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සමනල මාවත 

4 ක ොටස... 

                                                                            

 

                                                                                                                                       "දදදනත්...දදදනත්.." 

සිටි සියලුදදනම දදදනත් දේ නම කියමින් ඔහුට සිහිය ගනීමට උත්සහ කරති..ජීවිතරක්ක දදදදනදගන් 

දකදනකු දදදනත් දේ ඳපුලට අත තබ ඳපුල තද කරමින් කෘතිම සලසනය දීමට ඳටන් ගත්දත්ය..අලසනදේ 

ගිලුන ලතුර එලියට දමමින් දදදනත් ඇස විලර කදේය..රතුව ඇස ලලින් කඳුලු ග හදද්දී දදදනත් 

දනොනලතින කසසක් සමඟින් සිට ගනීමට උත්සහ කදේය..නමුත් දදඳයින් සිට ගනීමට ඔහුට හකියල බුදන් 

නත.. 

සුලුදේලක් එදසම රැඳී සිටි දදදනත්  සමන්ය තත්ලයට ඳත් වදේ සියලුදදනලම සංසුන් කරමිනි... දදදනත් 

අමරුදලන් නඟිට සිට නිපුනදේ කරට අතේ දමදගන  ලතුදරන් ඇඟ දසෝද දගන බස රථය දලතට ගිදේ 

කතලක්ද නතුලය... 

"දකොේට දොක් එක ලදේ ඇති." රසයන විද්ය ගුරුතුමිය ඳලසදේ ඳංති භර ගුරුතුමියටය.. 

"අදන් ඔේ..ඳණ්ඩිතයි දන දේ දකොේ..." 

"ඒත්...බයයිදන මිස..මම දඳොඩ්ඩක් දකොේල බ එන්නේ.." 

"ඔේ ..ඔය බන්න දමොකද ඔයට දකොේ හුඟක් ආදදරයි දන...ඔයට ගරු කරනලදන් අපිටත් ලඩ..."   

රසනයන් විද්ය ගුරුතුමිය බස රථය දලත ඳමිනිදේ දදදනත් ල බලීමටය... දදදනත් ඒ ලනවිට හිස ද්තින්ම 

පිරිමදිමින් ඉන්නට විය..නිපුන ඔහුදේ පිට අත ගමින් ඔහුට හුසම ගනීමට් ඳහසු කරන්නට විය...  

"බන්න පුදත් ඔය අපිල බය කරපු හටි..මම දකොච්චර බය උනද..." 

"මම හිත කදේ න් දන මිස..එක ඳරටම රැේට උසස ගත්ත මල.." දදදනත් සිදු ව දදය විසතර කරන්නට 

විය... ගුරුතුමිය දදදනත් දේ හිස අත ග්මට ඳටන් ගත්දත් මහත් ආදරදයනි....දදදනත් ද්ස පියදගන ඒ සනීඳය 

වි ගත්දත් දේදනල අමතක කරය... 
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                             දදදනත්ල යතතත්ලයඳ ඳත් ව ඳසු සියලුදදනම නලත ගමන් ආරභකදේය,,,මරනය  දඳනි 

දඳනී දදදනත් දේරුදන් පරුදේ ක පිනකටද නතිනේ ඳලකටද කිය අදලනතුරුත් ඔහු දනොදනී...සලස ලන විට 

දකොළඹ බ එන්නට විය..ගමන ජීවිත කයටම අමතක දනොලන ගමනක් විය..සුන්දර මතක්යන් සහ මරනීය 

මතකයද ඒ අතර විය.සියේදෝම නිදලස ලට එන විට රත්රී වී තිබුනි..දදදනත් දගදර ආ විගස කදේ ආහරය 

දගන නිද ගනීමයි... 

