාර්ගයන්ම. අපි උන්න ගෙදර ඒක  ගෙොඩක් නිදහස තිබුන . අපි උන්න ගෙදර කාමර ගදකක 

නිලසක් එකක් ඉන්දියන් ග ෝඩුලක් අනිත් එගක් අපි ගදන්න කුලිය  උන්ගන. ඔය ඉන්දියන් ග ෝඩුල උගේ ලැඩ  

ගියහම එන්ගන  රැ ගල . මම උගද අ   ලැඩ  ගියහම දලල් තුන ගලනගකො  ගෙදර එනල ඒ නිසා අපි ගෙොඩක් 

නිදහගසේ තමයි ජීලත් උගන් . 

 

 

උබ  හිතා ෙන්න මම ගම් පින්තූරය දාන්ගන හිතා ෙනිල්ගකො ගකොගහොමද කිය අනගෙ ඇෙ 



 

 

 

මම ගම් කියන සිේදිය උගන් ගිය අවුරුේගේ ගනොලැම්බර් ලදි.මගෙ ලයිෆ්ගෙ අම්මගෙ පැත්ගතන් නෑදැ ගලන 

මල්ලි ගකගනක් ආල ගමගහ  ග ොබ් එකක  එයා  නලතින්න තැනක් ගහොයා ෙන්නකම් අපි ොල නලත්ත ෙන්න 

කිය ලයිෆ්ගෙ අම්ම අපි  කිව්ල ඉතින් අපි අකමැත්ගතන් උනත් එයාල ගමගහ නලත්ත ෙත්ත ගම් ගලනගකො  

මගෙ ලයස 26 ලයිෆ්  21 ගම ආල මල්ලි  20 මම ගම මල්ලිල ඩිාන් කිය හදුන්ලන්නම් .ඉතින් දැන් ගම මල්ලි 

ආල  පස්ගස අපි  ටිකක් නිදස අඩු උනාඒත් ගකොගහොම හරි අපි ගදන්න දලස  එක පාරක් හරි හුකන එක නතර 

කගල් නෑ.මගෙ ලයිෆ්  ගසක්ස් ඕන උනහම එයා  ගකොගහොම හරි යලා ෙන්නකම් කන්ගරොල් නෑ ම ත් එගහමයි 

.දලසක් මමයි ලයිෆ්යි ගදන්න දලල් හතර  විතර කාමගර් ඇද උඩ ෆුල් ගහලුගලන් හුක හුක ඉන්නගකො  එක 

පාර ම අර මල්ලි ගදොර ඇරගෙන කාමගර්  ආල ම  කර කියා ෙන්න ගදයක් නැතුල ගියා ගරේදක්ලත් නෑ 

ලහෙන්න ඒත් පුදුම ලැගේ කියන්ගන මගෙ ලයිෆ් සිහියක් නැතුල ගකදිරි ොනල ෙහන්න ෙහන්න කිය .ඒත් 

එක්කම අර මල්ලි ගදොරත් ලහගෙන ගසොරි කිය එලිය  ගියා ගම් ගලච්ච සිේදිගයන් මම තලත් ගෆෝම් උනා ම  

ගලනද ත් ලැඩිගයන් මගෙ පයිය නැේෙ මම එගහමම අනුාගෙ උඩුබැලි අත  හරල කකුල් ගදක උස්ස 

කගරන් තියා ෙත්ත ඒකර දිෙ ම ෙහ ගෙන ෙහගෙන ගියා විනාඩි පහක් විතර ෙහනගකො  අනුා කෑෙහගෙන 

ලතුරටික යලා ෙත්ත මම ඊ  පස්ගස අනුාල මුනින් අත  හරල පිටිපස්ගසන් අනුාගෙ හුත්ත  මගෙ පයිය දා 

ෙහගෙන ෙහගෙන ගියාවිනාඩි ගදකක් ලත් යන්න හම්බ උගන් නෑමගෙත් කැරි ගසේරම අනුාගෙ හුත්ත ඇතුගම 

ගියා. ඊ පස්ගස මම කිවුල අනුා  ඩිාන් මල්ලි දැක්ක කිය එතගකො  තමයි ෙෑනි  සිහිය  ආගල ැජ් ාගල 



 

 

ඇබගරන්න ෙත්ත . ඔය සිේදිගයන් පස්ගස ම  එක එක අදහස් එන්න ෙත්ත ඔලුල  .පස්ගස ම  රෑ ගලා නිදා 

ෙන්න ගලාගල ආගයත් ලයිෆ්ල ගෆෝම් කා නයිටිය උඩින් තන් ගදක අතා ෙො අනිත් අතින් නයිටිය  යටින් 

