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ගලනාර්ඩ් ඊ. රී් (1898 -1983)
ගලනාර්ඩ් ඊ. රී් විසන් 1946 දී ආර්ඩික අධයාපන පදනම පිහිටුවන ලදි. එතැන් පටන් පුරා වසර 37 ක්
ඔහු එහි සභාපති ධූරය ගහාබවමින්, නිදහස කුමක්දැයි කියා ගදන්නටත්, එය ගවනුගවන් ගපනී
සටින්නටත් ගනානැවතී ගවගහසුගනකි. ඔහු ස්වභාවගයන්ම නායක ෙති පැවතුම් දැක්ූගේය. ඇගමරිකන්
ඉතිහාසගේ ඉතා වැදෙත් අවස්ථාවක දී ගහගතම ඒකීය පුද්ෙල නිදහස සහ පුද්ෙික ගද්පල ආරක්ෂා
කිරීම ගවනුගවන් ජනතාව සිංවිධානය කරන්නට සමත් විය.
අදහස්වල ඇති බලය කියාපාන්නට ඔහුගේ ජීවිතය කදිම නිදසුනකි. හිටපු ජනාධිපති ගරානේ් ගර්ඩෙන්
ගමගස් ියා ඇත: “නිදහස නාමගයන් කරන ලද ඔහුගේ කැපීම නිසා අගේ රටත් ඇයගේ ජනතාවත්
සමෘද්ධිමත් ූහ. ඉදිරි අනාෙත පරම්පරාවේ ද දිරිය ලබාෙන්නට ගලනාර්ඩ් ඊ. රී් ගසායනු ඇත.
ගලනාර්ඩ් ගපාත් 29 ක් සහ සය ෙණනක ිපි ගේඛන ියා ඇත. ඔහුගේ වඩාත්ම සුප්රසද්ධ ූ කෘතිය වන
“මම, පැන්සල” මුින්ම ප්රකාශනය ූගේ 1958 දී ය. කර්ඩමාන්තගේ අිංගෙෝපාිංෙ කිහිපයක් හා ස්ථානවල
නම් කිහිපයක් ගවනස් වුවද ගමහි එන මූික සද්ධාන්තයන් සතයයන් ගස් තවමත් පවතී.

1 හැඳින්ීම
ගලෝරන්ස් ඩබ්ලිව්. රී්
මුින්ම බිහි ී ශතක බාෙයක් ගෙවුනාට පසුවත්, ගලනාර්ඩ් ඊ. රී් ියූ “මම, පැන්සල” කෘතිය කියවද්දී වයක්ත,
සුවිගශ්ෂී, සදාකාික, සුසුමාදර්ඩශයන් ගවනස් කරන්නට ගහ්තු පාදක ගව්, සම්භවය, යනාදී ූ පැසසුම් රැෙත්

විගශ්ෂණයන් අප හදවත් තුල තවමත් ජනිත කරවයි. ගම් පුිංචි රචනාව ගලාකු කුඩා කාගේත් මනස පුබුදුවන්නට හා
ඇස් හරින්නට උපකාර ගවයි. ගබාගහෝ පාඨකයන් ගමය කියැූවාට පසුව ගලාව දකින්ගන් ගවනස් විදියකටයි.
සත්ෙන්නා කතන්දරයක් වටා එතුනු කල අදහසක් දැඩි ගස් බලපෑමක් ඇති කරයි. ගලනාර්ඩ් විසන් දක්වන මූික
කරුණ නම් පැන්සලක් හදාෙන්නට අවශය සයළු ගතාරතුරු හා කුසලතාවන් එක් අගයකු තුල නැති නිසා,
ආර්ඩිකයන් “සැලසුම්” කරන්නට ද ඉතා අසීරු බවයි. ඒ පණිවිඩය දිෙ හැගරන්ගන් පැන්සලක් කියන තමන්ගේ
කතන්දරගයනි. ගලනාර්ඩ්ට “මම, වාහනයක්” ගහෝ “මම, ගුවන්යානයක්” යැයි කියමින් ගම් පණිවිඩය දිය හැකිය.
එගහත් එවැනි සිංකීර්ඩණ භාණ්ඩයක් ගතෝරාෙැනීගමන් පණිවිඩගේ ඔද අඩුගවයි. ගකාපමණ බුද්ධියක් තිබුණත්,
ගකාච්චර උපාධි සහතික ලබා තිබුණත්, සරල සහ හැමදාම පාවිච්චියට ෙන්නා ූ පැන්සලක් මුල සටම තනිවම
හදන්නට කිසම ගකගනකුට ගනාහැකිය. ඉතින්, වාහනයක් ගහෝ ගුවන්යානයක් ෙැන කියන්නට අවශය ගනාගව්.
ගම් පණිවිඩය ඕනෑම උසස් ගහෝ බලවත් අගයක්ව නිරහිංකාර කරවන්නට සමත් ූවකි. අනික් අයගේ වැඩ වලට
ඇඟිි ෙසන්නට තමන් දන්නවා යැයි සතමින් පිම්ී ඉන්නා අහිංකාර මනස් ගමය කියැීගමන් පසු සදුරු ී
හැකිගළනු ඇත. ගමහි සරල භාෂාවකින් විස්තර කර ගදන්ගන්, මධ්යම සැලසුම් යනු අධිමානගයන් කරන නිරර්ඩථක
වෑයම් කියායි. නැතගහාත් එයින් ගපන්වනුගේ, ගනාගබේ තයාෙ ලාභී සහ ඔස්ියන් අර්ඩථ ශාස්රඥගයකු ූ එෆ්. ඒ.
හගයක් නිස ගලසන් දැක්ූ “මවා පාන දැනුම” යන්න කුමක්දැයි කියාය.
ගම් ෙැන හිතන්නට රී්ට වඩාත්ම සහාය ූගේ 1945 දී හගයක් ියූ “සමාජගේ දැනුම පාවිච්චි කරන හැටි” නම්
ිපියයි. එවක ූ සමාජවාදීන්ගේ ගබාරු මතවාද බිඳ දමමින්, “ගමය සැලසුම් කරනවා ද නැද්ද යන ෙැන වාදයක්
ගනගමයි. සැලසුම් කිරීම මධයම ගලසන් කරනවා ද යන්න ෙැන සහ සම්ූර්ඩණ ආර්ඩික පද්ධතියට එක
බලධාරිගයක් පත්කරනවා ද යන්න ෙැන ගහෝ එය බහුතර පුද්ෙලයන් අතර ගබදාහරිනවා ද යන්න ෙැන ූවකි,”
යැයි හගයක් එම ිපිගේ දී සාකච්ඡා කගළ්ය.
“බිත්තර ගනාකඩා ඔම්ලට් හදනු ගනාහැකියි,” යන හද සිත කරවන ප්රකාශගයන් කුරිරු ේරිංශ විේලවයට
ආශීර්ඩවාදයක් දුන්ගන් මැක්සමිියන් ගරාගබස්පිගයර්ඩ විසනි. දැඩි ආණ්ඩුවාදිගයක් ූ ගහගතම අනුන්ගේ ජීවිත
සැලසුම් කරනු සඳහා මහත් ගස් ගවගහසුගනකි. ේරිංශ විේලවගේ දරුණුතම භීෂණ සමය ගනාගහාත් 1793-94
කාලය ඔහු විසන් නිර්ඩමාණය කරන ලද්දකි. දහස් ෙණනින් බිත්තර කැඩුගව් ගරාගබස්පියර්ඩ සහ ඔහුගේ ගිලටිනයයි.
ආණ්ඩුගව් බලගයන් සමාජය සැලසුම් කළ අය ඉහළින් ද, ගසසු පුරවැසයන් සයේලන්ම පහළින් ද සටින ගස් ඔහු
නීති විපර්ඩයාස කරමින් ඔහු ගහාඳ යැයි සූ උගතෝපියාවකට ෙත් අසාර්ඩථක උත්සාහය එදා සද්ධ විය.
ඉහත ප්රිංශ ප්රකාශය සත සසල කරවන හුරු පුරුදු රැේලක තවත් එක උදාහරණයක් පමණි. එවැනි අයව ඔබ කැමති
නමකින් හඳුන්වන්න හැකියි. සමාජවාදීන්, මැදිහත්ීමට රුචි ූවන්, සාමූහිකවාදීන්, ආණ්ඩුවාදීන් යනාදී ඕනෑම
නමක් ඔවුනට දැමිය හැකියි. ඔවුන්ගේ දැක්ම පරිදි ූ ගපාදු යහපතක් ගවනුගවන් සමාජය ගවනස් ආකාරගයන්
සැකසුම් කිරීමට ඔවුන් ෙත් උත්සාහ වින් ඉතිහාසය පිරී ඉතිරී ඇත. ඒ උත්සාහයන් වල දී ඔවුන් පිරිසක් මරා
දැමූහ. තව පිරිසක් හිඟමනට ඇද දැමූහ. සමාජවාදයට ගසාගහාන් ගකාතක් කවදා ගහෝ ඉදිගවන්ගන් නම්, එහි
සටහන් විය යුත්ගත් ගමයයි: ගමතැන වැළලී ඇත්ගත් සයේල දන්නවා යැයි කියාෙත්තවුන් විසන් ගකාතරම්
බිත්තර කැඩුවත් ඔම්ලට් එකක් ගනාලැගබන්නට නිර්ඩමාණය කරන ලද ප්රගයෝෙයයි.
ගලෝකගේ සටි කිසම ගරාගබස්පියර්ඩ ගකගනක් පැන්සලක් හදන්නට ගනාදත්ගත්ය. එගහත් ඔවුනට සම්ූර්ඩණ
සමාජයක් ගොඩනඟන්නට උවමනා ූහ. ගමාන විකාරයක් ද, ගකාතරම් දුක්මුසු ගශෝකාන්තයක් ද!
එගහත් ගලනාර්ඩ් රී්ගේ පණිවුඩගේ දැඩි වැදෙත්කම, අපි දන්නා ආඥාදායකයන් ගවත පමණක් එේල ගවනවා
යැයි අපි උපකේපනය කළගහාත් අපි අපගේ කාර්ඩය භාරය පැහැර හැරිය අය ගවන්ගනමු. “මම, පැන්සල”
කියාගදන පාඩගම් සඳහන් වනුගේ වැරැද්ද පටන් ෙැගනනුගේ සැලසුම්කරුවන් ගලාකු සැලසුම් හදනා විට කියා
ගනාගව්. වැරැද්ද හටෙන්ගන් අගයක් නිහතමානීකම පැත්තකට දමා, ගනාදන්නා ගදයක් දන්නා ගලසන්

