
 

 

 

අලලළදයයි - මමම කතළල දිගශෆමරන්මන් පුමතකු තම මල ශළ වම්බන්ධ ලිංගික 

ක්රියළකරකම් වශ දුදුමම් තම ඳළඨකයන්මේ රවවින්දනය උමදවළ මගන ශෆර 

දක්ලන අයුමරනි. එම නිවළ මමලන් කතළලක් කියමම ඔබට අප්රියකනක නම් 

කරුණළකර මමම කතළල කියමමමන් ලෂකින්න. 

එමවේම මමම කතළල කියලළ රචකයළට මමන්ම XSLG කළයටද මචෝදනළ 

කිරීමමන්,අඳශළව කිරීමමන් ලෂකින මව කළරුණිකල ආයළචනළ කර දුටින 

බල වකන්න. 

 

-නම් ගම් චරිත දුයල් මනඃකල්පිතයි- 

          යළළුලමන්, මම් කතළල නම් වම්පූර්ණමයන්ම රළගළධික දුදුමම් ඇතුෂත් 

කතළලක්. මම දෆකළ තිමයනලළ වමශර මම් ලමේ කතළ ලට යළළුලන්මග 

අදශවහ දක්ලළ තිමයන විදිශ. ඒ නිවළ ඔන්න ඔයළළ කෆමතිම මව් - පුතු 

වම්බන්ධ අමුතුම මවක්වහ කතළලක් මම අර මගන ආලළ. කියලළ බළ 

අඩුඳළඩු, මයෝකනළ , අදශවහ මට කියන්න. මමේ උත්වළශය ඔයළට සන් එකක් 

ගන්න පුළුලන් මලන විදිශට කතළල ලයන්නයි... 

                                                                                                                                            

“අකියළ එමශනම් අමේ ට්රිේ එක යන්න ලන් එකක් මශායළගනින් 

ශරිද? ”   

“එෂ මචන් මම උඹට Hire එකත් අශම Call කරන්නිංමකා.” 

Econ ඳන්තිය ඉලර වුන ගමන්ම අපි එළියට බෆවහමව දුිංශරළමක 

බන්න යන Trip එකත් Conform කරමගන. 



 

 

විරළජ්,සුමර්හ,මකෝව,අළන්,වජිත්,කෆලුම් අපි එක Set එකක්. ශෆබෆයි කෆලුම් නම් 

ටිකක් Gay මඳාරක්..අළනයමග නිං ඳට්ට Joke.. 

“ලමරන් මකෝව මගදර යන්න.මුන් දෆනම එන ඳළටක් න ලමේ..” මම 

කියනමකාටම    “යමු යමු බිං මටත් ඳරක්කු මලනලළ” මකෝව කිව්ලළ. “ඒයි වජිත් 

උඹට මගලල් නෆද්ද? ඳයල්ළ මගලල් ලට.මමතන මකල්න්මේ 

ඳිංචකයළමන බනලළ..මමාකද උඹළ  Miss Sri Lanka මතෝරනලද?” මම කිව්මල 

අළන්මග ශෆටි... 

    “අම්මට හුකන්න..මම් අළන් මතාමග ලල් කඳනලළ ආමය මමානළශරි 

කිව්මලාත්..” ඒ ඳළරනම් කට්ටියට මශාදටම හිනළ.. “ශරි මචිංළ එමශනම් අපි 

කෆපුමනෝ..” කියළ මකෝව යන්න ශදනමකාටම “අමන් ඳව් බිං.අකි යන ගමන් 

මකෝවයට ේළවහටික් බඩු කමඩන් එකක් අරමගන දීඳන්. කෆපුනනිං එකක් අල 

ගන්නලත් එඳ..” 

“අමන් අළන් මට එකක් අරන් දීඳිංමකා? උඹ වල්ලකළරයමන.”           

 “ලමරන් යන්න මම උඹට මශාද එකක් අරිං මදන්නිං” 

“න.න ඕමන න. මම අරිං මදන්නිං.උඔළ මගදර ඳයල්ළ.. බළයි.” 

“ඔන්න මචිං එකක් අරිං දීඳන්.. අපිත් මළරු එමශනිං..බළයි.බළයි” 

             මම ඒ අතමරම බවහ එකකට නෆේමග ඉක්මනට මගදර යන්න.. 

 

    “අම්මම් මම ආලළ..”මගදරට අඩිය තිබ්බ ගමන්ම මම මශව්මල අම්මල. “ආ..පුතළ 

ආලද? මමාකද අද ඳරක්කු වුමන්?” එමශම කියළමගන අම්මළ Kitchen එමකන් 

එළියට ආලළ. 

“ඳන්ති අරින්න ටිකක් ඳරක්කු වුනළ අම්මළ.ඒකයි..”    

“ශහම්..ඒක ම්වක්.. පුතළ එමශනම් ගිහින් Wash එකක් දළමගන එන්න.මම කම ටික 

මම්මවන් ඇරළ තියන්නම්..” 

