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හැඳින්වීමක් සඳහා, නැතහහාත් හැඳින්වීමක් හෙනුෙට, සටහන් කිහිපයක් 
පාඨකයා හා තැබීමට කැමැත්හතමි. ඒ, ‘ආෙර්ජනා’ යන පුළුල් හත්මාෙට විවිධ 
ආකාරෙලින්, ඇතැම්වවිට ඉතා ෙක්රාකාරහයන්, සම්වබන්ධ ෙන හමම හෙළුමට 
ඇතුළත් රචනා තුන හා හකටිකතාෙ ස්ථානගත කර දැක්වීමට ය. ඊට ප්රථමහයන් 
ප්රොද සඟරාහේ පුනරුත්පත්තිය පිළිබඳෙ ද යමක් කිෙ යුතු හේ. ෙසර කිහිපයක්ම 
අක්රීයෙ තිබූ සමාජ විදයාඥයන්හේ සංගමහේ ප්රොද සඟරාෙ යළි පළ කිරීම 
ආරම්වභ වූහේ හම්ව ෙසහර් එළිදැක්වූ ප්රොද 35 (‘ෙංශාෙලී’) හෙළුමත් සමග ය.1 විසි 
එක්ෙන සියෙහස් හෙහසන අපට (අපහේ කැමැත්හතන් හහෝ අකමැත්හතන් 
හහෝ) දායාද වී ඇති උරුම විග්රහ කිරීමට ද ඉතිහාසහේ එතරම්වම අෙධානයට ලක් 
හනාවූ ප්රපංච විශ්හල්ෂණය කිරීමට ද එහි තිබූ රචනා සියල්ලක්ම පාහේ උත්සාහ 
දැරීය. හැකි සෑම විටම මින් පසුෙ පළෙන ප්රොද හෙළුම්ව එක් පුළුල් හත්මාෙක් ෙටා 
සංවිධානය කිරීමට තීරණය හකාට ඇත්හතමු. ඇකඩමිහේ ෙෘත්තිමය ඉණිමහේ 
සාහේක්ෂ ෙශහයන් අඩු ප්රතිලාභ හගන හදන සිංහල ෙැනි හේශීය භාෂාෙලින් 
ලියැහෙන විචාරශීලී ශාස්ිය හල්ඛන ප්රමාණය අතිශය ක්ීණ වූ බුේිමය අතින් 
ඉතාමත් අඳුරු යුගයක හමහස් කිරීම දුෂ්කර නමුත් ෙැදගත් ය. ඒ, නුදුරු 
අනාගතහේ කෙර හහෝ දිහනක හමම (නෙ) ප්රොද සඟරාෙ ද මිය යා හැකි බැවිනි. 
මිය ගියත් ෙසර කිහිපයක කාල පරිච්හේදයක් තුළ නිශ්ිත හත්මා කිහිපයකට 
අපහේ යථාර්ථය සංවිධානය කර ගනිමින් අපහේ බුේිමය ගමන ොර්තා කිරීමට 

 
1 හම්ව සඳහා මහාචාර්ය ජයහේෙ උයන්හගාඩ හමන්ම සමාජ විදයාඥයන්හේ සංගමයට අනුබේධ 
ආචාර්ය ප්රදීේ පීරිස්, ශෂික් දනුෂ්ක, ටානියා සිල්ොපුල්හල්, සුහර්ෂ් අමුහේන සහ හිරණයදා 
හේෙසිරිට විහශ්ෂහයන් ස්තුතිෙන්ත හෙමි.   
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සමත් වුෙහහාත් අප මහේ නිකරුහේ හනාහේ යැයි සිතා සතුටු විය හැකි හනාහේ 
ද? හමෙන් පසුබිමක අප අප ගැනම හපරළා සිතීම හමන්ම අපහේ සමාජීය, 
හේශපාලනික හා සංස්කෘතික දායාද හා භාවිත පිළිබඳෙ ආෙර්ජනාත්මක හලස 
ලිවීම ද අතයෙශය ය. ඒ අයුරින්, හමම හෙළුහම්ව හත්මාෙ ‘ආෙර්ජනා’ නම්ව හේ.   

එහහත් ‘ආෙර්ජනය’ යනු කුමක් ද? එක්තරා අයුරකින් එහි අරුත අප ඉහෙන් 
හමන් දන්නා බෙ හැහේ. එනමුත්, තෙත් අයුරකින් හමය තරමක් දුර්හබෝධී හා 
ෙයාකූල හයදුමක් යැයි සිහත්. හපාදු ෙයෙහාරහේ හමම ෙදන අප විසින් 
හයාදාගනු ලබන්හන් අතීතහේ යමක් පිළිබඳෙ හපරළා සිතීම, එය ෙර්තමානහේ 
විචාර මනසට යළි කැඳවීම, එය ගැන නෙ සතයයක් ඉදිරිපත් කිරීම හහෝ අෙහබෝධ 
කරගැනීම යනාදිය හැඟවීම සඳහා ය. එනමුත් හමම ෙදහන් නිරුක්ති හසායා 
බලන විට හපනී යන්හන් ඉහත අරුතට හබාහහෝ හලසින් හෙනස් අරුතක් හමම 
හැඟවුම්වකාරකයට ‘අතීතහේ’ තිබී ඇති බෙයි. නිරුක්ති ගහේෂණය ඔස්හස් 
ෙදනක සමාජමය අර්ථයට ෙඩා පවිත්ර සහ හරෙත් වූ ශුේධ හහෝ පරම අර්ථයක් 
විනිශ්චය කිරීම හබාහහෝ දුරට හබාළඳ හා සහදාස් ක්රියාෙක් හලස මා සැලකුෙ ද 
‘ආෙර්ජනා’ ෙදහන් නිරුක්ති ඇත්හතන්ම සිත්ගන්නාසුළු යැයි සිතන්හනමි. එම 
නිරුක්ති හදස බලා හමම ෙදනට හපරළා නෙ හැඟවුමක් දීමට හැකිහෙතැයි මා 
අහේක්ෂා කරන අතරම, එහස් හදනු ලබන හැඟවුම ඉතා ‘බැරෑරුම්ව’ හලසින් ගත 
යුතු හනාහේ.  ‘ආෙර්ජනා’ සංස්කෘත භාෂාහෙන් සිංහලයට එන ෙචනයකි. 
ආර්තර් මැක්හඩානල්හේ A Practical Sanskrit Dictionary නම්ව ශබ්ද 

හකෝෂහේ එය දක්ො ඇත්හත් හමපරිේහදනි:  ‘आवर्जन n. conciliating, 
winning’ (1929: 42), එනම්ව ‘සමථයට පත් කිරීම’, ‘දිනාගැනීම’. වී. එස්. 
අේහේහේ The Practical Sanskrit-English Dictionary හි එය දක්ො 

ඇත්හත් ‘आवर्जनम् n. bending down, giving, winning over’ (1957-1959: 

364), එනම්ව, ‘පහත් වීම / පහළට නැවීම’, ‘දානය’ සහ ‘දිනාගැනීම’ හලසින් ය. 
නිරුක්ති සලකුනු කිරීම පිණිස ශබ්ද හකෝෂෙල හමහලස දක්ො ඇති 
හැඟවුම්වකාරක නිශ්ිත අරුතක් හහෝ හැඟවුමක් ක්ෂණිකෙ ලබා දීමට තරම්ව 
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සමීපෙ සම්වබන්ධ හනාවූ ඒො බෙ ඔබට ද හැහඟනු ඇත. එනමුත්, හමම ෙදන් 
පිළිබඳෙ හබාහහෝ ගැඹුරු හලස හනාසිතා, ඒො මතුපිටින් දෑස් යෙන විට යම්ව 
ිත්ත රූපයක් හමන්ම අසම්වූර්ණ ආකෘතියක් ම-සිහතහි ඇහඳයි. හමම රූපය 
හකබඳු ද? එය කිසිෙකටත් සංහේදී හනාවී, දැඩි ප්රාහයෝගිකොදී දෘෂ්ටියකින් හා 
ඍජු හලස විශ්හල්ී (එනමුත් අවිචාරශීලී) මනසින් යුත්, ඉලක්ක කරා පියඹා යන 
වියත් චරිතයක් හනාෙ තරමක් වියපත්, හපාහළාෙ හදසට නැමුනු, සිය පරිසරය 
හා පසුබිම විචාරශීලීෙ ද සූක්ෂ්ම හලස ද පරීක්ෂා කර බලන, සංහේදී ජීවියකුහේ 
– නැතහහාත් ‘ඉඳින්නකුහේ’ – රූපයකැයි කීමට පුළුෙනි. ආෙර්ජනය හසමින් 
කරන ක්රියාෙකි. සැහනකින් ගලා යන දත්ත හා ප්රාේධනහයන් ද දිහනන් දින 
අලුත්ෙන හෙන්සස් සහිත ඩිජිටල් අෙකාශෙලින් ද සැදුම්වලත් පශ්චාත් නූතන 
හලෝකහේ අිහේගී කාල-විඥානයට යම්ව හලසකින් පටහැනි, එය තුළ යම්ව 
විසම්වමුතියක් ඇති කරෙන අශීඝ්ර බෙක් ආෙර්ජන ක්රියාෙ සතු හේ.  

හමම හැඳින්වීම අෙසානහේ හමම නිරුක්ති හා ෙදහන් ෙර්තමාන අර්ථය අතර 
යම්ව සම්වබන්ධයක් ඇති බෙ පාඨකයාට හැඟී යා හැක. හමම සම්වබන්ධය පැහැදිලි 
කිරීමට ‘ආෙර්ජනය’ හට ගන්හන් කුමන ආකාරයක සන්දර්භයකින් ද – එනම්ව 
කුමනාකාර මානසික තත්ත්ෙයකින් ද, හකබඳු සමාජ-හේශපාලන පසුබිමකින් ද – 
යන්න හසායා බැලීම මාහේ අරමුණයි. මාහේ මූලික තර්කය ෙනුහේ ආෙර්ජනය 
සහ මහනෝවිශ්හල්ෂණ ක්හෂ්ත්රහේ ‘හමලන්හකෝලියාෙ’ යනුහෙන් හඳුන්ෙන 
තත්ත්ෙය අතර, නැතිනම්ව ඊට තරමක් හෙනස් ඥාන විභාගාත්මක රාමුෙකින් බැලූ 
කල, ආෙර්ජනය සහ ‘කලකිරීම’ අතර සමීප සම්වබන්ධයක් ඇති බෙයි. 
හමලන්හකෝලියාහෙන් හා කලකිරීහමන් හටගැහනන, ෙර්තමානහේ පෙතින 
විවිධ ප්රපංච, දායාද සහ භාවිත පිළිබඳ හපරළා ස්ෙයං-විහේචනාත්මකෙ සිතීහම්ව, 
අන්තරාෙහලෝකනහයහි හයදීහම්ව ක්රියාෙලියයි හමහි ‘ආෙර්ජනා’ හලස නම්ව 
හකාට ඇත්හත්. හමය මූලික ෙශහයන් නූතන සංකල්පයකි. ූ ර්ෙ-නූතන මිනිසා ද 
හමෙැනි හහෝ මීට සමගාමී ක්රියාෙලිෙල නිරතවූො යැයි ඇතැහමකුට තර්ක කළ 
හැකිමුත්, ‘ආෙර්ජනා’ යන සංඥාෙ යටහත් හමහි අප නියැහලන සංකල්පහේ 
ආකෘතිය නූතනත්ෙයට හා නූතන විඥානයට හබාහහෝ දුරට සීමා කළ හැකිය.     
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ප්රථමහයන් අප හමලන්හකෝලියාෙ හෙත හැහරමු. හමලන්හකෝලියාෙ නූතන 
අර්ථයකින් හගන, නිසි ආකාරයට විචාරශීලීෙ සංකල්පනය කරන ලද ප්රධානතම 
පුහරෝගාමී හල්ඛනය හලස 1917 ෙසහර් ප්රකාශිත සිේමන්ස හරායිසහේ 
‘Mourning and Melancholia’ (හශෝචනය සහ හමලන්හකෝලියාෙ) නම්ව 
රචනාෙ හැඳින්විය හැක. හරායිසට අනුෙ ‘හශෝචනය’ හා ‘හමලන්හකෝලියාෙ’ 
ෙස්තුෙක අහිමිවීම හමුහේ පුේගලයකුට දැක්විය හැකි එකිහනකට තරමක් හෙනස් 
වූ ප්රතිචාර හදකකි. හම්ව රචනහේ එන ඔහුහේ සංකල්පනයට අනුෙ හශෝචනය 
අහිමිවීම හමුහේ දැක්විය හැකි ‘සාමානය’ හමන්ම හිතකර ප්රතිචාරය ෙන අතර, 
හමලන්හකෝලියාෙ අහිතකර හරෝගී තත්ත්ෙයකි. (හරායිසහේ රාමුෙ තුළම 
සිටියහහාත් එය එක්තරා ආකාරයක විෂාදයක් හලස ද දැක්විය හැකිය). හම්ව 
තත්ත්ෙ හදක පිළිබඳ ෙන ශාස්ිය කථිකාෙ ඓතිහාසිකෙ මහත් හස් ෙර්ධනය වී 
ඇති නමුත්, හරායිසහේ මුල් අදහස ද හමතැන හකටිහයන් සඳහන් කරමි.  

හශෝචනය (ජර්මන් බසින් ‘Trauer’ යන ෙදන) පිළිබඳෙ හරායිස හමෙැනි 
අදහසක් දක්ෙන අතර, ඔහු ලිපිහේ මුල් හකාටහස් එය හමලන්හකෝලියාහෙන් 
හෙන් හකාට හඳුනා ගන්නට උත්සහ කරයි: 

තමා ආදරය කරන තැනැත්හතකුහේ අහිමිවීමට, නැතහහාත් එෙන් 
බැඳීමක තැන ගනු ලබන සිය රට, නිදහස, පරමාදර්ශ යනාදිහයහි 
අහිමිවීමට, හකහනකු නිතිපතා දක්ෙන ප්රතිචාරය හශෝචනය නම්ව හේ. 
එනමුත්, හමම හේතු නිසා ඇතැම්ව පුේගලයන් තුළ හටගන්හන් 
හශෝචනය හනාෙ හමලන්හකෝලියාෙයි. හමාවුන් ෙයාධී භාෙයට ෙැඩි 
නැඹුරුෙක් ඇත්තන් යැයි ඒ අනුෙ අපි සැක කරන්හනමු (1964: 
243). 

පුේගලයකු අහිමිවීම හමුහේ හශෝචනහයහි හයහදන විට, එම ක්රියාෙලිය තුළින් ඔහු 
හහෝ ඇය හනාහබෝ කලකින් එම තත්ත්ෙහයන් ද අහිමි වූ ෙස්තුෙ හකහරහි කලින් 
දැක්වූ මානසික බැඳීහමන් ද මිහදනු ඇතැයි මහනෝවිශ්හල්ෂකයාට අහේක්ෂා කළ 
හැකි බෙ හරායිස පෙසයි (1964: 244). එහහත් හමලන්හකෝලියාෙට අදාළ 
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කාලිකත්ෙය මීට හෙනස් ය. ආෙර්ජනය සතු කාලිකත්ෙය අශීඝ්ර බෙ මා හපර 
සඳහන් කහළමි. හමලන්හකෝලියාහේ කාලිකත්ෙයත් හරායිසහේ සංකල්පනයට 
අනුෙ හමෙැනිම ය. හශෝචකයා හමන් හනාෙ හමලන්හකෝලිකයා සිය ‘අහිතකර’ 
මානසික තත්ත්ෙය තුළ දිගු කල් ඇලී ගැලී සිටින අතර, ප්රතිකාරය සිය ඉලක්කය 
කරගන්නා මහනෝවිශ්හල්ෂකයාට හමය මළ ෙදයක් ෙන බෙ හනාඅනුමාන ය!  

හශෝචනහයහි හයහදන්නා යථාර්ථයට ගරු කර ඊට අෙනත ෙන අතර, හශෝචන 
ක්රියාෙලිය මගින් සිදු ෙන්හන් හම්ව නෙ යථාර්ථයට (එනම්ව, හපර තිබූ ෙස්තුෙ තෙ 
දුරටත් හනාපෙතින නෙ යථාර්ථයට) හැඩගැසීමට පුේගලයාට ඉඩ සැලැස්වීමයි. 
පෙතින තත්ත්ෙය හමහස් ‘නිකන්ම’ බාර ගැනීමට, යථාර්ථයට නිකරුහේ අෙනත 
වීමට තරම්ව හමලන්හකෝලිකයා කීකරු නැත. ෙස්තුෙ අහිමිවීහමන් ඇතිෙන අඩුෙ 
නැතිනම්ව හිඩස තම ආත්මය මතට ආරූඪ කරගනිමින් එම ෙස්තුෙ තිහබන-
හනාතිහබන, හැහඟන-හනාහැහඟන, හපහනන-හනාහපහනන අමුතු යමක් හස් 
කල්පිතහේ රඳො ගැනීමට හමලන්හකෝලිකයා සමත් හේ. ඒ අනුෙ, හශෝචකයා 
අත්දකින අහිමිවීම යථාරූපී ෙන අතර, හමලන්හකෝලිකයා අත්දකින අහිමිවීහම්ව 
යම්ව කල්පිත ගුණයක් ඇති බෙ හරායිස පෙසයි. අපහේ හමම සාකච්ඡාෙට මීට 
ෙඩා ෙැදගත් ෙන කාරණාෙක් ද හරායිස මින් පසුෙ ඉස්මතු කර දක්ෙයි.  

[හශෝචනහේ හමන් හමලන්හකෝලියාහේ ද ෙස්තුෙක් සතය 
ෙශහයන්ම අහිමි වී ඇති බෙ] විශ්ොස කිරීම සාධාරණ වුෙ ද, 
[හමලන්හකෝලියාහේ] නැති වී ඇත්හත් කුමක් දැයි පැහැදිලි හලස 
හඳුනාගැනීමට හනාහැකිය. හරෝගියාට ද සවිඥානිකෙ තමාට අහිමි වී 
ඇත්හත් කුමක් දැයි ප්රතයක්ෂ හනාෙන බෙ ද සිතීම තාර්කික ය. 
තමාහේ හමලන්හකෝලියාෙ හට ගැනීමට හේතු වූ අහිමිවීම පිළිබඳෙ 
අෙහබෝධයක් ඇති හරෝගියා ද තමාට අහිමි වී ඇත්හත් කවුරුන් දැයි 
දන්නා නමුත්, ඒ අහිමිවීම නිසාහෙන් තමන් තුළම නැති වී ඇත්හත් 
කුමක් දැයි කියා ඔහු හනාදනියි. (1964: 245; රචනහේ ඉංග්රීසි 
පිටපහත් ද අෙධාරණය හමහලස දක්ො ඇත: He knows whom he 
has lost but not what he has lost in him).   
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හමහස් අහිමි ෙස්තුෙ පිළිබඳෙ ද අහිමි ෙස්තුෙ සමග තමාට තිහබන සම්වබන්ධය 
පිළිබඳෙ ද සම්වූර්ණ, අන්ෙර්ථ දැනුමක් හනාමැති හමලන්හකෝලිකයා ස්ොත්මය 
හෙත හැරී ගැඹුරු ස්ෙයං-විහේචනයක නිරත හේ.  හමමගින් යම්ව යටහත් පහත් 
බෙක් ද නිශ්ිත ප්රභෙයක් හනාහිමි දුක්මුසු බෙක් ද හමලන්හකෝලිකයාහේ බාහිර 
ස්ෙරූපහයන් ගමය හේ. හමලන්හකෝලිකයාහේ චරිත ස්ෙභාෙහේ කිසියම්ව අහම-
අඩුෙක් (ego-loss) තිහබන බෙ කිෙ හැකිය. ෙස්තුෙ හා ෙස්තු-සම්වබන්ධය පිළිබඳ 
තිහබන්නාවූ දැනුම හනාෙ හනා-දැනුම නිසාහෙන් හශෝචනයට ෙඩා 
මහනෝවිශ්හල්ෂණ ක්හෂ්ත්රයට ෙඩාත් උිත හලස විෂය ෙන්හන් 
හමලන්හකෝලියාෙයි. (හරායිස ඉහත රචනහයන් පසුෙත් හමලන්හකෝලියාෙ 
එතරම්වම ඍණාත්මක හැඟවුම්ව හනාමැතිෙ යළි සංකල්පනය කිරීමට හයාමු වුෙ ද, 
ඔහුහේ ජීවිත කාලය තුළ එය හබාහහෝ දුරට අසම්වූර්ණ  හලස සංකල්පනය 
වූෙකි). හකහස් හෙතත්, මහනෝවිශ්හල්ෂණ ක්හෂ්ත්රයට හමලන්හකෝලියාෙ ෙඩාත් 
ෙැදගත් ෙන්හන්, එහි සිදුෙන අහිමිවීම සම්වබන්ධ මහනෝ ගතිකයන් සවිඥානික 
අහම (ego) 2 මේටහමන් පැහැදිලි කිරීමට හනාහැකි නිසා ය.  

සිය සංකල්පනයන් තුළින් බටහිර බූෂුො පුේගලභාෙය සතු අහම-හක්න්ීයත්ෙය 
(egocentrism) හරායිස අතින් විහේචනයට ද විසං හයෝජනයට ද ලක් වූ නමුත්, 
සායනික ක්රියාෙලිය තුළ අවිඥානික මානසික ගැටළු විසඳීමට ඒො විඥානයට 
කැඳවිය යුතු ය යන රීතිය ඔහු හබාහහෝ අෙස්ථාෙල අනුගමනය කහේ ය. ඒ අනුෙ, 
මානසික ෙශහයන් අහම ගැටළු-සහගත හනාෙන බෙත්, අහම මේටහමන් හදනු 
ලබන මහනෝවිදයාත්මක විසඳුම්ව හිතකර බෙත් ඔහුහේ ඇතැම්ව කියමන්ෙලින් 

 
2  ‘Ego’ යන ඉංග්රීසි පදයට අනුරූපී සිංහල පදය හලස ‘අහම’ යන ෙචනය මා හයාදා ඇත (පඨිත 
පාරිභාෂික පදමාලාවේ හමම පදය දක්ො ඇති අතර, ‘ඊහගෝ’ යන්න ද සඳහන් හකාට ඇත). ‘අහම’ 
එක්තරා ආකාරයකින් හරායිස භාවිත කරන ‘das Ich’ නම්ව ජර්මන් ෙචනයට සමීප ෙන්හන් ‘Ich’හි 
අරුත ඉතා සරලෙ ‘මම’ ෙන බැවිනි. පාලි හා සංස්කෘත භාෂා හදහක්ම ‘මම’ සඳහා භාවිත ෙන්හන් 
‘අහම්ව’ යන ෙදනයි. හම්ව ලිපිය සඳහා ‘ඊහගෝ’ හෙනුෙට ‘අහම’ යන පදය ෙඩාත් ගැලහේ යැයි සිතමි. 
ඒ, ඉංග්රීසි හයදුමට ෙඩා පාලි හා සංස්කෘත හයදුම්වෙලට මා ප්රිය කරන නිසා හනාෙ, ‘ඊහගෝ’ යන 
ෙචනහයහි හරායිඩියානු සංකල්පනය ෙයාකූල කරෙන දුර්හබෝධී හැඟවුම්ව ඇතැම්ව අෙස්ථාෙල 
තිබිය හැකි නිසා ය.  
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ෙක්රාකාරෙ හහෝ ගමය හේ. හමලන්හකෝලියාෙ අසාමානය, සුෙ කළ යුතු, අහිතකර 
තත්ත්ෙයක් හලස ද හශෝචනය සාමානය ‘මිනිස්’ ප්රතිචාරයක් හලස ද හරායිස 
හෙන් හකාට දක්ෙන්හන් එක් අතකින් සායනික ක්රියාෙලිහේ ප්රාහයෝගික අෙශයතා 
සැලකිල්ලට ගනිමිනි; එහහත් තෙත් අතකින් හමලන්හකෝලියාෙ පිටු දකිමින් එය 
හෙනුෙට සායනික ක්රියාෙලිය ඔස්හස් හශෝචනය ආහේශ කර දීමට අෙශය බෙ 
කියා සිටීමට ඔහුට තුඩු දුන්හන් ඔහුහේම අර්ධ-විඥානික බූෂුො ආචාරධර්ම හා 
අදහස්, හහෝ එහස්ත් නැතිනම්ව උපරි-අහහම්ව නියමයන් වීමට ද පුළුෙන. හකහස් 
හෙතත් සිය ආස්ථානය ගැටළු සහගත බැේ හරායිසම හත්රුම්ව ගන්නා අෙස්ථා 
තිහබන අතර, සායනික භාවිතහයන් දුරස්ථ වූ ෙඩාත් සමහේී කෘතිෙල ඔහු මීට 
ෙඩා සංකීර්ණ හා විචාරශීලී පිළිතුරු ලබා දීමට උත්සහ කරයි. උදාහරණයක් 
හලස, Beyond the Pleasure Principle (1920) කෘතිහේ අවිඥානහේ 
‘තිහබන’ අෙහරෝිත (repressed) හේෙල් අහමට කැඳවීහම්ව අසීරු බෙ හා එෙන් 
ක්රියාෙලියක අනිොර්ය අසම්වූර්ණ බෙ පමණක් හනාෙ, එහස් කිරීහම්ව 
නයායාත්මක ගැටළුෙ (එනම්ව අනාගතහේ හදයක් ෙර්තමානහේ පුනරුච්චාරණය 
කළ හැක්හක් හකහස් ද යන කාලිකත්ෙය පිළිබඳ ගැටළුෙ) හරායිස මනාෙ හඳුනා 
ගනියි (හරායිස 1961: 12). 

ඒ අනුෙ, සායනික ක්රියාෙලිහයන් ඈත් වූ, ෙැඩි ෙශහයන් සමාජීය හා සංස්කෘතික 
ක්හෂ්ත්රෙල නියැහලන මහනෝවිශ්හල්ී නයායිකයන්, හරායිඩියානු රාමුෙ තුළ 
හිඳිමින්, එහහත් හරායිසහේ ‘Mourning and Melancholia’ විහේචනය හකාට 
එය අභිබො යමින්, හමලන්හකෝලියාෙ පිළිබඳෙ අලුතින් සිතීමට ද එය 
සංකල්පයක් හලස යම්ව ආකාරයකින් ‘හබ්රා ගැනීමට’ ද උත්සහ කර ඇත. හමහස් 
කරන්නියකි මහනෝවිශ්හල්ෂණය හා පශ්චාත්-යටත්විජිතොදී නයාය යන හද 
ක්හෂ්ත්රය අතර යමින් ින්තනහයහි හයහදන රංජනා ඛන්නා. හමලන්හකෝලියාෙ 
සම්වබන්ධහයන් ඛන්නා ඉදිරිපත් කරන තීසිසය හැකි තරම්ව සරල හකාට දැක්වීමට 
කැමැත්හතමි. ඍණාත්මක අර්ථයකින් ෙටහාගන්නා ලද හුදු හරෝගී ලක්ෂණයක් 
හලස හංෙඩු ගසමින් නිර්ෙචනය කිරීමට නුසුදුසු යම්ව ‘විචාරාත්මක කාරකත්ෙයක්’ 
(critical agency) හමලන්හකෝලියාෙ සතු හේ යැයි තර්ක කරන ඈ, පශ්චාත්-
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යටත්විජිතොදී අධයයනය නම්ව වූ ක්හෂ්ත්රය පුළුල් ෙශහයන් හමෙන් විචාරාත්මක 
කාරකත්ෙයක් සතු එකක් හලස හඳුන්ෙන්නී ය. ඇහේ සංකල්පනයට අනුෙ, 
සංස්කෘතික හා හේශපාලනික ක්හෂ්ත්රෙල නම්ව, හමලන්හකෝලියාෙ ‘ෙයාියක්’ 
හනාෙ නෙ දැනුමක්, කථන ක්රමයක්, හැඟවුම්ව කලාපයක් ආදිය හහළිදරේ කිරීමට 
පො ශකයතාෙක් තිහබන, නිශ්ිත ඥාන විභාගාත්මක භූමිකාෙක් ඉටු කරන 
සුවිහශ්ී තත්ත්ෙයකි. ‘Post-Palliative: Coloniality’s Affective 
Dissonance’ (පශ්චාත්-ශමනකය: යටත්විජිතත්ෙහේ ආහේදනික විසංොදය) 
යන ඇහේ ලිපියක හමම තීසිසයට අනුකූල ෙන හකාටසක් හමතැන උපුටා 
දක්ෙමි: 

නිකලස් ඒබ්රැහැම්ව හා මරියා හටාහරාක් යන හදහදනාහගන් ද 
හරායිඩියානු හශෝචන ක්රියාෙලිය පිළිබඳ හඩරීඩාහේ අදහස්ෙලින් ද 
ආභාසය ලත් මාහේ විශ්හල්ෂණයට අනුෙ, [හමලන්හකෝලියාෙට 
අනනය] විචාරාත්මක කාරකත්ෙය හටගන්හන් උපරි-අහම 
(superego) විසින් අහම මතට පනෙන ලද [...] සහරෝධනෙලට 
(constraints) මුළුමනින්ම යටපත් හනාෙන යම්ව අතිරික්තයක් 
හේතුහෙනි… හමලන්හකෝලියාහේදී නැති වූ ෙස්තුෙ පෙතින්හන් 
සම්වූර්ණහයන් ප්රතයක්ෂ හනාෙන හා දුරෙහබෝධී හලසිනි… 
හමලන්හකෝලියාෙ හශෝචනහයන් හෙන් හකාට දැක්වීමට හරායිස 
හමලන්හකෝලියාෙ පිළිබඳ කතා කරන විට දිරවීම හා ගිලදැමීම 
හඟෙන ෙහරක් හයාදා ගනියි… නැතිවූ ෙස්තුෙ සම්වූර්ණහයන් 
හඳුනාගැනීමට අසමත් ෙන අහම, එය ගිල දමා, ඊට සාහේක්ෂෙ 
හදකඩ වීමට පටන් ගනියි... හමලන්හකෝලියාහේ විචාරාත්මක 
කාරකත්ෙය ෙර්ධනය ෙන්හන් හමහස් ගිලින ලද ෙස්තුෙ පුේගලයා 
විසින් විහේචනයට ලක්ෙන විට ය. හමහිලා මතුෙන හරෝග ලක්ෂණය 



හැඳින්වීම 

9 
 

‘ස්ෙයං-විහේචනයක’ නැතිනම්ව ‘ආත්ම-විචාරයක’ ස්ෙරූපය ගනියි 
(ඛන්නා 2005).3  

හරෝග ලක්ෂණ, දිරවීම, විහේචනය ආදිය පිළිබඳ කතා කරන රංජනා ඛන්නා 
හමතැන කියන්හන් ඍණාත්මක හදයක් බෙ මහනෝවිශ්හල්ී බස් ෙහරට එතරම්ව 
හුරුපුරුදු නැති පාඨකයකුට හැඟීහම්ව අෙධානමක් තිහබ්. එනමුත් 
මහනෝවිශ්හල්ෂණ නයාහේ හරෝග ලක්ෂණයක්, එනම්ව ‘symptom’ එකක්, හලස 
හඳුන්ෙන හේ ඍණාත්මක හදයක් හනාෙ, හපාදු මිනිස් චර්යාහේ හනාහයකුත් 
ලක්ෂණ පිළිබඳ කතා කිරීමට හයාදා ගනු ලබන හයදුමකි. ඒ අනුෙ මිනිසුන්හේ 
බාහිර ක්රියා කලාපය, චරිත-ස්ෙභාෙය යනාදිය හරෝග ලක්ෂණ හනාහහාත් 
‘සිම්වටම්ව’ යන පුළුල් කාේඩයට ඇතුළත් කරගනිමින් විග්රහ කර දැක්විය හැක. 
හමලන්හකෝලිකයා සතු චර්යාෙ, කථන විලාසය, දැනුම ලබා ගැනීහම්ව 
උපායමාර්ග ආදිය පිළිබඳ කතා කරන විට හරෝග ලක්ෂණ හඟෙන බස් ෙහරක් 
හයාදා ගැනුණ ද, එමගින් එය අසාමානය තත්ත්ෙයකැ යි ඛන්නා කිසිවිහටක 
නිගමනය කරන්හන් නැත. හමලන්හකෝලියාෙ එක්තරා ආකාරයක පුේගලයා 
විසින් කරනු ලබන ‘අවිඥානික හතෝරාගැනීමකි’ (choice). හමම හතෝරාගැනීම 
හේතුහෙන් සමාජීය ෙශහයන්, හේශපාලනික ෙශහයන් පනෙන ලද තහංි, බාධා 
හා සහරෝධනෙලට (එනම්ව උපරි-අහමට) සහමුලින්ම අෙනත වීමට 
හමලන්හකෝලිකයා අකමැති හේ. ඔහු/ඇය පෙතින සමාජ හේශපාලන 
තත්ත්ෙයන් අවිචාරාත්මකෙ බාර ගන්හන් නැත. ඔහු/ඇය ෙස්තුෙක් අහිමි වූ 
සැණින් හඬා ෙැලපී ඊළඟ දෙහස් හෙනත් ෙස්තුෙක් බදා ගන්නා හශෝචකයකු හස්, 
නැතිනම්ව අත්හතන් අත්තට පනින කුරුල්ලකු හස් හැසිහරන්හන් ද නැත. 
ඔහුට/ඇයට හමාකේහදෝ කැහිල්ලක් තිහබ්; යම්ව කලකිරීමක් ද තිහබ්. ‘Cautious 
optimism’, එනම්ව ‘විපරම්ව සහිත ශුභොදය’ (ඛන්නා 2005), හලස ඛන්නා 
හඳුන්ෙන්හන් හමෙන් ිත්තස්ෙභාෙයකි. 

 
3 පාඨකයාහේ පහසුෙ සඳහා ඛන්නාහේ පඨිතහේ උපුටා දක්ො ඇති අෙසාන ොකය කිහිපහේ 
අනුපිළිහෙල මදක් හෙනස් හකාට ඇත. 
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රංජනා ඛන්නා මහනෝවිශ්හල්ෂණ ක්හෂ්ත්රයට ඇතුළු ෙන්හන් පශ්චාත්-
යටත්විජිතොදී කේණාඩි කුේටමක් පැළඳහගනයි. යූහරෝ-හක්න්ීය ි න්තනයට ද 
බටහිර බුේිප්රහබෝධය (Enlightenment) විසින් අපට ලැබී ඇති ඇතැම්ව දායාද 
ද ඇහේ විහේචනයට ලක් හේ. හරෝග ලක්ෂණෙලට – එනම්ව, මතුපිටින් හපහනන 
හේට – හදනු ලබන හරෝග විනිශ්චය රඳා පෙතින්හන් එම විනිශ්චයට ූර්ෙහයන් 
සකසාගත් දැනුම්ව පේධතියක් හා ඥාන විභාගාත්මක උපකල්පන රැසක් මත ය. 
හමම රාමුෙ යම්ව හලසකින් හෙනස් ෙන්හන් ද හරෝග ලක්ෂණයක් සඳහා හදනු 
ලබන විනිශ්චය ද නෙ අර්ථකථනෙලට, නෙ වියහැකියාෙලට විෙෘත හේ. මීට 
සමාන ප්රහේශයක් ගණනාථ ඔහබ්හස්කරහේ ඉතා අගනා රචනාෙක ද හමු හේ. 
‘Depression, Buddhism and the Work of Culture’ (1985) (විෂාදය, බුදු 
දහම සහ සංස්කෘතික ක්රියාෙ) නම්ව වූ එම රචනහයහි ඔහබ්හස්කර සාකච්ඡාෙට 
බඳුන් කරන්හන් නිශ්ිත අර්ථයකින් මහනෝවිශ්හල්ී ක්හෂ්ත්රහේ එන 
හමලන්හකෝලියාෙම හනාෙ ඊට හබාහහෝ හසයින් සංකල්පීය සමානකමක් 
තිහබන මහනෝ විදයා ක්හෂ්ත්රයට අදාළ විෂාදය නම්ව තත්ත්ෙයයි. එහි 
ඔහබ්හස්කරහේ එක් තර්කයක් නම්ව, ලංකාහේ අප බහුලෙ ‘කලකිරීම’ යනුහෙන් 
හඳුන්ෙන ලේද විෂාදය ෙැන්නකට ලඝු කිරීමට හනාහැකි බෙත්, එහි තාර්කික 
හකළෙර අහිතකර අකර්මනයතාෙක් හහෝ ඔහේ උඩබලං ඉන්නට හිතෙන 
කම්වමැලිකමක් හහෝ හනාෙන බෙත් ය. ජී.එස්. බ්රවුන් සහ ටී. හැරිස් නම්ව විදයාර්ීන් 
හදහදහනකු විසින් ‘විෂාදය නම්ව ෙයාිහේ හරය සැකසී ඇත්හත් අහේක්ෂා විරහිත 
බහේ ෙයාේතීකරණහයන් ය (generalization)’ යන ප්රකාශයට ඔහබ්හස්කර 
ප්රතිචාර දක්ෙන්හන් හමහස් ය: ‘හබෞේධයකු හලස මා හට හමම ප්රකාශය තරමක් 
අමුතු ය. ඒ, හමය ශ්රී ලංකාහේ සන්දර්භය තුළ තැබුෙහහාත් හමකියන පුේගලයා 
විෂාදහයන් හපහළන්හනක් හනාෙ හහාඳ හබෞේධයකු හලස හපනී යා හැකි 
බැවිනි’ (2017: 161). සිය සාකච්ඡාෙ හමහස් අරඹන ඔහබ්හස්කර පසුෙ කියා 
සිටින්හන් මහනෝ විදයාෙ තුළ ‘හරෝග ලක්ෂණ ඒො හට ගන්නා සංස්කෘතික 
සන්දර්භහයන් හෙන් හකාට සලකා ප්රතිකාර ලබා හදන’ බෙයි (2017: 164). හමය 
විහශ්ෂහයන්ම අදාළ ෙන්හන් සංස්කෘතික පැතිකඩ පිළිබඳ තියුණු කියවීමක් සිය 
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විික්රම තුළ නිසි ආකාරහයන් සාක්ෂාත් කරගැනීමට හනාහැකි අනුභූතිොදී 
මහනෝ විදයාෙට ය. 

ඉහත සාකච්ඡාහෙන් ඉස්මතු වූ කාරණය නම්ව හමයයි: ප්රතිනිර්ෙචනය හා 
ප්රතිසංකල්පනය වූ හමලන්හකෝලියාෙ ෙැනි මානසික තත්ත්ෙයකින් (නැතිනම්ව 
කලකිරීම ෙැනි හුදු ෙයාියක් හලස නිර්ෙචනය කළ හනාහැකි තත්ත්ෙයකින්) 
හටගන්හන් අකර්මනයතාෙ හා පරාජය හනාහේ. යමක් පිළිබඳෙ කලකිහරන්නා 
ඒ පිළිබඳ ගැඹුරට සිතයි. තමාහේ කලකිරීමට හේතු වූ හදය ගිල දමා, ඒ හදයට 
සාහේක්ෂෙ තමාහේ අනනයතාෙ පිළිබඳෙ ද තමාහේ (හනා)දැනුම පිළිබඳෙ ද 
හපරළා සිතයි. නිරහංකාරෙ තමා සිටින හලෝකය ගැන, තමා සතු වූ දායාද, උරුම 
ආදිය ගැන සිතමින් සමථයකට පත් අෙහබෝධයක් ලබා ගැනීමට උත්සහ දරයි. 
ආෙර්ජනයක නිරත වීමට මදක් හහෝ කලකිහරන්නට අෙැසි අතර, ආෙර්ජනහේ 
හපාදු ස්ෙරූපය කලකිරීහම්ව ෙයාේතීකරණය මගින් සැකසුණක් බෙ ද කිෙ හැකිය. 
ඒ අනුෙ, හමහි තිහබන ලිපි සියල්ලම පාහේ පෙතින යම්ව යම්ව තත්ත්ෙයන් පිළිබඳෙ 
විවිධ වූ මේටම්වෙලින් පැන නැගුණු කලකිරීම්ව නිසා ලියැවුණු ඒො හලස 
අර්ථකථනය කිරීමට පුළුෙනැයි සිතමි. හමය ඇතැම්ව ලිපිෙලට ෙඩාත් අදාළ බෙත්, 
ඇතැම්ව ලිපිෙලට ඒ හලසින්ම අදාළ බෙ තහවුරු කර දැක්වීමට පහසු නැති බෙත් 
මා පිළිගන්නා අතරම, කලකිරීම, හමලන්හකෝලියාෙ සහ ආෙර්ජනය එක් 
ආකෘතියකින් පමණක් හනාෙ ආකෘති, ස්ෙරූප සහ කථන විලාස ගණනාෙකින් 
සමන්විත විය හැකි බෙ විශ්ොස කරමි. ප්රථමහයන් අපි ‘මුොවී ම’ (පිටු 20-31) නම්ව 
ඵුසති ලියනාරච්ිහේ හකටිකතාෙ හෙත හැහරමු.  

හල්ඛන කිහිපයක්ම අඩංගු සඟරා හෙළුමකට ලියන ලද හමෙන් හකටි 
හැඳින්වීමක හමම හකටිකතාෙ ගැඹුරින් සාකච්ඡාෙට ලක් කිරීමටත්, අර්ථ 
නිරූපණය කිරීමටත් අෙකාශ හනාමැත. මතුපිටින් හමම කතාෙ (ඇත්හතන්ම 
හමම කතාහේ ‘මතුපිට’ එහි මතුපිටින්ම හසායා ගැනීම දුෂ්කරය) උහදයෝගහයන් 
හපාතපත කියෙන දැරියක කුඩා කල සිට ෙැඩිවියට පත්ෙන අයුරු පිළිබඳ 
කියැහෙන පුෙතකි; කියවීම, ලිවීම, දැනුම ලබාගැනීම, හලෝකයට විෙෘත වීම යන 
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හම්ව සියලුම හේ හකතරම්ව නම්ව සරාගික වූ, අපහේ ආශාහෙන් ආසාදනය වූ 
ක්රියාෙලියක් ද යන්න පිළිබඳ කතාෙකි. එනමුත්, හමලන්හකෝලියාෙ යන 
හකෝණහයන් නිර්ෙචනය වූ ‘ආෙර්ජනය’ යන හත්මාෙ නිසියාකාරහයන් කුමක් 
හේ ද යන්න හපන්ො දීම පිණිස හමම හකටිකතාෙ ඉතාමත් හයෝගය ය. නිසැකෙම 
හමම හකටිකතාෙ ආෙර්ජනයකි; බිඳුණු කැඩපතකින් අහුලාගත් හශ්ෂ ඔස්හස්, 
විසංොදී කාල-කැබලි එකිහනක සංනිධාපනය හකාට හගාතන ලද ප්රබන්ධයකි. 
නිශ්ිත හලස නම්ව කළ හනාහැකි, එහහත් කතාෙ පුරාෙටම හහාල්මන් කරෙමින් 
පුනරාෙර්තනය ෙන අහිමි වූ යමක් හමම කතාහේ තිබුණ ද, එය කතාහේ ප්රධාන 
චරිතහේ හශෝකයට හේතු හනාහේ. ඇය හඬා ෙලපින අෙස්ථාෙක් තිබුණ ද, එම 
හඬා ෙැලපීම අකර්මනයතාෙකටෙත් සියල්ල අත හැර උඩ බලන් ඉඳීමකටෙත් 
හේතු ෙන්හන් නැත. ඇය තුළ තිහබන දුර්හබෝධී අහිමි ෙස්තුෙ නිසාහෙන් 
හටගැහනන හමලන්හකෝලියාෙ හේතුහෙන් ඇය තුළ විෂාදී භාෙයක්ෙත් විරාගී 
බෙක්ෙත් හට හනාගනී. අහිමි ෙස්තුෙ ඇය තුළ පෙතින්හන් යම්ව අතිරික්තයක් 
හලසින් ෙන අතර, ඉන් ඇය ස්ෙයං-විහේචනාත්මක, සිය දිවිය පිළිබඳෙ 
ආෙර්ජනාත්මක අයුරින් සිතන කර්තෘ-ෙරියක් (subject)4 බෙට පත්ෙන්නී ය. 
ඇත්හතන්ම, විරාගී බෙකට හාත්පසින්ම හෙනස් තමා හෙතටම දිශානත වූ සරාගී 
බෙකි හමම චරිතහයන් ඉස්මතු ෙන්හන්. ඇය ස්ෙයංවින්දනය කරයි, නිනිපතා 
තම පැෙැත්ම පිළිබඳ සිතයි; අන් අය සමග ඇය ලිංගිකෙ බැහඳන විට ඊර්ෂයා 
විරහිත පිවිතුරු බැඳීම්ව ඇහේ චරිත ස්ෙභාෙයට හා බස් ෙහරට ආගන්තුක ය. හමම 

 
4 ‘Subject’ යන ෙචනයට සම්වූර්ණ හලස අනුරූපී ෙන එක් නිශ්ිත සිංහල ෙචනයක් සිතීමට 
අපහසු ය. මීට ‘ස්වීයා’ යන ෙදන ද ‘ආත්මය’ යන ෙදන ද ඇතැමුන් භාවිත කළ ද, මාහේ හමම 
ෙයෙහාරය තුළ එම ෙදන් හදකම උිත නැත. ‘කර්තෘ’ යන්න භාවිත කිරීහමන් හම්ව ෙදහන් තිහබන 
ෙයාකරණමය හා ොකයවිචාරාත්මක (syntactical) අර්ථයත් එහි තිහබන ක්රියාකාරී හැඟවුමත් 
ග්රහණය කරගැනීමට හැකි වුෙ ද ඉංග්රීසි ෙචනහේ තිහබන යම්ව අතකින් සීමා වූ, යමකට විෂය වූ, 
යන අදහස තරමකට අෙම හේ. හමකියන හදෙන හැඟවුමට ‘විෂයාතෘ’ යන ෙදන උිත අතර, 
subject යන්නට කර්තෘ හා විෂයාතෘ යන ෙදන් හදකම ස්ථාහනෝිතෙ හයාදා ගනිමි.   
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කර්තෘකාරිත්ෙය අතිශය ෙැදගත් ෙන්හන්, ඉහත කී අකර්මනයතාෙ එමගින් 
නිහශ්ධනය ෙන බැවිනි. එනමුත්, අහම-අික කර්තෘකාරිත්ෙහේ තිහබන දැඩි 
රාගය හා උේහේගය මදක් හහෝ අෙම කරන්හන්, ඊට යම්ව සීමාෙක් පනෙන්හන්, 
කර්තෘ තුළ පෙතින් හමලන්හකෝලියාෙට තුඩු හදන පුනරාෙර්තිත අහිමි ෙස්තුෙයි. 
හකටිකතාහේ මාතෘකාෙට හයාදා තිහබන ‘මුොවී ම’ යන හයදුහමන් හමකියන 
සංදිේධතාෙ (ambiguity) හහළිදරේ හේ. ‘මුොවීම’ යන ෙුක්ත ක්රියාෙ හඟෙන 
අපුේගල හයදුමත්, ‘මුොවී මම’ යන අහම-හක්න්ීය හයදුමත් අතර ය ‘මුොවී ම’ 
යන්න පෙතින්හන්. ආෙර්ජනයට විෂය ෙන කර්තෘකාරිත්ෙය ඒ අයුරින් ෙුක්ත 
අපුේගල සංකල්පය හා පුේගල-නිශ්ිත මමංකාරය යන ධ්රැෙ හදක අතර යමින් 
මැදිහත් හේ. පළමු ධ්රැෙය අසළ සිරවී සිටින්නිය නිහෙසින් කිසි දිහනක පිටතට 
හනා යාවි. සිය සීමා ප්රශ්න හනා කරාවි. සිය ආශාෙ හා හනා ගැහේවි. හදෙන 
ධ්රැෙහේ සිරවී සිටින්නිය හපරළා හගදර හනා පැමිහේවි. කර්තෘ හපරළා සිය 
නිහෙස හෙත කැඳෙන, තමාහේ නිහෙස (ඇත්හතන්ම නිෙසක හභෞතිකෙ 
සිටින්නන් හදෙතින් අෙතැන්වූෙන් ය) අමතක වීමට ඉඩ හනාහදන, ඈ තුළ 
තිහබන අමුතු අතිරික්තය කුමක් ද? ඊට පිළිතුර මම හනාදනිමි. නිශ්ිත පිළිතුරක් 
එම ප්රශ්නයට දීමට හනාහැකියි සිතමි. එක් අතකින් කර්තෘ-ෙරිය යළි නිහෙස 
හෙත කැඳෙන ‘යම’ (හමය ‘හදය’කට ෙඩා ‘යම’කි) නිහයෝජනය කරන්හන් 
හෙස්මුහුණ ය; ඇහේ පියාහේ හපාත්ගුහල් එල්ලා තිබුණු යක්මුහුණ ය. එහහත් එම 
හෙස්මුහුණ ෙසන් කරන ගුේත යම හම්ව හම්ව යැයි නිර්ෙචනය කළ හනාහැක. එය 
අහිමි ෙස්තුෙකට, කර්තෘ හමුහේ පෙතින ශුනයභාෙයකට සමගාමී ය. ආෙර්ජිතයා 
සතු හමලන්හකෝලික විචාරාත්මක කාරකත්ෙහේ මහනෝවිශ්හල්ී සැකැස්ම හා  
එහි ප්රබන්ධ සාහිතයමය වියහැකියා පිළිබඳ උනන්දු පාඨකයන්ට හමම 
හකටිකතාහේ ඉතා සිත්ගන්නාසුළු පැතිකඩ හබාහහාමයක් තිහබන බෙ මා සිතන 
අතරම, සංහේදී සහ භාෂාත්මක අතින් නිර්මාණශීලී කතාෙක් රසවිඳින්නට ප්රිය 
කරන හපාදු පාඨකයකුට ද හමම හකටිකතාෙ ෙටින බෙ විශ්ොස කරමි.   

හම්ව හෙළුහම්ව මීළඟට තිහබන රචනා හදහකහි, එනම්ව ෙගීෂා ගුණහස්කර විසින් 
රිත ‘පර්හේෂණ ප්රශ්න හපාදි’ (පිටු 32-52) සහ හකෞශලයා හපහර්රා විසින් රිත 
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‘හලෝක බැංකු සල්ලි සහ අහේ විශ්ෙවිදයාල’ (පිටු 53-75), සමානකම්ව 
හබාහහාමයක් හේ. ප්රධානතම සමානකම ෙන්හන් හම්ව රචනා හදකම එම 
කතුෙරියන්හේ ෙෘත්තිමය අත්දැකීම්ව පදනම්ව කරහගන ලියවුණු ඒො බෙ ය. එම 
ෙෘත්තිමය ජීවිත නැතහහාත් ක්හෂ්ත්ර තුළ තිහබන්නාවූ විවිධ අතෘේතීන් 
(discontents), බාධක හා අසාධාරණ නිසා හටගැනුණු යම්වකිසි කලකිරීමක් 
හමම රචනා හදකටම ෙක්රාකාරෙ හහෝ බලපා ඇත. මා ඉහත පුන පුනා 
අෙධාරණය කළ පරිදි තම ක්හෂ්ත්රය හහෝ රැකියාෙ හහෝ පිළිබඳෙ කලකිහරන 
පුේගලයකු තමා සතු දුක්ිත ඉරණම අකර්මනය හලස භාරගත යුතු හනාහේ. 
කලකිරීම අවියක් කරගනිමින්, අදාළ ක්හෂ්ත්රය පිළිබඳ තියුණු විශ්හල්ෂණයක් ද, 
පුළුල් විචාරයක් ද ලබා දීමට කලකිරුණු පුේගලයාට හැකියාෙක් තිහබ්. 

