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යඳර දැක්ම 
 

 “ඇයි රත්තරන් අයියේ මට ය ොරු කියන්යන්…??? යේ දිනයඳොත 
යමොකක්ද…??? යමන්න අේමි කියපුලා මන් යරයකෝඩ් කරා… දන්නලා අේමියි 
අප්ඳච්චියි මට හුඟක් ආදයරයි… මාත් ආදයරයි මන් හුව්ම ගන්නකේම… ඒත් 
මයේ මුළු යෝයකම ඔයා දිල… ඔයාට ඇත්ත පිළිගන්න ම යලනලා… නැත්නේ 
ශසී ශයියයන් අඬනලා… නැෂයලන්යන ම නෑ… මන් යශට වි ායේ ලියන්යනත් 
නෑ… ඔළුල ශැරුණු අයත් යන්නද  ට්ටිච්චි..???” 

යලන කවුරුත් යනයව් ඔයා දන්න නිේවරට , මයේම අයියට යමයශම කිය 

කරදර කයේ යේ මම ! ඒත් මන් වි ායේ යශොට ලිව්ලා. අයියා ඉව්වරශට හුඟක් 

කාේය හු යලයි. ඉතින් මන් හිතුලා එයා යඳරලදන ලියපු “ආදරයේ සිරි යදව්දු” 

මන් ම ලියන්න.  

අයියා තරේ යශොට ලියන්න මට  ැශැ. ඒත් යේක මන් ලියනලා. යමොකද නිම 

ඳටන් ගත්තු ලැයඩ් ඉලරකරන්න ඕන නිවා ! යේක මන් ලියන ඳයලනි වශ 

අන්තිම කතාල යලයි. යේක ලියන්න මයේ අයියයේ කඳුළු හුඟක් මට  න්න 

යලනලා. එයා විදියට හිතන්න යලනලා. මට වාධාරණයක් කරන්න  ැරි යලයි. 

ඒත් මන් උත්වශ කරන්නේ !  

රශවක් කියන්නද ? මට හියතන ශැටියට නිම ලියන “ආදර ශසිනි” කතායව් විශඟ 

යේ දඟකාරකම මයේ යලන්න ඕයන්. මන් යලනුයලන් පුුංචි ප්රාේථනයක් කරනලද 

? ඊෂඟ  යව්දී ඔයායේ නිේවර මයේම අයියා යලන්න කියා ! ඔයාට 

ඉව්වරශට යත්යරයි මයේ අයියා නැතිල මට ඉන්න  ැරි ඇයි කියා ! යේක පුුංචි 

යකොටවක් විතරයි. අඩුඳාඩු ලට වමායලන්න. යේ ඳාර නිම යේ උදව් නෑ මට ! 

අේමියේ දින යඳොත විතරයි !   

 

 

රුවිනි යප්ා 
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රැය අඳුරුය. ගුප්තය. එයශත් නිඹර ? නිඹර රන් තාරකා ලලින්ද , විඩාඳත් 

යොලම නිලා වනශන ව රැජිනයගන් ද ආයෝකමත් වයේ යලයි. නමුත් 

යලනවකි. යලනවකත් යලනවකි. කළුලර නිඹර වරවන ව රැජින යේ දිනල 

ඉක්මණින්  ැව යන්නා යවේය. සේයය දිලය රායයායේ උදාල ඉක්මන් කිීමම වශා 

යැයි සිතිය යනොශැක. එය ය ොෂ තේකනයක් යලයි. මන්ද ඈ ඳමාවී  ැව ගියද , 

අරුණ උදාල සිදුලන  ැවිනි !  

ව රැජින ැජ්යාලට ඳත් කරන්නා ව යමක් සිදුලන්නා යවේය. නැතයශොත් ඈ 

අරුණ උදාලත් වමඟ යඳොයෂෝ තය සිඳගන්යන්ද ? දශල මිහිපිට ජීලත් 

ලන්යන්ද ? ඒ දන්යන් ඇය ම ඳමණි. ඔව් , ඇය ම ඳමණකි. 

