
                                         රහස ්කථාලක් 

මෙහි එන සියලු නම් ගම් සියල්ෙ ෙලන ද චරිත ලන අතර  

මම්ය ඉන්දියානු කථාලක් ඇසුමරන් නිර්ෙනය කර ඇත 

මෙ කතාල මලනමකොට ෙට ලයස  අවුරුදු 15 16 විතර අති.අපි ජිලත්වුමන සස්න ගෙක 

ෙමග අයියා රට රසස්ලකට ගිමය අවු රැදු 19 මයදි විතර . අමෙ මගලල් ගෙ තෙ අමෙ 

අප්ෙචිමග නංගි එකියන්මන අමෙ නැන්දා හිටිමය. නැන්දමග ොො බි බිෙ නැන්දට 
ජිලත් මලන්න ටිබුන මසමරෙ මදෙ විනා කරා අන්තිමෙට ොෙ ෙරිා ගියට ෙස්මස 

නැනඩත යන එනෙන් නැති උනා .අපිට තිබිබ අක්කර 6 විතර මලන ඉඩමෙන් තො අපි 

ජිලත් වුමන. ෙහ මකොටමස බඩ ඉරිගු ලල තිබිබ. කන්ද මකොටමස තෙ අනිත් ලගලල් 

තිබිමබ. නැන්ඩට හිටිමය 1 දුලයි එයා තො දමිමි අක්කා. අක්කට 27 විටර ඇති අක්ක 

සුඩුයි ටිකක් ෙහතයි හරි හැඩට හිටියා.නැන්ද ොො නති වුනට ෙස්මස අමෙ ලත්තට ලැඩට 
අලා අමෙ ලත්මත ආදායමින් තෙයි එයාත් ජිලත් වුමන අක්ක ලැඩිය ලැඩට යන්මන න 

අමෙ මගඩර ඉද කැෙ හදනල ෙෙත් මගදර ඉද ොඩමි කරනලමන. 

                                                                      ඔමහොෙ ටික කයක් ගියට ෙස්මස 
අක්ක බැන්මද අමි එමක මකොල්මක්ල සරත් අයියා නම් කලුයි අක්කටට ටිකක් 

ගැමෙනල ෙදි.අපි ට තබුන අක්කර 6 ඉඩමෙන් අපිට ලඩා ටිකක් දුරින් අක්ක මගදරක් 

හඩන්න අප්ෙචි  ඉඩෙක් දුන්නා අක්ක මග හද ඉලර මල ෙඩින්චියට ගිය.ටිකදලසක් 

යනමකොට නෑන්දත් අසනිෙයක් හදි නැති වුනා. අක්ක බැදපු සරත් අය්යත් නිලඩු 

එන්මන ෙසයකට අක සැරයක් ලමග තෙයි සෙහර ෙස ල එන්නත් නැති තරම්.අක්ක 
මගොඩක් මලාලට තනියෙ තො මගදර ඉන්මන සෙහර ඩට අමෙ අම්ෙ යනල රට බුඩිය 

ගන්න.ඔන්න ෙෙ දලසක් හන්ඩමල ඉස්මකොත් ඉලරමල කලින්ෙ මගදර අලා කා 

බි එමහෙ අක්කමග මගලල් ෙැත්මත යන්න ගියා.ටිකක් දුර ලත්ත ෙැදට මලන්න තො 
මග හද තිමයන්මන ෙෙ අක්කමග තොත් කෙරාදු මනොකරපු මග මදර ගට ගිහින  

              "අක්කා අක්කා "කිය කතා කර අක්කා කිසිෙ සද්දයක් නැ ෙෙ ලිද ෙැත්මතත් 
බලුල අක්කා මකොමහහරි ගිහින් අති ෙෙ ලත්ත උඩහට ගිහින් මකොස් ගහක් අයිමන ඉදගන 

