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එක� අරෙගන ආවා ෙබ	�න 1යලා..ම� ඉ�� කතා කර කර එක JKවා..ෙම�න 
ෙබ	ෙ+ එක පාරම මාව කැරෙක�න ග/තා..කල�ෙ/ වෙ�..එෙහ�මම ඉදලා මට 
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�ෙය�ෙ�..තTෙස�ලාට ෙම	ක�ද ඕෙ� මෙග�..අෙ� මට ය�න ෙද�න 1යල ම� 

උ�ෙග� බැගැප/ 2නා...ඒ/ T� එෙක�ව/ කතා කෙ8 නැහැ,.ම� 1Kවා ඉස්සරහට 
ඇ%/ Tන ෙප�නප� 1Kවා..ඒ/ ආෙK නෑ..ඊට පස්ෙස� ෙර- කැ+ල1� මෙ� ඇස් 
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පස්ෙස� මට දැCන T� $\ට ය�ෙ� ෙක	තනටද 1යලා..මට ස�ෙද� ඇRෙ� 3 � 
හතර ෙදෙන� ඉ�න බව�..T� $\ට මෙ� ෙප	+ල ගාවට ල� 2නා..මට $තා ග�න 
බැ�ව� $6ෙ> T� මෙ� ෙද�යාට ෙම	න වෙ� එක� කර� ද 1යලා..ෙක	ෙහ	ම හF 
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ෙද�� මෙ� ෙප	+ෙල� `/ ?ට 2නා..ඒ ෙම	ක�ද ද�නවද T� එක පාරම මෙ� ඇට 
ෙදක හ�ෙය� \FSවා..උඹලා ද�නවා ඇ�ෙ� ඇට ෙදකට ෙශ	Y එක� ව-�- 
ෙක	ෙහ	මද රෙ� 1යලා..මට/ එෙහම තමා 2ෙ�..T� \FSව \F1+ලට ෙක@� 2න 

ෙප	+ෙල� ` #යා..T� %නාW 2 � වෙ� ඇට ෙදක \FSවා..මට දැ� ඉ�නම බෑ මාර 
F-+ල� �ෙය�ෙ�..ඊට පස්ෙස� T� ඒ F-+ල .%ලා ය�නව/ ඉඩ N�ෙ� නැ..T� 

රබ8 ප6 3 හතර1� මෙ� ඇට ෙදක ඇදලා ගැට ගැRවා..පYට F-+ල� ��ෙ�..T� 
ඊට පස්ෙස� මෙ� ෙප	+ල ආෙය/ ෙක@� කරලා කෙY දාග/තා...ඔ�න එතන- තමා 
දැන ග/ෙ/ T� ෙක+ෙල& 1යලා..ෙම	කද ෙ ෙග	+ෙල	�ෙ� කටව+ �.Nවට තමා 
��ෙ� තව එක� ෙප	+ල කටට ග�b උ�ෙ� ක6� ම/ 2න ස�ෙ� ආවා..ඒ 1KෙK 
ෙක+ෙල& ෙක-F ගා�ෙ� එ�න එෙහම...ඒ1� මට තව/ තහ2� 2නා ෙක+ෙල& 
1යලා..දැ� මට 6ක� $තට සහනය ආවා..ෙක	ෙහ	ම හF පYට %-යට T� මා� කර 
කර මෙ� ෙප	+ල කෙY �ය� Rරත+ කරා..ඊට පස්ෙස� එෙක� මෙ� ෙප	+ල උඩට 
කරලා අ+ල� $6යා..ඊට පස්ෙස� තමා ෙත�ෙ� ෙම	ක�ද කර�න ය�ෙ� 1යලා එක 
ෙක+ෙල� මෙ� ෙප	+ල ෙක@� කරලා අ+ල� ඉ�නවා තව එෙක� හFයටම මෙ� 
ෙප	+ල බස්සග/තා ඒ1ෙ� Rරත+ R/ත ඇ<ලට..ෙක+ල ෙක-F ගානවා 
හ�ෙය�..අහ් අහ්හ් අ\ෙය& අහ්හ්..ඔෙහ	ම ඔෙහ	ම ෙක-F ගානවා..මට/ පYට 
ෆ�..එෙහම කර කර ඉ�නෙක	ට තව ෙකෙන� මෙ� ත� �[ ෙදක ආෙයම/ \Fකන 
ගම� �9පනවා..තව/ ෙකෙන� මෙ� ඇට ෙදක �9පනවා..�?Fම ආත+ එක�..ඊට 
පස්ෙස� මෙ� ත� �9ප� එ�ෙකනා 1Kවා අෙ� දැ� ඔය ඇ� බසස්ග/තා මට/ ඉඩ 
ෙද�න 1Kවා..1යලා ඒ1 අ�� ෙවලා අ./ ෙකනාට ඉඩ N�නා එ1ෙ� R/තට/ 
බස්සග�න..ෙක	ෙහ	ම හF ඔෙහ	ම ඔෙහ	ම මා�ෙව� මා�වට T� <� ෙදනා R/තට 
මෙ� ෙප	+ල බස්සග/තා..අ��මට T� <� ෙදනාම මෙ� ෙප	+ල හ�ෙය� 
අ+ලෙගන අෙ/ ගහ�න ග/තා මට දැCන T�ට ඕෙ� දැ� මෙ� cස් ෙබ	�න තමා 
1යලා..මා/ ඉඩ bලා $6යා..ෙක	ෙහ	ම හF මෙ� ඇට ෙදෙක� කර�Y එක වෙ� #$� 
ඒක පාරම %-�න ග/තා ෙහ& ගාලා T� <� ෙදනා ෙහ	දටම ෙෆ& එෙක� මෙ� cස් 
ඔ�ෙක	ම JKවා..dලා ෙප	+ල තව/ ෙහ	දට �9ප �9ප $6යා..එෙහම කරලා ඇට 
ෙද1� රබ8 ප6 ගලවලා දැමා..හැබ� 1�ම ස�ද බ�දය� නැහැ..ෆ� ග�න ෙවලාෙK 

