
මම සාමාන්යෙන් රෑ 11 විතර යෙනකම් යනට් එයේ තමා ඉන්යන, නැතුෙ ඉතින් යෙන කරන්න යදෙකුත් 

නෑයන්.ඔයහොම ඉන්නයකොට දෙසේ 10.30 විතර යදොරට ලාෙට තට්ටු කරන සද්දෙේ ඇහුන නිසා මම නැගිටලා 

ගිහින් හිමින් සැයේ යදොර ඇරිො එතයකොටම යදොරත් ඇරගන ඇතුලට පැන්යන් දිල්කි නන්ගි "ඔච්චර යෙලා 

යමොනෙද හයලො කයල් මන් යකොච්චර බයෙන්ද එලියෙ හීට්යෙ කිොයගන" එො යදොරත් ෙහලා ගිහින් මයග ඇද 

උඩින් ඉදගත්තා. බාප්ප දැනගත්යතොතින් විසුමේ යෙන්යන නැති නිසා මන් යගොඩේ බෙ යෙලා හිටියේ.එක හින්දා 

මන් නන්ගියගන් ඇහුො ඇයි ආයෙ කිෙලා. එො ගත් කටටම කිව්යෙ ඇයි ඔොයේ කාමයරට එන්න අෙසර ගන්න 

ඔනද බෙගුල්ලා කිෙලා. එයහම කිෙලා මට දිෙත් දිේකරලා හිනා උනා. 

අයපො බෙයෙන්න එපා මමීයි බාප්පයි නිදි, එොල ඉතින් ආයේ යලොයේ යපරලුනත් නැගිටින්යන් යහට උයද් තමා 

එක හින්දා රිලැස්. ම්න් ආයව් ඔොයගන් ස්ටඩීස් අහගන්න නැන්දා අයප් අම්මත් එේක කිෙලා තියෙන්ො ඔොට 

යහොදට ඉයගන ගන්න පුලුෙන් කිොලා. ප්ලීස් මට කිොලා යදන්න..අයන් ප්ලීස.්.... කිෙ කිො මයේ අතින් 

අල්ලයගන ඇවිට්ලි කරන්න ගත්තා. 

මන් ඔොට යහට උයද්ට කිෙලා යදන්නම් බාප්පයගන්  අහලා  ෙදින්නම් ඔො දැන් ෙන්න කිෙලා මන් කිව්ො. ඒපාර 

දිල්කිට යගොඩේ තරහා ගිො.නපුරා..ආේමාේථකාමිො..කිෙලා යදන්න යෙයනෙට යබොරුෙට රගපානො.ඇයි 

බාප්පයගන් ඇහුොම යකොයහොමත එපා කිෙන බෙ යමො දන්නෙයන්..නපුරා..අයේ මන් ඔොත් එේක කතා 

කරන්යනම නෑ,,තරහම තරහයි කිොයගන  අඩායගන නන්ගි ෙන්න නෑගිට්ටා.  

 

 

 

 

 

ඉතින් මන් යමයසේ ගාෙට ගිහින් ඉදගත්තා මන් තනිෙම කාමයේ ඉන්න නිසා එක පුටුෙයි තිබුයන් එකත් කැරයකන 

පුටුෙේ. ඔොට නැගිටලා තමා ඉන්න යෙන්යන් කිොයගයන මන් නන්ගියේ අයත් තිබුන යපොත අරගන යපරලන්න 

ගත්තා විතරයි යමකී මයේ ඔයඩොේකුෙ උඩ ඉදගන කිෙපි ආ..එයහමද ඒො යකොයහද ඔො ඉදගන ඉන්නයි මම 

හිටගන කටු කන්නයි.දැන් ඉතින් මාෙත් උස්සයගන කිෙලා යදන්ො කිොයගන මට දිෙත් එලිෙට දාලා ඇදකලා. 

                                                   එයෙලායව්  රෑ නිදා ගන්න හිටපු නිසා සරමේ විතරයි මන ඇදන් හිටියේ ෙටට මුකුත් 

ඇදන් හිටියෙත් නෑ.එෙත් හැමදාම ෙයේ ඉයන ඉදන් අගල් විතර පහලට තියෙන යකොට ටයිට යසොටකුයි , 

ස්කිනිෙකුයි ගහන් හිටියෙ.ඉතින් අර ලස්සන ෙටකුරු පස්සයි සුදුම සුදු පාට ලස්සන රවුම් ගල් යදකයි මයේ ඇයේ 

කිටි කිටියෙ තදයෙලා තියෙද්දි ඉතින් මට යතරුනා මයග එකත් පන ගහලා නැගිට්න්න හදන විත්තිෙ. ඔක දැන් 

නන්ගියේ ඇයේ ගෑව්ලා එකිට ඔක යතරුයනොත් එයහම ෙස යනොන්ඩිෙේ යෙන නිසා මන් යබොරුෙට පුටුයෙ හරිබරි 

ගැයහන්ො ෙයේ නන්ගිෙ බායගට නැගිට්ටෙලා මයේ යපොල්ල මයග කකුල් යදක අතර තිෙලා හිරකර ගත්තා උඩට 

ඉස්යසන්න බැරියෙන්න.ඉට පස්යසේ එො අයෙත් ඉදගත්තා හරිෙතම මයග යපොල්ල හරියෙන්ම තමා එොයේ 

ලස්සන පස්ස යසට්යෙලා තිබුයන්.මන් කකුල් ලන් කරන් හිටපු නිසා එො එොයේ කකුල් 2ක පලල් කරන් තමා 

ඉදගන්න උයන්. ඉතින් අර ලස්සන චිස් ෙයේ ගල් යදක මැද්යද මයග කකුල් යදක………. 