ඳසුද අතිදේක ඳංති දනොය නිලදසේම රැඳුදන් දඳරද වුන මරනය අභියස අත්දකීම මතක් කරය..කිසිදක 

දනොදනුන අමුතු බියක් ඒ දමොදහොදත් දනුන බලට දදදනත් ට මතක් විය..දකදසේ දහෝඅ ඒ සිද්දිය අමතක කර 

දදදනත් ඳඩේ කරන්න ගත්දත් සලස වීමටත් ආසන්න දලද්දීය.....දදදනත් ඳඩමට සිත දයොමුකරන්දන් දේ 

ස්දහන්න කදකට ඳසුලය..අදේදේ සිද්දිදයන් ඳසු දදදනත් දේ ඇසට ඳඩමක් ලටුදන්ම නත අතිදේක 

ඳංති ගිදේම නත,,...කදේ මිතුරන් සමඟ ඳංති දනොය කට්ටි ඳනීමය... නමුත් විභගය අත ඟ බල හදඟන විට 

අදේල අමත්ක කර දදදනත් ඳඩමට හසති විය... 

 

 

                                                                           විභගය අමතක කර අදේ තත් කදේ දදදනත් සමඟ දගොස 

ඔහු දේ බිරි වීමටය..නමුත් දදලය ඒ සියේ නලත්තුදේ අදේ දේ ජීවිතයට දහොක් කිරීමටය..අදේ ක 

සියලු ලරදි ඇයට ඒ ලනවිට දත්රුේ දගෝස තිබින.. රගයට ලඩ ආදරය බලත් ආ න්ත බල ඇයට දනුදන් 

දදදනත් දේ දලන්වීමත් සමඟය.. ඒ ලන විට ඈ ඳම වී ලඩිය.. නමුත් ඇයදේ ජීවිතය විසදන් ආකරයට දන් ඈ 

කමතිය.. කුදසේ ලදඩන කයට පිදයකුද දනොමත නමුත් එය වින කිරීමටද දනොහක... ඒ නිස පිය 

කවුරුන්ද කිය සිතීම ඳදසක  ඔවුන්දේ නිලස ඉදිරිපිට සිටින තරුනය අදේට සරන ඳල දීමට අදේ දේ 

දදමේපියන් තීරණය කදෝය...අදේදේ ඳමු දඳේලත ඔහුය,, සත්තකින්ම ඔහු අතින් ඇයදේ පිරිසිදු බල 

නතිවිය.. ඒ නිස ඔහු අදේල භර ගනීමට කමත්ත ඳ කර සිටිදේය..ඔහු ඒතරේ ඇයට අදරය 

කදේය..අලසනදේ ඔහු ජයේරහනය කදේය..දදඳත්දත්ම ආශිේලදය මද දදදදන අතිනත ගනීමට කටයුතු 

දයදින දදදනත් උසස දඳළ ලියද්දී අදේ හ සංජීල අතිනත දගන එම නිලදසේම ඳදිංචි ල සිටිදේ සංජීලට 

ඔහුදේ රැකියල එංගන්තදයන් දබන තුරුය...විලහදයන් සති කීඳයකට ඳසුල අදේ හ සංජීල එංගන්තය 

බ  පියසර කදේ සදහටම ංකල අමතක කරය.... 

                                                        දදදනත් දනී නේ අදේදේ  අනගතය ගන ඔහුට ලඩ අද සතුටුලන 

දකදනක් නත..ආදරයට ක හකි දද් දබොදහෝ දේ..දදදනත් ආදරදයන්  අදේදේ සියේ දලනස කදේය..ඈ 

බිරික් වීමට සුදුසුමකේ ද ඇති කදේ දදදනත් ය...දකදසේ දහෝ ඈ තම ජීවිතය හද ගත්තය.. ඒනිස දදදනත් ද ඒ 

කරුන නිසදලනි සතුදටන් සිටී,,,, 
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                                                          "අේදමෝ බං බදයෝ දේඳේ එක ලියනල ලියනල ඉලර දලන්දන් න්දන..." 

