
 

 

නිර්ම ආදරයක ව්වන කතාලක්... 

ප්රිය වභාෂාකයක ඔ ුට ඇ  ය ශ ව ය.ය.  ය ිශයන්ම ම රම , වෑම 

දදනාදේම සි   දගම නා ාලකයක්  ශය, බුද්ධිම , සුදකොමෂ 

තරුණියකි.  යදේ  සුර ඳැතූ පිරිමිම දේ ගකන නිමක් නැත.  එන ව  

ුට  වාමානය තරුකදයකි. කිසිදලු  ුට  ගැන ලැි  තැීමමක් කදර් 

නැත. ප්රිය වභාෂාකය ිලවානදඔ ුට   යඇ ආරාධනාලක් කදෂ.ය.   

ුට  වමග ිලම  ශකඇ දගොව් ද  ඳානය කිරීමඇය.  ය එක් ලරම 

පුදුමයඇ ඳ  ය.ය.  යඇ එලැම නක් කිරීමඇ සිහිනයකිම ල  ිදශවක් 

ශයබුදම  නැත. එදශ  දභා ආරාධනාල දශ.තුලක් දනොමැශයල ප්රශයක්ද.ඳ 

කිරීමඇ  යඇ දනොශැකි ය.ය. ිකාරුණික වීමඇ දනොකැමැශය ව  ය 

ු තුශය  වසු ශැඟීමකිම  ුට දේ ආරාධනාල පිළි ග තාය.  

ාම ත,  ෘංගාරා මක ඳරිවරයක්  ශය ිලම  ශක දකෂලරක  ශය 

දභාවයක ුවුම  ලාි  ය.ය. ුට ඇ  ශයව චකිතය නිවා කිසිලක් ශරියඇ 

කියා ගත දනොශැකි ය.ය.  ය ඉතාම  ිඳශසු ත  ලයකඇ ඳ  වලාය. 

"ිදම ... මඇ දමතනිම  ඉක්මනඇ පිඇදලා දගදර යම න පුලුලම  

නභා...". කියා  යඇ සිතුනි. 

දව.ලකයා ුවුම ඇ ද  දගනැය.  පිළිගැම වීය.  

"දභා.. කරුකාකර මඇ ලුණු ටිකක් දදම න පුලුලම ද?... මඇ දභා ද  

එකඇ දාම න ඕන...." 

ුට  දව.ලකයාඇ දමදව. ඳැලසීය.  ය ඳමකක් දනොල දව.ලකයාද දභා 

කතාල නිවා පුදුමයඇ ඳ  ය.ය.  ිවෂ සිටි ිනිු   මිනිසුම ද ුට  දදව 

ු තුශය  වසු  වට ණු ලලිම  බැලුභා දශම නඇ ය.ය. ුට දේ  වට ක 

ැජ්ජාදලම  රතු ය.ය. එදශ  ුට  කිසිලක් දනොකියා ද  ලඇ ලුණු 

කෂලභා දකොඇ ඳානය කදේය. 

"දභාක ුයාදග පුරුද්දක්ද?...."  

ු තුශය  වසුව ශැඟීමකිම   ය  සුලාය.  එයඇ ුට  දමදව. පිළිතුරු 

දුම දම ය. 



 

 

"පුෘංචි කාදේ මම ශැදුන ලැදුන දේ ශයබුදන මූද කිට්ටුල... මම ශරිම ආවන් 

මූදු ලැේද දවේභා කරම න..   එක්කම මූදදම  එන ට ෂෘං ලලිම  

මදේ දතොේ ලඇ දැදනන   ා ලුණු රවඇ මම ශරිම ආවන්.... ශරියඇම 

ද  ලඇ ලුණු දා දබොනල ලදේ....  ඉශයම  දැම  මම ද  ලඇ ලුණු 

දා දබොන ශැම ඳාරකඇම මඇ මදේ පුෘංචි කාද මතක් දලනලා.. මඇ 

මදේ දගදර මතක් දලනලා... මඇ මදේ ගම මතක් දලනලා...   මඇ මදේ 

දගදර මතක් වුනාම දොු  වාෘංකාලක්  ශය දලනලා... ිදම .. මදේ 

ිභාමන් තා තන් තලම   දගදර ජීල  දලනලා...  මඇ නිතරම  දදම නා 

මතක් දලනලා...." 

