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තාමත් මුන ගැහුනේ නැතත්.... 

ඇස ්නෙක ඔනේ..... 

එකට හිටත් ං වීා කල්පයක් ලනේ... 

ෙැනනන තරම් ඟ නැති පාලුල .. 

අනේතය ලනේ... 

තාමත් ඔනේ හමුවීමත් මට හීනයක් 

ලනගයි.... 
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********* 

සමන මාලත...... 

ජීවිතනේ නකනනක් විඳි උපරිම සතුටයි.... 

සමන මාලත... 

ජීවිතනේ නකනනක් විඳි උපරිම දුකයි... 

සමන මාලත.... 

අනේක විදි හමුවීම්, නලේවීම් අතර යේනකි.... 

සමන මාලත... 

ඔබ අසම නකනනකුනේ මාලතකි.... 

සමන මාලත... 

ජීවිතය නගනයන මාලතකි.... 

සමන මාලත... 

ඟදීම නකළලර ලන මාලතකි... 

සමන මාලත.. 

දුක්බර ජීවිත කතාලකි... 

      ********* 
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සමන මාලත 

6 නකොටස... 

                                                    

                                                                   "අනේ සාමානලේන නෙනනත් මම රිප්යි කරේන පමා උනාට...ලැඩ 

නගොඩාක් තිබුන හිේො නපොඩ්ඩක් නල්ට් උනා..ඔයා ෙේනලානේ Drනකනනක් නලේන ඉනගන ගේන එක හුඟාක් 

අමාරු ලැඩක්..ඒක හිේො තරහා නලේනේපා නහොන ේ..... 

මම කියේන හිටිනේ නමොකක්ෙ ෙේනලාෙ...අර ඔයා ලිව්ල අර නංගිනේ කතාල ඔයානේ විදිහ නනනලයි බබා...ඒක 

නපොඩ්ඩක් නලනස ්කරේන ඒ ස්ටයිල් එක ඔයාට ගැනපේනේ නෑ...ප්ලීස ්ආනේ ඒ ලනේ කතා ලියේන එපා 

නහොන ේ.... 

එනහනම් නලාල තියන විදිහට මට නම්ල් එකක් ොේනනකෝ...බුදුසරණයි.....................  

මල්මී සිෙංගනා....."      

 

                                                   දදදනත් ට ඇස ්අදහා ගැනීමටත් අඳහසු විය..ඇත්තටම දදදනත් සිතුදේ නැත 

ඇය දමදසේ ඳණිවුඩයක් එලාවි කියාේත් දදදනත් දේ සතුට දදෝදේ ගා යන්නටවිය..දේ දනොදුටු යුලතිය දදදනත් 

දේ සිත තු යේ පිලිගැනීමත් ඇති කරන්නට විය.. ඇය හා කතා කිරීමටත් දැක ගැනීමටත් දදදනත් ට ඉතා විා 

ආාලක් ඇතිවිය,,,.... එදහත් දකදසේ එය කරන්නද ....නමුත් දදදනත්  හා දේල් ඳණිවුඩ හරහා කතා කිරීමට ඳමු 

ඳඩිය නැේදේය.... 

ඳමු පිලිතුර යලා මිනිත්තුලක්ලත් ගතවීමට දඳර ඇයදේ දදලන ඳණිවුඩයද ආදේය... 
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දිගින් දිගටම දදදදනා ඳණිවුඩ යලනා අතරතුර දදදනත් ඳරිඝනකය මතම නිදන්නට විය... යලි උදදේ ඇහැරී බන 

විට මල්මී ඳනිවුඩ කීඳයක්ම එලා අලසානදේ දදදනත් නින්දේ බල ඳසක් කරදගන තිබින... දදදනත් ට ඔහු දකදර 

සියුේ තරහක් ජනිත විය..මන්ද දකදිනකලත් දනොමැති දස හදිස්සිදේම රාත්රිදේ නින්ද යාම නිසාදලනි....... 

ඉක්මන්ගමනින් ඇයට සමාල ඉල්ා ඳනිවුඩයක් දමා දදදනත්  ැහැස්ති වී රාජකාරි සහා පිට්ල යන්නට විය... 

