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“සමාජවාදය-මෙන රාජ්යෙයන ් ද්යාවට” යන ෙපාෙතහි ඉංග්රසී ි සංකරණයට 
ෙශෂ් හැදනි් ම1

ෙමම කුඩා ෙපාත මුලින් ට වඩා ශාල ෙපාතක එක ෙකාටසක් ය. බ ලින් ශ්ව 
ද්යාලෙය් ආගන්තුක ක කාචා ය වරෙයකුව සි  ආචා ය ඊ. ඩූ ං තමා සමාජවාදය 

වැළදගත් බව හදිසිෙය්ම සහ තරමක ගාල ෙග යක් සහිතව පකුාශයට පත් කර එයින් 
ෙනානැවතී ජ මන් ජනතාව ෙවත ස්තරාත්මක සමාජවාදී න්යායයක් පමණක් ෙනාව 
සමාජය ප්රතිසං ධානය කි ම සදහා අංග ස පු ණ ප්රාෙය ගික සැලැස්මක්ද ඉදි පත් 
කෙළ්ය. අෙප්ක්ෂා කළ හැකි ප ද්ෙදන්ම ඔහු ඔහුෙග් පු වගා න්ට පටහනි වුෙය්ය. අන් 
සියල්ලටම වඩා ඔහුෙග් ෙක පාග්නිෙය් ම  තාපයම මාක්ස ්ෙවත එල්ල කි ෙමන් ෙහ් මාක්ස් 
ෙවත එල්ල කි ෙමන් ෙහ් මාක්ස්ට ෙගෟරව කෙළ්ය. 

ෙමය සි වුෙය් ජ මන් සමාජවාද ී පක්ෂෙය් ෙකාටස් ෙදකක් ව ු ඊසනාක්වාදීන් සහ 
ලසාල්වාදීන් ඒකාබද්ධ මත්2 එමගින් ඔවුන්ෙග් ශක්තිය ශාල වශෙයන් ව ධනය 
කරගැනීමත් ඊටත ්වඩා ෙපා  සතුරාට ද්ධව ඔවුන්ෙග් මු  ශක්තිය ෙයදීෙ  හැකියාව 
ඇති කරගැනීමත් සි වු වකවනුෙ ම ෙමනි ජ මනිෙය් සමාවාද ීපක්ෂය සීඝ්ර ෙලස මහත ්
බලෙ ගයක් බවට පත්ෙව න් තිබුෙ ය නමුත් එහි බලයතහවු  කි ම පි ස ඉටු ය යුතු 
ප්රථම ෙකාන්ෙද්සිය වුෙය් අ ෙතන් දිනාගත් සමගිය නාශ ය. ෙනාදී ක ගැනීමය. ඒ 
අතර ආචා ය ඩු ං තමන් වටා නිකායක් ෙගාඩ නැගීමට වෘත ෙලසම කටයුතු කරෙගන 
ගිෙය්ය. ඒ අනුව අප කැමති වුවත් නැතත්, අප ෙවත දමා ගසන ලද සටන් අභිෙය ගය 
පිළිගැනීම අවශ්ය ය. 

එෙස් වුවද, ෙමය අති ෂ්කර ෙනාවුවත,් පැහැදිලිවම ෙපෙනන ප දි දිග්ගැස්ෙසන 
කා යයකි. කවු ත් දන්නා ප දි ජ මන්ව න් වන අපි ඉතාමත් බරපතළ Gründlichkeit 
නැතෙහාත් උන්නතිකා  මහා ථයක් ෙහ  මහා ථතා උන්නතිකා ත්වයක් ඇත්ෙත  ෙවමු. 
ෙ  ෙදෙකන් ඔබ සු ස ුයයි හැෙගන ෙදයක් ගැන ස්තර භාග දක්වන කල, ප්රථමෙයන්ම 
එය සියල්ල අන්ත ගත ක්රමයක් වන ආකාරයට එය පැහැදිලි කර දැක් මට සි ෙ  ත ක 
ද්යාෙ  මලු් ප්රතිපත්ත ිහා ශ්වෙය් මුලික න්යායයන් යන ෙදකම සදා කල්හිම පැවති බව 

ඔප්පු කි මට ඔහුට සි ෙ . ඔහුට එය කරන්නට සි  වුෙය් අන් කා යයක් ෙනාෙ . ආන්තික 
වශෙයන්, අ ෙතන් ෙසායාගත් මු න් මල් කඩක් බ  න්යාය ෙවත ලගා ම සදහාය. ෙ  
අතින් බලන කල්හි ආචා ය ඩූ ං ජාතික ම ටමට ඉතා මැන න් ගැලෙපන ෙස් කටයුතු කර 
ඇත. ඔහ ුඉදි පත් කර ඇත්ෙත් මානසික, සා ාචාරය පකෘතිමය සහ ඓතිහාසිය ද ශන 
ඇතුලත් ස පු ණ "ද ශනවාද ක්රමයක්" ද, අවසාන වහෙයන් "ෙද්ශපාලන අ ථ ශාස්ත්ර 
සහ සමාජවාද ී ක්රමයක්" ද, අවසාන වශෙයන් "ෙද්ශපාලන අ ථ ශාස්ත්රය පිළිබද 
ෙ චනාත්මක ඉතිහාසයක් " ද ඇතුලත්, අනුන න්යායයකි. එය අෙටන් එක පුමාණෙය් 

ෙව  තුනකින් යුක්ත වන අතර බාහිර හා ෛනස ගික බෙරන් යුක්තය. පු වගා  
ද ශනවාදන්ී සහ අ ථ ශ්රාස්ත්රඥයන් සිය  ෙදනාටම ද්ධව ෙපා  වශෙයන්ද, මාක්ස්ට, 

ද්ධව ෙශ්ෂෙයන්ද, ෙමෙහයවන ලද ත ක නැමති යුද්ධ හමු ා තුනකි. ඇත්ෙතන්ම 
ෙමය න , අංග ස පු ණ "ෙද්ශපාලන අ ථ ශාස්ත්ර සහ සමාජවාද ීක්රමයක්" ද, අවසාන 
වශෙයන් "ෙද්ශපාලන අ ථ ශාස්ත්රය පිළිබද ෙ චනාත්මක ඉතිහාසයක්" ද, අතුලත්, අනූ 
න්යායයකි. එය අෙටන් එක ප්රමාණෙය් ෙව  තුනකින් යුක්ත වන අතර බාහිර හා 
ෛනස ගික බෙරන් යුක්තය. පු වගා  ද ශනවාදීන් සහ අ ථ ශාස්ත්රඥයන් සිය  
ෙදනාටම ද්ධව ෙපා  වශෙයන්ද, මාක්ස්ට ද්ධව ෙපා  වශෙයන්ද, මාක්ස්ට 



ද්ධව ෙශ්ෂෙයන්ද, ෙමෙහයවන ලද ත ක නැමති යුද්ධ හමුදා තුනකි. ඇතේතන්ම 
ෙමය න , අංග ස පු ණ " ද්යා ප්ලවයක්" කි මට දරන ලද ප්රයත්නයකි. මා පිළිතු  
සැපයිව යුතුව තිෙබන්ෙන් ෙ  සියල්ලටමය. කාලය සහ අවකාශය පිළිබද සංකල්පයන්ෙග් 
පටන් ද් ෙල හ මුදල් ම3 දක්වා වූද, ව්යෙය් සහ චලනෙයහි සදාකාලිත්වෙය් පටන් 
ස ාචාර අදහස් වල නශ්ය ස්භාවය දක්වාද ඩා න්ෙග් ස්භා ක ව යතා න්යාෙයහි පටන් 
අනාගත සමාජෙය් ෙය○ෟවනයන් ශික්ෂණය කි ම දක්වාද ව,ු ති ය හැකි සෑම සිය  
මාතෟකාවක්ම ගැන ක ණු දැක් මට මට සි ය. ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා මෙග් ප්රතිපාක්ෂිකයා 
ක්රමාණුකූල අංග ස පු ණත්වයකින් ක ණු ඉදි පත්කර ඇත ිෙහයින්, ෙපරට වඩා, වඩාත් 
ඒකාබද්ධ ආකාරයකින් ස්තර කර දැක් ෙ  අවස්ථාවක් ඔහු මට සලසා න්ෙන්ය. ෙවනත් 
ෙලසකින් ගතෙහාත් අකෘතඥයයි කිව හැකි ෙමම ක තව්යය භාරගැනීමට මා ෙපළඹවු 
ප්රධාන ෙහ්තුව එයයි. 

මෙග් පිලිතුර ප්රතමෙයන්, සමාජවාදී පක්ෂෙය් ප්රධාන පත්රය වන ලයිප්සිග් Vorwärts 
පත්රෙයහි ලිපි ෙපළක් වශෙයන්ද, පසුව "Herrn Eugen Dühring Umwälzung der 
Wissenschaft (ඊ. ඩු ං මහතාෙග් ද්යා ප්ලවය)" යන ෙපාත වශෙයන්ද පළ කරන ලදී. 
එම ෙපාෙතහි ෙදවන සංස්කරණය 1886 දී සු ක් හිදි පළ කරන ලදී.  

ප්රංශ මන්ත්ර ී ම ඩලෙය් ලීල් ෙකා ඨාශය දැනට නිෙය ජනය කරන, මා ත්ර ෙප ල් 
ලාෆා ග්ෙග් ඉල්ලීම අනුව මා ෙමම ෙපාෙතන් ප ෙ ද තුනක් ෙපාත් පිංචක් වශෙයන් සකස් 
කෙළන්, ඔහු එය ප ව තනය කර 1880 දී "මෙන රා ක සමාජවාදය සහ ද්යාත්මක 
සමාජවාදය" යන නම ඇතිව පළ කෙළ්ය. එම ප්රංශ පිටපත අනුව ෙප ලන්ත සහ 
ස්පාඤ්ඤ සංස්කරණයන් සකස් කරන ලදී. 1883 දී අපෙග් ජ මන් ත්රෙය  මුල් භාෂාෙවන ්
එම ෙපාත් පිංච පළ කළහ. ඉන් පසුව ජ මන් පිටපත පදන  කරෙගන ඉතාලි, සියන්, 
ඩැනිෂ්, ලන්ෙද්සි සහ ෙ නියානු ප ව තන පළ කර ඇත. ඒ අනුව ෙමම ඉංග්රිසි 
සංස්කරණයත් සමග දැන් ෙමම කඩුාෙපාත භාෂා දහයකින් ප්රචාරය වන්ෙන්ය. ෙමතර  
නිරන්තර ෙලස ප ව තනය කරනු ලබන ෙවනත් සමාජවාද ී කෘතියක් ගැන මම 
ෙනාදන්ෙන . 1848 "ෙකා යුනිස්  ප්රකාශනය" ෙහ , මාක්සේග් "ප්රාග්ධනය" ෙහ  වුවද 
ෙමතර  නිරන්තර ෙලස ප ව තනය කරනු ෙනාදක්නා ලදී. ජ මනිෙයහි, ෙමම ෙපාෙතන් 
මු  පිටපත් ගණන 20,000 ක් පමණ වු සංස්කරණ හතරක් පළ  ඇත. 

"දී මා ක්"4 නැමති උප ග්රන්ථය ලියන ලද්ෙද් ජ මනිෙය් වතුකාර ෙද්පළවල ඉතිහාසය සහ 
සංව ධනය ගැන මුලික දැනුමක් ජ මන් සමාජවාදී පක්ෂය තුළ පතු වා හැ ෙ  අදහස 
ඇතිවය. නාග ක ක ක  ජනතාව එම පක්ෂය ෙවත ඇද ගැනීම ෙබාෙහ  රට ස පු ණ 
ෙව න් තිබුණු, එෙමන්ම කෘෂිකා ක ක ක වන් හා ෙගා ජනයා හා ස බන්ධෙයන් 
කටයුතු කි ම අවශ්යව තිබුණු වකවාණුවක ෙමය ඉතාමත් අවශ්ය ෙදයක් ෙලස ෙපනී 
ගිෙය්ය. ජ මන් ෙග ත්රවලට ෙපා වු මුල් ඉඩ  බකු්ති ආකෘත ිසහ ඒවාෙය් අභාවය පිළිබද 
ඉතිහාසය ගැන එංගලන්තෙයහි ඇති ප්රසිද් ය ජ මනියටත් වඩා අඩු නිසා ෙමම 
උපග්රන්ථය ප ව තනයට ඇතුළත් කර තිෙ . මා ක් සමාජෙයහි සාමා කයන් අතර කෘෂි 
ඉඩ  හා තණ  ෙබ ාෙවන්කර ගැනීමට ෙපර, ( දැනු  පවතින ස්ලෙව නියානු සද් ගා 
සමාජෙයන් නිදසුන් ෙදන ප දි) ඒවා පර පරා ගණනාවක් ඔස්ෙස් හිද ගිය ශාල පිතෘ 
මුලික පවුලක් සින් ඒකාබද්ධ ගිණු  පිළිෙවෙළ් කළමණාරණය මගින් එය ෙමෙහයවා ගත 
ෙනාහැකි තත්වයට පත් වු පසු ෙබදා ෙවන් කර ගැනීම සි  වු බවත් කිය න් මක්සි  
කවෙල්ස්කි මෑතදී ආර භ කළ කල්පිතය ගැන සදහන් ෙනාකරම, මුල් ෙපාෙතහි ඇති 
ෙලසටම ප ව තනෙයහිද ෙපළ තිෙබන්නට හැ ෙය . සමහර ට කවෙල්ස්කිෙග් මතය 
ස පු ණෙයන්ම නිවැරද ි ය හැකි නමුත්, ෙමය තවමත් Sub judice(තවමත ්නිශ්චය ෙනාවු 
- සංකාරක.) ෙලසට පවතී.  



ෙමම ෙපාෙතහි අ ත් ආ ක ෙය  ඇෙතාත් ඒවා ෙයා ා තෙිබන්ෙන් මාක්ස්ෙග් 
"ප්රාග්ධනය" කෘතිෙයහි ඉංග්රිසි සංකරණෙයහි එන ෙය වලට සමානවය. නිෂ්පාදකයන්ෙග් 
ප්රෙය ජනය සදහා පමණක් ෙනාව හුවමා වද අරමුණු කරෙගන, නැතෙහාත්, භා ත 
ව නාක  වශෙයන් ෙනාව, ෙවළද භා ඩ වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන කල, එය සුතර 
කි මට අපි "ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනය" යන වාක්ය ඛ ඩය ෙයාදන්ෙනමු. හුවමා ව 
සදහා වු නිෂ්පාදනෙය් මුල් ආර භෙය් පටන් ව තමාන කාලය දක්වාම ෙමම අදියර හිද 
යන්ෙන්ය. එය පු ණ ව ධනයට පත් වන්ෙන්, ධනපති නිෂ්පාදනය යටෙත් පමණකි. එන , 
ස්වකීය ශ්රම ශක්තිය හැර ෙවනත් නිෂ්පාදන මා ග අහි  ශු කයන්, නිෂ්පාදන මා ගවල 
හි ක වා වන ධනපතියා සින් ෙ තන සදහා වැෙඩහි ෙයාදවනු ලබන්නා වුද, ඔහුෙග් 
ආෙය ජනය ඉක්මවන නිෂ්පාදිතෙය් අෙළ  ළ අති ක්තය ඔහු සන්ි සාක්කුෙ  ලාගනු 
ලබන්නා වුද ෙකාන්ෙද්සි යටෙත් පමණකි. අපි මාධ්ය කාලීන සමෙයන් ඉක් ති කා ක 
නිෂ්පාදනෙය් ඉතිහාසය කාල ප ෙ ද තුනකට ෙබදන්ෙනමු. 1) හස්ත ක මාන්තය, ෙමම 
ක්රමය යටෙත් සෑම ශ්ර කෙයක්ම ස පු ණ භා ඩයක් නිපදවයි. 2) භා ඩ තැනීෙ  
ක මාන්තය, එක ශාල ආයතනයක් තුළ ක ඩාය  ගතවුනු ක ක වන් ශාල 
සංඛ්යාවක් ස ප ණ භා ඩය නිපදවත,ි ෙමහිදී ශ්රම භජනෙය් ප්රතිපත්තිය පදන  
කරෙගන එක් එක් ක ක ෙවක් නිෂ්පාදිතය අනුගා  ෙලසින් සිය ම ක ක වනේග් අත් 
මගින් ගිය පසු පමණක් එහ ි නිමැවුම ස පු ණ වන්ෙන්ය,3) න න ක මාන්තය, ෙමහිදී 
භා ඩ නිෂ්පාදනය ෙකෙරන්ෙන් බල ශක්තිෙයන් ක්රියාත්මක ෙකෙරන යන්ත්ර මගිනි, 
ක ක වාෙග් කා යය, යාන්ත්රික මා ගෙය් කටයුතු ප පාලනය කි මට සහ නිවැරදි 
කි මට සීමා වන්ෙන්ය. 

ෙමම කෘතිෙය් සන්ධාරය තන්ය පාඨක මහජනයාෙගන් සැලකිය යුතු ෙකාටසක 
ද්ධත්වයට ලක් වනු ඇතැයි යන්න මම ෙහාදින් දනි . මහා ෙදශ් වාසීන් වන අපි 

තාන්ය "න බුකාරකම" පිළිබද මතයන් ෙකෙරහි අල්ප මාත්ර ෙහ  සැලකිල්ලක් දැක් ම ු
න , අප දැනට සි නවාටත් වඩා නරක තත්වයකට පත්වන්නට තිබු . ෙමම ෙපාත අප 
"ඓතිහාසීය ව්යවාදය" යනුෙවන් හ න්වන ෙදය රකියි. එෙහත ් " ව්යවාදය" යන්න 
තාන්ය පාඨකයන් අති ශාල සංඛ්යාවක කනට ෙක ටු අනින්නා වැනි වචනයකි. 

"අෙඥයවාදය"5 ඉවසීමට ඉඩ ඇතත් ව්යවාදය න  පිලිගත ෙනාෙහ්. 

නමුත්, එෙස් වුවත් දහහත්වැනි ශතව ෂෙයන් ෙමපිට න න ව්යවාද සියල්ෙලහිම මුල් 
නිවස වුෙය් එංගලන්තයයි. 

" ව්යවාදය" මහා තාන්යෙය් ස්වභාව-ජාත පුත්රයාය. ව්යයට සිතීෙ  හැකියාව තිෙ  දැයි 
තාන්ය ස්කලු්මන්6 ඩුන්ස් ස්ෙක ටුස් දැනටමත් අසා ඇත. 

ෙමම ප්රාතිහා ය්යය සා ථක කි ම සදහා ඔහ ුෙද යන්ෙග් ස වබලධා ත්වය පිහිට ෙකාට 
ගත්ෙත්ය. නැතෙහාත්, ඔහු ෙද්වධ මය 7 ලවා ව්යවාදය ෙදශ්නා ෙකෙර ෙ ය. එපමණක් 
ෙනාව ඔහු නාමමාත්රවාදිෙයක් 8 ද ය. ව්යවාදෙය් ප්රථම ආකෘතිය වන නාමමාත්රවාදය 
ප්රධාන වශෙයන් පැතිර පවත්ෙන් ඉංගිසි ශ්ව ද්යාලාචා න් අතරය. 

ඉංග්රිසි ව්යවාදෙය් සැබෑ ආදී කතෘවරයා වුෙය් ෙ කන්ය. ඔහුට ස්භා ක ද ශනය එකම 
සත්ය ද ශනවාදය වු අතර, ඉන් ියන්ෙග් අත්දැකීම පදන  කරගත් ෙභෟතික ද්යාව 
ස්භා ක ද ශනෙය් ප්රධානතම ෙකාටස ය. ආප්ෙත ක්ති වශෙයන් ඔහු ෙබාෙහ  ට 
සදහන් කරන්ෙන් ඇනක්සෙග රස් සහ ඔහුෙග් ෙහ ෙය ෙම යායි9. ගැනත් ෙමාක්රිටස් සහ 
ඔහුෙග් පරමාණු ගැනත්ය. ඉන් ියන් ෙනාවරදින සු  බවත්, සිය  ඥානෙයහි පදනම එය 
වන බවත්ය. සිය ම ද්යාවන් අත්දැකීම මත පදන   ඇති අතර ඉන් ිය සින් සපයන 



ලද දන්තයන් තා කික ෙය් ප ක්ෂණයට භාජනය කි ෙමන් සංයුක්ත ෙ . එවැනි 
තා කකි යක ප්රධාන ආකෘති වන්ෙන් උද්ගමනය, ශ්ෙල්ෂණය සංස්න්දනය, නි ක්ෂණය 
සහ ප ෙය්ෂණයයි. ව්යෙයහි ෛනස ගික ගුණයන් අතුෙරන් චලිතය ප්රථම ස ප්රධානය. 
එෙහත් එය යාන්ත්රිකමය හා ග තමය ආකාරෙය් චලිතය පමණක් ෙනාෙ . ප්රධාන 
වහෙයන්ම ව්යෙය් ආෙ ගයක, අති ප්රධාන වගුණයක, ආතතියක, නැතෙහාත් යාෙකා  
ෙ ෙමෙග් වචනයක් ෙයාදෙතාත් " ව්යෙය ් සංෙ දනා" ("Qual"- ෙමය වචන වල 

ශ කමය ෙබදීමකි "Qual" වචනෙය් ප සමාපත්තිෙයන්ම ගත් කළ ය  කිසි ක්රියාවක් 
ෙකෙරහි ෙපාළඹවන සංෙ දනය ෙ දනාව යන අ ථය ලැෙ . ඒ අතරම ගුඩ 
ද ශනවාදිෙයක් වු ෙ ෙම එම ජ මන් වචනයට ලතින් වචනයක් වන qualias -ගුණය- 
නැමති වචනෙයන්ද යමක් එකත ු කරයි. ඔහුෙග් ("Qual") වචනෙයන් අදහස් වන්ෙන් 
බාහිරව ෙගන ෙදන ෙ දනාවක් ෙනාව වස්තුන්ෙගත් ස බන්ධතාවය නතමහාත් 
ෙපෟද්ගලකත්වෙය්ත් ස්වයං සංව ධනෙයන් පැන නගින ක්රියාකා  ආර භය ය.) ආකාරෙය් 
චලිතයද එයට ඇතුලත්ය. 

ව්යවාදෙය ් ප්රථම නි මාණකයා වු ෙ කන්ෙග් ද ශනෙයහි වුවද ව්යවාදෙය ් ප්රථම 
නි මාණකයා වු ෙ කන්ෙග් ද ශනෙයහි වුවද ව්යවාදෙය් ධ පා ශ ය සංව ධනයක 
ජ අන්ත ගත ය. එක් අතකින් ඉන් ිය බද්ධ, කාව්යමය ස්වභාවෙය් අලංකාරෙයන් වට  

තිෙබන ව්ය, ෙම හනීය සිනා ලිවලින් නිසාෙග් සමස්ත ස වාංගයම එය ෙවත ඇද 
ගනී. අනිත් අතට, යත් භාෂිතෙයන් ෙගාතා ඉදි පත් කර ඇති ධ මය, ෙද්ව ධ මෙයන් 
ආනයනය කරගත් අසංසන්දනීයතාවයන්ෙගන් ගහනය.  

ව්යවාදය තව රටත් ප නාම ෙ දී එය ඒක-පා ශ ය ස්වභාවයක් ගත්ෙත්ය. ෙ කන්ෙග් 
ව්යවාදය අනුසන්ධාන කරන තැනැත්ෙත් ෙහා ස් ය. ඉන් ිය සංෙ දනා පදන  ෙකාටගත් 

ඥානය, එහි කාව්ය ස්වභා  කසතිය හැර දමා ග තාඥයාෙග් යුක්ත අත්දැකීම බවට 
ප ව තනය ෙවයි. එහිද ීජ්යා තිය ද්යාවන්ෙග් ණ වශෙයන් ප්රකාශති ෙ . ව්යවාදය 
මානව ෙ ශයට එළෙඹයි. ව්යවාදෙය් පස තු , මානව ද්ෙ ශී, ආෙ ශ රහිත 
අධ්යාත්මවාදෙය් ජය භූ ෙය්දීම එය පරාජය කර ජය ලැ මට න , තමන්ෙග්ම ○ාංශයට 
වධ ෙද න් ෂ්කර ක්රියාෙවහි ෙයදීමට ව්යවාදයට සි ෙ . ඒ අනුව එය ඉන් ිය බද්ධ 
ස්වභාවෙය් සිට බුද් මය භුතා ථයක් බවට පත් ෙ . එෙහත්, ඒ අනුවම, එය, බුද් ෙය් 
ස්වභාව ලක්ෂණ ගත් ප්රතිඵල ගැන ෙනාතකාම ස පු ණ සංසන්දනීයතාවයක් කාශ 
කරගනී. 

ෙ කන්ෙග් අනුප්රාක්තිකා හැ යට, ෙහා ස් ෙමෙස් ත ක කරයි. මු  නිස් ඥනයම 
සැපෙයන්ෙන් ඉන් ියන් සින් න  ට අපෙග් සංකල්පයන් හා අදහස් යනු, ඒවාෙය් ඉන් ිය 
බද්ධ ආකෘති සහ යථා ථ ෙල කෙයන් බාහිර අවතාර පමණක්ම ෙවති. එයින් එකකට වැ  
ගණනකට එකම නාමයක් ෙයදීමට හැකි වනු ඇත. නාමයන්ෙග් නාම පවා තිෙබන්නට 
පු වන. එක් අතකින් අපෙග් අදහස් සියල්ලම සංෙ දනා ෙල කෙයන් ස භව වන බව 
කියන අතරම වචනයක් යනු වචනයක් ඉක්මවා යන ෙදයැකයයි නිතරම කීමද අපෙග් 
ඉං ියයන් මගින් අප දැනගත්, ඒකතාවයක් වන සත්තාවන්ට අමතරව, ෙපා  සව්භාවෙය ්
සත්තාවන් පවතින බව කීමද ප්රති ෙර ධයක් ෙලස හැෙගන්නට පු වන. ෙද්හමය ෙනාවන 
වස්තුවක් යනු ෙද්හමය ෙනාවන ෙදයක් වැනිම කාරයකි. ෙද්හය, සත්තාව, වස්තුව යන 
සියල්ලම එකම යථා ථය හැදින් මට ෙයාදන ධ වදන්ය. සිතන්නා වු ව්යෙයන් 
සිතු ල්ල ෙවන් කි ම කිසිෙස්ත් කළ ෙනාහැක්කකි. ෙල කෙය් සි  ෙව න් පවතින සිය  
ෙවනස්ක වල උපස්ථරය ව්යයයි. ෙකළවරක් ෙනාමැති එකතු කි ෙ  කියා මයක 
ෙයදීෙමහි අපෙග් සිත සමත්යයි කියන්ෙන් න  ස අනන්ත යන වචනෙයහි අ ථයක් නැත. 
අපෙග් අපෙග් සංජානයට හසුවන්ෙන් ව්යමය වස්තුන් පමණක් වන ෙහයින් ෙද යන්ෙග් 



පැවැත්ම ගැන අපට කිසිවක් දනගත ෙනාහැකිය. මෙග් පැවැත්ම පමණක් ඒකාන්තය. සෑම 
නිස් අභිලාසයක්ම ආර භයක් සහ අවසානයක් ඇති යාන්ත්රික චලනයකි. ආෙ ගයට 
ෂය වන්ෙන් අප ෙහාදයයි කියන වස්තුන්ය. නිසාත් ස්වභාව ධ මයත් එක සමාන 

නීතිවලට යටත් ෙවති. බලය හා නිදහස ස ව සම වන්ෙන්ය. 

"ෙහා ස් ෙ කන්ෙග් ද ශනය අනුසන්ධානය කෙළ්ය. එෙස් වුවත් ඔහු එෙස් කි ෙ දී 
ෙ කන්ෙග් මුලික ප්රතපිත්තිය වන සිය  නිස් ඥනය සමභව වන්ෙන් සංෙ දනා 
ෙල කෙයන්ය. යන්න ඔප්පු කි මට ක ණු ඉදි පත් ෙනාකෙළ්ය. ෙමය ඔප්පු කරන ක ණ ු
සමපාදනය කෙළ් නිස් අවෙබ ධෙය් ප්රභවය ගැන රචනය ලියු ෙලාක් ය. 

ෙ කන්ෙග් ව්යවාදෙයහි වු ඊශ්වරවාදී10 බාධකයන් ෙකාලින්ස්, ෙඩා ෙවල්, කව  හා ලි 
සහ ප්රීස් ලි සින් ද දමන ලදී. කුමන ෙහ  තත්වයක් යටෙත් වුවද, ෙද්වවාදය 11 න  
ආගම ඉවත ලීම පි ස ප්රාෙය ගික ව්යවාදීන්ට උපෙය ගි කර ගත හැකි පහසු 
මා ගයකි."(මාක්ස් සහ එංගල්ස් “ශුද්ධ පවුල “ මයින්-නදී-බඩ- ෆ් න්ක්ෆ , 1845. පිටු 
201-204 12) 

නුතන ව්යවාදෙය් තාන්ය ස භවය ගැන කාල් මාක්ස් ලියුෙ  එබැ නි. ඔහු ඉංග්රිසින්ෙග් 
මුතුන් ත්තන්ට දැක්වු එම ෙගෟරවය දැන් ඉංග්රින්ට සු හි  ෙනාෙ  න  එය වඩාත් 
කණගාටුවට ෙහ්තුවකි.  

දහ අටවැනි ශතව ෂෙය්දී ජ මානන්ු සහ ඉංග්රිසින් සින් ප්රංශුවන් ෙගාඩ සහ මුහු  
සටන්වලින් පරාජය කර ති යදීම, ඒ ෙශ්රෂ්ඨ ප්රංශ ප්ලවයටත් ෙපර -- එංගලන්තය ෙමන් 
ජ මනියද තවමත් එහ ිප්රතිඵලවලට හු  පු  මට ෙවර දරයි - එය අති ස භාවනීය 
ශතව ෂය බවට පත් කළ ඒ දීප්තිමත් ප්රංශ ව්යවාද ී ගු කුලෙයහි පීතෘවරයන් වුෙය් 
ෙ කන්, ෙහා ස් සහ ෙල ක් බව කිසිෙස්ත් ප්රතික්ෙෂ්ප කළ ෙනාහැකි සත්යයකි. 

ෙමය ප්රතිෙෂ්ප කළ ෙනාහැකිය. 

එංගලන්තෙය් ෙන්වාසික වු යත් ෙද්ශිකයාට ෙමම ශතව ෂෙය් මතිකා  ෙදයක් ෙස් 
ෙපනී ගිෙය් වැදගත් ඉංග්රිසි මධ්යම පන්තිය ආග ක පටු කල්පනා ෙකෙරහි තදන්ි එල්බ 
සි න ආකාරය සහ එහි ආඥනකමය. එෙස් නැතෙහාත් යටත් පි ෙසයින් ඉතා දියුණු 
නිදහස් න්තකයන්ෙග් තත්වයට වත් පැ ණ සි ෙයමු. එනිසා එංගලන්තෙය් උගත් නිසුන් 
සිය ෙදනාම පාෙහ ් ෙන්කාකාර ෙනාසි ය හැකි ප්රතිහා යන් ගැන ශ්වාස කි මත් 
බක්ලන්  සහ මැන්ටල් වැනි භූග භ ද්යාඥයින් පවා ඔවුන්ෙග් ද්යාත්මක ක නු 
උත්පත්ති කථා ෙපාත සමග ෙනාගැෙටන ආකාරයට සමාවෘත කි මත් ඇදහිය ෙනාහැකි 
ෙදයක් ෙස් අපට ෙපනීගිය අතර ආග ක ක ණු ස බන්ධෙයන් ස්වකීය කල්පනා ශක්තිය 
උපෙය ගි කර ගැනීමට තර  නි භීත නිසුන් ෙසායා ගැනීමට න  අෙයකුට නූගත් ජනයා, 
නැතෙහාත් එකල ඔවුන් හ න්වන ලද ප දි "මහා අපි සි  සමූහයා" ඕවන්වාදීන් අතරට 
යාමට සි ය. 

එෙහත් එවක් පටන් එංගලන්තය "ශිෂ්ඨාචාරව" පැවතුනි 1851 ව ෂෙය් ප්රද ශනය13 
ඉංග්රීසින්ෙග් ප වරණක ස්වභාවය අවසන් කරන සීනුනාදය හැඩ ය. එංගලන්තය ආහාර 
ආචාර  සහ අදහස් සින් ජාත්යන්තර බවට පත් ය. ය ෙකාතර  රට සි ද යත් 
ෙවනත් මහා ෙද්ශීය සි ත් ෙමහි පැතිර තිෙබන තරමට ය  ය  ඉංග්රීසීන් ආචාර  ෙමහි 
පැතිර ගිෙය්න  මැනවයි මට හැෙගන්නට ය. ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා සලාද ෙතල් (1851 ට 
ෙපර එය රදළ වංශිකයන් පමණක් දැනසි  ෙදයක් ය.) භා තය ආර භ ම සහ පැතිර 
යාමත් හා සමගම සමගා ව ආග ක කාරණා ෂෙයහි මහා ද් පකි සන්ෙද්හවාදය 



ස්සාධ්ය ෙලස පැතිර යාමක්ද සි  ය. දැන් එය ෙකාෙතක් ර ෙගාස් තිෙ ද යත්, 
අෙඥයවාදය තවමත් එංගලන්ත සභා ආගම තර  "හ ෙදය" බවට පත්ව ෙනාතිබුණත් ය 
වැදගත්ක අනුව බලන ක බැප් ස් 14 ආගම සමග සම ම ටමට පැ ණ ඇති අතර නිශ් ත 
වශෙයන්ම "ගැල ෙ  හමු ාවට"15 වඩා ඉහළින් සි යි. ෙමම තත්වයන් යටෙත් ෙමම ථ්යා 
දෘෂ්  ෙය් ඉදි  ගමන ගැන අවංක කණගාටු වන සහ එය ෙහළා දකින ෙබාෙහ  ෙදෙනකුට 
ෙමම "නව පන්නෙය් මති මතාන්තර" ෙද්ශෙය් උපන් ඒවා ෙනාව, ෛදනික භා තයට 
ගන්නා ෙවනත් ෙබාෙහ  භා ඩ ෙමන් Made in Germany(ජ මනි ෙය් සාදන ලද - 
සංස්කාරක) ඒවා ෙනාවන බවත්, නිසැක වශෙයන්ම පැර  ඉංග්රිසි ඒවා බවත් එෙමන්ම 
අවු  ෙදසීයකට ප්රථම එම එම අදහස්වල නි මාතෘවරයන් ව ු තානීන් ඔවන්ුෙග් 
පර පරාෙවන් දැන් පැවත එන්නන් යාමට තර  එ තරවන රට වඩා ෙබාෙහ  ර ගිය 
බවත් දැනගන්නට ලැ ම, අස්වැසිල්ලක් වනු ඇතැයි යන අදහස මා තළු පැන නැගීම මට 
වැළැක් ය ෙනාහැකිය. 

ඇත්ත වශෙයන්ම, අෙඥයවාදය යනු - ෙහාදින් අදහස ප්රකාශ වන සු  ලැන්කෂය  
ෙය මක් ගනිෙතාත් - "ල ජාශීලි " ව්යවාදය ස ෙවන කුමක්ද? ස්වභාව ධ මය පිළිබදව 
අෙඥයවාදයිා දරන සංකල්පය මලු පටන් අග දක්වාම ව්යවාදීය. සමස්ත ස්වභා ක 
ෙල කයම නීතියකින් පාලනය ෙ . එනිසා බැහැ න් ෙකෙරන ක්රියා මගින් එයට මැදිහත් 
මට කිසිම ඉඩක් නැත. නමුත් අප දන්නා ශ්වෙයන් ෙබහි උත්තර සත්තාවක් පවතීද 

යන්න නි ණය කි මට ෙහ , ය අසත්ය බව ඔප්පු කි මට ෙහ  මගක් අපට නැතැයි ඔහ ු
තව රටත් පවසයි. ෙශ්ර්ෂ්ඨ තාරකා ද්යාඥ ලාප්ලාස්ෙග් "භූෙග ලෙය් යාන්ත්රිකමය 
ක්රියාකා ත්වය පිළිබද සංග්රහෙයහි" මැවු  ක  ගැන සදහනක් වත් කර ෙනාමැත්ෙත් 
මන්දැයි නැෙප ලියන් ඔහුෙගන් මසු කල ඔහු "Je n’avais pas besoin de cette 
hypothèse"(මට ඒ කල්පිතය අව ශ්ය ෙනා ය - සංස්කාරක) යනුෙවන් සාඩ බර ෙලස 
පිළිතු  න් කාලයට අෙඥයවාදියාෙග් කියමන ප්රමාණවත් වු බව සිතිය හැක. නමුත් ෙ  
කාලෙය් ශ්වය පිළිබද වු අපෙග් ප්ලවාදී සංකල්පෙයහි මැවු  ක ෙවකුටවත ්
පාලකෙයකටුවත් කිසිම ඉඩක් ෙනාමැත. පවත්නා සමස්ත ෙල ක ෙයන්ම පිටමං කර වසා 
තබන ලද උත්තර සත්තාවක් ගැන කථා කි ම වචන අතර පරස් පරයක් වන ෙහයින් එය 
ආග ක ජනයාෙග් හැගී වලට කරන ත්යාගිවන්න නිග්රහයක්ද ෙ . 

තවද අපෙග් සිය  ඥානය අපෙග් ඉන් ියන් සින් අපට ෙදනු ලබන ෙතාරතු  මත පදන  
 තිෙබන බව අෙඥයවාදියා පිළිගනියි. නමුත් අප අපෙග් ඉන් ියන් මගින් සංජානික වස්තු 

පිළිබදව ඒවා අපට දන්වන ෙතාරතු  නිවරදදි යන්න අප දැනගන්ෙන් ෙකෙස්ද? යන 
පුශ්නයද ඔහු එකතු කරයි. නිසා හු වස්තු හා ඒවාෙය් ගුණාංග ගැන අදහස් ෙනාකරන 
බවත් ඔහු අදහස් කරන්ෙන් ඒවා සින් ඔහුෙග් ඉන් ියන් ෙකෙරහ ිඇති කරන ලද ඡායාවන ්
ගැන පමණක් බවත් ඔහ ුතව රටත ්අපට කියයි. ෙමහිදී හුෙදක් වාදෙයන්ම පමණක් ෙමම 
ත කණ පළිිෙවල ද දැ ම ෂ්කර බව ෙපෙන්. නමුත් වාදයට ෙපර ක්රියාකා ත්වය 
පැවතුනි. Im Anfang war die tat (ආර භෙයහි වූෙය් ක්රියාවය - ෙග්ය්ෙත්ෙග් "ෆවුස්ත"්, 1 
ප ෙඡදය, 3 ද ශනය  - සංස්කාරක) නිස් ශුරත්වය සින් ෙමම ෂ්කරතාවය නි මාණය 
කරනු ලැ මට ෙපර නිස් ක්රියාව එය සදා තබිුෙ ය. පු  රසදැය ිදැනගත හැක්ෙක් ය 
කෑ කලය. එෙස්ම ෙමම වස්තු තුළ අප දක්නා ගුණංගයන් අනුව ඒවා අපෙග්ම පුෙය ජනය 
පිළිබද අපෙග් තක්ෙස් වද වැරද ි ය යුතුය. එනිසා අපෙග් ප්රයත්නය අසා ථක ය 
යුතුය. නමුත් අපි අපෙග් අරමුණ සපුරා ගැනීෙමහි සමත් වමු න , වස්තුව, අප ඒ 
ස බන්ධෙයන් දරන අදහසට එකග වන බව අපට දක්නට ලැෙ  න  එෙමන්ම අප එයින් 
ඉටුකැගැනීමට බලාෙපාෙරාත්තු ව ුඅරමුණ සඵල ෙ  න , එ ට, ය (වසත්ුව) හා ගුණාංග 
පිළිබදව ව ුඅපෙග් සංජානනය අෙපන් බාහිරව පවතින යථා ථය හා සමග ඒතාක් රට 
ගැලෙපන බවට ය ස් ර සාක්ෂියක් වන්ෙන් ය. එෙමන්ම අප අසා ථකත්වය හා සමග 
මුහුණට මුහුණලා සි න හැම අවස්තාවකදීම අප අසමත් කි මට ෙහ්තුවු ක ණ සාමාන්ය 



වශෙයන් වැ  කලක් ගතවන්නට කලින්ම ෙසායා ගන්ෙනමු. ට අපෙග් ක්රියාවට පදනම 
කරගත් සංජානනය අස පු ණ ෙහ  මතුපිටට පමණක් සීමා වුවක් වන බව ෙහ  එෙස් 
නැතෙහාත්, එය, ෙවනත් සංජානයනනයන් මගින් ලබාගත් ප්රතඵිල සමග, ඒවා ඉඩ ෙනාෙදන 
ආකාරයකින් ස බන්ධ කරගත් බව, එන  අප කියන ප දි, වරද ිත කරණයක් අනුගමනය 
කළ බව ෙහ , ෙපනී යනු ඇත. ෙපනී යනු ඇත. අපෙග් ඉන් ියයන් නිසි ෙලස පුහුණු කි මට 
හා උපෙය ගි කර ගැනීමට අප සුප ක්ෂාකා  වන, එෙස්ම, නිසි ෙලස ඇති කරගත් හා නිසි 
ෙලස උපෙය ගි කරගත් සංජානනයන් සින් නි දිෂ්ඨ සීමාවන් ඇතුලත අපෙග් 
ක්රියාකා ත්වය රදවා ගන්නා තාක් කල ් අපෙග් සංජානනයන් සංජානික වස්තුන්ෙග් 
වාස්ත ක ස්වභාවය සමග ගැලෙපන බව අපෙග් ක්රියාෙවහි ප්රතිඵලවලන්ි ඔප්පු වනු ඇත. 
ද්යානුකූල ෙලස පාලනය කරනු ලබන අපෙග් ඉන් ීයානුසා  සංජානනයන්, බාහිර ෙල කය 

ස බන්ධෙයන් අපෙග් සිත් තුළ ඇති මට ෙපාළඹවන අදහස්, ඒවාෙය් ස්වභාවෙයන්ම 
යථා තෙයන් ෙවනස්වන බව ෙහ , එෙස් නැතෙහාත්, බාහිර ෙල කයත,් ඒ පිළිබද අපෙග් 
ඉන් ීයානුසා  සංජානනයන් අතර ෛනස ගික අසංගතාවයක් පවතින බව ෙහ , නිගමනය 
කි මට අප ෙයාමු වුනු එකද අවස්ථාවක් වත ්ෙමෙතක් ෙනා ය. 

නමුත්, ඉක් තිව නව කාන් වාදී අෙඥයවාදහීු ඉදි යට පැ ණ ෙමෙස් කියති. කිසිය  
ෙදයක ගුණාංග නිව දි ෙලස අපට සංජානනය කළ හැකි වන්නට පිළිවන, එෙහත් ඉන් ිය 
ෙග චර ෙහ  මානසික ෙහ  ක්රියාදාමයක් මගින් අපට එම ෙදය ඇත ිසැ ෙයන්ම ග්රහණය 
කළ ෙනාහැකිය. ෙමම "ඇති සැ ෙයන්ම වු ෙදය" අපෙග් ඥාන ක්ෙෂ්ත්රෙයන් ඔ ෙබහි 
තිෙබන්නකි. ඉන් පසුව දැන් ෙබා ෙහ  කලකට ෙපර ෙහ්ගල්, ෙමෙස් පිළිතු  ද ීඇත. ඔබ 
කිසිය  ෙදයක ගුණාංග සියල්ලම දන්ෙනහි න  එ ට ඔබ ඒ ෙදය ඇති සැ ෙයන්ම 
දන්ෙනහිය. එකි ෙදය අෙපන් බාහිරව පවතින්ෙන්ය යන ක ණ හැර ෙවනත් කිසිවක් ඉති  
ෙනාවන්ෙන්ය. ඔබෙග් සංෙ දයන් ඔබට ෙමම ක ණද උගැන්වූ පසු, කාන්  ෙග් ර ප්රසිද්ධ 
"ding an sich"(ඇති සැ ෙයන්ම වු ෙදය  - සංස්කාරක) හ ි ඉති  අවසාන ෙශ්ෂයද ඔබ 
ග්රහණය කරගත්තා වන්ෙනහිය. කාන්  ෙග් කාලෙය්දී සව්භා ක වස්තු ගැනවූ අපෙග් 
ඥාණය ඇත්ෙතන්ම ඉතාමත් අස පූ ණ ව ූ ෙහයින්, ඒ හැම වස්තවුක්ම ගැන අප දත් 
ස්වල්පය පිටුපස ගුප්ත "ඇතිසැ ෙයන්ම වූ ෙදයක්" යැයි ෙකෙනකුට සැක සිතීමට 
ෙබාෙහ  ඉඩ ති න එෙහත් ෙමම ග්රහණය කළ ෙනාහැකි ෙද්වල් එකින් එක, ද්යාෙ  ෙය ධ 
ප්රගතිය සින් ග්රහණය කරනු ලැබ, ෂ්ෙල්ෂණය කරනු ලැබ සහ ඊටත් වඩා ප්රජණනය 
කරනු ලැබ තිෙ . ඒ අනුව අප ප්රජණනයකර ඇති ෙදය දැනගත ෙනාහැකි ෙදයක් ෙස් 
ඇත්ෙතන්ම සැලකිය ෙනාහැක. ෙමම ශත ව ෂෙය් ප්රථම අ ධෙය් රසායන ද්යාවට 
කාබනික ව්ය එවැනි ගුප්ත වස්තුන් ය. දැන්, අපි ඒවා එකින් එක, කාබනික 
ක්රියාදාමයන්ෙග් ආධාරය ෙනාමැතිව, ඒවාෙය් මූල ව්ය වලින් ෙගාඩනැගීමට 
උෙගනගන්ෙනමු. කුමණ ෙහ  වස්තුවක් වුව රසායනික ඝටනාව දැනගත් වහාම එය එහ ි
මූල ව්යන්ෙගන් තැනිය හැකි බව නූතන රසායනඥෙය  ප්රකාශ කරත.ි උසස්තම කාබනික 
ව්ය වන ඇල් යු න ෙද්හයන්ෙග් ඝටනාව ගැන අප තවමත් දන්ෙන් ඉතා ස්වල්පයකි. 

එෙහත්, ශතව ෂා ක කාලයකින් පසුව ෙහ  වුව අප ෙමම දැණුම ලබාෙගන, එයින් 
සන්නද්ධව, කෘතීම ඇල් යුමන් සෑදීම ෙනාකි මට ෙහ්තුවක් නැත. නමුත් අප එය ඉටුකළ 
කල්හි, අපි ඒ අතරම සත්ව වය නිපදවූෙව  වන්ෙනමු. මක්නිසාද යත,් වෙය් පහලම සිට 
ඉහලම දක්වා ව ූආකාරයන් න , ඇල් යු න ෙද්හයන්ෙග් පැවැත්ෙ  ආකාරය වන ෙහයිනි. 

ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා, අපෙග් අ ෙඥයවාදියා, ෙමම  මාත්ර මානසික උපන්යශයන් දැක්ව ූ
තැන් පටන් ඔහු කථාකරන්ෙන් සහ ක්රියා කරන්ෙන් ඔහු අභ්යන්තරෙය් වන උග්ර 
ව්යවාදියාෙග් ස්වභාවෙයන්මය, අප දන්නා තර න් ව්ය හා චලිතය, නැතෙහාත් දැන් එය 

හ න්වන ලබන ප දි ශක්තිය ඇති කි මට ෙහ  නැති කි මට ෙහ  ෙනාහැක. එෙහත් ඒවා 
කිසිය  කලකද ීෙනාමවන ලදැයි ඔප්පු කි මට අපට සාධක ෙනාමැත. එෙස් වුවද, කිසිය  



අවස්ථාවක, ෙමම පිළිගැනීම ඔහුට ද්ධව පා  කි මට උත්සාහ කළෙහාත්, ඔහු 
අප්රමාදව ඔබ උසා ෙයන් එලියට දමනු ඇත. අධ්යාත්මවාදයට16 ඉඩ තිෙබන බව ඔහු in 
abstracto ( යුක්ත ෙලස  - සංස්කාරක) පිළිගන්ෙන් නමු  ෙහ් in concreto (නියත ෙලස  - 
සංස්කාරක) ඒ හා සමග කිසිම ස බන්ධයක් ෙනාපවත්වයි. අප දන්නා ෙදය න , ව්යමය 
ෙල කය ෙවනස් කළ ෙනාහැකි නීති සින් පාලනය වන බවයි. ෙ  ආද ීවශෙයන් ඔහු කියනු 
ඇත. ෙ  අනුව, ඔහු ද්යාව ග  කරන නිෙසක් වන තාක් රට, ඔහුට ද්යාෙවන් බාහරි 
වු, ඔහු කිසිත් ෙනාදන්නා ක්ෙෂ්ත්රයන් පිළිබද ඔහුෙග් ෙනාදැනවත්කම ග්රික භාෂාවට 
ප ව ථනය කර එයට agnosticism (අෙඥයවාදය  - සංස්කාරක) යන නම තබයි.  

ක ණු ෙකෙස් වුවත,් එකක් පැහැදලිිය. කිසිය  ෙලසකින් මා අෙඥයවාදිෙයක්ව සි යද, 
ෙමම කුඩා ෙපාෙතහි දළ වශෙයන් සටන් කර තෙිබන සංකල්පය "ඓතිහාසීය 
අෙඥයවාදය" යනුෙවන් න  කි මට මට පු වන්කමක් ෙනාතිබුණු බව පැහැදිලිය. එෙස් 
කරන ලද න  ආග කයන් මට සිනහ වනු ඇත. මා අෙඥයවාදීන්ට හි  කරන්ෙන් මන්දැ? 
යි ඔවුන් (අෙඥයවාදන්ී) ෙක පව මෙගන් අසනු ඇත. එනිසා සමාජෙය් ආ ක 
සංව ධනයද නිෂ්පාදන සහ හවුමා  ක්රමවල ෙවනස් මද, සමාජෙය් ආ ක 
සංව ධනයද නිෂ්පාදන සහ හුවමා  කුමවල ෙවනස් මද, ○් අනුව සමාජය පැහැදිලි 
පංතිවලට ෙබදීමද ෙමම පංති අතර එකිෙනකට ද්ධ අරගලද ෂෙයහි වන වැදගත ්
මහා ගාමක බලය ගැන මසන්නා ව,ු ඉතිහාස මා ගය පිළිබද දෘෂ් යට න  තැ ම සදහා 
ඉංග්රිසි හා ෙවනත් භාෂා කිපයකින්ම "ඓතිහාසීය ව්යවාදය" යන වදන ෙයදීම නිසා 
තාන්ය න බුකාරකම වුවද පමණට වැ ය ෙනාකැළෙඹනු ඇතැයි මම බලාෙපාෙරාත්තු 

ෙව .  

