වර්ල්ඩ් ක්ලාස් සිටී
අබ්දුල් හාලික් අසීස්
පරිවර්තනය: ප්රවීන් තිලකරත්න

“මේ ඉන්මන් පීඩමනෝන්මාද නගරය. මේ දිග සියවස් ගම
රට පුරා වැවිලා මන්? බුද්ධිමත් සමතක් වමේ. රංගන
ශිල්ිමයක්, මරු අනුකාරකමයක්. මපායින්සස්මන්!
ඔක්මකාම බලමේග මහාරාට අච්චු ගැමහනවා මන්?
ආර්ික-විදයාව, ජන-විකාශනය? ඔේ ඔේ, අහඹුවත්...”
මතෝමස් ින්චන්

ගුරුත්වාකර්ශනමේ මද්ධුන්න [Gravity’s Rainbow], 172
සිහිනයකින් මකාම ාේපුර තනාගතිමි. අති ිවිතුරු මං මපත්, නිකැ ැල්
නිමල බිත්ති හා බිේ, යසට ඇඳ පැ ැඳගත් සුවිනීත මස්වක මස්විකාවන්
ඇතිව. කෑ මකෝ ගාන මතාරේබල් කාරයන්මේ මවම න්දන්මේ කංකරච්චචමල්
මනාමැතිව. ප්මල්න්ියක් මබාන්න කාසි ඉල්ලන ුප්පත් හිඟන්නන් ද
මනාමැතිව. මූණ කට පුරා බැමඳන ුම ද ුහුවිල්ල ද මනාමැතිව. නිල
වර්ීකරණයකට හසු මනාවන මපසි කඩ මනාමැතිව. පරිප්පු වඩ මදස
වපරැහින් බැලීම තව ුරටත් අවශය මනාවනු ඇත. මකාත්තු කඩ මදසවනට
තඩි බාන ගමන් චයිනීස් මරෝල් එ වළු මරාටී ගැන සිහින මවපු කාලය දැන්
අවසන් ය. දැන් මා දීප්තිමත් මං මපත් පුරා සරන්මන් කටට මක උණවන
ප්රණීත බර්ගර් සහ ‘මපමන් පැස්ටා’ වර්ග මතෝරමින් ය. අනියේ ‘ගිෆ්ටස මශාප්’,
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‘ෆැන්සි මහල්’ තව ුරටත් මමහි නැත. ඒ මවනුවට මා මිල දී ගන්මන් විචිත්ර
මලස නිමවන ලද, මුු පැස්ටල් පැහැමයන් වර්ණවත් වූ, ජපානමේ අවමවාදී
ආලින්දවලට පවා ඔබින ගෘහ භාණ්ඩ ය. සාමල් කැබිමනසුමේ අේමා පුරවා
ඇති නිස්සාර මගාමේ විසිතුරු බඩුවලින් මට දැන් සදහටම සමුගන්නට
පුළුවන්. මා වායුසමීකරණය ක අපාසමන්ස එක සිට වායුසමීකරණය ක
ඔෆිස් එකට ගමන් කරන්මන් වායුසමීකරණය ක සුසුකිමයනි. සිය වල්-කම
මැඩමගන කුඩා හුමදකලා මකාු තු විනීතව සිින ගස්වලින් යුත්, බැබම න
කිරිගරුඬින් තැනුණු මපාු අවකාශවල සවස් කාලමේ මම මජාේ කරමි.
මමේ සිහිනය සාමූහික අවකාශයකි. COLOMBO CITY OF 2020 යනුමවන්
පාඨයක් ලියා තිමබන කහ පැහැති ප්ලාස්ික් බෑගයක් අතැති මහලු මිනිමසක්
දකිමනමි. පාඨයට යින් වැල් අකුරින් තවත් වදන් මදකකි: In Sri Lanka.
බෑගය රතු සහ කළු තරුවලින් සරසා ඇත. මහලු මිනිසා සරමක් ද රබර්
මසමරප්පු මජෝඩුවක් ද පැ ැඳ සිියි. ිටමකාුමේ සිට පානුරට දිමවන
බසය ඈවිත් මහා ම ෝෂා නගමින් නවතින විට, මකාන්මදාස්තරමේ මබරිහන්
අතමර් ඔහු මාරු සල්ලි මසායන්නට කමිස සාක්කුව හාරන්නට පටන් ගනියි.
