
මතක ඇ�ෙ� මෙ	 ක
� කතාව,අෙ� අ�ම� අමෙ� අ�යෙග� කතාව, එදා අ� ක�ෙ� ��� ආවට පස්ෙස� 

අෙ� අ�මට අමෙ� ෙහ!ෙර� කතා කරනවා මම දැ%කා &යලා &(වෙ� , ඔෙහ!ම ය�* +,නයා ෙ� ෙගදර එන 

එක වැ- උනා ඌ හැමදාම වෙ	 එ�න ග0තා,12හා අෙ� අ�මා 3හා ක�න වෙ	 බලනවා මට 5ට� , මම0 

ෙන!දැ%කා වෙ	 ඉ�නවා , 7ට 890 &ය�න0 බැහැ 7 ක
� :� එක ;% කෙර!0 අෙ� ප<ලම 

ඉවර�.ගෙම0 කතා හැෙද� අ2ක +,නයෙ	 අ�මා තම� ගෙ� ෙර>�ට�,හැබැ� ?ක% ක@වට AB ඇමCම පාට 

ඇග% �ෙය�ෙ�,ඒ මාB කද මම0 +,නයෙ	 ෙගදර �යාම උ�ෙ	 අ�මා 3හා ෙහ!දට බලනවා ෙහ!ෙර� , ඒ 

ඇ�E මහත0 නැ ෙකEF0 නැ, හංස ෙජ>Iව න� මාB,පEට ෙල!9� ඇග0 එ%ක බල�3 , පස්ස එෙහම ගානට 

ෙශ�� ෙවලා �යනවා, මට K� එක% දා�න �Cන0 කෙE සැර මත% ෙව�* එපා &යලා �ෙතනවා,අෙ0 පාර&� 

සැLමකට ප0ෙවනවා ,අ�ට ෙක!��ද ,ෙස> ම@ &යල , හැබැ� +,නයා න� උ�ෙ	 තා0තා වෙ	 ෙකEF� 

ෙහ!දටම 1M ,?ක% +N�.ඌ ඉස්ෙක>ෙO ඉ�නක�ම කෙ� ෙප!0 &යව, එක අෙ� උ� ඌට &(ෙ( ෙප!0 

ෙක!ටා &යලා, 

අර ගමන ��� ඇP0 ස�ය% Pතර<ණා, අර ගමන &(ෙ( අමරෙ	 3PO එෙ% �ය ක�ෙ� ගමන,එෙක� 

පස්ෙස� අමෙ� අ�යාෙ	 වාහෙ� අෙ� ප<ෙO ,මට දැ� පEට ක�මැ
 කර�න වැඩ90 නැ , වැල බලබල අෙ0 

ගහනවා,එක0 හැම�ස්ෙසම බැ ප�ෙS හම �ෙය!0 එෙහම ෙ�ද,  ඔෙහ!ම ඉ�3 මට �Cනා අෙ� බා�පලාෙ	 

ෙගදර ය�න ගාOෙO ,බා�පාෙ	 ,තා එෙහම0 ඉ�නවෙ� ඌ0 දැ� 10වසෙ� , මම දැ� ය�න ෙසE ෙවලා 

ය�න ක
� දවෙස� +,�ලෙ	 ෙගවO පැ0ෙ0 ��� +,නයට Pස්තෙ� &(වා ඌ &(වා මට0 පEට ක�මැ
 

&යලා , ඔ%ෙක!ටම වඩා 12හට අT0 වැල බාග�න බැU ෙවන එක ගැන Nක ඇ� මම �යාම , මම යනවා 

&යලා එනෙක!ට +,නයා &(වා හU මෙච> මම ෙබ!ට ෙක>O එක% එෙහම ෙද�න� පUස්සෙම� ��� 

ඉ%මනට වෙර� &යලා , 

මම ඔ�න ඉ�� උෙ�ම ගාOෙO ය�න �ට0<ණා,පානNෙ�ට ඇP0 මාතර ෙස1යක නැ	ගා ෙස1ෙS මB 

ෙස!1ය% ෙසE උනා ඇ�? ෙකෙන% පEට� න80 ඇ�? ක@තU� බැස්සා , ද�නැ�ද ඉ�� අෙ� ල% එක ප% 

ගහනවෙ� , ගාOෙO �යා, ෙන!මO එෙ% ඉ3යා ෙදෙව2 දවෙස� මO
0 එ%ක 8Aෙ� නා�න �යා,ඇP0 වැල% 

එෙහම බැTවා උෙ	 ෙක!�,ට� එෙක�,පAෙව2දා උෙ� +,නයා ෙක>O කරා මට Pස්තර කතා කරකර ඉ3යා 

SUPUN  - මෙච> උබ අද ෙහටම එ�ෙ� නැ�ද ? 

