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සමනල මාවත 

5 ක ොටස... 

                                                                            

                                                                                       "අම්ම ගහයි තරිඳුල...ලරරන් ලරරන්.." 
ඩින් මිතුර කල එනු ඇසුන රදරනත් ඉදිරියට රගොස තරිඳුට ආචර කරේ කුඩ ක සිටම සමීඳ 
මිතුරන් ව නිසරලනි... 
"අම්මගහයි මචං රදරනත උබත් ඉන්නල එරහන්නම් ඈ...." 
"ඔව් බං ලරරන් ලරරන් ...අනයත් ආලනම් ඕමියක් ගහන්න තිබ්බ..." 
"ඔව් රන් බං ඉඳන් මම රකෝේ කරන්නම් ඌට.." 
තරිඳු තම දුරකතනය රගන අන් නම් මිතුරට අමතන්න විය...ඔහුද රමොවුන්රේ මණ්ඩරේ 
සමජිකරයක් විය... 
"අරඩෝ උඹ රකොරහද ඉන්රන් මචං...ආහ??...හරි හරී රකොරහේ හිටියත් තල ටිකකින් ඩිනයරග රගදරට 
ලරරන්රකෝ...හරිද??...ආහ ...හම්ම් එරහනම් මම තිබ්බ..." 
තරිඳු කත කර අලසනරේ රදරනත් රේ හ ඩින්රේ කරට අත දමරගන ඩින්රේ කමරයට යන්නට 
විය... 
"රදරනත අරඩෝ අපි ට්රිප් එකක් යමුරකෝ බං..."තරිඳු ඇසුරව් ආරලනි ඇත්තටම රයොවුන් කරේ 
විරනෝද චරික ය්ම තරම් ආ කරන රදයක් රනොමත...රදරනත් ටද එරසේම විය.. 
"යමු යමු..ඉඳන් රරොක එරහම එනකන්...අපි රමොකක්හරි කරමු..යනලනම් නුලර එලි ඳත්තට 
යමු..මුහුද ඳත්තට නම් බ්.." 
"රදරනත දන්මුහුදට රහන බයයි රන් බං..හි හි හි!!" 
"ඒකරන් පිසරසක් බං ම ..එරහම යනලද ආතේ එකට කිය ගේ බම්ම ගලට..අනික දන්නලරන් 
හලසට රැලි ටිකක් පිසසු රකලිනල.." 
"හම්ම්..ඳසරසරන් බං ඕල දන්රන්.." 
"හරි හරි දන් ම රබ්රි ඉන්නලරන්...අපි රමොරකො කරන්රන් අනය එනකන්?" 
"ඩින් ... ඩින්...." 
"අන්න තල එරකක් ඇවිත්..." 
"ඒ ඳර රමොකද බං ඒ??" 
රදරනත් සහ ඩින් මිදුට ආරව් ආරව් කවුරුන්දයි බ ගනීමටය.... 
"රම් මරන්...අරඩෝ තරිඳුල............ රමන්න චතුල ඇවිත්..." 
"එරන් බං..." 
"රම් මම ආරව් උඹල මච් එකකට එක්කන් යන්න මම හිතුරව් න් රදරනතත් රමරහ ඉන්නල කිය 
උබල එක්කරගන එරහම්මම රදරනතලත් අරරගන ඳලිමට් ේරවුන්ඩ් එකට යන්න දදුරව්..." 
"උඹ රදන්න එනලද??..එනලනම් රගොඩ.. 6 සයිඩ් එකක් බං..ප්රයිස මනී එක තිසදහක්... 
ගහමුරන්??" 
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"ආරය අහ ගහමු..." 
 
