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ප්රඵහ්  ස්යඹඹ ිවයයහයඹහ ස  ගගභනඹ සකඵු  ද   ගණ ඳු ය  ඳළළ් භ් 

සනොඳතින්සන් සයි. තණ ඳ්  ඳග රැඳි පිණි බිු  ර  ද ඳළළ් භ් 

සනොභළ් ස්  සයි. නිරමය හ ඳරුණහසරෝකඹ ඳළතිසයන්සන් සයි !  

එසරසින්භ ඒ යුතිඹ දුටු න්සේලස ස  භන තුර , තභ කතුයඹහ නිහ ව ග්  , 

ඔහු තභහ විසින්භ භඬින්න  සය දළර සකෝඳඹ ; හිරු දුටු පිනි සභන් , හිරුස  

ගගභනසඹන් ඳව ඹන්නහ ව ගණ ඳු ය සභන් ඳව ගිසේඹ. හිරුස  

ගගභනසඹන් ඳරුණහසරෝකඹ ඳළතිය ගිඹහ් සභන් , සිත ප්රඵහසය විඹ. 

ඇ් ත භ ඒ යුතිඹ කවුද   ඇඹ ්  භඟ ඔහුස  ඳතින්සන් කයහකහය ව 

ම්ඵන්ධඹ් ද   

භහ ඹළිව පුන් ඳයදන මුහුණකි. භන්ද එහි කළශළල් සනොභළ් ස්  සයි. 

එසව්  එකය ඳු රු ශහකුර් වභහ ගහ සේඹ. ඒ ශහකුර විසින්  රැජින 

සරො නවමින් මුදහවරින  කියණ , ගයණඹ කයග් ස්  සයි. තරු පිරි මු්  

 රැජින ළඟ ගිඹහ ව ඳව් සකඵු  ද   භරහනිකඹ. ඳු රුඹ. ගුප්තඹ. මුළු 

රැසේභ ජීඹ  රැජින භඟ ළඟගිඹහ විඹ යුතුඹ. ් න් ව මුහුණ එකය 

ඔහු දළකුසභන් ,  ළඟ ගිඹ කළුය ඳව් විඹ. සිත බිසඹන් පිරී , රැඹ සභන් 

භශහනික විඹ. ඒ භන්ද   සම් යුතිඹ කසය් ද   

“ඔඹහ…! ඉතින් සකොසවොභද සුන්දය ඹකින්නි    ” 

න්සේලස සද බිසඹන් ඳු රු ව මුහුසණන් ඵරහ සිටිසේ ඳන්කසයකු ්  සනො 

භන්දහකිනි ඹ ! න්සේලස සගන් සිනවමුසු මුහුණ් කිසිවි  ඳසප්්හ සනොකශ ඕ , 

පුදුභසඹන් ත්  විල් ඳළති සදසනත භද් කුඩහ සකො  සදඵළභ ගඹහසඹන් 

රංසකො  ග් තහඹ. ඇඹ මුහුණ  ගරඪ කය ග් ස්  ප්රලසනහ්යථඹකි. සකශ සිී 

මු සගොළු ඇ් ස්  , ඇඹ ඔහු  තභ්  බිඹන ඵ කිඹහඳහමිනි. 

සභොසවොත් එකිසනකහ සද ඇසිපිඹ සනොසල්හ ඵරහසිටි ඔවුන් සදසදනහස භ 

දෆස ,  කු ලින් සත්  ඳළතිණි. භන්දහකිනි තුශ ව බිඹ්  , න්සේලස තුශ ව 

තු ්  ඹ ඳ්  ඒ සි් තන් සලෝකසඹන් ඇශලී ගිසේඹ. භන්දහකිනි සවල 

ඹභ් විභන්නහ ව ඵළල්සභන් න්සේලස   ඳහිංහ සිහිවිඹ. න්සේලස ස  සිනව 

භන්දහකිනි   , කරුණහසන් පිරි ඳභයුරු සිහින්න  සවේතු විඹ.  

ඳභයුරු සිහිවීසභන් ද , ඔහු සකොතනළක නම් සිටින්සන් දළයි සනොදන්නහ ඵළවින් ද , 

එඹ සම් තද හිතළති ඔහුස  මිතුයහසගන් විභසිඹ සනොවළකි වීසභන් ද , ගදී සර 
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එකය ව ග් තහ ව තුන් සො භන්දහකිනි   දයහගත සනොවළකි විඹ. කරුණහ් 

ඹළිවඹ සනොවළකි සභොහු ඉිවරිසේ වඬන්න   ඕ බිඹ වහඹ. සේගසඹන් තභ 

ඹටිසතොර ඳහග්  ඇඹ එතනින් ඉ් න්න  වළරුණහඹ. හියකයග්  ඉකිඹ 

එකය ඈ මුවින් , න්සේලස ඳසුකය ඹන්න  භ් සතන් භතුවිඹ. ඈ තභ කු ළු 

ළඟවීසභහි ඳසඳොසවෝ  වසේ ද    

නළත , ඇස  ඳතින් භෘදු ඇල්ල ඔහු ඈ නළළ් ත ඵළවිනි ඒ ! ඇඹ  ඉකිඹ 

සකසර සවෝ පි කර යුතු තිබිණි. නමු්  සභොහු ඉිවරිසේ නම් සනොසේ. ඇස  

ම් උඩු ඵහහු භත රැී , ඔහුස  සුයත ඉ් කයන්න   සයසනොදළර ඕ , ඉත 

ඵරහසගන සි් සේ වළඬුහ ඹ. 

තභ සඵො ව දෆසින් , නි්භ ඹන්න  ළයසන භන්දහකිනි සද ඵළලු න්සේලස 

ඇස  සදසනස්  ව කු ළු දුටුසේ නළත. එසවයින් ඇසගන් භහ ඹිවන්න  සිතහ 

ඇඹ  නතය කයනු ස , ඔහු සභසර සිදු කසශේඹ. එකය ඇස  ඉකිඹ 

ඇසීසභන් , ඔහු  තභහ ගළනභ භව්  ව පිළිකුර් ඇතිවිඹ. භන්ද ඔහු  වළඟුසන් 

ඇස  ගභන තභහ විසින් ළර්ව ඵළවින් සභඹ සිදුව ඵයි. ඔහු ඇඹ  

සඳ්යලඹකින් ්  හිරිවළය සනොන සේ තභ සුයත ඉත  සගන , ඉකිබි වඬන 

ඈ සද මින් සඳය සනොව විර , කිඹහගත සනොවළකි ඳයණ කභකින් 

ඵරහහුන්සන්ඹ.  

භන්දහකිනි ස  සදඳහ ඇවිද ඹන්න  භළලි ඵ් දළ්වීඹ. එසවයින් යළු හිතළති 

ඳමු් තහ ඈ මුදහවර ඵ දළනුන ද , ඕ ඉත  සනොසගොස කු ළු රන්න  වහඹ. 

සභය ද ඈ නහරන්න  ඳභයුරු ඳළමිසේ ඹළයි ඳවිහිංක ඇඹ 

ඵරහසඳොසයෝ තු වහඹ.  

“ඳහිං... ඳහිංහ , භං.. භං ඔඹහසගන් භහ ඉල්රන්නයි වළදුසේ. එදහ... ඳ.. එදහ භං 

කයපු සභෝඩ ළසේ . ඔඹහ  ඳත උසන්න වළදු  භ  භහසන්න. භ .. භ  

සරොකු Shok එක් ගහ. භං සනසේ භහ ඳහරනඹ කස්ය ! ඳසන් ඒකයි එසවභ 

උසන්. ඔඹහ දන්නද ඳහිංහ   භං භ භ සඳොසයොන්දු උනහ ගසේ කිසිභ සවේතු් 

නිහ Girl සකසන්  , කදහ් භ ඳත උසන්සන් නෆ කිඹරහ ! සම් ඇ් තභයි. 