ආදර විශඟ ගීත ගුලනට මුසුයලයි. යවො ාදේ මාතාල නෂලමින් ගුලන 

සිවාරායගොව් ඳරිවරය වමඟ ඒකාත්මික ලන්නා යවේය. නානා විධ ලේණලත් 

පු්ඳයන් පිපී ; ඳරිවරය අුංකාර ලත් කිීමමටත් , සුලලත් කිීමමටත් වැරයවයි. 

යරොන් ගන්නට ඳැමියණන කුඩා සියතුන් ද , වමනෂයින් ශා අයනක් කුඩා වතුන් 

ද තම කාේයය ආරේ  කිීමමට වැරයවයි. මල් යරොන් එකතු කිීමම.  

මන්ද අරුණායෝකය ඳැතිීමමට ඳටන් යගන ඇත. ගණ අඳුර ඳශල යන්යන්ය. ව 

රැජින තරේ , ව කිරණ තරේ සිසිව නැත. උණුසුේය. නමුත් ප්රභාාලත්ය. යේ 

සේයය දිලය රායයායේ ආගමනයයි !  

ගණ අඳුරට ඳැලැත්මක් යනොඳලතින්යන් යලයි. පිණි බුංදු තණඳත් ලටත් යශොරා 

අතුරුදශන්ල යගොව් ඇත. එය ඳැදුරටත් යනොකියා ඳායාමක් සිහිඳත් කරලයි. 

නමුත් තණඳත් ආදී අයනකුත් ඳත්ර ලැෂයඳන්යන් ද ? නැතයශොත් හිනැයශන්යන්ද 

? එය දන්යන් ඒ ඳත්රම ඳමණි.  

කරන්නට කිසිලක් නැත. යත්යලන්ත ඔහුයේ ආගමනය එයවය ! සුන්දරය. 

මනරේය. නිශඩල රවවින්දින්යනකු යේ ජීවිතය නිලාවනශන සුන්දරම කාලයයකි 

හිරු උදාල !!! 

උඳකල්ඳනය නිලැරදිය. ව රැජින „නයනා‟ යන නමින් මිනිව් යොල ඳශෂ වී 

ඇත ! ඇය විසි ශතර ශැවිරිදි ය. ලෘත්තියයන් නීතිඥලරියක් ව ඈ ; තේකනයේ 

දක් කායේත් සිත්ගත් තැනැත්තියක් වලාය. කළු විා කාන්තිමත් ව ඇව් 

නිවාම ඳාවැල් වියේදී ඇයේ සුන්දරත්ලයට යෝ  ව මිතුරන් ඇයල „ඇව් යගඩ්ඩි‟ 

යන සුරතල් නාමයයන් ශඳුන්ලනු ැබීය.  

යරෝව තැඹිලි ඳැශැ ලත කමට ; දිගු නාවයත්... උඳයත්දී රතු ඳැශැයයන් ලේණ 

ගැන්වුණු නා දළු ලන් යතොල් වඟත් මනා සුන්දරත්ලයක් එක් කරයි. වැ වින්ම 

ඈ ව රැජින ඳරයන තරේ සුන්දරය ! මන්ද ඇයේ මුහුයේ ආලට නැත. කැෂැල් 



ආ ද ර යේ  සි රි  යද ව් දූ . . .                                                  

 

4 රුවිනි යේෂලා.                            www.novelslk.wordpress.com 
 

 

නැත. යනොඉඳුල් ඒ යරෝව කුසුයේ සුන්දරත්ලය තැඹිලි ඳැශැ ඔවරිය ශැඩ කෂාය. 

