
ශාන්ති අක්කා 
 

මේක මම ලියන පමලනි කළතළල !!!! 

 

මට සිංශ ටයිපින් බෆ එක නිවළ කවුරු ශරි මේක සිංශට ශරලන්න එමතොමකොට ඔක්මකොටම  මේක 

රව විදින්න පුලුලන් මලයි.අනිත් එක මට මශොදට ලියන්න බ ඒක නිවළ කතළමේ රව අඩු නේ 

වමළමලන්න.මේක ඇත්තම කථළලක් මට සද්දමලච්ච. 
 

මම එමශනේ කතළල පටන් ගන්නේ. ආ ආ ඊට ඉවහමවල්ළ මේ කතළලට පිටල ටිකක් කිය 

ඉන්නේ. අමේ මගදරට එලිමයන් අපිටම කියළ මපොඩි ඇමනක්වහ එකක් තියනලළ. ඒ කට කළමරයකුයි 

මපොඩි වළමකුයි කුවහසයකුයි මපොඩි මපොටිමකො එකකුයි තියනලළ. අමේ ලිද තිමයන්නමන් ඇමනක්වහ 

එමක් වළමටයි කුවහසයටයි මකලින්ම. මමේ කළමමේ ජමන්මටත් ලිද තිමයන්මන් මකලින්ම. මමේ 

මපොත් මේමවේ තිමයන්මන්   ජමන්මල් ගම. 

 

ඉතින් අමේ අේමළ මේක මරන්ට් එකට මදනලළ එක එක කළමට එක එක කට්ටිය මේකට 

එනලළ. මම මේ කතළල කියන්න යන්මන් මම O/L කරළ මගදර ඉන්න කළමල් මලච්ච සද්ධියක් 

එත මකොට මට අවු 16 ක් 17ක් විතර ඇති. මම ඒ කළමල් මලන මකොට  බ් ූ  බ බම මකල්න්ට 

ආව න මගොඩක්ම ආව ඇන්ටිට (බෆදපු ගනුන්ට). 

 

