
                                  

 

 

 

 

 

 

                                 නිමාලි පුන්චි (story by ish)                

         මගෙ නම නිමාලි. මට ලයව අවුරුදු 35 යි දැන්.මට බබාා 03 ක් ඉන්නලා. ගොක්කිට ලයව 13යි. 

ගදගලනියාට 7යි. අන්තිමයාට තාම අවුරුදු 2යි. මගේ ශව්බන්ට ලයව 42යි. අපි ඉන්ගන් අනුරාදපුගේ. ඒත් 

මගේ ෙම නුලර. නුලර අපි ග ොගශොමත් ව්වනයිගන්. දන්නලගන් ගන්ද …? මම  ාජල් ලගේ කියා 

මගේ දුරින් අක් ා ගලන ග ගනක්ගෙ පුගතක් ශැම ගලගල්ම මට විහිලු  රනලා. මට ඉතින් ෆුල් ශැපි. 

මම ගබොරුලට ග ොරට බැන බැන ඉන්නලා ඉතින්. ඇත්තටම මම ගෙොඩක් සුදු නෑ. තගලුයි. ග ොන්ගඩ 

ව්ට්ගරු යිට් ාලට ලගෙ ටින්ට්  ාරකුත් දාා තමා මම හිටිගේ. ඉතින් මට ලයව 35ක් උනත් මම මගෙ ඇගේ 

ශැඩය තියාෙන්න මම  රිව්වම් වුනා. ාගර යද්දි උනත් තාමත් ග ොල්ගො මගේ දිශා බනලා. 

ග ොල්ගොන්ටත් ලඩා නාකිගයොන්ගෙන් තමා ගේගරන්න බැරි. ග ොගශොමත් ඉතින් මම ඕනලටත් ලඩා 

 ව්ව නලන නිවා නාකිගයොන්ගෙත් ග ලින් ගලනලා ඇති. ඒත් මම ආව අවුරුදු 20 25 තරුන 

ග ොල්ගො මගේ දිශා බනලට. බව් එගක්දි වුනත් ග ොඩි ග ොල්ගක් මට ජැක් එ ක් ෙශන්න අගලොත් 

මම උව්වාම ගදනලා. ඇයි දන්නැ මට ඒ ලයගවේ ග ොල්ගො ෙැන ගොකු ආ ේනයක් තිේබා. 

නාකිගයො වරම් ෙශගෙන ජැක් ෙශන්න එද්දි ගදන්න නම් හිගතනල වරම ෙැවි බිම ලැගටන්න ගදන්න. 

               අර මම කියපු අක් ගේ පුතාටත් දැන් ලයව 22ක් 23ක් විතර ඇති. දැන් නම් ව්වගන බැ 

ග ොල්ා. ශරිම ශැන්ඩ්වම්. මිනිශා එච්චර උව නැ. 5.4 ක් ලගේ ඇති. සුදුයි ග ොන්ගඩ අර ගබ ම් ද 

ගමො ාද කියන්ගන් ඒ විදිශට තමා දාගෙන ඉන්ගන්.එච්චර මශතත් නෑ ග ට්ටුත් නෑ. දැන් නම් මු මාර 

ගවක්සි අප් ා. මතක් ගලද්දිත් ආවාගේ බෑ ග ොල්ල. ග ොගශොමත් අපි ශරිම කිට්ටුගලන් ආ්ර ය  ගල්. 

මම ශරි ආදගරයි පුතාට. එයත් ආදගරයි මට. මගේ අක් ාටයි නන්ගිටයි ලඩා එයා මට තමා  ැමති 

ග ොඩි ගල් ඉදම. ඉතින් පුතා ලැඩ  ගල් තරු ගශේ ගශොගටල් එ   එක්ගවක්ටිේ ගජොේ එ ක්. ගශොඳට 

වල්ලි බාගේ තිගයනලා ඉතින්.ලැඩට යන්ගන් ඉතින් නලුලා ලගේ  තමා. දැන් නම් ග ල්ගකුත් ඇති මම 

හිතන්ගන. මම නුලර යන්න ශරිම ආවයි පුතාලත් බන්න පුලුලන් නිවා. එයාට අපි කියන්ගන් චාමි 

කියා 

 



