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ක්රිස්තියාන ි ආදරන ඔස්තිසස්තේ වැලන්ටයින් හඳුන  

ගිමු1 

ස්තංක්ෂිප්තන:  

ආදරය සහ ආශාව අතර දයදලක්තිකය පැහැදිලි 

කර ගැනීම ඔස්දසේ ධනවාදදේ ඓන්ද්රීය ගතිකය 

සහ ආශාව එකට බැඳී ඇති අයුරු ක්රිස්තියාි 

ආදරය පසුබිම් කරදගන දේරුම් ගැනීම දකදසේ 

කළ හැකිද යන්න දමම ලිපිය ඔස්දසේ පැහැදිලි 

දකදේ. ලිිංගිකකේවය සහ ආදරය අතර 

පරස්පරතාව වටහා ගැනීම ඔස්දසේ ධනවාදයට 

එදරහි අරගලය නව ආකාරයකින් දේරුම් 

ගැනීම සඳහා මිිස් ‘ආශා පුහුණුව’ සම්බන්ධ 

විසිවන සියවදසේ ෆුදකෝ දේ කතිකාව දටොඩ් 

මැක්දගොවන් හරහා නැවත අේථකථනය දකදේ. 

දමම තේේවය නව සන්දේභයක් ඔස්දසේ 

වැලන්ටයින් දිනය, මනුෂ්ය ආදරය, ආශාව සහ 

එහි පාරිදභෝගිකකකරණය (commodification) 

අේථකථනය කිරීම සඳහා ද දමහිදී භාවිතා 

කිරීමට උේසාහ දකදේ.  

ක්රිස්තියාන ින ස්තහ ආදරන 

සියලු ආගම්වල කාේයභාරය සමාජය දවත 

සදාචාරය (ආචාර ධේමය) රැදගන ඒම නම් 

(කාන්ට්දේ ස්ථාවරය) එහි දී සියලු ආගම් 

අතුරින් ක්රිස්තියාියට සුවිදශේ ස ස්ථානයක් 

හිමිවන බව සඳහන් කරන තරුණ දහගල් එයට 

දහේතුව දලස හඳුන්වන්දන් ‘ක්රිස්රියාිය 

සදාචාර නීතිය (moral law) දවනුවට ආදරය 

(love) විතැන් කරගේ දලොව ප්රථම සහ එකම 

ආගම දලස’ ිේවචනය කර ගිමින් සදාචාර 

නීතිය මත එල්බ දනොගන්නා ක්රිස්තියාිය 

අදන්කේවය සහ අදනකා හරහා කරන ආදරය 

දකදේ විශ්වාසය තබයි.  යම්කිසි ආගමක 

‘සතයය’ රඳා පවතින්දන් එම ආගම 

දේශනාකරන මුලධේම දහෝ අභිචාර දහෝ 
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 ජනසිරි අලවත්ත සේ ‘අරුමැසි ම කවි’ (2017) ග්රන්යන විමසුම් 

දිනන ිමිත්සතන් පැවැත්වූ වැලන්ටයින් දින සේශනසේ පිටපත.  
© විසි එක්වන සිනවසස්තේ ස්තම ජව දන නැවත අර්යකතනන 
කරගැනීසම් ශ්රී ලංක  සපරගාග  ප පක්ේසේ සේශප ලන අංශසේ 
වැඩපිළිසවලක සකොටස්තක් සලස්ත ස්තම ජගතවන සමම ලිනවිල්සල් 
සිනලු හිමිකම් ශ්රී ලංක  සපරගාග  ප පක්ේන ස්තයන.  

ප්රාදයෝගිකක ක්රියාකාරකම් (practices) මත 

දනොව, එය මනුෂ්ය සදාචාරය (human morality) 

දකදරහි දකොතරම් බලපෑම් සහගත ද යන්න 

මත ව දපන්වා දදන දහගල් අන් සියලු ආගම් 

දමන් ම ක්රිස්තියාිය ද එකම තිරස් තලයක 

ස්ථානගත කරයි. දමම සෑම ආගමක් ම 

සිංස්ථාගතවන වීමට (institutionalize) ගමන් 

කරනා අවස්ථාදේ දී එම සෑම ආගමක් විසින් ම 

‘මිිස් ිදහස’ පාවා දදන බව සඳහන් කරන 

දහගල් එතැන දී ආගම සදාචාරය දවනුවට 

සිංස්ථාපිත අධිකාරිේවයක් (දහජදමොික බව) 

දතෝරා ගන්නා බව හඳුනා ගනී. 

දමයට දහේතුව නම් සදාචාරය සහ ිදහස අතර 

ඇති ඝට්ඨනය දහවේ පරස්පරාේමක බව දලස 

හඳුනා ගන්නා දහේගල් ආගම දමහිදී ඇද 

වැදටන්දන් ‘ප්රාතිහාේයය’ දවතට බවේ අධිපති 

මතවාද දමන් ම ආගමික දපෞරුෂ් ද දමහි දී 

ආගම ට දබදහවින් වැදගේ වන ආකාරය ද 

ිරීක්ෂ්ණය කරයි.  ිදහස් සදාචාර පුේගලේව 

දලස මිිසාට ිදහස ලබා දීමට දමතැන දී 

අදපොදහොසේ වන ආගම ඒ දවනුවට, ිදහදසේ 

අල්ලසක් දලස ප්රාතිහාේය දවත මිිස ්ආේමය 

දයොමු කරයි.  දමහි දී ආගම් නැවත දයොමු 

වන්දන් ඉන්ද්රිය අනුතති ඥාණය 

(යථානුතතවාදය- positivism) දවතට බව 

පැහැදිලි අතර එවිට ආගදම් දක්න්ද්රීය හරය වනු 

ලබන්දන් ආගමික සදාචාර නීතිරීති සහ දරදඩු  

අභිචාර විසින් ය.  යුදදේ ආගදම් දමම 

ප්රාදයෝගිකක යථානුතතික සන්දේභදයන් 

තීරණාේමක දලස දේසුස ්වහන්දසේ ඛණ්ඩනය 

වන අතර එහි දී එතුමන් ප්රතිචාරයක් දලස 

පැවැති දරදඩු නීතිරීතිවලින් පසුබැසීම (retreat) 

පමණක් කරයි. දටොඩ් මැක්දගොවන් දක්වන 

ආකාරයට දේසුස් වහන්දසේ හට නව ආගමක් 

ිේමාණය කිරීමට කිසිදසේේ අවශය ුවදේ නැත.  

එතුමන්ට අවශය ුවදේ පැවති ෛනතික 

සදාචාරදයන් මිිසා ිදහස් කිරීම (liberate) 

පමණි.  දම් අනුව ඔහු නව ආගමක් රැදගන ආ 

දේව දුතදයක්  වනු දවනුවට පැවති ෛනතික 

ඒකාධිකාරය අභිදයෝගයට ලක් කළ 
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ප්රතිසිංස්කරණවාදිදයක් විය. එනයින් 

ක්රිස්තියාිය කිසිදු නව මුලධේමයක් හඳුන්වා 

දනොදුන් බව මැක්දගොවන් සඳහන් කරයි 

(ඔහුදේ Can Philosophy Love? කෘතිදේ 10 

වන පිටුව බලන්න). 

නමුේ දහගල්ට අනුව දේසුස් වහන්දසේ විසින් 

‘ගලවාගේ’ ක්රිස්තියාිය අධිපති ආයතන ගත 

ක්රිස්තියාිය විසින් නැවතේ යුදදේ බන්ධනයට 

හසු කරනු ලබන බව සහ එහි සීමා නීති රීතිවල 

ආධිපතයයට නතුකරන  බව දපන්වා දදයි.  එහි 

දී වන්දන් ආයතන නීති රීති සහ අභිචාර විධි 

අේචනකරණය කිරීමයි (fetishization). ිදහස 

සහ ස්වජන්දතාව (freewill) දවනුවට 

‘උේකෘෂ්්ට’ බවට පේවන්දන් යම් යම් වන්දනීය 

- ශුේධවාදී අභිචාර ය.  ක්රිස්තියාි ආයතනවල 

සිවිල් අධිකාරිමය බව ස්ථාපනය කරනවාට 

අමතරව දමම අේචනකරණදේ අදනක් අරමුණ 

ුවදේ මරණින් පසුව මිිස් ආේමය අේපේ කර 

ගන්නා දදවියන්දේ රාජධාියයි (පිටුව 10). දම් 

අනුව මිිස් ිදහස පිළිබඳ දේසුස් වහන්දසේදේ 

මුලික අභිනය නම් විමුක්ති මූලය පාවාදදන 

සමකාලීන ක්රිස්තියාිය තවේ එවැිම විමුක්ති 

අභිනයකින් සුවපේ වීමක් ඉල්ලා සිටී.  

