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කුමාරතුංග මුනිදාස සාහිත්ය නි්මමා  තින්  

පිිනබිඹු කෙකරන ජාතිෙ සුංව්මධන  

අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ද්ට්වාවාදය ද   
 

තෙවරාෙන්ත්රිතේ ලලිෙසිරි ගුණරුවන්  

විදාන ගමතේ කල්පනී යත ෝධා  

_________________________________________________________________ 

සාරසුංක්කටේපය ද 

කුමාරතුංග මුනිදාසකය දෝ විසි වැනි සිය දවකසේ මුල් භාගකේ ජීවත් වූ ප්රවී  විද්වකත්කි. සිුංහල 

භාටාව පිිනබඳ විශාරදය දකු, සාහිත්යධරය දකු හා ප්රවී  වයාෙර කියකය දකු කලස රී 

ලාුංකක්ය ද ජන සමාජය ද විසි් හඳුනා ගනු ලැබ ඇති එතම් කේ ේතිවලට එබී බැලීකේ දී 

ඒවා තින් අ්මථ ශාස්ත්රීය ද  ද්ට්වාවාදය දක් ද පිිනබිඹු කවයි. ජාතිෙ සුංව්මධනය ද පිිනබඳ  

කත්මාකි විවිධ පැතිෙඩ එතම් කේ සාහිත්ය නි්මමා  සස්කසේ ආම්ත්ර ය ද ෙරනු ලැබ 

ඇත්. ඒ නිරීක්ට ය ද පාදෙ ෙර ගනිමි් කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ සාහිත්ය නි්මමා  

ආ්මථිෙ විදයාත්මෙ ද්ට්වාකෙෝ ය දකි් විමසා බලා ඒ තින් නිස්සාර ය ද ෙර ගත් හැකි 

සුංව්මධන ආ්මථිෙ උපාය දමා්මගිෙ දැක්මක් තිකේ දැයි විමසා බැලීම කමම ප්මකේට කේ 

මූලිෙ අරමු යි. එකසේ නිස්සාර ය ද කෙකරන ප්රතිපත්ති යකශානීන් ව්මත්මාන 

ස්ද්මභකේ ප්රෙට ආ්මථිෙ නයාය දය ද් වන සේභාවයවාදී, කක්්සිය දානුවාදී හා සමාජවාදී 

ආ්මථිෙ ගුරුකුල සමඟ සමපාත් වන කහෝ විත්ැ් වන කහෝ අයුරු ඉ් විමසුමට ලක් 

කෙකරයි. එ වැනි සමානත්ා ය දේ ත්ාක් දුරට දැකිය ද හැකි වුව ද, කුමාරතුංගය ද්කේ 

කල්ඛනවලි් නිරූප ය ද කෙකරන එතමා කේ ආ්මථිෙ දැක්ම කවකසසි් ම නව 

ලිබරල්වාදී කද්ශපාලන ප්රවාහය දට සහ නව සේභාවයවාදී ආ්මථිෙ නයාය දය දට අනුගත් 

කනොවන බව වටහා ගත් හැකි ය ද. කද්ශවාත්සලයය ද නවය වූ නිටප්ාදන සාධෙය දක් කලස 

නි්මකද්ශ ෙළ හැකි ත්රමට ම කුමරතඟු රචනා තින් යකස් වන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද දැක්ම ඉත්ා 

ප්රබල කලස ස්වකද්ිකෙවාදී හා ජාතිෙ ස්ෛවරීත්වවාදී රාමුවෙ පිහිටන බව නිගමනය ද ෙළ 

හැකි කවයි. අපකේ සාහිත්ය උරුමකය දහි ෙැවා වී ඇති සුංව්මධන ආ්මථිෙ ප්රතිපත්ති 

යකශානීන් පිිනබඳ කමම කුමාරතුංග දැක්ම හුදු කවළඳ කපොළ කෙකරහි ම අවධානය ද කය දොමු 

වුණු මෑත් ොලීන රී ලාුංකක්ය ද සුංව්මධන ප්රතිපත්ති ීනර ය ද කිරීකමහි ලා ප්රමා වත් ව 

උපකය දෝජනය ද වී කනොමැති බව ද, කද්ශමාමෙත්වකය ද් කත්ොර වූ ආ්මථිෙ ව්ද්ධිය දක් තිරසර 

ජාතිෙ ස්ෛවරීත්ව සුංව්මධනය දෙට තඩු කනොකදනු ඇති බව ද, ඒ අනුව බැසැ ගත් හැකි 

අනුමිතිය ද යි.  

ප්රකිශ වද්: විෙල්ප ආ්මථිෙ ද්ට්වාවාද, ජාතිෙ සුංව්මධනය ද, රී ලුංොව, කුමාරතුංග 

මුනිදාස 
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ABSTRACT 

Cumaratunga Munidasa was an intellectual who lived in the first half of the 20th 

Century, who was well recognized in the Sri Lankan society as an expert in 

Sinhala language, grammar and poet. However, a glance into his literary writings 

would reflect an economic vision as well. Many a cross-section of the theme of 

national development appears addressed in his innovative literary constructions. 

Based on that observation, the present research intended to examine 

Cumaratunga writings at an economic philosophical angle to explore the 

possibility of extracting a strategic vision on economic development through such 

writings. It also analyses the extent to which such extracted policy directions 

conform to or differ from those teachings of well-known economic schools of 

thought such as classical school, Keynesianism or Socialism. In spite of some such 

parallels, a fundamental inference in this research is that the Cumaratunga 

economic vision essentially is not in conformity with the neo-liberal political 

mainstream and neo-classical economic rationale. It concludes that the economic 

vision perceivable in Cumaratunga writings is very strongly patriotic and national 

sovereignty-oriented, to such an extent that “patriotism” could even be perceived 

as a novel factor of production. The research observes that this Cumaratunga 

economic vision as revealed from our literary heritage has not been adequately 

deployed in determining development policies of Sri Lanka in the recent past. It 

also enables to deduce that an economic growth devoid of patriotism cannot lead 

the nation towards sovereign and sustainable development. 

 

Key Words : Alternative Economic Thought, National Development, Sri Lanka, 

Cumaratunga Munidasa 

 

JEL  Codes: F52, F63, P16, P51, Z18 

 

 

_________________ 

තෙවරාෙන්ත්රිතේ ලලිෙසිරි ගුණරුවන් 

ආ්මථිෙ විදයා අධයය දනාුංශය ද, කෙොළඹ විශ්ව විදයාලය ද.  

 

විදාන ගමතේ කල්පනී යත ෝධා  

ආ්මථිෙ විදයා අධයය දනාුංශය ද, කෙොළඹ විශ්ව විදයාලය ද.  



කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ ජාතිෙ සුංව්මධන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ද්ට්වාවාදය ද 
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හැඳින්වීම  

ආ්මථිෙ විදයා ක්කටේත්රකේ ඉගැ්කවන ප්රධාන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද නයායිෙ පදනේ ඒ ඒ රටවල් 

විසි් ප්රාකය දෝගිෙ ව ක්රිය දාත්මෙ කිරීකේ දී ඒ නයාය දාත්මෙ ප්රකිශය ද්ට අනුගත් වී ඇති 

අවස්ථා කම් ම ඒවායි් බැහැර වී ඇති ප්රව ත්ා ද තිකේ. විකශේට වශකය ද් එ වැනි 

බැහැරවීේවල දී අදාළ පිිනකවත් ත්ම රටවල වාස්ත්විෙ අවශයත්ා හා ත්ත්වය ද්ට අනුව 

විවිධාොර ව ගළපා ගනු ලැබ ඇත්. ත්ම රටවල සුංස්ේතිෙ, ඓතිහාසිෙ කම් ම සාහිත්ය 

උරුමය ද් ද කේ ප්රතිපත්ති ගළපා ගැීමේවල දී භාවිත් වී ඇති බව නිරීක්ට ය ද ෙළ හැකි 

ය ද. උදාහර  කලස, ප්රුංශ විප්ලවය ද හා බැඳි කද්ශපාලන ආ්මථිෙ අනුව්මත්නය ද්ට කජෝ්-

ජැක් රූකසෝ, කරොකබස්පිකේ්ම, මිරකබෝ හා කමෝකත්ස්කු වැනි සාහිත්යධරය ද් කේ හා 

දා්මශනිෙය ද් කේ දාය දෙත්වය ද (Censer, 2019) කම් ම කසෝවිය දට් විප්ලවය දට පාදෙ වූ 

ජන විඤඤ්ා ය දට කත්ෝල්ස්කත්ෝයි, කගොකගොල් හා පුටක්ි් වැනි කල්ඛෙය ද් කේ සාහිත්ය 

ේීන් කග් ලැබී ඇති ආභාසය ද (Ali, 2017) සුළු පටු නැත්. ඉ්දීය ද කද්ශානුරාගී අක්මුල් 

කෙෞවාලය කේ කල්ඛනය ද්හි ගැේ වී තිබීම [(Liebig, 2013), (Bhatia, 2016)] සහ චීන 

සමාජකේ ආ්මථිෙ ආෙල්පය ද් කෙෝෆියුසිය දස්, ලාඕ-ත්සූ වැනි දා්මශනිෙය ද් කේ 

අදහස්වලි් ආභාසය ද ලැබීම [(MacCormick,1999), (Zicheng,2015)] කමය දට ත්වත් 

නිදසු් සපය දයි. එකහත්, රී ලුංො ආ්මථිෙකේ ප්රතිපත්තිමය ද ප්රව ත්ා කේ හා සමඟ  

සුංස්දනාත්මෙ ව ඇගැයීකේ දී අප කේ සාහිත්ය ප්රභවය ද් ෙවර ප්රමා ය දෙට ඒ 

ප්රතිපත්ති ධාරාව් සැෙැීමකේ දී හා ක්රිය දාත්මෙ කිරීකේ දී උපකය දෝජනය ද වී ඇති ද ය ද්න 

ගැටලුවකි.  

කමහි එක් පැතිෙඩක් කලස, විසි වැනි සිය දවකසේ මුල් භාගකේ කහළයකව විසූ පඬිවරු් අත්ර 

අද්විීනය ද ස්ථානය දක් හිමි ෙර ග්නා කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ ලිය දැවිලි හා සාහිත්ය 

නි්මමා  විම්මශනය ද කිරීම සස්කසේ ඒවා තින් අ්මථ ශාස්ත්රීය ද උපාය දමා්මගිෙ දැක්මක් 

ඉස්මත ව්ක් දැයි විමැීමම කමම ප්මකේට කේ අරමු  යි. එ කසේ ම, එ වැනි දැක්මක් 

මෑත් අීනත්කේ රට තළ ක්රිය දාත්මෙ කෙරුණු සුංව්මධන ප්රතිපත්ති යකශානීන් සමඟ හා 

ආ්මථිෙ විදයා ක්කටේත්රකේ අධයය දනය ද කෙකරන ප්රධාන නයාය දය ද් සමඟ සුංස්දනාත්මෙ 

අගැයීමට ලක් කිරීම ද අකප්ක්ටා කෙකරයි. ඒ සස්කසේ රී ලුංොකි තිරසර සුංව්මධන 

ඉලක්ෙය ද් ඉටු ෙර ගැීමේ වස් රටට ගැළකපන උපාය ද මා්මගිෙ ඉයකරි දැක්මක් පිිනබඳ 

ආකලෝෙය දක් ලබා ගත් හැකි දැ යි විමීමම ද අරමුණු කෙකරයි. 

 

විමර්ශන ක්රමතදදය  

භාටා විශාරදය දකු, ෛවය දාෙර ය දකු, ග්ර්ථ කශෝධෙය දකු, ෙවිය දකු, පත්ර ේමත්්වරය දකු 

වශකය ද් කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් ඉටු ෙර ඇති බහුවිධ කමකහවර සුවිකශේට කවයි. 

කුමාරතුංගය ද් කේ සාහිත්ය නි්මමා  කබොකහෝ ය ද. ඒවා තින් කහළය දා කේ ඉයකරි ගමනට 

මඟ කප්වන අදහස් ග නාවක් ඉයකරිපත් ෙර ඇත්. කුඩා දරුව් කේ මනස - රසඥත්ාව 

- දැක්ම ව්මධනය ද කිරීකමහි ලා කවකසසි් උපස්ත්ේභෙ වන ේීන් අත්ර කිය දවන නුව , 

ිකක්ෂා මා්මගය ද, පිය ද සමර, හත් ප , මඟුල් ෙෑම, කුමර ගී, විරිත් වැකිය ද, ප්රබ්ධ සුංග්රහය ද 

සඳහ් ෙළ හැකි ය ද. විය දර  විමසුේ කෙකරමි් එතමා අති් ලිය දැවුණු වයාෙර  
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විවර ය ද, කුමාර වයාෙර ය ද වැනි ේීන් භාටා විශාරදය ද්කේ අගය ද කිරීමට පාත්ර කවයි. 

ත්ව ද, අධිරාජයවාදී පාලනය ද ය දටකත් ඇවෑමට ය දමි් පැවති කහළ බස, රැස, කදස ය දින නඟා 

සිටුව්නට සාහිත්යය ද අවිය දක් ෙර ගැීමමට එතමා පිය දවර  ගත්කත් ය ද. ලක් මිණි පහන හා 

සුබස වැනි සඟරා පළ ෙරමි් සහ කහළ හවුල වැනි බල මුළු පිහිටුවමි් ජාතිෙ මත්වාදය ද 

කමෝදු කිරීමට කගන ඇති කවකහස සුළු පටු නැත්.   

කුමරතඟු මුනිදසු් බහු-ක්කටේත්රීය ද නිපු ය දකු වුව ද,1 එතමා අ්මථ ශාස්ත්රීය ද කමකහවරක් ද 

ෙළ විද්වත්කු කලස රී ලාුංකිෙ ජන සමාජය ද විසි් කමකත්ක් හඳුනාගනු ලැබ නැත්.2 

එකහත්, එතමා කේ ේීන් මඟි් ආ්මථිෙ සුංව්මධනය ද පිිනබඳ කබොකහෝ අදහස් උදහස් 

ඉයකරිපත් ෙර ඇති බව නිරීක්ට ය ද කවයි. එ බැවි්, කුමාරතුංගය ද් කේ ඒ අදහස් තින් 

පිිනබිඹු කවන ආ්මථිෙ උපාය දමා්මගිෙ දැක්ම ද්වීීනයිෙ සාහිත්ය ප්රභවය ද් සස්කසේ 

නිස්සාර ය ද කිරීම හා රට තළ එකත්ක් කමකත්ක් ක්රිය දාත්මෙ කවන ආ්මථිෙ පිිනකවත් ඒ 

දැක්ම සමඟ සමපාත් වන කහෝ විත්ැ් වන කහෝ අයුරු ඇගැයීම කමහි කය දොදා ගැකනන 

විම්මශන ක්රමකිදය ද යි. 

මූලිෙ වශකය ද් ආඛයානමය ද කද්ශපාලන-ආ්මථිෙ විම්මශන ක්රමය ද කමම විමසුකේ දී 

උපකය දෝජනය ද ෙර ගැීමමට අකප්ක්ෂිත් යි. 

                                                           
1 කුමාරතුංගය ද් සමාජ දා්මශනිෙය දකු බව හරිශ්ච්ද්ර විජය දතුංගකය දෝ සිය ද කුමාරතුංග කේ 

සමාජ ද්මශනය ද නමැති කපොකත් සඳහ් ෙරති. එතමා ජාතිෙ නිදහස පත්ා අධිරාජය විකරෝී 

සටකනහි පුකරෝගාමිය දකු කලස  සහ සිුංහල මහා සභාකි සාමාජිෙය දකු කලස ද හඳු්වා කදනු 

ලැබ ඇත් (විජය දතුංග, 2001, 15 පිටුව).  එතමා තළ පැහැයකලි කද්ශපාලන ද්මශනය දක් ද වූ බව 

ලක් මිණි පහනට ලියූ විවිධ ෙත වැකිවලි් සනාථ කවයි. ත්ව ද, කුමාරතුංගකය දෝ ව්ත්තිකය ද් 

කම් ම විමැසුකම් ද ප්ථුල අධයාපනඥකය දකි (ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 2006, 12, 23, 

29, 36, 72, 99, 109, 148, 149, 180 232, 238, පිටු). සිුංහලය දා කේ අක් මුල් ඉ්දීය ද 

ආක්රමණිෙය දකු වන විජය දට ගැට ගැසූ සාේප්රදායිෙ මත්ය දට එකරහි කවමි්, ත්ාරෙ-රාව -

පණ්ඩුොභය ද-දුටුගැමුණු ප්රමුඛ කද්ීයය ද ය දක්ට කගෝ්රිෙ ප්රකිණිය ද ඉසම්ත ෙළ බවට විලිය දේ 

අල්විස් ෛවදයාචා්මය දතමා 1945 දී ‘සිුංහල බලය දට’ ලියු ලිපිකය ද් නිරීක්ට ය ද ව්ක් 

කුමාරතුංගය ද් ඉතිහාස විටය දය ද ද විකිචනාත්මෙ වැ ස්ප්මශ ෙළ බව යි [සිවානාමළුකි 

සුමනරත්න හිමි (සුංස්.) 1955,  61 පිටුව]. එ කසේ ම, කබෞද්ධ දා්මශනිෙ අදහස් පිිනබඳ ව ද 

කුමාරතුංගය ද් සත වැ තිබූ ප්රවී ත්වය ද ආගමිෙ මතිමත්ා්ත්ර, ිකක්ූතත්වය ද, පරකලොව හා 

කමකලොව අත්ර කෙකරන සැසැඳීේ සහිත් කල්ඛනය ද් මඟි් පිිනබිඹු කෙකරයි (විකශේට 

වශකය ද්, ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 2006, 44, 68, 123, 135, 171, පිටු). නූත්න විදයා 

විටය දය ද් පිිනබඳ ව ද එතමා තළ මනා පරිචය දක් තිබූ බව “සුවහස් නය ද මනැසි ඉසිවරය දාක ෝ” 

ේතිය දට ලිපි සැපැයූ අලවත්ත්ාකගොඩ කප්මදාස මැහැදුර් කේ හා ඩී.වී.කේ. හරිශ්ච්ද්ර 

මකනෝෛවදයතම් කේ මත්ය ද යි [සිවානාමළුකි සුමනරත්න හිමි (සුංස්.) 1955,  229-250 සහ 

381-410 පිටු]. 