ME – නැ මෙච> ෙමෙහ� තව ස�ය% Pතර ඉ�නවා,අෙ� බා�පලාෙ	 ෙගවO ගාව මB ඇ�? ෙකෙන90 ඉ�නවා 

WE ෙ(ෙගන ය�ෙ� 

SUPUN -අ�මට AI නැ�ෙ� , එෙහන� උබ0 ෙග!ඩ ය� ෙ�ද, ෙක!ෙහ!මද ෙහ!ද කද%ද 

M – ඔ( බ� පEට� , 12හා ආ1 එෙ% 5 වසෙ� මO
 ෙකෙන9� , 1 වසෙ� නං� ෙකෙන9� ඉ�නවා , ළම� 

ෙද�ෙන% ඉ�නවා &යලා &ය�නව0 බැ,ෙ� උබ ෙම!ක%ද අර උබ0 ෙග!ඩ &(ව කතාව, අ� උබ0 ෙම!ක% 

හU කරග0තද ෙක!ෙහ�ව0, 

S – නැ නැ මෙච> ඒක 2ක� &(ෙ(,අ�ට ෙක!��ද අතO ,උබ වැඩ% *ලා මට0 &යපං කතාව එල එල , ඔෙ% 

මම �Yබා එෙහන� 

අ� අද0 8Aෙ� නා�න �යා , අද ය�* කෑම එෙහම0 අරෙගන �ෙS , මO
 නං� ෙද�නම �යා එ�න ?ක% 

හවස්<ණා , එනෙක!ට මෙ	 අතO එකට ෙහනAරා ගහලා ප�� , අෙ� ,ං[ෙ	 නැ ෙකෙන%ෙ	 මළෙගය% 

ෙවලා ග�පහ , දැ� කE?ය එෙහ� ය�න ෙසE ෙවනවා ෙහට උෙ�ට, මට0 කතාකරා මා0 හා  &යලා ඉ3යා 

ෙගදරට0 &(වා මම මළෙගදර යනවා &යලා,අ�ම0 අ(ල% නැ,මම උෙ� නැ�ටලා ය�න ෙසE<ණා , න80 

මට මාර ඔTෙ( කැ%9ම% හැNනා,ඔ�න මා0 ආවා ය�න ඕන ,ක% &යලා �තාෙගන , ඔ�න දැ� කE?යම 



ගාOෙල� බස් එෙ% නැගලා එනවා, දැ� ඉ�න බැ ඔTව පැෙල�න වෙ	, මම බා�පට &යලා පානNෙර� 

බැස්සා, ෙගදරට ෙක>O කෙර0 නැ මට ය�න ,@ව�  &(ව 2සා, වැ- Nර% නැ ගාT පාෙ� ඉද� ෙගදරට 

මම දැ� ෙගවO පැ0තට ඇPදෙගන යනවා,අෙ� ෙ	 �ෙය�ෙ� C�මං හ�3යක , මම දැ� ය�ෙ� ෙක
� 

පාෙ� , ෙගවO &EFවට ය�*ම මම දැ%කා අ20 පාෙර� ඇP0 +,නයා අෙ� ෙගදරට යනවා,මම කතා 

කර�න0 හදලා,8ෙ	 ෙම!ක% හU ෙහ!ර වැඩ% තම� &යලා කතා කෙ� නැ ,මම අෙ� අ20 පැ0ෙ0 �යන 

ෙ	EFෙව� ව0තට ඇCO<ණා , අ�මා ෙප�න නැ 9ස්]ෙS ෙද!ර අඩවOකරලා , +,නයා කතා කරනවා ම
� 

ම
� &යලා මෙ	 නම  &යලා කතා කරනවා, අ�මා ස�දය% නැ , මම 9ස්]ෙS ෙද!ෙර� ෙගට ඇCO<ණා, 7 

කගහනවා තාම0 , න80 7 ෙහ!දටම ද�නවා මම අද ෙගදර නැ &යලා, අ�මා කාමෙ� ඉද� ඇAවා ක(ද &යල? 