යන අතර මඟද ඔහුට සිහි වදේ රාත්රිදේ මල්මී සමඟ ක කතා බහය... දදදනත් ට සිහි වදේ තම නල ජංගම 

දුරකථනය මාේගදයන් තම දේල් ලිපිනයට ඇතුලුවිය හැකිබලයි...ඉක්මනින් ඔහු ඒ සහා අදා ආයතනයට කතා 

දකොට ඒ සහා සහාය ඳැතීය,, 

දකටි කායකින් ඔවුන් දදදනත් දේ දුරකතනයට අදා ක්රියාමාේග ඇතුත් කර එය අන්තේජාදේ සැරිසැරීමට 

අලසතාල සසා දුනි... 

දදදනත් ඒ අලසරදයන් තම ලිපිනයට ඇතුලු වී මල්මීදේ පිලිතුරු එනතුරු බාසිටිදේය...නැත... ඳැමින නැත... 

කනස්සල්දන් දදදනත් දුරකතනය සාක්කුලට දාඅදගන නැගිට්දට් බස් රථය තම කාේයාය අසට ඳැමින සිටි 

නිසාදලනි.. 

දිනදේ ලැඩ ආරේභකර සාමාන්ය ආකාරයට දගවී යන්නට විය..හදිස්සිදේම යමක් සිහිවී දමන් දුරකතනය දගන 

බැලුදේ මල්මී නිකමටලත් ඳනිවුඩයක් එලා ඇත්දැයි සිතාය... 

"දදදනත් මහත්තයා.. දමන්න දත් එක..." 

දදදනත් එක්ලරම හිස ඔසලා බැලුදේ නපුරුදු හ කාදේ දැයි කියාය... තරමක් දකටි ලරසකට හිමිකේ කියන ඈ 

ඳැහැදයන් ඳැහැඳත් සමකට උරුමකේ කියන්නීය....සියුේ ඇස ්දදකක් ඈ එක්ලරම දකදනකුදේ සිත ඳැහැරගන්නා 

තරේ ර සපුලකට උරුම කේ කියන්නීය... 

"ඔදහොම තියන්න නංගි.." 

දදදනත් තම දනත් ඳහ දමා කීදේ ඇය තමා ගැන ලැරදියට සිතාවි කියා සිතාදගනය..නමුත් දදදනත් ලැරදිය ඈ 

දදදනත් ල ප්රිය කරන බල දැන උන්දන් නැත... 

"අදන් සේ...මට නංගි කියන්දනඳා...දමදහ ඉන්න අය ලැරදියට හිතයි සේ ගැන..මටනේ දමොනා කිේලත් කමක්නෑ 

ඒත් සේට එදහම කියන එක සේ දග නමට දහො නෑ..." 

"එදහම නෑ නංගි අපි කතා කරන එක දනදලයිමිනිස්සුන්ට අවුල් දලන්දන අපි හිත් ඒක හින්දා ඒලා එච්චට 

හිතන්දනඳා..මම ආසනෑ මට කවුරුලත් මහත්තයා කියනලාටලත් සේ කියනලාටලත්,,මමත් දමදහට අලුත්..අනික 

ට්දේනින්ේ...දමොන දේ උනත් ඔයා ඳරිස්සේ දලන්න ඔයා ගෑනු මදයක් හින්දා ... හරිද..."      

 

"සේ හරීම දහොයි..මේ යන්නේ සේ නැත්තේ සේට කට්ටිය කතා හදයි දත් දබදන දකල් එක්ක යාලුයි කියා..." 
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දකල්ට ඇත්තටම දුකක් ඇතිවුනි යන්න නමුත් දදදනත් ලැරදියට සිතාවි කියා එතැනින් ඉලත් ලන්නට විය..... 

"හ්ේේේ.. දඳොඩ්ඩක් ඉන්න නංගි..." 

"කියන්න සේ..." 

"දමොකක්ද ඔයාදේ නම..." 

"මම දිේයා සේ..." 

