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සැඳෑ කළුලර කුර ගගා විත්... 

ඔබේ පැල්පත මබේ දසුනින් .. 

ඈත් වූ සඳ මබේ සරා සඳ.. 

තනිබලා මා... තනි බලා.... 

මා................!!!! 
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********* 

සමන මාලත  

අලසානයට පැමින ඇත... 

මින් පසු සමන මාලත නැත.. 

ඔබට ලියූ කතාල අදින් අලසන් ලන බල මින් 

දන්නලා සිටිමි..... 

පුරා තුන් මසකට ආසන්න කායක් මා සමඟ 

සිටි ඔබ සියලු බදනාටම තුති පුද කරමි... 

බේතරේ දුරක් ආබේ ඔබ නිසාබලනි... ඒ නිසා 

සියලු උපහාර ඔබාට ැබිය යුතුය... 

ස්තූතියි ඔබ සැමට!!!! 

 

කසුන්.....!      ********* 
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සමන මාලත 

8 බකොටස... 

 

      

                         
                දදදනත් නිලසට ඳැමින දදඳැයක් ඳමන යද්දී මල්මීද 

නිලසට ගිය බල ඈ දන්නලා සිටියාය... දදදනත් දේ දුරකථනය නාද දලද්දී දදදනත් උන්දන් නලකථාලක් 
කියලමිනි...දුරකථනය දෙන බැල විට දුටුදේ ඒ මල්මී බලය.... 
"දෙදෝ...බබා දමොදකෝ ෙදිස්සිදේම...?" 
"ෙරි ලැදේදන් බබා මම අර කිේදල මට අර ප්දරොදඳෝස ්කරපු අයියා..මතකද ඔයාට..අර මම දලල් කිේදේ අදන්.." 
"ඔේ ඔේ මතකයි...ඉතිං .." 
"අන්න එයාදේ අම්මයි අප්ඳච්චියි ඇවිත්,,,දමදෙ දැන්..කාේ දතෝරනලා ..අදන් මිංදා මට දතදරන්දන නෑ බබා.." 
"අදන්..ඇයි බබ දමච්චර ඉක්මන්ට..." 
"මම කිේදේ ඔයාට එයාා ඉක්මන්ට මාල බන්න එයි කියා..අදන්මන්දා.." 
"මම කියන්නම් ඔයා අපි ෙැන අම්මාට කියන්න අදම එතදකොට ෙරිදන්..." 
"අදන් බෑ..අදප් අම්මට තයන දදේ ඔයා දන්නලාදන් ,මට එයාල මරා ෙන්න බෑ මදේ ආදරය හින්දා..ප්ලීස ්ඒ 
දද්නම් කියන්න එඳා...මම තයන්නම් දැන් අදප් අප්ඳච්චි එයි මාල දෙොයාදෙන..ඳස්දස ෙන්නම් බබා.." 
"ේම්ම් ේම්ම්.." 
"බායි බුදුසරනයි..." 
"ේම්ම් බායි" 
දදදනත් ඕනෑලට එඳාලට දුරකථනය ඇ උඩට දමා ඇදේ දිො විය..ඇත්තටම ජීවිතදේ ස්සනම දිනදේ 
සිද්දලන්නට යන්දන් වි ෙත දනොෙැකිම දුකකි..ඇත්තටම එය ජීවිතදේ අමිහිරිම ආරිංචියයි... 
දදදනත් තදින් දදදනත් පියාදෙන සිටිදේ අදො ෙැනීමටත් දනොෙැකිලය... 
දදදනත් දෑස ්පියාදෙන දිනය ෙැන සිහි කරන්නට විය... එදෙම්මම දදදනත් ට නින්ද දෙොස ්තබුදන් මෙන්සිය ො 
දුක නිසාදලනි,,,, 
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                                     ඳහුලදා අලුයම පිබිදී සුපුරුදු ආකාරයට ැෙැස්ත වී රැකියාල සො පිටල ගිදේ තරමක් 
සිදත් බරිනි... තමන් මෙදමරක් දසේ ආදරය කරනා යුලතයට විලාෙ දයෝජනාලක් ඳැමින ඇත ..ඒ මදිලට එය  
ස්ථීරවී ඇත... විලාෙ ඇරයුම් ඳත් දතෝරද්දී දරාෙත දනොෙැකිය.. ඇත්තටම අමාරුය....එදෙත් ඉලසාදෙන 
දදදනත් රැකියාලට ගිදේ දුක අමතක කර සිටිය ෙැකි එකම තැන රැකියා ස්ථානය නිසාදලනි...දදදනත් සුපුරුදු 
ඳරිදි තම රාජකාරි ඳටන් දෙන ලැඩ කටයුතු කරදෙන් අයන්නට විය... 
 