දදදනත් සහ පිරිස තමන් ලිය විභග ේරන ඳත්ර පිලිබ සකච්ච කරමින් නිදලස බ යන්නට විය... ේරන 

ඳත්ර අතරින් අලසන ඳත්රය වදේ ජීල විද්ය ේරන ඳත්රයයි...එය අලසන් ක සිසහු නිදලස බ යන්නට වදේ 

සිදත් සහේලුදලනි... 

"දමොනල උනත් බං දන් නේ මරම ෆරී එකක් දදනනල..."  සමීර කිේදේ ඔහුට දනුන සහේලුල අනික් අයටද 

දදනනලදයි බලීමටය.. 

"ඔේ බං ඒකනේ ඇත්ත.." 

දදදනත් කට පුර සින වී කිදේ ය.. 

 

 

"දේ ඒක දනදලයි ආදේ 28 දන බං තිදයන්දන් අද 23..පිසසුලක් දකලිමුද දලසක දසට්දල?? " 

"අන්න එ අයිඩිය එක..." 

"දදදනත් දග දගදර අවුක් න්දන අපි එදහ දසට් දලමුද??..දමොකද උදේ අේමයි තත්තයි ලන් ඇන්ඩ් ඔන්ලි 

නන්ගියි තුන්දදනම යනලදන් උදද්ට..? දමොදකො කියන්දන් දදදනත??" 

"මට අවුක් න් උදද්ම ලදරන්...එදහනේ.." 

"හරි කලද්ද දසට් දලන්දන්..?" 

"දහට??" 

"දහට බ් ...අපි අනිද්ද දසට් දලමු..." 

"හරි එ අනිද්ද දසට්දලමු එදහනේ..." 

"දගොඩ...දගොදඩ් දගොඩ..." 

 සියේදෝම දදදනත් දේ නිලදසේදී හමුවීමට කතික කරදගන දලන් වදේ තම තේන්දේ නිේස ලට ය්මටය... 

                                                                 දදදනත් තම නිලස දලතට පිය මනින්න ගත්දත්  සිත ගත අස 

දනොතිදබද්දීය,,ඔහුදේ සිත විමසන්න වදේ අදේට කුමක් සිදුවදේද යන්නය...දකදසේ දහෝ එය දසොයගන්නට 

අදිටන් කරගත් දදදනත් නිලසට ඇතුලු වී දකලින්ම ගිදේ තම නන කමරයටය..ඉක්මනින් ඇඳුේ උන තබ 

නගන්නට ඳටන් ගත්දත් සිදත් හ ගදත් ව විඩල නිල ගනීමටය...උසස දඳත් අලසන විය.. නමුත් දදදනත්  
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දහොඳින්ම දනී තමන් විලවිද්යයට ලරේ දනොබන බලට..අලසන කදේ සිත තිබුදන් බිඳුන හිත දකදරහි බල 

ඔහු දහො කරලම දනී.... නමුත් දන් ක අනුලනකේ ඇතුන් ල ලත් ඇද්දවිය දනොහක...දදදනත් නදගන 

ඉක්මනින් තම කමරයට දගොස ඇඳුමක් දගන දින කීඳයකට දඳර දගන චිත්රඳටය නරඹීමට ඳටන් ගත්දත්ය.. 

 

 

                                                                                             "අදඩෝ බඳංදකෝ තලම ම දදොර ඇරත් න් දන.." 

දදදනත් දේ නිලස අසට ආ ඔහුදේ මිතුරන් ක්ගසන්නට විය.. 

"දදදනදතෝ.....නඟිටඳන්...අදඩෝ..." 

                                               අකි ජදන්යට තට්ටු කරමින් දමොර දදන්නට විය...දදදනත් ඇදන් නඟිට 

දගොස දදෝර හර දකලින්ම ගිදේ නනකමරය දලතටය..ඳමිනි සියලුදදන දදදනත් දේ කමරදේ ඉඩ ඇති තන් 

ල අසුන් ගත්හ... අලසනදේ දදදනත් දත් මද මුහුන දසෝද කමරයට ඳමිනිදේ සියේන් සමඟ සතුටු වීමටය... 