2 ගුරු කදවි කුමාරතුංග මුනිදාස මහ කහළය දාක ෝ නමි් මුද්ර ය ද වී ඇත්ත්ා වූ කුමාරතුංග 75 

වැනි ගු  සමරුකි දී “කුමාරතුංගය ද් රට දුටු හැවා” කත්මාකව් ඒෙනාය දෙ රුවනු් විසි් 

ෙැරුණු කදසුකේ “ය දහපත් ආ්මථිෙය දෙ ලක්ට ” නමැති අනුමාත්්ොකව් යුත කෙොටස කේ 

පිිනබඳ ව ලිය දැවී ඇති විරල සටහනකි (ඒෙනාය දෙ, 2019). 
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කුමාරතුංගයන් තේ අර්ථ ශා ්ත්රීය දැමම  

කුමාරතුංග මුනිදාසය ද්කේ සාහිත්ය නි්මමා  හා විවිධ රචනා විම්මශනය දට ලක් කිරීකම් 

නිස්සාර ය ද ෙර ගත් හැකි ආ්මථිෙ උපාය දමා්මගිෙ නි්මකද්ශ අත්ර අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ගුරුකුල 

තළ පිහිට්නා වූ යකශානීන් හඳුනා ගනු ලැබිය ද හැකි ය ද. කක්්සිය දානු රාමුවට නෑෙේ කිව 

හැකි ය දැයි අ්මථ ශාස්ත්රඥය ද් විසි් ව්මගීෙර ය ද ෙරනු ලැබිය ද හැකි අදහස් ඒ අත්ර ෙැී 

කපකනයි. විසි වැනි සිය දවකසේ මුල් භාගය ද නිකය දෝජනය ද ෙළ ශාස්ත්රඥය දකු විලස ඒ අවයකකේ 

ප්රබල බලපෑමක් එල්ල ෙළ සමාජවාදී ෙඳවුක්ම ප්රතිපත්තිමය ද අරමු ක් වූ සමාජ 

සාධාර ත්වය ද පිිනබඳ අදහස් ද කුමාරතුංග කල්ඛනය ද් මඟි් පිිනබිඹු වීම අහඹුවක් කනො 

කි. එකහත්, නව සේභාවයවාදී ආ්මථිෙ නයාය දය ද්ට විකටෙ ආභය්ත්රිෙ විකිචනය දක් 

ද කලසි් දකිනු ලැබිය ද හැක්ො වූ මෑත් දී ඉයකරිපත් කෙරුණු තිරසර සුංව්මධනය ද පිිනබඳ 

අදහස් දශෙ හත්ෙට පම  ඉහත් දී ඉස්මත ෙර දැක්වීමට කුමරතඟු ආ්මථිෙ දැක්ම සමත් 

වී තිබීම විකශේටත්වය දකි. වඩාත් ෙැී කපකන්ක් කේ ප්රධාන ප්රවාහ රාමුවලි් සේකබහි 

පිහිවාය ද හැක්ො වූ ජාතිෙ ආ්මථිෙ දැක්මක් පිිනබඳ නවය හා නි්මමා ීයලී අදහස් ය ද. 

රාජ්ය මැදිහත්කරණවාදී මුහුණුවර 

ආ්මථිෙ ප්රගමනකය දහි ලා රාජය මැයකහත්ෙර කේ වැදගත්ෙම කක්්සිය දානු දැක්කේ 

කක්්ද්රීය ද ලක්ට ය දකි. රාජය ආකය දෝජන සස්කසේ ආ්මථිෙ කම් ම සමාජ ප්රාේධන 

සේපාදනය ද හා ඒ තින් ආ්මථිෙය දට එෙත කෙකරන නව සුංව්මධන ජවය දත් ඒ උකදසා වූ 

රාජය විය දදේ කද්ීයය ද වයවසාය දෙත්වය දට ආදාය දේ කලස උපාය දමා්මගිෙ ව කය දොමු කිරීම 

මඟි් ආ්මථිෙකය දහි සඵල ඉල්ලුම ඉහළ නැුංවීමත් ඒ දැක්ම තළ අකප්ක්ෂිත් යි. නිදහසි් 

පසු අඩු-වැඩි වශකය ද් සහ 1956 ්  පසු 1977 කත්ක් විකශේට වශකය ද් රට තළ ක්රිය දාත්මෙ 

වූ කේ ආ්මථිෙ ප්රතිපත්ති ධාරාවට අනුූලල බවට නිරීක්ට ය ද ෙළ හැකි අදහස් හා 

කය දෝජනා කුමාරතුංග කල්ඛනය ද් තින් ඉස්මත ෙර ගත් හැකි ය ද. 

(අ)  ආකය දෝජන පිරිමැසුේ හා ඒ මත් කෙකරන පිරිවැකය දහි ජාතිෙ ආ්මථිෙ ප්රතිලාභ උපරිම 

කිරීකේ වැදගත්ෙම 

ආ්මථිෙ අවපාත්ය දෙ දී තලිත් අය ද-වැය දක් පවත්වාකගන ය දාමට කය දෝජනා කෙකරන 

සේභාවයවාදී පිිනකවත් ඵල රහිත් බවත් රාජය විය දදේ මඟි් ආකය දෝජනය ද් කහෝ 

පරිකභෝජනය ද් යකරි ගැ්වීම හරහා ජාතිෙ ආ්මථිෙ කද්හකේ සඵල ඉල්ලුම ප්රව්මධනය ද 

කිරීම අවපාත්කය ද් කගොඩ ඒකේ මඟ බවත් කක්්සිය දානු මත්ය ද යි.  

එ කසේ ම, මහා පරිමා  සුංව්මධන වයාප්ති සැලසුේ කිරීකේ දී හා අනුමත් කිරීකේ දී 

ආකය දෝජන පිරිමැසුේ හා ඒ මත් කෙකරන පිරිවැකය දහි ජාතිෙ ආ්මථිෙ ප්රතිලාභ උපරිම 

කිරීම අත්යවශය වූවකි. කනො එ කසේ නේ සිදුව්ක් රාජය සේපත් කම් ම ජාතිෙ සේපත් 

ද අපකත් ය දාමකි - නාස්තිය දකි. කේ ත්ත්වය ද උදා වීමට ඇති ඉඩෙඩ සූක්ට්ම වැ සලො 

බැලිය ද යුත ය ද. කද්ීයය ද ආ්මථිෙය දට ඒ ඒ වයාප්ීන් කේ නිමැවුේ මත් පම ක් කනොව 

වයාප්ති මූලයන හා ක්රිය දාත්මෙ කෙකරන ක්රමකිදය ද්කග් පවා උපරිම දාය දෙත්වය දක් 
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ලැකබන බවට රාජය නිලධාරී් හා සැලසුේෙරුව් විසි් ත්හවුරු ෙරනු ලැබිය ද යුත ය ද. 

ඊට අදාළ විශ්කල්ට ය ද් හා ප්රතිලාභ-පිරිවැය ද ග ් බැලීේ මනා කලස සිදු ෙළ යුත ය ද.  

රාජය මූලය ත්ත්වය ද්හි ස්ථිරසාර භාවය ද පවත්වා ගැීමම උකදසා එ ව් ප්රාේධන 

මූලයෙර  විනය දෙ අත්යවශයත්ාව කුමරතඟු් විසි් දැඩි කලස අවධාර ය ද ෙරනු ලැබ 

ඇත්. 

"ග ් බැලීකේ අදක්ටය ද් විසි් නිශ්චිත් ග ් අනුවැ ආරේභ ෙරන - ආරේභ ෙළ 

නුනුව  ෙම නිසා කනො නවත්වා ෙර්නට සිදු වන - විශාල ෙටයුත අපරික්ටාකය ද් 

ආරේභ කෙොට රකට් මුදල් මොදැමීම මි් ඉයකරිය දට සිදු නුවුව කහොත් රජකේ 

භාණ්ඩාගාරකය දහි දැනට ඇති ස්ථිරසාර භාවය ද කබොකහෝ ෙලක් මුළුල්කලහි එ කසේ මැ 

පවත්වාගැීමම දැ් ෙළ හැකි බව ද කපක්"  

[ලක් මිණි පහන-2479 නිකිණි පුර 7 (1935/08/06),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 180 පිට] 

අප රකට් වයාප්ති සේපාදෙය ද් විසි් කුමරතඟු් කේ කේ නි්මකද්ශය ද පසුගිය ද ොලය ද 

පුරා කෙකත්ක් දුරට අනුගමනය ද ෙරනු ලැබ ඇත් ද ය ද්න ගැටලුවකි. විකශේටකය ද්, විකද්ශ 

 ය ද මත් කෙකරන සුංව්මධන වයාප්ීන්හි පිරිවැය ද පිරිමැසුේ හා විය දදේ මත් කද්ීයය ද 

ආ්මථිෙ සඵල ඉල්ලුම ෙවර පම ෙට ජනනය ද ෙර ගැීමමට අප සමත් වී ඇත් ද ය ද්න 

විමසා බැලිය ද යුත ය ද.  

රී ලුංො ආ්මථිෙකය දහි ලා හැකි උපරිම පරියක සඵල ඉල්ලුම ජනනය ද වීමට නේ ඒ උකදසා 

කෙකරන අදාළ විය දදේ කේ ආ්මථිෙය ද තළ මැ වැය ද විය ද යුත ය ද. එකහත්, මෑත් යුගකේ 

විකද්ීයය ද  ය ද මත් විකද්ීයය ද සමාගේවලට කදනු ලැබූ ඉයකකිරීේ කෙෝත්රාත්ත කවනුකව් 

ෙරනු ලැබ ඇති විය දදේ කබොකහොමය දක් වැය ද වී ඇත්කත් අප රට තළ කනොව,  ය ද කදන 

රාජයය ද් තළ ම ය ද.  ය ද කදන රකට් ආනය දන-අපනය දන බැුංකු මඟි් මූලය පහසුෙේ ලබා 

කදනුකේ ඒ රකට් ඉයකකිරීේ සමාගේවලට පමණි. එ වැනි  ය ද මත් කගොඩනැකඟන 

කෙෝත්රාත්ත සඳහා ත්රගොරී මිල ෙැඳවුේ කනො ගැකනයි. කේ ත්ත්වය ද නිසා අවම 

ආකය දෝජන පිරිවැය ද ීනර ය ද කනො වන අත්ර වයාප්ති පිරිවැය ද අනවශය පරියක ඉහළ ය දයි.3 

                                                           
3 උදාහර  වශකය ද්, රී ලුංො දුේරිය ද කදපා්මත්කේ්තව විසි් නාරාකහේ් පිට දුේරිය ද ස්ථානය ද 

සඳහා කද්ීයය ද ව ඉයක කෙරුණු විදුලි සුංඥා පද්ධතිය දට වැය ද වී ඇත්කත් රුපිය දල් කෙෝවා 

එෙහමාරක් පම කි. මෑත් දී එ වැනි දුේරිය ද සථ්ාන කවනුකව් සුංඥා පද්ධති බැහැරි් මිල දී 
ගැීමේ උකදසා දුේරිය ද සථ්ානය දෙට රුපිය දල් කෙෝවා 30 ෙ පම  සාමානය පිරිවැය දක් දැරීමට 

දුේරිය ද කදපා්මත්කේ්තවට සිදු වී තිකේ. ඒ අනුව, දුේරිය ද සුංඥා කදපා්මත්කේ්තව තින් ඉයක 

ෙළකහොත් එක් දුේරිය ද සථ්ානය දෙට රුපිය දල් කෙෝවා 28.5 ක් ඉතිරි ෙර ගත් හැකි බව 2018 

වසක්ම දී ප්රවාහනය ද හා ෝමකය දෝපාය ද පිිනබඳ රී ලුංො සුංගමය ද විසි් පැවැත්වුණු R4TLI-

2018 සමුළුවට ඉයකරිපත් කෙරුණු ප්මකේට  වා්මත්ාවකි් අනාවර ය ද කවයි. 

(Jayasundara, 2018). ත්ව ද, දුේරිය ද කදපා්මත්කේ්තව විසි් ඉත්ා මෑත් දී කපොල්ගහකවල- 

කුරු ෑගල විදුලි සුංඥා පද්ධතිය ද ඉයක කිරීකේ දී කපොතහැර දුේරිය ද සථ්ානය ද කවනුකව් වැය ද වී 

ඇත්කත් රුපිය දල් කෙෝවා කදෙහමාරක් පම ක් වීම තින් ද කේ ත්ත්වය ද ත්ව දුරටත් ත්හවුරු 

කෙකරයි. 
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 ය ද ප්රමා ය ද ීනර ය ද ව්ක් ද ඒ අනුව ය ද. ඒ  ය ද ප්රමා ය ද ද රී ලුංො රජය දට මුදල් 

වශකය ද් කනො ලැකබයි. අපට ලැකබනුකේ  රට අසවල් පම ෙට  ය ද වූකේ ය ද ය දන ගිණුේ 

සටහන පමණි.  ය ද ප්රමා ය ද විකද්ශ මුදලි් ම විකද්ශය ද්හි දී ම ඒ රකට් ආනය දන-

අපනය දන බැුංකු විසි් ඒ රකට් ම ඉයකකිරීේ සමාගේවලට කගවනු ලැකබයි. අප රට තළ 

විය දදේ කෙකරනුකේ ශ්රමිෙය ද්ට කගකවන කිත්න හා කද්ීයය ද ව මිල දී ගැකනන ය දේ ය දේ 

ීමමිත් කය දදවුේ සඳහා කෙකරන කගවීේ පමණි. ඒ කෙොටස සමස්ත් වයාප්ති පිරිවැකය ද් හා 

අදාළ  ය ද මුදලි් ඉත්ා සුළු කෙොටසකි.  

කේ ක්රමය ද ක්රිය දාත්මෙ වීම නිසා පසුගිය ද ොලය දක් පුරාවට අප රට තළ කෙරුණු මහා 

පරිමා  ය දවාත්ල පහසුෙේ ඉයකකිරීේ උකදසා ගැනුණු  ය ද මත් සඵල ඉල්ලුම ජනනය ද වී 

ඇත්කත් විකද්ශ ආ්මථිෙය ද්හි ය ද. ඉ් යකරි ගැ්වුකණ් අපකේ වයවසාය දෙය ද් කනොව 

විකද්ශ සමාගේ ය ද. 

(ආ)  ආනය දන ආකද්ශනකේ වැදගත්ෙම   

ඉහති් ද නිරීක්ට ය ද කෙකරන අයුරු රාජය මැයකහත්ෙර වාදී සුංව්මධන කය දොමුව සැබෑ 

කලස ම ප්රගතිීයලී වීමට නේ කද්ීයය දත්වය දට ප්රමුඛස්ථානය දක් ලැකබන හා විකද්ශය ද් මත් 

ය දැීම අවම කෙකරන යකශානතිය දක් ද කක්්සිය දානු සඵල ඉල්ලුේ නයාය දය දට සමගාමී ව 

ක්රිය දාත්මෙ විය ද යුත ය ද. රට තළ රාජය මැයකහත්වීකම් ඇති කෙකරන අමත්ර කවකළඳ 

කපොළ ඉල්ලුකම් යකරි ග්වනු ලැබිය ද යුත්කත් කද්ීයය ද නිටප්ාදෙය දා පම කි. ඇති 

කෙකරන අමත්ර ඉල්ලුමට සැපයුම ලබා දීකේ අවස්ථාව විකද්ීයය ද නිට්පාදෙය දාට විවර 

කවකත්ොත් රකට් කපොදු මහජනත්ාවකේ අනාගත්ය ද පරදුවට ත්බමි් රාජය අය ද-වැය ද හිඟය දක් 

දරා උදා ෙර ග්නා සඵල ඉල්ලුම ජාතිෙ වශකය ද් නිටඵ්ල වීම වැළැක්විය ද කනොහැකි ය ද.  

ආනය දන ආකද්ශනවාදී හා ආරක්ට වාදී ප්රතිපත්ති ධාරාවක් සස්කසේ කද්ීයය ද කවකළඳ 

කපොළ, කද්ීයය ද ේමමා්ත්ෙරුවා හා කගොවිය දා යකරි ගැ්වීම උකදසා කය දොදා ගත් යුත බව 

කුමරතඟුකවෝ පැවැසූ හ.  

"පිට රවා් ලැකබන කත්ලි් අපි උය දමු පිසමු නේ, පහ් දල්වමු නේ, පිට රවා් ලැකබන 

සබ් අපි ඇඟැ ගාමු නේ, පිට රවා් ලැකබන ඉවා පහනි් එිනය ද ලබමු නේ, අකප් කපොල් 

කත්ල් කනොවිකිණීම පුදුමකය දක් ද?"   

