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                                           මම ඳංතියට එනක ොට  දුළංජලී ,නිකී ගළල ඉළ නෆගිටළ යනලළ..මමත් එයළට 

හිනළලක් දළකගනම නිකී ගළවින් හිට ගත්තළ... 

"ම්ම්ම් ඇයි මළල කශව්කව්??" 

"න නි ං.." 

"නි ං කලන්න බ කියන්න..." 

"කම් යි වශන්.... කම් ඉරිදළ අකේ අම්මළ කුරුනග ලත්තට යනලළ මම විතරයි එදළට ඉන්කන් කමො ද නංගිත් 

යනලළ ඔයළ එනලද අකේ කගදර?අම්මළ එන්කන් ආකය ඳහුලදළ..ේලීවහ එන්නක ෝ.." 

 

මම ලට පිට බෆලුකව් අකේ  තළල අශකගන්න  ඉන්න එක ක් ශරි ඉන්නලද කියළ එකශම උන්නළ නම් ම 

ශත්තිව්ලයි.. කලළලට අකේ එක ක්ලත් න... 

 

"ශහම්ම් මම එන්නම් බබළ.." 

"කෝක් ඳෆටියළ මකේ." 

 

නිකී ඒ මං දිශළ බං හිටපු විදිශට මට හුඟළක් ආදකේ හිතුනළ.. 

"කම් ඒ  කනකලයි කශොකරෝ...අනික් අයල කගදර එක් න් යන්කන් මළල එක් න් යන්කන නෆත්ද??" 

"එක් න් යන්නම් ඔයළ එනලළනම්.." 

"අකන් මම එන්නම් ඳෆටිකයෝ මට ආවයි මකේ කදකලනි අම්මළල බළ ගන්න.." 

"අම්මත් ආවකලයි ඔයළල බළගන්න.." 

"ඒයි අම්මට කිව්ලද මං ගෆන?" 

"තලම න ඒත් අද කශට ම මම කියනලළ" 

"අකන් .... මට බයයි මශත්තකයෝ" 
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"බය කලන්කනඳළ අකේ අම්ම හුඟළක් කශොයි අකේ අක් කේ අකසයළේ එ ටත් ඉවහක ෝකේ  ළක ඉම ඉඩ 

දුන්න අද ඒ කදන්න කශොට ඉන්කන් අේඳළ...ඉකශන් බහින කරෝගයක් න.." 

"ශහම්ම්ම් එකශන  මක් න මම ආවයි ඒ අම්මකේ ඔකඩොක්කුලට කලළ ඉන්න...අකේ අම්මළ මළල එකශම තියගත්තු 

 ළයක් මට මත  න එයළට එයළකේ වමළජ කවේලළ ලෆඩයි,වෆකෝන් යන්නයි ගත්තළම අපිලත් මත  න.... එයළට 

ඕනි කෝක ට කේන්න වහවන,නම්බුල ව්තරයි..." 

"එකශම කියන්න එඳළ නිකී ඒ ඔයළකේම අම්මකන්.." 

"ඒ උනළට" 

"ඒ උනළට කනකලයි දෆන් ඔය  තළල ඇති අකේ අම්ම ඔයළට කගොඩළඅක් ආදකේ  රයි!!! " 

 

"අකන් ශරී කෝක් වශන්...මළල එක් න් යන්න කශොකේ.." 

"ශහම්ම් එකශනම් අනික් අය එක් ම ඔයත් එන්නක ෝ..." 

 

මම හිතළ ගත්තළ අම්මට කේේ එකක් කම්  ගෆන කියන්න මම ඒක්ට  ේඳනළ  ර  ර මකේ කමකවේ ඟටම ඇවිත් 

ලළඩි උනළ...මකේත් එක් ම වමීරත් ඇවිත් ලළඩි උකන් මකේ මන දිශළ බළකගනමයී 

"කමොක ෝ බං ගේ බනිවහ ගිළ ලකේ ..." 