මන් පුටුෙ යමයසට කිට්ටු කරලා අරන් පාඩම පටන් ගත්තා.එත් යමොන පාඩම්ද මයග යපොල්ල ෙගදාෙේ ෙයේ 

යකලින් යෙලා උඩට පයින්න හදනො මන් හරි අමාරුයෙන් තෙ තෙත් කකුල් යදක ලන් කරන් තදකර 

ගත්තා.ඉතින් ඔෙ විදිහත හරිම අමාරුයෙන පාඩයම් ටිකේ කිෙලා දීලා මම බැලුයෙ යමොට යමොනෙ හරි ෙැඩේ 

එකියේ ඇයහේ කදුලු පුයරොගන දැේකාම මට යගොඩේ දුක හිතුනා 

ඉතින් මන් එොයේ අතින් අල්ලලා නතර කරගන කිව්ො ඔොට මන් 

කිොලා යදන්නම් හැබැයි ෙැඩි යෙලා ඉන්න නම් බෑ උපරිම 

පැෙයි.ඔයේ. කිොලා. එක ඇහුනා විතරයි එකියේ මුන ආයෙත් 

මලේ ෙයේ පිපුනා මයේ යහොද අේො කිොයගන මාෙ බදාගත්තා. 

 

 



 

බාරදීලා යටොයිලට් එකට් පැනලා අයත් පාරේ ගහල එන්න. යමොකද ඉත්නි ඊට පස්යසේ ටිකේ යකොන්යටොල් ඉන්න 

පුලුෙන් නිසා. 

නන්ගි ඔො යම් ගනන් හදන්න එතකන් මන් යටොයිලට් එකට ගිහින් එන්නම්.යහොයද්.... 

යටොයෙොලට් ෙන්න...යටොයිලට් ෙන්න යනයමයි මාෙ ඔයඩොේකුයෙ තිෙන් ඉදලා ඇතියෙලා හිමින් සෑයේ මාරු 

යෙන්න යනද හදන්යන් අර ඉස්සර යපොඩි කායල් ෙයේ..එො යකොයහද...එොට දැන් මන් අහුයෙන්යන් 

නෑ..නපුරා..මාෙ නැගිට්ටෙලා තනිෙම ඉදන් ඉන්න හැදුයව්...දැන් ඉතින් පැෙේ ෙනකන් මන් නැගිටින්යන් නෑ 

යමතනින්...කිෙලා හිනායෙලා...මයේ ඇගට තෙත් බර යෙන්න එොයේ සුදු කකුල් යදක පස්සට අරගත්තා.දැන් 

එොයේ මුලු ඇයේම බර මයග කකුල් යදක උඩ.ඒ මදිෙට එො කකුල් පස්සට අරන් ඇයේ උඩ හරිෙ යමයසේ දිහාෙට 

නැමිලා තිබුනු නිසා දැන් එොයේ යෙොනිෙ හරිෙ තමයි මයේ යපොල්ලට උඩින් තියෙන්යන්, පස්ස මයේ බුරිෙ හරියේ 

තදයෙලා. 

 යකොට්ෙම කාපිෙ කිව්ෙලු..දැන් ඉත්නි මයේ යපොල්ල යකොයි යෙලායව් හරි මයේ කකුල් යදක අස්යසන් පැනලා 

නන්ගියේ එයක ෙදිනෙ එක නිෙතයි...දැන් මට ලාෙට දාඩිෙත් දාන්න ගත්තා ඇයි යදයිෙයන් යමොන ලැජ්ජාෙේද 

යෙන්න ෙන්යන්. නන්ගිට යනොන්ඩි උයනොත් මන් යකොයහොමද ආයෙ එකියේ මන බලන්යන්... 

අහා..දාඩිෙත් දාන්න අරගන යමොට හ ඇතිද....මාෙ කාමයරන් පන්නගන්න හැදුෙට යහොද ෙැයේ උයන්...කිෙපු 

දිල්කි., මට තෙත් සමබුෙ යදන්න හිතායගන එො එක පාරටම එොයේ ඉන හරිෙ ඉස්සරහටයි පස්සටයි නටෙන්න 

ගත්තා.. හරිෙට නිකන් අර නිල් ච්ත්රි පටිෙල යපොල්යලලි ගහන position එයේ ඉදන් යකල්යලො පයියේ කිම්බ් 

අතුල්ලනෙ ෙයේ,.. එත්යකොටම මයග කකුල් යදක බුරුල් යෙලා මයේ යපොල්ල එක පාරටම උඩට පැනලා 

නන්ගියේ එයේ ෙැදුනා..එක යකොච්චර පෘෂ්ටිමත් යෙලා තිබ්බද කිෙනෙ නම් එක ෙැදුන විතරයි යකල්ල එක 

පාරටම ගල් ගැහුනා ෙයේ නැෙතුනා. 

ඇත්තටම විනාඩිෙේ ,යදකේේ ෙනකන් අපි යදන්නා එයහම්මම ගල් ගැහුනා. එෙත් ඉස්සරහ බලන්ම ඉන්නො 

ලැජ්ජාෙටද යකොයහද මාත් අහක බලන් හිටියේ..මට යපොලෙ පලන් ෙන්න තරම්.... 

ඊට පස්යසේ මන් එොට යසොරි නන්ගි මන් පුලුෙන් තරම් යකොන්ට්යරොනල් කරන් හිටියේ ඒත් මට බැරිඋනා .....I am 

extremely sorry for that. කිෙලා මන් කිව්ො. 

I understand Aiya, I am the one who should apologies ...කිෙලා එො කිව්යෙ යගොඩේ දුයකන් ෙයේ.අපි තෙ 

දුරටත් යපොඩි ලමයි යනයමයි කිෙලා මට හිත්න්න තිබුනා..I am very sorry.. කිව්ො. එොයේ ඇස් යදයේ කදුලේ 

එලිෙට පනින්න ඔන්න යමන්න ව්යේ තියෙන්ො මන් දැේකා. ඉට්ස් ඔයේ..ම්න් හිතන්යන් අපි යදන්නම හිතලා 

කරපු යදෙේ යනයම නිසා ඒක අපි එච්චර හිතන්න ඔයන නෑ.මන් එයක සීරීෙස් ගන්යන් නෑ,කිෙලා මන් කිව්ො.. 