සදාචාරයට කරන දගවීමක් දලස ිදහස ලබා 

දීම ක්රිස්තියාිදේ දපොදරොන්දුව ුවව ද ඇේත 

වශදයන් සිදුව ඇේදේ දනො-ිදහසක් නැවත 

ස්ථාපිත කිරීම බව මැක්දගොවන් දපන්වා දදයි. 

දවනේ  වචනයකින් කියන්දන් නම් ිදහස 

කැප කිරීම දවනුදවන් දගවන වන්දිය 

දදවියන්දේ රාජධාිය සම්මුඛ වීම දලස 

දේසුස් වහන්දසේදේ අභිනය ප්රතිසු්රගත කිරීමක් 

සමකාලීන ක්රිස්තියාිය තුළින් දම් අනුව සිදුව 

ඇත. ‘ස්තද ක ලික ස්තිවර්ගසේ ප්රීයාන ස්තහ 

ආශිර්ව දන සවනුසවන් මිිස්ත ට සිවිල් ස්තහ 

සේශප ලන ිදහස්ත ලබ  දීම ක්රිස්තියාන ි පල්ලින 

විසින් ප ව දී ඇත’ යනුදවන් දහගල් සඳහන් 

කරන බව මැක්දගොවන් දමහි දී දක්වා සිටී.  

චින්තනදේ ිදහස සහ දහේතුදේ අධිකාරය 

මියගිකය තැනක දභෞතික ආශාව තෘප්ේමේ කිරීම 

හරියට මියගිකය ශරීරයක්  ආහාර සහ වතුර 

දවනුදවන් ආශා කිරීමට දහගල් ඉහත තේවය 

සමපාත කරයි.  දහේගල් දමදසේ කියයි; 

‘‘ස්තද ච රන හැරපින  ස්තද ක ලික 

ස්තිවර්ගන සේශන  කරන ක්රිස්තියාන ින 

සම් අනුව මිිස්ති ිදහසස්තේ ස්තයසරකි. 

සනො-ිදහස්ති ඒජන්තසනකි.’’ 

විේන ස්තහ වස්තියව අතර ස්තම්බන්ධන 

ආශා කරන්නා සහ ආශා කරන වස්තුව අතර 

සම්බන්ධය හඳුනා ගැනීම මිිස් සම්බන්ධයක දී 

ඉතාම වැදගේ ය. මන්ද අදයතන මිිස් 

සම්බන්දතාවල පදනම බවට පේව ඇේදේ 

ආශා කිරීම සහ ලිිංගිකකේවය ිසා සහ ධනවාදය 

වනාහී ආශාව කුළු ගැන්වීම පදනම් කර ගිමින් 

ක්රියාේමක වන ආශා යාන්්රණයක් වන ිසා ය.  

මිදෂ්ල් ෆුදකෝට අනුව ලිිංගිකකේවය සහ ආශාව 

සම්බන්ධදයන් වන ග්රස්තිකේවය බල 

යාන්්රණයක් දලස දසේවය කරයි.  බලය විසින් 

ආශා කිරීදම් සහ ලිිංගිකකකරණය කරන ලද 

පුේගලයන් ිෂ්්පාදනය කිරීම දවනුදවන් 

ශික්ෂණ ක්රියාවලියක් ආරම්භ කරයි. ‘ ආදරන අප 

ස්ත කච්ජ වට භ ජනන කළ යුත්සත් ඉහත ශික්ෂණ 

ක්රින වලින ස්තාහ  වු ම ර්ගනක් සලස්ත එන භ විත  

කරන සහයිි’ යනුදවන් ෆුදකෝ තම History of 

Sexuality (1978) කෘතිදේ දපන්වා දදයි.  එදසේ 

නම් ආදරය නැවත අේථකතනය කර ගැනීම 

දවනුදවන් වන උේසාහයක දී එය අද දවදසේ 

හිර වී ඇති හුදකලාදවන් ගලවා ගත යුතු ය.  

ආදරය ලිිංගිකකේවය තුළ සිර වී ඇති ිදම්ෂ්යක 

අදනකා දදස ‘ආශා වස්තුවක්’ දලස බැලීමට 

අපට ශිෂ්්ටාචාරය විසින් ම හුරු කර ඇති 

අවස්ථාවක ‘ආදරය’ හරහා අදන්කේවය දදස 

බැලීම දමහිදී ෆුදකෝ විසින් අවිශ්වාස කරන්දන් 

මන්ද යන්න ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇතැයි සිතමු.  

එදසේ නම් පරිවේතනීය මානව සම්බන්ධයක දී 

අදනක් අතට ආදරය ප්රතික්දෂ්ේප කිරීම යනු 

අදනකාට සම්බන්ධ වීමට ඇති සියලු අවකාශ 

මකා දැමීමක් ද දේ. එදසේනම් දමයට ඇති 

විකල්පය කුමක්ද? මීට දපර වාමාිංශික 

පුේගලේව විසින් අදනකා ආශා වස්තුවක් දලස 
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හඳුනාගනු ලැබූ බව සහ ඒ ඔස්දසේ දේශපාලන-

මනුෂ්ය සම්බන්ධතා කලාප අුවල් වියුවල් වී ගිකය 

පසුබිමක දම් සඳහා අප කුමක් දයෝජනා 

කරමුද? එයින් අද දිනදේ ආදරවන්තයන්ට 

ඉදගන ගත හැකි යමක් තිදේද? 

ආශ  කිරීම සවනුවට සගෞරව කිරීම 

අප අදනකා මුණ ගැදසන ිදම්ෂ්දේ දී ආශා 

කරනු දවනුවට දගෞරව කිරීම පමණක් 

කරන්දන් නම් එවිට ‘ආශාව’ දවනුවට 

‘සදාචාරය’ ආදරදේ පදනම දලස  මිිසාට 

හමුවිය හැකිය.  ක්රිස්තියාිදේ දමන් ම සියලු 

ආගම්වල පදනම ‘සදාචාරය’ වන බැවින් 

අදනකා මුණ ගැසීම දමහි දී ආගමික යමක් 

බවට පේ දේ.  ඔබදේ හමුවීම සදාචාරය තුළ 

සිදුදේ නම් හමුවීම දවනුවට එතැන ඇතිවන්දන් 

හමු දනොවී හමුවීම දේ.  (ආදම් ට ඒව හමු ුවණ ද 

තහනම් ගදහේ දගඩි කන්දන් නැත. දමහි 

අේථයයි2) එනම් හමුවීම සඳහා පදනම් වන 

‘දදයම’ (the thing in itself) එම හමුවීදම් 

ගැටලුව දලස දේරුම් ගැනීමයි. එම ‘ආශාවම’ 

ආදරය සඳහා ඇති දප්රොේලමැතිකය දලස 

දේරුම් ගැනීමයි. බටහිර දී ආදම් විසින් ඒව 

විිවිදිනු ලැබුව ද යසුනරි කවබතදේ3 ‘කුඩා  

ඉශු නලඟන’ ිේමාණදේ (The Dancing Girl 

of Izu) දටෝකිදයෝදේ සිට පැමිණි තරුණයා හට 

ඉශු  නළඟණ විිවිදීමට අවස්ථාව ලැදබන්දන් 

නැත. එම මුණ දනොගැසීම තුළින් ආේම 

අවදබෝධය දවත යන තරුණයා කඳුළු කැට 

දේදරමින් ආපසු දටෝකිදයෝවට යයි.  

                                                           
2
 අවශයනම් සකසනුටට සමසස්තේ ඇසින හැකින ‘තහනම් ගසහේ 

සගඩි සනොක  සිටින  නම් මනුේය පැවැත්ම එතැින්ම අවස්තන් 
වීමට යාබුණ  සනොසේද?’ නමුත් ඔබ ඒ කැපකිරීම කළ  නම් 
අිත් අතට ඔබ උත්කෘේිට වීමටත් ඉඩ යාබුණ  සනොසේද නන්න 
අපි සපරළ  අස්තන ප්රශිනනයි. අවස්ත නසේ සදවිනන් ප ව  දීම ිස්ත  
ආදම්ට සිදුවුසේ ිකම්ම් ිකම් ස්ත ම නය මිිසස්තක් වීමට 
සනොසේද ? 
 