මම එතෙක!ටම 9ස්]ෙය� ෙගට Uං^වා ,මෙ	 කාමෙ�ට ��� ඉ3යා 

SUPUN – ෙ� මම ඇ�?..+,� 

MOM – අහ් ,තා ෙප!_ඩ% ඉ�න මම ෙප!- වැඩ% 

අ�මා ෙද!ර අU�න යන ස�ෙ� අවා මම බැTවා ෙද!ර ෙර�ද අස්ෙස� , අහ්හ් අ�මා ` එක උ-� ෙර�ද% අදාල 

ඉ3ෙS නා�න ය�න , ෙර�ද දණ�ස ගාවට Pටර ය�ත� �යනවා. 

S – අහ් ම
� තාම අෙ( නැ�ද ? 

M – නැ ,තා එ�න , මම නා�න ය�න &යලා හැNෙ( ,ෙක!ෙහ� යනගම�ද ෙ�? 

S – මම 2ක� අවා වටය% දා�න , ක�මැ; ෙගදර ඉ�න0 

M – හ්�� එකන� ඇ0ත,මම0 ෙ� ට<මට �යා ෙප!_ඩ% අමෙ� මO
ෙ	 3PO එෙ% 

S – අහ්හ් අමෙ� අ�ය0 එ%ක �යාන� අ(ල% ඇ0ෙතම නෑ ෙ�ද ඇ�?… 

M – හ්��,ෙක!ෙහ!මද ,තා ක�ෙ� මට අහ�න0 බැU උනා ,ගමන ෙහ!ද�ද 

S – එක 2යම� ඇ�? , අ�?ට0 ෙහ!ද ඇ� ෙ�ද?? 

එෙහම අහලා උ පO �නාව% දැ�මා අ�මා ක�න 3හා ෙහ!ෙර� බලන ගම� , අ�මෙ	 ගO ෙදෙක ලාවට 

ෙ�නවා 7ට, 

M – ඇ� එෙහම ඇAෙ(? 

අ�මා ?ක% තර�� ඇAවා,මට ෙ0Bණා 7 එ�ෙ� ෙ	මට තම� &යලා 

S – නෑ ඉ�� අමෙ� අ�ය0 ඉ3යෙ� ෙ�..ද 

දැ� න� අ�මා ?ක% බය උනා වාෙ	 

M – අෙ� ම�දා ෙ�කා ෙම!නවා &යවනවද &යලා, මට ෙ0ෙර�න නැ 

S – ඔ( ඇ�? බබා මම දැ%ක එදා ෙද�නා කර, වැඩ, ෙහ!ද ෙවලාවට ම
� ෙන!දැ%ෙ% 

අ�මා බය ෙවලා ෙහ!දටම 

M – අෙ� ෙබ!B ෙන!&යා ඉ�න ,තා,ෙම!නවද දැ%ෙ% 

S – අර ෙක!ෙE උඩ ෙද�නා එ%ක ඉද, ඒවා කර,වා ඔ%ෙක!ම දැ%කා මම,ඇ0ත ෙ�ද ඇ�? 

එෙහම &යන ගම� +,� නැ�ටලා අවා අ�මා ලගට , අ�මා ෙහ!දටම බය ෙවලා , මට දැ� කරග�න ෙදය% 

නැ,�ෙය!0 අ�මට0 ෙන>�-ය,+,නයට0 පO එක 



M – අෙ� +,� ඔයා ෙ�ක කාටව0 &(වද 

S – දැනටන� නැ , ඉස්සරහට0 ෙන!&යා ඉ�නන� ,@ව�…….. 

