
                                           දිල්රුක්ශි  

                                          හලෝ යාළුලලේ ල ොලහොමද.ඔේන මම මලේ 4ලලනි  තාලත් අරලෙනම 

ආලා. ලිේ  තා ලට  ලමේට් දැම්ම හැලමොටම ස්තූතියි..ලමේන එලහනම් මලේ 4ලලනි  තාල... 

                                           ලම  තාලල  තා නායි ාල අලේ ලෙදරට ඉස්සරහ ලෙදර ඉේලේ.එයා ලයස 35  විතර 

ෙෑනු ල ලනක්.ලමයා බැඳා ඉේලේ ලමයාට ලඩා අවුරුදු 2ක් ලැඩිමල් ල ලනක්ල.මිනිහා ඩ්රයිලර් 

ල ලනක්.ලමයාට අවුරුදු 12  විතර මලයකුයි,අවුරුදු 8  විතර මලයකුයි ඉේනලා..මයි 2ක් හිටියට ලමො ද 

ලම්කි තලම අඳිේලේ ල ල් ලලේ ,ලම්කි එච්චරම සුදු නෑ,ඒත්  ඳ නම් සිරා,තේ 2 ටත් ලඩා සිරා පු ,මාර පු ක් 

තිබ්ලබ් ඒකිට,ඇවිදිනල ොට ලදොලදොල් ලලේ ලහල්ලනලා,පු  ලොකු උනාට ලම්කි මහතම නෑ,සිරා ොන..ලෙදරා 

ඇඳේ ඉේලේ ල ොට සායලල් එලහමනැත්තම් ල ොට  ලිසම්.ඉස්සරනම් දිෙ ලිසමුත් අඳිනලා .මම ඉස්සර ඉඳේ 

එලහ යනලා ලමො ද උනුයි අපියි ලහන ෆිට්..ලම්කි පහත් ලලනල ොට එලහම මම ලම්කිලෙ ෙැට 2 එලහම දැ ා 

තියනලා ඇඳුම් අස්ලසේ. 

                                       ලම ඟදි  මම එලහට ගියා උේලේ ලෙදරට අලුලතේ pc එ ක් ලෙනත්,ඒ ට 

ලසොෆ්ට්ලලයාර් දාේනයි ඇේටිලයිරස ්එ ක් දේනයි,ලම් දිල් අක් ා අවිත් මට  තා රේ ගියා.මමත් ඉතිේ මලේ 

ලපේ එ ට ඔනි රන ලසේරම ටි ත් දාලෙන ගියා.මම ගිහිේ ලපොර ලලේ එතන ලාඩිලලා ලැඩටි   රලෙන 

ගියා..ටි කිේ ලම්කි මට බීම එ කුත් ලෙනත් දුේනාමම ලයිරස ්ොර්ඩ් එ  දාේන හඩනල ොට ඒ  දාේන දුේලේ 

නැ,එතල ොටත් ඒලක් ලයිරස ්එ ක් තිබි මම එයාට කිව්ලා, "ඕයි දිල් අක්ලක් ලම්ලක් දැනටමත් ලයිරස ්එ ක් 

තියනලා"  

  "අය්ලයෝ එලහමද,දැේ ලමො ද  රේලේ" කියා මලේ මන දිහා ලහන අහිේස  විදිහට බැලුලා. "අය්ලයො 

සිම්පල් ලේ, මම හද ලදේනම්, හැබැයි ලම්  හදනලාටනම් අපිට ස ේන ලලයි.." මම කිව්ලා. 

"අලපෝ ස ේනම් ස ේනම් හද ලදනලනම් උඩතියාලෙන හරි ස ේනම් ල ො..ඉස්ලසල්ම හද 

ලපේනනලල ෝ" එලහම කිය ලම්කි මට අමුතු හිනාලක් දාලෙනම  ාමලර්ට ගියා.මමත් ඉක්මේට ලෙදර ගිහිේ 

විේ7 එ  අරේ ඇවිත් අලයත් ඉේස්ට්ලරෝල්  ා.දා ලයිරස ්ොර්ඩ් එ ත් දාා ඉලර ලලා මම අක් ට  තා 

 ා  

"ඕයි අක්ලක් ලම්  බනලා ඇවිත් මම හද ඉලරයි,දැේ ඉතිේ මට ස නල ඇවිත්" 

ලම්කි මලෙ ෙටම ඇවිත්  

"ල ෝ බේන" 

කියා ලමොනිටර් එ ත එබුනා මම ඒ ලලාලල හිටිලය් ේලයර් එ ක් ඉේස්ට්ලරොල්  ර  ර.ඊට පස්ලසේ ලම්කි 

මලෙේ අහනලා  

"දැේ ලසේරම හරිද?" 

