
0.0 – 1.0 
 

ඔයා සිංහල? 
 

ඔව්. තමිල් තමයි බැඳලා ඉන්නන්.  
 

ආ.. හරි හරි. ඉතින් ඔයා..  
 

නහාඳ කතන්දරයක් නන්..  
 

ඒක තමයි.  
 

අවුරුදු 20යි.  
 

නේ.. නරනකෝඩ් කළාට කමක් නැද්ද?  
 

කමක් නෑ මිස්.  
 

ආ රයිට්. නේ.. ඕන නෙලාෙක නරනකෝඩින් එක නතර කරන්න. එතනකාට..  
 

න ානටෝ, න ානටෝ ගන්න පුළුෙන්ද? 
 

බෑ. න ානටෝ නේ අරගන්න එපා මිස්. 
 

බෑ. හරි රයිට්. හරි. කමක් නෑ. ඉන්න ඉන්න සද්ද නනාකර.  
 

සද්ද නනාකර ඉන්න නන්..  
 

ඔයාට පුළුෙන් නන්ද? නෑ ඒනගාල්නලා සද්ද කරන්නන් නෑ. ඕනගාල්නලා සද්ද කරන්නන් 

නෑ නන්? අ.. රයිට්. නේ.. ඔයානේ නම කියන්න පුළුෙන්ද? කමක් නැද්ද?  
 

කමක් නෑ මිස්. මනේ නම අත්තන විතානනේ සමන් කුමාර.  
 

සමන් කුමාර. ඉතින් ඔයා නකානහාමද නමතන්ට ආනව්?  
 

මිස් මිං නමතන්ට ආනව් මිං නපාඩි කානල් ඉඳලම හැදුනේ ෙැඩුනේ ඔක්නකාම 

ආත්තේමා ගාෙ. ඒ කියන්නන් අේමනේ පැත්නත ඇවිල්ලා තමිල්.  
 

හේ්ේ.. 
 

තාත්තා ඇවිල්ලා සිංහල.  
 

හේ්ේ..  
 

ඒ කියන්නන් ඒ කට්ිය යාළු නෙලා තමයි,  
 

1.0 – 2.0 
 

ඉස්නකෝනල යන කානල් යාළු නෙලා තමයි මැරි කරලා තිනයන්නන්.  
 

අේමා තාත්තා නකානහද්? නමනහද්?  
 

අ.. තාත්තා නේ රත්නපුනේ. අේමා නේ නමනහ්. අේමා නැති වුණා නපාඩි කානල්.  
 

අේමා නකානහද් ඉතින්?  
 

ගම ද? ගම ඇවිල්ලා නදනියාය. තාත්තා ඇවිල්ලා නකාටනපාල.  
 

හේ්ේ. නකානහාමද ඒනගාල්ලන් හේබවුනේ?  
 

ඒ කියන්නන් ඉස්නකෝනල් යන කානල් එනහම යාළු නෙලා තමයි ගිහිල්ලා තිනයන්නන්. 

ඊට පස්නස්, දැන් නගාඩක් කානලකට පස්නස් දැන් ඒනගාල්ලන්..  



 

ඒ කියන්නන් ඒනගාල්ලන් යාළු නෙලා ප්රශන්යක් නෙලා නෑ නගෙල් ෙලින් බඳින්න 

කැමති නෙලා? 
 

එනහම නක්ස් එකක් නෑ මිස ්නමනහ්. ඒ කට්ියම කතා බහ කරලා නගදරින් කතා කරලා 

බැඳලා තිනයන්නන්.  
 

බැඳලා නමහාටද ආනව්?  
 

ඒ කියන්නන් නමහාට නනනෙයි, තාත්තලානේ නගදර.  
 

තාත්තලානේ නගදර.. රත්නපුනේ?  
 

නෑ, තාත්තලානේ ගම ඇවිල්ලා නමනහ්. දැන් ඉන්නන් රත්නපුනේ.  
 

ආහ.්. දැන් දැන් රත්නපුනේ. හරි හරි. ඉතින් එතනකාට ඉන් පසන්ස ්ඇයි අත්තේමලා, 

අත්තේමා නමනහද්?  
 

