
ක�ෙ� ගමෙ��	න ���ය �සා අෙ� අ�මව බය කරලා ��� වැඩ� ග�තා,එක මම ක � !"වෙ� ඊට %ක 

දවසකට පස්ෙස) මම අෙ� ෙගව* ගාව +යන ඒජ�� එකක වැඩට .යා,එතන වැඩ� !යලා මහෙල01 ෙදය� 

නැ,උෙ�ට බ3 ෙග�යන ෙල04 ෙදකට ඕන ඒවා එයාලා ඇ7� පැටව ග�නවා 8ෙෂ* 8ස් ඒවා %ක� 

බලනවා,පස්ෙස) ඒ ෙල04 ඒ ඒ අදාල :; කවර කර�න ඕෙ�,ඒ අය උෙ�ට .යාම එ�ෙ� හවස 47තර, ඒ 

ෙවනක� ෙගදර ඉ�ෙ� 8ෙශ)>? වැඩට ඉ�න ඇ�% , අර ත@ බ*ල?, දව*ට බ�කාලා ඉවර උනාම වැඩට 

ඉ�න ෙකනා ඒ බ*ලව නාවනවා ෙහ0දට,අ�පා උට රජ සැප අAටව� නෑ, පස්ෙස) ඒ ඇ�% ෙගදර යනවා, ඒ 

ඇ�% %ක� වයස?,වැඩ� ග�න බෑ, අ�න එකට� එ�ක 8ෙෂ* කැCම කද,8�හා මැ4ලා %ක� ක* ෙවනවා 

%ක� මහත?,ෙග@ ෙදක මෙD මාE ආ, උස �සා කැAල ෙ�නවා �යමට, �ක� +යනවා �රා.මට ෙ�කට 

ගහ�නම? Hත. 

8ෙශ)*ෙI ෙI ෙග0ඩ� ෙල01 ෙගය�, පැ�තකට ෙව�න ෙප0@යට J* එක1� +යනවා, අෙ� බ3 +යන 

කාමර +ෙය�ෙ� ඒ !;Kවට ෙව�න, නL� �* හ4යටම ෙප�ෙ� නැ,ෙම0කද බ3 කාමෙD ෙද0ර AHටලා 

+ෙය�ෙ� �* එෙ� අ�� පැ�තට ෙව�න,ඒ ගබඩා කෑ*ෙ* උඩ ත;Kව බාෙගට හදල +ෙය�ෙ� එක 

කාමරය� 7තර� +යනවා ෙහ0දට හද� එෙ� තම? computer එක එෙහම +ෙය�ෙ�, අ�න එතන ඉද� 

බලනෙක0ට න� J* එක �A4යටම ෙ�නවා, 

මම වැඩට .H� ස+ ෙදක� 7තර 	ණා,මට දැ� ඒ උඩ කාමෙDට ය�න� ෙදනවා,computer එක බා7තයට 

එෙහම� එදා ෙදනවා, එ� මම ඒක අ�� ෙලස ෙය0දාග�ෙ� නැ,ෙක0%�ම !"ෙව0� ෙන0�@ ෙව�න .ෙN නැ 

, 8ස් හැමදාම J* එෙ� නා�ෙන� නැ,ඉදලා Hටලා තම?, නL� ඒ J* එකට බHන දවෙස) 7ෙශ)ෂය� +ෙයනවා 

