
 
 

හැඳින්වීමක් වෙනුෙට සටහන්ව කිහිපයක්: ආෙර්ජනය, 
වමලන්වවකෝලියාෙ සහ කලකිරීම 

ප්රවීන් තිලකරත්න 

 

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 
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‘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 

ආශ්රිත ග්රන්වථ 

 
Apte, V.S (අේහේ). The Practical Sanskrit-English Dictionary. Prasad 

Prakashan, 1957-1959. 

Freud, Sigmund (හරායිස). Beyond the Pleasure Principle. Trans. James 
Strachey. W.W. Norton & Co., 1961. 

Freud, Sigmund (හරායිස). ‘Mourning and Melancholia.’ The Standard 
Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 
Trans. Ed. James Strachey, vol. XIV. Hogarth Press, 1964. 

Khanna, Ranjana (ඛන්නා). ‘Post-Palliative: Coloniality’s Affective 
Dissonance.’ Postcolonial Text 2, no. 1 (2005), 
https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/view/385/
815 

Macdonell, Arthur Anthony (මැක්හඩානල්). A Practical Sanskrit Dictionary. 
Oxford University Press, 1929. 

Obeyesekere, Gananath (ඔහබ්හස්කර). ‘Depression, Buddhism and the 
Work of Culture.’ The Buddha in Sri Lanka. Routledge, 2018.  

https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/view/385/815
https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/view/385/815


හැඳින්වීම 

19 
 

Traverso, Enzo (ෙැෙර්හසෝ). Left-Wing Melancholia: Marxism, History, and 
Memory. Columbia University Press, 2016  

 

*** 
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