
 

0.0 - 1.0 දෙමව්පියන්දෙත් එක්ක ? 
 

ඔව්ප. එදෙම කතාව කියන්න. අම්මට කැමති විදියට 
 

ෙරි 
 

ඔබතුමියදේ නම කැමතිනම් දෙන්න කැමති නැත්නම් දුන් නැති වුණාට කමක් නෑ 
 

කාදෙෙ මව්පියන්දෙෙ ? 
 

නෑ ඔබතුමියදේ 
 

ො. මදේ නම ඉතින් මට ඉතින් දකාදොමත් එකයි ෙැන් ඔය ඇත්දතෝ ෙන්දනෝදන් 

ෙැන් තිබුණදන් සෙෙන් දවලා නම ඕනනම් කියන්නත් පුලුවන් ඉතින්. 

දකාදොමෙරි එදෙමනම් මම ඔබ අි සියලු දෙනාටම දතුරුවන් සරණයි..... නිදුක් 

නිදරෝගී චිරජීවනය ලැබිලා...... කරන කියන කටයුතු සවවප්රකාරදයන්ම සාර්වක 

දව්පවා...... දියුණුදවන් දියුණුවට පත් දව්පවා.... කියලා මම පළදවනි දකාට 

ප්රාර්වනා කරමින්....  
 

දබාදොම සතතුතියි 
 

මම ෙදමන් පටන් ෙන්නම්. 
 

ෙරි පටන් ෙන්නදකෝ ඉසතදසල්ලා ප්රශතනයක් අෙන්න තියනවා අි දම්ක දරදකෝඞ් 

කලාට කමක් නැද්ෙ ? 
 

කමක් නෑ 
 

කමක් නැද්ෙ ? 
 

කමක් නෑ 
 

ෙරි  
 

වැරදිපාඩු තිදයන්න පුලුවන්. ඔය ඇත්දතෝ ඉතින් අි ඉතින් ෙැන් වයසයිදන්.  
 

වයසක කටිටිය ළෙ තමයි දොඩක් ෙැනුමක් තිදයන්දන්. 
 

දොඩක් තිදයන්දන් අත්ෙැකීම් දන්ෙ ? 
 

ඔව්ප. ඇත්ෙැකීම් දොඩක් තියනවා 
 

 

1.0 - 2.0 
 

ඉතින් ෙැන් මදේ උපන් ෙම දම් මාතරින් එො. කලටියාවල කියන ෙම් 

ප ත්රදද්ශදේ. කලටියාවල කඹුරුෙමුව. කලටියාවල කඹුරුෙමුව තමයි තැපැල්පල. 

ඊළෙට මම ඉපදුණු ෙම ඒ. ෙදම් මම ජීවත් වුදණ අවුරුදු විසි ෙයයි. කියන්දන් ඒ 

කාදල් ඉසතදකෝදල් ෙැන් වදේ ඉසතදකෝලවලට ොන්න එච්චර කරෙරයක් නෑදන්. 

අවුරුදු මම හිතන්නදන් ෙය පහුදවලා ඇති ඉසතදකෝදල් භාරදෙන දකාට. ඉතින් 

ඒ ඉසතදකෝදල් කඹුරුෙමුව මො විද්යාල ඉදෙන ෙත්දත්. ඉදෙන දෙන ඊට පසතදසත 

උසසත දපළ.... සාමාන්ය දපළ ෙක්වා සාමාන්ය දපළ වැඩ ෙය සමත්. සම්මාන 

තුනක් තියනවා. සිිංෙලයි.... සාහිත්යයි.... චිත්රයි.... දසාඛ්යයයි. පලදවනි සැදව 

ෙණන් ද තල්. ඉතින් ඊට පසතදසත මම ඉසතදකෝදල් දනාගිහින් හිටියා. පලදවනි 

සැදව පාසත වුන් නෑ කියලා.  
 

  



2.0 - 3.0 ඒ ෙමන අදප් අක්කා දකදනක් ඉන්නවා දමදෙත ඇල්ිටිදේ. අක්කලයි දෙෙර මම 

එක්ක ගිහින් එදෙත මම ඉදෙන ෙත්තා. එදෙදි මම විභාදේ පාසත වුණා. එතනින්. ඒ 

එදතන්ට. ඊට පසතදසත ෙැන් ඒ කාදල් තියනවදන් අදේ විභාදේ කියලා. විභාෙයක් 

තිබුණා ඒ කාදල්. දෙ.එසත.සී කියලා කියන්දන්. ඒකට වැඩ තුනයි තිදයන්දන්. 

