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ක්යභබහහු භවතහ දුයකතන ඇභතුභකින් රෑ කෆභ වහ ආයහධනහ කනරන් 
සරිඹඵණ්ඩහය භවතහ වික්යභබහහු නි නදට රිඹ ඳළදවිඹ. යනින්ඳු තභත් සිටිනේ 

නඹනවන්නේ තට ඵයවී ඹ. ඇඹ කතහ කරහනම් නභනර නිවඬ ඳසුනහට ඩහ 
නවො ඹළයි නඹනවන්ට සිතිනි. වික්යභබහහු නිනේ විල් නේට්ටුනන් හවනඹ ඇතුල් කය 
ඳසු ඳහ ඇඹ නඹනවන් නතින් මිදුනන් නළත. 

"යන්ඳූ... එන්න ඵහින්න....." හවනඹ නළළත්ව ඳසු අසුනට උඩින් පිටුඳට එබුණු 
නනතුමී යනින්ඳූට කතහ කරහඹ. " එන්න ශභනඹෝ... ඵහිමු..." ඇඹ නනතුමිනේ ඵට 
අනත වනේ නදන ය ද කතහකිරීනභන් ඳසුඹ. 

වික්යභබහහු භවතහත්, ඔහුනේ බිරි ව න්තිත් ඳළමිණි පිරි පිලිගළනීභ වහ නිසින් 
පිටතට ඳළමිණිඹව. 

"එන්න එන්න මිසටර් සරිඹඵණ්ඩහය... නකොනවොභද, අනේ නකල්ර ද දුන්නන් එනවභ 
නෆනන්...." සරිඹඵණ්ඩහය භවතහ භඟ පුළුල් සිනහක් ඳෆ වික්යභඵහහූ භවතහ විභසීඹ. 

"නභොන දඹක්ද මිසටර් වික්යභබහහු....අනේ ශභනඹක් නේ තභයි...." 

"නකොනවද ඉතින් භනේ නම් ළඩත් එක්ක නම් ශභයි නකොනවේත් එක්ක ඹන්න 
නන්නනත් නෆනන්.... ඇයත් අනේ සුද කළභති නෆ භනේ ගභන් රට නට් නන්න... 
අනිත් අඹ වළනභෝභ ගිඹත් තනිඹභ වරි නගදය ඉන්නහ.... ඒකභයි භභ මිසටර් 
සරිඹඵණ්ඩහයරත් එක්ක ගිහින් එන්න කිව්නව්.... කළභළත්නතන් ඹන එක්නන්...." 

"ඇතුශට ගිහින් කතහ කයමු වික්යභ... නම් අඹට භවන්සිත් ඇතිනන්...." න්තී, කුසුම් 
නද ඵරහ සිනහ සී ඳළසීඹ. 

අනනක් අඹ විසිත්ත කහභයනේ අසුන් ගන්නහ අතය යනින්ඳූ, නනතුමිනේ අතකින් 
අල්රහනගන ඉවර භවරට ඹන තයේපු නඳශ නගින්නට විඹ. දින ගණනකට ඳසු තභහනේ 
නිට ඳළමිණි පුද්ගරඹකුනේ මුහුනණ් ඇතින ළනසිලිදහඹක නඳනුභ නනුට ඇනේ 
මුහුනණ් වනේ කණසලු නඳනුභකි. 

වි 
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"ආ ඉරන්දහරිඹහ.... දළන් නදොසතය භවත්තනඹක් කිඹරහ ආයංචියි...." වික්යභබහහු භවතහනේ 
කටවඬ යනින්ඳුනේ ගභන නළළත්වීඹ. ඇඹ නනතුමීත් භඟ ඳඩිනඳශ භත හුන් තළනභ 
නළතී ඔහුනේ වඬට න් නඹොමු කරහඹ. "වළඵළයි පුතහ කළම්ඳස ගිඹහට කභක් නෆ... 
ඒනක් ඇතුනල් තිඹන නඳොලිටික්ස රට ගෆනන්නනඳහ... නළද්ද මිසටර් සරිඹඵණ්ඩහය....." 
නඹනවන් ඔහුට පිළිතුරු ලනඹන් සිනහසුනහ ඳභණි. 