"දඳොඩි ලදේ දප්න්දන් ඔයා තාම ඉස්දකෝද යන ලයදසද??" 

"අදන් නෑ සේ මම දේ ඳාර ඒ දලල් කදල්..." 

"දමොනලෑන්ද කදල්,,,ඉතිං එච්චරත් ඉදගන දගන ඇයි දේ ලදේ රස්සාලක් කරන්දන්..?" 

"මම දකොමස ්කදල් සේ තාම රිසල්ට් ආදේ නෑ...අේමා දන දමතන දත් හදන්දන් මමත් ආලා ඉතිං අහ ලැඩට..." 

"හ්ේේේේ .... " 

"මම එදහනේ යන්නේ සේ...දතරුලන් සරනයි...." 

"හ්ේේේ දතරුලන් සරනයි..." 

 

දකල් යන දදස බා උන් දදදනත් සිතුදේ දේ රදට් ඳලතින ආේතික ගැටලු නිස ඇතිලන තත්ලය ගැනය නමුත් ඒ 

අතරින් ස්සන නමක් දදදනත් දේ සිත හර ගමන් කරන්නට විය... 

"මල්මී...." 

ඉක්මනින් තම දුරකතනය දගන දේල් ලිපිනදේ තිදබන ඳනිවුඩ ඳරීක්ා කරන්නට විය.. ඇත්තටම ඒ අතර මල්මී 

දේ ඳනිවුඩයක් විය.. 

දදදනත් දේ සිත ප්රීතිදයන් උතුරා යන්නට විය... ඉක්මනින් එක කියලන්නට වදේ ආාල ලැඩි නිසාදලනි... 

තිබුදන් ඇයදේ දතොරතුරුය...සහ දඳරදා රාත්රිදේ නින්ද ගිය බල දැන ගත් අයුරුය.... දදදනත් ට එය කියලන විය 

සිනහල නතර කර ගැනීමට ඳලා අසීරු විය... 

සිනහ්දලන්ම පිලිතුරු සඳයා නැලත දුරකතනය තැබ දදදනත් ැබුන දත්ක රසවි්න්නට විය.. ඇත්තටම ඒ දත්ක 

ඉතා රසලත් විය.... දදදනත්ට ඒ අහින්සක මුහුන මැවී දඳදනන්නට විය..නමුත් එය ආදරයක් දනොදේ.. 

කරුනාලකි...        
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                                                      දදදනත් හා මල්මී දිගටම දේල් ඳනිවුඩ හරහා දතොරතුරු හුලමාරු කරන්නට 

විය.. ඇය දදදනත් දේ නලතම කතාලට නේ ගේ හා අලය් දතොරතුරුද සඳයන්නට විය...  දදදනත් ද ඇයට 

ඳරිඝනකය ආර්ිත දැනුම බා දදන්නට විය... දේ අතර තුරදී දදදනත් ට සලස දත් දේාල ඟ බල දැනුදන් 

ඉස්සරහින් දත් දබදන තරුනිය ලදට් ව දත් දකෝප්ඳ දසේදීම සහා රැදගන යනු දුටු දමොදහොදත්ය... 

ඳසුඳස හැරී ඈ දදදනත් ට මද සිනාලක් ඳා දකෝප්ඳ සියල් රැදගන ගියාය... දදදනත් ට සිදුලන දේ ඉදලන් දමන් 

දැදනන්නට විය....නමුත් කරබාදගන උන්දන් නිකන් කබ වී ප්ර්න ඇති කර ගැනීම ලකා ගැනීමටය... 

සලස දත්කද ැබී ..දිේයා සමඟ මද දේාලක් කතා බස ්කදල් ඇත්තටම ඈ දහො යුලතියක් නිසාදලනි.. ඈ 

දදදනත් ට ඇලුේ කරන බල  දදදනත් ලටහා ගත්දත් සමහර ලචන හැසිරවීේ නිසාදලනි... ඈ ස්සන, පිලිදේක් 

සහිත වුලද ඒ  ම දකදේ දදදනත් අනුකේඳාලකට එහා දදයක් දනොකදල්ය... දදදනත් දේ සිත පුර මල්මී 

දනොසිටින්නට ඔහුද දිේයාට ංලනු දනො අනුමානය... මන්ද ඒ තරේ සිරියාලක් හා  පිරිසිදු බලක් ඇ දලත විය...  

