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ග ාග ාම  රි පාන්දර මට ඇ ැරුගන් දිව ගිල්ගෙන්න වගේ දැනුනු වතුර තිබ ක් නිසා. ගවරි ගතිය අඩුගවො 

දැගනන වතුර තිබ  උත්සන්න ගවො.  ලුවගජම වටපිට බෙනග ාට දැ පු ගදයින් මගේ හිතට විශාෙ 

අනු ම්පාවක් දැනුන. මට ඇද දීෙ බිම metress එ ක් උද සීතගල් ගුලිගවො ඉන්න අචින්තව දැක්  ම මට හිතට 

පුදුම දු ක් දැනුන.  ළුවගජ උනත් ඒ මූගන් තිබ්බ  රි හුරුබුහුටි  ැගීම අපහු මට මගේ අතීතයට අරන් ගියා. 

සුදුගනෝනත් ඔයවගේ නිදන් ඉන්න ග ාගටෝ එ ක් මාගාව තිබ්බ. එදා ඒ මූගන් තිබ්බ  රි සුන්දර ගපනුම ගම් 

ග ල්ෙගේ මූගනත් තියනවා කියෙයි මට හිතුගන්. එත් එක් ම සීතෙට ගුලිගවො පූස් පැටිගයක් වගේ නිදන් 

ඉන්න  ැටි. ඊට ගපාඩ්ඩක් එ ායින් නිදන් ඉන්ගන් නිල්ිණි. මම හිටන්ගන් මම නිදාගගන තිගයන්ගන් ගම් 

ග ල්ගෙෝ ගදන්නගේ ඇද. මම  රපු වැගඩ්  රි නෑ වගේ  ැගීමක් මට ඇති උනා.  සීතෙට ගුලිගවො නිදන් ඉන්න 

අචින්තගේ උරහිසින් අල්ෙො මම ග ගෙව්වා  

 

“අචින්ත.. නංගි නැගිටින්න....” එග ම කියන ගමන් මම උරහිස්ස ග ගෙව්වා.  

“තව ටි කින් නැගිටිමු අක්ගක්...” කිව්ව ග ල්ෙ  අස්ගද වත් අරින්ගන් නැතුව තවතවත් බ්ෙන්ග ට් ඒ  

ඇතුගල් ගුලි උනා. මගේ මූනට නි න්ම හිනාවක් ඇදුනා  

“අචින්ත මම සුපුන් නැගිටින්න ළමගයෝ නැගිටො ඇගදන් නිදාගන්න .......” මම අයිත උරහිසින් අල්ෙො 

ග ාෙවන ගමන් කිව්වා.  

එග ම කිව්ව ම එ පාරටම බයගවො වගේ ඇස්ගද  ඇරපු ග ල්ෙ මගේ දි ා බෙන් හිටිගේ යග ක් දැ ෙ 

වගේ. බැරි ගවොවත් ග ල්ෙ  ෑගහුගවාත් ගගදර ඉන්න අනිත් අය වැරදි ගදයක් හිතයි කියෙ මගේ ඔලුවට 

එ පාරටම අවා. එග ම ගදයක් ගවන්න  ලින්  තා රන්න ඕන කියන ඒ  මගේ ඔලුවට ෂණි ව අවා. 

 

“නංගි මම සුපුන් අයිය. ඇයි බිම නිදාගගන. ඇගදන් නිදාගන්න..”  කියෙ අපහු කිව්වා.  

එතග ාට තමයි  ග ල්ෙ පියවි සිහියට ආගව්  

 

“අම්ගමෝ අයිගේ මම බය උන තරමක්...” ඔයා මාව ග ාදටම බය  ළා... ගමානාද අගන් නැගිටො  රන්ගන් තාම 

රෑ ගන්ද.  

 

“ඔව්  ඔව් ළමගයෝ තාම රෑ තමයි. ඔය ඇයි ගම් බිම නිදාගගන. මම වතුර ටි ක් ගබාන්න යනග ාට ඔයාව 

දැක්ගක් ....” 

