
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ඇගේ ගෙග ොල් සිප ගනිමින් සිටි මගේ මුවට ෙැනී ගිගේ ඇගේ ඇසින් වැටුනු 

කඳුළු බිඳු වල ලුණු රසය. මා ඇගේ ගකස් ගරොෙ තුලින් අ ැගිලි යවා ඇගේ 

හිස ඔසවා නලලට හාදුවක්  ැබීය. ඇගේ ඉකි බිඳුම  ව  වත් වැඩි විය.  
- "මම උඹට ගපොගරොන්දු උනාගන ගකල්ගල, සත් යි ගකල්ගල. 

අඬන්නැතුව ඉඳපන් ෙැන්" 

- "මට ඒකට සතුටුයි එත්...." 

- "ඒත් ඇයි....දිස්නා?" 

- "මගේ ජීවිගත් අෙ ගවනකන් කාටවත් මාව ඉඹින්න දීල නෑ රුවිනි. උඹ 

 මයි මාව ඉඳුල් කගල්" 

ඇයගේ ක ාවට මගේ ගෙගන ටෙ කඳුළු නැගුගන් ඇය ගැන මගග හගේ 

උපන් කැක්කුම නිසාගවනි. මා නිරුව ට  වමත් තුරුළු වී සිටින ඇය 

ඉකිබිඳිමින් හඩන්නට වූවාය. 



 

 

*** 

දිගු කළකට කාගේවත් පහස ගනොලැබූ මා ගනෝනාගේ පහස ලබා සැනසුනෙ 

එය උපන් ගගයිම සුනු විසුණු වී ගිගේය.  නි කාමරයක  නි වුනු මා සි  

සෑම  ැනම දිව ගිගේ සි ට ගමන්ම ග ටෙ සහනයක් ගනොවූ ගහයිනි. සති 

තුනක් පමණ ග  වුනි ගසනසුරාො දින උෙෑසනම පැමිණිගේ මා ඇගිලි 

ගනිමින් බලාගපොගරොත්තුගවන් සිටි ඇයයි.  

- "ඇන්ටිට මාව ම ක් වුගන් නැේෙ ගමච්චර කල්?" 

- "ඇගන් නෑ දුගේ, මට ගගොඩක් වැඩ තිබුන. ඒකයි.  රහ නෑ ගන්ෙ?" 

කියමින් ඈ ගගනා ගපට්ටියක් මගේ අග   ැබුගේ වට පිට බලමින්ය. 

- "ගේ ගමොකේෙ ගේ?" 

- "කෑ ගහන්න එපා, අපි උඩට ගිහින් බලමු" ඈ පැවසීය. 

- "ආ පුෂ්ප නංගි... කාගළකට පස්ගස" ඒ ගනෝනාගේ කටහඩයි. 

- "ඔේ අක්ගක, ගගොඩක් වැඩ තිබුන. ඒකයි" 

- "ආ ගහොඳයි ගහොඳයි. මම ගේ ළමයිට ගපොඩි වැඩක් දුන්න, ගපොඩ්ඩක් 

බලල එන්නේ ඉක්මනට" 

- "ආ ගහොඳයි අක්ගක" 

ඇය උසස් ගපළ ගකොටස ගෙසට ගමන් කගල් පස්ස ල ාවකට පේෙ පේෙය. 

ඇන්ටීගේ අතින් අල්ලාගත් මා නිල නිවසට ඇතුළු වී ඇයව ඇෙගගන ගිගේ 

මාගේ කාමරය තුලටය. විමතුගයන් වට පිට බැලූ ඈ "ඔයාල කාමර මාරු 

කළාෙ" ඇසීය. ඇත්  ක ාව ඇයට ගහලි කිරීමට ගනොහැකි ගහයින් මා 

ඇයට ගබොරුවක් ගගො ා පැවසීය. 

- "මම ෙැන් ගලොකු ළමගයක්,  නිගයන් ඉන්න පුරුදු ගවන්න ඕගන 

කියල ගනෝනා මාව ගේ කාමගේට ෙැේම" 

- "කැමැත්ග න්ම එන්න ඇති මගග ගකල්ල" කියමින් ඇය මා ළගට 

ගනිමින් නලල සිපගත්ගත්ය. 

- "ගේ ගමොකේෙ කියල කිේගව නෑගන." අගත් තිබූ ගපට්ටිය ගපන්නමින් 

මා කීගේය. 

- "ගලවල බලන්න" 

ලස්සනට ඔ ා තිබුනු ගපට්ටිය විවෘ  කළ මා දුටු ගෙයින් සතුට ඉහවහා 

ගිගේය. උඩ පැන පැන මා ඇයව වැලෙගත්ගත්ය. 



 

 

- "ඇයි මට ගේකක් ගේන්න හිතුගන?" 

- "ෙැන් අපිට ක ා කර කර ඉන්න පුළුවන්ගන." 

ඇය දුන් Nokia 1100 මාදිලිගේ දුරක නය කබඩ් එගක් හැංගූ මම ඇය 

ළගට පැමිණිගේය. 

- "අරය ඉක්මනට එයි ගන්ෙ?" 

- "ගහොර ගකල්ල, ගකළින්ම කිේවනේ හරිගන ඕක" කියමින් ඇගේ 

වාඩිවී සිටි ඈගේ උකුලින් අල්ලා ඇය ගෙසට ඇේගේය. 

ගඩනිමටත් සාරියටත් පමණක් ඇයව ෙැක ඇති මා අෙ ඇඳගගන පැමිණ 

ඇත්ගත් සායකුත් හැට්ටයකුත්ය. ෙනහිසටත් පහලට වනග ක් දිගට වූ සාය 

එල්ලා වැගටන එකකි. එයින් ඇගේ සේපූේණ කකුලම ආවරණය වී 

තිබුගන්ය. නමුත් ඇ ය ඇඳ සිටි හැට්ටය ඇයට  රමක් හිර හැට්ටයකි. ඇගේ 

පිේබුනු පියයුරු ගැලවී ඇති හැට්ටගේ උඩ ගබොත් ගමන් නිරාවරණය වූ 

ලැමත් කළු පැහැ Bra එකත් ග රපමින් එළියම පනින්නට ගමන් විය. ඇ ය 

 වත් ඇගේ තුරුලට මා ළං කර ගත්ගත්ය. ගබල්ගලන් හැමූ සුවෙ මා 

ගනොෙැනුවත්වම ඇගේ ගබල්ල සිපගැනීමට  රේ සමත් විය. උකුල ම  වූ 

ඇගේ අත් ගෙක ගහමින් ගහමින් පහළට රූටා ගගොස් මාගේ ගවුම අග 

ගකළවර මායිේව තිබූ ෙනහිගසේ අගනක් පැත්  ඇගේ අ ැගිලි හා ගැටුගන්ය. 

