
දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ කෙටි සටහනක් 

 

දෘෂ්ටිවාදය යනු කුමක් ද? එය වටහා ගැනීම සඳහා අපි මුලින් ම දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ ඉතිහාසය 

සැකෙවින් විමසා බලමු. ඒ පිළිබඳ ව විවිධ චින්තෙයින් විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් ෙර ඇත. කටරී ඊගල්ටන් 

දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ පළ වී ඇති විවිධ මත රැසක් ඉදිරිපත් ෙර ඇත. ඒවායින් කිහිපයක් නම්, දෘෂ්ටිවාදය 

යනු, 

1. සමාජ ජීවිතකේ අර්ථ සංඥා හා වටිනාෙම් නිෂ්පාදනය කිරීකම් ක්රියාවලිය  

2. වික ේෂ වූ සමාජ ෙණ්ඩායමක් කහෝ පන්තියෙට ආකේණිෙ වූ අදහස් පද්ධතිය 

3. අධිපති කද් පාලන බලය සුජාත කිරීමට උපොරී ෙරනු ලබන අදහස්  

4. අධිපති කද් පාලන බලය සුජාත කිරීමට උපොරී ෙරනු ලබන වයාජ අදහස්  

5. විෂයයට (subject) තත්ත්වයක් සපයන යමක් 

6. සමාජ ම ය ව කයන් අව ය මායාව  

7. ෙතිොව හා බලය සම්බන්ධ වීම 

8. සමාජ ජීවිතය ස්වාභාවිෙ යථාර්ථය බවට පත් ෙරන ක්රියාවලිය 

 

දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ කමම අර්ථ දැක්වීම් ඇතැම් විට ආසන්න කලස එකිකනෙට අනුරූපී වන අතර 

ඇතැම් විට එකිකනෙට අනුරූපී ද කනො කේ. එකමන් ම දෘෂ්ටිවාදය ඇතැම් විකටෙ මායාවක් කලසත් 

තවත් විකටෙ කභෞතිෙ ක්රියාවලියක් කලසත් අර්ථ දැක්කවන අයුරු කපකන්. තව ද එය සවිඥානෙ 

ක්රියාවලියක් කලස එක් මතයකින් කියකවන විට තවත් මතයකින් එය අවිඥානෙ ක්රියාවලියක් කලස 

හැඟකවයි. විකටෙ එය දැනුමට (ඥානවිභාගයට) සම්බන්ධ ගැටලුවක් වන විට තවත් විකටෙ එය 

සද්භාවාත්මෙ ගැටලුවක් බවට පත් කේ. දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ කමවැනි විවිධ මත පළ වීමට කහේතුව 

වන්කන් විවිධ දෘෂ්ටිකෙෝණ මඟින් එය අර්ථෙථනය කිරීමට යාමට වඩා ideology නමැති ඉංග්රීස 

වචනකයහි “ology“ යන කෙොටකසහි අර්ථය අපගමනය වීම බව ඊගල්ටන් සඳහන් ෙරයි. එමඟින් 

අදහස් වන්කන් යම් ප්රපංචයක් පිළිබඳ විදයාව කහෝ ඒ පිළිබඳ ෙරනු ලබන අධයයනය වන නමුත් කමම 

“ology“ පදය අපගමනය වීකමන් හැදෑරීකමන් ලබා ගනු ලබන ක්රමානුූලල දැනුම කවනුවට එය 

අර්ථයෙට ලඝු කේ. 

 

දෘෂ්ටිවාදය යන පදකේ ඉතිහාසය විමසීකම් දී දැනට ලැබී තිකබන සාක්ෂය අනුව එය ප්රං කේ කඩස්ටුට් 

ඩී කේස විසන් හඳුන්වා දුන් පදයක් කලස සැලකිය හැකි ය. eidos නමැති ග්රීෙ වචනය “දෘ ය රූපය“ 

නමැති අරුතින් කගන ඔහු ideology නමැති වචනය නිපදවා ඇත. ඔහුට අනුව දෘෂ්ටිවාදය යනු මානව 

අදහස් පිළිබඳ විදයාත්මෙ හැදෑරීම ය. නමුත් පසු ොලීන ව දෘෂ්ටිවාදය යනු අදහස් පද්ධතියක් යැයි 

