
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.  



හේමචන්ද්ර 

79 
 

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 



ප්රවාද 36 (2020) 

86 
 

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.  
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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. 



ප්රවාද 36 (2020) 

96 
 

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  



ප්රවාද 36 (2020) 

98 
 

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 



හේමචන්ද්ර 

101 
 

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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