"දදදනත් මෙත්තයා....." 
දදදනත් ලො හිස ඔසලා බැලුදේ කවුරුන්ද කියාය..ඇත්තටම එතැන හිටිදේ කාර්යාදේ දත් ෙදනා 
කාන්තාලයි..දකටිදයන් කීදලොත් දිේයාදේ මලයි... 
 
"ආෙ ්කියන්න ආන්ටි...." 
 
"මෙත්තයාට පිිං සිද්ද දලන්න අදප් දදෝනි අන්න දමොකක්දදෝ දදයක් කරන්න ඳටන් අරදෙන...මෙත්තයා කිේලා 
කියා තම ඳටන් ෙත්දත්..මෙත්තයා දීපු සල්ලිත් දසේරම ඒකට දාා  ..මෙත්තයාට දකොදෙොම පිිං දදන්නද මිංදා 
මෙත්තදයෝ..මෙත්තයාට කලදාලත් ලරදින්න එඳා...යන යන තැන ෙරියන්න ඕනි..." 
 
"ඕලා දමොනලද ආන්ටි..මම නිංගිට කිේදේ එකවුන්ට් ඳැත්දත්න් දකෝස ්එකක් කරන්න කියා.එයා මන් කිේල දද් 
ඇහුලා කිේලාම මට ඇත්තටම සතුටුයි... ඳේ දඳොඩි දකල්... දෙො මෙත්තදයක් බා දැන් බන්දා දුන්නා නම් 
ෙරි ආන්ටි..." 
 
"ඔේ මෙත්තදයෝ ..දකලීට දෙො මෙත්තදයක් ෙම්බුනා නම් දෙොයි තමා.... මම නම් හිතන්දන් දකල් කලදා ෙරි 
දෙො දකදනක් දෙදනයි..සල්ලි අතන් දෙො දනදලයි ෙතගුන ලලින් දෙො..." 
 
"එදෙම ෙම්බුන දාට මටත් කියන්නදකෝ ආන්ටි..මදේ නන්ගිදෙ දලඩිිං එක ලදේ මම දලඩ කරනලා..ඒතරම් 
දෙො දකදනක් දිේයා..." 
 
"අදන් මෙත්තයාට තල කරදර කරන්න බෑ මෙත්තදයෝ..." 
 
"දමොන කරදරද ආන්ටි...කාට ෙම්බ කරන්නද මම ආෙ?්.. දමොකද මම යද්දි දම්ල දෙනියනලද නෑ දන්..." 
 
"අදන් මෙත්තයා තල දකොච්චර කායක් ජීලත් දලන්න ඕනිද..දම් ලදේ කතා කියන්න එඳා මෙත්තදයෝ..." 
 
"ෙරි ෙරි ආන්ටි ජීලත් දලන අපි කලදා ෙරි මැදරනලාදන්..මම කිේදේ ඒ ෙැන..." 
 
"ේම්ම්..එදෙනම් මෙත්තදයෝ මම යන්නම් දත්ක ඇල්දලයි දබොන්න මෙතතදයෝ..දකලීත් කිේල මෙත්තය දත් 
බී ඉලර දලනදකොට රැවු ලදට් කිරි කිය දඳොඩි එදකක්දේ ලදේ...හි හි හි..." 
 
"ඈෙ ්මදේ හිටිනලා තමා ඒත් ෙැදමෝටම දප්න්න කලින් මම ඒක පිහිදා ෙන්නලදන්..දිේයා දකොදෙොමද ඒක 
දැක්දක්?" 
 
