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SLFUN Story and Subani 

මෙමශෙ තල වති කිහිපයක් මෙවිා ගියා. ඒ අතර තුර විෙල් සුපුරුදු පරිදිෙ ොත් එක්ක ව්කයිමප එමකන් කතා කරනලා. 
ව්කයිමප මවක්ව් එමශෙ අඩුලක් නැතිල කරනලා.  

 
එක දලවක් ශදිසිමේෙ ෙෙ අදුරන්මන් නැති මනොම්ෙරයකින් මකොල් එකක් ආලා.ෙට වැකත් එක්ක. ඒ උනත් ෙෙ මකොල් එක 
ෙත්තා. හුරු පිරිමි කට ශඩක්. "සුභානි මකොමශොෙද අලුත් මතොරතුරු" කියා ම ොමශොෙ හිතලත් කමින් කතා කරා විෙල් 
එමශෙ ෙදි කතා කමේ නැද්ද කියත් ඇහුලා. ෙෙ මපොඩ්ඩක්  ය උනා. ඒ උනත් ෙෙ කියුලා.විෙල් වතියකට ලරක් ලත් ෙට 
කතා කරන  ල. ව්කයිප් මවක්ව් කරාද කියත් ඇහුලා. ෙෙ උත්තර මදන්න ගිමේ නෑ. එයා ෙමෙ ව්කයිමප අයිඩී එක 
ඉල්ලුලා.ෙෙ කියුලා ඒක ෙෙ පිට කාටලත් ෙමෙ ව්කයිමප අයිඩී මදන්මන් නෑ කියා. එයා එකපාරටෙ කියුලා ඔයා ෙට මලන 
එලා නම් ඩුන්නමන කිය. ෙෙ ඔයාමෙ ඔක්මකොෙ දැකා තිමයනලමන් කියා. ඔයත් එක්ක මවක්ව් කරත් තිමයනල 
කිවුලා. එ නිවා එයාට එයාට ෙමේ ව්කයිමප අයිඩී මදන්නලු. එත මකොටයි ෙට මත්රුමන් මම් කතා කරන්මන් ඩිල්ාන් මන්ද 
කියා. එයාට ආපහු ොල ඕනලු මවක්ව් කරන්න. එයා මුල් ලරට මවක්ව් කමේත් ොත් එක්කලු. එත මකොට ෙට සියුම් වතුටක් 
දැනුනා ෙෙ කුලුදුල් තුන්මදමනක් එක්කෙ මවක්ව් කරා තිමයනලා මන්ද කියා.  
ෙට ඩිල්ාන් තරශ කර ෙන්නත්  ෑ. ආපහු එයත් එක්ක යන්නත්  ෑ. ෙෙ හිනාමලා කියුලා විෙල් ආලෙ ආපහු ඔයාමෙ 
මෙදර එන්නම් කියා. එයත් ඒකට කැෙති උනා.කවුද ආපහු එමශේ යන්මන්........ඩිල්ාන් ෙමේ ඇෙ ෙැනත් ඇමේ මලන මලන 
අලයල ෙැන ලේනා කරන මකොට ෙට ැජ්ජත් එක්ක. ටිකක් විහිලු කර කර ඉදා ම ොන් එක කට් කරා.  