අත්තේමා නමනහ් නෑ. අත්තේමා ඉන්නන් නකාටනපාල.  
 

ආහ.් නකාටනපාල. ඉතින් ඔයා හැදුනේ ෙැඩුනේ නමනහ?් ඇයි?  
 

ඒ කියන්නන් මිං නපාඩි කානල් ඉඳලම,  
 

2.0 – 3.0 
 

චූි කානල් ඉඳලම මාස 8 ඉඳලම හැදලා ෙැඩිලා තිනයන්නන් ආත්තේමා ළඟ. ඒ 

කියන්නන් මට නත්නරන කානල් නෙනකන් මිං ඉඳලා තිනයන්නන් ආත්තේමා ළඟ. ඊට 

පස්නස් එතන ඉඳලා තමයි ඉනගන නගන නේ.. 
 

ඒ කියන්නන් ඉතින් ඔයා ඉසන්කෝනල් ගිනේ එනහම නමනහද?  
 

නෑ. නකාටනපාල මිස්.  
 

නකාටනපාල. ඉතින් නමතනට නේ නේ.. ෙත්තට නකානහාමද ආනව්? 
 

නමතනට ආනව් මිස්.. දැන් නේ නමනහමනන්. දැන් අර පුිංචි අේමා ඉන්නොනන්, එයා 

මනේ නකාටස් - ඒ කියන්නන් අේමනේ නිංගි. ඒ මාගේනයන් තමයි මිං නමතන්ට ආනව්.  
 

ඉතින් ඒ කියන්නන් අ.. පුිංචි ඒ කියන්නන් ෙත්නත්.. ෙත්තට ආනව් නමාකක් හින්ද ද? නේ 

ෙැඩ කරන්නද?  
 

නෑ මිස්. ෙැඩ කරන්නනයි කියලා හිතානගන මිං නමනහට ආනව් නෑ.  
 

හ.. ෙයි ් හින්ද ද? එනහමද? 
 

ඒක නෙන ප්රශ්නයක් තිනයනො මිස්. මිං ඒක කියන්න කැමති නෑ.  
 

ආහ.් ඕනක් රයිට් රයිට්. හරි.  

දැන් නේ කට්ිය ඉන්න නිසා ද? 
 

නෑ.  
 

නෑ. ඔයා නෙන ප්රශන්යක් කැමති නෑනන් කියන්න. හරි ප්රශන්යක් නෑ.  නේ ඉතින්.. ආමි 

එකට නකානහාමද බැඳුනේ?  
 

3.0 – 4.0 
 

ඒ කියන්නන්.. දැන්.. අවුරුදු 6 කට ඉස්නසල්ලා තමයි ආමි එකට.. දැන් අවුරුදු 28ක් 

නෙනො මට.  



 

ඇයි ඒ ආමි එකට බැඳුනේ? 
 

යාළුනෙෝ හින්දා තමයි ඉතින්.  
 

යාළුනෙෝ බැඳුණා, ඔයත් බැඳුණා.  
 

ඔව්.  
 

නකානහද් ඔයා හිිනේ?  
 

මම හිිනේ මිස් නේ..., නකාළඹ.  
 

ආ හා.. එතනකාට ඇයි අස ්වුනේ?  
 

අස් වුනේ කියලා එනහම එකක් නෑ ඉතින්, නපාඩ්ඩක් කරදරයි නන් ඒ දෙස්ෙල. ඒක 

හින්දයි.. කියන්න නේ කැමති නෑ මිස් ඒකයි.  
 

හරි හරි. අයින් නෙලා හිියා.. 
 

ඔව්.  
 

හරි... ඉතින් දැන් ෙයි ්ෙ නකානහාමද හේුනේ ඔයාට? 
 

ෙයි ් කියන්නන්, දැන් මිං නමනහට ආනව් අනේ පුිංචිලනේ නගදරට ආපු ගමන් නේ.. නේ 

කට්ියලා අයියලා එනහම නේ නමතන ගැජට් එකක් කරලා තිනයන්නන්.  
 

ආහ.්.  
 