 

"අදඩෝ දේ නිකන් ඉන්න බ් ඔන්න අද සුපිරි ෆන් එකක් ගන්න ඕනි...දමොදකෝ කරන්දන්..දේ දමතන අදේ 7ක් 

ඉන්නල.දමොදකෝ කට්ටිය මච් එකක් ගහමුද??:" 

                                          

 

 

                                           සමීර අදහසක් ඉදිරිඳත් කදේ නිකමටය...ඇත්තටම ඔවුන්දේ කණ්ඩයදේ 

සියේන්ටම දහොඳින් ක්රිකට් ක්රීඩ කිරීමට හකිය..ඒ අතරින් නිපුන,දදදනත්, හ ඩින් කපී දඳදනන්නට විය.. 

දදදනත ඉන්නල ඇට්ක් ලට රයිට් හ්න්ඩ්..ඩි ඉන්නල දෆට් හ්න්ඩ් ඇට්ක් ලට..උන් දදන්නට ඕඳනින් 

යල අපි ඳසදසන් ගහමු..දමොදකෝ කියන්දන්  හිරුලදේ දසට් එකට ගහමුද අද උන ගදනන්න???" 

"එම අයිඩිය එක මචන්..දමොක උනත් අපි හරියට කරපු එකම ක්රීඩල ඒක හරියට කරමු 

මදරනකන්ම...දමොදකෝ කට්ටිය කියන්දන් මම නේ සමීරදේ අයිඩිය එකට එදකන්ම කමතී..." 

"එ එදහනේ ආදේ අහන්න දදයක් න් දදදනත දමොදකෝ කියන්දන්?" 
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නිපුන කලදත් ලදේ දදදනත් දේ පිලිතුර ඇසීය..දනී දදදනත් සටන් කලට අමතරල ආදලන් කරන අදනක් 

ක්රීඩල ක්රිකට් දේ...එම නිස දදදනත් අකමති දනොලනබල ඔහු දනී.. 

"ආදේ මම දමොකටද බ් කියන්දන් කට්ටියම දගොඩ නේ මම  දගොදඩ් දගොඩ...." 

සියේදෝම දදදනත් දේ නිලසින් පිටත් වී ක්රීඩ පිටිය දලත ගමන් කරන්නට විය,,, කතික කරගත් දසට  

සමීරදේ මිතුදරකු ලන ළහිරුදේ කණ්ඩයමට අභ්දයෝග කදේ නිපුන හ සමීරය..... 

සියේදෝම ක්රීඩ පිටියට දගෝස ක්රීඩ කිරීමට සරදසන්නට විය... 

                                                       තරඟය ආරේභ කර සියේදෝම ක්රීඩ කරන්නට විය ටිකකකින් වුලද 

දදදනත් සහ පිරිස දහොඳින් ක්රීඩ කර ජයේරහනය කදෝය..ඇත්තටම ඔවුන්ට එය විභගය දිනුලට ලඩ 

සතුටකි... ළහිරුදේ පි ඇත්තටම ඒ ේරදද්යට විටි දහො කණ්ඩයමකි...ේරසිද්ධ ගුලන් විදුලි නලිකලකින් 

ඳලත්ව සහේලු ඳන්දු ක්රීඩ තරඟදේ අලසන පේල තරන්ග ලට ආ කන්ඩයමකි...ඒ කණ්ඩයම ඳරද විට 

සියේදෝම සතුටින් ඉපි ගියහ,, 

 

                                    "දේ දදදනත දේ ඳත්දත් සික්ස සයිඩ් ටික උසසන්දන් මුන් ටික ද බං..අපි මුන්ට ලඩ 

දහොයි දන් බං..දමොදකෝ කියන්දන් අපි ටීේ එක හද  ේරැක්ටිස කර ගහමුද ටනමටිස ටික??" 

"අන්න ඒකනේ ඳට්ට අයිඩිය එක මචං...සිරලටම..." 

