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       නිමා ව ගිම්හානය - 04 
                                                                                                         

ආදරයේ උනුසුම ඟ දුක දැයනන්යන් නෑ... 

දුක් කරදර නැති දලසට දුර යෙයනන්යන් නෑ... 

ජීවිතයේ කලදාලත් සැෙ රැයෙන්යන් නෑ... 

සිනහ යලවී සිනහ යලවී කල් යෙලන්න බෑ... 

 

යතොල් අෙ මදහස දල්ලා ප්රාර්ථනා මල් පිබියදයි 

යෝකය උඩු යටිකුරුවී ප්රාර්ථනාලන් ලැයයි 

සැමදා සැෙ සැමදා දුක යනොමැතියෝකයේ 

සිනහ නැයෙයි කඳු ඇයෙයි එයයි ජීවියත්... 

 

 

දිලා රැයේ දකින සිහින ෙලන්සා ගිමන් නිලයි 

සිහින යොලම ෙරා ලැටී තැවුලින් හදලත් ඇවියයි 

ගීත හඬින් සුසුම් හඬින් පිරුන යෝකයේ 

සිනහ නැයෙයි කඳු ඇයෙයි එයයි ජීවියත්.. 

 

 

ආදරයේ උනුසුම ඟ..... 
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"දදන්නම බය උන දන්...මම දන දෙන උන්න දලසක ඔය දදන්න එකතුදලනල කිය... සහන් , නිකී බය 

දලන්දනඳ ඔයදේ ආදදේ ඳටන් ෙත්තු දලදසේම මම කටලත් කියන්දන න් ඔයට ආශිේලද කරනල මිස 

..හබයි දරුලදන් ආදදේ ඉදෙනීමටලත් අනික් දේලල් ලටලත් බධලක් කරෙන්න එඳ දහොද??...නත්තනම් 

මම ආශිේලද කරප් ආදදේ හින්දම ඔය විනස දලනල මට බං ඉන්න දලයි..." 

 

දදන්නම බය උන හින්ද තනජ  කිව්දව්... නිකීටත් සහන්ටත් බය නති උදන් එ ලචන ටික ආඳසුයි... 

"අම්දමෝ මම හිතුදව් මිස සේට කියයි කිය..." 

"න් සහන් ඒ ලදේ දකදනක් දනදලයි මම..මමත් දහොට ආදදේ ක ඒ දලසල... ඒක හින්ද ඒ ආදදේට අකුල් 

දහන්න මම ආස න්.. දහොඳින් ඉන්න ඔය දදන්නම දමොකද ඔය දදන්නම හුඟක් දහොට මච් දලනල..අනික 

දදන්නම ටන්ටඩ්...." 

"තන්ක් ය ටීචේ.." 

"අන්න දකල්දේ කටට ඳන ආල...පුදුමයි" 

එදහම කිව්ලම නිකී දේ මනට සසන සිනහලක් ආල.. ඒ දිහ බදෙන මමත් තලත් ඳරක් හින උන..  

 

අපි තුන්දදනම දේට්ටුදලන් එලියට ආදව් නිදලස බ යන්නට... මිස අපි ට කත කර අනික් ඳත්තට යේදි මම 

නිකිලත් අරදෙන දහෝල්ට් එකට ආදව් නිකීට දෙදර යන්න බස එකට නේෙන්න... 

 

"සහන් ඔයදේ දෆෝන් එක දකෝ...? 

"ඒක දෙදර නිකී.." 

"හම්ම් ඇයි දේන්නත්දත් අපිට ඉසදකෝදල් ඇරි යනෙමන් කත කරන්නත් පුලුලන් දන්.." 

"ඒක දහන කබල් අප්ඳ... ඒකයි ඒක දෙන්න බ් බ් ලදේ" 

"අදන් ඒකට කමක් න් දේන්න දහොදේ හංෙදෙන ඉන්න ඉසදකෝදල්  ඇදරනකන්..." 

"හ මම  දේන්නම් ..." 

"හම්ම් දහො මණික.." 

එදහම ක්ය නිකී ඊඟට ආපු බස එදක් නේේදේ හිදත් දුකක් තියදෙන දමොකද දහට දලන්න තල හුඟක් 

දලල තියන හින්ද.... 
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                     මමත් දෙදර ඇවිත් දහොට නදෙන..ක එදහම දඳොඩ්ඩක් ඇ උන ඒත් එක්කම මදේ දෆෝන් 

එකට මදසේජ් එකක් ආල... 

