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මනේ  ම සුන ෝච ා. මම දැන් ජීවත් නවන්න  නුවරඑළිය පළානත් 

මනේ අන්කල් නකන ක්නග න ොකු ෆාම් එකක. නම් ෆාම් එක 

ඉංග්රීසින්නග කානල් පද එ එකක්. යෙනය  නගොැ ැලි ග නගොැක් 

සුද්නදො පද එවා. මනේ අම්මයි තාත්තයි දික්කසාද නව ා නදපැත්තට 

ලියාට පස්නස මම ජීවත් වුනන් මනේ අම්මිනග පරණ  ව් එකක් වු  

නම් අන්කල් එක්ක. අම්මී නම් අන්කල් එක්ක නසක්ස් කර ව 

තාත්යෙට අහුනව ා තමයි නදන්  දික්කසාද වුනන්.  

මනේ වයස දැන් පපනළොවයි. මම ඕ න වල් පන්යෙනය ඉන්න . මම 

න ොකු වු ාට පස්නස මට පරියට නමෝල් නවන්  ගත්තා. මනේ 

යාලුනවො මට ඇඟි ග ගපන්  කිය  දුන් . පටන් ගත්ත මුල් දවනස 

ඉඳ  මම පැමදාම ඇඟි ග ගපන්  ගත්තා. දවසට තුන් පතර පාරක් 

මට ඇඟි  ගපන්  ඕ  වු ා. මම යාලුනවො එක්ක එකට ඇඟි ග ගප 

ගත්තා. අපි න ස්බියන් නසක්ස ් කරා. නකොනපොම වු ත් මට 

නකොල්න ක්  ැතුව ඉන්  බැරි වු ා. මනේ යාලුනවො ඔක්නකොමට 

නකොල්න ො හිටිය හින්ද මටත් නකොල්න ක් ඕන  වු ා.  

මට ජනිත මීට් වුනන් නුවරඑළිනය යෙබු  කානිවල් එකකදි. ජනිත 

නපෝසත් පවු ක ළමනයක්. අපි නදන්  නපොඳට  ව් කරන්  පටන් 

ගත්තා. අපි පැමදාම වනේ නපොනරන් මීට් නව ා  ව් කරා. අපි 

ඇතුන  නසක්ස ්කනේ  ැයෙ වු ාට ජනිත මට නපොඳට ගල් කැ එවා. 

අපි පාක් ව  පඳුරු අස්නස, කැළවල් අසන්ස වනේම ජනිතනග 

නගදරදිත් ගල් කප  යෙනය ව. ගල් කප  නකොට එයානග චූ දණ්ැ 

මනේ චූනව් අතුල්  මට බඩු යව  තමයි එයා කැරි විදින්න . එයා මට 

නගොැක් ආදනරයි. මාත් එයාට නගොැක් ආදනරයි.   

ජනිත ඒ න වල් කරන්  නකොළඹ ඉස්නකෝන කට ය ව කිව්වම මට 

දුක දරා ගන්  බැරි වු ා. මට එයා  ැතුව ඉන්  බෑ කිය  මම 

දන් වා. ඉයෙන් එයා නකොළඹ යන්  ඉසන්සල්  දවනස රෑ මම 

එයානග නගදරට ලියා... 
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ජනිත.. ඔයා ඇපැ ඇර ද?.. 
මම ඇතු ට එන් ද...අම්ම  
නගදර  ැපැන ... මට ඔයා 
 ැතුව ඉන්  බෑ අනන්... 

නමොකද්ද සුන ෝච ා..ඔයාට නේන්න   ැද්ද 
ළමනයො මම ඇපැ ඇර  කිය .. එන්  
ඇතු ට නකල්න .. ඇවිත් ඉක්ම ට නදොර 
වපන් .. කවුරු පරි දකින්  ඉස්නසල් ... 

       මන ෝ - 2015 
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ඉයෙන් සුන ෝච ා..ඇයි නම් පදිස්සිනය ආනව? 

පදිස්සිනය න නමයි අනන්.. මට නින්ද යන්න  
 ෑ...ඔයා නපට නකොළඹ ඉස්නකෝන ට ය  හින්ද 

මට මාර අේනසට් ජනිත... 

අනන් ජනිත...අද ඔයානග අන්යෙම රෑ 

නන්ද?... මට දුකයි ජනිත... 