ඇයට  වත් තුරුළු ගවමින් ඇගේ පිේබුනු පියයුරු ම  මාගේ පියයුරු 

 බමින් ඇය ගෙසට ගහොඳින්  ෙ වූගයමි. ඇගේ අත් මාගේ කකුල් ගෙක 

පිටුපසින් උඩට ගමන් කගල් ඇගේ අ ැගිලිවල සී ගලන් මා ග  

කිළිගපොලා යමින්ය. ඇගිලි කරකවමින් ඒ ගේ අ  ඇගිලි යවමින් ඈ මා 

කාමගයන් අවදි කගල් ගහොඳින් හුරු පුරුදු අගයකු ගලසටය. ඇෙ සිටි 

පෑන්ටියටෙ උඩින් උඩටම ආ ඇගේ අත් ගෙකට මගේ  ට්ටේ ගෙක ග්රලහනය 

විය. ගසමින්  ෙකරමින් මිරිකූ ඈ ඇයගෙසට ඇෙ ගනිමින් ඇඳ ම ට මා 

ගපරලා ගත්ගත්ය. නිරාවරණ වී තිබූ කකුල් ගෙක ෙනහිස් ම  සිට සිපගනිමි 

අ ගාමින් කළව, ඉන, උකුල, යටි බඩ, නාභිය හරහා ලැම සිපගත් ඇගේ 

ගෙග ොල් මාගේ ගෙග ොල් ඉදිරිගේ අගලක පමණ පර රයක්  බමින් න ර 

විය. ඇගේ මුවින් පිටවූ උණුසුේ හුස්ම මාගේ ගෙග ොල් ම ට ෙැනිණ. මාගේ 

පියයුරු වලට  ෙවී තිබුණු ඇගේ පියයුරු මාගේ ලැම උස්පාත් වන 

ගේගගයන්ම උස්පාත්විය. ඇගේ හැට්ටය යටින් අ  ෙමමින් මා ඇගේ පිට 

මැෙට අ  ගගන ගිගේය. ඇගේ ෙකුණගත් අ ැගිලි මාගේ හිස ගකස් ගරොෙ 



 

 

මැදින් ගබල්ල හරහා උඩට දිම ගිගේය. ඇය  වත් ටිකක් මා ගෙග ොල් වලට 

ළං වූගේය. මාගේ ෙෑස් අඩවන් විය. 

නිල නිවගසේ ඉදිරි ගෙොර අරින් ශබ්ෙගයන් අප විදුළි ගේගගයන් ඇගෙන් නැගිට 

ඇදුේ හො ගන්මින් ගකොණ්ඩෙ හො ගත්ගත්ය. ගනෝනා කාමරයට එන විට 

ඇෙ ම  අප ගෙගෙනා සිටිගේ ක ා කර කර සිටින විලාසයකිනි. 

- "ගෙන්න බර ක ාවක වගේ" කියමින් ගනෝනා කාමරයට විත් ඇඳ ම  

වාඩි විය. 

- "ඔේ අක්ගක ගගොඩ කාගළකින්ගන බලන්න ආගවත්" 

- "ගමයාට  නි කාමරයක් දුන්නට වැඩක් නෑගන ඉතින්, රුවිනි... ගේ 

ගමොකෙ ඇඳ අවුල් කරගගන?" 

ඇගේ රළු කටහඩට මම තුෂ්නිේභූ  වී බිම බලා සිටිගයමි. "අපි ගෙන්න 

ගපොඩි ආ ල් එකක් ගත් " යැයි කීමට සිතුනත් එය කීමට හැකි ගෙයක්ෙ. 

- "ගසොරි ගනෝනා" මා මිමිනුගවමි. 

- "අන්න ගහොස්ටල් ගකොන්සට් එගක් ඉගවන්ට් එකකට මම ඔයාව 

ෙැේම. ෙැන්ම එවන්න කිේව ඔයාව රැස්වීේ ශාලාවට." 

"ගේ ගෑනි හැමොම ආ ල් කුඩුකරනවගන, ආ ල් එකක් ගෙනවනේ 

කමකුත් නෑ, වඳ ගෑනි" යැයි සිග න් ගකොඳුරමින් පුෂ්පා ඇන්ටීට වැඳ රැස්වීේ 

ශාලාවට ඇවිේගේ භාගගට ග ත් වුනු පෑන්ටිය පිටින්මය. ඇයව හමුවී අවුරුදු 

4ක් පමණ වුවත්  වමත් ඇය සමග එකට සිටින්නට හැකි වූගේම නැ . එය 

මගේ පවක්ෙ නැතිනේ ඇගේ පවක්ෙැයි මා කල්පනා කගලමි. නැ  එය 

ඇගේ පවක් විය ගනොහැක. ඇයට මා  වත් එක් අගයකු බව මා ෙනී. මා 

ගමන් කී ගෙගනක් ඇයට ඇත්ෙ?  වමත් ඇය එො හමුවුනු නාකි සීයා 

එක්කත් එකට ග කරනවා ඇත්ෙ? මාගේ ඔලුගේ ප්රමශ්ණ වැලක් 

කරකැගවන්නට විය. 

- "ආ ටීචේ... ගමන්න රුවිනි එනවා" මගේ පංතිගේ ළමගයක් කෑ ගසා 

කීගේය. 

ඇයගේ කෑ ගැසීගමන් මා නැව  පියවි සිහියට ආගේය. ගසමින් මා ශාලාවට 

ඇතුළු වුගනමි. ශාලාගේ වූගේ පාසගල් නැටුේ ටීචරුත් පියුමි අක්කාත් මගේ 

වයගසේ  වත් ළමුන් අට නව ගෙගනකි. මා ටීචේ ළගට යත්ම පියුමි අක්කා මා 

ගෙස රවා අහක බලා ගත්ගත්ය. පාසගල්දී දිනක මම ගබොරුවට අසනීප වූ 



 

 

ගවලාගේ පියුමි අක්කත් සඳළි අක්කත් සමග ගන්වාසිකාගාරයට යැේගේෙ 

ගේ ගසේපාළිකා ටීචේය. මම ඇය ළගටම ගිගයමි. 

