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තට �යා…. 

“ෙක' ඒක නෑෙන අ�ෙක?” 

එෙහම &යාෙගන මම �ස්�යට �යා…. 

අ$මට �:.#ස්� හැෙදනව.අ�ක �ස්�ෙය ෙ$ෙස ගාව �ටෙගන,පහතට නැJල ෙම�නවද අ.ලනව.අ�කෙග පස්ස 

මෙග 0හා බලාෙගන කතා කරනව වෙ1 මට ෙD�ෙන. 

“එතන �බ ම�).අ3ය ෙක�ෙහ; හ: දැ$මද ද�ෙන නෑ” 

එෙහම &Bව
 තාම
 අ�ක ෙක)� උෙ� නෑ.ඔෙහ�ම ඉ�නෙක�ට මට බලාෙගන ඉ�න අමා6 බව අ�ක 

ද�ෙන නෑෙන..මෙග ප3ය දැනටම ෙක)� ෙවලා.. 

%ම වැAල �ෙබ ෙලම� ෙග+ Aක�.අ�ක මට bම එක� හද හද ඉදල ෙය�ෙන.ෙක�ෙහ�ම හ: ඒ Aක 

අ.ලෙගන අ�ක මා
 එ�ක කතාව� දාෙගන bම එක හදනව.අ�කෙග Dරශ්න වලට උ
තර ��න
 මෙග ඇස් 

�ෙබ අ�කෙග පස්ස පැ
ෙත.අ�ක එෙහට ෙමෙහට ෙවනෙක�ට ඒ ෙදක �Jට ෙහලෙවනව.#ස්� හැෙදනව.. 

ෙක�ෙහ�ම හ: bම එක
 හදාෙගන OෙH එකක යාෙගන අ�ක මෙග ලගට ආව.මම තාම නැ�ටල.අ�ක මෙග 

0හාට OෙH එක ලං කල
 මෙග ඇස් �ෙබ අ�කෙග පEව ලග.අහක බලාෙගන bම *�6වට අත �බ
 මට 

*�6ව හ:යට අ. ෙවලා �ෙබ නෑ.ඒ
 මට ඒක RටH ෙව50 මෙ1 අත වැ0ලා *�6ව OෙH එක උඩ ෙපර)ල 

ඉවර3.එක පාරටම උන ෙද3�,bම එයාෙග ඇෙ1 ඉෙහන එක වල�ව�න අ�ක එක පාරටම පස්සට පැ�න.ඒ
 

ඒෙක� උෙ� OෙH එෙක ඉ�:ල �බ bම ඔ�ෙක�ම එයාෙග ඇගට ඉ.න එක3.ඒ ම0වට *�6ව
 මහ ස5දය� 

දාෙගන %ම වැAල %0ල �යා.අ�කට වැෙM ෙ
6නාද ම�ද.ලැcජාව3,බය3 (සා මම පහ
 ෙවලා *�6 කW 

ඇ�0�න ග
ත. 

“කම� නෑ ම�) ඕව ඔෙහ�ම ය�න.මම අස් කර�න$.ෙම�න ��ෙය�ද අෙ� වැඩ කර�ෙන ඔයා “ 

&යල මට �නාව�
 දාල අ�ක ��� ෙක�ස්ස අර� ඇ@
 කW Aක අස් කරල දාල.මට එයා ක)� හදE bම 

එෙක� තව එක� ෙගන
 ��න.අ�ක දැකල නෑ වෙ1 මම බලාෙගන �Aෙය එයාෙග ත� ෙදක 0හා 



&යල.අBල� නෑ…. 

ම�) මම ��� ඇ�ම මා6 කර� එ�න$.ඔයා ඕක ෙබ��නෙක� එතක�.එයා එෙහම &යල එයාලෙග කාමෙH 

පැ
තට �යා..මම
 සාෙලට ආව. 

ආෙය
 මෙග �ත ක)� තැනටම ආව.අ�කෙග කාමෙර� එක එක ස5ද ඇෙහනව.දැ� ෙමයා Z ශHO එක 

ගලවනව ඇ.මම �ෙත� මවාග
ත එයා ඒක ගලවන @0ය. 

