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දකාළඹ විශ්වවිද්යාලදයහි ශාස්ත්ර පීඨය මගින සංවිධානය කරනනට දයුණු 
විේවත් සංවාද් මාලාවක පළමු දිගෙැරීම දලස දකාළඹ කතිකා පළමු 
වැඩසටෙන 2022 ජුනි මස 10 වන දින දකාළඹ විශ්වවිද්යාලදේ ශාස්ත්ර 
පීඨදේදී පැවැත්විණි. “තීව්ර සමාජ අර්ුද් සහිත වකවානුවක සමාජීය විද්යා ො 
මානව ශාස්ත්රයනහි කාර්යභාරය” යන දත්මාව පාද්ක කරගනිමින දමම 
සාකච්ඡාව සිු වූ අතර සංවාද්ය දමදෙයවීම මොචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් 
දේවසිරි විසින සිු කරන ලදී. එහිදී සම්පත් ද්ායකයන දලස මොචාර්ය 
ජයදේව උයනදගාඩ, මොචාර්ය සිරිමල් අදේරත්න, මොචාර්ය සුභාංගි 
දේරත්, මාොචාර්ය පණ්ඩුක කරුණානායක සෙ මොචාර්ය සිරී දෙට්ටිදේ 
සම්බනධ වූෙ. එම සාකච්ඡාදේ පළමු වටය ආශ්රය දකාටදගන සම්පාදිත 
ලිඛිත පිටපත පෙත ද්ැක්දේ.  

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: දබාදොම ඍජුවම මම කැමති සාකච්ඡාවට දයාමු 
දවනන. දම් සාකච්ඡාව පවත්වාදගන යනන මම අද්ෙස්ත් කරනදන සාමානය 
ක්රමයටම දනදමයි. එනම් එක් එක් සම්බනධ දවලා ඉනන සම්පත් 
ද්ායකයිනට තමනදේ අද්ෙස්ත් ද්ක්වනනට දයෝජනා කරලා දනදම්. ඇත්ත 
වශදයනම මම බලාදපාදරාත්ු දවනවා දම් සාකච්ඡාදේදී තරමක 
ආධිපතයයක් ද්රනන. ද්ැන මම මාවම පත් කරදගන තිදබනවා මෙජනයාදේ 
නිදයෝජිතක් විදියට. ඒ ියනදන මෙජනයා දවතින එන ප්රශ්න ඔබ දවත 
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දයාමු ිරීදම් ඒජනතයා විදියට නැත්නම් නිදයෝජිතයා විදියට කටයුු 
කරනන මම බලාදපාදරාත්ු දවනවා. විදශ්ෂදයනම දම් වදේ තියුණු අපි 
දම් කතා කරන විදියට දබාදොම තීව්ර අර්ුද්කාරී වකවානුවක අපි දමානවාද් 
කරමින ඉනදන. විශ්වවිද්යාලවල විදශ්ෂදයනම ශාස්ත්ර පීඨවල . මම ද්ැනම 
“මෙජනයාදේ නිදයෝජිතභාවය” ආරම්භ කරලා ඉනදන.  අපට සැලිය යුු 
වැටුප් ලැදබනවා. එදස්ත්ම අදනක් පැත්දතන දම් වදේ අර්ුද්යක ජනයාට 
උපදද්ස්ත් දීලා තිදයනවා දේල් දද්කක් පරිදභෝජනය කරනන ියලා. මන 
හිතනදන අපිට තවම ෙැියාව තිදයනවා දේල් ුනක් කාලා බිලා ඉනන. ඒ 
වදේ අපි යම්ිසි සාදප්ක්ෂ වශදයන වරප්රසාද්ලත් කණ්ඩඩායමක් විදියට අපි 
කරමින ඉනදන කුමක්ද්, අපිට ලැදබන දම් වැටුප සාමානය කාලවල ප්රශ්න 
දවන එක දවනත්  එකක්. ඒ ගැනත් ප්රශ්න තිදයනවා. නමුත් දම් වදේ ප්රශ්න 
තිදයන කාලයක අපි දකාදොමද් අදප් පැවැත්ම යුක්ති සෙගත කරනදන. 
දමතන වාඩිදවලා ඉනන ෙයදද්නාදගන පස්ත්දද්දනක්ම අයිති දවනදන 
සමාජ විද්යා සෙ මානව ශාස්ත්ර ියන ක්දේරයට. එක පිටස්ත්තරදයක් 
ඉනනවා. මොචාර්ය පණ්ඩුක කරුණානායක වෘත්තිදයන වවද්යවරදයක්; 
දකාළඹ වවද්ය පීඨදේ මොචාර්යවරදයක්. දසසු අය දම් අපි වාඩිදවලා 
ඉනන පීඨදේම හිටපු දෙෝ ද්ැනටමත් සිින සමාජිකදයෝ. මම දමදෙම දපාඩි 
සාකච්ඡාවින පටන ගනන කැමති, මදේ විෂය ඉතිොසය නිසා. දම් 
ඉතිොසය ඉගැනවීම පිළිබඳ උපදද්ස්ත් ඔය Suggestions on the Teaching 
of History ියලා 1950 ගණනවල මුල් යුදනස්ත්දකෝ ආයතනය මගින පළ 
කරපු කෘතියක් තිදයනවා. ඒක “ඉතිොසය ඉගැනවීමට උපදද්ස්ත්” ියලා  
සිංෙදලනුත් පළ වුණා 1953 දී විතර. මම දම්දක් එන එක්තරා අද්ෙසින 
සාකච්ඡාව පටන ගනනවා. ඒ අද්ෙස තමයි, මම දමය ඉංග්රීසිදයන 
ියවනනම්: “Children not  infrequently complain of the  
remoteness of its subject-matter from their own lives, interest 
and experience, or  condemn history as being useless in the 
immediately material and practical sense; it does not teach them 
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how to  mend a fuse, or  to cook a breakfast, much less how to 
earn a living. A great deal of history, especially political history, 
does not enthrall or inspire. Moreover, the subject seems to lend 
itself to much vague talk and too little practical activity, and to 
involve much dull memorization”.1 

දම් ියනදන සාමානයදයන ගුරුවරුනට පනතිකාමරදේ අෙනන දවන 
එකක් තමයි ළමයිනදගන දමාකක්ද් දම් ඉතිොසය ඉදගනීදමන දවන 
ප්රදයෝජදන. අපිට දම්දකන දමාකක් ෙරි අදප් දදද්නික ජිවිදත්ට වැද්ගත්... 
අපිට අු තරමින අදප් උද්ෑසන ආොර දේල සරි කරගනන පුළුවනද්? අදප් 
ප්රාදයෝගික ජිවිතයට වැද්ගත්කමක් තිදයනවද්? දම්ක දම් ඉතිොසයට අද්ාළව 
අෙන ප්රශ්නයක්. නමුත් දම්ක දපාුදේ අපට අෙනන පුළුවනද් දම් සමාජීය 
විද්යා සෙ මානව ශාස්ත්ර ක්දේරයට අද්ාළව? විදශ්ෂදයනම දම් වදේ අදප් 
වියද්ම්, මෙජන වියද්ම්, මම දම් කතා කරනදන public funds මෙජන 
අරමුද්ල් භාවිතය සෙ අවශයතා ප්රමුඛතාකරණය, සෙ එහි ප්රමුඛතාකරණය 
ගැන බරපතලව සිතා බැලීමට සිුවන වකවානුවක අපිට සිේධ දවනවා 
අෙනන අපි වියද්ම් කරන සැම සතයක්ම ගැන.  

මම මුලිනම දයාමු දවනදන මොචාර්ය සිරිමල් අදේරත්නට දමාකද් ඔහු ඔහු 
ආර්ික විද්යාවදන, ආර්ික විද්යාදේ තිදයන දද්යක් තමා අපි වියද්ම් කරන 
ෙැමදද්යක්ම ගාණක් මිම්මක් ඇුව economic rationality එකක් 
තිදයනන ඕනදන. අනන ඒ අර්ථදයන ගත්තම ද්ැනටමත් පැෙැදිලි ඇති මම 
දම් අෙන ප්රශ්නය දමාකක්ද් ියලා. මොචාර්ය සිරිමල් අදේරත්න 
දකාදොමද් හිතනදන ඇත්තටම දම් වදේ කාලයක දම් වදේ උද්ාෙරණයක් 

 
1 C.P. Hill, Suggestions on the Teaching of History, UNESCO: 1953, 27. දමම 
කෘතිය ලබාගැනීම සඳො දමම සබැදිය භාවිත කළ ෙැක: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056926  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056926
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විදියට දම් වදේ මානව ශාස්ත්ර සෙ සමාජීය විද්යා උගනවන පීඨයකට 
කාරයභාරයක් තිදබනවාද්? 

සිරිමල් අකේරත්න: පඩිය ගැනදන ඔය අෙනදන දනද් දකලිනම ිේදවාත්? 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: පඩිය විතරක්ම දනදම්. ද්ැන අපි ිේදවාත් අපි 
හිතමු අපි දම් පඩිය  අරදගන කරන අදප් ද්ායකත්වයක් තිදයනවදන. 
දද්කක් දවනන පුළුවන. එකක් තමයි, තිදබනවා යම් ද්ායකත්වයක් අපි ඒක 
කරනදන නෑ දවනඩ පුළුවන. නමුත් දද්දවනි එක ද්ායකත්වයක් නැතිම 
දවනනත් පුළුවන.  