             ඉතින් අපි ෙදී ගියා නුලර. වතියක් විතර ඉඳා එන්න තමා  තා  රගෙන ගිගේ. ඇවිත් දලවක් 

ලත් ඉන්න බැරිවුනා ශව්බන්ඩ්ට ආ හු යන්න වුනා අනුරාදපුගේ ශදිව්සි ලැඩක් නිවා. මම ග ොගශොමත් 

නුලර ඉන්න ආව නිවාත් අක් ාගෙන්  රදගේ නිවාත් මම බබාා තුන්ගදනාත් එක්  මශගෙදර 

නැලතුනා.අක් ා ඉතින් අගප් චුටියාට ශරිම ආදගරයි. තාම අවුරුදු 02යි ගන්. බබාත් ශරිම  ැමතියි 

නුලර ඉන්න අරගශට ලඩා. නුලර ඉතින් ග ොගශොමත් කූල් ගන්.. ඉතින් මම ගියා චාමි පුතාල බන්න 

එගශේ ගෙදර. එයගේ ගේ තිේගේ අගප් මශගෙදරට උඩින්. ඒ කියන්ගන් අගප් ගේ  හු රගෙන යන්න 

ඕගන්. මම යද්දි අක් ා විතරයි ගෙදර ගරදි ගශෝද ගශෝද හිටිගේ. එයාට 55 ක් විතර ඇති. මගෙම අක් ා 

ලගේ තමා ඉතින් මට. 

 

"අක්ගක් ග ොගශොමද ඉතින්" 

"අගන් ගම් නිමාලි ගන්. මම බැලුලා ඒත්  ේද කියා?  ලද්ද ආගේ?" 

"ඊගේ ආගේ අක්ගක්" 

"ව්වන ගලා" 

"නෑ......හිහි හිහි..." 

"ඇත්තටම. ග ෝ ග ොඩිවුන් ආගේ නෑ??" 

"ආලා ආලා ඔන්න නට නට ඉන්නලා  ල්ගශා. යන් කිේලට අගේ නෑ. ග ොඩි එ ා නම් නිදි" 

"චාමිත් කිය කිය හිටිගේ නිමාලි පුන්චිගේ ග ොඩීඑ ා බන්න ආවයි කියා" 

"ග ෝ නැද්ද චාමි යා? ලැඩට ගියාද?" 

"ඔේ ලැඩ. ග ෝ මල්ලි අගේ නැද්ද නිමාලි?" 

"ආලා ඔන්න ආල ෙමන් ගියා අනිත්  ැත්තට.  ාගෙද ඉඩමක් බන්න යනලා කිේගේ. එලගෙන් ගතොර 

ගෝ යක් නෑගන් එයාට" 

"යන් ගෙට නිමාලි" 

"බෑ මම  ව්ගවේ එන්නම්. මම ගම් ආගේ චාමිල බා යන්න." 

"ආ දැන්නම් එනලත් ඇති ශැබැයි." 

"නාන්නත් ඕගන් රෑ ගලන්න  ලින්. මම එන්නම්ග ො ආගේ. වතියක්ලත් ඉන්නල තල.." 

"ශා ශා එන්නග ෝ එගශනම් ගලාල " 

                  මම ඊට  ව්ගවේ ගෙදර ඇවිත් නාන්න ෑව්ති වුනා. බන්න ගියාට ලැඩක් වුගන් නෑගන්. අරූ 

නෑගන් ගෙදර ….බූරුලා. මම  ාමගරට ඇවිත් බැලුලා බබා ඇශැරාද කියා. ග ල් ගශොඳටම නිදි. මම 

ව් ේට් එ යි ේවුව් එ යි ෙලා දියගරද්ද අතට ෙත්තා. මට  න්නාඩිගයන් මගේ ඇඟ ග නුනා මට. 

