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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 

7 නකොටස... 

 

                                                               අලසානයේ යදයනත් හා මල්මී බා සිටි ඒ දිනය උදා 

විය....ඉරිදා....... ඇය ඔහුත් ඔහු ඇයත් හමුලන දිනය....යදයනත් යේ දුරකතනය නාද වයේ යදයනත් නින්යේ 

සිටියදීමය.... 

"හයෝ..." 

යදයනත් දුරකතනයේ දිස්ලන නමලත් යනොබා  කතා කයල්ය... 

"මයෙ මැනික තලම යදොයිද???" 

"ආහ්හ්හ.්.. බබා..ඔයා යකොයහද ඉන්යන්??..හ්ම්ම් තලම යදොයි... ඔයා තමා ඇහැයරව්යව්...." 

"හ්ම්ම් ඒකයන දැන් නැගිටින්න එයහනම්...මම මාලනැල්යන් එනලා....ය ොඩ්ඩක්  රක්කුයලයි 

ඇහැයරව්යව්....යමොකද යකොඹට එන්න  ැය 3ක් යනලයන්... තල  ැය 2 කින් මම යකොඹ...බබ ඔයා 

පිටයකොටුලට එන්න යහොය ේ...ස්යේන් එක ොලට..මම එතනට එන්නම්...." 

"හ්ම්ම් මම ෑස්තියලා එන්නම් යහොය ේ..." 

"හා එන්නයකෝ එයහනම්...මම් තියන්නම් බුදුසරනයි..." 

"බුදුසරනයි  රිස්සමින් එන්න යහොය ේ..." 
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 යදයනත් දුරකතනය තබා ලහා නාන කාමරයට යෙොස ්දත් මැදයෙන ඇඳුමක් යෙන හැ  ෙත්යත් ඔහුටද 

පිටයකොටුලට යාමට  ැයක  මන කායක් ෙත ලන නිසායලනි... ඉක්මන් ෙමනින් නිලසින් පිටව යදයනත් බස් 

රථයක් ැයබන තුරු නැලතුයම් සිටයෙන සිටින්නට විය..අලසානයේ  ැමිනි  බස ්රථයේ නැෙෙත් යදයනත් 

යබොරැල්ට ටිකේ  තක් මිදී යෙන අස ව අසුනක ලාඩි වී ෙමන් කරන්නට විය... 

මල්මී යෙන් නැලත ඇමතුමක් එන විට යදයනත් සිටියේ රාජගිරිය  සු කරමිනි...... 

"හයෝ බබා..." 

"දැන් යකොයහද ඔයා ඉන්යන් බබා??" 

"මම ඉන්යන් රාජගිරියේ බබා..ඔයා..?" 

"මම දැන් පිටයකොටුලට ඟයි බබා....ෙම් හත්  ාස ්කර යෙොඩාක් යලා දැන්..." 

"හරී ඔයා එන්නයකෝ මම එනලා ඉක්මන්ටම...හරිද..." 

"හ්ම්ම්ම්  රිස්සමින් එන්න යහොය ේ..." 

"හ්ම්ම්ම් ඔයාත්  රිස්සමින් එන්න.." 

දුරකතනය තැබූ  සු යදයනත් සිතුයව් ජීවිතය ෙැනය... තම ජීවිතය  දැන් නිසංසයල් ො යන නදියක් ලන් බල ඔහුට 

දැන්යනන්න විය....ආදරය කරනා සිත අලුත පිපුන මක් යමන් පින් බර බල ඔහුට  සක් විය... ඇත්තටම ඔහු යම් 

ජීවිතයේ යම් ො යන ආකාරයට ආා කරන්න වීය.. සියල් සම්පූර්නය.... අඩුලක් 

යනොයව්... රැකියාලක්,ය ම්ලතියක්,සතුට, හැමයේම ඔහු සතු බල ඔහු සිතන්නට විය...කල් නායව් සිටින අතරතුර 

බස ්රථය යබොරැල්ට  ැමින තිබින.... 