ෙණනුයි බුද්ි පරික්ෂදණයි සිිංෙලයි භාෂාව. ඒදකදනුත් මම පාසත. ෙැන් ඒ විභාදේ 

නෑ. ඒදකන් පාසත දවලා ඊට පසතදසත මට කිව්පවා ඔයා ඇෙ උස මෙතයි දපාලිසියට 

ෙන්නවා අට පාසත අය. ඉල්ලුම් පත්රයක් ොන්න කියලා. අිට උෙන්නපු සව කුදව 

කියලා. සව කියන්දන් නෑ ඒ කාදල්. සව කියන්දන් ඉිංේරීසි උෙන්නන කේටියට 

විතරයි. ඉසතදකෝදල් මෙත්තයා. ඉිංේරීසි උෙන්නන අයට විතරයි සව කියන්දන්. 

 
 

3.0 - 4.0 
 

ඇත්තට ? 
 

ඔව්ප. ඔව්ප. ටීචව කියන්දන් ඉිංේරීසි ඒ දෙන්නට. ඉිංේරීසි උෙන්නන දෙන්නට තමයි. 

ඉතින් ඒ ෙමන එදෙම ඉන්නදකාට ගියා ඒකට... ඒකට ගියාට පසතදසත එතනින් 

ඉිංේරීසිවලින් මම ද තල් වුණා. එතන ඉන්ටව්ප එදක්දි. ඒක නැවතුණා. ඊට පසතදසත 

ඉතින් මම ෙදම් කටයුතුවලට සෙභාගි දවලා සෙසම්බන්ධ වුණා ෙැමදද්ටම. 

ඉතින් පන්සදල් කුලෙන සමිතියට දල්කම් වශදයන් පත් කර ෙත්තා. ඊලෙට 

තරුණ දොවි සමාදෙ කියලා එකක් තිබුණා අදප් ෙදම්. ඒ තරුණ දොවි සමාදෙ 

දල්කම්කමට පත් කර ෙත්තා. 
 

දපාලිසියට ගිදේ නැද්ෙ ඉතින් ? 
 

දපාලිසියට ගිදේ නෑ. ෙණන් වලින් ද තල් වුණාදන්. ඉන්ටව්ප එදක්.... ෙණන් 

දනදමයි ඉිංේරීසි. ඔව්ප ඉිංේරීසිවලින්. ඇහුවා ඒකට මට උත්තර දීෙන්න බැරි වුණා.  
 

ඒ කාදල් දපාලිසියට යන්න ඉිංේරීසි අවශතයයයි ? 
 

අවශතයයයි.  
 

ඒ දමාන කාදලෙ ? 
 

නවසිය .... පනසත ෙණන් වල 
 

පනසත ෙණන්වල ? 
 

ඔව්ප ඔව්ප 
 

 

4.0 - 5.0 
 

එතදකාට ඒ ෙදම් ඒ කටයුතු ටික කරදෙන ඉන්න අතදරදි. ඊලෙට ෙදම් තිබුණා 

ේරාම සිංවධවන සමිතියක්. ඒ ෙරො තිබුණා දකාහු ලණු ඇඹරීදම් එකක්. ඒ ලණු 

අඹරන එතනත් සමිතිය තියලා කේටිය වැඩිහිටි අය කවුරුත් තරුණ වයසක 

කේටිය ඔක්දකාටම මැෂීන් ොලා. ෙ ත්රාම සිංවධවන සමිතිය දලාකු ඉඩමක 

තිබුදේ  දෙෙරක. ඒ දෙෙර ඒ පාර ඒ දෙෙර ඒවා ොදෙන ඒදකත් මම දල්කම්. ඒ 

කටයුතු ටික කරදෙන ඉන්න අතදරදි ඉතින්. මවිිදයෝ දෙන්නා ෙැන ඉතින් 

කියන්නත් එපැයි. අප්පච්චිදේ නම එච් වයි දිදයෝනිසත. අම්මදේ නම අයි පී 

ඩිිංගිොමි. මව්පිදයෝ දෙන්නා ඉතින් ෙරි දොෙයි. කවොවත් එදෙම අිට සැර වැර 

කරලා නෑ. මට අම්මා ෙෙලා තියනවා ෙවසත දෙකක්. අප්පච්චි එක ෙවසක් ෙෙලා 

තියනවා. එච්චරයි. ඉසතදකෝදලදිත් එක ෙවසක් ගුටියක් කාලා තියනවා. ඔය ටික 

තමයි ජීවිදත්ට.  
 



