
 

 

 

 

 

. අයි. ෙලනනි ්
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ජ්යා ති ශාස්ත්රීය ප්රත්යක්ෂ්යයන් නිස් අවශ්යතාවයන් ෙකෙරහ ි බලපාන්ෙන් න  ඒවාද 
දෙහළීමට ප්රයත්න දරනු ඇතැයි යන සුප්රසිද්ධ කියමනක් තිෙ . ෙද්වධ මෙය් පැර  
මතය් හා සංඝ ටනය වන ස්භා ක ද්යාෙ  න්යායයන් ඉතාමත් උමතු ප්රතිෙර ධනයක් 

අවුස්සා ෙය්ය. තවමත් අවුස්සා ලන්ෙන්ය. එනිසා, න න සමාජෙය් දියුණු පංතිය 
අවෙබ ධෙයන් ෙප ෂණය කි මට සහ සං ධානය කි මට ෙකාලින්ම උපකා  වන, ෙමම 
පංතිය හමුෙ  ඇති ක තව්යයන් සනිටු හන් කරන සහ ව තමාන ක්රමය ෙවනුවට-ආ ක 
සංව ධනය ෙහ්තුෙකාටෙගන - නව ක්රමයක් ආෙද්ශ කි ම ෙනාවැලැක් ය හැකි බැ  
ෙපන්නු  කරන මාක්ස්වාද ී මූලධ මයට ස්වකීය තෙය් සෑම ඉදි  පියවරක් සදහාම 
සටන්කි මට සි  ති ම පු මයක් ෙනාෙ .  

ෙද්පළහි  පංතිවල නැගීඑන පර පරාෙ  ඔ ව අවුල් කි ම සහ එය අභ්යන්තර සහ බාහරි 
සතුරන්ට ද්ධ හු පු  කි ම සදහා නිල මහචා ය ව  සින් නිළ වශෙයන් උගන්වනු 
ලබන ධනපති ද්යාවට සහ ද ශනයට ෙමය අදාල වන බව කිවමනා ෙනාෙ . ෙමම ද්යාව 
මාක්ස්වාදෙය් නම පවා ඇසීමට අකමැතිය. එය කියන්ෙන් මාක්ස්වාදය දෙහළා සුනු 
සුනු ෙකාට දමා ඇති බවය. සමාජවාදය ද ෙහළීම වෘත්තියක් ෙකාටගත් ත ණ 

උගත්හුද, යල් පැන ගිය “ක්රම” වල ෙන්කාකාර ස ප්රදායයන් රකින්නාවු ජරා ණ 
වෘ ධෙය ද යන ෙදෙකාටසම එකාකාර අභි යකින් මාක්ස්ට පහරෙදති. මාක්ස්වාදෙය් 
ප්රගතියත්, එහි අදහස ්ක ක  පංතිය අතර පැතිර ය න් ඒ තුල තදින් මුල් බැස ගැනීමත් 
සැබ න්ම සි වන නිසා එයට දධ්ව ධනපති පංතිය ෙමම ප්රහාරයන්ෙග් නිරන්තර භාවය 
හා උත්සන්න කම අනිවාර ය ෙලසටම වැ  ෙ . නිළ ද්යාව සින් මාක්ස්වාදය “සුනු 
සුනු” කරනු ලැබු සෑම අවස්ථාවකම එය වඩාත් ශක්තිමත් ෙ , වඩාත් දැ ෙ , හා වඩාත ්

බලවත් ෙ .  

එෙස් වුවද ක ක  පංතිෙය් අරගලය හා සමග ස බන්ධවු හා ප්රධාන වශෙයන් නි ධන 
පංතිය තුල පැතිර පැවති ධ මයන් අතර පවා මාක්ස්වාදය එක්වරම තහවු  වුෙය් 
ෙනාෙ . මාක්ස්වාදෙය් පැවැත්ෙ  ප්රථම අ ධ ශත ව ෂය තුල (1840 පටන් ඉදි යට) එය 
එයට සතු  ව ු න්යායයන්ට ද්ධව අරගල කි ම සදහා ව්යාවෘත ය. 40 ගණන් වල 
ප්රථම ව ෂවලදී මාක්ස් සහ එංගල්ස්, දා ශනික ඥානවාදය පිලිගත් කල් වාද ී
ත ණ ෙහ්ගල්වාදීන්1 සමග අරගලය හමාර කළහ. 40 ගණන් අගදී ආ ක ධ මෙය් 
ක්ෙශ්ත්රෙය් ප් ෙදාන්වාදයට 2 ද්ධව අරගලය ආර භ ය. කුණාටුවලන්ි ගහණ 1848 
ව ෂෙය් ද්යාමාණ ව ු පක්ෂ හා ධ ම ෙ චන කි ම මගින් ෙමම අරගලය පනස් 
ගණන්වලදී ස පූ ණ වනු දක්නා ලදී. 60 ගණන්වලදී අරගලය ෙපා  න්යාය ක්ෙෂ්ත්රෙය්න් 
සෘජු ශ්රම ක  ව්යාපාරයට වඩාත ්ස ප ව ුක්ෙෂ්ත්රයකට ෙයාමු ය. එය ජාත්යාන්තරෙයන් 
බකුනින් වාදය3 ෙනරපීෙ  අරගලය ය. 70 ගණන් වල මලු් අවු  වලදී ජ මනය තලු 
ෙ දිකාව මත කලකට පෘෙදාන්වාදී යුල් ෙබෙග  සින්ද 70 ගණන්වල අවසාන අවු  
වලදී අනුබුතිවාදී ඩූ ං සින්ද අල්ලා ෙගන තිබු . නමුත් ෙමම ෙදෙදනාම නි ධන පංතිය 
ෙකෙරහි පෑ බලය ඉතාමත් අල්ප ය. ෙ  වන ටම මාක්ස් වාදය අන්ය දෘෂ් වාදය 
සියල්ලම පරදවා ශ්රම ක  ව්යාපාරය තුළ නිසැක ජයග්රහණයක් ලබා ගනි න් තිබු . 90 
ගණන්වන ට ෙමම ජයග්රහණය ප්රධාන වශෙයන් ස පූ ණ කර තිබු . පෘෙදාන් වාද ී
ස ප්රදායන් වැ ම කාලයක් ෙනානැසී පැවැතුනු ලතින් රටවල පවා, ක ක  පක්ෂ ඒවාෙය් 
වැඩ පිලිෙවලවල් සහ උපක්රම අ ථෙයන් මාක්ස්වාදීවු අ තාල  මත ෙගාඩනැගූහ. කලින් 
කලට පවතව්න ජාත්යන්තර ස ෙ ලන ස්ව පෙයන් යලිත් පණගන්වන ලද ශ්රම ක  
ව්යාපාරෙය් ජාත්යන්තර සං ධානය, සිය ම වැදගත් ක ණුවලදී, අරගලයක් ෙනාමැතිවම 



පාෙහ් මාක්ස්වාදී ස්ථාවරය පිලිගත්ෙත්ය. නමුත්, මාක්ස්වාදෙය් සතු  සිය  අනුපූ ණ 
ධ මයන්ම එය සින් ෙපරලා දමනු ලැ ෙමන් පසුව එම ධ මයන් මගින් ප්රකාශිත 
ප්රවණතාවයන් ෙවනත් මාධ්යන් ෙස මට පටන්ගත්ෙත්ය. ඒ අනුව අරගලෙය් ආකෘතිය සහ 
එයට ෙහ්ත ු ෙවනස් ය. නමුත් අරගලය දිගටම පැවතිෙය්ය. ඒ අනුව මාක්ස්වාදෙය් 
පැවැත්ෙ  ෙදවැනි අඩශත වසර(90 ගණන්වලදී ඇරඹුෙන් මාක්ස්වාදය තුලම ව ු එයට 
සතු  උපනතියක අරගලයද සමගය.  

එක් කෙලක පිළිගත් මාක්ස්වාදිෙයකු සි  බ ස්ටයින්ස්, වඩාත් ආන්ෙද ලන සහිතව වඩාත් 
අ ෂ්ඨාන සහගත ෙලස මාක්ස්ෙග් ධ මයට සංෙශ ධන ෙගන ඒම මගින් එම උපනතයිට4 
ඔහුෙග් නම න්ෙන්ය. එම උපනතිය න , මාක්ස් ධ මය සංෙශ ධනය කි මය, 
සංෙශ ධනවාදයය. සව්ාභා ක වශෙයන්ම- රෙ  ආ ය ෙනාදියුනු කමත්, ප්රෙ දාශ 
ක්රමෙය් ඇටකටුවල බ න් කුණු ඉතා ශාල ෙගා  ජනතාවක් පැතරි සි මත ් නිසා - 
මාක්ස්වාදී ෙනාවන සාමාජවාදය ඉතාමත් වැ  කාලයක් තිස්ෙස් ෙනානැසී පැවතුනු 

සියාෙ  පවා, අපෙග් ඇස් ඉදි ෙය්ම, එය පැහැදිළිවම සංෙශ ධනවාදයට ප ව ථනය 
ෙව න් තිෙ . ෙගා  ජන ප්රශ්ණෙය්දී (සිය ම ඉඩ  නාග ක සභා සන්තක කි ෙ  වැඩ 
පිලිෙවල) හා වැඩ පිළිෙවල හා උපක්රම ආශ්රිත ෙපා  ප්රශ්ණවලදී යන ෙදකිහිදීම, අපෙග් 
සමාජ- නෙරාද්නික් ව  ඔවුන්ෙග් පැර  ක්රමෙය්, එන , ස්වභාවය අනුව අංගපූ ණ 
දහමක් හා මූලික වශෙයන් මාක්ස්වාදයට සතු  වු එම කුමෙය් මරණාසන්න හා කල් ඉක්ම 
වු නෂ්ට ා වෙශ්ෂයන් ෙවනුවට, වැ  වැ ෙයන් මාක්ස් ධ මයට “සංෙශ ධන” ආෙද්ශ කරති. 