3
 කවබතසේ ස්තම්පුර්ණ සකටිකය  එකයව Izu no Odoriko 

(1926) නටසත් ජප නසේ පළකර ඇයා අතර එන කිහිප වරක් 
ඉංග්රීසිනට පරිවර්තනන වී ඇත. සමහිදී භ විත  වන්සන් මහ ච ර්න 
ආරින ර ජකරුණ  (1983) විසින් කරන ලද ‘කවබත නසුනරි සේ 
සකටිකය ’ නම් පරිවර්තනනයි.  

   

‘‘ඉශු අර්ධ ේවීපසේ දුටණු සකළවර 

සනොසපනී නන සතක් ම මම නැසේ 

වැටට සහේත්ය වී ඈත සපසනන ඔෂිම 

දුපත සදස්ත බල ගත් ගමන් 

සිටිසනමි…මසේ සිත යළ හිස්තිබවක් 

දැිණි. ක ලන පිළිබා හැඟීමක් 

සනොවීන. බැේ එක මත කඳුළු කඩ  

හැසළන්නට වින. මම කඳුළු බිඳු 

වෑසහන්නට ඉඩ හැර සිටිසනමි. මසේ 

හිස්ත ිර්මල ජලන බවට හැරී, බින්දු 

බින්දු වෑහී, ඉික්බියා කිසිවක් ඉයරු 

සනොවන්න ක් බඳු පහන් ස්තංසේගනක් 

ඇයා විණි.’’  

(ආරිය රාජකරුණා පරිවේතනය, පිටුව 

52-3).  

අයිේමාතේ දේ ‘ගුරු ගීතය’ (1962) 

නවකතාදවහි අල්තිනායි දේ ශරීරය ලිිංගිකකව 

විි දනොවිදින දුයිදෂ්න් දදදදනා දවන්වන 

දුම්රිය ස්ථානදේ දී ‘අල්තිනායි’ යනුදවන් කෑ 

ගසයි. තම ආශා ලිබිදඩෝව හිස් අවකාශයට 

හැඟුම් බර වචන දලස මුදා හරී;  කඳුළු දලස 

දියකර හරී. සුසුම් දලස පිටකර හරී4. එතැනදී 

සතය හමුවීම බවට පේවන්දන් දවන්වීමයි.  

එවන් දනො-හමුවීමක් ගැන චි්රණය කරන 

යසුනරි කවබතා තම ‘උදය වළාකුළු’ (Morning 

Clouds) දකටිකතාව දමදසේ අවසන් කරයි. 

‘‘ඇන ගමන් කළ දුම්රින ස්තැඟවී වී ගින 

කඳු සර්ඛ ව අස්තලින් උදන වළ ුටළු 

එල්සලමින් යාබුණි. එකී වල ුටළු 

අතරින් ඇන අත වනමින් සිටින්න ක් 

සමන් ද ඇන ම  සදස්ත බල  ගත් ගමන් 

සිටින්සන් සමන් ද සපිණි.  සහේමන්ත 

                                                           
4
 ලංක සේ විශිේිට ග නකසනන් සලස්ත නම් දර  සිටි වික්ටර් 

රත්න නක මහත  ද සමසස්තේ කළ  නම් (ආශ ව ස්තහ 
තිකම සනොහමුවීම සවනුසවන් කැපකළ  නම්) ඔහුසේ 
අද තත්වන සකොතරම් සවනසි්ත සලස්ත අපට ප්රක්සේේපනන 
වීමට ඉඩ යාබුණ දැයි මාකට සිතන්න. බටහිර ආශ  
තරණනට ප්රයාපක්ේව ග න්ි  විසින් සින බිරිදට කිනන්සන් 
සනසහළිනක් සලස්ත සිටින සලස්තයි (Gandhi 1982).  



4 
ආදරය සහ දේශපාලනය: දපරවදනක්   

 
 

ඝෘයසේ ආරම්භන සහයින් උදන ක ලන 

මද සුළඟින් යුක්ත විණි.  ඉක්බියා ඇසේ 

ගසම් ලිපිනනට සකොසතුටත් ලියුම් නැවූ 

නමුත් ඇසගන් කිසිදු පිළියරක් 

සනොලැබුණි.  ඇන මසේ බ ලික  ස්තමසේ 

සිහිනන මට ඇයා තරම් දැක ගැනීමට ඉඩ 

හැර මසේ අවසබෝධන වැසඩන්නට මඟ 

පෑදුව  වත් ද?  දැන් ඇන ගැන සිහිපත් 

වන විට මසේ හදවත යළ සේදනව ක් 

ඇයා සනොසේ.  එතරම් ම මසේ හදවත 

ස්තන්සුන් න. තැන්පත් න.’’  

(ආරිය රාජකරුණා පරිවේතනය, පිටුව 

94) 

දමහි දී ගුරුවරිය සහ ශිෂ්යාව ශාරීරිකව දුම්රිය 

ස්ථානදේ දී දවන් ුවව ද සතයය වශදයන් දවන් 

වන්දන් නැත.  මන්ද ගුරුවරිය දලස ඇය කර 

තිබුදණ් තම ශිෂ්යාවදේ කැඩපත දලස 

(අදනකා) ක්රියාකිරීම පමණි. ඇයදේ ම සිහිනය 

ඇයට තමා හරහා (තම ශරීරදේ දශෝභාව හරහා) 

දැක ගැනීමට සැලැස්වීම පමණි.  තම ශිෂ්යාවදේ 

ආශා ලිබිදඩෝව ස්වයිං-අවදබෝධයක් දක්වා 

මානසිකව වේධනය වනතුරු, ඇය පරිණත 

වනතුරු, තමාටේ වඩා ලස්සන ගැහැණියක් 

බවට පේවන තුරු, තම ශිෂ්යාවදේ කනයාභාවය 

යනු දදේලියක් වීමට ඇති වරයක් බවට ඇයට 

අවදබෝධ වනතුරු, ඉවසීදමන් සිටීම පමණි. 

ඉගැන්වීමට බවට පේ වන්දන් තමාදේ ම 

ශික්ෂණයයි.  ඉවසීමයි.  හද පතුදල් ඇති  සතය 

ආදරය ඇය දවතට පාර-අනුතතිකව 

ප්රක්දෂ්ේපණය කිරීමයි. අදනකා හමුවීම නම් 

අවස්ථාව ආගමික දදයක් බවට, දිවයමය දදයක් 

බවට, පේ කිරීමයි.  හමුවීම තුළ අදනකාට 

දගෞරවණීය තැනක් ලබා දීමයි.  ආදරය සහ 

ආගම එකට සම්මිශ්රණය කිරීමයි.  දනො-හමුවීම 

නම් සාිංකාව සඳ මඬල දදස,  වලාකුළු දදස, ෆුජී 

කන්ද දදස, බලාදගන විදමෝචනය කිරිමයි.  

වඩාේ දහගලීයානු අේථයකින් කිවදහොේ කිකුයි 

ගුරුවරිය කරන්දන් තමා සහ තම ශිෂ්යාව  

(මියදකෝ සන්) දවන් කරන අති මුලික දබදුම් 

දේඛාව අදහෝසි දනොකරදගන දදදදනා මුණ 

ගැසීමයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප ස්තටහන 

අදනකා හමුවීමට දපර ම තමා සහ අදනකා 

අතර ඇති දබදුම්කඩනය අදහෝසි දනොකර දගන 

හමුවීම ඉහත රූප සටහන මගිකන් ජායාමා්රදයන් 

දක්වයි.  ඉහත දේඛාව වනාහි ආගමික දදයකි.   