- "හරි රුවිනි, ඔයා යන්න ගෙගවනි ගේලිගේ මැෙට, අපි "ඇහැළ මලින් 

මල් පිපිලා" ගී යට  මයි පුරුදු වුගන්. ඔයා ගම න ඉඳන් අල්ලගගන 

යන්න. මුල් ටික ඔයාට මම කියල ගෙන්නේ, හරිෙ?" 

- "හරි ටීචේ" 

ගී ගේ භාගයකටම ළමුන් පුරුදු වී සිටි අ ර මා මැෙ සිට පුහුණු වූගයමි. 

ටීචේ නැටුේ කියා දුන් අ ර පියුමි අක්කා විසින් ළමුන්ගේ අඩු පාඩු සැකසීය. 

මගේ වැරදි සෑදීමට ඈ මා ළගටවත් ආගේ නැ . ඇය මා සමග  රහ වී 

ඇත්ගත් ඇයි ෙැයි මා ගනොෙනිමි. පැයක් පමණ පුරුදු වූ අප සේපූේණ 

ගී යටම නැටුම සාො ඉවර විය. 

- "රුවිනි ඉඳල අනිත් අය ෙැන් යන්න, ආපහු ගහට කරමු අපි. නිකන් 

ඉන්නගකොට අඩි අල්ලල ටිකක් පුරුදු ගවන්න"  

ඇය ළමුන්ට උපගෙස් දී අවසානගේ ළමුන් සියල්ල ශාලාගවන් එළියට ගිගේ 

ගසේපාලිකා ටීචරුත් මාත් පියුමි අක්කාත් ශාලාගේ  නි කරමින්ය. 

- "ගමොකෙ ගෙන්න  රහ ගවලා?"  

- "නෑ ටීචේ, ගේකි බලු වැඩක් කලාගන මටයි සඳළිටයි" පියුමි අක්කා 

කෑගැසීය. 

- "ආ... ඒ ගමයාෙ? සඳළි මට කිේව ක ාව. ඇත් ෙ රුවිනි ගේ?" 

- "අගන් මම ෙන්ගන නෑ ටීචේ මුකුත්, මම බලු වැඩක් කගල් නෑ 

කාටවත්" 

- " මුගස ගහොස්ටල් එගක් සික්කට කිේගව නෑ අපි  මුගසට කරෙර 

කළා කියල?" 

සුනිල් අන්කල්ගේ ගබොරුවක් නිසා මාත් එක්ක  රහ වී ඇති බව මට වැටහී 

ගිගේය. මගේ මුවගට සිනාවක්ෙ නැගිනි. සුනිල් අන්කල් එගසේ ගබොරුවක් 

කියන්නට ඇත්ගත් අප ගෙස බලා සිටියා යැයි කීමට බැරි නිසාවත්ෙ?. ගකගසේ 

ගහෝ ඔහු ගබොරුවක් කියා ඇ . 

- "ගමොකෙ  මුගස හිනාගවන්ගන?" පියුමි අක්කා මගග උරහිසින්  ල්ලු 

කගල්ය. 



 

 

මම ගසේපාළිකා ටීචේ ගෙස බැලීය. 

- "මම හිටියට කමක් නෑ මම ෙන්නව ඔයාලගග වැඩ කියන්න මටත් 

ඇගහන්න." ඇය පැවසීය. 

මම මුළ සිට අගට යනතුරු සිදුවූ ගෙය වචනයක් නෑර විස් ර කගළේය. ක ාව 

ඇසූ පියුමි අක්කා මගගන් සමාව ඉල්ලුගේ "අගන් ගසොරි මගග පැටිගයෝ" 

යැයි කියමින්ය. සාමොන වූ අප ගී ගේ මුල් ගකොටගසේ ගකොටස් පුරුදු වීමට 

පටන් ගත්ගත්ය. ටීචේ නැටුගේ ගකොටස් කියාදුන් අ ර පියුමි අක්කා ඉ ාමත් 

උනන්දුගවන් උකුගලන්, පිගටන්, අතින්, කකුගලන් මගග ඇගේ සෑම 

 ැනින්ම අල්ලමින් අඩු පාඩු හැදුගේය. සඳලි අක්කාගේ සිේදිය වූ දින 

ගසේපාලිකා ටීචේ ගැන ඇතිවූ සැකය ෙැන් ගකගමන් ගකගමන් ඇත් ක් බවට 

ගපරගලමින් ඇ . ඇය මා ගෙස ඉ ා ඔනෑකමින් බලන්ගන් ගහොරැහින්ය. 

ඇයට ආශා ඉපගෙන ගලස මා හැසිරවීමට පියුමි අක්කා වගබලා ගත්ගත්ය. 

මා ඇෙ සිටිගේ ගවුමක් නිසාත් යටට ඇඳ ඇත්ගත් පෑන්ටිය පමණක් නිසාත් 

ටීචේ ෙැනටමත් මගේ සේපූේණ නිරුවත් පාෙ ගෙගක් පහස ඇස් ගෙගකන් විඳ 

හමාරය. පියුමි අක්කා මගේ බඳ වටා අ  යවමින් " ව ඉස්සරහට පාත් 

ගවන්න" යැයි කීගේය. ඇය කිවූ ගලස මා ඉදිරියට පාත් වුගනමි. ෙැන් මාගේ 

ගවුේ කර ඉදිරියට එල්ලී ඇතුලටම ගපගනන ග ක් විවර වී ඇ . ටීචේගේ 

තියුනු ඇස් මාගේ පියයුරු ම  බැේ ඈ දුටු මට හැගුගන් ඈ ඇගේ ග ොල් පට 

සපා ගනිමින් ඒවාගේ රස විදිනි නිසාගවනි. ඇය ඇඳ සිටිගේ  ෙ නිල් පැහැ 

බිමටම දිගු රැලි රැලි සායක් සහ කළු පැහැ කර ගලොකු හැට්ටයක්ය. හැට්ගට් 

කර නිසා ඇගේ ලැම පියයුරු අ ර ොරය ග ක් නිරාවරණය වී ඇ . 

