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ඇඩම් ස්මිත්ෙග් අර්ථ ශාස්ත්රය ගැන වූ පුෙරෝගාමී කෘතිය, ජාතීන්ෙග් ධනය (1776), පිටු 950 ක් පමණ 
දීර්ඝ වූවකි. නූතන පාඨකයාට ඊට පිවිසීම කළ ෙනාහැකි බවක් දැෙන්: එහි භාෂාව අලංකාරෙයන් අනූනය, 
එහි පද වහර කල් ඉකුත් වී ගියකි, එහි කතාෙවන් පිට යන අවස්ථා ඇත, එක අවස්ථාවක දී එෙස් 
මාතෘකාෙවන් බැහැර යෑම පිටු 70 ක් පුරා පැතිර යයි, එහි එන 18 වැනි සියවෙස් විවිධ විෂම වූ උදාහරණ 
අපිව දැනුවත් කරනවා ෙවනුවට ෙබාෙහෝ විට අපව තක්බීරි කරවයි. 
 
එනමුත්, ජාතීන්ෙග් ධනය යනු ෙලෝකෙය් ඉතාමත් වැදගත් ෙපාත් අතරින් එකකි. ඩාවින් විසින් ජීව විද්යාවට 
දායද කරන ලද්ද, නිව්ටන් විසින් ෙභෟතික විද්යාවට දායාද කරන ලද්ද, ෙමම ෙපාෙතන් අර්ථ ශාස්ත්රයට 
දායාද කරන ලදි.  අපිට උරුම වූ ෙවළඳාම, වානිජ්යය, සහ රජෙය් ප්රතිපත්ති පිළිබඳ පැරණි යල්පැන ගිය 
නුවණ සැලකිල්ලට ෙගන, එය සම්පූර්ණෙයන් නව්ය කරමින්, අදත් ප්රෙයෝජනවත් ෙලසින් භාවිතා කරත 
හැකි මූලධර්ම ෙලසින් පිරිනමන ලදි. ජාතික ධනය මැනීම සඳහා මිනුම් දණ්ඩක් ෙලසින් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් සංකල්පය ගැන ස්මිත් වටසනක් ගැසීය. විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්ය තුලින් පාදා ගත හැකියාව ලැෙබන 
දැවැන්ත නිෂ්පාදන වාසි ඔහු ෙපන්වා දුන්ෙන්ය. විකුණන්නා පමණක් ෙනාව ෙවළඳාෙම් දී ෙදපැත්ෙත්ම 
ඉන්නා අය යහපතක් සාධනය කරගන්නා ආකාරය ඔහු හැඳිනගත්ෙත්ය. විශිෂ්ට කාර්යක්ෂමව බවකින් 
සම්පත් ෙබදාහරින්නට සමත් වූ ඕපපාතික යාන්ත්රණයක් හැටියට ඔහු ෙවළඳෙපාල පිළිගත්ෙත්ය. එෙස්ම 
ඔහු පහදා ගත්ෙත් විවිධ නිෂ්පාදකයන් අතර ෙම් යාන්ත්රණය පවතිද්දී, ඔවුන් ප්රථුල හා සාරවත් ෙලසින් 
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන බවයි. සියවස් ෙදකක් ඉක්මවා යද්දී ද ආර්ථික විද්යාෙව් භාස්මික නිර්මිතෙය් 
ෙකාටසක් ෙලසින් ෙම් සියළු අදහස් පවතී. 



 
ඉතින් ජාතීන්ෙග් ධනය කියැවීම වටිෙන්ය. නමුත් එය කියැවීම ෙනාහැකි තරම් වූවකි. අද අපට අවශ්ය එයට 
වඩා ෙබෙහවින් ෙකටි වූවකි: ස්මිත්ෙග් අදහස් නිෙයෝජනය කරන, නූතන මත දක්වන අෙයකු ෙවතින් 
ෙපරහන් වී වැෙටන්නක් ෙනාව, අපට අවශ්ය නූතන භාෂාෙවන් ලියැෙවන ලද්දකි. ෙම් ෙපාෙත් අරමුණ 
එය පමණක් ඉටු කිරීමයි. එනම්, භාෂාව සහ තාක්ෂණික පද වහර යාවත්කාලීන කිරීමයි. අලංකාරාත්මක 
බෙව් ෙහෝඩුවාවක් දැෙනන තරමට පමණකින් ස්මිත්ෙග් උදාහරණ හා උපුටනයන් ෙයාදා ගැනීමයි. එෙස්ම 
වර්තමානෙය් ආර්ථික සංකල්ප තුලින් ස්මිත්ෙග් ඒ මුල් අදහස් වර්ධනය වී ඇත්ෙත් ෙකෙස්දැයි දක්වන 
සටහන් ඇතුලත් කිරීමයි. 
 
ස්මිත්ෙග් අෙනක් ෙපාත, ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, ඔහුව සුප්රසිද්ධ කරන ලද ෙපාත ද 
ෙමයාකාරෙයන්ම ඉදිරිපත් ෙවයි. එය ග්ලෑස්ෙගෝ විශ්ව විද්යාලෙය් දී දර්ශනය නිර්ෙද්ශයක් සඳහා ස්මිත් 
උගන්වන ලද්ෙද් නිමැවුමයි. අෙප් ස්වභාවය සහ එය සමාජ ජීවීයන් ෙලස සැලකිල්ලට ගනිමින් ආචාර 
ධර්ම පැහැදිලි කරන ලද්දකි. එය තරුණ බුක්ෙල් ඩ�ක්වරයාෙග් සුළු පියාව ෙකාතරම් විස්මජනක සතුටට 
පත්කරන්නට සමත් වූවාදැයි කියෙතාත්, ජීවිත කාලයටම ෙගවන ෙව්තනයක් පිරිනමා, තරුණයාට 
උගන්වමින් යුෙරෝපෙය් අධ්යාපන චාරිකාවක් රැෙගන යාමට, ස්මිත්ව වහාම ෙස්වයට බඳවා ගැෙනන ලදි. 
 
ඒ සංචාරයන් වලින් අලුත් අත්දැකීම් උකහා ගත් ස්මිත්, ඒ සඳහා ෙනාමඳව කාලය වැයකරන්නට ඉඩ 
ලැෙබද්දී, ජාතීන්ෙග් ධනය නමින් ඉදිරිපත් කරන ෙපාෙත් කටු සටහන් ගහන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් පැවති සිය නිවහෙන් දී ඔහු එය ලියන්නට සහ ඔප දමන්නට ෙමන්ම එහි දක්වන තම 
අදහස් ගැන ලන්ඩනෙය් විසූ එවක විද්වතුන් හා විවාද කරන්නට ද ඔහු තවත් දශකයක් ගන්නා ලදි. නිම වූ 
ෙපාත තවත් දැවැන්ත වානිජ්ය සාර්ථකත්වයකි. ඉතා සීඝ්රෙයන් මුද්රණ ගණනාවක් හා පරිවර්තන ගණනාවක් 
බිහිවිණ. 
 
එහි අන්තර්ගතය විප්ලවීය වූවකි. තම ෙවළඳාම අෙනක් රටවල් වලින් ආරක්ෂා කරගත යුතු යන එවක 
පැවති අදහසට ෙකළින්ම පහරක් එයින් එල්ල විය. සිය ෙද්ශෙය් අය අතර ෙමන්ම, ජාතීන් අතර නිදහස් 
ෙවළඳාම සිද්ධ ෙවද්දී, ෙදපැත්තම වඩා යහපත් ෙවන ආකාරය එයින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබීය. ඒ නිදහසට 
නියාමන, ෙර්ගු බදු හා බදු පනවමින් ආණ්ඩු මැදිහත්ෙවද්දී, ඒවා ඒ රටවල ජනතාව ධනවත් කරනවා 
ෙවනුවට දුප්පත් කරවන බව එහි තර්කය විය. 
 
ස්මිත්ෙග් අදහස් ෙද්ශපාලනඥයන්ට බලපෑම් එල්ල කරන්නට සමත් වී සමහර සිදුවීම් ද ෙවනස් කරන්නට 
පාදක විය. ෙවළඳ ගිවිසුම්, බදු ප්රතිසංස්කරණ හා සහනාධාර සහ ෙර්ගු බදු අයින් කිරීම සඳහා ද මුල් ෙවමින්, 
ෙලෝක සමෘද්ධිෙය් වර්ධනය ඇති වූ නිදහස් ෙවළඳාෙම් ෙශ්්රෂ්ඨ 19 වැනි සියවස මුදා හැරිණ. 
 
ෙම් ෙපාත සකස් වී ඇති අයුරු 
 
පහත අන්තර්ගතෙය් කර්තෘවරයා විසින් ඇඩම් ස්මිත්ෙග් තර්කයන් සංක්ෂිප්ත කරන ලද අවස්ථා සාමාන්ය 
අකුරු වලින් දැක්ෙව්. ටිකක් මැදට ෙගෙනන ලද වගන්ති ස්මිත්ෙග්ම වචන ෙවති. ඇද අකුරු වලින් දක්වා 
ඇති ෙකාටස් ස්මිත් කියන ෙකාටස්වල පැහැදිලි කිරීමක් සහ එය වැදගත් ෙවන්ෙන් ඇයි දැයි කරන 
පැහැදීමකි. 
 



2 සංක්ෂිප්ත කරන ලද ජාතීන්ෙග් ධනය 

 
 
ජාතික ධනය යනු එහි ඒක පුද්ගල (ප්රතිශීර්ෂ) ජාතික නිෂ්පාදිතයයි -සාමාන්ය පුද්ගලෙයක් සැබැවින්ම 
නිෂ්පාදනය කරන ප්රමාණයයි. රටක් සතුව ඇති ඕනෑම ස්වභාවික සම්පත් මිශ්රණයක් ගත්විට, එහි 
නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදන ජනගහණයට සමානුපාතිකව ෙමම ඒක පුද්ගල ජාතික නිෂ්පාදනය රඳා පවතියි. 
නමුත් එය, ඊටත් වඩා වැදගත්කෙමන් යුතුව, ෙම් නිෂ්පාදනය කරන ශ්රමය ෙකාතරම් කාර්යක්ෂම දැයි සහ 
ෙකාතරම් කුසලතා වලින් යුතුදැයි යන්න මත රඳා පවතී. 
 
එවක දී, ෙම් අදහස දැවැන්ත නෙවාත්පාදනයක් විය. එවක සත්යය යැයි සිතූ පිළිගැනීම වූෙය් ධනය ඇත්ෙත් 
මුදල් වල -රන් රිදී වැනි වටිනා ෙලෝහ තුල යැයි කියායි.  ස්මිත් තරෙය් කියා සිටිෙය් සැබෑ ධනය නම් මුදල් 
වලින් ගත හැකි ෙද්වල් බවයි. එනම්, 'භූමිෙය් වාර්ෂික නිෂ්පාදනයන් සහ සමාජෙය් ශ්රමය’ බවයි.  දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතය නැත්නම් GNP හැටියට අපි අද දැන සිටින්ෙන් ෙමයයි. ඒ ඒ රටවල සමෘද්ධිය මනින මිනුමක් 
හැටියට එය භාවිතා ෙකෙර්. 
 
I ෙපාත0

1 විමසා බලන්ෙන් නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කරවන යාන්ත්රණය ගැනය. ඵලදායී 
රැකියාව රඳන්ෙන් (එය පැහැදිලි ෙකෙරයි) ෙකාතරම් ප්රාග්ධන1

2 ප්රමාණයක් කුමන ආකාරයකින් භාවිතා 
ෙවන්ෙන් ද යන්න මතයි. II ෙපාත ෙමය විමර්ශනය කරයි. 
 
III ෙපාෙතන් සැලකිල්ලට පාත්ර ෙවන්ෙන් ජාතික නිෂ්පාදනය විශාල ෙලසින් මහජන ප්රතිපත්තිෙය් 
බලපෑමට ලක්ෙවන ආකාරයයි. IV ෙපාත ෙම් කාරණා සැලකිල්ලට ගනිමින් විවිධ ආර්ථික න්යායන් 
අගැයුමට ලක් කරයි. V ෙපාත අනතුරුව රජයක නිසි භූමිකාව, බදුගැසීෙම් සිද්ධාන්තයන්, සහ 
ආර්ථිකයකට ආණ්ඩුව විසින් කරන බලපෑම හඳුන්වා ෙදයි. 
 
 
I ෙපාත: ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවය සහ නිෂ්පාදක සාධක 
 
විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්ය සහ ඵලදායිතාව 
 
ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා ප්රධාන ෙවනුෙය් විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය ෙහවත් ශ්රම විභජනයයි.  
උදාහරණයක් හැටියට අල්ෙපෙනත්තක් වැනි සුළු දැයක් හදන කර්මාන්තය සලකා බලන්න. ෙලෝහ අප 
සතුව තිබියත් සහ එය ෙලෝපස් කර අපට දුන්නත් අපි ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුට එක දවෙසන් අල්ෙපෙනත්තක් 
හදාගැනීම වුවද දුෂ්කරය. අපිට අල්ෙපෙනති දහයක් හදා ගැනීම ෙකෙස්වත් කරනු ෙනාහැකියි. ඒත්  දහ 
ෙදෙනක් සිටින කම්හලකට අල්ෙපෙනති 48,000 ක් නිපදවන්නට පුළුවනි. මන්ද, ඒ හැම අෙයක්ටම එම 
�යාවලිෙය් ඒ ඒ ෙකාටස් ගැන විෙශ්ෂ ප්රාගුණයක් ඇති නිසායි. අෙයක් කම්බියක් ඇද ගනියි. තවෙකක් එය 
ඍජු කරවයි. ෙතවැන්නා එය කපයි. හතරවැන්ෙනක් එය උල් කරයි. පස්වැන්නා එහි මුදුන සමතලා කර 
හිස ලබාගන්නට සකස් කරයි. එයට ෙකාටසක් එකතු කිරීමට හැකි පරිදි ෙම් මුදුෙන් හිස සෑදීමට තවත් 
                                                 
1ජාතීන්ෙග් ධනය ෙපාත් පහකට ෙබදා ඇති අතර, ඒවා අනතුරුව පරිච්ෙඡ්ද අනුව ෙබදා ඇත. 
2ස්මිත් ‘ෙකාටස්’ යැයි ලියන්නට අපි අද ‘ප්රාග්ධනය’ යැයි සාමාන්යෙයන් භාවිතා කරමු. 



විෙශ්ෂ �යාවලියක් උවමනා කරයි. අල්ෙපෙනති පිරිසුදු කරවන්නට සහ පැකට් කරවන්නට තව අයෙග් 
විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යයන් අවශ්ය ෙව්. විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්ය විසින් ෙම් �යාවලිය දහස් ගුණයකින් වඩාත් ඵලදායී කර 
ඇත. 
 
ඵලදායීත්වෙයන් ලැෙබන මහා වාසිය නිසා විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය ෙවළඳ අංශයක් ඇතුලත පමණක් ෙනාව 
ෙවළඳ අංශ අතර ද හඳුන්වා ෙදනු ලබයි. නිදසුනක් වශෙයන් ෙගාවිතැන ගත්විට, ෙගදර බඩු හදාගන්නට 
සහ ෙමවලම් හදාගන්නට කාලය මිඩංගු කරනවා ෙවනුවට තම වගාව හා සත්වපට්ටිය ෙවනුෙවන් මුළු 
කාලයම ෙයාදවනවා නම් ෙගාවියාට වැඩිෙයන් කාර්යක්ෂම විය හැකියි. එයාකාරෙයන්ම, යකඩ 
තලන්නන්ට සහ ලීබඩු හදන්නන්ට තමන්ෙග් ආහාර තමන් විසින්ම වගාකර ෙනාගනිද්දී, ඔවුන්ට ෙම් ගෘහ 
භාණ්ඩ වැඩිෙයන් නිෂ්පාදනය සඳහා තම වෑයම ෙයාදවන්නට කාලය ලැෙබ්. තමන් වැඩිෙයන් ෙහාඳින් 
හදන භාණ්ඩ අපනයනය කරමින් තමනට අවශ්ය අෙනකුත් හුවමාරු භාණ්ඩ (රන් රිදී ෙබාරෙතල් වැනි) 
ආනයනය කරමින් සම්පූර්ණ රටවල් පවා විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යෙය් ෙයෙදති. 
 

ශ්රමෙය් ඵලදායී බලෙය් විශිෂ්ටතම වැඩි දියුණුවත් සහ කුසලතාවෙය් විශාලතම ෙකාටස හැඩගැසිය 
හැකියාව, එය කුමන පැත්තට ෙයාමු කරනවා ද, ෙකෙස් ෙයාදාගන්නවා ද යනාදී කරුණු ශ්රම 
විභජනෙය් ප්රතිඵලයක් ෙලසින් ඇති වූ බව ෙපනී යයි.2

3 
 
විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යයට ඉඩදීම නිසා ඇතිවූ කාර්යක්ෂම බෙව් දැවැන්ත ඉහළ යාම සාධක තුනකින් පැහැදිලි 
ෙව්. 
 

● පළමුවැන්න නම් එකම කාර්යය නැවත නැවත කරද්දී එයට කුසලතාවය ජනතාව වැඩි වර්ධනය 
කරගැනීමයි. කුසලතාවෙයන් යුතු ශ්රමිකෙයක් කාර්යයක නියැෙළන ආකාරය සමහර අවස්ථාවල 
දී විශ්මය ජනක ය. 

● ෙදවැන්න, එක කාර්යයකින් තවත් කාර්යයකට මාරුෙවන්නට යන කාලය අපෙත් යෑම අඩුෙව්. 
ෙරදි වියන්නා තමන්ම වගා කරන කුඩා ෙගවත්ත බලාගැනීමට ෙරදි විවීම නවතා, ෙගාවි ෙමවලම් 
ද රැෙගන වත්තට ඇවිද යා යුතුයි. එක කාර්යයකින් තවත් කාර්යයකට මාරු ෙවද්දී, එහි නියැෙළන 
නිසි ආකාරයට මනස සකස් කරගැනීමට ද යම් කාලයක් ද වැයෙව්. එයින් නැවත එද්දී ද එය යළිත් 
කරන්නට සිදුෙව්. ෙමවැනි බාධාවන් ෙගෙනන වැදගත්කම අවතක්ෙස්රු කළ ෙනායුතුයි. 

● ෙතවැන්න, ඒ සඳහාම කැප වූ යන්ත්ර භාවිතයට ගන්නට විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය ඉඩක් පාදයි. එයින් 
කර්මාන්ත නිෂ්පාදනයට අවශ්ය කාලය හා වෑයම පැහැදිලිවම අඩුකරගන්නට හැකියාව ලැෙබ්. 
ෙබාෙහෝ විට, ෙම් ශ්රමය ඉතිරි කරගන්නා උපකරණ නෙවෝත්පාදනය කරගන්ෙන් ශ්රමිකයන් 
විසින්මයි. අෙනක් දියුණු කිරීම් යන්ත්ර සාදන අය ෙවතින් ලැෙබ්. ඒ අය දැන් ඔවුන්ටම විෙශ්ෂිත වූ 
ෙවළඳාමක නියැෙළති. 

 
කර්මාන්ත ක්රමෙය් ෙයෙදන සියල්ලන් අතරම ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් සිද්ධ ෙවන සහෙයෝගය ශ්රම විභජනය 
සඳහා පැහැදිලිවම අවශ්ය ෙව්. සැබැවින්ම, ඉතාමත් සරල වූ දැය නිෂ්පාදනයට පවා දහස් ගණනකෙග් 
සහෙයෝගය අවශ්යයයි. උදාහරණයක් හැටියට වූල් කබායක් හදන්නට එෙඬ්රුන්, ෙරදි හැදීමට වූල් ෙතෝරන 
අය, ෙරදි හැදීමට වූල් සකසන අය, වූල් වලට පාට දමන අය, ෙරදි වියන අය සහ තවත් විශාල සංඛ්යාවක් 

                                                 
3ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, I පිටුව, 1 වන වගන්තිය 



අවශ්යයයි. වූල් ගන්නට බැටළුවාෙග් ෙලාම් කපන අයට පවා පතල් කරුවන්ෙග් හා යකඩ තලන්නන්ෙග් 
ෙස්වය අවශ්යයයි. වූල් ප්රවාහනය කරන්නට නාවිකයන්ෙග්, නැව් හදන අයෙග්, සහ රුවල් හදන අයෙග් 
ෙස්වය අවශ්යයයි. ලැයිස්තුෙව් නිමාවක් නැත. 
 

උදාහරණයක් හැටියට, දවෙස් පඩියට ෙවෙහෙසන්නාව ආරක්ෂා කරන වූල් කබාය, ෙකාතරම් රළු 
හා ඝණකෙමන් ෙපනුන ද, එය මහා විශාල ශ්රමිකයන් ගණනාවකෙග් එකමුතුෙවන් සිද්ධ වූ 
ශ්රමෙයහි ඵලදාවයි. එෙඬ්රා, වූල් ෙතෝරන්නා, පාට දමන්නා, ලියන්නා, කටින්නා, ෙරදි වියන්නා, 
ෙරදි අපුල්ලන්නා, ෙරදි ෙව්ලන්නා, සහ තවත් ෙබාෙහෝ පිරිසක්, ෙම් චාම් නිෂ්පාදනය නිම 
කරන්නට  ඔවුන්ෙග් විවිධ වූ කලා සියල්ලම එකට එකතු කළ යුතුයි.3
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ෙම් ඉතා ඉහළ විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යෙයන් යුතු දහස් ගණනකෙග් සහෙයෝගීත්වය යනු ඉතා දියුණු ආර්ථික 
ක්රමයකි: එෙස්ම එය, අනිවාර්ය ෙලසින්ම, සංවර්ධිත රටවල විශාල ධනෙය් ප්රභවයයි. එයින් කියැෙවන්ෙන් 
වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ෙලසකින් බඩු නිෂප්ාදනය ෙවන බවයි. ඒ නිසා ඒවාෙය් මිල අඩු ෙවන බවයි. අෙත් 
ප්රමාණවත් තරමකට මුදල් නැතිකම නිසා ලබාගන්නට ෙනාහැකිව සිටි  සමාජෙය් දුප්පත්ම සාමාජිකයාට 
ද, විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්ය පවතිද්දී අෙන්ක වූ භාණ්ඩ සහ ෙස්වා රාශියක් තුලින් සිය ෙතෝරාගැනීම් කරන්නට ඉඩ 
ලැෙබන බවයි.4
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හුවමාරුව තුලින් අෙන්යෝන්ය වාසි ලැබීම 
 
බඩු හුවමාරුවට සහ හුවමාරු කරගැනීමට මිනිසා තුල පවතින ස්වභාවික නැඹුරුව නිසා විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය 
වර්ධනය විය. අපි කැමති භාණ්ඩ අයිති මිනිසුන්ව අපි දකිද්දී, ඒ අය ඒ බඩු ඔවුන්ෙග් හිත ෙහාඳකම නිසා 
අපිට ලබා ෙනාෙදන බව අපි දනිමු. නමුත් ඒ ෙවනුවට ඔවුන්ට ෙදන්නට අපි සූදානම්, ඒ අයට අවශ්ය ෙදයක් 
අප සතුව තිබිය හැකියි.   
 

අෙප් රා� ආහාරය අපි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවන්ෙන්, මස්කඩකාරයාෙග්, මත්පැන් ෙපරන්නාෙග් 
නැත්නම් ෙබ්කරිකාරයාෙග් ෙහාඳ හිත තුලින් ෙනාව, ඔවුන්ෙග්ම ස්ව යහපත උෙදසා සිද්ධ ෙවන්න 
තුලිනි. ඔවුන්ෙග් මිනිස්කමට ෙනාව අප ෙයාමුෙවන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ස්වාර්ථයටයි. අපි කතා 
කරන්ෙන් අෙප් අවශ්යතා ගැන ෙනාව ඔවුන්ට ලැෙබන වාසි ගැනයි.5
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‘ස්වාර්ථය’ නැත්නම් ‘ස්වකීය වාසිය තකන’ යනුෙවන් ස්මිත් අදහස් කරනුෙය් ‘කෑදරකම’ ෙහෝ 
‘ආත්මාර්ථකාමය’ ෙනාෙව්. ඔහු අදහස් කරන ලද්ෙද් අපි අපෙග් සුබසාධනය ගැන දක්වන මුළුමනින්ම 
ස්වභාවික වූ ද, නිසියාකාර වූ ද, සැලකිල්ල ය. ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය ෙපාෙත් ඔහු එය 
හඳුන්වන්ෙන් ‘විචක්ෂණය’ හැටියටයි. මිනිස් සමාජෙය් නිෙරෝගී බවට මූලික වනුෙය් ‘යුක්තිය’ -අෙනකුකට 
හානියක් ෙනාකිරීම- යැයි ඔහු තරෙය් කියා සිටියි.6
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4ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, 22 පිටුව, 11 වගන්තිය. 
5ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, 22 පිටුව, 10 වගන්තිය. 
6ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, 26-7 පිටු, 12 වගන්තිය. 
7ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, VI ෙකාටස, I ඛන්ඩය. 



හුවමාරුෙවන් ලැෙබන ෙම් වාසි, සහ එහි නියැෙළන්නට අප තුල ඇති ස්වභාවික කැමැත්ත, ශ්රම විභජනය 
උත්ෙත්ජනය කරන්නට සමත් ෙවයි. අෙනකුත් අය හා හවුමාරු කරගන්නට යමක් තිබීම සඳහා අපි 
පුද්ගලිකව ෙහාඳින් නිර්මාණය කරන දැයක අතිරික්තයක් හැදීම අපට වටිනාකමක් උපදවයි. එය සරලම 
ෙලසකින් දක්වන්නට, අපි  ප්රාථමික සමාජයක් ගැන සිතා බලමු. යම් විෙශ්ෂිත මානසික ෙහෝ ශාරීරික 
කුසලතාවයක් නිසා එක් පුද්ගලෙයක් අනිත් අයට වඩා ෙහාඳින් ඊතල හදන්නට, නිවාස හදන්නට, නැත්නම් 
සත්වයන්ෙග් හම් ගලවන්නට, එෙහමත් නැත්නම් යකඩ වැඩ කරන්නට හපන් ෙවති. ඔවුන්ෙග් පුද්ගලික 
අවශ්යතා වලට උවමනා ප්රමාණයට වැඩිෙයන් ඒ විෙශ්ෂ කුසලතාවෙයන්  භාණ්ඩ නිමකරන්නට ඔවුන් 
සමත් ෙවද්දී, ඔවුන්ට අෙනක් අය සමඟ හුවමාරු කරගන්නට දැයක් ලැබී ඇත. ඉතින් එවිට ඒ සෑම 
පුද්ගලෙයකුට අෙනකා හා හුවමාරු කරගත හැකි පරිදි කාර්යක්ෂම නිපැයුම්කරුවන් වීම ගැන අවධානය 
ෙයාමු කළ හැකියි. යකඩ තලන්නා ඔහු හැදූ අතිරික්ත පිහි ඊතල හදන්නාෙග් ඊතල සඳහා හුවමාරු 
කරගනියි. හම් හදන්නා ඇඳුම් හුවමාරු කරගන්ෙන් නිවාසයකටයි. ඒ ඒ පුද්ගලයා තමන්ට උවමනා ෙද්වල් 
වලින් මිශ්රණයකට අයිතිය කියන්නට හැකියාව ලබති. ඒ සියල්ලම ඔවුෙනාවුන්ට විෙශ්ෂිත වූ දැනුෙමන් 
කාර්යක්ෂම ෙලසින් නිෂප්ාදනය කරන ලද ෙද්වල් ෙවති. 
 