5.0 - 6.0 ඊළෙට ...... අප්පච්චි ෙැන නම් ඉතින් මව්පිදයෝ දෙන්නම ෙැන දොඩක් ඉතින් 

අම්මට අකුරු බෑ. අප්පච්චිට පුලුවන් දොෙට. ඉදෙන දෙන තිදයන්දන් පෙට 

විතරලු. ඒ වුණාට දොවිතැන් වැඩ...... ඊලෙට ෙදම් සාමාන්යදයන් දලාකු 

දනදමයි දවදෙක්. දවදෙක් කියන්දන් ෙැන් වදේ පශු වවද්යවරු නෑදන් ඒ 

කාදල්. ඒ කාදල් ඔය හුෙක් දුරට සතුන්ට ෙරක්. ෙරක් දවෙකම ෙරියට කරා. ෙරක් 

සනීප කරන්න ඇති මම හිතන්දන් ඉතින් අදප් කාදල් ෙැටියට මම කියන්දන් එක 

ොෙකට වැඩිය.  ඕන තැනක කරනවා. ෙැනටත් තියනවා ඔය ෙරක් 
 

දබදෙත් දකාටලා ? 
 

ඔව්ප දබදෙත් දකාටලා ඒ ෙරකුන් ඒක අඹරලා. අම්ම තමයි අඹරන්දන්. දබදෙත් 

වෙව ඔක්දකාම කියදනෝ. දබදෙත් වෙව විසි එකක්ෙ දකාදෙෙ තියදනෝ. ඒ දේත් 

ටික ඔක්දකාම එකතු කරලා අම්මට කියදනෝ ෙදලන් අඹරන්න කියලා. දමච්චක් 

විතර ගුලියක් ෙෙදනෝ.  
 

 

6.0 - 7.0 
 

ෙෙලා.... අර මුරුිංො දපාතුවල ඉසතම ෙන්දනෝ දබෝතලයක්. ඒ දබෝතදල් අරදෙන 

ඒදකන් දිය කරදනෝ. දිය කරලා ඒ ෙරකට දපාවදනෝ. නාසත දෙකට නාසත පුඩු 

දෙකට පැදපාල් ිත්තක් අරන් පැදපාල් ිත්ත දමදෙම තියලා අරදකන් 

වක්කරලා ිඹීනවා. ඊට පසතදසත ආපහු අරවා දිය කරලා ...... 
 

එතදකාට ෙරකා ඉන්නවෙ ? 
 

ඉන්නවා. එයා බැෙලා තියන්දන් ඉතින්. ඊළෙට දම්...... එයා ෙැට ෙෙලා තියන්දන් 

දොෙට දම්ව කරලා......  කකුල් එදෙම දොල්ලන්න බැරි දවන විදියට. ඊට පසතදසත 

අරවා අර මුරුිංො ඉසතදමන් අර දිය කරලා අර ගුලිය දපාවනවා. එතදකාට  දවප්පු. 

දවප්පු කියලා ඒවට කියන්දන්. දවප්පු ෙෙ අටක් ෙැදෙනවලු. 
 

දවප්පු කියන්දන් ? 
 

දවප්පු කියන්දන් දරෝෙ ලක්ෂණ සතුන්ට ෙැදෙන. ෙරකුන්ට. දවන සතුන්ට 

දනදමයි. ෙරකුන්ට. ෙරකුන්ට දවප්පු ෙෙ අටක් තියනවා. මට ඒකනම් මතක නෑ 

මෙත්තයා.  
 

 

7.0 - 8.0 
 

දවප්පු ෙෙ අටක් ෙැදෙනවලු. ආපහු ඒ පුවක් ිලි තිදයන්දන් පුවක් ෙසතවල . පුවක් 

ිලි වලින් ඒ ගිනි මැලයක් ෙෙලා...... ගිනි මැදලන් දමදෙම පුවක් ිල්ලක් රත් 

කරලා ෙරකා තවනවා. ඒ සීතල එනවට. ඒ එකක්. සීතල ෙැදෙන දවප්පුව එකක්. 

ඒ විදියට අප්පච්චි තව පුරාම ොති තියනවා ඉතින්. දොවිතැන් කරන් යනදකාට...... 

වත්දත් ඉතින් දොඩම් දකදසල් ඒවා දොඩ දොවිතැන් මඩ දොවිතැන. අප්පච්චිත් 

එක්ක නිංගියි මායි අදප් පවුදල් ෙය දෙදනයි. මමයි අක්කලා ෙෑණු පසතදෙදනයි. 

එක අයියයි අිට සදෙෝෙර අක්කලා තුන් දෙනයි. ඊළෙට අදප් අයියා. අයියා ළෙ 

තමයි අයියට බාල මමයි නිංගියි. ෙැන් ඒ තුන් දෙනා අි ෙය දෙනාදෙන් ෙැන් 

ඉන්දන් අදප් අක්ක දකදනක් ඉන්නවා ඇල්ිටිදේ ඉන්න අක්ක දකදනක් 

ඉන්දනෝ. ඊට පසතදස ෙැන් මම දමදෙත. අයියා එදෙත කලටියාවල. 
 