සිරිමල් අකේරත්න: ද්ැන දම් ප්රශ්නදේ තිදබනවා මට පැති දද්කක්. 
පළමුදවනම අර ඍජු පැත්තට මම දයාමු දවනනම්. ඒක තමයි අපි ගනන දම් 
ආද්ායම සාධාරණීකරණය කරනන පුළුවනද් ියන එක. දද්දවනි එක තමයි 
අදප් ද්ායකත්වයක් දම් දවලාදේ තිදයනවද් ඊට අමතරව සෙ ද්ායකත්වය 
තිුණත් ද්ායකත්වය ලබාදීදම් ඉඩප්රස්ත්ථාවන තිදබනනත් ඕදන. ද්ායකත්වය 
දීදම් ෙැියාව එකක්. ඒ ෙැියාව ප්රදයෝජනයට ගැනීදම් ඉඩප්රස්ත්ථාව තව 
එකක්. ද්ැන අර දකලිනම වැටුප, එදෙම නැත්නම් අදප් ආද්ායම ගැන 
පැත්තට බැලුදවාත් එදෙම මදේ ප්රකාශය අර දකාන කපලා ඉස්ත්සරහින සෙ 
පස්ත්දසන කෑලි කපලා ගනන එපා. දමාකද් ඒකට සනද්ර්භයක් තිදයනවා මම 
ියන කතාවට. ඒ නිසා ඒ සනද්ර්භයත් එක්ක තමයි විග්රෙ කරනන ඕදන. 
දමාකද් දේුව මම එදෙම ියනන මම ද්ින විද්යට අදප් පඩි අුකළ යුුයි 
ද්ැන. නිර්ද්ය දලස දම් රදට්ට රාජය අංශදේ පඩි කැපිය යුුයි, දම් 
අවස්ත්ථාදවන අපි දගාඩ එනනනම්. ඇයි මම එදෙම ියනදන එදෙම 
ියනන දේුව ද්ැන දම් වර්තමාන අර්ුද්යට දම්ක දනාද්ැන ගිය ගමනක් 
දනදම් අපි. දම්ක ද්ශකයක් විතර විවිධ තැනවල අපි කතාබතා කරමින හිිය 
දද්යක්. දමාකද් මම ද්ැකලා තිදයන දද්යක් තමයි අර්ුද් ියන ඒවා 
දගාඩනැදගනදන දෙමින කාලයක් එක්ක දගාඩනගාදගන ඇවිල්ලා 
කාලයත් එක්ක කඩාවැටීම සිේධ දවනදන එකපාරම. එතදකාට දම් 
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දගාඩනැගීම සිේධ දවනවා අපි ද්ැක්කා. ඒ පිළිබඳව ඕන තරම් සාක්ි 
තිදයනවා ඒ පිළිබඳව කතා කළ බව ි යනන. එතදකාට දම් අර්ුද්ය අද් විග්රෙ 
කරනවා එක එක අය එක එක තැනවල ඉඳලා සමෙර අය තමනදේ දම්දක් 
සම්බනධයක් නැුව ඒනජල්ස්ත්ලා විදියට තමන පැත්තක ඉඳලා දම්ක විග්රෙ 
කරනවා. තමනදේ ඔළුවට පාලක පනතිය ෙරි, පාලක පවුල ෙරි බු කපා 
ද්ැමීදමන ෙරි එදෙම නැත්නම් දපාදොර කපා ද්ැමීදමන ෙරි විවිධ 
දේවල්වලින දම්ක ඇති කරපු බවට කතා කරලා. එදෙම නැත්නම් රුසියාව 
ෙරි යුක්දර්නය ෙරි යුේධය ෙරි එදෙම නැත්නම් දලෝක දවළඳදපාල ෙරි ඔය 
ෙැම එකම එකු කරලා බලනවා. ඔය ෙැම එදක්ම ඇත්තක් තිදයනවා 
දවනඩ පුළුවන. නමුත් ඔය සියල්ල විග්රෙ කරදගන අනතිමටම අනතිමටම 
ගැඹුරට ගිදයාත් අපි නතර දවනවා එක තැනක. දමාකක්ද් ඒ නතර දවන 
තැන? “ෙැියාවට වඩා වියද්ම් ිරීම”. එතන තමයි අපි නතර දවනදන. 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: ඒ ියනදන ඔබ ියනදන අපි ඒ ෙැියාවට වඩා 
වියද්ම් ිරීම අදප් අධි වියද්ම් තිදයනවාදන... ද්ැන අපි අයිති දවනදනත් සෙ 
එතදකාට අදප් වියද්මත් එවැනි ආකාරයකටද් අයිති දවනදන? 

සිරිමල් අකේරත්න: නෑ. දම් වියද්ම් අපි ද්ිනන ඕදන තැන දද්කක. ගිණුම් 
දද්කක ද්ිනන ඕදන. පළදවනි එක තමයි ආණ්ඩුදේ අයවැය ියන එක 
ද්ිනන ඕදන. බලනන ඕදන. එතදකාට අපිට එතන දප්නවා ආණ්ඩුව අය 
ියනදන මූලික වශදයන බු ආද්ායම.  

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: නෑ මට දමදෙම ඍජු උත්තරයක් දද්නවද්? ද්ැන මම 
ිේවදන මම පැෙැදිලිවම උත්සො කරනදන මෙජනයාදේ මතය 
නිදයෝජනය කරනන ියලා. ද්ැන අපි හිතමු මෙජනයාදේ පැත්දතන 
බැලුදවාත් දම් සියල්ල මෙජන අරමුද්ලදන අවසාන විග්රෙදයදී ගත්දතාත්. 
දම්වා දම් දකාදෙන ආවත් ඉනදියාදවන ආවත් චීදනන ආවත් 
ඇමරිකාදවන ආවත් අයි.එම්.එෆ් එදකන ආවත් අපි සලකනදන ඒවා මෙජන 
අරමුද්ල් විදියට. එතදකාට දම් මෙජන අරමුද්ල් පාවිච්ි ිරීමක්. එතදකාට 
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ඔබ ියනදන දම් මෙජන අරමුද්ල් දම් මානව ශාස්ත්ර සෙ දම් සමාජීය විද්යා 
ප්රවර්ධනය ිරීම සෙ ඊට අද්ාළ කටයුු සඳො පවත්වාදගන යාම දම් වදේ 
කාලයක ප්රදයෝජනයක් ඇති වැඩක්ද් නැති වැඩක්ද්? එදෙම නිකන සුු කළු 
උත්තරයක් දද්නන පුලුවනද්? බැරිනම් බෑ ියනන. 

සිරිමල් අකේරත්න: නෑ අදප් ද්ායකත්වයක් තිදයනවදන. අදප් ද්ායකත්වයක් 
තිදබනවා. ෙැබැයි අර මන ියපු ප්රශ්දන අපිට බලපානවා. දමාකද් අපිත් දම් 
සමාදේ දකාටසක්. අපිත් දම් ආණ්ඩුදේ අයවැදේ දකාටසක්. එතදකාට 
එතන පැති දද්කක් තිදයනවා. එකක් තමයි ආණ්ඩුව අය ගනන විදිය පිළිබඳව 
තිදයන ප්රශ්නය, අනික් එක තමයි ආණ්ඩුව වියද්ම් කරන විදිය. එතන තමයි 
අපි ද්ිනදන උවමනාවට වඩා, තිදයනවට වඩා වියද්ම් ිරීදම් ප්රශ්නය. 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: ෙරි ද්ැන මම කැමතියි මීළඟට මොචාර්ය 
දෙට්ටිදේට දයාමු දවනන. මන හිතනදන මොචාර්ය දෙට්ටිදේ දවනත් 
කටයුත්තක් නිසා අදප් සාකච්ඡාදවන කලින බැෙැර වීමට නියමිතයි. ඒ නිසා 
මම ඔහුදේ කාලය වැඩිපුර පාවිච්ි ිරීමට බලාදපාදරාත්ු දවනවා ඒ 
කාලය ුළ. ද්ැන මන හිතනදන මොචාර්ය දෙට්ටිදේට පැෙැදිලි ඇති මම 
මු කරන ප්රශ්නය. ඒ නිසා අපි ඕනෑම දේකට, ඕනෑම සමාජ ආයතනයකට 
යුක්තිසෙගත භාවයක් තිබිය යුුයි. ඒ යුක්තිසෙගත භාවය තිදයනන පුළුවන 
ඒදක තිදයන මූලධර්මීය වශදයන යුක්තිසෙගත භාවයක් තිදයනනත් 
පුළුවන. එදෙම නැත්නම්, what is actually existing? ඒ ියනදන ඇත්ත 
වශදයනම පවතින දද්ය. ඒ ඇත්ත වශදයනම පවතින දද්ය ුළින අපිට ඒ 
යුක්තිසෙගත භාවය ියනනත් පුළුවන. ඉතින මන හිතනදන මට දොඳටම 
විශ්වාසයි ඔබ දම් පිළිබඳව හිතලා තිදයන දකදනක් ියලා. ඒක ගැන යමක් 
ියනන පුළුවනද්? 