භං ඒක කදහ් භ බිඳින් නළවළ ඳහිංහ. ඳසන් භ  ඔඹහ භහ සදනහ සන්ද   

කිඹන්න භහ එ්ක තයව නළවළ සන්ද   භං නිහ ඔඹ සකසන් ඳඬනහ භයි. 

ඳසන් දු් ගන්න එඳහ. ඉන්න භං ඔඹ කු ළු පිවදහන්න. ඳහිංහ Please ඳසන් !”   
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තභ නපුරු මිතුයහ සසින් ඳළමිණි ඳභයුරු ,සභය ද ඈ යකින ඵකි භන්දහකිනි   

දළනුසන් ! එසවයින් ඉකිබි වළඬුභ ක්රභසඹන් ඳඩුවී ඳහනසේ නතයවිඹ. එසව්  

දෆසේ ව කු ළු උල්ඳතින් ගළල , ිවඹයභඹ ව ිවඹභන්ති තභ්  ඒ කම්මුල් භතින් 

රයහ ළස යි. ඔහු තභහ  „ඳහිංහ‟ ඹනුසන් ඇභතීභ පිළිඵ භන්දහකිනි පුදුභ 

වහඹ. නමු්  ඒ භන්දළයි සිතීභ වඬහ ළටුණු තභ වදත  ඵය් ව ඵළවින් ඇඹ , 

එඹ චනඹ් සර ඳභණ් තළකුහඹ.  

ඔහු  කු ළු පිසින්න  ඉඩ සනොදුන් භන්දහකිනි , ඇස  සිත තුර ඔහු සකස්ය ව 

භීතිඹ යවසේභ ඳරහසගොස ඇති ඵ  වහ ග් තහඹ. ඇඹ ඔහු  භහ දුන්සන් එදහ 

ඒ සභොසවොස් දීභඹ. නමු්  ඔහු සකස්ය බිඹ් ඳභණ් ඇස  සිත තුර ඳළතිය 

ඳළතිණි. දළන් එඹ ද නළත ! එසවයින් තභ්  භහ ඹිවන්නහ් සභන් ව ඵඹහදු 

ඵළල්භකින් , තභහ සද ඵරහ හිඳින්නහ ව ඔහු වදපිරි ඳනුකම්ඳහසන් ඇභතුහඹ.  

එසව්  ඉකිබිීභ නිහ ඇස  ක  වඬ සනස ඳළතිනි. කතහ කිරීභ  ද සනදහ 

සනොව ඳසීරු ගතිඹ් ඇඹ  දළසනන්න  විඹ. එසවයින් ඇඹ චන සදක තුනක  

සීභහ වහඹ. නමු්  දෆසින් ද චන ර ව සදඹ ඇඹ ඳන්ත්යගත කශහඹ.  

“ම් , ඒක  කභ් නළවළ ඳයිඹහ. භං ඔඹහ එ්ක තයව නළවළ. භං ඹන්නම්. ඳභතක 

කයන්න.” 

“තෆන්්ස ඳහිංහ. භං න්සේලස.” 

සිඹල්ර තුටුදහඹක ඳයුරින් නිභහ වීභ පිළිඵ තෘප්තිභ්  ව න්සේලස , 

භදවකින් මු යහසගන භන්දහකිනි  සුයත ිවගු කසශේඹ.  

න්සේලස තභ්  පිඹවි සිහිඹ  ඳළමිණ සනොභළති ඵ්  , ඔහු තභහ සභන් 

වළසිසයන සවෝ සඳනුභ ඇති යුතිඹ් පිලිඵ ඳළවළදුණු වළඟීභකින් ඳසුන ඵ ද 

, භන්දහකිනි ඳ් කයග් තහඹ. ඒ නිගභනඹ  එශඹීභ  ඇඹ  කරුණු සදක් 

ඉවල් විඹ. ඉන් ඳශමුළන්න නම් නභ සනොදන්නහ ඇඹ  „ඳහිංහ‟ සර පුන 

පුනහ ඇභතීභයි. සදළන්න නම් , දෆතින්භ ලිපිගනු රැ් දයහසගන සිටින තභහ  

සඳයරහ සුයත දීභ  සනොවළකි ඵ ඔහු ඳසඵෝධ කය සනොගළනීභයි.  

මුහුසණන් ද , දෆතින්භ ලිපිගනු භද් ඔහ සඳන්මින් ද භන්දහකිනි ඔහු  තභ 

සුයත සම් සභොසවොස්  නිදව් සනොරඵන ඵ කිඹහ සිටිඹහඹ. එඹ දුටු න්සේලස 
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ස  සිනව කිහිඳ ගුණඹකින් ළඩිවිඹ. එඹ  විඹලී ඹමින් තිබ කු ළු ඳතරින් , 

ඇඹ සඳයරහ සිනවකින් පිළිතුරු දුන්නහඹ.  

“භන්දහකිනි. භභ භන්දහකිනි.” 

ඔහු භද් ඳසුකය ගිඹ ඕ නළත වළරී පිළිතුරු දුන්නහඹ.  

ඈ ඹන සද ඵරහසිටි න්සේලස එඹ  සිනවකින් භ පිළිතුරු දුන්සන් , ඳහිංහ තභ 

සිස්  සකතයම් ඳය්සගන ඇ් දළයි සිතමිනි. ඇඹස  සිනව , ඳවිහිංක ඵ 

ඳන් කසයකු තුලින් දුටු ද එතුළින් ඳහිංහ භළවී සඳසන්. තභහ දළන් සභසරසින් 

කසයකු  වුද , ඳහිංහ සර ඇභතීභ  සඳශසමන ඵ ඔහු  වහග් ස් ඹ. 

ඇ් ත භ ඔහු ඉකිබි වඬන භන්දහකිනි දුටුසේ , ඳහිංහ විරසිනි. එසවයිනි , සම් 

සිඹල්ර එසරසින් සිදුවසේ !  

නමු්  ඊශඟ ය ඩහ්  කල්ඳනහකහරී වීභ  ඔහු සිතහග් ස් ඹ. භන්ද තභහ 

ඹසභකු  , ඳහිංහ සර ඇභතීසභන් ඒ ගභන්ත්රණඹ රඵන යුතිඹ ඳඳවසුතහ  

ඳ් විඹ වළක. එඹ ඵර්  යදකි.  

සකසේ සවෝ භන්දහකිනි ඹන නභ්  න්සේලස ස  සිසතහි තළන්ඳ්  විඹ. ඒ 

ඳභයුරු ස  බිරි විරසිනි. තභහස  නෆනන්ඩි ඹ විරසිනි ! 

තභහ  „ඳහිංහ‟ නමින් ඇභත ඔහුස  ඒ සිතිවිල්ර  භන්දහකිනි  , උසප්්හසන් 

ඉඩදුන්නහඹ. ඔහු  ඳනුකම්ඳහ කශහඹ. ඒ ඳහිංහ ඔහුස  භ න සර ඉත සිතින් 

ප්රහ්යථනහ කශහඹ.  

නමු්  ඇස  සිත  ඳළනඹ් නළගිණි. 