මාක්ස්-පූ ව පූ ව සමාජවාදය පරාජය කර ඇත. එය දිගටම එහ ි අරගලය ෙගන යයි. 
එෙහත් දැන් එය එම අරගලය ෙකෙරන්ෙන් එහිම භූ ෙයහි ෙනාව සංෙශ ධනවාදය ෙලසට, 
මාක්ස්වාදෙයහිම භූ ෙයහිය. එබැ න්, සංෙශ ධනවාදෙය් දෘෂ් මය සංධාරය ම ෂණය 
කරමු. 

ද ශනෙය් ක්ෙෂ්ත්රෙය්දී, සංෙශ ධනවාදය ධනපති මහාචා ය “ ද්යාව” පසුපස ගිෙය්ය. 
මහාචා යව  “කාන්ත් ෙවත ආපසු” ගියහ. ඒ අනුව සංෙශ ධනවාදය නව-කාන්තව්ාදීන් 
පසුපස ඇදී ගිෙය්ය. පූජකව  දහස ්ගණන් වරක් නැවත නැවතත් ද ශනවාදී ව්යවාදයට 

ද්ධව කී, නිස  වදන්ම ප්රතිරාවය කළ මහාචාරයව  අනුව ය න් සංෙශ ධනවාදීහු ද 
එකඟත්වය පා සිනාස ී (අ ත්ම හන්ද්-බුහ් අනුව වචනයක් වචනයක් පාසා) ෙබාෙහ  
කළකට ෙපරම ව්යවාදය “ දෙහළන” ලදැයි යනුෙවන් ෙක හ. ෙහ්ගල් “ යගිය 
සුඛනඛෙයකු”5 ෙලසට ගත් මහාචා යව , තමන් ඥඥ්ානවාදය, එන , ෙහ්ගල්ෙග් 
ඥ්ඥානවාදයට වඩා දහස් වරක් පහත ් හා ෙනාවැදගත් ඥ්ඥානවාදයක් 

ෙද්ශනාකර න්, දයාෙල්ක්තික ක්රමය පිළිබඳව පිළිකුල හඟව න් උරහිස් නැටවූහ. එ ට 
සංෙශ ධනවාදීහ,ු ඔවුන් පිටුපස ය න් “උපාය දක්ෂ” (හා ප්ලවාදී) දයාෙලක්තිය 
ෙවනුවට “සරල” (සහ නිශ්චල) “ප නාමය” ආෙද්ශ කර න්, දා ශනික ෙලස ද්යාව 
ෙකෙළසීෙ  මඩ ෙගාෙහා ෙවහි ෙපර නහ. තමන්ෙග් ඥනවාදී හා “ ෙ චනාත්මක” 
යන ක්රම ෙදකම ප්රබල මධ්යකාලනී “ද ශනය” ට (එන  ෙද්වධ මයට) ගැලපීෙමන් 
මහාචාය්යා යව  ඔවුන්ෙග් නිල ෙ තන උපයාගත් අතර6 න න රාජ්ය ස බන්ධෙයන් 
ෙනාව, දියුණු පංතිෙය් පක්ෂය හා ස බන්ධෙයන්, ආගම “ෙපෟද්ගලික කටයුත්තක්” කි මට 
උත්සාහ ගැනීෙමන් සංෙශ ධනවාදීහ ුඔවුන් ස පයට ඇ නහ. 

මාක්ස් දහමට ඉදි පත් කරන “සංෙශ ධනයන්” ෙහ  පංති අ ථය අනුව අදහස් වන්ෙන් 
කුමක්ද යන්න කීම අවශ්ය ෙනාෙ . එය අධ්යාහාරෙයන්ම පැහැදිලිය. ජ්යාතන්තර සමාජ-
ප්ලවාදීහ ු ව්යාපාරෙය් සි යවුන් අතුෙරන්, සංෙශ ධනවාදීන්ෙග් ඇදහිය ෙනාහැකි තර  

නිස  වු කථා, සසංගත දයෙලක්තික ව්යවාද ී ස්ථාවරයකින් ෙ චනය කළ එකම 



තැනැත්තා ප්ෙලහාන  බව පමණක් ෙමහි ලා සදහන් කරමු. ප්ෙලහාන ෙග් උපක්ර ය 
අවස්ථාවාදය ෙ චනය කි ම නැමති ෙවස් මුහුණු පළදවා පැර  හා ප්ර ගා  දා ශනික 
කුණු කන්දල් ෙහාෙරාන් ඉදි යට ෙගන ඒමට, මහත් මුළාවකින් ප්රයත්න දරනු ලබන ෙහයින් 
ෙමකළ ෙමය වඩාත් අවධාරණය කර න් ෙශ්ෂෙයන් සඳහන් කළයුතු වන්ෙන්ය.* 
(බග්දාන , බසාර  සහ අෙනකුත් අයෙග් “මාක්ස්වාදෙය් ද ශනය ගැන ස ක්ෂා” බලන්න. 
එම ෙපාත ගැන සාක ඡා කි මට ෙමය තැන ෙනාෙ . නව කාන්ත්වාද ීසංෙශ ධනවාදීන් 
ගැන මා ෙමම ලිය ල්ෙලහි කියා ඇති හැම ෙදයක්ම ෙමම නව හියු වාදී සහ නව 
ෙබ ක්ලිවාද ීසංෙශ ධන වාදීන්ටද මලූික වශෙයන් ගැළෙපන බව නු  අනාගතෙය්දීම ලිප ි
මාලාවක් ෙහ  කුඩා ෙපාතක් ෙහ  මගින් ඔප්පු කි මට මා බලාෙපාෙරාත්ත ුවන බව පමණක් 
ෙමහිදී සඳහන් කරන්ෙන .)7 ෙද්ශපාලන අ ථශාස්ත්රය ගැන සඳහන් කරන්ෙන් න , 
සංෙශ ධනවාදීන්ෙග් ෙමම ක්ෙෂ්ත්රෙය් “සංෙශ ධන” ෙබෙහ න් ස්තරාත්මක හා 
ප ෙය්ෂණාත්මක වූ බව සඳහන් කළ යුතුය. “ආ ක සංව ධනය පිළිබඳ නව දත්තයන්” 
ඉදි පත් කි ම මගින් මහජනයා ෙකෙරහි බල පෑමට ප්රයත්න දරන ලදී. මහා ප මාණ 
නිෂ්පාදනය සින් කුඩා ප මාණ නිෂ්පාදනය සං ෙක්න් නය කි ම හා ෙනරපා දැ ම කෘෂි 
ක මාන්තය තුළ සි වන්ෙන්ම නැති බවත්, වානිජෙයහි හා ක මාන්තෙයහි එය සි වන්ෙන් 
ඉතා ෙස න් බවත් කියන ලදී. දැන් අ බුධ ලභ හා වල  ඇත ිබවත් කාලට සහ 
සංගත ව්යාපාර නිසා ඒවා ස පූ ණෙයන්ම අෙහ සි කර දැ ට ප්රාග්ධනයට හැකිවනු 
ඇතැයි යනුත් කියන ලදී. පංත ි ෙර ධතාවයන්ෙග් සැර බාල ෙමන් සහ තියුණු කම 
අඩු ෙ  ප්රවනතාවය නිසා ධනපති ක්රමය ෙයාමු  ඇතැයි කියන “ දවැ  පිළිබඳ න්යාය” 

වල න්යායක් ෙලස හ න්වන ලදී. ෙබ බෙව ක් ෙග් මතය අනුව ව නාක  පිළිබඳ 
මාක්ස්ෙග් න්යාය වවුද නිවරද කි ෙ  වරදක් නැතැයි අවසාන වශෙයන් කියන ලදී. 

ෙමම ප්රශ්න පදන  කරෙගන සංෙශ ධනවාදීන්ට ද්ධව කළ සටෙන් ප්ර පලයක් වශෙයන් 
සි අවු දධ්කට ෙපර එංගල්ස් ඩූ ං සමඟ කළ වාදෙයන් සි වූ ෙස්ම ජාත්යන්තර 

සමාජවාදෙය් න්යායාතම්ක න්තනෙය් පළදායක පු වනයක් ඇත ි ය. සත්ය ක ණු හා 
සං ඛ්යාෙලකන පිටුවල්ෙකාට ෙගන සංෙශ ධන වාදීන්ෙග් ත ක ග්රහ කරන ලද.ී ඔවුන් 
න න කුඩා ප මාණ නිෂ්පාදනය ක්රමානුකූල ෙලස ෙර ස පා න් පින්තා  කර න් සි න බව 
ඔප්පු ය. ක මාන්තෙය්දී පමණක් ෙනාව කෘෂික මාන්තෙයහිද කුඩා ප මාණ නිෂ්පාදයට 
වඩා මහා ප මාණ නිෂ්පාදෙය් ඇති තාක්ෂ ක හා වානිජ උසස් බව දලිය ෙනාහැකි 
සත්ය ක ණු අනුව ඔප්පු  ඇත. නමුත් ෙවළඳ භා ඩ නිෂ්පාදනය කෘෂික මාන්ත තුළ 
සංව ධනය  තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අඩුෙවනි. කෘෂික මාන්තය ක්රම ක්රමෙයන් ෙල ක 
ආ කෙය් හුවමා  ක්රියාදාමය තුළට ඇදී යන බව සලකුණු කරන කෘෂික මාන්තෙය් 
ෙශ්ෂ අංශ (සමහර ට ව්යාපාර පවා ෙතාරාෙ රා ගැනීෙ  දී න න සංඛ්යා ද්යාඥෙය  

