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"හුට...." 

 

 

"ඇයි සහන්??" 

"අර බන්නක ෝ.." 

"ක ෝ කමො ක්ද??" 

නිකීත් එලියට ආල..... මුලු මුහුදටම ලහිනල ඒත් තලම කලරළට ලහින්කන න් හරිම පුදුමයි......නිකීත්  ට 

ඇරකෙන ඒ දිහ බකෙන ඉන්නල.. 

"බබ ඔය  ට ලහකෙන බන්න ..හදිසසිකයලත් මුහුදු ලිහිනිකයක්ලත් උඩින් යනෙමන් කමොන හරි දකෙන 

ගිකයොත් කක්න්ම  ට ඇතුක....හි හි හි" 

"අකන් යනල යන්න කහොර...සසන  ලදලත් ද  නති සීන් එ ක් හින්ද බලුකල කමෝඩකයො.." 

"කමෝඩකයො කනකලයි තල ටි කින් අපිටත් නන්න කලයි මණික ..." 

 

 

"අපි දන් කමොක ො  රන්කන් සහන්??" 

"ඒ  තම කමොක ෝ  රන්කන්.." 

"අද දලසම මට ඔය එක්  ඉන්නම ඕනි..ලසස කනකලයි කමොන උනත් මට ඉන්නම ඕනි.."  

"හම්ම් මටත් එකහම්මම තම මණි ..ඉන්නක ො බන්න .."  

"අද ලහී ලකහේයි දලසම බබ..." 

"හම්ම්  ෆිල්ම් එ ක් බන්න යන්නත් දන් කල න් කන්..නත්තම් ඳයන ං අපිට කහෝල් එකක්  ෆිල්ම් එ ක් බන්න 

තිබුන.." 

"ඔව් ඒත් දන් ඒ ටත් කල න් කන්.." 

"හම්ම්ම් අපි යන්කන් ක ොකහේද?" 
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"ඒ තම  අවු" 

 

අපි හිටපු තනටත් ඒත් එක් ම ලසස  ඩකෙන ල ටුන  ර කිය ෙන්න කදයක් නතුල අපි කදන්න එකහම්මම හිටිය ඒත් 

එක් ම නිකී බ්ග්කෙන් කුකේ අරකෙන ඉක්මනට ඉහලුල ඒත් අපිට ඒ තිබුන ලසකසන් කේකරන්න නම් බරි උන.. අපි 

කදන්න  ල්ඳන  කල් කමොක ො  රන්කන් කිය ඒත් කිසිම අදහසක් අපි කදන්නට ආකව් න්...  

 

"සහන් කමතන ඉන්න බ් ලසතු එන්න එන්නම ලසස තද කලනල..අපි ක ොකහේට හරි යමු කමොනල  රන්නද.."  

"හම්ම් යමුක ෝ එකහනම්...කමොන  රන්නද..."  

අපි කදන්නම එ  කුකේ යටින් ඳර ඳත්තට යන්න ෙත්ත ටි  දුරක් ඇවිද කෙන යනක ොට ඳර අයිකන් තිකයකන කරසට් 

හවුස එ ක් ද  මකග් හිතට අදහසක් ආල ඒත් නිකී එක්  එකහම රම් එ  ට යන්න මට ආසලක් තිබුකන් න් කමො ද 

රෙයට ලඩ  අකේ ආදකේ හුඟක් ඉසසරහින් හිටිය.... 

 

"සහන් අපි කම්  ටලත් යමුද??එතක ොට මට ඔයට තුරුල් කලම ඉන්න පුලුලන් ..මට කහොටම සීතත් එක්  බබ.."  

මටත් එකහම හිතුන ඒත් ඔයල එකහම එක් න් යන්න අහන්න මට හිතුකන් න් මණි "  

"කමො  කලනලද ලසතු ඔය එක් කන් යන්කන්..ඔය එක්  මම ඕනිම තන ට එනල...."  

අපි කදන්නම එතන තිබුන කරසට් හවුස එ  ට ගිය....  