"න බං මම  ේඳනළ  කේ නිකී ගෆන අම්මට කියන්න දෆන් අපි අවුරුද්ද ට කිට්ටුකලන්න යළලු කලළ 

හිටියකන්..කශට අනිද්දළ කලද්දි අපි කොකු මිනිවහසු...වමළකජට යන්න ඉන්න..ඉතිං අපි අකේ කතෝර ගත්තු අනළගත 

වශ රු ශරි වශ ළරිය ශරි කගලේ ලට කඳන්නළ ආශිේලළද ගන්න එ  ලෆරදි න කන් මචං.." 

"අකන් න උකේ අම්මළ ක ොකශොමත් ඕ ට අ මෆති කලන්කන් න කමො ද ක ේට වේලි තියන හින්දළ 

කනකලයි..උබ ලකේ පුත්තං බරුකලක්ට ආදකේ  රන්න එකවේ කමකවේ ක ේකක්ට බෆරි බල අම්මළ දන්න 

හින්දළ....” 

 

 

 

"ඒ ම තම මම හිතුකව් මචං.. අද කශටම අම්මට කියන්න ඕනි..ඒත් ඒ  ක ොකශොම ඳටන් ගන්නද කියළ මට 

කතකරන්කන් න බං.." 

"ඔකශොම හිටඳං ක ෝ දෆන් නිකී එනලළකන් කගදර එදළට අපි කියමු..." 
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"එකශනම් එකශම්  රමු..." 

 

අපි ඉරිදළ කයොදළ ගත්තු ලෆකේ ගෆන හිතමින් මම  ඔකශේ මකනෝ කෝකක් ඳළවුනළ.....එ  ඳළරටම ටළං ටළං ගළ ගශපු 

කබේ එක න් මම උඩ ගිහින් බිම ලෆටුකන්..... 

 

 

 

කවනසුරළදට එලි උකන්  අපි කවට් කලන දලව කියළ මට මතක්  රන ගමන්.. කලනදට දශයට විතර දත් මදින මම 

නෆගිට්ට ගමන් දිව්කව් නළන  ළමකේට... අම්මකේ සුදු අතින් ඳට්ට කත් එ ක් බීළ මම එකශම්මම ටීවී එ  දළ 

ගත්කත් ක ොයි කලළකව් ශරි අකේ එක ක් කදොර ඟින් ක ො ංඳළන ං...... විනළඩි දශයකින් විතර මට ඇහුනළ 

අකේ කේට්ටුල ඇකරන වද්කද්... මම නෆඟිටළ ගිහින් බෆලුලළ කමො ළද කියළ...වමීරයළ කශොේමනක් දෆ ළ ලකේ 

බයිසි කේ තේලු  රන් එනලළ.... බයික් එ  අකේ ලත්කත නලත්තපු වමීර ඉක්මනට මකේ ඟට ආකව් ශති 

කඳරන ගමන්..මට එ  ඳළරටම මතක් උකන් ලටයක් දුලළ ආපු බුේ කඩෝේ ක කනක්ල.... අම්මඳළ මටත් මතක් 

කලන එව්ලළ ඒ ශදිවහසිකේ...... 

 

 

"කමොක ෝ බං බේකක් ලකේ ශති කඳරළකගන එන්කන්??" 

"න බං නිළනි මට  තළ  ළ දෆන් අන්න නිකී එකශට ඇවිත් කදන්නම තල ටි කින් කමතනට ඇේමීට් 

කලයි..නර ද ඊට  ලින් උකේ අම්මට විවහතකේ  කිව්කලොත්..." 

"උබට ඳයිත්තිංයං ද??" 

"කමොනළද සුදු පුතළ මට කියමුද ඇහුකව්??" 

 හුටළ කමො ළද කබො අම්මට කමතනට ඉන්ලයිට්  කේ...කුම්බළ මළළු  ලළනං විකෝඳං බකෝ කිව්ලලු..... මට 

මකන්  අේඳ කමකශම කලන්කන් ඳව් නෆද්ද කදයියකන් කම් අහිංව  ක ොේළ....... 