කැමරා, බලාගාරයක් කරලා තිනයන්නන්.  
 

ඔව්.  
 

අන්න ඒනක් ඇවිල්ලා ෙැඩ කනල්. එනහම ඇවිල්ලා නේ කට්ියලා අයියලා එනහම යාළු 

වුණා මාත් එක්ක. එනහම හිටපු කට්ිය එනහම යාළු නෙලා තමයි බැන්නද්.. 
 

4.0 – 5.0 
 

දැන් ළඟදි ද බැන්නද්?  
 

ඔව් මිස්.  
 

ෙයි  ්ෙැඩ කරන්නන් නකානහද්?  
 

ෙයි ් නේ නගදර ඉන්නන්. ෙැඩ කරන්නන් නෑ.  
 

නගදරට නෙලා ඉන්නො. ඒ කියන්නන් දැන් ඔයානේ බලානපානරාත්ු නමානාද? ඔයා 

කිව්ො ඔයා නමතනින් පිට නෙනො කියලා. නේ ෙත්නතන්.  
 

ඔව් මිස්. ෙැඩි කාලයක් ඉන්න බෑනන් මිස්. අපිට ෙු ෙල, මිං නේ කැමති නෑ, ඒකයි.  
 

ඔව්, ඇයි කැමති නැත්නත් ෙු ෙල ඉන්න? 
 

කැමති නැනතයි කියන්නන් ඒ කට්ියට නේ නෙලානෙ ෙහල්නලක් ෙනේනන් අපි ෙැඩ 

කරන්නන්.  
 

ඔව්.  
 

ඒ ෙනේ ඉන්න මම කැමති නෑ.  
 



හරි.  
 

ඒක හින්දා අපිටනමයි කියලා නදයක් තිනයන්න එපැයි මිස්. ඉස්සරහට.  
 

ඔව්.  
 

ඒක හින්දා දැන් ඉස්සරහට බනබක් එනහම ඉන්න කානලට නමනහම ඉන්න නකාට අපිට 

අමාරුයි. ඒ කියන්නන් ඒ කට්ියටම කියලා නදයක් නැති නෙනොනන්. ඒක හින්දා.  
 

ඉතින් නකානහාම නදයක්, ඔයා ඔයානේ සල්ලි ෙලින් ද? 
 

ඔව් ඔව් මිස්.  
 

ඔයා එකු කරගත්ු සල්ලි ෙලින් ඔයා නෙන නගයක් අරනගන යනො? 

අවිසස්ානව්ල්ලට? 
 

අවිස්සානව්ල්ලට කියන්නන් නේ ෙනේ ගනේ..  
 

ආහ.් ෙයි න්ේ ගනේ.. හරි හරි.. ඉතින් එතනකාට ෙු ෙල ඉන්න.. ෙු ෙලින් යන්න 

පුළුෙන් එනහම? ඒනක් ප්රශන්යක් නෑ. නේ නගදර ඉන්නන් නකානහද් එතනකාට? 
 

5.0 – 6.0 
 

ඒ කියන්නන් මිං දැන් ෙැඩ කරන්නන් නමනහ්. 
 

නේ ෙත්නත්? 
 

ආයතනනේ ෙැඩ කරන්නන්. 
 

ආහ.් රයිට්.  
 

ඒක හින්දා ඉන්න පුළුෙන් නමනහ්. එතකන් ඉන්න පුළුෙන්.  
 

එතකන් ඉන්න පුළුෙන්. ඉතින් ඒ දැන් ඔයා ෙනේ තෙත් තරුණ කට්ිය ඉන්නොද 

නමනහ ්දාලා යන්න? 
 

නගාඩක් කට්ිය ඉන්නො. ඒ කියන්නන් දැන් නමනහන් හය හතක් විතර ෙනේ නමනහන් 

යන්න ඉන්නන්. ඒ කියන්නන් පිටරටෙල් ෙලට යන්න කට්ිය - නකාල්නලා ිකක් 

ඉන්නො.  
 

හේ්ේ. ඉතින් එතනකාට දැන් තරුණ පරපුර නේකට කැමති නෑ? ඒ කියන්නන් නේ විදිහට 

ඉන්න? 
 