ගුණහස්කර හමහි විමර්ශනයට ලක් කරන ක්හෂ්ත්රය අපට පුළුල් ෙශහයන් 
‘පර්හේෂණ කර්මාන්තය’ හලස හැඳින්විය හැකි ක්හෂ්ත්රයකි. හමය එම 
ක්හෂ්ත්රයට කරන අපහාසයක් හනාහේ; අදහස් සහ දැනුම හා සම්වබන්ධ විෂයන්  
ද අද හලෝකහේ ඍජුෙ හහෝ ෙක්රාකාරෙ හහෝ යම්ව කර්මාන්තයකට හා ජාතයන්තර 
ප්රාේධන ජාලයකට සම්වබන්ධ ෙන අතර, හම්ව සම්වබන්ධය ධනාත්මක හනාහේනම්ව 
අෙම තරහම්ව එය ඍණාත්මක නැතිනම්ව නිහශ්ධනාත්මක සම්වබන්ධයක්ෙත් හේ. 
පර්හේෂණ ක්හෂ්ත්රහේ ද නිශ්ිත ශ්රම විභජනයක් හමන්ම ශ්රම සූරාකෑම්ව ද පෙතියි. 
හම්ව හම්ව යැයි නම්ව කළ හැකි නිෂ්පාදන ද තිහබන අතර, ඒො අපි හපාදු 
ෙයෙහාරහේ ‘සංකල්ප’, ‘දැනුම’, ‘නයාය/තියරි’ ආදී ෙශහයන් හඳුන්ෙමු. 
ගුණහස්කරහේ රචනහේ සිත්ගන්නාසුළු හදයක් නම්ව එහි පර්හේෂණ ක්හෂ්ත්රහේ, 
විහශ්ෂහයන්ම හේශීය පර්හේෂණ-එන්.ජී.ඕ ආයතන හගෝලීය උතුහර් (global 
North) පර්හේෂකයන් හහෝ සංවිධාන හහෝ සමග සහහයෝගිතා ඇති කරගන්නා 
සන්දර්භය තුළ, පෙතින ශ්රම ධූරාෙලි හා සංකල්පීය ධූරාෙලි අතර තිහබන 
සම්වබන්ධය විචාරාත්මක හලස විග්රහ කර තිබීමයි. හේශීය හහෝ ප්රාහේශීය ෙශහයන් 
දැනුම නිෂ්පාදනය වුණත් නැතත්, එම නිෂ්පාදනයන් ඉහබ්ම හගෝලීය ෙශහයන් 
සුජාතක ෙන්හන් නැත. සංකල්පෙල සහ දැනුහම්ව සුජාතකබෙ ඉතාමත්ම දෘඪ 
හලස බලය සහ හගෝලීය ප්රාේධනය හා බැඳී ඇති බෙ ගුණහස්කර අෙධාරණය 
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කරයි. හගෝලීය උතුර හා හගෝලීය දකුණ අතර තිහබන පර්හේෂණ 
හවුල්කාරිත්ෙෙල හගෝලීය දකුහේ පර්හේෂකයන් හුදු දත්ත කණින්නන් බෙටත්, 
ඒ අනුෙ ශ්රමය අතින් ද සංකල්ප හා දැනුම නිෂ්පාදනය සඳහා ෙන ප්රහේශ අතින් ද 
ෙහලුන් බෙට පත්ෙන බෙත් ගුණහස්කර සිය අත්දැකීම්ව ඔස්හස් හපන්ො හදයි. 
පර්හේෂණ ක්හෂ්ත්රහේ (විහශ්ෂහයන්ම රාජය හනාෙන පර්හේෂණ සංවිධාන 
තුළ) නියැහලන්නන් හට තම ෙෘත්තිහේ තිහබන ෙුහාත්මක ප්රචේඩත්ෙයත් බල 
අසමානතාත් පිළිබඳෙ විචාරශීලීෙ සිතීමට හමම ආෙර්ජනය නිසැකෙම රුකලක් 
ෙනු ඇති. 

‘හලෝක බැංකු සල්ලි සහ අහේ විශ්ෙවිදයාල’ ලිපිහේ හකෞශලයා හපහර්රා දැන් 
ප්රමාණෙත් කලක් සිට රාජය විශ්ෙවිදයාල තුළට ෙැඩි ෙැඩි ෙශහයන් ගලා එන 
හලෝක බැංකු ණය මුදල් පිළිබඳෙ විග්රහයක් ඉදිරිපත් කරයි. ණය මුදල් හලස හනාෙ 
‘අරමුදල්’ හා ‘ආධාර’ හලස නිතර ෙරදො හඳුන්ෙනු ලබන හමම මුදල් සම්වබන්ධ 
කථිකාෙට ද ඇහේ විහශ්ෂ අෙධානය හයාමු හේ. හමම ‘අරමුදල්’ හේතුහෙන් 
උමතුෙට පත් ෙ සිය කම්වමැලි ශාස්ිය භූමිකාෙට ෙඩා හප්රාහජක්ේ-ේලෑනිං 
සුඛජනක යැයි සිතන අධානග්රාහී හජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ ශාස්ත්රඥයින් විශ්ෙවිදයාල 
භූමිෙල දැන් බහුල ය. හපහර්රා හපන්ො හදන පරිදි, හම නිසාත් හලෝක බැංකු ණය 
ලබා ගැනීමට කළ යුතු විවිධ කළමනාකරණ ෙැඩ නිසාත් විශ්ෙවිදයාල තුළ 
අධයාපනය පිළිබඳ, ඵලදායිතාෙ පිළිබඳ, හා ශාස්ිය සාර්ථකත්ෙය මැණීම පිළිබඳ 
කථිකාෙ ද හබාහහෝ හස් හෙනස් වී ඇත. විශ්ෙවිදයාල කථිකාචාර්යෙරියක ෙන 
හපහර්රා ද හමම ආෙර්ජනහයහි නිරත ෙන්හන් විශ්ෙවිදයාල තුළ දිහනන් දින 
ෙැඩි ෙන හලෝක බැංකුහෙන් ආ මුදල් ප්රතිශතයත් (එම මුදල නිසා විශ්ෙවිදයාලෙල 
ෙන සමාගම්වගතකරණයත්), දිහනන් දින අෙම ෙන විශ්ෙවිදයාල තුළ තිබිය යුතු 
විචාරශීලී බෙත් හේතුහෙන් හට ගැහනන කලකිරීමකිනි. හලෝක බැංකු ණය හා 
විශ්ෙවිදයාලෙල සමාගම්වගතකරණය ක්ෂණිකෙ ප්රතික්හෂ්ප කර, එහස් සිදු වූ කාල 
පරිච්හේදය හශෝචනය කර, නෙ විකල්පයක් එසැණින් හසායා ගත හනාහැකි 
තත්ත්ෙයක් තුළ හපහර්රාහේ අෙසාන පරිච්හේදය යම්ව හමලන්හකාලික 
ස්ෙරූපයක් ගනී. එනමුත් විකල්පයක් නැතත් පෙතින අතිශය ගැටළුසහගත 
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තත්ත්ෙය විහේචනය කළ යුතු බෙ හපහර්රාහේ රචනහයන් සනාථ හේ. හමෙන් 
විහේචනයක් නැතිනම්ව, විකල්පයක් හනාමැතිෙ හහෝ ප්රතිපත්තිමය ෙශහයන් 
විහරෝධය පෑමට අෙැසි කාරකත්ෙයක් නැතිනම්ව, හමරට විශ්ෙවිදයාල හබාහහෝ 
ප්රමාණයක් ඒො පිහිටා තිහබන ඉඩම්වෙල ෙටිනාකමට අනුෙ තක්හස්රු වී, ඵලදායී 
හනාෙන කර්මාන්ත හලස විනිශ්චය වී, හනාහබෝ කලකින් අතුගෑවී යන බෙ 
නිසැක ය. අධයාපනහේ හපෞේගලීකරණයට පමණක් හනාෙ රජහේ 
විශ්ෙවිදයාලෙල පිරිහීහම්ව සැබෑ ස්ෙරූපය (එනම්ව පංතිකාමරෙලට ෙඩා පාහර් 
සිටින ශිෂයයන් නිසා හනාෙ හලෝක බැංකු සල්ලි පසුපස හඹා යන ෙෘත්තිකයන් 
නිසා වී ඇති ඉමහත් ෙුහාත්මක හා බුේිමය පිරිහීම) පිළිබඳ උනන්දු පාඨකයන් 
හට හමම රචනය ෙැදගත් ෙනු ඇති. 

හමම හෙළුමට අඩංගු හතෙන ලිපිය හමලන්හකෝලියාෙ-කලකිරීම-ආෙර්ජනය 
යන සංකල්පීය ආකෘතිය තුළ පිහිටා තිහබන්හන් ඉහත ලිපි හදකට මදක් හෙනස් 
අයුරකිනි. සමල් විමුක්ති හේමචන්ර විසින් රිත ‘චන්රක්කා: 71 කැරැල්හල් 
කැරලිකාරිනියන්හේ අමතක හකරූ භුමිකාෙ පිළිබඳ සංහක්තයක්’ (පිටු 76-116) 
නම්ව හමය හබාහහෝ දුරට ‘ොමාංශික හමලන්හකෝලියාෙ’ (left-wing 
melancholia) යන ශානරය තුළ ස්ථානගත කිරීමට පුළුෙනැයි සිතමි. ොමාංශික 
හමලන්හකෝලියා යන හයදුම එන්හසෝ ෙැෙර්හසෝ නම්ව ඉතාලි ජාතික මාක්ස්ොදී 
ඉතිහාසඥයාහේ සූත්රගත කිරීමක් ෙන අතර Left-Wing Melancholia (2016) 
නම්ව වූ කෘතිහේ ඔහු 20 ෙන සියෙහස් හකාමියුනිස්ේොදහේ හමලන්හකෝලික 
පැතිකඩ පිළිබඳ ආෙර්ජනාත්මක ඉතිහාසයක් ඉදිරිපත් කරයි. 1989 ෙසහර් 
බර්ලින් තාේපහේ බිඳ දැමීමට පසුෙ 20 ෙන සියෙහස් හකාමියුනිස්ේ අහේක්ෂාෙ 
හගෝලීය යථාර්ථයක් වීහම්ව වියහැකියාෙ අහිමි වූ බෙ හබාහහෝ හදනාහේ විශ්ොසය 
හේ. එෙන් සන්දර්භයක් තුළ 21 ෙන සියෙහස් ොමාංශික ින්තකහයෝ හබාහහෝ 
හදහනක් හමලන්හකෝලික හේශයක් ගනිති. ඔවුන් 20 ෙන සියෙහස් 
හකාමියුනිස්ේ උරුමය හා දායාදය කුමක් දැයි හපරළා සිතන අතරම එහි 
ප්රචේඩත්ෙය හා එනිසා සිදු වූ ෙයසනය ද ප්රතික්හෂ්ප හනාකරති. ඔවුහු එම 
ඉතිහාසය නිසියාකාරෙ මැඩුණු, හමෝරපු අහේක්ෂා ද ඇතිෙ නැෙත අර්ථකථනය 
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කරන අතරම 20 ෙන සියෙහස් හකාමියුනිස්ේෙරුන් සැබෑ අර්ථයකින් පරාජය 
වූෙන් බෙ ප්රතික්හෂ්ප හනාකරති. පරාජිතයාහේ හකෝණය ගත් විට, 19 ෙන සහ 
20 ෙන සියෙස්හි සිටි ොමාංශිකයන් අතර ද හම්ව අයුරින් හමලන්හකෝලික 
විචාරාත්මක කාරකත්ෙයක් සතු චරිත අපට හමුහේ. හේමචන්ර ද ඔහුහේ ලිපිහේ 
20 ෙන සියෙහස් ොමාංශික දායාදය හා ගැහටමින්, ඉතිහාසහේ මහා ආඛයාන 
තුළ මැකී යාහම්ව අෙධානමක් ඇති කුඩා මතකයන්, කතාන්දර හා මගහැරුණු චරිත 
අධයයනය කරයි. ඒ අනුෙ, 71 කැරැල්හල් ඉතාමත්ම අල්ප ෙශහයන් පමණක් 
අෙධානයට ලක් වූ ස්ියහේ භූමිකාෙ, එනම්ව කැරලිකාරිනියන්හේ මැදිහත්වීම, 
හේමචන්ර අනාෙරණය කරයි.  චන්රා හපහර්රා හනාහහාත් චන්රක්කාහේ ජීවිත 
කතාෙ ආශ්රහයන් හා ඇහේ ආෙර්ජනාත්මක මතක සටහන් ඔස්හස් හේමචන්ර 71 
පිළිබඳ හමලන්හකෝලික නමුත් නැවුම්ව අධයයනයක නිරත හේ. 71 කැරැල්ල ෙඩාත් 
සමස්ත හලස හත්රුම්වගැනීමට උත්සහ කරන හමම රචනය හමරට ොමාංශික 
ඉතිහාසය පිළිබඳ ෙන ස්ෙයං-විහේචනාත්මක කථිකාෙ තුළ මැදිහත් හෙමින් 
සහභාගී හේ. 

අෙසන්ව ෙශහයන් සඳහන් කළ යුත්හත් ආෙර්ජනය-හමලන්හකෝලියාෙ-කලකිරීම 
යන සංකල්පීය ආකෘතිය  හමම එකිහනකට හෙනස් වූ ස්ොධීන ජීවිතෙලින් හහබි 
ලිපි ස්ථානගත කිරීම සඳහා පමණක් හතෝරාගනු ලැබූ හත්මාෙක් ෙන බෙයි. හම්ව 
සෑම ලිපියකම හමම හත්මාෙට ෙඩා ෙයාේත වූ පුළුල් විෂය පරාසයක්, අදහස් 
හලෝකයක්, නිශ්ිත තර්කයක් ආදිය තිහබ්. (හමහි හත්මාෙට ඍජුෙම සම්වබන්ධ 
හනාෙන සන්හේ සුබ්රමනියම්ව නම්ව ඉතිහාසඥයා සමග සම්වමුඛ සාකච්ඡාෙක 
පරිෙර්තනයක් ද අඩංගු ය [පිටු 117-123]). එහස් විහශ්ෂිත විෂය ෙස්තු, 
එකිහනකට හෙනස් ශශලියන්, කථන විලාස, විික්රම හා නයායාත්මක රාමු 
තිබුණ ද හම්ව ලිපි සියල්හලහිම ඉහත කී විචාරාත්මක කාරකත්ෙය දක්නට ලැහබ්. 
නිශ්ිතෙම නම්ව කළ හනාහැකි අතෘේතිමත් අතිරික්තයක් හිමි කර්තෘත්ෙයක් 
හමන්ම කලකිරීම මධයහේ වුෙ ද (නැතිනම්ව කලකිරීම නිසාහෙන්ම) හට ගැහනන 
ගණඳුර පසාරු කරන පුංි හහෝ අහේක්ෂාෙක් හම්ව ලිපි සියල්හලන්ම විදයමාන 
හේ. හමම හෙළුහම්ව ෙැඩ කටයුතු සියල්ල සඳහා ඉමහත් හස් උපකාර කළ සමාජ 
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විදයාඥයන්හේ සංගමයට අනුබේධ සියලු හදනාට ද, විහශ්ෂහයන්ම හමහි කටයුතු 
සමාහයෝජනය කරමින්, සංස්කරණයට උපකාර කරමින් දායක වූ හිරණයදා 
හේෙසිරිට ද, හමම හෙළුහම්ව හත්මාෙට අහඹු නමුත් අූර්ෙ හලස සම්වබන්ධ කෙර 
ඡායාරූපය ගත් බුේිම විතානහේට ද හබහහවින් කෘතඥ හෙමි. 

2020 සැේතැම්වබර් 
හකාළඹ 
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මුවාවී ම 
ඵුසති ලියනාරච්චි 

 
උඹ උඹේ රහස් මට කියාවියි මං බලාඹ ාඹරාත්තු ඹගාඩගහගත්තතෙ උඹ හිටපු 
දිහාවට එන්න මට අවසර ලැඹබන්නටත්ත කලිඹයන්.   
 
බයක් සැකක් නැතුව ඒ ඹ ාර ඹ ඹකන් ඇුළට ඇවිදින්න බැරි තරම් පංචි කාඹේ, 
උඹව යන්ෙමටවත් බලාගන්න කියලා හැම හෑන්දෑඹව මං නහතේ බර තියාගන 
මීදුම් හුස්ම ඹහළද්දී, සුණු විසිණු තවන්නට තරම් සද්දඹ න් වැදුණු මඹේ හ වත 
ඉස්සරහ සීත නිස්සද්ද වීදුරුව ගැහුතනවත් නැහැ.  
 
ඹ ාත්ත උඩින් මතග දිහා බලාඹගන මට විරිත්තතාඹගන විහිළු කරද්දදිත්ත ඒක උඹ දැනං 
උන්නා තන්ද? මඹේ තබල්ල අග්ගිස්තස් තිබ්බ ඹරෝම කූ  හිතං උන්ඹන් උං මටත්ත 
වඩා උඹව  න්නවායි කියලා. 
 
ඒ මායිම  නින්න තරම් මඹේ හිඹත්ත හයියක් තිබ්තබ් නැහැ. 
 
ඹම් සිද්දිය ඹවද්දදි මට අවුරුදු නවයයි.  
අය්යත්ත එක්ක රණ්ඩු ඹවලා අහුතවච්ච මං තකාතහද කියලා හැතමෝම තහාය 
තහාය උන්ු නිසා මට ඕඹන් ඹවලා තිබ්ඹබ් හැංඹගන්න තැනක්.  
 
සත්තතයි! උඹඹ ඹ ාර අරින්න තරම් හිඹත්ත හයියක් මට ඹනාතිබිච්ච බව. 
ඒත්ත ඹේවැඹේ ඹ ෝංකාරය ඇඹහද්දී ඹවන කරගන්න ඹ යක් තිබ්ඹබ් නෑ. මට 
උවමනා වුතේ හැංතගන්න. 
මං හිතුවා ඒ ඹවනුවට ඕක ඇුඹේ උඹට බිලිඹවන එක ඹහාඳයි කියලා.  
ොත්ො මට කියලා තිබ්බ කතාවල හැටියට මං ත ාත්කාමතේම හැංඹගයි කියලා 
එයා කව ාවත්ත හිතන්නැති ඹේවි. එයා  ැකලා තිඹයනවලු උඹ පංචි ළමයි 
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ඹ න්ඹනක් සම්පූේතෙන්ම ිලලා දාන හැටි, උන්ඹග කකුේ උඹේ කටින් එේලි 
එේී ඹ  ැත්තතට වැනි වැනී තිතයද්දිම! 
 
ඹවව්ල ඹවව්ල, ඇ  වැටි වැටි,  ැකිලි  ැකිලි, බඹයන් බකලගැසුණු හදවෙටත් 
වැඩිතයන් දුේවල  ණිස් තදකකට වාරු ීඹගන මං  ඒ සීමාව  ැන්නා. 
 
ඇතුළ හරි අන්ධකාරයි—ඒත්ත ඒ අන්ධකාරය,  ැනලා දුවන්නයි කියලා මට අඟවප 
එකක් නම්ප තනතමයි.  
හරි සීරුවට, සැහැේලුවට මම ඇඟිලිුුවලින් ඇවිද්දදා. ඒ නිහඬකමට කන්අඩි 
කීතු කීතු තවන ෙරම්ප!  
මඹේ ඇස්වලට මග තහායාගන්නට තරම් එළියක් ඹ ාත්තකාමතේ තිබ්තබ් නැෙත්, 
උඹ ඉන්න ෙැන ඉතවන් වතග්ග දැනගන්න ෙරම්ප අනන්තවාරයක්වත් මං උඹ දිහා 
බලං ඉඳලා තිතයනවා.  
 
රාක්ක ුනක්,  කුණට.  
ඹවව්ලන ඇඟිලි ුු එක්ක ඔච්චම් කරන ඹේළි ගැසුණු උස් රළු ඹනාසැඹලන 
ඹ ාත්තවල ඹකාඳු කළුවතරත් මට දැුො.  
රාක්ක ුනක්,  කුණට.  
ඉතින් හුස්ම හිරකරං තවව්ලන බිත්තතියට වත්තතන් වී ඹගන, ඇඟිලිුුවලින් 
කාමතේ එහා ඹකානට යන ගමන් මං ගණිනවා.  
මං උඹඹ ලැගුම්හල අස්තස් උඹව  කින  ළමු තමාඹහාඹත්ත මතග හ වත සුණු 
විසුණු තවලා යන්තන්  ඹබර   දාහක ෙරම්ප මහා හඬක් නගාතගන.  
උඹට මාව ඇතහනවා! ඇහිලා මං දිහාවට හැඹරනවා! 
තිගැස්සිලා කෑ ගහන මං අත  ය හතර මත ඇ  වැටිලා, හෙරතවනි ඹ ාත්ත 
රාක්තක පිටි ස්සට බඩගානවා.  
ඹවව්ලන කුුහලයකින් මං කකියන්තන් උඹේ ඹස්යාවක්වත්ත  ැකගන්න.  
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ඒකාතග්ග ඉස්සරහට  ලයන්  
මඹේ ඔළුව අස්තස් කටහඬක් කියවනවා.  
 
මතග්ග ඇස් තදකත් කළුවතේ උඹව ටික ටික තහායනවා. 
උඹට තමච්චර යකා නිනවා නම්ප මම දැකලම නැහැ! 
 
ගිනියම්  ෑස්. මට දැතනනවා උඹ  ත්ත විරිත්තතාඹගන මං දිහා හැතරන හැටි—උඹඹ 
මූඹණන් බාගයක් අඩ එළියක අුරු න් තවලා, ඉතිරි බාතග්ග මඹේ තගාර තගාර 
ගාන බඩ ඹ නහලු දිහාවට ඇදතගන යනවා.  
 
ඒකාතග්ග ඉස්සරහට  ලයන්.  
 
හුස්මක් ඇදගත්තු මම තවව්ලන්තන් අලුත් ෙරහකින් මත්තවලා. 
ඒක ඹේ නටවන, සිහි අමතක කරවන තරහක්. 
ඹනාහිොම තාත්තතාඹේ බර හාන්සිපුටුව උස්සගත්තු මම ඒක අමාරුඹවන් වත්තතන් 
කරඹගන ගෑටුතව් උඹේ ඹ ාත්ත රාක්තක දිහාවට. ඹ  ා නැවත ඹ ාඹළාඹේ 
වැදුෙ පුටුවත් එකම එක වරක් ඹකඳිරිගානවා. ඒක උඩට මං නින්තන්, මට 
හුරුපුරුදු ඒ නිස්සද්ද කමින්මයි. 
 
ඉතින් ඊට  ස්තස් අපි හිටං උන්නා ඒ කළුවඹේ. ඹකේලයි, යකයි.  
 
උඹඹ මූතේ  හස  ළඹවනි වතාවට ලබන මඹග ඇඟිලි ඹවේලනවා. උඹඹ වක 
ගැහුණු නහය, එළියට ඹනරා ආප ඇස්ඹගඩි මතින් මං ඒ ඇඟිලිතුඩු යවනවා.  
එෙතකාට උඹඹ  හස ලැබිච්ච තැන්වල මං පිච්චි පිච්ී ිනියම්ප තවනවා.  
උඹ මං දිහා බලාඹගන විරිත්තෙද්දී උඹව තේන්තන් හරියට තලාකු ඹේ නාවකින් 
නැත්ෙං ආස්වා යකින් පීඩාතවච්ච තකතනක් වතගයි. ඒත්ත ඹම්වා හිෙන්න තරම් 
ඒ තවද්දි මං වයසින් මුහුකුරා ිහිං නෑ.  
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ඉතිං මං මට හිතුණු හිතුණු ඹද්ද උඹට කරන්නට හිතුවා.  
 ැන් තිත්තතයාඹේ වාරයයි.  
හරවනවා මම—උඹව හරවනවා! කාලඹය් දුහුවිලි හා මකුළු ැේ මඹේ ගවුම් 
වාටිඹයන් ගසාබසා දාලා, මඹග මූෙට තියාතගන, උඹට මං මත්තෙම, නැත්ෙං 
මට, උඹ මත්තෙම, වැඹඩන්න ඉඩ ඇරියා.   
මට දැතනනවා මතග අත් යට උතඹ හුස්ම ත ඹවනවා, මඹේ මූෙ මත.  
ඉතින් විරිත්තතනවා මං, යකාඹේ විරිත්තතිේලටත් යටින්. 
උඹ කැමැති ද ඒකට? අහනවා මං උතඹන්. 
උඹ තවව්ලන්තන් හරියට නිස්සද්ද කම වඹේ.  
 
මං මඹේ රාජධානිය පිරික්සන්තන් උඹව මතග මූෙට වත්තතන් කරං ඉඳතගන. ඹම් 
ඹ ාත්ත අතරින් ඉවත්ත තවන්නට මට අණ කරන්නට දැං කාටවත්ම බැහැ.  
අලුත්ත පුරුද්ද ක්. 
උඹඹයි මඹගයි. 
යකාඹගයි මඹගයි.  
ඹමාන යඹකක්   මං? 
 

*** 
උගන්නෙමි දවාලට ගගය නිස්සද්දවන ගේලාව.  
උගන්නෙමි යතුර හරවන විට සද්ද ගනානගන්න.  
උගන්නෙමි නුඹට මට හුරුවන්නට ඉඩ අරින්නට. 
 
උගන්නෙමි කතා කරනට.   
 
උගන්නෙමි ආලය කරනට.  
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උගන්නෙමි නුඹ බලා ඉද්දීම, නුගඹ දෑස් ඉස්සරහම, කනලක මම-ම වූ කැබලි මගේ 
සමටත් යටින් බඩගාගගන නලාව නවත එන අපූරුව. ඔේ, දැන් ගවනස් නුගඹ දෑස්. 
නුඹට තිගේවියි නුඹ ගනාසිතූ ගසගනගහවන්ත කමක් ගදෝගේ ගිහිං. 
 

*** 
ඔහුගගන් පසුව මම කියවීමට නැඹුරු වී ඇතැයි මම සිතමි.  
කියවීගේ ආසාව මට නිතර තිබුණු එකක් වුවත්, ඔහු සමග කාලය ගත කරන මට 
වුවමනා වූගේ ඔහුගේ ගලෝකය දැනගන්නටයි. මට එතැෙ ගපනුනේ ඔහුගේ 
ගපාත්ුල, ඔහුගේ ගපාත් ගලසයි. 
ඒ ගපාත්වල අග්ගිසි නෙෙ ආ පහස රළු වුවත් හරවන හැම පිටුවක් ගාගනම 
දැනුනේ ඒවාගේ ඇතුළත වූ නමනෙක් බවයි.  
කාගලන් කාගලට එතැන හඳිගයමි මම, හැන්දෑවක් පාසා අත්ලට දාඩිය ගගගනන 
අඳුගරහ ගිලීගගන, සිත පිටු අතර ලිස්සා ිය කනලක, දැනුම යැද යැද.  
 

*** 
 
මට වුවමනාව තිබ්තබ් උඹව දැනගන්නයි. 
මට වුවමනාව තිබ්තබ් උඹ මාව දැනගන්නවාටයි.  
 
ඉතින් ඇේඹ ඹනති ුඩක සද්ද යක්වත් ඹනාකර කළුවඹේ ඉඳං උන්නා මං. 
රහඹස් කියව කියව, එඹකාඹළාස් හැවිරිදි ඹකේලකට තරම් ඹනාවූ රහස් කියව 
කියව.  
 
ගදාගළාස්ගවනි විය වන විට මම කණුවකට බැඳ දැමුණු නිරුවත් ගැහැනියක දැක 
ඇත්ගතමි. ඇගේ ගරෝස පැහැ තන පුඩු තුළට ලණු කැපී යයි. එළිගේ වරුසාවක්. 
ගතත වැහ ගපාද සල්ලාල වීදුරුව මතට තදින් ඇද වැනටයි.  
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අවුරුදු දහසගේ දී මම, ඒ ගැහැනිය උන් තැනම මාව දකින්ගනමි—ගසකට බැඳ 
දැමුණු මට නුඹ කවි කියවන අපූරුව! 
 

*** 
 
 හඅඹේ ී මං උඹ  කින්ඹන් එක්තරා ඹකාේඹලකුඹේ හ වත කඩා මන්නට මා 
ඔහුඹේ නිවසට ගිය විටයි. උඹ උන්ඹන් ඔහුඹේ බිත්තතිය මතයි. 
 
හැබැයි උඹඹ නාතේ එතඹකාට ත ාඩ්ඩක් දිගයි. අං නැහැ.  
 
එක්තරා ආකාඹරක විදග්ගධ බවක් උඹඹ මූතෙන් කියැවුණා. ඹවස්වලාගත්තු 
යඹකක්.  
 
ඒ තකාල්ලව අතහැර  ාලා යන්නට කලිඹයන් මම කිේවා මං ඔහු ඔහුඹේ 
ඹවස්මුහුණ වීසි කර  මන ුරු බලං උන්නු බව. 
ඔහුට මං එ ා කියූ තද් ඹත්තරුණා  ැයි මම තවමත්ත  න්ඹන් නෑ.  
 

*** 
 
වයස විසි එඹක්ී මා ආලඹයන් ඹවළී උන්නු ඹකාල්තලක් උඹඹ මූණ තරම්ම 
රු ාට බහින ඉරකට මාත් එක්ක යනවා. ඔහු තවනත් ගැහැනියක් සමග හිඳීම 
ගැන සිතීම  වා මඹග මුහුණ රු කර  මනවා. ඹකාච්චර රු   කියඹතාත්ත ඔහු  ැං 
 ැං මට අං එතියි කියමින් මට සිනාතසනවා.  
එකම කවිය ආඹය ආතය කියව කියව ඹනාඉවසිේඹලන් උන්නු කාඹේ උඹ මට 
ඉවසන්න කියා දුන්නා නම් කියා මට හිුණා.  
නවාෙැන්ගත්ො ඔහුඹේ අත මඹේ උකුළ මත.  
මඹග රත ඹහාඳ අතට හැරුො.  
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මං දිහා බලං ඔහු මට කො කතේ ‘ආ රය’ කියලයි.  
 

*** 
 
ගගදරින් පිටමිං වී මා යන දිනගේ, මා නුඹ ගදස නැවතත් බලමි.  
කානලත් එක්ක නුඹත් ගගවී ගිහිං.  
දැන් නුඹ දැක්කට බයක් ගනාදැගනන ගානයි.  
 
එගහත් නුඹ හැර දමාගියායින් පස්ගසත් හුඟ කාගලකට මට නුඹ නැති පාළුව 
දැගනයි.  
ගසනග පිරුණු කාමරයක ඉන්ො විට එක්වරම මට නුඹ නැති පාළුව දැගනයි. 
එවිට එළිය නැතිවී යන්ෙට කියා පතමි.  
ඉන් පසුව මම නුඹයි මමයි අගේ ගපාතුයි පමණක් උන්නු කාගේ ගැන 
සිතන්ගනමි.  
 

*** 
 
උඹ ආතේ මං ළඟට එන්තන් මං ඹනාහිතප ඹවලාවක. ඹග රින් සැතපුම්  හස් 
ගණනක් දුර පුස්තකාතලක උන්නු නාඳුනන එකියකතග්ග තගල පිටි ස්තස් ඉඳලයි 
උඹ මා තවෙ කඩා  නින්තන්.  
 
උඹ ඕනෑකමින් උන්තන් මං ආතයමත් උඹ එක්ක ඉඳං කියවන්න එනකං. අෙහැර 
දමා යන්නට බයවුණු ඹද්ද ගැන මං නුඹට කියවාවි යි කියලත් උඹ බලං උන්නා.  
ඈ මං ඉස්සරහා ඇඹේ සළු උනාදාද්දී උඹව දැක්කම මතග තදතොල්  වා 
තවව්ලුවා. මඹේ ඇඟිලි උඹව අේලන්න බතයන් උඹ තවෙ ඇතදද්දි සුසුමක් 
තහළප ඈ ඉවතට හැරුො. 
උඹ ආතයමත් මං ළඟටම ඇවිත්.  
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තකාතහාම ද, ඉතිං ? 
 
උඹ හුඟක් තවනස්තවලා වතග්ග තන්. මං තම්ප  ාර උඹව එක ාරම හඳුනගන්තන් 
උතඹ මූතේ තිබිච්ච ඒ රතු  ාටින්. ඒත් දැන් උතඹ හිනාව තවනස්. 
හරියට තලාකු තව්දනාවකින් වතග්ග. ත ුතේ උඹ කැළැල් හංගං ඉන්නවා වතග්ග. 
 
ඈ ස් ේශ කරද්දී, ඇතග්ග අකු ඇට මෙ මතග්ග දිව තගනයද්දී, ඇතග්ග කන්ත ත්ෙ 
තොල් අෙරට ගනිද්දී මට දැුො උඹ මතග්ග අත්ල යට ිනියම්ප වුණු බව. 
 
බැෙෑපත් වූවා නුඹ. බැෙෑපත් වූවා අනයමත් ඇවිදින් නුඹත් එක්ක ඉඳෙන්ෙයි 
කියා. 
කියවන්ෙ. කියවන්ෙ මට නුඹ අතහැර දමා යන්ෙට බයවුණු නද්ද ෙැෙ. 
 
‘ලයිට් එක ඕෆ් කරන්න’ යි මම ඇයට කියමි. 
‘බැහැ, මම කැමති ඔයාට මාව තේනවට.’ 
‘ඒත් මට කළුවතේ  ාර තහාඳට පරුදුයි’ මම කියමි. 
එක තමාතහාෙකට අපි නිහඬවම එකිතනකාතග්ග දෑස් තුළට එබීතගන උන්තනමු.  
‘අතනක්  ැත්ෙට හැතරන්න’ මම ඇයට කියමි.  
ඇඟිලි තුඩුවලින් ඇතග්ග සම මෙ ුඹ අඳිතනමි. මතග ඇඟිලිවල ුඹව ගෑවුණු 
ෙැන් තහමි තහමින් ිනියම්ප තවයි. 
 
නබානහෝ කලකින් පෙමුවරට මං නුනඹ පහස ලබද්දී, පැරණි රිදුම් හමුනේ මනග්ග 
දෑස කඳුළු පිරී දැනවයි. 
 
‘ආතයමත් අල්ලන්නතකෝ මාව,’ ඇය තකාඳුරයි. 
මා ඇය අල්ලන්තන් ුඹව අල්ලන්නටැයි ඈ තනාදනී. 
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නතනහට්ටු වූ මම, නුඹ මට වරක් කියූ කවියක් මුමුණමින්, ඇනෙන් ඉවතට හැරී 
ඇනග්ග නෙල මත හුන් නුඹ මත ඇඟිලි තුඩු යවමි. 
 
මතවෙ හැරුණු ඇය මතග්ග මුහුෙ පිරිමදිමින්, ‘ඔයා වයසට ිහින්’ කියයි. 
‘ඔයා මාව දැනගත්තෙත් අද උතද් තන්,’ මං හිනාතවවී කියමි.  
‘ඔව්, ඒත් ඔයා වයසට ිහිං.’  
 
ඉවෙට හැරී මම ඇතග්ග තකාට්ටතේ මුහුෙ තහාවාතගන සියුම්ප හඬින් හඬමි.  
තගදර නැති අඩුව මට දැතන්.  
 
මට ආතයමත් අවුරුදු එතකාළහයි. 
අහුතවලා! උඹත් එක්ක අඳුතේ අෙ ෙගාද්දී අහුතවලා! 
රතු තවච්ච, තෙත් තවච්ච අත් එක්කම.  
තහායාතගන ඔවුන් උඹ එක්ක මං උන්ු තකාන.  
මම මතග්ග පටුව උඩ, උඹ මතග්ග තද ා ළඟ ත ාතළාව මෙ. 
මතග්ග වම්ප අතත් අර ගැහැනිය උන්ු කළු ත ාඩි ත ාෙ. 
මං ඇඳන් උන්ු ගවුම අස්තසයි දකුණූ අෙ. 
මම කුමක් කරමින් උන්නා දැයි තනාදනිමි. 
එතහත් මට තහාඳ  දමට ගුටි ලැතබයි. 
ආතේ කවදාවත් මං මාව ඇල්ලිය තනායුතු ය! 
ඒක තනාමනා, නරක වැඩක් යැයි අම්පමා මට කියයි. 
එතස් කියා ඇය අතේ ත ාෙට ිනි තියයි. 
 
මං මිදුලට වී ඔංචිල්ලාතව් හිඳ හැඬුතව් ු ඹට කුමක් වුො දැයි තනාදන්නා බැවිණි.  
 
නුඹව නපාත් ගුනලන් පිටතට ෙන්ෙට ඔවුන් තීරණය කර ඇත. 
නුඹ දැන් ඉන්නන් සානල් මැද, ිනි දහවල් එළිය වැනටෙ තැෙක. 
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බිත්ියකට ඇණ ෙහපු නුඹ, දැං හැනමෝටම නේෙ තැෙක.  
ිනි දහවල් එළිය වැනටෙ තැෙක. 
සමහර නවලාවට යෙඑෙ අතරතුර නුඹ මට  
මං දිහා බලන්ෙැ යි කියා සිටියත් 
දෑස් බිම නහොනෙෙ මම නුඹ අසළින් ඉවත්වී පලා යමි. 
මට හිතුනේ නුඹ දැන් ඔවුන්නෙයි කියලයි.  
දරාෙත නොහැකි තරම් එළියක් නුනඹ මුහුණ මතට වැුණු කල, බිත්ිය මත වූ 
නුඹ නේදොනවන් විරිත්තයි. 
මමත් විරිත්තමි බිත්ිවලට නකාුවී, මනග්ග මුහුණ මතට දරාෙත නොහැකි තරම් 
එළිය වැුණු කලට. 
මට නුඹ අසෙට වී හිඳනෙෙ කියවන්ෙට තරම් නහවෙක් ිබුනේ ද ෙැත. 
 

*** 
වයස විසිතුතන් දී මම, වැනීසිතේ ුඹව තසායන්තනමි. 
 
තවස්මුහුෙක් වීය මතග්ග මුහුෙ මෙත්. යට ත් කරගත් තව්දනාව සඟවාගන්නට 
හැකි ෙරම්ප  ළල් වූ හිනාවක් දරාතගන.  
තව්ලාව තදාළහට කාලයි, මං උන්තන් තබෝට්ටුවක. 
 
ඒත් මං හිතිං උන්තන් අතේ ත ාත් පිරුණු පංචි කාමතේ, උඹත් එක්ක ෙනියම. 
උඹ මට කවි කියවනවා. 
එතහත් උඹ... උඹ දැං හුඟක් ඈෙයි, අපිට අපිවම මගහැරිලා ිහිං.  
උතඹ මූතේ  හස  වා මතග්ග අත්වලට දැතනන්තන් නැතුව ිහිං. 
එතහත් මං තගනිච්චා උඹව මතග හදවෙ අස්තස්. 
අපි මුලින්ම හමුතවච්ච දවතස් මතග්ග අතත් තිබිච්ච එකම එක ත ාෙකුත් මං මා 
එක්ක තගනිච්චා. 
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මට මෙකයි ඒක තකාච්චර ූජනීයයි ද කියලා. 
කියවීම,  ැළඳ ගැනීම, උනා දැමීම අපි යාතුකේමයක් කරගත්ෙ හැටි. 
සීෙල දිය රැළි තබෝට්ටු කඳ සි ගද්දී, මතග්ග හිෙ සි ගත්තත් ුඹ ගැන සිතිවිලියි. 
 
සඟවා ගතිමි මං මතග්ග කඳුළු බිඳු. 
 

*** 
 
ෙවමත් විසිතුනයි. ආතයමත් තගදර මම.  
වැනීසිතයන් තවස්මූෙකුත් අරං ආවා මං එක්ක. 
ොත්ෙට කිව්වා මට ඒක එල්ලන්න ඕතනයි කියලා බිත්තිතේ උඹව එල්ලලා උන්ු 
ෙැනම.  
 
ෙැවත නුනඹ පහස ලබමි මම, මනෙ අත්ලට යටින් රළු නොරහැඩි ඉරි තැළුණු නුඹ. 
නුඹ හිතයි නම් නවද්දී මට අමතක නවලත් ඇියි කියලා, එනහත් ලීයට යටින් නුඹ 
ඉන්ෙ තැෙ කියන්ෙට මම තවමත් දන්ෙවා.  
 
‘උඹ වයසට ිහිං,’ ුඹ මට කියයි. 
උතේ රතු මුහුෙ පිරිමැද්දා මං. ත ාඩ්ඩක්වත් තවනස්තවලා නෑ තන් උඹ. 
උඹව බිත්තිතයන් ගලවලා දැම්පමාට  ස්තස ඔවුන් අලුත් තවස්මූෙ අගය කරනවා. 
 
‘මං තම්පක ගන්න ද?’  ොත්ොතගන් ඇසුතවමි. 
ඔහු හිස වනයි.  
 
නෙෙයමි නුඹ ෙැවතත්  
නමවර මනෙ කාමරයට 
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තකානක වූ ත ාත් රාක්කය මෙට ඇරුණු ජතන්ලතයන් හැලුණු ආතලෝකය 
 තිෙතවයි. හුඟ කාතලකින් අල්ලලාවත් නැති මා එක්ක හැදුණු වැඩුණු ත ාත් 
දඟකාර තලස අ  දිහා බලයි. 
 
මෙකද?  
 
මට මෙකයි, බාතගට එළිය වැටුණූ  කාමතේක තකානක ඉඳගත්තු අපි.  
දැන් වැතටන ආතලෝකය  වා තවනස්.  
තම්පතස් තකානක උඹව තියලා, උඹ කියන්නටත් කලිතයන්, පරුද්දටම වතග්ග මං 
උඹට කියවන්න ත ාෙක් ගත්ො මතග මල්තලන් එළියට. 
 
‘උඹ ෙවමත් ඒකි ගැන හිෙනව ද?’ උඹ ඇහුවා මතගන්. 
හිස වැුවා මං.  
 
කියවන්නෙමි නුඹට මා ලියූ වදන් අතරින් යමක්— 
නුඹ දැන් දැන් සිොනසයි, බරක් සැහැල්ු වූවා වනග්ග, හරිබරි ෙැහී මනෙ වදන් 
අසානෙෙ. 
 
පසාරු කරෙ දෑස්වලින් මනදස බලෙ නුනේ මුවෙ සිෙහවක් ෙලියයි. 
ඉන්පසුව නහමි නහමින් නුඹ නමනහම නකාඳුරයි:  
 
උඹ, උඹව ම අල්ලන්න අලුත් විදියක් තහායාතගන තන් ද? 
 
 



පර්යේෂණ ‘ප්රශ්න යපොදි’: ය ෝලීය උතුර හො දකුණ අතර 
පර්යේෂණ සහයයෝගිතො තුළ තියෙන සංකල්පීය හො ශ්රම 

ධූරොවලි පිළිෙඳ ආවර්ජනයක්1 

වගීෂා ගුණසේකර 

පරිවර්තනය: ප්රවීන් තිලකරත්න 

 

හැඳින්වීම  

වසරක මම පාරම්පරික සවද ශාේරසයහි නියැසලන සෙසනවිරත්න සවද 
මහත්තයා ෙමග සරෝග විනිශ්චය, ‘දැනුම’ ෙහ පර්සේෂණය පිළිබඳ දීර්ඝව 
ොකච්ඡා කසෙමි. එම ොකච්ඡාසේ, නූතන වවදය විදයාව (එනම් ඇසලෝපතික 
වවදය විදයාව), ආයුර්සේදය ෙහ සේශීය දැනුම් පේධති ඇසුසරන් ‘ගැේරයිටිේ’ 
තත්ත්වය (ආමාශ ප්රදාහය) සත්රුම් ගන්නා විට භාවිත වන එකිසනකට සවනේ 
ෙේභාවසේදී හා ඥානවිභාගී රාමු සවතට අපසේ අවධානය සයාමු විය. 
ගැේරයිටිේ කුමක් ද යන්න පිළිබඳ මට විේතර කර දීසමන් පසු, තම ශාේරයට හා 
දැනුම් පේධතියට අනුව ‘සෙෞඛ්ය ෙම්පන්න වීම’ යනු පුේගලයකු සරෝගසයන් 
සතාර වීම පමණක් සනාසේ යැයි සවද මහත්තයා කියා සිටිසේ ය. ‘සමය 
සෙෞඛ්යසේ එක් පැත්තක් පමණයි; ෙමේතය සනාසේ’ යැයි ඔහු පැවසුසේ ය. 
ඔහුට අනුව, සෙෞඛ්යය යනු පුේගලයකුසේ ශරීරය, මනෙ, ෙහ සම් සියල්ලටම වඩා 
වැදගත් වන ‘ශක්ීන්’ සහෝ ජීව බලයන් නිසි මට්ටමක ීව්රතාවකින් යුතුව 
ක්රියාත්මක වීමයි. 

 
1 The European Journal of Development Research 32 (2020) හි පෙ වූ කතුවරියසේම 
‘(Un)packing Baggage: A Reflection on the ‘Battle Over Ideas’ and Labour 
Hierarchies in Collaborative North-South Research’ ලිපිය ඇසුසරනි. 
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ආකර්ෂණීය අනාගත පර්සේෂණ ෙඳහා අලුත් අදහේ මා ෙමග සබදා ගැනීමට 
විවිධ අනාගත ෙහසයෝගිතාකරුවන් පැමිසණන අවේථාවල ම’සිසත් හටගන්නා 
විවිධ උභසතෝසකෝටිකයන් හා ගැටළු සවද මහත්තයා ෙමග කෙ සම් 
ොකච්ඡාසේදී මට සිහි විය. මා හමුවීමට එසේ පැමිසණන සබාසහෝ 
ෙහසයෝගිතාකරුසවෝ සගෝලීය උතුසරහි (global North) වැඩ කරන 
පර්සේෂකසයෝ සවති. ඔවුහු සබාසහෝ සදසනක් විශ්වවිදයාලවලට ෙම්බන්ධ, 
විසටක අත්දැකීම් බහුල, විසටක ආදුනික විදයාර්ිසයෝ සවති. නැතිනම් 
සපෞේගලික පර්සේෂණ ෙංවිධානවලට අනුබේධ පර්සේෂකසයෝ සවති. සමවන් 
හමුවීම් හැසමකකම පාසේ ෙමාජ විදයා ක්සේරය තුෙ යම් සහෝ සදයක් 
පර්සේෂණය කිරීසම් අරමුණ හා අසේක්ෂාව මා උසදයෝගමත් කෙ ද, 
ෙහසයෝගිතාව (එනම් ‘collaboration’) යන වදන ෙෑම අවේථාවකම මා තුෙ 
යම් චකිතයක් උපේදවයි. සගෝලීය දකුසණහි (global South) වැඩ කරන 
පර්සේෂිකාවක වන මා හට ‘ෙහසයෝගිතාව’ විවිධ අප්රකාශිත ප්රශ්න හා පරදු ෙමග 
පැමිසණන්නක් බව අමුතුසවන් කිව යුතු සනාසේ. අපි සමය ‘ප්රශ්න සපාදියක්’ 
සලෙ හඳුන්වමු. ඉංග්රීසි භාෂාසේ ‘baggage’ කියන වදනයි මට සමතැන 
සිහිවන්සන්. ඉතිං, පසුගිය කාලය තුෙ අතිශය විවාදජනක වූ ප්රශ්න කාණ්ඩ 
සදකක් සම් ප්රශ්න සපාදියට ඇතුෙත් ය. එක් ප්රශ්න කාණ්ඩයකට අයත් වන්සන් 
සමවන් පර්සේෂණ ෙහසයෝගිතාවල – දැන් තිසබන විලාසිතාවට අනුව 
කියනවානම්, ‘හවුල්කාරිත්වවල’ (partnerships) – පවතින අෙමාන බල 
ෙබඳතා ෙමග ගනුසදනු කිරීසම්ලා තිසබන ගැටළු ය. අසනක් කාණ්ඩයට ඇතුෙත් 
වන්සන් පර්සේෂණයක ෙංකල්පන ක්රියාවලිය පිළිබඳ කතිකා කිරීම වටා තිසබන 
ප්රශ්නයි. සමම කාණ්ඩ අසනයානය වශසයන් බහිේකාරී සනාසේ. එකක් අදහේ 
ෙම්බන්ධසයන් වන ‘ෙංකල්ීය ගැටුමක්’ වන අතර අසනක ‘සගෝලීය දකුසණ් 
පර්සේෂකයාට ේවාධීනව සමම අධයයනය ඇසුසරන් පත්රිකා ආදිය පෙ කිරීමට 
අයිතිය තිසබනවා ද’ වැනි ප්රාසයෝගික ප්රශ්නවලින් ඇතිවන ගැටුමක් බව ෙත්ත ය. 
එනමුත්, සම් සදකටම සේතු වන්සන් පර්සේෂකයන් හා විදයාර්ීන්ට අදාෙ 
සගෝලීය උතුර හා දකුණ අතර පවතින දැඩි ධූරාවලියයි. පර්සේෂණයක ප්රධාන 
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විමර්ශකයා ෙෑම විටකම පාසේ බටහිර සලෝකසේ දියුණු රටකින් එන, මූලය 
ෙම්පත්වලට ද සුජාතක (legitimate) සලෙ ෙැලසකන සතාරතුරු හා දැනුම 
යන ෙම්පත්වලට ද වැඩි ප්රසේශ ලාභිසයක් ය. මා වැනි සගෝලීය දකුසණන් එන 
‘ෙහසයෝගිතාකාරිනියකට’ පර්සේෂණය යන්නම ඉඳ හිට පමණක් හමුවන 
ෙැපතක් ය. අප ෙම්පත් ෙඳහා කැඹිරීමට අමතරව යම් පර්සේෂණයක 
ෙංකල්පනය ෙඳහා අපට ද ක්රියාකාරී භූමිකාවක් තිසේ ද නැතිනම් අපසේ 
ප්රසේශවීමට සපර ෙංකල්පනය කරන ලද පර්සේෂණයක් තුෙ අප හුදු 
‘ෙහකාරයන්’ පමණක් ද යන ප්රශ්නය ෙමග සපාර බදිමින් අරගල කිරීමට ද සිදුසේ. 
පර්සේෂණ වයාපෘතිය හිමි සගෝලීය උතුසර් පර්සේෂකයා හා මා වැනි 
ෙහසයෝගිතාකරුවන් අතර තිසබන දැනුම් නිේපාදන ධූරාවලිය සගෝලීය දකුසණ් 
පර්සේෂකයන්සේ බුේිමය වර්ධනයට හා හැකියාවන්ට ගරු කිරීමට ඇති 
අවකාශය සීමා කරයි. තව ද, සමවන් පර්සේෂණවල තිසබන සූරාකන ප්රවණතාව 
සමමගින් වඩාත් උඝ්ර සේ. සමම රචනසේ, පර්සේෂණ ක්රියාවලිය තුෙ පවතින 
ෙංකල්ීය හා ශ්රම ධූරාවලි පිළිබඳ ආවර්ජනයක් මා ඉදිරිපත් කරන්සන් 
පර්සේෂණ ෙහසයෝගිතා ෙම්බන්ධව මා ෙතු වෙර පහසොවක පමණ අත්දැකීම් 
ඇසුසරනි. 

 

පර්යේෂකයො සහ ‘දත්ත යකොටළුවො’: පර්යේෂණ ශ්රම විභජනයේ 
අසමොනතො 

දැනුම් නිේපාදන කර්මාන්තය තුෙ නානාවිධ වුහාත්මක ධූරාවලි පවතියි. 
‘පර්සේෂණය යනු කුමක් ද?’ යන ප්රශ්නයට පිළිතුරු ෙැපයීසම්දී, එනම් 
පර්සේෂණය නිර්වචනය කරේදී සදනු ලබන ආිපතයක පිළිතුරු ෙහ ඒවා හා 
ෙම්බන්ධ දෘේීන් ෙලකා බලන විට සමම ධූරාවලි විසශ්ෂසයන් අවසබෝධ කරගත 
හැකි සේ. සගෝලීය දකුණ ආශ්රිතව සිදු කරන ලද පර්සේෂණවල සූරාකෑම ෙහජ 
ලක්ෂණයක් වන අතර, සමම පර්සේෂණ අන්තර්ජාතික ප්රාේධන ප්රවාහයන් හා 
ෙමීපව බැඳී ඇත. ඒ අනුව, සගෝලීය උතුසරන් පැමිසණන පර්සේෂකසයෝ 
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සබාසහෝ සදසනක් දියුණු වන සලෝකසේ රටවලට ප්රසේශ වන්නටත් සපර සිය 
පර්සේෂණ ෙැලැේම ෙකේ සකාට, පර්සේෂණ වයාපෘතියම ෙංකල්පනය කර 
දමති. සමහි අවුත් ඔවුහු කරන්සන් සමම ‘සපර සූදානම් කරන ලද’ – ‘සරඩී සම්ඩ්’ 
– වයාපෘති ෙඳහා දත්ත රැේ කිරීම, නැතිනම් ‘දත්ත කැනීම’ පමණි. පර්සේෂණ 
වටිනාකම් දාමය තුෙ සගෝලීය උතුසර් පර්සේෂකයා සබාසහෝ විට ප්රමුඛ් 
ේථානයක් ලබා ගන්නා අතර ඔහු සහෝ ඇය ෙංකල්පනය, පර්සේෂණ ෙැලැේම 
නිර්මාණය කිරීම, විශ්සල්ෂණය, සල්ඛ්නය හා පෙ කිරීම වැනි කාර්යයන් ඉටු 
කරයි. සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයාට හිමි වන්සන් මීට හාත්පසින් සවනේ 
කෙමනාකාර රාජකාරියක් ය. බිම් මට්ටසම් පර්සේෂණය සමසහයවීම, දත්ත රැේ 
කිරීම හා පරිවර්තනය කිරීම, ප්රධාන විමර්ශකයා විසින් දත්ත රැේ කිරීසම් 
ක්රියාවලියට සපරාතුව ෙකොගත් ආකෘතියකට අනුව එම දත්ත ෙංවිධානය කිරීම 
ආදී රාජකාරියි ඔහුට සහෝ ඇයට පැවසරන්සන්. මින් සිදුවන්සන් සගෝලීය දකුසණ් 
පර්සේෂකයා දත්ත කැනීසම් කාර්යයට ඍජුවම සීමා වීමයි. සමම දත්තවල 
උචිතබව ද විනිශ්චය කරන්සන් ඔහු සහෝ ඇය සනාව පර්සේෂණසේ සභෞතික, 
සේශපාලනික හා ෙංේකෘතික ෙන්දර්භය පිළිබඳ එතරම් ගැඹුරු අවසබෝධයක් 
සනාමැති දුරේථ විදයාර්ියන් ය. සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන් සකතරම් දක්ෂ 
වුවත්, ඔවුන්ට සකතරම් බුේිමය කර්තවයයක් ඉටු කිරීමට හැකියාව තිබුණත්, 
සමවන් ෙැකේමක් තුෙ ඔවුන් හුදු ‘දත්ත සකාටළුවන්’ පමණි. දැනුම් නිේපාදන 
ක්රියාවලිසේ සමම පර්සේෂකයන්සේ භූමිකාව ෙඳහා අවශය වන්සන් ොසේක්ෂව 
‘පහත් සපසේ කුෙලතා’ වන සහයින් ඔවුන්සේ ශ්රමය ක්ෂණිකව අවතක්සේරු සේ; 
එම ශ්රමය සවනුසවන් ලැසබන මූලය හා බුේිමය ප්රතිලාභ ‘ඉහෙ සපසේ කුෙලතා’ 
භාවිත කරන සගෝලීය උතුසර් පර්සේෂකයාට ලැසබන ප්රතිලාභ හා ෙෙඳන විට 
සොච්චමක් ය. 