ඉක්මන් ෙමනින්  බිං යේ ඇතුලින් ගිය ඔහු මරදාන  ාරට යෙොස ්පිටයකොටුල බා යන බස් රථයකට යෙොඩ විය.. එය 

ෙමන් අරඹා ලැඩියව්ාලක් යන්නට මත්යතන් පිටයකොටුලට ආසන්න විය.. ඒ යමොයහොයත්දී යදයනත් තම 

දුරකතනය යෙන මල්මීට ඇමතුමක් ෙත්යත්ය.. 

"හයෝ බබා ඔයා යකොයහේද ඉන්යන්??" 

"මම දැන් පිටයකොටුයව් ඉන්යන් බබා..ඔයා යකොයහේදා??" 

"ආහ ්මම තලම යබොරැල්යල් යන්..." 

යදයනත් යබොරුලක් කීයව්අ ඇයට  බිය කිරීමටය... 

"අයන් බබා .. ත්ල යකොච්චර යලා යනලද එන්න??..ඔන්න මම බහිනයකොට ඔයා හිේයේ නැත්තම් මම ඊඟ බස ්

එයක්දීම යනලා යහොය ේ..." 
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"හීහ ්හි හ ්හිහ ්හිහ.්..යකල් බය උනා යන්..මම පිටයකොටුයව් ඉන්යන් බබ දැන් බහින්න හදන්යන්..." 

"යහොරා.... මම බය උනා...යනලා කිව්ලට මම යන්යන නෑ ඔයා එනකන්ම ඉ ා තමා යන්යන්...මන යනොදැක මම 

යන්යන් නෑ කලදාලත්.." 

"මම දන්නලා බබ මම බහින්න හදන්යන්...මම බැහැා ෙන්නම්..." 

"මාත් බහින්න හදන්යන්...ඉන්න මම බෑහැා ෙන්නම්..හරිද...." 

"හ්ම්ම්ම් හරි බබා..." 

යදයනත් දුරකතනය විසන්දි කර බස ්රථයයන් බැහැයෙන ඇයයෙන් ඇමතුමක් එනතුරු බා සිටියේය.... 

මල්මී යදයනත් ට ඇමතුම ෙත්යත් ඇය බෑස මදක් ඉදිරියට යෙෝස ්ය...තරමක්  තදබදය නිසා මල්මී උන්යන් හියත් 

කබයයනි...බස් නැලතුයමන් එලියට විත් ඇමතුම ෙත්යත් ඒ නිසායලනි...... 

"බබා ඔයා යකොයහේද ඉන්යන් ලස්තු??" 

"මම ස්යේන් එක ඉස්සරහා ඉන්යන් බබා ඔයා යකොයහේද ඉන්යන්??" 

යදයනත් ඇයට පිලිතුරු දුන්යන් පිටයකොටුල දුම්රිය ය ො ඉදිරිපිට සිටයෙනය... 

"යම් මිනිස්සු හරිම අමුතුයි බබා..අමුතු විදිහට බන්යන්...." 

"එයහම තමා බබා යම් පිටයකොටුලයන්...ඉක්මනින් එන්න..මම මෙට එන්නද??" 

"හා එන්න ටිකක් යමහාට එන්නයකෝ..බයයි මට..." 

"හා මම එන්නම් ය ෝන් එයක්ම ඉන්න එතයකොට ඔයාට බය නෑ යන්.." 

"අයන් ඔව් බබා..." 

"ඔන්න එයහනම් මම ඔයහේට එනලා ටිකක් හරිද...." 

 

"ඔයා දැන් යකොයහේද ඉන්යන්..." 

"ඔයා හරියටම යකොයි හරියයද කියන්නයකෝ....?" 

"දැන් ය ෝන් කඩ ලෙයක් කිේටුල ඉන්යන්..." 

"ආහ්හ්හ ්දැන් එයහනම් ඟයි..මමත් ඊට ය ොඩ්ඩක් ඉස්සරහ ඉන්යන් එන්නයකෝ ඉක්මන්ටම...." 