12හා ඇP0 අ�මෙ	 8Aණ අතගානවා,අ�මා ෙහ!දටම බය ෙවලා 

M – අෙ� ඔය ෙම!කද කර�ෙ� +,�,අෙ� …2කං ඉ�නවා ළමෙය> 

දැ� +,�ව මට ෙ�නවා , 12හෙ	 8Aෙa පැb ෙYෙරනවා , මට0 ෙහ!ද අතO එක% ග�න ,@ව� අද 

S – ද�නවෙ� මම අ�කOට අර වැෙ_ &(ෙව!0 ෙවන ඒවා,?ක% �ත�නෙක> 

+,�ෙ	 8Aෙa මහා වO බැOම% �ෙය�ෙ�,තාම අ�මා සැ?ෙS ,Fවක වා- ෙවලා 

M – අෙ� එෙහම කර�න එපා ෙක!Oෙල>, මට ඒ ෙවලාෙ( ආස �Cනා,අමෙ� මO
0 ඇPස්+වා මාව,ඉ�� 

මාව පාලනය කර�න බැU උනා 

S – ෙම!කද ඇ�? &ය�ෙ� ෙ�ක මම ම
�ට� අ�කOට� &ය�නද? නැ0න� මම ගැන0 සලකලා බලනවද? 

M – ඒක ෙක!ෙහ!මද කර�ෙ�,ඔයා මා
�ෙ	 ෙහ!දම යා@වා, ඔයාට ,Tව�ද එෙහම කරලා එයා එ%ක 8Aණ 

බලලා කතා කර�න, 

S – ඇ� ඇ�? ඉ�ෙ� එෙහන� අංකO එ%ක,ෙම!ෙක> ඇ�? &ය�ෙ� ෙවලාව යනවා දැ� 20 පAෙවලා 

වැෙ_ට න0ත�� ……….. 

12හා ඇP0 අ�මෙ	 උර�ස් ෙදෙක� ඇOTවා,අ�මා ඒ එ%කම නැ�Eටා එතෙක!ට තම� දැ%ෙ% අ�මෙ	 

�ට,` එෙ% ප? ෙදක ෙ�නවා ෙහ!දට ෙක!�ෙඩ0 උඩට කරලා ගැට ගහලා �YෙY ,ඇදල �?ෙS 2O පාට ` 

එක%,+,�ෙ	 කට හUයටම අ�මෙ	 තං ෙදක ගාවට ෙසE , 

M – අෙ� ක(BහU දcP දැ� අ�කT0 එනවා ඇ�,Pකාර කර�ෙ� නැ�ව අ�� ෙව�න 

එෙහම &(වා ගම� +,� ��� ෙද!ර වැAවා,යCර0 දාලා ෙල!% කරා,අ�මා සැ?ය� ,Fව� මැ�ෙ� �ටෙගන 

ඉ�නවා දැ� තම� මම අ�මෙ	 8ණ දැ%ෙ% එෙ% බය 8+<න ලැdජාව% �ෙය�ෙ�,අB ඇP0 අ�මව 

සැ?යට තOTකර�න හැNවා,එ0 උට බැU<ණා, 

S – එෙහන� බෑ ෙ�,හU ඔ�න බලාග�න එෙහන� ෙවන ෙ� 

&යල ෙෆ>� එක අරෙගන ෙන!මරය% අර� ෙප�fවා අ�මා ෙහ!දටම බය ෙවලා 

M – අෙ� එපා +,� ,තාට &ය�න එපා අෙ�…..එපා 

S – හU එෙහන� මම &ය, P3යට කර8ෙක> දැ� ක(B0 එ�ෙන0 නෑ,ම
f0 නැ අ�කO එ�ෙන0 

6පAෙවලාෙ� 

එ0 එ%කම අB අ�මෙ	 උර�ෙස� එOTනා,ඒ ගම�ම තෙ� ඇද� ඉද, එ�දට උ-� ඉgනවා,අ�මා ඇද� 

ඉ�ෙ� 2O පාට තා0තෙ	 සරම%,අ�මා දැ� අස් ෙදක වහෙගන අBව තOT කරනවා  �1�ට,එ0 ෙක!ටා 

9%9 එක ඉgනවා,මට අ�මව� ෙක!ටව� ෙහ!දට ෙ�නවා පැ0ෙත�, 

M – අෙ� +,� එපා ෙ�ක ෙහ!ද වැඩ% ෙනෙම�…ක(Bව0 දැ%ෙක!0 

S – එෙහම ෙව�නෑ ක(B0 දැන ග�ෙ� නැ,අ2ක 8Aෙ� නැ( �යාට පාරවO ඉ�නැ ෙ� 

මම ෙ�වා ද�නවා &යලා �ෙතනවන� ෙම!නවා ෙව�ද &යලා මට �Cනා,මට දැ� ෙහ!දටම නැගලා මම gම වා- 