එහි සුදු ඳැශැයයන් අුංකාර රටාලක් මලා ඇත. ඇය ඔවරියට උරුමක්කාරියන් 

ඳරදන රූ වපුයලන් අග තැන්ඳත් දකුණුක උඳත ැබුයලකි. 

ඇයට අද වියේ දිනයකි ! ඇයේ අත ඳැතීමට මනමා මශයතකු ඳැමිණ ඇත. 

මනාල යදඳවට ය ද යකොේඩය , උකු දකලා විහියදන තනි යගත යකොේඩා 

කරකින් අලවන්යව්. ඇය වුංලරය. ඇඳුම ඒ වුංලරත්ලය තලත් ලැඩි කරයි. 

යකයමන් යකයමන් ඉත්තට්ටුල රැයගන ඇය මනමා ඳාේලයේ පිරිව යලත 

පියමන් කෂාය. මුහුයේ මද සිනශලකි. යනළුේ කැකුක් ලැන්න. දෑව ්බමට  රවී 

ඇත. ඒ ජ්යාශීලි  ල නිවා ඳමණක් යනොල ; නිසි තැන නිසි අයුරින් ශැසිරිය යුතු 

අයුරු ඇයට අමුතුයලන් කියාදිය යුතු යනොලන  ැවිනි ! 

නයනායේ ශදලතද වෑම ප්රානියයකුයේ යමන්ම ගැයශේ. නමුත් එය එයවද ? 

නැත. ඒ ශද ගැයශන්යන් ඇය පියනගන තරුණයා යලනුයලන් යනොයව්. ඈ 

සිත්ගත් යයමකු යලනුයලනි. ඔහු අහිමි කරගැනීමට ඇයට සිදු ලනු ඇත. මුදලින් 

යනොවුලද කුයයන් ඇය පියලරක් ඳසුඳසින් වයේ යලයි. වමාය වේමතය 

ඳමණකි. ඈ මැණිකක්  ල ඇයටත් ලඩා අලයේ පිරිව දනී.  

ජීලත් විය යුතුය. ජිවිතයට මුහුණ දිය යුතුය. එයශයින් ඈ හිත එඩි කරගත්තාය. 

ඇඩිය යුතුය. ඉකි ගවා ඇඩිමට අලය විය. නමුත් ඈ අවරණය. එයශයින් සිතත් 

ගතත් , ඇයේ යොලට ඳැමියණන ආගන්තුක කුමාරයයකුට පුයා කිීමමට ඈ සිතා 

ගත්තාය. ඇයේ ශදගැව්ම ඇයට දුරය. කුමක් කරන්නද ? සියල්  ාගත 

යනොශැක. එක් කියමනක් සිහිඳත් යලයි.  ා උඳන් ශැටියට   ා ලැයඩනු ඇත. 

එයශයින් දුක ශදඳත්යල් ; ගණ අඳුයරන් යශබ එයශත් පුයනීය ම ආගාධයේ ඈ 

සිරකර ගත්තාය.  

තාලට ඳා ත න නයනා දුටු පිරිවට දැනුයන් ඈ මිහි ට සුරඟනක් යසිනි. ඈ 

පින් රය. රූ රය. සිත නිලා වනශන විනීත  යව් සුන්දරතම කාලයයක් ලැන්න. 

ඇය ඔවුන්යේ දුලණිය වී අලවානය. එය ඇයටලත් දැන් ලක්ලාලිය යනොශැක. 

එයශත් යක්යයක් අලදියලමින් ඳැලතිනි. රාග ගින්න දැල් යලමින් ඳැලැතිණි. බුර 

බුරා දැල් යලමින් ඳැලතිනි. ඇයේ අත ඳැතීමට ආ අවිලාශක තරුණයා මදක් 

රාගාධික පුද්ගයයකි. නමුත් දුසිරියත් යයදුයනක් යනයව්.  