තභහ කහස  බිරි නු ඇ්  ද   තභ උරුභඹ හිමින ඒ කුභරු කවුද   තභ සිස්  

ඳභයුරු සකස්ය ඇ් ස්  ගදයඹ් ද   ඳභයුරු තභහ  සඳම් කයන්සන් ද    

 

 

*************************************************** 
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යවස නම් සභසරො සකොසතකු්  ඳතින්සන් සයි. සොඵහදවභ තුර තයම් 

ළඟවුනහ  ව යවස ඇති තළන් , සභසරො සනොභළති තයම්ඹ. නමු්  දළන් 

මිනිහසගන් එඹ  තයඟඹ් එල්ර වී ඇ් තහ සේඹ. ඔවුන් ඳතය ද ඳප්රභහණ ව 

යවස ඳතී. ඇතිසමින් ඳතී. ඉිවරිඹ  ද ඇතිනු ඇත. නමු්  එහි විසලේ් ඹ් 

ඇත. ඹම් මිනිසකු තු යව් එළි ව ඵ , ඒ මිනිහ භ දළනගතසවෝ    එවි  

සකඵු  නම් ත් ඹ් ඇතිනු ඇ් ද    

විස ක තදුය ්  එඹ යව්  තඵහගළනීභ  ඳන් උ් වඹ්  , දයනහ 

සන්න  පුළුන. ත්  විස ක ඒ යව එළි ව ඳයුරු සොඹහඵරනහ සන්න  

පුළුන. ඹසභ් තු යව් තදුය ්  යව් සනොන්න  ඹන කර , එඹ 

එසර නියහයණඹ වසේ සකසරදළයි සොඹහඵළලිඹ වළකි , ඳවසුභ ක්රභඹ කුභ් 

ද   යව ඳශමු නියහයණඹ කයග්  තළනළ් තහසගන් විභසීභ සනොන්සන් ද    
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ලබ්දසේ සේගඹ  සදසනි සනොසමින් කනළකුණු සදයින් , කිසිසකු ස  

නිසහි භව්  කරඵළගෆනිඹ් ඇති ව හ සේඹ. ඒ ඳන්කසයකුස   ්  සනො 

එරි් වික්රභනහඹකස  වවුල් කරුසකු ව „යන් දත්‟ ඳළශ සිටි පුේගරඹහස  

නිසහි ඹ. කිසිු  නිසිසඹකුස  ඵව  කන් නුදුන් ඔහු , එවහ සභවහ නිවඬ 

ඇවිිවමින් ගළඹුරු කල්ඳනහක නිඹළසරන්න   විඹ. නිළසිඹන්   සිතුසන් ඔහු 

ඳව සඳොශ ගළ රන්න   තයම් ගළඹුරු ව කල්ඳනහක නියත න ඵකි.  

ඔහු ඳන තීයණඹක   එශඹීභ  භ්  වුනහ සේඹ. විස ක තභ ක  සකොසනක 

ව යන් දත සඳන්මින් දභන විසුළු සිනව සභය ද විදයහභහන විඹ. නමු්  දෆසේ 

වසේ තියුණු සඳනුභකි. යිේ ඵ්යන්ස සභෝසතයඹ  රැවුර හසිටි , තළනින් තළන 

ඳළසුණු හිසකස හිත ඔහුසගන් ිවස වසේ , තභහ මුහුණ දුන් සවෝ මුහුණ 

සදන්න  න ඵයඳතර ගළ ළුකින් මිදුණු මිනිසකුස  ඇතින වනදහයි 

සඳනුභකි.   

ඳනතුරු ඔහු ඳළඹක ඳභණ දුයකථන ංහදඹක නිඹළසරන්න  විඹ. සයක  

සමින් ද , ත්  සයක උස වඬින් වහ සේගසඹන් ද කතහකර ඔහුසගන් ිවස 
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වුසේ ඹසභකු  සදඹ් ඳළවළිවලි කයන ඵකි. විස ක සේගසඹන් කතහකශ 

ඵළවින්.., සභඹ ඔහු   ඩහ නිරසඹන් ඳව්  පුේගරසඹකු භඟ කශ හකච්චහ් 

විඹ යුතුඹ !  

ඳන තුටු සිතින් දුයකථනඹ තළබ ඔහු , ත්  ඇභතුම් කිහිඳඹ් ගන්න   විඹ. 

ඒහ ගුන් ගභන් ප්රසේල ඳත්රඹ් සන් කයගළනීභ  ගදී ව කහ්යඹඹන් වහ ඵ 

ඳළවළිවලි විඹ. ඳළතිරී ගිඹ යහඳහය හිත වසකු ඵළවින් ඔහු  , ඳළඹ කිහිඳඹ් 

ඇතුරත ඕනෆභ ය ක  ඹහසම් ඳවසුකම් රහගත වළකි විඹ. සභය එයින් 

ප්රසඹෝයන ග්  ඔහු , ඳද ිවන භධයවසන 2..00   සිංගප්පුරු කයහ ව ගුන් 

ඹහනඹකින් සභයටින් ති සදකක   නි්භ ඹහභ  සිඹල්ර කස කසශේඹ.   

තභ ළමිඹහස  විවසසි තීයණසඹන් භද් පුදුභඹ  ඳ්  ව නමුදු , ඔහුස  බිරිඹ 

මුවින් සනොඵළන සිටිඹහඹ. ඉ්භනින් ඔහු  ඳලය ඳසනකු්  දෆ ඳඹහ දුන්නහඹ. 

ඳන දුයකථනසඹන් තභ දරුන් දළනු්  කශ ඔහු , තභ බිරි භඟ 

සිංගප්පුරු ඵරහ පි ්  ගිසඹෝඹ.  

ඔහු ඳළඹ ගණන් කුභ් නම් කල්ඳනහ කයන්න   ඇ් ද   කුභ් නම් ළරසුම් 

කයන්න   ඇ් ද   ඳළඹ් ඳභණ සිදුව දුයකථන ංහදසේ යව කුභ් ද   

සභතයම් කඩිනමින් තභ බිරි භඟ සිංගප්පුරු ඵරහ ගිසේ භන්ද   

 

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

 “Mount lavinia” සවෝ රඹ  ගන්න සයශ තීයසේ  ඇති සඵොජුන් වල් 

මවසඹන්  , එ්තයහ  සඵොජුන් වරක  වී සිසිල් සදොඩම් යු සතොරගහන යුරකි. 

යුතිඹ භද් හීන්දෆරිඹ. තශඑශලු වු ද සභය ඇඹ තයභ් සුදුභළලි  උන්නහඹ. 

සමින් තභ ගඹහ භඟ කතහකයන ඇඹ , ළකසඹන් සභන් ඳ  ඵරයි. ඇස  

වළසිරීභ තභ සප්රේභ ෘතහන්තඹ නි  එළි සේ ඹළයි බිඹග්  සඳම්තිඹකස  

විරහඹ් කිඹහඳහයි. විසලේභ සේ වසේ ඇස  දෆයි. එඹ කරුණහන්තඹ. 

ඳංකඹ. ඒ ඇස තභහ ඹවඳත  ඳභණ් කළභති ඵළේ කිඹහඳහන ජීභහන 

කළඩඳත් ළන්න. 