 
ටික දලවකට පව්මව දලවක් ෙෙ ලැඩ ඇරිා මෙදර ඇවිත්  පුතා මදන්නයි වෙන්මෙ අම්ෙත් එක්ක කතා කරාකර ඉන්න 
මකොට වෙන්මෙ කාේ එක ආලා. වෙන්මේ කාේ එමක් තලත් මකමනක් හිටියා.ෙට අදුන ෙන්න  ැරි උනත් දරුමලො මදන්න 
අදුරමෙන හිනශ වී මෙන ඉව්වරශට ගියා.  
ආ මම් දේන මන්. දේන ංකාලට ආල කියා අපි දන්මන්ත් නෑ. දේන ආපු ෙෙන් කමල් දරුමලෝ මදන්නල  දාමෙන කිව් 
කරපු එක. ඊෙට වෙන්මෙ අම්ෙ ෙට ගිහින් ලැන්දා. ඊ ෙට ෙමේ ෙට ආලා. ෙෙ අතට අත මදන්න ශැදුලා.එයා ෙමේ 
අතින් ොල එයාමෙ ෙට ඇද අරං අම්ෙත් ඉව්වරශා ෙටත් කිව් එකක් දුන්න. ෙට ැජ්ජත් එක්ක.  
ෙෙ කලින් කිය ඇති දේන කියන්මන වෙන්මේ මපොඩි කාම ඉදන් මශොදෙ යාලුමලක්. දැන් ඉන්මන් පිටරට.වෙන්මේ 

අම්ො ලමේෙ අමප් දරුමලෝත් දේන ශරිෙ ආදමේයි. Slfun story ඒ ලමේෙ ොත් එක්කත් ඉව්වර ඉදන්ෙ ශරිෙ එකතුයි. ෙෙ 
කලින් කතාලක කියුමේ ොත් එක්ක මවක්ව් කරන්න කැෙතියි කිය වෙන් එක්ක කියපු යාලුමලක් ෙැන. අන්න එයා තෙයි 
දේන... 
දේන ආපු මලමල් ඉදං දරුමලෝ මදන්න නම් ශරිෙ වතුටින්. දරුලන්ට තෑගිත් මෙනැල්ා. අම්ෙටත් මෙනැල්ා.වෙන්ටත් 
මෙොන්ලද දුන්නා.ෙෙ ඇහුලා  මකෝ ෙට කියා. ඔයාමෙ තෑගි මලාලට මදන්නම් කියා ෙට හිනා උනා. දරුමලොත් කියනලා 
අම්ොට ඕන නෑ. අපිට විතරයි දේන ොො තෑගි මෙනත් තිමයන්මන කියා.  
ෙෙ දේනටයි වෙන්ටයි මත් ශදන් ආලා. ෙට මත්රුනා දේන මලනදට ලඩා අමුතු  ැල්ෙකින් ො දිශා  න  ල. ෙෙ මත් 

අල්නමකොට දේන  ැලුමේ මත් එක දිශා මනවි. ෙමේ තං දිශා. ොල නිකං අපශසුතාලයකටත් පත් උනා.   

 
මත් බීා ඉලර මලා වෙන් දේනත් එක්ක කාෙරයට යන ෙෙන් ෙට කියුලා දේනට වරෙකුයි වාලුලකුයි මෙනත් මදන්න 
කියා. ෙෙ වරෙයි වාලුලයි අරන් කාෙරයට යනමකොට දේන ට් එකයි මලව්ට් එකයි ෙලා. ම ල්ට් එමකත් ොන්චුල 
ෙලා. වෙන් වරෙත් ඇදා ඉලරයි.වෙන් එයාමෙ ඇදුම් ෙට මශෝදන්න දාන්න කියා දුන්නා.ෙෙ වෙන්මේ ඇදුම් අරං යන්න 
ශදනමකොට වෙන් කියනලා සුභා දේනමෙ ඒලත් මලෝ ෙැෂින් එකට දාන කියා.  

