
 

00:00 - 01:00 
 

දැන්  මේක මතකයට ඉඩක් කියල අපි කරන ව් යාපෘතියක්, මාතර  තිමයන ප්රතිභා මාධ්ය ජාලයත් එක්ක එකතු  මව්ලා තමයි  

මේ කරන්මන්. අපි  ව්ැඩිහිටියන්මේ  කතන්දර එකතු කරලා ඊළඟ පරපුර මව්නුමව්න් තැන්පත් කරන එක. එකක් ජාතික 

මේඛනාගාමේ, නැත්නේ  මව්බ් අඩවිමේ තැන්පත්  කරන්මන්. ඉතිිං  ඔබතුමාමේ  කතන්මදේ ගත්තට කමක් නැද්ද ? කැමතිද  ? 

කතන්මදේ ඉන්  පසේමසේ සමහර මව්ලාව්ට  මකාටසේ අමරගන අනිත් අයත් එක්ක  මබදා  ගන්නව්ා,  දකුමේ කතන්දර   උතුමේ  

අයත් එක්කයි   උතුමේ  කතන්දර  දකුමේ  අයත් එක්කයි. අපි   ඔක්මකාමලා මත්රුේගන්න පුඵව්න්  මව්න්න අනිත් මිනිසේු   

මකාමහාමද ඉන්මන් කිිියලා. කමක් නැද්ද  ?  
 

කමක් නෑ ඉතින්. ව්ැරැද්දක්  නෑමන් ඉතිිං. සමගිමයන් මහාඳට හැමදන්න ඕන.  මමමහම තිමයන්න ඕන. සහජ ිිව්නය  තිමයන්න 

ඕන.  මමමහම හිතන්න.      
 

 

01:00 - 02:00 
 

දැන් මේ ටිමක් ඉන්මන් මසේමරෝම මුසේිේ කට්ටටිය. මත්රුණයි ? ඊළගට මුසේිේ කට්ටටිය  මමාකක් හරි කචේ එකක් වුනානේ 

අකුරැසේස  පැත්මත්  ඉන්මන් සිංහල  කට්ටටිය. මමාකක්ද මව්න්මන් කචේ එකක් මන් ඉතිිං.  ඒමගාේමලාන්මේ බලය  මමමහ 

තිමයන හින්ද  ඒමගාේමලාන්  එමහේ ගියාම ගහනව්ා. මඒකන්  ඇති ව්ැඩක් නෑමන්.  එමහම බ ෑමන්. කවුරැත්  සහමයෝගමයන්  

හිටියහම  එමහම මමාකක් ව්ත්  මව්න්මන්  නෑ.  
 

ඔබතුමාමේ  නම කියන්න කැමතිද ?  එපාද ? නම කැමති නැත්නේ… 
 

නැහැ ඉතින් අපි ව්ැරැද්දක්  කියන්මන්  නෑමන්.  
 

ඒේකතමයි. සාමාමනයයන් අපි අහන්න ඕන  ඒක...  නම කැමතිද නැද්ද කියලා. 
 

මමයාමේ  නම මේව්ා කරගන්න. කමක් නෑ.  
 

මමාකක්ද මහත්මයාමේ නම ? 
 

මමේ නම ඇේ. ඒ. මක්. පියමසේන. 
 

පියමසේන. හරි… ඉතින් මහත්මය දැන්  මමමහේමද ජිව්ත් වුමන් ? මෙමේද ඉපදුමන්...? 
 

 මම මමමෙ... මමේ ගම මගදර මමමහේ. අමේ මහ මගව්ේ තිමයන්මන අතන කන්ද උඩින්. මේ පාමේ ගිහිේලා අර උඩ 

තිමයන්මන් අමේ මහමගදර. මම මමතන මගයක් හදාගත්තා.   
 

 

2:01 - 3:00 
 

එතම ොට ඔබතුෙොලො මකාමහාමද හේබවුමන් ?  
 

මමේ යාලුමව්ක් අකුරැසේමසේ ඉන්මන්. මේ මමේ මනෝනා. 
 

ඒ කියන්මන හේබමව්ලාද බැන්මද් නැත්නේ කතාකරලද ? 
 

නැහැ කතාකරලා. 
 

ආ... හරි හරි... මකාච්චර කේද දැන් බැඳලා ?  
 

දැන් අවුරුදු දහයක් විතර මව්නව්ා.  
 

අවුරුදු දහයක් විතර මව්නව්ා...? 
 

මම ඒකයි අර මට ව්ැඩිමයන් කට්ටටිය මමමහේ දන්නව්ා කිවුමේ  ඒකයි  ඉතිං… 
 

ආ මේ පැත්මත මනමමයි ? 
 

ඔව්... ඉතිං මම ඇත්තටම මගව්ේ ටික තිමයනව්ා. මාත් එක්ක කවුරුත් මුකුත් නෑ. අපිට සිංහල මුසේිේද කියලා මත්මරන්මනත් 

නෑ අපි එකට ව්ැඩට ගියහම.  මගුේ මගදර ගිහිේලා ව්ාඩි මව්නව්ා මමමහම ඔක්මකාම. ඒ කනව්ා මබානව්ා.  දැන් ව්ැඩ 

මව්ලාමව්දිත්  අපි ජාති මදකක් කියලා මත්මරන්මන නෑ අපිට. ඒ තරේ අපි යාලුයි මේ ටික. ඊට එහාත් තිමයමනෝ මගව්ේ. දැන් 

මගුලක් වුනත් අපි ටිකට…. මේ කට්ටටියමේ මගුේ කීපයක් අමේ මගදර තමයි කරලා තිමයන්මන්. සිංහල කට්ටටියට. අපිටම 

භාරදීලා කරනව්ා.  
 

ඒ කියන්මන් ? මට මත්මරන්මන් නෑ. ඒමගාේලන්මේ මගුේ මමතන ගන්නව්ා කියන්මන් ?  
 



සිංහල කට්ටටියට මදනව්ා. ඒමගාේලන්මග හයමදමනක් ව්ාඩි මව්ලාමන්  එමේ තියන්මන්. 
 

ඒ කියන්මන් ? මට මත්මරන්මන් නෑ.  
 

බන්මද්සයක හයමදමනක් ව්ාඩ් මව්ලා. 
 

