
ෙමය English කතාව� වන අතර �ය ෙග�රවය පල� රචකයා ස��. 
එ දවස් January 1995 උනා.මම සාමාන�� අ� 15 ක �තර ෙක  ගැටෙය�.මම හැ$ෙන අෙප අ%මෙග නං' ගාව එ 
(ය�ෙන මෙග නැ�දා ගාව එයෙග නම ඇ�*.අ%ම� තා+ත� ,ටරටක රස්සා කරන -සා නැ�දා ගාව ./ය+ හැම 
-ව0වටම මම අ%මලා ඉ�න රටට යනවා.මම ෙග ඩ� �ෙන දයට බර ච4තය� �5හට හැෙම ම අතර ජන7ය�.මම&

nbs 
p;වැ89රම කැම: ක$ න'�න�  camping වලට�. සමහර කාලවලට තා+තා ෙමෙහ ආවහම අෙප ෙගව< ලග :ය

න ක�දට යනවා අ, camping වලට.ක�ද උඩ :යන ෙප =ෙන මා අ<ලන එක තර% �ෙන දය� නැ (�ම ෙදයක
.අ, එ ක�ෙද කද�> බැදගන දවස් ගන� ඉ�නවා. 
                                                                        ඉ:� මෙග �ත කාෙලට ෙදන -වා0 කාලය+ ආවා. ෙම සැ

ෙර අ%ම� ත+ත� නැ�දලාෙග ෙගදර එනවා (යලා ෙප ෙර �$ෙවලා ./යා.එ+ දවස� නරක ආර�?ය� ආව. 

            “ ම�ක< ෙම�න අ%මා කතා කරනවා” (යලා ඇ�* නැ�දා මට ෙෆ � එක 5� කරා.අ%ම මට (�ව ෙද

�� මම ෙහ දටම කල(>නා. අ%මට� තා+තට� වැදග+ වැඩ� -සා එ�න ෙව�නැ මට එ�න+ එපා මට .�
ෙන ෙමක මෙග නරකම -වා0ව ෙව� (යල�.මම මෙග කල(>A �:� දවස් (.පය�ම&nbs 
p;./යා.ඇ�8 නැ�දා මෙග ෙවනස් �% ෙවනස් කර�න එක එක ෙදව< කරා.ඇ�* මට ෙග ඩ� ආදෙර� මම+ එ
ෙහම�.ඇ�8ට වයස 31 �තර ෙවනව .ඈ�8 හ4ම ආකCශ-ය ෙකෙන� ෙක ල පාට ඇස් සහ ක ෙක �ඩය ඇ�8

ෙග ලස්සන තව වැ8 කරා . හැබැ� මම එයා 5හා නරක �5හට බැෙව නැ. එ+ මම ඇ�8 ඇ$% මා>කරනෙක ට දැ
කල 
◌ා :යන �5හට එයාට ලස්සන ,යය> ෙදක� :යනවා.මාව වැර5යට ෙත>% ග�න එපා. G -�දට කH� ඇ�8 ෙද

න හාIදට මම ෙග ඩ� අසා කරා එ ෙවලාවට ඇ�8ෙග Jවද �ල�� Jවද � කාබරය 9රාම යනවා. ඇ�8 බැ�ෙද ප
K'ය  වස�ත කාෙල ඇ�8 බැ�ද ස�ම� Lක� ඇත වැඩ කරන -සා එ�ෙන ස:යට වර�. 
                                                                               මම අ%මලාෙග� ලැMA ප-�ඩය -සා මම /ක� $(
� තමා ./ෙය.දවසක මම උෙද කැම ෙවලට ඉදගන�ෙක ටම ඇ�8 නැ�දා මාව 9$ම කරා. 
“Jබ උදැසන� පැLෙය ”. (යලා ඇ�8 නැ�දා මෙග ල'�ම ඉදග+තා 
“ෙක ෙහ මද ඇ�8” (යලා මම ඇ�8 නැ�දාට .නා උනා 