ඉතින් ඔන්න ඇමනක්වහ එකට අලුමතන් කට්ටියක් ආලළ මපොඩි පවුක්. ඒ අයියට අවු 42 ක් 

විතර මලනලළ ලෆඩකරන්මන් මකොෂඹ පළමස එකක. අක්කට නේ 29 ක් 30 ක් විතර මලනලළ එයළට 

එක ෂමමයක් හිටියළ මමොන්ටිමවොරි යනලළ . ඉතින් ඔමශොම කළය මගවුනළ ඔය කළමම මම 

මකොේපියුටේ මකොවහ  එකක් කළ ඉතින් දලවක් ක්ළවහ එමක් මපොතක් ගන්න යනමකොට අර අක්කළ 

නළනලළ. ආ ආ මට කියන්න අමතක උනළනමන් ඒ අක්කමේ නම ළන්ති ටිකක් විතර සුදුයි ලෆඩිය 

මශත න අඩි 4.25ක් විතර උවයි. ඇග ගළනට මේේඑකට තිමයනලළ. තන් මදක  නියම ගළනට 

තියනලළ. ඉතින් මම ටිකක් බළමගන හිටියළ එයළ නළන දිශළ. එයළ ඇමේ වබන් ගළනලළ ඇතුට අත 

දළමගන පෆත්මතන් පපුල ටිකක් මේනලළ. මටත් දෆන් ටිමකන් ටික නෆ ගමගන එනලළ. මම එමශන්ම 

මපොත මේමවේ උඩින් තියළ කළමමේ මදොර ලශළ අලළ නෆත්තනේ කවුරු ශරි ආමලත්. ඊට පවහමවේ 

මල්ලියල අතගගළ ළන්ති අක්කළ දිශළ බළමගන හිටියළ. මට දෆන් මශොදටම නෆගළ මම මල්ලියල 

එලියට අරමගන ඉවහවරශට පවහවට කරළ. දෆන් අක්කළ වබන් ගළ ඉලරමලළ නළනලළ. දිය මරද්ද 

ඇගටම ඇලිළ ශන්වමයො මදන්නළ පනින්න දගනලළ එලියට. මම ටික ටික මේගය ලෆඩි කළ. දෆන් 

අක්කළ නළ ඉලරමලළ ඇදුම මළරු කරනලළ. ඒත් එක්කම මට යන්න ආලළ. ජ විමත් කලරදළලක්ලත් 

ආපු නෆති තරේ කෆරි මෝඩ් එකක් මමේ ඇගම හිරිලට්ටමගනම විද්දළ. මම ඒ ටික පිශළ දළ මපොත 

බන්න ගත්තළ. දෆන් මමේ හිමත් ලෆඩ කරන්මනම අර අක්කම තමළ. මම දලමවේ ලෆඩි ශරියක් 



ගතකමල් කළමමේ. එතමකොට මට අක්කල ලතුර එකක් ගන්න ආලත් බළගන්න චළන්වහ එක 

ශේබමලන නිවළ. 

ඔමශෝම වති 2 ක් විතර මගවිළ ගියළ. දලවක් අමේ අේමළ පුිංචිමේ මගදර ගියළ පුිංචිට වනීප 

න කියළ. ඉතින් මම හිතුලළ අද මපොඩ්ඩක් අක්කට ට්රයි කරන එක ලෆඩි කරන්න. මම මමමශම 

හිතුලට ඒ අක්කළ මුකුත් දන්න  මම ගෆන. ශේබවුනළම ආ මල්ලි මකොමශොමද ක්ළවහ ඒමක් ලෆඩ 

කියළ අශනලළ නෆත්තනේ අද ක්ළවහ නෆද්ද කියළ අශනලළ. මම ඉතින් මමොනළ ශරි කියළ එනලළ. 

අක්කළ ශෆමදළම මපොඩි එක්මකනළල මමොන්ටිමවෝරිමයන් ගන්න 12.30 ට විතර යනලළ. අදත් අක්කළ 

මරදි මශොදන්න ලිද ගට ආලළ. මම ඉතින් මලනදළ ලමේ මපොත් මේමවේ ට මලළ අක්කල 

රවවිදිනලළ. එයළ මරදි මශොදළ ඉලරමලොළ දිය මරද්ද ඇදමගන නළන්න  වහති උනළ මමත් 

එතමකොටම සුපුරුදු විදියටම මල්ලි පෆටියල එලියට අරමගන අතින් වෆප මදන්න පටන් ගත්තළ. ඔන්න 

දෆන් මට යන්න ගයි ඒත් මම අමළරුමලන් නලත්තමගන මල්ලියල මජොකළ අවහවට දළමගන  මමේ 

කිලිටු මරදි ටිකත් අරමගන ලිද ගට ගියළ. 

 

එතමකොට අක්කළ ඇහුලළ ආ මල්ලි මරදි මශොදන්න ලමේමන් කියළ. මම කිේලළ ඔේ අක්මක් 

අද අේමත් න මටත් පළලුයි එක නිවළ මරදි ටික මශොදළ දළනලළ කියළ. අමේ ලත්තලමට්ම උවට 

තළේමේ ගශ මේට්ටුලකින් ලශ තිමයන්මන්. එක් නිවළ ලිද ලට කරළ න බළත්රෑේ තිබුන්ත් මරදි 

මශොදන්මනත් ලිමදන්. මමොකද ලිමද් ලතුර කල් නෆලමත් ශරි වනිපයි. 

