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       නිමා වූ ගිම්හානය - 03 
                                       සදාකාලික මගේ ආදරය ගලනුගලන් , මගේ 

පන්හිගෙන් පන ගපොලන අගේ කාගේ ආදර කතාල!!                   

                                                                                                         

 

                                                                                                       "මං ගන??මං ගන මමොනලද සහන්??" 

"ඔය ගන මේ .. මේ..මම හිතුමේ ඔය හරී මහො මෙමනක් කිය.."  

"මම මහො මෙමනක් කිය විතරද සහන් හිතුමේ??" 

"අමන් න්..දන්නල ඔය මහො මෙමනක් කිය" 

"හේේ .. අපි බහින්නත් ඟයි සහන්.." 

                                මෙල් නිෙන් දුමෙන් ලමේ කියද්දි මට අහන්නත් හිතුන ඇයි මෙල්මල් දුෙද කිය ඒත් 

මදයියමන් එමහම අහ මට නිෙන් කිංඩිමලන්න බ්මන්..මමොනල උනත් ෙටලත් මසෙන්ඩ් මලන්න බ්මන 

..එමහම හිතමින් මමත් හ මිටි තිබ්මබ අහිමත් මෙොනෙ මෙල් යන එෙට දුෙක් තිය ගන්න ගමන්මයි..මමොනල 

උනත් තල අවුරුද්දෙට ලඩි ෙයක් එමහේමම තියනල අමේ යලුෙම මඳේ පුලතෙට මඳරන්න...අඳරමද 

කියන්න බ් එදට නේ මම සුද්ද ලමේ වියදේ ෙරන්මන...මම හිතින් නිකී එක්ෙ ඳවුල් මලද්දි එය මමේ මුන්න 

දිහ බමගන ඉන්නල මං දක්ෙ. ඒත් මෙල් මුකුත් කිේමල න්.. හීනි හිනලක් ද අපි නගිට ඉසසරහට 

ගිමේ ඊඟ එන මහෝල්ට් එමෙන් බහින්න.... 

අපි මදන්නම බහ මදඳත්තෙට මබදි ගිමේ ආමය මහට හේමබන බමඳොමරොත්තුමලන් මලන් උන..එත් 

මෙල් අනික් ඳත්ත හරි ආඳහු මට ෙත ෙරනල මට ඇහුන.. 

"සහන්..සහන්.." 

මම නිෙන්ම හරි බලුල මෙල් දුලමගන ලමේ ඟට එද්දි මමත් ආමය ඒ ඳත්තටම ගිය... 

"මේ තරහ නතුල මට ඔයමේ මෆෝන් නේබර් එෙ මදන්නමෙෝ මේච්චර ෙයක් හිටියට මේ නේබර් එෙ ඉල් 

ගත්මත් න් මන්.." 

"ආහ මටත් ඒෙ අමතෙ උන නිකී..මමන්න මමේ නේබර් එෙ.." 

"හ ඉන්න මම රින්ේ එෙක් මදන්නේ.." 

"හරී එමහනේ යන්න දන්..මම මසේේ ෙරගන්නේ" 
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"හරී එමහනේ බුදුසරනයි සහන්.." 

"ේේ බුදුසරනයි නිකී..ඳමරසසමට යන්න.." 

"හේේ ඔයත් ඳමරසසමමන් බබ.." 

බබ ? අමහේ එමහම කියද්දි මමේ ඇඟම හිරි ලටුන හේමේ..ඉන්න බ් තල මමොන හරි කිේමලොත් මට මමතන බඩ 

යයිද  දන්මන්ත් න්... 

මමත් අනික් ඳත්ත හරි මගදරට බඩ ග්මේ යමෙක් ෙන්න බඩගින්මන්.. 

"අේමිමයෝ...අේමිමයෝ..බඩගිනිමයෝ....." 

"ෙන්න ළමමයෝ මම මබද තිමයන්මන්.."                              මම ටක් ග නමගන ෙන්න මසට් උමන් බඩ 

ගින්න ඉහට්ත් උඩින් හින්ද..ඇත්තේ බමඩ් හිසතන මමොමල්ට ගිමයෝත් එමහම..ටිෙ මේලත් යද්දී නිෙන් 

බසමසක් මෙන්දිරි ගනල ලමේ සද්දයක් මට ඇහුන හත්තිේලයි ෙබර මදෙයි...මමේ මෆෝන් එෙ මන්ද...මම 

ෙන එෙ ඳත්තෙ තිය සක්කුමලන් මෆෝන් එෙ ගත්ත බද්දි රින්ේ මලන්මන් නිකී මග නේබර් එෙ..අේමයෝ 

සල්ලි..ෙන ගමන් මම මේේ එමක් අන්සර් ෙර ෙමන් තියගත්ත.. 