"කම්....... අපිට රම් එ ක් ෙන්න පුලුලන්ද?" 

"පුලුලං මහත්තය.." 

"එකහනම් අපිට එ ක් කදන්න.." 

"හරි ..මට මහත්තයකග් අයිඩී එ  කදනලද??" 

"ආහ හරි කමන්න..." 

ටි ක් ලයස  ලකග් මනුසසකයක් මකග් අයිඩී එ  අරකෙන කඳොත  ලියෙත්ත ඊට ඳසකසේ මකග් අයිඩී එ  කඳට්ටිය ට ද 

මට අතට යතුරක් දුන්න.. 

"කමන්න සේ යතුර නම්බර අට  මකේ...රුපියල් හයසීයයි..."  

"ආහ කමන්න අන් ල්.." 

"මහත්තයට කමොන හරි ඕනිනම් කබල් එ  ෙහන්න මම අකේ ක කනක් එලන්නම්  මකේට..."  
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"ආහ හරි අන් ල්..." 

මම නිකීලත් අරකෙන ඉක්මනට නම්බර අට  මකේට ආල ,හිතකින් කනොවුනත් අපිට ඒ කේ  රන්න උන..කමො ද ලසස 

හින්ද අකේ ආදරනීය දලස නති  රෙන්න මමලත් නිකීලත්  මති උකන් න්....  

 

"හරීම කෝක් ලසතු...කතකමන්කනත් න්...බන්නකම් ජකන්කල් ඇරියම මුහුද කේනල..." 

"හම්ම්ම් ඒත් මකග් හිතට හරි න් බබ.." 

"ඇයි සුද ඒ?" 

"න් මම කමකහම ඔය එක්  රම් එ  ට එන්න හිතුකව් න්  ලදලත්.." 

"හරි මණි  හරී....ඒත් හිතන්න අපිට අකේ කල ඉන්න පුල්ලන් කන්ද කමකහ..ඔයට මල තුරුල්  රන් ඉන්නත් 

මට ඔයල තුරුල්  රන් ඉන්නත් පුලුලං....හිතන්න මම ඔය එක් කන් ආකව්....මට බයක් ලත් දු ක් ලත් න් ඔය 

ඉන්න ඕනිම තන  මම ඉන්නල සහන්..ඔය ඉන්න ඕනිම තනක් මට දිව්යආකෝ යක් තම රත්තරං ...දන් එන්න 

මකග් ඟට..ඇවිත් මල තුරුල්  ර ෙන්න මට සීතයි රත්තරකන්..." 

 

නිකී කියලකග්න ගිය කේලල් ල මකග් කමොකල්  රඳට් උකන් නති එ ම ඇති..අම්මඳ කම් ක ල්ට ක ොකහන් 

ආපු ෙටක් ද මංද...ක ොල්කක් කල මකග්  කුල් කද  තම ෙකහනල රම් එ  ට ඇවිත් කමය ආතල් එකක් 

ඉන්නල....අය්කයෝ සල්ලි කදයිකයෝම බ ෙන්න ඕනි කමව්ල..මමත් හිතින් එ  එ  මර හිතන ෙමන් ගිහින් 

නිකීල පිටි ඳසකසන් බදෙත්ත අේඳ සනීකේ නිකී එකහම්ම ම මකග් ඇඟට බර කලන ෙමන් අතක් පිටි ඳසසට ද 

මකග් ඔලුල අතෙන්න ෙත්ත ..නි ංම ඒ සනීකඳට මට නින්ද යන්න ලෙ එනල මට දනුන මම එකහම්මම නිකීල 

උසස හරහට ලඩ ෙත්කත් කඳොඩි ක ල්ක් ල ලඩ ෙන්න තත්ත ක කනක් ලකග්...ක ල් මකග් කබල් ලකට් 

අත් යල තලත් මට ං උන... මම එකහම්මම ක ල්ල අරකෙන ගිහින් ඇ උඩින් තිය මමත් ඇ උන...ඇ 

උඩට ගිය අපි කදන්න ඇස පියකෙන අකේ කෝක   ඳ උකන්  ලදලත් වින්ද නති සුලයක් විඳිමින්..... 

