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       නිමා වූ ගිම්හානය - 02 
සදාකාලික මගේ ආදරය ගලනුගලන් , මගේ පන්හිගෙන් පන ගපොලන 

අගේ කාගේ ආදර කතාල!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04. 

                                         "හරි කවුද දන් ඉසසසල්ම ගහන්සන්..??" රුලනය ඉක්මනින් ඇහුසේ කවුරුහරි 

උත්තර සදයිද කිය බසේන ඒත් සදයියසන් එසකක්ලත් කත කසල් න්සන්..මුන් පිට්ටු ගිද නත්තම් 

සලනසමොනහරි ගිද?? මම හතරලසට්ම බලුසේ මට සසට්සලන හල්ඳරුල සමොකද කිය බ ගන්න.. 

"මම ගහන්නම්.." එකඳරටම නිකන්  ටිං ටිං සලයිස එකකින් කත කසල් කවුද කිය  මම ලසට්ම ඇන්ටනල 

දම්ම.. සලන කවුද ඉතිං අර මම උසේ සබල්ස සඳොට යනකන් බිං හිටපු ක්ල්... ඒ කියන්සන  ිංකසේ 

චම්පියන්ට අභිසයෝග කරන්සන් නිකිංම නිකිං සකල්සල්ක්...?.. 

"අපි යමු එසහනම්"මම එසහන කියසගන එය දිහම බලුල.. 

හරී බමුසකො නිංගී... ..මම එසහම හිතසගන නගිට්ට...ඒ සකල්ත් අනික් උනුත් අපි එක්කම ආල ඳහ කරම් 

කමසේට..ඒසක් සබෝඩ් දහයක් විතර තයනල..අපි සදන්න එක සබෝඩ් එකක ලඩිසල මනට මන බසගන 

ටකක් සල හිටය...එය ඉත්සතො ටක අරසගන ලසට්ට තය හද ඉලර සල මට ඩිසක් එක දුන්න ගහන්න,, 

මමත් ඉතන් තදය ලසේ අරසගන බ්සේක් ක..ඳසලනි ඳරම සදන්සනක් ලසල්..ඊඟට තේ එසකක් ල ද 

නිකන් ඉත්තල ප්සල්ස කර ඩිසක් එක සකල්ට දුන්න...ගත්තු ගමන් එසකක්ල ද මසේ දිහ බපු නික්ශි 

සඳොඩි කින්ඩි හිනලක් ද තල එසකක්ල ලට දම්ම...හුට මට සක සේසගන ලසේ එන්සන් සම්කිත් සසල්ම් 

න් එසහනම්..හරි හරි නිංගී තලම එලි උසන් න්සන් තල සල තයනලසන්.. 

 අසප් තරසේ ටක ටක උනුසුම් උසන් අන්තමට අසප් ඉත්සතො හුඟක් ලලල් ඇතුට බසසට ඳසසසේයි.මටත් හුඟ 

කසල්කට ඳසසසේ සහො ප්රතලදිසයක් හම්බුන , අන්තම ඉත්සතො සදන්න විතරක් ඉතුරුසලේදි  ලසට් ඉන්න උන් 

හුසම ගත්සතත් සහන හිමින්.... මම  නික්ශිට ඇහක් ගහසගනම අන්තම ඉත්ත ලට දම්සම් සොකු  

සනෝන්ඩියකින් සබ්සරන ගමන්මයි.... සොකු තරසඟකින් ඳසසසේ අපි සමදසනන් ආසේ අලුසතන් ආපු අයට 

සබෝඩ් ටක බර දී මමයි සමීරයි එහට ගිසේ මට දනුන සේ ගන ඌට කියන්නයි..සහමින් සහමින් අපි කන්ටම 

ඳත්තට එේදි නික්ශි තල සකල්සකුත් එක්ක අසප් ඳසසසන් එන බල අපි දනන් හිටසේ න්..අපි සකලින්ම ගිසේ 

කන්ටමට..අසප් තලම සිබස ඳටන් අරිං නත හින්ද එච්චර අවුක් න් කන්ටසම් හිටයට නත්තම් පින අසප් 

කන් සදසක් හිල් විද අපිටත් කරබු දන්න... 