ෂමා කාදඔ මතකයම  දමදව. ඳලවන ය.ඇ ුට දේ දෑසිම  කඳුළු කඩා 

ලැටුනා. 

ුට දේ ශදලශයම ම මතුලන දභා ිලයාජ ශැම්භා නිවා  ය ඉතා වෘංදී ඔ 

ෂාලයකඇ ඳ  වුනා.  නිතරම ගම මතක් දලන, දදමීපියම  මතක් දලන, 

පුෘංචි කාදේ ශැදුන දගදර මතක් දලන පිරිමිදයක් තමම දේ බිරිඇ 

දගොඩාක් ආදදර් දලනලා කිය  යඇ හිතුනා.  දේ ශදලත ුට  

දලනුදලම  ය.ලර දලම න ඳඇම  ග තා. දභා නිවා  ය   දේ ෂමා 

කාය, ජීල  ව නිලව වශ ගම,  දේ ඳවු,  දේ දදමීපියම  ගැන 

ුට  වමග කතා කරා. දදදදනාඇ දනොදැනීම ඳැය ගකනාලක් ිලම  

ශදේ රැඳී සිටියා. 

දභා දදදදනාදේ ව්වන, පිය.තුරු ආදර බැඳීදභා ආරභාෂය වුනා. 

දදදදනා එතැම  ඳඇම  දනොකඩලා  සුරු කරම න ඳඇම  ග තා. 

ුවුම දේ ආදරය දිදනම  දින ක්ශයම  වුනා. ුට  මනා ක්ාම ශයදයම  

යු , කරුකාබර, ිලෘංක,  යඇ පිරිසිදු ආදරයක් පුද කරන දකදනු  බල 

 ය ද රුභා ග තා. ශ වව  වේ දලදව. ආකර්කයක් එතරභා දනොමැශය 

ුට දේ පිඇ ුඳය නිවා ුට  මග ශැර දනොයාම ගැන  ය උදක්ම වතුටු 

වුනා.  යඇ ුට  බා දුම  ලුණු රවැශය ද  ලඇ  ය වත්ූශයලම ත වුනා. 

වෑම ව්වන ආදර කතාලක ිලවානදඔ ඔ දමම   ය ුට  වමග ිශයන  

ග තා. එතැම  ඳඇම  රම  රව දමම  එකඇ එකතු වී දදදදනා ආදරදයම , 

වතුටිම  ශා ිලදබෝධදයම  පිරි දවොඳුරු ය.ලාශ ජීය.තයක් ගත කා.  ුට  



 

 

ආවා කරන ශැම දදයක්ම  ය බා දුම නා.  ය වෑම දිනකම තම ආදර 

වැමියාඇ ලුණු රවැශය ද  දකෝප්ඳයක් දදම නඇ ිමතක කදර් නැශැ.  

ඉතා වැඳල  ය.ලාශ ජීය.තයක් ගත කිරීදමම  ඳසු ුවුම  දදදදනා ජීය.ත 

යථාර්තයඇ  වට ක දුම නා. ිවුරුදු 40 ක යුග දිය.යකඇ ඳසු  ය දමදොල 

තනිකර දමා ුට  ිලවම  ගමන ගියා. 

දමදොල තනි ව  ය දිනක් තම වැමියාදේ ලියන දභාවය ිව් කරම න 

ග තා.   ිතර ශයබූ දද්ලේ ිතර  යඇ වැමියා ය.සිම  ුට දේ ි  

ිු රිම ම ලියන ද ලියුමක් දකිම නඇ ැබුනා.   ලියුදභා උි ම  දමදව. 

ලියා ශයබුනා. 

"මදේ ප්රියාදරිය දලතඇන්. දභා ලියුම යභා දිනක මා දමදොල ශැර ගිය 

ඳසු කියලම න.." 

චකිතය ශා දෝකය  වසු ශැඟීමකිම   ය ලියුම ය.ල ත කරා. 