“අ ් ් ඒ  ිසක්. නෑ අේගේ ඔය ඇගේ නිදාගත්ත නිසා අක් යි මමයි බිම නිදාගත්තා. ගවන ගබඩ් එ ක් නෑ 

ගමග ් එ යි.”  

 

“පිස්සුද ළමගයෝ බිම නිදාගන්ගන් ගම් සීතගල් ... අක් ටත්  ථා රන් ගිහින් ඇගදන් නිදාගන්න... මට 

ඇ ැරවන්න එපැයි... ” 

 

“ඔයා නිදන්හිටපු නිසා පවු කියෙ හිතුනා. ඉතින්  තා ගල් නෑ...”  “ 
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ග ල්ෙ කියන්ගන් නටන අස්ගද කින්. ඒ ඇස්ගද   ළුවගජ උනත් දිලිගසන  ැටි මට ගපනුන. මට ඒ ඇස්ගද  

මතක්  රන්ගන් සුදුගනානගේ ඇස්ගද මයි. 

 

“ මක් නෑ අයියා ඔයා ඔගක් නිදාගන්නග ා.... මට ගමග ම ග ාදයි.... සීතෙ නෑ... “ග ල්ෙ කිව්ගව් ගබාරුවට 

බව මම ග ාදට දන්නවා. 

 

“ රි ඔයාට සීතෙ නැත්නම් අරයට සීතෙයි ගන්....” කියෙ මම  ටි ක් එ ායින් නිදන් ඉන්න නිල්ිණිව ගපන්නුවා.  

 

“එයා දැන් නිදිගන් ඔග ාම හිටපුගදන් ඔයා ඕග න් නිදාගන්නග ා....” ග ල්ෙ අපහු කිව්ගව් ර සින් වගේ, ගම් 

ග ල්ෙගේ මුරණ්ඩඩු  ම සුදුගනානගේ වගේමයි. හිටපු ගමන් ඒ ට මට ගක්න්ති ගිය ගවොවලුත් තිබුන. 

“ඔයාෙ ගම් ගබඩ් එ ට එනවද මම නැත්නම් ගගදර ගිහින් නිදා ගන්නද....” මම එග ම කිව්ගව් ඇගදන් නැගිටින 

ගමන්.... එ පාරටම ග ල්ෙ මගේ අතින් අල්ෙගත්ත... 

“පිස්සුද අයිගේ ඔයාට ගම් රෑ යන්න. අනි  අපි ඕ ට අව ම ඔය නිදාගන්ගන් ග ාග ද...”. ග ල්ෙ  තා 

 රන්ගන් උගුගරන්. දැන් තමයි මට යක්ෂය අගව්ස ගවන ගවොව.  

“මම දැන් ඒ  පාරකුත් කිව්වා ගබඩ් එ ට එනවද මම නැත්නම් ගගදර ගිහින් නිදා ගන්නද ?”  අතත් ඇදෙ ගන්න 

ගමන් මම කිව්ගව්. 

ග ල්ෙ ඒ පාරනම් ගපාඩ්ඩක් බය උනා වගේ.  

 

“අගන් අේගේ දැන් යන්න එපා.  රි ඉන්න මම අ ක්ට  ථා රන්නම්”. කියෙ නිල්ිණිට ඇ ැගරව්වා... ඒ අතගජ 

මම වතුර ටි ක් බීෙ එන්නම් කියෙ kitchen ඒ  පැත්තට ඇවිදන් ගියා. වතුර ටි ක් බීෙ එනග ාට නිල්ිණි ඇදට 

ගිහිල්ෙ හිටියත් අචින්ත එතන හිටගගන ඉන්නවා.  

ඔයත් නිදාගන්න නංගි ඕග න්. මම ඉස්සර  sofa එගක් ඉන්නම් කියෙ ඉස්සර ට ගියා.... ගසෝ ා එ ට ගිහින් 

ටි ක් ඇෙගවො ඉන්නග ාටම මටත් ගනාදැනීම නින්ද ගියා. පහුවදා උගේ පාන්දර මම ඇ ැගරනග ාට අචින්තත් 

මට ඉස්සර  ිනි ගසෝ ා එගක් නිදන් ඉන්න ැටි මම දැක් ... මටම හිතාගන්න බෑ ගම් ග ල්ෙ  ැසිගරන විදි .  