"සහන්," 

එක ඳරටම අසප් පිටඳසසසන් ඇහුන කටඬින් අපි ගසසුන ,ඳසස හරි බලුලම ඒ හිටසේ නික්ශියි,තල එය 

එක්ක ආපු සකල්සකුයි, 

"ඇයි??තල ගහන්න ඕනිද??" මම ඇහුසල ආසප් ඳසසසන්ම ආපු නිස. 

"අසන් න්,ආසේ ඔය එක්ක කන්ටමට යන්න සඳොසරොන්දුල ඉඨකරන්න..." 
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"අපිත් යන්සන කන්ටමට තම..." 

"හ යමු එසහනම්.." 

අපි හතර සදනම කන්ටමට ගිසේ කිසිම කතලක් නතුල.නික්ශි සකලින්ම ගීහින් අපිට ක්මයි බීමයි අරසගන 

ආල..මම සමීරයි සම්සසේ ලඩිසල හිටය කිසි සදයක් කරකිය ගන්න බරුල..ඇත්තටම නික්ශි  සසන 

සකල්සක් මම සඳොඩ්ඩක් එයසේ  පිටඳසසසන් බසගන හිටය.. කවුරු හරි සම් ම කඩසගන ඉන්නලද කිය 

හිසතන්න ගත්ත.ඒත් ඉතන් ඒක මට සමොකටද අප්ඳ මටත් පිසසු..ඒත් හිසත් සම් සකල් උසේ ඉන්ම සක්මන් 

ක්රනලසන්.. 

"සහන්??" 

එකඳරටම මසේ මසනෝ සෝසක් සමීර බි දම්ම.. 

"ම්ම්හ?" 

"සමොනලද බිං කල්ඳන කරන්සන් ඔච්චර,,?" 

"න් බිං සම් සකල් මට මර සේමක් දුන්නසන්.." 

"හම්ම් ඒකනම් ඇත්ත නරකද මිස ට කිය ඒ කිලත් ගත්සතෝත්  අපිට නිකන්ම සඳයේ මච් එක දිනන්න 

පුලුලන්..." 

"ඔේ ඒක තම..මම මිස එක්ක කත කරන්නම් අදම.." 

"හම්ම් ඉක්මන්ට අප්ලිසක්න් එකකුත් ඒත් එක්කම දගත්තනම් මරුසන් මචිං නත්තම් උබට හුිං," 

"අසන් සම් පිසසු කියලන්සනඳ යසකෝ ඒකිට ඇහුසනොත් එසහම.." 

"අසඳෝ උබ ග බයයි සන බිං..." 

"බය සනසලයි බිං අදසන් උිං ආසේ ඉසසකෝසට ඉසසකෝසම එඳසලයි බිං උන්ට ඒකයි..." 

"ඔන්න එනල ටකක් ලහගනින් කට..." 

නික්ශි අපි ගලට එනල දුටු සමීර කිේසේ මසේ කටන් ඳජත කතලක් පිටසලයි කිය බයට සලන්න 

ඇත.මමත් කට ලහසගන හිටසේ එයට ඇසහයි කිය.. 

"ආ සමන්න මසේ ගසන් ඔය සදන්නට.." 

අපිට සමක් හතරකුයි,තම කන්න සෝට් ඊට්ස ටකකුයි අරසගන එතනට ආපු නික්ශි මසේ ඟින්ම 

ලඩිසලහසමෝටම සබද සදන්න ගත්සත් මසේ දිහ  බසගනමයි..මමත් නික්ශි දිහ බසගන එයසග අත 

ගලම තබ්බ සමක් එක ගත්සත් එයට සඳන්නමයි..නික්ශි ඒක සහොසරන් බසගන හිටයත් මුකුත් කිසලසේ 

න්...අපි සගනපුල සහමීට කනගමන් සඳොඩි කතලක් දම්ම... 

"ඉතිං නික්ශි ?" සමීර නික්ශිසගන් ඇහුසේ සතොරතුරු කිය මම දන්නල ඒත් සදයියසන් ටයුබ් යිට් 

සකල්සොන්ට සම්ල සත්සරයිද?? 

"ම්ම්ම් කියන්න" හිතුලත් ලසේ  සම්කි ටයුබ් යිට් සන්.. 