එක අහපු ගමන් එොයේ මුයන් ලස්සන හිනාෙේ මතු වුනා.මන් බෙ උනා අයියේ ආයෙ මත් මට ඔො ගාෙට එන්න 

බැරි යෙයි කිෙලා.ඔො හරි යහොදයි කිෙලා මයේ අතේ අරන් ඉම්බා. ම්න් ෙටට ඇදුමේ ඇදලා එන්නම්., ඔො 

එතකම් ඔෙ ගනන් ට්ක හදන්න කිෙලා මන් නැගිටින්න හදද්දි මාෙ නෙත්තලා කිව්ො..ඉට්ස් ඔල් රයිට්.ඔො මාත් 

එේක ඉන්න යකොට පිට යකයනේ එේක ඉන්නෙ ෙයේ ඇදයගන ලැස්තියෙන්න ඔයන් නෑ.ඔො රිලැේස් 

ඉන්න.මන් ඒක එච්චර හිතන්යන් නෑ කිව්ො. 

 

 

 

ඉතින් ඔෙ විදිහට මන් රෑට එොට පාඩම් කිෙලා දුන්නා . එො පාඩම 

ඉෙර යෙලා ගිොට පස්යසේ මම අයත් ගහලා තමයි ඇග කල් ඩවුන් 

කරගන්යන. ඉතින් එො පුරුදු විදිහටම යකොට කලිසමේ එේක ටි 

එකේ ගහන් හරී . නැත්නම් දනිස්සට ෙඩා අගල් 2 විත්ර යකොට දුහුල්  

යරොස පාට නයිට්ෙේ ගහයගන තමයි එන්යන්. එො නයිටිෙ ඇදපු දාට 

නිකන් සුරන්ේනාවිෙේ ෙයේ ලස්සනයි .යකල්යලකුයේ ඇයේ 

තියෙයන ඒ ලස්සන හැඩතල යගොඩේ යහොදට යප්න්යන් ඒ ඇදුමට . ඒ 

පිරිපුන් පපුෙ,පලල් උකුළ,යරොස සුදු පැහැෙට හුරු මනාෙ ෙැඩුනු කලෙ 

යුගල ඇයේ ර සපුෙ යදගුන යතගුන කලා..ඇත්තටම කිෙනෙ නම් මන් 

හැමදාම රෑට හිතන්යන අද එො නයිටිෙ ඇදන් එන්න කිෙලා.!! 



 

නන්ගිට එච්චර ෙෙස නැති උනත් එොයේ ඇග ෙෙසට ෙඩා යමොරලා තිබ්බා. 30-32” විතර පපුෙේ එොට 

තිබ්යබ්.මට යෙලාෙකට පුදුමත් හිතුනා යමොකද මන් දන්න තරමින් එොට යබොයි යකයනේ හිටියේ නෑ.ගැහැනු 

ඇගක ල්ස්සන මතු කරන්න පිරිමියෙේ ඉන්න ඔයන් කිෙලා තිබුනට යමතනදී ඒක යබොරු කිෙලා තමයි මට 

හිතුයන. එ ලස්සන සුදුම සුදු යබොල ෙයේ තන් යදක බදායගන කිස් කරන්න තියෙන්ෙ නම් කිෙල මට හිතුනු ොර 

අනන්තයි, ඉත්නි ඔෙ ෙයේ නන්ගි නයිටිෙ ඇදන් මයග ඔයඩොේකුයෙ ඉදන් ඉන්න දෙසක එක පාරටම එො මට 

කිව්ො මන් ඔොයගන් ප්යේෂ්නෙේ අහන්න ඇත්ත කිෙනෙද කිෙලා. මාත් ඉතින් ඔන පුකේ කිෙලා හා කිව්ො. එො 

ඇහුො මට එොෙ ෙැඩියෙන්ම ලස්සනට යපන්යන් යෂොටටයි ටී, එකටයිද නැත්නම් නයිටිෙ ඇදපුොමද කිෙලා. 

මාත් ඉත්න් යබොරුෙට හිතාගන්න බැරි ප්රසෂ්නෙේ ලැබුනා ෙයේ කල්පනා කරනො ෙයේ රගපෑෙ..ඇයි යදයිෙයන් 

යකොයහොමද ගත් කටටම කිෙන්යන් නයිේටිෙට මාර ලස්සනයි කිෙලා..අනිත් පාර ඇයි ඒ කිෙල ඇහුයෙොත් ඒකටත් 

කිෙන්න යදෙේ යහොොගන්න එපැයි...ම්..ම්ම්ම්..ම්ම්ම්...කිෙකිො මන් තටමද්දි එකි අහපි නයිටිෙට යනද කිෙලා.. 

මාත් ඉතින් පයහේ පන්තියේ එකා ෙයේ ඇහුො ඔො යකොයහොමද එේ දන්යන් කිෙලා...එතයකොට මන් දිහා 

කටයකොනින් හිනා යෙලා..මට යතරුනා කිෙපි..මන් ඇහුො යකොයහොමද යතරුයන් කිොලා..එතයකොට එො ටිකේ 

ඇබරි ඇබරි කිෙනො..එො නයිටිෙ ඇදපු දෙසට මයේ ඔයඩොේකුයෙ ොඩියෙලා ඉන්යන හරිම අමාරුයෙන් 

කිෙලා...එයහම කිෙද්දි මට යතරුනා මන් නයිටිෙ ගැන හිතින් හිතපු යදෙල් ඔේයකොම ෙයේ මයේ මල්ලිො දිල්කිට 

යහොයරන්ම කිෙලා කිෙල. ලැජ්ජා හිතුනත් මන් ඇහුො එයහම යකොයහොමද යෙන්යන් කිෙලා...යමොකද මයේ 

යපොල්ල ඉතින් එො ඔයඩොේකුයෙ ඉන්න හැමදාම නැගලායන් තියෙන්යන්,මට එයේ ෙැඩි යෙනසේ යතයරන්යන 

නෑ නයිටිෙ ඇදපු දෙයසයි අනිත් දෙස් ෙලයි. 