සිරී කහට්ටිකේ: මන හිතනදන මුලිනම මම දම්කට උත්තර දද්නන කලින, මම 
කැමතියි යමක් ියනන.  දමාකද් මම ඇත්ත වශදයනම දම් සම්පුර්ණ 
සාකච්ඡාවට ඉනන බැරි නිසා මම පුළුවන තරම් මුලිනම අද්ෙස්ත් ද්ැක්වීමක් 
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කරනවා. අනිත් එක තමයි දම්ක දොඳ ආරම්භයක්. දම්ක අපි දිගට 
දගනියනන පුළුවනනම් තමයි ඉතාමත් දොඳ. ද්ැන දමතන ප්රශ්දන 
තිදයනදන අපි හීදනන බය දවලා වදේ කතා කරන එදක් දත්රුමක් නෑ. අපි 
ඇත්ත වශදයනම දමතන අපි ඇවිල්ලා ඉනන සනධිස්ත්ථානය බැලුවම ඉතාම 
බිහිසුණු තත්ත්වයක් රදට්ට තිදබනවා. ඒදක් විවිධ පැතිකඩ තිදයනවා.  නමුත් 
ප්රශ්දන තිදයනදන අපි සමාජීය විද්යාඥයන සෙ මානව ශාස්ත්ර විෂය 
ක්දේරවල කටයුු කරන අය ෙැියට අදප් කාර්භාරය කුමක්ද් ියන එක 
පිළිබඳ අද් සාකච්ඡා කරනදන. මන හිතනදන පළමුවැනි දේ තමයි ඇත්ත 
වශදයනම අපි දම් අර්ුද්ය පිළිබඳව අපිට අවදබෝධයක් ඇති දවනන 
ඕනදන අනිත් මිනිස්ත්සුනට වැඩිය. ද්ැන මම සාකච්ඡාව තිදයනවා ි ේවම මම 
මුලිනම කරපු දේ තමයි, මම කල්පනා කළා ද්ැන අපි විශාල සමාජීය සෙ 
මානව ශාස්ත්ර සාහිතයයක් සමග විශාල දපාරබැදීමක් විශාල කාලයක සිට 
කරන පිරිසක්. අපි ද්නනවා විශාල සාහිතයයක් තිදයනවා. මදේ ඔළුවට ආවා, 
ද්ැන දම් අර්ුද්ය ගැන කතා කරපු ගමනම ඇත්ත වශදයනම ඉතාම වැද්ගත් 
ඒ ක්දේරයට අතීතදේ සෙ මෑත කාලදේ ද්ායක වුනු විශාල පිරිසකදේ නම්. 
මම ඇත්ත වශදයනම 30 ක ලැයිස්ත්ුවක් ෙැුවා. මම දම්ක ියනන යනදන 
නැ දම් දවලාදේ. එතදකාට මම කල්පනා කළා ද්ැන ඒ කාලානතරයක් 
තිස්ත්දස්ත් ියපු දේවල් තමයි අපි ද්ැන දම් ද්ිනදන, අපි දම් අද් ප්රතිබිම්බයක් 
විදියට. ඉතින ප්රශ්දන තිදයනදන, අපිට දම්ක සිරිමල් අදේරත්න මෙත්මයා 
ිේවා වදේම අපි ද්නනවා ද්ැන දම්ක දමදතනට ආදේ දකාදොමද් ියන 
එක ගැන එච්චරම දලාකු ප්රශ්නයක් නෑ. ඒක තමයි ඇත්ත වශදයනම අදප් 
ක්දේරවල දබාදෙෝ අය කරලා තිුදණ්ඩ පහුගිය කාදල්. ඒ අනුව අදප් 
ද්ායකත්වයක් තිබිලා තිදයනවා දම් පහුගිය කාදල් සිුදවලා තිුන සිුවීම් 
සම්බනධදයන සාකච්ඡා ිරීදම්දී. එහිදී අපි අතර පමණක් දනදමයි 
මෙජනතාව සමගත් දම්වා දබද්ාදගන තිදබනවා. ද්ැන මම උද්ාෙරණයක් 
ියනනම්, ද්ැන ඇත්ත වශදයනම අදප් සමාජ විද්යාඥයනදේ ජාතයනතර 
සංවිධානයක් තිදයනවා ISA, International Sociology Association 
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ඒදක් වර්තමාන දකනා දනදම් ඊට කලින හිිය දකනා, එයා මයිකල් 
ුරදවෝයි (Michael Burawoy) ියන එක්දකනා, ඇත්ත වශදයනම 
ඉදිරිපත් කළා යම්ිසි අද්ෙසක්: Public Sociology. එයා ිේවා අපි දම් 
Academic Sociology වලට අමතරව අපි Public Sociology2 ප්රදමෝට්ට 
කරනන ඕදන ි යලා. එයාදේ කාලය ඇත්ත වශදයනම ගත කළා දම් සඳො. 
Public Sociology, දමාකක්ද් ඒ ියනදන, “We have to relate not only 
to each other, we have to relate not only to other social sciences 
we have to relate also to the public”. අපි ජිවත් දවන සමාදේ 
ජනතාවටත් අපි සම්බනධ දවනන ඕදන ියලා ිේවා. ද්ැන මන හිතනදන 
ඒ වදේ පිරිසක් දම් රදට්ට ඉනනව. ඒ වදේ පිරිසක් අපි අතර ඉනනවදන. 
නිරනතරදයනම අපි සම්මනරණවලට ගිහිල්ලා, දපාත් ලියලා කටයුු 
කරනවට අමතරව මෙජනතාවට ආමනරණය කරන විශාල පිරිසක් අපි අතර 
ඉනනවා. මන හිතනදන ඒ අනුව අපිට කාර්යභාරය පිළිබඳ අපිට එච්චර 
ප්රශ්නයක් නෑ. නුමුත් ද්ැන දමතන තිදයන ප්රශ්දන ද්ැන දම්කට දකාදොමද් 
මුහුණ දද්නදන.  පළදවනිම දේ තමයි ද්ැන වවද්යවරදයකුදගන 
ඇහුදවාත් ියයි අපි ගිදයාත් යම්ිසි අසනීපයක් ඇුව පළදවනිදයනම 
කරනදන දමාකක්ද්, පලදවනි දේ තමයි diagnosis; ඒ පිළිබඳව විනිශ්චයක් 
කරනවා. විනිශ්චය කරනවා ියලා ියනදන දමාකක්ද්: දරෝගය දමාකක්ද්, 
දරෝගදේ දේු දමාක්කද්? ද්ැන අපි ද්නනවා bio-medical රාමුදවනුත් 
ඉස්ත්සරෙට ගිහිල්ලාදන තිදයනදන. අද් දලෝක දසෞඛය සංවිධාදනන 
ෙැුදවාත් එයාලා ඉදීරිපත් කරලා තිදයනවා SDH, Social Determinant 
of Health. එයාල ඉදිරිපත් කරලා තිදයනදන දසෞඛයය සම්බනධදයන 
දේුවාද්ය දිො බැලුදවාත් ඒක අර ජීව විද්යාත්මක ඒ රාමුවට සීමා දනාවී 
සමාජීය සාධකත් ගැන ඕදන ියලා. මන දම් ියනදන දේුවාද්ය. දම් 

 
2 වැඩිුර ද්ැනගැනීමට අවශයනම් බලනන: Michael Burawoy, Public Sociology: 
Between Utopia and Anti-Utopia. Polity, 2021. සබැඳිය: 
http://burawoy.berkeley.edu/Biography/Public%20Sociology.pdf   

http://burawoy.berkeley.edu/Biography/Public%20Sociology.pdf
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පිළිබඳව අපි ද්නනවා දමාකක්ද් දම්කට බලපාපු දේ. දමතන ද්ැන එක 
දේුවක් දනදම්. දම්කට monocausal, එදෙම නැත්තම් එක සාධකයක් 
අනුව අපිට එක්ස්ත්ප්දල්න කරනන බෑ දම් ක්රයිසිස්ත් එක. ඒකට කාලයක් තිස්ත්දස්ත් 
දගාඩක් සාධක, කාලයක් තිස්ත්දස්ත් සිුවුණු ඒවා තිදයනවා. ද්ැන උද්ාෙරණයක් 
විදියට දමුමා කතා කරපු දේ සම්බනධදයන ගත්දතාත් ද්ැන දම් අපි අතර 
තිදයන ප්රශ්නය, දමුමා ිේවා ද්ැන දමතන පිරිලා නෑ ියලා. එතදකාට 
ද්ැන මම හිතනවා දමතන තිදයනවා දගාඩක් දේවල්. ඒ අතරින මම එක 
දද්යක් ියනනම්. අපි ද්නනවා value system ියන එක ෙරි වැද්ගත්. අපිව 
දමදෙයවනදන දගාඩක් දේවල් මගින. අදප් චර්යාව, අදප් ෙැසිරීම්, අපි 
කරන දේවල් දගාඩක් දේවල් මගින දමදෙයවනවදන. ද්ැන දමතන අපි 
ද්නනවා ප්රධාන වශදයන අගනාකම් ගැන ිේදවාත් දද්කක් තිදයනවා. 
එකක් තමයි substantive value. අපි ගත්දතාතින අපි බලාදපාදරාත්ු 
දවනදන දමානවාද් අදප් ආයතනවලින අපි දමානවාද් බලාදපාදරාත්ු 
දවනදන, කරනන ඕදන ියලා. අපි ියනවා උද්ාෙරණයක් විදියට ආර්ික 
විද්යාව අපි ද්නනවා, ආර්ික සංවර්ධනය, රට සංවර්ධනය ිරීම. GDP 
එදකන අපි බලනවා ගණනය කරලා ආර්ික සංවර්ධනය උඩට යනවද් 
ියලා. නුමුත් අපි ද්නනවා ඊට අමතරව ඉතාම වැද්ගත් වන තවත් දේවල් 
තිදයනවා. Equity ියලා අපි කතා කරනවා, equality ියලා කතා 
කරනවා. Equality of opportunity ියලා කතා කරනවා. Justice ියලා 
කතා කරනවා. දගාඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒවාට අපි ියනදන 
substantive value. ඉතින අනික් එක තමයි ඒදක් පරස්ත්පරය තිදයනවා. 
ඒදක් පරස්ත්පරය දමාකක්ද්, පරස්ත්පරය තමයි substantive value. දමාකක්ද් 
අපිට දම්දකන තිදයනදන, දමාකක්ද් දපෞේගලිකව ි යන එක. අපි දමදෙය 
දවනන පුළුවන එක පැත්තින දම්  Substantive Value වලින.  ඒ 
ියනදන හුඟක් මිනිස්ත්සු කතා කරනවදන substantive value ගැන. 
Justice ගැන කතා කරනවා, equality of opportunity ගැන කතා 
කරනවා. Fairness ගැන කතා කරනවා. අද් ලංකාදේ සිු වුන දේ මන 



දකාළඹ කතිකා I 

123 
 

ියනදන අවුරුු 40 ක කාලය ුළ සිු වුදණ්ඩ, දම් මාරු වුණා substantive 
value වලින substantive values වලට. ඒ ියනදන පටු දපෞේගලික 
පරමාර්ථවලට. මන හිතනදන ඕක තමයි දමතැනත් තිදයනදන.  