තළත්තළ ඕමළනමේ රැකියළලට ගිය ඳසු මමත් අම්මළත් නිලමවේ තනි විය.මළ ඳවුමල් 

එකම දරුලළ වූ බෆවින් අම්මළමේ ආදරය මට හිමිම තිබුනි. තළත්තළ අවු:5ක මවේලළ 



 

 

කළයකට රැකියළලට ගිය බෆවින් එය අලවන් මමට තිබුමන තලත්  ලවරකට මනා 

අඩු කළයකි.බන ලවර අගදී තළත්තළ මේ ඳෆමිණීම අමේක්ළ කරන බල තළත්තළ 

රට ගිය ඒකන්දුය මලට ඳලවළ තිබුනි. මමේ අම්මළ අතිය රඳ වම්ඳත්තියකින් යුතු 

කළන්තළලකි. ඇය මදව එක් බන ලරක් පිරිමිමයකු නෆලත ලරක් බෆලීම පුදුමයක් 

මනාමව්.. 

අම්මළ වළමළනය මඳෂ ඉිංග්රීදු රුරුලරියකි. නුමේමගාඩ නගරමේ ප්රදුද්ධ ඳළවක 

අම්මළ ඉගෆන්මම් කටයුතු කෂළය. මම ඳළවල් ගිමේ මකාෂඹ ඳළවකටය. වමශර දින 

ල අම්මළ නිලමවේදී අමතර ඳිංති මයාදයි. එවිට මටද එම ඳිංති ලට වශභළගි මමට 

දුදුමව්.. 

ඉක්මනට නළමගන ආපු මම කම මම්මවට ගිමේ ශරිම බඩගින්මනන්. කම කන 

අතමරම මම අම්මට අමේ Trip එක ගෆන Introduce කරළ. 

  “අම්මි,මම හිතළමගන ඉන්මන අමේ වරත් මළමළමේ ලන් එකට කතළ කරන්න.අම්මි 

මමාකද කියන්මන?” 

  “ආ එයළ නම් මශායි පුතළ. Hire එකත් අඩුමලන් කියයි..අනික ලන් එකත් 

අලුමතන් ගත්ත එකක්මන.” අම්මළ එමශම කිව්ලළ. 

“එමශනම් අම්මම තල ටිකකින් අපි මදන්නළ යමුද මළමළ 

ශම්බමලන්න?” 

“ශරි පුතළ.මම ටක් ගළළ නළමගන එන්නම්.ඔයළ කම කළළ 

වහතිමලළ ඉන්න.” 

      “පුතළ ඔයළ වහති  මලළද ඉන්මන්?”  අම්මළ නළමගන 

ඇවිල්ද මකාමශද..“ඔව් අම්මළ    මම වහති මලළ ඉන්මන..”     

“එමශනම් ටිකක් ඉන්න මම ඇමගන එනකිං..” 

අම්මළ මකාමශාමත් වහතිමලන්න ඳරක්කු මලන නිවළ මම TV 

එක On කරමගන Movie එකක් බන්න ඳටන් ගත්තළ. ටික 

මලළලකින්... 

“ශරි පුතළ..අපි යමු.” අම්මළ එමශම කියළමගනම කළමමරන් 



 

 

එළියට ආලළ..  ලළව්!..! අම්මළ Sleeveless බ්වුවහ එකකුයි, දණහිවට විතරක් දිග 

Short Skirt එකක් ඇළ ඳට්ට වහවනයි.අම්මි ඉන්න විදිශ දෆක්කම මමග ඳක 

මමෝල් මලළ කලවමමන් එළියට ඳනින්න ශදනලළ.. 

“පුතළ..!! අපි යමුද?” ලව චළටර් එක. ෂුලර් එකටම අම්මළ දකින්න ඇති මම මමෝල් 

මලළ ලමේ එයළ දිශළ බන් ඉන්නලළ. මම ඟ තිබුන TV Remote එක ඳයිය උඩින් 

තියළගත්මත අම්මට ඒකලත් මනා මඳමනන්න. 

“Ok..එමශනම් යමු අම්මළ..” මම අම්මිට ඉවහවර මලළ යන්න දීළ එයළමග 

පිටිඳවහමවන් ආමල අම්මිමග ගමන් තළල නරඹමින්... 

ඳළමර යන එන මිනිවහසු ඳලළ අම්මමග පුක දිශළ මශත් ඕනකමින් බළමගන 

ඉන්නලළ. මම් ලමේ පුකකට හුකන්න කවුද අකමෆති.තළලට ඳෆද්මදන ඉඟ දකින 

නළකිමයකුමග වුනත් ඳයිය මකලන් මලනලළ. ඒ තරමටම අම්මට තිබුමන Sexy 

Style එකක්. 

                       “වරත් මළමම්.. වරත් මළමම්..” මළමළමග මේට්ටුල ඟට ගිහින් මම 

මබරිශන් දුන්මන මඳාර ඉන්නලද බන්න. “කගශන්න එඳළ පුමත්.එයළ එයි” 

අම්මිමගන් ඔලදනක්.. 