ආ හරි, සව්ාන් එකක. 
 

සවාන් එමේමන් තමෙන්මන්... 
 

 

3:01 - 4:00 

 

ඒ ඒමගාේමලා. අපිට එමහම බෑමන්.  
 

ඔව්... 
 

අපි ඉතිං... අමේ මගුේ මගව්ේ ව්ල තිමයන්මන පිගන් මව්නම, එමහම ඔක්මකාම මව්නම තියලා තිමයනව්ාමන.  
 

ඔව්... 
 

අපි ඒ විදියට මමමහේ හදලා අමේ සිංහල කට්ටටිය  ආවෙම… මමමහන් කාලා....  එහාට ගිහිේලා කතාබසේ කරලා….  තෑගි මභෝග 

දීලා යනව්ා.  
 

ආ.. හො... හො... හරි.... හරි..... හරි 
 

දැන් මගුේ තුන හතරක්ම ඒමගාේලන්මේ මමමහේ තමයි තිබුමන්. මහට අනිද්දත් එකක් තිමයනව්ා. ඒමගාේමලාත් මමමහේ තමයි. 

අපි එකට ව්ැටුනහම  අපි ජාති මදකක් කියලා අපිට මත්මරන්මන් නෑ. අපි ඒ මගව්ේ ව්ල ගියහම විහිලු කරමගන මත්ක මබානව්ා 

ව්ාඩිමව්ලා එකට. ඒ ව්මේ තිමයනව්ා. දැන් උඹ බන් කියලම කතාකරමගන තිමයනව්ා. ඒ ව්මේ මගාඩාක් යාලුයි මේ මගව්ේ 

මදක තුන මාත් එක්ක. අමේ මගව්ේ ව්ල එමහේ මගුේ තිවුමනාත් යනව්. මමේ කට්ටටිය ඔක්මකාටම මේමගාේමලෝ මගුේ කියමනෝ 

මකාමහාමත් අමේ ඒ මගව්ේ ව්ලට යාලුකම ව්ැඩිහන්දා. අමේ මේිලා නිංගිලත් එමනෝ ළමයි ඔක්මකාම එක්තු කරමගන. අර 

තිමයන්මන ඒමගාේලයි මගුේ කාඩ් එකක්. ඒත් අර මුසේිේ එක්මකමනකුමග තමයි. ඒ කාඩ් එක ලසේසන හන්ද මම තියාගත්තා 

ඒක. 
 

ආ.. 
 



 

4:01 - 5:00 

 

අනිව්ායේමයන් අපිට ඒ හිතව්ත් කට්ටටිය මගුේ කියනව්ා.  
 

ම්...ම්... ඉතින් මේපැත්මත් මකෝලාහල කරදර නැද්ද ?  
 

මමමහේ නේ....  මේ ටිමක් නේ නැහැ. 1915 ලු තිබිලා තිමයන්මන. මමමහේ ඉව්රයි. දැන් මේ පහුගිය කාමේ මබ්රුව්ල මමාකක්ද 

හුටපටයක් වුනාමන් ?  
 

ඔේ, අලුත්ගම. 
 

ඒ මව්ලාමව්ත් මමමහේ මමාකක් ව්ත් නෑ. මමමහේ මපාලීසමයන් දාලා තිබුනා. මමමහේ මමාකක් ව්ත් නෑ. නිකන් දාලා තිබුනා.  
 

ඉතින් ඒ වමේ අවස්ථොමවදී...  ඒ කියන්මන්… ඒ ව්මේ මතුමේමගන එනමකාට... දැන් ඔබතුමයි ඔබතුමියයි  මම්…  

මම්  ගමේ ඉදමගන එකට ඉන්න මිනිසේුමන්.   
 

ඔව් 
 

ඒ ජාතිමේ මව්නසක් මත්මරන්මන නෑමන්. නමුත් දැන් පිටින් මේ.... ෙොධ්ය  තුින් හරි....  ඔය අලුත්ගම සද්ිමයන් හරි… 

එක එක සේටිකේ ව්ින් හරි මමානව්ා හරි මව්නසක්  තිමයනවො  කියලා කෑගහනව්ාමන් මිනිසේු .  
 

ඔව් 
 

එතමකාට මමාකද හිමතන්මන?  
 

එමහේ කෑගැහුව්ට මමමහේ අපිට දැනගන්නත් නෑ. මහ මගාන්ව්ාමහලා ගිහිේලා මේව්ාකරනව්ා ඒක.  එමෙම කිෙනවා ඉතිං…  
 

ඒ කියන්මන්...   ඒ කියන්මන්...  ඒමගාේමලෝ  ගණන්  ගන්මන් නැද්ද? මම්   භය නැද්ද මේ ව්මේ මේගයක්...  මමහාටත් 

ඒවි කියල බලමේගයක්? 

 

5:01 - 6:00 

 

ඒ වුනාට මමමහේ පේි ව්ලත් ඊමයත් දැන් කිවුව්ලු පාඩුමේ ඉන්න ඕන, මේව්ා මමාකුත් කතා කරන්න ඕන නෑ කියල එමහමත් 

මේ කවුද කිවුව්ා. දැන් ඊමේ මපමේදා මමාක හරි තිමේද ?  
 

මම දන්මන් නෑ.  
 

එමහම චුට්ටට චුට්ටට තිමයනව්ා නිකිං. 
 

ඔේ, චුට්ටට චුට්ටට තැනින් තැන තිමයනව්ා ටිකක්. මිං අහන්මන ඒ ව්මේ පිට ගමකින් ඒ බල මව්ගයක් මෙහොට  ආමව්ාත්..... 

මේ ගේමානය එකතු මව්ලා ඒ ව්මේ මදයක් අතඅරින්න පුලුව්න්ද ? ඒ කියන්මන ඒ ව්මේ කරදරයක් ඒවිද ? 
 

