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01. 

                                                                                                                          

"හම්ම් හම්ම් හම්ම් හම්ම් හම්ම්....." 

ඈ..එ මමොකක්ද ම ොමේ ඒ..??..මී මසමසක්ලත්ද??..ඒත් යමකෝ මම් ඳට්ට රෑ මකොමහන්ද මී මසමසෝ?..අනික මම 

මක්ය මමේ ලමට් මී මසමසෝ පියඹන්න...එමහනම් මමොකක්ද මම් ජිමට් එක....... 

රෑ නිදමගන ටිකමලලකින්  ඳසමසේ මට ඇහුන සද්මද් ගන මම ඇමේ ඉමගනම නිගමන මගොඩනගන්න 

උත්සහක..හුට මට ඳසමසමන් මීටර් උමන්.... 

මෆෝන් එක මන්ද..ම මඟුයි..මම මහමීට ඇසමදක ඇරිය...සමීරය මකෝේ කරනල..ඒත් ම මමොකටද මහ රෑ මට 

මකෝේ කරන්මන්..ම ඳන මම මකෝේ එකට අන්සර් ක... 

"මමොකද යමකෝ මම් මහ රැ ලද මදන්මන්??" 

මම එක ඳරටම ඌමේ ඇඟට කඩන් ඳන්න.. 

"අමන් යමකෝ  පිය මලල කීයද කිය 6.14යි දන්....අද ඉසමකෝම ඳටන් ගන්න දලස කිය මතක නද්ද 

මතොට..මම මම් මකෝේ කමේ 7මලද්දි අපි උඹමේ මේ ගලට එනල , කර් එමකන් තත්ත අපිල ඉසමකෝමට 

දමගන යයි..්සතිමල ඉහන්.. එමහනම් මම තිබ් ..." 

"හම්ම් එ..." 

තල මඳොඩ්මඩන් ඳට්ට උදයක් මහ රැයක් කරන්න ගිහින් ජනදිඳතිමගන් අම් මනකට කන්න තිබ් ..ශික් මමොනල 

කරන්නද අප්ඳ අපි නිදගන්න එක ඉරට මප්න්න  රිද මකොමහද.. මම හිතින් ඉරට  න  න මන මහෝදගන්න 

නන කමමර්ට ගිය...... 

"සුදු පුත මම් මත්ක ම ොන්න ළමමයෝ..." 

අම්ම මත්ක හදමගන  මගන ඉන්නල මම එනකන් කුසසිමේ..මම දඩ  ඩ ග මත්කත් බී, ්සතිමල, 

අම්මටත් ල මිදුට ආල...මලල 6.55..තල ටිකකින් සමීර එයි උමේ තත්තත් එක්ක... 

                                                   ඳවුමේ   මකොේ උන මම නමින් සහන්..අමප් තත්ත ලඩකරන්මන් රජමේ 

ආයතනයක.ඉන්මන් මකොළඹින් පිට.මගදර එන්මන් සති 2කට ලමේ සරයක්..ඒ උනට අමප් ඕන එඳකම් එය 

හමදම මහොය  නල..අම්මනම් මගදර ඉන්මන්..ඒත් අම්මයි තත්තයි ඉසසර එක ඔෆීස එකක ලඩ 

කරතිමයන්මන්  න්ට ඳසමසේ තම අම්ම අයින් මල තිමේන්මන්..මට ලඩ ලඩිමේ අක්ක මකමනක් මට 

ඉන්නල එය ඉන්මන් කනඩල..අක්ක   ඉන්මන්,ඉසමකෝමේ කමම යළුවුන මකොේ තම  

 න්මද්...මිනිහ ලඩකරන්මන් කනඩල ..ඉතින් මදන්නම   රට ගිය.....ඔන්න ඕක තම මමේ ඳවුමේ 

විසතමර්... 
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02. 

                                                                                  

 "සහන් පුත මත්සමද කරන්මන්?" සහන්මේ පිය මමගන් ඇහුමේ,අපි කර් එක යන අතරතුර දීය... 

"ඔේ අන්කේ.. මයෝ ඳඩම් කරන්න තියන තරම ලඩී..." 

"සහන් නම් තත්මත් කම්ඳස යන්නම තම ට්රයි කරන්මන්..." 

"ඒක මහොයි පුත..ඉමගනගන්න එක හරියටම කරන්න ඕමන්..අනික් මද්ලේ ලමේම..." 

අන්කේ අනික් මද්ලේ කිය කිේමේ මම කරම් ගහනල කිය මතක් මල මලන්නති.. 

"ඒක මනමලයි පුත මකොමහොමද ඔයමේ කරම් ලමඩ්...?" 

"ඒක මහොයි අන්කේ..මම්ඳරත් කප් එක මමේ තම..." 

මම හිතුල හරි අන්කේ කිය තිමයන්මන් කරම් ගන තම..නතුල මදයියමන් මම මමොමකෝ මකේමක් 

එක්ක්ලත් යලුමල නමන් තලම....මටත් ගිය කක් අමන් අමඳොයි... 

