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                                                              මම අතට අහු උන ක ො  ්ල් අරකෙන බලුල.. ඒ  කඳොඩි ලියුමක්... 

 

""  

මගේම රත්තරං සහන්ට....., 

 

                                 අගේ ආදගේ පටං ගත්තු අද දලගසේ  ඔයාගේ ඔය අත් ගදක උඩ මගේ අත් ගදක තියා 

ඉල්ලුල එකම ගේ ඔයා දුන්නට ගමන්න මගගන් ගපොඩි තෑේගක්..ගම්ක රත්තරං අගේ ආදගේ ගලනුගලන් මම ගත්තු 

පගලනි තෑේග..ඔයා හැමදාමත් ගම්ක ඟින්ම තියාගන්න අපි ගදන්නා එකතුගලනකන්ම.මගේ එක ලගේම 

ග ෝන් එකක් මම ඔයාටත් ගත්ගත් අගේ දුරස්බල තල අඩු කරන්න..මගේ ගාල තිබුන ගසේරම සල්ලි දාා තමා මම 

ඕක ගත්ගත් ඔයා ඕක අරගගන එන්න මම එන දලසට ගහොග ේ මගේ රත්තරං..මට ආඅයි ඔයා ඕක පාවිච්චි කරනලා 

බන්න....එගහනම් ගම් ගකල්ට සමාගලන්න හලස කරදර කරා ගගන්න ගන්නලාට..ඔය මූන බන්න මම 

ගකොච්චරක් ආසද කියා ඔයා දන්ගන් නෑ රත්තරං ඒකයි එගහම කගල්...... 

එගහනම් මම නලතින්නම් ගහට හම්බගලනලගන් ඉස්ගකෝගල්දී... එගහනම් මට ඔය ග ෝන් එගකන් ගකෝල් එකක් 

ගදනකං  මම බං ඉන්නලා ගහොග ේ... 

බුදුසරනයි ඔයාට.... 

හුඟාක් ආදගරයි මං ඔයාට........ 

 

මීට ඔයාගේම 

නිකී.... 

 

"" 

 ඒ ලියුම කියලද්දි මකේ ඇඟම හිරි ලටුන..මම ඉක්මන්ට ඒ කඳට්ටිය ඇර බලුල රු 40 000  ට ලඩ ලටින 

කෆෝන් එ ක් මකේ ඉසසරහ.මට පිසසු ලකේ ඒ  දකිද්දි... ඇත්තටම මට හම්බුන කොකුම ත්ේෙ.... ඒ ත් මකේ 

ක ල්කෙන් උන එ  ඇත්තටම මට මරම සතුටුයි..මම ඉක්මන්ටම කෆෝන් එ ට සිම් එ  ද නිකීට ක ෝල් 

එ ක් ෙත්ත. 

 

"කහකෝ බබ..." 
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"කහකෝ මකේ මහත්තකයෝ, අලුත් කෆෝන් එක න්ද ක ෝල්  රන්කන්..?" 

"ඔව් බබ අකන් ඇයි කම් එකහම  රන්කන් ඔයට පිසසුකන්..ඇයි කමච්චර වියදම්  රන්කන්...??" 

"ඔය කලනුකලන්  රන කද්ලල් මම් අඳරකද් කිය හිතන්කන් න් මහත්තකයෝ..මකේ මුලු කෝක ම ඔය ඒ 

හින්ද ඒ කෝක ට මම වියදම්  රන සල්ලි කියන්කන් නි න්ම ක ො  ්ලි විතරයි...ඒ හින්ද ඒ ෙන 

හිතන්කන්ඳ.අපි කදන්නකෙන්  වුද වියදම්  රන්කන් , වුද නත්කත් කියන එ  හිතන්කනඳ හිතන්න ඕනි අපි 

කදන්න ක ොකහොමද ඒල හින්ද ං කලන්කන් කියන එ ..බන්න අද ඔය ක ොච්චර සතුටින්ද ඒ සතුට බකෙන 

මම් ක ොච්හචර සතුටින්ද??..ආහ  කියන්න මහත්තකයෝ..?.. ඔයකේ සතුට කියන්කන් මකේ සතුට....ඔය කේ 

හිනල තම මට කම් කෝකක් ලටිනම කද්.. ඒ හිනල බන්න මම ඕනිම කදයක්  රනල රත්තරං..සත්තයි..." 