[ලක් මිණි පහන -2478 කපොකසෝ අව 15 (1934/07/10),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 7 පිටුව] 

ව්මත්මානකේ ද අ්ධානුෙර කය ද් කම් අදහන නිදහස් කවකළඳ ප්රතිපත්තිය ද නිසා 

ස්වකද්ිකෙ ේමමා්ත් සුංව්මධනය දට වැදී ඇති පහර කුමාරතුංගය ද් මනා වැ වටහා කගන 

තිබිණි. රට තළ ේමමා්ත්-පාදෙ නිටප්ාදන ආ්මථිෙය දක් කගොඩනඟා ගනිමි් අපට ඇවැසි 

දෑ හැකි උපරිම මට්ටමට රට තළ මැ නිපය දා ගැීමකේ වැදගත්ෙම සහ ඒ උකදසා ආනය දන 

මත් රඳා පැවැත්ම අඩු කෙකරන උපාය ද මා්මගය දට ප්රවිටට් විය ද යුත බව අවධාර ය ද 

කෙරුකණ් ඒ නිසා විය ද යුත ය ද.  
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"...පිටරවා් කගකනන කත්ල් ව්මගවලට මහත් ෙරකය දකි් 4 පහර කදනු ....කපොලි් ෙළ 

හැකි ත්ාක් ේමමා්ත් ෙර්නට පට් ගනු. ඒ ේමමා්ත්වලට හරස් වන දැය දට කත්ලට 

දු් පහර මැ කදනු. මුදල් නැත් නේ රජකේ පිහිට ලබනු"  

[ලක් මිණි පහන -2478 කපොකසෝ අව 15 (1934/07/10),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 6 පිටුව] 

උක්ත් උද්ධ්ත් මඟි් කුමරතඟු් විසි් ජාතිය ද හමුකි ඉයකරිපත් ෙරනු ලැබ ඇති ආ්මථිෙ 

ද්මශනය ද මනා ව පිිනබිඹු කවයි. ජාතිෙ ආ්මථිෙය ද කද්ීයය ද නිටප්ාදන අඩිත්ාලමක් මත් අවම 

ආනය දන සූක්ට්මත්ාවක් සහිත් ව පවත්වාකගන ය දා යුත බව ඉ් දැක්කවන යකශානතිය ද යි.  

රී ලුංොකි ව්මත්මාන ආ්මථිෙ ගැටලු කබොකහොමය දෙට කහේතවක් ව්ක් කමම දැක්ම 

අනුගමනය ද කනො කිරීකේ හා ආනය දන මත් අධිෙ ව රඳා පැවැීනකේ ප්රව ත්ාව යි. එහි 

ප්රතිවිපාෙ කලස ජුංගම ගිණුකේ හිඟය ද, උද්ධමනය ද, රුපිය දකල් අගය ද අව-ප්රමා ය ද වීම ආයක 

වශකය ද් ගැටලු ග නාවක් ඉස්මත වී ඇති බව පසුගිය ද දශෙ කීපය ද තළ ලැබූ අත්දැකීේ 

අනුව ඉත්ා පැහැයකලි ය ද.  

(ඇ) උපරිවුහ සුංව්මධනය ද උකදසා රජය ද මැයකහත් වීකේ අවශයත්ාව 

සුංව්මධනකය දහි ලා පූ්මව අවශයත්ාවක් වන ය දවාත්ල පහසුෙේ සුංව්මධනය ද උකදසා රජය ද 

මැයකහත් වීකේ වැදගත්ෙම කුමාරතුංගකය දෝ අවධාර ය ද ෙරති. ඒ බව පහත් උද්ධ්ත්කය ද් 

පැහැයකලි කවයි:  

"ජල විදුලිය ද නිපැදැවීකේ ප්රශ්නය ද කේ වරත් අඳුකරහි ත්ැ් පත් වීම ගැනැ ද රකට් 

කදොේනකසකි. කේ ක්රිය දා මා්මගය ද සඵල වී නේ රජය දටත් රට වැසිය දනටත් සිදු විය දැ හැකි 

මහත් ලාභය ද ප්රත්යක්ට වැ කපකනද්දී ද මැති සබය ද දක්වන උදාීමන භාවය ද සැබැවි් මැ 

සුංකිග දාය දෙ ය දැ"  

[ලක් මිණි පහන -2479 නිකිණි පුර 7 (1935/08/06),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 181 පිටුව] 

ය දවාත්ල පහසුෙේ සුංව්මධනය ද කිරීකම් ඇති විය ද හැකි අ්මථ ලාභය ද් කපකනද්දී පවා ඒ 

උකදසා රජය ද උන්දු කනොවීම කුමාරතුංගය ද් කේ මැසිවිල්ලට කහේත පාදෙ කවයි. 

කවකළඳ කපොළ ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව ආකය දෝජන මට්ටේ ීනර ය ද කෙකරන 

සේභාවයවාදී කහෝ නව සේභාවයවාදී කහෝ ප්රතිපත්ති යකශානීන්ට වඩා කමම දැක්ම 

ආකය දෝජනකේ බහි්මජනයත්වය ද (Exogeneity) මත් පදනේ වූ රාජය මැයකහත්ෙර වාදී 

කක්්සිය දානු ආේතිය දට සමීපත්වය දක් කප්වයි. 

 

                                                           
4 ලක්මිණි පහ් ෙත වැකි ේමත්් සඳහ් ෙරන පරියක "ෙරය ද" ය දනු "අය ද බද්ද" යි (ලක්මිණි 

පහ් ෙත වැකි, 7 පිටුව). ආය දාත් පිිනබඳ ව කය දකදන විට මි් "ීනරු බද්ද" ගමය කෙකරන 

බව නිරීක්ට ය ද කවයි. 



කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ ජාතිෙ සුංව්මධන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ද්ට්වාවාදය ද 
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 මානාත්මොවාදී -  මාජ්වාදී - අධිරාජ්ය විතරෝධී - ආර්ථික ප්රතිපපත්තිප නැඹුරුව 

කුමරතඟු් කේ නි්මමා ය ද් ජනිත් වූ ොල වෙවානුව කලෝෙය ද පුරා ම අධිරාජය විකරෝී 

සමාජ- කද්ශපාලන ප්රව ත්ා ඉස්මත වූ යුගය දකි. සුප්රසිද්ධ රුසිය දානු විප්ලවකේ ආස්වාදය ද 

කම් ම වරප්රසාද ලත් ප්රාේධන හිමිය ද් විසි් වැඩ ෙරන ී ඩිත් ප්තිය ද සූරා ෙෑම පිිනබඳ 

ව කද්ශපාලන ඉගැ්වීේ සහ ඊට එකරහිව ෙළ යුත ප්ති අරගල පිිනබඳ ආෙල්ප රී 

ලුංොකි ද ීයඝ්රකය ද් පැතිර ය ද්ක් කේ අවයකකේ ය ද. සූරා ෙෑම කහළා දකින හා 

සමානාත්මත්ාව අගය ද ෙරන දැක්මක් ත්ම ජාතිෙවාදී පදනම මත් ම කගොඩ නඟාකගන තිබූ 

බව කපකනන කුමාරතුංගය ද් කේ සමොලීන කල්ඛන තින් සමාජවාදී කද්ශපාලන-

ආ්මථිෙ යකශානතිය දෙ හැඩ-රුව යකස් වීම ඒ අනුව අරුමය දක් විය ද කනොහැකි ය ද. 

(i) ආදාය දේ වයාප්තිකේ විටමත්ාව අඩු කිරීම හා ආ්මථිෙ සමානාත්මත්ාව ත්හවුරු කිරීම 

සමානාත්මත්ාව මූලිෙ කබෞද්ධ ඉගැ්වීකමකි. ඇති-නැති පරත්රය ද සහමුලි් නැති ෙළ 

හැකි බවක් කබෞද්ධ ආ්මථිෙ විග්රහය ද්හි කනොකිය දැකවන නමුදු ඒ පරත්රය ද හැකි පම  

අවම ෙළ යුත බවත්, සමාජ ස්වස්ථත්ාව හා සාමය ද තිරසර ෙළ හැක්කක් ආ්මථිෙ 

අසමානත්ා හැකි අවම මට්ටමෙට අඩු කිරීකම් බවත් එහි සඳහ් කි. මාක්ස්වාදී හා 

සමාජවාදී කද්ශපාලන-ආ්මථිෙ දැක්ම එම පරත්රය ද සහමුලි් ඉවත් කෙොට ෙේෙරු 

ප්තිය ද විසි් නිට්පාදන සාධෙවල අයිතිය ද හිමි ෙරග්නා සමාජය දක් නි්මමා ය ද කිරීම 

අරමුණු ෙර ගනියි.  

සුංව්මධනාිකමුඛ වීකේ දී ආදාය දේ විටමත්ාවක් ඇති වීම සාමානයෙර ය ද කෙකරන නව 

ලිබරල්වාදී ද්ට්වාවාදය දට කේ චි්ත්න ධාරා කදෙ ම පටහැණි කවයි. සිය ද කල්ඛන මඟි් 

සමාජ-ආ්මථිෙ විටමත්ා අවම කිරීකේ අවශයත්ාව කුමාරතුංගය ද් විසි් අවධාර ය ද 

කෙකරනුකේ කේ ස්ද්මභය ද්හි දී ය ද.  

"රකට් ඉත්ා අධිෙ පක්ටය ද වන දුප්පත් ජනය දා කේ ෛදනිෙ ප්රකය දෝජනය දට අත්යවශයෙ වූ 

ආහාර ද්රවයය ද් ලාභ කිරීම සඳහා විකශේටකය ද් ය දේ කිසි ස්ථිර ප්රතිපත්තිය දක් ඉයකරිපත් 

කනොකිරීම එක් පාඩුකවකි "  

[ලක් මිණි පහන -2479 නිකිණි පුර 7 (1935/08/06),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 180 පිටුව] 

ප්රධාන ප්රවාහ ආ්මථිෙ චි්ත්නය ද අනුව කෙකරන ආදාය දේ ව්ද්ධිකේ ඇති වන ප්රධානත්ම 

ගැටලුවක් ව්ක් ආදාය දේ වයාප්තිකේ ඇතිවන කේ විටමත්ාව යි. සමාජ ආ්මථිෙ අ්මබුද 

ග නාවෙට මඟ පාදන ඒ චි්ත්න ධාරාවට විෙල්ප වූ සමානාත්මවාදී දැක්මක් 

කුමාරතුංගය ද් විසි් නි්මකද්ශ කෙකරන බව ඒ නයි් පැහැයකලි කවයි. 

(ii) ඉහළට ප්රතිලාභ ගලන ආ්මථිෙ ආචර ය දක් සහිත් ජන සහභාගිත්ව ආ්මථිෙ ක්රමය දක්  

ආ්මථිෙ ප්රතිලාභ පහළට ෝදු වීකේ ආචර ය ද (Trickle-down Effect) හා ඉහළට ගලා 

ඒකේ ආචර ය ද (Trickle-up Effect) සුංව්මධන ආ්මථිෙ විදයාව තළ විම්මශනය දට බඳු් 

වන ආ්මථිෙ නයාය දය ද් කදෙකි.  
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නව සේභාවයවාදී ආ්මථිෙ දැක්ම තළ අකප්ක්ටා කෙකරනුකේ පළමු ව ව්ද්ධිය ද හා ඉ් 

අනතරු ව ඵලය ද කබදී ය දාම යි. කවනත් අයුරකි් පැවකස්ක් නේ, ධනවත් හා 

වයාපාර යකරිමත් කිරීම තින්  ආකය දෝජන උත්කත්ජනය ද කිරීම හරහා ආ්මථිෙ ව්ද්ධිය ද 

ජනනය ද කවන බව හා ඒ මඟි් යකගු ොලීන ව සමාජය දට විශාල වශකය ද් ප්රතිලාභ 

සැලකසන බව පැවකසන පහළට ෝදු වීකේ ආචර ය ද යි. රී ලුංොව ඇතළු කබොකහෝ 

රටවල ව්මත්මාන සුංව්මධන ප්රතිපත්ති පදනේ වී ඇත්කත් කමම පහළට ෝදු වීකේ 

ආචර ය ද අරමුණු ෙරකගන බව කපක්.  

කමම මාවකත්හි එක් කනො වැළැක්විය ද හැකි ප්රතිවිපාෙය දක් ව්ක් අවම වශකය ද් කෙවා 

ොලය දෙට කහෝ (යකගු ොලීන ව ඒ ත්ත්වය ද සමනය ද වීම ද විවාදාප්න මාත්්ොවකි) 

බරපත්ළ ආදාය දේ විටමත්ාව්ට මුහු  පෑමට අදාළ සමාජ-ආ්මථිෙය දට සිදු වීම යි. 

මීට විෙල්ප වශකය ද් ඉයකරිපත් කෙකරන ඉහළට ගලන ආචර කේ දී අකප්ක්ටා 

කෙකරනුකේ පහළ හා මධයම ප්තිය දට ඍජු ව ම ප්රතිලාභ ලබා කදන ප්රතිපත්ති හරහා 

සමස්ත් සමාජකේ ම ඵලදායිත්ාව සහ ආ්මථිෙ ශෙයත්ාව ඉහළ නැුංවිය ද හැකි බව යි. ඒ 

උපාය ද මා්මගය ද සස්කසේ ගම් ෙර්ක් නේ සමාජ විටමත්ා අවම කෙකරන අත්ර සිය දලු 

ස්ත්රවල සුභසාධනය ද ද ඉහළ මට්ටමෙ පවත්වා ගත් හැකි කවයි.  

රකට් බහුත්රය ද වූ ීඩිත් ප්තිකේ “කපොදු ජනය දා” සවිමත් කිරීකම් සමස්ත් ආ්මථිෙය ද ම 

යකයුණු ෙළ හැකි බවට වූ කමම උපාය දමා්මගිෙ දැක්ම කුමාරතුංග ේතිවලි් විදයමාන 

කවයි. නිදසු් කලස, හී් සැරකය ද්5 අලි හාමිලා කේ පය දට පෑකගන ජනත්ාව කේ ශක්තිය ද 

නිරූප ය ද කෙකරන බව හරිශ්ච්ද්ර විජය දතුංගකය දෝ පවසති (විජය දතුංග, 2001, 7 පිටුව). 

කුමාරතුංගය ද් ජාතිෙවාදී වන අත්ක්ම ම සමාජ-ප්රජාත්ා්්රිෙ වූ ජන සහභාගිත්ව අ්මථ 

ක්රමය දක් අගය ද ෙළ බව මි් කපීම ය දයි.6  

"රකටහි මුදල් හිඟය ද කනොකවනස ්වී ය දැ. මුදල් හිමිය ද් ළඟැ මැ නැවැීන සිටී....රජකේ මුදල් 

කදන ක්රමය දක් කවයි. ඒ කපොකහොසතනට වැඩ සඳහා ය දැ. බැහැරැ මුදල්  ය දට කද්කනෝ ද 

කවති. සහු ද කපොකහොසතනට කමකහ ෙරති. ඉති් අද රුපිකය දලෙැ උපොරය දක් ලබා ගත් 

හැකි නේ, මාසය ද අගැ දී රුපිය දල් දහය දක්  ය ද වීකම් වැළැකිය දැ හැකි අසර ය දාට, අකහෝ, 

ෙවර කදවිය ද් කේ පිහිට ද? කදවිකය දෝ කපොකහොසත් කදස මැ බලති. " 

[ලක් මිණි පහන -2478 උඳුවප් අව 12 (1935/01/01),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 90/91 පිටු] 

                                                           
5 කුමාරතුංග (1934). හී් සැරය ද, කෙොළඹ: පහ් පහර [කුමාරතුංග (සුංස්.).(2004). 460 

පිටුව]. 

6 කුමරතඟු් කේ සව්කද්ිකෙවාදී සමාජවාදය ද බටහිර ගැත්ත්්ට හා ධනපීන්ට විරුද්ධ බවත්, 

එය ද පිය දදාස සිරිකසේනය ද් කේ ජාතිෙවාදී නමුදු මධයම පා්තිෙය ද් ඉහළට එසැවීම ඉලක්ෙ 

ෙරගත්  ධනවාදී නැඹුරුකව් බැහැර වූ බවත්, හරිශ්ච්ද්ර විජය දතුංගකය දෝ සිත්ති. සවු් දක්වන 

පරියක අප රකට් සමාජවාදී අරගලය ද බටහිර ආභාසය ද ලැබූ මධයම පා්තිෙ ෙළු සුද්ද් කේ 

වරප්රසාද ත්ර කිරීකේ සටනකි. සටන කමොට වී ගිකේ එය ද ීඩිත් ප්තිකේ අරගලය දක් කනොවූ 

බැවිනි (විජය දතුංග, 2001, 5 වැනි පිටුව). 
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කගොවිය දාට ඉහළ ආදාය දේ මට්ටමක් ලැකබන පරියක සැෙැසුණු ජප් ේෂි ප්රතිපත්තිය ද 

සස්කසේ ත්හවුරු ෙර ග්නා ලද සමාජ ස්ථාවරත්වය ද සහ ෝමමිෙ සාමය ද ඉත්ා ෝමය දක්ටම 

හා කලොව යකනිය ද හැකි ඉහළ ත්ාක්ට කය ද් යුත ේමමා්ත් ක්කටේත්රය දක් කගොඩ නඟා 

ගැීමමට ඒ රටට උපස්ත්ේභෙ වූ අයුරු මීට නිදසු් සපය දයි. (OECD, 2009)  ගඩාෆි 

පාලන ොලකේ දී ීයඝ්රකය ද් සුංව්මධනය ද වූ ලිබිය දාකි ප්රතිපත්ති දැක්කමහි ද කේ පහළ සිට 

ඉහළට ගලන ප්රතිලාභ ප්රවාහ අකප්ක්ටාව ගැේ වැ තිබූ බව අනුමාන ෙළ හැකි ය ද (John, 

2008).7  එකහත්, කුමාරතුංගය ද් කේ ඒ දැක්ම අප රකට් ආ්මථිෙ ප්රතිපත්ති 

හැඩගැසව්ීකමහි ලා ප්රමා වත් වැ උපකය දෝජනය ද කනොවීම අවාසනාවකි.  

