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**පිදුම...** 

 

**  ජීවිතයේ හමුවූ එක් දයාබරම මිනියෙක් විය...දුර 

ඈත රටක සිටියද ඟටම විත් කතා ක ඔහු ඇත්තටම 

දයාබරය... ලටින්යන් ඔහුයේ මනුේෙකමය.. ...යදහිල 

ටවුමටම විත් මාකැටුල ය ොේ පැය  නනක් කතා කර 

මායේ සිත ෙවිමත් කයේ ඔහුයි..දයාබර පියයකු යමන් 

නිතරම මා පසුපෙ සිටය න අත දුන්යන් 

ඔහුයි...කියෝමීටර් දහේ නනක් ය ලා මව් බිමට පැමිනි 

ඔහු,මා අමතක කයේද නැත...  ඒ මනුෙත්කමින් පිරි 

මිනිො.. "මයනෝ ය ොන්යෙේකා...." ඔව්..ඔබටයි යේ 

පිදුම...... 

නිතරම මා අෙලින් සිටිමින් මයේ  මනට ෙහාය ලන 

, ලැටුන පසු නැලත නැගිටින්නට ක්තිය දුන්  වි්මි 

ප්රාර්ථනා නැ නියනි ඔබටත්...නිේෙර යෙොයුර 

ඔබටත්...ක්රිාන් යෙොයුර ඔබටත්,කවිය ඔබටත්,kspr 

ඔබටත් යේ කතාල පුද කර සිටිමි..ඔබ බා දුන් ක්තියට 

යබොයහෝමත්ම ේතුතියි...... ** 
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                  ***ලෙන්තය ඔබයි*** 

***ගිේහානයට ඇද හැළුන ලර්ාල ඔබයි*** 

 

                                          

3 යකොටෙ... 

                                                         

6. 

 

                                                                       උදේ සලස දකින දේ ලර්ාල ගිේහාන් දේ සිතට මහා බරක් උනා.. 

හිතා ගන්න බැරි තරේ ලර්ා දිනඳතාම ගිේහාන් දේ හිතට ං දලන්න ගත්තා ඒත් ඒ දමොන විදිහටද කියන්න 

ගිේහාන්ට දත්රුදන් නෑ..ගිේහාන් නිතරම කල්ඳනා කදල් ලර්ා දමතරේ තම හිතට ලදින්න දහේතුල..ඒත් 

දකල්දක් ගැන ඒතරේ දුරට හිතන්න ගිේහාන් දේ හිත කැමති උදන් නෑ..චතුරි දීපු ඒ දේදනාල ගිේහාන්ට මැවී 

මැවී දේන්න ගත්තා..ඒත් චතුරිදේ ඒ දකනහිලි කේ මැේදේ ලර්ාල අමුතු ආකාරයකට දේන්දන් ඇයි කියා 

දහේතුල ගිේහාන් එයාදේම හිදතන් ඇහුලා..ඒත් උත්තරය හේබුදන් නෑ... 

"ගිම දමොදකෝ කල්ඳනාල අද දක්චර්ස් කට් කරන්නද??" 

ගිහාන් ඇහුදේ ගිේහාන් දේ කරට අතකුත් දාන ගමන්.... 

 

"නෑ බං මාේ දේ නිකං උබා එනකං කල්ඳනා කර කර හිටියා..."" 

"ආහ් ඒක මිසක්.." 

 

"දේ ගිමා උබ අර ගනන් දදක හැදුලද??" 
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"ඔේ බං මම එදා රෑම හැදුලා..." 

"ආහ් එදහමද මට එදහනේ දඳොත දීඳං දකෝ මම දේ... ඊදේ දලසම දකල් එක්ක හිටිදේ බං කරන්න අමතක 

උනා එයා එක්ක හිටපු හින්දා..." 

"හා හා ගනින් අදේ දේදසේ උඩ ඇති..හැබැයි පු දතෝ හරියට කරගනින් දේක නැත්තේ උබදේ අේමාදේ සල්ලි 

ඉලරයි..." 