                                                                                            
                                                                                              සිව්රදනම නිලරසන් පිටවී යන්නට විය... 
"රදරනත මචං උබ ගලද බං එද අර රගනපු බට් එක??" 
"අරන් න් බං සමිය අරරගන ගිය දන් මගල එකක් ලත් න් බං.." 
"හරි අවුක් න් යමින් ගමන් ඳලත්රත සමධි බුක් රොප් එරකන් එකක් අරරගන යමන් තියන බටි 
උඹට හරියන එකක් න් රමොකද තියන එකක් බරයි..අනික්ල රකොටයි බං උඹට.." 
"හම්ම්ම් එරහනම් එකක් අරරගන යමං...මරග ගල 400ක් තියනල ඇතිරන්??" 
"ඇතිරලයි..බමු...රරජිසට්රේන් ලට 1500යි යන්රන  අපි රසට් එකම එකතු කර ගහමු..." 
"එ එ.." 
සිව්රදනම පිටියට යනවිට  ඉත වි ක්රීඩකයන් ප්රමණයක් පිටිය අස සිටින්නට විය.... 
"අම්ම ගහයි රම් බහන්රකෝ රසට් එක..මුන් එක්ක අපිට ජිේ රබෝ තම ගහන්න රලන්රන්.." 
තරිඳු තරමක් රනොසන්සුන් විය... 
"අරඩෝ ඇයි රම් බය රල..අපිට ඳට්ට බට 4ක් ඉන්නල..." 
"එ කවුද බං ඒ??" 
"අයි බං රදරනත,ඩිනය,සමීරය,මමයි...රබෝලිං ලට උඹ,රදරනත,මමයි,තල සමීරයයි,අකියි 
ඉන්නල..මදිද??" 
"හම්ම් එරහනම් ගහමුරකෝ... " 
"අන්න එරහම හිටඳන්රකෝ රබ රඳොසිටිව් මචං.." 
"රදරනත රම් රඳොඩි ප්රැක්ටිස ඳරක් දමු...අන්න සමීරයයි අකියි එනල..." 
"එ එ..ලරරන් ටිකක් එහට යමු අරුන් එක්කම..රමතන රසනඟ ලඩී..අරප් රබෝ රහොයන්නත් බ් 
රමතන.." 
"අර ගහ යටට යමන්..." 
"හම්ම් යමන් එතන රහලනයි..." 
"අම්ම ගහයි කප් එක අරප් තම ..රම් ඉන්රන බං දසමහ රයෝධයන්රේ රඳොඩි එක..." 
සමීර රදරනත් රේ හිසට අත තබ ඳලසුරව් සතුරටනි... 
" පිසසු කියලන්රන්ඳ බං..අපි රසට් එකම එක ලරේ රසේම් කර කප් එක ගමු...." 
"හම්ම් එ එ ලරරන් එරහනම් රඳොඩි ප්රැක්ටිස ඳරක් දමු...." 
"එ...රදරනත බට් එක අරරගන ඩීඳන් අරඳ උන්ට කච් එරහනම්....අරප් රබෝස ටික දන්නරකෝ 
බන්න එරහනම් පුලුලන් තරම් හයිරයන්.." 
සියේරෝම පිටිරේ රකලරට වී පුහුනුවීම් කරන්නට් විය ඒ අතරතුර තරඟ කීඳයක් ඳලතින 
ජයේරහනය ක කණ්ඩයම් ඉදිරියට යන්නට විය... 
 
 
"ඳහරලළ කණ්ඩයම රව්දිකලට ලේත කරන්න..කසිය ලසිය උරග බන්න.."  නිරව්දකය 
නිරව්දනය කරේ රදරනත්  රේ පිරේ නමය.. 
"අරඩෝ ... අන්න අරප් නම කිව්ල යමන්..." 
සියේරෝම සමීර ඳසුඳස යන්නට විය...රව්දිකලට යද්දී එහි අරනක් කණ්ඩයම සිටින්නට විය..සමීර 
ඉදිරියට ඳමින කසිය ලසිය උරග බන්නට විය...ලසිය රදරනත් රග පිට හිමි විය..අරනක් පිට 
ඳමුල ඳහර දීමට ආරදන ක අතර රදරනත් රේ පි ඳංදු රැකීම භරගත්රත්ය... 
"හම්ම්ම් උබ හිතනලද උන් අපිට රඳොඩි ගනක් ගහ රදයි කිය...?" 
"න් ඒ උනත් අරප් ඉන්රන් බුට්..අරප් උන් ඳසරසන් ඳන්නනල ශුලේ..ඒකයි එරහම ගත්රත්..." 
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"රදරනත කටද රදන්රන් මුලින්ම රබෝ කරන්න??" 
"රලනද ලරේම ඩිනය කීඳේ දමු..අනික් උන් රසේරම රබෝ කරන්න එඳයි බං..මුලින්ම දීඳන් අරප් 
ෆසට්ම රබෝේට..." 
"හම්ම් එරහනම් අකි දපුලරව්..." 
"හම්ම්ම් එක රහොයි.... ලරරන් යමු එරහනම් පිච් එකට..." 
තරඟය ආරම්භ විය..... 
රදරනත් හ පි මුලු කුනු 68කට අරනක් පිරේ සියේරෝම දලලීය.... 
 
