
මගේ  නම  අවංක. අගේ  අම්මගේ  නම  රමණි . 

අගේ  අම්ම  ගෆන  කිව්ගලොත්  එය  තගලුයි  . වහවනයි  අගේ  ගේගේ  එක  ගෆන  කිව්ගලොත්  ශරියට  

ගවමිනි  ඉද්දමල්ගගොඩ  ලගේ . 

ගම්ක  ගලන  ගකොට  මගේ  ලයව  20යි  . අම්මට  45යි . අගේ  ගගදර  ඉන්ගන්  අම්මි ,මමයි ,මල්ලි2යි  

විතරයි .තළත්ත  ඉන්ගන්  රට . ගම්  දලවහ  ල  මම  job එකක්  ගශොයළ  ගශොය  ගගදර 

හිටිගේ . ගගදර  ඉන්න  එගක්  කරන  ගොකුම  job එක  bluඑ බ  බ  අගත්  ගශන  එක . ගගොඩක්  

ගලළලට  අගත්  ගශන  ගකොට  මම  ඇදුම්  ගල  තමයි  අගත්  ගශන්ගන් . ගම්  ගද්  ගලනගකොට  

මල්ලිළ  school නිලළඩුලට  ආච්චිගේ  ගගදර  ගිහිල්  හිටිගේ . අම්මි  මමයි  තමයි  ගගදර  හිටිගේ . 

දලවක්  අම්ම  ග ොට  ගියළ  බදු  ලගයක්  ගගන්න . ගගදර  කව්රුලත්  නෆතිගලගල්  මම  කළමගේට  

ගිහින්  pc එගක්  blue  එකක්  ගගන   අගත්  ගශන්න  ගත්ත . ගමගශම  අගත්  ගශ  බඩු යන්න  කිට්ටු  

ගලනගකොටම  පුතළ  කියළගගන  එක ළරටම  අම්ම  කළමගේට  ආල . මට  කරගන්න  ගදයක්  නෆති  උනළ . 

අම්ම  අනිත්   ෆත්ත  ශෆරිළ  කළමරගයන්  එලියට  ගියළ . මම  අම්මට  ගමොනලළ  කියන්නද  කිය  හිත  

ගන්න  බෆරුල  එගශම්මම  හිටිය . 

අම්ම  එළිගේ  ඉඳන්  ආගයත්  මට  කතළ  ක . මම  ඉක්මනට  කලිවම  ගගන  ඉවහවරශට  දිව්ලළ . මට  

අම්මගේ  මන  බන්නත්  ජ්ජයි  ගලච්ච  ලෆගේට . මම  බිම  බළගගනම   ගියළ . 

පුතළ   මම  ග ොට  යනලළ . අම්ම  කිසිගදයක්  ගනොදෆක්ක  විදිශට  කතළ  කරන්ගන් . 

අයි  අම්ම  ඉවහගවල්  ග ොට  ගනගමයිද  ගිගේ  ? මමත්  ඉතින්  ගේේ එගක්  ඇහුල . 

ග ොට  තමයි  ෂමගයෝ  ගිගේ  මම  වල්ලි  ගගදර  දළ  ගිහින්ගන්  එඅකයි  අගව් . මම  යනලළ  ගදොර  

ගොක් කර  ගගන  ඉන්නලළ  කිය  යන්න  ගියළ . 

එතගකොටයි  මට  මතක්  උගන්  ඉවහවරශ  ගදොර  ගොක් කගේ  නෆශෆ  ගන්ද  කිය . මට  මළර  ගනෝන්ඩිය 
. 

