
මෙග් පෙෙව්ෙසකසස් ගුර 

්

ෙම කතාෙව් ෙෙහඩ් නක් එකකදා් ලෙ ඔෙෙදල් කලෝ ් කදරද්

ෙවඩ්්නඑා, ම් මම්මඩ ්3 කිදා් එාදා් ්ෙව්්කතාවක්ව ්

එටඩ්   ෙ ්් ව ් එ් කිදාය් රිෙවඩ්් නඑා් ෙම ලෙ ඔෙෙදල්
ආසාෙවඩ් ((් ත්වා්නෙෙ(්ම ්කිදාි්( ්රදා්ෙ ්්  ි්

ඒ් මම මඩ ්කතාව්ෙව්වඩෙවු්ෙකඔටස(්ත(ා්ෙමය 
 

ඕෙ ඔෙදඩට (තක්ම ෙඩ් මම්මඩ ්2 ෙවු්කතාෙවව් ම(්

මඩ ් ෙඑඔෙ ඔඩෝ ල්ා් ෙඩ් (ට ෙසකසස් ක ්් ෙක ් කිදා්

ෙඑ්වා් කිදාය  මම් මඩ ්කතාෙව් 1,2 ෙකඔටසස් කිවව ්ක ්

 ි්ඉඩ්වා්්ම්ඒ් ක්කිවදා්ඉඩ්වා්්ම්ෙ ඔමක්එෙෝෙව ්

කතා්ෙ ්ම  ඩ්ි 
 

නෙේම  ප්රදල්ෙම්කතාෙවඩ් මම්මඩ ්(ට්ෙසකසස් ක්්
කිදා්ෙඑ්්ෙක  ය්((  කෙකුෙියෙ ඩ්දර්්යනොේෙසකසස්
  ්එකක(්ෙ(ඔ්්වෙව්නකක්ෙව්එ්කිදාය 
 

ආයයයයයයයය්ඊට්කලඩ්(ට් ෙත්වා්එා ි්කතාෙවඩ් කක්්ත ක්

(තක්ක දා්  ෙිඔ ්ෙෙඔඑ ්කිදාය  
 



(( ෙවසස් ව්වක්  මම් මඩ දෙව් ෙ එ ්  ි් ෙවදාවක්  මම්
මඩ දාෙව්ෙ එ ් ති ද ි්නකක්එඩ්්  ෙද් මම්මඩ ්

(ා ්වක දා් මම්මඩ ට්න ි්්ක  ල්්ෙවදාෙව් මම්මඩ ව්
ු්ව ්ක දා්(ා ්ු්ව ්ෙවදා් මම්මඩ ෙව මෙ ඩ්ෙඑඔහ්
 තේනකක් ඩ්් තෙ ව් මම්මඩ ්නේම්ෙදාය් ප්ඉඩ්්

්වි එකකදා් නෙෙ(්ක ාට්(ට්රක්දා් ඉව ෙවදා්  ඩ (ට්(ට්

 ෙ ් එා ක් නෙෙ(්  ෙදා් (ෙව් ර්  ක් ිවදා් ඉව ෙවදා් (ට්
ෙසකසස්  ක්් කිදා් ෙඑඩ්ම් කිදා් ෙඑඔෙ ඔඩෝ ල්් දඩ 
නකකඩ්ෙඩ්((්කතාව්ඉව කෙෙය 
 

නෙේම් එ්නතකඩ්නට්කතා්එටඩ් ුලයයයයයයයයයයයයයය 
 

(( ඉ ඩ් නඑා් ෙ එ ් ම්ෙද ් (තක් ෙවඩ්ේ(්  මම්
මඩ ෙව්ඒ්ොඩඑ ්ු්ව  න්ෙ ඩ්((්නඑා්  ත්ආතේනක ්
 මම් මඩ ෙව් ඒ්    ි් ොඩඑ ් න්  ් (  ක ් ක ් තව්
ෙඑඑා ක(් ෙ ් ෙදා්ර්් ක්ිවා්  තාය 
 

(ට නඑා්ර්ුඩෙඑි ් ේඩ්(ට්ෙඑිෙඩ් ම(්මඩ  ්නකක්
නඑා්  ත්වපු  තේනකය් ෙේ්ක  ්්ෙකඔට්(ට්ෙත්්ා්(ට්

හේි ්ර්්  ෙදා්කිදාය 
 

ඉ ඩ නඑා් ඉඩඑදා් ((් ම ල්  ක්්  ක්්   ෙහ් ෙඑලි් එවස්

න්කම් මම්මඩ  ්නකක්(ෙව යනොේෙසකසස් එාම(්ඉෙ ්්
 ුමඩ් කෙකුික්ස( ්ිෙඩ් ත්වඩ්් ෙි් ආසාව ්ුසාය්



((් නෙෙ(්  මම් මඩ  ් නකක් ිෙඩ්  ත් වඩ්්  තාෙ ්්

 ටි   මම්මඩ ්නෙෙ(්කා ා්එ්කි්්වපු්සකකි්(ට්(ෙව්

 ෙ ්ේඔ ත්ා ්ේඔෙවය 
 

ලඩ් ඉ ඩ්((්ආසාෙවඩ්රදාෙ ්්  ි්ඒ්ෙඑලි් එවස් එා්

ල්ාය් (ට් නඑා්  ෙේ එාඩඑ  ්ක ිටා(් ම ට්  ලව(් ෙකම(ක්
ත( ් එකිෙඩය් ෙ.ිට් ම ් මවලඩ් ක ් කක්දා ි්වා් වෙව්
ෙකම(ක්ත( ්ඒකය්(ට්එකඩ් ේ්ෙ එ ් ි්නේ ඩ්්ෙ එ.ඩ්

ි්කම ඉවනෙදක්්නය්ෙකඔෙෙඔ(්ෙ.් ේ්ෙ එ ් ි්6 ට්්ත ්

ෙ එ.ඩ් ිාය 
 

එකඩ  ේ්ෙ එ ් ි් ිා්කිලෙකල්ඒ ්(ෙව් එ්එවෙසද් වෙෙව්
ළ( ් ෙඑඩ් ් ෙ එ.ඩ ිඩ්් නඑක ්  ේ් වකෙව් ක ඩ්ය ඒ්

කිඩෙඩ්  මම් මඩ ් ළ( ් ෙඑඩ්, (ෙව් ිානව   ෙව්

(ෙල ි 
 

ඉ ඩ ((්එකඩ් ඩ්ෙඑඩ් ි්කම් ේ්ෙ එ ් මම්මඩ දෙව්
ෙව් එක තට් ෙවඩ්්  ි් ජෙඩදික්  ාවට්   ඩ් ජෙඩදි්
ිාඩත(ට්ම දා්නතුඩ්එකේරකඑෙ ්්රදාෙ ්්  ිා  ්ඩ්
ෙඑඩ්්ෙ එ.ඩ්ි්කමය 
 

(ට එකඩ්නක්තක්(්රදාෙ ්්ඉඑදා්නඑා්ෙවදා්  ෙහ්ඒ්(වවට්
 ෙෙට්කාද ්්ක ්ුසා එිට්රම ඩෙඩ්  ෙහය්ෙකඔෙෙඔ(්ෙ.්

ලඩ් ෙඑඩ්ා් 10 ට් ්ත ් ෙ එ.ඩ් නලිට රකෙකද් ි්වා් ((්



එකකකාය් ((් ම දා්  තර් ජේෙද ් වෙදා් එාද්   ෙදා් ටක්

 ාදා ෙෙඔඑට්්ාද්නෙෙද(් ෙෙට්කාදා්ඉව ෙවදා් ෙි ්ුක(ට්

වෙව් ((් ජෙඩදි් ම දා්  ම( මඩ දෙව් ෙ වේ එක ත්
ෙඑඔවමක්සෙස්ක දා්රකනවා්ෙකඔෙෙඔ(එ්ත වි්කිදාය්නෙෙ( 
රද්ෙකඔට් එකකක් ෙඑ ඩ් (ෙව් රදාෙඑඔෙ  වව් නෙෙම(්

කමාෙ ්්වකට්ා්වෙව්ල්ාය්ඒ  මම්මඩ දාෙව්ෙව්ෙඑ්්ුසා්

ඒ් වකමක ්් රාසසදා් නෙේ ම්ෙදා් වකමක ්වාය් (ට එකඩ්
 ොො එාෙට් (දය් ම ් ිෙකල් ෙම් ා     ් ෙඑලි් එවසටව ්

ුවා්වක් ඩ්්රනෙඩය 
 

ෙවදා  ි්ෙෙට් (ට් එකඩ් (ා ්  ්ෙසි, ඒ් නකක(්   ් කක  ්

රාසසද ්නකක ්නකනි් ා්ට (දය්ම ්((්ෙම් එවස්න්කම්
ම ල් ක්් ක්්  ෙහ්ඒ්(වවට් ඩ (ට් මම මඩ  ්නකක්
ඉඑදා් ෙ එ ් ම්ෙදා්  ෙ ්  කාවට් එසසෙසද්  එ් ෙව්කම්  තර්

එවසස  ෙක් ((්  ෙ ් එා ක් ව ්  කාෙව් ්නය් ((් නෙෙ(්  ෙ ්
ේඔ ාේඉඩ්්(ා ්  ්නකක ොඩෙඩය 
 

(( ජේෙද ් වෙදඑාදා් ුඑා ඩ්් මඑට්  ිාය් ුඑා  ෙතල ්
(ට්එකඩ් ි්්නම්ි් ් ෙව ්කිදා් තදාය්ඒ්ෙ(ඔ්්ුඩඑකඑ්
(ට්(ට්(තක්ෙවඩ්(් මම්මඩ  ්නකක් එ ක ඩ්්  ි්

ඒවා්  ක(් ත(ාය් ඕෙෙඔ(් මඑට් ෙවදා් කෙඑ්ා් ක ් ක ්

ඉඩ්ෙකඔට් (ට් (තක  ්ා්  මම් මඩ දෙව් ෙ එ ් රාසසද්



  ිට් ේ්ෙ එ ් එ්කල් ්්ක ්ුසා් මම මඩ ට්ෙ(ෙෙට්
නඩ්්කවෙවඔ ්ෙ.ෙඩඑ්කිදාය 

 
 

ෙකලකට   මම් මඩ දෙව් ෙ එ ්   ෙද් රද්වා් කිද්

 තාෙ ්් ෙ එ ් ෙඑඔ වේ නෙෙ(් වෙදා එාදා්  මම්මඩ දෙව්
ෙ වේ එක තට්  ිා් ම් ් ෙඑඔවමක් ්ත ් ෙර.් ක ෙ ්ය 
  ෙද්((්(ෙව්ිානවෙව්්(්කිදා්කතා්ක ා්නතෙකඔට් ම(්

මඩ ් ෙව් මවෙේ ඉඩඑදා (ට් කතා් ක දා් කි්වා් ආයය් වම්

වෙ ්නඩ්්ෙ ට්කිදා, නි ්(ෙල් ෙේෙකඔෙෙදඑ  ිා්කිදා්

කවවාය් ((් ඉ ඩ් ෙව්මවදට්   ෙදා්  මම්මඩ දෙව්මඑක්

 ම වාහ්ල්ාය් 

 
 මම් මඩ ් ඒ් ෙවදාෙව්   ෙහ් රාසසදට් ෙ ් ෙඑ්්  (ඩය් ඒ්

 තෙේ මම මඩ  ්නකක්නක්නක්වෙඑේකතා්ක ්ක ්  ිාය්
නක්නක්වේඑේකතා්ක ාට්ෙ(ිා නක්වව්ිකව ්කවෙව්්න්
නඑා්ෙවසව්ෙඑඔෙ ඔඩොව් ක්ය්(ට්එකඩ්සකක ් මම මඩ ට්නඑා්
ෙවසව්ෙඑඔෙ ඔඩොව් (තක්ෙවදාඑ්්ක තම්රාසසද්ඉඩ්්ුසා්ඒ්

 ක්්කතා ේඔක ්ඉඩ්වා්එ්කිදාය 
 

නෙෙ(  ක්ෙවදාවක්ඉඩ්ෙකඔට් මම්මඩට, වම්වතා්((්ෙම්

ෙ ් ක්රාසසදට්දද්නඩ්ම කිදා් ිාය්(ට් මම්මඩ ෙ ඩ්
(ට්  මම් මඩ ් කිදා් ෙඑ්වා් කවව් ෙසකසස එාම(් කිදා්



ෙඑඩෙඩ් ්කෙඑ් කිදා් ෙකලඩ(්  ෙඩ්් ෙ(ඔකකඑ් වෙවය් ෙ ්

 ක්ෙ ු ඩ ද්දා්ආව්මඩ ්(ට ් මම්මඩ ට ්ෙ ්ෙඑකය ්

කඩ්්  සසකි් ව ිය    ෙ ්් (ෙව් ද ඩ් වාහෙවදා් (ට්
කඩ්් සසකට ්ෙ ්නක ්ොඩ්ාය 
 

නෙෙ( ෙ ්  ්ඉඩ්්ෙකඔට් මම්මඩ ්කි්වා, ම ්වම්වෙ ්

මූ් ෙර.් ක ෙ ්් ඉඩෙඩ, ((් ෙ ් ෙඑ්ෙකඔට ් රදාෙ ්්

  ෙහ් ලිා් මූ් ෙර.් ක ෙ ්් කෙඑ්ා් ක ් ක ් ඉඩ්වා 

කිදා, ලිාට්ෙ(ඔකක්ෙ.්ි ස්ික් ි්වඑ්කිදා්මාවාය 
 

((් ිඩතම්  ්ා් ෙවදා,  ෙඩ් නෙෙ(් ලය ් ්ක්  මම් මඩ ්

කිදා්කවවාය 
 

ලි ඉ ඩ් ඕකෙඩ් රක.යයය් ලිා් ෙරඔ්ෙඩඑ් කිඩෙඩ් (ට්ම්
ලිාෙව් මෙූඩ්ලිා් ෙ(ඔකක් ෙ. ි ස්ිකඩ් ඉඩ්වා්කිදා්
(ට්ම් ේ්වාය් ෙ(ඔකක් ෙ.්  ි්වා් ්ම් (ට් කිඩ් 
දකජජෙවඩ්්නඑා්කිදා්කවවාය්නෙෙ(්කවව් ම(්මඩ ් එා්

(ෙ ඩ්  ේවා් ම  Girlfriend ෙව් ෙ(ඔකක් ෙ.් ි ස්ික්

 ි්වාඑ්කිදා්ිාඩතම් ්ා්ෙව්්(ෙ ඩ  ේවාය 
 

 

 ෙඩ්  මම් මඩ ් නෙෙම් ෙකෙෙදඔඩෙව් ි ස්ික් ්න,  ුක්

(ට්තා(්Girlfriend ෙකේක්්න්කිදා්((්කවවාය 
 



නෙේම ෙ(ඔකකඑ් ලිාට්  ි්් ි සෙඩ් කිදා්  මම් මඩ ්
 ෙි ් (ෙ ඩ්  ේවාය්  ුක එකඩ්  ප් ෙඑඩ්්  ත ්  ෙසස්

 ෙිඩ්් ්එික් ්න් ෙඩ,  ප් ෙඑඩ්ෙව්  ෙසස් තකඩ්  කඩ  ප්

ෙඑඩ්(් එකඩ්ෙෙඔඑට් එකකදෙඩ් ෙිඩෙඩ්කිදා්  ම(්මඩ ්

නෙෙ(් කවෙව්  කක ්ත ් ෙම්  ්ක දාය් ඒුසා් (ට් කිඩ්්
ෙ(ඔකක්ෙ.් ි්වා්්ම්කිදා් මම්මඩ  (ට්කවවා 
 

ඒක මාවා(්(ෙව්ම ට් කක්්ත ්වි්නකක්ආවාය්((් මම්
මඩ ්ෙව්එක තට ෙක.දා්ඉව ්ෙවදා්((් මම්මඩ ෙව්මූ්

වෝරදාෙ ්්මාවා,  මම්මඩ  මඩ ට්(තකඑ්නඑා්ෙම්මඑ්

 මව්කවව්නක්කිදාය 
 

 කක්්ත ්කෙඑ්ා්ක ්ක ්  ි් මම්මඩ ් එා්ෙ(ඔකකඑ්

((්නඑා්කවෙව්කිදා්(ෙ ඩ්මාවාය 
 

ම ්මඩ ්නඑා්කවෙව්(ට්කිදා්ෙඑ්වා්කවව්එාම(යයයයයය්කිදා්

((්කවවාය 
 

ආෙි   කක්ෙවදා්කෙඑ්ා්ක ්ක ්  ි්ෙකඩ ්නක්එා ට(්

ආයයය්ෙ.්ෙ.්එකඩ්(තක  ්ා,  ෙඩ් ෙඩ්ෙකඔෙෙදඔ්ඕක්කලඩ්

කවව්්ම්ඉව  ෙඩ්කිදා්(ෙව්කූ්දාවට ම.කමඩ්කවවාය 
 



ඊට් එසසෙසද් ((්  මම් මඩ ෙ ඩ් මාවා,  මම් මඩ ්  ප්

ෙකඔෙෙඔ(එ්ඒක් එ්ක ඩෙඩ්ෙම්රාසසද ් එ්ඉඩ්්ුසා්කිදා්

කවවාය 
 

නකෙඩ වෙ ්රදඩ්ෙකල, ((්ඒක් එ්ක ල්කිදා්කවෙව්ෙම්

රාසසදා්  එ් න්් නකක් ්ක ෙව් කිදා්  තදාය්  ුක් ම ත(්

කි්වා්්ම්(ට්ලිාට්ල්්ෙඑඔෙ ඔඩොව් (තක්ෙවදා  තෙතය්
නෙෙ(්(තෙක් ත්්්ම්((්ඊෙහ්ෙවස්රාසසදා් එ්න්වා්කිදා්

කවව්ෙවදාෙව කි්වා්නෙේම් එ් ප්්න්නඩ්්නඑා්කිදාය්
එක්්ඉ ඩ්ෙ(ඔකඑ්ක ඩෙඩ්කිදා කවව් මම්මඩ ්(ෙව්  ්

ෙඑක්  ෙදෙ ්්  ෙඩ් වම් වෙ ් (ට් ස(ාෙවඩ් ඒක්  (තක 
ල්ාටය 
 

 ෙඩ  මම්මඩ ්ඒකට්ස(ාව්  ඩ්්ඕු්්න්කිද්කවව්((්
ෙකරක ් මඩ ෙිල් මඩ  කක( ්ම් ඒ් වකෙව් ක ඩ්් වනවඩ්
්වික් ි්වා්කිදා්කවවාය 
 

ඒ ෙකඔෙෙඔ(එ්කිදා් ෙව් මම්මඩ ,  ෙඩ්වෙ ්ඒ්වකෙව්ම්

ෙ.ිඩ්්න්ෙඑඔ ්වකාව  ෙම්වටක දා් ි්්නි් සසෙසඩ්ෙව්

මවද්ේ්වෙඩ,  ුක්ලි ්ඒක්එඩ්වෙඩ්කිදා  කවවාය 

  ෙිල මඩ ් ෙ(ෙේ ේ( , ම ් මඩ ට්  (තක්  ්ාඑ්  එ්

 ේ් ෙ එ ්  ි් නේ  ඩ්්  ෙද ඉඩ්්ුසා්  එ්  ේ් ෙ එ ්



ෙවසස් ෙව්කම් ඉඩෙඩ් ((් ්ත  ් කිදාය්  මම් මඩ  
කක( ්ම් ප්නෙේ ෙෙදා්ඒ්වකෙව්ක ල්කිදා්((්කවවාය 
 

 ෙස (ට් ඒක්  (තක් ල්ාෙඩ් වම් වෙ ය් ෙකඔෙදට් ්ම් වෝ
ආසාවක්ෙඩ් ෙිඩෙඩ්ෙඩඑ්ඒක ඉෙ ්් ඩ්්කිදා්කවව්

 මම්මඩ ්(ාව ්ෙඑ දෙ ්්මෙේුඑාෙ ්්(ෙව්මූට කසස්
නකක් ොඩ්ාය් (( ්මඩ ට්කසස් නකක් ෙඑ්ෙකඔට් ත(ා් (තක්

 ෙඩ්ෙ එ ්රාසසදා වකම්කිදාය්((්කවවා් මම්මඩ ්රාසසදා්
ඉඩ්වෙඩඑ්කිදාය 
 

ආෙඩ ලව්ෙඩ්(ට්  (තක්ල්ා්කිමඩ් මම්මඩ ්ටක් ාද්
්ක ටද් ෙඑඔ ් ද ට්   ෙදා රකනවා් රාසසද් ෙකඔෙෙඑ් ඉඩෙඩ්

කිදාය් නෙෙ(් රදදා් ආව්  මම් මඩ ් “ෙවදාවට කල් ් ද ්

එාත්්න්ලකෙකල(් න ්ෙ  ්නෝෙකදවෙේඉඩෙඩ්කිදාය“ 

 

නෙේම  මම්මඩ ්ලිා්න්වඑ් ේ්ෙ එ ්කිදා්((්මාවාය්

((්තව් කකඩ්නඩ්ම රාසසදට්ෙ(ඔකක්ෙ.්කිදාය්වතා්එකඩ්
ෙ එ ්   ඩ් ඉඩ්් ((් තව්  කකඩ් ටක්  ාද නඩ්ම් කිදා්
කවවාය 
 

ෙ.  මම්මඩ ්නෙේම්((්ිඩ්මය්ලඩ්්නෙේම්නඩ්්ඕු්
කිදා් ෙ එ ් ිඩ්්ආවාය  මම්මඩ දෙව්ෙවිටව්ද ට් ි්
((් ආඑා්  මම් මඩ දාෙව් ෙ එ ට් ොෙවෙ ්  ිාය්  වා් ((්

න්ව්එකකව් මම්මඩ ්ම ්වම්වතා්කිදා්මාවාය්((්කවා (ට්



ෙඑඔහ්ආසාවක් ි්වා්  මම්මඩ ව්ඒ්්විට් එකඩ්්ඒ්ුසා්

ඒක්කිදා්ිඩ්  ෙව්කිදා්මාවාය්ෙම්නෙේම්ෙකඔෙෙඔ(එ්

(ාව් එකඩ්් ආස් කිදා්  මම් මඩ ් (ෙ ඩ මාවාය් මඩ ්
සා.ික් මඑදා් ඉඩ්වා් රදඩ්් ෙ.් ආස ් කිදා් ((් කවවාය්

 ෙඩ වෙ ්(ා් ාව්සා.්්නෙඩ්((් වඩෙඩ්ලස.්්ත  ්කිදා්
කවවාය 
 

((  කක්්ත ්කෙඑ්ා්ක ්ෙකඔට්(ට්(තක්ල්ා් ේ්ෙ එ ්
සා.් ි්වෙඩ්ඕු්ත ම්ඒ ුසා්((්කවවා්ෙ.්මඩ ්සා.්්ක ්

 ්ාට්ක(ක්්න්මඩ ් ාව්ලස.ිට් ව් ෙකිට් ි්වෙඩ්එ්
කිදා්((්මාවාය්ආ්ලව්වෙ ්ෙකිට්ම් ෙි්වා්ම ්කිදා 
(ෙ ඩ් මම්මඩ ්මාවාය්((්කවවා්නෙේම්මඩට්න්ෙකඔට්

ෙකිට් ෙඑක් ව්ක   ෙ ්් නඩ්්  ේ් වෝ සා.්  ෙි්්ුසා්

නෙෙව් මඑ ඩ්් වනවඩ් ෙඩ් කිදා් කවවාය ආයයය් තව්  මම්
මඩ ෙිල්ලිා් ාව් ි්වඑ් හ් ස්සඑ ව් ි්ව්ම් ඩ් 
ඒවා ඩ් හි් ස(්සඑ ව්ෙජඔ්වය ්  ෙ ්්නඩ්ය 
 

 මම මඩ ් ්ා් ෙව්්(ට්කි්වා්  ෙඩ් ෙඩ්ෙකඔනවට්(ා ්
ආසාවඩෙඩ්  ෙිඩෙඩය් තව් ෙව් ලකව් ඕු් ්කෙඑ් කිදා්
(ෙ ඩ්ේඔඩහිට්වෙව්මාවාය්  ෙඑල්්න්තව් ි්වා්කිදා 

((් කවවාය් ඒඑා ් මඩ ් ඉ්ට්   ෙඑක්  ිාෙ ්් ආ් යයයය් තව්

ෙ(ඔ්වඑ්ඕු්කිදාය 
 



 මම මඩ ් ේ්ෙ එ ්න්ෙකඔට, මඩ ්ෙකඔෙෙද්ෙ.්ි්ෙකඔට්

මඑෙ ්්ි්්්වික් ි්වා්ෙඩ  ඩ්්ඒ්්විට්කන්ෙඑික් ්්
්ක ව්මඑෙ ්්නඩ්්කිද්කවවාය්ආ්මඩ ෙිල මඩ ෙ ්  ්