______________________ 

මදේ වදාදරණීය ලව්තුදී, 

මඇ වමාදලම න මදග මැණික.. ුයාඇ කියපු දබොරුලඇ මඇ 

වමාදලම න... මදේ  වළු ජීය.තදඔ ඔම ුයාඇ කියපු එකම දබොරුල දභාක 

ය.තරන් මදග සුදු දකේද...   තමන් ලුණු රවැශය ද ....  

ුයාඇ මතකද ිපි ඉව්දවේම ශ වවුන දලව.... එදා ුයා එක්ක එකඇ 

ලාි දලා ඉම න දකොඇ මම හිටිදය කියම න බැරි තරභා කබ වුන 

හිතකිම ...   හිම දා මම සිනී දලනුලඇ ලැර ඔමකිම  දව.ලකයාඇ කිීදල 

ලුණු දේම න කිය...    මඇ  ශය දලා ශයබුන ිවු හිම දා මඇ   

ලැරැද්ද ශදා දගන සීනි දේම න කිය කියා ගම න බැරි වුනා…   මම 

හිතුදී නෑ  ක ිදප් ආදරදඔ ඳඇම  ගැනීම දලන් කියා. 

මම දභා ගැන ුයාඇ කියම න හිතා දගන හිටිය  එදශම කරම න මඇ 

හිත ශදා ගම න බැරි වුනා.. මම බය වුනා ුයා මම දබොරු කාරදයක් 

කිය හිතන් කිය... මම ුයාඇ කලදාල  දබොරු කියම දන නෑ කිය 

දඳොදරොම දු වුනා ුයාඇ මතකද මදග ර තරම ... ිම න   නිවා මම දභා 



 

 

ගැන කියම න   තඇම බය වුනා.. මඇ ුයා නැශය ජීය.තයක් ගැන 

හිතම න පුලුලම  කමක් ශයබුදන නෑ….  

මදේ ිලවාදන කාදේ දැම  ෂඟන් ලවත්ුදී.... මම කිසිම දද්කඇ දැම  

බය නැශැ...   හිම ද මම ුයාඇ දැම    ත කියනලා... මම කලදාල  

ලුණු රව ද  ලඇ කැමශය නැශැ...  දක මශ ි වතු ශය ත රශක් 

ශයදයනලා..    දකේද... ුයා එක්ක හිටිය ජීය.ත කාදේ පුරාම මම 

ලුණු රව ද  බිීලා... 

මම ගැන ලරදලා හිතම නල  මම ගැන දුක් දලම නල  එඳා මදග සුදු 

මැණික... මඇ ුයා ශ ව වුන  වේ දලදව ඉම  මම මදේ  වලු ජීය.තයම 

දුම දන ුයාඇ... ුයා මඇ ැබුන එක තමන් මදේ ජීය.තදඔදි ැබුන 

දොු ම වතුඇ... දොු ම සුලය...උඳදින ආ මයක් ආ මයක් ගාදන 

ුයා මඇ ැදබම න කිය මම ප්රාර්ථනා කරනලා... ුී මදේ ර තරම  

දකේද... මඇ ආන්  ලුණු රව ද  දබොම න වුන    ශැම 

ආ මයකදිම ුයා මඇ ැදබම න ඕන... 

දභා වෘංවාරදඔ ඔ ිපි ආන්  ශ ව දල ව මදේ ර තරම .... 

________________________ 

දභා ලියුම කියලා ිලවාන ලන ය.ඇ  දේ ිද  ශයබුන ලියුම  වලුමනිම ම 

 දේ  ව්ලලිම  කඩා ශැලුනු උණු කඳුලු ලලිම  දතමිා ශයබුනා. 

ටික කකඇ ඳසු  දේ වැමියාදේ ලුණු රව ද  ලඇ  ශය ආවාල ගැන 

දම නා  දේ මිතුරියක්  දගම  දමදව.  සුලා. 

"ලුණු දැභාමම ද  ල රව දකොදශොමද?.. 

" දක්  කියම න බැරි තරභා රවක් ශයදයනලා....."   දේ පිළිතුර ය.ය. 

 දේ දෑසිම  ලැටුන කඳුළු බිම දු මිතුරිය දුටුදී නැත. 

*********** 

-නිර්ම ආදරය තරභා සුම දර දදයක් තල  දමදොල නැත- 