ඓතිහාසීය ව්යවාදය තාන්ය න බුකාරකමට පවා ප්රෙය ජනවත් වන බව ෙපන් ම මට 
හැකි ෙ  න  සමහර ට අප්රමාදවම මට ෙමම අනුග්රහය ලැෙබනු ඇත. අවු  හතලිහකට 
ෙහ  පණහකට ෙපර එංගලන්තෙය් ෙන්වාසික මට ගිය ඕනෑම යත් ෙද්ශිෙයකු සින්, 
න බුකාර ඉංග්රිසි මධ්යම පන්තිෙය් පටු ආග ක කල්පනා සහ අඥනකම වශෙයන් 
නිසැකවම සැලෙකනු ඇති ෙදය නිසා හු ම ත  යයි මම ඉහත සදහන් ෙකෙළ . ඒ 
කාලෙය් ඉංග්රිසි මධ්යම පංතිය බුද් මත් ෙද්ශිකයාට ෙපනුනු තරමට සැබ න්ම අඥන 
ෙනාවු බව මම දැන් ඔප්පු කරන්නට බලාෙපාෙරාත්තු ෙව . එහි ආග ක නැඹු   
සෙහ්තුක ය. 

යුෙර පය මධ්යකාලීන සමය ෙගවා ඉන් මතු වන ට, එහි ප්ල ය මලූිකාංගය සමන් ත 
වුෙය් නැගී එන නාග ක මධ්යම පංතිෙයනි. මධ්යකාලීන වැඩවස  සං ධානය තුළ එය 
පිළිගත් තත්වයක් දිනා ෙගන තිබුණ නමුත්, ෙමම තත්වයද එහි ප්රසාර ය බලයට අවශ්ය 
තරමට වඩා පටු ය. මධ්යම පංතිෙය්, එන  ධනපති පංතිෙය් සංව ධනය වැඩවස  කමය 
පවත්වා ගැනීම හා සමග අසංගත වු තත්වයක් මත ු ය. එනිසා වැඩවස  කුමයට ඇද 
වැෙටන්නට සි ය. 

එෙහත් වැඩවස  කමුෙය් මා ජාත්යාන්තර මධ්යස්ථානය වුෙය් ෙර මානු කෙත ලික 
පල්ලියයි. වැඩවස  බටහිර යුෙර පෙය් අභ්යන්තර යුද්ධ සයිල්ලක්ම ඇති  ති යදී එහ ි
ස පු ණෙයන්ම එකම මා ෙද්ශපාලන පද්ධතියක් වන ෙස්ත්, ආග  ෙභ්දවාදී ග්රීක 
සාරධ කවාදීන්ට ස එෙස්ම මුසල්මාන රටවලටද ප්රතිපාක්ෂික වන ෙස්ත්, එය සින් 
එක්සත් කරන ලදී. එය වැඩවස  ආයතන ෙද්ව අභිෙෂ්කෙය් රශ්  වළල්ෙලන් වට ෙකාට 
සැරසුෙ ය. එය තමන්ෙග් අ පති මුඩු ලද වැඩවස  ආකෘතිය අනුව සං ධානය කරෙගන 
තිබුෙ ය. අන්තිම වශෙයන් එය අන්හැමට වඩා ඉතාමත ් බලවත් ඉඩ  හි යාද ය. 
කෙත ලික ෙල කෙය් භූ  ප්රමාණෙයන් මු  තුෙනන් ෙකාටසක්ම යට අයත් ය. ෂ්ට 



වැඩවස  ක්රමයට, එක් රට තුළදී සහ අංගස පූ ණ ෙලස සා ථක වශෙයන් පහර දීමට 
හැකි වන්නට ෙපර, එහි ශුද්ධ මධ්යම සං ධානය වන ෙමය නාශ කි ම අවශ්ය ය. 

තවද, මධ්යම පංතිෙය් නැගීමත් හා සමග සමාන්තර ෙලස ද්යාෙ  මා පුන වනයද 
ඉදි යට ගිෙය්ය. තාරකා ශාස්ත්රය, යාන්ත්රික ද්යාව, ෙභෟතික ද්යාව, ව හ ද්යාව 
නැවතත් ප්රගුණ කරන ලදී. එෙමන්ම, ධනපති පංතිෙය් කා ක නිෂ්පාදනය සදහා 
ස්වාභා ක වස්තුන්ෙග් ෙභෟතික ගුණයන් සහ ස්වභාව ධ මෙය් බලෙ ගයන්ෙග් ක්රියාකාර 

 ගැන නි ණය කරන ද්යාව එයට අවශ්ය ය. ඒ දක්වා ද්යාව පල්ලිෙය් අතවැසි 
ෙස් කාවෙග් තත්වෙයහි පසුවුනු බැ න් භක්තිය න් නියම කරන ලද සීමාවන් ඉක්ම 
මට එයට ඉඩ ෙනාෙදන ලදී. ඒ ෙහ්තුෙකාටෙගන ද්යාව කිසි ෙස්ත්ම ද්යාව ෙනා ය. 
ද්යාව පලල්ියට දධ්ව කැරලි ගැසීය. ධනපති පංතියට ද්යාව නැතිව බැ  ය. එනිසා 

එයද කැ ලල්ට එක් ය. 

ඉහත දක්වන ලද ක ණුවලින් සදහන් වන්ෙන් නැගී එන මධ්යම පංතිය ස්ථාපිත ආගමට 
ද්ධව ෙනාවැලැක් ය හැකි ෙස් ගැ මට ෙයාමු කරන අවස්ථා ෙදකක් පමණක් ගැන 

වුවද, ප්රථමෙයන්ම ෙර මානු පල්ලිෙය් ව ලිවලට ද්ධ වු අරගලය පිළිබද ප්රධාන 
ෙකාටස ඉට ුකළ පංතිය ධනපති පංතිය බවද, ෙදවැනිව, එම වකවානුෙ  වැඩවස  ක්රමයට 
ව ද්ධව කරන සෑම අරගලයක්ම ආග ක ෙවශයක් ගත යුතු වු බව හා ය ප්රථමෙයන්ම 
පල්ලියට ද්ධව එලල් කළ යුතුව තිබුණු බවද ෙපන්නු  කි මට ඒ සෑෙහන්ෙන්ය. 
ප්රථමෙයන් ශ් ද්යාලවලින් සහ නාග ක වා ජ සහ ව්යවසායික ෙකාටස් අත න් පැන 
නැගුනු ෙමම රණ ෙඝ ෂාවට ග්රා ය ජනතාවෙගන් නැත ෙහාත් ෙගා  ජනතාවෙගන් 
අනිවාර ය ෙලස බලවත් සහෙය ගයක් ලැබණුු අතර එම ජනතාව ස්වකීය පැවැත්ම 
සදහා අරගලයක් කර න්, තමන්ෙග් පුජක හා ෙලෟකික රදළයන්ට ද්ධව සෑම තැනම 
පැති ණු දරණු අරගලයක් කළහ. 

වැඩවස  කමයට ද්ධව ධනපති පංතිය කළ දි ඝ මහා තරීණාතම්ක සංග්රාම තුනක් 
මගින් උ ඡ අවස්ථාවට පත් ය. ඉන් පළමුවැන්න ජ මනිෙය් ෙප්රාෙතස්තන්ත 
ප්රතිශංස්කරණය යනුෙවන් හ න්වන ලද ඒකය. පල්ලියට ද්ධව ත  නැංවු රණ 
ෙඝ සාවට ප්රතිචාර වශෙයන් ෙද්ශපාලන ස්වභාවෙය් කැරලි ෙදකක් ඇත ි ය. ඉන් 
පළමුවැන්න ෆාන්ස් ෙෆ න් සිකින්ගන්ෙග් නායකත්වය යටෙත් (1523) ඇති වු පහළ 
වංශවතුන්ෙග් කැ ල්ලය. අනික 1525 ව ෂෙය් මහා ෙගා ජන යුද්ධය ය. ඒ ෙදකම 
පරාජය ය. ඊට ප්රධාන වශෙයන් ෙහ්තු වුෙය්, ඒ සදහා වැ ම උනන් වක් දැක්වු 
පා ශවයන්, එන  නගරවල වු නාග කයන්ෙග් අතීරණය ය. එම අතීරණයට ෙහ්තු වු 
ක ණු ෙස මට අපට ෙමහිදී ෙයාමු ය ෙනාහැකිය. එතැන් පටන් ප්රාෙදශ්ීය කුමාර ව න් 
හා මධ්යම ආ ඩු බලය අතර සටනක තත්වයට පහත වැටුනු ම අරගලය ෙකළවර වුෙය් 
යුෙර පෙය් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ක්රියාකා  වු ජාතන්ී අත න් ජ මනිය අවු  ෙදසීයයක 
කාලයකට පටිමං කි ෙමනි. ත වාදී ප්රතිසංසක්රණෙයන් සැබ න්ම අ ත් ල යක් හි 
ය. එය ඒකා පති රාජා ඩුවට ගලපන ලද ආගමක් ය. ඊසානදිග ජ මනිෙය් ෙගා  

ජනයා ත වාදය වැළද ගත් වහාම ඔවුන් නිදහස් නිසුන්ෙග් තත්වෙය් සිට ප්රෙ ාස 
තත්වයට ඇද වැටුෙන්ය. 

නමුත් ත  අසම ථ වූ තැන කාල් න් ජය ගත්ෙත්ය. කාල් න් ෙග් ල ය ඔහුෙග් කාලෙය් 
එ තරතම ධනපති පංතියට සු සුවූවකි. ඔහුෙග් පූ ව ඉරන  ධ මය පිළි ඹු කල මතය 
වූෙය් තරගකා  වා ජ ෙල කෙය් සා ථකතව්ය ෙහ  අසා ථකත්වය රදාපවතන්ිෙන් 
නිසාෙග් ක්රියාකා ත්වය ෙහ  දක්ෂක  අනුව ෙනාව, ඔහු සින් පාලනය කරනු ෙනාලබන 

තත්වයන් මතය යන්නය. එය අනුව වැදගත් වන්ෙන් තීරණය කරන්නා ෙහ  ක්රියා කරන්නා 
ෙහ  ෙනාව හ නා ෙනාගත් උසස ් ආ ක බලෙ ගයන්ෙග් කැමැත්තය. පැරනි වානිජ 



ගමන්මා ග සහ මධ්යස්ථාන ෙවනුවට අ ත් මා ග සහ මධ්යස්ථාන ආෙද්ශ කල, ඉන්දියාව 
සහ ඇම කාව ෙල කයා හමුෙ  වෘත්ත කල ඉතාමත් ශ්වාසවත් ශුද්ධ ආ ක භා ඩව ූ
රන් හා ද ීවල පවා අගය ෙහල් කා ඇද වැෙටන්නට පටන්ගත්, ආ ක ප්ලවයක කාල 
ප ෙ දෙයහිදී ෙමම දහම ෙශ්ෂෙයන්ම සත්යය ය. කාල් න්ෙග් පල්ලි ව්යවසථ්ාව 
ඉතාමත් ප්රජාතත්ත්රවාද ී සහ සමූහා ඩුවාද ී ය. ඒ අනුව ෙද යන් ෙග් රාජධා ය 
සමූහා ඩු කරණයට පත් කරන ලද කල ෙමම ෙල කෙය් රාජධා වලට රජව න් ෙෂ ප් 
ව න් සහ සා  ව න් යටෙත් පැවතිය හැකිද? ත වාදය කුමාර ව න් අතට පත් ඔවුන්ට 
කැමැත්ෙතන් ෙස්වය කරන උපකරණයක් බවට පත් වු අතර කාල් න්වාදය ඕලන්දෙය් 
සමූහා ඩුවක් පිහිෙට ෙ ය. එෙමන්ම එංගලන්තෙය් සහ ෙශ්ෂෙයන්ම ස්ෙකා ලන්තෙය්ද 
ක්රියාශීලි සමූහා ඩුවාද ීපක්ෂ පිහිෙට ෙ ය. 

ධනපති පංතිෙය් ෙදවැනි මහා උතක්්ෙෂ්පණයට අවශ්ය ධ මය කාල් න්වාදය සින් සා ා 
නිම කළ තත්වෙයන් සැපයින. ෙමම උත්ක්ෙෂ්පණය ඇති වෙුය් එංගලන්තෙයහි ය. නගරවල 
මධ්යම පංතයි එය අවුසස්ා  අතර ග බද දිස්ත්රික්කවල ෙගා ජන ෙස්නා සටන කළහ. 
අ මයකට ෙමන්, මහා ධනපති කැරලි තුෙනහිම සටන කළ යුතු හමු ාව සපයන ලද්ෙද ්
ෙගා  ජනතාව සින් වන අතර ජයග්රහණය අත්පත් කරගත් පස ු එම ජයග්රණෙය් 
පුතිඵලවලින් ඉතාමත් නිසැක ෙලස අ ා ක වහෙයන් නාශයට පත් ව ුපංතිය වුෙය○්ද එම 
ෙගා  ජනතාවමය. ෙක්රා ෙවල්ෙග්කාලෙයන් අවු  සයියකට පසුව එංගලන්තෙය් 
ෙගා ජනයා අතු දහන් ව ුතර  තත්වයක් ය. ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා එම ෙගා  ජනතාව හා 
නාග ක සාමාන්ය ජන ෙකාටස් ෙනාසි න්නට ධනපති පංතිය තනිවම එම සටන අන්තිම 
අවසානය දක්වා කි ම ෙහ○ා○් පළමුවැනි චාල්ස ්රජු ෙප රකයට නැං ම ෙහ  කිසි කෙලක් 
සි  ෙනාවන්නට තිබු . ඒ කාලෙය්දී ෙනලා ගැනීමට තර  පැසී තිබුණු එම ධනපති 
ජයග්රහණයන් පවා තහවු  කර ගැනීම පි ස, ප්ලවය තවත් සෑෙහන රක් ඉදි යට, න , 
හ යටම 1793 ද ීප්රංශෙය් හා 1848 දී ජ මනිෙය් සි  ව ුෙලස ඉදි යට, ෙගන යාමට සි  
ය. ෙමය ඇත්ත වශෙයන්ම, ධනපති සමාජෙය් ප නාමෙයහි එක නියාමයක් බව ෙපෙන්. 

ෙමෙස් ප්ලව ක්රියාකා ත්වෙය් අති ක්තයක් ඇති වු තැන ෙනාවැලැකි ය හැකි ෙලසටම 
පතිගා ත්වය ක්රියාත්මක  යද සව්කීය පැවැත්ම කර ෙගන යා හැකි තත්වය ඉක්මවා ඉන් 
ඔ බට ගිෙය්ය. එහා ෙමහා පැදද්ී  මාලාවකින් පසුව අන්තිෙමදී නව ගු ත්වාක ෂණ 
ෙක්න් ය ෙසායා ගන්නා ලදින් එය අ ත් ආර භක ස්ථානයක් වුෙය්ය. "මහා කැ ල්ල" යන 
න න් න බුකාරයන්ෙග් ග  සැලකිල්ට ලක් ව ුඉංග්රිසි ඉතිහාසෙය් ඒ උදාර කාල ප ෙ දය 
○ා ඒ අනුගා  අරගලද ෙකාළවර වුෙය් "කී තිමත් ප්ලවය"17 යනුෙවන් ලිබරල ්
ඉතිහාසඥයන් සින් හ න්වන ලද සංසන්දනීය වශෙයන් ඉතාමත් සු  සිද් යකිනි. 

අ ත් ආර භක ස්ථානය වුෙය් නැගී එන මධ්යම පංතිය සහ කලින් රදළ ඉඩ  හි යන් 
වුවන් අතර ෙ  කර ගැනීමකි. න් පසු කී ෙකාටස එකල ෙමන්ම දැනටද වංශවතුන් 
යනුෙවන් හ න්වනු ලැබූහ දැන් ෙබාෙහ  කලක සිට රාජධානිෙය් ප්රථම ධනපතියන් ෙ  
එන  ඊට ෙබාෙහ  කලකට පස ු ප්රංශෙය් ෆිලිප් එළැබුනු තැනට පැ ෙ  මා ගයට 
පි ස සි යහ. එංගලන්තෙය් වාසනාවට ෙමන් ෙර සමල් යුද්ධ 18 වලදි පැර  පවලු්වල 
උ මක්කාරයන් වු නමුත් ඔවුන් ෙපළපත් පිළිෙවෙළන් ෙකාතර  රට බැහැර ද යත් ඔවුන් 
රදළ ප්රවණතාවයන්ට වඩා ධනපති ප්රවණතා වයන් ඇති අ ත්ම පි සක් ය. ඔවහුු මුදෙල් 
අගය මැන න් දැන සි යහ. එනිසා අප්රමාදව සිය ගණන් සු  ෙගා යන් එළවා දම න් 
ඔවුන් ෙවනුවට බැට වන් ආෙද්ශ කි ම තුළින් ඔවුන්ෙග් බ  වැ  කර ගත්හ. පල්ලි ඉඩ  
අන්සතු කළ අටවැනි ෙහන්  ෙතාග පි න් අ ත් ධනපති ඉඩ  හි යන් ඇති කෙළ්ය 
දහහත්වැනි ශතව ෂය මු ල්ෙල්ම බුදල් අති ශාල සංඛ්යාවක් රාජ්ය සන්තක කර ඒවා 
ස පූ ණෙයන්ම නැතෙහාත් සංසන්දනීය වශෙයන් අ ත් බලවතුන්ට ප්රධානය කි ෙමන් 
ඇති වුෙය්ද එම ප්රතිඵලමය. ඒ අනුව හත්වැනි ෙහන් ෙගන් පසු කාලෙය් "වංශවතුන්" 
කා ක නිෂ්පාදනෙය් සංව ධනයට කිසිෙස්ත් පුති ද්ධ ෙනාවු අතර එයින් වක්ර 



ආකාරෙයන් ලාභ ප්රෙය ජන ලැ මට ෙයාමු වුහ. නිසා ෙද්ශපාලන හා ආ ක ෙහ්තු පදන  
කරෙගන මුල්ය සහ කා ක ධනපති පංතිෙය් නායක පුද්ගලයන් සමග සහෙය ගිව කටයුත ු
කි මට කැමැත්ත දැක්වු ශාල ඉඩ  හි  ෙකාටසක් නිතරම සි ෙය්ය. එනිසාම 1689 
ව ෂෙය් ෙ  කර ගැනීම පහසුෙවන්ම ඇති කරගන්නා ලදී. මුල්ය කා ක සහ වා ජ 
මධ්යම පංතෙිය් උවමනාවන් සෑෙහන තර  ඉට ුව ුපසු මදුල් හා තනතු  පළිිබද ෙද්ශපාලන 
ෙකාල්ලෙය් වාසි ලබාගැනීම සදහා මහා ඉඩ  හි  පවුල්වලට අවස්ථාව සලසන ලදී. ෙමම 
මධ්යම පංත ිආ ක බලෙවගෙය  එවකට ජාතිෙය් ෙපා  ප්රතපිත්තිය තීරණය කි මට තර  
බලවත් වුහ. ෙනාවැදගත් ක ණු ගැන ආරවුල් තිෙබන්නට ඉඩ තිබුණත් සමස්තයක් ෙස් 
ගත් කල තමන්ෙග් ආ ක සමෘ ය කා ක හා වා ජ මධ්යම පංතිෙය් සමෘ ය සමග 
ෙවන් ෙනාකළ හැකි ෙස් ○්කාබද්ධව තිෙබන බව වංශා පත ි කතිපයා පතිත්වය 
ඉතා  ෙහාදන්ි දැන සි ෙය්ය. 

ඒ කාලෙය් පටන් ධනපති පංතිය එංගලන්තෙය් පාලක පංතවිල ෙවනත් ෙකාටස් සමග එක් 
 ජාතිෙය් ෙශ්ර්ෂ්ඨ වැඩකරන ෙපා  ජනයා යටත් කර තබා ගැනී ෙ  ෙපා  උවමනාවක් එයට 

ති ණ. ෙවෙළදා ෙහ  ක මාන්ත ක වා තමන්ම ෙස්ව්යයාෙග් තැන ගත්ෙත්ය. නැතෙහාත ්
මෑතක් වනෙතක් කියන ලද ප දි ඔහුෙග් ලිපික වන්ෙග්, වැඩක වන්ෙග් සහ ගෟහ සහ 
ගෘහ ෙස්වකයන්ෙග් "ස්වභා ක ෙස්ව්යයා" වුෙය්ය. ඔහුෙග් උවමනාව වුෙය් වුන්ෙගන් හැකි 
තර  වැ ෙයන් සහ හැකි තර  ෙහාදට වැඩ කරවා ගැනීමයි. ෙමම අරමුණ ඉටු කර ගත 
යුතු ය. ඔහු ආගම භක්තිය ඇත්තක් ය. රජුටත් ස්වා  ව න්ටත් ද්ධව සටන් කි ම 
සදහා ඔහු සින් ෙපරටු ෙකාට ගන්නා ලද ධජය සැපයුෙන් ඔහුෙග් ආගෙමනි. ඔහුෙග් 
ස්වභා ක යටත් ෙස්වකයන්ෙග් සිත් සකස් කි  පි සද එම ෙස්වකයන්ට ඉහළින් ෙද යන් 
සින්, ෙද්ව කැමැත්ත අනුව සිටුවන ලද ෙස්ව්යයන්ෙග් නියමයන්ට ඔවුන් කීක  කරනු 

පි සද ෙමම ආගෙමන්ම සැලෙසන අවස්ථා ගැන දැන ගැනීමට ඔහුටවැ  කලක් ගත 
ෙනා ය. ෙකා න් කියෙතාත් "පහළ පංති" නැතෙහාත් ජාතිෙය් ෙශ්රෂ්ඨ නිෂ්පාදක 
ෙපා ජනතාව යට කර තැ ෙ  කා යයට හවුල් මට තාන්ය ධනපති පංතියට දැන් 
සි ය. එම කා යය සදහා උපෙය ගි කර ගන්නා ලද එක මා ගයක් වුෙය් ආග ක බල 
පෑමයි. 

ධනපති පංතිෙය් ආග ක නැඹු   ශක්තිමත් මට ආධාරකා  වු තවත් ක ණක් ය. 
එය න  එංගලන්තය තුල ව්යවාදෙය් නැගීමය. ෙමම නව ධ මය මධ්යම පංතිෙය් ධා ක 
හැගී  කලඹා ෙය්ය. එපමණක් ෙනාව ධනපති පංතිය ඇතු  නූගත් ෙපා  ○ංනතාවන්ට 
සෑෙහන ආගමට සංසන්දය වන එය තමන් ශාරදයින්ට හා යතුන්ට පමණක් සු සු වන 
ද ශනයක් බව නිෙ දනය කෙළ්ය. රාජකීය පරමා කා ෙය් සහ ස වබලධා ත්වෙය් 
ආරක්ෂකෙයකු ෙලස එය ෙහා ස් සමග ෙ දිකාවට නැංෙග්ය. Puer robusus sed malitiosus 
(හැ  දැ , එෙහත්, ද්ෙ ශ සහගත ෙකාල්ලා - සංස්කාරක) න  ජනතාව ම දනය කර 
තබන ෙලස ය ඒකා පති රාජා ඩුෙවන් ඉල්ලා සි ෙය්ය. එෙමන්ම ෙහ ස්ෙග් 
අනුප්රාප්තිකයන්ද ෙබාලිංෙ ක් ශාෆ්ප් ස්බ , ආදීන්ද ඉදි පත් කළ ව්යවාදෙය ් නව 
ෙද්වවාදී ආකාරය වංහා පතියන්ෙග් ගුඨ ධ මයක්ව පැවති අතර එහ ි ථ්යා දෘෂ් යත්, 
ධනපති ෙර  ෙද්ශපාලන ස බන්ධකමුත් යන ෙදකම නිසා එය මාධ්ය පංතිෙය් ෛවරයට 
ලක් ය. සට්ුවා  ව න්ට ද්ධව කළ සටෙන් ධජය සහ සටන්කා  ෙස්නාංකය සැපයු ඒ 
ෙප්රාෙතස්තන්ත නිකායයන්ම වංශා පතියන්ෙග් ව්යවාදයට සහ ෙද්වවාදයට ද්ධව 
මධ්යම පංතයි කරන අරගලෙය්දී ඒ අනුව තව රටත් එහි ප්රධාන ශක්තිය වුෙය්ය. එෙස්ම 
අද පවා "මහා ලිබරල් පක්ෂෙය්" ෙකා නාර ය වන්ෙන්ද එම නිකායයන්මය.  

ඒ අතර ව්යවාදය එංගලන්තෙයන් ප්රංශයට සංක්රමණය ය හිදී එය ද ශනවාදීන්ෙග් 
තවත් ව්යවාදී ගු කලුයක් වු කා ෙටසියන්වාදෙය්19 නිකායක් සමග ඒකාබද්ධ ය. 
ප්රංශෙයහිදී ද එය ප්රථමෙයන් තනිකරම වංහා පතියන්ෙග් ධ මයක් වශෙයන් පැවතුනි. 



ෙහත් කල් ෙනායවාම එහි ප්ලවාද ී ස්වභාවය තහවු  ය. ප්රංශ ව්යවාදීහ ු ඔවුන්ෙග් 
ෙ චනයන් ආග ක ශ්වාසයන් පිළිබද ක ණුවලට පමණක් සීමා ෙනාකළහ. ඔවුහු 

ඔවුන්ට හමුවු ද්යාත්මක ප්රවණතාවයන් නැතෙහාත් ෙද්ශපාලන ආයතනයන් සියල්ලම 
ෙකෙරහි එය වයාප්ත කළහ. වුන්ෙග් ධ මය ශ් ය වශෙයන් ගැලෙපනබවට කියන ලද 
අයිතිවාසිකම ඔප්පු කි ම පි ස ෙක ම මා ගය ගත් ඔවුහු ෙය ධ කෘතියක් මගින් එම 
ධ මය, ඥාණය පිළිබද සිය  ෂයයන්ට ගැලපීෙ  නි භීත පියවර ගත් " ශ්ව ෙක ෂය" 
යන එම කෘතිෙය් නම අනුව ඔවුනට න  තබන ලදී.20 ම තත්වයන් යටෙත් එම ධ මෙය් ෙද 
ආකාරෙයන් -- ඒකාන්ත ව්යවාදය ෙහ  ෙද්වවාදය -- එකක් මගින් එය ප්රංශෙය් මු  උගත් 
ත ණ පරපෙුරහිම ල ය බවට පත් ය. එය ෙකාතර  ර ගිෙය්ද යත් මහා පල්වය 
ආර භ ව ුඅවස්ථාෙ දී ප්රංශ සමූහා ඩුවාදීන්ෙග් සහ ත්රස්තවාදීන්ෙග් න්යායික ධජය බවට 
පත් වුෙය් ඉංග්රිසි රාජ පාක්ෂකියින් සින් ෙගාතන ලද ඒ ධ මයයි. " නිසාෙග් 
අයිතිවාසික  ප්රකාශනය"21 සදහා ෙපළ සැපයුෙන් එයිනි. 

ප්රංශ මහා ප්ලවය ධනපති පංතෙිය් තුන්වැනි කැ ල්ල ය. එෙහත ්ආග ක කඩතුරාව 
ස පූ ණෙයන්ම ඉවත ලා වෘත ෙදශ්පාලන ප්රතිපත්ති මත සටන ෙමෙහයවන ලද ප්රථම 
කැ ල්ල එය ය. සටන් අවතී ණ එක ප්රතිමල්ලෙයක්, න  වංශා පතිත්වය නාශවන 
ෙතක් හා අනිත් ප්රතිමල්ලයාෙග්, එන  ධනපති පංතිෙය් ස පූ ණ ජයග්රහණය දක්වාම 
සැබ න්ම සටන කරන ලද ප්රථම කැ ල්ලද එයම ය. එංගලන්තෙය් ප්ලව-පූ ව සහ 
පශ්චාත් පල්ව ආතන තව රටත් පවත්වා ගැනීම සහ ඉඩ  හි යන් සහ ධනපතියන් අතර 
ඇති කරගත් ෙ  කර ගැනීම අ කරණමය පූ ව නිද ශන සහ නීතිෙය් වැඩවස  
ස්ව ප ආග ක වශෙයන් ක ගැනීම තුළින් ප්රකාශිත ය. ප්රංශෙයහි ප්ලවය අතීතෙය් 
ස ප ායන් ෙකෙරන් ස පූ ණෙයන්ම දී ෙවන් මක් ය. වැඩවස  ක්රමෙයන් අවෙශ්ෂ ව ු
සියල්ල අන්තිම අවසානය දක්වා ඉවත  ය Code civil22 සංග්රය නි මාණය කෙළ්ය. ෙවළද 
භා ඩ නිෂ්පාදනය යනුෙවන් මාක්ස් සින් ස්තර කරන ලද ආ ක අව යට, 
නැතෙහාත්, නූතන ධනපති ෙකාන්ෙද්සිවලට අ ාළ වන ෛනතික ස බන්ධක  පිළිබද ස ව 
ස පූ ණ යයි කිව හැකි තරෙ  ප්රකාශනයක් වන ෙර ම නීතිය ශාරද ෙලසින් ගලපා 
ගැනීමක් ම නීති සංග්රහය මගින් ෙක න. එම ප්ලවාද ීප්රංශ නීති සංග්රහය ෙකාතර  න  
ශාරද ෙලස සකස් කර ○ිෙ ද යත්, එය එංගලනත්ය ඇතු  සිය ම රටවල ෙද්පළ පළිිබද 

නීති ප්රතිසංස්කරණ සදහා ආද ශයක් වශෙයන් ෙ  දක්වාම ගනු ලැෙ . එෙස් වුවද, ඉංග්රිසි 
භාෂාෙ  අක්ෂර න්යාසය එහි ශ ද උ ඡාරණයට ගැලෙපන්නා ෙස්ම - Vous écrivez 
Londres et vous prononcez Constantinople (ඹබ ලන්ඩන් යන්න ලියා ෙකාන්ස්තන්තිෙන පල් 
යනුෙවන් උ ඡාරනය කරන්ෙනහිය - සංස්කාරක) යයි ප්රංශ ජාතිකෙයක් කීය. - ප්රකාශිත 
ෙදයට ගැලෙපන ඒ ෙල් ඡ වැඩවස  භාෂාෙවන් තව රටත් ධනපති ස බන්ධක  ප්රකාශ 
කරන්ෙන්  නමුත් ඒකා පති රාජා ඩු කාලෙය් යුෙර පා මහා ෙද්ශෙයන් අතු දහන්ව ගිය 
හා තවමත් කිසිම ෙද්ශයක පුනු ත්ථාපනය කර ෙනාමැති පැර  ජ මානු ෙපෟද්ගලික 
නිදහෙස්, ප්රාෙද්ශීය ස්වයං පාලනෙය් සහ අ කරණමය උසා  මගන්ි හැර ෙවනත් 
ආකාරෙය් වු ඇගිලිගැසී  වලින් ෙතාර ස්වා නත්වෙය් ෙහාදම ෙකාටස කාලානත්රයක් 
තිස්ෙස් කගත්තා වූද, ඒවා ඇම කාවට හා යටත් ත වලට පතු වා හැ යා වූද, එකම 
නීතිය ඒ ඉංග්රීසි නීතියම බව අපි අමතක ෙනාකළ යුත්ෙතමු. 

නැවතත් අෙප් තාන්ය ධනපතියා ෙවත ආපස ුඑමු. මහා ෙද්ශීය රාජා ඩුවල ආධාරයද 
ඇතිව, ප්රංශ යටත් ත අත්පත් කර ගැනීමට, ප්රතිපාක්ෂකි මුහු  බලවෙතක් ෙලස පාන 
අන්තිම ෙබා  පන්ක  අවසානයක් කි මටත් ප්රංශ ප්ලවෙයන් ඔහුට ලැබුෙ  මාහැගි 
අවස්ථාවකි. ඔහු එයට ද්ධව සටන් කි මට ෙහ්තුවු එක් ක ණක් එය යි. එම ප්ලවෙය් 
වාරය ඔහුෙග් ගති සි ත්වලට ෙබෙහ න් පටහැනි ම තවත් ක ණකි. එහ ි "තු ඡ" 
ත්රස්තවාදය පමණක් ෙනාව තාන්ය ධනපතියා පු ව සි  ආචාර  ඔහුට උගඅන්වු 
ඔහුට ෙම සත්ර නි මාණය කර න් ස්වෙද්ශෙය් සාමය ආරක්ෂා කළ යුද්ධ හමු ාට සහ 



නාවුක හමු ාවට නිලධා න් ස පාදනය කළ යටත් ත රටවල් අත්පත් කරගත් සහ අ ත් 
ෙද්ශ ෙවළද ෙපාළවල ් අත්පත් කරගත් ඔහුෙග් වංශා පතියන් ගැන ඔහ ු කළ යුත්ෙත් 

කුමක්ද? ධනපති පංතිෙය් ප්රගතිශීලී අල්පතරයක්ද වු බව සැබ . ඒ ෙ කර ගැනීෙ දී 
ස්වකීය අයිතිවාසික  මනාෙස් ආරක්ෂා කි මක් ෙනාලද අල්පතරය ය. ප්රධාන වශෙයන් 
ධනවත් මධ්යම පංතිෙයන් සමන් ත වු ෙමම ෙකාටස ප්ලවයට අනුකූලතාවය දැක්වුවද, 
ඔවුහු පා ලෙි න්තුව තුල බල රහිත වූහ. 

ෙ  අනුව ව්යවාදය ප්රංශ ප්ලවෙය් ල ය බවට පත් වු අත ෙද යන්ට බය ඉංග්රිසි 
ධනපතියා ඔහුෙග් ආගම තවත් තර ෙකාට බදා ගත්ෙත්ය. ෙපා  ජනතාවෙග් ආග ක 
සහජාසය නැතිව ගිය තැන පැන නගින්ෙන් කුමක්ද යන්න යන්න පැ සිෙය් අභිෙස්ක ලත් 
ත්රස්තෙයන් ඔප්පු ෙනාවෙුය්ද? ප්රංශෙය් සිට ව්යවාදය තවතවත් රටවලට පැතිර යත්ම, එය 
ඒ සමාන ධ ම ධාරාවන්ෙගන් ෙශ්ෂෙයන්ම ජ මන් ද ශනවාදෙයන් ෙප ෂණය වත්ම 
ව්යවාදය හා නිදහස් න්තනය මහා ද් පිත ෙද්ශයන්හි යෙතකුට අවශ්ය සු සුකමක් 

බවට ඇත්ත වශෙයන්ම පත් ෙවත්ම ඉංග්රිසි මධ්යම පංතිය එහි ධාකාර ආග ක ල  
ෙකෙරහි තවත් තදින් එලබ් ගත්ෙත්ය. ෙමම ල  එකක් අනිකට වඩා ෙවනස් ය හැකිය. 
එෙහත් ඒ සියල්ලම නිසැකවම ආගික ක්රිස්ත්රියානි ල  ය. 

ප්ලවය සින් ප්රංශෙය් ධනපති පංතිෙය් ෙද්ශපාලන ජයග්රණය සහතික කරනු ලබද්දී 
එංගලන්තෙය් ව  ආක්රයි  කා රයි  ස ෙවනත් අය කා ක ප්ලවයට මුල පි හ. එම 
කා ක ප්ලවය නිසා ආ ක ගු ත්වාක ෂණ ෙක්න් ය ස පු ණෙයන්ම ෙවනස් 
වුෙය්ය. ඉඩ  හි  වංශවතුන්ට වඩා සැලකිය යුතු තර  ෙවගයකින් ධනපති පංතිෙය් ධනය 
වැ   ගිෙය්ය. ධනපති පංතිය තුළම වුවද ක මාන්ත ක වන් සින් මලු්ය වංශා පතීන් 
බැංකු ක වන් ආදීන් තවතවත් පසු මට තල්  කරන ලදී. 1689 ව ෂෙය් ෙ  කර 
ගැනීම ධනපති පංතියට වාසි වන ෙස් ක්ර ක වශෙයන් ෙවනස් ෙමන් පසුව වුවද එය එයට 
ස බන්ධවු පා ශවක වන්ෙග් සාෙප්ක්ෂ ප්රතිස්ඨාවන්ට තව රටත් ෙනාගැලෙපන 
තත්වයක් ඇති ය. එම පා ශවයන්ෙග් ස්වභාවය පවා ෙවනස්  තිබුෙ ය. 1830 ව ෂෙය් 
ධනපති පංතිය කලින් ශතව ෂෙය් ධනපති පංතියට වඩා ෙබාෙහ  ෙවනස ් ය. 
වංශා පතයින් ෙවත තවමත් ඉති ව තිබුණු හා නව කා ක ධනපති පංතිෙය් උජා  
හි ක  පෑමට ප්රතිෙර ධනය දැක් ම සදහා ෙයාදාගන්නා ලද ෙද්ශපාලන බලය නව 
ආ ක අවශ්යතාවයන් හා සමග අසංගතියට පත් වුෙය් ය. වංශා පතයින්ට එෙරහිව නව 
අරගලයක් අවශ්ය ය. එය ෙකළවර ය හැකිව තිබුෙන් නව ආ ක බලෙ ගෙය් 
ජයග්රහණෙයන් පමණකි. 1830 ප්රංශ ප්ලවෙය් ආෙ ගය යටෙත් පා ලිෙ න්තු 
ප්රතිසංස්කරණ පණත23 ස මත කරන ලද්ෙද් ප්රතිෙර ධය මධ්යෙය් ය. එයින් ධනපති 
පංතියට පා ලිෙ න්තුව තුළ බලවත් සහ පිළිගත් තත්වයක් ලැබුෙ ය. ඊළගට අවසාන 
වශෙයන් සහ නිශ් ත වශෙයන් ඉඩ  හි  වංහා පතියන් අභිබවා ධනපති පංතියට 
ෙශ්ෂෙයන්ම එහි ඉතාමත් ක්රියාකා  ෙකාටස වු ක මානත් ක වන්ට අදිපතිත්වය ලබා 

ෙද න් දාන්ය නීති24 අවලංගු කරන ලදී. ෙමය ධනපති පංතිෙය් ෙශ්රෂ්ඨම ජයග්රහණය ය. 
ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා තමන්ෙග්ම තනි යහපත සදහා ය දිනාගත ්අවසාන ජයග්රහණය වුෙය් ද 
එයයි. ඉන් පසුව එය ලබා ගත ්කුමන ජයග්රහණයකදී වුව එය ප්රථමෙයන් තම ත්රයා ව ු
එෙහත් කල ් ෙනායවාම ප්රතිපාක්ෂකි වුව එය ප්රථමෙයන් තම ත්රයා වු එෙහත් කල් 
ෙනායවාම ප්රතිපාක්ෂික වු අ ත් සමාජ බලෙ ගයක් සමග ෙබ  ගැනීමට ධනපති පංතියට 
සි ය. 

කා ක ප්ලවය ශාල ක මානත්කාර ධනපති පංතියක් ඇති කර තිබු . කා ක 
ප්ලවය ක මාන්තෙය් අංශයක් අංශයක් පාසා එහ ිග්රහණය පැතිර ව ුඅනුපාතය අ○ුවම 

ෙමම පංතිෙය් සංඛ්යාව ක්ර කවශෙයන් වැ  ගිෙය්ය. එම අනුපාතෙයන්ම එහි බලයද 
වැ න. 1824 තර  ඈත කාලයක වැඩ කර ජනයාෙග් සමාග  ඇති කි ම තහන  කරන 
පණත් අකමැත්ෙතන්ම අවලංගු කි මට පා ලිෙමන්තුවට බල කි ෙමන්25 ෙමම බලෙය් 



මහිමය ඔප්පු කරන ලද.ී ප්රතිශංස්කරණ උද්ෙඝ ෂණෙය්දී ප්රතිසංස්කරණ පක්ෂෙය් කල් 
අංශය සමන් ත වුෙය් වැඩකරන ජනයාෙගනි 1832 ව ෂෙය් පණතින් ඔවුනට ඡන්ද බලය 
ෙනාදී පිටමං කර තබන ලදින් ඔවුන් තමන්ෙග් ඉල්ලී  මහජන ප්රඥප්තයි26 මගින් ඉද පත් 
ෙකාට මහා ධනපති ධාන්ය නීති ෙර  සංගමයට27 දධ්ව ස්වා න පක්ෂයක් වශෙයන් 
නූතන සමෙය් ප්රථම වැඩකරන ජනතා පක්ෂය වන චා ස්  පක්ෂය වශෙයන් සං ධානය 
වූහ. 

ඊළගට 1848 ෙපබරවා  සහ මා ත ුමහා ද් පකි ප්ලව ඇති ය. ඒවාෙය්දී වැඩ කරන 
ජනතාව ඉතාමත් ප්රමඛු කා ය ෙකාටසක් ඉටු කළ අතර යටත් පි ෙසයින් පැ සිෙය්දී 
පමණක් වත් ඔවුහු ධනපති සමාජෙය් දෘෂ්  ෙක ණෙයන් පිළිගත ෙනාහැකි වන ඉල්ලී  
ඉදි පත් කළහ. අනතු ව ඊට ද්ධව ෙපා  ප්රතිචාරයක් ඇති ය. ප්රථෙයන්ම 1848 
අප්රිෙයල් 10 දින චා ස්  ව න්ෙග් පරාජයද එම ව ෂෙය්ම ජුනි මාසෙය්දී පැ සිෙය් වැඩ 
කරන ජනතා කැ ල්ල ම දනය කි මද ඊළගට 1849 දී ඉතාලෙිය් හංෙග යාෙ  සහ දකුණු 
ජ මනිෙය් මහා නාශයන්ද අවසානෙය් 1851 ෙදසැ බ  2 වැනි ද ි පැ සිය යටපත් 
කර න්  ෙබානපා  ජයග්රහණය අත්පත් කර ගැනීමද සි ය. තාවකාලිකව ෙහ  වුව 
යළි යළිත් කරදර ෙදන ක ක  පංතිය එ ය මැඩලන ලදී. එෙහත් ඒ ෙමාන තර  අලාභ 
හානි සහිතවද ෙපා  ජනතාව ආග ක හැගීෙමන් තබා ගැනීෙ  අවශ්යතාවය ගැන තන්ය 
ධනපතියාට කලින් අවෙබ ධ  ති  න  ෙම අත්දැකි  සියල්ෙලන්ම පසුව ඔහුට එම 
අවශ්යාතාවය ෙකාතර  වැ ෙයන් දැනී යා යුතුද? ඔහුෙග් මහා පකි සමානයන්ෙග් 

ත්තීම ගැන ෙනාතකා පහළ සමාජ පංතිය අතර ආග  භක්තිය පැතිර ම සදහා ඔහ ු
අවු පතා දහස් ගණන් සහ දස දහස් ගණන් මුදල් යද  කෙළ්යතමන් ෙග්ම ෙද්ශීය 
ආග ක යන්ත්රෙයන් ෙනාසැනසුන ඔහු ව්යාපාරයක් වශෙයන් ආගම සං ධානය කි ෙමහි 
ශිෂ්ටතම දක්ෂයා වු " ද  ෙජානතන්ට"28 ආයාචනා ෙකාට ඇම කාෙවන් 

පුන ජනනවාදය29, මූ , සැන්කි සහ එවැන්නක් ආනයනය කරගත්ෙත්ය. එෙස්ම "ගැල ෙ  
හමුදාෙ " භයානක ආධාරයද ඔහ ු භාර ගත්ෙත්ය. ආද ි ක්රිස්තියානි ආගෙ  ප්රචාරයට 
පුන වනයක් ෙදන "ගැල ෙ  හමුදාව" ෙද්ව අනුග්රහධා න් වශෙයන් ප්පුතුන් ෙවත 
ආයාචා කරන අතර ආදි ක්රිස්තියානි පංති ෙර ධතාවෙයහි මුලිකාංයක් ෙප ෂණය කරන 
ෙහයින් දැන් යට ෙනාපැකිල මුදල් ආධාර ෙදන ෙපාෙහාසතුන්ට කිසිය  දිනක එයින් 
කරදරයක් මට ඉඩ තිෙ . 

මධ්ය කාලීන යුගෙය් රදළ වංශා පතියන් ෙද්ශපාලන බලය තනි අයිතයි අල්ලා ෙගන  සිටි 
ආකාරෙයන්ම යුෙර පීය රටවල ් එකක්වත ් යටත් පි ෙසයින් කිසිය  කාලයකට පවා 
ෙද්ශපාලන බලය තනි අයිතියට අල්ලා ෙගන සි  ආකාරෙයන්ම යුෙර පිය රටවල ්කක්වත් 
යටත් පි ෙසයින් කිසිය  කාලකට පවා ෙද්ශපාලන බලය තමන් සතු කර ගැනීමට ධනපති 
පංතියට ෙනාහැකි ම ඓතිහාසකි සංව ධනෙය් නීතියක් ෙස්ෙපාෙන් වැඩවස  ක්රමය 
ස පූ ණෙයන්ම අකා මකා දමන ලද ප්රංශෙය ්පවා ධනපති පංතිය සමස්තයක් වශෙයන් 
ස පු ණ ෙද්ශපාලන බලය අල්ලාෙගන සි ෙය් ඉතාමත් ෙක  කාල ප  ෙ දතුළ පමණකි. 

-ෆිලිප්ෙග් පාලනය පැවති 1830 - 1848 කාලෙය්දී රාජධානිය ආ ඩු කෙළ් ධනපති 
පංතිෙයන් ඉතා ශාල 1848-1851 සමස්ත ධනපති පංතයිම ආන්ඩු කල නමුත් ඒ 
තුන්අවු ද්දකට පමණකි. ඔවුන්ෙග් අසමත්කම නිසා ෙදවැනි අ රාජ්යය ද වැටුෙන්ය. 
මු  ධනපති පංතියම සමස්තයක් ෙලසට ස ි අවු ද්දකට වැ  කාලයක් බලය අල්ලා 
ෙගන සි ෙය් දැන් පවතින ෙමම තුන්වැනි සමුහා ඩුෙ  පමණකි. ඔවුහ ු දැනටමත් 
ප හානිෙය් ක්රියාශීලි ලක්ෂණ ෙපන්වති. ධනපති පංතිෙය් කල්පවත්නා පාලනයක් පැතීෙ  
ඉඩ කඩ කිබුෙ  වැඩවස  ක්රමය ෙනාදත් සහ සමාජය ආර භෙය ් පටන්ම ධනපති 
පදනමක් මත පටන්ගත් ඇම කාව වැනි රටවල පමණකි තවද ප්රංශෙය් හා ඇම කාෙ  
පවා ධනපති පංතිෙය් අනුප්රාප්තිකෙය  එන  වැඩ කරන ජනතාව දැනටමත් ෙදාරට ත ටු 
කර න් සි ති.  