!යලා මට ෙ�ෙරනවා,ඔ�න ඔෙහ0ම? ඉ+� කාලය ෙගP .ය අතර දවස� 8ෙෂ* QR* ෙර�කඩ� හා Sා එක� 

පමණ� ඇදෙගන,මම උඩ ත;Kෙ" ඉද� බලාෙගන ඉ�යා,ප;ට? , මාර ෙග@ ෙදක,ඇදල ඉ�ෙN රTපාට හා කU 

පාට 8V Sා එක� එකට �7ස* ෙග@ ෙදක දරාෙගන ඉ�න බැ4 තර� වෙIම මෙI ම* ට ෙජ0කා Tල ඉඩම� P 

ඇ+ හැඩ?, 

J* එක �ෙI ඇ7දෙගන යනවා,ෙ�!ෙI පැ�%ය� ලාවට ෙ�නවා,%ක Qර� ආ� 8ෙෂ* QR* සUව ගලවලා 

දැ�මා,ඔ�න දැ� මට ඉ�න බෑ,ම* � ක සම ඉරාෙගන එ�න ලග?,මම ඔ�න ම* ව එ යට ග�තා 

ම* � ෙප0@ නැ, අග* 6කට වැ@, ඔ�න මම අෙ� ගැWම පට� ග�තා,8ෙෂ* වTරට බH�න? �දානම,මම 

එයා එ�ක Rකනවා !යලා Hතාෙගන අෙ� ගානවා, එයා වTරට බැහැලා එහා ෙමහා AHනනවා, මම ඒක �හා 

බලාෙගන මෙI වැෙX කරනවා,ෙ�!ට �යම ඇග� +ෙය�ෙ�,අෙ� වයෙස) වෙI ෙක0*ෙල1� ඉ�නවා නL� 

ඌ ඉ�ෙ� රට,ෙමයා ෙබ0@ එක මාEවට +ය� ඉ�නවා, කැCම කද,%ක ෙවලාව!� ෙ�! J* එෙ� ගැ;ටට 

ෙහ)�T ෙවලා වTර ඇTලට අත දාලා න�.යව %Z� කර�න ග�තා,මට ප;ටම ෙම[*, මම ගහන ෙ"ෙI 

වැ@කරා,ජෙ�ෙ* ලග ඉද� බලාෙගන ඉ�න ගම� තම? මෙI වැෙX කර�ෙ�, %ක ෙවලාව!� ෙම! ෙග0ඩට 

ඇ7� නැ7ලා ෙක0�ෙX Aහදා�න ග�තා, මම ඒක �හා ෙහ0දට බැ>වා අ�මට R3 ත� ෙද!� බාගය� 

එ\ෙN,මට ය�න හද�ෙ� ක1*වල ඉද� පණනැ+ ෙ"ෙගන එනවා,මට ෙන0ද�ම මෙI අස් Aය	ණා, මට බ3 

ෙල[X එක� .යා,.යා !"වට Aයා]වා උඩ ත;Kෙ" ඉද� පහලට නL� අස් ඇරලා බලනෙක0ට 8ෙෂ* එතන 

නැ,මම .H� අෙය� 	න ෙ� හා ෙ�කට ඇ^මට �ලැ� එක� ක*පනා කරා !� අ?@යා එක� නැ ඒ කැ4 

කදම? මත� ෙව�ෙ�. 

ෙක0ෙහ0ම හ4 හවස වැඩ %ක ඉවර ෙවලා මම ෙගදර .යා,ෙගදර යනෙක0ට අමෙD අ?යා අෙ� ෙගව* පැ�ෙ� 

ඉද� යනවා,ෙම0නවා කරාද ද�ෙ� නැ  ,මම ෙගදර .යා අ�ෙ� !යල කතාකරා,අ�මා 1ස්�ෙN ඉද� අවා, 

me – අ�ෙ� අමෙD අ?යා අෙ" ඇ?? 

mom – ආ ඒ අර �_ප අ?යෙI ෙහ[� ක8� එකට ය�න එයාෙI 7* එෙ� එ�න !"වා එකට, 



me – අහ්හ් ඒක ෙහ0ද?, ත�තට වැ@ උන� අ"ල� නැ එතෙක0ට 

mom – ඔ" ඒක තම? මා� ක*පනා කෙD,හැබැ? තා�තට වැ@	නාට කම� නැ ඔය ඉල�දා4යට L1� බැ, 

me – හ4 හ4 අ�ෙ�,��� එෙහම ආෙ" නැ�ද 

මම කතාව මගහ4�න එෙහම !"ෙ" එක සැරය� යා>ෙව[ කවල� කරලා මට වැ@ෙවලා ෙගදරට චා උන �සා 

mom – නැ �තා,කාෙල!� දැ�ෙ� නැ 

මට Hනා �ෙක�,මම නා�න .යා පස්ෙස) ,වැල� බැ>වා,aට කාලා �දාග�තා,%ක ෙවලාව� ය�� අ�ම? 