දමහි දී සිදුවන්දන් මිිස් ආශාව දවනුවට 

සදාචාර දේඛාව දකදරහි අප දගෞරවනාවිත 

වීමයි.  ශිෂ්යාවක් දලස මිසදකො සන් මුල්වරට 

මුණගැදසන විට බලපැවැේුවණු ගුරු-ශිෂ්ය 

දේඛාව ඇය ගදම් පාසැදලන් ඉවේ වී නගරයට 

යන දුම්රියට නඟින තුරු ද ඉන් පසුවද (ඇතැම් 

විට ජීවිත කාලය පුරාවට ද) දිගිකන් දිගිකටම 

භක්තිමේව පවේවා ගනී.  මියදකෝ සන් දගන් 

කිකුයි මිස් හට දකොතරම් ලිපි ලැබුණ ද ඇය 

තමා ව දේපණයක් බවට පේකර (උේකෘෂ්්ට 

අේදැකීමක් බවට පේකර - පරමාදේශයක් 

දරාගේ ශරීරයක් බවට පේකර - දදේ දුවක් 

(දිවයමය පැවැේමක්) බවට පේවීදම් 

ශකයතාවය රැගේ මනුෂ්ය ආේමයක් බවට 

පේකර - තම ශිෂ්යයාවට දැකීමට සලස්වයි. තම 

ශිෂ්යාවදේ ආදරණීය ආරාධනාව ඇය 

පිළිගන්දන් දහෝ ප්රතික්දෂ්ේප කරන්දන් දහෝ 

නැති මුේ (ඇය ඉච්ජාභිංගේවයට පේ කරන්දන් 

දහෝ ඇයට වරදකාරී හැඟීමක් දදන්දන් දහෝ 

විෂ්ය ආශා 

කරන 

සමස්තය 

------------------ 

හමුවිදම් මිිස් 

සමස්තය 

 

තමා සහ අදනකා දවන් කරන දේඛාව 

A1  ආශා 

විෂ්ය 

A2 ආශා 

වස්තුව 

(අදනකා) 
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නැත)  තමා තුළ ඇය කුවරුන්ද යන්න ඇයට 

ප්රක්දෂ්ේපණය කිරීම නවේ වන්දන් නැත.  තම 

පන්ති කාමරය තුළ ඇයට හිමි තැන ඇය 

ිරන්තරදයන් ලබා දදන අතර ඇයදේ 

‘දඟකාර දකළිදලොල්’ දයෞවනදේ දනොහික්මුණ 

දප්රේරණය ඇයදේ මවට දහළිදරේ කරන්දන් ද 

නැත.  එතැනදී ඇය අන්  කිසිවකුට වඩා ඇයදේ 

රහස රැකගේ දයදහළියකි. ඇය සහ මියදකෝ 

සන් අතර ඇති ‘ිශ්ශේද සන්ිදේදනය’5 

(passive communication) යනු හබමාස්දේ 

සන්ිදේදනය සහ සබුේධිකරණය (1984) 

පිළිබඳ නයායට නව මානයක් එකතු කරයි.   

‘‘මසේ ිවසස්තේ සිට ෆුජි කන්ද අපුරුවට 

සපසනන බව ඇනට  දන්ව  සිටීමට මට 

අවශය විණි.  ඇන ම  අස්තල සිටින ස්තෑම 

විටකම ප සහේ මම එසස්තේ කිරීමට 

උත්ස්ත හ ගිමි. එසහත් කිසිවක් 

කින ගත සනොහැකිව සගොළු වුවක් සමන් 

හුන්සනමි.  ඇන ම  ස්තමඟ කත බහ 

සනොකළ න.’’ 

ආේම අවදබෝධය සහ පරිණත බව මිිස් 

සන්තානය තුළ විකසිත වීම සඳහා කාලයට ඉඩ 

දදන කවබතා ිශ්ශේද බව ආේම කථනයක් 

සහ සන්ිදේදනයක් බවට පේ කරයි.  එය 

එකතරා අයුරකින් සේභාවී ප්රදේශයකි. 

‘‘උණ ගහක් තුළ ඉපදී සඳ දලොවට නැඟී 

ගිකය කුමාරිකාවට ඇය දබදහවින් ප්රිය 

කළ බව දපනී ගිකදේ ය.  සමහර විට ඇය 

මේසු ගසට දහේේතු වී සිටි අවස්ථාදවහි 

පවා කුමාරිකාව ගැන සිත සිතා 

සිටින්නට ඇත.’’   

(පිටුව 94)  
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 සදවිනන්සේ ස්තද ක ලික ිශිශබ්දත වන රූපණන කරන 

ම ටින් සි්තසකෝසස්තේසි සේ The Silence (2016) නම් චිත්රපටන 
යළ ද ඇත්සත් සමම තත්ත්වන යි.  ිශිශබ්දත ව යළින් 
සදවිනන් කිනන්සන් සිනලු මිිසි්ත ක්රින  ස්තාහ  වගවීම 
ඇත්සත් සේසුසි්ත වහන්සස්තේ විසින් ිදහසි්ත බව සි්තඵූට කරන 
ලද මිිස්ත ට බවයි. මිිස්ත  වැලා ගත යුත්සත් එසස්තේනම් 
ඔහු භුක්යා විදින යුය පරම ිදහස්තයි.   

ද්රවයමය පැවැේම සහ දිවයමය පැවැේම අතර 

පාර - අනුභුතික (transcendental) සම්බන්ධයක් 

දගොඩ නඟන ඇය ඒ දදක අතර පාලම තනා 

ගන්දන් ස්වභාවික දසෞන්දේයය හරහා ය.  

හදිසිදේ අඳුරු ස්ථානයක දී මියදකෝ මුණ 

ගැදසන ඇය (පිටුව 98) ෛදික වාේතාව බලා 

මුමුණන්දන් ‘දහොඳයි’ යන්න පමණ ය.  පසුව 

ඇය හැරී යන්දන් අවම වශදයන් ආපසු හැරී වේ 

දනොබලා ය (පිටුව 99).  ‘ිශ්ශේදව සිටීදමන් 

සිදු ුවදේ යහපතක්මය’ යන්න වහාම මියදකෝ 

දේ මුවට නැදේ. ඇය සමරු දපොදේ තබන 

එකම දකටි සටහන වන්දන් සතුට උදාදේවා’ 

යන්න පමණම ය. මිිස් ආේමයට කිසිදා 

උදාදනොවන දමම ‘සතුට’ වනාහී 

විරුේධාභාෂ්යක් වන අතර ඇයට තම කුඩා 

ශිෂ්යාවන් දවනුදවන් දිය හැකි ඉහළ ම තයාගය 

වන්දන් ද එම පැවැේදම් විරුේභාෂ්ාභාෂ්ය 

සිහිපේ කර දීම පමණි. 

ආගසම් විේන ස්තහ ධනව දසේ විේන 

ඉහත ආේමීය මුණ ගැසීමට ප්රතිපක්ෂ්ව මිිස් 

ආශාව කුළුගැන්වීම යනු ධනවාදදේ රජ 

මාවතයි.  ධනවාදදේ පාරිදභෝගිකක භාණ්ඩ විසින් 

මිිස් සමාජ ජීවිතය විජිතකරණය කරන බව 

පවසන දටොඩ් මැක්දගෝවන් තම Capitalism 

and Desire: The Psychic Cost of Free 

Markets (2016) හිදී මිිස් දලෝකය පිරී 

ඇේදේ අන්කිසිවකින් දනොව පාරිදභෝගිකක 

භාණ්ඩ විසින් බව සඳහන් කරයි (පිටුව 1). එදසේ 

නම් මිිසකුට ආශා විෂ්යක් (subject of desire) 

බවට පේ දනොවී ධනවාදදේ විෂ්ය (subject of 

Capitalism) බවට පේවිය දනොහැකි ය. ආශා 

දනොකරන ‘දවනස්’ මිිසුන් දනොයිවසන 

ධනවාදය (intolerant capitalism) දවනස් අය 

තමා තුළට අන්තේග්රහණය කර පසුව ඔුවන් 

මුලිනුපුටා (eliminate)  දමයි.  උදාහරණ දලස 

දකොණ්ඩය දිගට වැවූ දයෞවියක් දවත 

පැමිදණන ඇදේ දයදහළියන් (අදනකා) 

කියන්දන් ‘අයිසනෝ සමොනවද ත ම ඔන පරණ 

විදිනට, කපන්නසකෝ සකොන්සේ.’  දමහිදී 

‘දවනස’ දනොයිවසන ඔුවන් ඊළඟට ඇයව 
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යවන්දන් නගරදේ සැලුන් එකක් දවත ය.  