 ංගිය   අත ගෙනිච්ච ගෙනිහින් ගහමිහි  හුත්ගත ගතොල්ගදක ඈත් කර මෑ ඇගේ අත ොන ෙමන් ගතොක් දැම්ම 

දැන් අනුා ගහොද ම ගෆෝම් ගලා ගකදිරි ොනල ගහන සේගදන් . සේගද දැම්ම  එලිය  ඇගහන්ගන නෑ අගප 

වින්ගඩොව් ඒසී එක ටිකක් සේගද නිසා.ඔගහොම අනුාල ටියුන් කරන ෙමන් මම ඇහුල අසී ( මම ආදගර්  කියන්ගන 

අනුා  අසී කිය ) අපි ගම් හි  තල ගපොල්ක් බස්සමුද කිා අනුාගෙ හුත්ත  ඇගිලි ගදකක් දාන ෙමන් ඇහුල 

ෙෑනි ම්ම්..ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්.මමාආආආආආ ෙෑල විතරයි  ැප් එක ඇරියලගේ බඩු ෙන්ොලක් ොගෙන ෙෑනි  

ගියා..ගම සීන් එක නිසා ම  මාර ෆන් එකක් ආල. මම අනාගෙ නයිටිය ෙල  ංගියත් ෙල අනාල ඇගේ 

දන ෙස්ස පිටි පස්ගසන් මගෙ පයිය හුත්ත  දා අනාල බදාගෙන තන් ගදක මිරික මිරික හයිගයන් ෙහගෙන 

ෙහගෙන ගියා.අනුා ගකදිරි ොනල ඔගහොම ෙහනගකො  එක පාර ම මම ඇහුල අනු අක්ගක් මම ඩිාන් මල්ලි 

ඔයා ආසද මගෙ ගම් පයිය  කිය ගමයත් ෙත් ක  ම කියපි ඔව් මගෙ මල්ලි පැටිගයො කිය ඒක කියනලත් 

එක්කම ම  දරා ෙන්න බැරි සතු කින් මගෙ ලතුර ගසරම අනාගෙ හි පතු ම විේදා.මහන්සිය  මම එගකමම 

අනුාගෙ තේ ම් ගදක උඩම ටිකක් ඇ උනා පස්ගස මම ඇහුල අසී ඔයා ඇත්ත ම ආසාද ගලන එකක් දා ෙන්න 

කිය.ඔයා  පිස්සුද පැටිගයො කිය මගෙ පැත්ත බ ාල  හිනා උනා. මමත් හිතුගල ඇත්ත ගලන්න ඇති අන 

කියන්ගන කිය ගමොකද මගෙත් එක්ක එක පාරක් උන්නම අනු ගදපාරක් ලත් යලා ෙන්නලගන . 

ඔගහොම ටික දලසක් ගෙවි ගියා .දැන් ඩිාන් මල්ලි අපිත් එක්ක ගෙොඩක් ෆිේ එයා  කාමර ගහොයන එක නලත්ල 

අපි ඉන්දියන් ගදන්නත් එක්ක කතා කර සාගම ගකරලක ඇදක් දා ඩිාන් මල්ලිලත් අගප් ගෙදරම නලත්ත 

ෙත්ත .දලසක් සිකුරාද දලසක අපි  නිලාඩු නිසා අපි මාකේ යන්න ෑස්ති උනා ඩිාන් මල්ලිත් ගලනද  අපිත් 

එක්ක යනල එදා ටිකක් සනීප නෑ කිය ගෙදර නැලතුනා පස්ගස අපි ගදන්න මමයි අනුයි මාකේ ගිහින් හලස් 

ගලා ගෙදර එනගකො  ඩිාන් මල්ලි නිදි .අපි ගදන්නත් ගෙනාල බඩු කුස්සිගයන් අස් කරා කාමගර්  ගියා ගලෝ 

එකක් දාෙන්න අපි ගදන්නම ගලෝ රූම් එක  යනගකො  ඒගක තිබුන කිලුටු ගරදි බකේ එක ගපරලිා තිබුන  

අපි  ොනක් නෑ මම ලයිෆ් චූ දාන නිා අර ගරදි බකේ එක ගකලින් කර ගරදි ටික කූගඩ  දාන්න ෙත්ත. 