ගකොණ්ඩය පසුපසට පීරා බෑන්ඩ් එකක් ෙමා ඇති ඈ අෙ ගුරුවරියක බව 

කීමටත් අපහසුය.  වමත් 35 වන විගේ පසුවන ඇය ප්රමසිේ  කලා 

කරුවකුගේ බිරිෙකි. අත් ලැම මූණ සෑම ැනම ඇත්ගත් එකම එක දිදුලන 

සුදු පැහැයකි. ගරෝම කූපයක්වත් නැති ඇගේ සම Wax කරනවා විය යුතුය. 

ලැම ම  පිහිටි ඔලිඳ ඇටයක්  රේ වූ උපන් ලපය ඇගේ පිරිපුන් සිරුගේ 

අගය ගෙගුණ ග ගුණ කගල්ය.  රමක් සිහින් ගරොස පැහැ ඇගේ ග ොල් 

 වමත් ළමිස්සියකුගේ ගමන් විය. ඇහි බැමට උඩින් ඇති සළකුණ වැටී 

ඇතිවුනු පැලීමකට ෙැමූ මැහුේ පාරවල් විය යුතුය. පිරිපුන් කේමුල් ඇති ඇය 

සිනාගසනවිට ඒවාගේ වලක් සෑගෙන්ගන්ය.  

- "නංගි, ෙැන් ඔගහොම පාත් වීගගනම අත් ගෙක ගෙපැත් ට කරල 

පස්ගස කකුල පිටිපස්සට උස්සල  නි කකුගලන් ඉන්න." 



 

 

ඇය කී ගෙය කිරීමට උත්සාහ ෙැරුවෙ මට එය නුහුරු ගෙයක් විය. බඳ වටා 

තිබූ අක්කාගේ අ  නිෙහස් වී පසුපස පාෙගේ ෙනහිගසන් අල්ලාගත් අ ර 

ඇගේ අගනක් අ  න රවූගේ මාගේ උෙරය ප්රමගේශගේය. පියුමි අක්කාගේ 

ඇගිලි විහිදී තිබුනු අල්ගලන් මාගේ යටිබඩත් නාභියත් සිසාරා ගගොස් 

තිබුගන් ගවුමට පිටිනි. ෙනහිසට මෙක් උඩින් වූ මගේ සුසිනිදු සුදු පැහැ මස් 

ගගොබය පියුමි අක්කාගේ ඇගිලි වලට මිරිගකමින් තිගබ්. කකුල් ගෙක පළල් 

වී ඇති ගහයින් ඉහලට එසවී ඇති ගවුම මගේ පාෙ අඩනිරුවත් කර ඇ .  

"රුවිනි ගේ බලාගන්න, ගමන්න ගේ Style එකට එන්න ඕන"  

එගලස කියමින් ඇය ඇෙ සිටි බිමටම දිගු සාය ෙනහිස් ගාවටම උස්සා අත් 

ගෙපැත් ටෙ කකුලක් පසුපසටෙ දිගු කර ඉදිරියට පාත් වුනි. ගලොකු කරක් 

සහි  ඇය ඇෙ සිටි කලු පැහැති හැට්ටය ඉදිරියට එල්ලා වැටුගන්ය. පියයුරු 

වසා ගගන සිටි කළු පැහැ Bra එගකන් ඇගේ පියයුරු පිේබී එලියට පනින්න 

ඔන්න ගමන්න කියා තිබුගන් ඇය ඉදිරියටම පාත් වී ඇති නිසාය. පිේබුනු 

පියයුරු වලට අඩක් වැසුනු ඇගේ බඩ ප්රමගේශය නාභිගේ සිට සාගේ වාටිය 

ග ක් මට ගහොඳින් ෙේශනය ගේ. කිරි සුදු පැහැ පියයුරු වලට කළු පැහැ  න 

පටිය හැගීේ ගෙගුන ග ගුන කගල්ය. 

- "ෙැක්කෙ රුවිනි?" ඇය විමසුගේය. 

මම ඔළුව වැනුගවමි.  

- "ඔක්ගකොම බලාගත්  ගන්ෙ?" නැව ත් ඇයගගන්ම ප්රමශ්ණයකි.  

මා නිරුත් ර වූගයමි. පියුමි අක්කා කකුගලන් අල්ලාගගන සිටි අ  මගේ 

කකුල අ  ගාමින් කලවා ග ක් උඩට අ ගාමින් විත් අල්ලාගත්ගත් ඇගේ 

පියයුරු මගේ පිටම  ගෑවීමට සලස්වාය. යටි බගඩ් වූ අක්කාගේ අ   වත් 

එ ැනටම  ෙ වුනි. අක්කාෙ ඇඳ සිටිගේ මා ගමන් ගන්වාසිකාගාරයට ඇඳිය 

යුතු ගවුමකි. 

"සිකියුරිටි කිේව නිසාගන ඔයා නැවැත්තුගව, නැතුව අකමැත් කින් 

ගනගේගන, ගන්ෙ ගකල්ගල?" කියමින් ගසේපාලිකා ටීචේ මා අසලට 

පැමිණියාය. ගෙපසට දිගු කර තිබූ මාගේ අත් ගෙක ඇල්ලූ ඇය ඇගේ පියයුරු 

මතින්  බාගත්ගත්ය. "ආසයිෙ" ඇය ඇස්ගෙක අඩවන් කරගනිමින් 

ඇසුගේය.  



 

 

"පියුමි Hall එගක් ගෙොර වහල එන්න. අපි යමු Dressing Room එකට"  

ඇගේ අත් වලින් මා නිෙහස් කර ඇය ගෙොර වැසීමට ගිගේය. ටීචේ මගේ බඳ 

වටා  යවමින් මාව රැගගන ගිගේ Dressing Room එක තුලටය. එහි වූ විශාල 

කන්නාඩිය ඉදිරියට මා ගගන ගිය ඇය මාගේ පසුපසට වී මාගේ ඉන 

ගෙපැත්ග න් අත් යවා ඇය ගෙසට  ෙ කර ගත්ගත්ය. මගේ ඇසුත් ඇගේ 

ඇසුත් කන්නාඩිය හරහා එකිගනක ගැටුනි. ඇය මා ගෙය බලා ඇසක් ගැසීය. 