කණ්ාහ්ෙඑක ්එාෙ ්්නඩ්්කිද්((්කවවාය 

ඒ ෙ(ඔකකඑ්ලකෙකඔ(් ්්්ක ව්මඑෙ ්්නඩ්්කිදා්කවෙව්
කිදා්මඩ ් (ෙ ඩ මාවාය්ම ්  ෙඩ් ලෙ ඔෙෙදඔ් ලි් ෙෙඔඑ්
 (්ක් ි්ෙකඔට් මොම් කික්  ව්වඑ් න(වවට් තව නක් නක්

නවවා ්  සසසට් එා ඩ්ෙඩ්  ඩ්් ඒ් ්විට් ත(ා් ((් නඩ්්

කවෙව්කිදා්(( කවවාය 
 

 ෙඩයය  ෙඩයයය් ෙකඔනව්් ක්ෙවදා්  ෙි්්ත ම්කිදා්  මම්
මඩ ් (ෙව් පටට් එා ක්  ෙද කවවාය් ආ්  මම් මඩ ෙිල් තව්
ෙඑික්  ි්වා්  ප් නක ් ක ලඑ් කිදා් ((්  මම මඩ ෙව්
කූට්කට්දපක දා්කවවාය්ෙකරක ්වෙ ්(ප්ෙ(සව ්කාෙදකට්

්ම් ඒක් ක දා ්න් ලිා් ආස්ම් නක ් ක දා් රදලය් ෙකරක ්
ඉ ඩ්ඒක්ෙෙස ික්ඕුෙඩ්කිදාය 
 

ෙ. නෙේම්නක ්((්රදා ඩ්ම්කිදාය් ලිා් නෙේම්ටක්
 ාද්නඩ්්කිදා්((් මම මඩ ෙව්ෙදඔය්ත්ික්ම.කද්((්
ි්වා්කිදා්ොවෙ ්්ආවාය්මඩ  ්(ාව් ෙදඩ (ෙව්එසසෙසඩ්

ෙඑඔ ්  ාවට් ෙව්කම් ම්දා් ්කවව්ාය් ((්  තඩෙඩ් රාසසදා්

එක ්කිදා ෙවඩ්්ම ය 
 



(( නෙෙම(්ෙ එ ට්ේඔ  ඩ්ෙකලඩ(්ෙපවිට් ෙඩ්කෙමඩ්
ෙෙස ික්   ෙ ්් ත(ා් ෙ එ  ආෙවය් ෙ එ ් ම්ෙදා් ((්

කෙඑ්ා්කෙේඑකඩ්ෙකඔෙෙදඑ්එාම(්ඉෙ ්් ඩෙඩ්කිදාය්(( 
සා(ා්්ෙිඩ්ෙ එ ්කල් ්්ක ් ්ා(් ෙ ්නෙෙ(් ෙඩෙඩ්

 ේ්්කඩඑෙව්කා(ෙේමඑ  ම්ත(ාය්න්මෙේ ි්්ෙ(ිෙට්ුඑා්
  තා(ා් (ා ් සසඑික් එකේඩෙඩය් ඒ් ුසා් ((  ේ් එාම(්

ඉෙ ්් ඩ්්ෙතල   ෙ ්ඒ්කා(ෙේත(ාය 
 

එකඩ  මම්මඩ ට්සා.ික්ඕු්ුසා් ((්  ේ්්කඩඑෙව්මොම්

 ෙ(ා.ි්මඑදා්රකනවා සා.් ි්වඑ්කිදාය්්ල ්ඒෙක් ත ්

සා.් (ට්  තට් මෙනෙව් ්න් ්ල ්  ේ ්කඩඑෙව් එනඩ  , 

ෙබෙ නි් ්  ු ් මොි ් ්ත  ්  තෙතය් (ට් (තක  ්ා්
්කඩඑෙව්තව්මොම්වෙ ික්එාද් ෙි්වා්නිා්මඑ්ිට් ි්්

ෙදඔය්රනව්නෙක්(( ඒක්නලට්මඑද්  ෙ ්්රකනවා්ෙ(ඔ්වඑ්

 ෙිඩෙඩ්කිදාය 
 

නෙක   දා්(ට්ෙමර් ්ා්(ෙව් තට් ෙද්ත ෙම්සා.්ෙඑකකය්

ඒ්සා.්ෙ.(්වු්ෙ ව වලඩ්ත(ා් තෙඩය්ඒව ්ෙ.ිට්  ්මෙේ
ෙ(ිෙි් වෙව් ත(ා් මෙනව ් ෙ.( සසඑ ය් ඉ ඩ් ((් ඒ් සා.්
ෙඑක ්නලිට්  ෙ ්්තව්ෙ(ඔ්වා්ෙ.් ි්වඑ්කිදා රකනවාය්

නෙෙ(්  ව්් ෙකඔට් ((් එකකක් කල් ක ව් ේි් ෙ ෙඑක් වෙව්

නකක් ((් ඉ ඩ ඒක් නලට් මඑද්   ෙ ්් රකනවා් ෙ(ඔකකඑ්
කිදාය 



 

ාක්වා එාදා්ඒක්ේි්වෙව්ෙ ෙඑකඩ්(ෙව්සස්මඩ්කි්නකක්

 නිඩෙව්ෙකරක්ඒක ේි්ෙ ෙඑ්වෙව් ්ා්මෙඑ්්ොන ය්ඒ්ක්
මඩෙඑඔ ්මෙව්වකෙේ් ක ්ේ්්ුසා්ඒෙක ෙක(ත්තක්(්
 ෝ් එාට් වලඩ් නක් නක් ෙමකෙෙඩඩ් එාද්  ි්වාය් ඉ ඩ් (ට්

 ව්ා ෙමක් ම(්මඩ ්මඩෙඑඔ ්ෙකඔෙෙඔ(ට් ෙි එ්කිදා්
රදඩ්්ඕු්කිදා්ඒ්ුසා්ඒක  නලිට්  ෙ ්්  ්තහ්රනව්
නක්වෙදා් එා්මඑ්ිටට්එකම(ාය 
 

ඊට එසෙසද් පට්ෙරඔඩ්්ෙදඔය්ක(්ෙකඔ්එික්්ත ්ෙඑදා්ව.ජ්
නකට් එාදා් ෙකෙ ්් ෙකඔට( (ට් මා්ා්  ේ් ෙ එ ් ෙවිටව්
මෙ ්් සෙෙෙය් ((් එඩ්වෙඩ් ෙම් ෙවදාවට්කලඑ්  ේ් ෙ  ට 

නඩ්්ඉඩෙඩ් මම්මඩ ්මසක්ෙව්්කල් ්ේව ්කිදාය්ඒ්

ුසා්((්ටක් ාද   ෙද්ෙඑඔ ්ම.ිා් මම්මඩ ව්ෙව්මවදට්
 ඩ්ය  
 

(ට්නකඑා ට(් ෝ ඩ්්රක.්ල්ා්ෙම්ඉඩෙඩ් මම්මඩ ( ්

කිදාය් ((් ෙ ඔක් ෙවදා් වෙව්  ක් ෙවදා්  මම් මඩ ් වෝ

රදාෙ ්්  ිාය 
 

ෙ(ඔෙකඔ් වම් වෙ ් රිෙවදා් වෙව් (ා් වෝ රදාෙ ්් ඉඩෙඩ්

කිදා් මම්මඩ ්(ෙ ඩ්මාවාය 
 



්කයය ්කයය් මඩ ් (ට් නකඑා ට(් මඩ ව්  ෝ්  ඩ්් රක.ල්ාය්
 ුක්මඩ ්එකඩ්(ා  දසසස් ්ෙඩය්ඒක ්((්මසසපෙදම් ෙඩ්

ෙඩ්්ක ව්ලිාෙව්දසසස්්රද්රද්  ෙහ කිදා්((්කවවා 
 

දසසස්් එසසෙසද් රදඩ්් රක.ික් එකඩ් ෙ(ඩ්් ෙම් රනව් නක්

  ෙ ්් ිා ඩ්්((්ටක් ාද්ෙපවිට්  ෙදා්නඩ්ම්කිදා්

 මම්මඩ ්කවවාය 
 

 මම්මඩ ් ((් ෙෙස ික් ෙ ්ාව් ඒක් ෙ ඩ්් ිඩ්් ලු්න්

කිදා්((්කවවා 
 

්නයයය ්නයයය්වෙ ්ෙෙස ික්ෙවඩ්්ේෙම්((්ිඩ්ෙඩ්ෙව්්
ෙෙකට් ((් ම්ෙද් කිඩ්මය කිදා්  මම් මඩ ් ෙවිටව ්
ම දා්එාද්ෙපවි්එක තට් ිාය 

(( ආඑා් ෙඑඔ ් වෙද් ෙව් මවදට්   ෙදා්  මම් මඩ ් ොඩ්්

රනව්නෙක්ෙ(ඔ්වඑ  ෙිඩෙඩ්කිදා්((්රකනවාය්((්ෙ ඩ්්
කවව් වෙව(් ඒ් රනව් නෙක්  තෙඩ්  මම මඩ ් නිාෙව් සා.්

ජකකි්ව්ය ,  හ් ස්සඑ ව්ෙජල්වය ්ඒක්මවෙේ තෙඩය 

ඒ් හ් ස්සඑ ව්ෙඑක්ම්  ේ2 1/2  ්ත ් ස ්වෙව්කිද්

ත(ා්(ට් වෙඩය 
 

නිා ෙ ්ාව් සා.් ජකකි් වලඩ් නකක්   ් ්ක ් නකක්  තෙඩ්
 ුක්නවා ඩ්නකක්ක  එදේනකක්වෙව්ත(ා්(ට්ෙ  ිෙඩය්



ෙකරක ්මු ්නක්ම්සා(ා්්් නකක්ෙකරක ් ඒක මඩඑා(් ප ්

එසසස්ෙ ඔමක්open ෙව්වා්කිදා්(ට් ව්ාය 
 

ෙකඔෙෙඔ( ෙ.් එකි්  ා ිට් ්ත ් එසසෙසද්  ේ් ව ත් මවදට්
�්දේනකක්ම්ෙදා්ෙව් ාව( ්ව ත්වා්වෙව්ම දාය්(ාව්
හම්ෙවදා් ිා්කලඑ්ිෙකල්ෙම්ෙවදා්ෙව්ආෙව්කිදාය ((්කලඑ්

කිදා්රදඩ්්ෙඑඔ ්  .ඩ්්ෙඑඔ ්ද ට්ි්ෙකඔට්�්දේනක්

 එා් ි්වා මා්ා් ඒ් නකක(්  කක් කද් රෙදඩ් වෙව්  ේ්
ෙ එ ්ෙඑඔ ට් ේවා්වෙව්මා්ාය්(( ්ටක  ාදා්ෙඑඔ ්ම.ිා්
ෙඑ හිාෙවඩ් වෙවය් ෙඑඔ ් ම.ිා( ් එකකෙක් ඒ් ෙව්් කල් ්

ේෙම (ෙව්ොෝ මම්මඩ ිා්ත( ්ඒය 
 

 

 

 

(( ෙඑඔ ්  .්ව ් නකක(්  මම් මඩ ් ටක්  ාද් ෙව් මවදට්
ම්ෙදා් (ට්කවවා   ෙදා් ෙවිටව් වෙදා් නඩ්්කිදාය් (ට්
 තා් ඩ්්රන්ම ්මඩ ්කදරද්ෙවදා වෙව්ඉඩෙඩ්කිදාය්

(( ්ටක් ාද්  ෙදා්ෙවිටව්වෙදඑකමෙම්කල්්ෙ. ෙවිටව්
ම.ි ්සෙඑික්මෙෙඩ් ්ෙදනෙිඩ් .ඩ්්රක.්්විට ය 

ෙවිටව වෙද් ව්((්ෙ එ ්ෙඑඔ ්වෙද්ෙදඔකක ද්ඉව ්ෙවදා්
 ම(්මඩ ් වාහෙවදා්  ටව සක ෙහ්මඩ ්ද ඩ(් වාහ් ෙවදා්

ම ් මම්මඩ  කදරෙදඩ්වෙව්�්දේනකක  ෙව්ම ්කිද්
((් මම්මඩ ෙ ඩ් ාවාය  



 

(( �්දේ නකකඩ(් ම්ෙදා් ෙව් ද ඩ(් රකසසෙසද් රාසසදට්

ේඩෙඩ්්ක ෙවඩ්  වට්පට්කාිව ්ෙඑඩෙඩ්්ක ්ෙවඩ්්
ඕු්ුස ය්  ුක්((්ෙ(ේම්ෙදා් එා ෙපවිට් ෙහ්රාසසදා්
((්ෙ(ෙට්න්ව්එක්වා්ඒ ් එා්ි්ව්එකඩෙඩ්්ක ්ුසා්ඒ 

ෙඑඩ් ් නකක(් කා(නෙිඩ් ෙඑඔහ් ෙරෙෙ ් ෙඑ ් ව ික්

 ඩ් ්නකක ය්((්නෙෙ(  ෙහය 
 

ම ් මම්මඩ , මඩ ට්සසඑ්්කෙඑ්නෙෙ(්ම් ප්ෙම්වකෙව්

එසසෙසද්ක ල්කිාද්((්මඩ ට්කවවාය 
 

්න ෙ(ලමෙිල්(ට්ම ් සසඑික්්න, ඒ්ෙත ්ෙඑ ්ස(ෙ ්්ට්

 එ්  ප්ෙම්ක ්්වකෙවට්ලු ෙව ය්කිදා්  මම්මඩ ්කවවාය්
නෙෙ(් කිව්  මම් මඩ ් වෙ ් (ට් වව ් නකක ෙව්වඑ් ෙම්
ෙඑ තක් ෙරඔඩ්් කිද් (ටකවවාය් (ා ් ඉ ඩ් මඩ ට් වව ්

නකක්ෙ ්  දදා්මඩ ්වෝරදාෙ ්්  ිාය 
 

ඒක්එකකක් මම්මඩ ් ේවා්ෙ(ඔ්වඑ්රදඩෙඩ්කිදාය්((්

කවවා් ලිා්  එ් ෙ.් දසසස් ් ඒවෙව(් (ා ් sexy කිදා් ((්

කවවාය 
 

 ප් නෙේම් ඉක(්ට(්  ේ් එාම(් එටඩ්  ුල් කිදා්  මම්

මඩ ් කවවාය් ෙකඔෙෙඑ්  ප් එාම(් ක ඩෙඩ් කිදා් (ෙව්්

මාවා 



((  මම්මඩ (් ේ්්කඩඑෙව්ක(ෙෙට්නකකෙ ්්  ෙදා්
 ප්ෙමෙක්එාම(්ක ල්කිද කවවාය්නෙෙ(්කිදා් මම්මඩ ට්

චිටක්ඉඩ්්කිදා්((්  ෙදා් එා රකනවා්ෙඑඔ වේජේේ
ලකෙකල(්ෙෙඔඑට්වෙදඑ් ෙිඩෙඩ්කිදාය 
 

 එා කා( ිට්ආව් ((් එකකෙක් ප ් එසසස් ෙ වදා් ඉඩ්්  මම්
මඩ වය් මම්මඩ  ඒෙවදාෙව්  ෙහ්((්දකසස ්ක දා් තර්
සා.්වෝරද්රද ය්((්ෙෙමඩ්සකෙෙ ප ්එසසෙසඩ් මම්මඩ ්
ද ට්  ෙදා් මම්මඩ ව්ප ්එසසෙසදඩ්රඑා  තය නෙෙ(්ක ්්

ෙකඔට් මම්මඩ ්නකඑා ට(් කසසෝ ්නෙෙ(්රඑා්  ෙ ්((්

කිදා එකකකා(්  ්ා් ෙවදාය් (ට් කි්වා් ෙකඔෙද් නෙේම්
වකෙවට්ුෙි(ට්දනසස ්ෙවදා  ි්වා්වෙව්කිදාය 
 

නෙෙද( ප ් එසසෙසද්් රඑාෙ ්් ඉඩ්්  (ඩ් ((්  ම ට්  මම්
මඩ ෙව් ෙදඔය් ෙරලද් තඩෙඑක මො(ට්  හඩ් ෙෙම ට්  ත්
 ඩ්් එටඩ්   තය්  ක් ෙවදාවක් (ට් නෙෙ(් ක ඩ්් ඉම් ද( 

 මම්මඩ ්(ෙව්එක තට්ෙක.දා්(ාව්රඑා  තාය 
 

නෙෙ( රඑා  ත් මඩ ් (ෙව් පට් ෙෙම්  ට්  ත්  ාඩ්් එටඩ්

  තාය්(( ්මඩ ෙව්එසසස දාවට්ම.ක්ම.ක් ත නවාය්නෙෙ(්
 ක්ෙවදාවක් ටව් මම්මඩ ්(ෙ ඩ් ේවා වම්වෙ ්ලිා්
කසස්ක ඩ්්එඩ්වාඑ්කිදාය 
 

((්මඩ ෙව්ම්ට්කසස්නකක්වදා්මාවා්ෙ(ෙ(්ෙඩඑ්කිදාය  



 

ලෙෙඔ(් ෙඩෙම් ෙමවට් කසස් ක ඩ්් එඩ්වඑ් කිදා් මඩ ෙව්

ෙතඔේෙඑඩ්දා්(ෙ ඩ්මාවාය 
 

ආ ෙතඔේ එාඩ්එ් කිදා් ((්  මම් මඩ ෙ ඩ් මඩ ෙ ඩ්
මාවාය් ඒක්  ාව් මඩ  කි්වා්  මෙම් ෙ(ිා් එඩ්් ෙෙවේ
කිදා්(ාව්තව කක්තඑ්ක දා්රඑා්  තය්(( කවවා්ඒක්((්
ටී්නෙක්්ම්එකකදා් ෙි්වා්ඒ ්ක ද්්න්කිදා්((්කවවාය 
 

නෙෙඩ(  ප් ත්ට්ිල්((්කිදා්ෙඑඩ්ම්කිදා් මම්මඩ ්
මඑ්ෙඑඩ්දා්කවවාය්((  ලනව්ව්දා්ෝකිදා්කවවය්මෙඑ්

වාහ්ල්් මම්මඩ ්(ට ්නිා්ද ඩ( වාහෙව්්කිදා්කවවා 
 

(( වාහ් ල්ට් එසසෙසද්  මම් මඩ ් (ාව ් ෙඑ දෙ ඩ් මෙේ

මදල්් ම(්මඩ ්්(ෙව්ම   ම්ඉඑෙ ්්කි්වාය්වෙ ්ඒක්
ක ඩෙඩ් ෙ(ෙ( ් කිදා් ෙෙමට් (ෙව් ල්්  ාවට් එා  ෙවදා්
(ෙව් ි ් ෙතඔද්  මම් මඩ ්  මම් ම ෙ ් කෙි් ෙතඔේ වලඩ්

 ෙදෙ ්්  ඩ්   තාය්නෙෙ(් ක්ෙවදාවක්ි ්ෙතඔද්  ව්

 මම්මඩ ්(ෙව් ්් ෙතඔදට්(ා්ෙවදා ඒක ් ක්ෙවදාවක්
  ව් මඩ ් (ට් කට් ෙඑඔවමක්  .ඩ්් කිදා් මඩ ් කට් කට්

 ිදා   ඩ්්   තා්   (දා් එඩ්වෙඩ් ((් කිඩෙඩ්

ෙ(ඔකකඑ් කිදා් (ට් ඒක් ෙ(ත්ව් ෙ.ිට කිඩ්්

ෙතෙ ඩෙඩ්න්නකෙකඔ්ක ද්ෙඑඩ්ඩ්ත(ා්ෙවඩෙඩයි්නෙෙ(්

 ක් ෙවදාවක් ක ව  මම් මඩ ් (ට් වව් නලිට් එාඩ්්කිදා්



ඉව ්ෙවදා්ඊට්එසසෙසද්නිා්(ෙව්වව ස්එඩ්්එටඩ්  තය් මම්
මඩ ්නෙෙ(් ක්ෙවදාවක්ක දා් ඉව ්ෙවදා්(ට්කවවා එකඩ්

((්කදා්වෙව් එා්(ට්ක ඩ්්කිදාය 
 

ඉ ඩ (ා ් මම්මඩ ්ක ව්්විට(්((් මම්මඩ ට්ෙතඔේ

එකම(ාය්ඒ් කට්දකත් සකඑට්එකඩ්(ෙව්(ෙලිා්(ෙව්කලස( ්
ඉ ාෙ ්් න්් ත (ට් ්ක දාය් ඒ් (වවට්  මම මඩ ෙව් එසසස්
 ෙිඩේ ් ඒක්  මය්  මම් මඩ ට් (ෙව් (ෙලිා් ්ක ටදා්

කිදා ෙ .දා් එ් ෙකඔෙෙඑ් (ෙ ඩ්  ේවාය් ලිාෙව් එ ිා්

මෙක.දා්ෙඩඑ්්කිදා? ((්ලනව්ව්දා ලව්කිදා්කවවාය්එකඩ්

මවෙේ  ිාෙ ්් ඉඩ්් රනෙඩඑ් කිදා, ඒ් ුසා්  ප් නිාට 

ඉක(්ට(් ුඑෙස් ෙඑල් කිදා් ඉවෙවදා් (ට් කවවා් ෙඑඔවමක්

ඉසසෙසඩ්්කිදා්((්මඑදා   ි් ෙි්නක් දවදා්එාදා්ඉව ්
ෙවදා් (ට් කි්වා් ((් ෙ(ත්් ඉඩඑදා් ක ්් ෙක( ෙඑික(්

ෙෙඔඑට් වඑා්ෙිඩ්රදාෙ ්්ඉඑදා්ඊට්එසසෙසද්ඒ්ලකෙකල(්(ට්

ක ඩ්්ඕු්කිදා කවවාය 
 

ඊට එසසෙසද්  මම් මඩ ්  ෙි ් (ෙව් මූට් එා ෙවදා් (ෙව්

්දෙේ ඉඑදා් කසස් ක ඩ්් එටඩ   ෙ ්්  එාඑා ක් ෙතඔදක්
නෙෙ(් එාදා්  මම් මඩ ්  මඩ් සකෙේ කසස් ක ් එෙදට ම්ෙද්
(ෙව් ෙරෙද් වො ් කසස් ක ෙ ්්ආව්මඩ ් ්කවවෙඩ් (ෙව්

්ව්්එවව්(ත ය  

 



නෙෙ(  ව් මම්මඩ ්(ෙව්ුඑේෙඑෙකඩ්නකක්  ඩ්ෙඑඔහ්
ක මඩ් ුක්ක ඩ   ඩ්්  තාය්නෙෙ(්(ෙව්ුඑේෙඑකට්

 මම්මඩ ්(ා්ෙවඩ්(ා්ව්  ඩ් ්ෙඑඔහ ක ඩ්්  තාය 
 

ඊටඑසසස (ෙව්රම් වොට්  ව්  මම්මඩ ්(ෙව්ත.ි් වෙි්කසස්

ක ්ක ්ඉඩඑදා්නකඑාට(්(ෙව ත.ි්මවදට්වව් එාඩ්්එටඩ්
  තාය්නෙෙ(්ක ්ක ්ඉඩ්් (ඩ්(ෙව්කලස(ට් හඩ (ෙව්
එක්  ත්  ාඩ්් එටඩ්   තය් එකඩම් (ෙව් එක් වව ඩ්් ත ම්

ෙදඔය් ෙවදාය් ඒවෙව (ට් ර්් ිඩ්් ලඩ්් ෙ(ඩ්් වෙවය් ඒ්

(වවට්(ට් මම්මඩ ෙව්සකඑ්එ ා ඩ්්රක්්(ට එකඩ්ෙකව. ්
 නෙව්වාය් නෙෙ(්(ෙව්ත.ිට් වව් එඑා්  ටව්  මම්මඩ ් එෙද 
කසස් ක ෙ ඩ්ම් ් කලන(ට්  හඩ් එකඩ් (ෙව් (ෙලිාව් කසස්

ක ්වාය් නෙෙද(් කසස ක ්්  (ඩ්   ් ෙඑෙකඩ් (ෙව් කලස(්

ෙෙම් ට්එා ්ක ඩ්්එටඩ්  තාය් මම මඩ ්නෙෙ(්ෙෙමඩ්
ෙෙමඩ්කලස(්එා ්ක දා්(ෙව්ෙජඔකා්්ත ක්ඉව්්ෙවඩ් 
කල(් දවදා්කයේවලඩ්එඩ්දා්එාදා්  ඩ්ක ද්එකඩම(ාය 
 

එකඩ ((් ඉඩෙඩ් ෙජඔකා් ප ඩ් ්ත  ය්  මම් මඩ ් ඉඩ්්  ව්
්විට( ය් එකඩ් (ෙව එක් ෙකලඩ් ෙවදා්  ෙි්් ුසා් ෙජඔකා්
 හඩ්ඒක්ෙටඩි් ෙද් ෙි්්ුසා්  මම මඩ ්  මම්මඩ ්

ඒෙෙ( ි්්නක්ෙජඔකා්ප ඩ(්කට්මවදට්එාද්  ඩ්්  තාය 
නෙෙ(්  කෙවදාවක් ක ව්  ම(් මඩ ් (ට්  ේක් එක ත්

ෙකෙ ඩ්් කිදා් (ෙව් ෙජඔකාව  කලස(්  කෙදවව් වෙව(්



ෙෙමට් දවදා්එාද් එා් මට්ම්ෙදා්ඉසසස ෝඑක ෙතඩ කසස්
ක ෙ ්් ිා්ප එසසෙසි ්කසස් ක ෙ ්්(ෙව්වක් ාවට් ව්