එකිෙනකාට ෙවනස් වූ ජනතාව පවා ෙමයාකාරෙයන් සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරති -ඔවුන් එෙස් 
කරන්ෙන් ගුණවත්කම ගැන වූ විශිෂ්ට හැඟීමකින් ෙනාෙව්. ඔවුන් හදන දැයකින් පුද්ගලිකවම වාසියක් 
ලබාගත හැකි යැයි ෙදපැත්ෙත්ම අය දකින නිසායි. 
 
විසල් ෙවළඳෙපාල විසල් වාසි ෙගෙනයි 
 
අපිව විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යයට ෙයාමු කරවනු ලබන්ෙන් හුවමාරුෙවන් අපි ලබන යහපතයි. ඒ නිසා අතිරික්තය 
වැඩි කරගන්නට අපි අනුන් හා හුවමාරුව පවත්වා ගත යුතුයි. ඒ විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය ෙකාතරම් දුරකට යනවා 
දැයි රඳා පවතින්ෙන් ෙකාතරම් දුරකට හුවමාරුවට හැකියාව ඇත්දැයි මත. එනම්, ෙවළඳෙපාෙල්7

8 වපසරිය 
මතයි. 
 
සමහර ෙවළඳාම් -නිදසුනක් හැටියට නට්ටාමියාෙග් වෘත්තිය- සඳහා ඉඩකඩ ලැෙබන්ෙන්, නිතර වැඩ 
ලැෙබන තරම් පාරිෙභෝගිකයන් සෑෙහන ප්රමාණයක් සිටින විශාල නගර වල දී පමණි. එම මිම්ෙම් අෙනක් 
ෙකාෙන් සිටින්ෙන් ස්ෙකාට්ලන්තෙය් දුර බැහැර ගම්බද ඒ ඒ පවුල් ෙවති. ඔවුන් ෙගාවිතැන්, 
මස්කඩකාරයන්, ෙබ්කරිකාරයන්, මත්පැන් ෙපරන්නන්, හා වඩුවැඩ කාර්මිකයන් හැටියට ඒකීයව කටයුතු 
කරති. ඒ අතරට යකඩ වැඩ කරන ගම්බද වැසිෙයක් ඕනෑම ආකාරයක යකඩ වැඩක් කරෙදන්නට ඉදිරිපත් 
ෙවයි. ගම්බද වඩුවැඩ කාර්මිකයා ද ලීෙයන් සියල්ල කරන්ෙනක් ෙවයි; ෙදාරවල් ජෙන්ල නිවාසයට එකතු 
කරන, අල්මාරි හදන, කැටයම් දමන, කරත්ත ෙරෝද හදන සහ කරත්ත හදන්නා ද ෙවයි. 
 
මුදල් හා අගය 
 
අනිවාර්ය ෙලසකින්ම ෙවළඳෙපාල ප්රසාරණය කරවන දැය මුදල්8

9 ෙවයි. විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය ශක්තිමත්ව 
පවතින වානිජ සමාජයක අපි අෙප් අවශ්යතාවය පිණිස යමක් හදාගන්ෙන් ඉතාමත් අඩු ප්රමාණයකිනි. අෙප් 

                                                 
8ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය. 
9ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, IV පරිච්ෙඡ්දය. 



උවමනාවන් සපයන්නට අප හා අෙනක් අය හුවමාරු කරගනීවි යැයි අපි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවමු. ඒත් 
උදාහරණයක් හැටියට ෙනාමිල පරිෙභෝජනයට බඩගිනි මත්පැන් ෙපරන්නන්ට බඩගිනි ෙබ්කරිකාරයන්ව 
ෙහායා ගන්නට සිද්ධ වුවෙහාත් හුවමාරුව දුෂ්කර විය හැකියි. තමන්ෙග් අවශ්යතාවය සපයන්නට හැකි වූ 
ද, ඒ සඳහා තමන් සපයන්න උවමනා වූ ද, අෙයක් ෙසායා ගැනීම මත හුවමාරුව පවත්වා ගන්නවා ෙවනුවට, 
පුරාතන සමාජය හුවමාරුව සඳහා මාධ්යයක් ෙසායා ගියහ. තම නිෂ්පාදනය ෙවනුෙවන් සතුටින් 
බාරගන්නට කැමති, එයින් ෙවන අය හා හුවමාරුෙව් ෙයදිය හැකි ෙතවැනි භාණ්ඩයක් ඔව්හු ෙසායා ගත්හ. 
 
ෙහෝමර්ෙග් කාලෙය් දී එය හරකාබාන විය. ඇබිසිනියාෙව් එය ලුණු විය. ඒ සඳහා ඉන්දියාෙව් සිප්පි කටු 
ෙයාදා ගැනිණ. නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්තෙය් වියළි ෙමෝර මාළු විය. වර්ජිනීයාෙව් දුම්ෙකාළ ද, බටහිර ෙකාෙදව් 
දූපත් වල දී සීනි ද ඒ සඳහා භාවිතා වුණි. එෙහත් කාලයාෙග් අවෑෙමන්, සම්මත මුදල් හැටියට ෙලෝහ 
පත්විය. එය කල් තබා ගත හැකියි, එෙස්ම (හරකාබාන ෙමන් ෙනාව) අවශ්යතාවයට සරිලන අන්දමින් පාඩු 
ෙනාෙවන ෙලස කුඩා ප්රමාණයන්ට ෙබදීමටත් යළි නැවත ෙලාකු ප්රමාණයන්ට එකතු කිරීමටත් හැකියි. 
පුරාතන ෙරෝමෙය් මුදල් හැටියට මුලින්ම සරල තඹ කැට කුට්ටි භාවිතා වී තිබුන ද, ඒවා විචල්ය වූ නිසා 
භාවිතා කරන සෑම අවස්ථාවක දී ම ප්රමාණය කිරා මැන බලන්නට සිද්ධ වුණි. අවසානෙය් දී ඒ ෙලෝහ වල 
අනගිත්වය හා සම්මත බර දක්වන ෙලසකින්, කැට කුට්ටි වලට අච්චු වලින් මුද්රා තැබීම ෙසායා ගැනීමත් 
සමඟ ෙලෝකෙය් ප්රථම කාසි බිහි වූහ. 
 
ඒත්, හුවමාරුව මුදල් මාර්ගෙයන් සිද්ධ වූවත් නැතත්, එකිෙනකට ෙවනස් නිෂප්ාදන හුවමාරු කරගන්ෙන් 
කුමන අනුපාතිකෙයන් දැයි තීරණය ෙවන්ෙන් ෙකෙස්ද? අගය යන වචනෙයහි අර්ථ ෙදකකි. භාවිතයට 
ගැනීෙම් දී පවතින අගය එකකි. අෙනක, හුවමාරුෙව් දී පවතින අගයයි. වතුර ඉතාමත් ප්රෙයෝජනවත් දැයකි. 
ඒත් එහි හුවමාරු අගයක් නැති තරම් ය. දියමන්තියක් ෙබාෙහෝ දුරට භාවිතෙය් ප්රෙයෝජනවත්කමක් නැති 
දැයක් වුවත් එහි හුවමාරු අගය අතිමහත් ය. 
 
හුවමාරු අගය තීන්දු කරන සිද්ධාන්ත, ෙම් මිල යන්ෙනහි අංෙගෝපාංග, සහ එහි ඉහළ පහළ යෑම් ඇති කරන 
සාධක, පහදා දීම පහසු නැත. 
 
සැබැවින්ම එය පහසු කාර්යයක් ෙනාෙව්. ජාතීන්ෙග් ධනය ෙපාෙත් පරිච්ෙඡ්ද ගණනාවක් ස්මිත් ෙම් සඳහා 
ෙයාදාෙගන තිෙබ්. විෙශ්ෂෙයන්ම, I ෙපාත, V-XI පරිච්ෙඡ්ද. අද අපට  ආන්තික උපෙයෝගීතා න්යාය තුලින් 
දියමන්ති සහ වතුර ගැටළුව නිරාකරණය කරගන්නට හැකියාව ලැබී ඇතැයි කිව හැකියි. දියමන්ති දුර්ලභ 
නිසා එයින් තව එකක් තිබීම අගනා වස්තුවක් යැයි සැලෙක්. ඒත් වතුර ඕනෑතරම් ඇති නිසා, තවත් පිරුණු 
ෙකෝප්පයකින් අපිට ඇත්ෙත් සුළු ප්රෙයෝජනයකි. එෙහමත් නැත්නම් අපි ඉල්ලුම් විග්රහය භාවිතා කරමු. ඒත් 
ස්මිත්ෙග් කාලෙය් එවැනි ෙමවලම් ෙනාතිබිණ. 
 
සියළු හුවමාරු භාණ්ඩවල හුවමාරු අගය සත්යෙයන් මනින මිනුම වනුෙය් එහි නිෂ්පාදනයට ෙයාදවන ලද 
ශ්රමයයි.9

10 අපි විකුණන භාණ්ඩය නිර්මාණය කරන්නට අපි වෑයමක් ෙයාදවන ෙහ්තුව වනුෙය් අපි මිල දී 
ගන්නට කැමති භාණ්ඩ අප විසින්ම නිර්මාණය කරගැනීෙමන් නිශ්චිතවම අයින් වී සිටීම පිණිසයි. අපි 
හුවමාරු කරගනිද්දී, අපි මිල දී ගන්ෙන් අනුන්ෙග් ශ්රමයයි. අවසානෙය් දී, ධනය යනු මුදල් ෙනාෙව් -එය 
අනිත් අයෙග් ශ්රමෙයන් අපිට ලබාගත හැකි ප්රමාණයයි, එනම් අපි මිල දී ගන්නා ප්රමාණයයි. (ශ්රමය 

                                                 
10ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, V පරිච්ෙඡ්දය. 



ෙවෙහසන සමහර ආකාර වැඩිෙයන් දුෂ්කර විය හැකියාව සහ සමහර පුද්ගලයන් අෙනකුත් අයට වඩා 
දක්ෂයන් වීම අනිවාර්යෙයන් පවතින්නකි. නමුත් ෙවළඳෙපාල තුල පවතින ෙක්වල් ක්රමය ෙම් ෙද්වල් 
සමතුලිත කරවයි.) 
 
ෙබාෙහෝ විස්තර ප්රචාරකයන්ට ෙමය නිෂ්පාදන වැය ගැන අවධානය ෙයාමු කරමින් ඉල්ලුම ෙනාසලකා 
හරින ෙලසින් වූ, රළු ආකාරයකින් දැක්ෙවන අගය පිළිබඳ ශ්රම න්යායයක් හැටියට ෙපෙනනු ඇත. එෙස් 
දැකීම නිසා කාල් මාක්ස්ට ශ්රමය ගැන ඔහුෙග් පිළිකුල් ෙදෝෂ හදන්නට පාර කැපුනා යැයි සමහර අය තර්ක 
කරති. ශ්රමය පමණක් සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන වැය වූ යුගයක් පමණක් සැලකිල්ලට ෙගන, එනම් ඉඩම් සහ 
ප්රාග්ධන අයිතියක් ෙනාවූ යුගයක් ගැන කතා කිරීෙමන් සරල ඉදිරිපත් කිරීමක් ෙගෙනන්නට ස්මිත් උත්සාහ 
කළා යැයි අෙයකුට ස්මිත්ෙග් නිර්ෙදෝෂීත්වය ෙපන්වත හැකියි. තාවකාලිකව එහි දී ස්මිත් ඉඩම් හා 
ප්රාග්ධනය යන සාධක ෙමන්ම ඉල්ලුම ද ෙනාසලකා හැර ඇත. ඒවා ගැන ඔහු ඊ ළඟට ලියයි. ෙහාඳින් 
බැලුෙවාත්, ඔහුෙග් ෙම් වචන පාඨකයාව ෙනාමග යවයි. නරකින් බැලුෙවාත් ඒ වදන් වැරදියි. ඒත් එවක දී 
ඔහු එෙතක් ෙනාවූ අලුත් දැයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පටන් ගත්ෙතකි. 
 
සාමාන්යෙයන් අපි හුවමාරුෙව් අගය ඇස්තෙම්න්තු කරන්ෙන් මුදල් අනුව තමයි. මන්ද, ශ්රමයට වඩා 
පහසුෙවන් සහ නිශ්චිත ෙලසකින් මුදල් මනින්නට හැකි නිසයි. ඒත් එය පරිපූර්ණ මිනුමක් ෙනාෙව්. කාසි 
හදන්නට අපි ෙයාදාගන්නා රන් රිදී වැනි ෙලෝහ, පතල් ඵලදායිත්වය සහ ප්රවාහන වියදම් යනාදිය අනුව, 
දීර්ඝ කාලයක් යද්දී අගය ඉහළ පහළ යාමට භාජනය ෙව්. මුදල් මිල ගණන් නාමික මිල ගණන් ෙවද්දී ශ්රමය 
පමණක් සත්ය මිල ගණන් හැටියට පවතියි. අපිට වැඩි ෙවෙහෙසන් හා කරදරෙයන් හදාගත යුතු ෙද්වල් මිල 
දී ගන්නට අපිට වැඩි වැයක් යනු ඇත. අව්යාජ ධනය නම් අෙනකුත් අය හා හුවමාරුෙවන් ලබාගන්නා 
ඔවුන්ෙග් ශ්රමයයි. ඔවුන්ෙග් මුදල් ෙනාෙව්. 
 
ශ්රමය, ප්රාග්ධනය, සහ ඉඩම් 
 
ප්රාග්ධනය ෙනාමැති සහ ඉඩම් ෙනාමිෙල් පවතින ප්රාථමික වූ දඩයම් සමාජයක, එකම නිෂ්පාදන සාධකය 
වනුෙය් ශ්රමයයි. තමන්ට පහසුෙවන් හදාගත හැකි ෙදයක් අනුන්ෙගන් මිල දී ගැනීම ෙත්රුමක් නැති නිසා, 
මිල හැමවිටම දැක්විය යුත්ෙත් ඊට ෙයාදාගත් ශ්රමයයි. මුෙවක් මරන්නට යන ශ්රමයට වඩා ෙදගුණයක් ශ්රමය 
බීවර් සතා මරාගන්නට යනවා නම්, එවිට එක් බීවර් සෙතක්ව මුවන් ෙදන්ෙනක්10

11 සඳහා හුවමාරු කරගත 
හැකියි (ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් තුලින් අසීරුකම සහ පහසුව පිළිබිඹු කරනු ඇත).11

12 
 
දඩයම් සමාජයක දී, ශ්රමෙය් සම්පූර්ණ ඵලදාව ශ්රමිකයාට හිමිෙව්. ඒත් මිනිසුන් ප්රාග්ධනය එකතුකර ගනිද්දී 
සහ ෙස්වකයන් වැඩට ෙයාදවා ගනිද්දී එය ෙවනස් ෙව්. එවිට ඵලදාව -ශ්රමිකයන්ට ෙව්තන සහ 
ෙස්වාදායකයන්ට ලාබය යනාදී වශෙයන් ඔවුන් අතර ෙබදාගත යුතුෙව්. ලාබ යනු ෙව්තන වලින් ෙවනස් 
වූවකි: එයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙස්වාෙයෝජකයාෙග් ෙවෙහස ෙනාව නිෂ්පාදනෙය් ෙයාදාගත් 
ප්රාග්ධනෙය් අගයයි. 
 

                                                 
11ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, VI පරිච්ෙඡ්දය, 65 පිටුව, 1 වගන්තිය. 
12ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, V පරිච්ෙඡ්දය, 49 පිටුව, 4 වගන්තිය. 



ජාතීන්ෙග් ධනෙය් මුල් පරිච්ෙඡ්දයන් හි, ස්මිත් විසින් ‘ප්රාග්ධනය’ ෙවනුවට ‘ෙකාටස්’ යන වචනය භාවිත 
කර ඇත. පසුව ඔහු ෙම් ‘ෙකාටස්’ යනු ස්ථිර සහ සංසරණ යන ෙදවර්ගෙයන්ම හැෙදන ප්රාග්ධනය යැයි ද, 
එෙස්ම කර්මාන්ත �යාවලියට ෙයාදාගන්නා අමුද්රව්ය, තවමත් විකුණා නැති නිමි නිෂ්පාදන, සහ පසුව 
පරිෙභෝජනයට ගැනීම පිණිස කල්තබා ගන්නා ලද භාණ්ඩ යනාදියත් ෙව්යැයි පැහැදිලි කරයි. ඉන්පසුව ඔහු 
‘ප්රාග්ධනය’ ගැන කතා කරන්නට පටන් ගනියි. අද සාමාන්යෙයන් ‘ප්රාග්ධනය’ කියද්දී අපි ෙම් සියල්ලම 
එෙලස සලකමු. එෙස්ම ඕනෑම ‘ෙකාටස්’ ඒකකයක් සඳහා ෙනානිමි, විකුණා නැති සහ පරිෙභෝජනය 
ෙනාකළ භාණ්ඩ ද ඇතුලත් කරමු. එෙස් ෙම් පදය භාවිතය පහසුයි. 
 
ඉඩම් ෙපෟද්ගලික අයිතිය යටතට ගැනීෙමන් පසුව, ෙතවැනි කණ්ඩායමක් ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් 
ෙකාටස්කරුවන් ෙවති. ඒ ඉඩම් හිමියන් ය. ආහාර, ඉන්ධන, සහ ඛනිජ ද්රව්ය දැන් තව දුරටත් ශ්රමෙයන් 
පමණක් ඒවා එකතු කරගන්නා අයට ලබාගන්නට ෙනාහැකියි. ඉඩම් හිමියන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
නිෂ්පාදනෙයන් ෙකාටසක් දැන් ඔවුනට කුලී හැටියට ෙගවිය යුතු යැයි කියායි. 
 
ඉතින් ෙම් අනුව නිෂ්පාදනෙය් සාධක තුනකි. ඒවාට ෙගවීම් ලැෙබන්ෙන් ෙවනස් සිද්ධාන්ත වලිනි. තිරිඟු 
මිල හැෙදන්ෙන් ඉඩම් හිමියාෙග් කුලිෙයන් ෙකාටසක් ද, ශ්රමිකයාෙග් ෙව්තනෙයන් ෙකාටසක් ද, ව්යාපාරය 
කරෙගන යන්නට මුදල් සහ උපකරණ ෙයාදවන ෙගාවියාෙග් ලාබෙයන් ෙකාටසක් ද සමන්විත වීෙමනි. 
තිරිඟු පිටි මිල හැෙදන්ෙන්, පිටි ෙමෝල්කරුවාෙග් ලාබෙයන් ෙකාටසක් සහ පිටිෙමෝෙල් ශ්රමිකයන්ෙග් 
ෙව්තන වලින් ෙකාටසක් ද අර කළින් කියූ වැයට එකතු වීෙමනි. ඉතින් පාන් මිල හැෙදන්ෙන්, 
එයාකාරෙයන්ම, ෙබ්කරිකරුවාෙග් ලාබෙයන් ෙකාටසක් ද, ෙබ්කරි ෙස්වකයන්ෙග් ෙව්තන වලින් 
ෙකාටසක් ද එකතු වීෙමනි. ෙම් නිෂ්පාදන �යාවලිෙය් ෙබාෙහෝ පිරිසක් නියැෙළති. වැය ගණන් හැම විටම 
ෙම් මූලිකංගයන් තුෙනන් එකකට ෙහෝ කිහිපයකට ඇතුල් ෙව්.12

13 
 
ඉතින් ඔව්, සැබැවින්ම ෙම් ආදායම් මාර්ග වලින් ෙදකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකම පුද්ගලයාට හිමිවිය 
හැකියි. වතුවැවිලිකරුවාට එකවර ඉඩම් හිමියා සහ ෙගාවියා ද විය හැකියි. එෙස්ම ෙගාවිෙයක්ට එකවර 
ෙගාවි හා ශ්රමික භූමිකා ෙදෙක්ම සිටිය හැකියි. ඒ නිසා, කුලිය, ලාබය, සහ ෙව්තන යනාදිෙයන් හැදුන යම් 
මිශ්රණයක් එකම පුද්ගලයාට ලබාගත හැකියි. 
 
නිෂ්පාදන වැය සහ ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් 
 
ඕනෑම නිෂ්පාදන �යාවලියක ෙව්තන හා ලාබ සාමාන්ය මට්ටමකට එන හැදියාව රඳන්ෙන් ෙවළඳෙපාල 
මතයි. යම් හුවමාරු භාණ්ඩයක මිල එය නිෂ්පාදනයට යන වැය (කුලිය, ලාබය, ෙව්තන) සහ ෙවළඳෙපාලට 
ෙගන එන වැය සමඟ නිශ්චිතවම ගැලෙපද්දී අපි එය ස්වභාවික මිල13

14 යැයි හඳුන්වමු. ඊට වඩා වැඩි 
මිලකටම එය අෙලවි ෙවන්ෙන් නම් එවිට ෙවෙළන්ඳා ලාබයක් ෙසායා ගනියි. එය ඊට වඩා අඩු මිලකට 
විකිෙණද්දී එවිට ෙවෙළන්ඳාට පාඩු සිද්ධ ෙව්. 
 
භාෂාව යල්පැන ගිය ද, ‘ස්වභාවික මිල’ යන්ෙනන් ස්මිත් අදහස් කරන්ෙන් තරඟය තුල ‘සාමාන්ය’ මට්ටෙම් 
ලාබය ද ඇතුළුව ඇති නිෂ්පාදන වැයට වඩා වැඩි ෙදයක් ෙනාෙව්.  නිෂ්පාදනයක් සඳහා යන වැය අනුව 

                                                 
13ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, VI පරිච්ෙඡ්දය. 
14ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, VII පරිච්ෙඡ්දය. 



අගය තීරණ වීම සිද්ධ ෙව් යන ස්මිත්ෙග් දැක්ම හා ෙමය එකඟය. ඒත් අද අපි කතා කරන්ෙන් ඉල්ලුම සහ 
සැපයුම ගැනයි. ඒ නිසා ‘ස්වභාවික මිල’ යන පද වහර නූතන භාෂාෙවන් අර්ථ දැක්වීම දුෂ්කර ෙව්. නමුත් 
සරලව ‘නිෂ්පාදනෙය් වැය’ කියා සැලකීම ප්රාෙයෝගිකයි. 
 
නිෂ්පාදන ඇත්ෙතන්ම විකිෙණන මිලට අපි කියන්ෙන් ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් කියායි. ෙමය ඉල්ලුම සහ 
සැපයුම මත තීරණය ෙව්. එනම්, ෙවෙළන්ඳන් ෙකාතරම් ප්රමාණයකින් භාණ්ඩ ෙවළඳෙපාලට ෙගෙනනවා 
ද යන්නත්, සහ මිල දී ගන්නා යැයි සැලෙකන අය විසින් ෙකාතරම් ඉල්ලුමක් කරනවා ද යන්නත් මතයි.14

15 
ඉල්ලුමට වඩා සැපයුම අඩුෙවද්දී, එවිට මිල දී ගන්නා අය අතර තරඟයක් පවතී. ඉහළ මිලක් ෙදන්නට 
සූදානම් අය නිසා මිල ඉහළ යයි. නිදසුන් වශෙයන්, යම්කිසි නගරයක් ෙකෙනකුට ඇතුල්වීමට ෙහෝ 
පිටවීමට ෙනාහැකි ෙස් අවුරා දමා ඇති විෙටක, එහි තිෙබන අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ මිල අධික ෙලසින් ඉහළ 
යයි. අනිත් පැත්ෙතන්, බඩු වලින් ෙවළඳෙපාල පිරී ඇත්නම්, විෙශ්ෂෙයන්ම පසු කාලයක දී ආපසු 
ෙවළඳෙපාලට යළි ෙගෙනන්නට ෙනාහැකි පළතුරු වැනි නරක් ෙවන භාණ්ඩ වල දී, ඉල්ලුමට වඩා සැපයුම 
වැඩි නම්, ෙවෙළන්ඳන්ට මිල පහත දමන්නට සිද්ධ ෙව්. ඉල්ලුම සහ සැපයුම නිශ්චිතවම ගැලෙපද්දී, 
ස්වභාවික සහ ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් සමාන ෙවති. ෙවළඳෙපාෙල් බඩු විකිණී යයි. 
 
ඉතින් ඒ නිසා ෙවළඳෙපාල යනු ස්වයං නියාමනයකින් යුතු වූවකි. මිල ගණන් නිරන්තරෙයන් ඇදී යන්ෙන් 
තරඟෙය් සිටින නිෂ්පාදනෙය් වැය පැත්තටයි. නිෂ්පාදකයන් නිතර උත්සාහ කරන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් 
ඉල්ලුමට නිශ්චිතවම ගැලෙපන ප්රමාණයට ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනය සපයන්නටයි. 
 
ෙමය ස්මිත් ෙවතින් ෙමහි දී අපට ලැෙබන තවත් වැදගත් අන්තර්දෘශ්ටියකි. ෙවළඳෙපාල යනු සහමුලින්ම 
වැළැක්විය ෙනාහැකි පද්ධතියකි. ලාබය ෙසවීම ඔවුන්ෙග් ස්වභාවික ලුහුබැඳ යාමක් නිසා ෙවෙළන්ඳන් 
ඔවුන්ෙග් සම්පත් ඉල්ලුම ඇති පැත්තට ෙයාමු කරති. ඉල්ලුම වැඩි පැත්ෙත් මිල ගණන් ද ඉහළ ෙව්. 
ෙවෙළන්ඳන් එෙස් සිය සම්පත් ඒ පැත්තට ෙයාමු කරද්දී ඉල්ලුම තෘප්තිමත් කරන්නට හැකියාව ලැෙබ්. 
කිසිත් මැදිහත්වීමකින් ෙකෙරන මගෙපන්වීමක අවශ්යතාවයක් නැතිවම සම්පත් ඒවාට වැඩිම අගයක් ෙදන 
පැත්තට ඇදී යයි. 
 