කට ගකොනින් සිනාසී ඇයට මා ප්රමතිචාර ෙැක්වීය. ඇගේ එක් අ ක් ගවුමට 

උඩින් බඩ දිගේ විත් යටිබඩ හරහා මගග රහස් ප්රමගේශය ම  න ර විය. 

අගනක් අ  න ර වූගේ මගේ පියයුරක් ම ය. ඇගේ ඇගිලි මගේ සිරුරට 

 ෙ විය, ඇගේ පියයුරු මගේ පිට ම  ග රපුනි. ඒ සමගම ඇගේ ගෙග ොල් 

වලින් මගේ ගබල්ල සී ල වී ගිගේය. මගග පියයුර හා රහස් ප්රමගේශය ඇගිලි 

වලින් අ  ගාමින් ඇය ගබල්ගල් සිට උරහිසටත් නැව  ගබල්ල පිටුපස 

අගනක් උරහිසත් නැව ත් ගබල්ල සිපගනිමින් ඇගේ ගෙග ොල් අ රට 

මගේ කන් ගපත් ක් මැදි විය. මාගේ මුළු ශරීරගේම හිරිගඩු පිපී ගිගේය. 

ඇය දිගවන් කිති කවමින් මාරුගවන් මාරුවට කන් ගෙකම ගලවකමින් උරා 

බීගේය. යටිබඩ හරහා වැටී තිබුනු ඇගේ අ  ගකගමන් පහළට විත් කකුල් 

ගෙක මැේගෙන් ඇගේ ඇගිලි ඇදී ගිගේ ගයෝනිය ගව ය. ඇයගේ මැෙගිල්ල 

ගයෝනිය ගෙසට  ෙ විය. ෙැනුනු ආශ්වාෙයට මට "ේහ්.." ගාමින් හුස්මක් 

පිටවිය. ඒ වන විට පැමිණි පියුමි අක්කා මගේ කකුල් ගෙක ළග ෙන ගසා 

ගත්ගත්ය. ඇය මාගේ ෙනහිස් සිප ගනිමින් ගලව කන්නට වූගේ ඇගේ අත් 

ගෙකම ගවුමට යටින් ෙමා කලව පිටුපසින් අල්ලාගනිමිනි. ගමොවුන් 

ගෙගෙනාගේම හැසිරීම මම කන්නාඩිගයන් බලමින් රස වින්ගේය. පියුමි 

අක්කා ගකගමන් ගකගමන් සිපගනිමින් උඩට එන විට ටීචේ මගේ ගවුම ඒ 

හා සමානව උඩට උස්සයි. ෙැන් ගවුගේ යට වාටිය මගේ පෑන්ටිය ගපගනන 

ග ක්ම ඉස්සී අවසානය. ගවුම යටින් අ ොගත් ටීචේ මගේ ගබල්ල 

ගලවකමින් ග ත්වී තිබූ පෑන්ටිය මතින් ගයෝනිය ම  ඇගිල්ල  ැබීය. 

නැව ත් මට  දින් හුස්මක් පිටවිය. පියයුරු ම  වූ ඇගේ අ  අගේ ගකස් 

කළඹ අ රින් යන්නට වූගේ මගේ මූණ ඇය ගෙසට හරවා ගනිමින්ය. මැෙ 

ගිල්ල පමනක් ගයෝනිය ම   බා සිටි ඈ ඇගිලි තුනක්ම කකුල් ගෙක මැදින් 

යවමින් මගග ගයෝනිය පිරිමදින්නට වූගේ ඇගේ ගරෝස පැහැ ගෙග ොල් 

මාගේ ගෙග ොල් හා එක්ගවමිනි. මාගේ ග ොල් පටවල් මාරුගවන් මාරුවට 

උරා බිවු ඇය ඉ ා ගසමින් ඇගේ දිව මගේ කට තුලට ඇතුළු කගල්ය. මගේ 

දිව වටා ලිස්සී ගිය ඇගේ දිව උඩු  ල්ල හරහා මුව සිසාරා ගිගේය. කටට ආ 



 

 

මගේ ගකලත් ඇගේ ගකලත් මුසුවී මාගේ මුව අගින් ගබ්ගරන්නට විය. දිව 

එළියට ගනිමින් මුව අගින් ගබ්ගරන ගකල ගලව කෑ ඇය මා මුව අගට කට 

 බා කිරි උරා ගබොන්නාක් ගමන් සියල්ල උරා බීගේය. කලව සිපගනිමින් 

ගලවකමින් සිටි පියුමි අක්කා කකුල් ගෙක මැෙට ඔළුව එබුගේය. ඇයට පහසු 

වීමට  රමක් කකුල් ඈත් කර පළල් කර මා ගයෝනිය අ ගාමින් සිටි 

ටීචේගේ අ  මතින් මගේ අ ක්  ැබුගේ ඉවසීමට ගනොහැකි  ැනය. එය 

ගත්රුන් ගත් ඇය අ  එ ැනින් ඉවත් කර මගග ඉගනන් අල්ලා මාව 

ඉදිරියට නැමුගේය. පිට දිගේ වූ ගවුගේ ගබොත් න් එකින් එක ගැලවූ ටීචේ 

මගග පිට අ  ගාන්නට විය. කකුල් ගෙක මැෙ උඩටම ආ පියුමි අක්කා ඇගේ 

අත් ගෙගකන් මගග  ට්ටේ පලු ගෙක මිරිකමින් ග ත් වී ඇති පෑන්ටිය ගලව 

කෑමට පටන් ගත්ගත්ය. ඉවසුේ නැතිවූ මා ඉදිරියට නැමීගගනම අක්කාගේ 

හිස  වත් ඇතුලට එබුගේය. ඉන ගාවටම ඉස්සී තිබුනු ගවුම උඩටම උස්සා 

කගරන් පැන්නූ ටීචේ මාගේ නිරුවත් බඩ අ ගාමින් පිට සිපගනිමින් අගනක් 

අතින් මාගේ උකුල අ ගෑගේය. පෑන්ටිය ගහොඳින් ගලව කෑ අක්කා මා 

ඉදිරිගේ සිට ගත්ගත් මා ඉදිරිගේම ඇගේ ගවුම ගලවා පසකට ෙමමින්ය. 

