
නවiබර&වාදයට eෙරiව “සභ/0ව රාජ/ය”? 

ෙබෳ3ධ හෘදය සා7iය අii uu ධෙ=>වරෙ? නැAම සහ 
!සංවDධනය" නාමෙය= iබර& Eජාත=Gවාදය වැනHම 

uuu uuL uමාර  

u0කෘNඨතම ෙ3ශපාලන ගැටuව සංiධානමය iස සUචාරමය 
ෙනාව=ෙ=ය,ය=න අද ෙදන ලද ෙදය7 වශෙය= භාර ගැෙනන 
බව ෙපෙනi.කා& ෙපාපDෙX iෙYචකය= i[7ෂණය ෙකාට æi 
පii,ෙපාපD ෙX ‘සමාaය ඉංiෙ=uවාට’ සමාජය වැi iuu 
i[ම පැව[ æi නuu,තම= ෙX ii ජනයාෙX හදවත මත 
ijෙL හැiයාව æතැi iයu ලැෙබන,ෙlNඨ ව/වmථා 
සLපා දකය=ෙX ලා7ෂiකය=ෙග= iiව7 ou සuව 
නැත.….uරාතන rNiයට අuව,uuu සමාජ සංiධානය සහ 
ෙහාඳම ii මාලාව රාජ/යට ei මානව wව/ය=ෙX Hමාව= 
අixමණය කර=නට ඉඩ සළසu ෙනාමැත.නu0 m{ාum 
වටහාග=නා අ=දමට,ෙහා}m ෙX rNiයට අuව,ei සUචාරමය 
අංශෙය= ෙ�ෂ සiත මානව wව/ iiය�0 ෙනාව,ඒ 
iසාම,රාජ/ය ස�ක0වය ලබන ය=Gය7 ෙම= ඉiකළ 
හැiය.ෙ3ශපාලනෙ? �තන අරuණ,නi= iයෙතා0,ආශාව= 
uපiම ෙලස තෘ�iම0 i[ම සාDථක කරගැiෙL සාDථක මග7 
තා7ෂණi�0මක සමාජය සපයu æතැi යන අ දහස 
(ෙහා}m),අපට uuම කර u=ෙ=ය. 

 - ෙNiයා�ෑi,The Political Ideas of Leo – Strauss 

හැi=jම 

1980 දශකෙ? ලාංෙ7ය වාම u3iමය කiකාෙY uෙර�ගාiෙයu � 
ආචාDය iYට= uණiංහ හuනාගැiෙL අවmථාව මට ලැuෙ� #70 
දශකය අවසාන භාගෙ? ෙකාළඹ æරuu සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමය 
ආ�ත කටuuවල� ය.ෙමරට ෙ3ශපාලනෙ? #70 දශකය æරuෙ= 
� ල i ප - ස ම ස මා ජ - ෙකා i u i m� ප 7ෂ ස භා ග ආ �u ව 
iiuවii.ජනතාව mෙY�ඡාෙව= ji බැස ෙපළපාi යi= සැම� eම 
ජය�හණෙ? uuuම මැ� ය=නට0 ෙපර පාෙ  1971 කැ¡&ල iය0 
ෙකui.ඒ ම0ෙතi ¢jiය තuණ පරuරක ෙ3 ශ පා ලන 
අෙ�7ෂාව=ෙX අu මi= Eගi¤¥ කලා,සාiත/,සංmකෘiක සහ 
ෙ3ශපාලන මතවාද 7ෙNGය=i ඉමහ0 ii�ම7 æi iය.1977 � 
සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමය iiujම ෙමරට Eගi¤¥ u3iමu= අතර 
ජiත කළ අෙ�7ෂාව= අi= ග0 කළ,ඉහත ii�ෙමi §ටEා�iය7 
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වැi ය.1977 � වාමාංiක ෙ3ශපාලන ප7ෂ පාDiෙL=uෙව= පළවා 
හැර සභාග ආ�uව පරU $iවෘත ආDiක# Eiප0i ලංකා සමාජෙයi 
uUහළ ෙª ආD ජයවDධන පාලන සමය æර«ම0 සමාජ i�ඥය=ෙX 
සංගමය iiujම0 eකම කාල වකවාuවක iujම uu අහLබය7 
ෙනාෙY යැi iතi. 

 ඒ වන iට0 ¬යා0මක ෙවi= පැවැi ෙවන0 පDෙ?ෂණ 
සමාගL ෙම= ෙනාව සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමය සාමාiකය=ෙX 
$සංගමය#7 jම අරuu කර ග0 අතර rNiය අi= වාමවා� 
jය.eය eකල i>වi�ල ප3ධiය uළ ෙම=ම ඉ= iටත ii 
මා7mවා� (ෙස�iය� සහ මාඕවා�)සහ Eගi¤¥ ශාmGඥය=,uගu= 
සහ i3වu= ට ෙම=ම ආuiකය=ටද ei සාමාiක0වයට eකෙm 
ෙUර iවර කළ සංගමය7 jය. 

	 1976 � ui& iiවDදන ෙX ¯iක0වෙය= පළi[ම æර° 
$මාවත' Eගi¤¥ කලා,සාiත/ සහ සංmකෘiක Eකාශනය යනාiෙය= 
æi කළ සං mකෘ iක කටuu i i බ ඳ u 3i මය E ෙබ� ධ ය 
පui ෙමi,මහා චා Dය uමා i ජයවDධන,මහා චා Dය ෙmනක 
බ�ඩා රනා යක,ආචා Dය e=. ෂ=uගර0නL,ආචා Dය නi= 
mවාim,චාD&m අෙ}ෙmකර වැi Ejණය= iiස7 1977 � සමාජ 
i�ඥය= ෙX සංගමය iiujමට u& j ¬යාකළහ. 

	 1984 � $ජනවාDiක0වය සහ සමාජ iපDයාසය# මැෙය= 
eම සංගමය පළ කළ  කෘiයට æuළ0 කළ iiවලට පදනL � 
පDෙ?ෂණ ප±කා ඉiiප0 කළ සැiය පැවැ0�ෙ? 1979 �ය. 
ආචාDය iYට= uණiංහ eංගල=තෙ? සෙස7m i>වi�ලෙය= සමාජ 
i�ව iiබඳ ආචාDය uපාiය සL²Dණ කර=ෙ= ද 1979 �ය. 
මෙX මතකය අuව, තව0 eබu සLම=Gණය7 පැවැ0jමට 1981 
� ෙකාළඹ iට යාපනය බලා iය සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමෙ? 
සාමාiක iiසට ආචාDය iYට= uණiංහ ද අය0 jය.යාපනෙයi� 
මහාචාDය කනගසභාපi ෛකලාසපi සහ මහාචාDය කාDiෙXu 
iවතLi වැi iයu=ද eම iiසට eකu �හ.ෙමම හuෙවi� 
æiuu ශාm´ය සහ ෙ3ශපාලන සාක�ඡාවල e7 ෙ7=µය ල7ෂය7 
�ෙ? uසm අධ¶පනය සඳහා eංගල=තයට ෙගාm මෑතක� පැiණ ii 
ආචාDය iYට= uණiංහ ය.ou තමා ei� හැ¢� නව,මා7mවා� 
අදහm ඉiiප0 කරi= u0uකව ඒ iiබඳ වාද iවාදයට අ= අය 
කැඳවu ¢�ම ආ>වාද ජනක අවmථාව7 jය.වඩා0ම iiGව මෙX 
මතකෙයi ¡i æ0ෙ0 ෙපරළා eන ගමෙනi�,යාපෙනයi iට ෙකාළඹ 
ද7වාම ¡ය පහ= වන uuම0 ආචාDය uණiංහ සහ ආචාDය 
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ෂ=uගර0නL ෙදෙදනෙX සංවාදය7 u& කර ග0,අ= අය0 ඊට 
මැiහ0 � ශාm´ය සාක�ඡාව7 පැවැ0jෙL අ0¢�මi.වැදග0ම 
කuණ  ෙමම සාක�ඡා uu මත Eකාශ i[ෙම= o}බට iය iෂය 
iiබඳ ගැui= අධ/යනය i[ම මත පදනL � ශාm´ය සංවාද 
jමi.ඒවාෙයi ෙ3ශපාලන ගම/මානjම �ෙ? සමාජවාදය uUකර ගැiම 
සඳහා වන ෙ3ශපාලන ගiකය= iiබඳ අදහස i.  

	 ෙL වනiට සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමය ‘ෙගාiජන iපDයාසය# 
iiබඳ පDෙ?ෂණ ව¶පෘiය7 අරඹා iui. පuකෙලක Capital and 
Peasant Prodcution (1985) නi= eම සංගමය ii= පළ කළ කෘiය 
eම පDෙ?ෂණෙයi ඵලයi.ආචාDය iYට= uණiංහ ලංකාවට 
e=ෙ=ම eම පDෙ?ෂණ අධ/යනෙයi Euඛ පDෙ?ෂකයා ෙලස සමාජ 
i�ඥය=ෙX සංගමෙය= ලද æරuම මත ය.පDෙ?ෂණ සහායකයu 
ෙලස ෙමම අධ/යනෙයi 7ෙNG පDෙ?ෂණයට සහභාAjමට මටද 
අවmථාව ලැui. 

 ආචාDය iYට= uණiංහ ෙමම පDෙ?ෂණයට පදනL 
කරග0ෙ0 $ලාංෙ7ය කෘiකDමෙයi ධෙ=>වර සංවDධනය7 æi j 
iෙ}ද?# යන,සLභාව/ මා7mවා� න¶ය æuෙර= ෙගාඩනඟා ග0 
E>නයi.eම E>නය æHෙමi පදනම �ෙ? $²Dව ධෙ=>වර 
කෘiකාDiක සමාජයක පදනෙමi සමාජවා� සමාජය7 iiව=නට නL 
ඊට Eථමෙය= ei ධෙ=>වර සංවDධනය7 uU iය uuය,# සහ 
$කෘiකDමෙයi ධෙ=>වර සංවDධනය7 æi jම eම ධෙ=>වර 
සංවDධනයට ²Dව ෙකා=ෙ3iයi,#%යuෙව= පැවැi i>වාසය i. 

	 ෙL මාතෘකාව මත ෙකෙරන ශාm´ය සහ ෙ3ශපාලන 
සාක�ඡාව7 ජාත/=තර මා7mවා� සාiත/ෙයi ආරLභ අවiෙ? iටම 
පාෙ  පැවැ¼ æi අතර ලංකාෙY ෙමම සාක�ඡාව ෙකෙරන සමෙයiම 
ඉ=iයාෙY0 ෙL iiබඳ �Dඝ සාක�ඡාව7 පැවැෙතi= i¾ම ද 
ලංකාවට බලපෑෙYය.1980 දශකෙයi ලංකාෙY වාම ෙ3ශපාලනයට 
සLබ=ධ ශාm´ය කiකාව iiබඳ uන=uව7 ¢7� තuණ පරuර 
ආකDෂණය කළ Eධාන වාද ¿iය සLපාදනය කෙÀද ෙමම 
මාතෘකාවi.ආචාDය iYට= uණiංහෙX අදහmවලට සෘuව ෙහ� වxව 
Eiචාර ද7වi= සහ mවාÂනව0 eම කiකාව ෙප�ෂණය කළ අෙන7 
u3iමu= අතර ආචාDය em.¾.Ã.ද i&වා සහ ආචාDය 
e=.ෂ=uගර0නL Eධාන ය.ආචාDය em.¾.Ã.ද i&වා යට0 iiත 
අපනයන ඉල7ක ෙකාටග0 වuකෘiකDමය ධනවා� ෙලi= ගැiම 
E>න කරi= ei Äම භාiතෙයi iÅ $²Dව ධෙ=>වර# mව�පය 
අවධාරණය කළ  අතර, ආචාDය ෂ=uගර0නL මuකළ Eධාන 
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තDකය7 �ෙ? ෙගාi කෘiකDමෙ? අෙ�7iත ෙගාj= iDධiකරණය 
ෙවuවට iiuකරණ ¬යාවiය7 iuෙවi= පැවැiබව ය.  

	 eබu න¶යා0මක i�හය=ෙග= ෙප�iත uu& සමාජ 
ෙ3ශපාලන සංවාදය7 1971ට ෙපර අප සමාජෙ? පැවැiෙ? නL 
බාගiට #71 කැ¡&ල සහ සමාජ iපDයාසය අරuu කරග0 ඒ හා 
සමාන ෙ3ශපාලiකව හාiකර � ෙවන0 u0සාහය= මඟහරවා ගත 
හැiව iui යැi මට iෙතi.නu0 #80 දශකෙ?� සමාජ 
i�ඥය=ෙX සංගමෙ? ¬යාකාරකL සහ ෙ3ශපාලනයට ෙයාu � 
තuණ iiස අතර පරතරය7 පැවැi බව වටහා ග=නට,#80 
දශකෙ? සÆය � $iක&ප# ක�ඩායෙමi සාමාiකෙයu ව ii දයාපාල 
iරාණගම මෑත iෙනක මා සමඟ පැවÇ අදහස7 uපකා[ ෙවi.ou 
පැවuෙY,සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමය පDෙ?ෂණ i[ම ෙකෙරi 
නාiගත �,ඉංÉi භාෂාෙව= කටuu කළ,ෙකාළඹ  ෙ7=µය E¿ 
මධ/mථානය7 ෙලස ou eකළ වටහා ග0 බවi.පuකෙළක, සංගමය 
iංහළ භාෂාෙව= කළ කටuu uu& i[ම0 සමග eම ත0වය ෙවනm 
ව=නට æතැi iතi.  

	 ෙකාළඹ i>වi�ලෙයi සමාජ i� අධ/නාංශය ඕල=ද ආධාර 
යටෙ0 පළu වරට පාඨමාලා ඉගැ=jL සiත ශාmGපi uපාi 
අධ/යනය7 සඳහා අවmථාව iiනැÊම 1980 ගණ=වල uල� æර°iට 
ei ෙදවන කා�ඩෙ? iuෙවu වශෙය= ඊට සහභාAjමට මට ද 
අවmථාව ලැui.ei සමාජ i� න¶ය iiබඳ පාඨමාලා ෙ3ශන 
පැවැ0� ආචාDය uණiංහ න¶ය හැË[ම ෙකෙරi iෂ/ය=ෙX i0 
æද ග=නා පi3ෙද= ෙ3ශන පැවැ0jෙමi සමතu jය.මෙX පDෙ?ෂණ 
iබ=ධෙ? uපෙ3ශකවරයා වශෙය= කටuu කර=නැi මා කළ ඉ&¥මද 
iiෙගන ou කටuu කෙÀය.නu0,ඒ අතරuර ÌiN ෙකාෙළාLiයා 
i>වi�ලෙ? ශාmGපi uපාiය සඳහා අධ/යනය i[මට ලැuu 
අවmථාව ෙ uෙව= 1988 � මා ei iෙය= ou සමග මෙX æuර 
ei= අවස= jය.මා iෙ3ශගතව ii ෙහi=,ouෙX අක& අභාවෙය= 
පu අවමuලට සහභාAjමට මට ෙනාහැi jය.  

 ආචාDය iYට= uණiංහ i=තනෙය= මා7mවාiෙයu � අතර 
ෙ3ශපාලනෙ?� සමාජවාiෙයu jය.ou වෘ0¼ය සii 7ෙNGෙ? 
ෙම=ම ෙපාuෙY ෙ3ශපාලනෙයiද ¬යාකා[ නායකෙයu ද jය. iYට= 
uණiංහ 1980 දශකෙ? ලංකාෙY වාමාංiක ෙ3ශපාලනෙයi 
ශාmGා¥ය ෙහ� u3iමය පාD>වය ගැන uන=uව7 ද7වන කවෙරuට 
ෙහ� ෙYවා,iෙ>ෂෙය=ම තuණ තuiය=ට සෘuව ෙහ� ouෙX ii 
ෙ&ඛන හරහා අiuඛjම මග හැර යා ෙනාහැi � Euඛතම 
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සLභාෂකෙයu jය.ou ලංකාෙY වාම කiකාවට අ=ෙත�iෙය� 
�ාLNi,uj අ&ÏසD Euඛ නව මා7mවා�  i=තකය= ෙX අදහm 
හ u =වා � ඒ වා ම හ ජන ෙ3 ශ පා ල න කiකා ව ට ද ෙග න 
ආෙYය.ouෙX ෙමම මැiහ0jL ඉංÉi සහ iංහල යන භාෂා3වෙය=ම 
සමාජෙයi වාද iවාද,සාක�ඡා æiකෙÀය.ඒ අui= ග0 කළ ou 
සැබෑ මහජන u3iමෙතu jය.  

	 iYට= uණiංහ ශාmGා¥ය අධ/යනය සහ ෙ3ශපාලනය අතර 
අiෙය�ජiය සLබ=ධය7 uu අතර තම i�හය=i� න¶ය ගැ=jෙL 
æi වැදග0කම ¬යාෙව= අවධාරණය කෙÀය.නu0,ou පංi 
කාමරෙ? ඉගැ=jම මැදට තම ෙ3ශපාලන අදහm ෙගන ඒම Ei7ෙNප 
ක ෙÀ ය. e ෙම=ම, ව0ම ෙනi ¢iය හැ i, අ u¿iකවා ද ය ට, 
ව/වහාiක0වයට සහ Eාෙය�iක0වයට u& තැන �ම ෙවuෙව= න¶ය 
ගැ=jම කැප කරන සමාaය i� භාiතය= ou uළ බලව0 
කනmස&ල7 uUකරu æiව iii යැi මම iතi.  

	 ආචාDය uණiංහ ලාංෙ7ය සමාජ iපDයාසෙයi ලා ශාmGා¥ය 
සහ ෙ3ශපාලන යන ෙදඅංශය=ෙග= eකක ඉහළම ම�ටෙම= තම 
Uයක0වය ලබා �ම iiබඳ ඉමහ0 අෙ�7ෂාව=ෙග= u7ත � බව 
ou ෙපෳ3ගiකව Eකාශ කරu මම අසා æ0ෙතi.eම අෙ�7ෂාව ඉu 
ෙනාjෙම= ජiත � කළi[ම ouෙX අක& අභාවයට ෙ u � 
කuuවලට වxව Uයක ව=නට æතැi මට iෙතi. 

 මා Êළඟට ෙයාuව=ෙ= #80 දශකෙ?� ආචාDය uණiංහ ෙX 
න¶iක අවධානය æදග0 ආස=න ෙ3ශපාලiක මාතෘකා අතර u& 
තැන7 ග0 'ජනවාDiක ගැටuව’ iiබඳ ouෙX අදහස7 සාක�ඡා 
i[මට ය. 
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$ජනවාDiක ගැටuව අii>චයjම# 

1983 Ði ෙදමළ iෙර�Â ෙක�ලාහලය සමi= ෙමම ගැටuවට 
ෙ3ශපාලන iසuම7 සLපාදනය i[ෙL හii අවශ/තාව බරපතළ ෙලස 
මu jය.ei� iYට= uණiංහ කළ න¶iක මැiහ0jම අද0 
සාක�ඡා වට බu= ෙවi= පවii.eය නL අ&ÏසD ෙX 
න¶යගැ=jම7 අuව යi= $ජනවාDiක ගැටuව අii>චයjම# යන 
මැෙය= ou ඉiiප0 කළ i�හයi.“May Day After July Holocaust” යන 
මැෙය= 1984 මැi මස Lanka Guardian සඟරාවට iiය7 iයi= 
ou තDක කෙÀ 1983 Ði ෙක�ලාහලයට පu ලංකාෙY පංi 
Eiiෙර�ධය= මත ජනවාDiක ගැටuව මතවා� වශෙය= අii>චය j 
æi ෙහi=,eකළ  පැරi වෙL ප7ෂ කරi= iiයා7 ෙම= 
!ආර7iත" පංi සහ ආDiක සට= පාඨ oෙසාවා තබi= ජනවාDiක 
ගැටuව !කළාලය යටට අuගා ¢Êමට" ග=නා u0සාහය සාDථක 
ෙනාවu æතැi යuෙවi.ෙමම අii>චය jෙL බලපෑම අවම කළ 
හැ7ෙ7 ජනවාDiක ගැටuවට iසuම7 ෙලස බලය ෙබ�මට 
ෙයාujෙම= පමණ7 බව ou iයා iiෙ?ය. u0ස=න � ජනවාDiක 
ආතiය ii=, වමට බuජනයා පංi සහ ආDiක E>න වටා 
e7ෙරා7 කරගැiම, කළ ෙනාහැi ෙදය7 බවට ප0 ෙකාට 
æත.eෙහi= පංi E>න මui[මට සෙහ�පකා[ වටiටාව7 
ෙගාඩනඟා ගත හැ7ෙ7 ජනවාDiක ගැටuවට iසuම7 ලබා�ම 
ෙවuෙව= ජනයා iනාගැiෙමi.uuu සහ නැෙගනiර ජනයාට 
Eජාත=Gවා� iදහස ලබා �,පංi අරගලය ෙගනයා හැi ෙ3ශපාලන 
පiසරය7 දuෙ� iDමාණය කළ හැ7ෙ7 eමi= පමණ7 බව ou 
තDක කෙÀය.  

	 ජනවාDiක ගැටuව අii>චායක කuණ වශෙය= iiගැiම 
iළබඳ ෙමම කuණ,ලංකාෙY ෙ3ශපාලනයට කළ  බලපෑම අප වටහා 
ගැiම අද පවා වැදග0 යැi iතi.#83 Ði ෙදමළ iෙර�Â 
ෙක�ලාහලය iංහල සහ ෙදමළ Eජාව= අතර පසiuu මානiක0වය 
u�ඡmථානයකට ෙගන ආ බව සැබෑය.eෙහi=,ඉ= පu ආස=න සමය 
ජනවාDiක ගැටuව ලාංෙ7ය සමාජෙ? මතවා� තලෙ? ආiපත/ය 
අ0ප0 කරග0 සමය7 ෙලස ¢�මට පදනම7 iui.eකළ iYට= 
uණiංහෙX තDකය සනාථ කරi= ෙම= පැරi වෙL ප7ෂ 
ජනවාDiක E>නයට iසuම7 ලබා�මට වෙL uගu= සමග 
ෙ3ශපාලiකව ෙපළ ගැui.eවකට පැවැi ෙª. ආD. ජයවDධන 
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ජනාiපiවරයා � e7ස0 ජාiක ප7ෂය Euඛ� ආ�uවට 
ජනවාDiක E>නයට ෙ3ශපාලන iසuම7 ලබා�මට තම සහාය �මට 
වෙL ප7ෂ සහ සංiධාන ෙයාujය. 

	 ජනවාDiක ගැටuව සහ අනන/තා ෙ3ශපාලනය පදනL ෙකාට 
ග0 වාම -iබර& ෙ3ශපාලනය ලාංෙ7ය ෙ3ශපාලන කiකාෙY 
අiපiභාවයට ප0jම සමi= ජනවාDiක ගැටuෙY ෙ3ශපාලනය 
සLබ=ධෙය= eය ග0 මෙඟi ෙකළවර � ¢iය හැi �ෙ? මi=ද 
රාජප7ෂ ජනාiපi බවට ප0 කර ගැiමට ජාiක i=තන ව¶පාරය 
සම0 jම සහ රාජප7ෂ ෙරiමය u3ධය මi= e&ÒÒඊ ය 
පැරදjෙම= ජනවාDiක ගැටuවට u3ධෙය= $iසuම7$ සැපÓමට 
u0සාහ ගැiම i. 