මෑතක් වනතුරු සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන් සල්ඛ්න ක්රියාවලියට ෙහභාගී 
සනාවූ බැවින් පර්සේෂණ පත්රිකාවල කතුවරුන් සලෙ ඔවුන්සේ නම් ෙඳහන් 
සනාවිය. ඔවුන්සේ නම් ෙඳහන්වන අවේථාවල ද ඒ මුල් පිටුවල කුඩා අකුරින් 
මුද්රණය කෙ ේතුති ෙටහන්වල ය. දිසනක අපසේම ආේවාදය ෙඳහා මා ද මාසේ 
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ෙගයකු ද අප අීතසේ ෙහභාගී වූ පර්සේෂණවලින් පෙ වුණු පත්රිකා යළි සපරො 
බැලුසේ අපසේ නම් සමසේ කුඩා මුද්රණසේ වුව ෙඳහන් වන තැන් හා වාර ගණන 
බැලීම පිණිෙයි. (ඇත්සතන්ම සමසේ කිරීමට හැකියාව උදාවූසේ ‘පරිතයාගශීලී’ 
ප්රධාන විමර්ශකයින් විසින් අපට ද සනාමිසල් පිටපත් ලබා දුන් පර්සේෂණ පත්රිකා 
ෙඳහා පමණි; ඇතැමුන් එසේ කරන්සන් ද නැත!) වෙර දහයකට වඩා පැරණි 
පත්රිකාවලින් අඩක පමණි දත්ත රැේකිරීසම්ලා අපසේ දායකවීම පිළිබඳ 
ෙඳහනක්වත් කර තිබුසණ්. එනමුත් වඩාත් අලුත් පත්රිකාවලින් වැඩි ප්රමාණයක 
අපසේ නම් ේතුති ෙටහන්වල ෙඳහන් සකාට තිබුණි. ඒ අනුව, සගෝලීය දකුසණ් 
ෙහසයෝගිතාකරුවන් තමන්සේ හඬ නැගීමට දැන් දැන් වඩවඩාත් උත්සුක වන 
නිොසවන් සපර පැවති තත්ත්වය සකසමන් සවනේ සවමින් පවතියි. සමසේ නම් 
ෙඳහන් කිරීම සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන්සේ සිත් සුව කරන, ඉසේ මල් 
පුබුදුවන හුදු ‘ඊසගෝ බූේට්’ එකක් සනාව, සගෝලීය පර්සේෂණ වටිනාකම් දාමය 
තුෙ තම ශ්රමසේ අගය ෙඳහා තථය ප්රතිවිපාක ඇති කරවන සේශපාලන ක්රියාවකි. 

එසහත් ක්සේර වැඩ ෙඳහා ඉමහත් සේ දායකවන සගෝලීය දකුසණ් 
පර්සේෂකයන් කතුවරුන් ලැයිේතුවට ඇතුෙත් වන්සන් ඉතා කලාතුරකිනි. 
ේවාභාවික විදයාවන් තුෙ සල්ඛ්නය ෙඳහා දායක සනාවන පර්සේෂකයන් ද 
කතුවරුන් සලෙ ෙඳහන් කිරීසම් ප්රවණතාව ඉහෙ යමින් තිබුණ ද, ෙමාජ විදයා 
තුෙ සමම භාවිතය බහුල සනාසේ. ෙමාජ විදයා ක්සේරසේ සබාසහෝ විට 
කතුවරුන් සලෙ ෙඳහන් වන්සන් සගෝලීය උතුසර් පරසේෂකයන් ය. කතුවරුන් 
තම පත්රිකා ෙංකල්පනය කර, ඒවාහි අන්තර්ගත නිසි සලෙ ප්රකාශ කර, විශ්සල්ෂී 
සල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කරන සලෙ සබාසහෝ ෙමාජ විදයා ෙඟරා ඉල්ලා සිටියි. 
සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන් වැඩි සදසනකුට සමවැන්නක් කිරීමට 
ආත්මශක්තියක් සනාමැත්සත් ඔවුන්ට සිය අදහේ ප්රකාශ කරගැනීමට සනාහැකි 
නිො සනාසේ. ෙඟරාවක් හා එහි ෙංේකාරකයන් අයත්වන විසශ්ෂිත 
නයායාත්මක කඳවුර වටහාගැනීමට සනාහැකි වීම, එම විෂසේ සහෝ ක්සේරසේ 
ආිපතයය දරන උගතුන් කතා කරන ශාේීය ‘භාෂාව’ අවැසි අයුරට හැසිරවීමට 
සනාහැකි වීම, ෙහ ‘එකම සේ සවනත්/අලුත් ආකාරයකින් කීම’ (ශාේීය 
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ප්රකාශනසේ ඉතා බහුල භාවිතාවක්) තම පර්සේෂණය පෙ කිරීමට සුදුසු 
කාරණයක් සලෙ සනාසිීම මීට සේතු සලෙ දැක්විය හැක. මීට අමතර තවත් 
සේතු ගණනාවක් ද සේ. නිදසුනක් සලෙ, සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන් 
සබාසහෝ සදසනකුට සිය විෂයට අදාෙ ශාේීය විවාද ආදිය කියවීමට අවේථාව 
සනාමැති වන්සන් සබාසහෝ ශාේීය ෙඟරා ෙඳහා විශාල දායක ගාේතුවක් 
සගවීමට සිදුවන නිොසවනි. එනමුත්, ඇතැම් අවේථාවල තම දිවිය ද පරදුවට 
තබමින් අධයයනයක් ෙඳහා අවශය සියලුම දත්ත පාසේ රැේ කරන සගෝලීය 
දකුසණ් පර්සේෂකයා කතුවරයකු සලෙ නම් සනාකිරීසම් ෙම්මතිය ඔවුන්සේ 
පර්සේෂණ ශ්රමසේ අගය අවතක්සේරු වීම යන කාරණය තව තවත් ේිර කරවයි. 
ෙඳහන් සනාවීම තුළින් ඔවුහු අදෘශයමාන වී යති; පර්සේෂණ ෙඳහා අනිවාර්ය වන 
සමාවුහු හුේම ගනිමින් ජීවත් වන මනුෂයයන් වන බව අමතක වී සගාේ හුදු සේයා 
බවට පත්සවති. සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන්ට සමම අවභාවිතාව සේතුසවන් 
සභෞතික ප්රතිවිපාකවලට ද මුහුණ දීමට සිදුසේ. පර්සේෂණ පත්රිකාවල කතුවරුන් 
සලෙ ෙඳහන් සනාවීම ඔවුන්සේ වෘත්තිමය ප්රවර්ධනය ෙඳහා හානිදායක වන 
අතර, ඔවුන් විශ්වවිදයාලයක වැඩ කරන්සන් නම්, ඔවුන්සේ නිලසයන් උෙේවීම් 
ප්රමාද වීම ෙඳහා ද සමය ඍජුවම බලපායි. 

‘දත්ත සකාටළුසවකු’ බවට පත්වීසම් වැඩි අවධානමක් තිසබන්සන් සගෝලීය 
දකුසණ් ෙංවිධානවලට (‘තින්ක් ටෑන්ක්’, එන්.ජී.ඕ, අයි.එන්.ජී.ඕ, ආදිය) අනුබේධ 
පර්සේෂකයන්ට ය. සකාෙඹ පිහිටි පර්සේෂණ ෙංවිධානයක වෙර කිහිපයක් වැඩ 
කෙ මම පර්සේෂණ ෙඳහා අරමුදල් ෙපුරාගැනීමට තිසබන ීඩනය ෙහ අපහසුව 
මනාව අත්විඳ ඇත්සතමි. දශක තුනක සිවිල් යුේධය පැවති ෙමසේ ගැටුම 
ෙම්බන්ධ පර්සේෂණය ෙඳහා විශාල ජාතයන්තර අරමුදල් ලැබිය හැකිව තිබුණි. 
එනමුත් ‘පශ්චාත් යුද’ ෙමසේ පර්සේෂණ ෙඳහා සවන් සකරුණු අරමුදල් (ඒ ද 
ජාතයන්තර ෙංවර්ධන විසශ්ෂඥයින්ට වුවමනා කරන ෙංවර්ධන ක්සේරසේ 
පර්සේෂණ ෙඳහා තිසබන අරමුදල්) ගලා එන්සන් ොසේක්ෂ වශසයන් ඉතා 
සෙමින් ය. සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂණ ෙංවිධාන අරමුදල් ලබාගැනීම ෙඳහා 
සබාසහෝ අවේථාවල සගෝලීය උතුසර් ආයතනවල හා විදයාර්ියන්සේ පිහිට 
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පතයි. අරමුදල් ලබා ගැනීසම් අරමුණ නිො ඔවුනට සබාසහෝ විට සිදු වන්සන් 
තමන් හා තරඟ කරන සෙසු ෙංවිධානවලට වඩා අඩු අයවැයක් සයෝජනා සකාට, 
පර්සේෂණසේ බුේිමය පැතිවල සිය භූමිකාව අවම කරගැනීමට ද දත්ත කැනීමට 
හා පර්සේෂණ අමුද්රවය ෙැපයීමට ද පමණක් එකඟ වීමයි. පර්සේෂණ ප්රතිදාන – 
නැතසහාත් outputs – කාලසේලාවට බාරදීමත්, පර්සේෂණ ක්රියාවලියට දායක 
සවමින් ොකච්ඡා කිරීම හා ක්රියාවලිය පිළිබඳ ගැඹුරු ආවර්ජනයක සයදීමත් යන 
විකල්ප සදක අතර වාසිය ඇත්සත් පෙමුවැන්නටයි. සගෝලීය දකුසණ් ෙංවිධාන 
කලටසේලාවට බාර දිය යුතු දත්ත හා සතාරතුරු මදක් සහෝ ප්රමාද සවතැයි 
සගෝලීය උතුසර් පර්සේෂකයන් හා ආයතන හට තිසබන චකිතය මගින් සිදු 
වන්සන් උතුසර් ආයතන විසින් අධීක්ෂකවරුන්සේ සේශය සගන දකුසණ් 
ෙංවිධාන සකසරහි අවමන් ෙහගත ආකල්පයක් ඇති කරගැනීමයි. කාලසේලාවට 
බාර දිය යුතු දෑ බාර දී සගෝලීය උතුසර් ප්රධාන විමර්ශකයන් ෙතුටු කිරීසම් 
අරමුණින්, සිය කණිේඨයින් විසින් නව අදහේ ඉදිරිපත් කිරීම හා අධයයනයක 
ෙංකල්ීය රාමුව විසේචනයට ලක් වන අයුරින් දත්ත සහෝ සොයාගැනීම් 
අර්ථකථනය කිරීම දකුසණ් සජයේඨ පර්සේෂකසයෝ නිතර අවධර්යමත් කරති. 
සමය විවෘතව හා සිතාමතා සිදුවන්නක් සනාසේ. ඇත්සතන්ම සබාසහෝ 
ෙංවිධානවල කණිේඨ පර්සේෂකයන්ට ෙංකල්ීය ොකච්ඡාවලට ෙහභාගී වීමට 
අවකාශ තිසේ. එනමුත් කණිේඨ පර්සේෂකයන් අතර ද ධූරාවලි පවතියි. විසේශීය 
උපාි තිසබන, ඉංග්රීසි භාෂා කුෙලතා ෙතු, නැතසහාත් ඉංග්රීසි මාධයසයන් 
සපෞේගලික අංශසේ අධයාපන ආයතනවලින් ඉසගනගැනීම සේතුසවන් 
විසශ්ෂිත ෙංකල්ප හා නියැලීමට පුළුවන්කමක් තිසබන, (සබාසහෝ විට ෙමාජසේ 
ඉහෙ පංතිවලින් පැමිසණන), කණිේඨ පර්සේෂකයින් ය එවන් ොකච්ඡාවල 
වඩාත් කැී සපනී ඉදිරියට යන්සන්. රජසේ විශ්වවිදයාල පේධතිසයන් බිහි වුණු, 
ඉංග්රීසි භාෂා කුෙලතාව මදක් අඩු, ොසේක්ෂ සලෙ ඉහත කී විසශ්ෂිත 
ෙංකල්පවලට අඩුසවන් නිරාවරණය වුණු කණිේඨ පර්සේෂකසයෝ බහුතරය 
සබාසහෝ විට රැේවීම්වලදී නිහඬ සවති. එක් වසරක කණිේඨ පර්සේෂිකාවක මා 
ෙමග රහසේ කියා සිටිසේ, රැේවීමකදී ොකච්ඡා වූ කාරණා ඇසේ සිහියට ද ඒ හා 
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ෙමාන අයුරකින් නැගුණ නමුත් ‘අරසගාල්සලෝ ඒවා ගැන කියන විදිහට මට 
කියන්න සත්සරන්නෑ’ යි කියා ය. 

සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂණ ආයතනවල සයාදාගැසනන වයාපාර ආකෘති 
සමන්ම ඒවායින් හටගැසනන පර්සේෂණ සමසහයුම් ක්රියාවලි නිො කණිේඨ 
පර්සේෂකයන් – විසශ්ෂසයන්ම සේශීය භාෂා කුෙලතා මනාව තිසබන 
පර්සේෂකයන් – ෙංකල්ීය රාමු හා නයාය පිළිබඳ ොකච්ඡාවලට ෙහභාගී වීම 
සීමා සේ. දකුසණ් පර්සේෂණ ආයතන එකවර පර්සේෂණ වයාපෘති 
සබාසහාමයක නියැසලයි. ෙහසයෝගිතාසේ සකාටෙක් සලෙ ඔවුහු ‘ක්සේර වැඩ’ 
සහවත් ‘ෆීල්ඩ් වර්ක්’ කරති. පශ්චාත් යුද ෙමසේ ශ්රී ලංකාව තුෙ සමසේ ‘ෆීල්ඩ් 
එකට යාම’ විසශ්ෂ අරුතක් හිමිව ඇති සයදුමක් බවට පත්වී ඇත. පර්සේෂකයන් 
සමරට යුේධසේ ‘රංග භූමි’ වූ උතුරු ෙහ නැසගනහිර පොත්වලට ෙංචාරය කිරීම 
පර්සේෂණ ක්රියාවලිසේ වැදගත් අංගයක් වී තිසේ. පසුගිය වෙර දහය තුෙ සගෝලීය 
උතුසර් පර්සේෂකයන් සමරටට රංචු පිටින් පැමිණිසේ ‘පශ්චාත් යුද ශ්රී ලංකාව’ 
අධයයනය කිරීමට ය. යුේධය පිළිබඳ ඔවුන්ට තිබූ පූර්ව-අවසබෝධය නිො ඔවුන් 
යුහු යුහුව දිව ගිසේ උතුර ෙහ නැසගනහිර යන සම් යුේධ රංග භූමි සදෙට ය. සම්වා 
සදමෙ ප්රධාන භාෂාව වන ප්රසේශ බව අමුතුසවන් කිව යුතු සනාසේ. සමසේ 
‘සතාග පර්සේෂණය’ ෙඳහා ඉතා ඉහෙ ඉල්ලුමක් තිබූ සහයින් ෙංවිධාන විසින් 
කණිේඨ කාර්ය මණ්ඩල ොමාජිකයන් බඳවා ගැනීසම් මූලික සකාන්සේසිය වූසේ 
ඔවුන්සේ භාෂා කුෙලතා ය. සමාවුන්සේ ඉංග්රීසි කුෙලතාවට වඩා සේශීය භාෂා 
කුෙලතා – එනම් සිංහල සහෝ සදමෙ කුෙලතා – මහත් සේ උෙේ ය. සමවන් 
කණිේඨ පර්සේෂකයන් ය සමම පේධතිය තුෙ වඩාත්ම අවාසියට ලක් වන්සන්. 

යුේධයට පසු, 2012 වෙසර් පමණ, මා ද සකාෙඹ පිහිටි පර්සේෂණ ෙංවිධානයකට 
අනුබේධව වැඩ කෙ අතර, එම ෙංවිධානය ද දිවයිසන් ‘සනාදන්නා’, වැඩි 
සදසනකු සනායන ප්රසේශ ගසේෂණය කිරීසම් සයදී සිටිසේ ය. වාචික හා ලිඛිත 
පරිවර්තනය සමන්ම පිටපත් කිරීම යන කාර්යයන් සදකට පමණක් බඳවා ගනු 
ලැබූ කණිේඨ පර්සේෂකයන් රැෙක් ෙමග මම සම් කාලසේ වැඩ කසෙමි. වැඩිම 
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පැය ගණනක් වැඩ කසේ සමම පර්සේෂකයන් ය. ඔවුන්ට පැවරී තිබූ කාර්යය ඉතා 
සවසහෙකර එකක් වුණි. ඔවුන් සබාසහෝ සදසනකු පර්සේෂණය ෙඳහා 
නැඹුරුවක් තිබූ නැගී එන පර්සේෂකයන් වුව ද ඔවුන්සේ නිර්මාණශීලිත්වයට 
කිසිදු අවකාශයක් සනාතිබුණි. දවෙ පුරා ඔවුන් නිරන්තරසයන් කසේ ප්රශ්නාවලි 
හා ෙමීක්ෂණ පරිවර්තනය කිරීම, රාජය නිලධාරීන් දුරකථනසයන් ඇමීම, අප 
සවනුසවන් ෙම්මුඛ් ොකච්ඡා පැවැත්වීම, ෙහ එම ොකච්ඡා පිටපත් කර 
පරිවර්තනය කිරීමයි. ‘ක්සේර වැඩ’ එනම් ‘ෆීල්ඩ් වර්ක්’ ෙඳහා ඔවුන් උතුසර් හා 
නැසගනහිර පොත්වල යුේධසයන් ීඩාවට පත් වූ ප්රසේශවලට පටවා යවන ලදි. 
‘ෆීල්ඩ් ට්රිේ’ එකකට දවේ පහක් පමණ ගත වුව ද ෙමීක්ෂණයක් ෙඳහා සබාසහෝ 
කාලයක් ගත වුණි (අවම වශසයන් මාෙයක්; සබාසහෝවිට ඊට වැඩි කාලයක්). 
ඔවුන්සේ කාලසයන් වැඩි ප්රමාණයක් ඔවුන් ගත කසේ ෆීල්ඩ් එසක් ය. එසහත් 
සකාෙඹ කාර්යාලයට යළි පැමිසණේදී කාලසේලාවට නිම කෙ යුතු යාන්ත්රික වැඩ 
කන්දක් ඔවුන් එන තුරු මග බලා සිටිසේ ය. සමවන් පර්සේෂකසයෝ ෙංවිධානය 
විසින් කෙ ෙෑම වයාපෘතියක් ෙඳහාම වැඩ කෙහ. පර්සේෂණ පත්රිකාවක් ලියන 
සලෙ ඔවුන්සගන් කිසි දිසනක කිසිසවකු ඉල්ලා සිටිසේ නැත. එසේ කිරීමට 
ඔවුන්ට කිසිදු සේලාවක් ද තිබුසණ් නැත. ඔවුන්සගන් වැඩි සදසනකුසේ ශාේීය 
සල්ඛ්න කුෙලතා සහාඳ මට්ටමක සනාතිබූ අතර ඔවුන් ෙම්බන්ධ වී සිටි 
වයාපෘතිවලට අදාෙ විෂයානුබේධ ොහිතයය පිළිබඳ නිසි දැනුමක් ඔවුන්ට 
සනාතිබුසණ් නම්, ඊට ප්රධානතම සේතුවක් වූසේ ඔවුන්සේ රාජකාරිසේ 
ේවභාවයයි. සජයේඨ පර්සේෂකයකු යටසත් වැඩ කිරීමට, එවැන්සනකුසගන් නිසි 
විශ්සල්ෂී කුෙලතා සමන්ම ෙංකල්ප හා නයාය පිළිබඳ දැනුමක් ද ලබා ගැනීමට 
ඔවුන්ට කිසිදු ඉඩකඩක් සනාතිබුණි. ඔවුන්ට විසේකයක් නිවාඩුවක් ද සනාතිබුණු 
තරම් ය. දිවා රෑ පුරා ඔවුන් ගාල් සකාට දිවයිසන් දුේකර ප්රසේශවලට පිටකර හරිනු 
ලැබුසේ වයාපෘති ෙඳහා දත්ත පමණක් රැේ කිරීමට ය. සමම පර්සේෂකයන් 
ෙමහර සදසනකු සමවන් ෙංවිධාන කිහිපයක් ෙඳහා ද වැඩ කෙ අතර සමාවුන් 
ෙලකනු ලැබුසේ ‘ඉහෙ පිරිවැටුමක්’ ඇති සේවකයන් සලෙ ය. 
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සමවන් පර්සේෂකයන් හට ‘ඉහෙ පිරිවැටුම්’ තිබීමට සේතු ගණනාවකි. ‘ක්සේර 
සකාටළුවන්’ සලෙ ෙංවිධානයකට බැඳී මාෙ කිහිපයක් ගතසවත්ම සමවන් 
රැකියාවක ඉහෙට යා සනාහැකි බව, තනතුසරන් උෙේ විය සනාහැකි බව ආදිය 
සමාවුහු වටහාගනිති. වෙරක් පමණ ගත වූ විට සිය රාජකාරිසේ යාන්ත්රික බවිනුත් 
නිසි පිළිගැනීමක් හා සහාඳ ප්රතිඵල සනාමැති බැවිනුත් සමාවුහු සවසහෙට පත් 
සවති. ඔවුන්සේ පඩි අඩු ය. සගෝලීය උතුසර් කණිේඨ පර්සේෂකයන්ට විවිධ 
රටවලට සගාේ තමන් රැේ කෙ දත්ත ඇසුසරන් පර්සේෂණ පත්රිකා ඉදිරිපත් 
කිරීමට වරප්රොද තිබුණ ද, සමාවුන්ට ඒවා සිහිනයකින්වත් සනාලැසේ. ශ්රී 
ලංකාසේ කණිේඨ පර්සේෂකයකුසේ මාසික වැටුප රුපියල් 25,000ක් පමණ වන 
අතර, සමය සමරටට පැමිසණන ඇතැම් විසේශීය පර්සේෂකයන්සේ අතට 
හමුවන වදනික මුදලටත් වඩා සබසහවින් අඩු ය. තම අභිලාෂ අත්කරගැනීමට 
හික්මීමක් තිසබන, යම් සලෙකින් මුලයමය හැකියාවක් ද තිසබන එවන් 
පර්සේෂකසයෝ ලංකාසේ සහෝ පිටරට වැඩිදුර අධයාපනය ෙඳහා ෙැලසුම් සකාට 
නික්ම යති.  

එසහත් සතවන අනු-කාණ්ඩයක් ද තිසේ. සමය දිගින් දිගටම සමම යාන්ත්රික 
රාජකාරිසේ නියැලී සිටින පර්සේෂකයන්සගන් ෙමන්විත අනු-කාණ්ඩයයි. සම් 
පර්සේෂකසයෝ දශකයක පමණ කාලයක් එකම වැඩය සකාට සිය ශ්රමය පිළිබඳ 
කලකිරීසමන් සිටින අය සවති. එසහත් ඔවුන්සේ වෘත්තිය සවනේ කිරීමට ඔවුන්ට 
සිතක් නැත්සත් දැන් තමන් වයෙ වැඩිය, දැන් මහන්සි වැඩිය, සහෝ අසත් මුදල් 
නැතිය යන සේතු නිොසවනි. එක් අතකින් සමම ඉරණම ‘භාෂා කුෙලතාසේ 
ොපය’ සලෙ නම් කෙ හැකි ය. ඒ, සිය භාෂා කුෙලතා නිොසවන්ම පර්සේෂණ 
ක්සේරසේ රැකියාවක් ලැබ, එම කුෙලතා නිොසවන්ම යාන්ත්රික වැඩ කන්දක් 
පාමුල බඩගාමින් සීමිත භූමිකාවක් ඉටු කරමින් ‘කණිේඨ පර්සේෂක’ යන ආදුනික 
රැකියාසේ ෙදහටම සිරවන බැවිනි. සමය කිසි සලෙකින් අවමන් කෙ යුතු සල්සි 
පහසු රාජකාරියක් සනාවුන ද සමම තත්ත්වය සගෝලීය දකුසණ් ආයතනවල 
පර්සේෂකයන්සේ බුේිමය වර්ධනයට සබසහවින් හානිකර සේ. ඒ අනුව දැනුසම් 
ගුණාත්මකභාවය සදසගාල්ලක් ඔේසේ අඩු සේ: පෙමුවැන්න නම්, සගෝලීය 
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දකුසණ් ෙමාජ ෙහ ආයතන ඒවාට අනනය වූ ෙංකල්ප හරහා සත්රුම්ගැනීසම් 
හැකියාව අඩාල වීමයි. සදවැන්න නම්, සගෝලීය උතුසර් පැරඩයිම හා ෙංකල්ීය 
රාමු සගෝලීය දකුසණන් නිසි සලෙ විසේචනයට භාජනය සනාවීමයි. දැනුම ෙම-
නිර්මාණය කිරීම (co-creation) ෙඳහා පර්සේෂණ ෙබඳතාවල ඇති වටිනාකම 
දැන් දැන් වඩාත් පිළිසගන තිබුණ ද ප්රාසයෝගික මට්ටසම් එම සවනේකම් සිදුවීමට 
සබාසහෝ කාලයක් ගතසේ. පර්සේෂණ සල්ඛ්න හා ප්රකාශන ක්රියාවලිය තුළින් 
පර්සේෂණයට අවශය මූලික අමුද්රවය ෙපයන ශ්රමසේ වටිනාකම දිගින් දිගටම 
අවප්රමාණය සේ. වයාපෘතිවල හිමිකරුවන් හා කතුවරුන් හට උෙේවීම් හා කීර්තිය 
සගන සදන ‘දත්ත සකාටළුවන්’ සපාත් පත් ද පත්රිකා ද පසුපසින් ලගින්සන් හුදු 
සේයා හා අවතාර සලසින් ය. 

ඒ අනුව සපනී යන්සන් ප්රබලතම බල විෙමතාව ජාතයන්තර මට්ටසමන් සගෝලීය 
උතුසර් ප්රධාන විමර්ශකයා හා සගෝලීය දකුසණ් ෙහසයෝගිතාකරුවා අතර 
පැවතුණ ද සේශීය මට්ටසමන් ද සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන් අතරත් විවිධ බල 
ගතිකයන් පවතින බවයි. දැනුම තමන්සේ බූදලය සලෙ සිතන, යම් යම් 
පර්සේෂණ ක්සේර හා සත්මා තමන්ට ලියා දුන් සේපෙ යැයි ෙලකන පුේගලයන් 
සගෝලීය දකුසණ් විශ්වවිදයාලවල හා පර්සේෂණ ආයතනවල ඇති තරම් 
සොයාගත හැකිය. සමාවුන් රන් බිජු සේ රකින්සන් ද ‘ේී පුරුෂ ෙමාජභාවය’, 
‘නිවාෙ කටයුතු’ වැනි අතිශය පුළුල් අධයයන ක්සේර ය. ඇතැම් විට ඒ තරඟකාරී 
පර්සේෂණ සවෙඳසපාෙක් තුෙ තම තත්ත්වය හා පැවැත්ම සුරක්ෂිත සලෙ 
තබාගන්නා සච්තනාසවන් ය. ඇතැම් විට ඒ තමන් අසීරුසවන් ප්රසිේධ කෙ 
දෘේටිවාදයක් ෙංරක්ෂණය කිරීමට ය. සබාසහෝ අවේථාවල ඇකඩමිසේ ෙගසයෝ 
සිය මෘදු බලය භාවිත කරමින් එකිසනකාසේ සින්නක්කර පර්සේෂණ භූමි 
ආරක්ෂා කරති. සකාෙඹ ප්රසිේධ විේවසතකු එක් දිසනක මට කියා සිටිසේ 
‘සේශපාලන භූසගෝලවිදයාවට ෙම්බන්ධ ඕනෑම සදයක් X විදයාර්ියාසේ 
අිකාරිය යටසත්’ තිසබන බවත්, ‘ඇසේ විෂසේ’ මට කරන්නට පුළුවන් සේ ෙහ 
බැරි සේ දැන ගැනීම ෙඳහා ඇය ෙමග කතා කිරීම සයෝගය බවත් ය. ආදුනික 
පර්සේෂකසයෝ හා අඩු ෙමාජ ප්රාේධනයක් හිමි අය (එනම්, ෙමාජ පන්තිසයන් අඩු 
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සහෝ සකාෙඹ සිටින පුංචි පර්සේෂක ජාලයට ආදුනික අය) සමවන් බාධකවලට 
නිතර නිතර මුහුණ සදති. එනමුත් ‘තරුණ විදයාර්ියන්සේ නව පරපුර සපෝෂණ 
කිරීම’ පිළිබඳව, ‘ශාේීය ෙසහෝදරත්වසේ වැදගත්කම’ පිළිබඳව කතා නම් 
සබාසහාම ය. 

 

‘අප ඉන්වයන්ව එකම පිටුයේ ද?’: සංකල්පීය රොමු, සන්වදර්භය සහ දැනුම 

දැනුම් සලෝකසේ ෙෑම දැනුම් පේධතියකටම ෙම තැනක් හිමි වන්සන් නැත. 
සගෝලීය උතුසරන් එන නයාය ොම්ප්රදායිකව (ෙහ අද සලෝකසේත් කූට සහෝ 
අසච්තනික ආකාරවලින්) වඩා ප්රමුඛ් හා විශිේට ේථානයක් හිමි කරගන්නා අතර 
සගෝලීය උතුසරන් එපිට අප්රකට දැනුම් පේධති ෙඳහා හිමිවන ගරුත්වය ොසේක්ෂ 
වශසයන් ඉතා අඩු ය. සේශීය දැනුසමනුත් නයායයන් සගාඩනැගිය හැකි බවත් 
විකල්ී ඥානවිභාග ක්රම සකසරහි උනන්දුවක් ඇත්තන්ට එසේ කිරීමට ෙම්පූර්ණ 
අයිතිය තිසබන බවත් සගෝලීය උතුසර් මාසේ ෙහසයෝගිතාකරුවන් ද විවාදයකින් 
සතාරව පිළිගනු ඇතැයි මම සිතමි. එසහත්, එවැන්නක සයසදන සගෝලීය දකුසණ් 
පර්සේෂකයන්ට අරමුදල් ෙපුරාගැනීම නම් ඉතා අපහසු කාර්යයක් වන බව (සහෝ 
කෙ සනාහැක්කක් බව) අමුතුසවන් කියන්නට අවශය නැත. 

මා නිරන්තරසයන් නියැසලන්සන් සගෝලීය උතුසර් චින්තකයන් හා විදයාර්ියන් 
විසින් සගාඩනගන ලද ආිපතයක නයායයන් ෙහ ෙංකල්ීය රාමු හා ෙමග ය. 
එනමුත් ෙහසයෝගිතාකරුවන් ෙමග ගනුසදනු කරන විට, අප නිතර ඉේමතු කරන 
කාරණයක් වන්සන් යම් පර්සේෂණයකට පදනම වන ඇතැම් ෙංකල්ප ලාංකීය 
ෙන්දර්භය තුෙ අර්ථ විරහිත වීමට, නැතසහාත් සවනත් අර්ථ දනවන ඒවා වීමට 
හැකියාව නිතර පවතින බවයි. ‘Reconciliation’ ෙංකල්පය අධයයනය කිරීමට 
ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ දිගටම වර්ධනය වන උනන්දුව සම් ෙඳහා සහාඳ නිදසුනකි. 
‘Reconciliation’ යන පදය ෙඳහා නිර්මාණය වූ සේශීය වචනය වන ‘ෙංහිඳියාව’ 
2009 වෙසර් යුේධය අවෙන් වීමත් ෙමග රාජය කතිකාවට ඇතුෙත් වුණි. එනමුත් 
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සපාදු ජනතාවට ‘ෙංහිඳියාව’ වියුක්ත හා සනාපැහැදිලි අදහෙකි. ඒ, ෙංහිඳියාව 
යනු වදනික අර්ථයක් සහෝ හැඟවුමක් කිසි දිසනක සනාතිබුණු වදනක් බැවිනි. 
එසේනම්, යසමකුට සමම ෙංකල්පය ලංකාව තුෙ අධයයනය කිරීම පටන් ගත 
හැක්සක් සකසේ ද? ඒ ෙඳහා ඇත්සත් කුමන ප්රසේශයක් ද? ලංකාසේ සපාදු 
ජනයා එකිසනකා ෙමග ොමසයන්, ෙහසයෝගසයන් ජීවත් වීම මගින් අදහේ 
කරන්සන් අසනකාසේ ජන වාර්ගික, ආගමික, කුල සහෝ පන්ති අනනයතාව කුමක් 
සහෝ වුවත් ඔහුට සහෝ ඇයට කරුණාව දක්වමින් ජීවත් වීම යන අදහෙයි. 
උදාහරණයක් වශසයන්, ‘තමාට කරනවාට අකමැති සේ අනුන්ට ද සනාකරන්න’ 
යන සකාන්ියුසියානු වැකිය ඔවුන්ට වැටසහන්නට, ඔවුන්සේ සිත්වලට ෙමීප 
වන්නට පුළුවනි. එසේම, ‘අත්හැරීම’ යන සබෞේධ හා හින්දු ධර්මයන් සදසකන්ම 
කියැසවන පරම ආධයාත්මික ඉලක්කය නව ආරම්භ ෙඳහා ෙහ බිඳුණු ෙබඳතා 
යළි සගාඩනැගීම ෙඳහා වැදගත් යැයි ඔවුන්ට සිසතන්නට පුළුවනි. සබෞේධ හා 
හින්දු දර්ශනයන් සදකටම අනුව අීතසේ මතක තදින් අල්ලා රැේ සකාට 
බදාසගන සිීම වනාහි මමත්වය වැඩීමකි. ෙංොරය දිගු කරගැනීමකි. නිවන 
සමන්ම හින්දු දහසම් එන ‘මුක්තිය’ යන පරමාර්ථ සදකටම අවශය සකසරන්සන් 
යම් අත්හැරීමකි. අීතයට වාේතවික පැවැත්මක් සනාමැති බවත්, එය 
පවතින්සන් අපසේ මතකයන් තුෙ පමණක් බවත් සමම දර්ශනවලින් අපට 
මතක්කර සදයි. නිරන්තරසයන් සිදුවීම්වලට ප්රතික්රියා කරන පුේගලයන්සේ (අප 
සබාසහෝ සදසනක් සමවැනි ය) අනුභූතිය ෙහ වර්තමානය පිළිබඳ ඇති 
ෙංජානනය හා අවසබෝධය මතකයන් විසින් විකෘති කරනු ලැසේ. ඒ අනුව ක්රියාව 
එහි උත්සත්ජනය හා ප්රමාණුකූල සනාසේ; ඵලය සේතුවට ප්රමාණුකූල සනාසේ. 
අනනයතාව හඟවන ලාංඡනයක් සේ තම මතකයන් හා සචෝදනා සනාපෙඳින 
සලෙ සබෞේධ හා හින්දු ආගම් මගින් ඉල්ලා සිටින්සන් ද එබැවිනි. එනමුත් ශ්රී 
ලංකාසේ ෙංහිඳියාව පිළිබඳ කතිකාව සමන්ම ඒ වටා තිසබන භාවිතාව ෙඳහා 
පදනම වන ොරධර්ම ොමානය මිනිසුන් සිය ආගම් (හා ඊට පදනම වන දර්ශන) 
ඔේසේ ොමය සත්රුම්ගන්නා ආකාරයට ඉඳුරා සවනේ ය. ගැටුම් නිරාකරණ 
වැඩෙටහන් සයාදාගන්නා ෙංහිඳියා ‘ප්රථමාධාර කට්ටල’ සබාසහෝ විට සගාඩනැගී 
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ඇත්සත් මතකය ෙම්බන්ධසයන් තිසබන විසශ්ෂිත විසේශීය භාවිතවලින් ය. එම 
භාවිතවලට පදනම වන්සන් ප්රචණ්ඩත්වය වාචිකව සිහිපත් කිරීසම් තිසබන 
විශ්වීය යහපත සහෝ ප්රතිලාභය පිළිබඳ උපකල්පනයකි. ‘ෙතයය කීම’ (truth 
telling) යනු චිකිත්සීය (therapeutic) වටිනාකමකින් යුත් ොමය ෙඳහා 
අතයවශය ක්රියාවලියක් බව වර්තමාන ෙංහිඳියා කර්මාන්තය විශ්වාෙ කරන අතර, 
සමම විශ්වාෙය පැමිසණන්සන් යුසරෝීය හා උතුරු අසමරිකානු ඓතිහාසික 
ෙන්දර්භවලින් ය. අත්හැරීම සමන් සනාව සමවන් ෙංහිඳියා ප්රයත්න විසින් 
අනුබල සදන්සන් මතකයන් හා අීත අත්දැකීම් අත් සනාහැර තදින් ග්රහණය 
සකාට තබාගැනීමට ය. අීත අත්දැකීම් ෙමග බැඳීම, අනුේමරණසේ වැදගත්කම, 
මතකසේ නිශ්චිත බව හා වටිනාකම යන කාරණා අත්හැරීම ආධයාත්මික 
ඉලක්කයක් සලෙ ෙලකන ෙංේකෘතියක වැඩුණු මිනිසුන් මත පටවන විට 
වයාකූල තත්ත්වයක් ඇති සේ. ෙමහර අවේථාවල ඔවුනට එවන් ක්රියාවන් හා 
වයවහාරයන් අවසබෝධ කරගත සනාහැක. ඒවා ෙමග ෙමීප ෙබඳතාවක් ඇති 
කරගත සනාහැක. ෙංහිඳියාව ෙඳහා සේශීය මට්ටසමන් විකල්ප ආකෘති තිබිය 
හැකිමුත්, ‘ෙංහිඳියාව’ යන ශ්සලෝක පාඨය ගයන්නන්සේ ඇේ කන් සමවැනි 
විකල්පවලට වැසී ඇත. ඒ අනුව, ෙංහිඳියා කර්මාන්තය විසින් ගැටුම් නිරාකරණය 
ෙඳහා විසශ්ෂිත ආගන්තුක ොරධර්ම හා තර්කන පේධති බසලන් පැනවීමට 
උත්ෙහ දරන බව මාසේ අදහෙ සේ. සමම උත්ෙහ යහපත් සච්තනාසවන් කරන 
ලද ඒවා විය හැකිය. සේශීය හා ප්රාසේශීය මට්ටසම් ගැටුම් නිරාකරණය හා ොමය 
ෙඳහා තිසබන ෙංේකෘතික ආකෘති ඔවුන් විසින් සනාෙලකා හැරීම සිතා මතා 
කරන ලේදක් සනාසේ විය හැකිය. සච්තනාව සකසේ වුවත්, ෙංහිඳියාව පිළිබඳ 
ආනයනය කරන ලද අදහේ මගින් සේශීය/ප්රාසේශීය ආකෘති අඩපණ වනවා 
පමණක් සනාව, ොමය අත් කරගැනීම ෙඳහා තිසබන විකල්ප මාවත් ක්රමානුකූල 
සලෙ මැකී සගාේ ෙදහටම වැෙලී යාමට පවා ඒවා සේතු විය හැකිය. 

ශ්රී ලංකාසේ යුේධය හා පශ්චාත් යුද ෙමය සත්රුම්ගැනීම ෙඳහා දැනට හඳුන්වා 
සදන පරිදි, ෙංහිඳියාව යන ෙංකල්පයට ‘අසනකා’ පිළිබඳ ඉතා දැඩි, ඍජු හා 
ඒකාකෘතික අදහේ ඇතුෙත් සේ. ඉන් සමරට යුේධය ‘සිංහලුන් හා සදමළුන් අතර 
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සගෝරියක්’ සලෙ ඉතා සීමිත ආකාරයකින් අර්ථකථනය වන අතර, එමගින් 
මිනිසුන්ට ඉතා ඍජු හා සනාසවනේවන අනනයතා ආසරෝපණය කරනු ලැසේ. 
සමවන් ෙංකල්පනයකින් සිදුවන්සන් මිනිසුන්සේ ජනවාර්ගික අනනයතාව 
අසනකුත් සියලු සේට වඩා ප්රමුඛ් සකාට ෙැලකීමකි. එසහත් වදනික 
ගනුසදනුවල අනනයතාව ඉතා ගතික, ේථාසනෝචිතව රඟ දක්වන ලද, 
ෙන්දර්භසයන් ෙන්දර්භයට සවනේ සලෙ බලපාන ප්රවර්ගයකි. තවද, වර්තමාන 
ෙංහිඳියා සමාඩලයන් තුෙ ‘ීඩකයා/වැරදිකරුවා’ හා ‘ීඩිතයා/සගාදුර’ සලසින් 
ේවිත්ව විසේදනයක් නිර්මාණය කිරීමක් සිදු සේ. ෙංහිඳියාව සකතරම් දුරකට 
ොර්ථක ද යන්න මැනීමට සමම සමාඩලයන් මගින් විසශ්ෂ අවධානයක් සයාමු 
වුව ද, ොමානය මිනිසුන් ෙංහිඳියාව සදෙ බලන අයුරු, ඔවුන් එවැන්නක සයසදන 
අයුරු ආදිය නිවැරදි සලෙ සත්රුම් ගැනීමට සමම සමාඩලයන් භාවිත කරන්නන් 
උනන්දුවක් සනාදක්වන නිො ඔවුන්සේම අභිප්රායන් අෙමත් සේ. සමාසහාතක් 
නැවී, අඩි කිහිපයක් පේෙට සගන, තම පර්සේෂණ ආකෘති හා ෙංකල්පවල සීමා 
සමානවාදැයි සපරො සිීමට, තමා අධයයනය කරන මිනිසුන්සේ ෙංකල්ීය 
භාෂාව කුමක්දැයි විමසීමට, සබාසහෝ ෙහසයෝගිතාකරුසවෝ කිසිදු උනන්දුවක් 
සනාදැක්වුව ද, ‘ලිකර්ට් පරිමාණ’ ඔේසේ ෙංහිඳියාව මනින්නට නම් සබාසහෝ සේ 
උනන්දු සවති. ඒ අනුව, ‘සිංහල සෙබෙකු දුටු විට ඔබ සකාතරම් සකෝප වනවා ද?’: 
‘1’ (‘සපාඩ්ඩක්වත් සකෝප වන්සන් නැත’) සිට ‘5’ (‘අතිශය සකෝප වන්සනමි’) 
දක්වා වූ පරිමාණයකින් එක් ඉලක්කමක් සතෝරන සලෙ ඔවුහු 
වගඋත්තරකරුවන්සගන් (සෙබළුන් සිංහල නිො වගඋත්තරකරුවන් සදමෙ විය 
යුතු ය) ඉල්ලා සිටිති. ජාතයන්තර ෙංවිධානවල අනුග්රහය ලැසබන සමවැනි 
පර්සේෂණ, එක්ෙත් ජාීන්සේ ෙංවිධානය නම් වූ ෙදාචාරසේ විශ්ව අිකාරිය 
විසින් උසුලා තබන ොරධර්ම ෙරසණ් යමින්, ෙංහිඳියාවටත් ශ්රී ලංකාසේ යුේධය 
හා පශ්චාත් යුද ෙන්දර්භයටත් ප්රසේශ වන්සන් සමසේ ‘අසනකා’ පිළිබඳ පූර්ව 
මතයන් අනන්ත ප්රමාණයකුත් ෙමග ය. සවනේ සනාවන, නිර්වචනය කෙ හැකි 
‘ජනවාර්ගික අසනකා’ පිළිබඳ සමාවුන් අනුගමනය කරන තර්කනය මුල් බැෙ 
ඇත්සත් වුක්ත යටත්විජිතවාදී අදහේ තුෙ ය. පර්සේෂකයන් සබාසහෝ සදසනකු 
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ශ්රී ලංකාසේ ‘ෙංහිඳියා ප්රශ්නය’ (එසේ ප්රශ්නයක් තිසබනවානම්) සත්රුම්ගැනීමට 
නම් අඩි කිහිපයක් පේෙට තබා ෙංකල්ප පිළිබඳ සපරො සිීම වැදගත් බව 
ප්රසිේිසේ පවා පිළිගත්ත ද, ඔවුන් ප්රාසයෝගිකව කරන්සන් සපර ෙැලසුම් කරන 
ලද, ‘සරඩි සම්ඩ්’, වුක්ත නයායික රාමුවලින් ෙංහිඳියාව ක්ෂණිකව 
හඳුනාගැනීමට සපාරකෑම ය. එසේ කරනු ලබන පර්සේෂණවලින් පෙවන පත්රිකා 
සගෝලීය වශසයන් පිළිගැනීමට ද ප්රශංොවට ද ලක්වන්නට පුළුවන් අතර, එවාහි 
මූලික ෙංකල්පනය කිසි විසටක විසේචනයට ලක් සනාවන්නට ද පුළුවනි. 
සමනිො හටගන්නා ප්රතිවිපාක සබාසහාමයකි. සමවන් පර්සේෂණවලින් ඉදිරිපත් 
වන දත්ත, සොයාගැනීම, විශ්සල්ෂණ ආදිය ජාතයන්තර ෙංවිධානවල 
අවධානයට ලක්ව, ඔවුන්සේ ප්රාසයෝගික කාර්යයන් ෙඳහා සයාදා ගැසනන විට, 
දියුණුවන සලෝකසේ රටවලට ඉතා හානිකර ප්රතිවිපාක අත් සේ. සමවන් 
අදහේවලින් සපෝෂණය ලබන ෙංහිඳියා වැඩෙටහන් ඔේසේ ජන ෙමූහ වඩවඩාත් 
දුරේථ සේ; තව දුරටත් සදකඩ සේ. ගැටුම්වලට සේතු වන ෙමාජසේ තිසබන 
මූලික ප්රශ්න, දිගු කලක් සිට පැවත එන අෙමානතා හා වුහාත්මක ප්රචණ්ඩත්වය 
සකසරහි අවධානය සයාමු වීමට තිසබන ඉඩකඩ තවතවත් අවම සේ. 

මීට ෙම්බන්ධ තවත් කාරණාවක් තිසේ. පර්සේෂණ වෘත්තිසේ දැන් ප්රමාණවත් 
වෙර ගණනක් වැඩකර තිසබන, සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂිකාවක වන මට, 
ෙහසයෝගී පර්සේෂණවල සයසදන විට පර්සේෂණ සොයාගැනීම් (එනම්, 
පුේගලයකු ොකච්ඡාවකදී, කතාබහකදී කියන විවිධ සේ) සගෝලීයව පිළිගැසනන 
ශාේීය භාෂාවකට ඔබින ආකාරයකට අර්ථකථනය කිරීමට පැය ගණන් ගත 
කරමින් සවසහෙ වන්නට සිදුසේ. ‘ඉතිං ඇතැම් සේලාවට අප කතා කරන්සන් 
එසහම තමයි’ යැයි සගෝලීය උතුසර් ෙහසයෝගිතාකරුවාට සබාසහෝ අවේථාවල 
කියා ඵලක් නැත; ‘අහවල් පුේගලයා සවනත් අයුරකින් ප්රකාශ කසේ අප 
සදසදනාම සම් ගසේෂණය කරන ෙංකල්පයට අනුකූල සදයක්’ යැයි කීවාට 
ඔවුන්ට වැටසහන්සන් නැති අවේථා ගණන අප්රමාණ ය. උදාහරණයක් සලෙ, මම 
වසරක ‘රාජය සුජාතභාවය’ (state legitimacy) පිළිබඳ ෙහසයෝගී 
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අධයයනයකට ෙහභාගී වුසණමි.2  සමහි එක් වගඋත්තරකරුවකු වූ ීසරෝද රථ 
රියදුසරකු වූ ‘ප්රෙන්න’3  අප සදසදන අතර කතාබහක මුලම කියා සිටිසේ ‘සම් රට 
දැන් අරාජිකයි’ කියා ය. 2015 සිට 2019 දක්වා කාලසේ තිබූ ආණ්ඩුව පිළිබඳ 
නාගරික හා ග්රාමීය මැද පංතිවල ඇතැමුන් නිතර කී කතාවකි සමය. ප්රසිේධ 
විසරෝධතාවක් දුටු විට, රාජය නිලධාරීන් විසින් සහෝ සේශපාලඥයින් විසින් සිදු 
කරන ලද වංචාවක් පිළිබඳ ඇසූ විට, ඇතැසමක් සමම වාකයය ක්ෂණිකව කියති. 
ප්රෙන්න සම් වාකයය කියා, විෂමලිංගික දෘේටිවාදයක් අික සලෙ ගැේ වුණු තවත් 
යමක් කීසේ ය: ‘සකාසහාම ද රටක් පාලනය කරන්සන් සපාන්නසයා රැෙක් රට 
කරන සකාට?’ ප්රෙන්න සමම ප්රකාශය කසේ අප සදසදනා ීසරෝද රථසයන් 
ගමන් කරමින් සිටියදී, 2016ත් 2019ත් අතර බහුල සිදුවීමක් වූ ශිෂය 
විසරෝධතාවක් නිො රථවාහන තදබදයක අප සිර වූ විට ය. අප එසේ නැවී සිටි 
කාලය අතරතුර ඔහු කීසේ ජනතාවට ඔවුන්සේ එදිසනදා ජීවිතය බධාවකින් 
සතාරව කරසගන යාමට අවශය විනයක් රට තුෙ ඇති කිරීම ආණ්ඩුවක් ෙතු 
ප්රධාන යුතුකමක් බව ය. සපෞේගලික විශ්වවිදයාලයකට එසරහිව විසරෝධය පෑම 
ඔහු දුටුසේ ශිෂයයින්සේ ප්රකාශන නිදහෙක් සලෙ සනාව, වැඩකරන ජනතාවසේ 
වදනික ජීවිතයට කරන ලද බාධාවක් සලෙ ය. ප්රෙන්නසේ සමම ප්රකාශය රාජය 
සුජාතකභාවය පිළිබිඹු කරන්නක් සලෙ මා ලියා දැක්වූ විට මාසේ සගෝලීය උතුසර් 
ෙහසයෝගිතාකරුවන්ට සමය විශාල ප්රශ්නයක් විය. ඔවුන් අන්දුම්කුන්දුම් වී 
ඇසුසේ සමයින් රාජය සුජාතකභාවය පිළිබිඹු වූසේ සකසේ ද කියා පමණක් 
සනාව, සමම ොක්ච්ඡාව රාජය සුජාතකභාවයට යම් අයුරකින් සහෝ ෙම්බන්ධ 
වන්සන්වත් සකසේ ද කියා ය. ඔවුන් මග බලා සිටිසේ ඔවුන්සේම ෙමාජ 

 
2 මා පර්සේෂණ නියමුසවකු සලෙ කටයුතු කෙ සම් වයාපෘතියට ෙමාජ විදයාඥයින්සේ ෙංගමසේ 
සරසේකා සුසර්න්ද්රරාජ්, ප්රවීන් තිලකරත්න, මාර්ක් ශූබර්ට්, ශෂික් දනුේක, සුසර්ේ අමුසේන, නුවන් 
වලේමුල්ලසේ ෙහ ටානියා සිල්වාපුල්සල් ද පර්සේෂකසයෝ සලෙ ෙහභාගී වූහ. අපසේ විසේශීය 
ෙහසයෝගිතාකරුවන් ෙමග ඔවුහු ද ොකච්ඡාවලට ෙහභාගී වූහ. සම් අධයයනය අතරතුර විවිධ 
‘ෙංකල්ීය රාමු තුෙ සිරවීම’ පිළිබඳව අප දීර්ඝව කතා කසෙමු. එම කතාබේ සම් ආවර්ජනය ලිවීම 
ෙඳහා මා සයාමු කසේ ය. ඒ අනුව, මම ඔවුන්ට ේතුතිවන්ත සවමි. 
3 නිර්නාමිකභාවය සුරක්ෂා කිරීම ෙඳහා සමාහුසේ ෙැබෑ නම භාවිත සනාකසෙමි. 
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ෙන්දර්භවල මතුවන ප්රවණතා හා උදාහරණ සමහිදී ද මතු වන තුරු ය. ඔවුන් 
සෙවූසේ ඔවුන්සේ පූර්ව නිගමනවලට අනුකූලවන ප්රකාශන ය. ඔවුන් 
බලාසපාසරාත්තු වූ සුජාතක බසේ ෙංසක්ත ප්රෙන්නට පෙක් සනාවූසේ ඔහුසේ 
ජීවිතය තුෙ එවන් ෙංසක්ත සනාතිබූ නිො ය. ඔහුසේ වදනික යථාර්ථය 
ඔවුන්සේ සලෝකයට වඩා සවනේ බව ඔවුන්ට සනාසත්රුණි. 
ෙහසයෝගිතාකරුවන්සේ කලබලවීම නිො මම ආපසු ප්රෙන්න හමු වී ඔහුසගන් 
සවනත් ප්රශ්න ඇසුසවමි: ‘සේවා ෙැපයීම වසේ සේවල් සකාසහාම ද?’, ‘එතසකාට 
සතාරතුරු දැනගැනීසම් නිදහෙ?’ ආදී වශසයන්. දැන් අන්දුම්කුන්දුම් වූසේ ඔහු 
ය. ‘ඒවා ගැන සමානවා ද ඉතිං?’ ඔහු හිෙ කෙමින් සපරො ඇසුසේ ය. ප්රෙන්නසේ 
පිළිතුර පර්සේෂකයන් වන අපට වැදගත් පාඩමක් උගන්වයි. ඒ, සේශපාලන, 
ෙමාජ හා ආර්ික ප්රපංච පිළිබඳ අපසේ දැනුම පරීක්ෂාකාරී සලෙ වර්තමාන 
සලෝකසේ තිසබන නානාවිධ ෙමාජීය අත්දැකීම්, භාෂාවන්, දැනුම් පේධති ආදිය 
තුෙ ේථානගත කරමින්, ෙන්දර්භානුකූලව සේවල් සත්රුම්ගැනීසම් වැදගත්කමයි. 