මම නිවාඩුවට එ වන  සුන ෝච ා.. 
අනන් ඔයා ඔනපොම දුක් නවන්  එපා... 

මට බ න් ඉන්  බෑ... 
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ඔයා බෑේ ඔක්නකොම පැක් කර  
නන්ද... නකොළඹ වනේ දුර තැ කට 
ලිහින් ඉන්  ඔයාට බය  ැද්ද 

ජනිත?... ඔයාට මම  ැතුව ඉන්  
 එලුවන්ද? 

නපොඩි බයක් යෙනය ව 
සුන ෝච ා.. මම ගැ  
නගොැක් හිතන්  එපා.. 
මම ගැ  සන්නතෝස 

නවන් .. 
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මම ආසා  ෑ ඔයා ය වට.. මම 
ඔයාට ආදනරයි ජනිත.. මනේ 

ජීවිතය ඔයා තමයි... 

මම දන් ව මනග 
පැටිනයෝ... ඒ වු ාට ඉයෙන් 
මම යන්  ඕ න ... 

ජනිත...අපි 

නසක්ස් කරමු… 

ඔ.ඔ..ඔයාට 
පිස්සුද 

සුන ෝච ා?... 
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  ඇයි නමොනකෝ?.. 
ඔයා මට 

ඇයෙනවන්  ගල් 
කප  යෙනය වා.. 
අද මට නසක්ස ්
කරන්  ඕ ... 

ස්ස්ස්ස්.. ඔයානග චූ 
එක යකනැ වනේ 
 ැග .. මම 
දන් ව ඔයාටත් 
ඕ  කිය ... 

සුන ෝච ා..
එපා !!! 
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නමනපම කර  එක පරි  ැපැ සුන ෝච ා... අපි බඳි  කන් 
ඉඳිමු නසක්ස් කරන් .. එපා ේලීස්... 

අපි කවද බඳීද කිය  දන්න  

කවුද?... අනික මට එච්චර කල් 
ඉන්  බෑ.. මට නසක්ස් කරන්  
ඕ ... අද ඔයා මනේ නපට්ටිය 
කැඩුනව  ැත් ම් නව  
නකන ක් මනේ නපට්ටිය 
කැන්   එලුවන්.... නමො වා???.. 

නව  නකන ක් 
ඔයානග නපට්ටිය 

කැන් ?... 
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  ඔව්.. අර නේමිස ්කිය   ාකියා මම 
බයිසිකනල් පදි  නකොට ස්කේට් එක 
අස්නසන් පෑන්ටිය බ න්  පද වා... 
ඉයෙන් මම ඌට නේන්  පෑන්ටිය 

එළිනය දානග  ය වා 

ඔයා  ම් අමු ව ත්යෙනයක් 
සුන ෝච ා... ඔයා ජීන්ස් 
අඳින්න ත් ඉයෙන් පෑන්ටිය 
පිටිපස්නස එළියට එන් න .. 

මම ව ත්යෙනයක් කිය  ඔයා 
නපොඳට දන් වන  ජනිත... මට 
සුමාන ට තුන් පාරක්වත් ඔයාට 
කිය  ගල් කපාගත්තන .. 
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ම්ම්ම්!!! 

සුල ෝචනා..

එපා! 
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ම්ම්ම්.. ඔයානග චූ එක 
මාර රපයි... යන්තම් 
කැරි ඇවිල්  චූ එක්ක 
කැ යෙ ා...ම්ම්ම්... 

ම්ම්.. ඔයාට සැපද 
ජනිත... මම නකළ නපර 
නපර ඔයානේ චූව උර  

නකොට?..ම්ම්... 

ස්ස්..ආ..ඔ..ඔව් 
සුන ෝච ා.. වැඩිය තද 
කරන්  එපා.. මට කැරි 
යන්  වනේ දැන  ව!! 
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මෙම කතාව අප හට එවන ලද්දක,ි 
සියලුම හිමිකම් මුල් කතුවරයා සතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න 

Sinhalawalforum.com

Author: Mano



 
 

`  ජනිත... මනේ නපට්ටිය කැන්  
නකොල්න ො…මට ඔයාට කිය  කැා 
ගන්  ඕ .. අපි නමච්චර කල් කටට 
ගත්තා.. ඇයෙනවන්  ගල් කැ එවා... අද 
ගපන්  මනේ චූව අස්සට... ඒනක 

වැරැද්දක්  ෑ.. අපි ආදනරන් ඉන්න ... 