“ෙම කද (ය�ෙන ෙක ෙහ මද අ, ෙම ස: අ�තෙය ක$ න'�න 'ෙය +”. 
මම ඇ�8 නැ�දා (ය9 කතාවට 9$ම ෙවලා ,Hමය� වෙග ./යා 
“ෙම නවා ඇ+තටමද ඔය (ය�ෙන ඇ�*” 
මම ඇ�8 නැ�දාෙග� ඇස් ,ය ෙන ෙහලා ඇKවා. 
“මම ඇ+තටම (ය�ෙන ඔයාෙග අ%මෙගA� තා+තෙගA� මම අවසර ග+තා  එයාලා නැ:උන+ අ,ට ෙහ ද කාල

ය� ගත කර�න 9ව� ෙව�” 
මට ස�ට වැ8කමට මම උඩ පැ�නා මම ඇ�8 නැ�දාව බාදාගන කැගKවා. 
“ස�ම� එ�ක මට මා අ<ල�න ය�න+ 9ව�” මම කැම කන ගම� ඇ�8 නැ�දාට (Oවා.ඇ�8 නැ�දා /ක

� ෙවලා සIද නැ:ව ./යා. 
“ෙම ක� හ4 Pශ්නය�ද ?” මම ඇKවා 

“ෙස 4 ම�� ස�ම�ට එ�න ෙව�නැ එයා ඔයවෙග ෙදව< වලට කැම: නැෙන”. 
“එකට කම� නැ මම (වා”. 
ස�ම� ෙග ඩ� කැම: Qඩා වලට එක මම ද�නවා. 
“අ, කH� එෙහට 'ෙය + අ,ට ෙග ඩ� ෙදව< කර�න 9ව�” ඇ�8 නැ�දා මම කැම කාලා උඩ ත/ Rවට යන
ෙක ට (Oවා. 

“මම දැ%මම බ0 ලැස්: කරග�න%” (යලා මම කබෙරට 5Oවා. ඉලග දවෙස අ, ය�න ,ට+ උනා ඔ- කරන ෙදව

< ස�ම� අ,ට 
 town එෙක� අර� $�නා. අ, පැයක �තර ගමන(� පස්ෙස ක�ද පා�ලට ආවා. ජනවා4 මැද කාලය -සා �තල බ
ව� :Sබා. ක�ෙද තැ-� තැන .ම :Mන -සා ක�ද හ4 ලස්සනට ෙපනවා.ස�ම�ට ස�$� අ, අෙප බ0+ අරගන

 ක�ද න'�න පට� ග+තා. 

මට වඩා වැ8 බ0 Pමානය� ඇ�8 ලග :Sබා. මෙග අ%මා සහ ඇ�8 ෙප 8 කාල� ඉදලම ක$ නැ'ම �ෙන දාංශය�

 ෙවලා :Tලා :යනවා.�ත කාලය -සා සංචාරකෙය  තරම� අ0�.අ, පැය 5 නැව: නැව: �තර කාලය� ක�ද උඩ
ට නැ�ගා ෙදසැ%බC මසෙය වැ RA .ම තවම+ 5යෙවලා නැ. 
/ක ෙවලාව(� :Sබ .> රශ්Uය අ0ෙවලා අ�දකරය� පැ:>නා. 
“ම�� කාලVන අනාවැ( වැර5 වෙග ඉ�මනට =ඩරම ගහ�න තැන� ෙහ ය�” (යලා ඇ�8 නැ�දා ෙවෙග� ඉස්

සරහට 'යා �තල+ /ක� වැ8ෙවනවා.මම අ+වැJ% පැලදග+තා . 
“ඇ�8 ව.�න ය�ෙන” මම ඇ�8 නැ�දාට අන�> හැෙගOවා දැ�න% 35 ටම උශ්න+වය පහල බැහැලා.  වැස්ස

=+ වැෙට�න පට� ග+තා අ, වැ.කබා ඇද ගත+ එවH� අ, ආර�ශා උෙන නැ.ඉ�මනට තැ- තලාව� ෙහ යගන

 අ, =ඩරම ඇෙටOවා 
“ෙද�යෙන ම�� ඔයා ෙහ දටම ෙතUලා” ඇ�8 =ඩරම ඇ�ලට 'ය ගම�ම (Oවා �තල -සා අ, ෙද�නාම ෙවOල