Z එක ගලවල දැ� එයා �රා එක #A� ඇ
ෙත.ක)� දවෙස දැකE ෙ5ව� මට ආෙය
 මත� උනා.�රා එෙක� 

තද කරල යාෙගන ඉ�න එයාෙග ෙල�� ත� ෙදක…. 

මට තව
 ඉවසෙගන ඉ�න බැ: උනා.ෙවන ෙදය� ෙව�න &යල මම �Rට එයාෙග කාමෙH පැ
තට �යා….. 

ෙද�ර ලගට ��� මම අහෙගන �Aය Aක�.දැ� ස5දය� නෑ.ඇ�$ අ0නව ඇ.මම �Rට ෙද�ර ෙර5ද ෙමහාට 

කලා.මෙ1 අත ෙවBලනව.ෙද�ර ෙල�� කරල නෑ.�තට තව ෙප�Mඩ� හ3ය අර� මම �Rට අෙත� ෙද�ර එහාට 

කලා. 

$$$හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ් 

#ස්� හැෙදනව.අ�ක Z එක ගලවල.උඩට �රා එක @තර3.එයා අ(
 පැ
ත හැ:ල �Aෙය.මට අ�කෙග �� #ට 

ෙDනව.අ$ෙම'.කF පාට �රා එක�.අ�ක සාය
 ගලව�න ය�ෙන.එයා �Rට සාෙය ඉනට අ
 ෙදක 

යාග
ත.^� එක තව Aක� ෙහ�දට බලාග�න මම �Rට ෙද�ර තව Aක� ඇ:යා….. 

මෙ1  ක6ෙමට ෙද�ෙර� ස5දය� ආව.එක පාරටම අ�ක ෙද�ර පෑ
තට හැ6නා. 

මම ඉවර3…. 

අ�කෙග ඇස් ෙදක ෙල�� ෙවනව මම ෙහ�දට දැ�ක.එයාෙග කට
 ඇ6න.එයාෙග අ
 ෙදක එක පාරටම �ෙQ 

�රා එක උඩට.එයා අ
 ෙදෙක� �රා එක වහග�න හදනව.ඒ
 එ�කම එයාෙග eන ෙ��ෙය� රV ෙවනව 

මම දැ�ක.ෙ$ හැම ෙදය�ම ෙව�න ත
පර 2� ව
 ය�ෙන නැVව ඇ.. 

“තfෙසට #ස්�ද,ෙම�න මaල� කරනවද,එ)යට යනව” 

අ�ක එෙහම &Bෙව �රාවටම මල පැනල &යල මට ෙ
6නා. 

දැ� තව
 චාටH ෙව�න ෙදය� නෑ.ෙක�ෙහ�ම
 දැ� මෙ1 කාM එක ඉවර3 ෙන.බෙල� හ: ෙමයාට කරනව 

&යල මට �Vන. 

මම එක පාරටම කාමෙH ඇVලට පැ�න.එක පාරටම අ�කව අ(
 පැ
තට හරවල එක අත&� එයාෙග කට තද 

කරග�න ගම� අ(
 අත එයාෙග බඩ වෙO දාල එයාව මෙ1 ඇගට තද කරග
ත.දැ� එයාට කතා කර�න 

බෑ.මම �Rට මෙග ෙත�� ෙදෙක� එයාෙග ෙබ�ෙල පැ
ත� &ස් කර�න ග
ත.ෙත�� ෙදෙක� �Rට ෙබ�ල 

&ස් කරන ගම�  මම �Jට එයෙග ෙබ�ල හප�න ග
ත.ෙමයා දගලනව ෙහ�දටම.එයාෙග කෙO ෙයන මෙ1 

අත අ3� කර�න T� Oර3 කරනව.ඒ
 එයාට ඒක කර�න බෑ.මම තද කරල අ�ලෙගන �Aෙය. 

අ�ක දගලනෙක�ට එයාෙග පස්ස මෙග ප3ය උඩ ඇ�ෙලනව.මෙ1 එක ෙහ�දටම නැගල.ෙමයාෙග සාය V] 

එක� (සා එයාට ෙහ�දට දැෙනනව ඇ. 

