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කාංචනා අ'ලා)

ඔබ කෙ - කතා රචක යෙ 1, ක2 යෙ 1, මාධ5 6ෙ 7 යෙ 1, 8 ලෙ ාග: කෙ නෙ 1, 
ෆෙ ා ටෙ =>ැෆ: කෙ නෙ 1… 22ධ ):මාණAB C'කාවE වල )රත වෙ න කෙ නෙ 1. 
ඉG සෙ Iලම කෙ ාහEද Lෙ  කතාEදර Mයන ගමන ආරLභ වෙ E නෙ ?

අP කතා අහEන ගෙ ාඩ1 ආසR. තාSත අPට හTයට කතා Mයනවා. සුරංගනා 
කතා තමR වැV යෙ Eම MයE නෙ . තාSත Mයන සුරංගනා කතා අWS කතා. 
සුරංගනා කතා වෙ E තාSත හදපු කතාව1 තමR තාSත අPට MයE නෙ . අP 
දැන ගෙ න Y- යෙ  නැහැ ඇSත කතාව මෙ ාක[ද තාSත Mයන කතාව මෙ ාක[ද 
Mයල. ඉG කෙ = ලෙ  \යහම අPට කතා MයEන Mයනවා. මම හැම]G සෙ ම අර 
තාSත Mයපු කතාව තමR MයE නෙ . මුW පE]යම උEන_ වෙ E අහE ඉEනවා. 
`ච:S අහE ඉEනවා. හැබැR `ච: අහනව “කාංචනා, මෙ ාක[ද ඒ කතාව” Mයල. 
මම Mයනවා ඒක අ bෙ  තාSත Mයල _Eන Mයලා … කතාවට නමcS Mයනවා. 
හැබැR, ඔTdනI කතා වෙ  නම තමR තාSත නම 27හට MයE නෙ . එත කෙ ාට `ච: 
Mයනවා ඒ කතාව නෙ මෙ R නෙ  ඔය Mයල. ගෙ දරට පfවුඩS එවල ]බුණ _ව 
මෙ ානවද අර Mයන කතා Mයලා. ඒ )සා තාSත අPට ඇSත කතාවS Mයල _Eන. 
ම ගෙ  ඔgවට \යා ඇSත කතාව ]බුණට අPට ඒ කෙ E වෙ න කතාව1 හදEන 
පුWවE Mයල. මම -ක1 ලෙ ාc වෙ [7 කතාවට අW තෙ E කෑi එකj කරEන 
ගSතා. එ හෙ ම තමR මම YතE නෙ  kග: එක ඔE වෙ E නෙ . 

ගෙ ාඩ1 පෙ ාV කා ලෙ  ඉඳ" මම $යනවා. ඊට ප, සෙ  ඉ, කෙ 1 ලෙ  යන කා ලෙ 3 $4ව. 
මු$"ම $4 වෙ  ක6. ඒ ලෙ ව8 කා ලෙ  ව 9ෙ  වෙ :; ක6 $යන එක ගෙ ාඩ? වැA 
වුණා. මුල; ඊට අමතරව වෙ න :ෙ ව8 $ය"න එFචර උන"Iව? Jබු ණෙ  නැහැ. 

වෘS]ය1 වශ යෙ E iයන එක ආරLභ කරE නෙ  කෙ ා හෙ ාමද?

මාධN 4ෙ ; යෙ ? වශ යෙ " රැPයාව? කර"න පට"ග3තට ප, සෙ  තමQ RSය, 
$ය"න ග3 තෙ . ම 9ෙ  උපාTය ක Uෙ  කVWයුටX සVබ"ධ යෙ " නව ;8$ 6Yව 
6දNාල [ෙ . ඒක සVපූXණ යෙ "ම වෙ න, දෙ ය?. ඒ කා ලෙ  මම $4 වෙ  නැහැ. 
ලංකාවට ඇ68ල මම මාස 8 ? 6තර කVWයුටX ඉගැ"නුව. ඒ අතර_ර 
අහVබ යෙ " මම 8ෙ ? හවු, එකට ` ලා", ව 9ෙ  $ය"න ග3 තෙ . එත කෙ ාට 
තමQ මට a_ ණෙ  මාර පාb එක? ම ගෙ " අත ඇSල Pයල. මම මෙ ාක:ද Vෙ  කර 



කර ඉඳල J යෙ " නෙ ? මම a_ව මම $ය"න ඕන Pයල. ඊට ප, සෙ  තමQ ඔය 
$යන වැ eෙ  RSය, aතල $ය"න ග3 තෙ .

කාංචනා ගෙ  8 ලෙ ාn එක YතනලEතය. ඔ 8ෙ  ක2 සහ කෙ -කතා oකාශනයට ඒක 
6ෙ 7කාව1 වෙ ලා ] යෙ නවා. සRබ: අවකාශයS එ1ක Lෙ  සLබEධය 
පටEගE නෙ  කෙ ා හෙ ාමද?