"අභන්දී...... නඳොඩ්ඩක් එන්න නභවහට......" නිනේ ඉදිරි නදොයටුනන් ඇතුළු ව යුතිඹ 
නිහ වික්යභවහහු භවතහනේ කතහ නනතක වළරීභ පිළිඵ නඹනවන් තුටු විඹ. 

"නම් අය ඔඹහනේ ඹහළුනේ භල්ලි වයිසකල් එකකට දහගන්න 'නඳොට් කයපු අංකල්... 
මිසටර් සරිඹඵණ්ඩහය තභහ ඒ සකල් එනක් යිස ේරින්සිඳල්....." ඔහු අශට ඳළමිණි 
තයභක දළකුම්කළු නඳනුභකින් යුතු යුතිඹට වික්යභබහහු භවතහ ඳළසීඹ. රඳරහන්ඹ 
ආනල්ඳන ලින් ඇනේ දළකුම්කළු ඵ ඔේ නංහ තිබිණි. 

"තෆන්ක් යූ නරි භච් අන්කල් ඒ උදව් කයහට....." සරිඹඵණ්ඩහය භවතහ නත පුළුල් 
සිනහක් ඳෆ අභන්දී ඳළසීඹ. 

"ඒ ශභඹට නකොනවොභත් නකොලිෆිනක්ලන් තිබුණ දු.... භං නනොහිටිඹත් ඒ ළනඩ් 
කයගන්න තිබුණහ...." 

අභන්දී, න්තිනේ ඳශමු විහවනේ ේයථිපරඹකි. ඇඹ යනින්ඳුට ඩහ ය කීඳඹකින් 
ළඩිභල් ඹ.  

"අපි නඳොඩ්ඩක් අය ඳළත්තට ඹමු නන්ද මිසටර් සරිඹඵණ්ඩහය....." සරිඹඵණ්ඩහය භවතහ 
නද ඵරහ  නනත් කතහක නියත සිටි න්තිත්, කුසුමුත් නඳන්හ ඉඟිඹක් ඳහ 
සිනහසුණු වික්යභබහහු භවතහ ඳළසීඹ. ඔවුන් නදනදනහ විසිත්ත කහභයනඹන් පිට ගිඹ ඳසු, 

අභන්දී නඹනවන් භඟ කතහට ළටුනහ ඹ. 

"ඔඹහට භහ භතක නෆ නන්ද...?" 

"නෆ නන්..." 
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"අයිනඹෝ..... භට නම් ඔඹහ නවොට භතකයි....." 

"ඇත්තද..." 

"ඉතින් අවන්නන නළද්ද නකොනවොභද භතක කිඹරහ......." 

"නකොනවොභද..?" 

"ඕ නරල් රට සරී ර් නේ ක්රහස ආහ නන්ද....?" 

"ඔව්....." 

"ඒකනන් ඉතින්.... භභත් ආනන්.... නඵොරු නන්ද කිඹන්නන්... ඇත්තටභ භතක නළද්ද....  

දළන් නගොඩක් කල්නන්... ඒ නිහ නන්නළති නන්ද.." 

"නන්නළති...." 

"අයිනඹෝ....භං දළනන් හිටිනේ නෆනන් ඔඹහ නනතුමිනේ අයිඹහ කිඹරහ.... දළන් නභඩිසින් 
නන්ද..?" 

"ම්...." 

"අවන්නන් නළද්ද ඉතින් නකොනවොභද දන්නන් කිඹරහ....?" 

"නකොනවොභද..?" 

"උභනහක් තිනඹනනම් නභොනහද අනන් නවොඹහගන්න ඵළරි....." 