Baba moko karannea ?? adha thaniyamadha gedhara?? , mama nam thaniyama adha ammalaa 

kurunegala gihin pol watthata..mama dhaen call kalaa eyaala thawama ehe ada enna poddak 

rae wenawaa kiwwaa... magea babaa enawada mehea??awoth mama loku baddak dhenawaa 

wathuta magea..enna ehenam  enawanam mata call ekak denna damamama.. 

                     නිකී එදහම කිය තිබුනම මම උඩ ගිය. දෙදර කවුරුත් නති හින්ද මට එන්න කියන්දන් දම් 

දකල් ..එච්චරටම මල විලසකරනලද කියන එක මට හිතුන... 

 

මමත් ඒකට රිප් එකක් යව්ල.. 

mama ehema ena eka hoda na neada babaa?? aah? kellek thaniyama inna gedarakata kollek 

ena eka hoda ne.. 

 

ඒකට  හදරන තඳ්දන්ම උත්තදේ ආල.. 

Mama genna gannea magea kollawa wena ekekwa neweyi ne oyawa mata magea panatat wada 

sure ..so enna baba ikmanta peya 2-3 k hari apita ekata inna puluwan.. 

 

Hari mama ennam 20 mins walin mama othana... 

 

 

Hoda babaa...ummmmmmmmmmmmah... 

                 මම ඉක්මනින් සතිදල මදේ පුටේ එකත් අරදෙන එලියට බසදසේ නිකීදේ දෙදරට යන්න කලින් 

විසතර කර තිබුන විදිහට මම නිකී දේ දෙදර දහොයදෙන ආල.. දේ ෙලටම ඇව්ත් මම දකෝල් එකක් 

අරෙත්ත දකල්ට.. 

 

 



4 | P a g e  

 

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

 

 

"හදෝ බබ ඔය දකොදහේද දන්??" 

"මම ඔයදේ දේ ඉසසරහ ලසතු ඉන්දන්" 

"ආහ හරි ..ඉන්න මං එන්නම් දේට් එකට.."  

          තත්ඳර කීඳයකින් දේට්ටුල ඇරිදේ මදේ පුංචි සුරංෙනවි..මම එය දිහ බදෙන හිටිය..සසන 

දරෝසඳට දකොට සයක් ඇ සුදුඳට ටී එකක් ඇ හිටිය..මට ලඩදෙන ඉඹින්න හිතුන ඒත් ඒ හඟීම 

ලලදෙන දේට්ටුදලන් ඇතුල් උන... 

 

"එන්න බබ ඇයි බය දල..." 

නිකී මලත් අරදෙන දේ ඇතුට ම ආල අම්මට හුඩු දම්ක මලිෙලක් දන් මදේ හිත අම්බදනකට කෙහන්න 

ෙත්ත... මමත් දෙොන දසේ දේ ඇතුදල් හිටිය... 

"සුමන ඇන්ටී....සුමන ඇන්ටී.." 

හුට දමය කටද දම් අඬෙහන්දන්...? 

          ඒත් එක්කම දකොදහේදදෝ ඉ තරමක් ලයසක ේනු දකදනක් ආල...මදේ ඉදහේ ඉම ඳහට බ 

දඳොඩි හිනලත් දම්ම..මමත් දහොම් දලච්ච ෙමන් හින උන.. 

"සහන් දම් ඉන්දන් සුමන ඇන්ටි... අදප් දෙදර බ ෙන්දන් දමය තම දඳොඩි කදල් ඉන් මදේ ඟම හිටිදේ 

දමය..මදේ නංගිට ඳසදසේ මට  ඟම සුමන ඇන්ටි... එයට මදේ අම්මට ලදේම මම ආදදරයි..." 

"දේබි දේ දත්රීම නම් දෙොඩක් දහොයි දේබි,,,.. දම් මහත්තය හරිම දහො ඳටයි" 

"ඔව් සුමන ඇන්ටි දම් තම අදප් ඉසදකෝදල්ම ඉන්න දහොම දකොල්..මම අල් ෙත්ත දලන එදකක් අල් 

ෙන්න කලින්.." 