 



7 
 

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

 

යදයනත් සිටියේ පිටයකොටුයව් කුඩා යබෝෙස අස යොතරැයි කවුන්ටරය අසට.. එතැන සිට ඇය එන මෙ යහො ට 

ය යනනා නිසායලනි ඔහු එතැන නතර විය... 

"ඔන්න මට ගුලන්  ාම යේනලා....." මල්මී  ැලසුයව් මද යව්ාලකින් ය.... 

"හ්ම්ම් එයහනම් ඟටම ඇවිත් දැන්......මම ඉන්නල  ාර අයියනම එන්නයකො..." 

"හා..මට ය න්න ඉන්න යහොය ේ...." 

යදයනත් ඈ එන මඟ යදසම බා සිටින්නට විය.... හදිස්සියේම ා නිල්  ැහැති සාරියකින් සැරසී රතු ාට කුඩයක් 

ඉහායෙන එන ඉදිරියට එන මල්මීල දුටුයව්ය... නමුත් ඈ ඔහුල දුටු බලක් හයේලත් මුහුයනලත් ය යනන්නට 

න්තිබුනි... ඇත්තටම ස්සන මුහුනක් ඈ සතුවිය...තයලු  ැහැ වුලද ඈ යනත් යුෙ ඇත්ටහ්ටම මිණි කැට යදකක් 

ලන් බල යදයනත් ට සිතුනි..ඇත්තටම ඡායාර යේ දුටුලාට ලඩා යුලතිය රමතියක් වලාය....යදයනත් ඉදිරියට 

යනොයා ඈ එනයතක් ලසන්වී උන්යන්ය... 1000 කින් එක් ය ම්ලයතකුට ැයබන අලස්ථාල යදයනත් ට ද උරුම 

විය.. තමන් ආදර කරන යකල් පිටු සින් යෙෝස ්ඇයහා කතා කිරීමා.. යදයනත් ඇයට ඉස්සරලන්නට දී දිෙටම 

දුරකතන සංලාදයේ යයදුයන්ය..  ඇත්තටම ඈ හැ  උන් හැේටයේ පිට හරහා ානිල්  ාටම  ටියක් බැ  තිබුනි.....ඒ 

යදස බා .... 

"ානිල්  ාට ස්සනයි ඔයාට බබා...." 

"ඔයා යකොයහොමද දන්යන් ?? ...ඔයා මාල දැක්කද??" 

"ඔව්.." 

"ඔයා යකොයහද ඉන්යන්??" 

"ඔයායේ පිටි ස්යසේ.." 

"ආහ"් 

මල්මී එක්ලරම පිටි ස්සට හැරුනාය... යදයනත් ල දුටු ේරීතියට ඈ අතව ලටිනා ජංෙම දුරකතනය  ලා බිම 

දැමුලාය... ඉක්මනින් යදයනත් යේ අත අල් ෙත්යත් බිම ලැටුන දුරකතනය කෑලිලට යලන් යලේදීය... 

"යමෝඩයා..යමෝඩයා...යමෝඩයා....මාල බය කා....." 

"බය කයල් නෑ ....කාටලත් හම්යබන්යන නැති චාන්ස ්එකක් මම ෙත්යත්..." 

"ඒ යමොකක්ද?" 

"තම ආදයර් කරන යකල් මුලීන්ම හම්යබන්නයේදී එයායෙ පිටි ස්යසන් ගිහින් පුදුම ක්රන එක...හිහ ්හිහ ්හිහ ්

හිහ.්..." 

"හිහ ්හිහ ්තමා ලසා මම බය උනා......ඉන්න ය ොඩ්ඩක් දැන් යම් ය ෝන් එක අහුෙන්නකන්.." 
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යදයදනාම සතුටින් බස ්රථයට යෙොඩ වුයන්  මල්මී ආා කරන තැනකට ඈ රැයෙන යාමටය...ඒ ලැල්ලත්ත මුහුදු 

යලරටය.... බස් රථය යව්ෙයයන් ොලු ාර හරහා යන්නට විය...යදයනත් යේ උරහියසේ හිස තබායෙන ොලුමුලයදොර 

අසලින් යනවිට මල්මී මුහුද යදස බා ඉන්නට විය... 