                                  අකිදේ කතල සේමත කදේ සමීර විසිනින්..ඇත්තටම දහො අදහසකි..අද කදේ තරුන 

පිරිස බීමත්ල අවිදිනලට ලඩ තරඟයක් කිරීම ඇත්තටම දහොය.. 

 

                                   

                                                                                                                                            "සුද...සුද...." 

දදදනත් ඳහදයන් තදලු වුලද නිලදසේදී දදදනත් දේ මල ඔහුට කත කදේ ඒ නමිනි.. 

"ඇයි අේම.." 
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"දේ... දන් නටුල ඇති දන්ද..දඳොඩ්ඩක් අර නිපුන පුත කරන දකෝස එකලත් කදොත් නරකද..ඔය දසේේ 

කරන්න පුලුලන් දන් හලස..දලස තිසදසම කමදේටම රිංගදගන දේේ ගහන්දන නතුලම..." 

දදදනත් දේ මල ඳලසුදේ දිල කදේදී දදදනත් කරන එකම දද් ඳරිඝනක ක්රීඩ කිරීම නිසදලනි... 

"හරී අේම මම අහන්නේ නිපුනදගන් ඒත් මම රිසේට් එනකන් ඉන්නල දමොකද ඊට ඳසදස තම මම තීරදන් 

කරන්දන දමොකද කරන්දන කිය..." 

"හේේ එදහනේ අපි බමුදකො ඔය දමොනලද කරන්දන කිය හරිද...දමෝඩ ලඩ එදහම කරන්න එඳ..දහොට 

හිත කරන්න කරන දදයක්..." 

"හරි මම ඔයට කියන්නේ දකෝ අේදේ කරන්න කලින් ..." 

දදදනත් දේ මල පිටවී ගිදේ දදදනත් ට අලලද කරය...දදදනත් නලතත් කරමින් සිටි කේේය නලත ඳටන් 

ගත්දත්ය... 

  

                                                            දදදනත් දේ කේඳනල වදේ දකදසේ දහෝ නල ජීවිතයක් ඳටන් ගනීමය.. 

අදේ විලහ ව බල ඔහුට කීදේ අදේදේ මිතුරියයි..මහරගම දී රමිල හදිසසිදේම  මුනගසී කත බහ කරන 

විට දේ බල රමි දදදනත් ට ඳලසුදේ ඔහු ඒ බල දන ගනීම දහො යයි සිතය.... රමි කිය දසට අදේ විලහ 

ව තරුණය ඇත්තටම අදේට ආදරය කරන්දනකි..එම නිස දදදනත් සිත යථ තත්ලයට ඳත් කරගත්දත් 

සතුටිනි.... ඔහුට අලසි වදේ ඇය සතුටින් හිඳිනල බලීමය...දන් එය සිදුවී ඇත එම නිස දදදනත් සතුටින් තම 

ජීවිතය දදස බන්නට විය.... 

 

                                                      දදදනත් ඳරිඝනකදේ සිටින විත එක් ලරම ඔහුදේ දුරකථනය ලදදනල 

දිටීය..එය අතට දගන බලදේ කවුරුන් අමතනලද කියය.. එහි වදේ නිපුනදේ අංකයයි... 

"හදෝ මචං දමොදකෝ හදිසසිදේම??" 

"න් බං මම දේ ක්ස ඉලර කර එන ගමන් දේ දහට රිසේට් එනලලු බං..." 

"න්හ..." 

"න්හ දනදලයි බං ඔේේ..." 

"යමුද දහට ඉසදකෝදේ ඳත්දත්??" 
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"යමු බං..ගිදයත් න් කදකින්.. 

"එ එදහනේ උදද්ම ලදරන් දබොරැේට දලනද දසට් දලන තනටම හරිද.." 

"එ එ මම 8 දලද්දි එදතන්ට එන්නේ..." 

"එ එ එදහනේ මම තිේබදේ.." 