"හමෝ.." 

"මෙොමහේද ළමමයෝ ගිමේ..මම මගොඩක් මල රින්ේ ෙ...මම හිතුල ෙරදරයක්ලත් ද කිය..." 

"අමන් න් නිකී මම නන්න ගිය.."මදයියමන් ෙටක් ඇර කියන්න පුලුලන් මම ෙන්ල කිය මේකි මෆෝන් 

එෙ තිබ්මබොත්.. 

"හේේ මම බලුල මෙෝ කිය..." 

"හේේේ..ේලද නිකී" 

"න් තලම ඔයට මෙෝල් ෙරම ෙන්ල කිය හිතුන..." 

"හේේ ෙන්න එමහනේ මමත් ෙන්නේ" අමලිෙ ඇත්තක් මම ෙට මදඳත්තට ලන කිේමේ මඳමරන ඳනි ටිෙ 

බත් එෙට ලමටන්මන  නතිමලන්න..ඇත්ත්ේ මේ ඳනි මඳමරන විදිහට ෙන්න මලන්මන ඳනි සමඟ බත්.. 

"ෙමු එමහනේ මම ඳසමසේ ගන්නේ බයි..බුදුසරනයි.." 

"හේේ බයි බුදුසරනයි.." 

"ෙ මමසේජ් එමෙක් දන්න සහන්.." 

"හ දන්නේ ෙන්න ගිහින්  මහන්සිත් එක්ෙමන" 

"හේේ ෙමු.." 

"තියන්නේ .." 



Story By  Kasun Rangana   Publish By www.novelslk.wordpress.com 

 

 

"හ...ඳසමස ගනනේ ෙ එමහම" 

"හේේ බයි...." 

මෆෝන් එෙ ෙට් ෙමල් ෙමත්තකින් මනමලයි ඒත් උගුරට මහොර මබමහත් මබොද්දි ඒමෙත් මරම ගතියක් 

තියන්ල අේඳ..කිය ලඩක් න් මරම ගති..අපි අතමර් කීයක් මදන ඉන්නලද උගුරට මහොර මබමහත් මබොන.... 

ඉක්මන් ගමනින් ේමේ නිකීට ආමය මෙෝල් එෙක් ගන්න හිතමගන.. 

"මමොෙද ළමමයෝ නිෙන් උගුඩුල මෙමහල් ෙනල ලමේ ෙන්මන්??" 

"න් අේමේ මේ නිෙන්..මඳොඩ්ඩක් ඳඩේ ෙරන්න හිතුල ෙ ඉලර මල..." 

"හේේ ..මේ පුමත් මම යනල සුඳර් මෙට් එෙට මෙොමහේලත් යනල නේ ඳරන තනම යතුර තිය යන්න..." 

"හ අේමේ ..මෙොමහලත් යන එෙක් න් මම සමහරවිට...සමීර අමලොත් තම නත්තේ මෙොමහලත් යන්මන න්.." 

"හේේ.." 

අේම යන දිහ බමහන හිටපු මම තල ෙටලල් මදෙක් විතර ෙටට දමගන අතමහෝද ඇට ආමේ   නිකීට 

මෙෝල් එෙක් ගන්න..මම මෆෝන් එෙ අරමගන නිකීමේ නේබර් එෙ ගහ ඩයල් ෙ...අේමේ රින්ේස යන්ල... 

"හමෝ කිරිබද්ද ේලද???" 

"කිරිබද්ද? ඒමමොෙද හමෝ??.ඔේ ඔේ ේල ඔය ේලද??" 

"හේේ ඔය මෙෝල් ෙරන්ල දක්ෙ හින්ද අත මහෝදන් ආල.." 

"එමහනේ මන් තියන්නේ ෙ ඉන්න..." 

"එඳ..ේලීස තියන්මනඳ මට දන් බඩගිනි න් ...ේලීස.." 

"අමන් ඳේ මන් ඔය...." 

"න් එමහම න් ඔය තියන්මනඳ.." 

"හරී තියන්මන් න්..ෙේමලී ඒෙයි ගත්මත්.." 

"ඔයමග එමක් සල්ලි තියනලද සහන්???" 