කදයිකයෝත් කටොකු අනින්කන් ඔලුල  ෆක්කුම කලළලටමයි..... 

 

"න නෆන්කද් කම් කම් කම්....." 
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"කමොක ෝ වමීර පුතළ කම් කම් කම්.... ගන්කන්.... කියන්න කියන කදයක්.සුදූ කමො ක්ද කම් පුතළ කියන්න 

ශදන්කන්?" 

"න අම්ම කම්,.... කම්......." 

"ඒඳළර ඔයත් කම් කම්.. ගළනලළ කියන්නක ෝ...." 

"මට වමළකලන්න අම්කම්...... මම තමළ කම් ට ලෆරදි..." 

"කමො ක්ද මකයෝ..." 

"න නෆන්කද් ...වශන් ගණු ෂමකයක් එක්  වම්බන්ධයක් ඳටන් අරකගන...." 

"ශහම්ම්ම්ම්..... එකශමද සුදු ඇත්තද කම්  තළල?? අක් ළකේම අඩි ඳළකේ යන්නද ඔයත් බන්කන් ආශහ??" 

"න  කම් ... කම්..." 

හුටළ මම හිතුකව් අම්ම කේේ කලයි කියළ දෆන් ඉතිං කවොරිම තමළ... 

"කම් කම් කන්කලයි කියනලළ...  වුද ඒ දරුලළ??..." 

"අම්කම් කම් කම් නික්ෂි.. කියළ ක කනක්..." 

"කශො ක ේකක් නෆන්කද්...මම ගෆරන්ට්  රන්නම්.." 

"කම් යි පුතළළ අශගන්න කශොට ආදකේ  රන එ  ලෆරැද්දක් කනකලයි... අක් ත් ආදකේ  ළ බෆන්දළ , ෆනඩළ 

ගියළ ඒ කදන්නළ දෆන් හුඟළක් කශොඳින් ජීලත් කලනලළකන්..., මම තළත්තළ එක්  යළලු කලනක ොට මකේ ලයව අවුරුදු 

විවහවයි... බන්න තළත්තළ වේලි නෆතුල අපිට කඳොේ වම්බේ ශදළ ගන්න කියළ ගිහින් න  ලදළලත්.... එයළ 

කනො ළ ශරි ඔයළට  න්න දුන්නළ..අදටත් කමොන කද් උනත් තළත්තට  ලචනයක්ලත් මම කියන්නෆත්කත් මම ශරි 

ක නළ කතෝරළකගන එයළ එක්  වහවනට ජීලත් කලන හින්දළ..ඒ  හින්දළ අපි ජීවිකත් කගනියන්න අකේ ඉරනම් 

 ළරයළ ශරි ඉරනම්  ළරි ශරි එන න් ඉන්න ඕනි... ඒ  කශොට මත  තියළ ගන්න කදන්නම.... ආදකේ කම්  ළකේ 

ශරිම වහවනයි ඒත්  රන කද්ලේ ඳරිවහවම්  රන්න...ඔයළකේ වම්බන්කද් ගෆන මම දන්කන් න කියළ 

හිතන්කනඳළ මම ඕ  ගෆන දන්කන් මීට හුඟළක්  ේ ඉළළ...ඔයළකේ ශෆරීම් පුකත් මට ලඩළ දන්න ක කනක් ත්ලම 

න වමශර විට මන් ලකේම ඔයළට ආදකේ නම් ඒ දරුලටත් ඔයළල ඒ ලකේම දෆකනන්න පුලුලන්... ඒ  හින්දළ කශොට 

හිතළ ගන්න තීරන ගන්න ...." 

එකශම කියළ අම්ම කුවහසිය ඳෆත්තට ගියළ... මමයි වමීරයි අමු අඹ  ළපු රිව් කදන්කනක් ලකේ ඔකශේ අම්ම ගිය දිශළ 

බළකගන හිටියළ..... 