මම ගදොරත් ලශගගන කළමගේට යන්න ගියළ. අම්ම මුකුත් කිව්ගල නෆති එකට මට පුදුමයි. මම ඒ ගන 

කල් නළ කර කර ඇඳට ගියළ ටිකක් නිදළ ගන්න. ඒත් ඒක මගග හිතට ේරටහනයක්. මම ආගය නෆගිට 

වළගට ආල TV එක ග ොේඩක් බන්න කිය. මම TV එක ටිකක් ගලළ බ ඔසහසහ කර බළතෲම් 

එකට ගියළ ටිකක් නගන්න හිත. මම බළතෲම් එකට යනගකොට බළතෲම් එගක් ගශොදෆන ගරදි ලගයක් දළ 

තිබ්බ. ඒ ටික තිගයද්දි නළන්න බෆරි නිවළ මම ඒ ටික එශළට කරන්න කිය හිතළගගන ගරදි ටික අතට 

ගත්ත. එගකොට ගරදි අතරින්  න්ට් එකක් බිමට ල ටුන. මම දෆන ගත්ත ඒක අග  අම්මගග කිය ගමොකද 

අග  ගගදර ගලන ගනු අය නෆශෆගන. මම අතට ගත්ත ගරදි ටික  ෆත්තකින් තිය ඇවිත්  න්ටි එක 

අරගත්ත. අරගගන ගරදි ගගොඩට දෆම්ම. ඊට  වහගව මම නනන ගියළ. 

නළන්න  ටන් ගත්තත් මට අර  න්ටිය මතක් ගලන්ගන. මම ගොගලේ එක ලශ ගරදිගගොඩ ඟට ගියළ. 

ඝිහින්  න්ටි එක අත්තට ගත්ත. අරගගන ටිකක් ගලළ ගශොඳට බලුල. ඒගක චූ කරන තෆන ටිකක් කශ 

 ට ගලළ තිබුන. මට එක  ළරටම  යිය ගකලින් ගලන්න ගත්ත. මට දෆන් ගශොඳටම නෆග තිගයන්ගන. 

ගමොකද උගද් අගත්  ළර බගගටගන ගහුගල . මම  න්ටි එක ඉම බලුල එතනින් අමුතු සුලන්දක් ආල. 

මට ගතරුන අම්ම ඊගය ඇන්දපු  න්ටි එක කිය. මට අමුතු ශෆඟීමක් ආල අම්මගග  න්ටි එක ගන. මට 

මීට කලින් කලදලත්ම එගශම ගලළ නෆශෆ. මම  න්ටි එක  යිගය ඔතළගගන අගත්ගශන්න  ටන් ගත්ත. 



2මින් යනගකොට මට බඩු ගියළ  න්ටි එගක්ම. ගලනදට මට ගමච්චර බඩු ගිහිල් නෆශෆ. මගග කෆරි ලලින් 

 න්ටි එක ගශොඳටම ගතමි. මම එගශම්මම  න්ටි එක ගරදි ගගොඩ අවහවට දළ නළ ආල. 

1.30අ විතර අම්ම ගගදර ආල. අම්ම එනගකොට  මම TV එක බ බ හිටිගය. 

පුතළ බත් කලද ? අම්ම ඇහුල. 

තලම නෆශෆ අම්ගම. මම කිව්ල. 

ඉන්න මම බත් ගබදළ ගදන්නම්. අම්ම කිව්ල. 

බඩගිනි නෆශෆ අම්ගම. මම  වහගව කන්නම්. මම කිව්ල. 

එගශනම් මම ගරදි ටික ගශො හ්ද එන්නම් කිය අම්ම කළමගේට ගියළ. මම එගශම්මම TV එක බ බ 

හිටිය. ටිකකින් අම්ම චීත්ත ගරද්දක් ඇඳගගන බතෲම් එකට ගියළ.  වහගවමම කළමගේට ගිහින් ටිකක් නිද 

ගත්ත. මම අශරුගන අම්ම කතළ කරන ගකොට. 

පුගත් බත් කන්ගන නෆද්ද ? අම්ම කළමගේට ඇවිත් ඇහුල. 

මමත් ඉතින් නෆගිට මම එන්නම් අම්ම යන්නගකො කිව්ල. 

මමයනගකොට අම්මත් කම ගමගව ලදිගලළ කම කනල. මමත් ගිහින් ඉදගගන කම කල. කම 

කනගකොට අම්ම ඇහුල දලල් ගමොනලද කග කිය ? 

මම හිතුගල අම්ම දෆක්ක ගඩ අශන්ගන කිය. මම ඇහුල ගකොයි ගලගද කිය ? 