"හරි හරි මස්සිනා...." 

 

"ඒක දනදලයි ගිමා මට කියන්න අමතක උනා දන් ඊදේ අපි එක්ක ලර්ාත් ලරුලක් හිටියා ඳස්දසේ ඒකිට හිතිා 

ගියා.." 

"එදහමද...හ්ේේ" 

"ඔේ බං උබ ගැන විස්තරත් ඒකි ඇහුලා.." 

"මං ගැන??" 

"ඔේ උබ ගැන තමා...ඒකි ටිකක් උබ ගැන ඉන්ට්රරස්ට් ලදේයි දොක්කා අපි බමු දමොකක් හරි කරගන්න පුලුලං 

දලයි උබට..හැබැයි දකොල්දෝ දකල් නේ සුපිරි ඈහ්...මල් හතයි...හ්" 

"ඇයි උබ එදහම කියන්දන්..." 

"නෑ මාේ සිරාලටම කියන්දන් ඒකි ගතිගුන හරි දහොයි බං..ේමි දේ යාලුලදන්..ඒකහින්දා අපි දන්නල 

ඒකිල...තැේඳත් දකල්... තාත්තා හැබැයි ආමි එදක් දොක්දකක්..." 

"හ්ේේේේහ්..." 

"දේ මම දේ ගනන් ටික හදාදගන එන්නේ ..නැත්තේ මිස් මාල එල්යි.." 

"ඔේ ඔේ ඉක්මන්ට හදඳං...මම දඳොඩ්ඩක් කැන්ටිමට ගිහින් එන්නේ..කන්න දමොනා හරිත් අරදගන..අරුන් 

දදන්නා තලම නෑ දන් උංලත් බාදගන එන්නේ මම.." 

"එ එ...මට මයිදෝ එදකක් දගදනන්..ආහ් දමන්න සල්ලි.." 

"ඕනි නෑ මම දේන්නේ උබ ගනන් ටික හදඳංදකෝ.... " 

"එ එ..." 



4 | P a g e  

 

Story by Kasun Rangana                  Publish by novelslk.wordpress.com 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

                                                        ගිේහාන් කැන්ටිමට වී ඔදහේ බා ඉන්නට විය...ාාල දකලරින් එක්ලරම 

මතුදලච්ච රඳය දිහා ගිේහාන් බැලුදේ ගැස්සිා..දතත දකොන්දඩ් කඩා දාා තද නිල් ඳැහැ දඩනිමක් හැා 

අත් දිග දේ ඳාට කමීසයක් ඇා අත් නලා එන්දන් ලර්ා බල අඳුනා ගන්න ගිේහාන්ට ගතවුදන් නිදේයක්... 

ලර්ා එක්කම ේමිත් ඉක්මන් ගමනින් එනලා කියා  ගිේහාන් දැක්දක් එක ඳාරටමයි... ලර්ා  ඉස්සරහට එේදි 

ගිේහාන් දේ හිත දමොනලාද දලනලා කියා නේ ගිේහාන්ට දැනුනා ඒත් ඒදලන්දන් දමොකක්ද කියා නේ ඔහුට 

දැන ගන්න ැබුදන් නෑ..... ලර්ා බිම බාදගන ගිේහාන් ඟින් යනලා ගිේහාන් බාදගන ඒත් ගිේහාන් දැක්දක් 

නෑ ලර්ා දහොදරන් ඔහු දිහා බනලා... 

 

              ලර්ා දහමීට ගිේහාන් දිහා බාදගන ඉස්සරහට ගියා ේමි හිනාලකින් ගිේහාන්ට සංේරගහ කදල් ගිේහාන් 

ේමි දදස බා හුන් නිසාදලනි...මද දුරක් දගොස් ේමි නතර ලනු ගිේහාන් බාදගනය... 

 

ලර්ාට යමක් ඳලසා ගිේහාන් දදසට ේමි එන බල ගිේහාන් දැක්කා.... 