2010 තමQ මම f ලෙ ා9 එක පට"ග3 තෙ . ඒක3 සෑ හෙ "න අහVබ යෙ " වු hෙ . 
එත කෙ ාට යුi කෙ 1e ව$" f ලෙ ා9 $යන එක එFචර jk:ධ වෙ ලා Jබු ණෙ  නැහැ. 
ඔය අතර_ර තමQ යුi කෙ 1e ආ වෙ . තව3 අය kංහ ලෙ " f ලෙ ා9 $යනව මට 
දP"න ලැබුණා. ඒකට jධානම වු hෙ  mෙ , බු? එක. mෙ , බු? එ ?ෙ  ක6 ෆෙ 1රV 
Jබුණා. මට a_ණ සQබX එ ?ෙ  වෙ න දෙ ය? වෙ නව Pයලා. මම a_ව මම3 
ඒකට මැ;හ3 වෙ "න ඕන Pයල. ඒක3 එ?ක තමQ f ලෙ ා9 එක පට"ග3 තෙ . 

f ලෙ ා9 එක පට" ග"න කෙ ාට අදහස? Jබු ණෙ  නැහැ මම මෙ ාක:ද කර" නෙ  
Pයලා. ඒ දව,වල ක6 $යනව 6තරQ. මු$"ම මම f ලෙ ා9 එ ?ෙ  $4 වෙ  මම 
aතනල"තය හෙ ායාග3ත Pයල 6තරQ. aතනල"තය Pය" නෙ  මම හෙ ායාග3ත 
රට?. Vෙ  රට ඇ_ ලෙ  මම කරන වැඩ තමQ ක6 $යන එක. ඊටප, සෙ  තමQ ඔය 
කෙ oකතා $ය"න ග3 තෙ . 

ක6 6තර? Jයන kංහල f ලෙ ා9 එකකට සාමානN යෙ " ab, හVබ වෙ " නෙ  
නැහැ. ම 9ෙ  f ලෙ ා9 එක මට 3ෙ රැණා මාර 4ෙ ග යෙ " දවසකට බලන ab, ගාණ 
වැA වෙ නව Pයල. ab, ල?ෂ 10කට qයා අවුරැI දෙ ක? ව 9ෙ  ඉතාම කෙ o 
කා ලෙ P". ඒ දව,වල මම rA යෙ 1 එකs3 කරල ඇහුව ඇQ ඕ ගෙ ා8 ලෙ ා ම 9ෙ  
f ලෙ ා9 එක Pයව" නෙ  Pයලා. ඒ ගෙ ා8 ලෙ ා එක එක tෙ _ P4ව. මම තiයම 
aත" aoය Vෙ ගෙ ා8 ලෙ ා එ" නෙ  කෙ oකතා Pයව"න Pයලා. හැබැQ ඒ ගෙ ා8 ලෙ ා 
ඇ63 Jබු ණෙ  ක6 Pයව"න. එත කෙ ාට මට 3ෙ රැණා ක6 සVබ"ධ යෙ " වෙ න 
දෙ ය? වැඩ කරනවා Pයලා. 

මාධN 4ෙ ; යෙ ? 6;හට පුව3පතක වැඩ කර"න යෙ ාමුවු hෙ  කෙ ා හෙ ාමද?

මම 2003 තමQ 8ෙ ? හවු, එකට ආ වෙ . ;ණuණ ප3ත Xෙ  6 Yෙ ෂාංග රvකා6ය? 
6;හට ආ 4ෙ . ගෙ ාඩ? :ෙ ව8 $4ව - සාaතN, සය", ඇ"e ටෙ ? නෙ ාලw ව 9ෙ . 
මම ප3ත Xෙ  Wටුව? 6;හට පව3වා ගෙ න ය" නෙ  සය", ඇ"e ටෙ ? නෙ ාලw 
f රෙ 1exb Wටු දෙ ක?. අවුරැI 13? 6තර මම එක ;ගට ක6 Wටුව? 
සං,කරණය කරනවා. 

6 Yෙ ෂාංග රvකා6ය? 6;හට මම ආසම :ෙ  තමQ අW ui,සු හVබ වෙ ලා කතා 
කරනවා. 66ධ තැ", ඉ වෙ "b, ගැන $ය"න3 අව,ථාව ලැ බෙ නවා. ui,සු"ව 
ගමන? එ?ක" යනව ව 9ෙ  $යන 6;හකට මම හS කැමJQ. මම3 යනවා, 
ඒ ගෙ ා8 ලෙ ා3 යනවා. මට zෙ න :ෙ ව8 මම ඒ ගෙ ා8ල"ට පෙ "නනවා. ම 9ෙ  අරමුණ 
මම දැ?ක එක වෙ න කෙ නෙ ?ට පෙ "නන එක. {චX රQටX කෙ නෙ ? කර"න ඕන 
:ෙ  මට a තෙ න 6;හට ඒකQ. ලෙ 1 කෙ  Jයන සමහර :ෙ ව8 මට ල,සනට 



zෙ නවනV මම කැමJQ ඒක වෙ න කෙ නෙ sට බ ලෙ " හS පෙ "න"න. ඒ iසා, මම 
{චX රQo" ගැන aතන 6;හ oක? වෙ න,.   

සQබX අවකාශයට $යන කෙ ාට ඒ ,ටQ8 එ ?ෙ  වෙ නස? Jයනවද? f ලෙ ා9 
අවකාශය Pය" "ෙ  මෙ ාන ව 9ෙ  jකාශන මාධNය?ද?