හැසගරමින්, සාමකාමී ඒකීය පුද්ෙලයන්ට එගරහිව රජගේ බලය පාවිච්චි කරන්නට පටන් ෙනිද්දීය. ගමය
කිසගස්ත්ම ජාතික ගරෝෙයක් පමණක් ගනාගව්. එය ඉතා ළඟින්ම සද්ධ ගවන්නා ූ ප්රාගද්ශීය මට්ටගමන්
හටෙන්නා ගරෝෙයක් ද ගවයි.
අප අතර ඉන්න සමහරු හිතන්ගන් ඔවුනට රජගේ බලය ලැගබන්ගන් නම් ගහට ගවළඳගපාගේ දී දිනන්ගන්
කවුදැයි සහ පරදින්ගන් කවුදැයි කියා ගතෝරන්නට හැකියාව ඇතැයි කියායි. ඔවුනට මිල තීරණය කරනු හැකි යැයි
කියායි. ඔවුනට කුිය තීරණය කරනු හැකි යැයි කියායි. අගේ ගෙවේ හා වාහන දුවන්න ඕනෑ කුමන ඉන්ධන
වින්දැයි තීරණය කරනු හැකි යැයි කියායි. කුමන කර්ඩමාන්ත පැවතිය යුතු ද, කුමන කර්ඩමාන්ත මුිනුපුටා දැමිය
යුතුදැයි තීරණය කළ හැකි යැයි කියායි. ඉතින් ඔව්හු මඳකට නැවතී ගම් කුඩා ියන උපකරණගයන් යම්
නිහතමානීත්වයක් ඉගෙන ෙත යුතුයි.
“මම, පැන්සල” විසන් මධයම සැලසුම්වල පදනමක් නැති අගේක්ෂාවන් ප්රතික්ගෂ්ප කරනවා පමණක් ගනාව, එය
ඒකීය පුද්ෙලයා ෙැන උත්තරීතර ූ ධධර්ඩයයක් සතට නිංවාලන දැක්මක් ඉදිරිපත් කරයි. ඇඩම් ස්මිත්ගේ “අදිස
හස්තය” නැමති සිංකේපගයන් මිල, ගද්පල, ලාභ, ප්රතිලාභ යනාදියට මාර්ඩගෙෝපගද්ශකයක් ලැී, නිදහස් මිනිසුන්
විසන් සමාජවාදී නයායවාදීන්ට සහින මවන්නට පමණක් හැකි ආර්ඩික හාස්කම් ඉටු කරති. කිසම “මාස්ටර්ඩ
ගමාළයක්” ගනාමැතිව ගලෝකය වටා නන් ගදසන්, අගන්ක ගලසන්, විවිධ ූ උවමනාවන් ඇතිව එකතු ගවන
ජනතාවක් පැන්සේ නිෂ්පාදනය කරද්දී ඔවුන් නිදහස් ගවළඳගපාලක දී එකතු ගවන්ගන් තවත් වඩාත් ඉහළ මට්ටම්
වින් මිියන සය ෙණනින් ූ ජනතාවකට කන්න, අඳින්න, නිවාස, අධයාපනය හා විගනෝදය සපයන්නටය.
ආර්ඩික අධයාපන පදනම ඉතා ආඩම්බරගයන් ගමම “මම, පැන්සල” හි නව මුද්රණය එහි පනස්වැනි සිංවත්සරය
සැමරීමට නිකුත් කරයි. අනාෙතගේ දිනයක එහි ශත සිංවත්සර මුද්රණයක් පළ ගකගරනු ඇත. සමහරවිට එහි සහස්ර
වාර්ඩික මුද්රණයක් ද ගකගරනු ඇත. ගම් රචනාව සතයගයන්ම යම් කාලයකට සීමා ූවක් ගනාගව්.
-ගලෝරන්ස් ඩබ්ලිව්. රී්, සභාපති
ආර්ඩික අධයාපන පදනම
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මම, පැන්සල