"ඉතිං අපි සම් බසගන ඉන්සන් ඔයසේ විසතර කියනකන්.." සමීර සකලින්ම ලචසන දම්ම... 
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"ම්ම් විසතර...ඉතන් ඕක අහන්න එඳයි සකලින්...ම්..... මසේ නම් විසතර කියන්සන් අසප් තත්ත බිසනස 

කරන්සන්...ඟදි තම අපි සම් ඳත්තට ආසේ ඉතන් සම් ඉසසකෝසල්ට තම අසප් තත්ත මල දම්සම්.. මසේ 

නන්ගි නුලර ඉසසකෝසල්ක සබෝඩ් සල ඉසගන ගන්නල දන් නන්ගි 10 ලසසේ.අම්ම නම් සගදර ඉන්සන.නන්ගි 

නිලඩුලට තම සමසහට එන්සන්...අසප් සේ තසයන්සන් මහරගම...ම්ම් ඔච්චර තම ඉතන් තසයන්සන්.." 

"අසඳෝ ලදගත් එේල තලම කිේසේ න්සන් ඔය.." 

"ලදගත් එල??" 

"ඔේ අසන්  තලම සේකන්සි තයනලද?? නේද?? ,අන්න ඒ ලසේ ඒල" 

"සේකන්සි අසප් තත්ත ඳත්තසේට දන්සන්.." 

"අේසයෝ ඒ ල සනසලයි අසන්" 

නික්ශි අසප් සමීරසේ ඔලුල පිලිසලකට අනුභල කරේදි මම සම්සසට අත තයසගන අත කම්බුට තයසගන 

අනික් අතන් සම් සසේ උඩ තයන ලතුර බිිංදුකට ලද සදන්න ගත්ත...සකොසහද සම් මීම කතල නලත්තන්සන් න්සන් 

මට කදයක් දගන්න,එක අතකට ඌ ට්රයි කරන්සන් මට ඩීසට්ල්ස ටක අරන් සදන්න කිය මට හිතුන..ඒත් ඉතිං 

ම මට කලින් හිත සලනස කරගත්සතොත් මට හුිං සන් ..සමච්චර සකල්සෝ දකත් මසේ හිත සම් අද ආපු 

සකල්සේ ලසට් දුලන එක ගන මටත් පුදුමයි...සමොන කරන්නද ඉතිං මහ බබසේ ලඩසන් ඕල.. 

"අේසයො නික්ශි ඔයට සබෝයි සකසනක් ඉනන්ලද නේද කිය අපි ඇහුසේ.." 

"ආහ ඒකද..ම්ම් තලම නම් සකොල්සක් න්,," 

එසහම කිේසේ තලට මසේ දිහත් බන ගමන්..මම නික්ශි දිහ බසගනම හිටය... 

"හම්ම්ම් එසහනම් තලම සේකන්සි තයනල සන්.." 

"හම්ම්" 

"නික්ශි දිග ලඩී සන්,අපි සකොට කර සමයට නිකී කියමුද සහන??'සමීර මසගන් ඇහුසේ මම කලදලත් නතුල 

සයින්ස හින්ද.. 

"ම්ම්හ" මසේ කල්ඳන සොල බි දම්ම නිස මම සහොල්මන් උන... 

"සමය සලන කල්ඳනලක සන් ඉන්සන් ඉතිං  , සකල්ල ඳිංතසේ ද ආලද??"නික්ශි නිකන් කින්ඩි සටෝකක් 

දම්සම් මට කපිල්ටමයි.. 

"අසඳෝ න් අසප් සහන් තලම තනිකඩ.." 

"ම්ම්....."නික්ශි මුකුත් සනොකිය කටන් දපු සවුන්ඩ් එක මට එච්චර ඇල්ලුසේ න්...ඒත් මම මුකුත් කිේසලත් න්.. 