එතැන දී මුදල් අවශය දේ.  ඒ සැලුනදයන් ඇය 

එළියට එන්දන් තවේ රූපලාවනය භාණ්ඩ 

කිහිපයක් මිලදී ගැනීම දවනුදවන් රුපියල් 

පන්දහසක් පමණ වියදම් කර චීන මකරා 

පච්චයක් ද සමඟ ය.  දෘෂ්යය සඳහා පවතින 

ධනවාදය (Spectacle capitalism) යනුදවන් ගයි 

දඩදබෝ දමය හඳුන්වා දුන්දන් මීට දශක 

ගණනාවකට ඉහතය.  මාදේ ආේමය සමඟ 

ධනවාදය පවේවන දමම මානසික සම්බන්ධ 

වනාහී ධනවාදදේ තේකණයයි (logic of 

capitalism).  දැවැන්ත දගෝලීය පරාසයක 

දවනස්කම් දරා සිටිනවා යැයි පම්දපෝරි ගසන 

ධනවාදය සතයය දලස ම දවනස්කම් 

දනොඉවසනවා පමණක් දනොව සතයය දලස ම 

සිංස්කෘතිය යන්න ම මුලිනුපුටා දමා 

පාරිදභෝගිකක සිංස්කෘතියක් පමණක් අධිිශ්චය 

කරයි. එනම් ‘ධනවාදී සිංස්කෘතිය’ යන්න අන් 

සියලු සිංස්කෘති ඉක්මවා විශ්වීයකරණය කිරීම 

අපට දමහි දී දගෝලීයකරණය යන්දන්ේ 

වුේපන්න කර ගත හැකිය. 

දවනස් විදියකින් කිවදහොේ සිදු වන්දන් සියලු 

මිිසුන් ධනවාදදේ ආශා විෂ්යන් බවට 

විපරිණාමය කිරීම යි. ‘සිංස්කෘතික විෂ්මතා 

අනතේකරණය’ (සියලු ද්රවයමය දේ වාෂ්්පවීම) 

යනු සියලු විෂ්යයන් ආශා විෂ්යන් බවට 

දපරළීමයි. සිංස්කෘතිය විසින් මිිසාට යම් 

හිමිකමක් - අයිතියක් (belongingness)  ලබා 

දුන්න ද ධනවාදය එවැන්නක් දනොකරයි. 

සිංස්කෘතිය විසින් මිිසාට යම් ස්ථාවර බවක් 

ලබා දුන්නද ධනවාදය වහාම එය අස්ථාවර 

චලනයක් බවට පේ කරයි. මිිසා සිය ස්ථාවර 

තමිදයන් උගුල්ලා දමයි. ධනවාදය තුලින් මුල් 

උගුල්ලා දැමු මිිස් විෂ්ය නැවත ජාතිය - 

සිංස්කෘතිය දවත අනනයවන්දන් දමම ගැුරරු 

මානසික විගලිත භාවය නැේනම් පරාදරෝපණය 

ිසාය6.  

                                                           
6 සමම විගලිතභ වන ස්තම ජ පරිණ මන යළ අවශය ගයාකනක් 
සලස්ත දකින ම ක්ස්තිව දීන් ලංක සේ එක්ස්තත් ජ යාක පක්ේසේ 
ආර්ථික වැඩපිළිසවලට පක්ේ සේ. ගැටලුව නම් අතීතන පිළිබද 

ධනවාදය ඔබට ‘යමක්’ ලබා දදන බවට 

දපොදරොන්දු ුවව ද (ෆැන්ටසිය) ඊළඟ 

දමොදහොදේ එය සුනු විසුනු කර දීමයි.  ඔබට 

ලස්සන විවාහයක් දපොදරොන්දු වන එය මාස 

කිහිපයක් එය සුනු විසුනු කර දමයි.  ිදහස්ව 

ජීවේ වීදම් වටිනාකම එය ඔබට එවිට කියාදදයි. 

කිසිවකට ඇලී-අයිතිව-හිමිව පැවතීම ධනවාදය 

දනොයිවසයි. එය එහිම තේකයට මිිසා අවනත 

කර ගියි.  ‘ිදහස’ වන්න ‘අයිති දනොවී 

පවතින්න’ යනුදවන් පවසන එය එය විසින් ම 

දගොඩ නැඟු ෆැන්ටසිය (විචි්ර රූපය) ඔබදේ දෑස ්

ඉදිරිපට ම කුඩු පට්ටම් කර දමයි.  එදසේ දනොකර 

ධනවාදයට පැවතිය දනොහැකි ය. දකොණ්ඩය 

දිගට වැවූ යුවතියක් යනු යම් සිංස්කෘතියකට හා 

පීතෘේව-සිංදක්තීය පිළිදවළකට තමා අයිතිව 

පවතිනවා යන්නට දදන සිංඥාවක් නම් 

ධනවාදය එම දවනස් සිංස්කෘතික සිංඥාවට 

එදරහිව යුද ප්රකාශ කරයි (දටොඩ් මැක්දගොවන් 

දේ වචනය)  ඒ දවනුවට දවනස් ෆැන්ටසියක් 

හඳුන්වා දදයි.  එදකදනහිම එම ෆැන්ටසිය ද 

කුඩු පට්ටම් කර දමයි. ඒ, -අදයතන මනුෂ්ේවදේ 

වහල්භාවය තරමයි. මිිස් විෂ්යට අනනයතාවක් 

ස්ථාවරේවයක්, අයිතියක්, හිමිකමක් දීම 

ධනවාදදේ අති මුලික තේකයට පටහැණිය. 

ධනවාදදේ ආශා විෂ්ය යනු අනනයතාවක් නැති 

ආේමයකි. ඔහුදේ එකම අනනයතාව 

පරිදභෝජනය යි.  සරලව ම එපමණ ය. 

එදසේ නම්, ධනවාදදේ ආේමයට අවශය  එක්රැස් 

කර ගැනීමයි (accumulation).  ුවවමනා දහෝ 

නුුවමනා ඕනෑම දදයක් ඉහත පාරිදභෝගිකක 

ආේමය විසින් දගොඩගසා ගනනු ලබයි.  

විශ්වවිදයාල ඇදුදරකුදේ දහෝ විධායක මට්ටම 

පුේගලික අිංශයක රැකියාදේ ියුතු 

දකදනක්දේ දමෝටේ රථයකට මදක් 

දගොඩවන්න. ඉදිරිපස කැමරා, පටුපස කැමරා, 

                                                                                       
ආශ  කරන නුතන විේන පුර්ණ සලස්ත ප්රේධනසේ තර්කනට 
නම්මව  ගැනීමට ලිබරල් ධනව දන ශක්යාමත් සනොවීමයි. 
ස්තමජ තීන ප රිසභෝගිකයින් වීම (ආශ වට ඇද වැටීම) ස්තහ 
සනොවීම (සවනස්ත) අතර සමන පරස්තිපර තත්වනකි.  ජිජැක් (2010) 
දකින ආක රනට සමම විගලිතභ වන (වී-ප්රසේශගතකරණන) 
විසින් මිිසි්ත විේන එක් භූසගෝල සීම වකින් විශිවීන අවක ශනක් 
සවත සගනනයි.     
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වයි ෆයි, දඩොන්ගල්, ඩිජිටල් කැමරා, බැටරි, 

හෑන්ඩ්ස් ෆ්ර,ී දහොඩ්දෆොන්, ලැප්දටොප්, අමතර 

දුරකථන, සිංගීත ධාවන යන්්ර, බෆල්, යනාදී 

පාරිදභෝගිකක භාණ්ඩ දතොගයකි.  කුමක් තමන් 

පාවිච්චි කරනවා ද කුමක් ඉවත හළ යුතුද යන්න 

පාවිච්චි කරන ඔහුවේ දනොදනී.  සිංස්කෘතිය 

දවතින් අහිමිකළ අනනයතාවය නැවත ඔහු 

දවත ළඟාවන්දන් පාරිදභෝගිකක භාණ්ඩ දලසිි.  

මැක්දගොවන්ට අනුව ධනවාදදේ විෂ්ය කිසිදිනක 

‘දැන් මට දම් ඇති’ යයි දනොකියන අතර එවන් 

විෂ්යක අවසානය යනුම ඒකරාශි කිරීමකි.  

