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LMFPA Database on Fraudulent Employees
The LMFPA database on fraudulent employees has now grown to 186 entrees. During 2021 
04 member organizations shared details of 17 ex-employees. And during last year we had a 
total of 303 inquiries from members requesting information from the database and there were 
03 match-es from these inquiries. We appreciate our members who make good use of this 
free service offered by LMFPA and therefore if your organization has not provided us any 
information of your former employees whose services were terminated due to fraudulent and/or 
disciplinary grounds please send us their information. If there are ex-employees against whom 
you have taken legal action subsequent to their resignation, these too are welcome to our 
database. The information you provide will be kept at LMFPA in strict confidence. Whenever 
there is an inquiry that matches a name in the database, LMFPA will only provide the contact 
information of the MFI that provided us the information to the inquiring member. The inquiring 
MFI can then contact the other MFI for further information before they make an informed 
decision on recruitment. The format to send details regarding fraudulent employees can be 
obtained through email (info.lmfpa@microf-inance.lk) 

Update on Micro inance Helpline

The Microfinance Helpline that was launched last year was estab-
lished for the purpose of addressing grievances faced by microfi-
nance clients and to persuade the stakeholders to take timely cor-
rective measures for such grievances. Thereafter, the LMFPA with 
the generous sponsorship from Stromme Micro Credit launched a 
Public Relations Campaign on promoting the Microfinance Helpline 
through Electronic Media in October, A Poster Campaign at GN level 
in 7 districts in November and through Social Media in January this 
year. 

Since the launch of the Microfinance Helpline in August 2021, we 
received moderate responses from the public. Therefore LMFPA 
launched a media campaign with the financial support of Stromme 

Micro Credit in order to create more awareness on the Helpline. The first stage was Television 
crawlers on Derana TV and Vasantham TV in October 2021. Thereafter we conducted a poster 
campaign at the village level in the districts of Hambantota, Batticaloa, Anuradhapura, Polonnaru-
wa, Trincomalee, Jaffna and Kurunegala. More than 14,000 posters were distributed to GN offic-
es, Samurdhi Banks, Economic Development offices and Divisional Secretariats. The last stage 
was on Social Media predominantly Facebook that began in January this year.

The summary of the calls related to microfinance loans as depicted in the chart below shows that 
the majority of calls received (65%) were of requests to extend a grace period to settle off existing 
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loans while 32% of the calls received were requests to waive off penalty charges due to delays in 
loan repayments. Complaints regarding harassments were very minimal (2%) and none of them 
caused by a member organization of LMFPA.

LMFPA Online Webinar on Collection Process after COVID 19

The Lanka Microfinance Practitioners’ Association (LMFPA) kick started its training series for 
2022 with a webinar entitled “Collection Process after COVID 19” on the 1st of February 2022 via 
ZOOM. The session was moderated by Development Consultant and Hony. Secretary of LMFPA, 
Mr. Imran Nafeer. The discussion panel was represented by the following persons of respective 
member organizations:

• Mr. Amal Dissanayake – Operations Manager - Berendina Micro Investment Company
• Mr. Mahinda Tissa – Assistant General Manager – HNB Finance PLC
• Mrs. Shriyani Mangalika – Managing Director – Hambantota Women’s Development  

 Federation
• Mr. Ruwan Rathnasinghe – Head of Retail Operations – Sejaya Micro Credit
• Mr. Ransith De Mel – Head of Operations – ECLOF Lanka

The programme was attended by 
more than 100 participants repre-
senting Microfinance Institutions 
and other stakeholders in the in-
dustry and was sponsored by the 
generosity of Arthavida Interme-
diary Ltd, Berendina Micro Invest-
ment Company, ECLOF Lanka, 
HNB Finance, Lak Jaya Microfi-
nance, Sejaya Micro Credit and 
South Asia Partnership. The dis-
cussion took place in the Studio 
of Perfect Media Network (Pvt) 
Ltd in Kesbewa.
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The first discussion round was on challenges on recoveries and operations post lockdown. The 
main challenge for MFIs during the pandemic was restrictions on their field staff to reach out to 
their clientele to provide microfinance services due to the intermittent lockdowns that prevailed in 
the country. The livelihoods of many microfinance clients were severely affected due to the pan-
demic and therefore the ability to fulfill their loan obligations to the MFIs was challenged. Many 
MFIs resort to providing loan moratoriums and other relief facilities to their clients during this time 
to ease their loan repayment efforts. In addition to this, MFIs also took measures to provide relief 
packages such as food rations and other amenities for clients who had difficulties in providing 
basic household necessities.  Furthermore MFIs also assisted in providing safety products like 
face masks, sanitizers to their clients who could not afford them.

The second round was focused on the de-
mand for loans. It was observed that there 
had been a high demand for consumption 
loans by microfinance clients as they had 
lost their livelihoods due to the lockdowns 
and were desperate for income to maintain 
their households. The general practice of 
MFIs is to provide financial services for in-
come generation activities of their clients 
so that they have the capacity to repay their 
loans. However, due to the pandemic and the 
lockdowns, many microfinance clients loss their source of income and thereby their livelihood 
and it became a challenge for both them and the MFIs regarding financial sustainability. Provision 
of consumption loans needed to be handled on a case by case basis so that the client will not be 
overwhelmed with credit. The long debate regarding multiple loans and over indebtedness was 
also address here, and the panelists confirmed from their experience that there had been an in-
crease in multiple loans during this time. Many people have also resorted to pawning their jewelry 
to meet their day to day expenses.  On the perspective of the MFIs, catering to a high demand 
for loans from their clients posed a challenge to the MFIs that were cash strapped due to several 
months of inactivity that curtailed the regular cash flow. The other challenge for MFIs is being 
more vigilant on their credit evaluations as clients may give various reasons to obtain some form 
of credit for their day to day needs instead of income generation activities.

The final discussion round was focused on In-
dividual and collective measures for the better-
ment of the industry. Here the panelists shared 
their views on the level of community service 
that an MFI provides in the industry. A majority 
of its profits are channeled back to its opera-
tions as well as philanthropic activities.

Despite this, MFIs pay very high taxes every 
year. Therefore there must be some mecha-

nism to reward MFIs that engage in Corporate Social Responsibility (CSR) projects by providing 
them with tax credits. This will encourage the MFI to engage in more similar projects in addition 
to their daily operations and encourage other MFIs also take similar actions thus creating an en-
vironment of socially responsible organizations.
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Another important factor that was discussed was the absence of monitoring the credit history of 
microfinance clients. Gaining access to the Credit Information Bureau (CRIB) even for licensed 
MFIs is long overdue and the credit evaluation process of clients can be smoothened if this ac-
cess was granted. The regulation of micro credit and its importance was also addressed by the 
panelists.

Another area that needs the attention of the government is the accessibility to bulk lending op-
portunities for MFIs. Obtaining funding has been a challenge for MFIs as of late, whether from 
commercial banks or foreign sources. The reactivation of former bulk lending facilities by state 
banks and other forms of funding opportunities would create the much needed impetus for MFIs 
in their outreach of the grassroots level.

Another important factor that was discussed was the evolution of the microfinance industry. Over 
the past 25 years the scope of the industry has changed dramatically. The adoption process of 
MFIs according to the changing demand of their clients over time is sometimes questionable. 
Today microfinance has become more commercialized and the focus of uplifting the living stand-
ards of low income households has evolved into simply lending and recovering of loans by MFIs. 
This mission drift needs to be addressed and duly changed to its former glory. The adoption of 
digital financing in many MFIs is still at its teething stage as organizations are looking for cost ef-
fective strategies for their sustainability in the industry. While embracing technology for smoother 
operations, MFIs should also focus on improving the financial literacy of their clients especially 
those of younger ages so that they can make sound financial decisions in their lives.
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අත  ෙනොහැරි  උත්සාහය 
                     මීට  වසර  8  කට  ෙපර ඉතා කුඩාවට  ආරම්භකල  සිල්ලර  ෙවළඳසැල  අදවන  
විට  වැඩි  දියුණු  කර  ගනිමින් කුඩා  ව්යාපාරයක්  බවට  පත්කර  ගැනීමට  �ෂානි  සංජිවනීට  
හැකි විය. විටින්  විට  කඩාවැෙටමින්  නැවත  නැවත  උත්සාහය  අත  ෙනොහරමින්  ඉදිරියටම  
ගිය  ඇෙග්  ජීවිතය  ආදර්ශවත්  යටගියාව පරිපූර්ණ වී තිබූවකි.  

                    ස්වාමි  පුරුෂයා  ෙපෞද්ගලික  ආයතනයක  අනියම්  ෙසේවකයකු  ෙලස  රැකියාවක් 
කලද  එම  රැකියාව  ස්ථිර  රැකියාවක්  ෙනොවීම ඇයෙග් සිල්ලරකඩ ව්යාපාරයට  පාදක  වී ඇත. 

                    ෙකොන්ත්රාත් පදනම තුල කල රැකියාව අවස්ථා  කිහිපයක දී  කාලෙයන්  කාලයට  
රැකියාව  අහිමිවීෙමන් ඇතිවූ  ආර්ථික  අස්ථාවරභාවය  නිසාෙවන් 2013  වර්ෂෙය්ද දී ඉතා  
කුඩාවට  සිල්ලර  කඩය  ෙලස  ආරම්භකරන්නට ෙයදී ඇත. 

                  අද  වන  විට  ෙග්රොසරියක්  දක්වා වැඩි දියුණු කරගත හැකා වූ ෙවළඳ සැල වැඩි දියුණු 
කරගැනීෙම් අදහසින් 2018  වර්ෂෙය් දී සවුත් ඒෂියා පාර්ට්නර්ෂිප්  ආයතනෙය් (සැප් � ) 
මූලිකත්වෙයන් පිහිට වූ  තලාපිටිය සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ඩව්යවසාය සංවර්ධන අරුනළු සමිතිෙය් 
ආරම්භක සාමාජිකත්වය ලබා ගත්ෙත්ය. 