හා ආ ක ද්යාඥෙය  සමාන්ය වශෙයන්ම වැ  දක්ෂකමක් ෙනාදක්වති. කුඩා ප මාණ 
නිෂ්පාදනය නඩත්තු වන්ෙන් නිරන්තරව ආහාරය භා තා කි ෙමන් ද, සැමදා සාගින්ෙන් ද, 
වැඩ දිනය දී ඝ කි ෙමන් ද ගවයන්ෙග් සගුණත්ව තත්වය හා ඔවන්ුට සාත්තවු වල 
කි ෙමන් ද ෙකා න් කියෙතාත් ධනපති ක මානත්යට දධ්ව හස්ත ක මාන්තය කුණු 
ආකාරෙයන්ම ස්වභා ක ආ කෙය් නෂ්ටාවෙශ්ෂ පිහිටෙකාටෙගන ෙ . ද්යාෙ  හා 
කා ක ශලි්පෙය් සෑම දියුණුවක්ම ධනපති සමාජෙය් කුඩා ප මාණ නිෂ්පාදනෙය් 
අ තාල  අනිවා යනීය ෙලස සහ නි දය ෙලස වල කරයි. ෙබාෙහ  ට සංකී ණ සහ 
පැටලිලි සහිත වන ෙමම ක්රියාදාමය, එහ ි ආකෘති සියල්ලම අනුව ම ශනය කි මටත්, 
ධනපති ක්රමය යටෙත් කුඩා නිෂ්පාදකයාට ඔහුෙග් තත්වය ක ගැනීමට කිසිම ඉඩක් 
ෙනාලැෙබන බවද, ධනපති ක්රමය යටෙත් ෙගා තැන් කරන ෙගා යාට සහනයක් ෙනාෙදන 
අති ෂ්කර තත්වය ද, ෙගා යා නි ධන පංතිෙය් ස්ථාවරය පිළිගැනීෙ  අවශ්යතාවයද, 
ෙපන්වා දීමත්, සමාජවාදී ෙද්ශපාලන අ ථශාසත්්රයට භාර ක තව්යයය.ි ෙමම ප්රශානෙය්දී 
ඒකා ථෙයන් ෙත රාගත් ක ණ ුපදනම වශෙයන් ගනි න් ද, සමස්තයක් වශෙයන් ධනපති 
ක්රමය ගැන ක්රමයක් වශෙයන් සඳහන් ෙනාකරම ද, මතුපි න් සාමාන්යකරනයන් කි ෙමන්, 



සංෙශ ධනවාදීහු ද්යාත්මක අ ථෙයන් බරපතල වරදක් කළහ. නි ධ පංතිෙය් දෘෂ්  
ෙක ණය පිළිගන්නා ෙලසට සු  ෙගා යා උනන්  කරනාවා ෙවනුවට, අෙප්ක්ෂිතව ෙහ  
අනෙප්ක්ෂිතව, පු  ෙද්පල හි යාෙග් ආකල්පය (එන  ධනපති ආකල්පය) පිළිගන්නා ෙස්, 
ඔහුට අනිවා යනීය ෙලස ආරාධනා කි ෙමන් ෙහ  උනන්  කි ෙමන් සංෙශ ධනවාදීහු 
ෙද්ශපාදන දෘෂි ෙක ණය අනුවද බරපතල වරදක් කළහ. 

අ බුධ පිළිබඳ න්යායත්, ඳවැ  පිළිබද න්යායත් ස බන්ධෙයන් සංෙශ ධනවාදෙය් 
තත්වය ඊටත් වඩා නරක ය. අවු  කිහිපයක කා ක උත්පාදනය සහ සමෘද් ය 
පදන  කරෙගන මාක්ස්ෙග් න්යායට අමුතු හැඩයක් දීම ගැන නිසුන්ට කල්පනා කළ 
හැක්ෙක් ඉතා ෙක  කාලයක් ගතවන ෙතක් පමණකි. එෙස් කළ හැක්ෙක්ද ඉතාමත ්ෙක  
දෘෂ් යක් ඇති අයට පමණකි. අ බධුය යනු යටගියාවට හි  ෙදයක් ෙනාවන බව යථා ථය 
සංෙශ ධනවාදීන්ට කල ් ෙනායවාම පැහැදිළි කර න්ෙන්ය: සමෘද් ය පසුපස අ බුද 
ආෙ ය. ඒ ඒ අ බුදෙය් ආකෘත,ි අනු පිළිෙවල හා පින්තූරය ෙවනස් ය. එෙහත් අ බුධ 
ධනපති ක්රමෙය් අනිවා යනීය සංයුත්ත ෙකාටසක් ය. කාටල සංගත ව්යාපාර, නිෂ්පාදනය 
එක්සත් කරන අතරම, ඒහා සමඟම, කාටත් පැහැදිළි වන ආකාරයට, නිෂ්පාදනෙය් අරා ක 
තත්වයත්, නි ධන පංතිෙය් පැවැත්ෙ  අවධාන  සහගත තත්වය සහ ප්රාග්ධනෙය් 
පීඩනයත් උග්ර කි ෙමන්, පංති සතු තාවයන් ෙපර ෙනාවූ  ම ටමකට නගින ෙස් 
උත්සන්න කෙළ්ය. ධනපති ක්රමය තනි ෙද්ශපාලන සහ ආ ක අ බුදවල ද, එෙමන්ම මු  
ධනපති ක්රමයම ස පූ ණෙයන්ම ඳ වැ ෙ ද, යන ෙදඅ ථෙයන්ම - ඳවැ මක් කරා 
ඇෙදන බව, ඉ රාම නව ෙය ධ සංගත ව්යාපාර සින්ම, ෙශ්ෂෙයන්ම පැහැදිළි ෙලස හා 
ෙශ්ෂෙයන්ම මහා ප මාන වශෙයන් ෙපන්නු කර තිෙ . ෙපෙනන්ට තිෙබන ලක්ෂණ 

ගණනාවකින් ෙපරනි ති කියන, ළග එන කා ක අ බුදය ගැන කිසිවක් ෙනාකීවත්, 
ඇම කාෙවහි මෑත ඇතිවූ මූල්ය අ බුදෙයහිත්, යුෙර පය මු ල්ෙලහිම භයානක ෙලස 

කියාව වැ  යාෙමහිත්, ප්රතිඵලයක් වශෙයන්, සංෙශ ධනවාදීන්ෙග් “න්යායන්” අමතක 
මට ෙහ්තු ය. නමුත් ෙමම බුද් මතුන්ෙග් අස්ථාවරභාවය ක ක  පංතියට උගැන්නූ 

පාඩම අමතක ෙනාකළ යුතුෙ . 

ව නාකම පළිිබඳ න්යාය ස බන්ධෙයන් කිව යුත්ෙත්, ෙබ බෙව ක් අදහස් අනුව, ඉතාමත ්
ෙනාපැහැදිළි ඉගි පෑ  හා සුසු  ලෑ  හාර සංෙශ ධනවාදීන් එයට අදාළව කිසිම ෙදයක් 
ඉදි පත් කර ෙනාමැති බව හා ඒ ගැන වූ ද්යාත්මක න්තනෙය් ව ධනය පිළිබඳ කිසිම 
සටහනක්වත් ඉදි පත් කර ෙනාමැති බවයි. 

ෙද්ශපාලන ක්ෙෂ්ත්රෙය්දී සංෙශ ධනවාදීහ ු ඇතත් වශෙයන්ම මාක්සව්ාදෙය් අ තාලම, 
එන , පංත ි අරගලය ගැන උගැන් ම සංෙශ ධනය කි මට ප්රයත්න දැ හ. ෙද්ශපාලන 
නිදහස, ප්රජාතන්ත්රවාදය හා ස වජන ඡන්දය යන ෙ වා නිසා, පංති අරගලය නැතිව යන 
බව අපට කියන ලදී. වැඩකරන නිසුන්ට රටක් නැත යනුෙවන් “ෙකා යුනිස්  ප්රකාශනය” 
කියන අදහස ඉන් ෙබා  වන බව කියන ලදී. ප්රජාතන්ත්රෙයහි “වැ  ෙදනාෙග් කැමැත්ත” 
බලපවත්වන නිසා, රාජ්ය පංතියක පාලනයක් ෙලස සැලකීම ෙහ  ප්රතිගා න්ට ද්ධ 
ප්රගතිශීලී, සමාජ - ප්රතිසංස්කරණ ධනපතියන් සමඟ සන්ධානයක් ඇතකර ගැනීම 
ප්රතික්ෙෂ්ප කි ම ෙහ  ෙනාකළ යුතුයැයි ඔවුහු කීහ. 

සංෙශ ධනවාදීන්ෙග් ෙමම ත ක වලින් ඉදි පත් වූෙය් එක්තරා රකට මනාව තුළනය වූ 
අදහස් පද්ධතියක්, එන , පැර  සහ සුප්රසිද්ධ ලබිරල්-ධනපති අදහස් බවද චාර රහිතව 
පිළිගැනීමට සි  ෙ . ඡන්දය දීෙ  අයිතිය හා ආ ඩු කි මට ස බන්ධ ෙ  අයිතිය, 
ෙශ්ෂයක් ෙනාමැතිව, පුරවැසියන් සෑම ෙදනාටම තිෙබන නිසා, ධනපති 

පා ලිෙ න්තුවාදය නිසා, පංති හා පංති ෙ දය නැතිව යන්ෙන් යැයි ලිබරල්වාදීහ ුනිතරම 



කීහ. එවැනි අදහස් ෙකාර  අඥානද යනු, දහනවවැනි ශත ව ෂෙය්  � � � � � � �  මු  
ඉතිහාසෙයන්ම හා සිවැනි ශතව ශෙය් මුල් අව ෙය් සියාෙ  ප්ලවෙය් මු  
ඉතිහාසෙයන්ම පැහැදිළිව ෙපෙන්. ධනපති ක්රමෙය් “ප්රජාතන්ත්රවාද”ී තරඟය යටෙත් 
ආ ක ෙවනස්ක  උග්ර ෙවනවා ස ලිහිල් වන්ෙන් නැත. පා ලිෙ න්තුවාදෙයන් 
සි වන්ෙන්, ඉතාමත් ප්රජාතන්ත්රවාද ීධනපති සමූහා ඩු තුළ පවා ආෙ නිකව පවතින පංති 
පීඩනෙය් අවයව ස්වභාවය නැති  යාම ෙනාව, එය පැහැදළිිව අනාවරණය මය. ඉහත 
ෙද්ශපාලන සි  වලට සහභාගී වූ ෙපා  ජනතා ෙකාටස් වලට වඩා අපමණ පු ල් ජන 
සමූහයකට දැණුම ලබාගැනීමට හා සං ධානය මර ආධාර කි ම නිසා 
පා ලිෙ න්තුවාදෙයන් අ බුද හා ෙද්ශපාලන ප්ලව අෙහ සි වන්ෙන් නැත. එයින් 
සි වන්ෙන්, එවැනි පල්වවාදී සි ල් යුද්ධය උප ම ම ට න් උත්සන්න මය. ෙමම 
උත්සන්න ම ෙකෙස්න  අනිවාර ය ෙලස සි වන්ෙන්ද යන්න පැ සිෙය් 1871 වසන්තෙය් 
සිද්ධවලින් හා සියාෙ  1905 ශීත සෘතුෙ  සිද් වලින් ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස ෙපනී 
ෙගාස් තිෙ . නි ධන පංතිය ෙපා ප ට කර දැ ම සඳහා, ප්රංශ ධනපති පංතිය 
ෙමාෙහාතක ෙහ  පැකිලමීක් ෙනාමැතිව, මු  ජාතිෙය්ම සතුරා සමඟ එන  රට නාශ කළ 
ෙද්ශ හමුදා සමඟ, එකඟතාවයක් ඇතිකර ගතේත්ය. බහු ජන හිංසනෙය් ත කය මගින් 