 මම් මඩ   ක් ෙවදාවක් (ෙව් වක් ම.ක් ම.ක්   ිය් නක්
එා ට(් (ෙව් තිටම් වදට් වකොි සක ් එා ක් ුසා් ((් ලනද්
්ත ක් මම්මඩ ්එක තට්ෙක දා්රකන්කලඑ්(ට  කාෙව්කිදාය්
ඒක් එකකක්  ම(් මඩ ් (ට් කි්වා් වම් වෙ ් ලිාෙව් එසසස්

එකකක( (ට් ඉඩ්් රක්ව්  ිා් වෙ ් ඒ් ක් ුසා් (( ් ලිාෙව්
එසසසට් ෙ ෙිඩ්   ්්  කාෙවය ලිාට් .ෝඑ් (ෙව් එක ෙිල්
කිදා් ෙදා් මට් ව් මම්මඩ ්(ට්වව්ික්ව ක කිඩ්්
ේඔව් එා්(ෙව්ෙතඔේ  ඩ්්  තාය 

 
 

නෙෙ(  ක් ෙවදාවක්  ටව්  මම් මඩ ් (ාව්  ම් රකල්  තට්

ෙ වදා් නිා් මෙඑඩ් ්ක ටදා ඉ්ට්   ් ෙඑක්  ිාෙ ්් (ෙව්
වෝ රදඩ් ඉඩ්වා් ((් ිඩතම් ලනව්  සසසදා් රද්ෙකඔට 
එකකකාය් එකඩ්((්ඉඩෙඩ් ල්ෙෙනෙවඩය්(ට්ේ්වා්(ෙ ්එක්

ෙව්එට ්වමා්ෙදඔයෙවදා (ෙ ්ෙවදා්.ට්වෙව්ෙකලඩ්ෙවදා්

 ෙි්වාය්ඒ්(වවට්එෙක්්ෙ  ්ඉල්පදා ෙෙඔඑට(ය්(ට්ේ්වා්
එකඩ්(ෙව්එෙකඩ්දව්ලසස්ෙතෙ ්වා්ය 
 

(ා වෝරදාෙ ්් ටව් මම්මඩ ්(ට්කි්වා්ෙකඔනව්ෙඑඔහ්
ල්ා් එ ි්ම් ෙඑඔහ් ්න ෙඩඑ් කිාෙ ්් ම් ් (ෙව් එෙකඩ්
 ෙදා් ඉෙද්එෙද්ක ්ක ් ෙ ් ෙඩ්්  තාය්  මම මඩ ට්



නෙෙ(්(ට්ෙඑඑා  ්ක ඩ්්ෙමර්ලෙඩය්(ට්ෙ ්්ා්(ට් එකඩ්

ිඩ්් ත(ා ෙඑඩෙඩ් කිදාය්  මම් මඩ ් (ට් ිඩ්් ෙඑඩෙඩ්

කිදා්මඩ ට්කිදා්කට් ඩ්්ෙමර ලෙඩ්්න්ෙ(සව ් එවසස්
  ්ක ෙ ්්  ි්කක.් ක්පට්ෙවඩ්්  තාය්කක.්පට ෙව්්
සකඑට්(ට්මසස් ෙඑක ්පිල්ා්ඒ්නකක(්ෙකව. ් නල්ා් මම්

මඩ  ේඔ්ව වා(් (ෙව් එක් ඉෙද් එෙද් ක ්වා් (ෙව්

ිාඩත(ට් ෙ ්්ා් ෙකඔෙෙඔ(් ෙ.් ්්ාහික ෙඑකක් ්ත ්
ි්කම්(ට්ර්් ිාඑ්ෙකඔෙෙදඑය්(ට් වෙඩ්(ෙව්මෙව් ෙිඩ්

ලකෙකඔ( කක.්  ක් ිා්කිද ය් ්((්මසස්ම ද්රද්්ෙකඔට්
((්   ෙහ් ලනව ් කයේ ෙඑක  මඑට්  ිාෙව්් මෙව් (කඑ්

ෙ.ෙිඩ් ඉසසනදාය් ((් නෙෙ(් ඉසසොෙඩ් ෙකඔෙෙඔ(එ් කිදා් (( 
එඩේ ්්නය 
 

((  මම්මඩ ් වෝ රකනවා් නිා්  ්ා් ෙව්් (ා් වෝ රදාෙ ්්
ඉඩ්වාය්ෙකරක  නිාෙව්ලේ ්එාෙ ්්  ි්කණ්ාහ්ෙඑෙක ්

ලනෙව ් මඑෙ ්්  ටව් මොෙ(  (ෙ ඩ් පටෙවසව් කක.වලඩ්
්න්දා්ඒ්(වවට්ඒවා්ෙතෙ ්ව ්නකකය්(ට්එකඩ්(ා   ්ෙසි්

ෙවදා් ෙි්්ෙෙට්((්ටක් ාද්්ක ටදා් ෙඩ්ෙසඔ.්මඩ ෙිඔ්

(ට්ඒක්එාද්ි ක  ඩ්්රක.්ල්ාය් ුක්((්නඑා්මඩ දාෙව්
ෙ එ ්ඉඩඑදා්ආවට්එසසෙසද්එවෙසද්ඉඑදා  එ්ෙව්කම්((් ෙ ්
 කාෙව ් ්න් ඒක ් ෙම් ත ම් ඉක(්ට ් ෙම් ත ම් ෙ ඔමය ්

 ෙහ කිදා්((් එා්මඩ ෙ ඩ් එා්ස(ාව්ඉෙදාලය 
 



 ෙඩ එක ෙිල්ලිා්ඒක් ්ඩ් ඩ්්නඑා්ඕවාව්ලෙෙඔ(්ත(ා්ෙම්
වෙව් වකම් වදව් ෙව්ා් ලිා් ඒ  ක්් නසව ්  තඩ්් නඑා්  ුක්

ඕ්න(් ප.මෙියට්  කටෙික් ස( ් නකව් එදෙවු් එා  ඉතා්
ඉක(්ට්නිා්ෙව්ර්්පටෙව්වාය්ප.මෙියට්්ත ක්ේෙ( ්

 න ් ිට  නෙෙ(්ෙව්වා්එදෙවු්එා ය් ඩකන ්(ා ්රකඑදා්
එවෙසද්ර් ප්ෙඑඩ්ට(්නෙෙ(්ල්ා කිදා් මම්මඩ ්කවවාය  
 

 ෙඩ මඩ ෙිල් (ට්මඩ ද්රකඑද් එදෙවු්ර්  ත්ක ව්ෙක ්
කිඩ්ෙකඔ් කිදා් ((්  මම මඩ ට් කවවායෙ.් ෙ.් ((් ඒක්

කිඩ්ම් ඊට් කලඩ් ෙම්  ක් ෙෙඔඑ ඩ්් ඕෙඩ් කිදා කවවා්
්ක ත(් ම්මොම්වද්එකෙදම්   එ්එඩෙඩ්්න්කිදා්කවවාය්

නෙේම ිප් මඩ ් රා ාම් නකට් කිදා් ((් ෙෙනෙවඩ(්
මඩ ව ්්මඑෙ ඩ් ේ්ෙ එ  රා රම්නකට් ිාය 

 ම( මඩ ්මඩ ෙව්මොම් දවඩ්්ෙඑ්වා් එකකව්((්ඉඩ්්
 මම්මඩ ්((් දවඩ්ම කිදා්((්මඩ ්ඉසසස ෙට්  ෙදා්
ඉසෙසෙද(්  මම්මඩ ්මඑෙ ්්  ටව් තදවසස නක් ් දවඩ්්
එටඩ්   තාය් නක්  දවදා් ඉව ෙවදා් ඊට් ි ඩ් මඑද්   ි්

ෙවසස ්නක වෙව්නක ් කෙදවවාය 
 

ඒක  කෙදවවා(්එකඩ්(ට්ේ්වා් මම්මඩ ්ෙදඔක්ෙරඔේතඩ්

ෙඑක්  ්ක ද්මඑදා්ඉඩ් ත ා්නකය්නෙක්ක්්වද් ම්ෙ.ෙහ්
 ා ික්්ත ් තෙඩ්ේි්ෙ ෙඑකය්((් ක ෙවදාවක්ඒක්වෝ
රදාෙ ්් ඉඑදා් ෙඑඔවමක්   ් ෙඑෙකඩ්  ෙදා් දාවට්



ම.ක්ෙකඔට්(( එකකක් මම්මඩ ්ත ා්නක් දවඩ්්ෙඑ්වාය්
((් කවවා් ෙඑඔවමක් ඉඩ්් ඕක  දවඩෙඩ්්ක ව් කිදා් ((්

කවවාය්ඕක්ලෙෙඔ(් ිල්ලෙක්ලය ් ක්දා්්කෙඩ කිද ්((්
කවවාය  
 

ඉට එසසෙසද් ((් එා ් ෙවදා්  මම් මඩ ් මඑ් ෙ ්්  ටි් සාි්
 දවඩ්එටඩ්  තා්ෙෙම ෙෙමඩය්සාි් දාවද්කයේෙඑක්ද ්
එාව්((්ඊට්එසසෙසද් මම්මඩ ්මඑදා්  ි වු්ිට්සාි් දවදා්
ඉව ල්ාට් එසසෙසද් නිා් මඑදා්   ි් වසෙ ෙඑකඩ් දා් ොි් 

එකෙක ් එාටකඩ් (ෙද්  තර් ට ි් ෙඩලට් වෙව් නක ්  දවදා්

එකම(ාය්එකඩ්(ට්ේ්වා නිා්මඑදා්ඉඩ්්එනඩ ිය්ඒ්එනඩ ෙහ්
  ඩ්වලඩ් මම්මඩ ෙව්්ප ිා වක දා් ෙි්්( ේතනෙහ්
( ද් තකුඩ් තකුඩ් නලිට් ම්ෙදා්  ෙි්වා් (( එකකකා් ඒ්

වෙව් එකඩ ෙිඩ් වක දා්  ෙි්් ඉසසස ා් ෙ.ි්  කක් පම දා්

 ෙි්වා වෙව්((්එකකකාය 
 

 මම මඩ ට් ((් මොම්  ක් ෙෙඔඑ ඩ්් කිදා් ((් ආඑා්
්කඩඑෙව් කා(ෙෙට් ම්ෙදා් (( ්කඩඑෙව් මොම් වලඩ්

ෙතඔ   ත්සා.ිය ් මම්මඩ ්ෙ ්ාව්ෙක ටිකඩ්ක  එදේ
ෙකිටි් ෙතඔ ෙ ්් නිා් ෙ ්ාඑ් නිාෙව්  හ්  ස් සඑ වව ්

  ෙ ්්මඑ් ම් ිදා  එා්((්රා ්රම්නකට් ිා්වවාිය ්
  ෙ ්ය 
 



(( ි්ෙකඔට්  මම් මඩට් මොම්  ක් ෙෙඔඑද් එාද් ඉව ් ෙවදා්
නිාෙව්ම්්ෙෙඔඑ්ව්((්නිා නිාෙව්ලේ ්ලනෙව ් ක්දා්

 තර් (ෙව් කක.්  ක් ෙෙඔඑ්ක් රදාෙ ්් ඉඑදා් ෙෙඔඑදා ඉව ්
ල්ාට්එසසෙසද්(( ්(ෙව්මෙව්වක දා් තර්කක.් ක්ෙෙඔඑදා්

එකම(ාය් (( ෙෙඔඑෙ ්්  එා්  මම් මඩ ෙව් එක තට් ෙකෙ ්්
ෙකඔට් නිා් ම්් ප එාද් ඉව ් ෙවදා නිාෙව් කණූාහ් ෙඑක්

ප එා්වාය 
 

(( ඒ් වවාි(් ඉෙදෙ ්් (( ් ප එාෙ ්් ඉව ් ෙවදා්  මම්

මඩ ෙ ඩ්නිාෙව්ෙතත මොම්ඉෙදෙ ්්ෙවඔෙඩ්(කෙඩ්නකට්
එකම(ා් ෙවෙදඩ්ය් ්ක තම් නිාට් ෙ එ ් ිඩ් ෙවඩෙඩ්
එනඩ ි ්බ ා් නක ් ප ඩ්ත( ය් ෙවෙදඩ්් එාද්  ප් ෙඑඩ්(්

 එා ක( ිට්  ිා(් ((්  මම් මඩ ට් කවවාය් ෙ.්ම්  වෙදා්

 වඩ්්ලු්්සා.්ුසා  ෙ(ඩ්්සා.්්මඑ ඩ්්කිදා්කවවාය 
 

නතෙකඔට් ෙ(ඩ්් ෙමක්් ර්් කිදා් ්කඩඑෙව් ක(ෙේ  තර්

කඩ්ාහ්ෙමෙසද් ම් තර්ෙමක්්ර්් ක්ෙඑඩ්දා්කවවාය 
 

වම් වෙ ් ෙමක්  වඩ්් ිට් සාික් ්නෙඩ් කිද්  මම් මඩ ්

කවවාය 
 

ආ ඉඩ්් මඩ ් ((් ඒක ් ෙෙඔිදා් ෙඑඩ්ම් කිදා්  ෙි ්

්කඩඑෙව් ෙ(ා.ිට්එකඩ්ාය ෙවදාවට(්සා.වදට් ව්්ව ්ිට්



සාික්  ත්ා් ((් ඒක්   ෙ ්්  මම් මඩ ් දදා කවවා් එකඩ්
ලකෙකල(්ෙ.ෙඩඑ්කිදාය්මඩ ්ලනව්ව්දා්ලව්කිදා්කවවාය 
 

මඩ  නෙේම් ඕක් මඑෙ ්් (ට් කතා් ක ඩ්් ((් ෙරඔඩ්්
ෙ(ඔ්වා්ෙ.්   ෙ ්්නඩ්ම්කිදා්(( කා(ෙේෙඑඔ ්  මවේ

ක දා්ක(ෙ ඩ්නලිට් ිාය්  ෙද්((්කලඩ්ෙඑදා් තර්ක( 
වලඩ් ෙකඔ්එවදට් එාෙ ්්  මම් මඩ ් කතා් ක ්කම්  එා්

ව.ජ්නකට්එකම(ය්ඒ  තෙේ((්ෙවදඩ්්එාව්මොම් ක් ෙි ්
තව්ෙෙඔඑට්ෙවෙදඩ්් එා්ෙවඔෙඩ්(කෙඩ නෙක්මොම්ෙවද්්

නක්�ිා (ක ාය 
 

 ක ෙවදාවකට් එසසෙසද් (ට් කා(ෙ ඩ් වම් වතා් ෙ.් ((්

දනසස ෙවදා් ඉඩෙඩ් ලිා් ඒඩ් කිාදා්  මම් මඩ ් කා(ෙේ
ඉඑදා්(ට්කතා්ක ්වා්මා්ාය් ඉ ඩ්((්  ්දනසස  ක   ත්
ක(් ක ්  ෙ ්්කා(ෙේෙඑඔ ්ද ට්  ඩ්ටවේ((්මවදට්

නඩ්එ්්කිදා ෙඑඔ ද ්ඉඑදා්මාවාය 
 

ආ නඩ් වෙ ් මවදට් කිදා්  මම් මඩ ් කතා් කදාය් ආ්  වේ
ෙරඔඩ්්ෙම් (්නක්කිදා ((්ක(්නක් ිදා් එා්ක(ෙ ඩ්

නලිට් ෙව් මම්මඩ ්වොව ්රෙදඩෙඩ ්කවවය්((්ෙවඔෙඩ්
(කෙඩ්නෙකඩ්මඩ ්මොම් ක ්  ෙ ්්තව්වටවය ්  ෙ ් 
 එා් කා(ෙෙට්  ෙහ් ත (ක් ෙවලදා්  තර් මොම්  ක් කා(ෙේ

 ිදා් කනඩ් නක් එාද  තරා(්  ේ් ෙසෙද(් ඉව ෙව්් ෙකඔට්

 ොම් ක්ෙවලදා් ෙි ්කි්් එෙස්මවව ය 



 

ක(ෙෙට  ි්((්මොම් ක්ෙවෙදඩඑාද්ඉව ්ෙවදා්ත( ් මම්

මඩ ්වෝරකනෙවය්(( තා( ්ඉඩෙඩ්ෙෙනෙවඩ්ෙකර ්එකඩ්ම්
(ෙව් එ ිි් රකෙකදා්  තෙතය් ඒ ් ((්  ම( මඩ ් වෝ
රද්ෙකඔට්(ට්ෙ ්්ා්(ෙව්එ ි් එා්එ්් ෙද්්ක  ඩ්්

ෙඑ්වා් කිදාය ((් නෙෙම(්  ක් ෙවදාවක්  මම් මඩ ් වෝ
රදාෙ ්් ඉඩ්් ෙකඔට්  මම් මඩ ් (ට කි්වා් එකඩ් ලිාෙව්
ආසාව්ෙ.ෙඩඑ්කිදාය්((්කවවා් ෙඑල්්න්තව් ි්වා්කිදාය  
 

ඒඑා ්  මම් මඩ ්  ේවා් නෙ(ඔ්වඑ් ඒ් කිදාය් ((් කවව්

ෙඑඔවමක් ඉඩ්් තව් ඉසසස ෙට් ඒවා් එකක්  ඩ්් වනවඩ්කිදා්

((්කවවාය 
 

((  එා්  ම(්මඩ ් ද ට්  ෙඩ් ප එසසෙසද් රඑාෙ ්්මඩ ව්
කඩ්ාහ්ෙමසෙහ් ි් කණ්ාහි්ඉසසස ට්නකක්ෙ ්් ෙහ්

((්මඩ ෙව්ම ් ත් ා්්ෙකඔට්නිාෙව්මෙඩ්ම ව ෆලඩසස්
(ට්රද ඩ්්ඕු්ුස ය්නෙෙ(්ඉඩ්් (ඩ්((්ලලඩ(්කෙේ

(ෙව් ්ක ද  ි්් එ  ්  මම් මඩ ෙව් එසසසට් තඑෙවඩ්්
 ිාෙ ්්((් මම්මඩ ව ප එසසෙසඩ්රඑාෙ ්්ු්ව ්ෙවදා්

 ි්් රම් ෙ.ි් සා.ි්  සසෙසඩ්  ත් එාද් ෙෙම  ට්  ත්  ාඩ්්
එටඩ්   තා් නෙෙ(්  ක් ෙවදාවක්  ත්  ා්ෙකඔට් (ට්

කණ්ාහෙිඩ්ේ්වා  ක් ක්මඩ ෙව්ල්්ෙව්සස්ෙව්ාවය්
නෙෙ(් ත්  ා්  ා්ඉඩ්් (ඩ්((්නක් තක ම ෙදක්ත.ි්

මවදට ්එාඩ්්එටඩ්  තාය 



 

ඊට එසසෙසද්((්ෙෙමට්නක් තක් මම්මඩ ෙව්ෙදඔක්ත්ික්

 මට්  ෙ ්්  ඩ්ෙෙමට ම.්කමඩ් ත ාඩ්්එටඩ්  තා්
නෙෙම(්  ු ්  ත ්   ෙ ඩ් ම්ෙදා්  ේක තේ ් ඒ්
්විට(්ක ඩ්්  තාය්එකඩ්(ට්ෙ ෙේවා් මම්මඩ ් කක්

්ත  ෙ ෙිඩ්ාසස(්  ඩ්වා් වෙව(්  මම්මඩ ් එකඩ්ඉඩෙඩ්
මසසෙඑක ්වෙෙෙ ්්කිදා ((්කූ්ාහෙිඩ්එකකකාය 

((  මම්මඩ ෙ ්ක්ට්කවව්මඩ ්ෙඑඔවමක්කණ්ාහ්ෙමස්

 ෙදෙ ්ඉේඩ්්ත ක එා ්ෙව්වාඑ්(ට්මඩ ට්ජකක්නකක්

 ෙඩ්්ආස ්කිදා්කවවාය් මම්මඩ ්(( කවව්්විට්  ිා්
නෙෙ(් ඉඑදා් ((් ්ක ද්  ෙි්් (ෙව් එ  ්  මම් මඩ ෙව 
එසසෙසද්  වෙදා් වෙදා්ෙෙමට් ක් ක්තඑ්කදා්ස.ිට් හඩ්

((් කලඩ් කවවාෙඩ ඒ් සා.ි්  කල් ් සසඑ ් කිදාය් නුසා්

(ෙව් එ ිට (් (ා.් සසඑික් එකිෙඩ මඩ ට් ජකක් නක්
 ේෙකඔටය 
 

නෙෙ(  ක් ෙවදාවක් ක ් ක ් ඉඩඑදා් ඉව ් ෙවදා් ((්  මම්
මඩ ව්්ක ිටවදා්(ෙව්එක තට ෙ වෙ ්්නිා්කිදා්ොඩ්ා්
වෙව්ෙතඔේඑාඩ්්එටඩ්  තාය්නෙෙ(්ෙතඔේඑා්් (ඩ  මම්
මඩ ව්මඑ්ද ට්  ෙ ්්  ඩ්මෙේුව්ක වදා්කලඩ් මම්

මඩ ්කිදා ොඩ්්වෙව් ම්ඉඑදා්එෙට්කසස්ක ්ක ්ෙදව්කකා්
එෙදට්නඩ්්එටඩ්  තාය 
 



නෙෙ( නකඑා ක්  ම් ඉඑදා් එෙදට් ි්කම් සා.ි්  හඩ්  මම්
මඩ ව්කසසක ෙ ්් ි්((  එා් මට් ෙඩ් මම්මඩ ෙව්

ෙඑත්්වක ෙ ්් තර්සා.්ෙඑඔට්  ්ක දා්එදෙ ෙකිට්ක.ඩ්
(වවදා් ේ්්  මම්මඩ ෙව්ෝසේතඩවලඩ්ු්ව ්ෙවදා්

 ි් ෙකඔට් ෙදව් කමඩ් ඉ මඩ් ෙකිටිට්  හඩ් තඩ් ස්ව්
ක මඩ් කෙවදාවක් තකද්(( ආෙි ් මම්මඩ ට්ෙතඔේ

එා්් (ඩ්ෙකිටෙහ් තර්ාක් දවඩ්්එටඩ්  තාය 
 

නෙෙ( ාක්  දව් ((්  මට්  ම(් මඩ ෙව් ෙකිටි්  දවදා්

  ෙ ්් මම්මඩ ෙව්බ ා නක්(ව්ක ෙ ඩ්((්ආෙි ්ෙඑ ්
කදා්වෙව්ෙදව්කමඩ්තඩ්ෙඑක්ස්ව්ක මඩ   ිාය්ඒ් ත (්
තඩ්ෙකඑ්(කෙෙඑ් ි්්කාිවට ්වව්එාඩ්්එටඩ්  තාය්එකඩ 
(ට්ෙ ෙ ්වා්මඩ ් ක් ක්ෙකඔම්ෙව ්්න්වා්කිදාය්ඊට්

එසසෙසද්((් මම්මඩ ෙව ප එසසසට්  ්ෙඑක්එාදා්බා ා්නෙක්
ාක්එඩ්දා්බා ා් නක්  ඩ්ක දා  මම්මඩ ්ොඩඑ ්ෙදඔය්
තඩ්ෙඑක්ු්ව ්ක   ්((් ක්ෙවදාවක්ඒ් වො ආසාෙවඩ්
රදාෙ ්් ඉඩඑදා්  මම් මඩ ් (ට් කදා් වෙව්  මම් මඩ ෙව්

තෙඩ් (කෙෙෙ  ි්් ුඑේ නකක් වෙවඩ් ෙත ් ක ්්  (ඩ්
 ේක් තෙඩ්   ඩ් (නොවට්  ත්  ා්්  (ඩ ුඑේ නක් වෙට ්
ම ෙදක්ක කවඩ්්එටඩ්  තාය 
 

නෙ( ((් (ා්ෙවඩ් (ා්වට්  ම(් මඩ ෙව් ෙදඔය් තඩ් ෙඑක්
ො තේ ක ෙ ්් ි්් ෙකඔට්  මම මඩ ෙව් ාසස(්  කස( ්



ෙකව.්  න( ්  ෙකඩ්  ක් වකහෙවඩ්් එටඩ්   තාය් (( ඒෙ(්
ක ්් (ඩ්නක්ුඑඩ්නකක්එ ් තෙේ ිදා්එ ්වලඩ් කක්

්ත ් තඑ් කදාය  මම් මඩ ් නක් එා ට(් ආව් කිදා් කවවා්
ෙකව.ි් සසෙසද්ය්((්මාවා්මඩ ෙිල .ෝඑ්කිදාය්.ෝ්ම්
ත( ්ක(ක්්න් එක ෙිල් ලිා් නෙෙ(්ක ඩ්්((් ඒකට්ආස  
කිදා්කවවාය 
 

(( ෙෙමට් ේක්තෙඩට්(ා්ෙවදා්කලඩ්කදා්වෙව්ඒ්තෙඩ්
 ි්්ුඑේනක ් ක කලඩට්වමා්තවඩ්එ වලඩ් ෙදෙව්්

