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අඳුරට පෙම්බැඳි සඳ 

(04) 
සුපුන් සඳක් නම් ඔබ... 

අඳුරට බැඳිය යුතුමය පෙම්.  

ඒ අඳුර දුරු කර , 

රැය සනහන්පන්... 

ඔබ නිසාපෙන් . 

 

පමොපහොතක් නම් නුඹ... 

පෙවී යනු මැන සැණින්. 

අසරණපයක් ෙනු ඇත මම්... 

අඳුපේ හැසිපරන , 

පෙවී යන තුරු ඒ නිපම්ශය .  

 

යුෙතියක් නම් ‘සඳ’ නුඹ... 

පනොබඳිනු මැනවි පෙම් ,  

පම් රුදුරු අඳුරට....  

සැනසීමක් පනොමැත්පත් බැවින්....  

ඉම පනොපෙපනන රුදුරු රජදහපනහි.  

 

සැබවින්ම ‘සඳ’ ඔබ..., 

පුන් සඳක් ද ? පමොපහොතක් ද නුඹ ? යුෙතියක් ද සඳ ඔබ ? 
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හිමිදිරිපේ පෙත ගැපටෙ පිනි වැටුණු කුසුම් සුන්දර දර්ශෙයකි. ඒ පිනි බිඳු , 

සුගන්ධවත් පුෂ්ෙයන්පේ අලංකාරය වැඩි කරන්පෙෝ පවත්. දුටුපවමි , ෙැත ! 

දැකගත හැක්පක් පවයි. පරෝස මල් පෙතිමත දියමන්ති වන් පිනි බිංදු වැටී දිළිපසනු. 

පබොඳ වූ ඉන්ද්රනීලල මාිකකය වැන්ො වූ ඒ දසස් පදපකන් , ිලිහපහෙ කඳුු  බිඳු පරෝස 

කම්මුල් ඔස්පසේ ෙහළට රූරා වැපටයි. සැබසවකි , ඒ කඳුු  බිඳු පදපෙතට වත් 

පදකම්මුල් වලට වත් බරක් පෙොවෙ බව. ෙමුදු අසා ඇත්පත්ද පමවැන්ෙක් ? කඳුු  

ෙම් දියමන්ති වැන්පන් ලු.  

සිතා බලා ඇත්පත් යැයි සිතමි , ඒ මන්ද යැයි ! කඳුළට ෙණ දුන් පිවිතුරු හදවත 

පසොවින් ගැපහන්ො වූ නිසාපවන් !! එපහයින් බරකි ඒ කඳුළැල් , නිල්මිික දසසට. 

කුමක් ෙම් කරන්ෙ ද , අවිහිංසක තාරිකා කඳුළැල් සලනු හැර ? ෙමුදු කුසුම් මත වූ 

පිික බිඳු විලසින් පෙොව , කඳුළැල් දසසට බරකි. එපහයින් පෙොපහලනු මැෙ එක 

කඳුු  බිඳක්. එපළසින් කියන්ෙට ඈ අබිමුවට ෙැමිිකපේ කවුරුන් ද ?  

සසිත් පේ පසොපහොයුරිය , ඕ ෙමින් නිශාන්ති වූවාය. මතුපිට පෙොව ගැඹුර දකින්ෙට 

හුරුවූ ඇපේ පදපෙතින් අද උදසසෙ තාරිකා ත් , රවිහංස ත් පවනුපවන් කඳුු  

පෙොිලිහහුො පෙොපේ. ෙමුදු ඈ උෙකාර පෙොකපළේ මන්ද ?  