ක ල් එ  හුසමට කියලකෙන ගිකේ හරියට ගිරවිකයක් ලකේ...මට ඟ හිටියනම්  ට ලට හඳන්න තරම් 

හිතුන ..එය  ත  රකෙන විදිහ මට ඇත්තටම මවි කේන්න ෙත්ත.. 

"මම දන්නල බබ ඔය මට හුඟක් ආදකරයි කිය ඒත් මකේ ජීවිකත්ට හම්බුන එ ම ත්ේෙ කමච්චර ලටින මම 

හිතුකව් න් ඔය මට කමච්චර ලටින ත්ේෙක් කදයි කිය..අකන් බබ ඳව් ඔය...." 

"ඒ  ෙන හිතන්න එඳ ලසතු... කම්  මම දුන්කන්  රන කෙොඩ ට... ඒ  හින්ද ඒ ෙන ලඩිය හිතන්න එඳ.. 

ඔය සතුටින් ඉන්න එ ම ඇති මට..." 

"හම්ම් මම කමොනලද කදන්කන් ඉතිං ඔයට  කම්  දුන්නට.." 

"මට මුකුත් එඳ රත්තරං කම් කදන ආදකේම ඇති...ඒ හින්ද කහො ළමය ලකේ දන් ත්ේෙ ෙන කියන්නතිල 

ඉන්න කහොකේ.... අද මට තිකයයි බන්දම මකේ මහත්තය ෙල තිකයයි...  වුද දන්කන් එදට මකේ මහත්තයට 

මන් කලනුකලන් වියදම්  රන්න කලයි ද කිය...ඒ  හින්ද මකේ මහත්තය දන් කෆෝන් එ  තිය ෙන්න  ට 

ලහකෙන කහොකේ..." 

"හම්ම්ම්ම්...ඔයට කෙොඩක් ආදකරයි මම බබ..මම දන්කන්න් ඔයට ක ොකහොම තන්ක්ස  රන්නද කිය..." 

"ත්න්ක්ස ඕනි න් ආකේ හම්බුනම බදකෙන රසම රස උම්ම එ ක් කදන්නක ෝ මට.. ඒ ඇති..කහොකේ..." 

"හම්ම්...." 

"මම තියන්නම් බබ දන් අම්මත් එයි ..කහට හම්කබනලකන් අපි..උකදන්ම එන්න කහොකේ.." 

"හම්ම් මම එන්නම් ...එකහනම් ඳරිසසමින් ඉන්න කහොකේ.." 

"හම්ම් ඔයත් ... බුදුසරනයි..." 

"බුදුසරනයි" 
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නිකී කෆෝන් එ  තියද්දි ඳලුලක් දනුනත් මම ක ල්ට ඒ බල කිව්කව් න් කමො ද මම දන්නල ක ල් එතක ොට 

තියන්කන් න්..කමකහම හදිසසි කල ක ල්ල නති  රෙන්නලට ලඩ කහොයි කේේ එකක් ඉන්න එ .... 

කමොනල උනත් නිකීමකේ මුලු කො යම කලන්න ලඩි දලසක් ගිකේ න්..ඒ තරමට එයල නතිල බරි කලන්නම 

මට ආඩහකේ රන්න අරකෙන තිබ්බ...මටත් පුදුමයි කමකහම ආදකේ  රන්න ක ල් පුරුදු උකන් එ  

ෙන....ක ල්කක් ආදකේ  රන්න ඉකෙන ෙකේ ඉසසර ආත්ම ල ඉම කියන  තල ඇත්ත ලකේ කියන එ  

මටත් කත්කරන්න අරකෙන තිබුන...  