සුවිෙශ්ෂී මිල සාධක 
 
ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් ඒත් සැබැවින්ම නිෂ්පාදන වැෙයන් ඉහළට සහ පහළට යමින් ෙවනස් ෙවමින් 
පවතියි. අස්වැන්න විචල්ය වූවක් නිසා, උදාහරණයක් හැටියට යම් වසරකට වඩා වැඩිෙයන් ෙවනත් වසරක 
දී, එකම ශ්රමිකයා විසින් තිරිඟු, වයින්, ෙතල් ෙහෝ බාර්ලි වැනි දැයක් නිපදවනු ඇත. එෙස්ම ෙවළඳෙපාල 
මිල ද ඒ අනුව ඉහළ හා පහළ යයි. කපු හා වූල් වැනි අෙනකුත් ෙරදි සහ නිෂ්පාදන ෙමයාකාරෙයන් මඳක් 
අඩු විචල්යෙයන් යුතුයි. ඒ නිසා ඒවාෙය් මිල ගණන් වඩා ස්ථානිකය. නමුත්, මහජනතාව එකමුතුව ෙශෝකය 
ප්රකාශ කරන අවස්ථාවක දී කළු ෙරදි මිල ඉහළ යෑමත් එහි දී ආධුනික සන්නාලියන්ෙග් ෙව්තන ඉහළ 
යෑමත්, නිදසුනක් හැටියට ෙපන්විය හැකියි. 
 

                                                 
15ස්මිත් විසින් ෙමය උචිත ඉල්ලුම යැයි හඳුන්වයි. නිෂප්ාදනය ගන්නට කැමති සමහර පිරිසකට එහි මිල දරාගන්නට 
සැබැවින්ම ෙනාහැකි බව ඔහු ෙපන්වා ෙදයි. අද ෙමය අපි දන්නා කරුණකි. ඒ නිසා අපි සරලව ඉල්ලුම යැයි ඊට කියමු. 



ඉල්ලුම ඉහළ යෑමත් සහ හුවමාරු භාණ්ඩයක නිෂප්ාදන වැයට වැඩිෙයන් ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් ඉහළ 
යෑමත් සිද්ධ ෙවද්දී, සැපයුම්කරුවන් තමන් අතිවිශාල ලාබ ෙසායන බව වසන් කරන්නට ස්වභාවෙයන්ම 
කටයුතු කරති. ඔවුන්ෙග් තරඟකරුවන්ට ඒ ගැන දැනුම් ෙදන්නට ඔවුන්ට අවශ්යතාවයක් නැත. ඒ නිසා 
මිල ගණන් ටික කලක් ඉහළ මට්ටමකින් පවතී. නමුත් ෙමවැනි රහස් වැඩිකල් රකින්නට ෙනාහැකියි. 
 
කර්මාන්තකරුවන්ෙග් රහස් ඊට වඩා වැඩි කලක් ආරක්ෂා කරගත හැකියි. උදාහරණයක් හැටියට,  පාට 
ඩයි දමන්ෙනක්, පවතින වැයට වඩා බාගයකින් අඩු වැයකින් යම් විෙශ්ෂ පාටක් නිෂ්පාදනයට ක්රමයක් 
ෙහායා ගනිද්දී, ඔහුෙග් තරඟකරුවන් එයම ෙසායාගන්නට යන වසර ගණනාව ඇතුලත, ඔහු අති විශාල 
ලාබයක් ෙසායන්නට සමත් ෙව්. ඉතින් ෙමහි දී ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් ස්වභාවික මිල ගණන් වලින් 
ෙවනස් පැත්තක ෙබාෙහෝ කාලයක් පවතිනු ඇත. 
 
යම් විෙශ්ෂ අවස්ථාවක් නිසා එවැනිම ප්රතිඵලයක් ඇති විය හැකියි. ප්රංශෙය් යම් විෙශ්ෂ මිදි යායක පිහිටීම 
සහ නිසි ගුණෙයන් යුතු පස්  නිසා ඊට අසල්වැසි වතුයායන්ට වඩා ෙහාඳින් කුලිය ඉහළ දමන්නට ඔවුනට 
හැකියාව ලැෙබ්. එෙස්ම, යම් සැපයුම්කරුෙවකුට ඒකාධිකාරියක් පැවරීම නිසා ඔහුට සැපයුම සීමා කරමින්, 
මිල ගණන් ඉහළින් තබාගත හැකියි. එයාකාරෙයන්ම, ආධුනික පුහුණුව සීමා කරන නීති වලින්, නැත්නම් 
යම් ෙවළඳ ක්ෙෂ්ත්රයකට පිවිෙසන ජන සංඛ්යාව සීමා කිරීෙමන් විෙශ්ෂ වෘත්තීන් වල නියුතු අයට ඔවුන්ෙග් 
මිල ගණන් ඉහළින් තබා ගත හැකියි. 
 
එවැනි අහඹු තත්වයන්, ස්වභාවික ෙහ්තූ, සහ ෙරගුලාසි වලින් නිෂ්පාදනයක ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් 
නිෂ්පාදන වැයට වඩා දිගු කාලයක් ඉහළින් තබාගත හැකියි. ඒත් ෙවළඳෙපාලට වඩා අඩුෙවන් මිල ගණන් 
තබාගත ෙනාහැකියි. එෙහම වුෙනාත්, දිගින් දිගටම පාඩු විඳින්නට සිද්ධ වුවෙහාත් ඔවුන් එයට නිදහස 
ඇත්නම් සැපයුම්කරුවන් හැටියට තව දුරටත් ෙනාසිට එතැනින් අයින් ෙවති.  (එෙස් කරන්නට නිදහස 
ෙනාමැති අවස්ථා ඇත. නිදසුනක් වශෙයන් පුරාතන ඊජිප්තුෙව් පිරිමි ළමුන්ට සිය පියා කළ ෙවළඳාම තුලම 
ෙයෙදන්නට සිද්ධ වූහ.) 
 
ආර්ථික වර්ධනය මත ෙව්තන රඳා පැවතීම 
 
අපි දුටු පරිදි, ඉඩම් අයිතිකරුවන් ෙනාසිටි යුගයක, ෙස්වාෙයෝජකයන් ප්රාග්ධනය එකතු කර ෙනාගත් 
යුගයක, නිෂප්ාදනෙය් සම්පූර්ණ ඵලදාව ශ්රමිකයාට හිමිවිය. නමුත් ඉඩම් අයිතිකරුවන් බිහි වූ සැනින්, 
ඔවුන්ෙග් ඉඩම් භාවිතය සඳහා ඵලදාෙවන් ෙකාටසක් ඉඩම් අයිතිකරුවන් ඉල්ලති. ප්රාග්ධනය එකතු 
කරන්නට ගත් සැනින් ෙස්වාෙයෝජකයන් ද එෙස්ම ඉල්ලති. 
 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අවශ්ය ෙකාටස් ඔවුන් විසින්ම අයිති කරගත් ශ්රමිකයන් සුළු පිරිසක් 
සිටිති. ඒත් එය අසාමාන්යයයි. සාමාන්යෙයන් ශ්රමිකයන් නිෂ්පාදන වත්කම් අයිතිය ඇති අෙනක් අය යටෙත් 
ෙස්වය කරති. නිෂ්පාදනය ෙබදා ගැෙනන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න, එවිට ෙස්වකයන් සහ ෙස්වාෙයෝජකයන් 
අතර ගිවිසුමකින් සිද්ධ ෙවන්නකි. නමුත් එය සාමාන්යෙයන් ෙස්වාෙයෝජකයන්ට වාසිදායක තත්වයකි. 
ඔවුන්ෙග් සංඛ්යාව අඩු නිසා, ඔවුන්ට ශ්රම ෙවළඳෙපාලට ඇඟිලි ගසමින් ෙව්තන අඩුෙවන් පවත්වා ගැනීමට 



හැකියාව ඇත. ෙවළඳ ආරාවුලක දී පැත්තකට වී සිටිය හැකි වැඩි සම්පත් ඔවුනට ඇත. ශ්රමිකයන් අතර 
දුස්සන්ධානය නීතිෙයන් තහනම් වූවත්, ෙස්වාෙයෝජකයන් අතර දුස්සන්ධානය සෑම තැනකම පවතී.15
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එකල සාමාන්ය වැඩ කරන ජනතාව ගැන ස්මිත් සිය ලියැවිලි තුලින් දැඩි සංෙව්දීත්වයක් ෙපන්වයි. 
තමන්ෙග් වාසියට ෙවළඳෙපාලට බලපෑම් කරන ෙලසකින් ඔහු දකින, එවක ෙවළඳුන්ට සහ 
ෙස්වාෙයෝජකයන්ට ඔහුෙග් අනුකම්පාව ලැෙබන්ෙන් අඩුෙවනි. ෙවළඳෙපාල සහ නිදහස් ෙවළඳාම ගැන 
විශ්වාසයක් තබාගත්ෙතක් හැටියට ස්මිත් ගැන සිතා සිටි ෙබාෙහෝ පිරිසක් ෙමම කාරණාෙවන් විශ්මයට 
පත්ෙවති. නිදහස් සහ තරඟකාරී ෙවළඳෙපාල යනු ධනය ෙබදාහරින්නට ඉතාමත්ම සුදුසු ක්රමය යැයි ද, 
එෙස්ම විෙශ්ෂෙයන්, දුප්පතුන්ට එය ෙබදා හැරීම ගැන ඔහුෙග් අවධානය ෙයාමු විණ. ඒ නිසා තරඟය හා 
නිදහස අඩු කරන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් සහ ව්යාපාරික ප්රජාවෙග් උත්සාහ හැම විටම යටපත් කළ යුතු යැයි 
ෙහ් විශ්වාස කෙළ්ය. 
 
ශ්රමයට ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යද්දී, ෙකෙස් නමුදු, ශ්රමිකයන්ට වාසියක් ඇත. ෙස්වාෙයෝජකයන් අතර 
තරඟෙයන් ෙව්තන ඉහළ යයි. නමුත් ශ්රමය සඳහා ඉල්ලුමක් වැඩි ෙවන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය ඉහළ 
යද්දී පමණකි. මන්ද, ෙව්තන ෙගවිය හැකි වනුෙය් ප්රාග්ධනෙයන් ෙහෝ ආදායෙමන් පමණක් නිසයි. ධනවත් 
ඉඩම් හිමියන්ට පමණක් පරිෙභෝජනයට අවශ්ය ෙනාවූ ආදායමක් ඇත. උදාහරණයක් හැටියට ඔවුන් එවිට 
තව වැඩිෙයන් ෙමෙහකරුවන් බඳවා ගනිති. ෙරදි වියන්නන්ට සහ සපෙත්රුවන්ට අතිරික්ත ෙකාටස් 
පවතින විට ඔවුන් තව වැඩිෙයන් ආධුනිකයන් බඳවා ගනිති. ජාතික නිෂප්ාදිතය එක තැන ඇත්නම් ෙහෝ 
පහළ වැෙටනවා නම් එවිට ෙව්තන වලට ඉහළ යෑමට ෙනාහැකියි. 
 
චීනය ධනවත්, සාරවත්, කඩිසර සහ ජනගහණෙයන් පිරි රටක් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් පැවතිණ. ඒත් 
මාර්ෙකෝ ෙපෝෙලෝ විසින් එයට වසර පන්සියයකට ෙපර ෙගාඩ වැදුනාට පසුව ෙම් දක්වා එහි එතරම් 
දියුණුවක් දකින්නට නැත. ඉඩම් තවමත් ෙනාසලකා හැර දමා නැතිව වගා ෙකෙරයි. ඒත් චීනෙය් ආර්ථික 
වර්ධනයක් නැත. ඒ නිසයි චීනෙය් දුප්පත්ම ශ්රමිකයන්ෙග් දරීද්රතාවය යුෙරෝපෙය් දුප්පත්ම ජාතීන්ෙග් 
දරීද්රතාවයට වඩා මහත් ෙලසකින් වැඩි වනුෙය්. 
 
ෙබංගාලය සාරවත් රටකි. ඒත් දරීද්රතාවය ෙකාතරම් පැතිර ඇත්දැයි කියෙතාත් එහි ලක්ෂ සංඛ්යාත 
ජනතාවක් සෑම වසරක දී ම කුසගින්ෙනන් මිය යති. එහි ශ්රමික දුප්පතුන් නඩත්තු කරගන්නට අවශ්ය ජාතික 
නිෂ්පාදිතය පැහැදිලිවම ක්ෂය ෙවමින් පවතියි (ෙම් ගැන අපිට ඊස්ට් ඉන්දියා ෙකාම්පැණිෙය් පීඩකත්වයට 
ෙදාස් කියත හැකියි). 
 
ෙව්තන මට්ටම් වලට බලපාන සාධක 
 
මහා �තාන්යය වැනි නැඟී එන ආර්ථිකයන්හි ෙව්තන ෙවනස් වූවත් යැපුම් මට්ටෙමන් ඉහළින් පවතී.  
නිදසුන් වශෙයන් ගිම්හානෙය් ෙව්තන ඉහළ ෙවති. මන්ද, ෙව්තන අඩු සහ වියදම් වැඩි ෙහ්මන්තය 
ෙවනුෙවන් ඉතිරි කරන්නට ශ්රමිකයන්ට උවමනාවක් තිෙබන බැවිනි.  පළාෙතන් පළාතට ද ෙව්තන ෙවනස් 
ෙවති. ලන්ඩනෙය් සාමාන්ය ෙව්තනෙය් මිල දිනකට පැන්ස දහඅටක් පමණ ෙව්. එඩින්බරා හි එය පැන්ස 
දහයකි. ගම්බද ස්ෙකාට්ලන්තෙය් එය පැන්ස අටකි. එනමුත් ධාන්ය සලකා බලද්දී -සාමාන්ය වැසියන්ෙග් 

                                                 
16ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, VIII පරිච්ෙඡ්දය, 84 පිටුව, 13 වගන්තිය. 



ෙපාදු ආහාර- එය සරුවට වවන එංගලන්තයට වඩා ස්ෙකාට්ලන්තෙය් දී ෙගවන මිල අධික ෙව්. 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් වැසියන් අඩු ආදායම් වලින් ෙම් ඉහළ ධාන්ය මිල ගණන් ෙගවමින් තමන්ව නඩත්තු 
කරගනිති. එංගලන්තෙය් වැඩ කරන ජනතාව යම් ඉසුරුමත් මට්ටමක ජීවත්ෙවන බව එයින් ෙපනී යයි. 
 
මහා �තාන්යෙය් ෙව්තන වැඩිෙවන ආකාරය ෙපනුන ද, විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යෙයන් එන ඵලදායිත්වය ඉහළ 
යෑෙම් ප්රතිඵලයක් හැටියට මිල ගණන් සාමාන්ය වශෙයන් පහත වැෙටමින් පවතී. උදාහරණයක් හැටියට 
අර්තාපල්, ටර්නිප්, කැරට් සහා ෙගෝවා හි අද මිල, වසර හතළිකට ෙපර තිබි මිෙලන් බාගයකින් අඩු වී ඇත.  
කපු හා වුලන් ෙරදි මිල වෙග්ම යකඩ වැඩ සහ ලී බඩු ද අද අඩුවට ගත හැකියි. දුප්පත් ශ්රමිකයන්ෙග් ජීවිත 
යහපත් වී ඇති සාධකය අපි සාදරෙයන් පිළිගත යුත්තකි: වැඩිපුර ජනතාවක් දරීද්රතාවෙයන් ජීවත්වන රටක් 
ධනවත් සහ සතුටු ෙද්ශයක් යැයි කිව ෙනාහැකියි. (සබන්, ලුණු, ඉටිපන්දම්, ගව හම් හා මත්පැන් මිල වැඩි 
වී ඇති බව සත්යයකි -ඒත් එය ප්රධාන වශෙයන් ඒවාට පැනවූ බදු නිසා හටගත් තත්වයකි. නමුත් ෙම්වා 
සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ ෙවන අතර ෙබාෙහෝ වැඩකරන ජනතාවෙග් අයවැය අතෙර් නැත.) 
 

සාමාජිකයන් බහුතරය දුප්පත්කෙමන් සහ අසරණ භාවෙයන් පසුෙවද්දී කිසිම සමාජයක් 
ස�කත්වය සහ සතුට කරා යෑම කිසිෙස්ත්ම විය ෙනාහැකියි.16

17 
 
ශ්රමිකයන්ට සහ ඔවුන්ෙග් පවුල් වල යහ-සාධනය සඳහා ඔබින ෙව්තන ආවශ්යක වූවකි. නමුත් ඔබින 
ෙව්තන ෙගවීම ෙස්වාෙයෝජකයන්ෙග් යහපත පිණිස ද ෙහ්තු ෙව්. ෙව්තන ඉහළ යද්දී, ෙස්වකයන් වැඩිෙයන් 
ආහාර ලබා ශක්තිමත් ෙවති. එෙස්ම ඔවුන් ද ඉතිරි කරන්නට හා ඔවුන්ෙග් තත්වයන් දියුණු කරගන්නට 
හැකියාව ලබති. ඒ තුලින් ඔවුන් අනලස්ව වැඩ කරන්නට වැඩිෙයන් නැඹුරු ෙවති. ඉතින් ෙස්වකයන්ට 
ප්රමාණවත් නිවාඩුවක් ලබාෙදන විට, ඔවුන් වැඩි නිෙරෝගී බෙවන් හා වැඩි ඵලදායිත්වෙයන් විය හැකියාව ද 
වැඩි ෙව්. 
 
ප්රාග්ධනය සහ ලාබය 
 
ශ්රමයට ලැෙබන ෙව්තන වලටත් වඩා මැන බැලීමට දුෂ්කර වනුෙය් සහ විචල්ය වනුෙය් ෙස්වාෙයෝජකයන් 
විසින් ප්රාග්ධනෙයන් ලබාගන්නා ලාබයයි. එය රඳන්ෙන් ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් මතය. තරඟය සිද්ධ 
ෙවන ආකාරය අනුව ය. නිෂ්පාදනය තුල හටගත හැකි අෙන්ක ගැටළු, ප්රවාහනය සහ භාණ්ඩ කල් තබා 
ගැනීම ද ඊට බලපායි.17

18 ෙකෙස් නමුදු, ෙපාලී මට්ටම් ලාබය පිළිබඳ රළු දර්ශකයක් ඉදිරිපත් කරයි: මුදල් 
භාවිතෙයන් ෙහාඳ ලාබයක් ෙසායන්නට ජනතාවට හැකියාව ඇත්නම්, ඔවුන් ණය සඳහා ෙහාඳ ෙගවීමක් 
කරන්නට සූදානමින් සිටිති. 
 
අපි දුටු අන්දමට, ප්රාග්ධනය වැඩිවීම ෙබාෙහෝ ව්යාපාර බිහිෙවන්නට මග පාදන්නකි. ඒ නිසා එය ෙව්තන 
ඉහළ යවන්නට ද සමත් ෙවයි. නමුත් එය ලාබ අඩු කරන්නට ද සමත් ෙව්. ප්රාග්ධනය වැඩිෙයන් සැපෙයද්දී, 
එහි අයිතිකරුවන් අතර තරඟය ද වැඩි වී, එයින් උත්පාදනය කරන ප්රතිලාබෙය් මට්ටම අඩුෙවන් ඉල්ලන 
තැනට ඔවුන් පිවිස, එහි භාවිතයට ණය ගන්නා අය විසින් ෙගවන්නට ඉදිරිපත් ෙවන ෙපාලී මට්ටම් ද අඩු 
වී යයි. 

                                                 
17ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, VIII පරිච්ෙඡ්දය, 96 පිටුව, 36 වගන්තිය. 
18ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, IX පරිච්ෙඡ්දය, 105 පිටුව, 3 වගන්තිය. 



 
ෙකෙස් නමුදු, ෙමහිද විෙශ්ෂ අවස්ථාවල දී දැකිය හැකි ව්යතිෙර්ක ඇත. උදාහරණයක් හැටියට, උතුරු 
ඇෙමරිකාෙව් සහ බටහිර ෙකාෙදව් දූපත් වල, ෙව්තන ඉහළ ෙවති. එෙස්ම ෙපාලී මට්ටම් ද ඉහළ ෙවති. 
එයින් කියා පාන්ෙන් ලාබය ද ඉහළ යැයි කියායි. ෙහ්තුව ෙම් ෙද්ශයන් හි බහුල වශෙයන් සාරවත් භූමි 
තිබුණ ද, ඒවා වගා කරන්නට තවමත් අවශ්ය පමණින් ජනතාව ෙහෝ ප්රාග්ධනය ෙහෝ නැතිවීමයි. ශ්රමිකයන් 
හා උපකරණ සඳහා දැඩි ඉල්ලුමක් ඇත. ඒ නිසා ඒවාට ඉහළ මිලක් ඉල්ලන්නට පුළුවනි. ෙකාෙහාමටත් 
මීට දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මක් නැත:  යටත්විජිත වර්ධනය ෙවද්දී, ඔවුන් තව තවත් වැවීමට දුෂ්කර වූ භූමිය 
ද නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයාදාගනු ලබයි, එවිට ලාබ ක්රමෙයන් පහළ බසියි. 
 
තවත් විෙශ්ෂ අවස්ථාවක් විය හැක්ෙක්, රටක් එහි පස් හා තත්වයට නඩත්තු කරගත හැකි ප්රමාණයටම 
ධනවත් වී තව දුරටත් වර්ධනය විය ෙනාහැකි නම් ය. සම්පූර්ණෙයන්ම ජනාවාස වී ඇති ෙමහි දැඩි තරඟයක් 
පවතින්නට හැකි අතර ෙව්තන අඩු විය හැකියි; ලාබ ද අඩු විය හැකියි. ඒත් කිසිම රටක් ෙම් මට්ටෙම් 
ධනවත් බවකට තවම ළඟා වී නැත. 
 
වර්තමානෙය් දී අපි ආර්ථික වර්ධනෙය් සීමාවක් ඇතැයි ෙනාදකිමු. අෙප් ප්රාග්ධනය සහ තාක්ෂණය 
විවිධාකාර නව ව්යාපාර අංශයන්ට සහ ෙස්වා නියුක්ති අවස්ථාවන්ට මාර්ගය පාදයි. එෙහත් ස්මිත් විසූ 
කාලෙය්, ආර්ථිකෙය් ප්රධාන වූෙය් කෘෂිකර්මයයි. ඒ නිසා, භූමිය එහි සාරවත් බවට ඔබ්ෙබන් යන ෙලසකට 
සරුසාර කිරීමට ෙනාහැකියාව යැයි දකින නිසා එවිට ආර්ථික වර්ධනය සීමාෙවනවා යැයි ඔහු වැරදියට 
දකියි. 
 
ෙවළඳෙපාල ෙව්තන මට්ටම් 
 
ඕනෑම තැනක දී, ශ්රමය ෙහෝ ප්රාග්ධනය ෙයාදා ගැනීම තුලින් එහි සියළු භාවිත වලින් ලැෙබන ශුද්ධ ප්රතිලාභ 
සම තත්වයකට පමුණුවයි. එය එෙස් ෙනාෙව් නම්, ඉහළ ෙව්තන තිබුෙන් නම්, ෙහෝ යම් විෙශ්ෂ ක්ෙෂත්්රයක 
වැඩි ලාබ ලබන්නට හැකියාව තිබුෙන් නම්, එවිට ෙස්වකයන් හා ෙස්වාෙයෝජකයන් එයට එක්ෙරාක් වනු 
ලැෙබ්. එෙස් එක්ෙරාක් වීම නිසා ෙව්තන සහ ලාබ නැවතත් සාමාන්යය කරා පහළ බහියි. නමුත්, 
සත්යෙයන්ම සිද්ධ වනුෙය්, විවිධ ආකාරෙයන් ෙයාදවන ශ්රමය හා විවිධ ක්ෙෂත්්ර අතර සාක්ෂාත් කරගත 
හැකි මුල්ය වාසි ඉතා පැහැදිලිවම එකිෙනකට ෙවනස්ව පැවතීමයි. නමුත් ෙස්වා නියුක්තිෙයන් ලැෙබන 
වාසිය සම තත්වයකට පමුණුවනවා යැයි කියද්දී, සම්පූර්ණ මුල්යමය ප්රතිලාභ සමඟින් මුල්යමය-ෙනාවන 
වැය  සහ විවිධ කර්මාන්ත තුලින් ලැෙබන යහපත ගැන ද සලකා බැලිය යුතුයි. එයාකාර සාධක කිහිපයක් 
ඇත: 
 

● පළමුෙවන්ම, සමහර වෘත්තීන් පහසු විය හැකියි, පිරිසිදු බැවින් යුතු විය හැකියි, අෙනක්වාට වඩා 
ෙගෟරවනීය විය හැකියි. ෙරදි වියන්ෙනක් ඇඳුම් මහන්ෙනක්ට වඩා වැඩිෙයන් උපයන්ෙන් ඔහු 
වැඩිෙයන් ෙවෙහෙසන නිසයි. යකඩ තලන්නා ෙරදි වියන්නාට වැඩිෙයන් මහන්සි ෙවන අතර 
ඔහුෙග් වැඩ අපිරිසිදු වාතාවරණයක දී සිද්ධ ෙව්. පතල්කරුෙවකු ඊටත් වඩා වැඩිෙයන් ආදායමක් 
ලබන්ෙන් ඔහුෙග් ෙවෙහස අඳුරු, අපිරිසිදු සහ අවදානම් ෙවන නිසයි. මස්කඩකාරයාට ෙහාඳින් 
ෙගවනු ලබයි. ඒත් ඒ රස්සාව අතිශයින් දරුණු සහ අප්රසන්න වූවකි. අලුෙගෝසුවාෙග් රස්සාව ද 
එයටත් වැඩිෙයන් කර්කශ වූවකි. 



● ෙදවැනියට, සමහර වෘත්තීන් ඉෙගන ගැනීමට අධික වැයක් යන අතර දුෂ්කර ද ෙවති. ඒවා ඉෙගන 
ගන්නට යන කාලය හා උත්සාහය පියවා ගන්ෙන් කරන වැඩ වලට ලබාගන්නා මිල ගණන් තුලිනි. 
ඒ අනුව, පුහුණු ශ්රමිකෙයකු නුපුහුණු ශ්රමිකෙයකුට වඩා ෙහාඳ පඩියක් ලබයි. 

● ෙතවැනියට, සමහර රස්සා කාලානුචිත ෙවති. ෙගාඩනැඟිලි හදන්නාට කටුක කාලගුණෙය් දී ෙහෝ 
පස් ගල් වී ඇති සීතල කාලෙය් වැඩ කරන්නට ෙනාහැකියි. අයහපත් කාලගුණෙය් දී වැඩ අඩු 
බැවින් ඒ කාලෙය් වියදම් සඳහා ද  ෙහාඳ කාලගුණය පවතිද්දී ඇති පමණින් ආදායම් උපයා ගත 
යුතුෙව්. සාමාන්ය බර කම්කරුවන් සතියකට සිලිම් හතරක් ෙහෝ පහක් උපයා ගනිති. නමුත් ෙම් 
ෙහ්තුව නිසා, ෙගාඩනැඟිලි හදන අය වැඩ කරන්නට හැකි වාරිකයන් හි දී සතියකට සිලිම් හතක් 
අටක් උපයා ගනිති. 

● හතරවැනියට, රන්කරුවන්, නීතීඥයන් සහ ෛවද්යවරුන් වැනි විශාල වශෙයන් විශ්වාසනීය බවක් 
අවශ්ය වූ රැකියා සඳහා ලැෙබන ආදායම් ද වැඩියි. ඔවුන්ෙග් අවංකත්වය සහ නිපුණත්වයට 
ඔවුන්ෙග් පාරිෙභෝගිකයන් ෙවතින්ම ඉහළම මිලක් ලැෙබ්. 