                                                                                              දදදනත් අතර ව කීඳ දදදනක් ම ඇයට කැමැත්දතන් 

ඳසුලන බල දිනක් දිලා ආහාරය දේාදේදී දදදනත්ට අසන්නට ැබුනි ඒ අතරින් සමහර උදවිය දදදනත් හා මද 

තරහකින් ඳසුලන බලට දදදනත් ට දඳනින... දදදනත් ඒ සියල් මඟ හැර සිටිය තමා එ ලැනි දදයක් දිේයා දගන 

බාදඳොදරොත්තු දනොලන නිසාදලනි...නමුත් අනිකුන් සිත්දේ දදදනත් හා දිේයා අතර සේබන්ධයක් ඳලතින 

බලය... 

ඒ නිසාදලනි දදදනත් තම මිතුරන්ට කීදේ තමා වලේයා සිසුවියක සමඟ දඳමින් දලලී සිටින බලය.. ඒ ආරංචිය 

දිේයාදේ කනටද ලැටීමට සැැස්වීම දදදනත් දේ උත්සාහය විය... නිතරම දුරකතනදේ ඳනිවුඩ යැවීම හා ඇමතුේ 

දගන කතා කිරීම ආදිය කදල් දිේයා නිසා මිතුරනුත් . ඇයට ලන චරිත හානියත් දේරා ගැනීමටය..  

ඒ බල දිනක් මල්මී හා කිය විට ඈ  එව පිලිතුර දදදනත්ට අදටත් මතකය.... 

 

"ඉතිං  ඇයි එනහම කිව්නව් ...නම නමොකක්ෙ කිව්නව්..." 

"කිව්නල ෙ කිව්නව් ඔයානග නම..කමක් නෑ නේ..තරහා නෑ නේ...??" 

"නෑ තරහා ඉංගිනේරු මහත්තයා එනහම කරනලෙ කියලත් හිතාගේන බෑ.., නකල් ස්සනෙ??" 

"ඔව් ස්සනයි .. ඒත් මට එනහම හිනතේනන නෑ..ඇයි ෙ ෙේනේ නෑ..." 

"හ්ම්ම්ම්...එනහනම් ඉංජිනේරු මහත්තයානේ හිනත් නලන කවුරුහරි ඇති...." 

"හ්ම්ම්ම්..ඉේනලා..." 
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ඒත් ඒ කවුද කියා ඇසීමට දඳර  ඇය සැඟවී ගිදේ රාජකාරි බහු නිසා බල ඳසුල ඳැලසුලාය...        

 

                                                                                    රාත්රිය උදා විය.. දදදනත් නිලදසේ ඳසුලන සෑම 

දලාලකම දේල් ලිපිනය තුට ඇතුලුවී සිටිදේය..9 ඳසුවී මද දලාලක් ගතවිය... එක්ලේම මල්මී දේ ඳනිවුඩයක් 

ආ බල හැඟදලන නාදය නිකුත් විය... 

"බබා ඔයා දගදර ආලද??...දේල් යලන එක හරිම ඳරක්කුයි බබා... චැට් දබොක්ස ්එකට එන්නදකෝ දල්සීදන් 

එතදකොට....නැත්නේ එදාලදේ දදොයියා ගනී දහොරා ලදේ...." 

දදදනත් ඒ අලසරදයන් ලහා අදා මෘදුකාංගය ස්ථාඳනය කර මල්මී හා දකටි ඳනිවුඩ යලන්නට විය... 

දිගුදේාලක් දදදදනා ඳනිවුඩ හුලමාරු කරගන්නට විය... අලසානදේ දදදනත් ට මල්මී ද , මල්මීට දදදනත් ද 

දනොකියා ආදදේ ඳලසා තිබුනි නමුත් දදදනත්ට තල දුරටත් එය දනො අසා සිටිය දනොහැකි විය... 