පසුගිය වෙර පුරාවටම සගෝලීය උතුසර් ෙහසයෝගිතාකරුවන්ට සනාසත්සරන, 
සනාවැදගත් යැයි සිසතන පර්සේෂණ සොයාගැනීම් පත්රිකාවලින් ඉවත් කර 
ගැනීමට මා හට සිදුවූ වාර ගණන සබාසහෝ ය. අදාෙ ෙංකල්පය හා මිණුම මට 
සත්සරන බවත්, මා සදනු ලබන අර්ථකථන සම් සම් කතිකාව ආශ්රසයන් 
සත්රුම්ගත්තක් බවත් පැහැදිලි කර දුන් වාර ගණන ද අික ය. ‘සමවැනි සේවල් 
ෙම්බන්ධසයන් මා සකසරහි විශ්වාෙය තබන්නැ’ යි කීසමන් ඵලක් ඇත්සත්ම 
නැත. පර්සේෂකයකු සලෙ මා සමමගින් අවධර්යමත් වී ඇත්සත් ඉතා වැදගත් 
හා අර්ථවත් සොයාගැනීම් නිදහසේ අර්ථකථනය කිරීමට හා ප්රකාශ කිරීමට මට 
ඉඩකඩ සනාමැති බව හැඟී ගිය නිොසවනි. ඇතැම් විවාදවලින් මා ජයසගන 
‘එතරම් හරි නැති’ සහෝ ‘ගැලසපන්සන් නැති’ සකාටේ ද පර්සේෂණ පත්රිකාවට 
එකතු කරගැනීම සයෝගය යැයි ෙහසයෝගිතාකරුවන් ඒත්තු ගැන්වීමට ෙමත් වූ 
නමුත්, සමවන් සකාටේ ඇතුෙත් කෙ විට මා ද පාඨකයා ද එක සේ විඩාවට පත් 
කරවන තරමට ඒවා අර්ථකථනය සකාට පැහැදිලි කිරීමට සිදු වුණි. එසේ ලියන 
ලද පර්සේෂණ පත්රිකා අනවශය සලෙ ෙංකීර්ණ, කියවීමට අපහසු හා කම්මැලි 
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ඒවා බවට පත් වුණි. ඒ අනුව සමවන් සේ සනාකියා ඉඳීමත් සහාඳ යැයි විසටක 
සිසත්. ඇත්සතන්ම, සමවන් වාරණයක් ෙඳහා සේතු වන්සන් පර්සේෂණ 
ෙහසයෝගිතාසවන් ද ඔේබට තිසබන ගතිකයන් ය. අප පර්සේෂණ පත්රිකා පෙ 
කිරීම ෙඳහා සයාමු කරන ෙඟරා සියල්ලම පර්සේෂණය ෙඳහා විවිධ (හා විකල්ප) 
ප්රසේශ එක සේ පිළිගන්සන් නැත. එසේම විසේශීය අනුග්රාහකසයෝ සබාසහෝ විට 
එක් විසශ්ෂිත ආකාරයක ‘ොක්ෂි’ අසේක්ෂා කරති. මා සමතැන කියන්නට 
උත්ොහ කරන්සන් සියලු දැනුම ෙංේකෘතියට ොසේක්ෂ වන බවවත්, ෙතයයක් 
පැවතිය හැක්සක් එක් විසශ්ෂිත ෙමාජයක් සහෝ කලාපයක් තුෙ පමණක් වන 
බවවත් සනාසේ. එවන් දෘේටියකින් මග පෑසදන්සන් යම් දැනුමක් එක් 
ෙංේකෘතියකට පමණක් සීමා සේ යැයි කියැසවන අගතිගාමී අදහෙට ය. තව ද, 
සිය ෙංේකෘතික සවනේකම් නිොසවන්, දැනුම සබදාගැනීම පිණිෙ ෙංේකෘතියට 
පරිබාහිර සපාදු පදනමක් සනාමැති නිොසවන්, එක් ෙංේකෘතියක පුේගලයකුට 
තවත් ෙංේකෘතියක පුේගලයකු ෙමග අදහේ සබදා ගැනීමට සනාහැකිය යන 
අදහෙටත් – එනම් ‘ෙංජානන අෙම්සම්යතාවට’ (cognitive 
incommensurability) – සමමගින් මග පෑසේ. දැනුම යන විෂසයහි 
‘අෙම්සම්යතාව’ හා ‘අගතිකාමී දූපත් මානසිකත්වය’ යන සදසගාල්සලන්ම 
සගෝලීය ෙසහෝදරත්වය ොක්ෂාත් කරගැනීමට බාධා ඇති සේ. සගෝලීය උතුසර් හා 
සගෝලීය දකුසණ් පර්සේෂකයන් එකිසනකා ෙමග බුේිමය විශ්වාෙයක් 
සගාඩනගා ගත යුතු බව මාසේ සයෝජනාවයි. මා දකින පරිදි, පර්සේෂණ 
සලෝකසේ සමවැනි විශ්වාෙයක් සනාමැත්සත් මනාව සල්ඛ්නගත වූ, දීර්ඝ 
කාලයක් සිට පැවත එන ශාේීය ෙම්ප්රදායක් හිමි සගෝලීය උතුර විසින් තමන් 
වඩාත් උෙේ යැයි සිතන නිොත්, සගෝලීය දකුසණ් දැනුම් නිේපාදනය තවමත් 
‘දියුණු සවමින් පවතින තත්ත්වයක’ තිසබනවා යැයි සිතන නිොත් ය. විේවතුන් 
(විසශ්ෂසයන්ම සගෝලීය උතුසර් විේවතුන්) අතර නිහතමානීකම ෙහ විවෘතබව 
මත පදනම් වූ ෙහසයෝගී පරිෙරයක් සගාඩනැගීම අතයවශය වන අතර, සමමගින් 
පමණි සවනේ හා විකල්ප අදහේ ප්රකාශනයට හා පිළිගැනීමට අවකාශයක් 
නිර්මාණය වන්සන්. 
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සමම ලිපිය අවෙන් කිරීම ෙඳහා යළිත් සෙසනවිරත්න සවද මහත්තයාසේ වදන් 
සවත හැසරමි. සුපුරුදු පරිදි, ඔහු මදක් අමුතු විලාෙසයන් මා ෙමග අපූරු 
රූපකයක් සබදා ගත්සත් ය: ‘ශාක විවිධ ආකාරවලින් සබෝ සවනවා. ෙමහරක් බීජ 
මගින් සබෝ වනවා; ෙමහරක් අතු මගින්; ෙමහරක් මුල් මගින්, මල් මගින්, ආදී 
වශසයන්. ඒත් ඒ සියලුම ආකාරවලින් වන්සන් එකම සදයක්. ෙපටි පැෙයක් දිහා 
බලලා අප සියලුම සේ දන්නවා යැයි අපට කියන්ට බෑ. ඒ වටා තිසයන අසනකුත් 
විවිධ සේවල් ගැඹුරට ෙලකලා බලන්ට අවශයයි: පෙ, ඉර, සුෙඟ, මුළු මහත් 
පේධතියම, ඒ වසේම – විසශ්ෂසයන්ම – කාලය.’ සවද මහත්තයා සමතැන කීමට 
උත්ොහ කසේ ප්රශ්නයක් සත්රුම් ගැනීසම්දී, යම් ෙතයයක් අවසබෝධ කර 
ගැනීසම්දී, ෙන්දර්භය අතිශය වැදගත් වන බවයි; විවිධ දැනුම් පේධතිවලට අනුව 
ෙන්දර්භය සවනේ වීමට ද පුළුවන් බවයි. අවොනසේ, දිලිසෙන දෑසින් යුතුව ඔහු 
මට කීසේ ‘එක එක තර්ක, එක එක තර්ක ක්රමවලින් අපට මුළු ෙතයයම අවසබෝධ 
කරගන්ට බෑ. අපි හිතන්සන් අසේ ක්රමසයන් අපිට ඔක්සකාම සපසන්වි, සියලුම 
සේ වැටසේවි කියලා. එසහත් අපව හිර කරන්සනත්, අපව සීමා කරන්සනත් 
අසේම තර්ක ක්රසම්මයි.’ 

සම් ආවර්ජනසේ මා ඉේමතු කසේ සගෝලීය උතුර හා දකුණ අතර පර්සේෂණ 
ෙහසයෝගිතාවල තිසබන දැනුම ෙම්බන්ධ ධූරාවලි නිොසවන් මා වැනි සගෝලීය 
දකුසණ් පර්සේෂකයන්ට ඇති වන බාධා හා ගැටළුයි. මා සමය ‘ප්රශ්න සපාදියක්’ 
සලෙ හැඳින්වූ අතර, ඊට එකිසනක ෙම්බන්ධ කාණ්ඩ සදකක් අයත් බව පැහැදිලි 
කසෙමි. ඉන් පෙමුවැන්න නම් පර්සේෂණ ෙහසයෝගිතාකරුවන් අතර පවතින 
ශ්රමය ෙම්බන්ධ බල ගතිකයන් හා අෙමානතා ය; සදවැන්න සගෝලීය උතුසර් හා 
දකුසණ් දැනුම, භාෂාව හා ෙංකල්ප ෙම්බන්ධසයන් තිසබන ධූරාවලි ය. සගෝලීය 
දැනුම් කර්මාන්තය නිර්වචනය වන්සන් සමකියන අෙමාන බල ෙබඳතාවලිනි. 
සගෝලීය උතුසර් දිගින් දිගටම පවතින ආිපතයය ඉදිරියට සගන යන්සන් ද සමම 
ගතිකයන් ය. දකුසණ් පර්සේෂිකාවක සලෙ මට හැසඟන්සන් මා කිසි සකසනකුට 
අයිති නැති අත්හරින ලද ෙේභාවසේදී හා ඥානවිභාගී භූමියක සිරවී සිටින බවයි. 
දශක සදකක් පුරා චින්තනයට හා දැනුම ලබාගැනීමට තිසබන ආිපතයක රාමු 
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හා ප්රසේශ මා අධයයනය කර ඇත. සවනත් විකල්ප රාමු හා ප්රසේශවලට මා තුෙ 
විවෘත බවක් තවමත් තිබුණ ද, එම අවකාශය සකසමන් වැසී යන බව මටම හැසේ. 
සමය විශාල කලකිරීමකට තුඩු සදන්නකි. එය බුේිමය ගැටළුවක් පමණක් සනාව 
චිත්තසේගීය – එනම් හැඟුම්වලට ද බලපාන – ප්රශ්නයකි. සමම වියැකී යන 
විවෘත බව ෙදහටම වැසෙන සමාසහාතට මුහුණ දීමට මා සූදානම් නැත. 
පර්සේෂකයකු සලෙ මසේ අනනයතාවත් නිර්මාණශීලිත්වයත් මරණයට පත්වන 
සමාසහාත එය වනු ඇත. 

 

*** 

ස්තතුතිය: සමම ආවර්ජනසේ තිසබන ෙමහර කාරණා මා පෙමුසවන් සබදා ගත්සත් 
සතයා හිල්සහාර්ේට් (අයි.එේ.එේ), ප්රියන්ති ප්රනාන්දු ෙහ ඒඩ්රියන් ෆර්් යන 
මසේ මිරයන් ෙමග ය. ඔවුන්ට මම සබසහවින් කෘතඥ සවමි. මීට ෙම්බන්ධ 
සබාසහෝ කාරණා මා ෙමග ොකච්ඡා කෙ ආශා අබයසේකර (සකාෙඹ), 
සකෞශලයා සපසර්රා (සකාෙඹ), දර්ශි සතෝරසදණිය (සකාෙඹ) හා වමත්රි 
සජගසත්ෙන් (ොන්ත ක්ලාරා) හට ද මසේ විසශ්ෂ ේතුතිය පුදමි. 



ල ෝක බ ැංකු සල්ලි සහ අලේ විශ්වවිද්යා : ල ෝක බ ැංකුලේ 
ණය වයාපෘති සහ රාජ්ය විශ්වවිද්යා ව  මෑතකාලීන 

විපර්යාසය 

ක ෞශල්යා කෙකේරා 

 
කෙෙහස් ොහකේ එක් දිකෙ  මම විශ්වවිෙයාල් ප්රතිොෙෙ ක ාමිෂන් සභාකේ 
(වි.ප්ර.ක ා.ස) ෙැවැේුණු රැස්ීම ට සහභාගී ුකෙමි. එය යම් ක්රියාවලියක් 
සංවිධාෙය කිරීම සඳහා සිදු ක රුණකි. කවෙො කල්සම එො ෙ කෙීම් 
සම්බන්ධකයන් සා ච්ඡාවක් ඇති විය. “එච්.ඊ.ටී.සී [එෙම්, විශ්වවිෙයාල්වල්ට 
ල්ැබුණු කෙවෙ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘතිය] ෙණන් කම් ට ොන්ෙ එො, කම්වා 
ෙැන් අපි තමයි කෙවන්කන්’ යි එක් ආචාේයවරයකු අකෙක් අයට කී විට එතැෙ 
සිටි කබාකහෝ අය එයට සිො සී එ ඟ වූහ. වි.ප්ර.ක ා. සභාකේ ඉහළ 
නිල්ධරකයකුකේ අවවාෙය වූකේ ‘එච්.ඊ.ටී.සී. ෙණන් කෙක න් කබෙල්ා කම් ට 
ොන්ෙ’ ය. 

කම්  තා බකහන් මා මුල් පුරන්කන් ෙසු ගිය විසි වසර තුළ ශ්රී ල්ාංකීය 
විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති වූ කවෙස් ම් කිහිෙයක් පිළිබඳ  තා කිරීමටයි. පිටත සිට 
බල්න්කෙකුට විෙයමාෙ කොවෙ සියුම් ආභයාන්තරි  කවෙසක් රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්වල් ෙැන් ඇති ී තිකේ. එයට, විශ්ව විෙයාල්වල්ට ෙසුගිය ෙශ  කෙකක් 
ල්බා දුන් කල්ෝ  බැංකු ණය තදින්ම සම්බන්ධ ය. කම් ලිපිකේ මුල් ක ාටසින් රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්වල්ට ණය ල්බා ෙේ සන්ෙේභය සහ ණයවල් විස්තර ෙ, ලිපිකේ කෙවෙ 
ක ාටසින් ඒ හා සමාන්තරව රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් සිදුවූ කවෙස් ම් ෙ ඉදිරිෙේ 
 රමි.  
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ණය ග නීමට ලපර: 20 වන සියවස අවසානය වන විට රාජ්ය 
විශ්වවිද්යා   

ප්රධාෙ වශකයන් උසස් අධයාෙෙය සඳහා රජ්ය විසින් කල්ෝ  බැංකු ණය 
ල්බාෙේකේ රාජ්ය උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රය, මූලි වම කිවකහාේ රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්, ‘කොඩ ෙො ෙැනීම’ සඳහායි. රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් පිරිහී තිකබෙ බවට 
 ථි ාවක් කම් වෙ විට කොඩ ෙැගී තිබුණු නිසා කම් ණය රටට සහ 
විශ්වවිෙයාල්වල්ට ඇවැසි ණයක් බවට මතයක් විය. වසර 2000 ෙමණ වෙ විට 
රකේ බුද්ධිමේම සිසුන් ෙැමිකණෙ තැෙක් කල්ස රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් ෙැෙ කෙර 
තිබූ මතය කවනුවට නිතර කෙළොලි යෙ සිසුන් සිටිෙ තැෙක් බවට ජ්ෙමතයක් 
කොඩ ෙැගී තිබිණි. ආණ්ඩුවට ෙක්ෂොතී පුවේෙේ කම් ජ්ෙමතය වයාප්ත කිරීමට 
උෙ ාරී විය. 2011 ෙමණ වෙ විට කබාකහෝ රජ්කේ පුවේෙේ, විකශ්ෂකයන්ම 
සිංහල් පුවේෙේ, රජ්කේ විශ්වවිෙයාල්වල් සිසුන් අතර නිතර ඇතිවෙ ෙැටුම්, 
ඔුන් සංවිධාෙය  රෙ අසීමිත රැළි හා විකරෝධතා පිළිබඳ පුවේ නිතරම ෙළ  ළ 
ෙමුේ යම් ෙැටුම ට කහෝ විකරෝධය ට කේතුව කහෝ විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති මූලි  
ෙහසු ම් අවම බව පිළිබඳ ප්රවෘේති ෙළ  කේ අුකවනි. විශ්වවිෙයාල් සම්බන්ධ 
ඡායාරූෙයක් මුල් පිටුකේ ෙළ  කේ ෙම් එය කබාකහෝ විට සිසු විකරෝධතාව  
 ල්හ ාරී අවස්ථාවක් විය. ඒ අතරම, ඇතැම් ඉංග්රීසි පුවේෙේවල් කෙෞද්ධෙලි  
විශ්වවිෙයාල්වල් ප්රවෘේති හා ප්රචාරණ  ටයුතු සඳහා පිටු කබාකහෝ ප්රමාණයක් 
කවන්කිරීම ෙ ෙැෙට සිදුවෙ කල්සින්ම සිදුුණි. රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් ෙැටළු ාරී 
තේේවය  තිකබෙ බවට ජ්ෙ මතයක් කොඩ ෙැගීමට ප්රවෘේති අංශ ෙ ොය  
වූකේ කම් ආ ාරකයනි (කෙකේරා 2017-18).  

20 වෙ සියවකස් අෙ භාෙය වෙ විට රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් පිරිහී තිබුනු බව සැබෑ ය. 
කමයට සැල්කිය යුතු කේතු කිහිෙයක් තිබුණි. රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල්ට බඳවා 
ෙන්ො සිසුන් ප්රමාණය ෙසු ගිය ෙශ  තුළ නිතැතින්ම වැඩි ුවේ වැඩි වූ සිසුන් 
ප්රමාණයට ෙැල්කෙෙ ආ ාරකයන් විශ්වවිෙයාල් සම්ෙේ සහ යටිතල්ෙහසු ම් 
වැඩිවූකේ ෙැත. ෙශ්චාේ යුධ  ාල්ය වෙ විට, අධයාෙෙය සඳහා රජ්ය කවන් 
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 රෙ මුෙල් අු  ර තිබිණි. කල්ෝ  බැංකුකේම ෙේතවල්ට අනුව, ෙළ ජ්ාති  
නිේොදිතකේ ප්රතිශතයක් කල්ස අධයාෙෙයට 1979න් ෙසු වැඩිකයන්ම කවන්  ර 
ඇේකේ 1996දී හා 2016දී ය. ඒ සියයට 3.3ක් හා 3.4කි. 2011 වෙ විට එය සියයට 
1.8ක් ෙක්වා අු  ර තිබිණි.1 විශ්වවිෙයාල් ආචාේයවරුන්කේ සමිතිකයන් (ෆූටා) 
2012දී දියේ  ළ විකරෝධතා වයාොරකේ මූලි  ඉල්ීමක් වූ ‘අධයාෙෙයට සියයට 
හයක්’ විකරෝධතා ොඨය, එෙම් ෙළ ජ්ාති  නිේොෙෙකයන් 6% අධයාෙෙයට 
කවන්  රෙ කල්ස  ළ ඉල්ීම, මතුවූකේ කම් ෙරිසරකයනි.  

කම් ඉල්ීම් තවම සපුරා ෙැත. ෙසුගිය වසර ෙහය තුළ සිසුන් වැඩි වූ ෙමුේ 
විශ්වවිෙයාල් ෙරිශ්ර තුළ තිකබෙ වැසිකිළි ප්රමාණය වැඩිී ෙැති අතර ඇතැම් 
අවස්ථාවල් අු ී ෙ ඇත. විශ්වවිෙයාල් තුළ කිසිම විට දී අවශය තරමට ෙංති 
 ාමර ෙහසු ම් කොමැත. කන්වාසි ාොර ෙහසු ම් ඉතා අු තේේවය  
තිකබෙ අතර ක ෝවිඩ්-19 වසන්ෙතය නිසා ෙැහැදිලි වූ  රුණක් ෙම් එක් 
සිසුකවකුට එක්  ාමරය බැගින් කවන්  ළ විට කෙර දුන් ප්රමාණය ටවේ 
කන්වාසි ාොර ෙහසු ම් ල්බා දීමට කොහැකි බවයි.  

කම් සමෙම, 20 වෙ සියවකස් අෙ භාෙය වෙ විට විශ්වවිෙයාල් 
 ථි ාචාේයවරුන්කේ වැටුප් ඒ හා සමාන්තර අකෙක් රැකියාවල් කයකෙන්ෙන්ට 
සාකප්ක්ෂව ඉතා අුකවන් ෙැවතුණු අතර, කම් නිසාම වැඩි සුදුසු ම් ඇති වැඩි 
වැටුෙක්  ැමති අය විශ්වවිෙයාල්  ථි ාචාේය රැකියාවට ආ ේෂණය  රෙැනීම 
අසීරු  ාරණයක් විය.  කමකල්ස විශ්වවිෙයාල් ප්රජ්ාකේ අවිශිේට බව වැඩිීම ෙ 
රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් පිරිහීමට එ  කේතුවකි.   

ක්රමකයන් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල්ට රජ්කයන්  රෙ ආකයෝජ්ෙ අු ීමේ සමෙම 
එම විශ්වවිෙයාල්වල් ෙඩේතුව සඳහා තමන්ම මුෙල් ඉෙයීමට ඔුන් වඩ වඩාේ 
කයාමු වූ අතර ඒ සඳහා බල්කිරීමක් වි.වි.ප්ර.ක ා සභාකවන් ෙ තිබුණි. බාහිර උොි 

 
1 කම් විස්තර කල්ෝ  බැංකු ෙේත කවේ අඩවිය මගිනි: https://data.worldbank.org/  

https://data.worldbank.org/
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ොඨමාල්ා, මහා ෙරිමාණකේ සති අන්ත ොඨමාල්ා, විශාල් ප්රමාණයක් සිසුන් සිටිෙ 
ෙශ්චාේ උොි ොඨමාල්ා,  ථි ාචාේයවරු කෙීම් සහිත (සහ කෙීම් වැඩි) 
බාහිර  ටයුතුවල්ට කයාමුීම ආදී විවිධා ාරවලින් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් මුෙල් 
ඉෙයීමට ෙටන් ෙේකේ ය. කම් කවෙස්ීම් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් කෙෞද්ධෙී රණකේ 
ෙැහැදිලිම ල්ක්ෂණ කල්ස කේරුම් ෙත හැ . කෙීම් සහිත ොඨමාල්ාවල්ට අතිශය 
කල්ස  ාල්ය කයාමු කිරීකමන් විශ්වවිෙයාල්වල්  ාේය මුල්ල් මගින් මූලි  උොි 
 ටයුතුවල්ට වැය ක කරෙ  ාල්ය, ශ්රමය හා සැල්කිල්ල් ෙ නිතැතින්ම අු කේ.  

රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් ඇතැම්  ථි ාචාේයවරු අමතර  ාේය කල්ස කෙෞද්ධෙලි  
විශ්වවිෙයාල්වල් ෙ  ටයුතු  රති. ජ්ාතයන්තර ොසල් වැඩිීමේ සමෙම ෙසු ගිය 
ෙශ  කෙ  තුළ ඒ ආ ාරකයන්ම කේෙකයන් කෙෞද්ධෙලි  විශ්වවිෙයාල් ෙ වැඩි වූ 
බව අෙට කෙකන්. ල්ාංකීය කෙෞද්ධෙලි  විශ්වවිෙයාල් කබාකහාමයක් ‘විශ්වවිෙයාල්’ 
කල්ස හැඳින්විය කොහැ . කම්වා විකද්ධශීය විශ්වවිෙයාල්වල් උොි සඳහා දුරස්ථ 
අධයාෙෙයක් ල්බාකෙෙ කෙෞද්ධෙලි  සමාෙම් කල්ස හැඳින්ුවකහාේ වඩාේ 
නිවැරදි ය. සමාෙම් කල්ස පිහිටා ඇති කම්වාකේ මූලි  අරමුණක් වන්කන් මුෙල් 
ආකයෝජ්ෙයේ මුෙල් ජ්ෙෙය කිරීමේ ය. ෙසුගිය ෙශ  කිහිෙය තුළ ප්රසාරණය වූ 
මධයම ෙන්තිකේ අධයාෙෙ සිහිෙකේ මූලි  සෙයන්කෙක් වන්කන් කම් 
කෙෞද්ධෙලි  උසස් අධයාෙෙ ආයතෙයි. විකද්ධශීය උොිය ට අමතරව රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල් මගින් ල්බා ෙත කොහැකි කද්ධ කම්වායින් සැෙකේ. ෙළමුව, කමම 
ආයතෙවල් ශිෂය සමූහකේ ස්වභාවයේ ඒ හා අනුකූල් මධයම ොන්ති  මතවාෙ ෙ 
නිසා ඒවාකේ කද්ධශොල්නි  ශිෂය සංෙම් කහෝ ශිෂය අරෙල් කොමැත. ‘ොරට 
කොබසිෙ’ ශිෂය සමූහයක් සිටීම කෙෞද්ධෙලි  උසස් අධයාෙෙ ආයතෙවල් 
ප්රධාෙ ආ ේෂණයකි. කෙවැනුව, විකද්ධශීය උොිය ට ඉෙැන්ීම ඉංග්රීසි 
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මාධයකයන් ක කරෙ නිසා, සම්මත ආ ාරකේ ඉංග්රීසිකයන්2 වැඩ කිරීමට හැකි 
උොිධාරීන් බිහිකිරීම ඒවාකයහි අකෙක් ආ ේෂණයයි.   

20 වෙ සියවකස් අෙ වෙ විට රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් ‘කේරා ෙැනීකම් අවශයතාවය’ 
ෙැෙ  ථි ාවක් මතු වූකේ උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රකේ කම් ආතතීන් සමෙ ය. 
ොසල් අධයාෙෙ ක්කේත්රයට 80 ෙශ කේ සිට ණය දුන් කල්ෝ  බැංකුකේ සහාය 
රජ්ය විසින් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් සඳහා ෙ ල්බා ෙන්කන් කම් අවස්ථාකේ ය. 

 

ල ෝක බ ැංකුලවන් විශ්වවිද්යා ව ට දුන් ණය 

ශ්රී ල්ං ාව 1954 සිට කල්ෝ  බැංකුකවන් ණය ල්බා ෙේතේ, උසස් අධයාෙෙ 
ක්කේත්රය සඳහා ෙළමුකවන්ම ණයක් ල්බා ෙේකේ 2001 තරම් මෑත  ාල්ය දී ය. 
ඒ, ශ්රී ල්ං ා දුරස්ථ අධයාෙෙ වයාෙෘතිය හරහා ල්බාෙේ ඇමරි න් කඩාල්ේ 
මිලියෙ කෙ කි. කම් ණය වයාෙෘතිය දුරස්ථ අධයාෙෙයට සීමා ීම නිසා එය 
සියලුම රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්බා ෙත කොහැකි විය. ඉන් ෙසු උසස් අධයාෙෙ 
ක්කේත්රයට අොළ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘතීන් තුෙක් විය. සාමාෙයකයන් ණය 
මුෙල් කල්ෝ  බැංකුකවන් උසස් අධයාෙෙ අමාතයාංශයට හර ක කරෙ අතර, එය 
වි.ප්ර.ක ා සභාව මගින් විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්බා කද්ධ. කම් ණය වයාෙෘති පිළිබඳ 
ක ටි විස්තරයක් ෙහත ඉදිරිෙේ  රමි. 

මුළු විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතියටම ල්බාෙත හැකි කල්ස ඉදිරිෙේ  ළ ෙළමු ණය 
වයාෙෘතිය වූකේ 2003දී ෙටන්ෙේ ‘උොි අකප්ක්ෂ  අධයාෙෙකේ අොළතාව 
සහ ගුණාේම  භාවය දියුණු කිරීම’ (Improving Relevance and Quality in 
Undergraduate Education, IRQUE) කහවේ ‘අේක්’ වයාෙෘතියයි. 2010 

 
2 සම්මත ආ ාරකේ උෙභාෂාව (standard variety), යම් භාෂාව  ‘කහාඳම’ උෙභාෂාව කොව, 
සමාජ්කේ වඩාේ පිළිෙේ උෙභාෂාව ය. ල්ාංකීය ඉංග්රීසි භාෂාව ෙේ  ල් කමය ෙුල් ෙසුබිකමන් 
ඉංග්රීසි අේෙේ  රෙේ සමාජ් ෙංතිය නිකයෝජ්ෙය  රෙ උෙභාෂාව කේ.  
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කතක් ක්රියාේම  වූ කම් ණය වයාෙෘතිය මගින් ඇ.කඩා මිලියෙ 40.3  ණයක් මුළු 
විශ්වවිෙයාල් ක්කේත්රයටම (එෙම් රාජ්ය සහ රාජ්ය කොවෙ) ල්බා දුන්කන් ය. 
වයාෙෘතිකේ ෙමින්ම කියකවෙ ෙරිදි අේක් ණය ල්බා දිකම් අරමුණ වූකේ උොි 
අකප්ක්ෂ යින්කේ අධයාෙෙය ගුණාේම  බවින් ඉහළ ෙැංීමයි.  

විවෘත විශ්වවිෙයාල්ය හැර අකෙක් විශ්වවිෙයාල්වල්ට ෙහත මාතෘ ා යටකේ අේක් 
ණය සඳහා අයැදුම්  ළ හැකි විය: 

• විශ්වවිෙයාල්කයහි සැල්සුම් හා  ළමො රණ ධාරිතාව වැඩි කිරීමට 

• ශිෂය කස්වා දියුණු කිරීමට 

• සමාජ් සමගිය  (එෙම්, ජ්ාතීන් අතර සමගිය) වැඩි කිරීමට 

• උොි අකප්ක්ෂ යින්කේ ඉංග්රීසි ෙැනුම වැඩි කිරීමට 

• උොි අකප්ක්ෂ යින්කේ කතාරතුරු තාක්ෂණ කුසල්තා දියුණු කිරීමට 

ල්ැකබෙ ණය මුෙල් ල්බා ෙැනීම සඳහාම තම පීඨකේ තිකබෙ ඉංග්රීසි හා ෙරිෙණ  
ොඨමාල්ාවල්ට අමතර අලුේ ොඨමාල්ා ෙටන් ෙැනීම, ජ්ාතීන් අතර සමගිය 
වැඩිකිරීම සඳහා උතුරු ෙල්ාකේ විශ්වවිෙයාල්වල් සිසුන් සහ ක ාළඹ අවට 
විශ්වවිෙයාල්වල් සිසුන් මුණ ෙැස්ීමට විවිධ වැඩසටහන් ෙැවැේීම වැනි කද්ධ කම් 
ණය වයාෙෘතිකේ සිදුුෙ සමහර ක්රියාවලි සඳහා උොහරණ කේ. ඇතැම් පීඨ සහ 
අංශ තම කභෞති  සම්ෙේ කොඩ ෙැගීමට, එෙම් අලුේ කොඩෙැගිලි, 
ෙේකේෂණාොර සෑදීමට, අේක් යටකේ ඉල්ලුම්  ළහ. ඒ  ාල්කේ සම්මුඛ 
සා ච්ඡාව දී එක් ආචාේයවරිය  ෙැවසුකේ කමකතක්  ල් ෙංති  ාමරවල් 
අවශයතාව කහෝ ඉෙැන්ීමට අවශය ෙරිෙණ  වැනි සම්ෙේවල් අවශයතාව 
පිළිබඳ  තා  රෙ විට නිතරම ‘සල්ලි ෙෑ’ යෙ වචෙ අසා කහම්බේ වූ 
 ථි ාචාේයවරුන්ට, එවැනි මූලි  ෙහසු ම් සපුරා ෙැනීමට කම් වයාෙෘතිකයන් 
හැකි වූ බවේ, එනිසා, ඈ සහ විශ්වවිෙයාල්වල් අකෙක් කබාකහෝ කෙො කම් 
වයාෙෘතියට  ැමති වූ බවේ ය. 
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කල්ෝ  බැංකුව ණය වයාෙෘතිවල්ට අොළ  ටයුතු සඳහා විශ්වවිෙයාල් තුළ ෙව 
යටිතල් ෙහසු ම් කොඩ ෙැකෙන්කන් අේක් වයාෙෘතිකේ සිටම ය. වි.ප්ර.ක ා 
සභාව යටකේ විශ්වවිෙයාල් සඳහා තේේවාරක්ෂණ මණ්ඩඩල්යක් (Board of 
Quality Assurance) පිහිටුීමට සැල්ැස්මක් තිබුණු අතර, ෙැන් වෙ විට එය 
තේේවාරක්ෂණ  ුන්සියල්යක් (Quality Assurance Council) කල්ස කොඩ 
ෙැගී ඇත. වි.ප්ර.ක ා සභාකේ සහ ණය ල්බා ෙේ සියලු විශ්වවිෙයාල්වල් අේක් ණය 
වයාෙෘතිය සඳහා අලුතින්  ාේයාල් පිහිටුවිණි. සෑම විශ්වවිෙයාල්ය ම, සෑම 
පීඨය ම, සෑම අංශය ම අේක් වැඩවල්ට වෙකිව යුේතන් කල්ස 
 ථි ාචාේයවරුන් ෙේ ක රුණු අතර, ඒ වෙකීම් ඔුන්කේ සාමාෙය 
වෙකීම්වල්ට (ඉෙැන්ීම්, විභාෙ  ටයුතු,  ළමො රණ, ෙේකේෂණ වැනි) 
අමතර නිසා වැඩිපුර දීමොවක් ෙ ඔුන්ට ල්බා දුණි. කවෙේ අේක් ආශ්රිත 
 ාේයවල්ට ෙ කමකස් ෙේීම් ලිපි හා අමතර කෙීම් ල්ැබිණි. විශ්වවිෙයාල්කේ වැඩ 
සඳහා  ථි ාචාේයවරුන්ට අමතර වියෙම් ල්බාදීම වසර ෙණොව ට කෙර සිට 
ක කරෙ නිසා කමය ෙව පිළිකවතක්වේ, විකශ්ෂයක්වේ කොීය. තව ෙ, කල්ෝ  
බැංකු ණය වයාෙෘති කමයින් කොෙැවතුණු නිසා, මින් ආරම්භ වූ සියලු 
ක්රියාවීන්, තෙතුරු හා  ාේය ෙැෙට විශ්වවිෙයාල්වල් සාමාෙය  ාේයභාරකේ හා 
ක්රියාවීන්හි ක ාටසක් බවට ෙේව ඇත. කම් වෙ විට, විශ්වවිෙයාල්වල් තේේව 
යාන්ත්රණකේ සාේථ ේවය සහති  කිරීම සඳහා වි.ප්ර.ක ා සභාකේ කමන්ම සෑම 
විශ්වවිෙයාල්ය ම, සෑම පීඨය ම තේේවාරක්ෂණ අධයක්ෂ තෙතුරු ෙ පිහිටුවා 
තිකේ. 

කල්ෝ  බැංකුකවන් උසස් අධයාෙෙය සඳහා ෙේ කෙවැනි ණය වන්කන් ‘විසි එක් 
වෙ සියවස සඳහා උසස් අධයාෙෙය’ (Higher Education for the Twenty-
First Century) කොකහාේ ‘එච්.ඊ.ටී.සී’ වයාෙෘතියයි. කමයින් රු. මිලියෙ 
4,930  ණයක් (ඇ.කඩා මිලියෙ 40ක්) 2010 සිට 2015 ෙක්වා ශ්රී ල්ං ා රජ්ය 
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හරහා විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්ැබිණි.3 රකේ සමාජ් හා ආේථි   සංවේධෙය සියලු 
කෙොටම එ  කස් ල්බා ෙැනීමට ආධාර යක් වෙ උසස් අධයාෙෙ ක්රමයක් 
සෑදීමට, විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතිකේ ධාරිතාව හා මාෙව සම්ෙේ දියුණු කිරීම කමම 
ණය වයාෙෘතිකේ අරමුණ විය.4 ඒ අනුව, ෙහත අංශවල්ට කමම ණය 
වයාෙෘතිකයන් මුල් තැෙ ල්ැබුණි.   

• විශ්වවිෙයාල්වල් ඉෙැන්ීම සඳහා සම්මත පිළිකවේ නිේමාණය කිරීමට ශ්රී 
ල්ං ා කයෝෙයතා මාේකෙෝෙකද්ධෂය (Sri Lanka Qualifications 
Framework) කොඩ ෙැගීම 

• ල්ං ාකේ සියලු විශ්වවිෙයාල්වල්ට අොළ වෙ තේේවාරක්ෂණ 
ක්රියාවලියක් පිහිටුීම 

• කස්වා කයෝජ් යින් විසින් සමාජ් හා ආේථි මය වශකයන් රටට කයෝෙය 
වෙ සහ රැකියා කවළඳකොළට අවශය යැයි සැල්ක ෙ උසස් 
අධයාෙෙයක් කොඩෙැගීම සඳහා විශ්වවිෙයාල්වල් යම් හඳුොෙේ 
අංශවල්ට මුෙල් ආකයෝජ්ෙය කිරීම 

• ශ්රී ල්ං ා උසස් තාක්ෂණ අධයාෙෙ ආයතෙය (Sri Lanka Institute 
for Advanced Technological Education, SLIATE) දියුණු කිරීම 
හා එහි ෙව  ල්ාපීය ශාඛා පිහිටුීම  

• විශ්වවිෙයාල්  ළමො රණ කස්වකේ තේේවය ඉහළ ෙැංීමට අවශය 
සම්ෙේ ෙ, අවශය වයාොර  ළමො රණ හා ඇෙයුම් පිළිබඳ පුහුණුව ෙ 
ල්බාදීම  

 
3 එච්.ඊ.ටී.සී. විෙණ ාිෙති වාේතාව (2015): 5; විශ්වවිෙයාල් හා ණය වයාෙෘතිවල්ට සම්බන්ධ 
කල්ඛෙ ොඨ යාකේ ෙහසුව පිණිස ොසටහන් කල්ස උපුටා ෙක්වා ඇත. 
4 එච්.ඊ.ටී.සී. මූල්ය එ ඟතාවය (2010) 
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අේක් ණය ගිවිසුකම් කොතිබූ, කම් ණය ගිවිසුමට ඇතුල්  ළ වැෙෙේ අංෙයක් 
වන්කන් එහි අඩංගු  ළ දූෂණ වැල්ැක්ීකම් ක ාන්කද්ධසියයි.5 එකහේ,  රෙ සෑම 
 ාේයය ටම ෙව කෙීමක් ල්බා කෙෙ වාතාවරෙය  දූෂණ කල්ස 
සැල්ක න්කන් කමාෙවා ෙ, විශ්වවිෙයාල් ක්කේත්රකේ දූෂණ වල්ක්වා ෙන්කන් 
ක කස් ෙ යන්ෙ ෙැෙ  ථි ාවක් තවම විශ්වවිෙයාල් තුළ ඇති ී කොමැත.  

ඉංග්රීසි හා කතාරතුරු තාක්ෂණ ෙැනුම පිළිබඳ ඍජුවම සඳහන්  ර ෙැතේ ඒ සඳහා 
කම් ණය වයාෙෘතිකේ ෙ සැල්කිය යුතු ප්රමාණයක් මුෙල් කවන් ක රිණි. ඒ, උොි 
අකප්ක්ෂ  සිසුන්කේ ඉංග්රීසි භාෂා නිපුණතාව හා කතාරතුරු තාක්ෂණ ෙැනුම 
වැඩි වූ විට ඔුන්ට වඩා කල්සිකයන් රැකියා ල්බා ෙැනීමට හැකි බවට මතවාෙයක් 
කොදු  ථි ාකේේ, කල්ෝ  බැංකු ලිපි කල්ඛෙවල්ේ අඩංගු නිසා ය.  

ෙැන්, 2020 වෙ විට, අෙ සිටින්කන් උසස් අධයාෙෙය සඳහා කල්ෝ  බැංකුකවන් 
ෙේ ‘උසස් අධයාෙෙ වයාප්තිය හා සංවේධෙය කේෙවේ කිරීම’ (Accelerating 
Higher Education Expansion and Development) කහවේ ‘අකහඩ්’ ෙම් 
ණය වයාෙෘතිකේ අතර මැෙ ය. 2017දී අේසන්  ළ කමම ණය ගිවිසුකමන් 2023 
වෙ විට ල්ං ාකේ උසස් අධයාෙෙය සඳහා රු. බිලියෙ 15.1ක් ෙමණ (ඇ.කඩා. 
මිලියෙ 100ක්) ල්බා ෙැනීමට කයෝජිත ය. විශ්වවිෙයාල්වල්ට කම් වයාෙෘතිකයන් 
ෙහත අරමුණු සපුරාීමට ණය ල්බා ෙත හැකි කේ6:  

1. ආේථි  දියුණුවට මූලි වම වැෙෙේ වෙ විෂය සඳහා ශිෂය ප්රමාණය 
වැඩි රීම 

2. විශ්වවිෙයාල්වල් තේේවය ඉහළ ෙැංීම 
3. විශ්වවිෙයාල් තුළ ෙේකේෂණ, සංවේධෙය සහ ෙකවෝේොෙෙය ඉහළ 

ෙැංීම 

 
5 එච්.ඊ.ටී.සී. මූල්ය එ ඟතාවය (2010) 
6 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017) 
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කමහි කෙවැනි ක ාටස (තේේවය ඉහළ ෙැංීම) යටකේ විෙයාේීන්කේ ඉංග්රීසි 
භාෂාව දියුණු කිරීමට ණය කවන්  ර ඇත. තව ෙ, මුලින් තිබූ ණය වයාෙෘති 
කෙක න් කොඩ ෙො කෙෙ ආ තේේවාරක්ෂණ ෙද්ධධතිය ඉදිරියට කෙෙයාම 
සඳහා, විශ්වවිෙයාල් නිරීක්ෂණය කිරීකම්  ාේයාවලියක් ෙ කම් ණය වයාෙෘතිය 
තුළට ඔේබවා ඇත. තුන්වෙ ක ාටස මීට කෙර විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්බා කොදුන් 
‘සංවේධෙය සඳහා ෙේකේෂණ’ (Development Oriented Research) ෙම් 
ණය වේෙයක් වෙ අතර, ජ්ාති  සංවේධෙය සඳහා වැෙෙේ බවට සැල්ක ෙ 
ෙේකේෂණ වයාෙෘති සඳහා මුෙල් ප්රමාණයක් ෙ කමයින් ල්බා දුණි.  

අකහඩ් මගින් ල්බා දුන් ඇ.කඩා මිලියෙ 100  (රු. බිලියෙ 15.1 ටේ වඩා) ණය 
ප්රමාණය කෙරට වඩා විශාල් ණය මුෙල්කි. තව ෙ, කමම ණය වයාෙෘතිය කල්ෝ  
බැංකුව 2012දී ෙටන් ෙේ ‘ප්රතිඵල් සඳහා වැඩසටහන්’ (Program for Results) 
වේෙකේ ණය වයාෙෘතියකි. එෙම්, ඇ.කඩා මිලියෙ 93  ණය මුෙල් ල්බා ෙැනීමට 
ෙම්, කෙර තීන්දු  ළ ආ ාරය ට ප්රතිඵල් කෙන්විය යුතුය.7 එච්.ඊ.ටී.සී. 
වයාෙෘතිකේ ආ ාරයටම දූෂණ වැල්ැක්ීකම් ක ාන්කද්ධසියක් කමහි ෙ ඇතුල්  ර 
ඇතිමුේ, අකහඩ් වයාෙෘතිකේ වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙයට අනුව, වේ ම් 
ප්රසිද්ධධ කිරීකම් සම්ප්රොයක් රකේ කොමැති ීම නිසාේ, වේ ම් ෙැෙ විමේශෙ හා 
ෙු පිළිබඳ ෙේත ල්බා ෙත කොහැකි ීම නිසා ෙැෙට බල්ෙවතිෙ දූෂණ 
වැල්ැක්ීකම් රාමුකේ සාේථ ේවය මැනීම අසීරු කේ.8   

කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති ල්බා ෙැනීමට මූලි  කේතුව ෙැක්කවන්කන් 
විශ්වවිෙයාල්වල් තිබූ ප්රශ්ෙ සහ විශ්වවිෙයාල්කයන් පිටව යෙ ශිෂයයින්කේ අු 
ොු – එකස්ේ ෙැේෙම් විශ්වවිෙයාල්වල් ‘නිේොෙෙවල්’ ගුණකේ අු ොු – බව 
මම ඉහත කෙන්වා දුනිමි. ෙමුේ කම් සම්බන්ධව කල්ෝ  බැංකු  ථි ාව ෙ  ාල්ය 
සමෙ කවෙස් ී ඇත. 2003දී අේක් වයාෙෘතිය ආරම්භකේදී කල්ෝ  බැංකු 

 
7 එම, 23 
8 එම, 30  
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වාේතාව ට අනුව  ාන්තා උොිධාරීන් වැඩි වශකයන්  ල්ා විෂය හොරෙ නිසා 
ඔුන්කේ රැකියා විරහිතභාවය පිරිමි උොිධාරීන්කේ කමන් කෙගුණයකි.9  ල්ා 
උොිකේ කවළඳකොළ අෙකේ අු බව කමයට කේතු වූ බව කල්ෝ  බැංකුකේ 
විශ්කල්ෂණයයි. ෙමුේ 2010දී එච්.ඊ.ටී.සී ණය වයාෙෘතිය ෙටන් ෙන්ො විට ඔුන් 
කියා සිටිකේ  ල්ා සහ  ළමො රණ උොි කෙකක්ම අෙය අු ී ඇති නිසා, කම් 
උොිධාරීන් කෙකොල්ල්න්ටම රැකියා කසායා ෙැනීමට අසීරු වෙ බවේ, එනිසා ඒ 
උොි කෙ ම සම්බන්ධකයන් යම් ක්රියාමාේෙ ෙත යුතු බවේ ය.10 2017දී අකහඩ් 
ණය වයාෙෘතිය දියේ  රෙ අවස්ථාව වෙ විට කල්ෝ  බැංකු වාේතාවල්ට අනුව 
 ල්ා,  ළමො රණ, සමාජ් විෙයා සහ ස්වාභාවි  විෙයා යෙ සියලු ආ ාරකේ 
උොිධාරීන් රැකියා කවළඳකොකේ එ  විට තරඟ කිරීම නිසා ඔුන්ට රැකියා 
කසායා ෙැනීම ප්රශ්ෙයක් බවේ, එනිසා සියලුම පීඨවල් ඉෙැන්ීකම් ගුණාේම  
භාවය වැඩි කිරීමට අෙ ක්රියාමාේෙ ෙත යුතු බවයි.11 කල්ෝ  බැංකුකවන් ප්රචලිත 
ක රුණු රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් අුොු පිළිබඳ  ථි ාව 2003 සිට ෙැන් වෙ විට 
 ල්ා පීඨකේ සිට සියලු පීඨ ෙක්වා වයාප්ත ඇති බව මින් අෙට කෙකන්. එකහේ කම් 
සියලු උොි තේේවකයන් ෙහළ බැසූ බවට සාධ  සහ මූල්ාශ්ර කල්ෝ  බැංකු 
වාේතාවල් ඉදිරිෙේ  ර ෙැත. කවෙේ ආයතෙවල් මූල්ාශ්ර කල්ස නිතරම කල්ෝ  
බැංකු වාේතා උපුටා ෙන්ො නිසා කල්ෝ  බැංකුකේ කමවන් ප්ර ාශ අෙතුරුොය  
 ථි ා කේ. එෙම්, ඔුන්කේ  ථි ාව ප්රසිද්ධධ  ථි ාවක් ීමට ඉඩ වැඩිය. ඒ 
ක කස් කවතේ, කම්  ථි ා ආධාරකයන් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් සියලු පීඨවල්ට 
තම ‘අු ොු’ පිරීමට කල්ෝ  බැංකු මුෙල් ල්බා ෙත හැකි වූ අතර, එමගින් ල්ාංකීය 
විශ්වවිෙයාල් තුළට කෙෝීය තල්කේ තිකබෙ තවේ ල්ක්ෂණ ෙ ඇතුළු විය.  