4n 1මක ලැක් බබ හිටිය ෙැය බාගයක් විතර ගියා.අක්කමග මගදර ෙැත්මතන ව්ල් 

එකක සද්දයක් අහුන. ෙෙ මකොස් ගහ අස්මසන් එබි බලුල කලද කිය අක්ක මගමදට්ට 

බඩු අරන් අවිල් ව්ල් අමකන් බැස්ස ෙෙ නගිටින්න යනමකොටෙ ෙට 90 ලටෙ නැග 

යටට මෙොනලත් ඇදත් නැ ෙෙ එමහන්ෙෙ ඉදගත්ත.ෙෙ ටිකක් බගන හිටිය අක්ක  
බඩු ටික බා විල් එමක ඉන්න හදයත් එක්ක ටිකක් කතා කරකර හිටියා විල් එමක 
ඉන්න මකනා බිෙට බැස්මස නැති නිස ෙෙ මුන අදුරගන්න බැරිඋනා ෙට හිතුනා අක්කා 
තලත් සම්බන්ධයක් ෙටන්ගත්තද කිය අක්කා බදින්න ඉස්සරත් අක්කාත් එක්ක ගමෙ 



කිහිෙ මදමනක්ෙ යාලු මල හිටිය අක්කයි ෙෙයි ඉස්සර මගදර තනියෙ ඉන්නමකොට 
මකොල්මො එකා මදකා අක්කල හෙමබන්න අලා ෙට ෙතකයි ෙෙත් එලට උදවු දුන්නා ෙට 
ෙතකයි  අක්ක මකොෙම දදා කතාකරනල ෙෙ ගහට මුලා මලා සිද්දිය බන් හිටිය 
අක්ක විනඩි 5 විටර කතා කරකර හිටිය ඔමහොෙ ඉන්නමකොටෙ විල් එමක මකන 
අක්කමග අතින් අල්ලුල අක්ක මෙොනලත් කිව්මල න ෙටත් පුදුෙයි ඔමහොෙ කටකරකර 
ඉඩ අක්ක අවිල් මගදර මදොර අරිය අක්ක විල් අමක ඉන්න මකනාට අතුට එන්න 

කිලට විල් එමක මකනා මෙොනලඩ කිය යන්න ගිය.අක්ක මදොර අරග හිනා මලමල මග 
ඇතුට ගියා ෙෙත් ටිකක් මල ඉද මග ෙැත්තට ගියා මදොරත් අර තිබ්මබ  

"අක්ක"  ෙෙ කටකරා  

"එන්න ෙල්ලි" ෙෙ අතුට ගියා අක්ක බඩු අස් කරනල  

"ෙෙ town අකට ගිය ෙල්ලි අහ"් අක්ක ෙට බිසකට් 1ක් දික් කරා  

"මෙොමකද ගිමය" ෙෙ අහුල  

"යනමකොට ගිමය bus 1 අමල විල් අමක" අක්ක ගනකට නැතුල කිව්ල  

"ෙෙ අයිය එන්මන කලද්ද ෙෙ අහුල  

"තල සතියකින් විතර එයි" අක්ක කිවිල "ඔය මිනිහ අලත් ලැඩක් නැ ඇයි අර යලුමව්ත් 

එක්ක බි බි අවිදිනල විතරර මන ෙල්ලි" 

 අක්කයි අයියයි මකොමහොෙත් රන්ඩු මලනල සරත් අයිය ටිකක් මබොනල හැෙදාෙ නැ.ෙෙ 

අක්කත් අක්ක කට කරකර ඉද ෙෙ යන්න ගිය යනගෙන් ලත්ත උඩහට ගිහිල් 4n 

1මක ලැක් ෙමග ලැමඩ ඉලර කරගන මගදර ගියහ. මගදර කරන්න මලලක් න නැ   

                                                        රෑ මල ෙෙ අර විල් සිද්දිය ගන කල්ෙනා 
ෙටන්ගත්තා අක්ක අ වීල් කරයත් අක්ක අනිලරමයන් යලු මලා අති නැත්නමි සල්ලි 

මනොදි යන්න යවි ඇයි අතින් අල්වි ඇයි.ෙෙ කල්ෙන කර.ඔමහොෙ සතියක් විතර මගවි 
ගිය  අම්ෙ අසනිෙ උන නිස දලසක් මදකක් අක්ක අමෙ ගදර අවිල් හිටිය ඉටෙස්මස එක 
දලසක් අක්කයි අම්ෙයි කතා කරනල ෙෙ අහගන  

"මොකු අම්ෙ එන්න ඔනි නැ ෙෙ අද  රැට මගදර ඉන්නම් හැෙදාෙ ලහදාන්නත් බැමන". 