"මිං දන්දන් නෑ මෙත්තදයෝ දකලී තම කිේදේ..දකලී දකොදෙොමෙරි දැකා...මම යන්නම් මෙත්තදයෝ..." 
 
"චිදක් ැජ්ජාදේ බෑ.. ෙ ෙ ආන්ටි එදෙනම් .... මම දෙමීට දබොන්නම් දත්ක.." 
කාන්තාල ගිය ඳසු දදදනත් කල්ඳනා කදල් දිලයා ෙැනය තමන් ෙැන එතරම් දසවිල්දන් සිටිදේ ..එතරම් ඈ 
අදරය කාදැයි දදදනත් ට සිතන... එදෙත් දදදනත් දේ සිත මල්මී දෙන දෙොස ්ඇත.... ඒත් ඒ ආදරය  
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අහිමිදේදෙන යන බල නැලත මතක් විය..දමදසේ කල්ඳනා බරල දදදනත් තමන් සතු ව ලැට කරදෙන යන්නට 
විය.... 
 

 
 
 
 
දින කීඳයක් යන තුරුම මල්මී දෙන් ඇමතුමක් දනොවීය...මල්මී විභෙය කරනා බල දන්න දදදනත් ඈෙට කරදර 
දකරීමට දනොගිදේය...දින කීඳයකට ඳසුල ස්කයිප් ෙරො කතා ක දදදදනා කිසිදු පිලිතුරක් දනොමැත ෙැටලුලකට 
පිලිතුරු දසොයන්නට විය... එදෙත් දදදනත් දේ සිදත් තබුන ආදරය එදෙම්මම විය... මල්මීද ආදරය කරනා බල 
සිතමින් දදදනත් ජීලත් විය... දින කීඳයක් දමදසේ ෙතවී ගිදේය..ඒ දින කීඳදේ රාත්රියට ස්කයිප් ෙරො කතා කා 
ඳමනි..ඊට ලඩා එො ගිය යමක් කිරීමට මල්මීට දනොෙැකි විය....ඇත්ටේටම දදදනත් සිටිදේ කිසිලක් කරකියාෙත 
දනොෙැකිලය.... 
සිංගීතදයන් පිලිතුරු දසේලද සිංගීතය දදදනත් දේ දුක ලැඩි කා ඳමනි... කරකියාෙත දනොෙැකි තැන දකොට්ටය 
බදාදෙන ෙැඬුදේ දුක තුනී කර ෙන්නටය එදෙත් එය අඩුලන දුකක් දනොදේ.......................................... 
 
 
 
                                                          ඳැය ඳැය ෙතවී දිනද .... දින දින ෙතවී සතද දෙවී ගිදේ විදුලි 
දේෙදේනි.....දදදනත් දේත් මල්මී දේත් ආදරයට කනදකොකා ෙැඬුදේ  දදදනත් ල ජීවිත ෙමදන් අතරමිං 
කරලමිනි...... 
දුරකථනය නාදලනලා ඇසී දදදනත් දුලදෙන ආදේ සාදේ සිටය...දසනසුරාදා දිනයක් බැවින් දදදනත් ලරුදලන් 
ලැඩ නිමවී නිලසට ඳැමින සිටිදේය...සාදේ මල ො කතා කරමින් සිටි අතරතුර ඇසු නාදයට දිලදෙන ගිදේ ය... 
ඇමතුම සම්බන්ධ කර ෙත් දදදනත් මල්මී බල දැනෙත්දත් සුසුම් ෙඬිනි.... 
 
"බබා... දමොදකෝ දම්..." 
 
"දදදනත් මට ඔයාල නැතදලන්න යන්දන් බබා... දනොලැම්බර් 6 මදේ දලඩිිං එක.." 
 