 

8.0 - 9.0 
 

ෙත්තට කමක් නැද්ෙ ? 
 

කමක් නෑ ෙන්න. 
 

ඉතින් 
 



ඒ ටික කියන්න  ඕනෙ ආපහු ? 
 

කියන්න. නෑනෑ ින්තුරයක් ෙන්න 
 

ඊට පසතදසත ඒ අයියයි පවුදල් ෙය දෙනයි. ෙය දෙනාදෙන් අක්කලා දලාකු අක්කා 

දලාකු අක්කයි ඊළෙ මද්දුම අක්කයි ඊළෙට ඔය පුිංචි අක්කා දමදෙත ඇල්ිටිදේ 

ෙැන් ඉන්දනෝ අවුරුදු අසූ ොණක් දවදනෝ. අයියටත් ෙැන් අවුරුදු අසූ තුනක් ෙ 

දකාදෙෙ දවදනෝ. මට ෙැත්ත ෙතක් දවදනෝ. නිංගි මැරුණා. නිංගි මැදරන දකාට 

නිංගිට අර තයිදරෝයිඞ් ෙැදිලා දවෙකම් කරා එයා ෙරි කම්මැලියි. ඉතින් එයත් 

බැෙලා හිටිදේ ඉසතදකෝදල් මෙත්තදයක්. ඉතින් එයා ඉතින් එයා ඇෙට දවලා 

ඉෙලා අර දම්ව එදකම්ම කම්මැලි කදමන් දුවවල කදමන්ම එයාදේ හිත ෙරි 

අලසයි. එයා ඉතින් නැති වුණා. ෙැන් අි තුන් දෙනයි ඉන්දන්. 
 

 

9.0 - 10.0 
 

ඉතින් අම්මා අදප් අම්ම දොෙට ෙන්දනෝ රටා පැදුරු වියන්න. ෙරි ලසතසනට 

විංකගිරිය. විංකගිරිය තිදයන්දන් ? 
 

ඔව්ප 
 

ඒ දවසතසන්තර රජ්ජුරුදවෝ ෙරුදවෝ ෙන් දුන්නු තැන. ඒදක් අදප් අම්ම වියනවා 

රටා පැදුදව හීන් පන් ොතියකින් පැදුදව වියදනෝ ඒ විංකගිරිය. ෙරි ලසතසනට 

ඔදොම වියලා.......... වියලා.......... වියලා.......... වියලා ෙරු දෙන්නා ෙන් දෙන 

එක. ඒ ෙරුදවෝ දෙන්නා අර ජූෙක බමුණට ෙන් දෙන එක අම්ම රටාදවන් දමදෙම 

බාදනෝ පන්වලින්. දොතන්න පුලුවන් අදප් අම්මට අකුරු බෑ. ඉතින් ඒ විදියයි 

දෙමව්පියන්දේ දතාරතුරු. ඊට පසතදසත මම .......... 
 

ඒ කියන්දන් පැදුර වියලා ඉවර දවලා දවනම පන්වලින් ? 
 

ඔව්ප. දවනම පන්වලින් අර ඒ රටා දොතනවා. විංකගිරිදේ යන්න එපැයි ෙත් 

රවුමක්. ඒ රවුම් ෙදත් ෙරු දෙන්න ෙන් දෙන එක ජූෙක බමුණා අම්ම වියදනෝ.  
 

එදෙම එකක් තියනවෙ බලන්න ? වියපු එකක් ? 
 

ෙැන්නම් නෑ දනෝනා  
 

අපරාදද්  
 

 

10.0 - 11.0 
 

ඔව්ප. තිබුනනම් ෙැන් මට මතක් දවදනෝ  ඕක කියන දකාට. අදප් අම්ම ඊට පසතදසත 

කරල් පැදුරු වියදනෝ. කරල් කියන්දන් දොයම්. දොයම් වලින් ඒ කරල් කපා 

දෙන ඇවිල්ලා දව්පලලා.......... ඒත් රටා ොලා සායම් ොලා. ෙැබැයි කරල් පැදුරක් 

නම් අදප් දපාඩි දූලයි දෙෙර තියදනෝ. තිෙදොඩ. දම් ..... ෙැන් මට ඒක දේන්නත් 

කියලා හිතුනා. ඊට පසතදසත ඉතින් ...... වියදනෝ ෙරි ලසතසනට. අදප් අප්පච්චිදේ 

තුන් මාදසත ොදනටත් අම්ම එයින් පැදුරක් අටිරිකරට පූො කරා වියලා. ඉතින් 

අම්ම එදෙත අි පවුලක් වශදයන් ඉන්න කාදල්දි පන්සදල් කටයුතු කරදෙන 

හිටියා. මම අවුරුදු දොළදෙත ඉෙලා සිල් සමාෙන් වුණා. නැන්ෙත් එක්ක සමාෙන් 

වුදේ. අප්පච්චිදේ නිංගිත් එක්ක. ඒ දෙවල් දෙක ඔදොම දමදෙම. ඒ නැන්ො. 