මිං හිතන්මන් නෑ. මේමගාේමලා එමහම එන්මන් නෑ. මේමගාේමලාත් යන්න එපෑයැ. ඒමගාේමලා දැන් කියනව්ා මමමහේ දැන් 

සිංහල මිනිසේුත් එක්ක තමයි බිසේනසේ එක කරන්නත් තිමයන්මන්. එතමකාට මේ… මදමගාේමලෝ රන්ඩු මව්නමකාට 

බැහැමන මමාකුත් කරගන්න මන් ? ඒක හන්දා ඒ ව්මේ මදයක් මේ ටිමේ මව්න්මන් නෑ. දැන් ඊමය එක්මකමනක් කිවුව්ා.... 

ඒමගාේලන්මග එක්මකමනක් කිවුව්ා මමතනදී අපිට ගැහුව්ත්.... ගහන්න බනින්න යන්න එපා කිවුව්ලු එමෙම. 
 

පේිමයන්ද ? 
 

ඔේ. කිවුව්ලු එපයි කියලා. එමහම ගෙගන්න…  බැනගන්න යන්න එපා. ගුටි කාලා ඉන්න. දැන් රජය වුනත් කියනව්මන් 

නිතරම එක ජාතිය ව්මග ඉන්න කියලා. 
 

ඔේ. 
 

එක නිසා…  



 

 

6:01 - 7:00 

 

ඒ මබාමහාම ුලු මකාටසක් එමහම කරන්මන්. මමාලයක් නැති මිනිසේු. ටිකක් ඉතින් ඇති. ඒ වුනාට අපිට දැන්ගන්න මේ 

හරිමේ... 
 

නෑ, නෑ.. ඒක මහාදයි. ඒ කියන්මන් මමමහම තමයි ඉන්න ඕන. නමුත් මම කියන්මන් අර රමට්ට මව්න තැන් ව්ල එමහම 

බලමේගයක් යනමකාට මේ ව්මේ එකමුතුව්ට ඉන්න තැනකට වුනත් ඒක ේරශේනයක්ද කියන එක. හැබැයි එමහම නැත්නේ 

ඒක මහාදයි.  
 

අපිට දැනුව්ත්ව් එමහම එකක් වුමන් නෑ.  
 

ඉතින් ඒ ගමකින් ඇවිේලා මිනිමහක් එමහම කිවුමව්ාත් මමමහම එකක්.. ? 
 

ඒ වුනාට මිං විහිලුව්ට කියනව්මන් දැන් මමමහම ඔමගාේලන්මග කට්ටටිය ඇවිේලා අපිට ගහලා යාවි. එතමකාට ඒමගාේමලා 

කියමනෝ නෑ නෑ අපි ගුටි කෑව්ත් ඔයාලට ගහන්න මදන්මන නෑ අපි. ඊමයත් එමහම කිවුව්ා, අේමමෝ අපි ඉදිරිමයන් ඉන්නව්යි 

කිවුව්ා. මකාමලාේපමට හරි නිකන් කියනව්ා. මිං විහිලු කරනව්ා. දැන් මහා රන්ඩුමන්, දැන් අපිට ගහයි මන් ? අේමමෝ එමහම 

කරන්නෑ අක්මක්. ඔයාමග  ප්රශේමනට තමයි මිං ඉසේමසේලා එන්මන.  
 

අමන් එමහෙද...? 
 

ඒ ව්මේ කියන එකත් මලාකු මදයක්මන් මන් ? 
 

ඔේ මකාච්චර මලාකු මදයක්ද ?  
 

අර නැහැ... සමහර පැති තිමයනව්ා මහ ටිකක් මේව්ා මන් ? 
 

ම්... 
 

 

7:01 - 8:00 

 

ඒ වුනාට මේ හරිමේ අමප ඉදිරිමේ ව්ත් නෑ. කතා කරන්මනත් නැහැ ඒමගාේමලෝ. එමහම එමහකුත් තිමයනව්ා. අපි වුනත්  දැන් 

ව්ැරදි මද් ඒමගාේමලාත් කියනව්ා ව්ැරදියි කියලා. අපි වුනත් කියමනෝමන් අහව්ලා මමමහමයි මමමහමයි. ඒ වුනාට ඉන් එහා 

මදයක් අපි අතමර නැහැ.  
 

දැන් යුද්ධ් කාමේ එමහම මේ පැත්ත ? 
 

යුද්ධ් කාමල වුනත් ඒක  මේ පැත්තට බලපෑමේ නෑමන්... ඒක... මදමළ කට්ටටිය ව්ැඩිය ... 
 

මේ පැත්මතන්  ෙං කියන්මන්... මසාේදාදුමව්ා එමහම ගියාද මේ පැත්මතන් මගාඩාක් ?  
 

අේමමෝ මමේ පවුමලන්ම ඉන්මනෝමන් මදන්මනක්ද තුන්මදමනක්ද..  
 

ඇත්තට...? 
 

මපාලීසමයත් ඉන්මනෝමන්.  
 

ඇත්තට...? 
 

ඉතින් ඒමගාේමලෝ නේ අනිං මනිං කියනව්ා. මම නේ ඒව් ගනන් ගන්මන් නෑ... එමහේ එමහමයි මමමහමයි කියලා. ඒ වුනාට 

ඉතින් ඒමගාේමලෝ ඉන්නව්ා. මේිලා මදන්මනක් ඉන්නව්. එක මේි මකමනක් නේ අයින් වුනා.  
 

ම්... 
 

මසේසනා මපාලීසමේමන්.  ගාේමේ මපාලීසමේ මලාකුමහත්තයාමේ ලග මයි මකාටුමේ ඉන්මන්. ඉතින් ඒ ව්මේ ඉතින්. අපිට 

ඒමගාේමලා කතා කරනව්ා අක්මක අයිමේ කියලා.  විමේෂමෙන්ම  ඒමගාේමලාත් එක්ක කතා කරනව්ා. ඉතින් එමහම අපිට 

බලපෑේ මමාකුත් නෑ. 
 

 

8:01 - 9:03 

 

ඒ...  යුද්ධ් කාමේ...  මම්... ඒමගාේමලෝ කතා කරනමකාට  ? 
 

ඒමගාේමලාන් යුද්මදන් බැන්මන් නෑ අපිට. මදමළ  ප්රශේනයක්මන් එතන තිමයන්මන. ඒමගාේලන් එමහම එක්ක කිවුමේ නෑ. 