ඇයේ රූ වපුයලන් ලශී ව ඔහු හියවේ සිට යදඳතුටත් , යදඳතුයල් සිට හිවටත් 

යදයනත් යගනයමින් ඈ රාගයයන් නැශැ වලාය. ඔහුයේ රාගී යදයනත් නැලතුයන් 

ඇයේ ඉඟ මතයි. ඔවරියයන් නිරාලරණය ව ඒ යරෝව ඳැශැ ීමරය ඔහුයේ සියත් 

රාග ගින්න අවුළුලා ලීය. ඔහු ඇය වමඟ යශන් ගතවී අලවන්ය. ඇය නිරුලත්ය. 

නැත. ඇය යනොයව් ! ඔහුයේ සියත් මැවී ඇති ඇයේ රූඳයයි. ඔහුට තමා ඳානය 
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කරගත යනොශැකි , සිහි විකල් ව අලව්තාලක් එෂයඹමින් ඳැලතිනි. රාගය නමැති 

යක්යා යයයගන අශලරය ! 

 යේ කිසිලක් යනොදැන සිටි නයනා ඉත්තට්ටුල යගන ඔහුට පිළිගැන්වලාය. 

ඇයේ යදයනත් බමට  රවී ඇත. මුහුයේ දුටුලන් ලශී කරලන සිනශලකි. ඔහුයේ 

රාගය නේ යක්යා ඇයේ ඳශව ; ගත අයදියි. ඔහුටත් යශොරා නැගී සිටී ඔහුයේ 

ගත ඉත්තට්ටුල පිළිගැනීමට වැරසිණි. සිහිය යකොඳමණ විකල්වී ඳැලතියේද යත් 

නැගීසිටි ඔහු අත තිබ , යත් මන්ඩි ව්ලල්ඳය රැගත් පිීමසි යකෝප්ඳය අතින් 

ගිලියශනු ලත් ඔහුට දැනුයන් නැත.  

ඔහුයේ යදයනත් ඳැලතියේ ඇයේ රිරයේය. ඈ වරාගී යනොයව් , පින් රය. නමුත් 

ඔහු ඳාපි්ටයයකි. යත් මන්ඩි ඳමණක් රැගත් පීරිසි යකෝප්ඳය යමන් ඔහුයේ 

ආදරයද හිව්ය. සිරිකත වමඟ කාකන්නියයක් යනොලවන්යන් යලයි. 

සිරිකාකන්නි යාතකයද සිහිඳත් කරමින් යකෝප්ඳය බ්ද නගමින් බම ඳතිත විය.  

කපු මශතායේ මුවින් යනොවලද සියත් , 

“සිලිුං එකා යියියි” 

යනුයලන් ලචනයක ඇරඹුමක් වනිටුශන් විය. එයශත් සිදු වයේ කුමක්දැයි 

අලය ෝද කරගත් නුලණැති ඔහු එය මුලගට යනොනැගීමට ප්රයව්වේ විය. 

බ්දයයන් ගැව්සුණු ඈ මුලගට සිනශලක් නැගිණි. අවිහිුංවක ඈ හිතුයව් ඇයේ 

සුන්දරත්ලයට ඔහු ආදරය කරන්නට ඇතැයි සිතාය. මල් දශවක විකසිත වීම 

ඳරදන ඒ සිනශල වමඟ , ආදරය මුසු අනුකේඳාලකින් ඇය බමට  ර කර තිබ 

යදයනතින් ඔහු යදව  ැලුලාය. එයශත් වැයනන් සියල් යලනව්විය.  

ඇයේ යදයනතට නැගුයන් කඳුකි. රාගී  ැල්යමන් රතුව යදයනතින් , දශඩිය පිරි 

මුහුයණන් ඔහු ඇයේ ීමරය රව විඳින  ල ඈට ලැටහිණි. ඇයට මශා අවරණ 

කමක් දැනිණි. ඉත්තට්ටුල කාරුණික කපු මශතා අතට දුන් ඈ ; තම කාමරයට 

ලැදී යදොර ලවා ගත්තාය. 