"ඔව් ඔේනේ බේන ආහ"් 

"ල ෝ ලපේනේනල ො" කියා ලම්කි මහ ලල් විදිහට මම දිහා බැලුලා. 

"ලම් තිලයේලේ," 

"හ්ම් හ්ම් .. ලසරම හරිනම් මමත් ලපොලරොේදුල ඉෂ්ට  රේන එපායැ ලනහ?්" 



"ඔව් ඔව් ඒල ලහොඳ ලැඩ"කිය මම කිව්ලා.ලම්කි  

"ඉේනල ො එලහනම්"කියා  ාමලරට ගියා.. 

මම දැේ බාලෙන ඉේනලා ලම්කි ල ොලහොමදා ලපොලරොේදුල ඉෂ්ට  ටේලේ කියා. ටි කිේ ලම්කි  ාමලරේ 

එලියට ආලා. ඇවිත් මලේ ඟට ඇවිත් මලෙේ ඇහනලා, 

"මට තල ලපොඩි ලැඩක් තියනලා ඔයාට කියා  රෙේන,ඒ ත්  රා දුේලනොත් මම ලබොනස ්එ කුත් එක් ම 

ලදනලා"  

"ඒ ලමො ක්ද ඒ " මමත් ඇහුලා. 

"ලම්ල  තියන වීඩිලයෝ ටි  හාර්ඩ් එ ට ල ොපි  ර ලදේන" 

 කියා මට ලම්කි මට සීඩී එ ක් දුේනා.මමත් ඒ ටි  ල ොපි  රන ෙමේ මම ඇහුලා 

"ලම් වීඩිලයො ලමොනලද ඕයි" කියා. 

"ඉස්ලසල්ා ල ොපි  රනලල ො මම පස්ලස කියේනම්"  

කියා මලෙ ඟිේ ඉඳෙත්තා.ලම්කි ඟිේ පට්ට සුලඳක් ආලා එ ලලාලල මට.මම ඇහුලා, 

"ලමොනලද ඕයි ලම් ො තිලයේලේ " 

"ඇයි අහේලේ?" 

"නෑ මාර සුලඳයි ලනහ"් 

"ආසයි ද?" 

"හ්ම්ම්ම්ම්ම්ම්...." 

"ඇයි හ්ම්ම් ොේලේ?" 

"නි ේ" එලහම කියා මම ස්ක්රීේ එ  දිහා බාලෙන හිටියා.මලෙ පයිය ටි  ටි  ල ලිේ වීලෙන ආලා.මම 

ල ො ා ඇඳා හිටිලය් නෑ එ ලලාලව්.ටි ක් සිල්ක් ලලේ  ලිසමක් තමයි මම ඇඳේ හිටිලය්.ලනොහිතපු ලලාල  

ලම්කි මලේ පයිය නැො තියේලා දැ ා , 

"ලම් ලමොල ෝ හලෝ ලම්?" කියා මලේ  ලිසම ලපේනුලා.මම "ලමො ක්ද?" කිය පල්ලහා බැලුලා එතල ොටඉ 

මටත් ලැලඩ් මීටර් උලේ.පයිය නැෙපු එ  ලහොඳටම ලේනලා. මමත් හිතට ෙට අරලෙන කිව්ලා 

 "තමුලසේ ලමලහම මලේ ඟට ලලා ඉේනල ොට ඉතිේ ඔයලලේ සාමේේය ලේලල් ලලනලා" කිය. 

