
ෙමෙත� කතාව… 

ඉස්ෙක�ෙල ඇ�ලා එන ගම� නං�ට ජැක� ගහ�න චා�ස් එක� හ�ෙබනවා… හවස ෙගදර ���  දා ෙගන 

ඉ�න නං�ෙග� ආත" එක� ග�න ට #$ කරනවා.. ෙහ&දම හ�යට එනෙක&ට ක(ෙද� ෙගදර එන  සා වැෙ) 

අතඇරලා දාලා +වනවා…. 
එතෙක&ටම ෙගදර ෙ,-.ව අ�න ස/ෙද ඇ0නා… 0ටා අ�මා ෙව�න ඇ1 මම ට� ගාලා බැහැලා සරම2 බාෙග ට 
 ඇදෙගන මෙග කාමෙ3ට 4(වා… කාමෙර� එ5යට ය/4 නං�2 ග(ම හදාග�නවා ලාවට දැ�කා…. අපරාෙ/… 7� 

චා�ස් එක… එක8ය ගානට නැග9 ප$යට දැ� ෙම&කද කර�ෙන…. දැ� ඉ1� අෙ2 :�ට තම$ හ4ස්8යට නං�ෙග 
ජං�ය2 දාලා ආෙ;… දැ�ම අෙ2 ගහ�න2 බෑ… සාමාන=ෙය� අ�මා කාමෙරට ඇ>2 කතා කරලා ය�ෙන.. එතක� 
ඉ�න ෙවනවා… සරම ඇදෙගන මම ෙක&�:?ටෙර ඔ� කලා 

“ෙම&කද කර�ෙන…?” 

�Aවා වෙ,ම අ�මා කාමෙ3ට ඇ>2… 

“ෙම&B2 නෑ… ෙ,� එක� ගහ�න හැ+ෙව….” 

Cයන ගම� අ�මා 4හා බැDවා.. අ�මා ෙද&ර ෙර/ද ෙද&රට උF� දාලා උDවස්සට ෙහG2Aෙවලා ඉෙ� අත� 

1යාන මං 4හා බල� ඉ�නවා අ�මා Hක� Iලස් ස$ස්… මහතම2 නෑ… හැබැ$ ෙල&ක$ උස මහත ගානට… 

සා�ය ඇ�දාම හැෙ) මJවට ෙIනවා… අ�ෙ, ෙල&B ත� ෙදකB$ අ�කෙග$ නං�ෙග$ ෙද�නටම වඩා ෙල&B 

පස්සB$ 1ෙයනවා.. අ�මෙ, ඉන ගා>� ඇAලට නැ>ලා 9L" උBල $ ඉස්සරහට >තර� ෙනෙ� ෙදපැ2තට2 

බර ෙවMච ත�ෙදක ෙI�න ඉ�න >4යට$ මං කර කර �ට9 ෙ/ව" මත� ෙවMච පාරට$ මට ෙම&ල කරෙව�න 

පට� ග2තා… අ�මා ෙක&Nෙඩ බැදලා �Hෙය…අ�මෙ, උඩ ඉද� පහලට ෙහ&දට සකෑ� පාර� දැ�මා… 

දාFයB2 දාලා මහ�8 පාට$.. කර පල" හැ-ෙට අත�� කාOව ෙIනවා… කL පාට  Pරා එෙ� පHය2 එQෙය.. 

එ5යට ප �න ඔ�න ෙම�න ෙගF ෙදක.. මං කවදාව2 අ�මා 4හා කැ� >4යට බලලා නැ1 උණ2 දැ� ෙම&ෙ" 

පකට බැහැලා 1ෙයන ෙවලාෙව අ�මා හරහා හමාගන ආ9 0ළගB2 නහය >ද ෙගන �යා.. ඒ Uවදට ම ෙ, වල2ත 

�ෙ2 ආ9 හැV� පෙක� එQයට ප �න හදනවා.. 

“ෙ,� එක පැ2තක 1යලා කාලා ඉ�නවා… “ 

එෙහම Cය/4 මත� උෙN අ�මා ෙමතන ෙ�ද Cයලා… 

ක�ෙ� ෙක&ෙහද ෙම ප$ය කැෙඩ�න කQ� අෙ2 පාර� ගහ�න ඕෙN… 

“හ� හ�… “ 

අ�මා හැ�ලා �යා.. 