භයක් නෑ. මබ්රුව්ල එමහම කචේ තිමයනමකාට වුනත්  අපිත් එේක එමහම එකක් නෑ. අපිට ගහනව්ා එමහම කියනව් 



මිසක්.. රජය මපරලන පැත්තටත් යනව්ා ඉතින් ඕව්ා මන් ? දැන් වුනත් කියන්මන් එක එක මකාටසේ තමයි මේ මදමකන්ම  

කරන්මන්. නැතුව් මමමහන් ගිහිේලා ගහලා එන්මනත් නෑ. එමහන් ඇවිේලා අපට ගහල යන්මනත් නෑ. ඒමගාේමලා කියන්මන් 

මේ රජමේ තිමයන අර පැත්තට ගියහම අනිත්  මන්ත්ීව්රු ටික අනිත් පැත්මත්, ඒ විදියට මේව් කැරමකනව්යි කියලා කියන්මන්. 

එමහමයි ඒමගාේමලා කියන්මන්. ඒමගාේලන්ට ගහනව්ා බනිනව්ා කියලා කියන්මනත් නෑ.  
 

මම්..  නෑ මිං අහන්න ගිමේ දැන්  මම්.. යුද්ධ් කාමල අවුරුදු 30ක් විතර.... 
 

ඉතින් අපිට යුද්මද බලපෑමව් නෑමන්.  
 

ඔේ, හරි....  හරි  මම දන්නව්ා. රටටම බලපෑව්මන් අපි ඔක්මකාමලට. මුලු රටක් හැටියට බලපෑව්ාමන්... අද මමතන... කවුරුව්ත් 

ගැහුමව් නැති වුනාට....?  
 

ඔේ. 
 

දැන් යුද්මද ඉව්ර වුනායින් පසේමස.... දැන් අපි හිතුමව්ාත් යුද්මද කාමේ ගැන අපි ඊලග පරේපරාව්ට කියන්න ඕමන්... 
 

 

9:04 - 10:00 

 

සහිව්ටන හදන්න ඕමන්. එමහම සහිව්ටන හදනව්ා කියන එක මහාදයි කියලද ඔබතුමාලා හිතන්මන් ?  
 

එමහම ඒව්ා මව්න්න මදන්මන් නෑමන එමහේ. 
 

ඒ කියන්මන් ? 
 

දැන් උතුමේ වුනත් එමහම ඒව්ා මව්න්න මදන්මන් නෑමන.  
 

මමානව්ද මව්න්මන නැත්මත් සහිව්ටනද ?  
 

සහිව්ටන දැන් පරණ  සහිව්ටන තියන්නෑමන්.  දැන් අමේ මේිලා ආව්හම කියනව්ා පරණ මද්ව්ේ නැහැ. ඒව්ා තිබුමනාත්මන් 

ආයිත් මදයක් එන්මන් කියලා ඒව්ා විනාසයි කියලා ඒමගාේමලාත් කියන්මන් ඒව්ා. 
  

ඒ කියන්මන් සහිව්ටන කියන්මන් යුද්මද සහිව්ටනද ? 
 

දැන් අපි ඇත්තටම යුද්මද ඉව්ර මව්නමකාට අපි ගියා තැන්ව්ලට මන් ? එතමකාට එ ප්රබාකරන්මේ  මද්ව්ේ අපි ඔක්මකාම 

බැලුව්ා. ඒව්ා දිගට දිගට නැමතයි කියල තමයි එමහේ කියන්මන්. ඒව්ා තිබුමනාත් ේරශේන කියලා ... 
 

ේරශේන කියන්මන් මමානව්මේ ? 
 

ඉතින් මිං දන්මන් නෑ.. මිං ඊට එහාට කියන්න දන්මන් නෑ.  
 

ඉතින් එතමකාට සාමාන්යමයන් අපි හිතුමව් සමහර මව්ලාව්ට සහිව්ටනයක් හරි මමාකක් හරි තිමයනව්ා නේ  ඒ  ඊලග පරපුර 

ඒක දිහා බලලා ඒ ගැන කුතුහලයක් ඇති මව්ලා සමහර මව්ලාව්ට කතා කරයි මේක කරන්න එපා කියලා.  
 

අේමමෝ ඒ ගැන කවුරුේත් කතා කරන්මන් නෑ. ඒක ගැන මතක් කරන්න එපා කියල කියනව්ා කවුරුත්. 
 

ඇත්තට? 
 

 

10:01 - 11:00 

 

ඇත්තටම ඉතින් අපි මේමකන් දැක්කමන් මමතන වුනු මද් අපිට මබෝේමබ පුපුරලා මන්... මගාඩපිටිමේ මබෝේමබ්.  
 

මමාකද  වුමන් එදා ? කව්දද වුමන් ? 
 

ඒ කියන්මන් අර ආව්ාමන් මැතිඇමතිව්රු ටික මසේරම. මහින්ද විමේමසේකර, තව් ආව්ා.. අකුරැසේමසේ මගාඩක් කට්ටටිය මැරුණා. 
 

මමාකද වුමන් කියන්නමකෝ එදා. 
 

ඒමක මමමහමයි...එදා පේිමේ ඉසේමකෝමල මමානව්ද උත්සව්යක් තිබුනා. පේිමේ උත්සව්යක් තිබුනා. ඒමකදී නිකන් 

මපරහැර ව්මේ රබන් ගගහ මැතිඇමතිව්රු මගනිච්චා. යනමකාටම කඩ මපළට මපාඩ්ඩක් මමහායින් මබෝේබයක් පිපිරුව්ා. අපි 

තමයි පසේමසන්ම ගිමේ මැතිඇමතිව්රුන්මේ මම. අපි දැක්කා පුපුරණ එක. ගිහිේලා මචක් කරනමකාට මිං ඒත් කියමනෝ අේමමෝ 

මේක මචක් කරල ඉව්ර මව්ලා කව්දද ව්ාඩි මව්න්මන් කියලා. එතමකාටම මමමහම බලන් ඉන්නමකාට ඩුිං ගාලා ගියා. මිං හිතුව්ා 

මේ මව්ඩිේලක්ද කියලා. මම දැකලා නෑමන්. පසේමසේ පාලුව්ට  මාත් එක්ක ගියා තව් මනෝනා මකමනක්. මට අහු වුනා මේ 

ඇගිේල. ඒමකන් ඇදමගන මම දිවුව්ා. 