 

 

"එ එ ඳදරසසදමන් ඳයන්.." 

 

 

 

                                                                  "ලදරන් ලදරන් දමදහේමම යමු නත්නේ අපිට රිසේට් බගන්න 

දලන්දන් හදමෝම බ ගියට ඳසදසේ.." 

දදදනත් ල ඇදදගන දමන්  ගිදේ නිපුනය..ේරථිඳ බදගන හිත සතුටු කර ගනීම සිතගත් මිතුරන්  දන්වීේ 

පුලරුල අස දඳොදි ගහුදන් එකිදනක දඳොරකමිනි...අලසනදේ දදදනත් හ මිතුරන් දඳ තම උසසදඳ කුනු 

බගත්දත්  දඩි සිත් දේදනදලනි..විලවිද්ය ලරේ බ තිබලන් අතදේ දදදනත් දේත් නිපුනදේත් නේ 

සහන් දනොවීය...නමුත් විලස ක දනොහක්ක වදේ සමහර දුේල සිසුන් ඉහ කුනු දගන තිබීමය..උසසදඳ 

ගන කකිරුන දදදනත් තම මිතුරන් සමඟ ඳරදලත එන්නට වදේ නිහඬලමය.. 

"ගනන්ගන්දනඳ දදදනත අපි ආදය කරමු.." 

"දමොන පිසසුද බං ආදේ ජීවිදත් ඒදලේ නේ කරන්දන න් ඳස දලච්ච එදක් මම දලන දමොකක්හරි කරනල..." 

"හේේ ඒකත් දහොයී.." 

නිපුනත් දදදනතුත් ඳමනක් ඉතිරි දලද්දි අදනක් සියේදෝම පිටල යන්නට විය.. 

"ඔන්න අපිලත් ද උන් දසේරම ගිය...අන්තිදේදි අපි දදන්නට අපි දදන්න විතරයි දදදනත්.." 

"ගනන් ගන්දනඳ නිපුන..උබට ඕනි දලලට මම උදේ ඟ ඇති ආදය ඒදක දදකක් න්.." 

"මම දන්නල මචං උබ ඒකදන් තලම මදේ  දබොක්ක..." 



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

 

 

 

දදමිතුරන් නිදලස බ යන්නට වදේ යථ තතලයට ඳත්වීදමන් ඳසුලය... 

 

                                                                       නිලසට ආ දදදනත් දේ මුහුන දුටු මල ඔහු සතුදටන් දනොලන බල 

දන ගත්තය.. 

"දමොදකෝ සුද උදන්..දමොනද රිසේට්??" 

"හිතපු තරේ දහො න් අේම.. A1C1S1 ඉංේරීසි B ..." 

"කමක් න් පුත අපි ආදය කරමු" 

"බ් අේම මම ආදය කරන්දන් න්.." 

"හේේ ඔයදග කමත්තක්.. මම බ කරන්දන න් දන් ඉන් දහොට හිත තීරන ගන්න දමොකද ඔය දන් දඳොඩි 

මදයක් දනදලයි..." 

 

"හ අේම..මම දඳොඩ්ඩක් නිදගන්න යනල..ඔලුල හරි මදි.." 

"ක ඉන්න මදයෝ දන් හලස දලදන.." 

"බඩගිනි න් අේදේ අපි එනගමන් ඳරට ක්ල.." 

"හේේ අදන් මන්ද දන් දඩ හදගනන්ල ඔය කඩ ක්ම ක.." 

"න් ඉතින් අද විතරදන අේම..." 

දදදනත් එදසේ කිය නනකමරයට දගොස පිරිසිදු වී තම කමරයට් ඳමින ඇට ලටුදන් ගදත් අමරුලට ලඩ හිදත් 

අමරුල ලඩි නිසදලනි.... 