"ඔේ තිබ්බ හටක් ද මෙොමහේද?..ඇයි සල්ලි තියනලද ඇහුමේ??" 

"න් මමේ ඳමක්ජ් එෙමන මම ගන්නේ ඔයට ඔය තියන්න.." 

"එඳ එඳ ඕනි න්..ඳමක්ජ් එෙ භයනෙයි..අන්තිමේදි බි යයි අහස උසට..හි හි හි හි..." 
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"ඒෙට ෙමක් න ඉන්න මං ගන්නේ..." මෙල් මෆෝන් එෙ ෙට් ෙර අනික් ඳත්තට ගත්මත් මම එඳ කියන්නත් 

ෙලින් ඳේ අේඳ හිත මහො මෙල්.. 

"හමෝ..සකිරි ෙමට්!!" 

"ඈ එ මමොෙද හමෝ ඒ??" 

"ආහ අමේ තත්ති මට ආදමර්ට කියන්මන් එමහේම තම.." 

"ඉතිං ඔයත් මට ආදමර්ටද එමහේම කිේමේ??" 

"හේේේ. මේ ඒෙ මනමලයි සහන් අනිද්දට අපිට මමොනලද මදන්මන්??" 

"අනිද්දට?? ඇයි ඒ??" 

"ඇයි කිය අහන්මන් අනිද්ද ඔයමේ උඳන්දිමන් මන" 

හත්ලමේ මටත් අමතමෙෞනමමේ උඳන්දිමන් මමයට මතක් මල.. 

"ඔය මෙොමහමද දන්මන් මමේ උඳන්දිමන් අනිද්ද කිය??" 

"මන් මෙොමහෝම හරි දන්නලමන් සහන්..කියන්නමෙෝ මමොනලද අපිට මදන්මන්.." 

"මමොනලද ඕනි??" 

"ෙටලත් දුන්මන නති මදයක්??" 

"ඒ මමොනලද අේඳ ඒ?"මෙල්මෝ මමොන කියන්ලද මංද මට මතමරන්මන්ම නත්මත් මුන්මේ මේ මදබිඩි ෙත 

තම.... 

"ෙටලත් දුන්මන් නති මදයක්??..හේඳ මහොයන්න හරීම අමරු මදයක් මන්.." 

"ඔේ ෙමක් න දන් මතක් මලන්මන නත්තේ ඳසමසේ මතක් ෙර කියන්නමෙෝ...බමු මෙොල් කියන තරේ 

ටන්ටඩ් ද කිය..ඒ මද් හිත ගන්න පුලුලන් උමනොත් ඔය තම හඳන හරී.." 

"හේේ මදන්නමෙෝ එහනේ අනිද්ද මලනෙන් ෙල් මට!!" 

 

අපි මදන්න මමමහම ඳයක් විතර ෙත ෙ මෙල් ඳේ හින්ද මම කිේල දන් තියන්න කිය මමොෙද මෙල් 

ඳේ මන් බි යන්නති මහෝ ග... 
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මට තියන එෙම ේරමන තම මෙොමහොමද මෙල් මමේ උඳන්දිමන් දන ගත්මත් කියන එෙ ඒත් ඉතින් මම 

මෙොමහෝම හරි දන් උන්ට ඳටි එෙකුත් මදන්න එඳයි..ඒත් තියන ේරමන තම මෙල් ට මදන්මන මමොෙක්ද 

කියන එෙ මෝමෙ ෙටලත් දීපු නති මද් මමොෙක්ද කියන එෙ...මෝෙ ේරමනෙ තම මෙල් මල 

දේමේ..අමන්මන්ද මත්මරන්මනත න් අේඳ..බමුමෙෝ මහට දලසත් තියනලමන්.... 

මෙොමහෝම මෙොමහෝම හරි දලස මගවි ගිහිල් අන්තිමේදි ඳහුලදත් උන අේබමනෙට ෙේමලිෙමක්හිමත් 

තිබ්බත් නිකීල මතක් මලද්දී මට ඉසමෙෝමල් යන්න අමුතු ඳනක් එනල...අමන්මන්ද මමේ හිත නිකීට පුදුම තරේ 

මංගතුයි..ඒත් මදයියමන් මෙල්ට ඒෙ කියන්න බයයි මමොෙද නිකී කියන්මන් සල්ලි ෙර ඳවුෙ 

මෙල්මක්..මම නිෙන්ම නිෙන් ඳවුෙ මෙොල්මක්.ඒ මදිලට මෙල් ඉමේනීම ෙඩ ගත්මතොත් මං හින්ද ඒ 

මසරටම ලඩ ඳලක් ඒෙ...පිසසු හමදනල අේඳ.. 