 

 

11:01 - 12:00 

 

අර පැත්මත් ව්හලා. ළමයි මසේරම අඩ අඩ දුව්මනෝ. ළමයින්මේ මදමේපිමයාත් දුව්නව්ා. ඒත් මිං අර මනෝනා අතාරින්මන් නැතුව් 

දුව්ලා ආව්ා. මට කතා කරගන්න බෑ මගදරට මිං මකෝේ කරහම. ඒමගාේමලෝ හිතුව්ා මමානව් හරි මව්ලා කියලා. මපෝනුත් ටිකක් 

මව්ලා තිබුනමන්. ඉතින් ඒ සද්ිමයන් පසේමසේ දැකලා අමේ ජීවිමත් එමහම මබ්රුනා. ආයි අපි යුද්ධ්යක් කතා කරන්න නරකයි 

මන්. මපාඩි ළමයි ගිො… රබන් ගගහ ඒමගාේමලා එක්කරමගන ගියා.  
 

මපාඩි ළමයි නැති වුනාද ? 
 

නෑ. මේ ව්මග උසකින් යන්මන් නැතිලුමන් මන්ද ? මීට ව්ැඩිය උසන්ලුමන් මබෝේමබ යන්මන් මන් ? දැන් මේ ව්මේ ළමයින්මේ 

ඒ ළමයින්ට හානි නෑ. පිිගන්න ඉදිමේ මේ ව්මේ ළමයි.  
 

කී මදමනක් මැරුණද එතන ? 
 

මැරුණ ඉතින්.. මිං දන්නෑ 10 ක් විතර මැරුණ ඉතින්. 10 කට ව්ැඩිය මැරුණා. මතක නෑ මකාච්චරද කියලා. මකාමහාම වුනත් 

තාමත් මහින්ද විමේමසේකර ආබාිතයි. මැරුණමන්, අකුරැසේමසේ මැරුණ මදන්මනක්ද තුන්මදමනක්ද. ෆේමරාක්ටේ මකමනක් 

මැරුණා.  
 

ඒ කියන්මන් මේ මබෝේමබදී ? 
 

ඔේ. මේක තමයි අව්සාන මබෝේබය. ඒමගාේමලා කියමනෝ අන්තිම මබෝේමබත් මමමහේ විතරමමයි කියල. ඇත්ත තමයි ඉතින් 

මන් ? 
 

 

12:01 - 13:00 
මගාඩපිටිමයන් ඉව්රයි. ඒක ගියා ඒ මාමසේ. ඊලග මාමසේ ඔක්මකාම ඉව්රයි. ඒ කියන්මන් ටීවී ව්ල අරව්යි මේව්යි අව්සාන 

මබෝේබය මගාඩපිටිය.  ඊට පසේමසේ මබෝේබ නෑ. ඉව්රයි. 
 

ඊට පසේමසේ යුද්මද ඉව්රයි මන්ද ? 
 

යුද්මද එතනින් පසේමස ඊලග මාමසේ ඉව්රයි මන්.  
 

එක්මකමනක් මට මේ කතා කරනමකාට කිවුව් නිකිං ළමයි ටික ඔක්මකාම මබ්රුමන් හාසේකමකින් ව්මේ කියලා ඒ පූජා භූමියක් 

නිසා ? 
 

හාසේකමක්ද කියන්න අපි දන්මන්නෑ. නෑ, නෑ... ඒක මිං අමේ මේිලාමගන් ඇහුව්ා. ඒමගාේමලෝමන් දන්මන් යුද්මද් කරන 

කට්ටටිය. මේ මමේ… මමමෙම .. ඒමගාේමලෝ කියමනෝ සාමාන්යමයන් ේරමානයක් උසන් මබෝේමබ පුපුරන්මන්. 

පිපිමරනමකාට අර මපාඩි ළමයින්මග මනමමයි අර මලාකු කට්ටටියමග මබේලමන් මමතනින් කැඩිලා ගිමේ. මපාඩි දරුමව්ෝ 

මබ්රුණා. ඒමගාේමලෝ කියමනෝ මමච්චර ේරමාණයක් උඩින් තමයි මේ මබෝේමබ පුපුරන්මන්. නමුත් ඒක අර හරියට මැද 

පිපිරුමන් නැහැ . ටිකක් අයිනට මමාකක්ද හුටපට වුනා ඒ මව්ලාමේ.  
 

 ව්ද තිබ්මබ්... ඒ කියන්මන්... මබෝේමබ දාපු මිනිසේු ත් එතන හිටියද ? 
 

අමන් ඒක නිං දන්මන නෑ. ඔය මක්සේ එක. 
 

 

13:01 - 14:00 

 

ඒක මේ අමරමහන් මමමහේ ව්ට කරා කීපමදමනක්ව්. ඇේලුමේ නෑ.  
 

ඒ මබෝම්බයක් තියල ගිහිේල... ඒ කියන්මන්..  මම්.. 
 

තිවුව්ද ඒ මනුසේසය හිටියද දන්මන් නෑ. තියලා රිමමෝට්ට එකක් මාමගේන් මේව්ා කරන්න ඇති.  
 

ආ... 
 

හැබැයි එතමන්දී  මේ..මදතුන් මදමනේ  මැරුණයි කියලා කියන්මන්. තියාපු මකනා. ඔය මක්සේ එමකන් ඔමහාම කවුද 

ඇවිේලා මමාමහාකින්ද මරාමගන මැමරන  කටඋත්තර අරමගන මට මපාලීසමයනුත් මාතර ඇවිේලා ියුමක් දීලා මම 

මහායාමගන ගියා මමන්න මේ  මාතරට. ගිහිේල බැලුව්හම මට එතන ියුම දීපු මපාලීසමයන් ඇත්මතත් නෑ. මිං ඒ සැමේ 

ඇතුලට ගිහිේලා සලේත් එක්ක කතා කරහම ඒ සලේා කිවුව්ා අමන් මිසේ ඔයා යන්න, එයා මමතන නැහැ. ඕක අපි බලාගන්නේ 

කියලා. මිං විතරක් ගිහිේලා ව්ැඩක් තිමයයි. මේ මගාඩාක් කට්ටටියට ආව්ා. ඒ වුනාට ඒක එමහමම මේව්ාවුනා, ඉව්රයි. අපි 

දන්නෑමන් කවුරුද මමාකක්ද මන් ? අමේ නගමරන් ... අමේම මිනිමහක් තියාගන්නව්ද අපි මරාමගන මැමරන්න. ඒ මිනිසේු 



වුනත් කැමතිද ඒ මිනිසේු වුනත් මරාගන්න. මමච්චර මහාද මදයක් කරලා කව්දාව්ත් එමහම මදයක් කරන්මන් නෑමන්. ඉතින් 

ඒමගාේලන්මගත් ළමයි තමයි හිටිමය මසේරම. ව්ැඩිපුර හිටිමේ. 
 