(Capitalism and Desire පිටුව 2) ධනවාදයට 

කිසිදා මිිස් විෂ්යට ලබාදිය දනොහැකි 

තෘප්තියක් ෆැන්ටසියක් දලස එය අපිට 

දපොදරොන්දු දේ.  ධනවාදයට එදරහි ඕනෑම 

අරගලයක් එදසේ නම් දමම ‘දපොදරොන්දුව’ නම් 

මානසික අල්ලස දවත කරන ලිබිදඩෝ 

ආදයෝජනදයන් ිදහස් ුවවක් විය යුතුය. මීට 

දපර අපි විසින් ‘මදේ දලෝකදයන් පසු 

දලෝකය’ (2017) තුළ දී ගාන්ධි විසින් 

පරමාදේශයක් දලස විප්ලවීයකරණය කරන 

ලේදේ දමම මානසික ආදයෝජනදයන් දවන්වීම 

බව අවධාරණය කදළේ එබැවිණි. එය දමම නව 

ධනවාදි යටේවිජිතකරණදයන් මිදිදම් ප්රථම 

අභිනය යි.  එනම් ධනවාදයට එදරහි අරගලය 

මුල්ම අවස්ථාදේ දී අිවාේයදයන් ම මානසික 

විප්ලවයක් යන්න අපි ලාිංකික වාමාිංශිකයින්ට 

කියා සිටිමු. 

ධනවාදයට ඉදිරියට ගමන් කළ හැක්දක් එකම 

එක් ආකාරයකට පමණි.  එනම් තමන්දේ 

යටේවැසි ආශා විෂ්යට තම ආශාව මුදුන්පේ 

කරදීම (තෘප්තිය වැළැක්වීම) ‘අසමේ’ කිරීම 

තුළ පමණි.  ඔබ අද ගන්නා ස්මාට් 

දුරකතනදයන් ඔබ තව වසර ගණනක් 

‘තෘප්තිමේ’ වන්දන් නම් ධනවාදයට ඔබදගන් 

වැඩක් නැත.  ඔබදේ තෘප්තිදේ ‘අසමේ 

ස්ථානය’ වනාහී ධනවාදදේ වැඩ බිමයි.  ඔබව 

තෘප්තිමේ කිරීමට එය ඔබට තවේ අලුේ ස්මාට් 

දුරකතනයක් දදන දමොදහොත යනු එහි 

ජයගහණයයි.  එය අපට කරන ‘නව දයෝජනාව’ 

තුළින් ද අප තෘප්තිමේ දනොදේ.  ධනවාදදේ 

‘ේවිේව විංචිකය’ (double deception) 

දමයයි.  ලබා දදන දදය දමන්ම දයෝජනාව ද 

විංචාවකි.  නමුේ දම් විංචා දදකම අපදේ ජාන 

තුළට ධනවාදය ඇතුළු කර ඇති බව 

මැක්දගොවන් ිරීක්ෂ්ණය කරයි.  එදසේ නම් 

දමම ආශා කිරීම යනු සාමානය මනුෂ්ය 

ස්වභාවය දලස කරන ධනවාදදේ සු්රගත කිරීම 

එක් අතකින් අමානු සක වන අතර අදනක් අතින් 

එය දෘෂ්්ටිවාදයකි.  ධනවාදයට එදරහි අරගලය 

දෘෂ්්ටිවාදි එකකැයි අපි කියන්දන් මන්දැයි දැන් 

ඔබට පැහැදිලි ඇතැයි සිතමු.  මිිසා 

අස්වාභාවික කරන එය එම අස්වාභාවික 

තේේවය මත ම තම බලය තහුවරු කර ගනී.  

ස්වභාවධේමදයන් මිිසා සිංස්කෘතිය දවත 

දපොලා පන්නවා දවනුවට ධනවාදය කරන්දන් 

අස්වාභාවික මිිදසක් ිේමාණය කිරීදම් 

අමානු සක දමදහයුම සිංසක්ෘතික දදයක් බවට 

දතොදරොම්බල් කිරීමයි.  උදාහරණ දලස තමා 

ආසන්නදේ ම ඇති ඇපල් දගඩිය අහුලා දගන 

අනුභව කර තම කුසගිකන්න ිවා ගන්නා 

‘සාමානය’ මිිසා දවනුවට ධනවාදය ඇපල් 

දගඩිය තුළින් ඇපල් දගඩිය පාර-අනුතතිකව 

දසොයමින් ඇපල් දගඩියට වඩා වැඩි ඇපල් 

දගඩියක් දසොයනා අතෘප්තිමේ-අසහනකාරී-

වයාධී ම මිිදසකු ිේමාණය කරයි.  තමා වරක් 

ආදරය කළ ගැහැියට වඩා වැඩි ගැහැියක් 

ගැහැිය තුළින් ම දසවීමට අපිව උසිගැන්වීමට 

තරම් ධනවාදය අධම ය.  එතරම් ම කෲරය.  

එතරම් ම නේගය.  දවනස නම් හැඟුවම 

හඳුන්වා දදන ධනවාදය ඇපල් දගඩියට වඩා 

වැඩි හැඟුවමක් දවත අපව උේදේජනය කරයි. 

දවනස මකා දමයි.  නැවත ඇති කරයි. නැවත 

මකා දමයි.  වස්තුව තුළ නැති දදයක් දසවීමට 

බල කරයි.  ධනවාදදේ ආශා විෂ්ය දම් අනුව 

උම්මේතකදයකි.  දදවියන් විසින් තහනම් කළ 

(හැඟුවම) ඇපල් දගඩිය නම් ඇපල් දගඩියට 

වඩා වැඩි දදය නම් අතිමුලික පාපය දක්වා ම අප 

එය රැදගන යයි. 
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සේව දලෝකය තුළ ඇපල් දගඩියට වඩා වැඩි 

ඇපල් දගඩියක් සාමානය සදතක් දනොදසොයන 

බැවින් සේව දලෝකය තුළ පමණක් ධනවාදය 

ක්රියාේමක කළ දනොහැකි ය.  මන්ද තිරිසන් 

සදතකුට ඇපල් දගඩියට වඩා වැඩි 

අතිරික්තයක් ඇපල් දගඩිය තුළ නැති දහයිි. 

ඇපල් දගඩියක් දනොවන ඇපල් දගඩියක් 

සතකුදේ දලොව තුළ දනොපවතී.  නමුේ අදප් 

දලෝකය තුළ සබන් කැටයක් දවනුවට 

‘දදොස්තර අවශය දනොවන’, ‘සැමදා සුදවන් 

සිටිය හැකි’,  ‘දිවය අිංගනාවක් දසේ රුව වඩන’  

සබන් කැට ඇත.  එනම් අපට ඇේදේ සබන් 

කැටයක්  දලස විකෘති කරන ලද සබන් 

කැටයකි. හැඟුවමක් නැති හැඟුවමකි. ආශා 

කරන්නා උම්මතකදයක් කරන ධනවාදය ඒ 

අතරම ආශා වස්තුව (object of desire) 

විකෘතියක් බවට පේ කරයි.  සබන් කැටයක් 

දනොවන සබන් කැටයක් දසොයමින් අප දලෝකය 

දදවනේ කරයි. සබන් කැටයම අදප් ආශාදේ 

බාධාව බවට පේ කරයි.  උමතුදේ වුහය 

(මැක්දගෝවන්දේ වචනය) සඟවාලනු පිණිස 

කුවරුන් දහෝ ිළියක් තවේ සබන් කැටයක් 

රැදගන රාරි පුවේවලට දමොදහොතකට දපර අප 

ඉදිරිදේ රුපවාහිනී තිරය තුළ ප්රාදුේතත දේ.  

කිසිවක් නැති වී නැති නමුේ ‘නැති වී නැති දදය’ 

දසොයනු පිණිස ක් සරපථ මන්දාකිිය පසුකර 

යන දලස ඇය අපට උපදදස් දදයි.  නමුේ ඇය 

ඇඟ ගල්වන සබන් කැටයම ගනු පිණිස නැවත 

සුපිරි දවදළඳසලට එන දලස මන්දාකිිදේ 

සැරිසරන අපදගන් ඇය ඉල්ලා සිටින්නී ය. 

කවදා දහෝ පාරිදභෝගිකක භාණ්ඩයක් විසින් ම අප 

දම් දුක්ඛිත තේේවදයන් මුදා ගන්නා බව 

ධනවාදදේ හැඟුවමයි.  එක් අේථයක් අදනකාට 

ගැටගැදසන දසේම එක් භාණ්ඩයක් අිකට 

ගැටගැදසයි.  ක්රිකට් සමග දමොබිදටල් එකට 

ගැටගැදසයි.  ක්රිකට් දේකුඩු සමග ගැටගැදසේ. 