 
දේන ෙට ඇදුම් මදන්න අදිෙදි කරා. ෙෙ කියුලා "කෙක් නෑ දේන ඔයාමේ ඇදුම් ෙට මදන්න ෙෙ මශොදා මදන්නම් කියා . 
දේන එයීමෙ මලව්ට් එකයි ට් එකත් කලිවෙත් ෙට දුන්නා. වෙන් එක වැමේටෙ දේනමෙන් ඇහුලා " ඒ  න් උ  දැන් යට 
ඒලා අදින්මන  නැද්ද" කියා. අශපු විදියට ෙටත් හිනශ ගියා. දේන කිවුලා ෙෙ අදිනලා ඒලා මශෝදන්න සු ාට මදන්න 
පුලුලන්ද කියා. අමන් පිව්සු නැතිල මෙමශේට දියන් කිය වෙන් දේනමෙ යට කලිවෙත් උදුරා ෙත්තා. එක ෙට මපන්නා 
වෙන් කියනලා " සුභා මෙන්න මූට මම්මක් මෙොනලද ගිහින් ඒනිවා  මූ මම්ක දී නැත්මත කියා" දේන ැජ්ජමලන් 
ඇ රුනා.පවු වෙන් ඔයාටත් ඕලා ඕනතරම් යන්මන කිය ෙෙ ඒල මශොදන්න දාා දේනටත් එක්කෙ කෑෙ ඉවුලා. ඊට පව්මව 
අපි ඔක්මකොෙ කෑෙ කෑලා. ෙෙ කුව්සිය අව්කරා එන මකොට වෙනුයි දේන කතාලා. ෙෙ වාොන්ේමයන් ලැඩ ඉලර කරා 

ඇෙ මවෝදමෙන නයිටිය ඇද ෙන්නලා. Slfun story ඒ උනත් අද දේනඉන්න නිවා ෙෙ ඇෙ මශොදන්න ඉව්මවල්ා ෙෙ ඇවිත් 

වෙන් ගින් ලාඩි මලා දේනඑක්ක කතා කර කර හිටියා.   

 



slfunstoryblog.wordpress.com 

එක පාරටෙ වෙන් කියුලා උ  දැනට කාමකට ඉව්වර ඇහුලමන සු ත් එක්ක කරන්න ආවයි කියා . ඔන්න සු ත් කැෙතියි 
කියුලා.කැෙති මදයක් කර ෙනින් කියා.ෙෙ පුදුෙ අපශසුලකට පත් උනා.ෙට මත්රුනා දේනටත් එමශෙ උනා කියා.  

 
ෙෙ ගියා ඇෙ මවෝද ෙන්න. පුරුදු පරිදිෙ ෙෙ ඇෙ මවොද මෙන වාලුලත් ඇදමෙන කාෙරයට ආලා. ඇෙ ටිකක් මේමනකම් ෙෙ 
වාලුල ඇද්මෙන  මකොන්ඩය පීරෙත්තා. 
ඊට පව්මව වාලුල ෙලා කකුල් යට පිශදානමකොට කවුද ොල තුරුල් කර ෙන්නල දැනුනා. ෙම් හිතුමල වෙන් කියා. ඒත් 
 ...ඒ දේන. ෙට ැජ්ජයි. මම් මෙොමශොත ලන විට ෙමේ ඇමේ නල් මපොටක්ලත් නෑ.  

 
දේන ොල තුරුලු කර මෙන. ශරියට  දේනමෙ ලයි ් ෙෙ ලමේ. එයා ෙමෙ තං මශමිහිට මිරිකනලත් එක්ක. ෙෙ ඇහුලා 
මෙොකද දේන මම් කියා.දේන ොල තුරුල් කරන්ෙ ඇදට ොල ෙත්තා.එයා කියනලා "ඔයා ොත් එක්ක මවක්ව් කරන්න 

ආවයි කියුලමන්. වෙන් කියුලා ඔයා ටිකක් ැජ්ජ මේවි.  Slfun story  ඒත් ඔයත් එක්ක මශොදට මවක්ව් කරා එන්න කියා". 
දැන් ඉතින් මපන්නන්න ැජ්ජ මලන්න ඕන නැශැමන්. ඔයාමේ ඔක්මකොෙ දැන් එලිමය මන්. ශංෙන්න මදයක් දැන් නෑමන් 
කියා ෙමේ අමත් තිබුනු වාලුල අරන් පැත්තකට දැම්ො. දේන නම් තලෙ වරෙ පිටින්. ඒ උනත් යටට ඇදා නැති නිවා 

එයාමෙ ෙල්ලියානම් මශොදටෙ නැගිටා.ඒක ෙමේ ඇමෙත් ලදිනලා.   
දේන ෙමෙ මතොල් උරනලා. එක අතකින් ෙමේ තං මිරිකනලා. අනිත් අතින් පසිල මිරිකනලා. ොල ම ෝම් මලනලා. කාෙරයත් 
ඇරා. ඒත් ෙට ඒකත් අෙතකයි...... 