                 සවුත් ඒෂියා පාර්ට්න(ර්)ෂිප් ආයතනෙය්  මඟෙපන්වීම හා උපෙදස් යටෙත් සමිතිෙයන්                       
ලබාගත් ව්යාපාර කළමණාකරනය, ෙපොත් තැබීම ආදි  දැනුවත් වීම් හා පුහුණුව ෙවළඳ ව්යාපාර 
විධිමත්ව සිදුකරෙගන යාමට ඉමහත් පිටුවහලක් වූ බව සඳහන් කරයි. යතුරු පැදියක්, �ෙරෝද 
රථයක් පවා මිලදී ෙගන ෙගදර වැඩිදියුණු කරගැනීමට පවා ඉවහල් වූ බව කියයි. 

                  සමිතිෙය්  සාමාජිකාවන් කිහිපෙදෙනකුට ස්වයං රැකියා  අවස්ථා  උදාකරමින්  උෙද්  
හා  සවස  ෙකටි  ආහාර  නිපදවා  ඇයෙග් ෙවළඳ සැෙල් තබා අෙලවි කිරීෙම් ක්රමෙව්දයක් 
සකස්කර දී ඇත. 

                   2021  වර්ෂෙය් දී  ෙවළඳ  ව්යාපාර  වැඩි දියුණු  කරගැනීම  පිණිස  රු. 50000/- ක 
ණය  මුදලක්  සමිතිෙය්  මූලිකත්වෙයන්  සැප්�  ආයතනෙයන්  ඇය ෙවත  ලබා  ෙදන  ලදී. එකී  
මුදලින්  ලබාගත්  භාණ්ඩ  ප්රමාණය  අද වන විට  ඉතාම  ප්රෙයෝජනවත්  වූෙය්  පවතින  COVID 
19  වසංගතය නිසාෙවන් විටින් විට පවතින ෙසෞඛ්යමය නීති  හා   සංචරණ සීමා පැනවීෙම් දී 
පාරිෙභෝගික අවශ්යතා සඳහා භාණ්ඩ    විකිනීම සඳහා  සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ගබඩා කර 
තබාගැනීමට හැකිවීමයි.                           
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           zz Èúhg wre;laZZ 

orejka isõfofkl=f.a ujla f,i ;u iajdñhd ñh hdfuka miq mjqf,a nr ;ksju lrg 

.ekSug isÿ jQ weh wfkal úO wd¾;sl wmyiq;d yuqfõ wirK jQ wjia:d fndfyda úh' 

uykqjr y;r ,shoao m%foaYfha Wmka weh kñka බණ්ඩාර ueKsld kï úh' mdi,a 

wOHdmkfhka miq újdy Èúh wdrïN lrkqfha wkqrdOmqr Èia;%slalfha ;srmamfka m%dfoaYSh 

f,alï fldÜGdYfha fmßhl=,u .%dufha mÈxÑ wd¾' lmqre nKavd iu.h' jD;a;sfhka 

f.dúfhl= jQ Tyq ie,lsh hq;= bvï ysñfhl=o fkdjQ w;r m%Odk jYfhka l=,S jev lrñka 

ojfia Èúh iß lr .kakd ,§' orejka y;r fofkl= iy ;u ìß`o iu`. b;d ÿlals; Èúhla 

f.k hk ,§' 

fï wjÈfha we;s jQ yÈis wikSm ;;a;ajhla fya;=fjka ;u iajdñmqreIhd frda.d;=rj 

yÈisfhau ñh hk ,§' ;u Wr u; uyfurla ;rï jQ nr lrg .;a äx.sß ueksld ys; yhsh 

lr .;a;dh' flfia fyda ;u orejkag W.kajd Wia uy;a lr .ekSug weh ±ä wêIaGdk lr 

.kakd ,§' 

fï ld,fha ;u f,dl= ÿj újdy fjhs' miqj ;u tlu mq;= wOHdmkh k;r lrhs' 

ujf.a iydhg Tyqo wehg iyh jkafkah' fï w;r ;=r 2014 j¾Ifha weh iema Y%S rkauq;= 

.%dóh ixúOdkfha idudðl;ajh ,nd .kshs' flfia kuq;a uq,a wÈhf¾§ wehg Khla §ugj;a 

wehg yelshdjla fkd,nhs' ta wkqj 2014 j¾Ifha isg ixúOdkfha අරමුදලින් iq¿ jYfhka Kh 

,ndf.k mjqf,a wjYH;d bgq lr .kakd ,§' miqj 2015 j¾Ifha 20,000'00 l Kh uqo,la ,nd 

.kakd ,§' tys§ th Wmfhda.S lrf.k  f.dú;eka lghq;= wdrïN lrk ,§' ta wkqj kej; 

2018 j¾Ifha සැප් ආයතනයය මගින්   re' 20,000'00 l Kh uqo,la ,nd .kakd ,§'  tys§ 

;u mq;df.a jD;a;shg Woõjla jYfhka jvq WmlrK ñ,§ .ekSug ^,S lmk hka;%h& tu uqo, 

fhdod .kakd ,§' 

fï w;r ;=r ;u nd, ksjqka orejka fofokd Wiia fm< ,shñka isá' Tjqka fofokd 

fm!oa.,sl mka;s i`oyd iyNd.s lr ùu w;HjYH úh' flfia fj;;a Èúfha nr iu`. 

fofokdgu úhoï lsÍu b;d ÿIalr úh'ta wkqj tla  wfhla tla Èkla mka;s f.dia wfkld tu 

igyka n,d mdvï l<dh' tys w.% m%ÓM,h jQfha tla ÿjla fmardfoKsh úYaj úoHd,hg f;aÍ 

m;aùu iy wfkla ÈhKsh rcrg úYaj úoHd,hg f;aÍ m;aùuh' 

wehf.a lem lsÍug uy`.= msgqjy,la úh' úúO wjia:d j,§ .%dóh ixúOdkfhka yd 

iema Y%S wdh;kfhka ,nd.; Kh Wmfhda.S lrf.k wehg fï Èú .uk id¾:l lr .ekSug 

yels úh' 

;jo 2021 j¾Ifha weh re' 200,000$}l Kh uqo,a iema Y%S wdh;kfhka ,ndf.k k< 

<s̀ ola iúlrf.k 365 ojfiu f.j;a; Wmfhda.s lrf.k t<j¿ j.d lrf.k hkq ,nhs' ±ka 

weh ldf.j;a l=,S jevh fkdhhs' ;u f.j;af;a j.d lr .ksñka jeä wdodhï ,nd .kS' 

ld,h b;=re lrf.k we;' ±ka wehg wd¾Ólh ireh' orejka fofokdo úYaj úoHd, Wmdêh 

yodrd /lshd j, fh§ we;' wehf.a Èúh ire lsÍug wmg Woõ lsÍug yels ùu iema Y%S 

wdh;kh ,o Nd.H fõ' weh ksrka;r ta i`oyd msx ,nd fohs' 
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වසර තිහක ඉතුරුම් පිළිබද දිගු ගමනක කතන්දරය :  
රුපියල් පහහේ විප්ලවය 

 
 
ජනරුකුල සංවිධානයේ නිර්මතෘ උපාලි සුමිත්ර මහතා විසින් විසින් යමයහය වූ 1983 සිට යේ 

දක්වා පැවයතන කාන්තා සවිබලකරණ වයාපරයක් මූලීක කරයෙන “රුපියල් පයහේ 

විප්ලවය” නේ යමම කෘතිය රචනා කිරීමට සිඩ්නනි මාක්සේට වසේුබීජය සැකයසන ලදී. 

රුපියල් පහහේ විප්ලවය කෘතිය ජනරුකුල සංවිධානහේ ප්රකාශනයක් වන අතර හනාවැම්බර් 

මස 27 වන දින පදනම් ආයතනහේ දී එය එළි දක්වන ලදී. එම අවසේථාවට රුහුණු 

විශේවවිදයාලහේ සමාජවිදයා මහාචාර්ය උපාලි පන්ිල, සමෘද්ධි , ක්්ේර මූලය , ගෘහ ආර්ික 

කටයුතු අමාතයාංශහේ අතිහර්ක හල්කම් හහේමා හපහර්රා,ජාතික සමාජ සංවර්ධන 

ආයතනහේ වැඩ බලන අධයක්්ක ජනරාල් ්ාමිණි අත්තනායක, � ලංකා සමූපකාර 

මණ්ඩලහේ උපහද්ධශක ඒ.බී බුලත්ගම මහතා සහ පාරිහ ාගික කටයුතු රාජය අමාතය 

ලසන්ත අලගියවන්න, කෘතිය රචනා කළ සිඩ්නි මාක්සේ යන මහත්ම මහත්ීන් සහ ාගි විය. 

ඒ සදහා හකාළඹ, ගම්පහ, කුරුණෑගල, මහනුවර සහ ආණමඩුව ප්රධාන හකාටහගන ඇති 

කාන්තා සමිති ිහයෝජනය කරමින් කාන්තාහවෝ විශාල ප්රමාණයක් සහ ාගී වූහ. ඊට 

අමතරව විකල්ප සංවර්ධන හක්්ේරහේ වැඩකරන පාර්ශවකරුවන්ද සහ ාගි විය. රුපියල් 

පහහේ විප්ලවය යනු පංචි හදයකින් සිදුකළ හැකි විශාල ප්රගතිය පිළිබද කතන්දරයක් විය. 

ඉතුරුම් වල ප්රගතිය පිළිබද සැබෑ විප්ලවයක්ම විය.  

ජනරුකුල සංවිධානයේ දශක ුනක් තිසේයසේ සිදුයකරුණු ආන්ීකරණයට ලක් වූ 

කාන්තාවන් ඉලක්ක කරෙත් සමාජ බලසුකරණ වයාපෘතියේ අඛණ්ඩ සහ දිගුකාලීන 

උත්සාහයක් යථාර්ථයක් බවට පත්කර ෙැනීයේ මහගු අවසේථාවක් යලස යමම කෘතිය 

සමාජෙත කිරීම හැදින්විය හැකිය. සිඩ්නනි මාක්සේ “රුපියල් පයහේ විප්ලවය රචනය ආරේභ 

කිරීමට පටන් ෙන්යන්ම එම වයපෘතිය පිළිබදව අවුරුද්දක පමණ යක්ෂ්ත්ේත්ර පර්යේෂ්ත්නයක 

ප්රතිළුලයකිනි. යමම වයාපෘතියට සේබන්ධ වූ ප්රධාන දත්ත දායකයින්යෙන්ද, සියලු කාන්තා 

සංවිධාන නියයෝජිතයින්, සාමජිකයින් සහ සේබන්ධ පාර්ශවකරුවන් සමෙ ෙැඹුරු සේුඛ 

සාකච්ජා සහ ඉලක්කෙත සේුඛ සාකච්ජා වලින් ලබාෙත් පසුවිපරමක් පදනේ කරෙත් 

පර්යේෂ්ත්නයක ප්රතිළුලයක් යලසයි. ඒ නිසා සිඩ්නනි මාක්සේ යමම කෘතිය රචනා කිරීයේ දී 

නිහඩ සාක්ිකරුයවක් යලසත් යතවන පර්ශවකරුයවක් යලසත් සුවියශේෂ්ත් කාර්යභාරයක් 

සිදුකර ඇති බව කෘතිය පරිශීලනය කිරීයේ දී පාඨකයාට දැයන්. 