මම aත" නෙ  ඒක සVපූXණ යෙ "ම වෙ න,. ප3ත Xෙ ට $ය:; අW හදාග3ත Rමා 
සහ ප3ත Xෙ  Rමා Jයනවා. අWට a_මනා පෙ ට ගෙ ාඩ? :ෙ ව8 $ය"න බැහැ. මම 
aත" නෙ  මම iදහ ,ෙ ම $ය" නෙ  f ලෙ ා9 එ ?ෙ  $ය:;. ඒ Pය" නෙ  මට කාටව3 
බැ|ම? නැහැ මට ඕන දෙ ය? $ය"න පු}ව" Pයන එක නෙ වෙ Q. මම කැමJම 
:ෙ  මට ඕන 6;හකට $ය"න පු}ව". වෘ3Jයට අදාලව $rමQ 6 නෙ 1දාංශය? 
6;හට හS මම Pයන ඇ3ත මනු,සය $යන එකQ අතර ලෙ ාs වෙ නස? Jයනවා. 

f ලෙ ා9 එ ?ෙ  මම කර ගෙ න q [ෙ  මම රQටX කෙ නෙ ? 6;හට එ�යට එන එකQ. 
f ලෙ ා9 එක පට"ග"න කෙ ාට මම ප3ත Xෙ ට ඇ68ල කෙ o කාලයQ. හැබැQ ඊට 
වඩා වෙ න වැඩ? කර"න ඕන Pයන එක මම හැම වෙ 8ෙ ම a_වා. 

එව බලව $යව Pයල mෙ ,බු? එ ?ෙ  9රෑz එක? Jයනවා. ඒ කෙ  කෙ o කතා 
6තරQ Jය" නෙ . මම ඒ කෙ  තමQ කෙ oකතා $ය"න ග3 තෙ . ඒ කෙ o කතා oක? 
වෙ න,. jමාණ යෙ " පෙ ාAQ. වෙ න ශානරයක තමQ ඒ කා ලෙ  $යපු කෙ o කතා 
ඔ? කෙ ාම Jf බෙ . ඒ කා ලෙ  $ය:; රැ8ලs3 Jබුණ. කෙ oයට $rම, අභවN 
k:T3 එ?ක අi3 :ෙ ව8 කලවV කරල අWට Pය"න Jයන දෙ ය? �ම ව 9ෙ . 
මම aත" නෙ  $යන කෙ නෙ ?ට සQබX අවකාශ [ෙ  $ය"න හS කවුරැ හS Pයවන 
f ලෙ ා9 එක? Jයන එක හS $rම වXධනය කරග"න3 ඇ3තටම $ය"න ඕන 
:ෙ  $ය"න තැන? Jයන එක3 හS වoනවා. අ"තXජාල [ෙ  $ය"න පු}ව" rම, 
අ"තXජාලය ui,සු" ගෙ  ළඟට ඒම එ?ක තරැණ 8ෙ ඛක යෙ ා 8ෙ �කා වෙ ා 
රෙ ා3ත? එ�යට ආවා. 6ශාල jමාණය? හැම පැ3තටම 6k රෙ "න ග3තා. 
සQබX අවකාශය iසා �a වෙ Fච 8ෙ ඛක 8ෙ �කා වෙ ා අතර මම3 එQ" 
එ? කෙ නෙ ? Pයල 6Yවාස කරනවා. 

සQබX අවකාශය භා6තය iසා ඔ fෙ  iXමාණ වNzත P�මට ලැ� ඇJ අව,ථා 
මෙ ානව 9ෙ ද?

f ලෙ ා9 එකP" ui,සු 6ශාල jමාණයකට ඉතාම කෙ o වෙ ලාවP" අW $යන 
:ෙ ව8 පැJ රෙ නවා. ඒක තැ" තැ" වල qa8ල පැල වෙ නවා ව 9ෙ  දෙ ය? වෙ නවා. 
f ලෙ ා9 එක? පැJ රෙ න �ම J යෙ නවා. එක? තමQ k"A ?ෙ ටX, හරහා යන 
එක. තව3 අය බු?මාX? එක? 6;හට ,ෙ 4 කර ගෙ න Pයවනවා. mෙ , බු?, 
b6ටX හරහා ශෙ යා වෙ න කෙ ාට Pයවනවා. එත කෙ ාට මම බලා පෙ ා රෙ ා3_ වෙ Fච 
ඕAය", එකට ඒක යන jමාණය වැA වෙ නවා. 

කෙ ා හෙ ාම3 කෙ නෙ s ගෙ  ඕAය", එක යV jමාණය? නෙ  J යෙ " නෙ . මම 
$4 වෙ 3 ඒ ඕAය", එකටම තමQ. මම $යපු :ෙ ව8 අ8ල ග3ත ක$" 
පරVපරාව oක? අඩුQ. මම ද" නෙ  නැහැ ඒ ඇQ Pයලා. සමහර6ට ඒ ගෙ ා8 ලෙ ා 



කැමJ නැ_ව ඇJ මම $යන ,ටQ8 එකට හෙ 1 ඒ මම Pය"න හදන දෙ යට. 
එත කෙ ාට එක ඕAය", එක? තමQ හැමදාම3 ම 9ෙ  iXමාණ එ?ක කැරP 
කැරP ඉ" නෙ . අහඹු 6;හට ඒ ඕAය", එ ?ෙ  66ධ කාල පරාස ව$" එන අය 
ඉ"නවා. නමු3 හැම J, සෙ ම Vෙ කට ආකXශණය වෙ " නෙ  Ruත WSස?. හැබැQ 
ඒ Ruත WSස මට a තෙ නවා ;q" ;ගටම එනව Pයලා. මම Jය Jය යන Awට8 
�"b එක3 එ?ක තමQ ඒ ගෙ ා8 ලෙ ා තැ" තැ" ව$" එ?කහු වෙ r එ" නෙ . ඒක 
8ෙ k නැහැ කර"න. හැබැQ ඒක වෙ "න3 පු}ව" ඕන කෙ නෙ sට. 