 

කතොල් චුම්බනය අපි කදන්නල තල තලත් උනුසුම්   ඒ උනුසුම අසකස අපි තලත් දුර ගිකය් ජීවිතකය් අපි කදන්නට 

ආකය හකරන්න ඉඩක් ලත් තියන්කන් නතිල...හිරිමල් ලයකසේ ඉන්න අපි කදන්නට අකේ සීමලල් කඳනුකන් 

නත්කත් අපි කදන්නට කදන්න ස්කහන්න විලස හින්ද...නිකී මට එයකග් ලටිනම කේ පූජ  කල් කදඳරක් 

හිතන්කන් නතුල..ඒ තරම් ආදරයක් ,විලසයක් මම  ක ොකහොම බිඳින්නද....?නිකී සද  ලි ලම මකග් උන ඒ 

විනඩි කීඳය මම ක ොකහොම අමත   රන්නද...? 
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"බබ මට සමකලන්න රත්තරං.." 

"සමල කමො ටද සුද අපි කදන්නම දනුලත්ලකන් ඒ කේ උකන් .. හිතන්කන්ඳ..මකග් ආදකේ කලනුකලන් දුන්න ඒ කේ 

මට දු ක් කනකලයි රත්තරං ආකය්  ත  රන්න එඳ ඒ කේ ෙන..අවුරුදු දහ අටක්  රැ  ෙත්කත් මගුල් කඳොරුකව්ම 

නෙ අතඳන් ලත්  ර ම බ, ගිහින් කදන්නම කනකලයි කම් ලකග් තන  උනත් මත් එක්  සතුටින් 

ඉන්න පුලුලන් ක කනක්ට කදන්න..ක ල්කක්ට මහත්තකයෝ ජීවිත  කම සල්ලිලලින් ලහන්න බරි කේලල් 

තිකයනල... ඒ කේලල් ෙන්න පුලුලං හිත පුර ආදකේ  රන ක කනක්ට විතරයි..මට හම්බුන මකග් කම් ජීවිත 

 කම කනකලයි උඳදින උඳදින හම ආත්කමම ඳතන්න තරම් කහො මහත්තකයක් එයට ඒ කේ දුන්කන් මම හිකත් 

 හටක් තියකෙන කනකලයි..." 

නිකී ඒ ටි  කිය ඉලර කලේදි ඇස ලලින්න්  ඳුලු ෙකෙන ආල..මම ක ල්ල එකහම්මම අරකෙන මකග් ඳපුකව් 

කහොලකෙන තුරුල්  රෙත්ත්  නහර ඳල උනුකල යන තරකම් ආදරයක් ඩකහනුන හින්ද.... මම  ඇ කරේද දිහ 

බලුකව් නි මට ලකග්...කරෝස මකන් ආ රතුඳට ඒ සුදු කරේද පුර විසිරි තිබුන..ඒ කේ දකිේදි මකග් ඇස ලට 

ආපු  ඳූ නලත්තෙන්න මටලත් බරිඋන මමත් එකහම්මම නිකීකග් උරහිසට හිස තිය ෙත්කත් ලකටන  ඳුලුලට 

ඔකහේ යන්න කදමින්..... 

 

 

අපි කදන්න එතනින් එනක ොට හලස ඳහටත් කිට්ටු ියි..එකහම්මම මම නිකී එක් ම මහරෙමට බස එකක් ඇවිත් 

එයල ටක්සි එ ක් නග්ගුකව් ක ල්ට අමරු ඇති කිය හිත..මම එකහම්මම අකේ කෙලල් ඳත්තට යන බස 

එකක් එල්ලි කෙදරට ආකව් හිකත් සතුටකින් ලකග්ම ටි ක් දු කින්....කෙදරට එන්න ං කලනක ොටම මකග් 

කෆෝන් එ ට මකසේජ් එ ක් එනල මට ඇහුන මම බස එක න් බහ යමින් ෙමන් අරකෙන බලුකව්  කෙන්ද 

කිය..මකග් ලන් ඇන් ඔන්ලි අනෙත ලයිෆ කෙන්.... 