අපි තල ටකක් සල ඉ සසට් එකම ආඳහු ඳිංතය ඳත්තට යන්න ගත්සත් සගොඩක් සල කන්ටසම් හිටපු 

හින්ද,කවුරු හරි දක්සකෝත් සදයියසන් අසප් සයම ඉලරසන්... 
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                                                            එද දලසම අපි සසට් එක එසහට සමසහට ඇවිද ඇවිද හිටය මිසක් කරපු 

ලඩක් නම් න්.තලම සිබස නත හින්ද ගනකුත් න්..අපි ඉසසකෝසල් ඉලර සල සගලල් ල යේදි  නිකීයි 

එයසේ යලුසලොයි අපිත් එක්කම ලසේ හන්දියට යනකන් ආල,,කට්ටයම  යේදි අපි ඳහුලද සේන්න තයන 

සචොකට් සක්ක් ගන මතක් ක..එසකක්ලත් බ් කියන්නතුල ඔලුල ලන පිලිගත්ත ,ඳේ සදයියසන් 

සලලකට හිසතනල මුන්ට මසසකට සරයක් ලත් අස සල අඳහු එන්න කියන්න..එසහම උනනම් සඳ කසන් 

,කන අසත්..සමොනල උනත් මම ත් උගුඩුල ලසේ බස එසක්ම සගදර ගිය..ගිය ගමන් කසල් ඳයක් විතර කුනු 

අතුල් නගත්තු එක.සඳසේද න්ලට ඳසසසේ අදයි නන්සන් තයන සනීසප්..මම නසගන ඉලර සල ඉක්මනට 

ඇවිත් අම්ම සබද තබුන බත් එක ගිලින්න ගත්ත,සමොන ක්ලත් අම්මසේ බත් එකනම් අන්තම් බත් ඇසට්ටම 

කන්න පුලුලන් ,අසන්මන්ද ආදසරත් ද උයේදි ඳට්ට රසක් එන්සන් අම්මඳ දලසක බපු ග්නිත් සමසහම 

උයනලනම් මම ලඩසගන කනල..... ක ඉලර සල මම සහමීට කමසේට් ඇවිත් ඇට ලටුසන් තලම කරන්න 

ලඩක් නත හින්ද...ඇස පියසේසගන එනසකොට නිකී ඇවිත් මසේ ඇස සදක පුරම සිතුලම් අඳින්නට ඳටන් ගත්ත 

අම්මඳ සම් සකල්ට ඉසසකෝසදි විතරක්  දේනයසලන්න බ්සන .. සගදර ඇවිල්ත් මට ඉන්න සදන්සන 

න්සන..පිසසු හසදන ස..මම හිතන් බන බන සඳොඩි නින්දක් දගත්ත... 
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 "ම.. සනස..ම..නළල...සුරිංගනලක් සහමින් ඇවිල්..හසේ ඟුම් අයදී..." 

 අසප් උන් උසේ ඳන්දරම සින්දුලක් කියසගන ෆුල් ෆන් එසක් ඉන්නල,මම සඳොඩ්ඩක් ඳිංතසේ සඩසක් එක උඩට 

සේ කල්ඳන කර කර ඉන්නල .මම හිතන්සන් ඒක දකද සකොසහද නිකී හිමීට මසේ ඟට ආසේ අනික් උන් 

සින්දු සෝසක්  ඉන්නසකොටමයි..නිකීට කලින් එයසග සුල මසේ ඟට ආසල..හිත ඇතුසල් සක්මන් කරන ඒ 

සුල ඇත්තටම දසනන්න උනම මම ලටපිට බලුල,නිකී දක්ක මම කබසන් ලට පිට බනල සමොකද 

සකල් එ සලනසකොටත් මසේ පිටඳසසස  හිටසේ.... 

"සමොසකෝ සහන් කබ උසන්??" 

"න් මම බලුල හුරුපුරුදු සුලක් එන්සන් සකොසහන්ද කිය.." 

"ආහ එච්චරටම පුරුදුසලන්න නම් මසේ සසන්ට් එකම ගන තල සකල්සක් ඔයසග ජීවිසත් ඟටම සල ඉන්න 

ඇත.." 

"අසඳෝ තලම මම ඒ ඳත්තට ගිහින් න්.." 

"ඇත්තටම??..." 

"ඔේ මම සමොකටද සබොරු කියන්සන්" 

"හම්ම්..." 

"ඉතිං නිකී....??" 

"ම්ම්හ?" 