● පස්වැනියට, ඕනෑම වෘත්තියක සාර්ථකත්වයට ළඟා වීෙම් හැකියාව ෙකාතරම්දැයි කියාත් එයට 
ලැෙබන ආදායෙමන් නිරූපනය ෙව්. නීතීඥයන්ට වැඩිෙයන් ෙගවන්ෙන් නීතිය හදාරන්නට යන 
අයෙගන් ෙබාෙහාම ස්වල්පයක් එහි සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කරගන්නා නිසයි. ඔවුන්ෙග් 
පාරිෙභෝගිකයන් ෙගවනුෙය් එම වෘත්තියට සාර්ථක වූවන් ෙමන්ම එයට උත්සාහ ෙගන අසාර්ථක 
වූවන්ෙග් ද වැයයි. නළුවන්, ගායකයන්, රංගන ශිල්පීන් යනාදීන්ට ද ලැෙබන සීමාතික්රාන්ත 
ප්රතිලාභ ෙමය පමණක් ෙනාව, ඔවුන්ෙග් කුසලතා ෙකාතරම් දුර්ලභ හා සුන්දර දැයි යන්නත් -
එෙමන්ම එවැනි රැකියාවන්ට ඔවුන් ෙයාදවා ගැනීෙම් දී අත්විඳින අපකීර්තියන් පවා, ඔවුන් ලබන 
ආදායෙමන් නිරූපනය ෙවයි. 

 
ෙවනත් විෙශ්ෂ අවස්ථා තුලින් ෙව්තන හා ලාබ මට්ටම් වල ෙවනසක් සිදු කළ හැකියි. උදාහරණ හැටියට: 
 

● පළමුෙවන්ම, ව්යාපාරය ෙකාතරම් ස්ථාවරදැයි මත එය රඳා පවතියි. පවතින ව්යාපාර වලින් අලුත් 
ඒවාට ෙස්වකයන් බඳවා ගන්නට නම් ව්යවසායකයන්ට වැඩිෙයන් ෙව්තන ෙගවන්නට සිද්ධ ෙව්. 
නව ව්යාපාරයක ෙස්වය කිරීෙම් දී ලැෙබන ආරක්ෂාව අඩු යැයි ෙපනීමට ඉඩ ඇත. නැත්නම් එය 
නව රැල්ලක් මත පදනම් වූ අස්ථිර තත්වයකින් යුතු ෙලසට ෙපනීමට ඉඩ ඇත. 

● ෙදවැනියට, ඉල්ලුම හා සැපයුෙම් විෙශ්ෂ ෙවනසක් සිද්ධ ෙවන්නට පුළුවන. නිදසුන් වශෙයන්, යුද 
සමයක දී ෙවළඳ නාවිකයන්ෙග් සිලිම් විසිඑකක සිට විසිහතක් පමණ ඇති මාසික ෙව්තනය සිලිම් 
හතළික සිට හැටක් දක්වා ඉහළ යයි. සමහර වර්ෂ වල දී ඉරිඟු, වයින්, බාර්ලි, සීනි, දුම්ෙකාළ හා 
අෙනකුත් වගාවන්ෙග් අස්වනු ඉතා දැඩි ෙලසින් අඩු වැඩි විය හැකියි. ඒවාෙය් ගණුෙදනුකරුවන්ෙග් 
ලාබයන් ද ආවශ්යක ෙලසින්ම ෙවනස් ෙවති. 

● ෙතවැනියට, එක රස්සාවකට වඩා වැඩිෙයන් තිෙබන විට ද ෙව්තනය ෙවනස් වීමට පුළුවන: 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් ගැමි නිවැසියන්ට ඔවුන් ඉඳහිට ෙගාවියාට සපයන ෙස්වය සඳහා අක්කරයක් 
ෙදකක භුමියක් සහ සතියකට ඕට්මීල් (බුසෙලන් හතෙරන් පංගුවක්) ද සාමාන්යෙයන් ලැෙබ්. ෙමය 
ඔවුන් සිය ෙව්තනය හැටියට සලකති. ඔවුන්ට ඉඩකඩ ඇති ආකාරය අනුව අෙනක් අයට ඉතා සුළු 
මුදලකට ෙස්වය කරන්නට ද ඔවුන් කැමති ෙවති. 

 
 
 



ෙව්තන හා ෙද්ශපාලනය 
 
ෙව්තන සහ ලාබ අතර ෙවනස්කම් තිබීමට ෙහ්තුව විවිධ රැකියාවන්ෙග් ආර්ථික ස්වභාවය පමණක්ම 
බලපාන්ෙන් නැත. ෙද්ශපාලන සාධක ද ඉතා දැඩි ෙලසින් බලපෑම් කරන්නට හැකියි. 
 
පළමුව, සමහර වෘත්තීන්ට ප්රෙව්ශ විය ෙනාහැකි ෙලසින් සීමා කරන ෙරගුලාසි පවතී. යම් වෘත්තියක 
ෙයෙදන සංඛ්යාව අඩු කරන්නට හැකියාව ලැෙබද්දී ඔවුන්ෙග් ෙස්වයට අය කරන ගාස්තු ද වැඩි කරගන්නට 
හැකියි. තවත් වෘත්තීන් ෙමයින් වාසි ලබාෙගන ඇත්ෙත් ආධුනික පුහුණුව ලැබීම නියාමන කරන විවිධ රීති 
ප්රවර්ධනෙයනි. ෙෂෆීල්ඩ් හි පිහි තනන ප්රවීණයන්ට එක් අවස්ථාවක දී එක් ආධුනික පුහුණුව ලබන 
තනතුරක පමණක් අෙයක් තබාගැනීමට හැකිවන ෙස් අතුරු-නීති වලින් තහනම් වැටී ඇති අතර 
ෙනාර්ෙෆෝක් ෙරදි වියන අයට, ඉං�සි ෙතාප්පි හදන අයට සහ ලන්ඩනෙය් සිල්ක් ෙරදි වියන අයට, එක 
අවස්ථාවක දී ෙදන්ෙනකුට වඩා ෙස්වෙය් තබාගත ෙනාහැකියි. වෘත්තියට පිවිසීම සඳහා පුහුණුව ලබාෙදන 
ෙමම ආධුනික ෙස්වා කාලය ද ඉතා දීර්ඝ ෙව්. සාමාන්යෙයන් වසර හතකි.  බාල වැඩ වලින් මහජනතාව 
ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා යැයි කියැවුන ද ඒත් එවැන්නක් සිද්ධ ෙනාෙව්. එයින් කරනුෙය් ආධුනික පුහුණුව 
ලබන අයෙග් සංඛ්යාව සීමා කිරීමයි. එයින් ඒ වෘත්තීන් හි ෙව්තන ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම සිද්ධ 
ෙව්. අවාසනාවට, නිෂ්පාදකයාෙග් වාසියට ෙම් තත්වය හදාෙගන ඇත්ෙත් මහජනතාව ලවා වැඩිෙයන් 
ෙගවාගන්නා බලාත්කාරය ෙයදවීෙමනි. එෙස්ම තමන්ෙග් පාරිශුද්ධ ශ්රමෙය් අයිතිය තමන් කැමති 
පරිද්ෙදන් භාවිතයට අයිතියක් අෙනක් අයට ෙනාදීෙමනි. 
 
ශිල්ප ෙශ්්රණි වෘත්තීන් ඔවුන්ෙග් ෙවළඳෙපාල පුළුල් කරගනිමින් තරඟය සීමා කරගැනීමට උත්සාහ කිරීම 
සහ එමඟින් ෙපාදු මහජන කැමැත්තට වඩා ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත ප්රවර්ධනය කිරීම හැම අතින්ම ස්වභාවික 
වූවකි.  අවාසනාවට, ෙමහි දී ඔවුන්ට සහාය වී ඇත්ෙත් නීතියයි. නීතිෙයන් ඔවුන්ට විෙශ්ෂ වරප්රසාද හිමි වී 
තිෙබ්. උදාහරණයක් හැටියට වෘත්තීය සාමාජිකයන්ෙග් මහජන ලැයිස්තුවක් පිහිටුවා ගැනීම යනාදිෙයන් 
ඔවුනට (විෙශ්ෂෙයන්ම ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් ඉහළ දමා ෙවළඳෙපාල තව දුරටත් සීමා කිරීම ගැන කතා 
කරන්නට) පහසුෙවන් හවුල් හදාගන්නට මාර්ගය පාදා ඇත. ඔවුන්ෙග් සාමාජිකයන්ෙග් යහපත ෙවනුෙවන් 
අනිවාර්ය සුබසාධන අරමුදල් පිහිටුවා ගැනීමට නීතිෙයන් ඉඩ ලැබී ඇති විට දී ඔවුන් එකතු වී හවුල් හදා 
ගැනීම අනවරතෙයන්ම සිද්ධ ෙව්. බහුතර චන්දෙයන් ප්රතිපත්ති තීරණ ගැනීමට වෘත්තීන්ට අවසර දීම 
තුලින්, ෙවනත් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සිද්ධ ෙවන කිසිදු දුස්සන්ධානයකට වඩා වැඩි කාර්යක්ෂම ෙලසින් හා කල් 
පවතින ෙලසින්, තරඟය සීමා කරවයි.18

19 
 

එකම වෘත්තියක නියැෙළන ජනතාව එකිෙනකා හමුවීම, ෙවනසක් ෙහෝ සතුටුවීම සඳහා වුවත්,  
කලාතුරකින් සිද්ධ ෙවන්නකි. එනමුත් එවැනි සෑම අවස්ථාවක දී ම, එය අවසන් ෙවන්ෙන් යම් 
ආකාරයකින් මිල ඉහළ යවන්නට ගන්නා උප්පරවැට්ටියකින් යුතු මහජනයාට එෙරහි 
කුමන්ත්රණයකිනි.19

20 
 
ව්යාපාරයක් සඳහා වූ එකම සත්යය කාර්යක්ෂම වූ ශික්ෂණය නම් පාරිෙභෝගිකයන් අහිමි ෙවනවා යන 
බියයි.20

21 පාරිෙභෝගිකයා ස්ෛවරී වූ තරඟකාරී ෙවළඳෙපාල යනු ෙවනත් කිසිම නිල රීති සංඛ්යාවකට 

                                                 
19ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, X පරිච්ෙඡ්දය, II ඛන්ඩය, 145 පිටුව, 30 වගන්තිය. 
20ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, X පරිච්ෙඡ්දය, II ඛන්ඩය, 145 පිටුව, 30 වගන්තිය 
21ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, X පරිච්ෙඡ්දය, II ඛන්ඩය, 146 පිටුව, 31 වගන්තිය. 



වැඩිෙයන් ඔවුන්ෙග් හැදියාව නියාමනය කරන සහතික ක්රමයයි. නිල වශෙයන් ෙගෙනන රීති ෙබාෙහෝ විට 
එය අරමුණු කරන ප්රතිඵලෙය් විරුද්ධ පැත්ෙත් ඵල දරති. 
 
ෙදවනුව, ප්රෙව්ශය සඳහා පමණට වඩා වැඩිෙයන් දිරිගන්වන මහජන ප්රතිපත්තියක් නිසා සමහර විට 
වෘත්තියක ආදායම් පහතට යැෙවයි. රජෙය් විශ්රාම වැටුප්, ශිෂ්යත්ව සහ ශිෂ්යාධාර යනාදිය ෙම් ඵලය 
ෙපන්විය හැකියි. 
 
ෙතවනුව, වෘත්තිෙයන් වෘත්තියට සහ පළාෙතන් පළාතට ශ්රමය සහ ප්රාග්ධනය සංසරණය වීම නීතිෙයන් 
සීමා කරයි. උදාහරණයක් හැටියට, කපු ෙරදි විවීම, සිල්ක් හා වූල් කලාවන් එතරම් ෙවනස්කම් වලින් යුතු 
නැත. ෙමම කර්මාන්ත වලින් එකක් දුෂ්කර කාලයකට මුහුණ ෙදනවා නම්, එහි සාමාජිකයන් ඉතා 
ඉක්මණින් යළි පුහුණු වී අෙනකකට මාරු ෙවති. නමුත් අෙනකුත් වෘත්තීන්, ආධුනික පුහුණු වැනි නීතිමය 
බලෙයන් ෙම් ශ්රමිකයන්ට ඉඩ ෙනාෙදන්නට තමනට ආරක්ෂාව ලබාෙගන ඇත.  එයාකාරෙයන්ම දුප්පත් 
නීති, ඔවුන්ෙග්ම දුප්පතුන්ෙග් වගකීම හා ආධාර සැපයීමට මීසම් පත්කර තිබීෙමන්, ඔවුන් අලුත් රස්සා 
ෙසායාෙගන යන්නට කැමති වූවත්, දුප්පතුන්ට ෙවනත් පළාත් වලට මාරු ෙවන්නට ඉඩ ෙනාෙදන මීසම් 
බිහිකර ඇත. 
 
ඉඩම් හා කුලිය 
 
නිෂ්පාදනෙය් ෙතවැනි සාධකය ඉඩම් ෙවති, ජාතික නිෂ්පාදිතයට එයින් ලැෙබන සහභාගීත්වය ෙවනුෙවන් 
ෙගවන්ෙන් කුලියයි.21

22 කුලිය, ෙව්තන සහ ප්රාග්ධනෙයන් ෙවනස්. ෙව්තන වලට ෙවෙහසිය යුතුයි. 
ප්රාග්ධනයට ලැෙබන ලාබය  ප්රෙව්සෙමන් එකතු කරගන්නට සහ පරිපාලනයට ද ෙවෙහසිය යුතුයි. ඉඩම් 
කුලිය ලැෙබන්ෙන් හුදු අයිතිය ඇති පමණින්. ඉඩම් හිමියා එය බලාකියාගන්නා උත්සාහයට ෙනෙම්. 
සැබැවින්ම, දියුණු ෙනාකරන ලද භූමියකට වුවද කුලියක් අය ෙකෙර්. ෙකල්ප් මුහුදු ජලජ පෑලෑටි 
ස්වභාවෙයන්ම ෙගාඩට වැෙදන මුහුදු ෙවරළබඩ ඉඩම් අයිති ස්ෙකාට්ලන්ත ඉඩම් හිමියින් ඒ ප්රෙයෝජනවත් 
ෙකල්ප් අස්වනු ෙනළා ගන්නා අයෙගන් කුලී අය කරති. ඔවුන් එෙස් කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් තිරිඟු වගාබිම් 
වලට කුලියක් අයකරන ආකාරෙයන්මයි. 
 
ඉඩම් හිමියන් ගැන ඔහුෙග් සංවාදෙය්, ස්මිත් ප්රධාන වශෙයන් අවධානය ෙයාමු කරන්ෙන් 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් විශාල භූමි ෙකාටස්වල ආධිපත්යය පවත්වාෙගන ගිය ෙගෝ�ක නායකයන් සහ රදළයන් 
ගැනයි. ඒවා ෙබාෙහාමයට වැටවල් බැඳී තිබුණි. එෙස්ම රජයට පවරාගත් ජැෙකෝබියන් වතුයායන් අලුත් 
අයිතිකරුවන්ට ෙබදා ෙදන ලදි. සමහර විට ස්මිත් ඉඩම් හිමියන්ව “ඔවුන් වගා ෙනාකළ අස්වැන්නක් ෙනළා 
ගන්නට ඇල්ම ඇති" ධනෙලෝභී පංතියක් හැටියට අවඥාෙවන් දක්වන්ෙන් ෙම් නිසා විය හැකියි. 
 
ඉඩම් හිමියන් තමනට හැකි පමණින් කුලිය අරගනිති; ෙව්තන ෙහෝ ලාබ ඉහළ නම්, කුලිය ද අනිවාර්ෙයන්ම 
ඉහළ යයි. ඔවුන්ෙග් වාසනාවට, ඒවාෙය් ෙස්වය කරන අයෙග් ප්රෙයෝජනයට වඩා වැඩිෙයන් ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරන්නට ඕනෑම භූමියකට හැකියි. ෙනෝර්ෙව් සහ ස්ෙකාට්ලන්තෙය් පිහිටන පාළු මහෙදණි 
පවා ගවයන්ට තණබිම් ෙවති. ඒවාෙය් වැඩ කරන්නට අවශ්ය සුළු පිරිසකෙග් උවමනාවටත් වඩා 
ප්රමාණයකින් කිරි හා මස් සපයනු ලබයි. ෙවනත් විදියකින් කියෙතාත්, ඉඩම් හැම විටම යම් අතිරික්තයක් 

                                                 
22ජාතීන්ෙග් ධනය, XI පරිච්ෙඡ්දය. 



නිෂ්පාදනය කරමින් ඉඩම් හිමියාට කුලියක් ලබා ෙදයි. ඉතා සරු ඉඩම්, නැත්නම් (උදාහරණ හැටියට 
නගරයකට සහ එහි ෙවළඳෙපාලට ආසන්න) නිසි පිහිටීෙමන් යුතු ඉඩම්, ඊටත් වඩා ඉහළ කුලියක් ලබා 
ෙදයි. 
 
ආහාර ෙමන්ම, වස්ත්ර සහ ජීවත්වීම සඳහා ඉඩකඩ ද ඉඩම් වලින් සැපෙය්. නැවත වතාවක්, ඉඩම් වලින් 
සැමවිටම වස්ත්ර අතිරික්තයක් සැපෙය්. නිදසුන් වශෙයන් සත්ව හම් ෙපන්වා දිය හැකියි. උතුරු 
ඇෙමරිකාෙව් ස්වෙද්ශීන්ට සමහර විට සත්ව හම් වලින් නිමකළ ඇතිරිලි කිසිත් අගයක් නැතැයි කියා 
විසිකරන්නට තරම් පමණින් තිෙබන්නට ඇත. ඒ යුෙරෝපීයයන් එහි යන්නට ෙපර. බ්ලැන්ෙකට්ටු, තුවක්කු 
සහ බ්රැන්ඩි වලට දැඩි කැමැත්ෙතන් හුවමාරු කරන්නට ෙපර. 
 
වඩා ෙහාඳ ප්රමිතියකින් තිබිය හැකි වුව ද, ධනවත් පවුලක් දුප්පත් පවුලකට වඩා වැඩිෙයන් ආහාර 
පරිෙභෝජනය ෙනාකරයි. ඒත්, කුලියට ඉන්නා අයෙගන් කුලී වශෙයන් ගැනීෙමන් ෙහෝ තමන්ම වගා 
කරගැනීෙමන්, ඉඩම් හිමියන් තමන් අනුභව කරන ආහාර වලට වඩා ආහාර තම අණසක යටෙත් පවත්වා 
ගනිති. එෙස්ම ඔවුන්ට වස්ත්ර, නිවාස සහ පිටතට ෙපන්වන උපකරණ සඳහා ද ෙනානිෙමන ආශාවක් ඇත. 
වැරහිලි ඇඳගත් දුප්පතුන්ෙග් අගුපිල් සමඟ ෙම් විසල් ඇඳුම් කට්ටල් ඇති සුවිසල් මන්දිර සසඳා බලන්න. 
 
ෙමයාකාර සුෙඛෝපෙභෝගීත්වෙය් අතිරික්තය හුවමාරු කරගන්නට ධනවතුන් සෑම විටම කැමැත්ෙතන් 
ඉදිරිපත් ෙවති. තමන්ෙග් මූලික අවශ්යතා ලබාගැනීම සඳහා ඔවුන්ෙග් ඉල්ලුම හුවමාරුෙවන් සපයන්නට 
දුප්පතුන් එයාකාරෙයන්ම කැමැත්ෙතන් ඉදිරිපත් ෙවති. දුප්පතුන් විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යෙය් සහ තරඟෙය් 
ෙයෙදනුෙය් ධනවතුන්ට සපයන්නටයි. එයින් නිෂප්ාදනය කාර්යක්ෂම වීමටත්, අදායම් ඉහළ යාමටත් 
තල්ලුවක් ලැෙබ්. ෙගාඩනැඟිලි, වස්ත්ර, ගෘහ භාණ්ඩ, ඉන්ධන, ෙලෝහ, මුතු මැණික් යනාදී -ඉඩම් වලට 
නිෂ්පාදනය කළ හැකි සියළු පහසුකම් නිර්මාණයට ඇති ඉල්ලුම එහි දී වැඩිවී යයි. නමුත් තව දුරටත් ඉඩම් 
හිමියන් ඔවුන්ෙග් ෙකාටස අරගනිති. මන්ද, ඒ සියළු ෙගාවිෙපාළවල්, කැලෑ සහ පතල් ඔවුන්ට කුලියක් 
නිෂ්පාදනය කරන නිසයි. 
 
ඔහුෙග් සිද්ධාන්තයට අනුව ෙද්ශයක සෑම නිෂ්පාදන අංශයක් තුලින්ම කුලිය, ෙව්තන සහ ලාබය නිරූපනය 
ෙව්. ස්මිත් ෙපන්වනුෙය් ආර්ථිකයක ෙම් විවිධ වූ �යාකරුවන් සියල්ලන්ම -ඉඩම් හිමියන්, ශ්රමිකයන් සහ 
ෙස්වාෙයෝජකයන්-  අනිවාර්ෙයන්ම එකිෙනකා මත රඳා පවතින්නන් බවයි. සැබැවින්ම, ඔවුන්ෙග් 
අෙනෝන්ය පැවැත්ම නිෂ්පාදනය ඉක්මවා යන්නකි: භාණ්ඩ නිපැදෙවන්ෙන් හුවමාරුව සඳහා බැවින්, එම 
නිෂ්පාදනෙය් අගය කිරීම් සහ ෙබදාහැරීම් සඳහා ඔවුන් වැදගත් ෙලසින් නියැළී සිටිති. තවත් විදියකින් 
කිවෙහාත්, භාණ්ඩ නිර්මාණය වන, අගැයුමට ලක්ෙවන, හුවමාරු ෙවන, භාවිතා ෙවන සහ නැවත අලුත් 
කරන අඛණ්ඩව ගලායන �යාවලියක ඔවුන් ෙකාටස්කාරයන් ෙවති. �යාකාරී ආර්ථික ක්රමයක ඒ සියල්ල 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඕපපාතිකව ය. අද අපි ෙවළඳෙපාල ආර්ථිකය යනුෙවන් නූතන අවෙබෝධෙයන් යුතු වනුෙය් 
ප්රධාන වශෙයන් ෙම් වැටහීමටයි. එය අවෙබෝධය එවක දී දැවැන්ත වූ න්යායවාදී නෙවෝත්පාදනයකි. 
 
ෙකෙස් ෙවතත්, සමහර ආර්ථික නිෙයෝජිතයන් අනිකුත් අයව තම වාසියට හරවා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම  
ෙම් අෙනෝන්ය රඳා පැවැත්ම විසින් වළක්වන්ෙන් නැත. ස්මිත් එය පහදා ෙදන්නට ෙමහි දී පටන් ගනියි. 
 
 
 



විවිධ සාධකයන්ෙග් ස්වාර්ථකාමය 
 
අපි දුටු අන්දමට විෙශ්ෂ පිරිසකෙග් අයිතීන් ප්රවර්ධනය කරන්නට ෙමන්ම ඒවාට හානි පමුණුවන්නට ද නීති 
සහ ෙරගුලාසි වලට හැකියි. එෙස්ම සැබැවින්ම මහජනතාට ද එෙස් හානි ෙගෙනන්නට ඒවාට හැකියි. එහි 
දී වැඩිෙයන්ම වාසි ලබන්ෙන් ප්රාග්ධනය ෙයාදාගන්නා උදවියයි. එවැනි ෙමෙහයුම්වල ඵලවිපාක අවෙබෝධ 
කරගැනීමට ඉඩම් හිමියන් අසමත් ෙවති: ශාරීරික ෙහෝ මානසික උත්සාහය ෙයදවීම ෙවනුවට අයිතිය 
පමණින් ආදායම් උපයාගන්නට හැකිෙවද්දී, අලස ෙලසින් දිවිෙගවන්නට හුරුෙවන ඔවුන් එවැනි ෙද්වල් 
ගැන හිතා ෙනාබලන මුග්ධතාවෙයන් යුතු ෙවති. 
 
ෙව්තන වලින් ජීවිතය ෙගවන අය ගැන සලකද්දී, සමාජෙය් ෙපාදු සුභ සිද්ධිය ඉතා වැදගත්ය. ව්යාපාර 
පිරිෙහද්දී ඉතාමත් කටුක ෙලසින් දුක්විඳින්ෙන් ශ්රමිකයන් ය. සමාජයක් සමෘද්ධිමත් ෙවද්දී ඔවුන්ෙග් ජීවිත 
ද යහපත් ෙවති. නමුත් දුර්වල අධ්යාපනෙය් ප්රතිඵලයක් ෙලසින් සහ ඔවුන්ට ෙතාරතුරු ලබාගැනීමට 
හැකියාවක් නැති නිසා, සමාජෙය් යහපත කුමන ආකාරෙයන් බලපාන්ෙන් දැයි කියා වටහා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් ඔවුන්ට නැත. ජීවිතය ගැට ගසා ගන්නට ෙවෙහෙසන ඔවුන්ට මහජන ප්රතිපත්ති ගැන හිතන්නට 
කාලයක් ෙහෝ ජවයක් ඉතිරි නැත. එෙස්ම සාමාන්ය ජනතාවෙග් හඬ මහජන විවාද තුලින් හැම අත පැතිර 
යන්ෙන් ද නැත. 
 
ෙකෙස් නමුදු, ප්රාග්ධනෙයන් ආදයම් උපයන අය, ඊට පැහැදිලිවම ෙවනස් අයයි. ඔවුන්ෙග් යහපත ෙවනත් 
ජනතාවෙග් යහපත සමඟ සම්පාත ෙනාෙව්. මන්ද, ඔවුන්ෙග් ලාබ උකහා ගැෙනන්ෙන් ආර්ථිකයක් 
සරුසාර ෙවද්දී ය. ඔවුන්ෙග් යහපත ෙවළඳෙපාල පුළුල් කිරීමත් සහ තරඟය පටු කිරීමත් මත රඳා 
පවතින්නකි. ෙම් ඉලක්කය ෙවත යන්නට ඔවුන් කුසලතාවය දක්වති. සැලසුම් කිරීම සහ පරිපාලනය 
ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර සඳහා මූලික වශෙයන් බලපාන බැවින්, ඔවුන්ට ඒ දැනුම සමඟ, සම්බන්ධතා පැවැත්වීම 
ගැනත් සහ ඔවුන්ට වාසිෙවන කරුණු ෙමානවාදැයි දැන ඒවා ප්රවර්ධනය කරන මානසික ඉසියුම් බව ද 
පිහිටයි. 
 