ගලනාර්ඩ් ඊ. රී්
මම පැන්සලකි. කියවන්නට හා ියන්නට දන්නා වැඩිහිටියන්ටත්, දරු දැරියන්ටත් එක ගස් හුරු පුරුදු මිනිරන්
කූරක් වටා ලීගයන් හැදුනු සාමාන්ය පැන්සලකි.
ිීම මගේ වෘත්තිය ගමන්ම මගේ විගනෝදාිංශය ද ගවයි; මා කරන්ගන් එය පමණි.
මගේ විංශ පරම්පරාව ෙැන ිවිය යුත්ගත් මන්දැයි ඔබ කේපනා කරනු ඇත. මගේ කතන්දරය අතිශය රසවත්ය.
එය මුේම කාරණයයි. ඊළඟට මම අබිරහසකි. ෙහකටත් වඩා, හිරු බැස යන සැන්දෑවකටත් වඩා, අකුණු
සැරයකටත් වඩා දැඩි අබිරහසක් ගවමි. එගහත් මාව පාවිච්චියට ෙන්නා අය බහුතරය හිතන්ගන් මම කිසත්
පසුබිමක් නැති අහඹු සද්ධියක් පමණක් කියායි. ඒ කිස ගනාසැලකිේලක් දක්වන ෙතිය නිසා මාව කිසත්
වැදෙැම්මකට නැති තත්වයකට ඇද දමා තිගබ්ල. ගම් දරුණු වරද ගහ්තුගවන් මිනිසාට විනාශ මුඛයට මුහුණ ගනාපා
වැඩි කාලයක් පැවැත්ම ආරක්ෂා කරෙත ගනාහැකිය. එය ප්රඥාවන්තගයක් ූ ජී. ගක්. ගචස්ටර්ඩටන් දුටු අන්දමින්
කිව්ගවාත්, “අපි වැනගසන්ගන් ආශ්චර්ඩයයන් නැතිකම නිසා ගනාගව්, ආශ්චර්ඩයයන් දකින්ගන් නැතිකම නිසාය.”
මම, පැන්සල පිටතට ගපගනන පරිද්ගදන් ඉතා සරල ූ උපකරණයකි. මම ඔගබ්ල පුදුමයට හා ෙරුසරුවට පාර විය
යුත්ගතක්මි. මම ගමය ඔබට ඔේපු කර ගපන්වන්නට ගම් රචනාගවන් වෑයම් කරන්ගනමි. ඔබට මාව වටහාෙන්නට
පුළුවන් නම් -නැහැ එය කිසගවකුගෙන් ඉේලන්නට බැහැ- ඔබට පුළුවන් නම් මම සිංගක්තවත් කරන හාස්කම
ෙැන යම් දැනීමක් ඇති කරෙන්නට, එවිට ඔබට හැකිගව්වි මිනිසා ඉතා ගදාම්නසන් අහිමි කරෙනිමින් සටින නිදහස
ගබ්ලරාෙන්න. ඔබට කියාගදන්න මට ඇත්ගත් ඉතා ෙැඹුරු පාඩමකි. වාහනයකට ගහෝ ගුවනයානයකට ගහෝ පිඟන්
ගහෝදන යන්රයකට වඩා පහසුගවන් මට ගම් පාඩම ඔබට කියා දිය හැක්ගක් ගපනුගමන් මා ඉතා සරල ූ
උපකරණයක් නිසාමය.
සරල? ඔව් එගහත්, ගලාව කිසම පුද්ෙලගයකුට තනිවම මාව නිෂ්පාදනය කරන්නට හැකි දැනුමක් නැත. ගම්ක
අරුම පුදුම කතාවක් යැයි සතනවා ගන්ද? විගශ්ෂගයන්ම ඇගමරිකාගව් මගේ ජාතිගේ අය බිියන බාෙයක් විතර
වසරකට නිපදගවනවා යැයි ඇගහද්දී.
මාව අතට අරගෙන එහාට ගමහාට හරවලා බලන්න. ගමාකක් ද ඔබ දකින්ගන්? ඇහැට ගපගනන වැඩි ගදයක්
නැහැ. ලී ගපා්ඩක්, ඔප දමන්න ගයාදාෙත් වානිෂ් ටිකක්, පින්තාරු කරන ලද ගේබේ එකක්, මිනිරන් කූරක්,
යකඩ ඩිිංෙක් සහ මකනයක් යනාදිගයන් යුතු ූ සරල උපකරණයක් පමණයි.

ගණනය කළ නනොහැකි තරම් වූ නෙර විත්ති
ඔගබ්ල විංශ පරම්පරාගව් වැඩි ඈතක් කරා යන්නට ඔබට ගනාහැකි ගස් ම, මමත් මගේ ගපර විත්ති සයේලම නමින්
කියන්නට හා පැහැදිි කරන්නට අගපාගහාසත් ගවමි. එගහත් මගේ පසුබිගම් සිංකීර්ඩණත්වය සහ සාරවත්බව ඔගබ්ල
සගත් සටහන් වන පරිද්ගදන් ගපන්විය හැකි තරමින් මම ගමගස් ගතාරතුරු ගෙනහැර දක්වමි.
මගේ ගපළපත පටන් ෙැගනන්ගන් ෙහකින්. උතුරු කැිගෆෝර්ඩනියාගව් සහ ඔරිගොන් හි ගකළින් ඉහළට වැගඩන
සීඩ නැමති ෙහකින්. දැන් කේපනා කරන්න ගම් සීඩ ෙස් කපන්න, සීඩ ලී ගකාටන් ගර්ඩේුවට ගෙනියන්න පාවිච්චි

