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“පුතේ ,නැගිටින්තන් නැද්ද ළමත ෝ , 

6.00ේ පහුතෙලා ,ඔපිස්   න්තන් නැද්ද’ 

 

රෑ ෙනතුරු නින්ද තනොගි  නිසා උතද් අෙදි විමටේ  

පරක්කු වී ඇත .ඉක්මනින් ලෑස්තිවී ඔපිස් එක තෙත ගිත මි .  

“ගඩ් තමෝනින් ආකාෂ් සර්’  

“ගඩ් තමෝනින්’  

“අද ආකාෂ් සර් පරක්කුයි තන්ද’  

“ඔව් අංකල් අද තපොඩ්ඩක් තල්ට් උනා’ 

“මිස්ටර් ඉන්දික උතදන්ම ආකාෂ් සර්ෙ තහවුො , 

“හරි අංකල් මම ගිහින් බලන්නම්’ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ගුඩ් තමෝර්නින් මිස්ටර් ඉන්දික’ 

“ගුඩ් තමෝර්නින්’ 

“ආකාෂ් අද අර FABRIC SHIPMENT එක එනො, එතක් DOCUMENT ටික  

 ඉක්මනට හදලා බෑන්ක් එකට  ෙන්න , 



 

 

 “හරි සර් මම ඒ ටික  ෙන්නම්’  

“අර එකවුන්ට් ටිකේ තෙක් කරලා මතේ කැබින් එතකන් ති න්න ’   

“ඔතක් සර්’ 

මාතේ තම්ස  පුරා ෙැඩ තගොඩගැසී ඇත . 

සි ල්ලම ඉක්මනින් ඉෙර කල යුතු . 

නමුේ කිසිෙක් කිරීමට තරම් මාතේ මානසික   මට්ටම  හපේ නැත  

“මෙන්ආකාෂ්  ජනෙරි 1st  අපිතසට් එක  මුද තපොඩි ටුෙර් එකක්’  

“තකොතහද බන් අපි  න්තන්’ 

“අපි තසට් එක තෙෝටර් ෙර්ඩ් එක පැේතේ  මු තමොතකෝ කි න්තන් ’  

“අනිේ කට්ටි තගනුේ අහලා ඔතක් එක ගමු එතහනම් ’ 

“හරි එතහනම් මම අහලා කට්ටි ෙ තසට් කරගන්නම් ’ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

එදා ඇ  දුටු ඒ ගුෙන් පාලම මතට මා ඊට පසු දිනේ ගිත මි ඒ ඇ  දැක බලා 

ගැනීමට . 

නමුේ ඇ  පැමිණිතේ නැත සති තදක තුන තගවී ගිත මි ඇ  ගැන කිසිම 

තතොරතුරක් දැනගැනීමට තනොහැකි  වි .  

ඇ ෙ එක් ෙරක් තහෝ මුණ ගැතසන තුරු මා දින පතා ගුෙන් පාලම මතට 

ගිත මි.  

මසකට පමන පසු මාතේ සිහින සැබෑ වි  .ඒ නැෙතේ ඇ ෙ හදිස්සිත ම 

මුණගැසුණි.  



 

 

“ගුඩ් තමෝර්නින්  නංගි’  

ඇ තේ තනතු මතදස හැරුතන් මා පිළිබද ඇ තේ සිතතහි  ම් කිසි ගැටළුෙක් 

මතු කරමින් බෙ මා දනිමි. 

“ගුඩ් තමෝර්නින්’  

“ඔ ා නිහිංසා තන්ද,  

“ඔව්’ 

“මාෙ මතක නැද්ද’  

“දැකලා පුරුදුයි ඒේ කවුද කි ලා හරි ටම මතක නැහැ අයිතේ ’  

“අර එදා මතේ පර්ස් එක ෙැටිලා තිබිලා ඔ ා මට ඇහිඳලා දුන්තන් ,  

“අහ් මතකයි ඔ ා ආකාෂ් තන්’  

“හ්ම්, එතහනම් මතේ නම මතකයි’ 

“හ්ම්’ 

“තකොතහොමද ඉතිං නංගි’  

“මම තහොදින් තකොතහොමද ඔ ාට’  

“මාේ තහොදින් ඩී ර්’ 

“තකොතහොමද ක්ලාස් එතක් ෙැඩ’  

“ඊලග මාතසේ  එේසැම් අයිතේ’ 

“එතහනම් දැන් තහොදට පාඩම් කරනො ඇති තන්ද ’ 

“හ්ම් හ්ම් පාඩම් කරනො’ 

“එක තනතමයි  නංගි  ඔ ා තකොතහේ ඉදලද  ක්ලාස් එන්තන් ’  

“මම ගම්පහ ඉන්තන් අයිතේ’ 

“ඔ ා තකොතහේද’ 



 

 

“මම පානදුතර්,මම ෙැඩ කරන්තන් ෙැතැම් ස්ට්රීට් ෙල”  

“එදා ඔ ාට පරක්කුයි කි ලා ගි ාතන්, නැේනම් තමොනො හරි අරන් තදනො ඒ 

කරපු උදවුෙට” 

“අයිත ෝ එකට කමක් නැහැ”  

“මම මුකුේ බලාතගන තනතමයි ඒ තද් කතල් ’  

“ඔ ාට පරක්කු තෙන්තන් නැේනම් අපි තමොනො හරි කමුද”  

“අතන් අදනම් බැහැ අයිතේ, දැනටමේ පංති ට පරක්කු තෙලා ඉක්මනට 

ක්ලාස් එකට  න්න ඕනි’ 

“තකොතහේද ඔ ාතේ ක්ලාස් එක තිත න්තන්’ 

“මම  JMC එකට  න්තන්’ 

“එතහනම් පස්තසේ දෙසක තමොනොහරි කමු , 

“හරි අයිතේ’  

“ආතේ කෙද්ද ක්ලාස් තිත න්තන්,  

“අපිට සඳුදයි ,සිකුරදායි  තමා ක්ලාස්’ 

“මම එතහනම්  න්නම් අයිතේ, ක්ලාස් එකට පරක්කු තෙනො නැේනම් , 

“හරි නංගි එතහනම් පරිස්සමින්  න්නතකෝ ,අපි තෙන දෙසක කතාකරමු. 

“සී යු අයිතේ, 

“සී යු නංගි ,එේසම් එකට තහොදට පාඩම් කරන්න එතහනම් , 

ඇ   නතදස බලසිටිත මි,ඇ ද මද දුරක් තගොස් මා හට අතෙනා බස් රි ට 

නැග නික්ම ගි ා ,ඇ ේ සමග කථා කල ඒ විනාඩි 5තුල මා සිතතයි ඇති ව 



 

 

හැගීම් විස්තර කල තනොහැක,ඇ ෙ සසර පුරා මට හිමි තව්නම් මට තෙන 

කිසිෙක් වුෙමනා ද  නැත. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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