ගැහැිය ඉඩම් කට්ටි කිරීම සමග ගැටගැදසේ. 

සනීපාරක්ෂක තුවා අභයාවකාශ තරණය සමග 

ගැට ගැදසේ. තමාට ආශා කළ දනොහැකි නම් 

අදනකා අශා කරන දදය හරහා අප ආශා කරමු.  

සිංගක්කාර අසවල් සබන්වලට ආශා බැවින් අපි 

ද එම සබන් මිල දී ගිමු.  දවනස අදහෝසි වී 

දගොස් නව ‘සමානේවයක්’ ධනවාදය අප දවත 

දගන එයි.  මිලියන ගණනක් මාසික ආදායම 

ඇති සිංගක්කාර ද රුපියල් 1500/- දවස් කුලියට 

වැඩ කරන දම්සන් බාස ් ද යන දදදදනාම 

ලයිෆ්දබොයි ගා අත දසෝදයි.  ඔුවන් දදදදනාටම 

දැන් දදොස්තරවරදයකු අවශය නැත. 

සවනස්ත ආදරසේ පදනම සලස්ත 

ඉහත ‘සමාන බව’ ඉදිරිදේ අවිශ්චය වන්දන් 

පුේගල දවනස යි;  සිංස්කෘතික දවනස යි.  

අදනකා සමඟ සම්බන්ධ වන දයිදලක්තික 

වුහය අදහෝසි වන විට ම ආදරදේ මූලික 

පදනම දදදරා යයි.  සියල්දලෝම අසවල් සබන් 

ගාන, අසවල් විදියට විලාසිතා කරන, අසවල් 

විදියට විතරක් කන දබොන දගෝලීය ‘සමානයන්’ 

බවට පේ කරන්නා වූ දමම වයාජ අව-

මානු සකකරණය තුළ ‘දවනස්’ පුේගලේව 

සලකුණු වීම දවනුවට සියල්දලෝ ම ‘සමාන 

පාරිදභෝගිකදයෝ’ බවට පේදවති.  ආදරය තුළ දී 

සිදුවන්දන් කුමක් ද?  අපි අපිට ම කර ගන්නා 

ස්වරූපරාගී ආදරය දවනුවට අපිට සම්මුඛ වන 

අදනකා විසින් අප දමදතක් ආරක්ෂා කර දගන 

සිටින ලැබූ අනනයතාව (identity) අේබුදයට 

යවයි.  අපව වි-සමතුලිත කරයි. දවනේ 

අයුරකින් කිවදහොේ අපදේ ම දේපණ රූපය 

(mirror image) අභිදයෝගයට ලක් කරයි.  ‘උදය 

වලාකුළු’ දකටි කතාදේ මියදකෝ දේ ආේමීය 

අහිංභාවය, ආේම අභිමානය - ස්වරූපරාගය- 

කිකුයි මිස්දේ අතිශයින් අලිංකාර ශරීරය හමුදේ 

අභිදයෝගයට ලක් දේ. 

‘‘ම  මසේ රූප සස්තෞන්දර්නන වර්ධනන 

කර ගැනීමට පිණිස්ත අි ක තෘේිණ වකින් 

සපසළන්නට වුසේ ද ඇසේ වරදින්ම 

න.’’ 

දයිදලක්තික දලස ගුරුවරියදේ දශෝභාව විසින් 

ශිෂ්යාවදේ සමතුලිත බව අදහෝසි කරන අතර 

එම අදහෝසි වීම තුළ ඇය තව තවේ ලසස්න 

වීමට සහ එම ලසස්න වීම තුළ ම ගුරුවරියකදේ 
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ආකේෂ්ණය දිනා ගැනීමට උේසාහ කරයි.  ඇය 

පාසදල් මීට කලින් ජපන් භාෂ්ාව ඉගැන්වූ 

ගුරුවරයාදගන් ‘දවනස්’ වන අතර ඇයදේ 

ප්රදේශය තුළ පළමු ගුරුවරයා තරම් ඇය මුල් 

කෘතියට ආශක්ත නැත.  පඨිතදයන් ඛණ්ඩනය 

වන ඇය තම ශිෂ්යයාවන්ට ද ‘ිදහස්’ දලස එම 

පඨිතය හැදෑරීමට ෛධේයමේ කරයි. 

‘‘සබොසහෝ දුරස්තිතව යාබූ කිසිනම් 

සශෝභ වක් හදිසිසේ ම අප ස්ත පපනට 

කිට්ගා වුව ක් බඳු හැඟීමක් ඇයා විණි.  

අපි සිේ සදන ම ඇසේ ගැගාම ඉත  

ඕනෑකමින් නරඹමින් හිා මිිස්ති සිරුරු 

ස්තැසලන විට ඇයා වන අලංක රන 

පළමුවරට වටහ  ගිමු.  ඇන අසප් 

අයාන් අල්ල  සගන උගන්වන වීට අසප් 

සිරුර පුර ම නැගාසම් සස්තෞන්දර්නන ගල  

බසින්න ක් සමන් සල් දැසවන අයුරු 

දැසනන්නට වන’’  

(පිටුව 90). 

තමා ගුරුවරිය දලසේ ඇය තමාදේ ශිෂ්යාව 

දලසේ පැවති අති මුලික දේඛාව කිසිවිටක 

දවනස් දනොකරන ඇය දියුණුදවමින් පවතින 

ගුරු-දගෝල දසෞන්දේය සම්බන්දය වඩාේ 

දපෝෂ්ණය කරයි. 

ඇය මම දුන් දල්න්සුව මදේ මුහුදණහි 

ස්පේශ වේ ම මදේ දදදනතින් 

දනොනැවතීම කඳුළු කඩා හැදලන්නට 

පටන් ගේදේ ය.  මම කඳුළු 

දනොදපදනන දලස ඇහි බැම අතින් තද 

කර ගිමින් දකොරිදඩෝවට දුව දගොස් 

පරණ කුවළුදවන් අහස දදස බලා 

සිටිදයමි.  ගිකම්හාන සෘතුදේ ආරම්භය 

දහයින් වලාකුළින් දතොර අහස පුරා 

එළිය වැටී තිබුණි.  දීප්තිමේ නව දිවියක 

ප්රීතිය ිමිති දකොට දගන මදේ මුවට 

සිනහවක් නැගිකණි  

(පිටුව 90). 

දහගල් දක්වන ආකාරයට එතැන දී වැදගේ 

වන්දන් සදාචාරය යි. එනම් ක්රිස්තියාි ආදරදේ 

වුහය පදනම් වන්දන් සදාචාරය මත යන්න 

දේරුම් ගැනීම තුළ ඇයට ආදරය වඩා 

උේකෘෂ්්ඨ හා දසෞන්දේයාේමක සම්බන්දයක් 

බවට පේ කිරීමට අවකාශ ලැබී ඇත.  තමාදේ ම 

වූ ‘සදාචාර නීතියක්’ ඔස්දසේ මිිසාට කටයුතු 

කිරීමට ඇති අයිතිය සැබෑ ‘ිදහදසේ’ පදනම 

දලස අේථකතනය කරන දහගල්දේ (පිටුව 14) 

ස්ථාවරය සමග සම්බන්ධ කළ හැකි කිකුයිදේ 

හැසිරීම තුළ ඇය තම ශිෂ්යාවට දපන්වා 

දදන්දන් ‘මනුෂ්ය යුතුකම’ (duty) යන්න ‘මිිස් 

ිදහස’ සමඟ සම්බන්ධ කළ යුේදේ දකදසේ ද 

යන්න ය. 