ෙපරටත් වඩා තියුණු තීරණයක් ගැනීමට මඟ ෙහළිකරණ පා ලිෙ න්තුවාදයට සහ ධනපති 
ප්රජාතන්ත්රවාදයට අෙ නික අනිවා ය දයෙලක්තිය වටහා ෙනාගන්නා ෙකායි කවු  වුවත,් 
ෙමම පා ලෙි න්තුවාදය පදන  කරෙගන, එවැනි “ත ක” වලට ජයග්රාහී ෙලස සහභාගී 
ම සඳහා ක ක  පංති ජනතා සමූහයා ඇත්තවශෙයන්ම සූදාන  කරන්නාවූ, 

ප්රතිපත්තිෙයන් සසංගත ව ූ ප්රචාරය සහ උද්ෙඝ ෂණය ෙගනයාමට කිසි කෙළකත ් සමත් 
වන්ෙන් නැත. බටහිර සමාජ-ප්ර සංස්කරණ ලිබරල්වාදීන් සමඟ සහ සියානු ප්ලවෙය් 
ලිබරල් ප්රතසිංස්කරණවාදීන් (කැෙඩ ව 8) සමඟ ඇතකිරගත් සංධානයන්, එකඟතාවයන් 
හා ෙපරමුණු අත්දැකී වලින් මනාව ඒත්තුයන ෙස් ෙපනී ෙගාස් ඇත ිෙදයකි. සටන් කි ෙ  
හැකියාව අතින් වලතම, ඉතාමත් වැෙනන සු  හා ෙ ාහී ෙකාටස් සමඟ සටන්ක වන් 
එකට ස බන්ධ කි ෙමන්, ෙමම ගි සු  වලින් සි  වන්ෙන්, ජනතාවෙග් ඥ්ඥානය ෙමාට 
කි මත්, එයන්ි ඔවුන්ෙග් අරගලෙය් වැදගත් කම වැ  කනාකර අඩු කි මත්, පමණක් බව, 
ෙල කය මු ල්ෙල්ම නි ධන පංතියට කිසි ෙලසකත් අමතක ෙනාවන ප ද්ෙදන් 
සංෙශ ධනවාදී ෙද්ශපාලන උපක්රම පු ල් හා සැබැ න්ම ජාතික ප මාණෙයන් ෙයාදා 
ගැනීෙ  ශාලතම අත්හදා බැලීම ව,ූ ප්රංශෙය් ෙලරාන්වාදය9 සංෙශ ධනවාදය ගැන 
අගය කි මක් සපයා තෙි . 

ඔවුන් සමාජවාදෙය් පරමා ථ අරමුණු ෙකෙරහි දැක්වූ ආකල්පය වූෙය්, එම අරමුණු 
සංෙශ ධනවාදෙය් ආ ක හා ෙද්ශපාලන ප්රවනතාවයන්ෙග් ස්වාභා ක ඌණපූ ණයක් 
ෙකාට සැලකීමය. “සියල්ලටම වඩා ව්යාපාරය වැදගත්ය, පරමා ථ අරමුණු වැදගත් 
ෙනාෙ .” දී ඝ ෙද්ශනා ගණනාවකට වඩා ෙහාඳන්ි සංෙශ ධනවාදෙය් හරය ස්තර කි මට 
බ න්ෂ්ටයින් ෙයාදා ගන්ෙන් එම සිතග්න්නා පාඨයයි. අවස්ථාෙවන් අවසථ්ාවට හැසිෙරන 
ආකාරය ෙවනම තීරණය කි ම, කාලනී සි  අනුව සහ සාමාන්ය ෙද්ශපාලනෙය් කැපු , 
ෙකටු  හා ෙවනස්  අනුව තමන් හැඩගැසීම, නි ධන පංතිෙය් ප්රධාන අවශ්යතාවයන් සහ 
මු  ධනපති ක්රමෙය්ත්, මු  ධනපති ප නාමෙය්ත් මූලික අංග ලක්ෂණ අමතක කි ම, 
අවස්ථාෙ  සැබෑ ෙහ  කල්පිත වාසිතකා ෙමම මූලික අවශ්යතාවයන් කැප කි ම - 
සංෙශ ධනවාදෙය් ප්රතිපත්තිය එෙස්ය. තවද, ඒ අනුව, ෙමම ප්රතිපත්තිෙය් ස්වභාවය නිසාම 
එය නියමයක් ෙනාමැති ආකෘති ගණනාවකින් ඉදි පත්වන බවත්, ය  රකට ෙහ  “ නව” 
තාවයක් ඇති සෑම ප්රශන්යක ද ීමද, ය  රකට ෙහ  බලාෙපාෙරාත්ත ුෙනාවූ හා ෙනාසිතූ 

 සි මක් ඇතිවන, සංව ධනෙය් මුල් ක්රියා මා ගය ඉතා සු  වශෙයන් හා ඉතා සු  
කළකට පමණක් ෙවනස් කරන සු  එවැනි සි මක් වුවද ඇතිවන, සෑම අවස්ථාවකදීමද, 



එක් ෙහ  තවත් ආකාරයක සංෙශ ධනවාදයක් උද්ගතවන බව ඉතා ප්රකටව ෙපෙනන 
ක ණකි.  

සංෙශ ධනවාදෙය් ෙනාවැලැක් ය හැකි බව නි ණය වන්ෙන් න න සමාජය තුල හිදී ඇති 
එහි මුල් අනුවය. සංෙශ ධනවාදය ජාත්යන්තර ප්රපංචයකි. ජ මනිෙය් සාධ කවාදන්ී සහ 
බ න්ෂ්ටයින්වාදීන් අතරද, ප්රංශෙය් ෙගද්වාදීන් සහ ෙජාෙ ස්වාදීන් ( දැන්, ෙශ්ෂෙයන්ම 

ස්වාදීන් )10 අතරද, එංගලන්තෙය් සමාජ - ප්රජාතන්ත්රවාදී ස ෙ ලනය11 සහ ස්වාදීන 
ක ක  පක්ෂය12 අතරද, ෙබල් යෙ  ෙක  සහ වන්ෙද ෙවල්ද්13 අතරද ඉතාලිෙය් 
අංගපූ ණවාදීන්14 සහ ප්ර සංස්කරණවාදීන් අතරද, සියාෙ  ෙබාල්ෙෂ ක්ව  සහ 
ෙමන්ෙෂ ක්ව  අතරද පවතින ස බන්ධය, රටවල් සයිල්ෙලහි ව ථමාන තත්වයට 
අ ාෙ ක වන ජාතික ෙකාන්ෙද්සිවල සහ ඓතිහාසික සාධකයන්ෙග් අතිශය ධත්වය 
එෙස් ති යදීම, සෑම තැනකම, එම ස ධය මූලික වශෙයන් එක සමාන වන බව ගැන, 
කල්පනාකා  සහ ඉතා අඩු ම ටෙ  ෙහ  දැණුම ඇත ිසමාජවාදියකුට සැකයක් ඇතකිර 
ගැනීමට ඉඩක් නැත. යථා ථ ෙලසට, ව ථමාන ජාත්යන්තර සමාජවාද ී ව්යාපාරෙය් 
“ෙබදීම” දැන් ෙල කෙය් සිය ම ධ රටවල එකම මා ගයක් ඔස්ෙස් ක්රියාත්මක ෙව න් 
පවතී. අවු  තිහකට හතලිහකට ෙපර, ධ රටවල ව ූ එකම ජාත්යන්තර සමාජවාදී 
ව්යාපාරෙය් ෂමජාතිය උපනති ඒවා අතර අරගල කරගනි න් පැවති තත්වය සමඟ සසදා 
බලන කළ ෙමය දැවැන්ත ඉදි  ගමණක් නිෙය ජනය කරන්නකි. එෙස්ම, ලතින් රටවල 
“ ප්ලවවාද ී ස ෙ ලනවාදය”15 ෙලසට “වෙමන් එන ස ෙ ලනවාදය” ද, මාක්සව්ාදය 
“සංෙශ ධනය” කර න් එයට ගැලෙපන ෙස් සකස් ෙවයි; ෙමය වැරදි ෙලසට වටහා ගනු 
ලැබූ මාක්සට් ද්ධව නිවැරදි ෙලස වටහා ගනු ලැබූ මාක්ස් ෙවත ඉතාලිෙය් ලැ ෙය ලාද, 
ප්රංශෙය් ලග ෙදල් ද නිතර නිතර ආයාචනා කරනු ඇෙස්.  

අවස්ථාවාදී සංෙශ ධනවාදය තර  රට තවමත ්කිසිෙස්ත් සංව ධනය  ෙනාමැති, ෙමම 
සංෙශ ධනවාදෙය් දෘෂ් මය සන්ධාරය ග්රහ කි මට අපට ෙමහිදී ප්රමාද ය ෙනාහැකිය. 
එය තවමත ්ජාත්යන්තර තත්වයට පැ ණ නැත; එකම රටකවත් සමාජවාදී පක්ෂයක් සමග 
කරන ලද එකම ෙලාකු ප්රාෙය ගකි සටනක ෙහ  ප ක්ෂාවට එය තවමත් භාජනය  
ෙනාමැත. එනිසා අපි ඉහත ස්තර කරන ලද “දකුෙණන් එන සංෙශ ධනවාදයට පමණක් 
සීමා වන්ෙනමු.  