 

 

 

 

 

 

 

ඉතින් තෙත් මයේ හියත් ඔක හිරකරන් ඉන්න එයේ යතරුමේ නැතිනිසා මන් කිව්ො එො නයිටිෙ ඇදපු දෙසට 

තමා එොයේ ඇයේ නිෙම ලස්සන යප්න්යන් කිෙලා.ඇත්තටම එො නයිටිෙ අදින දෙස යෙනකම මම ඇගිලි 

ගැනගැන ඉන්යන කිෙලා කිව්ො. ඒක අහලා යකල්ලයේ කම්මුල් ටිකේ රතුයෙනෙ ෙයේ මන් දැේකා. 

ඔො ඒයේ රස්යනට කැමති ෙයේ මාත් කැමතියි ඒකට රස්යන් යතයරනයකොට කිෙලා මන් මයේ කකුල් යදක 

පලල් කරා එෙත් මන් කිෙපු යද් යතරිලා ෙයග එොයේ ඒ සුදු කකුල් යදක එක ලගට යගනත් රවුම් ගල් යදක 

මැද්දට මයේ යපොල්ල අහුයෙන විදිහට තදකර ගත්තා.දැන් මයේ යපොල්ල එොයේ යෙොනිෙ අතයරයි ගල් යදක 

අතයරයි තදයෙලා,  

 

 

 

එතයකොට එො කිෙනො එදාට මයේ එක නිකන් ගිනිෙම් උන 

ෙකඩෙේ ෙයේ කිෙලා.යමොකද එොයේ නයිටෙ යගොඩේ දුහුල් 

එකේ හින්දා එයේ උනුසුම එොට යගොඩේ යතයරනෙලු.අනිත් 

දෙස් ෙල ෙයේ යනයමයිලු හරිෙට නිකන් අර ොහයනකට ජැේ 

එකේ ගැහුො ෙයේ එො යකොච්චර පහලට ඒක තදකරත් එොෙ 

එක උස්සයගන ඉන්නෙ ෙයේලු එොට යතයරන්යන්. ඉතින් මන් 

කිව්ො අනිත් දෙයසේ නයිටිෙේ ඇදන් එද්දි මාත් ෙටට එකේ 

අදින්නම් කිෙලා. එතයකොට එො කිෙනො.මන් මීට කලිනුත් 

ඔොට කිෙලා තියෙනෙයන් මට පිට යකයනේට ෙයේ 

සලකන්න එපා කිෙලා.ම්න් කැමති නෑ ඔො ඒ ෙයේ මන් ගැන 

හිතනෙට...ප්ලීස.්.අනික මන් කැමතියි ඒයේ උනුසුමට, කිෙලා 

එොට කිෙවුනා…….. 

 

දැන් ඊතින් යමත්නින් එහාට ඔන යදෙේ 

යෙද්යදන් කිෙලා හිතායගන මන් එොයග බද 

මැද්යදන අත් යදක ෙෙලා එොෙ පිට මයේ 

පපුෙට තිෙලා තද කරගත්තා. 

 



 

එො එොයේ අත් යදක මයග දනිස් යදක හරියෙන් තිොගන මයේ කකුල් අතගාන්න ගත්තා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

එ අතයර පපුයෙ උඩහට යගනිච්ච මයග ෙම් අත නැෙතිලා තිබ්යබ එොයේ ලස්සන යබල්ල ගාෙ,ඒ ලස්සන යබල්ල 

මයේ යදයතොල් පහස ලබද්දි මන් ෙම අයත් ඇගිලි ෙලින් එොයේ නාදලු ෙයේ යදයතොල් යදක අත ගෑො.යම යෙන 

යකොට මයග දකුනු අයත් ේරමහනෙට එොයේ හන්ස යජොදුෙ අෙනත යෙලා ඉෙරයි. මුලින් එල්ලා ෙැටිලා තිබුනු ඒ 

පිෙයුරු යම් යෙද්දි පිරිපුන් යෙලා තන් පුඩුෙ උල් යෙලා තිබුයන් හරිෙට අර හන්සො ඉගියලන්න හදන යකොට 

පිොපත් දිගුකරන් ඉන්නෙ ෙයේ.  

 

 

 

 

ඒොත් එොයේ දිෙ මට උරන්න දිේ කයල් හරිෙට පුරුදු කාරිෙේ ෙයේ.. මන් මයේ යතොල් යදයකන් එොයේ දිෙ 

උරන ගමන් ෙම් අතින් එොයේ කන් යපති අතගෑො. යමොකද මන් අහල තිබ්බා යකල්යලොන්යේ කන් යපති අග 

හරිම සන්යෙදීයි කිෙලා.යමයහම කරද්දී දිල්කි මයග පැත්තට බායගට හැරිලා එොයේ අත් යදක මයේ යබල්ලෙයට 

දාගත්තා.දැන් එො මයග දිෙ උරනෙ එො ඒත් එේකම එොයේ දියෙන් මයේ දිෙ කිතිකෙනො... 

 

 

 

 

 

 

මයේ අත් යදක ඊට පස්යස යෙොමයන් යමච්චර කාලෙේ මන් 

යපරුම් පුරපුරා බලන් හිටපු යද්කට ඒ තමා නන්ගියේ එ 

ලස්සන සුදුම සුදු හන්ස යුෙල දිහාෙට මන මයේ ෙම් අත 

එොයේ පපුෙ මැද්යදන් ොන්තමට ඒ හන්ස යජොඩුයෙ ෙදින 

විදිහට උඩට අරන් ෙන ගමන් දකුනු අයත් මහපට 

ඇගිල්යලනුයි දබර ඇගිල්යලනුයි  එොයේ ෙම් පිෙවුයේ 

ෙටින් හිමිට අල්ලගන ඉතා සුමුදුෙ ඇගිලි යදක කරකෙමින් 

මසාජ් කරන විදිහට හන්සයදනුෙයේ ඒ ලස්සන  නිපල් එක 

යහොොයගන උඩට යගනිච්චා. 