	 ෙපර සඳහ=,සමාජ i�ඥය=ෙX සංගමය සංiධානය 
කළ,#ජනවාDiක0වය සහ සමාජ iපDයාසය# iiබඳ සLම=Gණය 
ෙප=uL කෙÀ 1980 වනiට0 ජනවාDiක ගැටuව ෙ3ශපාලනමය 
වශෙය= u3iමu=ෙX බැÔuL අවධානය iනාග0 කuණ7 බවට 
ප0ෙවi= iÅ බවi.eම සLම=Gණ ප±කා ජනවාDiක ගැටuවට 
iංහල හා ෙදමළ ජනසමාජය=i පාදක � ඓiහාiක හා සමකා¥න 
සමාaය,සංmකෘiක හා ෙ3ශපාලන ත0වය= i�හ i[මට ෙයාu j 
iui.1983 Ði ෙදමළ iෙර�Â ෙක�ලාහලයට පu ෙමම සLම=Gණ 
ප±කා 1984 � භාෂා ±0වෙය=ම පළi[ම සමi= ජනවාDiක 
ගැටuව සහ ඒ ආ�තව මu � u3ධයට iසuL ෙසjම ඉල7ක ෙකාට 
iය0 uu ශාm´ය සහ ෙ3ශපාලන ව¶යාමය ෙකෙත7ද ය0 ඉ= 
ජiත � ෙ3¤ය සහ ජාත/=තර සාiත/ය ඉමහ0 ය.eෙm 
iiය�0,2009 � ජනවාDiක ගැuෙL Eච�ඩ අiයර u3ධෙය=ම 
අවස= i[ම කණගාuවට කuණi.  

 1977= පu ලංකාෙY iDබාÂ ආDiකය ආරLභෙ? ei 
සමාaය ඵලiපාක iiබඳ වාම සමාජ i�ඥය= ෙගාඩ නැÖ 
iචාරය,පuව ජනවාDiක ගැටuව සහ අනන/තා ෙ3ශපාලනය කiකා 
ෙලi= අiපiබව බවට ප0jම හරහා iබර&වා� ෙ3ශපාලන Eවාහය 
අiපiභාවයට ප0jම uළ,i¥ iෙ?ය.ෙ3ශපාලන iබර&වාදය 
වැළඳග0 වාම u3iමu= පu කෙලක ලාංෙ7ය සමාජෙ? නවiබර&වා� 
ආDiක Eiසංmකරණ iiබඳ iචාරය7 සLපාදනය i[ම අ0 
හi=නට ෙ uව7 �ෙ? iDබාÂ ආDiකය යටෙ0 ධෙ=>වර 
සංවDධනය7 iujෙL ශක/තාව iiබඳ මා7mවා� අදහස ෙපාෙ0uuවා� 
ෙලස iiගැiම iය හැiය.පැරi වෙL ෙ3ශපාලන ප7ෂ සහ වාම 
ii& සංiධාන ද ෙමම iබර&කරණයට ල7jෙL Eiඵලය7 ෙලස බu 
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ජනයා තව uරට0 වෙL ව¶පාරෙය= iෙය� j යැi iතi. 
    
 ෙමෙලස වාමාංiක ව¶පාරය ජනවාDiක ගැටuව ෙකෙරi 
පමණ7 අවධානය ෙයාu i[ෙමi Eiiපාකය7 �ෙ? වෙL 
ෙ3ශපාලනය,ජයවDධන ෙරiමෙ? iDබාÂකරණ ආDiක iiෙවෙතi 
හා i ක ර ඵ ල i පා ක ය =ට E i ෙර� ධ ය ¢ 7j ෙම = වැ ළ � 
iÒමi,අiකාරවාදෙ? සහ නවiබර&වාදෙ? වDධනය ෙනාසලකා හiu 
ලැ¾ම i.ei Eiඵලය �ෙ? ලංකාෙY දuෙ� ෙම=ම uuෙD ද සමාජ 
සාධාරණය ෙවuෙව= කරන පංi සහ ආDiක සාධක u&කරග0 
අරගලය පමණ7  ෙනාව දuෙ� iදහස සහ Eජාත=Gවාදය 
ෙවuෙව= කරන ෙ3ශපාලන අරගලයද iතැ= j යාමi.මi=ද 
රාජප7ෂ ෙරiමය බලයට ෙගන ඒෙම= පiපාකයට ප0 ¬යාවiය 
ජය�හණය i[ම ට ෙL ත0වයද Uයක j යැi iතi.   

	 ෙ3ශපාලන ත0වය ෙමෙm iiය�0 iYට= uණiංහ තම 
ශාm´ය ii ෙ&ඛන මi= තම iචාර7iය iවෘත ආDiක iiෙවෙතi 
ආDiක,සමාaය සහ ෙ3ශපාලන ගම/මානjL i�හ i[ෙමi ලා 
අඛ�ඩව ෙයාu කළ බව ෙමi� සඳහ= කළ uuය. 

 ව0මෙනiද,ලාංෙ7ය ෙ3ශපාලනෙයi ජනවාDiක E>නය යi0 
වර7 !අii>චය" jෙL නැuuව7 පවii.ඒ ව/වmථා සLපාදනය u& 
ෙකාට ෙගන ය.වDතමානෙ?�0,ලංකාෙY වාම iබර& ෙ3ශපාලන 
ව¶පාරය සහ ii& සමාජය ඉහත සඳහ= වෙL ආmථානය හා සමාන 
ආmථානයකට eළැඹ iii.ouu,සාමය හා සංiiයාව සහ ජනවාDiක 
ගැටuව iසiමට අවශ/ ව/වmථා සංෙශ�ධන ෙකෙරi පමණ7 ෙහ� 
¯iකව අවධානය ෙයාu i[ෙම=,ෙපාuෙY Eජාත=Gවාදයට e&ල වන 
අiෙය�ගවලට ෙම=ම නවiබර&වා� ආDiක iiෙවතට0 Eiෙර�ධය 
¢7jම ඒ ෙවuෙව= කැප කර iii.eම ¬යාමාDගය මැiවරණවi= 
ජාiකවා� බලෙYග යi0 බලයට ෙගන eන තැනට බuජනයා ෙයාu 
i[මට වxව Uයක වu æi බව මෙX අදහස i.  

	 මා දiන පii,ප>චා0 #83 Ði uගෙ?� වම කළ uuව 
iuෙ� ජනවාDiක ගැටuවට iසuම7 ෙසjම සඳහා කැපවන 
අතරම,ඒ eකම වර iදහස,Eජාත=Gවාදය සහ සමාජ සාධාරණය 
ෙවuෙව= කරන අරගලයද අ0 ෙනාහැර කරෙගන යාම යැi 
iතi.ෙ3ශපාලනය යu පවiන ත0වය ෙවනm i[ම සඳහා සÆය jම 
i.බලහ0කාරය ෙයාUගැiෙම= ෙමiට,ෙ3ශපාලනෙය=ම ෙවනm කළ 
ෙනාහැi ව=ෙ= මතවාදය ෙනාව පව0නා සමාජ ත0වය= යැi 
iතi.ෙදනලද සමයක සමාජයක මතවා� අii>චයjම7 ei 
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ෙ3ශපාලනෙ? අවසාන ඉරණම ¼=u කර=න7 ෙලස භාරගත uu 
ෙනාෙY.ෙමම අදහසට ආචාDය uණiංහ ද පu කෙලක eළuu බව 
මම iයවා æ0ෙතi.  

iංහල uu ධෙ=>වරෙ? නැAම  

	 ආචාDය iYට= uණiංහ ඉiiප0 කළ තව0 වැදග0 
i�හය7 �ාLNi ෙX $ඓiහාiක හuල# iiබඳ න¶ය ගැ=jL 
æuෙර= ලංකාෙY ප>චා0 යට0 iiත uගෙ? සමාජෙ? ෙ3ශපාලන 
ෙපළගැHL සාක�ඡාවට ල7 කරi ( “Land Reform, Class Structure and the 
State”, 1979).ඉහත සඳහ= කළ කෘiකDමෙයi ධෙ=>වර සංවDධනය 
i i බ ඳ මා 7mවා � E වා ද ය ට e 7ත රා ආ කා ර ය i = 
සLබ=ධවන,සමාජෙයi i�ලjය iපDයාසය7 සඳහා අවශ/ ෙ3ශපාලන 
ත0වය= සLපාදනය jම සඳහා ²Dව ෙකා=ෙ3iය7 ෙලi= 
මා7mවා�= ii= සලකu ලැuu, ෙගාi-කLකu ස=ධානය7 
ලංකාෙY æi ෙනාjම iiබඳ i>ෙ&ෂණය7 ou ඉiiප0 කර=ෙ= 
$කෘiකාDiක හuල# නL � �ාLNiයාu සංක&පය æuෙරi.ඉතාiෙ?� 
නL eය ෙගාj=,uu ධෙ=>වරෙ? මතවා� ෙමෙහයjෙම= ඉඩL 
iiය= සමග eකට බැඳතබන ෙහi= ෙගාiය= සහ කLකuව= අතර 
සඵලUÓ ස=ධානය7 වළ7වාලන හuලi.ෙL අuව,ප>චා0 යට0 
iiත ලංකාෙY පළu e7ස0 ජාiක ප7ෂ ආ�uවට පදනම වැuෙ� 
ෙගාi-ඉඩL ii රදළ ස=ධානය7 මත සහ ධෙ=>වර-රදළ 
ස=ධානය7 මත පදනL j නu0 uu ධෙ=>වරය eයට iටmතරව 
iiෙ? ou=ෙX පංi ඵල Eෙය�ජනය= ධෙ=>වර-රදළ පං¼=ෙX 
ඵල-Eෙය�ජනය=ෙග= ×ඩනයට ල7 � ෙහii.   

	 ou තව uරට0 ද7වන පii,1956 බලයට ප0වන � 
ලංකා iදහm ප7ෂය Euඛ කරග0 බ�ඩාරනායක ආ�uව 
ෙගාඩනඟන පංi ස=ධානය eම $කෘiකාDiක හuල# iඳ ¢Êමට සම0 
iය.ඒ,ෙගාj= තම මතවා� ආiපත/යට යට0 ෙකාට ගැiමට සම0 
වන iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� u3iමය mථරය= වන �ාÊය ෙම=ම 
නාගiක uu ධෙ=>වරයද eයට æuළ0 කරගැiම මi= ෙගාj= 
ස=ධානයට බැඳ ගැiෙමi.eෙලස ෙගාඩ නැÖ ෙගාi-uu ධෙ=>වර 
පංi මත පදනL � සහ පැරi ධෙ=>වර සහ රදළ පංi ෙකාටm ද 
æuළ0 වන නව ස=ධානය මi= කLකu පංiය බැහැර ෙකාට 
uෙදකළා කළ ෙහi= යi0 ෙගාi-කLකu ස=ධානය ෙගාඩ නැංjෙL 
කටu0තට බාධා e&ල � බව uණiංහ ෙX මතය i.   

	 ෙමම i�හය #56 බ�ඩාරනායක ආ�uව බලයට ප0jෙL 
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පට= ප>චා0 යට0 iiත ලාංෙ7ය සමාජෙ? uu ධෙ=>වරෙ? නැAම 
ලාංෙ7ය ෙ3ශපාලනයට ෙනාකඩවා කරන අiමහ0 බලපෑම iiබඳ 
අවෙල�කනෙයi ෙයෙද=නට අප ෙයාu කරi.eතැ= පට= ච=Øකා 
uමාරuංග ෙX පාලන සමය uළ හැෙර=නට 2015 ද7වා �ලiපය 
Euඛ ආ�uවලට මතවා� පදනම සපයන iංහල ෙබෳ3ධ මතවාදය 
ෙමම පංiෙ? ජාiකවා�  පාD>වය=i මතවා� Eකාශනය i.ෙමම 
මතවාදය 1956 පට= අද ද7වාම සමmථය7 ෙලස ග0 කළ 
ලාංෙ7ය ෙ3ශපාලනෙ? ගම= මඟ ජාiකවා� නැuuව7 කරා ත&u 
කරi=, අවසාන i�හෙ?� eය ¼=u කරන Eබලම සාධකය බවට ද 
ප0 j iෙ}.1971 කැ¡&ල uu ධෙ=>වර මතවාදය වාම 
ෙ3ශපාලනයට æuujම iiiu කරi.1988 � ආචාDය uණiංහ 
අභාවEා�ත වනiට,eවකට iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවාදෙ? සමකා¥න 
i=තනමය අ�ඵලය ෙලi= Eකාශ � $ජාiක i=තනය# iiබඳ 
iෙYචනයකටද eළඹ  iiෙ?ය. eනuu,eම i=තනෙය= මතවා� 
පදනම ලබා iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� මතවාදය ෙවuෙව= eකෙහළා 
ෙපi iiන රාජ/ නායකෙයu 2005 වන iට ලංකාෙY බලයට ප0 
වu æතැi ou අෙ�7ෂා ෙනාකර=නට æත. 

 iYට= uණiංහ ලාංෙ7ය uu ධෙ=>වරෙ? ජාiකවා� 
නැuuව iiබඳ තම i�හය ඉiiප0 කර=ෙ= ou තම uuවරෙයu 
ද � මානව i�ඥ ගණනාථ oෙ}ෙmකර ඒ iiබඳ ඉiiප0 කළ 
i�හයට ද Eiචාර ¢7jම7 ෙලi= යැi iiය හැiය. 

ගණනාථ oෙ}ෙmකර:iංහල uu ධෙ=>වරය 

	 oෙ}ෙmකර 1960 ගණ= වල iට සLපාදනය කරi= ii 
අදහm වල අවධාරණය කළ තDකය7 �ෙ? iංහල uu ධෙ=>වරෙ? 
පැනනැÙම ෙකෙරi අනගාiක ධDමපාල ෙගාඩනඟා Eචාරය කළ 
මතවාදය බලපෑ බවi. ධDමපාල !uu ධෙ=>වර පංiය7 iDමාණය 
i[මට බලපෑම7 ද e7තරා අuතi= uදYද" කළ බව  oෙ}ෙmකර 
තDක කෙÀය.eම iiසට ගැi u3iමu= (සහ නගර වල 
පැනනැ ෙගi= පැවැi ෙබෳ 3ධ ව/වසායක පංiය7) ද අය0 
jය.ධDමපාලෙX බලපෑමට ඉල7ක � iංහල E¿= අතර ගැi 
i7uව,පාස& uuවරයා,සහ ආuDෙYද ෛවÛවරයා ෙම=ම Ìතාන/ 
iලධා[ ත=Gය ii= iDමාණය කරන ලද ගLuලාËiවරයා, මරණ 
ප[7ෂක,iවාහ ෙරim{ාD,ෙනාතාimලා සහ ගL සභා iෙය�iතය= ද 
අය0 jය.ගෙමi aව0 � නu0 ෙගාi පංiයට අය0 ෙනා� ෙමම 
iංහල ගැi u3iමu=,ගෙL aව0වන අතරම සහ ෙබාෙහ�iට 
සාමාන/ ගැiය= සමග ඥාi සබඳතා æi නuu,අධ¶පනෙය=,අiලාෂ 
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ම�ටL වi=,සහ aවන ආකාරෙය=,  e=න e=නම ගැiය=ෙග= 
uරmථ j iiෙ? iෙÜදනය මii. iංහල පාස& වල අධ¶පනය ලැÅ 
ෙමාuu, තම= සහ තම දuව= ෙවuෙව= ඉහළ අiලාෂ æ0ෙ0 j 
නuu Ìතාන/ සහ ෙ3¤ය,ඉංÉiකරණයට ල7 � සහ අDධවශෙය= 
¬miයාi � E¿= අත ෙ3ශපාලන බලය පැවැi ෙමසමෙයi,eම 
ෙ3ශපාලන සහ ආDiක බලෙ? Eභවය=ෙග= කපා හiන ල3ෙ3 
jය.අනගාiක ධDමපාල නව සහ uනDaවනය කළ ෙබෳ3ධ මතවාදය7 
සැපuෙY � ලංකාෙY ගL වල නායකය= � ෙමම ජනයාට 
ය.ධDමපාල ෙX ඉගැ=jL ou=ෙX වැiiuu jෙL බලාෙපාෙරා0u 
සමග පෑuu අතර ou=ෙX දuව=ට ¬miයාuව= හා සමානව eකම 
E¿ ස¯හයට æuujමට සහ පiපාලනෙ? ඉහළ තලය=i සහ 
වෘ0¼=i ¡iයා සඳහා ou= සමග තරඟ i[මට අවසර 
සැලHය.ලංකාෙY ෙ3ශපාලනෙ? බලෙ? ¡iක& ෙවනස7 uUකළ 1956 
මැiවරණෙ? ෙපරuu බලකාය �ෙ? ෙමම අui= ii� iංහල uu 
ධෙ=>වරය බව හවDÝ ii=m ෙප=වා u= බව oෙ}ෙmකර සඳහ= 
කරi ( “Religious Symbolism and Political Change in Ceylon”; 1966, “The 
Vicissitudes of the Sinhala-Buddhist Identity Through Time and  Change”, 
1979; Buddhism Transformed, 1988 ). 

iංහල ගැi uu ධෙ=>වරය සහ 2005  

	 1956 බ�ඩාරනායක රජය බලයට ප0i[ම iංහල ගැi 
uu ධෙ=>වරය ii= තම=ෙX වැi iuuව සහ තම දuව= E¿ 
පැළැ=iයට ඉහළ නංවා¥ෙL අiලාෂෙය= ෙ3ශපාලන සහ ආDiක බලය 
ලබාගැiෙL අරuණ ii= ෙමෙහයවන ල3ද7 j නL,මා දiන 
පii,පංiය7 වශෙය= ou= ෙX eම අෙ�7ෂාව= uu= පuuවා 
ගැiම සuරා ඉuව=ෙ= 2005 මi=ද රාජප7ෂ ජනාiපi බවට 
ප0jෙමi.  

	 මi=ද රාජප7ෂ ජනාiපi තනuරට ප0ව=ෙ= iංහල 
ෙබෳ3ධ ජාiකවා� ව¶පාරය සංiධානා0මකව කළ මතවා� සහ 
සංෙ7තා0මක ෙගාඩ නැංjL,සහ ෙ3ශපාලන ෙමෙහයjL e7තැ=jෙL 
Eiඵලය7 ෙලii.  

	 1956 ෙ3ශපාලන ෙප¡iෙ? iටම iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� 
uu ධෙ=>වර පංi ෙකාටm වල iෙය�ජනය7 පාDiෙL=uව uළ සහ 
පu කාලෙ?� පළා0 සභා සහ Eාෙ3¤ය සභා ම�ටෙL�0 
-iෙ>ෂෙය=ම �ලiප ආ�u බලයට ප0 � අවmථාව=i� iiධ 
ම�ටi= වDධනය ෙවi= පැවැiෙ?ය.නuu ou= පංi mථරය7 
වශෙය= රාජ/ෙ? අiපiභාවය අ0ප0 කරග=ෙ= මi=ද රාජප7ෂ 
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ජනාiපi jම යටෙ0ය.ෙL අDථෙය= ග0 කළ eය,uණUස 
අමරෙmකර ජනÞය කළ පදය7 ණයට ෙගන iය=ෙ= නL,!'56 
දuව=" රාජ/ බලය අ0ප0 කරගැiමi.  

	 ෙL වනiට,#56 දuෙව� -eනL #56 ෙ3ශපාලන ෙපරiෙ? 
ඵල u7i iiන පරuර- ෙම=ම ඉ= පu පැii #77 දuව= ද 
$iදහm අධ¶පනය# මi= iලධා[ ත=Gය,ශාmGා¥ය අධ¶පනය 
(iiෙව= අධ¶පනය ද æuuව),ii  ප3ධiය යනා� රාජ/ අංශය 
¯iක ෙකාටග0 සැම වැදග0 සමාජ තලයකම අර7 ෙගන iiයහ.
(#56 දuව= අධ¶පනය ui= සමාජෙ? ඉහළට නැඟ ගැiමට ග=නා 
u0සාහෙ?� ou= uuණ ෙදන අකරතැ}බය= uණUස අමරෙmකරය= 
ෙX ෙකi කතා වල අ²uවට iGණය ෙකාට iෙ}.)   

	 2005= uU� රාජප7ෂ සමය ෙමම ෙදපරuර ෙ3ශපාලන 
බලය ෙයාUෙගන,mවාDථ සාධනය සඳහා ආDiක ව0කL සහ සමාජ 
බලය ෙගාඩනඟා ගැiෙL u� අරගලයක ෙයෙදu ෙප=uL කෙÀය.#56 
පරuර හා සසඳන කළ,iංහල uu ධෙ=>වරෙ? #77 පරuර,iDබාÂ 
ආDiකෙය= වDධනය ෙකuu ෙවෙළඳෙපාළ ¯iක ආක&ප uළ 
හැiයාව ලද නuu,ou= ෙX ෙකාටස7ද මතවා� වශෙය= iංහල 
ෙබෳ3ධ ජාiකවා� �ෙ?,තම පැවැ0ම සඳහා ¯iක වශෙය=ම තවම0 
iංහල භාෂාව මත සහ රජය සහ ෙ3¤ය Eභවය= මතම පමණ7 
යැෙප=නට iu j iuu ෙහii. 

	 1956 පට= iiධ ම�ටi= iංහල uu ධෙ=>වරය ලංකාෙY 
ෙ3ශපාලන බලයට æuujම uළ eම පංi ෙකාටmවලට තම පැවැ0ම 
සහ EාXධන සu�ඡායනය සඳහා uuමi=ම පාෙ  රජය මත 
යැෙප=නට iuව i¾ම ලංකාෙY ෙ3ශපාලනයට කළ  බලපෑම ඉමහ0 
ය.2005 � මi=ද රාජප7ෂ ජනාiපi jම0 සමග uu ධෙ=>වරය 
රාජ/ බලයට සෘuව iiකL �ෙම=,ou= තම ආDiක ඵලEෙය�ජන 
සා7ෂා0 කරගැiම සඳහා කළ අරගලය u�jය.  

	 රාජප7ෂ  ෙරiමෙ? පාලන සමය iiබඳ iචාරකය= ii= 
eකල ආ�u xමෙ? iත/ ල7ෂණ j iui යැi අවධාරණය 
ෙකuu $iiෙ? පාලනය iඳ වැÒම,¢i අiකා[0වය,අiක àෂණය 
හා නාmiය,පiගැiම, uuuකL ෙනාසැල�ම,අසාධාරණ ෙලස ඵල 
ෙබUගැiම# (i7ටD අiව=,රාවය)යනා� ල7ෂණ iංහල uu 
ධෙ=>වරය තම mවාDථ සාධනය සඳහා ෙගන iය eම අරගලෙ? 
¼áභාවය Eකාශ වන ආකාරයi. 
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	 iංහල ෙබෳ3ධ මතවාදය ෙවuව= ෙපi iiන අතරම iංහල 
uu ධෙ=>වරය ඉහත පii ¬යාi[ෙමi බැâ බැ&මට Eiiෙර�ධය7 
ෙm ෙපi යා හැi හැi[ම වටහා ගැiමට අපට අවධානය ෙයාu 
කළ  හැi වැදග0 කuණ7 ගණනාථ oෙ}ෙmකර තම !uuගැuuෙX 
හෘදය සා7iය" iiබඳ uEi3ධ රචනෙය= ඉiiප0 ෙකාට iෙ} 
(“Dutthagamini and the Buddhist Conscience”,1993,ෙමම iiෙයi 
u&කා¥න iටපතක iංහල අuවDතනය සඳහා බල=න,!uuගැuuෙX 
හෘද සා7iය" kathika.wordpress.com ). 

ෙබෳ3ධ හෘදය සා7iය iඳ¢Êම 

 eය නL #56 පරuර වනiට0 iංහල ෙබෳ3ධය=,කDන& 
ෙහ=i mÒ& ඕ&ෙකා� අuද0 u3iමය (rational)  u3ධාගම0 
අනගාiක ධDමපාල අuද0 ෙ3ශපාලන u3ධාගම0 වැළඳගැiෙමi 
බලපෑම යටෙ0,eෙත7 iංහල ගැiය= uළ ෙබෳ3ධ හෘදය සා7iය 
වගා කළ ෙබෳ3ධ මානjය ආචාර ධDÊය පදනi= iෙය� j i¾ම i. 
  
 මා දiන පii,#71 කැ¡&ල සටහ= කෙÀ අu වැi වශෙය= 
eබu u3iවා� ( rationalist) i=තනය7 uළ හැuu වැuu,සමාජෙය= 
iෙය� � තuණ  පරuරක සමාජ iෙර�Â Eකාශයi.#77 පරuෙD 
සමය වන iට ෙපාuෙY ග0 කළ ෙමම iෙය� jම සL²Dණ j iui 
යැi තDක කළ හැiය.  