කෆෝන් එ  දිහ  බකෙන මම  ල්ඳන  කල් අන්න ඒ කද්ලලුයි...අම්මකේ  ට හඬ ඟ ඳත ඇකහන ංම මම් 

හිටිකේ කෆෝන් එ  දිහ බකෙන  ල්ඳනකව්..අම්ම දක්  නම් එකහම බය කලයි මම කමෝහනය කල 

කිය.... 

"ඔයට කත් ක් ඕනිද සුද?" 

"එඳ අම්ම... දන් රැකලන්නත් ඇවිත් කන්..ඕනි න්.." 

"හම්ම්.... ඳඩම්  රන්නත්ද?" 

" රනල අම්ම දන් කන් කෙදර ආකව් ත්ල ටි කින් ෙන්නල ඳඩම්  රන්න.." 

"හ එකහනම්.." 

 

අම්ම යද්දී මම ඔකහේ බකෙන හිටිය..මකේ කෝකක් ඉන්කන් කදන්නයි එක්ක කනක් මකේ අම්ම..රටක් ලටින 

ජීවිතයක්..කමොනකද්  ත් තලම මම එයකේ සුහච කී රු කහො පුත.... 

අනික් ක න තම නිකී..මකේ ආදකේ  ලදලත් නති  රෙන්න බරි තරමට ආදකේ  රන ක න..... කම් කදන්න 

තම මකේ කෝකක් මම ඒ ෙන හිත හිත කම්කසට ඇවිත් ලඩි උකන් ටි ක් ඳඩම්  රන්න.......... 

 

 

                                                                                         "පුත ඔය අද ඉසක ෝකල් යන්නද්ද??ආහ??" 

හුට අම්ම කේ කබරිහ දිල්ට මම උඩ ගිහින් ඇහරුන ඒත් ඒක  ලරැද්දක් න් අද ටි ක් ඳරක්කු කල මම 

නගිටින්න.... මම දඩ බඩ ෙ නගිට දිව්කව් නන  මකේට... 

පුලුලන් තරම් ඉක්මන්ට සතිකල මම ඳරට දිව්කව් ඉසක ෝකට යන්න බස එ  අල් ෙන්න ඒ බස එකක් 

ගියම මට නිකීල අල් ෙන්න පුලුලන් මහරෙමදි ඒ යි මම එකහම  හමදම  අකේ ඳකේ බස එ  අල් 

ෙන්කන්.... 
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ක ොකහෝම හරි මකේ ඔරකෝසුල කහො හින්ද ඳර ෙලට එනක ොටම බස එ ත් ආල... මම කෆෝන් එ ත් 

සක්කුකව් දකෙන බස එකක් ඇතුටම ගිහින් ලඩි උන... 

බස එ  මහරෙමට ආකව් විදුලි කව්ෙකයන්....මම ඉක්මනින් බස එක න් බහකෙන ඳර ඳන නිකී එන න් 

කහෝල්ට් එකක් හිටිය...විනඩි 5 ක් විතර යනක ොට මම දක්  මකේ සුරංෙනවි බිම බකෙන එනල ඇත්තටම 

ඒ රකේ දකිද්දි මට ආසකල බ් , අමුතුම සිරියලක් නිකීකේ මකන් තියනල කියන එ  නම් මම දන්නල උකද්ම 

දකිද්දි මකෙත් දලසම එ කටොයිස එ ට ලඩ  රනල අේඳ කමොනල උනත්,,, ඒ කන් කමච්චර චටේ  කෙන 

මම එන්කන් බන්න.... 

 

"ඔය දන්ද ආකව් සහන්??" 

"ඔව් නිකී කම් ආල විතරයි.." 

"හම්ම් එකහනම් අපි අර බස එකක් නගිමුද?? ඒකක් කසනඟත් අඩුයි..." 

"හම්ම් යමු එකහනම්.." 

 අපි කදන්නම එ ම සීට් එ   ලඩි උන..නිකී ජකන්ය ඟ ලඩිකල මං දිහ බකෙන ඉන්කන් හරියට කඳොඩි 

එක ක් ලකේයි.. මම හින කල සක්කුලට අත ද කෆෝන් එ  අරකෙන  නිකීට කඳන්නුකව් හරිම 

ආසකලන්...එය ඒ දිහ බකෙන හිටිකේ ඊටත් ලඩ ආසකලන්... 