නිකී එදහම කියන ෙමන් මදේ අතින් අල් ෙත්දත් හරිම ආදදරන්....මම හුඟක් ආදදරන් ඒ අත තද කර අල් 

ෙත්ත... 

          දකල් මලත් අරදෙන උඩ තට්ටුලට ආදව් දකල්දේ කමදේ තිදයන්දන් උඩ හින්ද...සසනට 

දරෝසඳටින් ඳට කර පිලිදලකට තිබුන ඒ කමදේ ඇතුටම මල අරදෙන ආපු නිකී... මදේ අත ඇතර 

මදේ ඉසසරහින් හිට ෙත්ත..දහමීට මදේ නට කිස එකක් දදනෙමන් මදේ මන අත ේදව් ආදදරන්... 

"මම මහත්තයල ඉම්බ..මහත්තය මල ඉඹින්නේද?" 
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                          එදහම ඇහුලම මට හුඟක් දුක හිතුන දකල්ල තද කර බදදෙන මම න සිඳ ෙත්දත් 

ජීවිදත් කිසිම දකදනක් සිඳෙත්දත නති ආදදරන්...ඇස පියදෙන ඒ ආදදර උනුසුම විෙත්දත් හුඟක් 

ආසදලන්.... 

"මහත්තදයෝ දම් මදේ ඇ .. දම් ඇදේ මදේ තත්ත ඇර දලන කවුරුලත් දම් දලනකන් ලඩිදලලත් නිද 

දෙන ලත් න් මම ඒක බුදු ඳහදන් අත තිය කියන්නම්..ඳල්දලනිලතලට මදේ ඇදේ ඔයව් අඩි දල ඒක ඉඳුල් 

කරන්න රත්තටං.." 

          දකල් හුඟක් ආදදරන් කියේදි මදේ ඇසලට කඳුලු ආල ජීවිදත් ඳල්දලනි ඳරට මම දකල්දක් දේ 

ඇක ඇ දලන්න යන්දන් ... ජීවිදත් ඳල්දලන්නි ඳරටම මදේ නහර ලල් උනු දව්දෙන යනල මට දනුන... 

ආදදේ  දදනන තරමට මදේ ඳපුල දමොනලදදෝ දලනල මට දනුන මම ඒ ඇදේ දිෙ උදන් ජීවිතදේ කලදලත් 

දලන දකල්දක් දේ ඇක නිද ෙන්න දනොදේල කිය ප්රේථන කරන ෙමන්... 

             දකල්දදේ ඇස ලට හීනි අඳුලු බින්දු දදකක් ඒනල මම දක්ක... එදහම්මම ඒ දසොඳුරු යුලතිය දිහ 

බදෙන මම දකොට්ටයක් අරදෙන සිඳෙත්දත් එයටත් දඳන්නම..... 

"මදේ මහත්තය මදේම දලන්න කිය මම අද දම් දමොදහොදත්ම ප්රේථන කරනල.. ඒ දම් ආත්දමට දනදලයි 

මම උඳදින උඳදින හම ආත්දමකම... දම් ආත්දමට ඳත ලඩක් න් දමොකද දම් ආත්දමට මදේ දව් ඉලරයි 

ඔය... කටලත් අරදෙන යන්න මම ඉඩ තියන්දන් න්.. දහො ද??? මහත්තයට යන්න දදන්දනත් න් 

මං..ඳසදසන්ම එනල දකොදහේ ගියත්..ලදයක් දලන තරමටම දහොයනල මං... ඒත් කලදලත් ඔයල අවිලස 

කරන්දන් න් එදහම කදොත් මට ඳව්..දමොකද ඔය ඒලදේ දකදනක් දනදලයි .. මම ඒක දන්නල.." 

              දකල්ල හඟුම් බරල කියේදී මටට් ඇස දදක දතත් දව්නල ලදේ දනුන..මම එදහම්මම දකොට්ට්දට් 

මනට තද කරෙත්දත් නිකීට දනොදඳදනන්න... නිකිත් එදහම්මම ඇවිත් මදේ ෙවින් ඇ උදන් හුඟක් ආදදරන්.. 