එංගලන්තෙය් ධනපති පංතිය කිසි සෙලකත් තනි බලය ෙනා දැ ෙ ය. 1832 ජයග්රහණය 
පවා ආ ඩුෙ  ප්රධාන තනතු  සියල්ලම පාෙහ් ඉඩ  හි  වංශා පතියන්ෙග් තනි අයිතියට 
ඉති  කෙළ්ය. ධනවත් මධ්ය පංතිය ෙමයට සුවච ෙලස යටත් ම ට වටහා ගත ෙනාහැකි 
ෙදයක් ය. මට එය වටහා ගත හැකි වුෙය් මහා ලිබරල් ක මාන්තක  ඩබලි  එ. 
ෙෆාස්ට  මහතා ප්රසිදධ් කථාවක් කර න් ඔහුෙග් අත්දැකී වලින් උපුටා දක්ව න් 
යටත්පි ෙසයින් ඉංග්රිස භාෂාව තර වත ් ප්රංශ භාෂාව අවශ්ය වන සමාජෙය් ඔහුට 
කැ න  ඇමතිවරෙයක ු වශෙයන් ගැවසීමට සි  වු ට ඔහු ෙකාතර  න  චතික 
ස්වභාවයක් දැක්වුෙය් දැයි කියා ෙල කෙය් කල්ෙග ෙ  මා ගයක් වශෙයන් ප්රංශ භාෂාව 
උෙගන ගන්නා ෙලස ඔහු  ෙෆ  හි ත ණයන්ට ආයචනා කළ කල්හිය! සත්ය 
කාරණය වෙුය් එකල ඉංග්රිසි මධ්යම පංතිය නීතියක් වශෙයන්ම ෙමන් ස පු ණෙයන්ම 
නුගත් නවකයන් වු නිසා ව්යාපා ක තීක්ෂණභාවය සින් පු  පුහුනු කරන ලද 
ප වරණක පටු ස්වභාවයට සහ ප වරණක උඩගුකමට (ව්යාපා ක කටයුතුවලද ී වුවද 
උඩගුකම සහ ජාතික උමතුව ඉතා වල උපෙද්ශකෙයකි ෙ  මෑතක් වන ෙතක්ම ඉංග්රිසි 
ක මාන්ත ක වා කලප්නා කෙළ් තමන්ෙගම භාෂාෙවන් හැර ෙවනත ් භාෂාවකින් කථා 
කි ම ඉංග්රිසි නිසාට අවන බුවක් බවය. එපමණක් ෙනාව ෙද්ශික " ප්පත් යකුන්" 
එංගලන්තෙය් පදං  ම සහ එමගින් ස්වකීය භා ඩ ෙද්ශෙය් අෙල  කි ෙ  කරදරය 
අඩු ම එෙස් ෙනා ට වඩා සු සු ෙදයක් ෙස් සලකා එය එක්තරා ප්රමාණයට ආඩ බරයට 
ක ණක් ෙලසද ඔහ ුසැලකීය. ෙමම ෙද්ශකයන් වැ  වශෙයන්ම ජ මානුන් වු බවත් ඔවුන් 
එමගින් තන්ය ෙද්ශ ෙවළදාෙමහි ආනයනෙයහි සහ අපනයනෙයහි ශාල ෙකාටසක් 
තමන්ෙග් බලයට හසු කරගත් බවත ්එනිසා ඉංග්රිසි ජාතකියාෙග් සෘජු ෙද්ශ ෙවළදාම සීමා 
වු බවත් එය යටත් තවලට නයට එක්සත් ජනපදයට සහ දකණුු ඇම කාවට 
පමණක්ම ෙමන් සීමා ව ුබවත් ඔහු කිසි කෙලකත් ෙනාදි ය. ෙමම ජ මානුන් ෙල කෙය් සෑම 
තන්හිම ස පූ ණ වා ජ ජනපද ජාලයක් සං ධානය කළ ෙද්ශවල ව ෙවනත් ජ මානුන් 
සමග ෙවළදා  කළ බවද ඔහු ටුෙ  නැත. නමුත් අවු  හතළිහකට පමණ ෙපර ජ මනිය 
අපනයනය සදහා බරපතල ෙලස නිෂ්පාදනය පටන්ගත් කල ඇය ධන්ය අපනයන රටක 
තත්වෙය් සිට ප්රථම ෙපෙළ් කා ක රටක තත්වයට ප ව තනය ම සදහා ෙමම ජනපද 
පාලය ඇයට ඉතාමත් ප්රෙය ජනවත් ය. අනතු ව අවු  දහයකට පමණ ෙපර යගත් 
තාන්ය ක මාන්ත ක වා තමන්ෙග් ගනුෙදනු ක වන් එක් ෙකාට තබා ගත ෙනාහැක්ෙක් 

මන්ද යන්න ෙද්ශවල සි න ඔහුෙග් තානාපති ව න්ෙගන් සහ ෙකාන්සල් ව න්ෙගන් 
මසීය. එයට ලැබුණු ඒකමතික පිළිතුර වුෙය් ෙමයයි. 1 - ඔබ ඔබෙග් ගනුෙදනු කාරයාෙග් 

බස ඉෙගන ෙනාගන්නා නමුත් ඔහ ු ඔෙ ම භාෂාව කථා කළ යුත ු යැයි ඔබ අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙනහිය. 2 - ඔබ ඔබෙග් ගනුෙදනු කාරයාෙග් අවශ්යතාවයන් පු ක  හා 

කත්වයන් සමග ගැලෙපන්නට උත්සාහයක්වත් ෙනාකරන නමුත් ඔහු ඔබෙග්ම ඉංග්රිසි 
අවශ්යතාවයන් පු ක  සහ කත්වයන් අනුව කටයුත ු කළ යුතුයයි ඔබ අෙපක්්ෂා 
කරන්ෙනහිය) වඩා ෙවනත් සු සුක  අවශ්ය වන උසස් ආ ඩු තනතු  වංශා පතන්ීට 
ඉති  කර තැ ම හැර ෙවනත් ෙදයක් කි මට ඔවුනට ෙනාහැකි මයි. දැන් පවා ප්රවෘත්ති 
පත්ර මගින් මධ්යම පංතිෙය් අධ්යාපනය (middle-class education) ගැන ෙකෙරන ෙකළවරක් 
නැති වාදවලින් ෙපෙනන්ෙන් ෙහාදම අධ්යාපනය ලැ ම සදහා තමන් තවමත් සු සු 
නැතැයි ඉංග්රිසි මධ්ය පංතිය කල්පනා කරන බව හා ඊට වඩා අඩු ප්රමාණෙය් යමක් ෙසායා 
ගැනීමට ඔවුන් පර  කරන බවත්ය. ඒ අනුව ධාන්ය නීති අවලංගු කි ෙමන් පසුව වුවද ඒ 
සදහා සටන් කර ජය අත්පත් කරගත් ෙකා ඩන්ලා යි ලා ෙෆ ස්ට  ආදීන්ට රෙ  නිල 
ආ ඩුෙවන් ෙකාටසක් භාර ෙනාද ීඔවුන් ඉන් පටිතතැ ම සාමාන්ය ෙදයක් ෙලස ෙපනුනි. 
එහි ෙවනසක් ඇත ිවූෙය් ඉන් ඉක් තිව ස ිඅවු ද්දක් ෙග  ගිය තැන නව ප්රතිසංස්කරණ 
පනතකින්30 ඹවුනට අමාත්ය මන්ඩලෙය් ෙදාර වෘත ෙමන් පසුව පමණකි. ඉංග්රිසී 
ධනපතියා තුල ගැඹුරට කිදා බැස තිෙබන සමාජ භිමානයක් අද දක්වාම පවතනි නිසා 
ඔවුහු රාජ්ය කා යන්හිදී ජාතිය ෙවනුෙවන් ෙගෟරව සහිතව ෙපනී සි ම සදහා ආභරණයක් 
බ වන අලස කුලයක් තමන්ෙග් සහ ජාතිෙය් යද න් නඩත්තු කරත.ි ඇත්ත වශෙයන්ම 
තමන් සින්ම නිෂ්පාදනය කරන ලද ෙමම සු ෙශ්ෂ හා වරප්රසාද ලත ්පි සට තමන් අත න් 



එකක ු වැදද් ගැනීමට තර  සු ස ු වු ෙටක එය මහත ් ෙගෟරවයක් ෙස් ධනපතිෙය  
සැලකූහ.  

එනිසා ඉඩ  හි  වංශා පතියන් ස පු ණෙයන්ම ෙද්ශපාලන බලෙයන් ඉවත් කර 
දැ මටකා ක සහ වා ජ මධ්යම පංතිය සමත් මට ෙපර තවත් තරග ක ෙවක් එ  
ක ක  පංතිය ෙ දිකාවට වන්ෙන්ය. චා ස් ව්යාපාරයට සහ මහාද් පික ප්ලවයන් 
ස බන්ධෙයන් දක්වන ලද ප්රතිචාරයද 1848-1866 කාලෙය්දී (සාමාන්යෙයන් හෙුදක්ම 
නිදහස් ෙවළදාම නිසා යයි කියතත් ඊට වඩා ය මා ගවල සමු  තරණය කරන  
නැ වල සහ ෙපා  වශෙයන් ගනුෙදනු මාධ්යන්ෙග් ෙය ධමය සංව ධනය නිසා) ඉංග්රිසි 
ෙවළදාම ෙපර ෙනාව ු  ප ද්ෙදන් ව්යාප්ත මද නිසා නැවතත් ක ක  පංතයි ලිබරල ්
පක්ෂෙය් පිහිට ලබන තත්වයට ෙයාමු කරන ලදින් ඔවුහ ුචා ස්  කාලයට ෙපර ෙමන් එ○ි 

කල් අංශයක් ඇත ි කළහ. ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා ඡන්ද බලය සදහා ඔවුන් කියන 
අයිතිවාසික  ඉවත ලිය ෙනාහැකි තත්වයක් ඇති ය. ලිබරල්වාදීන්ෙග් ග් නායකයන් ඒ 
ගැන යක් දැක්වු අතර වාසිදායක අවස්ථාවකින් ප්රෙය ජන ගනි න් බෙර  ප්රෙද්ශවල ගෘහ 
මුලික ඡන්ද බලය (househoid suffrage) ක්රියාත්මක කි මට සහ ආසන නැවත ෙබදා ෙවන් 
කි මට ෙට 31 පාක්ෂකියන් ෙපළඹ ෙමන් ෙස් ලි ඔහුෙග් ශිෂ්ටත්වය පෑෙ ය. ඉන් 
අනතු ව රහස් ඡන්දය ඇති ය32 නැවත 1884 දී ගෘහ මූලකි ඡන්ද බලය කවුන්  ප්රෙද්ශ 
දක්වා පු ල ්කි ම සහ මැතිවරන දසි්ත්රික්ක එක්තරා රකට සමාන වන ආකාරයට ආසන 
නැවත ෙබදා ෙවන් කි මද සි  ෙක න. ෙ  සිය  පියවරයන්ම ක ක  පංතිෙය් මැතිවරණ 
බලය සැලකිය යුතු තර න් වැ  කෙළ්ය. ටත් පි ෙසයින් ආසන 150 සිට 200 දක්වා වු 
ගණනක වත් බහුතර ඡන්ද දායකයන් සංඛ්යාව ම පංතිෙය් සැපෙයන තරමට ම වැ  ම 
සි ය. නමුත් පා ලිෙ න්තු ආන්ඩුව යනු ස ප්රදායයන්ට ග කි මට උගන්වන ප්රධාන 
පාසැලකි අපෙග් පැර  වංශා පතියන් යනුෙවන් ෙජ න් මැන ස් සා  වරයා සින් 
කවටකමට ෙ  සදහන් කරන ලද පි ස ෙකෙරහි මධ්යම පංතිය යක් සහ ෙගෟරව 
ස ප්රයුක්ත බවක් දැක්වුෙය් න  ක ක වන ් ඔවුන්ෙග් ප්රධානින් වශෙයන් හැදින් මට 
පු ව සි  මධ්යම පංතිය ෙකෙරහි දැක්වුෙය් ග ස  බවක් හා සැලකිල්ලකි. අවු  
පහෙළාවකට පමණ ෙපර ඇත්ත වහෙයන්ම ආද ශමත් ක ක ෙවක් ව ු තාන්ය 
ක ක වා ඔහුෙග් ස්වා යාෙග් තත්වය ෙකෙරහි දැක්වු ග  ස  සහිත තත්වයද තමන්ම 
සදහා අයිතිවාසික  ඉලල්ීෙ දී හු දැක්වු ආත්ම ම දන නිහතමානි භාවයද දක්නා අපෙග් 
කෙත්ද -සමාජවාද ී 33 ගු කුලෙය් අපෙග් ජ මන් අ ථ ශාස්ත්රඥයින්ට සුව කළ ෙනාෙහන 
ෙකා යුනිස්  සහ ප්ලවාදී ප්රවණතාවයන් ඇති තමන්ෙග්ම ෙද්ශෙය් වැඩ කරන ජනයා 
සමග සසදන කල ඉංග්රිසි ක ක වාෙගන් ලැබුෙ  අස්වැසිල්ලකි. 

නමුත් ෙහාද ව්යාපාරකයන් වන ඉංග්රිසි මධ්යම පංතිය ජ මන් මහාචා යව න්ට වඩා 
රදී ය. ඔවුහු අකැමැත්ෙතන් වුවද ක ක  පංතිය සමග බලය ෙබදා ගත්හ. Puer 

robustus malitiosus එන  ජනතාව ෙකබ  ෙද ් කි ෙ හි සමත් ද යන්න ඔවුන් චා ස්  
අවු වලද ීඋෙගන ෙගන තිබු . එනිසා එවක් පටන් එක්සත් රාජධානිෙය් අණපණත්වල 
මහජන ප්රඥප්තිෙයන් වැ  ෙකාටසක් ඇතුලත් කි ම ඔවුනට ෙනාකර බැ  ෙදයක් ය. 
දැන් සදාචාරමය මා ගෙයන් කිසි කෙලක ෙහ  ජනතාව සාමෙයන් තබාගැනීමට න  
ජනතාව  ෙකෙරහි සදාචාමය බලපෑෙ  ප්රථම සහ ප්රධාන මා ගය ආගම වන්ෙන්ය. ආගමව 
පවතින්ෙන්ය. පාඨශාලා පාලක ම ඩලවල ෙද්වගැතිව න්ෙග් බහුතරයක් දක්නට 
ලැෙබන්ෙන් එෙහයිනි. ආග ක පිළිෙවත්වාදය පටන් "ගැල ෙ  හමුදාව"34 දක්වාව ු
ෙනාෙයක් ආකාරෙය් පුන ජනනවාදවලට ෙල මට ධනපතියා තමන්ටම පනවා ගන්නා බ  
වැ  වන්ෙන් එබැ නි. 

ෙමම අවස්ථාෙ දී මහා ද් පකි ධනපති පංතිෙය් නිදහස් න්තනය සහ අඩු ආග ක 
භක්තිය පරදවා තාන්ය න බුකාරකම ජයග්රහණය කෙළ්ය. ප්රංශෙය් සහ ජ මනිෙය් 
ක ක වන ්කැරලිකාර බවට පත් ය. ඔවුනට සමාජවාදය තදින්ම ෙබ  ති ණ. ඔවුහ ු



තමන්ට උසස් තත්වයක් ලබා ගැනීම සදහා අනුගමනය කළ මා ගවල නීති සහගත භාවය 
ගැන ඉතාමත් සෙහ්තුකවම කිසිම සැලකිල්ලක් ෙනාදැක්වහු. ෙමහිද ී puer robustus(හැ  
දැ  ෙකාල්ලා - සංස්කාරක) දිෙනන් දිනම තවත් malitiosus(ද්ෙ ශ සහගත - සංස්කාරක) 
ය. ආඩ බර ලීල ාෙවන් සු ටුවකුත් දල්වාෙගන නැවකට නැගුනු ත ණෙයකුට මුහු  

කැරකිල්ල හැෙදන ට ඔහු පත්තුවන සු ටුව ෙහ න්ම සි කරන ෙස් ප්රංශ සහ ජ මන් 
ධනපති පංතියටද ඔවන්ුෙග් නිදහස් න්තනය නිඩ ෙලස අත්හැර දැ ම හැර අන්තිම 
පිළියම වශෙයන් කළ හැකිෙවනත් කිසිවක් ෙනා ය. ගරහන්නන් එකින් එකා බාහිර 
හැසි ෙමන් ධා ෂ්ඨ බවක් ෙපන්වුහ. පල්ලියට එහි මත වාදයන්ට හා පුද පුජාවලට 
ෙගෟරවයක් දක්ව න් කථා කළහ. පමණක් ෙනාව ආග ක පුද පුජාවට අනුකූල මට 
ෙනාවැලැක් ය හැකිවු තාක් රට ඒ අනුව කටයුතු ද කළහ ප්රංශ ධනපතියන් සිකුරාදා 
දිනවල maigre (මස් මාංශ ෙතාර - සංස්කාරක) ආහාර ගත ්අතර ජ මන් ධනපතියන් ඉ දා 
දිනවල පලල්ිෙය් අසුන් මත හිදෙගන දී ඝ ෙප්රාෙතස්තන්ත ෙද්ශනාවලට සවන් න්හ. ඔවුහ ු
ව්යවාදෙයන් මහත් අපදාවට පත් වහූ. "Die Religion muß Volk erhalen warden" ජනතාව 

සදහා ආගම ප්රාණවතව් තබාගත යුතුය සමාජය අන්ත නාශෙයන් මුදා ගැනීමට තිබුණු 
එකම සහ අන්තිම මා ගය එයයි. ඔවුන්ෙග් අවාසනාවට ෙමන් ආගම සදහටම කඩා 
කප්පල් කර දැ මට වුන්ට හැකි සියල්ලම කර අවසාන වන ෙතක් ඔවුන්ට ෙමය ෙසායා ගත 
ෙනාහැකි ය. නිසා දැන් අවඥාෙවන් ලිස්සා ෙමෙස් කීෙ  අවස්ථාව තාන්ය ධනපතියාට 
ලැ න ඇයි ෙම ඩයිනි අවු  ෙදසීයකට ෙපර මට ෙමය නුබලාට කිව හැකිව තිබු . 

නමුත් තාන්ය ධනපතියන්ෙග් ආග ක මුග්ධකම නිසා වත ්මහා ද් පකි ධනපති පංතිෙය් 
pos fesum (උත්සවයට පසුව, නැතෙහාත් කල් පසු  - සංස්කාරක) සාක ඡාව මගින්වත් 
නැගී එන නි ධන පංති වඩදිය වැලැක් ය ෙනාහැකියයි මම අදහස් කර . ස ප්රදාය මහත් 
ප්රමාදකා  බලෙ ගයකි. ඉතිහාසෙයහි vis inertiae (ඒකාකාර කරන බලෙ ගය - 
සංස්කාරක) එයයි එෙහත් එම හුෙදක්ම අක මන්ය බලෙ ගයක් වන නිසා එය නිසැකවම 
ද දමනු ලැෙබනු ඇත. ඒ අනුව බලන කල ආගම ධනපති සමාජයට සදාකාලික 

ආරක්ෂාවක් ෙනාවනු ඇත. අපෙග් ෛනතික දා ශනික සහ ආග ක අදහස ් නිශ් ත 
සමාජයක පවතින ආ ක ස බන්ධක වලින් ඒවාට අඩු වැ  රකින් පැන නගින කිලි 
වන ෙහයින් ෙමම ස බන්ධක  ස පු ණෙයන්ම ෙවනස් ම නිසා පැන නගින ප්රතිඵලවලින් 
කල් යාෙ දී ෙමල්ල ෙනා  සි මට එම අදස්වලට ෙනාහැකිය. අද්භූත ප්රාතිහා යය ගැන 
අපි ශව්ාස කරම ුන  ස පුපුරා හැෙලනසමාජයකට කලු් දී නගා සටිු මට ආග ක 
ප්රතිපත්ති කිසිෙස්ත් ෙනාසෑෙහන බව අපි පිළිගත යුත්ෙතමු. 

ඇත්ත වශෙයන්ම එංගලන්තෙයහි පවා වැඩ කරන ජනතාව නැවතත ් ක්රියාත්මක මට 
පටන්ෙගන තිෙ . ඔවුන් ෙනාෙයක් ව ගෙය් ස ප්රදායන්ෙගන් බැදී සි න බවට සැකයක් 
නැත. ති ය හැක්ෙක් පක්ෂ ෙදකක් පමණකැයිද ඒ ෙකාන්සව  සහ ලිබරල් පක්ෂ යයිද 
ක ක  පංතිය එහ ි මුක්තිය සකස් කරගත යුත්ෙත් මහා ලිබ ල් පක්ෂ මගිනැයිද යන 
පු ල් ෙලස පැති  ගිය ශ්වාසය වැනි ස ප්රදායන් ඇත. ස්වා න ක්රියාකා ත්වය සදහා 
ක ක  ජනතාව දැ  ප්රථම තාවකාලික ප්රයත්නයන්ෙගන් උ ම ෙකාටගත් මත් 
ආධුනිකත්වයක් නිම කර ෙනාමැති සිය  ඉල්  ක වන් වෘත්තිය ස ති ෙබාෙහ  
ගණනකටම වැද්ද ෙනාෙගන ඔවුන් පිටමං කර තැ ම වැනි වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
ස ප්රදායන්ද ඇත. එයින් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් එම සංග  සින් ඒවාෙය් ෙහා කඩයන් ෙබ  
කරන වගයි. මහාචා ය ෙ න්ටාෙනාට පවා ඔහුෙග් සෙහ දර කෙත්දර සමාජවාදීන් ෙවත 
ෙශ කී ෙලස වා ථා කි මට සි වු ප දී35 ෙ සියල්ල එෙස් ති යදී ඉංග්ර්රිසි ක ක  පංතිය 
ක්රියාත්මක ෙව න් පවතී. එංගලන්තෙය් වන සිය  ෙද් ෙමන්ම එයද ෙහ න් සී  ෙ  පියවර 
මනින ආකාරෙයන් තැනකදී පැකිෙල න් අන් තැනකදී අඩු වැ  වශෙයන් ප්රතිපල සහිත 
තාවකාලික ප්රයත්න දර න් ක්රියාත්මක ෙවයි. ඉදහිට වැ  ප්රෙ ශමට සමාජවාදය යන නම 
ගැන අ ස්වාශ උපදව න් ඒ අතරම එහි සංධාරය උකහාගනි න් එය ක්රියාත්මක ෙ . එෙස් 



පැති  යන ව්යාපාරය සථ්රෙයන් ස්ථරය ක ක වන් ග්රහණය කරයි. එය ලංන්ඩන් ඊස්  
එන් 36 ප්රෙද්ශෙය් නුපුහුණු ක වන් ඔවුන්ෙග් නිදාෙවන් අවදි කෙළ්ය. අනික් අතට ෙමම 
අ ත් බලෙවගයන් එම ව්යාපාරයට දී තිෙබන්ෙන් කුමන න  ආෙ ගයක්ද යන්න අප ිසිය  
ෙදනාම දන්ෙනමු. එම නිසා ව්යාපාරෙය් ෙ ගය කිසිය  පි සකෙග් ෙනා සිලිමත් කමට 
ගැලෙපන තර  ප්රමාණවත් ෙනාෙ  න  ඉංග්රිසි ච ත ස්භාවෙය් ෙහාදම ගතිගුණ වමාණව 

ක ගන්ෙන් ක ක  පංතිය බවත් එෙමන්ම එංගලන්තෙය්දී වරක් ඉදි යට තබන පියවරක් 
නීතියක් වශෙයන් නැවත නැති ෙනාවන බවත් ඔවන්ු අමතක ෙනාකල යුතුය. ඉහත සදහන් 
කරන ලද ෙහ්තු නිසා චා ස් ව න්ෙග් පුතුන් අවශ්ය තරමටම සමත් ෙනාවුනි න  ඔවන්ුෙග් 
මුණුපුරන් ස්වකීය මුතුන් ත්තන්ෙග් ෙගෟරවය රකිනු ඇත. 

නමුත් යුෙර පීය ක ක  පංතිෙය් ජයග්රහණය එංගලන්තය මත පමණක් රදා පවතන්ිනක් 
ෙනාෙ . එය අත්පත් කරගත්ෙත් යටත් පි ෙසයින් එංගලන්තෙය් ප්රංශෙය් සහ ජමනිෙය් ෙහ  
සහෙය ගෙයනි. පසු කී රටවල් ෙදෙකහිම ක ක  පංත ි ව්යාපාරය එංගලන්තයට වඩා 
ෙබාෙහ  ඉදි යට ෙගාස් ඇත. ජමනිෙය් එය සා ථකත්වයට පැ ය හැකි රකින් සි න 
තරමට පවා එයට ආසන්න  ඇත. පසු ගිය සිපස් වසර තලු එය ලබාගත් ඇති ව ධනය 
ෙපර ෙනාවු ය. ජ මන් මධ්යම පන්තිය කණගාටුදායක ෙලස ෙද්ශපාලනික හැකියාෙවන් 
නෙයන් ෛධ යෙයන් ශක්තිෙයන් සහ ෙනාපසු බස්නා යෙයන් අඩු බව ඔවුන් ෙපන්නු  

කර තිෙ . න  ජ මන් ක ක  පංතිය තුළ ෙමම ගතිගුණ පවතින බව එය මනා ෙස් ඔප්පු 
කර තිෙ . අවු  හාරසියයකට ෙපර ජ මනිය යුෙර පෙය් මධ්යම පංතිෙය් ප්රථම 
උත්ක්ෙෂ්පණෙය් ආර භක ස්ථානය ය. දැන් තිෙබන තත්වය අනුව ජ මනිය යුෙර පීය 
නි ධන පංතිෙය් ප්රථම ජයග්රහණෙය් භූ ය ම හැකියාෙ  සීමාෙවන් පිටත ෙදයක්ද?  
 
 

1892 අප්රිෙයල් 20  
එෆ්. එංගලස්  
 
ඉංග්රිසි බසින් ලියන ලද මුල් හැදින් ෙ  අනුවාදයකි. 



පළම ුෙකාටස

සාරානුකූල වශෙයන් න න සමාජවාදය ජනිත වුෙය් එක් අතකින් ඇත්තන් හා නැත්තන් 
අතර න  ධනපතියන් සහ ෙ තන ක ක වන් අතර අද සමාජෙය් පවත්නා පංති 
සතු කමද අනික් අතින් නිෂ්පාදනෙය් පවතින අරා කභාවයද තත් ෙලසින් පිලිගැනීෙ  
ඒකාන්ත ප්රතිඵලයක් ෙලසටය. එෙස් වුවද න න සාජවාදෙය් න්යයික ආකෘතිය මුලින්ම 
ඉදි පත් වෙුය් දහ අට වැනි ශතව ෂෙය් ෙශ්රෂ්ඨ ප්රංශ ද ශනවාදන්ී නම නියම කළ 
ප්රතිපත්තිවල වඩාත ් ත කානුකූල ව්යාපීකරණයක ස්ව පෙයනි. සෑම නව න්යායකට 
ෙමන්ම සමාජවාදයටද එහි වටපිටාෙවහි වු බුද් මය අෙල  භා ඩ සමග ස බන්ධයක් 
ඇති කර ගැනීමට ප්රථමෙයන් සි ය. එෙස් වුවද එහි මුල් ගැඹුරට හිදී තිබුෙ  ව්යමය 
ආ ක ක ණු තුලය. 

ඉදි ෙය් එන ප්ලවය සදහා ප්රංශ ජනයාෙග් සිත් සතන් සුදාන  කළ ඒ ෙශ්ර්ෂ්ඨ නිසුන් 
තමනු  අත්යන්තෙයන්ම ප්ලවාදීන් ය. ඔවුහු කිසිම ව ගයක කිසිම බාහිර අ කාරයක් 
පිළි ෙනාගත්හ ආගම ස්භා ක ද්යාව සමාජය ෙද්ශපාලන ආයතන යන ෙ  සිල්ලම 
ඉතාමත් ක්ෂමා රහිත ෙ චනයට සය කාරණා ය. ඒ සියල්ලක්ම ත ක බුද් ෙය් 
නිශ්චයාසනය හමුෙ  ස්වකීය පැවැත්ම සාධාරණ කර ෙපන් ය යුතුය. නැතෙහාත් 

පැවැත්ම අත් හළ යුතුය. ත ක බුද් ය සියල්ලම මනින එකම ම බවට පත් ය. ෙල කය 
ඔ ෙවන් සිට ෙගන ඇතැයි ෙහ්ගල් ප්රකාශ කළ කාලය එය ය. (ප්රංශ ප්ලවය ගැන වු ෙම 
ෙකාටස ෙමෙස්ය. නීතිය පිළිබද න්තනය සහ අවෙබ ධය එක් වරම පිළි ගැනුණු අතර 
එයට දධ්ව නැගී සි මට හැකියාවක් අවනිතිය පිළිබද ව ු පැර  දිරාගිය පලං යට 
ෙනා ය. එනිසා ෙමම නීතිය පිළිබද වු සංකල්පෙයන් දැන් ව්යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කර තිෙ . 
ෙමතැන් පටන් සියල්ලම ඒ මත පදන  ය යුතුය. සූ යයා ෙද  ෙලාව සරුක්ෂිතාගාරෙය් 
සි  තාක් සහ ග්රහ තාරකා ඔහු වටා ය න් සි  තාක් කල ් නිසා ඔහුෙග් හිෙසන් එන  
අදහස් මත සිට ෙමම පිළි ව අනුව යථා ථය ෙගාඩ නගනු කිසි කෙළකත් ෙනාදක්නා ලදී. 
Nus නැතෙහාත් ඥන ෙලාව පාලනය කරතියි ඇනක්සෙග රස් ප්රථමෙයන් කීය. නමුත් දැන් 
පළමු වතාවට පරමාද ශෙයන් මානසික යථා ථය පාලනය ය යුතුය යන්න පිලිගැනීමට 
නිසා ෙයාමු  ඇත. එකල නිසුන් පරෙම දාර ත්තාෙවගයකින් ඔද වැ  ගිය අතර ෙද්ව 

ප්රතිපත්තිය ෙල කය හා සමග සැස නු කෙලක ෙමන් ත කෙය් උද්ෙ ගෙයන් ෙලාවම ඇලල ී
ගිෙය්ය. (ෙහ්ගල් "ඉතිහාසය පිළිබද ද ශනය" 1840 පිටුව 535) - නැසීගිය මහාචා ය 
ෙහ්ගල්ෙග් ෙමවැනි ෙපරළිකා  සහ ෙපා  වශෙයන් අන්තරායකා  වන උගැන් වලට 

ද්ධව සමාජවාදීන්ට ද්ධ නීතිය37 ක්රියාත්මක කි මට ඉතාමත් සු සු කාලය දැන් 
පැ ණ තිෙබනවා ෙනාෙ ද?) ප්රථමෙයන් සිය ම නිස් ක්රියා සහ සමාගමයන් සදහා පදනම 
වුෙය් නිස් හිස සහ එහි න්තනෙයන් බැස ගන්නා ලද ප්රතපිත්ති ෙවතියි යන අ ථෙයන්ද 
නමුත් කල් යත්ම ෙමම ප්රතිපත්තිවලට ප්රති ෙර  වන යථා ථය උඩු ය  හැර ය යුතුය. 
යනඅ ථෙයන්ද එෙස් කියන ලදී එවකට ෙපර පැවති සෑම සමාජ සහ ආන්ඩු ආකෘතියක්මත් 
සෑම පැර  ස ප්රදායික මති මතාන්තරයක්මත් ආත කික ෙස් සලකා පරණ බඩු දමන 
කාමරයට සි කර දමන ලදී. ෙල කය ෙමෙතක් තමන්ට ඉඩ දී ඇත්ෙත් මතයන් පසු පස 
යාමට පමණකි. පැර  සියල්ලක්ම ෙකෙරහි දැක් ය යුතු වන්ෙන් අනුක පාව ස පිළිකුල 
පමණකි. දැන් ප්රථම වතාවට හි  එළිය ත ක බදු් ෙය් රජදහන ෙපෙනන්නට ය. ෙමතැන් 
පටන් සදාකාලික සත්යය සදාකාලික යුක්තයි ස්වභාව ධ මය පදන  කර ගත් 
සමානාත්මතාවය හා නිසාට අහි  කළ ෙනාහැකි ඔහුෙග් අයිතිවාසික  යන ෙ වා අන්ධ 
ශ්වාසයත් අසාධාරණයත් වරප්රසාදත් පීඩනයත් අභිබවා සි ෙය්ය. 

ත ක බුද් ෙය් රජදහන යනු ධනපති පංතිය පරමාද ශ ෙකාටගත් රජදහන වන බවත් 
ෙමම සදාකාලික යුක්තිය ධනපති නීතිය වශෙයන් ක්රියාත්මක වු බවත් ෙමම 
සමානාත්මතාවය නීතිය ඉදි ෙය් ඇති ධනපති සමානාතම්තාවය වන ෙස් පහත වැටුනු 
බවත් ධනපති ෙද්පළ හි ක  අයිතිය මුලික නිස් අයිතිවාසික  වලින් එක් බවත ්ත ක 



බුද් ෙය් ආ ඩුව එෙමන්ම ෙස ෙග් සමාජ ගි සුම38 යනය ලැබුෙ  ප්රජාන්ත්රවාද ී
ධනපති සමූහා ඩුවක් වහෙයන් බවත් අප ිදැන් දන්ෙනමු. දහ අටවැනි ශතව ෂෙය් ෙශ්ර්ෂ්ඨ 
න්තකයන් ඔවුන්ෙග් පූ වගා න් ෙමන්ම ස්වකීය යුගය සින් තමන් වටෙකාට පැනවූ 

සීමාවන් ඉක්ම ෙමහි අසමත් ය. 

නමුත් රදළ වංශවතුන්ද සමාජෙය් ඉති  ෙකාටස මු මනින්ම නිෙය ජනය කරන බවට 
හි ක  දැක්වු නාග කයන්ද අතර සතු  තාවය සමග එක ෙපළටම සූරා කන්නන්ද සූරා 
කනු ලජන්නන්ද අතරත ්වු ෙපා  සතු තාවය පැවතිෙය්ය. එක ෙශ්ෂ පංතියක් පමණක් 
ෙනාව පීඩා දි සමස්ත නිස් සංහතියම ෙවනුෙවන් ෙපනී සි න නිෙය තයන් වශෙයන් 
ඉදි පත් මට ධනපති පංතියට හැකියාව ලැබුෙ ද ෙමම තත්වය නිසාමය එපමණක් 
ෙනාෙ  ධනපති පංතිෙය් සමාර බෙය් පටන්ම එය එහි ප්රතිප්රත්යෙය් බර දරා සි ෙය්ය. 
ෙ තන ක ක වන් ෙනාමැතිව ධනපතියනට පැවතීමට ෙනාපු වන මධ්ය කාලීන ෙශ්ර  
නාග කයා නූතන ධනපතියා වන ෙස් සංව ධනය වූහ. සමස්තයක් ෙස් සලකන කල 
ධනපති පංතිය වංශා පතියනට ද්ධව කළ ඔවුන්ෙග් අරගලෙය්දී; ඒ හා එක්වරම 
එවකට ව ු ධ වැඩ කරන පංතවිල අවශ්යතාවයන් ෙවනුෙවන්ද ෙපනී සි න බවට 
අයිතිවාසික  කීමට හැකියාවක් එයට තිබුණත් නූතන නි ධන පංතිෙය් පුෙර ගා යා වු සහ 
අඩු වැ  පම න් සංව ධනය වු එම (වැඩ කරන) පංතිෙය් ස්වා න කඩාපැනී  සෑම මහා 
ධනපති ව්යාපාරයකදීම ඇති වනු දක්නා ලදී. ෙ  ස බන්ධෙයන් ජ මන් ප්රතිසංසක්රණය 
සහ ෙගා  යුද්ධය සමෙය්දී ඈනාබැප් ස්  ව 39 සහ ෙත මස් මූන්ස  ද, මහා ඉංග්රීසි 
පලවෙය්දී ෙලවල  ව න් ද40 ප්රංශ මහා ප්ලවෙය්දී බාෙ ෆ් ද පිළිබද නිද ශන 

දැක් ය හැකිය. තවමත් සංව ධනය  ෙනාතිබුණු පංතියක ෙමම ප්ලවාද ී කැරල ි
ගැසී වලට ගැලෙපන නයයික ප්රකාශනයන් දක්නා ලදී. පරමාද ශ වහෙයන් සලකන ලද 
සමාජ තත්වයන් පිළිබද මෙන රා ක පින්තූර දහසය හා දහහත්වැනි ශතව ෂවලදී 
ඉදි පත් ය41. දහඅටවැනි ශතව ශෙය්දී සැබෑ ෙකා යුනිස්  ස්ව පෙය○් න්යාය 
(ෙමාෙරප්ප ි සහ මා ලි) ඉදි පත් ය. සමානාත්මතාවය සදහා ඉල්ලීම තව රටත් 
ෙද්ශපාලන තත්වයන් සහ පුද්ගලයන් දක්වා ව්යාපත් කරන ලදී හුෙදක්ම පංති 
වරප්රසාදයන් පමණක් ෙනාව පංති ෙවනස් ක ද අෙහ සි කි මට අෙප්ක්ෂා කරන ලදී. නව 
උගැන් ෙ  ප්රථම අකෘතිය වුෙය් තෙය් සිය  සැප ස පත් ෙහළාදකින තවුස් පිලිෙවතක් 
වැනි ෙකා යුනි  වාදයකි. ස්පා ටන්වාදයකි අනතු ව මහා මෙන රාජවාදින් තිෙදන 
ඉදිරයට වන්හ. ෙසන්-සිෙම න් - නි ධන පංති ව්යාපාරය සමග එකෙපළට සිටුවන ලද 
මධ්යම පංත ි ව්යාපාරය තවමත් එක්තරා රකට වැදගත් ෙස් ඔහ ු සැලකීය. ෆු ෙය් සහ 
ඕවන් ධනපති ක්රමය වඩාත්ම දියුණුව ු රෙටහ ි එම දියුනුෙවන් පැන නැගුණු 
සතු තාවයන්ෙග් බලපෑම යටෙත් ක්රමානුකූල ෙලස සහ ෙකළින්ම ප්රංශ ව්යවාදයට 
ගැලෙපන ආකාරයට පංති ෙවනස් ක  ඉවත් කි ම පි ස ඔහෙුග් ෙය ජනා සකස් කෙළ්ය. 

ෙ  තිෙදනාට ෙපා  එක් ක ණක් ඇත. ඒ වන ට ඓතිහාසික සංව ධනය සින් ඉදි පත් 
කරනු ලැබ සි  නි ධන පංතිෙය් අවශ්යතාවයන්ෙග් නිෙය තෙයක් වශෙයන් ඉන් එක් 
අෙයක් වත් ෙපනි ෙනාසි  ප්රංශ ශනිකයන් ෙමන් ෙමාවුහදු මුලින් එක් ෙශ්ෂ පංතියක් 
මුදා ගැනීම ගැන ෙනාකී අතර එක් වරම මු  නිස් ව ගයාම මුදා ගැනීම කීහ. ඔවුන් 
ෙමන්ම ෙමාවුහුද ත ක බුද් ෙය් සහ සදාකාලික යුක්තිෙය් රාජධානිය පහළ කි මට 
අෙප්ක්ෂා කරන නමුත් ඔවුන් එයින් අදහස් කරන්ෙන් ප්රංශ ද ශනවාදීන් අදහස් කරන 
ෙදයට වඩා අහසට ෙපාළව ෙමන් රස්තර වවූකි. ෙමම ද ශනිකයන්ෙග් ප්රතිපත්ති මත 
පදන  වු ධනපති ෙල කය අපෙග් සමාජ ප්රතිසංස්කාරකයන් තිෙදනාට ෙපෙනන්ෙන් 
ඉතාමත් අතා තික සහ අයුක්ති සහගත ෙලසටය. නිසා වැඩවස  ක්රමය හා ඉතිහාසෙය් 
මුල් අව  සියල්ලම ෙමන් එයද ඒකාන්ත වශෙයන් කසල ෙගාඩ කරා යන්ෙන්ය. පි සි  
ත ක බුද් ය හා යුක්තිය ෙමෙතක් ෙලාව පාලනය ෙනාකෙළ්. න  එයට කම ෙහ්තුව 
නිසුන් සින් ඒවා හ  ආකාර ෙලස වටහා එක් පුද්ගලෙයකි. දැන් ඔහු හි  සි  දැන් ඔහු 
හි  ස මත් සත්ය පැහැදිලි ෙලස අවෙබ ධ කරෙගන ති මත් ඓතිහාසික සංව ධනෙය් 



සි  මාලාෙවන් පැන නැගුනු අනිවාර ය සිද් යක් ෙනාවු හු  වාසනාවන්ත අහුඹවුක් 
පම කි. ඔහු අවු  500 කට ෙපර ෙමෙස්ම උපදින්නට තිබු . එෙස ්  න  අවු  500 ක 
වැරදි කලි කළහ සහ ක් පීඩාවලින් නිස් ව ගයා නිදහස් වන්නට තිබු . 

ප්ලවෙය් පුෙර ගා න් ව ු දහඅටවැනි ශතව ෂෙය් පංශ ප්ලවාදීන් ත ක බුදද්යි ෙ  
සියල්ෙලහි නිශ්චය ක  ෙස් සලකා එයට ආයාචනා කරනු දක්නා ලදී. ත කානානුකූල 
ආ ඩුවක් හා ත කානුකූල සමාජයක් ඇති කි ම අෙප්ක්ෂා කරන ලදී. සදාකාලකි චාර 
බුද්දියට හරස් වන සයිල්ලක්ම අනුක පා රහිතව ෙතාර කි මට අරමුණු ය. ෙමම 
සදාකාලකි ත ක බදු් ය යනු දැන් දැන් ධනපති තත්වයට ප නාම ෙව න් සි  දහඅටවැනි 
ශතව ෂෙය් පුරවැසියාෙග් අවෙබ ධය පරමාද ශයක් කර ගැනීෙමන් නිමවා ගන්නා ලද්දක් 
ස අෙනක් ෙනාවන බව අප ි ටුෙවමු. ප්රංශ පල්වය සින් ෙමම ත කානුකූල සමාජයහා 

ආ ඩුව ඇති කරන ලද.ී එෙහත් නව තත්වය කලින් පැවති ෙකාන්ෙදස්ි සමග සංසන්දනය 
කරන කල ත කානුකූල යයි ගත හැකි නමුත් එය කිසිෙස්ත් ස පු ණෙයන්ම ද වැටුනි. 

ෙස  ෙග් සමාජ ගි සමු ත්රස්තෙය් රජයක් ෙලසින් ක්රියාත්මක වු අතර ස්වකීය ෙදශ්පාලන 
හැකියාව ගැන දක් ශ්වාසෙයන් යුත් ධනපතියන් ප්රථමෙයන් අධ්යක්ෂ මන්ඩලෙය්42 
ෂණය තළිනුත් අවසානෙය් නැෙප ලියන්වාදී ස වා කාරෙය් ෙසවන යටෙතත් ආරක්ෂාව 

පැතූහ. ඇත ිකි මට ෙපාෙරාන්  ව ුසදාකාලකි සාමය රටවල් අල්වා ගැනීෙ  ෙකළවරක් 
නැති යුද්ධයක් බවට ප ව තනය ය. ත ක බදු් ය පදන  කරගත් සමාජයටද අත්වුෙය් 
ඊට වඩා ෙහාද ඉරණමක් ෙනාෙ . ෙපා  සමෘද් යක් ඇත ිෙව න් එය තුළ ෙපාෙහාසතුන් 
හා ප්පතුන් අතර දධ්තාවය දිය  යනු ෙවනුවට එය එක්තරා රකට තුනී කළ ෙශ්ර  
සහ අෙනකුත් වරප්රසාදයන් ඉවත් කි ම නිසාද පල්ලිෙය් ප්රණ්යායතන ඉවත් කි ම නිසාද 
එය උත්සන්න ය. දැන් සා ථක ව ුෙස් සැලකිය හැකි වු රදළ බන්ධනයන්ෙගන් "ෙද්පළ 
නිදහස්" දිනා ගැනීම ෙලාකු ධනපතියන්ෙග් හා ඉඩ  හි යන්ෙග් ප්රබල තරගය යටෙත් 

කීගිය සු  ධනපති සු  ධනපති ෙගා  ෙද්පළ හි යන්ට ෙද්පලවලින් "නිදහසක්ද" බවට 
පත් වුෙය්ය. ධනපති ක්රම පදනමක් මත ව ු ක මාන්ත සංව ධනය සින් වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් ප්පත්කම හා ක් ෙදාමනස් සහිත භාවය සමාජ පැවැත්ෙ  ෙකාන්ෙද්සි බවට 
පත් කරන ලදී. කාලයිල්ෙග් වාක්ය ඛ ඩෙයහි එන ප දි මුදල් ෙග ම එන්න එන්නම නිසා 
සහ නිසා අතර ස බන්ධෙයහි එකම මාධ්ය බවට පත් ය. අපරාධ සංඛ්යාව වසෙරන් 
වසර ඇ දේද්ය. ඒවා දැනු  නැති කර ෙනාමැති නමුත් ෙකෙස්  ෙහ  පසු මට වුව තල්  
ඇත. ඒ ෙවනුවට ෙ  දක්වා රහෙස් ෙක ණු ධනපති සි ත් වඩාත් ස සාර ෙලස මල ්
ගනි න් වැෙඩන්නට ය. ෙවළදාම වැ  වැ ෙයන් ව ල්ලක් බවට පත් ය.  

"සෙහ දරතව්ය" යන ප්ලවවාද ී ආද ශපාඨය43 ක්රියාවට නැගුෙන් තරගය නැමති 
සංග්රාමෙය් වංචාවන් සහ ප්රතිපාක්ෂික භාවය වශෙයනි. බලහත්කා  පීඩනය ෙවනුවට 
ෂණය ආෙද් කරන ලද.ී ප්රථම සමාජ ලීවරය වශෙයන් තිබුනු කඩුව ෙවනුවට රතත්රන් 

ආෙද්ශ කරන ලදී. ප්රථම රාත්රිෙය් අයිතිය රදළ සා  ව න්ෙගන් ධනපති ක මාන්ත 
ක වනට මා  ෙක න ෛවශ්යා වෘත්තිය ෙපර ෙනාඇසු  තර න් වැ  ය. කලින් 
ෙමන්ම වාහය තව රටත් ෛවශ්යා වෘත්තිෙය් නිල ස ව ෙලසට පැවත ිඅතර ඊට අමතරව 
ස වට ෙකෙරන අනාවාරයද එකත ු ය. ෙකා ○් කියෙතාත් දා ශනිකයන් හුවා දැක්වු 
ශිෂ්ස්ඨ ෙපාෙරාන්  හා සමග සසදා බලන කල “ත ක බදු් ෙය් ජයග්රහණය” තුළින් 

ඇති වුනු සමාජ හා ෙද්ශපාලන ආයතනයන් ස පු ණෙයන්ම බලාෙපාෙරාත්තු සුන් කරන 
හා ඒවාෙය් කට ප සමාන ඒවා ය. අඩුවකට තිබුෙ  ෙමම බලාෙපාෙරාත්තු සන්ු ම 
ගැන ස්තර කි මට ඉදි පත් වන පුද්ගලයන් පමණකි. නව ශතව ෂය ආ භෙය්දී ෙමම 
පුද්ගලෙය  ඉදි පත් වහු. 1802 දී ෙසන්-සිෙමාන්ෙග් “ නිවා ලිප”ි පළ ය. ෆූ ෙය්ෙග් 
න්යායයට පසු ම 1799 පටන් සකස්  තිබුණ නමුත් ඔහුෙග් ප්රථ කෘතිය 1808 දී පළ ය. 
1800 ජනවා  1 දින නි  ලනාක්44 හි පාලනය ෙරාබ  ඕවන් සින් භාර ගන්නා ලදී. 



එනමුත් ෙ  වන ට ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමයක් ඒ සගම ධනපති පංතිය සහ නි○්ධන පංතිය 
අතර සතු තාවයන් තවමත් ඉතා අස පු ණ ෙලස සංව ධනය වු තත්වයක තිබුෙ ය. 
දන් දැන් එංගලන්තෙය් පැන නැගී තිබුණු න න ක මාන්තය තවමත් ප්රංශෙය් එළි දැක 
ෙනාතිබු  එෙහත් න න ක මා○ත්ය එක් අතකින් ගැටු  ඇති කරයි එම ගැටු  නිසා 
නිෂ්පාදන ක්රමෙය් ප්ලවයක් කි මත් එහි ධනපති ස්භාවය නැති කර දැ මත් පරම 
අවශ්යතා වයක් බවට පත් වන්ෙන්ය. එම ගැ  ෙකළවර කි ෙ  මාධ්ය වන්ෙන්ඒ නිෂ්පාදීය 
බලෙ ගයන්ය. එනිසා 1800 ව ෂය පමණ වන ට සමාජ ක්රමෙයන් පැන නගින ගැටු  
ය ත න් හැඩ ගැන්ෙව න් තිබුෙ  න  ඒවා ෙකළවර කි ෙ  කි ෙමන් මාධ්යයන් එහි තුළ 
අන්ත ගතව තිබුෙ  ඊටත් වඩා ය ත නි. ත්ර්ර්ර්රස්තෙය් රාජ්ය පැවති සමෙය්දී පැ සිෙය් කිසි 
ෙද්පළක් නැති ෙපා  ජනතාව ෙමාෙහාතකට ප්ර ඛත්වය ලබා ගැනීෙමහි සමත් වු ෙහයින් 
ධනපතියන්ෙග් බාධකයන්ද ෙනාතකා ධනපති ප්ලවය ජයග්රහණය දක්වා ෙමෙහය ම 
එයට කළ හැකි ය. එෙහත් එෙස් කි ෙමන් ඔවුන් ඔපප්ු කෙළ් එවකට පැවත ි තත්වය 
යටෙත් ඔවුන්ෙග් ප්රමුකත්වය පවත්වා ගැනීම ෙකාතර  අන්ත ෂ්කරතාවයක්ද යන්න 
පමණකි. ෙමම කිසිම ෙද්පළක් නැති ෙපා  ජනතාවෙගන් නව පංතියක න්යස් යක් ෙමන් 
ප්රථම වතාවට ප නාම වුනු නි ධන පංතිය ඒ වන ට ස්වා න ෙද්ශපාලන ක්රියාකා ත්වය 
පිළිබද කිසිම හැකියාවක් ෙනාමැතිව සි ෙය්ය. එය ඉදි යට පැ ෙය් පීඩනයට පත් කරන 
ලද හා ෙ දනා දින සමාජ පංතයික් ෙලසටය. තමන්ට ආධාර කර ගැනීෙ  හැකියාව 
ෙනාමැති අයට පිටතින් ෙහ  ඉහළින් ලබා ගත හැකි ආධාරයට වඩා ෙහාද ෙවනත් 
ආධාරයක් ෙනාමැත. 

ෙමම ඓතිහාසික තත්වය සමාජවාදෙය් නි මාතෘවරයන් ෙකෙරහිද තදින් බල පෑෙ ය. 
ධනපති නිෂ්පාදනෙය් ෙගාෙර සු ෙකාන්ෙද්සිවලට හා ෙගාෙර සු පංති තත්වයන්ට ගැලපුෙන් 
ෙගාෙර සු න්යායයන්ය. සමාජ ප්රශ්නවලට අදාළ සදී  වමත් ෙනාදියුණු ආ ක තත්වයන් 
අස්ෙස් ගැන්  සග  තිබුණු අතර ඒවා නිස් ෙමාළෙයන් සකස් කර ගැනීමට 
මෙන රා කවාදීහු ප්රයන්ත දැ හ. සමාජෙයන් ඉදි පත් ය. එනිසා වඩාත් අංග ස පු ණ 
සං ධාන ක්රමයක් ෙසායා ගැනීමත් ප්රචාරය හා ආද ශ ප ක්ෂණ පිළිබද නිදසුන් මගින් 
ෙමය පිටතින් සමාජය මත ස  කි මත් අවශ්ය ය. ෙ ම නව සමාජ ක්රම වඩාත් 
අංගස පු ණ ෙලස හා ස්තර සහිතව සකස ්කළ තරමටම ඒවා මෙන කාර ෙල කයට 
ගසා ෙගන යාම වැලැක් ය ෙනාහැකි ය.  

ෙමම ක ණු තහවු  කි ෙමන් පසුව ප්රශ්නෙය් ෙමම අංශය ගැන තව රටත් එක දක් ෙහ  
ස්තර කි ම අපට අවශ්ය ෙනාෙ . එය දැන් ස පු ණෙයන්ම අතීතයට අයත් ෙදයකි. අද 

අපට සිනහව පමණක් ෙගන එන ෙමම මෙන කාරයන ් ගැන ග භීර ෙලස වාද වාද 
කි මටත් ඒ "උමතුව" හා සමග සසදන කල තමන්ෙග් නිස  ත කණෙයහි උසස්කම ගැන 
වගාඩ බර ෙද මටත් සාහිත්යෙය් පැංචන් හට ඉඩ තබමු. අප ෙයාමුව සි න්ෙන් ෙමම 
අමනයන්ට ෙනාෙපෙනන ස්ම උපදවන සු  මහා න්තන හා සෑම තන්හිම සව්කීය 
මෙන කාර වහුන් දෙගන එළිදකින න්තන ජ ඇසුෙරන් ප්රෙම දයට පත් මටය. 