ඇත්තටම යම් යුලතිය සුන්දරය..බා සිටින ආකාරයට යදයනත්ට ඈල බස ්රථයේම සි ෙන්නට සිතුනි,,, නමුත් යම් 

එයට යව්ාලලත් තැනලත් යනොලන බල ඔහු දනී..ේරථම හාදුල ෙත යුත්යත් අමතක යනොලන තැනකදීය... එයහත් 

යදයනත් ඇයයේ මුහුන යදසම බා හින්නට විය... 

සිනායසන විට ල ෙැයහන කම්බුල්,සිහින් ඇස,්තද කලු යකටි ලරස ඇත්ටහ්ටම ඈය දිව්යාංෙනාලක්ම 

විය...පිරුන කම්බුල් මිරිා දුලන්නට තරම් යදයනත් ට සිත් විය... සුඟට දඟ කරනා යකයහරැලි සාදමින් ඈ මුහුද 

යදසම බා ඉන්නට විය... බම්බපිටියත්  සු කරමින් බස ්රථය ලැල්ලත්තර යසේන්දු විය..බස ්රථයේන් බට යුල 

 ායරන් අයනක්  සට  ැන මුහුදු තීරයට යන මාලතක් දියේ ෙමන්කරන්නට විය.... 

 

යලරට ආ  සු සුදුසු තැනක් බා   කන්ඩියක් උඩින් ලාඩි ව යදයනත් ඇයල අසට ෙත්යත් කතා කිරීමට යබොයහෝ 

යේ ඇති නිසායලනි... ඇත්තටම ඉරිදා දින නිසායලන් ය ම් යුලල්ලල් යබොයහෝ විය...බන බනා අත 

ය ම්ලතුන්ය..යදයනත් හා මල්මී ද ඒ අතර විය..ා නිල්  ැහැති සාරියක් හැ  උන් ඈ ඇත්තටම ස්සනය....  

 

"ඉතිං කියන්නයකෝ බබා..ඔයා යමොනලද එන ෙමන් මයේ මන දිහා බායෙන හිතුයව්..." 

"හ්ම්ම් යකල් ඒකත් බායෙන ඉ ා..." 

"මම කිව්ල යන් බබා ඔයා කරන කියන හැමයේම මම බායෙන ඉන්යන් ක්යා අන්න එයහමයි මන් ආදයර් 

කරන්යන්..මයේ ඇස ්මානයයන් යන්න එ ා කලදාලත්..." 

"මම එයහම යන්යන නෑ බබා... යූ ආ මයි ඒන්ජල්..." 

"හ්ම්ම්....කියන්න යදලල් තියනලා බබ ඒත් ඔේපු කරන්න විදිහක් නෑ මයේ අයියඩන්ටිටි කාඩ් එක යි  ර්ස ්එකයි 

නැති උනායන..." 

"යමොනද බබා ඔේපු කරන්යන්??කිසි යදයක් කියන්න නෑයන් ඔයා හැමයේම මට කිව්ලයන්.." 

"ඔව් කිව්ල ඒත් එක යදයක් ඇර..." 

"ඒ යමොකක්ද බබා..?" 
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"ඒක යනොකිව්යව් ඔයා මට නැතියලයි කියා බයට බබා...දැන් මම දන්නලා නැතියලන්යන නෑ කියා..සමායලන්න 

බබා මම ඔයාට කලදාලත් යබොරුලක් කරන්යන් නෑ ඒත් යම් යේ කයල් ඔයල නැතියලයි කියා බයට...ේලීස ්බබා 

තරහා යලන්යන් ා..." 

"නෑ කියන්නයකෝ.." 

"ඔයාට කිව්ලා යන් මමත් 89 කියා..." 

"හ්ම්ම් ඔව් ඔයා මට ලඩා ලැඩිමල් කියා යන් කියන්න යන්යන්??..මට ඒක අවුක් නෑ බබ ලයස කියන්යන් 

ආදයර්ට අදා යේලල් යනයලයි..." 