“කවුද? ආ මම් අමනෝමළ මිසුයි,අකි පුතයිමන. මම බෆලුමල මම් කවුද කගශන්මන 

කියළ.. එන්න එන්න මේ ඇතුෂට.ඉගන්න..” 

“මකෝ අයිමය ළන්ති අක්කළ? ” 

“ආ..එයළ එයළමග නිංඟිමග මගදර ගිහින් නිංඟිට අවනීඳ මලළ නිවළ.” 

“ඉතින් මමාකද ශදිවහදුමය මම් ඳෆත්මත්?” වරත්කළරයමේ ඇවහමදක තිමයන්මන 

අම්මමග ඈත්මලළ ගල් මදක මේන කකුල් අවහවට. 

“ශදිවහදුයක්ම මනමලයි අයිමය. මම් අමේ පුතළමග යළළුමලා කට්ටියක් දුිංශරළමක  ට්රිේ 

එකක් යන්න වහති කරළ.පුතළ කිව්ලළ අයියමග ලන් එක මශායි යන්න කියළ” 

“දෆන් කලදද යන්න හිතළමගන ඉන්මන පුතළ?” 

“අනිද්දළ , 28 මලනිදළ මළමම්.” 



 

 

“ශහම්..එදළට නම් මට මකාමලත් ගමනක් යන්න නම් න..කීයටද මමමශන් පිටත් 

මලන්මන?” දෆන් නම් මම්කමග ඳක ශරිමයන් වරමත් ඉවහමවනලළ ලමේ.. 

“උමද් 4.00 ට ලත් පිටත් මලන්න ඕමන මන්ද අයිමය?” අම්මළ ඇහුලළ. 

“ඔව්,ඔව් මිවහ නෆත්නම් මමමශට එනමකාට රෑ මලයි..” වරත් තලමත් අම්මළමේ ගල් 

මදක අතුරින් තම මදමනත් ඉලතට මගන මගාවහ නෆත. 

“එතමකාට මළමම Hire එක කීයක් මලයිද?” මම එමවේ අවන විට වරත් මළමළ 

කබමයන් මට පිළිතුරු මදන අයුරු මමමතක් මව්ළ ඔහු මලමේ ගල් මදක 

බළදුටි ඇති අයුරු අම්මළටද මත්රුනු බෆවින් ඇය ලශළ තම මදකකුල් ිං කර 

ගත්තළය. 

“එක දලමව ගමනමන පුතළ. මම හිතන්මන අඩුම ගළමන රුපියල් 7000 ක් ලත් 

යයි.මලන අය නම් රුපියල් 9000 ක් ලත් කියයි. අනික ඔයළමග අම්මළ,තළත්තළ මම 

අදුරන්මන මඳාඩිකළම ඉදළ. ඩීවල් ලටයි මමේ මශන්දුයට මඳාඩි ගළනකුයි 

විතරක් මදන්න.”  

“මබාමශාම වහතූතියි මළමම්.මම එමශනම් යළළුලන්ට කියන්නම් ලෆමේ ශරි කියළ..” 

“ශශහ..මශායි පුතළ.එමශනම් මම අනිද්දළ ඳළන්දර 4.00 මලද්දි ඔයළමග මේ ඟ..” 

“ශරි මළමම්..මකෝ ශදුත මල්ල? ” 

“මිනිශළ යළළුමලා කට්ටියක් එක්ක පිට්ටනිමය ක්රිකට් ගශනලළ. ඔයත් යනල නම් 

යන්න..” ශෆබෆයි මඳාර ඒක නිං කිව්මල හිත යට මමාකක් ශරි අදශවක් තියළමගන 

බල ඉමලන් ලමේ මට මත්රුනි. 

“අම්මම මමත් මවල්ිං කරන්න ගිහින් එන්නද?” එමශම කිව්ලට මම නිං යයි. 

මළමළකළරයමේ Talk එක මට ඇල්ලුමල න.. අනිලළ මම ගියළම මමතන ෂුලර් එකටම 

මමාකක් ශරි කල්බරියක් මලනලළ.. 

“ඉක්මනට ගිහින් එන්න පුතළ. රෑට උයන්නත් ඕන” අම්මත් අලවර දුන්නළ. 

         පිට්ටනියට යන්න ලමේ එළියට බෆශෆපු මම Shape එමක් එලමය තිබුන 

මළමළමග ඉවහමතෝේපු කළමමර්ට රිිංග ගත්තළ. මමානලළ කරන්නත් මළමළ එන්මන 

මමතනට කියළ මම වක්සුදක් මවේ දන්නලළ. මමාකද මම දෆකළ තිමයනලළ ළන්ති 



 

 

නෆන්දත් මම් කළමමර් ඇතුමල් ඉළ මශාමරන් ලටපිට 

බ බ ඇඳුම් ශද ශද එළියට එනලළ.මළමළත් ඉතින් 

ඳට්ට ලළමන.. ටික මලළලකින්.. 