තඑ් කදාය්  මම් මඩ ්ආආාආාආා් ව්  ාෙව් ෙඑඔවමක් ඉසසෝාය්
((් ුඑේ නක්  ත් ම දා්  මම් මඩ ෙ ් ම්ට් න දා් ම ්

එකිෙටඔ .ෝා් ෙඩඑ් (ට් ස(ාෙවඩ්් ((් ආෙි ් ලිාට්
.එවඩෙඩ් ්න් කිදා් ((්  මම් මඩ  කවවාය් ක(ක් ්න් (ෙව්

එක ිා්(ට්.ෙඑ්වට්((්ආස ්නෙෙ(්ක ්වට්කිද්මඩ ්(ට 
කවවාය 
 

(( නෙෙ(් ක්ෙවදාවක් මම්මඩ ් ්්ෙපස්ෙජල්ව්ො තේ
ක ද්ඉව ෙවදා්((් ක් ක  මම්මඩ ්රම්ෙ.ිට්ආවාය්((්
රම් ෙ.ෙහ් කසස් ක ් ක ් ෙදවකකා් ඉඩ්්  (ඩ් (ෙව   ්
ෙඑෙකඩ් ම.කමඩ් ුඑේ වෙි් ම ද් ක කවමඩ් ුඑේ නක්

ම.කමඩ්ත(ා්කෙෙය 
 

((  ම(්මඩ ෙව්ත.ි්වෙි්කසස්ක ්ක ්ඉඑදා්ආෙි ් ම(්

මඩ ෙව් ත.ි් මවදට වව් එාද් ((් කලඩ් කදා් වෙව් ක ාය්



එකඩ්ම් මම්මඩ ්ෙකව.ෙද් කක්්ත  වකහිය්නෙෙ(්ත.ිට්
වව්එා්් (ඩ්((්නක් තකඩ් මම්මඩ ්මඑෙ ්් ටව සා.ි්

 දවඩ්්  තාය 
 

(( ෙෙමට්සා.ි් දව්  ඩ්ක දා්ඉව ල්ාට්එසසෙසද්එකඩ් මම්

මඩ ෙව්මෙව  ෙිඩෙඩ්වි්ිට්සාි ්ඊට්ි ඩ්මඑදා්ඉඩ්්

එනඩ ි , නිා්එාෙ ්් ටව් හ  ස්සඑ ව්ෙජඔ්ව ය 
 

(( ත.ෙිඩ්  ඩ්ෙවදා්එෙදට්ම්ෙදා් මම්මඩ ෙව්ෙිලු්

ිෙෙ ි්ිටසාිට  හඩ්කසස්ක ඩ්්එටඩ්  තාය්නෙෙ(් ක්
ෙවදාවක් ක ් ක ් ඉඩ්් ෙකඔට්  මම් මඩ   කක් ෙ ෙිඩ්
ෙකව.්  ා්්  (ඩ් ම(ෙ ඩ්්   තාය් ((් ඊට් එසසෙසද්  මම්

මඩ ෙව කයදකට් (ා්ෙවදා්  ම් ඉඑදා් එෙදට් න්කම්

කසසක ෙ ඩ්ආවාය් නෙෙම්කයේෙඑක(්කසස ක ද්ඉව ්ෙවදා්
((්  මම් මඩ ් ිට් සාි්  දවදා් එාදා් ((් ආෙි ්  මම්

මඩ ෙව ෙිලුි් ෙ.ි් එනඩ ිට්  හඩ්කසස් ක ්්  (ඩ්   ්
ෙඑෙකඩ් මම්මඩ ්කයෙ  ත ා්් (ඩ්නිාෙව්කයේෙඑක්

ෙඑඔවමක්ෙඑඑක තට්කදාය 
 

කයෙ ෙඑක්ම ්ක ව්ුසා් මම්මඩ ෙව්ෙිලු්ෙ.ි්කලඩට්
වාමා් වකහෙිඩ ෙදවකඩ් ් කසස් ක ඩ් ් වනවඩ් ුසා් ((්
එකඩ්  මම් මඩ ් මඑදා් ඉඩ් එනඩ ිට්  හඩ්  ම් ඉඑදා්
එෙදට ්එෙද්ඉඑදා් මට ්ෙදවකඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ්නකක( 

 මම්මඩ ෙව්ඉකල්ෙ.ි ්ෙදවකඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ්වෙව(්



((් ආෙි ්  මම මඩ ් ෙදඔය් තඩෙඑකට්   ඩ් සකඑ් ෙඑඩ්්
  තාය  
 

එකඩ  මම්මඩ ් ෙසයයයය් ෙඩයය්ආය්ෙමයයය්්විට්ෙෙල් ාද්ෙකව.්
ෙකව.  ා්  (ඩ්  කක් එ ද්වාය්   (දා් ෙඑඔවමක්  තා්

 ුෙදා්  නටෙිකට් සකඑ් ෙකමතෙව් ෙකඔට් ෙකව.්   ා් කන්

 ේෙකඔට්ත වි, ෙ(ඔකඑ්(ට්ෙ ෙ ඩෙඩ්්න් මම්මඩ ්ඒ්

්විට ෙකව.්  ා්කන් ේ්නක්ට ්්ක ඩ්ි 
 

ඊට එසසෙසද් ((්  මම් මඩ ට් ්ක ටදා් මඑ්  ම් එ්්  ෙ ඩ්්
කවවා් (ෙව් එක තට් එසසස ෙ වදාය් මඩ ් නෙෙ(් එ් කාවට්
එසසෙසද් ((් කවව් ඉසසස ෙට් එා ් ෙවදා් මඑ්  ෙදෙ ් ඉඩ්්
කිදාය් නෙෙ(් ඉඩ්් ෙකඔට්  මම් මඩ ෙව් ෙදඔය් තඩ් ෙඑක්

එෙදට්කමා්වක දා නෙල්නෙල් ෙි්වාය්((්ප ්එසසෙසද්ඉඑදා්

ඉසසස ොට්  ත් ෙඑක් එාද් ඒ  නෙෙදමඩත්  ති් ෝසේ තඩ්

ෙඑකට්සකඑ්ෙඑඩ්්  තා්නෙෙ(් ක්ෙවදාවක ක ව්((් ම(්
මඩ ් මඑෙ ්්  ටව් ෙ ඔස් එකෙක ් එනඩ ි් ෙෙමට්  දවඩ්්

එටඩ   තාය් එකඩ් (ට් ේ්වා්  මම් මඩ ් එසසස්  ක්  ක්
ු්ව ්ෙව්වාය්((්ඒ්්විට සමවෙූෙිඩ(්එනඩ ි් දවදා්

එාද් ඉව ් ල්ාට් එසසෙසද් ඒ් ේ්් ොඩඑ ් එෝ්  ක ෙවදාවක්
රදාෙ ්්  ිාය 
 

 මම මඩ ් නෙෙ(් ඉඩ්ෙකඔට් නිාෙව් (්ේ වලඩ් වක දා්
 ි්් ෙිලුි් නිාෙව් කයේ ෙඑෙක ලද් ෙ.ිට් තඑ් ෙවදා්



ඉල්පදා්ෙෙඑට්ේ්වාය්((්ඒක්වෝ ක්ෙවදාවක්රදාෙ ් 
ඉඑදා් ඉටඑසසෙසද් ෙඑඔවමක්   ඩ් ටස් ක දා් රකනවාය් (ෙව්  ත්

 නල් ් නකක(්  මම මඩ ෙව් ක ්  ෙස්  ාදා් කිල්ාය් ඒ්
වෙව(්(ෙව් තට්ඒ්ෙ.ි්ෙඑවමක්ෙතත්  ික ෙ ්්්ුසා්
((්  ම(් මඩ ෙව් මාවා් ම ් මඩ ් ෙම් ෙ.ි් ෙත ් වෙදඔ්

 ෙිඩෙඩ මඩ ට්ට් ිාඑ්කිදාය 
 

 මම මඩ ් ්ා්ෙව්්මෙේුඑාෙ ්්(ෙව්එක තට්ෙක.දා්ෙකල්
නඩ්ෙකඔ් වම් වෙ ් ((් ඒ ම ්කිදා් කිදාෙඑඩ්ම් කිදා්

(ට් කතා් කදාය් (( ් නෙෙම(්  මම් මඩ ෙව් ම   හඩ(්
ුඑා  තාය් ((් නෙෙ(් ුඑා  ත(් (ෙව් ්ක ද්  ෙිඩ් එ ි්

ෙසි් ෙඩ්  මම මඩ ්වමලෙදට ය්  මම්මඩ ්කයේෙඑක්
ෙඑඔවමක්් ්ක දා්(ෙව්එක්කයෙ ෙඑක් සසසට්එාෙ ්් එා්

කයේ ෙඑක් දපක ්   තාය් එකඩ් (ෙව් එකට් ෙ ෙ ්වා්  මම 
මඩ ෙව් ෙිලුෙහ්  ිො( ් ඒක් වක දා්  ෙි්් (්න ්

 නෙව්වාය 
 

(( නෙෙ(් මම්මඩ ට්ව්ෙෙවදා්ඉඩ්් (ඩ(් මම්මඩ ්
ෙ ්ම් කදා් ෙඑඩ් එටඩ්   තා් ම ් නිාෙව් ෙිලුි් ෙ.ි්
ෙත ්ෙවදා් ෙිඩේ්කිදාය්නිා්කි්වා නෙෙ(්නත්්ෙත ්

ෙවදා්  ෙිඩෙඩ් ට්   ෙදා් ේෙ( ් ඒවාට්කිඩ්සවට් වි  
්ක තම්දව් ලසස් කිද ්කිඩෙඩ්කිදා්කවවාය් ඒව් නඩෙඩ්

ෙසකසස්ක ්්ෙකඔට සවට්එ ල්ා( ය්එකඩ්රදඩ්ෙකල්වතාෙව්



ෙමෙකි ් ෙම් ෙතෙ ඩෙඩ් නවවා් ත(  කිදා් (ෙව් එක්
නිාෙව් කයේ ෙඑක්  සසෙසඩ් නලිට්   ෙ ්් (ට් ෙඑඩ්දා්

 එා්  ති ්විට් එකම(ාය් එාද් ඉව ් ෙවදා්  ප් ෙඑඩ්ා්  එා්
ෙතඔේ ස්වවක් එා්   තාය් ඊට එසසෙසද් ((් මාව්  මම් මඩ ්
මඩ ෙව් ෙ(ත්්  ි්් (්ේ  ක් ෙ දව් ක ලඑ් කිදාය ලිා්
ආස්ම්  ප් ඒ්  ක් ෙ දව් ක දා් එාලය් නෙේම් ිල් කිදා්  ප්

ෙඑඩ්ා්රා ාම නකට් ෙහ්((්කෙමඩ්  ෙ ්්ආව්ෙෙසෙ  ්
ම ්රපයවය ්  ෙ ්ය 
 

(( ඒවා්   ෙ ්් න්වා් එකකදා් (ෙ ඩ්  ේවා් ඕවා්   ෙ ්්
නඩ්් ෙ දව් ක ඩ්් එඩ්වඑ කිදාය්  ුක් ලි් ම ් රපයව්
ෙ(ඔකටඑ්කිදා්  මම්මඩ ්(ෙ ඩ් ේවාය්((් එඩෙඩ ්ක ්
 ්ාට් මඩ ් එඩ්වා් ෙඩ්මඩ ් ෙ දව් ක ඩ්් ((් රදාෙ ්්

ඉඩ්මය් ෙම් රපයව මඩ ට් ඉඑෙ ්් ෙ දව් ක ඩ්්කිදා් ((්
කවවාය්ෙකරක ්((්ත( ්නත්්ෙ ද්ඩ �ම් ඩෙඩ්කිදා්((්
කවවාය 
 

ඊට එසසෙසද්  මම් මඩ ් කයේ ෙඑක් ෙෙඔඑට් ් ් ක ෙ ්්
   ිකට් පට් දදා්  කක ්ත ් රපයෙව් ඉසසස ෙට් ම් ්
ඉඑ  තාය් ((් ෙකඩට් ඩවේ නක්  ෙ ්් වව ් වද ෙිඩේ නක්

 ්ෙවඩ්න්්්විට්නත්ට්වව ් ෙදා්ඉව ෙවදා්ෙඩද්ඩ්�ම 
 මම් මඩ ෙව් ෙිලු් ෙ.ි් ෙෙඔඑට්   ඩ්  නවාය් ඒ්  ා්ෙකඔට්



 මම් මඩ ් මසස් ෙඑක වෙෙ ්් ඒ් වලඩ් නක් ්එ ඩ්වා් ((්
එකකකාය 
 

ඊට එසසෙසද් ((්  මම්මඩ ට්ෙෙසේනක් දදා්((්කවවා්මඩ ්
(ෙව් වකෙව්ම් ඉව   එකඩ් ලිාෙව් වාෙේ කිදාය්  මම් මඩ ්

(ෙව්  ඩ්ෙෙස ි්  ෙ ්් මම්මඩ ෙව ෙිලුි්ව ා් ත්ා්
(්ේ ක්ද්ෙවඩ්කඑා්ඉව ්ක ඩ්්එටඩ්  තාය 
 

(( (ෙව්්ක ද් ෙි්්එක් තට්  ෙ ්්ෙෙමට් ෙ ් ෙඩ්්
එටඩ්   තා්  මම් මඩ ් ෙ දව ක ්වා් රද් රදය් නෙෙ(්  ෙ ්
 ේෙකඔට් (ට් ිඩ්් න්වා් වෙව් ෙ ්්ා(් ((්කෙේ  ෙ ්

 ේ් නක ්ව තදා්  ක් ෙවදාවක් ඉඑදා්  එා්  ෙ ්  ෙඩ්්

එටඩ් ඩ්වාය්ලි්්විට්(( ෙඑඑා ක්වඩ්එා ක්්ත ්ක ්වා්
එකකක්  මම් මඩ ් ෙ(ඔකඑ් වෙ ් ලි් ක ඩෙඩ  කක්  ෙ ්
 ේවා්  එා් ්ව ත්වා් ඊට් එසසෙසද්  එා් එටඩ්   ඩ්  ෙ ්

 ෙඩෙඩ්ම  කිදා්(ෙ ඩ් ේවාය්((්කවව්්න් මම්මඩ ්

(ට්ිඩ්්න්කෙකඔ්((්්ව ත්වා නක ්ඒ්කිදාය 
 

 මම මඩ ්ෙ දව්ක දා්ඉව ්ල්ා(්නත්්ෙෙඔඑදා්එකමෙ( ්((ය්

 මම් මඩ ් නිාෙ  ෙිඔුෙහ් ෙතඔේ ෙඑ ් ම ් ක දා් නිා්
ෙිඔුෙහ්  ම් ෙ.ිට් වෙව් ෙවඩ්්  තර් ඒිාෙව් (න මෙි්
ෙඑඩ්දා්ෙමඩ්ෙමකට්ත(ා්වෙ ්කිඩෙඩ්(න්මෙි්කිඩේ්

ෙමක්ත(ා් නුෙිකෙව  ෙි්් අ්සපෙවව(්තක්ය්ඕෙ ඔෙෙදල්

 ෙ ්  ෙද් සවට් ෙව්වා් වෙව  නි්  ප ් ෙ ඔමක ෙවදාවට්



ෙමඩ්් ෙමක්   ඩ් ෙෙඔදව් ෙෙඔදව ් ෙමඩ් ්ෙම්  දට ්

ම ෙදක්ෙ.්ෙ(ඔකක ෙ.්එාද්ත(ා්සවටෙවඩෙඩය 
 

ඒ වෙව(් ප්ාක්ෙකඔටයයයය්කිදා්කවව්  ම(්මඩ ්ම්් ව්
ක ෙ ්්  ෙඩ් වෙ ් ෙසඔ. (ට්යිෙ එික්කිල්ාට්කිදා්

(ෙ ඩ්ස(ාව්ඉෙනවාය් ෙඩ්මඩ ට්ඕ්්නකක කිඩ්්නක්(ට්
ක(ක්්න් ුක්(ා ්ආස ් නි් ි්ය ේෙඑඩ්කතා්ක ්වා්

 ෙඩ් කිදාය් මම්්මඩ ්්ව තව්තකුඩ් එා්කතාව්එටඩ්
  ්  තාය 
 

ඉ ඩ  ප් ාක්ෙකඔට් ලිාදෙව් ෙමඩ්් ෙම් එ ිවේ  ේ්
ා ෙ ් ි්්ෙම් ද්මවදට්එාද  ෙ ් ේව්වෙව්ඉෙද්එෙද්

ි්්නකට්ත(ා්ාක්වා්කිදා්කිඩෙඩ්නෙෙ(්ක ්්ලෙකඔට 
ලෙ ඔෙදඩට් වෙව(්  පට ්  ලව් සසඑික් දකෙර්ව් ඒ්

ෙමරෙව්් සකඑ් එ ා ඩ්් රක. ල්ා(් ත(ා්   ් ලිා් (ාව්
ඉසසෙසෙද් ්නවවා් වෙව් ෙමක් මවෙද(් කක.්   ෙදා 

ො ාඩතිට් එ ෙවඩෙඩය් නෙෙම්  ේ් ා ෙ ් ෙද්් කක. ්

 ේ ් පට් ෙව්වා් ඒවෙව්( වි ික් නව ් නකව් ෙවදා් ත( ්
ද( ්ෙකෙඑඩෙඩයකිදා්මඩ ්කිදා්ොඩ්ාය 
 

එකඩ  මම්මඩ ෙව්ා ත්ඉසසෙසෙදා්වෙව්(්ේවලඩ්ෙකප දා්
්න් එකඩ් දසසස්ට එකෙකවලව් ා ත් ේ්වාය් ((්  ම(් මඩ ්
ඉසසස ේ එ්්  ෙ  තාය් මඩ  ් (ට එෙොෙවඩ්් කයේ ෙඑක්

ෙකකත ම් ම ් ක   තාය් ((් ෙම් ා ත් කලඩ් එකකද්  තරට 



(්ේ්ක ව් එක්්එදෙවු්එා ්ුසා්((් කක්ෙවදා් ෙෙඔඑට්

 මම්මඩ ෙව්ා ත වෝරදාෙ ්්  ිාය 
 

(( මාවා්  මම්මඩ ්මඩ  ්තුෙි(්ක ්වාඑ්කිදාය්ලව්
වෙ ් ((් ඉඑදා්  ටදා ක ්වාය් ෙකරක ්  පකේම්ෙදා්  ිාට්

එසසෙසඩ්ම් එවස්  ාෙඩ් ක ්වාය් නතෙකඔට්  මම මඩ ්
ෙකඔෙෙඔ(එ්ක ඩෙඩ්කිදා්((්මාවාය් ෙ ඔමක්ෙවදාවට්((්

ම ෙද්  ෙදා් ත(  ක ඩෙඩය් ස(ෙ ක් ෙවදාවට් වමරට්

ෙ හික, ආ්(ාන්ෙ හික, කක ි් දික්වෙව ෙෙවන ් එාද්

ක ්ව් (ා්ව්වකහ්ල්ා(ය 
 

(ට ෙඑඔවමක් ක දා් ෙඑඩ්ඩ්් රක.එ්  මම් මඩ ෙිල් ඒක්
ක ්්ෙක ්කිදා්(( මඩ ෙ ඩ්මාවාය්ඒක්ඉ ඩ්වෙ ්((්

ක ඩෙඩ්((්තුෙිඩ්ඉඩ්්ෙවදාවටෙඩ් ුක ෙමවෙව්දඑ ්
යනොේ නකක්  ිාෙ ්් ම ් ((් තුෙි(් සසවිප් ්ඩඑ්ි්

ක ඩෙඩ්කිදා කිමඩ්(ෙව්්ක ද් ි්්එක් ෙදා්කවවාය 
 

((් නතෙකඔට් මසසෙඑක් ෙදඔය් ක ෙ ්් මඩ ෙ ඩ් මාවා්

නතෙකඔට්මඩ ් එ්(ෙව්ටව්මඩ ෙව්ා ත්මවදට්එාද්ාක්්

නක්ක ්වඑ්කිදා්මාවාය 
 

ම ්(ෙව්එක ෙිල්ලිා්නකට්ආස්්කෙඑයයය්ලිාෙව්නක්(ෙව්නක්

මවදට්එාද්ක ්්නකට්කිදා්(ෙ ඩ් ම(්මඩ ්මාවාය 
 



(( ්ම්  ක(ක ් ්න් ෙකරක ් ක ්් ෙක ් ((් එඩෙඩ් ්න් ෙඩ්
කිදා් ((් කවවාය් නෙෙ(් ක ් ෙකඔට් .ෙඑ්වාඑ් කිදා් ((්

මාවාය්ලිා්රිෙවඩ්්නඑා්  තඩ්((්ලිාට්කිදා ෙඑඩ්ම්

ඒ් ලකෙකල(් ෙකඔෙෙඔ(එ්  කුෙිකව් සවට් ක ඩෙඩ් කිද , 

ලිාෙව් එදෙවු් එා  ුසා් ස(ෙ ් ්ට් ටිටක් ්ත ් .ෙඑඩ්්
වනවඩ්න ් ක් ෙවදාෙවකඩ්ලිාට් ඒ .වෙදා්්ක ෙව්වා් ඒ්
ුසා්රි්ෙවඩ්්නඑා්කිදා් මම්මඩ ්(ට්කවවාය  
 

 ෙඩ්  මම් මඩ ් (ට් නකඑා ක් මඩ ් තුෙිඩ් ක ්් ෙක ්

ක ද්ෙඑඩ්ඩ්ෙකඔ් ෙඩ්්්සසයයයයයයය...ය  

 

 

ෙම නෙේම්((්ක ද්ෙඑඩ්ඩ්ම්ඊට්කලඩ්වෙ ්(ට්වවාි්
ෙ ්ෙද්ෙඑ්වඑ්(ට්ෙම්ෙ(ත්  ි්්වව ් ක්ප එා් ඩ්්
කිදා්(ට්කවවාය්වවා්ෙ(ඔකට්මඩ ්ෙම්වව  ි්කම්((්වව ්
 ක්ෙදවකාද්  ඩ්ක ඩ්ම්කිදා කවවාය 
 

ඒක ෙ.්්නෙඩ්වෙ ්කිද්  මම්මඩ ්කවවාය්   ෙිල්මඩ ්
ඉඩ්ෙකඔ් කනි ේ ((් ඒක ක ඩ්ම්  ුක්කල් ් එඩ්වඑ්

((්මඩ ෙව්ා ෙ ් ි්්වව ් ක්ෙදව්කනව කිදා්කවවාය්් 
 

ඊට එසසෙසද් ((් ඒ් වව ්  ක් ෙදවකාද්   ඩ් ක ඩ්් එටඩ්

  තා(්  මම් මඩ ් නිාෙව කයේ ෙඑක් වනවඩ් ත ම් ් ්
ක ෙ ්්(ට්ඉමොඩ්ාය්((්ලලඩ(්කදව්වද් ි් වව ් ක්



ෙදවකාද්   ඩ් ක ඩ්් එටඩ්   තාය් නෙෙ(් කයේ ෙඑෙක(්

කදව් වද් ෙදවකාද වව ්   ඩ් ක දා් ඉව ් ල්ා් එසසෙසද්

මඩ ෙව්ඉකල්ෙ.ෙහ් ෙි්්වව ් ක  ෙදවකාද්  ඩ්කදාය 
 

ඊට එසසෙසද් මම්මඩ ෙව්ි ්රම්ෙ.ෙහ්ඉඑදා්එසසෙසද් ද් ාවට්

ි්් කම(්  ෙිඩ වව ්  ක් ෙෙමට් ෙදව් කකා් ඉව ්ක ඩ්්
එටඩ්  තාය්((්ඒ්ෙ.ි්ෙදව්ක්් (ඩ  මම්මඩ ෙව්ා ත්
 හි ්ෙඑඑා ක්වඩඑා ක්්ත ් ිාය්එකඩ්ආෙි   මම්මඩ ්
ෙකව.්  ාඩ්් එටඩ්   තාය් ((්  තඩෙඩ් ((් ෙදවක්් ුසා්

නිාට් තෙ නකක්නඩ්්ම ය 
 

(( ලකෙකල(් වව ්  ක් ෙදවකාද් ඉව ෙව්් ෙකඔට්  මම්

මඩ ෙව් ෙකව.ෙි් ෙෙඔඑට(් වකහ ෙවදා්  තෙඩය් ((් මඩ ව්
්ක ිටවදා්තිටම්වද් න්දා් තර්වව ් ක  ෙදවකාද්  ඩ්
ක ද් එාද් මඩ ව ් නකකෙව්්  එා් මඑට්  ිය් ((් මාවා්

කක ි්  දික ෙ ඩ්එ්   ් වකෙව් ක ඩ්් කිදා් ((්  ාවාය්

ක(ක් ්න් ෙකරක ් ොෙඑ් ක ඩ්් ඕු් ිප (ා ් නඩ්ම් කිදා්
මඩ  ්  ෙඑඩ් රකෙකදා් (ා ් නකක්යසසනිට් ිඩ්් ආවාය් (( 
මඩ ව ්ඉසසස ්ක ෙ ්් ෙහ්මඩ ෙව්්කටෙවඩ්එසසස ්ි්්