නවා මෙග අ+ .4වැ/ලා.ඇ�8 නැ�දා ෙවOලU� බ0 අතර -දාග�න බැW ෙහ යනවා. 
“ම�� ඔය ෙත+ ඇ$% ගලව�න” ඇ�8 නැ�දා ෙවOලන කටහ8� (Oවා මම+ යට ඇ$ම ෙවනක% අ-+ ඇ$% ග
ලවලා ඇ�8 $�න -දාග�න බැW එකට 4ංගලා යටකHසම+ ගලවලා අ�� කරා. 
“ඔහ් ෙද�ය-” ඇ�8 ෙක54 ගැවා 
ඇ� ඇ�8  මම ඇKවා 
“මම ඒක -5යන බැW එක� ෙගන+ :ෙය�ෙන” 



“ෙම නවා දැ� ෙම කද කර�ෙන” මම (වා 
ඇ�8 නැ�දා තව ෙවOලනවා පO 
“අ-+ පැ+තට හැෙර�න ඇ�8 නැ�දා මට (Oව” මම අ-+ පැ+ත හැ>නහම ඇ�8 ඇ$% ගලවන සIෙද ඇKනා 
මම අ-+ පැ+ත හැ4ලා බල�න .�න+ මම එෙහම කෙර නැ. ෙම කද ඇ$% නැ: ඇ�8 5හා බලනවට වඩා වැදග+ 

අ, ෙද�නම �+ෙල� ෙබෙරන එක. 
 ඇ�8 නැ�දා මෙග බැW එක ඇ�ලට 4�Vවා. මම අ-+ පැ+ත හැ4ලා බැවා ඇ�8 නැ�දා මෙග ල'�ම ඉ�න
වා. 
“ඔයාට අස-ප ග:ය� නැෙනද පැ/ෙය ” ඇ�8 නැ�දා ඇKවා 
“නැ ඔයා ෙහ 5� ෙන” මම ඇKවා 
“මම ෙහ 5� /ක� -දා ග�න බල�න”  “අෙප උශ්න+වය  Gකග�න ඔ- (යලා” ඇ�8 නැ�දා උඩ YZ එක වැK

වා ඇ�ල හ4ම ක>වල�. බැW එක අ8 3 �තර පලල ත- අෙය=ට ඇ: තර% �ශාල එක�. එ+ අ, ෙද�නම 9ව�

 තර% ඇෙග ගැෙව�නැ:ව ඇ�ෙල ඉ�න බැවා /ක� ගැෙවනවා මට අය ෙහ<ෙල�ෙනව+ ඉඩ�&nbs p;නැ. 
මට ෙහU� ෙහU� ඇස් ,ය උනා 

 මට ඇහැ>නා මම YZ 1 /ක� ඇරලා ඔව එHයට දලා ෙවලව බැවා ෙම බ�< එෙක ෙවලාව හවස 6 38 (යල ස
ටහ� ෙවලා :Tබ මම YZ 1 වහලා ඇ�ලට උනා මට ෙම නව හ4 ෙවනස� ෙත>නා ඇ�8 නැ�දාෙග ->ව+ ක=

< මෙග ක=< වල ගැෙවනවා මට -5 ෙවලාෙව ගැ�ලා :ෙය�න ඇ: අ, අග< 2 �තර පරතරය(� තම 

◌ා ඇ+ ෙවලා :යන බව මට ෙත>% 'යා මම මෙග ක=< අ�� කරග�න උවමනව� නැ වැ��� කරලා :Sබ 
 ක=< හ4ම �-$�. 

ඔහ් ෙද�ය- මෙග HVව ෙකH� ෙවනවා ඔහ් ඇ�8 නැ�දා මට , Rපලා ඉ�න -සා ඇයෙග තLට% ෙදක අත4� ම
ෙග HVව ගැෙවනවා ෙම නවා ඇ�8+ යට ඇ$% පවා ගලවලාද ඉ�ෙන.ෙද�ය- ඇ�8 මෙග ගැන ෙම නවා .+�ද ම
ම .+�ෙන ඇ�8 නැ�දා ට ෙහ දටම -�ද '.�.මෙග අ+ ග�නව+ ඉඩ� නැ මම ෙක ෙහ ම හ4 අ 
ත ඉස්සරහට අර� මෙග HVව නමා ග�න උ+සහ කරා එ+ බැ4උනා. 
මම /ක� දගල9 -සා ඇ�8 ඇහැ>නද ෙක ෙහද. 
“ම�� මට කනගා R� මෙග බැW එක ෙග�න අමතක උනාට” ඇය කH�ට+ වඩා දැ� ෙවOලනවා 