කෘතියේ අන්තර්ෙතය පිළිබද සරලව දැක්වුවයහාත්, ජනරුකුල ආයතනය දශක ුනක් 

තිසේයසේ සිදුකර ඇති විප්ලවීය ෙමන් මෙ සැකයවින් විසේතර කිරීම හදුනාෙත හැකියි. යමම 

අත්දැකීම, දිළිදුබයේ දුෂ්ත්ේඨ චක්රයට හසුවූ, යැපුේ මානසිකත්වයට යයාු වූ, රයේ සංවර්ධනයට 

දායක යනාවු, ආන්ීකරණයට ලක් වූ ජනයකාටසේ සවිබලකරණය සදහා විකල්ප 

සංවර්ධනය පිළිබද විශේවාසයක් තියබන අපට තවදුරටත් එ සදහා සිසුන් සහ සමාජ වැඩ 

වෘත්තිකයින් යමයහයවීම සදහා ද ප්රබල උත්යේරකයක් සපයනු ලබයි. 

කෘතියේ අන්තර්ෙතය එකියනකට ෙත්විට රුපියල් පයහේ විප්ලවයට සේබන්ධ ආකර්ශනීය 

යත්මාවන්යෙන් ග්රහණය. ඒ අතර, දුර්වල මිනිසේ බවට එල්ල වූ දුගී බයේ අභියයෝෙය, රුපියල් 

පයහේ සමාජ බලසුකරණ සුත්රය , ුලදී ෙමන හරි දුෂ්ත්ේකරයි, ඒත් දැන් දැයනන සුට වයේය 

, ආපු දුරත් හිතා ෙන්නත් බැරි තරේ, ඉබි ෙමනින් ආව දුර ෙමන, කන්ද උඩරට කාන්තාවන් 

ජීවිත කන්ද තරණය කළ හැකි, රුපියල් පයහේ විප්ලවය, අපිත් ජයෙත්තා සමූපකාර 
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වසර තිහක ඉතුරුම් පිළිබද දිගු ගමනක කතන්දරය :  
රුපියල් පහහේ විප්ලවය 

 
 
ජනරුකුල සංවිධානයේ නිර්මතෘ උපාලි සුමිත්ර මහතා විසින් විසින් යමයහය වූ 1983 සිට යේ 

දක්වා පැවයතන කාන්තා සවිබලකරණ වයාපරයක් මූලීක කරයෙන “රුපියල් පයහේ 

විප්ලවය” නේ යමම කෘතිය රචනා කිරීමට සිඩ්නනි මාක්සේට වසේුබීජය සැකයසන ලදී. 

රුපියල් පහහේ විප්ලවය කෘතිය ජනරුකුල සංවිධානහේ ප්රකාශනයක් වන අතර හනාවැම්බර් 

මස 27 වන දින පදනම් ආයතනහේ දී එය එළි දක්වන ලදී. එම අවසේථාවට රුහුණු 

විශේවවිදයාලහේ සමාජවිදයා මහාචාර්ය උපාලි පන්ිල, සමෘද්ධි , ක්්ේර මූලය , ගෘහ ආර්ික 

කටයුතු අමාතයාංශහේ අතිහර්ක හල්කම් හහේමා හපහර්රා,ජාතික සමාජ සංවර්ධන 

ආයතනහේ වැඩ බලන අධයක්්ක ජනරාල් ්ාමිණි අත්තනායක, � ලංකා සමූපකාර 

මණ්ඩලහේ උපහද්ධශක ඒ.බී බුලත්ගම මහතා සහ පාරිහ ාගික කටයුතු රාජය අමාතය 

ලසන්ත අලගියවන්න, කෘතිය රචනා කළ සිඩ්නි මාක්සේ යන මහත්ම මහත්ීන් සහ ාගි විය. 

ඒ සදහා හකාළඹ, ගම්පහ, කුරුණෑගල, මහනුවර සහ ආණමඩුව ප්රධාන හකාටහගන ඇති 

කාන්තා සමිති ිහයෝජනය කරමින් කාන්තාහවෝ විශාල ප්රමාණයක් සහ ාගී වූහ. ඊට 

අමතරව විකල්ප සංවර්ධන හක්්ේරහේ වැඩකරන පාර්ශවකරුවන්ද සහ ාගි විය. රුපියල් 

පහහේ විප්ලවය යනු පංචි හදයකින් සිදුකළ හැකි විශාල ප්රගතිය පිළිබද කතන්දරයක් විය. 

ඉතුරුම් වල ප්රගතිය පිළිබද සැබෑ විප්ලවයක්ම විය.  

ජනරුකුල සංවිධානයේ දශක ුනක් තිසේයසේ සිදුයකරුණු ආන්ීකරණයට ලක් වූ 

කාන්තාවන් ඉලක්ක කරෙත් සමාජ බලසුකරණ වයාපෘතියේ අඛණ්ඩ සහ දිගුකාලීන 

උත්සාහයක් යථාර්ථයක් බවට පත්කර ෙැනීයේ මහගු අවසේථාවක් යලස යමම කෘතිය 

සමාජෙත කිරීම හැදින්විය හැකිය. සිඩ්නනි මාක්සේ “රුපියල් පයහේ විප්ලවය රචනය ආරේභ 

කිරීමට පටන් ෙන්යන්ම එම වයපෘතිය පිළිබදව අවුරුද්දක පමණ යක්ෂ්ත්ේත්ර පර්යේෂ්ත්නයක 

ප්රතිළුලයකිනි. යමම වයාපෘතියට සේබන්ධ වූ ප්රධාන දත්ත දායකයින්යෙන්ද, සියලු කාන්තා 

සංවිධාන නියයෝජිතයින්, සාමජිකයින් සහ සේබන්ධ පාර්ශවකරුවන් සමෙ ෙැඹුරු සේුඛ 

සාකච්ජා සහ ඉලක්කෙත සේුඛ සාකච්ජා වලින් ලබාෙත් පසුවිපරමක් පදනේ කරෙත් 

පර්යේෂ්ත්නයක ප්රතිළුලයක් යලසයි. ඒ නිසා සිඩ්නනි මාක්සේ යමම කෘතිය රචනා කිරීයේ දී 

නිහඩ සාක්ිකරුයවක් යලසත් යතවන පර්ශවකරුයවක් යලසත් සුවියශේෂ්ත් කාර්යභාරයක් 

සිදුකර ඇති බව කෘතිය පරිශීලනය කිරීයේ දී පාඨකයාට දැයන්. 

කෘතියේ අන්තර්ෙතය පිළිබද සරලව දැක්වුවයහාත්, ජනරුකුල ආයතනය දශක ුනක් 

තිසේයසේ සිදුකර ඇති විප්ලවීය ෙමන් මෙ සැකයවින් විසේතර කිරීම හදුනාෙත හැකියි. යමම 

අත්දැකීම, දිළිදුබයේ දුෂ්ත්ේඨ චක්රයට හසුවූ, යැපුේ මානසිකත්වයට යයාු වූ, රයේ සංවර්ධනයට 

දායක යනාවු, ආන්ීකරණයට ලක් වූ ජනයකාටසේ සවිබලකරණය සදහා විකල්ප 

සංවර්ධනය පිළිබද විශේවාසයක් තියබන අපට තවදුරටත් එ සදහා සිසුන් සහ සමාජ වැඩ 

වෘත්තිකයින් යමයහයවීම සදහා ද ප්රබල උත්යේරකයක් සපයනු ලබයි. 

කෘතියේ අන්තර්ෙතය එකියනකට ෙත්විට රුපියල් පයහේ විප්ලවයට සේබන්ධ ආකර්ශනීය 

යත්මාවන්යෙන් ග්රහණය. ඒ අතර, දුර්වල මිනිසේ බවට එල්ල වූ දුගී බයේ අභියයෝෙය, රුපියල් 

පයහේ සමාජ බලසුකරණ සුත්රය , ුලදී ෙමන හරි දුෂ්ත්ේකරයි, ඒත් දැන් දැයනන සුට වයේය 

, ආපු දුරත් හිතා ෙන්නත් බැරි තරේ, ඉබි ෙමනින් ආව දුර ෙමන, කන්ද උඩරට කාන්තාවන් 

ජීවිත කන්ද තරණය කළ හැකි, රුපියල් පයහේ විප්ලවය, අපිත් ජයෙත්තා සමූපකාර 
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සංකල්පය , ජනතාව බලසුකිරීමට රුකුලක් කරෙත් හැටි, දුගී බවට අභියයෝෙ කළ දුර්ලභ 

මිනිසේකම සමාජ බලසුකරණය සදහා කුඩා කණ්ඩායේ ක්රමයේදය �යාවට නැගු තවත් අය, 

ෙමන දුරයි ඒත් යහට එච්චර කළුවර නෑ යන ප්රධාන මාතෘකා ඔසේයසේ විහිදුණු විකල්ප 

සංවර්ධනය සදහා අත් යපාතක් යලස යයාදා ෙත හැකි අනගි කෘතියක් යලස දැක්විය හැකිය. 

සංවර්ධනය යනු බහුමානික සංකල්පයක් වන අතර එය එක රැයකින් ලො කරෙත හැකි 

යදයක් යනායේ. සංවර්ධන �යාවලිය ලො කර ෙැනීම සදහා පළු පියවරක් තබන්යන් 

යකයසේද යන්න විකල්ප සංවර්ධන ප්රයේශය ඔසේයසේ සැබෑ සාක්ි පදනේ කරයෙන කෘතිය 

නිර්මාණය කර ඇත. 