විග්රහ කෙරී ඇත. ඩී කේසට අනුව දෘෂ්ටිවාදය යනු මානව සත්වයා පිළිබඳ විදයාකේ කෙොටසකි. එමඟින් 

ඔහු අදහස් මූලිෙ කෙොටස්වලට විච්කේදනය කිරීම අරමුණු ෙරයි. ඩී කේසකේ කමම මැදිහත් වීම 

එකතක් පූජෙයින්කේ හා පාලෙයින්කේ මිථයාදෘෂ්ටිෙ අදහස්වලට එකරහි විදයාත්මෙ නැඟී සටීමක් 



කලස හඳුන්වයි. ඒ අනුව පාලෙයින් හා පූජෙයින් සතු ව පැවති දැනුම පිළිබඳ ඒොධිපතිත්වය ප්රභූ  හා 

විදයාත්මෙ නයායාචාර්යවරුන් අතට පත් විය. නමුත් පසුොලීන ව නැකපෝලියන් කබොනපාට්කේ 

අදහස් නිසා නැවතත් ආගම පාලනයට අතයව ය කෙොටසක් බවට පත් විය. එහි දී ඩී කේසකේ 

දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ අදහස් යළිත් ගර්හාවට ලක් විය. 

 

දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ සංෙල්පය ලාංකක්ය කද් පාලනය හා ෙලා ෙෘති සම්බන්ධකයන් තවමත් භාවිතා 

වන්කන් මාක්සයානු අර්ථයකිනි. එබැවින් ොල් මාක්ස් දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ පළ ෙර ඇති අදහස ් මී 

ළඟට සලො බලමු.  

 

අදහස්, සංෙල්ප හා සවිඥානෙත්වය නිෂ්පාදනයවීම මිනිසුන්කේ කභෞතිෙ ක්රියාවලිය කහවත් සැබෑ 

ජීවිතය සමඟ සම්බන්ධ බව ඔහු කපන්වා කදයි. කමම අදහස්වල නිර්මාතෘවරුන් වන්කන් මිනිසුන් ම ය. 

කම් සඳහා නිෂ්පාදන බලකේගවල වර්ධනය බලපාන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කපන්වා කදයි. මාක්ස්ට අනුව 

ඇතැම් සමාජ තත්ත්ව තුළ මානව බලය නිෂ්පාදනය හා ක්රියාවලි මිනිසුන්කේ පාලනකයන් වියුක්ත ව 

ස්වායත්ත පැවැත්මක් අත් ෙර ගනියි. එමඟින් මිනිසා තමන්කේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පරාකරෝපිත 

අදහස් ඇති ෙර ගන්නා බවත් කමම පරාකරෝපණය නම් අදහස භාණ්ඩ මඟින් මිනිසා කමකහයවන 

බවට වන අදහස සමඟ ද සම්බන්ධ ෙරන ආොරයක් ද දැකිය හැකි ය. කමම ක්රියාවලිය පිළිබඳ ව 

සරළ ව සඳහන් ෙරන්කන් නම් මාක්ස් සඳහන් ෙරන්කන් කභෞතිෙ තත්ත්ව මත සවිඥානෙත්වය 

තීරණය වන බව ය. සෑම යුගයෙ දී ම පාලෙ පන්තිකේ අදහස් පාලෙ අදහස් බවට පත් වන බවත් 

මාක්ස් සහ එංගල්ස් කපන්වා කදති. සමාජකේ කභෞතිෙ බලකේග පාලනය ෙරන පන්තිය ම පාලෙ 

බුද්ධි ම ය බලකේගය බවට පත් වන බව ඔවුහු ඉන් අනාවරණය ෙරති. දෘෂ්ටිවාදය සමඟ වයාජ 

විඥානය නමැති අදහස සම්බන්ධ ෙරන්කන් කෙඩ්රික් එංගල්ස් ය. එහි දී පුද්ගලයින්ට බලපාන සැබෑ 

තත්ත්ව සඟවාලීම සඳහා ඔහු තුළ වයාජ විඥානයක් කගොඩනඟන බව අදහස් කේ. 