 

 

දැන් ඉතින් යෙලාෙ හරි කිෙලා මන් දැන ගත්තා,මන් හිමින් 

සැයේ යමච්චර යෙලා නන්ගියග හන්සයෙො හුරතල් කරපු 

දකුනු අත එොයේ ඇග අත ගායගනම පහලට යගනිච්චා. 

ඉන් පස්යසේ මයේ අත් යදක නැෙතුයන  එොයේ ඒ 

යකොල්යලො පිස්සු හදෙන කලෙ උඩ මන් අත් යදයකන් 

එොයේ නයිට්ෙ උඩට අරන් ආයව් ඒ ලස්සන කලෙ යදක 

තෙත් යහොදින් අත් ගාන්න, ඇත්තම කිෙනෙ නම් හරිෙට 

කුරුල්යලේයග පිහාටුෙකටත් ෙඩා සුමුදු බෙේ ඒ කලො 

යදක තිබ්යබ. 

ඊට පස්යසේ මන් එොයේ මුහුන මයේ පැත්තට හරෙ යගන ඒ යරොස් 

යපත්තේ ෙයේ එොයේ ෙටි යතොල මයේ යදයතොල් අතරට අරන් කිස් 

කරනෙත් සමගම එොයේ ෙම් පිෙවුයර තන් පුඩුෙ ටිකේ තදින් 

මිරිකුො. ඒත් එේකම යකල්ල හීනිෙට “අහ්හහහ.....” ගාමින් යපොඩි 

යකදිරිෙේ දැම්මා. මටත් ඔයනයෙලා තිබුයන් ඒකියේ යකදිරිෙේ 

අහන්න තමයි ඒත් එේකම මම එෙයේ යතොල් යදක උරන්න පටන් 

ගත්තා 
 



 

 ඔෙ අතයේ මන් මයග යතොල් යදක නන්ගියේ යතොල් යදයේ ේරතහයනන් අමාරුයෙන් මුදායගන එොයග ලස්සන 

පපුෙ කිස් කරන්න ගත්තා න යිටිෙ තිබුනට යමොකද ඒ බෙේ මට යනොයතරුන තරම් යමොකද ඒ තරමටම ඒකියග 

පිෙයුරු පිම්බිලා තිබ්යබ් තන් පුදු හරිෙට ගලේ ෙයේ යෙලා.. දිල්කි ආදයරන් මයේ හිසයකස් පිරිමැද්දා එො 

ඇත්තටම හිටියේ  රාගයේ උන්සුයමන් පායෙන යලොයකකට ඇතුල් යෙලා. 

 

 

 

 

 

Don’t worry kelle, I know the limits..relax..i won’t hurt you !! 

I know aiyaa..I believe on you……I just exited. 

 

 

 

 

යම් අතර මයග අතැගිලි එොයේ යෙොනි යතොල් හුරතල් කරන්න පටන් අරන් ඉෙරයි. එො මයේ දිෙ උරන අතයර 

මන් දබර ඇගිල්යලන් එොයේ මෑ මල පිරිමැද්දා ට්ක යෙලාෙේ යමයහම කරන යකොට දිලිකි නන්ගි හිට්යේ 

යෙනමම යලොයකක එොයේ ඇස් අඩෙන් යෙලා කලු බබා ඉහලට යෙොමුයෙලා තිබුයන්. එොයේ පපුෙ යෙගයෙන් 

උස් පහත් උයන් පිෙයුරු මයග පපුයෙ යතරපමින් ,යදයතොල් සියුම්ෙ යෙව්ලන ගමන් හීන් යකදිරිෙේ පිටකරමින් 

තිබුනා. තෙත් ටික යෙලාෙේ ෙනවිට එො යතොල් එකට හපායගන යකදිරිෙ ෙැඩි කලා, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ අඩෙන් යනත් යුගයල් ආරාධනෙ පිලිගත් මයේ දකුනු අත මටත් 

යනොදැනීම එොයේ යෙොනිෙ දිහාට ඇදුනා, මයේ ඇගිලි ෙල ස්පේෂෙ 

එොයේ යෙොනි යතොල් ෙල ෙදිනෙත් එේකම තමයි යකල්ල ගැස්සිලා 

යම් යලොයකට ආයව්. එොයේ බෙයෙච්චි හා පැට්යෙේයේ ෙයේ ඇස් 

මයේ දිහාට යෙොමුයෙලා තිබ්යබ් ඉන් ඉදිරිෙට යකල්යලේයේ සන්යෙදී 

හා ජීවිතෙ පුරා රකින මහා අනේග ෙස්තුෙ ෙම් සීමාෙන් ඇතුලත 

බුේතිවිදිෙ යුතු බෙ යනොකිො කිෙම්නි.  

 

 

“උහ්හ..අ..අහ.්.අහ්හ.ආහ්හහ..ආආආආහ්හ්හ්හ්හ’්’ 

මාත් මයග ඇගිලි ෙලින් එොයග යෙොනි යතොලුයි බගමනිෙයි මාරුයෙන් 

මාරුෙට යෙගෙ ෙැඩිකරමින් හුරතල් කලා එො මට ප්රෙතිචාර දැේකුයෙ 

ේරුමේරරමයෙන් යෙගෙත් යෙන කෑගිහීමේ බදු යකදුරුමකින් 

““ආආආහහ්හ්හ්හ.්.අහහහ..හාහාහහ… ආආආආආහ්හ්හහහ.......” 

ඒත් එේකම එොයේ උදරෙ ගැයහනෙ ෙයග මට යත්රුනා.,ටික 

යෙලාෙේ ගැසුනු උදරෙ නැෙතුයන් උනුසුම් දිෙරෙකින් මයග ඇගිලි 

යතත් කරමින්. 