ධනපති සමාජය තුළ එය ඇති ම අනිවා යනීය වන්ෙන් කුමක් නිසාද? ජාතික 
ෙශ්ෂතාවයන්ටත්, ධනපති සංව ධෙයහි ම ටෙමහි ෙවනස්ක  වලටත,් වඩා එය ගැඹු  

වන්ෙන් මන්ද? එෙස් වන්ෙන්, සෑම ධනපති රටකම නි ධන පංතිය හා සමඟ එහි එක 
පැත්තකින් නිතරම ඉතා පු ල් සු  ධනපති, සු  ෙද්පල හි යන් ස්ථරයක් සි න ෙහයිනි. 
ධනපති ක්රමය පැන නැගුෙන් හා නිරන්තරව පැණනගින්ෙන් සු  නිෂ්පාදනෙයනි. ධනපති 
ක්රමය සින් අ ත් “මධ්යම ස්ථර” ඈදතු (පැක්ට යට ස බන්ධ උපාංග, ෙගදරවල වැඩ 
කි ම, බයිසිකල් හා ෙම ට  වාහන ක මාන්ත ආද ී ශාල ක මාන්තවල අවශ්යතාවයන් 
සපුරාලීමට රට සෑමතැනම සි  ගිය කුඩා ක මාන්ත ශාලා) නැවත නැවතත් අනිවාර ය 
ෙලසට, ෙමම අ ත් නිෂ්පාදකයන්, නැවතත් නි ධන පංති සමහූයා අතරම සිකරනු ලැෙ . 
පු ල් ක  පක්ෂය තුළ සු  ධෙන්ශ්වර ෙල කාවෙබ ධය නැවත නැවතත් පැනනැගීම 
ඉතාමත් සව්ාභා කය. එය එෙස් ම ඉතාමත ් ස්වාභා කය. නි ධන පංති ප්ලවෙය්දී 
වාසනාෙ  ෙවනස්ක  ඇතිවනතාක් දක්වාම, එය කවදත් එෙස්ම වනු ඇත. එවැනි 
ප්ලවයක් ඇති කි ම සඳහා ජනගහණෙයන් බහුතරයක් “ස පූ ණ” නි ධන පංති 

කරණයට භාජනය කි ම අවශ්ය යැයි කල්පනා කි ම බරපතල වරදක් වනු ඇත. නි ධන 
පංති ප්ලවය මගින්, වාද ශය ක ණු සියල්ලම තියුණු ෙකෙරන ටත්, ෙපා  ජනතා 
සමූහයාෙග් හැසි ම නී ණය කි ෙ දී ඉතාමත් හදිස ි වැදගත් කමක් ඇත ි ක ණ ු



ස බන්ධෙයන් වන ෙවනස්ක  සියල්ලම අවධානෙය් එල්ලයට ෙගන එන ටත්, සටෙන් 
තාපය අසු අස්ෙස්ම සතුරන් හා තුරන් ෙවන්ෙතාට හ නාගැනීම අවශ්ය ෙකෙරන ටත්, 
සතුරාට තීරණාත්මක ප්රහාරයක් දීම පි ස නරක තුරන් ඉවතලීමට සි වන ටත,් අපට 
දැන් දෘෂ් මය ක්ෙෂ්ත්රෙයහි නිතර දක්නට ලැෙබන ෙදය වන මාක්ස්ෙග් දහමට න්යායික 
සංෙශ ධන ෙගන ඒම ගැන ආරවලු්ද, දැන් ක ක  ව්යාපාරය අශ්රති තනි හා අංශබද 
ක ණු ස බන්ධෙයන් ව්යවහාරෙය්දී මතුවන උපක්ර ක ප්රශ්න ගැන පමණක් 
සංෙශ ධනවාදීන් සමඟ ඇතිවන ෙවනස්ක  හා ඉන් පැණනගින ෙභ්දභින්න  ෙලසට 
පැනනගින ෙදයද, අසදෘශ ආකාර ශාල ප මාණයකින් අත්දැකීමට ක ක  පංතියට 
සි වනු ඇත. 

සු  ධනපති පංතිෙය් චපලක  හා වල ක  එෙස් ති යදීම, නි ධන පංතිය ස්වකීය 
සද්ව්යාපාරෙය් ජයග්රහණකරා ඉදි යට ගමන් කරන බව කියන ෙපරනි ත්තකි. ප්ලවවාද ී
මාක්ස්වාදය සින් සංෙශ ධනවාදීන්ට ද්ධව දහ නවවැනි ශතව ෂය අවසානෙය් දී 
ෙගනගිය දෘෂ් මය අරගලය.  

 



සටහන ්

[1] වාම ෙහ්ගල්වාදීන් නැතෙහාත් ත ණ ෙහ්ගල්වාදීන් - ජ මන් ද ශනවාදෙය් 
ඥ්ඥානවාදී උපනතියකි. එය දහ නවවැනි ශතව ශෙය් තිස් හා හතලිස් ගණන්වල 

පැතිර පැවැත්ෙත්ය. ජ මනිෙය් ධනපති ප්ර සංස්කරණ අවශ්ය බව ඔප්පු කි ම පි ස 
ෙහ්ගල්ෙග් ද ශණය අනුව උන්නතිකා  ත ක සකස් කර ගැනීමට ත ණ ෙහ්ගල්වාදීහු 
උත්සාහ කළහ. 
 
ෙමම ගු  කුලෙයහි නායකයන් වූෙය් ෂ්ත්රවුස්, ෙබෟව  සෙහ දරව , ෂ්ති න  හා තවත ්
සමහර ෙදෙනකි. එක්තරා කළකට ෙපාය බාහද්, ත ණ ෙය් සි  මාක්ස් හා එංගල්ස්ද 
ඔවුන් සමඟ ස බන්ධ වූහ. ත ණ ෙහ්ගල්වාදන්ීෙගන් ඈත්වූ ඔවුන්, එම උපනතිෙයහි 
අන්ත ගත ඥ්ඥානවාදී, සු  ධනපති හරය “ශුද්ධ පවුල” (1844 කෘතිෙයන්ද, “ජ මන් 
දෘෂ් ය” (1845-1846) කෘතිෙයන් ද ෙ චනය කළහ.  

[2] ප් ෙදාන්වාදය - ධනපති සමාජවාදෙය් මාක්ස්වාදයට ද්ධ අ ද්යාත්මක 
ප්රවනතාවයකි. එය ප්රංශ ජාතකි ඥ්ඥානවාදිෙයක ු හා අරා කවාදිෙයකු වන 
ප් ෙදාන්ෙග් න න් හැදින් . සු  ධනපති ස්ථාවරෙයන් ෙලාක ුධනපති ෙද්පල හි කම 
ෙ චනය කළ ප් ෙදාන් සු  ධනපති ෙද්පල හි කම රස්ථායි කි ම පිළිබඳ සිහින 

මැ ෙ ය. නිෂ්පාදන මා ග අත්කර ගැනීමටත්, හස්ත කා ක ශිල්පීන් බවට පත් මටත් 
ක ක වනට් ආධාරකා වන හා ඔවුන්ෙග් භා ඩ “සාධාරණ ෙලසට අෙළ  කර ගැනීමට 
පහසුක  සහතික කරන “මහජන” හා “ නිමය” බැංක ු පිහිටුවන ෙලස ඔහු ෙය ජනා 
කෙළ්ය. ප් ෙද න් නි ධන පංතිෙය් ඓතිහාසික ක්රියාභාරය ෙත්  ෙනාගත්ෙත්ය. ඔහ ු
ධනපති අරගලය ෙකෙරහිද, නි ධන පංතික ප්ලවය හා නි ධන පංතික ආඥාදායකත්වය 
ෙකෙරහිද දැක්වූෙය් ප්රති ද්ධ ආකල්පයකි. අරා කවාදී ෙලස රජයක අවශ්යතාවය 
බැහැර කෙළ්ය. මාක්ස් ලියූ “ද ශනයක දිලි කම” යන කෘතිෙයන් ප් ෙදාන්වාදය නි ධය 
ෙලස ෙ චනයට භාජනය කෙළ්ය.  

[3] බකුනින් වාදීන් - හයිල් බකුනින්ෙග් අනුගා කයින්ය. බකනිුන් අරා කවාද ී
න්යායාචා ෙයක් ය. ඔහු මාක්ස්වාදෙය් හා ද්යාත්මක සමාජවාදෙය් පරම සතුෙරක් ය.  
 
බකුනින්වාදහීු, මාක්ස්වාදී න්යායටත,් ක ක  පංතිෙය් මාක්ස්වාද ීඋපක්රම වලට දධ්ව 
උග්ර අරගලයක් කළහ. බකුනින වාදෙය් මූලික ශික්ෂාපදය වෙය් නි ධන පංති 
ආඥාදායකත්වය ඇතුලත්ව සිය ම රාජ්ය ආකෘති ප්රතික්ෙෂ්ප කි මය. නි ධන පංතියට 
පැව ණු ඓතිහාසික කා ය ෙකාටස ගැන බකු න් වාදීන්ට ෙනාවැටහි . “ ශිෂ්ට 
ජනයා” ෙගන් සැ ලත් රහසිගත ප්ලවවාද ීසමාජයක් බකුනින් වාදන්ීෙග් අදහස් අනුව 
ෙපා  ජන කැරළි වලට නායකත්වය දිය යුතුය. කුමන්ත්රණය, ක්ෂ ක කැරළි හා ත්රස්ත 
ක්රියා පිළිබඳ ඔවුන්ෙග් උපක්රම හු  සූ වක් බ  ය. ඒවා ෙපා  ජන නැගි ම පිළිබද 
මාක්ස්වාද ීන්යායට පටහැනි ය.  