නපට ඔයා නකොළඹ ලියාම 
මම නමනපේ තනි නව ව 

ජනිත.. මට ඒ පාළුවත් එක්ක 
ඉන්  බෑ.. මට ඔයා ඕ ... 

මම ඔයාව තනි කරන්න   ෑ 
සුන ෝච ා... මම ආපහු ඔයා 
ළඟට එ ව.. මම ඔයාට 

ආදනරයි...ඔයා ඒක දන් වන  
පැටිනයො.. 

එනප ම් ඔයානග ආදනේ මට 
නපන් න් .. මට ඔයාව ඕ  
ජනිත... ේලීස.්.. මනේ නපට්ටිය 

කැ  මට නසක්ස් කරන් !!... 
මාව සන්නතෝස කරන්  ේලීස ්
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ම්ම්ම්… පා සුන ෝච ා… 
මටත් දැන් ඔයාව ඕ ... මට 
ඔයාව මනේම කර ගන්  
ඕ ... ඔයා මනේ නකල් ... 

මනේ 

ජනිත!!... 

මනේ 

සුන ෝච ා!
!... 
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ඇනඳේ නපේත්තු නවන්  
මනග පැටිනයො... මට 

ඔයානග ඇඟ උැ  ැග  
මිරිකනග  නපට්ටිය 
කැන්  ඕ .... 

ම්ම්ම්..ආආ!!! 

ෆූඌඌ... ඔයානග හුත්ත 
නපොඳටම නතත් නව ා 
නකල්නල්... ඔයා  ම් 
මාර නමෝ කින් ඉන්න  

නන්ද..ම්ම්ම්.. 
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  කකුල් පළල් කරන්  
වස්තුනව්... ඔයානග නපට්ටිය 

මනේ පයිනයන් මම 
කැ වා!!! ආආ.. මනග  ව් 
එක..මනග සුන ෝච ා!!! 

කඩන්න… මලේ 
ජනිත!!!! 
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මනේ නටොපා ඔයානග 
නපට්ටිනය වදි වා… 
අස්සට ඔබන් ද 
පැටිනයෝඕඕඕ!! 

ඔබන්න මලේ 

ජනිත… මලෙ  ව් 

ලකොල් ා!!! කඩන්න 

මලේ ලපට්ටිය!! 
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  සුන ෝච ා ඔයාට කෑ 

ගැස්නසයිද?... නපට්ටිය 
කැනැ  නකොට 

රිනද වන ... කාට පරි 

ඇහුන ොත් එනපම?... 

 ෑ ජනිත.. මම කෑ 
ගපන්න   ෑ.. 
ඔබන් .. 

ස්ස්ස්..ආආ.. මම අස්නස 
ය ව නකල්නල්.. 

රිනද වද...සස්්… 

ස්ස්.. දැවිල්  වනේ 
රිනද ව.. ඔබන්  එක 

පාරටම... 
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ම්ම්ම්ම්.. ආආආ 
ආආආආඅේේ.!!!! 

අස්සටම ලියා 
පැටිනයෝඕඕ!!! පයිනය නල් 
ගෑවි ා!!! ඔයාට රිනද වද... 

 ෑ..දැන් පරි නකොල්න ෝ.. 
ගපන්  අස්සටම…ඉස්සි 

ඉස්සි ගපන් !!! 
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  පයිනයන් ගපන් .. තව 
පයිනයන් ගපන් .. 

ආආආආආආආ!!!!! 

මලෙ සුල ෝචනා!!!!! 

ආආආආ.. මට කැරි 

යනවාආආආ!!!! 
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ආආආආ

ආආ 
ආ..ේේ!!!! 

ආආ... මට මාර සැපයි... 

ඔයා මලේ ලපට්ටිය 

කැඩුවා ලකොල්ල ෝ!!! 

       මන ෝ - 2015 
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ම්ම්ම්.. ඔයා  ම් අමු 
ව ත්තනයක් ජනිත... 
මනේ ඇඟ  එරපම කැරි 

ඇරියා නන්ද... 