තා�ත? වැඩ පට� අරෙගන ස�ෙ� අවා,මම ඒක න� බල�න .ෙN නැ,8ෙෂ* ගැන �තා අෙ� පාර� ගහලා 

�දා ග�තා, මට bෙනc� ෙපcනා 8ෙශ)*ට Rකනවා,පRවදා නැ.ටලා වැඩට ය�න ෙස; උනා,වැඩට .යා එදා 

අර ඇ�% ඇ7� නැ, අද ඉ+� කාලා හමාර?,මම වැඩ කරකර ඉ�යා උඩ 8ෙෂ* 8ස් ෙක0ෙහටද .යා,දැ� 

ෙවලාව 12.30ට 7තර ඇ+ , අෙය� එයා අවා මම .H� ෙI;Kව ඇ4යා,එයා කාD එක පාD� කරලා ෙගට .යා 

අෙ� ච?�ස් බ� පැක; 2ක1� +dබා.මට 8ෙෂ* 8ස් කතා කරන ස�දය� ඇRනා,මම .යා 

mis – බ� කාලා ඉ�න 

මාව එ�කෙගන .යා 

me – හ4 8ස් 

මම� පස්ෙස� .යා Rකා ටම? �ක වනනවා හ4යට eැ�ටරයක ෙ;ලD එක පැ�ෙදනවා වෙI,පැ�%ය� ඇදල� 

නැ වෙI, %ක� ෙක0ට ග"ම� තම? ඇදල ඉ�ෙ�,ඒක �ෙ� දාෙD අස්ෙස) .H� 

mis – එ�න �තා වා@ ෙව�න,මම ෙඩ0.ව නාව�න යනවා, 

මට ෙමෙස) �Kව� ෙප�cවා, 

me – හ4 8ස්,8ස් ක�ෙ� නැ�ද, 

mis – මම අද උෙ�ට කෑෙ" දව* ෙවලා දැ�ම බඩ.� නැ 

එෙහම !යලා එයා .යා,මම H8Hට H8Hට කැවා,අර �කම? මත� ෙව�ෙ�,මම බ� එෙ� අ�+ම හ4ය 

ක�ෙ� එටෙක0ටම ඔ�න 8ෙෂ* අවා බ> ත@යාව� එ�ෙකෙගන, 

mis – �තා කාලා ඉවරද,ඔ�න ඔය fg එෙ� වටල�ප� වගය� ඇ+ අරෙගන ක�න 

දැ� ෙද0.යව Aහදානවා,Aහදාලා ඉවර	නා 7තර? ඌ .H� ෙස[ෆා එකගාව iම දාලා +යන කාDප; එක උඩ 

�දාග�තා,8ෙෂ* ෆෑ� එක� දාලා .යා උෙI ඇග ෙ"ෙල�න,මම කාලා ඉවර? ය�න !යලා හැQෙ", 

mis – ඔෙහ0ම ඉ�න %ක� ෙප0@ වැඩ� +යනවා දැනග�න 

8ෙෂ* ෙවන ඇQම� ෙගන එනවා, තදට තෙ� ෙක0ට සාය1? අ�කප� හ;ෙ;1? ඇදෙගන,මට ආෙය� 

නැගෙගන එනවා, 

me – ඇ? 8ස් 

මම %ක� 7තර කලබල ෙවලා 

mis – ඔයා සැෙහ�න ෙල01 වැර�ද� කරනවා මම දැ�කා 

මාව @� ෙවලා .යා, නැගෙගන අ� එක� බැස්සා, 

me – ෙම0ක�ද 8ස් ? මම දcව�වන� වැර�ද� ෙවලා නැ 



mis – ඒ ෙක0ෙහ0මද එෙහම !ය�ෙ�,මට තව� ෙබ0E !ය�න එපා 

me -අෙ� නැ 8ස් L1� නැ, 

මාව ෙහ0දටම බයෙවලා,එ� මට jවD මෙI අ+� වැර�ද� උෙ� නැ !යලා,ඔ�න ඒ! මෙI ලගටම ඇ7� 

,�වෙ� බැEවා 

mis – ෙම0කද නැ�ෙ�,මම දැ�කෙ� ෙල01 එක� ෙම�න ෙ� හ4ෙN +යනවා, 

මෙI ප?ය +යන හ4ය ක සමට උ@� ඇ*>වා,මට �ක� කර�; එක වැQනා වෙI,කවද කා� ටකර�ද 

me – අෙ� ෙ� ෙම0ෙක[ 8ස් , 

ෙ�! මෙI උරH�c� අ*ලාෙගන දැ� 