සමාජ වැඩ වෘතිකයින් වශයයන් අපයේ විෂ්ත්ය පථය සකසේ වී ඇත්යත් ද පුද්ෙලයාට සහ 

පවුලට, කණ්ඩායේ වලට සහ ප්රජාවට ඔවුන් ුහුණ යදන ෙැටලු සදහා සෘජුව සහ වක්රව 

මැදිහත්වීමටයි. සමාජ වැඩ යනු පුහුණු වෘත්තියකි. ඒ ුළින් අවාසිදායක කණ්ඩායේ ුහුණ 

යදන සමාජ, ආර්ික, යද්ශපාලන යමන්ම පුද්ෙලිකව ු හුණ යදන ෙැටලු සදහා විදයාත්මකව 

මැදිහත්වීමත් සවිබලකරණය සිදුකරනු ලබයි. ඒ සදහා සමාජ සාධාරණත්වය සහ 

සමානාත්මතාවය යමන්ම මානව හිමිකේ වැනි ප්රජාතන්ත්රවාදී ඇෙයුේ මූලීක කරයෙන එම 

ප්රජාවන් නිදහසේ නිවහල් පුද්ෙලයින් බවට පත්කිරීමත් සිදුකරනු ලබයි. 

රුපියල් පයහේ විප්ලවය යමයහය වූ උපාලි සුමිත්ර ඇුළු ජනරුකුල සංවිධානයත් එම 

කාන්තාවනුත් වෘත්ීය සමාජ වැඩ යනායදන වෘත්ීය සමාජ වැඩ භාවිතය සහ මැදිහත්වීමට 

ප්රබල සාක්ි කෘතිය පුරා සපයනු ලබයි. රුපියල් පයහන් ඉුරුේ ආරේභ කර පවතින සමාජ 

ආර්ික යද්ශපාලන ක්රමය ුළ කාන්තාවන් සවිබලකරණය යනු පහසු විප්ලවයක් යනායේ. 

එ සදහා දිගුකාලීන සැලසුේ අවශය යේ. ඒ සදහා, ප්රජා වැඩ විධික්රමය යයාදා ෙැනිමින්, 

කණ්ඩායේ වැඩ ක්රමයේදය යයාදා ෙනීමින් පහසුයවන් ආන්ීකරණයට ලක්වූ කාන්තාවන් 

කණ්ඩායේ බලුළුෙැන්වීයේ සිට ප්රජා සවිබලකරණ නයයාන් උපයයෝගි කරයෙන 

ප්රායයෝගික තලයට යෙන ඒමට කදිම නිදසුනක් යලස රුපියල් පයහේ විප්ලවය හැදින්විය 

හැකිය. වියශේෂ්ත්යයන්ම අවාසිදායක කණ්ඩායේ ුහුණ යදන සැබෑ ෙැටලු හදුනා ෙැනීම, එම 

අවශයතාවය ඔවුන් ුළින්ම පැන නැගීම , ඒ සදහා බලුළු ෙැන්වීම, ප්රජාව 

සංවිධානෙතකිරීම, �යාත්මක කිරීම සහ පසුවිපරම ආදිය සමාජ වැඩ වෘත්තිය මැදිහත්වීම 

හා සන්සන්දනාත්මක රුපියල් පයහේ විප්ලවය හදුනාෙත හැකිය. එයසේ විග්රහ කරෙත හැකි 

තිරසාර මැදිහත්වීමක් කෘතියේ අඩංගු යේ.  

සමාජ වැඩ වලදී අප කතා කරන සමාජය ුළ තියබන බලසේබන්ධතාවය සමෙ ෙැටෙැසුණු 

අසමානකාරී පීඩාකාරී වුහය යවනසේ කිරීම සදහා ආර්ික සහ සමාජීය බලෙැන්වීම 

සිදුකරන ආකාරයට උදාහරණ සපයනු ලබයි. රුපියල් පයහේ විප්ලවය මගින් සමාජයට යෙන 

යන පණිවිඩය කුමක්ද? දුප්පයතක් වී ඉපදුණු අපි දුප්පයතක් වී මිය යා යුුද? දුප්පයතක් වී 

ඉපදීම ජීවිතය ජයෙැනීමට අභියයෝෙයක්. නුත් එයද දුර්ලභ මිනිසේබව නිසාම යවනසේ කළ 

හැකියි. දුප්පත්කයේ යක්න්ීය ලක්ෂ්ත්ණයක් යලස අප හදුනා ෙන්නා පරාධීනත්වය පරදා 

දුගීබවයේ ගිලිණූ ලක්ෂ්ත් ෙණනක් ජනතාව මිනිසේබයේ පරිපුර්ණත්වය ලබා ෙැනීයේ 

අවසේථාව හිමිකර දීම පිළිබද හිතට යමන්ම ප්රජානනයටත් දැයනන පාඩේ කෘතිය ුළ 

අන්තර්ෙත යේ. දුප්පත්කම යනු සමාජීය නිර්මිතයකි. එය යවනසේ කිරීයේ විසදුේ ද යමම 

නිර්මිතය ුළින්ම යසායාෙත හැකියි. 

නිදහසින් පසු වසර 73ක කාලයක් තිසේයසේ අපිට නිරීක්ෂ්ත්ණය වූයේ සංවර්ධනය යනු අධිපති 

යදයක් යලසයි. බලය යහාබවන පාර්ශව විසින් පීඩිත ජනයායේ සංවර්ධනය ීරණය කිරීම 
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සංකල්පය , ජනතාව බලසුකිරීමට රුකුලක් කරෙත් හැටි, දුගී බවට අභියයෝෙ කළ දුර්ලභ 

මිනිසේකම සමාජ බලසුකරණය සදහා කුඩා කණ්ඩායේ ක්රමයේදය �යාවට නැගු තවත් අය, 

ෙමන දුරයි ඒත් යහට එච්චර කළුවර නෑ යන ප්රධාන මාතෘකා ඔසේයසේ විහිදුණු විකල්ප 

සංවර්ධනය සදහා අත් යපාතක් යලස යයාදා ෙත හැකි අනගි කෘතියක් යලස දැක්විය හැකිය. 

සංවර්ධනය යනු බහුමානික සංකල්පයක් වන අතර එය එක රැයකින් ලො කරෙත හැකි 

යදයක් යනායේ. සංවර්ධන �යාවලිය ලො කර ෙැනීම සදහා පළු පියවරක් තබන්යන් 

යකයසේද යන්න විකල්ප සංවර්ධන ප්රයේශය ඔසේයසේ සැබෑ සාක්ි පදනේ කරයෙන කෘතිය 

නිර්මාණය කර ඇත. 

සමාජ වැඩ වෘතිකයින් වශයයන් අපයේ විෂ්ත්ය පථය සකසේ වී ඇත්යත් ද පුද්ෙලයාට සහ 

පවුලට, කණ්ඩායේ වලට සහ ප්රජාවට ඔවුන් ුහුණ යදන ෙැටලු සදහා සෘජුව සහ වක්රව 

මැදිහත්වීමටයි. සමාජ වැඩ යනු පුහුණු වෘත්තියකි. ඒ ුළින් අවාසිදායක කණ්ඩායේ ුහුණ 

යදන සමාජ, ආර්ික, යද්ශපාලන යමන්ම පුද්ෙලිකව ු හුණ යදන ෙැටලු සදහා විදයාත්මකව 

මැදිහත්වීමත් සවිබලකරණය සිදුකරනු ලබයි. ඒ සදහා සමාජ සාධාරණත්වය සහ 

සමානාත්මතාවය යමන්ම මානව හිමිකේ වැනි ප්රජාතන්ත්රවාදී ඇෙයුේ මූලීක කරයෙන එම 

ප්රජාවන් නිදහසේ නිවහල් පුද්ෙලයින් බවට පත්කිරීමත් සිදුකරනු ලබයි. 

රුපියල් පයහේ විප්ලවය යමයහය වූ උපාලි සුමිත්ර ඇුළු ජනරුකුල සංවිධානයත් එම 

කාන්තාවනුත් වෘත්ීය සමාජ වැඩ යනායදන වෘත්ීය සමාජ වැඩ භාවිතය සහ මැදිහත්වීමට 

ප්රබල සාක්ි කෘතිය පුරා සපයනු ලබයි. රුපියල් පයහන් ඉුරුේ ආරේභ කර පවතින සමාජ 

ආර්ික යද්ශපාලන ක්රමය ුළ කාන්තාවන් සවිබලකරණය යනු පහසු විප්ලවයක් යනායේ. 

එ සදහා දිගුකාලීන සැලසුේ අවශය යේ. ඒ සදහා, ප්රජා වැඩ විධික්රමය යයාදා ෙැනිමින්, 

කණ්ඩායේ වැඩ ක්රමයේදය යයාදා ෙනීමින් පහසුයවන් ආන්ීකරණයට ලක්වූ කාන්තාවන් 

කණ්ඩායේ බලුළුෙැන්වීයේ සිට ප්රජා සවිබලකරණ නයයාන් උපයයෝගි කරයෙන 

ප්රායයෝගික තලයට යෙන ඒමට කදිම නිදසුනක් යලස රුපියල් පයහේ විප්ලවය හැදින්විය 

හැකිය. වියශේෂ්ත්යයන්ම අවාසිදායක කණ්ඩායේ ුහුණ යදන සැබෑ ෙැටලු හදුනා ෙැනීම, එම 

අවශයතාවය ඔවුන් ුළින්ම පැන නැගීම , ඒ සදහා බලුළු ෙැන්වීම, ප්රජාව 

සංවිධානෙතකිරීම, �යාත්මක කිරීම සහ පසුවිපරම ආදිය සමාජ වැඩ වෘත්තිය මැදිහත්වීම 

හා සන්සන්දනාත්මක රුපියල් පයහේ විප්ලවය හදුනාෙත හැකිය. එයසේ විග්රහ කරෙත හැකි 

තිරසාර මැදිහත්වීමක් කෘතියේ අඩංගු යේ.  