ඉයෙන් නමොනකෝ?.. 
ඔයා ව ත්යෙ.. මම 
ව ත්තයා...ඊඊඊ.. 
නමො වද ඔයා නම් 

කරන්න ?... 

ම්ම්ම්!!! 

ඊඊඊඊයා... ඔයා 
කැරි න ව ක ව 

නන්ද?..ඊඊඊඊ.... 
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  ඉයෙන් නමොනකෝ ජනිත?... මම ඔයානග 
කටට ගන්  නකොට ඕ  තරම් කැරි ලි   
යෙනය වා.. මනේ ඔයාට යෙනය  ආදනේ 
හින්ද ඔයානග කැරි මට මී පැණි වනේ... 

එන් …බාත් රූම් එකට 
ලිහින් චූ කරමු...... මට 
ඔයානග චූ වු ත් කටට 
අරනග  ලි ගන්  

 එලුවන්... 

චිනක්යියාආආආ !!! 
ඔයා  ම් අමුම අමු 
ව ත්යෙනයක්.. ඔයා 
මනේ නකල්  කිය  
කියන් ත්  ැේජයි... 

       මන ෝ - 2015 
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අනන් එනපම කියන්  එපා ජනිත... ඔයා මනේ 
නකොල් ා.. ඔයා අද මනේ නපට්ටිය කැ ා මාව 
ගෑණිනයක් කරා... දැන් ඉයෙන් මම අයියෙ ඔයාට... 
මට නගොැක් නමෝ  යෙනය ව තමයි... ඔයාටත් 
නමෝ  යෙනය වන .. ඔයා ආස  ැද්ද මම වනේ 

නමෝ  යෙනය  නකල්න ක්ට?... 

සුන ෝච ා... මම ඔයානග නපට්ටිය කැ  මනේම කර 
ගත්තා තමයි... ඒත් අපි තවම බැඳ   ෑ සුන ෝච ා... ඒ 
හින්ද අපි නම් කර එ නද් පරි කියන්  බෑ... මම ඔයානග 
නපට්ටිය කැඩුනව ඔයා කිය එ හින්ද...  ඔයාට නකොච්චර 
නමෝ  යෙබු ත්  දැන් ඔයා නව  අය එක්ක නිදා ගන්  

එකක්  ෑ කිය  මම හිත වා.. 
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  ඔයාට පිස්සුද ජනිත... මම එනපම කරන්න  
 ෑ... මට නමෝල් වු ාම මම ඇඟිල්  ගප 
ගන් ම්... මම ඔයාට කිය  නපට්ටිය කැා 
ගත්නත ඔයා මනේම කර ගන්  ඕ  හින්ද... 

නමො  නද් වු ත් අනේ ආදනේ කවදාවත් නව ස් 

නවන්න   ෑ ජනිත... ඒක එනපම නන්ද?... 
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ඔව් නකල්න ..ඒක 
පැමදාටම එනපම 
තමයි.. මම ඔයාට 

ආදනරයි සුන ෝච ා!!! මමත් ඔයාට ආදනරයි 
මනග ජනිත... 
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  ජනිත පහුනවනිදා උනද්  ානුඔය සන්ට්ෂන් එනකන් 
නකොළඹ ය  නකෝච්චිනය  ැග  ලියාම මට දැනුන  

කියන්  බැරි තරම් පාළුවක්… 
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නම් න ෝනක මම තනි වු ා කිය  පැඟීම මට 
දැනු ා.. මට ඒක ඉවසන්  අමාරු පැඟීමක් වු ා.. 
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  මනේ අන්කල් මම ගැ  කිසි 
අනුකම්පාවක් කනේ  ෑ... 

 

නම් සුන ෝච ා එ වද 

 ැද්ද?..නමත  දවසම 
ඉන්  බෑ.. නකොල් ා 
ලියා කිය  බුම්මනග  
ඉන්  ඕ   ෑ... 

නපොඩි එනකක් වනේ 
ඔය නියනපොතු පප  
එක  වත්ත වා!! මම 
දැන් කී පාරක් කිය  

යෙනය වද? 

නපොඳයි 
අන්කල්... 
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අන්කල් මනේ දිපා බ   විදිය 
මට එච්චර ඇල්ලුනව  ෑ... 

නව දට වැා අමුතු විදියට එයා 
මම දිපා බ  ව වනේ මට 
නත්රු ා.. නම්ක මනේ හිතට 
දැන   නදයක්ද මන්ද.. සමපර 
විට ජනිත   ැයෙ පාලුව නිසා මට 
එනපම දැන  ව ඇයෙ... 