"එතසකොට ඔයසේ සබෝයි සමොනද කරන්සන්??" 

"අසන් මට එසහම සකසනක් න්සන තලම..සහේල ඒත් හම්බුසන් න්..සකොයි සලලක හරි එයි,එතකන් හරිම 

ඳලුසලන් ඉන්සන් සහන් සතසරන්සන න් ඟකදි ඉන් හරීම ඳලුලක් දසනනල.....,කිය ගන්න බරිතරම්.." 

"හම්ම් එසහනම් ඉක්මන්ටම එක්සකසනක් සහොයගන්න.." 

"එසහම සහොයගන්න හදිසසිසලන්න බ් එයල සඳොඩ්ඩක් ඳත්තක ඉන් බිං ඉන්න ඕනි සකොයි ලසේ සකසනක් ද 

කියන එක සහන් නතුල එකඳරම මුලු ජීවිසත්ම එයට දී අන්තසම් දි හමසේම , හම සකනම නතකරගන්න 

බ්.,මම කලද හරි ආදසේ කරන සකනසලනුසලන් මට සගදර උනත්  අතරින්න පුලුලන් සලන තරම් සකසනක් 

සලන්න ඕනි එය..තත්ත ලසේ මල බ ගන්න මසේ ඟම ඉන්  මල රකින සකසනක් සලන්න ඕනි එය 

,එසහම යි කිය දන ගත්තු දලසට මම මසේ කියන හමසේම එයට සදනල...ඇත්තටම.." 

සකල් එක හුසමට කියසග ගිය විදිහට මට  හිතුසන්  සම් සකල් සමච්චරටම ආදසේට ආදසරයිද 

කිය,තමන්සේ අනගත සකොල් සකොයි ලසේද කිය හිතසගන ඉන්න සකල්සෝ අද කසල් හරිම අඩුයි,ඒත් 

සම් සකල් එට ලඩ හත් ඳසින්ම සලනස සකසක් කිය මට හිතුන,,නිකී ගන මට පුදුම ඳහදීමක් ඇත උන.. 

"ඔය හරී නිකී එසහම හිතසගන සහොයසගන යනසකොට ඔයට සහො සකසනක් හම්සබයි..හිතනලටත් ලඩ සහො 

සකසනක්...." 
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"අසන් එසහම හිතුලටත් තන්ක්ස සහන්..,මම සම්ල හසමෝටම කියන්සන න් ඒත් ඔයට කියන්න හිතුන ඇයි 

කියන්න මම දන්සන් න්.." 

"එකට කමක් න් නිකී,අපි දන් යලුසලෝ සන්.." 

"හම්ම් ඔයලසේ යලුසලක් බන්න මම සගොඩක් පිිං කර තයනල සහන්..තන්ක්ස මල යලුසලක් විදිහට 

පිලිගත්තට." 

"ඕක සමොකක්ද නිකී හිත සහො අයට මම සකොසහොමත් කමතීයි.." අන්න ඒකනම් ආසේ මසේ 

සබොක්සකම්මයි,සමොනල උනත් නිකීට කමතී කියන එක කිය උන එකනම් සගොසඩ් සගොඩ... 

 

"රඟ හ දන් ඇත අඩ අඳුසේ..අපි සදසදන සඳම් පිලීසසේ!!" සනොදකින් අසප් සගෝතසයො ටක සමසතන්ට 

කඩසගන ඳත් උනසන්.. 

"ආහ සදන්න සඳම් පිලිසසේ ලසේ.." රුලනයසේ කටනම් අම්මඳ සදන්න හිසතනල සහොම්බට හටක්... 

"අසන් නිකන් ඳයන් සඩෝ.. උබ සකල්සක් එක්ක කත කරම සහොඩයි,අපි කත කරම ඒක සඳම් පිලිසරක් 

සලනල සන්.." 

මම සේසේ දසගන යේදි නිකී හිනසලවී බසගන ඉන්නල මම දක්ක.. 

"එසහනම් සම් සමොකක්ද නිකී,මට ලල්සග ඳගුසන් ඇයි??" 