උගේ  ට්ටිය ඇ ැගරනග ාට මම එළිගේ තියන බංකුවට ගවො නිමක් ගනාගපගනන ිදී යය දි ා බෙන් ඉන්නවා  

“Good Morning මචන්. ග ාග ාමද ග ාදට නින්ද ගියාද?”  පිටිපස්ස  ැරිො බෙනග ාට ඒ රුවන්. 

“Gud Morning මචන්. ඔව් බන් දන්ගනම නැතුව නින්ද ගියා. ගපාඩ්ඩක් වැඩිගයන් ගත්තගන් . පාන්දර 
ඇ ැගරනග ාට මම අචින්තගේද ග ාග ද ගබඩ් එගක්. එයාෙ බිම...” 

 

“අ ් ්!! ඔව් බන් මම කිව්ගව් උබව මගේ රූම් එ ට ගගනියන්න කියෙ. ග ෝල් එගක් හිටපු නිසා බෙන්න බැරි 

උනා. බැලින්නම් ගම්කි උවබ ගගනිහින් එයාගේ ඇදට දාෙ. පස්ගස් උබට එග ම්ම ඉන්න කිව්වා නිදි නිසා.” 

“එ ගන් බන්. මම කිව්ගව් වදයක් ගවනවා කියෙ. ග ාග ාමද බන් සීතගල් බිම නිදාගන්ගන් ? මම පස්ගස් එයාෙට 

ඇදට යන්න කියෙ ගසා  එග න් නිදා ගත්ත.” 

“ග ාග ද අචී මුරන්ඩුයිගන්... මම කිව්වා මගේ ගබඩ් එග න් නිදා ගන්න මම බිම නිදාගන්නම් කියෙ. අ න්ගන් 

නෑ .... දන්නවාගන් ග ල්ගොන්ගේ  ැටි මචන්... කිව්ගවාත් කිව්වා !...” 



පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා  5 

 
 

පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා 3 

 

ඒත් එක් ම දුම්දාන ග ාපි ග ෝප්ප ගද ක් අරගගන අපි ඉන්න දි ාවට ඇවිදගගන එන අචින්තගේ රුඋපය මම 

දැක් . උගේම දකින්න  රි ෙස්සන දශජනයක් කියෙ මගේ හිත මටම කිව්වා. 

“ආ Good Morning සුපුන් අේයා....” ගත් ගබාන්න. කියෙ ෙස්සන හිනාවකුත් එක්  මට ග ාපි mug එ  දුන්න. 

එත් එක් ම රුවනුත් ග ාපි mug එ  අරගගන ග ෝල් එ ක් ගන්න තියනවා කියෙ ගගදර පැත්තට යනවා මම 

දැක් . ඒ ගිගේ අචින්තට ඇ ැකුත් ග ගගන. 

 

“ඔය ගත් බිව්වද ?” මම අචින්තාගගන් ඇහුගව් මම තනියම ග ාපි ගබාන ඒ   රි නෑ කියෙ මට හිතුන හින්දයි.  

“පස්ගස් ගබාන්නම් අේගේ...” කියෙ කිව්ගව්  රිම හුරතල් විදි ට... 

“එග නම් ඔයා ගම්ග න් ටි ක් ගබාන්න” කියෙ මම mug ඒ  ග ල්ෙගේ දි ාවට දික් ළා  

“එපා අේගේ ඔය ගබාන්නග ෝ.. මම පස්ගස් ගබාන්නම්. තිබ  නෑ...” 

“තිබ ට ගනගමයිගන් ගබාන්ගන් පුරුේදටගන්. ආ ගම්ග න් ටි ක් ගබාන්න” කියෙ mug ඒ  ආපහු ග ල්ෙගේ 

දි ාවට දික් ළා. 