බසයට මගාඩ වන්නට ඔහු ුවමගන යයි. ගිය සතිමේ මම තවත් බෑගයක් ුිමි.
එහි ලියා තිබුමණ් COLOMBO 2020 කියා ය. එහි ද වැල් අකුමරන් යමක් ලියා
තිබුණි: Wonder of Asia - ආසියාමේ ආශ්චර්යය. මේ මහලු මිනිසාටත්
තිමයන්න තිබුමණ් ඒ බෑගය. ඒ, එම බෑගමේ මනළුේ කුළුණත් අහස උසටම
නැමගන සුවිසල් මගාඩනැගිලිත් සිට හමා යන අහස් ුේරියක් ඇඳ තිබූ නිසා
ය. එම අහස් ුේරිමේ නේ මබරිහන් මදන මකාන්මදාස්තරමයකු මනා ඉඳීවි.
අහස් ුේරිය මහෝල්ස එමක් නවතිනමකාට කිසිු ම ෝෂාවක් මනා නැමේවි.
අනාගත පාරිමභෝගිකයන්මේ ජීවිත කිසි මලසකින් අනතුමර් මනා දැමේවි. ඒ
බෑගමේ තිබුණු වැල් අකුරුත් වඩාත් අර්ථවත්.
වන් මගෝල් මෆ්ටස් සුිරි මව ඳ සංකීර්ණමේ ඉහ ම මහමල් තිමබන ස්ටාර්
මෙක් උයමන් සඳලුතලය සාදා තිමබන්මන් ඊට පහළින් මගෝල් මෆ්ටස් මවර
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තීරය දිස්වන මස් ය. තරුණ තරුණිමයෝ ඔවුන්මේ මහාඳම ඇඳුේවලින් සැරසී
තැන තැන ික් මටාක් කරති. ඔවුන් අහු මුලු මතෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත්
වන්මන්, එවිට කැමරාවට ඔවුන් මපෞද්ධගලික අවකාශයක සිින්නාක් මමන්
මපමනන නිසා ය. මත්ජාන්විත ත්රිවිධ හමුදාව උත්සව ලීලාමවන් ජාතික ධජය
ඉතා ප්රමේශේ සහගතව පහ ට මගන එද්ධදී කලබල වූ සිංහයා සු මේ නලියයි.
හිරු බැස යන සැි අි බලා සිිමු. මපෝර්ස සිටී එකට මායිේ වීමට නියමිත
කෘත්රිම මවරම න් පැන ිහිනීමට අපට පුළුවන් මේවි දැයි කල්පනා කරමු.
ධජය වටා හමන චාරිත්රය මදසට සංචාරකයන් ද හමා ඇවිදින්.
අහිකුණ්ටකයකු ද ඇවිදින් එතැන පැලපදියං වී ඇත. ඔහු කිසිු ඇරයුමකින්
මතාරව ඔහුමේ නයා එළියට මගන ඇති අතර, ඌ යාන්තමට බටනලාමේ
තාලයට නටන්නට පටන් මගන ඇත. ඔහුමේ රිලවා ඒ අස සිට නැුම
නරඹයි. ඔහු ඟින්ම සිින්මන් මජෝඩුවකි. තලඑ ළු මිනිමහක්, සුු
ගෑනිමයක්. ගෑනිට මමය සත්ත්ව හිංසනය යැයි සිමත්. ඒත් අහිකුණ්ටකයා හට
මුදල් දීමට මිනිහට සිතක් ඇත. ඔහු රුියල් පනමේ මනෝසුවක්
අහිකුණ්ටකයා මවත දික් කරයි. එමහත් අහිකුණ්ටකයා “සර්, තව සල්ලි ඕනැ”
යි කියයි. තලඑ ළු මිනිහා සිංහමලන් කතා කරයි: “මම ලංකාමේ. මේක
ගන්න.” ඒත් අහිකුණ්ටකයා එය ප්රතික්මේප කරන්මන් “රුියල් පනහකින්
මක්මකාරන්න දැ” යි කියමින් ය. තලඑ ළු මිනිහා ඌට කුණුහරුමපන් බැන
වැද අහකට ඇවිද යයි.