 

"දේ..... ගිේහාන් ... කසුනුයි අදේනුයි අද එන්දන් නෑ ,අදේන් එන්නැති හින්දා රිශිත් එන එකක් නෑ..අපිත් එක්කම 

යමු ගිේහාන් ඔයා එයාා එනකන් ඉන්නලානේ...." 

"ඔේ ේමි මම එයාා එනකන් තමා හිටිදේ දමතන නේ...යමු මාත් එන්නේ එදහනේ...." 

ගිේහාන් ේමි එක්කම ලර්ා ඉන්න තැනට ආලා... ලර්ා දහමීට ඔලුල උස්සා ගිේහාන් දිහා බැලුදේ තරමක් 

කඳනා බරල..සිහිනදේ සිටිදේ ගිේහාන්ම බල ඇයට  දැන් සක්සුදක් දසේ ඳැහැදිලිය... උඩු  රැවුක් තිබුදන් නේ ඔහු 

ඇත්තටම සිහිනදේ සිටි දකනාමය...... ලර්ා ඒ බල කල්ඳනා කරමින් ගිේහාන් දදස බා හින්නට විය... 

"ලර්ා දමොකද මදයෝ යන්නැේද??" 

ලර්ා එක්ලරම ගැස්සුඑදන් ඒ ලචන කීඳදයනි..දමදතක් දලා ලර්ා ක දේ ලැටහුදන් ඈ නියම සිහියට ආ ඳසුය 

සිහින් ැජ්ජාලක් හිත තු ජන්ත දලේදී ලර්ා නැලත බිම බා ගත්දත් කරගන්නට දදයක් දනොමැතිම ව 

නිසාදේනි.... 
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"දමොදකෝ ළමදයෝ ගිේහාන් දිහා ගා උන්දන්..මම දකොච්චර කතා කාද..??" 

"නෑ දේ දේ...." 

"නෑ දේ දේ තමා යමු දැන්...අර ගිේහානුත් බාදගන ඉන්නලා...යමු.." 

"හ්ේේේ යමු.." 

ලර්ාද ේමිද ඉක්මන් ගමනින් ගිේහාන් අසට ආදේ ඳංතිය බා යෑමටය...... තිදදනාම දසෝඳානයට දගොඩවී 

ඉහ මාය බා ගමන් ගත්දත් ඳංතිය දලත යෑමටය..... 

 

"දේ ලර්ා දමොදකෝ උඹ ගිේහාන් දිහා බාදගන කඳනා කදල්??" 

ඳංතිදේදි ැබුන විරාමදේදී ේමි ,ලර්ාදගන් විමසා සිටියාය. 

"මුකුත් නෑ අදන්..නිකන්.." 

"නිකන් දලන්න බෑ මම උඹල දන්දන් දඳොඩි කාදල් ඉා...ඒත් කලදාලත් උඹ අද කා ලදේ ලැඩක් කරා නෑ..." 

"එදහම නෑ බං..." 

"ඇත්ත කියඳං ලර්ා මට උඹ කලදාලත් මට කකන් දබොරු කියා නෑ උදේ ඇස් දදක කියනලා මට උඹ 

කියන්දන් දබොරු කියා" 

"එදහම එකක් නෑ  ේමි ඔයා ට පිස්සු.." 

"හරි මට පිස්සු..ඕදක්..මම ආදේ අහන්දන් නෑ..ඒත් උඹ අද දලස මතක තියාගනින් උඹ මට දබොරුලක් කිේලා 

කියා..මම හිතුදේ නෑ උඹ මට දබොරුලක් කියයි කියා කලදාලත්..." 

"හරි හරි රංඩු දලන්දනඳා ේ..මම කියන්නේ...." 

"හ්හ්ේ කියඳං ඉතිං.." 