(iii) භාණ්ඩ නිටප්ාදනය ද කසේවාව්ට ඉහින් ත්ැබීම 

නූත්න මූලප්රවාහ අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ඉගැ්වීේ තළ නිට්පාදන ව්මගය ද් අත්ර වැදගත්ෙකමහි 

ක්කටේත්රීය ද කවනසක් කනොමැත්. එකහත්, කසෝවිය දට් ආේතිකේ සමාජවාදී ආ්මථිෙ දැක්කමහි 

දී කසේවා අුංශය දට වඩා ඉහළ වැදගත්ෙමක් ේෂිෝමමිෙ හා ෝමමිෙ නිටප්ාදන 

ක්කටේත්රය ද්ට හිමි කවයි. කවකළඳ කසේවා, ප්රචාර  කසේවා, මූලය කසේවා හා අත්රමැයක 

හුවමාරු ගනුකදනු වැනි කසේවාව්ට ලැකබන කවකළඳ කපොළ වවානාෙම තළ 

සමකප්ක්ට ය ද ගැේ වී තිබීම මීට පාදෙ වූ සාධෙය දක් විය ද හැකි ය ද. සමාජවාදී රටවල් විසි් 

දළ කද්ීයය ද නිටප්ායකත්ය ද කවනුවට ශුද්ධ ද්රවයමය ද නිට්පායකත්ය ද (Net Material Product) 

නමැති ද්මශෙය ද8 කය දොදා ගැනුකණ් එ බැවිනි (Tatian, 2006). කසේවාවලට ඉහින් භාණ්ඩ 

නිටප්ාදනය ද උසස් කෙොට සැලැකීමට අගය ද කිරීමට කුමාරතුංගය ද් කපලැඹුකණ් කේ 

සමාජවාදී දැක්කමහි ආභාසය ද නිසා විය ද හැකි ය ද. 

"පුරා කය දහි ඉත්ා උසස් ත්නතකරහි සිවාකය දෝ ද ේමමා්ත්ය දට සුදුසු කගෞරවය ද ෙකළෝ 

ය දැ..... ේමමා්ත්ය ද කසේවාවට වඩා උසස් කෙොටැ සැලැකීම පුරුදු ෙළ යුත්කත් ය දැ.."  

(කුමාරතුංග මුනිදාස පදනම, 2015, ප්රබ්ධ සුංග්රහය ද, 170 සහ 172 පිටු) 

එකහත්, ව්මත්මාන රී ලාුංකක්ය ද ආ්මථිෙය ද රැකගන ඇත්කත් ඉ් පරිබාහිර මඟක් බවත්, 

දළ කද්ීයය ද නිටප්ායකත්ය දට වැඩිපුර දාය දෙත්වය ද ලබා කද්ක් ෝමමිෙ අුංශකය ද් කනොව 

කසේවා අුංශකය ද් බවත් ජන කල්ඛන සහ සුංඛයාකල්ඛන කදපා්මත්කේ්තකි දත්ත් තින් 

                                                           

7 ජනාධිපති ගඩාෆිකේ “ආ්මථිෙ ගැටලුකි විසඳුම” ය දන ප්රතිපත්ති ප්රොශනකේ (හරිත් කපොකත්) 

II කෙොටකසේ සමාජවාදය ද සඳහා ලිබිය දානු ප්රකිශය ද පැහැයකලි ෙර ඇත්. ඒ මත් පදනේ ව 70 

දශෙකේ කදවන භාගකේ දී ධනය ද හා සේපත් ය දින කබදා හැරීම සඳහා පිය දවර ග නාවක් ගඩාෆි 

රජය ද විසි් ග්නා ලයක. උදාහර  කලස නිවාස, ප්රාේධනය ද සහ ඉඩේවල ධනය ද සැලකිය ද යුත 

කලස ය දින කබදාහැරීම, කපෞද්ගලිෙ වයවසාය දය ද් මුළුමනි් ම පාකහේ තර් කිරීම වැනි පිය දවර 

දැක්විය ද හැකි ය ද.  

8 ද්රවයමය ද නිට්පාදන පද්ධතිකේ සුංෙල්පය ද මත් පදනේ ව කසෝවිය දට් සමූහාණ්ඩුකි ආ්මථිෙ 

ව්මධනය ද මිනුමට භාවිත් වූ ද්මශෙය දක් වන ශුද්ධ ද්රවයමය ද නිට්පායකත්ය ද (NMP) තළ ද්රවයමය ද 

නිට්පායකත් සහ ද්රවයමය ද කසේවා ඇතළත් විය ද. කසෞඛයය ද, අධයාපනය ද ය දනායකය ද ද්රවයමය ද කනොවන 

කසේවා කලස සැලැකිණි.  
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පිිනබිඹු කෙකරයි.9 රී ලුංොකි දක්නට ලැකබන කේ ප්රව ත්ාව ේමමා්ත්ය ද්ට වඩා 

උසස් ස්ථානය දක් කසේවාව්ට හිමි වීම සුදුසු කනො වන බව අවධාර ය ද කෙකරන 

කුමාරතුංගය ද් කේ දැක්මට පටහැණි කවයි. 

(iv) කපොදු කද්කපොළ අයිතිය ද 

කුමාරතුංගය ද් කේ කල්ඛනය ද්හි ඉස්මත වී කපකනන ත්වත් එක් මාක්ස්වාදී නැඹුරුවක් 

ව්ක් එතම්  කපොදු කද්කපොළ අයිතිය ද කවනුකව් කපීම සිටීම යි. කපෞද්ගලිෙ අයිතිකේ 

නාමකය ද් අෙටයුත, අසාධාර ෙේ, කල් හැළීේ, මිීම මැරීේ, යුද්ධ, කසොරෙේ 

මුංකෙොල්ල ෙෑේ ආයකය ද සිදු කෙකරන බව එතකමෝ දකිති. එ වෙ අධිරාජය විකරෝී සටනට 

සහභාගී වූ ජාතිෙවාදී කබොකහෝ කදනාට වුවමනා වූකේ මධයම පා්තිෙ විප්ලවය දක් විනා 

ීඩිත්ය ද් කේ සමාජ විප්ලවය දක් කනො වූ අත්ර, එෙකු කේ ශ්රමය ද අකනෙකු විසි් ගසා 

ෙෑම සහ ඊට පදනේ වූ කපෞද්ගලිෙ කද්කපොළ අයිතිය ද කවනස් කිරීමක් සවු් කේ අරමුණු 

අත්ර කනො වී ය ද. කුමරතුංඟුකවෝ එ වැ්න් කේ සට් ීමමාකව් සේකබහි වූ කපොදු අයිතිය ද 

කවනුකව් සට් ෙළ හ.  

ඇති නැති ෙවුරුත් සකහෝදරත්වකය ද් බැඳී කබදා හදා ග්නා සමාජය දක් කවනුකව් වූ 

සමාජවාදය දක් කුමරතඟු දැක්කේ තිබූ බව පහත් ෙව නිදසු් කලස කගන හැර දක්වමි් 

හරිශ්ච්ද්ර විජය දතුංගකය දෝ පවසති (විජය දතුංග, 2001, 32 පිටුව) : 

ො  නැතිය දනට ද  ඇති කලසෙට  දී 

කේ  කලොවැ සැප විඳු එ කලොව කනො වර දී 

ය දා  යුත කම මඟැ ය දැ බලත් නැ ැ  කය දදී 

පාරට වැකටමි යි කනො ය දව වල්         වැදී 

(කහළ මීය දැසිය ද) 

නව  ම්භාවයවාදී රාමුව ත  ිහිටුවවු  ලැියය හැි  ිරර්තශශ 

කුමාරතුංග ආ්මථිෙ දැක්ම එතමා කේ ේීන් තින් හඳුනා ගැීමමට ය දත්න දැකරන විට 

නූත්න මූලප්රවාහ නව සේභාවයවාදය දට නෑෙේ කිව හැකි යකශානීන් සුලබ ව සපය දා ගත් 

හැකි කනොවන බව කමම විමසුකමහි එක් මූලිෙ නිරීක්ට ය දකි. කෙ කසේ වුව ද, රාජය 

මූලයනය ද පිිනබඳ ව ෙරනු ලැබ ඇති ය දේ ය දේ ප්රොශය ද් නව සේභාවයවාදය දට පටහැණි 

කනොවන බව ද හඳුනා ගත් හැකි ය ද. 

නව සේභාවය වාදය ද පදනේ ව්ක් කවකළඳ කපොළ ක්රිය දාොරීත්වය ද මත් යි. කවකළඳ 

කපොළ ය ද්ත්ර ය ද නිසි පරියක ෝමය දක්ටම ව ක්රිය දාත්මෙ වීම කමහි ලා අත්යවශය සාධෙය දකි. 

රාජය මැයකහත්ෙර ය ද නව සේභාවයවාදී ආ්මථිෙ නයාකය දහි කහෝ ඒ මත් කගොඩනැඟුණු 

                                                           

9 ජන කල්ඛන සහ සුංඛයාකල්ඛන කදපා්මත්කේ්තකි දත්ත් අනුව 2018 වසක්ම දී දළ කද්ීයය ද 

නිට්පායකත්කේ ප්රතිශත්ය දක් කලස රී ලුංො ආ්මථිෙකේ ේමමා්ත් අුංශය ද 29.1% ක් ද  කසේවා 

අුංශය ද 61.2% ක් ද වී ඇත්. 

 



කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ ජාතිෙ සුංව්මධන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ද්ට්වාවාදය ද 
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නව ලිබරල්වාදී කද්ශපාලන දැක්කමහි කහෝ නි්මකද්ශ කනො වු  ද, කවකළඳ 

කපොළ ය ද්ත්ර කේ සුමට ක්රිය දාොරිත්වය දට ඇති බාධෙ ඉවත් කිරීම උකදසා මැයකහත් වීම 

රජකේ වගකීමක් කලස එහි ලා සැලැකෙයි. කවකළඳ කපොළට අවශය නිටප්ාදන සාධෙ 

ප්රව්මධනය ද කිරීම සස්කසේ හා ඒ අරමු  ඉයකරිකේ ඇති බාධෙ ඉවත් කිරීම සස්කසේ 

සුංව්මධනාිකලාෂී වීම ඒ අනුව නව සේභාවයවාදී දැක්මට පටහැණි නැත්.  

(අ)  ශ්රම සේපත් කුළු ගැ්වීම සහ ය දහපාලනය ද  

කුමාරතුංග මුනිදාසකය දෝ රටෙ සුංව්මධනකය දහි ලා රාජය ක්රිය දාොරිත්වය ද පිිනබඳ ව වකරෙ 

කමකසේ සඳහ් ෙළහ:   

"අකුට අනුශාසෙය ද් විසි් ෙළ යුත්කත් මිනිසු් කේ ශක්තිය ද ව්මධනය දට මුං සැලැස්වීම 

යි. ශක්තිය ද ද්විවිධ ය දැ, ොයිෙ ය දැ, මානසිෙ ය දැ යි. කේ කදෙ නිසා උපදනා වූ ීයල 

ශක්තිකය දකුදු කවයි. සමාජකය දහි ලා සුංහති ශක්තිකය දකුදු ලැකබයි.”  

[ලක් මිණි පහන -2478 මැයක් පුර 9 (1935/03/12),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 115/116 පිටු] 

නිටප්ාදන සාධෙය දක් වූ ශ්රමය ද කුළු ගැ්වීමට රාජය ප්රතිපත්ති සේපාදෙය ද් ෙටයුත ෙළ 

යුත බව මි් පැවැකසයි. ශ්රම ඵලදායිත්ාවට පාදෙ විය ද හැකි (නව සේභාවයවාදකේ දක්නට 

කනොලැකබන) මනුටය ශක්ීන් තනක් හා සාමූහිෙ සමාජීය ද ශක්තිය දක් එතමා විසි් හඳුනා 

ගනු ලැබ ඇත්.  

ීයල ශක්තිය ද කමහි ලා නවමු අදහසක් කලස අ්මථ ශාස්ත්රීය ද නයාය ද පද්ධතිය දට එෙත විය ද 

යුත බව කපීම ය ද්ක් ඒ සස්කසේ කගොඩනැ කඟන සදාචාරවත් හා විනය ද ගරුෙ ශ්රමිෙය දා 

ආ්මථිෙ නාස්තිය දට, දුට ය දට කහෝ සමාජ විකරෝී ක්රිය දාව්ට කය දොමු වීම වැළැක්කවනුකේ 

ෛනතිෙ බලපෑකම් කනොව ස්වාය දත්ත් ආභය්ත්රිෙ කපලැඹවීම මඟි් බැවිනි. 

අිකව්ද්ධිය දට කහේත වන බවට කබෞද්ධ ඉගැ්වීකේ එන ීමල සේපදාව කම කසේ 

කුමාරතුංගය ද් විසි් අ්මථ ශාස්ත්රානුූලල ව ශ්රම ෝමය දක්ටමත්ාව ඉහළ නැුංවීකේ 

සාධෙය දක් කලස භාවිත් ෙරනු ලැබ ඇති බව නිරීක්ට ය ද කි. 

ව්මත්මාන ආ්මථිෙ විදයා සුංෙල්ප ඇසුරි් කමය ද විග්රහ ෙළ කහොත් සරල ව ම විදයමාන 

ව්ක් රාජය මූලයෙර කේ මුලිොුංග කලස හඳුනා ගනු ලැබිය ද හැකි වග වීම 

(Accountability), ෝමය දක්ටමත්ාව (Efficiency), ප්රමුඛත්ාව (Prioritization) සහ 

සේපත් ඵලදායී කලස කව් කිරීම (Efficient allocation of resources) වැනි ය දහපාලන 

අවශයත්ාව් සහ එහි ලා ප්රතිපත්ති සේපාදෙය ද්කේ ෝමය දභාරකේ වැදගත්ෙම 

අවධාර ය ද ෙරනු ලැබ ඇති බව යි.  

ප්රජාත්ා්ත්රීය ද රාජය ක්රමය ද ද කුමාරතුංගය ද් විසි් අගය ද ෙරනු ලැබ ඇති බව එතමා කේ 

කල්ඛනවලි් ගමය කි. ප්රජාත්්ත්රවාදය ද ය දහපාලනකේ එක් මූලධ්මමය දකි. නව 

ලිබරල්වාදී කද්ශපාලන ආ්මථිෙ දැක්ම අවම වශකය ද් ප්රොිකත් ව කහෝ ප්රජාත්ා්්රිෙ 

පාලන ක්රමය දෙට අනුගත් කවයි. රජය ද මහජන අවශයත්ා අනුව ෙටයුත කිරීම වැදගත් වන 
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බවට කුමාරතුංගය ද් විසි් කෙරුණු ප්රොශය ද් ඒ අනුව නව ලිබරල් දැක්මට පටහැණි 

කනො කවයි.  

“රට සුව පත් ව්නට නේ කපොකහොසත් බව ඇති විය දැ යුත ය දැ. කපොකහොසත් බව ඇති 

ව්නට නේ රකටහි නිදහස ඇති විය ද යුත ය දැ. නිදහස ඇති ව්නට නේ මහාජනය දාට වුව 

මනා පරියක රජය ද ෙළ යුත ය දැ.” 

[ලක් මිණි පහන -2478 බිනර පුර 3 (1934/09/11),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 32 පිටුව] 

කෙ කසේ වුව ද, අධිරාජයවාදී පාලන සමකේ රාජය ය ද්ත්ර ය ද පිිනබඳ ව කෙරුණු කමම 

කුමාරතුංග ප්රොශය ද පසුබිකේ සහභාගිත්ව පාලනය දෙ අවශයත්ාව පම ක් කනොව බ්රිත්ානය 

ය දටත් විජිත් පාලනකය ද් මිදීකේ  නිදහස් අරගලකේ නයාය ද පත්රය ද ද තිබුණු බවට සැෙ නැත්. 

(ආ) නකවෝත්පාදන, ප්මකේට  සහ සුංව්මධනය ද   

නව සේභාවයවාදකය දහි ලා නිට්පාදන සාධෙවල ඵලදායීත්ාව මැකනනුකේ නිට්පාදන ශ්රිත්ය ද 

තළ සාධෙවලට අදාළ සුංගු ෙය ද් සස්කසේ ය ද. අභය්ත්රීේත් (Embodied) ත්ාක්ටණිෙ 

සුංව්මධනය දෙ දී කමම සුංගු ෙ අගය දය ද් ඉහළ ය දන අත්ර බහි්මේත් (Disembodied) 

ආේතිකේ දී ත්ාක්ට  පරාමිතිය ද කවන ම නිට්පාදන සාධෙය දක් කලස සලෙනු ලැබිය ද 

හැකි ය ද. කේ ෙවරාොරකය ද් වුව ද, ආ්මථිෙ ව්ද්ධිය ද උකදසා ත්ාක්ට කය ද් ලැකබන 

දාය දෙත්වය ද නූත්න ආ්මථිෙ නයාය දාත්මෙ ආේීන්හි මනා ව පිිනගැීමමට ලක් වී ඇත්.  