“අහ්හහ...අහහහ....ම්ම්ම්ම්ම්මමම....ඔහ්හ..ම්ම්මම………” 

 

 

 

මන් එොයේ මුහුන මයග දිහාට අරන් කම්මුල් කිස් කරලා 

ආයෙත් ඒ යදයතොල් උරන්න පටන් ගත්තා..ඇත්තටම 

කිව්යෙොත් දිල්කි mouth to mouth kissing ෙලට යගොඩේ 

කැමති බෙ යම යෙන යකොට මට යතරුම් ගිහින් තිබ්යබ්. 

 



 

ටික යෙලාෙේ ෙනතුරු ඇස් පිොයගන යදයතොල් සපමින් සිටි ඈ, ඉන් පස්යස යසමින් ඒ නිල් පාට ඇස් අරින ගමන් 

මන් දිහා බලායගන “ I love you so much aiyaa….” කිෙලා මයග යදයතොල් අයෙමත් උරන්න ගත්තා. ටික 

යෙලාෙේ යතොල් උරපු එො “Now it’s my turn”  කිෙලා පුටුෙ පස්සට තල්ලු කරලා මයේ ඉස්සරහා දන ගහලා 

ොඩි යෙනයකොට මන් හීයනන්ෙත් ලබාගන්න බැරියදෙේ ලැයබන්න ෙන බෙ මට යතරුම් ගිො.  

එො මයේ සරම යසමින් ඉහලට අරන් ඒ ලස්සන පුන්චි අතැගිලි ෙලින් මයේ ලිගුෙ එලිෙට ගත්තා.  

“අහා..එයහනම් යමො තමයි යමච්චර කල් මට කරදර කයල් කිෙලා හුරතල් විදිහට යබල්ල හරෙ හරෙ 

කිෙලා."Naughty boy " කිෙලා දබර ඇගිල්යලන් යහමින් පාරේ මයග ලිගුෙට ගැහුො, ඊට පස්යසේ ආසායෙන් 

ඇගිලිෙලින් අතගාන්න ගත්යත් හරිෙට නිකන් යපොඩි ලමෙකුට යසල්ලම් කරන්න අලුත් තෑේගේ ලැබුනා ෙයේ. 

 

 

 

 

 

ඇත්තටම ඒ යමොයහොයත් මට දැනුනු යද් ෙචනයෙන් විස්තර කරන්න බැරි තරම්..එොයේ කයට් යකල අතයර 

දැෙටිච්චී මයේ ශ්ෂ්නෙ ටියකන් ටික එොයේ උගුර අස්සට ෙද්දී මයේ හියත් නන්ගී ගැන ඇති උයන් පුදුමාකාර 

ආදරෙේ.ඒ ආදයේ එොට දන්ෙන්නත් එේක මම මයේ ඇගිලි තුදු ෙලින් එොයේ හිසයකස් පිරිමැද්දා. එො ට්යකන් 

ට්ක හිස ඉහලට පහලට කරමින් යෙගෙ ෙැඩිකරන ගමන් ලිගුෙ උරන්න පටන් ගත්තා, එො ඒක උරන ගමන් 

මාරුයෙන් මාරුෙට ඇට යදකත් කයට් දායගන යලෙකන්න අමතක කයල් නෑ.යම් ෙන විට මට හැගීගිෙපු යදෙේ 

තමා මයේ හියත් තිබුන් සැකෙ හරි බෙ...යමොකද යකොල්යලේෙ යමච්චර පිස්සු ෙට්ටන සැපේ යදන්න යහොද 

අත්දැකීම් තිබිෙ යුතුමයි. එයසේ නම් අර ගැහැනු යදහයේ සුන්දරත්ෙෙ පිරිමිො මගින් පරිපුේණ ෙන කතාෙ නිකන් 

කට කහන්ෙට කියුෙේ යනොයෙයි...... 

 

 

 

 

යකයසේයහො හැගීම් පාලනෙ කරගත් මා ශිශ්නෙ ඇයගන් මුයෙන් මුදායගන ඇෙෙ නැගිට්ටු ො මාත් නැගිටලා සරම 

ගලෙල පැත්තකට විසිේ කරලා, ඈ මට පිටුපා සිටින යසේ හරො යගන යමසෙට තදකර ගත්තා. ඉන් පසු නයිටිෙ 

ගලො ඉෙත්කර ඇයේ යෙොනිෙ අතර ශ්ෂ්නෙ තබා ඇයේ කලො ෙලින් තදකරෙ ගත්තා.එෙත් එොයග ඉන නමලා 

යමයසට අත් යදයකන් බරයෙලා ඒ ෙටකුරු පස්ස මයේ දිහාට යෙොමුකරන් හිටියෙ මට යහොදින් හා පහසුයෙන් 

එොට ගල් කපන පුලුෙන් යෙන විදිහට. ඒ සුමුදු කලො අතයේ මයේ ලිගුෙ ඉහල පහල ෙද්දි මට නැෙතත් 

සුරාන්තෙ කරා එලයබන බෙ යතරුනා.ඒත් යම් යසොදුරු රාත්රෙෙ නිමා කරන්න මයේ හියත් ඇතිවුනු දුක නිසාම 

යසමින් යසමින් ගල් කැපීම නතර කරමින් මා යෙන යදෙේ යදසට සිත යෙොමු කලා.. 

නමුත් යම්ක දිල්කි නන්ගි යතරුම් ගත්යත යෙන විදිහකට...එො ඉලගට කිෙපු යද් නම් ඇත්තටම මම සිතපු යදෙේ 

යනයමයි. 

ටික යෙලාෙේ මයේ ලිගුෙත් එේක යසල්ලම් කරපු 

නන්ගි යහමින් පහත් යෙලා යපරසම පස්සට ඇදලා 

ශිෂ්න  මුන්ඩිෙ  එොයේ යතොල් යදක උල් කරලා ලාෙට 

කිස් කලා. ඉන් පස්යසේ යදතුන් පාරේ දකුනු අතින් අයත් 

ගහපු එො එක පාරටම මයග ලිගුෙ කයට ඔබාගත්තා.. 