දඩ බඩ ග මම ්සතිමල ඉසමෙෝමට යන්න ගත්ත මලනදට මබල් එෙ ලදුනම යන මං දන් ඉක්මන්ට 

යනල අමන මන්ද මෙොල්මක් මමච්චර මලනස මලන්න එෙ සත්රී ඳරනයක් ඇතිද කිය...මම ෙල්ඳන බරල 

ඉසමෙෝමටත් ආල..නිකී තලම ඇවිත් න් අමන්මන්ද නිෙන් ඳලුයි ඳලුයි ලමේ... 

"ඳලුල තනීෙම මට ලද මදන විට මෙමසද ම එය ඉලසන්මන්..-ඟින් මනොසිටියත් මදතනෙ සීටියත් ඔමබ් සුල 

ම ඟ රැඳුමන්.." මමොනල උනත් ෙවුරුහරි ඒ සින්දුල කියපු එෙ එ මෙොල්මක් ඟ හිටියනේ මචොෙට් 

අහුරක් ඔබනල ෙමට්.... 

මම සින්දුල ගන හිත හිත ඉන්න මෙොට මෙොමරොමඩෝල දිමේ නිකී එනල මං දක්ෙ..මෙල් ආමේ මලන 

ෙල්ඳනලෙ කියන එෙ නේ මට මහොටම මඳන්න තිබුන..මමේ ඟටම එනමෙොට පියවි සිහියට ආපු  නිකී මන් 

දිහ බ මල් හිනලක් දේම මමොනල උනත් මේ හිනමල අයිතිෙරයනේ ඳට්ට කී කිය මට හිතුන..මට ඒ 

හිනේ  අයිතිෙරයමලන්න පුලුලන් නේ...මම එහ හිතනමෙොටම නිකී බ්ේ එෙ මඩසක් එෙ උඩින් තිය මමේ 

ඟට ආල... 

"සහන් මමොනද ෙල්ඳන ෙරන්මන්??" 

"මමද ෙල්ඳන ෙර ෙර ආමල නත්තේ ඔයද??" 

"ේේ මමත් ෙල්ඳන ෙර ෙර ආල තම ඒත් ඔයත් ෙල්ඳන ෙමන් මමොනද කියන්නමෙෝ ෙල්ඳන ෙමල්??" 

"කියනේ ඊට ෙලින් ඔය මමොනලද ෙල්ඳන ෙර ෙර අමේ කියන්න..මබොරු බ් හබයි.." 

"හේේ න් මම ෙල්ඳන ෙර ෙර ආමේ ඔය ට කියන්න මදයක් තියනල ඒෙ මෙොමහොමද කියන්මන  

කිය..හබයි දන්ම අහන්මනඳ ඒ මමොෙක්ද කිය මහොමේ??..ඔන්න ඇහුමලොත් මම කියන්මනම න් හරිද??" 

"හේේ අහන්මන න් ඔය ෙමති දලසෙ ඒෙ කියන්නමෙෝ.." 

"ේේේ මහො බබ....ඉතිං කියන්නමෙෝ ඔය මමොනද ෙල්ඳන ෙමල්.." 

"මම ද මම ෙල්ඳන ෙමල් මේ ඳර ෙරේ තරමඟට ඔයලත් අරමගන යන්න .මමොෙද ඔයටහ මහොට ගහන්න 

පුලුලන් මන් මඳයර් මච් එෙ අපිට දිනන්න පුලුලන් මේමක් නතුලම.." 
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"හේේ... මම එන්නේ සහන්...ශුලර්.." 

"අමන් තන්ක්ස නිකී "          මම මබොරුලක් කිේලත් ඒෙ මෙල් විලස ෙ..ඳේ..සමමලන්න මෙල්මල් මම 

මෙෝමද මන් හිතපු එෙ කියන්මන්??  මම හිතින් සමල ඉලුමල මලන ෙරන්න මදයක් නති හින්ද.. 

මෙල්ත් එක්ෙ ෙත ෙර ෙර ඉන්න ඩිංගට අමේ උන් මසරම ඇවිත්...මබල් එෙ ගහන සද්මදට අපි මඳෝලිේ 

ගහි යන්න ගිමේ ගත කිය එන්න..මමොනල උනත් තල මේ ලමේ මද්ලල් ෙරන්න තිමයන්මන අවුරුද්දමන් 

ඊට ඳසසමසේ ඉසමෙෝමට සමුදුන්නම මමමහම ෙලද යන්නද අේඳ!! 