ඈ වෘත්තිපයන් ගුරුවරියකි. ඈ දුර බැලුවාය. ඒ තාරිකා පවනුපවනි. තම සිත තුළ වූ 

පසොපහොයුරු පෙම පවනුපවන් කැෙවන්ෙට තාරිකා ට ලැබුණු අවස්ථාව , ෙැති 

වන්ෙට ඈ ඉඩ පෙොදුන්ොය. ජිවිතාවපබෝධය ෙම් විෂපයහි සාපේක්ෂ ෙරපතරට 

ිලය ඕ , ජීවිතය ෙම් කවි පෙොපතහි එක් ෙද පේිහයක් තාරිකා ට තනිව ිහයන්ෙට ඉඩ 

හැරියාය. රුකුලක් අවශය වන්ො වූ පම් පමොපහොපත් සහයට ෙැමිිකයාය.  

රවිහංස පවනුපවන් තාරිකා එය පෙොකපළේ ෙම් නිශාන්ති විසින් එය පෙොෙැකිිහව 

රැපගෙ පදන්ෙට ඉටා ගත්තාය. ෙමුදු තාරිකා ගත් ස්පන්හවන්ත තීරණය නිසා , 

නිශාන්තිට ඒ පමොපහොපතහි ඉදිරිෙත් වී ; තාරිකා තුළ උච්චව ෙැවති හැඟීම හඟින්ෙ 

ට අවැසි පෙොවීය. දැන් තාරිකාට සරණක් අවැසි පමොපහොතයි.  

අවශය කරෙ පෙොත රැගත් ඔසරිය හැඳි ෙැටුම් ගුරුවරිය , තාරිකා පේ ෙළල සිඹ 

සැෙසුවාය. ෙළමුව විමතියට ෙත් තාරිකා පදවනුව පෙොත දැකීපමන් කාරණය වටහා 

ගත්තාය. ෙමුදු සිතිවිිහ වචෙ වන්ෙට අකමැත්පත් ලු. ෙැත , මලානික වූ සිත 

ෙැහැසර වන්ෙට කල් අයදිෙ බවකි.  

ඒ නිල්ෙැහැ පදපෙතින් නික්මුනු කඳුළැල් , සිය අවසන් හුස්ම පහලමින් තිබිික. හිරු 

කිරණ වැටුණු කල්හි , තණ ෙත් අග රැඳි පිනි බිඳු වලට කවර ෙම් ෙැවැත්මක් ද ? 
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කඳුු  පලසින් පිටවූ දුක ෙලායන්පන් පවයි. සිහි කරමින් යමක්. ෙැදුරට ත් පෙොකියා 

ෙලායාමක් ! කුමක් ෙම් කරන්ෙ ද ? ඇපේ ආගමෙය පමවර ප්රබාෂ්වර හිරුපේ 

ආගමෙය හා සම වුපේ පවයි , ඉක්මිලපේ පවයි. 

“මි... මිස් , මං... මං පම්... අ..අ...” 

සතයයකි.., මුවක පිපෙන්ො වූ සිො මල් කැකුළක් ඉතාමත් සුන්දරය. එයිනුත් 

යපමකුට උෙකාරයක් කරන්ො වූ , කළා වූ පකපෙක් ෙගෙ සිෙහව අසමසම 

වන්පන්ය. සුවඳවත් පෙලුම් මල් රැසක පිපීම හා සමවන්ොක් පසේය. නිශාන්ති 

කිසිවක් ෙැවසූපේ ෙැත. තාරිකා අතට පෙොත ලබාදුන් ඕ , ඇපේ සුරතින් අල්ලාපගෙ 

විදයා ගුරුවරයා උගන්වමින් සි  11 පරේිකපේ ෙන්ති කාමරය පදසට පියමැන්ොය.  

“Excuase us sir...” 

“ආ නිශාන්ති , පමොකද පමයාවත් අරං ?” 

මද සිෙහවක් මුවට ෙැංවී තිබුණද , එහි විමතියට ෙත් වූ ලකුණු පෙපෙන්ෙට තිබිික. 

ඔවුන් පදසට පියමනිෙ අතරතුර ඔහු විමසා සි පේ , සැිකන් තම කුහුල සංසිඳුවා 

ගනු වස් විය යුතුය. 