"මට ලල්සග ඳ්ගුසන් න් යසකෝ..අපි නිකන් කත කර කර හිටය විතරසන," 

"හ හ හරී ඉතිං අපි ඔන්න එසහනම් ගිය...ආසයත් ේ කරගනිල්සකෝ.." මුසේ ආච්චිට ඒඳර මුන් ේ එකකුත් 

ද ඒත් ඉතිං කමක් න් සමසහම හරි නිකීසග සකොල් සලන්න හම්බුන එක සකොච්චහර සදයක් ද...අපි තල ටකක් 

සල ඔසහේ කත කර කර හිටය,නිකී එයසේ සගදර තත්සේ මට කිේල, බලුලම උන් මර බර කනුසන් 

අප්ඳ...අපිට අහකින් ලත් යන්න බරිතරම් සල්ලි කරසයෝ...ටකකින් අසප් සිංලද මණ්ඩඳය ඉලර උසන් 

ඉසසකෝසල් සබල් එසකන්..අසන් අම්මඳ තල ඳය භගයක්ලත් මුන්ට ඳරක්කු කර ගහන්න බරි උනසන් 

ටකරම...මම හිතන් සබල් එක ගහපු එකසේ ඳරම්ඳරලටම බන බන බ්ේ එක අරසගන ඳහට ගිය..නිකීත් 

මසේ පිටඳසසසන්ම ලසේ ඇවිත් ඳහ සඳෝලිසම් හිටගත්ත මට සකල්සේ සඳොඩි සලනසක් සඳනුන ඒත් ඒ 

සමොකක්ද කියන එක මට සත්රුම් ගන්න බරුල සකොසහේසදෝ අතරමිං සල ඉන්නල ලසේ දනුන... 
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                                                                  අසප් ඳඩම් ඳටන් ගත්සත් තලත් සුමන සදකක් විතර අපි නිකන්ම 

හිටයට ඳසසසයි..මත්ස කරනල කිේලමත් සඳොඩි කික් එකක් එනල,ඒත් සදයියන්සේම පිහිටයි 

විභසගටනම්,සමොකද තලම සම්ල නිකන් ේරීක් ලසේ...සමසෝ යසකක්ට සත්සරන්සන න්..සමොන කරන්නද අප්ඳ 

ඉතිං බගත්තු සබසේ ගහන්නත් එඳයි.. 

අපි අතසේක ඳිංතලට යන්න් ගත්සත් තලත් මසයක් විතර ඉසසකෝසල් ඒල ගන්න උත්සහ කර සමොන 

කරන්නද සත්සරන්සන්ම න්.. 

"සහන් ඔය අඳරසේ මත්ස කරන්සන්" දලසක් මම ඳිංත අලසන් වී සගදරට එන අතර තුර නිකී ඇහුල.. 

"ඒ ඇයි නිකී ඒ??" 

"න් ඔය බසයෝ කනම් මත් එක්කම ඒ ඳිංතයටත් යන්න තබුනසන්" 

"අසඳෝ බසයෝ ඳඩම් කරන්න බ් සන්..කම්මලි හිසතනල අප්ඳ.." මම කිේසේ ඇත්ත ඒ උනට සකල්ට ඒකට 

අප්සට් ගිය ලසේ උන.. 

"ඔේ ඒත් බසයෝ සල්සී..මත්ස ඉතිං හද හද ම ඉන්න එඳයි..ඒකට බසයෝ ල රඳ අඳින්න තයනල ,ඒල නම් 

කරන්න තයනල,ඉතිං කම්මලි න්.." 

සම්ය එක්ක ලද කරන එක සල්සි සලන්සන න් කිය සත්රීගන ආපු හින්ද මම කතල සලන අතකට හසරේල.. 

"ඒක සනසලයි නිකී සකෝ අද නිසම්..??" 

නිසම් කියන්සන් නිකීසේ සබොක්ක.ඒ කියන්සන් ගජය..මට සමීර ලසේ තම....ඒකි අද සප්න්න න්,සමීරයත් 

න්.....මුන් සදන්න සකොසහේ හරි ගුබ්බ්යමකට රිිංගද දන්සන් න් කිය මට හිතුන.. 