"මම දන්දන් නෑ දේක දමොකක්ද කියා ඒත් ගිේහාන් ලදේම දකදනක් මම දගොඩාක් දලසට හීදනන් 

දකිනලා...එයාල  ම තමා මම දකින්දන්..." 

"ේේේහ් ඕකද ඕක මහදොකු දදයක්ද බං..හීන කියන්දන් අදේ යටි හිත් ල තියන දේලල් නිදදදි උඩට ඇවිත්   

නිදියදගන ඉන්න අතරතුදරදි රඳ ලදේ දේන ඒලට...උබ දලස තිස්දසේම ගිේහාන් ගැන කල්ඳානා කරනලා ඇති 

ඒකයි උබට හීදනන් එයාල දේන්දන්.." 
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"නෑ බං දේක ඊට දලනස්...එයාල මට දේන්දන් මීට අවුරුදු 50-60 ඉස්සර කාදල්දි ලදේ දේන හීදනක.." 

"ඒ කියන්දන්??" 

"ඒ කියන්දන් මීට අවුරුදු 60 ක් විතර ඳරන හීනයක්..." 

"ේේහ් දැන් දන් මට මීටර් උදන්..හරි හරි ඉතිං " 

"ඉතිං, ඒ හීදනදි අපි දදන්නා ආදදර් කරනලා..මම ටිකක් ලේ කාර ඳවුක,එයා දුේඳත් ඳවුක , මම ලේදේ 

පිටිඳස්දසේ ඳැත්දතදි එයාල හේබුදලනලා...අපි කතා කරනලා , අපි දදන්නා ඳැනා ගිහින් බඳින්න 

කතාදලනලා..ඒත් එක්කම දකදනක් එයාට පිහියකින් අනිනලා....ඒ දුකට මම ඳපුල අල්දගන ලැදටනලා විතරයි 

මම දැක්දක්,මම ගැස්සිා ඇහැදරනලා..ඊට ලඩා හීදන් දඳන්නම නෑ..." 

"හ්ේේ.... දලස් කීයක් දැක්කද ඔය හීදන්?" 

"දැන් දලස් ඳහක් විතර දැක්කා..." 

"හ්ේේේ .... අපි බමුදකෝ එකම හීදන් දේන්දන් ඇයි කියා..මට  දැන් දත්දරනලා උඹ ඇයි ගිේහාන් දිහා එයාට 

දනොදැදනන්න දහොයන්දන්,බන්දන් කියා.." 

"හ්ේේ අදන් ලඳින්නේ ේ... එයාට නේ කියන්න එඳා දේලා ගැන මට පිස්සු කියා හිතයි.." 

"එදහම කියන්දන් නෑ ලර්ා මම කිේලත් ඒ දකොල් එදහම හිතන ජාතිදේ එදකක් දනදලයි.." 

"ඇයි ඔයා එදහම කියන්දන්?" 

"එදහම කියන්දන් ඌ එච්චරටම දහො හින්දා.." 

"ඇයි ඒ?" 

"ඔයා දන්දන් නෑ එයා හුඟක් දුක් විපු දකොල්ද ආදදර් හින්දා...ඳේ..දහො දකල්දක් ැදබනලනේ දහොයි 

ඌටත්.." 

"හ්ේේේ" 

ලර්ා හිස් බැල්මකින් ගිේහාන් දදස බැලුදේ ඇත්තටම ඒ මුහුන පුරා තිදබන අමුතු දඳනුම බා ගැනීමටය..... 

 

"ඇත්තටම ඔයාදගයි ඒ හීදනයි තියන සේබන්ධය දමොකක්ද ගිේහාන්??" 
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ලර්ා ගිේහාන් දදස බාදගන සිතුලා මිස කීදේ නෑ...මන්ද ඒ ේරk්දන් ඇහුලානේ  ඒක ඇහුදේ ඇයි ද කියා ලර්ාට 

දදන්න උත්තරයක් තිබුදන් නැති හින්දා......... 

