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�ෙද්යෝදය සා�ත්ය ස�මාන ප්රදානය 2022 

වසෙ� ���ටතම නවකතාව 

 

(�ෙද්යෝදය සා�ත්ය ස�මාන ප්රදානය 2022�, වසෙ� ���ටතම නවකතාව ��බඳ ���චය 

ඉ��ප� කළ අවස� �රකයාෙ� ���ෂණ සටහ� ඇ�ළ� ෙ�ශනය ආශ්රෙය� සක� 

කරන ල�ද�.) 

 

�භ ස�ධ්යාව� ඔබ සැමට. ෙගෟරව�ය මහා සංඝර�නය ප්ර�ඛ ස�භාව�ය අ��ත� 

ෙග� අවසර�. ප්රථමෙය�ම �ව �� ෙදය� ව�ෙ� �ෙද්යෝදය සා�ත්ය ස�මාන සඳහා 

ඇග�මට ෙයාදා ගැ�ෙ� ඒ සඳහා ��ව�ද්යාලයට ලැ�� කෘ� පමණ�. ඒ්වා ඇග�ෙ�� 

පළ� හා ෙදවන වටවල� ���චය සඳහා ෙබාෙහෝ ��ස� සහභා� �වද, පැහැ�� 

��ණායක ඒ සඳහා ෙයාදා ගැ�ණද, ෙ� ඇග��, ���චය� �ය�ල සාෙ��ෂ�. 

�රෙ��ෂ ව�ෙ� නැහැ. ඔබ �ය� ෙදනා ඒ ��බඳ දැ��ව�. ෙමවර නවකතා  ඇග�ම 

සඳහා අප ��ණායක ��පය� භා�ත කළා. ෙ�මා�මක නව්ය�වය, �වා�න�වය, ප්ර� 

��මාණා�මක තා�ෂණ ��, ආකෘ�ය හා �රවද්ය හා උ�ත භාෂා භා�තය එම 

��ණායක�. මෙ� කතාෙ�� අවස� වටයට ��ෙ�ශ � කෘ� පහ පමණ� ඇගැ�මට මා 

බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. �නා� දහය� වැ� ෙක� කාලය� �ළ හැ� උප�ම සාධාරණ 

ඇග�ම� �� ��මට මා උ�සහ කරනවා.  

 

 ප්රථමෙය� මෙ� අවධානයට ෙයා� ව�ෙ� ශෙම� ජයෙකා� ��� ර�ත මෙ� �කාෙගෝ 

හදවත නමැ� කෘ�යට. එය සරස� ප්රකාශනය�. එ�ෙනකට හා�ප��ම ෙවන� � 

සං�කෘ�� ෙදකක උ�ම අතර අතරමං � උදාරෙ� කතාව මෙ� �කාෙගෝ හදවත. 

සංක්රම�ක ���� ��ණ ෙදන සාමාන්ය අනන්යතා අ��දය මැන�� �යා පෑමට 

ක�ව�යට ෙමම කෘ�ය ම�� හැ�යාව ලැ� �ෙබනවා. 

 උදාර - " අ�මා ද�නවද මම ක�ෙල� ෙවන එක අත ඇරලා �� ��ෙහ� ෙවනවා මට 

දැෙනනවා" (282 ��ව). 

 

 

එම ��ෙව�ම " ��ර� ෙග� �� �� ත�ණය� මැ�ෙ� ��න �ට ��තය කන�ට ෙපරළා 

මෙ� ඇ�ළා�තය ෙදස බල�න මට බල කෙ�ය.  �� ���ට මා ��වාසෙය� ෙතාර යම�. 
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උග� ක�ෙල�. උග� ���ම� ක�ෙල�. උග� ���ම� �රවෙබෝධය  ඇ� ක�ෙල�” (282 

��ව). 

ව�� �ෂයටම උ�ත භාෂා ෛශ�ය��ද, ආකෘ�ය��ද �� �ව� ෙ�මා�මක 

නව්ය�වය�   මෙ� �කාෙගෝ හදවත ��� ප්රත්ය�ෂ �ෙ� නැහැ. 