 

"මළර සීන් එ ක් කන බං උකන අ??" 
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"ඒ කන බං මම හිතුකව් න අකේ අම්මළ එච්චර සීරියවහ ගනී කියළ......" 

ඒත් එක් ම අම්ම එන වද්කද අපිට ඇහුනළ අපි කදන්නම ආකේ  තළල නලත්තළ අම්ම දිශළ බෆලුලළ... 

 

"පුතළ..ඔයළ හිතළකගන ඉන්න කද් ඇත්තටම ඇත්තද??" 

"ඒ කිව්කව් අම්මළ" 

"මම ඇහුකව් ඔයළ ඒ මයළ එක්  ඒ වම්බන්කද් ඳටං ගත්කත් ඇත්තටමද??" 

"ඔව් අම්මළ...ඒ  කබොරුලක් කනකලයි ...එයත් එකශමයි..." 

"දෆන් අද එනලළ කිව්ල  ට්ටිය අතකේ ඒ ෂමයත් ඉන්නලද?" 

"ඔව්  අම්මළ..." 

"ශහම්ම්ම් කශොයි..එකශම එන එ  කශො න තමළ ඒත් යළලුකලෝ එක්  හින්දළ අවුක් න... එ ක් මත  තියළ 

ගන්න පුතළ.. ලදළලත් ඇත්තට ආදකේ  රන ක ේකක්ට දු ක් කදන්කනඳළ ශරිද..ඒ  තමළ කම් කෝක   රන්න 

තියන කොකුම ලෆරැද්ද.."  

"න අම්මළ මම එකශම  රන්කන න.." 

"ශහම්ම්ම්......" 

 

අම්ම ආඳහු ගියළ මමයි වමීරයි ඳපු අේළකගන වෆටි එ  උඩ ලළඩි උනළ....... 

 

 

ටි  කලළලක් යද්දි අකේ  තළ උන කවට් එක න් එ ළ කදන්නළ එන්න ගත්තළ ලෆඩිය ක ොේකෝ ආකව් න 

කමො ද වමශර උන් එදළටකන් මේ  ඩන්න යන්කන්..ඒත් ක ේකෝ ටි  නම් ආලළ..මම මකේ මනමළලි එන ං 

බළකගන උන්කන්, කඳොේඩක් විතර  මම කනොඉලසිලිමත් කලද්දි කේට්ටුල ඉවහවරශළ ත්රීවීේ එ ක් නතර කලනලළ 

මම දෆක් ළ.... 
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ඒක න් එලියට ආකව් මකේ කෝකක් රැජින.......නිකී වහවන වේලළේ ඇඳුමක් ඇළ..සුදු ඳළට වේලළේ එ  නිකීට 

වහවනට තිබුනළ රත්තරං ඳළටින් ලෆඩ දළළ තිබුන ඒ වහවන වේලළේ එ  මට  කිව්කව් ක ොච්චර පිරිසිදු 

ක ේකක්ද කම් එන්කන් කියළ..... මම නිකී දිශළ  බං ඉන්න ඩිංගට  වුකදෝ මකේ පිටි ඳවහකවේ ඉං නිකී එන දිශළ 

බං ඉන්නලළ දෆනුනළ..මට හිතුකන් වමීට කියළ... 

 

"කමොක ෝ බං උබ නිකීල දෆ ළ නෆද්ද මකේ  රට උඩින් බං ඉන්කන්???ආශහ? ඳෆත්ත ට ඳයං අම්ම දකී බං 

මම කමකශම බං ඉන්නලළ..." 

 ඒත් එක් ම ලටින් පිටින් හිනළ ශඬ ඇකශද්දි මම නි මට ලකේ කබේ  ර ලළ බෆලුලළ... ... අම්ම ගශයි දෆන්න් 

නම් බෆට් එක න්ම..අම්ම කමොන ඉව්ලක්  රනලද මකේ පිටිඳවහකවේ???මට හීන් දළඩිය දෆම්මළ....... 