ඒ සිදු වූ කවෙස් ම් ෙැෙ සා ච්ඡාව ට කෙර, ණය සම්බන්ධ භාෂා භාවිතය 
පිළිබඳව ෙ ක ටි සටහෙක් අවශය ය. මාේ සමෙ  ළ සම්මුඛ සා ච්ඡාවල්දී 

 
9 අේක් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2003), 4 
10 එච්.ඊ.ටී.සී. PAD (2010), 51 
11 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017), 41 
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ඇතැම්  ථි ාචාේයවරුන් කියා සිටිකේ අේක්, එච්.ඊ.ටී.සී කහෝ අකහඩ් වයාෙෘති 
මගින් ඔුන් කම් ෙන්ො මුෙල් ණයක් බව තමන් කොෙැෙ සිටි බවයි. විශ්වවිෙයාල් 
රැස්ීම්වල්දී කම් ණය වයාෙෘති පිළිබඳ සා ච්ඡා  රෙ අවස්ථාවල් ෙ 
 ථි ාචාේයවරුන් විසින් ඒවා කල්ෝ  බැංකු ‘මුෙල්’ කහෝ ‘ආධාර’ කල්ස 
ආමන්ත්රණය  රෙ බව කෙකන්. ඒ ෙැෙ ණය කල්ස  තා  රන්කෙෝ අල්ෙ 
ප්රමාණයකි. කමය විශ්වවිෙයාල්  ථි ාචාේයවරුන්ට ආකේනි  වූ, ඔුන්කෙන් 
ෙැණ ෙැගුණු වාේ විල්ාශයක් කොකේ. කල්ෝ  බැංකුව ෙ ඔුන්කේ ණය ෙැෙ 
 තා  රන්කන් එකල්සින්ම ය. තම ණය වයාෙෘතිවල්ට අොළ කල්ෝ  බැංකුකේම 
මූල්ය හා  ළමො රණ කල්ඛෙවල් ‘ණය’ (loans) යෙ ෙෙය ඉතා අු 
කවනුකවනුේ, ‘අරමුෙල්’ (funds) සහ ‘ආධාර’ (grants) යෙ ෙෙ වැඩි වශකයනුේ 
භාවිත ක කේ. කමය ප්ර රණාේම ව ඉතා වැෙෙේ කවෙසකි. ‘මුෙල්’ හා ‘ආධාර’ 
කල්ස ණය පිළිබඳ  තා  රද්ධදී ඒ මුෙල් භාවිතය ෙැෙ අෙ සිතෙ ආ ාරය ෙ 
කවෙස් කේ. ලිපිය ආරම්භකේදී මා ඉදිරිෙේ  ළ සිද්ධිකේ ආ ාරයට කල්ෝ  
බැංකුකේ යැය සිතෙ මුෙල්, විශ්වවිෙයාල්වල් අරමුෙල්වල්ට වඩා කවෙස් 
ආ ාරය ට වියෙම් කිරීමට එ   ාරණයක් කම්  ථි ාමය කවෙසයි. කල්ෝ  
බැංකුකවන් ල්ැකබෙ ‘ආධාර’, විශ්වවිෙයාල්වල් ‘මුෙල්වල්ට’ වඩා ොස්ති ාර කල්ස 
කහෝ සුකඛෝෙකභෝගී කල්ස වියෙම් කිරීමට විශ්වවිෙයාල් පුරුදු ී ඇත. උොහරණ 
කල්ස වයාෙෘතිකේ වැඩ ක ාටසක්  ාේයක්ෂම කල්ස ඉටු  ළ බව කෙන්ීමට 
වැඩමුළු සංවිධාෙය කිරීම, ඒවාට  ෑම කේල්ක් ඇතුළු කිරීම, එය ඉස්තරම් කල්ස 
ඇණුම් කිරීම ආදිය ණය වයාෙෘති යටකේ ක කරෙ වැඩ පිළිකවල්හි සාමාෙය 
කෙයකි. තව ෙ, කමම මුෙල් රාජ්ය ණය බරට එ තු කොී, විශ්වවිෙයාල්වල්ටම 
ආෙසු කෙීමට සිදු වූවා ෙම්, ඒ ෙැෙ සිතෙ ආ ාරය කවෙස් ීමට ඉඩ තිකේ.       

කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති ක්රියාේම  කිරීකමන් ඇති වූ ප්රතිෙේතිමය කවෙස් ම් 
එයින් ඍජුවම ණය ල්බා ෙන්ො ආයතෙවල්ට (උොහරණයක් කල්ස 
විශ්වවිෙයාල්) ෙමණක් කොව මුළු උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රයටම අොළ ීම රජ්ය 
හා කල්ෝ  බැංකුව අතර ගිවිසුකම් මෑත ඇති වූ කවෙසකි. කම් කවෙස සහ ාර 
ආයතෙවල්ට (ෙැතකහාේ ණය ල්බාෙන්ො ආයතෙවල්ට) වටහා ෙැනීමට යම් 
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 ාල්යක් ෙත විය හැකි බවේ,12 ඒ එක් ම කම් වැඩසටහන් ක්රියාේම   රෙ 
අවස්ථාව වෙ විට කම් ණය වයාෙෘතිකයන් ල්බා කෙෙ මුෙල් රාජ්ය වියෙම්වලින් 
කවන් ක ාට හඳුොෙැනීමට කොහැකි වෙ බවේ අකහඩ් වයාෙෘතිකේ 
වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය සඳහන්  රයි.13 එෙම්, රජ්කයන් අධයාෙෙය 
සඳහා කවන්  ළ මුෙල් හා කල්ෝ  බැංකුකවන් දුන් ණය කවන්  ර ෙැනීමට අෙට 
කොහැකි වනු ඇත. ඒ අනුව, ෙැන් ‘කල්ෝ  බැංකු මුෙල්’ හා ‘අකප් මුෙල්’ අතර 
කවෙසක් ෙැත. 

 

තත්තත්තවය ඉහළ න ැංවීලේ ඵ : තත්තත්තව පිළිබඳ කථිකාව සහ 
විශ්වවිද්යා  සමාගේගතකරණය  

2003දී ආරම්භ වූ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති සමෙ රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් තුළ ඇති 
වූ වුහාේම  කවෙස ෙැෙ විශ්කල්ෂණයක් කම් ක ාටකස් ඉදිරිෙේ ක කේ.  

ෙසු ගිය ෙශ  කෙ  තුළ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති මාේෙකයන් ශ්රී ල්ං ා 
විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති වූ විෙේයාසකේ ආ ාර කෙ කි. එ ක් ෙම්, මැනිය හැකි 
කෙයක් කල්ස කොඩ ෙැගුණු තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ය. අකෙ , රැකියා-මූලි  
රාජ්ය උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රයක් ය. තේේව පිළිබඳ  ථි ාකේ ක ාටසක් හා 
ප්රතිඵල්යක් කල්ස රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් තීව්ර කල්ස සමාෙම්ෙත රණය 
(corporatization) ෙ විය. කෙෞද්ධෙලි  සමාෙම් ආශ්රිත ෙැක්ම හා ක්රියාවලි රාජ්ය 
ආයතෙවල්ට  ාවැදීම ‘සමාෙම්ෙත රණය’ කල්ස හැඳින්කේ. විශ්වවිෙයාල් 
සමාෙම්ෙත රණය වෙ විට අධයාෙනි  ගුණාේම  බව මැනීමට හා එය ප්රගුණ 
කීරීමට අවශය උෙක්රම වයාොර ක්කේත්රකයන් ඈඳා ෙැකන්. ඒ සමෙම අධයාෙනි  

 
12 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017), 33 
13 එම, 52 
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ආයතෙයකින් බල්ාකොකරාේතු වෙ අධයාෙෙයට මුල් තැෙ දීම ක කමන් 
ෙවතී.  

ෙළමු ණය වයාෙෘතිය වූ අේක් තුළින් ම තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ෙ, ඒ සඳහා අවශය 
යාන්ත්රණකේ මුල් ක ාටස් ෙ ඉදිරිෙේ  ළ බව කෙවෙ ක ාටකස් අඩංගු ණය 
වයාෙෘතිවල් විස්තර බැලූ විට අෙට කෙනී යයි.  

තේේව පිළිබඳ  ථි ාව තුළ මිනුම් ෙඬු සංසන්ෙොේම  විය යුතුය. එකස් ීමට 
ෙම්, මිනුම් ෙඬු සංඛයාේම  විය යුතුය. එෙම්, මැනිය කොහැකි යැයි අෙට 
හැකඟෙ ගුණයක් මැනිය හැකි කද්ධ ට හරවා, එය ෙණෙය කිරීමට ෙ, ඉන්ෙසු 
අකෙක් ආයතෙ සමෙ එය සැසඳීමට ෙ ක්රියාවලියක් සෑදිය යුතු කේ. සියලුම 
විශ්වවිෙයාල් ෙ, ඒවාකයහි උොිධාරීන් ෙ, එකිකෙ ා සමෙ සැසඳීමට ෙම් 
කම්වාකේ මිනුම් ක්රම ෙ සමාෙ විය යුතු අතර, විශ්වවිෙයාල්වල් වැඩ ක කරෙ 
ආ ාරය ෙ කබාකහෝ දුරට සමාෙ විය යුතු ය. කම් සංසන්ෙෙය කිරීමට, 
විශ්වවිෙයාල්වල් වැඩ ක කරෙ ආ ාරය ෙ සංඛයාේම ව මැනීමට අවශය කේ.  

තව ෙ, තේේව පිළිබඳ  ථි ාව අනුව සියලු සම්ෙේ ඵල්ොයී හා  ාේයක්ෂම කල්ස 
භාවිත  ළ යුතුය. සමාෙම්ෙත රණ දෘේටියට අනුව ඵල්ොයිතාව මනිණුකේ 
භාවිත  රෙ සම්ෙේවල්ට අනුොතව නිේොදිතය ෙණෙය කිරීකමනි. 
විශ්වවිෙයාල් ෙේ  ල් නිේොදිතය වන්කන් උොිධාරීන් ප්රමාණය හා ඔුන්කේ 
ෙැනුම හා හැකියාව වෙ අතර, කමය ෙ, ෙණෙය  රන්කන් සංඛයාේම ව ය.  

ඉහත කී ආ ාරයට විශ්වවිෙයාල්වල් ගුණාේම  බව හා ඵල්ොයිතාව කසායා 
බැීමට, 2003ට ෙසු විශ්වවිෙයාල් විවිධ පියවර ෙේකේ ය. පිරිවැය ඵල්ොයිතාව 
(cost effectiveness) මූල්යමය වශකයන් ෙණෙය කිරීම,  ාේයක්ෂමතාව 
කෙන්ීම සඳහා වාේි  ප්රෙති වාේතා ක්රමයක් ස්ථාෙෙය කිරීම, අධයාෙෙය ෙැෙ 
ෙැඹුරු විවරණයක් අඩංගු කොවෙ අධයාෙෙ විශිේටේව  ථි ාව ට සහභාගී 
ීම,  ථි ාචාේයවරුන්ට හා සිසුන්ට තම  ාේය සඳහා විවිධා ාරකේ (ඇතැම් 
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විට මූල්යමය) දිරිෙැන්ීම් ල්බා දීම කමයින් කිහිෙයකි (ී 2004; ෆිේස් සහ බියේස් 
2002). මුෙල් විෙණෙයට අමතරව විශ්වවිෙයාල්කේ භාවිත වෙ  ාල්ය හා ඉඩ 
ප්රමාණ විෙණෙ කිරීම තවේ උොහරණයකි. නිස් ල්ං ව කහෝ විශ්රාම  ාල්කයන් 
ෙත කිරීමට ඇති හිස් ඉඩ කහෝ උෙයාෙවල්ට කවන් වූ ඉඩ, විශ්වවිෙයාල් අව ාශය 
ඵල්ොයී කල්ස භාවිත කිරීකම් අරමුකණන් ෙංති  ාමර කහෝ ෙරිෙණ  විෙයාොර 
වැනි ‘ප්රකයෝජ්ෙවේ’ ඉඩ බවට හැරීම ෙ ඇතැම් අවස්ථාවල් සිදු කේ. 
 ාේයක්ෂමතාව ෙෙෙම්  ර යම් ශිෂය ප්රමාණය ට ඉෙැන්ීමට අවශය අවම 
 ථි ාචේයවරුන් ප්රමාණය ෙණෙය කිරීම, සිසුන් අු (උොහරණයක් කල්ස 
සිසුන් ෙස් කෙකෙකුවේ කොමැති)  ොඨමාල්ා ෙැවැේීම, මුෙල් උෙයෙ 
ොඨමාල්ා වැඩිකිරීමට විශ්වවිෙයාල් උෙන්දු  රීම ෙ කම් තේේවාරක්ෂණ 
 ාේයාවලිකේ ප්රතිඵල් කේ.  

විශ්වවිෙයාල් ආයතනි  නිරීක්ෂණවල්දී විශ්වවිෙයාල්කේ ඉෙැන්ීම්, ෙේකේෂණ 
ආදිය ගුණාේම  බවින් ඉහළ කොස් ඇති බව කෙන්ීම සඳහා වාේි ව 
ොඨමාල්ාවට බැකඳෙ සිසුන් ප්රමාණය, අොළ සටහන් අන්තේජ්ාල්ය හරහා 
සිසුන්ට ල්බා දුන්කන් ෙ, සීමා වාසි  පුහුණුව සඳහා සහභාගී වූ සිසුන් ප්රමාණය 
වාේි ව වැඩි වූකේ ෙ, වැනි සංඛයාේම  ෙේශ  කෙන්විය යුතුය. ‘කහාඳ’ 
ගුරුවරකයක් හඳුොෙැනීම සිසුන්ට කෙවරක් කොසිතා  ළ හැකි කෙයක් ුවේ 
ගුරුවරයා ‘කහාඳ’ වන්කන් කුමෙ ගුණාංෙ නිසා ෙ යන්ෙ නිේවචෙය කිරීම අසීරු 
ය. ඒ, ඉෙැන්ීකම් නිපුණතාව, සිසුන් ෙැෙ මො අවකබෝධයක් තිබීම වැනි 
ල්ක්ෂණ ගුණාේම  හා පුද්ධෙල්-නිශ්රිත කද්ධ වෙ නිසා ය. ෙමුේ ෙැන් 
විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති ී  තිකබෙ තේේවය අනුව කමවැනි ල්ක්ෂණ සල් ා බැීමට 
අව ාශයක් ෙැත. අවම වශකයන් එක් පීඨය   ථි ාචාේයවරුන් සියල්ල්න්මවේ 
එ ම මිම්කමන් මැනීම අවශය ය. එනිසා, ඉෙැන්ීම් ක්රමවල් විවිධේවය 
කොපිළිකෙෙ, ඒ පිළිබඳ විවාෙවලින් ෙවා ඉවේ ී, ඒ කවනුවට ෙංතියට කවල්ාවට 
ෙැමිකණ්ඩ ෙ, නිේකද්ධශිත විෂය මාල්ාවම උෙන්වන්කන් ෙ, වාර මැෙ විභාෙවල් ල්කුණු 
 ල්ට කවල්ාවට ල්බා දුන්කන් ෙ වැනි මිනිය හැකි කොදු කද්ධවලින් 
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 ථි ාචාේයවරයාකේ ගුණය හා සාේථ ේවය තක්කස්රු කිරීකම් ක්රමකේෙයක් 
පිහිටුවා ඇත.  

ආයතනි  නිරීක්ෂණවල්දී සියලු කද්ධ කල්ඛෙ ෙත  ර ඔප්පු  ළ යුතු නිසා, ෙසුගිය 
ෙශ  කෙ  තුළ විශ්වවිෙයාල්වල් වාේතා රණයට මූලි  තැෙක් ල්ැබී ඇත. එහි 
ප්රතිඵල්යක් කල්ස සතය වශකයන්ම ඉෙැන්ීම, ඉකෙනීම හා ෙේකේෂණවල් 
ගුණය වැඩි ී ෙ යන්ෙට වඩා එකස් වූ බවට කෙන්විය හැකි වාේතා බිහි කිරීම 
වැෙෙේ ී ඇති අතර, කම් කවනුකවන් විශාල් කේල්ාවක්  ැෙ කිරීම ෙ ෙැන් 
විශ්වවිෙයාල්වල් ෙක්ෙට ල්ැකේ. ෙස් අුරුදු උොයමාේගි  සැල්ැසුම් (strategic 
plans), වාේි  ආයතනි  ක්රියා සැල්සුම් (action plans), වාේි  ප්රෙති 
වාේතා (annual progress reports), චක්රීය ආයතනි  සමාකල්ෝචෙ 
(institutional review) සියල්ල් කම් වාේතා සංස් ෘතිකේ ක ාටසක් සහ එහි 
ප්රතිඵල්යක් ෙ කේ.  

ඒ සමෙම, ල්ාංකීය විශ්වවිෙයාල් හා සංසන්ෙෙය සඳහා ආයතනි  සමාකල්ෝචෙ 
මගින් කේණිෙත කිරීම් සිදුක කේ.14 ශ්රී ල්ාංකීය තේේව විමේශෙය සිදු වන්කන් 
එම විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතිකේම  ථි ාචාේයවරුන් මගින් වෙ අතර කම්  ේතවයය 
සඳහා විවරණය  රනු ල්බෙ  ථි ාචාේයවරුන්ට විකශ්ෂ කෙීමක් ක කේ. 
විශ්වවිෙයාල්වල් ආයතනි  හා වැඩසටහන් සමාකල්ෝචෙ සඳහා කෙීම් වි.ප්ර.ක ා 
සභාවට කෙවිය යුතු කේ. වැඩසටහන් සමාකල්ෝචෙ (එෙම් උොි ොඨමාල්ා ෙැෙ 
බැීම) සඳහා වි.ප්ර.ක ා සභාවට විශ්වවිෙයාල් මගින් අවම වශකයන් රුපියල් 
මිලියෙවක්වේ කෙවිය යුතු විය.15 ආයතෙය  තේේවය කසායා බැීම 
ආයතෙය තුළම සිදු  ර, ඒ සඳහා කෙීමක් ෙ කිරීකමන් එම තේේව විමේශෙය 

 
14 කමය අකෙක් රටවල් විවිධා ාරයට සිදු ක කේ. උොහරණයක් කල්ස ඇකමරි ා එක්සේ 
ජ්ෙෙෙකේ කබාකහෝ විට තේේව මැණීම සිදුවන්කන් විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතියට පිට ආයතෙකිනි.  
15 UGC/QAC/IR/01, වි.ප්ර.ක ා සභා ලිපිය (2016 කෙසැම්බේ 20) 
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ෙැටළු සහෙත බව ෙැහැදිලි විය යුතු ෙමුේ, කමය ෙැෙට විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතියට 
ප්රශ්ෙයක් ී කොමැත.  

යථා  ාල්කේ මුල් බැසකෙෙ ඇති තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ඉතා තදින්ම රැකියා 
ප්රගුණකිරීම සමෙ ෙැට ෙැසී ඇත. ඒ අනුව, උසස් අධයාෙෙකයන් ෙසු රැකියාවක් 
ල්බා ෙේකේ ෙැතිෙම් ල්බාෙේ උසස් අධයාෙෙකේ තේේවය ල්ාබාල් එ කි.  
උොිය  මූලි  ෙරමාේථය රැකියාවක් සඳහා පුහුණු කිරීම කල්ස සැල්ක ෙ 
බැවින්, උොිය අතට ෙේ සැණින් සියලු විෙයාේීන්ට රැකියා ල්ැකබෙ බව 
කෙන්ීමටේ විශ්වවිෙයාල්වල්ට ෙැඩි බල්ෙෑමක් ඇත. එච්.ඊ.ටී.සී වයාෙෘතිය 
යටකේ ශ්රී ල්ං ා කයෝෙයතා මාේකෙෝෙකද්ධෂය සෑදුකණ්ඩ සියලු උොි ොඨමාල්ා 
රැකියා කවළඳකොළට අනුයුක්ත කිරීකම් ෙරමාේථකයනුේ, සියලුම රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්වල් උොි හා කවෙේ ොඨමාල්ා එක් තරාදියකින් මැනීමටේ ය. 
වි.ප්ර.ක ා සභා චක්රකල්ඛ 05/2013 මගින් සියලුම රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් කම් තුළ වැඩ 
කිරීම අනිවාේය ක රිණි.  

කම් මාේකෙෝෙකද්ධෂයට අනුව, විශ්වවිෙයාල්වල් සෑම ොඨමාල්ාවක්ම එහි ෙම්  ර 
ඇති ස්ථර 12න් එ  ට අයේ  ය. සෑම ස්ථරය ටම ඊට අනුයුක්ත අධයයෙ 
සම්භාර කහවේ ‘කක්රඩිේ’ ප්රමාණයක් ඇත. උොහරණයක් කල්ස, සියලු විකශ්ෂ 
උොි කක්රඩිේ 120කින් යුක්ත ය. කක්රඩිේ එ   ඉකෙනුම් ධාරිතාව ෙණෙය 
 රනුකේ  ාල්ෙනි  ඉෙැනුම් ෙැය මගිනි (කක්රඩිේ එ ක්  ාල්ෙනි  ඉකෙනුම් 
ෙැය 50කි). එයට, කොේ කියවෙ, ෙංතිකේ ෙත  රෙ, විභාෙයට ලියෙ, අොළ 
විෂය පිළිබඳ සිතෙ කියෙ සියලු  ාල්ය අඩංගු කේ. එෙම්  ාල්ෙනි  ඉෙැනුම් 
ෙැය ෙණෙ යම් ක කෙකු ඉකෙනීමට වැය  රෙ මුළු ෙැය ප්රමාණකේ 
අනුමාෙයයි. එකහේ කමකස් ඉකෙනුම්  ාේයවල්ට වැය ක කරෙ  ාල්ය 
ෙණෙය කිරීම අසීරු ය. එනිසා, විශ්වවිෙයාල්වල් උොි හා අකෙක් ොඨමාල්ාවල් 
සිදුවන්කන්  ාල්ෙනි  ඉකෙනුම් ෙැය ෙණෙය කො ර ොඨමාල්ාවට අවශය 
යැයි සිතෙ කක්රඩිේ ප්රමාණයක් කයාො ෙැනීම ය.  
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රැකියා-මූලි  තේේව පිළිබඳ  ථි ාව තුළ රටට අවශය යැයි සැල්ක ෙ රැකියා 
කෙෝීය තල්යට සුදුසු ඒවා විය යුතු අතර, ඒ සඳහා සුදුසු ම් ල්ැබීමට ඉංග්රීසි ෙැනුම 
හා ෙරිෙණ  තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැනුම අතයවශය බවට උෙ ල්ෙෙය ක කේ. 
කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති තුකෙන්ම විශාල් මුෙල් ප්රමාණයක් ඉංග්රීසි හා 
ෙරිෙණ  තාක්ෂණය ප්රගුණ කිරීමට වැය  රන්කන් කම් නිසා ය. අකහඩ් ණය 
වයාෙෘතිකේ මූලි  අරමුණක් වන්කන් ෙ කම් විකශ්ිත වූ රැකියා කුල් ය, එෙම් 
‘ආේථි මය කල්ස වැෙෙේ විෂය’ වේෙ දියුණු කිරීම ය. කමකස් අේථනිරූෙණය වූ 
රැකියා වේෙ කල්ස ෙරිෙණ , කහෙ, තාක්ෂණ වැනි උොි හඳුොකෙෙ කම් උොි 
ොඨමාල්ා අලුතින් බිහි කිරීමට කහෝ වැඩි දියුණු කිරීමට වි.ප්ර.ක ා සභාව යුහුසුළු ී 
තිකබෙ අතර, කමයට කල්ෝ  බැංකුකවන් ෙමණක් කොව තවේ අන්තේජ්ාති  
ණය කෙෙ ආයතෙවලින් ෙ මුෙල් ල්බා කෙෙ ඇත. ඒ අතරම, කල්ෝ  බැංකුව මගින් 
තේේවකයන් බාල් වූ බවට සැල්ක ෙ  ල්ා,  ළමො රණ, විෙයා වැනි කබාකහෝ 
 ල් සිට ස්ථාපිත උොි ඉංග්රීසි මාධයකයන් ඉෙැන්ීමටේ, ඒවාට ෙරිෙණ  
තාක්ෂණ හැකියාව ඔේබීමටේ විවිධ ක්රකමෝොය ණය වයාෙෘති තුකන්ම තිබිණි. 
අකහඩ් වයාෙෘතිකේ කම් සඳහා ඇ.කඩා මිලියෙ 35ක් වැනි විශාල් මුෙල්ක් කවන් 
 ර ඇත.16  

රැකියා-මූලි  උොියක් බවට ෙේ කිරීමට විෂය මාල්ා ප්රතිසංස් රණ තුලින් වැඩි 
වැඩිකයන් කෙෞද්ධෙලි  අංශය සමෙ සබඳතා ඇති කිරීම, සියලු උොි තුළට සීමා 
වාසි  පුහුණු  ාල්යක් ඇතුළු කිරීම,  ාල්ය ඵල්ොයී කල්ස භාවිත කිරීම සඳහා 
ශිෂයයින් වැඩ  රෙ ෙැය ප්රමාණය ෙණෙය  ර, එම  ාල්ය රැකියා මූලි  
නිපුණතා වේධෙයට කයාමු කිරීම, මාේෙෙත (ඔන්ල්යින්) ොඨමාල්ා 
අනිවාේයකයන් උොිවල්ට ඇතුළු කිරීම වැනි කවෙස් ම් සිදු කිරීම අනිවාේය 
කේ.  

 
16 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017), 22 
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කම් කවෙස් ීකම් මූලි  ෙැටළුව වන්කන් ඒ උොිවල් රැකියා මූලි  බව කොකේ. 
එය මීට වඩා මුල් බැස ෙේ ප්රශ්ෙයකි. ශ්රී ල්ං ා කයෝෙයතා මාේකෙෝෙකද්ධෂය සාො 
තිකබන්කන්ම උොිධාරීන්කේ රැකියා සුදුසු බව වැඩි වෙ ආ ාරයට උොිය හැඩ 
ෙැස්ීමට ය. මාේකෙෝෙකද්ධෂයට අනුව සෑදූ සෑම උොියක්ම ඉකෙනුම් ඵල් ප්රකේෙ 
12ක් සැපිරිය යුතු ය. සෑම උොියකින්ම, තම ොඨමාල්ාවලින් සිසුන්කේ 
විෂය/ෙයායාේම  ෙැනුම, ඒ ෙැනුම සංනිකේෙෙය කිරීකම් හැකියාව, සාමූහි ව 
වැඩකිරීකම් හැකියාව සහ ොය ේවය, ප්රශ්ෙ විසඳීකම් හැකියාව වැනි ගුණාංෙ 
සමෙම, කතාරතුරු භාවිතය සහ  ළමො රණය, ජ්ාල්ෙත රණය, 
 ළමො රණ හා වයවසාය ේව හැකියාවේ වැඩි දියුණු  රෙ බවට ඔප්පු  ළ 
යුතුය. උසස් අධයාෙෙකේ ෙරම ෙරමාේථය ෙැනුම කොඩෙැගීමට වඩා 
වයවසායක්ේවය දියුණු කිරීමේ, රැකියා කවළඳකොළට අවශය ශ්රමි යින් 
නිේොෙෙය කිරීමේ ය. රැකියා කවළඳකොළට සරිල්න්කන් ෙැතැ යි සැල්ක ෙ 
විෂය, කහෝ එකස් සරිල්ෙ බවට කෙන්විය කොහැකි විෂය, ක කමන් ඉවේ ී 
යාමට කමයින් ඉඩ සැල්කස්.  ඉතිහාස විෂය කමයට කහාඳ උොහරණයකි. 
විචාරාේම  කල්ස මිස ‘මා ේ’ එ ට සරිල්ෙ කල්ස ඉතිහාසය ඉෙැන්ීම නිසා 
කහෝ ඉතිහාස විෂය ොසල්වල් ඉෙැන්කවෙ ල්ාබාල් ආ ාරය නිසා කහෝ ඉතිහාස 
විෂයට විශ්වවිෙයාල්කේ ලියාෙදිංචි වෙ සිසුන් ප්රමාණය වාේි ව අු කවමින් 
ෙවතී. ෙැෙට තිකබෙ විෙණෙ ාරී  ථි ාව තව දුරටේ වි ාශෙය ීකම් 
ප්රතිඵල්යක් කල්ස තව වසර කිහිෙය දී ඉතිහාස උොිකේ අොෙතය පිළිබඳ 
තීරණයක් ෙැනීමට විශ්වවිෙයාල්වල්  ල්ා පීඨවල්ට සිදුවනු ඇත. අකෙක් අතට 
සාේථ  කල්ස මා ේ එ ට සරිල්ෙ කල්ස කවෙස් වූ  ල්ා පීඨ අංශයක් වන්කන් 
ආේථි  විෙයා අංශයි. ඉකෙනීකම් මාධයය ඉංග්රීසි බවට හරවා, ආේථි මිතිය වැනි 
රැකියා කවළඳකොළට සුදුසු යැයි සැල්ක ෙ විෂයන් වැඩි ප්රමාණයක් උෙන්වා, 
ආේථි  ප්රතිෙේති විශ්කල්ෂණය හා කද්ධශොල්ෙ අේථ ශාස්ත්රය වැනි විෂයන් අු 
කිරීම කබාකහෝ ආේථි  විෙයා අංශවල් ප්රතිෙේතියක් ී ඇත.  

ල්ාංකීය විශ්වවිෙයාල්වල් කම් කවෙස් ම් සිදුවූකේ ෙසුගිය ෙශ  කෙකක් ුව ෙ, එය 
ශ්රී ල්ං ාවට ආකේනි  විෙේයාසයක් කොකේ. එය ෙවලිබරල්වාෙය සමෙ ෙැතිර 
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ගිය කෙෝීය කවෙකස් ක ාටසකි. ඇකමරි ානු එක්සේ ජ්ෙෙෙය, එක්සේ 
රාජ්ධානිය වැනි රටවල්ේ, ල්තින් අකමරි ාව, අප්රි ාව වැනි  ල්ාෙවල්ේ කම් 
කවෙස් ම් කෙකෙන්ෙට ෙටන් ෙන්කන් ෙශ  කිහිෙය ට කෙර සිට ය. 1980 
ෙශ යට කෙර සිට ල්තින් අකමරි ාකේ හා අප්රි ාකේ රාජ්ය උසස් අධයාෙෙය 
කල්ෝ  බැංකු හා කවෙේ ණය කෙෙ ආයතෙවල් ක ාන්කද්ධසි මත, උසස් 
අධයාෙෙයට වැය ක කරෙ රාජ්ය වියෙම අු  ර විශ්වවිෙයාල් 
කෙෞද්ධෙලි  රණය  රවූ බවේ, ඒ නිසාම ඒ රටවල් සාමාෙය ජ්ෙතාවට ල්බා ෙත 
හැකි උසස් අධයාෙෙය ගුණකයන් අු එ ක් බවට ෙේ ී ඇති බවේ ඒ  ල්ාෙවල් 
අධයාෙෙඥකයෝ කෙන්වා කෙති (ක ාලින්ස සහ කරෝඩ්ස් 2010; කරෞටිෙම් සහ 
කසොරා 2007). මෑත  ාල්කේදී, සමාෙම්ෙත රණය නිසා බ්රිතාෙය හා 
ඕස්කේලියානු විශ්වවිෙයාල්වල්ට සිදු ී ඇති හානිය ෙ එකස්ම වාේතාෙත ී ඇත 
(ෆිේස් සහ බියේස් 2002; එරික්සන්, එරික්සන් සහ කවෝ ේ 2020).   

ෙසු ගිය  ාල්කේ ල්ං ාකේ ෙක්ෙට ල්ැකබෙ රැකියා මූලි   ථි ාව යුකරෝපීය 
උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රකේ ෙැවකතන්කන් වයවසාය ේව  ථි ාවක් කල්ස ය. 
සියලුම යුකරෝපීය උසස් අධයාෙෙ ආයතෙ මගින්  වයවසාය ේවයට අවශය 
හැකියා නිපුණ  ළ, රකේ හා  ල්ාෙකේ වයවසාය ේවය දියුණු  ළ හැකි 
උොිධාරීන් බිහි කිරීම අවශයතාවක් බව 1990 සිට සමාජ්ෙේ වූකේය. ආසියා-
ෙැසිෆික්  ල්ාෙකේ විශ්වවිෙයාල් එක් ී ආසියා-ෙැසිෆික් තේේව ජ්ාල්ය (Asia 
Pacific Quality Network) සාො ෙේකේ ෙ  ල්ාපීය උසස් අධයාෙෙකේ 
තේේවය ඉහළ ෙැංීම සඳහා රැකියා මූලි  අධයාෙෙයක් තැනීමට එ තු ව වැඩ 
කිරීමට ය. කෙෝීය වශකයන් ෙැතිරී ගිය තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ෙැණ ෙගින්කන් 
කල්ෝ  බැංකුකවන් බව නිෙමෙය කිරීම අසීරු ය. ෙමුේ, සමහර යුකරෝපීය 
විශ්වවිෙයාල්වල්ටේ, ආසියා-ෙැසිෆික් තේේව ජ්ාල්යටේ, අෙ  ල්ාෙය තුළේ ණය 
ල්බාකෙෙ මූලි  ආයතෙයක් වෙ නිසා, කල්ෝ  බැංකුව ඒ  ථි ාකේ මූල්ාරම්භ  
කොුෙේ, එහි ප්රමුඛ අනුග්රාහ කයක් බව කිව හැ .  
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ලමත නින් එහාට...  

රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් සඳහා කල්ෝ  බැංකු ණය ල්බා ෙැනීමේ සමෙ විශ්වවිෙයාල් තුළ 
ඇති වූ සියුම් ෙමුේ ෙැඩි විෙේයාසය පිළිබඳ විග්රහයක් මම කම් ලිපිකේ ඉදිරිෙේ 
 කළමි. විශ්වවිෙයාල් තුළ තේේව හා විෙණෙ  ථි ා ෙැතිරීම, තේේව මිනුම් ෙඬු, 
සමාෙම්ෙත රණය ආදිය අෙ විසින් විකේචෙයකින් කතාරව ණය සමෙම 
විශ්වවිෙයාල් තුළට භාර කෙෙ තිකේ.  කල්ෝ කේ අකෙක්  ල්ාෙවල් අධයාෙෙ 
ඉතිහාසකයන් අෙට කෙකෙන්කන් කමවැනි විෙේයාසවලින් රැකියාවට ෙමණක් 
සීමා කොුණු, කොදුකේ රකේ සියල්ල්න්හට ෙැරිය හැකි, සමාජ් යහෙතට ෙැඹුරු 
උසස් අධයාෙෙයක් කොඩෙැංවිය කොහැකි බවයි. එවැනි අධයාෙෙ ක්කේත්රයක් 
ල්බා ෙැනීමට අෙ ඇතැම් විට ෙැෙටමේ ප්රමාෙ වැඩි විය හැ . කම් අවස්ථාකේ 
අතයවශයම වන්කන් අෙ සියල්ල්න්ම යටේ ී  ඇති සමාෙම්ෙත රණ ක්රියාවලිකේ 
ඉරියේ මාරු  රන්කන් ක කස් ෙ, තවේ ණය ෙන්ෙවා ෙ, ඒ ණය මුෙල් වියෙම් 
වන්කන් කමාෙවාට ෙ, විශ්වවිෙයාල් ෙැනුම මූලි   රෙේ අව ාශ බවට ෙේ 
 රන්කන් ක කස් ෙ වැනි කද්ධ ෙැෙ  ථි ාවක් කොඩ ෙැගීමයි. එකස්ේ ෙැතිෙම්, 
ෙැෙට තිකබෙ විශ්වවිෙයාල් වුහය උු යටිකුරු  රන්කන් ක කස් ෙ යන්ෙයි.   
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http://documents.worldbank.org/curated/en/81544146877
7043559/Sri-Lanka-Improving-Relevance-and-Quality-of-
Undergraduate-Education  

එච්.ඊ.ටී.සී. PAD [Project Appraisal Doc.], World Bank Group, 2010. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/6699014681
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චන්ද්රක්කා: 71 කැරැල්ලල් කැරලිකාරිනියන්ද්ලේ අමතක 
ලකරූ භුමිකාව පිළිබඳ සංලක්තයක්1 

සමල් විමුක්ති හේමචන්ද්ර 

 

චන්ද්රා හෙහේරා, නැිනම් ඇහේ සමීෙතයින්ද්ට අනුව ‘චන්ද්රක්තකා’, සිය සැඳෑසමය 
නිදහහේ ගත කරන්ද්ී ය. දැන්ද් එහේ වූ නමුදු ඇහේ තරුණ කාලය ගත වුහේ 
සාමානය තරුණයකු/තරුණියක ගත කරන ආකාරහයන්ද් හනාහේ. සාමානය 
තරුණයකු/තරුණියක  අවුරුදු විසි ගණන්ද්වලදී හහාඳ අධ්යාෙනයක්ත, ඉේතරම් 
රැකියාවක්ත, ෙවුලක්ත, වාහනයක්ත ගැන සිහින මැේව ද චන්ද්රක්තකා එවැනි සාමානය 
තරුණියක්ත හනාවූවා ය. ඇය ඇහේ සමකාලීන තරුණ ෙරම්ෙරාහේ හම් හ ෞික 
සම්ෙත් අත්ෙත් කරගැීහම් සිහිනහයන්ද් මිදුණු තැනැත්ියක්ත විය. ඒ හවනුවට 
ඇය කහේ ආයුධ්  ාවිත කිරීම, කරාහත් පුහුණු වීම, ග්රාමීය ප්රහේශවල ෙැවතුණු 
හන්ද්වාසික අධ්යාෙනික කඳවුරුවලට සහ ාගී වීම, සංවිධ්ානයට අලුින්ද් 
තරුණතරුණියන්ද් හඳුන්ද්වා දීම සහ පුපුරණ රවය නිෂ්ොදනය කිරීම වැනි 
කාේයයන්ද් ය. ඇය සාේථකව ඇහේ විශ්වවිදයාල අධ්යාෙනය 1969දී නිම කළ ද 
ඇය පූේණකාලීනයකු හලස ජනතා විමුක්ති හෙරමුණට (ජවිහෙ) සම්බන්ද්ධ් 
වන්ද්හන්ද් ලැබුණු රැකියා අවේථා ද ප්රික්තහෂ්ෙ කරමිනි. 1971 කැරැල්ලට සම්බන්ද්ධ් 
වීම නිසා ඇය වැලිකඩ සිරහගදර වසර 6ක්ත සිරබත් කෑවා ය. හම් නිසා නෑදෑ 
හිතමිතුරන්ද් පිරිවරාගත් අරුහමෝසම් විවාහ මංගලයයක්ත ගැීමට ඇයට හනාහැකි 
විය. ඒ හවනුවට ඇය හේම ‘රැජිනහේ ආේුවට’ එහරහිව කුමන්ද්රණය කිරීම සහ 
කැරලි ගැසිම යන හචෝදනාවට සිරගත කරනු ලැබු ඇහේ හෙම්වතා සමග 
සිරහගය තුළම කුඩා උත්සවයක්ත ෙවත්වා ඇය විවාහ වූවා ය. ඇය විශ්වාස කහේ 
ඇහේ ක්රියාවන්ද් ඇයට ෙමණක්ත හනාව හැමහදනාටම යහෙත උදාවන 
අනාගතයකට හදාරටු විවර කරනු ඇි බවයි. සමානයින්ද්හේ සමාජයකට. 

අද ඇයහේ කතාව කිසිහවකුත් අසා නැත. එහේත් නැිනම් අමතක හකාට ඇත. 
ඇහේ ෙවුහල් සාමාජිකයන්ද්, ෙැරණි කැරලිකරුවන්ද්, සමීෙ මිතුරන්ද් ආදී වූ සුළු 

 
1 හමය දකුණු ආසියානු විශ්වවිදයාලහේ සමාජ විදයා අධ්යයන අංශහේ සහ ජේමනිහේ හරෝසා 
ලක්තසම්බේේ ෙදනහම් අධීක්තෂණය සහ ප්රිොදන යටහේ සිදු හකරූ ෙේහේෂණයකි. 
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පිරිසකට ෙමණි ඇහේ කතාව මතක. හමය ඇයට ෙමණක්ත සීමා වූ හදයක්ත හනාව 
1971දී හෙෞේගලික හහෝ සාමුහික අරමුණක්ත හවනුහවන්ද් අරගල කළ සියලුම 
කැරලිකාරිනියන්ද්ට හොදු වූ යථාේථයකි. 71 කැරැල්ල පිළිබඳව ඇි සංඛ්යා 
හල්ඛ්නවලට අනුව අත්අඩංගුවට ෙත් වී හහෝ  ාර වී ඒ වනවිට පුනරුත්ථාෙන 
කඳවුරුවල සිටි කැරලිකරුවන්ද් 10,192 හදනාහගන්ද් 216 හදහනක්ත ේීහු වූහ 
(ඔහේහේකර 1974: 368). හමම සංඛ්යා හල්ඛ්න හදස බලා පිරිමි 
කැරලිකරුවන්ද්ට සාහේක්තෂව කැරලිකාරිනියන්ද්හේ භූමිකාව හනාවැදගත් එකක්ත 
යැයි යහමකුට තේක කළ හැක. හමම සංඛ්යා  හල්ඛ්න පිළිබඳව නිරීක්තෂණය කරන 
ගණනාථ ඔහේහේකර ෙවසන්ද්හන්ද් හමම සංඛ්යාවන්ද් වැරදි විය හැකි හහෝ 
කැරලිකරුවන්ද්හේ සංයුිය පිළිබඳ නිවැරදි චිරයක්ත ලබා හනාහදන හහෝ නිසා 
හමම සංඛ්යාවන්ද් සුෙරික්තෂාකාරීව විශ්හල්ෂණය කළ යුතු බවයි (ඔහේහේකර 
1974: 367-368). හකහේ නමුත් පිරිමි කැරලිකරුවන්ද්ට සාහේක්තෂව ේී 
කැරලිකාරිනියන්ද්හේ සහ ාගීත්වය අු යැයි අෙ පිළිගත්ත ද 1971 කැරැල්ල 
සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ඇි විශාල සාහිතයය තුළ කැරලිකාරිනියන්ද්හේ භුමිකාව 
සම්පූේණහයන්ද්ම අමතක කර ිබීම පුදුමයට කරුණකි.  

උදාහරණයකට විවිධ් ෙේහේෂකයන්ද්, ෙැරණි කැරලිකරුවන්ද් සහ හවනත් අය 71 
කැරැල්ලට අදාළව විවිධ් හත්මා ඔේහේ විශාල ෙරාසයකින්ද් යුත් සාහිතයයක්ත 
නිේමාණය හකාට ඇත. 71 කැරැල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ඇි සාමානය අදහස 
වන්ද්හන්ද් එය අවේථාවාදියකු වූ ජනතා විමුක්ති හෙරමුහේ හරෝහණ විහේවීර 
විසින්ද් රුකියා විරහිත තරුණ ප්රජාව හමහහයවා රාජයයට එහරහිව කළ අමහනෝඥ 
ප්රික්රියාවක්ත හලසට ය (ද සිල්වා 2007 [1971]; අලේ 1979). හමම අදහහේ මූලික 
ෙදනම වන්ද්හන්ද් හමම තරුණ ප්රජාව නායකයකු විසින්ද් හනාමගයවනු ලැබූ (අලේ 
1979), මානසිකව අේථාවර හහෝ අතාේකික ප්රජාවක්ත (බේඩාර 2012) හලස හහෝ 
‘අනනයතා අේබුදයක්ත’ සහ සහජහයන්ද් එන කැරලිකාරී ආකල්ෙවලින්ද් යුත් 
මහනෝ ාවයන්ද් ඇි පුේගලයින්ද්හගන්ද් සැදුම්ලත් කේඩායමක්ත බවයි (ප්රනාන්ද්දු 
2002). එහමන්ද්ම කැරැල්ලට ෙසුබිම් වූ හේතු පිළිබඳ කරන ලද වුහාත්මක හහෝ 
සාේව මට්ටහම් විශ්හල්ෂණ ඇත. හෙඩ් හැලිහඩ් 1971 කැරැල්ල පිළිබඳව කරන 
සාකච්ඡාහේදී යටත්විජිතකරණහේ සිට 1960 ගණන්ද්වල ඇි වූ ආේික අේබුදය 
දක්තවා කාලය පිළිබඳ ඓිහාසික විශ්හල්ෂණයක්ත සිදු කරයි (හැලිහඩ් 1971). 
හොලිටිකේ අවධ්ාරණය කරනුහේ විරැකියාහවන්ද් සහ අධ්යාෙනය පුළුල් වීම යන 
කරුණු ග්රාමීය තරුණ ප්රජාවට බලෙෑ ආකාරය පිළිබඳවයි (හොලිටිකේ 1972). 
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ගණනාථ ඔහේහේකර 71 කැරලිකරුවන්ද්හේ සමාජ ෙසුබිම පිළිබඳව සංඛ්යා 
හල්ඛ්න අධ්යයනයක්ත කරන අතර එහිදී ඔහු ප්රශ්න කරනුහේ කැරැල්ලට අදාළව 
කුලහේ සහ ෙංිහේ බලෙෑම පිළිබඳවයි (ඔහේහේකර 1974). හරාබට් එන්ද්. කේී 
ද මීට සමගාමීව ප්රකාශ කරනුහේ එක තැන ෙල්හවන ආේිකය හේතු හකාට 
හගන අධ්යාෙනහේ වයාේිය තරුණ ප්රජාව අතර විරැකියාව වේධ්නය කළ බවයි 
(කේී 1975). හවනත් ලිපියක කේී 71 කැරැල්ලට සම්බන්ද්ධ් සහ උතුහේ ආයුධ් 
සන්ද්නේධ් දමිළ කේඩායම්වලට සම්බේධ් තරුණයින්ද් එක්ත කුලකයක්ත හලස හගන 
සංසන්ද්දනාත්මක අධ්යයනයක්ත කරයි (කේී 1980). ෙැරණි කැරලිකරුවකු වන 
වික්තටේ අයිවන්ද් දක්තවනුහේ කුල පීඩනය කැරැල්ලට බලෙෑ මූලික හේතුවක්ත වූ බවයි 
(අයිවන්ද් 2006). හමහේ සාකච්ඡා වන හත්මා අතර 71 කැරැල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් 
හහෝ ෙශ්චාත්-1970 අවධිය සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් වන ජනප්රිය හත්මාවක්ත වන්ද්හන්ද් 
ප්රචේඩත්වහේ  ාවිතාව පිළිබඳව ය. නිරා වික්රමසිංහ ජවිහෙ 1971 සහ 1987-
1989 කැරලි හදක ඇතුළත් වන ෙරිදි 1970 සහ 1990 අතර යුගහයහි වූ 
හේශොලන ප්රචේඩත්වය විශ්හල්ෂණය කරයි (වික්රමසිංහ 2014: 246-263). 
ජවිහෙ ප්රචේඩත්වය වඩා පුළුල් සන්ද්දේ යක පිහිටුවා විශ්හල්ෂණය කිරීහම් 
අරමුණින්ද් එල්ීීඊය ද ඒ හා සමගාමීව සිය විශ්හල්ෂණයන්ද්ට ඇතුළත් කිරීමට 
ගාමිණි සමරනායක උත්සහ හකාට ඇත (සමරනායක 1997 සහ 1999).  

හමම ශාේරාලීය සාහිතයයට අමතරව චරිතාෙදාන මූලික කරගත් ෙැරණි 
කැරලිකරුවන්ද්හේ ජිවිත කතාවන්ද් මුරණය වී ඇත. හමහිදී කැරැල්හල් මුල් හෙල 
නායකයකු වූ ලයනල් හබෝෙහේහේ (කුක්ත 2019) සහ ඩි.එම්. කරුණාරත්න 
හනාහහාත් කලයානන්ද්දහේ (ජයසිංහ 2019) චරිතාෙදාන වැදගත් හේ. 71 
කැරැල්ල (ජයතුංග 2011) නම් කෘිහේ කැරලිකරුවන්ද් 100කට ආසන්ද්න 
ප්රමාණයක සම්මුඛ් සාකච්ඡා ප්රමාණයක්ත ඇතුළත් කිරීමට රුවන්ද් ජයතුංගට හැකිවී 
ඇත. හමම හල්ඛ්න හරහා අෙට කැරැල්ලට සම්බන්ද්ධ් කතා සහ ෙැරණි 
කැරලිකරුවන්ද් කැරැල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් දක්තවන ආකල්ෙ පිළිබඳව අවහබෝධ්යක්ත 
ලබා හේ. අවසන්ද් වශහයන්ද් 1971 කැරැල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ජවිහෙ නිල ප්රකාශය 
හලස සැලකිය හැකි ප්රකාශන කිහිෙයක්ත ිහේ. හම් අතරින්ද් උහේනි සමන්ද් 
කුමාරහේ 71 අලේල් නඩු විභාගය: විලේවීරලේ හෘද සාක්ිය (2016) නම් කෘිය 
වැදගත් හේ. එහි මූලික අවධ්ානය හයාමු කරනුහේ 71 කැරැල්ලට අදාළ ක්රියා 
හවනුහවන්ද් හෙී සිීමට, අධ්ානග්රාහී හලස විහේවීරව වේණනා කිරීමට, සහ 
ඔහුහේ විහේචකන්ද්හගන්ද් ඔහුව ආරක්තෂා කිරීමට ය.  
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ඉහත දැක්තවූ ආකාරයට 71 කැරැල්හල් විශාල ෙරාසයක්ත හමම සාහිතයය තුළ 
සාකච්ඡා වී ඇත. නමුත් හමම සාහිතයය තුළ කතා හනාකරන ඉතාම වැදගත් 
ක්තහෂ්රය වන්ද්හන්ද් හමම කැරුල්ල තුළ ේීන්ද්හේ කාේය ාරය පිළිබඳවයි. එනම් 
හමහිදී කිව යුතු වන්ද්හන්ද් සුළු අවේථා තුනක්ත හැර හම් පිළිබඳව කිසිම 
සාකච්ඡාවයක්ත සිදුවී හනාමැි බවයි. මීෂා ගුණහේකරහේ ‘Gender in 
Counter-State Political Practice of the JVP 1987-1989’ නම් ශාේරෙි 
උොධි නිබන්ද්ධ්නය තුළ 71 කැරැල්ල හා සම්බන්ද්ධ් කැරලිකාරිනියන්ද් 
ිහදහනකුහේ අත්දැකීම් විශ්හල්ෂණය වන අතර (ගුණහේකර 1994), හනලූෆේ 
ඩි හමල්හේ Women and the Nation’s Narrative කෘිහයහි එක්ත 
කැරලිකාරිනියක්ත පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත (ඩි හමල් 2001). 71 කැරැල්ල 
(ජයතුංග 2011) නම් කෘිහේ සමේතයක්ත හලස කැරලිකරුවන්ද් 100කට 
ආසන්ද්න ප්රමාණයකහේ සම්මුඛ් සාකච්ඡා අන්ද්තේගත වුව ද කැරලිකාරිනියන්ද් 
පිළිබඳව ඇත්හත් සාකච්ඡා 5ක්ත ෙමණි. 71 කැරැල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ඇි හමම 
හිඩැස ේීවාදී ශාේරඥවරියන්ද්හේ අවධ්ානහයන්ද් ගිලිහී හනාමැත. ‘ශ්රී ලංකාහේ 
ජවිහෙ වයාොරය පිළිබඳ දීේඝ ේීවාදී ලියවීමක්ත තවම ලියවී හනාමැි අතර හමම 
කාඩේවරියන්ද්හේ අත්දැකීම් තවමත් හල්ඛ්නගත හකාට හනාමැත’ (ඩි හමල් 2001: 
210).  

එනමුත් අෙ දකුණු ආසියාහේ හහෝ ලින්ද් ඇමරිකාහේ හබාහහෝ රැඩිකල් වයාොර 
සලකා බැලීහම්දී එම වයාොරවල ේීන්ද්හේ දායකත්වයට අදාළව විශ්හල්ෂණ 
සහ/හහෝ විහේචන ඇතුළත් පුළුල් සාහිතයයක්ත දැකිය හැක. ඉන්ද්දියාහේ 
නැක්තසලයිට් වයාොරය විශ්හල්ෂණය කරන ආකන්ද්ක්තෂා නාරායින්ද් (2017), 
ේහන්ද්හා කුල්කේනි (2018) සහ සීමා හශඛ්ාවත් සහ චයනිකා සක්තහසනා (2015) 
තේක කරනුහේ හමයට සම්බන්ද්ධ් ේීන්ද්හේ ප්රචේඩත්වය හරහා පීතෘමුලික 
අදහේ හමම වයාොරය තුළ අ යාස වන බව හහෝ ප්රිනිේමාණය වන බවයි. 
හහන්ද්රිහක්ත හඩානේ (2009) මධ්යම ොංික ක්රියාදරයින්ද් අතර පිරිමිබව 
සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් වූ ෙරමාදේශයන්ද්හේ සහ ප්රිමානයන්ද්හේ වූ හවනස ගහේෂණය 
කර ඇත. නැක්තසලයිට් සහ හත ාගා වයාොර හදක ආශ්රය කරහගන හදබල් හක්ත. 
සිංහ හරෝයි (1995) සාකච්ඡා කරනුහේ හමම වයාොර හදක තුළ සිටි ේීන්ද් 
කුමනාකාරහයන්ද් බලගැන්ද්වූවා ද යන්ද්න ය. පීටේ කේටේේ (1986) හෙන්ද්වා 
හදන්ද්හන්ද් ේීන්ද්හේ ෙැහැදිලි කාේය ාරයක්ත ිබියදී වූවත් හත ාගා වයාොරය 
තුළ පුරුෂාධිෙතයය ක්රියාත්මක වූහේ හකහේ ද යන්ද්නයි. කවිතා ෙන්ද්ජාබි (2010) 
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ඉලා මිරා නම් හත ාගා වයාොරහේ ජනකාන්ද්ත නායිකාව පුළුල් හේශොලන 
සන්ද්දේ යක තබා සවිේතරාත්මක විේතරයක්ත ලබා හේ. මල්ලරිකා සිංහ හරෝයි 
නැක්තසල්බාරී වයාොරය පිළිබඳ වාචික ඉිහාසයන්ද් එක්ත රුේ කරමින්ද් වැදගත් 
ෙේහේෂණ සිදු කර ඇත. ඇහේ එක්ත ෙේහේෂණයක ඇය උත්සහ දරනුහේ 
නැක්තසල්බාරී ේීන්ද්  ාවිතා කළ ‘අරගලහේ ආශ්චේයමත් නිහම්ෂයන්ද්’ (magic 
moments of struggle) යන වාකය ඛ්ේඩහේ බහු අරුත් සාකච්ඡා කිරිමට ය 
(සිංහ හරෝයි 2009). තවත් ෙේහේෂණයක ඇය ෙංි විශ්හල්ෂණහයන්ද් හවලා 
හගන ඇි නැක්තසල්බාරී වයාොරය පිළිබඳවූ විශ්හල්ෂණයන්ද්ට කුල සහ ේීපුරුෂ 
සමාජ ාවී මානයන්ද් ද අන්ද්තේගත කිරීහම් වැදගත්කම සාකච්ඡා කරයි (සිංහ 
හරෝයි 2016). 