"අමන ඔක මෙමහහිටෙන් තනියෙ උබ මකොමහොෙද ඉන්මන ෙට එන්න විදිහකුත් නැමන 

ඔමහ හිටෙන්" අම්ෙ කිව්ල  



"බැ මොකුඅම්ෙ ෙෙ අද ගිහිල් ඉන්නෙ තනියෙ ඉන්න පුලුලන් මෙොකද තනියෙ  ඉද 

නැති එකක් යි". 

"ඔනි ෙගුක් කරගනින් නත්නෙ ෙල්ලී එක්කන් ෙයන්" 

".අමන හරි එකා එක්කන් යන්න කියන්මන ඔකමග තනියට ෙට රෑ ඇහරන් ඉන්නට 

මලයි" ෙෙ මහට උමදෙ එන්නම් මග ටික්කක් අස්ෙස ්කරන්නත් ඔනි කිය අක්ක නගිට 

ගියා. ෙෙ ol ලුත් ග නිසා ෙඩම් කරකාර හිටිමය  

අක්ක "ෙල්ලි ෙෙ යනල අහ්" කිය කියගන ගිය  රැ 8 විතර උනා අප්ෙචිත් ලඩකර 

අවිල් කා බඩයිරිගු මහන බනන ගියා අම්ෙට තලන මහොදනැමන. 

"මරොන් පුත එන්නමකො" අම්ො ෙට කතාකරා 4n 1ක ඔබඔබ හිටපු ෙෙ අම්ෙමග 
කබමරට ගියා  

"පුමත අක්කමග මගඩර ගිහින් ටිකක් බ ලමරන්න්මකො අක්ක තනියෙමන". 

"දෑන් බැ අම්ෙ  රැ  මලා මන" 

".අමන පුමට කම්ෙැලි නතිල ෙරිසස්මෙන් ගිහින් බ ලමරන්මකො 

" අක්කට තනියි ලමගනම් එක්කන් එන්න. 

"එයා මලනදාටත් තනියෙ යින්මන අම්ෙ අද මෙොකද".මකොමහොෙ හරි ර toch 1ටහ් අරගන 
ෙෙ මගදරීන් එලියට බැස්සා ෙෙ මහමින් මහමින් ලත්හ ෙැදින් යනමකොට මෙොඩි බයකුත් 

අලා මහොල්ෙන් ලටන්ම් බය නැ සර්ෙමයොන්ට තෙ බය.මකොමහොෙ හරි මග ගටෙ අල 

මගදර light දා tv බනල ලන්න අති ෙෙ මග ගට යනමකොට දක්මක මගමදට්ට ටිකක් 
දුරින් වීල් 1ක් නලත්ත තියනල මග light එලියට ාලට දිලිමසනල කවුද මෙ මහොරු 