ඉන්න කවුරු වුණත් කැමති නෑනන් මිස් නන්.  
 

කවුරු වුණත් එනහම. ඔව්. ඉතින් එතනකාට ඒනගාල්නලා යන්ඩ යන්ඩ ෙු ෙලින්, ෙු 

ෙල අයිතිකාරනයෝ ජීෙන රටාෙ නෙනස ්කරනොද නමනහ්? මිනිස්ු  - නමාකද දැන් නත් 

දළු නනලනො කියන එක නගාඩක් අතින් කරන්න ඕන නදයක් නන්. මැෂින් ෙලින් 

කරන්න බෑනන්. ඉතින් එතනකාට මිනිස්ු  අෙශයයි. අෙශයයි නමතන තියාගන්න නන්? 

ඉතින් ඒනගාල්නලා යන්ඩ යන්නන් ඒනගාල්ලන්ට නමානොහරි..  
 

ඔව්, යන්නඩ යන්නන් මිස්. දැන් නමනහමනන් ඉතින්. නමනහන් පවුලක් ගියැයි කියන්නන් 

ඒනක් පාඩුෙ තිනයන්නන් ඒ කට්ියට. 
 

6.0 – 7.0 
 

ඔව්.  
 



නමතන ෙැඩ කරන්න ආයතනනේ කවුරුෙක්ෙත් නැහැනන්. ඒක හින්දා ඉතින් 

නමාකක්හරි කරයි ඉතින් ඒ කට්ිය - පිරිසක පඩි ෙැඩි කරලා එනහම නමාකක්හරි.  
 

ඕනගාල්නලා එනහම බලානපානරාත්ුෙක් තිනයනෙද යනනකාට? නෑ.. එනහම එකක් 

නෑ?  
 

නේ නේ.. නෙනත් කට්ියට තිනේද දන්නන් නෑ එනහනේ. මට නේ නෑ.  
 

ඔයාට නෑ නන්.  
 

ඒ කියන්නන් මිං නමනහන් නකානහාමත් යන්න තමයි ඉන්නන්. ෙැඩි කාලයක් මිං නමනහ ්

නේ ඉන්නන් නෑ. 
 

නමනහ ්ඔයාට ප්රශන් නමානාහරි තිනයනෙද?  
 

ප්රශ්නනයි කියලා එනහම නදයක් නෑ මිස්. ප්රශ්නනයි කියලා - ප්රශ්න ෙලට පැටලිලත් නෑ, 

යන්නනත් නෑ. මට ප්රශ්න ඇවිල්ලත් නෑ.  
 

ඉතින් දැන් ඔයා සිංහල නදමළ මිශ්රනයක්. ඔයා මැරි කරලා තිනයන්නන්.. 
 

තමිල්. 
 

නේ ඔයා සිංහල හැියට ද යන්නන්?  
 

ඔව්. මනේ.. ුද්ධාගම තමයි අදහන්නන්.  
 

ඔයා ුද්ධාගම අදහන්නන්. එතනකාට ඔයානේ ෙයි  ්හින්දු? 
 

හින්දු.  
 

ඉතින් අ.. ඒක ගැන.. ඒක නෙනසක් ද ඔයාට? නිකන් අමුු නදයක් ද නැත්නේ ඒක 

සාමානය නදයක් ද?  
 

7.0 – 8.0 
 

ඒ කියන්නන් නෙනසකුත් තමයි. ඒ වුණාට දැන් ඇවිල්ලා ෙයිෆුත් ඇවිල්ලා දැන් 

ුද්ධාගම ෙනේ තමයි අදහන්නන්. ඒ කියන්නන් එයා හින්දු වුණාට දැන් මනේ චාරිත්ර 

විදිහට තමයි එයත්..  
 

හේ්ේ.. එතනකාට ඕනගාල්නලෝ බඳිනනකාට චාරිත්ර ොරිත්ර නදපැත්නතන්ම කරාද? 
 

නෑ මිස්. මනේ චාරිත්ර විතරයි කනේ. නෙඩින් එක නේ නලාකුෙටම ගත්තා හැබැයි.  
 