අ�කෙග ෙබ�ල Aක� ෙවලා &ස් කරල මම �Rට ෙත�� ෙදක එයාෙග ද�2 පැ
ෙත කන ගාවට අර� �යා. මම 

�Rට එයාෙග කන ඇVලට මෙග 0ව දාල කරකව�න ග
ත. එතෙක�ට එයා ගැස්�ලා යනව.ෙමයාෙග දැග)�ල 

Aක Aක අN ෙවනව මට දැ2න.එයාෙග බඩ ගාව �බ අෙත� මම �Rට Z එකට උ+� එයාෙග බඩ අතගා�න 

ග
ත.Aක� ෙවලා එෙහම අතගාE මම �Rට එයෙග Z එක අVලට අත දාල එයාෙග බඩ අතගාන ගම� එයාෙග 

g:ය වෙO මෙග ඇ��ල� රBමට රBමට අර� �යා….. 

දැ� න$ අ�ක දගල�ෙන නෑ..ඒ
 දැ� එයා හ3ෙය� හ3ෙය� .ස්මග�නව මට දැ2න. 

කෙO ෙයන අත අ3� කර�න
 �ෙතනව.ඒ
 බය3.මම �Rට එයාෙග කන ගාවට කට ල� කලා…. 

“මම ඔයාට ෙග�ඩ� ආදෙර3 අ�ෙක.ඔයාව දැ�කම මට ඉවසග�න බැ: උනා.මට සමා ෙව�න අ�ෙක” 

&යල මම �Jට එයාෙග කෙO �බ අත Aක Aක අ3� කලා….. 

එයා එයාෙග අ
 ෙදෙක� එයාෙග බඩ වෙO �බ මෙග අත අ3� කරල මෙ1 පැ
ත හැ6න.මෙ1 eන 0හා Aක� 

ෙවලා රවාෙගන බල� ඉදල එක පාරටම මෙග ක$fලට එක� ගැ.ව.හැබැ3 ෙග�ඩ� හ3ෙය� න$ ෙනෙම3.මම 

එයාෙග eන 0හා බල� �Aය.එයාෙග ඇස් ෙදක 0)ෙසනව.එයා එක පාරටම මෙග ඔFව #Aපස්සට අත� දාල 

එයාෙග ෙත�� ෙදක මෙග ෙත�� ෙදකට යල උර�න ග
ත.උෙ� ෙම�ක�ද &යල �තාග�න බැ: උන
 මම
 



මෙ1 කට ඇVෙල ෙයන එයාෙග ෙත�ල ආසාෙව� උර�න ග
ත…. 

ෙත�� ෙදක උරන ගම� මම �Rට මෙ1 අ
 ෙදක එයාෙග ෙල�� පස්ස පැ
තට අර� �යා.අ
 ෙදක එයාෙග 

තOට$ ෙදක උ+� යල මම �J�ට ඒ ෙදක J:ක�න පට� ග
ත.දැ� මෙ1 ප3ය ෙය�ෙන හ:යටම එයාෙග 

&$බ ගාව.ඒක එතන ගෑෙවනවට වඩා එයා ඕනකJ�ම ගාවග�නව &යල3 මට �Vෙන.අ�ක එක අත� මෙ1 

ඔFව වෙට3,අ(
 අත මෙ1 ඉන වෙට3 දාෙගන #ස්�ෙව� වෙ1 මෙග ෙත�� උරනව.එයාට ෙහ�දටම h� ෙවලා 

වෙ1.මම එයාෙග සායට උ+�  තOට $ ෙදක මැද දාෙර ෙහ�ය�න අ�ංසක උ
සාහය� ග
ත…. 

Aක&� අ�ක එයාෙග ෙත�� ෙදක මෙග� අහකට ග
ත. 

“ඔයා මා
 එ�ක තරහ3 ද අ�ෙක?” 

මම ඇ.ව..එයා නෑ &ය�න වෙ1 ලස්සනට �නා උනා…. 

“අ# ඇදට යfද?” 

මම ඇ.ව.. 

“ඒ ෙම�කටද?” එයා තර�� වෙ1 ඇ.ව
 එයාෙග eෙන ෙයන �නාෙව� ෙDනව එය
 හ: ආසාෙව� ඉ�ෙන 

&යල.. 