 

"අකන් හරිම කෝක් සහන්  අපි කදන්නම එ ම කෆෝන් එ  යූස  රනල දකිනක ොට මට ආසකල බ් රත්තරං .." 

නිකී එකහම කිය කහමීට මකේ අතට බර කල මකේ මනට කිස එ ක් දුන්කන් මුලු බස එ ටම කහොකරන්.... 

 

කමකහම කෙොඩක් ආදකරන් අපි කදන්නම එ ට ඉසක ෝකට ආල.. ඇවිත්  ඳංතිකේ හිටිකේ හරියට කහොර පූකසෝ 

ලකේ.. ඒත් අකේ එ  කෙොබිකක් අපිල ද  තිබුන .... ඌ ඳංතියට එන ෙමන් මකේ දිහත් නිකී දිහත් අමුතු 

විදිහට බකෙන ආකව් කමො ටද කිය කත්රුකන් ටි  ට ඳසකසේයි.... 

 

"ආහ සහන් ක ොල් අපිටත් කහොකරන් එකහනම් ලඩ ඳටං ෙත්ත කන්??" 

"ඈහ කම් මං??" 

"ඔව් කබො තම....බස එකක් කදන්නත් එක්  මුකුලු  ර  ර එනක ොට ක ොකහේද ඉතිං අපිල කේන්කන් කන්??" 



6 | P a g e  

 

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

 

 

 

 

 හුට ඔය තිකයන්කන් දන් ලල් ක ොහි අ පිටිංම..... 

"න් කම් ... කම්...." 

"න් කම් .. කම් කනකලයි..කමොනද බං අපිට කිව්ල නම් අපි උබට සේ එ  කදනල මිසක්  ඩ දන්කන් න් 

කන්...ශික් ඒ අතින් උඹ  රපු ලකේනම් අමුම ච ..කහොකේ..." 

"අකේ කම් රුල කමොනලද බං කම් කියන්කන්..එකහම හංගුකව් න් අපි උඹට කියන්න හිටිකේ.." 

"කියන්න හිටිකේ තම ..අකන් කම ඳයං බං යන්න..කමොක ෝ කියන්න ඕ ට න ත් බන්න ඕනිද ??"...අකන් 

කම්..." 

"න් බං අපි කදන්න යලු උකන් නි ලකයන් ඊකේ අද කියන්න තම හිටිකේ.." 

කමොනල උනත් ජකම් කබ්ර ෙන්න මම අලිඳත මුසලක් ඇද බ්ල...කමොක ෝ මුන්   බ කහොයන්නද.... 

"හරි එකහම නම් අපිට දීඳං ඳටි එ ක්...." 

"අකඳෝ කදන්නම් කදන්නම්..." 

"හබයි අපිට ලකේ එ යි ේකල්න් ටී එ යි නම් කදන්න ්සතිකලන්කනඳ..." 

 

"න් සහන් ඔයට හකමෝටම අද කහොට් කඩෝේ එ යි සමක් එ යි අරකෙන කදයි..." 

නිකී කිව්කව් මම මහ බංකුල කිය හිතකෙනද දන්න කන්.. මට එකහම හිකතද්දි නිකී මං දිහ බ කඳොඩියට 

ඇහක් ෙහුකව් මල තලත් අවුල්  රකෙන.... 

                        අපි ඔය බයිල ෙන  ත  ර  ර ඉන්නක ොට කබල් එ  ෙහනල ඇහුකන් ලට ලකේ 

..කමො ද අකේ සද්කද එක්  කබල් එ ටලත් හකරන්න බ්... කබල් එ ත් එක් ම මිස ඳංතියට ආකව්  ේසර 

ෙමනින්..මිසට කඳොේඩක් ඳරක්කු කලද ක ොකහද...ඒත් එක් ම උකද් ෙථ ඳටන් ෙත්කත් ඉසක ෝ ඳටං 

ෙන්නල කියන්න..කහමීට ෙත කියන අසකසේ නිකී මකේ ඳත්තට කමො ක්කදෝ විසික්  කල් මම බකෙන 

ඉන්නක ොටමයි...  වුරුත් දකින්න  ලින් මම ඒ   කුකන් කහමීට ඇද අරකෙන සඳත්තුලට යට  රෙත්කත් 

කමොක ක් හරි අටිකුකුකක් ඒ  ඇහිඳී කිය හිතකෙන... 

