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එක මට ෙ�gA 1සා මම Heවා; "�ස,් මම හවසට එ�න තම0 කැම�" Hයලා. �ස ්



මා� එ'ක (නාෙවලා මෙ
 ක9Uල ��hවා. මම න9 Cස්" එක� අරෙගන �ස්ෙ
 

කාමෙ: ෙදොර ඇරලා එ}යට බැසස්ාම �ස් මට ආෙයම� කතාකළා. "පස�, මම ඔයා 

කවදහ� ලසස්න හැඩකාර ෙකොෙල' ෙවනබව ෙ�g9ග�ෙ� අPgZ 3කට කC� 

ඔයාට උග�න�න ආ? U දවෙසම0.මම (ත�ෙ� ඔයා අද වැෙ%ට කැම� 

ඇ�."............" මම� එෙහම තම0 �ස්. අද තම0 මට ආසම (5A දවස. මම� �සට් 

හ�ම කැම�. ඒ� මම �ස්ෙ
 ෙගෝලෙය' 1සා තම0 ස�ද නැ5ව ()ෙW." Hයලා 

මම න9 ලැ0ස5්ව� අරෙගන ආප@ බෑ�% N9 එකට ආවා.  

ෙ9 ෙසලම අK ෙද�නා මා:5 මාෙස හැම �hරාදාවකම ?@AB9 ඉවරෙවනක9 

��ධPණා. ෙකොෙහොමහ� �ස ්මට ෙමaචර කැම� ෙහේ5ව මම දැනග�ෙ� )ක දවස' 

Mයාට පස්ෙසේ. �ස් න9 Heෙe එයා වැQෙය�ම කැම� අතපෙW ෙකස් වැLලා නැ� 

ලස්සන කh �ෙයන උ�� වැQ මම වෙ
 හැඩකාර ෙකොෙලhට Hයලා. 