ෙවලා බල� ඉ�ෙ� ෙහ!ෙර�,දැ� අB අ�මව ඉgනවා අ�ම0 දැ� වැෙ_ට සෙප>E එක ෙදන පාට% 

ෙ�නවා,ඇස් ෙදක �යාෙගන ඔTව අතගානවා +,නයෙ	,ෙද�නම තා� �ටෙගන තම� ඉ�ෙ�,අ�මෙ	 ත� 



ඉgනවා තාම0 ඌ අ20 අ�� අ�මා ඇද� ඉ�න සරම උස්සනවා ?ක ?ක අ�මා උෙ	 අ�� ඇOTවා එක 

නව0ව�න න80  අෙය0 අත ග0තා 

M – අහ්හ් ෙක!Oෙල> අර වැෙ_ කාටව0ම &ය�ෙ� නැ ෙ�ද,හ්�� 

S – නැ වාස්Cෙ( මට0 ආස �Cනා ඒක දැ%කම හ්��� 

ෙක!ට අ�මෙ	 සරම අස්සට අත දානව,අ�මා  අහ්හ්  ගැවා,මට ෙ0ෙරන P3යට පැ�?ය% ඇදල නැ වෙ	,අh 

දැ� ඇ�Oල ගහනවද ෙක!ෙහද අ�මෙ	 �ලට, 

අ�මා දැ� ෙහ!දට ?<� ෙවලා හ්��� අහ්හ්හ් අහ්��� ගානවා,මෙග ෙප!Oල0 ෙජ!කා පලාෙගන එ�න 

හදනවා,ඕන ,ක% &යලා ග0ත එ
යට,දැ� දෑෙ0 i&යාව පට� ග�න කාෙO හU මට,Pනා- 5% Pතර 

ඇ�Oල ගැAවට,ෙ(ෙ	 වැ- කරා දැ� අ�මට ෙහ!ද ෙම>O අහ්හ්හ් අහ්හ් ගගා ෙක3U ගානවා,ෙක!ටාව ප,වට 

�යලා බදාෙගන ඉ�ෙ�, පස්ෙස� එ
යට ග0තා අත,ඌ අත අරෙගන අ�මෙ	 කටට එjවා,අ�ම0 එක 

ෙලවකනවා, 

ෙක!ටා අ�මෙ	 සරම ගැෙල(වා ඒක එෙහමම gමට වැFනා අ�ම0 &] උ0සහය% N�ෙ� නැ ඒක නව0ව�න 

,ඊට පස්ෙස� සැ?යට තOTකරා,අ�මා ෙස%] P3යට වැFනා,�Cවා වෙ	ම අ�මා පැ�?ය% ඇදල නැ �ල 

 2යමට ෙ�නවා,ම�O එෙහම නැ� ගැන� +,� ඒක 3හා බැTවා ,දැ� ෙක!ටාට ]�ය නැ , ` එක ගලව�න 

හැNව0 උට බැU උනා ,අ�මා ?ක% ඉස්සරට ඇP0 ` එෙ% A% එක ප�නාලා ගැෙල(වා,අහ්හ් ත� ෙදක +�U 