එදහම ඇව්ත් මදේ ඳපුලට ඔලුල තිය ෙත්දත් මදේ ඳපුල ඉඹින ෙමන්... 

 

"සහන් මහත්තය දන්නලද දකල්දක්ට තියන දහොම සඳ ඳහසුම දකොට්දට් දමොකක්ද කිය? 

"න්...හ .. " 

"හම්ම් ..ඒක උඩ තම මම දම් දන් ඔලුල තියදෙන ඉන්දන්..." 

           නිකී කිව්දව් ඳපුල ෙන බල මට දත්රුදන් ට්කකින්.. එදහම කියපු නිකී මට තලත් තුරුල් උන මමත් මදේ 

ලම් අත නල නිකීල තලත් මදේ තුරුට ෙත්දත් දෝකදේ ත්යන සසනම ආදදේ මදේ ආදදේ කිය හිතට 

කියන ෙමන්..... 

 

"දේබී.......................දේබී................................." 
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"ආහ සුමන ඇන්ටි ඇවිත්... අපිට කන්න දෙනත් ඇති..ඉන්න මං බ එන්නම්.." 

                නිකී නගිට ඉසසහරට ගිය මම එදහම්මම නගිට නිකීදේ දඳොත් දම්සය බලුල..සසනට දම්සදේ 

තිය තිබුන දඳොත් ටික දිහ මම ආසදලන් බදෙන හිටිය...හමදේම සසනට තියදෙන ඉන්න ඔය 

දකොදහන්ද රත්තරං පුරුදු උදන් කිය අහන්න මට හිතුන ඒත් මම එදහම්මම දෙොලුදල දදොර දිහ බදෙන 

හිටිය මදේ ලසතුල දකොයි දලදල්ද මතුදලන්දන් කිය බන්න... 

 

           ඉක්මන් ෙමනින් අදත් ට්දේ එකකුත් තියදෙන ආපු නිකී ට්දේ එක ඇ උඩ තිය මදේ ඟින් ලඩි 

දල කකුල් දදක මදේ උකු උඩින් ද මදේ මන බදදේන දොකු හදුලක් දුන්න... 

"එන්න ලසතු ආපු මුල්ම දලදසේ අපි දමොන හරි ක ඉමු.,. මුකුත්ම දනොදී  යව්ලම මට දුකයි.." 

නිකී මල ඇදන් නගිට්ට්ල දම්සය ෙලට ගිහින් දක්ක් කල්ක් අරදෙන මදේ කදට් තිේදේ සසනට 

හිනදලන ෙමන්...මම කපු කල්දන්ම නිකීත් කල මට දඳන්නම...  

එදහම කරේදි දනුන සතුට කිය නිම කරන්න බ්.. 

              ආදදේ දම් ලදේ දඳොඩි දඳොඩි දේලටත් සංදව්දී කියන්න මම දන ෙත්දත් නිකී දෙන්... දමදහම 

ජීවිදත් කට මම දකොච්චරක් ආස කද රත්තරං ඒක දුන්නට ඔයට දෙොඩක් පිං මම හිතින් හිතන ෙමන් තල 

දක්ක් ක්ල්ක් අරදෙන නිකීට කව්ල..දමොකද දකල්දේ ආසම ක්ම ක් කිය මම දන්න හින්ද.... 

 

 

               තිබුන එකම බීම වීදුරුල අරදෙන මදේ දතොල් දදක මේදේ තිේදේ මදේ ඇස දදක දිහ බදෙනමයි.. 

මම දනන්ල දකල් එක බීම වීදුරුලක් විතරක් අරදෙන ආදල මට දබොන්න දීපු එදකන්ම එයටත් දබොන්න කිය 

මන් දන්නල... දකල්දෝ ආදදේ දී දම් තරම් දබො දලේදී ඒ ආදදේ සසනල දලනල කියන්දන් ඇත්ත තමමට 

එදහම හිතුදන් නිකීත් දම් තරම් දබො දල දම් දප් දල ලදේ කරන හින්ද.. ඇත්තටම ආදදේදී දම් තරම් 

සසනට ඉන්න පුලුලං නම් බන්දම අපිට සසන ජීවිතයක් ෙතකරන්න  පුලුලන් දලයි කිය මට හිතුන..මම 

කල්ඳන කරනල දක්ක නිකී මදේ මනටම එබුදන් මදෙන් ඒ දේ දන ෙන්න කියන එක මට දත්රුන.. ඒත් මම 

ඒ මන දිහ බදෙන හිටපු හින්ද එය මදෙන් අහන්න ෙත්ත,... 