“සර් , තාරිකා පේ අම්මා පම් පෙොත දුන්ො එයාට පදන්ෙ කියල. මට වැඩත් එක්ක 

අමතක වුණාපන්. ෙේ අේො පුංචි පකල්ල. I’m sorry dr.” 

තම හිස මෘදුවට අතගාෙ ගුරුවරිය පදස බැලූ තාරිකා අහිංසකව සිො ෙැගුවා ෙමික. 

ෙමුදු ඒ බැල්පම් අන්තර්ගත වූ සත්ුති පූර්වක බව වටහා ගැනීලමට නිශාන්ති පමන්ම , 

විදයා ගුරුවරයා ද සමත් විය.  

ෙමුදු ඒ බව ඔහු හැඟපවන්ෙ ට දුන්පන් ෙැත. මන්ද එළපඹෙ සාමාෙය පෙළ 

විභාගපේ ඉහළම ප්රථිෙලය පගෙ එන්පන් තාරිකා බව , ඔහුට රහසක් පෙොවීය. 

වඩාත්ම එපහයිනි , ඔහු ද ඇය ගැෙ විමසිිහමත් වන්පන්ත්. එපලසින් තාරිකා ට 

ෙැවත ෙංති කාමරපේ අසුන් ගැනීලමට වරම් ලැබිික.  

 

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

   

“ෙැන්පේ... ෙැන්පේ...” 
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චේඩ හිරු රැසින් වැළකීපමහි අසාර්ථක ප්රයත්ෙයක් දරමින් , පදපෙත් කුඩා පකොට 

සි  නිසල් පේ අපතහි , නිදි වරා තැනූ ‘ආසෙ කූඩුව’ තිබිික. පහේ එපළසින් හංසනීල 

පේ ෙැල්ෙත අබිමුවට ෙැමිණ ඇපේ මව වූ ආශා ඇමතුවාය.   

උදසසෙ සිට ඇති වූ පතපහට්ටුව නිසා ආශා ෙසු වූපේ සිහිෙ පලොපේ නිදි සුව 

ලබමිනි. නිසල් පේ කටහඬ ඇසුණු හංසනීල සිොමුසු මුහුිකන් ඔහු ඉදිරියට 

ෙැමිිකයාය. ෙමුදු පවසක් ෙහන් කූඩුව දැකීපමන් ඕ , විමතිපයන් ගල්ගැසූොය. 

අයාගත් මුවින් යුතුව පදොර පිළට වී ඕ , ඔහු පදස බලා සි යාය.  

නිසල් ට තවත් අේ රශ්මිය ඉවසා සිටීම පවපහස පගෙ පදන්ෙක් විය. ෙමුදු හංසනීල 

පසලපවන්පන් වත් ෙැත. හංසනීල විලසින් ෙැමිික , වීෙස් පදේදුවපේ නිශ්චල 

ප්රතිමාව පදස නිසල් බලා සි න්ෙ ට ෙටන් ගත්තා ෙමික.  

මදක් විශාල වූ ඇසිපිය ෙවා පෙොපහළෙ පදෙයෙ , පගතූ පකොේඩා කරල් යුගලය.., 

පුදුමපයන් අයාගත් මුව... පරෝස ෙැහැ පවමින් තිබූ කම්මුල් ඔහුපේ සිත් සතන්හි , ඈ 

පකපර් අපුර්ව ඇල්මක් ඇතිකර ලන්ෙට පහේතු වූපේ නිරායාසපයනි. ෙළලට වැටී 

තිබූ පකස් පරොද ගැෙ ඔහුට ඇති වූපේ ඊර්ෂයාවකි. මන්ද ඒ පකස් පරොද ඇපේ වම් 

කම්මුල සිෙ ගන්ෙට තරම් පිං කර තිබිික. ඈ පකපර් තම සිත් ෙත්පලහි ආදරයක් 

ජනිතව ඇති බව ඔහුට දැපෙන්ෙට විය.   