                                                                  දදදනත් ට නින්ද ගිදේ ටික දේලකට ඳසුලය.. දදදනත් ඇහදරන විට 

රත්රී 7ටත් ආසන්න වී තිබුනි..ඇදන් බස කුසසියේත ගිය දදදනත් මල සද තිබුන දත්කද බී කමරයට ඳමින 

ඳරිඝණකය ක්රියත්මක කර පුටුදලන් ලඩි විය..සිත එකස කර ගනීමට කුමක් දහෝ කයුතුල තිබින දදදනත් 

මසිකය එහ දමහ කරමින්  අලසනදේ නලතුදන් චිත්රඳට ගබඩ කර තිබුන දකොටස දලතටය... ඉන් දනොබල 

ඳටයක් දගන ධලනය කදේ සිත කබකරීත්ලදයන් මුදල ගනීමටය... 
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                             අලසනය දතක්ම නරඹු දදදනත් නලත ඳරිඝණකදයන් ගීත ලදනය ලන්නට දම ද්ස පිය 

කේඳන බරල ඉන්නට විය.. ඒ අතර අදේදේ ේරියතම ගීතයද විය.... 

"තරකදලෝ...මදින් අහදසේ.... 

දඳොල දලත ආ සීත පිනි දමන්.. 

දයබර දස සිනසී... 

බ සිටියත් අහිමිවී..... 

ම දසොයවිත් මදේ සුරදත්.. 

නුඹ දලදනු දකුමට සිනසී... 

ඳතුේ පිරුලත් අහිමි වී...ඔබ අහිමි වී....." 

 

දසන්ටිේදේඩ්ස එදසේ ගය ගීතය අදේ දේ කමතිම ගීතය විය..එය දදදනත් දේ ගීත දඳොකුදේ තිබින එය අසද්දි 

ඔහුට අදේල නිරන්තරදයන් මතක් විය..නමුත් අදේ දන් ඔහුට හිමි නති බල හ ඇය ආදරයට ක දද් 

නිසදලන් ඔහු ඇය ගන දුක් ලනලට ලඩ දදයක් කරන්නට ගිදේ නත...නමුත් නිරතුරුල දදදනත් ඳතුදේ 

අදේට දුකකින් දතොර ජීවිතයකි..දදදනත් දේ ඳතුම නිසදදෝ අදේ සතුටින් සිටී,,...එය දදදනත් දන ගත්දත් 

දබොදහෝ කකට ඳසුලය..දදදනත් එම නිස ඇයගන සතුටු විය... 

 
 
 
                                                                  දදදනත් උද්සන අලදිලන විට සියේදෝම නිලසින් පිට්ල 
දගොස තිබින..ඔහුදග කේඳනල වදේ තලදුරටත් උසසදඳ දනොකර දලනුලට දලන යමක් ඉදගන 
ගනීමය..ඒ සහ නිදලස අස මිතුරන් කුමක් කරන්නට සරදසනලද කිය දන ගනීමට ඔහු තම 
දුරකථනය දගන ඇමතුදේ නිදලස අස සිටිදහො මිතුදරකු ව ඩින්ටය.. 
"හදෝ.." 

"අේදේ දදදනදතෝ උබට අපිල මතක් දල තිදයන්දන්.." 

"අමතක දල හිටිදය න් බං...රිසේට් ආල හින්ද ටික දලසක් කේඳන ක දමොදකෝ කරන්දන කිය..මචං උබ 

දමොදකො කරන්න හිතදගන ඉන්දන??" 
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"දේ..උබ ආදය ඒ දලේ කරන්දන් නද්ද??" 

"න් බං ආදය කරන්දන න් දලන දමොනල හරි ඉදගන ගන්නල..." 

"එ එ  අදේ සුරංගයයි..අනුයි,දරොකයි දසට් එකම **** යන්න හදන්දන්.." 

"අදඩෝ එදන..අපිත් යමු" 

"එදහනේ යමු මටත් දරොක එක්ක යන්න කේමලි කදේ හිටිදේ...එදහනේ උන් යන දලසටම එක්ස්ේ එකට 

දසට්දලමු..උදේ සහතික ටික අරදගන ලදරන් ඒදක ඒල බන්ලලු එන්ට්රන්ස එක්ස්ේ එකට..." 