"Baba ada dawasa harima shok....aayea ea wagea dhawasak enakan mama balaagena innawaa..... magea 

laga thibuna watinama dea oyata dunnea mata ea tharam ma oyaawa sure hinda apea adareta ea dea oni 

paetiyo..harida e de gena aye hithannepa. oya parissamata yanna mama gedara hode..mata msg ekak 

danna gera giyaama..love u so much magea mahaththayo...." 

ක ල්කග් ඒ මකසේජ් එ  දක් ම මට හිතෙන්නලත් බරි උන නිකී මත කමච්චරම ආදකේද කිය    ලදලත් 

ක ල්කග් හිත රිේදන්කන් න් කිය මම මකග් හිතටම අලධරණය  ...ක ට මමත් කෙදර කිය කරේ 

 ර මම ඇඟ කහෝද ෙන්න ගිය..... 

 

"සුදු පුත...කමන්න කත් එ  කබොන්න.." 

මම ඇඟ කසෝදන් එලියට එනක ොටම අම්ම  ෙහනල මට ඇහුන.. 
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"හ අම්ම ඔකහොම තියන්න මම එන්නම්.." 

 

"ඒ සුදු පුත තල මස කීයද විභකෙට නර ද අර සමීර ළමය එක්  එ තුකල කඳොේඩක් ඳඩම්  කොත්?" 

"ඳඩම්  රනල අම්ම සමීර එන්නම් කිව්ල අකේ කෙදර ,මට එකහත් එන්න කිව්ල ඳඩම්  රන්න ,යන්න ඕනි 

ඳඩම්  රන්න" 

"හම්ම් ඒ  කහොයි..අපිට පුකත් මහ සල්ලියක් න් කන්..ඒ  හින්ද කඳොේඩක් මහන්සිකලන්න.." 

"ඔව් අම්ම මහන්සි කල ඳඩම්  රන්න ඕනි..කම්  කෙොඩ දෙත්කතොත් අපි කෙොඩ... අනි  තත්තත් තල ටි  

දලසකින් රිටය කලනලකන..ඊට ඳසකසේ තම අපිට  රදර එන්නඳටං ෙන්කන් .. ඒ කලනක ොට මම සථලර කල 

ඉන්න ඕනි..." 

"ඔය ඔකහොම හිතන එ  කහොයි මකග් පුකත්... අක් ත් ඉන්කන් අපිල බන්න පුලුලං දුර  කනකලය් කන්..ආහ මට 

කියන්න අමත  උන්න අන්න අක් ට බකබක් හම්කබන්න ඉන්නලලු.." 

"එකහමද ඒ කියන්කන් මම මම ක කනක් කලන්න යන්කන්.. නියමයි.." 

 

මම ඳසලනක් ේරීනතිකයන්  මකේට ආකව් නිකීට ඒ සුභ ආරංචිය කියන්න...කෆෝන් එ  අතර අරකෙන මම නිකීට 

ක ෝල් එ ක් ෙත්කත් මකසේජ් එ කින් යලනලට ලඩ කහො හින්ද.... 

 

"හකෝ මකග් සකිරි කබෝකල් කමොක ෝ කම් එ  ඳරම.." 

"න ඔයට කහො ආරංචියක් කියන්න..." 

"ඒ කමො ක්ද අේකේ ඒ?" 

"දන්නලද ඔය නන්ද ක කනක් කලන්න යන්කන්" 

"ඒ ක ොකහොමද මකග් ඳටිකයෝ ඒ?" 

"ඒද ?..ඒ ඔය දන්නල කන් මකග් අක් " 

"ඔව්.. නඩ ඉන්කන් .." 