“ඔයා ටි ක් බීෙ ගදන්න එග නම්....” ග ල්ෙ කිව්ගව්  රි අමුතු  ැගීමකින්... මට ඒ වචනටි යි සිදුවීමයි මගී 

ජීවිගත් ඈතට අරගගන ගියා. ඉස්සර මමයි සුදු ගනෝනයි ගත් ගබානග ාටත් එයා මට මුලින්ම ගබාන්න දීෙ පස්ගස් 

මම ගදන ටි  ගබාන්න පුරුදු ගවො හිටියා. ඇත්තටම ඒ විදි ට  ගජ ඇයි කියෙ මට එච්චර ගත්රුගන් නැතත් 

පස්ගස්  ාගෙ දී එයා මාගාව නැති ග ාට ඒ  ැගීම මගේ පපුව  ඩන යන ගදයක් බවට පත්ගවො තිබ්බ. 

ඇත්තටම අපි ආදගජ  රපු විදි  මට හිතාගන්න බෑ  

මම ටි ක් බීෙ දුන්න mugඒ  ග ල්ෙ අත්ගදග න් අල්ෙගත්ගත් ම ගමරක් වගේ.... 

“දැන් ඔයත් එනවද යන්න town ඒ  පැත්ගත්....” මම එග ම ඇහුගව් ඇයි කියෙ මට හිතගනන්වත් බෑ. මගේ 

යටිහිත ගම් ග ල්ෙව දකින්න ආසගවෙවත්ද ? 

“ ්ම්ම්...... මම එන්න ඕනද?...” ග ල්ෙ ඒ  ඇහුගව්  රිම දග ාර  මකින්.  

“ ැමතිනම් යමු. හිටියත්  රනන් ගදයක් නෑ ගන්. අනි  නිවාඩු නිසා රවුමක් දාමු  ට්ටිය පිටින්....” 

“ඔය ඇත්තමද....?” ග ල්ෙගේ මූගන් හිනාවක්. 

“ඔව් ගබාරු කියෙ තෑගී ගන්නද?” මම කිව්ගව් දිව දික් රන ගමන්.  

ග ල්ෙ ගේ පැත්තට දිව්ගව් “මම  ට්ටියට කියන්නම්” කියාගගන.  

මම රවුමක් දාමු කිව්වට ග ාග ් යන්නද කියෙ මට හිතාගන්න බෑ. ගමයාෙගේ visa copy ගන්නත් උවමනා නිසා 

ගටෝව්න් ඒ  පැත්තට යන්න මම හිතුව. ගමානවා උනත් ගවන ෙං ාගව් අයට වඩා ගම් ග ාල්ගෙෝ ග ල්ගෙෝ 

ගසට් ඒ  මගේ හිතට ඇල්ලුගව් ඇයි කියන්න මම දන්ගන් නෑ. සාමාගනෙන් මම ෙං ාගව් අයට උදව්  රන්න 

අ මැති උනත් ගම්  ට්ටියට උදව්වක්  රපන් කියෙ මගේ යටි හිත ගගාඩක් වද දුන්න. නමුත් මම මගේ රස්සාව 

පිළිබද ඇත්ත විස්තගජ ගමයාෙට කියෙ නැති නිසා මගේ හිගත්  ණගාටුවක් ස  ගපාඩි බයක් තිබ්බ ිත්ර මට ඒ 

ග ්තුව නිසා ගමානා රි ගව්වි කියෙ, එත් එක් ම මට මගත ට ආගව් මගේ town එගක් ඉන්න super market 

එගක් manager ග ගනක්. ිනි ව  ම්බඋනානම් රස්සාවල් කීපයක් ඉල්ො ගන්න පුළුවන් බව මට මතග ට ආව.  

 

Taxi ගද ක් ගගන්න ගත්ත අපි මගේ town ඒ  උන Enger Bruch පැත්තට ගියා. 



පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා  5 

 
 

පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා 4 

 

Town එග න් බැ ැෙ උගේට  ාෙ අපි  ැගමෝම ගපාඩ්ඩක් ඇවිේද. ගම් යන  ැමගවොගවම අචින්ත මගේ ෙගින්ම 

ගියත් ඒ  මට ඒ ැටි ගනාදැනුගන් ඇයි කියන්න මම දන්ගන් නෑ. හිටපුගමන් ඇගේ  ැප්පි  ැප්පි අපි ගියත් මට ගම් 

ග ල්ෙගන එග ම විශීෂ  ැගීමක් දැනුගන් නෑ. සම ර ගවොවට ඒ නටන ඇස්ගද  මට  තා රනවා වගේ කියෙ 

හිතුනත් මම මගේ හිත පාෙනය  රගගන හිටිගේ.  

 

“මචන් උබෙ  ැමතිනම් ගපාඩ්ඩක් එ ා තියනවා Super Market එ ක්. ගපාඩ්ඩක් ඔලුව දාෙ බෙමු ගර්ාබක් ගසට් 

 රගන්න පුලුවන්ද කියෙ....”. මම කිව්ගව් ගපාඩි බල්ෙගපාගරෝත්තුවක් ඇතුව. 

“අගඩ් එග මද බෙමු බන් එග නම් ගමච්චර දුර ආපු එගක්....” රුවන් කිව්ගව් විශාෙ බොගපාගරාත්තුවක් ඇතුව 

බව මට ගත්රුණා. ඒ  ගවොව ට බයත් හිගතනවා ගර්ාබ් එ ක් ග ායෙ ගදන්න බැරුව ගම්  ට්ටිය upset යාවිද 

කියෙ. මට  රනන් පුළුවන් උපරිමය  රනවා කියන  ැගීගමන් මම ඒ පැත්තට ඇවිදන් යන්න පටන් ගත්ත. 

ඒ එක් ම දුවගගන අපු අචින්ත මගේ අතින් අල්ෙො  තා  රා. 

“අයිගේ ඔයා වැඩ  රන තැනද? මටත් ගමානා රි තිබ්ගබාත් බෙන්න  රිද... cleaning job එ ක් උනත්  මක් 

නෑ..” කියෙ කිව්ගව් අමුතුම  ැගීමකින්.  

මට ඒ ගවොගව් හිතුන මම මුලින් ගබාරු කිව්ගව් අපරාගේ කියෙ. ගමා ද ගම් ජීවිතවෙ තියන බොගපාගරාත්තු 

මගේ වගේ ගනගමයි.. ගගාඩක් උසස් ස  හීන ගගාඩක් උඩ ජීවත්ගවන ගම්  ට්ටියගේ අනාගගත් ගැන විශාෙ 

බෙගපාගරෝතුවක් තියන වග මට ඒ වචන ටිග න් ගත්රුණා ගදයක්.  

“නෑ නංගි. මම දන්නා ග ගනක් ඉනන්ව බෙමු ට්රයි එ ක් දාෙ. මගේ ගර්ාබ් ඒ  ගැන මම පස්ගස් කියන්නම් 

ග ෝ .....” මම එග ම කිව්ගව් ඇත්තටම ගම් ග ල්ෙට ඇත්ත කියනන් ඕන කියන  ැගීමක් මට ඇති උන නිසා. 

“අ ් ්... එග මද.... මම හිතුගව් ඔය වැඩ  රන තැන කියෙ. එ යි එග ම කිව්ගව්...” ග ල්ෙ කිව්ගව් 

බොගපාගරාත්තු  ඩවුන  ට ඩකින්.  

“ඇයි ඒ මම වැඩ රන්ගන් නැත්නම් ඔයාෙට ගර්ාබ් ඒ  එපාද ?” 

“නෑ එග ම ගනගමයි...  මක් නෑ... ඔයත් හිටියනම් බයක් නෑගන්...” 

“එග ම අවුෙක් ගවන්ගන් නෑ ... අනි  මම ඔය හිතන තරම් ග ාද නෑ....” 

“අගන් යනවා යන්න ගමාඩය... ඔය එග ම නෑ ...” කියෙ මා එක්  හිනා උගන්   රිම ග ළිගොල් විදි ට. ඒ 

හිනාව එක්   ම්මුල් ගදගක්  ැගදන dimples මට මතක් උගන් සුදු ගනෝනගේ හිනාව. මම මගේ ජීවිගත් දැ පු 

ෙස්සනම දකින්න අස රපු හිනාව තමයි ඒ . ගම් ග ල්ෙ නිසා ඇත්තටම මට මගේ ජීවිගත් ගගාඩක් ගේවල් අපහු 

මතක් ගවනවා ගන්ද කියෙ මගේ ඔලුවට ආව.   