"ඔඹහටනම් නවො උභනහක් තිනඹනහ කිඹරහ භටත් නත්නයනහ..." නඹනවන්නේ මුට 
ආනව් එඹ වුද ඔහු එඹ මුවින් පිට නනොකනල් ඹ. 

"භභ ටක් ගහරහ නච්න්ජ් එකක් දහනගන එන්නම්... ඔනවොභ භ ඉන්න නවොද....." 

"ෂු'.." 
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නඹනවන් අලින් නික්මුණු අභන්දි ඉවර භවරඹට දි ගිඹහඹ. කුසුම්ටත්, න්තිටත් 
නිදවනේ කතහ කිරීභට ඉඩ දුන් නඹනවන් නිනේ පිටත ළනයන්ඩහ නත ඳළමිණිනේ ඹ. 

හිනත් තිනඵන දුකත් නව්දනහත් අඩු කයගත් වළක්නක් එඹ මීඳතභඹකු භඟ නඵදහ වදහ 
ගළනීනභනි. කුඩහ අදිනේ සිටභ නඹනවන්නේ මීඳතභඹහ වනේ යසුන්ඹ. ජංගභ දුයකතනඹ 
අතට ගත් නඹනවන්, යසුන්ට ඇභතුභක් ගත්නත් ඹ. 

"බුදු අම්නභෝ...... උමටත් එනවනම් අපි භතක් උනහ ආ..... නභොනකෝ, ත ඇටළකිල්රක් 
ත් ඕන නරහද....." අනනක් ඳසින් ඇසුනන් යසුන්නේ කටවඬඹ. 

"උම හිතුද ඇටළකිලි කඩඹක් දහන්න කිඹරහ......" 

"නකොනවද ඳවුල් පිටින් දශදහ න්දනහනව් ගිඹහද.... විසිට් එක දළම්භහ නගල් ඳළත්නත්.... 
නඩොනල්ඩ්කහයඹහ කිව්හ උම වනිමන් ගිඹහ කිඹරහ....නභොකක්ද ඵන් ඒ සනටෝරි එක..." 

"උම නවට නගදයද...?" 

"නන නකොනවේ ඹන්නද ඵන්..... ජිේ කට්ටත් නකොට උඩ... ඵළරිද ටික දකට නරෝන් 
එකක් ඳහස කයගන්න..." 

"නෂලීහනගන් අවඳන්....." 

"ඒකිට දළන් භනේ ඵයිරහ නත්රිරහද නකොනවද භචං.... නකොනවද ඉතින් උමත් නෆනන් 
අයිඩිඹහ ඳහයක් නදන්න.... එනවනම් නවට උමට නම් ඳළත්තට වීහ ළනදනනන්..." 

"භවය විට..." 

"භචං නඹවහ... නවො භචං නේ උම එනනකොට උනේ නඩොන්ගල් එකත් අයන් නයන් 
නවොනේ.... භනේ අනත් නත් නෆ ඵන්... ඒ භදිට ඉන්ටර්නනට් කඳරහ... නෂලීහට නම්ල් 
එකක් ත් දහන්න උනන් නෆ භහනකින් විතය....." 

"ම්.... තිඹන්නම්..." 
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"වරි වරි... බුදු යණයි භචං... තිසතුන් නකෝටිඹක් නදවි නද්තහවුන්නේ පිහිටයි... කතය" 

"ඇති ඇති ඵන්...." 

"නඩොන්ගල් එකනම් අභතක කයන්නනඳහ බුදු භචං..." 

"ම්...." 