මම අ�මෙ, මාJෙව� මාJවට උඩ පහල යන 9ෙ� පD ෙදක 4හා බල� �Hයා.. මම ට� ගාලා නැ�ටලා 

Bස්8යට යන >4යට අ�මා පස්ෙස� �යා… මට 9ක තව Hක� ෙවලා බලා ග�න$ ඕෙන උෙ�… අ�කෙග$ 

නං�ෙග$ 9කව" වලට වඩා ෙස�8ම 9ක 1ෙය�ෙන අ�මට.. ව-ට�කා පLෙදක වෙ, 1Pබට එ"Qලා 

වැHලනං නෑ… බලන ඔෙන එෙක� ෙදපාර� බලනවා.. මං අ�ම2 එ�ක ය/4 :�X බලන හැH දCනවා… 

තා2තනං පලනවා ඇ1 ෙලසටම.. නං�ෙග තරං තද නැ1 පාට$… අ�මා පස්ස බැDෙව&2 නං මට නැගලා Cයලා 

මා-.… මම ස/ද ෙන&කර අ�මා කාමෙ3ට හැJණට පස්ෙස Bස්8යට ��� කෑම එකB2 ෙබදා ග2තා… ආප0 

එන ගම� නං�ෙ, කාමෙ3ට �ංYෙ;… අර ජං�ය ග�නං Cයලා අෙ2 ගහ�න ඒ ෙම�F ඒක2 අරං බා2Z� ��ං 

දැං ඉ1ං ගහපංෙක& අෙ2… මළ මYල$… අ�ක2 නෑ ජං�ය� ඉ"ල ග�න.. මම ඉස්C[ෙ� ෙහ&දට බැLවා.. C8ම 

ෙදය� ෙහ&යාග�න බැ� උණා… දැං ඉ1ං ෙම&නවා කර�නද… කෑම එක2 අරං කාමෙ3ට ආවා.. ෙමෙසG උF� 

කෑම එක 1යලා ඉදග�න ෙක&ටම අ�මා ආෙය2 කා මෙ3ට ආවා… 

ෙක� ඇ+� Hක ෙද�න ෙහ�දලා දා�න… 

අ�මා Aවාය� ඇදෙගන අ�මෙ, CL. ඇ+� HකB2 උස්ස� ඉ�නවා… බල�න ලස්සන$.. 



ෙර4 බා"4යටම දැ�මා…. නං� බා2Z� එෙ� ෙ�… 

ආ… එෙහන� ෙහ�ද�න බෑෙ�… ෙහටම ෙහ�ද\.. Cයලා අ�මා අෙයම හැ�ලා �යා… 

ෙම&ෙක� ෙව&]� මැ]� එක 1ෙය�ෙන ඒ බා2 Z� එෙ�.. අ�මලාෙ, කාමෙ3 තව බා2Z� එක� 1ෙයනවා… 

අ�මා නා�ෙන ඒෙ�.. 

ඒ2 එ�කම මෙ, HC� ෙම&ෙ"ට ප-ට අ$Fයා එක� ආවා… නැගලා 1ෙයන පක බස්ස ග�න අ�මෙග ජං�ය2 

හ�ය$.. ^ට කQ� කවදාව2 එෙහම කර�න �තලව2 නෑ… මට අ�මා ගැන �ත �තා අෙ2 ගහ�න ඕෙ� නෑ.. 