ගිය සතිමේ වන් මගෝල් මෆ්ටස් සංකීර්ණයට ිුපස රථ ගාල වමස මා ඇවිදිමින්
සිිද්ධදී, බිම වැටී තිබුණු ඉදිකිරීේ වැඩ සඳහා මයාදා ගන්නා කහ පැහැති
මහල්මටයක් ුුමවමි. එය කාවයාත්මක මලස යකඩ මපාල්ලක් මත උලතබා
තිබුමණ් සංඥාවක් සඳහා ප්රදර්ශනය කරන ලද සතුරු මසබම කුමේ කඳින්
මවන් මකරුණු හිසක් මලසිනි. එම හිස මකතරේ දිරාපත් වී ඇත්ද කිවමහාත්
එය මපාම ාවට වැටී ගිමලන්නට ද පටන් මගන ඇත. මම එහි ින්ූර්යක්
ගතිමි. මමේ ඉන්ස්ටග්රෑේ ගිණුමේ එය අපූරුවට මපමන්වි. නගරය තු මමේ
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මනත ගැමටන මද්ධවල මම ින්ූර ගන්මනමි. මා මකාම ාේපුරය වාර්තාගත
කරන්මන් එයට ඩිස්මතෝියානු හැඟුමක් ද එක් කරමිනි. බිකිනි ගහං ඉන්න,
මහෝටල් බාර්වලට අනුග්රහය දක්වන, ශිේට මපනුමමන් යුත් අවිශිේට
ඉන්ස්ටග්රෑේ ඉන්ෆ්ටලුමවන්සර්ලා අතර මා කැපී මපමනන්මන් මමකියන
ඩිස්මතෝියාව නිසා ය.
මමතැනින් කිමලෝමීටරයකට අඩු ුරකින්, මකාේපඤ්ඤ වීදිය පැත්මත්,
Island Fitness නමින් ජිේ එකක් තිමබ්ද. එය ිහිටා තිමබන්මන් මර්ල් පාර
අද්ධදර ගරා වැුණු නිවසක ය. ජිේ එකට යාමට නේ, ඔබමේ කාෆ්ට මසල්වල
සමබරතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට සමත් අබලං පඩිමපලක් නැග යා යුතු මේ.
මමමස් පඩිමප නැග තම කකුල්වලට මනා වයායාමයක් ලබා ුන් පසු, ඔබ
ආනල්ේ ශ්වාමසමනගර් සහ ෆ්ටමලක්ස් වීලර්මේ මපෝස්ටර්වලින් වැසුණු ක්රීේ
පාට බිත්තිවලින් ද රතු සිමමන්ති මපාම ාවකින් ද සෑුණු අවකාශයකට
ඇතුල් වනු ඇත. ුඹුරු මනාවන සේ සහිත ශක්තිමත් ිරිමි ඔවුන්මේ දිලිමසන
දත් විලිස්සා සිනාමසන්මන් මලකඩ කාපු මවයිසස් ගිනි රස්මන මැද්ධමද්ධ දහඩිය
දමමින් උසුලන ඔබ හට සප් එක දී දිරිමත් කරන මලස ය. ඔබමේ විජලනය වූ
මස්ිඩු මපෝෂණය වී ඇත්මත් අසංකීර්ණ ිේඨය ිරි අහර රටාවකින් මමන්ම
සික්ස්-පැක්, හමීඩියා කමිස අතුරින් ිිමරන්නට මාන බලන ිරුණු පපුවක්,
සහ ලැේමබෝගිනි මමෝටර් රථ ිළිබඳ උණ විකාරයකිනි. වරින් වර, ජමන්ලය
අසලින් මකෝච්චචියක් හනිකව මාරු මවයි. අනතුරුදායක මලස මකෝච්චචි
මදාමරන් ඉවතට ඇලව, දහඩිය නැහැවුණු ලිස්සන සුළු අත්ලකින් වාමන්
මපාලු යාන්තමට අල්ලාමගන, උදාර මලස දිවිපරුවට තබමින්, කාර්යාල
තදබද ෆුසමබෝේ ගමනාගමනය නේ වූ තරඟකාරී ක්රීඩාමවහි නියැමලන
මීන්මේ දෑත් පවා ස්පර්ශ කිරීමට ජමනල් කවුළුමවන් ිටතට අත දිගු
ක මහාත් ඔබට හැකි වීමට පුළුවනි.