 

සුන ෝච ා...ඔයානග 
ඉනගනීමට දැන් නගොැක් 
වියදම් ය වා.. ටියුෂන් 
ව ටම සෑනප  ගාණක් 

ය වා.... 
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  මම දන්න   ෑ ඔයානග නම් වියදම් මම නකොනපොම 
පිරිමප ගන් ද කිය .. දැන් ෆාම් එනක් ආදායමත් 
එන්  එන්  අඩු නව වා... දැන් අ  ව ටයි.. නගෝවා 

ව ටයි පම්බ නව  මි  පරිම අඩුයි... කුණු 
නකොල්න ට තමයි ඉල් න්න .. 

මනේ අන්කල් මට කිසිම නදයකින් අඩුවක් කර   ෑ.. 
ඒත් අන්කල් නත්රුම් ගන්  අමාරු නකන ක්... දැන් 
ජනිතත්  ැයෙ හින්ද මට යෙනය  පාලුව අන්කල් එක්ක 
තනියම ෆාම් එනක් ඉන්  හින්ද තවත් වැඩි නවයි කිය  

මට හිතු ා... 
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ජනිත ලිහිල්  ටික දවසකට 
පස්නස අන්කල්නග පැසිරීනම 
නමොකද්ද නව සක් යෙනය ව 

කිය  මට හිතු ා... 
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අන්කල් මට ආදනරන් 
කතා කරන්  
ගත්තා..මම දිපා 

නව ස ්විදියට බ න්  
ගත්තා.. මාව අල් න්  

ගත්තා... 
 

අන්කල් සමපර විට හිත ව ඇයෙ ජනිත  ැයෙ නිසා මට පාලුයි 
කිය .. ඉයෙන් ඒ නිසා නම් විදියට මට න න්ගතු නවන්  පද ව 

කිය  මට හිතු ා... 
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මම ඇඳුම් මාරු කර  නකොට අන්කල් මම දිපා නපොනරන් 
බ  ව මට නපනි  යෙබු ා.. මම පෑන්ටිය විතරක් ඇඳනග  
ඉන් නකොට නිතරම මම දිපා නපොනරන් බ  ව.. මනේ නපොඩි 

තන් නදක දිපාත් නපොඳට බ  වා... 
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මු දි අන්කල්නග නම් බැල්ම හින්ද මම නපොඩ්ැක් අේනසට් 
වු ා.. ඒත් ඊට පස්නස මට ඒනකන් කියෙයක් දැනු ා... ජනිත 
 ැයෙ නිසා මට යෙනය  න ොසන්සුන් ගයෙය හින්ද මට  එනපම 

කියෙයක් දැනු  නවන්   එලුවන්.. 
 

මම පෑන්ටිය 
නේන්  ජීන්ස ්ව  
උැ නබොත්තම 
ග වනග  හිටිය.. 

 

මම  ා  නකොට 
නපොඳට කකුල් 
නපන්නුවා... තන් 
නදක නපන්නුවා... 
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ජනිත  ැයෙ පාලුවත් එක්ක මට නව දට වැා නමෝල් නවන්  
ගත්තා... නම් හින්ද මම දවසට නදතුන් පාරක් ඇඟි ග ගපන්  
ගත්තා.. ඉස්නකෝන  ය නකොට පානර ඉන්  නකොල් න්නේ 
කළිසම් යටින් මතුනව  නේ  න ොකු චූවවල් දැක  මනේ 
පෑන්ටිය නතනම  එක නිතරම වු ා... ඉයෙන් මම ඉස්නකෝනල් 
ඇරි  ආ එ ගමන් වල් නපොත් බ  බ  ඇඟි ග ගප ගත්තා... 

 

ආහ්හ්හ්... 

ම්ම්ම්... 
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  මම වැඩිනයන්ම ආසා ඇත්ත කතා 
යෙනය  වල් නපොත් බ න් ... ඇත්තට 
වු  වල් වැැ කියව  නකොට මට 
වැඩිනයන් සැප දැනු ා... 