ඇත්තද..  
 

ඔව්.  
 

ආහ.්. න ෝක්.. හැබැයි ඉතින් ඇයි ෙයි න්ේ චාරිත්රත් කනේ නැත්නත්?  
 

අ.. ඒ කට්ියලනේ නගදරින්..  
 

නගදරින් කැමති වුන්නෑ - කැමති වුණා ඕක විතරක් කරන්න.  
 

ඔව්.  
 

නැත්නේ ෙයි  ්කැමති නේ ඔයා ඒ විදිහටත් කරනෙද?  
 

ඒ විදිහටත් කරනො මිස්. බෑනන් මිස්., ඒ කට්ියෙත් පහළට දාන්න බෑනන්. 
 



ඔව්.  
 

ඒක හින්දා.  
 

ඉතින් දැන් ඔයා.. දැන් ඔයා ටැමිල් සිංහල නදපැත්නතන්ම. ඔයානේ ෙයි  ් ටැමිල්. 

එතනකාට ඔයා නේ.. රනට් තිනයන තත්නෙ නකානහාමද දකින්නන්? ඔයා, ඔයානේ 

පැත්නතන් බැලුෙහම.  
 

මනේ පැත්නතන් බලනනකාට මිස් නේකනන් දැන්..  
 

දැන් ඔයා ආමි එනක් ඉන්නනකාට එනහම නකානහාමද ඒක දැක්නක්?  
 

ආමි එනක් ඉන්න දෙස් ෙල නේ එනහම නෑ ඉතින්.  
 

8.0 – 9.0 
 

ඒ දෙස්ෙල නපාඩ්ඩක් කරදරයි නන් මිස්.  
 

ඔව්.  
 

එනහම එකක් නෑ ඉතින්. ජාති නේද නහායන්නන් නෑ ඉතින්.  
 

ඒ කියන්නන්? ආමි එනක් ඇුනල් ඉන්නනකාට ද?  
 

ඔව්. ඒ කියන්නන්..  
 

ජාති නේද නහායන්නන් නෑ කියන්නන්?  
 

ඒො නේ අහන්න එපා මිස් මනගන්. ඒො ප්රශ්නයක් නන්. ඒක හින්දා.  
 

ආ.. ඒ කියන්නන් නමානාහරි කියන්න පුළුෙන් විනශ ් කට්ියක්, නමානාහරි කියන්න 

පුළුෙන් නද්ෙල් නමානෙද තිනයන්නන්? ඒ කානල්, කියන්න පුළුෙන්.. 
 

ඒ කානල් ඉතින් මිස් අපි ඉතින් ඔය බැරියසේ් ෙලට උදව් කරන්නයි ඔය ෙනේ නද්ෙල් 

තමයි කනේ.  
 

ආමි එනක් ඉන්නනකාට. 
 

ඔව්.  
 

ඔයා නකාළඹ විතරද හිිනේ? 
 

ඔව්. නකාළඹ විතරයි හිිනේ.  
 

ඉතින් ආමි එනකන් ගියායින් පසන්ස,් අ.. ඒ කියන්නන් .. 
 

ගියායින් පස්නස ්මිස ්මිං නකාළඹම සකුරුි නකෝස් එකක් කළා. ඊට පස්නස් තමයි නේ.. 

නමනහ් පුිංචිලානේ නගදරට ඇවිල්ලා එනහම ඉඳලා තමයි නමයා මැරි කනල්. නේ ළඟදි 

තමයි මම නමනහට ආනව්. දැන් ඇවිල්ලා මාස 3ක් විතර.. 
 

ඉන්පසන්ස ්ඔයා යනො දැන්? 
 

9.0 – 10.0 
 

ඔව්. 
 

ඔයා ෙනේ තරුණ කට්ිය තෙ යන්න බලානපානරාත්ු නෙනො කියලා ඔයා කිව්ෙනන්.. 

ඇයි ඒ අය යන්නන්? ඒ කියන්නන් නමනහ ්ඉන්න බැරි.. ඒ කියන්නන් නමානොහරි විනශ ් 

කාරණා තිනයනෙද?  
 