කේඳන මොල මේලමන් ඉන්න අතරතුර අපි ඉසමකෝමේ ඟටම ඇවිත්... 

"අපි එමහනම් යන්නම් අන්කේ.." 

"මහොයි පුත." 

සමීරමේ තත්තට සමුදී අපි ඉසමකෝමේ ඳත්තට ආල..එමහම්මම අපි ගිමේ ගණිත අංමේ මගොඩනගිේ 

ඳත්තට.. 

"අමඩෝ සමීර,සහන්.. මදන්නම එකට එන්මන් මන්..?"රුලනය කඩමගන අමප් ඟට ආල.. 

"ඔේ  න් මුන්මේ තත්ත අද මටත් එක්කම ප්රලහන ඳහසුකම් සඳයුල...මම් ඒන මනමලයි..තම අනික් උන් 

ආමේ නද්ද??" 

"න මචං මමත් මම්  ං ඉන්මන් මසට් එකම එනකන් තම..මමොනල උනත්  ං අමප් මසට් එකම මත්ස කරන එක 

එ මන්??.." 

"ඔේ  ං.ඳලුලක් න්මන්..." 

"අන්න ඒකයි පුත...."රුලනය එමහම කියමගනම 12A ඳංතිමේ තප්මප් උඩින් ලඩි උන..අපිත් ඌල අනුගමනය 

කරමින් එතනින් ලඩි උන... 

"මම් සමීර ,සහන් ලමරන් යන්න මඳොඩ්ඩක් මකොමස ඳංති ඳත්තට ගිහින් එන්න..."රුලනය අපිට කත කමේ උමේ 

මකේ කරන්මන් මකොමස හන්ද..ඒකි ඇවිත් ද කිය  න්න මලන්න ඕනි.. 
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"හ යමං..අමඩෝ සහන ලමරන් යං.." 

"අමන්  ්  ං..උඹ ගිහින් ලමරන් මම මමමහම ඉන්නම්.." 

"ඌට ඉන්න කිය අපි යමු  ං මකොමහද මට එ කේක්ලත්  ගන්න පින න්මන් මගෝතය..."රුලනය මටත් 

චටර් මටෝකක් දමගන යන්න හරුන.. 

"හම්ම් අපි ගිහිං එන්නම් එමහනම්...." 

"එ එ..." 

උන් මදන්න යද්දි මමත් මහමීට  ම්මමන්  හ  ඉසසහර තියන බුදු පිළිමම් ඳත්තට ගිය...එතන මේ ආසමන් 

ඟ මඳොඩි උන් මදන්මනක් ලලියක්..මමත් මහමීට එතනට කිට්ටු කර  ලුල... 

"මමොක්ද නංගි මදන්න රංඬුමලන්මන්..?" 

 "න අයිමේ මමය මමේ මේ ටික එහට ක...කර එතනින් එයමේ මේ ටික තියගත්ත..."මඳොඩි එකී කට උේ 

කරේ කිේල..අමප් ඉසමකෝමේ මිර ඳසක් හන්ද හමතනම මකොේමෝ මකේමෝ පිරි..මම මහමීට 

මඳොඩි එකී ඟට ගිහින් ඔලුල අතග්ල..අනික් මකේත්  යමල මමේ දිහ  මගන ඉන්නල..ඳේ කිය 

හිතුන මට..මමොනල උනත් උනුමලන හිතක් මම් සහන්ට තිමයන්මන් අඳරමද් කියන්න  ්.. 

"මකෝ මදන්නම මමමහ එන්න.." 

මඳොඩි උන් මදන්නටම මම කත ක..මදන්නම මමේ ඟටම ආල.. 

"මදන්නම මමතනින් මේ තිය පූජ කර යන්න..මකොතනින් තිබ් ත් මදන්නටම පිං හම් මලනල..මහො 

යලුමලෝ ඔමහොම මඳොඩි මද්ටත් රංඬු මලන්මන න මහොද?" 

"හ.."මඳොඩි උන් මදන්නට මම නිකං මහදනමුත්තලමේ උඳමදස දී අනික් ඳත්ත හමරනමකොටම තරමක් 

ඇඟඳත තියන සුදු මකේමක් අපිට ටිකක් එහයින් ඉන්  මම මඳොඩි එවුන් මදන්නට උඳමදස මදන විදිහ  මගන 

ඉන්නල මම දක්ක....එකඳරටම මමේ ආහරජීර්න ඳද්දතිය හිර උනලමේ මට දනුන..කලදලත් දක නති 

මකේමක්..අලුමතන් ආපු එකක් ද මකොමහමදෝ..මම ඒ ඳත්ත  මගනම් ඳංති ඳත්තට යන්න ඳටන් ගත්ත.. 