පිලිතුරු ඉනිම ක්රීඩ කිරීමට රදරනත් රේ පිරන් රදරනත් හ ඩින් ඳමුල පිටියට ඳමිනිරේය... 
ඳමු ඳංදුලට මුහුන රදන්රන් රදරනත් ය...තරමක චකිතයක් හිත හරහ යද්දී රව්ග ඳංදු යලන්න දිල 
එන්නට විය.. පිත්ත තදරකොට අේගත් රදරනත් ඳංදුයලන්නරේ ඉරියව් රදසම බ හින්නට විය.. 
ලරරන් එේ ක ඳංදුලට හරල ඳහරක් එේ කරමින් ඳමු ඳංදුලටම 6ක් ලේථකරේය.... 
අරනක් ඳංදුලටත්...ඊට ඳසු ඳංදුලටත් ..ඳංදු ලේය අලසන ලනරතක්ම 6 ඳහරලේ ලලින් පිලිතුරු දුන් 
රදරනත් ඳමු ඳංදුලරරේම කුනු 36ක් ලේථකරේය... 
මීඟ ඳංදු ලරයට මුහුන රදන්රන් ඩින් ය.. 
ඩින් ලමත් පිතිකරුරලකි..රදරනත් දකුනත් පිතිකරුරලකි.. රදරදන ම රදඳත්තකට ඳහර රදන 
නිසරලනි අරනක් පිට ක්රීඩකයන් හසිර වීම අඳහසු විය..එය රදරනත් රේ හ ඩින්රේ 
උඳක්රමයකි/.... 
 
                     ඩින් ද රව්ගරයන් කුනු 24ක් ලේථ කරේය..තලත් අලසිල ඇත්රත් කුනු 9කි..ඊඟ 
ඳංදුලට මුහුන රදන්රන් රදරනත් ය.... ඳංදු ලරරේ ඳමු ඳංදුලට 6 ඳහරක් එේ කරේ ක්රීඩ පිට්ටිය 
ලරට උන් කන්ඩයරම් මිතුරන් තල තලත් සතුරටහි ඳකරමිනි... 
ඊඟ ඳංදුරලන් තරඟය අලසන් ක රදරනත්  දිල ගිරේ ප්රතිලදිපිට ද අතට අත රදමිනි.. 
රමරසේ කන්ඩයම් කීඳයක් සමඟ තරඟ කරමින් රගොස අලසන පූේල ලටයට රදරනත් රේ පි සුදුසුකම් 
බීය..එයද ජයරගන අලසන තරඟයට සුදුසුකම් බීය..නමුත් අලසනලකට අලසන තරඟරේදී 
කුණු 2 කින් රදරනත් රේ පි ඳරජය විය...සියේරෝම විමතියට ඳත් ක ඒ තරඟය ඇත්තටම 
උනුසුම් විය... දලන්ත 6 ඳහරලේ රදඳසින්ම ලදින..ඳංදු කීඳයක්ම ඳලුදු විය... රදරනත් රේ පිට 
ප්රතිලදි පිරේ නයකතන නයකත්ලන නිසිරස ගනිමිනි තරඟය ජයේරහනය කරේය..රදරනත් රේ 
පි ලේථක කුනු 110ට පිලිතුරු රස අවුන් 112ක් ලේථකරේ ඳන්දු රකින්රනකුරේ දුේල කමක් 
රහේතුරලනි.... නලතීමට තිබුන 4 ඳහරක් ඔහු අතින් ලරදී මඟ හරී එය 4 සීමල ඳහු කර සියේරෝම 
ද්ත් ඉහට ඔසලද්දීමය..උඩඳංදුලක් රස ආ එය අතහරුන  ඳමලට එය 4 සීමල ඳසුකර 
තිබින...අලසනල සියේ ඳසුකර තිබින නමුත් අනුශූරයන් ව ඔවුන් ඩ්සතුටින් නිරලස ලට ආරව් කුඩ 
කණ්ඩයමක් රස ඳමින ලේථතබ කණ්ඩයම් කීඳයක්ම ඉලත් කිරීම නිස ඇති ව සතුටිනි...රහොම 
පිතිකරුලන් 3 රදන අතර ඳමු තන රදරනත් ට හිමිවී තිබින ඒ සතුටද කණ්ඩයමට විය..සහතික ඳතද 
ත්යගයද රගන රදරනත් එද්දී ප්රතිලදි පිරේ නයක තන ඔහු අසට ඳමින ඔහුට තම කණ්ඩයමට  
ක්රීඩ කරන රස කීරව්ය..නමුත් එය ප්රතික්රේඳ ක රදරනත් මම කන්ඪයමට එකතුවී නිරලස බ 
යනන්ට විය... 
 