 

ඉතින් මම පෆත්තකට මලළ ඇදුේ අතුල්නලළ. අක්කළ නළනලළ. මම අදුේ අතුල්ළ 

ඉලරමලනමකොට අක්කළ වබන් ගළන්න පටන් ගත්තළ. මම අක්කමේ බළල්දිය ගන්නමකොට අක්කමේ 

අතින් ළලට ඇල්ලුලළ. මළල හිරිලෆටිළගියළ අක්කට ගළක්ලත් න මම ලතුර අදින ගමන් ළන්ති 

අක්කමගන් ඇහුලළ අයියළ ශෆමදළම රෑ  මලළ මන්ද  එන්මන් කියළ. එයළ කියනලළ පළමස එක් 

ලශන්මන් රෑ 9ටලු ඉතින් බවහ ල ඇවිත් මගදර එද්දී 10 විතර මලනලලු. අනිත් එක අමේ පළමේ 

අන්තිම බවහ එක් මිවහ උමනොත් පයින් එන්න මලන නිවළ තලත් ලෆඩිපුර පෆය භළගයක් විතර යනලලු. 

ඉතින් මම ඇහුල අක්ක ඇයි මජොබ් එකක් කරන්මන් නෆත්මත් කියළ. එයළ බදින්න කලින් ගළමන්ට් 

එකක ලෆඩ කළලු ඒත් බබළ ශේබ උනළට පවහමවේ  කරදරයි කියළ නෆලතුනළලු. ළන්ති අක්කළමේ 

ගම අවිවහවළමේල්මල් අයියළ ගල්ගමුමේ මජොබ් එක නිවළ තමළ මමමශට ඇේත් තිමයන්මන්. 

 

අක්කළ වබන් ගළළ ඉලර උනළම මම අක්කට ලතුර ටිකක් ඇදළ දුන්නළ. මම අක්කමේ ඇගට 

ලතුර දෆේමළ අක්කළ අතුල් අතුල් නළනලළ. මල්ලිට මගොඩක් පින් කියළ ඇදුේ මළරුකරමගන ගියළ. 

මට දෆන් මශොදටම නෆගළ . මම මරදි ටික මබ්වමේම තියළ කලින් හිරකරමගන හිටිය කෆරි මෝඩ් 

එක ළන්ති අක්කල මතක් කර කර අමත් ගශළ එලියට දෆේමළ. 



 

ශලව අේමළ ආලළ. පුිංචිට මශොදටම උණ නිවළ මශොවහපිටල් එමක් නෆලෆත්තුලලු මඩිංගුද දන්න 

කිේලළ. මශට තළත්ත ලෆඩට ගියළම මටත් එක්ක කම උයළ පුිංචි ගළල නෆලතිළ ශලවට තමළ එනලළ 

කිේමේ. මට හිතුනළ මශට මශොද චළන්වහ එකක් ගන්නලළ කියළ. 

 

ඉතින් තළත්තත් ලෆඩට ගියළ අේමත් මශොවහපිටල් එකට ගියළ මම මලනදළ ලමේම කළමමේ 

ජමන්ම ගට  මලළ හිටියළ අක්කළ නළන්න එනකේ. ඔන්න සුපුරුදු විදියට අක්ක ලිද ගට ආලළ. 

අක්කළ නළන්න ඇදුේ මළරු කරද්දි මම මල්ලියල එලියට අරමගන අමත් පළරක් ගශන්න වහති වුනළ. 

මම අක්කළ දිශළ බළමගන අමත් ගශනලළ අක්කළ එක දෆක්ක මට දෆන් කරගන්න මයක් න.  මට දෆන් 

මශොදටම අවුල් මට ඔනවුමන් අක්කළ ඒක ශරියටම දෆකනේ එයළට කළටලත් කියන්න එපළ කියළ 

වමළල ඉල්න්න. එක නිවළ බමයන් බමයන් ලමේ තළත්තමේ ඇදුේ ටිකකුත් අරමගන ලිද ගළලට ගියළ 

(මලනදටත් මම මගදර හිටයම කට්ටියමේම ඇදුේ මශොදනලළ) මට දෆන් ළන්ති අක්කමේ මූන 

බන්න බ අක්ක ඇහුලළ මමොනලළද ජමන්මල් ගල කමල් කියළ මම කිේලළ මපොතක් ගන්න ආලළ 

මපොත් මේමවේ එතන නිවළ කිය කිේලළ. එමතොමකොට එයළ ඇහුලළ මපොතක් මශොයන්නද මපොතක් 

මපරන්නද කියළ.  අේමළ මගොදර නෆති මලනක්ේ ඉදළ මේලළ මන්ද කරන්නමන් කියළ කිේලළ. 