  “අමනෝමළ මිවහ මම් කළමමර් තමයි මම කුලයට මදන්න 

හිතන් ඉන්මන..”  

  අම්මට හුඩු.. බඩුම තමළ..ඔය එන්මන කියනමකාටම මකෝඩුල. ම්..දෆන් කරන්න   

තිමයන්මන එක මදයයි මළමළමග Bed Room එමක් තිමයන අල්මළරිය අවහවට ලත් 

රිිංගන්න ඕමන.. 

 “කීයටද අයිමය මම්ක මදන්මන?” අම්මළ ඒක ඇහුමල හුරතමන් ලමේ. 

 “මළමවකට රුපියල් 5000 ක් ලත් කියනලළ. නෆතුල බ ජීලත් මලන්න..එන්න මිවහ  

ඇතුම Rooms මඳන්නන්න.”  

“ළ.. මම් කළමමර් නියමයි. ශරිම Cool මන්ද?” 

“අමනෝමළ මිවහට ඕමන නම් මට Hot කරන්න වුනත් පුළුලන්..” ඔන්න Scene මළමළ 

Enter එකට උනළ.    

“එ..ඒ..මකාමශාමද අයිමය?” අම්මත් නිකිං බබළ ලමග කතළල.. 

 “ඒ මකාමශාමද දන්නලද?” මමන්න මමමශම..   එමශම කිව්ල වරත් මළමළ අම්මිල 

බදළ ගත්තළ.. 

 “අශහ..අ..අමන් වරත් අයිමය මට ඉන්න මදන්න.අමේ පුතත් දෆන් එයි.මට කරදර 

කරන්න එඳළ...” 

“පිවහසුද අමනෝමළ..මිනිශ තල ඳෆයකට එන්න..මට ඔයළල ඕමන අමනෝමළ..” මළමළ 

පිවහසුමලන් ලමේ අම්මල දුඳගන්නලළ.අකමෆති වුනත් අම්මිත් ඒමකන් වතුටක් බන 

බල අම්මිමග මකඳිරිල්මන්ම මට මත්මරන්න වුනළ.. 

අම්ම්ල ශරශට උවහවගත්ත වරත් මළමළ අම්ම්ල මගනිහින් ඇට අතශෆරියළ.. 

“අමන් වරත් අයිමය..මම දරුමලක් ඉන්න අම්මළ මකමනක්. ේලීවහ මට යන්න 

මදන්න..” 



 

 

අම්මළ කියන මද්ලල් වරත්ට ඇමශන්න ලමේ.. වරත් අම්මළමග මතාල් උරමින් තන් 

මදක මිරිකන්නට විය.. “ආශහ..ශහ..ම්” අම්මළ මකඳිරිගළමින් වරත්මග මදමතාල් 

රවවිඳියි. 

මමලන් දසුනක් දකින ඕනම මකමනකුමේ ලිංගික අලයල උද්දීඳනය මනාලනමන් 

නම් එය පුදුමයකි. මම අල්මළරිය ඇතුමල් දුටම මමේ ඳයිය මත මකෂ තලරළමගන 

අමත් ඳළරක් ගශන්න ඳටන් ගත්මත කලවම ඉරී යළමට ඉඩ මනාමදන්නටයි. 

මදමතාල් අතශෆර දෆම වරත් අම්මළමග මුළු මුහුණම දුඳමගන මග  දක්ලළම තම 

මදමතාල් රැමගන ආමව්ය.අධික කළමරවමයන් මුවඳත් වු කළම මද්නුලක මමන් 

අම්මළ ශෆදුමරයි.. ඉන්ඳසු වරත් තම මුහුණ මලමේ පිරිපුන් තිවරුන් යුල අතර 

මශාලළ ගත්මත්ය. මලමේ විළ මදතන මම් ලන විටත් වරත් අත් කරමගනය.  

ඔහු මලමේ මදතන තම දත් ලලන් මඳාඩි කරමින් මව්ගමයන් තම මුහුණ මදතන මත 

ඇතිල්ලුමව්ය. 

 මලමේ මදතන චුම්බනය කරන අතරම වරත් තම එක දතකින් මලමග මකටි වළය 

අතරින් හුත්ත අතගළන්නට ඳටන් ගත්මත්ය.වරත් මුළු අතම වළය අවහවට දමළ මගන 

අම්මළමේ හුත්තට මව්ගලත් ඳශර කීඳයක් බළ මදන්නට ඳටන් ගත්මත්ය. 

“ආශහ..ආව්..” වරත් අයිමේ.. මශමින්...න්...න්...ආශහ.. අම්මළ කගවමින් වරත්ල 

බදළමගන තල තලත් තදකර ගත්තළය.. 

මමය දුටු මට මළලම ඳළනය කර ගෆනීමට මනාශෆකි විය. අමත් ගෆසීම මකතරම් 

මව්ගලත් වූමේද කෆරි මෝේ එකක් මමේ ඳයිමයන් අල්මළරිමේ ල මත ඳතිත විය.  