අපි ගත කිය දලස ේටන් අරමගන අමේ ඳංතිල මල ආඳහු ඳඩේ ලඩ ඳටන් ගත්මත් සිබස එමක් මගොඩක් 

අපිට තල ඉතිරිමල තිබුන හින්ද... 

"අපි දන්නල ළමයි, බ'නලි ේරමේය තිමයන්මන් මමොනලටද කිය..අපි ෙලින් දලමසේ නලත්තුමේ එතනින් 

මන්??" 

අජූත උනත් ෆිසික්ස නතිල බ්මන අේඳ...විභමග මගොඩ යන්න නේ ෆිසික්ස මෙමමසට්රි මගොඩ දගන්න එඳ්යි.... 

මම එමහම හිතමගන ෆිසික්ස ඳඩමට හිත මයෝමු ෙරන්න උත්සහ ෙමල් ඇස මෙොනින් ලමේ දක්මක් නිකී මන් 

දිහ බමගන ඉන්නල ඒත් මම ඒ ඳත්ත් බලුමේ ලත් නත්මත් මිස ට මටු උමනොත් මලන නසඳත්තිය දන්න 

හින්ද... 

මිසඳඩම කියලමගන ගිය අපි ඳඩම අහමගන හිටිය මබල් එමක් සද්මදට අපිමසේරම හරි මෝමෙට 

ආල..මමොනල උනත් මිසට පිං මදන්න ඕනි මඳොඩ්ඩෙට හරි අපිට නිදගන්න ඉඩක් හද දුන්නට..මමොෙද මිස 

මබෝ එෙ ඳත්තට හරුනම ආමේ අමේ ඳත්තට හමරන්මන් මබල් එෙ ගහුලම..මමොමෙො මඳොමතන් මෙොපි ෙර 

ෙර මබොඩ් එෙට දද්දි අපිල මතක් මලන්මන් න් මන් අමේ මිසට.... 

 

මිස ඳංතිමයන් යනෙන් ඉ රුලනය ඉසසරට ආමල මමොෙක් නමුත් කුඳඩි ලඩෙට කිය මම දන ගත්ත,, 

"අමට්න්න් .....!!!"නිෙන් ඳරන හමුදමල මොක්මෙක් ලමේ ේ ගහුලට අමේ උන් ඳමඩ්ෙට ලත් ඌල ගනන් 

ගත්මත න්..ඳේ අේඳ.. 

"යමෙෝ අමට්න්න්ක් කිේලහම අහමගන ඉහල්..." 

"ආහ උබ ෙතලක් ෙරන්න ආලද රුලමනෝ..ෙලින් කියන්න එඳයි.." 

සමීරය ඌට කින්ඩියක් ඳස ෙරන ගමන් ලඩිමල උමේ දිහ බමගන හිටිය... 

"හේේ මතොපිට නේ කිය ලඩක් න්..මමන්න මේෙයි ෙතල මහට සහනමේ උඳන්දිමන් මහට අපිට ඳටී..අන්න 

ඒෙ තම මට කියන්න ඕනි මල තිබුමන් මචං .." 

"අේමට සිරි ඔේ මමන්..අපිටඳටි ඕනි සහන හරී.." 

"හරි හරි මදන්නේ මදන්නේ.." 
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මමත් මදන්නේ කිය මරු උනට අේමමගන් ගතමන්ට් එෙ ඉල්ගන්න එඳයි..නතුල මමේ ගල පිච්චියක් ලත් 

න් මන..ශිමක් කියන්නත් ජ්ජයි අේඳ..අමත් තියන තුට්ටුල දී චයිනීස මෆෝන් එෙක් ගත්ත...ඒෙත් මමමෝ 

රහක් න්....ශික්..දන් අමත් සතයක් න්..ඉමක්යිය කියන්නත් ජ්ජයි!! 

                                             ඉසමෙෝමල් ඇරි මගදර ආමේ හිමත් අවුමන් මහට මමොනලද මගනියන්මන් 

කියන එෙ හිතගන්න බරුලයි මන්හිටිමේ..මගදරට එනමෙොටම මේ ඇතුමන් එනල අේමේ කියන්න බරි තරේ 

ආත ල් සුලක්..අේම.......හ ෙට්ට්..මතක් මලද්දික් ෙටට මෙ ලීටරයක් විතර එනල ...දුලමගන ගිමේ 

මෙලීන්ම කුසසියට ේම බරටම ෙටට් බදිනල... 