හUයට Lisa Annෙ	 වෙ	 ,මට ෙපෙනන P3යට අෙ� �යාෙන> වැඩ% ග�ෙ� නැ� පාට�,ඒවා අමෙරට� 

+,�ට�,පැන, ගම� හංසෙය> ෙද�නා අOලා ග0තා 7 දාෙගන උරනවා,අ�මා අහ්හ් ��� ෙක3Uය% 

දානවා,එක අත&� 1Uකන ගම� අ20 අ�� උරනවා,අ�ම0 +,�ෙ	 ඔTව අතගානවා තාෙලට ෙක3U ගා1� 

,මට ]� එක 2යමට ෙ�නවා,මෙ	 කාමෙ� ෙද!ර ෙක
� තම� ෙස>ෆා එක �ෙය�ෙ�,ෙමතන අෙ� අ�මා 

ෙන!�?�න ෙවන ක(B හU ගැහැbෙය% ඉ3යන� මට0 ය�න �Yබා, මෙ	 දෑෙ0 i&යාෙ( පළ8 වැFප 

ලැෙබ�න ලග� වෙ	,ට% ගලා ෙO�+ව අර� මO
ෙ	 අග වැAවා, ඒ එ%කම පළ8 බI ෙල!E එක �යා,,මම 

ස�ෙ� �ට ෙන!ෙව�න ද01? කාෙගන ඉ3යා,ෙ� ඔ%ෙක!ම ඔTව කැ%9මට ��]�ද ෙව�න, 

හංසෙය> ෙද�නා AරතO කරකර අ�මෙ	 ක9O ෙදක මැ�ෙ� ඉද, +,�  ?ක ?ක පහලට අවා රස^ල 

හUයට,+,� රස^ල 3හා බැTවා ඉතා ඕනෑක1�, හUයටම &]දාක ෙන!NF වස්Cව% ද&නවා වෙ	, අෙ� 

අ�මෙ	 එක මාර ග� , ගානට ෙශ�( කරලා �යනවා , AC කට හUය ?ක% Pතර ක@ පාට උනාට අ20 හUය 

අ8Cම +ද% �ෙය�ෙ�,දැ%ෙක!0 කර�නම� �ෙත�ෙ�, ඔ�න ඉ�� මම අෙය0 සBංගලය% අUනවා වෙ	 

ෙප!Oලට අත �යලා ඉගලට පහලට යවනවා,+,නය0 3ව දා�න තම� සැරෙස�ෙ� ,ඔ�න 12හා ඔTව එjවා 

අ�මෙ	 එකට දැ� 12හා 3ව දානවා එකපාරටම අ�මා කෑගැAවා ආ� &යලා,7 3වදානවා ෙවfවට A0ත හපලද 

ෙක!ෙහද, ඔ�න දැ� වැෙ_ 3ගටම ෙකlෙගන යනවා, +,� හUයට ප�ගානකට දා, වCර ෙබ!න බOෙල% වෙ	 

අ�මෙ	 රස^ල කල0තනවා, අ�ම0 �� ෙක3ය% දානවා , ෙක!ටා දැ� ෙ(ෙ	 වැ- කරා , ඒ Pතර% ෙනෙම� 

12හෙ	 ෙත!O ෙදක අ�මෙ	 එෙ% හ�ෙය� අAOලනවා , අ�මා ෙහ!දටම ෙෆ>� ෙවලා ෙක>ටාෙ	 ඔTව 

A0තට �යලා තද කරග0තා, ෙක!ටා 3ගටම ඒක කරෙගන �යා,අ�මා ෙහ!දටම දගලනවා 

ඇබෙරනවා,එකපාරටම අ�මා ගැස්+නා,මම �ත�ෙ� අ�මට �යා, +,නයා දැ� ෙලවකනවා,ඔෙහ!ම ?ක 

ෙවලාව% ෙලවක, +,� නැ�Eටා අ�මා තාම ෙස>ෆා එෙ% 8Oලට ෙව�න වැ�Uලා ඉ�නවා. 