කැසබලන්කා චි්රපටය (Casablanca, 1942) 

තුළ දී ද දැකගත හැක්දක් ආදරය සහ වගකීම 

අතර ඇති පරස්පර සම්බන්ධය යි.  රික් එල්සාට 

ආදරය කළ ද වික්ටේදේ බිරිඳ සහ විමුක්ති 

සටන්කාමිදයක් දලස ඇය සමග බැඳුණු විශ්වීය 

වගකීම දවනුදවන් තම හැඟීම්බර අතීතය රික් 

කැප කරයි.  ඇදේ ආපතික පැමිණීම රික්දේ 

පැවැේම අස්ථාවර කළ ද තමා තමාට ම කරන 

ආදරය දවනුවට (ගැහැිය තමාට ම කර 

ගැනීම) ඔහු විශ්වීය-බාහීර-අනදක්ේවය ගැන 

සිතයි. තම අනනයතාවය දවනස්වීම යනු දමහිදී 

ආදරදේ මුලික දකොන්දේයියකි.  කිකුයි මිස්දේ 

පැමිණිම විසින් මියදකෝදේ සමස්තය ඉඳුරා 

දවනස් කරනු ලබන අතර ඇයදේ දයෞවන 

අනනයතාවය සම්පුේණදයන් ම නැවත සකස ්

දේ.  ඇය පරිණත දේ.  රික් පවා අේපේ කර 

ගේදේ මිිස් පැවැේදම් පරිණත බවයි.  එයට 

අවශය වන්දන් කැපකිරීමයි. 

වැලන්ටයින් හඳුන  ගැනීම නනු? 

එදසේ නම් අපිව ‘දවනස් කරන අදනකා’ 

(එල්සා- කිකුයි) යනු මිිසුන් දනොවී 

පාරිදභෝගිකකයන් වන විට ආදරය පරිණාමය 

වන්දන් දකදසේ ද? අවම වශදයන් වැලන්ටයින් 

රූපකය පවා තවේ එක පාරිදභෝගක භාණ්ඩයක් 

බවට පේවී නම් එවිට ධනවාදය තුළ ම ආදරය 
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යනු අතෘප්තිමේ බදේ රූපකයක් නම් අපිට 

වැලන්ටයින් සාන්තුවරයාදේ අභිනය දකදසේ 

වැදගේ දේ ද? 

දදවන ක්දලෝඩියස් අධිරාජයයා විසින් ති 

පුේගලයන් යුේධය සඳහා දයදවීම වඩාේ ප්රතිලල 

දායක දලස කල්පනා කර (ස්රිය විශ්වීය අරමුණු 

සාධනදේ පුරුෂ් බාධාවක් දලස දේරුම් 

ගැනීදම් ඓතිහාසික දේශපාලන අභිනය) 

තරුණයින්ට විවාහ වීම තහනම් කළ 

දමොදහොදේ සාන්ත වැලන්ටයින් විසින් නැවත 

ඔුවන් දවත ආදරදේ පණිවිඩය රැදගන යන ලදී. 

තවේ වෘේතාන්තයකට අනුව ඔහු ස්රියක් සමග 

දපමින් දවදළන අතර ඒ දවනුදවන් ඔහු මරණ 

දඩුවම ලබයි. කුමක් ිවැරදි ුවවද ඔහු සහ සත්්රී 

පුරුෂ් ආදරය විෂ්දයහි අතයන්ත සම්බන්ධයක් 

ඇත යන්න සතයයකි. එය දේශපාලික 

අේථදයන් වැදගේ ය. නමුේ අද දවදසේ එම 

දිනය දවන්වන්දන් ධදන්ශ්වරදේ දචොකලට් 

දවදළඳාම දවනුදවන් නම්, ලිිංගිකකේවය 

අධිිශ්චය කිරීම දවනුදවන් නම්, ඒ සඳහා ද 

දේශපාලන සදාචාර මැදිහේ වීමක් අවශය කර 

තිදේ.  

දම් සන්දේභය තුළ ‘ආදරදේ දේශපාලනය’ 

ලිංකික දපොදළොවට හඳුන්වා දීම X 

දේශපාලනය දවතින් සිදුවූ එක් පුදරෝගාමී 

කාේයයකි. එය මිය යමින් පැවති පන්ති 

දේශපාලනය එක්තරා අයුරකින් නැවත දවනස් 

ම හැඟුවමක් ඔස්දසේ ප්රතිවයූහගත කිරීමකි; 

මියගිකය වමට නැවත නව පණක් දීමකි; නව 

සාමුහිකේව හැඟුවමක්7 වදම් දේශපාලනයට 
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 උද හරණ සලස්ත මැතක දී සිදුවූ ඊජිප්ය අරගලන ඇයළු 

අර බි විප්ලවසේ ස්ත මුහික හැඟවුම වූසේ පන්යාන සනොසේ . 
එන සබොසහෝ පන්යා පදනම් ස්තහ ඒකර ශී වීම්වල සවනසි්තම 
එකයවක් වින. සමන ලංක සේ නහප ලන අරගලනට වුවද 
ද අද ළ න. ඒව  සිනල්ල අස්ත ර්යක වූ බව ස්තතය නමුදු 
මිිසුන් එක්රැසි්ත වන නව ප්රපංචයින (ඇතැම් විට ‘ජනප්රින 
සහේය’ මත පදනම් වූ) තත්ත්ව ව ම ංශිකනන් සලස්ත අපට 
සනොස්තලක  හැරින සනොහැකින. එසස්තේම සමයින් පංයා 
සේශප ලන තත්ත්ව ස්තම්පුර්ණසනන් අසහෝසි වී ඇත 
නන්න ද ගමය සනොසේ.  නමුත් ලැක්සලෝ (1985; 2005) 
ස්තාහන් කරන සහජසමොික තත්ත්වවලින් සගන් බැහැරව 

හඳුන්වා දීමකි; අදනකේවදේ දාේශික 

වැදගේකම මීට දශක දදකකටේ කලින් 

අවදබෝධ කර ගැනීමකි;  ලිිංගිකකේවය දවනුවට 

ආදරය ඔස්දසේ ධනවාදයට සතය ප්රතිදරෝධයක් 

ස්ථාපිත කිරීමකි; ආශාවට එදරහිව, නව යටේ 

විජිතකරණිය ධනවාදයට එදරහිව දැනුවේව 

දහෝ දනොදැනුවේව ඉතාම දියුණු 

දේශපාලනයක් හදුන්වා දීමකි. දමය පසු 

කාලිනසාමාජිකයන් දේරුම් ගේදේ නැති ුවවද 

නැවත ප්රති-ජීවනය කළ යුතු තේවයක් දසේ 

හඟිමි. 

මැක්දගොවන් ට අනුව දමම යුගදේ ඇති ඉහළ ම 

ිදහස යනු දේශපාලන ිදහස දනොව ඕදනම 

බඩුවක් විකිණීමට ඇති ිේබාධ අයිතිය යි. 

ආදරය දේශපාලන අේථදයන් අහිමි වී ඇති 

බවවේ කිසිවකුට වැටදහන්දන් නැති 

දමොදහොතක අපි ජීවේ දවමු. අපට ඇති එකම 

බිය දවනේ අේථ ක්රමයක් තුළ දමතරම් බඩු 

දගොඩක් අපට අහිමි දේද යන සාිංකාව බව ඔහු 

දපන්වා දදයි (බලන්න Capitalism and Desire 

පිටුව 86). අපි වදට් බඩු දගොඩක් මිස ‘අසප් 

ආත්මන යළට සවනස්ත රැසගන එන’ අදනදකක් 

දනොපවතින බැවින් ආදරය යනු අද දවදසේ 

අදපන් ඉතාම දුරීන් තිදබන දදයකි. ධනවාදය 

අපිට කියන්දන් ‘සම් ක්රමනට අනුගතව ඉන්න. 

එවිට සිනල්ලම ඔබට ලැසබනු ඇත’ යන්නයි. 

අදනක් අතට ආශා කළ යුේදේ දකදසේදැයි 

අපිට කියා දනොදදන ‘සනො-ිදහස්තක්’ දවත එය 

අපිව තල්ලු කර ඇත. අපි විශ්වාස කරන්දන් 

පාරිදභෝගිකක භාණ්ඩ දගොඩක් දකදරහි  පමණි. 

අපි නැවත දගොඩනගා ගත යුේදේ අදනකාට 

ආදරය කිරීමට අවශය විශ්වාසය යි. එනම් 

ආපතික දලස ක්රිස්තියාි අදන්කේවදේ 

අවිිශ්චිත බව දවත අප ිේභීතව පය තබමු. 

මදහේෂ්්  හපුදගොඩ 

 

                                                                                       
පවයාන නව අනනයනත  පිළිබද ව ඉසි්තමය සවමින් පවයාන 
ගැටලුව ද වැදගත් එකකි. 
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