අම්ම කියනල මම ගගදරට ඇවිත් ගියළම ඔය ගමොකද කග මගයො කිය? 

එතගකොට තමයි ඇඟට ග ටිකක් ඉනුගල. මම කිව්ල TV බලුල  වහගව ගිහින් නළගත්ත කිය. 

බතෲම් එගක් ගරදි ටික  ෆත්තකට දම්ගම ඔයළද ? අම්ම මගගන් ඇහුල. 

ඔව්. මම කිව්ල. 

අම්ම මගග දිශළ අමුතු විදිශට බ ආගය කම කන්න  ටන් ගත්ත. මටත් ඒ ගලග අම්ම අශපු ගඩ 

ගතරුගන නෆශෆ.  වහගවතමයි දෆන ගත්ගත. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 හුගලනිද අම්ම, තළත්ත එව්ල වල්ලි ලගයක් ගන්න බන්ක් එකට යනල කිය ගියළ. මමත් ඉතින් කරන්න 

ගදයක් නෆති නිව TV එක බ බ හිටිය. 50මින් ලට  වහගව අම්ම ගගදර ආල. ඇවිත් ඇඳුම් මරු කර 

ගබේ ශීට් එකක් ඇ ගේ ඔතළගගන බතෲම් එකට ගියළ නළගගන එන්නම් පුගත් කිය. මම TV එක බ 

බම හිටිය. ටික ගලළලකින් බතෲම් එගක් ඉඳන් අම්ම මට කතළකළ. 

පුගත් ග ොේඩක් එන්නගකො කිය. 

මම බතෲම් එගක් door එක ඟට ගිහිල්. 



ඇයි අම්ගම ? කිය ඇහුල. 

අගන පුගත් මගග ට්රලල් එක ගගනත් ගදන්නගකො කිය කිව්ල. 

මමත් ශ කිය අම්මගග රම් එකට ගියළ. 

රම් එකට ගිහින් ට්රrලල් එක අරගගන එන්න එනගකොට මම දෆක්ක අම්ම බන්ක් එකට යන්න ඇඳන් ගියළ 

ඇඳුන් ටික ගබේ එක අයිගන තිගයනල. මම ඟට ගිහින් බලුල. එතන අම්මගග බ්ේ එකයි, න්ට්යයි තිබ්බ. 

මට එක ළරටම ඊගය කරපුගඩ මතක් උනළ. මම එගශම්මම බතෲම් එක ඟට ඇවිත් අම්මට කතළ කර 

ට්රනලල් එක දුන්න. අම්ම door එක අර , door එකට කලේ ගලළ ට්ේලල් එක ගත්ත.  වහගව මම ආගය 

අම්මගග රම් එකට ගිහින්  න්ටි එක අරගගන මගග කළමගේට ගිහින්  න්ටි එක ඉඹ. එගක්න් අමුතු 

සුලන්දක් ආල මම  න්ටි එගක් චූල ගවට් ගලන තෆන ගලකල එතනින් ඇඹුල් රශක් එනල.  වහගවමම  

කලිවම ගල  න්ටි එක කලිවගම ඔතළගගන අගත් ගහුල. 5මින් ලලින් මට බඩු ගියළ.  න්ටි එක කෆරි 

ලලින් ගතමි. මම  න්ටි එක පිහිදළ තිබ්බ තෆනින් ගිහින් තිය ආගය TV එක බලුල. අම්මත් බතෲම් 

එගක් ඉඳන් ඇවිත් රම් එකට ගිහින් අඩුමක් දගගන ඇවිත් කම ගබදළ මටත් කතළ කළ.  වහගවඅපි 

ගදන්න කම කල. 

එදළ දලවත් ඔගශොම්මම ගගවි ගියළ……………………………………………………………………………………. 

 හුගලනිද උගද්න්ම මම මගග යලුගලක්ගග ගගදර ගියළ ගජොබ් එකක් ගන විවහතර ලගයක් දෆන ගන්න. 