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: මොචාර්ය සුභාංගි දේරත් ද්ැන මන හිතනදන 
මොචාර්ය දෙට්ටිදේ දම්ක ි කක් පැෙැදිලි කළා සංකල්පීය තලයක. ද්ැන මම 
ද්නනා විදියට ඔබ දබාදොම සමාජදේ යම් යම් දකාටස්ත් සමග සෑදෙන 
පර්දේෂණාත්මකව ගනුදද්නු කරලා තිදබනවා. විදශ්ෂදයන දබාදොම 
marginal communities, ඒ වදේ ියලා සලකනන පුළුවන අයත් එක්ක. 
මන හිතදනන මන නිවැරදියි ියලා. ද්ැන එවැනි සමාජ දකාටස්ත් එක්ක 
සම්බනධදයන පර්දේෂණ කරලා තිදයන දකදනක් විදියට ඔබට ියනන 
පුලුවනද් ද්ැන අපි ඇත්තටම අදප් relevance එක දම් තිදයන අර 
instrumental values, ඒ ි යනදන මිනිස්ත්සු බලාදපාදරාත්ු දවනවදන... 
මන හිතනදන ද්ැන ඔබ පර්දේෂණ කරලා තිදයනවා ඇඟලුම් කර්මානත 
ආශ්රිතව කටයුු කරන ස්ත්ී ශ්රමිකයින සමග. ඒ අය අදප් දම් සමාජ ද්ාමදේ 
යටම ඉනන පිරිසක්. ද්ැන අපි හිතමු ඔබ ඔබදගනම ප්රශ්නයක් ඇහුදවාත් “මම 
දම් අය සම්බනධදයන කරලා තිදයන පර්දේෂණ  සෙ මදගන දම් අයට 
දමානවාද් ලැබිලා තිදයනදන, ඒ අයට ඒ අයදේ ප්රාදයෝගික ජිවිතයට?” ද්ැන 
අපි දම් ප්රශ්නය ඇහුදවාත්? නමුත් මම දම් අෙනදන ඒ ප්රශ්නයම දනදම්. මං 
දම් අෙනදන දපාු ප්රශ්නය. ද්ැන විදශ්ෂදයන දම් තිදයන වාතාවරණය 
සැලිල්ලට අරදගන මම දම් දපාු ප්රශ්නය අෙනදන. ඔබට පුලුවනද් ඒ 
ගැන යමක් ියනන.  

සුභොංගි කේරත්: ද්ැන ඔය දප්රාදෙසර් දෙට්ටිදේ නවත්තපු තැනින 
පටනගත්දතාත් මම, instrumental values ියන දේවල් 
දගාඩනැදගනදන ෙැමවිටම සාදප්ක්ෂ තලයකදන. එක්තරා සාමානයදයන 
ලංකාදේ දෙෝ දවනත් රටක ප්රවණතාවය තමයි තමාට ඉෙළින ඉනන 
පනතිවල ෙැසිරීම් රටා සෙ පරිදභෝජන ක්රියාවලීන දිො බලලා ඊළඟ තලවල 
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ක්රියාද්ාමය ෙැඩගස්ත්වා ගැනීම තමයි සාමානය ක්රමය. ඕක අපි 80 ගණනවල 
මුල ඉතාම පැෙැදිලිව ද්ැක්කා දකාදොමද් දම්ක ලංකාදේ දකාළඹ නගරදේ 
අු ආද්ායම්ලාභී නිවාස කණ්ඩඩායම් ුළ දම් දවනස්ත්වීම සිුවීදගන යනදන 
ියලා. දම් පරිදභෝජනදේ දවනස.  83-84 කාලදේ මම අවසන වසර 
ශිෂයදයක් විදියට මම පර්දේෂණවල නිරත දවන විට දකාළඹ නගරදේ අු 
ආද්ායම් ප්රජාවන එක්ක පවා අපි ද්ැක්ක දද්යක් තමයි, ි.වී ඇවිල්ලා ඒ වන විට 
ලංකාවට. නමුත් මිලදී ගනන වත්කමක් නැති මිනිසුන ලැේජා වුණා ි .වී එකක් 
තමනට නැෙැ ියලා ියනන. ඇනටනාව දගද්ර වෙදල් තිදයනවා 
මිනිස්ත්සුනදේ දගද්ර ඇුදල් ි.වී එකක් නැෙැ බැලුවම. ටී.වී ඇනටනාව 
වෙදල් ගෙලා මිනිස්ත්සු දපනනනන ෙැුවා තමන ි.වී එකක් අයිතිකාරදයක් 
ියලා. ඒක වත්කම දපනවීදම් ක්රමයක් බවට පත් වුණා. ඉතින ඔය විදියට ඔය 
ඉතාම පෙළ මට්ටටමින පටන ගත්ත දේ අපි ගිහින බැලුදවාත්, අපි අද් 
බැලුදවාත් එක නිවාදසකට වඩා වැඩි නිවාස ප්රමාණයක්, එක ඉඩමකට වඩා 
වැඩි ඉඩම් ප්රමාණයක් දම් විදියට අපි දනානවතින තැනකට යනවා. ඒක එක 
විදියකට එක පනතියකට ියලා සීමා වුණ දද්යක් දනදම්. මන හිතනදන 
ඉතාම අු, පෙළම මට්ටටදම් ආද්ායම් ලබන පුේගලයා පවා තමා ඉනන තැනින 
දවන තැනකට යනන ෙද්නදකාට, ද්ැන අපි ප්රතිපත්ති මට්ටටම ගත්තම, මට 
ඒවා දම් දවදල් ියනන දවලාවක් නෑ, අපි දකායි විදියට කනිබියුට්ට කළාද් 
ියලා අදප් සංවර්ධන ක්රම ෙරො දම්ක තව ුරටත් තීව්ර දවනන. නමුත් ඒක 
තමයි ගිය ගමන. එතදකාට අපි පර්දේෂණවල දයදිලා කණ්ඩඩායම් එක්ක අපි 
දොයනන උත්සො කරනන ෙද්නදන අද් දම් පවතින තත්ත්වයට, දමාකක් 
දෙෝ ඒ අය භුක්ති විඳින තත්ත්වයට ඒ අය ආදේ දකාදොමද්, දමාකක්ද් 
ක්රියාද්ාමය, එතනින එළියට එනදන දකාදොමද්. එතනින එළියට එනන ඒ 
අයට තනියම පුළුවන ියලා අපි දබාදෙෝ විට නිගමනය කරනදන නැෙැ. 
දමාකද් දම්ක සම්පුර්ණ ක්රියාද්ාමයක සමාජ, දේශපාලනික, ආර්ික 
සංස්ත්කෘතික ක්රියාද්ාමයක ප්රතිඵලයක් විදියට තමයි දම් පුේගලයන ඒ ඒ 
තැනවලට පත්දවලා ඉනදන. එතදකාට අපි ඔය විවිධ ප්රජාවන එක්ක කටයුු 
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කරනදකාට අපි දොයා ගනනා දතාරුරුවලින අපි දපනවලා දද්නන 
උත්සාෙ කරනවා දම් අයදේ දම් තත්ත්වය දවනස්ත් කරනනට ඔවුනට 
පමණක් දනදවයි දපාු සමාජයක් ෙැියට, ප්රතිමත්තිමය වශදයන, රජයක් 
ෙැියට, ආයතනික වශදයන දමානවාද් සිුවිය යුත්දත් ියලා. ඒකයි අපි 
දපනවලා දද්නදන. ඒකයි එතනට අදප් ද්ායකත්වය දවනදන. දමාකද් අපිට 
ගිහිල්ලා යම් පීඩනයකට පත්වුණු, අගතියකට පත්වුණු පිරිස්ත්වලට, 
disadvantage ියලා අපි ියන අවාසිද්ායක තත්ත්වවල කටයුු කරන 
පිරිස්ත්වලට උපදද්ස්ත් දද්නදන නැෙැ අපි සමාජ විද්යාඥදයෝ ෙැියට දම් දම් 
දේවල් කදළාත් ඕදගාල්දලානට දම්දකන එලියට එනන පුළුවන ියලා. 
දමාකද් ඒදගාල්දලෝ ඇුළත් දවලා ඉනදන දපාු විශාල ක්රියාවලියක අුරු 
ඵල ලබන අවාසිද්ායක තත්ත්වයනට මුහුණ දද්න තැනට තමයි එයාලා 
පත්දවලා ඉනදන. එතදකාට ඒ අයට අපිට දබාදෙෝ විට, මන දම්ක 
ියනනම ඕදන, අපිට දබාදෙෝ විට අවස්ත්ථාවන තිදයනවනම් වො දවනස්ත් 
කළ ෙැි, මධයකාලීනව දවනස්ත් කළ ෙැි, දීර්ඝ කාලීනව දවනස්ත් කළ ෙැි 
තත්ත්වයන අපි ෙැම දකදනක්ම වදේ දපනවලා දීලා තිදයනවා. ඒවා 
දකාච්චර දයාද්ා ගනනවද් ියන ප්රශ්දන මන හිතනදන කලින, මන 
හිතනදන නිර්මාල්ද් දකාදෙද්ත් ඇහුවා අපිට ඒකට දකාච්චර අවස්ත්ථාව 
තිදයනවද් ියලා. උද්ාෙරණයක් විදියට මම ජපාදන විශ්වවිද්යාලයක 
දබාදොම දකි කාලයක් වැඩ කළා. ඒදගාල්දලෝ මදගන අෙනවා රජයත් 
එක්ක, local government එකත් එක්ක ඒ ප්රදේශදේ ප්රශ්න දවනස්ත් කරනන 
සමාජ විද්යාඥදයෝ ෙැියට අපිට දකාච්චර අවස්ත්ථාව තිදයනවද් ි යලා. ද්ැන 
මදගත් එක්ක එකටම වැඩකරපු මොචාර්යවරිය දකලිනම Environment 
Sociology පැත්දතන දකලිනම climate change එක ො සම්බනධව 
බරපතල activist දකදනක්. එයා වැඩකරනවා local government එදක් 
advisor දකදනක් විදියට. එතදකාට ද්ැන අපි ගත්දතාත්, අපි විශාල වාර්තා 
ගානක් දම්වා සම්බනධදයන ලියලා, මම දබාදෙෝ විට උනනු දවලත් නැෙැ 
ඒවා නැවත පේලිේ කරනන, දමාකද් දපනවන උනනුව ද්ැකලා. ද්ැන මම 
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transport system එක ගැන දලාකු වාර්තාවක් ලිේවා. ද්ැන අද් දම් 
ප්රශ්දනට උත්තදර් මට තාම දප්නවා එතන; ඒ වාර්තාව ඇුදල්. ඒක මන 
හිතනදන නෑ ඒ ඔෆිස්ත් එදකනවත් එළියට ගියා ියලා. එතදකාට එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇුදේ තමයි අපි කටයුු කරනදන. 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: සුභාංගි ඔබ එතදකාට ියනදන අපි දම්ක ිකක් 
චක්රීය වුෙයක් විදියට බැලුදවාත් ද්ැන ඔබ දකාළඹ නගරදේ අු ආද්ායම් 
සහිත ප්රජාවන සම්බනධදයන පර්දේෂණ කළාම, කරලා ඒවා පළ කළාම, 
විවිධ සම්මනරණවල ඉදිරිපත් කරනවා. අපි හිතමු ඔබදේ බලාදපාදරාත්ුව 
තමයි දම්වා යම්ිසි විදියක ප්රතිපත්තිවලට බලපාලා, නැවත අවසාන 
වශදයන ඒ ප්රජාවට ප්රදයෝගික ජිවිතයට බලාපාවීය ියන 
බලාදපාදරාත්ුදවන. එතදකාටදන දම් චක්රය සම්පුර්ණ දවනදන. 
එතදකාට ඔබ ියන විද්යට මට දප්නදන ඒ චක්රය යම්ිසි විදියකට 
නවතිනවා ියලා. මන හිතනදන දමතන තමයි වැද්ගත් දේ කතා කරනන. 
මන ඔබට බාධා කරලා, මන කැමතියි මොචාර්ය පණ්ඩුකට දයාමු දවනන. 
ද්ැන ඔබ අයිති දවනදන අපි හිතමු, අපි කලින ියපු එකට අද්ාළව ගත්තම, 
මම ඒක දපාඩ්ඩක් දවනස්ත් කරලා ියනනම්. “Usefulness in the 
immediately material and practical sense”, එනම් ඒ ප්රදයෝජනය 
ිසිම ප්රශ්න ිරීමින දතාරව සමාජය පිළිගනන ක්දේරයකට. වවද්ය 
ක්දේරය ියනදන සාමානය ජනයාදේ ජිවිතයට ක්ෂණිකව අද්ාළ එකක්, 
වවද්යවරදයක් බිහිකළ යුත්දත් ඇයි ියන එක ගැන මන හිතනදන ිසිම 
දකදනක් ප්රශ්න කරනදන නැෙැ. සමාජ විද්යාඥදයක් බිහි කරනදන ඇයි 
ියන එක ගැන ප්රශ්න කරන දකදනක් ප්රශ්න කරනදන නැෙැ 
වවද්යවරදයක් බිහිකළ යුත්දත් ඇයි ියන එක සම්බනධව. ද්ැන මොචාර්ය 
පණ්ඩුක මන දපෞේගලිකව ද්නනා දද්යක් තමයි ෙැබැයි ඔබ දම් ක්දේරය 
පිළිබඳවත් උනනුවක් ද්ක්වනවා. දම් මණ්ඩඩපයට ඔබට ආරාධනා කරනනත් 
ප්රධාන දේුව ඒක. ද්ැන දම් සුභාංගි මුකරන ප්රශ්නය ගැන දමාකක්ද් ඔබ 
හිතනදන. දමවැනි ගැටලුවක් තිදයනවද්? ඒක අවශය දද්යක්ද්? ඒ ි යනදන 
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යම්ිසි විදශ්ෂඥ ක්දේරයක ආදයෝජනය ිරීම, අපි හිතමු විදශ්සඥ 
වවද්යවරදයක් සඳො ආදයෝජනය ිරීම ගැන මන හිතනදන ගැටලුවක් 
නැෙැ. දද්වරක් සිතා බලන එකක් නැෙැ. නමුත් ද්ැන දමදෙම එකක් 
තිදයනවානම්, දම් ියන විද්යට චක්රය සම්ූර්ණ දනාවන එකක් 
තිදයනවනම් ද්ැන ඔබ වවද්ය පීඨදේ ඉදගන දගන ඔබ නැවත ප්රජාවට 
ප්රතිකාර කරනවා. දම් චක්රය සම්ූර්ණ දවනවා. මන මුකරන ගැටළුව 
පැෙැදිලි ඇති. ද්ැන දම් ගැන දමාකද් හිතනදන? 