සමාජ වැඩ වලදී අප කතා කරන සමාජය ුළ තියබන බලසේබන්ධතාවය සමෙ ෙැටෙැසුණු 

අසමානකාරී පීඩාකාරී වුහය යවනසේ කිරීම සදහා ආර්ික සහ සමාජීය බලෙැන්වීම 

සිදුකරන ආකාරයට උදාහරණ සපයනු ලබයි. රුපියල් පයහේ විප්ලවය මගින් සමාජයට යෙන 

යන පණිවිඩය කුමක්ද? දුප්පයතක් වී ඉපදුණු අපි දුප්පයතක් වී මිය යා යුුද? දුප්පයතක් වී 

ඉපදීම ජීවිතය ජයෙැනීමට අභියයෝෙයක්. නුත් එයද දුර්ලභ මිනිසේබව නිසාම යවනසේ කළ 

හැකියි. දුප්පත්කයේ යක්න්ීය ලක්ෂ්ත්ණයක් යලස අප හදුනා ෙන්නා පරාධීනත්වය පරදා 

දුගීබවයේ ගිලිණූ ලක්ෂ්ත් ෙණනක් ජනතාව මිනිසේබයේ පරිපුර්ණත්වය ලබා ෙැනීයේ 

අවසේථාව හිමිකර දීම පිළිබද හිතට යමන්ම ප්රජානනයටත් දැයනන පාඩේ කෘතිය ුළ 

අන්තර්ෙත යේ. දුප්පත්කම යනු සමාජීය නිර්මිතයකි. එය යවනසේ කිරීයේ විසදුේ ද යමම 

නිර්මිතය ුළින්ම යසායාෙත හැකියි. 

නිදහසින් පසු වසර 73ක කාලයක් තිසේයසේ අපිට නිරීක්ෂ්ත්ණය වූයේ සංවර්ධනය යනු අධිපති 

යදයක් යලසයි. බලය යහාබවන පාර්ශව විසින් පීඩිත ජනයායේ සංවර්ධනය ීරණය කිරීම 
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අපිට පුරුදු අත්දැකීම යේ. දුප්පුන් ඇුළු ආන්ීක කණ්ඩායේ සංවර්ධනය සදහා 

සැබැවින්ම යයාදා ෙනු ලබනවාද යන්නත් දිගින් දිෙටම මුවූ යලහා ෙත යනාහැකි 

ෙැටලුවකි. වර්තමානයේ ද සිදුව ඇත්යත් රාජය සහ යවළදයපාළ බලයේෙ අනුව, එක සමාජ 

පංතියක පැවැත්ම උයදසා මාරුයවන් මාරුවට සංවර්ධනය ීරණය වීමයි. යකායරෝනා 

ධනවාදය මගින් සපත කයල් ද එකී දහමයි. ඔවුන්යේ ධනසේුචිතකර ෙැනීම යදස සුසුේ 

යහළීම නුපුරුදු යදයක් යනායේ . සිදුවිය යුත්යත් විුක්තියේ මාර්ෙය යසායා ෙැනීමයි. එය 

සහභාගීත්ව සංවර්ධනයට ප්රබල අභියයෝෙයකි. එම දාමය යවනසේ කිරීමට නේ බිේමේටයේ 

සිට ප්රශේන කරන පුරවැසියන් බි�කිරීයේ වෙකීම යමම �යාවලීන්ට දායකවන පුරවැසියන්ට 

තියේ.  

රාජය සහ යබායහෝ රජයන්ට යසේම රාජය යනාවන සංවිධානවලට දුප්පත්කම යනු 

වයාපෘතියකි. විශාල පිරිවැයක් දරා සිදුකරන අල්ලක වැඩ අපි ඕනෑතරේ දැක ඇත. එවැනි 

තාවකාලික පැලැසේතර යවනුවට දුප්පුන්යේ සැබෑ ෙැටලු වලට ආමන්ත්රණය කිරීම 

යබායහෝ වයාපෘති වලින් ගිලියහේ. නුත් සාර්ථක ප්රතිළුල ලබාෙත් සණස, හේබන්යතාට 

කාන්තා සංවිධානය යමන්ම අප්රසිද්ධියේ වැඩකරන මුයනාවුණු වයාපෘති රට ුළ දක්නට 

ඇත. ඒවාට අවශය මැදිහත්වීම සහ ප්රසිද්ධිය ලබාදීම අප විසින් අනිවාර්යයන්ම සිදුකළ 

යුත්තකි. යේ ලියවිල්ල සැකසේයවන්යන්ම එම අරුණ යපරදරි කරයෙනයි.  

ෙයඩාල් කපා ජීවිකාව කරෙත් යමම කාන්තාවන් තම යෙදරට අවශය ආහාර ලබාෙන්යන් ද 

ෙයේ ුදලාලියෙන් වන අතර ෙයඩාල් නිෂ්ත්ේපාදන ලබායදන්යන්ද ඔහුටමයි. යමම හුවමාරු 

මාධයය නිසා අවසානයේ කාන්තාවන්ට කිසිම ුදලක් ඉුරු යනායේ. යේ චක්රය බිදදැමීම 

සදහා ජනරුකුල සංවිධානයේ නිර්මාතෘ උපාලි සුමිත්ර, පාවුයලෝ ය ේයර්යේ පීඩිත 

අධයාපනයේදය යයාදාෙනිමින් ුලයමය සාක්ෂ්ත්රතාවය සහ සවිඥාණිකත්වය ඇති කිරීම 

ෙනු ලැබූ උත්සාහය ප්රශංසනීය යේ. පීඩකයා සහ පීඩිතයා අමානුික බවට පත්කිරීම 

යවනුවට පීඩිතයා සහ පීඩකයා යන යදයදනාම පීඩාකාරී සමාජ වුහය ුළ මානුෂීය බවට 

පත්කිරීම පිළිබද ආදර්ශ කෘතියයන් සපයනු ලැයේ. ෙයඩාල් ුදලාලීයේ චරිතය ඒ සදහා 

කදිම උදාහරණයකි. අපිට පුරුදු ධනපතියා විනාශ කිරීමයි. නුත් යමහි අන්තර්ෙත වී 

තියබන්යන් ධනපතියාත් එක්ව යන ෙමනක් පිළිබදවයි.  

සාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතා ුලධර්ම අනුෙමනය කරමින් අසාධාරණ බලවුහය 

යවනසේ කිරීමට ප්රශේන නැගීම , විචාරශීලී සවිඥාණික කණ්ඩායේ යොඩනැගීම, යැපුේ 

මානසිකත්වය යවනුවට තමන්යේ ෙැටලුවලට තමන් ුළින් විසදුේ යසායා ෙැනීමට 

මැදිහත්වීමට අදාළ ප්රයතයක කෘතිය පුරා සපයනු ලැයේ. රුපියල් පයහේ බලසු කරණ සුත්රය 

ුළින් සිංහල කාන්තාවන් පමණක් යනාව දමිළ සහ ුසේලිේ කාන්තාවන් ද සවිබලකරණය 

දැක්විය හැකිය. සහභාගීත්ව සංවර්ධන සදහා අන්තර්කරණ සංවර්ධන ආකෘතිය (Inclusive 

Development Model) කෘතිය පරීශීලනය කිරීයේ දි මා සිතෙත් ප්රබල කරුණක් විය. යමම 

වයපෘතිය මගින් ජනවාර්ගික විවිධත්වයට ආමන්ත්රණය කිරීමත් සුළුතරය නියයෝජනය 

කරන කාන්තාවන් සවිබලකරණයත් සුවියශේෂ්ත් යේ. සාධාරණ සහ සමානාත්මතාව මූලධර්ම 

යයාදා ෙැනීම පිළිබද එය ප්රබල සාක්ියක් යේ. සංවර්ධනය යනු සමසේත ජනයකාටසේ 

නියයෝජනයවීමක් මිස හුදු එක් කණ්ඩායමක් පමණක් රැයෙන යන ෙමනක් යනායේ. 

දුප්පත්කයේ අභියයෝෙය එම කණ්ඩායේ සමෙ එකුව විපර්යකාරක භූමිකාව පණ 

යපාවන්යන් යකයසේ ද යන්න කෘතියේ ආරේභයේ සිටම අවසානය දක්වාම යෙනහැර 

දක්වනු ලබයි. ඒ සදහා ක්රමානුකූල මැදිහත්වන්යන් යකයසේද යන්න සමාජ වැඩ විෂ්ත්ය ඉයෙන 
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අපිට පුරුදු අත්දැකීම යේ. දුප්පුන් ඇුළු ආන්ීක කණ්ඩායේ සංවර්ධනය සදහා 

සැබැවින්ම යයාදා ෙනු ලබනවාද යන්නත් දිගින් දිෙටම මුවූ යලහා ෙත යනාහැකි 

ෙැටලුවකි. වර්තමානයේ ද සිදුව ඇත්යත් රාජය සහ යවළදයපාළ බලයේෙ අනුව, එක සමාජ 

පංතියක පැවැත්ම උයදසා මාරුයවන් මාරුවට සංවර්ධනය ීරණය වීමයි. යකායරෝනා 

ධනවාදය මගින් සපත කයල් ද එකී දහමයි. ඔවුන්යේ ධනසේුචිතකර ෙැනීම යදස සුසුේ 

යහළීම නුපුරුදු යදයක් යනායේ . සිදුවිය යුත්යත් විුක්තියේ මාර්ෙය යසායා ෙැනීමයි. එය 

සහභාගීත්ව සංවර්ධනයට ප්රබල අභියයෝෙයකි. එම දාමය යවනසේ කිරීමට නේ බිේමේටයේ 

සිට ප්රශේන කරන පුරවැසියන් බි�කිරීයේ වෙකීම යමම �යාවලීන්ට දායකවන පුරවැසියන්ට 

තියේ.  

රාජය සහ යබායහෝ රජයන්ට යසේම රාජය යනාවන සංවිධානවලට දුප්පත්කම යනු 

වයාපෘතියකි. විශාල පිරිවැයක් දරා සිදුකරන අල්ලක වැඩ අපි ඕනෑතරේ දැක ඇත. එවැනි 

තාවකාලික පැලැසේතර යවනුවට දුප්පුන්යේ සැබෑ ෙැටලු වලට ආමන්ත්රණය කිරීම 

යබායහෝ වයාපෘති වලින් ගිලියහේ. නුත් සාර්ථක ප්රතිළුල ලබාෙත් සණස, හේබන්යතාට 

කාන්තා සංවිධානය යමන්ම අප්රසිද්ධියේ වැඩකරන මුයනාවුණු වයාපෘති රට ුළ දක්නට 

ඇත. ඒවාට අවශය මැදිහත්වීම සහ ප්රසිද්ධිය ලබාදීම අප විසින් අනිවාර්යයන්ම සිදුකළ 

යුත්තකි. යේ ලියවිල්ල සැකසේයවන්යන්ම එම අරුණ යපරදරි කරයෙනයි.  