Pk ,ෙ 3ම නෙ ාද"න 8ෙ ඛක යෙ ?, පළ වෙ i ක6 පෙ ාත කරල, පළ වෙ i කෙ oකතා 
පෙ ාත කරලා aත" නෙ  නැJ අවධානය? හS aත" නෙ  නැJ ඕAය", එක? හS 
හැ දෙ නව Pය" නෙ  මම aතනවා ඒක ලබ"න පු}ව" ජය�හණය? Pයල. ඒකට 
වැA යෙ " උද4 වුණා සQබX , zෙ , එක. හැබැQ $rම ;යුණු වු hෙ  ප3ත Xෙ  
ඇ_ ලෙ  �6 මෙ ". ඒක පර,පර 6 රෙ 1� කතාව?. නමු3 මම රැPයාවට ;නපතා 
$r මෙ " තමQ $යන එක වXධනය වු hෙ . නමු3 ඒ $යන එක මම පැල ක Uෙ  
සQබX , zෙ , එ ?ෙ . 

“ගVuS, sරැ8ලා” සහ “ �ෙ ම [ෙ  කාX_” එකට එ� ද?වනවා කෙ o කතා සහ 
ක6 පෙ ා3 දෙ ක? 6;හට. Vෙ  jකාශන දෙ ක එ�යට එ" නෙ  කෙ ා හෙ ාමද?

කෙ o කතා $ය"න පු}ව" Pයල ඇ3තටම මම දැන ගෙ න ao යෙ  නැහැ. 
6Yවාසය? Jබු ණෙ  නැහැ මම $යන කතා හෙ ාඳQ Pයල. mෙ , බු? ෆෙ 1රV වල 
සහ f ලෙ ා9 එ ?ෙ  කෙ o කතා පෙ 1,b කළාට ප, සෙ  jJචාර හVබ වෙ "න ග3ත. 
aත" නෙ  නැJ අය ගෙ " සහ සාමානN යෙ " Pයවන අය ගෙ " 66ධ jJචාර හVබ 
වෙ "න ග3ත. එත කෙ ාට මට පෙ ාA අදහස? ආව මෙ ාක? හS ඇJ Pයලා Vෙ  
Pයන දෙ Q. 

මම පෙ ාA අ�රණා3මක ගJයක ao යෙ  Vෙ ව කෙ o කතාද, Vෙ ව $යල පf$� 
ක ළෙ ා3 මෙ ාකද වෙ " නෙ  Pයල. නමු3, ඒ හVබ වෙ Fච jJචාර3 එ?ක මම 
a_ව මම ;ගට $ය"න ඕන Pයලා. එ හෙ ම $යල සෑ හෙ න jමාණය? ඉ"ට නෙ b 
එ ?ෙ  පf$� කළා. ඒ අතර_ර තමQ පෙ ාතකට යමු Pයන අදහස ආ වෙ . 

2016 මම සයුර jකාශකය" ගෙ  iල"ත ගම 9ෙ  එ?ක “ගL'TG cරැIලා” පෙ ා Sෙ  
වැඩ කර"න පට" ග3ත. ඒ අතර_ර ඔහු පැවසුවා අW ක6 පෙ ාතs3 කරමු Pයල. 
ඒ වෙ න කෙ ාට අW “ගL'TG cරැIලා” සLපූ:ණ යෙ E ඉවර කරල කැL bෙ E එකS 
පටE අරE ]බු ණෙ . 

ක2 තෙ =රEන ම nෙ  යාW වෙ cට _Eන, Yමාi එE. iයන nෙ  ට. කෙ - කතා 
පෙ ාතටS කෙ - කතා අP Sෙ රැ වෙ  කෙ - කතා 40 ME 2තර 101. ඒකටS ම ගෙ  
යාg වෙ ා MYප දෙ නෙ 1 තමR මුIවු Eෙ . 

ඊට පG සෙ  බු[rමා පෙ :ෙ රා ඒකට ඩූඩ8 oක? ඇ"ද. මට ඕන වුණා ම 9ෙ  
කතාවට අමතරව තව කෙ නෙ ?ට තව කතාව? Vෙ ක මැ: දෙ " අර ගෙ න ය"න 
දෙ "න. ඒ අදහk" තමQ ඔය ඩූඩ8 ඇ" දෙ .



අW mෙ , බු? එ ?ෙ  කැV zෙ " එක? කළා. aතපු නැJ 6;හට ඒක3 වැඩ කළා. 
මම aත" නෙ  ඒ කෙ " තමQ ගVuS, sරැ8ලා Pයල පෙ ාA �ෙ e "ෙ V එක? 
ව 9ෙ  හැ දෙ " නෙ . 

“ගL'TG cරැIලා” ගෙ ාඩ1 රස 2Eද. Lෙ කෙ  අමුj කතා තමR ]යE නෙ . සSj 
කතා කරනවා. මාg වරI ඇj ලෙ  කෙ sෙ T හංඟ ගෙ න මැuE ගE හංඟ ගෙ න 
vනනවා. නැs ටෙ  TබE එක1 ගැටගහගSත බැලwය1 වැඩට යනවා. මායාවR 
යථා:ථයR අතර බෙ ාඳ වුණ ග]ය1 තමR ] යෙ E නෙ . ඒS, Lෙ  ඇSතටම කතා 
කරE නෙ  යථා:ථය ගැනද?