ඈ භඟ හිඳි තරුණඹහ ඳන්කසයකු ්  සනො න්සේලස ඹ. යුතිඹ   

හධහන ඳහුම්කන්සදමින් , ඇස  දෆ සද ඍජු ඵරහසිටි ඔහු ඇසගන් 
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පිළිතුරු ඳසප්්හසන් විස ක ප්රලසන නළගුසේඹ. ඒ පිළිතුරු ලින් විස ක තභහ 

පුදුභ න ඵ්  , ත්  විස ක තභහ ස  උඳකල්ඳනඹ නිළයිව ව ඵ්  ඔහු 

කිඹහඳෆසේ, ඳනුරඳ සනසන මුහුසේ ඉරිඹේ ලිනි.  

සභඹ සඳම්තුන් යුශකස  සප්රේභ ඳල්රහඳ ල්රහඳඹ් ද   සම් න්සේලස ස  

සඳම්තිඹ ද   එසේනම් ඔහු සි් ග්  ඵ් කිඹහ ඳෆ ඳහිංහ   ඇඹ  සිදුන්සන් 

කුභ් ද   න්සේලස සදබිඩි ජීවිතඹ් ගතකයන්න   ඳසප්්හ කයන්සන් ද   

සම් සිඹල්ර දන්සන් , ඔවුන්  සඳසනන භහනසේ ව ඒ කතහඵව ඳහසිටි මුහුදභ 

ඳභණි. එසව්  මුහුද සගොළුඹ. එඹ සම් යව කිසිසකු ්  භ සවළි සනොකයනු 

ඇ්  ද   

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

නි්යනහමික දුයකථන ඇභතුභ්  , තභ කල්ලි නහඹකඹහස  ගිණුභ  ඵළයව මුදල් 

ම්ඵහයඹ්  නිහ , ඹභ් ළරසුම් කිරීභ  ඳළමිණි වචයඹන් පිරිකි. ඔවුන් එඹ 

ළරසුම් කසල් „ගල්කිස භව සවෝ රසේ‟ භ  කහභයඹ් තුශ දීඹ.  

ඳයමුණ ඳළවළයගළනීභකි. ඳළවළයගළනීභ   ර්න තළනළ් තහ කවුරුන් ද   

ඳළවළයගළනීසම් ඳයමුණ කුභ් ද   ඝහතනඹ් සිදු කිරීභ ද   

“සම් ඉන්සන් මිනිවහ. සභන්න ම තභයි උසන්න ඕසන්. නභ් නම් දන්සන් 

නළවළ. ඒ්  ඹන එන තළන් ගළන එසවභ සේයභ විසතය තිසඹනහ ඳපි ගහ.” 

“ඔේ , මිනිවහ වරිඹ  භ ඳද රෑ 8.00 සනසකො  මිනිවස  සගදය ඳළ් ත  ඹන 

ඳහළු ඳහසයන් ඹනහ. තනිඹභ , ඒ ස භ ඳයින්. විසලේභ සේ තභයි , ඒ ඳළ් ස්  

සම් ඳහය සදඳළ් ස්  සගල් තිසඹන්සන් ටික් ඈතින් ඈතින්.” 

“සඵොසවොභ සවොයි. ඳපි  තිසඹන්සන් සගල් සදක් ඳතයදී , මිනිව  „වසම්‟ 

ේදඹ් දහන්න ඵළරි සන්න ෆන් එක ඇතුර  දහසගන , සිහිඹ නළතිකයරහ දහන 

එක. ඳපි ඳරිසම් සන්න ඕසන් ඳඩුභ කහසරකින් ළසේ කයගන්න. සභොකද 

මිනිසසුන්   ළකඹ් ඇතිසනොසන්න යි ළසේ කයන්න ඕසන්.” 



Story by Chandana Madura Priyanga  P a g e  | 9 

 

 

www.novelslk.wordpress.com 

                                                                                                                                                02 |පන්හිඳක ස ේයා 

“වසම් , ඳපි ඳසසදසන් ගිඹහභ ඇති මිනිව ඳයන් එන්න. ඳනි්  එවුන් ඳසප් සඳොට් 

එක  සරහ හිටිඹහ නම් වරි.ඊශඟ  කයන්සන් සභොකද කිඹරහ ඳපි  දන්නකම් , 

මිනිව ඳපි ගහ තිඹහගන්න කිේහ.” 

“විසලේභ සේ තභයි , මිනිව  සීරීභ් ්  සන්න ඵළවළ. ඒ ස භ ඳපි කවුද 

කිඹරහ ඳු යගන්න ඵළරි සන්න ළසේ සිේද කයන්න්  ඳපි දළනගන්න ඕසන්.” 

“දළන් සේයභ වරි සන්ද  මුකු්  ඳවුල් තිසඹනහ ද   Any doubts? 

Clarifications?ත ඳළඹ තුනවභහය් තිසඹනහ ළසේ !!” 

තභ ඳස්  ව ඔයසරෝසු සද ය් ඵරහ , කවුළුසේ වීදුරු  ඔබ්සඵන් ව  මුහුද 

සද ඵරමින් කල්ලිසේ නහඹකඹහ ව , සභසත් නිවඬ හුන් පුේගරඹහ කිසේඹ. 

සිඹල්සරෝභ හභහනය භධයභ ඳහන්තික ඇු සභන් ළයසී සිටි , වළඩිදළඩි 

පුේගරඹන් විඹ. එකිසනකහ  ඳයහයඹ සනොන යළු සඳනුභ් ඔවුන්  තිබු ඳතය 

දකින ඕනෆභ ඳසඹකුක  එකයභ සිසතනුසේ සභොවුන් ගය්ක ඳංල වහ 

ම්ඵන්ධ රැකිඹහ ර නියත වන් සරයි. ඳසනකුන්ස  මුහුණ පුයහ ළවුණු 

රැවුල් සකො  තිබ ඳතය , කල්ලි නහඹකඹහ ඳභණ් නතභ සභෝසතයඹක  ඳනු 

තභ රැවුර කහ සගන සිටිසේඹ. 

සිඹල්සරෝභ නිවඬ ව ඵළවින් , කිසිු  ගළ ළු් සනොභළති ඵ ඔහු   වහගත 

වළකි විඹ. එසවයින් සදසන්  මුහුද සද  සඹොමු කශ ඔහු , 

“වසම්...” 

ඹනුසන් ඇසන නෆසන වඬින් ඳළසීඹ. හිරු ඳය  ඹහභ  ඇ් ස්  ත 

සවෝයහක   භද් ළඩි කහරඹ් ඵළවින් , මුළු ඳව්  මුහුද්  සොු රු ය හ 

භන්න  විඹ. එඹ ඔහුස  ද සි් සගන ඇති ඵ් සසන්  සඳසනන්න  

තිබුණ ද , ඔහු සිටිසේ ඳළවළය ගළනීභ සිතින් විගනිමිනි. ඒ සභොසවොස්  ජී්  

සමිනි. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ළඵවින්භ සම් ඳළවළය ගළනීභ  ඳදහශ කතහඵව සිදු වසේ්  , සඳය කී සවෝ ල් 

කහභයඹ  සඳසනන සත් භහනඹක දුරින්  ව සඵොජුන් වරක න්සේලස ,යුතිඹ් 
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භඟ සිසිල් බීභ සතොර ගෆස්  එකභ ිවන , එකභ සභොසවොස් දීඹ. සථහන 

සදක භ නුදුරින් ඉිවරිඳසින් භව හගයඹ ඹ.ඳළවළයගළනීභ පිලිඵ සිඹලු තතු , 

කවුළු ඉිවරිඳ නිවඬ හුන් මුහුද සවොඳින් දළන හුන්සන්ඹ !!!  

“න්සේලස භං ගළන කිසිභ සදඹ් සව  ඳ් තස්ය ඹන්න ඵළවළ.දන්නසන්... 