ෙසන්-සිෙම න් ප්රංශ මහා ප්ලවෙය් පුත්ර රත්නයක් ය. එය පටන් ගන්නා ට ඔහු තිස්වැනි 
ය ඉක්මවා ෙනාසි ෙය්ය. ප්ලවය මහ ජනතාවෙග් ජයග්රහණයක් ය. එය ජාතිෙය○් 

වරප්රසාද ලත් අලස පංති නැතෙහාත් වංශවතන්ු සහ පූජකයන් පරදවා නිෂ්පාදනෙය් සහ 
ෙවළදාෙ  නියුක්තව වැඩ කරන ෙපා  මහ ජනතාවෙග් ඉතා කුඩා ෙකාටසක ජයග්රහණයක් 
පමණක් ව බවද එහි සමාජමය වරප්රසාද ලත ්ෙකාටසක් වන ෙද්පල හි  ධනපතියන් සින් 
ෙද්ශපාලන බලය අත්පත්කර ගැනීමක් පමණක් වූ බවද කල් ෙනායවාම පැහැදිලි ය. 
එෙමන්ම ප්ලව කාලය තුලදී ධනපතියන්ෙග් සංව ධනය ඒකාන්ත වශෙයන්ම සීඝ්ර ය. 
වංශවතුන්ෙගන් හා පල්ලිෙයන් රාජසන්තක කරන ලද ඉඩ  ස බන්ධෙයන් ස ෙප්ර්ෂණෙයහි 
ෙයදීෙමන්ද යුද්ධ හමුදා ෙකාන්ත්රාත් මගින් ජාතියට වංචා කි ෙමන්ද ඔවුහු එෙස් 
සංව ධනය වූහ. අධ්යක්ෂ ම ඩලය යටෙත් ප්රංශය නාශ මුඛයට ආසන්න ෙමන් 



නැෙප ලියන්ට ඔහුෙග් කමුන්ත්රනය කි ම සදහා ෙහ්තුවක් ලැබුෙන් එවකට බල පැවති ෙමම 
වංචාකාරයන්ෙග් අ පතීත්වය නිසාය. මහජනයා සහ වරප්රසාද ලත් පංත ි අතර 
සතු තාවය "වැඩ කරන්නන්" හා "අලසයන්" අතර වන සතු තාවයක ආකාරයකින් ෙසන්-
සිෙමාන් ට ෙපනී ගිෙය් එෙහයිනි. අලසයන් වූෙය් හුෙදක් පැර  වරප්රසාද ලත් පංත ි
පමණක්ම ෙනාෙ . නිෂ්පාදනයට ෙහ  ෙබදාහැ මට හවුල ් ෙනා  ස්වකීය ආදායෙමන් 
යැෙපන සිය  ෙදනාමත් හම ගණයට අයත් ය. එෙමන්ම "වැඩ කරන්නන්" වූෙය් ෙ තන 
ක ක වන ් පමණක් ෙනාව, ක මාන්ත ක වන් ෙවෙළන්දන් සහ බැංකු ක වන්ද 
ඇතු වය. බුද් මය නායකත්වය දීෙ  සහ ෙද්ශපාලන ප්රධානත්වය ගැනීෙ  හැකියාව 
ෙනාමැති බව ත්රස්තෙය් රාජ්යෙය් අත්දැකී  වලින් ඔප්පු ව ූෙසයක් ෙසන්-සිෙමාන්ට ෙපනී 
ගිෙය්ය. එෙස්න  ෙමම අණෙදන බලය තිබුෙ  කාටද? ෙසන්-සිෙමාන් කියන ෙලසට 
ද්යාව සහ ක මාන්තය යන ෙදකම නව ආග ක බැ මකින් එකට බැදී එක්සත් වන්ෙන්ය. 

ප්රතිසංස්කරණෙයන් පසුව නැතිව ගිය ආග ක අදහස් වල සමතයක්, එන , අවශ්යෙයන්ම 
ගූඨ ස්වභාවයක් දරණ සහ අනම්යශීලි තනතු  පද්ධතියක් සහිත "නව ක්රිස්තියානි" දහමක් 
පුණ ත්ථාපනය කි මට එම එක්සත් කම ඉරණ ව ඇත. එෙහත,් ද්යාව කියන දහිට 
එහි ඇත්ෙත ් උගතුන්ය, ක මාන්තෙයහි ඇත්ෙත්, පලමුෙකාටම වැඩ කරන ධනපතියන්, 
ක මාන්ත ක වන්, ෙවෙළන්දන් හා බැංකු ක වන්ය. ෙසන්-සිෙමාන් ඇත්ත වශෙයන්ම 
බලාෙපාෙරාත් වූෙය් ෙමම ධනපතියන් සහජන නිලධා න් සහ සමාජෙය් භාරකාරයන් 
ෙශ්ෂයක් ෙලසට ප ව තනය වනු ඇතැයි යන්නය. එෙහත ්ඒ අතරම ඔවුහු ක ක වන් 

හමුෙ  අණෙදන සහ ආ ක වශෙයන් වරප්රසාද ලත් තත්වයක් දැ ය යුතු ය. ණය 
හැසිර ම තුලින් සමස්ත සමාජමය නිෂ්පාදනයම ෙමෙහය ම ෙශ්ෂෙයන් 
බැංකුක වන්ට පැව මට අදහස් කරන ලදී. ප්රංශෙය් න න ක මාන්ත හා ඒ සමගම 
ධනපති පංතිය හා නි ධන පංතිය අතර පරතරයද ඇති ම ආර භෙයන් ඔ බට ෙනාගිය 
කාලයකට ෙමම සංකල්පය හ යටම ගැලපුෙන්ය. නමුත් ෙසන්-සිෙමාන් ෙශ○්ෂෙයන්ම 
අවධාරණය කරන්ෙන් ෙමයයි. ප්රථමෙයන්ම හා අන් සියල්ලටම වඩා ඔහුෙග් උනන් ව ෙයාමු 
වූෙය් "සංඛ්යාෙවන් ඉතාම වැ  සහ ඉතාමත් ප්පත් පංතියට" අත් වූ ඉරණම ෙකෙරහිය. (la 
classe la plus nombreuse et la plus pauvre) ෙසන්-සිෙමාන්ෙග් නීවා ලිපිවලින්ම "සිය  
නිසුන් වැඩ කළ යුතුය" යන ප්රස්තුතය ඔහු ඉදි පත් කරයි. තවද ත්රස්තෙය් රාජ්ය ෙද්පල 

අහි  ෙපා  ජනතාවෙග් රජයක් වූ බවත් ඔහු එම කෘතිෙයන්ම පිලිගනී. ඔහු ඔවුනට ෙමෙස් 
කියයි.  

"ඔබෙග් සෙහ දරව  ප්රංශෙය් පාලන බලය ඇතිව සි  කාලෙය් එහි සි වූ ෙද් බලන්න, 
ඔවුහු භකි්ෂයක් ඇති කලහ"  

එෙස් නමුත් ප්රංශ ප්ලවය පංති යුදධ්යක් ෙලසට, හුෙදක් වංශවතුන් හා ධනපතියන් අතර 
ෙනාව, වංශවතුන්ද, ධනපතිය් සහ ෙද්පල අහි යන් අතර ෙක ණු යුදධ්යක් ෙලසට 1802 
ව ෂෙය්දී හ නා ගැනීම අනාගතයට ඉතාමත් වැදගත් ෙසායා ගැනීමක් ය. 1816 ද ී
ෙද්ශපාලනය යනු නිෂ්පාදනෙය් ද්යාවයයි ප්රකාශ කල ඔහු අ ථ සාස්ත්රය සින් 
ස පූ ණෙයන්ම උ රාගනු ඇතැයි යනුෙවන් අනාවැකියක්ද පලකරයි. ෙදශ්පාලන ආයතන 
වල පදනම වන්ෙන් ආ ක තත්වයන්ය යන ප්රස්තුතය ෙමහි අන්ත ගතව ඇත්ෙත් කලල 
ස්ව පෙයන් පමණකි. එෙස් වුවද ෙමහි ඉතා පැහැදිලිවම ප්රකාශ කර තෙිබන්ෙන් නිසුන් 
මත පනවා තිෙබන ෙද්ශපාලන පාලනය අනාගතෙය්දී භා ඩ පාලනයක් හා නිෂ්පාදන 
ක්රියාදාමය ෙමෙහය මක් බවට පත් ම, එන  මෑතද ී ෙමතර  ෙඝ ෂාවකට ෙහ්තු වුනු 
"රාජ්ය අෙහ සි කි ම" පලිිබද අදහසය. යුෙර පෙය් සමෘ මත් සාමයක් ඇති ෙ  එකම 
සහතිකය ප්රංශය හා එංගලන්තය අතරද ඒ ෙදරටම හා ජ මනිය අතරද සන්ධානයක් 
ඇති මය යි. 1814 දි ත්ර හමුදා පැ සියට ඇතු  වු පසු ඒ වහාම සහ 1815 දී සිය දවෙස් 
යුද්ධය45 සමෙය්දී ෙසන්-සිෙමාන් ප්රකාශ කළ ට, ඔහුෙග් සමකාලීනයන්ට වඩා ඔහු 



ෙශ්ෂ්ඨෙයක් වන බව නැවතත් ෙපනී ගිෙය්ය. ෙව ට  හි46 ජයග්රහකයන් හා සමග 
සන්ධානයක් ඇති කර ගැනීම ගැන 1815 දී ප්රංශවුන්ට ෙද්ශනා කි මට ශාල ෛධ යක් හා 
එතර ම ශාල ඓතිහාසීය ඉදි දැක්මක්ද අවශ්ය ය.  

ෙසන්-සිෙමාන් ෙකෙරන් අපට ස වග්රාහී ස්වභාවෙය් පු ල් දෘෂ් යක් දක්නට ලැෙබන 
නිසාම පසු කාලෙය් සමාජවාදීන් ප්රකාශ කළ නිශ් ත වශෙයන් ආ ක ෙනාවන අදහස් 
සියල්ලම පාෙහ් ඔහුෙග් අදහස් තළු කලල සව් පෙයන් ගැ ව ඇත ි බව ෙපෙන් න  
සාජෙය් පවත්නා තත්වයන් ගැනසැබ න්ම ප්රංශ ස්භාවය ඇති සහ සනිා රස මුස ු ෙහත් 
එනිසා කිසිෙස්ත් ප පූ ණත්වෙයන් අඩු ෙනාවන ෙ චනයක් අපට ෆූ ෙය් ෙකෙරන් දක්නට 
ලැෙ . ධනපතියනුත් ප්ලවයට ෙපර ඔවුන්ෙග් ආශි වාදය ලත් අනාගත වක්තෘව නුත් 
ඉන් පසුව ඔවුන් ගැන ගුණ ගායනා කරන ඔවුන්ෙග් යහපත පතන්නනනුත් කියන ෙද් ෆූ ෙය් 
ඒ හැ ෙයන්ම ගන්ෙන්ය. ඔහු ධනපති ෙලා○්කෙය් ව්යමය සහ සදාචාර ෙකන් පි නු 
ස්භාවය කිසිම පැකිළිමකින් ෙතාරව ෙ චනය කෙළ්ය. ඔහ ු ෙමම ෙල කයත් ත ක 
බුද් යම පමණක් රජ කරන සමාජයක්ද වාසනාව ශ් ය වන ශිෂ්ඨාචාරයක්ද සීමා 
ෙනාකළහැකි නිස් ප පූ ණත්වයද පිලිබදව කලින් ද ශනවාදීන් න් කාන්තිමත් 
ෙපාෙර ත් එෙමන්ම ඔහුෙග් කාලෙය් ධනපති දෘෂ් ටාවාදීන් හඩ නැංවු හිර වාග් 
මාලාවනුන් එකකට අනික අභිමුඛ ෙකාට තැ ය. ඉතාමත ්ෙඝ ශාකා  මහා ශා දික පාඨ 
සමග සාමගා ව සෑම තැනකම පවතින්ෙන් ඉතාමත් කණගාටුදායක යථා ථයක් බව 
ෙපන්වා ෙදන ඔහු ෙමම මහා පාඨ පටලැ ල්ල ඔහුෙග් ඇනු  පද සහිත උපාෙයහි ගිල්වයි. 
ෆූ ෙය් ෙ චකෙයක් පමණක්ම ෙනාෙ . ඔහුෙග් ෙනාකැළෙඹන ශාන්ත ස්භාවය ඔහු 
උපහාස රචකයකු බවට පත් කරයි. එපමණක් ෙනාව ඔහු ෙමෙතක් දක්නා ලද ෙශ්රෂ්ඨතම 
උපහාස රචකයන්ෙගන් ෙකෙනක් වන බවද නිසැකය. ප්ලවෙය් ද වැ ම මතෙුයහි 
පිපීගිය වංචාකා  සමෙප්ක්ෂණය සහ එකල ප්රංශ වා ජෙයහි බල පැවැත්වු සහ සභ්ාව 
නි පි වු සාප්පුකාර වගුණයද බලවත් ෙලස සහ ඒ සමානව මනස්කාන්ත ෙලස ඔහු සින් 
ස්තර කරනු ලැෙ . සත්්රී පු ෂ ස බන්ධෙය් ධනපති ආකෘතිය සහ ධනපති සමාජෙය් 

කාන්තාවට හි  තැන පිලිබද ව ු ඔහුෙග් ෙ චන ඊටත් වඩා ශිෂ්ඨය. ඕනෑම නිය ත 
සමාජයක කාන්තාවකෙග් මුක්තිය ෙපා  මුක්තිය් ස්භා ක ම වන බව ප්රථමෙයන් 
ප්රකාශ කළ තැනැත්තා ඔහුය. නමුත් ෆූ ෙය් ඔහුෙග් ෙශ්ෂ්ඨත්වෙය් උසස්ම තැනට 
එළෙඹන්ෙන් සමාජෙය් ඉතිහාසය පිළිබද ඔහුෙග් සංකල්පය ඉදි පත් කි ෙමනි. ෙමෙතක් 
ෙගවුනු ස පු ණ ඉතිහාස මා ගය ඔහු සින් ප නාම අව  හතරකට ෙබදනු ලැෙ . 
ෙල ච අව ය, පිතෘ මුලික සමාජ ක්රමය, අශිලාචාර යුගය හා ශිෂ්ඨාචාර යනු ඒ අව  

හතරය ෙමහි සදහන් අවසාන අව ය අද පවත්නා ඊනියා සි ල ් ෙහ  ෙස් නැතෙහාත් 
ධනපති සමාජය සමග න  දහසයවන ව ෂෙය් පටන් ආ භ වු සමාජ ක්රය සමග 
ස සවම වන්ෙන්ය. 

"වනචා  යුගය සින් සරල යකින් ක්රියාත්මක කරන ලද ශ්ච තයන් ශිෂ්ඨාචාර යුගය 
සින් සංකීරණ ව්යකූල අනිශ් ත හා කුහක ○ාකාරෙය් පැවැත්මකට උසස් කරන" බවද 

ශිෂ්ඨාචාරය " ෂම කවයක" එය නිරතු වම ප්රෙය ජනය කරන එෙහත් එයට සදිය 
ෙනාහැකි ප්රති ෙර ධයන් තුලින් ගමන්කරන බවද එනිසා ය දිනාගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
නැතෙහාත් දිනා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන බවත් ෙපන්වන ෙදයට ස පු ණෙයන්ම 
ප්රති ද්ධ ○ාදය ෙවත එය නිතරම එළෙඹන බවද නිද ශනයක් වශෙයන් "ශිෂ්ඨාචාරය 
යටෙත් ප්පත්කම උපදෙන් වස්තු අතිබාහුල්යතාවෙයන්ම" වන බවද ඔප්පු කරයි. 

ෆූ ෙය් ඔහුෙග් සමකාලනී ෙහ්ගල් ෙමන්ම ඉතාමත් දක්ෂ ෙලස දයෙලක්තික ය උපෙය ගි 
කරගන්නා බව අපට ෙපෙන්. ෙමම දයෙලක්තික යම ෙයාදා ගනි න් සීමා ෙනාකළ හැකි 
නිස් ප පු ණත්වය ගැන වු කථාවට එෙරහිව ත ක කරන ඔහු සෑම ඓතිහාසික 

සමයකම උද්ගමන කාලයක් සහ අවගමන කාලයක් ඇතැයි කිය න් එම නි ක්ෂණය 
සමස්ත නිස් ව ගයාෙග්ම අනාගතයට ගලපන්ෙන්ය. කාන්  ෙපාෙළ තලෙය් අවසාන 



නාශය පිළිබද අදහස ස්භා ක ද්යාවට ඇතලුත් කළ ෙස්ම ෆූ ෙය් නිස් ව ගයාෙග් 
අවසාන නාශය පිළිබද අදහස ඓතිහාසීය ද්යාවට ඇතුලත ්කෙළ්ය. 

ප්රංශ ෙද්ශය හරහා පල්ව සුළි සුළග ෙ ගෙයන් හමා ගිය අතර එංගලන්තෙය් ඊට වඩා 
නිහඩ එෙහත් නිසා ප්රබලත්වෙයන් ෙනාඅඩු වු ප්ලවයක් සි  ෙව න් පැවතුෙ ය. වාෂ්ප 
සහ නව උපකරණ නිෂ්පාදක යන්ත්ර සින් භා ඩ තැනීම න න ක මාන්තය බවට 
ප ව තනය ෙකෙර න් තිබුෙ ය. එමගින් ධනපති සමාජෙය් අ තාලම ප්ලවයකට 
භාජනය ෙව න් තිබුෙ ය. එමගින් ධනපති ස ජෙය○් අ තාලම ප්ලවයකට භාජනය 
ෙව න් තිබුෙන්ය. භා ඩ තැනී පිළිබද සංව ධනෙය් ෙහ න් ගමන ෙවනස්  නිෂ්පාදනෙය් 
කුණාටුවක් බ  හා කලබලෙයන් පි  කාලයක් උදා ය. ෙලාකු ධනපතියන් සහ ෙද්පළ අහි  
නි ධන පංතිකයන් වශෙයන් සමාජය ෙබදී යාම නිරන්තරව ව ධනය වන ෙ ගයකින් සි  

 ෙගන ගිෙය්ය. ෙ  ෙදෙකාටස අතර කලින් සි  ස්ථායි මධ්යම පංතිය ෙවනුවට 
ජනගහණෙය○් වැ ෙයන්ම උ ඡාවචනයට ලක්වන අස්ථායි ජනකායක් වන ක මාන්ත 
ශිල්පීහු හා කුඩා සාප්ප ුක ෙව  දැන් ඉතාමත් අඩමාන දි  ෙපෙවතක් ෙගව න් සි යහ. 
නව නිෂ්පාදන කුමය තවමත් එහ ි උද්ගමනෙය් ආර භක කාලෙය් පසුෙව න් තිබු . 
තවමත් පැවතිෙය් උදග්මනෙය් ආර භක කාලෙය් පසුෙව න් තිබු . තවමත් පැවතිෙය් 
සාමාන්ය සපුු  නිෂ්පාදන යමය පවත්නා ෙකාන්ෙද්සි යටෙත් පැවතිය හැකි ව ු එක 

ය එය ය. එෙස් වවුත් එම තත්වය යටෙත් පවා එයින් ද ණු සමාජ අයථාක  ඇත ි
කරන ලදී. ෙගයක් ෙදාරක් නැති ජනයා මහා නගරවල ඉතාමත් අසතුටුදායක නිවාසවල 
එකට ගාල ් කි මද ස ප්රදායික සදාචාර බැදී  පිතෘ මූලික කීක ක  හා පවුල් 
ස බන්ධක  සියල්ලම ලිහිල් කි මද ඉතාමත ් භයංකර තර  රකට අ ක ෙලස වැඩ 
ගැනීම හා ෙශ්ෂෙයන්ම කාන්තාවන් හා ළමයින් එෙස් වැෙඩහි ෙයදීමද හදසිිෙය්ම 
ස පූ ණෙයන් අ ත් තත්වයන්ටත් ස්ථායි පැවතුමක තත්වයන්ෙගන් දිෙනන් දින ෙවනස් 
වන සුරක්ෂිත ෙනාවන පැවතු  තත්වයන්ටත් ඇද දමන ලද ක ක  පංතිය 
ස පු ණෙයන්ම අෛධ යයට පත් කි මද සි  ය. ෙමම අවස්ථාෙ දී ප්රතිසංස්කාරකෙයක් 
වු අවු  29ක් වයසැති ක මාන්ත ක ෙවක් ඉදි යට වන්ෙන්ය. ඔහු අති උදාරයය ිකිව 
හැකි හා ළද ෙවකුෙග් ෙමන් අකලංක ච තයක් ඇත්ෙතකු සහ නිසුන් අතර උපන් 

ලභ ගණෙය් නායකෙයකු ද ය. ෙරාබ  ඕවන් ව්යවාදී දා ශනිකයන්ෙග් උගැන්  
එන  ○ිනිසාෙග් ච තය එක් අතකින් පා ප ක උ මයන්ෙග්ද අනිත් පදුග්ලයාෙග් ත 
කාලය තුළ ෙශ්ෂෙයන්ම ඔහුෙග් සංව ධන කාලය තුළ ඔහු කල් ෙගවන වටපිටාෙවහිද 
නිමැවුමක් ය යන උගැන් ම ඔහුට සු සු ප දි සකසා ගතේත්ය. කා ක ප්ලව තුළින් 
ඔහුෙග් පංතිෙය් ෙබාෙහ  ෙදෙක්ම ටුෙ  අවුල් සහ යවුල්ද ෙමම ෙබාර දිෙය් මා  
අල්ල න් ඉක්ම න් ශාල ලාභ උපයා ගැනීෙ  අවස්ථාද පමණකි ඔහු එය තුළින් ටුෙ  
ඔහුෙග් සුරතල් න්යායය ක්රියාත්මක කි ෙ  සහ එමගින් අවුෙලන් ක්රමවත් බව ඇත ිකි ෙ  
අවස්ථාවකි. ඔහු ඒ වන ටත් මෑන්ෙවස්ට  පැක්ට යක නිසුන් පන්සියකට වැ  පි සක 
පාලකයා වහෙයන් එය සා ථක ෙලස අත්හදා බලා තිබුෙ ය. 1800 පටන් 1829 දක්වා ඔහු 
ස්ෙකා ලන්තෙය් නි  ලනාක්○ි මා කප ු ෙමාෙල් කළමණාකාර ෙකාටස්ක  වශෙයන් එම 
පිළිෙවත අනුවම ෙහත් ක්රියාකි ෙ  වැ  නිදහසක් ඇතවි එහි කටයුත ුෙමෙය ම කෙළ්ය. 
එයින් ලැබු සා ථකතව්ය නිසා ඔහු යුෙර පය පුරා ප්රසිද් යට පත් ය. මුලදී ධ 
ෙකාටස්වලින් සමන් ත වු සහ ෙබා ෙ○ා○් ෙකාටම ඉතාමත් අෛධ යයට පත් පි සක් 
ක්රමාණුකූලව 2500 ක් දක්වා වැ ගිය පි සක් ඔහු සින් ආද ශමත් ජනපදයක් බවට පත ්
කරන ලදී. එහි මත්කම, ෙපාලීසිය, මෙහ්ස්ත්රාත් ව , නඩු, ප්පතුන් සදහා නීති හා 
පුණ්යාධාර කිසි ෙටකත් ෙනාදක්නා ලදී. ෙ  සියල්ලම කළ හැකි වුෙය් නිසුන් නිසුනට 
සු සු තත්වයන් යටතට පත් කි ෙමන් හා ෙශ්ෂෙයන්ම නැගී එන පර පරාව 
සුප ක්ෂාකා  ෙලස දා වඩා ගැනීෙමනි. ළද  පාසල්වල නි මාතෘවරයා ව ු ඔහ ු ප්රථම 
ළද  පාසල නි  ලනාක්හි ආර භ කෙළ්ය. වයස අවු  ෙදෙක්දී ළද වන් පාසලට ආහ. 
එහි ඔවුහ ුෙකාතර  සතු න් කල් ගත කෙළ ද යත් ඔවුන් නැවත ෙගදර යාමට පවා මැළි 
වූහ. ඔහුෙග් තරග ක  ඔවුන්ෙග් ෙස්වකයන් ලවා දිනකට පැය දහතනුක් ෙහ  දාහතරක් 



වැඩ කරවු අතර නි  ලනාක්○ි වැඩ දිනය පැය දහය හමාරක් පමණක් ය. කපු අ බුදයක් 
නිසා මාස හතරක් තිසේස් වැඩ නතර  තබිුණු ට ඔහුෙග් ක ක වන්ට ඒ මු  කාලයම 
සදහා ස පූ ණ වැටපු් ලැ නි. ෙ  සියල්ලමත් ෙක ණු නමුත් ව්යාපාරෙය් අගය 
ෙදගුණයකට වඩා වැ  ය. එෙමන්ම අන්තිම දක්වාම එහ ි අයිතික වන්ට ශාල ලාභ 
ෙගන න්ෙන්ය. 

ෙ  සියල්ෙලන්ම වුවද ඕවන් සැනසුෙන් නැත. ඔහ ුක ක වනට ලබා න් පැවැත්ම ඔහුෙග් 
අදහෙස් හැ යට නිසුනට තර  වන ම ටමට වඩා තවමත් ෙබාෙහ  පහළ එකකි. 
"ජනතාව මෙග් කැමැත්තට යටත් වහ න් ෙවති" ඔහු ඔවුන් සාෙප්ක්ෂ ෙලස වාසිදායක ව ු
තත්වයනට පත් කළ නමුත් ඒවා ඔවුන්ෙග් ච තය හා බදු් ය සෑම අංශයකින්ම ව ධනය 
මට තර  කිසිෙස්ත් ප්රමාණවත් ෙනා ය. ඔවන්ුෙග් දක්ෂතාවයන් නිදහස් ෙලස ක්රියාත්ක 

කර ම සදහා ඒවා එතර ම ප්රමාණවත් ෙනා ය. "එෙහත් 2500 ක් වු ෙමම ජනගහණෙයන් 
වැඩ කරන ෙකාටස දනිපතා සමාජය සදහා නිෂ්පාදනය කළ මූ ත ධනය ශතව ෂ 
භාගයකට අඩු කලකට ෙපර නිස්පාදනය කි මට 600 000 ක ජනගහණයකින් වැඩ කරන 
ෙකාටස අවශ්ය වන තර  ප්රමාණයක් ය. නිසුන් 2500 ක් 6 00 000 ක් සින් කරන 
පා ෙභ ජනෙයන් ෙවනසට කුමක් සි   දැයි මම මෙගන් අසා ගත්ෙත ." පිලිතුර පැහැදිලි 
එකක් ය. ආයතනෙය් අයිති ක වන්ට වුන් ෙයදවු මුල් ධනෙයන් සියයට 5 ක් හා ඊට 
අමතරව රන් පවු  3 00 000 ක ශුද්ධ ලාභයක් ෙග මට ය උපෙය ගි කරෙගන තිබු . 
එපමණක් ෙනාව නි  ලනාක් හා ස බන්ධෙයන් සත්ය වු එය එංගලන්තෙය් පැක්ට  
සියල්ලම ස බන්ධෙයන් ඊටත් වඩා සත්ය ය. 

"යන්ත්ර සින් ෙමම අ ත් ධනය නිෂ්පාදනය ෙනා නි න  නැෙප ලියන්ට ද්ධව සහ 
සමාජෙය් වංශා පති ප්රතිපත්තිවලට පක්ෂව කරන ලද යුෙර පෙය් යුද්ධ පවත්වාගත 
ෙනාහැකි වන්නට තිබු . එෙස් වවුද ෙමම නව බලය ක ක  පංතිෙය් නි මාණයක් ය." 
('සිෙතහි සහ ව්යවහාරෙයහි ප්ලවය' යන කෘතිෙයන්. එය 'යුෙර පෙය් සිය ම රත ු
සමුහා ඩුවාදීන් ෙකා යුනිස් ව න් සහ සමාජවාදීන් සහ සමාජවාදීන්' අමතා ලියන 
ලද්දකි. එය 1848 ප්රංශ තාවකාලික ආ ඩුවටත් ' ක්ෙට යා ණට හා ඇෙග් වගකිව 
යුතු උපෙද්ශකයන්ටද යැ නග)  

එනිසා නව බලෙය් ප්රතිඵල අයත ් වුෙය් ඔවුනටය ෙමෙතක් පුද්ගලයන් ධනවත් කි ම හා 
ජනතාවන් වහල් කි ම සදහා උ පෙය ගි කර ගන්නා ලද නව නි මාණයක ෙය ධ 
නිෂ්පාදනීය බලෙ ග ඕවන්ට නැවත සමාජය ෙගාඩ නැගීෙ  අ තාලමක් ලබා න්ෙන්ය. 
සිය  ෙදනාටම පා  ෙද්පළ වු ඒවා සිය  ෙදනාෙග්ම ෙපා  යහපත සදහා ක්රියාත්මක 
කි මට ඉරණ ව තිබු . 

ඕවන්ෙග් ෙකා යුනිස් වාදය පදන ව තිබුෙ  පි සි  ව්යාපා ක අ තාලමක් මතය 
නැතෙහාත් එය වා ජ සංසරණෙය් ප්රතිඵල මත පදන  යයිද කිව හැක හැම ටම එය 
ෙමම ප්රාෙය ගික ස්වභාවය කගත්ෙත්ය. ඒ අනුව අය ලන්තෙය් ආපදා ආපදා සහන 
සැලසීම ෙකා යුනිස්  ජනපද මගින් කරන ෙලස ඔහු 1823 දී ෙය ජනා කෙළ්ය. එෙමන්ම 
ඒවා පිහිටු ම සදහා යන යද  වා ෂික යද  හා ලැ මට බලාෙපාෙරාත්ත ු ය ○ැකි 
ආදාය ද පළිිබද ස පු ණ ඇස්තෙ න්තු පිළිෙයල කෙළ්ය. අනාගතය සදහා ඕවන් සකස ්
කරන නිශ් ත සැලැස්ම හා එහ ි නීත්යානුකූල ස්තරාතම්ක ෙකාටස්-  සැලැස්ම, 
ඉදි පස ෙපනුම, උ න් ෙපෙනන ආකාරය යන ෙ  සියල්ලම ඇතුලත් කර - ඉමහත් 
ප්රාෙය ගික දැනුමක් ඇතිව සකස් ෙකෙරන නිසා, ඔහුෙග් සමාජ ප්රතිසංස්කරණෙය් ක්රම 
පිළිගත ෙහාත්, ස්තර ක ණු නියත ෙලස ෙපළ ගස්වා තිෙබන ආකාරය ගැන, ප්රාෙය ගික 
දෘෂ්  ෙක ණය ගැන කළ හැකි ෙ චන අල්පය. 



ෙකා යුනිස් වාදය ෙදසට ඉදි යට යාම ඕවන්ෙග් තෙය් සන් ස්ථානය ය. ඔහු 
හුෙදක්ම ධනපතිෙයක්ව සි තාක් කල් ඔහුට තෑගි ෙකාට ලැබුෙ  ධනය, 
ප්රශංසාව,  ෙගෟරවය හා කී තිය මය. ඔහ ු යුෙර පෙය් ඉතාමත් ජනප්රයි පුද්ගලයා ය. 
ඔහුෙග්ම පංතිෙය්ම අය පමණක් ෙනාව, රාජපාළකයින් හා කුමාරව  පවා ඔහුට 
අනුබලකා  ෙලස ඇහු කන් න්හ. නමුත් ඔහ ු ෙකා යුනිස්  න්යායන් ඉදි පත් කි මට 
පටන්ගත් පසු ස පූ ණෙයන්ම ෙවනස් ය. ෙශ්ෂෙයන්ම මහා භාධක තුනක් සමාජ 
ප්රතිසංස්කරණෙය් මා ගය අවුරා සි න බව ඔහුට ෙපනී ගිෙය්ය. ෙපෟද්ගලික ධනය, ආගම 
සහ ව ථමාන වාහ ක්රමය ඔහු ටු භාධක ය. ඔහු ෙ වාට පහර න ෙහාත් ඔහුට මුහුණ 
ෙදන්නට සි වන්ෙන් කුමකටදැයි යන්නත්, ඒ න , නීති ෙර  කි ම, නිළ සමාජෙයන් 
පිටුවහල් කි ම හා ඔහෙුග් මු  සමාජ තත්වයම නැතිව යන බවත් ඔහු දැන සි ෙය්ය. 
එෙහත් ප්ර පල ගැන ෙනා යව ෙ වාට පහර දීෙමන් ඔහු වැලැක් මට සමත් කිසිවක් 
ෙනාවූෙයන් ඔහු කල්තබා ටු ෙදය සි ය. නිළ සමාජෙයන් පිටුවහල් කරනු ල ව පුවත් පත් 
ඔහුට දධ්ව ක්රියාත්මක කළ නිහැ යා කුම ත්රණයක් පවතිද්ද,ී ඔහුෙග් මු  ධනයම 
කැප කර න් ඇම කාෙ  ෙගන ගිය අසා ථක ෙකා යුනිස් වාදීන් අත්හදා බැලීම නිසා 
නාශයට පත්වූ ඔහ ුෙකළින්ම ක ක  පංතිය ෙවත හැ  තසි් අවු ද්දක් තිස්ෙස් දගිටම 

ඔවුන් අතර වැඩ කෙළ්ය. ක ක වන් ෙවනුෙවන් ෙගන යන ලද සෑම සමාජ ව්යාපාරයක්ම 
තබන සෑම සැබෑ ඉදි  පියවරක්ම, ෙරාබ  ඕවන්ෙග් නම සමග ස බන්ධ වන්ෙන්ය. පස් 
අවු ද්දක සටනකින් පසු ඔහු 1819 දී භාධක දෙගන ඉදි යට ය න් පැක්ට  වල 
වැඩකරන කාන්තාවන් ෙග් හා ළමයින්ෙග් වැඩ පැය ගණන සීමා කරන ප්රථම නීතිය 47 
ස මත කැවා ගත්ෙත්ය. එංගලන්තෙය් වෘත්තීය සමාතා සියල්ලම එකම වෘතිය 
සංගමයකට 48 එක්සත් කළ ප්රථම ස ෙ ලනෙය් සභාපති වූෙය් ඔහුය. සමාජය 
ෙකා යුනිස් වාදී ෙලස ස පූ ණෙයන්ම සං ධානය කි ම සදහා ප ව ත ය පියවරයන් 
වශෙයන්, ඔහු එක් අතකින් සු  ෙවළදාම සහ නිශ්පාධනය සදහා සමූපකාර ස ති ඇත ි
කෙළ්ය. එවක් පටන් ෙමම ස ති සින්, ෙවෙළන්දා සහ ක මාන්ත ක වා සමාජමය 
වශෙයන් කිසිෙස○ිත්ම අවශ්ය ෙනාවන්ෙන්ය යන්න ප්රාෙය ගික වශෙයන් ඔප්පු කි ම ෙහ  
යටත් පාරාෙසයින් සි  තිෙ . අනිත් අතින් ක ක වන්ෙග් නිශ්පා තයන් හුවමා  කි ම 
සදහා ඔහු ක ක  කඩම  ඇති ෙකාට ඒවාෙය් ගනු ෙදනු එක වැඩ පැයක් ඒඛකය 
වශෙයන් ගත් ශ්රම ෙන ටු මගින් සි  ෙක නි.49 අවශ්යෙයන්ම අසා ථක මට ඉරන ව 
තිබුණු නමු , එම ආයතන, ප් ෙද න් ඊට ෙබාෙහ  කලකට පසු ඇතිකළ නිමය බැංකුව 50 
ගැන ෙහාද අනාගත දැක්මක් ඇත,ි එෙහත්, එය ෙමන් සිය  ෙදාස් සුව කරන පි යමක් වන 
පවට අයිති වාසික  ෙනාකී සමාජය වඩාත් අංග ස පූ ණ ප්ලවයකට බ න් කි ම සදහා 
ගන්නාවූ ප්රථම පියවරක් වශෙයන් හ න්වනු ලබන ඒවා ය. 

මෙන  රා ක න්තන ක්රමය දී ඝ කාලයක් තසි්ෙස් දහනව වැනි ශත ව ෂෙය් සමාජවාද ී
අදහස් ආ ඩු කෙළ්ය. ඉන් සමහරක් තවමත් ආ ඩු කරන්ෙන්ය. ඉතා මෑතක් වන තු  
ප්රංශ සහ ඉංග්රීසි සමාජවාදීහු එයට පුදසත්කාර කලහ. වයි ලින් ඇතු  මුල් අවදිෙය් 
ජ මන් ෙකා යුනිස් වාදයද එම ගු කුලයටම අයත් ය. ෙ  සිය  ෙදනාම සමාජවාදය 
පරම සත්යය ත ක බුද් ය සහ යුක්තිය වශෙයන් ටහ. එය ෙසායාගත ෙහාත්, 
එපම න්ම, එහි ස්වයං බලෙයන්ම මු  ෙලාවම ජයගත හැකියයි ඔවුහ ුසිතූහ. තවද පරම 
සත්ය කාලෙයන්, අවකාශෙයන් හා නිසාෙග් ඓතිහාසිය සංව ධනෙයන් නිදහසව් 
ස්වා නව පවතින නිසා එය ෙසායාගනු ලබන්ෙන් කවදාද ෙකාතැනක දීද යන්න හෙුදක්ම 
අහඹුව සන්ි තීරණය වන ෙදයකි එය සියල්ලම එෙස් වුවත්, එක් එක්, ධ ගු  කුලෙයහි 
ආදි කතෘ වරෙය  පරම සත්ය, චාර බුද් ය හා යුක්තිය එකිෙනකාට ෙවනස් ආකාරයට 
ස්තර කරති. එපමණක් ෙනාව එක් එක් අයෙග් පරම සත්ය ත ක බුද් ය හා යුක්තිය, 

නැවතත් ඔහුෙග්ම මෙන මූල අවෙබ ධයත්, පැවැත්ෙ  ෙකාන්ෙද්සිත් දැණුම ප්රමාණය සහ 
බුද් මය පුහුණුවත් අනුව සකස්  තිෙබන නිසා, ෙමම පරම සත්යෙය් ගැටුම එකකින් අනික 



අෙන්ය න්ය වශෙයන් ප්රතික්ෙෂ්ප ෙමන් හැර ෙවනත් ආකාරයකින් ෙකලවර ය ෙනාෙහ්. 
එනිසා ෙමයින් මතු ය හැක්ෙක් සාර සංග්රහවාදී ව ඝයක සමාජවාදයක් ස අන් කිසිවක් 
ෙනාෙ . ඇත්තවශෙයන්ම ෙ  දක්වා ප්රංශෙය් සහ එංගලන්තෙය් සමාරවාද ී ක ක වන් 
ෙබාෙහාමයකෙග් සිත් තුල රජ කෙළ් ඒ නිසයි. එබැ න්, එය ඉතාමත් ධාකාර 
මතිමතාන්තර වලට ඉඩ ෙදන මැල් මකි, ධ නිකායන්ෙග් කතෘව  ඉදි පත් කරන, අවම 
ප්රතිෙර ධනයක් අවුස්සන සු , එවැන් ෙ චනාත්මක ප්රකාශන ආ ක න්යාය, අනාගත 
සමාජෙය් පිංතූර, සහිතවූ පඹගාලකි. ෙදාල පහෙ  වටකු  ගල් කැට ෙමන් වාද නදිෙය්දී 
එයට සහභාගිවන එක් එක් පුද්ගලයන්ෙග් මත පි බද අහ ුෙකාන් අඩුවනෙස් ෙස දාහැ ය 
හැකි වන තරමටම සකස්කර ගැනිම පහසුවන සකල මනාවකි. සමාජවාදය ද්යාවක් ෙලස 
සකස්කර ගැනීම සදහා එය ප්රථමෙයන්ම නියම පදනමක් මත පිහිටු ම අවශ්ය ය. 



ෙදවන ෙකාටස

ඒ අතරතුර දහඅටවැනි ශතව ෂෙය් ප්රංශ ද ශනවාදය සමග හා ඉන් පසුව නව ජ මන් 
ද ශනවාදය මතු  ත් ෙහ්ගල් මගින් උ ඡාස්ථානයට පත් ය. එහි උසස්තම යහ ගුණය 
වුෙය් ත කණෙය් උසස්ම ආකෘතිය වශෙයන් නැවතත් දයෙලක්තික ක්රමය පිළිගැනීමය. 
පැර  ග්රකී ද ශනවාදීහු සිය  ෙදනාම උපන් හපන්ක  ඇති ස්වාභා ක 
දයෙලක්තිකවාදීහ ුසිය ෙදනාම උපන් හපන්ක  ඇත ිස්වභා ක දයෙලක්තික වාදන්ී වූහ. 
ඔවුන් අත න් ඉතාමත් ස වප්රාඥ බුද් මතා වූ ඇ ස්ෙට ටල් එකල්හිම දයෙලක්තික 
න්තනෙය් ප්රධාන ක්රම ගැන ෂ්ෙල්ෂණයක් කර තිබුෙන්ය. අනිත් අතට වඩාත් මෑත ද ශන 

වාදය තුලද, දයෙලක්තික ක්රමය උපෙය ගි කරගත් ඉතා දීපත්ිමත් දා ශනිකයන් (නිද ශන 
වශෙයන් ෙදකා  සහ ඉස් ෙන සා) සි යත්, ෙශ්ෂෙයන්ම එය ෙකෙරහි ඇතිවූ ඉංග්රීසි 
බලපෑම නිසා එය වඩාත් අනම්යශීලී ෙලස ඊනියා අධ්යාත්මවාද ී ත කණ ක්රමෙයහි 
ඇ ෙන්ය. දහඅට වැනි ශත ව ෂෙය් ප්රංශුවන් ස පූ ණෙයන්ම පාෙහ්, නැතෙහාත්, ෙකෙස් 
වුවත,් ඔහුන්ෙග් ෙශ්ෂ ද ශනවාදී කෘති කි ෙ දී වත් අධ්යාත්මවාද ීආදිපත්යයට හසුව 
සි යහ. එෙස් වුවද ප්රංශුෙව  ද ශනවාදෙයන් පිටස්තරව වඩාත් සී ත අ ථෙයන් 
දයෙලක්තික ක්රමෙයන් සාරද කෘතීන් හිකළහ. ෙ  බව ඔප්ප ු කි මට දිෙක්ර ෙග් 
"රාෙම ෙග් බෑනා" සහ ෙස ෙග් " නිසුන් අතර අසමාන තාවෙය ් ප්රභවය පිළිබද 
ම ශනය" ගැන මතක්කි මම ප්රමානවත්ය. අපි ෙමම න්තන ක්රම ෙදෙකහි ප්රධාන 

ස්වභාව ලක්ෂණ ෙමහි දක් ෙනමු. 

අප ස්භාව ධ මය ගැන, නිස් ව ගයාෙග් ඉතිහාසය ගැන, නැතෙහාත් අපෙග්ම බුද් මය 
ක්රියාකා ත්වය ගැන සලකන ෙහ  පරාව ථනය කරන කල, අපට ප්රථමෙයන් දක්නට 
ලැෙබන්ෙන් කට පැට නු ස බන්ධතාවයන් හා ප්රතචිාරයන්ද, සංස්කරණයන් හා 
සංෙය ජනයන්ද පිළිබද සීමානික්රාන්ත පින්තූරයයි. එය තුල තිබුනු ෙදය වශෙයන් ෙහ  
පවතින්ෙන් නැත. සියල්ලම චලනය ෙවයි, ෙවනස් ෙවයි, ඇති ෙවයි, නැතිව යයි. එනිසා 
අපට ප්රථමෙයන් ෙපෙනන්ෙන් පින්තූරය සමස්තයක් වශෙයනි එහි එක් එක් ෙකාටස ්තවමත් 
ඇත්ෙත් අඩු වැඩු වශෙයන් පසු ෙමහිය. අපෙග් නි ක්ෂණයට හසුවන්ෙන් චලනයන්, 
ප ව ථනයන් හා ස බන්ධක ය, නැතෙහාත්, චලනය වන සංෙය ජනය වන හා 
ස බන්ධවූ ව්යයන්ය. ෙල කය පිළිබදව ූෙමම ප්රාථ ක, සරල එෙහත්, ෛනස ගික ෙලස 
නිරවද්ය සංකල්පය ෙපෟරා ක ග්රීක ද ශනයට අයත් අතර එය ප්රථමෙයන්ම පැහැදිළි ෙලස 
ඉදි පත් කරන ලද්ෙද් ෙහරක්ලිටස් සිනි. සියල්ලක්ම සරල නිසාද, නිරන්තරවම ෙවනස්ව 
නිසාද, නිරන්තරවම ඇතිවන හා නැතිවන නිසාද සියල්ලක්ම ඇත්ෙත්ය, එෙහත් නැත්ෙත්ය. 
නමුත් සමස්ථයක් වශෙයන් ශ්යමානතාවය සින් ෙගනෙදනු ලබන පින්තූරෙය් සාමාන්ය 
ස්වභාව ලක්ෂණ ෙම සංකල්පෙයන් නිවැරදි ෙලස ප්රකාශ ෙවතත් ෙමම පින්තූරය 
සකස් මට සාධකව ූස ස්තර ෙකාටස් ගැන පැහැදිළි කි  සදහා එය ප්රමානවත් ෙනාෙ . 
අප ඒවා ගැන වටහා ෙනාගන්නාතාක් කල ්අපට සමස්ථ පංිතූරය ගැන පැහැදිළි අදහසක් 
ෙනාමැත. ෙමම ස්තර ෙකාටස ් ගැන අවෙභ ධකරගනු වස් අපි ඒවා එහ ි ස්වභා ක 
නැතෙහාත් ඓතිහාසික ස බන්ධක  ෙකෙරන් ඉවතට ෙගන ඒවා එක එකක් ගැන ෙවන 
ෙවනම එහි ස්භාවය ෙශ්ෂ ෙහ්තු සාධක හා එහ ිප්රතිපල ආදයි ගැන ප ක්ෂා කල යුතුය. 
ෙමය මූලික වශෙයන්ම ස්වභා ක ද්යාවට හා ඓතිහාසයි ප ෙය්ෂණයට 
භාරක ථව්යයන්ය. එම ද්යාවන්ට ක්රියාත්මක ම පි ස ප්රථමෙයන්ම ක නු ස් 
කරගතව ූ නිසා ඉතාමත් සාධාරණ ෙහ්තු අනුව පැර  ග්රකීයන් ඒවා අප්රධාන තත්වයට 
දැමූහ. කිසිය  ෙහ  ආකාරයක ෙ චනාත්මක ශ්ෙල්ෂණයක් සංසන්ධනයක් සහ පංති 
ව ග හා ජාති අනුව පළිිෙවලකට තැ මක් කි මට ෙපර සෑෙහන තර  ස්වභා ක සහ 
ඓතිහාසික ක ණු ස්කර ගතයුතුෙ . එනිසා නිශ් ත ස්වභා ක ද්යාවන්ෙග් අ තාල  
සකස් කි ම ප්රථමෙයන්ම අෙලක් සන් ියානු කාලෙය් 51 ග්රීකයන් සින්ද පසුව මධ්යකාලනී 
යුගෙය්දී අරා  ව න් සින්ද කරන ලදී. සැබෑ ස්වභා ක ද්යාව පහෙලාස් වැනි ශත 



ව ෂෙය් ෙදවන භාගෙය් සිට පැවත එන්ෙනකි. එතැන් පටන් එය ව ධණය වන ෙ ගයකින් 
ඉදි යට ගිෙය්ය. පසුගිය අවු  400 ඇතුලත සභ්ාව ධ මය පිළිබද ව ූඅෙප○් දැණුම නැගූ 
ෙය ධ පියවරයන්ට සාධකව ූ මූලික ෙකාන්ෙද්ශි න , ස්වභාව ධ මය එහි ධ ෙකාටස ්
පැහැදිළි වන ෙස් ශ්ෙල්ෂණය කි ම, ධ සව්භා ක ක්රියාධාමයන් සහ වස්තු ධ 
නිශ් ත පංති වලට ඇතුලත් වන ෙස් ඒවා ක ඩාය  ගත කි ම අෙන්ක ධ ෙ න් ිය 
සහිත ෙද්හයන්ෙග් ආකෘති ගනි න් ඒවාෙය් අභ්යන්තර ව හය අධ්යනය කි ම යන 
ෙ වාය.නමුත් ෙමම ක්රමෙයන් වැඩ කි ම නිසා ස්භා ක වස්තූන් හා ක්රියාදාමයන් ඒවාෙය් 
අති මහත් සමස්තෙයන් ෙවන් ෙකාට ෙගන ඒවා තනි කර නි ක්ෂණය කි ෙමත් ඒවා චලති 
ෙව න් පවතින ස්භාවෙයන් ෙනාව තැන්පත් ස්භාවෙයන්ද ප්රධාන වශෙයන් චල්යයන් 
ෙලසට ෙනාව තැන්පත් ස්භාවෙයන්ද ප්රධාන වශෙයන් ෙනාව මළ ස්භාවෙයන්ද ෙගන 
නි ක්ෂණය කි ෙමත් පු ද්ද නැමති උ මය අපට ඉති  තිෙ . ව්ය ෙදස බැලීෙ  ෙම 
ක්රමය ෙ කන් ස ෙලාක් සින් ස්භා ක ද්යාෙවන් ද ශනවාදයට මා  කරන ලද කල්හ ි
පසුගිය ශතව ෂයන්ට ෙශ්ෂ න්තනයක් වු අධ්යාත්වාද ී න්තක ක්රමය යින් ඇති ය. 