 

මම චූනව නතොල් පළල් කර  
ක් ගට් එක අත ගගා අසස්ට 
ඇඟිල්  ගප ගත්තා.. 
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නම් කතාව  ඉන්  නව්සිනයො ගැ  
කියව  නකොට... චිත්රකතා බ   

නකොට මනේ චූව ග න්  ගත්නත දිය 
ඇල් ක් වනේ... චිත්ර කතාව  
යෙනය  පිරිමින්නේ නකළින් වු  

න ොකු චූ දණ්ැවල් දැක  මට ඉන්  
බැරි තරම් නමෝල් නවන්  ගත්තා... 

 

නව්සියන්නග අත් බැඳ   
චූ දණ්ැ බන න් උරව  
ඒවා දැක්කම මනේ චූව 
ලිනි ගන්  වු ා... 

 

ම්ම්ම්.
. 

මම තවත් නගොැක් ආස වුනන් 
එක ගෑණිනයක්ට පිරිමි 

නදන්න ක් හුක  චිත්රකතා 
බ න් ... මට ඒ වනේ 

ගෑණිනයක් නවන්  ආසාවක් 
ආවා... මම දවසක් නම් වනේ 
කතාවක් බ  බ  ජනිතව 
කසාද බැඳ  ඉන් ව හිනත් 
මවා ගත්තා.. ජනිත එයානග 
යාලුනවක් නගදර එක්ක 

ඇවිල් ා නදන් ම මට හුක  
පැටි මම හිතුවා... 
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නමනපම හිත  නකොට මට 
නපොඳටම නමෝල් වු ා... 
මම ඇඟි ග නදකක් මනේ 
වැක්නකර  චූව අසස්ටම 
දානග  ඇඟි ග ගපන්  
ගත්තා... මට තරු නේන්  
සැප එන්  ගත්තා... මට 
බඩු යන්  ආවා... 

 

මලේ අන්කල් මම ඇඟිලි ෙහනව 
බ ාලෙන ඉඳ  තිලයනවා... 

 

ආආආආ..ඌඌඌ… 

ආආආආආආආ

ආආආආ... 
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ස්ස්ස්ස්ස්.... අම්නමෝ 
ඕඕඕ.... නම්කි නමෝල් 

නව ා ඇඟි ග ගප ගන් ව 
නන්ද.. ඌඌඌ.. නම්කිනග 
ගැට හුත්ත දැක්කම ඉන්  
බෑ... අම්නමෝඕඕ මයිල් 
පිරුණ පැඟිරි හුත්ත.. මම 
හුක  අල්  එ නගදර 
ගෑණිනග ළමයි පස් 

නදන ක් ගප එ හුත්ත වනේ 
න නමයි...ම්ම්ම්ම්... 

අද නම්කිනග හුත්ත 
ඉනරන්  හුකන්  
ඕ ... එදා නම්කිනග 
ජංලියට තද නවච්ච 
හුත්ත දැක්ක දවනස 
ඉඳන් මම නම්කි මතක් 
කර කර අනත් ගප  

යෙනය ව ඇයෙ නවන් ... 
අද නම්කිනග හුත්ත රත් 
නවන්  හුකන්  ඕ ... 
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උඹ ඇඟි ග ගප ගන්  
ඕ   ෑ.. උඹට හුක  
සැප නදන්  මම 
ඉන් වා... පළල් 
කරපන් ගල් නදක...  

එ.. 
එපා !! 

ආආ !!! 
 

ඌයියා !!! 
 

උලේ ලපොඩි හි  මම ලබෝර් 

කරනවා හුත්තිලේඒඒ...ආආ!! 
!!! 
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ආආආ... ඌඌඌඌඌ... අයිලයෝඕඕ 

ආආආආආආආආ!!! 

තව කකුල් පළල් කරපිය කැරි 

හුත්තිලේඒඒඒ.. ආආ...!!! 

උනේ තඩි  චූ දණ්ැ මනේ චූව 
අසස්ටම බැසස්ා...  මට තරු 
නේන්  සැප එන්  ගත්තා.. 
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මට කැරි යන්  
එ වා... ගනින් මනේ 
පයිය කටට නපොඩි 
නව්සිනේඒඒඒඒ 
...ආආආආආ...  

ආආආ... 
ආයිනයෝ 
ඕඕඕඕඕ... 
මට යන්  
එ වාආආ
ආආ..... 