ආ්මථිෙ සුංව්මධනය ද උකදසා ත්ාක්ට කේ ඇති වැදගත්ෙම හා ඊට පාදෙ වන 

නකවෝත්පාදන හා ප්මකේට  සිදු කනොෙරන රටෙට අනාගත් සුංව්මධනය දක් තිබිය ද 

කනොහැකි බව කුමාරතුංගය ද් විසි් දකිනු ලැබ ඇත්කත් දශෙ අටෙටත් ඉහත් දී ය ද. විරිත් 

වැකිකය දහි සහු සඳහ් ෙරන පහත් පැයකකය ද් ඒ බව ස්ඵුට කවයි: 

අලුත් අලුත් දෑ කනො ත්නන  

ජාතිය ද කලොවැ කනො නඟී  

හිඟා ෙෑම බැරි වුණු  ත්ැන  

ලගී  ගය දා  මර    ගී  

(විරිත් වැකිය ද) 

එ වැනි සාහිත්යමය ද පසුබිමක් සහිත් රී ලාුංකිෙ ආ්මථිෙ කද්හය ද තළ නකවෝත්පාදන - 

ප්මකේට  හා ත්ාක්ටණිෙ ප්රව්මධන ෙටයුත කවත් දක්වනු ලැබ ඇති අවධානය ද ප්රමා වත් 

කනොවීම ගැටලුවකි.  

කත්ෝරාගත් ආසිය දාතිෙ රටවල් කිහිපය දක් විසි් 2015 වසක්ම දී වැය ද කෙරුණු ප්මකේට  

හා සුංව්මධන විය දදේ අනුපාතිෙ සුංස්දනාත්මෙ ව ඉයකරිපත් කෙකරන 1 වැනි වගුකි 

දත්ත් තින් රී ලුංොකි දක්නට ලැකබන කමම ත්ත්වය ද ඉත්ා පැහැයකලි කලස පිිනබිඹු කවයි. 



කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ ජාතිෙ සුංව්මධන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ද්ට්වාවාදය ද 
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වගුව - 1 :  කත්ෝරාගත් ආසිය දාතිෙ රටවල් කිහිපය දෙ ප්මකේට  හා සුංව්මධන විය දදේ 

අනුපාතිෙ - 2015 

රට 
ප්මකේට  හා සුංව්මධන විය දදේ 

(දළ කද්ීයය ද නිට්පායකත්කේ ප්රතිශත්ය දක් කලස) 

දකුණු කෙොරිය දාව 4.2% 

සිුංගප්පූරුව 2.3% 

මැකල්සිය දාව 1.3% 

කහොුංකෙොුං 0.8% 

ඉ්යකය දාව 0.6% 

ත්ායිල්ත්ය ද 0.6% 

රී ලුංොව 0.1% 

මූලාශ්රය ද : කලෝෙ සුංව්මධන ද්මශෙ, කලෝෙ බැුංකුව  

(World Development Indicators, The World Bank) 

නූත්න අ්මථ ශාස්ත්රීය ද දැක්කමහි ලා අවධාර ය ද කෙකර්නා වූ නකවෝත්පාදන ආ්මථිෙ 

නැඹුරුවෙ ඇති වැදගත්ෙම අවකබෝධ ෙර ගැීමමට අප රට අසමත් වීකම් ගමය ව්ක් 

අකප් සාහිත්යමය ද උරුමය දට රකට් ආ්මථිෙ පිිනකවත් සේපාදෙය ද් විසි් පිටුපානු ලැබ 

ඇති බවකි. 

 ්වතශශිකවාදී වවකල්ිහක ආර්ථික දැමම   

ඉහති් දැක්වුණු පරියක ප්රධාන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද රාමුවලට ය දේ සමපාත් වීේ තිබු  ද, කුමරතඟු 

අරුත් සත්ර කවකසසි් ස්වකද්ිකෙවාදී  කවයි. එම දැක්ම හුදු කවකළඳ කපොළකි් සේබට 

ගිය ද ජාතිෙ රාජයය දක් අරමුණු ෙර කගන තිබූ බව එතමා කේ ආ්මථිෙ ප්රතිපත්ති 

නි්මකද්ශ මඟි් පිිනබිඹු කවයි. එ කසේම, එය ද කද්ශපාලන-ආ්මථිෙමය ද වශකය ද් අධිරාජය 

විකරෝී වූ බව ද පැහැයකලි කවයි. 

(i)  කද්ීයය ද නිටප්ාදන ආ්මථිෙකේ හා ආහාර ස්වය දුංකපෝෂිත්ත්වකේ වැදගත්ෙම 

නිටප්ාදන ආ්මථිෙය දක්, විකශේට වශකය ද් ේෂිෝමමිෙ හා ේමමා්ත් ආ්මථිෙය දක්, ෙරා 

උපාය දමා්මගිෙ ව සහ උත්සාහවත් ව කය දොමු වීකේ වැදගත්ෙම ද කුමාරතුංගය ද් විසි් 

කනොකය දක් වර ත්ම සාහිත්ය නි්මමා  තින් ගමයමාන ෙරනු ලැබ ඇත්.   
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"පිිනය දකමක් නැත් ද? නැති නේ අමුතකය ද් නිපදවාගත් යුත යි. කේ නිටප්ාදන යුගය ද යි."  

[ලක් මිණි පහන - 2478 බක් අව 13 (1935/04/30),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 130 පිටුව] 

කමහි වියූ  පිිනය ද   - ඇඟැ කනො ලා   මැිනය ද   

පිට රවා්  විිනය ද   - වැසුම  නෑ   එිනය ද 

නිවන  කුකසහි ගිනි,     සඟවන විින    ගත්    

පම ට වත් කහළයිනි   කමොළවවු     ත්ැත්  
ඉහළ  මිලට  පිටතිකන’වන    බත්        වත්       

සිය දලු දවසැ  එෙ පම ට    එනු     නැත් ! 
(කහළ මීය දැසිය ද) 

බත් (ේෂි නිට්පාදන) හා වත් (කප්ටේමම නිටප්ාදන) සේබ්ධකය ද් ත්ම රට තළ 

ස්වය දුංකපෝෂිත් වීකේ වැදගත්ෙම ය දකථෝක්ත් ොවයය ද් මඟි් ප්රොශ කි.  

රටෙ ආහාර-පාන අවශය පම  රට තළ ම නිටප්ාදනය ද වීම ය දනු ඒ රකටහි යකයුණුව - 

සම්ද්ධිමත් බව - ස්ථාවරත්වය ද කප්වන ලක්ට ය දක් කලස කුමාරතුංගකය දෝ දුටහ. අවශය 

පම  ආහාර ආ්මථිෙය ද සත ව කනොමැති ෙම රකට් ය දහපත්ට කහේත කනො කි; ඉ් සමාජ 

ත්්ත්රය ද පවා බිඳ වැටීමට ඉඩ ඇත්.  

කුඹුක්ම ෙම        පම        

රකිනා කලො දන      ප   

ෙවක්ම කවන  ෙරු        

කමකහය දා බල       නුව   

සබ කේ      බත්  -   කනො වවා ෙත් 

එ කනො කි හිත්   -   රට      ය දා පත්  

(කහළ මීය දැසිය ද) 

කනො වවා ෙන බත් රටක් අස්ථාවර ෙරයි; එහි ආ්මථිෙය ද විකද්ශ විනිමය ද අ්මබුදය දෙට 

ත්ල්ලු ෙරයි; විකද්ශ බලපෑේ ඉයකරිකේ අසර  ෙරයි. කද වන කලෝෙ යුද්ධකය ද් පසු 

ජපානය ද සහල් නිපැයුමට  ප්රමුඛත්ාවක් ලබා දු්ක් ජාතිෙ හා සමාජ ස්ථාවරත්වය ද 

අකප්ක්ටාකවනි [(Godo,2013), (OECD, 2009)].10  

                                                           
10 ජපාන ේෂිෝමමිෙ පිිනකවකත්හි මූලිෙ අවධානය ද කය දොමු වූකේ ේෂි හා ේෂි කනොවන අුංශ 

අත්ර ආදාය දේ විටමත්ාව අවම කිරීමට ය ද. ඒ උකදසා නිට්පාදන පිරිවැය ද ව්යක වැඩ සටහන 

ය දටකත් ේෂි නිටප්ාදන සඳහා ඉහළ කද්ීයය ද මිලක් රඳවා ගත් අත්ර ඉ් කගොවී්කේ ආදාය දම 

ඉහළ ය දාම සුරක්ෂිත් විය ද. ත්ව ද, කමම ප්රතිපත්තිය ද ය දටකත් ජපානය ද සහල් ආනය දනය ද මුළුමනි් 

ම ත්හනේ ෙළ අත්ර එය ද ජපානය දට ස්වය දුංකපෝෂිත් භාවය ද ෙරා ළඟා වීමට ඉවහල් විය ද (OECD, 

2009). 
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ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාව කනොමැති රටෙ ජාතිෙ ආරක්ටාව පැවැත්විය ද කනොහැකි ය ද. 

අභය්ත්ර කම් ම බාහිර ත්්මජනය ද්ට මුහු  කදන ජාීන් පළමු කෙොට අවි-ආයුධ 

කනොව ත්ම ජනසමාජය ද හා හමුදාව අවශය ත්රේ ොලය දක් කපෝට ය ද ෙළ හැකි පම ට 

ප්රධාන ආහාර කභෝගය ද් සේපාදනය ද ෙරනුකේ ඒ නිසා ය ද. එළාර රජු සමඟ සටනට 

අවීන්ම  වීමට කපර දුටුගැමුණු කුමරු් විසි් සද්ධාතිසස් කුමරු් ලවා රට සහලි් 

ස්වය දුංකපෝෂිත් ෙරනු ලැබුකි කේ උපාය දමා්මගිෙ ප්රකිශය ද අනුව ය ද (මහාවුංශය ද, 24 වන 

පරිච්කෙදය ද, 57-58 ගාථා).11 අප රට ය දටත් ෙර ගැීමම  උකදසා ප්රතිොල් හමුදා විසි් යුද 

වැදීමට කපර කුඹුරු ය දාය ද ගිනිබත් කෙකළේ ද කේ නයාය දකේ ම විකලෝමය ද අනුගමනය ද 

ෙරමිනි (අබය දසිුංහ, 1966).  

කමව් සාහිත්යමය ද කපෝට ය දක් හා ඓතිහාසිෙ අත්දැකීේ සහිත් වූ හා ඈත් අීනත්කේ දී 

කපරයකග ධානයාගාරය ද කලස කලෝ පත්ළ වූ සිුංහලද්වීපය ද (ප්රනා්දු, 2003) අද වන විට 

සහල් පම ක් කනොව කබොකහෝ එළවුළු - පලතරු -කපොල්  හා කපොල් කත්ල් කම් ම 

මත්සය නිටප්ාදන ද ආනය දන ෙරන ත්ත්ත්වය දට පත් ව තිබීකම් කපීම ය ද්ක් අප රකටහි 

මෑත් ඉතිහාසකේ කද්ශපාලන-ආ්මථිෙ කද්හය ද ඒ උරුමකය ද් හා අත්දැකීේවලි් 

පැවැකසන ප්රතිපත්ති හා උපාය ද මා්මගිෙ දැක්ම අනුගමනය ද කිරීමට අසමත් වී ඇති බව යි 

(2 වැනි වගුව). 

වගුව - 2 :  රී ලුංොකි ආනය දන සුංයුතිය ද12 -  2018 

 වවානාෙම  

(ඇමරිොනු කඩොල්ම කෙෝවා) 

සහල් 10.7 

ීමනි සහ රසෙැවිලි 25.0 

කිරි ආශ්රිත් නිට්පාදන 33.2 

පරිප්පු 7.9 

       මූලාශ්රය ද : රී ලුංො මහ බැුංකුකි වා්මෂිෙ වා්මත්ාව -2018 

කේ ෙරු  පිිනබඳ ව කුමාරතුංගය ද් දක්වන අවධාර ය ද පහත් උපුටනකය ද් ද මනා වැ 

පැහැයකලි කවයි. 

                                                           

11 බටුව්තඩාව සුංස්ෙර ය ද, මහාවුංශය ද, 1967, 113 පිටුව. 

12 2018 දී බඩ ඉරිඟු, මෑ, කුරක්ේ, ෙහ, සිය දඹලා, කෙොමඩු, කපොල් සහ කපොල් කත්ල් 

පිිනකවින් කමට්රික් කටෝ 120.7 ක්, 47.8 ක්, 3.1 ක්, 5.4 ක්, 0.5 ක්, 0.3 ක්,  84 ක් හා 9.9 

ක් ආනය දනය ද කෙරී ඇති අත්ර, ඒ උකදසා අකමරිොනු කඩොල්ම කෙෝවා 23.5 ෙ (ආස්න ව 

රුපිය දල් කෙෝවා 4200 ෙ) විකද්ශ විනිමය දක් වැය ද වී ඇත් (ලුංොදීප , 2019, කදසැේබ්ම 06). 
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"ලක්යකවට ඉත්ා බිහිසුණු ොලකය දකි. පිට රවා් සාල නැවැතිණි නේ අපට ෙෑම නැත්. පිට 

රවා් එන කරයක නැවතිණි නේ අපට විින වැස්ම නැත්. පිට රවා් එන ය දාන නැත් නේ අපට 

ගමන නැත්. කෙොවා් මැ පිට රට පිහිට නැත් නේ අපට ෙළ හැකි කිසිකවක් නැත්. කම බඳු 

අසර  ත්ත්ත්වය දෙට කපරැ කිසි ෙකලෙැ කේ රට වැටුකණ් ද ය දනු විමැසිය දැ යුත්කත් ය දැ" 

[ලක් මිණි පහන -2478 කපොකසෝ අව 8 (1934/07/03),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 2/3 පිටු] 

මහා පරාක්රමබාහු රජතමා සිුංහලද්වීපය ද කපරයකග ධානයාගාරය ද බවට පත් ෙකළේ රට තළ 

සහල් නිපැයීකමනි. ඒ ජාතිෙ ආ්මථිෙ දැක්මක් සහිත් ව ය ද. කුමරතඟු් කේ ජාතිෙවාදී හා 

ස්වය දුංකපෝට වාදී ආ්මථිෙ දැක්ම ඊට අනුූලල කවයි.   අප රට කපරයකග ධානයාගාරය ද 

වශකය ද් විරුදාවලී ලද්කද් කද්ීයය ද සහල් නිපැයුේ අතිරික්ත්කය ද් කනොව ආනය දනිත් සහල් 

ප්රති-අපනය දනය ද කිරීකේ හුවමාරු කවකළඳ කපොළක් ඇති කිරීම සස්කසේ බව විශ්වාස ෙරන 

ව්මත්මාන වාණිජවාදී ලිබරල් මත් දර්න්ට කුමරතඟු අරුත් සත්කරහි පදනම 

කනොවැටකහන කසය දකි. රජතමා පරාක්රම සමුද්රය ද වැනි කය දෝධ වාරි ේමමා්ත් ඉයක ෙකළේ 

කද්ීයය ද වී කගොවිත්ැන ප්රසාර ය ද කිරීමට කනො කි නේ කවන කුමෙට දැයි ඒ මත්වාදය ද 

දරන නව සේභාවයවාදී් පැහැයකලි ෙළ යුත ය ද. 

(ii)   අධිරාජය විකරෝී මුහුණුවර 

රී ලුංොකි නිදහස් අරගලය දට ඇත්කත් දී්මඉ ඉතිහාසය දකි. බ්රිත්ාීම් විසි් උඩරට ගිවිසුම 

හරහා ත්ම් බරපත්ළ කලස රවටන ලද බව වටහා ගත් කද්ීයය ද බලකිග 1818 දී ය දටත් 

විජිත් පාලෙය ද්ට එකරහි ව ආයුධ ස්නද්ධ අරගලය දෙට එළැකඹ්ක් ගිවිසුමි් 

කත්වසරක් ගත් වීමටත් කපර ය ද. එම අරගලය ද නි්මදය ද කලස ම්මදනය ද කිරීකම් වසර 30 

ක් තළ 1848 දී ත්වත් ආයුධ ස්නද්ධ නිදහස් අරගලය දක් යකය දත් විය ද. විවිධ පාවා දීේ හමුකි 

ඒ ආයුධ ස්නද්ධ නිදහස් අරගල ජය ද ගත් කනොහැකි වුව ද, 1873 දී පා දුරා වාදය ද මඟි් 

බ්රිත්ානය අධිරාජයවාදය දට එකරහි ව පළමු ීනර ාත්මෙ ජය දග්රහ ය ද අත්පත් ෙර ගැීමමට 

එම ස්වකද්ිකෙවාදී බලකිග සමත් වී ඇත්. අනගාරිෙ ධ්මමපාලය ද් කේ ජාතිෙ චි්ත්න 

ය දින පිබිදවීකේ ප්රය දත්නය දට පාදම වූකේත්, 1948 දී ලද ීමමිත් නිදහසත් 1972 දී පූ්ම  

ජනරජය දක් බවට පත් වීමත් දක්වා විෙසනය ද වූකේත්, ඒ පා දුරා වාදය ද සස්කසේ ලද මත්වාදී 

ජය දග්රහ ය දයි. පිය දදාස සිරිකසේන - කුමාරතුංග මුනිදාස - එස් මහි්ද හිමිය ද් වැනි කිවිය ද් 

හා සාහිත්යධරය ද් විසි් ඒ ජාතිෙ මත්වාදී පදනම ජනවිඤ්ඤා කය දහි පැළපයකය දේ 

කිරීමට ගත් ප්රය දත්න නිදහස් අරගලය ද කපෝට ය ද කිරීමට උපස්ත්ේභෙ වී තිකේ.  