.ෙ(ිට ් කසසෙස් ෙදඔය්තඩ්ෙඑක ්ප ්එසසෙසද්ඉඑදා්රදඩ්්

ඕ්්ුසාය 
 

 මම මඩ ්කක ි් දි්ොෙඑ්ක ්්කඩ්((්ප ්එසසසට්ෙවදා්

 ම(් මඩ ට් ජකක් නක  ෙෙ ්්   ිාය්  මම් මඩ ්  හ්  ස්



සඑ ව්ෙඑක්එාෙ ්් ටව්ුසා්(ට්ඒ්වක  එෙෝලෙඩ්(ෙව්එක්
 ි්් (ිට(ට්  මම් මඩ ් එාෙ ්්   ි් සඑ ව් ෙඑක් ුසා 

 සසෙවදා් ත්්ුසාය 
 

 ප කක ි් ෙේොෙඑ්ක ෙ ්්ඉව ෙවදා් කක්ෙදඔයවට් ති්

වමරට් ෙ හෙිය    ෙ ්්ෙෙඔඑට්ෙෙඔඑෙ ්්  එා්කා( ිට්
ආවා(්  මම් මඩ ් (ට් කි්වා්  ෙඩ් වෙ  ඉසසෙසෙදා් ක ා්
වෙව්ෙ(ත් ෙි ්ෙඑඔවමක්ෙදවක්වඑ්කිදා්ා ත්ෙඑඩ්දා්

මාවාය නෙෙ(් කවව් මඩ ් මෙේ ව ා් ලෙඩ් කයේ ෙඑක ්

ෙෙඔඑට(්එදේක ෙ ්ය 
 

((  මම් මඩ ෙව් කයේ ෙඑක් (කෙඑට් ම්ටෙද්  එා්  මම්

මඩ ට්ෙතඔදක්නෙෙ(්එාද ඉව ්ෙවදා්ෙදඔය්තඩ්ෙඑක ් එා්
ෙෙඔඑට් ෝව්ක දා් ඉව ් ෙවදා් ත(ා් ((්  ම( මඩ ෙ ්ා ත්
ෙදව්කඩ්්එටඩ්  ෙ ය්ලලඩ්කදා්වෙව්((්ා ත්ෙද්ඩ්්

එටඩ   තාය 
 

නෙෙ(  ක්ෙවදාවක්ක ්්ෙකඔට් ම(්මඩ ්කවවා්වෙ ්ලි්
ාව්ෙතඔේෙඑක්ම ්ක ද්(( ෙඑඩිව්(න්මෙට ්ෙඑඔවමක්

ෙද්ඩ්්කිදාය්(( ්ඉ ඩ් මම්මඩ ්කවව ්විට්මඩ ෙව්
(ේෙඑ ්වෙව් ි්්ාව්ෙතඔේෙඑඑක තට්ක දා්(න්මෙි්එාඑ්

ෙ ් ඉව ් ෙවදා් (ෙව් වව්   ඩ් ඉතා් එ.සසස(ට් (ක් මෙි්
ටසකදා් ්ත  ය්මඩ ට්  ෙසයයයය  නල්ාය්  ඩ්්ෙ.් වෙ ය් ලත්්

්ත ක්ේ( ්ලි් දට ්වව්එාඩ්්කිදා කවවාය 



 

((  ෙි ් මඩ්ද්වට්වෙවඩ්මඩ ෙව්(න්(ද්වෙවඩ්ෙත ්

ක ්ක ් ෙද්ඩ්   තාය් ඒවෙව(්මඩ ්කවව් ්විට් ා ෙ ්
 ටදට ් වව් එාඩ්්එටඩ්  තාය ලෙ(්එා ් වව් එා්ෙකඔට්(ට්
 ිේ  සක් එකි් ් ((් ඒක්  ්ඩ්  ඩෙඩ් ්කවව් ව ට( 

මවදට් වව් එ් එා්   ිාය් එකඩ්  ම(් මඩ ් ෙෙඔඑට(් ෙ ෙිඩ්

ෙකව.් ා්වාය 
 

 ෙඩ් වම් වෙ යයයයයය් තව් මවදට් එාඩ්්  ෙඩ් (ට් ඉඩ්් රන්

එක ෙිඔ් ලෙෙල(් ව ට(් ක ඩ්් ආ් ආ් ආ් ආ් ආ් ෙම් ෙස(්

 ෙසයයයයයයයයයයයය්ලි්්එිට්කන් ේවාය 
 

((  එකඩ්(ා්ෙවඩ්(ා්වට්වව්එා්ව ්(න්මෙි්ෙදවක්ව ්
ක ්ක ්  ් ක්ෙවදාවකය වෙ ්එකඩ්ම ්ෙඑඔවමක්්ව තඩ්්
්ක තම්(ට්ි ්කිදා්(ට්කවවාය 
 

ඊට එසසෙසද්  මම්මඩ ්(ෙව්්කක ි් දි්ඉෙදෙ ්්ලලඩ(්
හු් එක ත් ා ත් මවදට එාද් ක ඩ්් එටඩ්   තා්  ක්

ෙවදාවකට්එසසෙසද්කක ි්  ෙේ(ෙත්එක ත්ා ත්මවදට එාද්
ක ඩ්්එටඩ්  තය 
 

නෙෙ(  ක්ෙවදාවක්ක දා්කක ි් දි්(ට්දදා්වමරට්ෙ හි්
  ෙ ්්මවදට්එාඩ් ෙකොවාය්එාඩ්් කක් (ා්්ුසා්නලිට්
  ෙ ්් ෙකද් වලඩ් ෙෙඔඑට් ්ාවද් ඒක්  එා මවදට් එඩ්්



එටඩ්   තාය් ඒඑා් මවදට්  ි් ුසා් ලදව්  මම් මඩ ් ෙෙමඩ්

කදා එසසෙසද් ක් ක්ෙව ්වකහක ්ව ්නකක(් මම්මඩ ෙව්

ෙකව.් න( ්වකහල්ාය 
 

(( එකඩ් මසස් පෙදම්  ෙඩෙඩ් ්කවව් රදාෙ ්් ඉඩ්්  (ඩ්

(ා ් ෙ ් ෙඩ්්  ත හමටය් ක්ෙවදාවකඩ්(ට්කතා්ක ව්
 මම්මඩ ්ෙම්්විට්(ට්ක ඩ්්කිදා වමරට්ෙ හ්දදා් මම්
මඩ ්ම ල්වලඩ්(න්මටි්ෙඑඔහ්ක ඩ්්එටඩ්  තාය 
 

වෙ  තව්ෙ ෙිඩ්ක ඩ්් ෙඩ්තව්ෙ ෙඩ්ක ඩ්්එක ෙිල්

(ට් ිඩ් ් නඩෙඩ් ආ් ආ් ආ් ආ් ෙස( ............ කිදා්  ක්

ෙවදාවකඩ් කක ෙඩ්්   ත් මඩ ් නක් එාට ට(් එ දදා 
එ දදා්්ත ්ෙවදා්ෙ ෙිඩ්ාසස(් ඩ්්එටඩ්  තාය 
 

(( රිෙවසව්එා ්ටක් ාද් මට් ෙඩ් ම(්මඩ ් මම්මඩට්
ම ්ෙ(ඔකඑ්ලෙඩ්කිදා  ාවය්මසසෙඑක්ම ව්මඩ ්රිවඩ්්

නඑා්   ත ඩ් (ට් ලය ් ලෙඩ්්න් ඒ් (( ො ාඩතිට් එ ල්ා්
කිදා් කවවාය් ලි් වමරට් ෙ හ් නලිට්   ඩ් රදඩ්් ඒෙක 
 ක්දා්ම ්(ට් ි්ඒවා්කිදා්කවවාය 
 

වමරට් ෙ හි් නලිට්   ත් ((්  ෙ ්  තර් කක ි්  දි්

න්ෙවඩ්  එා් ා ත් මවදට් එාද් වමරට් ෙ හි් ෙදවකඩ්්

එටඩ්  තා 
 



ඒක ඉව ්ෙවදා්((්කක ි් දි්ා ෙතඩ්නලිට්  ෙ ඩ්කක ි්
 දි් ක් ක්කඩ්්එටඩ   තය්නක්එකකව්මඩ ්ෙකඔ්(ට ්

ඕු්කිදා්ඉෙද  ත්නෙෙ(්කක ි් දි්ඉව  ෙව්කම් කක්
කාද් ෙි ්ා ත්මවදට්එ්එා්නලිට්  ෙ ්්ත(ාය 
 

(ෙව ්ක ද් ෙි්් එ ි් එකකක්  මම්මඩ ් (ට් ොඩ්් සකඑට්
ඉඩේඔෙකඔ් ෙ(ිාටත් සදක් ඕු් කිදා් මඑ්   ්ට් ආව්
මඩ ්(ට ්්ක ටද් නඩ්්කිදා්මඩ ෙව් ඉසසස  ඩ (ාව ්
 ටවෙ ්්(ෙව්්ක ද් ි්්එක්නක් තකඩ් ෙදෙ ඩ් ෙ ්

 ෙඩ්්එටඩ්  තාය  
 

ඊට එසසෙසද්ෙඑ ්ස(්එසසසට්ක දා් වවට් ි්්ෙතඔ්එට්වෙව්

නක්(ව්ක ෙ ්් මම්මඩ  නකට්කසස්නකක්වදා්මඩ ෙව්වව්
  ඩ් ඒක් ටස් ක ඩ් එටඩ්   තාය් නෙෙ(් ක ් ඉඑදා් නක්
එා ට(් (ෙව් එ ි්කට්මවදට් එා  ත්  මම්මඩ ් (ෙව් ප ්

එසසසට්   ෙඑක්එාද්(ෙව්තිටම්වලඩ් ෙදෙව්  ඩඩ්එටඩ්

  තාය 
 

ෙම වෙව්   ් එකක(ක් දර්් එදෙවු් එා ් ුසා(් ((් එකඩ්

ඉඩෙඩ් ෙව්(් ෙදඔෙක් එාෙව්ව් වෙව ෙක (් (ට් එකෙඩ්්
  තාය්(ට්දකෙර්්සවට්එ ා ඩ්්රක්ව්(ට්එකඩ්කන කෙේවා 
 මම් මඩ ට් නෙෙ(් වකහ් ෙවදාවක් ක ඩ්් ෙමර් ලෙඩ් ්නය්

නකඑා ට(්  මම්මඩ ෙව කට්මවෙද(්(ට්ර්් ක්පටල්ාය්



(ට් කිා ඩ්ව ් ට ම් නකක්  තෙත් ්නය් න  මඩ ්

ේඔ්ව වා(්(ෙව්එ ි්  ාෙ ්් ිාය් 

 
(ෙව් පට් ෙවසව් ර්් මඩ ෙව් කට ෙඑඑක ෙති ් ෙතෙ ්වා්
එකඩය්  මම්මඩ ් ඉ.ෙද්්ත ්කෙේ(ට්  ඩ ්කක.  ඩොව ්
පට්ල්ාට්එසසෙසදය්(ෙ ඩ්පට්ෙවසව්කක.් ක්ලකෙකඔ(් ෙද්

මඩ  ඒවා්ෙ.්ක.් ෙ ්කිාෙව්්්ක ිටාය්ඊටඑසසෙසද්රා ්ාම්
නකට්  ෙදා්කට ෙඑඑක ෙතඩ්ෙත.සව්නෙෙ(්ෙෙඔඑෙ ්්ආව්
මඩ ට්((්කවව්මඩ ්එකඩ්නක  එාෙවදා්ුසා් ප්කාද්ඉල්
ෙඩඑ් කිදා් ෙ(ඔ්වා් ෙ.ය්  ේ් ෙ එ ්  ි්  ෙෙ(්  ිද්  ත් 

ුසා් ප්ර ්කල්කිදා්((් මම්මඩ ට්කවවාය 
 

නෙේම  ප් ෙඑඩ්(් නකක් කල් කිදා් කවව් මඩ ් (ාව ්

මඑෙ ්්යසසනිට් ිඩ්් ෙකොවාය ෙෙඔව් ෙෙලව් ෙඑඔවමක් ඉඩ්්
තව්ෙඑඔහ්ෙඑික් ෙි්වා්කිදාය්((්  ්ෙෙඔිා  ත සස්මඩ්
කි් නක් ෙප දා්  තර්තකුඩ් නලිට්   ෙ ්ය්ආ්  මම්මඩ ්

ලිා් ෙමක  වඩ්ෙකඔ් (ට් ආස ් ලිා් ෙමවෙව් නකක් මඑදා්

ඉඩ්වා්රදඩ්්කිදා්කවවාය 
 

  ෙිල ෙමකට් ි්්ආසාවෙය්ෙකඔෙෙඩඑ්ෙමක්ෙෙඔිා  ෙ ්

කිදා් (ෙවඩ්මාවාය් ඕක් ෙමරලෙඩ   ් සා.් ෙෙඔි්් ෙකඔට්
කිදා්ඒක් වඩ්්(( ් මම්මඩ  ් එව්කදාය  
 



ඒක  මම්මඩ ෙව්මෙව්ස සස්නකට්වමා්ෙඑඔවමක්්ත ්ෙඑඔහ්
ුසා්  ව්් නක්  කක ්ත ්  (ා්් ල්ා් ්ල ් ඒක් (ෙදා්

 ෙිඩෙඩ් මෙඑ්් ොන් ෙ ෙඑකඩ් ුසා් නසව ල  ලෙක් ලෙඩ්
්නය 
 

 ුක්  මම් මඩ ් ෝසේ තඩ් ෙඑක්ම් ඒ් මොෙ(ඩ්

සමවෙූෙිඩ(් කවේ ක ඩ්් ්ම් රනය් තඩ් ෙඑෙක්  ාෙ කට්

වමා්නලෙහ්ත(ා් තෙඩය 
 

ඒ මො(ට්  මම් මඩ ් ුඑේ ෙඑක් ෙෙඔඑට(් ඉල්පදා්  ෙි්්
ුසා්((්මො(ට් හ්්ඒ ුඑේෙඑක්වෙවඩ්ෙත ්ක ඩ්්එටඩ්
  තාය් නෙෙ(්  ක් ෙවදාවක් ක ්්  (ඩ් ((  තක් එෙදට්

ෙ ු ඩ්මඩ ෙව්ෙිලු්ෙ.ි ්  ඩ් යඩ්ක ඩ්්  තාය්

 මම මඩ ්ආෙි ් නිා් ෙ(ලද් සසටාෙි්ක ඩ්් එටඩ්  ෙ ්
න ඩ්ෙකව.ික්ස(  ය 
 

 ක ෙවදාවක්නෙෙ(්මඩ ව්සවට්ක ව්((්ඒක්්ව තද් මම්
මඩ ්කවවා්ෙඑඔවමක ම්එදා්ෙඑඩ්ඩ්කිදා්ඒ්සස්මඩ්කි්
නක ්මඑෙ ්ය්මඩ ්ඒ්්විට්ම්ව් ෙකඔට්ත(ා්((්එකකෙක්

 මම්මඩ ෙව්තිටම්ෙඑක(්නලෙහ්කිදාය්ෙ(ඔඑක්මො(් කක 
ෙඑඔහ්ුසා්ප එසසස්ෙ.ි්තිටම්ෙඑක්(කෙෙඑඩ්මවදට්රකෙකද්

 තෙඩය්  මම මඩ ්නක්නක්්විට්ම්එදා්ෙඑඩිෙව්ෙ.ිට්
කකඩඩ්ෙඩල්නකක්වෙවය 



 

ඊට එසසෙසද්  ප් ෙඑඩ්(්කන(්කාද්  ව්  ප්්කව ්මඑට්  ො(්

 මම්මඩ ්කවවා  කක්ුඑා් ල්කිදා්(( ්ෝකවවාය් මම්
මඩ ්ු්ව ්(ාව ්රඑා්ෙ ් ුඑා ඩ්්එටඩ්  තය්ෙකරක ්
 ම(් මඩ ් ්ම්   ් මඑෙ ්්  ටව් සස්මඩ් කි නක ් එාෙ ්්

 ටව් ස් හ්සඑ ව්ෙඑක්ප ඩ(්ත(ා්ුඑා්  ෙ ය 
 

ෙකඔෙෙඔ( ෙ.් එකික් ්ත ් ුඑා ඩ්් ම ය් (ට් නක් එා ට්

මෙක්ෙඩ්(ෙව්(ෙලිෙව්ෙ.ෙිඩ ෙඑඔහ්ක ික්වෙව්එකි්්
ුසා් ((් මෙක.දා් රද්ෙකඔට් (ාව් රඑාෙ ්් ුඑාෙ ්්  ටඑ 
 මම්මඩ ්්නය්නිා්(ට්කලඩ්්ක ටදා්(ෙව්(ෙලිාව්ො තේ

ක ්ක ්  ෙහය ඒක්එකකක්(ට්නක්එා ට(්්කව ාය 
 

එකඩ ්ක දා් ෙි්්(ෙව්එක් මම්මඩ ්ආෙි ්කට්මවදට්
එාෙ ්් ෙඑඔහ් නෙකක් ෙදඔල ෙඑඔ්් නකක්ක්වා් වෙව් ෙෙඔඑට්

ස්ව් ක ්වාය් ඒ් ස්ව් ක ්් ්විට් (ට්  වෙඩ් (ෙව මෙව්
 ෙිඩ්ලකෙකල(්කක.්  ක්  මම්මඩ ්ඒ් ්එටි්  දා්  ු ්

කිදාය 
 

 ක ෙවදාවක් (ෙව් එක් ස්ව් ක ව් මඩ ් නතුඩ් එෙදට්
ම්ෙදා්(ෙව්මට්ෙඑක්කට මවදට්එාද්ෝඑඩ්්එටඩ්  තය්
නෙෙ(් ෝව් ක ්්  (ඩ් නක්  තකඩ්  ෙ ්  ෙඩ් එටඩ්

  තාය් එකඩ්ම් (ට් ඉඩ්් රක.් ත (ට් (ට්  මම් මඩ ් සකඑ්



ෙඑ්වාය් ඒ් සකඑ වකහ්ක(ට් (ට් එකඩ්කන ්  කෙේවාය් ඒ් (වවට්
 මම්මඩ ෙව්ෙකද්වලඩ්එකඩ්(ෙව එ ි්්න්දා්ෙෙඔඑට(ය 
 

 ක ෙවදාවකඩ්(ෙව්(ෙලිව්ස්ව්ක ්්නක්්ව තදා් මට්
ආව්  මම් මඩ ් (ට  ෙි ් ෙතඔේ එාඩ්් එටඩ්   තය්  මම්

මඩ ෙ ්වකමවලඩ්ම්සසනදා්  ි්(ා  නිාට්ෙතඔේඑාඩ් , 

වවවේඑටදවෙ ්්ෙසෙදම්ක ඩ් , වව්ස්ව්ක ඩ්  එටඩ්

  තාය් එකු්  ප් ෙඑඩ්(් මෙඑ් ෙඑ ල් ෙඑ ල් ෙතඔේ එකම(ා්

සනෙේ්ෙවදාවකය 
 

ඊට එසසෙසද් ෙකලඩ් ේවසව්  මම් මඩ ් සස්මඩ් කි් නෙක් එ ්
ෙඑක්   ් ෙඑෙකඩ එඩ්දා් එාද් නිා් ෝේ ඩ් ෙඑක්ු්ව ්
ක ්  ඩ්වා් එකකක් ((  මම්මඩ ් (ට යකය්රම්  ු ් (ට්

යකය් කක්ෙඑ්වඑ්කිදා්((්මාවාය  
 

 ෙඩ (ෙව්එක ිට්යකය්රම ුඑ්ආ්ෙ(ඩ්්ම ්ත ම්යකය්

ෙරඔඩ්්(ෙව්එක ෙිල කිදා් නිා් ෙව්නක්ත්ක්(ෙව්කටට්
දප්කදාය්ම තට(්  මම්මඩ ් ෙමවලඩ්යකය න්වඑ්කිදා්
((් මාවා්   ඩ්් කලඩය්  ෙඩ් ්න් වෙ ් එකඩ්ම් ෙමවලඩ්

යකය නඩෙඩ්්නය්ෙම්වලඩ්යකය්ආෙව්ත      ,       ් ්

යකය්ෙරඔ්්කාෙෙ ්ත  ය්නෙේම් පකන ්ෙෙඔඑට්ෙරඔඩ්්
ම ෙඩ්ඒ්කාෙේකිදා් ((්කවවාය්  ෙඑල් ඕව නි ්ස(ෙ ක්
එවසසවදට්(ෙ ඩ්යකය්ඉෙද්වාය 
 



 මම මඩ ්මඩ ්රව්්එවසස්වද ්ෙම්යකය්ෙඑක්ෙමත ම්(්
ෙදඔයඑ්කිදා්((්මාවාය  ෙඩ්්න්වෙ ්ඒ්එවසසවද්ෙම්ෙඑක්ඒ්

එවසසවද්ෙම්ත ම(්ෙදඔය්්නය්ෙම්ෙඑක්ෙමත ම( ෙදඔය්ලෙඩ්
ඉ ඩ් පකෙෙව්වකම්ුසා්ත(ාය්ඒි්ෙම්ෙඑකට්(ට ්වමා්ආඑෙේ

කදාය තා( ්නිා්ෙම්ෙඑකට්ඒ්ත ම(්ආඑෙ  ය්නිා්තා( ්(ට්
ෙකඔේක ා(්ලලඩ(් ෙඩෙඩ ෙම්ෙඑක් ක්්ත(ාය් මම්මඩ ්

නෙෙ(්කි්් (ඩ්  ්ෙඑෙකඩ(්නිා්තඩ්ෙඑෙක ුඑේෙඑක්
ෙඑඔහ්ක ්් (ඩිය 
 

ඊට එසසෙසද්  මම්මඩ ්ආෙි ්(ෙව්කට්නිාෙව්නක්ත්ික්
දපක දා් ආ් වෙ ් ම ් ත ම (ෙව් එක ිා් ෙම් වලඩ් යකය්
ෙරඔඩ්්කිදා්කවවාය් (( ් නිා් තෙඩ්කටට්    ්   ඩ්්
  තා් නෙෙ(්   ්්  (ඩ් ෙෙම ්  කක් තඑ් ෙවඩ්් එ වලඩ්

ෙකවවාය් නෙෙ( එ ් වලඩ් ෙඑ්් ෙක(් ෙවදාවක(්  මම් මඩ ්
ක ඩ්  ෙස් ම් මයයයය් වෙව් ෙකව.ල පටෙවඩ්් එටඩ්   තාය් ((්
නෙෙ(් (ා්ෙවඩ් (ා්ව් තඩ් ෙඑක(් ම ෙව්ක් ඉ්වාය 
 ඩ ෙමව්රද්්ෙකඔට් මම්මඩ ෙව්තඩ්ෙඑක(්ෙකද්වලඩ්

්න්දා්වෙව්(ෙව්එ  එා වන ් ි්වා්තඩ්ෙඑෙක(ය 
 

(( නෙෙ(් නක් ත්ක්   ්් ෙකඔට්  මම්මඩ ්  ේක් තෙඩ්

නිාෙව්කෙි් එාෙ ්්   ්වා් මසස ෙඑක් පිාෙ ්ය් ඊට් එසසෙසද්
 ම(්මඩ ්ආෙි ්එෙදට්ම්ෙදා්(ෙව්එ ි්ආෙි ්ෙකද්එ 
එා්ෙෙඔඑට් ක්ෙවදාවක්ෝව්කදාය  



 

ඊට එසසෙසද් නිා් නිාෙව් ෝසේ තඩ් ෙඑක් (කඑ්  ෙි්් එා ට ්

ෙකද්  කක්  ෙදා් නිාෙව තඩ් ෙඑක් (කඑට් (ෙව් එ ි් එාද්
නිාෙව්ෝසේතඩෙඑෙකඩ්(ෙ ්(ෙලිාව්ස ව්ෙ ් ආෙි ්
ෙකද් කක්එකම(්නිාෙව්තඩ්ෙඑක්(කෙඑටය 
 

ඊට එසසෙසද් නිා් නිාෙව්තඩ්ෙඑක් ෙඑඑක ෙතඩ්තඑ්කදා් (ෙව්
(ෙලව්්තඑ්ෙව්්්විටය නෙෙ(්කව් මම්මඩ ්තඩ්ෙඑක්  ්

ෙඑෙකඩ්ඉෙද්එෙද්ක ඩ්්  තාය්එකඩ් මම මඩ ්(ට් ෙ ්
 ේවා් නිාෙව් ෙදඔය් තඩෙඑක්  එවවට්   ෙ ්ය් (ට ් එකඩ්

ආතේනක වකහ්ෙවඩ්්එටඩ්  තා්ආෙි ය 
 

නෙෙ(  ක් ෙවදාවක්ක ව්  මම්මඩ ් (ට්්ක  ඩ්්කිදා්
නිා් ම්රකල් තට්ුඑා   තාය්ඊට්එසසෙසද්මඩ ්(ට්කවවාය්ම ්
 ම්ම් ්කයේ ෙඑක් ෙඑඑක තට් එාද් එ්  ෙද් (ෙව්(ෙලව්