	 ‘�තන uගය ii= ෙබෳ3ධ හෘදය සා7iය කඩා iඳ ¢Êම’ 
iiබඳ oෙ}ෙmකර ඉiiප0 කරන ෙමම අදහස සං7i�තව පහත 
ද7වi. 

	 සLEUiකව ලාංෙ7ය ගැi ෙබෳ3ධෙය� uu=ෙX aවන චiතය 
පාදක කරග0 ධDම �=ථය=i සහ ජාතක ෙපාෙතi eන කථා 
පදනL ෙකාටෙගන ජනවහෙD පැවත ආ,iiධ අවmථාවල iiධ 
mව�පය=ෙග= ඉiiප0 ෙකuu කතා=තරවලට සව= u=හ,ඒවා රඟ 
ද7වu නැර°හ.ඒවාi= iයැuෙ� අන/ය=ෙX යහපත තකා 
ෙබ�iස0වය= කරන ආ0ම පiත¶ගය,මානව ස0වෙයu ෙලස ou 
uළ � අසාමාන/ කuණාව,සහ ou ෙබාෙහ� බවයක ඉiෙදi= iය 
යi= ෙපuL i� පාරiතාව= නැතෙහා0 ආචාරධDÊය uසාiතතාව= 
iiබඳ ය.ෙL අ=දමට සමාජ aiතයට uuuu කථා=තර ui= u3ධ 
චiතෙ? eන යහuණ,ෙබෳ3ධ ආචාර ධDමය වශෙය= තම= uළ වගා 
කර ගැiෙම= හෘදය සා7iය වඩා ගැiෙL සLEUය මi= æiuu 
ෙබෳ3ධ මානව භ7iය ou= uළ jය.   
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	 ෙL ත0වය ෙවනm කරන යම7 �තන uගෙ?,දහනව වැi 
iයවෙm අගභාගෙ? හා iiවැi iයවෙm �,eකට බැi uU� නව  
ෙපරuu ෙදකක  බලපෑමට ගැi u3ධාගම යට0 jෙම= iujය.ඉ= 
eක7 නL, අui= මuෙවi= පැවැi uu ධෙ=>වරය7 සඳහා 
ධDමපා ල ෙX නා යක0ව ෙය= æiuu i�ලවකා [ u 3ධා ග ම 
ය.අෙනක,ඕ&ෙකා� ෙX නායක0වෙය= ෙගාඩ නැං�,u3ධ ධDමය 
නjන i�u§ල,අ=ධ � ෙ3ව භ7iයi= ෙතාර � යථාDථවාදය7 
ෙලස හu=වන uගu=ෙX u3ධ ධDමය ය. 

	 ඕ&ෙකා� ෙමරටට බටii= ෙගනැi0 Eචiත කළ u3ධධDමය 
iiබඳ u3iමය ¢7ම අuව යi=,ලාංiක uග0u බටiර u3iiචාර 
සLEUයෙ? iixම වල ආභාෂය ලැබ,ෙබෳ3ධ ජන සංmකෘiෙ? 
uරා ෙණා7iමය,æදiiවා �,සහ භ7iවා � අංග ඉ= බැහැර 
කළ,ධDමය මත පදනL � u3iවා� uu දහම7 ii කළහ,eම 
¢7මට අuව ලංකාෙY ෙබෳ3ධ අධ¶පනය පාස& සහ දහL පාස& සහ 
ෙපාතපත සLපාදනය සකm කළහ. 

	 ධDමපාල ෙගාඩ නැÖ i�ලවකා[ u3ධාගම ලාංෙ7ය සමාජය 
මත æi කළ බලපෑම oෙ}ෙmකර,තLබiයාෙග= ග=නා,!සLEUiකව 
u& බැසග0 ෙබෳ3ධ සංmකෘiෙ? අuu පැ0ත" යන ෙයuෙම= පැහැii 
ෙකෙරi.eය අUළ ව=ෙ= u3ධාගම ලංකාෙY රාජ/ ආගම ෙලස u& 
බැස ගැiම iiබඳ මහාවංශ අDථකථනයට ය.රාජ/ ධDමය සහ 
අiංසා ධDමය අතර ගැuෙමi� අiංසා ධDමයට Euඛතාව u= 
අෙශ�ක දහමට පටහැiව යන මහාවංශ රචකයා දiන අ=දමට iංහල 
ජාiෙ?0 u3ධාගෙL0 ඉරණම eකට බැi æi ෙහi= u3ධාගම ¡�ම 
ෙවuෙව= ෙකෙරන iංසා හා ඝාතන u7i සහගත ෙවi.  

	 මහාවංශ අDථකථනයට නව aවනය7 සපයi= ධDමපාල 
පදනL â අu0 ෙ3ශපාලiක u3ධ ධDමය ගැi uu දහෙL මානjය 
ආ චා ර ධ Dම ය ප ෙස ක ලා , නැ Ù e න u u ධ ෙ= >ව ර ය 
ෙවuෙව=,නjකාරක ආචාරධDම ප3ධiය7 ii කළා පමණ7 ෙනාව 
ජනÞය u3ධාගෙL eම අuu යiපැ0ත eනL u3ධාගම ¡�ෙL 
නාමෙය= ෙකෙරන Eච�ඩ ¬යා සාධාරãකරණය යi0 �තන 
ලාංෙ7ය සමාජෙයi mථාiත කර¥ය.  
  
 o ෙ}ෙmකර ෙX ඉහත i�හෙය= iයැ ෙව=ෙ= #56 
බ�ඩාරනායක රජය බලයට e=ෙ=ම ගැi ෙබෳ3ධ ආචාර ධDමෙ? 
u& iඳග0 iංහල uu ධෙ=>වරය7 මi= බවi.iංහල ෙබෳ3ධ 
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ජාiකවාදය ජාiවාදය බවට පiවDතනය jම0 ඒ හා ආ�තව 
u3ධාගම ¡කගැiෙL නාමෙය= අන/ ජනෙකාටm මත Eච�ඩ0වය uU 
හැ[ම සාධාරãකරණය0 ෙමම u3iවා� u3ධාගම ෙමරට u& බැස 
ගැiෙL Eiඵල යැi iතi. 
  
 ඕ&ෙකා� සහ ධDමපාලෙX �තන ෙබෳ3ධ ව¶පෘiය iංහල 
uu ධෙ=>වරය අතර u& බැස ග=ෙ= ඒ වනiට0 යට0 iiතවා� 
iබර& u3iවාදය (rationality) ෙක�&බෘ7 -කැමර= Eiසංmකරණ 
යටෙ0 ජාiක ෙ3ශපාලනෙයi iiuවා æi iටක�ය.ෙÝiÝ mෙකා� 
Refashioning Futures (1996) කෘiෙයi තDක කරන පii ෙමම iබර& 
u3iවාදය ආDiකය,සමාජය සහ eබu u3iවාදය7 ඒ මත පදනL 
වu æi iෂÓයභාවය7 (subjectivity) ලාංෙ7ය සමාජය මත කාවැ3�ම 
මi= යට0 iiත ෙ3ශපාලන ත=Gය �තන iශාව7 කරා 
Eiසංiධානගත i[ම අදහm කෙÀය. 
  
 e ම ප u i ෙම i u 3i වා � u 3ධා ග ම E ච i ත j ම 
ui=,දහLපාස& සහ පාස& අධ¶පනය සහ ධDම සාiත/ය පැiරjම 
මi= ෙම=ම ධDමපාලෙX ආගiක ව¶පාරය ui= u3iවා� භාiතාව= 
Eචiත i[ෙම=, u3iවා� ¢7ෙම= uu නව පරuර7 ii 
ෙකui.eම භාiතාව= iංහල ෙබෳ3ධ uu ධෙ=>වරෙ? eiෙනU 
aiතයට කා වැ�ෙම= පරLපරා ෙගjය0ම ඒවා සාමාන/  ගැi 
ජනතාවෙX eiෙනU ii ෙපෙවතටද කාවැ�ම අiවාDයය7 jය.ei 
Eiඵලය නL ෙබෳ3ධ මානjය ආචාර ධDමය xමxමෙය= ලාංෙ7ය 
සමාජෙය= අෙහ�i j යාමi.  
  
 eෙලස ෙබෳ3ධ හෘදය සා7iය අii කරග0 iංහල uu 
ධෙ=>වරයක සහ ගැi ෙගාi ජනකායක ෙX පu පරuu iDබාÂ 
ආDiකයක ෙවෙළඳෙපාළ iයාමය= වැළඳග0 iට රාජ/ය සහ මහජන 
aiතය iiබඳ කටuu වල� ආචාර ධාDiක ii>චය= පෙසක ලා 
uu mවාDථ සාධනය iiබඳ මාවතට ෙයාujම අපට වටහා ගත හැi 
iය uuය.ප>චා0 2005 සමෙ? රාජ/ ෙ7=�ය EාXධන 
සu�ඡායනය නXන mව�පය7 ගැiෙL පදනම u3iවා� ෙ3ශපාලනය 
ලාංෙ7ය සමාජෙ? අiපiභාවයට ප0jම යැi iතi. 
  
 ෙමෙලස iංහළ uu ධෙ=>වරය ෙ3ශපාලන බල ත=Gයට 
අව¼Dණ  jම ලංකාෙY පාDiෙL=u Eජාත=Gවාදය ෙම=ම,iලධා[ 
ත=Gය,අiකරණය æuu  රාජ/ ආයතiක ප3ධiයද eම පංiෙ? 
ඉහළනැÙෙL අෙ�7ෂාව=ට යට0 ෙමවලL බවට හැරjෙම= iiෙහළන 
ල�.ප>චා0 #77 ෙªආD ජයවDධන ෙරiමෙ? පාලන  සමය uළ 
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රාජ/ ෙ7=µය uu ධෙ=>වරෙ? ෙ3ශපාලන ව¶පෘiය e7තරා uරකට 
පu බෑමකට ල7 uවද,2005 රාජප7ෂ ෙරiමය ෙමම ¬යාවiය යi 
ei u �ඡ mථා න ය ට ෙග න ආ ෙY ය . අ ද ව න i ට ලං කා ෙY 
ෙ3ශපාලනය,ආ�u බලෙ? uමන ප7ෂය7 බලෙ? iiයද,සමmථය7 
ෙලස ෙමම ව¶පෘiෙ? �හණයට ප0j iෙ}. 
  
 ෙL iය&ල කරන ල3ෙ3 !සංවDධනය" නාමෙයi.ෙªආD 
ජයවDධන පාලන සමෙ? පට= !සංවDධන " කiකාව ලංකා 
ෙ3ශපාලනෙ? අiපiභාවයට ප0 iය.uද සමෙ? පu බැස iය 
සංවDධන කiකාව යi0 වර7 බලව0 ව=ෙ= eය u�ඡmථානයට 
නැuu ප>චා0 uද සමෙ? රාජප7ෂ ෙරiමෙ? යටෙ0 ය.(බල=න," 
#ෙසෳඛ/ෙ? uරය$ සහ uෙඛ�පෙභ�A uරය:$සංවDධනය$ ෙ3ශපාලනය 
යටෙකාට ගැiම," කiකා අංක 1,www.kathika.lk ).  

න=න0තාර පංi ෙකාටm 
  
 ෙමෙලස රාජ/ය,ආ�uකරණය සහ ජනතාව අතර ෙ3ශපාලන 
සLබ=ධය u�ෙලස iiäමට Uයක � තව0 වැදග0 කuණ7 ෙමi 
ලා ෙකiෙය= ෙහ� uව i[7ෂණය i[ම අවශ/ය.eයනL,ප>චා0 
#77 පාලන සමෙ?�  iDබාÂ ආDiකෙ? ව¶�iය සමග බැi ෙමරට 
ව¶�ත � නන==තාර නැතෙහා0 පාදඩ පංi ෙකාටm ලාංෙ7ය 
සමාජය මත æi කරන බලපෑමi.සLEUiකව න=න0තාර පංiය 
නාගiක පහළ පං¼= හා සබැi සංi3iය7 නu0,ඉහත සාක�ඡා 
කරන ලද �තන u3ධාගෙL ව¶�iෙ? iuකා¥න ඵලiපාකය7 ෙලස 
ෙමම පංi ෙකාටm අDධ නාගiක සහ �ාÊය සLභවය=ෙග=ද 
පැනනැÙ ව¶�ත jය. 
  
 ෙමම ෙදවuව � ෙකාටm වල සLභවෙ? e7 ¯ලය7 iiබඳ 
වැදග0 i[7ෂණය7 iYට= uණiංහ ෙX ඉහත සඳහ= “Land Re-
form, Class Structure and the State” iiෙ? ¢iය හැiය.eය නL �ාÊය 
uu ධෙ=>වරය සැuLග0 iංහල පාස& uuවu, ආuDෙYද 
ෛවÛවu, සහ ෙජ¶¼DෙY�= ගLබද uu වාiජමය ¬යාකාරකLවල 
ද iරත � බවi.ou ම මහuවර පළා0 ආÄෙය= කළ  තව0 
අධ/යනයක ( “Agrarian Relations in the Kandyan Countriside in Relation to 
the Concept of Extrement Social Disntetgreation” 1979),i[7ෂණය කෙÀ 
යට0 iiත සමෙ? iට වuකෘiකDමා=තයට ෙmවා සැපÓම, 
ස=iෙYදන කටuu සහ ෙවෙළåම මත පළu වතාවට ¢iය හැi uu 
ධෙ=>වර ෙකාටස7 ක=ද uඩරට පළා0 වල දi=නට ලැuu බවi. 
ouu දහනම වැi iයවෙm� e7ෙක� uuu බඩ පළා0වi= පැii 
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iංහළ ixiකෙය� නැතෙහා0 umiL වැiෙය� �හ.ouu uuu ඉඩL 
කැබැi ෙහ� ෙගවu iළ � ගii= ගL uළ ඉඩL ෙවෙළඳෙපාළට 
æuu � අතර ouu වාiජ සමෙ�7ෂණෙයi ලා සLබ=ධ ව 
iiයහ. 
  
 ෙමෙලස uu වාiජමය ¬යාකාරකLවල iරතෙවi=,ගෙL 
ඉඩL ෙවෙළඳෙපාළ uළ  ¬යාකා[ව,වාiජ සමෙ�7ෂණෙයi iරතව 
ii,iංහල uu ධෙ=>වර පංi ෙකාටm වැළඳග0 u3iවා� uuදහෙමi 
සLEUෙයi හැuu වැuu ou= ෙX àදuව= iDබාÂ ආDiකය 
අiuඛjම uළ ou= u& iuu න=න0තාර පංiෙකාටm බවට 
iකාශනය jෙL අවකාශය7 iiui. 
  
 න=න0තාර පංi ෙකාටm වi= ආ සාමාiකෙය� ච=Øකා 
uමාරuංග ජනාiපi0වය යටෙ0 සහ මi=ද රාජප7ෂ ජනාiපi0වය 
යටෙ0 පැවැi රජය= ෙX සමය uළ පළා0පාලන ම�ෙL iට ජාiක 
ම�ටම ද7වා වැi වැiෙය= ඉහළට නැෙඟi= e=න e=නම 
ෙ3ශපාලන බලෙ? ෙකාටm කuව= බවට ද ප0�හ.  
  
 ෙමම පංi ෙකාටm අතi= වDධනය � පාදඩ ධෙ=>වර පංi 
ෙකාටm ද 2005= පu රාජ/ බලෙ? Eධාන ෙකාටm කuව= බවට 
ප0jම රාජ/  ෙ3පළ සහ සLප0 අවභාiතය සහ àෂණය ජාiක 
ම�ටෙL0 ei iට පළා0 පාලන ම�ටම ද7වා0 ව¶�තjමට0 
ෙ3ශපාලනෙ? Eච�ඩ0වය පැi[මට0 ෙ u�  Eධාන සාධකය7 යැi 
iතi.ou= අත iංහළ ෙබෳ3ධ ජාiකවාදය බලය සඳහා වන uu 
ෙමවළම7 වන ෙහi= ඉතා පහuෙව= ජාiවා දය බවට0 
Eච�ඩ0වයට0 හැරiය හැiය.(ෙමi පාදඩ ය=ෙන= ou= ෙX u& 
ඉiuu සහ අ&ලසට නැuu�,  àiත mව�පය i.)iධායක 
ජනාiපi බවට මi=ද රාජපæ ප0jම සමi= ලංකාෙY සමාජෙ? 
අiපi තලයට නැඟu නව පාදඩ ධෙ=>වර  ෙකාටm රාජප7ෂ 
ෙරiමෙ? ෙ3ශපාලන බලෙය= ලාංෙ7ය සමාජය තම �හණයට නu 
කර ග0හ.රාජප7ෂ ෙරiමයට eෙරiව ඡ=දය පාi�i i[මට ෙමරට 
ජනයා බuතරය7 ෙපළඹ� Eධාන ෙ uව7 �ෙ? ෙමම iim ජනයාට 
iදහස සහ Eජාත=´ය iiකL අii කරi= රාජ/  බලය 
අවභාiතයට ෙයාu jම යැi iතi. 
  
 ජාiවා� කළ ෙක�ළාහලවල�0 ෙම=ම ෙ3ශපාලනෙ?�0 
(uU:මෑතකා¥න umiL iෙර�Â ෙක�ළාහළ වල� ෙම=ම පuiය පළා0 
පාලන මැiවරණෙය= පu සමෙ?�0)ජනයා මත Eච�ඩ0වය 
uUහැ[මට න=න0තාර පංi  ෙකාටm iiධ ෙ3ශපාලන බලෙYග ii= 
ෙයාU ගu ලැ¾ම,පuiය කාලය uළ දi=නට ලැui.ඉiiෙ?� iංහල 
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ෙබෳ3ධ ජාiකවාදය පදනL ෙකාට ෙගන ලාංෙ7ය ෙ3ශපාලනෙ? යi0 
මu jමට ඉඩ æi අiකාරවා� ත0වය= යටෙ0 ෙ3ශපාලන බලෙYග 
තම පසiuර= මDධනයට බල ෙmනා වශෙය= ෙමම පාදඩ පංi 
ෙකාටm ෙයාU ගැiෙL බලව0 අනuර7 පවiන බව i[7ෂණය 
කළ හැiය.  
  
 නu0,ෙL අතරම iංහල ෙබෳ3ධ uu ධෙ=>වරය සහ 
න=න0තාර පංi ෙකාටm ලාංෙ7ය සමාජය මත බල පව0නා 
අiපiභාවෙ? iෙ>ධනා0මක ඵලiපාක iiයL uරකට සමනය i[මට 
Uයක jමට ඉඩ æi නැuuව7ද iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� ෙ3ශපාලන 
iෙළ=ම මu වu අද ද7නට ලැෙබi.  
  
 iංහල uu ධෙ=>වරෙයi ඉහළ mථරය= අද වන iට 
සංxමãය අවiයකට eළඹ  æi බව අපට i[7ෂණය කළ 
හැiය.රාජප7ෂ ෙරiමය u3ධෙය= පu eළi !සංවDධන" සමෙ?� 
ආDiක ඵල Eෙය�ජනය සඳහා ෙග�¥ය ¯ල/ ධනවාදය සහ ei ෙ3¤ය 
ඒජ=තය= සමග ද ගැට ගැuu ෙමාu=,u� iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� 
mථාවරය=ෙග= uරmථjෙL නැuuව7 ව0මෙනi පවiන අuu 
ou=ෙX ෙ3ශපාලන නායක0වෙ? ෙකාටm වi= Eකාශ වන බව 
¢නටම0 iචාරකය=ෙX අවධානයට ෙයාu j æත.ou=,ඉiiෙ?� 
රාජ/ ෙ7=µය,ධෙ=>වර ආDiකය7 ෙගාඩනැÙම සඳහා ෙ3ශපාලන 
බලය යi0 තම= අතට ගැiමට ෙයාuiෙL ඉඩකඩ පවii. 
  
 නu0,රාජ/ ෙ7=µය ධෙ=>වර ආDiකය7 ෙගාඩනැÙම iiබඳ 
අදහස නවiබර&වාදයට iක&පය7 ෙලස ඉiiප0 ෙකෙරන iට,ඉ= 
මuවන ගැටuව7 ව=ෙ= $eවැ=න7 සැබැi=ම නවiබර&වාදෙය= 
iuu  ව¶පාiය7 iය හැiද?#%ය=නi.  
  
 ෙමම අදහm ¢7jෙමi ඉii ෙකාටi= මා u0සාහ කර=ෙ= 
නවiබර&වාදය iiබඳ ලාංෙ7ය සමාජෙයi පව0නා ව0ම= 
කiකාෙවi iL වළu uu& i[මට සම0 වu æතැi මා i>වාස 
කරන ජාත/=තර කiකාෙවi eන අදහm ස¯හයකට EiNඨ jමට 
ආරLභය7 ගැiමට ය. 
  
 නවiබර&වාදය � ක¥ uෙද7 ෙවෙළඳෙපාළ ආDiකෙ? 
Euඛතාව ගැiම iiබඳ කuණ7 පමණ7 ෙනාවන බව ¢= කල7 
imෙm න¶යධා[= ii= අවධාරණය කරi= iiu ලැබ 
æත.uUහරණය7 ෙලස,නවiබර&වාදය iiබඳ Euඛතම න¶යධාiයා 
ෙලi= පතළ ෙÝiÝ හාDi ( A Brief History of Neoliberalism  2005) නL 
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කෘiෙයi,නවiබර&වාදය,ෙවෙළඳෙපාළ uෙද7 aiතෙ? පව0නා 
කuණ7 ෙලස ෙනාව aවන  ආකාරය7 ෙලස EවDධනය i[මට 
¬යාකාiක වග�ම7 රජයට ආෙර�පණය කරන බව තDක ෙකාට 
æත. ou තDක කරන පii, ෙවෙළඳෙපාළ,aවන මාDගය7 ෙලස 
eයටම අය0 im¼Dණ වiනාකL ප3ධiයi=  සL²Dණ � eකi. 
u3ගලවාදය,තරඟකා[0වය,iයu iiuLකාර ෙනාවන (non-contractual) 
මානව සබඳතා මi= iiuLකාර ( c o n t r a c t u a l ) සබඳතාවල 
Eèඛතාව, ෙYගය,නෙව�0පා දනය,අ=තDසබඳතා æiබව,සහ 
සLEධාෙය= පැනuu යදL ඉවත ෙහéම ei අත/වශ/ අංග ෙවi 
( Peter C Grosvener, The Humanist.com, 2015) . 1

  
 ෙමම ෙපාu අදහස සංවDධනය කරi=,ෙප�& වDහාග,සහ 
ෙව=i êu= ඉiiප0 කර æi අදහm ඉii ෙකාටm වi= ෙවන 
ෙවනම ඉiiප0 කර=ෙනi. 

https://thehumanist.com/magazine/march-april-2015/arts_entertainment/what-about-me-the-1
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2 

ෙප�& වDහාග - මා ගැන තැ�ම7 නැi ද? What About Me?  2

ෙබ&iය ෙL, ෙඝ=� i>වi�ල ෙ? සා යiක ම ෙන� i�ව සහ 
මෙන�i>ෙ&ෂණය iiබඳ මහාචාDය, ෙප�& වDහාග අනන/තාව සහ 
නවiබර&වාදය iiබඳ සLපාදනය කළ What About Me? (2012) කෘiය 
හu=වා � æ0ෙ0 පහත පii ය. 

ව0ම= i¼මට අuව, සාDථකjමට අෙපාෙහාස0 වන 
කවෙරu අත ෙහ� යම7 වැර� iෙබනවා iය uuය.  
සාධනය i[මට සහ සui= iÒමට æi ×ඩනය,තමාම 
iiබඳ අගiගාÊ ¢7ම7,iශානiහරණය7 (disorientation),සහ 
අෙ�7ෂාභංග0වය uU කරi= අප මත අiක බර7 
පටවi.ජනයා ෙපර කවරUකට0 වඩා uෙදකලා බi= 
ෙපෙළi.ෙëමය ෙසායා ගැiම e=න e=නම uගහටය.අi 
අDථව0 aiත ගතi[මට අරගල කරi= ii=ෙනu. 