නඹනවන් ඇභතුභ වින්ධි කනල් ඔහුනේ පිටට දළණුනු යනින්ඳුනේ කම්මුනල් සුපුරුදු 
උණුසුභ නිහඹ. ඔහුට පිටුඳසින් ඳළමිණි යනින්ඳූ, ඔහුනේ ඵ ටහ දෆත් ඹහ පිටුඳසින් 
ඔහුට තුරුළු විඹ. නඹනවන්නේ ඇඟට නදනතොර තද කර ඇඹ, ඔහුනේ තින් වභහ ආ 
විරවුන් සු අභතක නනොන නර වනදහි ය ගත්තහ ඹ. නඹනවන්නේ තට තත් තද ව 

ඇඹ, අත ව කුඩහ නඳට්ටිඹක් නඹනවන්නේ ඉදිරිඳ හක්කුට ඇතුල් කරහඹ. නඹනවන් 
එඹ ගළනීභට හක්කුට අත දළමීභට තළත් කශ විට ඔහුනේ අතින් අල්රහගත් ඇඹ, 

"නගදය ගිහින් ඵරන්න.... භට නගොඩක් භ ටින නදඹක්.... භහ භතක් නන්න 
තිඹහගන්න...ම්..."ඹළයි ඳළසීඹ. 

"භට ඔඹහ භතක් නන්න නභොනත් ඕනන නෆ ඵඵහ... පුළුන්නම් ඔඹහ අභතක 
කයන්න නභොනහවරි නදන්න..." නඹනවන් හිතින් ඳළසීඹ. එනවත් ඔහු මුවින් කිසික් 
නනොඳළසීඹ. 

"යන්ඳූ......" නදොය අශ සිටි නනතුමී ඔවුන් නත ඳළමිණි නවයින් යනින්ඳූ අකභළත්නතන් 
වුද නඹනවන් නතින් නන් විඹ. ඒ ඳවසින් නන් වීභට ඇඹට දළනුනන් තද 
නරෝඵකභකි. ඒ නරෝඵකභ එනරභ නඹනවන්ටද දළනිනි. ඹලි නකදිනක නභනරට ශං වී 
හිඳීභට වළකිනව්ද...? භවයවිට.... නළත, නඵොනවෝවිට ඹලි නකදිනකත් නභනර සිටීභට 
නනොවළකි නු ඇත. 

"ඇයි නනත....." ඔවුන් නත ඳළමිණි නනතුමි නත වළරුණු යනින්ඳූ විභසීඹ. 

"ස...... අභන්දි අක්කහ එනහ......" 

"නකොනවොභද සුද ට්රිේ එක......" ඔවුන් නත ඳළමිණි අභන්දී යනින්ඳූ නද ඵරහ විභසීඹ. 
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"නවොයි....." 

"අඳයහනද් භටත් එන්න තිබුනණ්...."ඇඹ ඳළසුනව් නඹනවන් නද ඵරහනගනඹ. " කවුද 
දන්නන් ඉතින්.....නම්...... ඒක නනනම් භභ දළනන් හිටිනේ නෆනන් නනතුමිනේ අයිඹහ 
නඹනවන් කිඹරහ......" 

"ඇයි ඔඹහ නඹනවන් අයිඹ කලින් දන්නද ආ...?" යනින්ඳූ ක්නික විභසීඹ. 

"දන්නහ....ඇයි....?" 

"නකොනවොභද....?" අඳුරු ව මුහුණින් යුතු යනින්ඳූ විභසීඹ. 

"අන්න ඔඹහරට ඩිනර් ගන්න එන්න කිව්හ....." යනින්ඳු ගණනකට නනොගත් අභන්දි 
ඳළසීඹ. "ඹමුද නඹනවන්......" නඹනවන් අශට භ ඳළමිණි අභන්දී විභසීඹ. 

ඇඹ එතයම් ගණනකට නනොගත් නඹනවන් නි තුරට ගිනේ යනින්ඳුනේ රිදුනු සිතට 
ඹම් වනඹක් නදමිනි. 