කරන ලද කියත්, ගලාරි, කඹ යනාදිය ගකාච්චරක් ූවා ද කියා. ඒවා හදන්නට ෙණනය කළ ගනාහැකි ූ කුසලතා
වින් පිරි ගකාතරම් පිරිසක් සහභාගී ූවා ද කියා හිතන්න: පතේ කනින්න, යකඩ හදන්න, යකඩ වින් කියත්
හදන්න, යන්ර වලට අවශය ගමෝටර්ඩ හදන්න, ශක්තිමත් කඹයක නිමාවට ගපර එහි ගනාගයක් අවස්ථාවන්වල දී
කළ යුතු ගද්වේ ඉටු කරන්න, ලී ගකාටන් සඳහා ෙස් කපන කඳවුරුවල අයට නිදන ඇඳන් හදන්න, ඔවුනට කෑම
සපයන කුස්ස හදන්න, ඒවාගේ පිළිගයල ූ ආහාර වො කරපු අය, යනාදිගයන් ගකාපමණ පිරිසක් හවුේ වුනාදැයි
සතන්න. ෙස් කපන අය බිව්ව ගකෝපි ගකෝේපයක් හදන්නත් ගකාතරම් දහස් ෙණනක් සහභාගී ූවාදැයි සතන්න!
කැිගෆෝර්ඩනියාගව් සැන් ියැන්්ගරෝ හි ලී ගමෝලකට තමයි ගම් දර ගකාටන් යැවුගන්. ඉතින් ප්රවාහනයට ෙත්ත
දුම්රිය ගපට්ටි, දුම්රිය මාර්ඩෙය, දුම්රිය එන්ින් හදන්න ගකාච්චර පිරිසක් එකතු වුනාදැයි හිතන්න. ඔවුන් අතර
සන්නිගව්දනය පහසු කරෙැනීම සඳහා කී ගදගනක් සහාය වුනා ද? ඒ සයළු පිරිස් මගේ ගපළපතට අයත් ූවන්.
දැන් හිතන්න සැන් ියැන්්ගරෝ හි ඇති ලී ගමෝල ෙැන. සීඩ ගකාටන්, අඟේ හතගරන් එකකට අඩුගවන්
ඝනකගමන් යුතු කුඩා පතුරු වලට කපන්න අවශයයයි. ගම්වා උදුනක දමා වියැගළනවා. ඊට පස්ගස ෙෑණු අය
මුහුගණ් වත්සුනු ොන ගහ්තුව නිසාම ගම්වාටත් සායම් ගපාවන්න අවශයයයි. මිනිස්සු කැමති මම සුදුමැළි බවින්
ඉන්නවා දකින්න ගනගමයි, ලස්සන ගවලා ඉන්නවා දකින්නටයි. ඊට පස්ගස ගම් ලී පතුරු වල ඉටි ොලා ආගයත්
උදුනක වියළා ෙැගනනවා.
සායම් හදන්න, උදුන් හදන්න, රස්ගන ලබාගදන්න, විදුි එළිය හා බලය ලබාගදන්න, යන්ර වලට අවශය ගමෝටර්ඩ
සහ ගබේට් හදන්න, සහ ලී ගමෝලකට අවශය අනික් අිංගෙෝපාිංෙයන් හදන්න ගකාච්චර කුසලතාවයන් ෙණනාවක්
පාවිච්චියට ෙැගනනවා ද? ලී ගමෝල අතුොන අයත් මගේ ගපළපතට අයත් ගවනවා ද? ඔව්, ඒ වගේම ලී ගමෝලට
විදුි බලය සපයන පැසෆික් ෙෑස් ඇන්් ඉගලක්ට්රික් ගකාම්පැණිගේ ගව්ේල බඳින්න ගකාන්ක්රීට් වත්කරපු
පිරිමින් ද මගේ ගපළපතට අයිතියි!
කැිගෆෝර්ඩනියාගව් සට විේක්ස්-බැගර ගවත දුම්රිය ගපට්ටි හැටක් පිගරන්න ලී පතුරු ගෙනියන්න, අඩුක්
කරෙන්න, බාන්න හා ප්රවාහනයට සහාය ගවන්න ළඟින් හා ඈතින් සටි මුතුන් මිත්තන් ද අමතක කරන්න එපා!

සංකීර්ණ යන්ත්ර
පැන්සේ කම්හගේ අයිතිය, ඉතිරි කිරීගමන් හා අරපිරිමැස්ගමන් මූල ධනයක් එකතු කරෙත්තු මගේ ගදමාපියන්ගෙ.
එහි යන්ර සූර හා ගොඩනැඟිිවල වටිනාකම ගඩාලර්ඩ මිියන හතරක්. සිංකීර්ඩණ මැිමකින් ගමතැනට ගෙගනන
හැම ලී පතුරකටම පිලී අටක් ගදනවා. ඊට පස්ගස තවත් සිංකීර්ඩණ මැිමක් ලී පතුරක් හැර ලී පතුරක මිනිරන් කූරක්
තබනවා. මැියම් ොනවා. ඊට උඩින් තව ලී පතුරක් තියනවා. හරියට මිනිරන් සැන්විච් එකක් වගෙයි කියන්න
පුළුවන්. ගම් ලී පතුරු එකට එක සවිකරන සැන්විච් මැිගමන් තමයි මමත් මගේ සගහෝදරයන් හත් ගදගනකුවත්
එකවරම යාන්ත්රිකව කැටයම් ගකගරන්ගන.
මිනිරන් පැන්සේ කිව්වට මිනිරන් (ඊයම්) ඇත්ගත නැහැ. ඒක තවත් සිංකීර්ඩණ කතාවක්. පතේ වින් ග්රැෆයිට්
කැනීම සද්ධ ගවන්ගන ලිංකාගව්. ගම් පතේ කනින මිනිස්සු ෙැන හිතන්න. එයාලට අවශය උපකරණ හදන අය
ෙැන හිතන්න. පතේ වින් හාරන ග්රැෆයිට් දාන්න මු හදන අය ෙැන හිතන්න. ඒ මු ෙැටෙහන්න ලණු හදන අය.
ඒවා ප්රවාහනයට සහාය ගවන අය, ඒවා නැව් පටවන අය, ඒ නැව් හදන අය. ඉතින් මගේ උපතට අතරමෙ දී සහාය
ගවච්ච ප්රදීපාොරවල අය, වරායන්වල නියමුගවෝ යනාදීන් එගහමත් ඉන්නවා.
ඒ ලිංකාගවන් ගෙනාපු ග්රැෆයිට් මිශ්ර වුගන් මිසසපි වින් ගෙනාපු මැටි සමඟ. ඒ ක්රියාවට ඇගමෝනියම්
හයි්ගරාක්සයි් ගයාදා ෙැනුණ. ඒවා ගතත් කරන්න ආධාරක ගවන සේෆ ගයදු ටැගලෝ ගනාගහාත් සේෆියුරික්
අම්ල සමඟ රසායනිකව ප්රතික්රියා කරන ලද සත්ව ගම්ද පාවිච්චියට ෙැනුණ. මැින් ෙණනාවකින් රිිංෙලා ගිහින් ගම්
මිශ්රණය -හරියට ගසාගසජ් අඹරන යන්රයකින් වගේ- එළියට එන්ගන අෙක් නැති ආකාරයකට. එය අවශය