"අද ගත්තු ෆන් එක නම් නියමයි බං..බන සතිරය ඉන් ආරය ඉරගනගන්න යනලරන බන් රම් සතිරය 
තම කරන රරද්දක්...." 
"රමොන කරන්නද බං රම් සතිය ඔරහේ ඉම්මු..ඉ ඉරගන ගන්න ටික හරියට කරමු රමොන උනත්..." 
"ඔව් ඔව් ඒක ඇත්ත....එරහනම් රදරනත,ඩි අපි යනල ඳසරසේ රසට් රලමු ආහ.." 
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"එ එ අපි රදන්න එරහනම් රමරහන් යනල..." 
රදරනත් හ ඩින් අතුරුඳරකින් තම නිරලස රලතට යන්නට විය.... 
 
 

 
 
                                                
 
 
                                                             සතියක් ඉක්මනින් රගවී යද්දී මිතුරරෝ සියලු රදනම තම 
තමන්රේ රඳොත් ඳත් රගන උසස අධ්යඳනයට පියමනින්න විය...සියේරෝම එකම විලවිද්යයකට 
යන නිසරලනි තරමඟ දී ඳල තනිකමක් ඳලුලක් රනොදනින..සියේරෝම එකම ඳංතිරේ වීම තලත් 
සතුටට කරනක් විය රමොවුන්ට,,,... 
ආරලන් ඉරගනීම කරරගන යන අතර ඔවුනට කය ගතරලනු රනොදනින.....අලුත් මිතුරු මිතුරියන් 
සමඟ රගරලන සතිය ඔවුන්ට තලත් රලනසම මිහිරක් විය...රදරනත් රේ කේලියට අලුරතන් එකතුව 
සහන්.. නිකී යුලද.. ඔවුන්රේ ඳරන මිතුරන් රසේම ඔවුන්ට රංගතුවිය..ඔවුන්රේ ආදරයට උදව් කරමින් 
ඔවුන්හ කය ගතකරමින් රගරලන කය රදරනත් රේ කඩුන සිතට මහත් සිසිසක් විය... 
දින දින ගතවී සතිද සති සති එකතුවී මසද මස මස එකතුවී අවුරුදුද හදී රගරලන්නට විය...ලේශික 
චරිකල හ ලේශික සුහද හමුලට අමතරල ඔවුන්රේ දිවිරේ තිබුන එක,අ රලනස වරේ ලේශික ක්රීඩ 
උත්සලය හ අවුරුදු උත්සලය රව්.. ඒලට සභගීරලමින් සිටි රදරනත් රේ සිතද මිතුරන්රේ සිතද රයොමු 
වරේ සමහිකල ක්රීඩ කරන ඳරිඝනක ක්රීඩ ය,, රම් අතරින් රලඩිතබ ගනීරම් ක්රීඩලක් 
ප්රගුනකරමින් රදරනත් හ මිතුරන් ංකරව් e-sports කණ්ඩයමකට එකතුවී  ක්රීඩ කරන්නට විය...  
රම් අයුරින් රලනසම අත්දකීම් ඔවුන් බන්නට විය... 
ඊඟ ඔලිම්පික් ලටද රම් ක්රීඩ ඇතුත් ලන නිසරලනි මුලු රෝකය පුරම රම් ක්රීඩල ප්රචලිත 
ලන්නට විය..න්කරව්ද තරුන ඳරම්ඳරල රේ ප්රියතම ක්රීඩ ලන්රන්ද රම්ලය... 
රදරනත් කය රගලන්නට රතෝරගත්රත්ද රම් මධ්යයි...එය ඔහු සිතට තලත් සිසිසක් එක් කරේය... 
 