"හ්ම්ම් මම ඒක දැනයෙන තමා ඔයාට යම් කියන්යන් එතයකොට අපි අතයර රහස ්නෑ යන්....." 

"හ්ම්ම්ම් ඒක යහො යි කිව්ල එක බබා..." 

"හ්ම්ම්ම්ම්...ඔයා හිතන්යන් මම ඔයාටලඩා යකොච්චහ්රක් ලැඩිමල් ඇති කියද??" 

"හරියටම අවුරුේදක්??" 

"හ්ම්ම්ම්...ඔයායේ උ න්දියන් තියයන්යන්???" 

"ය බරලාරි..." 

"එයහනම් ම ඔයාට ලඩා මාස 3යි ලැඩිමල්...." 

"මාස 3 යමොකක්ද බබා.....අයියයෝ..." 

"ඒ කියන්යන් ඔයාට අවුක්ම නෑ යන්"" 

"නෑ බබ ඒ කියන්යන් ඔයා 88" 

"ඔව් බබා 88 යනොලැම්බර්..." 

"හ්ම්ම්ම් යෝක්...." 

"එයහනම් මට උම්මා එකක් යදන්න..." ඇය කම්බු  ෑලාය.. යදයනත් ඇයයේ මුහුනට තම් යදයතොල් තම ේරථම 

හාදුල දුන්යන්ය...ඇයද අනික්  සට හැරී ේරථම හාදුල යදයනත්ටද දුන්යන්ය... යදයනත්  ායව්නලා යමන් දැනුනි 

ේරථම හාදුල එතරම් අපූර්ල යදයක් බල ඔහු දැන උන්යන් නැත... 

"මයේ කල්බුල් මුලින්ම ඉඳුල් කයල් ඔයා බබා.." 

මල්මී  ලසේදී යදයනත් නැලත ඇයට හාේදක් දුන්යන් ආදරය උතුරා යේදීය... 
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                                         "ජිවියත හරිම පුදුමයි බබා මම යමච්චර යකොල්යෝ දැකත් අන්තියම්දි ආදයර් කරන්න 

ෙත්යත් කලදාලත් දැකපු නැති යකොල්යක්ට.... ඒ ආදයර් හරිම පුදුමයි...ඔයා යේ කතා කියලේදි මට දැනුයන් හරියට 

ආත්ම ොනක ඉ න් දන්න යකයනක් යේ කතා කියලනලා ලයෙයි... යතරුම් ෙන්න බෑරි එකම යේ මම යකොයහොමද 

ඒ රස  ස්යස ආයව් කියන එක..දන්නලායන් මම ආසම එකම යේ චිත්ර අඳින එක මට යලාල තියන හැටියට මම 

අඳිනලා ..ඔයාට මම එව්යව් ඒලායින් ටිකක්.. ඒලයේ ඔයාට ස්සනට ලියන්න පුලුලන්..හිතන්න ඒ යේලල් ඔයා 

නලකතාලකට ෙත්යතොත් යකොච්චර ස්සනට ලියන්න පුලුලන්ද..හිතන්න බබා දැන් ඇති යන්ද  යම් ලයේ කතා 

ලිව්ලා..මට ආසයි ඔයායේ අතින් ස්සන ආදර කතාලන් විතරක් එනලා බන්න..." 

"මමත් ආසයි දැන් ඒලා ලියන්න බබා මම උත්සාහ කරන්නම්..යකොයහොම හරි...." 

"හ්ම්ම්ම් යහො  බබා....දැන් අපි යදන්නා යමයතන්ට ආයව් යමයහම යද ැත්තක් ඉ න් කතා කරන්නද ආහ?් ෙන්න 

මාල තුරුට මට යමයහම ඉන්න බෑ..අවුරුදු ොනක ඇරියස ්තියනලා අල්න්න තුරුල් යලා..." 

"ඈහ.්..අම්ම ා..... එයහනම් එනලා යමයහට.." 

යදයනත් ඇයල ආදරයෙන් ඇද ඟට ෙත්යත්ය..යෙන හිස සිඹ තුරුල් කරෙත්යත් උතුරා යන ආදරයකිනි.... 