 

 ��ස� ප්රකාශනය� වන ෙ�පා� මායා��ෙ�ෙ� �� ෙදා� මාෙ�,  ක�ව�යෙ� 

වචනව��ම �වෙහා�  �ඩා ය�� ��� �ඳ �ඳ දමන ලද ව�� හ�ප��ෙ� සාමාන්ය 

ජනතාව ��ණ පෑ ව්යසනෙ� මාල කතාව�. කතාව �රාම �ෙව�ෙ� උ���තැ� පමණ� 

ෙනාව තම පාර�ප�ක උ�මය හා අනන්යතාව පවා අ��ව �ය අ�ත අසරණ ����ෙ� 

ෙශෝකාලාපය�. ගය� ෙ��, වාසනා හා� ව�ෙ��, ��කාර ��ය�ෙ�ලා, ගං වැ�ද� 

ව�ෙන�, ප�ඩාර� ක�ලාෙකෝල�, මහා ර���බ�ඩාර උ�නා�ෙස ව�ෙ�� බලය 

ස�ත සහ ර�ත�� අතර �ර�තර ෙදෝලනය �ස�.  

" ��කාර ��ය�ෙ�ලාෙ� �� අප �තර�ම ෙනා� තව තව� � ��ය�ෙ�ලා �ය�ල�ම 

ව�� උ�නා�ෙ�ලාට ගං වැ�ද�ම �ෙ�ය. ��ස කැලෑෙ� ලැ�� ග�තා න� එ�� හැම 

එකාම ගං වැ�ද� මය. ව�� උ�නා�ෙ�ලාෙ� රාජකා�යට අප �ය�ල�ටම කැඳ�� 

ලැ�ෙ� “ගං වැ�ෙදා�ඩ රාජකා�යට එ�ඩ �යැ�ව”  �යන ප��ඩ ෙය� (34 ��ව). 

 “ෙ� ප�ඩර� උ�නා�ෙ� ගැන �යැ�වම, උ�නා�ෙ� ජ����පය රජ වාසල�� ආව 

ර��� ෙකෙන�� වහ�ෙ� ෙකෙන�.  අෙ� ව�ෙග බ�ඩාර ඇ�ෙතෝ වාෙ� ම�. 

උ�නා�ෙස ත��ෙන රාජධා�ය අතෑරලා දාලා ඇ��ං �ෙය�ෙන ෙ� වැ� බැ� රා�ෙ� 

එ��ඩ ක�ණාව පා�ඩ” (216 ��ව). 

කතාව ��� අව�යට අදාළ ��ෙ�ෂ භාෂා �ලාසය පාඨකයා ��මයට ප� කරන ���. 

ෙකෙ� �වද නව කතාව�� උ�පාදන කළ �� රසය දනවන කත�දරයකට වඩා  �� 

ෙදා� මාෙ�, උඩරට �ට වැ� ග�මානවලට සංක්රමණය � අසරණ ���� ගැන �යැ�� 

ඓ�හා�ක ෙ�ඛනය� වැ��. 

 

සරස� ප්රකාශනය� වන ��� වැ�සරෙ� ��� ර�ත ස�ධ්යාන�දය  මා �ගැ�මකට ල�  

කළ බව න� �ව ��ම�. ෙ�මා�මක නව්යය�වය අ��  ෙමම කතාව අ� ��වකට 

ෙදවැ� ෙනාෙව�.  
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�ශ්රා�ක �වළ� ��ණෙදන ��� දාමය� වටා ෙග�� කතාව �යව�ෙන�ට දැෙන�ෙ� 

තම� එ� ච�ත ෙදස අ���ෂය�� බලන ෙසය�. A microscopic gaze. 

 කතාෙ� ප්රධාන ච�තය වන ආන�දෙග� අප ද��ෙ� උවමනාවට� වඩා ප්රෙ�ශෙම� 

�ව�ව�නට උ�සහ දරන, සැම�ටම සකල�ධ කා�යය� ��බඳ අව�ෙය� ��න ��ෙස�. 