[4] ෙමහි අදහස් කරන්ෙන් බ න්ෂ්ටයින්වාදය ය. දහනවවැනි ශතව ශෙය් අවසාන සමෙය් 
දී, ජ මනිෙය් මතුව ූ ජාත්යන්තර සමාජ-ප්රජාතන්ත්රවාදෙය් ෙමම මාක්ස්වාදය ෙර  
උපනතිය, ජ මන් සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාදිෙයකු වූ එහ ි කතෘ එද්ව ද ් බ ෂ්ටයින්ෙග් නම 
අනුව හැදින් . එය සංෙශ ධනවාදය වෘතවම පිලි ඹු කෙළ්ය. එංගල්ස්ෙග් අභාවෙයන් 
පසුව, ධනපති ලිබරල් වගුණයකින් මාක්ස්ෙග් ප්ලවාද ීධ මය සංෙශ ධනය කරන ෙලස 
ෙය ජනා කළ ඔහු සමාජ-ප්රජාන්ත්රවාදී පක්ෂය සමාජ-ප්රතිසංස්කරණවලට පක්ෂවාද ීසු  



ධනපති පක්ෂයක් බවට හැර මට උතස්ාහ කෙළ්ය. 
 

සියාෙ , “නිත්යානුකලූ මාක්ස්වාදීහු” ආ කවාදීහ,ු බුන්ද්ව  හා ෙමන්ෙෂ ක්ව  
බ න්ෂ්ටයින්වාදයට ආධාර කළහ.  

[5] නව - කාන්ත්වාදන්ී -දහනව වැනි ශතව ශෙය් මැද ගණන් වලදී ජ මනෙය් හිවූ 
ධනපති ද ශනෙය් ප්රතිගා  උපනතිය අනුගමය කර න ් ෙමන න් හ වනු ලැ ණ. 
කාන්ත්ෙග් ද ශනෙය් වඩාත්ම ප්රතිගා  හා ඥඥ්ාන වාදී ෙකාන්ෙද්සි නැවත ෙගන දැක්ව ූ
නව කාන්ත්වාදීහු එහි පවතින ව්යවාදී ෙකාටස් ප්රතික්ෙෂ්ප කළහ.  
 
නව කාන්ත්වාදීහ ු “කාන්ත් ෙවත ආපස”ු නැමති සටන් පාඨය යටෙත් කාන්ත්වාදී 
ඥ්ඥානවාදෙය් පුන ත්තාපනය ෙද්ශනා කළහ. දයෙලක්තික හා ඓතිහාසීය 
ව්යවාදයට ද්ධව සටන් ෙමෙහය වූහ.  

[6] ෙමම වචන උපුටා දක්වා ඇත්ෙත් මාක්ස් “ප්රාග්ධනෙය්” ෙදවැනි සංස්කරණයට ලියූ පසු 
වදෙනනි.  

[7] 1909 දී පළකරන ලද “ ව්යවාදය සහ අනුභා ත ෙ චනය” යන  � � � � � � �  ෙලනින් 
ෙමම ෙපාෙරාන් ව ඉටු කෙළ්ය (ස පූ ණ කෘති, පසුවැනි මු ණය ෙව ම 18 බලන්න)  

[8] ව්යවස්ථානුකූල ප්රජාතන්ත්රවාද ී පක්ෂය (කැෙඩ ව ) සියාෙ  ලිබරල ්
රාජා ඩුවාදීන්ෙග් ප්රධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂය ය. එම පක්ෂය 1905 ඔක්ෙත බරෙය්දී 
පිහිටුවන ලදී. ධනපති පංතිෙය් නිෙය තයන්ද, ඉඩ  හි යන්ෙග් ස ස්ත්ව නිෙය තයන් 
ද, ධනපති බුද් මතුන්ද ෙමම පක්ෂයට අයත් ය. කැෙඩ ව  තමන් “මහජන නිදහස් 
පක්ෂය” යන න න් හ න්වාගත් නමුත් සා වාදය ව්යවස්ථානුකලූ රාජාන්ඩුවක 
ස්වභාවෙයන් පවත්වා ගැනීම පි ස ඒකා පත්යයක් සමඟ එකඟත්වයකට එළ මට ඔවුහ ු
උත්සාහ කළහ. 1917 ඔක්ෙත බ  ප්ලවෙයන් පසුව කැෙඩ ව  ෙස ය  බලෙය් පරම 
සතුරන්  ආක්රමණයන්ෙග් සිය ම ප්රති ප්ලවවාදී ආයුධ සන්නද්ධ කටයුතු වලට සහභාග ී
ය. ආක්රමණකා  සු  හමුදා පරාජය ෙමන් අනතු ව කැෙඩ ව  ෙද්ශගත ෙමන් 

පසුව වුවද ඔවුන්ෙග් ෙස යට ෙර  කටයුත ුෙනානැවති .  

[9] ෙලරාන්වාදය “(අමාත්යාංශවාදය” යනුෙවන්ද හැදින්ෙ .) ශතව ෂයාර භෙය්දී 
බටහිර යුෙර පීය සමාජවාදී පක්ෂ තුළ පැවති අවස්ථාවාද ී උපනතියකි. ෙමය හ න්වා 
ඇත්ෙත් ප්රංශ සමාජවාදී අෙලක්සාන්ද  එතිෙයන් ෙලරාන්ෙග් නම අනුවය. ඔහ ු 1899 දී 
ප්රංශ ධනපති ආ ඩුවට බැදී ධනපති පංතිෙය් අ රාජ්යවාද ී ප්රතිපත්ති ඉදි යට ෙගන 
ගිෙය්ය.  

[10] ෙගත්වාදීන් ජුල් ෙගත්ෙග් හා ෙපාෙහාල් ලපා ෙග් නායකත්වය යටෙත් 19 වන ශත 
ව ෂෙය් මුළදී ප්රංශ සමාජවාද ීව්යාපාරය තුළ හිවූ ප්ලවවාද ීමාක්ස්වාද ීඋපනතියකි. 
1882 සාන්ත එතියන් ස ෙ ලනෙය්දී ප්රංශෙය ්ක ක  පක්ෂය ෙ ද ෙමන් පසු ෙගත්ව  
ෙවනම පක්ෂයක් පිහටිුවා ගත්හ. එෙහත ් එහි පැර  නාමය ආරක්ෂා කරගත්හ.  
 
1901 ජුල් ෙගත්ෙත් නායකත්වෙයන් යුත් පල්වාදී පංත ි අරගලයට පක්ෂපාතකිෙය  
ප්රංශෙය් සමාජවාද ීපක්ෂයට ස බන්ධ වූහ. (එහි සාමා කයින් ද නායකයාෙග් න න් එන  
ෙගත්ව  යන න න් හ න්වනු ලැ ) 1905 දී ෙගත්ව  ප්රතිසංසක්රණවාද ී ප්රංශ 
සමාජවාදී පක්ෂයට ස බන්ධ වූහ. අ රාජවාදී පළමුවැනි ෙල ක යුද්ධය (1914-1918) 



සමෙය්දී එම පක්ෂෙය් නායකෙය  (ෙගත්, ස බා හා ෙවනත් අය) ක ක  පංතියට ෙස්වය 
කි ෙමන් ඉවත්  සමාජ- ජාෙත්යාන්මාදවාදය කරා පි සියහ.  
 
ෙජාෙරස්වාදන්ී ප්රංශ සමාජවාදිෙයක ුවූ ජාන් ලිෙය න් ෙජාෙරස්ෙග් අනුගා කයින්ය. ඔවුහු 
1890 ගණන්වලදී අෙලක්සන්ද  ෙලරාන් සමඟ එකතුව “ස්වා න සමාජවාදීන්ෙග් 
ක ඩායම” පිහිටුවා ගත්ෙත ය. ඔහ ු ප්රංශ සමාජවාදී ව්යාපාරෙය් දක්ෂිණාංෂික 
ප්රතිසංස්කරණවාදී අංශෙය් නායකයා ය. “යිෙය්චනය කි ෙ  නිදහස” ආරක්ෂා කි ෙ  
මුවාෙවන් ඔවුහු මාක්සව්ාද ී ප්රතිපත්ති සංෙශ ධනය කි මට උත්සාහ කර න් නි ධන 
පංතියත්, ධනපති පංතියත් අතර පංති සහෙය ගීතාවය ෙද්ශනා කළහ. 1902 දී ඔවන්ු ප්රංශ 
සමාජවාද ීපක්ෂය පිහටිවූ අතර එය ප්රතිසංස්කරණවාද ීප්රතිපත්තිය අනුගමනය කෙළ්ය. 
 

ස්වාදීන් (ෙපාසි ලිස් ව ) (ප.ී ස්. .මැලන් සහ ෙවනත් අය) ප්රංශ සමාජවාද ී
ව්යාපාරය තුළ 1880 ගණන්වලදී හිවූ නි ධන පංතිය ප්ලවාදී සටන් මා ගෙයන් 
පිටපැන්නවූ සු  ධනවාදී ප්රතිසංස්කරණවාදී උපනතියකි. ෙපාසි ලිස් ව  ක ක  සමාජ 
ප්ලවවාදී පක්ෂය ආර භ කළහ. ප්ලවවාදී වැඩ පිළිෙවල හා නි ධන පංතිෙය් 
ප්ලවවාදී උපක්රම ප්රතකි්ෙෂ්ප කළ ඔවුහු ක ක  ව්යාපාරෙය් සමාජවාදී අරමු  සඟවා 

තැබූ අතර ක ක  පංතිෙය් අරගලය “ ය හැකි” (POSSIDLE) රාමුවක් තුළ සීමා කි මට 
ෙය ජනා කළහ. ෙපාසි ලිස් ව  යන නාමය ඔවුන්ට ලැබුෙන් ෙ  නිසාය. 
ෙපාසි ලිස් ව න්ෙග් බලපෑම ප්රධාන ෙලස පැතිර ගිෙය් ප්රංශෙය් ආ ක වශෙයන් වඩාත ්
ෙනාදියුණු පලාත්වල හා ෙනාදියුණු ක ක  ස්ථර තුළය. 1902 ද ී ජාන් ෙජාෙරස්ෙග් 
ප්රධානත්වෙයන් පිහිටුවාගත් ප්රතිසංස්කරණවාදී ප්රංශ සමාජවාදී පක්ෂය සමඟ 
ෙපාසි ලිස් ව න්ෙගන් වැ  ෙදෙනක් පසුව සංෙය ග වූහ. 