පණ්ඩුක කරුණොනොයක: ඔබ ඒ ප්රශ්නය ඇහුදේ වවද්ය ක්දේරයට අද්ාළව 
පමණක්ද් එදෙම නැත්නම් දපාුදේද්? 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: නෑ දමදෙමයි, මම අෙනදන වවද්ය ක්දේරය 
සම්බනධදයන දම්ක පැෙැදිලිදන. නමුත් ද්ැන මම ද්නන විදියට ඔබ ඒ 
වවද්ය ක්දේරදේ නියැදලනවාට අමතරව දම් සමාජ විද්යා මානව ශාස්ත්ර 
ක්දේරයන සම්බනධව උනනුවක් ද්ක්වනවා. ඒ සම්බනධදයන ලියනවා. 
එතදකාට ඔබ බලාදපාදරාත්ු දවනවද්, නෑ නෑ ඕකට ඔය සමාජ විද්යා 
මොචාර්යවරු ඕදන නෑ, මටම පුළුවන ඒ ිකත් කරනන. මන ියනදන 
අනන ඒ වදේ දද්යක්. 

පණ්ඩුක කරුණොනොයක: ප්රශ්නය දත්රුණා. ඇත්දතනම මම ඉනදනත් 
එතන. ඒ ියනදන ඉන ඔේබට ගිය කර්තවයයක් කළ යුුමයි ියන තැන 
ඉනදන. දම් සාකච්ඡාදේ දම් ද්ක්වා ිදකන ික එළියට ආවා. මට මතකයි 
ඔබ ෙැඳිනවිදම්දීත් විග්රෙ කළා සාමානය කාලයයි අද් කාලයයි ියලා දද්කක් 
දබද්ා ගත්තා. මන හිතනදන දද්කක් දබද්ා ගැනීමත් වරද්ක්. අපිට එදෙම 
දබද්ා ගනන වුණාට දම් අද් කාලයට විසඳුම තිදයනදන සාමානය කාලය 
ුළ. ද්ැන මොචාර්ය සුභාංගි දේරත් දබාදොම පැෙැදිලිව සඳෙන කළා 
සාමානය කාලය ුළ එුමිය කරපු දේවල්වලින ෙරියට ඒ දේවල් භාවිත 
වුණානම් අද් කාලදේ විසඳුමක් සෙ අද් කාලය වලිනවා ියලා. අනන 
එතන තමයි අපි සමාජයක් ෙැියට වරේද් ගත්ත තැන. ඒ ියනදන සමාජ 
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විද්යාඥයන ෙැියට නැත්නම් මානව ශාස්ත්රදේදීන වරේද් ගත්තා ියන එක 
දනදමයි. නමුත් ඒ දගාල්දලානදේ කාර්යභාරය පිළිබඳ සමාජදේ තිුණ 
අවදබෝධය පිළිබඳ වැරදීමක්. දමාකද් අර ඔබ ිේවා වදේ instrumental 
value වලට ගිහිල්ලා සරසවි ගැන සාමානය සමාජය බැලුදවාත් දම් ඩිග්රී 
ෙද්න තැනක් පමණයි. එතදකාට දමතනට එන අයටත් උවමනා කරලා 
තිුදණ්ඩ දසිෆිදක්ට්ට එක අරදගන යනන. අරදගන ගිහිල්ලා රස්ත්සාවක් 
දොයාගනන පමණයි. නමුත් ඉන එොට ශාස්ත්රදේදීන පුළුවන තරම් උත්සාෙ 
අරදගන තිදයනවා සමාජදේ යනනම් යන වාදල් යන පැත්තට උද්ේ කරන 
එක දවනුවට යන පැත්ත දිො බලලා ඒ පැත්ත දනදම් දම් පැත්ත ියලා 
දපාඩ්ඩක් නිර්වචනය කරනන උත්සාෙ අරදගන තිදයනවා. ඒක මන 
හිතනදන විශ්වවිද්යාලදයන කළ යුු, අපි වදේ ප්රජාවක් කළ යුු, 
විදශ්ෂදයනම අපිට ආදේණික වූ සමෙරවිට අතයවශයම කාර්යභාරය. ද්ැන 
ඇත්තටම උගනනනනනම් විශ්වවිද්යාල ඕදන නෑදන. උගනනනන ියුටරි 
ද්ානන පුළුවන. දසිෆිදක්ට්ට දද්නන ියුටරි ද්ානන පුළුවන. එතදකාට 
පර්දේෂණ කරනනත් අපි ඕදන නෑදන; එකටත් ඔය research centers 
ද්ානන පුළුවන. අපිට වඩා දොඳට කාර්යක්ෂමව ඒදගාල්දලෝ ඒ වැදඩ් කරයි. 
නුමුත් ඔය ියන මාර්දගෝපදේශකත්වය කරනන පුළුවන විශ්වවිද්යාලවලට 
පමණයි. දමාකද් අදප් අධයයන ස්ත්වාධීනත්වය පිළිබඳ ආරක්ෂාවක් 
තිදයනවා. අපි කැමති පැත්තක් පිළිබඳව අපිට දොයා බලනන පුළුවන ඒ 
පිළිබඳව අපිට විවෘතව කතා කරනන පුළුවන. ඒ ස්ත්වාධීනත්වය ුළින තමයි 
නැගී එනදන ඇත්ත දමාකක්ද් ියන එකයි, මාර්දගෝපදේෂය පිළිබඳව 
අවදබෝධය ියනදන දමාකක්ද් ියන එක ගැන. ඔතනදි තමයි ියනදන 
සමාජ විද්යාඥයන සෙ මානව ශාස්ත්රදේදීන ෙැියට ඔය කාර්යභාරය 
කරනන ෙරි අමාරුයි. මම පිටස්ත්තරදයක්දන ඔබ ිේවා වදේ. නමුත් ඔබ 
සැමට ඒ තිදයන වගකීම ඉතා අසීරුයි, දම් තිදයන අුපාුකම් අතදර්. නමුත් 
අසීරුදවන ෙරි කරන ිකවත් මන හිතනදන නෑ ගනනවා ියලා. මොචාර්ය  
සිරිමල් අදේරත්න ි ේවා වදේ දම්ක දම් කාලයක් තිස්ත්දස්ත් ද්නනා දද්යක් දම් 
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ක්රයිසිස්ත් එකක් දමදෙම එනවා ියලා ියන එක. පහුගිය ඉරිද්ා පත්තර ික 
අරන බලනන දම් ක්රයිසිස්ත් එක ගැන දනාියපු, දනාලියදවච්ච ඉරිද්ා 
පත්තරයක් මන හිතනදන අවුරුු ගාණින තිබිලා නෑ. සිංෙල දෙෝ දේවා 
ඉංග්රීසි දෙෝ දේවා ෙැම සනදඩ් දප්පර් එකම ආර්ිකල් එකක් තිදයනවා දම් 
දවනන යනදන දම්කයි ියලා. පාර්ලිදම්නුදේ පවා දම්ක කතා කරනන 
පටන අරන අවුරුු දද්කක් විතර දවනවා. ඕක දම් කවුරුවත්ම ද්නදන 
නැුව රෑ වැිච්ච වළක් දනදම්. දම්ක දම් ද්වල් වැිච්ච වළක් දම්ක. දම්ක 
දම් මීට කලින රටවල් කීයක් වැිලා තිදයනවද් දම් වදේ. ඉතින 
අනිවාර්දයනම මම ඉනදන ඔබ සමග. අපිට එදෙම කාර්යභාරයක් 
තිදයනවා. අනිවාර්දයනම විශ්වවිද්යාල ප්රජාව ඒ කාර්යය කරනවා. ඒ ගැන 
අුපාු මිනිස්ත්සු කතා කරනවා දවනන පුළුවන. නමුත් අමාරුදවන ෙරි 
කරනවා. නමුත් ප්රශ්දන තිදයනදන මූලික වශදයන ඒ ද්ැනුම සමග ඒ තිදයන 
ගනුදද්නුව සමාජය මට්ටටදමන නැතිදවච්ච එක තමයි අපි දගාඩක් දම් 
ද්ැනුම පිටරින ඉම්දපෝර්ට්ට කරන සමාජයක්. අපි ඕනෑම දසාලියුෂන එකක් 
පිටරින ගනනවා. වවද්ය විද්යාදවත් එදෙම තමයි. බටහිර වවද්ය විද්යාව 
පමණක් දනදමයි දේශීය වවද්ය විද්යාදවත් එදෙම තමයි. ඉම්දපෝර්ට්ට 
කරනන ෙරි ද්ක්ෂයි. දමාකද් එතන කමිෂන තිදයනවා. එතන ඉනදවස්ත්මනට්ට 
තිදයනවා. එතන කනස්ත්රක්ෂනස්ත් තිදයනවා. දමාකද් දම් ඉනන 
මිනිදෙක්දගන දමාකක් ෙරි උත්තරයක් දොයා ගනනවට වැඩිදේ ඇත්තටම 
එදෙම කරන එකට තිදයන ඉල්ලුම විනාකම අුයි.  මන හිතනදන ඔදේ 
ක්දේරදයත් ඒක එදෙම දවනනැති. ඉතින ඒ නිසා සමාජය විසින අප දකදර් 
ලබා තිුණු අවදබෝධදයහි තිදබන අුපාුව තමයි අර සාමානය කාලදේදී 
සිේධ වුදණ්ඩ නැති දම් කාලයට අද්ාළ වන දේ. එදෙමයි මම ද්ිනදන.  