ආෙි ්නිාෙව්තඩ්ෙඑක්(කෙෙඑඩ් ිදා්ෙකද් කක් ෙඩ් 
කවවාය් නෙෙ(් ((් කදාට් එසසෙසද්  මම් මඩ ් ආෙි ්   ්

ෙඑෙකඩ්  ෙදෙ ් තඑ් ක දා (ෙව් (ෙලව් තඑ් ක   තය් ඊට්
එසසෙසද්(ට්කවවා්ෙෙමට්ඉසසස ෙට්එසසසට්ෙවඩ් කිදාය්(( ්

ඒ් කවව් ්විට(් ක ඩ්් එටඩ්   තාය්  ක් ෙවදාවක් නෙෙ(්

ක ්්ෙකඔට (ට්ේි්ා්ඉසසස ෙට්ි්්එා ට්(ෙව්එෙක්ෙටඔඑා්
නලිට්එු්වාය 
 



 ක්ෙවදාවකට්එසසෙසද්නෙෙ(්නලිට්පු්්ෙටඔඑාව් මම්මඩ ්

කකට් එා ඩ්්   ක ්වා් ((් එකකකකා් නවෙව(් මඩ ් වව්

 ාවඩ් ්එටඩ  තාය 
 

ඊට එසසෙසද්තඩෙඑක්(කෙෙඑඩ්(ෙව්(ෙලව්නලිට්  ෙ ඩ් මම්

මඩ ්ආෙි ්කෙි එාෙ ්්ෙෙඔඑට්  ඩ්්  තා්නෙෙ(් ක්
ෙවදාවක්  ්්ෙකඔට්(ට්ිඩ්්වෙව්ආව්ුසා  මම්මඩ ්(ට්
ිඩ්්වෙව්නඩෙඩ්කිදා්කවවාය්  ්්නක්්ව තදා්්ක ිට්

 මම මඩ ් ආෙි ් (ට් ෙතඔේ ස්වවක් එාද් ඉව ් ෙවදා්

කවවා් ්එක ෙිඔ් එකඩ්ම්(ට ඉඩ්්රන් ෙම්මොෙම් ඉව්් ක ්
 දවදා් එාද්ලිා්ආෙි ්මෙේුඑා්  ඩ්්කිදා  මම්මඩ ්
මඑ් ම් ට්  තාය 
 

ඊට එසසෙසද් ((් මඑෙ ්්   ි් සස්මඩ් කි් නෙක් ඉව්්  ක්
 දවදා් එාද් ඉව ෙවදා් මෙෙ ුඑා්   ත්  මම් මඩ ් කවව්
්විටය් නෙෙ(් ුඑා්   තට් එසසෙසද් (ෙව් ලනව ෙකලඩ් කයේ

ෙඑක්(ෙව්ම ්ෙඑඑක තට්එාෙ ්් ට  තාය 
 

එකඩ (ට්ේ්වා් මම්මඩ ්නිාෙව්එකට්ෙතෙ ්්ෙිලුි්නක්

 තකඩ් ෙඑඔහ් ක ්්  (ඩ  ේක්   ඩ් ත්ික්  ෙදෙ ්්
කෙි් එාෙ ්්   ්   ් ඉඩ්වාය් ඒ් දඩ් නක් ((් මඩ ෙව් ිට 
ඉඑදා්රදාෙ ්්ඉඩ්්ුසා්(ට් ලව(්ෙක (ක්ත( ්ඒ්ෙවදා්

එකිෙඩය  

 



 ලව දසසස්ය ්  ි්වා් කිදා් (ට් ෙ ්ූා් ෙ(ඔකඑ් නිා්

් ාදට්  ි්් තෙඩ් ෙකඔටසය  නිාෙව් ෙිලුි් ෙ.ි ් ිට්

ඉඑදා්රද්ෙකඔට් ලවවට්වෙව්ත( ්ෙඑිෙඩ් නක්(ට්ෙ.ිට 
එකෙකවල් ක ඩ්්  (ා් ් ් (ද ් රදඑෙදා්  නුෙියට්

 (දෙව්මූ් හඩ් ට ඩ් කිදායි 
 

නෙ(  ක් ෙවදාවක්  ටව් මඩ ් ෙෙමට් (ෙ ් මූ්  මට් එා ්

 ්ා් ඉඑ ඩ්වා් වෙව් එුසස ෙඑඩ් ්ත ක් ්කෙ(්් ්විටය් ඒ්
්විට් එා ්  ්්  මම් මඩ ් (ෙව් කටට් නිා් එකට ෙතෙ ්්

ෙිලුි් ිදාය්   ඩ්්වෙ ්  ඩ්්(ෙව් ුසුි්  දා් (ාව්

ස්සවඩ්්වෙ  කි්කි්(ෙව්කෙි්ා ත් වෙදඩ්්එටඩ්
  තාය් (ට් ෙ ්්ා් එකඩ්  මම් මඩ  ඉඩෙඩ් ෙෙඔඑට(්
ම්සසනදා්කිදාය 
 

කලඩ  මම්මඩ ්කිදා්ොඩ්්්විට්((් මම්මඩ ෙව්ා ත්
  ්ඩ්් එටඩ   තාය් නෙෙ(්   ්් ෙකඔට් නිාෙව් ාතෙ ්්

 ද්්ලසස්ෙකලඩ(්එකඩ්ෙකලඩ(්(ෙව්කටට නඩෙඩ්ලලඩ(්
නවා්(ට් ්ප.ි්වෙව් ් ්එකඩ්්ම්(ට්ඒවා් (නෙති්වෙවය්

නෙෙ(  මම්මඩ ෙව්ා ෙතඩ් දාෙ ්්න්්මඩ ෙව්සවට්
වි ්((්නක් ඩොවකව   ෙක්ිඩෙඩ්්ක ්ෙවඩ්් කෙකඔ(්

  දා් වවාය 
 

((  මම්මඩ ෙව්(න්(ද්වෙවඩ්ෙඑඔහ්ක ්් තෙේ(ෙව්නක්

ම ෙදක් මම්මඩ ෙව ා ත් සසසට්එාඩ්්  ්කදා්න ්(ට්



ෙ.ිට(් තක්් ෙෙඔිා ඩ්් රක.් ල්් ුසා  මම් මඩ (් (ෙව්
ම ෙද්  ෙ ්්ුි(්තක්් ිදා්ෙෙමට්මවදට්එකම(ාය 
 

ා ත ෙෙඑට(්ෙත ්ෙවදා් ෙි්්ුසා්ම ෙද්කන් (ා්වක්
්ක ව්මවදට් ි්වා් (ට ෙ ්්ාය් එකඩ් (ෙව්ම ෙදට්  මම්

මඩ ් ා ෙ ්මවෙේ ි්්  සසෙඩ් ෙ ෙ ්වා ෙෙඔඑට(ය් ((්
ම ෙද්මවදට ් නලිට ්  ඩ්්  (ඩ(් වෙවඩ්මඩ ෙව් (න්

(ද ෙද්්වාය් ((් නෙෙ(් ක ඩ්් ්එටඩ්  ඩ්් ෙකඔට්  තර්
ෙකව.ි් එකඩ්  ක්  ක වකහෙවදා් කන ක ෙදක් රවට් එ ෙවදා්

 තෙඩය් ඒ් (වවට්  මම් මඩ ් (ෙව් ම්ට නඩ්් නඩ්්
ර ෙව්වා්වෙව්(ට්ෙ ්්ාය 
 

 කකඩ ((්වෙවඩ්(න(ද්ෙද්්්නක්්ව තදා්මඩ ෙව්ාව්
ෙතඔේෙඑක්ම ්ක දා්(ෙව්වව  මම්මඩ ෙව්ා ත්මවදට්
එඩ් ් නලිට්  ඩ් ් එටඩ්   තාය් නතෙකඔට්  මම මඩ ්
තව ්ෙ ෙිඩ්කන් ේ ේඑ දඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ්්විට්(ට්

්්ාහ්5 ක ව ්ක ඩේ්දකතෙඩ්්න්  මම්මඩ ් එක ලෙද ්

කන්  ක ෙද ් වකහෙවදා ආආාආාආාආාආාආාආාෙසආසආස ආසආස ආස ් කිාෙ ්්
නකඑා ට්  කසසෙසඩ්්   තා් ඒ් නකක(්  මම් මඩ ෙව 
සමවේ්් ර ් (ෙව් ල්ට් ආව් වෙව(් මඩ ෙව් ා ෙතඩ්

ෙ(ඔ්වා්ෙ.්වි ික්(ෙව්කටට න්වා්වෙව්එකි්ාය  
 

(ට එකඩ් ම්් ෙෙඔදවඩ්ව ් රන් ෙ(ඔකඑ්  ම(් මඩ ් එකඩ්

වාහෙවදා්ඉඩෙඩ්(ෙව්ම්් ම ුසාය් ක්ෙවදාවක්ි්ෙකඔට්



(ට්  (ා් ් වෙව(් ාසස(්  ඩ් ්  එෙො ් වෙව් ුසා් (( 
මඩ ව් මෙ ඩ්   ඩ් ක ඩ්්   ් නකක් ොඩ්ාය් (ට්  (ා් ්

කිදා්ෙ ්් ුසාඑ්ෙකඔෙෙඔඑ් මම්මඩ ්(ෙව්මෙ ඩ්  ඩ්
ෙවදා්(ාව්රඑා්ෙ ්්ආෙි ්ව්න ල්ාය 
 

 ෙඩ වෙ ් thank you (ෙව්එක ෙිල්(ාව්සවට්කදාට්කිදා්

 මම්මඩ ්(ෙව්ම්්ව ා  ක්දා් ත්් මම්මඩ ෙව්ලසස් ක්
ෙදවකඩ්් එටඩ්   තාය් ඒ් ඉව ් ක (ව මඩ ් ආෙි ් (ට්
ෙතඔේස්වවක්එාදා්ඉව ්ෙවදා්(ට්කවවාය්(ෙහ්වතා්එකඩ්ත(ා 
((් ෙෙඔඑ(් ෙ.ි්කිදා් ෙඑඩ්්ෙඑඩෙඩය් ෙකරක ් ටිටක්්ත ්

.ෙඑඩ්් වනවඩ් ඒක ුසා් ඒක් ඉවසඩ්් වනවඩ් ෙඩඑ් කිදා්
(ෙ ඩ්මාවාය 
 

ආ ක(ක් ්න් මඩ ෙිල් ඒක් (ට් කිදා් ෙඑඩ්් කිදා් ((්
කවවාය් ාම් නෙේම්  ප රදලෙකල් ෙ(ිාට් ෙවඑ්ා් ඉවසඩ්්
වනවඩඑ් කදාය් (ෙව් එවව් වොට් ම්ෙදාය් (ෙව ුඑේ ෙෙමට්
ෙදවකඩ්් එටඩ්   තාය් නෙෙ(්ක ්්  (ඩ්  මම්මඩ ් නක්

එා ට(්(ෙව ුඑේනකක්එ ්වලඩ්තඑ්ක ෙ ්්ෙෙමට් මට්
 වඩ්් එටඩ්   තාය් (ට ් නක් එා ට( ආආාවව්  නල්ාය් (ෙව්
ුඑේනක්ක ඩ්  ඩ්ක ව් මම්මඩ ්ආ්එකඩ්වඩහිා වෙව්

කවෙව් ෙවඑ්ා් එ ා ඩ්් වනවඩ් කිදාය් නෙේම් ෙ(ඔකඑ් කන්

 කාෙව්කිදා්(ට කඩහි්එාඩ්්එටඩ්  තාය 
 



((  නක් එා ට(්  මම් මඩ ෙව් ුඑේ ෙඑක(්   ් ෙඑෙකඩ්
 ෙද්ෙෙමට්මෙඑා් මම මඩ ට ්ආව් නල්් මම්මඩ ් ෙඩ්

 ෙඩ් ේඔ ් ෙකඔනවා් (ට ් .ෙොවෙඩඑ් කිදා ලෙ ල්ව් ම්ක්
එාෙ ්්කි්වාය්(ට්එකඩ්.ෙොවෙඩ්ඒ්ුසා්ලු්ෙකේයෙ ඩ 
 ෙ ඩ්්නක ්ම ෙ ්(ට්රන්කිදා්ෙඑඩ්්කිදා්කවවාය 
 

 ෙඩ මඩ ෙිල්නෙෙ(්ක ඩ්්නඑා්(ෙව්(කටක්ත ේෙවඩ්්

නඑා් (ෙව් වසසවෙව් ((් ඒක් කෙෙ ් නවටෙඩය්  ුක් ලිා(්
කවවෙඩ්ලිාට්((්.ෙඑ්වට්ආස ්කිදාය 

(ෙව එක ිා් රි් ල්ාඑ් ((් ලිාට් කිද් ෙඑඩ්් ්කවව් ි ්
කිදා් රිෙවඩ්් නඑා් (( ් නවකෙඩ් කෙේ කිදා් (ෙව්
ෙතඔේෝඑඩ්්එටඩ්  තාය්නෙෙ(්ක ද්ආෙි ්මඑ් ම  ට්
  ත්  මම්මඩ ් (ෙව් එ ි් එක තට් ෙක.දා් ්එා ් ෙවදා්  ක්

ෙවදාවක ආෙි ්(ෙව් එ ි් ෙකද් වලඩ්්ාව්්ාව් ෝඑඩ්්
එටඩ්  තාය  
 

ඒක ක දා්ඉව ෙවදා් එා්මඑ් ම් ට්  ත් ම(්මඩ ්(ෙව්
එ හ් මට්ෙවඩ්කයෙ ෙඑකක්ෙඑඑක තට් එාෙ ්්ඉව ්ෙවදා්
(ෙව්එක තට්ල්්එාෙ ්්ෙෙමට්(ෙව්එ ි් ම ඉඑ ඩ්්්විට්
එා ්ල්ාය්(ෙව්එ ෙහ් කෙව්්ස සස්නකට්එා ්ල්ාට්එසසෙසද 

 මම්මඩ ්(ෙව්ප ි් තකඩ් ෙදෙ ්්ෙඑ ෙ(්එසසසට්එාද්

එ ි්  ෙ ්්නිා කමෙත් වෙදඩ්්එටඩ්  තාය් 

 



 ක් ෙවදාවක් නෙෙ(් ක ව්  මම් මඩට් (ට් කවවා එකඩ් ත(ා්
එක ෙිල්  ප් ෙඑඩ්ා් ාකඩ්් ෙඑ්ෙඩය් ෙකරක ් වෙ ්  ප්  එ්

ෙ(ෙෙ(් කදාට ෙ.්ම් ෙමක් ක ඩ්් ඕෙඩ් ලිාට් ෙකඔඩව(්
නකක් එාද් ත(ාය් නෙෙ(් එකඩෙම් ්ක තම් ෙදම ෙකෙඑඩ්් ඉම්
 ෙි්වා්ඒවෙව(්ද( ්ෙමරෙවඩ් ්ඉම් ෙි්වාය 
 

නතෙකඔට මඩ ් පට ් එ්ෙ(ෙෙ(්ක ්්ුසා්ෙදම්ෙකෙඑ එ, 

ද( ි ්ෙමරෙව එ්කිදා්(( රිෙවදා්වෙව්මාවාය්්න්වෙ ්
ද( ් ෙමර් ෙවඩ්් ්ක ෙවඩ්් ත(ා් ((්  එ් ආව්  (ඩ 
වතාෙ ඩ් වව ් නකක් ඉෙදෙ ්් ෙත ් ෙඑ තක්  වෙව් ඒකට්

ත(ාය  
 

 ුක  පට් ෙදම් ෙකෙඑ්් නකය ් ්න් ෙ(ඔකඑ් ෙම් ලිාෙව්

එදෙවු්එා ට් නුෙිය්ස( ්ක ් ලප ක්නක්ී(ය්ඒවෙව(්
(( ්  පකෙට් ෙක ් ෙව්් ෙක්ය් ස( ් ලප කව් නක් ෙව් 
එදෙවු්එා ්ුස ය  
 

නතෙකඔට මඩ ෙිල් රකඑදා් ක ්් ෙකඔට ් ෙකඔඩමම් එාඩ්(්

ඕු(එ්? නෙෙ((්කිදා්එාඩ්(්ඕු ්න, නෙෙ(්ේඔඑා්ල් ්

 පට්ාකඩ්්වනවඩ්රකඩඑා(ය් ෙකරක ්ද( ්නෙෙ( ෙමරෙව්්

නක් එ කය් ක ඩ්් ෙ.් වෙව් ෙෙකට්ම් ෙකඔඩමම් එාදා්

ක ්ව්ම් ක  ඩ් වනවඩය් නෙෙ(් ෙකඔඩමම් එාඩ්්

 ක(ක ්ම්((් වවා්වෙව්ෙඑ ්කද ්ක  ඩ් වනවඩය 
 



නෙෙ(  ුවාෙෙි්(් ෙකඔඩමම් එාඩ්් ඕු් ෙම්  ප් ෙඑඩ්්
වෙව(් ෙෙඔෙ ඩ් ක ්්  ි් ඉඩ්වෙඩය  ඩ්් ඒ්  ි් වෙව(්

 ටකාෙව්ද ට්ි්් ි්ම් ුවෙෙිඩ(්ෙකඔඩමම්එාඩ්්ඕු 
්ක ත්ම් ඒ්  ිට් ඒවසස් වෙව් ෙෙඔඑ් ක ඩ්් රක.් ෙදම් ෙ ල ්

ෙකෙඑඩ් ් වනවඩය් එකඩ ෙ ්්ා් ෙඩ් ෙකඔඩමම් එා්් ඕ්්
ෙෙදවවාය 
 

 ප ආෙි ් ක ්් ෙකඔට් ෙකඔඩමම් එාද් ක ල් නතෙකඔට්
ෙකඔකට ්ෙෙඔඑ ෙඩය්ඒ්නකිඩේ් මම මඩ ෙිල් ප්ආෙි ්

ෙ(ෙෙ(්ක ්වා්කිදා්((්ෙේ්ෙකප්නෙකඩ්මාවාය්ම ්වතා 
 ක(ක එ් ආෙි ් (ා ් නකක් ෙම් වෙව් ක ඩ්් කිදා්  මම්

මඩ ්(ෙව්්මාවාය 
 

පසසොඑ්මඩ ෙිල්ෙමවෙව්ඒවා්නඑා්කිඩ්්ත ම්(ට්පසසෝ්ක්

කිදා් ((් ෙකලඩ් ෙවදා්  ම(් මඩ ෙව් ත්ික්   ඩ්්

  තාය 
 

ෙ(සව  ෙවදා්මඩ ්කමෙත්  වෙද්  වෙද්   ි් (ෙව් එ ි්
නිා් ද්ෙ.ිට්ෙ ්ෙදා  ිාෙ ්් ෙිත්ෙෙමට්නක් ම්වාහ්

ෙවඩ්් එටඩ්   තාය් (ෙව් එ ි් එකඩ් එදලෙවු වතාවට්
 නුෙියෙව් ා තක් ්නඩ්  ද ඩ්් ඒ්   ් ොඩඑ ්  වසසතාව්

වො ආසාෙවඩ්රදාෙ ්්  ිාය 
 



 ම( මඩ ්(ෙව්එ ි් ක්මවදට්එාද්නලිට් ඩ්් (ඩ් ක්
 ක්(ෙ ්සමමෙූ( එ ි් මම්මඩ ෙව්කමර්මවෙේ ෙදව්

  ෙ ්ඉතා්ෙසමඩ්ෙසමු්ඒ්(ට .ෙේ්කි්් එෙස්ම ්ුසා්
කිදා්(ට් ව්ාය 
 

ඒෙෙ(් සමවෙූෙිඩ(් (ෙව් එ ි්  මම් මඩ ෙව් ා ත්

මවදට(් එා  තට් එසසෙසද, ෙකඔෙෙඔ(එ් වතා් .ොෙඩ් ්න් ෙඩඑ්

කිදා්(ෙ ඩ්මාවාය 
 

්න් මඩ ෙිල් .ොෙඩ් ්න් ෙකරක ් එකඩ්ම් (ා ් සුඑික්

එකේ්වා්මවෙේ ෙි්්ෙකඔට්කිදා්((්කවවාය 
 

ෙ(ෙෙ( ඉඑද් සස් එා ්ෙව්්((්ක ්්ෙකඔට්වත ් කක්එසසෙසද්
ඉසසනදා්ෙඑඩ්්කිදා් ම( මඩ ්කවවාය්වතා්එඩ්වාඑ්ෙම් ප්
ඉඩ්් ්විට් ෙ(ඔකකේ කිඩෙඩ් කිදා් (ෙ ඩ  ම(් මඩ ්
මාවාය් ((් ්න් කිදා් ලනව් වකිවාය් වෙ ් ෙමකට් ත(ා් ෙඑඔේ

ෙදල  ේවා්කිදා්කිඩෙඩය  
 

ලිා එකකදා්  ි්වාෙඩ් ෙඑඔෙෙදල්  ෙඩෙඩ් ෙකඔෙෙඔ(එ්

කිදාය් ලිාෙව් ෙ(ඩ්් ෙම් එ ිා් ත(  ෙඑඔේ ෙදල්  ෙඩ්්
 ඩ්්ෙඑඔේ ද්කිදා් තා් ඩ්ෙකල්නතෙකඔට්ෙඑඔේෙ හි්

ත(ා්(ෙව ෙ(ඩ්්ෙමක්කිදා්  මම්නිාෙව්කමර්ෙඑඩ්දා්

කිදා් එකඩ් ෙ ්්ා් ෙඩඑ් (ෙව එක ිට් ෙඑඔේ ෙදල්  ේව්



කි්්නක්ෙ ්(ය්  ප් නෙේම් එටඩ් ල්ෙඩඑ්කිදා්මඩ  
(ෙ ඩ්මාවාය 
 

නෙෙ( කවව් මම්මඩ ්ෙෙමඩ්ෙෙමඩ් සස් එා ෙවඩ්්එටඩ්
  තාය් ((් ඒ් වො රදාෙ ්් ((් එදල් ව ට් ලා්් ෙඑ්් ෙම්

 වසසතාෙව්ෙක ම්්වමඩ්  ිාය්ෙෙමට එටඩ්  ත් මම්මඩ ්
 ක් ක්ඉෙද්එෙද්ි්්ෙව ි්වකහ්ක ඩ්්එටඩ  තාය්නෙෙ( 
ක ්්ෙකඔට්(ට් කක්්ත ්.ෙඑඩ්්  ත ්දකෙර්්සකඑ්ුසා්

ඒක්  ක් ෙවදාවකඩ ිටඑ ් ෙවදා්  ිාය් මඩ ්  මට්   ෙදා්

එා ්ෙව්්ෙකඔට්(( ්(ෙව්එසසස් සසසදා ෙඑඔහ්සෙඑලි්නකක්
ෙඑඩ්්එටඩ්  තා්මඩ ්කවව්්විටය 
 

එකඩ්ම  මම්මඩ ්වනවඩ් එ.(්්විට්ඉෙද්එෙද්ි්් (ඩ්
දකෙර්් සවට් ුසා්  ත් ෙකව.ි් එකඩ් වකහෙවදා්   ෙිඩ්
ෙකව. ාඩ්් එටඩ්   ෙ ්්  තෙඩය් (ට ් එකඩ දකෙර්් සකඑ්
ුසා්(ට ්එකඩ්මඩ ට්වෙව(්ෙකව.් කෙව්වාය්ඒ්වෙව(් මම්

මඩ  ඉෙද් එෙද් ි්් ්ට් ඒ් .ෙ(ිට(් ඉෙද් එෙද් ි්්  මම්
මඩ ෙව් ෝසේ තඩ් ෙඑක් වො ෙකඔසව ් රදාෙ ්්   ි ්
ම ෙවඩෙඩ්්නය් එකඩ්මඩ ්මසස් ෙඑක් පිාෙ ්් එුසස ෙඑකට්
  ්ෙඑක් ිාෙ ්්ත(ා්ඉෙද්එෙද්ිඩෙඩය 
 

 ක ෙවදාවකඩ් එසසෙසද් ඉෙද් එෙද් ි්් නක් ්ව තදා් මඩ ්
 ට්ව්්විට(්(ෙව්එ ි  මම්මඩ ෙව්ා ත්මවද් ෙිෙව(්



(ෙව්ම ්ෙඑඑක ෙතඩ්එ්් ෙෙ ්්ඉව වදා්(ෙව ම්ට්එා ්
ෙවදා්ආෙි ්ෙතඔේඑාඩ්්එටඩ්  තාය  
 

 මම මඩ ්නෙෙ(්ෙතඔේ එ් එා් ඉඩ්්ෙකඔට්((්ෙෙමඩ්සකෙේ
එසසස් සසස් සසස්මඩ ට ක ඩ්්එටඩ  තාය් ඩ්්ෙ.්වෙ ්

නෙෙ(් ක ඩ්, ෙකඔෙදා් එකඩ්  කක් ්ත ් වයි ෙවදාෙඩ්

කිදා්(ෙව්ෙතඔේ  ්  ්  ි්මඩ ්කවවාය්වෙ ්ලි්්එිට(්

තව්  ක  ක් ෙවෙව් වකහක ඩ්් කිදා් මඩ ් කවවාය් (( ්
කවව්්එට(්(ට්ෙකක් එ.( ්විට්ෙව ි්වකහ්ක දා්මඩ ට්
 ෙඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ් තෙ ්(ෙව්කටට් ම(්මඩ  නිාෙව්