 

14:01 - 15:00 

 

අපි ඉතින් අර සහභාගී වුනා. ඒමගාේමලා කියනව්ා එන්න කියලා.  
 

මමතන තිමයන අර මුනිව්රමයෝ මදන්මනක්ද තුන්මදමනක්ද මසාමහානක් තිමයනව් මන්ද මේ පේිමේ ? 
 

ඔේ තිමයනව්ා.  
 

එමතන්ට මුසේිේ කට්ටටිය විතරක් මනමව්යිලු එන්මන මන්ද ? 
 

ඒක ඉන්දියාමව්න් ආපු බාව් මකමනක්.  
 

ආ.. 
 

ෆකීේ බාව්ා කියලයි කියන්මන්. ඒකට කියන්මන සීදුසාදත්ෆකීන් මමාහිදීන් කියලා එක්මකමනක්. එයා තමයි අර... මැරිච්ච 

භූමදානය කරලා ඒක ව්හලා තිමයන්මන එතන. එයාමග මනෝනා එහා පැත්මතන් ඉන්නව් මපාඩි මේමව්කක්.  
 

ආ ඒ මනෝනා.. 
 

දැන් අමේ කට්ටටියත් ඇවිේලා ඔක්මකාම අතන. ඉතින් මමමහමමන්, සකුරාදාට ඇවිේලා බලන්න පේිය ලග. අමේ කට්ටටියමන් 

මසේරම භාර හාර මදන්මන්.  
 

ඇත්තද...? මේ පලාමත් සිංහල අය ? 
 

හැම පලාතකින්ම එනව්ා. ඈත පැතිව්ින් ඇවිේලා ඇේ මව්ලා යනව්ා. ඉතින් ඒක සමහරුන්ට ඉතින් ආගමින් පිට මද්ව්ේ 

හරියන්න ඉඩ තිමයනව්මන්. ඒකත් අර විශේව්ාසයමන්.  
 

නෑ ඉතින්. විශේව්ාමසමන මන්ද ? 
 

 

15:01 - 16:00 

 

විශේව්ාමසත් එමහමයි. දැන් බලන්න සකුරාදාට.. දැන් අමේ මදවිව්රු (පැෙැදිලි නැත). හරිය. අමේ මදවිව්රු මහාද ව්ැඩ 

කරන්මන. පි ගැනීමව්ේ අරව්ා මේව්ා නෑ. ඒමගාලමලෝ  (පැෙැදිලි නැත). එමහමයි මන් හිතන්න ඕන අපි.. අමේ මදවිමයෝ 

පිගැනීමක් නෑ. ව්ැරදි ඒව්ට අච්චු තමයි ඒමගාේමලා කියන්මන. ව්ැරැද්ද නේ අච්චු.  
 

නෑ ඉතින්, ඇප තිබ්බම ඒමගාේමලාන්ට  හරියනව්ා ඇති සමහරවිට.  
 

අමේ කට්ටටිය කියනව්ා හරියනව් කියලා. හරියනව්යි කියලා එමනෝමන් කට්ටටිය හරියට එනව්ා.  
 

ඇත්තට...? 
 

සකුරාදා උමද්ට ඒමගාේමලාන්මේ පේි යන දව්සමන් සකුරාදා, ආගම අදහන දව්ස. ඊට පහු මව්ලා ඉසේසර මව්ලා එමහමත් 

මව්න දව්සේ ව්ලටත් ඇවිේලා ඇප මව්නව්ා.  
 

ම්.... 
 

එතන ඉන්නව්ා එක්මකමනක්. එයා ඉතින් ඇවිේලා මමානව්ද කියලා  කාසිෙේ  කපලා හරිය.. පමනක් කට්ටටිය හුනු මමාකක්ද 

එකක් ඔන්න එිමේ හුනු ගානව්යි කියලා එකක් මකාරනව්ා. 
 

 

16:01 - 17:03 

 

ඊලගට  ම්.... ආගම කියලා සේි කපනවා. ඊලගට ව්ැමඩ් හරිගියාම මමානව්ද  මදන්මන් හිමත් තියාගන්මනයි කියලා 

ඒමගාේමලා කිෙනවා.. ඉතින් අපි හිතමු අපි හරි ගියා නේ බේබ් එකක් මදනව්ා කියලා අපි හිතින් හිතාගන්නව්ා. හරිගියානේ 

අපි අර බේබ් එක මගනත් මදනව්ා එමතන්ට. දැන් ඔතන මේක මුසේිේ කට්ටටිය මමාකුත්... මේ ව්මේ ඇහුව්ද ? 
 

ඔේ.  ඒ කියන්මන්… ගම ගැන, ගමේ ඉතිහාසය ගැන. 
 

ඔේ.  ඉතින් එතමකාට ඒමගාේමලා මමානව්ද කිවුමේ ? 
 

ඉතින් ඕකම තමයි. ඔය කතාව්ම තමයි . මහාදට ඔක්මකාම ඉන්නව්ා. මමමහේ කිස කරදරයක් නෑ කියලා.  
 



දැන් මේ හරියට මුසේිේ කට්ටටිය සිංහල කට්ටටිය බැදලා ආගමට  ඇවිලලත් තිමයනව්ා. නැත්මත නෑමන්. 
  

ඔේ.   නෑ මේ පැත්මත් කිසම ේරශේනයක් නෑ කියල තමයි කියන්මන්. ඔක්මකාම එකට. 
 

මමමහේ මමාකුත් එමහම නෑ. 1915 ට ඉසේසර තමයි එමහම මව්ලා තිමයන්මන්.  
 