නමුත් ෙම් ෙපෟද්ගලික යහපත එන්ෙන් මහජනයා පරදුවට තබමිනි. ෙවළඳෙපාල විකෘති කිරීෙමන් සහ 
තරඟය අඩු කිරීෙමන් දුක්විඳින්ෙන් මහජනතාවයි. ඒ නිසා, ප්රාග්ධන අයිතිකරුවන් නව ෙරගුලාසියක් 
ෙයෝජනා කරද්දී, ඒ ගැන දැඩි පිරික්සා බැලීමක් සිදු කළ යුතුයි. එය එන්ෙන් මහජනයාෙග් යහපත හා 
සම්පාත ෙනාවන පිරිසකෙගනි, එෙස්ම මහජනතාව රවටා වාසි ලබාගන්නට හැකි පිරිසකෙගනි. 
 

ෙම් අයෙගන් එන නව වානිජ නීති සහ ෙරගුලාසි ෙයෝජනා වලට හැම විටම ඉතා සුපරීක්ෂාකාරී 
ෙලසින් ඇහුම්කන් දිය යුතුයි. සියුම් කරුණු ෙකෙරහි දක්වන දැඩි විමසිල්ෙලන් පමණක් ෙනාව 
වැඩි සැකයකින් යුතු අවධානයක් ෙදමින් ද, දීර්ඝ වශෙයන් සහ ප්රෙව්සම් සහිතව විභාග කර 
බලන්ෙන් නැතිව ඒවා පිළිගැනීම කිසිවිෙටක කළ ෙනායුතුයි. එය එන්ෙන් මිනිසුන් ෙකාට්ඨාශයක් 
ෙවතින්, මහජනතාව හා එකෙස් සම්පාත ෙනාවූ ආශාවන් ඇති අය ෙවතින්. එෙමන්ම ඔවුන් 
ෙබාෙහෝ අවස්ථාවල දී, මහජනතාව රවටා සහ ඔවුන්ව පීඩනයට පත් කරන ලද්දවුන් ය.22

23 
 
 

                                                 
23ජාතීන්ෙග් ධනය, I ෙපාත, XI පරිච්ෙඡ්දය, පරිච්ෙඡ්දෙය් සමාප්තිය, 267 පිටුව, 10 වගන්තිය. 



II ෙපාත: ප්රාග්ධන සමුච්චය 
 
ප්රගත ආර්ථිකයක, අෙප් අවශ්යතාවයන් බහුතරය පිරිමැෙහන්ෙන් අපි විසින්ම හදා ගන්නා දැයින් ෙනාෙව්. 
අප විසින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අෙනකුත් අය කරන හුවමාරු වලිනි. නමුත් ෙමයින් අදහස් කරන්ෙන් අපිට 
නිෂ්පාදනය කරන්නට සිද්ධ ෙවන බවයි, එෙස්ම අපට අවශ්ය භාණ්ඩ ලබාගැනීම සඳහා අෙප් අතිරික්තය 
අපිට විකුණන්නට සිද්ධ ෙවන බවයි. නිදසුන් වශෙයන්, ඔවුන්ෙග් ෙරදි වියන රාමු මිල දී ගැනීමට ෙහෝ 
කුලියට ගැනීමට ෙරදි වියන්නන්ට ප්රමාණවත් ප්රාග්ධනයක් අවශ්ය ෙව්. අනතුරුව ෙරදි වියා අවසන් 
ෙවනතුරු, එය ෙවළඳෙපාලට ප්රවාහනය කර එහි දී විකිෙණන තුරු, ජීවත්ෙවන්නට මුදලක් ද තිබිය යුතුයි. 
 
ප්රාග්ධනය එකතු කර තිබිය යුතුයි. ෙවනත් වචන වලින් කියනවා නම්, විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යෙයන් යුතු ෙවළඳාම් 
වලට පිවිෙසන්නට කළින් ජනතාව ඵලදායිත්වෙයන් ලැෙබන විශාල වාසි අත්පත් කරෙගන තිබිය යුතුයි. 
ආර්ථිකයක විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය වැඩිෙයන් පවතිද්දී, එය පවත්වාෙගන යෑමට වැඩි ප්රාග්ධනයක් ද අවශ්ය ෙව්. 
ෙමයාකාරෙයන් ප්රාග්ධනය එකතු කිරීම ආර්ථික වර්ධනයට ෙපාෙහාර සපයයි. එය සද්ගුණවත් චක්රයකි: 
ප්රාග්ධනෙය් වර්ධනය විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යය ප්රවර්ධනය කරයි, එයින් වැඩි වැඩිෙයන් විශාල අතිරික්ත 
නිර්මාණය කරයි, ඒවා අනතුරුව නව උපකරණ වලට යළි ආෙයෝජනය කරමින් තව දුරටත් වැඩිෙවන 
විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්යයට සහ දියුණුවට යන හැකියාව ලැෙබ්.23

24 
 
ප්රාග්ධනෙය් අංග 
 
ප්රාග්ධනෙය් අංග ෙදකකි. එක අංගයකින් බලාෙපාෙරාත්තු වනුෙය් අනාගත ආදායම නිෂ්පාදනයයි. ෙමය 
අයිතිකරුවා සතුව පවතින ස්ථාවර ප්රාග්ධනය විය හැකියි, නැත්නම් අයිතිකරුවා සතුව නැති සංසරණ 
ප්රාග්ධනය විය හැකියි. අෙනක් අංගය කරනුෙය් අනන්තර පරිෙභෝජනය සැපයීමයි: මීට අඩංගු වනුෙය් 
පරිෙභෝජනය සඳහා ෙවන් කරන ලද භාණ්ඩ ෙතාග, ඕනෑම ආකාරයකින් ලැෙබන අය භාරය, සහ එෙතක් 
සම්පූර්ණෙයන් පරිෙභෝජනය ෙනාකරන ලද වස්ත්ර ෙහෝ ගෘහ භාණ්ඩ වැනි භාණ්ඩ ෙතාග ෙවති. 
 
‘ෙකාටස්’ යන්න ‘ප්රාග්ධනය’ සහ අෙනකුත් ‘ෙකාටස්’ යනුෙවන් ෙබදී ඇති බවයි ස්මිත් පැහැදිලිවම 
කියන්ෙන්. එහි නූතන පද වහර ෙගනහැර පෑම පහසු නැත; ‘ප්රාග්ධනය’ යන්න ඊට සුදුසුම වූ සාමාන්ය 
වචනය යැයි ෙපෙන්. එෙස්ම, ස්මිත්ෙග් නිර්වචනයට අය භාරය ද ඇතුළු ෙව්. එය නූතන අර්ථ ශාස්ත්රඥයන් 
ෙනාකරන්නකි. එනමුත්, අෙත් ඇති සල්ලි මුදල්, සිදුෙවමින් පවතින කාර්යයන්, සහ ස්ථාවර සහ චංචල 
වත්කම් අද ප්රාග්ධනය හැටියට සැලෙක්. 
 
මුදල් 
 
පුද්ගලෙයකුෙග් ආදායම අපි ෙපාදුෙව් මුදල් වලින් ප්රකාශ කළ ද, රන් ෙහෝ රිදී කාසි කිසියම් ප්රමාණයක් 
සඳහන් කරමින් ෙපන්නුම් කළ ද, මුදල් යනු ෛනසර්ගික අගයක් නැති වූවකි.24

25 මුදල් යනු හුවමාරුෙව් 
ෙමවලමක් පමණි. එය, ජාතියක නිෂ්පාදන ෙවළඳෙපාලට යවාගන්නට උදව්කරන අධිෙව්ගයක් පමණි. එය 

                                                 
24ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, හැඳින්වීම, 276-7 පිටු, 2-4 වගන්තිය. 
25ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය. 



තුලින් කිසිවක් නිෂප්ාදනය ෙනාෙව්. සැබෑ ධනය රඳන්ෙන් මුදල් දී භාණ්ඩ මිල දී ගත හැකියාව ෙහවත් ක්රය 
ශක්තිය තුලයි. ගණුෙදනු කරන කාසි තුල ෙනාෙව්. 
 
සැබැවින්ම, ධනය හා මුදල් යනු එකිෙනකින් පරිබාහිරව පවතින ෙදකක් යැයි ඉතා පහසුෙවන් ෙපන්වා දිය 
හැකියි. එක ගිනියක් ආදායම හැටියට අද ලබාගන්නා පුද්ගලෙයක්, එම ගිනිය ෙහට වියදම් කරනවා විය 
හැකියි. එයින් ෙදවැන්ෙනකුට ආදායමක් ලැෙබයි; ඒ පුද්ගලයා එම ගිනිය ඊ ළඟ දිනෙය් වියදම් කරනු ඇත, 
එයින් ෙතවැන්ෙනකුට ආදායමක් ලැෙබයි. ඉතින් සංසරණෙය් පවතින මුදල් ප්රමාණය ජාතිෙය් සම්පූර්ණ 
ආදායමට වඩා පැහැදිලිවම අඩුෙවන් පවතින්නකි. ජාතික ආදායම යනු මිල දී ගන්නා සහ විකුණන භාණ්ඩ 
ප්රමාණය මිෙසක නිෂ්පාදන හුවමාරුව පිණිස ෙයාදාගන්නා ෙලෝහ කෑලි ෙනාෙව්. 
 
ෙමහි දී ස්මිත් නැවතත් පහර ෙදන්ෙන් මුදල් පමණක් ධනය ෙලස සැලකූ ආර්ථික න්යායවාදීන්ට ෙහවත් 
මර්කන්ටයිල් අදහස් දැරූ අයටයි. ඔහු උත්සාහ කරන්ෙන් මුදල් යනු ධනය යැයි අල්ලාගත් මිථ්යාව තුරන් 
කරන්නටයි. ෙවළඳාම ජවෙයන් ෙකෙරද්දී හා නිදහස් ෙවද්දී ජාතීන්ෙග් ධනය ඇත්ෙතන්ම වැඩි ෙවතත්, 
ෙවළඳාම මර්ධනෙයන් මුදල් පිටතට යෑම සීමා කරන ජාතීන් අතින් වැරදි ප්රතිපත්ති හැෙදන ෙහ්තුව ෙම් 
මිථ්යාව පිළිගැනීම නිසා යැයි ඔහු විශ්වාස කෙළ්ය. 
 
එෙස් වුවද, මුදල් තුලින් යම් වැදගත් ඵලවිපාක ලැෙබ්. එයින් ප්රාග්ධනය �යාකාරී සහ ඵලදායී කරවයි.  
ඉඳහිට අවශ්ය ෙවද්දී ගැනීමට සල්ලි මුදල් පැත්තකට කර තැබීමට ගණුෙදනු කරන අයට සිද්ධ ෙවද්දී, එය 
නිශ්චල ප්රාග්ධනයක් ෙව්. එයින් කිසිවක් උත්පාදනය ෙනාෙව්. නමුත් කාර්යක්ෂම බැංකු ක්රමෙයන් එය 
ඉක්මණින් සහ දැඩි උනන්දුවකින් වැඩකරන්නට ඉඩ පාදා ගත හැකියි. රන් සහ රිදී ෙවනුවට කඩදාසි බැංකු 
ෙනෝට්ටු ෙයාදා ගනිද්දී බැංකු වලට ෙම් නිශ්චල ප්රාග්ධනයට යළි පණක් ලබා දී කළින් තිබුණාට වඩා 
පහසුෙවන් භාවිතයට ගත හැකියි. එයින් වානිජ්ය අධිෙව්ගෙය් ගමන් ෙව්ගය වැඩි කරමින් රෙට් කර්මාන්ත 
ඵලදායිත්වය වැඩිකරත හැකියි. 
 
ඔවුන් සතු රන් රිදී සංචිත වලට වඩා වැඩිෙයන් එහාට යමින් ෙනෝට්ටු පමණට වැඩිෙයන් නිකුත් කරන 
ප්රෙලෝහයක් බැංකු අතර තිෙබන්නට හැකියි. කුඩා ඒකක ෙනෝට්ටු නිකුත් කරන්නට අවසර ෙනාදීෙමන් ෙම් 
අවදානම අඩු කරගන්නට පුළුවන. එයින් හැම අත පැතිෙරන හානියක් ඇති කරන බැංකු චකිතයක් 
හටගැනීම සීමා කරගන්නට හැකියාව ලැෙබ්. එයින් පාරිෙභෝගික අවශ්යතා ගැන අවධානය ෙයාමු කරමින් 
ඔවුන් ෙවන බැංකු වලට යෑෙමන් වළක්වා ගත හැකියි. 
 
ස්මිත් ෙමෙස් ලියන්ෙන් ෆියාට් මුදල් පවතින යුගයට ෙබාෙහෝ ඈත කාලයක දී ය. ෆියාට් මුදල් යනු රජය 
විසින් නීතිමය හුවමාරු සඳහා වලංගු ෙනෝට්ටු හා කාසි හැටියට ආණ්ඩු ප්රකාශ කිරීම නිසා පමණින් (ෙකෙස් 
ෙහෝ) එයට ජනතාවෙග් පිළිගැනීම ද ලබාගන්නට සමත් වූ බැවින් අපට ලැබී තිෙබන්නකි. ස්මිත්ෙග් 
කාලෙය් දී, ගිණුම් ඇති අයෙග් රත්තරන් සඳහා බැංකුවට රිසිට් පත් හැටියට ෙනෝට්ටු නිකුත් කළ හැකියාව 
තිබිණ. සත්ය ෙලෝහ එහා ෙමහා රැෙගන යනවාට වඩා ඒ ෙනෝට්ටු ගණුෙදනු සඳහා ෙයාදා ගැනීම ඉතා 
කාර්යක්ෂම විය. ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂිත ගබඩා තුල තැන්පත් වූ රන් වලට වඩා වැඩිෙයන් ෙනෝට්ටු නිකුත් 
කරන්නට ද බැංකු වලට හැකියාව තිබිණ. සියළු රන් තැන්පතු එකවර එළියට ගන්නට ෙනෝට්ටු අතැති අය 
එකවර ඉල්ලා ෙනාසිටිවී යැයි සම්භාවිතාව මත බලාෙපාෙරාත්තු තබා ගනිමින් ඔවුන් එෙස් කළහ. 
බැංකුවක් ෙම් සුවපහසු මට්ටම ඉක්මවා යමින් ෙනෝට්ටු වැඩිෙයන් නිකුත් කෙළ් ද, එවිට සියළු ෙනෝට්ටු 
අතැති අය රන් එකවර ඉල්ලමින් එද්දී අතිෙර්ක මඳි වී බැංකු චකිතයක් හටගන්නට ද ඉඩ ඇත. ස්මිත් ෙමය 



ලියද්දී, ස්ෙකාට්ලන්තෙය් ෙමයාකාර දැඩි බැංකු අර්බූදයක් ඇති වී වැඩිකල් ඉකුත් වී ෙනාතිබුණි. ඒ නිසා 
අපට ෙම් ගැන ඔහුෙග් සංෙව්දීත්වය දැකිය හැකියි. තරඟය තුලින් බැංකු විචක්ෂණශීලිත්වෙයන් තබාගත 
හැකි යැයි ඔහු විශ්වාස කෙළ්ය. ඒත් මහජනතාවෙග් ආරක්ෂාවට ෙරගුලාසිකරණය ද අවශ්ය යැයි ෙහ් කීය. 
මහජන හිතසුව පිණිස ෙපාදු ෙරගුලාසිකරණයක් ගැන ඔහුට කිසිත් ගැටළුවක් නැත. ඔහු විෙරෝධය 
දක්වන්ෙන් විෙශ්ෂ පිරිසකට පාක්ෂික වූ ෙරගුලාසිකරණය ගැන පමණකි. 
 
ඵලදායී සහ ඵලදායී ෙනාවන ශ්රමය 
 
යම් කටයුත්තක නියැෙළද්දී ඊට යම් අගය එකතු කරන ශ්රමයක් ඇත. නිදසුන් වශෙයන් 
කර්මාන්තකරුෙවකුෙග් ශ්රමය යම් ෙදයකට අගයක් එකතු කරන්ෙන් අනතුරුව එය ලාබයක් තියාෙගන 
විකුණා ගන්නටයි. ෙමය ඵලදායී ශ්රමය හැටියට අපිට හැඳින්විය හැකියි. එහි දී යම් කාලයක් තබාගත හැකි, 
ෙවළඳෙපාෙල් අෙලවි කළ හැකි වූවක්, නිෂ්පාදනය කරයි. අෙනක් ශ්රමය -වාල් වැඩ කරන 
ෙමෙහකරුෙවකුෙග් වැනි ශ්රමය කිසිත් අගයක් එකතු ෙනාකරයි. එය ක්ෂණිකව පරිෙභෝජනය ෙවයි. 
විකුණාගත හැකි කිසිවක් ඉතිරි ෙනාකරයි. ෙමය අපිට ඵලදායී ෙනාවන ශ්රමය හැටියට හැඳින්විය හැකියි. 
 

මිනිෙසක් ධනවත් ෙවන්ෙන් කර්මාන්තකරුවන් ෙබාෙහාමයක් ෙවතින් ෙස්වය ලබාගැනීෙමනි: 
වාල් වැඩ කරන ෙමෙහකරුවන් ෙබාෙහාමයක් නඩත්තුෙවන් ඔහු දුප්පත් ෙවයි.25

26 
 
ෙමයාකාර ශ්රමෙය් තව දුරටත් පවතින අගයක් ඇත. එයට අනුව ප්රතිලාභ ලැෙබ්. උදාහරණ හැටියට, යුද 
හමුදාව සහ අධිකරණය මහජනතාවට ෙස්වය කරති. ඔවුන්ෙග් වෘත්තීන් ෙගෟරවනීය ෙවති. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් අද ශ්රමෙයන් ෙහට දවෙස් දී කිසිවක් මිල දී ගැෙනන්ෙන් නැත. ෙම් වසෙර් දී, සමහර සතුරු පළාත් 
වලට ආරක්ෂාව  සපයන්නට සමත් වූවත්, ඒත් ඊ ළඟ වසෙර් දී ද ඔවුන් ඒ කාර්යයට එහි දී නියැළී සිටිය 
යුතුයි. ෙමම ඵලදායී ෙනාවන ශ්රමික ප්රවර්ගයටම අයිති වනුෙය් ආගමික ෙස්වකයන්, නීතීඥයන්, 
ෛවද්යවරුන්, රංගන ශිල්පීන්, විකට ශිල්පීන්, සංගීතඥයන් සහ රැඟුම් දක්වන්නන්ය. ඔවුන් කරන දැය 
ඔවුන් එය කර අවසන් වූ සැණින් නිමාවට පත් ෙව්. විකුණන්නට හැකි යමක් ඉතිරි ෙනාකරයි. ඵලදායී 
ෙනාවන ශ්රමය පවත්වා ගැෙනන්ෙන් වැඩිපුරම ඉඩම් වලින් ලැෙබන කුලිෙයන් සහ ප්රාග්ධනෙයන් ලැෙබන 
ලාබ වලිනි. සාමාන්ය රස්සා කරන අයට ලැෙබන්ෙන් අඩු පඩියකි. එය වියදම් කරන්නට ඔවුනට 
ලැෙබන්ෙන් ද අඩු කාලයකි. 
 
කර්මාන්තකරුෙවකුට හා කෘෂිකාර්මික නිෂප්ාදන වලට ෙස් ම, ෙස්වා තුල අගයක් ඇතැයි අවෙබෝධය, 
ස්මිත්ෙග් තවත් නෙවෝත්පාදනයකි. ෙස්වා කර්මාන්ත ඉතා වැදගත් ෙලසින් ප්රථුලව වර්ධනය වී ඇති 
වර්තමානෙය් එය අපි පිළිගන්නකි. නමුත් එයට අගයක් එකතු ෙවනවා යැයි කියන කාරණාව නිසා එය 
“ඵලදායිත්වය නැති” යැයි හැඳින්වීම ෙනාමඟ යවන්නකි. ධනවත් ඉඩම් හිමියාෙග් වාල් ෙස්වෙය් ෙයෙදන 
ෙමෙහකරුවන් පරිපූර්ණ ෙලසින් පරිෙභෝජනයක් විය හැකි වූවත්, ගුරුවරු, ෙල්ඛකයන්, නිර්මාපකයන්, 
ෛවද්යවරු, සහ නීතීඥයන් පවා ඔවුන්ෙග් කාර්යය ඉටු කර අනතුරුව ද යම් කාලයක් තුල පවතින හා භුක්ති 
විඳිය හැකි ෙස්වයක් ඉදිරිපත් කරන්නට සමත් විය හැකියි. ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන දැනුම, අදහස්, සංගීතය, 
ෙසෟඛ්ය සහ නීති අස්පෘශ්ය වූව ද, සහ විකිණීමට ෙනාහැකි වූව ද, අද අපි ඒවා ‘ඵලදායී ෙනාවන’ ෙලසකින් 

                                                 
26ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය, 330 පිටුව, 1 වගන්තිය. 



සලකන්ෙන් නැත. ස්මිත් විසින් ෙමහි දී අලුත් ප්රෙව්ශයක් ඉදිරිපත් කරයි. ඒ නිසා ෙම් සංකල්ප 
නියමාකාරෙයන් පැහැදිලි කරන්නට ඔහු දැඩි වෑයමක ෙයෙදන බව අපිට හිතාගත හැකියි. 
 
ෙමවැනි ෙස්වාවන් වැඩි වැඩිෙයන් පරිෙභෝජනය කරද්දී, අනාගත ආෙයෝජන සඳහා අපි ළඟ ඉතුරු 
ෙවන්ෙන් අඩු ආදයම් හා ප්රාග්ධනයයි. ඉතින් ඒ නිසා, ඊ ළඟ වසෙර් ජාතික නිෂ්පාදිතය තවත් අඩුවිය 
හැකියි. අනාගත ආදායම රඳා පවතින්ෙන් අෙප් ප්රාග්ධන ප්රමාණය මතයි. ප්රාග්ධනය එකතු කරගන්නට හැකි 
එකම ක්රමය ඉතිරි කිරීමයි. සැබැවින්ම, ප්රාග්ධනය නඩත්තු කරගැනීම සඳහා පමණක් අපි ඉතිරි කළ යුතුයි. 
මන්ද, අමුද්රව්ය අලුත් සැපයුමක් ලබාගැනීමට සහ උපකරණ අලුත්වැඩියා කරගන්නට හැම විටම සිද්ධ 
ෙවන නිසයි. ඉතිරි කිරීම ෙවනුවට, ඵලදායී ෙනාවන අයවළුන් ෙදන ෙද්වල් අපි අෙප් ජංගම අය භාරෙයන් 
පරිෙභෝජනය කරද්දී, එවිට අපි කරන්ෙන් අෙප් වර්තමාන පරිෙභෝජනය සඳහා අෙප් ප්රාග්ධනය ගිල දැමීමයි. 
ෙමය නාස්තිකාර හැදියාවයි. එහි දිගින් දිගටම නියැළුෙනාත්, විනාශයට පත්ෙව්. 
 
වියදම් සියල්ල සිද්ධ ෙවන්ෙන් සිය ෙද්ශෙය්ම නම්, ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් ම නම්, එවිට රන් රිදී කිසිවක් 
පිටරටට යැෙවන්ෙන් නැතැයි ද, එවිට ෙමවැනි ඉතිරි-ෙනාකිරීම් වලින් කමක් නැත කීම මර්කන්ටයිල්වාදී 
දැක්මයි. රටක මුදල් ප්රමාණය පහළ වැටී නැත්නම්, ඔවුන් කියන්ෙන්, කිසිදු ධනයක් විනාශ වී නැති බවයි. 
නමුත් සැබැවින්ම, රටක මුදල් ප්රමාණය ෙවනස් ෙනාවුණ ද, ඇත්ත හානිය සිද්ධ වී හමාරය. ප්රාග්ධනය 
නඩත්තු ෙවනවා ෙවනුවට එය පරිෙභෝජනය වී ඇත. අනාගත ආදායම් වර්ධනය රඳා පවතින්ෙන් ප්රාග්ධනය 
එක්කාසුව මත ෙහයින්, අනාගත ආදායම් ද අනවරතෙයන්ම අඩු ෙවති. 
 
දුබල ආෙයෝජන තීරණ වලින් ප්රාග්ධනය නාස්ති වී යා හැකියි. නැවතත්, ෙම් නිසා ජාතිෙය් රන් රිදී සංචිත 
වලට බලපෑමක් සිද්ධ ෙනාෙව්. නමුත් එය පැහැදිලිවම අනාගත නිෂ්පාදන ශක්නූතාවය අඩු කරයි. 
කෘෂිකර්මෙය්, පතල් කර්මාන්තෙය්, ධීවර කටයුතු, ෙවළඳාම හා කර්මාන්ත නිෂ්පාදනෙය් සෑම අසාර්ථක 
ව්යාපෘතියක්ම රෙට් ඵලදායී අරමුදල් යම් ප්රමාණයක් භාවිතා කර ඉවර කරනු ලබයි. 
 
ෙකෙස් ෙවතත්, ඒකීයපුද්ගලයන්ෙග් නාස්තිකාර හැදියාව නිසා ෙහෝ අනුවණ ආෙයෝජන නිසා ජාතීන් 
විනාශයට ෙනායති: එෙස් වනුෙය් මහජන ආයතන නිසා පමණි.26

27 තමන්ෙග් තත්වය දියුණු කරගන්නට 
නම් සහ අනාගත අදායම් වැඩිකර ගන්නට නම් ඉතිරි කළ යුතුයි සහ ආෙයෝජනය කළ යුතුයි කියා සාමාන්ය 
ජනතාව දනිති. නමුත් ෙබාෙහෝ ආණ්ඩුවල ආදායම වියදම් ෙකෙරන්ෙන් ඵලදායී ෙනාවන අයව නඩත්තු 
කරන්නටයි. විවිධ හා ප්රශස්ත උසාවි, ආගමික ස්ථාන, විශාල නාවුක හමුදා සහ යුද හමුදා යනාදී සියල්ලම 
බදුෙගවන්නාෙග් ශ්රමෙයන් යැෙපති. රජයක් විසින් තමන් ෙවනුෙවන් කියා ඉතිරි කළ යුතු ෙහෝ ආෙයෝජනය 
කළ යුතු ෙහ්තුවක් ෙනාදකිති. අවාසනාවට, ෙමවැනි මහජන වියදම් සඳහා ෙගවීෙම් දී එය බදු ෙගවන්නාට 
දරා ගත ෙනාහැකි තරම් විශාල වශෙයන් ඔහුෙග් ප්රාග්ධනය ගිල ගනිද්දී, එවිට අනාගත ආදායම් 
අනවරතෙයන්ම හීන වී යයි. 
 
එෙස් වුවත්, නිදහස් ආර්ථිකයක් විශිෂ්ට ෙලසින් සවිමත් වූවකි. තමන්ෙග් වැඩි දියුණුව සාක්ෂාත් 
කරගන්නට ජනතාව නිදහෙස් නිති වෑයමක ෙයදීම, ප්රගතිෙය් ප්රධාන උල්පතයි. ආණ්ඩුෙව් නාස්තිකාර 
වියදම් සහ වැරදි තිබුණ ද, ෙමය පමණක් ආර්ථිකයක් වර්ධනයට ප්රමාණවත්ය.27
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27ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය, 342 පිටුව, 30 වගන්තිය. 
28ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය, 343 පිටුව, 31 වගන්තිය. 