 

 

"දමොනලද සහන් කල්ඳන කදල්..." 

"නහ දම් තරම් ආදදේදි අපි සසනට ඉ බන්ද දලසට අපි දකොදහොම සසනට ඉඳීද කිය හිතුන.." 
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"මටත් ඒකම හිතුන ආදදරන් දමදහම ඉන්න තියනලනම් මට මුකුත් ඕනි න්..." 

"දම් අහන්න බබ මට ඔයට ආදදේ විතරයි දනට දදන්න පුලුලන් දම්තරම් සඳ නම් මට දදන්න අමරුයි 

රත්තරං.....ඒත් මම දකොදහොම හහ දලසක ඔයට ඒ ලදේම් ම සසනට ඉන්න හද දදනලඅ..දම් ලදේ 

සමහරවිට මීලත් ලඩ සඳට ඉන්න... ඒකට තරහදලන්දනඳ ම එක්ක දහොදේ..." 

මමම් එදහම කිව්ව්ලම දකල් දෙොළුදල මදේ දිහ බදෙනම හිටිය...... 

"දම් අහන්න ලසතු..මට එදහම සඳ ඕනි න් මට ඔය එක්ක ලටි ඉන්න තියනල නම් ඊට් අලඩ දදයක් ඕනි න් 

මට් අදමදහම තිබුනට මම ආසත් මදේ මහත්තය එක්ක ඳදුරකට හරි දල තුරුල් දල නිද ෙන්න... ඒක 

හින්හ ඒල ෙන හිතන්දන්ඳ.. මම කිව්ල මතකද දලසක් .. මම ආදදේ කරන්දන් කලද හරි මට මදේ අම්ම 

තත්ත ලත් අමතක විදිහට මට ආදදේ කරන දකදනක් ට කිය...මතකද මදේ මහත්තයට...එද මම කිව්ලද ඒ 

දකොල්ට සල්ලි තිදයන්දන ඕනි කිය උතුරන්න..? න් දන්ද??ආහ බබ?? මට එදහම ඕනි න් ලසතූ මට ඔය 

ඉන්නලනම් දඳොල් අතු ඳත් සඳයි... ඒක හින්ද ඒ දෙොන් කතල ආදේ කියන්න එඳ..... හරිද ...ආදය 

කිව්දලොත් කට හඳනල.." 

නිකී හිනදලවී මදේ කම්මු මිරිකන ෙමන් කිව්ල... 

"එදහනම් ආදයම කියනල" 

මමත් හිනදව්වීම කිව්ල.... 

"දහොර දකොල්දක් මහ...."නිකී එදහම කිය මට තුරුල් උන......මමත් මදේ දකල්ල තද කර අල් 

ෙත්දත් දලන කටලත් දදන්දන න් කියන්න ලදේ....දකල්ද එදහමම ඇස පියදෙ ඉන්න විදිහ දක්කම මට 

ඉඹින්දන් නතුල උන්න බරි උන මම එදහම්මම ඳත් දල දකල්දේ මන සිඳෙත්දත් උතුර යන ආදදේන්.... 

 

          ඇස ලහදෙනම නිකී හින උදන් ල ෙදහන කම්මුල් දදක තලත්  ලෙසසමින්.....දලල යනල අපි 

දදන්නටම දනුදන් න දමොකද අපි දදන්නම හිටිදේ අදප් දෝදක්..මම නිකමට ලදේ දලල බේදි දක්දක් 

දලල හලස 6ත් ඳහුදල....මම එදහම්මම නිකීදේ කම්මු තලඳරක් ඉඹ නගිට්දට්  යන්න සදනම් 

දලන්න... 

 

"බබ යන්නද??" 

"ඔව් ඳටිදයෝ දන් ඔයදේ අම්මත් එනල ඇති..." 

"අදන් තල ටිකක් ඉ යන්න ලසතූ ඔය ගියම මට ඳලුයි..." 
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"මටත් එදහම තම රත්තරං ඒත් අපි දදන්නදේ ඳදලනි දලදසේම ඔයදෙ දෙදරට අහුදලන්න ඕනි න් 

දන්ද??ආහ?" 