දැ� +,� tshrit එක ගැෙල(වා, අ�මට ]U 8ෙ	 ඇටකF ඔ%ෙක!ම ෙ�නවා, මම ඉ�න තැන ඉද� උන0 

ගණ� කර�න ,@ව�, ෙවස% 9Iව% හද�න මB ෙක>F ?ක, පස්ෙස� ක
සම0 ගැෙල(වා, දැ� අ�මා ,�ණ 

2Bව�� ඉ�නෙක!ට +,� අඩ 2Bව��, +,නයා ෙජ>ක0 ගැෙල(වා,තාම මට 8ෙ	 ෙප!Oල ෙප�ෙ� 

නැ,න80 අ�මට ?ක% �නා �යා ,මට 890 �තා ග�න බැ , 7 අ�මා ලගට �යා 8ෙ	 එක කටට ෙද�න , 

එතෙක!ට තම� මම 8ෙ	 එක දැ%ෙ%  ෙප!Oල% &(වට එක පැ�සල% වෙ	,අගO 4%ව0 නැ,අෙ� අ�මා ඇට 



ෙදක0 එ%කම ඔබගm කෙE, අමෙ� අ�යෙ	 එෙක� බාගය%ව0 නැ , n? 5 පැ?ෙය%, මෙ	 නැගලා �Yබ 

ප�ය0 බැස්සා 

අ�ෙය> ෙමෙක�ද ෙ� වැඩ ෙප�න�න ය�ෙ� මට &යලා අ�මා ඇAවා ,+,නයට ෙප!ලව පලාෙගන ය�න 

තර� ලැdජ� වෙ	 8Aෙණ� ෙ�නවා , ඒ වෙ	ම තරහ90 ෙ�නවා,අ�මා උඩට කරලා ෙක!�ෙ_ ගැට ගහලා 

ඉ3ෙS ෙක!ටා ��� අ�මෙ	 ෙක!�ෙඩ� අOලග0තා,අOලාෙගන උෙ	 එක ගාවට ග0තා අරෙගන කටට උෙ	 

ෙක!ෙE ලංකාරා, අ�මා එක අත&� උෙ	 එක අOලාෙගන nEට% අෙ0 පාර% ගැAවා,ගහලා එක ඉවර ෙවලා 

කටට ග0තා , අ�මා අBෙ	 ෙට!පාව උරනවා,?ක ?ක කට ඇCලට ග0තා,+,� ඇස් ෙදක �යාෙගන,උට මාර 

සැප,+,�ෙ	 සැප කෙ� පක අෙ� අ�මෙ	 කෙE,අ�මා +,�ෙ	 අටෙදක ?ක ?ක 1Uකනවා, අh 

ෙක3Uගනවා සැපට, ?ක ෙවලාව% ඔෙහ!ම ඉ�3 ෙක!ටා අහ්හ්හ් ගෑව, අ�මා ෙක!ටෙග ප�ය එ
යට දැ�මා ,දාල 

ඉවර ෙවලා කට ඇරලා ෙක!ටාට ෙප�fවා,ෙක!ටෙ	 බI අ�මෙ	 කෙE ,12හට කෙEම ��� 12හට ෙක
� 

ඉ�නව0 බැU පාට�,දැ� ප�ය අගO 2%ව0 නෑ , ෙහ!දටම බැහැලා , 12හා ඇP0 අ�මා ල�� වා-<ණා, 

ඇP0 &Uමaඩලය ඉg�න ග0තා,අ20 අ�� ප�ය අතගානවා,අෙය0 ?ක ?ක ප�ය න�නවා ෙ�නවා. 