සන්ධයා කාලමේ පල්ලිය පාමර් අයිනක පාවිච්චචි මනාක නාසටාමි
කරත්තයක් මත මම ඉඳමගන සිිමි. මකාේපඤ්ඤ වීදිමේ මේ හරිය මකතරේ
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සශ්රීක ද කියනවානේ මමහි මගාඩනැගිලි අහස තරේ උසට වැමවයි. ශාක
අික නිසාමවන් ලන්මද්ධසීන් විසින් වත්ත මලස නේ තබනු ලැබූ මමම
ප්රමද්ධශමේ දැන් ඉතිරිව ඇති හුමදකලා මපාල්ගසට වඩා ඒවා මබාමහෝ උස ය.
එම මකාන්ක්රීස ගස්වල සාගිනි මුල් සන්සිඳුවන්නට සිය ගණන් ශ්රමිකමයෝ
මවමහස මවති. හින්දි බසින් ලියැවුණු බිල්මබෝේ ඒ මවමහමසන්නන් හට
මේටා පෑමක්ජ් විකුණන්නට මවර දරයි. මා ඟ මමමතක් කල් වාඩිව සිි
මවරිමතින් මදාඩන ඉේතියාස් කියන්මන් දැන් මේ සිල්ලර බඩු ගන්නට එන
චීන ශ්රමිකයන් ඇත්තටම ණය මගවා ගැනීමට මමමහ එවන ලද සිරකරුවන්
කියා ය. ඒත් ශ්රමිකයන් සියල්ලම චීන මනාමේ. රංු ිින් ඔවුන් මමහි එන්මන්
මකාන්ක්රීස ගස්වල සාගිනි මූල වඩවන්නයි. හදිසිමේම මමේ සිහියට
නැමගන්මන් මදාස්තරවරියක වන මමේ මයමහළියක මට කී කතාවකි. ඒ ඈ
මවත එවනු ලැබූ තැලී මපාඩි වුණු අතක් සහිත මිනිමසක් ිළිබඳ පුවතකි. අත
සුව කිරීම සඳහා ශලයකර්ම, ෆිසිමයෝමතරි සමග හය මාසයක් වත් අවශයව
තිබුණි. එමහත් ඔහුට දින මදකක් ඇතු ත ආපසු වැඩට වාර්තා කරන මලස
නිමයෝග කර තිබුණි. වැඩමුරය නිමමවත්ම ඉදිකිරීේ ශ්රමිකයන් ප්ලාස්ික් බෑේ
අතැතිව, සිල්ලර බඩු සහ මවනත් අතයවශය මද්ධ මිල දී ගනිමින් ඔබ මමාබ යති.
චාර්ල්ස් ද මසාේසා විසින් සියවසකට ආසන්න කලකට මපර තනන ලද
පැරණි ද මසායිසා මගාඩනැගිල්ලට මපරකඩක් මස් ඔවුන් මට දිස්මේ.
චාර්ල්ස් ද මසායිසා: 19 වන සියවමස් අලුත ටංකනය ක දදනික වැුප්
ශ්රමිකයන් හා බන්ිත මස්වකයන් හට අරක්කු විකුණා සිය සේපත්තිය
අත්කරගත් චාර්ල්ස් ද මසායිසා, සිය චැරිි සංවිධාන ඔස්මස් ශ්රී ලංකාමේ මහා
ජනහිතකාමියකු මලස ිුේ ලත් චාර්ල්ස් ද මසායිසා, සිය විශාල ධනය
නිසාමවන් බ්රිතානය යටත්විජිත රාජයය පුරාවට නේ දැරූ චාර්ල්ස් ද මසායිසා.
ිුපසින් දිස්මවන අහස තරේ උස මගාඩනැගිලි වනයට ඉදිරිමයන් කැපී
මපමනන මේ පැරණි මගාඩනැගිල්ල තැනුමේ ද ඒ චාර්ල්ස් ද මසාේසා ය.
මමම පැරණි මගාඩනැගිල්ල සමතලා කර දැමීමට සැලසුේ කර ඇති නමුත්,
ක්රියාකාරිකමයෝ ිරිසක් ඔවුන්ට හැකි තරමින් එමස් සිුවීම නැවැත්වීමට
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කරයුතු කරමින් සිිති. මමය සුන්දර, කලාත්මක දසුනකි. සියවසක් පැරණි,
ආර්ස මඩමකෝ දශලිමයන් නිමවන ලද, සිය මපමදස පුරා වැවී තිමබන
පුරාතන ගස්වලින් වමයෝවෘද්ධධ වුණු මගාඩනැගිල්ලක් වන මමය, ඊට
ිුපසින් තිමබන ජාතයන්තරය පුරා නානාවිධ සමාගේ විසින් නිමවන ලද
ඍජු සිමමන්ති හා වීුරු ආකෘති සමග අපූරු පරස්පරයකින් යුතිවයි
දිස්වන්මන්. මමයට ලයික්ස් 200ක් වත් එනු ඇතැයි අමප්ක්ෂා කරමි.