 

“බෙපන්ග ා ගම්කිට දැන් මාව මත ත් නෑගන් .....” නිල්ිණි කිව්ගව් අචින්තට අනික්  ැගමෝම හින  ගස්සවින්.  

“ඔව් ඔව් මටත් දැන් ගප්නවා ග ල්ෙට  ට්ටියව මත ත් නෑ කියෙ”  ිල්ටන් කිව්ගව් අචින්තව තවත් අවුස්සන්න 

බව මට ගත්රුණා.  ට්ටිය දි ා රවෙ බෙපු අචින්ත මගගන් ගපාඩ්ඩක් එ ාට උගන්  ට්ටියගේ විහිළුවලින් 

ගබ්ගරන්න බව මට ගත්රුණා  

 

එග ම්ම විහිළුගවන් super market එ ට ආපු මම ග ලින්ම ගිගේ  ට්ටියත් එක්  manager room ඒ  පැත්තට. 

මගේ ගවොගව් ග ාද මටම ඒ ගවොගව්ම ගදාරත් අරගගන එලියට අගව් මගේ ිත්රය උන ර්මජන්ර් ර්ාති  Deiter 



පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා  5 

 
 

පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා 5 

 

කියන වයස අවුරුදු 50 උන පුේගෙයා. ගගාඩක් ිත්ර ශීලී මනුස්සගයක් ගවන Deiter  රියට ග ාල්ගෙක් වගේ 

විහිළුගවන් ජීවත් ගවන ගගාඩක් ිනිස්සුන්ට උදව්  රන්න  ැමති ර්ාතිගේ චරිතයක්.  

“Hallo Bruder. Wie geht es dir (  ගෙෝ ිත්රය උබට ග ාග ාමද?)” 

 Deiter මව පිළිගත්ගත් සග ෝදරගයක් වගේ. එත් ගම් මනුස්සය මගේ තාත්තගේ වයගස් ග ගනක් බව දැක්  

අචින්ත ඇතුළු  ට්ටිය බොගගන හිටිගේ  ට ඇරගගන  

“Hallo hallo vati Mir geht es gut und dir? (  ගෙෝ  ගෙෝ තාත්ගත් උබට ග ාග ාමද ? මම ග ාදින්)”  

“nicht schlecht. Aber beschäftigte Tage. Du weißt fucking xmas! also warum bist du hier ( වරදක් නෑ එත් 

උබ දන්නවගන් නත්තල් කියන්ගන් එපා ගවනවා අපිට. ඉතින් ගමා ද  දිස්සිගේ ගම් පැත්ගත් )” 

 

“Ich brauche Hilfe von dir. Das sind meine fremden Freunde. Dort finden einige Teilzeitjobs. Wenn du 

ihnen die Chance geben könntest für mich. Weil im moment da fließt ( මට උගබන් ගපාඩි උදව්වක් ඕන. ගම් 

මගේ ෙං ාගව් යාලුගවෝ  ට්ටියක්. ගම් දවස්වෙ ගපාඩ්ඩක් අමාරුගවන් දුවන්ගන්. නැේද උබ ගාව ග ාද part time 

ගර්ාබ් ටි ක්. ගොකු උදව්වක් මචන්)” 

 

“Was zum Teufel Du kommst korrekte zeit Wir brauchen 4 speicherjungs, müssen aber heute abend 

arbeiten Brauche auch aktuelle visa kopie am morgen Du weißt, dass die Migration uns fickt. ( ගමාන 

හු.@#@ ද බන් උබ ආගව් නියම ගවොවට. මටත් ගම් රාක් වෙ බඩු අහුරන ග ාල්ගෙෝ ටි ක් නැතුව ඉන්ගන්. 