මම එක අත� අ�කෙග ක�� ෙදක යA23,අ(
 අත එයාෙග උර�ස යA23 දාල හරහට එයාව උස්සග
ත.එයා 

එයාෙග අ
 ෙදෙක� මෙ1 ෙබ�ෙල එ�Fනා.මම �Rට එයාව උස්සෙගන ��� ඇෙ5 හරහට හා�� කලා….ඒ
 

එ�කම එයා මෙ1 ෙබ�ල වෙO �බ අ
 ෙදෙක� මාව එයාෙග පැ
තට ඇ5දා.බැල�ස් නැVව ��� මාව 

එයාෙග ඇග උඩටම වැWන.අ# ෙද�නටම �නා. 

“මම අ3ය ආවම &යනව ෙමයාෙග වැඩ” 

අ�ක එෙහම &Bව
,ඒ @�Fවට &යල මම ද�නව….. 

“අ�ෙක ඔයා මෙග උ�ලට එ�නෙක�” 

එයා නැ�ටල මෙග ලගට ආව.මම එයාෙග ඉෙන� අ�ලෙගන එයාෙග පස්ස මෙග පැ
තට 

හරවග
ත.අ$ෙම'.දැ� එයාෙග ෙල�� පස්ස මෙ1 eන ඉස්සරහ.$ම �Rට එයාෙග තOට$ ෙදකට &ස් ෙදක� 

��න.ඊට පස්ෙස එයාව මෙග උ�ෙල� වා+ කරග
ත.දැ� එයාෙග පස්ෙස කා2ව හ:යටම ෙසO ෙවලා 

ෙය�ෙන මෙග ෙල�� ෙවලා ෙයන ප3යට.මම අ�කෙග &�) ෙදකට යA� මෙග අ
 ෙදක යවල අ�කෙග 

ත� ෙදක අ�ලග
ත. 

එයාෙග ත� ෙග�ඩ� ෙල�� (සා ඒව ෙහ�දට මෙ1 අතට අ. ෙවනව.මම ඒ ෙදක හ3ෙය� J:කෙගන එයාව 

තව
 මෙ1 ඇගට තද කරග
ත.එෙහමම මම එයාෙග ෙබ�ලට වැAල �බ ෙක��ෙඩ මෙග eෙන� ම අ3� 

කරෙගන ෙබ�ල &ස් කර�න ග
ත.අ�ක
 ඔFව හරව හරව මෙග &ස් එක @0නව.ෙවලාවකට එයාෙග ඔFවට3 

උර�සට3 මෙ1 ඔFව තද කරග�න ගම� එයා �Rට Aක� ඉස්ෙසනව. ආෙය පා
 ෙවනෙක�ට මෙග ප3ය 

ෙහ�දට තද ෙවනව එයාෙග පස්සට…. 

Aක� ෙවලා ෙමෙහම ඉදල මම අ�කව ආෙය
 ඇෙ5 හා�� කලා.ක)� ස5ෙද දැ$මට දැ� න$ හා පැAෙය� 

වෙ1 ඉ�නව.එයාව හා�� කරල මම නැ�ටල මෙග Z ශHO එක 3 ක)සම3 ගලවනෙක�ට අ�ක මෙ1 0හා 

ආසාෙව� බලාෙගන ඉ�නව මම දැ�ක.i$ එකට යන (සා මෙග ඇග ලස්සනට �බ.අ�ක ආසාෙව� 

බලාෙගන �Aෙය මෙග පEව 0හා…. 

ඊට පස්ෙස මම අ�කෙග ක�� පැ
ෙත� ඇදට නැගල ක�� ෙදක අ�ලග
ත.එයාෙග සාෙය පහ)� අ�ලල 

මම උඩට කර�න හදනෙක�ට එයා �නා ෙවලා ඉන උස්සල මට සD එක ��න.දැ� සාය ඉන ගාවටම 

ඉස්�ලා.පෑ�Aෙය� @තර� වැ.න අ�කෙග &$බ දැකල මට ඉවසග�න බැ: උනා.මම එක පාරටම පහ
 ෙවලා 

පෑ�Aයට උ+� &$බ ට මෙග ෙත�� ෙදක �බ.අ�ක ගැස්�ල �යා මට දැ2න.මම එෙහමම එයාෙග කලව 

ෙදෙක� අ�ලෙගන ක�� ෙදක Aක� ඈ
 කලා.අ�ක මෙ1 ඔFෙව� අ�ලග
ත.Aක� ෙවලා පෑ�Aයට 

උ+� &$බ &ස් කරE මම,�Rට පෑ�Aය ෙදපැ
ෙත� අ�ලෙගන ඒක පහලට ඇ5දා….. 