කෙ කසේ වුව ද, එම ජාතිෙ නිදහස් චි්ත්නය ද කද්ශපාලනිෙ ව ලද නිදහකසේ මත්වාදී අරටුව 

ෙර ගැීමමට ජාතිය ද අසමත් වී ඇත්. අනගාරිෙ ධ්මමපාලය ද් පුකරෝෙථනය ද ෙර තිබූ පරියක 

ම අධිරාජයවාදී් අප රට හැර ගිකේ සවු් කේ සුංස්ේතිය දට අනුගත් වූ ෙළු සුද්ද් 

පිරිසක් අත්ට බලය ද ලැකබන පරිද්කදනි. සිය දවස් එෙහමාරෙ ජාතිෙ නිදහස් අරගලකේ 

මත්වාදී හා චි්ත්නමය ද වවානාෙේ අලුත් ලද කද්ශපාලන රාමුව තළ ගැේ වීම අපකේ 

පාලෙය ද් මඟි් ම වළක්වාලීමට සවු් සමත් වී ඇත්. ජාතිෙත්වය ද පිිනබඳ ව ඉ්යකය දාකි 
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හා රී ලුංොකි ව්මත්මාන ජන සමාජය ද් විසි් කදනු ලබන බව කපකනන වවානාෙේ 

අත්ර ඇති ෙැී කපකනන කවනසට කහේතව කමය ද විය ද හැකි බව නිරීක්ට ය ද ෙළ හැකි ය ද.  

කේ ත්ත්වය ද ආ්මථිෙ ප්රතිපත්ති ක්කටේත්රකේ වඩාත් ඉස්මත ව ෙැී කපකනයි. බටහිර 

නිටප්ාදනවලට ඒවාකේ ඇති ආභය්ත්රිෙ වවානාෙේවලට අමත්ර ව ආෙල්පමය ද 

වවානාෙමක් ද අප සමාජකය ද් ලැකබන බවක් කපකනයි. කුමාරතුංගය ද් ඒ බව හා එහි 

බැරෑරුේ ෙම පාඨෙය දාට වටහා දීමට උත්සාහ ෙර ඇත්කත් පහත් දැක්කවන අයුරිනි: 

"කම රට කහොඳ පාන ව්මග කෙො පම  වත් ඇති කි වා, එ කසේ වුව ද යුකරෝපා රටවලි් 

කගකනනු ලබන පාන ව්මගවලට මැ අකප් මුදල් ඇදී ය දා යුත ය දැ. ඉත්ා අඩු මිලට කවන 

රටවලි් කග්වා ගත් හැකි කරයක පිළී ආයකය ද කෙො කත්කුත් තිබිකේ වා. එ කසේ වුව ද ඒ 

සිය දල්ල නවත්වා යුකරෝපා රටවලි් මැ අපට වුව මනා දෑ ඉත්ා වැඩි මුදල් ග ් කගවා 

කග්වාගත් යුත ය දැ. " 

[ලක් මිණි පහන -2478 ඇසළ පුර 14 (1934/07/24),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 10 පිටුව] 

අඩු මිලට කවන රටවලි් ආනය දනය ද ෙළ හැකි කරයක-පිිනවලට ඉවැසිය දැ කනො හැකි ත්රේ 

මහත් ෙරය දක් (ීනරු බද්දක්) නිය දම කිරීම මඟි් යුකරෝීය ද කරයක-පිින සමඟ රී ලුංො 

කවකළඳ කපොකළේ  නිදහකසේ ත්රග කිරීමට ජප් නිටප්ාදනය ද්ට ඇති ඉඩෙඩ අහිමි කිරීම 

නිදහස් කවකළඳ ප්රතිපත්තිය දට පටහැණි කවයි. ඒ අනුව, භාණ්ඩ ආනය දනය ද නිදහකසේ හා 

ත්රගොරී ව ෙළ යුත බවක් ඉඟි ෙරන කමම ප්රොශය ද නව ලිබරල්වාදී නිදහස් කවකළඳ 

ප්රතිපත්තිය දට අනුූලල ව්නක් බව බැලූ බැල්මට කපීම ය දා හැකි ය ද. එකහත්, 

කුමාරතුංගය ද් විකද්ීයය ද නිටප්ාදන අත්ර එ ව් නි්මබාී ත්රගය දෙට ඉඩ ත්ැබීමෙට එෙඟ 

වුව ද,  කද්ීයය ද නිටප්ාදන සමඟ එ කසේ නිදහකසේ ත්රග කිරීමට විකද්ීයය ද නිටප්ාදනවලට ඉඩ 

ත්ැබිය ද යුත බවක් පැවැකසන කිසිදු සාධෙය දක් එ තමා කේ කල්ඛන අත්ර කසොය දාගත් 

කනොහැකි ය ද. ඒ අනුව කපීම ය ද්ක්, කද්ීයය ද වැ සපය දා ගත් හැකි භාණ්ඩ සඳහා කවකළඳ 

කපොකළහි ප්රමුඛත්ාවක් ලබා කද්නා වූ සහ රට තළ නිපැයිය ද කනොහැකි භාණ්ඩ 

ආනය දනකේ දී ඒ ඒ විකද්ීයය ද භාණ්ඩ නිදහකසේ පූ්ම  ත්රගය දෙට මුහු  දීමට ඉඩ හැර එහි 

වාසිය ද අප රටට හා අකප් පාරිකභෝගිෙය දාට ලැකබ්නා වූ කවකළඳ පිිනකවත්ක් කුමරතඟු් 

විසි් නි්මකද්ිකත් බවයි. ඒ අනුව එහි ඇත්කත් ලිබරල්වාදී යකශානතිය දෙට වඩා 

ස්වකද්ිකෙවාදී-ආරක්ට වාදී ප්රකිශය දකි.  

පර කද්ීයය ද දෑ අගය ද ෙරනුකේ මුේධය ද් බවත් එ කසේ කිරීම කහළා දැකිය ද යුත බවත්  

කුමරතඟුකවෝ පැවැසූහ. විරිත් වැකිකේ එන පහත් සදහ් ෙි කද පද ඊට නිදසුනි: 

ගැමි වහරි් හද කපොපිය දන  

අරුත් රසය ද කනොහැඟී 

මහ දද  දන ග    උපයකන  

ෙලැ පර දෑ      අනැඟී 

(විරිත් වැකිය ද) 
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පිට රටවලි් ඉත්ා අධිෙ පිරිවැය දෙට ආනය දනය ද කෙකරන භාණ්ඩවලට අප ජනසමාජය ද 

විසි් ලබාකදන බව කපකනන උත්ේමට  පරිකභෝජනමය ද (conspicuous consumption) 

වවානාෙම නිසා ජාතිය දට දැරීමට සිදු වී ඇති ආ්මථිෙ බර කුමරතඟු් කේ විම්මශනාත්මෙ 

විශ්කල්ට ය දට ලක් වී ඇත්කත් ඒ පරිද්කදනි.  

කේ ත්ත්වකය ද් ජාතිෙ ආ්මථිෙය ද මුදා ගැීමමට නිවහල් හා විකද්ශ ගැති කනොවන ආ්මථිෙ 

චි්ත්නමය ද විප්ලවය දෙ අවශයත්ාව ඒ අනුව පැහැයකලි කවයි.  කුඩා දරුව් සිවාන සෑම 

සිුංහල නිවසෙ ම සුදු පඹය දකු ස්ථාපනය ද ෙර ඒ දරුව් ලවා සුදු පඹය දාට ෛදනිෙ ව උකද් 

හවා පහර දීමට සලස්වන කම් අනගාරිෙ ධ්මමපාල තම් විසි් උපකදස් කදන ලද්කද් 

(ගකණ්ගම සර ුංෙර හිමි, 2017, 45 වැනි පිටුව) කේ පර ගැති මානසිෙත්වය ද අපකේ 

අනාගත් පරපුක්ම ස්ත්ානකය ද් තර් කිරීම උකදසා විය ද යුත ය ද. අනගාරිෙ 

ධ්මමපාලතමා ආදී් විසි් එතණු ජාතිෙ ප්රකබෝධය ද නමැති ර  ගිනි ප්දමට කත්ල් ගසා 

අවුළන ලද්කද් කුමාරතුංග මුනිදාස මහත්ා විසිනැ යි හරිශ්ච්ද්ර විජය දතුංගය ද් විසි් ෙරන 

ලද සටහක් (විජය දතුංග, 2001, 46 වැනි පිටුව) යුක්ති යුක්ත් භාවය ද කේ අනුව සනාථ 

කවයි. 

(iii)   ය ද බකර් නිදහස් වීකේ වැදගත්ෙම 

 ය ද බකර් රට නිදහස් ෙර ගැීමම කුමරතඟු දැක්කේ එක් මූලස්ත්ේභය දක් බවත් එය ද සහු 

කේ ස්වකද්ිකෙවාදී චි්ත්නය දට අනුව නයාය ද පත්රකය දහි ප්රමුඛත්වය දට පත් විය ද යුත 

අවශයත්ාවක් බවත් කපීම ය දයි. 

"රජකේ මහා  ය ද මුදල සේබ්ධකය ද් කිය දැවුණු ෙරුණු එහි ලා ප්රධාන කසේ සැලැකිය දැ 

හැක්කක් ය දැ. දැනට ෙරුණු පවත්නා ත්ත්ත්වය ද කදස බලන විට අලුත්  ය ද මුදලෙට රට 

ය දට කිරීම අනවශය බවත් දැනට  ය ද වැ සිවාන මුදල් ග නි් පවා මඳ මඳ වශකය ද් 

නිදහස් ව්නට ඉඩ ඇති බවත් කපක්."  

[ලක් මිණි පහන - 2479 නිකිණි පුර 7 (1935/08/06),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 180 පිටුව] 

කුමරතඟු් කේ වෙවානුකි පවා රී ලුංො රාජයකේ සැලකිය ද යුත  ය ද බරක් තිබූ බවත් 

ඒ අත්ර රට නිදහස් ෙර ගැීමකේ අවශයත්ාව අවධාර ය ද කිරීකම් කපීම ය ද්ක් විකදස් 

 ය ද පිිනබඳව ද එතමා තළ වූ ෙ ස්සල්ල බවත් වටහා ගැීමම අපහසු නැත්. පුද්ගලය දකු 

කේ - කුටුේබය දෙ - ආය දත්නය දෙ කම් ම රටෙ ද ස්ෛවරී ීනර  ගැීමමට අවොශ විවර 

ව්ක් ඒ ඒ ඒෙෙය ද කෙත්රේ ආ්මථිෙ වශකය ද් ස්වාීන ද ය ද්න අනුව යි.  ය ද ගැති 

භාවය ද ය දනු ස්වය දුංීනර  ගැීමම අවහිර ෙර්නකි. නිදහස අහිමි ෙර්නකි.  ය ද නැති 

බව සැපය දක් කලස කබෞද්ධ ආ්මථිෙ ද්මශනකේ හඳුනා ගැකන්ක් එ බැවිනි. අ න සුඛය ද 

අගය ද ෙරන සුංස්ේතිය දෙට උරුම ෙේ කිය දන රී ලාුංකිෙ ආ්මථිෙ කද්හකේ රාජය හා රාජය 

කනොවන කද අුංශකේ ම එෙතව කේ වන විට දළ කද්ීයය ද නිටප්ායකත්කය ද් 60% ෙට ආස්න 

විකද්ශ  ය ද බරෙට ය දටත් වීම (රූප සටහන -1) සහ රාජය  අුංශකේ පම ක් සමස්ත් 

(කද්ීයය ද හා විකද්ීයය ද)  ය ද ප්රතිශත්ය ද 80% ඉක්වා තිබීම ය දනු කුමාරතුංග ආ්මථිෙ දැක්මට 

කෙකරන අවමානය දකි. 
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රූප සටහන - 1 : රී ලුංොකි දළ විකද්ශ  ය ද (දකද්නි හි ප්රතිශත්ය දක් කලස) 

 

මූලාශ්රය ද : රී ලුංො මහ බැුංකුව 

(iv)  ස්ෛවරීත්වකේ අගය ද හා කද්ශවාත්සලයකේ ආ්මථිෙය ද 

රටක් - ජාතිය දක් හුදු කවකළඳ කපොළෙට ලඝු ෙළ හැකි කනො කි. නව ලිබරල් කද්ශපාලන-

ආ්මථිෙ දැක්ම ජාතිෙ රාජය සුංෙල්පය දට පටහැණි ව්ක් ඒ දැක්ම තළ ඇත්කත් 

නිටප්ාදෙය ද් - පාරිකභෝගිෙය ද් හා කවකළ්ද් පම ක් වන බැවිනි. ජාතිෙත්වය දෙට 

අගය දක් ලැකබන විට එය ද හුදු භූමි - ශ්රම - ප්රාේධන - වයවසාය දෙත්ව චතස්සාධෙය ද්කග් 

පම ක් පැහැයකලි ෙළ කනොහැකි හැසිරීමෙට පුරවැසිය දා කපොලඹවයි. නව ලිබරල්වාදය දට 

එම ප්රව ත්ාව රුස්ස්ක් නැත්. රටෙ අනාගත් කසෞභාගයය ද අරමුණු කෙකරන 

ස්වකද්ිකෙවාදී කද්ශපාලන- ආ්මථිෙ දැක්මක් සමඟ අක් මුල් කනොමැති පාරිකභෝජනවාදී 

සත්ව කෙොට්ඨාසය දෙ උපකය දෝජනය ද උපරිම කෙකර්නා වූ හා ඒ කවනුකව් ජාතිය දෙ 

ස්ෛවරීත්වය ද කම් ම අනාගත් පරපුරෙ අයිීන් පවා උෙස් කෙකර්නා වූ නව 

ලිබරල්වාදී කද්ශපාලන ආ්මථිෙ දැක්මක් එකිකනෙ හා කනොගැළකප්ක් ඒ නිසා ය ද. 

කුමරතඟු් ත්ම ගැයක-පැයක නිමැවුේ සස්කසේ කහළ පුරවැසිය දා තළ, කවකසසි් අනාගත් 

කහළ පරපුර තළ,  කද්ශවාත්සලය ගු ය ද ජනනය ද කිරීමට හා සප මට්ටේ කිරීමට ප්රබල 

උත්සාහය දක් දරා ඇත්. ඉ් කත්ෝරා ගත් පැයක කිහිපය දක් පහති් දැක්කි. 

ඉයකරිය දට මැ ය දවු, කහළකය දනි,  

ඉයකරිය දට මැ ය දවු... 

මරුට සිනා කසවු, කහළකය දනි,  

මරුට සිනා කසවු ... 
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අප කේ රකටහි මැ ය දැදැ ය දැදැ  

ගැති වී ත්ව ත්ව       හිඳිමු ද?   

නිදහස නැති යකවි     කුමට ද?   

ඉයකරිය දට මැ ය දවු..... 

දෑ ගති සලෙවු, කහළකය දනි,  

දෑ ගති සලෙවු... 

කපර ෙලැ අප කේ මුත්කත්ෝ   

යකවි දී දැය ද රැෙ       ගත්කත්ෝ  

කවමු ද ඉති් අපි ගැත්කත්ෝ?  

ඉයකරිය දට මැ ය දවු..... 

කහළය දට යකවි කදවු, කහළකය දනි,   

කහළය දට යකවි කදවු ...  

අප රට කහළ, අප දෑ කහළ  

අප බස කහළ, කහළ, කහළ, කහළ 

නුව ත් කහළ, නිවනත් කහළ, 

ඉයකරිය දටම මැ ය දවු..... 

ඉයකරිය දට මැ ය දවු,   කහළකය දනි,    

ඉයකරිය දට මැ ය දවු.   

    (පුබුදුව, කුමර පැයක සගනුව, 3 වැනි පිටුව) 

මකග  රට   මකග දැය ද  නිසා   

යුද  වැද  සතර්  නසා  

ම යකවි  ගිය දත්  මට           එ සා   

ය දස කව ද  සිය ද වස්  වසා 

සිවාය ද ද  ගල්  කගහි         වැදී   

ප ත් නමත්  කය දයි   සිඳී  

එ ප   රටට  දැය දට           දී   

නම රැෙැ ලවු කනො    පැරැදී 

රටට දැය දට  හිත්             දපා  

මඳෙට  යකවි  කලොබ    කලොපා 

ෙළ  කමකහය දක්  නැති     කදපා  

කහළය දකු දැකුමත්    එපා  

(කහළ මීය දැසිය ද) 

ආ්මථිෙ නිටප්ාදන සාධෙ සම මට්ටමෙ ඇති සමාජ කදෙක් අත්ර කද්ශමාමෙත්වය දට 

අගය දක් ලැකබන සමාජය දක් එ කසේ කනොලැකබන සමාජය දෙට වඩා නිස්සර ාධයාශකය ද් 
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ජාතිෙ අරමුණු කෙකරහි දාය දෙ කවනු ඇති බව කේ ෙවිවලි් කද්ශවාත්සලයය ද සප් 

නැුංවීමට කුමරතඟු් විසි් දරනු ලැබ ඇති ප්රය දත්නකේ පදනේ ත්්මෙ ය ද විය ද යුත ය ද.  