 
දේන ෙමේ නංගි උරන්න පටන් ෙත්තා.ෙට ඉඅලවෙන්න  ෑ. ෙෙත් දේනමේ ෙල්ලිල මිරිකුලා.  
ෙෙ දේනමෙ වරෙ ෙලා දා ඇට මදකත් මිරිකුලා.දේන ොල වක් කරන එමක් වනීපයට ෙට තදින් මිරිකුනා. දේන 
කෑෙැහුනා. ෙට දුකත් එක්ක. 
මෙමශෙ ෙට වක් කරා ොර වැපක් දේන දුන්නා.  

 

ඊට පව්මව ෙට කියනලා අ්ලය මෙෝන් කරන්නලු. දැන් ෙෙ  ෑ කියන්නද ?  ෙෙ එයාමෙ ෙල්ලිලත් මපොප්සිකල් ලමේ උරා 
දේනට මකොන්ඩම් එකකුත් දාා අ්ලය මෙෝන් කරන්න එයාමේ ඇෙ උඩට නැේො. දේනමෙ ෙල්ලි ෙමේ එක ඇතුට 
දාෙන්නත් දේන උදේ මකරුලා. ඊට පව්මව ෙෙ අ්ලය මෙෝං කරන මකොට දේන ෙමේ නිපල් මශමිහිට මිරිකනලා. ලැමඩ් 
නම් ශරිෙ මිහිරියි. 

 
මෙමශෙ ටිකමලාලක් කර කර ඉන්නමකොට කවුද කාෙරයට එනලා ෙෙ දැක්කා. ෙෙ මශොදටෙ  ය උනා. මෙන්න වෙන් 
කාෙරයට එනලා. ෙෙ මිට ඉව්මවල්ා කාත් එක්ක කරත් වෙන් දැක්මක් නැශැමන්. ෙට නිකන් මොක් එකක් ලමේ. නතර 
කරන්න විදියකුත් නෑ.දේන උව්ව උව්ව උදේ කරනලාමන. වෙන් අමප් දිශා  ාමෙන ඉදා  එයාමෙ වරෙ ෙලා දැම්ො. 
ඊට පව්මව එයා තනියෙ ඇමත් ෙශන්න පටන් ෙත්තා. ොල මපොඩි අපශසුතාලයකටත් පත් උනා.  

 
ෙෙ වෙන්ට ෙට අඩ ෙැහුලා. වෙන් ආලෙ ෙෙ දේනත් එක්ක අ්ලය මෙෝන් යන ෙෙන් වෙන්මෙ එක උරන්නත් පටන් 
ෙත්තා.ෙෙ මදන්නකුට එකවැමේ වැප මදනලා ලමේෙ මදන්මනකුමෙන්ෙ ෙටත් උපරිෙ වැප ැබුනා.  

 
මෙමශෙ උපරිෙ මජොලියක් අපි ෙත්තා.දේන එක්ක මෙොනල කරත් ෙමේ වෙන්ල උපරිෙ වින්දනයට පත් කරන්න ෙෙ ලෙ 
 ා ෙත්තා.  විෙල් එක්ක කරන මකොට මලනවක් තිබුනත් වෙනුයි දේනයි එක්ක කරන මකොට වෙන්ට තියන ආදමේත් 
එක්ක කියන්න අොරු අමුතුෙ වින්දනයක් ෙෙත් ැබුලා.  

 

ඔක්මකොෙ ඉලර මලා අපි ඇඟ මශොදමෙන ෙෙ මත් ශදා දුන්නා. එයා ඉව්වරශා ෙට මශලුමලන් ඉන්නලු.  ෑ කියන්නද ?  