අ$ෙම'….. 

එයාෙග &$බ දැනටම ෙත
 ෙවලා..ආසාෙව බෑ.. 

මම �Rට එහාෙග &$ෙබ ෙත�� ෙදක මෙ1 ඇ�) ව)� ඈ
 කරල  මෙ1 ෙත�� ෙදෙක� එයාෙග මෑ ඇෙO 

ෙහ�ය�න ග
ත.එයා ඉන අබරවන ගම� මෙ1 ෙක��ෙඩ� අ0නව.ඉන උස්සනෙක�ට මෙ1 0ව එයාෙග &$බ 



ඇVලට යනව.&$ෙබ ෙත�� ඈ
 කරෙගන මෙ1 0ව ඇVලට යනෙක�ට 0වට අfV රසය� දැ2ෙන.. 

Aක� ෙවලා ඒ @0යට එයාෙග එක ෙලව කාල මම එයාෙග ඔFව ලගට �යා.කටට ෙද�න �Vන
 එයා කැම 

ෙY@ද ද�ෙන නෑෙන.මම ෙජ�කා ගලවල දාල මෙ1 එක එයාෙග කටට ල� කලා.Aක� ෙවලා මෙ1 එක 0හා 

ආසාෙව� බල� ඉදල එයා ඒක අත&� අ�ලෙගන �Rට කටට ල� කර ග
ත.එයාෙග ෙත�� ෙදක මෙ1 ෙට�D 

එෙ� ගෑෙවනෙක�ට දැ2න ස]ෙපට මට ෙක0: ගෑBනා…… 

මෙ1 එක එයාෙග කට ඇVෙල ෙය50ම මම �Rට කැර&ල ආෙය
 එයාෙග &$බට මෙග ෙත�� ෙදක අරෙගන 

�යා…..69 

ෙමෙහම Aක� ෙවලා අ# සVW උ�න.දැ� ඇVලට දා�න ඕන.මම �Rට නැ�ටල මෙග ක)සම ඇ�දෙගන ඒෙක 

සා��ෙව �බ ෙක��ඩ$ එක� අතට ග
ත.අ�ක ඒක දැ�ක. 

‘ඕක ඕන නෑ.මම ටැ�ලO ග�නව” 

එයා &Bව. 

ක)සම පැ
තකට දාල මම එයාෙග &$බ ගාවට ලං උනා.එයා ක�� ෙදක ෙහ�දටම ඈ
 කරෙගන.&$ෙබ ෙත�� 

ෙද ක ඈ
 ෙවලා.හ:යට මට කතා කරනව වෙ1. 

ෙම�නව උන
 පලෙවන පාර (සා මම Aක� @තර අBෙල� �Aෙය.එක අත&� ප3ය අ�ලෙගන අ(
 අත 

එයාෙග ඉනට යාෙගන මම �Rට ප3ය එයාෙග &$ෙබ ෙත�� ෙදක උඩට අරෙගන �යා.ෙත�� ෙදක ඈ
 ෙවන 

@0යට මම �Rට ෙට�D එක &$ෙබ දාෙර 0ෙ1 උඩට3 පහලට3 ඇ�Fව.අ�කට ෙක0: ගෑෙවනව.Aක� ෙවලා 

ෙමෙහම අV�ල අV�ල ඉදල මම �Jට මෙ1 එක එයාෙග &$බ ඇVලට තද කලා…. 

“ආY…$හ්හ්හ්11 හ්…..” 

අ�කට ෙක0: ගෑBනා.මට
 Aක� :�න
 දැ2න ආත� එකට මෙ1 ඇස් ෙදක #යBනා..හ:යට (ක� පාෙවනව 

වෙ1..#ස්� හැෙදනව.අෙ
 ගහනව වෙ1 �ය aනයක ෆ� එක�…හ:යට  (ක� �:වැAල �යා වෙ1 දැ2ෙන….. 