 ැබැයි අද රෑ shift එගක් ඉදන් වැඩ  රන්න ඕන. උගේම visa copy ඕන. ගමාග ෝ imigration එග න් අපිට  ැම 

තිස්ගසම ග ලිනවගන්...ගමා ද කියන්ගන් ?” 

 

“Warte, ich werde fragen ( ගපාඩ්ඩක් හිටපන් මම අ න්න.)” ඒ අ පු ගේ ඇත්තටම මට මාර සතුටක් හිතට 

දැනුන. ගමා ද ග ාල්ගෙෝ ටි  ගවනුගවන් ගදයක්  රන්න පුළුවන් උන කියන  ැගීමත් එක්  මම රුවන් ඉන්න 

දි ාවට ඇවිදන් ගියා  

 

“ගමාග ෝ බන් කියන්ගන් වැගඩ්  රියන්ගන් නැේද ?”  රුවන් ඇහුගව්  ට අරගගන බොගපාගරාත්තු  ඩවුන 

 ැගීමකින්.  

“පිස්සුද බන් ගම් සුපුන් වැඩ ට බැස්ගසාත් අවුල් නෑ. උබෙගේ ගවොව ග ාදයි. රාක් වෙ බඩු අහුරන ග ාල්ගෙෝ 

4 ගදගනකුට vacancies තියනවා.  ැබැයි අද night shift එගක් ඉදන් වැඩ  රන්න ඕන. Visa copy උගේ ගදන්න 

කිව්වා. එ නම් දැනුත් තියනවගන්...” 

 

“අම්මටසිරි නියමයිගන් බන්.... අවුෙක් නෑ දැන් ඉදන් උනත්  රමු”  එග ම කිව්ගව් සුදත්.... ඒ හිත්වෙ තිබ්බ 

බොගපාගරාත්තු ග ාච්චරද කියෙ ඒ වචන ටි  කිව්ව විදිග න් මට හිතාගන්න පුළුවන් උනා.  

“ඔව් බන් ගම් නම් පට්ට ගවොව. අවුෙක් නෑ අපි  රන්නම්. උබ කියපන් ok කියෙ...” එග ම කිව්ගව් රුවන්. 

“අේගේ අපිට මුකුත් නැේද  රන්න..... ?” බොගපාගරාත්තු  ඩවුන මුහුණක් එක්  ග ල්ෙ මගගන් ඇහුගව්  රිම 

දු  හිගතන විදි ට. 



පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා  5 

 
 

පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා 6 

 

“දැනට නෑ නංගි.. බෙමු ටව දවසක් ගද කින් අපහු  තා  රො.” මම කිව්ගව් ග ල්ෙගේ හිත සනසන්න 

උවමනාගවන් 

 

එත් එක් ම Deiter හිටපු පැත්තට ඇවිදන් ගිය මම රුවන්ෙ වැඩ  රන්න  ැමති බව කිව්වා.  වස 6ට Deiterව 

 ම්බගවන්න කිව්වා ඔහු මගගන් නික්මුගන් මාව බදාගගන සුබ පතෙ. super market එග න් එලියට එනග ාටත් 

ග ල්ෙගේ මූණ එච්චර ග ාද නෑ... 

“ගමාග ෝ ආචී මූන එල්ෙගගන. බයගවන්න එපා අපිටත් එ ක් ගසට් ගව්වි...” එග ම කිව්ගව් නිල්ිණි.. 

එත් ග ල්ෙගේ කිසි  තාවක් නෑ.. මූණ බිමට  රවාගගන යනවා. මටත් ගවන  රන්න ගදයක් ගම් ගවොගව් නැති 

නිසාත් ග ල්ෙ බුම්මගගන ඉන්න නිසාත් මමත් වැඩිය  තා  රන්න ගිගේ නෑ.. 

“මචන් දැන් 12යි.  වස එන්නත් ඕන ගන්. ඒ නිසා අපි ගිගයාත් ග ාදයි.” රුවන් කිව්ගව් අලුත් ගර්ාබ් එ ට යන්න 

තියන උවමනාව නිසාමයි.  