ඔයගලාගල ගරදි ගෙොගේ තිබුන අනගෙ පෑන්ටියක් මගෙ අගත් ෙෑඋනා ටිකක් ගතත  ලගේ බන්ගකො  

ඒගකහරිය ම චූල ෙෑගලන හරිගය කැරි ගෙොඩක් ෙෑවිා තිබුන මම චුේ ක් ඉබ බැලුල ඒක කැරි සුලදයි මම ඒක 

ලයිෆ්  කිව්ල ලයිෆ් ගහොමන් ගලා ඒක අත  අරගෙන ඉබ බ මගෙන් ඇහුල කාගෙද ගම්  රාල දා 

තිගයන්ගන කිය මම කිව්ල කාගෙද ඉතින් ඩිාන් මයගෙ ලැඩක් ගලන්න ඇති කිය . ගම් සිේදිය නිසා මාල 

ගහොද ම ඇව්විස්සිා උන්ගන් මම එගහමම ලයිෆ්ල බදාගෙන කිස් කරන්න ෙත්ත කිස් කරන ෙමන් අනගෙ 

පූසිය  අගිල්ක් ගෙනිච්ච පූසිය ගතමිා ලතුර ෙනල. ම  ගතරුනා ගමයා උපරිම ආසාගලන් ඉන්ගන කිය.මම 

එගහමම අනා  නැවි ගකොමේ එක අල් ෙන්න කිය මගෙ ගපොල් පිටිපස්ගසන් අනගෙ හුත්ත  බැස්සුල 

අනා ගකදිරි ොනල ඒ ගකදිරිය  ම  තලත් නැේෙ . මම කිව්ල අන අක්ක ගකොගහොමද ඩිාන් මල්ලිගෙ පක 

ආසයිද ගම්ගකන් කන්න කිය අනත් ආසාගලන් ඔව් මල්ලි පැටිගයො අක්කගෙ හුත්ත පන්න මගෙ ලස්තුගල 

කිව්ල තල එක එක ගේලල් කිය කිය අපි ගදන්න ටික ගලාලක් ඔගහොම හිකුල පස්ගස ම  අයිඩියා එකක් ආල මම 

අනල අනිත් පැත්ත හරල පයිය හුත්ත ඇතු  දාගෙනම එගහමම අනල උස්ස ෙත්ත අරගෙන අගප ඇද  

උස්සගෙන ගිහින් ඒසී එකත් ලැහුල ලහ අනු  හුකාගෙන හුකාගෙන ගියා හනුම ලගේ ගම්කිත් කෑෙහනල 

ගකදිරි ොනල එකසිය ොන  සුලර් එක ම ඩිාන් මල්ලිය  ගම්සේගදනම් ඇගහනල මම ගමගහම කගල් ඌ  

ඇගහන්නම තමයි .ගකොගහොම හරි ගේම ඉලර ගලනගකො  අපි ගදන්නම උපරිම සතුටු ගලා උන්ගන් ගදන්නම 

දාඩිගයන් නෑවිා පස්ගස ගිහින්ගදන්නම නා ගෙන ආල 

නාගෙන ඇවිත් රෑ  කෑම හද අපි ගපොඩි ඩ්රින්ක් එකක් ෙන්න ගසේ කා .මගෙ අනත් චුේ ක් ඩ්රින්ක් එක ෙන්නල 

ඉතින් අපි තුන් ගදනාම ගසේ ගලා අර ඉන්දියන් ගදන්නත් එක්ක ගපොඩි ඩ්රින්ක් එකක් ෙත්ත ඒ ගදන්න 

ගව්ාසනම නිදා ෙන්න ගියා උගදන්ම ලැඩ  යන්න ඕන කිය .අපි ඉතින් ඔය ලල් පල් කියල කියල ඉන්න ෙමන් 

ඩ්රින්ක් එක දැම්ම දැන් අන  ටිකක් ගලරි ලගෙ මය ත් ොන  ලැදිා. 



 

 

මම බනගකො  අගප අන ඇගේ ඇ ගලා එක කකුක් දනහිස ොවින් නැවි එතනින් නයිටිය පල්හා  ඇවිත් 

සුදු ෙ ගහොද  ගප්නල ඩිාන් මය ඇගේ අනිත් පැත්ගත ඉදගෙන ටීවී බන ෙමන් අනගෙ ෙ දිහාත් බනල 

ඕක දැක  ම  ටිකක් රත් ගලන්න ෙත්ත මම තුන්ගදනා ම වීදුරු තුන  අරක්කු පුරල සැන්ඩි දා අපි තුන්ගදනාම 

බිව්ල. දැන් තුන් ගදනා ම ගහොද ම ගලරි ඔගහොම ඉන්න ෙමන් මම  කතාල ටික ටික ගසක්ස් පැත්ත  බර කර 

කතා කා දැන් ඩිාන් මයත් මූන රතු කරගෙන කතාල කතා කරන ෙමන් අන දිහා බනල .ඔගහොම ඉන්න 

ෙමන් මම ගිය ගලෝ රූම් එක  පම්ප් එකක් දාන්න මම යනගකො  ලයිෆ් ඇගේ ඇ ගලා උන්ගන නයිටිය ඇද 

බ්රා එකක් නැතුල පෑන්ේය විතරයි ඇද උන්න්ගන ය  .මම ගලෝ රූම් එක  ගිහින් එනගකො  ලයිෆ්  නින්ද 