මට දෆන් කරගන්න මදයක් න කමක් න උනමදයක් උනළමදන් කියළ මරදි මශොදන්න පටන් ගත්තළ. 

මම ලතුර ඇද මදන්නේ කිය කියපුලම එපළ කියළ එයළම ඇදමගන නළ ගියළ. මම මරදි ටික 

මශේදුලළ කල්පනළ කර කර. 

 

මම දෆන් ලතුර අදිනලළ මරදිමශොදන්න එතමකොට මම දෆක්කළ ළන්ති අක්කළ ඇමනක්වහ එමක් 

කුවහසමේ ජමන්මන් මමේ දිශළ බළමගන ඉන්නලළ මම දෆක්ක කිය මම දෆක්කම ජමනල් මරද්ද 

ලශළ එතනින් එශළට වුනළ. මමේ ඇගට දෆනුයි මල් ටිකක් ඉනුමේ මට දෆන් ෆිට් මම මරදි මශොද 

ඉලරමලළ බළල්දිමේ මකොක්ක ඇද මලළ නිවළ අඩුලක් ඉල්ගන්න ඇමනක්වහ එක පෆත්තට ගියළ. 

ළන්ති අක්කළ  එලියට ආල එයළ bra එකක් ඇදළ හිටිමේ න ඇදළ හිටිමේ ටී ේට් එකයි 

දනිවහමදමකන් උඩටමලන්න තිමයන වහකේට් එකකුයි. ඒ  මකන් එයළමේ ශිංවමයෝ මදන්නළ මශොදට 

මේනලළ අනිත් එක එයත් ඇවිවහසළ ලමේ නිපල් මදක මශොදට  ඉලිේපිළ මේනලළ. මම එයළමග පපුල 

දිශළ බළමගන ඉන්නළ එයළ දෆක්කළ. මමේ එයළ අශනලළ මමොනලද කන්න ලමේ බන්මන් කියළ 

ඇහුලළ. අඩුල ඔනිනේ  අරගන්න කියළ කිේලළ. මම අඩුල ගද්දි එයළමේ අත ටිකක් මිරිකළ ගත්මත් 

එයළ හිනළලක් ගියළ එතමකොට. 

 

මම බළල්දිමේ මකොක්ක ශදළ  අඩුල අරමගන එයළමේ ඇමනක්වහ එක ඇතුටම ගියළ. මම 

වළමල් බෆලුල ළන්ති අක්කළ හිටිමේ නෆති නිවළ කුවහසයට ගියළ එතනත් න. මට කළමරයට යන්න ශරි 



නෆති උනත් දෆන් ෆජ්ජළලයි බයයි 2කම නෆති මලළ නිවළ  කළමරමේ මදොර මරද්ද අයින් කළ ළන්ති 

අක්කළ ඇමද් ලෆතිරිළ හිටිමේ. වළය තල ටිකක් උඩට ගිහින් කලළ 2මක්න් බළගයක්ම එලිමේ. මට 

ගිහින් බදළගන්න හිතුනත්  මම ටිකක් බය උනළ මම මශමින් මශමින් ඇද ගළලට ගියළම එයළ මළල 

දෆක්කළ එයළ ඇමද් ඉන්දමගන මට කිේලළ මමොකද මේ කියළ. මම කිේලළ අඩුල මදන්න කියළ. ඉතින් 

මට කතළ කළනේ මම එලියට එනලමන් කියළ එයළ කිේලළ. මම කිේලළ මට ඔයළට ඩිවහටේබ් කරන්න 

ඹ්න වුමන් නකියළ. 