 

දෘෂ්ටිවාදය නමැති සංෙල්පය අධයයනය ෙරන විට තවත් වැදගත් දාර් නිෙකයකු වන්කන් ලුවී 

අල්තුෂර් ය. දෘෂ්ටිවාදය හා දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ නමැති සංෙල්ප හඳුන්වා දුන් තැනැත්තා ඔහු ය. 

ඒ සඳහා මකනෝවි ්කල්ෂණය ද ඔහු උපකයෝගී ෙර ගනියි. දෘෂ්ටිවාදය මඟින් ක්රියාොරී වීකම් දී ඒ තුළ 

පවතින අවිඥානෙ ස්වරූපය කපන්වා කදන්නට ඔහු උත්සාහ දැරී ය. අල්තුෂර්ට අනුව රාජයය යනු 

මර්දනොරී උපෙරණයක් වන අතර එමඟින් පාලෙ පන්තියට වැඩ ෙරන පන්තිය මත ආධිපතයය 

පැතිරවීමට අවස්ථාව ලබා කදයි. ඔහු රාජයයට අදාළ මර්දනොරී උපෙරණ (රජය, පරිපාලනය, 

හමුදාව, කපොලීසය, අධිෙරණය, බන්ධනාගාර ආදිය) හා දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ පවතින බව 

කපන්වා කදයි. දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ ඔහු පහත පරිදි වර්ගීෙරණය ෙරයි. එනම්, ආගමිෙ 

දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ, අධයාපන දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ, පවුල් දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ, 

නනතිෙ දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ, කද් පාලන දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ, වෘත්තීය සමිති දෘෂ්ටිවාදී 

රාජය උපෙරණ, සන්නිකේදන දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ හා සංස්ෙෘතිෙ දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ 



කේ. 

 

ඔහු සඳහන් ෙරන්කන් මර්දනොරී රාජය උපෙරණ ප්රමුඛ ව මර්දනොරී කලස ක්රියාොරී වන බවත් 

ද්විතියිෙ ව එය දෘෂ්ටිවාදය මඟින් ක්රියාොරී වන බවත් ය. ඒ ආොරකයන් දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ 

ප්රමුඛ ව ම දෘෂ්ටිවාදය මඟින් ක්රියාොරී වන අතර ද්විතියිෙ ව එය මර්දනය මඟින් ක්රියාොරී කේ. ඔහු 

වැඩි දුරටත් සඳහන් ෙරන්කන් කමම දෘෂ්ටිවාදය පුද්ගලයින්කේ පරිෙල්පනයට සම්බන්ධ වන බවත් 

ඒවා යථාර්ථයට අනුරූපී කනො වන බවත් ය. එය ඔහු කගොඩනගන පළමු තිසීසය යි. ඔහුට අනුව 

කදවියන් යනු සැබෑ රජුකේ පරිෙල්පනීය නිරූපණයකි. ඔහු කගොඩනගන කදවන තිසීසය නම් 

දෘෂ්ටිවාදයට කභෞතිෙ පැවැත්මක් ද පවතියි යන්න ය. එම තිසීස කදෙ මඟින් ඔහු කපන්වා කදන්කන් 

දෘෂ්ටිවාදකේ සැබෑ සබඳතා පරිෙල්පන සබඳතා වන නමුත් එම පරිෙල්පනීය සබඳතා කභෞතිෙ 

පැවැත්ම තහවුරු ෙරන බව ය. 

 

දෘෂ්ටිවාදය පැහැදිලි කිරීකම් දී ඔහු භාවිතා ෙරන තවත් අදහසක් වන්කන් කපොලාපැනීම 

(interpellation) යන්න ය. ඔහු සඳහන් ෙරන්කන් දෘෂ්ටිවාදය මඟින් පුද්ගලයන් විෂයයක් බවට 

කපොලාපන්නන බව යි. ඒ සඳහා ඔහු කයොදා ගනු ලබන උදාහරණය වන්කන් කපොලිස් නිලධාරිකයකුකේ 

ක්රියාවකි. කපොලිස් නිලධාරිකයකු යම් පුද්ගලයකුට හඬ නගා අමතන විට එම පුද්ගලයා හැරී බලන්කන් 