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

යහත්රී ආවහය නගන නඹනවනුත්, ඔහුනේ ඳව්නල් අඹත් නික්භ ගිඹ ඳසු නහන කහභයඹට 
ළදුණු යනින්ඳූ ඳළඹක් ඳභන නෆහඹ. යහත්රිනේ නෆභ අගුණ ඵ ඇඹට ඳළසීභට  
කිසිනකුත් ඒ නි තුශ නළත. වික්යභබහහු නි තුශ ඇඹ නගවනේ කිසිනකුනගන් 
පිළියණක්, ආදයඹක් නනොරළබුණු අයණ, හුනදකරහ දිවිඹකි. වික්යභබහහු භවතහට ඳහ 
ඇඹ ගළන නොඹහ ඵළලීභට කහරඹක් නනොවීඹ. භදක් නවෝ ඇඹ පිළිඵ නොඹහ ඵරන්නන් 
පුලසඳහ ඳභණි. 

නහ ඳළමිණි යනින්ඳූ ළවළල්ලු රෑ ඇඳුභක් තට දභහනගන ඇනද් ළතිරිණි. නකොට්ටඹක් 
ඵදහනගන, දෆ පිඹහගත් ඇඹ නඹනවන්නේ රු සිනත් භහගත්තහ ඹ. ඇනේ මුළු සිතභ පිරී 
තිබුනන් ඔහුනගනි. ඔහු පිලිඵ භතකඹන්නගනි. ඇඹට දළණුනන් නකදිනකත් නනොවිඳි 
තනිකභකි. ඒ තනිකභ ඇඹට දයහ ගළනීභට නනොවළකි තයම් ඹ.  
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ජංගභ දුයකතනඹ අතට ගත් ඇඹ නනතුමිට නකටි ඳණිවිඩඹක් ඹළවුහ ඹ. 

“ Monada karanne nethu? Den gedara neda? Yehen ayya koheda? Eya nethuwa mata 

paluy ane.... eyata man gena ganakwath nedda nethu? ” 

ඇඹ ජංගභ දුයකතනඹ අනත්භ තඵහගත්නත් නනතුමිනගන් පිළිතුයක් ඵරහනඳොනයොත්තුනනි. 

"සුද... භං එන්නද...?" කහභයනේ නදොය අලින් ඇසුනන් අභන්දිනේ කටවඬ ඹ. අත ව 
ජංගභ දුයකතනඹ නකොට්ටඹක් ඹට ළඟව යනින්ඳූ, "එන්න අක්කහ...." ඹළයි ඳළසීඹ. 
නනදහ ඇඹ ගණනකටත් නනොගන්නහ අභන්දි නභනර ඇඹ වමුවීභට ඳළමිණීභ 
යනින්ඳූට පුදුභඹකි. 

කහභයඹට ඳළමිණි අභන්දී ඇනේ අනනක් ඳසින් හඩි විඹ. 

"ඇයි අක්කහ....?" 

"අයිනඹෝ... ටිකක් ආලසයඹ කයන්නනන් ආනව්.....නකොනවොභද ඉතින් ටු' එක... ෂන් ද...? " 

"නවොයි ඉතින්..." 

"නක්ලය අයිඹහ එක්ක රන්ච් අවුට් එක නවොයි ද.....? අයිඹහ නම් කිව්හ ඔඹහ වරිභ 
නඵෝරින් කිඹරහ...... නභොකද ඒ... එඹහට කළභති නළද්ද ආ..?" 

"එනවභ එකක් නෆ..." 

"එනවනම් නකොනවොභ එකක් ද තිනඹන්නන්..... නභොකද නඵොයිසරට ඔඹ තයම් අකභළති 
ආ.... නනතුමි ඔඹහනේ...." 

"අක්කහ...." යනින්ඳූ ඳළසුනව් තයහිනි. අභන්දි අදවස කයන්නන් කුභක්දළයි ඇඹ දනී. 

"නොරි, නොරි ඵඵහ.... භභ විහිළුක් කනල්....." යනින්ඳූ කිසික් නනොඳළසීඹ.  