එක්වරම ඔහුපේ සුරතට දැනුණු මෘදු එපමන්ම පක  ස්ෙර්ශය පහේතුපවන් ඔහු තම 

දකුණු උරහිසට ඉහළින් ෙසු ෙස බැලීය. ෙමුදු එහි කිසිපවක් හුන්පන් ෙැත. තමා 

සමඟම සිොසුණු ඔහු , ෙැවත පෙර ෙරිදිම සි න්ො වූ හංසනීල පදස බැලීය. ස්ෙර්ශය 

? එය ඇති කරන්ෙට ඇත්පත් කවුරුන් විසින් ද ?  

ොසැල නිමවී ෙැමිික තාරිකාත් , රවිහංස ත් ඈත සිටම නිසල් විසින් තො ඇති 

කූඩුපේ අපූර්වත්වය දුටුපවෝය. නිල් , රතු , කහ ආදී වර්ණයන් පගන් හැඩගන්වා තිබූ 

කුඩුපේ වරසල් සුළඟට පලළ පදමින් තිබිික. සුළඟ විසින් නිසල් ට ආරාධොවක් 

කරන්ො පසේය.  

ඉක්මිකන්ම තිපලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්පසේපේ පතමඟුල සිහි කරනු 

වස් , ආපලෝක පූජාවක් සඳහා තැනූ පමය නිසි ෙරිදි ඉහළින් රදවෙ පලස ! 

හංසනීලලාපේ මිදුපලහි වූ මී අඹ ගපසේ අත්තක් තරම් , එයට සුදුසු ස්ථාෙයක් තවත් 

පෙොමැත්පත් විය යුතුය. එවිට මද ෙල ට රිසි ෙරිදි කූඩුවට උත්තමාචාර දැක්විය 

හැක්පක් පවයි. එහි වූ අලංකාර වරල් සලමිනි. 
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නිසල් පේ වම් ෙසින් හිඳ ඔහුව ස්ෙර්ශ කපළේ අපෙපකකු පෙොව තාරිකා ය. හංසනීල 

පේ නිහඬ බපවන් වශීකෘතව සි  නිසල් ට එය අවපබෝධ කරගැනීලම උගහට විය. 

එපහයිනි ඔහු වරක් ෙමණක් බලා , තම සිත්ගත් කුමරිය පදසට හැරුපේ. 

ෙමුදු පුංචි දඟයා ට තම සිෙහව මැඩ ගැනීලමට අසීරු විය. හංසනීල සහ නිසල් යෙ 

පදපදොම පියවි පලොවට ෙැමිිකපේත් , පදදෙම තාරිකා සමඟ රවිහංස පේ සිෙහවට 

දායක වූපේත් එකම විටය. 

“අයියා දැක්පක් ෙස පන් පෙොඩ්ඩි ව , ආපේ හැරිලා බලලත් ? හි..හි.හී..” 

“ඒකපන් චූ  ! නිශා ට අපිව පේන්ෙස පන් ඉතින්. හි..හීහි.. අයිපයෝ පලොක්කිපේ කට 

ඇරිලා තිබුණු හැ  !!” 

තාරිකා නිසල් ව ඇමතුපේ ‘නිශා’ යෙ ආදර ොමපයනි. ඇපේ පහොඳම මිතුරා නිසල් 

වූ බැවින් , ඒ පදපදෙ ඉතාමත් සමීෙ විය. එකිපෙකාට පෙොකියෙ තරම් රහසක් 

පදපදො අතර පෙොෙවතිෙ තරම් පවයි. 

“අපන් ඉතිං... යන්ෙයි කිේපේ පදන්ෙට ම ඇතුලට. දඟපයෝ !! අයියා , එන්ෙ 

ඇතුළට ඉතිං. අම්මි ෙම් නිදි.” 