  
 $ෙමම මානiක අDuදයට මඟ පෑuෙY ෙකෙmද?# ය=න සහ 
$අප අප iiබඳවම iතන ආකාරය ෙවනm ෙකාට æ0ෙ0 ෙකෙmද?# 
ය=න iමDශණය i[ෙL� වDහාග ෙX අවධානය සමාජ iපDයාසය 
ෙකෙරi ෙයාujය. අනන/තාව සහ සමාජ-ආDiක xමය අතර æi 
සLබ=ධතාව= ගෙYෂණය කරන ou ආDiක ෙවනmකL අෙ� 
සාරධDම මත පමණ7 ෙනාව අෙ� ෙපෳuෂය= මත පවා ගැuu 
බලපෑම7 කරන බව i[7ෂණය කරi. නවiබර&වාදෙ?,iDබාiත 
ෙවෙළඳෙපාළ බලෙYගවල,ෙපෳ3ග¥කරණෙ? අuuu 30 ක ඵල සහ 
අෙ� ඉංiෙ=uකරණයට ල7 කළ සමාජය සහ u3ගල අනන/තාව 

ෙමම ෙකාටෙසi ෙප�& වDහාග ෙX කෘiෙ? eන අදහm ඉiiප0  i[ෙමi�,u& 2

කෘiෙය= කuu uuටා ¢7jමට අමතරව, ei eන æතැL කuu වල සාරාංශ 
කළ අදහm පහත සඳහ= iචාරය=ෙග= uuටා ෙගන æ0ෙතi.


Peter S Grosvener, (2015), The Humanist.com,  
https://thehumanist.commagazine/march-april-2015/arts_entertainment/what-about-me-the-
struggle-for-identity-in-a-market-based-society 

O Bombardelli  (2016) , Journal of Social Science Education, http://www.jsse.org/index.php/

jsse/article/view/1521 &
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අතර සLබ=ධය iමuමට ල7 කළ ou, ව0මෙනi අපෙX සාuiක 
සහ u3ගල මානiක යහ පැවැ0ම ෙකෙරi බලපාන සාරධDම ප3ධiය 
නවiබර&වාදය බව0  eම uසලතා ත=Gමය (meritocratic)  
නවiබර&වාදය සමහර ෙපෳuෂ ගi ල7ෂණවලට uපකාර කරන අතර 
ෙවන0 ඒවා ට දuවL පuuවන බව0 iගමනය කරi.  

!සමහර7 අයට පැහැii වාi සහiක කරන !uසලතා ත=Gය"
ක oබ aව0වන iට,oබ අනවරතෙය=ම æගැuමට ල7කරu 
ලබන iට සහ oබ Eමාණව0 තරL u0සාහ ෙනාකර=ෙ= 
යැi oබට iයu ලබන iට,oෙ} iDමාණ¤¥0වය සහ 
ලාලසාමය (passionate) Äමය සැෙණi= සංඛ¶නමය ෙලi= 
Eකාශ ෙකාට ෙවෙළඳෙපාළ වiනාකම සඳහා ත7ෙmu කරu 
ලබන iට, uDuඛ සහ iෙය= තැiග0 බව ෙනාහැÙ iÒමට 
oබට හැ7ෙ7 ෙකෙmද?oබට ෙර�ගය7 æතැi ෙර�ග 
ii>චයට ල7කරu ලැ¾ම,අෙ�7iත ම�ටමට නැÙමට oබට 
ෙනාහැiයාවට iදහසට කuu ¢7jම කරu iiස eය oෙ} 
අනන/තාවට æuළ0 කරගැiම,සහනය7 ෙm පවා oබට 
හැෙඟ=නට ඉඩ iiය හැiය.!ජය�ාහකය=" සඳහා ෙව=ෙකාට 
æi ඉතා Hiත ඉඩ සංඛ¶ව uරවා¥මට æi iක&ප අ&ප ව 
සහ ඒ සඳහා eතරLම ×ඩනය7 iiය�,අසාDථක වනවාට 
වඩා mනාuෙY�ව iDණය ෙකuu ආසාදනය7 æijම 
ෙබාෙහ�iට වඩා ෙහාඳ යැi ¢ෙනi.නවiබර&වා� තDකණය 
පැi[ æi mවභාවය oබ ෙර�A ත0වයට ප0 ෙකාට æi 
ෙහi=,වරදකා[0වය iiබඳ හැÙෙම= ආවරණය7 ෙලස 
මෙන�ii0සාමය අපDයාය7 (disorder) ෙයාUගැiම ෙහාර ෙලඩ 
ගැiම7 ෙනාෙY.!  

	 ෙL,නවiබර&වාදය මානiක ෙර�ග ව¶�iයට බලපාන 
ආකාරය iiබඳ වDහාග ෙX i�හය e7 iචාiකාව7 ( Anna Fishzon, 
New Books Network )  මෙන�i� rNiෙය= කැiෙකාට � අuu i.    3

	 වDහාග ෙX අධ/යනය ෙග�¥ය uuෙD රටවල ජනයාෙX අ0 
¢�L පදනL ෙකාට ගii.eනuu ou සාක�ඡා කරන සමාජ-
ආDiක-සංmකෘiක ත0වය= ෙග�¥ය නවiබර&වාදෙ? ව¶�iය 
සමi= ei අiපiභාවයට යට0 වන ලංකාව වැi රටවලද e=න 
e=නම අ0 ¢iය හැi වu æත.වDහාග නවiබර&වාදය,අනන¶තව 

http://newbooksnetwork.com/paul-verhaeghe-what-about-me-the-struggle-for-identity-in-a-3

market-based-society-scribe-2014/
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සහ මානiක ෙර�ග මත æi කරන බලපෑම iiබඳ කරන i�හය 
සLබ=ධෙය= වැi uර කuu ¢7jමට ෙමම අවmථාෙY� අදහm 
ෙනාකරi.පහත ෙකාටi= මා ඉiiප0 කර=ෙ= වDහාග What About 
Me? කෘiෙයi නවiබර&වාදය iiබඳ ෙගාඩනඟන ¯iක Eවාදයට 
අUළ,ෙත�රාග0 ouෙX Eධාන අදහm ය.  

ආDiක i�හය  

	 ආ Di ක i � ව ට අ u ව ස ල ක =ෙ= න L 
නවiබ ර &වා ද ය,iයා ම නය ඉ ව0 i[ම, ෙපෳ 3ග ¥කරණය, 
ෙවෙළඳෙපාළකරණය,සහ ෙග�¥යකරණය iiබඳ ¡iක& වැඩ සටහ= 
EවDධනය කරi.සLභාව/ iබර&වාදය,රජය ෙපෳ3ගiක aiතයට 
මැiහ0 jම Hමා කරi=,රාජ/ය සහ සමාජය අතර ¢i ෙබ�ම7 
අෙ�7ෂා කරi.නවiබර&වාදය,iදහm යැi iතාග=නා ෙවෙළඳෙපාළට 
රාජ/ය යට0 i[ම අෙ�7ෂා කරi. 
  
 මානjයභාවය iiබඳ නවiබර& ¢7ම පහත පiiය.මානවෙය� 
� ක¥ තම ලාභය ෙකෙරi නාiගත � තරඟකා[ ස0වෙය� 
ෙවi.තරඟය,හැම ෙකෙනuම ඉහළටම නැiමට uපiම u0සාහ ¢[ම 
අවශ/  කරන ෙහi= ෙමi= සමාජයට සමmතය7 ෙලස වාiය7 
ෙවi.ei Eiඵලය7 ෙලස රාජ/ෙ? මැiහ0jෙම= iදහmව, තi 
iදහm ෙවෙළඳෙපාළ7 æuළත වඩා ෙහාඳ සහ වඩා ලාභ iNපාදන 
සහ වඩා කාDය7ෂම ෙmවා අපට ලැෙබi. eම තරඟෙයi� 
සාDථක0වය ෙහ� අසම0jම තiකරම u3ගල u0සාහය මත රå 
පවiන ෙහi= eය ආචාර ධDÊයව iවැරi ය.හැම ෙකෙනuම තම 
සාDථක0වය ෙහ� අසම0jම ට වග iයi.අධ¶පනෙයi වැදග0කම, 
අප aව0ව=ෙ= uනම/ iuණ0වය= æi අiශi= uuuව ලද 
u3ගලය= අවශ/ ෙකෙරන ෙYගෙය= පiණාමය වන ¢uL ආDiකයක 
ෙහii.තi uසm අධ¶පන uuuකම7 ෙහාඳ ය,ෙදක7 වඩා ෙහාඳ 
ය.නu0 තරඟය u� ෙහi=, aiතය uරාම ඉෙගන ගැiම අත/වශ/ 
ය.iය&ල ෙ7=µය කළමනාකාi0ව අiකාරයක අii හmතෙය= 
ෙමෙහයවu ලැෙබන කාDයසාධන ( performance) සLuඛ ප[7ෂණ සහ 
iර=තර æගැÓL (evaluations) සඳහා æi ව0ම= අiවාDයය iuපස 
æ0ෙ0 ෙමයi.  
  
 වDහාග දiන පii,u3ගලය=ට mෙව�0සාහෙය= තම සමාජ-
ආDiක ත0වය ඉහළ නංවා ගත හැi වu æතැi සමාජ සංචලතාව 
සLබ=ධෙය= නවiබර&වාදය u= ෙපාෙරා=uව ඉu i[මට eය අසම0 
j æත. නව E¿= පැනනැÙ,xමය තම= ෙX ඵල-Eෙය�ජනය= 
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ෙවuෙව= සකm ෙකාට ෙගන æi ෙහi= සැබi=ම ග0 කළ සමාජ 
සංචලතාව iiෙහළා æත.iලධාiත=Gය සහ iයාමනය ට eෙරiව 
කටuu කර=ෙ= යැi � නu0 නවiබර&වාදය ඒ ෙවuවට ඉල7ක, 
iගණන, සහ iමDශන iiබඳ නව ත=Gය= පණවා æත.eය 
ෙපරළා කළමනාකuව=,iෙ>ෂඥය=,ප[7ෂකය= සහ æගැuLකuව= 
ෙග= සම=iත නව iලධාiත=Gය7 u0පාදනය ෙකාට æත. eය,uu 
ආDiක වැඩ iiෙවළ7 පමණ7 ෙනාෙY  

	 ස LE U i ක ව පැ වැ i ප i i ආ Di ක ය = හැ ම i ට ම 
ආගiක,ආචාර ධDÊය ෙහ� සමාaය වuහය= uළ i¥ පැවui.ඒ 
ෙවuවට,නවiබර&වාදය යටෙ0 eම iයu ප3ධ¼= $ෙවෙළඳෙපාළ# ට 
යට0 ය.eම අui=, නවiබර&වාදය තව uරට0 ආDiක න¶යය7 
ෙනාෙY,eය වඩා uu& මතවාදය i.අද අෙ� සංmකෘiය පාලනය 
ෙකෙරන සහ ei iපාකය7 ෙලස අෙ� අනන/තාව සකm කරන මහා 
ආඛ¶නය නවiබර&වාදය i. 

	 නවiබර&වාදය iiබඳ ආDiක i�හෙය= o}බට යi= 
වDහාග ෙගාඩනඟන තDකය නL,නවiබර&වාදය ආDiකය,ෛදiක 
iiතය,පාස& ප3ධi,i>වi�ල,i�ව,ෙසෳඛ/ අංශය,මාධ/ යනා� 
සමාජෙ? iයu 7ෙNG ආxමණය කරන බවi,ඒ iය&ල තම අණසක 
යටතට ප0 ෙකාට ෙගන æi බවi.eය අප අප iiබදව iතන 
ආකාරය ෙවනm කරන බවi.   
  
 නවiබර&වාදය අපෙX uගෙ? අiපi මතවාදය බවට ප0j 
æත.iයවm ගණනාව7 imෙm ආගම සහ මතවාදය,ආචාර ධDමය 
සහ හuෙ& ෙබU හU ග=නා ෙපාu අu0 iiබඳ හැÙම7 ෙකෙරi 
නාiගත ෙවi=, ෙපාu අනන/තාවට Eභවය7 සැපÓය.නවiබර&වාදය 
සාරධDම iiබඳ i�ලවය7 uUකර æත.eය,අපෙX u3ගල අනන/තා, 
ෙපෳuෂය= මත ගැui= හාiකර ෙවනmකL æi ෙකාට iෙ}. ඒ 
eකම වර සමාජය uDවල ෙකාට iෙ}.eය, Eජාව අමතක කරi= 
u3ගලයා ෙකෙරi ආශ7ත ෙවi.ආදරය සහ ආග=uක ස0කාරය 
ෙකෙරi මානවයා uළ æi ¯iක තෘNණාව ෙනාසලකා හii. 

 අහංවාදය (egotism),තරඟකා[0වය,සහ ආxමණ¤¥භාවය 
ස හ ජ මා න ව ලා 7ෂ i ක ය = ව =නා ෙm ම 
පරාDථකාÊ0වය,ස¯පකාරය,සහ සහෙය�Aතාව ( so l idar i ty ) ද 
eපi3ෙද=ම සහජ ව=ෙ= යැi අෙîෂය= iiබඳ  ඕල=ද iෙ>ෂඥ 
ï=m i වා& ෙX අධ/යන ( The Age of Empathy , 2009) æuෙර= 
වDහාග පවසi.අප uළ uමන ලා7ෂiකය= අiපi ව=ෙ=ද ය=න 
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¼රණය කර=ෙ= පiසරය i. 

 සLEUiක Eiමාන සහ සාරධDම ඉවත ෙහ¥ම පi²Dණ 
iදහස ෙනාව iයuල සහ iය æi කරi.නවiබර&වා� iiසාෙX 
වඩා0 කැ× ෙපෙනන ලා7ෂiකය නL iෂාiමයව (depressively) ණය 
මත සංතෘNiය ෙසායායෑම i. uසලතා ත=Gය (meritocracy) - 
$e=ෙරා= සමාජය# (Enron Society)  

	 ආDiක iiසා iiබඳ සංක&පෙ? නවiබර& iටපත ට අuව 
ආ Di ක i i සා ට ම ඟ ෙප =ව න i Dණා ය ක ෙද ක i . eක7 
නL,සාDථක0වය i.ඒ අuව වෘ0¼යමය iuuව සහ wව/මය 
ෙසෳභාග/ය, u3ගල ෙහ� සමාaය වලංu භාවෙ? eකම Eභවය= 
ෙවi.ෙදවැ=න,සාධනය= ෙහ� ඒවා ෙනාමැijම සහui=ම u3ගල 
ද7ෂතාවට ආෙර�පණය කළ හැiයැi ද7වන,uසලතා ත=Gය iiබඳ 
සංක&පය i.ඒ අuව,සාDථක0වය සහ අසාDථක0වය ෙදකම 
හැමiටම0 u3ගලයා uපයා ග=නා ෙ3ය.  

	 $අi නව සමාaය ආකෘiයක ඵල iපාක අi අ0 දii= 
ii=ෙනu.eය ෙවනm Eiමාණ සහ සාරධDම ¡ග0 නව අනන/තාව7 
ii ෙකාට æතැ# i පවසන වDහාග eය uEකට æෙමiකාu 
සමාගමක නi= !e=ෙරා= සමාජය" යuෙව= නL කරi.   
  
 නවiබර&වාදය iiවසා ග=ෙ= uසලතා ත=Gය iiබඳ 
අදහසට ආවරණය ෙවii.මහජන "ඵලEෙය�ජන"  සහ !සමාජ 
ෙmවය"% ෙවuවට ලාභ අරuණ ආෙ3ශ කළ $e=ෙරා= සමාජය# ei 
ආදDශය i.ෙමම සමාජය uළ ජය�ාහකය= iiය හැ7ෙ7 
(²Dවෙයi ¼රණය කළ Eiශතයකට අuව)¼රණය ෙකෙරන mව&ප 
ෙදෙනi.තම අසාDථක0වය ෙ uෙව= වරදකuව= ෙලස සැලෙකන අ= 
අය අය i�හයට ල7 ෙකෙරi.  
  
 අෙමiකාu බuජාiක සමාගම7 � e=ෙරා= සමාගම පuiය 
iයවෙසi අවසානෙ?�,ඉiiප0 කළ eළuෙමi�, eය $ෙliගත i[ම 
සහ æ�ෙL æගැuL xමය# (‘‘Rank and Yank appraisal system’) යuෙව= 
නL ෙකෙරi=, ඉහළම iNපාදන සංඛ¶ æi ෙmවකයාට iයu 
පාiෙත�iක ලැෙබන අතර අuම සංඛ¶ æi ෙmවකයා ෙmවෙය= 
පහi[මට කටuu කෙÀය.u3ගල කාDයසාධනය= iරuuව 
uප[7ෂාවට සහ æගැuමට සහ සංස=දනයට ල7 ෙකui.ei 
Eiඵල මත හැම වසරකම ei ෙmවකය=ෙග= පෙහ= eක7 
Ei3iෙ? අවමානයට ල7 i[ෙම= අනuuව ෙmවෙය= පහ කරන 
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ල�.ෙමi Eiඵලය7 ෙලස වැi ක& ෙනායා ෙmවකය= iයu ෙදනම 
පාෙ  ව¶ජ iNපාදන සංඛ¶ ෙ&ඛන ඉiiප0 කළ අතර ව¶�ත � 
වංචාව= ෙX Eiඵලය7 ෙලස සමාගම නu iභාගයකටද බංෙකාෙළා0 
jමට ද ෙයාu jය.  
  
 නu0 , e=ෙරා = ආකෘ i ය අ ද 0 u u &ව භා i ත ය ට 
ගැෙනi.බuජාiක සමාගLවල මානව සLප0 කළමනාකරණෙ?� 
20/70/10 (ඉහළ පලUව7 ෙගෙනන iයයට 20/ Eමාණව0 
ම�ටමක æi iයයට 70/ අසම0 iයයට 10) [iය අuගමනය 
i[ම අෙ�7ෂා ෙකෙරi.සමාගම Eමාණව0 ලාභය7 සහ වDධනය7 
අ0ප0 කරග0තද ෙමම පහළම iයයට 10 ට අය0 ව=න= 
ෙmවෙය= පහ ෙකෙරi.  
  
 ෙමය සාධාරãකරණය i[ෙමi ලා හDබ� mෙප=සD ෙX 
!වඩා0ම ගැළෙප=නා රåපැව¼ම" ( ‘survival of the fittest’ ) iiබඳ Eවාදය 
සහ iචÝ ෙඩ�i=m ෙX !ආ0මාDථකාÊ ජානය" ( selfish gene ) iiබඳ 
සංක&පය ෙයාU ගැෙනi. පiණාමය,!Eගiය" යuෙව= අDථග=වi= 
$සමාජ ෙවනස iවැරi මාDගයක ෙමෙහයiය හැiය# ය=න සමාජ 
පiණාමවාදෙ? අරuණ jය.ඩාDi= පiණාමවාදෙ?� පiසරයට 
වඩා0ම ෙහාi= අuගත jම iiබඳ අදහස ෙයuෙY සaj aවය 
සLබ=ධෙයi.mෙප=සD මානව සමාජය සLබ=ධෙය= eය ෙයාU 
ගii= $වඩා0ම uiත ස0වයාෙX u=නiය# යuෙව= ෙවනm i[ම 
සමාජ පiණාමවාදය යuෙව= හu=වu ලැii. eය iiපi=ෙන� 
uiෙත�=නiය iiබඳ eම අදහස අu0 ගැ=�ෙ? සමාජයද mවභාiකව 
පiණාමය වන සaj aiෙයu ෙලස සලකii.ඒ අuව,වඩා0ම 
සාDථක නැතෙහා0 ශ7iම0 සමාජ පං¼= සහ ස¯හ iයu 
සLප0වලට iiකL iයi,eෙm කළ ෙනාහැi uDවලෙය� iය 
යi,ෙමය mවභාiක ¬යාවiයi.තවද, සමාජ අපෙය�ජනය= සමාජ-
ආDiක Eපංච ෙනාව ව¶Â= ය,ඒවාෙ? වාහකය= වනසා¢iය 
uuය.ෙඩ�i=m ෙX The Selfish Gene (1976) පළjම,අ= අය පෙසකට 
ත&u ෙකාට u3ගලයා කරන තරඟය ට ජාන iiබඳ න¶යi= 
i�0මක සාධාරණ0වය7 ලබා �මට ඉඩ සැලHය.eකම ද0ත මත 
පදනLව eම ෙපාත, !ස¯පකාරමය ජානය" යැi ද නL කළ  හැi 
පi3ෙද= iiය හැiව iui.ම=ද ය0, අප uළ uමන 
ලා7ෂiකය= අiපi ව=ෙ=ද ය=න ¼රණය කර=ෙ= පiසරය වන 
ෙහii.තම කෘiය !පරාDථකාÊ ජානය" ෙලi= නL කෙÀ නL $eය 
යහප0 ෙදය7 වu æiව iii# යැi ෙඩ�i=m 2012 � iiග0ෙ0 
ෙL ෙ u ෙව= iය uu ය.සමා ජ ය සහ ආචා ර ධ Dමය 
ඉංiෙ=uකරණයට ල7 කළ හැi යැi Eu3ධ0ව ව¶පෘiය 
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අභuපගමනය කෙÀය.නවiබර&වාදය සමාජ පiණාමවාදෙ? නවතම 
iපDයාසය i.$ෙවෙළඳෙපාළ බලෙYග mවභාවධDමය ෙමi# යැi ඉ= 
අDථකථනය ෙකෙරi.  
  
 uසලතා ත=Gය eය ii=ම ග0 කළ නරක අදහස7 
ෙනාෙY,නu0,හාiකර ව=ෙ=,eය නවiබර&වාදය යටෙ0 ෙයාU 
ගැෙනන ආකාරයi.ei වාiය mව&ප ෙදෙනuට පමi,eය අමතක 
කරන ෙදය නL ජනයා හැමෙකෙන7ම eකම ම�ටමi= ආරLභ 
ෙනාකරනවා පමණ7 ෙනාව ou=ට eක හා සමාන අවmථාද 
ෙනාලැෙබන බවi.ද7ෂයා කuu=ද ය=න ¼රණය ෙකෙර=ෙ= වැරi 
ආකාරයට වන අතර eම ¬යාවiය iෙ>ධනා0මක ඵලiපාක 
ෙගනෙදi.අi-iයාමනය (over regualtion) සහ පාලන xමය,e7ව ග0 
කළ,වඩා අu ඵලUÓතාවට සහ වඩා අu iDමාණ¤¥0වට මඟ 
පාදi,iසග අiෙëරණය iනාශ i[මට ෙ uෙවi.වැඩ කරනවාට වඩා 
තම=ෙX Eiඵල o�u i[මට වැi කාලය7 ගත i[මට ෙmවකයනට 
iuෙවi.eෙහi= වැඩ වල uණය තව0 අu ෙවi.  
  
 සUචාර Eiමානය යi0 වර7 u3ගලයාෙග= භාiරව 
පවii,අපට අභ/=ත[කරණය කළ අiකාරය7 අii ය. 
වැiiiය=ට0 [i iiපැ�මට wව/මය ත¶ග iiනැÊෙම= iiගැ=jමට 
iuෙවi.eෙහi= සංiධාන Ej7ෂණය (surveillance),iතර ෙකෙරන 
æගැÓL කළ uu ෙවi;ඉ7මi= ඒවා,පාලනයi[L හා සමාන බවට 
ප0ෙවi.  
  
 mවාiපත/ය සහ u3ගල පාලනය අuuදහ= ෙවi.ei තැන 
සංඛ¶නමය æගැÓම,කාDයසාධනය iiබද සLuඛ ප[7ෂණ,සහ 
iගණනය i[L ii= ගu ලැ ෙබi.තම=ෙX වැඩ iiබඳ 
¼රණ ගැiමට æi අiiය අii කරu ලැu ෙmවකෙය� වැඩ i[ම 
ෙකෙරi æi කැපjම අu කරi.වැඩ iiබඳ ou= uළ æi වග�ම 
äන ෙවi. 
  