අධ්යාත්මවාදියා ව්යයන් හා ඒවාෙය් මානසික ප්රතිකයන් එන  ෙදස් වටහා ගන්ෙන් තනිවු 
එකකින් පසුව අනික ගැනත් එකකින් ෙවන් ෙකාට ෙගන අනික ගැනත් සැලකිය යුතු ෙද ්
ෙලසටය ප ක්ෂණයට භාජනය කළ යුතු ස් ර අනම්ය හා සැමදා එක ෙස් ෙවතින වස්තු 
හැ යටය. ඔහු ෙ○් න්තනය කිසිෙස්ත්ම ෙනාගැලපිය ○ැකි ප්රතිප්රත්යයකි. ඔහුෙග් පනිවුඩය 
“ඔ  නැත, නැත” යනුයි ෙමය ඉක්මවා යන යක් ෙවෙතාත් එය යක්ෂයා නිසා සි  වන්නකි. 
ඔ○ුට වැටෙහන ෙලසට ය  ව්යයක් එක්ෙක  පවතී. එෙස් නැතෙහාත් ෙනාපවතී. කිසිය  
ෙදයක් එක්වරම එයත් තවත් ෙදයකුත් ය ෙනාහැකිය. ධන හා සෘණ එකකින් අනික 
ස පූ ණෙයන්ම බැහැර ෙකෙ . ෙහ්තුව හා ඵලය අනම්යශීලි ෙලස එකිෙනකට ප්රතිප්රත්යව 
පිහිටා ඇත. ෙමම න්තන ක්රමය ඒ ඊනියා ශක්තිමත් සාමන්ය බදු් ෙය් ක්රමයක් වන ෙහයින් 
එය බැබෙළන්නක් ෙලස අපට බැ  බැල්මට ෙපෙන්. සාමාන්ය බුද්  නැමති තැනැත්ෙත් 
ඔහුෙග් ත්ති හතෙරන් වටවු ඔහුෙග්ම ගෘහමය රාජධානිය තුළ ෙගෟරවාදරයට පත්රවන 
නමුත් එයින් පිටව අති මත් ප ෙය්ෂණ ෙල කයට බට ඔහුට එක එල්ෙල්ම පු මාකාර අ ත් 
ෙසායාගැනී වලට මුහුණ ෙදන්නට සි  වන්ෙන්ය. තවද ප ක්ෂණයට බ න් ෙකෙරන ෙශ්ෂ 
වස්තුෙව○ි ස්භාවය අනුව ශාලත්වය ෙවනත් වන ක්ෙෂ්ත්රයන් ගණනකදී අධ්යාත්මවාදී 
න්තන ක්රමය සාධාරණ හා අවශ්ය වන නමුත් අප්රමාදවෙහ  ප්රමාදව එය සමීාවකට 

එළෙඹන අතර ඉන් ඔ ෙබහිදී එය පාක්ෂික සීමාවුණු යුක්ත හා ජයගත ෙනාහැකි 
ප්රතිෙර ධතාවයන් අතර මං මුළා වණුු තත්වයකට පත්ෙ . එක් එක් ව්යන් ගන ෙමෙනහි 
කි ෙ දී පැවැත්ෙ  ආර භය හා අවසානය ගැනද, ඒවාෙය් තැන්පත්කම ගැන ෙමෙනහි 
කි ෙ දී ඒවාෙය් චලනය ගැනද අමතක කරයි. ගස් නිසා එයට කැළය ෙනා ෙපෙන්. සාමාන්ය 
ව්යවහාරෙය් අවශ්යතාවයයන්හිදී නිද ශනයක් වශෙයන්, සතකු මැ  සි ද නැද්ද යන්න 
අපි දන්ෙනමු. එය අපට කිව හැකිය. නමුත් ෙ  ගැන වඩාත් ස ප ෙලස පි ක්සා බැලීෙ දී, 
ෙබාෙහා ට ෙමය ඉතා සංකී ණ ප්රශ්නයක් බවට පත්ෙ . නීතිෙ දීහු ෙ  බව ෙහාදින් දනිති. 
ම  කුස තුළ ද වක් මරා දැ ම නී මැ මක් වන්ෙන් කුමණ සීමාව ඉක්ම වුවෙහාත ්දැයි 
නිගමනය කි ම පි ස සාධාරණ සමීාවක් ෙසායා ගැනීමට ඔවුහු ඔවුන්ෙග් ෙමාළවලට වද 
න්හ. මරණ අවස්ථාව නී ණය කි ම ද එෙස්ම ෂ්කර ෙදයකි. මක්නිසාදයත්, මරණය එක 

ෙමාෙහාතකින් සි වන ෙදයක්, නැතෙහාත් ක්ෂ ක ප්රපංචයක් ෙනාවන බවත,් ඉතා දී ඝ 
සිද  මාලාවක් බවත,් කායික ද්යාව ඔප්ප ුකරන බැ නි. ෙමෙස්ම, ෙ න් ිය සහිත සෑම 
සත්තාවක්ම සෑම ෙමෙහාතකම එයම වන්ෙන්ද, ෙනාවන්ෙන් ද ෙ . සෑම ෙමාෙහාතක් 
පාසාම එය පිටතින් එය පිටතින් සැපෙයන ව්ය ස කර ගනියි. ඒ අතරම ෙවනත ් ව්ය 
ඉවතලයි. සෑම ෙම ාෙහාතකම එහි ෙද්හෙය් සමහර ෛසල අභාවයට යයි. තවත ් ඒවා 
අ තින් සෑෙදයි. දී ඝ ෙක  කාලයකදී එහ ි ෙද්හෙය් ව්ය ස පූ ණෙයන්ම අ ත්ෙවයි. 
එනිසා සෑම ෙ න් ිය සහිත සතත්ාවක් නිතරම එයම වන්ෙන්ය. එෙහත්, එයට වඩා 
ෙවනස් ෙදයන් වන්ෙන්ය. තවද, ප්රතිප්රත්යයක ැව ෙදක, එහි ධන හා සෘණ, එකිෙනකට 



ප්රති ද්ධ වන ෙස්ම ඒවා එකිෙනෙකන් ෙවන්කළ ෙනාහැකි බවද, ඒවාෙය් සිය ම 
ප්රතිපාක්ෂිකතාවයන් පවතිද්දීම ඒවා අන්ෙනාන්ය වශෙයන් කාවැද ී තිෙබන බවද, එය 
වඩාත් ස ප ප ක්ෂණයකට භ ාජනය කළ ෙටක අපට ෙපෙන්. එෙස්ම ෙහ්තුව හා ඵලය 
ගැන සංකලප්යන් වලංගු වන්ෙන් එක් එක් තනි අවස්ථාවන් වලට ගලපාගත් කළ පමණක් 
වන බව ද අපට ෙපෙන්. නමුත් අපි තනි අවස්ථා ෙගන, සමස්තයක් වශෙයන් ශ්වය සමග 
ඒවා ස බන්ධ  ඇත ිප ද්ෙදන් ඒවා ගැන සලකා බවන කළ, ○්වා එකිෙනක තුළට කාවැද ී
තිෙබන බව ද, ශ් ය ක්රියාව සහ ප්රතික්රියාව තුළ ෙහ්තුව සහ ඵලය සදාකාලිකවම තැන් 
මා  කරගන්නා බවත්, එනිසා ෙමහිදී ඵලය අන් තැනකදී ෙහ්තුව වන බව හා නැවතත්, එහි 
අනික් පැත්ත සි වන බවත්, ඒවා ගැන ෙමෙනහි කි ෙ දී අපට ෙපෙනන නිසා, එම අවස්ථා 
අවුල්  යන බව ද අපට ෙපෙන්. 

ෙමම ක්රියාදාම හා න්තන ක්රම කිසිවක් අධ්යාත්මවාද ීත කණෙය් රාමු ක ටුවට ඇතුළත් 
ෙනාෙ . අනිත් අතට, දයාෙලක්තික ක්රමය, ව්යයන් හා ඒවාෙය් නිෙය ජනයන් වන අදහස්, 
ඒවාෙය් ප්රධාන ස බන්ධය, අනුසන්ධානය, චලනය, ස භවය හා අභාවයඅනුව ඒවාගැන 
වටහා ගනියි. එනිසා, ඉහත සදහන් කළ වැනි ක්රියාදාමයන්ම එහි කා ය පිළිෙවලම සනාථ 
කරණ සාධක ගණනාවකි. දයාෙලක්තික ක්රමය නිවැරදි බව ඔප්පු කරන සාක්ෂිය ස්වභාව 
ධ මයයි. එෙමන්ම න න ද්යාවද ෙමය ඔප්පු කි○ීමට උපකාර ෙව න් දිෙනන් දිනම 
වැ වන ඉතා සාරවත ්ක ණු සක් සපය න්, ඒ අනුව ස්වභාව ධ මය අවසාන වශෙයන් 
කටයුතු කරන්ෙන් දයාෙලක්තික ක්රමයට ස, අධ්යාත්මවාදය අනුව ෙනාවන බවත්, ඇය 
නිත්ය වශෙයන් පුණරාව ථනය වන වක්රයක, සාදාකාලකි ඒකීයත්වයක් තුළ චලනය 
ෙනාවන අතර, සැබෑ ඓතිහාසීය ප ණාමයක් තුළින් ගමන් කරන බවත,් ෙපන්නු කර තිෙ . 
ෙ  හා ස බන්ධෙයන් අන් හැමෙදනාටම ප්රථම ඩා න්ෙග් නම සදහන් කළ යුතුය. 
ෙවන් ිය සහිත සිය  සත්වයන්, පැලෑ , සතුන් හා නිසාමත්, අවු  ෙක  ගණනක් 

තිස්ෙස් සි වුණු ප නාම ක්රියාදාමයක නි මාණයන් වන බව ඔප්ප ුකි ෙමන් ඔහු ස්වභාව 
ධ මය පිළිබද අධ්යාත්මවාදී සංකල්පයට බරපතලතම පහර ගැසුෙ ය. එෙහත් 
දයාෙලක්තික ක්රමයට න්තනය කි මට උගත් ස්වභාවාත්මවාදීන් ඉතා අඩුය. ඔවුන් 
දක්නට ලැෙබන්ෙන් කලාතුරකිනි. ෙමකළ ස්වභා ක ද්යාෙ  රජයන, ෙකානක් ෙනාමැති 
අවුලටත්, එය උගන්වන්නන්ෙග් ෙමන්ම උෙගන ගන්නන්ෙග් හා ක තෘව න්ෙග් ෙමන්ම 
කියවන්නන්ෙග් ද ක්ෂිප්තතාවයටත්, ෙහ්තු  තිෙබන්ෙන් ෙසායාගැනී වල ප්ර ඵල සහ 
කලින් පිළිගත් න්තන ක්රම අතර ඝ ටනයයි. 

එනිසා, ශ්වය, එහ ිප නාමය හා නිස් ව ගයාෙග් ප ණාමය හා ෙමම ප ණාමය නිස් 
සිත තුළ පරාව ථනය ම පිළිබද නිවැරදි පිළි ඹුවක් ලබාගත හැක්ෙක්, තෙය් සහ 
මරණෙය්ද, ප්රගතිගාමක සහ ප්රතිගාමක ෙවනස්  වලද අසංඛ්යාත ක්රියා හා ප්ර ක්රියා 
ගැන අනවරත සැලකිල්ලක් දක්ව න් දයාෙලක්තික ක්රමය අනුගමනය කි ෙමන් පමණකි. 
නව ජ මන් ද ශනය කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් ෙමම වගුණෙයන් යුතුවය. ප්රසිද්ධ 
ප්රාර භක ආෙ ගය ෙදනුලැ ෙමන් පසුව, කාන්  ඔහුෙග් ච යාව පටන්ගත්ෙත්, නි ටන්ෙග් 
ස්ථායී ෙසෟරග්රහ ම ඩලය සහ එහ ිසදාකාලකි පැවැත්ම පළිිබද ගැට ව සද න්, හා එය 
ඓතිහාසික ක්රියාදාමයක ප්රතිඵලයක් බවත්, මණය වන මහා පටල ස්කන්ධයකින් සූ යයා 
සහ සිය ම ග්රහ තාරකා සැ ණු බවත් ෙපන්වා ෙද න්ය. ඒ අතරම, ෙසෟරග්රහ ම ඩලෙය් 
මුල ෙමෙස්ම පිළිගත් ට, එහි අනාගත මරණය අවශ්යෙයන්ම සු ය යුතු බව ඔහු 
නිගමණය කෙළ්ය. අ ධ ශතව ෂයකින් පසුව ඔහුෙග් න්යායය ලාප්ලාස් සින් ග තමය 
වශෙයන් ඔප්පු කරන ලදී. ධ ඝනීභවනීය අවස්ථාවල පසුවන එවැනි තාපදීපත් වාය ු
ස්කන්ධයන් අවකාශෙය් පවතින බව ව ණාවලී ද ශකය සින් ඊට ශතව ෂයකට පසුව 
ඔප්පුකරන ලදී. 



නව ජ මන් ද ශනවාදය ෙහ්ගල්ෙග් ක්රමෙයන් උ ඡාවස්ථාවට පත් ය. ප්රථම වතාවට, 
ස්වාභා ක, ඓතිහාසික හා බුද් මය යන හැම අංශයක්ම ඇතුළත් මු  ෙල කයම, 
ක්රියාවලියක් ෙලස, එන  අනවරත ෙලස චලිත ෙව න්, ෙවනස් ෙව න් ප ව ථනය ෙව න් 
සංව ධනය ෙව න් පවතින්නක් ෙලස පිළි ඹු කරන ලද්ෙද් ෙමම ක්රමෙයනි. එම ක්රමෙය් 
ෙශ්ෂඨ යහ ගුණය එයයි. තවද, චලනය සහ සංව ධනය අ ෙ ද සමස්තයක් බවට 
පත්කරන අභ්යන්තර ස බන්ධතාවය ෙසායා ගැනීෙ  ප්රයත්නයක් ද එය දරයි. ෙමම දෘෂ්  
ෙක ණය අනුව බලන කළ නිස් ව ගයාෙග් ඉතිහාසය, ප නත ත ක බුද් ෙය් 
නිශ්චයාසනය හමුෙ  එකෙස් ෙහළා දැකිය හැකි සහ හැකි තර  ඉක්මනින් අමතක 

කි මට සු සු වන අ ථයක් නැති ප්රචන්ඩ ක්රියා පිළිබද නපු  සුලියක් ෙමන් තව රටත් 
ෙනාෙපෙනන අතර, එය නිසාෙග්ම ප ණාමෙය් ක්රියාදාමය ෙලසට ෙපෙන්. ෙමම ක්රියාවලිය 
එහි සිය  දහර මා ගයන් ඔස්ෙස් ක්ර ක ෙලස ගමෙන් ෙයෙදන කළ ඒ ගැන ෙස දිසිෙයන් 
සි මත්, අහඹුෙවන් සි වන ෙස් ෙපෙණන එහ ිප්රපංචයන් සයිල්ලම තුළින් දිෙවන අභ්යන්තර 
නීතිය ෙසායා ගැනීමත්, දැන් බුද් යට පැව  තිෙබන ක තව්යය ය. 

ෙහ්ගල්ෙග් ක්රමෙයන් ෙගනහැර දැක්වූ ප්රශ්නය එය සින් ෙනා සදන ලද බව ෙමහදි ී
වැදගත් ක ණක් ෙනාෙ . නමුත් එහි යුග නි මාණක ගුණය වුෙය් එය එම ප්රශ්නය ෙගන 
හැර දැක් මය. ෙමය න  කිසිම තනි පුද්ගලෙයකුට සදිය ෙනාහැකි ප්රශ්නයකි. ෙහ්ගල් 
ෙසන්-සිෙමාන්ද සමග-ඔහුෙග් කාලෙය් ඉතාමත් ස ව ද්යා ශාරද න්තනය ය. එෙහත්, 
ඔහුද සීමාවන්ට යටත් ය. ප්රථමෙයන්ම අවශ්යෙයන්ම ඔහුෙග් දැනුෙ  සීමාවන්ටද, 
ෙදවැනිව ඔහුෙග් යුගෙය් දැනුෙ  හා සංකල්පයන්ෙග් ප්රමාණය හා ගැඹුර පිළිබද 
සීමාවන්ටද ඔහු යටත් ය. ෙමම සීමාවන්ට තවත ්තුන්වැන්නක් එකත ුකළ යුතු ෙ . ෙහ්ගල් 
ඥානවාදිෙයක් ය. ඔහු තම ෙමාළය තුළ වු න්තනයන්, සැබෑ ව්යයන් සහ 

සිද් මාලාවන් දක්වන තරමක් යුක්ත පින්තූර පමණක් වන බවය. ෙ  ආකාර න්තන 
ක්රමය සිය  ෙද්ම උඩයට හැෙර ෙ ය. ෙල කෙය් වන ව්යවල ස බන්ධය ස පූ ණෙයන්ම 
ප්රතිව තනය කෙළ්ය. ෙහ්ගල් එක් එක් කාරණා කා ඩ නිවැරදි ෙලස හා චක්ෂණ ෙලස 
සාක්ෂාත් කරගත්ෙත්ය. සාක්ෂාත් කරගත්ෙත්ය. එෙහත් එෙස්ම, ඉහත දක්වා ඇත ි ෙහ්ත ු
කාරණා ෙකාට ෙගන මතගෑ, කෘත්රීම, ර  ෙලස නිමවාගත්, ෙකා න් කියතෙහාත්, 
ස්තරාත්මක ක ණු අනුව වැරද ි තැන් ඔහෙුග් කුමෙයහි ඇත. ෙහ්ගල්ෙග් ක්රමය 

මු මනින්ම ගත් කල එය ෙයාධ ග සාවක් බ ය. එෙහත් එය එම ව ගෙය් අවසාන එකද 
ය. ඇත්ත වශෙයන් එය අභ්යන්තර හා අසාධ්ය ප්රති ෙර ධයකින් පී තව පැවතිෙය්ය. එක් 

අතකින් එහි මුඛ්ය ප්රස්තුතය, නිස් ඉතිහාය යනු ප නාමෙය් සිද් මාලාවක්ය යන 
සංකල්පය වූ අතර, එහි ස්වභාවය නිසාම, ඊනියා පරම සත්ය ෙසායා ගැනීම තුළින් එයට 
තමන්ෙග් අංග ස පූ ණ සංණ තය දැකගත හැකි ෙනා ය. නමුත්, අනිත් අතට, එය ෙමම 
පරම සත්ය යෙය් වැදගත්ම ෙකාටස වන බවට අයිතිවාසික  කීෙ ය. ස වග්රාහී සහ 
සදාකාලකි ෙස් ස ව ස පූ ණ සවභා ක හා ඓහාසීය ඥාන ක්රමයක් යනු දයෙලක්තික 
ත කණෙය් මූලික නීතියට ප්රති ෙර  වන්නකි. බාහිර ශව්ය ගැන වූ ක්ර ක දැණුම 
යුගෙයන් යුගයට ෙය ධ පියවරයන් තබන්ෙන්ය. යන අදහස ෙමම නීතිෙයහි අන්ත ගතය. 
එය එම අදහස කිසිෙස්ත් ප්රති ක්ෙෂ්ප ෙනාකරයි. 

ජ මන් ඥ්ඥානවාදෙය් මූලික ප්රති ෙර ධය හ නා ගැනීම නිසා අවශ්යෙයනම ආපසු 
ව්යවාදය කරා ගමන සි ය. එෙහත් ෙමහිදී එක් වැදගත් ක ණක් සදහන් කරගත 

යුතුෙ . ඒ ආපසු යාම වූෙය් හුෙදක්ම දහඅටවන ශත ව ෂෙය් අධ්යාත්මවාද,ී තනිකරම 
යාන්ත්රික සවභාවෙය් ව්යවාදය ෙවතට ෙනාෙ . පැර  ව්යවාදය මු  ඉකුත් ඉතහිාසයම 
ෙදස බලන්ෙන් ක  ගැසුනු දළදඩු අතා කික භාවයක් හා සැඩකමක් ෙලසටය. න න 
ව්යවාදය එය දකින්ෙන් නිස් ව ගයාෙග් ප නාම සිද් මාලාව තුලිනි. එය එහ ි නීත ි

ෙත්  ගැනීමට අරමණුු කරයි. දහ අටවන ශතව ෂෙය් ප්රංශුවන් අතර හා ෙහග්ල් තුළ 



පවා ස්වභාව ධ මය පළිිබදව බලපැවති සංකල්පය වූෙය් එය පට ුකව මා ගයක චලනය 
වන, සදාකාලීකවම ප නාම ෙලස පවතින, එෙස්ම, නි ටන් ඉගැන්වූ ප දි එහි සදාකාලික 
ඛෙග ල වස්තුද, ලින්ෙන් උගැන්වූ ප දි ෙවනස් කළ ෙනාහැකි ෙ න් ීය ව ගයන් ද 
අන්ත ගත කරගත් එකක් බවයි. න න ව්යවාදය සවභා ක ද්යාෙ  වඩාත් මෑත 
ෙසායාගැනී  ආලිංගණය කර ගනී. න න ද්යාෙ  ෙසායාගැනී  අනුව ස්වභාව 
ධ මයාටද කාලයානු බද්ධ ඉතිහාසයක් ඇත. යහපත ් තත්වයන් යටෙත් ඛෙග ලීය 
වස්තුවල ෙවෙසන ෙ න් ීය ෙද්හයන් ෙමන්ම එම වස්තුද උපදව න්, නාශ ෙව න් පවතී. 
සවභාව ධ මය සමස්තයක් වශෙයන් පුනරාව තන චක්ර මා ගයක ගමන් ගනිතයි කීමට 
කිසිය  ෙලසකින් තවමත් උවමනා කරතත් එම චක්රයන් ශාලත්වෙයන් අනන්තමය 
ප මාණයක් ගන්ෙන්ය. ෙ  ෙද්අංශෙයන්ම න න ව්යවාදය ප්රධාන වශෙයන්ම දයෙලක්තික 
ෙ . එනිසා, නක් ෙලසට අෙනකුත් ද්යාවන ්නැමැති කළහකා  රංචුව පාලනය කරන 
බවත්, ෙපනවූ ආකාරෙය් ද ශනවාදයක ආධාරය දැන් එයට උවමනා නැත. මහා ව්ය 
සමස්තයක්, ව්ය පිළිබදව අෙප් දැණුම ස භාරයක් තුළ ෙශ්ෂ ද්යාවකට හි වන තැන 
ෙනාවැලැක් ය හැකි ෙලසම පැහැදිළි කි මට එයට සි වූ වහාම සමසත්ය ස බන්ධෙයන් 
ව්යාවෘත වන ද්යාවක් යනු අති ක්තයක් ෙහ  අනවශ්ය ෙදයක් ෙහ  වන්ෙන්ය. මු මහත් 
අතීත ද ශනවාදය සමස්තෙයන්ම තවමත් කී පවතින්ෙන් න්තන ද්යාව හා එහ ිනීති, 
එන  මත් ත ක ශාස්ත්රය හා දයෙලක්තික ක්රමය පමෙනකි.  

ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා, සවභාවධරමය පිළිබද සංකල්පෙය් ප්ලවය ඇතිකළ හැක්ෙක්, 
ප ෙය්ෂණ සින් ස පාදනය කරන නියත ක ණු වලට අනුපාත වන ෙලස නමුත්, 
දැනටමත්, ඉතිහාසය පිළිබදව සංකලප්ය තීරණාත්මක ෙලස ෙවනස් මට තුඩු න් ය  ය  
අයිතිහාසික සාධක ෙබාෙහ  ඉහතදී ඇති  තිෙ . ප්රථම ක ක  පංත ිකැ ල්ල 1831 දී 
ලිෙය න් හිදී ඇති ය. ප්රථම ජාතකි ක ක  පංති ව්යාපාරය, එන  ඉංග්රීසි චා ස්  
ව න්ෙග් ව්යාපාරය 1838 හා 1842 අතර කාලෙය්දී එහි උ ඡස්ථානයට නැංෙග්ය. 
යුෙර පෙය් දයුිණු රටවල ්ෙබාෙහ මයකම ඉතිහාසය තුළ නි ධන පංතිය හා ධනපති පංතිය 
අතර පංති අරගලය ෙපරමුණට වන්ෙන්ය. එය ෙපරමුණට ආෙය් එක් අතකින් න න 
ක මානතෙය්ද අනික් අතින් ධනපති පංතිය අ තින් ලබාගත් ෙද්ශපාලන අ පතිත්වෙය්ද 
සංව ධනයට අනුපාත ෙලසය. ප්රග්ධනෙය් සහ ශ්රමෙය් අවශ්යතාවයන්ෙග් ස ව සමතාවය 
ගැන ද, මුදාහ න ලද තරගෙය් ප්ර ඵලයක් වශෙයන් ඇතවින ශ් ය සංගතතාවය හා 
ශ් ය සමෘද් ය ගැන ද කියන ධනපති ආ කෙය් උගැන්  සත්ය ක ණු සින් වැ  

වැ ෙයන් ෙබා කරනු ලැබ තිෙ . ඉතාමත් අස පූ ණ ෙලස වුවද ෙ  සියල්ෙලහි න්යායික 
ප්රකාශනය වූ ප්රංශ හා ඉංග්රීසි සමාජවාදය අමතක කළ ෙනාහැකි ෙස්ම, ෙමම ක ණු 
තව රටත් අමතක කළ ෙනාහැකිය. නමුත්, තවමත් ඉවත්කර දමා නැති, ඉතිහාසය පිළිබදව 
වූ ඥානවාදී සංකල්පය ආ ක උවමනාවන් පදන  කරගත් පංත ිඅරගල ගැන කිසිවක් 
ෙනාදත්ෙත්ය; ආ ක උවමනාවන් ගැන කිසිවක් ෙනාදත්ෙත්ය. නිශ්පාදනය හා සිය ම 
ආ ක ස බන්ධක  එය තුළ පිළි ඹු වූෙය් "ශිෂ්ටාචාරෙය් ඉතිහාසෙයහි" අමතර හා 
අප්රධාන ෙකාටස් ෙලසටය. 

නව ක ණ ු ෙසායා ගැනීම නිසා, මු  අතීත ඉතිහාසයම නව ම ශනයකට ලක් කි ම 
අවශ්ය ය. ආදිකල්පකි අව  හැර, මු  අතීත ඉතිහාසයම පංති අරගල ඉතිහාසයක් 
බවත්, ෙමම යුද්ධකා  පංති නිතරම නිශ්පාදන සහ හුවමා  මා ගවල, ෙකා න් කියෙතාත්, 
එම වකවානුෙ  පැවති ආ ක තත්වයන්ෙග් නිශ්පාදිතයන් වූ බවත,් සමාජෙය් සැබෑ 
පදනම සැපෙයන්ෙන් ආ ක ව හෙයන් බව හා නිශ් ත  ෙඑතිහාසික කාලයක ෛනතික 
හා ෙද්ශපාලන ආයතන ද, ආග ක, ෙද්ශපාලන සහ අෙනකුත් අදහස් ද ඇතුලත් සමස්ත 
උඩු ව හයම ගැන ස පූ ණ සෙහ්තුක ස්තරයක් කළ හැක්ෙක් එම පදනෙමන් පටන් 
ගැනීෙමන් පමණක් බවත්, එ ට ෙපනී ගිෙය්ය. ෙහ්ගල් ඉතිහාසය ගැන අවෙබ ධය 
ආධ්යාත්ම වාදෙයන් මුදා ගත්ෙත්ය. ඔහු එය දයෙලක්තික ස්වභාවයට පත්කර තිබු . 



නමුත් ඉතිහාසය පිළිබද වූ ඔහුෙග් සංකල්පය ප්රධානෙකාටම ඥානවාදී ය. එෙහත් ෙ  
වන ට ඥානවාදය එහි අවසාන රක්ෂස්ථානෙයන්, එන  ඉතිහාසය පිළිබද ද ශන 
වාදෙයන් පන්නා දමා තිබු . ෙ  වන ට ව්යවාද ී ෙලස ඉතිහාසය ස්තර කි ම 
ෙගනහැර දක්වන ලදී. එෙතක් කළ ෙලසට නිසාෙග් පැවැත්ම ඔහුෙග් ඥානය අනුව 
ස්තර කරනවා ෙවනුවට ඔහුෙග් ඥානය ඔහෙුග් පැවැත්ම අනුව සත්ර කි ෙ  ක්රමයක් 

ෙසායා ගන්නා ලදී.  

එතැන් පටන් ඉදි යට, සමාජවාදය ෙහ  අෙනක් ද ශක ෙමාලෙයහි නිමැවුමක් ෙනාව, 
ඓතිහාසික වශෙයන් සංව ත පංති ෙදකක් අතර, නි ධන පංතිය හා ධනපති පංතිය 
අතර, අරගලෙය් අවශ්ය ප්ර පලය ය. හැකි තර  ප පූ ණ සමාජයක් ෙගාඩ නැගීම එහි 
ක තව්ය වශෙයන් ඉන් පසු පිළිගැනිනි. එතැන් පටන් එහි ක තව්ය වෙූය් ෙමම පංති සහ 
ඒවාෙය් ද්ධතාවය පැණනැගීමට ෙහ්තුවූ ඓතිහාසික - ආ ක සිද්  පර පරාව 
ප ක්ෂා කි ම හා එමස ් නි මාණය වූ ආ ක ෙකාන්ෙද්සි ෙකාන්ෙද්සි තුළින් ඝ ටනය 
ෙකලවර කි ෙ  මා ග ෙසායා ගැනීමය. නමුත් පසුගිය කාලෙය් සමාජවාදය ෙමම ව්යවාද ී
සංකල්පය සමග ෙනාගැලපුෙන්ය. එය, ප්රංශ ව්යවාදීන් දැ  ස්වාභාව ධ මය පිළිබදව ව ූ
සංකල්පය සමග දයෙලක්තික ක්රමය හා ස්වභා ක ද්යාව ෙනාගැලපුණු ෙස්ම ය. ඉහත 
කාළෙය් සමාජවාදය, පැවති ධනපති නිශ්පාදය සහ එහි ප්ර පල ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙ චනය කෙළ්ය. නමුත් ඒයට ඒවා ග්රහ කර දැක් ය ෙනාහැකි ව ූෙහයින්, ඒවා අභිබවා 

ජය ලැ මට එය සමත් ෙනා ය. එයට කළ හැකි වූෙය් ඒවා නරක බව කියා හුෙදක් 
ප්රතිk්ප කි ම පමණකි. ධනපති ක්රමය යටෙත් ෙනාවැලැක් ය හැකි ෙදයක් වූ ක ක  
පංතිය සූරාකනු ලැ ම ගැන යටගිය සමාජවාදය කළ ෙහලාදැකීම බලවත් වූ තරමටම, 
ෙමම සූරාකෑම කුමකින් සමන් ත ද, එය කුමකින් පැණනැංෙග්ද යන්න පැහැදිළි ෙලස 
ෙපන්වා දීමට එය අසමත් වූෙය්ය. එෙහත් ෙමය කි ම සදහා (01.) ධනපති ක්රමෙය් 
ඓතිහාසික ස බන්ධය සමග හා ෙශ්ෂ ඓතිහාසික කාලප ෙ දයක් තුලදී එහි 
අනිවාර ය භාවය දක්ව න් එය ඉදි පත් කි ම ද, ඒ අනුවම එහි දවැ ෙ  අනිවා ය 
භාවය ඉදි පත් කි ම ද, එෙස්ම, (02) ඒවන ෙතක්ම රහසක්ව පැවත ිඑහි ප්රධාන සව්ාභාව 
ලක්ෂණය ෙහළිදර  කි ම ද අවශ්ය ය. අති ක්ත ව නාකම ෙසායා ගැනීෙමන් එය 
ඉටුකරන ලදී. ධනපති නිශ්පාදන ක්රමෙය්ත්, එය යටෙත් ක ක වා සූරාකනු ලැ ෙ ත්, 
පදනම වන්ෙන් ෙග මක් ෙනාකර ශ්රමය අතකර ගැනීඹ වන බවත්, ෙවළදපෙල්දී ධනපතියා 
ඔහුෙග් ශ්ර කයාෙග් ශ්රම ශක්තිය සදහා එහි පූ ණ ල ෙගවා එය ෙවළද භා ඩයක් 
වශෙයන් ළට ගත්තද, ඔහු ඒ සදහා ෙගවූ ලට වඩා ව නාකමක් එයින් උ රා ගන්නා 
බවත්, එෙමන්ම, අවසාන ග්රහෙය්දී හි කාර පංති අෙතහ ිෙගාඩගැෙසන නිරතු  වැ වන 
ප්රාග්ධන ස්කන්ධයන් බවට පත්වන නාක  ප්රමාණයන් සෑෙදන්ෙන් ෙමම අති ක්ත 
ව නාකෙමන් බවත් ෙපන්වා ෙදන ලදී. ධනපති නිෂ්පාදනය හා ප්රග්ධන නිශ්පාදනය යන 
ෙදෙකහිම මූලාර භය ෙමයින් පැහැදිළි ය. 

ඉතිහාසය පිළිබද ව්යවාද ී සංකලප්ය හා අති ක්ත ව නාකම මගින් ධනපති ක්රමෙය් 
නිශ්පාදනෙය් රහස ෙහළිදර  කි ම යන ෙ  ෙසායා ගැනී  ෙදක අප හමුෙ  තැබුෙ  
මාක්ස්ය. ෙමම ෙසායාගැනී  සමගම සමාජවාදය ද්යාවක් බවට පත් ය. ඊළගට කළ යුතු 
වූෙය් එහි ස්තර හා ස බන්ධක  සියල්ල පැහැදිළි කි මය.  



ෙතවන ෙකාටස

ඉතිහාසය පළිිබද ව්යවාදී සංකල්පය ආර භ වන්ෙන්, නිස් ත කීෙ  මාධ්යයන් හා 
ඊළගට නිශ්පාදනෙය් හා නිශ්පාදනය කළ ව්ය හුවමා ෙ  මාධ්යයන්, මු  සමාජෙය්ම 
පදනම වන බවද, ඉතිහාසෙය් දක්නා ලද සෑම සමාජයකම වස්තුව ෙබදා හ න ආකාරය 
හා සමාජය පංති වලට හා ගණවලට ෙබදී තිෙබන ආකාරය දී පවතින්ෙන් නිශ්පාදනය 
කරන ෙද්ත්, එය නිෂ්පාදනය කරන යත්, නිෂ්පාදිතයන් හුවමා  කරගන්නා ආකාරයත් 
අනුව බවද, පිළිගැනීෙමනි. ෙමම දෘෂ්  ෙක ණය අනුව, සමාජ ෙවනස්ක  හා ෙදශ්පාලන 
ප්ලවයන් ඇති ෙ  අවසාන ෙහ්තු ෙස ය යුතේත්, නිසාෙග් ෙමාළය තුළ, නැතෙහාත්, 

සදාකාලකි සත්ය හා යුක්තිය ගැන නිසා වඩාත් පැහැදිළි දැණුමක් ලබා ගැනීම තුළින් 
ෙනාව, නිශ්පාදන හා හුවමා  ක්රමවල ඇතිවන ෙවනස්ක  තුළය. ඒවා ෙස ය යුත්ෙත් 
ද ශනය තුළ ෙනාව එක් එක් ෙශ්ෂ යුගෙයහි ආ කය තුළය. යටගිය ආ ක 
තත්වයන්ට ගැළපුණු සමාජ ක්රමය, නිෂ්පාදනෙය් හා හුවමා ෙ  නිහඩෙලහ ඇති  තිෙබන 
ෙවනස්ක  නිසා, දැන් තව රටත් එෙස් ෙනාගැලෙපන බව ඔප්පු කරන්නකි, පවත්නා සමාජ 
සංස්ථා අසාධාරණයයි සහ අයුක්ති සහගත යයිද, "සාධාරණය අසාධාරණය බවටත්, 
යහපත ෙ දනාව බවටත් හැ  තිෙ " * යයිද, යන සංජානනය. ෙහළිදර  තිෙබන අංග 
අසමතාවයන් ඉවත් කි ෙ  මාධ්යයන්, එම නිෂ්පාදන ක්රම තුළම, අඩු වැ  ෙලස 
සංව ධනය වූ තත්වෙයන් පවතින බව ද ෙමයින් නිශ්චය වන්ෙන්ය. ෛම මාධ්යයන් 
ෙසායාගත හැක්ෙක් පවත්නා ක්රමයට අදාළ සත්ය ක ණු තළිුනි. මූලික ප්රතිපත්ති ෙකෙරන් 
නිගමනයන්ට එළඹ ගැනීම තුළින් ඒවා නි මාණය කරගත හැකි ෙනාෙ . එෙස්න  ෙ  හා 
ස බන්ධෙයන් නූතන සමාජවාදය දරන්ෙන් කුමණ තත්වයක් ද? 

ව තමාන සමාජ ක්රමය අද පාලක පංතිය වන ධනපති පංතිෙය් නි මාණයකි. ෙමය දැන් 
කවු ත් පාෙහ් පිළිගන්නා ක ණකි. මාක්ස්ෙගන් පසුව, ධනපති නිශ්පාදන ක්රමය යනුෙවන් 
හ වනු ලබන, ධනපති පංතියට ෙශ්ෂ ව ූ නිෂ්පාදන ක්රමය, වැඩවස  ක්රමය, එන , 
පුද්ගලයන්ට, සමාජ පද ධා න් රාශියකට හා ප්රාෙද්ශීය සංස්ථාවලට එය ප්රධානය කළ 
වරප්රසාද සහිත වූ හා එෙමන්ම එහි සමාජ සංයතුිය වූ පර පරාගත යටත්කා  බන්ධනයන් 
සහිත වූ හා එෙමන්ම එහි සමාජ සංයුතිය වූ පර පරාගත යටත්කා  බන්ධනයන් සමග වූ 
වැඩවස  ක්රමය සමග එකකට එකක් ගැලපුෙ ය.වැඩවස  ක්රමය දදැමූ ධනපති පංතිය, 
එහි නෂ්ටාවෙශ්ෂයන් මත නිදහස් තරගෙය්, ෙපෟද්ගලික නිදහෙස්, නීතිය හමුෙ  ෙවළද 
භා ඩ හි යන් සිය  ෙදනාෙග්ම සමානාත්මතාවෙය් හා අෙනකුත් සිය ම ධනපති 
අශී වාදයන්ෙග් රාජධානිය වූ ධනපති සමාජ ක්රමය ෙගාඩ නැගුෙ ය. එවක් පටන් ධනපති 
ක්රමයට නිදහෙස් සංව ධනය මට හැකි ය. වාෂ්ප, යන්ත්ර හා යන්ත්ර මා ගෙයන් යන්ත්ර 
සෑදීම සින්, භා ඩ සෑදීෙ  කල්ගිය ක්රමය න න ක මානතය බවට ප ව තනය කරන 
ලද පසු, ධනපති පංතිෙය් ෙමෙහය ම යටෙත් පිළිෙයල කරගත් නිශ්පාදනීය බලෙ ගයන් 
ෙපර නෑසූ  තර  සඝී්රතාවයකින් හා ප්රමාණයකින් සංව ධනය ය. නමුත ් භා ඩ 
තැනීෙ  පැර  ක්රමය හා එහි බලපෑම යටෙත් සංව ධනය වූ හස්ත ක මාන්තය, ඒ 
කාලෙය් ෙශ්ර්  ෙකෙරහ ි බලපෑ වැඩවස  බාධකයන් හා සමග ඝ ටනය වූ ෙලසම දැන් 
වඩාත් අංග ස පූ ණ සංව ධනෙයන් යුත් න න ක මාන්තය, එය හිරකර තැ මට 
ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය පැනවූ සීමාවන් සමග ගැෙටන්ෙන්ය. නව නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් 
උපෙය ගී කරගන්නා ධනපති ක්රමය ඉක්මවා දැනටමත් එම බලෙ ග ව ධනය  ඇත. මුල ්
පාපය සහ ෙද්ව යුක්තයි අතර වූ ගැටුම ෙමන් ෙනාව, ෙමම නිෂ්පාදනීය බලෙ ග සහ 
නිෂ්පාදන ක්රම අතර ගැටුම නිසාෙග් සිෙතන් උපදවා ගත් එකක් ෙනාෙ . එය සත්ය 
වශෙයන්, වාස්ත කව, අපෙගන් බාහිරව, එය ෙගන ආ නිසුන්ෙග් කැමැත්ෙතන් හා 
ක්රියාවලින් පවා සව්ා නව පවතින්ෙන්ය. සමාජවාදය යනු අන් කිසිවක් ෙනාව, 
සත්යවශෙයන් පවතින ෙමම ඝ ටණය න්තනය පිළි ඹු මය, ප්රථමෙයන්ම ක ක  



පංතිෙය්, එන , එය යටෙත් එක එල්ෙල්ම පීඩා දින පංතෙිය් සිත්තුල එය පරමා ථයක් 
වශෙයන් පිළි ඹු මය. 

ෙමම ඝ ටනය සමන් ත වන්ෙන් කුමකින් ද? 

ධනපති ක්රමෙය් නිෂ්පාදනයට ෙපර, එන , මධ්යකාලීන යුගෙය්දී, ශ්ර කයාෙග් නිෂ්පාදනීය 
මා ගවල ෙපෟද්ගලික අයිතිය ඔහුට ති ෙ  අයිතිය මත ෙපා  වශෙයන් සු  ක මාන්ත 
පැවතිෙය්ය. ග බද ෙපෙදස්වල කුඩා ෙගා යාෙග්, නිදහස් වැසියාෙග් සහ ප්රෙ  
දාසයාෙග් ෙගා තැනද, නගරවල ෙශ්  තුළ සං ධානය කරන ලද හසත් ක මානතය ද 
පැවතිනි. ශ්රම උපකරණ, එන  ඉඩ , කෘෂිකා ක උපකරණ, ක හල, වැඩ, ආයුධ යන 
ෙ වා තනි පුද්ගලයන්ෙග් ශ්රම උපකරණ ය. ඒවා එක ක ක වකුෙග් උපෙය ගීතාවයට 
සු සු වන ෙස් සකස්කර තිබුණු ෙහයින් අවශ්යෙයන්ම කුඩා, අගුටු  සහ සී ත ස්වභාවෙය් 
ය. නමුත්, ෙමම ෙහ්තුව නිසාම, ඒවා සි ත් වශෙයන් නිශ්පාදකයාටම හි ය. ෙමම 
සි ගිය හා සී ත නිෂ්පාදන මා ගයන් ඒකස්ත කි මට, ව ධන කි මට සහ ඒවා 

ව තමානයට ගැලෙපන බලවත් නිෂ්පාදනීය ලීවරයන් බවට හරවා ගැනීමට අවශ්ය ය. 
ධනපති නිෂ්පාදනෙය් සහ එහි රක්ෂකියා වන ධනපති පංතිෙය් ඓතිහාසික කා ය ෙකාටස 
එය ය. පහෙලාස්වන ශතව ශෙය් පටන්, සරල සහෙය ගීතාවය, භා ඩ තැනීෙ  
ක මාන්ත හා න න ක මාන්තය, යන තුන් අ යරකින් ෙමය ඓතිහාසීය වශෙයන් ඉටුකර 
තිෙබන ආකාරය මාක්ස්ෙග් "ප්රාග්ධනය" හතරවන ෙකාටෙස්දී ස්තර සහතිව පැහැදළිි කර 
තිෙ . නමුත්, එහිද ෙපන්වා ද ීඇත ිප දිම, ෙමම අගුටු  නිෂ්පාදන මාධ්යයන් තනි පුද්ගල 
නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ෙග් තත්වෙය් සිට, නිසුන් සමූහගත ෙමන් පමණක් ෙමෙහය ය හැකි 
වන සමාජමය නිෂ්පාදන මාධ්යයන් බවට ප ව තනය ෙනාකර ඒවා දැවැන්ත නිෂ්පාදනීය 
බලෙ ගයන් වන ෙස් ප ව තනය කර ගැනීම ධනපති පංතයිට කළ ෙනාහැකි ය. චරකය, 
අත්යන්ත්රය හා ක මලක් වාෙග් ය ෙවනුවට ක න යන්ත්රය, බලෙ ග යන්ත්රය හා 
වාෂ්ප ය ආ  ෙද්ශ කරන ලදී. තනි පුද්ගල ක මාන්ත ශාලාව ෙවනුවට, සිය ගණන් හා 
දහස් ගණන් වැඩකරන නිසුන්ෙග් සහෙය ගීතාවය හගවන පැක්ට  ආෙද්ශ කරන ලදී. 
එෙමන්ම, නිෂ්පාදනය තනි පුද්ගල ක්රියාමාලාවක සිට සමාජමය ක්රියාමාලාවක් දක්වාද, 
නිෂ්පාදිතයන් තනි පුද්ගල නිෂ්පාදිතයන්ෙග් සිට සමාජමය නිෂ්පාදිතයන් දක්වාද ෙවනස් 
ය. දැන් පැක්ට ෙයන් නිකුත්වූ ෙරදි යන නූල්, ෙරදි සහ ෙල හ භා ඩ ක ක වන් 
සකෙග් ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදිතයක් ය. ඒවා නිම මට ෙපර ඒවා අනුගා  වශෙයන් 

ක ක වනේග් අත් මගින් යායුතු ය. "ෙමය සෑ ෙ  මාය, ෙමය මාෙග් නිෂ්පාදිතයයි" 
කිසිම තනි පුද්ගලෙයකුට කිව ෙනාහැකි ය.  

නමුත් නිශ් ත සමාජයක මූලකි නිෂ්පාදන රටාව, කිසිය  පූ ව කලප්ිත සැලැස්මකින් 
ෙතාරව, ක්ර ක ෙලස පැතිරගිය සංසිද් ක ශ්රම භජනයක් වන කළ, එහි නිෂ්පාදතියන් 
ෙවළද භා ඩ ස්ව පයක් ගන්ෙන්ය. ඒවා අනෙන න්ය වශෙයන් හුවමා කර ගැනීෙමන්, 
ළට ගැනීෙමන් හා කි ෙමන් තම තමන්ෙග් අෙන්ක ධ අවශ්යතාවයන් ඉටුකර ගැනිමට 

තනි පුද්ගලයන්ට හැකිෙ . මධ්යකාලීන යුගෙය් සි වූෙය් ෙමයයි. නිද ෂණයක් වශෙයන් 
ෙගා යා කෘෂිකා ක නිෂ්පාදිත ක මාන්ත ශිල්පියාට කණුා ඔහුෙගන් හස්ත ක මාන්ත 
නිෂ්පාදිත ලට ගත්ෙත්ය. ෙමම තනි පුද්ගල නිෂ්පාදකයන්ෙග් සමාජයට, ෙවළද භා ඩ 
නිෂ්පාදකයන්ෙග් සමාජයට, නිෂ්පාදනෙය් නව ක්රමයක් කඩා වැ ෙන්ය. නිශ් ත 
සැලැස්මකින් ෙතාරව සංසිද් ක වශෙයන් වැ  ගිය හා සමාජය මු ල්ෙල්ම බලපැවැත්වූ 
පැර  ශ්රම භජන මාධ්යෙය්ම, පැක්ට ෙය් සං ධානය කරන ලද ප දි ව ූ නිශ් ත 
සැලැස්මක් අනුව වන ශ්රම භජනයක් දැන් පැනනැෙග්ය. තනි පුද්ගල නිශ්පාදනය සමග 
උෙරන් උර ගැ  සි න ෙස් සමාජමය නිෂ්පාදනය පැනනැංෙග්ය. ෙ  ෙදආකාරෙය්ම 
නිෂ්පාදිත, යටත් පි ෙසන් සමාන වූ ෙහ  ළකට, එකම ෙවළදපෙල් අෙල  කරන ලදී. 



නමුත් නිශ් ත සැලැස්මක් අනුව කළ සං ධානය සංසිද් ක ශ්රහ භජනයට වඩා 
ශක්තිමත් ය. පදු්ගලයන් සමූහයක ඒකාබදධ් සමාජ බලෙ ගයන් ෙයාදා වැඩකළ 
පැක්ට , තනි කුඩා නිෂ්පාදකයන්ට වඩා ෙබාෙහ  අඩු යදමකින් ඒවාෙය් ෙවළද භා ඩ 
නිෂ්පාදනය කළහ. නිෂ්පාදනෙය් අංශෙයන් අංශයට තනි පුද්ගල නිෂ්පාදන වැ  ගිෙය්ය. 
සමාජමය ව ූ නිෂ්පාදනය පැර  නිෂ්පාදන  සියල්ලම ප්ලවයකට භාජනය කෙළ්ය. 
නමුත් සමාජමය නිෂ්පාදනෙය් ප්ලවවාදී ස්ව පය ෙකාතර  අඩුෙවන් පිළිගැනී ති ද 
යත්, එය ආර භ කරන ලද්ෙද් ඊට ප්රතිකූල අරමුණක් වූ ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනය හා 
හුවමා ව සදහා යන්ත්රයක් වූ ෙවෙළන්දාෙග් ප්රාග්ධනයත්, හස්ත ක මාන්තයත්, ෙ තන 
ශ්රමයත් නි  තත්වෙයන් එයට හමු වූෙයන් එය එම යන්ත්රය බහුල ෙලස උපෙය ගී කර 
ගත්ෙත්ය. සමාජමය නිෂ්පාදනය ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනෙය් නව ආකෘතියක් වශෙයන් 
හැදින්ෙව න් එෙස් ඉදි පත් ව ූඅතර, බලාෙපාෙරාත්ත ු ය හැකි ප ද්ෙදන්ම, එය යටෙත්ද, 
අයිතිකර ගැනීෙ  පැර  ආකෘති ස පූ ණ බලෙයන් යුතුව පැවතුෙන් එම නිෂ්පාදනෙය් 
නිෂ්පාදිතයන් ෂෙයහි ද ක්රියාත්මක ෙව නි. 

ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනෙය් මධ්යකාලීන ප නාමෙය්දී, ශ්රමෙය් නිෂ්පාදිතෙය් හි ක වා 
කවෙරක් ද යන ප්රශ්නය පැනනැගීමට ඉඩක් ෙනා ය. සෑම ටකම පාෙහ් තනි නිෂ්පාදකයා, 
ඔහුටම හි  හා සාමාන්යෙයන් ඔහු සියතින් නිමවාගත් අමු ව්ය වලින්ද, ඔහුෙග්ම ආයුධ 
උපෙය ගී කරගනි න් ද, ඔහුෙග් ෙහ  ඔහුෙග් පවුෙල් අයෙග් ෙහ  අත්වලින් භා ඩ 
නිෂ්පාදනය කෙළ්ය. අ ත් නිෂ්පාදිතය අත්පත් කර ගැනීෙ  අවශ්යතාවයක් ඔහුට ෙනා ය. 
එය සි තක් වශෙයන්ම ස පූ ණෙයන්ම ඔහුට අයත් ය. එනිසා නිෂ්පාදිතය ෙකෙරහි වූ 
ඔහුෙග් හි කම ඔහුෙග්ම ශ්රමය මත පදන  වූ එකක් ය. බාහරි ආධාර ලබාගත් 
අවස්ථාවලද ීවුව, සෑම ටම පාෙහ ්එය ෙනාවැදගත් තැනක් ගත් අතර, සාමාන්ය සි තක් 
වහෙයන්ම, ඊට ප්රත පකාර කරන ලද්ෙද් ෙ තන ෙග ෙමන් ෙනාව, ෙවනත් ක්රමයකිනි. 
ෙශ්ර වල අධුනිකයන් සහ පුහුණු ශිල්පීන් වැඩ කෙළ් වැ පුරම තමන්ම ප්රධාන ශිල්පීන් ෙ  
බලාෙපාෙරාත්තුෙවන් අධ්යාපනය ලැ ම සදහා ස, එතර  රටම ආහාර හා ෙ තන 
සදහා ෙනාෙ . අනතු ව නිෂ්පාදන මාධ්යයන ්හා නිෂ්පාදකයන් ශාල ක මානත ශාලා 
තුළ සහ භා ඩ තැනීෙ  ක මාන්ත තුළ සංෙක්න් ය මත්, ඔවුන් සැබැ න්ම සමාජමය වූ 
නිෂ්පාදන මාධ්යයන් හා සමාජමය නිෂ්පාදකයන් බවට ප ව තනය මත් සි ය. නමුත් 
ෙ  ෙවනස ඇති ෙමන් පසුව වුවද, සමාජමය නිෂ්පාදකයන් බවට ප ව තන මත් සි  
ය. නමුත් ෙමම ෙවනස ඇති ෙමන් පසුව වවුද, සමාජමය නිෂ්පාදකයන් හා ඔවුන්ෙග් 

නිෂ්පාදිතයන් සැලකුෙ  ෙපර ප ද්ෙදන්මය. එන , පුද්ගලයන්ෙග් නිෂ්පාදන මාධ්යයන් හා 
නිෂ්පාදිතයන් වශෙයන්මය. ෙ  දක්වාම ශ්රම උපකරණ හි යාම නිෂ්පාදිතය අත්පත් කර 
ගත්ෙත්ය. එෙස් වූෙය් නිතරම පාෙහ ්ඔය ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදිතය ව ූ නිසා සහ අන් අයෙගන් 
ආධාර ලබා ගැනීම සාමාන්යෙයන් සි  ෙනාවූ නිසාය. දැන් දැන් නිතරම පාෙහ් ශ්රම 
උපකරණ හි යා නිෂ්පාදිතය තමාට අයත් කරගත් නමුත්, එය තව රටත ් ඔහුෙග් 
නිෂ්පාදිතය ෙනා ය. එය අන්යයන්ෙග් ශ්රමෙය් නිෂ්පාදිතයක් ය. එනිසා ෙමකළ සමාජමය 
වශෙයන් නිපදවන නිෂ්පාදිතයන් අත්පත් කරගන්නා ලද්ෙද් නිෂ්පාදන මාධ්යයන් ඇත්ත 
වශෙයන්ම ක්රයාත්මක කළ අය, නැතෙහාත්, ඇත්ත වශෙයන් ශා ඩ නිපදවන්න වන්ු සින් 
ෙනාව, ධනපතියන් සිනි. නිෂ්පාදන මාධ්ය සහ නිෂ්පාදනය ද ප්රධාන වශෙයන් සමාජමය 
තත්වයට පත්  ති . නමුත් ඒවා යටපත්කර තිබුෙ , තනි පුද්ගලයන්ෙග් ෙපෟද්ගලික 
නිෂ්පාදන අවශ්ය ෙකෙරන, හි ක  ක්රමයකටය. එම හි ක  ක්රමය යටෙත් හා එය නිසාම, 
සෑම ෙදනාටම තම තමන්ෙග් නිෂ්පාදිතය හි වන අතර ඔහු එය ෙවළදපලට ෙගන 
එන්ෙන්ය. ෙමම හි කර ගැනීෙ  ආකෘතියට කුල්ෙදන ෙකාන්ෙද්සි නිෂ්පාදන ක්රමය සින් 
අෙහ සි කරනු ලබන නමුත්, එය එම ආකෘතියට යටත්කර තිෙ (හි කර ගැනීෙ  ආකෘතිය 
එෙස්ම පැවතුනත්, ඉහත ස්තර කරන ලද ෙවනස්ක  නිසා නිෂ්පාදය තරමට හි කර 
ගැනීෙ  ස්වභාවයද ප්ලවයට භාජනය  තෙිබන බව ෙමහිදී සදහන් කි ම අවශ්ය 



ෙනාෙ . මාම මෙග් නිෂ්පාදිතය හි කර ගන්නවාද? ෙවනත් අෙයක් එය හි කර ගන්නව ාද? 
යන්න ෙවනත් ප්රශ්නයක් වන්ෙන්ය. ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය මු මනින්ම කළල 
ස්වභාවෙයන් අන්ත ගතවූ ෙ තන ශ්රමය, ඉතා පැර  බව ෙමහිලා සදහන් කරගන්න. 
ශතව ෂ ගණනාවක් තිස්ෙස් එය වහල් ශ්රමයත් සමග පැවතුෙන් ව න්වර මතුවන සි ගිය 
ආකාරෙයනි. නමුත් කළලයට සංව ධනය ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය වශෙයන් නිසි ෙලස 
යහැකි වූෙය් ඊට සු සු ඓතිහාසික පූ ව ෙකාන්ෙද්සි ඉටු ෙමන් පසුව පමණකි.) නව 

නිෂ්පාදන ක්රමයට, එහ ිධනපති ස් භාවය ෙගනෙදන, ෙමම ප්රති ෙර ධය තුළ, ව තමාන 
සමාජමය සතු තාවයන් සමස්තෙයහිම ජය අන්තරගතය. නිෂ්පාදන ක්රමය වැදගත් 
නිෂ්පාදන ෙක් ෂ්ත්ර සියල්ල හා කා ක රටවල ්සියල්ලම ෂෙයහි ලබාගන්නා ආ පත්යය 
වැ  වු තරමට, එයින් තනි පුද්ගල නිෂ්පාදනය තව තවත ්ෙනාවැදගත් අවෙශ්ෂ තත්වයට 
පත් වුෙය්ය. සමාජමය ව ුනිෂ්පාදනය හා ධනපති ක්රමෙය් නිෂ්පාදනය අතර අසංගතභාවය 
වඩ වඩාත් පැහැදිලි ය. 

අප කියා ඇති ෙලසට, ප්රථම ධනපතියනට හි  සභ්ාවෙය් ෙ තන ශ්රමය, ෙවනත් ආකාරෙය් 
ශ්රම ආකෘතිද සමග, ෙවළද ෙපාෙළ්දී හමු ය. නමුත් එය ෙශ්ෂයක් වු ඌණ පු කයක් ව ු
සහායක තත්වෙය් වු තාවකාලික ෙ තන ශ්රමය ය. කෘෂිකා ක ක ක වා සමහර 
අවස්ථාවල දින අනුව කුළියට අන්යයන්ෙග් වැඩ කි මට ඉදි පත් වුවත් ඔහුට ඔහුෙග්ම 
ඉඩ  අක්කර කීපයක් තබිුණ ෙහයින් කුමන තත්වයක් යටෙත් වුව එයින් ගී වෙන පායක් 
ලබා ගැනීමට ඔහුට පු වන් ය. ෙශ්ර්  සං ධානය කර තිබුෙ  අද පහුුණු ශිල්පියා ෙහට 
ප්රධාන ශිල්පියා බවට පත්වන ෙලසටය. නමුත් නිෂ්පාදන මාධ්යයන් සමාජමය , 
ධනපතියන් ස්වල්ප ෙදෙනකුෙග් අතට සංෙක්න් ණය වූ වහාම ෙ  සියල්ල ෙවනස් ය. තනි 
නිෂ්පාදකයාෙග් නිෂ්පාදන මාධ්යයන් හා ඔහුෙග් නිෂ්පාදිතයන් ද එන්න එන්නම අගෙයන් 
ෙතාර ය. ධනපතියා යටෙත් ෙ තන ක ක වක ුවනු හැර ෙවනත් ඔහුට කළහැකි ෙදයක් 
ඉති  ෙනා ය. පසුගිය කාලෙය් ෙශ්ෂත්වයක් සහ සහායක කා යයක් වූ ෙදය දැන් සෑම 
තැනකම පවත්නා ෙදය සහ සයි  නිෂ්පාදනෙය් පදනම බවට පත් ය. කලින් 
ඌණපූරකයක් වූ ය ක ක වාට ඉති වූ එකම කාරය බවට පත් ය. ක කළකට පමණක් 
ෙ තන ක ක වා ත කාලයටම ෙ තන ක ක ෙවක් ය. එම කාලෙය්ම වැඩවස  
ක්රමය කඩා සිර ෙමන් ද, ෙගා න් ඔවුන්ෙග් වාසභූ  වලින් පන්නා දැ ෙමන් ද ආදෙියන් 
ස් ර ෙ තන ක ක වාෙග් සංඛ්යාව තවත ් ශාල ෙලස වැ  ය. එක් අතකින් 
ධනපතියාෙග් අෙතහි සංෙක්න් නය වුනු නිෂ්පාදන මාධ්යයන් හා අනික් අතින් තමන්ෙග් 
තමන්ෙග් ශ්රම ශක්තිය හැර අන් කිසිවක් අහි  නිෂ්පාදනයන් ද එකකින් අනික ෙවන් කි ම 
ස පූ ණ ය. සමාජමය වූ නිෂ්පාදනය සහ ධනපති ක්රමෙය් හි කර ගැනීම අතර 
ප්රති ෙර ධය නි ධන පංතිය හා ධනපති පංතිය අතර සතු තාවයක් ෙලසට ප්රකට වූෙය්ය. 

ධනපති ක්රමෙය් නිෂ්පාදනය, ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදකයන්ෙග් සමාජයකට, තනි තනිව 
නිෂ්පාදනය කරන්නන්ෙග් සමාජයකට කඩා වැ නු බව අපි ටුෙවමු. එම නිෂ්පාදකයන් 
එකට බදින සමාජ ස බන්ධය වූෙය් ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදිතයන් හුවමා  කර ගැනීමය. නමුත්, 
ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනය පදනකරගත් සෑම සමාජයකම ෙමම අමුත්ත දක්නට ලැෙ . 
එන , නිෂ්පාදකයන් හට ඔවුන්ෙග්ම අන්ත  - ස බන්ධක  පාලනය කරගත ෙනාහැකි  
ති මයි. එක් එක් තැනැත්තා, තමා ෙවත තෙිබන නිෂ්පාදන මාධ්යයන් උපෙය ගී කර 
ගනි න් තමන්ෙග්ම අවශ්යතාවයන් සදහාත,් ඔවුන්ෙග් ඉති  අවශ්යතාවන් සපුරා ගැනීම 
පි ස හුවමා  සදහාත්, ඔහුෙග් ඉති  අවශ්යතාවයන් සපුරා ගැනීම පි ස හුවමා  
සදහාත් භා ඩ නිෂ්පාදනය කරයි. ඔහු නිපදවන ෙශ්ෂ භා ඩෙයන් ෙකාතර  
ප්රමාණයක් ෙවළදපලට පි ෙස් ද, එයින් ෙකාතර  ප්රමාණයක් අවශ්යෙ  ද, යන්න කිසිෙවක් 
දන්ෙන් නැත. ඔහුෙග් තනි පුද්ගල නිෂ්පාදනෙයන් සැබැ න්ම කිසිය  ඉල් මක් සපිෙ ද 
යන්නවත්, කිසිෙවක් ෙනාදනී. සමාජමය නිෂ්පාදනෙය් අරා කත්වය රජ කරයි. නමුත් අන් 



සෑම නිෂ්පාදනයක ෙමන්ම ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනෙයහිද එයටම ෙශ්ෂ ව,ූ එයන්ි 
ෙවන්කළ ෙනාහැකි ෛනස ගික නීති ඇත. අරා තක්වය ති ය දීම, එය තුළම හා එය 
මගින්ම ෙමම නීති, ක්රියාත්මක ෙවයි. එවා අනාව ණය වන්ෙන් නිරන්තරව පවත්නා එකම 
සමාජ අන්ත -ස බන්ධතාවය වන හුවමා ව මගිනි. එෙස්ම, ෙමහිදී එම නීති, තරගෙය් 
අනිවා ය නීති වශෙයන් තනි පුදග්ල නිෂ්පාදකයන්ට බලපායි. ප්රමෙයන් ඒවා ෙමම 
නිෂ්පාදකයන්ෙග් දැනුමට හසු ෙනා  පවතින්ෙන්ය. ඒවා ක්ර ක වශෙයන් අත්දැකී  වල 
ප්ර පලයක් වශෙයන් ඔවුන් සින් අවෙබ ධ කර ගැනීමට ෙයෙද්. එනිසා, ඒවා 
නිෂ්පාදකයන්ෙගන් ස්වා නව, ඔවුන්ෙග් ෙශ්ෂ නිෂ්පාදන ක්රමෙය් ලිහිලක් ෙනාෙදන 
ස්වාභා ක නීති ෙලසට, ඔවුන්ට සතු තාවයකින් යුතුව ක්රියාත්මක ෙවයි. නිෂ්පාදතියන් 
සින් නිෂ්පාදකයන් පාලනය කරන ලැෙ . 

මධ්යකාලීන යුගෙය්දී , ෙශ්ෂෙයන්ම එහ ිමුල ්ශතව ෂවල, නිෂ්පාදනය ප්රධාන වශෙයන් 
ඉලක්කකර තිබුෙන් තනි පුද්ගල උවමනාවන් ඉටුකි ම ෙවතය. ප්රධාන වහෙයන් ම එයින් ඉටු 
වූෙය් නිෂ්පාදකයාෙග් සහ ඔහුෙග් පවුෙල් උවමනාවන් ය. පි සර ෙපෙදස්වල ෙමන්ම 
පුද්ගලික ගැතිභාවෙය් ස බන්ධක  පැවති තැන්හි, රදල ස්වා ය ාෙග් අවශ්යතාවයන් ද 
ඉටු කි මට එය ආධාරකා  ය. එනිසා ෙ  සියල්ෙල්ම හුවමා වක් ෙනා ය. ඒ 
ෙහ්තුෙකාටෙගන නිෂ්පාදිතයන් ෙවළද භා ඩ ස්ව පයක් ෙනාගත්ෙත්ය. ෙගා යාෙග් 
පවුල එයට අවශ්ය සිය  ෙද්ම පාෙහ් සපයා ගත්ෙත්ය. ෙරදිපිළි හා දැව භා ඩත,් එෙමන්ම 
ආහාර ව්යයත් සපයා ගත්ෙත්ය. පවුල තමන්ෙග්ම අවශ්යතාවයන් ද හා රදළ ස්වා යාට 
ෙග  කි ම ද සදහා ප්රමාණවත් තරමට වඩා නිෂ්පාදනය කි මට පසුව පමණකි. ය ෙවළද 
භා ඩ නිෂ්පාදනය කි මට පටන් ගත්ෙත්ය. ෙමම අති ක්ත සමාජමය හුවමා වට 
ඇතුලත් කර ෙවළදාම සදහා ඉදි පත් කරන ලද කළ එය ෙවළද භා ඩ බවට පත් ය. 
නගරවල ක මාන්ත ශිල්පීන්ට, ආර භෙය් සිටම හුවමා ව සදහා භා ඩ නිපදවන්නට 
සි වූ බව සැබෑය. නමුත් තමන්ෙග්ම තනි පුද්ගල අවශ්යතාවයන්ෙගන් ඉතා ශාල 
ෙකාටසක් ද ඔවුහුම සපයා ගත්හ. ඔවුනට වතු හා ඉඩ  ක  තිබුෙ ය. ඔවුහු ඔවුන්ෙග් 
ගවයන් ෙපා  කැලයට දැක්කූ අතර එම කැලෙයන් දැව හා දර ද ලබාගත්ෙත්ය. ස්ත්රීහු 
පැලැක්ස් හණ හා ෙලා  ම යනාදිය කළහ. හුවමා ව සදහා නිෂ්පාදනය කි ම, 
නැතෙහාත, නැතෙහාත් ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනය පැවතුෙන් ළද  යට සමාන කළ හැකි 
තත්වයක පමණකි. එනිසා හුවමා ව සීමාසහිත ය. ෙවළදෙපාළ පටු ය. නිෂ්පාදන ධ 
ස්ථර ය. ප්රාෙද්ශීය වශෙයන් පිටතින් ෙවන් මත්, අභ්යන්තර ප්රාෙද්ශිය සමගියත් 
පැවතිෙය්ය. ගෙමහිදී මා ක්ක් සමාජයද (ෙමහ ි 4 වැනි සටහන බලන්න.. එංගල්ස ් ෙමහි 
සදහන් කරන්ෙන් "දී මා ක්" න න් ඔහු කළ කෘතියටය-සංස්කාරක) නගරෙයහි ෙශ් ය ද 
ය. 

නමුත් ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනෙය් ව්යාප්තියත් සමග, ෙශ්ෂෙයන්ම, ධනපති නිෂ්පාදන 
ක්රමෙය් ආර භයක් සමග, ඒ දක්වා සැග  තිබණුු ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනෙය් නීති වඩාත් 
වෘත්ත ෙලස හා වඩාත් බලවත් ෙලස ක්රියාත්මක ය. පැර  බැ  බු ල් ය. පැර  

ෙවන්කි ෙ  සීමාවන් ද දමන ලදී. එන්න එන්නම නිෂ්පාදකයන් ස්වා න හා තනිවූ ෙවළද 
භා ඩ නිෂ්පාදකයන් බවට පත් ය. ෙපා  සමාජෙය් නිෂ්පාදන සැලැස්මක් ෙනාමැතිකම, 
අහඹුව හා අරා කතව්ය සින් පාලනය වන බව ෙපනී ගිෙය්ය. ෙමම අරා කතව්ය වඩ 
වඩාත් ඉහළට වැ න. නමුත්, සමාජමය නිෂ්පාදනෙය් ෙමම අරා ක භාවය උත්සන්න 
කි මට ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය ආධාර ෙකාටගත් ප්රධාන මාධ්ය වෙූය් අරා කත්වයට 
ප්රති ද්ධ ෙදයයි. එය න  නිෂ්පාදනය වැ  වැ ෙයන් සං ධානය කි මයි. එය සමාජමය 
පදනමක් මත සෑම තනි පුද්ගල නිෂ්පාදනීය ආයතනයකම ක්රියාත්මක ෙක ණ. ෙමයනි, 
පැර කළ පැවති සාමකා , ස්ථායී තත්වයන් ෙකළවර ය. නිෂ්පාදනෙය් කිසිය  අංශයක 



නිෂ්පාදන සං ධානය ආර භ කරන ලද පස,ු එය තමන් සමග එක ළගින් තවත් කිසිම 
ආකාරයක නිෂ්පාදන යක පැවැත්ම ෙනාඉවසුෙ ය. ශ්ර ක ක්ෙෂ්ත්රය සටන් භූ යක් 
බවට හැ . ෙශ්ර්ෂ්ඨ ශ්රාස්ත්රීය ෙසායාගැනී 52 හා ඒ අනුගා  වූ යටත ් තකරණය නිසා 
ෙවළද පළ වල් වැ ය. එනිසාම හස්ත ක මාන්තය භා ඩ තැනීෙ  ක මාන්තය වශෙයන් 
ප ව ථනය ම ඉක්මන් ය. යුද්ධය ඇතිවුෙ  හුෙදක්ම ෙශ්ෂ ප්රෙද්ශවල තනි 
නිෂ්පාදකයන් අතර ෙනාෙ . ප්රාෙද්ශීය අරගල නිසා කල් යාෙ දී ජාතික ලැටු  ඇති ය. -
17 වැනි සහ 18 වැනි ශත ව ෂෙය් වානිජ යුද්ධ ඇති ය. 53අවසානෙය් දී, න න මහා 
ප මාණ ක මාන්තය හා ෙල ක ෙවළදපල ආර භ ම නිසා අරගලය ශ් ය ස්වභාවයක් 
ගත් අතරම, එම අරගලය ෙපර ෙනාඇසූ තර  ක කශස වෙූය්ය. තනි ධනපතියන් ෙමන්ම, 
මු  ක මාන්ත රටවල්ම පවතින්ෙන් ද නැද්ද යන්න තීරණය වූෙය් නිෂ්පාදනෙය් ස්වභා ක 
නැතෙහාත් කෘතීම තත්වයන් සලසන වාසි අනුවය. ඇදවැෙටන තැනැත්තා දයානු ක පා 
රහිතව ඉවත දමනු ලැෙ . එය න  තනි පුද්ගලයා ඔහුෙග් පැවැත්ම සදහා කරන ඩා න් 

න්යානුකූළ අරගලයයි. එය වඩාත ් උත්සන්න සැඩබවක් සහිතව සව්භාව ධ මෙයන් 
සමාජයට මා  තිෙ . සත්වයන්ෙග් පැවැත්මට ස්වභා ක වූ තත්වයන් නිස් 
සංව ධනෙය් අවසාන ෙකාන්ෙද්සිය බවට පත් ය. සමාජමය ව ූ නිෂ්පාදනයත්, ධනපති 
ක්රමයට ආෙ නික හි කර ගැනීමත් අතර ප්ර ෙර ධතාවය ෙ  වන ට තනි ක මාන්ත 
ශාලාෙවහි නිෂ්පාදනය සං ධානය කි ම සහ ෙපා  වශෙයන් සමාජෙය් නිෂ්පාදනෙයහි 
අරා ක භාවය අතර වන සතු තාවයක් ෙලසට ඉදි පත් වන්ෙන්ය.  

ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය, එහි ආර භෙය් පටන්ම එයට අන්ත භූත වු ෙමම සතු තා 
ආකෘති ෙදක තුළ චලනය ෙවයි. ෆූ ෙය් දැනටමත් ෙසායාෙගන තිෙබන එම " ශම 
කවෙයන්" ඉවත් මට එයට හැකියාවක් නැත. ෆූ ෙය් ඔහුෙග් කාලෙය්දී දැකීමට ෙනාහැකි 
වූ ෙදයන  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම කවය පටුෙව න් පවතනි බවයි. චලනය වඩ වඩාත් 
ස පිල ස්වභාවයක් ගන්නා ෙහයින්, ග්රහ ත වල චලනය ෙමන් එය මධ්ය සමග 
සංඝ ඨනය ෙමන් ෙකළවර යයුතු බවයි. නිසුන්ෙගන් අති බහුතරය තව තවත් 
නි ධනයන් බවට හරවන්ෙන් ෙපා  සමාජෙය් නිෂ්පාදනෙයහි පවත්නා අරා ක භාවෙය් 
බලකා  සත්යයයි. එෙස්ම, නැවතත් නිෂ්පාදනෙය් අරා ක භාවය ෙකළවර කරන්ෙන් ද 
නි ධන පංති ෙපා  ජනතාවමය. න න ක මාන්ත යටෙත් යන්ත්ර අසී ත ෙලස දියුණු 
කි ෙ  හැකියාව අනිවා ය නීතියක් බවට හරව න්, ඒ අනුව සෑම තනි පුද්ගල කා ක 
ධනපතියකුෙග්ම යන්ත්ර දියුණු කි මට බලකන හා එෙස් ෙනාකළෙහාත් නාශෙය් දඩුවම 
ෙදන බලකා  ශක්තිය සමාජමය නිෂ්පාදනෙය් අරා ක භාවයයි. නමුත් යන්ත්ර දියුණු කි ම 
යනු නිස් ශ්රමය අනවශ්ය වන තත්වයක් ඇති කි මය. වැඩට යන්ත්ර ෙයාදා ගැනීම සහ 
යන්ත්ර සංඛ්යාව වැ  කි ම යනු දශලක්ෂ සංඛ්යාත අතින් වැඩකරන ක ක වන් ඉවත්කර 
ඒ ෙවනුවට යන්ත්ර මගින් වැඩකරන ක ක වන ් සවල්ප ෙදෙනක් ආෙද්ශ කි ම ෙ න  
යන්ත්ර දියනු කි ම යනු යන්ත්ර මගින් වැඩකරන ක ක වනව් වැ  වැ ෙයන් ඉවත් කි ම 
වන්ෙන්ය. අවසාන වශෙයන් එයින් ඉටු කරන්ෙන් ප්රාග්ධනයට සාමාන්යෙයන් අවශ්ය වන 
ප්රමාණයට වැ  වැ ෙයන් උපෙය ගී තාවය සදහා සූධාන  ෙ තන ක ක වන් සංඛ්යාවක් 
ඇති කි මකි. ක මාන්තෙය් වැඩ ඉතා ෙ ගවත් ෙලස ෙකෙරන අවස්වලදී උපෙය ගී කර 
ගැනීමත්, ෙනාවැලැක් ය හැකි ද වැ ම ආ කළ මහපාරට ඇද දැ මත් සදහා මා 1845 ද ී
කී ("එංගලන්තෙය් ක ක  පංතිෙය් තත්වය" , පිටු 109 - සංස්කාරක) අංග ස පූ ණ 
කා ක හමුදාව ඇති කි මකි. ක ක  පංතිය ස්වකීය පැවැත්ම සදහා ධනපති පංතියට 

ද්ධව කරන අරගලෙය්දී එය ක ක  පංතිය මත වැටුණු බරක් වන්ෙන්ය. එය ධනපති 
පංතිෙය් උවමනාවන්ට ගැලෙපන ෙස් ෙ තන පහල ම ටෙ  තබා ගැනීමට ආධාර වන 
නියමු අවයවයක් වන්ෙන්ය. ඒ අනුව මාක්ස්ෙග් වචනවලින් කියෙතාත් ක ක  පංතියට 

ද්ධව ධනපති පංතිය කරන යුදධ්ෙය් බලගතුම අයුධය යන්ත්ර වන්ෙන්ය. ශ්රම උපකරන 
නිරතු වම ශ්ර කයාෙග් අතින් වෙන පාය මාධ්යයන් උ රා දමයි. ක ක වාම නිපදවන 
නිෂ්පාදිතය ඔහු යටත් කි ෙ  උපකරණයක් බවට හරවා ගනු ලැෙ 54. ඒ අනුව ශ්රම 



උපකරණ මගින් ෙකෙරන පි මැස්ම ඒ හා සමගම එය ආර භෙය ් පටන්ම ඉතාමත් 
ෙනාසැලකිලිමත් ෙලස ශ්රම ශක්තිය අපෙත් හැ මක් ද වන්ෙන්ය. සාමාන්යෙයන් ශ්රමය 
ක්රියාත්මක මට අදාළ වන ෙකාන්ෙද්සි පදන  කරෙගන කරන ෙකාල්ල කෑමක් වන්ෙන්ය55. 
යන්ත්ර, එන  ශ්රම කාලය ෙක  කරන ඉතාමත් බලවත් උපකරණයක් ධනපතියාෙග් 
ප්රාග්ධනෙයහි අගය ව ධනය කි ම පි ස ශ්ර කයාෙග් කාලය සහ ඔහුෙග් පවුෙල් අයෙග් 
කාලය සෑම ෙමාෙහාතක්ම ධනපතියාෙග් ප්රෙය ජනය සදහා ඔහුට ලබාෙදන ඉතාමත් 
සා ථක මා ගයක් වන්ෙන්ය. ඒ අනුව සමහරක් ෙදනා අ ක ෙලස වැඩ කි ම, ෙවනත් අය 
වැඩ ෙනාකර සි මට අවශ්ය ප්රාථ ක ෙකාන්ෙදස්ිය වන්ෙන්ය. ෙල කය මු ල්ෙල්ම නව 
පා ෙභ ගිකයන් හු බදි න් දිෙවන න න ක මාන්තය ස්වෙද්ශෙය් ෙපා  ජනතාවෙග් 
ප ෙබ ජනය සාගතය හා සමාන අවමය දක්වා පහත ෙහලන අතර එමගින් තමන්ෙග් 
ස්වෙද්ශීය ෙවළද ෙපාළ නාශ කරයි. "සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අති ක්ත ජනගහනය 
නැතෙහාත් අතිෙ ක කා ක හමුදාව සමු ඡ ගත ෙ  ප්රමාණය හා ශක්තිය සමග නිතරම 
තුළනය කරන නීතිය සින් ක ක වා ප්රාග්ධනයට ස ෙකෙරන්ෙන් ෙප්රා තියස් ප වතයට 
ස කල වලක්න් ෙද යාෙග් කුඥ්ඥවළටත් වඩා ශක්තිමත් ෙලසටය. ප්රාග්ධන සමු ඡය හා 
සමගම එය ක් ෙදා නස් සමු ඡයක් ද ස්ථාපිත කරයි. එනිසා එක වයක වස්තුව 
සමු ඡගත ම හා සමගම අනික් වෙයහ,ි එන , තමන්ෙග් නිෂ්පාදිතය ප්රාග්ධන 
ස්ව පෙයන් නිපදවන පංතිෙය් පැත්ෙතහි ක්-ෙදා නස්ද, ෙවෙහස ෙ  ෙ දනාවද, වහල් 
බවද, අ ද්යාවද, කෲරකමද, මානසික පි හීම ද වන්ෙන්ය"(මාක්ස්ෙග් "ප්රාග්ධනය", 
ෙසාෙනන්ෂයින් සහ සමාගම, පිටු 661) නිෂ්පාදන ෙබදීෙ  ෙවනත් ආකාරයක් ධනපති 
නිෂ්පාදන ක්රමෙයන් අෙප්ක්ෂා කි○ීම යනු බැට යක ද ත් අග්ර අල්පා ලිත ජලය 
ෙය ජනය ෙනාකරනු ඇතැයි ද, බැට ෙය් ව සස බන්ධ  තිෙබන තාක්කල් ධණ 

වෙයන් අ ලකර සෘණ වෙයන් හයි ජනුත් මුදා ෙනාහ නු අතැයි අෙප්ක්ෂා කි ම 
වැන්න.  

යන්ත්ර දියුණු කි ම සදහා ඇති සදා වැ වන හැකියාව, තනි පුද්ගල ධනපතියාෙග් යන්ත්ර 
නිරතු වම වැ  කි මටත් ඔහුට බලකරන අනිවා ය නීතියක් බවට, සමාජමය 
නිෂ්පාදිතෙය් අරා කතව්ය සින් හරවනු ලැ ම අපි දැක ඇත්ෙතමු. නිෂ්පාදන ක්ෙෂ්ත්රය 
ප්රසාරණය කි ෙ  හු  හැකියාව ද, ඔහු ෂෙයහි එෙස්ම ක්රයාත්මක වන අනිවා ය නීතියක් 
බවට ප ව තනය  ඇත. න ණ ක මාන්තෙය් ප්රසාර ය බලය හා සමග සංසන්ධනය 
කරන කළ වායුෙවහි ප්රසාර ය බලය ළමා ක්රීඩාවක් ෙස් ෙපෙන්. න න ක මාන්තෙයහි එම 
බලය දැන් අපට ෙපෙනන්ෙන් සිය  ප්රතිෙර ධනයක්ම ගැන සිනාෙසන, සංඛ්යාත්මක සහ 
ගුණාත්මක යන ෙද ආකාරෙයන්ම ප්රසාරණය ෙ  අවශ්යතාවයක් ෙලසිනි. එවැනි 
ප්රතිෙර ධනයන් ඉදි පත් ෙකෙරන්ෙන් ප ෙභ ජනය අෙල ය හා න න ක මාන්තෙය් භාන්ඩ 
සදහා ඇති ෙවළද ෙපාළවල් මගිනි. නමුත් ෙවළද ෙපාළවල් ස්තී ණ හා පාලනය වන්ෙන් 
ෙබාෙහ  ෙසයින් අඩු ශක්තියකින් ක්රියාත්මක වන ස පූ ණෙයන්ම අමුතු නීති මගිනි. 
නිෂ්පාදනය ව්යාප්ත වන තර  ෙ ගයකින් ෙවළද ෙපාළවලට ව්යාප්ත ය ෙනාහැකිය. 
සංඝ ටනය වැලැක් ය ෙනාහැකි වන්ෙන්ය. ෙමන්ම එයින් ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය 
කැබලිවලට දී ෙනායන තාක් කල් එයින් සදමීක් ඉදි පත් වන්ෙන්ද නැත. සංඝ ටනය 
වා ක සි මක් බවට පත්ෙ . ධනපති නිෂ්පාදනය තවත් " ෂම කවයක්" උ ම කරෙගන 
ඇත. 

ඇත්ත වශෙයන්ම 1825 ව ෂෙය්දී ප්රථම ෙපා  අ බුදය ඇති ෙමන් පසුව, සමස්ත 
කා ක හා වා ජ ෙල කෙයහිමද සිය ම ශිෂ්ටාචාර ජනතාවන් හා ඔවුන්ෙග් තරමක් 
වනචා  ෙහන්චයියන් අතර නිස්පාදනෙයහි හා හුවමා ෙවහිද හන්දි ඇඹ  යාමක් සෑම 
අවු  දහයකට පමණ වරක් ඇත ිවන්ෙන්ය. වා ජය ඇණහිට තිෙ . ෙවළද ෙපාෙළහි 
බඩු පි  ඉති  ඇත. නිෂ්පාදිතයන් ෙගාඩ ගැෙසයි. ඒවා දැවැන්ත ප්රමාණෙයන් වැ  වන 
ෙස්ම අෙල  කි මටද ෙනාහැකිය. මුදල් නැතිව යයි. ණයවර පහසුක  අතු දහන් ෙවයි. 



පැක්ට  වසා ඇත. ක ක  ෙපා  ජනතාවට අවශ්ය යැපී  මාධ්යයන ්ෙනාමැතිය. එෙස්  
තිෙබන්ෙන් පමණට වැ ෙයන් යැපී  මධ්යයන් නිපදවූ ෙහයිනි. එක පිට එක බංෙකාෙලාත් 
ලැ මද, එකපිට එක කණා දැ ම ද සි ෙ . එකතැන පල් ම අවු  ගණනක් පවත.ී 
එකතුව ූෙවළද භා ඩා රාශිය එක් එක් ක්ෂයතුළ ක්ෂය කළ ව නාක  අනුව දීෙමන් ඒවා 
අවසාන වශෙයන් ඉකුත් , නැවතත් නිෂ්පාදනය හා හුවමා ව ක්ර ක වශෙයන් ක්රියාත්මක 
මට පටන් ගන්නා ෙතක් නිෂ්පාදනීය බලෙ ග සහ නිෂ්පාදිතයන් ෙතාග ගණනින් ක්ෂය 

වන්ෙන්ය. නැතෙහාත්, නාශ වන්ෙන්ය. මදින් මද ෙ ගය ඉක්මන් ෙවයි. එය ඉක්මන් 
ගමණක් බවට හැෙරයි. කා ක ඉක්මන් ගමණ ෙහ න් දි මකට ද හැ  එය අනතු ව 
ක මාන්තය, වානිජ ණය දීම හා සමෙප්ක්ෂය පිළිබද අංග ස පූ ණ ස් පල ් ෙචස් 
තරගයකදී ඉව බවක් ෙනාමැතිව ඉමහත් ෙ ගයකින් කරන අසු පැන්නීමක් බව ව ධනය  
අවසානෙය් දී ෙබල්ල ෙදන පි  පැන පටන්ගත් තැනින්ම එන  අ බුධෙය් අගෙලහිම වැ  
ෙකළවර ෙ . නැවත නැවතත් එෙස්ම සි වන්ෙන්ය. 1825 ව ෂෙයන් පසුව අපි පස් වරක් 
ෙමය අත් ටුෙවමු. දැනට (1877) අප ි හයෙවනි වතාවටත් පඩීා දිමන් සි න්ෙනමු. ෙමම 
අ බුධවල ස්වභාවය ෙකාතර  පැහැදිලි ෙලස නි ණය ද යත් ෆූ ෙය් පළමු වැන්නම 
Crise plethoribue බහුලත්වෙය් අ බුදයක් වශෙයන් ස්තර කෙළ්ය. එම ස්තරය එම 
අ බුද සියල්ලටම ගැලෙප්.  

ෙමම අ බදු වලද ී සමාජමය නිෂ්පාදනය සහ හි කර ගැනීෙ  ධනපති ක්රමය අතර 
ප්ර ෙර ධය ෙකලවර වන්ෙන් ෙ ගවත් පිපි මකිනි. ෙවළද භා ඩ සංසරණය 
තාවකාලිකව නැවෙත්. හුවමා  මාධ්ය වන මුදල හුවමා වට භාධකයක් ෙ . ෙවළද 
භා ඩ නිෂ්පාදනය හා හුවමා ව පිළිබද නීති සියල්ලම උඩුය  හැ  ඇත. ආ ක 
සංඝ ඨනය එහි අතිපතල අවස්ථාවට පැ ණ තිෙ . නිෂ්පාදන ක්රමය හුවමා  ක්රමයට 

ද්ධව කැරළි ගසයි. 

ෙමහි සත්ය ක ණ වන්ෙන්, පැක්ට ය තුළ සං ධානය කරණ සමාජමය නිෂ්පාදනයක්, ඒ 
සමගම උෙරනුර ගැ  පවතින හා එය ෙකෙරහි අ පතිත්වය පාන, සමාජ නිෂ්පාදනෙය් 
අරා කතව්යත්, අතර අසංගතියක් පැවතීමයි. අ බුද අවස්තාවලදී ෙ ගවත් ප්රාග්ධන 
සංෙක්න් ණය මගින් හා ෙලාකු ධනපතියන් ෙබාෙහ මයක් හා කුඩා ධනපතියන් ඊට වඩා 
ශාල සංඛ්යාවක් නාශ ම තුළින් ධනපතියනටම එය අවෙබ ධ කරනු ලැෙ . ධනපති 

නිෂ්පාදන ක්රමෙය්ම නි මාණයක් වූ නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන්ෙග් බලපෑම යටෙත් එම 
නිෂ්පාදන ක්රමෙය් මු  යන්ත්රයම ද වැෙ . ෙමම අති ශාල නිෂ්පාදන මාධ්යයන් රාශිය 
ප්රාග්ධනය බවට ප ව ථනය කි ම එයට තව රටත් කළ ෙනාහැකිය. ඒවා පරුන්  පවතී. 
ඒ ෙහ්තුව නිසාම අතිෙ ඛ කා ක හමුදාවද පුරන් ය යුතුය. නිෂ්පාදන මාධ්යයන් ද, 
යැපී  මාධ්යයන්ද, වැඩට සධාන  ක ක වන් ද, නිෂ්පාදනෙය් හා ෙපා  වස්තුෙ  සිය ම 
අංෙග පාංගන්ද බහුලව ඇත. නමුත් "බාහුල්යත්වය පත හා අගහගිකම ෙගන එන 
උල්පතක් ෙ ." (ෆූ ෙය්) එෙස් මට ෙහ්තුව නිෂ්පාදන මාධ්යන් සහ යැපී  මාධ්යයන් 
ප්රාග්ධනය බවට ප ව ථනය කි ම වලක්වන ෙදය එයම මයි. ධනපති සමාජෙය් 
නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ට කි○්රයාත්මක ය හැක්ෙක් ප්රමෙයන් ප්රාග්ධනය බවට එන  නිස් ශ්රම 
ශක්තිය සූරා කෑෙ  මාධ්යන් වන ෙස් ප ව තනයකට භාජනය ෙමන් පසුව පමණකි. 
නිෂ්පාදන හා යැපී  මාධ්යයන් ෙමෙස් ප්රාග්ධනය බවට ප ව ථනය ෙ  අවශ්යතාවය 
ඒවා ක ක වනුත් අත්ර අවතාරයක් ෙමන් නැගී සි . නිෂ්පාදනෙය් ව්යමය සහ 
පුද්ගලමය ලීවරයන් එක්තැන් ම වලක්වන්ෙන් එයමය. නිෂ්පාදන මාධ්යයන් ක්රියාත්මක 
මත් ක ක වන්ෙග් වැඩ කි ම හා වත් මත් තහන  කරන්ෙන්ත්එයමය. එනිසා එක් 

අතකින් ෙමම නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් තව රටත් ෙමෙහයවා ගැනීමට අසමත ් ම 
ස බන්ධෙයන් ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය වරදක  තිෙ . අනික් අතට ෙමම නිෂ්පාදනීය 
බලෙ ගයන්ම පවත්නා ප්රතිෙර ධතාවය ඉවත් කි මට ප්රාග්ධනය ෙ  එහි ඇති ගුණය 
ඉවත් කි මට සහ සමාජමය නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් ෙස් ඒවාෙය් ස්වභාවය ප්රාෙය ගික 



ෙලස පිළිගැන් මට වඩ වඩාත් බලවත්ව ඉදි යට එයි.ෙමම නිෂ්පදනීය බලෙ ගයන් 
ඒවාෙය් ප්රාග්ධන ස්වබාවෙය් ගුණයට ද්ධව වු ඒවාෙය ්ෙමම කැ ලල් බලවත ්ෙවත්ම 
තමන්ෙග් සමාජමය ස්වභාවය පිළිගන්නා ෙලස ඒවා ෙදන නිෙය ග වඩවඩාත් බලවත ්
ෙවත්ම ධනපති තත්වය යටත් හැකිතාක් රට ඒවා පංතියට බල කි මක් එයින් සි ෙ . 
ආ ක ද වැ ෙ දී මහා ධනපති ආයතන ඇද හැලීමට ෙනාෙදෙවනි ෙලසට ආ ක 
අ ෙ ග කාලප ෙ දය සමග එන එහ ිඅසී ත ණයවර උදධ්මනය ද ධ ව ගෙය් බද්ධ 
ව්යාපාර වස්ත්ර සමාග  තුල අපට දක්නට ලැෙබන ෙලසට නිෂ්පාදන මාධ්ය ස්කන්ධ 
මහාරාශියක් සමාජමය මට ෙපළඹවන්නකි. ෙමම නිෂ්පාදන හා ෙබදා හැ ෙ  මාධ්යන් 
ෙබාෙහ මයක් අතිශයින් දැවැන්තය. ය ව්යාපාරෙයහි නියැ නු ෙවනත් කිසිම ධනපති 
සූරා කෑමකට ඉඩ ෙනාලැෙබන තරමට ඒවා දැවැන්තය. ප ණාමය තව ර ඉදි යට ගිය 
අව යකදී ෙමම අකෘතියද ප්රමාණවත ් ෙනාවන්ෙන්ය. නිෂ්පාදනය හැසිර ම සදහා ෙශ්ෂ 
රටක ෙශ්ෂ ක මානත් අංශයක නිෂ්පාදකයන් "සංගත" නැමති ව්යාපාර සංග  තුළට 
මහා ප මාණෙයන් එක්සත් ෙවති. නිෂ්පාදනය කරන මු  ප්රමාණය ඔවුහු තීරණය කරති. 
එම ප්රමාණය තමන් අතෙ  ෙකාටස් වශෙයන් ෙබදාෙගන එමගින් කළින් තීරණය කරගත් 
අෙල  ලක් ක්රියාත්මක කරති. නමුත ්ව්යාපා ක කටයුතු අසා ථක වූ වහාම ෙමම ව ගෙය් 
සංගත ව්යාපාරය සාමාන්ය වශෙයන් දී යාමට තුඩුෙදයි. ෙ  ෙහ්තුව නිසාම ඊටත් වඩා 
ශාල සංග ක සංෙක්න් ණයක් ඇති කි මට එයින් බල කි මක් ඇති ෙ . එම ෙශ්ෂ 

ක මාන්තය ස පූ ණෙයන්ම එකම බද්ධ ව්යපාර වස්තු ෙවළද සමාගමක් බවට පතේවයි. 
අභ්යන්තර තරගය ෙමම ෙවළද සමාගෙ  අභ්යන්තර ඒකා කාරයට ඉඩදී ඉවත් ෙවයි. 
1890 දී ඉංග්රීසි රාසාර නිෂ්පාදනෙය් ෙමය සි  ය. ශාල ක මාන්ත ශාලා 48 ක් එකම 
සමාගමක් අෙතහි ඒකාබද්ධ කි ෙමන් පසුව දැන් එහි කටයුතු එකම සැලැස්මක් අනුව සහ 
පවු  600,000 ක ප්රාග්ධනයක් ඇතිව කරෙගන යනු ලැෙ . 

සංගත ව්යාපාර තුළ තරග කි ෙ  නිදහස එහි ද්ධා ථයට එන  ඒකා කාරයට ෙවනස් 
ෙ . එෙමන්ම ධනපති ක්රමෙය් සමාජෙය් කිසිම නිශ් ත සැලැස්මකින් ෙතාරව කරන 
නිෂ්පාදනය ආක්රමණෙය් ෙයදී සි න සමාජවාදී සමාජෙය් නිෂ් ත සැලැස්මක් අනුව 
නිෂ්පාදනය කි ම හමෙු  යටත් ෙ . ඇත්ෙතන්ම ෙමය ෙමෙතක්ම තවමත් සි වන්ෙන් 
ධනපතියන්ෙග් යහපත සහ වාසිය සදහාය. නමුත් ෙමම අවස්ථාෙ දී සූරාකෑම ඉතාමත් 
පැහැදිළිව ෙපෙණන නිසා එය ද වැෙටනු ඇත. සංගත ව්යාපාර මගින් නිෂ්පාදනය 
පවත්වාෙගන යෑම ලාභාංශ ජාවර  කාරයන්ෙග් කුඩා ක ඩායමක් සින් යසැක 
ෙනාමැති ෙලස ප්රජාව සූරාකනු ලැ ම කිසිම ජාතියක් ඉවසා ෙනාසි නු ඇත. 

ෙකෙස් ෙහ  ෙ වා සංගත ව්යාපාර ඇතිව ෙහ  නැතිව ධනපති සමාජෙය් නිළනිෙය තයා 
වන රාජ්යයට අවසානෙය් ද ී නිෂ්පාදන කටයුත ුෙමෙහය ම බාරදීමට සි වනු ඇත.* (මම 
"සි වනු ඇත" යයි කිය . නිෂ්පාදනය හා ෙබදාහැ ෙ  මධ්යයන් රජයට පවරා ගැනීම 
ක්රියාත්මක කරන්ෙන් අද පවත්නා රජය වුවත්, එය ආ ක ඉදි  පියවරක් හා නිෂ්පාදනය 
සමාජය සින්ම පවරා ගැනීමට ප්රාථ ක වූ තවත් පියවරක් වන්ෙන් එම මාධ්යයන් බද්ධ 
ව්යාපාර වසත්ු සමාග වල කළමණාකරණ ආකෘතිය අභිබවා ඇත්ත වශෙයන්ම ව ධනය 

 ඇෙතාත් හා එනිසාම ඒවා රජයට ගැනීම ආ ක වශෙයන් අනිවා යනීය  ඇෙතාත් 
පම . නමුත් මෑතක පටන් ස් මා ක් සින් රජය සන්තක කා ක ආයතන ඇතකිළ පසු 
ව න්වර නිවට බැලයන්ෙග් වැනි තත්වයට ඇද වැෙටන ව්යාජ ව ගයකසමාජවාදයක් 
මතු  තිෙ . එය වැ  කළබලයක් ෙනාමැතිව සිය ම ආකාරෙය් ස්මා ක් ව ගෙය් පවා 
රාජ්ය හි කම සමාජවාද ීයැයි ප්රකාශ කරයි. ඇත්ත වශෙයන්ම කල ක මාන්තය රජයට 
ගැනීම සමාජවාද ී න  එ ට නැෙප ලියන් සහ මැට නික් සමාජවාදෙය් නි මාතෘව න් 
අතරට එකතු කළ යුතුය. ඉතාමත් සාමාන්ය ෙද්ශපාලන හා මූල්ය ෙහ්තුකරණෙකාට ෙගන 
ෙබල් ය  ආ ඩුව තම ප්රධාන ය මා ග තමන්ම ඉදකිර ගත්ෙත්න  කිසිය  ආ ක 
බලකි මකින් ෙතාරව හුෙදක්ම යුද්ධයක් ඇති වුවෙහාත් ඒ සදහා සධාන න් තබා 



ගැනීමටත්, ය ෙස්වකයන් ආ ඩුවට ඡන්දය දීමට රංචු වශෙයන් ෙගන ඒමටත් 
ෙශ්ෂෙයන්ම පා ලිෙ න්තු පනත් වලින් නිදහස් නව ආධාය  මා ගයක් තමන්ටම 

ඇතිකර ගැනීම සදහාත් ස්මාක් සින් ප්රධාන ප් සියන් ය මා ග රජයට ගන්නා 
ලද්ෙද් න  ෙමය ෙමානම අ ථයකින් වත් සෘජුව ෙහ  වක්ර නැතෙහාත් ඥඥ් ාත ෙහ  
අ ඥ්ඥාත සමාජවාද ී පියවරක් ෙනා ය. ෙනඑෙස්න  රාජකීය Seehandlung56 සමාගම 
රාජකීය පගින්භා ඩ ක මාන්තයත් යුද්ධ හමුදාෙ  සන්නාලි ෙස්වය වුවත,් එපමණක් 
ෙනාව 111 වැනි ෙප ක් ලිය  රජ කාලෙය් කප  බල්ෙලක් ෙය ජනා කළ ප දි ග කා 
මඩ  රජයට ගතෙහාත් එය පවා වවුත් සමාජවාදී ආයතන වනු ඇත.) රාජ්ය ෙද්පල බවට 
හැ ෙ  ෙමම අවශ්යතාවය ප්රථමෙයන්ම දැෙනන්ෙන් ප වුඩ හුවමා ව සදහා අදාළවන 
තැපැල් කා යාල ල ිප වුඩ ෙස්වය හා ය ෙස්වය යනාදිෙයහිය. න න නිෂ්පාදනීය 
බලෙ ගයන් කළමණාකරණය තව රටත් ධනපති පංතියට කළ ෙනාහැකි බව අ බුද වලින් 
ප්රද ශනය ෙ . නිෂ්පාදනය සහ ෙබදා හැ ම සදහා ඇත ිමහා ආයතනයන් බද්ධ ව්යාපාර 
වස්ත්ර සමාග , සංගත ව්යාපාර හා රජෙය් ෙදප්ල බවට ප ව ථනය ෙමන් එම කටයුතු 
සදහා ධනපතියන් ෙකාතර  අනවශ්යද යන්න ෙපනී ෙය්. ධනපතියාෙග් සිය ම සමාජ 
කා යයන් දැන් වැටුප් ලබන ෙස්වකයන් සින් ඉටුකරනු ලැෙ . ලාභාංශ ම ෙය් ලා ගැනීම 
කූපන් ඉ ම හා ධනපතියන් එකිෙනකා ෙකාල්ලකා ගැනීෙමහි ෙයෙදන ව්යාපර ෙපාෙළහි 
ධූෙකලිෙයහිදීම හැර ධනපතියාට ඉටු කි මට තවත් සමාජමය කා යයක් නැත්ෙත්ය. 
ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය පළමුව ක ක වන් එළියට ඇද දමයි. දැන් එය ධනපතියන් ද 
එළියට ඇද දමයි. එය වහාම ඹවුන් අතිෙ ක කා ක හමුදාවට එකතු ෙනාකළත් 
ක ක වනට් කළ ප ද්ෙදන්ම ධනපතියන් ද ජනගහනෙය් අතිෙ ක පි ස් අතරට ඇද 
දමයි. නමුත ් නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් බද්ධ ව්යාපාර වස්ත ුසමාග  හා සංගත ව්යාපාර 
බවට නැතෙහාත් රාජෙය ්හි කමට ප ව තනය ම නිසා ඒවාෙය් ධනපති ස්වභාවය මැකී 
ෙනාෙය්. බද්ධ ව්යාපාර වස්තු සමාග  සහ සංගත ව්යාපාර තුළ ෙමය මනාව පැහැදිළි ෙස් 
ෙපෙන්. තවද න න රාජ්ය යනු ක ක වන්ෙග් සහ එෙමන්ම තනි පුද්ගල ධනපතියන්ෙග් ද 
ඇගිලි ගැසී  වලට ද්ධව ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමෙය් බාහිර තත්වයන්ට සහෙය ගය දීම 
පි ස ධනපති සමාජය පැදල ගන්නා සං ධාන ආකෘතියක් පමණක් ෙ . න න රාජ්යය, 
එහි ආකෘතිය කුමක්වුවත්, එය ප්රධාන වශෙයන්ම ධනපති යන්ත්රයකි. ධනපතියන්ෙග් 
රාජ්යෙය් එය සමස්ත ජාතික ප්රාග්ධනෙය් වමාන සංෙ තයයි. එය නිශ්පාදනීය 
බලෙ ගයන් වැ  වැ ෙයන් අත්පත් කරගන්නා තරමට එය වඩ වඩාත් ජාතික ධනපති 
තත්වයට පත් ෙවයි. එය සූරාකන පුරවැසියන් සංඛ්යාව වැ  කරය,ි ක ක ෙව  ෙ තන 
ක ක වන් වශෙයන් නි ධන පංතිකයන්ම වශෙයන් පසුෙවති. එය එමගින් එක්තරා රකට 
උ ඡස්ථානයකට පත් ෙවයි. නමුත් උ ඡස්ථානයට පැ  තැන එය ඇද වැෙටන්ෙන්ය. 
නිෂ්පාදන මාධ්යයන් රජයට හි  ෙමන් ඝ ටනය සෙදන්ෙන් නැත. නමුත් එය සදීෙ  
මූලිකාංගයන් ඇති කරන ප්රාෙය ගික ෙකාන්ෙදස්ි එය තුල ඇති  තිෙ . 