ප3ය බාගය� @තර ඇVලට බැහැල �ෙබ.ෙ$ හැkම Aක� ෙවලා @0�න මට ඕන උනා.මම �Rට අ�කෙග ඇග 

උඩට වැAල එයාෙග ඇග 0ෙ1 හා�� උනා.දැ� එයාෙග ෙල�� ත� ෙදක මෙ1 පEවට තද ෙවලා J:&ල 

ෙදපැ
ෙත� එ)යට ප(�න හදනව.අ�ක ගැන ඒ ෙවලාෙව දැ2න ආදෙHට මම අ�කව බදාග
ත.අ�ක මෙ1 

වෙOට අ
 ෙදක යවල මාව තද කරල බදාග
ත.එයා හ3ෙය� හ3ෙය� .ස්ම ග�නව.ඒ ගානට එයාෙග ත� ෙදක 

උස් පහහ් ෙවනෙක�ට මාව
 �Rට උස් පා
 උනා.Aක� ෙවලා එයාෙග eන,ෙබ�ල &ස් කරල මම ආෙය
 ඇදට 

අ
 ෙදක යල ෙක)� උනා.මෙ1 එක තාම
 එයාෙග එක ඇVෙල.මම එයාෙග ඉනට අ
 ෙදක යාෙගන 

එයාෙග eන 0හා බැFව.එයා හ: ආදෙර� මෙ1 0හා බලාෙගන ඉ�නව.මම මෙ1 එක �Rට Aක� එ)යට 

අරෙගන එක පාරටම ආෙය
 ඇVලටම යන @0යට හ3ෙය�ම ඇVලට එgව.අ�කෙග ඇස් ෙදක #ය@ලා එයාට 

ෙක0: ගෑBනා. 

“ආB” 

ප3ය ඇVලටම බැස්ස…. 

Aක� ෙවලා එෙහම ඉදල මම �Rට මෙ1 එක ඉස්සරහට පස්සට කර�න ග
ත.එෙහම කරන ගම� මම අ�කෙග 

ත� ෙදක 0හා බැFව එයා ත� ෙදක J:කග�නව.මම �Rට ඉස්සරහට නැ@ල එයාෙග ත� ෙදක මා6ෙව� 

මා6වට උර�න ග
ත.එයා මෙ1 ඔFව අත ගානව.f�ම පාර උන
 මම ෙප
ත� bල �ටE (සා අ#ට ෙග�ඩ� 

ෙවලා සVW ෙව�න EFව� උනා.එක එක @0යට අ# සVW උනා..බN ය�න එනව වෙ1 ෙදV� පාර�ම දැ2න
 

මම එතෙක�ටම මෙ1 එක එ)යට ග
තා…. 

පැය බාගය� @තර අ# එක එක @0යට කලා….. අ�ෙ$0…. 

“අ�ෙ�….මට ය�න එ�ෙන….” 

“ඇVෙල යව�න එපා ම�).ෙක' ෙද�න මට ඒව ෙබ��න ඕන” 

එෙහම &යල අ�ක ඇෙ5 වා+ උනා.මම ඇෙ5 දන ගහෙගන අ�කෙග කටට මෙ1 එක ලං කලා.අ�ක මෙ1 ෙට�D 

එක කට ඇVෙල දාෙගන �Rට අෙ
 ගහනව.Aක ෙවලාව3 එයාට එෙහම කර�න EFව� උෙ�.මෙ1 ඒව එයාෙග 

කට ඇVලට @5ද.ෙවනදට වඩා ෙවලා මට බN �යා…. 

අ# ෙද�නටම මහ��3.Aක� ෙවලා ඇෙ5 හා�� ෙවලා ඉදල ෙද�නම ��� නාග
ත.නානෙක�ට
 අ# 

ෙග�ඩ� සVW උනා…. 



පලෙව( දවස ඒ @0යට ෙග@ල �යා.ඒ දවස න$ කවදාව
 අමතක ෙව�ෙන නෑ…. 

අකමැ
ෙත� උන
 අ�කට සflල මම ෙගදර ආව..ඇ@�ල
 එදා දවෙස උන ෙ5ව� මත� කරල ෙදපාර�ම 

අෙ
 ගහ�න මම අමතක කෙ� නෑ….. 

 

 