"ඔව් එය තම එන්න එය ට බකබ ක් හම්කබන්න ඉන්නලලු..අද තම දනකග්න් තිකයන්කන් මට අම්ම කිව්කව්..." 

"අකන් කෝක් කන් ලසතූ මම එතක ොට ඳටියකග් නන්ද..අකන් මට අක් ල බන්න ඕනි මණි ..." 
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"හම්ම් අක්  ආලම මම ඔයට මීට්  රලන්නම්" 

"ශුලේ?" 

"ශුලේ...හරියට ඉන්ශුලරන්ස  එ ක් ලකග් ශුලේ.." 

"උම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්..........................ම.." 

"එකහනම් මම ඒ  කියන්න  ත  කල් මම තියන්නම් බබ.." 

"කහොයි මහත්තකයෝ...මකග් ඇඟම රිකදනල මම ටි ක් නිද ෙන්නල කහොකේ.." 

"හම්ම් මමත් ටි ක් නිද ෙන්නල ඊට ඳසකසේ ඳඩම්  රන්න ඕනි.." 

"කහො බබ මමත් ඳඩක්  රන්නම් එකහනම්....නගිට..මට මකසේජ් එ ක් දන නගිට කහොකේ.." 

"හ එකහනම් මම තියන්නම්.." 

"ම්ම්ම් බුදුසරණයි..අයි ව් යූ.." 

"හම්ම් බුදුසරණයි,,, අයි ව් යූ ට ලසතූ...." 

මම එකහම්මම කෆෝන් එ   ට්  ර නිද ෙත්ත.... 

 

 

 

                                                   ටි කින් නගිට මම ඳඩම්  රන්න ෙත්ත නිකීටත් මකසේජ් එ ක් ද මම 

ඳඩම ඳටන් ෙත්ත...ක ල්ත් ඒත් එක් ම ඳඩම්  රන්න ඳටන් ෙත්ත කිය මට කිව්ල.... ටි ක් කව් ඳඩම් 

 ර මම රෑට  න්න එලියට ආල....අම්මත් ටීවී එ  බන ෙමන්  නල මම  ්ම එ  අරකෙන අම්ම ඟින් 

ලඩි උකන් හුඟ කකින් අම්ම එක් ම එ ට  න්න කිය හිතකෙන.. 

"තත්ත  ත  කල් නේද අම්ම?" 

" ත   පුත ඔය නිදි අතකේ  ත  ..ඔයලත් ඇහුල මම කිව්ල ඔය නිදි මහන්සියට කිය" 

"එනල කීකව් නේද ඟදි...?" 

"එයි අනිේද දිහට එයි මකග් හිකත්...මම ඒත් කිව්ල දන් ක ොළඹට මරුලක් ලත් ෙන්න කිය අවුරුදු කීයක්ද 

දන් අපි ඟ න් කන්..." 
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"හම්ම්ම් ඒ නම් ඇත්ත..." 

 

අපි කදන්න ඔකහොම විසතර  ත  ර  ර  ්ල   අම්ම මට කයෝෙට් එ කුත් දුන්න ඒ ත්   මම ආකය් 

ඳඩම්  රන්න ආල.....එකහම්මම රෑකලන ං ඳඩම්  ර මම ඇට ආකව් නිදෙන්න..නිකීටත් ගුේනයිට් මකසේජ් 

එ  ද මම ඇට කල  ල්ඳන  කල් අද දලකසේ උන කේලල්...... 

 

 

 

 

 

"සහකනෝ කම්...දන් මචන් අකේ  කල් එක්සඳයේ වීකෙන එන්කන්...අකේ නම තිකයන්න අපි කමොන හරි කදයක් 

කම් ඉසක ෝකට  රන්න ඕනි මචං..කමොක ෝ උඹ කියන්කන්??" 

"ඒ  ඇත්ත බං..." 

 

අපි කසට් එ  ඉසක ෝකල් තේකේ  ඟට කල  ත  කල් අපි ඉසක ෝකන් අයින් කලන්න ං කලන එ  

ෙන... අපිට ක ොයි තරම් මත යන් කම් ඉසක ෝකල් තියනලද?...ඒ   ද යන්න කලනල කිය හිකතේදි මට 

නම් ඇකෙන්න එනල... 