"හම්ම්ම් .. එදහනම් ඔය යන්න ේ..ගිහින් මට දකෝල් එකක් දදන්න දහොදේ ..නත්තම් මම දන්දන් න්දන්..." 

"හම්ම්ම් දදන්නම්..." 

"යලන්න දෝබයි රත්තරං... අදන් ආදයත් දලසක එන්න දහොදේ.." 

"හරි මණික මම එන්නම් අපි දහටත් හම්දබනලදන්..." 

"හම්ම්ම්.... ඉන්න එදහනම් දඳොඩි බඩ්ඩක් දදන්න..." 

"ඒ දමොනද ලසතූ....." 

"ඉන්නදකෝ..හබයි දඳොදරොන්දුදලන්න දෙදර ගිහින් මිසක් බන්දන් න් කිය...." 

"හම්ම් දඳොදරොන්දුදලන්නම්..." 

"හම්ම් දහො ළමය..." 

          නිකී එයදේ අල්මරිය ඇර දඳොඩි දඳට්ටියක් අතට ෙත්ත අසසන දකොදල්කින් ඔත තිබුන ඒක දිහ 

මම ටිකක් දල බදෙන හිටිය..ඒක ඇතුදල් තිදයන්දන් දමොකක්ද කිය හිතෙන්න බරුල මම දුක් උන .... 

"දමන්න මදේ ඳටියට මදෙන් අදප් ආදදේ මතක් දලන්න හමදටම දම්ක ඳවිච්චි කරන්න ඔය මල ඟට 

ෙන්නකන් ..." 

"හම්ම්ම් ..දමොනලද කියන්නදකෝ දම්..." 

"එදහම කියන්න බ්...ගිහින්ම බන්න...." 

"හම්ම්ම් එදහනම් මම යන්නම් ලසතු..." 

"හම්ම් එදහම යන්න දදන්න බ් එන්න දමදහට දඳොඩ්ඩක්..." 

      නිකී මල ඟට අරදෙන තුරුල් කරෙත්දත් හුඟක් ආදදරන් .. ඒ උනුසුම් ඳපුල මදේ කම්බුල්ල දලදටේදී 

මදේ මුලු ඇඟම උනුසුම් දව්දෙන යනල මට දනුන එදහම්මම ඒ උනුසුමට තල ටිකක් තුරුල් උදන් හුඟක් 

ආසදලනි.... නිකි එදහම ටිකක් දල මල තියදෙන ඉ මදේ කම්බුල් ඉම්දේ උතුර යන ආඩහදරන් 

කිය මට දනුන..ඒ පුන්චි ඇස දදක මට දම්තරම් ආදදේ කිය දදන්දන් ඇයි කියන්න මමලත් දන්දන් න්,,, 

මදේ මුලු ජීවිදත්ම නිකීට දී මම ඉන්දන් කිය නම් මට දදනන්න ෙත්ත....මම එදහම්මම ඒ හන්න්හීමට  

ලදඩන්න දී නිකීදේ සසන කම්බුල් දදක තද කර ඉම්ඹ...ඊට් අඳසසී නිකීල තලත් ටිකක් දල තුරුල්  
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කරන්න් ඉ යන්න හරුන....යන්න හරුන මදේ අතින් අල් ෙත්තු නිකී මදේ ඉසසරහට ඇවිත් මදේ 

අත්දදක අල්දෙනම ඳත් දල මදේ කකුල් දදක ෙල  ල ලටුන..ඒක දක්කම මදේ හිත  ෙසසුන.... නිකී 

මදේ කකුල් දදක අල් ලඳින්න ෙත්ත... මට ඒක දරදෙන ඉන්න බරි උන මම එක ඳරටම නිකීල උසසල් 

අරදෙන නික්ල තුරුල් කරෙත්දත කියෙන්න බරි තරම් ආදදේකින්..ජීවිදත් ඳල්දලනි ඳරට මට එදහම කදල් 

අයි කියන්න මම් කඬුලු දඳර දඳර ඇහුල....ජීවිදත් ඳල්දලනි ඳර මදේ ඇසදදකින් කඳුලු ආල නිකී නිද ඒ 

ආඅදරදේ උනුසුම කඳුලු හින්හ අනිකීත් ඒලට ඔදහේ ෙදෙන යන්න දුන්න....මම තද කර නිකිල බදදෙන 

ඇහුල  

"ඇයි රත්තරං මට ලන්ද???" 

