
 

 

බැස ගිය සඳ 2 

 

 

 

“පුතේ රෑට කන්තන් නැද්ද “ 

“අතන් කන්න බෑ අම්තම් මතේ බඩ පිරිා “ 

“කන්න බෑ කියා හරියන්නැ ,බන්නතකෝ ඔය ඇතේ හැටි තහොදටම තකට්ටු තලා “ 

“ඉන්න මම අද පුතාට කලන්නම් “ 

“අතන් මට කන්න බැහැ අම්තම් “ 

“බැහැ කියා කියා හරි යන්තන් නැහැ ,ඉන්නතකෝ මම කලන්න “ 



 

 

.................................................................................................................... 

“ඔය කන්න බෑ කිවුලට දැන් බේ ඔක්තකොම ටික කෑතේ “ 

“මම කැවුතේ නැේනම් අදේ බඩගින්තන් තන්ද නිදිගන්තන්, 

“අතන් මන්දා තමොකක් තලාද කියා තම් මයට , 

මම තකොතහොම කියන්නද අම්තම් මම පණ තිතයන මළ මිනියක් කියා  

“අහ් පුතේ ලතුර ,තම්කේ බීම නිදිගන්න” 

“හරි අම්තම් ,අම්මා යනගමන් ඔය යිට් එකේ නිලතගනම යන්නතකෝ” 

අම්මතේ අතින් කලන බේ කට තකොයිතරම් නම් රසලේද ,ඒ බේ ටික මතේ අතින් 

කෑලනම් එම රසය මට තනොදැතනන්තන් මන්දැයි මා තනොදනිමි . 

…………………………………………………………………………………………… 

රාේරී… 12ේ පසු වී ඇත .නමුේ නින්ද මා අසකටලේ පැමිණ තනොතමත.ඇයේ සමගම නිදි 

තදවුදුල මා හැර ගිහින්ය .ඇය හා මා හමු වුතේ මිට ලසර 03 කට පමණ උඩදීය ,එදා මට, අද 

ලාතේ, මතේ  මතකතේ රැදී පලතී . 

…………………………………………………………………. 

කාර්ය…බහු මිනිසුන්තගන් පිරුණු තකොළඹ තකොටුතේ මා සිටිතේ ගුලන් පාළම මතය , 

“excuse me,තම් ඔයාතේ පර්ස් එක,බිම ලැටිා තිබුණා “ 

මා පිටුපසින් මා හට කවුරුන් තහෝ කථා කරනු ඇසිනි . 

මා පිටුපසට හැරුතන් සාක්කුලට අතේ දමා පර්ස් එක තසොයමිනි , 



 

 

මට අදහා ගත තනොහැකි විය . මාතේ පර්ස් එක අතැතිල මා ඉදිරිතේ සිටිතේ ස්සනම 

ස්සන ඉටි රපයකි . 

ඒ දිලිතසන ඇස් තදක ,කැරළි ගැසුන තකතහරැල් ,නා දළු ලන් තදතතොල් තපති අතර මා 

තගොලුවිය , 

“excuse me,තම් ඔයාතේ පර්ස් එක, 

මා නැලතේ සිහියට පැමිණිතේ ඇයතේ කට හඬටය . 

ඇයතේ හඬ ඉතා සියුම්ය ,මිහිරිය. 

ඇය මතේ පර්ස් එක මා තදස දිගු කරතගන සිටිතයමි , 

“අතන් තබොතහොම ස් තුතියි , 

“It 's  ok ,ඔයාතේ පර්ස් එක බිම තිබිා ඇහිදුතේ ,ඔයාතේ  money එතහම හරිද කියා 

බන්න , 

“ok ,ඇේතටම ඔයාට තබොතහොම ස්තුතියි , 

“මම ආකා් ,........ඔයා “ 

“මම නිහිිංසා “ 

ඇය පිළිතුරු දුන්තන් මතේ අතට අත දීතමනි ,ඒ දැේ සීතය ,සියුමැලිය ,සසර පුරාලටම 

තම් අත අල්න් ඉන්නට ඇේනම් තකොයි තරම් තදයක් තදයි සිතුණි , 

 

“එතහනම් අයිතය මම යන්නම් ,මට පිංති යන්න පරක්කු තලනලා “ 

“හරි නිංගි , 



 

 

“ඔයා තමොනලද නිංගි ඉතගන ගන්තන් , 

“මම computer course එකක් කරනලා අයිතේ , 

“එතහනම් පරිස්සමින් යන්න , 

“ok අයිතේ ,see u , 

“see u dr , 

ඇය යන තදස මා තනතු පිය තනොසැා බා සිටිමි , 

ඇයද මද දුරක් තගොස් මා තදස නැලත ලරක් හැරී ,සිනාසී අත තලනුලාය . 

මා ද අත තලනුතලමි ,ඇය තනොතපනී යන තතක්ම මා බා සිටිතයමි , 

ඇය ගිතේ මතේ හදලතේ අරතගනය , 

අපතේ පළමු හමුවීම එයයි ,එදා තකොයිතරම් සුන්දර දලසක්ද, මට අද ලතේ මතකයි . 

මා අදටේ තකොටුලට ගිය පසු ගුලන් පාම මත තමොතහොතක් තහෝ රැදී සිටින්තනමි . 

ඒ ඇය හා මා හමු ව ස්ථානය ලන නිසාය . 

………………………………………………………………………………………… 

ඔබ දුටු ඒ මුල් දිතන් සිදුව සැම තද්  

තමමේ මතේ මතකතයහි රැතද්  

තනේ යුග මා තදස තයොමා මතේ මියුතසිතේ  

කුමක් කියන්නටද තසේරසුතන්  

 

කාතේ කවුරුද තකොතතනක සිටිනලද ඔයා  



 

 

තකතසද මා එය තදනගන්තන්  

කලදා තකොයිබදී යලි මුණ ගැතසේදැයි කියා  

පැනයකි මා සිත පාරන්තන්     

…………………………………………………………………………………….. 

WRITING BY  

K S  P R 

 

 

 

 

 

 