ෙමම සදමී සමන් ත වනු හැක්ෙක් න න නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන්ෙග් සමාජමය 
ස්වභාවය පිළිගැනීෙමන්ද එනිසාම සමාජමය කරන ලද නිෂ්පාදනීය මාධ්යයන් හා 
නිෂ්පාදනය හි කර ගැනීම සහ හුවමා ව පිළිබද ක්රම අතර සංගතියක් ඇති කි ෙමන් ද 
පමණකි. එෙමන්ම ෙමය සි ය හැක්ෙක් ද මු  සමාජයම සමස්තයක් වශෙයන් කරන 
පාලනයක් හැර ෙවනත් හැම පාලනයක්ම ඉක්මවා ව ධනය  තිෙබන නිෂ්පාදනීය 
බලෙ ගයන් වෘත්ත ෙලසම හා එකඑල්ෙල්ම සමාජය සන්ි අත්පත් කර ගනු ලැ ෙමන් 
පමණකි. අද නිෂ්පාදනීය මාධ්යයන්ෙග් හා නිෂ්පාදිතයන්ෙග් සමාජමය ස්වභාවය 
නිෂ්පාදකයන්ට ද්ධව ප්ර ක්රියාකා  ෙ . වා ක වශෙයන් සිය  නිෂ්පාදන හා හුවමා  
කටයුතු කඩාකප්පල් කර දමයි. අන්ධ ෙලස බලහත්කාර ෙලස හා නාශකා  ෙලස කටයතු 
කරන නීතියක් වශෙයන් පමණක් ක්රියාත්මක ෙවයි. නමුත් නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් සමාජය 
සින් පවරා ගැනීමත් සමග නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ෙග් සහ නිෂ්පාදිත වල සමාජමය 

ස්වභාවය නිෂ්පාදකයන් සින් ස පූ ණ වැටහීෙමන් යුතුව උපෙය ජනය කර ගනු ලැෙබන 



නිසා, එය අවුල්කා  ස වා ක ද වැ  ඇති කරන බලෙ ගයක් වශෙයන් ෙපනී සි නු 
ෙවනුවට නිෂ්පාදනෙය්ම ඉතාමත් බලවත් ලිවරය බවට පත්වන්ෙන්ය. 

ක්රියාශීලිසමාජ බලෙ ගයන්ද හ යටම ස්වාභා ක බලෙ ගයන් ෙමන්ම ක්රියාත්මක ෙවති. 
අප ඒවා ගැන වැටහීමක් ඇති කර ෙනාගන්නා තාක් කල් ඒවා ගැන සැලකිල්ලක් 
ෙනාදක්වන තාක් කල් ඒවා අන්ධ බලහත්කා  ෙලස සහ නාශකා  ෙලස ක්රියාත්මක ෙවති. 
නමුත් අපට ඒවා ගැන වැටහීමක් ඇති කල අප ඒවාෙය් ක්රියාකා ත්වය දිශානිතය හා 
ප්රතිඵල ගැන අවෙබ ධයක් ඇත ිකරගත් කල ඒවා අප ෙනාතකා අපට ද්ධව ක්රියාත්මක 
ෙවති. ඒතාක් ○්වා යක්ෂ ස්වා ව න්ෙග් තත්වෙයන් එක්ව ක්රියා කරන නිෂ්පාදකයන්ෙග් 
අෙතහි වන සුවච ෙස්වකයින් බවට ප ව තනය කළ හැකි ෙ . එහි ඇති ෙවනස 
කුණාටුෙවහදිී වදින ෙහණ සැර ෙයහි ඇති ලි බලෙය් නාශකා ත්වයක් ලි ප වුඩ ස 
ෙව ල් ය චාපෙයහි ඇති පාලනයට යටත් ලි බලයත් අතර ෙවනස බ ය,. එම ෙවනස 
ලැ ගින්නක් සහ නිසාෙග් ෙස්වෙය් ෙය නු ගින්දර අතර ෙවනස බ ය. අද පවත්නා 
නිෂ්පනීය බලෙ ගයනෙග් යථා සභ්ාවය ෙමෙස් අවසානෙය්දී පිලිගැනීමත් හා සමග, 
ප්රජාෙ  හා එක් එක් පුදග්ලයාෙග් අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල ව ු නිශ් ත සැලැස්මක් අනුව 
නිෂ්පාදනය සමාජමය වශෙයන් හසුරනු ලැ මට ඉඩෙද න් නිෂ්පාදනය අරා කත්වය 
ඉවත්ෙවයි. එ ට, නිෂ්පාදනය සින් ප්රථමෙයන් නිෂ්පාදකයාද, ඊළගට හි කරගන්නාද 
වහලට ගනු ලබන ධනපති ක්රමය ෙවනුවට, න න නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ෙග් ස්භාවය පදන  
ෙකාටගත් නිෂ්පාදන හි ක  ක්රමයක් ආෙද්ශ ෙ . එක් අතකින් නිෂ්පාදනය පවතව්ා ගැනීම 
සහ ව්යාප්ත කි ෙ  මාධ්ය වශෙයන් සෘජු සමාමය හි කර ගැනීමද, අනිත් අතට යැපී  සහ 
බුක්ති දී  සදහා මාධ්ය වශෙයන් තනි පුද්ගල හි කර ගැනීමද ආෙද්ශ ෙ .  

ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය ජනගහනෙයන් අති බහුතරය වඩ වඩාත්ම නි ධන තත්වයට 
ප ව ථනය කරන කලහ්ි එය කරන්ෙන්, ආතම් නාශෙය් දඩුව  පිලිබදව බල කි ම 
යටෙත් ෙමම ප්ලවය සි  කි මට බැදී සි න ඒ බලෙ ග නි මාණය කි මය. දැනටමත් 
සමාජමය කර තිෙබන අති මහත ් නිෂ්පාදනීය මාධ්යන් රාජ්ය ෙද්පල බවට ප ව ථනය 
කි මට වැ  වැ ෙයන් බලකරන එම බලෙ ගය ඒෙස් කි ෙ දී එම ප්ලවය ඉටුකි ෙ  තම 
කා ය ෙසායා ගනී. නි ධන පංතිය ෙද්ශපාලන බලය අල්ලාෙගන නිෂ්පාදන මාධ්යයන් 
රාජ්ය ෙද්පල බවට හරවය.ි නමුත් එෙස් කි ෙ දී එය නි ධන පංතිය වශෙයන් තමන්ම 
අෙහ සි කර ගනී. සිය ම පංති ෙවනස්ක  සහ පංත ිසතු තාවය අෙහ සි කරයි. රජයක් 
හැ යට රජය ද අෙහ සි කරය.ි ෙ  දක්වා පංති සතු තාවයන් මත පදන ව පිහි  
සමාජයට රාජ්ය අවශ්ය ය. එහි අ ථය න  අදාළ වන අවස්ථාෙ දී සූරාකෑෙ  ෙයදී සි න 
ෙශ්ෂ පංතිෙය් සං ධානයක්, නැතෙහාත් පවත්නා නිෂ්පාදන තත්වයන්ට බැහැ න් 

ෙකෙරන ඇගිලි ගැසී  වැලැක් ම හා අදාළ නිෂ්පාදන ක්රමයට (වහල ්ක්රමයට, ප්ර න දාස 
ක්රමයට, ෙ තන ක ක  ක්රමයට) ගැලෙපන පීඩාකා  තත්වයන් යටෙත් සූරාකනු ලබන 
පංතිය රදවා ගැනීම පි ස සං ධානයක් අවශ්ය වූ බවයි. රාජ්යය සමස්තයක් වශෙයන් 
මු  සමාජෙය්ම නිෙය තයා ය. එය සමස්ත සමාජමය දෘෂ්යමාණ සංෙ තයක් ෙලසට 
ඒකස්ත කි මකි. නමුත් එය එෙස් වෙූය් එය අදාළ අවස්ථාෙ  මු  සමාජයම නිෙය ජනය 
කළ එම පංතිෙය් රාජ්යය වූ තාක්කල් පමණකි. ෙප○ෟරානික කාලෙය් වහල් හි  
පුරවැසියන්ෙග් රාජ්යයද මධ්යකාලීන යුගෙය් රදළ ප්රධානීන්ෙග් රජයද, අපෙග්ම කාලෙය් 
ධනපති පංතිෙය් රජයද එබ  රාජ්යයන් ෙවති. අන්තිෙ දී එය සමස්ත සමාජෙය්ම සැබෑ 
නිෙය තයා බවට පත්ව ූකළ එය පැවතීෙ  අවශ්යතාවය ද අෙහ ස ිවන්ෙන්ය. යටත් කර 
තබා ගතයුතු සමාජ පංති නැතිව ගිය ට පංති පාලනයක් අපෙග් නිෂ්පාදනෙය් ව ථමාන 
අරා කතව්ය පදන  කරෙගන පැවැත්ම සදහා තනි පද්ගල අරගලය සමගම එයින් 
පැණනගින සංඝ ඨනයන් හා සීමාන්තික වාරයන් ඉවත් කළ ට ම ධනය කි මට අවශ්ය 
වන යමක් ඉති  ෙනාවන ෙහයින් ෙශ්ෂ ම ධනකා  බලයක් එන  රාජ්ය ති ම තව රටත් 
අවශ්ය ෙනාෙ . රාජ්ය සමාජෙය් නිෙය තයා වශෙයන් සංයුක්ත මට වන ප්රථම කා යය 



වන සමාජෙය් නාමෙයන් නිෂ්පාදන මාධ්යයන් අත්පත් කර ගැනීම වනාහී එය රජය හැ යට 
ස්වා න වශෙයන් කරන අවසාන කටයුත්තද වන්ෙන්ය සමාජ ස බන්ධක  පිළිබද 
ක්ෙෂ්ත්රයන් එකක් පාසා රාජ්යෙය් ඇගිලි ගැසීම අනවශ්ය ෙදයක් බවට පත් ෙමන් එය 
තමන්ම හැකිලී යන්ෙන්ය. පුද්ගලයන් ආ ඩු කි ම ෙවනුවට ව්යයන් පාලනය කි මක්ද, 
නිෂ්පාදනීය ක්රියාදාමයන් හැසිර මක් ද ආෙද්ශ වන්ෙන්ය. රාජ්ය අෙහ සි කරනු ෙනාලැෙ . 
එය හැකිලී යන්ෙන්ය. "නිදහස් ජනතා රාජ්යයක්"57 යන පාඨය සමහරක් ට 
උද්ෙඝ ෂකයින් සින් භා තා කරනු ලැ ෙ  සාධාරණත්වය ද එය ස පූ ණෙයම 
ද්යාත්මකව බලන කළ එහි ඇති අඩුපාඩු සහිත භාවයද හි වනම රාජ්ය අෙහ සි කරන 

ෙලසට ඊනියා අරා ක වාදීන් කරන ඉල්ලී  ද ෙකාතර  රට අගය කළ හැකි ද යන්න 
ෙමයින් පැහැදිළි ෙ . ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය අයිතිහාසික වශෙයන් පහළ ව ූතැන් පටන් 
එක් එක් පදුග්ලයන් හා නිකායයන් ද සින් ද අනාගත පරමාද ශයක් වශෙයන් සිය ම 
නිෂ්පාදන මාධ්යන් සමාජ සන්තක කර ගැනීම ගැන අඩු වැ  වශෙයන් අපහැදිලි ෙලස 
සිහින මවා තිෙ . නමතු් එය ඉටු ය හැකියාවක් බවට පත් වන්ෙන් එය ඓතහිාසික 
අවශ්යතාවයක් බවට පත්වන්ෙන් එය ඉටු ම සදහා අවශ්ය තත්වයන් පහළ  තිෙබෙතාත් 
පමණකි. අන් සෑම සමාජ ඉදි  ගමණක් ෙමන්ම එයද ක්රියාත්මක කළ හැක්කක් බවට පත ්
වන්ෙන් පංති ති ම යනු යුක්තිය, සමාණාත්මතාවය ආදියට ප්රති ෙර  බව නිසුන් වටහා 
ගැනීම නිසා ෙහ  පංත ිඅෙහ සි කි මට ඇත ිසෘජු කැමැත්ත නිසා ෙහ  ය  ය  ආ ක 
ෙකාන්ෙද්සි ති ම ෙහ්තු ෙකාටෙගනය. සමාජය සූරාකන පංතියකට හා සූරාකනු ලබන 
පංතියකට පාලක පංතියකට හා පී ත පංතියකට ෙබදී ෙවන් ම ඉහත කාලෙය් 
නිෂ්පාදනෙයහි ඇති ව ූඅඩු සහ සී ත සංව ධෙයහි අවශ්ය ප්ර පලයක් ය. සමාජෙය් මු  
ශ්රමෙයන් ලබා ගත හැකි නිෂ්පාදනය සිය  ෙදනාෙග් පැවැත්ම සදහා අවශ්ය ප්රමාණය 
ඉක්වන්ෙන් ඉතාමත් සු  වශෙයන් පමණක් වන තාක්ම එනිසාම, සමාජෙය් සාමා කයන් 
අති බහුතරෙයහි මු  කාලයම ෙහ  ඊට ඉතා ආසන්න කාලයක් ශ්රම කටයුත ු ෙයෙදන 
තාක්ම, ඒ තාක්කල්ම ෙමම සමාජය අවශ්යෙයන්ම පංත ිවලට ෙබදී පවති. තනිකරම ශ්රම 
දාසයන් මත අති ශාල බහුතරය සමග එක ෙපළට සි න්නාවූ සෘජු නිෂ්පාදනීය ශ්රම 
කටයුතු වලින් නිදහස්වූ සහ සමාජෙය් ෙපා  කටයුතු ගැන කු  බැල  කරන, ක ක  
පාලනය, රාජ්ය කටයුත,ු නීති කටයුතු, ද්යා කටයුතු, කලා කටයතු ආදිය ෙමෙහය වන්නා වූ 
පංතියක් පැන නගින්ෙන්ය. එනිසා ෙමම පංති වලට ෙබදී යාෙ  අ තාලම  ඇත්ෙත් ශ්රම 
භජනය පිළිබද නීතියයි. එනමුත්, ෙමම පංති වලට ෙබදීම හිංසනය හා මංෙකාල්ලයද, 

කප කම හා ව ල්ලද මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලැ ම එයින් වලකින්ෙන් නැත. පාලක 
පංතිය අ පති බලතල ලබාගත් වහාම ක ක  පංතියට හානිදායක ආකාරෙයන් එහ ි
බලය තහවු  කර ගැනීමත්, එහ ිසමාජ නායකත්වය උත්සන්න ෙලස ජනතාව සූරාකෑමත් 
බවට හරවා ගැනීමත් එයින් වැලෙකන්ෙන් නැත. ෙමයින් ෙපෙනන ෙලසට, පංති වලට 
ෙබදීමට ය  සාධාරණ ඓතිහාසික ෙහ්තුවක් තෙිබන  එය එෙස් පවතන්ිෙන් නිශ් ත කාල 
ප ෙ දයක් තුළ හා නිශ් ත කාල ප ෙ දයක් තුල හා නිශ් ත සමාජ තත්වයන් යටෙත් 
පමෙණකි. න න නිශ්පාදන බලෙ ගයන්ෙග් පූ ණ සංව ධනෙයන් එය අතුගෑ  යනු ඇත. 
එෙස්ම, සමාජය පංති අෙහ සි කි ම සදහා, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම ෙහ  අනික් පාලක 
පංතිෙය් පැවැත්ම පමණක් ෙනාව ෙමානම පාලක පංත○ිය්ක පැවැතම්, එන , පංති 
ප්රෙභ්දෙය්ම පැවැත්ම යල් පීනු පරණ පරණ ඇ බැහි කමක් බවට පත් කළ ඓතිහාසික 
ප නාම ම ටමක් ති ම අවශ්ය ෙ . එෙස්ම ඒ සදහා නිෂ්පාදන මාධයන් හා නිෂ්පාදිතයන් 
හි කර ගැනීමත්, ඒ සමගම ෙද්ශපාලන ආ පත්තයත්, සංස්කෘතිෙය් ප්රධානත්වයත,් 
බුද් මය නායකත්වයත,් සමාජෙය් එක් ෙශ්ෂ පංතියක් සින් අයත්කරෙගන ති ම 
අන ශ්ය වන තර  ද එපමනක් ෙනාව, එෙස් ම ආ ක ෙද්ශපාලන සහ බුද් මය 
වහෙයන් ද සංව ධනයට බාදකයක් වන තර  ද ම ටමකට නිෂ්පාදනෙය් සංව ධනය 
ඉදි යට ෙගන ෙගාස් ති ම අවශ්ය ෙ . ෙමම අවස්ථාව දැන් උදා  තිෙ . ධනපති පංතිෙය් 
ෙද්ශපාලන සහ බුද් මය නායකත්වය දැන් තව රටත් ඔවුන්ටම පමණක් සීමාව රහසක් 
ෙනාෙව. සෑම දහ අවරුද්ධක් පාසාම ඔවුන්ෙග් ආ ක බංෙකාෙලාත් බාවය නිති පතාම යලි 
යලිත් මතුෙ . සෑම අ බුදයකදීම සමාජය සව්කීය නීෂ්පාදනීය බලෙ ගයන්ෙග් බ න් 



කී හුස්මගත ෙනාහැකිව අසරණව ප ෙභ ජකයන් ෙනාමැතිකම නිසා නිෂ්පාදකයිනට 
පා ෙභ ජනය සදහා කිසිවක් ෙනාමැති ෙ  කාර ප්ර ෙර ධයකට මුහුණ ලා සි . 
නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ෙග් ප්රසාරනීය බලෙ ගයන් එම මාධ්යන් හිරකර තබන ධනපති 
නිෂ්පාදන ක්රමෙය් බන්ධනයන් පුපු වා දමයි. නීෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් අඛන්ඩ හා 
නිරන්තරව වැ වන ෙ ගයකින් සංව ධනය මත් ඒ හා සමගම නිෂ්පාදෙය්ම සීමාෙනාකළ 
තත්වෙය් වැ  මකුත් සදහා ඉටු ය යුතුම පූ ව ෙකාන්ෙද්සිය ෙමම බන්ධනයන්ෙගන් 
නිදහස් මය. දැනට නිෂ්පාදනය අවහිර කර තබන කෘතිම සීමාවන් පමණක් ෙනාව, දැනට 
නිෂ්පාදනය හා සමග අනිවාර ය ෙලස අනුයාත වන හා අ බුදෙය්දී උ ස්ථානයට පත්වන 
නිෂ්පාදනීය බලෙ ග නියත ෙලසම නාස්ති කි ම සහ නාශ කර දැ මද නිෂ්පාදන 
මාධ්යන් සමාජමය වශෙයන් සන්තක කරගැනීෙමන් ෙකළවර වන්ෙන්ය. තවද අද පාලක 
පංතිවල හා ඒවාෙය් ෙද්ශපාලන නිෙය තයන්ෙග් අ ථ රහිත නස්තිකාර යද  නවත්වා 
දැ ෙමන්ද එය ෙපා  ජනකායෙග් ප්රෙය ජනය උෙදසා නිෂ්පාදන මාධ්යයන් හා 
නිෂ්පාදිතයන් මහා සක් මුදා හ යි. සමාජය කරන ලද නිස්පාදනෙය් මා ගෙයන් 
සමාජෙය් සෑම සාමා කෙයකු සදහාම, ව්යමය වශෙයන් ප්රමාණවත් වන හා දිෙනන් දිනම 
වඩාත් ප පූ ණ වන පැවැත්මක් පමණක් ෙනාව, ඔවුන්ෙග් කායික හා මානසික සමත්ක  
සියල්ෙලහිම නිදහස් සංව ධනය සහ ක්රියාකා ත්වයද සහතික කන්නාවු පැවැත්මක් ලබා 
ගැනීෙ  හැකියාව දැන් ප්රථම වතාවට ෙමහි ඇත* (ෙකෙස් ෙහ  එය ෙමහි ඇත. ධනපති 
බලපෑම යටෙත් වුව, න න නිස්පාදන මාධ්යන්ෙග් දැවැන්ත ප්රසාරණ බලෙ ගය ගැන දළ 
අවෙබ ධයක් දීමට සංඛ්යා කීපයක් ප්රෙය ජනවත් වනු ඇත. ෆන් මහතා කියන අන්දමට 
මහා තාන්යෙය් සහ අය ලන්තෙය් ස පූ ණ ධනය පූ ණ සංඛ්යා අනුව අදාළ ව ශ වලද ී
ෙමෙස් ය. 
1814 - පවු  220,00,00,000  
1865 - පවු  610,00,00,000 
1875 - පවු  850,00,00,000 
අ බුදෙය්දී නිෂ්පාදන මාධ්යන ් හා නිෂ්පාදතියන් නාස්ති කි ම පළිිබද නිද ශනයක් 
වශෙයන් 1873, 1878 අ බදෙය්දී ජ මන් යකඩ ක මාන්තෙය් පමණක් ස පූ ණ අලාභය 
(1878 ෙපබරවා  21 බ ලින්) ෙදවැනි ජ මන් කා ක ස ෙ ලනයට දන්වන ලද ප දි 
පවු  2,27,50,000 ක් ය.)  

සමාජය සින් නිෂ්පාදන මාධ්යන් අල්ලා ගනු ලැ මත් හා සමගම ෙවළද භා ඩ 
නිෂ්පාදනය ෙකළවර ෙ . ඒ හා සමගම එක්වරම නිෂ්පාදකයා ෙකෙරහි පාන ලද 
නිෂ්පාදිතෙය් ආ පත්යයද ෙකළවර ෙ . සමාජමය නිෂ්පාදනෙය් ආරා කත්වය ෙවනුවට 
ක්රමානුකූල නිශ් ත සං ධානය ආෙද්ශ ෙකෙ . තනි පුද්ගල පැවැත්ම සදහා කරන අරගලය 
අෙහ සි වන්ෙන්ය. එ ට, ප්රථම වතාවට, නිසා, එක් අ ථයකින්, අන්තිම වශෙයන් සත්ව 
රාජ්යෙයන් ෙවන් ෙකෙරන අතර ඔහු හු  ති සන් තත්වෙය් පැවැත්ෙමන් සැබෑ නිස් 
තත්වෙය් පැවැත්මට එළෙඹන්ෙන්ය. නිසා අවට ගැවසීගත් හා ෙ  දක්වා නිසා පාලනය 
කළ, වන තත්වයන් පිළිබද මු  ක්ෙෂ්ත්රයම දැන් නිසාෙග් ආ පත්යය හා පාලනයට 
එන්ෙන්ය. ඔහු ප්රථම වතාවට ස්වභාව ධ මෙය් සැබෑ ඥ්ඥාත ස්වා යා වන්ෙන්ය. 
ෙමෙතක් ස්වභාව ධ මෙය් නීති වශෙයන් නිසාට අන්යතර හා අ පතික  පාන 
ආකාරෙයන් ඔහු හා මහුුණට මුහුණ ලා සි , ඔහුෙග්ම සමාජ ක්රියාකා ත්වෙය් නීති එ ට 
ස පූ ණ අවෙබ ධයකින් උපෙය ජනය කරගනු ලැෙබනු ඇත. ඔහ ු ඒවා ගැන ස පූ ණ 
දැණුමක් ලබාගනු ඇත. ෙ  දක්වා ස්වභාව ධ මය හා ඉතහිාසය සින් නිසා මත පටවන 
ලද අවශ්යතාවයක් වශෙයන් ඔහු ඉ○ිදි ෙය් නැගී සි න ඔහුෙග්ම සමාජ සං ධානය දැන් 
ඔහුෙග් නිදහස් කි○්රයාකා ත්වෙය් ප්ර පලයක් බවට පත ්ෙ . ෙමෙතක් ඉතිහාසය පාළනය 
කල බාහිර වාස්ත ක බලෙ ගයන් දැන් නිසාෙග්ම පාලනය යටෙත්ම ක්රියාත්මක ෙ . ඔහ ු
සින් ක්රියාත්මක කරන ලද සමාජ සාධකයන් ප්රධාන වශෙයන් හා නිරතු වම වැෙඩන 

සා ථකත්වෙයන් යුතුව ඔහු බලාෙපාෙරාත්තුවන ප්රතිපල ෙගන එනු ඇත්ෙත් එතැන් සිට 



පමණකි. එය වනාහී අවශ්යතාවෙය ්රාජධානිෙය් සිට නිදහෙස් රාජධානිය දක්වා නිසාෙග් 
නැගීමයි. 

ඓතිහාසීය ප නාමය පිළිබද වූ අපෙග් දළ සටහන ෙක ෙයන් ස පින්ඩනය කරමු. 

I මධ්යකාලනී සමාජය- කුඩා ප මාණ තනි පදු්ගල නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදන මාධ්යන් තනි 
පුද්ගල උපෙය ජන සදහා සකස් කර ඇත. එනිසා ක්රියාකා ත්වය ෙපෟරා ක, ආධාය  
අඩු, සු  හා අගුටු  තත්වෙය් පැවතුනි. නිෂ්පාදනය ෙක ෙන් එක්ෙක  නිෂ්පාදකයාෙග්ම 
නැතෙහාත් ඔහුෙග් රදළ ස්වා යාෙග් අප්රමාද ප ෙභ ජනය සදහාය. ෙමම පා ෙභ ජනයට 
වැ  නිෂ්පාදනයක් වුවෙහාත් පමණක්, එම අති ක්තය අෙල ය සදහා ඉදි පත් කරනු 
ලැ ෙමන් එය හුවමා වට ප්ර ශට් ෙවයි. එනිසා ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනය ළද  
අවස්ථාෙ  පැවතුනි. නමුත් ඒ වන ටම, ෙපා  ව ශෙයන් සමාජය නිෂ්පාදනෙයහි අරා ක 
භාවය එය තුළම කළල අවස්තා ස්ව පෙයන් පැවතුනි. 

II ධනපති පල්වය - ප්රථමෙයන් සරළ සහෙය ගීතාවය හා භා ඩ තැනීෙ  ක මාන්තය 
මගින් ක මාන්තෙය් ප ව ථනයක් ෙ  දක්වා සි  තිබුණු නිෂ්පාදන මා ග අති ශාල 
ක මාන්ත ශාලා තුළට සංෙඛ ණය ම එහ ි ප්ර පලයක් වශෙයන් ඒවා තනි පුද්ගල 
නිෂ්පාදන මා ග වල සිට සමාජමය නිෂ්පාදන මා ග බවට ප ව තනය ම - ෙමම 
ප ව ථනය, සමස්ත හවුමා  ක්රමය ෙකෙරහ ි ෙවනසක් ඇති ෙනාකරය.ි පැර  හි ක  
ක්රම දිගටම බලපවත්වයි. ධනපතියා එළිදකී: නිෂ්පාදන මා ගයන්ෙග් හි ක වා වශෙයන් 
ෙපනී සි න ඔහ,ු නිෂ්පාදිතයන් ද හි කරෙගන ඒවා ෙවළද භා ඩ වලට හරවයි. 
නිෂ්පාදනය සමාජ කටයුත්තක් බවට පත්  තෙි . හුවමා ව හා හි කර ගැනීම තනි 
පුද්ගල ක්රියාවන්, එන  තනි පුද්ගලයන්ෙග් ක්රියාවන් බවට පත්  තිෙ . ධනපතියා 
සමාජමය නිෂ්පාදිතය හි කර ගනී. අපෙග් ව තමාන සමාජෙය් ඡලන ක්ෙෂ්ත්රය වූ සිය ම 
ප්රති ෙර ධතාවයන් ජනිත කරන සහ න න ක මාන්තය එළිදක්වන මූලික 
ප්රති ෙර ධතාවය හට ගනී. 
 
අ) නිෂ්පාදකයා නිෂ්පාදන මාධ්යන්ෙගන් ෙවන් කි ම. ක ක වාට ත කාලයටම ෙ තන 
ශ්රමෙය දඩුවම නියම ෙ . නි ධන පංතිය හා ධනපති පංතිය අතර සතු තාවය 
 
ආ) ෙවළද භා ඩ නිෂ්පාදනය පාලනය කරන නීති බහුලත්වය වැ යාම සහ ඒවාෙය් 
ප්රභලත්වය වැ  ම. පාලනෙයන් ෙතාර තරගය. තනි පැක්ට ය තුළ සමාජමය සං ධනය 
සහ සමස්තයක් වහෙයන් නිෂ්පාදනය සමාජමය රා කත්වය අතර ප්ර ෙර ධතාවය. 
 
ඇ) එක් අතකින්, එක් එක් තනි ක මාන්ත ක වාට අනිවා ය නීය වූ තරගය සින් යන්ත්ර 
සූත්ර දියුණු කි ම සහ ඊට අනුපූරකව ශ්ර කයන් ඉවත් කි ම නිරතු වම ව ධනය ම. 
අතිෙ ක කා ක හමුදාව. අනික් අතින් නිෂ්පාදනය සීමාවක් නැතිව ව්යාප්ත ම. ෙමය ද, 
තරගය යටෙත් සෑම ක මාන්ත ක ෙවක් සදහාම අනිවා ය ෙ . ෙදපැත්ෙතන්ම ෙපර 
ෙනාඇසූ  ෙස් නිෂ්පාදීනය බලෙ ගයන් සංව ධනය ම, ඉල් ම අභිබවා යන සැපයුම, 
අ  නිෂ්පාදනය, ෙවළද ෙපාලවල ් භා ඩවලින් පි  ඉති යාම, සෑම දහ අවු ද්ධකටම 
වරක් අ බදුය ශම කවය: ෙමහි නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ෙග් හා නිෂ්පාදිතයන්ෙග් 
ආති ක්තයක් - අනිත් තැන කියාව නැති හා යැපී  මා ගයක් ෙනාමැති ශ්ර කයන් 
අති ක්තයක් නමුත් සමාජ නිෂ්පාදනෙය් සහ සමාජ යහ පැවැත්ෙ  ෙමම ලීවරයන් ෙදකට 
එක්ව කටයතුු කළ ෙනාහැකිය. එයට ෙහ්තුව නිෂ්පාදන මාධ්යන ් හා නිශ්පාදතියන් 
ප්රථමෙයන් ප්රාග්ධනය බවට පත්වවුෙහාත් ස නිෂ්පාදන මාධ්යන්ෙග් ක්රියාත්මක ම හා 
නිෂ්පාදිතයන්ෙග් සංසරණය ධනපති නිෂ්පාදන ක්රමය සින් වලක්වන බැ නි. තවද 



ඒවාෙය් අති බහුලත්වය නිසා ඒවා ප්රාග්ධනය බවට ප ව ථනය මද වැලෙක්. ෙමම 
ප්රති ෙර ධතාවය අ ථ රහිත වන තරමට ව ධනය  තිෙ . හුවමා  ආකෘතියට 

ද්ධව කැරළි ගස න් නිෂ්පාදන ක්රමය නැගී සි . ධනපති පංතියට ඔවුන්ෙග්ම සමාජ 
නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන් හසු වාගත ෙනාහැකි ම ස බන්ධෙයන් ඔවුහු වැරදික වන් 
ෙවති.  
 
ඈ) නිෂ්පාදනීය බලෙ ගයන්ෙග් සමාජමය සවභාවය අ ධ වශෙයන් පිළිගැනීම ධනපති 
පංතිය මත බෙලන්ම පැට ම නිෂ්පාදනය හා ප ඩ හුවමා ව සදහා ව ූමහා ආයතන 
පළමුව බදධ් ව්යාපාර වස්තු සමාගම ද, පසුව සංගත ව්යාපාරද ඊළගට රජයද මගින් 
අත්පත් කර ගැනීම ධනපති පංතිය අනවශ්ය පංතියක් බව පැහැදිළි ෙ . දැන් ඔවන්ුෙග් 
සිය ම සමාජමය කා යයන් ඉටුකරනු ලබන්ෙන් ෙ තන ලබන ෙස්වකයන් සිනි. 

III නි ධන පංත ි පල්වය - ප්රති ෙර ධතාවය සදීම නි ධන පංතිය ෙද්ශපාලන බලය 
අල්වා ගනි න් ෙ  මා ගෙයන් ධනපති පංති අතින් ලිස්සායන සමාජමය වූ නිෂ්පාදන 
මා ග මහජන ෙද්පල බවට පත් ෙවයි. නි ධන පංතිෙය් ෙමම ක්රියාව මගින් නිෂ්පාදන 
මා ග ෙමෙතක් දැ  ප්රාග්ධන ස්වභාවෙයන් ඒවා නිදහස්කර ඒවාෙය් සමාජමය 
ස්ව පයට අංගස පූ ණ වශෙයන් ක්රියාත්මක ෙ  ස පූ ණ නිදහස සලසා ෙදනු ලැෙ . 
එතැන් පටන් කළින් සකස් කරගත් සැකැස්මක් අනුව සමාජමය ෙලස නිෂ්පාදනය කළ හැකි 
ෙ . නිෂ්පාදනෙය් සංව ධනය නිසා සමාජෙය් ධ පංත ිපැවතීම ෙමතැන්පටන් කල්ගිය 
ඇ බැහි කමක් බවට පත්ෙ . සමාජමය නිෂ්පාදනෙය් අරා කත්වය පහව යන අනුපාතය 
අනුව රාජ්යෙය් ෙද්ශපාලන අ කාරයද හැකිලී යන්ෙන්ය. අන්තිෙ දී තමන්ෙග්ම සමාජ 
සං ධානෙය් ස්වා ත්වයට එළෙඹන නිසා ඒ අතරම ස්වභාව ධ මයට ද අ පති ෙවයි. 
ඔහු ඔහුෙග්ම ස්වා යා ෙවයි. - නිදහස් ෙවයි. න න නි ධන පංතිෙය් ඓතිහාසීය කා ය 
භාරය  තෙිබන්ෙන් ෙමම ශ් ය මුක්තිය පළිිබද කා ය ඉටු කි මයි. නි ධන පංති 
ව්යාපාරෙය් න්යායික ප්රකාශනය වූ ද්යාත්මක සමාජවාදෙය් ක තව්යය න  ෙමම 
කා යයට අදාළ ඓතිහාසික ෙකාන්ෙද්සි අංග ස පු ණ ෙලස වටහා ගැනීම හා ඒ අනුව 
එහි ස්වභාවයම වටහා ගැනීම ද දැනට පී තව සි න නි ධන පංතියට ඉටු කි මට 
පැව ණු ෙමම බාරධූර කා ය පිළිබද ෙකාන්ෙද්සි හා අරථය ගැන එයට ස පූ ණ දැණුමක් 
දීමද වන්ෙන්ය.  

 

  



සටහන්

[1]"සමාජවාදය - මෙනාරජ්යෙයන් ද්යාවට" යන කෘතිෙය් ඉංග්රීසි සංස්කරණය සදහා ෙමම 
ෙපරවදන ලියන ලද්ෙද් ෙප ක් එංගල්ස් සිනි. එම කෘතයි එ ව  ඇවලින් සින් 
ප ව තනය කරන ල ව "මෙන රා ක සමාජවාදය සහ ද්යාත්මක සමාජවාදය" යන නම 
ඇතිව 1892 ව ෂෙය් ලන්ඩනෙය් දී පළෙක .  

[2] ලසාල් වාදීන් සහ ඊසානාක්වාදීන් - 19 වැනි ශතව සෙය් හැට ගණන්වල සහ මුල ්
හැත්තෑ ගණන්වල ජ මන් වැඩ කරන පංති ව්යාපාරෙය් පක්ෂ ෙදකක්. 
 
a. ලසාල්වාදීන් - ජ මන් සු  ධෙන්ෂ්වර සමාජවාදිෙයක් වු ෆ දිනන්ද් ලසාල්ෙග් 
අනුගා කයන් සහ ආධාරකා න් ඔවහුු 1863 දී ආර භ කරන ලද ජ මන් ක ක වාෙග් 
ෙපා  සංගමෙය් සාමා කයන් වහූ. ලසාල්වාදය ජ මන් ක ක  පංත ි ව්යාපාරෙය් 
අවස්ථාවාද ීඋපනිතියක් වශෙයන් ටු මාක්ස ්හා එංගල්ස් එහ ින්යාය, උපක්රම හා සං ධාන 
ප්රතිපත්ති කීපවරක්ම තියුණු ෙ චනයට ලක් කළහ. 
 
b. ඊසනාක්වාදීන් - 1869 දී ඊසනක් හි පවත්වන ලද ආර භක ස ෙ ලනෙය්දී පිහිටුවන 
ලද ජ මනිෙය් සමාජ-ප්රජාතන්ත්රවාද ීක ක  පක්ෂෙය් සාමා කයින්. ඔවුන්ෙග් නායකයන් 
වූෙය් මාක්ස ්හා එංගල්සේග් දෘෂ් මය බලපෑම ලැබ සි  අ ගුස්  ෙ ෙබල් සහ ල්ෙහල්  
ලී ක්ෙනහ්  ය.  
 
1875 දී ෙග තාහි පැවති ස ෙ ලනෙය්දී පක්ෂ ෙදක ජ මනිෙය් එක්සත් සමාජවාද ී
ක ක  පක්ෂය න න් ඒකාබද්ධ ය. ලසාල්වාදහීු ෙමය තළ අවස්ථාවාද ීපිළ නිෙය ජනය 
කළහ.  

[3] ද් ෙල හ මුදල් ම - රත්රරන් හා දී ම ෙලසට ෙයාදාගන්නා මුදල් ක්රමයකි.  

[4] දි මා ක් - ෙපෟරා ක ජ මන් ග්රා ය ෙමම මාතෘකාව යටෙත් "සමාජවාදය - 
මෙන රාජ්යෙයන් ද්යාවට" යන ෙපාතට උපග්රන්තයක් ඇතු  කළ එංගල්ස් පුරාණ කාලෙය ්
පටන් ජ මන් ෙගා  ජනතාවෙග් ඉතිහාසෙය් ෙක  දළ සටහනක් ෙගනහැර පෑෙ ය.  

[5] අෙඥයවාදය - ෙල කය අවෙබ ධකරගත ෙනාහැකි යැයිද, නිස් දාර ශක්තියට නිස් 
සංෙ දනෙයන් ඔ බට යා ෙනාහැක්ෙක් යැයිද කියන ඥා නවාදී ධ මයකි. අෙඥයවාදය 

ධාකාරෙයන් ප්රකට වන්ෙන්ය: සමහ  ව්යමය ෙල කය වාස්ත ක වශෙයන් පවතින 
බව පිළිගන්නා නමුත් ඒ පිළිබද ප්රජානන හැකියාව පිළි ෙනාගනිති. ඒ අතර අනික් පි සක් 
කියන්ෙන් නිසාට ඔහුෙග් සංජානනෙයන් බාහිර කිසිම ෙදයක් පවතී ද යන්න දැනගත 
ෙනාහැකි නිසා ව්යමය ෙල කෙය් පැවැත්ම පිළිගත ෙනාහැකි බවයි.  

[6] ස්කූල්මන් - මධ්යකාලීන යුගෙය් පු ල ් ෙලස පැති  තබිුණු ආග ක ද ශනයක් ව ූ
ස්ෙක ලාස් සිස  නැමැති ප ත චාරය ෙගනහැර දැක්වූෙවකි. ඉතාමත් යුක්ත හා 
ස පූ ණ යථා ථෙයන් බාහිරව ූ එය, ධාකාර ත ක දගර මගින් ක්රිස්තියානි පල්ලිෙය් 
අන්ධ ශ්වාසයන් සනාථ කි මට උතස්ාහ කෙළ්ය.  

[7] ෙද්ව ධ මය (ෙද යන්ෙග් ද්යාව) - ආග ක ධ මයන්, අන්ධ ශ්වාස සහ ඇදහිලි 
ක්රමානුකූල කි මට සහ " ද්යානුකූල ෙලස සනාත කි මට උතස්ාහ කරන ආග ක දහමක්."  



[8] නාමමාත්රවාදීන් - මධ්යකාලීන ද ශනවාදී ප්රවනතාවයක් නිෙය ජනය කෙළ්ය. ශ් ය 
කල්ප යනු යථා ථ ෙලස පවත්නා එක් එක් ෙද්වල් න  ෙලසට එය සැලකුෙ ය. 

මධ්යකාලීන යථා ථවාදීන් ෙමන් ෙනාව, ෙමාවුහු කීෙ  වස්තූන්ෙග් මූල ප හා ප්රභව 
මුලයන් වශෙයන් සංකල්ප ෙනාපැවති බවයි. වස්තූන් ප්රධානවන බවත්, සංකලප්යන් 
අප්රධාන වන බවත,් ඔවුහු කීහ. ෙ  අ ථය අනුව මධ්යකාලීන යුගෙය්දී ව්යවාදය 
ප්රථමෙයන් ප්රකාශ වූෙය් නාමමාත්රවාදෙයනි.  

[9] ෙහ ෙය ෙම යායි - පුරාණ ග්රීක දා ශනික ඇනක්සෙග රස්ෙග් මතය ප දි අනන්ත 
භාජ්යතාවයට යට ත් ක්ෂු , ගුණාත්මක වශෙයන් ස් ර ව්ය අංශුය. පවත්නා සියල්ෙලහි 
මූලික පදනම ෙහ ෙය ෙම යායි බවත් ඒවාෙය් සංෙය ජනෙයන් ව්ය අෙන්කතාවය 
සෑෙදන බවත් ඇනක්සෙග රස් කීෙ ය.  

[10] ඊශ්වරවාද ී - පුද්ගලෙයක් වශෙයන් ෙද යන් පවතිනැයිද, ස්වභාවධ මෙයන් බාහරි 
සත්තාවක් වන ඔහු ෙල කය මැ  යයිද කියන ආග ක ද ශනයක් වන ඊශ්වරවාදයට 
අදාළය. ෙද ෙය  ක්රියාශීලී ෙලස ස්වභාව ධ මෙය් සහ සමාජෙය් තයට මැදිහත් වන 
බව ඊශ්වරවාදෙයන් කියෙ .  

[11] ෙද්වවාදය - ෙද යන් ශ්වෙයහි අෙපෟද්ගල, බුද් මත් හා ප්රධාන ෙහ්තුකාරක 
වශෙයන් පිළිගන්නා නමුත්, ෙමය ස්වභාව ධ මෙය් හා සමාජෙය් තයට ෙද යන් 
මැදිහත් වන්ෙන්ය යන්න නිෙෂ්ධ කරයි.  

[12] මාක්ස ් සහ එංගල්ස් - “Die Heilige Familie, Oder Kritik der Kritischen. Gegen 
Bruno Bauer Und Konsorten”  

[13] ෙමහි සදහන් කර තෙිබන්ෙන් 1851 මැයි හා ඔක්ෙත බ  අතර ලන්ඩනෙය් පවත්වන 
ලද ෙල ක ෙවළද හා කා ක ප්රද ශනය ගැනය.  

[14] බැප් ස්ව  - කිතුන දහෙ  පැතරිගිය එක් නිකායක අනුගා කෙය ය.  

[15] "ගැල ෙ  හමුදාව" - ඉවැන්ජලිස් වාදී ලිය  බූත ් සින් 1865 ද ී එංගලන්තෙය් 
ආර භ කරන ලද ප්ර ගා  සහ පරා ථකා  සං ධානයකි. අනතු ව එය එහ ි කටයුතු 
ෙවනත් රටවලටද ව්යාප්ත කෙළ්ය. (1880 ද ී එයට ගැල ෙ  හමුදාව යන නම තබා 
යුද්ධමය ආකාරෙයන් සං ධානය කරන ලදී) ෙබාෙහ රට ධනපති පංතිය සින් ආධාර 
කරන ලද ෙමම සං ධානය පු ල් ෙලස ආග ක ප්රචාරයක් කරෙගන ගිෙය්ත්, අසරණසරණ 
ආයතන ජාලයක් පිහිටවූෙය්ත්, වැඩකරන ජනතාව සරූාකන්නට ද්ධව කරන 
අරගලෙයන් ෙවනතකට ෙයාමු කි මටය. ෙමහි සමහර ෙදශ්කෙය  ෛකරා ක සමාජශීලී 
භාවයක් දැක් ෙමහිද, ෙපාෙහාසතුන්ෙග් ආත්මා ථකා ත්වය ෙහලා දැකීෙමහිද ෙය නහ.  

[16] අධ්යාත්මවාදය - ස්වා න වූත ් නිසාෙග් ෙමාළයට ප බාහිර වූත් ඊනියා තෙය් 
සදාකාලකි පැවැත්ම ගැන ද, ෙල කෙය් අධ්යාත් ක ස භවය ගැන ද කියන ඥ්ඥානවාද ී
දහමකි.  

[17] “කී තිමත් ප්ලවය” යනුෙවන් ඉංග්රිසි ධනපති ඉතිහාස ලිය ලිවල සදහන්ව ඇත්ෙත් 
1688 කුමන්ත්රණය ය. එමගින් ස්ටුව ව  බලෙයන් පහකරන ලද අතර, ලිය  ඔෆ ්
ඔෙරන්  ෙග් නායකත්වෙයන් (1689 දී) ව්යවස්ථානුකූල රාජාන්ඩුවක් ඇතිකරන ලද.ී එම 



ආ ඩුව ඉඩ  හි  වංශවතුන් හා ධනපතියන් අතරවූ ෙ  කර ගැනීමක් මත පදන  ව ූ
එකක් ය.  

[18] ෙර සමල් යුද්ධය - (1455-1485) රදල වල  ෙදකක් අතර සිංහාසනය සදහා කරන ලද 
යුද්ධය ය. සු  ෙර සමල ලකණු දැ  ෙය ක්ව ද, රත ු ෙර සමල ලකණු දැ  
ලැන්කැස්ට  ව ද එම ෙදපා ශවය ය. ෙය ක්ව  රෙ  දකුණුදිග, වඩාත් ආ ක 
වශෙයන් දියුණු වූ ප්රෙද්ශෙය් රදල ස්වා ව  සමහර ෙදෙනක් ද, එෙමන්ම නයි ව  සහ 
නාග ක ජනයාද ඔවන්ු පැත්තට එකත ු කරගත්හ. උතු  කවුන්  ප්රෙද්ශවල රදළ 
වංශවතුන් ලැන්කැස්ට  ව න්ට ආධාර කළහ. ෙමම යුද්ධවල ප්ර පලයක් වශෙයන් පැර  
රදල පවුල් ස පූ ණෙයන්ම පාෙහ් නාශ  අවසානෙය්දී අ ත් රාජවංශයක් ස්ථාපති ය. 
යුඩ ව  වූ ඔවුහ ුඑංගලන්තෙය් ඒකා පති රාජා ඩුවක් පිහිටවූහ.  

[19] කා ෙටසියන්වාදය - ෙදකා ෙග් ධ මය සහ එය 17 සහ 18 වැනි ශතව ෂෙය් 
ද ශනවාදී ප්රවනතාවයක් ය. ඔහෙුග් අදහස් ව ධනය කළ ස්වාභා ක ද්යාව ද ඊට 
ඇතුලත් ය.එයට න  තබන ලද්ෙද් ලතින් ඌ වට Cartesius (කා ෙටසියස්) යනුෙවන් 
හරවාගත ්ෙදකා ෙග් නම අනුවය.  

[20] ශ්ව ෙකාෂිකෙය  - “Encyclopedie, ou Dictionnaire Saisonnedes Sciences, Des Arts 
Et Des Metiers” (1751-1780) ශ්ව ෙකාශය පළකි ම සදහා දා ශනිකයන්ෙගන්ද 
සවභාවධ ම ද්යඥයන්ිෙග්ද, රචනා ක වන්ෙගන්ද සැ ලත් 18 වැනි ශතව ශෙය් වූ 
ප්රංශ මා ග ෙද්ශකයින්ෙග් ක ඩායම ෙ  න න් හැදින් නි. එහ ි සං ධායකයා හා 
ප්රධානියා වෙූය් ෙදනීදිෙත්ර ය. ශව් ෙකාෂය ළකි ම සදහා ෙප ල් අන්  ෙග ල්බාහ,් 
ක්ෙල ද් අද් යාන් ෙහල්ෙව සි, ෙවාල්ෙත්  ආදීහු මහත් උෙද්ය ගයකින් සහභාගී වූහ.  
 
ශ්ව ෙකාෂිකයින් අත න් ඥානවාදී ද ශනයට ද්ධව ූ ව්යවාදීහ ුඑහිදී ශාල කා ය 

ෙකාටසක් ඉටු කළහ.  
 
“ ශ්ව ෙක ශය” ස පාදක ම ඩලය ද්යාත්මක ක්ෙෂ්ත්රෙය් ෙමන්ම ෙද්ශපාලන ක්ෙෂ්ත්රෙය් 
දීද ධ අදහස් දැ ෙ  වූ නමුත් වැඩවස  ක්රමයට හා පල්ලිෙය අයුතුක  වලට ඇත ි

ද්ධත්වයද මධ්යකාලීන ප ත චාරයට ඇති රයද නිසා ඔවුන් ඒකාබදධ් ය.  
 
18 වැනි ශතව ශෙය් අගදී ප්රංශෙය් සි වූ ධනපති ප්ලවය සදහා දෘෂ් මය ෙලස සූදාන  
ෙ දී ශ්ව ෙක ෂිකෙය  තීරණාත්මක ක්රියාවලියක් ඉටු කළහ.  