සඳලි අක්කා හා එකතු වූ දින පියුමි අක්කාට අවස් ාවක් උො ගනොවුනත් 

ඇයට අෙ ඇති සැටිගයන් මා සමග එක්වීමට හැකි වී ඇ . එො ඇගේ තිබුනු 

පියයුරු, ඉඟ, කලව, අඟ පසඟ අෙ වනවිට විශාල වී කැපී ගපගනන ගලස 

ලස්සන වී ඇ . මට ළං වූ අක්කා මගේ මූණ සෑම  ැනම ඇගේ ගෙග ොල් 

අතුල්ලමින් සිපගනිමින් අවසානගේ මගේ ගෙග ොල් ඇගේ ගෙග ොල් වලට 

හසු කරගත්ගත්ය. අක්කා ගෙග ොල් උරා ගබොන අ ර ටීචේ මගග පිගට් ොරය 

දිගේ ඇගේ දිව ගගනගිගේය. මා ඇඳ සිටි Bra එගක් ගාන්චුව පැන්නූ ටීචේ 

ඇගේ අත් ගෙකම Bra එක මැදින් ඉදිරියට ෙමමින් මගේ නිරුවත් පිමිබුනු 

පියයුරු ගෙකම නතු කරගත්ගත්ය. අක්කා ඇගේ එක් කකුලක් මගේ කකුල් 

ගෙක මැේගෙන් ෙමමින් ඇගේ ගයෝනිය මගේ කකුගල් අතුල්ලන්නට වූගේ 

මගේ ග ොල් උරමින්මය. මම Bra එගක් පටි පන්නා එය අහකට විසි කර 

ෙැමුගේය. මගග ඇගේ ඇතිල්ගලමින් සිටි පියුමි අක්කා තුරුළුකරගත් මා 

ඇගේ Bra එකෙ ගලවා අහකට විසි කගල්ය. මගේත් අක්කාගේත් පියයුරු 

අ ර ටීචේගේ අත් ගෙක රටාවකට මිරිකමින් එගහ ගමගහ ගමන් කගල්ය. 

ටීචේගගන් මා මුෙවාගමින් ඇය ළගට ඇෙගගන මගග පිටුපසින් අක්කා තුරුළු 

වුගන්ය. 

- "හ්ේ... ෙැන් ටීචේගග වාගර"  පියුමි අක්කා කීගේය. 



 

 

අප ගෙස බලා රාගික සිනාවක් ෙැමූ ටීචේ ඇගේ හැට්ටගේ උඩ සිට යටට 

ගබොත් ේ එකිගනක ගැගලේගේය. නළගනක් ගමන් උකුල පේෙමින් ලැම 

නටවමින් ල ාවකට වැගනමින් ඇය ඇගේ හැට්ටය ගලවා විසි කගළේය. ඇය 

විසින්ම ඇගේ නිරුවත් ප්රමගේශය අ ගාමින් ඉලාස්ටික් ෙමා ඇති සාය 

ගෙපැත් ට අදිමින් ගකගමන් ගකගමන් පාත් කර බිමට ඇ ෑරිගේය. එක් 

කකුලකින් සාය පැන්නූ ඇය අගනක් කකුගලන් අපගේ ඇගට සාය විසි 

කගල්ය. ෙනහිස ග ක් දිගු සුදු පැහැ යට සාය අ රින් ඇගේ කලව වල 

ගසවනැළි ගපගනන විට මා ඒ ගෙස බලා සිටිගේ වල් මත්වීය. ඇය ඇගේ 

කකුල් අ ගාමින් සාය උස්සමින් නළඟ රැගුේ රැගුගේය. ටිගකන් ටික යට 

සාය ඉස්සූ ඇය එය ගකගරන් ගලවා විසිකගළේය.  ෙ ගරෝස හා කළු ඉරි ඉරි 

ඇති ඇගේ පෑන්ටිය ඇගේ පිේබුනු ගයෝනියට  ෙවී ඉදිරියට ඉස්සී ඇ . ඒ 

ම  ගහොඳින් ග ත් වුනු පැල්ලම මට ෙැකග  හැකි විය. ඇගේ ෙනහිස් කකුල 

 රේම ගහොදින් පිරී තිබුනු අ ර එය ඇගේ කකුගල් පාටින්ම විය. ෙනහිගසේ 

සිට ගකගමන් ගකගමන් පිේබුනු කකුල් ගයෝනියට ළං ගවත්ම කලව එකට 

එක  ෙවී ඇතිල්ගලමින් තිබුගන්ය. කකුගල්වත් බගඩ්වත් එකඳු මයිල් ගහක් 

ගනොවීය. ඇගේ නාභිය විශාල වලක් සාෙමින් ඇතුලටම එබී ඇ . බඩ හරහා 

ඇති කැපුේ පාර ඇගග බබා ගැනීමට සීසේ කළ පාරක් යැයි මට සිතුනි. බඳ 

ගස්ස ගස්ස ඇය ඇගනක් පස හැරී ඇගේ  නපට ගලවා විසි කගල්ය. ඇගේ 

රැගුමට ගෙපැත් ට වැගනන පියයුරු ඇගේ අත් අ රින් ෙැක ග  හැකි විය. 

ඇගේ පිටෙ ගහොඳින් පිරී ඇති අ ර පිගට් සෑම  ැනම එකම පාටක් විය. පිට 

මැෙ ගකොන්ෙ ගෙසට ගවන්නට තිබුනු පැල්ලම කාගේ ගහෝ සීරීේ පාරක් විය 

යුතුය. අත් ගෙගකන් පියයුරු වසා ගත් ඈ අප ගෙසට හැරුගන්ය. උකුල 

පේෙමින් ඇය අපට ළං වී ඇගේ පියයුරු අතින් නිෙහස් කර මගේ පියයුරු ම  

උස්සා  බා ඇතිල්ලුගේය. 