කුමාරතුංග දැක්මට අනුව පාරිකභෝගිෙය දා කද්ශවාත්සලයකය ද් යුත නේ, ආය දාත් 

භාණ්ඩවලට වඩා කද්ීයය ද නිපැයුේ ඉල්ලීමට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනු ඇත්. ඒ මඟි් 

කක්්සිය දානු ආචර ය ද ක්රිය දාත්මෙ වී කද්ීයය ද නිටප්ාදෙය දා යකරි ගැ්කවනු ඇති අත්ර 

කද්ීයය ද ප්රාේධන සේපාදනය ද ඉහළ නැුංවී ඒ මත් ඉයකරි නිටප්ාදන ශෙයත්ාව පුළුල් කවනු 

ඇත්. ත්ව ද, ඒ නිසා ජනනය ද කවන කගවුේ කශේට වාසිය ද සස්කසේ විකද්ශ  ය ද බර අඩු වීම 

හා පරිකභෝජනය දට අවශය දෑ කවනුවට ආකය දෝජනය දට අවශය ත්ාක්ට ය ද හා 

ය ද්කත්රෝපෙර  කග්වීමට අවශය විකද්ශ සේපත් සේපාදනය ද ද ඉටු කෙකරනු ඇත්. ඉ් 

ගමය ව්ක් ඒ මඟි් කද්ීයය ද නිටප්ාදනය දට අමත්ර ජවය දක් ලැකබනු ඇති බව යි. එ කසේ 

නේ, කද්ශවාත්සලය ගු ය ද ආ්මථිෙ ව්ද්ධි ශ්රිත්කේ නවමු නි්ම ාය දෙ සාධෙය දක් විලසි් 

සැලැකිය ද හැකි විය ද යුත ය ද. ත්ාක්ට ය ද නමැති පරාමිතිය ද බහි්මේත් (disembodied) 

ආ්මථිෙ සාධෙය දක් කලස කය දයකය ද හැකි නේ කද්ශවාත්සලයය ද එ කසේ කනො කය දදීමට ඉඩක් 

නැත්. ඒ අනුව, කද්ශවාත්සලයය ද (P) පස් වැනි නිට්පාදන සාධෙය දක් කලස බහි්මේත් ව 

නිටප්ාදන සමීෙර ය ද තළට පහත් දැක්කවන පරියක හඳු්වා කදනු ලැබිය ද හැකි ය ද: 13 

Y = f (R, L, K, E, P)  

Y = A. Rα. Lβ . Kδ . Eθ. Pλ 

මි් ගමය ව්ක් සුංව්මධනය ද උකදසා වැදගත් නමුදු කමකත්ක් එ කසේ කනොසැලැකුණූ, 

සැඟවුණු ආ්මථිෙ සාධෙය දක් කුමරතඟු් සිය ද සාහිත්ය නි්මමා  තින් පිිනබිඹු ෙර ඇති 

බව යි.  

අසල්වැසි භාරත්ය ද කේ නව ආ්මථිෙ නිටප්ාදන සාධෙය ද හා එහි වැදගත්ෙම මැනැවි් 

අවකබෝධ ෙරකගන ඇති බව කපක්. ඒ රකට් ෙවර ක්කටේත්රය දෙ වුව ද කද්ශවාත්සලයය ද 

ඉස්මත ෙරවීමට දැකරන ප්රය දත්නය ද ඉත්ා ීන්ර බව කනොරහකසකි. සිනමාකි පට් 

විදයාත්මෙ නි්මමා  කත්ක් සමස්ත් ක්රිය දාවලී්හි ය දේ කපොදු ගු ාොරය දක් හඳුනා ගනු 

ලැබිය ද හැක්කක් නේ ඒ ඉ්යකය දානු කද්ශකප්රේමීත්වය ද යි. ත්ම් ඉ්යකය දානුවකු වීම පිිනබඳ 

අිකමානය දක් සැම භාරත් පුරවැසිය දකුට ම ඉත්ා කුඩා ෙල පට් මැ ලැකබයි. ‘ත්ම රට කද් 

සිරි සැප කද්’ ය දන සුංෙල්පය ද හුදු නාම මා්රිෙ කත්මාවක් කලස අප රට තළ සැලකු  ද, 

භාරත්කේ එය ද ප්රබල කවළඳ උපක්රමය දකි, අනාය දාසකය ද් කෙකරන ආනය දන ආකද්ශන 

උපාය දකි. විකදස් දෑ අගය ද කිරීම භාරත් ජන සමාජය ද තළ කහළා දැකෙයි. ඇේබැසඩ්ම කහෝ 

මරුති කහෝ කමෝට්ම රථය දක් භාවිත්ය ද ඉ්යකය දානුවාට ආඩේබරය දකි. එ කසේ ව්ක් 

ආනය දනිත් කමෝට්ම රථවල ක්රිය දාොරී ගු ාුංග සමඟ සැසැඳුකම් කනො කි. හුදු ඉ්යකය දානු 

නිටප්ාදනය දක් වීම නිසා ම ය ද. අ් සිය දලු භාණ්ඩ හා කසේවා පිිනබඳ ත්ත්වය ද ද එය ද ම ය ද. ඒ 

                                                           
13 කමහි R, L, K, E සහ P තින් පිිනකවින් භූමිය ද, ශ්රමය ද, ප්රාේධනය ද, වයවසාය ද හා 

කද්ශවාත්සලයය ද නිරූප ය ද කි. කමය ද, නිට්පාදන සමීෙර ය ද තළ අකනකුත් සාධෙය ද්හි 

නිට්පාදන ජවය ද ඉහළ දමන අ්ත්්මේත් සාධෙය දක් කලස Y = A.R (α+p).L (β+p).K((δ+p). E(θ+p)  

අයුරු ද අරුත් ගැ්විය ද හැකි ය ද. 



Sri Lanka Journal of Economic Research Volume 7(1) December 2019 

 

160 
 

අනුව ආනය දන ආකද්ශනය දට ඉ්යකය දාකි දී කය දයකය ද යුත ආය දාසය ද රී ලුංොකි කහෝ 

කද්ශවාත්සලයය දට ඉහළ අගය දක් ලබා දී කනොමැති කවනත් රටෙ කහෝ කය දයකය ද යුත 

ආය දාසය දට කබොකහෝ අඩු වීම ස්වාභාවිෙ ය ද. එ වැනි ත්ත්වය දෙ දී කද්ීයය ද ආකය දෝජන හා 

පරිකහෝජන විය දදේ වැඩි වශකය ද් කද්ීයය ද නිටප්ාදෙය දාට ආදාය දේ බවට පත් ව්ක් 

නිත්ැතිනි. 

අප රට තළ ෙවර පම ෙට කනො සලො හරිනු ලැබුව ද කුමරතඟු දැක්ම නිසැෙ වශකය ද් 

ස්වකද්ිකෙවාදී - ජාතිෙමය ද තිරසරවාදී කවයි. ඒ බව පහත් දැක්කවන උද්ධ්ත්ය ද් කග් 

පිිනබිඹු කෙකරයි: 

“අකප් කද් අපට වුව මනා පරියක විකු ාග්නට නැත් නේ, පිට කද් අපට වුව මනා පරියක 

කග්වාග්නට නැත් නේ, අප රකට් ඉඩේ මැ අප රටට වැඩ සැලැකසන පරියක වවාග්නට 

නැත් නේ, අප රකට් මැ ජල බලකය ද් අකප් ප්රකය දෝජනය ද සඳහා විදුලිය ද උපදවාග්නට 

අවසර නැත් නේ, අපට කම කලොවැ ජීවිත්කය ද් ඇති ඵලය ද කිම ?”  

[ලක් මිණි පහන -2478 ඇසළ පුර 14 (1934/07/24),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 10 පිටුව] 

“අකප් කපොකලහි රබරකය දහි මිල පහළ මැ කපත්ත්ට බැසැ, ෙවර ෙල්හිත් නැඟුමට වඩා 

හිඟුමට ෙැමැති අප රකට් දීනය දනට අිකමත් කලස හැසිකර්නට මඟ පාදයි. පිය ද් මුත්ත්් 

සපය දා තබූ දැයි් ො, බී, සැරැීම, උඩඟු වී, වැනැහී ගිය ද අප කේ කශ්රේට්ඨය ද් උ් සිවා ත්ැනුදු 

පිට රැවාය ද් අත්ට කගොස් ත්ව මඳ ෙකලෙැ දී කම රට මිනිසුනට අය දත් ඉඩමක් කගය දක් 

නැත්ැයි කිය දැ යුත වන ත්රමට ෙරුණු සැලැකසයි.”  

[ලක් මිණි පහන -2478 බක් අව 5 (1935/04/23),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 126 පිටුව] 

වත්ත් බද්දට දී ඇස්සට දත් නිය දවන කව්කද්සිොර ආ්මථිෙ වයාධිය දෙට කගොදුරු වී ඇති 

වත්ම් රී ලාුංකිෙය දා කවනුකය ද් දශෙ අටෙට කපර දුර දැක්කම් යුත වැ කේ වැකි 

ලිය දැවුණු කසකය දකි. සවු් එම වයාධිකය ද් නිකරෝධනය ද ෙර කනො ගැනුක ොත් අනාගත් 

පරපුරට ත්ම් කේ ය දැයි කිව හැකි රටක් ඉතිරි කනොවන බව කුමාරතුංගකය දෝ සිය ද 

කල්ඛනය ද් මඟි් අවධාර ය ද ෙරති.  

“දැ් අපි අප රකටහි දී මැ දාසකය දෝ වේහ. කසස්සවු් කේ අ  අපි පිිනපයකමු. අකප් ගේ බිේ 

අනු් අය දත් ය දැ....ො කේ වත් කේසය දක් ය දට වැකටන ෙටු කරොඩු අවුළා ො කත්ොල ෙට 

කලවැ ේනවු් හා අප හා අත්ක්ම ෙවර කවනකසක් ද? අක් තබුණු උසස් ෙම ! අක් 

තිකබන පහත් ෙම ! කේ සිතිවිලිවලට ඉඩ කදන ෙවර නේ ළකය දක් කනො ෙකිය දා ද?” 

(කිය දවන නුව  - ස වන කපොත් - 29 පිටුව) 

රකට් භූකගෝලීය ද හා ස්වාභාවිෙ සේපත් විකද්ශය ද්ට උගස් ෙර ඒ උගස් මුදලි් එයකකනදා 

පරිකභෝජනය දට ඇවැසි දෑ ආනය දනය ද ෙරමි් ත්ව ත්වත්  ය ද වන කද්ශය දෙට ෙවර නේ 

අනාගත්කය දක් ද? හේබ්කත්ොට වරාය ද චීනය දටත්, තිරිකු ාමකල් කත්ල් ටැුංකි 

ඉ්යකය දාවටත් කද්ශකේ උපාය ද මා්මගිෙ ව වැදගත් ත්වත් භූමි ප්රකද්ශය ද් විවිධ ගිවිසුේ 



කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් කේ ජාතිෙ සුංව්මධන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද ද්ට්වාවාදය ද 
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සස්කසේ කවනත් රටවලටත් බදු කදන හා එ කසේ දීමට ෙැස ෙවන පාලෙය ද් කම් ම අකප් 

අනාගත් පරේපරාව කනොරටු් කේ කුණු කරොඩු අවුළා ේන් බවට පත් ෙරන ඒ 

පාලෙය ද් කේ අනුශාසෙය ද් ත්ම කුඩා ෙල දී කහෝ කුමාරතුංගය ද් කේ කිය දවන නුව  

කිය දවා කද්ීයය දත්වකේ නුවන පාදා ගත්ත්් නේ විය ද කනොහැකි ය ද. 

කුමරතඟු් විසි් කුඩා දරුව් කවනුකව් රචනා කෙරුණු ‘මඟුල් ෙෑම’ (කුමාරතුංග, 

1997) ත්වත් එ වැනි වැදගත් උපාය ද මා්මගිෙ ඇස් ඇරවීමක් කලස හඳුනා ගනු ලැබිය ද හැකි 

ය ද. එ කසේ ව්ක් ස්ෛවරීත්වය ද ෙැප කෙකරමි් අත්ස් කෙකරන අ්ත්්මජාතිෙ 

කවකළඳ ගිවිසුේවලට ත්ම් කුඩා අවයකකේ මඟුල් ෙෑම විමැසිලිමත් ව කිය දවා ඇති කිසිදු 

රී ලාුංකිෙ නිලධාරිය දකු කහෝ ප්රතිපත්ති ීනරෙය දකු කහෝ කනො කපලැකඹනු නිය දත් බැවිනි. 

කනො ගැළකපන මඟුලෙට කය දොමු ෙරවමි් කුකුළාගමුව කෙොල්ලා ෙෑමට හිවලාවල 

හිවලු් කය දදූ උපාය ද පිිනබඳ ව කුමරතඟු් රචනා ෙකළේ එට්ො වැනි “මඟුල් ෙෑේ” හරහා 

ආ්මථිෙකේ ස්වාීනත්වය ද කම් ම ජාතිකේ ස්ෛවරීත්වය ද ද විනාශය දට ලක් වීමට ඇති 

අවදානම පුකරෝෙථනය ද ෙරමි් ඒවාට එකරහි ව අනාගත් රී ලාුංකිෙය දා මත්වාදී ව 

ස්නද්ධ කිරීමට විය ද හැකි ය ද. සවු් කේ ඒ ප්රය දත්නය ද ඵල රහිත් වී ඇත් දැ යි සැෙ 

සිකත්නුකේ මෑත් ොලකේ රට තළ ක්රිය දාත්මෙ වූ සුංව්මධන ආ්මථිෙ ප්රතිපත්ති කදස 

විමැසිල්කල් බැලීකේ දී ය ද. 

 

 ුං ්තල්ෂණය  

සමස්ත්ය දක් කලස ගත් විට කුමාරතුංගය ද්කේ ේති කද්ීයය දත්වය ද - ස්ෛවරීත්වය ද - ජාතිෙ 

නිදහස හා එහි යකගු ොලීන තිරසර පැවැත්ම යකරිමත් කිරීම කපොදු ගු ාොරය ද ෙැරැකගන 

නිමැවී ඇත්. ඒවා කුමාරතුංගය ද් කේ සාහිත්ය නි්මමා වල දක්නට ඇති අනුල්ලුංඉීමය ද 

ලක්ට  කවයි. කුමරතඟු ආ්මථිෙ දැක්මක් ඉස්මත ෙර ගැීමමට දැකරන වත්ම් 

ප්රය දත්නකේ දී කේ බව ත්හවුරු වී කපකනයි. 

තිරසර බව ය දනු හුදු පාරිසරිෙ සුංරක්ට ය ද පම ක් කනොවන බවත් එය ද සමාජ - ආ්මථිෙ 

- පාරිසරිෙ මූලය ද් ්රිත්වය දෙ අ්ත්්ම-සේබ්ධත්ාව් මත් ත්හවුරු කෙකර්නක් බවත් 

ව්මත්මාන තිරසර සුංව්මධන ආ්මථිෙ ඉගැ්වීේ තළ ගැේ කවයි. කුමාරතුංග මුනිදාසකය දෝ 

සිය ද නි්මමා  සස්කසේ කේ ක්කටේත්ර තන ම ස්ප්මශ ෙරති. පාරිසරිෙ සුංරක්ට ය ද හා නූත්න 

ආ්මථිෙ සුංව්මධනය ද එකිකනෙ ගැකටන අයුරු කුමාරතුංගය ද් අනාගත් පරපුක්ම 

ස්ත්ානය ද තළ ත්ැ්පත් කිරීමට සමත් වූ අපූරුව කිය දවන නුවක හි ‘අලි උවදුර’ කිය දවා 

ඇති පාඨෙය දාට රහසක් විය ද කනොහැකි ය ද (කුමාරතුංග, 2015). ව්මත්මානය ද වන විට උග්ර වී 

ඇති අලි-මිනිස් ගැටුම කුඩා දරුවා කේ මනස තළ චිත්ර ය ද කෙරුකණ් දුේරිය දක් දුටු අලිය දා 

ත්ම් කමකත්ක් ආධිපත්යය ද දැරූ වනා්ත්රකය ද් පලා ය දාමට ීනර ය ද කිරීම සස්කසේ ය ද. 

සුංව්මධන මාවත් තළ පරිසර හා ස්වාභාවිෙ සේපත් විනාශ කනො විය ද යුත බවත්, කවකළඳ 

කපොළ ය ද්ත්ර ය ද අසමත් ව්නා වූ කමම ගැටලුව විසඳීමට සුංව්මධන උපාය ද මා්මග 

පාරිසරිෙ තිරසාරත්වය ද ත්හවුරු ෙළ යුත බවත්, ඊට රාජය මැයකහත් වීම කම් ම ජන 

සමාජය ද තළ හරිත් ආෙල්ප ප්රව්මධනය ද ෙළ යුත බවත්, මි් ඉස්මත කෙකරන පාඩම යි. 
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කෙ කසේ වුව ද, කුමාරතුංගය ද් කේ තිරසර සුංව්මධන සුංෙල්පය ද ඉහති් සඳහ් වුණු 

පාරිසරිෙ - සමාජීය ද - ආ්මථිෙ මූලය ද්ට ීමමා කනොවී ඉ් සේබට වූ ආ්මථිෙ 

ස්වකද්ිකෙත්වය ද හා බැඳුණු ජාතිෙ නිදහස හා ස්ෛවරීත්වය ද වැනි සාධෙ කත්ක් පුළුල් වී 

ඇති බව නිරීක්ට ය ද කවයි. උපකය දෝගීත්වය ද, ත්්ප්තිය ද, ලාභය ද උපරිම ෙර ගැීමම 

ප්රමුඛත්ාව කෙොට ගත් නව සේභාවයවාදී ආ්මථිෙ දැක්මට සපුරා ම කවනස ්වූ කමම නව 

තිරසර සුංව්මධන සුංෙල්පය ද ජාතිෙත්වය ද හා සේපත් පිිනබඳ ස්මව ොලීන ස්ෛවරීත්වය ද 

ද පාදෙ ෙර ගත්ත්කි. එ නේ, ජාතිෙ ස්ෛවරීත්ව තිරසර සුංව්මධන (National Sovereign 

Sustainable Development) ද්ට්වාවාදය දකි. එ කම් ම, රාජයත්වය දට ජාතිෙ සේපත්වල 

භාරොරත්වය ද විනා අයිතිය ද හිමි කනොවන බවට වන මිහිඳු ප්රඥප්තිය දට ද සමගාමී ව ය දන 

කේ ජාතිෙ ස්ෛවරී තිරසර සුංව්මධන දැක්ම ජාතිෙ හා ඓතිහාසිෙ උරුමය ද්ට 

ගැළකප්නා වූ ආ්මථිෙ ද්මශනය දකි.  