මම එගශම්ම ටි  ගලාලක් මම මගේ දිශා බාගෙන හිටියා. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

මම දරුගලො තුන්ගදගනක්ගේ අම්මා ග ගනක් උනාට තලමත් මගේ තරුනබල අඩුගලා තිබුගන් නෑ. මම 

ඇඳන් හිටිගේ සුදු ේරා  එ යි ා ග ො ාට ජන්ගියයි. මම ේරාගු එ  ෙලා අයින්  ා. මගේ තන් ගද  

ටි ක් විතර එල්ලිා ලගේ කියා මට හිතුනා. ඒ තාමත් කිරි තිගයන නිවාගන්. මගේ  පුල 34. මගේ 

ගවක්සි ෙතිය ග ගමන් අඩු වී ගෙන යන බලක් මට ග නුනා. මම මගේ තන් ගද  මිරි ා තද රගෙන 

උව්වෙත්තා. ම්ම්ම් ගම් ොනට ගම්ලා තියාෙන්න ඇත්නම්.. ගමගශම උනා නම් ඇත්තටම මම  ාජල් 

ලගේ ග ගන්වි. මම පු   න්නාඩිය  ැත්තට ශරලා ජන්ගිය ග ොඩ්ඩක්  ාත්  ා. මගේ  පුගේ ශැඩය 

ටි ක් අවුල් වුනාට මගේ පුගක් ගවක්සි ෙතිය නම් අඩුලක් තිබුගන් නෑ.මහින්ද මට ඊගේත් අරිගේ පුගක් 

විතරගන්. ඒ මිනිශට දැන් මගේ හුත්ගතන් ලැඩක් ඇත්ගතම නැද්ද මන්දා?? මහින්ද නිතරම මගේ  ව්ව 

 ාවිච්චි  රන නිවා මගේ  ව්ව වෑගශන තරමට ගොකු උනා. මම ඇඳන් හිටපු ග ො ාට ජන්ගිය 

ෙලා අතට ෙත්තා. දලවක් මහින්දගේ යාලුගලක් ගලන ජෙත් මගේ ගම් ජන්ගිය ඉම්බා මට මත යි. ඒ 

අවුරුදු දලව්ල අගප් දිශා  ාටියක් තිේබ දලව . මිනිශට චු බරක් ශැදිද ග ොගශද ගේ පිටි ව්වට යද්දි 

ලැගල් ලනා තිේබ මගේ ගම් ග ො ාට ජන්ගිය ගම් ා ගල ෑගේ පිව්සුගලන් ලගේ. ඒ විදිශට ජන්ගිය 

ගලනුලට මගේ හුත්ත ගල ෑල එගශම නම් මට 10  ාරක්ලත් බඩු ගිහින්. මම හිතුගේ ග ොර එගශම්ම 

උගේ  යියත් එලියට අරන් ෆන් එ ක් ෙනි කියා. ඒත් ඒ ා ජන්ගිය ඉම්බා විතරයිගන්. ශැබැයි උගේ 

ශැටියට ග ොරට ඇත්ගත් එගවේ ගමගවේ එ ක් නම් ගනගම් ගලන්න ඇති. ඒ උනාට මට ජෙත් ල අප්පිරියයි. 

ශික් මුගන් ශැටි රිගලක් ලගේ. 

                   මම මගනෝ ගෝ ගයන් මිදිා එලියට ඇවිත් ලිඳට ගියා නාන්න. ලිඳ තිගයන්ගනත් අගප් 

ලත්ගත්ම තමා. ඉතින් මම ගරදි ටි ත් ගශෝදා දාා නාන්න  ටන් ෙත්තා. ලතුර සීතම සීතයි. මගේ 

මුලු ඇඟම හිරිෙඩු පිපිා ගියා. ගම් ලගේ පිරිසිදු ලතුර ටි ක් ඇඟට ලැටුගනත්  ාග ට  ව්ගවේ. අම්ගම් 

පුදුම වනී යක්. මම ග ොන්ගඩ් ැම්පු  රා ඇගේ වබන් ොන්න ෙත්තා. දියගරද්ද බුරුල්  රන් ඇඟ 

ඇතුගල් වබන් ොා අතුල් ෙත්තා ගශොඳට. තන් ගදගක් වබන් ෙෑගලනග ොට මට අමුතු ශෑඟිමක් හිතට 

දැනුනා. ඒලා ෙල් ගලා ලගේ සීතට. ඒලගේ රවුම් ශැඩය මතුගලා උල් ගලා තිබුනා. ෂික් 

ශැමගලගල්ම ගම්ලා ගමගශම තියාෙන්න ඇත්නම්. ගමගශම හිත හිත  මම මගේ රශව් ප්රාගද්ය 

අතුල්න්න ෙත්තා. මට දැනුනා මගේ ගයෝනිය ඇරිා ලගේ. ගයෝනි ග ති ල මගේ ඇඟිලි ලදිනග ොට 

මම ගනොදැනුලත්ලම සුරතාන්තයක් බන්න යන බලක් මට දැනුනා. මම මගේ මෑ ඇටය මගේ 

දබරගිල්ගන් මිරි න්නට ෙත්තා. ශදිව්සිගේම මම දැක් ා චායාලක් ලගේ  වුද යනලා  ාර දිගේ.  වුද 