රමරස කය රගරලද්දි රදරනත් හ මිතුරන් උඳධි මට්ටමට ඳමින තිබින.. රදරනත් රේ කන්ඩයරම් 
සිටි රබොරහෝ උදවිය  උඳධිය පිටරට දී හද්රීමට යද්දී රදරනත් හ ඩින් ංකරව් ඉතිරි විය... 
"අන්තිරම්දි මචං උඹයි මමයි විතරක් ඉතිරි උන රන් බං??" 
"ගනන් ගන්රනඳ ඩි..රම්ක තම ජීවිරත්....අපි දන් රඳොඩි උන් රනරලයි රන බං රසට් එකටම රල 
ඉන්න..උන් උන්රේ රෝක හදගන්න ගිය..අපිට ඒකට මුකුත් කියන්න බ්..." 
"උබට මතකද අපි රසට් එකම රකොච්චර ෆන් ගත්තද?,මතකද රහොරරන් කුරුම්බ කඩ බිව්ල...ක්රිකට් 
ගහ රගලේ ල ජරනේ බින්ද,රලසක් දලසල රෑට රලසක් බන්න යද්දි රගලේ ල රබේේ එක 
ගහ දිව්ල... ඒල ආරය කරන්න කට්ටිය නහ කිය හිරතද්දි රකොට්රට බදරගන ඬන්න හිරතනල 
මචං.." 
"ඔව් බං මටත් එරහම තම රමොන කරන්නද කියඳං අපි??ආහ... ඩිේරී එක ඉලර කර අපි රදන්නත් ඔය 
රකොරහේ හරි රටලේ ලට යන්න යයි ඊට ඳසරස අපිත් කසද බ  මයි හද ඳවුේ රල ලයසට 
යයි..ඕක තම හරමෝටම රලන රද්...ඩි..ගනන් ගන්රනඳ රලනස තම අපි තලමත් රඳොරල ඳයගහ 
ඉන්න එක...ඩිේරී එක න්කරල කර මසටේස කරන්න ගියනම් වියදමත් අඩුයි දුකත් අඩුයි රන 
කීඳරක් නම් මන් කිව්ලද උන්ට..කමක් න් බං ...අපිට සහන,නිකී,රරොක,ලරේ තල කීරදරනක් ඉතිරි 
උනද බං..උන් එක්ක ඉමු ආතේ එරක..රමොනරද් නති උනත් මම ඉන්නල උබට..." 
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"හම්ම්ම්..නිපුනයත්  තලම රබොක්ක..සතියකට සරයක් හරි රකෝේ කරනලරන බං..ඌ රලන යුනි එකකට 
ගිරේ අඳරරද බං..." 
"ඔව් බන් ඒත් අවුක් රන ඌට ක්ේ රසට් උරන් ඒ යුනි එරක්දිරන ඈක හින්ද අවුක් න් බං..." 
"ඔව්...යමං දන් රැත්රල මම උබල ඇරලන්නම්..." 
"ඕනි න් බං මම යන්නං..." 
රදරනත් රේ රගදරින් ඩින් යන්නට වරේ රත්රී 7ත් ඳසුවීය.. 
 
 
 