තම ආදරිකය පසොයුරිය මදක් ෙසුකර ිලය තාරිකා ඇපේ සවෙතට ෙමණක් වැපටෙ 

අයුරින් , 

“පමොො ද අපන් අච්චර කටත් ඇරන් කපළේ ආආ..ආ ? නිශා ට ලයින් දාලා එපහම 

අහුපවන්පන් ෙස ! හරි ?” 

මදහස පිරි මුවින් යුතුව ෙැවසුවාය.  

“ලසසත්ි පවයන් එපහෙම් මපේ මගුල් පගදරට. හි..හි.හී.. පිස්සි. මං බලන් හි පේ 

කූඩුව දිහා !” 

තාරිකා පේ කම්මුලක් යන්තමින් මිරිකමින් හංසනීල ෙැවසුවාය. 

“ඇත්ත පවන්ෙැති. පකොල්ලා පහොඳයි පන් පලොක්කි. ආේ අන්ෙ හිොව..!” 

“පිස්සු ඇයි ඉතින් ඔය.. අපන් ෙංගා එයාට ඇහුපෙොත්...?” 

“ඉතිං ? බයයි ද ? ඉන්ෙවා මං කියන්ෙ. මාව ෙසො කරගන්ෙ කියලා” 

“උඹ යෙවද ෙැේද ඇතුළට ? ෙැත්ෙම් පන් !” 
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“අපන් බං අක්පක්... මං බය පවයි ඉතින්. යන්ෙම් යන්ෙම්. පෙම් පලොව තනි 

පවන්ෙපකෝ එපහෙම්.” 

හංසනීල ට දිව උලුක් කළ තාරිකා ෙැවත යන්ෙට හැරුණාය. කිසිවක් මතක් වූ විලස 

පමන් නිසල් පදසට හැරුණු ඕ , ඇසක් ඉඟි මරා.., 

“පමයා උයෙ කසම කන්ෙ බස හපලෝ...” 

පලස ෙැවසුවාය. 

“එපහෙම් අද බඩිලන්පන් ඉඳෙන්..” 

තාරිකා සමඟ පදපෙතින් සිොපසෙ නිසල් පදස , ඔහුට පෙොදැපෙන්ෙට පෙතඟින් 

පහොපරන් බැලූ හංසනීල , ඇඹුල් කරගත් මුහුපණන් යුතුව මිමුණුවාය. 

“සිංහපයෝ කවේද තණපකොළ කසපේ ! පන්ද තරූ ?” 

“අන්ෙ ඒකපන් නිශා.. මට අද කසම  කක් පදෙවපන් ඔයාපේ බත් එපකන් ?” 

පිළිතුරක් පදන්ෙට සැරසුණු නිසල් , හංසනීල පේ පෙතු කඳුපලන් පබොඳව ඇති බව 

යන්තමින් දුටුපේය. තාරිකාපේ අවධාෙය ඈ පවත පයොමුකළ ඔහු , තමා ගැෙම ඇති 

වූ ෙසුතැවිල්පලන් යුක්තව හිස් බැල්පමන් හංසනීල පදස බලා හුන්පන්ය. 

ඇයට නිසල් සමඟ කතා බපහන්ම හිත සෙසා ගැනීලමට ඉඩ දීම සුදුසු යැයි තාරිකා ට 

දැනිික. එපහයින් ඕ , ඇපේ කම්මුල මත සමාව අයදින්ොක් බඳු බැල්මකින් යුක්තව 

හාදුවක් තබා ඉවතට පිය මැන්ොය. හංසනීල ට ෙැගිකයපේ ආදර විහිු  වලට තමා 

කඳුු  සැලීම වැරදි බව , ඒ පදපතොපල් මෘදු ස්ෙර්ශය කා වැදීමත් සමඟ අවපබෝධ 

විය.  

තාරිකා ට යන්ෙට ඉඩ හැර නිසල් පදස බැලූ ඇය දුටුපේ , ආදරිකය හැඟුමකින් ඔහු 

තමා පදස බලා හිඳිනුයි. තහංචි ෙැති සිත ඒ පදපෙත තුළ ආදරපයන් කිමිපදෙ බව 

ඇයට දැනිික. මන්දැයි අවපබෝධයක් පෙොම වූ ෙමුදු ඇය එයට ඉත සිතින් ඉඩ 

දුන්ොය.  