එසවභ වුසනෝ  භ  සන්සන් භස  ජීවිසතන් න්ිව සගන්න තභයි.” 

න්සේලස භඟ හුන්සන් ඔහුස  සඳම්තිඹ සනොසේ. ය   දළඹ  ගදයඹ කයන 

ඳද කහරසේ වීයරිඹකි. ඕ නමින් „ප්රතිබහ‟ වහඹ. ඇඹ සව  ිවන කළු ඳකුරින් 

ලිඹසන පුතක  ඳදහශ , ක්යභහන්තඹතනඹක ඳහරන ඳංලසේ ළඩ 

ඳරි්ෂිකහක වහඹ. ඉ් ඳසුඳ වමහඹන න්සේලස   , සිඹල්ර සවළි 

කයගළනීභ  ඳ් ළර දුන්සන් ඇඹ යි.  

තභහ රැකිඹහ කයන ්සේත්රඹ පිලිඵ ඹම් කණගහටුකින් යුතු වුද ඇඹ , 

ඳංක සේඹ කශහඹ. නමු්  න්සේලස දුන් සවෝඩුහ ඔසසේ ඳරි්හ කර 

ඇඹ  ඇති වසේ භව පිළිකුරකි. එසවයින් තභහස  උඳරිභඹ සඹොදහ , කරුණු 

සව ඕ ඒ සිඹල්ර න්සේලස   රඵහදුන්නහඹ. එසභන්භ තභ භරණුන්ස  ඹසේ 

ඳසු ව න්සේලස සකසයහි ඇඹ විලසහඹ තළබුහඹ. එසවයින් කිසිවි  තභහස  

නම්, ගම් සවළි සනොන ඵ  දළඩි එසභන්භ ඳචර විලසහඹ් ඈ තුශ විඹ.   

“නළවළ ප්රතිබහ. ඒ ගළන දන්සන් සම් භභ විතයයි ! කිසිභ සකසන්   ඔඹහ සම්ක  

ම්ඵන්ධයි කිඹර දළනගන්න රළසඵන්සන් නළවළ. වළසභෝභ සනුසන් ඔඹහ සම් 

කයපු සේ  භං ඔඹහ  , හුඟ් සතුතින්ත සනහ. දන්නද ප්රතිබහ ඇ් ත භ 

ඔඹහ කසල් සරොකු සේඹ් !” 

ඳංක ඇඹ සකස්ය ඳළවළදුණු න්සේලස කිසේ , මුළු වදතින්භ නළසගන වළඟුම් 

ලිනි. ඇඹ තභහ සකස්ය තළබ විලසහඹ , තභහ  භරු ක   ඹන්න  වුද 

යකින්න  ඔහු සිතහග් ස්  , ඇඹ ඔහුස  ගසේණඹ  වඹ ව මුල් ිවනසේ දීභඹ. 

සභන් කහන්තහන් ර් භස  පින  ඳවශ න ඵ , ඔහු හුසද්භ විලසහ 

කසශේඹ. 

“ම් , වරි එසවනම්. භං දළන් ඹන්නම්. ඳපි ඵරමුසකෝ සවටින් ඳසසේ ්  සම් යයහ  

ළසේ නතියි ද කිඹරහ !” 
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ඇඹ ඵසයථඹ සත් ්  ඇයරහ ඒභ ඳධහනම් ඵ ද්  න්සේලස , ඇඹ  ඳත  

ඳත දී මුදුන්සන්ඹ. ඇඹ  ඹන්න  දී ඳසු පි  ඹන්න   සිත ඔහුස  දෆස මුහුද 

සද  සඹොමු වසේ නියහඹහසඹනි. 

ගිනිග්  ය් ඳළවළ හිරු සනදහ   සඳය යුය විසින් ගිරගන්න   තතනන ඵ් 

සඳසනන්න  විඹ. මුළු ඳවභ ය් ඳළවළ ඹ , තළඹිලි... කව ගදී ව සනොසඹ් ්යණ 

ංකරඹන් සගන් වළඩවී ඳළතිනි. ඒ ගසරෝකඹ යර තරඹ භත භන ය හ 

සනත  යු නකි. විටින් වි  සනස න ්යණඹන්සගන් ඳළමිසණන යශ සයශ 

සිඳගන්සන් කිරිසුදු ඳළවළසඹනි. බිී ඹන යසශේන් ඇති න සඳණ බුබුළු ඳහගන්න  

සය දයන සිඟි් තන් ස  වඬ න්සේලස  ඳපූරු සරොක  කළන්දහසගන ඹන්න  

භ්  විඹ.  

යශ ඳවස්ය යඹ නිහභ ඉ හි  ළස න සිඟි් සත් නගන සිනහවඬ   න් 

සඹොභන ගදයන්තයින් ද , සයසශේ තළනින් තළන ද්න  රළබිණි. එඹ ඔවුන  

තභන්ස  සප්රේභ සරෝකසේ තනින්න  ඳභතක කයන සඹකි! 

සනොදළනීභ සඵොජුන් වල් බිසභහි ව සඳොල් ගස කිහිඳඹ් ඳතය  තනි සිටි 

න්සේලස , සම් සිඹල්ර ඵරහසිටිසේ භව්  ව  සසනවසිනි. ඹවඳත සනුසන් 

කළඳසන ඔහු , තභ ිවවිඹ ගළන ඳහ තළකුසේ නළත. නමු්  සභසත් ඔහු  

සිරීභක ්  කයදයඹ් සිදු වසේ ද නළත. ඹවඳත විසින් ඹවඳත ගය්හ කයන්නහ 

සේඹ. නමු්  සනදහ සනොව තයභක ගුප්ත ඵ් නිවඬ මුහුසේ දුටුහ වුද , ඒ 

කුභ් දළයි ඳසඵෝධ කයගළනුභ   ඔහු ඳසඳොසවෝ  විඹ.  

නිවඬ මුහුද රැකග්  බිඹකරු යව් නිහ එඹ සිදුන ඵ ඔහු දළනහුන්සන් 

නළත..!!  

 

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

න්සේලස කලින් සඹොදහග්  ඳරිිව , ඳභයුරු වමුවී තභ නි ඵරහ ඹන්න  විඹ. 

ඔහුස  නි පිහිටි සඳසදසේ ව ප්රධහන ඳහය ද්හ වළයලීභ  ඳභණි , ඳභයුරු  

න්සේලස ඉඩ දුන්සන්. භද් කළරෆඵද සඳසද් වයවහ ළටි තිබුණු 

කිසරෝමී යඹ් තයම් ව දුය , තනිභ ඹන්න  න්සේලස සඵසවවින් ඇළුම් 

කසශේඹ. එසවයින් තභ මිතුයහ  සසනවසින් මුදුන් න්සේලස ඳහ ගභනින් 
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ඹන්න  විඹ. ඒ භග සදඳ ඇ් ස්  නිසස කිහිඳඹකි. එසභන්භ එකිසනක 

ගන්නඹ   න්න  ද සනොසේ.  