+,� නැ�ටලා අ�මව එ%කෙගන ෙස>ෆා එෙ% ඇ�ද උ-� වා- ෙකෙර(වා,ඊටපස්ෙස� කලවා ෙදෙක� 

ෙප!_ඩ% ඉස්සරහට ඇදල ග0තා,ඇදල අර� +,නය පහ0ෙවලා අ�මෙ	 �ලට &ස් එක% N�නා,දැ� අෙය0 

ෙක!Oලෙ	 ප�ය නැගලා අගO 4% Pතර,ඔ�න +,නයා අෙ� අ�මට Aක�න ය�ෙ�,දැ� අ�මා ඉ�න P3යට 

�ල 2යෙමට ෙ�නවා,+,� ප�ය �යලා තදකරා, ඉල%ෙ% වැරNනා , අ�ම පO �නාව% දැ�මා , ඒ ගම�ම 

ප�ය අරෙගන �ලට �යාෙගන අහ දැ� කර�න &(වා, +,නයා දැ� කරනවා �1�ට �1�ට,අ�මට න� එoචර 

ගාන% නැ� ගාන�,අh හ� දාෙගන ගහනවා,ඔෙහ!ම ?ක% ෙවලා ය�* ෙ(ෙ	 වැ- කරා, Aටාතම� අෙය0 

පැ�ෙ� ෙප!Oල �ෙල� එ
යට, 

ෙක!ටා අ�මව ඇදල අරෙගන අ20 පැ0ත හැෙර�න &(වා, 7 හද�ෙ� ,ෙ% අU�න, අ�මා ඇP0 gම 

දැනගැAව,දැනගහලා ෙස>ෆා එක උඩට බර<ණා,දැ� අ�මෙ	 ,ක 2යෙමට ෙ�නවා, අ�ෙම> වEට%කා වෙ	, 

+Nවට +Nෙ( අහ්හ්හ් +�U, අBෙ	 ප�ෙය� pස් ෙYෙරනවා,අB පහ0ෙවලා ,ෙ% �ලට �යලා තදකරා,ඒකන� 

එකපාර දාග0තා ,අ�මා ආහ්හ්හ් ගහලා ෙල!9 ෙක3Uය% දැ�මා,ෙ�න P3යට අ�මෙ	 පස්ස තාම තද පාට�,දැ� 

ෙක!ටා ගහෙගන යනවා තාෙලට,අ�මා ෙක3Uය% දානවා 2යෙමට, මා0 ෙහ!ද අෙ0 පාර% ගහනවා,එක පාර% 

බI �ය0 තම ෙප!Oල ෙක
�, +,නයා දැ� ෙහ!දටම ෙෆ>� ෙවලා 2යෙමට අUනවා ,ෙ%,අ�ම0 ෙක3U 

ගානවා,ඔෙහ!ම ?ක ෙවලාව% ��� ෙක!ටෙ	 ෙක!ට ෙප!Oල එ
යට ග0තා, 

අරෙගන A0තට �Yබා  �යලා ගහෙගන යනවා මBම තාෙලකට අ�ම0 දැ� qO සෙප>E , එක පාරටම 7 

හ�ෙය� ගහ�න ග0තා, අ�මා කෑ ගහ�න ග0තා අතO එක වැ- කමටද ෙක!ෙහද, ?ක ෙවලාව&� අ�මා 

ගැස්]ලා �යා,ඒ අ�මට අෙය0 �ය 2සා ෙව�න ඇ�, තාම +,� ගහනවා, +,නයා එක පාරටම අහ්හ්හ්හ්හ් 

 ගහෙගන අ�මෙ	 �ට උඩ වැFනා, උෙ	 ධාC ඔ%ෙක!ම අ�මෙ	 ඇCලටම යැ(වා, අ�මෙ	 කලවා 3ෙ	 3ය 

ඇOල% වෙ	 ගලනවා ,අ�මා අහනවා ෙම!ක%ද ළමෙය> ඒ කර, වැෙ_? &යල , අෙ� ෙස!U ඇ�? ෆ�ස්E 

E��ෙ� &යලා නැ�ටලා ෙස>ෆා එෙක� වා-<ණා,අ�ම0 ඒ ල���ම වැ-<ණා, සරම Pතර% ඇදග�න 

ගම�,දැ� මෙග0 බI ෙල>_ එක%ම �යා , මා0 ඒවා �හදාෙගන ක
සෙ� ]ප� එක දා ග0තා, 

supun – 2යම� ඇ�? තැ�%ස්, 

&ස් කරන ගම� 

mom  - අහ ඕක ෙම!ක%ද හැබැ� අද Pතර� ෙහ!ෙ�, හැමදාම එ�නන� එපා, 

ඒ 8Aෙa �jෙ� ස්C� නැවත  එ�න &යනවා වෙ	 හැsම% 

supun – හU හU , මෙ	 ෙල!9 Lනය% තම� ෙ�ක, 



mom – අහ්හ් ඇ0තද, එකට කම% නෑ ෙ� වැෙ_ හU එදා අමරෙ	 වැෙ_ හU කාටව0 &ය�ෙ� නැ හUද,&ෙව!0 

ෙමෙහ එ�න ෙනෙම�, 

+,�ෙ	 8Aණට &ස් එක% අතෙ� &යනවා 

supun – අෙප> නැ ඇ�? කවදාව0ම නැ,මෙ	 වැෙ_ හUෙ� 

එෙහම &යලා අෙය0 අ�මෙ	 8Aණ &ස් කරලා නැ�Eටා 

, 

mom – මම �Cවා 8
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