 නවiබර& uසලතා ත=Gය යටෙ0 i=Uවට ල7jම සහ 
බලාෙපාෙරා0u රiත jම iiබඳ හැÙම7 සL²Dණ අෙ�7ෂා 
භංග0වයට,ආxමණ¤¥0වය වැijමට,ආ0මi>වාසය äනjමට,iය 
වැijමට,Eජා aiතෙයi ලා අu සහභාA0වයට මඟ පෑiය 
හැiය;පiගැiම සහ Eච�ඩ0වය iiෙවi.  
  
 නවiබර& සමාජය=i මංuලා � uරවැiෙය� තෘ�iකරභාවය 
ල බා ෙද න ස හ ක &ප ව 0නා අ න න/ තා - සාං කා 
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සහගත,EiගාÊ,ජාiකවා� ෙහ� ¯ලධDමවා� අදහm ෙහ� ව¶පාර 
ෙසායා ය=නට ඉඩ iෙ}.වඩා ෙපාuෙY, ou= පාiෙභ�ජනවාදෙයi 
සuට ෙසායා යi.ඒ ෙවuවට,ei Eiඵලය ව=ෙ= !iශාiමය 
uඛපරමාවාදය” (depressive hedonia ) i. 
  
 නවiබර&වාදෙ? ආiපත/ය අධ¶පiක Eභාෂාෙව= (jargon) 
පැහැii ෙවi.ei ලා ආDiකi� පද,අධ¶පනයට සහ මානව 
සබඳතාවලට ෙයා Uගැ ෙනi.ඒ අuව,¢uම මානව EාXධනය 
ෙවi,ෙය�ග/තාව= (competencies) යu තuණ ජනයා පව0වාෙගන යා 
uu සහ වDධනය කළ uu EාXධනයi,ඉෙගනගැiම iuකා¥න 
ආෙය�ජනයi. 
  
 නව අධ¶පiක න¶යය=,අද වන iට දuව= ෙකෙරi 
ෙදමYiය=ෙX බලපෑම අ&ප ම�ටමට හැi¥ i¾ම iiබඳ අවධානය 
ෙයාu කර=ෙ=ද?කෙලක,Eiමාන සහ සාරධDම,වැiමන0ම මධ/යනය 
කරu ලැÅෙY ෙදමYiය= ii= � නuu අද ei ලා වඩා iශාල 
¿iකාව7 ඉu කර=ෙ= මාධ/ i.Êට ෙවනmව, ඉෙගන ගැiම සහ 
පiණතභාවයට ප0jම iiබඳ ¬යාවiය7 ෙලස අරuu ෙකuu 
සLEUiක i7ෂනෙයi� ( Bildung) Eශmතව සu සංmකෘiය7 
ii=,භව/ව අනන/තාකරණය ලැ¾ෙL සu වDණ තැiය7 සහiක 
කරu ලැෙබi.  
  
 වDහාග නවiබර& uසලතා ත=Gය ¬යාවට නැංෙවන ආකාරය 
iiබඳ uUහරණ ouෙX iෂය 7ෙNGය වන  i>වi�ලය සහ මෙන� 
ෛවÛ පDෙ?ෂන 7ෙNGය යනාiෙය= පහත පii ෙගන හැර ද7වi.  

i>වi�ලය /පDෙ?ෂන  
  
 අධ¶පනෙ? සහ පDෙ?ෂණවල කාDය7ෂමභාවය මැiය හැi 
iය uu යැi ව0මෙනi iයැෙවi.වDහාග දiන පii,කාDයසාධනයට 
වැu� ෙගjෙL (pay-for-performance) ව0ම= මානiකක0වය 
පාස&,i>වi�ල සහ ෙර�හ& වැi ආයතන ව¶පාර බවට හරවi= 
පවii.අu0 ෙම�mතර කථා -අධ¶පiක කාDයසාධනය (educational 
performance),iමැuම (output), ෙliගත i[ම (ranking), iuL ලuu 
(bench- marks) eය මැiය හැi යැi හැÙම7 æi කරi.eනuu 
u3iමය කටuu මැiම පහu ෙනාෙY.ෙමෙලස ශාmGා¥ය සහ සායiක 
(පDෙ?ෂණ)mවාÂන0වය අ0හැ[ම,අÂ7ෂණය ඉහළ නැංjම7 සමග 
e7ව යi. 
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 i>වi�ල -ඉහළම i>වi�ල,ඉහළම uuවu යනා� 
වශෙය=,eiෙනකා සමග තරඟ කරi.u3ගලය=ට පවා තම= තi 
u3ගල ව/වසායය= ෙලස iත=නට සළmවu ලැබ æත.  
  
 uසm අධ¶පනය,i�0මක පDෙ?ෂණයට ei Uයක0වය 
හැuu iට,වැiමන0ම ei සමාaය අUළ0වය සලකා අගය ෙකuෙ� 
eතරL ඈතක ෙනාෙY.ei අරuණ �ෙ? iචාර¤¥,සමාජයට ෙmවය 
කරu වm තම ද7ෂතා ෙයදiය හැi ෙබෙහi= uග0 uරවැiය= 
iii[මi.නu0 ෙL iනවල $සමාජයට ෙmවය i[ම# ය& පැනiය 
අදහස7 ෙලස සැලෙකi.i>වi�ල,¢uL ෙවෙළඳ ව¶පාර ෙලස යi-
තනා ෙකාට iෙ}.ඒවාෙ? කටu0ත ව¶පාර අංශයට සෘuව ධාරාගත 
jමට ouනට ඉඩ සළසන iuණ0වය=ෙග= iෂ/ය= සªiත i[ම i   
  
 ව0මෙනi සරසi ශාmGා¥ය සහ පDෙ?ෂණ කාDය 
මාංඩiකෙය� iෙ>ෂෙය=ම ou= තuණ නL,තම වෘ0¼= ට තම=ට 
කළ හැi බලපෑම අ&ප යැi හii.අii පiපාලනයක සංAතයට 
නැÒමට ou=ට බලෙක[ iෙ}.ouu මහ=i j වැඩ කරi,නu0 
තම=ෙX ¡iයා තෘ�iකර යැi ෙනාදii.ouu තව uරට0 තම 
සංiධානය සමග iiෙm0ම අනන/ ෙනාෙවi.තවද,වැඩ සගය= අතර 
සහෙය�iතාව ෙබාෙහ� ෙකාට අuuදහ= j æත.ෙමයට ෙ uව 
uසලතා ත=Gය7 ෙලi= æරi නu0 නවiබර& æගැÓෙL xමය7 
බවට හැuu xමෙයi පiණාමය i.eය නවiබර& ෙලi= 
හැi=ෙව=ෙ=,ෙමi අවධාරණය සහui=ම æ0ෙ0 සංඛ¶0මක 
iNපාදනය ෙකෙරi ෙහii.  
  
 වසර පහෙළාව7 uළ,ෙmවකය= ෙX uණාංග සහ u0සාහය= 
iuL ෙවනmකL සලකා ත7ෙmu කරනවා ෙවuවට iNපාදනය ෙහ� 
iමැ� Eමාණය (output) වාච¶Dථෙය= මැãම ෙහ� ගණනය i[ම 
xමෙය= ආෙ3ශ ෙකui, මැãමට අHu ෙ3 ඉ= බැහැර 
ෙකui,අධ¶පනය �මට සහ සමාජයට Uයකjම ට බැuu වැදග0කම 
ෙYගෙය= කඩා වැui.¢= නාiගතjම තiකරම පාෙ  පDෙ?ෂණ 
සහ $ව¶පෘi# ෙකෙරi jය. ෙබ�ත& කDමා=ත ශාලාවක මානiක0වය 
පැවැ0මට ආෙYය.ei iNපාදන ඒකකය �ෙ? ශාmGා¥ය Eකාශන i. 
ෙමම මැãෙමi ඉහළ Hමාව ෙනාකඩවාම ඉහළ ¢ui.$ජාත/=තර# 
ය=න $ඉංÉi# ය=නට ආ�ඪ නාමය7 jය.(වDහාග ෙමi ලා සඳහ= 
කර=ෙ= ෙබ&iයාu අ0¢�ම i.)නාiගත jම ෙපාuෙY ඉංÉi 
Eකාශනවල iට A1 යuෙව= හැi=ෙවන ඉහළම වාරEකාශන 
අතෙලාmසකට,සහ ඉ= අනuuව $�=ථනාමාව¥මය-බලපෑම සාධකය#%ට 
( bibliographical-impact factor ) සහ $සඳහ= i[L Çi=# ට (citation in-
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dices) මාujය. ශාmGව=තෙයu ඉහළම ජාත/=තර (eනL,ඉංÉi-
සැ7ෙස�iයාu) ෙliගත i[L ලබන වාරසං�හ වල පළ කළ 
uuය.අui= eකu � iDණායකය7 නL ෙහාඳම යu,වඩා0 uiතව 
ෙ�ට=� බලපGලැ¾ෙL අ� පදi Eා�iය ලබන වඩා0ම ජාත/=තර 
අරuද& ලබා ගැiමට සම0ව=නා ෙහ� ව=iයi.අධ¶පනය සහ 
ආDiකය අතර සLබ=ධය වඩා0 පැහැiiව rශ/මාන ව=ෙ= 
ෙමතැන�ය.  
  
 ෙමම u� තරඟය වඩා iශාල පiමාණෙය= iuවන iට 
i>වi�ල iiබඳ iයu ආකාරෙ? uරාෙණ�7iමය ෙliගතi[Lවලට 
(mythical rankings) (ෂැංහi ෙliගත i[L ෙහ� CHE iiNඨ0වය 
iiබඳ ෙliගත i[L)මඟ ෙප=වi.ෙමය,පiපාලකය=ට ii නැi 
රා´= ගතකර=නට සළmවi=,ෙකාටm ෙවෙළඳෙපාෙÀ uණය අ0ප0 
කර ගii;කඩUi වල සඳහ= වන iNපාදනය iගටම ඉහළ 
නැංෙවi.ෙපෳ3ගiක අසහනය,ඊDෂ¶ව, iය සහ අනiòiකාව (para-
noia) iiබඳ පiසරය7 iDමාණය කරu ලැෙබi,iDමාණ¤¥0වය 
සඵලUÓ ෙලස වළ7වා ලu ලැෙබi.  
  
 iනය iiබඳ óෙක�&iයාu අදහස iiප0 කරන පi3ෙද= 
ව0ම= ශාmGා¥ය ෙල�කෙ? හැම ෙකෙනuම, iයu ෙදනා,iනය 
ග=වi= ouනට ii තැන iuවාලi=,ඉහළම ෙliෙ? වාර සං�හ 
නමැi oiLපm ක=ෙ3 iට පහතට බැ&ම ෙහළන,ෙග�¥ය iDණාiක 
æගැuLකuෙX iයගසට බැෙඳi.uiටD බu ouෙX æසට iෙය= 
iiෙවu iෙර�ධය ෙනාද7වi.  
  
 ෙමi æi iu3ධාභාසය නL ෙමම uණ i[7ෂණ-æගැuL 
xමය (quality-monitoring system),ආචාDය uපාi iiබඳ වංචා, මහා 
පiමාණෙය= ද0ත ව¶ජව ෙග¼ම  සහ හැiරjම වැi ෙE�ඩා æi 
¢i i[මi. පැනනැෙගi= පවiන වඩා iශාල ගැටuව7 නL 
පDෙ?ෂණ ෙසායා ගැiLවල අiමහ0 Eමාණය ව¶ජ ඒවා jමi. 
eය0,තiකරම තරඟය සහ Eකාශයට ප0 i[ම සඳහා වන ×ඩනය 
ෙ uෙවi.  
  
 ෙමම Eවණතාව iගටම පැවuනෙහා0 i>වi�ල uසm 
අධ¶පනය බuජාiක සමාගL සඳහා මහජන අරuදi= නඩ0u 
ෙකෙරන iල අu පDෙ?ෂණ මධ/mථානය7 බවට ප0වu 
æත.තරඟකා[,uනම/ යනා� ෙලi= සැuL ගැiෙම=,ෙමම ආයතනවල 
ෙmවයට බැiමට පරමාදD¤ ෙලස ÇUනL ෙකuu අෙ� uපාiධා[= 
ii i[ම අiෙDක පාiෙත�iකයi.අෙනක නL i>වi�ල uෙද7 
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iලට ගu ලැබ ෙකාටm ෙවෙළඳෙපාෙÀ iDෙ3iත සමාගL බවට ප0 
ෙක ෙර u æ ත . e i ෙය ද u L ( i ෂ/ ය = ) ස හ i මැ u L 
(ෙmවකය=)ෙවෙළඳෙපාෙÀ අuකLපාවට යට0 වu æත.  

 නවiබර&වාදය uU කරන,ෙYගෙය= වැෙඩන අසමානතාව අද 
uෙද7 සංiධාන ෙහ� ෙවෙළඳ ව¶පාරවල පමණ7 ෙනාෙY,ෙපාuෙY ග0 
කළ සමාජය uළ i>jය සංi3iයi.i>වi�ල uළ,iuL xමයට 
වඩා0 ෙහාi= ගැළෙපන ෙදපාDතෙL=u,ෙම�mතරය7 ෙනාවන තැනට 
ප0 ෙදපාDතෙL=u යටප0 ෙකාට වැජෙඹu æත. 
  
 ඉහත ඉiiප0 කළ ෙප�& වDහාග ෙX i�හෙය= අප හuෙY 
මu ෙකෙරන ගැටu සහ කuu ෙබාෙහ� ය.  
  
 සාDථක0වය,සාධනය,සuට යu uම7 ද?අප ඒවා iDණය 
ක ර =ෙ= u ම න ප ද න ම 7 ම ත ද ? a i ත ෙ? වැ ද ග 0 ෙ3 
සාDථක0වය,සාධනය,සuට uuබැඳ යාමද?හැම ෙකෙනuටම තරඟෙය= 
ඉහළටම නැඟ ගත හැi ෙYද? ෙදන ලද සමාජ සLමතය= මත 
සාDථක0වය,සාධනය,සuට අii යැi iiගැෙනන iiu= i�හයට 
ල7 ෙකාට සමාජෙය= iටමං i[ම ෙකෙත7 uරට සාධාරණ ද?
u3ගලයu තම=ෙX වරණෙය= පiභාiරව,ක&තබාම තම aiතය 
mථාන ගත j æi,සමාජෙ? අ0iiන iයu අසමානතාව= 
iiය�,u3ගල u0සාහෙය=ම ඒවා ජයෙගන ඉහළටම i හැi යැi 
අභuපගමය i[ම ෙකාතරL iවැරi ද?වඩා වැදග0 ව=ෙ= $අප 
මානවය= ෙලස සාuiකව aව0 iය u0ෙ0 ෙකෙmද?# ය=න iiබඳ 
uසලාuසල ii>චය= පදනL ෙකාට ග0 සාක�ඡාව7 අප අතරම 
æi කර ගැiම සහ ඒ අuව සාuiකව ¬යාi[ම ෙනාෙYද? 

	 ඉහත සංදDභය පuiෙමi මානව සමාජය uළ රාජ/ෙ? 
uiකාව uම7 iය uuද?eය uෙද7 රාජ/ය සහ ෙවෙළඳෙපාළ අතර 
සබඳතාව iiබඳ කuණකට පමණ7 Hමා iය uuද?ෙවෙළඳෙපාළ සහ 
ආDiකය මානව aiතෙ? අiපi ආචාරධDමය බවට ප0jම 
මානවය=ෙX aiත මත æiකරන ඵලiපාක iiබඳ කටuu i[මට 
eයට ¿iකාව7 ෙනාමැi ද?  

	 මානවයා සහජෙය=ම ආ0මාDථකාÊය,නැතෙහා0 ඊට 
Eiප7ෂව,පරාDථකාÊය යන මානව mවභාවය7 iiබඳ මතවළට 
ෙවනmව,ou=ට ෙමම ෙදල7ෂණය=ටම අuව හැඩගැHමට හැiයාව 
æi බව සහ යෙමu uළ අiපiබවට ප0ව=ෙ= ඉ= uම7 ද ය=න 
¼=u කර=ෙ= පiසරය ය ය=න, වඩා භව/ කuණ ෙනාව=ෙ=ද? 
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	 අප e=ෙරා= සමාජය හා ඉ= පැණෙවන iෂම චxය7 බවට 
ප0වන කාDය සාධන Ej7ෂණය,ඵලUව æගÓL,iuL,සහ 
සංඛ¶නමයකරණය යනාiය වැළඳ ගැiමට ÇUනL ද?ඉ= අපට 
පැණෙවන මානiක ව¶iමය ත0වය සහ ei සමාaය සහ ෙ3ශපාලන 
ඵලiපාක සළකා බල=නට අප ෙයාu ෙනාව=ෙ= ම=ද? 

	 වැiiiය= වන අපව පාලනය i[මට ආචාර ධDÊය Eiමාන 
බාii= පැණjම අවශ/ ෙY නL ඉ= අප ගැන0 සමාජය ගැන0 
iයැෙව=ෙ= uම7 ද?ෙමi ලා අධ¶පනෙ? ¿iකාව uම7 ද?eය 
uෙද7 අෙ� ආDiක පැවැ0ම සඳහා අවශ/  ෙකෙරන iuණතා 
uuuවට æi ෙමවලම7 ද? 

	 ‘නවiබර&වාදය අධ¶පනෙයi ලා æi කළ  ෙවනmකL 
iuකරන ල3ෙ3 අuuu පහෙළාව7 uළය,’ (ෙL වන iට වDහාග ෙX 
ෙපාත පළj අuuu හයi)යන අදහස, අනාගතෙ?� ei නව 
ෙවනmකL æi i[ෙL හැiයාව iiබඳ අපට iය=ෙ= uම7 ද?   

	 ෙප�& වDහාග නවiබර&වාදය මහා ආඛ¶නය7 ෙලi= 
සමාජෙ? අiපiභාවයට ප0jම යටෙ0 මානව ස0වයා ෙX කuක 
අ0¢�ම iiබඳ ¯iකව මෙන�i�මය,ආචාර ධDÊය,සහ සමාaය 
i�හය7 ඉiiප0 කර=ෙ= නL,ඉ= ou ගම/ කරණ ෙ3ශපාලන ඉi 
uu&ව සහ ගැui= වDධනය කරන i=iකාවක වන ෙව=i êu= 
ෙX අදහm ෙමම අදහm ¢7jෙL  Êළඟ ෙකාටi= ඉiiප0 
කර=ෙනi.ei ලා æයෙX Eධාන ෙයාujම æ0ෙ0 iෙෂ& óෙක� ෙX 
ආ�uකරනමයභාවය (governmentality) iiබඳ i�හය අuව යi= 
නවiබර&වාදය ආ�uකරණමය u3iවාදය7 (rationality) ෙලස 
¬යාකරi= Eජාත=Gවාදය ei æuළi= iඳ ¢Êමට ෙයාuව æi 
ආකාරය iiබඳ i�හය7 ඉiiප0 i[මට ය.ෙමම ආ�uකරණමය 
u3iවාදය ¬යාවට නැiෙL යuර æ0ෙ0 අධ¶පනය,uiෙ>ôව uසm 
අධ¶පනය නවiබර&වාදයට අuව නැවත තැiෙමi ය. 
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3 

ෙව=i êu= - ජනතාව iඳ ¢Êම:නවiබර&වාදෙ? රහiගත 
i�ලවය 

අෙ� කාලෙ? වඩා0ම බලගu ෙ3ශපාලන න¶යධාiiයක ෙලස හu=වu 
ලැබ æi,æමiකාෙY බD7¥ i කැiෙෆ�iයා i>වi�ලෙ? ෙ3ශපාලන 
i�ව iiබඳ මහාචාDය,ෙව=i êu= ෙX Undoing the Demos: Neoliber-
alism’s Stealth Revolution (2015) නමැi කෘiය හu=වා � æ0ෙ0 පහත 
පiiය. 

 eම කෘiය,නවiබර& තDකනය,eය uර7iත කර=ෙ= යැi 
ව¶ජව ෙපා ෙරා =u වන ෙ3 ශ පා ලන ආකා රය සහ ෙ3 ශ පා ලන 
පiක&පනාවට අඩ=ෙ0�ටL කර=ෙ= ම=ද සහ ෙකෙmද ය=න 
පැ හැ i i ක ර i . න ව i බ ර &වා ද ය 0 ස ම ග , u 7i ය i i බ ඳ 
සැලiiම0jL,ෙපෳ3ගiක ෙ3පළ iiබඳ පරමවාදය (absolutism) සහ 
වDධන අuපාත සහ ආෙය�ජන ෙ3ශuණය ii= අiබවනය කරu 
ලැෙබi.iදහස,මානව EාXධන අගය වැijෙL ii¬යාව මi= 
ෙmවයට ෙයාU ගu  ලැෙබi.සමානා0මතාව,ජය�ාහකය= සහ 
පරාiතය= iiබඳ i>වව¶× ෙවෙළඳෙපාළවල i&වu ලැෙබi.ජනතා 
පරමාiපත/ය ආ§ල බවට ප0ෙවi.Eජාත=Gවාදය,iiවැi iයවෙm 
u u u ත u ව j ම අ ෙ� 7ෂා ක ෙÀ න L , අ ද e ය ය i 
iතාබැ¥ම,EiiDමාණය,සහ අරගලය අවශ/ ෙකෙරi.   

 "ජනතාව iඳ ¢Êම" යuෙව= නL ෙකාට æi,eම කෘiෙයi 
²Diකාෙවi æය ෙමෙm iයi:  

 Hතල u3ධය අවසානෙ?� Eජාත=Gවාදය ෙග�¥ය වශෙය= 
iජය�හණය ෙකාට æතැi Eකාශ  ෙකෙර0ම නව ආකාරෙ? 
ආ�uකරණමය තDකනය7 (governmental reason) uෙර�-අ0ලා=iක 
ෙල�කෙ? uUහැෙරi= iui. eය Eජාත=Gවාදෙ? සංක&×ය බැiL 
iහා ¢Êම සහ සෑෙහන Eමාණයi= ei අuu බහ= ඉව0 i[ම7 
uU හැiෙ?ය.im වසර7 uළ බටiර Eජාත=Gවාදය ei අනාගතය 
e=න e=නම ෙකාu කරi= සහ අසLභව/ කරi=,කෘශ,සහ  
අවතාරමය බi= වැෙඩi, 

 නවiබර&වාදය,Eජාත=Gවාෙද? අDථය ෙහ� අඩංuව 
ෙවෙළඳෙපාළ වiනාකL වi= uෙද7 සංතෘ�ත කරනවාට වඩා ජනතාව 
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ii= ෙගනයu ලබන පාලනය ෙලi= වටහාග0 Eජාත=Gවාදෙ? 
Eiප0i, භාiතාව=,සංmකෘ¼=,iෂය=,සහ ආයතනවලට Eහාර 
e&ල කරi.eපමණ7 ෙනාව,Eජාත=Gවාදෙ? වඩා ¡iක& 
Eකාශනය= මujම වළකාලi.  

 නවiබර&වාදය,ආDiක Eiප0i මාලාව7,මතවාදය7,ෙහ� 
රාජ/ය සහ ආDiකය අතර සබඳතාව ෙවනm ෙකාට iiujම7 
යනාiයට වඩා im වසර7 imෙm uu&ව සහ ගැui= ෙබUහiu 
ලැÅ ආ�uකරණමය u3iවාදය7 (rationality) බවට සංවDධනය 
� , E i මාණා 0ම ක ප Dයා ය i .න ව i බ ර &වා ද ය හැ ම මා න ව 
බලම�ඩලය7ම සහ ආයාසය7ම,මානවය=ම0 කැuව ආDiක ෙදෙයi 
uiෙ>ෂ Ei�පයකට අuව ²Dණව ෙවනm කරi.iයu ක&¬යාව 
ආDiක ක&¬යාව ෙවi;eම පiම�ඩල සෘu uද&කරණයට ල7 
ෙකාට ෙනාමැi iට පවා,පැවැ0ෙමi iයu පiම�ඩලය= ආDiක 
ෙකා=ෙ3i සහ iuL වi= රාuගත ෙකාට මiu ලැෙ}.නවiබර& 
ත Dක ණ ය u ළ ස හ e ය i i = ආ �u ෙක ෙර න 
බලම�ඩලය=i,අi,eයටම ඓiහාiකව uiෙ>ô ආකාරය7 
æi,ආDiක ස0වය= පමණ7 ෙවu,සහ හැමතැෙනකම eෙm ෙවu.  