ෙයඩාල් කපා ජීවිකාව කරෙත් යමම කාන්තාවන් තම යෙදරට අවශය ආහාර ලබාෙන්යන් ද 

ෙයේ ුදලාලියෙන් වන අතර ෙයඩාල් නිෂ්ත්ේපාදන ලබායදන්යන්ද ඔහුටමයි. යමම හුවමාරු 

මාධයය නිසා අවසානයේ කාන්තාවන්ට කිසිම ුදලක් ඉුරු යනායේ. යේ චක්රය බිදදැමීම 

සදහා ජනරුකුල සංවිධානයේ නිර්මාතෘ උපාලි සුමිත්ර, පාවුයලෝ ය ේයර්යේ පීඩිත 

අධයාපනයේදය යයාදාෙනිමින් ුලයමය සාක්ෂ්ත්රතාවය සහ සවිඥාණිකත්වය ඇති කිරීම 

ෙනු ලැබූ උත්සාහය ප්රශංසනීය යේ. පීඩකයා සහ පීඩිතයා අමානුික බවට පත්කිරීම 

යවනුවට පීඩිතයා සහ පීඩකයා යන යදයදනාම පීඩාකාරී සමාජ වුහය ුළ මානුෂීය බවට 

පත්කිරීම පිළිබද ආදර්ශ කෘතියයන් සපයනු ලැයේ. ෙයඩාල් ුදලාලීයේ චරිතය ඒ සදහා 

කදිම උදාහරණයකි. අපිට පුරුදු ධනපතියා විනාශ කිරීමයි. නුත් යමහි අන්තර්ෙත වී 

තියබන්යන් ධනපතියාත් එක්ව යන ෙමනක් පිළිබදවයි.  

සාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතා ුලධර්ම අනුෙමනය කරමින් අසාධාරණ බලවුහය 

යවනසේ කිරීමට ප්රශේන නැගීම , විචාරශීලී සවිඥාණික කණ්ඩායේ යොඩනැගීම, යැපුේ 

මානසිකත්වය යවනුවට තමන්යේ ෙැටලුවලට තමන් ුළින් විසදුේ යසායා ෙැනීමට 

මැදිහත්වීමට අදාළ ප්රයතයක කෘතිය පුරා සපයනු ලැයේ. රුපියල් පයහේ බලසු කරණ සුත්රය 

ුළින් සිංහල කාන්තාවන් පමණක් යනාව දමිළ සහ ුසේලිේ කාන්තාවන් ද සවිබලකරණය 

දැක්විය හැකිය. සහභාගීත්ව සංවර්ධන සදහා අන්තර්කරණ සංවර්ධන ආකෘතිය (Inclusive 

Development Model) කෘතිය පරීශීලනය කිරීයේ දි මා සිතෙත් ප්රබල කරුණක් විය. යමම 

වයපෘතිය මගින් ජනවාර්ගික විවිධත්වයට ආමන්ත්රණය කිරීමත් සුළුතරය නියයෝජනය 

කරන කාන්තාවන් සවිබලකරණයත් සුවියශේෂ්ත් යේ. සාධාරණ සහ සමානාත්මතාව මූලධර්ම 

යයාදා ෙැනීම පිළිබද එය ප්රබල සාක්ියක් යේ. සංවර්ධනය යනු සමසේත ජනයකාටසේ 

නියයෝජනයවීමක් මිස හුදු එක් කණ්ඩායමක් පමණක් රැයෙන යන ෙමනක් යනායේ. 

දුප්පත්කයේ අභියයෝෙය එම කණ්ඩායේ සමෙ එකුව විපර්යකාරක භූමිකාව පණ 

යපාවන්යන් යකයසේ ද යන්න කෘතියේ ආරේභයේ සිටම අවසානය දක්වාම යෙනහැර 

දක්වනු ලබයි. ඒ සදහා ක්රමානුකූල මැදිහත්වන්යන් යකයසේද යන්න සමාජ වැඩ විෂ්ත්ය ඉයෙන 
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ෙන්නා දුහුනන්ට ප්රජා වැඩ විධික්රමය ප්රායයෝගිකව �යාවට නංවන්යන් යකයසේද යන්නට 

කදිම සාක්ියක් යලස දක්වන යමම කෘතිය පරිශීලනය කිරීමට යයෝජනා කරමි.  

සාක්ි මත පදනමප්රතිලාභීන්යේ ප්රයේශයයන්ම සේවයං සංවර්ධනය ලොකර ෙත හැකි 

ආකාරය පිළිබදව කෘතියේ සාරෙර්භ බව තවදුරටත් ීවුර කරනු ලබයි. විෙණනය, ආර්ික 

විෙණනය පමණක් යනාව සමාජ විෙණනය ද පිළිබද පූර්වාදර්ශ යමම කෘතිය පුරා දක්නට 

ලැයේ. දශක තිහක් තිසේයසේ සිදුකළ විපර්යකාරක වැඩසටහනක ප්රගිතිශීලි ප්රයත්නය 

පිළිබදවත්, සක්රිය පුරවැසියන් සංවර්ධන �යාවලියේ දී ීරණ ෙැ�යේ �යාවලියට 

සේබන්ධ කරවීයේ අවශයතාවයත්, නියරෝගි ප්රජාතන්ත්රවාදය යොඩනො ෙත හැක්යක් 

යකයසේද යන්නට ඉගි කෘතිය පුරාම සපයනු ලැයේ.  

විකල්ප සංවර්ධනය අත්හදා බලන, සහභාගීත්ව සංවර්ධන යක්ෂ්ත්ේත්රයේ නියයයලන සමාජ 

වැඩ වෘත්තිකයින්ට, සජීවිකාරකවරුවන්ට සහ විපර්යකාරකවරුන්ට උත්යේරකයන් 

යවමින් විකල්ප සංවර්ධන ප්රයේශයන්ට අවීර්ණ වීමට අවශය ආරේභක ශක්තිය මනා 

පසුබිමක් යමම කෘතිය මගින් සපයනු ලැයේ. වියශේෂ්ත්යයන් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප 

සංවර්ධනය යන මූලීක කුළුණු ුන ප්රධාන යකාටයෙන සාක්ි පදනේ කරෙත් ප්රයේශයකින් 

යයාදා ෙනිේන් විකල්ප සංවර්ධනය ප්රයේශයන් ලොකර ෙතහැකි ආකාරය සාකච්ජා කරනු 

ලබයි.  

ප්රායයෝගික ක්රම භාවිතාකරමින්, යද්ශීය ඥාණය උපයයෝගී කරයෙන සිදුකරන යමම විවිධ 

ප්රයද්ශ වල කාන්තාවන් සවිබලකරණය කිරීයේ දී අනුෙමනය කළ හැකි ඇෙයුේ පදනේ 

කරෙත් ප්රයේශයක් සදහා ඉගි යමම කෘතිය මගින් සපයනු ලැයේ. වර්තමානයේ ක්ෂ්ත්ේර මූල 

ණය පිළිබද විශාල අර්ුදයක ශ්රී ලංකායේ ග්රාමීය කාන්තාවන් ගිලී සිටින යමයහාතක, 

ජනරුකුල සංවිධානයේ කුඩා කණ්ඩායේ මූලීක කරයෙන සිදුකරන ඉතිරිකිරීේ සදහා 

මානවවාදී ප්රයේශයකින් අසේවැන්න ලොකර ෙැනීයේ කතාව ද යමහි අන්තර්ෙත යේ. ඒ 

සදහා ඉවසීයමන් සහ කැපවීයමන් දිගුකලක් තිසේයසේ වැඩකිරීම පිළිබද ෙැඹුරු පාඩේ යමම 

මැදිහත්වීයේ දී හදුනෙත හැකිය. වර්තමානයේ ක්ෂ්ත්ේර මූල ණය, මූලීක කරයෙන සිදුකරන 

කාන්තා සවිබලකරණය වැඩසටහන්වල අයප්ක්ිත ප්රතිළුල ලො කර ෙැනීමට යනාහැකි වී 

තියබන්යන් ඉතිරිකිරීේ සහ නිවැරදි ආයයෝජනය සදහා අවශය ුලය විනය සහ ුලය 

සාක්ෂ්ත්රතාවය යනාීබීම යහේු යලස දැක්විය හැකියි. වියශේෂ්ත්යයන් නව ලිබරල්වාදී 

ආර්ිකය ුළ ක්ෂ්ත්ණික විසදුේ යසවීම සහ අවසානයේ දී තවදුරටත් යැයපන්නන් බවට 

පත්වීම සහ ණය උගුල සිරවීම දක්නට ලැබීම පිිිළිබද තර්කයයන් මා මුකරන්යන් 

ක්ුරුලය ආයතන සුදු හුනු ෙෑම යනායේ. ණය පිළිබදව වෙකීම පිළිබදව මතක් කිරීමටයි. 

විකල්ප සංවර්ධනය ුවයවන් සිදුකරන ක්ෂ්ත්ණික යමන්ම පීඩාකාරී ක්ුරමූලය ආයතනවල 

මැදිහත්වීේට යමවැනි වයපෘතිය ප්රබල කයන් පහරක් යලස දැක්විය හැකිය.  