mis – මම දැ�කා ෙමයාව� එ\ෙN දාෙගන ෙම0නවද කරනවා අර උඩ කෑ*ෙ* ඉද� 

මට ප;ට ෙන0��@ය, ෙ�! ෙස)රම දැකලා වෙI,ඊට වඩා මට ෙම[*,8ෙෂ* මාව ඇදෙගන යනවා එයාෙI 

කාමෙD �හාවට,මෙI �1රා ලබලා වෙI,මම� L1� ද�ෙ� නැ+ බබාවෙI ඇRවා ෙමෙහම 

me – අෙ� 8ස් ෙක0ෙහද ෙ� ය�ෙ�, 

ෙමk ප�ද ප�ද යනවා මෙI අ+� ඇදෙගන, 

mis – යL මට ෙප0@ වැඩ� කරග�න +යනවා ඔයාට !යලා,ඒකකෙD නැ�න� මම ඔය ගැන ෙගදරට !යනවා 

වැෙX ෙලෙX වෙI !යලා ෙ�Eණා,මම� ඕන R�ත� ෙව�න !යලා .යා , කාමෙDට එ�කෙගන .H� මාව 

ඇදට ත*> කරා 

ෙ�ක කාමරය� !"වට �ර�රය� වෙI,ෙප0@යට බාD එක1� +යනවා, ආෙය� Aස්� හැ�ලා අෙය� 

හැෙදනවා,මම දැ� ඉ�ෙ� �7ස* ඇද� මත දණHෙස� ඉහල ෙක0ටස පමණ� තබාෙගන, 8ෙෂ* ඇ7� මෙI 

ක1* ෙදක ල.� දැනගැRව,ඊටපස්ෙස) මෙI ෙඩ�ෙ� �පD එක හා ෙබ0�තම ගැෙල"වා පස්ෙස) ෙඩ�ම 

පහ�කරා ෙජ0කා එ�කම,මම� ෙප0@ සෙප[; එක� Q�නා ඉස්�ලා,එ� එ�කම ෙම�න ෙ�! මෙI ෙප0*ල 

උර�න ග�තා,මට �ර සැප, කවදාව� කා�නැ+ කැම� කන ෙපෙDත ෙප0@ එෙක� වෙI ෙ�k උරනවා,ඒ 

අතෙD අට ෙදක� 84කනවා,මට ෙ�Eණා %ක ෙවලාව� ය�� මට ය�න එ�ෙ� !යලා මම 8ෙශ)*ෙI 

ඔ>ෙව� ඇ*>වා,ඒක ෙත4ලාද ෙක0ෙහද ෙප0*ල අතහැරලා නැ.;ටා,මාව තව %ක� අද උඩට ත*> 

කරා,පස්ෙස) මෙI බඩ හ4ෙය� ඇ7� වා�	ණා ඒ ගම�ම ඇද� Hට� හැ;ෙ; ගැෙල"වා,අ�මා ෙම! Sා එක� 

ඇදල� නෑ, කැCම ෙග@ ෙදක,අෙ� අ�මෙI එක පරාද? ෙ�ක එ�ක,එෙහ�මම ක1* ෙදක ෙදපැ�තට දාලා 

මෙI පැ�තට පහ� උනා,මට උරප� !යනවා වෙI,ඔ�න මම ෙග@ ෙස*ලම පට� ග�තා,දැ� උරනවා 

�යමට,ෙ�! ෙක�4 ගානවා, මෙI එක ��ර�න වෙI,එක පාරකට එක ෙග@ය� ක�� අ�ක අතගානවා.බැ4 

වැඩ ෙන0කර 

මම ෙග@ කාලා ඉවර ෙවලා ෙ�!ව ෙපරලා ග�තා,ෙපරලලා ක1* ෙදක පළ* කරා ,අෙඩ[ R�ත �යම? ක�න 

Hෙතනවා, ඔ�න දැ� �ෙ" වැෙX පට� ග�තා , ෙහ0දටම ෙක�4ය දැ�,මා� �ව දානවා මෙI ඔ>ව තදකරල 

අ*ලාෙගන ඉ�ෙ� 8ෙෂ*, 7නා@ 5� 7තර .යාට පස්ෙස) අෙ� දා�න පැ%ෙය[ !යලා !"වා, ඒ ලැ]m 

අවස්ථාෙව� උප4ම oෙය[ජන ග�න� එ�ක මම ක1* ෙදක පළ* කරලා Hලට +යලා තදකරා, %ක� 7තර 

Hරට බැස්සා මා� H8� H8� ගහලා ෙහ0දට බස්ස ග�තා, දැ� තාෙලට ගහනවා,මට %ක� ෙවලා ය�� බ*ෙල[ 