ගිහින් මයත් ඇගේ ලයිෆ්  පිටි පස්ගසන් ඇගලා නිදි ලගේ උන්ගන පස්ගස මම ගදන්න ම කතා කර අපි 

ෆිල්ම් එකක් බමුද ඇහුල මල්ලි හා කිව්ල අන  බෑ නිදි මතයි කිව්ල පස්ගස මයයි මමයි xx එකක් දාගෙන බ 

බ උන්න ම  ගත්රුනා දැන් මය ගහොද ම රත් ගලා කිය ඔය ෆිල්ම් එගක් තිගයනල ගපොඩි එගකක් ෙෑනු 

ගකගනක්ගෙ පෑන්ටියක් ඉබ ඉබ අගත් ෙහන සීන් එකක් ඕක බනෙමන් මම ඇහුල මය ලගේම ගපොරක් ගන්ද 

කිය මිනිහ එකපාර ම ඩිම් උනා .මම කිව්ල ෙනන් ෙන්න එප මල්ලි ගකොල්ගො උනහම ඔගහොම තමයි 

ඔය ලයස  කිය . මිනිහ ැජ් ාගල ඇබගරනල මම ඇහුල ආසද දැන් අක්ක ඇදන් ඉන්න එක බන්න කිය 

මිනිහ පිදුම ගලා ලගෙ බන් උන්න මම කිව්ල මිනිහ  බය ගලන්න එපා හැබැයි කා ලත් කියන්න එපා ගම් 

ගේලල් කිය මම ගිහින් අනගෙ අනිත් පැත්ගතන් ඇ ගලා හිමිහි  න්යිටිය උඩ  ඉස්සුල දැන් අනගෙ ෙ 

ගහොද  ගප්නල කිරි පා   මල්ලි බයගලා ලගෙ බන් ඉන්නල මිනිහගෙ සරම අස්ගස කූඩාරම ෙහ ලගේ නැෙ 

නහුගත  .පස්ගස මම මය  ෙ  අඩ ෙහ කිව්ල න්යිටිය උස්ස බන්න කිය මිනිහ මුලින්ම ටිකක් බගයන් 

ලගේ කකු අත ෙො න්යිටිය ටික ටික ඉස්සුල .පස්ගස මම නැගි  අපි ගදන්න  තල බියර් කෑන් ගදකක් කඩ 

අරගෙන මය ත් එකක් දී මමත් එකක් බිව්ල පස්ගස මම අන ොවින් නිදාගෙන තන් ගදක මිරිකන්න ෙත්ත දැන් 

අන හීනිය  ගකදිරි ොනල මල්ලි අනගෙ පිටි පස්ගසන් ඇවිත් අනගෙ තේ ම් ගදක මිරිකනල පස්ගස මම අනල 

ඇහැගරව්ල අන එක පාර ම බයගලා ලගෙ ගම් ගමොකද ගම් කියාගෙන නැගිේ  ඒ ගලනගකො  මය අනගෙ 

පෑන්ටිය විලුබ ොල ම ගරෝල් කර තිබුගන මල්ලි එක පාර ම ආසයි අක්ගක කියාගෙන අනගෙ කකුල් ගදක මු 

චූල   මූන ඔබාගෙන ගලකන්න ප න් ෙත්ත අන  කරකියා ෙන්න ගදයක් නෑ මම එක පාර ම අනල බදාගෙන 

ගතොල්ගදක උරලන්න ෙත්ත ඒ ෙමන්ම තන් ගදකත් ගහොද  ගපොඩි කා දැන් අන ටිකක් චූන් ගලා ගකදිරි ොනල 

ඩිාන් මල්ලිගෙ ඔලුල හුත්ත  තද කරගෙන ගහොද ම ගකදිරි ොනල පස්ගස මම සරම කඩ දා මගෙ පයිය 

අනගක මූන  න් කා අන මාර කෑදර කමකින් මගෙ ගපොල් කගේ ඔබාගෙන උරලන්න ෙත්ත ම නම් ගම්ක 

හීනයක් ලගෙ .ගම් අතගර ඩිාන් අනගෙ හුත්ත  ඇගිලි ගදකක් දා ෙස්ස ෙස්ස මෑ ඇගේ ගලකනල අන එක 

පාර ම මගෙ පයිය කග න් එලිය  දා ඩිාන මල්ලිල ඇද අරගෙන මල්ලිගෙ සරම කඩ දැම්ම උගෙ එකත් 

ගපොඩි නැ ගහොද  මහත  තිගයනල පස්ගස අන ඒක අල්ගෙන මගෙ දිහා බැලුල මම ඔලුගලන් කිව්ල ඒකත් 

උරලන්න කිය පස්ගස අන……………………………………………… 
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