එකට තුරුළු වී සිටින අප තිගෙනාගේම ඇගේ ඉතිරි වී ඇත්ගත් පෑන්ටිය 

පමණකි. ටීචේගේ ගහොඳින් වැඩුනු ශරීරය අප ගෙගෙනාම එක වර ගවලා 

ගනිමින් ඇගේ  න පුඩු ළගට අපගේ මුව ගගන ආගේය. එක් අ කින් 

ටීචේගේ පිට අ  ගාමින් අගනක් අතින් ඇගේ පියයුරුව මිරිකමින් මා ඇගේ 

 න පුඩුව උරා බීගේ පියුමි අක්කාව අනුගමනය කරමිනි. අසල වූ ගේසය 

උඩින් වාඩි වී අත් ගෙක ගෙපැත්ග න්  බා ඇය දිගු හුස්මක් ගනිමින් ගෙ න 

උස්සා දුන්ගන් ඇගේ  න පුඩු උරා බීමට පහසු වීමටය.  රමක් විශාල  න 

පුඩුව මා ගහොඳින් උරා ගබොමින් දිගවන් කල මින් ගලවකෑගේය. ඇගේ 

හුස්ම ගැනීගේ ගේගය වැඩි වුනි ඒ අනුව අපෙ ගේගය වැඩි කගල්ය. 



 

 

"ආ....හ්..., ේ...හ්..." ඇය ගකඳිරි ගාන්නට වූගේ ඇගේ කකුල් පළල් 

කරමිනි. අප ගෙගෙනාම ඇගේ කලව අ  ගාමින් ඇගේ ගයෝනිය පෑන්ටියට 

මතුපිටින් අ ගාන්නට වූගේය. ඇගේ ගකන්දිරිය  වත් වැඩි විය.  

- "අහ්... ඌහ්...". 

 න් ගෙක අප මුවින් මුොගනිමින් ඇය ගේසය ම  ඇල විය. ඇගේ දිලිගසන 

කලව ආසාගවන් අ ගෑ මා ගසමින් ගලවකෑගේය. ඒ අ ර පියුමි අක්කා 

ඇගේ නාභියත් බඩත් යටි බඩත් ගලවකෑගේය. කලව ගලවකමින් උඩට 

එත්ම ඇය කකුල් පළල් කගළේය. ග ත්වී තිබුනු පෑන්ටියට මා දිව  ැබුගේය. 

ඇගේ ගයෝනිගයන් හැමුගේ මිල අධික ගලෝෂන් එකක සුවෙකි. ෙැනුනු රස 

කාටත් ආගේනික කට කිලිගපොලා යන ඇබුල් රසය. මා හැකි පමණ දිව 

එළියට ෙමා පෑන්ටිය ගලව කෑගේය. මා පිට හරහා කකුල් ගෙක ෙැමූ ටීචේ 

මාව  වත් ළං කර ගත්ගත්ය. පෑන්ටිගේ වූ ඉස්ම සියල්ල මා උරා බිේගේය. 

නැව ත් ඈ ගකඳිරි ගාමින් ගේසගයන් නැගිල්ගල් මාව ලිහිල් කරමිනි. අප 

ගෙගෙනාම ගේසය මතින්  ැබූ ඈ අපගේ පෑන්ටි ගෙක ගලවා ෙැේගේය. ඉ ා 

සිහින් මවිල් මගේ ගයෝනිය වටා  වමත් වැගවමින් පැවතුගන්ය. ඒවා ඇගේ 

ඇගිල්ල වටා කරකවමින් ඇය මගේ ගයෝනිය රස වින්ගේ මවිල් සියල්ල 

කපා ඇති අක්කාගේ මෑ ඇටය පිරිමදිමිනි. මගේ බඩ යටි බඩ පියයුරු 

අ ගාමින් ගිය අගනක් අ  උකුල හරහා අ ගාගගන විත් මගේ එක් 

කකුලක් උස්සා ගේසය මතින්  ැබුගේය. ෙැන් ඇයට මගේ ගයෝනිය ගහොඳින් 

විවර වී ඇ . කකුල් ගෙක අස්සට ඔළුව ඔබා ගත් ඇය ඇගේ දිව මගේ 

ගයෝනි ග ොල් වටා ග ත් කරමින් ඉකිලි ගලවකමින් මෑ ඇටය ම  දිව  ෙ 

කරගත්ගත්ය. ඇගේ දිව මෑ ඇටය වටා යමින් එය කල මින් ග රපන්නට 

විය. ඒ අ ර ගේසය ම ට පැමිනි පියුමි අක්කා මගග හිස ගෙපැත් ට කකුල 

ෙමා මගේ මුව ම  වාඩි වුනි. ගෙපැත් ට ඇගෙමින් පළල් වුනු ඇගේ ගයෝනි 

ග ොල් මගේ ගෙග ොල් ම   ෙවුනි. ඇගේ ගයෝනි ග ොල් උරා බිේ මා ගයෝනි 

ග ොල් අ රින් දිව ඇතුලට  ෙ කගල්ය.  රමක්  ෙට ඇතුලටම ලිස්සා ගිය 

මගේ දිව උණුසුේ ශ්රාාවගයන් ග ත්වී ගිගේය. මගග මෑ ඇටය ගලවකමින් 

සිටි ටීචේ ගයෝනි ග ොල් මෑත් කර දිව ගයෝනිය වටා ගගන ගිගේය. හිලට ලං 

කල නමුත් ඇය ඇතුලට ගනොෙැේගේ  වමත් කැඩී ගනොමැති බව දුටු නිසා 

විය යුතුය. ඇගේ දිව ගයෝනි හිගල් සිට මෑ ඇටයටත් මෑ ඇටගේ සිට හිල 

ගව ටත් ගලව කමින් උඩට පහලට ගිගේය. ඒ අ ර මගග  න ගෙකම 

මිරිකමින් අක්කා ඇගේ ගයෝනිය මගේ කගට් ගේගගයන් අතුල්ලන්නට විය. 



 

 

ටීචේගේ ගේගයත් ඒ හා වැඩි වූගේය. ගේසය ඩක ඩක ගා ගැස්ගසන්නට 

විය.  මා හට ඉවසුේ නැති වූගේය. හුස්ම ග හැකිවූගේ නහගයන් පමණි. 

ගකඳිරිලි සිරකරගනිමින් මා ගේස ලෑල්ල අත් ගෙගකන්ම වැගරන් අල්ලා 

ගත්ගත්ය. කකුල් ගෙක ටීචේගේ පිට ම ට ෙමා බැඳ ගත්ග මි. ගෙගෙනාම 

 වත් ගේගවත් විය. ඉවසීම අනන් යටම ගගොස් හමාරය. මුළු ඇගම 

ගවේලමින් ගැගහන්නට විය.  මගග මුව පුරා උණුසුේ දියරයක් ගලා කේමුල් 

මතින් ගබ්ගරන්නට විය. අක්කා අහකට වී සළි  විය.  වම මට ගිගේ නැ . 