 

දකොදහන්දදෝ ඇදහේ දකොනකින් ගිේහාන් දැක්දක් ලර්ා ඔහු දිහා බාදගන ඉන්න අන්දමය.. නමුත් ඒ දදස හැරී 

බා දකල් ඔහු දිහා බන එක නලත්තාගන්න ගිේහාන්ට ඕනෑ කදල් නෑ... එදහේමම දකල්ට සිත් දසේ 

බාගන්නට හැර ගිේහාන් තමන්දේ ඳාඩුදේ ලැඩ කරදගන ගියා..... 

 

"ඔය උඹ ආදයත් ගිේහාන් දිහා බාදගන ඉන්නලා..මම දන්දන් නෑ ඕක දකොතන්න් දකලර දලයි ද කිය 

ලර්ා..උඹ දකොල්ා එක්ක කතා කරඳන් ගිහින්..දොකු කමට ඉන්දන් නැතුල..දැන් දලස් කීයක් නේ ගියාද එක 

ලචනයක් උඹ ගිේහාන් එක්ක කතා කදත් නැ  ඌ උඹත් එක්ක කතා කදත් නෑ.." 

"එදහම එයා කතා කරන්නම ඔනිමයි කියා නීතියක් නෑදන් ේ..එයා මත් එක්ක කතා කරන්දනත් නෑ මම කතා 

කරන්දනත් නෑ..අනික කතා කරන්නම ඔනි නෑ දන් මනුස්සදයක් දැන ගන්න..." 

"අදන මන්දා මට දතදරන්දන නෑ උඹ දමොනලා කරන්න යනලද කියා. දේ හීනයක් ඳස්දසේ එලන්දන නැතුල 

ඉහන් හීන අපිටත් දේන්දන් එදහනේ අපි යනලද ඒ හීන ඳස්දසේ..." 

"ඒ හීදන විදේයක් තියනල ේ ,ඔයට ඒක දත්දරන්දන නෑ..." 

"මට දහොට දත්දරනලා ඒ හීදන් ගිේහාන් ඉන්නල එච්චරයි ඒකදන් දලනස..." 

"නෑ..ඇයි එකම හීදන් මට දඳන්දන් කියන එක දැන් දලස් ඳහක් විතර දැක්කදන්..එකම තැනින් හීදන් ඉලරත් 

දලනලා..කලදාලත් දලඩිපුර දුර යන්දන් නෑ..ආඩුම ගාදන් එයාට පිහිදයන් ඇනපු එකාලලත් මට දඳන්දන නෑ දන් 

හීදනන්..." 

"දකොදහොම දේන්නද උඹ ඇහැදරනලදන් " 

"හ්ේේේේ.... බමුදකො කලදා හරි දඳන්දන නැතෑ..." 

"අන්න එදහම ඉන්න එතදකොට හරි ලර්ා...හීන ඳස්දස ලැඩිය එලන්දනඳා..උඹටමයි දහො නැත්දත්.." 

"හ්ේේේ...." 

 

විරාමය අලසාන බල දැන ගත්දත් ගුරුතුමා නැලත ඳංතියට ආ නිසාදේන්..කතාල එදහේමම නතර වුදන් දදදදනාම 

නැලත ඳාඩමට හිත දයොමුක නිසාදලනි...... 
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                         දිනය අලසාන ලන විට ගිේහාන් උන්දන් දතදහට්ටු  වීය.... සතිදේ දින ඳදහේම ඳංති එන නිසාදේන්  

සති අන්තදේ හැර ගිේහාන් සතිදේ දිනක නිලදසේ හිටියානේ ඒ අහේදබනි.... කාර්යබහුල දගදලන දේ ජීවිදත්ට 

ගිේහාන් දගොඩාක් ආා කා...අමිහිරි මතකයන්.... අමිහිරි මතකයන්ට අදා පුේගයන් දසේරම අමතක කරා 

දාන්න දේ කාර්යබහු ජීවිදත් ගිේහාන්ට උදේ කා..ඒ නැතත් ගිේහාන් දේ හිත පුරාම ලර්ා සක්මන් කරන්න 

අරදගන තිබුනා...ලර්ා ඇත්තටම ගිේහාන්ට විදේ දකදනක් උනා....ඒත් ඒ බල කාටලත් කියන්දන් නැතුලම 

ගිේහාන් හිදත් තද කරදගන හිටියා...දමොකද ලර්ා කියන්දන් දකොදහොම දකදනක්ද කියන්න ගිේහාන් දැන දගන 

උන්දන් නැති හින්දා..... 