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: මම මොචාර්ය උයනදගාඩට දයාමු දවනන 
කැමතියි. ඇත්ත වශදයනම සිරිමල් සෙ මොචාර්ය පණ්ඩුකදගන මුවුනු 
ප්රශ්න දද්කක් ආශ්රදයන. ඒ තමයි ද්ැන අපි දම් ප්රශ්න ද්ැනදගන හිියා. දම්ක 
ගැන ඕන තරම් ලියලා තිදයනවා. පණ්ඩුකත් ඒක මු කළා. ඊළඟට පණ්ඩුක 
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ඉතා වැද්ගත් දද්යක් ි ේවා. ඒ තමයි ඉගැනවීමට විශ්වවිද්යාල අවශයද් ි යලා. 
මන හිතනදන මොචාර්ය උයනදගාඩ තමයි ලංකාදේ මෑත කාලීන වැඩිපුරම 
පර්දේෂණ ිරීම පිළිබඳව සෙ ඒවා විධිමත්ව සමාජීය සෙ මානව විද්යා 
පිළිබඳව ඉතා විශාල කෘතියක් දම් මෑතක පළ කරනු ලැුවා. දම් පිළිබඳව 
සෑදෙන උනනුවක් තිදබනවා. ඒ නිසා මන හිතනදන මන දම් අවසානයට 
ඔබව ඉතිරි කරගත්දතත් දම් පිළිබඳව අද්ෙසක් ප්රකාශ කරනන, ඒකට ඔබ 
ඉතාම සුුසු දකදනක් නිසා. ද්ැන දමතන මට තවමත් අවශයයි මටම දම්ක 
පැෙැදිලි කරගනන. මන දම් මුකරනන ෙද්න ප්රශ්නය මම හිතනවා වැද්ගත් 
ියලා. නමුත් අනිත් අයත් හිතනන එපැයි වැද්ගත් ියලා. මම එකඟයි 
පණ්ඩුක එක්ක අර සාමානය කාලය සෙ දම් වදේ කාලයක් අතර දබදීම 
එච්චර සුුසු නෑ ි යන එක ගැන. නුමුත් මන හිතනදන ඒදක් වැද්ගත් කමකුත් 
තිදයනවා. ඒ වැද්ගත්කම තමයි මම හිතනදන අපි දම් ද්වස්ත්වල අපි 
අරපිරිමැස්ත්ම ගැන හිතවදන, අපි විදනෝද් ගමනක් යනවනම් ඒක කපලා 
ද්ානවා. කෑමක් කනාවානම් ඒක දපාඩ්ඩක් කපලා ද්ානවා. එදෙම අපි අදප් 
වියද්ම් ික කැපීදම් තිදයනවදන යම් ිසි ධුරාවලියක්. එතනදී ඒ අර්ථදයන 
ගත්තම මම හිතනදන දම්ක විදශ්ෂ කාලයක් ියලා. එතදකාට ඒ වදේ 
කාලයක අපි සමාජයට සිරිමල් ියනවා පඩි අු කළ යුුයි ියලා. මන 
ද්නනවා ඒක දද්පැත්ත කපලා ගනන එපා ිේවා ියලා. එතැනදී අපි පඩි 
කපනදකාට දම් ද්වස්ත්වල සෑදෙන කතා දවනවා විුලි ඉංජිදනරුවනදේ 
වැටුප් ගැන. එතදකාට සමෙරු ියනවා ඒ විුලි ඉංජිදනරුවනදේ කාර්යය 
ගත්තම ඒක පුුම දවනන දද්යක් නෑ ියලා. දමාකද් ඊට වඩා අු පඩියක් 
දගේදවාත් විුලි ඉංජිදනරුදවෝ නැති දවලා යනවා රටට. එතදකාට ද්ැන 
අපිට විුලි ඉංජිදනරුවනට තරම් වැටුප් නැති වුණත් කාදලකට වඩා ද්ැන 
සාමානයදයන සලකනවා අපිට යම්ිසි කාලා බීලා ඉනන පුළුවන වැටුප් 
තිදයනවා ියලා. ඉතින එතදකාට අපිත් යම්ිසි වශදයන ඉෙළ වැටුප් 
ලබන පිරිසක්. ඒ අර්ථදයන ගත්තම අපි දකාදොමද් දම්ක සමාජීය වශදයන 
යුක්ති සෙගත කරනදන? ි යන ප්රශ්නය. ඒක අර moral ප්රශ්නයකට වඩා මම 
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ඒක ethical ප්රශ්නයක් විදියට, ආචාර ධර්මීය ප්රශ්නයක් විද්යට මු කරනන 
කැමතියි. අපිට දමාකක්ද් සමාජයට offer කරනදන ියන දේ. ඒ වදේම මම 
කැමති ඔබ අදනකුත් ඉතිරි අද්ෙස්ත්වලටත් ප්රතිචාර ද්ක්වනවනවම්. 

ජයකේව උයන්හකගොඩ: මොචාර්ය නිර්මාල් රනජිත්දගන ඔබදේ ප්රශ්නය 
තරමක් පැෙැදිලි කරනන ියලා ඉල්ලනන කැමතියි. ඒ ියනදන ඔබ දම් 
සාකච්ඡාව පටන ගත්දත් සමාජීය සෙ මානව විද්යා විශ්වවිද්යාලවල 
ඉගැනවීම ඒ වදේම ආර්ිකමය සාධාරණීකරණය ිරීම. එතදකාට ඔබ 
මදගන අෙනදන ඒකට ප්රතිචාර ද්ැක්වීමද්? 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: අපිට දම්දක් තල ිහිපයක් ෙඳුනා ගනන පුළුවන. ඒ 
තමයි දපාුදේ ගත්තම අපිට අෙන පුළුවන, එවැනි ප්රශ්න අෙලත් තිදයනවා. 
අදප් වදේ රටකට, දියුණු දවන රටකට දමවැනි, මානව ශාස්ත්ීය ද්ැනුම වැනි 
දේ දබාදොම luxury සෙ දම්වා ිකක් දබාදොම යම්කසි ඉෙළ මට්ටටමකට 
ආවම තමයි දොඳ ියලා. ඒක ෙැම කාදලදිම අෙන ප්රශ්නයක්. ඊට අමතරව 
ද්ැන තිදයනවා අපි විදශ්ෂ තත්ත්වයක ඉනනදකාට අපිට දම් ද්ැන තිදයන 
අර්ුද්දේ දිග පළල අනුව බැලුවම අපිට විදශ්ෂ කාර්යභාරයක් තිදයනවද්?  