සව  ිවන ඳශන්න  තිසඵන , පුත ගළන සිහිකශ ඔහු  ඇති වසේ ඳහිංක 

ගඩම්ඵයඹකි. එසව්  එඹ ඳශන්සන් නම් ගම් යහිතඹ. එනම් ඍජු 

යදකරුන්  භ සචෝදනහ එල්ර සනොසේ. සකරකින් සවෝ සම් පුත 

ඳළතිරීසභන් යදකරුන් තභ යද නිළයිව කයගනු සනොඳනුභහනඹ. එසවයින් 

තභ සිතළඟි ඉටුන ඵ  ළක නළත. තභ ඳසතහි ව ඔයසරෝසු සද සන්  

සඹොමුකර ඔහු  දළකගත වළකි වසේ සරහ යහත්රී 8.00   ත්  ත් ඳය කිහිඳඹ්  

ඵයි. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

න්සේලස ඳතුරු භහ්යගඹ  වළසයනු දුටු කල්ලිඹ භද් තළති ග් තහ සේඹ, සම් 

තභන්ස  ඉර්කඹ ඵ ඳසඵෝධ කයගළනීභ  ඔවුන්  ගත වසේ නිසම්ඹකි. 

මුහුණු ගයණඹ න සර මුහුණු ගයණ ඳළශඳි ඔවුන් , න්සේලස   භද දුය් 

ඹන්න  දී සුදුසුභ සභොසවොත එශසමන සත් විභසිල්සරන් ඵරහ හිඳින ඵකි 

ද්න  රළබුසේ. ඉන් එසකකු ඳස්  ්සරෝයසෂෝම් නම් යහඹනික ිවඹයඹ ඳඩංගු 

සඵෝතරඹ් ද , භද් විලහර සයිව කඩ් ද විඹ. ්සරෝයසෂෝම් ඹනු.., ්ණික 

නි්යවින්දනඹ වහ බහවිතහ න්නකි. 

ළරසුභ ඳකුය භ ක්රිඹහ් භක කර ඔවුහු , තුන් සදනකු තභ සුපුරුදු නහතළන් 

ඳසශේ නතහ ඳස සදසනකුසගන් යු්  කේඩහඹභ් සර ඳළමිණ සිටිසඹෝඹ. 

න්සේලස සද  සේගසඹන් හවනඹ ඳදහ ගිඹ ඔවුන් , ඔහු ඳබිඹ එඹ නතයකය 

ඳසුරු ළණින් බිභ  ඵළ ග් සතෝඹ. 

න්සේලස   වළසයන්න  තිඹහ සිතන්න  ්  කහරඹ් ඉතිරි වසේ නළත. 

සිේසදසනකු එ් තභහ ඔහ ගන්නහ ඳභණ් ඔහු  දළනිණි. සභොසවොතක  

සඳය ඔහු දුන් ඳහ ඳවය ගුන  එල්ර ව නිසපර එක් විඹ. මුඛඹ  හ සලුනු 

දළඩි ග්රවණඹ නිහ කතහකයගළනීභ  ්  ඔහු  සනොවළකි විඹ. ඳසන් කරුණ 

නම් කෆ ගළසුද , එඹ ඇසන සත් භහනසේ කිසිස් සනොවීභයි. කුඩහ 

දරුසකු සභන් න්සේලස  හවනඹ  දභහග්  ඔවුන් , සේගසඹන් තභ 
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හසථහනඹ  කයහ ඳරහඹන්න   විඹ. 

දළඩි ග්රවණඹ නිහ සසව  ඳ්  ව න්සේලස , ඳන ගළරවීසම් 

ඵරහසඳොසයෝ තු ඳ් වළය ග් ස් ් ... ඔවුන් ඔහු  ෆන් යථඹ  දභහග් ස් ්  

එකභ සභොසවොස් දී ඹ. ඹන්තමින් ්සරෝයසෂෝම් සඵෝතරඹ දුටු ඔහු ඊශඟ  

සන්න ඹන්සන් කුභ් දළයි  වහග් ස් ඹ. ඳහනඹ   ඔහුස  භතකසේ 

රැු සන් , ප්රඵර යහඹනික ගන්ධඹ් තභ ගලසහ හතඹ භග සඳනවළු කයහ 

ගභන් කයනහ ඳභණි. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“ළසේ වරි ද ” 

සිංගප්පූරුසේ සවෝ ල් කහභයඹ් තුර ඳළතිය ගිඹහ ව ඳු ස්ය සිටි පුේගරසඹකු , 

භළය කල්ලිඹ   ඇභතුභ් ගනිමින් විභන්න  විඹ. ඔහු සිටිසේ ඳු ස්ය ඵළවින් 

වළඩරු ඳළවළිවලි වසේ නළත. නමු්  ඔහු  ඳළතිසේ ගළඹුරු ක වඬකි. ඔහු 

ඇභතුභ ගන්නහ වි  ශ්රීරංකහ සේ සරහ යහත්රී 8. ව විඹ. තභහ ඵහයදුන් කහ්යඹඹ 

නිසි ඳරිිව ඉටු න්සන් නම් එඹ , මී  මිනි් තු කිහිඳඹක  සඳය ළපිරී තිබිඹ යුතු 

ඵ ඔහු දළන හුන්සන්ඹ.  

“ඔේ  සඵොස.මිනිවහ ඳපි ශඟ.ටික් විතය දළඟලුහ.ඔන්න කිඹපු විිවඹ භ ඳපි 

සීරීභ් ්  කස්ය නළවළ.භෆන් down  පිටිඳසසේ සීට් එස් ”. 

කල්ලිසේ නහඹකඹහ පිළිතුරු දුන්සන් තභ ගඹන් සද උයහරුසන් සභන් 

ඵරමිනි. ඳසුඳ ඳසුන  උස වීභ් රළබුණු මු්  , සිහිසුන් හුන් න්සේලස සම් 

කිසි් දළනහුන්සන් නළත.  

“වසම් , සවොයි. මිනිව  තමුසරහ කවුද කිඹරහ දළසනන්න සදන්න එඳහ. 

ඒස භයි තිඹන් ඉන්සන් සකොසවද කිඹන එක් . භත් කයරහ ඇසසදක 

ඵඳිනහ.” 

“ඒ සේයභ වරි සඵොස. මිනිව  සභොකද කයන්න ඕසන්  ” 

විසුළු සඳනුභ් ගරඪ කයග්  කල්ලි නහඹකඹහ ඳළසසේ , ඳළවළයගළනීසම් 

කරහ සවොඳින් ප්රගුණ කය ඇති තභන්  , සභතයම් කුඩහ උඳසදස ඳහ දීභ ගළන 

පුදුභ න ඵ වඟමිනි. 
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“දළන  මුකු්  නළවළ. සවො  කන්න සඵොන්න දීරහ තිඹහගන්නහ. කිසිභ 

ඳඩුඳහඩු් සන්න ඵළවළ.මිනිවහ ක  සදොඩහසගන ගයි කිඹරහ , ඳත් ්  

උසනහ එසවභ සනසම්. ස් රුණහ ද  ” 

“okayසඵොස ,සේයභ වරි.” 

“වසම් , දළන  එච්චයයි.සනසකභ්  තිසඹනහ නම් භං කතහකයන්නම්.” 

එසර ඳළස ඔහු ඇභතුභ වින්ධි කසශේඹ. තභ ළරසුභ නිසි ඳරිිව ක්රිඹහ් භක 

නු ඇසීසභන් ඔහු ඉභව්  තු   ඳ් විඹ. ඈතින් ග ගසරෝක කියණ් 

යන්ඳළවළ ඹභකින් ඳයහ්යතනඹ නු දළක ගත වළකි විඹ. ඒ ඳයහ්යතනඹ සිදු වසේ 

, සිනහනගන මු් තුර ව යන් දතකින් විඹ වළක !  

“Mr.Rashmika...” 