 

 මමයළ එතමකොට කියනලළ ආාළාළාළ.... ඇත්තද එමශනේ අඩුල ඩිවහටේබ් මනොකරම 

මදන්නමකො කියළ. මම අඩුල මදද්දී ළන්ති අක්කළ මමේ අතින් අල් ගත්තළ. මට දෆන් හිනයක් 

ලමේ. මම ළන්ති අක්කල බදළමගන මතොල්මදක ඉරුලළ. එයළ මළල බදළමගන මකදිරිගළනලළ මම එයළට 

ගිලිමශන්න  මනොදි තදකරළ බදළමගන මතොල් උරනලළ. මම මතොල් උරන ගමන් ටී ේට් එක 

අවහමවන් අත දළළ පිට අතගළන්න පටන් ගත්තළ. එමශේමම මම එයළමේ කන මබල් ඉඹළ ටී ේට් 

එකට උඩින් මිරික මිරික ඒක ඉඹින්න පටන් ගත්තළ. 

 

ළන්ති අක්කළ මුකුත් කරන්මන් නෆතිල මට වමපොේට් කර කර හීනියට මකදිරිගළනලළ. මම 

එයළමේ ටී ේට් එක උවහවළ ගලළ දෆේමළ. ඊට පවහමවේ  එයළමේ නිරුලත් රණ ශිංවමයො මදන්නල 

මම මළරුමලන් මළරුලට උරන්න පටන්ගත්තළ. එයළ පිවහසුමලන් ලමේ මකදිරිගළනලළ. මම එමශන්මම 

මමේ කලිවමය ටී ේට් එකයි ගල දෆේමළ. දෆන් මම මජොකළ පිටින්. මම අමයත් එයළමේ තනයක් 

උරන ගමන් එයළමේ නිංගියළල අතගල. මටත් දෆන් ඉන්න බ මම එයළමේ වහකේට් එක ගලන්න 

ශදනමකොට එයළ එපළ කිේලළ. මම බෆලුල මමයළ මමොකක්ද කරන්න ශදන්මන් කියළ. එයළ මමගන් 

ඈත් වුන ඈත් මලළ අඩන්න පටන් ගත්තළ. එයළ අඩ අඩ කියනලළ එයළ එක දී තිමයන්මන්  අයියට 

විතරයි කියළ. ඒත් එයළට මේ ටිමක් එක ෆමබන්මන් නෆති නිවළ තමයිලු ශෆගීේ ඇවිවහසළ 

තිමයන්මන් කියළ කිේලළ. මම කිේලළ අක්කමේ අකමෆත්මතන් මට කිසමදයක් එප කියළ. එත් එයළ 

කිේලළ මල්ලි පවු මම නිවළ ඔයත් දුක් විදිනලළ කියළ. මම කිේලළ  ඒකට කමක් න මම යනලළ කියළ 

මම මගදර එන්න ආලළ. මගදරට යද්දි  මපොඩි ලෆවහවක් පටන් ගත්තළ. මම මගදරට ගිහින් ඇදට මලළ 

කල්පනළ කර කර ඉදිද්දි කවුද මදොරට ගශනලළ ඇහිළ මම ගියළ කවුද කියළ බන්න. 

 

මදොර ඇර බද්දි ළන්ති අක්කළ ඉන්නලළ මශොදටම මතමිළ. මම ළන්ති අක්කමේ මගදර 

ඉද එන මකොට පටන් ගත්ත මපොඩි ලෆවහව ලෆඩිමලොළ මොකු ලෆවහවක් පටන් අරමගන තිබ්බ නිවළ 

තමයි ළන්ති අක්කළ මශොදටම මතමිළ තිමයන්මන්. අක්කළ මශොදටම මතමිළ නිවළ ඇ දමගන හිටපු 

ඇදුේ ඇගටම ඇලිළ එයළ  ඇග මේනලළ එයළ සුදුපළට ඇදුමක් ඇදළ හිටිය නිවළ ඒක මශොදට මේනලළ. 