මම කතාව Pය"න තෙ 1රග3ත 6;හ තමQ ඔය. මට හැමJ, සෙ ම a තෙ නවා හS 
බෙ 1S"9 ඇJ ui,සු"ට හැමදාම එකම 6;හට එකම දෙ ය? අහල Pයන එක. 
මම හැමJ, සෙ ම Pය" නෙ  Vෙ ක ම ගෙ " තමQ මම ටෙ ,b කරල බල" නෙ . මට 
හS කVමැ$Q කවුරැ හS ඊ යෙ  Pයපු කතාව? ව 9ෙ  දෙ ය? ආ යෙ  පෙ ාතක $යල 
J යෙ :;. Pයවන කෙ නාව පෙ ාA 6"දනයකට අර" ය"න, aත"න, aන,ස"න 
තමQ PයrමP" මම 6Yවාස කරන 6;හට වෙ "න ඕන. මට ඕන හැම වෙ 8ෙ ම 
Pයr මෙ " පෙ ාA ස"�ාසය?, ගැ,Rම? ග"න. පෙ ාA ශෙ ා? එක? ඕන මට හැම 
J, සෙ ම. මම a_ව මට ඕන ඒ ශෙ ා? එකම ඕන තව kයට දශම ගාණ? හS අය 
ඇJ Pයලා. ඒ a"ද තමQ මම ඔ හෙ ාම කතාව Pය"න තෙ 1රග3 තෙ . 

ඒකට බැලපෑ වෙ , මම ඒ දව,වල හS ආසQ “මQ ෆැu$ ඇ"e අදX ඇiම8,” 
Pයන ජෙ ර8e ඩුර8 පෙ ාතට. ඒක Pයවල මට හS ආසාව? ඇJ වුණා. කතාව 
Pයන 6;හ, කතා සැP8ල, සහ එයා ඒ පෙ ා 3ෙ  තම"ටම aනා වෙ නව. නමු3 එයා 
RSය, කතා Pය" නෙ . ඒ Pයන කත"දරය ඇ_ ලෙ  Jයන ආX�ක :ෙ ශපාලන 
කත"දරය වෙ නම ලQ" එකක යනවා. එයා ඒක හංගල නැහැ. ඕන නV හෙ ායා 
ග"න පු}ව". ඒක iකං 8ෙ යX එක? උඩ තව 8ෙ යX එක? Jයනව ව 9ෙ . කතාව 
උA" Pයන දෙ ය? Jයනවා. කතා වෙ  යo අXථයs3 Jයනවා. හැබැQ ඒ දෙ ක 
දෙ 6;හකට ග"න පු}ව". ඊට අමතරව ඒ කතාව ඇ_ළට තව කතාව? 6;හට 
කෙ නෙ sට aතා ග3ත සහ හදා ග3ත දෙ ය? දා ග"න3 පු}ව". මම එ හෙ ම 
අදහසP" තමQ $4 වෙ . 

kයුV :ෙ ශපාලන ස"දXභයs3 Vෙ  කතා ඇ_ ලෙ  Jයනවා. උදාහරණය? 6;හට 
“මා} හටන”  කතා වෙ  මා} රංචුව? සහ ඔවු" ස_ රෙ ? Pයල aතා ගෙ න ඉ"න 
i8 �"ත 6;න බූව8 ලෙ ? එ?ක යු:ධය? තමQ කතාවට මු8 වෙ " නෙ .    

“මාW හටන” jwE ලෙ ාc [ෙ ශපාලන කතEදරය1 MයEන තමR මම උSසහ 
කරE නෙ . ඒකට ')GසුEව පා2z{ කළා නL ඒක එzචර දැ නෙ Eන MයEන බැT 
වෙ Eන ]බුණ. ඒ කතාව අP සාමාන5 ')G චTත දාල M6වනL ඒක හTම 
සාමාන5 කතාව1 වෙ නවා. නමුS Lෙ  සSjEට ආ [ෙ ශ කළාට පG සෙ  අර අPට 
මනුGස යෙ 1 7හා බලල Yනා වෙ Eන බැT හT මනුGස යෙ 1 7හා බලල Lෙ  
මෙ ානවද කරE නෙ  Mයල YතEන බැT }මාව පEනල YතEන පුWවE වෙ නව. 



කෙ sෙ T ගහ ගෙ න මාW vනනවා Mයල ඇහුවහමම පෙ ාV උSoාසය1 ඇ] 
වෙ නව නෙ . මට ඕන වු �ෙ  ඒ උSoාසය එ1කම මාරම සරල [ෙ වI ඇj ලෙ  ]යන 
[ෙ ශපාලනය සහ ඉතාම 2YWසහගත [ෙ වI අ bෙ  �2ත කෙ ා හෙ ාමද වෙ නG ක �ෙ  
Mයන එක ගැන කතා කරEන. Lෙ  කතා iයන කා ලෙ  මට දැ)zච ම nෙ  වටPටා වෙ  
]බුණ සමාජ [ෙ ශපාලන කතEදරය සහ ඒ කා ලෙ  ර sෙ  මෙ ානවද වු �ෙ  Mයන එක 
තමR මම ඒ කෙ E MයEන උSසහ ක �ෙ . ඉතාම }TයG කා ලෙ ක අP මෙ ාන තරL 
2YW වැඩ කර'E �2 Sෙ  ගෙ 6වද Mයන එක තමR මට MයEන ඕන වු Eෙ . 
ය'M� �[rය1 ')GසුE ගෙ  �2ත වලට බලපෑ වෙ  කෙ ා හෙ ාමද, ')Gසු ඒකS 
එ1ක හැ�රැ �ෙ  කෙ ා හෙ ාමද Mයන එක තමR මම MයEන උSසහ ක �ෙ .