"ඔය තම මම අද ඉන් අදහන දදවිය රත්තටං මට ඔයට ලඩ තලත් දඩවිදයක් න්..මදේ හමදේම ඔය ..ඒක 

හින්ද මම් ඔයට ලන්ද .. අද විතරක් දනදලයි අද ඉ ඔය ඟ ඉන්න හමදම ඔයදේ කකුල් දදක අල් ල 

මිසක් මම නිදෙන්න යන්දන් න්..." දකල් අඟදෙනම කිදයව්ල.. ඒ කඳුලු මේදේ මම දක්දක් උතුර යන 

ආදරයයී................. 

 

ටික දලලක් මම නිකීල බදදෙන ඉන්නහඩ ඤදුලු පිස මම යන්න ්සති උන.... 

 

"ඳරිසසමින් යන්න රත්තරං...." 

"හම්ම් ඔයත් ඳරිසසමින් ඉන්න දහොදේ.." 

"හම්ම් මම දන් දකොදහොමත් ඳරිසසමින් තම..." 

"මත් ...." 

 

මම එදහම්මම නිකීදේ ඔලුල තලඳරක් ඉඹ යන්න ්සති උන..... 

 

"සුමන ඇන්ටී................" 

"එනල දේබී...." 

"ඇන්ටි මදේ ඳන යන්න හදන්දන්" 
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"දේබී දේ ලසනලට හම්බුන දරුදලක්...ඇත්තමයි මහත්තදයෝ , මහත්තය හම්දබනකං මදේ දේබි දමදහමයි 

කිය දකොල්දක් ආසසදේ කදල් න්...මම ඉර හ ලදහේ දන්න්ල ඒක..." 

"මම දන්නල ඇන්ටී...ඒකදන් මම දමච්චර ආදදේ...මම යන්න කිය ඇන්ටි...." 

"හ මහත්තදයෝ...දන් දේබිදේ අම්මත් මඟ ඇත්දත්.." 

"ඔව් ඒක තම ඇන්ටි... මම එදහනම් යන්නම්..." 

"බුදුසරණයි මහත්ත්දයෝ...." 

"බුදුසරනයි ඇන්ටි.." 

 

මම එදහම්මම නිකීදේ ඔලුල අතෙදෙන එලියට බසදසේ ආඳහු දෙදර යන්න..දීපු ඳේසදත් අරදෙන මදේ 

පුටේ එදක් මම ආඳහු දෙදරට ආල..එන මෙටත් මම් හිතුදව් අද දලස ේන...අත ඟම උසසදඳත් එනල.මදේ 

ආදදේ ත් ඇරඹුන මම ඉසසරහ ෙන හිත දන් ලඩ කරන්න ඕනි කිය මදේ හිත කිව්ල.... එදහම මම මදේ 

අනෙදත් ෙන හිතන ෙමන් දෙදර ආල.... 

ආපු ෙමන් කමදේට ගිහින් මම කදල් නිකී දීපු බ්ේ එදක් දමොනලද තිදයන්දන් කිය දහොයපු එක.... 

 

ඳකින් එක හුඟක් ඳරිසසමට මම ෙදව්දව්..දමොකද ඒකත් ඳරිසසම් කර තියෙන්න ඕනි හින්ද.....ඳකින් 

එක ෙදව්ලම  දක්ක දදයින් මම දහොටම ෙල් උන... 

"අප්ඳට සිරි....."" 

තියන දේ මට හීදනකින්ලත් හිත ෙන්න පුලුලන් දදයක් දනදලයි...මම ත්ේෙ දිහ බදෙන දහොල්මං දල 

හීටිය.. ඒත් එක්කම ඒක ඟම දකො ක්ල්කුත් තියනල මම දක්ක.. ඒක අතට අරදෙන මම කියලන්න ඳටං 

ෙත්ත............ 

 

 

 

මතුසම්බන්ධයි!!!! 

 

-කසුන්- 
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