එනහම එකක් නෑ මිස්. හැමදාම ඉතින් නේ කට්ියට තමා හේුකරන් දීලා ජීෙත්වුනේ. 

අපිට තැනක් නැති නෙනොනන් මිස් නේෙනේ ඉන්නනකාට. අන්න ඒකයි. නේ 

කට්ියටනමයි කියලා නදයක් තිනයන්න ඕන. ඒ කරලා දැන්.. හුඟාක් කට්ිය ඉන්නො 

මැරි කරලා නෑ. ඒ කට්ියත් හිතනොනන් මැරි කරන්න ඉස්නසල්ලා ඒ කට්ියටත් 

නදයක් හේුකරගන්න ඕන - ඒ කට්ිය සුින් ඉන්න ඕන කියලා ඒ කට්ිය 

හිතනොනන්.  
 

ඔයානේ තාත්තා එනහම දැන් නකානහද් ඉන්නන්? රත්නපුනේ ද? 
 

ඔව්. තාත්තා රත්නපුනේ.  
 

අ.. එනහ ්ඔයානේ අයියලා මල්ලිලා ඉන්නොද?  
 

නෑ. මට ඉන්නන් නිංගිලා 4 නදනනක්.  
 

ඒනගාල්නලෝ තාත්තා ළඟ ද? නමනහද?  
 

නෑ. මම ගාෙ ඉන්නන්. එක්නකනයි ඉන්නන්. බාල එක්නකනා විතරයි දැන් ඉන්නන්. 

අනිත් ුන්නදනා බන්දලා දුන්නා.  
 

ආ.. එනහමද.. ඒනගාල්නලාත් ෙු ෙලද?  
 

ඔව්.  
 

ඔක්නකාමලා? 
 

නෑ. නමනහ්.. ඒ කියන්නන් බන්දලා දුන්න කට්ිය ඔක්නකාම නලාකු තැන් ෙලට බන්දලා 

දුන්නා.  
 

ආ.. 
 

එක්නකනනක් නකාළඹ බැඳලා ඉන්නන්. අනිත් එක්නකනා රත්නපුනේ එක්නකනනක්. 

නදනියානේ එක්නකනනක්.  
 

10.0 – 11.0 
 

හා.. හරි හරි... එතනකාට ඔයා යනනකාට නමයත් අරිං යනෙද?  
 

ඔව් මිස්. නමයා දාලා යන්න බෑනන්.  
 

දැන් නේ ප්රයිෙට් ෙත්තක් නන්ද නේක? ප්රයිෙට් ෙත්ත එකටයි අනිත් ෙත්ත ෙලටයි 

නෙනසක් තිනයනෙද? 
 

නෙනසක් කියලා තිනයන්නන්.. ඒ කියන්නන් මිස් නමනහමනන්. දැන් නේනකන් එහා 

පැත්නත් තිනයන්නන් ආේඩුනව් ෙත්තක්.  
 

ඔව්.  
 

ප්රයිෙට් ෙත්තකට තිනයන්නන් නේක විතරයි.  
 

ඔව්. නමාකද්ද නෙනස? ඒ කියන්නන් ආේඩුනව් ෙත්තක යූනියන් එකකට බැනඳන්න 

පුළුෙන්ද? නමාකද්ද ඒ..  
 

ඔව්. ඒ හැම.. හැම නදයක්ම තිනයනො මිස්. දැන් ආේඩුනව් ෙත්නත් ඇවිල්ලා යූනියන්, 

හැමනදයක්ම තිනයනොනන්. දැන් නේොනේ ඇවිල්ලා එනහම නෑ.  
 

හේ්ේ. ඒ කියන්නන් ප්රයිෙට් ෙු ෙල? 
 



ඔව්.  
 

නමතන ඕනගාල්ලන්ට යූනියන් පෙත්ෙන්න බෑ? තිනයනොද? 
 

එනහම එකක් නෑ. පෙත්ෙගන්නත් ඇහැකි ඉතින්. සමහර කට්ිය ඒොට යන්න කැමති 

නැති හින්දා ඉන්නන්.  
 