 

                                   සතිදේ දින ඳදහේම ඳංති දගොස් නිලසට ඳැමිදනන ගිේහාන් කදල් කාමරයට වී තමාදේ 

විදනෝදාංය කිරීමයි..ඊට අමතරල කදල් ඳංති ලැඩ ඇත්නේ කිරීමය එයත් අලසාන ව තැන නිදා ගැනීමට යන 

ගිේහාන් ඳාන්දර අලදිවී දඳර දා ක ඳාඩේ මතක් කර ගන්දන් එදින ඳංතියට ඒලා උඳකාර දේ යැයි සිතාය....  

      

                                            මාස කීඳයක් ගතව තැන ගිේහාන් සහබාගී ලන ඳංතිදේ ඳමු විභාගය සූදානේ 

වියඳාඩේ කීඳයක එකතුලකින් සූදානේ ලන දේ විභාගය හැදමෝටම අලුත් අභිදයෝගයක් විය.. ගිේහාන් හා පිරිස ද 

ඒ සහා සූදානේ වදේ කඩියන් දසය... තරමක තියුනු දැනුමක් සමහර වියන්හි ගිේහාන් සතුවිය,,, ගණිතය හා 

සේබන්ධ සියලුම වියන් ගිේහාන්ට දල්සි විය.... අදනක් සියල්දෝ අමාරු ව සියලු ගණිත ගැටලු අසා දැන 

ගත්දත් ගිේහාන් දගනි....ගිේහාන් සියල්න්ටම ඳැහැදිලි කර දුන්දන් ආාදලනි...දේ සියල් ලර්ා දුර සිට බා 

උන්දන් සිදත අයේ කිසි සතුටකිනි..තම දනොදැනීම තම සිත ගිේහාන් ඳසු ඳස දුලන බල ලර්ා දැන උන්දන් නැත 

... ඈ දැන උන්දන් ඔහු තම සිත තු යේ කිසි ඉඩක් දගන ඇති බලය..ඒ ඉඩ කුමක්ද එයට දදන නම කුමක් ද 

කියාලත් ලර්ා දැන හුන්දන් නැත.... 

                                              

 

."ලර්ා දමන්න දේදහ එන්න මදයෝ.... ඉක්මන්ට ගිේහාන් ල අල් ගත්දතොත් අපිට ඔය ගාන එයාදගන් 

අහගන්න පුලුලන්" 

"අදන් එයා නැතුල දලන දකදනක් නැේද අහගන්න?" 

"ආහ් දමයා බහල්දකෝ..එයා උබල කන්දන් නෑ ගාන ඇහුලා කියා..." 
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දකොරිදඩෝල දිදේ ගිේහාන් යනල බල දු ටු ේමි ලර්ාලත් ඇදදගන දුලන්නට විය.... 

 

"ගිේහාන්... ගිේහාන්" 

ඔහු එක්ලරම ඳසුඳස හැරී බැලුදේ ේමිදේ කට හඬ ඇසුන නිසාදේනි..... 

 

"ආහ් කියන්න ේමි..දමොදකෝ දේ.." 

"නෑ ඔයා යන්න කලින් දඳොඩි උදේලක් ඉල්ා ගන්න කියා" 

"ඒ දමොකක්ද අේදේ ඒ.." 

"නෑ අදන් ලර්ාට දේ ගාන දඳොඩ්ඩක් දත්දරන්දන නෑලු..මටත් ටිකක් ේතර අවුල්..කියා දදනලද??" 