“අයන් මයේ වමන්. මන් මශ ඳවු කාරියක් යදයියයන්. මයේ රත්තරන් මට නැති 

යලන්නයි යන්යන්. අයන් මන් අවරණයි. අන්ත අවරණයි. මයේ පිහිටට 

කවුරුත්ම එන්යන් නැද්ද ? දැක්කද වමන් ආවාලයි ඒ අයියයේ ඇව් ල තිබුයන් ! 

ඔයායේ ඇව්ල තියයන ආදයේ නැශැ රත්තරයන් ! එයශම ජිලත් යලන්න  ැශැ 

මයේ වමන් , මන් මැරිා යාවි. ව්වන නැතිඋන දාට එයා මාල මරයි වමන්. 

අයන් ඇවිත් මාල අරන් යන්න රත්තරයන්.” 
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ක්රමයයන් ඇූ  කඳුයන් සිතිවිල්යල් ගිලුණු නයනා තම සිත වමඟම තේක 

කරන්නට වුලාය. මවුපියන්ට විරුද්ද වීමට සිත වකවා ගත යනොශැකි ඇයටයි. ඔහු 

ඇය යලනුයලන් සියල් කැඳ කිීමමට සුදානේය. මවුපියන් යතෝරායදන්යන් 

ඔවුන්ට යශො යැයි ශැයඟන මනමායයකි. එයශත් ඔහු වමඟ ජිලත් විය යුත්යත් 

ඇයයි. මවුපියන්ට අනාදරයයන් යනොව නමුත් ; ඇයේ ශද මඩයහි ැඟුේ ගත් 

දිලයරායයට තම ශද පුද කිීමමට ඈ අදිටන් කරගත්තාය. එයට ඈ යේ නිලයවන් 

යශොර රශයවේ පිටත් විය යුතුය. එයවේ යගොව් කැදැල්ක් තනායගන කුරුළු 

යයෝඩුලක් යමන් ජිලත් වීමට සිතන ඕ යමයසින් සිතිවිල්යල් ගිලුණාය.  

“මන් යන්න ඕන. කරන්න යදයක් නැශැ. අයප් අේමා , වමන්යේ අපිල ඳව්යවේ 

පිළිගනීවි ! ඒ අය ආදයේ යලයි ! අඳට නැති උනත් අයප් යෝයකට පුුංචි 

කුමාරයයක් ආලම. ඔව් , වමන්යේ දිලියවන දුඹුරු ඇවය්දක ම තියයන සුදු 

පුයතක් ආලම. අයන් රත්තරයන් එන්න අේමියගයි අප්ඳච්චියගයි යෝයකට 

ලාවනාල අරයගන ! එන්න අපි ආරාධනා කරනලා !” 

“මයේ වල්ලි යවේරම තිය යන්න ඕයන්. අක්කා අේමිල  ාගනී ! මාත් ඇවිත් 

 ාගන්නලා. ඔව් , ඳව්යවේ මයේ වමන් එක්කම ඇවිත්. අපිටම කිය උඳදින 

දුලයි පුතයි එක්ක ඇවිත් ! එක ඇඳුමයි , මයේ ලියවිලි ටිකයි ඇති මට. අදම 

යන්න ඕයන්. ඔව් , මන් අදම යනලා. කුලී යගදරක ශරි ; ලුණුයි  තුයි කාා 

ඉන්න ඔයායේ නයනා එනලා රත්තරයන්. ඔයායේ නයනා එනලා. මන් එනලා ! 

එනකේ ඉලවන්න !” 