0A UවදB$.. ප$ෙය ඔතා ග�න 8 + ෙදයB$ 1Pබන� ඇ1… 

මම අෙයම2 ෙහ&ෙර� අ�මෙ, කාමෙර පැ2තට �යා… ෙප&F බයB2 ෙන&දැ_නා ෙනෙම$ ��� ෙහ&ෙර� 

එ`ලා බැDවා… බල/4 ෙර4 Hක ඇද උF� 1යලා අ�මා බා2Z� එකට යනවා දැ�කා… මම කාමෙ3 ඇAලට 

�යා… දැ�න� ප9ව F, F, ගානවා… අ0උෙණ&2 ෙම&න ෙද$ය�ට Cය�නද.. වසලා හමාර$. ෙම&කද අ�මා 

සැර$… 

��� ෙර4ෙග&ඩ අ(ස්සලා බැDවා… ෙ� 1ෙය�ෙන භා� .ෙ).. අ�මා ඇදං �ට9 U+පාට පෑ�Hය…  ඒක 4හා 

බලාන ග�නවද නැ/ද Cයලා ගැ� ගැb ආෙයම2 �ත �ත ඉදලා ඕෙන 9ක� ෙදක$ පණහ$ Cයලා ඒක අතට 

ග2තා… උ_ :ටම 1ෙයනවා.. තව Hක� අ(ස්සලා   ෙබ]ය3 එක2 ෙහ&යා ග2තා… කI එක ෙහන ස$ස් ඒ 

ෙදකම එකට YQ කරලා cෙ� ඔබා ග2තා….. හ�මා Cයලා වැඩ� නෑ.. ඒ වෙ, ව" Uවද� නX තව2 >දලා 

නෑ… ගෑ_�ෙග දාFය වලට2 සෑෙහන ෙදය� කර�න 9Dව� ඒෙහම සෑෙහන ෙවලාව� ෙහ&දට ඉඹලා  Pරා එක 

>තර� ඉඹ ඉඹ.. පෑ�Hය පෙ� ඔතාෙගන අෙ2 ගහ�න ග2තා.. නං�ෙග� ආ9 Uවද ෙවනස් උණ2 මට මත� 

උෙණ නං�ට 9ෙ� අ��න හද9 එක… නං�ෙ, 9ෙ� අA"ලන >4ය මත� කර කර අ�මෙ, පෑ�Hය අA"ල 

ග�නවා.. Hක ෙවලාව� ඔෙහ&ම කරලා… මම Pරා එක පකට අර� පෑ�Hය නහයට ලං කරා… ඒ වැෙ) Hක� 

කQ�ට වඩා ෙහ&ද$ වෙ, ව" Uවදට කැ� උණනවා ෙබ&ෙහ&ම අමාJෙ; බe නව2ත ග2ෙත…. නං� ගැන �Aවා 

උණාට අ�මෙග පෑ�Hය නං�ෙග පෑ�Hයට වඩා ෙල&B$ 8 +$.. Uවද$  සා ඒක මම 4ග ඇරලා බැLවා.. 02ත 

ගෑෙවන පැ2ත ෙපරලලා බල/4.. U+පාට ජං�ෙf අ�මෙග g5 වැ.O ම$" ගස් ෙදක� පැටQලා 1ෙයනවා 

දැ�කා… මම ඇස ෙදක :යාන ප�ස්සෙම� එෙත�ට නහය ලං කරලා Uවද උරා ග2තා… ඊට පස්ෙස 4ව දාලා 

ෙහ^ට එතන ෙලව කාලා බැDවා… ක(J හ� දැ�කනං :ස්U Cයලා �තනවා.. මම i>ෙ2ට ග2ත ෙහ&දම සැප 

ග2ෙත අ�මෙග පෑ�Hෙය�… එතෙක&ටම බා2Z� එෙ� වAර ස/ෙද පළෙව  පාරට නැවAනා… අ�මා සබ� 

ගා�න වෙ,… Pරා එක ඇද උF� දාලා ජං�ය නහෙයම 1යාෙගන මම ඒ පැ2තට �යා ෙන; යැ(නා.. ම$" 

දැ�ක ෙවලාෙව ඉද� නං� ෙවOවට අ�මව ෙI�න පට� අර� 1Pෙබ.. �ත9 >4යටම අ�මා බා2Z� එෙ� 

ෙල&� එක දාලා නෑ.. ෙම&ෙක& ෙගදර ක(J2 නෑෙ�.. මම ෙද&ෙර පැතතක ඉද� ෙද&ර ෙප&)ඩ� තද කරා.. 

ෙප&)ඩ� >තර ඇෙර�න.. ෙහ&ෙර� එ`ලා බැDවා.. ප9ව ෙක&Mචර ගැ0ණ2 ව" කම ඊට වඩා වැj.. මට 

ෙම&නවා ෙ;ෙගන එනවද Cයලා �තාග�න2 බෑ.. 

මෙග ෙවලාවට අ�මා පැ2තකට හැ�ල ◌ා සබ� ගගා �Hෙය.. මං �ට9 පැ2ෙත අත උස්සලා ත� ෙදෙ� ර(මට 

ර(මට සබ� ගා/4 ෙල&B ත�ෙදක දCනවට වඩා C�"ෙල ම$" 4හා බල�න$ මට ඕ ෙ� උෙ�.. සැ�� 

සැෙ3ට පෑ�Hය නහයට තද කර කර… තව2 ෙවලාවක පෙ� අA"ල අA"ල මම අ�මෙ, වAර ගෑ>ලා 4Qෙසන 

�lපාට ඇග 4හා බල� �Hයා… ඊලගට අ�මා මට :.පාලා.. නැXලා කB" ෙදෙ� සබ�ගා�න පට� ග2තා…. 