එගහයින් ටීචේ මගග  න ගෙකම මිරිකමින් දිගවන් කල න්නට විය. 

"ආහ්...ආහ්...ආහ්...ේහ්" 

ගේස ලෑල්ල  වත්  ෙ කරමින් ෙත් මිටි කමින් ටීචේට ගයොනිය උස්සා 

දුන්ගන්ය.  න පුඩු මිරිකූ ඈ මගග ගයෝනිය කල න්නට විය. අපට එක්වූ 

අක්කා ඇගේ ඇගිල්ලක් ෙමා මගග මෑ ඇටය පිරිමැේගේය. දිගු හුස්මක් 

යවමින් මටෙ පිටගවමින් සුරාන් යට පැමිණිගේය. ටීචේ මට පැමිණි ශ්රාාව 

ස්වල්පයෙ ගලව කෑගේය. අපව තුරුළු කරගනිමින් ගේසගයන් බැස්සවූ  ටීචේ 

ඇගේ පෑන්ටිය ගලවා ෙමා ගේසය ම  දිගා විය. ඇය ම ට නැග ගත් පියුමි 

අක්කා ඇගේ කකුල් ගෙක මැදින් ඇයගේ කකුල් ගෙක ෙමා ගයෝනියට 

ගයෝනිය ගහත්තු කර ගත්ගත්ය. ගෙගෙනා ඇඹගරමින් එකිගනක 

අතුල්ලන්නට වූගේය. ටීචේට ළං වුනු මා ඇගේ  න පුඩු අ  ගාමින් ඇගේ 

ග ොල් සිපගන්නට වූගේය. එකිගනක අතුල්ලමින් සිටි පියුමි අක්කාට නැව  

පිටවුනි. ගේසගයන් බැසගත් මා මැෙගිල්ලත් ෙබරගිල්ලත් ටීචේගේ ගයෝනිට 

ඇතුලටම බැස්සුගේය. ඇයට "හ්ේ.." ගාමින් හුස්මක් පිටවිය. ගකගමන් 

ගකගමන් ගේගය වැඩි කළ මා අගනක් අතින් ඇගේ මෑ ඇටය පිරිමදින්නට 

වූගේය.  

"එන්න පැටිගයො උඩට" ටීචේ කීගේය. 

මාෙ ඇගේ කකුල් පටලවමින් ඇගේ ගයොනියට මගේ ගයෝනිය ගහත්තු 

කරගත්ගත්ය. ඇගේ ගයෝනිගේ වූ රස්නය මගේ ගයෝනි ග ොල් වලට 

සනීපයක් වූගේය. ඇතුල්ලමින් ඇබගරමින් මෙ ගේලාවක් සිටි මා 

යටකරගගන මාගේ ඇග උඩට ටීචේ පැමිණිගේය. මගේ කකුලක් ඇගේ කර 

උඩට ෙමාගගන අගනක් කකුල ගෙපැත් ට ඇගේ කකුල් ෙමා මගේ ගයෝනිය 

ම  ඉඳගත් ඇය ගේගගයන් කරගගන කාරගගන යන්නට විය. මට නැව  

පිටවුනි. පිටවුනු ශ්රාාවය නිසා අපගේ ගයෝනි ගහොඳින් ලිස්සා යන්නට විය. මට 



 

 

පිටවුනිෙ ඇය ගවනුගවන් මා ඉවසා ෙරා සිටිගයමි. එක වරම ඉ ා උණුසුේ 

ශ්රාාවයක් මගේ ගයෝනිය හරහා ගිගේ කලවාත් යටි බඩත් ග ත් කරමිනි. 

ගේසය ම  දිගාවුනු ඇය ඇගේ නිරුව ට අප ගෙගෙනාගේෙ නිරුව  තුරුළු 

කරගත්ගත් ගේගගයන් හුස්ම ගනිමිනි. 

විනාඩි ෙහයක් පමණ නිගසොල්මගන් තුරුළු වී සිටි අප ඇදුේ ඇඳගගන 

නැව ත් ටීචේට තුරුළු වී හිඳ ඔවුන්ගගන් සමුගත්ගත් හෙ පිරි සතුටකිනි. නිල 

නිවසට ආ හැටි පැයක් පමණ ගහොඳහැටි නා ගත් මා ඇඳ උඩට පැන සියල්ල 

ආසාගවන් සිහි කරන්නට විය. ඒ අ ර ම ක් වූගේ පුෂ්පා ඇන්ටී ගගනා 

ග ෝන් එකයි. ඇගෙන් පැන කබඩ් එගකන් එළියට ගත් ග ෝන් එක On 

කගල්ය. On කල විගස Message එකක ආගේය. මම එය විවෘ  කගළේය. 

"අගන් මගග රත් රං පැටිගයෝ, ඔයා ගිය ගවගල් මට කඳුළුත් ආව. මට 

ඔයාව ඕගන ගකල්ගල. මම ඉක්මනටම එනව ඔයාව මගග තුරුලට ගන්න. 

පැටිගයෝ මම ඔයාගග බඩුවක් ගත් ා. එකට හරියන්න මගග එකක් ඔයාගග 

ගකොට්ගට යටින් තිබ්බා. ෙැන්මම බලන්න. ආෙගරයි ඔයාට ගගොඩාක්. 

- පුෂ්පා ඇන්ටි" 

මම ගකොට්ගට උස්සා බැලුගේය. එහි තිබුගන් රතු පාට ගේන්ෙ වලින් මැසූ 

පෑන්ටියකි. මම එය නහයට ළං කර ඉේගේය. ඇගේ ගතින් හමන සුවෙ 

එයින්ෙ හමා ආගේය. එය ඇය ඇෙ සිටි පෑන්ටිය විය යුතුයැයි මට පසක් විය. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

10 ගවනි ගකොටස බලාගපොගරොත්තුවන්න..... 

 

ක ාව කියවා අවසානගේ වචනයකින් ගහෝ ඔගබ් අෙහස ෙක්වා 

ඊළග ගකොටස ලිවීමට ධ ේය්ක් වන ගලස ඉල්ලා සිටිමි.  

          - රුවිනි... 