"අේයයෝ බබා මයේ ඉය රින්ේ එක හැලිායන්...බන්නයකෝ...." 

"අේයයෝ එයහමද...දැන් ඉතිං මක් කරන්නද.." 

"කමක් නෑ ඒකත් නැති උන එක යහො යි,. යම්ක ඔයා තියාෙන්න,, ආහ.්.." 

ඉතිරි ව කරාබුල යදයනත් අත තබමින් මල්මී නැලතත් යදයනත් ට තුරුල් විය......යදයනත් එය සාක්කුයව් 

දමාෙත්යත් මැණිකක් දමා ෙන්නලාටත් ලඩා  රිස්සමිනි... 

යදයනත් මල්මීල තුරුලු කරන් හිස සිඹිමින් මහා මුහුද යදසම බා ඉන්නට විය...ඇත්තටම ය ම් යුලක් එයසේ 

සිටින්යන්  සාෙරය යසේ ආදරයක් හිත්ල ඇති නිසායලනි...ආදරය සාෙරය යසේ කියන්යන් ඒ නිසායලනි... 

"බඩගිනිද බබා.." 

"නෑ තාම නෑ.." 

"ඔයා යන්න ඕනි කීයටද??" 

"මම නුලරට 6ට හිටියාම ඇති..." 

"හ්ම්ම්ම් එයහනම් යමයහන් 2ට ලත් යන්න යලයි යන් කාා එයහම,,..." 
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"හ්ම්ම්ම් බය යලන්යන් ා මම එනලයන් ආයේ අනික මහත්තයයෝ යහට ඉ න් මට එක්සෑම්  ටන් ෙන්නලායන්..මම 

කිව්යව් ඔයාට..." 

"හ්ම්ම් ආයය ඉක්මන්ටම එන්න යහොය ේ..අනික බය යලන්යන් ා අපි යදන්නම ස්කයිේ එයකන් කතා කරමු..යලබ් 

කැම් තියනලයන් අපි යදන්නටම....." 

"හ්ම්ම්ම්...... එයහනම් යහට ඉ න් යහො ට එක්සැම් කරන්න යහොය ේ බබා..." 

"හ්ම්ම්ම්...දැන් යලාල කීයද බබා.....?" 

                                                    

                                 "දැන් 11යි බබා.." 
"හ්ම්ම්ම්....මට යමයහම තල ටිකාක් යලා ඉන්න ඕනි..."  
ඇතලත් ඔහුට තුරුල් යලමින්  ැලසුයව්ය... 
 
"යෙදරින් මට ේයරොය ොසල් එකක් යෙනත් බබා...මට හරී ේර්යන්..මට තාම යෙදරට ඔයා ෙැන කියන්නත් බෑ ඒ 
අස්යසම යමයහම යදයක් උනාම හිතා ෙන්නත් අමාරුයි.." 
 
"අයන් බබා යම් යහො  දලයසේ ඔය ලයේ කතා නම් කියන්න එ ා අද අයේ  මු හමුවීම අනික ජීලත් යලන්න හිතුලා 
විතරයන අපි එකට..." 
 
"යමොනලා කරන්නද බබා මම කිව්යව් යෙදර යලන යේ...අනික මම ඔයාට එ යේ ටික ටික ඟදී කිව්ලයන්..." 
 
"හ්ම්ම්ම් දැන් අපි ඒක අමතක කරමුයකෝ එයහම යදයක් උනාම අපි බමුයකො යමොකද කරන්යන කියා..." 
 
"හ්ම්ම්ම් ගුඩ් එයහම ඉමි අපි යමොනලාඅ හරි කරමුයකෝ යහොය ේ...ඔයා නැතුල මට ඉන්න බෑ බබා...." 
 