දැ� ඉ�න >4යට මාව පාලනය කර ග2ෙත ෙබ&ෙහම අමාJෙව�.. ම$" :J_ �ල මට දැ� :Hපස්ෙස� 

ෙIනවා… වැල වල ෙඩ&V ස්ට$" එකට 0කන හැH මත� ෙවලා පක ෙප&:යනවා.. ෙට&I එක බැLම වෙ, 

:�`ලා… තා2තනං ෙ� �ෙල� ආත" ග�නවා ඇෙහනවා හැමදාම mට…ෙමෙක� එ�ෙන ෙ� U+ 9ෙක$ 

ලස්සන ෙල&B � ෙල$ Uවද ෙ�ද Cයලා මම ආෙf ජං�ය ත4�ම Uවද බැLවා.. මට :Hපස්ෙස� බදාෙගන 

ඉn�නම$ �ෙත�ෙන.. ම$" ෙග&ඩ$. අ�ම$ තා2ත$ 0කන  ෙව     ලාවක මට ඇ�ලා 1ෙයන >4යට තා2තා තම$ 

ම$" ගා�න ෙද�ෙන නැ2ෙත.. තා2තා නැ1 දවස්වලට ගානවා… ජං�ෙf පැටDන ම$" ගස් ෙදක තාම 

1ෙයනවා… මම ෙහ^ට ෙත&"පH� ඒක අ"ලලා… පෑ�Hෙය� කටට අරග2තා.. මට �Aනා අ�මෙග ජං�ය 

හැමදාම ග�න ඔෙන Cයලා.. ෙෂ� එකB2 බල බලා අෙ2 ගහ�න ෙස- කරග�න 9Dව� වෙ,.. ඒ2 එ�කම 

අ�මෙ, ජං�ෙf 1ෙයන ම$" ගස් එකA කරන එක2 ආත" වැඩ� ෙව$.. ෙ� ෙදක 1යා ග�න ඕෙ� Cයලා 



�තලා අෙ2 ගගහාම කNනාF ෙ�ෙසG ගාවට �යා ෙප&)ඩකට ඒක 1යලා 1ය�න.. යනෙක&ට අර� ය�න 

ෙහ&දට ෙIන තැන� ෙව�න2 ඕෙ�… බාෙගට ඇ�ලා 1Pබ ලාMpෙ; 1Pබ U+ Hෂq එක� අර� ඒ උF� ම$" 

ගස් ෙදක 1යලා ආෙය ෙෂ� එක බල�න �යා… 

අ�මා නාලා ඉවර$.. :හදාග�න හදනවා.. දැ� ෙ�ක ඉවර කරග�නම ඔෙN… අ�මෙ, ගැස්ෙසන 9ක 4හා 

බලාන ආෙය2 ජං�ය නහයට තද කරෙගන ත4� අෙ2 ගහ�න පට� ග2තා.. ෙ� පාරනං මත� උෙN අ�මවාම 

තම$.. ඇ$ �ල2 දැ�කෙන.. Hක ෙවලා;� ගහ/4 ඇටෙදක කළ�බෙගන ආ9 කැ� ෙග&ඩ� >/දා.. මම ට� 

ගාලා ජං�ය අ◌ැ"Lවා… ජං�ය අ$� කලානං `මට වැHලා වැෙ) ෙද" ෙවන  සා ජං�ෙයම ඇ�යා… ඒක 

ෙත\ණා ෙහ&දටම.. මාර ෙ�ස් එක.. දැ� ම� ට�ගාලා මාJ ෙව�න ඕ ෙ�.. අ�1ම කැ� `�+ව2 :හ9 ජං�ය 

ඇෙ/ ෙර4 ෙග&ඩ අස්ෙස� ගහලා එ5යට 4(වා…. 0ටා..!!  Pරා එක ඇෙ/ අෙන� ෙක&ෙ�… 1Pබ >4යට 1ය�න 