යයි උපෙල්පනය ෙරමු යැයි ඔහු කයෝජනා ෙරයි. අං ෙ 180 ක් හැරී බලන විට ඔහු විෂයයක් බවට 

පත් වන බව අල්තුෂර් කපන්වා කදයි. එය සදු වන්කන් එම ආමන්ත්රණය තමන් කවනුකවන් සදු ෙරන 

ලද්දක් බව එම පුද්ගලයා හඳුනා ගන්නා නිසා බව අල්තුෂර් වැඩි දුරටත් සඳහන් ෙරයි. කපොලිස් 

නිලධාරිකයකු කමකසේ ආමන්ත්රණය ෙරන විට අවස්ථා දහකයන් නමයෙ දී ම නිවැරදි පුද්ගලයා හැරී 

බලන බව ඔහු ප්රො  ෙරයි. එහි දී එම පුද්ගලයා වි ව්ාස ෙරන්කන්, සැෙ ෙරන්කන් ඔහු කවනුකවන් 

එම ආමන්ත්රණය සදු ෙළ බව ය. දෘෂ්ටිවාදයට අනුූලල විෂයයන් කහොඳ විෂයයන් බවටත් ඊට එකරහි 

වන විෂයයන් නරෙ විෂයයන් බවටත් පත් වන අතර නරෙ විෂයය මර්දනොරී රාජය උපෙරණ සඳහා 

ඉඩ විවර ෙරන බවත් ඔහු කපන්වා කදයි. සැබැවින් ම දෘෂ්ටිවාදය යනු වැරදි හඳුනා ගැනීමක් බවත් ඔහු 

වැඩිදුරටත් සඳහන් ෙරයි. 

 

අන්කතෝනිකයෝ ග්රාම්ස්චිකේ දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ අදහස මඟින් ද අල්තුෂර් කමන් දෘෂ්ටිවාදය 

අභයන්තරීෙරණය කිරීමක් අදහස් වන අතර ඔහු හඳුන්වා දුන් කහජකමොනිය නමැති අදහසට තවමත් 

වලංගුභාවයක් පවතියි. ඒ අනුව ග්රාම්ස්චි ඇසුරින් දෘෂ්ටිවාදය වි ්කල්ෂණය කිරීම අයත් වන්කන් 

ඥානවිභාගයට ය. ජාතිවාදය නයාය ගත කිරීමට ඔහු අසමත් වන්කන් ඒ නිසා ය. එනම්, මිනිකසක් 

ෆැසස්ට්වාදී වන්කන් ඇයි ද යන්න නයාය ගත කිරීමට ඔහු අසමත් විය. එය කවනත් ආොරයකින් 

සඳහන් ෙරන්කන් නම් ෆැසස්ට්වාදියා සෑම විට ම යථාර්ථය සමඟ පරතරයක් පවත්වා ගැනීම ඔහුකේ 

දැනුමට විෂය කනො විණ. නමුත් කෙොමියුනිස්ට්වාදය තුළ කමම පරතරය කනො පවතියි. මන්ද යත් එහි දී 

මිනිසුන් වි ්වාසය තබන්කන් ක්රියාොරීවීම පිළිබඳව ය. 



දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ ස්කලෝවීනියානු පාසැල මඟින් පළ ෙර ඇති අදහස ් මීළඟට අපි සලො බලමු. 