උනේ වල් 
හුත්නත බානගට 
කැරි ලියා... 
ඉක්ම ට 
 ැලිට  දණ 
ගපපන් 
නව්සිනේ... 

උනේ ගැහිල්න  සැර කමට මට 
බඩු යන්  ආවා…ඌටත් යන්   

ළං වු ා... 
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නතොනේ හුත්නතන් ආ එ චූන් එකට මට 
කැරි යන්  ආවා නව්සිනේ.... නපොඳට 
මනේ නටොපානග යෙනය  කැරි න ව 
කා  උරපන් මනේ පයියා.. උනේ නපොඩි 
කට අස්නස ගප  නකොට මාර ආතල් 
බන්.. උරපන් හුත්යෙනය උරපන්... 

කියපන්.. මනේ පයියා රපද?..කියපන් 
ව ත්යෙනය.... 

බ් බ්..බ්බ්...බ් ේ.ේ.
ේ..බ්බ්බ්..අේ..ේේේ
ේේ... ම්ම්.. ඔ..ඔව්.. 

ර.. රපයි.. 

මම චූනව ඇඟිල්  
ගප ගන්  ගමන් 
උනේ චූ දණ්නැන් 
ලීක් වු  කැරි මම 
ඔක්නකොම න ව 
කෑවා...අමුතු රපක් 
යෙබු ත් මම ඒකට 
ආසා වු ා... උනේ  
දණ්නැන් බඩු ලිහිල්  
මට ඇවිත් යෙබු  සැප 
උනේ කැරි රපත් 
එක්ක තවත් වැඩි 

වු ා.  
 

මම ඌ ඉසස්රප දණ ගප ා උනේ චූ 
දණ්ැට කට ඇල්ලුවා... ඌට යන්තමට 

කැරි ලීක් නව ා යෙබු ා 
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ම්ම්ම්.. උඹ නියනමට 
උර වා.. මටනේන්න  
උඹ මීට ක ගන් පයියක් 
උර   එරුදු වනේ... උඹ 
මරු එකට ඔබා නග  
උර වා... ම්ම්ම්ම්.. 
උගුරටම දානග  

උරපිය 
හුත්යෙනේඒඒඒඒ.... 

..ආආආආ..ඌඌඌඌ 
ඊඊඊඊ..  උරපිය 

නව්සිනේඒඒඒඒ... උරපිය 
කැරි හුත්යෙනේ.... 

ආආආආආආ... 

අම්නමෝ මුනේ 
දණ්නැ න ොකු... 
නම්ක නකොනපොම 
මනේ චූනව ලියාද 
හිතාගන්  බෑ... 

 

ම්ම්ම්!!! 
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උරපිය හුත්යෙනය.. නකළ 
නපර නපර උරපිය.. උනේ 
කනටන් මනේ පයියට 
නියම සැප එ ව 
නව්සිනය... උරපිය.. 
යනකෝ.. අස්සටම දානග  
උරපිය.. 

මම උනේ තඩි චූ දණ්ැ මනේ 
උගුර අසස්ටම ලියා. මට ඇස් 
ව ගන් කඳුලු පැන් ා... 

 

 ම්.ම්.ම්.. 
ේල ොබ්බ්.

. 
 

උරපිය යනකෝඕඕඕ.. මට 
යන්  එ වාආආ. නතොනේ 
මූණටම කැරි පාර අරි වා.. 

ආආආආආආආආආ.. 
කැරි ලව්සිලේඒඒඒ !!! 
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ඉඳා නතොනේ මූණ 
පිනරන් ... අල් පිය... 

ආආආආආආආ

ආර්ර්ර්ර්ර් ආආේ.. 

ඕඕහ් !!! 

ම්ම්ම්!!!! 
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ආආආආ!

! 

උනේ කැරි ව ගන් මනේ මුලු 
මූණම  ෑවු ා.. මනේ කනටත් 
කැරි ලියා.. මට මරු සැපක් 

දැනු ා... 
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චටාස්!!! 

කැරි ඇර  ආ එ සැපට අන්ක  ගප එ 
පාරට මම ඇඳ උැට වැටු ා.. නම්  

පානර සැර හින්ද උනේ කැරි  ානග  මට 
ආ එ සුදිය ැබල් වු ා... 