“අගහරැවාදා රෑ” Mයන කෙ - කතාව ගS තෙ ාS ම nෙ  අදහස වු �ෙ  �2 Sෙ  ගැන 
ගැහැණු සහ PT' Yතන 27හ සහ ඒ ගෙ ාIලEට �2 Sෙ  බලපාන 27හ 
සLපූ:ණ යෙ E වෙ නG Mයන එක MයEන. ගෑණු කෙ නා Mයනවා මම ඇ�L නැjව 
හෙ ට ඉඳ" යනව Pයන එක. මම ආ යෙ  ඇ�L අ�" නෙ  නැහැ Mයල Mයනවා. ඒක 
PT' කෙ නාට බලපාන 27හ සLපූ:ණ යෙ Eම වෙ නG. නමුS PT' කෙ නා ගෑණු 
කෙ නාට ආ යෙ S ඒකම Mය[7 එයාට බලපාන 27හ වෙ නG. මම YතE නෙ  අP Lෙ  
පෙ ාV වය: එකක ඇ27නවා. අPව වැ ටෙ EනS පුWවE නෙ ාවැ ටෙ EනS පුWවE. 
එක එක අයට bෙ න 27හ වෙ නG. �2 Sෙ  එකම ඇSත වෙ න වෙ න පැ] වiE 
')GසුEට bෙ නව. 

මම දE නෙ  නැහැ Mයවන අය ඒක කෙ ා හෙ ාම අIල ගSතද Mයන එක. මට 
Y තෙ E නෙ  ඒක හැ�L මා�ය1. සමහර 2ට උඩ කතාව Mයවල Lෙ ක ළමREට 
iයපු කතාව1, 2YW කතාව1 ව nෙ  ගාණට දැLම Mයල මට Y තෙ නවා. ඒක 
වෙ EනS �ෙ jව තමR අP පුරැ_ වෙ ලා ] යෙ E නෙ  එ හෙ ම කතා MයවEන නෙ මෙ R. 
එ හෙ ම සාYත5යකට අPව කවුරැS යෙ ාමු කරE නෙ  නැහැ. අP oධාන පාරක 
යනවනං ඒක අjරැ පාරMනුS ]යන අjරැ පාර1. එත කෙ ාට ඒ අjරැ පා රෙ  
කවුරැS යE නෙ  නැහැ. අjරැ පා රෙ  යන කෙ නා හැමදාම ඒ පා රෙ  යනව හැබැR 
කවුරැS දME නෙ  නැහැ. oධාන සාYත5 ධාරා වෙ E එwයට \ය 2කIප සාYත5 
ධාරාවට ')Gසු යEන කැම] නැහැ සහ යන අයව ඒ 2කIප ධාරාවටම තIW 
කරල දානව මෙ හෙ  එEන එපා Mයලා. මට ඕන වු Eෙ  එ හෙ ම තIW කරල දැLමS 
මම MයEන ආස සහ iයEන ආස [ෙ  මම 7ගටම කරEන ඕන Mයන අදහ�E 
තමR මම ඒක i6 වෙ . 

iයන ශෙ iය1 හT ශානරය1 හT කෙ නෙ cට Mයල එක1 ] යෙ Eන ඕන. නම1 
දැ1 කෙ  නැ] වුණS වාක5ය1 දැ1කහම Lෙ ක i6 වෙ  මෙ යා Mයන එ 1ෙ  අදහස 
එන එක තමR කවුරැ හT කෙ නෙ 1 තමE ගෙ  ඉඩ1 හදාගEනව MයE නෙ . මට ඕන 
වු �ෙ  ඒ ව nෙ  කෙ න1 වෙ Eන. ඒකR මම වෙ නG 27හට iයEන උSසහ ක �ෙ . මම 
අWS ශානරය1 හැ_ වෙ  නැහැ. නමුS වෙ නG ශානරය1 හැ_ව. මෙ හෙ ම [ෙ වWS 
කරEන පුWවE. මෙ හෙ මS iයEන පුWවE. වචන Mයන ඒවS එ1ක පුWවE තරL 
සෙ IලL කරEන ඕන. වචන වලට කරEන පුWවE [ෙ වI වලට }මාව1 නැහැ.



ඔ 8ෙ  කතා වල මරණය 2YWවකට ල1 කරල ]යනවා. කW හාස5 රසය1 bෙ Eන 
]යනවා...