ජයකේව උයන්හකගොඩ: ෙරි, පැෙැදිලියි. දම් සාකච්ඡාදේ වැද්ගත් ප්රශ්න 
ගණනාවක්ම මු වුණා. ද්ැන ඔබ මු කරපු, පැෙැදිලිවම මදේ අවධානය 
දයාමු කරපු ප්රශ්නයට පිළිුරු දද්නවනම්, ඒ පිළිුර ආරම්භ කරනන පුළුවන 
දම් සම්මනරණදේ පළදවනි වචන ුදනනුත්: “තීව්ර සමාජ අර්ුද් සහිත 
වකවානුවක”. එතදකාට අසාමානය කාලයක් දම්ක. දමාකද් දම්දක් තිදයන 
අසාමානයතාවය? ද්ැන දමතන සාකච්ඡාව සංවිධානය කළ අය හිතනවා 
දම්ක තීව්ර අර්ුද් සහිත වකවානුවක් ියලා. එතදකාට ද්ැන මොචාර්ය 
පණ්ඩුක ිේවා ෙැබැයි දම්ක සාමානය කාලයකුත් දනදම් දම්දක් යම්කසි 
අසාමානයතාවයකුත් තිදයනවා ියලා. එතදකාට දම් සාමානය සෙ 
අසාමානය කාලය අතර යම්කසි සම්බනධයකුත් තිදයනවා. දම්දක් තිදයන 
අසාමානයභාවය කුමක්ද්? දම් අසාමානයභාවය දත්රුම් ගැනීමට අපි කළ 
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යුත්දත් කුමක්ද්? අදප් ප්රදේශය කුමක්ද්? මා හිතන ෙැියට නිර්මාල්  රංජිත්  
මෙතා ආරම්භදේදී මුකළ ප්රශ්නය, ඒ ියනදන සමාජීය විද්යා සෙ මානව 
ශාස්ත්ීය විෂයන ඉගැනවීදම් ආර්ික සාධාරණීකරණය මුකරපු කාලයක් 
තිුනා ලංකාදවත්. මන හිතනදන ද්ැන ඒ අවධිය අර්ුද්යට ගිහිල්ලා. අද් අප 
ියන තීව්ර අර්ුද්දයන ප්රශ්න කරන එක දද්යක් තමයි අර සමාජීය සෙ 
මානවීය විද්යා අධයාපනදේ තිුණු ආර්ික විනාකම්, ආර්ික ප්රතිඵල 
නැත්නම් උපකරණාත්මක විනාක මොචාර්ය දෙට්ටිදේ ිේවා වදේ. 
Instrumental value ගැන ප්රශ්න කරපු ඒ ප්රශ්නයත් අද් ද්ැඩි දලස ප්රශ්නයට 
භාජනය වන යුගයක් දම්ක. එතදකාට දමම කාලය ගත්තම, මොචාර්ය 
නිර්මාල් නිර්මාල් රංජිත් කීප වරක්ම පාවිච්ි කළා වචනයක් දම්ක 
“අර්ුද්යක්” ියලා. එතදකාට මා හිතනදන සමාජීය සෙ මානව විද්යාවනට 
ඒ වදේම අදනකුත් විද්යාවනටත් විදශ්ෂ වගකීමක් තිදයනවා, ලංකාව මුහුණ 
දී තිදබන, ලංකාදේ ජනතාව මුහුණ දී තිදබන දම් “තීව්ර අර්ුද්ය” දමාකක්ද් 
ියන එක පැෙැදිලි කර ගැනීම, එහි ස්ත්වභාවය කුමක්ද් ියන එක පැෙැදිලි 
කර ගැනීම. ද්ැන මොචාර්ය පණ්ඩුක කරුණානායක මෙත්මයා නිවැරදිව 
ිේවා වදේ අපි පහුගිය අවුරුු දද්ක ුනක පුවත්පත් බැලුදවාතින දම් 
අර්ුද්යක් එනවා ියලා අනුර අඟවා තිුණා. නමුත් ඒදක් තිුණු ප්රශ්නය 
දම්කයි: අද් තවමත් බැරිදවලා තිදබනවා ලංකාදේ තිදබන දම් කතිකාව, 
සාකච්ඡා සෙ වාද් විවාද් බැලුවම, මටනම් දපදනන දද්යක් තමයි තවමත් අපි 
ඉනදන දම් අර්ුද්ය කුමක්ද් ියා අවදබෝධ කරගැනීමට, දත්රුම් ගැනීමට 
සෙ දත්රුම් ිරීමට අරගල කරමින; ද්ඟලමින. ඒකට දේුව තමයි මන 
හිතනදන මොචාර්ය පණ්ඩුක කරුණානායක මෙත්මයා මීට සති දද්කකට 
පමණ දපර පුවත්පතක ලියපු ලිපියක ඉතා දොඳ අද්ෙසක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිුණා. අදප් දලෝකය පිළිබඳ දත්රුම් ගැනීම අපි හුඟක් දවලාවට 
compartmentalize කරලයි දත්රුම් ගනදන. අද් වුණත් බලනන. අද් 
ලංකාදේ තිදයන ප්රධානම විවාද්ාත්මක ප්රශ්නයක් තමයි දම් තිදයනදන 
“ආර්ික අර්ුද්යක්ද් දේශපාලන අර්ුද්යක්ද්” ියන එක. සමෙරු ියනවා 
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දම්ක ආර්ික අර්ුද්යක්, තව අය නෑ නෑ දම්ක දේශපාලන අර්ුද්යක් 
ියනවා. ඒ ියනදන අපි තාමත් දම් සමස්ත්ත ිරය දිො බලනදන නැුව 
දම්ක බලනදන කෑලී කෑලී අරදගන. මම තවත් නිද්සුනක් ියනනම්. මා 
හිතන ෙැියට සමාජීය විද්යා ක්දේරදේ වැඩකරන දකදනක් ෙැියට මට 
දපදනනවා ලංකාව අද් මුහුණ දීලා තිදබනවා අති ද්රුණු සෙ දපර දනාවූ 
වීරූ සමාජීය අර්ුද්කට. We are in a massive social crisis. කවුද් දම් ගැන 
කතා කරනදන? ිසිම සාකච්ඡාවක පුවත්පතකවත් තිදබන, ටී.වී. එදක් යන 
සාකච්ඡාවල මම තවමත් ද්ැක්දක් නෑ අදප් ලංකාදේ “සමාජීය අර්ුද්යක් 
තිදයනවා ියන එක” ිසිු අද්ෙසක් ද්ක්වනවා. 

නිර්බමොල් රංජිත් කේවසිරි: ඒ සමාජ අර්ුද්දේ තිදබන පැති ිකක් ියනන 
පුළුවනද්? 