ෙදඔය්ත්ිය ්දප්ක ා්  ඩ්ය  
 

එකඩ ((් ි ඩ්මඩ ට්  ේ  ේ ඉඩ්්  තෙේ  හඩ්මඩ ෙව්

තඩ්ෙඑක්ෝව්ක ්ක ් ම( මඩ ට්මරේසකඑ්ෙඑඩ්්එටඩ්
  තාය්ආෙි ්එකඩ්මඩ ්ෙ ෙිඩ්ෙකව ්  ා  ෙඩ්වෙ ්තව්
ෙ ඩෙිඩ්  ෙඩ්් කි් කි් කන ේව් ඒ්  ත (් (ට් සකෙ ඩ්

සකෙේ තඩ් ෙඑක ෙඑ්වා් ෝඑඩ්ය්  ක් ෙවදාවක්ක ්් ෙකඔට්

(ට්(ෙඩන ්වෙව්කිදා්ෙ ්්්ුසාඑ ෙකඔෙෙඑ්මඩ ්කවවා්
වතා්ඉඩ්්එකඩ්((්ක ඩ්ම්කිදා්කවවාය 
 

නෙෙ( කවව්මඩ ් කක්ෙකලඩ්ෙවදා්ෙ(ෙව්එවවට්  ්ෙඑක්
 ිාෙ ්් එලවට් ර ් ෙවදා  ම් එුඩ්්   තාය් ලේ ෙෙමට්
එටඩ්   ත්ම් ්  ක් ෙවදාවක් ි්ෙකඔට්  ම් එුඩ ෙවෙව්

වකහ්ල්ාය 



 

එකඩ කලඩ්එා ් වෙව්ආෙි ්මඩ ්තඩ්ෙඑක්්ට්වා්මඩ ්

 ම්එු්්.ෙ(ිටය්මඩ ෙව ෙම්වකම්ුසා් එකඩ්ම්(ෙව්එක්
වව ඩ්්ත ම්වෙව්ම්ෙදා්වෙව්එකඩ්්ම්(ට ඉඩ්් (ාෝ ්
ෙකඔ ් ෙවදාෙව් (ට් ර්් ි එ් කිදා් (ට(්  වේන් න ් ((්

 (ා්ෙවඩ ෙ.්ෙම්දකෙර්්සකඑ්ඉවසෙ ්්  ිාය 
 

එකඩ  ප් ෙඑඩ්ෙව් විටව් ෙ.ෙිඩ් වක් වක්  ාද් සෙඑිය ්

න්වාය්ඒ්වෙව(් මම මඩ ්(ට්ාක්්ෙව ෙිඩ(්ඉෙද්එෙද්
ි්්මඩ ෙව්ෙදඔය්තඩෙඑක් ම්  ෙදා ම්ෙදා්මෙව්වව්්
ෙකඔට ්  වෙව(්වක්වක් ාද්සෙඑික්න්වාය් ක්ෙවදාවක්

නෙෙ( (ට් ාක් ාක්  ටව් මඩ ් (ෙව් එවෙවඩ්   ් ෙඑක්

  ෙ ්් නිා් ෙව් ්කටෙව්් තඩ් ෙඑක  ෙදෙ ්් ඉව ් ෙවදා්
නිා්ුඑේෙඑක්ෙඑඔහ්ක ඩ්්එටඩ්  තාය 
 

එකඩ මඩ ් ෙෙඔඑට(් එාහි් එාද් නිා් එා්් ෙසෙදම් ුසාය්  ක්
ෙවදාවකට්එසසෙසද්මඩ ්(ට ාක්්නක්්ව තදා්(ෙව්මෙ ඩ්
  ඩ් ලෙඩ් වෙ ් එකඩ්  ප් ෙව්් ්විකට් ක ල කිදාය් ඊට්
එසසෙසද් න ් (ට් ්ක  ඩ්්කිදා් නිා් මෙේ ුඑාෙ ්් වනවඩ්

ත ම්නිා නිාෙව්කයේෙඑක්් ්කදා්(ට්නිා්ා ත්ෙෙඔඑට්
ේ්්්විටය්ඒක්එකකක්ෙක ෙි( (ට්ආෙි ් මම්මඩ ්කමර්
ෙදවකඩ්් ආස්  ව්් ුසා් ((් එා ් ෙවදා් ආෙි  ා ත්
ෙදවකඩ්්එටඩ්  තාය 
 



මඩ    එ.(ිට් ම්ෙද්   ි් ුසා් ((් ෙදවකඩ්් එටඩ්
  ත්  (ඩ(් ආෙි ් මඩ  ෙකව.්  ාඩ්් එටඩ්   තාය් ((්

මඩ ෙව් (න(ද් ෙෙඔඑඩ් වෙවඩ් ෙදවක්්  (ඩ(් එ  වලි ්
 ෙදා් ිාඩත(ට් තඑ් ක දා්  ව්් ෙකඔට්  මම් මඩ ෙව් කන්

 ක ෙද්වකහ ෙව්වාය්නෙෙ(්(න්(ද ්නකක්ෙසෙදම්ක ද්((්
ඊද ට්ෙදවකඩ්්එටඩ්  ෙ ්ඊට් කක එෙලඩ් ි්් මම්

මඩ ෙව්ච් ද ය්ඒ් (ඩ(්((්මඩ ෙව්කමර්මවදට්ම ල 
ෙඑකකම්එාද්ෙෙඔදවඩ්්එටඩ්  ෙ ් මම්මඩ ්තව්ආතේ

නක්වකහ්ෙවඩ්  නකක ය 
 

ඊට එසසෙසද් ((් ම ල්   ඩ් ක දා් මඩ ෙව් ාව් ෙතඔේ
ෙඑඑක තට්ක දා් ද්එාඑෙ ්්(( (ෙව්වව්මවදට්එාද්වෙවඩ්
ාකඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ (ඩ(් තකඩ්මඩ ෙව්(ක(ද ෙඑඔහ්

ක ්්  ත (් මඩ ෙව් ලසස්  ක්දා්  ෙි්්ම ෙදක්   ෙ ඩ්

 මම්මඩ ෙව  එසසෙසද් ද්ෙෙඔිාෙ ්්ඒක්මතදට්ඒ්ම ෙද්

 (ා්ෙවඩ් චිටක් ්ත ් මවදට් එාෙ ් එසසෙසද්  දට ්
ම ෙෙදඩ්සකඑ්ෙඑඩ්්එටඩ්  තාය 
 

එකඩ  මම් මඩ ට් (ෙ ඩ් �එේ  තේ නකක් ෙමරවේ් ුසා්
මඩ ෙව්කන ක ෙද  එකඩ්වකහ ්වෙව(්නිා්ආතේනක්වකහ්

ක(ට් මෙ( ්ව ් නකකය් එකඩ්  මම් මඩ  (ෙව් ලනෙවඩ්
 ෙදෙ ්්ා තට්තඑ්ක ෙ ්්ඉඩෙඩ්ඒ් ත (්නිාෙව්කයේ

ෙඑෙකි  (ාව්  ්ක ෙ ්්ඉඩෙඩය 



 

 මම මඩ ්කන ේ්  තෙ (්  ෙඩ් වෙ ් (ට්ආෙි ්ිඩ් ්

නඩෙඩ් ්ව තඩ්් නඑා් ව ට( ක ඩ්් කිදා් කවවාය් (( ්
වනවඩ් එ.(ෙි්් මම්මඩ ට්සකඑ්ෙඑ්්නක්ක ෙ ්  ිාය 
 

 මම ම්ි් නකඑා ට(් ආ් ආ් ආ් ආයයයයයයයයයය්  ාද් කන්  ෙෙ ්්
ෙඑඑා ක්වමඑා ක්්ත   කසසනදා්(ෙව්ලනව්තව ්ා තට්තඑ්
ක ෙ ්්ෙ ෙිඩ්ාසස(් ඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ නකක(්්නිාෙ ්

ා ෙතඩ් ිඩත(ට් වෙව් වි ික් නලිට් ආවාය් නෙෙ(්  ක්

ෙවදාවක නිාෙව්ො ාඩත්සවට්්එ්එ ා්  ත් මම්මඩ ්නෙෙ(්
ුසද්ෙවදා් ක් ක්(ාව ත්ේක ඩ්්එටඩ්  තාය 
 

 ක ෙවදාවක් නෙෙ(්  ප් ෙඑඩ්ා්   ිාය් මඩ ට් එකඩ් ෙෙඔඑට්
එාහි ්එාද්වෙව( කන ෙද ්මඩ ට්(ෙඩස්ුසා්((්ආෙි ්

  ඩ් cool Drinks  කක්   ෙ ්්ආවා ෙරඔඩ්ය් ඒ්  ක් කද්

ඉව ් ෙවදා්මඩ ්ආෙි ්(ෙව් එක්ක ට්   ෙ ්්  ්   දා්

ෙෙඔඑට ෙකදවලඩ්්ාවදා්ඉව ්ෙවදා්ආෙි ්කලඩ්වෙව්මෙේ
ෙෙඔඑට් කයේ ෙඑක් ව ් ම දා ුඑාෙ ්් (ට් නිා් ා ත්
ඉසසස  ඩ්ද ට(්්ම්දා්එ්් ෙඩ්්කිදා්(ට්කවවාය 
 

ඊට එසසෙසද් ් මම්මඩ ්(ෙව්එ ි් තකඩ් ෙදෙ ්්නිා්ෙ ්
ා ත් ව ා්  වෙදඩ් එටඩ්   තාය් ඊට් එසසෙසද් ා ෙ ්  ද්

 ා්ඩ්(ෙව්එ ි් ිව්මඩ ්(ට්කවව් ක  ක්ෙෙමට්මොද්



තඑ් ක ඩ්්කිදාය් (( ්කවව් ්විට(් ෙෙමඩ් ෙෙමඩ් (ෙව 
එ ි් මඩ ෙව් ා ත් මවදට් මවේ කදාය් කලඩ් සකෙේ වෙව්

 (ා්් ලෙඩ්්න් ෙ(ඔකඑ එකඩ්මඩ ෙව්  ද් (ෙව් එ ිට් එඑම්
ෙවදා්  ත්් ුසා ් මඩ ට් ආෙි ් එා ක්  ි ුසා ් ෙවඩ්
ම ය 
 

(( සමවෙූෙිඩ(්(ෙව්එ ි් මම්මඩ ෙව් ෙේ ෙනවට්

එසසෙසද්මඩ ්කවව ලිා් ෙ ් ේ්්විට්ඉසසස ෙට ්එසසසට ්
ෙවඩ්්ෙකරක ්ඒක්මෙ ඩ්ක ඩ්්කවවාය 
 

((  කවව්්විට(්ෙෙමඩ්ෙෙමඩ්ඉසසස ෙට ්එසසසට ්ෙවඩ්්
එටඩ්  තාය් ක ෙවදාවක්ක ්්ෙකඔට් මම්මඩ ්(ට්කවවා්

නිා් කයේ ෙඑක්  සසසෙ ්් ක ඩ්් නතෙකඔට ලිාට් තව්
ෙෙනෙව ්(ට්ාකක්්කිදා්කවවාය්(( ්ඒ්්විට්ක දා් මම්

මඩ ට  ෙෙ ්්  ෙෙ ්්  ිාය් එකඩ් ආෙි ් මඩ ්  ක්  ක්
ෙකව.් ඩ්්එටඩ්  තාය්නෙෙ(  ේ් තෙ (්මඩ  ්(( ්

ආෙි ් ෙතඔේ ෝඑඩ් එටඩ්   තාය් ඊට් එසසෙසද් ((්  මම 
මඩ ෙව්ෙදඔය්තඩ්ෙඑක ්ෝඑඩ්්එටඩ්  තාය 
 

එකඩ්ම (ට ්එාහි් එාද්ෙෙඔඑට(්ඒ්වෙව(්(ෙඩන ය්ඒ්ුසාඑ්
ෙකඔෙෙඑ් මඩ ් කවවා් වෙ  ෙඑඔවමක් ්ව තදා්  ප් ෙව්්
්විකට්ක ම්කිදා් (ට්්ක  ඩ්්කවවාය්මඩ   ්ක ටදා්
මෙඑක්රක(කදා්  ෙදා්කඩ්ාහ්ෙමෙසද්  ෙදෙ ්්(ට්පටඑාද්

්ක්දා් (ට කවවා් එකඩ් වතා් (ෙව් නකට් එාද්   ් රෙෙදඔ්



ක ඩෙඩ් ඩ්ඒ්්විට්(ට්ාකකඩ් කවවාය්ෙමකට්ත(ා්වෙ ්
ෙමඔ ්සසට ේනක්කිදා්කිඩෙඩය්වතා්එකකද්ම ෙඩ රෙෙදඔ්

ක ්වාය 
 

 

එකඩ  මම්මඩ ෙව්එකට්ෙතෙ ්්ා ත්(ට්ේ්වා්ප එසසෙසද්

කයෙෙඑකට් තඑ් ෙවදා  ෙි්වා් ඒ් නකක(් ((් එකකක් දාවට්
වෙව් තිටම් ෙඑක්  සසෙසඩ්මඩ ෙව් එසසෙසද්  දාය (ට්  ව්ා්

ඒකට ් වව් එාදා් රදඩ්ය් නුසා් ((් මඩ ් ද ට්   ෙද් එ්්

 ෙෙ ් ලලඩ(්කෙේආෙි ්මඩ ෙව්කමරට්වව්එා්් (ඩ්
 මම්මඩ ෙව්තිටම්ෙඑක ෙෙඔඑට්ම.ක්්නක ය 
 

ඊට එසසෙසද් ((් තිටම් ෙඑක්   ් ෙඑෙකඩ් වනවඩ් ත ම් ් ්
ක දා්මඩ ෙව්කමෙත ඉඑදා් මට්ෙදව්කාෙ ්් ිා්එසසෙසද්
 ද්  ාව් ි්කම් නත්ට්   ඩ් ඒ් ෙ.ි් ෙෙඔඑට ෙදවක්්

එටඩ  තාය් ෙඩ්වෙ ්ලි් .ි්ම්නෙෙ(්ෙදවක්්නඑා්වෙ ්

ජ ාවෙඩ්ඒ ුසා්ලි්ෙදවක්්නක්්ව තඩ්්(ෙව්එක ෙිඔ්
කිාද්මඩ ්කවවාය් ඒ ් ((්  ක ෙවදාවක් ෙදවකා් ්ක ටදා්
ආෙි ්((්මඩ ෙව් දට් එාද්ක ඩ්්දනසස ් ල්ාය් ෙම එා ්

්ම්((්තුෙිඩ(්මඩ ෙව් ද්එාෙ ්්ෙෙමඩ්ෙෙමඩ්ෙවෙ ්

වකහ්ක ්ක   ෙඩ්්එටඩ්  තාය 
 

ෙකරක  ෙම් ්වෙිව් කලඩ් සක ් වලව් වෙව් ේෙම්  කක් ්ත ්
තඑට් ්  ට්  ිේවා් කිදා (ට් ෙ ්්ා් ඒ්  මම් මඩ ෙව්



කමර් කයේ ෙඑකට් තඑ් ෙවදා්  ි්් ුසා් ෙවඩ්්ම ය (( ්
එකඩ් (ට් වනවඩ්  එ.(් ෙව ෙිඩ්  මම් මඩ ෙව් ා තට්

ාකඩ්වාය් ඒ  තෙේ (ට් කණ්ාහිඩ් ්ේ්වා් එෙදට්

නෙෙදම්් ි්් මම්මඩ ෙව්ෙදඔය්තඩ්ෙඑක (ෙ ඩ්වව්්
එාෙේ.ෙ(ිට(්එකෙෙඑ්වාය 
 

ෙ(සව  ෙවදා්ඉේඩ් ෙදෙ ්් ටි්((්  ්ෙඑක්ඉසසස ෙට්
එාදා්මඩ ෙ ් නෙෙද්්තඩ් ෙඑක  ෙදෙ ්්ො තේක ඩ්්
එටඩ්   තාය් එකඩ් (ට ් මඩ ටි් ෙඑඩ්ට(්   ෙිඩ ෙකව.්

 නෙව්වාය 
 

(ට  එකඩ්ිඩ්්ද  ්වෙව්(ට්ෙ ෙ ි්ුසා්((්තව ්මේ

මම් නක් එාදා්  මම් මඩ ට ාකාෙ ්් ාකාෙ ්්  ිා්  ක්
ෙවදාවක් ි්ෙකඔට් (ට් ෙ ්්ා් (ෙව් එ ි්  මම් මඩ ෙව 
ා ත්මවෙදඩ්තඑ්ක ්වා්වෙව්  ිකය 
 

ඒ නකක්(්මඩ ් ෙඩ්වෙ යයයයය්ආෙි ්(ට්ිඩ් ්නඩෙඩයයයයය්
්ව තඩෙඩ්්කවව ව ට(් ෙෙ ්්ිඩ්්කිදා් මම්මඩ ්
කවවාය්  ක් ෙවදාවකඩ් (ෙව් එ ිට එකි්ා් ාවත් මවෙදඩ්

වව ්එා ක්වෙව්වව්වා ්නකක(් මම්මඩ ්එ දඩ් එටඩ්
  තා්වමයයවෙ යයයයය(ට්ආෙි ් ිා්කිාෙ ්ය්(ට ්එකඩ්ිඩ්්

ද ්ුසා ((්්ව තඩේ(්්කවව් ෙෙ ්් ෙෙ ්් ිාය 
 



 ක ෙවදාවක්ි්ෙකඔට්(ට ්ිඩ්්ආව්ුසා, මඩ ෙිල්(ට ්

ිඩ් ් නඩෙඩ් ෙ(ඔකඑ් ක ඩෙඩ කිදා් ((් මාවාය්  ෙඩ්
එක ෙිල්මවෙෙ(්  .ඩ්්ක(ක්්න් කිදා්  මම්මඩ ්කවව 

ුසා්((්නෙෙ(්මවෙද(්ිවඩ්් තාෙ ්් ෙෙ ්් ෙෙ ්්

 ිාය 
 

 කකඩ (ට්  මම් මඩ ෙව් මවෙද(් ර්්  ෙහ් ෙ ෙිඩ්
කන ෙෙ ්( ය්(ෙව් ඩ (්කක.  ඩොව ්ි්කම්((්මඩ ට්
 ේ්නක්්කව වෙව්්කය් ඩ (ට් ප්ෙඑඩ්(්නෙෙම( මඑට්
  ඩ් වකටෙඩ් ෙඑඩ්ට(් එ්් ්ක් වෙව් ෙ ්්් ුස ය් (ෙව්

එ ි්  මම් මඩ ෙව ා ත් මවෙද(් ර ්් කම් නෙෙම(්
මවෙද(් ිාෙ ්්  ිාය 
 

 ක ෙවදාවකට්එසසෙසද්රකෙකද් ි්්(ෙව්එක්නලිට් ඩ්ව ්
නකක(්((්  මම්මඩ ෙව මවෙේෙදව්කක. ් නලිට් නඩ්්
එටඩ්   තාය්  ක් ෙවදාවක් නෙෙ(් ් පෙඑඩ් රඑාෙ ්් ඉඑදා්
(ෙඩන්ම.ිාය 
 

එකඩ  ප් ෙඑඩව්මෙද්ව් එාහි් වදට් නුසා්  මම්මඩ ්කවව්

්ාඩ්්ඕුකිදාය නෙේම්  ප් ෙඑඩ්(් ෙෙදා්්ාල්කිදා්
((් ්ක ටද් ඉව ් ෙවදා් මඩ ව  ්ක ිවද්   තා් නෙෙ(්
්ක ිටා(්(ෙව්කක.් ක්මඩ ෙ ්කමර් සසෙසදඩ්ම්  කයද්
වෙව්එෙදට්ෙතෙෙඩ්්එටඩ්  තාය 



 

 මම මඩ ්්ාඩ්්ි්් (ඩ්කි්වා් වම් වෙ ්((්ෙ(සව ්

කාෙදකට් එ්ත(ා්ෙම්ත ම එා ක්ිවාෙ ්් ෙිඩෙඩ් ුක්
දඑ ් ෙකඔෙෙදයට් කිදා් ක ව්   ත් එදෙවු් එා  කිදා්
කවවාය් ඒ් ුසා් ලිාට් ෙ ඔමක් සසව  ් වෙ ් (ෙව් එෙස්

සඩනෙෙවාට්කිදා කවවාය 

 ෙඩ මඩ , මඩ ් ෙම් පසසෝ කිව්වාඑ් ෙ.්ම් (( ්  මම්

මඩ ට් සසව ් ක ඩ් ඕුය් ෙ(ඔකඑ් (ට් ෙසකස්  ක්් කිද්
ොඩ්ටය් ඒ් ුසා් මඩ ට් ෙ ඔමක(් සසව  ය් ඒ ුසා් (ට්  මම්

මඩ , මඩ ් ක්්(ාට්ආඑ ික්ම ්ෙවදා් ෙිඩෙඩය  
 

I Love u...... (ෙව්මඩ ෙිල්කිදා්((් මම්මඩ ෙව්ෙතඔේ

ෝඑඩ්්එටඩ්  තාය 
 

 ෙඩ් එක ෙිලයයයය(( ් ලිාට් ෙ ඔමක් ආඑෙ  යයය් නක් (ට්

කිා ඩ්්රක්ව ්  ෙහ්(ෙව්  ත ඩ්කිදා් මම්මඩ  ්

(ට්කවවාය 

 
ඉඩ් (ෙව්   ත ඩ් ((් ලිාව් ්ාවඩ්ම් කිදා් මඩ ් (ට්
කවවාය් නෙේම් (ට ් (ෙව ොෝ මඩ ිාව් ්ාවඩ්් ඕු්
කිදා්්((්කවවාය්ෙකල්නඩ්්කිදා්මඩ ් වේනක  ාව්ඉඑදා්

කතා්කදාය  
 



ඊට එසසෙසද් මඩ ් (ාව් ්වදා් සරඩ්  ා්් ෙකඔට් (ෙව්ආෙි ්
 ාෙ ට්්ක ් තර්එක්  ෙ ් ෙඑ ්ෙ (්එසසසට්ක දා්ෙෙඔඑට්

සරඩ්  ාදා් ප.නොකදාය් (( ් ඒ් ්විට(්  මම මඩ ව්්ාවදා්
නිාෙව්කමෙර ්එසසෙසද් ෙද ්ෙෙඔඑට්සරඩ් ාද්එ.නෝකදාය්

ඒ  තෙ (්((්(ෙව්ම ෙදක්එසසෙසද් දට්එාද්  ඩ්ක ඩ්්
  තා් මම්මඩ  ්ක්දා්දෙ ්්  ිාය 
 

ඊට එසසෙසද්((්සරඩ්ප ඩ(් මම්මඩ ෙව්ා ත්මවදට්(ෙ ්
එ ි් එාද් ආෙි  ක ඩ්් එටඩ්   තාය්  කෙවදාවක් නෙෙද(්

එසසෙසද්්ාකව්((් මම්මඩ ව ්නකකෙ ් ෙකඔ(ව්නක්ද ට්
  ඩ්මඩ ව්(ෙව්එක තට්ෙ වදා්ඉව ෙවදා්ෙකඔ(ව්නක් ම්

කයදක  ිඩ්් කිදා් ((් ඉසසස  ඩ් මඩ ට් එාද් ාකඩ්්
එටඩ්   තා් එකඩ් (ට් මඩ   ((් රඑාෙ ්් ඉඩෙඩ් ඒවෙව(්

 මම් මඩ ෙව් ම් ් (ෙව් ම් ් නක් ද ්  ි්් ුසා්  ම( 
මඩ ්ෙ ෙිඩ්ාසස(්  ඩ්්ෙම ් නිාෙවඩ් පටෙව්්  ොම්

ොොම්එා වේ(ෙව මෙඩත්වකෙඑ්වාය්ඒ්වෙවම්මඩ ෙව්මෙඩ්
සක.ඩ්සකෙේෙව්සස්වේ්ආකා ි ්(ට එකඩ්ෙෙඔඑට(්ේ්වාය 
 

 ක ෙවදාවකට් එසසෙසද් මඩ ් කවවා්   ත ඩ් (ට් ආෙි ්
ෙඑඔෙෙදල්  ෙඩ්් ඕෙඩ් ඒ් ුසා ලිා්  (් ුඑා ඩ්් කිදා්

 මම්මඩ ්ආෙි ් (ට් ෙඑඔෙෙදල්  ෙඩ්් එටඩ්   තාය  ප්
ෙඑඩ්ෙව(්ෙකව ් ා්ව්ෙඑඔඩකා ්ෙඑව්මෙේවා්රා රම්නක්

මවෙෙය් 



 
 ක ෙවදාවකට්එසසෙසද් මම්මඩ ්  ්ෙඑ්ප ්එසසසට්එාදා් (්
 ෙදෙ ්්   ් ෙඑකට් ර  වදා් (ට් ක ඩ්් එටඩ්   තා් එකඩ්

 මම් මඩ ෙව් ෙදඔය් තඩ් ෙඑක් ෙඑ ට ් වමා ෙ ෙහ්්
ෙෙදෙවඩෙඩ් මඩ  ් වනවඩ් ත ම්  එ.(් ෙව ෙිඩ් ාක්්