“ගL'TG cරැIල” කතා වෙ  එන සSjEට වස �ල මරල අE]මට ලෙ ාc 
ජංජාලය1 වෙ නව. මම ආසR ඒ පටලැ2Iලට. මරණය Mයන එ 1ෙ  පෙ ාV ජෙ =1 
එකcS ]යනව සමහර වෙ ලාවට. ඒ කතා වෙ  cරැI ලෙ ා -ක එ හෙ ම මැ රෙ E නෙ  
M� �ෙ jව1 නැjව, PGසු �ෙ j වලට. �2 Sෙ  ]යන }TයG ග]ය මට Y තෙ නව 
අ පෙ E නැ] වෙ ලා \YIල Mයල. මරණය පවා ජෙ =1 එක1 වෙ නව. යු[ ධෙ E 
මැ රෙ නවට අමතරව ')Gසු කා කෙ ාටා ගෙ න, වෙ V ]යා ගෙ න, රණඩු කෙ =ලහල 
වiE මැ රෙ නව. cරැIලE ගෙ  සSjE ගෙ  �2තS එ හෙ ම නෙ ? හTම අභව5 මරණ 
වලට නෙ  මුහුණ දෙ Eන වෙ E නෙ . ඒ කෙ E මම MයEන උSසහ ක �ෙ  මරණය දැE 
ජෙ =1 එක1 වෙ ලා Mයල. �2තයට වඩා ')Gසු මරණයට ලෙ ාc අලංකාරය1 
දෙ නව නෙ . මට හැම]G සෙ ම ඕන කම1 ]යනව කතා වෙ  අE]මට පෙ ාV �ාසය1 
�ල කණPට හරවEන. Yතපු නැ] [ෙ ME දමල ගහEන. ඉ]ං ඒ YEද තමR 
ගෙ ාඩ1 චTත මම මැරැ වෙ . 

කෙ ා හෙ ාමද කෙ o කතාව? $ය"න අදහස? එ" නෙ  සහ ඒ $r Vෙ  �යාව$ය 
මෙ ාන ව 9ෙ  එක?ද?

ගෙ ාඩ1 වෙ ලාවට මම සැකැGම1 හදE iයE නෙ  නැහැ. මට iයා ගෙ න ය[7 
bලෑE එක1 නැහැ. හැම]G සෙ ම එE නෙ  අදහස1. අදහස1 MයE නෙ  පෙ ාV }E 
එක1 එනවා. “මාW හටන” ගැන M6 වෙ ාS එ හෙ ම මට �[rය මුiEම ආ වෙ  මාW 
ටැංMය1 දැකල. මම දැ1ක එක මාW වෙ cට අ)S මාW ඉවරය1 නැjව 
කෙ ාටනව. මම ඒක 7හා බලE ඉEන කෙ ාට Yjව මාW එත කෙ ාට කෙ sෙ T 
ගහ ගෙ න යනවද දEනෑ Mයල. එක පෙ ාV �j2I ලෙ E තමR මම ඒ සLපූ:ණ 
කතාවම හැ_ වෙ . 

එක පෙ ාV අං�වME තමR Lෙ ක පටEගE නෙ . 7ය සායL �E_ව1 දාලා අP ඒක 
පjරවනව ව nෙ  වැඩ1 තමR වෙ E නෙ . සැකැGම1 නැjව iයන එක හෙ ාඳද 
නරකද Pයල මම ද" නෙ  නැහැ. නමු3 මට සැකැ,ම? ඇ_ව $ය"න බැහැ.  මම 
කතාව iය[7 කැරැ1ට:G -ක ම ගෙ S එ1ක වැඩ කරEන ගEනව. මම iය[7 
තමR ඊළඟට මෙ ාකද වෙ " නෙ  Pයල �රණය කර" නෙ . කතා වෙ  චSත ම ගෙ 3 
එ?ක �ව3 වෙ න ගJය? මට දැ නෙ "න ග"නව. 

Vෙ ව හSම පෙ ාA කතා. Vෙ ව $ය"න මහ ලෙ ාs වෙ ලාව? ගත ක Uෙ  නැහැ. 
සමහර ඒව ෆෙ 1" එ කෙ " ටQz කරපු ඒව. මම mෙ , බු? එ ?ෙ  ඉ"න ගම" ටQz 
කරල ඒ වෙ ලා වෙ  පෙ 1,b කරන :ෙ ව8. හS ?ෂ�කQ Vෙ ව. එ හෙ ම $r Vෙ  
වැරැ:ද? ඇJ Pයල අදට3 මට a තෙ " නෙ  නැහැ. ඒක පෙ ාA ආ 4ෙ ශය? ව 9ෙ  
දෙ ය?. ම ගෙ  ඔ}වට එනව මෙ "න Vෙ ක $ය"න ඕන Pයල. මම ඒ :ෙ  $යා ගෙ න 
ය:; ඊළඟට මෙ ාකද වෙ " නෙ  Pයල aතනවා. 

�8V එකක m Xෙ V එක? ව 9ෙ  ම ගෙ  ඔ} වෙ  වැඩ කරනව. 6ෂුව8 එක? එ?ක 
තමQ මම හැම J, සෙ ම වැඩ කර" නෙ . ඒ 6ෂුව8 එක a"ද තමQ මට චSත 



6,තර කර"න පු}ව" වෙ " නෙ . සමහර 6ට වචන වලට වඩා රෑප තමQ ම ගෙ 3 
එ?ක වැඩ කර" නෙ . 

“ �ෙ ම �ෙ  කා:j” සහ “බූමරංගය ඔ 8ෙ  ඇG දෙ ක” ඔ 8ෙ  ක2 පෙ ාS. Lෙ  පෙ ාS දෙ ක 
පළවුණ 27හ සහ අEත:ගතය ):මාණය වුණ 27හ ගැන යම1 දැනගEන 
කැම]R. 