[11] එංගලන්තෙය් සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාදී ස ෙ ලනය 1884 දී පිහටිුවන ලදී. එහ ි
නායකයන් අතර, ප්රතිසංස්කරණවාදීන් (හන් මාන් සහ අනත් අය), අරා කවාදීන් හා 
ප්ලවවාදී සමාජ-ප්රජාතන්ත්රවාදීන් ද, මාක්ස්වාදෙය් ආධාරක වන් ද (හැ  ක්ෙවල් , 

ෙටා  මෑන්, එ වා ද ්එෙවලින්ග්, එෙලෙන  මාක්ස් හා ත්වත් අය) ය. පසු න  සඳහන් 
අයෙගන් තාන්ය සමාජවාදී ව්යාපාරෙය් වාම අංශය සකස් ය. සමාජ - ප්රජාතන්ත්රවාදී 
ස ෙ ලනෙය් ෙපාෙත් ගු වාදය හා නිකායවාදයත්, එය එංගලන්තෙය් ෙපා  ජන ක ක  
පංති ව්යාපාරය සමඟ ස බන්ධක  ෙනාපැවැත් මත්, එම ව්යාපාරෙය් ෙශ්ෂ ලක්ෂණ 
ගැන ෙනාතකා හැ මත්, ගැන එංගල්ස් එය ෙ චනය කෙළ්ය. 1907 දී සමාජ-
ප්රජාතන්ත්රවාදී ස ෙ ලනය එහි නම සමාජ - ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය යනුෙවන් ෙවනස් 
කෙළ්ය. 1911 ද ී එය, ස්වා න ක ක  පක්ෂෙය් වැ  ෙකාටස්ද සමඟ එක්ව තාන්ය 
සමාජවාද ී පක්ෂය පිහිටු ය. 1920 දී එම පක්ෂෙය් සාමා කෙය  වැ  ෙකාටසක් මහා 
තාන්යෙය් ෙකා යුනිස්  පක්ෂය පිහිටු මට ආධාර වූහ. 

[12] එංගලන්තෙය් ස්වා න ක ක  පක්ෂය (Independent Labor Party ) -1893 දී “නව 
වෘත්තීය ස ති වාදීන්ෙග්” නායකයින් සින් එංගලන්තෙය් ක ක  පංතිය ධනපති පක්ෂ 
වලින් නිදහස් කර ගැනීෙ  ව්යාපාරය ශක්තිමත් කර ගැනීෙ  හා අරගලය පණගැන් ෙ  
ෙකාන්ෙද්සි යටෙත් පිහිටුවාගත් ප්රතිසංස්කරණවාද ී සං ධානයකි. නව වෘත්තීය ස ති 
වලත්, පැර  වෘත්තීය ස ති ගණනාවකත,් සාමා කෙය ද, ෙප් යන්ව න්ෙග් බලපෑම 
යටෙත් සි  සු  ධනපති හා බුද් මත් ෙකාටස්වල නිෙය තෙය ද ස්වා න ක ක  
පක්ෂෙය් සාමා කෙය  වූහ. එහ ි නායකයා වූෙය් ෙක  හා ය. සය ම නිෂ්පාදන 
මාධ්යයන් සාමූහික වශාෙයන් හි කර ගැනීමද, ෙබදාහැ ම හා හුවමා වද, පැය අටක 
වැඩ දියද, ළමා ශ්රමය තහන  කි ම ද, කියා ෙනාමැත්තන් සඳහා සමාජ රක්ෂණය හා 
යැපී  ආධාරද තම වැඩ පිළිෙවල ෙලස පක්ෂය ඉදි පත් කෙළ්ය. 



 
ස්වා න ක ක  පක්ෂෙය් ස්වභාවය නි පණය කළ ෙලනින් ෙමෙස් ලීෙ ය; 
“ක්රියාකා තව්ෙය්දී සෑමදාම ධනපති පංතියට පරා න ව ූ අවස්ථාවාදී පක්ෂයකි” 
(ස පූ ණ කෘති, පස්වැනි මු ණය, ෙව ම 39, පිටු අංක 90; ෙව ම 22, පිටුව 122) [13] 

ක  - ෙබල් යන් ක ක  පක්ෂෙය් ක  සහ ඔහුෙග් ආධාරක ෙව , ප්ර ගා  
ධනපති ආ ඩුවට සමාජවාදීන් ස බන්ධ මට ද්ධ ෙව න්, ෙබල් යන් 
සංෙශ ධනවාදීන්ෙග් නායකත්වය ගත් වන්ෙද ෙවල්ද්ට ද්ධව අරගලයක් ෙගනගියහ. 

ක  පසකුාලෙය් අවස්ථාවාදී ප්රතෂ්ිඨාවක් ගතේත්ය. 

[14] අංගපූ ණවාදීන් - “අංග පූ ණ” සමාජවාදෙය් ආධාරක වන්ය. එය එක්තරා සු  
ධනපති සමාජවාදයකි. අංගපූ ණවාදීන්ෙග් නායකයා වූෙය් ඒන් ෙක  fෙප් ය. ඉතාලියානු 
සමාජවාදී පක්ෂෙය් මධ්යගත උපනතියක් වූ අංගපූ ණවාදීන් 1900 ගණන්වලදී අන්ත 
අවස්ථාවාද ීස්ථානයක සි න් ප්රතිගා  ධනපතීන් සමඟ සහෙය ගීතාවෙයන් කටයුත්○ ුකළ 
ප්රතිසංස්කරණවාදීන්ට ද්ධව ප්රශන් ගණනාවක් ගැනම අරගල ෙගන ගියහ. 

[15] ප්ලවවාදී ස ෙ ලවාදය - සු  ධනපති අ ධ - අරා කවාද ීඋපනතියකි. එය පසුගිය 
ශතව ෂෙය් අවසානෙය් දී බටහරි යුෙර පීය රටවල් කිහිපයකම මතු ය. ප්ලවයක් 
ෙනාමැතිව වෘත්තීය ස ති (සින් ෙක් ) වලට ක ක වන්ෙග් සමස්ත මහා වැඩ 
ව ජනයක් මගින් ධනපති ක්රමය ෙපරළා දැ ය හැකියැයි ශ්වාස කළ ස ෙ ලවාදීහ ු
ක ක  පංතිෙය් ෙද්ශපාලන අරගලයත්, පක්ෂෙය් නායක කා යභාරයත්, නි ධන පංති 
ආඥා○ද්ායකත්වයත් අත්හැර දැමහූ.  

 



නාමාවලයි 

එංගල්ස් (Engels) ෙප්ර ක් (1820-1895)  

කාන්ත් (Kant) ඉ මනුයිල් (1724-1804) ජ මන් දා ශනිකෙයකි. ජ මන් මුල් 
ඥ්ඥානවාදෙය් නිෙය තෙයකි. “තමන් සඳහා වන ෙදය” ප්රජානනය ප්රතික්ෙෂ්ප කෙළ්ය. 

කාන්ත්ෙග් ද ශණෙය් ෙශ්ෂ අංගය න  ද්වන්දවාදයයි. එන  ප්රති ද්ධ දා ශනික 
ප්රවනතාවයන් ෙදකක් වන ව්යවාදය හා ඥ්ඥානවාදය තම ද ශනවාදී ක්රම තුළ 
සංෙය ග කි මට උත්සාහ දැ මයි.  

ෙගද් (Guesde) ජූල් (1845-1922) ප්රංශෙය් සමාජවාදී පක්ෂෙය් සහ ෙදවැ○ි ජාත්යනත්රෙය් 
ප්රාර භක නායකෙයකි. පළමුවැනි ෙල ක යුද්ධය (1914-1918) ෙතක් පක්ෂෙය් වාමාංශකි 
පිළට නායකත්වය න්ෙන්ය. යුද්ධය ආර භ ෙමන් පසු සමාජ-ජාත්යන්මාද වාදෙියකු 
බවට පත්ව ූඔහු ප්රංශෙය් ධනපති රජෙය් වගකිවයුතු තැනකට පත් ය.  

ඩූ ං (Duhring) එ ගිනි (1833-1921) - ජ මන් දා ශනිකෙයක් හා ආ ක ද්යාඥෙයකි. 
සු  ධනපති දෘෂ් වාදිෙයකි. ඩූ ංෙග් ද ශනවාදී දෘෂ් ය ඉන් ියානුභූතවාදෙය් 
සාරසංග්රහවාදී සංෙය ජනයක් ද, ව්යවාදය හා ඥ්ඥානවාදයද නිෙය ජනය කෙළ්ය.  

ප් ෙද න් (Proudhon), පිෙය  ෙජ සප් (1809-1865) ප්රංශ ප්රකාශකෙයකි. අ ථ 
සාස්ත්රඥෙයකි. අරා කවාදෙය් ආර භකෙයකි. සු  ධනපති දෘෂ් වාදිෙයකි. කුඩා 
ප මාණ ෙද්පල අයිතිය ආරක්ෂා කි මට උත්සාහගත් ප් ෙදාන් සු  ධනපති දෘෂ් යකින් 
යුතුව මහාප මාණ ෙද්පල අයිතිය ෙ චනය කෙළ්ය.  

ප්ෙලහානා , ගිෙය ගි වෙලන්තීන  (ෙ ලත් , එන්, කාෙමන්ස්කි) (1856-1918) - 
සියානු හා ජාත්යන්තර ක ක  ව්යාපාරෙය් ස භාවනීය නායකෙයකි. මාක්ස්වාදෙය් 

පළමුවැ○ි ප්රචාරකයාය. පළමුවැනි සියානු මාක්ස්වාද ී ක ඩායම වූ “ශ්රම මකු්තිය” 
(1883) සං ධානෙය් නි මාතෘවරයාය. .ස.ප්ර.ක. පක්ෂෙය් දැවැනි ස ෙ නෙයන් (1903) 
පසු ෙමන්ෙශ කයන්ට එකත ු ය. 1907-1912 අවු වලද ීලික් ෙ ට ව න්ට ද්ධව 
කටයුතු කළ අතර ෙමන්ෙශ ක් ක ඩායමට නායකත්වය න්ෙන්ය. පළමුවැනි ෙල ක යුද්ධ 
සමෙය්දී (1914-1918) සමාජ ජාත්යාන්මාදවාද ීඅදහස් දැ ය.  