 

******************************************************* 

 

ආරක්ක හිව්ලැව්මක් ා සිටි , කුරු යකොේඩයකින් ද ඝනකේ උඩු රැවුකින් ද ; 

යශබ විසිශය කඩලවේ තරුණයයක් ඔහුට පියලරුන් යමන් ලයයවේ ව 

ඉුංජියන්රුලන්ට උඳයදව් යදමින් සිටී. ඔහුයේ දෑව් අලට මක් කළු ඳැශැ ගැන්වී 

ඇත. නිදිලැරිම නිවා වියයුතුය. ඒ ඔහුයේ යවොඳුරිය යලනුයලන් තිබ ආදරය නිවා 

යැයි දන්යන් , ඈ යලනුයලන් ගැයශන ඔහුයේ ශදලත ඳමණි ! රැළි ගැයවන ඳෂල් 

නෂ ඔහුයේ බුද්ධිමත්  ල කියාඳායි. දිලියවන ගැඹුරු ඇව් තද දුඹුරු ඳැශැතිය. 

යේ සියල් ඔහු ලශා ලැටයශන නුලනැත්යතකු  ල කියාඳායි. නමුත් වැයනන් 

හියතන් කඩා ලැයටන්යනකි. 

එයශත් ලේතමානයේ ජීලත්වීමට ලඩා අනාගතය වැසුේ කිීමයමහි යලයශසුණු ; 

නයනායේ ආදරයේ හිමිකරුලා ඔහු ය. ඔහු විසින් ඇය යලනුයලන් , ඔවුන්යේ 
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කැදැල් මනරේ ඳරිවරයක තනා ඇති  ල දැනසිටියේ ඔහුම ඳමණි. අනාගතය 

මනාල වැසුේ කිීමයේ නිපුණත්ලය ඔහු ඉුංජියන්රුයලකු නිවා ැය න්නට ඇත. 

ඔව් , ඔහු ලෘත්තියයන් සිවිල් ඉුංජියන්රුලරයයකි. 

තම පියා කු යගෝත්ර ගැන යමතරේ යවොයන්යන් මන්දැයි ඔහුට මශා ගැටළුලක් 

ඇතිවිය. ඔහුයේ පියා ඳමණක් ආඩේ රය පුහු මාන්නය රැයගන ඳැමිණ සිටින  ල 

, දිනක් නයනාල ආදරයයන් ලැෂගත් මල දුටු වමන් අලය ෝධ කරගත්යත්ය. ඒ 

මල ආදරයට ආදරය කෂාය. ආදරයේ උල්ඳතක් වුලාය.  

යකයවේ යශෝ තම ආදරලන්තියට අහිතක් වීමට ඉඩදිය යනොශැක. එයශයින් 

රශයවේම ඔහු ඇය යලනුයලන් ; අනාගතයේ ඇතිලන ව්වන පුුංචි ඳවු 

යලනුයලන් කැදැල්ක් නිමලා තැබීය. ඔහු  ායඳොයරොත්තුයලන් සිටියේ ඇයේ 

ලචනය ඳමණි. ඒ සුරුංගනාවිය ආදර සුෂඟක් ල ඔහුයේ කැදැල්ට ඳැමියණන 

දිනය ගැන ඔහු සිහින මැවිය. තමායේ පිවිතුරු ආදරය නිවා එය යකදිනක යශෝ 

වැ ෑ යලන  ල දැනසිටි ඔහු ; ගත ඇය නමින්ම ත ා ගනිමින් සිතින් ශැම 

යමොයශොතකම ඇයේම විය. යකොටින්ම හුව්ම ගන්නා ලාරයක් ඳාවා ඔහුයේ 

සිහියට නැගුයන් ඇයලයි. මන්ද ඔහුයේ ප්රාණ ලායුල වුයේ , ඔහුයේ ජීලය වයේ 

ඇයයි. ඇය ම ඳමණයි.  