ගහන 7�යට ගහ�න ඕන උනා, මම පක එ යට ග�තා එ යට අරෙගන 8ෙශ)*ව අ�� පැ�තට හැෙර"වා, 

ඇද� Hට� සාය තාම +යනවා, ඒක උඩට උස්සලා A%පස්ෙස� දාලා ගහ�න ග�තා, දැ� න� �Qම සැප�, 

ෙම! ෙබ4හ� ෙදනවා අහ්හ්හ් !යා !යා, මෙග� පලෙව� අ�දැkම,මට �ක� Aස්� වෙI ම* යා 

අ�ෙප[ෂණය හැ�ලා වෙI නැගලා  



මම බ*ෙල[ pෙ�ට %ක ෙවලාව� ගැRවා, ප;ට? අහ්හ්, පස්ෙස) මම �ෙ� අ4�න ෙස; උනා,මෙI ප?යන� 

ෙහ0දට ෙත� ෙවලා +ෙය�ෙ�, එ� අර!ෙI �ක ෙත� ෙවලා නැTවා, ෙට0පාව �ෙ� Hල ගා7� +යලා H8Hට 

H�Hට බස්ස�න පට� ග�තා ,8ෙශ)*ට +ෙය�ෙ� කැCම �ක�, ඒ උනාට ෙ�කන� %ක� 7තර 

තද?,එතෙක0ට සැප කෙ�, ෙක�4ය �ක� �ක මම පලනවා වෙI,එ�න එ�න� ම* ව ඇTලටම දැ�මා, දැ� 

4ද� එකකට ගහෙගන යනවා, ෙ�!ට %ක ෙවලාව� ය�� .යා ,මට ඒක ෙහ0දටම ෙ�Eණා,8ෙශ)*ව පන නැ+ 

උන වෙI උනා,දැ� මට� ෙහ0ද ගණ� මට� ය�න වෙI ක1* පන නැ+ ෙ"ෙගන ආවා,මම �ෙ� අ4න ෙ"ගය 

වැ@ කරා , ඇ�තටම මට 7නා@ ෙදක�ව� ෙ"ෙග� �ෙ� අ4�න බැ4	ණා,LU සDව�ගයම ! ෙප0ලාෙගන 

බ3 ෙල[X එක� 8ෙෂ* 8ස්ෙI �කට 7තැ�	ණා,!�දාක ෙන0q ෙලස ප;ට කැ4 ෙල[X එක� .යා,මෙI 

ෙල01වට Hට� ම* යා එක පාරට ෙප0@ෙවෙගන එනවා දැcනා,මම කප� ගහ� කඩාෙගන වැෙටනවා වාෙI 

8ෙශ)*ෙI අග උඩට වැKනා,%ක ෙවලාව� ය�� මම ඇෙ� අ�� පැ�ෙත� අල උනා, පස්ෙස) ෙත0ල� දා�න 

පට� ග�තා,හැමෙ�ම කරා 8ස� ඒ වැෙX කර�න බැ4	ණා ෙන0වැ  , 

mis – අහ්හ් දැ� ඇ+, 

ෙත0ල දැrම අවස� කර8� 

me – හ්�� ෙක0sචර කර� ම� වෙI 

mis – අහ්හ් ඇ�තද, ෙක0ෙහ0ම හ4 කම� නැ ෙල01 උද"ව� 

me – ඇ? 8ස් එෙහම !ය�ෙ�? 

mis – මම ෙග0ඩ� අමාEෙව� H%ෙN ෙක0*ෙල[,ෙක0sචර ෙය[ජනා ආවද මට නL� මම ඒවාට අවනත 	ෙ� 

නැ,ඔයා එදා අර කර� එක දැකලා මාව ෙහ0දටම ඇ7ස්�නා, මම එක? අද වැඩ කරන ෙකනාට� එ�න එපා 

!"ෙ",එතෙක0ට අA ෙද�නා 7තර� ඉ�න �සා,මම මෙI මහ�තයා නැ+	නාට පස්ෙස) මම ක"Eව� එ�ක 

ඉදලම නැ,අA යL ෙව0ෂ් එක� දාගL 
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