"වරි, වරි ඉතින්.... විහිළුක් කනල් කිව්නන්..... භට ඔඹහනගන් නඳොඩි උදව්ක් ඕනන් 
සුද.... නවො නකල්රනන්... කයරහ නදනද...?" 
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"නභොකක්ද..?" 

"නම්.... ඔඹහ ගහ තිනඹනද නඹනවන්නේ නෂෝන් නම්ඵ' එක?" 

"නෆ...." යනින්ඳූ ඇසුනව් පුදුභනඹන් අභන්දි නද ඵරහනගනඹ. 

"අනන් එනවනම් නවො ශභඹහ නේ නනතුමිනගන් ඉල්රරහ නදනද..?" 

"...නභො...නභොකටද..." නභයනම් යනින්ඳූනේ සිත තුශ ඇති වනේ බිඹකි. 

"නඳොඩි ළඩකට අනන්.... ඉල්රරහ නදනද...?" 

"භ..භභ නකො..නවොභද ඉල්රන්නන්....? එඹහ නභොනහවරි හිතයි නන්..?" 

"නභොනහ හිතන්නද.... එඹහ ඔඹහනේ නඵසට් ෂසනයඩහනන්.... අනන් ඉල්රරහ නදන්නනකෝ 
සුද...." 

"ඒත් ඇයි කිඹන්න...?" 

"ඒක නභොනහටද ඔඹහට....." 

"කිඹන්නනකෝ....." 

"ඔඹහ හිතුද ඔඹහට නේ වළභ නකල්රටභ නකොල්නරෝ ඇරජික් කිඹරහ.... ඔඹහ භට නම් 
උදව් කයරහ දුන්නනොත් ඔඹහටත් භභ උදව්ක් කයනහ...." 

"නභොක..ක්..ද..?" යනින්ඳූ විභසුනව් බිඳුණු වඬිනි. 

"කිඹන්නනකෝ වහ ද කිඹරහ...... අයිනඹෝ, කලින් භ දළනන් හිටිඹනම් නනතුමි නේේ එනක් 
තිඹහගන්නහ.. එනවභ උනහ නම් ඔඹහට දින්න ඕනන් නෆනන්...." 

"භට ඵෆ අක්කහ..." 



නිම්නනක පිපි භර 

 

Wishmi Prarthana www.novelslk.wordpress.com 
 

"ආදයඹක් දිනන්න 'නඳොට් එකක් නදන්නන් නෆ කිඹන්නන් සුද, රඵන ආත්නභදිත් ඔඹහට 
අම්භ නළති නන්න තයම් ඳක් වරිද....." අභන්දි ඳළසුනව් යනින්ඳුනේ මුළු ඇඟභ 
සීතර කයමිනි. අභන්දිට ඇත්නත් ඇත්නතන්භ නපුරු සිතකි. 

"ආ..ද..ය..ඹ..ක්.. කහ..නග..ද?" යනින්ඳූ නව්රන නදනතොලින් විභසුහ ඹ. 

"නඹනවන්නගයි භනගයි.... ඔඹහ උදව් කනයොත් භභ අනේ අම්භහ අයගත්ත ඔඹහනේ 
අම්භනේ ඩඹරි එක අයන් නදනහ.... නභොකද කිඹන්නන්... ඩීල් එකට එකඟද.?" 

"අභන්දි නේබී... අභන්දී නේබී..." වදිසිනේ කහභයඹට දි ආ පුලසඳහ වති දභමින් ඳළසීඹ. 

"නභොකද ඵං ඔඹ තයම් කෆ ගවන්නන්... උම හිතුනව් භභ බීරියි කිඹරද... නභොකද?" 

"අන්න නරොකු නනෝනහ කතහකයනහ... නවොටභ නඩෝන් ගිහින් අදනම්...." 

"ඒ නභොකද..." අභන්දිට හුන් තළනින් ඉනේභ නළගිටිනි. 

"භන් දන්නෆ නේබී... අන්න කතහ කයනහ...." 