ඊට පසතදසත ඉෙලා අවුරුදු විසි ෙයයි ෙදේදි මම විවාෙ වුනා. දමදොට ආදව්ප.  
 

 

11.0 - 12.0 
 

එක්ෙෙසත නවසිය ෙැට පදෙත මැයි දොළෙ තමයි දමදොට ආදව්ප. ෙැන් අවුරුදු 

පනෙක් දවනවා දන්ෙ මෙත්තදයෝ ? ඔව්ප. ඉතින් එදතක් දමදතක් ඊළෙට මට දම් 

ෙදම් ඇවිල්ලත් ෙැන් ඉතින් කරෙරයක් නෑ. අදන් අම්මයි අප්පච්චියි ෙරි දොෙයි. 



මදේ ඇවැසතස නැන්ො ඒ විවාෙ වුදේ ඉතින් ඒ පවුදල් දලාකු මෙත්තයදේ දලාකු 

පුතා. ඉතින් එයත් එක්ක විවාෙ දවලා ෙරු තුන් දෙදනක් ඉන්දනෝ. ෙැන් පුතයි. 

පුතයි දූල දෙන්නයි. දලාකු දූ රත්නපුදවට බැන්ො. දපාඩි දුව තිෙදොඩට 

බැන්ො..... ෙැන් ඔය පුතා ඉෙලා ගියා දමදෙත ෙරුවා දලඩ දවච්ච නිසා. ඉතින් මම 

දම් ෙමට ආපු දතක් දම් ෙදමත් ඉතින් පන්සල් වල කටයුතු කරදෙන සිල් සමාෙන් 

දවලා ෙැම ඔය එක දපෝයක්වත් ඇරිදේ නෑ. අම්මලා අප්පච්චිලා ඉන්න කාදල් ඒ 

ඇත්දතාන්ට සිල් සමාෙන් දවන්න උෙ පෙව්ප කලා. ඒ ඇත්දතෝ නැති වුණාට පසතදසත 

මිං එො ඉෙලා සමාෙන් දවදනෝ ෙැම දපෝයකටම.  
 

 

12.0 - 13.0 
 

ඉතින් දම් සැදරත් ඉතින් සමාෙන් දවන්න. ඔය ෙැනෙත්තට පසතදසත තමයි දවසක් 

දපෝයකට මම දම් සැදව සිල් පවාරනය වුදේ. මම සිල් පවාරනය දවන් නෑ. 

ෙැමොම ඒ පන්සදල් ඉසතසර කේටිය හිටියා. ෙැන් ඉන්න නෑ කේටියට බෑ කියලා 

යනවා. ඉතින් මම සිල් පවාරනය දවන් නෑ. මායි අර පරණවිතාන මෙත්තයා 

කියලා දකදනක් ඉන්දනෝ. ඒ මෙත්තයයි අි දසතදරෝ අලුත් කර දෙන දෙවල්වල 

ඇවිල්ලා ඊට පසතදසත තමයි අි සිල් පවාරනය කරන්දන්. අදප් පුතත් යදනෝ සිල් 

සමාෙන් දවන්න. පුතත් යදනෝ. ඉතින් දමදෙත ඇවිල්ලත් මදේ ළෙ තියදනෝ 

ින්දපාත් දොඩක් මම ලියලා ෙැනට තියනවා. මම ින් දපාත් දොඩක් ලියලා 

තියදනෝ. සුවාසුෙෙසක් ධමවසතකන්ධය තියනවදන්. අසූ ොර ොෙක්. මම වී ඇට 

ෙණන් කරා දනෝනා. මම වී ඇට ඔය ෙවසක් දකාටුදොඩ ධම්මාවාස ොමුදුරුදවෝ 

ඔය ින්කම ෙැන කතා කරා. මා ලියාපු දපාතක් තිබුණා. 
 