ටික යෙලාෙේ ෙද්දි මා ආෂ්ොදයේ උපරිමෙ කරා ලන් ෙන 

බෙ යතරුනු නිසාත්, එෙ නන්ගියේ මුෙ තුලම යදොයේ 

ගලාවියදො කිො තිබූ සැකෙ නිසාම මම ලිගුෙ මුෙ තුලින් 

එලිෙට ගත්තා..නමුත් ඇෙ නැෙතත් ආසායෙන් එෙ මුෙ තුලට 

ඔබායගන දියෙන් කිති කෙන්න ගත්යත් මයේ පිස්සුෙ යදගුන 

යතගුන කරමින්... 

 

 



“Aiya if you want you can do it in my back”  

ඇත්යතන්ම මයේ ඇගත් ටිකේ සීතල උනා යමොකද ඊට කලින් මම පුයේ ඇරලා තිබ්යබ් නැති නිසා..යමොකද ඒක 

ඉතා යව්දනාකාරී හින්ද මන් ආශ්ර ෙ කරපු  එක යකල්යලේ ෙත් එකට ඉඩදුන්යන් නෑ. ඉතින් මන් කිව්ො 

“But..It will hurt you a lot…. I am not gonna do it” 

“No I can handle it..trust me..I like it too”  

කිෙලා එො කකුල් තෙත් ඈත් කරලා එොයේ පස්ස තෙත් මයග දිහාට දිේකලා..ඉතින් යමකි යමච්චර කිෙද්දි මට 

යපොන්නයෙේ ෙයේ පස්ස ගහන්නත් බෑ යන..එක හින්දා  එොෙ බදින් අල්ලලා මයග දිහාට අරන්  මන් කිව්ො. “හරි 

ඔොට දරාගන්න බැරි නම මට කිෙන්න මම එයෙයලම නෙත්තනෙ” එයහම කිෙලා., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔෙ යෙලායෙ තමා මට මතේ උයන් මයේ යමොයිස්චරයිසින් ේරීතම් එේ ගැන,මන් ටේ ගාලා එක අරන් ලිගුෙට 

හලායගන යහොදින් ගායගන දකුනු අයත් දබර ඇගිල්ලටයි,මැදගිල්ලටයි යහොදින් තට්ටුෙේ අරන් නන්ගියේ පුයේ 

හිලට යහමින් සැයේ ඇගිලි 2ක ඔබල යහොදට ේරීරම් ගෑෙ. 

 

 

 

 

නනගිට අයෙත් යතොලේ දාලා එොෙ නැෙතත් යමයස දිහාට 

පාත් කරලා එොයේ ඉයනන් යහොදට පස්ස නෙල තිොයගන 

තට්ටම් යදක කිස් කරලා පස්යස හිල ඇතුලට දිෙ දාලා යහොදට 

කැලතුො..එතයකොට එොට කිති..”අයිො මට කිති අයන් කිෙලා 

හුරතල් හිනොේ දැම්මා”. 

 

මන් ඊට පස්යසේ මයේ ශ්ෂ්න මුන්ඩිෙට යකල පාරේ 

ගහලා ෙම් අතින් නනගියේ ඉයනන් අල්ලගයන 

දකුනු අතින් ශ්ෂ්න මුන්ඩිෙ අල්ලයගන යහමින් සැයේ 

ලිගුෙ ඇතුලට දාන්න ට්ේයි කලා ඒත් ඒක යලසිඋයන් 

නෑ.යමොකද හිල මාර ටයිට් විදිහට ෙැහිලා..සමහර විට 

නන්ගියග හියත තියෙයන බෙට යෙන්න ඕන. 

 
 

ඊට පස්යසේ ආයෙත් ඉස්සල විදිහට ඉයනනුයි ශ්ෂ්යනයි අල්ලන් 

යහමින් මුන්ඩිෙ ඇතුලට ඔබා ගත්තා..දැන් ඉතින් ෙැයඩ හරි..ඉන් පසු 

මන් අත් යදයකන්ම එොයග ඉයනන් අල්ලන් ට්යකන් ට්ක ලිගුෙ 

පද්දමින් ඇතුලට එබුො..ඇත්තටම ඒ අත්දැකීම නම් කිෙන්න ෙචන 

නැති තරම්..නන්ගියේ හියල් තිබුන උනුසුමයි මසල් ෙල හිරයි හිනදා 

මට දැනුනු ආෂ්ොදෙ නිසාම මටත් යනොදැනීම මන් එොට රිද්දන් 

නැතුෙ කරනෙ කිෙන එකත් ඒ යෙනයකොට මට අමතක යෙලා. 

නන්ගියේ පිට මැද්දට ෙැටිලා තිබුනු ස්ට්යරය ට් කරපු යකස් ෙැටියෙන් 

අල්ල ගත්තු මන් උපරිම ජෙයෙන් ලිගුෙ නන්ගියේ පුක තුලට කිදා 

බැස්සුො. නමුත් ඒ සමගම යමයතේ යෙලා දත්මිටි කායගයන 

යෙදනාෙ ඉෙසයගන හිටපු  ඈ….. 

"ආහ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ.්...ආආආඅහ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ.්..ආආආආඅහ්හ්හ්හ්හ්හ"් 

 

 



කිෙමින් කෑගසන්නට උනා.නමුත් මයේ රාග සිතුවිලි ඒ ෙන විටත් අයනකුත් සිතුවිලි පරාජෙ කර හමාරයි.ඒ නිසා 

යදෝ ඇයේ යෙදනාකාරී ලයතොනිෙ මට උත්යත්ජනෙේ උනා.. මයේ ගයත් සිෙලුම ශේතිෙ ලිගුෙ කරා යෙොමුයෙමින් 

අගල් 8 පමන උනු සම්පුේණ ලිගුෙම යම් ෙන විටත් ඇයේ ගුදමාේගෙ තුලට කිදාබැස හමාරයි. එපමනේ යනොෙ එෙ 

ඇයේ යපශීන් හා ඇතිල්ලීයමන් ජනිත වුනු උනුසුමත් යම ෙන විට මටත් යෙදනාෙ යගයන යදමින් තිබුනා... 