 "ඇයි මලේ ලමොනලා දැ ද නැේලේ?" කිය ඇහුලහම මට  ට උත්තර නැතිඋනා..ලම්කි දැක්  මට  ට උත්තර 

නෑ කියා.ලම්කිට දු  හිතිද ල ොලහද"අලපෝ චේඩියලේ  ට ලැහුනද .? පව්ව්ව්ව්ව්...හරි හරි ඕ  ඔච්චර 

හිතේලනපා.මට උදව්ලකුත්  ාලේ ඔයා.මමත් ස ේන ලපොලරොේදු උනාලේ.ල ෝ... .තරහ නෑ ලන මා 

එක් ?.."  



මටත් ඉේන බෑ  ැරි සනීපයි,එලහම්මම මම ලතොත් හපාලෙනම ඇස ්අඩලේ  රෙත්තා.ලම්කි ලහමිට මලේ 

 ලිසලම් ශිේ එ  අරිනලා මට ලතරුනා.මමත් එලහම්මම එයාට  ැමති ලැඩක්  රේන දීා එලහම්මම 

හිටියා.ලහමිේ ලහමිේ මලෙ පයිය එලියට ෙත්තා , අරලෙන ලටොපාල ලහොඳට එලියට එන විදිහට ලපරසම පස්සට 

 ා, රා පහත් ලලා ඒකිලේ දිලලේ ලටොපාල ලතත්  ා.මමත් දීලෙන ඉේනලා සැප ලැඩි මට.ලම්කි 

එ පාරටම  ලටේ පයිය අරලෙන නැගිටා තල සීඩී එ ක් මට දී ලම් ත් ල ොපි  රේනල ො කියා 

කිව්ලා.මමත් ඒ  ලරොම් එ ට දාා අක්  දිහා බැලුලා.ආපහු මලේ පයිය  ලට දාලෙන උරේන ෙත්තා.මමත් 

ලපොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ලලා එයාට සලපොර්ට් එ  දුේනා 

කියා මලේ නි ලටේ අල්ා එයාලේ පැත්තට අරලෙන මලේ මනට කිස ්එ ක් දුේනා.මමත් "නෑ.."  කියා 

හිනා උනා... 

"මම හේදා ලේද ඕ  ල ලිේ උලේ?ල ො ඉේන මම ම එලහනම් බස්සේන" 

කියා මලෙ පයිය උඩිේ අත තිය හිමීට මිරි ේන ෙත්තා. ටි ක් ලලා උරපු අක්  නැගිටා මලේ උලරස්ලසේ 

අල් මාලත් නැගිට්ටුලා .ඊටපස්ලස මලෙ  ලිසලම ලබොත්තමත් ෙලා  ලිසම බිම දැම්මා.ඊටපස්ලසේ මුලු 

පයිලයේම අල් අලත් ෙහනෙමේ උරන ෙත්තා මමත් ආතල් එ  ලැඩි මටම අත පහට දා ඒකිලෙ තනක් 

මිරි ේන ෙත්තා.විනාඩි 5ක් විතර උරනල ොට මට යේන ලලේ ආලා මම  ලටේ පයිය ඇද එලියට ෙත්තා. 

"ඇයි ෙත්ලත්?"              ලමයා අහනලා. 

"මට යේන ආලා ඒ යි" 

"ආහ ්එලහමද.. එේනල ෝ අපි  ාමලර්ට යමු..ලබොනස ්එ  ලදේන " 

කියා ලමලේ අතිේ ඇදලෙනම  ාමලර්ට ගියා. ගිය ෙමේ එයාලෙ ඇඳුම ෙලා දැම්ම,යටට ලම්කි මුකුත් ඇඳ 

නෑ.අමු ලහලුලලේ,මමත් උඩ ඇඳුම ෙලා දා ඒකිලෙ ඟට ගියා.මලේ පයිය අරලෙන අලත ෙහේන ෙත්තා 

මමත් ඒකිලේ තනයක් මිරි න ෙමේ අනික් අතිේ ඒකිලෙ හුත්ලත් ලතොල් අතොේන ෙත්තා...ලම්කිටත් ආතල් 

දැේ ලහොේදටම.මලේ අලත ෙහන ලව්ලෙ එේන එේනම ලැඩි ලලනලා මම ලම්කිල එ පාරටම ඇඳ උඩට ලපර 

ෙත්තා,ලපරලෙන පිස්සුලලේ ලලේ තේ 2 උරේන ෙත්තා ඒෙම හුත්තට ඇඟිල්ක් දා ෆිේෙර් ෆක් එ ක් 

දුේනා ලම්කිලෙ ලමෝ පටේ අරලෙන ලබඩ් ශීට් එ  මිරි ලෙනම ල ඳිරි ොේන පටේ ෙත්තා. ලම්  දැ  මට 

 ැරි ආතල්.මම තල හයිලයේ ඇතුට අඟිල් බැස්සුලා. 