ලත්ද ෙට ටිකක් බය හිතුන ෙෙ නැමි මිදුම ෙදුරකට මුලා උනා. වීල් 1 ග රතු මෙොඩි 

එලියක් මෙනල කවු රැ හරි වීල් 1මක සිගරට් 1ක් ගහනල ෙෙ ොත් මල ඉස්සරහට එබි 

බලුලා මදරග මසමරප්පු මදකකුත් තියනල කවුද මෙ? මහොරු මසමරප්පු ගලා යනල 

ඈයි.ෙෙ අක්කට කත කරන්න හදත් කතා කමර නැ ෙෙ නැමිෙ අක්කමග කබමර 

ෙැත්තට ගියා කබමර light 1 දා ජමනම කර්ටන් ද අයිනකින් කබමර ඇතු මෙනල 

ෙෙ එතනින් ඇහැ දැම්ෙ ෙමග කකුල් මදකත් එක්ක මලවුන්න ගත්ත.කවුමදො එමකක් 

අක්කට ඇද උඩ දගන ගහනල ෙමග ඇස ්අදහ ගන්න බැ මෙ මෙොකද මලන්මන කියා.අ 

පිරිමියා ටිකක් ත එලුයි මිනිහමග මුන හරියට මෙන්නැ.උ අක්කමග ඇග උඩ නග 

මලමගන් අක්කට ගහනල. මකොමහොෙ උනත් උ හැඩි දෑඩි එමකක්.අක්ක අමු මහලුමලන් 



ෙට අක්කමහ තන මදක විතරක් මෙනල සුඩුයි මොකුයි තනපුඩු ග රවුෙ දුබු රැ 

ෙටයි.අක්ක අ රැමග අත්මදකින් අල්ගන ටිකක් මකදිරි ගනල.ඇද තිමයන්මන ජමනම 
ෙැත්තට ඔලුල තියන විදිහට ෙට මෙන්මන අක්කමග තන මදකයි ෙහත නිසා ඉස්සරහට 

අවිල් තියන බඩයි විතරයි අ රැ හුකන්න හික්ල්ට අක්කමග මගඩි මද්ක ගැමව්න්න 
ලමග ගැස්මසනල  

"දන්නෙ රිමදනල සනා" අක්ක මකදිරිගගා කිලල මෙොනල මෙ සන ඩ අප්ෙට සිරි මු අවු රැදු 

36 විතර එමකක් town 1එ ෙැරය. වීල් ොර්ක් 1ක් ඉන්මන කුඩු බිස්නස් කරන එමකක් 
මෙොලිසියත් මුට බයයි චිමක අක්ක මෙොනලඩ කරන්මන මෙ ලමග එමකක් එක්ක 

චිමක.අක්ක මෙච්චර මතමරන්නද්ද.උ මකල්මොත් එක්ක යලුමලා ගහා අතාරිනල 

අක්කත් මුට අහු මලා. 

"තල ටිකයි දම්මි ඔමහොෙ හිටෙන්" සන මලමග ලඩි කර ඩන් මතොක් මතොක් සද්මද එලියත් 
අමහනල අක්ක අස් මඩක ලහගන කකුල් මඩක අත් කරගන ඉන්නල සන නමි 

අක්කමග තනයක් හෙ උඩත ඇද්ද අක්ක  ආවු ගැල .අක්ක මග නුල් මෙොටක් නැති ඇග 
ඩිහ බනමකොත ෙටත් නගිනල ෙෙත් සරෙ අස්මසන අත ද ෙයිය අල් බලුල 

මහොදටෙ නැග ෙෙත් මිරිකා අතල් එකක් ගත්ත.දෑන්නම් ඇදත් ෙද්මදනල.සනා මලමග 

ටිකක් අඩු කර ටික්ක් ඉසස්ි ඇතුට තද කරා අක්ක රහමයන් මකදිරි ගැල.සනා 
එමහමිෙෙ අක්කල බදාගත්ත මදන්නමගන් දාඩිය මබමරනල ෙටත් බඩු යන්න ලමග ෙෙත් 

අමත ගහන්න ෙටන් ගත්තා අක්ක ඩිහ බගන අමත ගහන ෙමලනි ලතාල . සන නගිට්ට 

අම්මෙො සනාමග එක ොර size අගල් 6ක් 7ක් විටර ඇති බැමහ තිමයද්දිත්.ඇමග 

හැටියට එෙැයි රෙය සනා මකොන්මඩම් 1ක ගල අතත ගත්ත අක්ක තලෙ දිගාමල 

සන මකොන්මඩම් 1ක අක්කමග බඩ උඩට දා හිනා වුනා අක්ක මෙොනල කරනලද දන්නැ 
කිය නගිට්ට  එතමකොට තො අක්කමග මුලු අගෙ දැක්මක ටිකක් ෙහත නිස බඩ 