බැ� උණා.. දැ� ඉ1� පර�B වැj.. අ�මා එQයට ආවා… මම ෙම&B2 ද�නැ1 ගානට මෙග කාමෙ3ට ඇ>2 

අ0J ෙදකට බ2 එක කෑවා… කාලා Bස්8යට යනෙක&ට නං� ඉ�නවා s t බල බල අ�මා තාම2 කාමෙ3 

ෙක&Nෙඩ ෙ;ලනවා  ෙද&ෙර� දැ�කා..  0කලා 1ෙය�ෙන C;වL… ම$" ගස්ෙදක.. අමතක උනාෙන.. අ(ල� 

නෑ අ�මට ඕක ෙන&- ෙවන එක� නෑ.. අත ෙහ�දෙගන ඇ>2 මම2 st බල�න වාF උනා.. නං�2 ෙම&B2 

ෙන&ෙවMච ගානට ඔෙහ ඉ�නවා.. 

අ�මා ග(ම� ඇදෙගන කාමෙර� එ5යට ඇ>2 Bස්8ය පැ2තට �යා… :ග� ස/ෙදB2 එන  සා uව3 එකටම 

ක�න ෙව�න ඇ1… මම .� ගාලා කාම ෙ3ට පැනලා Hෂq එක 1Pබ තැන බැDවා මා-. ෙව�න කQ� ග�න 

ඔෙN.. අ�මා ඒක උF� ෙහයා )රය3 එක 1යලා.. ම$" ෙහ&ය�න ෙව�ෙන නෑ දැ� ඉ1ං Cයලා ඒක අ$� 

කරලා බල/4 Hv එක නැXලා 1ෙයනවා දැ�කා… මම එෙහ�මම තව2 නවලා ඉෙ� ගහෙගන ආප0 එ/4 දැක9 

ෙද$�න� �� වැHලා �යා… ඇෙ/ ෙර4 Hක `ම 1Pබ බාස්ක- එකකට දාලා… මෙ, කැ�2 එ�ක පැ�Hය$ Pරා 

එක$ >තර� ඇෙ/… දැ� ඉ1� ෙම&නවා කර�නද…  කාමෙ3ට ��� wෙබ�) එකට යH� Hu එක 1යලා 

ආෙය ඇ>2 st බැDවා.. අ�ම2 කෑම එක අර� එතනට ආවා… අ�ම$ නං�$ ෙද�නම සැ�� සැෙර ම� 4හා 

බලනවා.. ක(J2 ෙම&B2 Cය�ෙන නෑ.. මා2 ඔෙහ �Hයා.. 

එදා m 10ට >තර තා2ත2 ෙගදර ඉ�න ෙවලාෙව මට �Aනා ෙප&F ඇබා පාර� දාලා ආත" එක� ග�න… තව 

HකC� තා2තා අ�මට ෙෂ&- කරනවා… සාමාන=ෙය� තා2තා ෙගදර �Hෙය&2 අ වා ෙ,ම යනවාම තම$.. 

ඒ සා ෙව�න ඇ1 අ�ම2 :ට ෙන&යා ඉ�ෙන.. හැබැ$ ඇබා C(වට ෙද&ර කන 1යාෙගන අහ� ඉ�න >තර$ 

ෙව�ෙන ෙම&කද ෙද&ර වහන  සා.. කාමෙර� එන ව" ස/ෙදO2 ආත" එක� ග2ත හැC.. මම ඒ පැ2තට 

ෙහX� ඇ+නා… මට කාමෙර ස/ෙද Hක Hක ඇෙහනවා ෙවනදට වඩා.. 

හා…ආ….හ්.. 

ආහාහ්…. 

ආහ්… 

ආහ්… ආහ්… 

ඒ අ�මෙග කට… 

යෙක� අද ෙද&ර වහල නෑ… එකෙන ෙ� ස/ෙද… නං�ට2 ඇෙහනවා ඇ1.. 

මම ලං ෙවලා ෙද&ර ෙර/ද ඇAෙල� බැLවා… අ�මට ෙඩ&� පාර� ව4නවා.. මට අ�මා බා2Z� එෙ� �ට9 >4ය 

මත� උණා… 

චහ්..චහ්…චහ්… ගාලා අFයටම ගහ/4 අ�ම2 ඒ ගානටම කෑ ගහනවා… 

තා2තා.. ගහන ගම� පා2 ෙවලා ෙදපැ2ෙත� අ2 ෙදක දාලා ෙගF ෙදක X�Bවා… දැ� ගහන ෙ;ෙ, අeඋණා… 

හ්�හ්… හ්��හ්… හ්,… හ�… අ�මෙ, ස/ෙද2 Hක Hක අe ෙ;ෙගන එනවා…. තා2තා ආෙය2 නැ�ටලා වැෙර� 