                                                             උඳධි ලසරත් අලසන ලන්න ආසන්නරේ සදනම් ව සිංහ 
දිනයකදී තිබුන රකටිකත තරඟයකදී රදරනත් රේ කතල රහොම කතලට නිේරද් විය..එය කියව 
රබොරහෝ රදන ඳලසුරව් එය ඉත රහො කතලක් බලය..ත්යගය රගන ඳහට බ්ස යද්දි.. 
"රදරනත්,රදරනත්..." 
"සහන්..රකොරහද රම් ලඩිරල ඉන්රන ඳසසට ලරරං..." 
"බ් බං නිකී රග තත්ත ඉන්නල පිටිඳසරස නිකී එක්කම..මට උබල හම්රබන්න ඕනි රම්ක ඉලර රල 
අපි හම්රබමු හරිද??" 
"එ එ ඉලර උන ගමන් කන්ටිමට ලරරන් මම යනල ඳසසට..නිකීට රමොන අහරි කියන්න් ඕනිද??] 
"න් මචං...රෆෝන් තියන්ලරන.." 
"එ එ.." 
රදරනත් ඳසුඳසින් ලඩි වරේ මිතුරන් සමඟය...ඇත්තටම නිකී හ  සහන් රහොඳිම් ගරඳන 
යුලකි..ඳසේ කරේ සිටම ඔවුන් ආදරය කරති.. එලන් ආදරයක් ලසනලකි...රදරනත් ද එලනි 
ආදරයක් බරඳොරරොත්තුරලන් සිටී...නමුත් රබන්රන් කලදද කිය ඔහු රනොදනී.... 
උත්සලය අලසනරේ සියේරෝම විසිර යද්දී රදරනත් ආඳනල රලත ඳමිනිරේ සහන් හමුවීමටය.. 
"සහන ලරරන් මම රමරහේ.." 
සහන් රදරනත්ල රසොයද්දි එය දන රදරනත් කත කරේය.. 
"ආහ..රම ලඩි රලලක් ඉන්න බ් මචං..රම්කයි කියන්න ආරව්..උබට මතකද මම රමරහ ඩිප් එකයි 
හයේ ඩිප් එකයි කර ජල කරන්න ගිය??.." 
"ඔව් මතකයි උබ මටත් අඬ ගහුලරන්.." 
"ඔව්..මම ඒක ක කර ප්රරොරජක්ට් රගොඩක් ක..කරපු එක තනකින් මට ඒරක රජොබ් එකට 
එන්න කිව්ල.." 
"න්හ ඳට්ටරන් මසසින..ආරය කියන්න රදයක් න් ඳට්ටම ඳට්ට..." 
"ඒකරන මම උබට කිව්රව් උබ මන් ලරේම සතුටුරලනල කිය දන්න හින්ද...ඒක විතරක් රනරලයි 
උරබන් උදව්ලක් ඉේන්නත් එක්කයි තල කරන රදරකක් කියන්නත් එක්කයි ආරල..." 
"කියඳන් ඕනි රදයක් මම රබොක්රකන්.." 
"එකක් උබට මතකද නිකී රේ යලුල මනී??" 
"ඔව් අර සුදු රකේරන්...??අර එද නිකීරේ බ්ේත් රඩ් ඳටි එකට ආරල නිකී එක්කම..." 
"ඔව් ඔව් අන්න ඒකි තම..ඒක නිකී රගන් උඹ ගන අහ ඊරය..රමොකද ඒකිට රගදරින් කටයුත්තක් 
රගනත්..ඒකට හ කියන්න කලින් ඒකි උබ ගන අහ රමොකද ඒකි රග හිරත් උබ ඉන්නල කිය ඒකි 
නිකීට කිය..නිකී කිය උරබන් අහ බන්නම් කිය..ඒත් නිකී උබට රකෝේ කරද්දි උරබ් රෆෝන් 
එක ඕෆ ලු.....මම ඒකමයි උබල මීට් රලන්න ආරල ලඩියම..උබ රමොරකො කියන්රන්??" 
"අරන් මට බ් බං එය මරේ විදිහ රනරලයි බං.. බඳන් අරත්ම ඳච්ච කීයක් ගහද..කකුරත් ගහ.. 
තල රකොරහ රකොරහේ ගහද දන්රන් න් රන් බං..." 
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"හම්ම්ම් ඒකනම් ඇත්ත..මමත් නිකීට කිව්ල ඒකි උරබ් ටයිප් රනරලයි කිය.." 
"ටට ගහපු එක ඳත්තක දඳං ඒකි නිකන් රබොරු රසෝබන කියක්  දම්මද බන් එද.අනික තලම දක 
දලස කීයද අඩුම ගරන් එක ලචනයක් ලත් කත කර තියනලද ම එක්ක.රසොරි මචන් රකේරක් 
කියන්රන නිකී ලරේ රකරනක්ට මිසක් ඒ ලරේ රකරනක්ට රනරලයි.. මට එයට ආදරේ කරන්න බ් 
එක ඳරක් මන් ආදරේ හින්ද තත්ත රකරනක් රලනල තලරඳොඩ්රඩන්...ඒක හින්ද මන් ආදරේ 
කරන්රන් කලද හරි මල රනොදක ආදරේ කරන්න පුලුලන් උන රකරනක්ට..." 
"හම්ම්ම්...අවුේ රලන්රනඳ මචං...මම කියන්නම් නිකීට..දන් ඉතිං ඕක අමතක කර දඳන්රකො 
හරිද...." 
"හම්ම්ම් කියඳන්රකෝ අනික් සීන් ටික..." 
"හම්ම් අනික් සීන් එක තම නිකීරග රඳොඩි සීන් එකක්...දන්රන් නද්ද එයයිමම යි රඳොඩ්ඩක්..." 
"හම්ම් හම්ම් රත්රුන ඳරිසසම් රලයන් මචං..රමොකක්ද දන් අවු කියඳංරකෝ..." 
"මම ඳසරසේ කියන්නම් මචං අනික රම්ක රමරහම කියන්න බ්..උදව්ල ඉේන්නම් මම.." 
"හම්ම් කියහන්රකෝ ඕනිම උදව්ලක්..." 
"මරේයි නිකී රගයි කතල උබට පුලුලන් නම් ලියඳංරකෝ..ආසයි බං එරහම ලිය කියලන්න...මම උබට 
රසේරම සීන් ටික කියන්නම්.." 
"අේරයෝ ඕකදබං..ලියන්නම් සුලු රදයක් රන්..දන් ෆයිනේස ඉලර උනම ලියන්න ගන්නම් හරිද??" 
"එ රකොේරක් රන බං උඹ...තන්ක්ස රදරනත.." 
"තන්ක්ස රමොකටද මචං යලුකමට..දීඳන් අත..." 
"එ එ එරහනම් රදරනත මම යනල මචං..ඇදුම් ටික ගන්නත් ඕනි බං අනිද්ද ඉන් ලඩට යන්න..." 
"එ එ ඳරිසසමින් ඳයන්..අපිට ඳටි එකක් දීඳං ඳඩිරයන් හරිද??" 
"අනිල අනිල කට නතත් මම උබට රදනල ේරෑන්ඩ් ඳටි එකක්..." 
"එරහනම් ඳරිසසමට ඳයන් මචන් මමත් යනල දන්..." 
"එ එ එරහන මං ගිය.." 
සහන් රලන්වී යද්දී රදරනත් ද තම බ්ගයට ත්යගය හ සහතික ඳත් දමරගන නිරලස බ යන්නට 
විය... 
 