කුමාරතුංග ආ්මථිෙ දැක්ම තළ ඇති ඒ සුවිකශේටත්වය ද පහත් පරියක නිරූප ය ද ෙරනු ලැබිය ද 

හැකි ය ද: 

රූප සටහන-2: කුමරතඟ මුනිදසු්කේ ජාතිෙ ස්ෛවරී තිරසර ආ්මථිෙ සුංව්මධන දැක්ම  

 

ිරගමනය  හ  මාප්තිපය  

කහළ බසට හා විය දර ය දට මහ කමකහය දක් ෙළ විය දත්කු කලස කුමරතඟු මුනිදසු් කේ 

ප්රතිරූපය ද ප්රෙට ය දැ - අවිවායකත් ය දැ. එකහත්, එතමා ජාතිකේ ඉයකරි ගමනට මඟ කප්වන 

අ්මථ ශාස්ත්රීය ද දැක්මක් ද ඉයකරිපත් ෙර ඇති බව ද්කනෝ විරල කවති. කෙකත්ක් දුරට 

සමුච්චිත් ද ය ද්න විවායකත් විය ද හැකි නමුදු කුමරතඟු කල්ඛන සැලැකිය ද යුත ප්රමා ය දක් 

පරිීයලනකය ද් එතමා විසි් සමාජ ගත් කිරීමට ය දත්න දරනු ලැබ ඇති ජාතිෙ අ්මථ 

ශාස්ත්රීය ද දැක්ම ඉස්මත ෙර දැක්වීම කේ විමසුකමහි ලා දරන ලද ප්රය දත්නය ද යි.  
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කුමාරතුංගය ද් කේ ේීන් තින් පිිනබිඹු වන ජාතිෙ සුංව්මධන අ්මථ ශාස්ත්රීය ද දැක්ම 3 

වැනි වගුකවහි ඇති අයුරු විෙල්ප ආ්මථිෙ නයාය දය ද් හා සසඳමි් සේපිණ්ඩනය ද ෙළ 

හැකි ය ද. 

වගුව - 3 : කුමාරතුංග අ්මථ ශාස්ත්රීය ද දැක්කමහි මූලිොුංග හා යකශානති 

කුමාරතුංග 

දැමතමිට අුංග 

ප්රකාශිෙ තහෝ ගමය තහෝ ප්රතිපපත්තිප දිශානතිප  ැ ැඳීම තහෝ 

සුවිතශේෂත්වය 

නිටප්ාදන ජවය ද ආනය දන ආකද්ශනය ද 

ආකය දෝජන නැමිය දාව හා පිරිමැසුේ ආ්මථිෙය ද 

උපරිවුහ සුංව්මධනය දට රජය ද මැයකහත් වීකේ 

අවශයත්ාව 

ආකය දෝජන මත් පිරිවැකය දහි ජාතිෙ ආ්මථිෙමය ද 

ප්රතිලාභ උපරිම කිරීම 

කක්්සිය දානු 

ආ්මථිෙ නයාය ද 

හා 

නව කවකළඳ 

වාදය ද 

 

ෝමය දක්ටමත්ාව  

වගවීම හා ය දහපාලනය ද 

ශ්රම සේපත් කුළු ගැ්වීම  

අ්ත්්මජාතිෙ කවකළඳ ත්රගකය ද් වාසි ගැීමම 

භාණ්ඩ නිටප්ාදනය ද කසේවාව්ට ඉහින් ත්ැබීම 

නකවෝත්පාදන සහ ප්මකේට    

උත්සාහවත් බව 

නව 

සේභාවයවාදී 

ආ්මථිෙ නයාය ද 

 

 

සමානාත්මත්ාව සේපත්වල කපොදු අයිතිය ද හා කපොදු භාවිත්ය ද 

ආදාය දේ කබදා හැරීම 

ඉහළට ගලන ආ්මථිෙ ආචර ය දක් සහිත් ජන 

සහභාගිත්ව ආ්මථිෙ ක්රමය දක්  

ීඩිත් ප්තිකේ අවයශත්ා සැපිරීම හා යකිනඳු බව 

පිටුදැකීම 

මාක්ස්වාදී - 

සමාජවාදී 

කද්ශපාලන 

ආ්මථිෙ නයාය ද 

හා කබෞද්ධ 

සමාජ ද්මශනය ද  

පාරිසරිෙ 

සුංකිදීත්වය ද   

ෛජව පද්ධති සහජීවනය ද 

ස්වාභාවිෙ සේපත්වල සමබර උපකය දෝජනය ද 

 

තිරසර 

සුංෙල්පය ද හා 

කබෞද්ධ සමාජ 

ද්මශනය ද 

ජාතිෙ 

ස්ෛවරීත්වය ද 

හා 

කද්ශවාත්සලයය ද 

අධිරාජය විකරෝධය ද 

කද්ීයය ද නිට්පාදන ප්රමුඛත්ාව 

ස්වය දුංකපෝෂිත්ත්වය ද 

ජාතිෙ සේපත්වල ස්වකද්ීයය ද අයිතිය ද ත්හවුරු 

කිරීම 

විකද්ශය ද්ට  ය ද කනොවීම  

කුමාරතුංග 

ස්වකද්ිකෙවාදය ද 

හා කබෞද්ධ 

ආ්මථිෙ 

ද්මශනය ද 
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ජාතිෙ සුංව්මධනමය ද උපාය ද මා්මගිෙ ප්රකිශය දක් සෙසා ගැීමමට ප්රතිපත්ති ීනරෙය ද්ට 

උපකය දෝගි ෙර ගත් හැකි අදහස් සමූහය දක් විසි වැනි සිය දවස මුල භාගකේ ත්රේ ඈත් දී 

කුමාරතුංග මුනිදාසය ද් විසි් ඉයකරිපත් ෙරනු ලැබ ඇති බව ඉහති් සාරාුංශගත් කෙරුණු 

පරියක එතමා කේ කල්ඛනය ද් පරිීයලනය ද කිරීකේ දී කපීම ය දයි.  

සාේප්රදායිෙ නයාය දය ද් වූ සේභාවයවාදී, නව සේභාවයවාදී, කක්්සිය දානුවාදී කහෝ 

සමාජවාදී කහෝ රාමු තළ පිහිටුවිය ද හැකි අදහස් හා නි්මකද්ශ ද විකටෙ කුමරතඟු කල්ඛන 

තළ නිරීක්ට ය ද වුව ද, සමස්ත්ය දක් කලස, එතමාකේ කබොකහෝ අ්මථ ශාස්ත්රීය ද අදහස් නව 

ලිබරල්වාදී කද්ශපාලන දැක්මට කහෝ නව සේභාවයවාදී ආ්මථිෙ නයාය දය දට කහෝ අනුගත් 

කනො කි. ඒවා තළ සේපත්වල කපොදු අයිතිය ද අගය ද කෙකරයි. රාජය මැයකහත්ෙර ය ද 

ප්රතික්කටේප කනො කවයි. කවකළඳ කපොළ අසා්මථෙත්ා ඇති බවට හා ඒ නිසා රාජය 

මැයකහත්ෙර ය ද සාධාරණීෙර ය ද වන බවට නූත්න ආ්මථිෙ විදයාකි පවා සාෙච්ොවට 

බඳු් වන ප්මකේට ය ද, නකවෝත්පාදනය ද, සමාජ සාධාර ත්වය ද හා පාරිසරිෙ ස්වස්ථත්ාව 

වැනි සුංව්මධන අවශයත්ා හමුකි රජකේ ෝමය ද භාරය ද අවධාර ය ද කවයි. එකහත්, එ වැනි 

මැයකහත්වීේ ඵලදායී විය ද යුත බව ද, නාස්තිොර කනො විය ද යුත බව ද ඉස්මත ෙර දැක්කවයි.  

කුමරතඟු ආ්මථිෙ දැක්ම අතිශයි් ම ස්වකද්ිකෙවාදී කවයි. එය ද ජාතිකේ අනාගත් 

අිකව්ද්ධිය ද, ස්වය දුංකපෝෂිත්ත්වය ද හා ජාතිෙ ස්ෛවරීත්වය ද ත්හවුරු කෙකරන ජාතිෙ 

තිරසාර සුංව්මධන යකශානතිය දක් සස්කසේ සෙස් වූවකි. රජකේ ෝමය ද භාරය ද හා වගකීේ එහි 

ලා අවධාර ය ද ෙරනු ලැබ ඇත්. රාජය ය ද්ත්ර ය ද මහජන සුබසිද්ධිය ද කවනුකව් හා 

ජාතිකේ අනාගත් අිකව්ද්ධිය ද ත්හවුරු කිරීම කවනුකව් ක්රිය දාත්මෙ විය ද යුත ය ද. රාජය මුදල් 

නිසි පරියක ෙළමනාෙර ය ද ෙර ඒවා ආදාය දේ විටමත්ාව දුරලීමට, නකවෝත්පාදනය ද් වැඩි 

කිරීමට, ය දවාත්ල පහසුෙේ සුංව්මධනය දට භාවිත් ෙරනු විනා සුංව්මධනකේ මුවාකව් 

ජාතිය ද  ය ද කනොකිරීමට වග බලා ගත් යුත බව ද ඒ ආ්මථිෙ දැක්කමහි නිරූපිත් යි.  

ත්ව ද, කුමාරතුංග සුංව්මධන ආ්මථිෙ දැක්ම කබෞද්ධ ඉගැ්වීේවලට අනුූලල වූ පිරිමැසුේ 

පාදෙ අල්කප්ච්ෙ හා අවශයත්ා ත්්ප්ත් වීම මත් කගොඩනැ කඟන තටු-පහටු ආ්මථිෙ 

සුංව්මධන මාවත්ෙට (Happiness-oriented economic development path) නෑෙේ 

කිය දන බව ද නිගමනය ද ෙළ හැකි කවයි. ෙෑදර හා උත්ේමට  පරිකභෝජනවාදී ආ්මථිෙ 

රටාකව් මිදීමට හා ඒ තළ ඉහළ නැුංවිය ද හැකි වන කද්ීයය ද ආකය දෝජනකය ද් බල 

ගැ්කවන නිටප්ාදන ආ්මථිෙය දෙට කය දොමු වීමට ද නි්මකද්ශ කෙකරයි. 

ඒ සිය දලු අදහස් අත්ර ඉයකරිකය ද් ම ෙැී කපකනන කුමාරතුංග අ්මථ ශාස්ත්රීය ද දාය දෙත්වය ද 

ව්ක් ‘කද්ශකප්රේමීත්වය ද’ ජාතිෙ සුංව්මධන ඉයකරි දැක්කමහි අවිකය දෝජීමය ද සාධෙය දක් 

කලස අලුති් හඳුනා ගැීමමට කදොරටු විවර ෙර දීම යි. කුමාරතුංගය ද් දක්වන පරියක, අ් 

සිය දලු නිටප්ාදන සාධෙවල ක්රිය දාොරීත්වය ද්ට වැඩිමනත් කද්ීයය ද සුංව්මධනමය ද ජවය දක්, 

තිරසර බවක් හා ස්ෛවරීත්ව ශක්තිය දක් එෙත කිරීමට කද්ශවාත්සලයය ද නමැති 

පරාමිතිය දට හැකි බව කමම විශ්කල්ට කේ ූලටප්රාප්ති අනුමිතිය ද යි. හුදු කවකළඳ කපොළට 

සේකබ් වූ රටක්-ජාතිය දක් තිකබන බවත් කද්ශමාමෙත්වකය ද් කත්ොර වූ ආ්මථිෙ 

ව්ද්ධිය දක් ජාතිෙ ස්ෛවරී තිරසර සුංව්මධනය දෙට තඩු කනොකදනු ඇති බවත් ඒ අනුව 

නිගමනය ද ෙළ හැකි කවයි.  
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“අපි දැ් ඉත්ා දරුණු විපත්ති රාිකය දෙට මුහු  පා සිවාමු. ..... අකප් අධයාපනය ද ද, ය දටත් 

පිරිකසයි් සිය ද බඩැ ගිනි නිවාගැ්මට වත් මා්මගය දක් සලසාගැීමකමහි  අකපොකහොසත් වූ, 

ය දන මුං කනොද්නවු් විසි් උග්වන ලදැ යි කිය දන ගණිත් මිනිත් වයාෙර  සාහිත්ය 

ඉතිහාස රස විදයා ප්රත්ය්ත් විදයා ය දනායක ගේරාරා්මථ නාම මාලාකවකි් ඉයකමුණු හිස් ඇති 

බැවි් බැළ කමකහය දක් කිරීමට ද නුසුදුසු වූ, නිෙමු් රැළක් කබෝ කෙකරයි.....” 

[ලක් මිණි පහන -2478 බක් අව 5 (1935/04/23),  

ලක් මිණි පහ් ෙත වැකි, 125-126 පිටු] 

 

වරක්  එ ෙලැ  දත්   

 සිය දලු කලොවැ රැකි කහළකය දෝ  

අද සිය ද කගට වත්  

 හිමි ෙේ කීමට කපොකහොසත ද ? 

බැරි බැරි කේ ත්ත 

 ත්වත් පවතිනු බැරි මැ ය දැ 

කහළකය දෝ නැ කඟති මුළු කලොව 

 විස්මවති විරු සිරිකය ද් 

කසොකහොවුර, සබ එහි 

 කනො බැ කඳති ද බල පමණි් 

ඇස’ය දා අත් කමකහය දා  

 කලොව විකනොය දා-ලුව මැනැවි 

පර කදස  වැඳැ  වැඳැ  

 පර රැසට  ගැති ෙේ  පෑ  

පර බස කරකස් මත් වැ  

 කගදර  පවා  රකිනු  බැරි.  

නිවටකය දෝ පහත් 

 බලු ගැති ෙමට  මැ  විනා  

බස රැස කදස රැකුමට 

 ෙවර කලසි් සුදුසු කවති ? 

කසොකහොවුර, ඇති, ඇති, 

 බලා සිවාය දා නිෙමට 

නැ කඟ්නැ, ග්නැ, අත්’ත් 

 ය ද්නැ, ය ද්නැ, ඉයකරිය දට .... 

(ෙෑගල්කල් කහළය දනට පහි ය ද, කුමර පැයක සගනුව, 32 පිටුව) 
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සුදුසු  කමකහකය දෙැ - කය දකදව ත්ැන දැෙැ 

එ කලස  එඩි   රැෙැ - ගනුත්    මිනිකසෙැ 

(විරිත් වැකිය ද) 

 

මුලැ දී කහිනය ද දු්  

   කහිනය ද මැ අද ද කහිනය ද යි 

එ කහළ යකව මැ ය දැ කම අද ද 

   කහළකය දෝ මැ කනො වමු ද අපි ? 

එළවා කහළ යකරිය ද 

   එලවා ගැති ෙේ සිය දලු 

කහළවා රුපුකනො’ළු පහළ 

   කහල වාකේ සිවාත් වා ! 

(මාත්රැ කහළය දනට පහි ය ද, කුමර පැයක සගනුව, 32-33 පිටු) 

 

පුරවත්     වා  කිරි් පෑ බඳුනැ’ම  කද්නූ 

කනො ත්බත් වා  කුඹුරුවලැ හිස් ත්ැ්  කගෝනූ 

ඉමහත්   වාත්කය ද් පුලුකන’ි දුරැ   පැ්නූ 

දුකුවත්,   වාසනාව මැ කි වා  මි්නූ 

(කුමර පැයක සගනුව, 22 පිටුව) 

 

 

පරිශීලිෙ මූලාශ්ර 

(සිුංහල අොරායක ශේද අනුපිිනකවළට යි) 
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Godo, Y. (2013, November 1). The History of Japan’s Post-Pacific-War Rice 

Policy, FFTC Agricultural Policy Platform, Food and Fertilizer Technology 

Centre for the Asian and Pacific Region, Retrieved from 

http://ap.fftc.agnet.org/ ap_db.php?id=107&print=1 

Jayasundara, J. I. D. (2018). An Innovative Approach to Railway Signalling in Sri 

Lanka: Appraisal of Technical and Economic Rationale. In T.L. Gunaruwan 

[Eds.], Research for Transport and Logistics Industry 2018: Proceedings of 

the 3rd International Conference, R4TLI(18)-D3.3, pp 123-128,  Sri Lanka 

Society for Transport and Logistics, Moratuwa: Sri Lanka. 

John, R. B. (2008). The Changing Libyan Economy, Causes and Consequences, 

Middle East Journal, Vol. 62 (1), pp. 75-9, Middle East Institute. Washington 

DC., Retreived from https://doi.org/10.3751/62.1.14 

https://doi.org/10.1787/9789264061545-en


Sri Lanka Journal of Economic Research Volume 7(1) December 2019 

 

168 
 

Tatiana A. C. (2006). Estimation of Gross Social Product and Net Material 

Product in the USSR, Hi-Stat Discussion Paper Series d06-172, Institute of 

Economic Research, Hitotsubashi University Research Unit for Statistical 

Analysis in Social Sciences, Tokyo: Japan. 

The World Bank. (n.d.). Word Development Indicators, Retrieved from 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 
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ප්රොශෙකය දෝ  

Bhatia, R. (2016 December 07). The Arthashstra in Modi’s India. Gateway House. 

Retrieved from https://www.gatewayhouse.in/the-arthashastra-in-modis-

india/ 

McCormick, K. (1999). The Tao of Laissez-Faire. Eastern Economic Journal, 

25(3), pp. 331-341. Palgrave Macmilan Journals. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/40325935 
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