ෙමුදු සිපත් යම් විමතියක් ඇතිව තිබිික. ඔහු පමතරම් පවපහස දරා පම් ෙහන් කූඩුව 

තැනුපේ තමාට තිළිණ කිරීම සඳහා ද ? තවමත් ඔහුපේ සුරපත් මහෙට ඇඟිල්පලන් 

රුධිරය ගලෙ ස්වභාවයක් පෙපෙන්ෙ ට තිපබන්පන් මන්ද ? ඔහුපේ වම් අපතහි 

ගුිහව තිබූ විසිතුරු යමක් ඒ ගැටු  පදකටම පිළිතුරු සැෙයීපමහි සමත් කම් දැක්විය. 
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එෙමුදු තවමත් එය ෙවතින්පන් හංසනීල ට පෙොපෙපෙෙ පලසය. ඇත්තටම ඒ කුමක් 

වන්ෙට ඇත් ද ? ඒ දන්පන් ඔහුම ෙමික. ඔේ , පම් වෙතුරුත් ඔහුම ෙමණකි. 

 

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

 

අඩුපවන් කතාකරෙ නිසල් පමවර ද ඒ පිළිපවත රකිෙ බව අවපබෝධ කරගත් හංසනීල 

, ඔහු සමඟ කතා කිරීමට සැරසුණා ෙමික. නිසල් පේ ජංගම දුරකථෙය ොද 

වන්ෙට විය.  

“පහපලෝ.. අඳුරන්ෙ පුු වන් ද උඹට ?” 

“හ්ම්ම් , උඹ ? ඇයි මට කතාකපර් ? උඹත් එක්ක මපේ කිසි ගණුපදනුවක් ෙැහැ 

පන් දැන් !” 

“මාරයයි මනුස්සයයි අතර ගණුපදනු , මනුස්සයට ඕෙ හැ යට ඉවර පවන්ෙස 

පබොල. ඒක තීරණය කරන්පන් මම ! උඹ දන්ෙවපන් පහොඳටම.” 

“හරි ! මාරයා කවුද ? මනුස්සයා කවුද කියල ළඟදීම පුු වන් පවයි බලාගන්ෙ. දැන් 

කියපිය ඇයි කියලා මට කතා කපර් ?” 

“පහට රෑ 9 ට වපරන් පුරුදු කෙත්ත ගාවට. මං උඹව මරෙවා එදාට.. එක්පකෝ උඹ , 

ෙැත්ෙම් මම ! වපරන්..” 

“හරි !” 

දුරකථෙපේ අනික් ෙසින් ෙැගුණු උෙහාසාත්මක සිෙහ හඬ අවසන් වෙපතක්ම සි  

නිසල් ඇමතුම විසන්ධි කර පේගපයන් ෙැගී සි පේය. වම් අපතහි රැඳී තිබූ යමක් ,  

පකෝොේනිය ෙම් යක්ෂයා විසින් සහමුිහන්ම විොශ කර දමා තිබිික.  

ෙහන් කූඩුපේ වූ වරසල් වත් තම පදෙයට ෙසපගනු පෙොදුටු ඔහු , පේගපයන් ඉවතට 

යන්ෙට සැරසුපේ හංසනීල පදස බැල්මකදු පෙොපහලමිනි.   

සිහිෙ පලොවත් මනු පලොවත් අතර රැඳී හුන් හංසනීල ට , කතාබහ අවපබෝධ වූපේ 

ෙැත. ෙමුදු ඕ , නිසල් නික්ම යාමට සැරපසනු දැක සැපණන් පියවි සිහි එළඹ වා 

ගත්තාය. අෙහසුපවන් වචෙ ගළො ගත් ඕ , 
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“නි.. නිසල් අයිපේ , පකොපහේද යන්ෙ හදන්පන් ? පම් කූඩුව ? අ..අඅ.. පම්ක මට 

පන්ද ? අපන් කියන්ෙ මට ? පහොඳ ෙස පන්ද අපත් තුවාපල් ?” 