 
 
 
                                              කය පියඹයන්නට විය..ඩින්ද නල රඳම්ලතිය නිස මක් මිතුරන් 
අතහර තිබින..නමුත් ඔහු රකරේ කිසිරලක් වලරය උඳදල ගත්රත් නත..ඔහුට රඳම් සයුරේ 
ගිරන්නට දී මිතුරන් තම තමන්රේ ලඩල රයදුරනෝය... 
 
රදරනත් රේ අරමුන වරේ සහන්රේත් නිකීරේත් ආදර අන්දරය රකරසේරහෝ ලිය අලසන් කිරීමය..නමුත් 
රදරනත් ඒ කතල ලිව්රව් නලකතලක් රසට රනොරව්..රලනත් තරනක ඳ කිරීමටය..ඒ සහ සහන් 
රේ ද අලසර බුනි...ඒ නිසරලනි රදරනත් එය ලීරව්ය..ඒ ලන විට සහන් එක් දරු පිරයකි..නිකීරේ 
සලමියද රලයි...රහො කේේයයක උසස තනතුරක් දරන්රනකි..ඔහුරේ ලසනල නිකීරව්...නමුත්  
ඔවුන් රදරදන සමන්ය යුලක් රසට ආදරරන් ජීලත් රව්...සහන් තමන්රේම නිරලසක් සද එහි නිකී 
සමඟ ඳදිංචි විය.කුඩ දියණිය ඇත්තටම හුරතේ ය... රදරනත් කීඳ විටක්ම ඔවුන් බලීමට ගිරේය.... 
තලම රදරනත් රේ සිත රහොරගත් රකරනක් ඳමිනිරේ නත..නමුත් දිනක්..... 
 
 



Story By  Kasun Rangana   Publish By www.novelslk.wordpress.com 
 
 
 
 
"රදරනත්...****ටත් කිව්ල රව්රව් ඔයටත් යමක් කියන්න 
හිතුන............................................................" 
 
 
                                     රම් ආකරයට ඳටන් ගත් පුන්චිම පුන්චි පිලිතුරක් එක්  රලබ් පිටුල සටහන් 
විය...ඇත්තටම එය සටහන් වී තිබුරන් රදරනත් ලියූ සහන්රේත් නිකී රේත් රඳම් කතල ටය.... 
ඇත්තටම ඒ නම "මේමී" කිය සටහන් වී තිබින...එය රදරනත් රේ සිත පුර දුලන්නට විය..... 
"මේමී ....මේමී කවුද ඔය..." 
රදරනත් රේ සිත විමසන්නට් විය...මේමීට පිලිතුරක් ද දී.... ඒ රලබ් පිටුල සුරැකි පිටු අතරේ තබ රදරනත් 
නලත පිලිතුරක් ලරටන රතක් බ හිඳින්නට විය...ඳයක් ගතවිය..රදකක් ගත්විය නත ..නලත 
පිලිතුරක් ආරව් නත.... 
එම හදිසසිරේ ආ යුලතිය රදරනත් රේ සිරත් තම්ඳත් වරේ මක්සනිසද යන්න රදරනත් රනොදනී...නමුත් 
ඇයරේ නලත පිලිතුරක් බරඳොරරොත්තුරලන් රදරනත් රලබ් පිටුරව්ම ඉන්නට විය.. 
 