                                              කියද්දී දදදනත් දේ සියල් දබොවී යනලා ඔහුට දැනින..එදෙම්මම ලාඩි ව 
දදදනත් ම දලාලක් කතා දනොකර සිටිදේ ලචන දනොමැත නිසාදලනි..ඇත්තටම දදදනත් ට කතා කරෙන්න 
ඳලා දනොෙැකි විය..මල්මී දමොනලාදදෝ කියලද්දී දදදනත් තම දුරකථනය ඇට එදෙම්මම දම දකොට්ටය ගුලි 
කරදෙන ෙඬන්නට වදේ කුඩා දරුදලකු දමනි...ඇත්තටම ජීවිතදේ ඇස දරුනුම කතාල ඇසුදේ දැන් සුලු 
දමොදෙොතක්ට දඳරය.. දදලය දමතරම් සරදම් කරන්දන් දමතරම් කැඳකිරීම් කරනා අයටද යන්න 
දදදනත්ට දතෝරා දේරා ෙන්නට දනොෙැකිවිය... ඇත්තටම දිේයාට ආදරය කානම් අදටත් දදදනත් සතුටින් 
සිටින්දනකි.. ඒත් ක කරුමයකට සිත නතරල තබුදන් නුලර කටය... ඳේ කානම් අඳ දකදසේ දෙෝ ඒ ඳේ 
දෙවිය යුතුය.. ඇත්තටම දෙවිය යුතුය..එයයි බුදු දෙම..දන්නා තරමට දදදනත් කාටලත් නරකක් කර දනොමැත 
දෙොක් මිස.... එදෙත් දඳර ආත්ම ල ක ඳේ තදබන්නට ඇත... කුරුලු කඩු කඩන්නට ඇත... දදදනත් විදුලි 
ඳෙන් නිලා දමා ඇට වී නිදන්නට විය..එදෙත් නින්ද අෙකටලත් දනො ආදේය.......... 
මල්මී දකටි ඳණිවුඩ කීඳයක්ම එලා තබින.... 
 
"කවුරු මාල බැන්දත් මම ආදබේ ඔයාට .... ඒ ආදබේ බලනස ්බලන්බන් නෑ...සත්තයි..." 
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ඉන් එකක දමදසේ කිය වින....... 
 
 
එදෙත් අන්සතුව මනමාලියකට දඳම් ක ෙැකිද......?? 
දකදසක ෙත්තත් එය ලැරදිය... ෙනන් සාදා බැලු විට දිනය ඔක්දතොම්බර් 31 දේ..ෙරියටම තල සතයකින් මල්මී 
නීත්යානුකල දලන අදයකුදේ බිරි දේ...දදදනත් ට ඉලසා සිටිය දනොෙැකි තරදම් දුකක් ඇතවිය.. දේල් එකක් 
දනොල දදකක් දනොල දින ෙනනක් දනොකා සිටිදේය... බා සිටිද්දී දදදනත් දේ රීරය අඩුදලන්නට විය... 
 
"දදදනතා දම් යන එකීට යන්න දීඳිං දමොන මඟුක්ද දම් කාඳන් බිං පිස්දසක් දලන්නැතුල.." 
 
"අදන් මට බ කරන්දනඳා බිං මාධල මට කන්න බෑ උබා කාඳල්දකෝ...." 
 
මිතුරාදෙ දඳරැත්තයට දදදනත් කටලල් තුන ෙතරක් කෑදේ හිදත් සතුටින් දනොදේ... නමුත් මිතුරන් එක්වී ඔහුට 
අලසානදේ කලන්නට විය... එකා එක බැගින් කැේදේ දදදනත් ට එතරම් ඔවුන් ආදරය ක නිසාදලනි.... 
අමාරුදලන් සියල්දෝ කැව කටලල් කා දදදනත් නැගිට ගිදේ ඔවුන්ට තුත පුද කරමිනි.... 
 
                                                                දදදනත් කාර්යාදේ සියලුකටයුතු නිසි ආකාරදයන් කදල් තම 
කාය කාර්යාලීය ලැඩලට දයදව ඳසුලත් දුක අඩුදේ යැයි සිතාය..එක දිෙටම උසස්වීම් දදකක් බා ෙැනීමට 
එයින් දදදනත් ට ෙැකි විය..පුහුනු කාය තුදී එදසේ ැබීම සතුටක් වුලද දදදනත් උන්දන් සතුටින් දනොදේ... 
සියල් බැම්මක් බල සිතන්නට විය..... 
නිලදසේදී නිතරම තනියම උන් දදදනත් නැලත මල ො නැෙනිය සමඟ කාය ෙත කරන්නට ඳටන් ෙත්දත් දුක 
තුනී කර ෙැනීමටය... දමදසේ දුක නැතකර ෙැනීමට මිං දසයද්දී දදදනත් ට සිහි වදේ දිනය දනොලැම්බර් 4 බලය... 
දිනය අලසානය දලද්දී දදදනත් ට දුරකථන ඇමතුමක් ආදේ මල්මීදේ අිංකදයනි.... 
 