 

ඇයි මට ගැහුනව?.. 
පරියට රිදු ා 
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කියපන් නව්සිනේ.. කවුද 

උනේ නපට්ටිය කැඩුනව?.. 
නතොනේ නපට්ටිය මමයි 
කැන්  යෙබුන ... 

ම්..මනේ නකොල් ා නකොළඹ 
යන්  ක ගන් මම කැා 

ගත්තා... 

පට්ට නව්සි... නතෝ ඒ කියන්න  
මරු නමෝ කින් නන්ද 

ඉන්න ?.. ආ.. වල් හුත්යෙ.. 

ඌ අතට 
උනේ නකළ 
ගැහුවා 
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ල ව 

කාපිය!! 

ම්ම්ම් 
ස්රූේේේ… 

 

මම උනේ අනත් 
යෙබු  නකළ 
න ව කෑවා.. 
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උඹ නියම නව්සිනයක් වනේ හුක වා බන්.. දැන් මට නව්සිනයො 
නපොය නපොය යන්  ඕ   ෑ... අද ඉඳ  උඹ මනේ බඩුව 
තමයි... මන් නතොට පැමදාම හුක වා... මනේ යාලුවන්ටත් 
නතෝ අල් න්  ඕ ... නපොඳ ගාණක් නපොයන්   එලුවන්...  
දැන් නතෝ නව්සිනයක්.. උනේ හුත්තට මරු ඉල්ලුමක් යෙනේවි.. 

නම් කතාවට මම කරකව  
අතඇරිය වනේ වු ා 

 

ම්ම්ම්... 
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  එදා ඉඳ   මම 
අන්කල්නග බඩුව 
වු ා... ඌ  දවසට 
තුන් පාරක්වත්  මට 
හුකන්  වු ා... 
උනේ වැැ හින්ද 
මනේ නමෝ ත් 

නපොඳටම වැඩි වු ා.. 
මටත් හුකන්න  
 ැතුව දවසක්වත් 
ඉන්  බැරි වු ා.. 
මම ඌ එක්ක එක 
ඇනඳේ නිදා ගත්තා.. 
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උනේ තඩි චූ දණ්නැන් මට ආ එ සුදිය 
ගැ  කියන්  වච  යෙබුන   ැපැ. ඌ 
හුක  පැම පාරකටම මට  එ එරන්  බඩු 
ලියා... සමපර දාට මට තුන් පතර පාරක් 

බඩු ය කන් ඌ හුක වා... 
 

ඌ මට ඇයෙ නවන්  හුක එ 
හින්ද මට යෙබු  නමෝ  අඩු 
වු ා... මට ඌත් එක්ක 

පැමදාම හුකන්  ඕ  වු ා... 
මට ජනිත ගැ වත් නව  

නදයක් ගැ වත් හිතන්  ඕ  
වුනන්  ෑ... 
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ඌ මනේ  එනක් හි  කැඩුවා... එනක් ය නකොට මට  එ එරන්  බඩු 
යන්  ගත්තා... ඌ  එනක් අරි  නකොට මම ඇඟි ග ගප ගත්තා.. 

 

ඌට යන්  එ  නකොට මම උනේ චූ දණ්ැ අනත් ගප  කැරි මනේ හිල් 
ව  ඇර ගත්තා... බැක් එන්න   ැයෙ නවන්  ඌ මට නපයෙ දුන් ා... 
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මම අන්කල් මට ව ත්ත වැැ ඔක්නකොම  එරුදු කරා.. මට වල් විදියට 
කතා කරන්   එරුදු කරා.. දැන් මම හුක  නකොට.. පයියා.. හුත්ත... 
කැරියා වනේ වච  කිසි ගාණක්  ැතුව කිය වා... මම නමනපම 

ව ත්ත කතා කිය  නකොට අන්කල් මරු විදියට චූන් නව වා.. ඉයෙන් 
ඌ මට  එ එරන්  බඩු යන්  හුක වා... මටත් මූ එක්ක හුකන්න  
 ැතුව එක දවසක්වත් ඉන්  බැරි වු ා... අපි නේ ඇතුන .. 

වත්නත..මඩුනව පැමතැ දිම නව ාවක්  ැතුව හුකන්  ගත්තා.. මූ 
මනේ හුත්ත නව්ස හුත්තක් කරා... උනේ යාලුවන්ටත් මාව දුන් ා... 
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2 වන ලකොටසින් කියන්නම් 
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