 

"අම්කම්??" 

"අම්කම් තමළ වමීර පුතළ කිව්කල නෆත්තම් දුල එනලළ කියළ කම් ළ මට කියන්කනත් න" 

අම්මට වමීරයළ තම කියළ තිකයන්කන්..මම ඌ දිශළ ඔරලළ බද්දි ඌ පූව ලකේ මළරුනළ.හිටඳංක ෝ කතොට 

කදන්න උගුඩුලළ..... 

 

නිකී අපි දිශළලට බකයන් බකයන් ලකේ එද්දි අම්මළ මකේ මන දිශළ බළකගන ඉන්නලළ මම දෆක් ළ..අම්මට කඳොඩි 

හිනළලක් දළකගන මම ඉවහවරශට ආලළ අම්මත් මළ එක් ම එලියට ආලළ.... නිකී යි නිළනියි කදන්නම කදොර ගළල 

නතර උනළ... 

 

"එන්න දූ ඇතුට.." 

අම්ම නිකී කේ අත අේකගන ඟට ගත්තළ ඒ ලකේ ආදරයක් මම අදයි දෆක්කක් නිකීත් අම්මළ ගළලට ආකව් හුඟළක් 

ආවළකලන්... 

"ඔයළද පුකත් මකේ ක ොේළකේ හිත අේළ ගත්කත්?" 

"අම්ම අශද්දි නිකී අම්මකේ මන දිශළ බයකලළ ලකේ බෆලුලළ... 

"බය කලන්කනඳළ මෆණි  .... වශන් මට ශෆමකද්ම කිව්ලළ...ඔයළට මකේ අ මෆත්තක් න...වශන් කේ අක් ළ ලකේ 

අහිංව  කඳනු ම් ඔයළට තිකයන්කන්...ඔයළ කශො දරුකලක් කියළ මට කේනලළ...ඔය කදන්නකේ වම්බන්කධට මම 

අ මෆත්තක් න..." 
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ඒත් එක් ම නිකී අම්මට තුරුේ කලනලළ මම දෆක් ළ ඇත්තටම බන්න ආවළ හිකතන කදයක් ඒ  නම් කමොන කද් 

උනත් අකේ අම්මළ එක්  ඕනිම ක කනක්ට ජීලත් කලන්න ශරිම කේසී... ඒතරමට අකේ අම්ම කශොයි.... 

 

මම ඒ දිශළ බං ඉන්නක ොට දෆක්කක් නිකීකේ පිට ශයිකයන් උවහ ඳශත් කලනලළ..මම නි මට අම්මටයි එයළටයි ං 

කලළ බෆලුකව් ..හුටළ නිකී අඬනලළ...මම නිකීකේ අතින් අේළ බෆලුලළ කමොක ෝ කියළ ඇවහ කදක න්  ඳුලු 

කේකරද්දි අකේ අම්මට නිකී තලත් තුරුේ උනළ... 

 

"නළඩළ ඉන්න මකේ ලවහතුල .. එන්න ඇතුට..." 

"අකන් අ..ම්..කම්................ම්..අ........මට ..වහවහ..වමළකලන්න..." 

"කමො ටද මකේ ලවහතුකව් වමල ඉේන්කන්? වමළල ඉේන්න මකේ පුතළ ලෆරැද්දක්  රළ න කන්?..මකේ 

ක ොේට මං ලකේම ආදකේ  රන ක කනක් ශම්බුන එ  ගෆන මට ශරිම වතුටුයි මකේ පුකත්..." 

අම්මකගයි කලිකගයි  කදන්නකගම ඇවහල  ඳුලු... අකේ ආපු උන් කශොේමන් කලළඅ ලකේ බළකගන ඉන්නලළ.. 