ඇයි කැමති නැත්නත්? 
 

ඒොට ගිහිල්ලා මිස් යූනියන් එකට ගියැයි කියන්නන් ඉතින් නේෙැනේ., නේො කරගන්න 

අමාරුයිනන් ඒ කට්ියන්ට. නමනහ් ඉඳනගන කරන්න අමාරුයිනන්. අන්න ඒකයි.  
 

නේ.. නෙන නකනනක් ඒනගාල්ලන්නේ නගෙල් ෙල ඉඳනගන ඒොට යන්න අමාරුයි. 
 

ඔව්.  
 

එතනකාට එළියට දාන්න... (පැහැදිලි නැත) 
 

11.0 – 12.0 
 

දැන් නේනකම ඉඳලා නෑ. ඒ කට්ියට ගිහිල්ලා අනේ කට්ිය එක දැේමට පස්නස් ඒ 

කට්ිය නෙන විදියටනන් හිතන්නන්. අන්න ඒක හින්දා තමයි නක්ස් එක තිනයන්නන්.  
 

නෙන නමානෙද ඔයාට කියන්න තියන්නන්? කියන්න නෙන කැමති නදයක් තිනයනෙද? 

ඔයා කියන්න අකමැති නගාඩක් තිනයනොනන්. ඒක හින්දා ඇහුනව්. ඔව්. ඔයානේ 

ජීවිනත්.. 
 

මනේ ජීවිනත් නේ නගාඩක් නද්ෙල් අකමැති නද්ෙල් තිනයනො කියන්න.  
 

ඔයානේ ජීවිනත්ට අනිත් අයට ඔයානේ අත්දැකීනමන් අනිත් අයට කිව්ෙමත් නේක 

ඒනගාල්ලන්ටත් ප්රනයෝජනයට නෙනො කියලා කියන්න නද්ෙල් නමානොහරි තිනයනෙ 

නේ.. ඔයානේ අත්දැකීේ..  
 

කියලත් මිං නගාඩක් නද්ෙල් තිනයනො. ඒ වුණත් ඒ කට්ිය ඒො නගාඩක් දුරට 

නගනියන්නන් නෑනන් මිස්. දැන් ඒකයි ප්රශ්නන තිනයන්නන්.  
 

අපි නරනකෝඩ් කනේ නැත්නේ කියනෙද? ඒකද ප්රශන්න්?  
 

නෑ මිස්.  
 

හරි. හරි හරි. නෑ එනහනේ එනහනේ අපිට ඊට ෙඩා නදයක් නෑනන් අහන්න නන්ද..  
 

නසාරි මිස්. ළමයි ඉන්නො නන්. ඒකයි.  
 

නෑ කමක් නෑ කමක් නෑ. ප්රශන්යක් නෑ.  
 

12.0 – 13.0 
 

නෑ කැමැත්ත නේ කියන්න පුළුෙන්. 
 

හරි එනහනේ. නෙන කියන්න නදයක් නෑනන්.  
 

අ.. නෙන නේ කියන්න නදයක් නෑ ඉතින්. අනපන්.. 
 

නමතන නේ ජීවිත රටාෙ ගැන ඔයා දකින විදියට කියන්න පුළුෙන් නේ. නමනහ ජීෙන 

රටාෙ ගැන. 
 

නමනහ ජීෙන රටාෙ ඇවිල්ලා මිස ් නේක නේ දැන් නේනක ඉන්න පන්තිය දැනට 

නපාඩ්ඩක් සුින් ඉන්නො හැබැයි. නබාරු කියන්න ෙැඩක් නෑ, සුින් ඉන්නො.  
 



ඔව්.  
 

මට මීට ෙැඩිය සුින් මටනමයි කියලා නදයක් අරගත්නතාත් තමයි.  
 

ඒකද මිනිස්ු න්නේ තිනයන නලාකුම ප්රශන්ය?  
 

ප්රශ්නන කියන්නන මිස් එක එක මිනිස්ුන්ට එක එක ප්රශ්න තිනයනො. 
 