ඉසස්රට අවිල් .සුඩුලට මොකු තන මඩක තිබ්බා ටික්ක් ෙහට මබරි . බුරිමය සිඩුර 

ටික්ක මොකුලට තිබ්බා .මුනට ලඩා ඇග සුඩුයි. මයොනිය හරිය ටිකක් කලුයි කෙපු මිවිල් 

ලැවි මොකු පුකක් තිබ්බ කලා මකමසල් කදන් ලමග . දම්මි අක්කමග මෙච්ච් ර 

ස්සන ෙෙ කලදලත් දැක නැ.මෙමහෙ බත්දි ෙට බඩුත් ගිය ෙෙ බිත්තියටෙ අල්ලුල 

අක්ක towl1ක්න් බඩු පිහඩන ගෙන් සනා cam 1ක් අරගන 4to 2 3 ගත්තා අො සනාත් 

අක්ක කැගහුල "එො අමන" කිය සනමගන් CAM 1 උදුරන්න ගිය  සන අක්කල ඇදට 
තල්ලු කරා එො අමන අක්ක අඩන්න ගත්ත  

"හරි බමබො හරි මෙන්න ඩිලිට් කර" කිය සන අක්කට cam 1ක මෙන්නුල. 

                                                                ෙෙ දන් මෙොකද කරන්මන කිය 
කල්ෙනා කරා මහොදලැඩක් කරන්නම් කිය මග ඉස්සරහට ගිහිල්  



"අක්ක" කිය කතාකරා උත්තරයක් නැ ආෙහු කතාකරා  

"ඉන්න ෙල්ලි කියා" අක්ක කියනලා අහුනා ෙෙ ටිකක මල හිටිය අර වීල් එක ෙැත්ත 
බැලුමලලත් නැ අක්ක මදොර ඇරිය මහොඩටෙ දඩිය ද  

"අක්ක නිදාගනද හිටිමය" ෙෙ අහුල  

"නැ ෙල්ලි ඇදට මලා හිටිමය" අක්ක nightya ලත් හරියට ඇදගනනැ තනමදක ාලට 
මෙනල  

"තනියෙද අමල" කිය අක්ක එලිය මදෙැත්ත බැලුල  

"ඔව්" කිය ෙෙ ඇතුට ගියා  

"ෙල්ලි මෙොමකො තනියෙ අමල" අක්කමග කටහඩත් ටිකක් මලව්නල  

"අම්ෙ කිව්ල බ එන්න කිය" ෙෙ කුසස්ියට ගියා අරු ෙසස් මදොමරන් ගිහිල්ද 
බන්න  ලතුර එකක් මබොනගෙන් මදොරදිහ බලුල මදොර මොක් කර සනා තෙ මග 

අ ටුම තො අක්ක සම ඉදගන ඉන්නල  

"මෙොනලටද ඔයි මෙ  රැ අමල ෙෙ කිව්ලමන අම්ෙට" 