 

13.0 - 14.0 
 

මම ඔය දපාත බැලුවා. දපාත බැලුවම තිබුණා එක්තරා උපාසක අම්ම දකදනක් 

දම් ඉසතසර කාදල්........ අලුතින් වචත්යයක් ෙෙන්න මූලාරම්භය දවන 

අවසතර්ාදවදි දම් උපාසක අම්මට හිතුනලු දම් වචත්යයය ෙෙලා අවසන් 

කරනදකාට මම අලුතින් කිරි ආොර ෙෙලා සුවාසුෙෙසක් ධමවසතකන්ධයට කිරි 

ආොර පූො කරනවයි අලුතින් දකාත පලන්ෙන ෙවසට. ඒ ඔය ි න්කම මම ෙැක්කා. 

මමත් ඉතින්  ඕක ෙැකපු ෙවදසත ඉෙලා මටත්  ඕදක් අවසතර්ාව අදන් මටත් දම් 

ින්කම කරෙන්න පුලුවන් කිය..... කිය..... මමත් හිත හිත ඉන්න දවලාදවදි 

සුනාමිය ආවා දමොට. දම් ෙමටම. සුනාමිය ඇවිල්ලා ෙැන් ඔය අදප් පන්සල 

තිදයන්දන් සුනාමියට ගියාදන් ඒක. ොමුදුරුදවෝ ගියා ..... පඤතඤාදසතන 

ොමුදුරුදවෝ සුනාමියට ගියා අනිත් ොමදුරුවරු ඉතින් දේරුණා. 
 

 

14.0 - 15.0 
 

සිල් ඇත්දතෝ ඔක්දකාම ටික ඉතින් දසතරම ටික සමෙදරක් මැරුණා. සමෙදරක් 

ඉතුරුනා. එො මම සිල් සමාෙන් වුදේ නෑ. එො මම මෙ පනසදල් සමාෙන් වුදේ. 

සුෙශවනී විොදව. එො මම සමාෙන් වුදේ නෑ. ඊට පසතදසත අදප් පුතයි මමයි දෙන්නා 

දම් ...... මම කුසතසිදේ ඉෙ දෙන දපාල් ටික ොන දකාට බණ ඇහුණා. මම ඒ පාර 

ඇවිල්ලා එතදකාට දම් දේ දනදමයි තිබුදේ. දමදෙ දවන දෙයක්. පරණ දේ 

....... ඊට පසතදසත දම් ....... මමත් ඇවිල්ලා එතනින් දපාල් ෙො බණ ඇහුවා. බණ 

අෙන දකාට ඔන්න සද්ෙයක් ඇහුණා. ඔන්න සද්ෙයක් ඇහුණම මම ඒක 

කුසතසිදයන් ගිහින් තියලා මම දම් උඩෙට ගියා. උඩෙට ගියාම අර කේටිය කියදනෝ 

ඔන්න ..... මම කිව්පවා දමාකක්ෙ ඒ සද්දද්. එතදකාටම දම් සිංඝමිත්තා දපරෙැර 

දෙසැම්බව මාදසත සිංඝමිත්තා දපරෙැර තියදනෝදන්. සිංඝමිත්තා දපරෙැරට ඔය 

නැටුම් පුරුදු කරදනෝ කෑෙෙනවා කියලා.    
 

 

15.0 - 16.0 
 



එතදකාටම දමදෙත මිනිසතසු එනවා එනවා අදප් පවුල් ඉවරයි. අදප් දෙවල් ගියා. 

ෙරුදවෝ නෑ කිය කිය කෑෙෙදනෝ. එතදකාට සුනාමිය ඔය ඔදතන්ට තුන් සැරයක් 

ඇවිත් ගිහින්. මාලු හිට ඇවිල්ලා දමදතන්ට. ඊට පසතදසත ඉතින් අදප් දෙවල් වලට 

ඉතින් පාදව දසතරම කේටිය. දමදෙත ඉතින්... දමොටනම් ආදව්ප නෑ. ඉතින් දමදෙත 

මාසයක්ම හිටියා පවුලක්. ඔක්දකාම අි දම්ව කරදෙන. ඊට පසතදසත අදප් පුතා 

දමාකක්ෙ කදව එතදකාට අදප් ඔය... දම් පුතාදේ දනෝනට ෙැන් ඔය දලඩ දවච්ච 

ළමයා ලැදබන්න හිටියා. මාස ෙතරක් වදේ. ඊට පසතදසත පුතා කරපු වැදේ සල්ලියි 

රත්තරන් බඩුයි ටික ඔක්දකාම ො ෙත්තා සාක්කුදව්ප. අරදෙන පුතා අි කේටිය 

ඔය උඩෙ ගියා අර පැත්දත් පාර ොවට. එදෙත ඉතින් ගිහින් අි ඉන්දනෝ. 