යනගකොට මම අම්මට කිය ගිගය එනගකොට ශලව 3  4 ගලයි කිය. අම්මත් කිව්ල එය දලල් ගලළ බඩු 

ලගයක් ගන්න ටවුන් එකට යනල කිය. ඒ  නිව මම අග  ගගදර අනිත් කී එකත් අරගගන ගියළ. 

මම 3.30ට විතර ගගදර ආල එතගකොට අම්මත් ගගදර ඇවිල් හිටිය. මම දලල්ට ක කළමගේට ගලළ ේච් 

එගක්න් ගගම එකක් ඝශන්න ගත්ත. 20මින් ලගග යනගකොට කව්ද රමනි අක්ගක කිය කතළ කළ. 

 වහගවඅග  අම්ම කව්ද කියගගන එලියට යනල මට අහුන. ටික ගලළලකින් අම්ම මගග කළමගේට ආල. 

පුගත් මම ග ොේඩක් ටවුන් එකට යනල කිය කිව්ල. 

මම ඇහුල ඇයි අම්ගම ආගය ටවුන් යන්ගන කිය ? 

අම්ම කියනල බන්නගකො පුගත් කමනි අන්ට්ේගග පුතළට ගශොඳටම උනළලු. මට කතළ ක ග ොේඩක් 

ගබගශත් ගන්න ටවුන් එකට යන්න  කිය අම්ම කිව්ල. 

 වහගව10මින් ලලින් අම්ම මට කතළ කර. 

පුගත් මම යනල ඔය කළමගර ඉන්න නිව ගදොර ලශගන්න කිය ඉව්ල. 

 වහගවමම අම්ම ගියළම ගදොරත් ලශ කළමගේට ඇවිත් ගේම් එක ගහුල. ඔගශොම 15මින් ලගග යනගකොට 

මට කම්මලි හිතුන නිව මම pc එක ඔසහසහ කර වළගට එන්න ආල. වළගට එන ගමන් මම නිකමට 

අම්මගග රම් එගක් ගදොර ගරද්ද එශළට කර කළමගර දිශළ බලුල. එතගකොට මම දෆක්ක ගබේ එක උඩ බ්ගර 

එකකුයි,  න්ටි එකකුයි තිගයනල. මම එගශම්මම  අම්මගග රම් එකට ගියළ. ඝිහින් අම්මගග බ්රඑ එකයි, 

 න්ටියයි  අතට අරගගන ඉඹින්න ගත්ත. එගක්න් දළඩිය ගඳක් ආල. ෂුලේ එකටම උගද් ටවුන් යන්න 

ඇන්ද කිට් එක තමයි කිය මට ගතරුන. 



ඒත් ඇයි අම්ම ගම 2අ දෆන් අඳින්ගන නෆතුල දළ ගිගය මට ඒක ශරි ගෆටලුලක්.  වහගවමම ඒ 2අ අරගගන 

මගග රම් එකට ආල. ඇවිත් මම ඇඳුන් ඔක්ගකොම ගල අගත් ඝශන්න ගත්ත. මම අගත් ගශනගකොට 

මට  අම්මල මතක් ගලන්න ගත්ත. ගලනදට එගශම ගලන්ගන නෆශෆ. මම දෆන් අම්මල මතක් කරගගන  බ්ර  

එකයි  න්ටියයි මගග  යිගය ඔතළගගන අගත් ගශනල. ඔගශොම 5මින් කරන ගකොට මට බඩු ගියළ. මගග 

කෆරි ඔක්ගකොම බ්රම එගක්,  න්ටිගේ ගවි. මම ඒ 2අ ගශොඳට පිශදළ තිබ්බ තනින්ම ගිහින් තිබ්බ. 

 වහගව6.30අ විතර අම්ම ගගදර ආල. දෆන් මට අම්ම ල දක්කම ඉන්න බෆශෆ. මට දෆන් අම්මට ගකොගශොම 

ශරි අරින්නමයි ඕගන. ඒත් ඉතින් මම ගමොනල කරන්නද ? මම ඉතින්  ෆත්තකට ගලළ හිටිය. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 හුගලනිද උගද් මම pc එක දගගන blue එකක් බ බ හිටිය. ඔගශොම ඉන්න ගකොට මට ගශොඳටම 

නෆේග. මම එගශම්මම වළගට ඇවිත් අම්ම ගකොගශද කිය බලුල. එතගකොට අම්ම කුවහසිගය උයනල. 