.ෙෙ "හම්් හම්්" කිය ෙෙ අක්කමග කබමරට යන්න ගියා අක්ක  

"ඇයි" කිය අහුල  

"ෙරන බට්මටර්ය් නැද්ද ෙමග මටොච් එකට දාගන්න" ෙෙ කියාගන කබමරට අලා අක්ක්ට් 
අවිල්  

"ඉන්නල ෙෙ බන්නම්" කිය නමි කබඩ් 1ක අද්ද කබමර.අමුතු ගදක් තිබ්මබ. අක්ක 

කබඩ් 1 අඩින ගෙන් ඇදයටත් බනල ෙට මතරුන අරු අනිල ඇද යට තාො ඇත්මත 

කිය .අක්ක අහ ්කිය ෙට බර්ට්ට්ය් 2ක් දුන්න ෙෙන් එකත් අරගන "එමහන්ම් ඔනි 

උමනොත් මකොල් කරන්න" කිය  

"මදොර ලහ නිඩගන්න" කිය ෙෙ අලියට බැස්ස.අක්ක  

"ෙරිසස්මෙන් යන්ල" කිය මදොර ලහගත්ත.ෙෙ ෙස්ස මනොබෙ ලත්ත ෙැත්තට ගියා 

විනඩි 5අක් විතර හැංගි ඉද ආෙහු මහොමරන් අක්කමග මග ෙැත්තට අලා අක්කමග 



කබමර ෙැත්තට ගිය ෙෙ ජමනමන් එබි බලුල . අක්ක සනට බත් කලනල ඔඩකින් 

ඔකිට මතර්න්නැද්ද මු ගස ්බල්මක් කිය උ මජොකා විතරක් අඩගන අක්ක nighiya 

පිටින් බත් කලනල 

 "ෙෙ හිටන් ඉන්මන වීල් මජොබ් 1අක් නලත්ත 4n shop 1අක් අරින්න ෙෙ මහොයගත්ත 

ක් 5ක් 6ක් තියනල" සන කියනල 

 "අක මහොදයි අමන" අක්ක කිව්ල ඇයි උමබ කුඩු බිසන්්මනස ්1ක කරන්න නද්ද ෙට 

හිතුනා.ෙෙ හිතන්මන අක්ක සනගැන හරියට දන්නැ ෙෙ එමහම්ෙෙ නමි අර වීල් 1ක 

ෙැත්තට ගියා එමක ඉන්න 1මකක් සින්ඩු මහේමිට දාගන ඉන්නල ෙෙ ආෙහු ජමනම 

ෙැත්තට ගියා . එොර උන් සම ෙෙ මහොදට කන්දුන්න  

"ෙෙ මහට 8ට විතර එනල"  

"එො ෙට මකොල් දිා එන්න දැක්කමන අද තලමෙොඩ්මඩන් ෙල්ලිට අහුමලනල"  

"හා" සන කිව්ල  

"ඔයමග කුක්කු මබොන්නතිල ෙට නින්ද යන්නැ බමබෝඅ" සන මදොර අරින සද්මද ඇහුන 

ෙෙ මහොමරන් වීල් 1ක ග ෙදුරකට මුලවුනා සනා වීල් 1 ගට අලා  

"ඉලරද හුක බන්" වීල් 1 ඇතුම හිටිය 1ක අහුල. 

"අමන ෙ මඩො යන්න" සන වීල් 1 ඇතුට නැග්ග  

"උබ කලද්ද අපිට චන්ස් 1ක මදන්මන සන ඓය 

" වීල් 1 ටල අමකමකක් ඉන්නල."හිටෙන්මකො එ හුත්ති මෙොඩයි බන් ෙෙ කියන කියන මද 

කරනල ෙෙ අද video කරා  එකි මෙොඩයි බන් එකි දන්මනත් නැ"  

අහ් ෙමග ඇගත් මලව් ගිය මුන් අමෙ අක්කට මෙොකක්ඩ කරන්න හඩන්මන එයත් 

මෙච්චර මෙොඩද සස්න විතරයි මෙොම නැ උන් වීල් 1ක start කරගන යන්න ගියා. 

ෙෙත් නගිට මගදර ෙැත්තට ඇදුනා මගදරට යනමකොට 9 30 විතර ඇති. අම්ෙත් 

මහොදටෙ නිදි. 

                                     ෙෙ ඉග දලස් ටිමකෙ කල්ෙන කමර මෙකට මෙොක්කක්ඩ 

කරන්නැ කිය. කාටලත් කියන්නත් බැ අක්කමගන් අහන්නත් බැ මනොන්ඩියිමන .ෙෙ 

අක්ක දිහා බ සතු ටු උන එකට ෙටෙ ැජ්ජයි. ෙෙ අය කලදාලත් එමහෙ කරන්න 



කිය හිත ගත්තා.ඔමහොෙ ටිකදලසක් ගියා ෙසස්ිනත් අවිල් ගිය අක්කත් හැෙදාෙ ලමග 

අමප් මගදරත් එනලමන.අම්ෙත්  රැට එමහ දෑන් ලැඩිය යන්න නැ.ෙෙත් ඉඩ හිට 

අක්කමග මගලල් ෙත්මත යනල.දලසක් ෙෙ දලල් ල අක්කමග මගදරට යනමකොට  
අක්ක ලිද ෙැත්මත නාන සද්දයක් අල ෙෙ අඩි ොමරන් ලිද ෙැත්තට හරුමන අක්කට කතා 

කරන්න ෙෙ ලිද ගත ගිය අක්ක තෙ නාන්මන.දම්මි අක්ක සබන් ගනන ෙටන් ගත්තා 
එතමකොත ෙමග හගිම් අවිස්මසන්න ගත්ත ෙපුල මලමගන් ගමහනල ෙෙ ඔනි එකක් කිය 