ෙත කිය ඉලර උන ෙමන් ම මම කඳොේඩක්  කු උසස බලුල හුට රුපියල් 500ක්..ක ල් මකෙ අකත 

සල්ලි න් කිය දනකෙනම මට සල්ලි දී මට ඒ කලකව් නිකී ෙන පුදුම හිතුන..මකේ කඳො ට් එකක් සල්ලි 

නතුල ඉන්කන කිය දන්න හින්ද මල කනෝන්ඩි කලනතිකලන්න මට සල්ලි දුන්න ඳව් අේඳ..කම්  රන කද්ලල්  
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ලට මම නිකීට කමොනල කදන්නද මංද....ඒත් එක් ම තිබුන පුංචි ක ො  ්ල් මම අතට අරකෙන කිකයව්කව් 

හකමෝටම කහොකරන්.... 

 

"බබා ගමතන රුපියල් 500ක් තියනලා ගම්ගකන් හැගමෝටම අර කිව්ල ඒල අරගගන ගදන්න මගේ අගත් තිබුන 

හින්දයි මම බය නැතුල අරම කිව්ගව්..දැන් ඉන්ටලල් එකට අපි හැගමෝටම අරගගන ගදන්නගකෝ ගහොග ේ..." 

 

ඳව් ක ල් ක ොච්චරක් මං ෙන හිතනලද...කමකහම  ල්ඳන  ර  ර ඉන්නක ොට මිස උකද් ඳන්දරම කරජිසටේ 

එ  මක්  රන්න ෙත්ත...සමීරය කහමීට මකේ ඟට ඇවිත් ලඩි උකන් කඳොත් ටි  කඩසක් එ  යටට දන 

ෙමන්..අපි කදන්නම එ ට ඉන්න හින්ද හකමෝම අපි කදන්නට කියන්කන් බල්යි නට්ටයි කිය මට නම් එකහම 

හිකතන්කන න් කමො ද සමීරය මකේ ෙජය උනට හමකලකල්ම මකේ ඳසකසන් න්කන... 

 

"මචං සහ...කමන්න මකේ උණුසුම් සුභ ඳතුම් අඩුම ෙකන් උඹට තිබුන මට හරි කියන්න එන්න එතන කඳොඩි 

අවුක් තියනල නත්තම්ලකේ එම කිරි..උබ කදන්න නි ං එ හර යි එ හරකියි ලකේ නියකමට 

 කඳනල..." 

"ඈහ කමො ක්ද කතෝ කිව්කව් හිලකෝ??' 

"හරි හරි කක්න්ති ෙන්කනඳ මසසින...ආදකේටකන් කිව්කව්..." 

"හම්ම්ම් අන්න එකහම ලකරන් හිල." 

"ඒ  කනකලයි ඳටි එ  දීඳං දන් අද හරිද නත්තම් දන්නලකන් ඉසක ෝකම ෙහනල  ් ඳත්තර.. හරිද..." 

"අකඳෝ උබත් නි න් අර කලකල්  කේ සයිම ලකේ කන බං..ඉහන් කඳොේඩක් ඉන්ටලල් එ  එන ං...කනොදකිං 

 න්න නති  නහි..." 

 

අපි කදන්න එ  එ    ඳ ෙනිද්දි නිකී මන ඇ  රං අපි දිහ බං ඉන්නල ඒ මන දකිද්දි මට කමොනලද 

කලනල ලකේ දනුන... ඒත් ඒ කමොනලද කලන්කන් කියන එ ට හරිම අදහසක් මට තිබුකන් න්..... 