මම ගශමින් අම්මගග රම් එකට ගියළ අම්මගග  න්ටි එකක් තිගයනලද කිය බන්න. ඒත් රම් එගක් 

 න්ටියක් තිබ්ගබ නෆශෆ. මට දෆන් ඉන්නම බෆශෆ මම ආගය කළමගේට ආල. මට දෆන් චූ බරකුත් තිගයනල. 

මම එගශම්මම බතෲම් එකට ගියළ චූ කරන්න. බළතෲම් එකට ගියළම මම දෆක්ක මුල්ක ගරදි ලගයක් 

තිගයනල මම එශළට ගමශට කර බලුලම මම දෆක්ක  න්ටියක් තිගයනල. මට දෆන් මර වතු ටුඉ මම චූ 

කර  න්ටි එක අරගගන කළමගේට ආල. ඇවිල්  න්ටි එක ඉඹ මට ගතරුන ඒ අම්ම ගබගශත් ගන්න 

යන්න ඇඳන් ගියළ  න්ටිය කිය.  වහගවමම ඇඳුම් ගල ගබේ එකට ගිහින්  න්ටි එක  යිගය 

ඔතළගගන අගත් ඝශන්න  ටන් ගත්ත. ඔගශොම 2මින් ලගග කරනගකොට එක ළරටම පුතළ කියගගන අම්ම 

කළමගේට ආල. 

අම්ම දෆක්ක මම  න්ටි එක  යිගය ඔතළගගන අගත් ගශනල. 

අදත් මය ලෆඩ ලගග ? කගගද ඔය  න්ටිය ? කිය අම්ම ඇහුල. 

මට කට උත්තර නෆශෆ ගලච්ච ලෆගේට. 

ගමක අම්මගග එකක්. මම කිව්ල 

ගකොගශන්ද ගත්ගත ? 

බළතෲම් එගක් තිබි ගත්ගත. මම කිව්ල. 

එගශනම් දෆන් කරපු ලෆගඩ කරගගන යන්න කිය අම්ම මගග රම් එගක් පු ටුගල ඉදගගන බගගන 

ඉන්නල. 

මට බෆශෆ මට ෆජ්ජයි කිය මම කිව්ල. 

එතගකොට මට ගශොගරන් මගග යට ඇඳුම් ල ඔයළගග ඒල යලන්න ගශොන්දයි ගන්ද  එතගකොට ජ්ජළල 

ගකොගශද තිබ්ගබ කිය අම්ම මගගන් ටිකක් වෆගරන් ඇහුල. 

මට ග ොල  ළගගන යන්න හිතුන. ඒ කියන්න අම්ම දෆන ගගන තිගයනල මම එයගග  න්ටි එක්ක 

ගවල්ම් කරනල කිය. ඒක තමයි එයගග රම් එගක් එය  න්ටි තිය යන්ගන. 

මට වමගලන්න අම්ගම. මම කිව්ල. 



වමළල ඕගන නම් මම අශන ගද්ලල් ලට උත්තර ගදන්න. අම්ම කිව්ල . 

මම ඔලුල ලනුල. 

ඇයි මගග  න්ටි ගත්ගත ඔය ලෆගේට ? 

අව හිතුන ඒකයි. 

ගලන ගමොනලටද අව ? 

මම මුකුත් ගනොකිය හිටිය. 

වමළල ඕගන නම් උත්තර ගදනල. අම්ම ආගය ටිකක් වෆර උනළ. 

මම බිම බ ගගන හිටිය. 

ඔයට ගිේල්  සහරීනන්ේ ගකගනක් ඉන්නලද ? අම්ම ඇහුල. 

නෆශෆ. 

ඒකතළමයි ගමච්චර විගව. 

 න්ටි ලට විතරද අව ? අම්ම ඇහුල. 

මම මුකුත් කිව්ගල නෆශෆ. 