"ෙදෝ..." 
 
"ෙදෝ බබා.... දකොදෙොමද ඔයාට??" 
 
"දලනදා ලදේම ඉන්නලා...මැරුදන් නෑ තලම.." 
 
"මැදරන්න ඕනි නෑ බබා ඔයා... දදයක් කියන්න තයනලා ඔයාට.." 
 
"කියන්න..අනිද්දා දලඩිිං එක කියාදන් කියන්න යන්දන්?" 
 
"නෑ..." 
 
"එදෙනම්.." 
 
“මම බැන්දා.." 
 
"කලද්ද?" 
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"දඳදර්දා දලඩිිං එක..ඊදය දෙෝම් කමින් එක.. 6 දලනිදා කියා කිේදේ දබොරුලට ඔයා නිකිං එදාට ස්ට්දරස ්
දලා පිස්සු නටයි කියා හිතා තමා මම දලස දදකක් ඉස්සරෙට තයා කිේදේ.. දැන් ඉතිං දනෝමල් දන.... හිත 
ෙදා ෙන්න බබා..මාල දැන් ඔයාට අයිත නෑ...ඒත් මම ඔයාට ආදදර් කරනලා,,මම දලන දකදනක් දේ දලා 
ඉලරයි දැන්...මම ෙැදමෝටම දෙොදරන් ඔයාට ආදදර් කරනලා... ෙැමදාම මම ඔයාට ආඩේදරයි.ඔයාත් මට ආදදර් 
කරන්න ඒත් මාල බා ෙන්න දඳරුම් පුරන්දනඳා බබා,,ප්ලීස.්..." 
 
"ඔයා දමොනලද දැිං දම් කියලන්දන්.. ආෙ.්.දම්ක අෙන්නද අපි ආදදර් කදල් ආෙ ්බබා?? කියන්න?" 
 
"නෑ ඒත් අපි දදන්නම දමොනා කරන්නද මට දත්දරන්දන නෑ මම දැන් අසම්මත ආදරයක ඉන්දන්...ඒ කියා මට 
ඒක නැතුල ඉන්නට් බෑ මම ඔයාට ආදදරයි...මාල ඉක්මන්ටම අයියා රට අරදෙන යනලා කැනඩාලට..ඊට කලින් 
මට ඔයාල ෙම්දබන්න ඕනි..." 
 
"මට දත්දරන්දන නෑ ඔයාට මදේ දලන්නත් බෑලු..ඒත් මාල ෙම්දබන්න එනලලු..මට පිස්සුේ අදේයි ප්ලීස ්මට  
කිය දදනලද දමොනලද දම් දලන්දන් කියා ආෙ.්.." 
 
"දමොනා කරන්නද බබා මදෙ හිත ඔයාට ආදදරයි ඒත් නීතදයන් මම දලන දකදනක්දේ..ප්ලීස් බබා...මට ආදදර් 
කරන්න ඒත් ඟට ෙන්න හීන දකින්න එඳා..." 
 