පමණට කපා, වියළා ගෙන, ෆැරන්හයිට් අිංශක 1850 ක රස්නයකින් පැය ෙණනාවක් යනගතක් උදුනක දාලා
ෙන්ගන. එහි ශක්තිය හා සුමට බව වැඩි කරන්න ගමක්සගකෝගවන් ගෙගනන කැන්ගඩිලා ඉටි සමඟ පැරෆින් ඉටි
සහ හයිඩ්රජනීකෘත ස්වභාවික ගම්ද උණු මිශ්රණයක් වත් ගකගරනවා.
මගේ සීඩ ලී කෑි වින් හැදූ පැන්සලට වානිෂ් තට්ටු හයක් ලැගබනවා. ඔබ දන්නවා ද වානිෂ් වල අඩිංගු ගද්වේ
සයේල ගමානවාදැයි කියා? එඬරු ඇට වවන අය, එඬරු ගතේ ගපරන අය යනාදීන් ද ගම් වානිෂ් හදන්න සහාය
ගවන අයත් මගේ මුතුන් මිත්තන් ගනාගව්ද? ඔව්, ඒ අයත් මගේ ගපළපගත් අය. වානිෂ් ලස්සන කහ පාටින් ඉදිරිපත්
කරන්නට ගවගහගසන අය ෙැන කිව්ගවාත්, ඒ අයත් ෙණනය කරන්න බැරි තරම් ූ කුසලතා සතු පිරිසක්.
බලන්න ගම් ගේබේ එක දිහා. කාබන් අළු එක්ක ලාටු වර්ඩෙයක් මිශ්ර කරලා හදපු ගදයක් උණුසුම් කරල අලවන
තුනී තට්ටුවක් තමයි ගේබේ එක කියන්ගන. ගකාගහාම ද ලාටු හදන්ගන? කියන්න ගමානවා ද කාබන් අළු කියල?
පුිංචි පැති යකඩ කෑේල පිත්තල වින් හැදිලා තිගයන්ගන. තුත්තනාෙම් සහ තඹ ෙන්න පතේ කනින අය ෙැන
හිතන්න. ගම් ස්වභාවගයන් ලැගබන අමුද්රවය වින් දිළිගසන පිත්තල පත්කඩ හදන්න හැකියාව ඇති අය ෙැන
සතන්න. මගේ පුිංචි පැති යකඩ කෑේගල ඇති කළු රවුම් කළු නිකේ වින් තමයි හදල තිගයන්ගන. කුමක් ද කළු
නිකේ කියන ගලෝහය? ගකාගහාම ද එය ගමගතන්ට පාවිච්චි කරෙත්ගත? මගේ පුිංචි පැති යකඩ කෑේල මැද්ගද
කළු නිකේ නැත්ගත් ඇයි කියන සම්ූර්ඩණ කතන්දරය කියන්න තව පිටු ෙණනාවක් යාවි.
මාව පාවිච්චිගේ දී මිනිසා අතින් සද්ධ ගවන වැරදි මකන්න ෙන්න මකනය තමයි මගේ ඔටුන්න වගේ තිගයන්ගන.
වැරදි මකන්න උදව් ගවන්ගන එහි තියන ෆැක්ටිස් යන රසද්රවයයයි. ඉන්දුනීසයාගව් ගර්ඩේ-සී් ගතේ සමඟ සේෆර්ඩ
ක්ගලෝරයි් දමා කරන ප්රතික්රියාවකින් ලැගබන නිෂ්පාදනයකින් තමයි ගම් රබර්ඩ වගේ කෑේල හදන්ගන. මකගන
තිගයන්ගන රබර්ඩ කියල බහුතරය හිතාගෙන හිටියට, ගමහි තියන රබර්ඩ ඒවා ඔක්ගකාම එකට එකතු කරල තියන්න
දාන ඩිිංෙක් විතරයි. එතැනත් සහායට එන තව ද්රවයයන් රාශියක් තිගයනවා. ඉතාිගයන් එන ුහු යමහේ පාෂාණ
එක්ක ගම් මකගනට පාට ලබාගදන කැ්මියම් සේෆයි් යනාදිය අමතක කරන්නත් බැහැ.

කවුරුත්ත දන්ත්නන්ත් නැහැ
ගම් මිහිමත ඉන්න කිසම තනි පුද්ෙලගයක් මාව හදන්න දන්ගන නැහැයි කියපු මගේ මූික ප්රකාශයට එගරහි
ගවන්න දැන් ඉතින් කවුරු හරි ඉදිරිපත් ගවනවා ද?
මාව නිර්ඩමාණයට අත දුන්න අයට එකතු ගවන්ගන මිියන ෙණනක මිනිස් සිංඛයාවක්. ඒ අය අතර ඉන්න
ගකගනක් ඊට සහභාගී ගවච්ච අනිත් අය අතරින් දන්ගන ඉතාමත් ඉතා ස්වේප ගදගනක්ව පමණයි. බ්රසීලගේ ගකෝපි
ගෙඩි කඩන අයව, අනිකුත් ආහාර නිෂ්පාදන කරන අයව, මගේ නිර්ඩමාණයට සහභාගී ූ අය ගලසන් සඳහන් කරන
විට මම අනවශය ගලසන් දුරදිෙ ගියා කියල ඔබ අපවාද නඟන්නට ඉඩ තිගයනවා. ඒත් මම ඒ ප්රකාශය ගවනුගවන්
ගපනී සටිනවා. ගම් මිියන ෙණනක පිරිස අතර, පැන්සේ ගකාම්පැණිගේ සභාපතිවරයා ද ඇතුළුව, මාව හදන
දැනුගමන් ඉතාමත් ඉතා ඩිිංගිත්තකට වඩා වැඩිගයන් දන්න කිසගවක් නැහැ. දැනුම සැලකිේලට ෙත්තම ඇත්ගත
එක් අගයකුට තිගයන්ගන ගමාන දැනුම ද කියන එක ෙැන ගවනසක් විතරයි. ලිංකාගව් සටින ග්රැෆයිට් පතේ
කනින්නා අතර සහ ඔරිෙන් හි සටින ලී කපන්නා අතර ඇත්ගත් ගමාන මාදිිගේ ූ දැනුමක් ද යන්නයි එකම
ගවනස. පතේ කනින පුද්ෙලයාවත්, ලී කපන පුද්ෙලයාවත් පැත්තකට බැහැර කරන්න ගනාහැකියි. ඒ වගේම
කම්හගේ ඉන්න රසඥයා වගේම ගතේ නිධිගේ ශ්රමිකයා ද යනු පැන්සල හදන්නට අනවශය ූගවක් යැයි
කියන්නත් බැහැ. ගමාකද පැරෆින් කියන්ගන පැට්ගරෝියම් වින් ලැගබන අතුරු නිෂ්පාදනයක්.
ගමන්න පුදුම සහෙත පරිසද්ධියක්: ගතේ නිධිගේ ශ්රමිකයා, රසඥයා, ග්රැෆයිට් පතේකරුවා, මැටි හාරන්නා, නැව්,
ගකෝච්චි හා ගලාරි හදන මිනිස්සු, මගේ යකඩ කෑේල තලන්න අඹන්න කම්හගේ මැින් දුවවන අය, ඒ වගේම ගම්
පැන්සේ ගකාම්පැණිගේ සභාපතිවරයා ඒ ඒ අයගේ ඒකීය ූ කාර්ඩයගේ නියැගළන්ගන මාව හදන්න අවශය නිසා