කශො කලළලට උන් කවේරම  මකේ කශොම යළලුකලෝ නෆත්තම් මම  ඉළ ශමළරයි..කම් කදන්න ම නෆකලන ං මම 

ඇතුට ගියළ නිළනිකගත් ඇවහ කද  කතත් කලළ තියනලළ මම දෆක් ළ.. අම්මඳළ කම්  අවුරුදු උත්වකව්  කශොම 

ඇඬීමට තගි ගන්නව් ලකේ කවේරමේ තරකඟට අඬනලළ..... 

 

ටි  කලළලක් ඉළ අම්ම නිකීල ලත්තං  රකගන කේ ඇතුට ආලළ...ඳවුඩේ දළපු මකන්  න්දුලු ඳළරලේ කද ක් 

තියනලළ මම දෆක් ළ...හිකත් වතුටට ක ේ ඇඳුලට  දෆන් ක ේ ඉන්කන ෆජ්ජළකව් කියළ මම දන්නලළ.......... 

මම ක ලින්ම බෆලුඑල නිකී කේ මන දිශළ...නිකී බිම බළකගනමකේ ඟට ඇවිත් ලළඩි උකන් මකේ දිශළ 

බන්කනලත් නෆතුල.... 

 

"කදන්නම කශොට අඳුනළ ගත්තළ කන් බබළ??" 

මම කශමීට නිකීකේ  නට  ර ඇහුලළ... 

 

"අකන් යනලළ යන්න.." 

එකශම කියළ නිකී කඳොඩි ඳළරක් මකේ අතට ගෆහුලළ ක ේ හිනළකලළ මකේ මන දිශළ බළකගන හිටියළ..ඒත් 

එක් ම ලට පිට කඳොේඩක් බළ මකේ  ම්බුට කතොත්තුලක් දුන්කන්  ළටත් කේන්න  ලින් 
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"ඒ  මට කශො අම්ම ක කනක් දුන්නට.." 

"ශහම්ම්ම්ම්" 

"කම් බබළ අපි කදන්නළ කඳොේඩක් කුවහසියට ගිහින් එන්නද.. අකන් ඔයළකේ අම්මළ ලකේම හිටියළ නම් මකේ අම්මත් 

එකශනම් මමත් එක් කගන එනලළ අද...." 

"ඒල ගෆන හිතන්කනඳළ අපි බෆන්දළම ඔයළ කමකශටකන් ලවහතු එන්කන්..." 

"ශහම්ම්ම් අකන් ඉක්මන්ට අපි බදිමුක ෝ මශත්තකයෝ...." 

"ශ අපි බඳිමුක ෝ.." 

"කශො ඳෆටියළ මකේ.." 

 

නිකී එකශම කියළ නෆගිටළ මකේ අතින් ඇදකගනම කගට යන්න ශෆදුලළ මම නිකී කේ අතින් අේළකගනම 

කුවහසියට එක් ං ගියළ ඒත් කුවහසිය ං කලද්දිම අත ඇතරිකේ කඳොඩි බයක් හිකත් තලම තියන හින්දළ.... 

 

"අකන් ආලද මකේ ඳශන කුවහසියටම??" 

"ඔව් අම්මළ..අම්මකගන්  ම ශදන ශෆටි ඉකගන ගන්න ආලළ.. අකේ අම්ම හිටියට මට එ ක් ලත් ඉගෆන්නුකව් න 

කන....ක ොකශද එයත් තළත්තළ එක් ම බිවහනවහ ඳවහකවන් දුලනලළකන්....සුමනළ ඇන්ටි තමළ මට කත් ශදන්නයි බත් 

උයන්නයි පුරුදු  කේ ඒත් කශොදි ශදන්න තලම බ අම්මළ..." 

ක ේ ගිරවි ලකේ කියලළකගන යද්දි අකේ අම්ම නිකී කග  තළ  රන ඇවහ කද  දිශළ බළකගන හිටියළ... 