කිය ශරියටම ගප්න්ගනත් නෑ ගමො ද ඒ ගලද්දි ගලාල 5.30 ට විතර ඇති.  

  



 

 

 

 

 

අනි  ඒ ශරිගේ ෙසුත් ලැඩියි. මම ඒත් මම මගේ මෑ ම අතෑරිගේ නම් නෑ. අප් ටසිරි ගම් චාමි යගන්. 

ලැඩ ඇරිා එන්ගන් දැන්ද ග ොගශද? සුදු අත්දිෙ ේට් එ කුයි  ලු  ලිවමකුයි පුතා ඇඳා හිටිගේ. ටයි 

එ  උඩ වාක්කුගේ දාගෙන ගෆෝන් එ ත්  ගන් ෙශගෙන මිනිශා යනලා  ාර දිගේ. චාමි එන්න එන්නම 

න්ගලනලා මට. ග ොල්ා ව්වන ගලා තලත්.  ාගකින්ගන් දැක්ග ත්. මම මගේ ඇඟිල් හුත්ත 

අව්වට ෙශගෙන ෙශගෙන ගියා මුගෙ දිශා බාගෙනම. පුතා න්ගලද්දිම මම ඉක්මනට ගරද්ද 

ශදාෙත්තා. 

"ව්ව් ... ව්ව්...." මම දැම්මා වද්දයක් 

"අප් ටසිරි.. දැක්   ල්" චාමි  ාගරන්  ැනා ආලා මගේ ඟට. 

"දැක්   ල් තමා, අපිම එන්න ඕගන් ගමයාල බන්න" 

" ලද්ද ආගේ පුන්චි" 

"ඊගය ආගේ  ැටිගයෝ. දැන් ද එන්ගන් ඔයා" 

"නෑ දැන් එන්ගන් හිහි.. හිහි.." 

"ඇත්තද? මම හිතුලා දැන් එන්ගන් කියා.. හිහිහිහි... ගමොට්ටයා..." 

"ගම් ඔයා ව්වන ගලාගන්" 

"අපි ව්වනයි තමා ඇයි?? හිට න් ග න්නන්න මම ව්වන" 

එගශම කියා මම ගියා පුතාගේ ඟට. මගේ ගරද්ද අව්ගවේ වබන් නිවා ඇවිදිනග ොට මගේ ගයෝනිය ෙ 

වබන් මිරිග නල චර චර ොා. ඒග නුත් මට දැනුගන අමුතුම ආතල් එ ක්. 

"මගේ ගරද්ද අව්ගවේ වබන් ග ොල්ගෝ ඇවිදින්නත් බෑ.. හිහි හිහි......" 

එගශම කිවුලට  ව්ගවේ චාමි මගේ ඇඟ දිශා  කුගල් ඉඳන් ඔලුලට යන න් බැල්මක් දැම්මා.. ඒ බැල්මට 

මම ලශි ගලා ලගේ ගියා.. 

ලතුරට මුලු දියගරද්දම මගේ ඇඟටම ඇලිා තිබුගන්. මගේ ඇගේ ශැඩය ඉලිප්පිා ගප්න්න ඇති ඒ 

ගලගල්. මට ගරද්ද ෙලා මගේ ගයෝනිය චාමිට ග න්නන්න තරමට ගදොදු ක් ඇතිවුනා මගේ හිතට. 

මම ආලා ග ොල්ා ඟටම. චාමිගේ ෆේෆියුම් එගක් සුලඳ මගේ ශැඟිම් ගදගුන ගතගුන  ා. 

"ශම්ගම්... ගම් ග ොල්ා ොල තිගයන සුලඳ???" 