අකේ උං ඉන්ටලල් එ  එන ං බකෙන හිටිකේ හරියට සෙකත් ඉන්න උන් ලතුර එන ං බං 

ඉන්නලලකේ....ක ොකහෝම හරි මමයි සමීරයි ඉන්ටලල් එකක්  න්ටිමට ගිහින් කහොට් කඩෝගුයි, කිරිඳ ටුයි  

අරකෙන ඳංතියට ආල....එනක ොට  අකේ උන් කඳෝලිකම් ආකව් හරියට අලුකතන් ඇරපු දන්ස ට එනල 

ලකේයි... ඩීසන් පිට මුන්ට  ම පුරුදු න්කන් අම්මඳ..... මම එකහම හිත හිත හම එ ටම අතට කෙනපුල  
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කබදකෙන ගිකේ දකන් කබදනල ලකේ සදහ සිතිං..අම්මඳ බලු  පුටු දනයක් දුන්න ලකේ පිං හම්බුන මට 

කිය ලඩක් න්..... 

"හම් හම් හම් එකහනම්  අහෙනිල්" 

රුලනය නගිට කමොනලකදෝ හල්ක් කියලන්න හදුල..අකේ උන් ඇටි ක කහල්  පි උගුඩුකලෝ ටි  ලකේ 

උකේ දිහ බකෙන ඉන්නල...මටත් හින ඒත් එ ඳර කඳන්නන්න බ්කන් කමොනල උනත් අකේ උං කිංඩි 

 රන්න කහො න් කන්... ඔව්ල ඊට ඳසකසේ ඳත්තු කලන්කන් ලල් පිටින් අපිට..ඒ හින්ද  ට ලහකෙන බල් ලකේ 

ඉන්න එ  කහොයි කිය මට හිතුන..... 

"හම්ම්...කම්  රෙත්තවූ කුස  ේමය කහේතුකව්න් ජති ජතිත් කම් සහනකේ අත අකේ නිකීටම හිමි කල අපිට 

ජති ජතිත් කහොට් කඩෝේම  න්න කබ්ල කිය මම කම් අලසථකව්දී ේරේථන  රනල..." 

අම්මට කදන්න හිකතනල මට කහොම්බට  එ සියවිසසක්...කිව්ල  තල ඇඹය... මම මන සවුත්තු  රකෙන  

අනික් ඳත්ත හකරද්දි නිකී මත් එක්  හින කව්නල මම දක්  මමත් ඒ ඳත්ත බකෙනම ආදකරන් හින 

උකන්...හමදමත් ඒ හිනල දකින්න ආසකලන්..... 

 

 

                                                                   

 

                                                                     යත් එක් ම අකේ ආදකේ හුඟක් ලඩි කලනල කිය මට 

කත්රුන මට නිකීල කනොද  ඉන්නත් නිකීට මල කනොද  ඉන්නත් බරිම උන.... එ ම එ  අවුරුද්දක් ඉලර 

කල අකේ අනික් අවුරුද්දට අපි ඳලඩ එලුල...උසස කඳ අලසන ලසර.. ඒ කියන්කන් යුනිකෆෝම් එ  අඳින 

අන්තිම දලස... මම ක ොච්චර උනත් කම් ඇඳුමට හුඟක් ආදකේ  ..සුදු ඇකෙන ඳකලනි ඳංතියට ආපු ඒ දලස 

තලම මට මත යි...... එද ඉ අද කලන ං කම් ඉසක ෝකල් අපි කනො රපු කදයක් න්... 

ඒත් ඉක්මන්ටම කම් ඉසක ෝකල් ද යන්න කලනල කිය දකනනක ොට මට දනුකන් දරෙන්න බරි 

දු ක්..කම් ජීවිකත් ආකය  ලදලත්ම එන්කන් න් කිය හිකතන ක ොට ඊටත් ලඩ දු ක් මට දන්කනන්න 

ෙත්ත..... 