ආන්ීකරණ ප්රජාවන් යලස කාන්තාවන් සේවශක්තියයන් නැගී සිටීම අවශය සේවයං ඥාණය, 

ුලයමය විනය, ණය පිළිබදව ඇති වෙකීම, කණ්ඩායයේ සාමාජිකයින් අතර අඛණ්ඩ 

ඉතිරිකිරීයේ පුරුද්ද, විශේවාසවන්ත යලස කටයුු කිරීම, කණ්ඩායේ ජීවිතය සහ සේබන්ධතා 

වර්ධනය, සාුහික ීරණ ෙැනීයේ �යාවලීය, කණ්ඩායයේ අයනක් සාමාජිකයින් යකයරහි 

ඇති වෙකීම, අන් අයයේ දියුණුව සදහා සාුහික මැදිහත්වීම කැපවීම, විනිවිදභාවය, බලය 

යක්න්ර කරෙැනීම යවනුවට බලය විමධයෙත කිරීම, ඉදිරිොමී නායකත්වය ආදී මූලධර්ම 

මගින් කාන්තාවන්යේ ජීවන පරාසයන් පුළුල් වීම සදහා සජීවි අත්දැකීේ යමම කෘතිය මගින් 

සපයනු ලැයේ.  
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ෙන්නා දුහුනන්ට ප්රජා වැඩ විධික්රමය ප්රායයෝගිකව �යාවට නංවන්යන් යකයසේද යන්නට 

කදිම සාක්ියක් යලස දක්වන යමම කෘතිය පරිශීලනය කිරීමට යයෝජනා කරමි.  

සාක්ි මත පදනමප්රතිලාභීන්යේ ප්රයේශයයන්ම සේවයං සංවර්ධනය ලොකර ෙත හැකි 

ආකාරය පිළිබදව කෘතියේ සාරෙර්භ බව තවදුරටත් ීවුර කරනු ලබයි. විෙණනය, ආර්ික 

විෙණනය පමණක් යනාව සමාජ විෙණනය ද පිළිබද පූර්වාදර්ශ යමම කෘතිය පුරා දක්නට 

ලැයේ. දශක තිහක් තිසේයසේ සිදුකළ විපර්යකාරක වැඩසටහනක ප්රගිතිශීලි ප්රයත්නය 

පිළිබදවත්, සක්රිය පුරවැසියන් සංවර්ධන �යාවලියේ දී ීරණ ෙැ�යේ �යාවලියට 

සේබන්ධ කරවීයේ අවශයතාවයත්, නියරෝගි ප්රජාතන්ත්රවාදය යොඩනො ෙත හැක්යක් 

යකයසේද යන්නට ඉගි කෘතිය පුරාම සපයනු ලැයේ.  

විකල්ප සංවර්ධනය අත්හදා බලන, සහභාගීත්ව සංවර්ධන යක්ෂ්ත්ේත්රයේ නියයයලන සමාජ 

වැඩ වෘත්තිකයින්ට, සජීවිකාරකවරුවන්ට සහ විපර්යකාරකවරුන්ට උත්යේරකයන් 

යවමින් විකල්ප සංවර්ධන ප්රයේශයන්ට අවීර්ණ වීමට අවශය ආරේභක ශක්තිය මනා 

පසුබිමක් යමම කෘතිය මගින් සපයනු ලැයේ. වියශේෂ්ත්යයන් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප 

සංවර්ධනය යන මූලීක කුළුණු ුන ප්රධාන යකාටයෙන සාක්ි පදනේ කරෙත් ප්රයේශයකින් 

යයාදා ෙනිේන් විකල්ප සංවර්ධනය ප්රයේශයන් ලොකර ෙතහැකි ආකාරය සාකච්ජා කරනු 

ලබයි.  

ප්රායයෝගික ක්රම භාවිතාකරමින්, යද්ශීය ඥාණය උපයයෝගී කරයෙන සිදුකරන යමම විවිධ 

ප්රයද්ශ වල කාන්තාවන් සවිබලකරණය කිරීයේ දී අනුෙමනය කළ හැකි ඇෙයුේ පදනේ 

කරෙත් ප්රයේශයක් සදහා ඉගි යමම කෘතිය මගින් සපයනු ලැයේ. වර්තමානයේ ක්ෂ්ත්ේර මූල 

ණය පිළිබද විශාල අර්ුදයක ශ්රී ලංකායේ ග්රාමීය කාන්තාවන් ගිලී සිටින යමයහාතක, 

ජනරුකුල සංවිධානයේ කුඩා කණ්ඩායේ මූලීක කරයෙන සිදුකරන ඉතිරිකිරීේ සදහා 

මානවවාදී ප්රයේශයකින් අසේවැන්න ලොකර ෙැනීයේ කතාව ද යමහි අන්තර්ෙත යේ. ඒ 

සදහා ඉවසීයමන් සහ කැපවීයමන් දිගුකලක් තිසේයසේ වැඩකිරීම පිළිබද ෙැඹුරු පාඩේ යමම 

මැදිහත්වීයේ දී හදුනෙත හැකිය. වර්තමානයේ ක්ෂ්ත්ේර මූල ණය, මූලීක කරයෙන සිදුකරන 

කාන්තා සවිබලකරණය වැඩසටහන්වල අයප්ක්ිත ප්රතිළුල ලො කර ෙැනීමට යනාහැකි වී 

තියබන්යන් ඉතිරිකිරීේ සහ නිවැරදි ආයයෝජනය සදහා අවශය ුලය විනය සහ ුලය 

සාක්ෂ්ත්රතාවය යනාීබීම යහේු යලස දැක්විය හැකියි. වියශේෂ්ත්යයන් නව ලිබරල්වාදී 

ආර්ිකය ුළ ක්ෂ්ත්ණික විසදුේ යසවීම සහ අවසානයේ දී තවදුරටත් යැයපන්නන් බවට 

පත්වීම සහ ණය උගුල සිරවීම දක්නට ලැබීම පිිිළිබද තර්කයයන් මා මුකරන්යන් 

ක්ුරුලය ආයතන සුදු හුනු ෙෑම යනායේ. ණය පිළිබදව වෙකීම පිළිබදව මතක් කිරීමටයි. 

විකල්ප සංවර්ධනය ුවයවන් සිදුකරන ක්ෂ්ත්ණික යමන්ම පීඩාකාරී ක්ුරමූලය ආයතනවල 

මැදිහත්වීේට යමවැනි වයපෘතිය ප්රබල කයන් පහරක් යලස දැක්විය හැකිය.  

ආන්ීකරණ ප්රජාවන් යලස කාන්තාවන් සේවශක්තියයන් නැගී සිටීම අවශය සේවයං ඥාණය, 

ුලයමය විනය, ණය පිළිබදව ඇති වෙකීම, කණ්ඩායයේ සාමාජිකයින් අතර අඛණ්ඩ 

ඉතිරිකිරීයේ පුරුද්ද, විශේවාසවන්ත යලස කටයුු කිරීම, කණ්ඩායේ ජීවිතය සහ සේබන්ධතා 

වර්ධනය, සාුහික ීරණ ෙැනීයේ �යාවලීය, කණ්ඩායයේ අයනක් සාමාජිකයින් යකයරහි 

ඇති වෙකීම, අන් අයයේ දියුණුව සදහා සාුහික මැදිහත්වීම කැපවීම, විනිවිදභාවය, බලය 

යක්න්ර කරෙැනීම යවනුවට බලය විමධයෙත කිරීම, ඉදිරිොමී නායකත්වය ආදී මූලධර්ම 

මගින් කාන්තාවන්යේ ජීවන පරාසයන් පුළුල් වීම සදහා සජීවි අත්දැකීේ යමම කෘතිය මගින් 

සපයනු ලැයේ.  
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ග්රාමීය කාන්තාවන්යේ දිළිදුකම ුරන් කිරීම සදහා වැදෙත් වන ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමට 

ප්රුඛත්වයක් ලබායදන ෙමන් එම ආර්ික ශක්තිමත්භාවය තිරසාරව රදාපවත්වායෙන 

යාමට අවශය ුද්ධිමය විභවතාවයන් ද යමම ජනරුකුල ඉතිරිකිරීයේ වැඩසටහන මගින් 

ලබායද්. ඊට අමතරව නිධන්ෙත වයාධීයක් බවට පත්වී ඇති සමාජීය සහ ආධයාත්මික 

දුගීබයේ සංසේකෘතිය කඩාබිද දැමීට අවශය යරෝෙ නිධානය සේවයං විශේ යල්ෂ්ත්ණයකින් සහ 

කණ්ඩායේ මැදිහත්වීමකින් සහ සාුහික ප්රයත්නයකින් සිදුකළ හැකි ආකාරය සදහා කිදිම 

නිදර්ශන යපාත පරිශීලනයේ දී හදුනා ෙැනීමට හැකිය. අත්දැකීේ පදනේ කරෙත් දැනුමක්, 

මිනිසේ ජීවිත සමෙ ෙණුයදණු කරන ප්රතිලාභින්ට වෙයනාකියන, මූලයමය අරුණු ුවායවන් 

වංචනික යලස සංවර්ධන යක්ෂ්ත්ේත්රයේ නියළි සිටින නූතන ක්ෂ්ත්ේරමූල ණය අර්ුදයේ 

නිර්මාතෘවරුන්ට යමන්ම ඔවුන්යේ නියයෝජිතයන්ට ද තිරසාර විසදුේ යසායා ෙැනීම සදහා 

පර්යේෂ්ත්ණ යමවලමක් යලස යමම කෘතිය දැක්විය හැකිය. වියශේෂ්ත්යයන්ම ඉතිරිකිරීයේ 

මානසිකත්වය සහ යැපුේ මානසිකත්වය ුරන් කිරීමට අවශය දක්ෂ්ත්තාව පදනේ කරයෙන 

යන නිර්මාණශීලී ප්රයේශයන් යයාදා ෙනිමින් නිවරදි ුලය යසේවා උපයද්ශකත්වය ලබා දී 

ඇති වැඩසටහනක් යලසද හුවා දැක්විය හැකියි.  

දශක යදකහමාරක කාලයක් කුඩා කණ්ඩායේ ක්රමයේදය සහ සමූපකාර ක්රමයේ සාධනීය 

පැතිකඩ අනුෙමනය කරමින් සිදුකිරීම අරුණු සහෙත සංවර්ධනයකට සුසුමාදර්ශ මාරුවක් 

යලස දැක්විය හැකියි. අවසාන වශයයන් දැක්විය හැක්යක්, සාකලයවාදී ප්රයේශයක් 

අනුෙමනය කරමින් ආන්ීකරණයට ලක්වූ කාන්තාවන් සක්රිය යමන්ම වඩා පරිණත 

පුද්ෙලයින් බවට පත්කිරීම සදහා සමාජ පරිවර්තනයක් සදහා සිදුකරන රුපියල් පයහේ 

විප්ලවය මගින් ආන්ීකරණයට ලක්වූ කාන්තාවන් සවිබලකරණය සදහා සැබෑ ජනතා 

විප්ලවයක් සදහා යමවලමක් යලස යමම කෘතිය නිර්යද්ශ කළ හැකිය.  