"හයිලයේ ෙහේන මලෙ ලස්තුලව් මට යේන එේලේ,නලත්තේලනප මලෙ පන....."  

දිල්ට  ෑෙැලහේන බඩු ගියා,, ටි ක් ලලා යන ේ මම දිල් අක්කිල තුරුල්  රේ ලතොක් දැම්මා.දිල් මලෙ 

පයියට අලත් ෙහනලා.මම දිල් ආලයත් ලමෝල් ලලන ේ ඉඳා දිල් අක්කිලෙ කිම්ලබ රස බේන ගියා,ටි ක් 

ලලා කිම්බට දිල දානල ොට ලමයාලෙ හුත්ලතේ ටැේ එ  ඇරියා ලලේ ෙේන ෙත්තා, 

"මල්ලී උරේන මලේ හුත්ත,ලල් හුත්ත හපා  ේන මලෙ මල්ලිලය්......" 

ලම්කි ලබරිහේලදනලා.ඒ ට මටත් ආතල්..මත තල ඉලසේ ඉේන බැරි උනා මම මලෙ පයිය අරලෙන ලම්කිලෙ 

කිම්ලබ හිට තියා තද  ා,පයිය හිමිේ ඒකිලෙ හුත්ලත ඇතුටම ගියා,මටත් ඇතුට යනල ොට මාරම සැපක් 

ආල..කියාෙේන බැරි අමුතුම සැපක් මලෙ ඇඟ පුරාම දුලේන ෙත්තා. මමත් හනුමා දර පේන ලලේ කිම්බට 

ල ලෙන ල ලෙන ගියා..ටි කිේ මලෙ ඇඟටත් අමාරු හේදා මම කිව්ල ලම්කිට ලපොල් ලලි ෙහේන කියා 

ලම්කි ලමෝලේ නැගිටා ඇවිත් මලෙ පයිය උඩිේ ඉඳ ෙත්තා.මමත් පු  උස්ස උස්ස ඒකිට ලපොල් ලලි ෙහේන 

සලපොර්ට් එ  දුේනා.ලම්කිට එේන එේනම ෙහන ලව්ලෙ ලැඩි  ා මමත් ඒ ලව්ලෙටම උඩට උස්ස උස්ස 

දුේනා,ටි කිේ ලම්කිලේ හුත්ත මලේ පයිය් බදාෙේනලා ලලේ දැනුනා.මට ලතරුනා ලම්කිට යනලා  කියා.ඒත් 



එක් ම ලම්කි පන නැතුල මලේ ඇඟ උඩට ලැටුනා.මමත් අද දලසට ලේම ඉලර  රේන කියා හිතාලෙන අක්කිල 

ඇඳ උඩ දනෙස්සලා පු  උඩට උස්සා පිටිපස්ලසේ දා ෙහේන ෙත්තා.මුලිේ නැත්ත් ටි ක් ලලා යේදි 

පස්ලස ලම්කි පු  පස්සට තල්ලු  ර  ර මට සේ එ  දුේන.විනාඩි 5ක් විතර ෙහේදි මට යේන ආලා.මම අක්කිට 

කිව්ල මට යේන එේලේ කියා ,,  

" මක් ලේ පැටිලයො මලෙ ඇතුලම යලේන මට ආසඉ " 

කිව්ල.මමත් 2පාරක් හිතුලල ලේ කිම්බ පිලරේනම බඩු ඇරියා. තල ටි ක් ලලා ලතොල් උර උර ඉඳ මම ඇඳුම් 

ඇඳලෙන එලියට ආලා..පහුලදාත් එන ලපොලරොේදුල පිට මම එදා ලෙදර ගිලය්,එයලෙ දුලා ලදේනා එන ලලාල 

හරි හේදා. 

             එලහනම් තල  තාලකිේ අපි ලසට් ලලමු.එත ේ හැලමෝටම  ය.............. 