එදින රාත්රිමේ, ‘චියර්ස්’ බාර් එමක් මට දිමිත්රි මුණගැමස්. ඔහුට හමුවන්නට
වුවමනා කර තිබුමණ් දැන් මබාමහෝ කලක් සිටයි. චියර්ස් කරමගන යන්මන්
@itswellabeach එමකන්. අප කතා කරමින් සිිද්ධදී මේටර් ඇවිත් අප හට
සීෆුේ ෆ්රයිේ රයිස් සහ ලයන් ලාගර් දී සංග්රහ කරයි. එහා මේසමේ අමයක් අප
මවත ඇවිත් ලයිටරයක් ඉල්ලයි. ඔහු මතවරක් එමස් අපට බාධා ක ායින් පසු,
කෘතඥව අප හට ඔහු ඟ ඇති සැර ගඳ කරදමුංගු සිගරස මදකක් බාර ගන්නා
මලස අයැද සිියි. ආචාරශීලී මනාවිය මනාහැකි නිසා අි ඒවා බාරගනිමු.
දිමිත්රි සිින්මන් අසතුින් වාමගයි. අප ප මුවැනි ිචරය ඉවර කරත්ම, ඔහු
දැඩි මලස ණය වී ඇති බව මට කියන්නට පටන් ගනියි. ඔහු මලාකු තරු පමේ
මහෝටලයක වැඩ කර කර සිි නමුත්, ඟදී එම රස්සාමවන් අයින් වී ඔහුමේම
බිස්නස් එකක් පටන් මගන ඇත. ඒත් දැන්, සංචාරක කර්මාන්තය මුළුමනින්ම
වාමේ අතුගා දමා ඇති මකාමරෝනා වයිරසය ඔහුට රිමදන්නම වැමේ දී හමාර
ය. “මාමසකට කීයක් මගවන්න තිමයනවාද?” “ලක්ෂයක්.” ඔහු ණය මගන
ඇත්මත් වාහනයක් ගැනීමටත් මගුල සඳහා වියදේ කිරීමටත් ය. දැන් ඉතිං දිවි
ගැට ගසා ගන්නට ඔහු ඟදිම ඌබර් එකක් පදවන්නයි ඉන්මන්.
මකා ඹ මමේ ඔෆිස් එකට යන්නයි එන්නයි දවසකට පැය හයක් ගත මේ. එක්
දිනක්, මබාස් ඔෆීසිමේ නව සංස්කෘතියක් – මසෞඛ්යය, ශුභ සාධනය සහ
ආයතනික අරමුණුවල අයිතිය ක්රියාකාරී මලස දැරීම මත පදනේ වූ
සංස්කෘතියක් – පටන් ගැනීමට ඔහුට අවැසි බව නිමේධනය කරයි. මමේ
එතරේ මසෞඛ්ය සේපන්න මපනුමක් නැති බව ඔහු නිරීක්ෂණය කර ඇති
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මහයින් Power World ජිේ එමක් සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා මලස ඔහු මට
කියා සිියි. මකා ඹ කාමරයක කුලියට සිටීම සඳහා පඩි වැඩි කරන්නැයි මම
ඔහුට කියමි. ඔහු සිනාමසයි. අද රස්මනයි. මට මහාඳට නින්ද මනා යයි. එක
මහාඳකට තිමබන්මන් මින් පසු වැඩට යාමට අවශය මනාවීමයි. මේ වයිරසය
නිසා පරිසරය මකතරේ නේ සුව වී ඇත් ද ිළිබඳව මකතරේ කතා තිබුණත්,
මට නේ සිමතන්මන් මේ කුරුල්ලන් කට වහගත්මතාත් මහාඳයි කියා ය.
එතමකාට මමේ මේ අලුත් ජීවිමත් එක දවසකටවත් මට පාන්දර පහ
පහුමවනකල් නිදාගන්න පුළුවන් මේවි.
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