" ෙකා� ෙ� කළ� ��ව� ආන�ද ��ෙය අ��වාසෙය�. ෙකා� ෙවෙ� ෙමාක� 

ෙව�ද,  ෙනාෙව�ද ද�ෙ� නැ�ව සැෙක� �ව� ෙව�න �ම ෙකා�තර� අපා �ක�ද �යන 

එක ෙ� ෙවනෙකාට ආන�දට ෙහා��ම දැ�ල ��ණා. ෙකා� ෙවලාෙ� �ණ� ෙමානම 

ෙදය� හ� ෙවලා ��� පා�තරය �ම වැ�ල ��ල �� සංසාර ෙව�න ��ව� බවට හැම 

ත�පෙ�ම �ත ��වා. මත� ෙවන වාරය� ගාෙ� �ත �වාලය� වෙ� ඔ�ද� �ණා ඒ� 

ඒක ෙප�න�න බැ� බව ආන�ද ද�නවා.ʼʼ (246 ��ව). 

ශා��ක හා මාන�ක �වය අතර පව��ෙ� වහා �ඳවැෙටන ��, ���, �ත �� ගැෙසන 

තර� භයානක ෙවනස�. ෙමානම අ�ර��ව� ගැළ� යා ෙනාහැ� �වන පැට�මක 

යථා�ථය ස�ධ්යාන�ද ය� - an inescapable entanglement. 

ෙගාඩෙ� ප්රකාශනය� වන එ�� ඉලය�ආර��ෙ� න�ල �� සං�තය �ය ආ�මයම, 

��තයම හා �වන ක්රමයම කරග� ����ෙ� ෙලෝකය ���ද ද�න  කතාව�. 

සං�තෙය� අප ද��ෙ� රටා, �වර රටා �ස �ප�ශක ව��� ෙනාෙ�. Patterns not 

objects. ��ක ��ධා�ත ෙ� සැල�ය හැ� ෙමම රටා මත ��ටා �ට ඒ්වා �ඳ දම��, 

�සංෙයෝජනය කර��, �ෙරෝකතනය කළ ෙනාහැ�, අ�� රටාව� �� ��ම සං�තෙ�� 

��ෙ�. A harmonious interplay of patterns. න�ල �� එ� ප්ර����ය�. ෙබාෙහෝ �රට 

�ෙරෝකතනය කළ හැ�, සා�ප්රදා�ක, ඒකාකෘ�ක ��තය න�ල ��� ��තට දරාගත 

ෙනාහැ� තර� අ����. ඒ අ��� බව සං�තෙ� ප්ර����ධා�ථය�. එවැ� ��තය� 

පව�වාෙගන යෑමට ඔ�ට ෙනාහැ�ය. න�ල �� �ළ අප ��කව ද��ෙ� සං�තය, 

සාමාන්ය ��තය, එ� සබඳතා යන �ය�ෙල� ස�ප්රදාය හා ඒකාකෘ�ය අ�ක්රමණය කරන, 

එෙ� කර�නට ෙවෙහස දරන සහ ඒ ෙවෙහස �ළ �නන පර�න ����ෙ� කතාව�.  

 

 

 “ ඇෙන�සෙ� ෙගවා ඇ� �වන රටාව ෙකා� තර� ල�ජා සහගත එක�ද යන බව තහ�� 

ෙවන අතෙ� න��කාර ���ෙය�ට ෙනාගැලෙපන ඒ ��තයට උඩෙග� � �ෙබ�ෙ� 

සං�තය බව ඔ�� �ය. ඔ�� ��� පවසන ලද ෙ� ව�� ���ටද හැ�ෙ� සං�තෙ� සැබෑ 

�වන රටාව ඉතා අවල�සන එක� බවය ‘ʼ (314 ��ව). 
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ඒ න�� බලන කල, න�ල �� පාඨකයා කැළ�මට ප� කරන �ත�නට ෙපාලඹවන ගැ�� 

කෘ�ය�. 