ඔගශොම ඉන්නලගකො කිය අම්ම එක ළරටම  වළය උවහව ඇඳගගන හිටිය  න්ටි එක ගල මට දික් 

කළ. 

මට ගලච්ච ගදයින්  යිය ගකලින් උනළ. 

ගමක ගන්නල. 

මම  න්ටි එක අතට ගත්ත. 

දෆන් ගලනද කරනල ලගග ඕකට කරනල කිය අම්ම කිව්ල. 

දෆන් කරන්න ගදයක් නෆති නිව මම  න්ටි එක අරගගන අම්මට ග න්නම ඉඹ. 

අම්මත් අහිපිය ගනොගශ බගගන ඉන්නල. 

 වහගවමම  න්ටිය ගල කන්න  ටන් ගත්ත. 

අම්ම මගග ගබේ එකට ඇවිල් මගග ගින් ඉන්දගගන අවහ ගොකු කරගගන බගගන ඉන්නල. 

පුතළ කමතිද  න්ටිය ගගලන තෆන ඉඹින්න? අම්ම මගගන් ඇහුල. 

ඔව් අම්ගම මට අවයි එතන ඉඹින්න කිය මම කිව්ල. ගමොකද මට දෆන් නහුගතට නෆග ඉන්ගන. නද 

කමුත් අමතක ගලළ තිගයන්ගන. 



අම්ම මගග ඟට ඇවිල් මගග අතින්  න්ටි ය අරගගන  ෆත්තකට විසික් කළ.  වහගවමගග  යිය 

අල්ගත්ත. මට නිකන් කරන්ට් එක ලෆදුන ලගග.  වහගව මම අම්මල බදගගන ගතොල් උරන්න ගත්ත. 

දෆන් අම්ම ගශොඳටම අවිවහසි ඉන්ගන. අවුරුදු 4ක් තිවහගව ඉඳන් එය ගව්ගනලගන තළත්ත නෆති හින්ද. 

දෆන් එයත් ගශොඳට ගසොේම් ගලළ ඉන්ගන. මම දෆන් එයගග තන් 2ක මිරිකන්න ගත්ත.  ට්ට තන් 2ක් 

අම්මට තිගයන්ගන. ඔගශොම කරන ගමන් මම අම්මගග බ්වුවහ එක ගෆගව්ල. දෆන් බ්රන එකයි වළයයි 

විතරයි තිගයන්ගන. මම බ්ේ එගක් හුක් එක  න්නළ බ්රි එකත් ගෆගව්ල. දෆන් තන් 2ක එලිගය. මම 

ගශොඳට තන් 2 උරනල.  වහගව මම අම්මල ගබේ එගක් ශන්සි කරල වළය ගෆගව්ල. දෆන් අම්ම අමු 

ගශලුගලන් මගග ඉවහවරශ ඉන්ගන. මගග  යිය දෆන් ගල් ගලළ.රිටක් ලගග දික් ගලළ. එගශම්මම මම 

අම්මගග බද ඉඹගගන  ශට ගිහින් කකුල් 2ක  ල් කළ. අම්ගමෝ අම්මගග හුත්ගත වහවන. ඒක 

වහවනට ගේව් කර තිබ්ගබ. මට අවගල බෆශෆ. මම එතන ඉඹගගන ඉඹගගන ගියළ.  වහගව මම එතන 

දිගලන් ගශොඳට ගල කල. අම්මට එක  ළරට ක ගෆවහසුනළ. අම්මට බඩු ගියළ. මම ඇඟිලි 2ක් අරගගන 

බඩුලට දෆම්ම. බඩුලට දළ  ෆින්ගගේ සක් එකක් දුන්න. ඒ ගදන ගමන් අම්මට 2නි  ළරටත් ගියළ.  වහගව 

මම නෆගිට  යිය ග ොේඩක් අගත් ගශ අම්ම ඟට ගියළ. 

අම්ගම කටට ගන්නලද ? මම ඇහුල. 