 

"ඉතිං කියහංක ෝ අපි කමො ක්ද  රන්කන්??" 

"ඒ තම බං මමත්කම්  ල්ඳන  කල් කමො ද  රන්කන් කිය...." 

 

"මම කියන්නද අපි කසට් එ ම කලල  හලස  ක ොකහේ හරි කසට් කල  ත  රමු..." 

"එ අයිඩිය එ  එකහනම් ක ොකහද කසට් කලන්කන්?" 

"අකේ කෙදර ලකරං" 
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මම කිව්කව් අකේ හකමෝටම අකේ කෙදර ඟ හින්ද අනි  අකේ කෙදර ඉඩත් තියන්ල හින්ද.. 

"හරි එකහනම් කම් ඉරිද අපි කසට් එ ම හලස තුන කලේදි සහනකග් කෙදරට කසට් කලමු..." 

"එ..එකහනම් එදට කසට්කලමු..මම අද ආපු නති උන්ටත් කියන්නම්.." 

"එ'' 

"දන් යමු එකහනම් ඳංතියට" 

අපි ඳංතිය ඳත්තට යන්න හදනක ොටම දුංජලී අකේ ඳත්තට එනල මම දක් ..... 

"මචං දු එනල කම් ඳත්තට..කමොක ෝ දන්කන් න් කක්ස එ ..." 

" වුද බං දන්කන්...කම් මුංටත් කියමුද එන්න කිය ඉරිදට මුන්කෙනුත් අයිඩිය එ ක් ෙන්න පුලුලං කන්..." 

"ඔව් ඒ  කහොයි උඹම කියහන් සහන.." 

"හම්ම්ම්" 

"කම් සහන් නිකී ඔයල කහොයනල අන්න ..මම කම් නි න් අර ඳත්කතන් යනක ොට ඔය කමතන ඉන්නල ද  

ආකල කිය යන්න...එකහනම්මම යන්නම්.." 

"අකන් ත්න්ක්ස කිව්ලට දු ... කම් ඒ  කනකලය් අපි ඉරිදට අකේ කෙදර මීටින් එ  දෙත්ත ඔයත් එනලද?" 

"කමො  ටද සහන්?" 

"න් කම් අපි දන් ඉසක ෝකන් යන්න ඟයි කන් ඉතිං අපි හිතුල අපිල ඉසක ෝකට මත  හිටින්න කමො  හරි 

 රන්න ඕනි කිය, ඉතිං අපි ඒ ට අකේ කෙඩහර කඳොඩි මීටින් එ ක් දෙත්ත  ත බහ  ර කමොනල හරි 

 රන්න.." 

"අකන් හරිම කොක් සහන් ඉන්නමම අනික් අයටත් කියන්නම් නිකිත් එනලකන් කන්??," 

"තලම දන්කන් න් මම තලම නිකීට කිව්කල න් දු කියන්න ඕනි..මම ම කියන්නම් එයට..එය එන එ ක් න් 

සමහරවිට අකේ කෙදර හින්ද..." 

"හම්ම් එකහමද අකේ අයනම් එයි සහන් ඉසසරත් ඇවිත් තියන්ලකන්..." 

"ඔව් ඔව් ඒ ම තම අකේ කෙදර දෙත්කත්..." 

"එකහනම් මම ඳංතියට යනල අනික් අයට කියන්න..නිකී ඔයල කහොයනල කන් කඳොේඩක් බන්න ගිහිං.." 

"හි හි හි ..හරි හරි මම බන්නම්.." 
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දුංජලීට යන්න දී අපිත් එකහම්මම ඳංතියට ආල , අපි එනක ොට ඳංතිකය් කදොර ෙල නිකී ඉන්නල මම 

දක් ... 

 

 

 

මතුසම්බන්ධයි... 

 

 

 

- සුන්- 
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