"මන් දන්නලා ඒකයන් මම යමච්චර ආදයර්...." 
යදයදනා යමයසේ කතා කරමින් තලත් යද ැයක්  මන සිටියයෝය...කාය ෙතලන බල යම් යුලට දැනුයන් නැත 
ඔවුන් ඔවුන්යේම යෝකයේ ජීලත් ලන්නට විය..... ඒ සතුට විඳිමින් සිටින තරතුර මල්මීට රැල්  ෑගීමට සිතුනි... 
 
"අයන් ලස්තු මට ආපු එයක් රැල්  ාෙන්න ඕනි... එනයකෝ...රැල්  ාො අපි යමයහම්ම යමු යමොනා හරි කන්න 
යහොය ේ..මම යන්නත් එ ැයි දැන්...නැත්තම් මට රෑ යලයි යන්න..." 
 
"හා බබා..යමු රැල්  ාෙන්න..." 
 
යදයනත්  මල්මීයේ පිටු සින් යලරල්ට ආයව්ය..නමුත් ඔහුට රැල්  ෑගීමට අලස්ථාලක් යනොවීය..ඔහු  ැ  ආ 
සැහැල්ලු ස ත්තු නිසා ඒලා ෙැවීම කරදර යෙන යදන්නක් නිසා ඔහු යලරට වී ඉන්දැේදී මල්මී රැල්  ාෙන්නට 
විය...සාරිය මදක් ඔසලා ඇය රෑල්ට  නිේදී යදයනත් දුටුයව් එය කුඩා දරුයලකු රැල්ට  නින ආකාරයයනි... මහා 
ආදරයක් යදයනත් යේ සිත තු යෙොඩ ෙැයසන්නට විය..... 
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යදයනත් ට ලඩ තරමක් ඇ යකොට වුලද ඔවුන් යදයදනා එකට ඉන්න විට එය  එ තරම් යදයක් යනොයව්... ඇය රැල් 
සමඟ සතුටු ලන ආකාරය යදයනත් ඈත සිට සතුටින් බ හින්න විය.. ඇත්තටම  තම ආදර ලන්තිය යේ සතුට දුටු 
විට දැයනන සතුට ආදරලන්තයා හැර අන් අය යනොදනී..... ඒ තරම් සතුටක් ආදරලන්තයයකුට යනොමැත..... 

 
"යන් බබා..." 
මල්මී යදයනත් යදසට එමින්  ැලසුලාය,,... 
 
"හා යමු.. දැන් යකොයහොමද යසයරේපු දා ෙන්යන් ලැලි එකයි කකුයල්..." 
 
"හ්ම්ම් කමක් නෑ යකොයහොමහරි දාෙන්නලා..." 
 
මල්මී  යසයරේපු දැමුලද ඇයයේ කකුයල් ව ලැලු ඉලත් යනොවුයන්ය.. කකුල් ෙැසුලද ඉලත් යනොවුයන්ය...දුර යන්න 
ඉන්න යකල් ඇවිදිනයකොට කකු කැයේ යැයි බියට යදයනත්  හත් වී මල්මීයේ කකුයල් ව සියලු ලැලි අතින් 
පිස්යසේය... 
 
"අයන් මහත්තයයෝ යමොනලද රත්තරං යම් කරන්යන්??" 
 
"ඇයි මැණික මම පිස්සාම යමොයකො යව්න්යන් ඔයායේ කකුයන්" 
 
"එයහම කරන්න යහො  නෑ මට  ව් පියරයි මයේ රත්තරං.." 
 
"එයහම යලන්යන අයන් මම ආදයර්ටයන් එයහම කයල්..." 
 
යකල් යදයනත් ල ඉහට යෙන ආදරයයන් යදයතොල් සි  ෙත්යත්ය..ඇත්තටම යදයනත් ට දැනුයන් අ රිමිත 
යසයනහසකි..එයමන්ම මල්මී යේද යනත් පියවී තියබනු දුටු යදයනත් තම යනත් පියාන ඇේට ය රා යතොල් මත 
හාදුලක් තැබුයව් ආදරයේ  මු සිහිලටනය යසය...මිනිත්තු කී යක් එයසේම සිටි යදයදනා නැලත් පියවි යොලට 
ආයව් යකෝච්චියක හඬ ඇසීය... යදයදනායේම මිහුනු ැජ්ජායලන් රතුවී තිබුනද මල්මී යදයනත් යේ  පුයව් මුහුන 
යහොලායේන තලම් මිනිත්තු කී යක් සිටියාය...... 
 