අල්තුෂර් කපොලාපැනීම මඟින් දෘෂ්ටිවාදය අභයන්තරීෙරණය කිරීමක් කලස සලෙන විට 

ස්කලෝවීනියානු පාසැල දෘෂ්ටිවාදය යනු බහිෂ්ෙරණයක් කලස සලෙයි. එනම්, දෘෂ්ටිවාදය 

අභයන්තරීෙරණය අසමත් වන විට මකනෝවි ්කල්ෂණ ආත්මය ිහහි කේ. ආත්මය තමන්කේ 

විකනෝදකයන් ගැලවීම සඳහා දෘෂ්ටිවාදී අදහස් පද්ධතිය වැළඳ ගනියි. ආත්මය යථාර්ථය සමඟ 

පරතරයක් පවත්වා ගන්කන් ඒ ආොරයට ය. මාටින් නහඩගර් ඇතුළු සත්තාව පිළිබඳ සද්භාවකේදී 

අදහස් පළ ෙරන දාර් නිෙයන්ට පටහැනි ව මකනෝවි ්කල්ෂණය පාදෙ ෙර ගන්නා දාර් නිෙයින් 

කවනස් වන්කන් මකනෝවි ්කල්ෂණකේ අද්විතීය කසොයා ගැනීම වන අවිඥානය නිසා ය. අවිඥානය 

ආචාරධාර්මිෙ ය. එම ආචාරධාර්මිෙබව නිසා ආත්මය “මම“ යන ආස්ථානකයන් “මා කනො කවයි“ 

යන ආස්ථානයට මාරු කේ. ඒ අනුව සෑම විට ම පරතරයක් පවත්වා ගන්නා ආත්මයක් ිහහි කේ. 

එමඟින් යටත් වැසකයක් කවනුවට සතන කෙකනක් ිහහි කේ.  

 

ස්කලෝවීනියානු පාසැකල් ප්රධාන දාර් නිෙකයක් වන්කන් ස්ලැකවෝ ජිජැක් ය. ජිජැක්ට අනුව 

දෘෂ්ටිවාදකේ මූලිෙ මානය යනු වයාජ විඥානයක් කහෝ යථාර්ථය පිළිබඳ මායා ම ය නිරූපණයක් කනො 

කේ. දෘෂ්ටිවාදී කලස හැඟවීමට ඇති යථාර්ථය ම දෘෂ්ටිවාදය යැයි ඔහු සඳහන් ෙරයි. “ඔවුන් කනො දැන 

එය ම ෙරමින් සටියි“ යන මාක්සයානු අදහස ජිජැක් වර්ධනය ෙරමින් “ඔවුන් දැන දැන ම එය ම 

ෙරමින් සටියි“ යන්න පීටර් ස්කලොටර්ජික් ප්රො  ෙරන නරුමවාදී කහේතුව සමඟ සම්බන්ධ ෙරයි. 

එනම්, මිනිසුන් ක්රියාොරී වන්කන් දැනුවත් ව ය. එවිට දෘෂ්ටිවාදයට අදාළ මායාව දැනුම පැත්කත් 

තිකබන්කනක් කනො ව පුද්ගලයින් ක්රියාොරී වන යථාර්ථය පැත්කත් තිකබන්නක් බව ඔහු පහදයි. 

 

ජිජැක්ට අනුව දෘෂ්ටිවාදය අපට යථාර්ථකයන් පලා යාමට අවස්ථාවක් උදා ෙර කනො කදන බවත්, 

ක්ෂති ම ය යමකින් පළා යාමක් කලස අප අපට සමාජ යථාර්ථය ඉදිරිපත් ෙරයි. දෘෂ්ටිවාදකේ 

ඉතිහාසය අනුව ඔහු එය කෙොටස් 3ෙට වර්ගීෙරණය ෙරනු ලබයි. එනම්, දෘෂ්ටිවාදය දහමක් 

(doctrine) කලස, වි ්වාසයක් (belief) කලස හා පිළිකවතක්/නදනිෙ හුරුපුරුදු (ritual) කලස ය. 

දෘෂ්ටිවාදය දහමක් යනුකවන් අදහස් වන්කන් දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ අදහස්, නයාය හා වි ්වාස යි. 

දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ වි ්වාසය ඉහත සඳහන් දහකමහි බාහිර ප්රො මානවීම් මඟින් පිළිිහඹු කේ. 

නිදසුනෙට ලිබරල්වාදය නමැති දෘෂ්ටිවාදකේ දහමට සම්බන්ධ වි ්වාස වන්කන් නිදහස් මාධය හා 

මැතිවරණ වැනි කද් ය. දෘෂ්ටිවාදී පිළිකවත/නදනිෙ හුරුපුරුදු ඉහත සඳහන් දහම අභයන්තරීෙරණය 

මඟින් පිළිිහඹු කේ. එමඟින් දෘෂ්ටිවාදය ස්වභාවිෙ යමක් කලස සලෙයි. නිදසුනෙට වර්තමානකේ 

කබොකහෝ කදකනකුට ලිබරල්වාදය ස්වභාවිෙ වී ඇත. එය අභයන්තරීෙරණය වී ඇත. 