පාරව" ෙදක� ඇ�නා… 

ආ(වා…..හ්… 

අද අ�මෙ, මාර ස/දය�… 



අ�මා එෙහ�මම ඉ/4 තා2තා ජැ� එක ගලවලා දන ගහග2තා… අ�මෙ, එෙ� ල( xස් ෙPෙරනවා… තා2තා එක 

පාරටම පහල ඉද�ම 9ෙ� දාෙර 4ෙග2 එ�ක ෙලව කාලා ඒවා කට ඇAලට ග2තා…. 

ඒ2 එ�කම අ�මව අ 2 පැ2ත හරවලා �ටගතතා… අ�මා ඇෙ/ දණ ගහෙගන අ2ෙදක :Hපස්සට කරලා 1යා 

ග2තා තා2තා පක අ�ෙග cණට ලං කරලා එක අතC� අ�මෙග ඔDෙව� අ"ලලා එෙහට ෙමෙහට හරවන ගම� 

පක හැම තැනම ඇ1"Lවා…. අ�1මට කට වෙට2 අA"ලලා කට ඇAලට දැ�මා.. 

පක අ◌ැAලට යන >4යට බය2 �ෙ◌තනවා ��යටම ව4�න ගහ�ෙ◌න.. තා2තා අ2ෙ◌ෙදක�ම අ�ෙමග ඔLව 

බදාන යගදාව බස්සනවා… ච� ච� ච� ගාලා ස/ෙ◌ද ඒනවා >තර$ අ�මෙග ස/ෙද වැ�ලා…. ඊට පස්ෙ◌ස 

තා2තා අ�ෙමග ඔDව අත අ◌ැ�යා… අ�ම ප$ය ඒ5යට අර� අතC� අ"ලෙගන ෙ◌ටාI ඒක වෙටටම ෙ◌ලව 

කෑවා…. ඊට පස්ෙස අ◌ැෙටදක අර� ෙක- දාෙ◌ගන yIපන ගම� අෙ◌2 ගහ�න ග2තා.. තා2තට යමර 

සැප�ෙ◌න ෙද�ෙ◌�…. තා2තා අ◌ැෙ◌ද� බැස්සා… අ�ම2 අ◌ැෙ◌/ ඉදලා කක" `මට දාලා දන ගහ ග2තා.. 

ඉෙ◌න� උඩ ෙ◌කාටස අ◌ැෙ◌/… තා2තා කNනාFෙ◌�ෙ◌ස් ලාMpවC� H?P එක� එළයට ග2තා… අ�මා 

තාම2 ෙක4� ගානවා… 

මම ෙද&ර ගාවම ඉද� ෙර/ද අස්ෙස� බලාෙගන ඉ�ෙන….ෙද&ෙර� මම ඉ�න පැ2ත කJවල  සා අ�මලාට 

මාව ෙI�න >4ය� නෑ… මෙ, අත ෙශGI එෙ� ප$යට �යා අ�මා ඉ�න >4යට… තා2තා අර H?P එෙක� 

ෙම&නවෙද& පකට දාෙගන ඇ>2 අ�මෙග ත-ට� ෙදක ඈ2 කරලා එෙතනට2 ෙම&නවෙද� දැ�මා… ඊටපස්ෙස 

පා2ෙවලා 9ෙ� �ලට පක 1යලා තද කලා… 

◌ංහා….ආ◌ා◌ා……..!! 

��ම��…. 