 අද ආDiක iiසා æඩL mi0 ෙX ආDiක iiසා ෙම= 
ෙනාව තම තරඟකා[ mථානගතjම වැiiuu කරගැiම සහ 
වාiUයකබවට හරවා ගැiම සහ ei iයu u0සාහය= සහ mථානය= 
හරහා ei (uද&මය සහ eෙm ෙනාවන)ආෙය�ජන කළෙඹi වiනාකම 
වැiකර ගැiම iiබඳ කටu0ත පවරu ලැබ æi ¼Yර ෙලස තනu 
ලැÅ සහ ආ�uෙකෙරන මානව EාXධන uංජයi.නවiබර&වා� රාජ/, 
iශාල සමායතන (corporations), uඩා ෙවෙළඳ ව¶පාර,ලාභ ෙනාලබන 
ආයතන,පාස&,iෙ>ෂඥෙmවා සපය=න=,ෙකෳuකාගාර,රටව&, 
ශාmGව=තය=,අiවාහකය=,මහජන ආයතන,iෂ/ය=,ෙව} 
අ ඩ i , Æ ඩ ක ය = , Æ ඩා ක �ඩා ය L , ප >චා 0 u පා i වැ ඩ 
සටහ=,ෙසෳඛ/ෙmවා Eiපාදකය=,බැංu සහ ෙග�¥ය ii සහ ¯ල/ 
ආයතන යනා� iය&ෙලiම ව¶පෘi හැඩ ගmවන වරL සහ 
iශානiය= ව=ෙ= ද ෙL eකම කටuu ය.  

 මා පහත ඉiiප0 කර=ෙ= ෙව=i êu=ෙX කෘiෙයi පළu 
පi�ෙöදෙයi eන අදහm ය.eම පi�ෙඡදය නL ෙකාට æ0ෙ0 
!ජනතාව iඳ ¢Êම:නවiබර&වාදෙ? රාජ/ය සහ iෂය (subject) යi 
තැiම! යන මැෙයi. 

 නවiබර&වාදෙ? ¯ල Eiප0iය iDබාiත ෙවෙළඳෙපාළව& 
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තහuu i[ම i.eය අuයන ආDiක Eiප0i ව=ෙ=,කDමා=ත 
iයාමන ඉව0 i[ම,සහ EාXධන Eවාහ,uබසාධන රාජ/ සැපuL,සහ 
අ ව U න ම ට ල 7ව =න =ට ආ ර 7ෂ ණ ය ¡ i ක & ෙල ස අ u 
iiම;අධ¶පනය,u�න,තැපැ& ෙmවා,මංමාව0 සහ සමාජ uබසාධනෙ? 
iට බ=ධනාගාර සහ හuUව= පවා ද7වා වන පරාසයක මහජන 
භා�ඩ (public goods) ෙපෳ3ග¥කරණය i[ම සහ ඒවා සැපÓම භාiර 
ආයතනවලට පැව[ම (outsourcing) ;Eගi¤¥ බu සහ ¼uබuවල තැනට 
EiගාÊ බu ෙය�ජනාxම ආෙ3ශ i[ම;ආDiක ෙහ� සමාaය ෙ3ශපාලන 
Eiප0iය7 වශෙය= ධනය Eiව¶�iය නවතා ¥ම;i�ලවලට 
æuළ0jමට ÇUනL jෙL iට iim ඉ=Øය බ3ධ iiම ද7වා, 
දuව= හUගැiමට ගැiෙL iට පiසර àෂණ අi¼= ද7වා,ෙප�iෙL 
iÒම මඟ හැ[ෙL iට uව= යානයක ෙදපා iu i[මට අවශ/ 
අවකාශය ලබා ගැiම ද7වා වන හැම මානව අවශ/තාව7 ෙහ� 
ආශාව7ම ලාභ ලැiය හැi ව/වසාය7 බවට හැරjම;වඩා0 මෑත 
කාලෙ?,සෑම ෙදයම ¯ල/කරණයට ල7i[ම,ආDiකෙ? සහ eiෙනU 
aiතෙ? ගiකය= uළ iNපාදන ආDiකය පරයා ¯ල/ ආDiකෙ? 
අiපiභාවය e=න e=නම වැijම යනාiය i.  

 නu0 ,නව i බ ර &වා ද ය යu ෙL i ය &ල ට ම0 වැ i 
ෙදයi.eනL,eය මානව පැවැ0ෙL iයu අංශ ආDiක අDථෙය= හැඩ 
ගmවන uiෙ>ෂ තDකන ආකාරයi.eය Eජාත=Gවාදෙ? ¯iක අංග 
ෙසi= iඳ දමi.ෙමම අංගවලට අෙ� වාංමාලා,u7iය iiබඳ 
¯ලධDම,ෙ3ශපාලන සංmකෘ¼=,uරවැiභාවය iiබඳ uuuuu, 
පාලනය iiබඳ භාiතාව=,සහ අ= iය&ලටම0 වඩා Eජාත=Gවා� 
පiක&පනාව= අය0 ෙවi.  

 ෙම i ලා ත Dක ය න L , u ෙද 7 ෙව ෙළ ඳ ෙපා ළ ස හ 
uද&,Eජාත=Gවාදය àෂණය කර=ෙ=ය ෙහ� iiෙහළ=ෙ=ය, 
ෙ3ශපාලන සංmථා සහ ¼=u e=න e=නම ¯ල/ සහ සමායතන 
EාXධනෙ? අiපiභාවයට යට0ව=ෙ=ය,  නැතෙහා0 Eජාත=Gවාදෙ? 
තැනට කiපයාiපතය/ය= (oligarchies) - eනL,ධනවu= ii= 
ධනවu= සඳහා පාලනය-ප0ව=ෙ=ය ය=න පමණ7 ෙනාෙY.අද 
රා ජ/  i &ප ෙ? , ස හ වැ ඩ ෙපා ෙළ i , අ i ක ර ණ  ප 3ධ i ෙ? , 
අධ¶පනෙයi,සංmකෘiෙයi,සහ සාමාන/ ¬යාකාරකL අiමහ0 
පරාසයක,i>වව¶×යව පවiන නවiබර& තDකණය,Eජාත=Gවාදය 
සැuL ග=නා අංගවල iශද ෙ3ශපාලන mවභාවය,අDථය සහ ¬යා0මක 
jම  ආDiක ඒවා බවට හරවi.iබර& Eජාත=Gවා� ආයතන සහ 
භාiතාව= සහ uuuuu ෙමම හැරjමට oෙරා0u  ෙනා�මට ඉඩ 
æත.¡iක& Eජාත=Gවා� iiන uවද ෙමම eකම ඉරණමට uuණ 
iය හැiය.  
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 නවiබර&වාදය Êට ෙපරාuව ආDiක iLෙම= වiනාකම 
මiu ෙනාලැÅ පiම�ඩල සහ ¬යාකාරකL !ආDiකකරණය" i[ෙL 
වඩා සාමාන/කරණය කළ භාiතාවi.  

 නවiබර&වාදය,�ෙ&ෙට� ෙX ජනරජෙ? uරවරය සහ ආ0මය 
iiබඳ සාrශ/ය iiප0 කරi=, u3ගලය= සහා රාජ/ය= යන 
ෙදකම සමකා¥න ව¶පාiක සමාගම ( firm ) iiබඳ ආකෘiයට අuව 
වටහා ගii. u3ගලය= සහ රාජ/ය= ෙදකම වDතමානෙ?� තම 
EාXධන වiනාකම uපiමකරණයට සහ ඒවාෙ? අනාගත වiනාකම 
ඉහළ නංවාලන ආකාරෙය= ¬යාi[ම අෙ�7ෂා ෙකෙරi.ou= eෙm 
කර=ෙ= ව/වසාක0වවාදය (entrprenurialism),mවයං ආෙය�ජනය,සහ/
ෙහ� ආෙය�ජකය= ආකDෂණය කරගැ=ම මii.eෙm ෙනාi[ම uමන 
ෙහ� ෙරiමයකට ෙහ� u3ගලයාට iප0 ෙගන ෙදi.  

 ෙමම EාXධන ඉහළ නංවා¥ෙL ව¶පෘiයට යට0 වන කuu 
පරාසයට u7iය (iදහස, සමානා0මතාව සහ සාධාරණය),u3ගල 
සහ ජනතා පරමාiපත/ය, සහ iiෙ? පාලනය අය0 ෙවi.ඒවාට 
අවම ම�ටෙL Eජාත=´ය uරවැiභාවෙ? භාiතාව=ට පවා අUළවන 
¢uම සහ සංmකෘiක iශානiගතjL ද æuළ0 ය.  

නවiබර& i>වi�ලය  

 i>වi�ලය මෑත දශකය=i� ¡iක& ෙලස iපDයාස ෙකාට 
Ei-æගැÓමට ල7 ෙකාට æත.ඉහළ  යන පාඨමාලා ගාmu 
අuපාත,iiෙහළන රාජ/ අu�හය,ලාභ  ඉල7ක ෙකාට ග0 සහ 
අ=තDජාල මාDගගත අධ¶පනය,සමායතන !යහප0ම භාiතාව=" (best 
practices) ui= i>වi�ල යi-තැiම,!සහiක" ෙවuවට !iuණතා" 
( c o m p e t e n c i e s ) iiබඳ වDධනය ෙවi= පවiන ව¶පාiක 
සංmකෘiය7,ෙL iය&ල,අuuu iහකට ෙපර පැවැi e7ටැL 
ෙගය,ය&පැන iය,iල අiක,සහ අEiෙර�Â ෙලi= i�පණය ෙකාට 
æත.අධ¶පනය,  uණා0මකභාවය මiන ලද පැරi iuL ෙවuවට,
!uදලට ෙහාඳම Eiඵල" ෙගන ෙදන නව ෙliගත i[L රාiය7 
ෙYගෙය= හu=වා ෙදu ලැබ iෙ}.  

 Ìතාන/ය ෙබා ෙහ� රා ජ/  අං ශ ෙ? අ ධ¶පන ආයතන 
අDධ ෙපෳ3ග¥කරණයට ල7 ෙකාට ඉii රාජ/ අරuද&, ¢uම ei 
බලපෑමට අuව මiන ශාmGා¥ය ඵලUiක iuLවලට ගැට ගසා 
æත.æෙමiකාෙY වඩා අiiම0 ෙliගත i[L ප3ධi මහ0 
සංඛ¶ව7 iijම,ජනරාiයකෙX අදහm iමHමකට සÊප ෙවi.  
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 අ ධ¶ ප i ක u ණා 0ම ක භා ව ය ම i ණ  i u L ව ල 
තැනට,ආෙය�ජනයට Eiලාභ ෙවuෙව= සහui=ම iශානiගත � 
iuL සහ ෙදන ලද uමන ෙහ� ආයතනයi= iෂ/ ආෙය�ජකය= 
අෙ�7ෂා i[මට ඉඩ æ0ෙ0 uමන ආකාරෙ? ආUයL ඉහළ නැංjම7 
ද සහ ¡iයා mථාන ගත i[ම7 ද ය=න ආෙ3ශ j æත.  

 නවiබර&වාදය,u3ගලයා සහ uරවැiයා සංවDධනය i[ම 
iiබඳ අ²u සැලiiම0jL ඉව0 කරi= ෙහ� බාගiට eවැi 
සංවDධනය= ආDiක වාiය සඳහා වන ශක/තාවට ලu කරi=,uසm 
අධ¶පනෙ? වiනාකම u3ගල ආDiක අවUනමට සහ Eiලාභයට 
හuuවi.  

 ෙමම නව iuLවලට රජෙ? අරuද& සපයා,eමi= ෙliගත 
i[L වi= ඉහළ mථානය7 ලබාග=නා i>වi�ලවලටඉහළ iෂ¶ධාර 
iiනැÊෙL අවකාශ සැලHෙL වැඩ iiෙවළව& ¬යා0මක ය.ෙමම 
සැලuL සාDථක uවෙහා0,ආයතන ෙම=ම iෂ/ය=ද ෙමම දDශකය= 
මi= බලහ0කාරෙය= යi-තනu æත. i>වi�ල අ= uමන ෙහ� 
ආෙය�ජනය7 ෙම=ම,අවUනමට අනාවරණය jම සහ අෙ�7iත 
අmවැ=න ආÄෙය= ෙliගත ෙකෙරන ෙහii.  

 ෙමම ෙliගත i[ෙL xමය,i>වi�ලවල iයදL Hමා i[ම 
iiබඳ ei Eකාiත සැලiලම0jL අiiශාල ෙලස ඉ7මවා යන 
ආයතiකව අiii Eiඵල  ෙගන ෙදu æත,ඒ ෙවuවට,සාමාන/ 
අධ¶පන අවශ/තාව සහ uපාiයට ගතවන කාලය කiනi= සං7ෙNප 
i[ෙම=, මානව ශාmG සහ ඓiහාiකව අසාධාරණයට ල7  � 
ජනගහණය= බඳවා ගැiම යන ෙදෙකiම ෙ>ෂව æi uම7 ෙහ� 
×ඩාවට පuuවi=,සහ වඩා uu&ව, i>වi�ල uපාiධා[=ෙග= 
අ ෙ� 7i ත ¢ u ම අ 0ප 0 ක ර ගැ i ම ස ඳ හා ව න 
i7ෂණ  ශාmGය,මංෙප0 සහ Ei¼= යi තනi=.ෙකiෙය= 
iයෙතා0,නව iuL,uසm අධ¶පන i�ලවය7 Çiගත i[ම සහ 
ෙමෙහයjම යන ෙදකම කරi.කෙලක u3iම0,i=තාපර E¿= 
සංවDධනය i[ම සහ සංmකෘiක Eii>පාදනය i[ම iiබඳ �,වඩා 
මෑතක� සමාන අවmථා iiබඳ ¯ලධDමය= ¬යාවට නැංjම සහ 
uu&ව අධ¶පනය ලැÅ uරවැi ස¯හය7 වගා කර ගැiම7 iiබඳ u 
අධ¶පනය,¢= මානව EාXධනය iපදවi,eෙලi= සLභාව/ මානjය 
වiනාකL ii= නඟා iuවාලi.ෙමපi3ෙද= uසm අධ¶පනය 
i�ලjයකරණයට ල7කළ iට ආ0මයද, uරවැ iයා සහ 
Eජාත=Gවාදයද i�ලjයකරණයට ල7 ෙකෙරi. 

ආDiකකරණය (economisation)  
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 නවiබර&වාදය Eiමානමය තDකණය (normative reason) iiබඳ 
ප Dයා ය i . e ය ආ ෙර� හණ ත0ව ය ට ප 0 � i ට ,ආ Diක 
වiනාකL,භාiතාව= සහ iuL iiබඳ uiෙ>ෂ  ÇGගත i[ම7 
මානව aiතෙ? හැම පැiමානයකටම ව¶�ත කරi=,ආ�uකරණමය 
u3iවාදයක හැඩය ගii.ෙමම u3iවාදය Êට ෙපරාuව න-ආDiක 
පiම�ඩලය= සහ භාiතාව= � ඒවා !ආDiකකරණයට" ල7i[ෙL 
සහ ෙමම පiම�ඩලය= සහ භාiතාව=ට uiත ඥානය, 
ආකෘiය,අඩංuව සහ පැවැ0ම යi-තැiෙL ¬යාවiය7 අඩංu කර 
ගii. 

 වැදග0 කuණ ව=ෙ= eවැi ආDiකකරණය= හැමiටම0 
uද&කරණය= (monetization) æuළ0 කර ෙනාගu æi jමi. eනL 
අප,¯ල/ ධනය u0පාදනය i[ම ආස=න iවාUප=න කuණ ෙනාවන 
අ ව mථා ව ල � , u U හ රණය7 ව ශ ෙය = ය ෙම u ෙX අ ධ¶ ප න ය 
ෙසෳඛ/ය,ශා[iක uවතාව,පu& iiතය,ෙහ� අස&වැi ස¯හය iiබඳ 
eළ«ෙL�, සමකා¥න ෙවෙළඳෙපාළ (මානව) iෂය= (subjects) ෙලස 
iත=නට සහ ¬යාකර=නට ඉඩ iෙ} (නවiබර&වාදය,අප eෙm 
කරන iෂය7 ෙලස ෙපාළා ප=නවi).  

 ෙමi ලා වැදග0 කuණ ව=ෙ= නවiබර& u3iවාදය iයu 
කලාපය=ට සහ ¬යාකාරකLවලට -uද& අUළ කuණ7 ෙනාවන 
තැ=i� පවා-ෙවෙළඳෙපාළ ආකෘiය පuuවා හiන සහ මානව ස0වයා 
iරවෙ>ෂෙය= ෙවෙළඳෙපාළ කාරකය=,හැමiටම0,eෙලi=ම පමණ7 
සහ හැම තැනකම,ආDiක ස0වයා,ෙලස හැඩ ගmව=ෙ=ය ය=නi.  

 යෙමu තම ෙපL æuර ට (dating) ව/වසායකෙයu ෙහ� 
ආෙය�ජකෙයu ආකාරෙය=  eළෙඹu æi නu0, ෙමම අඩiය uළ 
uද& ධනය u0පාදනය,සu�ඡායනය (accumualtion) ෙහ� ආෙය�ජනය 
i[මට u0සාහ ෙනාකරu æත. ෙපL æuu සඳහා ෙmවා සපයන 
ෙබාෙහ� ඉහළ ම�ටෙL අ=තDජාල සමාගL,කාලය සහ uද& පමණ7 
ෙනාව ආෙYදනය= (affects) ද ආෙය�ජනය i[ෙම= ලැෙබන Eiලාභ 
uපiමකරණය i[ෙL වැදග0කම හuනාගii= තම ෙmවාUයකය= සහ 
ouනට iiනැෙමන ෙ3 ෙමම අui= iDවචනය කරi.  

 uපiමාiකරණය,(æෙමiකාෙY කළා7 ෙම=)iදහm කථනය 
යu,යෙමuෙX වiනාකම (worth),uද&කරණය i[ෙම= ෙතාරව 
ඉiiප0 i[ම ෙහ�  Eචාරණය i[මට æi අiiය ෙලi= සැල�මට 
ඉඩ iෙ}.iෂ¶වක තම i>වi�ල අයැuL පෙ0 තම පැiuව (pro-
file) සu i[මට uණ/මය ෙmවයක iරතiය හැi නu0 ෙmවයට 
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වැu� ෙනාලබi.uiෙ>ෂ  i>වi�ලය7 සඳහා æi ආශාව,ආUයL 
ඉ හ ළ  නං වා ¥ ම ට e i = ව න ෙපා ෙරා =u ව ඉ 7ම වා යා 
හැiය,eපi3ෙද=ම,මාiෙයu E¿ i>වi�ලවලට æuu i[ෙමi ලා 
ඉහළ අuපාතය7 æi 3jiiක පාස&වලට æuu i[ෙමi අuපාතය 
මත පදනLව, තම දuවාට Eාථiක පාසැල7 ෙත�ර=නට ඉඩ 
iෙ}.නu0 ¯iක වශෙය= ඉ= ෙමම දuවාට ලැiය හැi uද&මය 
Eමාණය ෙහ� වැuu දuවu uපයu æතැi අෙ�7ෂා කරන ආUයම 
ෙහ� ගණනය ෙනාකරu æත.  

 Êට ෙපරාuව,න-ආDiකව පැවැi අඩi,¬යාකාරකL සහ 
iෂයය= (subejcts) uu&ව ආDiකකරණයට ල7 iiම නu0 
අවශ/ෙය=ම ෙවෙළඳෙපාළකරණයට ෙහ� uද&කරණයට ල7 ෙනාiiම 
නවiබර& u3iවාදෙ?  iශද අනන/තා ලuණ i.  

 වසර iහකටෙපර නවiබර&වාදෙ? iiiiෙ?� �වා7 
ෙම=,ආDiක ස0වයා තම ඵලEෙය�ජනය= ෙහ� ලාභ ෙසjමට ෙයාuව 
ii නuu, ei නවiබර& අuවාදය ව=ෙ=,¢= හැම iෙටකම eය 
ව/වසායකකරණයට ල7i[ම සහ මානව EාXධනය ෙලස ÇGගත 
කරu ලැ¾ම i.  

 óෙක� eය ද7වන පii, මානව iෂය ¢= සමාaය ෙ3හය 
æuළත ව/වසාය ආකාරය ii[ම සහ ෙබ� i[මට යට0 ෙකාට 
iෙ}.අද ආDiක ස0වයා eම ව/වසායක0වවාදෙ? අංග පව0වා 
ගii,නu0 ¯ල/කරණයට ල7 � මානව EාXධනය ෙලi= වැදග0 
ෙලස හැඩග=වා æත:ei ව¶පෘiය නL ei වiනාකම වැiකරන 
ආකාරය=ෙග= mවයං-ආෙය�ජනය i[ම ෙහ� ei සැබෑ ෙහ� 
සාලංකාර (figurative) ව0කL Eමාණයට iර=තර අවධානෙය= 
ආෙය�ජකය= ආකDෂණය කර ගැiම,සහ ෙමය පැවැ0ෙL iයu 
පiම�ඩලය= හරහා i[ම i.   

 නවiබර&වාදෙ? තDකන මාiiය,වැඩ ෙපාළව&,පාස&,මහජන 
ආයතන,සමාaය සහ ෙ3ශපාලන කiකාව,සහ iය&ලටම0 ඉහi= 
iim iෂයෙයi කඳ සහ අංගවලට කාෙවu ෙලස iදෙගන යi.ජනයා 
අද තම= මානව EාXධනය iiබඳ මiයට අuව හu=වා ගii.  

 නවiබර& u3iවාදය ii= iim iෂයය= සමකා¥න 
!ආDiකමයකරණයට"% ල7 i[ම අවම වශෙය= u= ආකාරයi= 
uiෙ>ෂ ෙවi.  
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 පළuව,සLභාව/ ආDiක iබර&වාදෙය= ෙවනmව,(¢නටම0 
iයා æi පii)අi හැම තැෙනකම ආDiක ස0වෙය� ෙවu,ආDiක 
ස0වය= පමණ7 ෙව=ෙනu.ෙදවuව,නවiබර& ආDiක ස0වයා 
uවමාuව ෙහ� ඵලEෙය�ජන iiබඳ uව7 ෙලස ෙනාව,තම තරඟකා[ 
mථානගත jම ශ7iම0 කරගැiම සහ ei වiනාකම වැiකර ගැiම 
අෙ�7ෂා කරi= මානව EාXධනය ෙලi= ei හැඩය ලබා ගii.  

 ෙතවuව,සහ සLබ=iතව,අද මානව EාXධනය සහ ei 
¬යාකාරකL පiම�ඩලය සඳහා වන uiෙ>ෂ  ආකෘiය,iNපාදනය 
ෙහ� ව/වසායක0වමය EාXධනය පමණ7 ෙනාව වැi වැiෙය= 
¯ල/මය ෙහ� ආෙය�ජන EාXධනය ෙවi.  

 ලාභUÓ uවමාuව සහ යෙමuෙX ව0කL සහ u0සාහය= 
ව/වසායක0වකරණයට (entrepreneurialisation) ල7 i[ම මත පදනL 
� අෙලiකරණය සහui=ම අuuදහ=ව ෙගාm නැi අතර,$සමකාiන 
මානව EාXධනය යu uම7 ද?# කර=ෙ= uම7 ද?#% ය=ෙනi 
අංගය7ව පවii.eනuu,වැi වැiෙය= ආDiක ස0වයා මානව 
EාXධනය ෙලi= aiතෙ? iයu අඩiවල තම ආෙය�ජන කළඹ වැi 
කර ගැiෙමi ලා uන=uව7 ද7වi. ෙමය,mවයං-ආෙය�ජනය සහ 
ආෙය�ජකය= ආකDෂණය කරගැiම iiබඳ භාiතාව= ui= ¬යා0මක 
ෙකෙරන කටu0තi.සමාජ මාධ/ය=i !අuගාiකය=" !කැමැ0තව&" 
සහ !Ei-�j�" මi= ෙහ� ෙYවා,හැම ¬යාකාරකම7 සහ අඩiය7 
සඳහා ෙliගත i[L ( ranking ) සහ ම�ටL ( ratings) මi= ෙහ� 
ෙYවා,වඩා සෘuව uද&කරණය කළ  භාiතාව= මi= ෙහ� 
ෙYවා,අධ¶පනය uuuව,iෙYකය,Eජනනය,පාiෙභ�ජනය සහ තව0 
ෙදය හඹායාම තU0මෙ? අනාගත වiනාකම වැiකර ගැiමට අUළ 
uපාiක ¼රණ සහ භාiතාව= ෙලස වැi වැiෙය= සං�පණය කරi.  