ගනාගව්. ඒ හැම එක්ගකගනකුටම මාව දකින්න ඇති අවශයතාවය ගහෝඩි පිංතිගේ ඉන්න දරුගවකුටත් වඩා
අඩුගවන් තිගයන්නක් ගවන්නැති. ගම් පිරිස අතර පැන්සලක් කවදාවත් දැකලා නැති අය ඉන්න පුළුවන්. පැන්සලක්
පාවිච්චි කරන්න ගනාදන්න අය ඉන්න පුළුවන්. එයාලගෙ අභිප්රාය මට බාහිරව තිගබන්නක්. සමහර විට එය
ගමන්න ගමවැනි එකක් ගවන්නැති: ගම් මිියන ෙණනකින් ූ පිරිගස් හැම එක්ගකනාම දකින ගදයක් තමයි එයා
තුල ඇති ඉතාමත් ඇබිත්තන් ූ දැනුම ඔහුට අවශය සහ උවමනා ූ භාණ්ඩ හා ගස්වා වලට හුවමාරු කරෙන්නට
හැකියාව ඇතැයි දැකීම. මම ඔහුට අවශය සහ උවමනා ූ භාණ්ඩ හා ගස්වා අතරින් එකක් ගවන්නත් ගහෝ
ගනාගවන්නත් පුළුවන්.

මොස්ටර් නමොළයක් නැිකම
ඊටත් වඩා පුදුම සහෙත ූ තවත් පරිසද්ධියක් තිගයනවා: ඒක තමයි මාව නිර්ඩමාණයට මුේ ූ මාස්ටර්ඩ ගමාළයක්
නැතිකම. ගම් ෙණනය කළ ගනාහැකි තරම් ූ ක්රියාවන් සමුදායක් ගමගහයවන කිසම ගකගනක් ගනාසටීම. එගහම
ගකගනක්ව ගහායාෙන්න බැරිකම. ඒ ගවනුවට අපිට දකින්න ලැගබන්ගන අදිසි හස්තයක් වැඩ කරන හැටි. ගම්ක
තමයි මම කළින් කියපු අබිරහස.
‘ෙහක් හදන්න පුළුවන් ගදවියන්ට පමණයි,” යනුගවන් කියමනක් ඇත. ඇයි අපි ඊට එකඟ ගවන්ගන? අපිට ෙහක්
හදන්න බැහැ කියල දන්න නිසා ගන්ද? අනික, අපිට පුළුවන් ද ෙහක් විස්තර කරන්නට වත්? අපිට පුළුවන් ද
මතුපිටින් ගපගනන ගකාටස හැගරන්නට ඒ ෙැන කියන්නට? අපිට පුළුවන් කියන්න යම් අණූක පිළිගවලක් නිසා
ෙහක් ඒ විදියට හැදිලා තියනවා කියල. ඒත් මිනිසුන් අතර කවුද ඉන්ගන ෙහක ජීවිත කාලයක් තුල සද්ධ ගවන
අණූක ගවනස් කරන්නට අණ ගදන්න පුළුවන් අගයක්, ඒ නිතර ගවනස්ගවන විදිය ෙැන වාර්ඩතා කරන්න හැකියාව
තියන පුද්ෙලගයක්? එවැනි හැකියාවක් ෙැන සතන්න ගනාහැකියි!
මම, පැන්සල සිංකීර්ඩණ ූ ක්රියාවියක හාස්කමකි. ෙසකින්, සන්ක්, ගකාපර්ඩ, ග්රැෆයිට් යනාදීන් වින් හැදුනක්. ඒත්
ගම් ස්වභාව ධර්ඩමගේ ඇති හාස්කම්වලට තවත් අතිශය වැදෙත් ූ හාස්කමක් එකතුගවලා තියනව. ඒක තමයි
නිර්ඩමාණශීලී මිනිස් උත්සාහයන් වල සහාය. මිනිස් අවශයතාවයන් සහ මිනිස් ආශාවන් (මාස්ටර්ඩ මිනිස් ගමාළයක
නියාමන නැතිව) සපුරා ෙන්නට මිියන ෙණනක මිනිසුන් පිරිසක් විසන් ස්වභාවගයන් හා ඕපපාතික ගලසන්
ප්රතිචාරයක් දක්වන නිසා සද්ධ ූ හාස්කමක්. ඉතින් ෙහක් හදන්නට පුළුවන් ගදවියන්ට පමණක් නිසා, මම තරගේ
කියා සටිනවා මාව හදන්නත් පුළුවන්කමක් ඇත්ගත් ද ගදවියන්ට පමණයි කියා. අණූක එකතුවකින් ෙහක් හදන්න
මිනිසාට බැහැ වගේම මාව හදන්නත් ගම් මිියන ෙණනකගේ දැනුම එකතු කරන්නට එක මිනිගසක් සමත් නැහැ.
ඉතින් කතාව පටන් ෙනිද්දී මම කියූ “ඔබට පුළුවන් නම් මම සිංගක්තවත් කරන හාස්කම ෙැන යම් දැනීමක් ඇති
කරෙන්නට, එවිට ඔබට හැකිගව්වි මිනිසා ඉතා ගදාම්නසන් අහිමි කරෙනිමින් සටින නිදහස ගබ්ලරාෙන්න,”
යනුගවන් මම අදහස් කගළ් ඉහත විස්තරයයි. මිනිස් උවමනා සහ ඉේුම සපුරන්නට ගම් දැනුම් සම්භාරයන්
සයේලම ස්වභාවගයන්ම, ඔව්, ඉගබ්ලම, මිනිසා අතින් නිර්ඩමාණශීලී ගලසත්, මිනිසාට ඵලදායක ගලසටත්
හැඩෙැගසනවා. එගහම ගවන්ගන් ආණ්ඩුවක් ගහෝ ගවනත් බලහත්කාරකම් කරන මාස්ටර්ඩ ගමාළයක් ඇඟිි
ෙහන්ගන් නැතිවිටයි. එවිට තමයි අගයකුට පරම වශගයන්ම නැතිවම බැරි ූ නිදහගස් අිංෙයක් භුක්ති විඳින්නත්
ඉඩක් ලැගබන්ගන. නිදහගස් අිංෙයක් තමයි නිදහස් මිනිසුන් ෙැන ඇති විශ්වාසය. ගම් විශ්වාසය නැතිව නිදහස
ඇතිගවන්ගන් නැහැ.
ආණ්ඩුවකට යම් නිර්ඩමාණශීලී ක්රියාවක් සඳහා ගමාගනාගපාියක් තිගබද්දී -අපි කියමු තැපැේ ගබදා හරින්නට
කියා- එවිට බහුතර ජනතාව හිතන්ගන් නිදහස් මිනිසුන් ගලසන් කටයුතු කරද්දී තැපැේ ගබදාහරින්නට බැහැයි
කියල. ගමන්න ගම්කයි ගහ්තුව: හැම එක්ගකගනක්ම පිළිෙන්නවා තැපැේ ගබදාහැරීගම් සයළු අිංගෙෝපාිංෙයන් ඉටු
කරන්න තමන් දන්ගන නැහැයි කියන කාරණය. ඒ වගේම එයාට ගේනවා ගවන කිසම පුද්ෙලගයකුටත් එය