“මඩාේ..ේ..” 

මමේ අත ලෆරදීමකින් අල්මළරි ල්ක ලෆදුමන් එවිටය.. මමමතක් මලළ 

කළමමයන් මත්ල රමණමේ මයදුනු මමේ අම්මළ වශ වරත් මළමළ කබයට ඳත් 

විය.. 

“බයමලන්න එඳළ..මීමයක් මලන්න ඇති.ඔය අල්මළරිමය ශරියට මීමයෝ...” 

“ඒ වුනළට මට බයයි වරත් අයිමය..දෆන් ඇති.මට යන්න මදන්න.මම්ලළ පුතළ 

දෆනගත්මතාත් මම් මමේ අම්මද කියළ හිතයි..” 

එවිටම වරත් නෆලත ලරක් අම්මළල බිත්තියට මශේත්තු කරමගන මතාල් උරළමබාන්න 

ඳටන් ගත්මත්ය.“ ම්..ම්..ශහ ” අම්මමේ මකඳිරිල් මළල තලත් මමෝල් කරන්නට විය. 



 

 

මලමේ මග ශරශළ මදතන දක්ලළ වරත් තම මදමතාල් නෆලත ලරක් මගන ගිමේ ඇද 

දුටි වරමද ගලළ දමමින්ය.. 

        වරත් මලමේ මදතන උරළමබාන අතරම වළය උවහවළ තම ඳෘහඨිමත් ලඟු දණ්ඩ 

මලමේ කමව් ඇතිල්ලුමව්ය. වරත්මේ ඳයිය අගල් 10 මනාලෆඩිය. රතු ඳළට බල්බ් 

එකක් මමන් දිමමවන මටාඳළ මලමේ කල මත ඇතිල්මයි..  

“ඔ..ඕලළ නම් කරන්න එඳළ වරත් අයිමය. මට කරුණළකරළ එළියට යන්න 

මදන්න.” අම්මළ එමවේ වෆර ඳරු ගතියකින් වරත්ට කීමව් මලමග ඉලසීමම් සීමළල 

වරත් ඳසු කර ගිය නිවළ බල මට මත්රුනි. අම්මළ මකතරම් සුන්දර වුලද ඇය 

ඉක්මනින් මකෝඳයට ඳත් මව්. 

එමවේ කියු මල වරත්ල තල්ලු කර ඉලතට මගාවහ ඇමේ බ්වුවහ 

එකත් අවුල් වු වළයත් වළදළගත්තළය.. වරත් නෆලත ලරක් මල 

අවෂට මනාගිමය මලමග කීමට ඔහුත් මක් මශෝ බියවුනු බල 

ශඟලන්නටය. 

“නිංගි මම්ලළ කවුරුත් දෆන ගන්න ඕමන න.අපි මදන්නළ මම්ක 

රශවක් ශෆටියට තියළගමු.” අමනෝමළ මිවහ දෆන් නිංගි මලළය. 

“මන් දන්න අයිමය..මම ඉවහවර මලළ එළියට යන්නිං.ඔයළ 

ඳවහමව එන්න” එමවේ කියු මල කිදුලක් මනාවුනළ මවේ කළමරමයන් 

එළියට ගියළය.. එය දුටු මට මෆම මඳනුමන් ළන්ති නෆන්දළ මම් 

කළමරමයන් මමවම පිටම යන අයුරුය. 

“ශික් විතරක්..මම් මව්දුට මට ගක්ලත් කඳළ ගන්න බෆරි උනළමන්..බමුමකා මම 

උඹට ගක් කඳනලළ මනමව් ඔය කෆරි හුත්තට හුකනලළ ගදිම ඳට්ට මව්දු. ඉවහවර 

මවේනයයි,රිංජියයි මම් හුත්තිට එකට හිකුමව්.එමශම මව්දුයක්ට මට හුකන්න බෆරි 

උමනාත් මම මශ මව්දුමග පුමතක්..” 

ආ..ආ.. ඔය එන්මන අම්මළමේ ඉතිශළව කතළල.අමේ අම්මත් ඳට්ට බඩුලක්මන..ඒ 

වුනළට ඉන්මන ඳත්තිනි අම්මළ ලමේ. දලවක වරතයල යළළු කරමගන අම්මිමග 

ඉවහවර ලෆඩ ටික අශගන්න ඕමන.. “ මම් ඳකයළ කළමමරන් එළියට යන්මනත් 

නමන්.. අම්මළ.. ඳට්ට දළඩියක් තිමයන්මන..”  

“ම්..ශහ ..ම්..” මමාකද්ද යමකෝ ඒ වද්මද? මම බ්දය ඇසුනු ඳෆත්තට මනත් මයාමු 

කමෂමි.  වරත් මළමළ මළරළමව්මයන් මමන් අමත් ගවයි. අමත් ගෆසීම මකතරම් 



 

 

තියුනුද යත් වරත් මළමළමේ ඳයිය පුපුරළ යන්න තරමට විළ ම ඇත. රතු ඳළටින් 

දිලමවන මටාඳළ මකෂ ලලන් නම ඇත. 