 
දේන කියනලා ඊට පව්මවන්දා එයා එයාමෙ යාලුමලෝ ලමේ කට පාටියක් මදනලලු. ෙටත් එන්නලු. වෙනුත් කියනලා සුභා 
ඔයත් එන්න.ෙෙත් ආවාමලන් හිටිමේ එදා ඔයා මකොඹ යනමකොට ඇදන් ගිය ඇදුමෙන් ොත් එක්කත් මකොමශේ ශරි යන්න 
කියා. ෙෙත් එදා මපොමරොන්දු උනාමන්. ෙෙ ශා කියුලා. ඒ උනත් එදා රෑ එලිලන තුරුෙ මදන්නට ෙැදින් නිරුලතින්ෙ නිදා 
ෙන්න උනා. එයාට ඇශැ ඇමරන ශැෙ මේාමේෙ මදන්නමෙෙ අත් නිකන් තියා ෙත්මත නෑ. එයාමේ අත් ෙමේ ඇමේ 
අලයල කුල්ෙත් කරා. 

 
ඊෙ දලමවේ දේන අමප් දරුමලොත් එක්ක උමද් ලරුලෙ වතුටින් ෙත කරා. ශලව තුනට විතර ෙට ශලව යන ඇදුෙ ඇද 
මපන්නන කියුලා.  වෙන් ඇදුම් මතොරා දුන්න. ෙෙ වෙන් මතෝරා දුන්නු ඇදුම් ඇදා මපන්නුලා. දේනත් ෙමේ ඇදුෙ 
දැකා මශොදටෙ ඇවිව්සිා ලමේ. සුභාමේ ව්වන මප්න්මන් මම්කටමන් කිය දේනත් කියනලා. ෙෙ වෙන්ට කියුලා අද 
අම්ෙයි දරුමලොයි ඉන්න නිවා මම් ඇදුම් මෙදර ඉදන් ඇදන් යන්න  ෑ කියා. වෙනුයි දේනයි එක පිලි ෙත්තා. අපි ෙෙට 
ගිහින් ඇද ෙනිමු කියා දේනත් කියුලා.  
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ශලව ශයට විතර අපි මෙදරින් පිටමලන්න සූදානම් උනා.ෙෙ මඩනිම් වායකුයි ,බ්ේව් එකකුයි ඇද ෙත්තා. වෙනුයි දේනයි 
මශොද ඇදුම් ඇද ෙත්තා. අපි පිට මලන්න කිට්ටුල දේන අමප් කාෙරයට ආලා.එයා වෙන්ට කියනලා මකොමශොෙත් ෙෙදි සුභා 
ඇදුම් ොරු කර ෙන්න නිවා මලනවකටත් එක්ක අද යට ඇදුම් නැතිල සු ාල එක්ක යමු කියා.ෙට කර කියා ෙන්න මදයක් 

නෑ.වෙනුත් එක පාරටෙ නියෙ අදශව  ං කියා ඒක අනුෙත කරා. ෙෙ විරුද්ද උනත් වෙන්මෙ කැෙත්තට අනුල බ්රා්් එකයි, යට 
වායයි පෑන්ටියයි එයා ඉව්වරශෙ ෙලන්න ෙට සිද්ද උනා.  

 

ෙට නිකන් ැජ්ජයි ලමේ. මෙොකද ෙට මත්මරන්න ෙෙ නිකං මශලුමලන් ඉන්නල ලමේ කියා. අපි දේනමෙපටිය තියන මෙ

ව්ට් ශවුව් එකට ගියා. ෙෙ ඇදුනුත් අරං ආලා. දේන එතන මවේලකමයකුට අඩෙශ කියුලා මෙන්නමම් මිව්ට ඇදුම් ොරු කර 

ෙන්න තැනක් මදන්න කියා. 