කරන්න දැනුමක් නැතැයි කියන කාරණය. අගයක් වටහා ෙන්නා එම සතුවිි නිවැරදියි. රටක තැපැේ ගබදා හරින
හැටි ඒකීය පුද්ෙලගයක් දන්ගන නැතිවා වගේම තමයි පැන්සලක් හදන හැටිත් ඒකීය පුද්ෙලගයක් දන්ගන
නැතිකම. ඉතින් නිදහස් මිනිසුන් ෙැන විශ්වාසයක් නැත්නම්, මිියන ෙණනක පිරිසක් තුල පවතින ඇබිත්තන්
දැනුම ස්වභාවගයන්ම ආශ්චර්ඩයමත් ගලසකින් හැඩෙැසලා එකිගනකා හා සහගයෝෙගයන් ගම් අවශයතාවය
සපුරාෙන්න එකතු ගවන බව දකින්න බැරි නම්, එවිට ඒ අයට පුළුවන් වැරදි දැක්මකින් වැරදි නිෙමනයක් කරා
යන්න පමණයි. තැපැේ ගබදන්න පුළුවන් ආණ්ඩුගව් මාස්ටර්ඩ ගමාළයකින් සැලසුම් කළගහාත් පමණයි කියල
වැරදියට හිතනවා.

ඇි ෙමණින්ත් සොක්ි
ඉතින් මිනිසුන් නිදහස් ගලසන් කරන කටයුතු වින් නිපැදගවන්ගන් මම, පැන්සල යැයි පමණක් කියා සතන්ගන්
නම්, ඒ අඩු විශ්වාසගයන් යුතු ූ අයගෙ පැත්ගත් වාසයට ඒක ෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට ඇති පමණින් සාක්ි
තියනවා. ඒ සයේල අපි ෙැනයි. හැගමෝගෙම අගත් තියන සාක්කි. ගමෝටර්ඩ රථයක් නිපැදීම ගහෝ
කැේකියුගේටරයක් නිපැදීම ගහෝ ධානය මිශ්ර කරන යන්රයක් ගහෝ ගමෝලක ඇති යන්රයක් ගහෝ තවත් දස දහස්
ෙණනක ගවනත් ගද්වේ සමඟ සසඳා බලද්දී, තැපැේ ගබදීම ඉතා සරල ූවක්. යමක් ගබදාහැරීම ගකාතරම් සරල
ද?
ඉතින් ඒ ගබදාහැරීම සම්බන්ධගයන් නිර්ඩමාණශීලී උත්සාහයන් ෙන්නට නිදහස ලැබුණු මිනිසා එක තත්පරයකට
වඩා අඩු කාලයකින් මිනිස් කටහඬ ගලෝකගේ ඕනෑම තැනකට ගබදා හරින්නට සමත් ී තිගබනවා. යම් සද්ධියක් ඒ
අවස්ථාගව් දී ම දකින්නට හැකි පරිදි දෘශය හා චලනය ඇතිව ගෙදරක ඉන්න අගයකුට ගබදා හරින්න සමත් ී
තිගබනවා. පැය හතරකට වඩා අඩු කාලයක දී සයැටේ සට බේටිගමෝර්ඩ දක්වා මගීන් 150 ගදගනකු ගෙනියන්නට
සමත් ී තිගබනවා. සහනාධාර නැතිව විශ්වාස කළ ගනාහැකි තරම් අඩු මිලකට ගටක්සාස් සට නිව් ගයෝර්ඩක්
නෙරගේ උදුනකට ගහෝ ිපකට ගහෝ ෙෑස් ගබදා හරින්නට සමත් ී තිගබනවා. ආණ්ඩුව මඟින් පාර ඉස්සරහ තියන
ගෙදරට යවන අවුන්සගේ ිපියට ගෙවන්න ගවලා තියන වියදමට වඩා අඩු මුදලකින් ගලෝගක එහා පැත්ගත තියන
පර්ඩසයන් ගබාක්ගක් සට ඇගමරිකාගව් ඊසාන දිෙ ගවරළබඩට ගතේ රාත්තේ හතරක් ගේන්න සමත් ගවලා
තියනවා!
මට කියාගදන්න ඇති පාඩම ගමයයි: සියළු නිර්මොණශීලී උත්තසොහයන්ත්ට ඉඩක් ලබොනදන්ත්න. ගම් පාඩම එක්ක
එකමුතු බවකින් ක්රියා කරන ගලසන් පමණක් සමාජය සිංවිධානය කරන්න. එයට ඇති බාධක හැකි තරමින් ඉවත්
කරෙන්න රගට් නීති පද්ධතිය ලවා සහාය ලබාෙන්න. ගම් නිර්ඩමාණශීලී දැනුම නිදහගස් ෙලායන්න අවස්ථාවක්
පාදන්න. අදිස හස්තයට නිදහස් මිනිසුන් සහ ෙැහැණුන් යහපත් ප්රතිචාර දක්වාවි කියල විශ්වාසයක් ඇති කරෙන්න.
ඒ විශ්වාසය තහවුරු ගව්වි. සරල උපකරණයක් ූ මම, පැන්සල යනු මගේ උේපත්තිගේ හාස්කමයි, එනම් හිරු,
වැස්ස, සීඩ ෙහ, ගම් සාර භූමිය යනාදීන් ගලසන්ම ූ, ගම් ඒකීය මිනිස් නිර්ඩමාණශීලීත්වය නම් ූ ප්රාගයෝගික
හාස්කගම් සාක්ියයි. මම ඒ ගවනුගවන් ගපනී සටිමි.