“අයිමේ..එළියට එන්මන නෆද්ද?” එමශම කියළමගන අම්මළ කළමමර්ට එබුමන් 

එවිටය. අම්මළ දකින මදයින් එයළට පුදුමයක් ලමේම වතුටකුත් දෆමනන්න ඇති. 

අම්මළ දිශළ බළමගනම වරත් මළමළ අමත් ගෆසීම මව්ගලත් කමෂේය. අම්මත් Sexy 

විදිශට වරත් මළමළමග ඳයිය දිශළත් අමත් ගෆසීම දිශළත් බළ දුටින්න වූලළය.. 

“නිංඟි, එන්නමකා මඳාේඩක් ඟට..”                                                                                                                   

“පිවහසුද අයිමය? මට නම් බ.පුතළළත් එනලළ ඇති. ඔයත් එළියට එන්න. ශදුත පුතළ 

ආමලාත් එමශම..” අම්මළමේ කලන් තිබු තරශල යටඳත් වුමන් මම් දුටු මදයින්ද? 

“අමන් ලමරන් මකල්ම..තත්ඳමර්කට..”වරත් එමශම කියන ගමන් අම්මල ෂඟට 

ඇදළ ගත්තළ. 

“ආ..ආ..ශහ..අමනෝමළ..මළ..ආ..ශහ..” වරත්මග ඳයිමයන් දෆඩි කෆරි ඳශරක් අම්මමග 

වළය ශරශළ ඇඳී ගිමේය. අම්මමේ වළමේ ඉදිරිඳව සුදු කිරි මකෝේඳයක් ශෆලුනළ මවේ 

වරත්මේ කෆරි විදුරී තිබුනි..අම්මළමේ කළු වළය වරත් තම කෆරි ලලන් ලර්ණලත් කර 

ඇත. 

“අමන් වමළමලන්න නිංගිමය..මම ඒ මලළමව් මත් මලළ ලමේ හිටිමේ. අමේ 

ළන්තිමගන්ලත් මට මමමශම වතුටක් ෆබි න. ආ මම් වරම අරමගන ඔය වළය 

පිශදළගන්න. 

“දෆන් ඉතින් මමානලළ කරන්නද?” අම්මළ එමවේ කියමින් වරත්මේ වරමින් වළය පිව 

දමන්නට වුලළය. වරත් තම ඳයිය අමත් ගවමින් මල මදව බළ දුටියි. මලද මශාරැහින් 

වරත්මග ඳයිය මදව බමින් වළය පිවදමයි. මම් ලමේ ඳයියකට මමාන ගනිද 

අකමෆති. 

ටික මලළලකින් මදමදනළම කළමරමයන් පිටතට යන ශඬ මට ඇසුනි.. 

මම ඳෆමිණිමේ මනාමෆති නම් අද අම්මළ මම් කළමරමයන් එලයට යන්මන් වරත්මග 

දරුගෆබක් කුව තුෂ තබළ මගනය. 

“අම්මම්..එමශනම් යමුද?” මම මදමදනළම කළමරමයන් පිටම ගිය ඳසු ම 

මව්ළලකින් එළියට ඳෆමිණ කිදුලක් මනාදත්මතකු මවේ මලට කතළ කමෂමි. 



 

 

“ආ..ඔයළ ආලද පුතළ. මකෝ ශදුත මල්ලළ?” අම්මටහුඩු.. දෆන් දීඳන්මකා උත්තර.. 

“අ.අ..ආ.. එයළළ තළම මවල්ම් කරනලළ අම්මම්..අම්මටත් ඳරක්කු මලන නිවළ මම 

ආලළ” මමේ කටට ඳට්ට ඳචයක් ආලළ. 

“ඇත්තද? එමශනම් වරත් අයිමය අපි ගිහින් ගිහින් එන්නම්.. අනිද්දළ ඳළන්ර 4.00 

මලනමකාට අයියළ එන්නමකා..” දෆන් ටිකකට මඳර  වරත් මළමළමේ උණුසුම් ලිංගික 

ඳශවක් ෆබූ අම්මළ එලන් කිදුලක් මනාවූලළ මවේ ශෆදුරීම මට අදශළ ගත මනාශෆකි 

විය. 

“ගිහින් එන්නම් මළමම්.. එමශනම් අමතක මනාකර එන්ක මශාමේ..” මම එමවේ 

කිව්මල මට අල්මළරිය ඇතුමෂේ දුට මශෝ Live Show එකක් නෆරඹීමට මනාමිමල් 

Ticket එකක් බළ දුන් නිවළය. 

 

“අම්මම් මමාකද ඔය වළය මතමිළ තිමයන්මන.?” අතරමඟ යන ගමන් මම 

කිදුමදයක් මනාදන්න ගළනට අම්මමගන් ඇහුලළ. 