සරස� ප්රකාශනය� වන ච�ද්රර�න බ�ඩාරෙ� ෙ�මා�ශංස, ���� ��තය - life in its 

fullness ය� �ම� දැ� ගැ��� �ම�ශනයට ල� කරන, ගැ�� ��තනය� ෙවත පාඨකයා 

ෙපාලඹවන කෘ�ය�. එය ෙගවා �ම කර�නට ෙනා�ෙතන තර� ��� ��, ආදර�ය �� 

චා�කාව�. සදාකා�කවම එ� අතරමං ව�නට ඇ�න� යැ� �ෙතන තරමටම එය 

චම�කාරජනකය. ආ�වාදජනකය. ඉ�හාසය, �රා�ද්යාව, සං�කෘ�ය, කලාව, ධ�මය, 

අ�රාගය, උ�මය, අනන්යතා ගෙ�ෂණය ආ� ෙබාෙහෝ ෙ�මා ඔ�ෙ� �මටව  ගලා �යද 

කෘ�ය �රාම ෙනා�ෙඳන �ය� ෙ� බැ� පව��ෙ�  - සං�කෘ�කව ��� ��ස�ෙ� 

��තය �ළ ධ�මෙය� කා�යභාරය� -  (ධ�මය එ� ගැ��ම අ�ථෙය�).  

 

 ‘’ස�� -  “�ය� ධ�ම මා�ගය� එකම ෙපා� ඉල�කය� ෙවත ෙයා�� ඇතැ� ඈ �ත�� 

ය” (6 ��ව). 

‘ʼස�� - “�ල ෙනා�ල තහං� ක� ඇ�ව ඉව� කර ග��� �ව��ෙ� සාරය ක� ඇ�ව 

ෙසායාග� ��ධා�ථ ෙකෙන�ෙ� ප� පර�පරාෙ� අ�ථව� �වඳ �� මා ෙවත ෙහ� 

��ෙ� �� ��� (18 ��ව). 

��-  " ඒක මට �ය�න ෙ�ෙර�ෙන නෑ. ඒක අෙ� cultural ego එක. ඒකට art �තර� බලල 

හ� ය�ෙ� නෑ ෙ� �ථානය ෙයෝජනා කරන religious �යැ�� එකට� යට� ෙව�න ඕනෑ “ 

�� දළදා මා�ගාව හා ඒ අවට ෙගාඩනැ�� ෙවත දෑතම �ග කර�� පැවැ�වායʼʼ (118 ��ව). 

‘ʼ�� “ෙ� තර� ���� කම� අ� අතර කවදාව� ��ලා නෑ. අෙ� ෙද�ව� ෙහාදට කන 

ෙබාන රමණෙ� ෙයෙදන උද�ය. බ්ර�මචා� සා��ව� ෙනෙ�” ��  පැව�ෙ�  �නාෙස�� 

(179 ��ව). 

‘ʼස�� “ෙ�ක ෙද�ෙයෝ ��� නැ� ප�සල� යා�වා. ෙ� ස��කාරය�ෙ� මල �කාර. මම 

ඔ�ට �ෙව�ʼʼ (215 ��ව). 

 �� - “අර ඇ�ෙළ� ��ව ��හට ආෙය� පාං��ල ගාථා �ය�නʼʼ (419 ��ව). 

  

ධ�මය හා ��තය ��බඳ ෙමම ගැ�� සංවාදයට අමතරව ඉ�හාසය හා �රා�ද්යාව යන 

�ෂයවල සැබෑ අ�තද ෙමම කෘ�ය �ළ  තා��ක සංවාදයට ල� ෙ�.  

 ‘’�� -  “ ඉ�හාසය� �රා�ද්යාව� �ය�ෙ� 2500 ෙකළවර ෙහායන එක �තර� ෙනෙම�. 

මෑත අ�තයට අ�� තවම� �ෙයන අතපත ගෑ උ�මය ෙහායන එක� ඉ�හාසය. … 
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ඉ�හාසය �යලා �ය�ලා �ෙය�ෙන රජව��ෙ�� ප්ර��ෙ�� වැඩ ගැන �තර� න� ඒ 

ඉ�හාසය හ� ��ප� ස��ʼʼ (191 ��ව). 

 

 අතහැර යා ෙනාහැ�, උ�ලාෙගන යාමට�, ෙනාහැ� පාර�ප�ක උ�මයක ආ�ශංස 

අ�ක්රමණය කර��, ෙ�මය ෙයෝජනා කරන වඩා� �බර� ගැ�� ආ�ශංස �ඳ ග��� 

තම�ට අනන්ය, �ය ආ�මය ෙසායා ග�නට ෙවර දරන ස�� අපට පවස�ෙ� ඉ�හාස 

�රා�ද්යා අධ්යයනෙ�, සං�කෘ�ක කලා ධ�ම ගෙ�ෂණෙ� ගැ��ම අ�� පස� කරගත 

හැ�ෙ� ෙ��ෙ� ආ�ශංස ���නට හැ� ��� සං�කෘ�ක ����ට පමණ� වන බව�. 