“ඔයා ෙහ 5�ද ඇ�8 (යලා” මම මෙග අත ඇ�8 නැ�දාෙග ඔෙව� :Sබා ඇ�8 ට තාම+ �තල බව මට ෙත>
නා මට+ තවම+ දාරාගත ෙන හ( �+ල�  :Tබා. 
“මට තව ලං ෙව�න එක තමා අ, ෙද�නාට �තෙල� ෙබෙර�න :යන ෙහ දම O5හ” (යලා ඇ�8 නැ�දා මට ලං 
උනා මෙග ප9වට ඇ�8ෙග ->ව+ ,ට ෙහ දටම ෙහ+� උනා. ඇ�8 නැ�දා ෙවෙග� ෙවOලU� ./යා මම මෙග 
ව% අත ඇ�8 ෙග උ8� දාලා ෙහ දට ල�කාර ග+තා. එතෙක ට ෙකH� ෙවලා :TS මෙග HVව ඇ� 

8 නැ�දාෙග ත/ට% අත4� තව+ Hස්Jවා එක ඇ�8ට ෙහ දටම දැAනා (යල මට ෙත>නා. 
“මට සමාෙව�න ඇ�8”. මම ෙක84 ගැවා. 
“ලැ[ජා ෙව�න එපා මෙW� වැ GIද මම� එක බැW 1� දාලා ආෙව.ඉට+ මම ඔයෙග දැකලා නැ: ෙදය� නැෙන” (
යලා ඇ�8 නැ�දා (Oවා 
“මම .ත�ෙන ඔයා හ4” (යලා මම ඇයව උAJ% කර�න  ඇ�8ව ෙහ 5� බදා ග+තා.�න8 20 �තර යනෙක ට 

ඇ�8 නැ�දා ෙග ෙවOHම නැව�නා.ඇ�8 ෙග ෙබ<ල හ4ෙය� �ල�� Jවද මාව අOස�න පටග+තා. මම අ+ වH

� ඇ�8 නැ�දාෙග ,යය> ෙස ය�න පට�ග+තා �-$ තන90 ආස�නෙය මම අ+වH� ෙහU� ෙහUන 

◌් තදකරා එවා ග< වෙග හ� ෙව�න පට�ග+තා. 
ඔහ් ආෙය+ මට න'�න පට� ග+තා මෙග \ස් ගලලා -සා තLL% ඇ�<ටම 4ංVවා. දැ�න% ඇ�8ට ෙහ දටම ෙත
>නා වෙW. 

“ම�� අ, දැ� -දාග�න උ+සහ කෙර + අ, ෙද�නටම ෙහ ද�” ඇ�8 නැ�දා (Oවා. 
“ඔO ඇ�8  මම -දාග�න උ+සහ කර�න%”.(යල මම (යලා HVව ෙහU� 9ව� තර% පස්සට ග+තා. 
“එක ෙහ ද� (යලා ඇ�8 නැ�දා” -ශ්ශSද උනා 
මම ෙක ෙහ ම (යලා -දා ග�නද  ඇ�8 නැ�දාෙග ->ව+ ඇග මෙග ඇගට ෙහ+� ෙවලා :යන බව මත� උනාහ

ම තවතව+ න'නවා� �න8 5 �තර මම දගල දගල ඇ�8ෙග තLට% වල ව5න එක නව+ත ග�න මම උ+සහ කරා 

ෙමෙහම ෙවලාවක ෙක ෙහ ම මම -දා ග�නද./ක ෙවලාව� යනෙක ට මට ෙත>නා ඇ�8 නැ�දා මෙග කලවා හ4

ය අ 
ත ගන බව එකක පරටම මෙග නැගල :යන HVව ඇ�8  ඇ<වා මෙග ඇගට කර�L වැ$නා වෙග.ඇ�8 අ+ අහක

ට අරගන ෙමෙහම (Oවා 
“පැ/ෙය  ඔයා ද�නවාෙන ඔක සාමානය ෙදය� (යලා ෙ�ද” 