“අඃ..අ.. ආ ඒකද පුමත්..ඒක ම්..මම් මම මළමළමේ ටෆේ එමකන් මුහුණ මවෝදගන්න 

ගිහින් මතමුනළ.ශරිම දළඩියක්මන තිබුමන.” අම්මළ ඇඟට මනාදෆනි මබාරුලක් කිව්ලළ. 

මකාමශාමත් අම්මළමේ වළය මතමුමන වරත් මළමමේ කෆරි ටෆේ එමකන්මන. තල 

කීමදමනක් මමමශම අම්මට ආතල් දීළ ඇත්ද? ඒලළ ගෆන හිතනමකාටත් මමේ ඳයිය 

මකළින් මලනලළ. 

දුද්ධ වුන මද් මතක් කරමගනම මම අම්මත් එක්ක මගදර ආලළ.. 

  

“මශමෝ විරළජ් ලෆමේ ශරි බිං..මිනිශළ කෆමතිවුනළ යන්න” මම ගියගමන්ම විරළකයට 

කතළ කරළ.. 

“එෂ මචිං..මමයි මකෝවයි තල ටිකකින් උඹමග මගදර එන්න ශෆදුමව්.අපි 

ඇවිල්ම මම් ගෆන කතළ කරමු.ඒක මශායිමන..?” 

“ශරි මචිං එමශනම් ලමරන්..මම තියන්නම්..බළයි..” 



 

 

    

“අකි...මමචෝ අපි ආමලෝ..” මුන් මදන්න ඇවිල්ද මකාමශද? 

“අම්මි මමග යළළුමලා මදන්මනක් ඇවිල්ළ. මඳාේඩක් බනලද? මම ටක් ගළළ 

නළළ එන්නම් කියන්න.” මම අම්මට කිව්ලළ.. 

“ශළ..ශළ ඔයළ නළළ එන්න. මට ඒ අතමර ඔයළමග ලෆඩ ගෆනත් අශගන්න පුළුලන්.”     

මෂ හුත්තයි.. අම්මළ මමානලළ අරුන්මගන් අශයිද දන්න.. මකෝකටත් ඉක්මනට 

නළළ යන්න ඕමන.. 

“ආ.. උඹළ ආලළද? මම නළන්න ගියළ බිං.” මම එමවේ අවමින් ඳෆමි මණන විට අම්මළ 

දුනළමවමින් ඉලතට ගියළය. 

“ඒයි මකෝව, මමානලද බිං අම්මළ උඹළමගන් ඇහුමව්?” 

“එමශම මුකුත් ඇහුමල න බිං. ට්රිේ එකට තල කීමදමනක් එනලද? ඳන්තිමය ලෆඩ 

කරනලද? ලමේ මද්ලල් ඇහුමව්..ඇයි මමාකද?” 

“අම්මම්.. මම හිතුමව් චමළල ගෆනලත් අශන්න ඇති කියළ.ඇති යන්තිං..” 

“ඒ උමේ අම්මද බිං? ඳට්ට කක්මන තිමයන්මන. දෆක්කම ඉන්න බ බිං..” මම 

නෆත්තිං මමශකටත් මුන් මදන්නළ අම්මට හුකළ.. 

“ඳ කෆරියළ.. උඹට ඔච්චර අමළරුයි නිං ගිහින් වචිනිට හුකඳන් මකා..” එමශම 

කිව්ලට මමත් කෆමතියි අම්මිට හුකනලළ බන්න. 

“ඒක මනමලයි බිං. අර ශයර් එක කීයක් කිව්ලද?” 

“රුපියල් 7000 ක් කිව්ලළ..අපිට හින්දළ මඳාර ගළන ටිකක් අඩු කරළ කිව්මල..” 

“ඳට්ට ළබයිමන බිං..මලන එමකක් නම් 9000ක් ලත් කියයි. ඔච්චර අඩුකමර් 

උඹමග අම්මළ ඌට නෆමිළලත් හිටියද?” 

“අමන් හුත්මතා මම්..දෆන්ලත් නලත්තඳිං..අම්මට ඇමශයි යමකෝ..” මම අද 

මළමළමේ මගදර මලච්ද මද් කිව්ලළ නම් මුන් අම්මට දෆන්ම හුකයි.. 

“බමුමකා..අපිටත් චළන්වහ එකක් ෆමබයිමන..” විරළජ්ට ම ඳෆනළ ලමේ. 



 

 

“ශරි ශරි අපි ඒක ඒ මලළලට බමුමකා..” මමද ප්රතිඋත්තර දුන්මනමි. 

“මම්..මශට ගශන්න මමානලළ ශරි ගනින්.යන ගමමන් ආතල් එකකුත් තිමයන්න 

එඳ.” 

“ඒලළ ඔක්මකාම ශරි බිං.ඩ්රයිලර් අිංකල්ටත් එක්කම අපි මබෝතයක් ගත්තළ.” 