  

එයා කියනල අමන් වේ අද නම් කාෙර නෑ. ඕන නම් අමප් කාෙරයට ගිහින් ඇද ෙන්න කියා. වෙන් කියුලා කෙක්නෑ කියා. 

ඒක ඇත්තටෙ කාෙරයක් මනවි. 

 මෙොනලා කරන්නද? වෙනුත් ඉන්න නිවා ෙෙ කාෙරය ඇතුටගියා.මදොරක් ලත් නෑ.අනිත් පැත්මත් ජමන්මත් පියන් නෑ. කා

ෙරමේ ශැෙතැනම් පිරිමි යට ඇදුනුත් ...... 

ෙෙ බ්වුව් එක ෙලන මකොටෙ කවුද පිරිමි මකමනක් ජමන්ය ගින් යනලා. ජමන්ය ගින් යන ෙෙන් එයාටකාෙරය දි

ශා  ැලුනා.ෙට මශොදටෙ ෂුලේ එයා ෙමේ කුක්කු දැක්කා කියා. 

මෙොනලා කරන්නද ?  ෙෙ ඉක්ෙනට පැඩ් පෑන්ටිය ඇදා කලිවෙත් ඇද ෙත්තා. 

කලින් දලවටත් ලඩා අද ෙමේ අලයල ඉලිප්පිා.වෙනුත් ආව ඒකට මන්...... 

  

කට්ටිය ශත විතර මලනමකොට ඇවිත්. ෙෙ එනමකොට කට්ටිය ෙදුපානය කර කර ඉන්මන්. ෙම් එනල මදක්කාෙමකොල් කට්ටි

යෙ එක වැමේටෙ ො දිශා  ැලුලා. Slfun story  

ෙට නිකන් මෙොකද්ද උනාලමේ. ෙෙ මනොදන්න ොනට ගිහින්එටන ඉදපු කන්තාලන් ගින් ලාඩි උනා. ඒ මෙොල්ත් ව්වනට 

ඇවිත් තිබුනා. ඇඟ මප්න ඇදුම් ඇදන් ඇවිත්තිබුනා. ඒ නිවා ටිකකින් ෙෙ මනොෙල් උනා. 

කට්ටිය ටිකක්  ෙදුපානය කරා නටන්න පටන් ෙත්තා. මේෙලත් රිද්ෙමය සිංදු පසුබිමෙන් ඇමශනලා.ාලචුට්ටක් අදුරුත් උ

නා.ොත් එක්ක හිටිය කාන්තාලන් එකිමනකා නටන්න ගියා. වෙන් ඇවිත් ෙටත් ඩාන්ව් කරන්නඅඩ ෙැහුලා.අපි ඩාන්ව් කරා.අ

පි අඩ අදුමේ නටන මකොට මකොල්මො ෙමේ ඇමේ ශැප්මපනලා. ෙමේ ඉලිප්මපච්චතැන් මිරිකිනලා මත්මරනලා. වන් එක්ක වි

තරක් මනවි දේනත් ෙත් එක්ක ඩාන්ව් කරා.එයත් ොල මිරිකුලා. 

දේනමෙ මලනත් යාලුමලොත් ඇවිත් ොත් එක්ක  ඩානව් කරන ෙෙන් ෙමේ ඒමකක තැන් මිරිකුලා. පුසිත්මිරිකුලා. රෑ කෑෙ ක

නමකොට ෙට මශොද ෙනන්..ඩාන්ව් කර ෙශන්සියයි, එක එක අය මිරිකා රිදීෙයි. ඒ ලමේෙොල ඇවිව්සිා. මෙොනලා කරන්

නද? 

  

මවේරෙ අය ගියාට පව්මව දේන බි මෙවුලා. වෙන් කියනලා මෙදර යන්න ඉව්මවල්ා ඇදමෙන ආපු ඇදුම් ඇදෙන්නලු. ඇ

ත්තමන ඇම්ො ඇශැ ඇරිා හිටිමයොත් මම් ඇදුම් ෙෙදි ඇද ෙත්මත් ඇයි කිය  ාවිමන්... 