ලින්ද් ඇමරිකාහේ විේලවීය වයාොර, විහශ්ෂහයන්ද් සැෙටිේටා වයාොරය, හලාව 
පුරා විසිරී සිටින විේලවවාදීන්ද්හේ ආශ්වාදයට හේතූ වී ඇත. සැෙටිේටා වයාොරය 
තුළ ද ේීපුරුෂ සමාජ ාවී අසමානතා දක්තනට ලැබුන ද සැෙටිේටා ේීන්ද් ඉහත 
සදහන්ද් කළ ඉන්ද්දීය වයාොරවල කාන්ද්තා දායකත්වයට සාහේක්තෂව ධ්නාත්මක 
හලස නිහයෝජනය වී ඇත. හමම සන්ද්දේ ය තුළ සැෙටිේටා වයාොරය ේීපුරුෂ 
සමාජ ාවී අසමානතාව පිළිබඳව සවිංඥානික ය. මක්තනිසාද යත් 1970 දශකහේ 
හමක්තසිහකෝහේ ෙැවි ේී සම්මන්ද්රණයන්ද් 1990 ගණන්ද්වල දී ේීන්ද්ට 
හේශොලන අවකාශයන්ද් විවෘත කර දීමට මග ොදා දුණි (ගාේසා සහ හටාහල්හඩෝ 
2008). සැෙටිේටා වයාොරය ගැන සාකච්ඡා කරන ීල් හාේවි (1998) සහ 
කැරන්ද් කැම්ේවේත් (2002: 83-115) ේීපුරුෂ සමාජ ාවී සමානාත්මතාව 
අර යා සිදු වූ ධ්නාත්මක වේධ්නයන්ද් පිළිබඳව අවධ්ානය හයාමු කර ි හබන අතර 
හරාසල්වා කැේටිහලෝ (1997) සැෙටිේටා වයාොරහේ ආදීවාසී කාන්ද්තාවන්ද්හේ 
වේධ්නයන්ද් සහ ෙසුබෑම් විශ්හල්ෂණය කරයි. 

රුඩිකල් වයාොරවල ේීන්ද්හේ භූමිකාව හම් අනුව බලන විට පුළුල් හලස 
සාකච්ඡා වී ඇි මාතෘකාවකි. හමවැනි හගෝලීය සන්ද්දේ යක ඉතා වැදගත් 
ගැටළුව වන්ද්හන්ද් 1971 කැරැල්ල තුළ ේීයහේ කාේය ාරය පිළිබඳව එකඳු හහෝ 
ෙේහේෂණයක්ත සිදු වී නැත්හත් ඇයි ද යන්ද්නයි. ඒ ඔවුන්ද් කැරැල්ල තුළ සක්රීය 
දායකත්වයක්ත ලබා හනාදුන්ද් නිසා ද? එහේත් නැිනම් ජවිහෙ තුළ ෙවින 
පුරුෂමූලිකත්වය ේීන්ද්හේ කාේය ාරය හනාවැදගත් යැයි සලකපු නිසා ද? 
හමවැනි ප්රශ්න ෙසුබිම්හි තබාහගන හමම ෙේහේෂණය උත්සහ කරනුහේ 
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චන්ද්රක්තකාහේ අත්දැකීම් හරහා 1971 කැරලිකාරිනියන්ද්හේ දායකත්වහයහි ඇි 
වැදගත්කම අවධ්ාරණය කළ හැක්තහක්ත හකහේ ද යන්ද්න සහ ඔවුන්ද්ව පුළුල් 
හේශොලන, සංේකෘික සහ සමාජීය වෙසරියක පිහිටුවිය හැක්තහක්ත හකහේ ද 
යන්ද්න සාකච්ඡා කිරීමට ය. ඒ අනුව, හමම ෙත්රිකාහවන්ද් අහේක්තෂා කරනුහේ 1971 
කැරැල්ල පිළිබඳ සිය අවධ්ානය හයාමු කරන ෙේහේෂකයන්ද් කැරැල්හල් අමතක වී 
හගාේ ඇි හමම අංශය පිළිබඳව ද සිතීමට හෙළඹවීමට ය. 

 
කම්කරුවා ලහෝ ඩීලමෝස්  

‘මම අයිි හවන්ද්හන්ද් නිේධ්න ෙංියට හනහමයි’,2  චන්ද්රක්තකා ෙවසන්ද්ී ය. හමය 
සතයයකි. ඇහේ පියා ොසලක විදුහල්ෙිවරයකු වූ අතර මව ොසල් ගුරුවරියකි. 
හම්වා ආේික ප්රිලා  සහිත, සමාජහේ හහාඳින්ද් පිළිගත් වෘත්ි විය. ඇය ප්රධ්ාන 
හෙහේ හේශොලකයින්ද්හේ දැරිවියන්ද් සමග සිංහල හබෞේධ් කාන්ද්තා ළමුන්ද් සඳහා 
වූ ප්රමුඛ් හෙහේ කාන්ද්තා ොසලක්ත වූ හකාළඹ විශාඛ්ා විදයාලහයන්ද් අධ්යාෙනය 
ලැබුවා ය. ‘මහේ හගවල් විහේරාහම්. අපිට ඉඩම් ිබුණා. අනික අපි හගාවිගම 
හින්ද්දා අපිට කුල පීඩනය ි බුහණත් නෑ [...] හමතනදි ගත්තම අපි මධ්යම ෙංියට 
තමයි වැහටන්ද්න ඕන. හමාකද මටත් රේසාවක්ත හම්බුහවලා හනාගියහන්ද් [...] මට 
පීඩාවක්ත ිබුහණත් නෑ, අුොුවක්ත ිබුහණත් නෑ. ඇත්තටම එහහම නම් මට 
රේසාවකට යන්ද්න ිබුණහන්ද් [...] ඇත්තටම මම ඒ හින්ද්දා කියන්ද්හන්ද් මම පීඩනය 
හින්ද්දා හේවිපි ආපු හකහනක්ත හනහමයි’. හමය ඇත්තකි. ඇය කම්කරු ෙංියට 
අයිි නැි අතර කිසි විහටක කුල පීඩනයට ලක්ත වී ිබුහන්ද් නැත. ‘අපි මධ්යම 
ෙංියට තමයි වැහටන්ද්න ඕන’. 

මධ්යම ොංික තරුණ කාන්ද්තාවක ‘සූරාකෑමට සහ පීඩනයට ලක්ත වූ කම්කරු’ 
වයාොරයකට (විහජවීර 1974: 85) ආකේෂණය වූහේ හකහේ ද? ඇය 
වයිහේකයක්ත ද? අෙ ඔහේහේකර (1974: 85) උපුටා දක්තවන දත්ත ඇතුළත් වගුව 
සලකා බැලුවහහාත් ෙැහැදිලි වන කාරණාව වන්ද්හන්ද් හමම වයාොරය සමාජහේ 
සියලු ේථරයන්ද් ආකේෂණය කර ගැීමට සමත්වී ඇි බවයි. එම නිසා චන්ද්රා 

 
2 චන්ද්රා හෙහේරා සමග 2019 අහේල් 21 දින ඇහේ නුහේහගාඩ පිහිටි නිවහේදී කරන ලද සම්මුඛ් 
සාකච්ඡාව ඇසුරින්ද් 
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වයිහේකයක්ත හනාහේ. එහේනම් චන්ද්රා විේලවවාදී අරගල කේඩායමක්ත සමග 
සම්බන්ද්ධ් විම අෙ හත්රුම් ගන්ද්හන්ද් හකහේ ද? 

වෘත්තිමය මට්ටම සංඛ්යාව 
(10,192කුහගන්ද්) 

ප්රිශතයක් ලලස  

ප්රභූන්ද් 47 4 
මධ්යම  553 5.4 
ෙහළ මධ්යම 1979 19.4 
ඌන හේවානියුක්තික 4969 48.7 
විරුකියා 260 2.5 
දක්තවා හනාමැි 2214 21.7 
දක්තවා හනාමැත නමුත් 
රුකියාවක්ත ිහේ 

168 1.5 

පුජක (ක්රිේියාී? හින්ද්දු?) 2 0 
සමේතය 10,192 99.6 

 
වගු අංක 1: සැකකාර කැරලිකරුවන්ද්හේ පියාහේ වෘත්ිමය මට්ටම 

හමය හත්රුම් ගැීමට නම් අෙ ෙළමුව රුඩිකල් වයාොරවල පීඩිත සමාජ 
කේඩායම් හැඳින්ද්වීමට බහුලව  ාවිත හකහරන කම්කරුවා (proletariat) නම් 
ෙදය සාකච්ඡා කළ යුතුය. ශ්රී ලාංකික සන්ද්දේ ය තුළ, මාක්තේහේ කම්කරුවා නම් 
සංකල්ෙය  ආේික අවකාශයට ලඝු හකාට ඇත. කම්කරුවා යන්ද්න බහුලව අේථ 
දක්තවනුහේ ‘නිෂ්ොදන මාදිලීන්ද් අහිමි සහ ජීවත්වීමට තම ශ්රමය විකිණීම අනිවාේය 
වූ නූතන වැටුේ ශ්රමිකයින්ද්හේ ෙංිය’ හලස ය (මාක්තේ සහ එංගල්ේ 1976: 108). 
ශ්රී ලංකාහේ වාමාංශික සහ කම්කරු වයාොරහේ වේධ්නය පිළිබඳව වන 
විශ්හල්ෂණවල (ගුණවේධ්න 1960; ජයවේධ්න 2004; ලේේකි 1968) ප්රහේශය 
වන්ද්හන්ද් නාගරික කම්කරුවන්ද්හේ සහ වතු කම්කරුවන්ද්හේ හේශොලන 
ක්රියාකාරකම් අධ්යයනය කිරීමට ය. කාේමික යුහරෝෙහේ සමාජ කේඩායම්වල 
කාබන්ද් හකාපියක්ත හනාවූව ද හමම සමාජ කේඩායම් ඉහත දැක්තවූ නිේවචනයට 
අනුව කම්කරුවා යන්ද්නට ඇතුළත් කළ හැක. හමම රචනාවල කම්කරු ෙංිය සහ 
වැඩකරන ෙංිය යන්ද්න සජාතීය ෙද හලස ලිහිල්ව  ාවිත හකහේ. ‘මාක්තේවාදී 
ලිපිහල්ඛ්නවල “කම්කරුවා” යන්ද්න  ාවිත වන ඔනෑම අවේථාවක එයට ලබා දිය 
හැකි පුළුල්ම හත්රුම ලබාදීය යුතුය’ යනුහවන්ද් හජාේේ යාන්ද් ලේේකි (1968) 
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හයෝජනා කරන්ද්හන්ද් එබැවිනි. නමුත් හමම ‘පුළුල්ම හත්රුම’ ඉහත දැක්තවූ 
නිේවචනය අික්රමණය හනාකරයි.  

හලේලි ගුණවේධ්නහේ සහ හජාේේ යාන්ද් ලේේකිහේ ශ්රී ලංකාහේ වාමාංශික 
වයාොරහේ වේධ්නය පිළිබඳව ලියන ලද රචනාවල ආන්ද්තීකරණය කරන ලද 
ප්රධ්ාන සමාජ කේඩායම් හනාසලකා හැර ඇත. හමහිදී රත්නපුර ප්රහේශය මූලික 
කරගත් පීඩිත කුල කේඩායම්, විහශ්ෂහයන්ද්ම රුවන්ද්වැල්ල සහ අවට ප්රහේශවල 
සිටි ෙහළ කුල කේඩායම්, විහශ්ෂ ය. හමම ප්රහේශය දශක ගණනාවක්ත පුරාවට 
වාමාංශික කේඩායම්වල බලහකාටුවක්ත වී ිබුණි. නමුත් කුල ක්රමය වැඩවසම් 
වුහයක්ත වීමත් ෙහළ කුල කේඩායම් ඉහත දැක්තවූ මාක්තේහේ නිේවචනයට 
ඇතුළත් හනාවීමත් නිසා වඩා අවධ්ානය හයාමුවී ිහබන්ද්හන්ද් ආේිකමය 
වශහයන්ද් වඩාත්ම ගික කේඩායම වූ හකාළඹ නාගරික කම්කරු ෙංියට ය.  

හගෝලීය සහ ලාංකීය සන්ද්දේ  තුළ කම්කරුවා යන්ද්න වැටුේ ලබන ශ්රමිකයාට ලඝු 
කිරීමට මූලික වශහයන්ද් බලො ඇත්හත් හසෝවියට් හේශහේ සාහිතයයයි. එම 
සාහිතයයට අනුව නාගරික කම්කරු ෙංිය සිදු කළ හෙරටුගාමී බලෙෑම 
හේතුහවන්ද් රුසියානු විේලවය අේථදක්තවනුහේ කම්කරු විේලවයක්ත හලස ය. 
රුසියානු කම්කරු ෙංිය මාක්තේහේ නිේවචනය සංතෘේත කරන බැවින්ද් එය 
කම්කරුවා පිළිබඳ නිල නිේවචනය බවට ෙත් වී ඇත. ශ්රී ලංකාහේ වාමාංශික 
වයාොරය හසෝවියට් රුසියාව සහ එහි හේශොලන දේශනයන්ද් (මූලික වශහයන්ද් 
හරාට්ේකිවාදය සහ ේටාලින්ද්වාදය) සමග ිබූ සමීෙ සම්බන්ද්ධ්ය නිසා සමාජ 
කේඩායම් කම්කරුවා යන්ද්නට ඇතුළත් කිරීමට සහ හනාකිරීමට අදාළ 
මිනුම්දේඩ හලස හමම නිේවචනය හයාදා හගන ඇත.  

කම්කරුවා යන ෙදය තවත් සංකීේණ කරන්ද්හන්ද් නම් දැක්තවිය හැක්තහක්ත ‘ෙංි’ 
ප්රහේශය 1971 කැරැල්ල පිළිබඳ සාහිතයය තුළ සම්පූේණහයන්ද්ම හනාසලකා හැර 
ිබීම ය. එයට මූලික හේතුව වන්ද්හන්ද් සාම්ප්රදායිකව කම්කරු ෙංිය හලස 
සලකන නාගරික කම්කරුවන්ද්හගන්ද් සහ වෘත්තීය සමිිවලින්ද් කැරලිකරුවන්ද්ට 
සහය එයට හනාලැබීම ය. හමයට ප්රිෙක්තෂව කැරැල්ල ෙැවතුණු කාලය තුළ හමම 
කේඩායම්වල සම්පූේණ සහය ලැබුහන්ද් කැරැල්ල මේදනය කරන ආේුවට ය. 
අෙරාධ් යුක්ති විනිශ්චය හකාමිෂන්ද් ස ාවට හදන ලද සාක්ති සම්ොදනය 
කිරීහමන්ද් කරන ලද 1971 කැරැල්ල පිළිබඳ නිල ෙඨිතයට අනුවත් හමය සලකනු 
ලබන්ද්හන්ද් ‘ජනතා නැගිීමක්ත’ (කුමාර 2016: vi) හලස ය. එහමන්ද්ම පුදුමයට 
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කරුණ වන්ද්හන්ද් හමම කැරුල්ල කම්කරු ෙංිය සමග සම්බන්ද්ධ් කිරීමට කිසිදු 
උත්සාහයක්ත දරා හනාිබීමයි.  

එහේ නම් ඇයි විහේවිර 1973 හනාවැම්බේ මාසහේදී අෙරාධ් යුක්ති විනිශ්චය 
හකාමිෂන්ද් ස ාව ඉදිරිහේ කළ කතාහේදී කම්කරුවා යන්ද්න නැවත නැවත  ාවිත 
කහේ? උදාහරණයකට ඔහු සිය කතාව ආරම්  කරන්ද්හන්ද් විශිෂ්ට හලස ය: ‘එක්ත 
සමාජ ෙංියක නිහයෝජිතහයක්ත තවත් සමාජ ෙංියක නිහයෝජිතයන්ද් 
ආමේරණය කරයි. හමතන සිදුවන්ද්හන්ද් එයයි. සූරා කෑමට සහ පීඩාවට ලක්තවන 
කම්කරු ෙංිහේ නිහයෝජිතහයක්ත සූරා කන සහ පීඩාවට ලක්ත කරන ෙංිහේ 
නිහයෝජිතයන්ද් ආමන්ද්රණය කරයි’ (විහේවීර 1974: 85). එහමන්ද්ම ඔහු ඔහුහේ 
කතාව ඉවර කරන්ද්හන්ද් ‘ඇත්ත වශහයන්ද්ම ධ්නෙි අරමුණට හමම සාේථකත්වය 
සැමරීමට කිසිදු හේතුවක්ත හනාමැත. ෙංි අරගලහේ ජයග්රහණය මාරුහවන්ද් 
මාරුවට සිදුවන අතර එය අවසන්ද් වන්ද්හන්ද් කම්කරු ෙංිහේ ජයග්රහණහයනි. 
අෙහේ විශ්වාසය එයයි. මම හමතනින්ද් මහේ සාක්තිය අවසන්ද් කරමි’ (1974: 104). 
හමහිදී විහේවීර දැන සිටිහේ නැේද ‘කම්කරුවා’ යන්ද්න ඔහු සංවිධ්ානය කරන 
ෙංතීන්ද්ට ආහේශ කළ හනාහැකි බව? නැිනම් හමම ෙදය පිළිබඳ ඔහුට හවනේ 
කියවීමක්ත ිබුණි ද? 

මාක්තේහේ සාහිතයය තුළ කම්කරුවා පිළිබඳව ිබූ එකම නිේවචනය ඉහත දැක්තවූ 
නිේවචනය හනාහේ. 1844දී ෙළ කරන ලද A Contribution to the Critique 
of Hegel’s Philosophy of Right හි මාක්තේ කම්කරුවා යන්ද්න නිේවචනය 
කරන්ද්හන්ද් ‘සිවිල් සමාජයට අයිි වන නමුත් සිවිල් සමාජයට අයිි හනාවන 
ෙංිය’ හලස ය. හමම නිේවචනය පිළිබඳව අදහේ දක්තවන පීටේ ඔේහබෝන්ද් 
සඳහන්ද් කරනුහේ ‘කම්කරුවා’ සිවිල් සමාජයට අයිි ෙංියක්ත වන්ද්හන්ද් ‘එය 
ධ්නවාදි ආේිකහේ හක්තන්ද්ීය හකාටසක්ත’ වන නිසා ය. එහමන්ද්ම එම 
හමාහහාහත්දීම ඔවුන්ද් සිවිල් සමාජහේ ෙංියක්ත හනාවන්ද්හන්ද් ‘සිවිල් සමාජයට 
ආේිකය ෙමණක්ත හනාව කම්කරුවා බැහැර කරනු ලබන යුක්තිය පිළිබඳ 
ෙරිොලනය (හේෙල ීිය) සහ ආේික අභිලාෂයන්ද්හේ හේශොලන 
නිහයෝජනය යන්ද්න ද අන්ද්තේගත කරන බැවිනි’ (ඔේහබෝන්ද් 2006: 68). එම නිසා 
කම්කරුවා වන්ද්හන්ද් සමාජහේ ශ්රමය වගුරවන ෙංිය හනාව සමාජහයන්ද් 
‘බැහැරකරන ලද’ ෙංිය ය. දැන්ද් ප්රශ්නයක්ත මතු හේ. හමම නිේවචනයන්ද් හදහකන්ද් 
මාක්තේ තමන්ද්ව ප්රික්තහෂ්ෙ කර ගන්ද්නවා ද? මාක්තේහේ කාලහේදී යුහරෝෙහේ 
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‘කම්කරුවා’ හහෝ සමාජහයන්ද් බැහැර කරන ලද කේඩායම වූහේ ‘නිෂ්ොදන 
මාදිලීන්ද් අහිමි සහ ජීවත්වීමට තම ශ්රමය විකිණීම අනිවාේය වූ නූතන වැටුේ 
ශ්රමිකයින්ද්හේ ෙංිය’ යි. ඒ අනුව ‘කම්කරුවා’ යනු බැහැර කරන ලද ෙංිය යන්ද්න 
කම්කරුවා පිළිබඳ ගණීය හත්රුම් ගැීම හලස සැලකිය හැකි අතර කම්කරුවා 
යනු වැටුේ ලබන ශ්රමික ෙංිය යන්ද්න නිශ්චිත සමාජ සන්ද්දේ යක්ත හත්රුම් ගැීම 
සඳහා ඇි ේවිික අේථකථනයක්ත හලස සැලකිය හැක. ඒ අනුව ගත් කල මාක්තේ 
විසින්ද් තමන්ද්වම ප්රික්තහෂ්ෙ කර ගැීමක්ත සිදු කරහගන හනාමැත. සිදු වී ඇත්හත් 
කම්කරුවා යන්ද්නට විවිධ් භුහගෝලීය සහ කාලමය අවකාශයන්ද් අන්ද්තේගත කර 
හැකි ආකාරහේ පුළුල් අේථකථනයක්ත ලබාදීමයි. හකහේ නමුත් මාක්තේහගන්ද් 
ෙසුව ධ්නවාදහේ සිදුවූ වේධ්නයන්ද් හේතු හකාට හගන හමම නිේවචන හදක අතර 
ෙවින හවනස පුළුල් වී ඇත. හවනත් වචනවලින්ද් කියන්ද්හන්ද් නම් වේතමාන 
සමාජය තුළ තවදුරටත් ශ්රමය වපුරන ෙංිය සමාජහයන්ද් බැහැර කරන ලද ෙංිය 
වන්ද්හන්ද් නැත.  

අෙ ‘කම්කරුවා’ පිළිබඳ හමම සාකච්ඡාව ශ්රී ලංකා සන්ද්දේ ය තුළ ේථානගත 
කළහහාත්, අපූරු පිංතූරයක්ත අෙ ඉදිරිහේ මැහේ. 1930 ගණන්ද්වල සිටි නාගරික 
කම්කරුවන්ද් ‘කම්කරුවා’ යන්ද්නට ඇතුළත් කළ හැකි වන්ද්හන්ද් ඔවුන්ද් එම කාලය 
තුළ සමාජහයන්ද් බැහැර කරන ලද කේඩායමක්ත වන බැවිනි. නමුත් වාමාංශික 
වයාොරහේ වේධ්නයට හක්තන්ද්ීය කාේය ාරයක්ත කළ සබරගමුව ප්රහේශය ආශ්රීතව 
සිටි පීඩිත කුල කේඩායම් ‘කම්කරුවා’ යන්ද්නට ඇතුළත් කළ හනාහැක. 
මක්තනිසාද යත් ඔවුන්ද් සිවිල් සමාජහයන්ද් බැහැර කරන ලද හකාටසක්ත වූවත් ඔවුන්ද් 
ධ්නවාදී වුහය තුළ කළ කාේය ාරය ඉතා සීමිතවීමත් ඔවුන්ද් තවදුරටත් වැඩවසම් 
ක්රමහේ හකාටසක්ත හලස ෙැවතීමත් ය. 1971 කැරැල්හල් සමාජ සංයුිය තුළ 
සැලකිය යුතු ෙරිේහදන්ද් ගුරුවරුන්ද්, රජහේ ලිපිකරුවන්ද්, මධ්යම හේණීන්ද්ට අයත් 
රජහේ නිලධ්ාරීන්ද්, වතු කම්කරුවන්ද් සහ රුකියා විරහිත පිරිේ (අිහේක ශ්රම 
බලකාය) සිටින ලදී (ඔහේහේකර 1974: 373). හමම කේඩායම් ‘කම්කරුවා’ 
යන්ද්නට ඇතුළත් කළ හැක. නමුත් ධ්නවාදී ක්රමය තුළට තවම ග්රහණය කර හගන 
හනාමැි ශිෂයයන්ද් (ඔහේහේකර 1974: 373), ගම්වල සිටින රුකියා විරහිත 
තරුණ පිරිේ, හේන්ද් හගාවීන්ද්, අඳ හගාවීන්ද් සහ බත්ගම සහ වහුම්පුර වැනි පීඩිත 
කුල ආදී වශහයන්ද් වූ කේඩායම් ‘කම්කරුවා’ යන්ද්නට අයත් හනාවනුහේ ධ්නවාදී 
ආේික වුහයත් සමග ඔවුන්ද්ට ිබූ සම්බන්ද්ධ්ය අවමවීම නිසා ය. එම නිසා 
තරුණ මාක්තේහේ ‘කම්කරුවා’ පිළිබඳ නිේවචනය 1930 ගණන්ද්වල සිදු වූ 
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වාමාංශික වයාොරහේ වේධ්නය සමග හහෝ 1971 කැරැල්ල සමග හහෝ ආහේශ කළ 
හනාහැක.  

1971 කැරැල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ගත් කල තරුණ මාක්තේහේ නිේවචනය කම්කරුවා 
පිළිබඳව ඇි සාම්ප්රදායික හත්රුම් ගැීම විචාරශීලීව විමසා බැලීමට අවශය ඉඩ 
ලබා හේ. එනම් නාගරික කම්කරු ෙංිය හහෝ සාම්ප්රදායිකව කම්කරුවා යයි 
සලකනු ලැබූ පිරිේ තරුණ මාක්තේහේ ‘කම්කරුවා’ යන ප්රවේගයට අයත් වන්ද්හන්ද් 
නැත. ඉතාම ශක්තිමත් වාමාංශික වයාොරය සහ වෘත්තීය සමිි වයාොරය නිසා 
නාගරික කම්කරු ෙංිය රාජය සහ හෙෞේගලික අංශයන්ද්හගන්ද් විශාල වරප්රසාද 
ලබා ගන්ද්නා ලදි. ඒ හේතුහවන්ද් හමම සමාජ කේඩායම්වල සමාජ වටිනාකම 
ඉහළ ගිය අතර තව දුරටත් ඔවුන්ද්ව සමාජහයන්ද් ‘බැහැර කරන ලද’ ෙංිය හලස 
සැලකිය හනාහැක. 1920 ගණන්ද් සහ 1930 ගණන්ද්වල හමන්ද් හනාව නාගරික 
කම්කරු ෙංිය 1960 ගණන්ද් සහ 1970 ගණන්ද් වන විට තරුණ මාක්තේ 
අේථකථනය කළ ෙරිදි ‘කම්කරුවා’ හනාවීය.  

එම කාලහේ සිටි සාම්ප්රදායික වාමාංශික නායකයන්ද්ට සාහේක්තෂව විහේවීර 
ධ්නවාදී රාජයයට එහරහි කැරලි ගැසීමට පීඩිතයන්ද් සංවිධ්ානය කිරීහම් අරමුණ 
අර යා කම්කරුවා පිළිබඳ සාම්ප්රදායික මාක්තේවාදී නිේවචනහේ ඇි සීමාකම් 
දැන සිටිහේ ය. සාම්ප්රදායික මාක්තේවාදී අේථහයන්ද් වූ කම්කරුවා යන කේඩායම 
සමාජ ක්රමයට අන්ද්තේග්රහණය කරහගන ඇි බවට ඔහු හත්රුම් හගන ි බුණි. එම 
නිසා ඔහු ගම්වල සිටි රැකියා විරහිත තරුණ පිරිස, හේන්ද් හගාවීන්ද් සහ අඳ හගාවීන්ද් 
ඇතුළත් කරමින්ද් කම්කරුවා යන ප්රවේගය පුළුල් කහේ ය. ඔහුහේ තේකය වූහේ 
හමම කේඩායම් ධ්නවාදී අේථ ක්රමයට දායකත්වයක්ත හනාදැක්තවුව ද ‘තම ශ්රමය 
විකුණා ජීවත් වීමට කිසිදු ඉඩක්ත හනාමැි නිසා’ (සමරනායක 1990: 270) 
ඔවුන්ද්වත් කම්කරුවන්ද්  හලස සැලකිය හැකි බවයි.  

1971 කැරැල්ල පිළිබඳ එහි නායකයාහේ දෘෂ්ටිහකෝණය මාක්තේවාදී නයායාත්මක 
ප්රහේශයකින්ද් ඉදිරිෙත් වුව ද ෙළමුවන වගුව හෙන්ද්වා හදන ෙරිදි කම්කරුවා 
පිළිබඳ මාක්තේවාදී අරුත්ගැන්ද්වීම්වලට හසු හනාවන කේඩායම්, එනම් පීඩාවට 
සහ සූරාකෑමට ලක්ත හනාවූ සමාජ කේඩායම්, 1971 කැරැල්ල තුළ අෙට දැක ගත 
හැකිය. අෙ චන්ද්රාහේ සමාජ ෙසුබිම සලකා බැලුවහහාත් ඇයම කියන ෙරිදි ඇය 
හමම කම්කරුවා කියන සමාජ කේඩායමට හසුවන්ද්හන්ද් නැත. නමුත් ඇහේ 
මධ්යම ොංික සහ ඉහළ කුල ෙසුබිම හනාසලකා හරිමින්ද් අහනක්ත අය හා 
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සමොත වන යම් කිසි හොදු හදයක්ත හමම කැරැල්ල තුළ ිබුණි. හමම හොදු හදය 
හත්රුම් ගැීමට අෙට ජාක්ත හරාන්ද්සිහයේ ඩීහමෝේ පිළිබඳව කරන කියවීම 
‘කම්කරුවා’ යන්ද්න අික්රමණය කරමින්ද් කැරලිකරුවන්ද්හේ සමාජ සංයුිය 
අවහබෝධ් කරගැීමට පිටිවහල් ලබා හේ.  

ෙැරණි ග්රීක සමාජය තුළ ඩීහමෝේ යනුහවන්ද් හැඳින්ද්වුහේ දුේෙතුන්ද්ට ය. හමහිදී 
‘දුේෙතුන්ද්’ යනුහවන්ද් හැඳින්ද්වුහේ ‘ජනගහනහයන්ද් ආේිකමය වශහයන්ද් 
අවාසීදායක තත්වයක සිටින කාේඩයට හනාව’ බලය ොවිච්චි කිරීම සඳහා කිසිදු 
හිමිකමක්ත හනාමැත්හත් යැයි පූේවකල්ෙනය මත ොලනය කිරීම සඳහා ‘ගණනය 
හනාකරන ලද ජනතාව ය’ (හරාන්ද්සිහයේ 2010: 32). බලය ොවිච්චි කිරීම සඳහා 
වූ හිමිකම තීරණය වුහේ ‘හජයෂ්ඨත්වය, උෙත, ධ්නය, සුචරිතය හහෝ දැනුම’ මත 
ය (හරාන්ද්සිහයේ 2010: 32). 

1971 කැරැල්ලට හමම ඩීහමෝේ පිළිබඳ කියවීම ආහේශ කළහහාත් කිව හැකි 
වන්ද්හන්ද් හමයට සහ ාගී හනාවූ නාගරික කම්කරුවන්ද් සහ වෘත්තීය සමිතීන්ද් 
වාමාංශික හේශොලන ෙක්තෂ හරහා බලය ොචිච්චි කිරීමට සහ ාගී වූ බවයි. එනම් 
සමාජය තුළ ඔවුන්ද් ‘ගණනය කරන ලද හකාටසට’ අයත් හේ. හමය 20 වන 
ශතවේෂහේ ආරම් හේ ඔවුන්ද්හේ සමාජ මට්ටම හා සලකා බැලූ කල විශාල 
ෙරිවේතනයකි. 1971 කැරැල්ලට සම්බන්ද්ධ් වූවන්ද් පිළිබඳව සැලකිහම්දී කිව හැකි 
වන්ද්හන්ද් කුල පීඩනය, ඉංග්රීසි දැනුම අුවීම, හේශොලන බලය අහිමිවීම හහෝ 
ේීපුරුෂ සමාජ ාවී අසමානතා වැනි කාරණා නිසා ඔවුන්ද් සමාජහයන්ද් ‘ගණනය 
හනාකරන ලද හකාටසට’ අයත් බවයි. කුලය කැරැල්ල තුළ ප්රධ්ාන කාේයයක්ත සිදු 
කර ඇත. කැරැල්ල ෙැවතුන කාලහේ කැරැල්ල ශීඝ්රහයන්ද් වයාේත වුහේ වහුම්පුර 
කුලය සිටි ගාල්ල දිේත්රික්තකහේ ඇල්පිටිහේ සහ බත්ගම කුලය සිටි කෑගල්ල 
දිේත්රික්තකහේ ය (ඔහේහේකර 1974: 372). 1950 දශකහේ අග ාගහේ සිට 
අධ්යාෙනය ගම්බද ප්රහේශවලට ද වයාේත වුණු නමුත් එමගින්ද් සමාජය තුළ ෙැවි 
සමාජ හවනේකම් තව තවත් ෙැහැදිලිව හෙහනන්ද්නට වුණි. එනම් හකාළඹ සහ 
ප්රධ්ාන නගර කිහිෙයක ිබූ වරප්රසාදිත ොසල් හරහා ප්රවේධ්නය කළ ජීවන 
විලාසයන්ද් සමාජහේ අිබහුතරයකට ළං විය හනාහැකි ඒවා විය. හම් සන්ද්දේ ය 
තුළ ඉංග්රිසි  ාෂාව ප්රභුන්ද්හේ සන්ද්නිහේදන මාධ්යයක්ත වීම නිසා සමාජහයන්ද් 
මිනිසුන්ද් ‘ගණනය හනාකිරීමට’ ඉංග්රීසි  ාෂාව තීරණාත්මක කාේය ාරයක්ත කරන 
ලදි (ඔහේහේකර 1974: 372). වාමාංශිකයන්ද් ද ඇතුළුව සියලුම ප්රධ්ාන 
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හේශොලන ෙක්තෂවල නායකයින්ද් හමම ප්රභූ ොසල්වලින්ද් ෙැමිණි අය වූ අතර 
බටහිරට හගාේ ලැබූ අධ්යාෙනය හේතු හකාට හගන ඔවුහු ොලනය කිරීම සඳහා 
බලය ිබූ, එහේත් නැිනම් සමාජය තුළ ‘ගණනය කරනු ලැබූ’ හකාටසට අයත් 
වූහ. අවසාන වශහයන්ද්, සමාජය තුළ වූ සියලුම කේතවයයන්ද් හේශොලීකරණය 
වූ හමම කාලය තුළ සමාජය තුළ ‘ගණනය කරනු ලැබීමට’ නම් හේශොලන බලය 
ිබීම අනිවාේය විය. ඔහේහේකර හෙන්ද්වා හදන ආකාරයට හබාහහෝ අවේථාවල 
රජහේ රුකියාවක්ත ලබා ගැීමට මන්ද්ත්රිවරහයකුහගන්ද් හරකමදාරුවක්ත ිබීම 
ිබිය යුතු එකම සුදුසුකම විය. එම හරකමදාරුව ලබා ගැීමට ඔබ එක්තහකෝ 
මන්ද්ීහේ අතහකාලුවක්ත විය යුතු ය, නැිනම් මන්ද්ීට ෙගාවක්ත දිය යුතු ය (1974: 
381).  

මීළග හකාටහේදී සාකච්ඡා කරන ෙරිදි ේීපුරුෂ සමාජ ාවී අසමානතාව චන්ද්රා 
කැරලිකාරිනියක බවට ෙත් කිරීමට තීරණාත්මක කාේය ාරයක්ත කරන ලදි. හමම 
කාරණා හරහා සමාජහයන්ද් හකාටසක්ත ‘ගණනය කරනු හනාලැබීමට’ නැිනම් 
ොලනය කිරීම නැමැි ක්රියාහවන්ද් ඉවත් කිරීම නම් ක්රියාවලිය හෙන්ද්වා හේ. හම් 
ආකාරයට හෙන්ද්වා හදන ෙරිදි ඩීහමෝේ පිළිබඳ හරාන්ද්සිහයේහේ කියවීම තුළ 
1971 රැඩිකල් හේශොලනය විවිධ් සමාජ ේථරයන්ද්හගන්ද් විවධ්ාකාර පුේගලයන්ද් 
සම්බන්ද්ධ්වීම පිළිබඳ අදහසක්ත ගත හැක. 

 
ස්ී කැරැල්ලක් 

ගණනය කරනු හනාලැබූ හකාටහේ ආකෘියට පිටුෙස ිහබන තේකනය කුමක්ත 
ද? අෙ හවනත් විදියකට හමය අසන්ද්හන්ද් නම් මධ්යම ොංික හගාවිගම 
තරුණියක වූ චන්ද්රා ගණනය කරනු හනාලැබූ හකාටසට අයත් වූහේ හකහේ ද? 

මම ඉේහකෝහල් ඉන්ද්න කාහල් තේක කරන හකාට විවාද කරන හකාට 
ොේලිහම්න්ද්තුහේ හසහනට් එහක්ත එන්ද් එම් හෙහේරලා වහේ අය කියපු 
හේවල් අරං තමයි තේක කහේ. මම එන්ද් එම්ලහේ හොත් කියවනවා, 
හැන්ද්සාඩ් එක කියවනවා. ඉිං ඒවා තුළ අර හැඟීම අපි අතර ඇි 
හවලා ිබුණා. නැතුව අම්මලහේ කවුරුත් හේශොලහන්ද්ට බර හවලා 
ිබුහේ නෑ. ඒක ඉිං කැම්ෙේ ගියාම වැඩි වුනා [...] කැම්ෙේ එකට 
ගියාම හගාඩාක්ත දුක්ත විඳින කැම්ෙේ ළමයි දැක්තකා. ඒ වහේම එයාලා 
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අතරට යන්ද්නත් අපිට ෙහසු වුනා එයාලහේ හම් ප්රශ්නත් එක්තක. ඒවත් 
එක්තක තමයි මම හගාඩක්ත හම් හේශොලහන්ද්ට ඇදිලා ආහේ.  

ඔනෑම තරුණියක සමාජය තුළ අහනක්ත අය විඳින දුක පිළිබඳ දැන සිීම මගින්ද් 
ඇයව ගණනය කරනු හනාලබන හකාටසට ඇතුළත් වන්ද්හන්ද් නැත. නමුත් චන්ද්රා 
ගණනය කරනු හනාලබන හකාටසට අයත් වන්ද්හන්ද් ඇය අහනකා විඳින දුක 
දැකීහමන්ද් ෙමණක්ත හනානැනවතී හමම මේදනකාරී සමාජ ෙේයායට විරුේධ්ව 
සහ අහනකා විඳින දුක තුරන්ද් කිරීම හවනුහවන්ද් ‘ක්රියා කිරීමට’ කටයුතු කළ නිසා 
ය. ජවිහෙට සම්බන්ද්ධ් වීම පිළිබඳ ෙේමලතා රාජෙක්තෂහේ3 අත්දැකීම හමම ක්රියා 
කිරීමට ිහබන ආකල්ෙය වඩා විේතර කරයි. වේතමානහේදී ෙේමලතා 
නයනානන්ද්දහේ4 බිරිඳ වන අතර තරුණියක්තව සිටි කාලහේ ඇහේ මිතුරිය වන 
නයනානන්ද්දහේ නැගණියව මුණ ගැසීමට නිතරම ඔහුහේ නිවසට ගියා ය. ‘එක 
දවසක්ත එයා [මිතුරිය] මහගන්ද් ඇහුවා “අපි කවදාහරි දවසක මැහරනවා. ඉිං ඔයා 
කැමි ද යමක්ත කරලා මැහරන්ද්න, එහහම නැත්තම් සාමානය හකහනක්ත විදියට 
මැහරන්ද්න”. මම කිේවා “යමක්ත කරලා මැහරන්ද්න මම කැමියි” කියලා. “එහහනං 
අද හවස ෙංියක්ත ිහයනවා ඒකට එන්ද්න” කිේවා’. ආරම් හේ සිටම සමේත 
වයාොරයම නිේමාණය කර ිබුහේ විේලවීය අරමුණු සාක්තෂාත් කර ගැීම 
හවනුහවනි. හමය සමාජ යහෙත හවනුහවන්ද් වැඩ කිරීමට කැමි හබාහහෝ 
හදනාහේ ආකේෂණයට ලක්ත විය. හදවන හෙළ නායකයකු වූ වසන්ද්ත දිසානායක 
එය හමහේ විේතර කරයි: 

හැමහකනාටම දැනිච්ච හදයක්ත තමයි හම් විේලවය නම් හකහරනව 
කියලා. දැන්ද් අපි වැඩකරපු ශශලිය, අපි කරපු කතාබහ, ඒවා ගත්තම 
කියන්ද්හන්ද් ේිර හලසම හම් කතා කරන හදය සිදුහවනවයි කියන 
විශ්වාසය හැම හකනා තුළම හගාඩනැගිලා ිබුණා [...] අපි එක 
ෙැත්තකින්ද් සන්ද්නේධ් අරගලය ගැනහන්ද් කතා කහේ. ඊළගට ෙටන්ද් 
ගත්ත තැන ඉඳලම ඒකට අවශය හේවල් එකතු කරමින්ද්හන්ද් හිටිහේ. ඒ 
කියන්ද්හන්ද් හැකියාව ිබිච්ච මුල් අවේථාහේ ඉඳලම අපි හවඩි 
හබහහත්, ෙතහරාම් ඒවා හම්වා එකතු කිරීහම් ක්රියාවලියත් ෙටං 

 
3 ෙේමලතා රාජෙක්තෂ සමග 2019 ජූනි 18 දින අම්බලන්ද්හගාඩ පිහිටි ඇයහේ නිවහේදී කරන ලද 
සම්මුඛ් සාකච්ඡාව ඇසුහරන්ද්. 
4 කලුතර දිේත්රික්ත හල්කම් වූ නයනානන්ද්ද වයාොරය තුළ හදවන හෙළ නායකහයක්ත ය. ඔහුහේ 
අත්දැකීම් ෙසුව සාකච්ඡා හකහේ.   
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ගත්තා. මහා ෙරිමාණහයන්ද් හනහමයි [...] අනික ඉතා රහසිගත 
ආකාරහයන්ද්හන්ද් යන්ද්හනත්. වැඩ කිරීහම් ශශලිහයනුත් 
සහ ාගිහවන්ද්නන්ද්ට හැහෙනවා යමක්ත සිදුහවනවා කියලා.       

ඉහත සඳහන්ද් කළ ආකාරයට, හමම වයාොරහේ අරමුණ වූහේ සාම්ප්රදායික 
වාමාංශික හේශොලන ෙක්තෂවලට අලුින්ද් සාමාජිකයින්ද් බඳවා ගැීමට ඇි 
හනාහැකියාව නිසා ඇි වී ිබු හිඩස පිරවීමට ය. සාම්ප්රදායික වාමාංශික 
ෙක්තෂවල හමම හනාහැකියාවට බලෙෑ ප්රධ්ාන හේතුවක්ත වූහේ හමම හේශොලන 
ෙක්තෂවල නායකයින්ද් ඔවුන්ද්හේ මූලික හේශොලන අරමුණුවලින්ද් විතැන්ද් වී ඇතැයි 
යන ජනතා විශ්වාසයයි. හමම සන්ද්දේ ය තුළ ජවිහෙට සමාජහේ සු සිේධිය 
උහේසා ක්රියාකිරීමට පුේගලයින්ද් හොළඹවා ගැීම හවනුහවන්ද් ආමන්ද්රණය කළ 
අතර, ජවිහෙ සහ කැරලිකරුවන්ද්/කාරිනියන්ද් සමාජහේ අවහශ්ෂ 
පුේගලයන්ද්හගන්ද් හවනේ වීමට හමය හේතුවක්ත විය.  

එම නිසා චන්ද්රා සහ ඇහේ සහහෝදර කැරලිකරුවන්ද්/කාරිනියන්ද් සමාජය හවනේ 
කිරීම හවනුහවන්ද් ක්රියා කිරීම නිසා ඔවුන්ද් ‘ගණනය කළ හනාහැකි හකාටස’ බවට 
ෙත්වන ලදි. ගණනය කළ හනාහැකි හකාටහේ අයකු හලස චන්ද්රා ෙවින සමාජ 
ෙේයාහේ අවකාශය සහ කාලය ඛ්ේඩනය වන ආකාරයට විකල්ෙ අවකාශයක 
සහ කාලයක ජීවත් වූවා ය. ෙැවි සමාජ ෙේයාහේ කුමන කාලයක්ත හා 
අවකාශයක්ත මත ද ඇය ක්රියා කළ යුතුව ිබුහේ? ‘කවුරුත් හිතුහේ රේසාවක්ත 
කරලා කසාදයක්ත බැඳලා, ඒ වහේ තත්වයක්තහන්ද් ිබුහන්ද්. දැන්ද් කැම්ෙේ ළමයි 
හිටිහේ හකාහහාමහරි ඩිග්රිය කරලා ගමට ගිහින්ද් රේසාවක්ත කරන්ද්න. ඒ 
කතන්ද්දහේහන්ද් හුෙක්ත ිහයන්ද්හන්ද්’. හම් අවධිහේදී 1956 ජාිකවාදී හේශොලන 
වයාොරහේ පිරිමින්ද්ට සහ කාන්ද්තාවන්ද්ට  ාර දී ිබු භූමිකාවන්ද්, ක්රියාකාරකම් සහ 
මිනිේ හැසිරීම් ෙවරනු ලැබූ ලිංගික ශ්රම වි ජනහේ බලෙෑම බලවත්ව ෙැවතුණි. 
බ්ර තානය යටත්විජිත යුගහේ සිටි බටහිරකරණය වුණු ක්රිේියානි කාන්ද්තාවන්ද්ට 
එදිරිව සිංහල හබෞේධ් කාන්ද්තාවහේ නැගීම ඉතා හහාඳින්ද් ෙේහේෂණයට ලක්ත වී 
ඇි ක්තහෂ්රයකි. බ්ර තානය කාලහේ ආ හබෞේධ් පුනරුදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
කුමාරි ජයවේධ්න සිංහල හබෞේධ් වාේගිකත්වය සහ ේීපුරුෂ සමාජ ාවී 
ප්රිමානය අතර ිබූ සමීෙ සම්බන්ද්ධ්තාව නිසා කාන්ද්තාවන්ද් ොලනය කිරීම මූලික 
වශහයන්ද් ෙැවිහේ ‘වාේගික කේඩායම හවනුහවන්ද් ළමයින්ද් බිහිකිරීම සහ එම 
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ළමයින්ද්ව තමන්ද්හේ වාේගික භූමිකාවන්ද් හවනුහවන්ද් සමාජගත කිරීම කළහැකි 
දරුවන්ද් වදන වයහේ’ සිටින කාන්ද්තාවන්ද් මත ය (ජයවේධ්න 1994: 113).   

[කාන්ද්තාව] ොලනය කිරීහම් ක්රියාවලිය ආරම් වනුහේ මල්වර විහම් 
සිට සහ දැරියහේ වැඩිවියට ෙැමිණීහම් ෙළමු සංඥාව ලැබීමත් 
සමගම ය. ඇය වැඩී ඇත; ඇය දැන්ද් ලිංගිකව ක්රියාකාරී අතර විවාහ වී 
ළමයින්ද් සෑදිමට පුලුවන. ඇහේ කනයා ාවය සහ ෙිවෘතය 
රුකහගන ඇත්නම් සහ ඇයව නිසිෙරිදි හතාරාගනු ලැබු 
සහකරුහවක්ත හා විවාහ කර ඇත්නම් සහ ීිය සහ සමාජ 
චාරිරවලට අනුකූලව ළමුන්ද් සාදා බලා කියා ගන්ද්හන්ද් නම් ඇය එම 
ප්රජාවට විශිෂ්ට වේතුවක්ත සහ තයාගයකි. අහනක්ත අතට, ඇය 
සම්ප්රදායන්ද් උල්ලංඝනය කරයි නම් ඇය එම වාේගික කේඩායම 
අවුල් කරවන උවදුරක්ත හේ; එවිට ඇය ‘අයාහල් යාම’ සහ වාේගික 
කේඩායහම් ොරිශුේධ්ත්වය හකහලසන මිශ්ර වාේගික ළමයින්ද් බිහි 
කිරීම හරහා තම ප්රජාවට ලැේජා කිරීම යන අවදානම්වලට [එම 
වාේගික කේඩායම] ලක්ත කරන්ද්ී ය. ආේතව ාවයට ෙත්වීහමන්ද් ෙසු 
වැඩිමහලු කාන්ද්තාවන්ද් හනාවැදගත් වන අතර ඔවුන්ද්හගන්ද් ‘හහාඳ’ 
මිත්තණියකහේ භූමිකාව රෙදැක්තවීම බලාහොහරාත්තු වන නමුදු 
තරුණියකට හනාමැි යම් අවකාශයක්ත සහ එහා හමහා යාහම් 
හැකියාවක්ත ලැහේ (ජයවේධ්න 1994: 113)        

‘ෙශ්චාත්-යටත්විජිත රාජයය සැකැේම තුළ සිංහල-හබෞේධ් වාේගික-ජාිකවාදය 
හහජහමානික ප්රවාහයක්ත බවට ෙත් වූ සිේධියක්ත’ (විහේසිංහ 2008: 19) හලස 
1956 මැිවරණ ජයග්රහණය හත්රුම් ගන්ද්නා ශානිකා විහේසිංහ නූතන ශ්රී 
ලාංකික නාටයහේ ආරම් ය සලකුණු කරන මනලම් (1956) සහ සංහබාහු 
(1961) යන නාටය හදක තුළ ඉහත සඳහන්ද් කළ කාන්ද්තා ලක්තෂණ 
පුනරුච්චාරණය වී ඇි ආකාරය මනාව හෙන්ද්වා හදයි. හමම නාටය හදක සිංහල 
හබෞේධ් සමාජය තුළ ේීපුරුෂ සමාජ ාවී ප්රිමාන තහවුරු කිරීම සඳහා විශාල 
බලෙෑම් කළ අතර වේතමානහේ ෙවා නිරන්ද්තරහයන්ද් රෙ දක්තවන අතර විවිධ් 
අවේථාවල ොසල් විෂය නිේහේශයට ඇතුළත් කර ඇත. හමම නාටය හදක 
විශ්හල්ෂණය කිරීහමන්ද් විහේසිංහ හෙන්ද්වා හදන්ද්හන්ද් ේීපුරුෂ සමාජ ාවී 
භූමිකාවන්ද්හේ එකාකෘතීන්ද් (stereotypes) සමාජය තුළ මුල් බැස ගන්ද්හන්ද් 
හකහේ ද යන්ද්න ය. මනහම් තුළ ප්රධ්ාන නළුවා වන කාන්ද්තාව සිය සිතැඟි අනුව 
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කටයුතු කරන්ද්න හගාේ විෂමලිංගික සහ පුරුෂමූලික ෙවුල් සම්ප්රදායන්ද් බිඳ 
වට්ටවයි.  

ෙවින සාම්ප්රදායික සමාජය හහෝ ෙේයාය කාන්ද්තාවට ඇය අභිමත 
ෙරිදි තීරණ ගැීමට ඉඩ හනාහදන අතර ඇය තම අභිමතය ෙරිදි 
ෙවුහල් හහෝ සම්ප්රදාහේ තේකනයට විරුේධ්ව ක්රියා කළහහාත් 
එමගින්ද් ෙේයාය දැඩි අේබුදයකට ෙත්හේ. මනලම් තුළ ෙේයාය 
නිරතුරුවම නිේමාණය කරන්ද්හන්ද් සහ ෙවත්වා හගන යන්ද්හන්ද් පිරිමි 
චරිත විසිනි [...] ෙේයාය, සම්ප්රදාය, රාජයය, ේථාවරත්වය හහෝ 
අවංක ාවය පිරිමියා සමග සම්බන්ද්ධ් කරන විට වයාකූලබව, 
වංක ාවය, සැකය හහෝ අපිළිහවල කාන්ද්තාව සමග බේධ් කරයි 
(විහේසිංහ 2008: 32).  