"මල්මී.." 

"ම්ම්හ.්." 

"ඔයා නපොඩ්ඩක් හරි මට ආෙනර කා නේෙ??" 

"ඔව් අපි හැනමෝම ඔයාට ආෙනරයි..මම..මනනෝ..අනික් හැනමෝම..අපිට ඉේන නහො ම රචකනයක්...ඔයාට අපි 

හැනමෝම ආෙනරයි.." 

"නෑ එනහම නනනලයි... ඔයා නලන විදිහකට ආෙනර කරනල නේ මට??? කියේන බබා??" 

"ම්ම්ම්හ.්... මට ආෙනේ කරේන එපා මහත්තනයෝ..ඔයාට නගොඩාක් දුක් විඳිේන නලයී..මම ආසා නෑ ඔයා දුක් 

විඳිනලට.." 

"මට දුක් විඳින එක අවුක් නැත්තම්... කියේන බබා මට ආෙනරයි ෙ??" 

"අනේ මම නකොනහොමෙ ඒක කියේනේ රත්තරං ඔයාට..අනේ නමනහම ආෙනේ කරේනනපා ොා යේන උනනොත් 

මම පැලිා මැනරයි රත්තරං..මැනරයි මං.." 

"නමච්චර ආෙනේ කර කර ො යනලා කියා කියේනේ ඇයි නෙයියනේ? කියේන ඇයි මාල ොා යේන 

නලේනේ.." 

"එනහම ගිය ොට ඔයාට දුක උහු ගේන බැරිනලයි රත්තරං ඒකයි.." 

"ඒ කියේනේ මට ආෙනේ නෑ නේෙ??" 
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"ආෙනරයි රත්තරං ආෙනරයි..මනේ පනටත් ලඩා ආෙනරයි... හුඟාක් ආෙනරයි.. ඒකනන අමම අඬේනේ නහො ටම.. 

ඉේන නකෝමෙ මම ඔයා නැතුල ...අනේ ම්ට නැතිනලේන නම් එපා ලස්තුනව්...මම මැනරයි..." 

"මම නැතිනලේනන නෑ..අපි ආෙනේ කරමු හුඟාක් ආෙනේ කරමු බබා...හුඟාක්..." 

"මම ආෙනරයි නෙනනත් ඔයාට..." 

"මමත් ආෙනරයි මල්මී ඔයාට..." 

 

                                               දදදදනා ආදදරන් බැඳුදන් එකිදනකා එක්ලරක් දහෝ දනොදැකය... ඒ ආදදේ ඒත් 

දකතරේ ක්තිමත් දැයි මල්මී දහෝ දදදනත් දැන උන්දන් නැත...... 

 

"මට ඔයාල බේන ඕනි මල්මී..නපොනටෝ එකක් හරි එලේනනකෝ..." 

"හා ඉේන මං එලේන නපොඩි ඒේජල් නකනනක්ල ඔයාට  බ බ ඉේන.." 

 

දදදනත් ඉල් සුලු දලාලකින් ඇයදේ ඡායාරඳය දදදනත් දේ ඳරිගනක තිරදේ විය.... ඇත්තටම ඈ කිය 

ඳරිේදදන්  ඇය දදලඟනක්ම විය.. ඇත්තටම ඒ මුහුන ඒ තරේ පිං බරය.. දදදනත් දේ සිතින් ආදරය උතුරා යන්නට 

විය... 

 

"නකොනහොමෙ ස්සනෙ??තල එලේනම් ඉේන නහොන ේ.." 

දදදනත් ඉක්මනින් ඔහුදේ ඡායාරඳයක් දගන ඇයට යැේදේ ඇය ඉල්ලීමටත් දඳරය.. ඒ ඔහුල දුටු ගමන් ඇයට 

ඇතිලන හැදඟම දැන ගැනීමටය.... 

"මම මනේ එකක් එව්ලා ඔයාට බේන නහොන ේ...බ කියේනනකෝ බේන මම නකොයි නකනාෙ කියා.."  