අ�මා ෙබ�හ� ෙද/4 තා2තා තද කලා.. අ�මා ෙම-ෙට ක�න හදනවා… තා2තට ගාන� නෑ… සැපට 9ෙ� 

අ�නවා HකC� අ�මෙග ෙක4�ය ආත" එකට එන ස/ෙදට හැJනා…. හ$ෙය� ගහ�න Cයනවා…තා2තා 

ෙකQන පාර� ගාෙ� අ�මෙග 9ක ෙලල ෙදනවා… මට දැ� ගානට නැගලා… තා2තා.. අ�මෙග ෙකස් ව"ෙල� 

අ"ල ග2තා… ඔLව උස්සලාම 1යාන 9ෙ� අ�නවා… 

තා2ත ගැ�"ල නැවැ2Aවා… ඒ2 එ�කම අ�මා |-.ව ගලවෙගන අ 2 පැ2ත හැ�ලා ප$ය yIප�න ග2තා… 

එෙහම Hක ෙවලාවC� ආෙයම2 �ට9 ඉ�ය(ෙව�ම �Hයා… දැ� ආෙය2 9ෙ� අ�නවා…. ෙ� ෙස"ලම wප 

>ට�ම කලා… 

ඔෙහ&ම 9ෙ� ඇර ඇර ඉ/4 තා2ෙ,  ෙප�� එකට ෙක�" එක� ආවා.. ඇද උඩ 1Pබ ෙප�� එක අරෙගන ප$ය 

9ෙ� ඇAෙලම 1යාෙගන කතාකර�න ග2තා… එෙහම ඉ/4 අ�මට අමාJද ෙක&ෙහද එයා පක එQයට දාලා 

නැ�-ටා… 02ෙත� `�+ `�+  ල( xස් ෙPෙරනවා… වAර Hක� }ලා එ�නං Cයලා තා2තට අ1� Cය/4 

තා2තා Hෂq එක� අර� අ�මට +�නා.. අ�මා ඕෙන නෑ Cයලා ඇද උඩ 1Pබ පෑ�Hෙය� ත�ෙදක මැ/ෙද 

දාFය$ 02ත$ :හ දම දමා එ5යට ආවා… මම ට�ගාලා එතන 1Pබ ෙල&B :2තල පහනට \වා උණා.. අ�මා 

එ5යට ඇ>2 ෙකQ�ම �ෙf වAර :ලටෙ3 ළගට… එතනට ��� 02තට තද ෙව�න ජං�ය 1යලා කB" 

ෙදෙක� තද කරෙගන වAර අර� ෙබ&නෙක&ට ජෙ�ෙල� ෙගට වැෙටන හද එQයට 9ක 4Qෙසනවා.. පැන9 

ගම� 9ක බදාෙගන ඉඹෙගන ඉඹෙගන ය�න �ෙතනවා… ෙ� තර� ළ�� අ�මෙග ෙහLව දැක9 \"ම පාර 

ෙ�…. 

අ�මා තව2 වAර එක� ෙක�Iෙපකට අර� ආප0 එ�න ආවා… එෙහ�ම මාව2 ප0 කර� ���  කාමෙ3 

ෙද&රගාව නැව1ලා එතන 1Pබ 9.ව උF� කBල� 1යලා ආෙය2 පෑ�Hෙය � 02ත  ෙහ&දට :හදැ�මා…. 

පෑ�Hය 9.ෙ; ඇ�ෙද� දාලා අ�මා ෙද&ර ෙර/ද අත�� කාමෙ3ට �ංYවා…. ෙද&ෙර� එහාට ෙමහාට ය/4 ඈ2 

ෙවMච ෙද&ර ෙර/ද ආෙf හද�න අ�මට අමතක උණා… 

දැ� ෙද&ර ෙර/ද2 කQ� 1~ණට වඩා ඈ2 ෙවලා… ඒක ආප0 හැ+ෙව2 නෑ.. පෑ�Hය ෙම&කද එ5ෙය� දාලා 

�ෙf… ෙ� ඔ�ෙක&ම මෙග වා8යටම ෙවනවා….. 