 වහගවඅම්ම මට ගබේ එක ඟ හිට ගන්න කිය අම්ම ගබේ එගක් ඉන්දගගන  යිය කටට අරගගන 

උරන්න ගත්ත මට එගොල ග ොල් ග නුන. අම්මට ගශොඳට කටට අරගගන පුරුදුයි ලගග. අම්ම 10මින් 

ලගග මගග  යිය උර ඉලරගලළ ගබේ එගක් දිගළ වුන. 

පුගත් දෆන් අම්මට අරින්න ගකො. අම්ම කිව්ල. 

මම එගශම්මම අම්මගග ඇඟ උඩට ඇවිල් කකුල් 2ක  ල් කර මගග  යිය අම්මගග හුත්ත ගළවින් 

තිය ගශමින් තද කළ. අම්මට ටිකක් රිදුනද ගකොගශද. අවුරුදු 4කින්ගන  යියක් හුත්තට බහින්ගන. මම 

දෆන් ටික ටික ගව්ගග ලෆඩි කළ. අම්ම ගමගො සිහියක් නෆතුල ක ගශනල. 15මින් ලගග යනගකොට 

අම්මට ආගය  ළරක් බඩු ගියළ. 

පුගත් මට දෆන් ගශොඳ ගනන්  ෆටිගයො. අම්ම කිව්ල 

මට නම් තලම ගිගය නෆශෆ අම්ගම. මම අම්මට කිව්ල. 

අම්ගමෝ ඔයට තිගයන්ගන මර  යියක් තමයිගන කිය අම්ම කිව්ල. 

ගකො ගදන්න මට ඔයළගග එක මම අතින් කර යලන්නම්. කිය අම්ම කිව්ල 

අගන අම්ගම මට එගශම එ ළ මම ගලනදට අගත් ගශත් යලන්ගන එගශමගන. එක නිව මට අම්මට 

අරින්නම ඕගන කිය. 

එගශනම් ගදන්න ගකො මගග කටට. අම්ම කිව්ල. 

අගන බෆශෆ ගකො අම්ම අනිත්  ෆත්ත ශගරන්නගකො. මම කිව්ල. 

අගන මට අමරුයි පුගත්. 

මට 5මින් ගදන්නගකො අම්ගම. 



එගශනම් ඉක්මනට කරන ගදයක් කරන්න කිය අම්ම ආගයමත් ගබේ එගක් ශන්සි උනළ. 

අම්ගම දන ගශ ගන්නගකො . මම කිව්ල. 

ඒ ඇයි පුගත් ? 

මට අවයි අම්මට පුගක අරින්න. 

අගන අම්මට රිගදයි මගග  ෆටිගයො . 

එගශම ගලන්ගන නෆශෆ මම ගශමින් කරන්නම්ගකො. 

 වහගවඅම්ම ගබේ එගක් දෆන ගශ ගත්ත. මම අම්මගග පුගක හිට ගක ටිකක් දළ ඇඟිල්ක් අතුට 

දෆම්ම.  වහගව මගග  යිගය ගක ටිකක් අතුල්ගගන අම්මගග පුගක හිට තිය තද කළ. ටිකක් තදට 

බවහගව. අම්ම ක ගශනල රිගදනල කිය. මම එගශම්මම 5මින් ලගග ගශොඳට අම්මට පුගක අරිය. එගශම 

කරන ගමන් අතක් යටින් දළ අම්මගග හුත්ත අත ගල. ටික ගලළලක් යන ගකොට අම්මට 4නි  ළරටත් 

බඩු ගියළ. මම අම්මම්ල එගශම්මම හිර කරගගන ශයිගයන් පුගක අරිය. එතගකොට මටත් බඩු ගියළ. මගග 

කෆරි ඔක්ගකොම අම්මගග පුකට දෆම්ම. මටයි අම්මටයි ගශොඳ ගනන්. 

 

 වහගවමල්ලි ගගදර එනකන්ම මමයි අම්මයි ගශොඳට හිකුල. ඒ අතර තලත් කතළ තිගයනල ඒලත් මම 

ඉක්මනට ඔයට කියන්නම්. 

 

ගකොගමන්ට් දළන විදිශට තමයි මම ඒකත් කියන්ගන…………………………… 

 

කට්ටියටම ජය ගව්ලළ. 