 

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

න්සේලස ස  ඳතුරුදවන් වීභ යහත්රී 3.00 ඳභණ නවි  පුත් සරසින් ඳළතිය  

සගොස තිබිණි. ඳභයුරු විසින් ඳතුරු භහත ද්හ සගන වළයල ඔහු , සභතයම් 

ඳභහන්න  කිසිු  ඉඩ් නළත. සව  ිවන ඳශන පුත පිලිඵ දළනසිටි ඳභයුරු , 

සම් පිළිඵ ළරව ඹසභකුස  හවසික ක්රිඹහ් සර , තභ මිතුයහ ඳතුරුදවන්  

ඇති ඵ  වහ ග් ස් ඹ. සවේ න්සේලස ස  පිඹහ භඟ සගොස ප්රසේලසේ සඳොලිස 

සථහනසේ ඳළමිණිල්ර් සිදු කසශේඹ. 

සඳොලීසිඹ සම් වහ විසලේෂිත කේඩහඹභ් ිවඹ්  සකො  වළරිසේඹ. සඳොලිස 

සථහනහධිඳති තුභහස  මිතුසයකු ව න්සේලස , ප්රසේලසේ ම්ඳත් ඵ ඔහු 

භළනවින් ඳ් කයසගන සිටිසේඹ. නමු්  ඳළඹ් පුයහ ඒ ඳතුරු භහස්  ව 

නිළසිඹන්සගන් ප්රලසන කිරීසභන් , කිසිු  සවෝඩුහ් සොඹහගළනීභ   ඔවුහු 

ඳසඳොසවෝ  වසෝඹ. නමු්  තදුය ්  විභ්යලන ක යුතු යහත්රිඹ පුයහ  

සිදුසකසයමින් ඳළතිනි.  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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සිේධිඹ ළරව „විනී සේලප්රිඹ‟ උබසතෝසකෝටික ප්රලසනඹක  මුහුණ ඳෆසේඹ. ඔහු 

තුර  න්සේලස සකස්ය ඳළතිසේ ගඩම්ඵයඹකි. තභහ කතුයඹහ වු ද 

„ඳරුණළල්ර‟ පු් ඳස්  සනොසඳසනන සකොු  නහයටිඹ ංසේලසඹ. ඳද ඔහුස  

ජීවිතඹ ඳනතුයක ඳතින ඵ ඳළවළිවලිඹ. කලින් ඇති ව උණුසුම් සදඵ නිහ 

සකෝඳඹ  ඳ්  වුද , ඔහු සේකසඹකු ඵ සවසතභ දළනහුන්සන්ඹ. එසවයින් 

තභහ ඳශකර යු් ස්  ගඹතනික සතොයතුරු ළඟව නළත ංසකයණඹ  ලිපිඹ ද   

නළතසවෝ  න්සේලස ඔහු  ඳශමු රඵහදුන් ලිපිඹ ද   

එකය ඔවුන්  ඳවය එල්රකිරීසභන් තභහස  ජිවිතඹ  ද ත්යයනඹ් එල්ර විඹ 

වළක. එසරභ න්සේලස යවසේභ ඝහතනඹ   ර්න්න   ද පුළුනි.  

නමු්    

ංසකයණඹ සනොකයන රද ලිපිඹ භඟ , න්සේලස ස  ඳළවළයගළනීභ පිලිඵ 

පුත ඳශකශසවෝ    ඳළවළයගළනීසම් ළකඹද , ඒ භහගභ  එල්ර සේ. 

නිළකභ න්සේලස  ඳළවළයගන්න  ඇ් ස්  සම් පිළිඵ ළශව ඔවුන් විඹ 

යුතුඹ. එඹ එසශ නම් , න්සේලස   නිදවස වී කිසිු  කයදයඹකින් සතොය 

ඳළමිණීභ  වළකි නු ඇත !  

තභහස  පු් ඳ්  කහ්යඹහරඹ වහ තභන්ස  ජිවිතඹද   න්සේලස ද    

භසතහි ංසකයණඹ සනොකශ පුත  ඳදහශ ලිඹවිල්සල් මුල් පි ඳතද , සුයසතහි 

ංසකයණඹ කර පුත  ඳදහශ ලිඹවිල්සල්  ද මුල් පි ඳත  තඵහගන ඔහු ගළඹුරු 

කල්ඳනහක නිඹළලිණි. සිදුන පිළිසර සනස කයන්සන් නම් මුරයභඹ 

ඳහඩු් ද දයන්න  සිදුසනු ඇත. භන්ද සම් නවි ද , ඳත්ර මු්රණඹ සමින් 

ඳතිනහ න්න  පුළුන.  

තභ සිසතහි ව සුදු , කළු භසනෝ බහඹන්   ඳදහශ සවෝයහක  ගන්න  

ඳළති  සනන් ඔහු විඩහඳ්  විඹ. නිළකභ ඹවඳ්  භසනෝබහඹන් යඹග් ස්  

දළයි කි සනොවළක. භන්ද ඔහුස  ඹ ගිඹහ ඳු රු විඹ වළකි ඵළවිනි. මුහුසේ ඇති 

කිනිසකින් ව තුහරසේ කළශර , ඒ ඳු රු ඹ ගිඹහ කිඹහඳහන කළඩඳත් 

ළන්න.  

සමින් ලු තරඹ   පිවිසි ඔහු ඳව සද සදසන්  සඹොභන්න  විඹ. එඹ 

ඳභහක ිවනඹකි. ගසරෝකඹ ඳයදහ ඳු ය යඹග්  රැඹකි.  රැජින සනොභළති 
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ඵළවින් රැඹ භරහනිකඹ. ඳු රුඹ. එසභන්භ ගුප්තඹ. ගිනිඹ සනොවළකි හ විලහර 

තයම් තරු තිබුණ ද , ඉන් ඳර් සනොන ඵ විනී  වහග් ස් ඹ. ඳු ය තුර 

ළඟ ඇති තුරුරතහ පිසගන වභහසගන එන භද නර , ඳද ඔහු  සනදහ සනොව 

සීතර් සගන ගසේඹ. දෆ්  ශභළද   තඵහ ඵළග්  ඔහු ඳන තීයණඹක  

එශඹීභ  භ්  විඹ.  

ඔහු කුභන ව ලිපිඹ ඳශකයනු ඇ් ද   ිවසවසේ නම් ගසරෝකඹ ඳයදහ ඳු ය යඹ 

ග්  සඹකි. එසව්  සණළල්ර් දළකගතවළකි විඹ. 

එසේනම්   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  ත්ය  මවිට...... 

 

 



Story by Chandana Madura Priyanga  P a g e  | 17 

 

 

www.novelslk.wordpress.com 

                                                                                                                                                02 |ඳන්හික සවේයා 

 

 

 

  

 

 

 

 වත්ය වමවිට...... 