 

මම ඒ කදන්නම දිශළ බළකගන හිටිකේ ක ොකශද කතොරණක් දිශළ බං ඉන්නලළ ලකේ... 

 

අම්මළ කවේරටම බීම ශදළ සහරිජ් එ ට දළපු  ට්ට් ටි  බදින්න වහති  ළ..එ  ඳළරටම අම්මය කමොන අශරි 

මතක් කලළ කවේරම ඳෆත්ත  තියළ කේ ඇතුට ගියළ ... 

"කමොක ෝ අම්මළ?" 

"න ඉන්නක ෝ..." 
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"ඇයි බබළ අම්ම ගිකේ...කමොක ෝ එ  ඳළරටම.." 

"න අම්මට් අකමොනළ ශරි  මතක් කලන්නෆති..." 

"ආශහ එකශමද,,, මම බෆලුලළ කමොක ෝ එ ඳළරටම කියළ..." 

 

ඒත් එක් ම අම්ම එන වද්කද ඇහුනළ... අම්මළ ආකව් වහවන කඳොඩි රතුඳළට කඳට්ටියක් අකත් තියළකගන......ඒ  

අම්ම අපි ඟට ඇවිත් මකේ අකත් තිේකේ හුඟළක් වතුටින්...මම එකශම්මම අම්මකේ මන දිශළ බළකගනම ඒ 

කඳට්ටිට්ය අතට අරකගන ඇරියළ.... වහවන රත්තරං මුද්දක් ඒක  ඇතුකේ......දම්ඳළට වහවන ගක් අේළ 

තිේබ ඒ මුද්ද ඇත්තටම වහවනයි..මම ඒ  දිශළ බළකගන ඉළ එකශම්මම අම්මකේ මන දිශළ බෆලුලළ... 

 

අම්මත් හිනළ මන කින් මකේ දිශළත් නිකී දිශළත් බළකගන ඉන්නලළ..නිකී කශොේමං කලළලකේ මකේ දිශළ 

බළකගන උන්නළ............ 

 

"ඕ  කදෝණි ට, ශෆබෆයි ඕ  ඔයළ ගන්නලළ කියන්කන් කොකු තීරනයක් මකග ලවහතුකව්..." 

"මම දන්නලළ අම්මළ මම ඒ තීරකන ගත්කත් මීට මළව එක ොශයි දලවහ විවහව ට  ලින්...." 

 නිකී එකශම ගනන් කියද්දි මම ෆුේ කශොේමන් උනළ අවුරුද්ද ට ඟයි කියළ දන්නලළ උනළට ශරියටම දෆනකේන 

උන්කන් න.... 

"ශහම්ම්ම් පුතළ එකශනම් දූට කදන්න ඕ ...." 

 

 මම නිකී කග අතට ඒ මුද්ද දුන්නත් නිකී අතට ගත්කත න... 

 

"ඔකශොම අතට කදන්කන න පුතළ ගෆනු ෂමකයක්ට ඒ  එයළකග... ඇඟිේට දළන්න ඕනි...." 

ඒ  කිව්ල විතරයි නිකී එයළකේ අත මට දුන්න  මම එකශම්මම එයළකග අත අේළ අම්මට කඳන්නම එයළකග අතට 

මුද්ද දෆම්මළ......... නිකී මකේ මන දිශළ හුඟළක් ආතකරන් බළකගන ඉන්නලළ මම දෆක් ළ..මකේ හිතට මළර වතුටක් 

ආලළ ඇත්තටම මට අද දෆකනන වතුට  ජීවිකත්  ලදළලත් දෆනිළ න කියළ මට   හිතුනළ ඒත් එක් ම ලළශනයක් 

ශයිකයන් ේකේක්  රනලළ ඇහුනළ අකේ හීන කෝක  බිඳි ගිකේ ඒ වද්කදට අම්මයි නිකීයි,,මමයි එ ඳළරටම 

ඉවහවරශට දිව්කව් ඒ  වුද කියළ බන්න..... 
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