මම හැං�ලා �ට9 තැ � එ5යට ඇ>2 ජං�ය අතට ග2තා… ෙ�ක මම කQ� අෙ2 ගහ9 එකම$… මෙ, බe 

වQ� කQ� ෙත2 උණ එකම$… 

මම ආෙය2 කාමෙ3ට එ~නා… තා2තා අෙත&ර� නැ1ව අ�මෙග \D ඇගම ඉnනවා.. අ�මා ෙද&ර පැ2ත බල� 

ඉ�නවා… ඒ �ට9 >4ය ප-ට ෙස�8… යHෙත&ල හපා ෙගන ඇස් බාෙගට :යාෙගන ෙහX� ෙක4�ගාන හැH… 

ෙපෙ3දා බල9 ව" �2රපHෙය වෙ,ම$… වනාෙගන �ට9 ෙකස් වැHය ෙද&1� අර� �ස් \+නට කරලා ෙහX� 

ඔLව ප/දලා ගැටය�  ගහ ග2තා… එෙහම කරන ෙක&ට ම$" තරමට වැ(O C�"ල ෙහ&ද 

ෙප_නා…(ගෑ_�ෙග C�"ල2 මෙ, t� ෙප&$�- එක�) අ�මා මස් :J_ එක කBල� ඇද උF� 1යා 

ග2තා…. b� ඇ�Q Ae වQ� ෙමMචර ෙවලා බඩ ෙලවකකා �ට9 තා2තෙග  ඔLෙව ෙකස් �රලා අ"ල ෙගන 

පහලට තද කරා .. තා2තෙ, cණ නැවAෙ� අ�මෙ, 02ත ගාව… 

දැ� ෙර/ද ඇAෙල� ෙහ&දට ෙIනව2 එ�ක… ෙද&ෙර� එQයට එන ල$ - එQය  සා දැ� මං ඉ�න හ�ය2 

Hක� එ5ය$ දB_ අත සරම ඇAෙ" ප$ ෙස"ලං දාන අතෙ3 අ 2 අ1� ජං�ය නහයට තද කර ග2තා… ල( 

xස් නාවලා ෙතතම ෙතත$… මාරම 0A Uවද$..  තා2තට දැ� දැෙනනවා ඇ2ෙත ෙ� Uවද ෙ�ද Cයලා මත� 

උණා….ඇස් ෙදක :යාන අෙ2 පාර ෙ;ෙග� ගහ�න ග2තා… 

අ�ම අෙ2 දෙක�ම ෙගF ෙදක අ"ෙගන ෙප&F කරග�නවා… ඉදලා � ටලා ඒක කටට ලං කරලා ෙලවකනවා…. 

ඒක අත ඇරලා තා2තෙග ඔDව අෙf 02තට තද කරග�නවා ෙක4�ගානවා…. ඉන එෙහට ෙමෙහට ප/දනවා… 

ඒ2 එ�ක මට මත� උෙ� මෙ, අL2 >ෙන&දාංෙශG… ම$" එකA කරන එක… කාමෙර� වැෙටන ෙප&F ල$- 

එ5යට අ"ලලා මම ජං�ය ෙහX� 4ග ඇ�යා… �Aවා වෙ,ම ඒෙක ම$" ගහ� 1Pබා… ඒක අA"ල9 >4යට 

1Pෙබ නැ2තං තමා 9+ෙම… මම ඒක2 අර� මෙ, කාමෙ3ට �යා… කQ� ඒවා ඔතලා 1Pබ Hෂq එක අර� 

ෙහX� 4ග ඇ�යා… 

0කා….!! 

මම කQ� දැ�ෙම  ෙදක$ ෙන.. ෙ�ෙ� 5-6� 1ෙයනවා…. මට  ක� :ස්U වෙ,…. 

ෙ�ක උෙ� ෙක&ෙහ&මද….. නං� �� එක දැකලා C�Fය� දානවද ම�දා… ඒ2 ඒCට එMචර ෙදය� කර�න 

ෙවලාව� නෑ…. ෙ� ඔ�ෙක&ම2 එ�ක ප$ය යකෙඩ වෙ, තව2 නං 1යා ෙගන ඉ�න බෑ… අෙ2 1Pබ පෑ�Hය 

පෙ� ඔතාෙගන ඇස් ෙදක වහෙගන ෙහ&"ල�න ග2තා… වැF ෙවලා ය�න කQ� ෙහනම ෙල�) එක� අ�මෙග 

පෑ�Hය 9රා >/දා… 

එෙහම ඇස් ෙදක :යාන ෙක&Mචර ෙවලා �Hයද Cයලා මතක නෑ.මම ආෙයම2 .අ�මලාෙ, කාමෙ3 පැ2තට 

�යා… යනෙක&ට එෙහ ෙ,ම ඉවර ෙවලා.. ෙද�නම බදාෙගන ඇෙ/ කතා කර කර ඉ�නවා.. මම පැ�Hය 1Pබ 

තැ �ම 1යලා ෙප&)ඩ� ඒ පැ2තට රබ3 කන දැ�මා….. 

————————————————— 

අ 2 Hක QයX� යනවා Qය9 ගම� දා�න�… ඔයාලෙග ෙක&ෙම�-ස් සෑෙහ�න වHනවා… අදහස් ෙද�න 

ෙවනස් ක� ෙව�න ඕෙනද නැ/ද Cයලා… ෙක&ෙහ&ම2 ෙ�ක ෙගF :H� ��4 අOව3තනය�……. 

 