"නභොකද කිඹඳන්නකෝ...." 

"කවුද නකෝල් එකක් දුන්නහ.... නේබි ගළන නභොනහ වරි කිඹරද නකොනවද..." 

"නභොනද...." අභන්දි විභසුනව් බිනඹනි. 

"භට ඇහුනන් නෆ නේබී...." 

"අභන්දී.... අභන්දී..." න්තිනේ කටවඬ ඳවළින් ඇසුනන් ඹන්තමින්. 

"ඹන්න නේබී... නනෝනහ කතහ කයනහ... නළත්නම් දළන් භටත් එක්ක ඵළණුම්...." 

"එනහ අම්භහ...." ඹළයි ඳළස අභන්දී කහභයනඹන් පිටතට දි ගිඹහ ඹ. පුලසඳහද ඇඹ ඳසු 
ඳසින් දි ගිනේ සිදුන නද් නළයඹීභටඹ. 
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"නකොනවේද අද උම ගිනේ......" භද නව්රහකට ඳසු නළත න්තිනේ වඬ ඳවර භහරනේ 
නදෝංකහය දුනි. 

එනවත් යනින්ඳුනේ අදහනඹ එඹට නඹොමු වනේ නළත. භකට යක් ත් සිදුන 
නභළනි සිද්ධි ඇඹට දළන් හභහන්ඹකයණඹ වී ඇත. ඒ වළභ අසථහකභ අභන්දි කුභක් 
නවෝ නඵොරුක් ඳහ න්තිනගන් නේරීඹයි. 

අභන්දි නළත කහභයඹට ඳළමිනන්වි ඹළයි බිඹ ව යනින්ඳූ, ඇනදන් බිභට ඳළන දි නගොස 
කහභයනේ නදොය ළසුහඹ. විදුලි බුබුශ නිහ දළම ඇඹ නළත ඇනේ ළතිරිනි. නෆනභන් 
ඇති ව ේයහණත් ඵ අභන්දිනේ කතහ නිහ දිඹවී ගිඹහක් නභනි. යනින්ඳූනේ ගතට 
දළණුනන් අේයහණික ගතිඹකි. අභන්දිනේ දන් සිනතන් ඉත් කිරීභට උත්වහ කර ඇඹ 
නකොට්ටඹ ඹටට අත ඹහ ජංගභ දුයකතනඹ අතට ගත්තහ ඹ. එනවත් තභත් 
නනතුමිනගන් නකටි ඳණිවිඩඹක් රළබී නළත. 

දෆස පිඹහගත් යනින්ඳූ නිදහගළනීභට උත්වහ කරත් නින්ද ඇඹ අරකත් නනොවීඹ. 
ඇනේ සිත තුර අභන්දිනේ කට වඬ නදෝංකහය නදමින් ඇනන්නට විඹ. අළසි නද් 
නවොදින් නවෝ නයකින් කය ගළනීභ අභන්දිනේ ජහනගත රක්ණඹකි. යනින්ඳුනේ සිත 
නභතයම් බිඹ වනේ එඵළවිනි. 

"නඹනවන්නගයි භනගයි ආදනර්..." අභන්දි ඳළසුනව් එඹයි. නමුත් එඹ විඹ වළකිද..? එඹ 
විඹ නනොවළක. නඹනවන්, අභන්දිට ආදයඹ කිරීභ සිතීභට ඳහ අඳවසුඹ. ඔහු යක් නවෝ 
උභනහනන් අභන්දි නද ඵළලුනව් ත් නළත. නභළනි නද් සිතීනභන් නනතට එකතු 
න කඳුළු ළශළක්වීභට යනින්ඳූ අනඳොනවොත් විඹ. 

ඇනේ පිඹවුණු නදනනත් තුර එකතු ව කඳුළු දෆස ලින් පිටතට නේරී හි තඵහ උන් 
නකොට්ටඹ සිඳගත්නත් ඹ.  
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