"ෙටද අේමේ මේ?" 

"මලන ෙටද ඔයට මගනියන්න තම මහට..ඉතිං දන් බදින්මන්..??" 

"දන් බදින්මන් ඔයට දලල්ට ෙන්න..." 

"උමද් ටිෙ මම උමද්ට බද මදන්නේ..මම දනන්ල මහට මගනියන්න මුකුත් ඉල්න්න තම ඉන්මන කිය..මේ 

අවුරුද්ද්ඩ විතරමන් ඉසමෙෝම ඇතුම සමරන්න මලන්මන මන් ..අන්න ඒ හින්ද මම ඔයට  මගනියන්න 

ෙටට්.,සන්ඩ්විචස,බීම,මක්ක් මසේරම හද මදන්නේ මහට මහොමේ..සමීර පුත ට මමමහන් එන්න කියන්න 

පුලුලන් නේ ඒ ටිෙ අරමගන යන්න් උඩේ මලන්න..." 

"හ මම කියන්නේ අේමේ මමේ මහො අේම.." 

අේමල මම බදමගබ  ඉේමබ් ඒතර්ේ ආදමර්කින් මමොෙද අමේ අේම තරේ මල මත්රුේ ගත්තු ක්මනක් තලත් 

නතුල ඇති... 

                              මම ඉක්මන්ට නමගන ඇවිත්,දලල්ට ේමේ අේම බදපු ෙටට් 3කුත් එක්ෙමයි...ෙ 

මඳොඩ්ඩක් නිද ගන්න යනමෙොටම නිකී මගන් මෙෝල් එෙක් ආල..මඳොඩ්ඩක් ඒෙ ආන්සර් ෙර..මෙල්ත් 

එක්ෙ ෙත ෙමල් ඳඩේ ෙරන එෙ ඳත්තෙ තිය..අන්තිමේදි මෆෝන් තිබ්මබ් ඳඩේෙරන මඳොමරොන්දුල පිට 

..මෙල් මට ආදමර් ෙරන බලට මට දන් මර ශුලර්..ඉන්ශුලරන්ස එෙෙටත් ලඩ ශුලර්..ඒත් මෙල්මේ 

ඳසුබිමයි, ඉමේනීමයි ගන හිතුලම මට යලුමලන්න අහන්න හිමතන්මනලත් න්..ඒත් අමේ උන් කියන්මන් නිකී 

තරේ මට ගමඳන මලන එමෙක් ඇත්මතත් න් කිය මමොන ෙරන්නද අේඳ එන මද්ෙට මන මදනල..ෙලද 

හරි මලන මදයක් මලයි මන්.,...  

එමහම හිතමගන මමඳඩේ ෙරන්නඳටන් ගත්ත..... 

7. 

 

                              "හපී බර්ත් මඩ් ට යූ....//" ෙට්ටියම එෙට කියද්දි අේමඳ මමේ ඇඟ නිෙන් සලිත මල 

ගිය..මමොනල උනත් අවුරුදු 12 ක් මගවිම ඉලර උන ඉසමෙෝමම....ඒෙ ගන හිතද්දි පුන්චි ආඩේබරයකුත් 

එනල නතුලම මනමලයි ඒත් ඊට ලඩ මොක දුෙක් එනල හිතට... 
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"සහන් මමන්මන මමේන් උණුසුේ සුභ ඳතුේ.." නිකී මමේ ඟටම ඇවිත් මට කිස එෙක් දුන්මන් හමමෝටම 

මේන්න..ඒ අතරින් අමේ මදුරිමේ මුන ඒෙට අේසට් යන්ලත් මම දක්ෙ.ඒත් මමොන ෙරන්නද මම හිතින් නිකීට 

අදමරයි කිය ගන්න බරි උනට මම ආදමරයි...... 

"තන්ක් යූ නිකී.." 

 අනික් උන් මසේරම මඳෝලිමේ මට වි ෙරද්දි නිකී මමේ ඟට ඇවිත් නතර උන ඒත් එක්ෙම අමේ උන්  මලත් 

නිකීලත් තිය එහට යද්දී මදුරි ඇවිත් මමේ ඟින්ම හිට ගත්ත... 

" මමනි හපී රිටර්න්ස ඔෆ ද මඩ් සහන්..මට සමමලන්න නපුරු උනනේ ඒත් නිකී ඉඩ මදනලද සහන්ට එෙම එෙ 

කිස එෙක් මදන්න??" 