 

දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ අදහස ඔහු කහේගලියානු ත්රිත්වයක් වන ස්වාර්ථය (in-itself), පරාර්ථය (for-itself) 

හා ඕපපාතිෙය (in-and-for-itself) සමඟ සම්බන්ධ ෙරයි. in-itself ඔහු සම්බන්ධ ෙරන්කන් දහම 

(doctrine) සමඟ ය. එය අදහස් හා සංෙල්ප ආදිකයන් සමන්විත වී ඇත. for-itself යන්න ලුවී 



අල්තුෂර් කපන්වා දුන් දෘෂ්ටිවාදී රාජය උපෙරණ ඇසුකරන් ඔහු පැහැදිලි ෙරයි. එනම්, කෙකනකු 

පිළිකවත් අනුයාම යනු අභයන්තර වි ්වාසය බාහිරින් ප්රො මාන වීමකි. in-and-for-itself යනුකවන් 

අදහස් වන්කන් දෘෂ්ටිවාදය බාහිර කලස කපනුණ ද එය පවත්වා ගැනීම සඳහා තමන්කේ ම ආත්මීය 

දායෙත්වය පවතින බව කපන්වා දීම යි. කමහි දී පරාර්ථ දෘෂ්ටිවාදය, ස්වාර්ථ දෘෂ්ටිවාදය තුළ ක්රියාොරී 

කේ. ඒ අනුව දෘෂ්ටිවාදය පුද්ගල ක්රියා සමඟ සම්බන්ධ කේ. එහි දී ඔහු කපන්වා කදන්කන් යම් 

පිළිකවතක් සමඟ කෙකනකු යම් දුරක් නඩත්තු ෙරන විට ඔහු කනො දන්කන් අභයන්තරිෙ ව එම 

පිළිකවත ඔහු මත ආධිපතයය පතුරුවා ඇති බව ය. 

 

දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සකහෝදරයාකේ මැදිහත්වීමට කපර ශ්රී ලංොව තුළ දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ අදහස් 

සඳහා බලපා තිබුකණ් මාක්සයානු අදහස් ය. මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත්, මහාචාර්ය පියසීලි 

විකේගුණසංහ, ගාමිණී විකේතුංග යන අයකේ කල්ඛන පරිශීලනය ෙරන විට ඒ බව පැහැදිලි කේ. 

මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් අපට වැදගත් වන්කන් ශ්රී ලංොව තුළ ideology යන පදය සඳහා භාවිතා වූ 

මතවාදය නමැති පදයට වඩා දෘෂ්ටිවාදය නමැති පදය කයෝගය බව කපන්වා දීම නිසා ය. නමුත් 

මහාචාර්ය ගම්ලත් දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ පළ ෙර ඇති අදහස් අදාළ වන්කන් ඥානවිභාගයට ය. දීප්ති 

කුමාර ගුණරත්න සකහෝදරයා ඊට පටහැනි ව සාධාරණ වාේවිදයාකේ මූලධර්මවලට හා 

මකනෝවි ්කල්ෂණයට අනුූලල වන සත්භාවකේදයක් ඒ සඳහා කයෝජනා ෙරයි. මහාචාර්ය ගම්ලත් 

යථාර්ථය යනු සංගතභාවයක් කලස සලෙන විට දීප්ති සකහෝදරයා යථාර්ථකේ අසංගතභාවය කපන්වා 

කදයි. 

 

“විකනෝදය“ හා “ඇසඩ් වැස්ස“ ග්රන්ථ තුළ දීප්ති සකහෝදරයා දෘෂ්ටිවාදය සංෙල්පය පැහැදිලි ෙර ඇත. 

“ඇසඩ් වැස්ස“ ග්රන්ථකේ ඔහු අල්තුෂර් කගොඩනගන අදහස ලැොනියානු මකනෝවි ්කල්ෂණය 

ආශ්රකයන් පහත පරිදි පැහැදිලි ෙරයි. 