ඒ මව්ලා තිමයනව්ා කියන්මන් මමාකක්ද මව්ලා තිබ්මබ් ? 
 

ඒ මමාකක්ද දන්මන් නෑ. මකෝලහලයක් මව්ලා තිමයනව්ා. ලිංකාමව් හැමතැනමමන්. මමමහේ ඉතින් පේි කඩලා විනාශ කරලා.. 

ඊට පසේමසේ ආේඩුමව්න් උදවු ඇතුව් දැන් අර පේිය හැදුව්ා. 
 

 

17:04 - 18:00 
 

මේ පැත්මත් හිටපු සිංහල මිනිසේු ත් ඒ කාමේ ඉඳලම හිටියද ?   
 

අමේ මේ සිංහල කට්ටටිය තමයි ව්ැරදිකාරමයා. 
 

ඒ කියන්මන් ? 
 

ඒමගාේමලා තමයි හිමේ ගිමේ, අමරමහ මමමහේ. අමේ සිංහල අය. ඒ අර ඉසේසර කාමල එකක්.   
 

මේ පැත්මත දිගටම සිංහල ජනතාව්යි මුසේිේ ජනතාව්යි ඒ කාමේ ඉඳලා එකට ඉඳලා තිමයන්මන් මේ පැත්මත්.   
 

ඔේ, ඒ කාමේ ඉඳලා මහාඳට ඉඳලා තිමයනව්ා. 
 

ඒ කියන්මන් එක්දාසේ හයසය ගනන් ව්ල ඉඳලා මන්ද ? 
 

1915ට ඉසේසරමව්ලා ඉඳලා.  
 

ඔේ...  ඔේ... මිං කියන්මන් මමමහට ඇවිේලා තිමයන්මන් ? 
 

මකායි කාමේ ඇවිේලද දන්මන් නෑ. මමච්චර ජනගහනයක් නෑ. ඕන නිං 50 ක් 100 ක් පවුේ ඉන්න ඇති. දැන් නේ පවුේ 500 

ක් 600 ක් විතර. 500 කටත් ව්ැඩිය ඉන්නව්ා. ගියා නේ මමමහම මමමහම මමමහම මමමහම මගව්ේ තිමයන්මන්. දැන් 

මමමහමමන්, එක පවුමලම කට්ටටිය බැඳලා එක මගදරම එමහම ඉන්මන්.අනිත් එක මමමහමයි,   
 

 

18:01 - 19:00 

 

අමේ මකමනක් නේ පිටට මදන්න මව්නව්ා. මමමහේ...  මමමහේ ....  මමමහේ  බලලා… කව්ලේ මව්ලා බැඳමගන එමහම මදමනා, 

ගන්මනා.  
 

ම්.... පිට යනව්ට කැමති නෑ මන්ද ? 
 

නෑ, නෑ. ඒමගාේලන්මේ දූලා පිටට ව්ැඩිය මදන්මන් නැහැමන්. අේමත් එක්කමන් ඉන්මන්.  ඉතිං පිරිමි කට්ටටිය නේ පිට 

ගිහිේලා  ඉතිං ඒමගාේමලාන්ට මමමහමයිමන්.  දැන් ගෑණු කට්ටටියට තමයි මගදර අයිති.අමේ කට්ටටියට නේ 

පිරිමින්ටමන්.ඒමගාේලන්මග කට්ටටියට ගෑණු.ගෑණුන්ට තමයි මගදර ඉඩම. සමෙර ඉතිං දැන් ඒමගාලලන්මේ  පිරිමි 

කට්ටටිය එමහම ගන්නව්ා.   
 

එතමකාට මේ පැත්මත ළමයින්ට මිං මමතන ඉසේමකෝලයක් තිබ්බා, ඒමක් මදමමළන් උගන්නන්මන මන්ද ?  
 

ඒමගාේලන්මේ භාශාව්මන්.  
 

සිංහල ළමයින්ට මකාමහද යන්මන් ඉසේමකෝමේ ?  
 

සිංහල ඉසේමකෝමේ තිමයමනෝමන් අතන  
 

මගාඩපිටිමය කනිශේමට්ට.  
 

ඒ පැත්තට තිමයනව්ා, ව්ැිමහේනට තිමයනව්ා.එතමකාට මමතනින් බන්ට්ට එමකන් එහා පාරට ඉසේමකෝල ඒ හැම තැනටම 

තිමයනව්ා.ව්ැිමහේන, මකාරමතාට. මදමළ ළමයි වුනත් සිංහල ඉසේමකෝමේ ඉන්නව්ා.            
 

 

19:01 - 20:00 
 

ම ොමහද …? මදමළ ළමයි ඉන්නව්ද මේ පැත්මත් ?  
 



ඔේ ඉඩේ ව්ල ඉන්නව්මන් ඉතින් පදිිංචි මව්ලා. පමනක් කට්ටටිය   මමමහමයි.…  මදමළ කට්ටටිෙ ආගමට ඇවිේලා ඉන්නව්මන් 

මගාඩක්. 
 

ආ ඇත්තද ? ඒ කියන්මන මේ... 
 

ක්රිසේතියානි අය මුසේිේ ආගමට ඇවිේලා. මදමළ කට්ටටිය. 
 

මිං හිතුමව් මදමළ කට්ටටිය නෑ කියලා.  
 

නෑ ඉන්මනාමන් ව්තු ව්ල. 
 

ආ.. මේ හරිමේ ව්තු තිමයනව්ද ? 
 

මදනියාය පැත්මත තිමයනව්ා මන්. අනිත් එක මමමහමයි. 
 

ඒ කියන්මන්... රබේ ව්තුද ? නැත්තම්… 
 

මත් ව්තු මන් ? 
 

මත් ව්තු? හා... හා... 
 

අනිත් එක මමමහමයි,  මදනිොෙ පැත්මතන්... එමහන් මමමහන් පවුේ ඇවිේලා මමමහේ පදිිංචි මව්ලා, පේිමයන් ඉඩමක් 

දීලා ඒමක් පදිිංචි මව්ලා ඉන්නව්ා.ඒමගාේමලෝ ආගමට ඇවිේලා.  
 