දදදනත් එදසේ ඇහුදේ දදදනත් යලා තිබුදන් තම මිතුරන් කීඳ දදදනකු සමඟ නිලාඩුලකට තල්දප් බා ගිය 

දමොදහොදත් ගත් ඡායාරඳයක් නිසාදලනි.. එහි එදා ගිය සියලුම මිතුරන් එහි විය.. වදදලෝඳ ගත නේ ඈ දදදනත් ල 

එක්ලරම අඳුනා ගනී මන්ද ඒ සුල ඒ රඳය නිතරම අදනක් සිදත් තැේඳත් නිසාදලනි... 

"නකොයි එක්නකනා කිය ෙ අහේනේ මනගේ ලස්තූ ඔයා??" 
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"ඔව් කිව්නලොත් අපි නෙේන ආත්ම ගානක් පතානගන එන නෙේනනක් නලේන ඕනි..නමොකෙ එනහම නම්තම එක 

පාරම අඳුනා ගේනේ.." 

"හ්ම්ම්ම් හරි නම් ඉේනේ නකොනේම කලුපාට එකක් ඇ  නගන එයාෙ??" 

 දදදනත් ට තම ඇස ්අදහාගත දනොහැකි විය ඇත්තටම දදදනත් හැ උන් ලේනය කලු ය ඇය හරියටම දඳන්ලා දී 

ඇත.. ඇත්තටම දදදදනාටම  පුදුමය... 

"මං කිව්ලනේ මනේ ලස්තුනව් අපි පතානගන ආපු අය තමා..ඔයාල මට නම නපොනටෝ එක නැතුල මනේ ඟට ආලත් 

අඳුන ගේන පුලුලේ .. මට ඔයානේ හුස්ම ලැනටන  සුල ටයි හෙලත ගැනහන විදිහටයි අඳුනා ගේන පුලුලේ මනේ 

රත්තරං..." 

"ඒ තරම් මට ආෙනරයිෙ මල්මී??" 

"ඔව් ලස්තුනව්..ඔයා මනේ පන..." 

 

                                                            දදදදනා දේ ආදරය දළුමින් ලැදඩන්නට විය... එය ලැදඩන දමොදහොදත් 

ඳටන් දදදනත් ර ඇයදේ කට හඬ ඇසීේට මහත් ආාේක් ඇති විය.. එම නිසා දින කීඳයකට් අඳසු දදදනත්  

ඇයදගන් දුරකතන අංකය ඉල් සිටිදේ ආාල ඒතරේ ලැඩි නිසාදලනි... 

අලසානදේ මල්මී ඔහුට ඇයදේ අංකය බා දුන්දන් රාත්රී 9ට ඳමනය... 

දදදනත් තම දුරකතනදයන් ඇයට ගත්දත් ආාදලනි..  

"හදෝ..." 

"හදෝ මල්මී.." 

"ඔයා එදහනේ මට කතා කා දන් ද රත්තරං.." 

"ඔේ ලස්ත..." 

"හ්ේේේ දෝක්..." 

ඔයාදග හඬත් ඔයා ලදේම ස්සනයි බබා..." 

"තෑන්ක්ස ්රං..දේ හඬ ඔයාදගමයි ...." 

දදදදනා කතා කරදගන යන විට කාය ගතලනු දනොදැනින... 
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ඇත්තටම ඳාන්දර වී බල දදදදනාම දැන උන්දන් නැත... දුරකතනය තැබුදේ දදදදනාම දුදකනි...දදදදනාටම 

ඳහුලදා ලැඩ නිසාදලන් දුරකතන තබා නිදන්නට විය...... 

 

 

 

 

                                                                              "දදදනත්  මචං උදේ ද ෝන් එක ලදිනලා බං..." 

"ආහ ්එදහමද කවුද බඳං..." 

"මයි ඒන්ජල්..." 

"අේම.. දමදහ දීඳං.." 

"ආං ආං දකොල්ාට තද උනා.. ඉා ඉා කතා කරඳන් උදේ දිේයාංගනාල එක්ක..." 

