
 

 

 

බැස ගිය සඳ 

 

ටීරින් .................ශඬින් නිකුත් ව  IAS හි සීනු ශඩත් වමග මා පියවි සිහියට 

ඳැමිණුනි.මමමෙක් මලා කියා දුන් කිසිඳු ඳාඩමක් මාමේ මනවට ඇතුත් මනොවිණි, 

මමමෙක් මලා මා සිටිමේ ඇයමේ මෝකමේය .ඇය මාමගන් මලන් වී අදට මාව 10ක 

ඳමණ  කායක් මගවී මගොව්ය .ෙලමත් ඇමේ මෙකයන් මමේ මනමවේ රැදී 

ඳලතී,මකමවේනම් මම අමෙක කරම්ද, ඇය මාමේ ශදලෙය. 



 

 

ඳංතිමේ සියළු මදනාම පිටත්ල මගොව් අලවානය .ශෙර ලටින් කළුලර වී තිමේ .මාද යා 

යුතුය .නමුදු මා ශට නැගිටිමට ෙරම් ලත් ක්තියක් නැෙ . 

 

"අමඩෝ ආකා් උඹ අද මගදර යන්න එන්මන් නැද්ද , 

එය ඇසුමේ මමේ අතිජාෙ මිත්රනයාය .ඔහු නමින් ානකය . 

මමොකද බන් මම් අප්වට් එමක් ,මම බාමගන උඹ අද දලවම හිටිමේ මලනම 

මෝකයක . 

මමොමකො නිහිංවා ල  මෙක් වුනාද . 

අමන් මන්දා ානා ,මම මමොන මද් කරත් මමේ හිෙ යන්මනම නිහිංවා ගටමයි බන් , 

ශරි ශරි ලමරන්මකො අපි යන ගමන් කථා කරමු .  

6.30  TRAIN එක ගිමයොත් මදන්නටම මේල්ලත්මත් BEACH එමක් ෙමයි ඉන්න 

මලන්මන්, 

ලමරන් ඉක්මනට, 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ආකා් අන්න Train එක එනලා ,ලමරන් දුලා යමු , 

මදමදනාම ශනිකට දිල මගොව් දුම්රිමේ නැග ගත්මෙමු . 

 

ඳෂමලනි මේදිකාලට ඳැමිණි දුම්රිය අළුත්ගම බා පිටත් මේ . 

එම දුම්රිය අළුත්ගම දක්ලා ඇති වෑම දුම්රිය ව්ථානයකම නලත්ලනලා ඇෙ . 

…………………………………………………………… 



 

 

මචං ආකා් බන මාමවේ Exam  මන්ද,මම් දලව් ල උඹ ඳාඩම් කරනලද ? 

ෙලම නෑ ානා ,ඳාඩම් කරන්න ෙරම් මමේ හිෙට ෆිට් එකක් නැශැ බන් . 

පිව්සු මකලින්න එඳා බන්, F1 කියන්මන් මල්සි Exam එකක් මනමලයි , 

උඹ අද ඉද ලමරන් අමප් මගදර අපි මදන්නා එකතු මලා ඳාඩම් කරමු , 

බමු  මචං , 

බමු මනමලයි, ලමරන්, උඹ අමේ නැත්නම් මම උඹමේ මගදර ඇවිත් කියනලා උඹ 

පිව්සු නටනලා කියා . 

…………………………………………………………. 

සුදු වඳුන් මක සුලද දිමේ සිෙ ඳැටමනලා  

මට කඳුළු දිදී නුමේ සුලදට ෙල ං මලනලා  

ඒ අතීෙමේ සිතුම් මඳම මට රිදලනලා // 

මමම ගීය ගායනා කරමින් මවනග අෙරින් මතු වුමේ අන්ධ යාචකයකි . 

දුම්රිමේ උන් සියළු මදනාමේම  සිෙ ඇද බැද ගැනීමට ෙරම් ඔහු දක්මයක් විය . 

එම මිහිරි ලාදනය ශා ඔහුමේ ගායනයත් වමඟ මා නැලෙත් ඇයමේ මෝකයට මගොව් 

අලවානය . 

 

සුදු වඳුන් මක සුලද දිමේ සිෙ ඳැටමනලා  

මට කඳුළු දිදී නුමේ සුලදට ෙල ං මලනලා  

ඒ අතීෙමේ සිතුම් මඳම මට රිදලනලා // 

 

වඳුන් සුලද ෙලරාමගන ඔය ලෙ කමමල්  



 

 

මල්සි ගමන් ො මලන්න අලා ශැම ශැන්දෑමේ  

අපි අනන්ෙයට යන්න මනොමලයි ඳාරමී පිරුමේ  

නුඹ මටත් මශොමරන් මකොමශද ගිමේ නෑ මට කිමේ  

 

රිදුම් දිදී මඳරදා මගන මම සිෙන්මනමි  

ඒ මේදනාල වතුටක් මව අද විදින්මනමි  

ඔබ යන්න ගියත් මට පිටුඳා දුක් මනොලන්මනමි  

වඳුන් මක සුල මමේ ෙනි රකින්මනමි ... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(කථා ලිවීමට මා දක්යකු මනොමලමි, නමුත්  මමය මා ලියමි , මමය මමේ ඳෂමු  වශ අලවාන 

කොලයි, ඒ නිවා මමහි  ලැරදි අඩුඳාඩු  මබොමශෝ තිමේ,ඒම ලැරදි  පිළිබද මා, ඔබමගන්  වමාල අයැද 

සිටිමි. ඊෂග මකොටසින් මා නැලෙ ඔබ මුණගැමවන්මනමි,) 

KSPR. 