 

අපි කමතනින් එහට ගියම  බ රී ජීවිත ලට ලකටනල කිය මට දකනන්න ෙත්ත ඒත් ඒල අපි 

ඳහු රන්න ඕනි අනිලේය  කද්ලල් හින්ද  හිත ටි ක් හරි සංසුං උන ඒත්...සුදු ඇඳුමයි කම්  සහල්ලුලයි 

නතිකලන දු  අඩු  රන්න කිසිම කද් ට බරි උන........ 
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කමකහම ජීවිකත් ෙන හිත හිත ඉන්නක ොට එ  ඳරම මකේ කෆෝන් එ  රින්ේ කලනල ඇහුන මට...මම අතර 

අරකෙන බලුකව්  වුද කිය කලන  වුරුත් කනකලයි මකේ ඳන..නිකී..... 

 

"හකෝ මණි ...." 

"හකෝ රත්තරං මකේ කමොක ෝ  රන්කන්??" 

"මම ඔකහේ  ල්ඳන  ර  ර හිටිය බබ..." 

"හම්ම් කමොනද  ල්ඳන  කල් මකේ ඳටිය...." 

"කමොනල  ල්ඳන  රන්නද බබ මම  ල්ඳන  කල් ඉක්මන්ටම අපි ඉසක ෝකන් අයින් කල සමකජට 

ලකටන ඒ  ෙන....ඊට ඳසකසේ ඒ ජීවිකත්ට හඩ ෙකහන එ  ෙන.." 

"හම්ම් මකේ ඳටිය කහො කදයක් කන්  ල්ඳන  ර තිකයන්කන්...ඒත් එක් ම හිතන්න මල ඉක්මට්නම ඟට 

ෙන්කන් ක ොකහොමද කියන එ ....... කම්.....මම ඒ ට කනකලයි  ත  කල් බබ... ඊකය දක් ට ඳසකසේ ඔයල 

දක්ක ත් න් ඉසක ෝකල් නති හින්ද දකින්නත් න් ඔයල...බබ අකේ කෙදර දන්  වුරුත් න් එන්නක ෝ 

කමකහ.... ේලීස බ් කියන්නතු එන්නක ෝ..." 

"හම්ම් මම එන්නම්.." 

 

මමත් කදඳරක් හිතන්නතිලම හ කිව්කව් මටත් ක ල්ල දකින්න හුඟක් ආසල තිබුන හින්ද මම ඉක්මන්ටම් 

බයික් එ  අරකෙන නිකී කේ කෙලල් ඳත්තට ගිකේ ආසල එන්න එන්නම් ලඩිකලද්දි.... 

 

 

මම නිකීකේ කේ ෙලටම ඇවිත්  නිකීට ක ෝල් එ ක් ෙත්ත... 

 

"ලසතූ ඔය ආලද රන්??" 

"ඔය ක ොකහොමද දන්කන් මම ආල කිය?" 

"ක ෝල්  රනක ොට මට හිතුන..ඉන්න මම ඳත්කත කේට්ටුල අරින්නම් ඔය ඒ ඳත්තට එන්න..." 
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එකහම කිය නිකී කෆෝන් එ   ට්  ..මම ත් බයික් එ  තල්ලු  රකෙන නිකී කේ කෙදර ඳත්කත් කේට්ටුල 

ෙලට ගිය...මම එතනට එද්දි ක ල් කේට් එ  ඇරකෙන බන ඉන්නල මං එන ං..සසන ක ොට ෙවුමක් 

ඇ මට නිකීල දකිද්දි බදකෙන ඉඹින්න හිතුන ඒත් බයික් එ  ඳකේ නලත්ත කේට්ටුකලන් ඇතුට ආකව් 

විදුලි කව්කෙන්....... 

 

"එන්න බබ අපි  මකේට යමු.." 

නිකී මල ඇදකෙන ලකේ  මකේට එක් න් ගිය..මමත් නිකී ඳසකසන් ම  මකේට ආල.....කදොකරන් ඇතුල් 

කල ඳත්තට හකරද්දිම මම දක්  කදයින් මම ෙල් ෙහුන මට  ර කිය ෙන්න කදයක් නති උන....... 

 

මතුසම්බන්ධයි.. 

 

- සුන්- 
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