දදදනත් දේ කාේයාලීය මිතුරා ව නුලන් ඔහුට දුරකතනය දී එතැනින් ඉලත්ල ගිදේය.... 

"ඔේ කියන්න බබා..." 

"දේ ... ලස්තු ඔන්න මම මදේ ඳැටියා බන්න දේ ඉරිදා දකොඹට එනලා...." 

"නෑහ්හ්හ.්.. නියමයි දන ලස්තු..." 

"ඔේ මට ඔයාල දකින්නැතුල ඉන්න බෑ දැං..මම එනල රත්තරං.... ඔය මන දඳොඩ්ඩක් ඉඹා යන්න මං එනලා..." 

"එන්න බබා එදාට ඔයාට දකොදහේද යන්න ඕනි..??" 

"ඔයා එක්ක මට දකොදහේ උනත් කමක් නෑ බබා. මට ඕනි ඔයාදග උනුසුමට තුරුල් දලා ඉන්න... මට ඒක දදන්න 

පුලුලන් තැනකට එක්කං යන්න..." 

"හා..අපි යමුදකෝ....එදහනේ මදේ ලස්තු එනකං මම බාදගන ඔන්නලා දහොදේ..." 

"හා තල දලස ්දදකයී මන් ඔයා ඟට එන්න......අදන් ඉක්මන්ට දේ ටික දගදලනලනේ...." 

"හ්ේේේ ආසායි බබා..ඒත් මම එන්න හිටිදේ නුලර...ඒත් බයයිදන ඔයාට අවුක් දලයි කියා...." 

"හ්ේේ ඔේ අදප් අප්ඳච්චි අඳුනන අය හැමතැනම ඒකයි ඔයාල බන්න මම දකොඹ එන්දන්..." 
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"හ්ේේේ...කමක් නෑ අපි හේදබනලදන්.." 

"හ්ේේේ මම තියන්නේ බබ මම දේ දලෝඩ් එදකන් දඳොඩ්ඩක් එලියට ඇවිත් ඔයාට දේක කිේදේ හලස දගදර යදිදි 

ේට කියන්න දහොදේ..දගදර ගිය දලාලත් කියන්න ඕනි..හරිද...ආහ ්තල එකක්... දත් එදහම ලැඩිපුර දබොන්දන 

නෑ දැන් දහොන්ද..ඔයා මදේ..මදේ විතරයි..." 

"හරි හරි මදේ ඳන මම එදහම ඉන්නේ..දහ දහ....ඊරිසියාකාරී....." 

"ඔේ එදහම තම අවුරුදු 23ක්ම ඉ ඉා යාලු උදන් කාටලත් දදන්නත් දනදලයි කාත් එක්කලත් දබදා ගන්නත් 

දනදලයි මම දමොන දේ දබදා ගත්තත් මම ඔයාල දබදාගන්දනත් නෑ ඔයාල කාටලත් දදන්දනත් නෑ..දේ මම 

තියනල දහොදේ ...හලස ඕ ් දල කියන්න..මම රෑට තම එදේන්දන් අද සේජරි එකක් තල ටිකකින් මම ඇවිත් 

කියන්නේ දහොදේ.." 

"හා බබා ඳරිස්සමින්..." 

"හා ඔයාත් ඳරිස්සමට රත්තරං....බුදුසරණයි.." 

"බුදුසරනයි!!!" 

දුරකතනය විසන්දි වුලද මද දේාලක් කදන් තබාදගනම දදදනත් කල්ඳනා කරන්නට විය.. ඇත්තටම මල්මීල 

දකින්න ආාල තිබුදන් ඔහුට මීට ටික දලසක සිටය.. ඉක්මනින් ඒ අාල ඉටුලනනු දැනී දදදනත් ට සතුට ඉපි 

ගිදේය.............. 

 

 

 

මතු සේබන්ධයි..... 

-කසුන් රංගන- 

 

 



13 
 

 

 

**Story By **  

**Kasun Rangana** 

   

 
 
 
 

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

 

Publish By-
**www.novelslk.wordpress.com* 
 

 



14 
 

 
 
 
 