ගහකට මුල උනා ෙෙ ඉන්න තැනට අක්ක්ට මෙන්න .ලිද තිමයන්මන අක්කමග මග 

ෙසස්ට මලන්න එ ලිදට මලන කවුරුත් එන්න නැ.අක්ක ච්ත්ත ගැමට ලිහා සබන් ගන්න 
ෙටන් ගාත්තා කවුරුත් නැති නිස අක්ක තන මදක එලිමය දාගනෙ සබන් ගානල අව්ල 
ලටි නිස තන මදක මදලිමසනල හරිස්සරන අක්ක අතුල්නමකොට තාලට 

ෙැද්මදනලා ොර මජොල්. ෙමග එක දැන් ගක් ලමග මව්ා. ෙෙ සරෙ අස්මසන් අතදා 

අමත ගහන්න ෙටන්ගත්තා .අක්කා දැන් තුන්මුල්ම සබන් ගනල ච්ත්මත එහ මෙහා 
මලනමකොට ලට කිම්මබ දාමර මෙනලා අක්කමග සුදු බද උමඩන් සබන් ලතුර ගාගන 

යනල. මතත ච්ත්මත ඇගටෙ ඇලිා අමුතුෙ ස්සනක් තියනල ලටකුරු පුක මහොදත 
කැපි තියනල මකොල්මොන්ට පිසස්ු හමඩන එක අය අහන්න මදයක් යැ සනානම් 

මහොඩෙ අතල් 1ක් ගන්නලා ඇති අක්ක නා ඉලර මලනමකොත ෙෙත් අතල් එක අරන් 

ඉලයි. දම්මි අක්ක නා ඉලර උනත ෙස්මස ෙෙ මෙොනලත් දන්න ලමග මගදරට ගියා  

"අක්ක" ෙෙ මග ඇතුට ගියා. 

"ෙල්ලි එන්න ෙෙ ඇතුම" අක්ක ඇදුම් ඇදාගන එලියට අලා. 

"නැලද". 

"ඔව්  රස්මන ඉලසන්න බැ". 

"අද සරත් අයිය එනල කිව්ලා මනද". 

"ඔව් ෙල්ලි දැන් ග ඉන්නල කිය මකොල් එකක් දුන්න". 

ෙෙ ටිකක් කතා කරකර ඉදා tv බබ ඉදා යන්න ගියා.හලස ෙඩම් ලඩ එමහෙ ඉලර 
කරා නිකන් ඉන්නමකොට අක්ක ගන ෙතක්වුන ෙමග හගිම් ෙටෙ ෙනය කරගන්න බැ 

අක්ක එද  රැ සනත් එක්ක හිටපු විදිහ ෙතක් මලනමකොට ෙට නිකම්ෙ මකලින් මලනල 

දැන් සරත් අමෙ මගදරත් අවිල් ගියා ෙත හිඩුන අඩ  රැටත් ගිහින් බන්න  එටි ෙට් ටු 

වුමනොත් ලස ජ්ජල කාට ෙට් ටු මලන්නද අම්ම්ත් කලින් නිදියනල ෙෙ  රැට ජමනමන් 

ෙැනගන්න විතරයි තිමයන්මන ෙෙ 9 30 විතර ලනකම් ඉද ජමනමන් ෙැන ගත්තා.ෙෙ 

මෙ කරන්මන ලැ රැද්ක්ද කියා හිත හිත ෙෙ ගියා.  රැ කරුල 4n එමක එලිය විතරයි 



තිමයන්මනත් කරුලට බයට් නැ අක්ක මගන ෙතක් මලද්දි ෙෙ ෙයිය මිරික මිරික ගියා 
අක්කමග මගදර න් උනා ෙෙ 4n එමක toch 1ත් නිමුලා එක ොරටෙ ඉසස්රහින් 

සද්දයක් අලා කව්ද ඌරා ලත්ද. ෙෙ මහමින් මහමින් කිට් ටු කරා  

"මරොාන්". 

ඉග මකොටස ගදිෙ  

(මෙක ෙමග් ෙමු කතාලයි අඩු ොඩු ඇත්නම් සොමලන්න ඔමබ ප් රතිචාර අනුල 2 

මකොටස ලියන්නම් ) 

 