“ �ෙ ම [ෙ  කාX_” මු�ණය කර"න පට" ග"න කෙ ාට ඒ වෙ :;3 ක6 600 ? 6තර 
Jබුණ. ක6 50 Q අW පෙ ාතට ග3 තෙ . 6ශාල ක6 jමාණය? $යල Jබුණ. මට 
Wටකර"න හS එ�යට දාග"න හS Jfබ හැ�ම? හS උවමනාව? හS වෙ "න 
ඇJ ඒ ක6 6;හට ඇ68ල J යෙ " නෙ . ඒ ගෙ ාඩ? ක6 හS ?ෂ�ක ඒව. 

ඒ වෙ :; මම ක6 අJ" $යන එක නව3තල Jබු ණෙ . කෙ $"ම කVWයුටX එ ?ෙ  
ටQz කරන එක තමQ ක Uෙ . ඒ සQබX $rV වල Jයන 6 Yෙ ෂම :ෙ  හSම 
?ෂ�කQ. ඒ වෙ ලා වෙ  ඇJවන k_68ල? ඒ වෙ ලා වෙ  $යල ඒ වෙ ලා වෙ  පf$� 
කරනවා. එත කෙ ාට නැවත ආ යෙ 3 හැ�ම? නැහැ. ඒක හSම අවදානV වැඩ? 
සහ හSම එ" ජෙ 1Q කර"න පු}ව" වැඩ?. ඒ වෙ ලා වෙ ම මට jJචාර හVබ 
වෙ නව - වචන පා6Fv කරල Jයන 6;හ ගැන, Vෙ ක ;ග වැAQ, Vෙ කෙ  රස? නෑ, 
Vෙ කෙ  ඔයා Pය"න හද" නෙ  මෙ ාක:ද ව 9ෙ  66ධ jJචාර. එක එක සංවාද එ:; 
මට a තෙ නව $යන කෙ නා ?ෂ�කව පෙ 1ෂණය වෙ නව. සQබX , zෙ , එ කෙ " 
$ය"න පට" ග3ත අ zෙ  පරVපරාවට ඒක හS වoනව. අW එ හෙ ම ලෙ ාsවට 
ඉවRම? ඇ_ව $යපු අය නෙ වෙ Q. අW හS අT 4ෙ qQ. අWට ය"න Jබුණ ලෙ ාs 
4ෙ ගව3 ගමන?. 

“ �ෙ ම [ෙ  කාX_” පෙ ා 3ෙ  නෙ ා යෙ ? මාතෘකා වලට අදාල ක6 Jබුණ. පෙ V ක6 
පෙ ාත? තමQ ම ගෙ  පf$ෂX ම ගෙ " ඉ8} වෙ . නමු3 ඒ අතර_ර වෙ න මාතෘකා 
වල ක6 Paපයs3 දැVම අW ඒකට. දෙ වi පෙ ාත “බූමරංගය ඔ fෙ  ඇ, දෙ ක”  
ක 8ෙ  අවුරැI දෙ කකට ප, සෙ . ඒ වෙ :;3 ක6 6ශාල jමාණය? Jබුණ. අW 
�රණය කළා �V එකකට ක6 පෙ ාත? කරමු Pයල. ලQm ලQ" එක? ව 9ෙ  - 
�6 3ෙ  එක කෑ8ල? අW ක6 පෙ ාතP" Pයමු Pයල. ඒක තමQ ඔය පෙ ා 3ෙ  ක6 
කෙ ාට, හතරකට බෙ දල J යෙ " නෙ . 

බූමරංගය ව 9ෙ ම තමQ. බූමරංගය 6k කලාට ආ යෙ  එනව. අ8ල ග3 තෙ  නැ3ත" 
අතහැ රෙ නව. ඒ ව 9ෙ , �6 3ෙ  Pයන එක හS ච�යQ. අW aතනව මෙ ානව හS 
ඉවර වුණාම ඉවරQ Pයල. ඒ3 එ හෙ ම නැහැ. ඉවර වෙ නව Pය" නෙ  තව 
පට"ගැ"ම?. අවසානයට3 පසුව ආද Xෙ  Pයල කෙ ාටස? පෙ ා 3ෙ  Jයනවා. ඒ 
Pය" නෙ  Vෙ  �6 3ෙ  ui,සු" ගෙ " වෙ " කර"න බැS ලාටු ව 9ෙ  ඇ68ල ඇ ලෙ න 
කා"දV ව 9ෙ  ඇ ලෙ න එක? තමQ Vෙ  ආද Xෙ  Pය" නෙ . ඒක කවුරැ අතර කා a"ද 
කෙ ා හෙ ාම වෙ නවද Pය"න හS සං�XණQ. මට ඕන වු hෙ  ඒක3 එ?ක 
ui,සු" ගෙ  �6 3ෙ  ගත වෙ න හැo Pය"න. 



මට a තෙ " නෙ  ක6 Pයල අW එ�යට දා" නෙ  හැ�V වල චූo කෑ8ල?. අවංක 
වෙ න තරමට තමQ ක6ය වෙ න කෙ නෙ sට දැ නෙ " නෙ . ඇ68ල WaයP" ඇ"න 
ව 9ෙ  හS ම8 ඉaනව ව 9ෙ  හS හැ�ම? එ" නෙ  අW $යන ක6 වලට අවංක 
වු ණෙ ා3. 

සාකFඡාව- ශ i රැව"J ගම 9ෙ
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