[21] එංගල්ස් අදහස් කරන්ෙන් 1789 ආ ඩුක්රම ස පාදක ම ඩලය සින් පිළිගන්නා ලද 
" නිසාෙග් හා පරුවැසයිාෙග් අයිතිවාසික  ප්රකාශනය" ගැනය. එය නව ධනපති ක්රමයක් 
සදහා ෙද්ශපාලන ප්රතිපත්ති ඉදි පත් කෙළ්ය. ය 1791 දී ප්රංශ ව්යවස්ථාවට ඇතුලත් කරන 
ලදී. එහි පදනම මත 1793 ද ීජෙකා න් වාද ී " නිසාෙග් හා පරුවැසියාෙග් අයිතිවාසික  
ප්රකාශනය" පිළිෙයල කරන ලදී.  

[22] Code Civil (සි ල් නීති සංග්රහය) – 1804 -1810 කාලය තුළ ප්රංශෙය් පළමුවැනි 
නැෙප ලියන් යටෙත් සකස් කරන ලද (එනිසා නැෙප ලියන්ෙග් නීති සංග්රහය යනුෙවන් න  
කරන ලද නීති සංග්රහ පෙහන් එකකි. ධනපති නීතිය ෙපා  වහෙයන් අනු සන්ධානය කි මක් 
එයින් නිෙය ජනය ය. 1804 ද ීඅනුමත කරන ලද සි ල ් නීති සංග්රහය ධනපති සමාජෙය් 
ස භාවනීය නීති සංග්රහයක් ෙලසට එංගල්ස් සන්ි ස්තර කරන ලදී.  



[23] ෙමහි සදහන් ෙකෙරන්ෙන් 1831 දී නිෙය ත මන්ත්රී ම ඩලය සින් ස මත කරන ලද 
ඡන්ද බලය පිළිබද ප්ර  සංස්කරෙය් පනත ගැනය. එය සා  මන්ත්රී ම ඩල සින් අවසාන 
වශෙයන් ස මත කරන ලද්ෙද් 1832 දීය. ඉඩ  හි  සහ මූල්ය වංශා පතයින් සතුව තිබුණු 
ෙද්ශපාලන ඒකා කාරයට ද්ධව එල්ල වුණු ප්රතිසංස්කරණ නිසා කා ක ධනපති 
පංතිෙය් නිෙය තයින්ට පා ලිෙ න්තුවට ඇතු ම සදහා ෙදාර වෘත ය. 
ප්රතිසංස්කරණය සදහා වූ අරගලෙය් ප්රධාන බලෙ ගය වූ නි ධන පංතිය හා සු  ධනපති 
පංතිය ලිබරල් ධනපති පංතිය සින් රවටන ලදින් මැතිවරණ ඓතිවාසික  ෙනාලදහ.  

[24] ධාන්ය නීති - ඉඩ  හි යන්ෙග් යහපත පි ස ධාන්ය ආනයනය ස බන්ධෙයන් 
පා ලිෙ න්තුව සින් 1815 දී පනවන ලද බරපතල අය බ  ජනගහනෙය් ප්පත් ෙකාටස් 
වලට එය හානිදායක ෙලස තදින් බලපෑ අතර එනිසා ශ්රම ල වැ වූ නිසාද ෙද්ශීය 
ෙවළදපෙල් ද තාවය අඩුවූ නිසාද, ෙද්ශ ෙවලදාමට බාධා ඇතිවුණු නිසාද, කා ක 
ධනපතියටද එයින් අවාසි සි  ය. ඉංග්රීසි ධනපති පංතිය තසි් ගණන් අගදී ෙක ඩන් හා 
බයි ෙග් නායකත්වය යටෙත් ධාන්ය නීති ෙර  සංගමයක් සං ධානය කෙළ්ය. ධන්ය නීති 
වලට දධ්ව කරන ලද උද්ෙඝ ෂණ නිසා 1846 දී ඒවා අවලංගු කි මට ෙහ්තු ය.  

[25] වෘත්තිය ස ති පිහිටු මට ව ද්ධව තිබුණු තහනම ඉවත් කරන පණතක් ෙපා  ජන 
ව්යාපාරෙය් බලපෑම යටෙත් 1824 දී ස මත කි මට පා ලිෙ න්තුවට සි  ය. 
ක ක වනේග් සමාග  ගැන පණතක් ස මත කළ පා ලිෙ න්තුව වෘත්තිය ස ති 
පිහිටු මට ද්ධ තහනම ඉවත් කළ බව ස් ර කරන අතරම ඒවාෙය් කටයුතු 
ස බන්ධෙයන් තදබල සමීාවන් පැෙන ෙ ය. ෙශ්ෂෙයන්ම ක ක වන් වෘත්තිය ස තියට 
බැදීමට පක්ෂව සහ වුන් වැඩව ජනවලට සහභාග ී මට පක්ෂව කරන හු  
උද්ෙඝ ෂණයක් පවා "හිංසනය" සහ "හි හැර කි ම" වශෙයන් සලකන ලද අතර 
අපරාධයක් ෙස් සලකා එයට දඩුව  කළ හැකිය.  

[26] මහජන ප්රඥප්තයි - චා ස්  ව න්ෙග් ඉල්ලීම ඇතුලත් ෙමය පා ලිෙ න්තුවට 
ඉදි පත් කළ ෙපත්සමක ස්ව පෙයන් 1838 මැයි මස 8 දින පළ කරන ලදී. එහි වගන්ති 
හයක් ඇතලුත් ය. ඒවා න  ස වජන වැ  හි  පු ෂ චන්දය, පා ලිෙ න්තුවට ෙත රා 
පත් කි ෙ  වා ෂික මැතිවරණ, රහස් ෙලස ඡන්දය දීම සමාන මැතිවරණ ෙකා ඨාශ, 
පා ලිෙ න්තු අෙප්ක්ෂකයන් සදහා ෙද්පළ සු සුක  අවලංගු කි ම සහ මන්ත්රීව න්ට 
දීමනා ෙග ම යනුයි. මහජන ප්රඥ්පත්ිය අනුමත කරන ෙලස ඉල්ලා චා ස්  ව  ඉදි පත් 
කළ ෙපත්ස  තුනක් පා ලිෙ න්තුව සින් 1839, 1842 හා 1849 ව ෂවලදී ප්රතික්ෙෂ්ප 
කරන ලදී.  

[27] ධාන්ය නීති ෙර  සංගමය - මෑන් ෙවස්ට  හි ක මාන්තක වන් වූ ෙකා ඩන් සහ 
බයි  සින් 1838 ද ී ආර භ කරන ලද ඉංග්රීස ි කා ක ධනපති පංතිෙය් සං ධානයකි. 
ක ක වනේග් ෙ තන අඩු කි ෙ  සහ ඉඩ  හි  වංශා පතියන්ෙග් ආ ක සහ 
ෙද්ශපාලන තත්වයන් වල කි ෙ  මා ගයක් වශෙයන් සීමා ෙනාකළ නිදහස් ෙවළදාමත,් 
ධාන්ය නීති අවලංගු කි මත් සදහා (24 වැනි සටහන බලන්න) සංගමය ඉල්ලී  ඉදි පත් 
කෙළ්ය. සංගමය ඉඩ  හි යන්ට ද්ධව කළ එහි අරගලෙය් දී එය ඔවුන්ට ද්ධව 
වැඩ කරන ජනතාව උපෙය ගී කරන ගැනීමට උත්සාහ කෙළ්ය. එෙහත් ඒ වන ට දියුණු 
තාන්ය ක ක වන් ෙද්ශපාලන (චා ස්වාදය) හැඩයක් ෙගන තිබුණු ස්වා න ක ක  

ව්යාපාරෙය් මගට පි ස සි යහ. ධාන්ය නීති අවලංගු කි ෙමන් පසුව සංගමය අෙහ සි ය.  



[28] " ද  ෙජානතන්" - එංගලන්තෙය් උතු  ඇම කානු යටත් ත නිදහස සදහා කළ 
යුද්ධය කාලෙය්දී (1775-1783) ඉංග්රිසීන් උතු  ඇම කානුන්ට න් උපහාසාත්මක කට 
නමකි.  

[29] ෙපාෙතස්තන්ත්රවාදෙය් ප්රවනතාවයකි. එය 18 වැනි ශත ව ෂෙය් ප්රථම භාගෙය් 
එංගලන්තෙය් පැණනැගී උතු  ඇම කාෙ  පු ල් ෙලස පැතිර ගියහ. ආග ක ෙද්ශනා 
කි ම සහ ආගම අදහන්නන්ෙග් අ ත් ප්රජා සං ධාන ඇත ිකි ම මගින් ක්රිස්තියානි ආගම 
ශක්තිමත් කි මට හා ව්යාප්ත කි මට ඔවුහු උත්සාහ කළහ.  

[30] ෙමහි සදහන් කර තිෙබන්ෙන් ඩා - ෙස් ලි ෙට  පාක්ෂික ආන්ඩුව 1867 ව ෂෙය් 
ක්රියාත්මක කළ පා ලිෙ න්තු පුතිසංකරණ ගැනය. ෙමම ප්රතිසංස්කරණය සින් ඡන්ද 
දායකයන් සංඛ්යාව ෙදගුණ වන තරමටත් වැ  කරන ලද අතර, පුහුණු ක ක වන්ෙගන් 
ෙකාටසකටද ඡන්ද බලය ලැබුෙ ය.  

[31] ෙමහි සදහන් කර ඇත්ෙත් 17 වැනි ශතව ෂෙය් 70-80 ගණන්වල එංගලන්තෙය් 
පිහිටුවන ලද ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකකි. 
 
ග් පක්ෂය මුල්ය සහ වා ජ ධනපති පංතිෙය්ත,් ධනපති වංශා පතියන්ෙග්ත් උවමනාවන් 

ප්රකාශ. පසවු ග්ව  අ ත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, එන  ලිබරල් පක්ෂය පිහිටවුහ.  
 
ෙට  පක්ෂය ෙලාකු ඉඩ  හි යන්ෙග් සහ එංගලන්ත සභා පල්ලිෙය් උසස් පූජකව න්ෙග් 
පක්ෂය ය. පසුව එය ෙකාන්ෙස  පක්ෂය බවට ප ව තනය ය.  

[32] රහස් ඡන්දය ආර භ කරන ලදේද් 1772 දීය.  

[33] කෙත්ද  - සමාජවාදය -1870 -1890 ගණන්වල ධනපති දෘෂ් ෙය් පැවත ි
ප්රවණතාවයකි. එහ ි ප්රචාරකයන් ෙබාෙහ  ෙදෙනක්ම ජ මන් ශ්ව ද්යාලවල මහාචාරය 
ව න් ව ූඅතර ඔවුන් සමාජවාදය ෙමන් ෙවස්ගැන්වූ ධනපති ප්ර සංස්කරණ වාදය ශ්ව 
ද්යාල පීඨ වලින් (ජ මන් බසින් Katheder) ෙද්ශනා කළහ. කෙත්ද  සමාජවාදෙය් 

ප්රචාරකයින් කීෙ , රාජ්ය පංතිවල වඩා ඉහළ සං ධානයක් බවත්, එයට සත්ර  පංති අතර 
සමතයක් ඇතිකළ හැකි බවත් හා ධනපතියන්ෙග් උවමනාවන්ට හානියක් ෙනාකරන 
අනුක්ර ක ෙලස සමාජවාදය ඇත ි කළ හැකි බවත්ය. කෙත්ද  සමාජවාදෙය ් වැඩ 
පිළිෙවෙලහි හරය වශෙයන් තිබුෙන් අසනීප හා හදිස ි අනතු  අවස්ථාවලද ී සහන දීම 
සදහා ක ක වන් රක්ෂණය කි ම සහ පැක්ට  නීති ෙක්ෂත්රෙයහි පියවරයන් ගණනාවක් 
ස මත කි මය. එහි අරමුණ වූෙය් ක ක වන් පංති අරගලෙයන් ෙවනතකට ෙයාමු 
කි මය. කෙත්ද  සමාජවාදය සංෙශ ධන වාදෙය් එක දෘෂ් මය මූලාශ්රයක් ය.  

[34] ආග ක පිළිෙවත ් වාදය - (ශුද්ධවාදය-වාඩාත් ප්රසිද්ධ හැදින් ම) 19 වැනි 
ශතව ශෙය් 30 ගණන් වලදී එංගලන්ත සභාව තුළ පැණනැගී නිකාය ෙ දයකි. ෙමහි 
අනුගා කෙය  කෙත ලික ය  ය  ආග ක පිළිෙවත්ද (හැදින් ම ඒ අනුව ලැබුනකි.) එහ ි
සමහර සිදධ්ාන්තද එංගලන්ත සභාවට ඇතුලත් කළ යුත ුයැයි කියා සි යහ. "ගැල ෙ  
හමුදාව"- 15 වැනි සටහන බලන්න  

[35] එංගල්ස් සදහන් කරන්ෙන් ඉංග්රීසි වෘත්තීය ස තිය ගැන වූ ලිෙය  ෙබන්ටාෙන ෙග් 
ලිය ලි හා කතා ගැනය. ක ක වන්ෙග් තත්වය මූලික වශෙයන් වැ දියණු කර ගැනීමට 
සහ ධනපති සූරා කෑෙමන් ඔවුනට නිදහස් මට හැකියාව ලබාෙදන ක ක  පංති 



සං ධානයක ආද ශයක් ෙලසට ඔහු ඉංග්රසීි වෘත්තීය ස ති වාදය හුවා දැක් ය. 
ෙබන්ටාෙන  සහ අෙනකුත් කෙත්ද  සමාජවාදීන් කියන ෙලසට ෙහාදින් සං ධානය වුණු 
වෘත්තීය ස ති ඇෙතාත් ක ක  පංතිෙය් ෙද්ශපාලන අරගලය සහ ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
අවශය ෙනාෙ . එවැන ි කියමන් වල ව්යාජත්වය සහ පංති සවභාවය එංගල්ස්ෙග් 
"ෙබන්ටාෙන  Contra මාක්ස්" යන ලිය ල්ෙලන් ෙහළිදර  කරන ලදි.  

[36] ඊස්  එන්  - ෙමය ලන්ඩන් නගරෙය් නැෙගනහිර ප්රාන්තයයි. ෙමහි වැසිෙය  
ක ක ෙව ය.  

 

[37] ෙමහි සදහන් වන්ෙන් ජ මනිෙය් 1878 ඔක්ෙත බ  21 වැනි දින නිකුත් කරන ලද 
සමාජවාදීන්ට ද්ධ අති ෙශ්ෂ නීතිය පිළිබදවය. ක ක  ව්යාපාරෙය් බලපෑම යටෙත් 
1890 ඔක්ෙත බ  පළවැනි දින එම නීතිය ඉවත ්කරන ලද.ී  

[38] ෙස ෙග් න්යාය අනුව මුළින්ම නිසන් ස්වභා ක රාජ්යයක වත්වූ අතර සියල්ෙල ම 
සමාන වූහ. ෙපෟද්ගලික ධනය ඇති ම සහ අසමානාත්මතාවය ව ධනය ම සමග 
ජනතාව ස්වභා ක රාජ්යයක සිට සමාජ ගි සු  පදන  කරගත් ප්රජා රාජ්යයකට 
සංක්රමණය වූහ. අනතු ව ෙද්ශපාලන අසමානතාවය සංව ධනය  සමාජ ගි සුම 
උල්ලංගණය කරන ල ව අත්තෙන මතික පාලනය ඇති අ ත් රජයක් ෙපරට ආෙ ය. නව 
සමාජ ගි සුමක් පදන  කරගත් සාදාරණ රාජ්යයක් පිහිටවුා ගතෙහාත් ෙමය නිවැරද ිකළ 
හැකිය.  

[39] ඇනා බැප් ස් ව  (නැවත ෙබෟතිස්ම කරන්ෙන ) 16 වැනි ශතව ෂෙය් දී ජ මනිෙය් 
සහ ස් ස්ට  ලන්තෙය් ඇතිවූ ආග ක නිකායක සාමා කෙය  1524-25 ෙගා  යුදධ්ෙය්දී, 
ෙබාෙහ  ෙකාටම ෙගා න්ෙගන්, ශිල්පීන්ෙගන් හා කුඩා කා කයන්ෙගන් සමන් ත වූ ඇනා 
බැප් ස් ව , ෙත මස් මුන්ස  සින් ෙමෙහයවන ලද ව්යාපාරෙය් ඉතාමත් ප්ලවවාද ී
අංශ යට ස බන්ධව සි යහ.  

[40] එංගල්ස් සදහන් කරන්ෙන් 17 වැනි ශතව ෂෙය් ඉංග්රීසි ධනපති ප්ලවෙය් අන්ත 
වාමාංශය නිෙය ජනය කළ සහ නගරෙය් සහ ග බද ප්පත් ෙකාටස් වල අවශ්යතාවයන් 
ප්රකාශ කළ " ෙලවල ස්" නැතෙහාත් " ග ස්" ගැනය. ඉඩ  පිළිබද ෙපෟද්ගලීක ෙද්පල 
අෙහ සි කරන ෙලස ඉල්  සහ ෙපෟරා ක සමාණකා  ෙකා යුනිස්  වාදය පිළිබද අදහස් 
ෙද්ශනා කළ ඔවුහු ෙපා  ඉඩ  වල ෙපා ෙ  සී සෑෙමන් ඒවා ව්යවහා ක වශෙයන් 
ක්රියාත්මක කරන්නට උත්සාහ කළහ.  

[41] එංගල්ස් ෙමහි සදහන් කරන්ෙන් මෙන රා  ෙකා යුනිස්  වාද ී ෙල්ඛකයන්ෙග් කෘති 
ගැනය - ෙතාමස් ෙම ෙග් “උෙත පයි” (1516 දී පළකරන ලදී.) යන කෘති ගැනය.  

[42] ත්රස්තෙය් රජය - ජැෙක න් ව න්ෙග් ප්ලවවාදී ප්රජාතන්ත්රවාදී ආඥාදායකත්වෙය් 
කාලයකි. (ජුනි 1793 -ජූලි 1794) එම කාලය තළු ෙර න්ඩවාදීන්ෙග් සහ 
රාජපාක්ෂිකයන්ෙග් ප්රති ප්ලව වාදී ත්රස්තයට ද්ධව ඔවුහු ප්රත ි ප්රහාර න්නහ. 
 
අධ්යක්ෂ ම ඩලය නැතෙහාත් අධ්යක්ෂව  -අධ්යක්ෂව  පස් ෙදෙනකුෙගන් යුත් 
සභාවකි. ඉන් එක් අය බැගින් වා ෂිකව පත්කරන ලදී. ජැෙක න්ව න් ක්රියාත්මක කළ 
ප්ලවවාදී ආඥාදායකත්වය 1794 දී ද වැ ෙමන් පසු අනුමත කරන ලද 1795 



ව්යවස්ථාව යටෙත් ප්රංශෙය් ධායක බලය එයට පැව  තිබු . 1799 ව ෂෙය් 
ෙබානපා වාදී කුමන්ත්රණය ෙතක් පැවති එය ප්රජාතන්ත්රවාද ී බලෙ ගයන්ට ද්ධව 
ත්රස්තෙය් රජයට ආධාර න් අතර ෙලාකු ධනපතියන්ෙග් අවශ්යතාවයන් ආරක්ෂා කෙළ්ය.  

[43] ෙමහි සදහන් ෙකෙරන්ෙන් 18 වැනි ශතව ෂය අගදී ඇති වුණු ප්රංශ ධනපති ප්ලවෙය් 
සටන්පාඨ ව ූ“නිදහස, සමානාත්මතාවය, සෙහ දරත්වය” ගැනය.  

[44] නි ලනාක් (New Lanark) 1784 දී ෙගාඩනගන ලද ලනා ක් නැමති ස්ෙක  නගරය 
අසල කපු ෙම ලක සහ ගමක්  

[45] ප්රංශ ෙර  හය වැනි සභාගෙය් ( සියාව, ඔස් යාව, එංගලන්තය, ප් සියාව සහ 
ෙවනත් රාජ්යයන්) සමා කයන්ෙග් ත්ර හමුදා 1814 මා ත ු31 දින පැ සියට ඇතුල් වූහ. 
නැෙප ලියන්ෙග් අ රාජ්ය දවැටුෙන්ය. නැෙප ලියන් සියසුන හැරදමා ගිය අතර ඔහු 
එල්බා දිවයිනට පිටුවහල් කරන ලද.ී බු ෙබ න් රාජා ඩුව ප්රථම වතාවට පුන ත්තාපනය 
වනු ප්රංශය දි ය. 
 
සිය දවෙස් යුද්ධය - නැෙප ලියන්ෙග් අ රාජ්යෙය් ෙක  පුන ත්තාපන කාලයයි. ඔහු 
පිටුවහල් කර සි  එල්බා දිවයිෙන් සිට ආපසු ප්රංශයට පැ  1815 මා තු 20 දින පටන් 
ඔහු ෙව ට  සංග්රාමෙයන් පරාජ ය ෙමන් පසු ෙදවැනි වරට සිහසුන අත්හල එම 
ව ෂෙය්ම ජුනි 22 දක්වා කාලයයි.  

[46] ෙවලින්ටන් සින් ෙමෙහයවන ලද ඒකාබදධ් ඉංග්රීසි ලන්ෙද්සි හමුදා සහ හ  සින් 
ෙමෙහයවන ලද ප් සියන් හමුදා 1815 ජුනි 18 දනි ෙවාට  (ෙබල් යම) හිදී 
නැෙප ලියන්ෙග් හමුදා පැරදවූහ. 1815 යුද්ධ ප්රහාරෙය් තරීණාත්මක කා ය ෙකාටසක් 
ඉටුකළ ෙමම සංග්රාමය නිසා 07 වැනි ප්රංශ ෙර  සංග්රාමෙය් (එංගලන්තය, සියාව, 
ඔස් යාව, ප් සියාව, ස් ඩනය, ස්පාඤ්ඤය සහ ෙවනත් රාජ්යයන්) ෙකළවර ජයග්රහණය 
සහ නැෙප ලියන්ෙග් අ රාජ්ය දවැ ම කල ්තබාම ස් ර ය.  

[47] 1815 ජනවා  මාසෙය්දී ග්ලාස්ෙග හිදී ප්රසිද්ධ ස් මක් ඇමත ූ ඕවන් ෙම ල්වල 
වැඩකරන ළමයින්ෙග් හා වැ හි  ක ක වන්ෙග් තත්වය වැ දියුණු කි මට පියවර 
ගණනාවක් ෙය ජනා කෙළ්ය. ඔහුෙග් ක්රියාර භකත්වය අනුව 1815 ජුනි මාසෙය්දී පණතක් 
පා ලිෙ න්තුවට ෙය ජනා කරන ලද නමුත්, 1819 ජූලි මස වන ෙතක් එය ස මත 
ෙනාකි ණ. එම අවස්ථාෙ දීද එය නීතියක් වහෙයන් ස මත ෙක ෙන් අඩු හුඩු කළ 
ආකාරෙයනි. කපු ෙම ලව්ල ශ්රම කටයුත හැර ම සදහා ස මත කළ නීතිය අනුව අවු  
09 ට අඩු ළමයින් ෙස්වෙයහි ෙයද ම තහන  ය. අවු  18 ට අඩු අයෙග් වැඩ දිනය 
පැය 12 ට සීමා ය. උදය සහ සවස ආහාරය සදහා පැයක හා පැය බාගයක ෙ ක කාල 
ෙදකක් ඇත ිෙක න.  

[48] මහා තාන්යෙය් සහ අය ලන්තෙය් මහා ජාතික ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සංගමය මත ්
ෙලස පිහිටුවන ලද්ෙද් 1833 ඔක්ෙත බරෙය්ද ී ලන්ඩන්හි පවත්වන ලද ස පකාර ස ති 
සහ වෘත්තීය ස තිවල ස ෙ ලනයකදීය. එම ස ෙ ලනෙය් සභාපතිත්වය දැ ෙ  
ඕවන්ය. ෙමම සංගමෙය් ව්යවසථ්ා 1834 ෙපබරවා ෙය්දී අනුමත කරන ලදී.ඕවන්ෙග් 
ෙය ජනා ක්රමය අනුව නිෂ්පාදනෙය් කළමණාකා ත්වය සංගමයට බාරෙගන සාමකා  
මා ගෙයන් ප්රජාෙවහ ි ස පූ ණ ප ව ථනය කි මට අෙප්ක්ෂා කරන ලදී. ෙමම 
මෙන රා ක සැලැස්ම ස පූ ණෙයන්ම අසාථක ය. එෙමන්ම ධනපති සමාජෙය් සහ 
රාජ්යෙය් බලවත් ප්රතිෙර ධනය හමුෙ  1834 අෙග ස්තු මස සංගමය දී ගිෙය්ය.  



[49] ෙමහි සදහන් වන්ෙන් එංගලන්තෙය් නගර කිපයක් තුළ ක ක  සමූපකාර ස ති 
සින් ආර භ කරන ලද සාධාරණ ශ්රම හුවමා  කඩම  (Epuitab Lelabour Exchange 

Bazaars) ගැනය. එවැනි ප්රථම කඩමන් ය ෙරාබ  ඕවන් සින් 1832 සැත්තැ බරෙය්දී 
ලන්ඩනෙය්දී ඇති කරන ලදී. එය 1834 ව ෂෙය් මැදක් වන තු  පැවතිෙය්ය.  

[50] 1848-1849 ප්ලව සමෙය්දී ප් ෙදාන් නිමය බැංකු සං ධානය කි මට උත්සාහ 
කෙළ්ය. ඔහුෙග් Banque du Peuple (මහජන බැංකුව) 1849 ජනවා  31 දින පැ සිෙය්දී 
පිහිටුවන ලදී. එය මාස ෙදකක් පමණ පැවතිෙය්ය. එයද කඩදාසියට සීමාව ූපැවැත්මක් 
ය. එය නිතිපතා කටයුතු කි මට ඇර මට ෙපර අසා ථක වූෙයන් අෙප්රල් මස 

ආර භෙය්දී වසා දමන ලදී.  

[51] ද්යා සංව ධනය පිළිබද ඇෙලක්සන් ියානු කාලය ක්රිස්තුපූ ව තන්ුවන ශතව ෂෙය් 
පටන් ක්රිස්තුව ෂ හත්වැනි ශතව ෂය දක්වා පැතිෙරයි. එයට නම ලැබුෙන් 
ඇෙලක්සන් ියාව යන ඊ ප්තු නගරෙයනි. එවකට එය ජාත්යන්තර ආ ක ගනුෙදනු 
පිළිබද මධ්යස්ථානයක් ය. ඇෙලක්සන් ියානු කාලෙය්දී ද්යාවන් ගණනාවකට 
ප්රමුඛත්වය ෙදන ලදී. ග තය, යාන්ත්රික ද්යාව (යුක්ලීෙදස් හා ආ හිෙ ෙදස්) භූෙග ල 
ද්යාව, තාරකා ශාස්ත්රය, ව හ ද්යාව, කායික ද්යාව හා ෙවනත් ද්යා ඒ අතර ය.

[52] ෙමයින් වැදගත් ෙසායාගැනිම වූෙය් ක්රිස්ෙට ෆ  ෙකාෙලා බස් 1492 දී ඇම කාව 
ෙසායා ගැනීම සහ පෘතගීුසි නා ක වස්ෙකා ද ගාමා 1498 දී ඉන්දියාවට මුහු  මා ගය 
ෙසායා ගැනීමය.  

[53] ෙමහි සදහන් කර ඇත්ෙත්, ඉන්දියාව සහ ඇම කාව සමග ෙවළදාෙ  මුල්තැන 
සදහාද, යටත් ත ෙවළද පළවල් අල්ලා ගැනීම සදහාද, ප්රධාන යුෙර පීය බලවතුන් අතර 
17 වැනි සහ 18 වැනි ශතව ශෙය් ෙක ණු යුද්ධ ගැනය. ප්රථමෙයන් ප්රති පාක්ෂිකයන් වූෙය් 
එංගලන්තය හා ඕලන්දයයි. (ඒවා අතර නියම ෙවළද යුද්ධ වූෙය් 1652-1654, 1664-1667 
හා 1672-1674 ව ෂවල ෙක ණු ඒවාය) පසුව තරීණාත්මක අරගල සි  වූෙය් තාන්යය හා 
ප්රංශය අතරය. ෙ  යුද්ධ සියල්ෙලන්ම තාන්ය ජයග්රාහී ය. ඒ අනුව 18 වැනි ශතව ෂය 
අවසාන වන ට මු  ෙල කෙය් ෙමන්ම ෙවළදාම එය අතට සංෙක්න් ණය කරෙගන 
තිබුෙන්ය.  

[54] එංගල්ස් ෙමය උපටුා දක්වන්ෙන් "ප්රාග්ධනය", 1 වැනි ෙව ෙමනි.  

[55] කාල් මාක්ස් "ප්රාග්ධනය", 1 වැනි ෙව ම, 13 වැනි ප ෙ දය, "යන්ත්ර සහ මහා 
ප මාණ ක මාන්ත".  

[56] Seehandlung (මුහු  මා ග ෙවළද සමාගම) – 1772 දී ප්රශියාෙ  පිහිටුවන ලද වානිජ - 
ණයෙදන ස තියකි. රජෙය් ෙශ්ෂ සැලකිල්ල හි ව තිබ ූෙමම ස තිය එය ප්රෙය ජනයට 
ගනි න් රජයට ශාල ණය මුදල් සැපයුෙ ය. ඒ අනුව එම ස තිය රජයට මුදල් සපයන 
බැංකුව හා ෙ ාක වරයා බවට පත් ය. 1904 ද ී එය ප්රශියන් රාජ්ය බැංකවු බවට 
ප ව ථනය කරන ලදි.  

[57] "නිදහස් ජනතා රාජ්යය" - යනු 1870 ගණන්වල ජ මන් සමාජ - ප්රජාතන්ත්රවාදීන්ෙග් 
වැඩපිළිෙවලට ඇතුලත් හා ඔවුන් එකළ භා තා කළ උෙද්ය ග පාඨයක් ය.  



නාමාවලයි

ආක්රයි  (Arkwright) ච  (1732-1792) ඉංග්රීසි ව්යාපා කෙයක් ය. එංගලන්තෙය් 
ෙක නු ෙසායාගැනී  ගණනාවක් පළිිබද ෙප්ටන්  බලය වංචාෙවන් අත්පත් කරගතේත්ය.  

ඇනක්සෙග රස් (ක්රි.පූ 500 පමණ -428) පුරාණ ග්රීක ව්යවාද ීදා ශනිකෙයක් ය.  

ඇ ස්ෙට ටල් (ක්රි:පු: 384-322) - පුරාණ ෙශ්ර්ෂ්ඨ න්තකෙයකි. ඔහුෙග් කාලෙය් ලබාගත 
හැකි දැණුම ස පූ ණ වශෙයන්ම ඔහුෙග් කෘතිවල අන්ත ගත ය. ද ශනෙය්දී ව්යවාදය 
හා ඥ්ඥානවාදය අතර වැනුෙන්ය.  

ඕවන් (Owen) ෙරාබ  (1771-1858) ඉංග්රීසි මෙන රා ක සමාජවාදිෙයක් ය.  

කව  (Coward), ලිය  (1656 පමණ - 1725) ඉංග්රිසි ව්යවාද ී දා ශනිකෙයක් හා 
ෛවද්යවරෙයක් ය.  

කවෙල ස්කි, මක්සි  මක්සිම  (1851-1916) සියානු සමාජ ද්යාඥෙයක්, 
ඉතිහාසඥෙයක් මානව වංශ ද්යාඥෙයක් හා නීතිඥෙයක් ය. ෙපෟරා ක ප්රජා ක්රමය 
ගැන කෘති කිපයක කතෘ ය.  

කා රයි  (Cartwrighi) එ මන්  (1743-1823) - සුප්රසිද්ධ ඉංග්රිසි නවනි මාණකයා.  

කාන්  (Kant) ඉ මෑනුෙවල් (1724-1804) ජ මන් මුල් ද ශනවාදෙය් ප්රාර භකයා ය. 
ඥානවාදිෙයක් වු ඔහ ු ස්වාභා ක ද්යාව ගැන ලියු ඔහුෙග් කෘති ස බන්ධෙයන් 

සුප්රසිද්ධය  

කාලයින් (cariyie) ෙත මස් (1795-1881) ඉංග්රිසි කතෘවරෙයක් හා ඉතිහාසඥෙයක්ද 
ඥානවාදී දා ශනිකෙයක්ද ය.  

කාල් න් (Calvin) ච  (1509-1564) ප්රතිසංස්කරණෙය් දෘෂ් වාදිෙයක් හා කාල් න්වාදෙය් 
නි මාතෘවරයාද ය. කාල් න්වාදය, ෙප්රාෙතස්තන්ත්රවාදෙය් ප්රවණතාවයක් ව ූ අතර 
ප්රාත ක වහෙයන් ප්රාග්ධනය සමු ඡගත ෙ  අවධාෙය් ධනපති අවශ්යතාවයන් ප්රකාශ 
කෙළ්ය.  

ෙකා ඩන් (Cobden) ච  (1804-1865) ඉංග්රීසි ක මාන්තක ෙවක්ද, ෙද්ශපාලඥෙයක්ද 
ය. නිදහස ්ෙවළදාෙ  පක්ෂවාදිෙයක් හා ධාන්ය නීති ෙර  සංගමෙය් ආර භකෙයක් ද 
ය.  

ෙකාලින්ස් (Collins) ඇන්තනී (1676-1729) ඉංග්රීසි ව්යවාදී දා ශනිකෙයක් ය. ඔහ ු
ෙලාක්ෙග් අනුගා කෙයක් ය.  

ෙක්රා ෙවල් (Cromwell) ඔලිව  (1599-1658) 17 වැනි ශතව ෂෙය් ඉංග්රීසි ධනපති 
ප්ලවෙය් ධනපති පංතිෙය් සහ ධනපති වංශවතුන්ෙග් නායකෙයක් ය. 1953 

එංගලන්තෙය්, ස්ෙක ලන්තෙය් සහ අය ලන්තෙය් ෙල  ෙප්රාෙටක්ට  තනතුරට පත් ය.  



ෆන් (Giffen) ෙරාබ  (1837-1910) ඉංග්රීසි අ ථශාස්ත්රඥෙයක් සහ සංඛ්යා 
ද්යාඥෙයක් ය. ෙවළද ම ඩලෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන අංශෙය් ප්රධානියා ය.  

ෙග්ය ෙත් (Goethe), ෙයාහාන් ෙවාලප්්ගාං (1749-1832) ෙශ්ෂ්ඨ ජ මන් ෙල්ඛකෙයක් හා 
න්තකෙයක් ය.  

වාල්ස් 1 (1600-1649) එංගලන්තෙය් (1625-1649) රජ 17 වැනි ශතව ෂෙය් ඉංග්රීසි ධනපති 
ප්ලවෙය්දී මරණයට පත්කරන ලදී.  

ඩා න් (Darwin) චාල්ස් ෙරාබ  (1809-1882) ඉංග්රීසි ස්වභාවවාදිෙයක් සහ ද්යාත්මක 
ප නාමවාදී ව ද්යාව ෙසායාගත් තැනැත්තා ය.  

ෙමාක්රිටස් (ක්රි:පූ: 460 පමණ - 370 පමණ) පරුාණ ග්රීක ව්යවාද ී දා ශනිකෙයක් හා 
අනුවාදී ක්රමය ෙසායාගත් තැනැත්තා ය.  

ෙස් ලි (Distaeli) ෙබන්ජ න් ( කන්ස්fපීල්  ස්වා වරයා) (1804-1881) මධ්යකාලීන 
ස්ෙක ලාස් ක්වාද ී ද ශනවාදිෙයක් හා මධ්යකාලීන ව්යවාදෙය් ප්රථම ස්ව පය වූ 
නාමමාත්රවාදය ෙගනහැර දැක්වූෙවක් ය.  

ඩූ ං (Duhring) යු න් කාල ් (1833-1921)ජ මන් ද ශනවාදිෙයක් ය. ඔහු ඔහුෙග් 
ද ශනෙයන් ඥ්ඥානවාදයත,් පි ෙහ  ව්යවාදයත,් ඉන්දියානුභූත වාදයත් ඒකාබද්ධ 
කර ගත්ෙතය්. ඔහු සු  ධනපති සමාජවාදය ෙගනහැර පෑෙ ය.  

ෙඩා ෙවල් (Dodwell) ෙහන්  (අභාවය - 1784) ඉංග්රීසි ව්යවාදී දා ශනිකෙයක් ය.  

දිෙද්ර  (Diderot) ෙදනී (1713-1784) ප්රංශ ද ශනවාදිෙයක් සහ ප්රබුද්ධ බදු් මෙතක් ය. 
යාන්ත්රික ස්වභාවෙය් ව්යවාදය ෙගනහැර දැක්වූ අෙද්වවාදිෙයක් හා ප්රංශ පල්වවාද ි
ධනපති පංතිෙය් දෘෂ් වාදිෙයක් ය.  

ෙදකා  (Descartes) ෙරෙන් (1596-1650) ප්රංශ ද් ත්වවාදී දා ශනිකෙයක්, ග ත 
ද්යාඥෙයක් සහ ස්වභාවවාදිෙයක් ය.  

නැෙප ලියන් 1 ෙබානපා  (1769-1821) ප්රංශෙය් (1804-1814 හා 1815) අ රාජ්යයා ය.  

නැෙප ලියන් III (  ෙබානපා ) (1808-1873) නැෙප ලියන්ෙග් බෑනා හා (1852-1870) ප්රංශ 
අ රාජ්යයා ය.  

නි ටන් (Newton) අයිසැක් (642-1727) ඉංග්රීසි ෙභෟතික ද්යාඥෙයක්, තාරකා 
ශාස්ත්රඥෙයක්, ග ත ද්යාඥෙයක් ය. ඔහ ුමුල් යාන්ත්රික ද්යාෙ  ආර භකයා ය.  

ෆූ ෙය් (Fourier) ෂා ල් (1772-1837) ප්රංශ මෙන රා ක සමාජවාදිෙයක් ය.  

ෙෆාස්ට  (Foster) ලිය  එ ව  (1818-1886) තාන්ය ක මාන්තක ෙවක් සහ ලබිරල් 
ෙද්ශපාලඥෙයක් ය. පා ලිෙ න්තු මන්ත්රීවරෙයක් සහ අය ලන්තෙය් (1880-1882) මහ 
ෙල්ක  ය. ඔහ ු ජාතකි මකු්ත ි ව්යාපාරය අනුක පා රහිතව ම ධනය කි ෙ  
ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කෙළ්ය.  



ප්රීස් ලි (Priestly) ෙජ සප් (1733-1804) සුප්රසිද්ධ ඉංග්රීසි රසායන ද්යාඥෙයකි. ව්යවාදී 
දා ශනිකෙයක් හා ප්රගතිගා  සමාජ ෙස්වකෙයකි.  

ප් ෙද න් (Proudhon), පිෙය  ෙජ සප ් (1809-1865) ප්රංශ අ ථ සාසත්්රඥෙයක්, සමාජ 
ද්යාඥෙයක් හා සු  ධනපති පංතිෙය් දෘෂ් වාදිෙයක් ය. අරා කවාදෙය් 

ආර භකෙයක් ය.  

ෙප්ර ක් ලිය  III (1770-1840) ප් සියාෙ  (1797-1840) රජ  

බක්ලන්  (Buckland) ලිය  (1784-1856) ඉංග්රීසි භූග භ ද්යාඥෙයක් සහ 
පාදිලිවරෙයක් ය. ඔහ ු භූග භ ද්යාෙ  ෙසායාගැනී  බයිබල් කතා සමග ගැලපීමට 
උත්සාහ කෙළ්ය.  

බාෙ ප් (Babeuf), ග්රාක්හුස් සැබෑ නම - ෙප්රාන්ස්වා ෙනාෙයල් (1760-1797) ප්රංශ 
ප්ලවවාදිෙයක්, සමානත්මතාවාදී මෙන රා ක ෙකා යුනිස්  වාදෙය් ප්රමුඛ ප්රචාරකයා 
ය.  

ස්මාක් (Bismarack) ඕෙත  (1815-1898) ප් සියාන් රාජ්ය ආ ඩුවාදී පාලකෙයක් ය. 
1871-1890 කාලෙය් ජ මන් අ රාජ්යෙය් න්සල  වරයා ද (1878) සමාජවාදයට ද්ධ 
නීතිෙය් කතෘවරයාද ය.  

ෙ කන් (Bacon) ප්රැන්සිස් (1561-1626) ඉංග්රීසි ද ශනවාදිෙයක්, ස්වභාව ද්යාඥෙයක් හා 
ඉතිහාසඥෙයක්ද, ඉංග්රීසි ව්යවාදෙය් නි මාතෘවරයාද ය.  

ෙ ෙම (Bohme) යාෙක  (1575-1624) ජ මන් ක මාන්ත ශිල්පිෙයක් සහ ගුඩ 
ද ශනවාදිෙයක් ය.  

ෙබාලිංෙ ක් (Bolingbroke) ෙහන්  (1678-1751) ඉංග්රීසි රාජ්ය පාලකෙයක්, ෙට  
නියකෙයක් සහ ෙද්වවාදී ද ශනවාදිෙයක් ය.  

යි  (Bright) ෙජ න් (1811-1899) ඉංග්රීසි ක මාන්තක ෙවක් ය. ඔහු ධනපති 
ෙද්ශපාලඥෙයක්, නිදහස් ෙවළදා  පක්ෂවාදිෙයක් වූ අතර, ෙකා ඩන් හා සමග ධාන්ය 
නීති ෙර  සංගමයට නායකත්වය න්ෙන්ය.  

ෙ න්ටාෙන  (Brentano) ෙය  (1844-1931) සාමාන්ය ජ මන් අරථ ශාස්ත්රඥෙයක් සහ 
කෙත්ද  - සමාජවාදෙය් (පුටුෙ  සමාජවාදෙය්) ප්රමුඛ ප්රචාරකයා ය.  

මාක්ස් (Marx) කාල ්(1818-1883)  

මා ලි (Mably), ෙග් ෙයල් (1709-1785) ප්රංශ සමාජ ද්යාඥෙයක් ය. ඔහ ුසමානාත්මතා 
මෙන රා ක ෙකා යුනිස්  වාදය ෙගනහැර පෑෙ ය.  

මැට නික් (Metternich), ක්ෙල්මන්ස් (1773-1859) ඔස්ත්රියානු රාජ්ය පාලකෙයක් සහ 
රාජ්යතාන්ත්රඥෙයක් ය. (1809-1821) ෙද්ශ ඇමතිවරයාද (1821-1848) 
චාන්සල වරයාද ය.  



මැන ස් (manners) ෙජ න් (1818-1906) ඉංග්රීසි ෙකාන්ස ව  රාජ්ය පාලකෙයක් ය. 
ෙකාන්ස ව  ආ ඩුවල ඇමතික  කීපයක් දැ ෙ ය.  

මෑන්ටල් (Mantell), ෙයන් ඔල්ජ නන් (1790-1852) ඉංග්රීසි භූග භ ද්යාඥෙයක් සහ 
පාෂා ධාත ු ද්යාඥෙයක් ය. ඔහ ුස්වකීය ද්යාත්මක ෙසායාගැනී  සමග බයිබල් කතා 
ගැලැප්පීමට උත්සාහ කෙළ්ය.  

මූ  (Moody), ඩවයි  (1837-1899) ඇම කානු ෙප්රාෙතස්තන්ත්ර පල්ලිෙය් අෙයක් හා 
ෙද්ශකෙයක් ය. ඔහ ු"පනු වන ව්යාපාරෙය්" සං ධායකෙයක් ය.  

මූන්ස  (Munzer), ෙතාමස ්(1490 පමණ - 1525) ෙප්රාෙතස්තන්ත ප්රතිසංස්කරණය හා 1522 
ෙගා  යුද්ධය සමෙය් සාමාන්ය ෙගා ජන කදවෙු  නායකෙයක් සහ දෘෂ් වාදිෙයක් ය. 
ඔහු සමානාත්මතා මෙන රා ක ෙකා යුනිස්  අදහස් ෙද්ශනා කෙළ්ය.  

ෙමාෙරල්ලි (Morelly), (18 වැනි ශතව ෂය) ප්රංශෙය් සමානාත්මතා මෙන රා ක 
ෙකා යුනිස්  වාදෙය් ප්රධාන ප්රචාරකෙයක් ය.  

ෙස  (Rousseau), ජාන්-ජක් (1712-1778) ප්රංශ ප්රබුද්ධ බුද් මෙතක් සහ 
ප්රජාතන්ත්රවාදිෙයක් ද, ප්රංශ ප්ලවවාදී සු  ධෙන්ශ්වර පංතිෙය් දෘෂ් වාදිෙයක් ය.  

ලාෆා ග් (Lafargue), ෙප ල් (1842-1911) ප්රංශ සහ ජාත්යනත්ර ක ක  ව්යාපාරෙය් ප්රමුඛ 
නායකෙයක් ය. ඔහු ප්රංශ ක ක  පක්ෂෙය් ආර භකෙයක්ද, මාක්ස්වාදෙය් ශිෂ්ට 
ප්රචාරකෙයක්ද, මක්ස් සහ එංගල්ස් සහචරෙයක් හා අනුගා කෙයක්ද ය.  

ලාප්ලාස් (Laplace), පිෙය  සිෙමාන් (1749-1827) ප්රංශ තාරකා ශාස්ත්රඥෙයක්, ග ත 
ද්යාඥෙයක් සහ ෙභෟතික ද්යාඥෙයක් ය. කාන්  හා ස බන්ධයක් ෙනාමැතිව 

ස්වා න ෙලස, සූ ය ම ඩලෙය් ආර භය පිළිබද න්යාය ව ධනය කර එයට ග තමය 
පදනමක් දැ ෙ ය.  

ලින්ෙන් (Linne), කාල් (1707-1778) ස් ඩන් ස්වභාවවාදෙියක් ය. ඔහු පැලෑ  සහ 
සත්වයන් ව ග කි ෙ  ක්රමයක් ෙසායා ගත්ෙත්ය.  

 පිලිප ්(1773-1850) ප්රංශෙය් (1830-1848) රජ  

 ෙබානපා  - නිෙප ලියන් III බලන්න  

ත  (Lutter), මා න් (1483-1546) ෙරපරමා  ප්ර සංස්කරණෙය් ස භාවනීය නායකයා 
සහ ජ මනිෙය් ෙප්රාෙතස්තන්ත ව්යාපාරෙය් ( ත වාදෙය්) ආර භකයා ය. ඔහු ජ මන් 
නාග කයන්ෙග් දෘෂ් වාදියා ව ූඅතර 1525 ෙගා ජන යුද්ධෙය්දී කැරලකිාර ෙගා න්ට හා 
ප්පත් නගර වැසියන්ට ද්ධව නයි ව න්ෙග් පැත්ත ෙගන ඉදි පත් ය.  

ෙලාක් (Locke), ෙජ න් (1632-1704) ඉංග්රීසි ද් ත්වවාදී දා ශනිකෙයක් ය. ඔහු ප්රජානනය 
පිළිබද සංෙ දනාවාදී න්යාය ඉද○ිිපත ්කෙළ්ය.  

ව  (Watt), ෙ ස් (1736-1819) වාෂ්ප යන්ත්රය ෙසායාගත් ඉංග්රීසි නි මාණකයා.  



වයි ලිං (Weitling) ල්ෙහල්  (1808-1871) ජ මන් ක ක  පංති ව්යාපාරෙය් 
සමාර භෙය්දී එහ ිප්රමඛු නායකෙයක් ය. මෙන රා කවාදී සමානාතම්තා ෙකා යුනිස්  
වාදෙය් න්යායාචා ෙයක් ය. වෘත්තිෙයන් සන්නාලිෙයක් ය.  

ක්ෙට යා (1819-1901) එංගලන්තෙය් න  

ශාෆ්ටස්බ  (Shaftesbury), ඇන්තනී (1671-1713) ඉංග්රීසි ෙද්වවාදී දා ශනිකෙයක් ය.  

සැන්කි (Sankey), අයිරා ෙ  (1840-1908) ඇම කානු ෙප්රාෙතස්තන්ත දා ශනිකෙයක් 
සහ "පුන ජනන ව්යාපාරෙය්" සං ධායකෙයක් ය.  

සිකින්ගන් (Sickingen), ෙෆ්රාන්ස් ෙෆ න් (1481-1523) ජ මන් නයි වරෙයක් සහ මහාරාජ 
කුමාරව න්ට ද්ධව පහළ වංශවතුන් (1522-1523) ෙගනගිය කැ ල්ෙල් නායකයා ය.  

ෙසන්-සිෙම න් (Saint-Simon), අන්  (1760-1825) ප්රංශ මෙන රා ක සමාජවාදිෙයක් ය.  

ස්ටුවා ස් - ස්ෙක ලන්තය (1371 පටන් හා එංගලන්තය) (1603-1649, 1660-1714) 
පාලනය කළ රජ පවුල  

ස්පිෙන සා (Spinosa), බා හ් (ෙබන ක් ) (1632-1677) ලන්ෙද්සි ව්යවාදී දා ශනිකෙයක් 
සහ අෙද්වවාදිෙයක් ය.  

හා ලි (Hartley), ෙ  (1705-1757) ඉංග්රීසි ෛවද්යවරෙයක් සහ ව්යවාද ී
දා ශනිකෙයක් ය.  

ෙහන්  VII (1457-1509) එංගලන්තෙය් (1485-1509) රජ ු 

ෙහන්  VIII (1491-1547) එංගලන්තෙය් (1509-1547) රජ ු 

ෙහ්ගල් (Hegel), ල්ෙහල්  ෙප්ර ක් (1770-1831) ජ මන් දා ශනිකෙයක් හා වාස්ත ක 
ඥ්ඥානවාදිෙයක් ය. ඔහ ු ඥඥ්ානවාද ී දයෙලක්තික ක්රමය පැහැදිළි කි ෙමන් 

ද ශනවාදයට ෙස්වයක් කෙළ්ය. එය දයෙලක්තික ව්යවාදෙය් න්යායික මූලාශ්රය ය.  

ෙහරක්ලීටස්, ඉපීසියස්හි (ක්රි:පූ: 540 පමණ - 480 පමණ) පුරාණ ග්රීක දා ශනිකෙයක් සහ 
දයෙලක්තික වාදිෙයක් ය.  

ෙහ ස් (Hobbes), ෙතාමස ් (1588-1679) ඉංග්රීසි ද ශනවාදිෙයක් ය. ඔහු යාන්ත්රික 
ද ශනවාදය ෙගනහැර පෑෙ ය. ඔහුෙග් සමාජ ෙද්ශපාලන අදහස් තුළ බලවත් ප්රජාතන්ත්ර 
ෙර  ප්රවනතාවයන් දක්නා ලදී.  
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