“බියර් ටින් එකක් ගනින් මට. ඔය ගල් අරක්කු මබාන්න මට බ..” 

මමන්න පුතළළට මම මත් ශදළමගන ආලළ.. අපි තිමදනළ අව තිබූ වහටූල් එක මත 

අම්මළ මත් බන්මද්දුය තෆබුලළය. මම එවිට විරළජ් වශ මකෝව මදව බෆලුමලමි.. 

අම්මළමේ ශෆට්ටය අවහමවන් සුවිළ මදතන තනඳටට තද ම එළියට ඳෆනීමට 

ආවන්නය. මිතුරන් මදමදනළ මකෂ ශමින් තමන් ඉදිරිමේ දුදුලන කළමුක දර්නය 

නරඹමින් දුටියි. ලයව අවුරුදු 38 ක් වූ අම්මළ තලමත් තරුණ කි. 

“අම්මළ මට මත් ශෆදුමල නෆද්ද?” මම එමවේ කියමින් මිතුරන් 

මදමදනළ මදව බෆලුමලමි. මදමදනළම මකෝඳයට ඳත් වු 

මදමනතින් මළ මදව රලළ බෆලශ. මම ඳල් දුනළලකින් ඔවුන්ට 

වරදමක් කමමි. 

“ආිං..පුතළ ඔයළ ඉතින් මගදර ඉන්න ෂමයමන.මම් පුතළළ 

මදන්නට විතරයි මම ශෆදුමල..” මම මශාරැහින් විරළජ් වශ 

මකෝව මදව බෆලුමලමි. උන් Return එකට මට මනෝන්ඩියට 

මමන් දුනළසශ. මට එමලමල්ම මඳාෂල ඳළ මගන යන්නට 

දුතුනි.. 

“ලන් එමක් අිංකල් ඳළන්දර 4.00 ට අමේ මේ ගළලට එනලළ. 

පුතළළ ඔක්මකාම එක තෆනකට එකතු මලන්න.එතමකාට 

මල්දුයි මන්ද?” අම්මළ විරළජ්මගන් ඇහුලළ.විරළජ් දුටින්මන 

අම්මළමේ මදතන අතර අතරමිං මලළය. බ්වුවහ එමකන් ඉදිරියට මනරළ ආ මලමේ 

මදතන මදව මටද එක එල්මල් බළ දුටිය මනාශෆකි විය.  

“ඒයි විරළ.. අම්මළ උමඹන් ඒක ඇහුමව්..” මම කියන අතමරම මකෝව විරළජ්මග 

කකු මකනිත්තුමව්ය. 

“අ..ආව්.. ආඅ..ආ ඔව් ආන්ටි. එමශම මශායි..” ඒ ඳළර නම් අම්මටත් ටිකක් සීන් 

එක මීටර් ලමේ.. 



 

 

“එමශනම් පුතළළ කතළ කර කර ඉන්න. මම මරදි මවෝදන්න යනලළ..” 

“ආන්ටි, අපිත් තල ටිකකින් යනලළ. අකි Trip එක ගියළම ආන්ටි මගදර 

තනියමමන. ආන්ටිත් එන්න අපිත් එක්ක යන්න. අකිත් කෆමතියිමන්...”                                         

මම් මමාකළටද ම එන්මන්..? ම්..ට්රිේ එමක්දී අම්මමග තන්මදක ශරි බන්න 

පුළුලන්මන එතමකාට. මමාකද මිං මනාදන්නලයෆ අමේ එවුනමේ ශෆටි.ඔක්මකාම 

ලල්.. 

“බමුමකා පුතළ. මට මශට ඉිංග්රීදු ඳිංතියක් තිමයනලළ..මකෝකටත් එන්න 

බන්නිංමකා..” 

“ආන්ටි ඉිංග්රීදුත් උගන්ලනලද? අපි දන්මන නමන්.. ”  

“ඔව් පුතළ. මම ඉිංග්රීදු රුරුලරියක්.. වළමළනය මඳෂ ෂමයින්ට ඉිංග්රීවහ ඳිංතියක් 

කරනලළ” 

“අමන් එමශම කියන්න එඳළ ආන්ටි.අපිට රශට කන්න ශරි පුළුලන්මන ආන්ටි 

ආමලාත්..” මකෝවයත් ඳෆනම මදනලළ. 

“මශායි,මශායි පුතළ මිං එන්න බන්නම්..” 

“එමශනම් ආන්ටි මනාලරදලළම එන්න.. මචිං අකි උඹ ලන් එක ආපු ගමන් මට 

මකෝල් එකක් දීඳන්..අපි ඔක්මකාම ඉන්මන සුමර්හමග මගදර..” 

“ආන්ටි අපි ගිහින් එන්නම්.” 

“ඳරිවහවමින් ගිහින් එන්න දරුලමන්..” 

“අකියළ අපි යනලළ..” 

“ශරි මචිං එමශනම් මශට උමද්ට අපි මවට් මලමු...බළයි” 

 

මතු වම්බන්ධයි! 