 
රජවරුන්ෙග් සහ ඇමතිවරුන්ෙග් ද   හික්මීමක් නැති සහ ගරුසරුවක් නැති ස්වභාවෙය් දැඩි 
වර්ධනය නිසා, පුද්ගලික ජනතාවෙග් ආර්ථික ගැන ඔවුන්ට තැකීමක් ඇතැයි ෙබාරුවට මවා පෑම 
නිසා  ඒ හැෙමෝම එකා ෙමන් ව්යතිෙර්කයක් නැතිව, සමාජෙය් වැඩිෙයන්ම නාස්තිකාරයන් 
වනුෙය් ඔවුන්මයි  ඔවුන්ෙග් දැඩි වියදම්කාරී හැදියාව රටක් විනාශයට ෙගන ෙනායන්ෙන් නම්, 
එෙහනම් ඔවුන්ෙග් යටත්වැසියන් ද කිසිවිෙටක තමන්ෙග් ජීවිත විනාශයට ෙගන ෙනායනු ඇත.28
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සමස්ත ජාතික නිෂප්ාදිතයක් වර්ධනය ෙවන්ෙන් ඵලදායී ශ්රමික සංඛ්යාෙව් වර්ධනය තුලින් පමණි. එෙස් 
නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ඵලදායිත්වෙය් ඉහළ යෑම නිසා පමණි. ඵලදායිත්වය වැඩි කළ හැකියාව ලැෙබන්ෙන් 
ශ්රමය සහ ප්රාග්ධන සම්පත්, වඩා ෙහාඳින් පරිපාලනය කිරීෙමනි. නැතෙහාත් වැඩිපුර ෙහෝ පවතිනවාට වඩා 
ෙහාඳ යන්ත්ර හා උපකරණ භාවිතෙයනි. ෙම් සියල්ලම කරන්නට සාමාන්යෙයන් නව ප්රාග්ධන 
ආෙයෝජනයක් අවශ්ය ෙව්. වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලැබීම, ඒ නිසා, සාමාන්යෙයන් දක්වන්ෙන් ප්රාග්ධනය විශාල 
ප්රමාණයකින් ආෙයෝජනය වී ඇතැයි කියායි. රටක ඉඩම් වඩා ෙහාඳින් වගා කර ඇතැයි, එහි 
කර්මාන්තකරුවන් වැඩි වී ඇතැයි, එහි ෙවළඳාම වැඩි වී ඇතැයි, යනාදිය අපිට දකින්නට ලැබීම නිසා එහි 
ප්රාග්ධනය වැඩි වී ඇතැයි කියා අපිට සහතික විය හැකියි. ඒ වැඩි වූ ප්රාග්ධන ෙගාඩගැසීම ඇති වූෙය් 
ඒකීයපුද්ගලයන්ෙග් පුද්ගලික ඉතුරුම් හා ආෙයෝජන නිසා යැයි ද, ඒවා ෙහාරකම් කර ගනීවි යැයි බියකින් 
ෙතාරව ඔවුන්ට තම ප්රාග්ධනය එකතු කරගන්නට නීතිමය ආරක්ෂාව ලැබීමත් නිසා  යැයි ද, සහ ඉතුරු 
කරන, අෙයෝජන කරන, තම තත්වය පවතිනවාට වඩා යහපත් කරගන්නට දිරිගැන්වීමක් ලැෙබන නිදහස 
ද ලැබුණු නිසා යැයි ද, යැයි කිව හැකියි. 
 
ෙපාලිය 
 
තාවකාලික ණයක් ලබාගන්නා ගැණුම්කරුෙවකුට ජනතාව ප්රාග්ධනය ෙදන්ෙන්, එයින් ලබාගත් 
ප්රෙයෝජනය ෙවනුවට කුලියක් වැනි යමක් සමඟ යම් කාලයකින් පසු තමනට එය ආපසු ෙගවනු ඇතැයි 
බලාෙපාෙරාත්තුෙවනි. ෙම් ප්රාග්ධන ප්රමාණයත්, ඒ සඳහා ෙපාලියත් ෙදකම ෙගවිය හැකියාවටත් වැඩිෙයන් 
ෙහාඳ ලාබයක් උපයා ගත හැකි යැයි ණය ගැණුම්කරුවන් අෙප්ක්ෂා කරති. නැවතත් ඉතින් අපි මතක 
තබාගත යුත්ෙත් ණය ගැණුම්කරුවාෙග් අවශ්යතාවය මුදල් ෙනාව, මුදල් වලින් මිල දී ගත හැකි ක්රය 
ශක්තිය බවයි. ෙවනත් විදියකින් කියෙතාත්, ප්රතිෙද්යය (ණය) නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් 
යම් සුළු ෙකාටසක් ණය ෙදන්නා විසින් ණය ගැණුම්කරුවාට පවරා ඇති බවයි.29
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ඕනෑම රටක ප්රාග්ධනය වැඩිෙයන් පවතින්ෙන් ද, එහි හිමිකරුවන් අතර වැඩිෙයන් තරඟයක් ද පවතී. එම 
නිසා ණය ගැණුම්කරුවන්ට ඒ සඳහා අඩු මිලක් ඉදිරිපත් කරන හැකියාව ද ලැෙබ්. ෙවනත් විදියකට 
කිව්ෙවාත්, ප්රාග්ධනය වැඩි ෙවද්දී, ඒ සඳහා අය ෙකෙරන ෙපාලී අනුපාතිකය ද අඩුෙව්. ප්රාග්ධනෙය් 
වර්ධනය සහ එහි අඩු වියදම නිසා ඵලදායී කර්මාන්තවලට තල්ලුවක් ලැෙබ්. වැඩිෙයන් ශ්රමය කුලියට 
ගැෙන්. ෙව්තන ඉහළ යයි. තමන්ෙග් ලාබ මට්ටම් ද ක්ෂය වීම දැක්කත්, ෙස්වාෙයෝජකයන් විසින් ඔවුන් 
ණයට ගන්නා ප්රාග්ධනයට අඩුෙවන් ෙගවති. 
 

                                                 
29ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය, 346 පිටුව, 36 වගන්තිය. 
30ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, IV පරිච්ෙඡ්දය. 



ෙපාලී අනුපාත අඩුකරන ලද්ෙද් ස්පාඤ්ඤයට අයිති බටහිර ෙකාෙදව් දූපත් හි පතල් වලින් රන් හා රිදී වැඩි 
ප්රමාණයක් ලබාගැනීමට සමත්වීම නිසා යැයි සමහර අය තර්ක කරති. නමුත් ෙමය සත්යය විය ෙනාහැකියි. 
අෙනක් සියල්ල එෙස්ම තිබිය දී, රිදී ප්රමාණය ඉහළ දැමීම තුලින් ඒ ෙලෝහෙය් අගය අඩුෙවනවා හැෙරන්නට 
ෙවනත් ඵලවිපාකයක් ඇතිවන්ෙන් නැත. ෙමය බහුල වශෙයන් සැපයුමක් ඇති අෙනක් ඕනෑම හුවමාරු 
භාණ්ඩයක් වැනිය. ෙමහි ප්රතිඵලය මුදල් මිල ගණන් ඉහළ යනවා ෙමන් ෙපනීම පමණි. නමුත් ෙම් ඉහළ 
යන මිල ගණන් සත්යයය ෙනාව හුදු නාමික වූවක් පමණකි. මිල ගණන් ඉහළ ගිය ද, කිසිම තත්වයක්, 
ෙපාලී අනුපාතික ද ඇතුළුව, සත්යෙයන්ම ෙවනස් වී නැත. 
 
ෙමහි දී ස්මිත් විසින් කරනුෙය් මර්කන්ටයිල්වාදී දැක්මට ප්රතිවිෙරෝධ තර්කය වූ මුදල් හි ප්රමාණික න්යාය  
ෙගනහැර දැක්වීමයි. එනම්, සංසරණෙය් ඇති මුදල් වැඩිෙවද්දී, එහි අගය අඩු වන හැටියි. ෙවනත් විදියකට 
කියෙතාත්, උද්ධමනයයි. ඔහුෙග් ප්රතිභාවීය දැක්ම වනුෙය් සියළු මිල ගණන් බලපෑමට හසුෙවන නිසා 
සත්යය ෙවනසක් සැබෑවටම සිදු ෙනාවන බවයි. ආර්ථිකයක යම් විෙශ්ෂ තැන්වලට අලුත් මුදල් ඇතුල්වීම 
නිසා, මිල ගණන් ඉහළ යෑම එතැනින් පටන් ෙගන, ෙවන් කිරීම් හා ප්රතිපාදන වැරදි තැන්වලට සැබෑවටම 
ෙබදීයාම සිද්ධ වීෙමන්, සමහර විකෘති බලපෑම් ඇතිවීම උද්ධමනය නිසා සිදුවන බව අද අපි හඳුනාගනිමු. 
 
ෙපාලී ලැෙබන මුදල් ණයට දීම නීති විෙරෝධී කරන්නට සමහර රටවල් උත්සාහ කර ඇත. ඒත් ඒ නිසා, එය 
වළක්වනවා ෙවනුවට ගිනිෙපාලියට ණය දීෙම් දුෂ්ටත්වය වැඩි වීම පමණක් සිද්ධ වී ඇත. ණයට මුදල් 
ගැනීම ජනතාවට තව දුරටත් අවශ්ය වූවකි. නමුත් දැන් ෙපාලිය පමණක් ෙනාව ඔවුන්ට නීතිවිෙරෝධී ෙලස 
ණය සපයන ණය ෙදන්නා ගන්නා අවදානෙම් ආධික්යය ද ෙගවන්නට සිද්ධ වී ඇත. ෙවළඳෙපාල මිල 
ගණන් වලට පහතින් ෙපාලී අනුපාතිකය ඇණහිටුවන්නට රජය උත්සාහ කිරීෙම් දී ද ෙම් ඵලවිපාකයම 
අත්විඳින්නට සිද්ධ ෙව්. ණය ෙදන්නා ඔවුන්ෙග් මුදල් එය භාවිතෙය් වටිනාකමට වඩා අඩු මිලකට ණය 
හැටියට ෙදන්ෙන් නැත. ඒ නිසා ණය ගැණුම්කරුවන්ට එහි සම්පූර්ණ අගෙයන් ලබාගැනීම සඳහා ඇති 
අවදානෙම් අධික්යය ද සමඟින් ණය ෙදන්නන්ට ෙගවන්නට සිද්ධ ෙව්. 
 
ෙමය මිල පාලනය නිසා කළුකඩකාරය හටගන්නා ආකාරය පහදන පැහැදිලි උදාහරණයකි. ෙවළඳෙපාල 
මට්ටම් වලට අඩුෙවන් කෘතීමව මිල ගණන් පහළින් තියාගනිද්දී, සැපයුම්කරුවන් වැඩිෙයන් මුදල් 
උපයාගත හැකි ෙවනත් ෙවළඳෙපාලවල් ෙසායා යති. එහි දී බඩු හිඟය ඇති කරයි. එෙස් නැත්නම් ඔවුන් 
එය නීති විෙරෝධීව කරෙගන යනු ඇත: එෙහත් එෙස් කරද්දී, ෙවළඳුන් ගන්නා අවදානමට සරිෙලන 
ෙලසකින් පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙවළඳෙපාල මිල ගණන් වලටත් වඩා ඉහළ මිලක් ෙගවන්නට සිද්ධ ෙව්. කුලී 
පාලන, ෙව්තන පාලන, සහ අෙනකුත් මිල පාලන සඳහාත් ෙම් තර්කයම බලපායි. 
 
ප්රාග්ධනය පිළිබඳ තවත් ප්රත්යාෙව්ක්ෂණ 
 
ප්රාග්ධනය හතර ආකාරයකින් භාවිතයට ගත හැකියි.30

31 ෙගාවිතැන් සහ ධීවර කර්මාන්තය වැනි සමහර 
වත්කම් ක්ෂණික පරිෙභෝජනය සඳහා ෙහෝ එයින් ෙවන යමක් තැනීම පිණිස අමු නිෂ්පාදනයක් අස්වැන්න 
හැටියට ලබාෙදයි. යන්ත්ර සහ උපකරණ වැනි සමහර වත්කම් භාවිතා ෙවන්ෙන් අමු (අමිශ්ර/ෙනානිමි) ද්රව්ය 
පරිෙභෝජනය සඳහා පිළිෙයල කරනු පිණිස ය. කරත්ත සහ නැව් වැනි සමහර වත්කම් භාවිතා ෙවන්ෙන් 
නිමි ෙහෝ ෙනානිමි භාණ්ඩ ෙවළඳෙපාලට ප්රවාහනය කරනු පිණිසයි. 

                                                 
31ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, V පරිච්ෙඡ්දය. 



 
අන්තිමට එන්ෙන්, සිල්ලර ෙවළඳාම සඳහා ප්රාග්ධනය ෙයාදා ගැනීමයි. එනම් නිමි ෙහෝ ෙනානිමි භාණ්ඩ 
පාරිෙභෝගික අවශ්යතාවය සඳහා කුඩා ප්රමාණ වලින් හැෙදන භාණ්ඩ නිර්මාණයටයි. උදාහරණයක් හැටියට 
මස්කඩකාරයන් නැතිනම්,  එවිට එකවර සම්පූර්ණ ගවෙයක් ෙහෝ බැටළුෙවක් මිල දී ගන්නට සිද්ධ ෙව්. 
එය ධනවතුන්ට කරදරයක් වන අතර දුප්පතුන්ට කිසිත් ෙස් කළ ෙනාහැකි වූවක් බවට පත්ෙව්. 
 
සිල්ලර ෙවෙළන්ඳා කිසිත් අගයක් එකතු ෙනාකරන්ෙනක් යැයි ද, නිර්දය නිසා තරඟයට ෙරගුලාසි අවශ්ය 
යැයි ද,  පාරිෙභෝගිකයා ඒ නිර්දය තරඟය නිසා තමනට අවශ්ය නැති භාණ්ඩ ගන්නට තල්ලු ෙවද්දී සමහර 
ෙවෙළන්ඳන් අසාර්ථක ෙව් යැයි ද, යනාදී ඔහුෙග් යුගෙය් වූ ෙපාදු දැක්ම ස්මිත් ෙමහි දී සාකච්ඡාවට බඳුන් 
කරයි. 
 
සිල්ලර ෙවෙළන්ඳන් ගැන, වර්තමානෙය් දකින්නට ඇති ෙද්ශපාලන ප්රාග්නිශ්චය ද ඒ නිසා වැරදි තැනක 
පවතී. ඔවුන් අගයක් එකතු කරති. ඔවුන් ජනතාවට ෙස්වයක් සපයති. ඔවුන් අතර තරඟය තුලින් සමහර 
අයට ව්යාපාරෙයන් අයින් ෙවන්නට සිද්ධ වනු ඇත. නමුත් එයින් කිසිම විෙටක පාරිෙභෝගිකයාට හානියක් 
සිද්ධ ෙනාෙව්. තරඟය බලපෑම් ෙගෙනන්ෙන් ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් අඩුෙවන් තබාගැනීමටයි. ෙම් බලපෑම 
ඒකාධිකාරයන් අත්විඳින්ෙන් නැති වූවකි. ෙරගුලාසිකරණය නැති වුවෙහාත්, තමන්ට අවශ්ය නැති භාණ්ඩ 
මිල දී ගන්නට පාරිෙභෝගිකයාව රවටන්නට සිල්ලර ෙවෙළන්ඳන්ට හැකියාව ඇතැයි කීම ඒ නිසා ෙනාමඟ 
යවන හැකියාෙවන් යුතු සිත් ඇදගන්නට සමත් කියමනක් පමණි. උදාහරණයක් හැටියට, මිනිසුන් පමණ 
ඉක්මවා ෙබාන්ෙන් හැම තැනම සුලබව පැතිර ඇති බියර් ෙවළඳසැල් නිසා ෙනාෙව්. මිනිසුන්ෙග් ෙබාන්න 
කැමති හැදියාව නිසයි බියර් ෙවළඳසැල් වලට රැකියාෙව් නියැෙළන්නට අවස්ථාව පෑෙදන්ෙන්. අෙනකුත් 
අය ෙමන්ම සිල්ලර ෙවෙළන්ඳන් ද ඉල්ලුම පසුපස යන අය ෙවති.31
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කෘෂිකර්මය සඳහා ෙයාදවා ඇති ප්රාග්ධනය වැඩිෙයන්ම ඵලදායී වූව බව ෙපනී යයි. ඒ, ස්වභාව ධර්මය මිනිස් 
ශ්රමය සමඟින් එක්ව කටයුතු කරමින් ඵලදාව පිරිපුන් කරවන නිසයි. යටත්විජිත ඇෙමරිකා ෙද්ශයන් ඉතා 
ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වූෙය් ඔවුන්ෙග් ප්රාග්ධනය ෙම් ඉතා ඵලදායී වූ අංශයට ෙයාදවන ලද නිසයි. අඩු 
ලාබෙයන් යුතු ෙවළඳ සහ කර්මාන්ත අංශයන්ට අවශ්ය ප්රාග්ධනය ෙයාදවන්නට ඔවුන් අනුන්ට පැවරූහ. 
ඇෙමරිකාව නිෂ්පාදන ෙබාෙහාමයක් සහමුලින්ම ආනයන කරනු ලැෙබ්. මහා �තාන්යෙය් 
ෙවෙළන්ඳන්ෙග් ප්රාග්ධනෙයන් ෙමම ෙවළඳාමට මුල්ය සැපයී ඇත. අත්ලාන්තිකය හරහා සිද්ධ ෙවන 
ෙවළඳාෙම් වර්ජිනියා හා ෙමරිලන්ඩ් හි පිහිටි කඩ සහ ෙතාග ගබඩා සැල් �තාන්යයන්ෙග් අයිතිෙයන් යුතුයි. 
වර්තමානෙය් පවතින මතෙභ්ද ෙහ්තුෙවන් ඇෙමරිකන් අය ෙම් ෙවළඳාමට තිත තබා ඔවුන්ෙග් ප්රාග්ධනය 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත අංශයකට හරවා යැව්ෙවාත්, ඔවුන්ෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ට කාර්යක්ෂම 
ඒකාධිකාරයක් එවිට හදා ෙදනු ඇත. එයින් ඔවුන්ෙග් වැය ඉහළ යෑම නිසා ඔවුන්ෙග් තත්වයන් පවතිනවාට 
වඩා පහළට බහිනු ඇත. 
 
ආර්ථික ප්රගතියක් ලැෙබන්ෙන් අනිකුත් අය සමඟ ගණුෙදනු කරත හැකි අතිරික්තයක් නිපදවන රටවලට 
පමණි. තමන් ස්වයං ෙපෝෂිත වන්නට උත්සාහ ෙනාකර, අෙනකුත් රටවල් වලට දමා ඇති ෙවළඳ බාධාවන් 
ඉවත් කරන්ෙන් නම් රටවල් වඩා යහපත් තත්වයකට පත්ෙවති. 
 

                                                 
32ජාතීන්ෙග් ධනය, II ෙපාත, V පරිච්ෙඡ්දය, 360 පිටුව, 7 වගන්තිය. 



III ෙපාත: ආර්ථික වර්ධනෙය් ප්රගතිය 
 
දියුණු සමාජයක ප්රධාන වානිජ කටයුතු පැවෙතන්ෙන් ගම හා එහි නගර අතර ය. එක අර්ථයකින් දක්වද්දී, 
ගම්වල සම්පූර්ණ ධනය නගර විසින් ලබාගනියි. නමුත් එයින් අදහස් වනුෙය් ගම පරදුවට තබමින් ඒවාෙය් 
ධනය ලබාගන්නවා කියා ෙනාෙව්. ෙදපැත්තම වාසි අත්විඳිති. ගෘහ භාණ්ඩ සහ ෙගාවි උපකරණ හදා ගැනීම 
පිණිස ෙගාවියන්ට නගරෙය් සිටින පුහුණු කාර්මික ශිල්පීන්ෙග් ෙස්වය අවශ්යයය. නගරවල පිහිටන 
ෙවළඳෙපාලට ඔවුන්ෙග් ෙගාවි නිෂ්පාදන අවශ්යයය. නගරයක ධනය හා ජනගහණය වැඩිෙවද්දී, 
ෙවළඳෙපාල ද විශාල ෙව්. එයින් ගම වැඩිපුර යහපතක් ලබා ගනියි. 
 
කෘෂිකර්මයට මුල් තැන 
 
පහසුකම් සහ සුෙඛෝපෙභෝගීත්වයට ෙපර ජීවිකාව තිබිය යුතු නිසා, ගෙම් වගා කටයුතු සහ දියුණුව නගර 
සංවර්ධනයට ෙපර සිද්ධ වී තිබිය යුතුයි. ගමකට අතිරික්ත නිපදවත හැකියාෙව් ප්රමාණය අනුව නගර 
වර්ධනය ද සිද්ධ ෙව්. 
 
ලාබ එක හා සමාන වූෙය් නම්, විෙද්ශ ෙවළඳාමට සහ කම්හල් නිෂ්පාදනෙය් නියැළීමට වඩා මිනිසුන් 
සාමාන්යෙයන් කැමැත්ත දක්වන්ෙන් ඉඩම් වලින් ජීවිකාව ෙසායා ගන්නටයි. කර්මාන්ත අංශෙය් ෙහෝ 
ෙවළඳාම් අංශෙය් ඇති අෙන්ක හදිසි අනතුරු සහ අවිනිශ්චිත තත්වයන්ට වැඩිෙයන් ඉඩම් සහ කුලිය 
සුරක්ෂිත යැයි ඔවුන්ට ෙපනී යයි.  ඉඩම් හිමියන් ගෙම් සුන්දරත්වය හා නිස්කලංක බව රස විඳිති. ඒත් 
ෙගාවියන්ට ද යකඩ වැඩ, වඩුවැඩ, කරත්ත ෙරෝද හදන, නඟුල් හදන, ෙම්සන්  සහ ගෙඩාල් වැඩ, හම් 
භාණ්ඩ, සපෙත්රුවන් හා සන්නාලියන් අවශ්ය වැනි කුසලතා නිපුණත්වෙයන් යුතු අයව අවශ්යයයි. ෙම් 
අයට අනික් පැත්ෙතන් ආහාර සහ අමු ද්රව්ය අවශ්යයයි. නගරෙය් හා ගෙම් වාසීන් එකිෙනකා මත 
අෙන්යෝන්ය වූ රඳා පැවැත්මකින් යුතු ෙවති. එනමුදු, නගරයට වර්ධනය විය හැකි වනුෙය් ගෙමන් ඇති 
ඉල්ලුම සහ එහි පවතින සමෘද්ධියට සමානුපාතිකව පමණි. 
 
මිනිසුන් තම ප්රාග්ධනය ඒ ඒ දැයට ෙවන් කරද්දී, ඒ නිසා, ඔවුන් වැඩිෙයන් කැමති වනුෙය් එය මුලින්ම 
ඉඩම් වලට ෙයාදවන්නටයි. ඊ ළඟට කර්මාන්ත වලින් ෙකෙරන නිෂ්පාදනයටයි, ඊටත් අනතුරුව තමයි 
ඔවුන් විෙද්ශ ෙවළඳාමට, එහි බහුලව ඇති අවදානම් අතරට, පිවිෙසන්ෙන්. උතුරු ඇෙමරිකන් යටත්විජිත 
ෙමන් ඉඩම් සරු ෙලසින් පැතිර පවතිද්දී, ප්රාග්ධනය මූලික වශෙයන් යන්ෙන් කෘෂිකාර්මික දියුණුව සඳහා 
ය. ඉඩම් පරිපූර්ණ ෙලසින් දියුණු කරන ලද රටවල, ප්රාග්ධනය වැඩිෙයන් හැෙරෙවන්ෙන් කර්මාන්ත 
අංශයටයි. ඒ ෙකායි පැත්ෙත් වුවත්, සාමාන්යෙයන් ආනයන-අපනයන ව්යාපාරවල ෙයදීම, කර්මාන්ත 
අංශෙය් දියුණුව ලබා ඇති, ෙවනත් රටවල් වලට ඉඩ හැරී පවතී. උතුරු ඇෙමරිකාව ඉතා ෙව්ගවත් 
දියුණුවක් ලබාගත්ෙත්, ඔවුන්ෙග් ෙවළඳාම �තාන්ය ෙවෙළන්ඳන් අතින් මුල්යකරණය ෙවද්දී, ඔවුන්ෙග් 
ප්රාග්ධනය විෙශ්ෂෙයන්ම කෘෂිකර්මයට ගිය නිසයි.  පුරාතන ඊජිප්තුෙව්, චීනෙය් සහ හින්දුස්ථානෙය් ධනය 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් ෙවළඳාම ෙබාෙහෝ දුරකට විෙද්ශිකයන්ෙග් මුල්යෙයන් සිද්ධ ෙවද්දී 
ජාතීන්ට සමෘද්ධිමත් විය හැකි බවයි. 
 
 
 
 



නගරෙය් නැඟීම 
 
නගරය, ගම මත රඳා පැවතිය හැකියි. නමුත් ඔවුන් ද ඊට දියුණු ෙවන්නට උදව් කරති. මුලින්ම, ගෙම් 
නිෂ්පාදන සඳහා විශාල ෙවළඳෙපාලක් ඔවුන් සපයයි. ෙදවනුව, නගරෙය් ධනවත් අය ගෙම් ඉඩම් මිල දී 
ෙගන වැඩි දියුණු කරති. ධනවත් ෙවෙළන්ඳන් -ඔවුන් කෘෂිකර්මය ව්යාපාරික අන්දමකින් දියුණු කරන අය 
වුවත්- තමන් ගෙම් සත්පුරුෂෙයක් යැයි හඳුන්වාගන්නට රුචියාව දක්වති. ෙතවනුව, නගරෙය් වානිජ 
කටයුතු වලින් නීතිය පිළිපදින සහ යහපත් පාලනයකින් යුතු රජයක්, එම සිද්ධාන්ත ගමට ද පැතිර යන 
ෙස්, ප්රවර්ධනය කරයි. 
 