ඊට අමතරව උපාලි සුමිත්රයේ මැදිහත්වීේ සමාජ වැඩ වෘත්ීයයේදියකුයේ භූමිකාව මැනවින් 

විශද යේ. ප්රජාතන්ත්රවාදී නායකයකත්වය, සංවිධානාත්මක බව, තිරසාර සැලසුේ, සේපත් 

සේබන්ධීකරණය, වයවසායකත්වය, කළමණාකරණය, උපයද්ශකයයකු යලස කටයුු 

කිරීම, අධයාපනඥයයකු යලස කටයුු කිරීමත්, පහසුකාරකයයකු යලස කටයුු කිරීමත් 

කෘතිය පරිශීලනයේ දී මැනවින් විශද යේ. ඊට අමතරව ඔහුට පියායෙන් ලැබූ පන්නරය 

යමන්ම මිුරු ඇසුර නිර්මාණශීලිත්වය ජාතයන්තර අත්දැකීම දැනුයමන් යාවත්කාලීනවීම, 

ඉවසීම, තමා වැඩ කරන ප්රජාව යවනුයවන් යපනී සිටීම ,යබාරු යපායරාන්දු යනාදීම, වැනි 

ගුණාංෙ පිළිබදවත් පූර්වාදර්ශ සපයනු ලැයේ.  

යමම කෘතිය විවරණය කිරීයේ දී වෘත්ීය සමාජ වැඩ මැදිහත්වීේ හදුනාෙත හැකි විදයාත්මක 

භාවිතයයන් යපායහාසත් කෘතියක් යලස අවසාන වශයයන් ද දැක්විය හැකිය. 

සමසේත කෘතිය පිළිබද දැක්වීයේ දී සිඩ්නනි මාක්සේ විසින් යමම කෘතිය පර්යේෂ්ත්ණාත්මක 

ග්රන්ථයක් යලස රචනා කළ ද ජනරුකුයල් සමසේත මැදිහත්වීම මැනවින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

යේ යපාත එළි දක්වන උත්සව අවසේථාවට සේබන්ධ වීමට අවසේථාව ලැබීම නිසාත් 

වයාපෘතියට සේබන්ධ වූ කාන්තාවන්යේ කතන්දර තවදුරටත් කෘතියේ සාකච්ජා කරන 

කරුණුවලට ප්රබල ආයලෝකයක් සපයනු ලැබීය. සමාජයේ යහපත් යවනසක් ඇති කිරීමට 

සැබැවින්ම බිේමේටයේ සිට යවයහසන උපාලි සුමිත්ර වැනි පිරිසේ ඕනෑ තරේ සිටියි. ඔවුන් 

ඇෙයීම, දිරි ෙැන්වීම ඔවුන්ට අවශය ශක්තිය ලබා දීමට අපි පසුබට යනාවිය යුුයි. 
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ග්රාමීය කාන්තාවන්යේ දිළිදුකම ුරන් කිරීම සදහා වැදෙත් වන ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමට 

ප්රුඛත්වයක් ලබායදන ෙමන් එම ආර්ික ශක්තිමත්භාවය තිරසාරව රදාපවත්වායෙන 

යාමට අවශය ුද්ධිමය විභවතාවයන් ද යමම ජනරුකුල ඉතිරිකිරීයේ වැඩසටහන මගින් 

ලබායද්. ඊට අමතරව නිධන්ෙත වයාධීයක් බවට පත්වී ඇති සමාජීය සහ ආධයාත්මික 

දුගීබයේ සංසේකෘතිය කඩාබිද දැමීට අවශය යරෝෙ නිධානය සේවයං විශේ යල්ෂ්ත්ණයකින් සහ 

කණ්ඩායේ මැදිහත්වීමකින් සහ සාුහික ප්රයත්නයකින් සිදුකළ හැකි ආකාරය සදහා කිදිම 

නිදර්ශන යපාත පරිශීලනයේ දී හදුනා ෙැනීමට හැකිය. අත්දැකීේ පදනේ කරෙත් දැනුමක්, 

මිනිසේ ජීවිත සමෙ ෙණුයදණු කරන ප්රතිලාභින්ට වෙයනාකියන, මූලයමය අරුණු ුවායවන් 

වංචනික යලස සංවර්ධන යක්ෂ්ත්ේත්රයේ නියළි සිටින නූතන ක්ෂ්ත්ේරමූල ණය අර්ුදයේ 

නිර්මාතෘවරුන්ට යමන්ම ඔවුන්යේ නියයෝජිතයන්ට ද තිරසාර විසදුේ යසායා ෙැනීම සදහා 

පර්යේෂ්ත්ණ යමවලමක් යලස යමම කෘතිය දැක්විය හැකිය. වියශේෂ්ත්යයන්ම ඉතිරිකිරීයේ 

මානසිකත්වය සහ යැපුේ මානසිකත්වය ුරන් කිරීමට අවශය දක්ෂ්ත්තාව පදනේ කරයෙන 

යන නිර්මාණශීලී ප්රයේශයන් යයාදා ෙනිමින් නිවරදි ුලය යසේවා උපයද්ශකත්වය ලබා දී 

ඇති වැඩසටහනක් යලසද හුවා දැක්විය හැකියි.  

දශක යදකහමාරක කාලයක් කුඩා කණ්ඩායේ ක්රමයේදය සහ සමූපකාර ක්රමයේ සාධනීය 

පැතිකඩ අනුෙමනය කරමින් සිදුකිරීම අරුණු සහෙත සංවර්ධනයකට සුසුමාදර්ශ මාරුවක් 

යලස දැක්විය හැකියි. අවසාන වශයයන් දැක්විය හැක්යක්, සාකලයවාදී ප්රයේශයක් 

අනුෙමනය කරමින් ආන්ීකරණයට ලක්වූ කාන්තාවන් සක්රිය යමන්ම වඩා පරිණත 

පුද්ෙලයින් බවට පත්කිරීම සදහා සමාජ පරිවර්තනයක් සදහා සිදුකරන රුපියල් පයහේ 

විප්ලවය මගින් ආන්ීකරණයට ලක්වූ කාන්තාවන් සවිබලකරණය සදහා සැබෑ ජනතා 

විප්ලවයක් සදහා යමවලමක් යලස යමම කෘතිය නිර්යද්ශ කළ හැකිය.  

ඊට අමතරව උපාලි සුමිත්රයේ මැදිහත්වීේ සමාජ වැඩ වෘත්ීයයේදියකුයේ භූමිකාව මැනවින් 

විශද යේ. ප්රජාතන්ත්රවාදී නායකයකත්වය, සංවිධානාත්මක බව, තිරසාර සැලසුේ, සේපත් 

සේබන්ධීකරණය, වයවසායකත්වය, කළමණාකරණය, උපයද්ශකයයකු යලස කටයුු 

කිරීම, අධයාපනඥයයකු යලස කටයුු කිරීමත්, පහසුකාරකයයකු යලස කටයුු කිරීමත් 

කෘතිය පරිශීලනයේ දී මැනවින් විශද යේ. ඊට අමතරව ඔහුට පියායෙන් ලැබූ පන්නරය 

යමන්ම මිුරු ඇසුර නිර්මාණශීලිත්වය ජාතයන්තර අත්දැකීම දැනුයමන් යාවත්කාලීනවීම, 

ඉවසීම, තමා වැඩ කරන ප්රජාව යවනුයවන් යපනී සිටීම ,යබාරු යපායරාන්දු යනාදීම, වැනි 

ගුණාංෙ පිළිබදවත් පූර්වාදර්ශ සපයනු ලැයේ.  

යමම කෘතිය විවරණය කිරීයේ දී වෘත්ීය සමාජ වැඩ මැදිහත්වීේ හදුනාෙත හැකි විදයාත්මක 

භාවිතයයන් යපායහාසත් කෘතියක් යලස අවසාන වශයයන් ද දැක්විය හැකිය. 

සමසේත කෘතිය පිළිබද දැක්වීයේ දී සිඩ්නනි මාක්සේ විසින් යමම කෘතිය පර්යේෂ්ත්ණාත්මක 

ග්රන්ථයක් යලස රචනා කළ ද ජනරුකුයල් සමසේත මැදිහත්වීම මැනවින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

යේ යපාත එළි දක්වන උත්සව අවසේථාවට සේබන්ධ වීමට අවසේථාව ලැබීම නිසාත් 

වයාපෘතියට සේබන්ධ වූ කාන්තාවන්යේ කතන්දර තවදුරටත් කෘතියේ සාකච්ජා කරන 

කරුණුවලට ප්රබල ආයලෝකයක් සපයනු ලැබීය. සමාජයේ යහපත් යවනසක් ඇති කිරීමට 

සැබැවින්ම බිේමේටයේ සිට යවයහසන උපාලි සුමිත්ර වැනි පිරිසේ ඕනෑ තරේ සිටියි. ඔවුන් 

ඇෙයීම, දිරි ෙැන්වීම ඔවුන්ට අවශය ශක්තිය ලබා දීමට අපි පසුබට යනාවිය යුුයි. 
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කිරි යොවියන්යේ සමූපකාර සංකල්පයයන් යපයහාසත් වූ ඉන්දියායේ අමූල් වැනි වයාපරය 

යමන්ම ජනරුකුල සංවිධානයත්, රුපියල් පයහේ විප්ලවයට සේබන්ධ වූ කාන්තාවන් දිගුකල් 

දියන්වා. 

චන්දිමා ජයයසේන 

2021.12.04 
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කිරි යොවියන්යේ සමූපකාර සංකල්පයයන් යපයහාසත් වූ ඉන්දියායේ අමූල් වැනි වයාපරය 

යමන්ම ජනරුකුල සංවිධානයත්, රුපියල් පයහේ විප්ලවයට සේබන්ධ වූ කාන්තාවන් දිගුකල් 

දියන්වා. 

චන්දිමා ජයයසේන 

2021.12.04 
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