මනුසතසදයෝ එනවා එනවා එනවා ඉතින් ෙරියට කරන්න දෙයක් නෑ. දල් 

වැක්කිරිදෙන එදනෝ. අම්මලා කලන්ත ොදෙන වැටිලා. දම් වදේ දප්මන්ේවල. 
 

 

16.0 -17.0 
 

ෙරුදවෝ අදප් ෙරුවා නෑ. අදන් දුව නෑ. ඔදොම ඒවා කියදනෝ. ඉතින් දමානව 

කරන්නෙ? ඒ පාර ඉතින් මනුසතසදයෝ  දම්වා කඩාදෙන දමවා හීරිලා ඔදොම 

දමදෙම. මටත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. අි එතන හිටපු දෙෙර මිං කර වැදේ 

අර ඔය මකුලත තිදයන්දන් ඒවා ඖෂධයක්දන්. මකුලත දොඩක් ෙත්තා හූරලා 

හූරලා ෙත්තා වැදටන්. ඔය වැට තිබුණා දමදෙම. වැදටන් හූරලා හූරලා ෙත්තා. 

අරදෙන දලාකු දකාරෙක් දකාරෙකට ොදෙන ඒ ෙදලන් ඇඹරුවා. ඇඹරුවා 

ඔක්දකාම. අඹරලා දසතදරාදේම ඔක්දකාම අර තුවාලවල ෙෑවා...... දල් 

නැවතුනා. අෙටත් කියදනෝ ඒ කේටිය. ෙැන් ඊට පසතදසත අර අම්මලා දමදෙම 

දෙනල්ලා ොලා තිබුණා. ෙරුදවෝ අරදෙත දමදෙත ගිහිල්ලා ඔක්දකාම කරලා. ඉතින් 

ඒ පාර මම එදතන්ට මම පුලුවන් විදියට ිරිත් කියලා. කනට ........ හුසතම 

වැදටන්දන් නැතුව වදේ බැලුවම. මම කනට කරලාම මිං ඉතින් අර ිරිත් කිව්පවා. 
   

 

17.0 - 18.0 
 

ිරිත් කියන දකාට ඉතින් කේටිය අරදෙත දමදෙත අතපය දිෙ ඇරලා. ඒ මෙත්තයා 

අඩනවා. එයාදේ ළමයා ගිහිල්ලා. ළමයා නෑ. අෙටත් නැ. ඉතින් ඒදොල්දලානම් 

ෙැන් ජීවත් දවලා ඉන්නවා. ඒදොල්දලෝ අෙටත් ඉතින් මට දොඩක් ින දෙදනෝ 

ෙැක්කම. ඇන්ටි ඉතින් අිට ඒ ෙවසතවල දකාච්චර උෙව්ප කළාෙ එදෙම කියලා. ඒ 

අතර වාදව ඉතින් පන්සලටත් ගියා. පන්සලට ගියදකාට ොමුදුරුදවෝ ඉතින් 

පන්සදල් එදෙත ඔක්දකාම ි රිලා. ඉතින් අි දලාකු ොමුදුරුදවෝ ඒ දවලාදව්ප ි රිත් 

කියලා තියනවා. කේටිය පුිංචි ොමුදුරුදවෝ ටිකයි ඔක්දකෝම අර දෙන තව 

පන්සලක් තියනවා ඒකට අරන්. පන්සලට කිේටු දවන්න බෑ මඩ. අි කිව්පවා 

සතවාමින් වෙන්ස  ඕන දෙයක් කියන්න අිට අි ඔබ වෙන්දසතලාට ඉතින් අි 

පුලුවන් විදියට ොදන් එදෙම සකසත කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්පවා. ඉතින් දලාකු 

ොමුදුරුදවෝ ඒවා ඉතින් ිළි ෙත්තා. ඊට පසතදසත ඉතින් ආධාරනම් පුරාම දමදෙට 

ආවා.  
 

 

18.0 - 19.0 
 

ෙැබැයි අිටත් ආධාර දුන්නා. මම කිව්පවා මට නම්  ඕන නෑ. අි නම් සුනාමියට 

අහුවුදණත් නෑ. ඔය දෙනාවදන් පුරාම වතුර, දරදි, බත් පැකේ ඒවා ෙරියට 

දෙනාදව්ප. වාෙනවලින් දෙනාදව්ප. මම කිව්පවා අිටනම්  ඕන නෑ. අි දම් දුක 

බලන්න අි ආදව්ප. අිටනම් සුනාමිය දපාඞ්ඩක්වත් ආදව්ප නෑ. අිටනම්  ඕවා එපා. 

අි ෙත්දත් නෑ.  
 

දොඩක් මිනිසතසු අයුතු විදියට අර දෙන තිබුණා.  
 