%තර� උ�ෙ� කටහඩ ඇRෙ�..එත.� එහාට නැ..ඊට පස්ෙස� %නාW 5 1� වෙ� මෙ� 



අ/ ෙදෙ� බැදලා �!බ ලC ගැෙලKවා..ගැෙලKව ගම�ම උ� <� ෙදනා කාමෙර� 
#යා..ම� ඊට පස්ෙස� මෙ� ඇස ්ෙදෙ� ෙර- කැ+ල� කS+ වල බැදලා �!බ ලC 
ඔ�ෙක&ම ගලවලා දැමා..ෙම�න ෙබ	ෙ+ ඇද උඩ ෂ8Y එකS� ෙඩ. ක@සමS� 
�!බා..ඒ 1ය�ෙ� මට ඇදෙගන ය�න..ම� #$� කාමෙ8 �!බ ක�නාWය1� 
බැ3වා මෙ� ත� �[ ෙදක පYට %-යට ර< ෙවලා ��ෙ�..අ+ල�න බැ Fෙදනවා..ම� 
ක@සම� ෂ8Y එක� ඇදෙගන කාමෙර� එ@යට ආවා...මට $තා ග�න බැ�ව� $6ෙ> 
ම� ෙවනදා එන ක+! එෙ� මට ෙමෙහම e� එක� ෙව� 1යලා..ඔෙහ	ම $තා ෙගන 
ක+! එෙක� ය�න යනෙක	ට මට $<නා ෙක& ෙ මෙ� යා3 ෙක+ෙල& <� ෙදනා 
1යලා..ඊට පස්ෙස� එතන බා8 එෙ� $ට� එකාෙග� ඇRවා මච� අර ම� ෙවනදා 
එනෙක	ට මෙ� ල#�ම ඉ�න ෙක+ෙල& <� ෙදනා ෙක	ෙහද 1යලා..එතෙක	ට T 
1Kවා අෙප& උ� බ[ ගහන උ� ෙ� මච�..ම� උබට 1KෙK නැ/ෙ/ ඒ ෙක+ෙල& 
1Kවා අ? එයාෙග� ෆ� අර� යනක� කාටව/ 1ය�න එපා 1Kවා..ඉ�� මා/ ඔෙහ� 
$6යා..ඉ�� ඇ� බ� මාවම ෙත	රග/ෙ/..?ස්�ද බ� උඹ එ�ෙ� මාෙස� 
අ��මට..T� <� ෙදනා හැමදාම එනවා..හැමදාම ෙමෙහම තමා..උබ/ ඒ ෙග	+ල�ට 
අR2න ෙක	+ෙල� %තර�..ම� ඕක ක+පනා කර කර ෙගදර #යා ෙක	ෙහ	ම හF ම� 

ඊලග මාෙස� ය�න 2ෙ� නැ..ඊට පස්ෙස� ඊලග මාෙස� 3� ෙව. ස�ෙ> වෙ� ආරංgය� 
ආවා ම� යන ක+! එක අ+ලලා 1යලා ඒක බ[ ෙප	Y එක� 1යලා ෙප	h�ෙය� 
වටලලා අ+ලලා 1යලා ආරංg ආවා..ෙක	ෙහ	ම හF ම� අ/ %ද� පYට ආත+ එක� 
භයානකම අ/ දැ1ම�.. 
 
ඔයාලා ෙකට කැම� න ෙප	W අදහසS/ දාලම #ෙය	/ වඩා/ ෙහ	ද�.. 
 