 

 

 

 

 

 

ඉතින් මම අකමැත්යතන් උනත් යමක නෙත්තන්න තීරනෙ කලා..”Baby why don’t you tell me before…ok..im 

gonna stop it.” 

“No..don’t stop. Now I used to it. So please don’t stop it now” 

ඇත්තටම මටනම් යමක නෙත්තන්න ඕයන කමේ තිබුයන නෑ ඒ තරම් මම එකට ආශා කලා.. 

 

 

 

 

 

 කලින් ෙයගම එයකන් මා තෙත් යෙගයෙන් පුයක අරින්න ගත්තා.. එතයකොට එො...ශබ්දෙ ෙැඩිකරමින් 

කෑගහන්න පටන් ගත්තා.යම් යෙලායව් තමයි මට යතරුයන් මට බාප්ප යගයින් එලියෙ කාමරෙේ දුන්න එයක 

ෙටිනා කම, ඒ යෙලායව් මන් බාප්ප එේක තරහ උනත් දැන් හිතින් එොට ඉස්තුතී කලා.. 

 

 

 

 

නමුත් අන්තිමට එො 'අම්මාමාමාමා...' කිෙමිනි ඉතා හයියෙන් කෑ ගැස නිසා මන් ෙම් අතින් නන්ගියග කට 

අල්ලයගන තදකර ගත්තා..ඒත් එොයේ සබ්දෙ නැෙතුයන් නෑ..මයග අතින් ෙහන් හිටපු නිසා 

"ම්හ්හ්හ්හ.්..ම්හහ්හ්හ්හ්හ්හ.්.." ෙයග ශබ්දෙේ ත්මා පිට් වුයන්...යකොයහොම හරි ටික යෙලාෙේ ෙද්දිම මට 

ම්න් නන්ගියේ නලල කිස් කරලා එොයේ මන මටයපයන විදිහට හරෙයගන 

අයෙමත් මයේ ඉන් පද්දමින් ඒ ආෂ්ොදෙ නැෙතත් විදින්න පතන් 

ගත්තා..නමුන් මයේ ජෙෙ ෙැඩිෙන ෙැඩිෙන විට නන්ගියේ ඇස් ෙලින් කදුලු 

කැට කඩාහැයලන්න ගත්තා.එො ඇස් තදකරන් නැෙතත් අර යෙදනා ශ්බ්දෙ 

නගන්න ගත්තා…... 

"ආහ්හ.්..ආආආහ්හ්හ.්..ආආආඅහ්හ්හ්හ්හ්හ්හ.්....ආආආආආහ්හ්හ්හ්හ්හ්හ.්.. 

ම්ම්ම්ම්ම්මමමමමම........ " 

 

 

එමනිසා ලිගුෙ පැද්දීම මදකට නතර කල මා ලිගුෙ ගුද මාේගයේ 

තියබද්දීම ඇයේ අත් යදක එකට එකතු කර ඇයේ පිට පිටුපසින් 

ෙමතින් අල්ලායගන දකුනු අතින් ඇයේ බඩින් අල්ලා ඇෙෙ ටිකේ 

යකලින් කර ගත්යත් එො ආසකරන යතොල්ේ දාන්න හිතායගන 

නමුත් නන්ගියේ මුහුන හරෙන විට තමයි මට යපනුයන එො යේ 

යෙදනාෙ කදුලුත් දිෙකරන් යදොයේ ගිහින් කිෙලා…… 

 
 

අයන්...අයන්....අයන්.....අයිො...ආආආහ්හ්හ්හ්හ්හ.්...රියදයනො

...අයියෙො....අයන්......රියදයනො.....ආආආආහ්හාහ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්හ්

..අම්මාමාමා...........!!!!!!!!! 

 

 



සුරාන්තෙට එන බෙ යතරුනු නිසා මම ලිගුෙ ඇයේ පුයකන් අරන් අයත් ගහන්න පටන් ගත්තා..නමුත් අර 

ආෂ්ොදෙ ගිලිහුන නිසා මට ටික යෙලාෙේ අයත් ගහන උනා..එයෙලායෙදි නැෙතත් ප්ර.ේේති සිහිේට ආපු නන්ගි 

පහලට නැමිලා ලිගුෙ මුකයේ ඔබායගන සුප්පු කරනන් ගත්තා... 

 

 

 

 

 

 

 

 

අන්තිමට මයග ශ්ෂන මුන්ඩිෙ කිස් කරපු ඇෙ නැගිටලා මට යතොලේ දැම්මා. ඉන්පසු  “අයිො...දැන් යහොදටම රෑ 

යෙලා මන් ෙන්න ඕන, යහට උයදන්ම ඉස්යකොයල් මීටින් එක.” කිෙලා පැත්තක තිබුනු නයිටිෙත් ඇද ගන 

නැෙතත් මයග යදයතොල් සිප යගන කාමයරන් ඉෙත්යෙලා ෙන්න ගිො.. 

 

 

 

 

මයේ ධාතු පිටයෙන්න ආපු නිසා මා එෙ ඇෙට කිෙමින් ලිගුෙ ඇයග 

කටින් ඇද පිටට ගත්තත්"කමේ නෑ මට එො රහ බලන්න ඔයන් 

කිෙමින්" ආයෙත් ලිගුෙ මුයව් ඔබා ගත්තා.මටත් එයිට ෙඩා තදකරන් 

ඉන්න හැකිොෙේ තිබුයන නෑ..යෙන යදෙේ යෙද්යදන් කිෙලා ඒ 

ඔේයකොම ධාතු නන්ගියේ මුෙ ඇතුයලම පහ කලා..නන්ගියේ කටින් 

කිරි යබයරනො ෙයග මයේ කැරි යබයරන්න ගත්තත් ඇෙ ඒ ඔේයකොම 

ගිල්යල හරිම කෑදයරන්…..  

 

 