 

 “එමඟින් අල්තුෂර්කේ දෘෂ්ටිවාදාත්මෙ ආත්මය යනු මහා අකනොකේ පිළිගැනීමට ලක් වන විවිධ 

අහමයන් මිස නියම ආත්මය කනො කේ. දෘෂ්ටිවාදය විසන් පුද්ගලයා ආත්මයක් බවට පත් වන බව 

කියන විට ඉන් අදහස් වන්කන් ලැොන් විග්රහ ෙරන ආත්මය කනො ව අහම යි.“ (25 පිටුව) 

 

එම අදහස ඔහු විකනෝදය නමැති මකනෝවි ්කල්ෂණ සංෙල්පය සමඟ සම්බන්ධ ෙරන්කන් පහත පරිදි 

ය. 

 

“මන්ද යත් සමොලීන නූතන ධනවාදී දෘෂ්ටිවාදය තවදුරටත් විකනෝදය ප්රො මාන කලස තහංචි 

දමන්කන් නැත. ඒ කවනුවට දෘෂ්ටිවාදය විසන් විකනෝදය සඳහා නිකයෝග ලබා කදයි. එබැවින් 

සමොලීන දෘෂ්ටිවාදය සංවාසය ෙරන්කන් සුපිරි අහම සමඟ මිස කපොදු නීතිය සමඟ කනො කේ.“ (90 

පිටුව) 



එය වැඩිදුරටත් පහදමින් ඔහු සඳහන් ෙරන්කන් දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ නයාය ඉලක්ෙ ගත විය යුත්කත් 

අර්ථය කවත කනො ව විකනෝදය කවත බව ය. දෘෂ්ටිවාදය මිනිසුන් ව පාලනය ෙරනු ලබන්කන් අදහස ්

මඟින් කනො ව ලුබ්ධි ම ය පගාව මඟිනි. 

 

ස්ලැකවෝ ජිජැක් 90 ද ෙකේ රචනා ෙරන ලද “The Sublime Object of Ideology” ෙෘතිකේ සට 

දෘෂ්ටිවාදී වි ්කල්ෂණකේ (critique of ideology) කයදුණ ද ඔහු පසුොලීන ව රචනා ෙරන ලද “Less 

Than Nothing” ෙෘතිකේ “Absolute” කහවත් පරමත්වය, එකසේත් නැත්නම් යථාර්ථය යනු වස්තුව 

සහ ආත්මය යන ආස්ථාන කදකෙහි ම එෙතුවක් නමැති කහේගලියානු අදහසට එළකෙන ආොරය 

නිරීක්ෂණය ෙළ හැකි ය. එනම්, ඔහු එහි දී ඥානවිභාගකේ සට සත්භාවකේදය දක්වා මාරු කේ. එහි දී 

යම් අකයක් වි ්කල්ෂණය ෙරන යථාර්ථය තුළ ම ඔහු ද සටින බව ජිජැක් කපන්වා කදයි. එවිට 

දෘෂ්ටිවාදය වි ්කල්ෂණකේ දී අප විකේචනය ෙළ යුත්කත් බාහිර බලකේග කනො ව අප ම ය, තමා ව ම 

ය. දෘෂ්ටිවාදය විකේචනය කිරීම පිළිබඳ කමම මාදිලිය අප හැර කවනත් කිසකවකු ශ්රී ලංොව තුළ 

භාවිතා ෙර කනො මැත. තවමත් වාස්තවිෙත්වය විකේචනය ෙරන ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳ වැටහීමක් ද කනො 

මැත. ඔවුන් අතින් විකේචනය වන්කන් ආත්මය බැහැර ෙර ඇති දෘෂ්ටිවාදයකි. ඔවුන්ට අනුව යථාර්ථය 

යනු අපට පූර්වකයන් ම කදනු ලබන බාහිර යමකි. එවිට, එය ආත්මය මත පටවන යමක් බවට පත් කේ. 

නමුත් ඊට පටහැනි ව අප වටහා ගත යුත්කත් යථාර්ථය කගොඩනැගීම සඳහා මාකේ ද දායෙත්වයක් 

පවතින බව ය. එවිට විකේචනය ෙළ යුතු වන්කන් යථාර්ථය කනො ව එම යථාර්ථය කගොඩනැංවීම සඳහා 

අප ෙර ඇති ආකයෝජනය ය. 