සංහබාහු තුළ ‘අහිංසකකම, ොරිශුේධ්කම, කැෙවීම, සානුකම්පිකබව ආදී ෙද 
 ාවිතය හරහා කාන්ද්තාව නිරූෙණය හකාට ඇත්හත් පිරිමියාට උදේකරන, 
ේවිියික සහ දුේවල ේථානයක ය. කාන්ද්තාව ඇයව ේථානගත කරනුහේ 
පිරිමියාහේ, එනම් ඇයහේ පියාහේ, ේවාමිපුරුෂයාහේ, පුතාහේ හහෝ 
ගුරුවරයාහේ හසවණැල්ල යටහත් ය’ (විහේසිංහ 2008: 32). අෙ දුටු ෙරිදි හමම 
නාටය සමාජය තුළ කාන්ද්තාවහේ යටහත්ෙහත් ේථානය පුනරුච්චාරණය කරයි.  

කාන්ද්තාවහේ හමම යටහත්ෙහත් ේථානය 1957 අහේල් 19 දින වනිතා විත්ති නම් 
පුවත්ෙහත් ‘හමම ඇඳුම නරක ද?’ යන ලිපිය තුළ මනාව හෙන්ද්වයි.  

නියම කාන්ද්තාව කිසිවිහටකත් පිරිමියා සමග තරෙ කරන්ද්හන්ද් හහෝ 
පිරිමි චාරිරවාරිර උකහා ගන්ද්හන්ද් හහෝ නැත. ඇය ඇයහේ 
මට්ටහමන්ද් හහෝ අධ්යාෙනහයන්ද් ඉහළට ගිය ද ඇහේ ේීත්වය කිසිදා 
නැි කර ගන්ද්හන්ද් නැත. නමුත් අද කාහල් තරුණියන්ද් කලින්ද් 
පිරිමින්ද්ට ෙමණක්ත ිබූ අමාරු ක්රීඩාවන්ද් කිරීමට විශාල කැමැත්තක්ත 
දක්තවයි. එම නිසා ලැේජාහවන්ද් සහ බිහයන්ද් ආරක්තෂා කර ගැීමට 
අලුත් ඇඳුමක්ත අවශය ය. රැළි සායවල් වැනි හකටි ඇදුම් ඇඳීම හහෝ 
හවාලිහබෝල් වැනි ක්රිඩාවක නිරත වීම ීච ක්රියාවකි. මන්ද්ද ඒවාහයන්ද් 
මැහවන සංකල්ෙ රූෙ සහ හැඟීම් අධ්ම වන අතර ලැේජබයකින්ද් 
හතාරව ප්රසිේධිහේ තරුණ වැහඩන ගැහැනු ළමුන්ද්හේ ශරීර 
නිරාවරණය වීම රහට් සංේකෘියට හනාගැලහේ (ජයවේධ්න 2006: 
103 තුළ).     
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කාන්ද්තාව පිරිමියාට දක්තවන යටහත්ෙහත්කම සහ ඔවුන්ද් ගෘහයට හකාටු කර ි බීම 
කලාපීය ප්රෙංචයක්ත හනාව හගෝලීය ප්රෙංචයකි. ඉන්ද්දියාහේ ගැමිහගාවි 
වයාොරවල ේීන්ද්හේ කාේය ාරය සාකච්ඡා කරන සිංහ හරෝයි හමහේ ෙවසයි: 

ඉෙැරණි සම්ප්රදායන්ද්, විශ්වාසයන්ද්, වටිනාකම්, සිරිත්විරිත්, අධ්යාෙන 
සහ සමාජීයකරණයන්ද් හරහා ගැමිහගාවි සමාජයක ේීන්ද්හේ 
සමජීය සහ ආේික භූමිකාවන්ද් වුහගත කර ඇත. එම භූමිකාවන්ද් 
ේීපුරුෂ සමාජ ාවී ෙදනමක්ත සහිත වන අතර සමාජ අන්ද්තේ 
ක්රියාකාරකම්වලදී පිරිමින්ද්හේ සහ ේීන්ද්හේ සහ ාගීත්වය ේීපුරුෂ 
සමාජ ාවය විසින්ද් මූලික වශහයන්ද් තීරණය කරයි. වුහගත කිරීහම් 
සහ ේීපුරුෂ සමාජ ාවය ඒකාකෘත කිරිහම් ක්රියාවලිය තුළ ේීන්ද්ව 
ෙහළ සමාජ තත්වයකට හකාටු කරයි (සිංහ හරෝයි 1995: 2306). 

හවනත් භූහගෝලීය ඒකකයක්ත වන ලින්ද් ඇමරිකාහේ ආයුධ් සන්ද්නේධ් අරගලවල 
ෙවින ේීපුරුෂ සමාජ ාවී හේශොලනය විශ්හල්ෂණය කරන ේහටහෆන්ද් ඩේ. 
ශ්මිට් ලින්ද් ඇමරිකානු ේීන්ද්හේ ෙහළ සමාජ තත්වයට බලොන පුරුෂමූලික 
ආකල්ෙ හමහේ ලැයිේතුගත කරයි: 

1. ලිංගික ශ්රම වි ජනය පිරිමින්ද්හේ සහ ේීන්ද්හේ ේව ාවික හවනේකම් 
නිරූෙණය කරයි. 

2. ේීන්ද්හේ අනනයතාව ඔවුන්ද් පිරිමින්ද් සමග ෙවත්වන සම්බන්ද්ධ්තාව 
හරහා තීරණය හේ. 

3. ේීන්ද් සිය ජීවිතහේ උෙරිම සතුට ලබා ගන්ද්හන්ද්  ාේයාවන්ද් සහ මේවරු 
හලස ය. 

4. ේීන්ද් ළමුන්ද් වැනි ය. 
5. ේීන්ද් අහේශොලනික ය (රීෆ් 1986: 148 තුළ). 

හමය අෙට හෙන්ද්වා හදන්ද්හන්ද් ේත්රියහේ යටහත්ෙහත් ාවය ශ්රී ලංකාහේ හේවා, 
ඉන්ද්දියාහේ හේවා නැිනම් ලින්ද් ඇමරිකාහේ හේවා හකාතනත් එක බවයි. 
ඉහත ලක්තෂණ සලකා බැලීහම්දී හෙී යන්ද්හන්ද් ේීන්ද් මත ෙටවා ඇත්හත් 
හෙෞේගලික/මහජන ෙරිමේඩල හදහබදුම ෙමණක්ත හනාවන බවයි. ‘තවත් එකක්ත 
වන්ද්හන්ද් ේව ාවධ්ේමය/ශිෂ්ටාචාරය කියන හබදීමයි. ේත්රියව “ේව ාවධ්ේමය”  
සමග අනනය කිරීම ඔවුන්ද්ව “ශිෂ්ටාචාරගත” මහජන ෙරිමේඩලහයන්ද් බැහැර 
කිරීමට හේතු වනවා ෙමණක්ත හනාව (ග්රාන්ද්ට් 1991) එමගින්ද් සියලුම සංේකෘිවල 
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සමාජීය වශහයන්ද් ේත්රිය පිරිමියාට වඩා හනාවැදගත් යැයි සිතීමට අවශය ෙැහැදිලි 
කිරීම ලබා හේ’ (යුවාල්-හඩ්විේ 1997: 5). එක සමානව හමම හදහබදුම් ේත්රියව 
හෙෞේගලික ෙරිමේඩලහේ ේථානගත කරන අතර මහජන ෙරිමේඩලහයන්ද් 
බැහැර කරනු ලබයි. 

එම නිසා ෙවින සමාජ ෙේයාහේ අවකාශය සහ කාලය සලකා බැලීහම්දී අෙට 
ෙැහැදිලි වන්ද්හන්ද් ේීන්ද්ට හබාහහෝ විට නියමිත අවකාශය වන්ද්හන්ද් හෙෞේගලික 
ෙරිමේඩලය වන නිවස වන අතර කාලය ලබා දී ිහබනුහේ ළමුන්ද් සහ 
ේවාමිපුරුෂයා රුක බලා ගැීමට ය. ේීන්ද්ට කරන්ද්න අවසර ලබා දී ිහබන 
ගුරුවෘත්ිය වැනි රැකියාවන්ද් ෙවින ෙේයාහේ අවකාශය සහ කාලය ඛ්ේඩනය 
කිරීමට ඉඩ ලබා හනාහේ. 

නමුත් චන්ද්රා සහ අහනකුත් කැරලිකාරිනිහයෝ සාමානය ේීන්ද්ව ේථානගත කර 
ඇි ෙවින ෙේයාහේ අවකාශය සහ කාලය ප්රශ්නකරන්ද්නාවූ විකල්ෙ 
අවකාශයක සහ කාලයක කටයුතු කරන්ද්හනෝ ය. එම නිසා අවශය නම් අෙට 1971 
කැරැල්ල ේත්රි කැරැල්ලක්ත හලස ද නම් කළ හැක. ‘ගම්වල ගත්තම ගම්වල [ේීන්ද්] 
හේශොලනය කරන එක පිළිගන්ද්හනම නැි තැනකහන්ද් ිහයන්ද්හන්ද්. එහහම 
හවලාවක අපි [ේීන්ද්] ගිහින්ද් තුවක්තකු අරං ගම්වල හේශොලය කරන හකාට එතන 
ේත්රියහේ කැරැල්ලකුත් ිහයනවා’. හමම ේීන්ද් සාම්ප්රදායික ජීවිතයක්ත ගත කළා 
නම් ඔවුන්ද් කෑම පිසීම, හරදි හේදීම සහ ෙවුල බලා ගැීම වහේ හේ කර කර ඉඳීවි. 
ඒ හවනුවට ඔවුහු පිරිමින්ද් ෙමණක්ත කරන ‘හේශොලනය’ කහළෝ ය. 

ජවිහෙ විසින්ද් එහේරමුල්ල සහ හමාරගහහේන වැනි හකාළඹින්ද් පිට සංවිධ්ානය 
කර ිබූ අධ්යාෙන කදවුරුවලට චන්ද්රා සම්බන්ද්ධ් වූවා ය. ඒවාහේදී ඇය කරාහත් 
සහ මූලික ආයුධ් පුහුණුවක්ත ලැබුවා ය. එහමන්ද්ම නුවරඑළිය උසාවිහේ ඇසූ 
විහේවීරහේ නුවට ද ඇයහේ සගයන්ද් සමග හකාළඹ සිට සහ ාගී වුවා ය.  

එහේරමුල්හල් කඳවුරක හිටියා. මම ගියපු ෙළහවනි එක ිේහේ 
හමාරගහහේහන්ද්. එතන [විශ්ව විදයාල]  ශිෂයහයෝ වහේ අපි 
කටිටියක්ත හිටියා. ඒකට මමත් සහ ාගි හවන්ද්හන්ද් [විශ්ව විදයාල] 
ශිෂයහයක්ත හැටියට. ඒවට හගදරින්ද් පිට ගිහින්ද් ඉන්ද්හන්ද් හගදරට 
දහසක්ත හබාරු කියලා. ෙේහේ ෙේහේ අම්මට අහුවුනා. හැබැයි දැන 
ගන්ද්නහකාට ඉවරයි වැහඩ්. ඉේසර [විහේවිරහේ] නුවරඑළිහේ 
නුවලට යන්ද්හනත් හබාරු කියලා, උහේ ගිහින්ද් හවස එනවා.  



හේමචන්ද්ර 

95 
 

ඇය වයාොරයට අලුින්ද් තරුණ අය සම්බන්ද්ධ් කර දුන්ද්නා ය (හකාකු ගහනවා); 
1969දී තමන්ද්ට ලැබුණ රුකියාව ද ප්රික්තහෂ්ෙ කරමින්ද් පූේණකාලීනයකු හලස 
ජවිහෙට සම්බන්ද්ධ් වූවා ය. හමම විකල්ෙ අවකාශය සහ කාලය තුළ ජීවත් වූ 
චන්ද්රාට බාහිර සමාජය බල කර සිටිහේ හගදරට හවලා වැඩක්ත ෙලක්ත කිරීම සහ 
හදමේපියන්ද්හේ රැකවරණය යටහත් ජීවත් වීමට ය. හම් මුකුත් හනාහකාට ඇය 
තීරණය කහේ ඇය ඇය කැමි අවකාශවල රැඳීමට ය. තරුණියක හලස ෙවින 
සමාජ ෙේයාය ඇහගන්ද් බලාහොහරාත්තු වූහේ තමන්ද්හේම කියා ෙවුලක්ත තැීම 
ය. නමුත් අෙහේ කැරලිකාරිනිය තම කාලය වැය කහේ කළ හනායුතු, එහේත් 
නැිනම් කිරීමට සිතීමට ෙවා බැරි හේවල් කිරීමට ය. ඇහේ හම් කිසිම වැඩක්ත 
ෙවින සමාජ ෙේයාහේ ආරක්තෂකයින්ද් වන හදමේපියන්ද් දැන සිටිහේ නැත. මන්ද්ද 
ඇය ඔවුන්ද්ට හබාරු කීවා ය. හම් සන්ද්දේ ය තුළ හබාරු කීම යනු ෙවින 
යථාේථහයන්ද් ගැලවීමට තනනා විමුක්තිකාමී ක්රියාවකි.  

චන්ද්රාහේ අත්දැකීම්වලට අනුව අෙට ජවිහෙ යනු ලිංගික ශ්රම වි ජනය පිළිබඳ 
සවිංඥානික හේශොලන වයාොරයක්ත හලස සැලකිය හැකි ද? ජනතා විමුක්ති 
හෙරමුහේ ඓිහාසික ගමන්ද්ෙථය දිහා බැලීහම්දී එහේ සැලකිය හැක වැනි 
නිගමනයකට ෙැමිණීම හබාළඳකමකි. නමුත් ඉහත ප්රශ්නය හත්රුම් ගැීමට නම් 
අෙට වයාොරය තුළ  ාවිත වුණු ධූරාවලීගත සහ පුරුෂමූලික ප්රිමාන අවහබෝධ් 
කරගැීම අවශය ය. 

 
ජවිලෙ තුළ ෙැවි ෙර්යාය 

ජවිහෙ එහි ආරම් හේ ෙටන්ද් 1971 හවනතුරු ඉතාම සංකීේණ සහ දැඩි 
ධූරාවලීගත වුහයන්ද්හගන්ද් යුක්තත විය. චන්ද්රා සහ මධ්යම කාරක සභිකයින්ද් 
හදහදහනකු වූ හකෝට්හට්5 දිේත්රික්ත කමිටු හල්කම්, නිමල් මහරහේ6 සහ ශිෂය 
අංශහේ හල්කම් වූ සුනිල් රත්නසිරි7 සමග කරන ලද සම්මුඛ් සාකච්ඡා හරහා 

 
5 හකෝට්හට් දිේත්රික්තකයට වේතමාන හකාළඹ දිේත්රික්තකයට අයත් රාජගිරිය, කැේබෑහේ සිට 
අවිේසාහේල්ල දක්තවා ප්රහේශය අයත් විය.  
6 නිමල් මහරහේ සමග 2019 මැයි 20 දින ඔහුහේ නුහේහගාඩ පිහිටි නිවහේදී කරන ලද සම්මුඛ් 
සාකච්ඡාව ඇසුරින්ද්. 
7 සුනිල් රත්නසිරි සමග 2019 ජූනි 5 දින ඔහුහේ මත්හතහගාඩ පිහිටි නිවහේදී කරන ලද සම්මුඛ් 
සාකච්ඡාව ඇසුරින්ද්. 
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නිේමාණය කරන ලද ෙහත දැක්තහවන රූෙසටහන ජවිහෙ ිබූ ධූරාවලී වුහය 
ෙැහැදිලි කරන අතර එය ඔේහේ තේක කළ හැක්තහක්ත ඉහළ සිට ෙහළට සමේත 
ජවිහෙ සාමාජිකත්වය මනාව සංවිධ්ානය කර ිබූ බවයි.  

ෙහත දැක්තහවන රූෙ සටහන පිළිබඳව දළ හැඳින්ද්වීමක්ත කරන්ද්හන්ද් නම් හමම 
ධූරාවලිය තුළ විහේවීර ප්රධ්ාන හල්කම් හලස  ඉහළින්ද්ම සිටහේ ය. ඔහුට ෙසුව, 
විහේවීර ද ඇතුළත් 5-6 හදහනකුහගන්ද් යුත් හේශොලන මේඩලය (politburo) 
ිබුණි. හේශොලන මේඩලය යටහත් වුහයන්ද් හදකක්ත විය. එකක්ත සාමානය 
ෙක්තෂ යාන්ද්රණය වූ අතර අහනක ශිෂය අංශය විය. සාමානය ෙක්තෂ යාන්ද්රණය 
තුළ 15 හදහනකුහගන්ද් සමන්ද්විත මධ්යම කාරක ස ාව හේශොලන මේඩලයට 
ෙහළින්ද් ිබුණි. සියලුම මධ්යම කාරකසභිකයින්ද් දිේත්රික්ත හල්කම්වරුන්ද් වූ අතර 
ඔවුන්ද්ව හතෝරා ෙත් කරගන්ද්නා ලේහේ දිේත්රික්ත කමිටු නිහයෝජනය කිරීමට ය. 
හමහිදී මතක තබා ගත යුතු හදය වන්ද්හන්ද් දිේත්රික්තක හලස ජවිහෙ  ාවිත කහේ 
රාජයය විසින්ද් නිේමාණය කරන ලද ොලන ඒකක හනාව තමන්ද් විසින්ද්ම සාදාගත් 
භූ ඒකකයක්ත බවයි. දිේත්රික්ත කමිටුව හොලිේ කමිටු හල්කම්වරුන්ද්හගන්ද් සමන්ද්විත 
විය. සෑම හොලිේ කමිටුවක්තම  හල්කම්වරහයකු ඇතුළු ෙේ හදහනකුහගන්ද් යුතු වූ 
අතර හල්කම්වරයා එම කේඩායහම් නිහයෝජිතයා විය. හමම ධූරාවලිය තුළ සෑම 
කැරලිකාරුහවක්තම ෙහේ කේඩායමක සාමාජිකහයක්ත විය. හමම වුහයම ශිෂය 
අංශය තුළ දක්තනට ලැබුණි. ශිෂය අංශ ධූරාවලිය තුළ දිේත්රික්ත කමිටු හනාිබූ අතර 
සියලුම හොලිේ කමිටු හල්කම්වරු නායකවරු හදහදහනකු යටහත් ක්රියාත්මක 
වුණු අතර ඔවුහු හදහදන හේශොලන මේඩල සභිකහයකු වූ එේ.වි.ඒ 
පියිලකහේ අනුදැනුම යටහත් ක්රියා කළහ. කාන්ද්තා අංශය ෙසුකාලීනව 
පියිලක යටහත් ආරම්  හකරූ අතර හමම කාලය වන විට එය ෙැවිහේ 
වේධ්නය හවමින්ද් ෙවින අවධියක ය. කාන්ද්තා අංශය ශිෂය අංශහයන්ද් නිේමාණය 
වූවක්ත වන අතර හමම අංශ හදක අතර කිට්ටු සම්බන්ද්ධ්තාවක්ත ෙැවතුණි.  

හමම සමේත වුහයම පිරමිඩයක ආකාරහයන්ද් සකේ කර ිබුණි. එහි ිබූ 
සුවිහශ්ෂී ලක්තෂණය වූහේ අංශ එකිහනක අතර ිබු හුදකලාවයි (isolation). 
හමම ධූරාවලිය තුළ වූ සෑම ඒකකයක්තම තනි තනිව ක්රියාත්මක විය. එනම් ෙහේ 
කේඩායහම් කිසිම සාමාජිකහයකු අහනක්ත ෙහේ කේඩායම් පිළිබඳව දැන 
සිටිහේ නැත. හොලිේ කමිටු සාමාජිකයන්ද් අහනක්ත හොලිේ කමිටු දැන සිටිහේ 
නැත. හම් ආදි වශහයන්ද් කිසිවකු තමන්ද්හේ අයත් වගකීමට එපිටින්ද් හදයක්ත දැන 
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සිටිහේ නැත. හමම සමේත වුහයම හේශොලන මේඩලහේ සහ මධ්යම කාරක 
ස ාහේ අනුදැනුමට යටත් විය. හමහේ සාමාජිකයින්ද් දැඩි හුදකලාකරණය හරහා 
එකිහනකාහගන්ද් හවන්ද් කිරීම ක්රියාකාරකම්වල රහසය ාවය රැක ගැීමට සහ 
නිශ්චිත ක්රියාකාරකම් ඉෂ්ට කිරීමට උෙකාරී විය. හමම ෙේයාය තුළ සෑම 
සාමාජිකයකුටම නිශ්චිත ේථානයක්ත සහ වගකීමක්ත ිබූ අතර හමය ෙවරන ලේහේ 
නායකත්ව මේඩලය විසිනි. එහමන්ද්ම ෙැවතුණු දැඩි රහසයබාවය නිසා 
කිසිවකුටත් තමන්ද්ට ෙවරනු ලැබූ ේථානහයන්ද් සහ වගකීහමන්ද් ගැලවී හවනත් 
ේථානයකට සහ වගකීමකට මාරූ විම ඉතාම අසීරු විය. හම් විදියට සැලකූ කල්හි 
විමුක්ති හේශොලන වයාොරයකට හමවැනි දෘඪ වුහයක්ත ිබිය හැකි ද? (මීළෙ 
පිහටහි රූෙසටහන බලන්ද්න) 

හමම දෘඪ වුහය වයාොරහේ විමුක්තිවාදී සාරයට එහරහි යැයි කියා ජවිහෙ 
විහේචනය කළ හැක. හමම ධූරාවලිය සහ විමුක්තිය කියන විසංවාදය දිහා අෙ 
ලංවී බැලුවහහාත් හමවැනි ධූරාවලීගත වුහයක්ත ජවිහෙ නායකත්වයට අවශය වී 
ිබුහේ යැයි කියා අෙට තේක කළ හැක. එනම් හමම දෘඪබව සහ දැඩි 
රහසය ාවය ජවිහෙ හේශොලනයට අතයවශය වූහේ එහි ආරම් හේ සිටම එහි 
ප්රධ්ාන අරමූණ වූහේ ආයුධ් සන්ද්නේධ් අරගලයක්ත හරහා රාජය බලය අල්ලා ගැීම 
වන අතර සමේත සාමාජිකත්වයම සංවිධ්ානය කරන ලේහේ හමම අරමුණ 
හවනුහවනි. හමම කාලහේදී ජනප්රිය විේලවීය මාදිලීන්ද් තුනක්ත ෙැවිනි. 
ෙළමුවැන්ද්න වූහේ කම්කරු ෙංිය සංවිධ්ානය කරමින්ද් 1917දී රාජය බලය ලබා 
ගත් රුසියානු හමාඩලයයි. හදවැන්ද්න වූහේ ග්රාමීය ප්රහේශවල ගැමිහගාවීන්ද් 
සංවිධ්ානය කරමින්ද් දිගුකාලීන ආයුධ් සන්ද්නේධ් අරගලයක්ත හකාට 1949දී බලයට 
ෙත් චීන හමාඩලයයි. හමම කාලය තුළ ලංකාහේ තරුණයින්ද් අතර වඩාත්ම 
ජනප්රිය විේලවීය මාදිලිය වූහේ හතවැන්ද්නක්ත ය.  එනම් කියුබානු විේලවයයි. එයට 
ගම්බදව ප්රබල මිලිටරි බලයක්ත ද නගරබදව හේශොලන බලයක්ත ද ිබූ අතර රාජය 
බලය අල්ලා ගැීහම්දී මිලිටරි වයාොරයට වඩා වැඩි වැදගත්කමක්ත ලැබුණි. 
සමකාලීනත්වය සහ ෆිහදල් කැේහරෝ හා හච් ගුහේරා වැනි ජනකාන්ද්ත 
නායකයින්ද් නිසා රුසියන්ද් සහ චීන මාදිලි හදකට සාහේක්තෂව තරුණයින්ද් අතර 
කියුබානු විේලවය වඩා ආකේෂණීය මාදිලිය විය. නමුත් ලංකාහේ සන්ද්දේ ය තුළ 
හම් මාදිලීන්ද් තුන හරහා බලය ලබා ගත හනාහැකි බව විහේවීර හත්රුම් ගත්හත් 
ය. ජවිහෙට ඒ හවනහකාට ‘කම්කරු ෙංිය’ විේලවය හවනුහවන්ද් සංවිධ්ානය 
කිරීමට හැකියාවක්ත හනාිේහේ ඒ වන විට ලංකා සමසමාජ ෙක්තෂය සහ ලංකා  
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හකාමියුනිේට් ෙක්තෂය විසින්ද් එය සම්පුේණහයන්ද්ම ොහේ සිය අනසකට හගන 
ිබූ නිසා ය. එහමන්ද්ම ඉහත සාකච්ඡා කළ ආකාරයට කම්කරු ෙංිය 

(රූෙ සටහන්ද් අංක 1) 
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සාම්ප්රදායික වම දියත් කළ අරගල නිසා  සමාජ ධූරාවලිය තුළ ඉහළට ඔසවා ිබූ 
අතර ඒ හේතුහවන්ද් තරුණ මාක්තේහේ දෘෂ්ටිහකෝණයට අනුව තවදුරටත් ලංකාහේ 
කම්කරු ෙංිය ‘කම්කරු ෙංිය’ හනාවීය. එහමන්ද්ම ශ්රී ලංකාහේ ෙැවතුණු 
හකාන්ද්හේසි දිගුකාලීන ආයුධ් සන්ද්නේධ් වයාොරයකට අවාසිදායක විය. එනම් 
විහේවීර කියූ ජනප්රිය ප්රකාශයක්ත වූහේ හකාේ ගස විේලවයට ප්රධ්ාන බාධ්කය 
බවයි. එමගින්ද් ඔහු කියන්ද්නට උත්සහ කහේ ගැමිහගාවියා ෙවින මේදනකාරී 
හකාන්ද්හේසිවලට එහරහිව අරගල කරනවා හවනුවට විවිධ් ක්රම මගින්ද් හනාමැරී 
හේරීමට උත්සහ කරන බවයි. 

රුසියානූ, චීන සහ කියුබානූ හමාඩලයන්ද් ලංකා සන්ද්දේ යට ආහේශ කිරීහම් 
ෙවින හනාහැකියාවන්ද් පිළිබඳ අවහබෝධ්ය නිසා විහේවීර හවනත් විේලවීය 
මාදිලීන්ද් පිළිබඳව සලකා බැලුහේ ය. එහිදී ඔහුට හමාේකේහි ලුමුම්බා සරසවිහේ 
සගහයකු වූ අහබයිඩ් කරුහම තීරණාත්මක විය. කරුහම හරහා විහේවීර ‘එක්ත දින 
විේලවය’ පිළිබඳ අදහස ලබා ගත් අතර කරුහම හමම අදහස 1964 දී ඉතා 
සාේථකව ක්රියාවට නංවා සැන්ද්සිබාරහේ ජනාධිෙි බවට ෙත්විය. හමමගින්ද් 
උේදාමයට ෙත් විහේවීර ජවිහෙ සංවිධ්ානය කහේ එක්ත දින ආයුධ් සන්ද්නේධ් 
අරගලයක්ත හරහා රාජය බලය ලබා ගැීමට ය. ඉහත සඳහන්ද් කළ ජවිහෙ දෘඪ 
සංවිධ්ාන ආකෘිය නිේමාණය කරන ලේහේ විේලවීය අරමුණක්ත ඉටු කර ගැීම 
හවනුහවනි.  

හමවැනි සංකීේණ වුහයකට ඊටම අනනය වූ සිමාකම් ිබිණි. එහිදී වඩා වැදගත් 
කාරණාව වූහේ එමගින්ද් තීරණ ගැීහම් ප්රජාතන්ද්රවාදය සීමාවීම ය. විහශ්ෂහයන්ද් 
කේඩායම් හදකක්ත ිරණ ගැීහම් ක්රියාවලිහයන්ද් බැහැර කරන ලදි. එනම් 
හේශොලන මේඩලහයන්ද් සහ මධ්යම කාරක ස ාහවන්ද් ෙහළ සිටි 
සාමාජිකත්වයට තීරණ ගැීහම් ක්රියාවලියට බලෙෑම් කරන්ද්නට ිබූ හැකියාව 
ඉතාම අවම විය. එනම් සාමාජිකත්වහයන්ද් බලාහොහරාත්තු වූහේ නායකත්වය 
ප්රශ්න කිරීමකින්ද් හතාරව නිහයෝග පිළිෙැදීමයි. චන්ද්රාට අනුව ‘අපි ඉන්ද්හන්ද් ඉහළින්ද් 
ආපු තීරණත් එක්තකහන්ද්. හැබැයි ඒ දවේවල ඒක හත්රුහන්ද් නෑ. ඒ දවේවල අපි 
හිතුහේ ඒ කියන හේවල් හරියි කියලහන්ද්’. තීරණ ප්රශ්න කිරීම එම හකනාට 
නිහශ්ධ්ාත්මක අනනයතාවක්ත හදන ලදි. නමුත් එක්ත දිනක්ත තුළ රාජය බලය ලබා 
ගැීමට හැකිය යන අරමුණ හමම දෘඪ මධ්යගතකරණය සාධ්ාරීකරණය 
හකරීය. හවනත් විදියකට කියනවා නම් හමම අවසාන අරමුණ ප්රජාතන්ද්රවාදී 
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අවකාශයක්ත තුළ සාක්තෂාත් කරගත හනාහැක. එයට අවශය වුහේ ඍජු තීරණ 
ඉක්තමණින්ද් ගත හැකි සහ සමේත සාමාජිකත්වය එක මිටකට ගත හැකි ශක්තිමත් 
මධ්යගත ොලනයකි. මන්ද්ද එක්ත වැරදි අඩියක්ත රාජය බලය ගැීහම් සමේත 
ක්රියාවලියම අඩෙණ කළ හැකි බැවිනි.  

දැනුවත්ව හහෝ හනාදැනුවත්ව තීරණ ගැීහම් ක්රියාවලිහයන්ද් ඉවත් කරන ලද 
අහනක්ත කේඩායම වූහේ ේීන්ද් ය. හේශොලන මේඩලහේ හහෝ මධ්යම කාරක 
ස ාහේ එකදු හහෝ ේත්රියක්ත හනාසිටියා ය. කාන්ද්තා අංශය මෑතකදී ේථාපිත කළ ද 
එහි නායකත්වය ගත්හත් පිරිමිහයකි. නිමල් මහරහේට අනුව නායකත්ව මුල්හල් 
ේීන්ද් හනාසිීමට මූලික හේතුව වූහේ ේීන්ද් ජවිහෙ හේශොලනය හකහරහි 
ආකේෂණය වීමට කාලයක්ත ගතවීම බවයි: ‘ඒක [ේීන්ද් හේශොලන මේඩලහේ 
සහ මධ්යම කාරක ස ාහේ හනාසිීම] අපිට එච්චර හත්රුහේ නෑ. ඒහගාල්හලා 
එහහම හනාගතයුතුයි කියලා විහශ්ෂ හේතුවක්ත ිබුහේ නෑ. නමුත් ඒ හගාල්හලා 
සම්බන්ද්ධ් වුහේ ෙේහසහන්ද්, 69 වහේ කාහලහන්ද්. හම්වා [වුහයන්ද්] ිේහේ 65 
විතර කාහල් ඉඳන්ද්හන්ද්’. ේීන්ද් නායකත්ව මේඩලහයන්ද් බැහැරවීම පිළිබඳව 
චන්ද්රාට ිහයන්ද්හන්ද් ද මීට සමාන අදහසකි: ‘දැන්ද් අපි හවනේ හවලා හිටිහේ සහ 
අපි හවනේහවලා වහේම අනිත් අයත් හවනේ හවන්ද්න ඕහන්ද් කියන මහත් තමයි 
අපි හිටිහේ. ඒක ඇත්තටම සිේධ් වුණා මදියි කියන එකයි මම කියන්ද්හන්ද්. සමහර 
විදියට අපි හම් විදියට තව අවුරුදු 5ක්ත විතර ගියා නම්, සමහර විට අපිට කාන්ද්තාව 
තව හගාඩක්ත සම්බන්ද්ධ් කර ගන්ද්න ිබුණා’. 

ේත්රියව බැහැරකිරීම ජවිහෙ හේශොලනයට ෙමණක්ත අනනය වූ හදයක්ත හනාහේ. 
හමය ේත්රිය සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ලංකාහේ ෙැවි සාමානය තත්වය විය. 
අගමැිවරියක සහ ජනාධිෙිවරියක ෙත් වුව ද අද ෙවා ේත්රිය සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් 
හමම තත්වය හවනේවී නැි බව කිව හැක. එනම් ‘ේත්රියහේ සාම්ප්රදායික 
අහේශොලනික භූමිකාව ළමා කාලය තුළ දැරියන්ද් සමාජගතකරණ ක්රියාවලිය 
තුළදීම දැකිය හැකි අතරත්, ඔවුන්ද්හේ භූමිකාවන්ද් සහ අහේක්තෂාවන්ද් හෙෞේගලික 
ෙරිමේඩලයට සීමා කරන අතරත්, හේශොලනය අයත් වන මහජන ෙරිමේඩලය 
ෙවරා ඇත්හත් පිරිමින්ද්ට ය’ (කේී 1981: 729). 

ෙශ්චාත් යටත්විජිත ශ්රී ලංකාව පුරාවට ේීන්ද් හේශොලනය තුළ බැහැරකර ඇත. 
හමයින්ද් අදහේ වන්ද්හන්ද් ේත්රිය හේශොලනය තුළ නිශ්ක්රීය බව හනාහේ. ේවේණා 
ජයවීර හෙන්ද්වා හදන ආකාරයට ‘ේීන්ද් ප්රධ්ාන ෙක්තෂවල සාමාජිකත්වහයන්ද් 
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හතහරන්ද් එකක්ත සහ තුහනන්ද් එකක්ත අතර ප්රමාණයක්ත වන අතර හේශොලන 
මේඩල සභිකයින්ද් සිටින්ද්හන්ද් ඉතාම සුළු ප්රමාණයකි’ (කේී 1981: 732). 1969දී 
එක්තසත් ජාික ෙක්තෂහේ නිලධ්ාරීන්ද් 13 හදනා අතරින්ද් කාන්ද්තාවන්ද් සිටිහේ එක්ත 
අයකු වන අතර ක්රියාකාරී කමිටු (working committee) සාමාජිකයින්ද් 51 හදනා 
අතරින්ද් කාන්ද්තාවන්ද් සිටිහේ හදහදහනකි. 1970දී ශ්රී ලංකා නිදහේ ෙක්තෂහේ  සිටි 
නිලධ්ාරීන්ද් 16 හදනා අතරින්ද් කාන්ද්තාවන්ද් සිටිහේ හදහදහනකු අතර ඔවුන්ද්හගන්ද් 
අහයක්ත ෙක්තෂ නායිකාව විය. 1972දී ලංකා සමසමාජ ෙක්තෂහේ 55 හදහනකුහගන්ද් 
සමන්ද්විත මධ්යම කාරක ස ාහේ කාන්ද්තාවන්ද් සිටිහේ එක්ත අහයකු අතර 
දහහදහනකුහගන්ද් යුත් හේශොලන මේඩලහේ කිසිදු කාන්ද්තාවක්ත හනාසිටියා ය 
(කේී 1981: 732). හකහේ නමුත් හලෝකහේ ෙළමු අගමැිනිය හලස හත්රි 
ෙත්වූ සිරිමා බේඩාරනායක වැනි කාන්ද්තාවන්ද් කිහිෙහදහනකු හේශොලනය තුළ 
සාේථක වි ඇත. 1970 ොේලිහම්න්ද්තු මැිවරණහේදී අහේක්තෂකයින්ද් 441ක්ත තරෙ 
කළ අතර ඔවුන්ද්හගන්ද් 14 කාන්ද්තාවන්ද් විය. ඔවුන්ද්හගන්ද් 6 හදහනකු 151 
හදහනකුහගන්ද් සමන්ද්විත ොේලිහම්න්ද්තුවට හත්රී ෙත් වි ිබුණි (කේී 1981: 
734). ප්රභූවාදය සහ පීතෘමූලික ප්රිමාන හමම කාන්ද්තාවන්ද් හබාහහෝ හදහනකුහේ 
හේශොලන ගමන තීරණය කරන ලදි. ‘1947 සිට ෙත් වූ කාන්ද්තාවන්ද් 17 
හදනාහගන්ද්  ාගයකට වැඩි පිරිසක්ත ොේලිහම්න්ද්තුවට හත්රි ෙත් වුහේ මිය ගිය 
හහෝ ීිමය කාරණා නිසා තරෙ කිරීමට හනාහැකි වූ ේවාමිපුරුෂයින්ද්හේ හහෝ 
පියවරුන්ද්හේ හිේතැන්ද් පිරවීමටය’ (කේී 1981: 737). සිරිමා බේඩාරනායකහේ 
සිේධිහේදී ඇය 1965 වන හතක්ත ොේලිහම්න්ද්තු අසුනකට තරෙ හනාකළා ය. ඇය 
හේශොලනයට ෙැමිණිහේ ඇයහේ ේවාමිපුරුෂයා වු අගමැි එේ.ඩේලිේ.ආේ.ඩී 
බේඩාරනායකහේ ඝාතනයත් සමග හසහනට් මේඩලයට ඇතුළත් වීම හරහා ය. 
ඒ තුළින්ද් ඇයට අගමැි තනතුහේ කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබිණි. 

 
ස්ිය සහ සමානාත්තමතාව                  

‘අපි හැම ිේහසම කරන්ද්හන්ද් අනිත් අය [පිරිමි අය] කියපු හේහන්ද්. අපි තීරණ 
ගත්තා අුයිහන්ද්’ යැයි චන්ද්රා ෙැවසුවා ය. අෙට නිරීක්තෂණය කළ හැකි හදය 
වන්ද්හන්ද් ප්රධ්ාන ධ්ාරාහේ හේශොලනය ේීපුරුෂ සමාජ ාවය සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් 
අන්ද්ධ් බව ය. සමහරවිට අෙට අහනක්ත හේශොලන ෙක්තෂ හමහිදී අමතක කළ 
හැකිය. ඒ මක්තනිසාද යත් ඒවා ඍජුවම හහෝ වක්රව ධ්නවාදී හේශොලන ක්රමයට 
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අනුගත ඒවා බැවිනි. නමුත් ජවිහෙ නිේමාණය කරනු ලැබුහේ ඔවුන්ද්හේ 
පූේවජයන්ද්ට හනාහැකි වූ අරමුණක්ත ඉෂ්ට කර ගැීමට ය. එනම් සමානයින්ද්හේ 
සමාජයක්ත නිේමාණය කිරීම ය. එම අරමුණත් සමග ජවිහෙ හකහේ ද පිරිමින්ද්ට 
වඩා ෙහත් මට්ටමකින්ද් ේීන්ද්ට සැලකුහේ? 

හමය ජවිහෙ හේශොලනයට ෙමණක්ත හනාව සමේත විේලවීය හේශොලනයට 
අදාළව ගත් විට හොදු තත්වයකි. හවනත් ආකාරයකට කියනවා නම් විේලවකාරී 
හේශොලන වයාොරවල අරමුණ සමානයින්ද්හේ සමාජයක්ත වූවත් ඒවට ෙවින 
ේීපුරුෂ සමාජ ාවි ප්රිමානයන්ද්හගන්ද් වියුක්තත වීමට හැකියාවක්ත ලැබී නැත. 
හකාටින්ද්ම කියනවා නම් 20 වන සියවහේ සිටි හේෂ්ට විේලවවාදිහයකු සහ 1971 
කැරැල්හල් සුරුවමක්ත වූ හච් ගුහේරාටත් හමය හොදු ය. සිය Guerilla Warfare 
නම් කෘිහේ ගරිල්ලා වයාොරයක ේත්රියකහේ භූමිකාව විේතර කරන හකාටස 
තුළ හච් සාම්ප්රදායික පුරුෂාධිෙි ප්රිමාන පුනරුච්චාරණය කරයි.  

හමම [ගරිල්ලා අරගලය] තුළ ේත්රියට සාමය ෙවින කාලහේ කරන 
සාම්ප්රදායික භූමිකාව රගදැක්තවිය හැක: ගරිල්ලා යුේධ්හේ අන්ද්ිම 
අසීරු හකාන්ද්හේසි යටහත් ජීවත් වන කැරලිකරුහවකුට හමානයම් 
හහෝ රසයක්ත ඇි කෑමක්ත භුක්ති විදීමට ලැබීම සතුටට කරුණකි. ේත්රි 
හකෝකියකුට කෑම රසවත්ව ඉවිය හැකි අතර වඩා ෙහසුහවන්ද්  ාර දී 
ඇි හමම ගෘහේථ කටයුතු සිදු කළ හැක... අනන්ද්ත වූ කරුණාවක්ත 
ආයුධ් අත ගත් සිය රළු සගයාට මුදා හරිමින්ද් හහදියක හලස හහෝ 
ශවදයවරියක හලස ක්රියාකිරීමට ේත්රියට පුළුවන. එවැනි 
හේෂ්ටත්වයක්ත අසරණ, සැෙයක්ත නැි, සමහර විට දැඩි හේදනාහවන්ද් 
හෙහලන සහ යුේධ්හේ ේව ාවහේ අංගයක්ත වන දැඩි අවදානමකට 
නිරතුරුව මුහුණ හදන කැරලිකරුවාට විශාල සහනයකි (ගුහේරා 
2006: 107-108) 

හච් මිලිටරි වයාොරවලින්ද් කාන්ද්තාව ආන්ද්තීකරණය කිරීමට උත්සහ හනාකළ ද 
ඉහත හකාටහසන්ද් දැක්තහවන ආකාරයට ඔහු ද සාම්ප්රදායික පුරුෂාධිෙි ප්රිමාන 
වූ ේීන්ද් මිලිටරි වයාොර තුළ වඩා වැදගත් වන්ද්හන්ද් ඔවුන්ද් ගෘහය තුළ කරන 
භූමිකාවට සමාන භූමිකාවක්ත රෙදක්තවනු ඇතැයි බලාහොහරාත්තු විය. කියුබාව, 
හකාහලාම්බියාව, උරුගුහේ, නිකරාගුවා සහ එල් සැල්වහදෝේ යන ලින්ද් 
ඇමරිකානූ රටවල් ෙහේ මිලිටරි වයාොරවල ේත්රියහේ සමාජ මට්ටහම් සිදු වූ 
ක්රමික වේධ්නය පිළිබඳව පුළුල් විේතරයක්ත ලින්ද්ඩා එල්. රීෆ් (1986) ලබා හදන්ද්ී 
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ය. සමහර අවේථාවලදී ේීන්ද්හේ හමම ේවිියික භූමිකාව ඔවුන්ද් විේලවීය 
වයාොර තුළ ලිංගික සුරාකෑම්වලට හගාදුරු වීමට හේතුවක්ත වී ඇත. නැක්තසල් 
වයාොරය තුළ ‘හබාහහෝ අවේථාවලදී කැරලිකරුන්ද්ට ලිංගික හේවා සැෙයීම 
කැරලිකාරිනියන්ද්හේ රාජකාරියක්ත හලස නැක්තසල් නායකයින්ද් විසින්ද් නිහයෝග කර 
ඇත’ (හශඛ්ාවත් සහ සක්තහසනා 2015: 125). හමම රාජකාරිය ප්රික්තහෂ්ෙ කිරීම 
නිසා දූෂණයට ලක්තවීහම් අවදානමක්ත ඇි බැවින්ද් හබාහහෝ කැරලිකාරිනියන්ද් 
කැරලිකරුවන්ද්හේ ලිංගික ආශාවන්ද් සන්ද්තේෙනය කිරීමට එකෙ වීමට සිදු වී ි හේ 
(හශඛ්ාවත් සහ සක්තහසනා 2015: 125). නැක්තසල් කැරලිකරුවකුහේ ෙහත දක්තවා 
ඇි ප්රකාශය ේත්රියට අු සැලකිලි හිමිවීම පිටුෙස ඇි පිතෘමූලික චින්ද්තනය ලඝු 
හකාට දක්තවයි: ‘ගෑනු අපිත් එක්තක එකට සටන්ද් කරනවා... අපි හැම වගකීමක්තම 
හබදා හගන ිහයන්ද්හන්ද්... ඒත් සමහර සංේකෘික ප්රිමාන ිහයනවා. 
කැරලිකාරිනිහයාත් ඇතුළු ගෑනු ඒවට එකෙ හවනවා නම් ඒක එයාලටත් හහාඳයි, 
සමේතයක්ත හලස සමාජයටත් හහාදයි. ගෑනුන්ද්ට යහෙත හවනුහවන්ද් පිරිමින්ද් 
එක්තක එකතු හවලා සටන්ද් කරන්ද්න පුළුවං. හැබැයි ඒහකන්ද් එයාලට නිදහස 
හම්බහවන්ද්හන්ද් නෑ එයාලට දීලා ිහයන සීමාහවන්ද් එළියට ගිහින්ද් වැඩ කරන්ද්න’ 
(හශඛ්ාවත් සහ සක්තහසනා 2015: 126).  

හමම සන්ද්දේ ය තුළ දැහවන ප්රශ්නයක්ත වන්ද්හන්ද් සමානාත්මතා සමාජයක්ත 
හොහරාන්ද්දු හවන විේලවීය වයාොරයකට ේීන්ද්ට සමානයින්ද් හලස සැලකීමට 
හනාහැක්තහක්ත මන්ද්ද යන්ද්නයි. අතීතය ආවේජනය කිරීහමන්ද් අෙට කිව හැක්තහක්ත 
මධ්යම ොංික හගාවිගම කාන්ද්තාවක්ත වන චන්ද්රා ජවිහෙ හවත ආකේෂණය වීම 
සහ පූේණකාලීනයකු හලස එයට සම්බන්ද්ධ් වීම හරහා හමම විරුේධ්ා ාසය 
විසඳාහගන ිබූ බවයි. එම නිසා චන්ද්රාහේ අත්දැකීම් හමාන ආකාරයට අෙට 
සමානාත්මතා සමාජය පිළිබඳ හොහරාන්ද්දුව සහ ේීපුරුෂ සමාජ ාවී 
අසමානතාව යන විරුේධ්ා ාසය හතරුම් ගැීමට ආහලෝකයක්ත සෙයයි ද? ‘මහා 
සමාජය ඇතුහේ හලාකු අසමානතාවක්ත ිහයනවා. ඒක ෙංිය ද ේත්රිපුරුෂ ාවය 
ද කුලය ද ආදි වශහයන්ද් ිහයනවා. හැබැයි සාමානය මනුේසහයක්ත ජවිහෙ 
ඇතුළට ගියාම ඒ අසමානතාවය ිබුහන්ද් නැේද? ’ යන ප්රශ්නයට ඇය දුන්ද් පිළිතුර 
හමම විරුේධ්ා ාසය හත්රුම් ගැීමට අෙට මගක්ත ලබා හේ. ඇහේ පිළිතුර වූහේ 
‘නෑ [අසමානතාව] එහහම තදට ි බුහන්ද් නෑ. තදට ි බුහන්ද් නෑ කියන්ද්හන්ද් මම අර 
කිේවා වහේ තීරණ ගැීහමදී වහේ හේවල්වලදී මිසක්ත ෙැවැත්හමදී එහහම 
ගැටළුවක්ත ිබුහේ නෑ’ (අවධ්ාරණය මහේ). අෙ දැනටමත් විවිධ් කේඩායම් 
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තීරණ ගැීහම් ක්රියාවලිහේදී බැහැරකිරීම පිටුෙස ිබු තේකනය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා හකාට ඇත. එහේනම්, තීරණ ගැීහම්දී ිහබන අසමානතාව ෙැවැත්ම 
විසින්ද් නිශ්ප්ර  කරනු ලබන්ද්හන්ද් හකහේ ද? 

‘තීරණ ගැීහම්දී වහේ හේවල්වලදී මිසක්ත ෙැවැත්හම්දී එහහම ගැටළුවක්ත ි බුහේ 
නෑ’ යන්ද්හනන්ද් ඇය අවධ්ාරණය කරනුහේ ේීපුරුෂ ාවය, ෙංිය හහෝ කුලය 
යන කාරණා හනාතකමින්ද් අහනක්ත අයත් සමග සමානයකු හලස හැසිරීමට ඇයට 
ඉඩ ලැබුණු බවයි. එනම් ඇය ඇහේ සහහෝදර කැරලිකරුවන්ද් හා සමානහයක්ත 
හලස සිටියා ය.  ේී නායිකාවක හලස ඇය අයත් වූහේ ජවිහෙ නායකත්ව 
ේථරායනහේ හදවන හෙළ ේථරයට වන අතර ෙළමු ේථරය වූහේ අෙ ඉහින්ද් 
සාකච්ඡා කළ ආකාරයට හේශොලන මේඩලය සහ මධ්යම කාරක ස ාවයි. ෙළමු 
ේථරය සමග ඇයට ිබූ සබඳතාව ඉතාම අවම වූ නිසා ඇහේ ෙැවැත්මට අදාළ 
ේථරය වූහේ අහනක්ත සාමාජික ේථරායනයයි. අපි හමාහහාතකට එහේරමුල්ල 
අධ්යාෙන කදවුර පිළිබඳ ඇහේ අත්දැකීමට සවන්ද් හදමු.  

එකක්ත තමයි නැවත නැවත අරගල ගැන කතා කරනවා. ෙංි කරනවා 
වහේ දිගටම ඒවා ගැන කතා කරනවා. කෑම කනවා. ඊට ෙේහේ ආයුධ් 
පුහුණුව තමයි හගාඩක්ත කහේ. ඊට ෙේහේ රෑට නිදා ගන්ද්නවා... 
එහේරමුල්හලදී කෑම හදන වැඩ කට්ටිය එකතු හවලා කළා. හැබැයි 
හගාඩක්ත හිටිහේ ගෑනු අය හින්ද්දා එයාලා තමයි හගාඩක්ත හවලාවට ඒක 
කහේ. හැබැයි පිරිමි අයත් උදේවුණා. එහහම හනාකරනවමත් 
හනහමයි ඉිං. ඒ කඳවුරුජීවිහත්දී ගෑනුන්ද්හේ වැඩ හමහහමයි 
පිරිමින්ද්හේ වැඩ හමහහමයි කියලා එහහම එකක්ත ිේහේ නෑ. හැම 
හේම කේඩායම්වලට හබදිලා තමයි කහේ. ඒහකදී ගෑනුපිරිමි 
හේදයක්ත ිබුහන්ද් නෑ. ඒවහේ හේවල්වලදී නම් හබාහහෝදුරට 
සමානකම ිබුණා.    

ඒවල ෙංි කරන හකාට කට්ටිය බිම තමයි වාඩි වුහේ. උගන්ද්නන 
හකනා හගාඩක්ත හවලාවට ඉඳහගනත් හිටියා. හමාකද ඇත්තටම ෙැය 
10ක්ත 12ක්ත කරන හකාට ඉිං අමාරුයිහන්ද්. හදහගාල්හලාම බිම 
ඉඳහගන. හමාකද දන්ද්නවද හේතුව? ඇත්තටම අපි යන තැන්ද්වල 
ෙහසුකම් එහහම ිබුණා අුයි. හමාරගහහේහන්ද් උඩ තට්ටුවක අපි 
කහේ. රහේ රුහකන්ද්නත් එෙැයි. එහහම තමයි හම්වා කහේ. ඒවහයදි 
නම් එහහම හලාකු හවනේ කම් ිබුහන්ද් නෑ. අනික වාඩි හවන හකාට 
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ගෑනු පිරිමි කලවහම් වාඩි වුහේ. එකට ඉඳීම හකාහහාමත් ිබුණා. 
නිදා ගන්ද්නහකාටත් අපි එකට තමයි නිදා ගත්හත්. එක දිගට. ඒක 
ගානක්ත ිේහේ නෑ. එක හහෝල් එහක්ත හදෙැත්හත් නිදා ගත්හත්. 

හරාන්ද්සිහයේට අනුව සමානාත්මතාව ‘සියලු හදනාම සමානයි යන 
පූේවකල්ෙනය සහ එය සහතයක්තෂණය කිරීමට උත්සහ කිරීම උෙහේශ කරගත් 
 ාවිතාවන්ද්හේ හගාණුවකින්ද්’ (හරාන්ද්සිහයේ 1992: 58) සමන්ද්විත හේ. 
හරාන්ද්සිහයේ සමානාත්මතාව යනු අනාගතහේ ළො කරගත යුතු හදයක්ත හහෝ 
අරමුණක්ත හලස හහෝ හනාසලකයි. ඔහුට අනුව එය තීරණය වන්ද්හන්ද් හම් 
වේතමාන හමාහහාහත්දී ඔබ අහනක්ත අය සමග සබඳතා ෙවත්වා ගන්ද්හන්ද් හකහේ 
ද යන්ද්න මතයි. සමානාත්මතාව පුහුණු කිරීමම යන්ද්නයි අෙට ඇත්ත වශහයන්ද්ම 
සමානාත්මතාව වන්ද්හන්ද්. ඉහත දැක්තවූ ආකාරයට චන්ද්රා සමානයින්ද් අතර 
ගැවසුනා ය. කිසිහවකුත් ඔවුන්ද්හේ ේීපුරුෂ ාවය, කුලය, ෙංිය හහෝ හවනත් 
කාරණාවක්ත නිසා හහෝ විහශ්ෂ සැලකිල්ලක්ත හහෝ වැරදියට සැලකීමක්ත ලැබුහේ 
නැත. ඒ අනුව බලන කල එහේරමුල්ලට ෙැමිණි කාේඩය කඳවුර තුළ ඔවුන්ද්හේ 
එදිහනදා වැඩකටයුතුවලදී සියලු හදනාම සමානහයෝ ය යන පූේවකල්ෙනය 
සහතයක්තෂණය කිරීම හරහා සමානාත්මතාව  ාවිතහේ තබා ගන්ද්නා ලදි.   

