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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 



ප්රවාද 36 (2020) 

42 
 

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. 