ුසාය් ඒ් වෙව(  මම් මඩ ෙව් කමර් ්නඩ් (ෙව් එ ි්  ද්

 ඩ්්ෙක  ්(ට්එකඩ්ෙෙඔඑට්ේ්වාය 
 

ඒ නකක(් (ෙව් (ට් ිඩ්් වෙව් ෙ ්ූ් ුසා් ((් මඩ ට්

කවවා්මඩ ෙිල්(ට්ිඩ්  නඩෙඩ්කිදාය්(ට ්නෙෙ(්ත(ා්
එක ෙිල් ඒුසා්  ප් ෙඑඩ්(් නකට් ිවල් කිදා්  මම ම් ්
කවවාය් නෙෙ(් කවව් මඩ ් ඉසසස ේ ම් ් ආෙි ්  ෙෙ ්්

 ෙෙ ්් ිාය්නෙෙ( ්්ාහ්5 ක්්ත ්ක ්්ෙකඔට්මඩ ්කන්

 ෙෙ ්්තව්ෙ ෙිඩ්ාකඩ්්එටඩ්  ත්වෙ  (ට ්ිඩ් ්

නඩෙඩ්කිදාය්(( ්ිඩ් ්නඩේ්කිදා්(( ්ඉසසන්ඉසසන 
මඩ ට්ස්්නක්ෙඑ් (ඩ්කිදා්ෙඑඩ්ා(්නකට(්ිවා්  තාය 
 

 මම නෙෙම(්(ෙව්ම ් ම්ුඑා්ෙ ්්ෙ ්  ුඩ්්එටඩ්  තය්
(( ් මඩ ව් ව්ද ක ෙ ්් ඉඑදා්  මම් මඩ ෙව් ෙතඔේ
ෝඑඩ්එටඩ්  තාය් ක්ෙවදාකට් ්එසසෙසද්((  ම(්මඩ ව ්

 සසසෙ ්් (ා්ෙවඩ්්ක ිටාය්  මම්මඩ ්ඊට්එසසෙසද්කයේ

ෙඑක ප එසසසට්එාද්තඑ්ක   තාය්තා( ්(ෙව්එ ි්මඩ ෙ ්
ා ත් මවෙේ  ෙිඩ්ය නෙෙම(්  වේ නකට් ිටට්   ෙද්



්ාඩ්්එටඩ්  තාය්්ාද්ඉව ්ෙවදා්ප එෙ ්් එා කා(ෙෙට්
ෙෙනෙවඩ(්ම්ෙද්මෙේමදෙවදා්ආෙි ්((් මම්මඩ ව්

රඑාෙ ්් ක ෙවදාවක් ටිා්ෙතඔේ  ්  ය 
 

 ක ෙවදාවකට්එසසෙසද්මඩ ්කවවා්  ත ඩ්((්එකඩ්ිඩ්ම්

((් ම්ෙද් ෙ ඔමක ෙවදාෙඩය්  ුක් එකඩ් ලිාෙව්  ම(ද ්
න ෙඩ් ඒුසා් එක ෙිල් ((් ිඩ්ම්  ප් ආෙි  එවසක් ෙම්
්විට්ක ල්කිදා් මම්මඩ ්කවවාය 

 ෙඩයයයයයයය් මඩ ෙිලත් තව්  කක් ෙවදා් ඉඩ්ෙකඔය් ((් ලි ්

නකක් ෙ(ෙෙ(් ඉඩ්් ෙ ඔමක් ආසාෙවඩ්   ෙහය් ඒ් ුසා් තට්

චිටක්ෙවදා්ඉඩ්ෙකලයයයය 
 

 ෙඩ   ත ඩ්(( ්ආස ්ලි ්නකක්තව් කක්ෙවදා්ඉඩ්ය්
න ් එක ෙිල්  ප් ෙමක ක ඩ්් ෙෙඔෙ ඩ් ුසා් කල්් ෙ.්
ආෙවඔ ්  පට් ආෙි ් ෙම් වකෙව් ක ඩ්් ෙවඩෙඩ් ්නෙඩ් ඒ 
ුසා් ප්එ.සසසප්ෙවඩ්්ලු්කිදා් මම්මඩ ්කවවාය 
 

ෙමයයයයයයය නෙේම් ක(ක් ්න් කිදා් ((් ම්් ෙඑේ ක ෙ ්්
කවවාය් ෙකරක ් (ට් තව් නක් එා ක මඩ ෙව් යකය් ෙරඔඩ්්

ඕුකිදා් ((්  මම් මඩ ෙව් තඩෙඑක් ෝව් ක ඩ්් එටඩ 
  තාය් ((් තඩ් ෙඑක් (ා්ෙවඩ් (ා්වට් ෝව් ක ්්  (ඩ(්

  ඩ් මම්මඩ ෙව ්ප ිාව ්ො තේක ඩ්්එටඩ්  තාය්
 මම් මඩ ් ෙෙඔඑට(් ම්සසෙස්කම් ((් නෙෙ( ක දා්

්කවක වවාය 



 

 ෙඩ   ත ඩ්ම ්එක ෙිල්්කවක වෙව්(ට්ිඩ්්ලඩ්ෙ(ඩ්්

 තෙතය්කිදා්  මම මඩ ්කවවාය්මඩ ට්ිඩ්්එ කයෙව්්
ුසා්ත(ා්((්්කවක වෙව්කිදා්(( කවවාය්ෙකඔ්නඩ්්මඩ ්
((්මඩ ් ඩඑවඩ්ම්කිදා්((්කවවාය 

නෙේම ආ්  ඩ්එඩ්ෙකඔ් නෙේම් කිදා්  මම් මඩ ් (ට්
මොම්  ක් දදා් කවවාය්  මම මඩ ෙව් ලෙඩ් තව් නක් එ ක්
ක ඩ්්ඕ්්වෙව්නක්නකක් ි්වා්කිදා්(ට්ෙ ්්ාය 

ලලඩ( ෙ(ඔකකඑ්මඩ ්  ඩඑඩ්්ඕු්කිදා් ((්  ම(්මඩ ්

ෙ ඩ් මාවාය් ම් මයයයයයයය නෙේම් ලලඩ(් ලි් එනඩ ි්

 ඩඑඩ්ෙකඔ් කිදා්  මම් මඩ ් එනඩ ි් ෙඑඩිවාය ((්
මඩ ි්  ෙ ්්එා ්ල්ා් මම්මඩ ෙව්කයේෙඑක්එා ඩ්ය්

 මම්මඩ   (ාව් ෙදෙ ්්එනඩ ි්කයේෙඑෙකඩ්එා  තාය්

ඊට්එසසෙසද්((්කදවා්ෙ.ිට්ි්කම එනඩ ි් සසසදා්ඉව ෙවදා්
((් මම්මඩ ෙ ්වමලෙද්ෙ.ෙහ්(ෙව්ම්්ලරාෙ ් ආෙි ්
එා ක් මඩ ෙව් කමර්  ක් ෙවදාවක් ෙදවකාද් ඉව ් ෙවදා්

එනඩ ි් මඩොවාය  ඩඑදා් මඩ ්්  ේක් එක තට් ෙක ෙඩ්්

කිදා් එසසෙසඩ් ෙඑඔවමක් ෙකම් රදදා් ඉව  ෙවදා් ((්  මම්
මඩ ෙ ්තිටම්ෙඑකට(් කක්්ත ්තවඩ් කාවාය 
 

ආආාආායවවවයයයයයයයය  ාෙ ්්(ෙව්එක තට්ෙක්ි්මඩ ්ෙ ඩ්((්
මාවා්එක ෙිල්ලිාට්ෙ ඔමක්.ෝඑ කිදාය් ෙදා්ඉව ්ෙවදා්
තව් .ෝඑ ්කිදා්  ේවා් ලිා් ්ම් ෙ.් ් ක ් වෙ ් ෙමව  



ෙෙවේකිදා්වද ්(ට් ේවා්ෙඩඑ්කිදා් මම්මඩට් මඩ්්

වෙව්කිදා්කවවාය 
 

 ෙඩ එක ෙිල්(ට්ස(ාෙවඩ්්((්නෙෙ(් කාෙව් තදා්ේම්
මඩ ෙව්එසසස්එකකක්ෙවදාෙව ඉඑදා්(ට්නෙෙ(්ක ඩ්් ව්ා්

ඒ ් (ට් ෙම් එා ් ඒක් එාද්ි්ක  ඩ්්රක්ව්  ිා් ඒක ුසා්
ත(ා් කාෙව්කිදා්((්්ක ටදා්මඩ ව්රඑාෙ ්්කිදා්ඉව ්

ෙවදා්මඩ ෙව ෙතඔේ  ඩ්්එටඩ්  තාය් 

 
 මම් මඩ ්  ක් ෙවදාවක් (ෙ  ් ෙතඔද්   දා් (ට් කි්වාය 
ක(ක් ්න් වෙ ් ඒකට් ්ලිාෙව් ආසාවෙඩ් කිදා් කවවාය් ෙකඔ්

ඉඩ්්  ෙව් තකඩ් ඉ ඩ්ම කිදා් ((් මඩ ව්  ු ් එක ත්
ෙ වදා්තිටම්ෙඑක්ඉ(්ඉ(්ෙදවකඩ්්එටඩ්  තාය්ඒ  තෙේ

මඩ ් කි්වා් ඉමරට් ක(ක් ්න් ආෙි ්  ෙෙඩ් නෙෙ(් ්න්

කිදාය 
 

ඊට එසසෙසද්((්මඩ ෙව්බා්නක්  ෙ ්් ඩඑඩ්්එටඩ්  තාය්
ලලඩ(්ෙ.්්විට  ිදා්ප එසසෙසඩ්ාක් ක්එාද්ඉව ්ෙවදා්
 මම්මඩ ෙව්නක් තක්   ේ බා්නෙක්එ ි් සසෙසදඩ්් ත්
එාදා්ඒ්එක ෙ ්තෙඩ්  ෙ ්්බා්නක්මවට්තෙඩ්එාද බා්නෙක්

එ ි්    සසසට්  ිදා් ෙ.්  කසසොවාය් ඊට් එෙසද්  ේක් එක ත්

නකට  නෙෙ(්කදා් ඉව ් ෙවදා් තඩ්ෙඑක්බා් නෙකඩ්වකෙේ්
්එිට්ෙ.ිට්ෙ.් කසසොවාය 



 

ඊට එසසෙසද්මඩ ්මඑෙ ්්ආව්ෙවසසි්නක් ඩඑදා්ඉව ්වෙදඔ්

ිට් සාි ්   ෙ ්් මඩොවාය ඊට් එසසෙස් තදලසස් නක් සාිි ්
 ඩඑදා් ඉව ් ෙවදා් මඩ ෙව් ෙකඔඩෙමන ඩ්් මඩ  මෙඑ්
වාහෙවඩ්් කිදා් ((්  මම් මඩ ෙව් ලනව් ප.ඩ්් එටඩ්

  තාය්((්ලනව ප ්් තෙේ ම(්මඩ ්(ෙව්්ක ද් ෙි්්
එ ි්  තට්   ෙ ්්  ෙ ්  ෙඩ්් එටඩ්   තාය ලනව් න දා්
ල්ාට්එසසෙසද්(ෙව්එ ි්කට්එා  ත් මම්මඩ ්ෙෙඔඑට්ස්ව්

ක ්ක    ඩ්්එටඩ්  තාය 
 

 ක ෙවදාවක්  මම් මඩ ් නෙෙ(් ක ්් ෙකඔට් (ෙව් ෙකමම්
ම්සසනදා් (ට්ආෙි ්  මම මඩ ට් ාකඩ්්ඕ්්ක(ක්ආවාය්

 මම් මඩ ෙව් ක ඩ් ((් (ෙව් එ ි් ඉවත ්   ෙ ඩ  මම්
මඩ (් මඑට් තෙන් ක දා් එාදා් මඑෙ ්්  ටව් සාිවේ  මට්

ක දා්  මම්මඩ  ෙ ්කයේෙඑක් සසසදා් එනඩ ි්එක තකට්
ක දා්ඒ් සසෙසඩ්(ෙව්එ  ් මම ම් ෙව්කමර්මවටද්එාද්

ාකඩ්්එටඩ්  තාය 
 

(( කලඩ් මඩ ව් රාෙ ට්  ලසසසදා් ්ව තව් ුසා්  මම්

මඩ  ්  ක් ෙවදාවක් ි් ෙකඔට් ආෙි ් ෙකව ්   ා්

ම(ෙ ඩ්්එටඩ තා්ඒ් නකක(්(( ් ේ්ෙව ි්තවත්වකහ්

ක ද  ෙෙ ්්  ෙෙ ්්  ිාය්  ක් ෙවදාවක් නෙෙ(්ක ව් ((්

මඩ ව් ්ක ිටවදා් doggy Style නකට් ්මඩ ට් ක ඩ්්



  ෙ ්මොම් හඩ(්තඩ්ම.ක්ම.ක්ෙි(ා් එ ්එද්වා්වෙව 
මඩ ට්ාකඩ්්  තාය 
 

නෙෙ(  ක් ෙවදාවක් ක ්් ෙකඔට් මඩ ්  ිා් නෙෙ(් ි්ව ්
නකක්මඩ ට්කන් ක දා ෙවලදඩ්්  තාය්(ට්තා(් ෙි්්ක ්

ුසා්((්ඒ්්විට(් ෙෙ ්් ෙෙ ්් ිාය නෙෙ(්තව්්්ාහ්
එෙික් ්ත ්  කාව ් (ට් ි්් එාටක් ්න් එකඩ් (ට ් ෙෙඔඑට( 
(ෙඩන ය  

 
 

න  ((්(ෙඩනි්ේඔරදා(්තව ්  ෙිඩ්ාකාෙ ්්ාකාෙ ්
 ිාය් එකඩ් මඩ  ් ආෙි  ෙකව.්  ාඩ්් එ ඩ්   තාය් ((්

ආෙි ් මඩ ් මෙේ ුව් ක දා් මඩ ෙ ් කයේ ෙඑ ක ට්
  ෙ ්් ආෙි ් ාකඩ්් එටඩ්   තාය් මඩ  ් එකඩ් ආෙි ්

ම(.්ම(.්ෙකඔව    ා්(ාව ්රඑාෙ ්්ඉඩ්වාය් 

 
නෙෙ(්  ක් ෙවදාවක් ි්ෙකඔට් (ට් ිඩ්් න්වා් රව් ෙ ්් 
ුසා්((්මඩ ්කවව්(ට්ිඩ්්නඩෙඩ්කිදාය්එක ෙිල්(ට ්

ආෙි ්ිඩ් ්නඩෙඩ කිාද්  මම්මඩ ්(ට්කවාවය් නෙෙ(්
කිදා්කට් ඩ්ව ්නකක(්මඩ ට්ිඩ්්එටඩ   තා් මම්

මඩ ් (ෙව් පට ් ා ් ා ් එ ෙඩ්් එටඩ්   ත් කන්  ේ  ෙය්

නකක( ( ට ් මම්මඩ ෙව්මවෙෙ(්ර්් ිාය්(ෙව් ඩ (්



කක.්  පොව ් මඩ ෙව කමර් මවදට් ි්කම(්  ේ් නක්
්කවක වෙව්්නය 
 

 
ඊටඑසසෙසද (ෙව් නක් මඩ ෙව් නක් මවෙදඩ් නලටි්   ෙ ්්

මඩ ෙව් ු ්එක ෙතඩ්මදල්ාය එක ෙිල්ලිා්ම් එකඩ්ෙම්
එකි්  කට් (ා ් ්විට් වය ෙවදාෙඩය් එකඩ් (ට් ෙඑඑා ක( (ට්

ිකවවාෙඩ් ලිා් නක් ව ට(්  ෙදා් කිදා,  ුක්   ත ඩ්  එ්

ත ම්සවට් ෙවසව ෙව්් එවසක්්න් ඒක්ලිාට් ෙ ඔමක්සසව  ්
කිදා්  මම් මඩ ් (ෙව් ෙතඔේ ස්ව් ක  ක ් ෙතඔේ එාඩ්්

එටඩ්  තාය 
 

ෙතඔෙ   දා් ඉව ් ල්ාට් එසසෙසද් ((්කවවා්මඩ ්ඒකට්සසවත්

ක ඩ්්ඕු්්න්ඒකට්සසව   ක්්ඕු්(( ්ෙ(ඔකඑ්මඩ ්ත(ා්
(ාට්ෙම්ෙෙවේකදා්ොඩ්්ුසා ්මඩ ්(ා  නකක්ෙම්්එිට්
ක ඩ්් ආව් නකට ් කිදා් කවවාය්  ුක් (ට් ෙ ඔමක් සවට්

ෙව්වා (ාව්ෙසකසස්වලඩ්ඉොේක ව් නෙකටි්ලෙඩ්්((්ආස්

ක ්් ෙදඔය්තඩ් ෙඑකක් ි් ලිා්ුසා්කිදා්කි්්  (ඩ්
((්මඩ ෙව්තඩ්ෙඑක්ම.කඩ්්එටඩ්  තාය 
 

නෙෙ(  ක්ෙවදාවක්ෙටව්මඩ ි්ෙඑාෙ ්්්ක ටදා්මොි ්
ෙඑාෙ ්්සාි් සසෙසඩ්   ෙඑක්එාදා්එනඩ ි් මට්මඑ්  ෙ ්
(ෙව් කක ්  ක් ෙතෙ ඩ්් ්ක ෙවඩ් කිාද් මඩ  කවවාය්

නෙේම්වෙ ්((්ිඩ්ම්කිදා්((්ද ට්ආව්මඩ ්ආෙි ්



 ක්ෙවදාවක (ෙව්ෙතඔේ  දා්ඉව ්ෙවදා්එා ්ෙවදා්(ෙව්
(ෙලටිාව්ආෙි ්කට්මවදට්එාද් ක ෙවදාවක්  දා්ඉව ්

ෙවදා් රා ් ාම් නකට්  ිා් ම්් ෙඑඔවමක් ෙෙඔඑ ඩ් ඕෙඩ්

කිදාය් ඒ  තෙේ ((් කා(ෙේ  සස් එසස් ක දා් ්කඩඑෙව් මොම්
  ත්තකඩවදට්එකම(් ත් ්විට(ය 
 

ඊට එසසෙසද්මඩ ්ම් ්නිා්ෙ ්ාව්  ෙ ඩ්(ට්ිඩ්ම්කිදා්
ෙඑ ් ාවට් ිා්((  ෙෙනෙවඩ(්මඩ ෙව්එසසෙසඩ් ිා්ෙඑඔ ්
 ාවට(ය්ෙඑඔ ් ාවට් ි්((්මඩ ට්ෙඑඔ ්ම ද ෙඑඩ්්කලඩ්
මඩ ට්එ්් ෙද්වවඩ්්එටඩ්  තාය් ෙඩ්යයයයය්ෙම්ෙ(ඔකඑ්ෙම්

(ට වවඩෙඩ්කිදා්මඩ ්(ාව් සසසදා්  තාය්((්කවවා්(ට්
  ඩව් ව්ලිා්ුසා ලිාට්((්වකඩෙේ්කිදාය් ෙඩ්වෙ ්((්
 ව්ෙකේක්ෙවඩේ්ෙකඔෙෙඔ(් ුක්((්ලිාට ඉ කඩිෙව්
ෙෙඔඑ්ෙඑික්ේෙ( ෙඩය 
 

මඩට (ට් ඉ කඩිෙව් ෙෙඔඑ් ෙඑික් ත(ා් ්ක තම් ((්

ෙකඔෙෙඔඑ(් ෙසක්  ක්් ඉෙ ්්  ඩෙඩය්  ුක ෙමවා්

ඉසසෙකඔෙද ්   ඩ්ඩෙඩ් ්නෙඩය්  ුක් මඩ ් ෙමක්

ඉ කඩිෙව්්ක තම්(( ෙකඔෙෙඔව ්ි්්ෙවස් නුෙික්ද ට්
  ෙද් සෙල් ෙ වදට් ඉ ේ් ෙ ්් ෙදම ් ෙඑා ඩ් ඉම්

 තරාය් ඒ් ුසා් ((්  ත්වා් ((් වකඩඑ් නක් මඩ ට් ෙෙඔඑ ්

කිදාය් නවෙව(්ෙ ඔමක සසව හ්මු ෙිල්ලිා්ෙ ඔමක්ෙදය්



.සසක් නකක්   ෙ ්් ෙම්  ක් (ට් ඉ කඩිවාට කිදා් ((්
මඩ ට්කවවාය 
 

 මම මඩ ෙිල් ආෙි ්  ප් කවෙඑ් ෙම් වෙව් නකව් ෙවඩෙඩ්

කිදා්((්මඩ ෙ ඩ්මාවාය රදල්වෙ , ((්එවසක්කිඩ්ම්

 ුක් පකේදර්්(ාෙසද් ම්ෙදා්ිඩ්්න්වා කවවාය්ඒ්ුසා්

 පකේ ිාට්එසසෙසද්ත(ා්ක ඩ්්ෙවඩෙඩය 
 

  ෙිල නෙෙ(එයයයය් කිදා් ((් ොෙකඩ් වෙව් කවවාය් ඒ්  තෙේ

වනවඩ්ලේඔ ්ෙඑඔහ්ෙඑඔහ ආතේ ඩ්්රක.්ෙව්්නකක්්නය්
 ුක් පකේ ිාට්එසෙසද්ලිාට්ෙ ඔමක්වකම් ෙි ය ෙ(ඔකඑ්
 පකේම්ෙදා් ිඩෙඩ්(ාව් වනවඩ්ත ම්  ලසසසදා්ුසාය් (ට්

ෙක(් එා( ක ඩ්් ඕු් ෙව්වාය් ඉසසස ්ම් (ට් ප ට් ලෙඩ්

ෙකෙසෙ, කක ි, වමරට්ෙවෙව ෙෙවෙෙඩය 
 

ඒ ල්ාට් එකඩ් (ට්  ෙි්වෙඩ් ෙෙඔඑ් දඑ ්  ාණමික් කිදා්

(ෙව්එ ි් ෙදෙව්ඉසසස ෙට එසසසට්ක ්ක ්මඩ ්කවවාය්ඒ්
ුසා්ෙෙඔඑට්දනසස ෙවදා්ඉඩ්්ලු්(ෙව්එක ිා කිදා්්(ට්කසස්
නකක් දදා්  මම්මඩ ් ෙඑඔ ්  .ඩ්් එටඩ්   තාය් ෙඑඔ ්ම ව 
මඩ ්නෙේම්((්ිඩ්ම්කිදා්  මම්මඩ ්ෙඑඔ ් වෙෙ ්්

 ිාය 
 

ෙඑඔ  ෙදඔක්ක දා්ආව්((්මෙේ ව ා්ෙවදා්  එ් ෙවසව්ෙෙවේ

ෙ(ේ ක ඩ්්එටඩ්  ත නතෙකඔට්(ට්ආෙි ්්කව ායඊට්



එසසෙසද් ((් රා ් ාම් නකට්  ෙහ්ආෙි ්  ෙ ් එා ක  ෙඩ්්
එටඩ්   ෙ ්  එ් එවෙසද් ෙවසව් ෙෙවේ ෙ(ේ ් ක මඩය්  ෙ ්

 ෙද් ඉව ්ෙවදා්ම  එත්නෙෙ(් ෙෙලඑෙ ්්  ෙි ්්කඩඑෙව්
කා(ෙෙට් ෙි්ෙ.ිට්ෙ.් සසසදා් ි්වාඑ්කිදා රදඩ්ය 
 

 
නෙෙ( රදද් කා(ෙ ඩ් නලිට් න්ෙකඔට් ත(ා් එකකෙක් මඩ ්
ෙ ්ාව්සා.්ජකකි්නෙකඩ්නකක  (්වක දා් ෙි්වා්කිදාය්
((් ඒක්ම එෙ ්්මඑෙ ්්මඩ දෙව් ෙ එ ට් ිඩ්් දනසස  

ලෙඩය් ේ් ම(ද ්මු ෙව්වතාද්ෙඑඩ් ්නඩ්්කලඩ්නක්

දද්නඩ්්ඕ්්ුසාය 
 

ෙකරක  ((්නෙෙට්ි්්ෙකඔට්මඩ දෙව්වතාද්ෙඑඩ්්ම්ෙදා්
ඉඩ්වා්එකකක්(ට්එකඩ්ෙමක ෙඑඩෙඩ්ෙකඔෙෙඔ(එ්කිදා් තා්
 ඩ්්රක්ව්  ෙහය්ඕ්්ෙඑික්ෙවසව්ෙඑඩ්කිදා්(( නෙෙට්
 ිාය් මඩ ් කන් ෙව්සක් ්කවව් (ට් මවදට් නඩ්් කිදා්

කවවාය් (වප් (( ටක්  ාද් ්ාෙ ්් නඩ්ම් කිදා් (ට් කිද්
(ෙව් ිානව් ්ාඩ්්  ිාය් ආ් වතා් ලි    ි ් නකක්  ෙඩ්
්ාෙ ්්නඩ්්කිදා්මඩ ්නිාෙව්ෙඑඔහ්වතාට ්කවවාය 
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