"අදඳො සුලු දදයක් දන් ේමි...." 

"ේේේේහ් එදහනේ  යමුද ඳහට?" 

"හ්ේේ යමු/,," 

 

ලර්ාත්  ගිේහානුත්, ේමිත් ඳහත මාය බා යන්නට විය... ලර්ා නිකමට දමන් ගිේහාන් දදස බැලුලාය... නිහඬ 

ගමනින් යන ගිේහාන් ලර්ාදේ හද ගැස්ම මදක් ඉහ දැේමා.... 

 

ඳහත මායට තිදදනාම අදේ එකටමය...ඉක්මනින් පු ටු තිදයනා තැනකට දගොස් ලාඩි වී තිදදනාම තම තමන් දේ 

දඳොත් එලියට ගත්තා... 

 

"දමොකක්ද ගාන ේමි?" 

"ආහ් ඉන්න ගිේහාන්..., ලර්ා දකෝ දදන්න ගාන.." 

"ේේේහ් ආහ.්..." 
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"දේ තිදයන්දන් ගිේහාන්.." 

"ේේහ්..." 

ගිේහාන් මද දේාලක් කල්ඳනා කර  ගනන ක ටු දකොයක සාදා එය අනික් ඳැත්ත  හරලා ේමි හා ලර්ා දදසට 

හැරී එය විසඳු ආකාරය විස්තර කරන්නට විය... 

 

                                          ේමිත් ලර්ාත් , ගිේහාන් දේ විස්තරය අසා සිටිදේ කල්ඳනා බරලය... ලර්ා කලදාලත් 

නැතුල ගිේහාන් දේ දසදලන මුල දදස බා ඉන්නට විය... ගණන දදසට ලැඩි අලදානයක් දයොමු කර සිටි 

ගිේහාන් එය දනොදු ටුලත් ලර්ා දදස දහො රැහින් බා සිටි ේමි එය බාදගනය....ගණන ඳැහැදිලි ක ගිේහාන් 

තල ගැටලුලක් විස්තර කදල්ය....... 

 

"අදන් තෑන්ක්ස් ගිේ...අපිට දත්දරනලා දැන් දහොට..දන්ද ලර්ා?" 

"හ්ේේ" 

 

"එදහනේ මම යන්නේ ේමි,ගිහාන් එනල කිේල ඔයාල ගන්න හන්දියට මම යන්න එදහනේ..." 

"හා එදහනේ ඳරිස්සමට යන්න ගිේහාන්" 

"හා යන්නේ එදහනේ ලර්ා" 

ඳමු ලරට ගිේහාන් ලර්ාදේ නම කියා කතා කා ලර්ා ඒ සිදුවීදමන් එක් ලරම ගැස්සුනා... ලර්ා ගැස්ස්න බල 

දු ටු ේමි මුකුත් දනොකියාම ලර්ා ද කැ ටුල ේර්ධාන දේට්ටු දලන් එලියට ආදේ ගිේහාන්ට අතද ලනාය... 

 

"උඹ මාර බඩුල බං.." 

"ඇයි?" 

"ඇයි තමා දකොල්ා ගාන කියා දදනකං උදේ කට දිහා බාදගන උන්නා... යන්නං කිේලම හ්ේේ විතරක් 

කිේලා..මට දත්දරන්දන නෑ බං උඹ දමොන ජාතිදේ එදකක් ද කියා.." 
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ේමි ඔදහේ කියලාදේන ගියා ,ඒත් ලර්ා කතා කදල් නෑත..ඒත් එක්කම ලර්ා හා ේමි අසලින් ලාහනයක් තදින් 

තිරිංග දකොට නතර කා ...දදොර හැරදගන දකදනක් එනු දැක ලර්ා ගල් ගැදසනු ේමි බාදගනය..... 

 

 

-මතුසේබන්ධයි- 

 

 

 

 



12 | P a g e  

 

 