ෙෙ ඇද ෙන්න තැනක් ඇහුලා. වෙන් කියනලා කාේ එක ෙ ඉදන් ඇද ෙන්නලු. 

ෙෙ ව්කිනි එක ෙලා වෙන්ට දුන්නා. බ්රා එකත් ෙලන්නලු.ෙැමේලා. 

 ෙෙ කියුලා බ්වුව් එක මදන්න කියා.මෙොන කියන මද්ලල් අශනලද ? වෙන් කියනලා ශද එලිය ලැටිා තියන මම් මලාමේ 

ොල නිරුලතින් දකින්න ආවයිලු. ෙෙ බ්රා  එකත් ෙැමවුලා. කලිවෙත් ෙලන්න උනා.පැන්ටියත් ෙලන්නලු. ෑ කියන්නද? 

වෙන්මේ ආවලමන්.දේනත්  න් ඉන්නලා.ඇත්තටෙ රෑ , ව්ලභාවික පරිවරයක , ශද එලිමය නිරුලතින් ඉන්නමකොට පුදුෙ 
පශසුලක් දැමනනලා.වෙන්ට ඕනලු ොත් එක්ක මවක්ව් කරන්න. ෙටත් ආවලක් ආලා. ෙෙ ඇහුලා කවුරුලත් ඒවිද කියා. 

කවුරු ආලත් මෙොකද? ෙමේ අයිතියමන කියා නිරුලතින් හිටිය ෙමේ මතොල් සි ෙත්තා.ෙෙත් වෙන්ට අලනත උනා. 
මකොමශොෙත් ෙමෙ ශබීමන්. දේන  න් ඉන්නලා. වෙනුත් නිරුලත් උනා.ෙෙ වෙන්මෙ ෙල්ලිල උරන මකොට දේන 
කියනලා අන්න අරුං මශොරාට  න් ඉන්නලා කියා. වෙන් ෙත් කටටෙ කියුමේ අපි උන් අදුරන්මන් නෑමන. උන්ටත් ටිකක් 
 න් එකක් ෙන්න මදමු කියා. මකොමශොෙත් දේන  න් ඉන්නලා. තල කීමදමනක්  න් හිටියත් ෙට කරන්න මදයක් 
නෑමන. ෙමේ ශබීටමන ොල ඕන කර තිමයන්න. අපි මදන්න ෆුල්  න් එකක් එලිමේ ඉදන් ෙත්තා. වෙන් ඇදුම් ඇද ෙත්තා. 

ෙට මපොඩ්ඩක් ඉන්නලු.ඊට පව්මව දේනමෙනුත් ඇශනලා ඕනද කියා. කවුද එපා කියන්මන් ? එයත් එක්කත් කරන්න උනා. 
අපි ඇදුම් ඇද ෙන්න මකොට කිට්ටුමලන් මපොඩි වද්දයක් ඇහුනා. වෙන් දැකා කවුද ෙශකට මුලාමලා ඉන්නලා. වෙන් 
මශමිහිට ෙට ගිහින්.  නමකොට අපි දිශා  න් ව්ලයං විංදනය කරනලලු. වෙන් එයාල අල්මෙන අපි ඉන්න තැනට ආලා. 
ඌ  යමලා. වෙන් ඇහුලා ෙමේ මනොන දිශා  න්මන්ද කමේ කියා.එයා ඔේ කියුලා. ගියාද ඇහුලා. නෑ කියුලා. පවුමන 

සුභා. මෙයාට යලා ෙන්න ඔයා මපොඩ්ඩක් ආපහු ඇදුම් ෙලන්න කිය කියුලා. ෙට  ෑ කියන්නද ? වෙන් කියපු නිවා ආපහු 
නිරුලත් උනා.මිනිශත් ආවමේ ෙමේ ඒලා    ලැමඩ් කර ෙත්තා.  
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