 



 

 

"අපි ඉතින් සුලඳට ඉන්න ග ොල්ගොගන් පුන්චි" 

"අගන් ඇත්තට.  ාට දැගනන්නද දන්නෑ සුලඳ ෙෙශා ඉන්ගන්??" 

"ශැගමෝටම තමා හිහි හිහි" 

"ආආ... සුලඳ බන්න ග ගනක් ඇතිගන් දැන්නම්" 

"නෑ අප් ා තාම..තාම වේචින්ේ..." 

"වේච්  ර  ර හිට න්. එතග ොට ග රශැර ගිහින්. ගම් සීතයි ඉක්මනට නා ෙන්න ඕගන්. ගශට ලැඩ 

ද??" 

"ගශට මම ඕෆ්.. ගශට අර අවන්  ගේ ගලඩින්ේ එ ගන්. ඔයා යන්ගන් නැද්ද?" 

"අපිට කිේලය. ඔයා යනලද???" 

"මටත් බෑ ශගෝ.. අම්මා එගශම යනලා" 

"ගමගශ අයත් යයි. මම තනිගයන් ගශට" 

"මම ඉන්නලගන් පුන්චි. ඔයා එන්න අගප් දිශා" 

"ශා.. මම යනලා නාන්න එගශනම්. ටටා.." 



එගශම කියා මම අනිත්  ැත්ත ශැරිා  ව්ව නල නල ආලා ලිඳ ොලට.. ලතුර නිවා ගරද්ද පු ටම 

ඇලිා තිේගේ. තට්ට්ම් ගද   ැපිා ග න්න ඇති. මම ග ොල්ට ග න්නත් එක්  නල නල ආලා. 

මට දැනුනා පුතා මගේ පු  දිශා බාගෙන ඉන්නලා ලගේ. අගන් ග ලින් ගලනලද දන්නෑ ග ොල්ගේ 

අර . ගම් පු  දැක් ම නගින් නැති එ ා නම් ග ොන්නගයක්.. ගශට ගම්  ැත්ගත් ශැගමෝම ලගේ යයි 

ගලඩින්ේ එ ට. එතග ොට මමයි චාමියි විතරයි ගම්  ාගතන්ම ඉතුරු. ගොකු බබාා ගදන්නලත් 

එක් න් යනලා කිවුලගන් අක් ා. ග ොඩීඑ ාල නිදි  රල ෙත්තානම්.....ම්ම්ම්ම්ම්ම්... ඒත් මම එගශම 

 රන එ  ලැරදිද?? චාමි මගෙම පුගතක් ලගේ. එයත් එක්  නිදාෙත්ගතොත් ඒ  ලැරද්දක් ද? අනි  පුතා 

මට  ැමති ගලයිද ? ගමච්චර ගවක්සි ග ල්ගො ඉන්න නුලර ගම් ලගේ ග ොල්ගක් මට ආවාගලයීද? 

අනි  මට දැන් 35යි ගන්. නෑ නෑ චාමි මට ආවා ඇති. ග ොල්ගො ග ොගශොමත් ආවයි තිශ  ැන්න 

ෙෑනුන්ට. අනි  ගම් තරම් ග ොල්ගො මගේ  ව්ගවන් එන්ගන් මම තලමත් ව්වන නිවාගන්. මම 

ජීවිගත්ට ගලන මිනිගශක් එක්  නිදාගෙන නෑ මහින්ද ඇගරන්න. අවරුදු 15 ක් තිව්ගවේම එ යිගන්. මාත් 

ආවයි ගලනව ට. අනි  අවුරුදු 22   ෆ්ගරම් එ ක්.ග ොගශලත් ඉන්න රව්තියාදු ාරගයක් එක්  ගවට් 

ගලනලට ලඩා මු මගේම ග ොල්ගක්. ඉතින් ප්රන්න ගලන්න තිගයන ඉඩත් අඩුයි.මට නිදාෙන්න ගිය 

ගලගල් ඉඳා තිබුගන් ගම ලගේ ප්රද්න. බබාත් නිදි. ගම් අතගර මගේ ඇඟිල් මගේ මෑ ඇටය ගශොයන් 

ගිගේ ලිඳ ඟදි බාගෙට නැලතුන ලැගඩ් ඉලරයක්  රන්න.. 
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