"අපි දැන් යමු රත්තරං..මම යන්නත් එ යි...." 
 
"හා ඔයාට යකොයහන්ද කන්න ඕනි බබා..?" 
 
"ඔයා ය ොයරොන්දු උනා ඩයින් යමෝ..එක්කන් යනලා කියා මාල..." 
 
"හ්ම්ම් යමු යම ඟම එකක් තියනලා...." 
 
"හ්ම්ම්ම් යමු හැබැයි මයේ ොයන යහොය ේ..." 
 
"නෑ නෑ ඔයා යකොඹ ආලා මාල බන්න මයේ ොයන ේරීේ එක ..." 
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"බෑ බෑ මං ොයන" 
 
"නැ නැ මං ොයන" 
 
යදයදනාම හිනායලමින් රන්ඩු කරමින් දිලා ආහාඅය ෙැනීමට යන්න විය... 
යදයදනා,අ ඇතුල්ට යෙෝ අසුන් යෙන ආහාර  ත්රිකා යෙන කියලා බා ඇනවුම් කර එය එනයතක් බා ඉන්නට 
විය... යදයනත් අසලින්ම මල්මී ලාඩිවී සිටි අතර  ැමින සිටි වියේශීය යුලක් යදයනත් යේත් මල්මී යේත් 
ඡායාර යක් යෙන කුමක්යදෝ සිනායලමින්  ලසන බල දුටුයව් යදයනත්  මනි..ඒ බල යදයනත් මල්මීට  ැලසු  සු 
ඈද ඒ යදස බැලුයව් සිනායලනි... 
 
                                                                       ආහාර ඇනවුම ැබින යදයදනාම ආහාර ෙත්යත් යසමිනි තලත් 
ඉක්මන්ටම් යෑම  මල්මීයේ අදහස යනොයව් ඇයටත් අලැසිල තිබුයන් ඔහු සම්ඟ ඉන්නටය...යදයනත් ඇයට ද ඇය 
යදයනත් ටද කැව්යව් ආදරයයනි.. 
ආහාර යෙන අලසානයේ යදයනත් බි යෙව්යව් මල්මී බෑෙයේ සල්ලි යසොයේදීය... යදයදනාම යන්නට නැගිටිේදී 
මල්මී  ඔහුයේත් ඇයයේත් ඡායාර ය ඇයේ දුරකතනයයන් ෙත්යත් සිහිලටනයක් යසේ තබා ෙැනීමටය ඊට අමතරල 
ඩයින්යමෝ...කඩදාසි යල්න්සුල  රිස්සමට තබා ෙත්යත් දිනය මතක්වීමට බල යදයනත්  සක් කරෙත්යත්ය,,  
ඇය යමතරම් යම් දිනේට ආදයර් කරන බල දැනුයන් එනවිටය... යදයදනායෙන යකයනක් යහෝ එන අතර මඟ හරි 
හැටි කතා යනොකයල් යදයදනාටම දුක නිසායලනි... ඇත්තටම  මල්මීට යමන් ම යදයනත් ටද දුකය... එයහත් නැලත 
හමුලන බාය ොයරොත්තුල පිට යදයනත් මල්මීල නුලර බා යන බස ්රථයක නැේගුයව් මහත් ආදරයයනි බස ්රථය 
අේදන තුරුම ඇය අසලින් හි  එය යන්නට සැර යසේදි  බැස ෙත්යත් ඇයයේ හිස නැලත ලරන් සිඹ ය......බසය 
යනොය නී යන තුරුම ඔහු ඇයටත් ඈ ඔහුටත් අත ලැනුයව් දුයකනි..... ඇය රැයෙන යන බස ්රථය යනොය නී ගිය 
 සු යදයනත් තම නිලසට යාමට බස ්රථයක නැඟුනි............. 
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