 

 ෙමම ක�� හැ�� ෙකාට ෙ�මා�ශංස නවකතාෙ� ආකෘ�ෙ� ��ෙ�ෂ බව� ද�නට 

ලැෙබනවා. හැම ප��ෙ�දය�ම පට� ග�ෙ� �ෙ�ෂ � උ�ධෘතය� සම��.  ෙබාෙහෝ �ට 

එය ලබාෙගන ඇ�ෙ� භගව��තාෙව�. සැම�ටම වාෙ� ෙමම උ�ධෘතය එම �� 

ප��ෙ�දෙ�ම සාරාංශය�. ෙපාෙත� ඇ�� කවරෙය� සඳහ� Martha Rivera Garrido ෙ� 

ක�ය �� ෙපාෙත�ම සාරාංශය යැ� මට �ෙ�. එය �ය�න �නා��� ත�පර 34�  ගත 

�ණ� ඒ අව�ථාව මට ෙද�න. 

“ෙබාෙහෝ ෙ� ෙපාතපත �යවන ගැහැ�ය සමඟ ෙ�මෙය� ෙනා බැෙඳ�න. 

 ��ෙම� ෙයෙදන ගැහැ�ය සමඟ ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

හැ�� මාත්රය� ගැ��� අ� ��න ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

මනා ෙ� උග� ඉ�ද්රජා�ක, උම� ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

�තන ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

තම� ද�නා ෙ� ��බඳ �වැර� අවෙබෝධය ඇ�, තම� ��බඳවම ��වාස කරන ෙම�ම 

�යාසර�ෙ� ෙකෙලස දැ� ද�නා ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

අ�රාගෙ� හැ�ෙරන කල �නාෙසන ෙහෝ හඬන, තම ��ර තම ආ�මය කර ගැ�මට 

ද�නා ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

ක�යට ෙප� බ�න ඇයට ඇෙ� පා�ෙ� ���නට ඉඩ හ��න. (ඔ�� වැ��ර භයානකය.) 

නැ�න� ��වම� අගය කර�� අඩ පැය� ගත කරන ෙහෝ සං�තෙය� ෙතාරව �� 

ෙග�මට ෙනාද�නා ඇය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 

ෙ�ශපාලනය ��බඳ උන��, කැර�කාර, අ���ය අසාධාරණය හ�ෙ� දැ�ව �ෙපන 

ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� ෙනාබැෙඳ�න. 
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�පවා��ය ෙදස ඔෙ� ලබා ��ම �ය ෙනාකරන ෙම�ම ඇෙ� ��ෙ� ෙහෝ ��ෙ� ෙහෝ 

හැඩතල ෙකෙ� ��ටා ��ණද, ��දර�වෙය� �� ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� 

ෙනාබැෙඳ�න. 

��� ෙම�ම ෙක�ෙලෝල, මනා දැ�මැ� ෙනාදැ�� ගැහැ�ය සමග ෙ�මෙය� 

ෙනාබැෙඳ�න. 

ම� �සාද ඇය ඔබ සමග ��යද, ෙනා��යද ඇය ෙපරළා ඔබට ආදරය කළද, ෙනාකළද ඇය 

සමග බැ�� ෙ�මෙය� ඔබට ��දා  අ� �ෙඳ�නට ෙනාහැ� ව�ෙ�ය. 

 

ඒ අ�ව 2022 වසෙ� ���ටතම නවකතාවට �� �ෙද්යෝදය සා�ත්ය ස�මානය �� කර 

ග�ෙ� සරස� ප්රකාශකය� ��� ප්රකා�ත ච�ද්රර�න බ�ඩාර රචනා කරන ලද 

ෙ�මා�ශංස කෘ�ය�. 

 

ආචා�ය ��වා ෙසබැ��ය� ෙපෙර�රා 

ඉං�� හා වා��ද්යා අධ්යයනාංශය 

මානවශා�ත්ර හා සමා�ය�ද්යා �ඨය 

� ජයව�ධන�ර ��ව�ද්යාලය 

 