කෑම ඳැයේ ඈ යයයශළියක ඇත එලා තිබ ඳණිවුඩය නිවා ඔහු ඉේශත් ප්රීතියට 

ඳත්විය. යකොතරේ ප්රීතිවීද යත් ; ෂඟම ඉශලින් ව යකොන්රීට් ආධාරකයක හිව 

ගැටී තුලා වී යල් ගනු ඳලා ඔහුට ඇසුයේ නැත. දෑත් වාක්කු යදයක් දමා ගත් 

ඔහු යල් යඳයරන හිසින් යුතුල රූකඩයක් යමන් උඩ ඳනින්නට විය.  

ඔහුයේ නිල් ඳැශැ කමිවයේ ව රත් ඳැශැ යල් දුටු ඔහුයේ වගයන්ට කෑ ගැසිණි. 

ඔහු පුදුමයට ඳත්ල නැලත සිනශ යවන්නට විය. සිදුවයේ කුමක් දැයි යවව්වන්ට 

අලය ෝධ විය. තුලාය  රඳත යනොවයයන් ගැටළුලක් ඳැන යනොනැගිනි.  

නමුත් හිව මුදුයන් ව කැරලි හිව යකව් කඳා ඳැැව්තර දැමීමට සිදු විය. යලනදා 

සුළු තුලායට්ත් යව්දනායලන් යමොරයදන ඔහු , අද උයප්ක්ායලන් සියල් ඉලවා 

සිටී.  

උයප්ක්ායලන් යනොල වතුටිනි. මන්ද ඔහුයේ යොලට ඇයේ සිහින කුමරිය 

ඳැමියණන්නට ඉතාම ආවන්නය ! යවොඳුරු කැදැල්ට යගන යගොව් ඇයල පුදුම 

කරලන්නට ඔහු සිතා ගත්යත්ය. ඔහුයේ කුඩා යොයව් ආයෝකය ඇයයි , 

යනොනියලන මිණි ඳශන ඇයයි. සුලලත් කුසුම ඇයයි. සිසි යගන එන ව රැජින 

ඇයයි. 

සිසි යගන ආ ශැකි , 



ආ ද ර යේ  සි රි  යද ව් දූ . . .                                                  
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මයේ යදනයනට ඔ යි . 

වශනය යගන ආ ශැකි , 

මා ශදට ඔ යි . 

අව්ලැසිල් යගන ආ ශැකි , 

මා මනවට ඔ යි . 

පියකරු කෂ ශැකි , 

මයේ කුඩා යොල ඔ ටයි ! 

“මයේ රත්තරන් මැණික අද මයේ යෝයකට එන්නයි ශදන්යන් ! ආදයරයි මන් 

ලචන කරන්න  ැරි තරමට නයනා. ආදයරයි මන් ඔයාට. දුක් යදන්යන් නැශැ 

මයේ මැණිකට මන්. ආදයරන්  ාගන්නලා ඔයාල.  න්නයකෝ , මන් ඔයාල 

පුදුම කරලන්නයි යන්යන් ! ඔයාට පුුංචි ලත් රිදීමක් යකොටින්ම සිරිමක්ලත් 

ඇතියලන්න යදන්යන් නැශැ මන්. මන් ඔයායේ ශැම යව්දනාලක්ම ගන්නලා 

රත්තරයන් !” 

“අපි හුඟක්  න් හිටියා , අවුරුදු ඳශක් ! ඔව් , ඳැල්  ැයගන ආදයේ කරා යන්ද 

අපි ? අද ඒ හීයන ශැ ෑයලන්නයි යන්යන් ! මන් ඔයායේ අහිුංවක යෝයක් 

සුරපුරයක් කරනලා රත්තරයන්.” 

“දලවක අපිට ඉඳි පුයතක්. එයාට නුංගියයක්. අපි ඒ යදන්නල ආදයරන්  ාගමු. 

පුතා අපිට ලාවනාල අරන් එයි. අයඳන් ඈත්යලන අයප් ම අය අපිට ආයයමත් 

ුංකරා යදයි. ඔව් , ලාවනාලන්ත යකොලු ඳැටියයක් ැය යි අපිට !” 

 

************************************************* 