හා... හරි.. හරි.. හරි... 
 

මව්න කට්ටටිය ව්මේ මනමව්යි ඒමගාේමලාන්මේ ආගමට ගන්නව්ා. හරියට අරමගන් තිමයනව්ා මදමළ කට්ටටිය. සිංහල කට්ටටියත් 

කීපමදමනක් ඉන්නව්ා. 
 

ඉතිං… මේ ගම ගැන මව්න විමශේශ මදයක් කියන්න කැමතියිද ? ගමේ ඉතිහාසය       
 

 

20:01 - 21:00 

 

මට නේ ඉතින් මමමහේ ගැන කියන්න දන්මන් නෑ.  
 

මේ මහත්මය දන්නව්ා ඇති මන්ද ගම ගැන ? 
 

මටත් එච්චර මතකයක් නැහැ, දන්මන් නැහැ.දැන් මමමහමමන්, ඇත්තටම මමේ  ගම  ගැන මදයක් වුනත් මට ව්ැඩිය මදයක්... 

පරණ මකමනකුමගන් දැනගන්න පුලුව්න් අමේ පන්සල ගැන. 
 

මමාකක්ද පිංසමේ විසේතර ? 
 

මගාඩපිටිය පන්සල. අපිට ව්ැඩිය දන්න මිනිසේු කියනව්ාමන්. 
 

මමාකක්ද ඒ මගාඩපිටිය පන්සල මකායි කාමේ ඉඳලා තිබ්බද ? 
 

මගාඩ කරලා හදාපු තැනක් තමයි මගාඩපිටිය කියලා නම හැදිලා තිමයන්මන්. මේ පන්සල හින්දා තමයි මමහාට මගාඩපිටිය 

කියලා නම හැදිලා තිමයන්මන්. ඒක මකාමහේද  මේ... මකමනක් ඇවිේලා තිමයනව්ා. ඇවිේල මමතන තමයි මගාඩබැහැලා 

තිමයන්මන්. ඊට පසේමස මගාඩබැහැලා තමයි... 
 

පන්සල හදලා තිමයන්මන්....? 
 

පන්සල හදලා තිමයන්මන්. ඒකට කියන්මන් රාජමහාවිහාරය කියලා. එමහේ හාමුදුරුමව්ා එමහම දන්නව්ා විසේතර. පන්සමේ 

මලාකු හාමුදුරුමව්ා දන්නව්ා  ඇති. 
 

ම්.. ම්.. ම්.. 
 

විසේතර ඇහුව්ම කියාවි. 
 

 

21:01 - 22:00 

 

ඒක  මම්.. මගාඩාක් පරණ පන්සලක්ද ? රජමහා විහාරය? 
 



 

ඔේ, ඔේ.  රජමහා විහාරය කියලා කියන්මන්. පන්සේ මදකක් තිමයනව්ා මමමහම උඩ විහාමරයි, පේමලහා විහාමරයි කියලා 

අපි කියන්මන්. 
 

එමහේ මමානව්ා හරි බිතු සතුව්ේ හරි...  එමහම මමානව් හරි තිමයනව්ද ? ඇඳලා එමහම තිමයනව්ද ?  
 

තිමයනව්මන් ඉතින් ඒව්ා. 
 

පරණ මද්ව්ේ ? 
 

ඔේ. පරණ මද්ව්ේ තිමයනව්ා.  
 

ආ.. 
 

බුදු පිළිමයක් තිමයනව්ා.  මමාකද්ද මේ... දැන් ඉසේසරට ව්ැඩිය පන්සේ හදලමන්. හාමුදුරුමව්ාන්මගන් ඇහුව්ම කියාවි. 

හාමුදුරුමව්ෝ පන්සේ ව්ල ඉන්න මහාඳයි. හාමුදුරුමව්ෝ පන්සල දියුණු කරමනෝමන් ඉන්න ඒව්ා හදලා මන්. ඒ මගාඩපිටිය  

පන්සමේම එකක් තමයි මේ මබෝදිය.  එතන මබෝදියකුත් හදල තිමයනව්ා මන් ලසේසන ? ඒ පන්සමලන් තමයි පාලනය 

මව්න්මන්. පාලනය මව්නව්යි කියන්මන් ඒ හාමුදුරුමව්ෝ තමයි බණ කියන්මන් හැම එකක්ම. මබෝදිය ඉසේසරහ ඉන්මන් මුසේිේ 

කට්ටටිය. අව්හිරතාව්යක් නෑ මන්. මබෝදියට ඉසේසරහින් මගව්ේ හදන් ඉන්මනත් මුසේිේ කට්ටටිය. පිටිපසේමසනුත් මුසේිේ කට්ටටිය. 

ඉසේසරහිනුත් ඉන්මන් මුසේිේ කට්ටටිය.     

                              
 

22:01 - 23:00 

 

ඔේ, ඒව්යි කිසම ප්රශේනයක් නෑ.  
 

නෑ, නෑ. අපි බලන්මන් මේ ඉතිහාසය ගැනමන්. 
 

ඉතිහාසය ගැන ඉතින්  අපිට කියන්න මිං නේ දන්මනත් නෑ.  
 

හරි, හරි, හරි... පන්සල ගැන එමහනේ අපි  අහගන්නම්  මවන  කාමගන් හරි.   
 

පන්සමලන් අහගන්න. පන්සල ගැන අහන්න ඕන පන්සමේ දායක පරණ මකමනක්මගන්. හාමුදුරුමව්ාත් දන්නව්ා ඇති. පරණ 

මිනිසේුත් දැන් නැහැමන්,  මැරිලාමන්. අමේ අේමලා තාත්තලා ඒ කට්ටටිය නේ දන්නව්ා. ඒමගාේමලෝ නැහැ දැන්.  
 

පන්සමේ විසේතමේ මන්ද ?  
 

පන්සල විස්තර... දැන් හාමුදුරුව්න්මගන් දැනගන්න ඇහැකි. හැබැයි දැන් මේ මව්ලාව්ට නේ නැහැ.  මිසේ මකාමහේද ?  
 

මකාලඹ.     
 

මකාළඹ ඉදලද එන්මන්...?  
 

අපි මදන්නෙ ම ොළඹ. 
 

එමෙමයි?  
 