ගම්වැසියන්ට කළින් සිය ස්වාධීනත්වය සහ නිදහස සාක්ෂාත් කරගන්නට නගරවැසියන් සමත් වූහ. 
වරප්රසාද සහ ස්ව-පාලනය ඔවුන් ක්රම ක්රමෙයන් දිනා ගත්ෙත් යම් තරමකට, ධනවත් රදළ ප්රභූවරුන්ට 
එෙරහිව තම පැත්තට නගරවාසීන් නම්වා ගන්නට රිසි වූ දුර්වල රජවරුන්ෙග් සහාය ලැබීම නිසයි. ධනවත් 
රදළ ප්රභුවරු, රජුන් හා ෙවෙළන්ඳන් යන ෙදෙකාට්ඨාශයම පිළිකුල් කළහ. නීතිය සහ පාලනය, ආරක්ෂාව 
සහ නිදහස ඒ අනුව නගර තුල පටන් ගැනිණ. කර්මාන්ත අංශ හා ෙවළඳාම පුළුල් වී පැතිර ගිෙය්ය.32
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ෙකෙස් ෙවතත්, කර්මාන්ත අංශයක් උපත ලබන්නට ෙපර යුගෙය්, මහා විශාල ඉඩම් හිමියන්ට ඔවුන්ෙග් 
අතිරික්තය ෙවනුෙවන් හුවමාරු කරගන්නට දැයක් ෙනාවීය. ඔවුන්ට කළ හැකි වූ එකම ෙදය නම්, 
ඔවුන්ෙග් ධනය ෙයාදවමින් විශාල සංඛ්යවක ප්රෙව්ණි දාසයන් සහ ඔවුන් යටෙත් යැෙපන අනුගාමිකයන්ව 
තබා ගැනීමයි. ෙමයින් ඔවුනට විසාල බලඅධිකාරියක් ලැබිණ. ඈතක සිටින රජ ෙකෙනක් ෙනාව, ළඟ 
සිටින ඔවුන්ට ෙම් නිසා ස්වභාවෙයන්ම ඉඩ පෑදුෙන් ප්රධාන නීතිකාරකයා සහ පරිපාලකයා වීමට හැකි 
බලයයි. එෙහත් එවැනි බලය හිතුමතයට අනුව ෙයාදා ගත හැකියාෙවන් ද යුතුයි. ඒ නිසා රජුෙග් සිට 
ඉතාමත් කුඩා ප්රමාණයක් සතු වූ ඉඩම්හිමිකරුවා දක්වා විහිද ගිය වැඩවසම් නීති ක්රමය -අයිතීන් සහ වගකීම් 
පද්ධතිය, ඒ බලය මැඬලීමට ගත් උත්සාහයකි. 
 
මහා රදළයන් සතු වූ හිතුමතෙය් කටයුතු කරන බලය මැඬලන්නට ෙම් වැඩවසම් නීති වලට ද ෙනාහැකි 
විය. නමුත් එය සිද්ධ වූෙය් නැඟී ආ කර්මාන්ත අංශෙයන් සහ වානිජ්යෙයනි.33

34 කම්හල් නිෂ්පාදන 
ෙවළඳෙපාෙල් පැතිර යද්දී, එෙතක් තම අතිරික්ත සඳහා හුවමාරු කරගන්නට යමක් ෙනාතිබුණු රදළයන්ට 
ඒ සඳහා හුවමාරු කරගන්නට යමක් ලැබිණ. දහස් ගණනින් ප්රෙව්ණි දාසයන් නඩත්තු කරනවා ෙවනුවට 
ඔවුන් තමන්ෙග් සුවපහසුකම් සහ අනුන්ට ෙපන්වන සුෙඛෝපෙභෝගීත්වය සඳහා සිය ධනය වියදම් කරන්නට 
පටන් ගත්හ. 
 
එහි ප්රතිඵලයක් හැටියට ඒ මහා රදළයන් තමන්ෙග් සම්පූර්ණ බලය හා අධිකාරිෙය් ප්රභවය අහිමි කරගත්හ. 
ප්රෙව්ණි දාසයන් සිය රදළ ප්රභූවරුන් මත යැෙපන ආකාරෙයන් ෙවෙළන්ඳන් සිය පාරිෙභෝගිකයන් මත 
යැෙපන්ෙන් නැත. ඔවුන්ට ෙවනත් පාරිෙභෝගිකයන් ද සිටිති: පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් පක්ෂපාතීත්වය වැඩිපුර 
පිරිසක් අතර ෙබදී පවතින්නකි. 
 

                                                 
33ජාතීන්ෙග් ධනය, III ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය. 
34ජාතීන්ෙග් ධනය, III ෙපාත, IV පරිච්ෙඡ්දය. 



දියමන්තිෙයන් හැදූ ගාංචු යුගලක් සඳහා, නැත්නම් සමහර විට ඒ හා සමාන වූ නිශ්ඵල විච්චූර්ණයක් 
සඳහා, ජනතාවෙග් නඩත්තුව, නැත්නම් එයින් අදහස් වූව, එනම් දහසක් මිනිසුන් වසරකට නඩත්තු 
කළ හැකි මිල, සහ ඒ හැකියාව නිසාම ඔවුන්ට ලැෙබන ඒ සම්පූර්ණ බලය සහ අධිකාරිය, ඔවුන් 
හුවමාරු කරගත්හ.34

35 
 
ප්රෙව්ණි දාසකම් කරන සංඛ්යාව අඩු වී යද්දී, ෙගාවිතැන් කළ ඉඩම් විශාල ෙවන්නටත්, ඒවා වඩා 
කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ෙවන්නටත් පටන් ගැනුණි. ඉඩම් හිමියන්ට සිය කුලී ඉහළ යැවීමට හැකියාව 
පෑදුණි. ඒත් ඒ ඉහළ කුලී ෙගවූ අඳෙගාවියන් වැඩි ආරක්ෂාව ඉල්ලන්නට ද පටන් ගත්හ. අඳ ෙගාවීන් තවත් 
ස්වාධීන වූහ. ඉඩම් හිමියන්ට හිතුමතෙය් වැඩ කරත හැකි බලය අහිමි විය. යුක්ති සහගත පද්ධතියක් දියුණු 
විය. ගම්වල වතු වගා සහ දියුණුවට ෙහ්තු පාදක වූෙය් නගරෙය් වූ වානිජ්යය හා කර්මාන්ත අංශයයි. 
 
ෙම් ඉතිහාසය අනුමානය කරන ලද්දකි. එෙහත් ස්ෙකාට්ලන්ත ප්රභූවරුන්ෙග් සම්ප්රදායික වැඩවසම් බලය 
බිඳවැටීම ගැන ස්මිත්ට ඔහුෙග් කාලෙය් දී සැබෑ උදාහරණ ලැෙබන්නට ඇති. 
 
අඳෙගාවි නීති සහ කෘෂිකාර්මික කාර්යක්ෂමතාව 
 
එංගලන්තෙය් අඳෙගාවියන්ට ලැබුණු සැලකිය යුතු මට්ටමක ආරක්ෂාව ජාතිෙය් කෘෂිකාර්මික 
සාර්ථකත්වය සහ � විභූතියට දායක විය. යුෙරෝපෙය් ෙවනත් පැතිවල, ඉඩම් අඳය ෙකටි කාලීන වීම නිසා 
එය දියුණුවක් දිරිගන්වන තරමට ප්රමාණවත් ෙනාවීය. එෙස් නැතෙහාත් අඳ ෙගාවියන් විසින් ඉඩම්හිමියාට 
ලබාදිය යුතු අනියම් ෙස්වා ද අඳයට ඇතුලත් විය. නැතෙහාත්, අඳ ඉඩෙම් උපයන දැය සඳහා බදු ෙගවන්නට 
සිද්ධ විය. අතිරික්තයක් නිෂ්පාදනය කළ ප්රංශ ෙගාවියන්ෙග් ඒ අතිරික්තය හැම විටම බද්දක් හැටියට 
සම්පූර්ණෙයන්ම රජුට ෙහෝ රදළයන් ෙවතට පවරා ගනු ලැබීය. 
 
කුඩා ඉඩම් හිමියන්ට තම ඉඩකඩම් කළමනාකාරණය සඳහා විශාල ඉඩම් හිමියන්ට වඩා ඍජු උවමනාවක් 
පවතී. ඒ නිසා ඔවුන් සාර්ථක ෙමන්ම ඵලදායිත්වෙයන් ද යුතුය. නමුත් යුෙරෝපෙය්,  මහා වතුයායන් ෙබදා 
ෙවන් කිරීම තවමත් වැළක්වී ඇත්ෙත් කුළුදුල් දරුවන්ට අයිතිවාසිකම පැවෙරන ස්වාමි පුරස්කාරය දිගටම 
පවතින නිසයි. ආදායම් උපයන හා භුක්ති විඳින ප්රභවයක් පමණක් ෙනාව ඉඩම් යනු බලය, අනුග්රහය, සහ 
ආරක්ෂාව සපයන්නක් ෙලසින් ද සැලෙක්. ඉතින් ෙරෝමය කඩාවැටී අනතුරුව දකින්නට ලැබුණු අවදානම් 
යුගෙය් දී, ඉඩම් යනු ෙබදා ෙවන් ෙනාකර තබාගත යුතු ෙදයක් හැටියට විශ්වාස ෙකරිණ.35

36 ෙම් සම්ප්රදාය 
තවමත් පවතී. එහි ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඉඩම් ෙවළඳෙපාලට එන්ෙන් කලාතුරකිනි. සමහර විට 
ස්ෙකාට්ලන්ත භූමිෙය් තුෙනන් එකක් ෙම් ක්රමය යටෙත් තවමත් පැවෙත්. ඉතින් ඉඩම් ෙවළඳෙපාලට එන 
යම් අවස්ථාවක් ෙව් ද, එවිට එය ඉහළ වූ ඒකාධිකාර මිලකට පමණක් විකිෙණ්. ෙම් ක්රමය නිසා ඉඩම් 
භාවිතය අකාර්යක්ෂම ෙව්: ෙවනත් ව්යාපාර වල දී ෙමන්ම ඉඩම් දියුණු කරන වැය-කාර්යක්ෂම වූ පිළිෙවත් 
වල දී ද, සෑම ෙලාකු කුඩා කරුණු ගැන සහ ලාබය ගැන මනා අවධානයක් ෙයාමු කළ යුතුයි. ඒත්, විශාල 
වතුයායන්හි ප්රභූ ඉඩම්හිමියන් ඒවාට දක්වන්ෙන්, තමන්ටම අයිති වූ කුඩා ඉඩම් ප්රමාණයන්හි වගා කටයුතු 
කරන අයට වඩා අඩු උත්සුක බවකි. යුෙරෝපෙය් ඇති ෙමම ක්රමෙය් ෙමම ආකාර්යක්ෂම බව නිසා එහි 
ජනගහණය ෙදගුණයකින් වැඩිෙවන්නට වසර පන්සියයක් ගත විය. 

                                                 
35ජාතීන්ෙග් ධනය, III ෙපාත, IV පරිච්ෙඡ්දය, 418-9 පිටුව, 10 වගන්තිය. 
36ජාතීන්ෙග් ධනය, III ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය. 



 
ස්වාමි පුරස්කාරය නැති උතුරු ඇෙමරිකාෙව් ජනගහණය සෑම වසර විසිපහක දී ම ෙදගුණයකින් වැඩිෙව්. 
ඉඩම් සඳහා විවෘත ෙවළඳෙපාලක් පවතී. වතුයායක් අරඹන්නට පවුම් පනහක් ෙහෝ හැටක් ප්රමාණවත්ය. 
යුෙරෝපීය ඉඩම් හිමිකම අයිතිකරුවාෙග් මරණෙයන් පසුව ඔහුෙග් දරුවන් අතර එක හා සමාන ෙලසින් 
ෙබදා දුන්ෙනාත්, ෙද්ෙපාළ සාමාන්යෙයන් විකිණී යනු ඇත. තව ඉඩකඩම් එවිට ෙවළඳෙපාලට එයි. මිල 
ගණන් මධ්යස්ථ වී භූමිෙය් ඵලදායිත්වය ඉහළ යනු ඇත. 
 
කෘෂිකාර්මික කාර්යක්ෂමතාවය සීමා කරන තවත් සාධකයක් වනුෙය් වහල් ක්රමයයි. රුසියාෙව්, 
ෙපෝලන්තෙය්, හංෙග්රියාෙව්, ෙබාහීමියාෙව්, ෙමාෙර්වියා සහ ජර්මනිෙය් ෙවනත් පළාත් වල, දාසයන් 
ඉඩම් හා බැඳී සිටිති. ඉඩම් සමඟ ඔවුන්ව ද මිල දී ගැනීමට හා විකුණා දැමීමට හැකියි. පුද්ගලික ෙද්පලක් 
එකතු කරගන්නට ෙනාහැකි දාසෙයක් ෙහෝ වහෙලක් යනු පුළුවන් තරම් අඩුෙවන් ෙවෙහස ෙයාදවා, සහ 
හැකි තරම් කෑම හැෙරන්නට ෙවනත් උවමනාවකින් ෙනායුතු වූෙවකි. ඵලදායී වැඩක් ඔවුන්ෙගන් ගන්නට 
නම් බලාත්කාරය ෙයාදාගන්නට සිද්ධ ෙව්. වහල් ශ්රමය ලාබ යැයි ෙපනුන ද, එය ඒ නිසා අඩුම වැය-
කාර්යක්ෂමතාවෙයන් යුතු ශ්රමයයි. �තාන්ය යටත් විජිතයන්හි සීනි සහ දුම්ෙකාළ වතුයායන්හි වහල් ක්රමය 
පැවතීම සාමාන්යයකි. වහල් ෙස්වෙය් වියදම් දරාගත හැකියාව ලැෙබන්ෙන් භූමිෙය් සාරවත් බව හා භූමිය 
බහුලව පැතිර පැවතීම නිසා පමණකි. 
 
 
IV ෙපාත: ආර්ථික න්යාය සහ ප්රතිපත්තිය 
 
අර්ථ ශාස්ත්රය යනු ජනතාවට ආදායමක් උත්පාදනය කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්නත් රටට ආදායමක් 
සපයන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්නත් ගැන වූවකි. වර්තමානෙය් ෙම් ගැන ප්රධාන න්යාය ෙදකක් පවතී, 
මර්කන්ටයිල් ක්රමය සහ කෘෂිකාර්මික ක්රමය. 
 
මර්කන්ටයිල් ක්රමය 
 
මර්කන්ටයිල් ක්රමය විශ්වාස කරන්ෙන් ධනය පවතින්ෙන් මුදල් -රන් සහ රිදී, තුල කියායි. ධනවත් 
පුද්ගලෙයක්ට, නැත්නම් ධනවත් රටකට, බහුල වශෙයන් මුදල් සතුව ඇත. ෙම් දැක්ම අනුව, ඒ නිසා, 
ප්රතිපත්ති අවධානය ෙයාමු කළ යුත්ෙත් විශාල ප්රමාණ වලින් මුදල් ෙගාඩ ගසන්නටයි. එය යටත්විජිත 
වලින් ෙසායාෙගන රටට ෙගන්වා ගැනීමටයි. නමුත් එය රටින් පිට වී යාම වළක්වා ගැනීමයි.36

37 
 
ෙමයාකාර දැක්ෙම් නිරූපනයක් හැටියට, ස්පාඤ්ඤයන් විසින් ඇෙමරිකාව ෙසායා ගනිද්දී, ඔවුන්ෙග් පළමු 
ප්රශ්නය වූෙය් රන් ෙහෝ රිදී එහි දී ෙසායාගත හැකිෙව්වි ද යන්නයි. ෙම් ෙලෝහ වල වැදගත්කම ගැන ඔවුන් 
සිතාෙගන හිටිෙය් ෙම් දැක්මට අනුකූලවය. එම ෙහ්තුව නිසාම, ස්පාඤ්ඤය සහ පෘතුගාලය රන් සහ රිදී 
නිර්යාතයට දැඩි බදු සහ දැඩි තහනම් පනවා ඇත. සමහර පැරණි ස්ෙකාට්ලන්ත නීති ද රන් හා රිදී නිර්යාත 
වළක්වා තිෙබ්. 
 

                                                 
37ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය. 



ෙම් බාධක තමනට දැඩි අපහසුකම් ෙගෙනන බව ෙවෙළන්ඳන්ට පැහැදිලි වුණි. රන් හා රිදී දීෙමන් සමහර 
ආනයන ෙගන්වා ගන්නට ඔවුන්ට අවසර දුන්ෙනාත්, ඒ ආනයන කළ ෙද්වල් වලින් ෙවන රටවලට 
අපනයනය කළ හැකි ෙද්වල් නිම කර යවා, තමනට වැඩිෙයන් මුදල් උපයන්නටත්, රටට වැඩිෙයන් මුදල් 
-රන් රිදී ෙගෙනන්නටත්, හැකියාව ඇතැයි ෙවෙළන්ඳන් තර්ක කළහ. ෙමයින් රීති ටිකක් ලිහිල් කිරීම සිද්ධ 
විය. එංගලන්තය සහ ප්රංශය රන් හා රිදී අපනයනෙය් දී කැට කුට්ටි වලට තිබූ තහනම අයින් කර කාසි වලට 
පමණක් සීමා කළහ. ඕලන්දය කාසිවලට තිබූ තහනම ද අයින් කළහ. 
 
එවිට අවධානය ෙයාමු වූෙය් ෙවළඳ ෙශ්ෂය ෙවතටයි. මායිම් හරහා නිදහස්ව ෙවළඳාම ෙවද්දී රන් සහ රිදී 
ෙකාතරම් ශුද්ධ ප්රමාණ වලින් පිටරටට යනවාදැයි හා රට තුලට එනවා දැයි විපරම් කිරීමයි. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙද්ශීය ෙවළඳාම -ඊට වඩා ෙකාෙතකුත් වැඩිෙයන් වැදගත් වූවත්- ෙනාසලකා හැරිණ. රටට 
කිසිත් මුදලක් එන්ෙන් නැතැයි ද, රෙටන් පිටෙවන්ෙන් නැතැයි ද, ඒ නිසා ෙද්ශීය ෙවළඳාෙමන් රටක් 
ධනවත් ෙවන්ෙන් ෙහෝ දුප්පත් ෙවන්ෙන් නැතැයි ද සැලකීම, එය ෙනාසලකා හැරීමට දැක්වූ ෙහ්තුව විය. 
නමුත් සැබැවින්ම,  ජාත්යන්තර ෙවළඳාම ගැන වැඩි සැලකිල්ලකින් යුතු වීම නුසුදුසු වූවකි. රන් හා රිදී 
ආනයනය අපනයනය සිද්ධ ෙවන විෙද්ශ ෙවළඳාම යනු රටක ෙවළඳාෙම් ඉතා සුළු ෙකාටසක් පමණකි: 
ෙබාෙහෝ ධනය නිර්මාණය වනුෙය් සහ පරිෙභෝජනය වනුෙය් ෙද්ශීය වශෙයනි. රටවල් අතර සිද්ධ ෙවන 
රන් හා රිදී සංචලනය යනු ෙශ්්රෂ්ඨ රටක් විනාශයට ෙගනියන්නට තරම් හැකියාවක් නැති වූවකි. 
 
ධනවස්තු පවතින්ෙන් මුදල් තුල යැයි සිතීම ඒ නිසා වැරදි දැක්මකි. මුදල් යනු හුවමාරු මාධ්යයක් පමණි. 
එය ප්රෙයෝජනවත් වනුෙය් හැෙමෝම එය බාරගන්නා නිසයි. ඒත් එය බාරගනිද්දී මිනිස්සුන්ට අවශ්ය වනුෙය් 
මුදල් ෙනාෙව්, මුදල් වලින් මිල දී ගත හැකි ෙද්වල් ෙවති. පැහැදිලිවම, අෙනක් හුවමාරු භාණ්ඩ වලට 
වැඩිෙයන්, රන් හා රිදී කල්තබා ගත හැකියාෙවන් වැඩි නිසා එය ගුණාංගයකින් යුතුය. කල්තබා ගත 
හැකියාෙව් අගය ද ඒ නිසා ඒවාෙය් ප්රෙයෝජනවත් බවට එකතු ෙව්. නමුත් කල්තබාගැනීම පමණක් 
ප්රමාණවත් නැත: අපි ප්රංශෙයන් වයින් ආනයනය කරමින් ඔවුනට ෙලෝහ භාණ්ඩ යවන්නට ඉතා කැමති 
ෙවමු. එෙස් නමුදු, ප්රංශ වැසියන් ඔවුන්ෙග් ආහාර උයාගන්නට අවශ්ය පමණින් මිෙසක, ඒවා කල්තබාගත 
හැකි වූ නිසා පමණින් වැඩිපුර හට්ටි මුට්ටි එකතු කර ෙනාගනිති. එෙස් කිරීම සම්පත් සම්පූර්ණෙයන් නාස්ති 
කර දැමීමකි. එම තර්කෙයන්ම, අපි වෙග්ම, ෙවන කිසිම රටක් ද, ෙවළඳාම පහසු කරන අවශ්යතාවයට 
වඩා රන් රිදී එකතු කරගැනීමට සිතිය යුතු නැත. එය ද නාස්තියකි. ආහාර, වස්ත්ර, සහ අෙප් ජනතාව 
නඩත්තුවට හා රැකියාෙවන් පවත්වා ගන්නට අවශ්ය සම්පත් එවිට නිශ්චල ප්රාග්ධනයක් බිහි කරයි. මුදල් 
යනු හට්ටි මුට්ටි ෙලසින්ම වූ ෙමවලමකි. 
 
මුදල් යනු ධනය යැයි සිතන මර්කන්ටයිල් විශ්වාසෙය් වැරදි ෙපන්වා දීෙමන් පසුව ස්මිත් පිවිෙසන්ෙන්, 
මුදල් පිටරටට ගලා යෑම වළක්වන්නට කියමින්, මර්කන්ටයිල්වාදීන් පිහිටුවා ගත් ෙවළඳ බාධක වලට පහර 
ෙදන්නටයි. 
 
ෙවළඳාමට බාධක 
 
මර්කන්ටයිල් මත දැරූ අයෙග් මුදල් ගැන තිබූ වික්ෂිප්තෙයන් ෙ�රණය වී ආනයන සඳහා ඉහළ තීරු බදු 
පැනවීම ෙහෝ තහනම් පැනවීම යනු රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ට ෙද්ශීය ෙවළඳෙපාල තුල කාර්යක්ෂම වූ 
ඒකාධිකාරයක් හදා දීමයි. උදාහරණයක් හැටියට පණ ඇති ගවයන් ආනයනය තහනම් කිරීම නිසා ෙද්ශීය 
ගවයන් ඇතිදැඩි කරන අයට මස් සැපයුම සඳහා ඒකාධිකාරයක් ලැෙබ්. වූල් ආනයනයට තහනමක් 



පැනවීෙමන් වූල් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අයට ඒකාධිකාරයක් ලැෙබ්. සිල්ක් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
අයටත් එවැනිම වූ වාසියක් ලැෙබ්. ෙවනත් ෙවළඳාම් වලට ද එය එෙස්ම බලපායි.37
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නමුත්, කළින් පැහැදිලි කළ ආකාරෙයන්, සංවර්ධිත රටක රැකියාෙව් ෙයාදවාගත හැකි මිනිසුන් සංඛ්යාව 
එහි සචලව පවත්වාගත හැකි ප්රාග්ධනයට සමානුපාතික ෙව්. පවතින ප්රාග්ධනෙයන් නඩත්තු කරත හැකි 
ප්රමාණය ඉක්මවා යමින් ෙමවැනි ෙරගුලාසි වලින් රැකියා වැඩි කිරීම කිසි ෙස්ත් කළ ෙනාහැකියි. එක රැකියා 
ක්ෙෂ්ත්රයකින් තවත් ක්ෙෂ්ත්රයකට මාරු කර හැරීම පමණක්  එහි දී සිද්ධ ෙව්. ව්යාපාරික ප්රජාව 
ස්වභාවෙයන්ම නැඹුරු ෙවන්ෙන් සිය ප්රාග්ධනය වැඩිෙයන්ම අගයක් උත්පාදනය කරන්ෙනහි ආෙයෝජනය 
කිරීමටයි. දුර බැහැරක ඉන්නා නීති සම්පාදකෙයක්ට වඩා ෙහාඳින් පරිස්ථානීය දැනුම වැඩිෙයන් ඇති ඔවුන් 
ෙම් ගැන නිවැරදි විනිශ්චයන් ගන්නට සැබැවින්ම හපනුන් ෙවති. එෙස්ම එවැනි දැවැන්ත ආර්ථික බලයක් 
නීති සම්පාදකයන්ට දීම එහිම පවතින අවදානමකි.38
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ඉහත කාරණය දැක්වීෙම් දී පමණක් ජාතීන්ෙග් ධනය ෙපාෙත් අදිසි හස්තය ගැන සඳහන දකින්නට හැකියි. 
ෙකෙස්වුවත්, ඇඩම් ස්මිත් ලියන්නට ෙපර ද අදිසි හස්තය -ඒකීයපුද්ගලයන් ස්වාර්ථෙයන් යුතු පුද්ගලික 
�යා තුලින් �යාකරන සමාජ ක්රමයක් නිෂ්පාදනය කරනවා- යන අදහස දකින්නට තිබිය ද, ෙමහි දී කරන 
ෙම් විෙශ්ෂ සඳහන තරමක අණ්ඩාකාර බවකින් යුතුයි. 
 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වලට වඩා අඩු මිලකින් විෙද්ශ නිෂ්පාදන ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, එවිට ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන්ට ෙද්ශීය ෙවළඳෙපාලක ඒකාධිකාරය හදා දීම ප්රත්යක්ෂෙයන්ම ෙත්රුමක් රහිත ය. අෙනක් 
පැත්ෙතන්, විෙද්ශ භාණ්ඩ සැබැවින්ම අඩු මිලකින් ලැෙබන්ෙන් නම්, එවිට ෙරගුලාසි දැමීම හානිකර ය. 
ෙවනතකින් අඩුවට ගත හැකි වූව ෙගදර දී හදාගන්නට යාම නාස්තිකාර හැදියාවකි. සන්නාලියා ෙගදර දී 
තමන්ෙග් සපත්තු හදාගන්නට ෙනායයි. එෙස්ම සපෙත්රුවා ඔහුෙග් ඇඳුම් මහගන්නට ෙනායයි. රටවල් ද 
කළ යුත්ෙත් තමනට අඩුෙවන් හදාගත හැකි ෙද්වල් හදාගැනීම සහ නිෂ්පාදනයට වැඩි මිලක් යන ෙද්වල් 
මිල දී ගැනීමයි. 
 

වීදුරු, රස්නෙයන් යුතු පාත්ති සහ රස්නෙයන් යුතු ළිං හැදීෙමන් ස්ෙකාට්ලන්තෙය් දී ඉතා ෙහාඳ 
මිදි වවා ගත හැකියි. එෙස්ම ඒවාෙයන් ඉතා ෙහාඳ වයින් ද ෙපරාගත හැකියි. හැබැයි එහි දී එවැනිම 
හා සමාන වූ ප්රමිතිෙයන් යුතු විෙද්ශ රටකින් ගත හැකි වූවට වඩා තිස් ගුණයකින් වියදම් වැඩි ෙව්. 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් දී ක්ලැෙරට් හා බර්ගන්ඩි සෑදීම දිරිගැන්වීම පිණිස පමණක්, එහි දී ආනයනය 
කරන සියළු විෙද්ශීය වයින් තහනම් කිරීම සාධාරණ නීතියක් ද?40 
 

ෙවළඳ සීමාවන් ෙමවලමක් හැටියට භාවිතා කරන්ෙන් ෙවළඳ ෙශ්ෂය අහිතකර තත්වයකට පත්වීම වළක්වා 
ගැනීම පිණිස යැයි ඊට පාක්ෂික වූවන් කියති. ඒත් අපි දුටු අන්දමට, විෙද්ශ ෙවළඳාම යනු එතරම් 
වැදගත්කමකින් යුතු වූවක් ෙනාෙව්. රටක් එය පරිෙභෝජනය කරනවාට වඩා වැඩිෙයන් නිෂප්ාදනෙය් 
ෙයෙදන්ෙන් නම්, එවිට එය ඉතිරි කරමින් එහි ප්රාග්ධනය වැඩි කරයි. එවැනි රටකට අපනයන කරනවාට 

                                                 
38ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය. 
39ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, 456 පිටුව, 10 වගන්තිය. 
40ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, 458 පිටුව, 15 වගන්තිය. 