"එ එ එදහනේ දහට යමු..අරුන් එක්කම එ එ.." 

"දේ ලදරන්දකො අද දමදහ.කේමලි බං අපි දදන්නම දසට්දල දරොකදග දගදර යමු.." 

"එ එ මම එන්නේ.." 

දදදනත් දුරකතනය තබුදේ ඩින්දේ නිලසට එන්න දඳොදරොන්දුවීය..ඉක්මනින් නනකමරයට ගිය දදදනත් 

ලහ මන කට දසෝද..අලුත් ඇඳුමක් ඇ නිලසින් පිට වදේ ඩින්දේ නිලස දලත ය්මටය... 

 

                                                                                     "ඩින්..ඩින්.." 

දදදනත් ඩින් දේ නිදලස අසට දගෝස කත කරන්නට විය... 

"ආහ ලදරන් ලදරන්.." 

දදදනත් ඩින් දේ නිලස තුට යන්නට විය.. 

"අදඩෝ දේ දරෝක දග දගදර  යන්න තරිඳුලත් එනල කිේල බං ඌ එනකන් ඉ යමු දන්..අඩ්නික දන්නලදන් 

තලම දරෝක නිදි ඇති..ඕක නිදි කුේබරයදන.." 

"ආහ අවුක් න් බං...කීයටද තරිඳුලඅ එනල කිේදේ??"  
 
 

"තල ටිකකින් එයි බං..උදද්ම දකෝේ කදේ ඌ.." 

"එ එ.." 
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"දේ මම බ්ල ඳට්ට ෆිේේස ටිකක් දඳන් එක දගනලද උඹ??" 

"දඳන් එකනේ දගනල..දමොනලද බ්දේ..?" 

"බඳන්දකො..ඳට්ට දහොේමං ෆිේේස දදකක් බ්ල..තල ඳට්ට ආමි ෆිේේ එකක් බ්ල.." 

"නියමයි දන..මමත් ඉන්ටේදනට් ඉේලුල බං තල සතියකින් විතර හේබදලයි..." 

"දගොඩදන බං...අපිට පුලුලන් එතදකොට කතදල ෆිේේස බන්න නතුල දසට් එකම එකම ෆිේේ එක බ 

දත්රුමක් න් දන.." 

"ඔේ..ඔේ උබ මට කියඳන්දකො උබ බන ඒල මම ඒල අයින් කර බන්නේ එතදකොට හරී දන්.." 

"එ එ...දේ ගනින්දකෝ උඹත් අලුත් කේපියුටේ එකක්..." 

ඔේ බං ගන්නල දඳන්ටියේ 4 එදකන් දන් ලඩ කරන්න බ්.." 

"ඒකදන ගනින් අලුත් එකක්  VGA එකකුත් එක්කම.." 

"ඔේ බං ඳරන දේේස ගහ එඳදල..ගන්න ඕනි අලුත් දේේ ටිකක් ඇවිත් තියනල මරු බං.." 

"මම දගනල එ දේේස ටිකක්...බඳංදකෝ.." 

ඩින් තම දගන නලතම වීඩිදයෝ දේේ එක ධලනය කර දදදනත් ට දඳන්වීය.... 

දදදනත් ටද නල ඳරිඝනකයක් දගන ක්රීඩ කිරීමට ආල ඇතිවිය..දදදනත් ඕන්කමින් දේේ එක ක්රීඩ 

කරන්නට විය..එය කරන්න රන්න ඒයට තියන ආල ලඩි ක මිස අඩු කදේ නත.. 

 

                                    "දඩොක් දඩෝක්...." 

කවුද බං ඒ තට්ටු කරන්දන්..?" 

කවුද බං දන්දන් ඉහන් මම බ එන්නේ..තරින්දුලද දන්දන් න්..." 

 

 

මතුසේබන්ධයි!! 
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