3 පසුවදන
1976 ගනාගබේ තයාෙලාභී

මිේටන් ෆ්රී්මන්

මම, පැන්සල නමින් ගලනාර්ඩ් රී් ියූ රසවත් කතාව සම්භවය කෘතියක් බවට පත්ව ඇත. එය ඊට සුදුසු ූවකි.
ගමතරම් ුහුඬු බවකින්, ඒත්තු යන ගලසකින්, සාර්ඩථක අන්දමකින් අදහස් ගදකක් පහදා දුන් තවත් සාහිතය
උත්සාහයක් ෙැන මා ගනාදන්ගනමි. ගමහි දී අවගබෝධයක් ලබාගදන අදහස් ගදකින් එකක් නම් ඇඩම් ස්මිත්ගේ
අදිස හස්තයයි. බලහත්කාරකමක් ගනාකර මිනිසා ගවතින් නිර්ඩමාණයකට සහගයෝෙය ලබාෙත හැකියාවට ඉඩක්
ඇතැයි එහි ගපන්වා ගදයි. අගනක නම් ෆ්රී්රික් හගයක්ගේ අදහසයි. එනම් තැන් තැන්වල පිහිටා ඇති දැනුගම්
වැදෙත්කම සහ “කවුරුත් ගමගස් කරන්නට යැයි කියන්නට අවශයතාවයක් නැතිවම ඒකීය පුද්ෙලයන් කරනුගේ
ේරිය උපදවන දැයයි,” යන සන්නිගව්දනය මඟින් මිල තීරණය වන පද්ධතියක කාර්ඩයය භාරයයි.
ගලනාර්ඩ්ගේ කතාව අගේ රූපවාහිනි වැඩසටහනකට අපි ගයාදා ෙත්ගතමු. “ගතෝරාෙැනීමට ඇති නිදහස” යන
සරස්තලගයන් ූ ඒ හා ඒ නමින්ම ගබදා හැරුණු ගපාගතහි, අපි “ගවළඳගපාගේ බලය” (ගපාගත් පළමු
පරිච්ගේදගේ නම සහ වැඩසටහගන් මුේ ගකාටගස් නම) පැහැදිි කිරීම සඳහා භාවිතා කගළමු. කතන්දරගේ
සාරාිංශයක් ඉදිරිපත් කරමින් අපි ගමගස් ද කීගවමු:
“පැන්සලක් නිෂ්පාදනයට දායක ූ දහස් ෙණනක පිරිස අතර කිසගවක් තම කාර්ඩය භාරය ඉටු කගළ් පැන්සලක්
උවමනා ූ නිසා ගනාගව්. ඔවුන් අතර සමහරු කිසදා පැන්සලක් දැක්ගක් නැත. එය කුමකට අවශයදැයි ගනාදත්හ.
හැගමෝම තම වැඩ ගකාටස දිහා බැුගව් තම තමන්ට අවශය භාණ්ඩ හා ගස්වා ෙන්නට හැකි ක්රමයක් හැටියට
පමණි. භාණ්ඩ හා ගස්වා අපි නිෂ්පාදනය කගේ අපිට අවශය පැන්සල ෙන්නට හැකියාව ලබාෙන්නටය. කඩයකට

ගොස් පැන්සලක් මිල දී ෙන්නා හැම අවස්ථාවක දී ම, අගපන් ඇබිත්තක් දී දහස් ෙණනක පිරිසක් පැන්සලක්
හදන්න දුන් සහගයෝෙගයන් ඉතා ඇබිත්තක් අප ගවත හුවමාරු කර ෙනිමු.
ඊටත් වඩා පුදුමය ජනිත කරවන්නක් නම් පැන්සල ගලාවට බිහිීමයි. මධයම සැලසුම් හදන කාර්ඩයාලයක වාඩි ී
සටිගයක් ගමයට සහභාගී ූ දහස් ෙණනක පිරිසකට අණ නිකුත් කගළ් නැත. ගනාදුන් අණ ක්රියාත්මක කරන්නට
මිිටරි ගපාලීසයක් ගවගහසුගන් නැත. ගම් ජනතාව ගනාගයක් රට රටවල වාසය කරති. විවිධ භාෂා කතා කරති.
විවිධ ආෙම් අදහති. සමහර විට ඔවුන් අතර එකිගනකාට ද්ගව්ශ කරන අය ද සටිනවා විය හැකියි. එගහත් පැන්සල
නිෂ්පාදනයට එගරහි ගවන බාධාවක් වශගයන් ඒ ගවනස්කම් එකක් වත් ගහ්තු ූගේ නැත. ගකගස්ද එගහම සද්ධ
ූගේ? එයට උත්තරය වසර ගදසයයකට ගපර ඇඩම් ස්මිත් ලබා දී තිබුණි.”
“මම, පැන්සල” ගලනාර්ඩ් රී් නිර්ඩමාණයකට කදිම නිදසුනකි. එය සරල ය. එගහත් සයුම් ද ගවයි.
පරිකේපනගයන් යුතුය. ගලනාර්ඩ් ියූ ගහෝ කළ ගද්වේ සයේගේම දකින්නට හැකි, ඔහු නිදහස ගවනුගවන් දැක්ූ
දැඩි ආදරය ගමහි දී ද දකින්නට හැකියි. ඔහුගේ අගනකුත් කටයුතු වල දී ද, ඔහු කිසවිගටක අනිකුත් අයට
ජීවත්ගවන්ගන් ගකගස්දැයි කියා ගහෝ කළ යුත්ගත් කුමක්දැයි කියන්නට ගනායයි. ඔහු හැම විටම උත්සාහ ෙන්ගන්
තමන් ජීවත්ගවන සමාජ පද්ධතිය ෙැන අවගබෝධයක් ලබන්නට යැයි කීමයි. ඒ සඳහා ඔහු කරන්ගන් ඒකීය
පුද්ෙලයන්ට තමන් ෙැන අවගබෝධයක් ලබන්නට අත ගදන්නට උත්සාහයක් පමණකි.
එය ඔහුගේ මූික ඇදහිේල විය. මහජන ගස්වය ගවනුගවන් කැප කළ දීර්ඩඝ කාලය තුල ඔහු එය ගවනුගවන් ගපනී
සටිගේය. ඔහු මහජන ගස්වය කළා යැයි කියද්දී ගමහි දී ඔහු නිරත ූගේ රජගේ ගස්වගේ යැයි අදහස් ගනාගව්. ඔහු
තම සද්ධාන්තයන් කිසවිගටක පාවා දුන්ගන් නැත. ඒ නිසා ඔහු මුේ කාලගේ දී ජීවතුන් අතර සටින්නට භාෙයය
ලද්ගද්ය. අනතුරුව මිනිසාට තම නිදහස සාක්ෂාත් කරෙන්නට නම් පුද්ෙික ගද්පල, නිදහස් තරඟය සහ දැඩි ගස්
සීමිත ූ ආණ්ඩුවක් අවශය යැයි කියන මූික අදහස පතුරුවා හරින්නට ඔහු මහත් ගස් කැප ූගේය.