 ආDiක ස0වයා Êට ඉහත� අu0 ගැ=� ආකාරය7 �ෙ? 
තම ඵල Eෙය�ජන uපiමකරණය කර=ෙනu ෙලi= නL,ඒ ෙවuවට 
iim iෂයය,සමාගමක ( firm ) සාමාiකෙයu ෙලස0,eයම සමාගම7 
ෙලi=ම0 ÇGගත i[මට ඉඩ හii.ඒ,ෙමම අවmථා ෙදෙ7�ම 
සමාගL සඳහා uiත ආ�uකරණමය භාiතාව= ii= uiත ෙලස 
ෙමෙහයවu ලැÅ ඒවා ෙලii.  

 රා ජ/ ය , ස මා ග ම ස හ i i m i ෂ ය u ළ e ක හා 
සමානව,ඉහi=-පහළට eන පාලනය සඳහා වන,හැම iටම0 
පiණාමය ෙවi= පවiන නව කළමනාකරණ i&ප xම ආෙ3ශ කරu 
ලැෙබi.  
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 ෙ7=wගත අiකාරය,iiය,ෙපාim ෙmවය,[i,සහ පංu වල 
තැන,iiගැ=jLකරණය (incentivisation) , මාDෙග�පෙ3ශ,සහ iuL 
ලuu (benchmarks) අවධාරණය කරi=,ජාලකරණය කළ,ක�ඩායL 
පදනL �, භාiතාවට ෙයාu � i&පxම,ii= ගu ලැෙබi.  

ෙ3ශපාලන සමාජය පරාජය i[ම  

 ෙ3ශපාලන iiතෙයi නවiබර&වාදය,u7iය iiබඳ 
නවiබර& ¯ලධDම වල තැනට ආDiක වාංමාලාව7 (vocabulary)  
ආෙ3ශ කරi,ෙවෙළඳ සමාගමක (firm) ආකෘiය අuව යi=,රජයම 
පවා ජාiෙ? කළමනාකuවu බවට iපDයාස කරi.Eජාත=Gවා� 
uරවැiභාවෙ? සහ ජනතා පරමාiපත/ෙ?ම පවා හරෙය= ෙබාෙහාමය7 
හාරා ඉවත ෙහළi.eෙහi= නවiබර&වාදෙ? e7 වැදග0 ඵලය7 නL 
iබර& Eජාත=Gවාදෙ? ¢නටම0 ර7ත äනතාවට ල7ව æi 
ෙ3ශපාලන සමාජය පරාජය i[ම i.ෙමම පරාජය Eජාත=´ය 
ආයතන,සංmකෘ¼= සහ පiක&පනාව= සඳහා අiමහ0 ඵලiපාක 
සiත ය.  

 නවiබර&වාදය ¬යාවට නැංෙව=ෙ= ආ�uකරණය iiබඳ 
uiෙ>ô i&පxම මii,යහප0ම භාiතාව= (best pracatices) සහ 
ෛනiක -iuL ෙවනmකL uii,ෙකiෙය= iයෙතා0,Eච�ඩ0වය -
අiකාරවා � අණi[L නැතෙහා0 ෙ3ශපාලන ෙYiකා මi= 
ෙනාව,සහාuමiය සහ iලට ගැiම මත පදනL ෙවi= !මෘu බලය"  
uii.නවiබර&වාදය,eය පැල පiයL වන,uවෙm iiන,සහ 
තහuujම ලබන හැමතැනකම,ආයතන සහ මානව ස0වය= යi 
තනi=,යථාDථය iiබඳ ¯ලධDමය7 ෙලi=,iදXධ ව/වහාiක 
ඥා ණ ය 7 ෙල i = ආ �u ක ර i . e ය න ව මා න ව 
iෂය=,පැවuL,සබඳතා සහ ෙල�කය= පැවැ0මට ෙගන ei.  

 නවiබර& තDකණෙයi,ෙවෙළඳෙපාෙළi ¯ල Eiප0iය සහ 
ප ද න L යහ පත ෙල ස ,uව මා u ෙY තැ න ට තරඟය ආ ෙ3 ශ 
කරi.නවiබර& තDකණය,තරඟය mවභාiක ෙනාව Eiමාණමය 
ෙලi= ÇGගත ෙකාට,eෙහi= eයට පහuකL සැලHම සහ ෛනiක 
අuබලය අවශ/  ෙලi= ÇGගත කරi.uවමාuෙY තැනට තරඟය 
ප0i[ෙL iuL mථාන ෙවනmjෙම= අදහm ව=ෙ=,eiෙනකා සමග 
uවමාuෙY ෙයෙදනවා ෙනාව තරඟ කරi=,iයu ෙවෙළඳෙපාළ 
කාරකය= eනL,iiකuව=,ෙmවකය=,සහ පාiෙභ�ජකය= ෙලස 
ෙනාව uඩා EාXධනය= ෙලස සකm කරu ලැෙ} ය=නi.  
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අi මානව EාXධන uංජය= ෙවu  

 මානව EාXධනෙ? iර=තර සහ i>වව¶× ඉල7කය නL,ei 
iයu uu මහ0 කටuuවල�,ඉෙගනගැiෙමi, වෘ0¼යාiuඛ 
uuuෙවi,iÄාමයෑමට සැලuL i[ෙමi,ෙහ� තම=ම නව aiතයක 
ලා තැiෙමi,තම Eය0නය ව/වසායකමයකරණය i[මට,ei 
වiනාකම වැiකර ගැiමට,ei ෙliය (ranking ) සමග ei 
ත7ෙmuව (rating) වැi කර ගැiමට ය.  

 මා න ව Eා Xධ න ය ෙම i ලා ක ර =ෙ= ස ම කා ¥ න 
ස මා ග L , ර ට ව & , ශා mGා ¥ ය ෙද පා Dත ෙL =u ෙහ� වා ර 
සං�හ,i>වi�ල,මාධ/ ෙහ� ෙව} අඩi,කරන eකම ෙ3 iiiu 
iiමi.eනL,වසායකමයකරණය,තරඟකා[ mථානගත i[ම,සහ 
වiනාකම වැiකර ගැiම සහ ත7ෙmu සහ ෙliගත iiL 
uපiමකරණය ය.  

 මානව EාXධනෙ? �පය හැම i>වi�ල සහ ¡iයා අයuL 
පGයකම,හැම අධ/යන uපාය මාDග ෙපාiයකම, හැම වෘ0¼යාiuඛ 
uuu තනuරකම,හැම නව ව¶යාම ෙහ� ආහාරපාලන වැඩ 
සටහනකම,පැහැiiව imෙවi.  

 ෙහාඳම i>වi�ල,ශාmGව=තය= ව/වසායක0වය සහ 
ආෙය�ජන iiබඳ භාiත ¢uම සහ හැiයාව æi ෙලi= 
ල7ෂණකරණය (characterise) ෙකෙර=ෙ= uෙද7 අරuද& ෙහ� 
අiiෂ/0ව ලබාගැiෙම= ෙනාෙY,නu0 පැරi පDෙ?ෂණ වi=,නව 
ව¶පෘi සහ Eකාශන u0පාදනය i[ෙම=,Eකාශන සහ ඉiiප0i[L 
කළ mථාන ගණ= i[ෙම= සහ ou=ෙX වiනාකම වැiකරu æi 
ප i 3ෙද = ත ම =ව ම ස හ ත ම වැ ඩ සං ස ර ණ ය i [ ම 
මii.ජාලමයකරණෙ? භාෂාව !ආෙය�ජකය= ආකDෂණය" කරගැiෙL 
භාෂාවi.ෙL ¬යාකාරකL හැමවටම uද& අගය= ෙනාගii.eෙm 
ෙනාව,වාච¶Dථෙය= ධනය u0පාදනය i[ම අiමහ0 ෙලස ඉ7මවා 
යන ආකාරය=ෙග=,7ෙNG,u3ගලය= සහ භාiතාව=,ආDiකකරණයට 
ල7 කරu ලැබ æත. 

 මානව ස0වය= මානව EාXධනය ෙලසට ප0i[ම ෙබාෙහ� 
අතට iiෙදන බලපෑL æi කරi.  

 ප ළ u ව , අ i u ෙද 7 අ ප ට ප මණ7 ෙනා ව , ෙව ෙළ ඳ 
සමාගමට,රජයට,ෙහ� අප සාමාiකය= වන ජාiක ෙහ� ප>චා0-
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ජාiක සLමංජiයටද මානව EාXධනය ව=ෙනu.eiසාම අපට 
ආර7ෂාව,¡කවරණය ෙහ� පැවැ0ම iiබඳ පවා සහiකය7 
නැත.eබu (මානව)iෂය= (subjects),ෙකාතරL Eාෙය�iක ¢uම සහ 
හැiයාව= iÅණද,වගiව uu ආකාරෙය= කටuu කළද,තම= 
කරන iiව7 ui= ෙනාව අසාDථකiෙL, අii7තතාවට 
ප0jෙL,සහ අ0හැර දමu ලැ¾ෙL iර=තර අවUනමට ල7ෙවi.  

 අප Eාෙය�iක ¢uම සහ හැiයාව æi වගiවuu 
ආෙය�ජකය= සහ ව/වසායකය=ව iට æi iට0,¯ල/ අDuද,ෙmවක 
ක�පාu,ෙmවාව= iටතට පැව[ම (outsourcing),වැඩiන ක�පාu කරi= 
iවාu යැjL,ෙL iය&ල0 ඊට වැi ෙ30 අපව uපwවයට ප0 කළ 
හැiය.iයu ආකාරෙ? සමාජ ආර7ෂණ වැඩ iiෙවළව& 
නවiබර&වාදය ii= ගළවා දමා æi iට ෙමම uපwවය අවම ආහාර 
සහ ෙසවන සඳහා වන අවම අවශ/තා කරා පහතටම ගම= කළ 
හැiය.සමාaය ෙ3 ව/වසායකමය සහ mවයං-ආෙය�ජනමය uංජය= 
බවට ii ii[ යාමට සැලැmjම,iÄාම වැuපකට ෙහ� uරවැi 
Eජාවකට අiiව iÒෙම= සැපෙයu ලැෙබන ආර7ෂණෙ? ඡGය ඉව0 
කරi;iයදL ¢iය හැi iවාසවල iට අධ¶පනය ද7වා වන,පu& 
iiතය ෙවuෙව= වන ෙපාu අu�හය= නවiබර&වාදය iii 
iiෙහළා iiය� පවා,පu&මයභාවය පමණ7,iiගැෙනන uu සමාaය 
වරාය7 ෙලi= පවii.   

 තවද,ෙ3ශපාලනමය සහ සUචාරමය කuණ7 ෙලස,මානව 
EාXධනය=ට,අත/=තෙය= වiනා,ou= ii=ම ග0 කළ අරuණ7 
වන,කා=iයාu u3ගලය=ෙX mථානය ii ෙනාෙY;ou=ෙX mථාවරය 
අපැහැii සහ ආ§ල බi= වැෙඩi.අiiවාiකL ම පවා අDථෙය= 
සහ භාiතාෙව= iuu ෙලස යi සකm කරi= ආDiකකරණය 
කළ හැiය. 

 ෙදවuව,සමානා0මතාව ෙනාව අසමානතාව,තරඟ වiන මානව 
EාXධනය=ෙX මාධ/ය සහ සබඳතාවi.අi තවuරට0 eiෙනකාට 
සමානව ෙනාසලකu.eෙලi=,සමානා0මාතාව,නවiබර&කරණය කළ 
Eජාත=Gවා ද යට Eා ගා u¿ත ෙහ� ¯iක ෙහ� ෙදය7 jම 
න ව i i . ව/ ව mථා ස Lපා ද න ෙ? ,ii Ê මං සා ෙY ස හ ෙපා u 
පiක&පනාෙවi,අසමානතාව සාමන/  බවට,Eiමානක බවට පවා 
ප0ෙවi.  

 ෙතවuව,iය&ලම EාXධනය බවට ප0� iට Äමය,ei 
සාuiක ආකෘiය වන පංiයද සමi= පරා0වෙර�පණය,Çරාකෑම,සහ 
කLකuව= අතර සංගමය සඳහා වන iශෙ&ෂණා0මක පදනම0 eය 
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සමගම ¡ෙගන යi= EවDගය7 ෙලi= අuuදහ= ෙවi.කLකu 
ii,ආර7ෂණ  සහ Eiලාභවලට අiෙය�ග i[මට මඟ පාදu 
ලැෙබi.eවැi ආර7ෂණය= සහ Eiලාභ iiujම අපැහැii ෙදය7 
ෙවi.iÄාම වැu�වලට, ¡iයාෙY uර7iතභාවයට,වැu� සiත 
iවාuවලට,සහ රාජ/ අංශෙ? ෙmවකය= uNකරව iනාග0 සාධනය=ට 
æi වැiෙවi= පවiන iu3ධ0වය uUහරණයi.  

 iuවැiව,ආDiක ස0වයා පමණ7 æiiට,ෙ3ශපාලන 
කලාපයම0 ආDiක අDථෙය= හැඩ ගැm� iට,මහජන ෙ3 සහ ෙපාu 
යහපත iiබඳ සැලi&ල ද7වන uරවැiභාවයට පදනම අuuදහ= j 
යi.uරවැiභාවයට ei ෙ3ශපලන සංuජතාව (valency) සහ e7ව 
හuවන අවකාශය අii ෙවi.ආDiක ස0වයාට ෙපාu අරuණ ෙහ� 
ෙපා u ගැ ට u , u i ෙ> ෂ ව ෙ3 ශ පා ල න ආ කා ර ය i = i i ය 
ෙනාහැiය.eය,තම සාuiක ෙ3ශපාලන පරමාiපත/ය තහuu 
කරග=නා ජනතාව7,Eජාව7 iiබඳ අදහස අෙහ�i කරi.මානව 
iiතෙ? iයu අංග ෙමෙලස ආDiකකරණයට ල7 i[ම ෙ3ශපාලන 
ස0වයා uDවල ෙකාට පෙසකට ත&u කරi.  

Eජාත=Gවාදෙ? ඉරණම 

 නවiබර&වාදය,ෙ3ශපාලනය මරා ¢Êෙම= ෙතාරව,මහජන 
iiතය නාට�ය ෙලස කෘශ කරi.ෙ3ශපාලන පiම�ඩලය 
ෙව ෙළ ඳ ෙපා ළ ක ර ණ ය ට ල 7i [ ම ස ම ග බ 3ධ ව , ම හ ජ න 
aiතය,iෙ>ෂ ෙය=ම uග0 මහජන iiතය iනාශ i[ම 
මැද,ෙ3ශපාලනය පවii.eම ෙ3ශපාලනය හරu= ය.  

 ඒ යටෙ0,iබර& Eජාත=´ය u7iය iiබඳ uන=ujL බැස 
යi.  

 නවiබර&වාදය යටෙ0,රාජ/ය iDබාÂ යැi iයu ලබන 
ආDiකයකට සහui=ම ෙmවය කරන අතර eය ii= පාලනය 
ෙකෙරi.රාජ/යම ei iයu කෘත/ය=i� ෙවෙළඳෙපාළ u3iවාදෙය= 
ෙපෳ3ග¥කරණය ෙකාට,වටෙකාu වi= බැෙඳi.රජය ෙවෙළඳ 
සමාගමක (firm) කළමනාකuෙවu ෙවi.සමානා0මතාව,iදහස සහ 
පරමාiපත/ය iiබඳ Eජාත=Gවා� සැලiiම0iL iiබඳ අDථය සහ 
භාiතාව ෙ3ශපාලන භාෂා mව�පයi= (register) ආDiක භාෂා 
mව�පයකට මාu ෙවi.  

 iදහස,ෙ3ශපාලන iiතෙය= ආDiක iiතයට Ei-mථානගත 
කළ iට,eය ආDiක iiතෙයi æi අත/=ත අසමානතාවට යට0වන 
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අතර,eම අසමානතාව ¡කග=නා ෙදෙයi අංගය7 බවට ප0ෙවi.  

 නවiබර& u3iවාදය යටෙ0 !uu aiතය" (mere life) 
-ෙනානැH aව0iම සහ ධනය අ0ප0 කරගැiම iiබඳ සැලi&ල 
-සඳහා u Hiත මානව පැවැ0ම,පංi හරහා සාDව±ක සහ ²Dණ 
ෙවi. 

 !යහප0 aiතය" යuෙව= æimෙට�ට& හැi=�,!iදහස 
iiබඳ සැබෑ පiම�ඩලය" ෙලස මා7m හැi=�,ආචාර ධDÊය සහ 
ෙ3ශපාලන iදහස,iDමාණ¤¥0වය,අHiත අවෙල�කනය ෙහ� 
නෙව�0පාදනය සඳහා � !යහප0 aiතය," iiබඳ සැළi&ල 
නවiබර&වා� u3iවාදය ii= අෙහ�i කරu ලබi.  

 නවiබර&වාදය යu අවසානෙ?� ධනවාදය මානව සංහiය 
iල ද මන u 3iවා ද ය i. ෙම ම ආකා රය පැ i [යා ම iබර& 
Eජාත=Gවාදෙ? අඩංuව ඉව0ෙකාට Eජාත=Gවාදෙ? අDථය uෙද7 
iපDයාස ෙකාට,Eජාත=Gවා� ආශාව= මැඩ පව0වා Eජාත=Gවා� 
iiන අනuෙD ෙහළi.  

 iබර& Eජාත=Gවාදෙ? ඓiහාiක පැවැ0ෙL ජාiක රාජ/ 
පරමාiපත/ය,ධනවාදය,සහ ÅDuවා u3ගලවාදය ii= හැඩ ගmවu 
ලැÅ ei Hමා uEi3ධය.eෙm iiය�0,iබර& Eජාත=Gවාදය හuෙ& 
ෙබU හUග=නා ෙ3ශපාලන සමානා0මතාව,iදහස සහ ජනතා 
පරමාiපත/ෙ? භාෂාව සහ ෙපාෙරා=uව iයවm ගණනාව7 imෙm 
¡ෙගනi0 æත.  

 ෙමම භාෂාව අuuදහ= � iට ෙහ� Eජාත=Gවාදෙ? 
Eiප7ෂය සංඥාDථව0 i[මට eය අවවDතනයට (perversion) ල7 
කළ iට iuව=ෙ= uම7 ද? ජනතාව ෙනාෙහා0 Eජාව කiකාමය 
වශෙය= ii ii[ යෑමට සැලැm� iට ජනතා පරමාiපත/ය සඳහා 
æi අiලාෂයට iuව=ෙ= uම7 ද?මානව EාXධනය බවට ලu කළ 
මානව iෂය= ජනතා බලය කරා ෙයාuව=ෙ= ෙහ� EාDථනා කර=ෙ= 
uව ෙකෙmද?Eජාත=Gවාදය සඳහා වන ¡iක& අiලාෂය=ට Eභවය7 
සපයu æ0ෙ0 uම7 ද?  

 නවiබර& u3iවාදය නගරය0 ආ0මය0 (සමාජය0 
u3ගලයා0),යන ෙදකම ei ෙකා=ෙ3iවලට අuව යi හැඩ 
ගැmuවෙහා0 eiට uම7 iuෙYද?  
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 ෙL ෙව=i êu= ෙX අදහm ය.  

 ඒ අuව,ආ�uකරණමය තDකනය7 යu iටi= 
පැණෙව=න7 iස මානවයා ui= u0පාදනය ව=න7 ෙනාෙY.    

	 $නවiබර&වාදය යටෙ0 අi හැම තැනක�ම,හැම iටකම 
ආDiක iiu= ෙවu’ යැi êu= පවසන iට æය අප ෙයාu 
කර=ෙ= මානව aiතෙ? හැම ෙදයම ආDiක iuL දuවi= මැiම 
මානව පැවැ0මට æi කරන ගැටuව ෙකෙරi ය.හනා ආර=Ý� 
සංmකෘiය iiබඳ සාක�ඡාෙවi� තDක කරන පii මානවයා 
සංmකෘiක jම iයu ෙ3 ආDiකමය rNiෙය=,eනL හැම ෙදයම 
පiෙභ�ජන භා�ඩ හා ප  øෙය�ජ/ වmÏ= ෙම= සළකා මiන 
ආක&පයට eෙරiව ය=නi (බල=න,!සංmකෘiෙ? අDuදය," kathi-
ka.wordpres.com ).   

	 iෙයෙර ෙබ�iu කළකට ෙපර සමාaය EාXධනය සහ 
සංmකෘiක EාXධනය iiබඳ පළ කළ අදහm සළකා බැâ iට අප 
අවධාරණය i[මට ෙයාu �ෙ? $මානවය= හැම ෙදයම ආDiක 
අDථෙය= මi=ෙ= නැත# සහ $සමාaය සහ සංmකෘiක සබඳතා වලට 
අත/=ත වiනාකL iෙ}# වැi අදහසi.නu0,නව iබර&වාදය 
යටෙ0 ආDiක iiසා ෙ3ශපාලන iiසා පරදවා ජය ගැiම iiබඳ 
êu= ෙX i[7ෂණය ෙබ�iu ෙX i[7ෂණෙ? වලංu භාවාය සනාථ 
කර=න7 වැiය.$ව0මෙනi ආDiක iiසා මානව EාXධන uංජයi# 
යැi êu= තDක කරන iට ෙපෙන=ෙ= ෙබ�iu ෙගන හැර ¢7� 
පii මානවය= සංmකෘiක සහ සමාaය Eපංච  පමණ7 ෙනාව 
තම=ම0 EාXධනය ෙලස සළකා ¬යා කරන ව/වසායකය=ෙX 
ත0වයට සැබැi=ම ප0ව iÒම i.æතැu=,ෙබ�iu ෙX ඉහත අදහස 
iiu= සමාජෙ? හැiiය uu ආකාරය iiබඳ සාධiය iGය7 
ෙප=uL කර=න7 ෙලස ගැiම u0Eාසජනක ය. 

	 නවiබර&වා� ආක&පෙය= කටuu i[ම,uu uද&මයකරණය 
iiබඳ කuණ7 ෙනාෙY.ෙමය ආක&පමය ගැටuවi.eනL,ෙල�කය 
iiබඳ අප වගා කරග=නා ¢7මi.uUහරණය7 ෙලස,ෙපL æuර 
ට,uද& ලාභ පතා ෙනාවන නu0, ව/වසායකෙයu ෙහ� ආෙය�ජකෙයu 
ආකාරෙය= eළ«ම මානව සබඳතාව7 ෙලස eයට ෙගන ෙදන ඵල 
iපාක ෙමානවාද?ei= ෙපL æuර මානව mවයංඅවෙබ�ධය සuකරන 
iiධ ආකාරය= ෙලස iiu= වටහා ෙගන æi ෙදi=,තම aiතය 
සu කර ගැiෙL අවmථාව මානවය=ට අii ෙවi.ඉ= iයැෙවන 
පii,ෙL ෙවනm කරi= iෙබ=ෙ= මානවය= තම පැවැ0ෙL ඉiහාසය 
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uරා මානවෙයu jම යu uම7¢i වටහා ෙගන ii (ඉ= eක7 වන 
ආDiක ආකාරයද æuu)iයu ආකාරය= ආDiක මානයට පමණ7 
ලu i[ම i. 