වැඩක් නෑදන් දනෝනා.  ඕවා අරදෙන අි පව්ප පුරව ෙන්දනෝ. එතදකාට දම් 

පැත්දත් දවල් යායක් තිබුණා. ඔය දවල් යාදේ තිබුණා වාෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. 

ඔය දපෝසිලින් ඒවා ිෙන් දසේ තිදයන්දන් රට ගියපු මිනිසතසු දෙනාපුවා එදෙම් 

ිටින් පැකේ කැඩුදව්ප නැති ඒවා තිබුණා. මනුසතසදයාම ෙත්තා. වාෙනවලින් නම් 

ඉතින් වැඩක් නෑ. එතදකාට දවඩිදයෝ, කැසේ, ටීවී නැති දෙයක් නෑ. එතදකාට 

දෙවල්වල ඇෙන්, පුටු, දම්ස මිනිසතසු ෙත්තා පුරාම ඒවා.   
 

 

19.0 - 20.0 
 

මට නම් ...... පසතදසත බැෙැල ගියාට පසතදසත කේටිය කිව්පවා යමුෙ අර දේන්න. මම 

කිව්පවා අදන් මටනම්  ඕන්නෑ ඔය ෙර. මම නම් දේන්දන් නෑ. ඔය කිසි දෙයක් 

කිව්පවා. ඉතින් අිට අර ඒ ෙවසතවල වැඩ කළ රාළාොමි අිට කිව්පවා දම් බඩුමලු 

තියදනෝ බඩු මලු බඩු මල්ලක් දෙන්නම් පාරට එන්න කියලා. අදන් දනෝනා 

මටනම්  ඕන නෑ. අිට නම්  ඕව  ඕන නෑ. අිට අයිති නෑ  ඕවා. ඒ අයිති මිනිසතසුන්ට  

ඕව දෙන්න.  ඕව අරදෙන අිට පව්ප සිද්ධ කර ෙන්න බෑ. ඒ විදියයි ඒ දම්දවදක්. 

ඉතින් ඊට පසතදසත ...... දමාකක්ෙ යූඑසත ආයතනදයන් ආධාර දුන්නදන් ෙරියට. 

ඒදකන් සෑදෙන ආධාර දුන්නා. ඒ දවලාදව්ප ඉතින් සුද්දෙෝ සුද්දිදයෝ සුද්දෙෝ ආවා. 

සුද්දිදයෝ ආවා. ඉතින් ඒ දවලාදව්ප කර්ා කවි සින්දු ඔය සුද්දිදයාන්ට  ඕව  ඕනදන්. 

රබන් ෙෙන ඒවා.  
 

 

20.0 - 21.0 
 

අිට දටාි ඒවා දම්වා පුරාම දුන්නා. අන්න ඒවා අි ෙත්තා. දටාි පැකේ දුන්නා. 

එතදකාට සුද්දිදයාන්ට ඉතින් අෙන්න කිව්පවා එක රබානක් දේන්දනයි කිව්පවා. 

රබානක් දකාදොමෙරි කේටිය දෙනාවා. දෙනල්ලා ඉතින් සුද්දිදේ අත 

අල්ලවලා මම රබන් ෙැසතදසව්පවා. රබන් ෙැසතදසව්පවම ඉතින් සුද්දිට ෙරි සතුටුයි. 

සුද්දි මට දුන්නා දටාි පැකේ එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිදේ සුනාමිදයන් 

සෑදෙන තව විදි තිබුණා. දලාකු ොමුදුරුදවෝ අදප් දතාරතුරු ෙත්තා. සුනාමිය 

සිද්ධ වුණ විදිය දපාත්. දකාි දපාතක් අිට ොමුදුරුදවාම දපාත දීල දම් විසතතර 

ලියන්න පුලුවන් අය ලියලා දෙන්න කියලා. ලියලා දුන්නා ොමුදුරුදවාන්ට. 

පන්සදල් ඇති ඒව තාම. 
 

ඒක දොඩක් වටිනව දන්ෙ ? 
 

ඔව්ප. ඒවත් ඉතින් තියනවා. ෙැන් සුනාමිය මදේ දපාත් වදේකුත් ඇති අරව දම්ව 

දොඩක් පුරාම තියනවා. 
 

ලියපුවත් තියනවා ? 
 

ඈ 
 

ලියපුවත් තියනව ෙ ? 
 

ඔව්ප 
 

ඔබතුමිය ? 
 

මම බණ දපාත් මම ටිකක් දපන්නන්නම්. මෙත්තයලට ඉන්න දවලාව.....? 

තියනවෙ ? 
 

නෑ නෑ 
 

මම ටිකක් දපන්නන්නම්. 
 

ො ො දපන්නන්න. 



 

 