 

 
 

 

 

 

 

(ඳෂමු පිටුසලන්) 

 

ඳනාලරණය කරම්  ඳරිිව සනන ඳක යු් ත 
සිදුලන්සන් සේශීය ඳාරිස ෝගිකයන් වශා ලන 

නි්ඳාදනයන් සිදුලන ඳලව්ථාසේදීය. සලෂ 
සඳ සල් දදනිකල ඳසෂවි ලන සියළු වවර බීන 
ල්යම නිව්වාරණ ක යුතු වශා යුරියා නනවින 

 

 

 

රවායන ද්රලය  සය දා මන්නා බාල ඳඳ 

කේඩායන  සව යා මත ශවකි විය.මිනිව් 
රීරය  ඉතා ඳහිතකර සනන්න මිනිව් සිරුස්ය 
ජීවී  සක  ව් සියල් න ඳාසශේ සනසනගින්  

“PREMIUM” සශ ර ඳර් කු 

යාලාරන! 
ව.ශන : වන්සේ් සූරියබණ්ඩාර 

සවර. ප්රමුතත්ව වත් ඳමන් නි්ඳාදන වවාගවක් ලන 'ප්රීමියමය  ඇල්සකොසශොලික් සබලසරසෙව්' (Premium 

Alcoholic Beverages) වවාගස  සිදුලන්නා වූ බරඳත් අක.යුත්ත්ක්  ඳසුගිය දිනක අරුණමල් ගසේණ 

කණ්ඩායව.  අනාලරණය කරගමනීව. ශමකිවීය.පුළුල් ඳරාවයක වශා ඳරිවාන ලසයන් වත් ඳමන් වශ ව්ප්රීතු ලර්ග 
නිඳදලන සවව වවාගව සවර. ප්රධාන වවාග  වමූශයක. අයත් ලන අත්ර ිටසේ  සලෂසඳො ඉල්ක්ක 
කරසගන ත්ව නි්ඳාදන ක.යුතු සවසශසයලයි.     (3 පිටුල.) 

අරුණමල් 

  ම 

සේ 

 

ණ 
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වෘජු බාඳෑන්  ලන බාල පිළිම්  දලදය 

නතයි.. සනලන් බාවරෑරුම් ත් ලය්  ඳවන  

නවගී ිනබුනද පුදුනය ලන්සන් බාධාරීන් 

කිසිල්  සන ව සව  ඇව් කන් පියාසමන 

සිටීනය.  සනසව නශා ඳරිනාණසයන් 

යාලාරන්  සිදු සලමින් ඳලිනේදී ්  බාදාරීන් 

නිද්රා ශීලී පිළිසලතක ඳසුලන්සන් ඔවුන්  යම් 

බාඳෑන්  ඉශළින් එල් ලන නිවා යුතුය. 

සනන ලා්යථාල වවකසීන වශා ඳඳ කේඩායන 

ද් ත රැව් කිරීන  ඳදාෂ ක්යනාන්ත ාා 

ඳරිශ්රය නිරී් ණය කිරීන  ඳලවර ඳවතුල්  

වනාමම් නිධාරීන් එය එක සශා ප්රිනසේඳ 

කසෂේ වක ක යුතු යන්  සිදුලන බාල ඳඳ   

ඒ් තු මන්ලමිනි. 

 එසශ්  නිව්වාරණය කරමින් ඳලිනන ව්ප්රීතු 

ල නියවිව කිහිඳය්  ඳඳ කේඩායන  බාා 

මත ශවකි වසේ කම්ශසල්න සවේලකයකුසමනි. 

තන සඳෞේමලික් ලය සුරකින සඳ සර න්දුල 

නත වශ  දවන දවන තන වනායය  සද්රෝහී විය 

සන ශවකි වීන් , තනා  කිසි සවක්  

වාඳරාධි ක්රියාලක  වම්බාන්ද වීන  සන ශවකි 

බාල ඳලවමිනු්  නන වශන් ක සන ශවකි 

එන පුේමයා ඳඳ  නියවිව කිහිඳය්  බාා 

දුන්සන්ය.  

 

 

නියවිව රවායනාමාර ඳරී් ණ ලා්යතාසලන් 

කිසයවුසන් යුරියා වශ ඳසනකු්  නුසුදුසු 

රවායන වංම ක ල්යම කිහිඳය්  න ඳදාෂ 

නියවිව තු ඳන්ත්යමත බාලි..සම් වදශා ඳඳ 

සඳෞේමලික ඳංසේ රවායනාමාර තුනක 

සවේලය බාා ම් ස්  ප්රිනඳ ඉතා නිලවරිව වශ 

වතය විය යුතු නිවාසලනි. ඳඳ  ඳදා වාම්ඳ 

රයසේ රව ඳරී් ක ලරයා  වෘජුල සය මු 

කරවිය සන ශව් ස්  ඳඳ රායය ගයතනය්  

සන ලන නිවා් , ඳදාෂ ඳං දවනුල්  කර ඔව 

න් ස  ඳනුනවිනය වහිතල ඔවුන් වනම සම්න 

මසේණය සිදු සන කෂ නිවා් ය. ඳඳ නිසි 

පියලර ඳනුමනනය කෂා නම් ඳද සනන ලා්යථා 

සේ ඳලන්සන් වපුරා ප්රිනවිරුේධ 

ඳනාලරණයකි.  

සකසවේ නමු්  ඳලවාන ලසයන් වශන් ක 

යු් ස්  ඳඳ ඳන් නත ඳවන් ල්යම ඳනුනත 

කරනලා සන ල ර  ,වනායය  දවන   ලන 

ශානිය තරම් සිය දශව් ගුණයක ශානිය්  සනන 

නුසුදුසු නි්ඳාදනයන්සමන් සකටි ක්  තු 

සිදුලන  බාල්  නිසි බාධාරීන් නිසි පියලර 

මන්නා සත්  'ඳරුණවල්' මසේණ 

සන නලිනන බාල්  කුනණ බාඳෑම් ශමුසේ 

වුලද යනතාල  වතය සත රතුරු  නිරිතුරු 

වඳයන බාල් ය.  

(ස  පිලිබ ලමඩිදුර සත්ොරතුරු ඉදිරිය. 

බාසඳොසරොත්තු ලන්න.
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සඳයිවන භද් ඳභහවී නිකු්  ව පු් ඳත ඵළලන්   දළකගත වළකි වුසේ , 

ඳරුණළල්සර හි කතෘ , „විනී සේලප්රිඹ‟ ඳශකය තිබුසේ ංසකයණඹ සනොකයන 

රද ලිපිඹ ඵයි. නමු්  ඔහු සිටිසේ ගළසවන විවනි. උදෆන වුද තභ්  ඳු ය 

යයඹන ඵකි , ඔහු  සිතුසන්. කුභකින් කුභ් සේදළයි සනොද්  ඔහු 

කල්ඳනහසන් ඵය හුන්සන් උදෆන ගවහයඹද ්යයනඹ කයමිනි. කිසිභ 

දුයකථන ඇභතුභක  ප්රතිචහය සනොදළ් ව ඔහු , ඳගුළු රහ ග්  තභ කහ්යඹඹහර 

කහභයඹ  වී හිඳින්න  විඹ. 

'ප්රීමිඹම් ඇල්සකොසවොලි් සඵස්යයස' (Premium Alcoholic Beverages)    

භහගසම් හිමිකරු කසය් ද   

න්සේලස ඳළවළයගන්න  ඇ් ස්  කසයකු විසින් ද   

යන් දත් ඳළශඳි පුේගරඹහ විවසිසඹන් විසේලගත වුසේ භන්ද   

ඹහභ  සඳය ඔහු සිදුකශ දී්යඝ දුයකථන ංහදඹ කුභ් පිලිඵ ද   

සිංගප්පුරුසේ හිඳින ඳළවළයගළනුසම් ළරසුම් කරුහස  නභ „යලසමික‟ ද   

ඔහු්  යන් දත ඳළශඳි පුේගරඹහ්  එකභ සකසන් ද    

සම් පුතින් කයහකහය ව ඵරඳෆභ් ඇතිනු ඇ්  ද   

න්සේලස ස  ඉයණභ කුභ් නු ඇ්  ද   

                                                                                ඳසු ............ 
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