එය  මමේ මන දිහ  මගනම ඉන්නල කිය මමේ හිත කිේල..නිකන් හරි  න්න ජ්ජයි ජ්ජයි ලමේ 

අප්ඳ මමොනල උනත් අද ආපු මකේමක් මලන්නති.නිකන් චටර් මලන්න ඕනි න්මන් මරද්ද...මම හිත තද 

කරමගන ඳංතිය තියන ඳත්තට ආල.අමප් මසට් එකම ඇවිත් අම්මඳ මුන්ට ක මත ලඩිමලද මකොමහද 

ඕමලේ කරනමකොට හිටපු උන් ඒ මලේ කරන්න එනමකොට ඩ ේ ද ඇවිත්...මම හිතන්මන් ඕමලේ කරපු 

දුක යන්නත් එක්කම මුන් මහොට කද මකොමහද...... 
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03.                                         

 "සහන් මකට්ටු මලද මන්ද මන්ද මනත්මි??" මමේ දිහ  මගන නින්ති මකොමහොම කිේලද මන්ද අප්ඳ.දුමක් 

 ්..කන්න නතුල ඉන්න එමකක් කිය හිතයි ද මන්ද අලුමතන් ආපු උන් ..චිමක්ේය...විලිජ්ජමේ  ්.... 

අලුමතන් ආපු උන් මගන් මකොේමෝ ටික විතරයි ඳංතියට ආමේ..අේමයෝ සේලි..එක මකේමක්ලත් නද්ද??,මම 

හිතින් විමසන ගමන් ලට පිටල මඳොඩ්ඩක්  ලුල...මකොේමොන්ට ඳසමසන් අමප් ඳන්තිය ඳත්තට එන මසට් 

එක.....අප්මප්.... මේ ලත්තක්ද මන්ද...ඒක දිහ  ං ඉන්නමකොට දක්ක මද්යි මම ගේ උනලමේ 

උන....මදයියමන්..... අර උමද් ඳන්දරම මමේ දිහ අමුතු විදිහට  න් හිටපු මකේ...මන ඇ කරමගන එය 

මමේ දිහ  මගන ඉන්නල... මම මහමීට බිම  මගන එතනින් මරු උන... 

"අමඩෝ සහන මකොමහද යන්මන් දන් මිස එනල කිේල ඳංතියට..." 

රුලනයට මට්ටුමන් මම යන්න හදපු එක..අමඳොයි ....දන් ඉතිං ලහ ක්ල ලමේ තම...මම මහමීට ගිහින් ආඳහු 

සමීර ඟින් ලඩි උන.අඩියට මදකට අමප් මිස බ් එමක් ඉන් ඳංතියට ආල.. 

"ළමයි මම් ඉන්මන් අලුමතන් ආපු ඳටේ ටික...ඔය මම් අයට ලඩිය කරදර කරන්න එඳ මහොද?...ග්නු ළමයි 

ටික මම් ඳත්මතන් ලඩිමලන්න..පිරිමි ළමයි ටික අර ඳත්මතන් ලඩිමලන්න..." 

මිස ඳති ම ද මදනගමන් මයින්ට ලඩි මලන්න තන් මඳන්නුල.. 

"හප්මප් මුන් මකොමහන්ද  ං ඳටේ මලන්මන්  ඳන්මකෝ දර දර සයිස මන්  ං..."රුලනය අමප් ඟට ං මල 

කිේලට ඒක මිසටත් ඇහුන.මමොකද මුමේ කමට් සද්මද් ඝංඨමරට ලඩ මඳොඩ්ඩ්යි සද්මද් අඩු... 

"රුලන්...කට ..කට..ඒ ළමයි අද ආමේ ...ලද මදන්මන් එමහම න ඔන්න..." මිස කියමගන ආඳහු බ් එකට යන්න 

ගිමේ තලම අපිට උගන්නන්න සි ස ඇවිත් නතිහන්ද.... 

"ආහ දන් ආපු දරු දරිවිමයො ටික කියන්න  න්න නම් ගම් එමහම.." 

රුලන් එමහම කියමගන ගුරුමම්මසේ උඩින් ලඩි උන...උමේ ලමට්ට හසිත,අමි,නිපුන,සජිත් මසට් එකම  ලට 

උන.... 

"ඔතනින් ඳටන් ගන්නමකෝ  න්න එමහනම්.."කිය හසිතය අමප් ඳත්මත් හිටපු මකොේට ඇඟිේ දික් 

ක... 

"මම සංජය විතනමේ..ඉන්මන් මළමේ..." 

ඔමහොම ඔමහොම මකොේමෝ ටික නම්ගම් කියමගන ගිය.අන්තිමට මකේමෝ මසට් එක තම ඉතුරු උමන්... 

"ඔය සුදු මනිමක් මගන් ඳටන් ගන්නමකෝ..." රුලනය  ඇඟිේ දික් කමේ අර උමද් මමේ දිහ  මගන හිටපු සුදු 

 ඩ්ඩ දිහලට... 

"මම නික්ශික කීර්තිමසේන..ඉන්මන් මහරගම..." 

අම්ම ගහයි අමප් මගලේ ඟමන්...ඳට්ට ඳට්ට..මගලේ ඟ කිේලට  මහරගම කියන්මන් මහන මොක ඒරිය එකක් 

මන්... 
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"හරී    ටික මහට එද්දි මචොකට් මරෝේ එක ගමන් මේන්න මහොමේ...."රුලනය අමප් සම්ප්රධයික නීතිය 
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