බකූනින්, හායිල් අෙලක්සාන්  (1814-1876) සියානු ප්ලවවාදිෙයකි. අරා කවාදෙය් 
න්යායාචා යවරෙයකි. 1840 සිට ෙද්ශගතව වාසය කෙළ්ය. 1840-1849 අවු  වලද ී
ජ මන් පල්වයට සහභාගී ය. පළමවැනි ජාත්යන්තරයට සහභාගී  මාක්ස්වාදෙය් 
හතුෙරක් ෙලස කටයුතු කෙළ්ය. ඔහු නි ධන පංතිෙය් ආඥාදායකතව්ය ඇතු  සිය ම 
ආකාරෙය් රාජ්යයන් ප්රතකි්ෙෂ්ප කෙළ්ය. නි ධන පංතිෙය් ඓතිහාසික කා යභාරය ඔහ ු
ෙත්  ෙනාගත්ෙත්ය. ක ක වනේග් නිදහස් පක්ෂයක් ෙගඩ නැගීමට වෘත්තවම 

ද්ධ ය. බකූනින්ෙග් ප්රතිගා  අදහස් වලට ද්ධව කාල්මාක්ස් හා ෙප ක් එංගල්ස් 
තීරණාත්මක ෙලස සටන් කළහ. ෙභ්දකා  වැඩ නිසා 1845 දී බකූනින් ජාත්යන්තරෙයන් 
ෙනරපා දමන ලදී.  

බග්දාන , ඒ. (මලෙිනා ස්කි ඒ.ඒ.) (1873-1928) සමාජ - ප්රජාතන්ත්රවාදිෙයකි. 
දා ශනිකෙයකි. සමාජ ද්යාඥෙයකි. ආ ක ද්යාඥෙයකි. වෘත්තිෙයන් ෛවද්යවරෙයකි. 

.ස.ප්ර.ක. පක්ෂෙය් ෙදවැනි ස ෙ ලනෙයන් (1903) පසු ෙබාල්ෙෂ ක්ව න්ට එක් ය. 



ප්රතිගා ත්වය රජකළ කාලෙය් සහ නව පල්වවාද ී උත්සන්නභාවය තිබූ කාලෙය්දී 
ඔත්ෙසා ස්ත් (කැදවන්නා) ව න්ෙග් නායකත්වය ඉසිලීය. ද ශනවාදී ප්රශ්නවලදී 
තමාෙග්ම “ඉන් ියානුභූතවාද”ී (මෙන මූල - ඥ්ඥානවාද ී ප්රෙය ගවාදී ද ශනෙය් එක් 
ආකාරයකි)ක්රමයක් නි මාණය කි මට උත්සාහ කෙළ්ය.  

බ න්ෂ්ටයින් (Bernstein) එ වා ද ් (1850-1932) -ජ මන් සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂෙය් 
සහ ෙදවැනි ජාත්යන්තරෙය් අන්ත අවස්ථාවාදි පිෙල් නායකයාය. සංෙශ ධනවාදෙය් හා 
ප්රතිසංස්කරණවාදෙය් න්යායාචා ය වරයාය. බ න්ස්ටයින්ෙග් හා ඔහුෙග් අනුගා කයින්ෙග් 
න්යායාත්මක න්තයද, එෙස්ම ඔවුන්ෙග් ප්රාෙය ගික අවස්ථාවදී ක්රියාකා ත්වය ද ෙදවැනි 
ජාත්යන්තරෙය් ඇද වැ ෙමන් අවසන් වූ ක ක  පංතිෙය් අත්යාවශ්යතාවයන් පාවාදීම 
ෙතක් මං සලසන ලදී.  

ෙජාෙ ස් (Jaures) ජාන් (1859-1914) ප්රංශ හා ජාත්යනත්ර සමාජවාද ී ව්යාපාරෙය් 
ප්රධානෙපෙළ් නායකෙයකි. 1902 ද ී ෙජාෙරස් හා ඔහුෙග් අනුගා කෙය  ප්රංශ සමාජවාද ී
පක්ෂ්ය ආ භ කළහ. “L’Humanite” පත්රෙය් ආර භකයා හා කතෘවරයාය. ප්රංශ 
සමාජවාද ී පක්ෂෙය් දක්ෂිණාංශික අවස්ථාවාදී පිෙළ් නායකයාය. ඒ ෙකෙස්ෙවතත් 
ෙජාෙ ස් යුද්ධවාදයට ද්ධව දැ  ෙලස සටන් කෙළ්ය. පළමුවැනි ෙල ක යුද්ධය 
ආසන්නෙය්දී ජාත්යාන්මාදවාදීන් සන්ි මරා දමන ලදී.  

බසාර  ( ද්ෙන ) ලිදි  අෙලක්සාන්  (1874-1939) ගත් කතුවරෙයකි. ආ ක 
ද්යාඥෙයකි. ද ශනවාදිෙයකි මාක්ස්ෙග් හා එංගල්ස්ෙග් කෘති ප ව තනය කෙළ්ය. 

1905-1907 අවු වලද ී බසාර  ෙබාල්ෙස ක් ප්රකාශනවල වැඩ කෙළ්ය. ප්රතිගා ත්වය 
අව ෙය් (1907-1910) ෙබාල්ෙෂ ක් ව න්ෙගන් ඉවත් ය. මාක්ස්වාද ී ද ශනෙය් ප්රධාන 
අනුගා ෙයකුව සි ෙය්ය. 1917 දී ෙමන්ෙෂ ක් ජාත්යාන්තරවාදීෙයක් බවට පත් ය.  

ෙබ -බෙව ක් (Bohm-Bawerk) එ ෙග්නි (1851-1914) - ආ ක ද්යාඥෙයකි. ෙද්ශපාලන 
ආ ක ද්යාව පිළිබඳ ඊකියා “ඕස්ත්රියානු උපනතිෙය්” එක් නිෙය තෙයකි. ෙ  
නිෙය තෙය  ආ ක න්යායධ මය ෂයමූල ඥානවාද ීෙලස අ ථදැක් ෙ  මා ගෙයන් 
මාක්ස්වාද ීදෘෂ් ය පැතිරයාමට ද්ධව කටයතුු කළහ.  

ෙක  (Broucke’re) යි ෙද (උපත 1870) - ෙබල් ය  ක ක  පක්ෂෙය් එක් 
නායකෙයක් හා න්යායාචා ය වරෙයකි. පළමුවැනි ෙල ක යුද්ධයට (1914-1918) ෙපර එහි 
වාමාංශකි පළිට නායකත්වය න්ෙන්ය. යුද්ධය අවසානෙය්දී සමාජ-ජාත්යාන්මාදවාදිෙයක් 
බවට පත් ය.  

ස් (Brousse) ෙපාල් යි ම  (1844-1912) ප්රංශ සු  ධනපති සමාජවාදිෙයකි. 
ෙපාසි ලිස් ව න්ෙග් සමාජවාද ීපක්ෂෙය් අවස්ථාවාදී පිෙල් නායකයාය.  

මාක්ස් (Marx) කාල ්(1818-1883)  

ෙලරාන් (Millerand) අෙලක්සාන්ද  එතිෙයන් (1859-1943) - ප්රංශ ෙද්ශපාලනඥෙයකි. 
1890 ගණන්වලදී සමාජවාදීන්ට ෙහ්ත්තු ය. එෙහත් 1899 දි සමාජවාද ී ව්යාපාරය 
පාවාෙද න් ප්රංශෙය් ප්රතිගා  රජයට ඇතු  ය.  

යුල්ෙබ ෙග  (Mulberger) අ තූ  (1847-1907) ප් ෙද න් අනුගා කෙයකු ව ෙමාහු 
ජ මන් සු  ධනපති ප්රකාශකෙයකි.  



ලග ෙදල් Lagerdelle යුෙ  (1874-1958) - ප්රංශ සු  ධනපති ෙද්ශපාලකෙයකි. අරා ක 
ස ෙ ලවාදිෙයකි. අරා ක ස ෙ ලවාද ීඉතිහාසය පිළිබඳ ප ෙය්ෂණ ලිපි ගණනාවක්ම 
ලීෙ ය.  

ල ෙය ලා Labriola අ තූ  (1873-1959) - ඉතාලියානු ෙද්ශපාලනඥෙයකි. නීතිඥෙයක් හා 
ආ ක ද්යාඥෙයකි. ඉතාලිෙය් ස ෙ ලවාදී ව්යාපාරෙය් නායකෙයකි. ස ෙ ලවාදය 
පිළිබඳ න්යායාත්මක ෙපාත් ගණනාවක් ලීෙ ය. ඊනියා “ පල්වවාදී ස ෙ ලවාදය” න  
තම වැඩපිළිෙවල මගින් මාක්ස්වාදය “නිවැරදි කර න්” මාක්ස්වාදයට ස ලන ෙලස 
සැකසීමට ඔහු උත්සාහ ගත්ෙත්ය.  

වන්ද ෙවල්ද් Vandervelde එ ල් (1866-1938) - ෙබල් ය  ක ක  පක්ෂෙය් නායකයා ය. 
ෙදවැනි ජාත්යන්තරෙය් අන්ත ජාතික සමාජවාදී යුෙර ෙ  සභාපතිවරයාය. අන්ත 
අවස්ථාවාදෙියකි. පළමුවැනි ෙල ක යුද්ධ සමෙය්දී (1914-1918) සමාජ-
ජාතෙය න්මාදවාදිෙයකු බවට පත්  ධනපති රජයට අතුල් ය.  

ෙහ්ගල් Hegel ගිෙය ග් ල්ෙහල්  ෙප්ර ක් (1770-1831) – ජ මන් ජාතික මහා 
ද ශනවාදිෙයකි. ෂයමූල ඥඥ්ානවාදිෙයකි. ෙහ්ගල්ෙග් ඓතිහාසික වැඩෙකාටස 
වන්ෙන් දයෙලක්තික ව්යවාදෙය ් න්යායට එක් මූලාශ්රයක් වූ ඥ්ඥානවාදී දයෙලක්තික 
ක්රමය ස ස්තරාත්මක ෙලස ශ්ෙල්ෂණයට භාජනය කි මය.  
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