 
දින කීඳයකට ඳසුල 
 රදරනත් නලත රලබ් පිටුරව් සරිසරන්නට විය... හදිසසිරේම ඔහුරලනුරලන්ම ලටුන මේමී රේ පිලිතුර 
ඔහු දුටුරව්ය...ආරලන් එය කියව රදරනත් එයට පිලිතුරු දුන්රන් ඇය ගන රතොරතුරුද 
විමසමිනි...වලද්ය සිසුවියක් ලන ඇය රප්රරදණිය විලවිද්යරේ ශිේයලක් බල ඔහුට 
කීලය...රදරනත් ට්ද ඔහු පිලිබ කීරව් ඇය කී නිසරලනි... 
 
                                                 රම් අතරතුර න්කරල ප්රසිද්ධ කේේයයක රදරනත් තනතුරකට 
සුදුසුකම් බීය...ප්රතම රැකියලරස ආරම්භ ක අතර එහි මිතුරන්ද ඔහුල උනුසුම් රස 
පිලිගත්රත්ය... 
 
 
 

 
                                               රලරහසකර ජීවිතයක් ආරම්භක රදරනත් රේ එකම නිලන වරේ 
නිලසට ඳමින ඳරිඝනක ක්රීඩ කරමින් රගලන ජීවිතය රව්.....නමුත් එය මදකර හරස කරමින් මේමී 
ඉදිරියට එන්නට විය...... දිනක්  රදරනත් නිලසට විත් රලබ් පිටුරව් බ විට දුටුරව් මේමීරේ පිලිතුර 
රලනුලට තල යුලතියකරේ පිලිතුරකි..ඈද රදරනත් ට සුභඳතමින් ඔහුරේ රම්ේ ලිපිනය ඉේ සිටින්නට 
විය... රදරනත් ද එය රලබ් පිටුරව්ම සටහන් කරේ මිතුරරක් රස සිතය... 
එම යුලතිය තම ජීවිත කතල රදරනත් ල රචන කර ගනීමට සහය ඳතීය...රදරනත් කිසිදු 
ඳකිලීමකින් රතොරම ඇයරේ කතල අස එය රචන කරන්නට විය.. එය රචන කර ඳ කරේද ඔහු 
විසිනි...රම් අතර මේමී ලරක් ඳමින රදරනත් රේ  ලයස අස සිටින්නට විය...රදරනත් තම ලයස 
රනොඳකිලී ඳ කරේ මේමී අස සිටි නිසරලනිය...මේමී ද කිය සිටිරේ ඇයද ඔහුරගම ලයරසේ බලය... 
පිලිතුරු අ කර අරනක් ඳස බද්දීම මේමී තම අරනක් පිලිතුරද ඳ කර තිබින... 
 
 
"රදරනත් ලරදල හිතන්රන් නත්තම් මට ඔයරේ රම්ේ එක රදනලද??" 
 



 

Story By  Kasun Rangana   Publish By www.novelslk.wordpress.com 
 
 
 
එය රදරනත් ද බ සිටි රදයකි..ලහ රදරනත් තම රම්ේ ලිපිනය ඳ කරේ මේමීට බ 
ගනීමටය...නමුත් එය ද සනින් මේමී ඔහුට ඳනිවුඩයක් දම තිබුරන් නත..රදරනත් රේ සිත තරලද්දී 
මේමී කය ඔරහේ ගන්නට විය.... 
නමුත් දිනක් රදරනත් රැකියලට රගෝස සිටි රමොරහොතක ඔහුරේ දුරකතනරයන් රම්ේ ලිපිනයට ඇතුේ 
විය.... 
රදරනත් දුටු රදයින් රදරනත්ට ඔහුරේම ද්ස අදහගත රනොහකි විය.... 
 
 
-මතුසම්බන්ධයි- 
 
-කසුන්- 
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