 ෙව=i êu= ෙප=වා ෙදන පii Eජාත=Gවාදය අනuෙD 
ෙහéම uසm අධ¶පනය නවiබර&වාදය අuව යi තැiෙL 
Eiඵලයi.තවද,නවiබර&වාදය පuiය im වසර7 uළ වDධනය 
�වi.eය සLබ=ධෙය= ගත හැi ෙ3ශපාලන ¬යාමාDග iiබඳ 
ඉiය7 eම අදහෙසi iෙ}. 

 අ ප, ‘මා න වය=jම යu uම7 ද? ’ ය=න i i බ ඳ 
ආDiකකරණය කළ  iDවචනයකට අuව ෙවනm ෙවi= ii=ෙනu. 
අi අප uළට පැii iiන ඒ නව iiසාට කැමැ0ෙතu ද? iiෙසu 
ෙලස aව0 jෙL ෙමෙත7 අප ¢න ii ඒවාට වඩා, යහප0 
ආකාරය7 ෙලස ඒ නව iiසා අෙ� දuව=ට හu=වා �මට අi 
කැමැ0ෙතu ද? 
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4 

නවiබර&වාදයට eෙරiව !සභ/0ව රාජ/ය"?  

මම ¢= ෙමම කuu ඉiiප0 i[ෙමi සමා�i ෙකාටසට පැiණ 
æ0ෙතi.  

	 අප අවසානයට සලකා බැâ නවiබර&වාදය iiබඳ ෙප�& 
වDහාග සහ ෙව=i êu= ඉiiප0 කරන කuu හuෙY ලංකාෙY 
වDතමාන ෙ3ශපාලන ත0වය අප වටහා ග=ෙ= ෙකෙmද?#ය=න iiබඳ 
අදහm iiපය7 ෙමi ලා ෙකiෙය= ඉiiප0 කර=නට කැමැ0ෙතi.  

	 නවiබර&වාදය iiබඳ ෙප�& වDහාග සහ ෙව=i êu= 
මuකරන ¯iක ගම/මානjL හරෙය= ග0 කළ ෙපාuෙY ලාංෙ7ය 
සමාජයට0 අUළ ව=ෙ= යැi iතi.අප අතරම ඒවාෙ? ²Dණ 
වDධනය= කාලය iiබඳ E>නය7 පමණ7 වu æත.ෙව=i êu= 
පැහැii කරණ ඉරණමට අපෙX Eජාත=Gවාදය0 ෙගාuu j æත.  

	 ෙමම ත0වයට අiෙය�ගය7 e&ල කළ හැi ෙ3ශපාලන 
බලෙYගය7 ෙලසට æතu= අපට ෙය�ජනා ෙකෙර=ෙ= iංහල ෙබෳ3ධ 
ජාiකවා� ෙ3ශපාලන ධාරාවi.ෙමම අදහස iෙය�ජනය කරන සංක&ප 
ගත i[ම7 ෙලස uණUස අමරෙmකර ෙX $සභ/0ව රාජ/ය 
කරා# (2016)නමැi ෙ&ඛනය සැලiය හැi යැi iතi.eය ලංකාෙY 
Eජාත=Gවාදෙ? iiäම i[7ෂණය කරi= ඊට iක&පය7 ෙලස 
!සභ/0ව රාජ/ය" නමැi සංක&පය ෙය�ජනා කරi.සභ/0ව රාජ/ය 
යu ෙදන ලද රටක සභ/0වය හා රාජ/ය සමපාතjෙL Eiඵලය i. 
අමරෙmකර ලංකාවට අUළව ෙමම සංක&පය වDධනය කර=ෙ= 
සැuෙව& හ=i=Xට= �තන ෙල�කෙ? ප>චා0 Hතල-uද uගය iiබඳ 
ඉiiප0 කළ $iNඨාචාර අතර ගැuම# යන Eවාදය0,මාi= ජැ7 
ඉiiප0 කළ $ùනය සභ/0ව රාජ/යi" යන Eවාදය0 පාදක ෙකාට 
ෙගනය.මාi= ජැ7 ෙX අදහස,ùනය තම=ව හu=වා ග=ෙ= ජාiක 
රාජ/ය7 ෙලi= uවද, ùන රාජ/ය ගැළෙප=ෙ= �තනෙ? බටiර 
uපත ලද eම සංක&පයට ෙනාව සභ/0ව රාජ/ය iiබඳ සංක&පයට 
බවi.ou තDක කර=ෙ= ùන ජනයා තම= ෙX පැව0ම අu0 
ග=ව=ෙ= ùන සභ/0වෙ? ෙකාටmකuව= ෙලස බවi.

	 අමරෙmකරෙX EmÏතය ùනය ෙම=ම $ලංකාවද සභ/0ව 
රාජ/යi# ය=න i.මාi= ජැ7 ට අuව ùන සභ/0ව රාජ/ෙ? 
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UDශiක පදනම �ෙ? ෙකා=iuiයm දDශනය නL,ලංකාෙY ²Dව 
�තන uගෙ? පැවැi සභ/0ව රාජ/ෙ? පදනම �ෙ? iංහල ෙබෳ3ධ 
සංmකෘiය බව අමරෙmකර ෙX Eවාදය i.ෙමම iංහල ෙබෳ3ධ 
සභ/0ව රාජ/ය ධDiNඨ,සාuiක0වය අගයන,ජනතා සහභාA0වය 
පදනL කරග0,uබසාධන රාජ/ය7 යැi අමරෙmකර තDක කරi.ei 
පදනම මත අනාගත,�තන iංහල ෙබෳ3ධ සභ/0ව රාජ/ය ෙගාඩ 
නැංjෙL iක&ප අදහස සLපාදනයට uල i[ම අමරෙmකර ෙX ෙමම 
�Dඝ iiෙ? අරuණi.eම අරuණට Uයකකර ගත හැi,ඉපැ¡i ගL 
සභා xමය හා සමාන $�ාම රාජ/# සංක&පය වැ=න7 ෙය�ජනා j 
i¾ම අමරෙmකර අගය කරi. අමරෙmකර iංහල ෙබෳ3ධ සභ/0ව 
රාජ/ය iiබඳ ඉiiප0 කරන අදහmවල අu¿iක වලංuභාවය 
iවාදයට uu ෙදi.eය iමHම ෙමi ලා මෙX අරuණ ෙනාෙY.   

 ෙමම iiය සාක�ඡා කරi= $සභ/0ව රාජ/ය සහ 
සමසමාජය# (2017)නi= ෙපාත7 සLපාදනය කරන uමනii 
iයනෙX ෙමරට රාජ/ෙ? iකාශනය වටහා ගැiෙමi ලා ජාiක රාජ/ය 
iiබඳ අදහසට වඩා සභ/0ව රාජ/ය iiබඳ අදහස වඩා Eෙය�ජනව0 
යැi eකඟ ෙවi.eනuu iයනෙX ෙය�ජනා කර=ෙ= iංහල 
ෙබෳ3ධ0වය මත පදනL � ලාංෙ7ය සභ/0ව රාජ/ය වසර 2300 ක 
පමණ ඉiහාසයක uuණ  u= ෙවනmකL සලකා බලi= ෙම=ම 
සභ/0ව සංක&පෙ? æi ආභ/=තiක iu3ධාභාෂය= ද iරාකරණය 
කරගii= ව0මනට ගළපා ගත uu බවi.eෙලස සකසා ග0 
සභ/0ව රාජ/ සංක&පය7,අ=ෙත�iෙය� �ාLmi ෙය�ජනා කළ 
ෙ3ශපාලන සමාජෙ? සහ ii& සමාජෙ? eකuව7 වන $අuකලiය 
රාජ/ය# සංක&පයට ආස=න වන බව iයනෙX ෙX තDකයi.ou 
දiන පii ෙමම �තන ලාංෙ7ය සභ/0ව රාජ/ය ෙගාඩනැÙෙL 
වග�ම ¢iය හැ7ෙ7 මiයාෙවi ෙX අDථෙය= $�තන uමාරයා# 
නැතෙහා0 සමාජ පහත මාලෙ? සා¯iක ෙ3ශපාලන ප7ෂයට ය.eම 
සභ/0ව රාජ/ෙයi ලා �තන uමාරයා ඉu i[මට සම0 කටuu 
ව ශ ෙය= i යන ෙX හ u නා ග =නා කuu අ ත ර නව i බ ර & 
ෙග�¥යකරණයට eෙරi ජාiක ආDiකය7 ෙගාඩ නැÙම සහ හනා 
ආර=Ý� ෙX අදහස7 අuව යi=, සමාජෙ? iයu ජනෙකාටm 
æuළ0 කරග=නා,ෙකා�ඨාස Eජාත=Gවාදය ( ward democracy) පදනL 
කරග0 රාජ/ යා=Gණය7 යන ෙදකuණ Eධාන ය.  

	 සභ/0ව රාජ/ය iiබඳ අදහස නවiබර&වාදයට eෙරiව 
ÇGගත i[මට  ෙය�ජනා ෙක[ æ0ෙ0 ඉහත  ආකාරයට ය.ෙමය 
සංක&×යව වැදග0 අදහස7 යැi iතi.ඉiiෙ?�,ෙමම අදහm තවuර 
ව Dධ න ය ෙක ෙර i = u u & ෙල ස සා ක �ඡා ව u æ තැ i 
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iතi.ei�,සාක�ඡාව සඳහා iයනෙX ෙX ÇGකරණෙය= මuවන e7 
ගැටuව7 පමණ7 ෙමi ලා සඳහ= කර=නට කැමැ0ෙතi.eය,ou 
ඉiiප0 කරන ෙකා�ඨාස Eජාත=Gවාදය ( ward democracy) පදනL 
කරග0,රාජ/ යා=Gණය7  iiබඳ අදහස හා සබැෙඳi.මෙX E>නය 
නL,�තන ලාංෙ7ය සභ/0ව රාජ/ය ෙගාඩනැංjෙL වග�ම 
පැවෙර=ෙ= පහත මාලෙ? ෙ3ශපාලන ප7ෂයට නL සැබෑ uරවැi 
Eජාත=Gවාදය7 සඳහා අවශ/ ෙකා�ඨාස Eජාත=Gවාදය7 ෙගාඩ 
නැංjමට eබu ප7ෂය7 කටuu i[මට ෙයාu වu æi බවට iෙබන 
සහiකය uම7 ද?ය=නi.ෙL E>නය මu ෙව=ෙ=,හනා ආර=Ý� 
i�ලjය සභා i[7ෂණය æuෙර= uරවැi සභා iiබඳ අදහස 
වDධනය i[ෙL� කළ e7 i[7ෂණය7 ආÄෙයi.æෙX i[7ෂණය 
�ෙ? i�ලjය ත0වය= uළ uරවැiය= සÆය jෙL� mවයංi3ධව 
ou= ෙගාඩ නගා ග=නා i�ලjය කu=iල,i�ලjය ත0වෙ? 
ජය�හණෙය= පu වැi ක& ෙනායා,අෙහ�i ෙකෙරන තැනට 
ප7ෂ නායක0වය= ii= හැමiටම0 කටuu කළ බවi.  

	 uණUස අමරෙmකර iංහල ෙබෳ3ධ සභ/0ව රාජ/ය iiබඳ 
අදහස වDධනය i[මට සංක&×ය ආmවා දය ලබා ග=ෙ= 
ùනෙයi.ෙග�¥යකරණය සාධiය ෙලස ෙයාU ග=නා ùනය 
සමග,නවiබර&වා� æෙමiකාවට eෙරiව,ලංකාව ස=ධාන ගත iය 
uu යැi iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� බලෙYග iෙය�ජනය කරන 
u3iමu= Eකාශ කරi= iට iෙ}.ඉ= ou= iයා ii=ෙ= ùනය 
නවiබර&වා� ෙනාවන බව ය.  

	 ùනය නවiබර&වා� iiෙවත7 අuගමනය කර=ෙ=ද ය=න 
iiබඳ ශාm´ය iවාදය7 පවii.සමහu eය  $ව/iෙDûය 
නවiබර&වාදය,# $ùන නවiබර&වාදය# යැi නL කරi= eය බටiර 
නවiබර&වාදෙය= ෙවනm මාවත7 ග=නා බව iයi.ùනය 
නවiබර&වා� නැතැi පවස=න= eය පැහැii කර=ෙ= ùන ආDiකය 
ෙමෙහයවu ලබ=ෙ= ෙකාiuim� ප7ෂය නායක0වය ෙදන රජය 
ii= බව �ෙමi.තව0 අයට අuව eරට æ0ෙ0 කතාපයාiපත/iක 
සමායතන (oligarchic corporate) රාජ/ය7 සහ ප7ෂයi.නu0 වැi 
ෙදෙනu දi=ෙ= රජෙය= ෙමෙහයවu ලැබන නවiබර&වාදය 7 
ùනෙ? æi බවi.ùනෙ? Eධානතම iෙYචකයා (බල=න, Verso) සහ 
ùනෙ? Eධාන ෙපෙÀ ඉiහාසඥය=ෙග= අෙයu සහ වඩා0ම i0 æද 
ග=නා සහ බලපෑL සiත මහජන u3iමතා (බල=න, Los Angeles 
Times) ෙලස හu=වu ලැෙබන වා=X ui ෙX The End of the Revolu-
tion: China and the Limits of Modernity (2011) �=ථය ùනෙ? 
නවiබර&වාදෙ? uUව සාක�ඡා i[මට �Dඝ පi�ෙöදය7 ෙව= ෙකාට 
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æත.  

	 ෙව=i êu= Undoing the Demos කෘiෙයi ùනෙ? 
නවiබරවාදය iiබඳ ෙමෙm iයi:නවiබර&වාදය ආDiක 
Eiප0iය7,ආ�uකරන මාiiය7,තDකනෙ? පDයාය7 වශෙය= ග0 
කළ eක වරම ෙග�¥ය Eපංචයi.නu0 eය අiයත,iෙÜදනය 
� , අ x iක , සහ අ ප i u 3ධ ෙද ය 7 ෙව i . eය mj ඩන ෙ? � 
uබසා ධනවා ද ෙ? අ i �i=න uජා තභා ව ය, ද uu අ Þකා ෙY � 
Eජාත=´යකරණ සහ Ei-ව¶�iය iiබඳ ප>චා0-වDණෙÜදවා� 
බලාෙපාෙරා0uව,ùනෙ?� ෙකා=iuiය=වාදය,ප>චා0-මාඕවාදය සහ 
ධනවාදය,සහ æෙමiකා e7ස0 ජනපදෙ?� �Dඝකා¥නව mථාiත � 
රාජ/-iෙර�ධය සහ නව කළමනාකරණමයවාදය iiබඳ uuමාකාර 
iÄණය,සමග හරහට වැෙටi. 

	 පව0නා ෙ3ශපාලනෙ?�,ùනය හා ලංකාව අතර සබඳතාව තව 
uරට0,uu සංක&×ය eක7 ෙනාවන ත0වය7 යටෙ0,ෙග�¥ය 
ෙ3ශපාලනෙ? æෙමiකාu iළට eෙරiව,ùනය සමග ලංකාව ස=ධාන 
ගත iය uu යැi iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� බලෙYග iෙය�ජනය 
කරන u3iමu= කරන Eකාශ සහ අමරෙmකරෙX සභ/0ව රාජ/ 
සංක&පය සමපාත jෙL Eාෙය�iක ෙ3ශපාලන අනuර7 පවii.eය 
නL,ලංකාෙY iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවා� බලෙYග ùන රාජ/ ආකෘiය 
අuව යi=,ùනෙ? ව0මෙනi පවi=නා7 ෙම= තi ප7ෂයක 
පාලනය යටෙ0, තi යාවaව නායකෙයu ෙX නායක0වෙය= uu 
නවiබර& ජාiක රාජ/ය7 ෙගාඩනැÙමට ෙයාu jමi. eවැ=න7, 
uමනii iයනෙX ෙය�ජනා කරන නවiබර& iෙර�Â,�තන,සභ/0ව 
රාජ/ෙය= ෙබාෙහ� uරmථ eක7 වu æi බව අuuෙව= iව uu 
ෙනාෙY. 

	 ජාiක රාජ/ය iiබඳ සංක&පය ප>චා0 බැ=u= සමෙ? 
ප>චා0 යට0iiතවලට තව uරට0 අUළ ෙනාවන බව ෙÝiÝ mෙකා� 
තම  Refashioning Futures (1999) කෘiෙයi ලා ෙය�ජනා කෙÀය.ou 
ei ලා තDක කෙÀ eකල ‘u=වැi ෙල�කය’ නi= හu=වu ලැÅ 
ලංකාව ද æuළ0 ප>චා0 යට0 iiතය= � රටවල යට0 iiත 
iෙර�Â සහ ඓiක �තන රාජ/ සමාජවා� ව¶පෘ¼=,ජාiක රාජ/ෙ? 
ෙ3ශපාලන Eජාව සා7ෂා0 කරගැiම iiබඳ i>වාසය අiijෙම= 
Äා=iයට ප0ව æතැi ය=නi.ou ෙය�ජනා කෙÀ අප iමiය 
u0ෙ0 යට0 iiතවාදය � ලාංෙ7ය ෙ3ශපාලන �තන0වෙ? ¯iක 
අංශ,වඩා0 ¯iකව uuතරය සහ බuතරය iiබඳ Eජාත=Gවා� 
EවDග සංmථාiත  කළ ආකාරය බවi. 
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	 නවiබර&වාදය සහ iංහල ෙබෳ3ධ ජාiකවාදය අතර æi 
සබඳතාව iiබඳ iiබඳ අප i= ෙපර අවmථා ගණනාවකම සimතරව 
කuu ද7වා æ0ෙතu.$ජාiකi=තනය# iෙය�ජනය කරන ෙ3ශපාලන 
ගiකය මi=ද රාජප7ෂ ජනාiපi � පu නවiබර& ජාiකවාදය7 
බවට හැuu බවට අi තDක කෙළu (බල=න,  $කiකා$ EාරLභක 
කලාපය,2009 !නව-iබර& ජාiකවාදය7! kathik.lk ).ඉ= අප අදහm 
කෙÀ ජනාiපi මi=ද රාජප7ෂ ෙX රජය ආDiකෙ? � 
නවiබර&වාදය0 ෙ3ශපාලන තලෙ?� ජාiකවා� iiෙවතu0 අuගමනය 
කළ බවi.ප>චා0 uද ලාංෙ7ය සමාජෙ? අප අ0 දii= ii=ෙ= 
නවiබර&වාදය සහ $ජාiක i=තනය# අතර ගැuෙම= නවiබර&වාදය 
ජය ෙගන i¾ම බව අi තDක කෙළu:!අද වනiට ආDiකෙ? 
නවiබර&වාදය0 සාමාaය aiතෙ? u3ගලවාදය0 අiපiවාදයට ප0 ව 
iෙ}" (බල=න,iදහස සහ අවශ/තාව:අධ¶පනය සහ සංවDධනය,
$කiකා'අංක 1,2013 kathika.lk ).   

 අප ¢නටම0 සඳහ= ෙකාට æi පii,ෙක�&බෘ7 -කැමර= 
Eiසංmකරණ යටෙ0 �තන ලංකාෙY ජාiක ෙ3ශපාලනෙයi යට0 
iiතවා� iබර& u3iවාදය mථාiත කරu ලැii.ඉ= සකm 
කළ අවකාශය uළ,ඕ&ෙකා� සහ ධDමපාලෙX u3iවා� සහ ෙ3ශපාලන 
ෙබෳ3ධ ව¶පෘiය iංහල uu ධෙ=>වරය අතර u& බැස 
ග0ෙ0ය.පuකෙලක,වාමාංiක ෙ3ශපාලනය ii= හu=වාෙදu ලැÅ 
මානjයවා� මා7mවාදය iබර&වාදයට අiෙය�ගය7 e&ල කරi= ගැi 
ජනයා අතරම පවා පදනම7 ෙගාඩනඟා ග=නට සම0 jය.(ලංකාෙY 
අපට මානjයවා� මා7mවාදෙය= අෙ� ෙ3ශපාලනය තවuරට0  
ෙප�ෂණය කරගැiම අii jමට වuහවා� මා7mවාදය අපෙX i�හය= 
i අiපiවාදයට ප0jම ෙකාෙත7 uරට ෙ uiiද? ය=න අප සළකා 
බැiය uu ය.)’71 කැ¡&ල,æෙමiකාu-ෙස�iය� Hතල u3ධය සහ 
ùන-ෙස�iය� ෙÜදය පuiෙමi iංහල uu ධෙ=>වරය අත 
මා7mවාදය u3iවාදයට යටi[ෙL Eiඵලයi.’87-’89 කැ¡&ල සහ 
ei iiuu mව�පය �ාÊය Eෙ3ශද ei �හණයට ග0 ආකාරෙය= 
ෙප=uL කෙÀ ද,�ාÊය uu ධෙ=>වරෙ? u3iවා� eළuෙL මතවා� 
Eකාශනය i.  

 1977= uU � ප>චා0 iDබාÂ ආDiකය පuiෙමi,ෙබෳ3ධ 
හෘදය සා7iය අii කරග0 iංහල uu  ධෙ=>වරෙ? u3iවා� 
¢7ම,නවiබර&වා� ෙල�ක ¢7ම සමග කiමට පෑäම iංහල ෙබෳ3ධ 
ජාiකවා� ෙ3ශපාලනය යටෙ0 ලාංෙ7ය සමාජෙ? නවiබර&වා� 
කiකාව අiපiවාදයට ප0jම පහu කළා iය uuය.  
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 2015 ජනවාi 8 වැiU රාජප7ෂ ෙරiමය පරාජය කරi= 
තම= ජය�හණය අ0ප0 කරග0ෙ0 යැi ෙමරට Eජාත=Gවා� බලෙYග 
iuව ද (ei ලා රාජප7ෂ ෙරiමය යටෙ0 ×ඩාවට ප0ව ii 
iංහල uu ධෙ=>වර ෙකාටmද හu& j iiයහ)ඒ eකම ෙමාෙහාෙ0ම 
eම බලෙYගය=ෙX පරාජය0 iu jය.ම=ද ය0,ජනතාව 
Eජාත=Gවාදය ¡ක ගැiම ෙවuෙව= අවධානය ෙයාu ෙකාට 
ෙ3ශපාලන අරගල iෙL iරතව iiන අතර නවiබර&වා� බලෙYග 
රාජ/ බලෙ? අiපiභාවය ගැiමට කටuu ක&තබාම සැලuL ෙකාට 
iuu ෙහii,eෙලස බලය අ0ප0 කරග0 ෙ3ශපාලන E¿ 
පං i ය , බ ල ය ට ප 0 � ප ළ u ෙමා ෙහා ෙ0 ම ප ට = 
Eජාත=Gවාදය0,ජනතා පරමාiපත/ය0 ෙනාසලකා කටuu කළ 
ෙහii.  

 ඉහත පuiෙමi තබා සලකා බලන කළ,ෙප�& වDහාග 
මuකරන,නවiබර&වා� uසලතා ත=Gය iiබඳ අදහස සමාජෙ? 
අiපiභාවයට ප0jම u3ගල ෙපෳuෂය= සහ අනන/තාව=ට කරන 
බ ල පෑ ෙම i ඵ ල i පා ක ෙම =ම , ෙව =i ê u = අ ප හ u ෙY 
මuකරන,නවiබර&වාදය හuෙY Eජාත=Gවාදය ෙපාuෙY uuණ � 
æi අනuර සහ ei= මානව සමාජෙ? යහ පැවැ0ෙL අනාගතය 
iiබඳ ගම/මාන ෙකෙරන ඵලiපාක, ලංකාෙY අෙ� ෙපාu යහපත 
iiබඳ i¼ෙL� ෙනාසලකා iÒමට අපට හැiද?  

 Eජාත=Gවාදෙ? iiäම අප මානව EාXධනය= බවට 
iපiණාමය jම සමග ගැට ගැH æ0නL Eජාත=Gවාදය අ0 ෙනාහැර 
eය යi mථාiත i[ෙL මඟ7 eම සLබ=ධෙය= ගම/මාන 
ෙනාෙකෙර=ෙ=ද?  

 අප හuෙY æi ආස=නතම,බැÔuLතම සහ වඩා0 
අiෙය�ගා0මක ෙ3ශපාලන ගැටu ෙLවා යැi iතi.

	 52