යනුපවන් විමසා සි යාය. 

ඒ ඇමතීම කණකට වත් පෙොගත් නිසල් තාරිකා ඇමතුපේය. 

“තරූ මම යපෙෝ.” 

තවමත් පකොළ ෙැහැ කර ෙ යක් සහිත සුදු ොසල් නිල ඇඳුම හැඳ සි  , කුස්සිපේ 

උු වස්පසන් එබුනු , නිල්ෙැහැ පදෙයෙ යුවපලහි හිමිකාරීය..., 

“හා සූ  ළමායි... ෙරිස්සමට යන්ෙ.” 

පලසින් සමු දුන්ොය. 

 

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

 

නිසල් යෙ පදස පසොවින් බරිතව බලාහුන් හංසනීල , 

“කූඩුව..”  

යනුපවන් තමන්ට ම ෙමණක් ඇපසෙ විලසින් මිමිණුවාය.  

“ඒයි හංසි බබා.. ෙටන් ගත්ත ද පෙම් පුවත ? ආආආ..?” 

තම ආදරනියපයකුපේ හැසිරීම සිතක ඇති කරන්පන් ඉමහත් ප්රබල හැඟීම් 

පගොන්ෙක් පේ. වපරක ඒ හැඟීම් ප්රීතිදායක වෙ අතර , තවත් වපරක ඉමහත් දුක්  

දායක වන්පන් පවයි.  

නිසල් ව දන්ො කල සිටම ඔහුපේ තමා පකපර් ෙවත්ො වූ පම් හැසිරීම , හංසනීල පේ 

සිතට ඉමහත් දුකක් පගෙ පදන්ෙට විය. දැන් තත්වය වඩාත් උග්ර වූ බවකි. ඔහුපේ 

පදපෙත් කියා ෙසපේ , තමා සමඟ පෙමින් පවපලන්ෙට කැමති බවකි. ඒ 

පශෝකාේනිය හංසනීල පේ සුරතට සවිය දී , ඇය පදස හුරතල් පෙනුමකින් යුතුව 

බලාසි ෙ තාරිකා පේ කම්මුල මත ෙතිත විය. 



Story by W.C.J.S 

 

අඳුරට පෙම්බැඳි සඳ                                                                                  
www.novelslk.wordpress.com     

9 

 

තාරිකා පේ ෙළල රැළි ගැන්වුණා ෙමික. හංසනීල පේ නියපෙොත්තක අගට සීරීම නිසා 

ඇපේ කම්මුල සීරී තිබිික. ඇඳ සි  කර ෙ ය පේගපයන් ගලවා දැමූ තාරිකා , තව 

පමොපහොතකදු ෙමා පෙොවී නිවසින් ඉවතට දිව ිලයාය.  

ය පතොල සොපගෙ හිරකරගත් ඉකිය ඇපේ විපරෝධතාවය පෙොතකා , කඩුල්පලන් 

ෙනිෙ පමොපහොපත් පිට විය. පේගපයන් දිව යෙ අතර ඒ ඉකිය , දුක්බර හැඬුමක් 

බවට ෙත්විය.  

ොවහන් ෙවා පෙොෙැලදී සුදු ෙැහැ පදෙතුපලන් පල් ගලමින් තිබිික. ඒ පදො ඇය ව 

කුමෙ ෙම් ගමොන්තයකට පමපහයවෙවා වන්ෙ ට ඇත් ද ? ගමොන්තය පසොඳුරු 

ෙම් ගැටු වක් පෙොමැත්පත් පවයි. ෙමුදු එයට පමපහය වෙ හද දුකින් බරිතව ඇති 

කල්හි ??? 
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