"අමන් මදන්න මමගන් අහන්මන ඇයි...??මදන්න..මට ෙලින් මන ඔය සහන් ල අඳුරන්මන්" නිකී මේ 

උත්තමරන් මට මොකු පුදුමයක් ආල...මමොන ෙරන්නද මෙල්මක් මන..ඒත්  නිකී හරීම මලනස එයට මෙමති 

මනති අයට ඳල එය ෙරුනලන්තයි ඇත්තටම ඒ ගතිගුමන් හරිම ලටිනල!! 

"සහන් මට ඔයට මඳොඩ්ඩෙට හේමබන්න ඕනි අද හලස ඉසමෙෝල්න් ඳසමසේ ..මට තනක් කියන්න මම එන්නේ 

ේලීස බ් කියන්න නේ එඳ මහොමේ.." නිකී කිේමේ මදුරි ගිහින් ටිෙ මලලකින් 

"ඇයි හදිසසිමේම නිකී??" 

"මතෙද ඔය ට මම කිේල ඔයමග උඳන්දිමන් දලමසේ මට මදන්න කිය ෙටලත් මනොදීපු මදයක්??" 

"ඔේ මතෙයි" 

"ඒෙ මමොෙක්ද කිය ඔය මහොයගත්තද??" 

"න්.." 

"අන්න ඒෙ ඉල්ගන්න තම දන් එන්නමෙෝ මහො මය ලමේ ඒෙ ගත්තම මේත් ඔයට මොක ත්ේගක් 

මදනල... ඔන්න එන්න මම ඉන්නේ නුග ගහ ඟ..." 

"හේේ මම එන්නේ.." 

නිකීකියන්න යනමද් යන්තේ ලමේ මමේ ඉලට දනුනද ඒත් දන්මන් න් ලමේ හිටිමේ හරියටම මට ලරදුමනොත් 

එමහම මෙ මලන හින්ද..ෙය මහමින් මහමින් මගවී මගන ගිහින් ඉසමෙෝමල් ඇමරන මලලටත් 

ආල..මමොනල උනත් නිකී එක්ෙ මගමලන හන්ද්ල ගන මම හීන දෙ දෙ හිටිමේ හමමෝම මට මඳොඩි මඳොඩි 

ත්ේග ගමන හරි කීඳ මදමනක් එෙතුමල ත්ේගක් හරි මගනත් දුන්න ඒ අතරින් නිකීමේ ත්ේග තලම හේබුමන් 

නති හින්ද ඒමෙ මොක විමේයක් තිබුන ඒත් අමේ උන්ට ඒෙ ගනක් තිබ්මබ් න්..මෙොමහෝේ අහරි අපි 

ඡත්තමනලෙ ගථ කිය යන්න පිටත් උන නිකී යන ගමන් ආඳහු හරි හිනමල ගිමේ මතකයි ගන්ද එනල 

කියා ගපොගරොන්දු උනා කිය කියනල ලමේ.. 
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                                මම ටිෙක් ඉ නිකීල මහොයමගන ගිය. යනමෙොට නිකී කිේල තන හිටමගන හිටිය විදිහට 

මට දුලමගන ගිහින් බද ගන්න හිතුන..ඒතරේ ආදරනීය විදිහට හිටිය... 

"කියන්න නිකී මමොෙක්ද මමගන් ඔයට ඔනි??" 

මම ඇහුල නිෙන් ගමහන් මගඩි එන්න ලමේ මෙල්ට දුෙ හිතුනද මන්ද ...මන මඳොඩ්ඩක් ඇඹුල් උන.. 

"අමඳෝ ඔයට මර තදියමක් මන් තිමයන්මන්.... ඉන්නමෙෝ මහමීට කියන්නේ ඊට ෙලින් කිඅන්න මම ඉල්න 

ඕනිම මදයක් මදනලද කිය??" 

"ඔේ මදන්නේ.." 

"හේේ එමහනේ අපි තල මඳොඩ්ඩක් එහට යමුද මමතන ලමට්ටම මේනලමන්..." 

අපි මදන්න මඳොඩ්ඩක් එහට් ඇවිදන් යනමෙොට පිටිඳසමසන් ඇහුන ෙට හඬ හින්ද අපි මදන්නම උඩ ගිය.. 

"මෙොල්යි මෙල්යි මෙොමහද යන්මන්??" 

හුට තනජ මිස..අමේ ක්රීඩ භර මිස.. අපි මදන්නම අමත් මෙෝට්.. 