මල්මී කියලාදෙන යනදද් දදදනත් ට දත්රුම් යද්දී දදදනත් ඳමාලැඩීය..මිරිඟුලක් ඳස්දස දුලන සදතකු දමන් 
දදදනත් දැන් ෙත ලැටී අලසානය... මල්මී දේ ආදරය අසම්මත දස දෙෝ බා ෙන්නට දදදනත් සිත සාදා 
ෙත්දත්ය.... 
දින කීඳයක් යනතුරු දදදනත් තම සිත සාදා ෙැනීමට දනොෙැකි විය..නමුත් කායත් සමඟ දදදනත් ටික ටික 
දලනස ්ලන්නට විය.. ඔහුදේ සිත සෑදීමට දදදනත් දේ මිතුරනුත්,මදනෝත් දනොෙත් උත්සාෙයක් 
දනොමැත...ඇත්තටම මදනෝ සදෙෝදරදයකු දමන් ඟින් හිඳිමින් දදදනත්ට සොය ලන්නට විය..දදදනත් දේත් 
මල්මී දේත් ආදරදේ මැවුම් කරු ඔහුය,,... දදදදනාම ඔහුට තම පිදයකුට දමන් ආදරය කදල්ය...ෙදිස්සිදේම සිදුව 
සියල් මදනෝ දැනෙන්නා විට ප්රමාද ලැඩිය..නමුත් දදදනත් සිත යථාතත්ලයට ඳත් කරදෙන ජීලත් ලද්දී මදනො 
සතුටු විය... 
දිනක් මල්මී දෙන් දුර කතන ඇමතුමක් එද්දී දදදනත් උන්දන් නාන කාමරදේය...නාදෙන ආ දදදනත් දුටුදේ 
මල්මී දේ දුරකථන ඇමතුම් කීඳයක් තදබන බලය..දඳරා  ඇමතූ දදදනත් ො මල්මී සම්බන්ධ වදේ 
කබදයනි.... 
 
"බබා...අයියා මාල අරදෙන රට යනලාදන් අදන් දමොකද කරන්දන්..?" 
 
"ේම්ම්ම් දමොනා කරන්නද කියා මටත් හිතා ෙන්න බෑ..ඔයාදේ කට්ටිය ෙැමදද්ම කරන්දන් ෙරි 
ඉක්මන්ටදන්...දමොකක්ක්ද අදන්.." 
 
"අදන්මන්ද බබ මම තයන්නම් ..ෙදිස්සිදයන් ෙත්දත්...දම්කට ආදේ දකෝල් කරන්නලත් දටක්ස්ට් කරන්නලත් 
එඳා මම කරන කන් ෙරිද.." 
 
"ේම්ම් ෙරී .." 
 
දුරකතනය විසන්දි විය...සිදුලන්දන් දමලැනි දද්ලල් නිසා දදදනත් තරමක් සිත සාදාදෙන උන්දන්ය.. දදදනත් 
දේ මිතුරන් එයට සෑදෙන්න උත්සාෙ කදල්ය..උත්සාෙය සාර්තක වදේ ඔවුන් නිතරම දදදනත් සමඟම සිටිමින් 
ඔහුල ෙලාෙත් නිසාදලනි... 
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"මචං බදබනත් මට බපොඩි සැකයක් තියනලා මල්මී ගැන..එබහම බලනලට කියනලා බනබලයි ඒත් බමයාබග 

හැසිරීේ මට අමුතුයි..බපොඩ්ඩක් ඒ ගැන බහොයා බැලුබලොත් නරකද??" 
 