"ඒකතමයි අද සමීරත් න් සන්? , නිසම් සගොඩක් සලලට සමීරසේ සහො කියනල,හරි සහො සකොල් ලු, 

විහිලුසලන් හිනසල ඉන්සන් ලු,ඌත් එක්ක ඉන්නසකොට සල් පිරිසිදුසලනලලු,,එක එක කත කිේල ගිය දලස 

ටසක්ම මට...මට සප්න්සන් සහන් මුන් සදන්න  නකතටත් කලින් ගනුසදනු කර ලසේ.." නිකීත් සසල්න් ඇත 

කටේ එක්ක කිය මට සත්රුසන් කියන කත ලලින් ම තම.සමොන උනත් මටම හරියන සකල්..මසේ කටත් 

බ්සේක් න්,සමයසේ කටත් බ්සේක් න් සදන්න සසට් උන නම් මරුලට තසයයි.. 

සමීරයි නිසම්යි ගන හිතන ගමන් අපි සදන්න ඳර ගලටම ඇවිත ඳිංතසේ අනික් උන් අසප් ඳසසසන් ඇවිත් 

තබුනත් අපිට ඒක එච්චර ගනක් උසන් න්..අපි බස සහෝල්ට් එකට ඈවිත් 138 බස එකනට සගොඩ උසන් අසප් උන 

ඳජත කත කියන්න සසට් සලන්න කලින්,බස එකට නග අපි සදන්නම එක ඟ තබුන ශීට් සදකකින් ලඩි 

උන..මම නිකීටත් එක්ක ටකට් අරසගන,නිකී දිහ බලුසේ නිකමට ඒ ඇස මසේ දිහ හරි තයනල කිය මම 

දක්සක් එතසකොටයි..තද කළු ඇස සදකකට උරුමකම් කියන නිකී ඇත්තටම සගොඩක් සසනයි..ඒ සසනට 

ඕනිම එසකක් ලශී සලන්න ගතසලන්සන් සගොඩක් සඳොඩි කයක් කිය මට සත්රුසන් අපි අතසේක ඳිංත ආපු 

ඳසලනි දලසසේ..සකොන්ඩ කරල් 2 සගොත සුදු දිග  ගවුම ඇ සුදු සඳත්තු ද එනලට ලඩ ඳට ඇඳුම ඇම 

නිකී තලත් සසනට සඳසනන්න උන...ඇත්තටම නිකී ල මසේ කරගන්න පුලුලන් නම් මමතම සෝසක් ඉන්න 

ලසනලන්තම සකොල් කිය මට හිතුන ඒත් සදයියසන් අපි සදන්නසේ කතල මේදට "සහො යලුසලෝ " 

කියන නමය ලට සන්...සමොන කරන්නද දුකම තම අපිට කිය මම හිත හද ගන්න උත්සහ ක...ඒත් 

ටසකන් ටක දලසින් දලස සකල් මසේ හිත ඇතුටම රිිංගනල මිසක් පිටසලන්සන න්සන්... 

"සහන් සමොනලද කල්ඳන කරන්සන්??" 
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 මසේ හීන සෝසක් බිසගන නිකී එකඳරටම කත ක..මමත් එකඳරටම උඩ ගිය ...මම ගසසුන දිහ 

බසගන නිකී  හිනසලන්න ගත්ත... 

"න් මම සම් කල්ඳන කසල් සමීර  ගන..." 

 මම දිලටත් සනොහසනන්න සබොරුලක් කිේලට ඒක නිකීට සත්රුන අසන්මන්ද සම් සකල්න්ට දිලස තයනලද 

කිය... 

"සමීර  ගන නම් සලන්න බ් මසන අසඳොඩි හිනලකුත් තබ්බ..මට සබොරු කරන්න බ් සහන් ඔයට,කියන්න 

සමොකක්ද කරනල මට කියන්න බරි සදයක් ද??" 

"අසන් න් නිකී,ඇත්තමයි..උන් සදන්න ගන තම හිතුසල.ඒ අතරින් ඳතර ඔය ගනත් හිතුල..."මම කල්යල් 

බ ලචසන් එලියට දම්ම... 

"මිං ගන??.මිං ගන සමොනලද සහන්??" 

"ඔය ගන හිතුසේ..සම්...සම්,,," 

 

-මතුසම්බන්ධයි- 

 