මෙග ඇස් එHයට පැ�ෙන හ4යට කා R� එ�ක වෙග. 
“ඔO ඇ�8 එ+ එක මාව අපහJතාවයටප+ කරනවා” මම ඇගට ෙන දැ- (Oවා 
“ඇ�8 .නා ෙවලා (Oවා ලැ[ජා ෙව�න එපා ඔයා ,4Uෙය� ෙන ඔෙහ ම ෙවනවා” 
 මම ඉලගට ෙම ක�ද (ය�ෙන (යලා .තාග�න බැ4 උනා  ඇ�8 එයෙග ක=ල /�ක උස්සලා පස්ස මෙග පැ+ත

ට කරලා ඉස්Jවා මෙග HVව තLට% අත4� ඇ�8ෙග  කලව හ4යට Hස්සලා 'යා. ඉට පස්ෙස එයා ක=ල ප+ කරලා 
“ෙමෙහම ඉ�න එක ඔයාට පහJද” (යලා ඇKවා. මට :ෙය�ෙන ෙප 8 එක� ෙනෙව අග< 7 �තර 5ග 1�.දැ� ම
ෙග අග< 7 �තර 5ග ෙප <ල මෙග නැ�දෙග කලව අතර .ර ෙවලා.මම .ත�ෙන තව අගලක $ර� :ෙය�ෙන ඇ�

8ෙග ෙතෙත උAJ% ෙය -යට. ෙමෙහම ඉ�න එක වඩා+ පහJ�.ඉලග �න8 5 �ල මෙග Kස්ම ෙවගව+ උනා.මම 
ඇ 
�8ෙග බෙඩ ඉදලා ෙබ<ල ලගට එනක% අතග�න උනා තන 90 තව+ උ< ෙවලා. මම මෙග HVව ඇ�8 නැ�දා
ෙග ක<වා අස්ෙස� තදකරා.මෙග HVෙව� ෙතත \ස් ගලන බව මට ෙත>නා 



 එ \ස් ඇ�8 නැ�දාෙග කලවා අත4� ගල�න ඇ:. 
�න8 5කට පස්ෙස ඇ�8 (ය9 ෙද මට කවදාව+ අමතක ෙව�නැ 
“බබා ඔයාට ඔ-න% ඔතනම යව�න බය ෙව�න එපා. මම .ත�ෙන එෙහම කෙර + තමා අ,ට -දාග�න 9ව� 
ෙව�ෙන.මම ඔයා ගැන වැර5යට .ත�නැ”. 

මට ෙක ෙහ ම+ ය�න ල� ෙවලා වෙග ./ෙය 
“ඇ�8….” මම (�වා “එෙහම කර�න බැ. මට සමාෙව�න මම කර9 ෙදට මම අ�� ෙව�න%”.(යලා මම (Oවා 
ඇ�8 දැන� ඉ�න ඇ: මම (Oෙව ෙබ > (යලා. 
“ෙම බල�න.”ඇ�8 නැ�දා (Oවා. “ඔයෙග තා+තා ගැන+ අ%ම (යලා ]යනවා. මම එයා ගැන+ ද�නවා ඔයාගැ

න+ ද�නවා.ඔය+ තා+තා වෙගමෙන ඉට+ ඔය ++ෙව� අ,ට -දාග�න+ බැෙන.ඔයා කැම: �8හට කර�න මම 
ෙම =+ .ත�නැ” (යලා ඇ�8 නැ�දා මෙග කලවා අ<ලගන එයාෙග පස්ස මෙග 5හවට තදකරා. 

මම ද�නවා ඇ�8 නැ�දා හ4 (යලා 
“හ4 ඇ�8 නැ�ෙද හැබැ� ඔයා ෙම නව+ .+� නැ+ත%”.(යලා මම (Oවා. 
එයා .නා ෙවල (Oවා  “ඇ+තටම මම (ය�ෙන  මම ෙම නව+ .+�නැ ඉ�මනට කරලා -දාග�න”. 
මම ඇ�ලට /ක� තදකරා එෙහම තදකරන ගම� මම ඇෙග බඩ ල'� අ<ල ග+තා.මම මෙග ෙබ ල ෙදක ඇ�8 නැ
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