 
මදනෝට කුමක් දෙෝ ඉලක් ලැටී මල්මී ඳසුඳස ඳන්නන්නට විය.. ඇත්තටම ඈ ෙැන තලම දදදනත් අහිතක් සිතුදේ 
නැත..නමුත් ෙැමදද් දදසම පිරිසිදු සිතන් බැලුදේද නැත එම නිසා මදනෝ කී කාරනා කීඳය දදස දදදනත් දෙොඳින් 
බැලුදේය... මල්මී විසින් එව මිංෙ ඡායාරඳය ෙරො ආරම්භක දදදනත් විස්තර දසොයා යෑම ආරම්භ කදල් 
දඳම් කතාල රෙස්ඳරීක්ක කතාලක් කරලමිනි... 
දකදසේ දෙෝ මල්මී දේ සියලු දතොරතුරු සඟලා තබුන නිසාදලන් දදදනත් ට දසොයා ෙත ෙැක්කක් දනොවීය... 
එදෙයින් දසවීම අතෙැර දැම දදදනත් නැලත මල්මී ඇමතුමක් දදනතුරු සිටිදේ ඇයදෙන් සියල් අසා දැන 
ෙැනීමටය... දකතරම් දඳම් කාද කීදලොත් ඇය දකතරම් දද් කද ඇයත තබුන ආදර අදටත් දදදනත් දේ සිත 
තු තබීමය.... 
නමුත් ඇය ඇමතුමක් දුන්දන් නැත...දින සත ෙතවිය..ඇමතුමක් තය ඳනිවිඩයක් දෙෝ නැත.. 
ෙදිස්සිදේම දලේ අඩවිදේ ඇය ෙදිස්සිදයන් දකට ඳනිවුඩයක් සටෙන් විය...ඒ ඇයදේත් දදදනත් දේත් දඳම් 
සබතාලය අසුවී ඇත බලටත් ..ඉන් ඳදස ඇයදේ ස්ලාමියා ඈල කැනඩා රැදෙන ආ බලත් ය.. දදදනත් පුහුනු ලන 
මෘදුකාිංෙ ඉිංජිදන්රුලලරදයක් වුලද  කායක් සිටම ඳරිෙනක අසම සිටි දකදනකි..ඔහු විවිධ විවිධ ක්රම භාවිතා 
කරමින් ඇය ඉන්න ඉසේල දැන ෙැනීමට උත්සාෙ කදල්ය.. ඇත්තටම ඔහු දමලර සාර්ථය විය.. කැනඩා කියූ ඈ ඒ 
ලන විටත් නුලර කාඳදේ සිටි අතර.... ඇය ඳාවිච්චි කර තබුදන්ද දඩොිංෙයකි..සියලු විස්තර දසොයාෙත් ඳසු 
දදදනත් ට තලත් දසොයාෙැනීමට දදයක් දනොවීය.. අලසානදේ ක ආදරය පුස්සක් ව බැවින් ඔහු දසොයා ෙත් සියලු 
දද් සිදත් තද කරදෙන තලමත් ජීලත් දලයි.....!!!! 
 
සමන මාලත අලසාන දකොටස එතරම් රස දනොදේ අත්දැකීදමන් මා දනිමි ලිේදේ ඔදේ කැමැත්තට මිස සිදත් 
ෙයියය දනොදේ..දමතරම් දද් ව ඳසුත් දදදනත් යෙතන් සිටීම පුදුමයක් දනොදේ!!! 
 
 
 
 
 
 
දදදනත් දේ   ජීවිතදේ දබොදෙෝ දද් මදනෝ දේ දසොයා ෙැනීම් සමඟ දලනස ්විය ඇත්තටම දසොයුර ඔදේ ලටිනා 
කය මා දලනුදලන් කැඳ කාට තුත පුදන්නට දමය අලස්ථාල දකොට ෙනිමි.. අදින් අලසන් ලන සමන මාලත 
ඔදේ ජීවිත කතාල දනොදේලා කියා මා ඳතමි... 
 
ඇත්තටම කතාල ඳටන් ෙත්දත් මා දලනස්ම අයුරකින් ලිවීමටය...නමුත් අලසානදේ අලසානය මම දම දසේ දලනස ්
කදමි..දසොයා ෙත් දසේරම දද්  මා ඳදනොකරමි..ඇත්තටම එදසේ කර ලැඩක් නැත අන් අදයකුට ෙරො මට ජීලත් 
විය දනොෙැක..ඒතරම් මා ඇයට ආදරය කදමි...අලසානදේ මා නැලතත් තනි උදන්මි...තනිකම ලටී රැලටී 
උන්නාටලඩා ... 
එදසේනම් නලතන්නම් මා.....නැලත සමන මාලත ඉදිරියට දනොයනු ඇත..දිදනක ලල් ලැදී මුලු මාලතම ලැසී යනු 
ඇත... ලැසී ගිය ඳසු ඒ ෙැන මතකයක් දෙෝ දනොලනු ඇත... 
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මාසමඟ  පුරා දතමසක් පුරාලට හිඳිමින් මට ක්තය දුන් ඔබ ෙැදමෝටම තුතදේලා!!! 
 
 

                                                                  -   නිමි  - 
 
 
 
 
-කසුන් රිංෙන- 
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**Kasun Rangana** 
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