“දැන්  දිසිගේ ගිහින් එන්න ම න්සි ඇති ගන්.. අද මගේ ගගදර ඉදෙ ග ට උගේ ගිහින් එන්න. අනි  දැන්  වස 

ගිය ම ශි ්ට් වැගට්වි එතග ාට ගම්  රිගයන් ඉන්න තැනක් ග ායා ගන්න ගව්වි...” මම කිව්ගව් ඇත්තටම ගම් 

ග ාල්ගොටි ට ගපාඩි  ට්ටක්  න්න ගවන බව දැනුන නිසයි. 

“අනි  දැන්  වුද 4 ගදනා වැඩ  රන්ගන් ඒ  ග ාල්ගෙක් ඉතුරු ගවනවා. එයාට තමයි ගෑනු ළමයි ටි  

බොගන්න ගවන්ගන්...” මම කිව්ගව් හිනා මුසු මුහුගණන්.  

“ිල්ටන් අයිය ඉදි මචන් එයාට ගපාඩ්ඩක් අසනීප නිසා අපි  ට්ටිය යන්නම්. අනි  නයන අක් ත් 

ඉන්නවගන් ....” කියෙ රුවන් කින්ඩ් හිනාවක් දැම්මා. 

“එත් බන් අපි අද උගබ් ගගදර හිටිගයාත්  රදරයි.” රුවන් කිව්ගව් ඇත්තටම බව මට ගත්රුනා .... 

 

ඇත්තටම මට office එග න් දීෙ තිබ්බ ගගදර පවුෙ ට ඉන්න පුළුවන් සාමානෙ විශාෙ ප්රමාණගේ එ ක්. එගක් 

 ාමර 3ක් එක්  තිබුන නිසා මට මී  ට්ටිය නැවතගන්න ඒ  ගැන ගොකු ප්රශ්නයක් තිබුගන් නෑ.. 

“ඔව් අේගේ අපි අගවාත්  රදරයි.... ඒ නිසා අපි දැන් යන්නම්....” අචින්ත කිව්ගව් හිතට අවන් වම බව බිදුණු 

 ට ඩ මට කිව්වා. 

“එග ම එ ක් නෑ. අනි  ගමයාෙ ගමග ් හිටිය ම ඔයාෙට එග  තනියම ඉන්නත් බෑ ගන්. ඒ නිසා තැනක් 

ග ායගන්න ම් මගේ ගගදර ඉන්න නවතින්න ..... ිල්ටන් අේයියට කියන්න  ට්ටියට  රියන්න ඇදුම් ටි ක් 

අරන් එන්න කියෙ ගිහිල්ෙ එතග ාට වැගඩ් ඉවර ගන්...” 

“ඒ උනාට අයිගේ ......” කියෙ අචින්ත කියනග ාටම. 

“ඔයාෙට  ැමති ගදයක් එග නම්  රන්න....” කියෙ මම පාර පැත්තට යන්න  ැරුන.  

“එත් එක් ම මාගවට ආව රුවන් මචන් උබට සිරාවටම අවුෙක් නැේද? අපි තැනක් ඉක්මනට ග ායාගන්නම්” 

කිව්වා... 

“ගමග මයි මචන් තැනක් ග ායා ගන්න  ලින් වැඩට පෙයන්ග ෝ.. ගර්ාබ් ඒ   රනග ාට ඒ  එපාගවන විදි ට 

 රන්න බෑගන්... උබෙ දවසට ගදපැත්තට train එගක් ගිය ම එ ත් මාගසට ගොකු ගානක්. එ ත් ඉතුරුගවන 

වැඩක් මම කිව්ගව්... උබෙ  ැමති තීරණයක් ගනින්. දැන් යනවනම් වගරන් මාත් එක් .” කියෙ ඉස්සර ට ඇවිදන් 

ගියා... 



පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා  5 

 
 

පාපිෂ්ඨයකුගේ ආවර්ජනා 7 

 

එත් එක් ම  ට්ටියට  තා රපු රුවන් මගගත් එක් ම පාරට ඇවිල්ෙ taxi ගද ක් නවත්තගගන මගේ ගේ 

පැත්තට යන්න පිටත් උනා.... 

 