ජයකේව උයන්හකගොඩ: ඒ සමාජීය අර්ුද්දේ ලක්ෂණ තමයි එක පැත්තින අති 
විශාල ද්රිද්රතාවදේ waves ඒ ියනදන රැළි ගණනාවක් ුළින, සාදප්ක්ෂ 
වශදයන ඉතාම දකි කාලයක්, ඒ ි යනදන අවුරුු ු නක කාලයක් ු ළ ඇති 
විශාල ද්රිද්රතාවයක් ලංකාදේ පැතිරිලා තිදබනවා. ුගී ජනතාව වඩාත් ුගී 
බවට පත්දවලා තිදබනවා. මධයම පනතිදේ පෙළ දකාටස්ත් තවත් ුගී 
ජනතාව බවට පත්දවලා තිදයනවා. මධයම පනතිදේ ඉෙළ දකාටස්ත් ුගී 
ජනතාව බවට පත්දවලා තිදබනවා. ද්ැන අද් ඊදේ ද්ැනට සිුදවමින යනවා 
ලංකාදේ අවුරුු ුනක දකි කාලයක් ුළ “ුගීකරණදේ ෙතරවන රැල්ල”. 
දම් ෙතරවන රැල්ල, අද් තිදබන රැල්දල් ප්රධානතම ලක්ෂණය තමයි 
ජනතාවදේ ුගී බවට පත්වීම පමණක් දනාදවයි, ුක්ඛිතභාවයට පත්වීම. අපි 
ඉංග්රීසිදයන ියනවා immiserization ියලා. පළදවනි රැළි ුන තිුදණ්ඩ 
pauperization ඒ ියනදන ුගීන බවට පත්වීම. පළමුදවනම ුගී ජනතාව 
අනත ු ගී වුණා. මධයම පනතිදේ පෙළ දකාටස්ත් ු ගීන වුණා. මධයම පනතිදේ 
ඉෙළ දකාටස්ත් ුගීන වුණා. ඔය ඔක්දකාම එකට යන ක්රියාවලීන. ඔය 
ඔක්දකාම එක්ක අද් අනත ුක්ඛිතභාවයට පත්වීදම් ක්රියාවලියක් තිදබනවා. 
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එතදකාට අද් දම්වා ගැන කවුරුවත් කතා කරනදන නෑ. මන හිතනදන අද් 
අදප් විශ්වවිද්යාලදේ සමාජිය විද්යා දද්පාර්තදම්නුවල කවුරුවත් කතා 
කරනචද් මම ද්නදන නෑ. ඒකට දේුව දමාකක්ද් අපට තවමත් බැරිදවලා 
තිදබනවා ලංකාදේ තිදබන දම් සමස්ත්ත අර්ුද්දේ ස්ත්වභාවය ෙඳුනා 
ගැනීමට. ඒක මම හිතන ෙැියට ලංකාදේ සමාජීය විද්යා ක්දේරදේ තිදබන 
අතිශයිනම තියුණු failure එක. අසමත්වීම. අසමත්දවලා තිදයනදන 
ජනාධිපතිුමා විතරක් දනදම් අපිත් අසමත්දවලා තිදයනවා. අපි දම් ගැන 
කතා දවනදන නෑ. අපි අතදර් තාමත් ප්රමාණවත් කතිකාවක් නෑ වර්තමාන 
ලංකාදේ තිදබන අර්ුද්ය කුමක්ද් ියන එක ගැන. අපි අර්ුද්ය ියන 
වචදන පාවිච්ි කරනවා. අපි හිතලා තිදයනවද් දමාකක්ද් දම් අර්ුද්ය 
ියනදන ියලා. අපි හිතනවා අර්ුද්ය ියනදන ඩික්ෂනරි එදක් තිදයන 
වචනයක් ි යලා. ඒ නිසා ඩික්ෂනරි එක බලලා ඒදක් තිදයන වචදන ි යනවා 
crisis ි යලා. නමුත් දමාකක්ද් ඇත්ත වශදයනම අර්ුද්ය ි යලා ි යනදන? 
අපි අදපනම අෙමු දමාකක්ද් අර්ුද්ය ියනදන? ඒක ෙරියට ලංකාව 
ජනරජය ියලා ියනවා. අදප් රාජයදේ නිල නම “ජනරජයක්”. දමාකක්ද් 
දම් ජනරජය ියනදන ? අපි කවුරුත් අදපනම අෙලා තිදයනවද්? දම් 
කාදගන ෙරි ඇහුදවාත් “අපි ද්නනෑ ජනරජය ියලා හුඟක් දද්නා වචදන 
ද්නදනත් නෑ”. එදෙම දනදමයි මන හිතනදන... අපට, සමාජීය විද්යා, 
මානවීය විද්යා අධයාපනය අපි අලුත් කළ යුුයි. මන හිතනදන දම් දමදතක් 
කල් ලංකාදේ තිුණු විදිදේ සමාජීය විද්යා මානවීය විද්යා අධයාපනය ඒ 
මට්ටටමින තිබිලා වැඩක් නෑ. ඒකත් අති විශාල අර්ුද්යක හිිදේ. ඒකත් 
දත්රුදණ්ඩ අපට කලින එක්තරා විදියකට දලෝක බැංකුවට. දමාකද් දලෝක 
බැංකුව ඒක දිො බැලුදේ උපකරණාත්මක ප්රදේශයින පමණයි. නමුත් අපි 
කවද්ාවත් අදපන, සමාජීය මානව විද්යා ක්දේරවල ඉනන අය දම්ක ප්රශ්න 
කදේ නෑ දම්දක් ද්ාර්ශනික පැත්දතන. දමාකක්ද් දම් තිදයන අර්ුද්ය. 
ඇත්ත වශදයනම මම ඉතාම සුටට පත්වුණා පහුගිය කාලය ුළ 
දප්රාදද්ණිය විශ්වවිද්යාලයයි, දකාළඹ විශ්වවිද්යාලයයි, යාපනය 



දකාළඹ කතිකා I 

135 
 

විශ්වවිද්යාලයයි ආචාර්ය මණ්ඩඩලදේ ික දද්දනක් අු ගාදන අලුත් 
කතිකාවක් පටන ගත්තා ලංකාදේ දම් අධයාපනදේ අර්ුද්ය පිළිබඳ අලුත් 
විග්රෙයක් ඉදිරිපත් කරනන. ඔවුනදේ විග්රෙය ඉදිරිපත් කදේ අර දලෝක 
බැංකුව දක්නද්රදකාටදගන මුවුනු නව ලිබරල්වාදී විග්රෙය සෙ විසඳුම් 
ප්රශ්නකරමින. අපට එයිනුත් ඉදියට යනන දවලා තිදයනවා අද්. අද් ලංකදේ 
තිදබන දම් සමස්ත්ත අර්ුද්ය විසින අප ඉදිරිදේ තිදබන අර්ුද්ය තමයි අප 
විසින දමම අර්ුද්ය දත්රුම් ගැනීමට සෙ දමය දත්රුම් ිරීමට, ඔබ 
ජනතාවදේ නිදයෝජිතයා එතදකාට ජනතාවට උත්තර දද්නන, ජනතවදේ 
භාෂාදවන උත්තර දද්නන ඔබට ෙැියාව තිදබනවද්? අපි එදෙම 
සාකච්ඡාවක් පටන අරන නෑ ඇත්තටම. ඒ නිසා මන හිතනදන දමම 
සාකච්ඡාව ඉතා වැද්ගත්. අපි ද්ැන ෙරි බලමු ලංකාව අද් මුහුණදී තිදබන දම් 
සමස්ත්ත අර්ුද්දේ පැතිකඩ දමානවාද්? ඒවා දකාදොමද් එිදනකට 
සම්බනධ වනුදේ. ඒවා එිදනක විසින අදනක නිර්ණය කරනදන 
දකදස්ත්ද්? එහි දකි කාලීන සෙ දිගු කාලීන ප්රතිඵල දමානචාද්? ඒකට 
දකාදොමද් අපි විශ්වවිද්යාල අධයාපනය යළිත් සකස්ත් කරගනදන? දම් 
කාදල් අපි බහුලව පාවිච්ි කරන වචන දද්කක් තිදයනවා. එකක් තමයි 
system change අනික තමයි thinking out of the box ි යන එක. ඒ දද්ක 
අපි අලුදතන appropriate කරනවාද් අදප් පැත්දතන? අු ගාදන අර 
“දගෝඨාදගෝගදම් අය” අර system change වචනයක් තිදයනදන ඉතාම 
අර්ථයක් නැති මීට අවුරුු දද්කකට කලින විතර ජනාධිපතිවරණය කාදල් 
පාවිච්ි කළ වචදනට ඒදගාල්දලෝ ඒක appropriate කරලා සම්පුර්ණ 
අලුත්, රැඩිකල් අර්ථකථනයක් ඉදිරිපත් කදේ නෑ. නමුත් ඒ අර්ථකථන සඳො 
මාවත විවෘත කරලා තිදයනවා. ඒක දබාදොම open-ended විදියට. 
එතදකාට මන හිතනදන අපටත් යුුකමක් සෙ වගකීමක් තිදබනවා 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු ෙැියට විශ්වවිද්යාලවල system change එකකට. 
ෙැබැයි ඒ සඳො අපි system change ියන වචනය අපි අත්පත් කරගත 
යුුයි. අපි ඒක reimagine කළ යුුයි. මන අවසන කරනන කලින ිව යුුයි 
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අදප් පණ්ඩුක මැතිුමාත් දමතන ඉනන නිසා, මන හිතනදන එුමාත් මා 
සමග එකඟදවයි. අපි දමච්චර කාලයක් තිුණා කලා, විද්යා, වාණිජ, නීති, 
වවද්ය ඔය ඔක්දකාම දවනකරලා ඉදගන ගනන ඕදන ියලා. මන 
හිතනදන දවනකරනන බෑ ඕවා. ඕවා එිදනක එකට සම්බනධයි. එතදකාට 
මා හිතනදන අපට සමස්ත්ත අධයාපනය, විශ්වවිද්යාල පමණක් දනදවයි 
පාසල් අධයාපනය ගැන පවා අලුදතන සිතීමට, දම් විදියට ධාරාවනට දබදීම 
දකාච්චර ුරට ගැලදපනවද් ියලා. වවද්ය පීඨදේ ශිෂයයනදගන, වවද්ය 
පීඨදයන අපට ඉදගන ගනන දේවල් නැත්ද්, වවද්ය පීඨදේ අය අදනකුත් 
පීඨ සමග දමානවාද් තිදයනදන? නමුත් දපාු දේවල් දකාච්චර තිදයනවද්? 
මන නිද්සුනක් ියනනම් ලංකාදේ දේශපාලනය ගැන අද් ලංකාදේ 
පුරවැසිදයෝ සමග කතා කරන විට, ෙැදමෝම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ත්ථාව ගැන 
කතා කරනවා. දේශපාලන ප්රශ්න මුකරන අය, ඒ වදේම ලංකාදේ 
පුරවැසියනට අද් කවද්ාවත් නැති විදියට පුරවැසියනදේ දේශපාලන වීඥානය 
ඉෙළ ගිහින තිදයනවා. අර ඔදේ වචනදයන ියනවනම් තීව්ර දවලා 
තිදයනවා. තියුණු දවලා තිදයනවා. එවැනි අවධියක් අද් තිදයනදන. 
එතදකාට අර සාම්ප්රද්ායික විෂයමාලා, දකෝච්ි දපට්ටි වදේ දවන ි රීම, ඒක 
තවුරටත් කළ යුුද් ියන එක අපි ප්රශ්න කළ යුුයි. ඒ විතරක් දනදම් අපි 
ඒකට විකල්ප දසවිය යුුයි. අපි අධයාපන ක්රමය ගැන විකල්ප දක්නීයව 
සිතිය යුුයි. මන හිතනදන “දගෝඨාදගෝගදම්” අර තිබිච්ච පාසදල් මන 
ද්ැක්කා සාකච්ඡා කරනවා දම්වා ගැන. එයාලා අර Pedagogy of the 
Oppressed 3  ියන දපාතක් තිදයනදන ඒක කතා කරනන පටන ගත්තා. 
දම් විකල්ප විදියට අධයාපනය ගැන ගැටලුවට ප්රදේශ වනදන දකදස්ත්ද් 
ියන ප්රශ්නය අද් ලංකදේ දමම අර්ුද්ය ුළ ඉතා ද්ැඩි දලස ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා තිදයනවා. 

 
3 බලනන: Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman 
Ramos. Continuum, 2005 [1968]. 