මම ළන්ති අක්කට ඇතුට එන්න කිේලළ. ඇතුට ආපු අක්කළ අපහු ඉකි ගශ ගශ අඩන්න පටන් 



ගත්තළ. ඒත් එක්කම මොකු අකුණක් ගෆශෆලළ. ළන්ති අක්ක බලමලච්ච පළරට එක පළරටම මළල බදළ 

ගත්තළ. මම එමශේම එයළමේ මතොල් ඉරුලළ. දෆන් අමයත් අපි මදන්නම මසොේේ. මම එයළල බදළමගන 

එයළමේ මබල් කන තන් ඉඹින්න පටන් ගත්මත් පිවහමවක් ලමේ.  

එමශේමම ටික මේළලක් ඉදළ ළන්ති අක්කල උවහවමගන ඉවහවරශ මදොර ලශ දළ මමේ 

කළමරයට ගියළ. කමරයට ගිහිල් එයළමේ මතමිළ තිබ්බ ටී ේට් එක් ගලළ දළ එයළමේ තන් 

මදක මළරුමලන් මළරුලට උරන්න පටන් ගත්තළ. ඒ අතමරම මම එයළමේ වහකේට් එක යටින් අත දළ 

පන්ටිය උඩින් එයළමේ නිංගියළල අත ගළන්න පටන් ගත්තළ. එමතොමකොට මට අතට මත්රුනළ එයළට 

මශොදටම ගළ පන්ටිය මතත් මලළ කියළ. මම එයළමේ පන්ටිමේ පෆත්තකින් අත ඇතුට දළ 

මයොනි මතොල් අතගළන්න පටන් ගත්තළ. ඊටපවහමවේ මශමිට ඇගිල්ක්  ඇතුට දළ ඉවහවරශට පවහවට 

කරන්න පටන් ගත්තළ. දෆන්නේ මමයළ ඕමක් ලමේ. ළන්ති අක්ක දෆන් හිමයන් හුවහම ගන්නලළ මම 

එයළමේ වහකේට් එකයි පන්ටියයි ගල දළ එයළල නිරුලත් කළ. කරළ එයළමේ කකුල් මදක 

පල් කරළ ම මට දිල තියළ තද කළ නිංගිමේ ඇතුට බහින්න. ළන්ති අක්ක මකදිරිගළනල 

වෆප ලෆඩි කමට. මම එමශේම කරමගන කරමගන ගියළ දිගටම. ඒ එක්කම එයළල මලවුළ එයළ ගියළ. 

එයළමේ බඩු ඔක්මකොම මමේ කමට්. ඊට පවහමවේ එයළ ටිකක් පන නෆති උනළ ලමේ වුනළ. මම නෆගිට 

මමේ කලිවමයි මජොකයි ගලළ දළ එයළමේ ඇග ඇවිත් එයළමේ කටට මමේ මල්ලියළම දුන්නළ. 

මමේ එක්ත් අගල් 6 ක් විතර දිගයි. අක්කළ අත්මදමකන්ම මමේ මල්ලියල අල්මගන කමට්දළමගන 

උරනලළ.  

 

මට දෆන් පිවහසු ලමේ. මමච්චර කළමකට බ්ලු බ තිබුනට අමත් විතරයිමන් ගශ තිබුමන්. 

