
 



 

මරුදෛයි තංගවේල් සව ෝෛරයා (1954-2021) 

විප්ලවවාදිවයකුවේ නිකමයෑම 

රත්නපුර ලෙලලෙොපිටිය ල ෝපැත්ත වතුයොලේ වතුකම්කරු යුවෙකට දොව උපන් 

ලමොහු කුඩො කළ පටන් අසොමොනය මොනුෂික උත්තුුංග ගුණොුංගවලින් පිරිපුන් සැ ෑ 

මිනිලසකු විය.ශ්රී ෙුංකොලේ වතු කම්කරුවනට උරුම දුක්ඛ ලදෝමනස්සයන්ලේ 

ලගොදුරක් වීලමන් ගැෙවීමට තුංගලේලට ලනොහැකිවිය.තම ලදමොපියන් තම 

දරුපවුෙ රැකගැනීමට දරන අපමණ ලවලහස කුඩො තුංගලේල සිය දෑසින් ලමන්ම 

අත්දැකීලමන් ලහොදහැටි ලත්රුම් ගන්නොවිට ඔහු ගතකරමින් සිටිලේ සිය හිරිමල 

ළමොවියයි. 

තමන් ජීවත්ූ වතුයොයට අයත් පොසලල මූලික අධ්යොපනය ෙැබූ ඔහු ලදමළ සහ 

සිුංහෙ භොෂො චතුරව භොවිතො කිරීමටත් ඉුංග්රීසි භොෂොලවන් වැඩකිරීලම් හැකියොව ද 

ෙ ොගනු ෙැබීය.වතු කම්කරු ප්රජොව තුළ සැෙකියයුතු අධ්යොපනයක් ෙද තුංගලේල 

තරුණයො සිය ප්රජොවට සිදුවන අසොධ්ොරණයන්ට එලරහිව තනිවමත් ඇතැම් 

අවස්ථොවෙ සුංවිධ්ොනොත්මකවද නැගී සිටිලේය.එනිසො ලමොහුට ල ොලහෝ ජන 

අරගෙවෙදී නොයකත්වය හිමිවිය. ඉතො සමොජශීලී චරිතයක්ූ තුංගලේල ලපොදු 

සමොජලස්වොවෙද ප්රමුඛලයකු  වට පත්විය. 

සමොජලස්වො කටයුතු කිරීමට ඔහුට තිබූ පිපොසය නිසොම ප්රලේශලේ පැවති 

ලනොලයක් සමොජලස්වො සුංවිධ්ොනවෙ ක්රියොකොරී සොමොජිකලයකු ලමන්ම නිෙතෙ 

දරමින් සිය ප්රජොවලේ යහපත උලදසො කටයුතු කරනු ෙැබීය.කැත්තට උදැලෙට 

සිය දෑත ලහොදින් හුරුව සිටි තුංගලේල ශ්රමදොන වයොපොරවෙදී සිය කොයික ශ්රමය 

වගුරවො ආදර්ශමත්ව කටයුතු කළ තරුණලයකි. 

සමොජ ලස්වකලයකු ලස්ම සටන්කොමිලයකු ූ ලමොහු වතු කම්කරුවන්ලේ දුගී 

ජීවන මට්ටම පිළි දව අතිශය කණගොටුූ පුේගෙලයකි.එලස්ම වතුකම්කරු 

අරගෙවෙට නොයකත්වය සපයනු ෙැබීය.ලසෞමයමූර්ී ලකොණ්ඩමන්ලේ 

සොම්ප්රදොයික වතු කම්කරු වයොපොරයට ලමොහු දැක්ූලේ අතිශය විලරෝධ්යකි.ලම් 

නිසොම අභූත ලචෝදනොවෙට ෙක්ූ ලහලතම ලපොලීසිය සහ අධිකරණ වෙ කොෙය 

ගතකිරීමට සිදුවිය. 

කන්දයියො කනපති නැමති වොමොුංශික විකලප මතධ්ොරී ක්රියොධ්රයො ලමොහුට 

හමුූලේ ලමම අවදිලේය.කනපති සලහෝදරයො සම් න්ධ්වී සිටි මොක්ස්වොදී 

කම්කරු ප්රවනතොවය (පසුව එක්සත් සමොජවොදී පක්ෂය) ලවත තුංගලේල 

සලහෝදරයො ආකර්ෂනය විය.මොක්ස්වොදිලයකු ලමන්ම ලරොට්ස්කිවොදිලයකු ූ 

තුංගලේල සලහෝදරයො සිය කම්කරු ජනයො ලවනුලවන් විකලප වෘත්තිය 

සමිතියක් ලගොඩනැගීමට කනපති හො එක්ව වැඩකටයුතු ආරම්භ කරනු ෙැබීය.ඒ 

අනුව සමොජවොදී වතුලස්වො සුංගමය බිහිූ අතර ලතොන්ඩමන් ලේ වෘත්ීය සමිති 

ඒකොධිකොරයට එලරහිව අභීත අරගෙයක නිරත විය. 



2006 පමණ වන විට එක්සත් සමොජවොදී පක්ෂලේ නයොයික පීලිපැනීම් වෙට 

එලරහිව මොක්ස්වොදලේ ආරක්ෂොව ලවනුලවන් ලපනීසිටි තුංගලේල සලහෝදරයො ශ්රී 

ෙුංකොලේ සමොජවොදී පක්ෂය(පස්වන ජොතයන්තරලේ ෙුංකො ශොඛොව) බිහිකිරීම 

ලවනුලවන් කරඋර ලදනු ෙැබීය.නමුත් අවොසනොවකට එම පක්ෂය තුළ දීර්ඝ 

කොෙයක් කටයුතු කිරීමට ලමොහුට ලනොහැකිවිය. විලේෂලයන් සුලු ජොීන්ලේ 

ස්වයුංීරණ අයිතිය පිළි ද එම පක්ෂලේ නොයකත්වය දැක්ූ ලිහිලුරුල 

ප්රතිපත්තිය ලේතුලකොලගන එම පක්ෂලයන්ද ඉවත් ූ ලමම සලහෝදරයො 

විප්ෙවවොදී ලකොමියුනිස්ට් ජොතයන්තර ප්රවනතොවය (RCIT) සමග එක්ව එක්සත් 

ෙුංකො කම්කරු පක්ෂය ලගොඩනැගීමට කටයුතු කලේය. මිය යන තුරුම එහි 

ක්රියොකොරී සොමොජිකලයකු ූ ලමම සලහෝදරයො සිය රතු ධ්ජය බිම ලනොලහලීය. 

මරුදදයි තුංලේල සලහෝදරයොට අපලේ විප්ෙවීය ආචොරය! 

විධ්ොයක සභොව - එක්සත් ෙුංකො කම්කරු පක්ෂය 