1971 පිළිබඳව සිය මතකය අවධි කළ ශිෂය අංශහේ නායකයකු වූ සුනිල් රත්නසිරි 
සහ කළුතර දිේත්රික්ත හල්කම් වූ නයනානන්ද්ද8 චන්ද්රාහේ හම් අත්දැකීම තහවුරු 
කරි. තරුණයින්ද් හලස ේීන්ද්ට අසමාන සැලකීමක්ත ිබූ බවට හැගීමක්ත ඔවුන්ද්ට 
හනාිබූ බවට ඔවුහු ප්රකාශ කර සිටිහයෝ ය. රත්නසිරිට අනුව: 

වැඩ ෙවරන හකාට එයා ගෑනු ද පිරිමි ද කියලා බැලුහේ නෑ... [ගෑනු 
අයට කියලා] එහහම විහශ්ෂ වැඩක්ත ිේහබත් නෑ. අහේ හමාකක්තහරි 
විහශ්ෂ රුේවීමක්ත හරි හෙළොලියක්ත හරි ිේහබාත් ඒ හගාල්හලා 
අවශයවුහනාත් හේන්ද්න කියනවා. වැඩ තමයි ආයුධ් එකතු කරන්ද්න, 
හතාරතුරු හගනියන්ද්න, සාමාජිකහයා බඳවා ගන්ද්න වහේ හොදුහේ 
ිේබ වැඩ ඇතුහේ ඒ හගාල්හලා ඒ ඔක්තහකාම කළා.  

 
8  නයනානන්ද්ද සමග 2019 ජූනි 18 දින අම්බලන්ද්හගාඩ පිහිටි ඔහුහේ නිවහේදී කරන ලද සම්මුඛ් 
සාකච්ඡාව ඇසුහරන්ද්. 
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හමය නයනානන්ද්ද ද තහවුරු කරයි: ‘කඳවුරුවලදී එහහම හවනේ හේවල් ිේහේ 
නෑ. ඒවලදී හගාඩක්ත ආහේ හකාල්හලෝ. හකල්හලා සම්බන්ද්ධ් වුණත් ඒයාලට 
උයන්ද්න පිහන්ද්න කියලා හවනමම කාේය ිේහේ නෑ. හැහමෝම හේවල් එකට 
කළා’. හමම අත්දැකීම් අෙට හෙන්ද්නන්ද්හන්ද් හවනේ හලෝකයකි. එනම් ේත්රියට සහ 
පිරිමියාට කියා නිශ්චිත ේථානයක්ත සහ භූමිකාවක්ත හනාිබූ හලෝකයකි.  

හකහේනමුත් ජවිහෙ ේීපුරුෂ සමානාත්මතාව ිබූ හේශොලන ෙක්තෂයක්ත හලස 
හල්බල් කිරීම හනාමගයවනසුළු හදයකි. නමුත් නයනානන්ද්ද සහ රත්නසිරි 
වයාොරය තුළ ේීපුරුෂ සමානාත්මතාව පිළිබඳව ධ්නාත්මකව කතා කළ අතර 
හෙහනන විදියට සමාජය තුළ ේීන්ද්ට ිබූ භූමිකාවන්ද් පිළිබඳව ඔවුන්ද් එතරම් 
තැකීමක්ත කළ බවක්ත සම්මුඛ් සාකච්ඡා තුළ විදයමාන හනාවීය. නයනානන්ද්ද 
විෂමලිංගික සබඳතා පිළිබඳව කළ විේතරය වයාොරය තුළ ේත්රිය පිළිබඳව ිබු 
හොදු ආකල්ෙය විදහා දැක්තහේ: 

දැන්ද් අපිට ගේල් හෙන්ද්ඩ්ේලා කවුරුහරි ඉන්ද්නව නම් ඒ අයව 
අනිවාේයහයන්ද්ම හම්කට ගන්ද්න ඕහන්ද්. නැත්තං අහෆයාේ එක 
නවත්න ඕහන්ද් [...] කාන්ද්තාවන්ද් ගැන ඒ කාහල ිේබ මතය තමයි 
කාටවත් හම් ලේ එහෆයාේ එකක්තවත් හදා ගන්ද්න බෑ කියන එක. ලේ 
එහෆයාේ එකක්ත ිහයනවා නම් ඉන්ද්න එක්තහකනත් හම්කට ගන්ද්න 
හවනවා. සනත් [හබාරලුකැටිය]ට ිේබ හලාකු හචෝදනාවක්ත තමයි 
එයා විවාහ හවලා හිටිහේ. එයාට ළමයි හම්බහවන්ද්නවත් තහනම් 
කරලා ිබුහේ. 

ආදර සබඳතාවක්ත ිබීම විේලවවාදීන්ද්ට සිය විේලවීය අරමුණ කර යාමට ිබූ 
බාධ්ාවක්ත හලස හමහිදී හත්රුම් හගන ිබුණි. වයාොරහේ සාමාජිකයන්ද් හනාවූ 
හෙම්වියන්ද් හහෝ බිරියන්ද් හමම සන්ද්දේ ය තුළ ජවිහෙ විසින්ද් ප්රික්තහෂ්ෙ කර 
ිබුණි. නමුත් හමය හෙම්වතුන්ද් සිටි කැරලිකාරිනියන්ද්ට එතරම් තදින්ද් අදාළ 
හනාවීය. හවන විදියකට කියනවා නම් කැරලිකාරිනියන්ද්හේ ආදර සබඳතා 
ොලනය කිරීමට දැඩි උත්සාහයක්ත හනාවීය. එනම් හමමගින්ද් හෙවනුහේ 
අහේශොලනික ේත්රියක අහේශොලනික පිරිමිහයකුට වඩා බාධ්ාවක්ත වන බවයි. 
හමය හවනත් ආකාරයකින්ද් ෙවසන්ද්හන්ද් නම් සමාජය තුළ ෙවින ේීපුරුෂ 
සමාජ ාවී ප්රිමාන වයාොරය තුළ ේත්රියහේ භුමිකාව හකහරහි බලෙෑමක්ත කරන 
බවයි.  
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නිමල් මහරහේ සමග කළ සම්මුඛ් සාකච්ඡාහේදී ඔහු ේීන්ද්ට හවනේ ආකාරහේ 
සැලකිල්ලකට ලක්ත වූ අවේථා හදකක්ත පිළිබඳව සදහන්ද් කරයි. එක්ත අවේථාවක 
හොලිේ කමිටුවක සාමාජිකහයක්ත සාමාජිකාවක විසින්ද් තුවක්තකු හදකක්ත පිළිබඳව 
හදන ලද හතාරතුරු හනාසලකා හැරිහේ ය. ඇය ඈ වාසය කළ නිවහේ ිබූ 
තුවක්තකු හදකක්ත හසාරා හගන මිටි බැඳ අදාළ සාමාජිකයාට ෙැමිණ රුහගන යන 
හලස දැන්ද්වූවත් එම තරුණියහේ ආත්මශක්තිය සහ විශ්වසීයත්වය සැක කළ 
ඔහු එය මග හැරිහේ ය. තුවක්තකු එකතු කිරීම ඔවුන්ද්හේ ප්රධ්ාන කාේයයක්ත වූ අතර 
එවැන්ද්නක්ත පිළිබඳව ලැබුණු හතාරතුරු හනාසලකා හැරීම බරෙතල ප්රශ්නයක්ත 
විය. අහනක්ත අවේථාව වූහේ සාමාජිකාවක විසින්ද් අඳින ලද ෙනාහගාඩ හමුදා 
කදවුහේ සිියම ෙනාහගාඩ හොලිේ කමිටුව විසින්ද් ප්රික්තහෂ්ෙ කිරීමයි. හමයට 
මූලික හේතුව වූහේ ඇහේ සිියම්ගත කිරීහම් හැකියාව පිළිබඳව ිබූ ඊේෂයාවයි. 
ඇය ඇඳි සිියම සහ හොලිේ කමිටුව විසින්ද් ලබා දුන්ද් සිියම සසඳා බැලීහම්දී 
සාමාජිකාව විසින්ද් ඇඳි සිියම වඩා නිරවදයබව තහවුරු විය. හම් නිසා මහරහේ 
ෙනාහගාඩ හමුදා කඳවුරට ෙහරදීමට හයාදා ගත්හත් සාමාජිකාවහේ සිියමයි. 
හම් අනුව මහරහේහේ අත්දැකීම්වලට අනුව වයාොරය තුළ පුරුෂාධිෙතය 
ප්රිමානයන්ද්හේ බලෙෑම දක්තනට ලැබුණි. නමුත් ඉහත කී අවේථා හදහක්තදීම එම 
ේීන්ද්හේ ශ්රමය ඇගහයන ආකාරහේ ිරණයන්ද් ගැීමට ඔහු කටයුතු කහේ ය. 
එවැනි තීරණයන්ද් හරහා ඔහු ේීන්ද්ට ිබු අු සැලකිල්ල හවනේ කිරීමට කටයුතු 
කිරීම තුළ සමානාත්මතාව ප්රාහයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීමට ඔහු තුළ ිබූ නැඹුරුව 
හෙී යයි.  

හමවැනි සීමාකම් ිබුණ ද හශඛ්ාවත් සහ සක්තහසනා (2015) නැක්තසලයිට් 
වයාොරහේ විේතර කරනූ ලැබූ ලිංගික සූරාකෑම වැනි සිදුවීම් 1971 කැරැල්ල තුළ 
දක්තනට හනාවීය. සිය පිරිමි සගයන්ද් තමන්ද්ට සැලකූ ආකාරය පිළිබඳව කතා කරන 
විට චන්ද්රා ඉතා ප්රහමෝදයට ෙත්හේ. ඇය පිරිමි සගයන්ද් සමග අධ්යාෙන 
කඳවුරුවල රාත්රිය ගත කළ ද කිසිවිහටක එවැනි හිංසනයකට ලක්ත හනාවූවා ය. 
ඇය සඳහන්ද් කළ ෙරිදි ඔවුන්ද් දැඩි හලස විනයගරුක විය. ඇයට අනුව එය 
සහහෝදරත්වය විය. හමම වචනය මාක්තේවාදී වචනයක්ත වන කැමරාඩරී 
(camaraderie) යන වචනයට ලබාදුන්ද් සිංහල අේථදැක්තවීමයි. ශ්රී ලංකා (සහ 
හොදුහේ සමේත දකුණු ආසියානූ) සන්ද්දේ වල පුරුෂාධිෙතයය මගින්ද් වගකීම් 
හබදා හැරීම තුළ සහහෝදරයින්ද් සිය සහහෝදරියන්ද්හේ සුඛ්විහරණය පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් විය යුතුය.  
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ේත්රියක හලස චන්ද්රා කිසිවිහටකත් සිය ේීත්වය ඇහේ හේශොලන 
ක්රියාකාරකම්වලට බාධ්ාවක්ත කර හනාගත්තා ය. ඇය පිරිමි සගයන්ද් හා සමානවම 
ශධ්ේයය සහ ආත්ම ශක්තිය හෙන්ද්නුවා ය. හමය ෙැහැදිලිවන්ද්හන්ද් ඇයව 
කැරැල්හල් ෙරාජහයන්ද් දින කිහිෙයකට ෙසු අෙරාධ් ෙරීක්තෂණ 
හදොේතහම්න්ද්තුවට කැඳවූ අවේථාහේදී ය. ඒ කැරලිකාරිනියන්ද්ට මුහුණ දිමට සිදු 
වූ අඳුරු කාලයකි. කතරගම රූෙ සුන්ද්දරිය වුණු හේමවතී මනම්හේරිව කැරැල්ලට 
සම්බන්ද්ධ්යි කියා අත්අඩංගුවට හගන සමූහ දුෂණයට ලක්ත හකාට කතරගම නගර 
මධ්යහේදී මහජනයා ඉදිරිපිට හවඩි තබා ඝාතනය කර ිබුණි. සිය පියා සහ 
නැගණිය සමග 1971 අහේල් 4 දින නුවරට ගිය ගමන පිළිබඳව මතක්ත කරන විට 
අද ෙවා ෙේමලතාහේ ඇහේ හිරිගු පිහේ.  

හොලිසිහයන්ද් කිේවා අපිට හගදරින්ද් අයින්ද් හවන්ද්න කියලා. අහේල් 4 
හවනිදා තාත්තා අපිවත් අරහගන නුවර ගියා. අපි හරි අමාරුහවන්ද් 
ගිහේ. ඒ දවේවල බේ යන්ද්හනත් නෑහන්ද්. අපි හගදරින්ද් පිට වුණාට 
ෙේහේ තමයි ඔක්තහකාම වුහේ. හොලිසිවලින්ද් මරලා දාලා. අපිව ටික 
දුරක්ත බේ එහක්ත ගිහින්ද් බේ එහකන්ද් බේසලා කියනවා ඕහන්ද් එහහක 
යන්ද්න බේ එක යනවා කියලා ඩිහෙෝ එකට. හරිම බහයන්ද් අපි නුවරට 
යන්ද්න පුළුවං වුණා, හමාකද මිනිේසු උදේ කළා. හගවල් හදක තුනක 
නැවි නැවි ඔන්ද්න අපි ගියා නුවර හගදරට. ඒ හගදර හිටිහේ 
අම්මහේ යාලුහවක්ත හදමළ හලච්චමි නැන්ද්දා කියලා. එයා අපිව 
දැක්තකම බදා ගත්තා. ඊට ෙේහේ ෙැය ගාණකින්ද් ඇවිත් කිේවා 
හකල්හලා හදන්ද්නා අයින්ද් කරන්ද්න හමාකද හොලිසිහයන්ද් එනවා 
අපිව බලන්ද්න කියලා. අපි එහහම්ම කැහල් ෙැනලා හසලකට ගියා. 
හසලක අහේ අයියා හකහනක්ත ඉන්ද්නවා. එහහ ඉන්ද්න හකාට 
හොලිසිය රෑ ඇවිත් අපිව අරහගන ගියා හසලක හොලිසියට. ඒවා 
මතක්ත හවන හකාටත් ඇග හිරිවැහටනවා.  

ඉිං මට ඕහන්ද් මහේ නංගිව ෙරිේසම් කර ගන්ද්න. නංගි මහග ඇහේ 
එල්ලිලා. (නංගිහග වයස අවුරුදු 14ක්ත 15ක්ත, මට 20යි). නංගි හරි 
බයයි. එතනදි මම පිරිමිහයක්ත වහේ. උඹලා කරන හදයක්ත මට කරන්ද්න 
ඕහන්ද්. දැන්ද් මරනවා කියන්ද්හන්ද් දිගට හරහට මරනවා. මම කියන්ද්හන්ද් 
ඉේහසල්ලම මම මරලා ඕහන්ද් මහේ නංගිව මරන්ද්න. ඒ වහේ 
ශක්තියක්ත මට ආවා. මට ඒ දවේ වල වයස 20ක්ත වුණාට හිින්ද් 
පිරිමිහයක්ත වහේ. ෙවුහල් හලාක්තකහන්ද්.  
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හවලාවට ඒ ඉන්ද්ේහෙක්තටේ අපි දන්ද්න හකහනක්ත. ඒ වාසනාහවන්ද් අපි 
හේරුනා.    

මෘදුව කතා කරන සහ ශරීරහයන්ද් කුඩා ෙේමලතා එම අවේථාහේදී විශාල 
ශධ්ේයයකින්ද් සහ ආත්ම ශක්තියකින්ද් හැසිරුනා ය. එෙරිේහදන්ද්ම අෙරාධ් 
ෙරීක්තෂණ හදොේතහම්න්ද්තුවට කැඳවුම් ලැබූ විට චන්ද්රා ද එවැනිම වූ ආත්ම 
ශක්තියකින්ද් සහ ශධ්ේයයකින්ද් හැසිරුනා ය. හමවැනි අවේථාවක කාන්ද්තාවක  
අඬි, බයබිරාන්ද්ත හවි හහෝ කලබල හවි යි කියා සාමානයහයන්ද් මිනිසුන්ද් 
සිතුව ද චන්ද්රා එඩිතරව හොලිේ නිලධ්ාරීන්ද්හේ ප්රශ්නවලට උත්තර සැෙයුවා ය. 
ඇත්ත වශහයන්ද්ම හොලිේ ප්රශ්න කිරීම් හමුහේ කඩාහගන වැටුහේ පිරිමි සගයන්ද් 
මිස ඇය හනාහේ.  

පියිලක එක දවසක්ත හයෝක්ත ේීට් බැංකුව කඩලා රුපියල් 50,000ක්ත 
මට බෑේ එකක දාලා හගනත් දීලා කිේවා හම්හක්ත හබෝම්බ වගයක්ත 
ිහයනවා, ියන්ද්න කියලා කිේවම මම ඒක අරං ිේබා. ඈත්තටම 
මම ඒක කවදාවත් දිග ඇරිහේ නෑ. වරින්ද් වර එයා ඇවිල්ලා ඒක අරං 
ගියාට මම දන්ද්හන්ද් නෑ. සී අයි ඩී එකට හගනිහිල්ලා ඒහක්ත ිේහේ 
සල්ලියි කියලා කිේවම තමයි මම දන්ද්හන්ද්. අපි අන්ද්න එහහම තමයි 
රහේ රුක හගන වැඩ කහල් [...]  

එතහකාට මම එනහකාට මම මුකුත් හිතන්ද් ආහේ නෑ. නමුත් ඇතුළට 
එනහකාට කට්ටිය ඔක්තහකාම හිටියා. විහදයෝදහේ හිටපු හුෙක්ත 
කට්ටිය හිටියා. ඊට ෙේහස මම හිතුවා හමයාලා අහන එකටහන 
උත්තර හදන්ද්න ඕහන්ද් කියලා. එතහකාට මහගන්ද් ඇහුහේ ‘හම් බෑේ 
එක හමාකේද?’ මම කිේවා ‘මම දන්ද්හන්ද් නෑ’ කියලා. ‘කවුද හගනල්ලා 
දුන්ද්හන්ද්’ ‘පියිලක’. දැන්ද් ඒ හගාල්හලා හමෝඩහයාහන්ද්. එයාලා දිගින්ද් 
දිගටම ඇහුහේ පියිලකව දන්ද්හන්ද් හකාහහාම ද කියලා. එතහකාට 
මම කිේවා මට එයාව තුන්ද් සැරයක්ත හම්බු හවලා ිහයනවා කියලා. 
දැන්ද් මම තුන්ද් සැහරත් ඔේපු කරන්ද්න එෙැයි. එතහකාට මම කිේවා 
මම කැම්ෙේ යනවා කැම්ෙේ එහක්තදී යාළුහවා කට්ටියත් එක්තක ඉඳිේදි 
හම්බු වුණයි කියලා. ඊට ෙේහේ ආෙහු හම්බු වුහේ හමාකට ද කියලා 
කිේවම ආෙහු හම්බු හවච්ච විදිය කියන්ද්න එෙැයි. අහේ හගවල් ොර 
අයිහනහන්ද්. ඉිං හදහවනි දවහේ ඔතනින්ද් පියිලක යේදි හම්බු 
හවලා කතා කරලා හගදරින්ද් හත්කක්ත  බීල එහහම ගියා කියලා. මම 
කිේවා තුන්ද් සැරයයි හම්බු වුහේ. තුන්ද්හවනි දවහේ ඕක හගනත් 
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දුන්ද්නයි කියලා. දීලා ියා ගන්ද්න කිේවා මම ියා ගත්තා ඊට ෙේහේ 
එයා ඒක හගනිච්චයි කියලා. දැන්ද් මම හම් කියන හේවල් එයාලට 
හබාරුයි කියලා ඔේපු කරන්ද්නත් බෑහන්ද්. මම ඉිං හබාරුව කියන්ද්න 
එෙැයි හබාරුව විදියට. උන්ද් හමෝඩයි අපිට වැඩිය. අර කියපු 
ඔක්තහකාම හබාරු ටික පිළිගත්තා. නිකං හිතන්ද්න බැරි ද තව ටිකක්ත 
අහන්ද්න බැරි ද ‘ඇයි ඒ තරම්ම හදයක්ත ඔයා  ාර ගත්හත් ’ කියලා. 
එහහම ඇහුහේ නෑ [...] 

මම එදා එහතන්ද්නට යන හකාට අල්ලං හිටපු අය ඔක්තහකෝම මම 
දන්ද්න අය. මම කාත් එක්තකවත් කතා කරන්ද්න ගිහයත් නෑ. ඒ 
හගාල්හලා කවුරුත් කිේහවත් නෑ. ඊට ෙේහේ හම්ක අහලා අහලා 
කටඋත්තහේ ගත්තහන්ද්. ගත්තට ෙේහේ ියාගන්ද්න ඕහන්ද් නෑහන්ද්. 
ඉිං හමෝඩහයෝ වහේ එේවා. 

සමහර විට හම් අෙරාධ් ෙරීක්තෂණ නිලධ්ාරීන්ද් සිතන්ද්නට ඇත්හත් චන්ද්රා වැනි 
තරුණියක්තව හබාහහාම ෙහසුහවන්ද් මානසිකව බිඳවැට්ටවිය හැකිය කියා වන්ද්නට 
පුලුවන. නමුත් අෙ දුටු ෙරිදි, මහත් විශ්වාසයකින්ද් උත්තර දුන්ද් ඈ සිය සගයන්ද්ව 
ොවා දුන්ද්හන්ද් නැත. එහමන්ද්ම නිලධ්ාරින්ද්ට ඇය කිසිවක්ත ොහොච්චාරණය 
කහළත් නැත. අවාසනාවකට හමවැන්ද්නක්ත සැම හදනාහගන්ද්ම බලාහොහරාත්තු 
විය හනාහැක. ඇය සමග ඉතා කිට්ටුහවන්ද් වැඩ කළ කැරලිකරුවකු ඇය සහ 
අහනකුත් අය පිළිබඳව සියල්ලම හහළි හකරූ නිසා ඇය දින කිහිෙයකින්ද් 
අත්අඩංගුවට ෙත් විය. ඇය අත්අඩංගුහේ සිටින විට ඇය ෙළමු අවේථාහේදී 
අෙරාධ් ෙරීක්තෂණ නිලධ්ාරීන්ද් හනාමග යැවීමට ඈ තුළ ිබු නිේීතකම පිළිබඳව 
ඔවුන්ද් තුළ ඈ පිළිබඳව ිබුහේ එක්තතරා හගෞරවයකි. එක්ත අවේථාවක ඉහළ 
නිලධ්ාරියකු මිර ේවරයකින්ද් ඇයට ෙැවසුහේ ‘හතෝ නම් යහකෝ අහේ කහනන්ද් 
රිංගුවහන්ද් හමාකක්තවත් දන්ද්හන්ද් නෑ කියලා’ යනුහවනි. එහමන්ද්ම අෙරාධ් 
ෙරික්තෂණ හදොේතහම්න්ද්තුහේ අත්අඩංගුහේ සිටියදී ඇය අහනකුත් සගයන්ද්හේ 
සු සිේධිය හවනුහවන්ද් කටයුතු කළා ය. ‘ඇත්තටම සී අයි ඩී එකට හගනිච්හච් ටික 
හදනයි. මම හගාඩක්ත අය නවත්ත ගත්තා “දැන්ද් ඕක හත්රුමක්ත නෑ, ෙංි කරපු 
ළමයි හගනියන්ද්න එො. ඕන එකක්ත ියනවා නම් මහේ කටඋත්තහේ අනුව 
දාන්ද්න” කියලා. එතහකාට [ඉහළ නිලධ්ාරිහයක්ත] කිේවා “එහහනම් ිහයන එක 
දාලා නිකමං ඉමු” කියලා. ඒහගාල්ලන්ද්ට [එක්ත කැරලිකාරහයක්ත]  දිග ලිේට් එකක්ත 
එහහම දීලා ිබුණා’. 
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ඇයහේ ශධ්ේයය සහ සහහෝදර කැරලිකරුවන්ද් හකහරහි ිබූ ආදරය එහි 
නිේවයාජ ේවරූෙහවන්ද් විේලවහේ අඳුරු හහෝරාව තුළ දැකගත හැකි විය. ඇය 
වයාොරය සහ තමන්ද් හකහරහි අහනක්ත අයට ිබූ විශ්වාසය ොවා හනාදුන්ද්නා ය. 
ඒ හේතුව නිසාම අහනකුත් කැරලිකාරිනියන්ද් මීරිගම පිහිටි හේශොලන 
සිරකරුවන්ද්හේ කඳවුරට ගියත් ඇයට වසර හයක්ත අෙරාධ්කරුවන්ද්ට හවන්ද්වූ 
වැලිකඩ සිරහගදර සිරබත් කෑමට සිදුවුණි. සිරහගදර ජීවිතය ජවිහෙ පිළිබඳ 
ේවයංවිහේචනයක්ත කිරීමට අවශය ඉඩ ඇයට ලබා දුණි. රාජය බලය අල්ලා 
ගැීමට සුදුසු සැලසුමක්ත ජවිහෙට හනාිබූ බව ඇයට අවහබෝධ් විය. 1977දී 
ඇයව නිදහේ කරන විට ඇය තවදුරටත් ජවිහෙ සාමාජිකාවක්තව හනාසිටියා ය. 

 
සමාලලෝචනය 

චන්ද්රක්තකාහේ කතාව විශ්හල්ෂණය කිරීම හබාහහෝ හේතු නිසා වේතමාන තරුණ 
ප්රජාවට වැදගත් හවයි. වයාොරය තුළ සහ එහි ෙරාජහයන්ද් ෙසු ඇය හෙන්ද්වූ 
ශධ්ේයය සහ කැෙවීම වේතමාන තරුණ ෙරම්ෙරාව තුළ එතරම් දක්තනට 
හනාලැහබන ගුණාංගයන්ද් ය. චන්ද්රක්තකා ඉහළ කුලය, මධ්යම ොංික සමාජ 
මට්ටම සහ ේීත්වය විසින්ද් අතුරන ලද බාධ්ක හබාහහෝමයක්ත ජය ගැීමට සමත් 
වූවා ය. හමම සීමාකම් යටහත් ජීවත් වන සාම්ප්රදායික තාරුණයය අනුව 
හනාහගාේ ෙැවතුණු සමාජ ෙේයාහේ අවකාශය සහ කාලය ඛ්ේඩනය 
කරන්ද්නාවූ විකල්ෙ ජීවිතයක්ත ඇයට ිබිණි. ඇයහේ හමම වීර චාරිකාව 
කිසිවිහටකත් පුළුල්ව ගහේෂණය කර හනාිබුණි. 1971 කැරැල්ල පිළිබඳ 
සාහිතයහේ අධිෙතීත්වය හගන ිබුහේ වුහාත්මක සහ පුරුෂමූලික 
විශ්හල්ෂණයන්ද් ය. නමුත් චන්ද්රාහේ කතාව අෙට කැරැල්හල් හවනත් ෙැිකඩක්ත 
විවර කරයි. ඇය හෙන්ද්වන්ද්හන්ද් ෙේහේෂකයින්ද් විසින්ද් හනාසලකා හැර ඇි ඇහේ 
භූමිකාව හමානතරම් වැදගත් ද යන්ද්න ය. ඇය හෙන්ද්වන්ද්හන්ද් මේදනකාරී 
අවේථාවන්ද්වලදී පිරිමින්ද් හා සමානවම ශධ්ේයයකින්ද් යුතුව ේත්රිය ද කටයුතු 
කරන බවයි.  

එහමන්ද්ම චන්ද්රාහේ කතාව අෙට ජවිහෙ තුළ ෙැවැතුණු ේීපුරුෂ සමාජ ාවය 
විශ්හල්ෂණය කිරීමට හමන්ද්ම එය හගෝලීය විේලවවාදී වයාොර තුළ ේථානගත 
කිරීමට ද හයාදා ගත හැක. විේලවවාදී වයාොරවල ෙවින විරුේධ්ා ාසයක්ත අපි 
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හමහිදී දුටිමු. එනම් ේීන්ද්ට පිරිමින්ද් හා සමතැන්ද් හදන ගමන්ද් සමානයින්ද්හේ 
සමාජයක්ත යන හොහරාන්ද්දුව මත සිට ගන්ද්හන්ද් හකහේ ද යන්ද්නයි. ලින්ද් 
ඇමරිකානූ සහ ඉන්ද්දියානු උදාහරණ අෙට හෙන්ද්වා හදන්ද්හන්ද් හමම ෙැිකඩ 
හදකම එකවිට සාක්තෂාත් කරගැීමට ිහබන අසීරුවයි. හමහිදී සිදු වන්ද්හන්ද් 
සමානයින්ද්හේ සමාජයක්ත හවනුහවන්ද් අරගල කරන ගමන්ද් එම වයාොරවල සිටින 
ේීන්ද්ට එහි පුරුෂමූලික නායකත්වය විසින්ද් පිරිමියාට සාහේක්තෂව අු සැලකිලි 
දැක්තවීම ය. පිටේතරයකුට ජවිහෙ තුළ ෙැවතුණු ධූරාවලිය සහ ේීන්ද් තීරණ 
ගැීහම් ක්රියාවලිහයන්ද් ආන්ද්ිකරණය කර ිබීම හෙන්ද්වා හදමින්ද් හබාහහාම 
ෙහසුහවන්ද් ජවිහෙ තුළ ෙවින හමම පුරුෂමූලික ේව ාවය විහේචනය කළ හැක.  
නමුත් චන්ද්රා හම් සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් හවනත් මානයක්ත අෙට විවර කරන්ද්ී ය. එනම් 
වයාොරය තුළ වූ ඇහේ ෙැවැත්ම සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් ඇය අත්විඳි සමානත්මතාවයි. 
රහසිගත විේලවවාදී වයාොරයකට අතයවශය තීරණ ගැීහම් මධ්යගතබාවය 
කිසිවිහටකත් ේීන්ද් සහ පිරිමින්ද් සමානයින්ද් හලස එකිහනකා හා ගණුහදනු 
කිරීමට බාධ්ාවක්ත වූහේ නැත. වේතමාන ජවිහෙ තුළ ෙවින පුරුෂමූලික 
ේව ාවය (වීරවේධ්න 2017) සැලකීහම්දී ජවිහෙ 1971 ෙැවැතුණු ආකාරහේ 
ේීපුරුෂ සමානාත්මතාවක්ත ෙශ්චාත් 1971 හේශොලනය තුළ ෙවත්වා ගැීමට 
හැකියාවක්ත ලැබුණා යැයි කීම දුෂ්කර ය. 

ේත්රියකහේ කතාවක්ත ඇතුළත් හමම ෙේහේෂණය 1971 කැරැල්ල පිළිබඳව හවනේ 
මානයක්ත ලබා දීමට උත්සහ කරයි. හමය ජවිහෙ ඉිහාසය තුළ හනාසලකා හරිනු 
ලැබ ඇි මානයකි. කැරැල්ල ෙරාජයත් සමග හබාහහෝ කැරලිකාරිනියන්ද් ජවිහෙ 
හැරගිය අතර එමගින්ද් අද ෙවා දෘශයමාන වන ේීපුරුෂ අසමානතාවයකට එය 
මග ෙෑදීය. එම නිසා ෙේහේෂකයන්ද්ට ජවිහෙ ේීපුරුෂ සමාජ ාවී කිකාව 
හෙෝෂණය කිරීමට හබාහහෝ හේ කළ හැකි අතර එය ජවිහෙට ෙමණක්ත හනාව 
ජාික සහ ජාතයන්ද්තර හෙරටුගාමී හේශොලන වයාොරවලට හමම සීමාකම 
අික්රමණය කිරීමට රුකුලක්ත වනු ඇත. චන්ද්රක්තකාහේ කතාව අෙට හදන ොඩම 
එයයි. 
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‘කවුද නියමාකාරයයන් ජාතිකවාදී, කවුද නියමාකාරයයන් 
ජාතිකවාදී නැත්යත් පිළිබඳව ඉන්ියායේ ඉතිහාසඥයින් 

යබායහෝ පිරිසක් ඕනෑවට වඩා හිතනවා’: සන්යේ 
සුබ්රමනියම් සමග සම්ුඛ සාකච්ඡාවක්1 

වික්රම් සුට්ෂි 

පරිවර්තනය: හිරණ්යදා දේවසිරි 

 
‘ජාතිය’ අප යත්රුම්ගන්නා 
ආකාරය වඩාත් ‘සංකීර්ණ’ කිරීයම් 
අවශ්යතාව පිළිබඳව යමම 
ඉතිහාසඥයා කතා කරයි.  

මුල් නූතන යුගය පිළිබඳ 
විදේෂඥදයක් වන සන්දේ 
සුබ්රමනියම් නම් ඉතිහාසඥයා දම් 
වන විට ද ාස් ඇන්ජලීස්හි 
කැලිද ෝර්නියා විේවවිදයා දේ 
සමාජවිදයා අංශදේ ‘අර්වින් හා 
ජීන් ස්දටෝන් මු සුන’ දහාබවයි. 
ඉන්ියානු ඉතිහාසකරණ්දේ 
ගැටළු, ‘නිර්රභූ අධ්යන ගුරුකු ය’ 
(subaltern studies) වැනි 
ඇතැම් පේචාත්-යටත්විජිත 

 
1 2020 මැයි 30 The Hindu පුවත්පදත් පළ වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක පරිවර්තනයකි. 
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අධ්යයන රවණ්තාව ට අභිදයෝග කරන පූර්ව-යටත්විජිත දකුණු ආසියාව 
අධ්යයනය සඳහා ඔහුදේ ‘සම්බන්ිත ඉතිහාස’ (connected histories) නම් 
රදේශය, සහ ‘නූතනත්වය’ යුදරෝපදේ නිේපාදනය වී ද ෝකදේ අන් 
දපදදස්ව ට අපනයනය කරන  ේදක් දනාව දගෝලීය රපංචයක් වන්දන් 
දකදස් ද යන්න පිළිබඳව ඔහු දමම පුළුල් සම්මුඛ සාකච්ඡදේ අදහස් දක්වයි.  

 
පූර්ව-නූතන සහ පූර්ව-යටත්ිජිත දකුණු ආසියාව අධ්යයනයට ප්රයේශ්යක් වන 
ඔබයේ ‘සම්බන්ිත ඉතිහාස ප්රයේශ්ය’ අප කලාපයේ ඉතිහාසය යත්රුම්ගන්නා 
ආකාරයට බලපාන්යන් යකායහාම ද? යටත්ිජිත අවිය යත්රුම්ගැනීමටත් 
යමම ප්රයේශ්ය පහසුයවන් භාිත කරගන්න පුළුවන් ද? 

දකුණු ආසියාදේ ඉතිහාසයට රදේශ දවේී වැඩි දදදනක් කරන්දන් ස්වදේශීය 
සහ විදේශීය දේ අතර යම්තාක් දුරකට ඍජු දවනසක් නැත්නම් දබීමක් ඇති 
කරගැනීමයි. දම් රවණ්තාව අපට, උදාහරණ්යක් වශදයන්, අේනිිග හා මධ්යම 
ආසියානු ඉතිහාසය සඳහා තිදබන රදේශ සමග සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. 
අේනිිග හා මධ්යම ආසියානු ක ාපය අධ්යයනය කරන ඉතිහාසඥයන් ඉස්සර 
ඉඳන්ම සංසරණ්දේ සහ සංච තාවදේ (circulation and movement) 
වැදගත්කම, නැතිනම් දැන් අප අතර දනාමැති මදේ සහෘද දෙනිස් ද ාම්බාර්් 
විසින් ‘හරස් මාවත්ව  (crossroads) සිටීම’ යනුදවන් හඳුන්වපු අදහදස් 
වැදගත්කම පිළිදගනයි වැෙ කදේ. දකුණු ආසියානු ඉතිහාසය බටහිර ආසියාදේ, 
මධ්යම ආසියාදේ, යුදරෝපදේ දහෝ අේනිිග ආසියාදේ ඉතිහාසය වැනි අදනක් 
ඉතිහාසයන් සමග සාකච්ඡාවට රැදගන ඒදමන් අපට  බාගතහැකි දබාදහෝ දේ 
තිදබන බව මම විේවාස කරනවා. ඒත් එක්කම, විවිධ් ඉන්ියානු ක ාප 
ඓතිහාසික ක්රියාවලීන් හරහා දකාදතක් දුරට එකිදනක හා සම්බන්ිත ද 
(නැත්නම් ඇතැම් අවස්ථාව  අසම්බන්ිත ද) කියන දේ දත්රුම් ගැනීමත් 
වැදගත්. දකටිදයන් කිවදහාත්, අප අද දකින දේශපා නික මායිම්ව ට 
ඉතිහාසයක් දමන්ම ආවස්ිකතාවක් (contingency) තියනවා. ඒවා ගදල් 
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දකාට ා නැහැ වදේම අප ඉතිහාසය අධ්යයනය කරන භූදගෝලීය නයාස 
නිර්වචනය කිරීමට සුදුසුම විි අනිවාර්යදයන්ම දම් දම් ඒවා විය යුතු දනාදේ. 
නිසැකවම, යටත්විජිත අවිදේ සක්රියව පැවති ජා යන් සහ සම්බන්ධ්තාව  
ස්වභාවය සාමානයදයන් මදේ අවධ්ානය රධ්ාන වශදයන් දයාමුදවන 1400 
සහ 1800 අතර සියවස්ව  පැවති ඒවායින් දවනස් වනවා. ඒත්, මෑතකාලීන 
ඉන්ියානු සාගර ඉතිහාසවලින් අපට දපනී යන පරිි, ඒ දවනස්කම් දේතුදවන් 
ඇතැම් අවශයතා සඳහා මීට සමාන රදේශයක් ඵ දායීව භාවිත කළ දනාහැකියි 
කියා ඉන් අදහස්වන්දන් නැත. රමුඛ දපදේ පේචාත්-1800 ඉන්ීය සාගර 
ඉතිහාසඥයන් රධ්ාන වශදයන් භාවිත කරන්දන් ඉංග්රීසි භාෂා මූ ාශ්රයන්. ඉතිං 
අවාසනාවකට දමන්, දම්දකන් ඔවුන්දේ පරිකල්පනයත් සීමා වී තිදබනවා. 
බටහිර ආසියාව සහ ඉන්ියාව අතර තිබූ සබඳතා අධ්යයනය කරන 
කැලිද ෝර්නියා විේවවිදයා දේ ආර්ික ඉතිහාසඥ මයිකල් ඕ-සලිවන් වැනි 
ඉංග්රීසි භාෂා මු ාශ්ර මත පමණ්ක් යැපීදමන් මිදුණු අයට අපූරු දසායාගැනීම් 
කිරීමට හැකියාව  ැබී තියනවා. 

 
ඔබ කියා තියබනවා ඔයේ අභිප්රාය වන්යන් ුල් නූතන යලෝකයේ ජාතිය සහ 
ස්ථානය පිළිබඳව අපට ඇති යත්රුම්ගැනීම ‘සංකීර්ණ’ කිරීම බව. ඔයේ 
යත්රුම්ගැනීමට අනුව ජාතික ඉතිහාසයට තවමත් තැනක් තියබනවා ද? සහ එය 
හැම ිටම ජාතිකවාදී ඉතිහාසයම ද?  

ජාතික ඉතිහාසයටත් අනිවාර්යදයන්ම ඊට අදාළ තැනක් තිදබනවා; 
විදේෂදයන්ම කුො ක්ුද්ර-ක ාපයක් සහ වොත් විශා  සාර්ව-ක ාපයක් අතර 
පිහිටා තිදබන ඉතිහාසයන් ගැන සිතේී එය වැදගත් වනවා. ඒත් එක්කම, ජාතික 
ඉතිහාස භාවිතදේ නිරතවීමට ක්රම දබාදහාමයක් තිදබනවා. එදස් කරන්නට 
ජාතිකවාී රාමුවක් තුළ සිටීම අනිවාර්ය දනාදේ. අවාසනාවට, ඉන්ියාදේ 
ඉතිහාසඥයන් දබාදහෝ පිරිසක් – වාමාංශික දේවා, දකාන්රස් පක්ෂපාතී දේවා, 
භාරතීය ජනතා පක්ෂපාතී දේවා – කවුද නියමාකාරදයන් ජාතිකවාී, කවුද 
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නියමාකාරදයන් ජාතිකවාී නැත්දත් පිළිබඳව ඕනෑවට වො හිතනවා, ඕනෑවට 
වො කරදර දවනවා. අභාවරාප්ත ඉතිහාසඥ සී. ඒ. දේලි 1980 ගණ්න්ව  
රදකෝපකාරී (සහ දබාදහාම ඵ දායී) අදහස් කිහිපයක්ම කරළියට දගන ආ 
දමාදහාදත්, මිනිස්සු එසැනින්ම ඔහුව ජාතිකවාී ලිට්ෂමස් පරීක්ෂාවට භාජනය 
කළා. දම්ක අමනකමක් වූදේ ඔහුට දනාවැරදදන නිසා දනාදේ; ඒ වදේ 
සදදාස් විවාදයකින් කිසිඳු යහපත් රතිඵ යක් දනා ැදබන නිසා.  

 
මදක් ප්රයකෝපකාරී යලස නම් තබන ලද 2013 වර්ෂයේ නිකුත් වූ ඉන්ියානු 
ශිෂ්ටාචාරය මිතයාවක් ද? (Is Indian Civilization a Myth?) යන ඔයේ  
කෘතිය වත්මන් යේශ්පාලන වාතාවරණයේ උණුසුම් යලස ිවාදයට ලක්වුණු 
මාතෘකාවක් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. ‘ඉන්ියානු ශිෂ්ටාචාරය’ යන 
සංකල්පයට යම් කෘතිය දක්වන ප්රයේශ්ය යමාකක් ද?  

දම් කෘතිදේ මා තර්ක කදේ ඉන්ියාදේ (සහ ඇත්දතන්ම ද ෝකදේ ඕනෑම 
තැනක) ‘ශිෂ්ටාචාරය’ යන අදහස ගැන තිදබන උන්මාදය ඉක්මනින්ම ඇතැම් 
සබඳතා සහ සංස්කෘතික වටිනාකම්ව  ස්ථාවරභාවය පිළිබඳව රකාශයක් බවට 
පත්වනවා කිය යි. සැමුදවල් හන්ටින්ේටන් වදේම දවනත් අයත් භාවිත කරන 
‘ශිෂ්ටාචාර අතර ගැටුදම්’ භාෂාව ඍජුවම හටගන්දන් දම් සංකල්පනදයන්. 
දම්ක දබාදහෝ දව ාවට අනනතිහාසික රදේශයක්. ඒක ඉතිහාසඥයාට එතරම් 
රදයෝජනවත් වන්දන් නැත. අදමරිකානු ඉතිහාසඥදයක් වන ද්වි්  ෙන් 
විසින් රචිත, දකුණු ආසියාව අධ්යයනය කිරීදම්ී සංච තාවදේ තිදබන 
වටිනාකම පිළිබඳව අදහස් දැක්දවන ‘History outside Civilization’ 
(‘ශිෂ්ටාචාරදයන් පිටත ඉතිහාසය’) යන රචනය මට වැදගත් පන්නරයක් වුණ්ා. 
මා මතුකරන්න උත්සාහ කරන කාරණ්ාව තමයි, මිනිසුන් ‘ශිෂ්ටාචාරය’ කියා යමක් 
ගැන සාකච්ඡා කරන්න පටන්ගත් වහාම වර්තමානදේී අපි ක්රමදයන් ඈත්ව 
සිටින ස්වර්ණ්මය යුගයක් ගැන අදහසක් දගාෙනගන්න උත්සහා කරන උගු ට 
හසුදවනවා. ඔවුන් දමම ස්වර්ණ්මය යුගය දවනුවන් දපනී සිටින මූ ධ්ර්මවාීන් 
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බවට පත්වනවා. දම් වර්තමානදේ යුදරෝපදේ ඇතැම් රදේශව  අප දකින 
ගැටලුවමයි; ඇදල්න් ෆින්ීල්ක්රවුට්ෂ සහ එරික් දසදමෝර් වැනි පුේග යින් දැන් 
දැන් දකදළදසමින් පවතින පාරිශුේධ් යුදරෝපීය ශිෂ්ටාචාරයක් තිබුණ්ා යයි 
පරිකල්පනය කරනවා. යුදරෝපදේ වන දම් ඇතැම්  ක්ෂණ් සහ ඉන්ියාදේ ඇති 
ඒ හා සමාන  ක්ෂණ් අතර භයානක සම්බන්ධ්යක් තිදබනවා. ඒත් අදනක් අතට, 
ඓතිහාසික දවනස්වීම් රහණ්ය කරගන්නට ඉෙ ස ස්වන, අර්ථ නිරූපණ්ය 
අතින් වොත් නමයශීලි ‘සංස්කෘතිය’ වැනි වචනයක් සමග මට කිසිම ගැටළුවක් 
නැහැ.  

 
සම්බන්ිත ඉතිහාස පිළිබඳ ඔයේ නයායය පශ්චාත්-යටත්ිජිත අධ්යයනයන්හි 
ඇතැම් ප්රවණතා (නිර්ප්රභූ අධ්යයන ගුරුකුලය ඇතුළුව) අභියයෝගයට 
ලක්කරනවා. ඔබ යමම ප්රවණතාවන්ට යගන එන ියේචනයක් තමයි ඒවා ිසින් 
ඉන්දීය භූමිකාව ිශ්ාල වශ්යයන්ම ‘යුයරෝපීය ුල්පිරීම්වලට ප්රතික්රියා කරන්නක් 
සහ ඒවාට අනුවර්තනය වන්නක්’ යලස දැකීම යන්න. යම් 
අන්තර්ක්රියාකාරිත්වයන් පිළිබඳව ඇති ප්රශ්න යවතට එළයෙන්න වඩාත් සුදුසු 
ක්රම යමානවාද?  

මා විේවාස කරන අන්දමින්, පේචාත්-යටත්විජිත අධ්යයන අතින් වූ විශා තම 
දදෝෂය තමයි ඓතිහාසික දවනස්කම් සිදුවීම යන්දන් සම්පූර්ණ් කාර්යභාරය 
යටත්විජිත බ දේගයන්ට (දබාදහෝ විට යුදරෝපීය බ දේගයන්ට) බැර කිරීම. 
දමදස් කිරීදමන් දමම දල්ඛකයින් සිදුකදේ යුදරෝපීය දනාවන ද ෝකය 
ස්ථතික වීමත්, යුදරෝපය දවනස්වනසුළු ගතිකයන් ඇත්තක් වීමත් යන සුපුරුදු 
දහදේලියානු අදහස රතිනිෂ්පාදනය කිරීමයි. නිර්රභූ අධ්යයන ගුරුකු දේ 
රචකයින් හැම දදනාම දම් උගු ට හසුවුණ්ා කිය ා මම හිතන්දන් නැහැ, නමුත් 
ඔවුන්දේ ‘දදවැනි අියදර්’ යයි හඳුන්වන ඇතැම් අය – මර්සියා එලියා් හා 
දරදන් දගනන් වැනි අයදේ රචනාවන්ට ආකර්ෂණ්ය වූ අය – අනිවාර්යදයන්ම 
ඊට හසුවුණ්ා. එදහත් දම් රචකයින් කුමක් කියුවත්, තරුණ් කාල් මාක්ස් (තම 
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දහදේලියානු ආභාසදේ උච්චතම අවස්ථාදේ සිටි කා දේ) ඉන්ියාව ගැන 
කුමක් ලියුවත්,  දකුණු ආසියාව රජ කුමදරක් ඇවිත් තමන්ව දේරාගන්නාදතක් 
බ ා සිටි නිි කුමරියක් දනාදේ. ඉන්ියානු (දනාඑදස්නම් අප්රිකානු දමන්ම චීන 
ද) ඉතිහාසදේ පසුගිය වසර දහස ‘වැෙවසම් ක්රමදේ’ දහෝ ‘ආසියාතික නිෂ්පාදන 
මාිලිදේ’ පරණ් දරි දපාට්ෂටනියට බැහැර කිරීම වැනි උදාසීන දකටි ක්රම භාවිත 
කිරීදමන් වන්දන් ස්වයං-පරාජයක් ළඟා කර ගැනීමක්. වාසනාවකට දමන්, 
පසුගිය දශක දදකක් වැනි කා ය තුළ බ්රිතානයය යටතට පත්වීමට ශතවර්ෂ 
ගණ්නාවකට දපර ඉන්ීය ඉතිහාසය අධ්යයනයට යම් උනන්දුවක් වර්ධ්නය 
දවමින් තිදබනවා.  

 
නූතනත්වය යුයරෝපය ිසින් සැලසුම් කරන ලේදක් බවට වන අදහස යවනුවට, 
1800ට යපර පැරණි යලෝකයේ සහ නව යලෝකයේ (Old and New Worlds)  
වූ සමාජ ඓන්ීය සහ වයාකූල යලස යගෝලීය වශ්යයන් ඇරයෙමින් පැවති 
නූතනත්වයක යකාටස්කරුවන් වූ බව ඔබ යයෝජනා කරනවා. යමය යුයරෝපීය 
යටත්ිජිතවාදය පිළිබඳව දැනට අප අතර පවතින උපකල්පනවලට  අභියයෝග  
කරන්යන් යකයස් ද? 

මා තර්ක කරන්න බ ාදපාදරාත්තු වූදේ යුදරෝපීය සුවිදේෂීවාීන් හා පේචාත්-
යටත්විජිතවාීන් යන දදදකාටසම සිතීමට කැමති ආකාරයට ‘නූතනත්වය’ යනු 
පළමුදවන්ම යුදරෝපදේ නිෂ්පාදනය කර, පසුව ද ෝකදේ අදනක් රදේශව ට 
‘අපනයනය’ කරන  ේදක් දනාවන බවයි.  ඒ දවනුවට එය විවිධ් ස්වරූපව  
සංීර්ණ් අන්තර්ක්රියාවලි මගින් නිෂ්පාදනය වුණු, මා එක් වතාවක් සඳහන් කළ 
ආකාරයට ‘දගෝලීය සහ ආවස්ිය (conjunctural)’ රපංචයක්. බ  අසමමිති 
පවතින බව රතික්දෂ්ප කිරීමට මා අදප්ක්ෂා කරනවා කියාවත්, දේශපා න 
ආිපතයදේ ක්රියාවලි මට දපදනන්දන් නැහැ කියාවත් මින් අදහස් වන්දන් 
නැත. එදහත් 1757 ී දරාබර්ට්ෂ ක් යිේ විසින් දබංගා දේ ප ාසිදේ අඹ අරඹක් 
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තුළ හිසිදේම ‘නූතන’ කරන දතක්ම ඉන්ියාව ‘මධ්යතන’ ව දනාතිබූ බව 
දත්රුම්ගැනීම වැදගත්. 

මින් හැඟදවන අදනක් කාරණ්ය වන්දන් යුදරෝපීය දනාවන ද ෝකය තුළ 
යටත්විජිතවාදය යනු නූතනත්වය දනාවන බවයි. යටත්විජිතවාදය නූතනත්වයට 
සමාන පදයක් දනාදේ. ඇත්ත වශදයන්ම දම් වැරි වැටහීම 20 වන සියවදස් 
අවසාන භාගදේ සහ 21 වන සියවදස් මුල් භාගදේ වූ නූතනත්වයට එදරහි 
වයාපාර රැසක නිධ්න්ව තිබුණ්ා. ඉන්ියාව හා බටහිර දනාවන ද ෝකදේ 
අදනකුත් රදේශ යටත්විජිත පා නයට හසු වීමට දපර අවිය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීදම්ී, ‘මුල් නූතන’ යන පදය භාවිත කිරීමට (එදස් කිරීදම්ී යම් යම් ගැටළු 
තිබුණ්ත්) මා කැමැත්තක් දක්වන්දනත් දම් නිසායි. 

 

*** 

දමම සම්මුඛ සාකච්ඡාව දමදහයවූ වික්රම් සුට්ෂි සිනමාකරුදවකි, තීරු ලිපි 
රචකදයකි, විදයාර්ිදයකි. සංචාරදේ දනාදයදදනවිට ඔහු ඔහුදේ බළ ා, 
ටූකන් කුරුල් න් සහ සුරතල් ත දගායා සමග කා ය ගත කරයි. 
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