"ආහ මිස මේ..මේ අපි මඳොඩ්ඩක් යන්ල ෙරේ තරඟ ටිෙ ගන ෙත ෙරගන්න මමොක්ද මමයමන් මමේ අනික් 

ේමයර්.." 

"හේේ මමදන්නල මටත් මඳොඩ්ඩක් මදන්නට ෙත ක්රන්න ඕනි මදන්නම එමහනේ යන්නමෙෝ මමේ ෙමමර්ට 

මම මේ මේඳර්ස ටිඅ සයින් ෙරමගන එන්නේ ආ මමන්න සහන් යතුර ඇරමගන ඉන්න මදන්නම මං එනෙන්..." 

මිස නිෙන් මදයිමයක් මනමලයි මද් ලයක් මිස මම හිතින් පිං දිදී නිකී එක්ෙ ක්රීඩ ෙමර ඳත්තට ගිය..මදොර 

ඇර අපි මදන්නම ඟ තියන පුටු මදෙක් අරමගන ලඩි උන.. 

"ඉතිං කියන්නමෙෝ නිකී..." 

"හේේ මම මේෙ කිේලහම මත් එක්ෙ තරහ මලන්මනන් කියන්න සහන්??" 

"න්  නිකී මන් තරහමලන්මන් න්.." 

"හේේ  .. දන්නලද සහන් අනික් අයට ලඩ මම ඔය ගන හිතනල,මහොයනල,බමගන ඉන්නල,ඔය ෙරන ඒල 

හින්ද මං සතුටු මලනල..ඔයට ඒෙ මතමරන්මන නද්ද සහන්??,දමනන්නද්ද සහන්??" 

"මට ඒෙ මත්මරනල නිකී දමනනල ඒත් ඔය දන්නලමන් ඔය අපි ලමේ මනමලයි හුඟක් සල්ලි තියන අය..අපි 

මගොඩක් සමන්යයි.." 

"ආදමර්ට ඕල අද න් සහන්..සල්ලි කියන්මන් අද තියන මහට නතිමලන මදයක් ඒත් ආපු දලමසේ ඉ ඔයමේ 

මහො ලඩ ල ඉ මම බමගන හිටිය සහන්..ඇත ඉන් ඔයට ආදමර් ෙ රත්තරං...නති උනම ඔය නති 

ඳලුල මෙන්න අවුරුදු  19ක් මල හදපු මදමේපියන්ටත් බ් සහන් ,, අන්න ඒ ඳලුල දමනන තරමට ේට දමනන  
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මෙමනක් එනෙන් අවුරුදු 19ක් බමගන උන්න සහන් මම.. ඒ අදමර් අද මලනෙං ෙටලත් දුන්මන් න් සහන් 

ඔයටමයි මදන්මන් පිරිසිදු අත් මදෙකින් ඔයටමයි මදන්මන රත්තරං..මේ අත් මදෙ ඔයටම විතරයි..අමන් සහන් 

එෙම එෙ ලතලක් මට ආදමරයි කියන්න ලසතුමේ..ආදමරයි  කියන්න.." 

"මම ඔය දක්ෙ දලමසේ ඉ ඔයට ආදමරයි ෙ නිකී ඔේ දක්ෙ දලමසේ ඉ...අද විතරර මනමලයි හමදටම 

ආදමරයි මං ඔයට...මටත් ඔය ට ලමේ තම ඔය නති ඳළුල දමනනල ඳටිමයෝ..ඔය සුදු මන මවි මවී මේනල 

මට ඇත්තමයී..." 

මම නිකී මේ අඬන මන බදමගන කිේල මෙල්මේ ඇඬුේ අතරින් සසන හිනලක් ලටි ආල.. හරියට උමද්ට 

පිපුන මෙට පිනි ලටි ලමේ කියයි මට හිතුමන්..ඒ සසන මනට මම මතොල් ං ෙර ආදරමේ ඳමු හදුල 

දුන්මන් මමේත් නිකීමේත් හිත් මදෙම එෙම තනෙට අරමගන.,, ..ඒ හදලත් ගමහන සද්මද ඳල මට ඇහුන..... 

"ළමයි මදන්නමේ ලමඩ් මේෙයි එමහනේ..." 

එෙ ඳරටම මදොර ඟ ඇහුන සද්මදන් අපි මදන්නම උඩගිය!!! 

 

මතුසේබන්ධයි!! 

-ෙසුන්- 
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