නමාන ෙනේ ප්රශන් ද තිනයන්නන්? 
 

නේ නෙලානව් ඉතින් මට කියන්න නත්නරන්නන් නෑ. දැන් මට නෙන ප්රශ්නයක් 

තිනයනො, මිස්ට නෙන ප්රශ්නයක් තිනයනො.  
 

නෑ, සාමූහික ප්රශන්. ඒ කියන්නන් හැනමෝටම බලපාන නද්ෙල්.  
 

හැනමෝටම බලපාන නද්ෙල් කියන්නන් නේ ෙත්නත් ඇවිල්ලා බලනෙ නේ ඔයි පඩි නක්ස් 

එක නපාඩ්ඩක්..  
 

පඩි.. පඩි මදි එක.. 
 

පඩි මදි එක නක්ස් එකක් තිනයනො. එනහම එනහම එක එක ප්රශ්න තිනයනො මිස්.  
 

නටායිලට් පහුකේ එනහම ප්රශන්යක් නෑනන්? 
 

ආ ඒො නේ ප්රශ්නයක් නෑ. ප්රශ්නයක් තිනයනො.  
 

13.0 – 14.0 
 

නමනහ ප්රශ්නයකට තිනයන්නන් ෙුර. 
 

ෙුර එක.. ෙුර ප්රශන්න නන්ද.. එතනකාට අනිත්.. අනිත් අර ළමයින්නේ ඉසන්කෝල 

ඒො එනහම නකානහාමද තිනයන්නන්? 
 

ඉස්නකෝනල මිස්, නමනහ නගාඩක් ළමයි යනො ඉස්නකෝනලට. නේ නේ කට්ියම 

ඉස්නකෝනල් තමයි යන්නන්.  
 

නමයා යන්නන් නෑ ඉසන්කෝනල්? 
 

නමයා යන්නන් නෑ. නමයා නමනහ් නෑ.  
 

හරිම නරකයි.  
 

නමයා දැන් එළිනේ සමානජට ෙැිලා නෙනස් විදියට ඉන්නන් දැන්. ඒ සාමානය නදන්න 

ුන්නදනනක් ඉන්නො නමනහ් ඉස්නකෝනල යන්නන නැුෙ නපාඩි ළමයි ිකක්. 

ඉස්නකෝනලට යනෙයි කියන්නන් සිංහල ඉස්නකෝනලට තමයි යන්නන් ඉතින්.  
 

ඉතින් ඔයාට.. නදමළ සිංහල නෙනසක් නෑනන්? ආමි එනක් ඉන්නනකාටත් නෙනසක් 

නෑනන්.  
 

එනහම නෑ මිස්. 
 

දැනුත් නෑ?  
 

කෙදක්ෙත් ඒ ෙනේ තියාගන්න මිං කැමති නෑ මිස්.  
 

ඔව්. ඇත්ත. නෑ ඉතින් සමහර සමාජ බලපානො නන්.  
 



ඔව්. ඒකත් ඇත්ත. එක පැත්තකින් බලනනකාට ඒකත් ඒ ෙනේ. ඒ වුණත් මම නේ 

එනහම නෑ. ඒ කියන්නන් මනේ ගාෙ එනහම එකක් නෑ. ජාති නේද බලන්නන් නෑ. 

ඔක්නකාම එක්ක එක ෙනේ ඉන්නො.  
 

14.0 – 15.0 
 

හැබැයි ඔයා බැලුනෙ නැතත් නෙන නේ සමාජනේ ඒක ප්රශන්යක් නේ ඔයා දිහා බලන 

විදිහ නෙනස ්නන්. එනහම ඔයාට කෙදාෙත් දැනිලා නෑ නමාන (පැහැදිලි නැත) 
 

ඒ විදියට නේ දැනිලා නෑ මිස්. සමහර තැන් ෙලට ගියාට පස්නස් එනහම නක්ස් නෙලා 

තිනයනො. නගාඩක් තැන්ෙල. මිං ඉතින් ඕො ගණන් ගන්නන් නෑ.  
 

හරි එනහනේ නබානහාම ස්ූ තියි.  
 

 