මමක තමළ මමේ පමලනි පළර ගෆනුමකනක් මමේ මල්ලිල කමට් දළමගන උරන එක. ඊට පවහමවේ අපි 

69 විදියට ඉදළ මම අක්කමේ ම මට ඇගිල්මන් වෆපක් දී අමයත් උරන්න පටන් ගත්තළ 

මදන්නම. දෆන් මදන්නටම උපරිමයටම ඇවිල් මදන්නටම ඉන්න බෆරුල ඉන්නමන්. මට දෆන් පෆයකට 

විතර කලින් මදන්න බ කිේල මකනළ දෆන කියනලළ ආමන් මල්ලිමයෝ දෆන්නේ මට ඉන්නබ පෆටිමයො 

ඇතුට දළ කරන්මනමකෝ කියළ කියනලළ. මම අක්කල ඇද ගෆට්ට අරමගන අක්කමේ කකුල් 

පල් කරළ මල්ලියල අරමගන මයෝනිමතොල් ලලින් තිබ්බළ. තියළ තද කළ. මට දෆනුමන් මළල 

දිලයමෝමක් යනල ලමේ කියළ. මම අක්කට ගශමගන ගශමගන ගියළ. අක්කමේ එමකන් පෆණි 

මබ්මරනලළ මශොදටම ඒ ඒකකම අක්කල අමයත් මලේළ අක්කට අමයත් වෆරයක් ගියළ. මට දෆන් 

යන්න එනල ලමේ නිවළ මම ගශන මේගය ලෆඩි කර අක්කමගන් ඇහුලළ අක්මක් මට දෆන් යන්න 

එන්මන් ඇතුමම ශන්නද කියළ. අක්ක කිේලළ අමන් මල්ලි පෆටිමයෝ එපළ මම අයියත් එක්ක මම 

වති මදකකින්ලත් හිටිමේ නෆ කියළ. මට දෆන් යන්න මශොදටම ගයි මම මල්ලියල අක්කමේ 

හිමන් එලියට අරමගන ළන්ති අක්කමේ කටට මමේ එක එබුලළ. ඔබ කමට් ගශමගන ගශමගන 

ගියළ. ඒත එක්කම මමේ මුලු ඇමේම තියන කෆරි ඔක්මකෝම ලමේ කෆරි මොඩ් එකක් අක්කමේ 



උගුරට විද්දළ. එමක් වෆරටම අක්කට කෆවහවකුත් ආලළ. එයළ තළමත් මමේ මල්ලියල කමට් තියළමගන 

මටොපළල මලකනලළ. මළල හිරි ලෆටි මුලු ඇගම පන නෆතිවුනළ ලමේ මලළ මම  ඇදට ලෆටුනළ 

එමශේම. ඊට පවහමවේ අක්ක මමේ ඇග උඩට ආමේ ඇවහල කදුලු පුමරෝමගන. 

මමේ ඇග උඩට අපු අක්කළ කිේලළ මගොඩක් පින් මමේ මල්ලියට කියළ. එයළට අවුරුද 

ගළනකට පවහමවේලු මමමශම වෆපක් ශේබවුමන්. එයළ මළල ආමයත් ඉඹළ අමයත් මමේ මල්ලියළල 

කමට්දළමගන උරන්න පටන් ගත්තළ. මල්ලියළල උරළ ඉලරමලළ එයළට thank you කිේලළ.  

 

අපි ඇදුේ ඇදමගන එලියට එනමකොට ලෆවහව පළයළ මම කිලළලළ ලෆවහව පළයළ කියළළ. 

එතමකොට ළන්ති අක්කළ කිේලළ එයළමේ නිංගියළල මපන්නළ දෆන් ටිකකට ඉවහමවල්ළ එතනටත් 

අකුණු ගෆහුලළ ලමේ දෆනුනළ කියළළ. ඊට පවහමවේ එයළ මට අමයත් මතොකුත් දීළ ගියළ. 

 

ඊට පවහමවේ අපි ෆබු ශෆම මේළලකම වතුටු වුනළ 

 

මේක මමේ පෂමලනි මවක්වහ අත්දෆකිම. තල තියනලළ ඉඩ තියන තියන විදියට  ලියන්නේ. කවුරු ශරි 

මේක සිංශට ශරලන්න එතමකොට මමේ අත් දෆකීේ කිලන්න පුලුලන් 

--  

Thx & Rgds,  

Nuwan   

 