වැඩි ප්රමාණයක් ආනයනය කරන්නට හැකියි. ෙමය ෙවළඳ ෙශ්ෂයක් හැටියට අහිතකර වුවත්, එයින් 
අතිරික්ත වැඩි කරමින් ධනවත් බව වැඩි කරයි. 
 
යුක්ති සහගත සහ අයුක්ති සහගත ෙවළඳ බාධක 
 
ෙවළඳ බාධක යනු මුළු රෙට් සියල්ලන් සඳහාම බදු පැනවීමයි. ඒත් ෙබාෙහෝ විට ඒවා ෙවනුෙවන් පාක්ෂික 
වනුෙය්, ‘විෙශ්ෂ අවස්ථා’ සඳහා ඩීල් ගැසීම අත්යාවශ්ය යැයි කීෙමනි. නිදසුන් වශෙයන් විෙද්ශ වයින් හා 
බියර් සඳහා �තාන්ය තීරු බදු යුක්ති සහගත කරනුෙය් එයින් සුරාෙසාඬ බව අඩු කළ හැකි යැයි කියමිනි. 
එය අපූරු ප්රකාශනයකි. ප්රංශය, ඉතාලිය සහ ස්පාඤ්ඤය වැනි වයින් නිෂප්ාදනෙය් ෙයෙදන රටවල් 
යුෙරෝපෙය් බීමතින් අඩුම පුද්ගලයන් වාසය කරන රටවල් ෙවති. සැබැවින්ම, සමහර අවස්ථාවල දී මත්පැන් 
අනිසි ෙලසින් භාවිතය සිද්ධ විය හැකියි. ඒත් අෙනක් ෙද්වල් සියල්ල ෙමන්ම, එය ද අපි තනිවම හදා 
ගන්නවාට වඩා අඩු මිලකින් අපිට මිල දී ගන්නට හැකිනම් වැඩිෙයන් ෙහාඳයි. කාරණය කුමක් වුවත්, 
�තාන්ය ෙවෙළන්ඳන් තමන්ෙග් නිමි භාණ්ඩ වලට වැඩි ෙහාඳ පාරිෙභෝගිකයන් ඉන්ෙන් පෘතුගාලෙය් යැයි 
කියා ඔවුනට වාසි ෙවන ආකාරෙයන් තීරු බදු පනවා තිබීම නම්, ෙමය සාධාරණිය කරන්නට ෙගාතන ලද 
ෙබාරුවකි. ෙමය ෙශ්්රෂ්ඨ රටක විෙශ්ෂ වරප්රසාද ලත් පිරිසක් විසින් ප්රතිපත්ති විකෘති කරන ලද අවස්ථාවක් 
දක්වන උදාහරණයකි.40
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ඉතින් කුමන අවස්ථාවක දී වුවත්, අෙප් අසල්වැසියන් දුප්පත් කරන උත්සාහෙයන් අපිට සමෘද්ධිමත් විය 
ෙනාහැකියි. ජාතියක් ධනෙයන් වර්ධනය ෙවන්ෙන් ඔවුන් සමඟ ගණුෙදනු කරන අසල්වැසියන් ද ධනවත්, 
කාර්යශූර, ෙවළඳාෙම් නියැෙළන ජාතියක් ෙවද්දී මිෙසක ඔවුන් දුප්පතුන් ෙවද්දී ෙනාෙව්. 
 
ඕනෑම හුවමාරුවක දී ජයග්රහණය කරන්ෙනක් සහ පරාජය වන්ෙනක් සිටිය යුතු යැයි පවතින ෙපාදු 
අභ�පගමනයට ෙමහි දී ස්මිත් පහර ෙදයි. ජාත්යන්තර ෙවළඳ ප්රතිපත්තිය හමුෙව්, ෙමයින් හටගත් අදහස 
නම්, රටක් ධනවත් ෙවන්ෙන් අෙනක් රටවල් දුප්පත් කරමින් ඔවුන්ෙග් මුදල් ගැනීෙමන් පමණක් කියායි. 
ස්මිත් විසින් ෙපනී සිටින්ෙන් නූතන දැක්ම ෙවනුෙවනි. එනම්, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙයෙදන ගණුෙදනුවක දී 
ෙදපැත්තම යහපත අත්පත් කරගන්නවා යන්නටයි. ඉතින් ෙපර පැවති අභ�පගමනය වැරදි වූවකි.  ඒ නිසා, 
එම ප්රතිපත්තිය ප්රතිඵලයට විරුද්ධ වූ ප්රතිඵලය ෙගෙනයි. එෙහත්, විෙද්ශ ෙවළඳාමට යම් තාවකාලික බාධා 
පැනවිය හැකි සීමිත අවස්ථා කිහිපයක් යුක්ති සහගත බව ස්මිත් පිළිගනියි. ඒවා ගැන ඔහු ෙමෙස් පැහැදිලි 
කරයි. 
 
යම් විෙශ්ෂ ක්ෙෂ්ත්රයක් රෙට් ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත් ෙවද්දී, පැහැදිලිවම එවිට තීරු බදු ෙවනුෙවන් 
පාක්ෂික විය හැකියි. ඕලන්දෙය් නාවුක බලය අඩු කිරීම පිණිස ෙගෙනන ලද නාවුක පනත උදාහරණයක් 
හැටියට දක්වන්නට පුළුවන. ඒත් එහි වැයක් තිබුණි. අෙප් ෙවළඳෙපාෙල් බඩු විකුණන්නට විෙද්ශිකයන්ට 
අවහිර ෙගෙනද්දී, ඔවුන් මිල දී ගන්නට ද එන්ෙන් නැත. ෙවළඳ සම්බාධකය නිසා ඔවුන් ධනවත් බැවින් 
අඩු විය හැකියි. නැත්නම් ඒ ෙවනුවට ඔවුන් ෙවනත් ජාතීන් සමඟ ෙවළඳ හවුල් හදා ෙගන අෙපන් ෙවනුවට 
ඔවුන්ෙග් ෙවළඳෙපාෙලන් මිල දී ගනු ඇත. 
 

                                                 
41ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය, 493 පිටුව, c8 වගන්තිය. 



සබන්, ලුණු, හම් සහ ඉටිපන්දම් වැනි ෙද්ශීය වශෙයන් යම් ෙහ්තුවක් නිසා බදු පැනවී තිෙබන ෙද්වල් ම, 
විෙශ්ෂෙයන් එද්දී ඒවාට ද බද්දක් පැනවිය යුතු යැයි කීමට හැකියාවක් තිෙබන්නට ද පුළුවන. එයින් ෙද්ශීය 
සහ විෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් අතර තරඟය එකම තලයකට ෙගෙනනු ලබයි. ෙකෙස් ෙවතත්, ෙම් ප්රතිපත්තිය, 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් කැමැත්ත දක්වන තරමට, ඔවුන්ෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන හා තරඟෙය් ෙයෙදන සියළු 
විෙද්ශීය අපනයන සඳහා බදු පැනවීම ඉඩ දිය යුත්තක් ෙනාෙව්. බදු වලින් මිල ගණන් ඉහළ යයි. එයින් 
බරක් පැටෙවන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාටයි. අවශ්යතාවයන් සඳහා පැනෙවන බදු විෙශ්ෂෙයන් දුෂ්ට ෙවති. 
 
අනිත් රටවල් අප ෙවත දමන ලද ෙවළඳ සීමා අයින් කරවනු වස්, ප්රතිප්රහාර හැටියට අපනයන තීරු බදු ෙහෝ 
තහනම් පැනවීම ද කළ යුතු යැයි කීමට ද හැකියාවක් තිෙබන්නට පුළුවන. එවැනි ප්රතිපත්තියකින් ඵලක් 
ෙව්දැයි සාකච්ඡා පවත්වා තීරණ ගැනීම ෙද්ශපාලනඥයන් නමැති කපටි ෛකරාටික සත්වයන්ට බාර වූවකි. 
නමුත් එවැන්නක් ඵලදායී වන්නට කිසිත් හැකියාවක් නැත්නම් ඇයි අපි තීරු බදු පනවා ගනිමින් තවත් 
අපිටම හානි පමුණුවා ගන්ෙන්? 
 
ෙවළඳාම ඇණහිටුවන ලද්ෙද් තහනම් හා තීරු බදු වලින් නම්, හදිසිෙය්ම ඒවා ඉවත් කර නිදහස් ෙවළඳාම 
ප්රතිෂ්ඨාපනය කෙළාත් පවතින තත්වය කඩාකප්පල් ෙව්යැයි කියා ඒවාට හිමිහිට යළි ඉඩදිය යුතු යැයි 
සමහරු තර්ක කරති. ඒත් සැබැවින්ම, විෙද්ශීය ෙවළඳාම යනු රෙට් කර්මාන්ත අතෙර් ඉතා කුඩා අංශයකි. 
එනිසා ඇතිවන යම් කඩාකප්පල්වීමක් ද කුඩා වූවකි. එයට භාජනය වන ෙබාෙහෝ අයට ෙවනත් රස්සාවල් 
පහසුෙවන් ෙසායාගත හැකිෙව්. විෙශ්ෂෙයන්ම ශ්රම ෙවළඳෙපාෙල් බාධක ඉවත් කරන්ෙන් නම්. අනතුරුව 
ඒ �යාවලිෙයන් මුළු රටම වාසි ලබනු ඇත. 
 
අවාසි, දීමනා, මිල පාලන සහ ෙවළඳ අනුග්රහ 
 
අවාසි -අපනයනකරුවාට ෙද්ශීය වශෙයන් ෙගවූ බද්ද ආපහු ලබාගැනීමට හැකිෙවද්දී, ෙහෝ ආනයන ගාස්තු 
යළි-අපනයන කරද්දී ආපහු ලබාගන්නට හැකිෙවද්දී- කර්මාන්තයක් එහි ස්වභාවික මට්ටෙමන් එහාට යා 
හැකි උත්ෙත්ජනයක් ෙනාලබයි. ප්රතිපත්තිමය වශෙයන්, බද්දක් නැතිෙවද්දී තිබි �යාකාරී තත්වයටම එහි 
දී නැවත පිවිසීම පමණක් සිදුෙව්. ෙකෙස්නමුත්, ෙම් බදු සහන ගැන වූ විෙශ්ෂ රීති ෙකාතරම් සංකීර්ණ දැයි 
කිවෙහාත්, ඒවා කඩාකප්පල්කාරී තත්වයන් ඇති කර, ෙබාෙහෝ විට ෙප්රෝඩාව ද කැඳවා ගනියි.41
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දීමනා -අපනයන සහනාධාර- සකස් වී ඇත්ෙත් ඒවා නැතිව ලාබයක් උපයන්නට ෙනාහැකි භාණ්ඩ 
අපනයනය කිරීෙම් ෙයෙදන අෙප් විෙද්ශ ෙවළඳාම දිරිගන්වන්නටයි. නමුත් නැවතත්, ෙම් දීමනා 
ෙවෙළන්ඳන්ට ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, ඔවුන්ෙග් ප්රාග්ධනය ඔවුන් ෙවනත් වඩා ලාබදායක වූ ක්ෙෂ්ත්ර වලට 
ෙයාදවනු ඇත. රෙට් ෙවළඳාම ෙවනස් වූ, වාසි අඩු පැත්තකට බලාත්කාරෙයන් ෙයාමු කරවීම ඕනෑම 
ආකාරයක සහනාධාර වලින් සිදුෙව්. එය මහජනතාව ෙවත ෙදවරක් අය බදු පැටවීමකි: මහජනයා විසින් 
සහනාධාරයට මුල්ය සපයන්නට බදු ෙගවන්නට සිද්ධ ෙව්, ඊ ළඟට ඔවුන්ට ෙවනත් තැනකින් ලාෙබට 
ගන්න හැකි භාණ්ඩයට දැන් වැඩිෙයන් ෙගවන්නට සිද්ධ ෙව්.42
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42ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, IV පරිච්ෙඡ්දය. 
43ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, IV පරිච්ෙඡ්දය සහ V පරිච්ෙඡ්දය. 



සහනාධාර ෙප්රෝඩාවන්ට ද විවෘත වූවකි. උදාහරණයක් හැටියට සුදු ෙහරින් මාළු කර්මාන්තයට ලැෙබන 
සහනාධාර නියම ෙවන්ෙන් නැෙව් බර ෙටාන් ගණන අනුවයි. නැතිව ධීවරයන් මසුන් අල්ලන කඩිසර බව 
ෙහෝ සාර්ථකත්වය අනුව ෙනාෙව්. අල්ලන මාළු ප්රමාණය වැඩි කරගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම ෙවනුවට 
සහනාධාර වැඩිෙයන් ලබාගන්නට නැව් බර වැඩි කරගන්නට කටයුතු කිරීම ගැන ඒ නිසා පුදුම විය යුතු 
නැත. ෙම් �යාවලිෙය් දී, සහනාධාරය නිසා පරිස්ථානීය ෙවරළබඩ ධීවර කර්මාන්තයට හානි සිද්ධ විය. 
අත්යාවශ්ය උපකරණ වල මිල ගණන් ඉහළ යවන්නට සමත් විය. උදාහරණයක් හැටියට, බැරල් මිල සිලිම් 
තුනක සිට හය දක්වා ෙදගුණයකින් ඉහළ ගිහින් තිෙබ්. 
 

සුදු ෙහරින් මාළු කර්මාන්තයට ලැෙබන දීමනාව ෙටාන් ප්රමාණය ගැන වූ දීමනාවකි; මසුන් 
ඇල්ලීෙම් කඩිසරකම ෙහෝ සාර්ථකත්වය නිසා ෙනාව එය නැෙව් බඩුවල බෙර් ප්රමාණයට 
සමානුපාතිකව ෙගවන්නකි; ඒ නිසා එයින් නැව් හැඩගැස්ෙවන්ෙන් අල්ලා ගන්නා පරම ෙච්තනාව 
ෙපරදැරි කරෙගනය, ඒ මසුන් අල්ලන්නට ෙනාෙව්, දීමනාව අල්ලා ගන්නට යැයි මම 
කණාගාටුෙවන් කියමි.43
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තවත් මැදිහත්වීම් ආකාරයක් නම් මිල පාලනයයි. ධාන්ය නිෂ්පාදන කර්මාන්තය තවත් එවැනි පාලන සඳහා 
භාජනය ෙවන්නකි. අස්වනු අඩු ෙවද්දී, මිල ගණන් ඉහළ යයි. නමුත් එවිට රජය විසින් පාරිෙභෝගිකයාෙග් 
උදව්වට එමින් මිලට සීමා පනවද්දී, එයින් ධාන්ය ෙවළඳෙපාලට ෙගෙනන නිෂ්පාදකයන්ව අෛධර්ය 
කරවයි. නැත්නම් පාරිෙභෝගිකයන්ව හනිකව එය මිල දී ගන්නට ෙපාළඹවයි. ඒ අස්වනු කාලය 
සහතිකෙයන්ම හිඟෙයන් සහ සාගතෙයන් අවසන් ෙවයි. අස්වනු නරක් වීම වැළැක්විය ෙනාහැකි වූවකි: 
ඒත් සමනය කරගත හැකි ෙහාඳම ක්රමය වනුෙය් ෙගාවියාට සහ ෙවෙළන්ඳාට සීමා හා පාලන ෙනාමැති 
නිදහසක් ලබා දීමයි. 

 
අෙනක් ෙවළඳෙපාල මැදිහත්වීම සිද්ධ ෙවනුෙය් ආනයන මනාප වලින්. යම් විෙශ්ෂ භාණ්ඩ රටට ෙගන 
එන්නට පූර්ණ අයිතිය සමහර රටවල් වලට පමණක් ලබා ෙද්. එෙස් නැත්නම් අෙනක් අයට පැනවූ තීරු බදු 
වලට වඩා අඩු මට්ටමකින් ෙගෙනන අයිතිය ලබා ෙද්. උදාහරණයක් හැටියට එංගලන්තයට යවන වයින් 
සඳහා සාමාන්ය තීරු බදු වලින් තුෙනන් ෙදකක් පමණක් ෙගවන අවසරය පෘතුගාලයට ගිවිසුමකින් ලැබිණ. 
අපනයන මනාප නිසා අපනයන කරන රෙට් ෙවෙළන්ඳන්ට හා නිෂප්ාදකයන්ට පැහැදිලිවම වාසි 
සැලෙසනවා යැයි ෙපනුන ද, ඒවා ලබාගන්නා රෙට් අයට එය අවාසියකි. මන්ද එයින් ෙලෝක තරඟයට ඇති 
ඉඩකඩ අහිමි ෙවයි. එහි දී ඒකාධිකර ආනයනය සඳහා වැඩිෙයන් ෙගවන්නට සිද්ධ ෙව්. 
 
යටත්විජිත ෙවළඳ සීමා 
 
රටවල් තමන්ෙග්ම යටත්විජිත වලට ද ෙවළඳ සීමාවන් පනවති. මර්කන්ටයිල් දැක්ම අනුව යමින්, යටත් 
විජිත ෙසායා ගැනීෙම් සාමාන්ය ෙ�රණය වූෙය් රන් සහ රිදී ෙසායාගැනීමට හැකියාව තිබීමයි. ෙකාලම්බස් 
පටන්, ස්වෙද්ශී ජනතාව �ස්තියානි ආගමට හැරවීෙම් භක්තිමත් අරමුණ ෙම් ව්යාපෘතිය සුද්ද කරන්නට 
ෙයාදාගැෙනන්නට ඇත. ඒත් ඔවුන්ෙග් සැබෑ බලාෙපාෙරාත්තුව වූෙය් නිදන් ෙසායා ගැනීමයි. ඔෙජඩා, 
නිකූසා, සහ වස්ෙකෝ නුන්යෙයස් ඩ බල්ෙබෝවා සිට ඩැරිෙයන් දක්වා, ෙකෝර්ෙටස් සිට ෙමක්සිෙකෝ දක්වා, 
සහ ඇල්මාෙග්රෝ සහ පිසාෙරෝ සිට චිෙල් සහ ෙපරූ දක්වා සිද්ධ වූෙය් එයයි. ඒත් නිදන් ෙසායා ගැනීම 

                                                 
44ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, V පරිච්ෙඡ්දය, 520 පිටුව, 32 වගන්තිය. 



අවිනිශ්චිත ෙමන්ම අනර්ථකර වෑයමකි. බ්රසීලෙය් රන් රිදී ෙහෝ දියමන්ති නිධි ෙසායා ගන්නට සමත් 
ෙවන්ෙන් එහි මුල් පදිංචිය පටන්ෙගන වසර සියයක් ෙගවී ගියාට පසුවයි.44

45 
 
නමුත් හානි පූරණයන් ද තිබිණ. පාළු බිම් ෙහෝ යාන්තමට ජනාවාස වූ භූමිවල ඉදි වූ යටත්විජිත අෙනක් 
සමාජවලට වඩා වඩාත් ඉක්මණින් ධනෙයන් හා ෙශ්්රෂ්ඨත්වෙයන් ඉහළට යන්නට සමත් වූහ. යටත්විජිත 
වාසීන් කෘෂිකර්මය සහ ෙවනත් ප්රෙයෝජනවත් කුසලතා ද රැෙගන ආහ. නිත්ය රජයක හැදියාවත්, එහි 
පරිපාලනයට සහ නීති පද්ධතියට අවශ්ය සහාය දීෙම් හැකියාවත් ඔවුන් සතුව තිබිණ. ඔවුනට කුලී 
ෙගවන්නට සිද්ධ ෙනාවීය. බදු අවම වූහ. නමුත් භූමිය ඕනෑතරම් තිබුෙන්, වැඩට ගත හැකි සියළු ෙදනාවම 
ෙයාදාගත්ත ද, කිසිම අයිතිකරුෙවකුට එම භූමියට නිෂ්පාදනය කළ හැකි ප්රමාණෙයන් දහෙයන් එකක්වත් 
නිෂ්පාදනයට ෙනාහැකි තරමටයි. අයිතිකරුවන් ඒ නිසා ඉතා උනන්දු වූෙය් වැඩි වැඩිෙයන් තව ශ්රමිකයන් 
එකතු කරගන්නටයි. ඔවුන්ෙග් ෙමෙහය සඳහා ෙහාඳින් පඩි ෙගවන්නටයි. ඒත් ෙම් ඉහළ ෙව්තන, ලාබ 
ඉඩම් හා එකතු ෙවද්දී, ඒවාෙය් ෙවෙහස වූ ශ්රමිකයන්ට ඒවාෙය් ඉඩම් හිමියන් ෙවන්නට අවස්ථාව ඉතා 
ඉක්මණින් ලැබුණි. අනතුරුව ඔවුන් ද, කළින් ෙස් ම ෙහාඳ ෙව්තන ෙගවමින් තමන්ට වැඩ කරන ශ්රමිකයන් 
ෙසායාගන්නට ෙවෙහසුණහ.  චක්රය තවමත් එෙස්ම පවතියි. 
 
නව යටත්විජිතයකට සමෘද්ධිය ලබන්නට නම්, ප්රධාන වූෙය් ෙනාමඳ ෙලස ෙහාඳ භූමියක් තිබීම සහ 
ඔවුන්ෙග් කටයුතු පරිපාලනය කරගන්නට නිදහසකි. අෙනක් සියල්ලටම වඩා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වූෙය් 
උතුරු ඇෙමරිකාෙව් ඉං�සි ජනපද වූහ. ඉඩම් ලාබ වූහ. ශ්රමය මිල අධික විය. ඔවුන්ට අවශ්ය නිෂ්පාදන 
සියල්ලම �තාන්යෙයන් ෙගන්වා ගන්නට හැකියාව තිබිණ. ෙම් කාරණා ෙහ්තුෙවන්, �තාන්යෙය් 
ඒකාධිකාරය ආරක්ෂා කරගැනීම පිණිස සමහර කර්මාන්ත වල ෙයෙදන අවසරය ඔවුනට තහනම් කිරීම 
නිසා, ප්රාෙයෝගික වශෙයන් වූෙය් සුළු හානියකි. ඒත් ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය වීමත් සමඟ, එවැනි 
තහනම් සැබෑ පීඩනයක් වන්නට ඒවා දිගින් දිගටම පවත්වාෙගන යන්නටත් ෙනාහැකි වනු ඇත. 
 
ඔවුන්ෙග් මාතෘ භුමි සමඟ පමණක් ෙවළඳාෙම් ෙයෙදන්නට බලාත්කාරකම් කරන උතුරු ඇෙමරිකන් 
යටත්විජිත ප්රතිපත්තිය �තාන්යයට ද අනතුරුදායක ය. එයින් �තාන්යෙය් ප්රාග්ධනය ෙවනත් 
ෙවළඳෙපාලවල් වලින් අයින් කර යටත්විජිත ෙවළඳාෙම් හිරෙව්. ෙම් පමණට වඩා විශාල වූ ෙවළඳෙපාෙල් 
එවිට �තාන්ය කර්මාන්ත වල අස්වාභාවික වූ වැඩි සමානුපාතිකයක් අවදානමට ලක්ෙව්. ෙවළඳාම 
කඩාකප්පල් ෙව් යන තර්ජනය ඉදිරිෙය්, ස්පාඤ්ඤ ආමඩාව ෙහෝ ප්රංශ ආක්රමණ වල දී පවා ෙනාදැනුණු දැඩි 
භීතියක් �තාන්යෙය් ජනතාව ෙවළාෙගන සිටියි. 
 
�තාන්යයට සිය යටත්විජිත සමඟ ෙවළඳාමට ඒකාධිකරයක් ලබාෙදන නීතිය ලිහිල් කිරීෙමන් අෙනක් 
රටවල් වලටත් ඔවුන් සමඟ ෙවළඳාමට ඉඩ පෑදීම, ෙමයට ඇති එකම විසඳුමයි. ඒකාධිකාරය විසින් 
හාමතයට ලක්කර ඇති ප්රාග්ධනය ෙවනත් ෙබාෙහෝ ප්රෙයෝජන සඳහා එවිට නැවත පිවිෙසනු ඇත. දීර්ඝ 
කාලීන හානියක් ෙගන ඒම වළක්වා ගන්නට, ෙම් ෙවළඳ නිදහස ක්රමෙයන් කළ යුත්තකි. උදාහරණයක් 
හැටියට යටත්විජිතෙයන් දුම්ෙකාළ පීප්ප 82,000 ක් පටවාගත් නැව් ෙගන්වාෙගන ඒවාෙයන් ෙවනත් 
රටවලට යළි අපනයනය කරන ෙවළඳාම �තාන්යයට හිටිහැටිෙය් නැතිවුෙනාත් එය මහා ආර්ථික 
කම්පනයක් වනු ඇත. 
 

                                                 
45ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, VII පරිච්ෙඡ්දය. 



නමුත් මර්කන්ටයිල් ක්රමෙය් ආකාරය එයයි: එය විශාල වියවුල් ඇති කරයි. එවිට ඒවාට පිළිසරණ ෙයදීම 
ඉතා දුෂ්කරයි. යටත්විජිත ඒකාධිකාර ෙවළඳාම නිසා කර්මාන්ත වලට දිරිගැන්වීමක් ලැබී නැත. නිතර හා 
ළඟපාතකින් ලබාගන්නවා ෙවනුවට, ප්රතිලාභ ෙසෙමන් සහ ඈතක සිට ලැෙබන ෙවළඳෙපාලකට 
කර්මාන්ත හරවා යැවීම නිසා සැබැවින්ම සිද්ධ වී ඇත්ෙත්, �තාන්යෙය් ප්රාග්ධනෙයන් අඩු ඵලදායිත්වයක් 
ලැබීමත් සහ ආදායම් සත්යෙයන්ම අඩුවීමත්ය. 
 
ප්රාග්ධනය හැෙදන්ෙන් ආදායෙමන් ෙහෝ ඉතිරි කිරීෙමන් පමණක් නිසා, �තාන්යෙය් ප්රාග්ධනය ද ඉතා 
ෙසෙමන් එකතුෙවන බව ෙමයින් ෙපනී යයි. එෙස්ම අනාගතෙය් වැඩිෙවන්නට තිබූ ආදායම් ද ෙම් නිසා 
අඩු වී යයි. ඒකාධිකාරය නිසා කුලිය ද යටපත් කරයි, කර්මාන්ත ලාබ ඉහළ යවද්දී එයින් ඉඩම් වැඩි දියුණු 
කිරීමට ෙයදෙවන ප්රාග්ධනය අෛධර්යමත් කරවන නිසයි.  එයින් ප්රාග්ධනය එකතුවීමත් අෛධර්ය 
ෙකෙරන නිසා, දීර්ඝ කාලීනව, ලාබ හැටියට උපයන ආදායම ද සුළු ප්රමාණයක් ෙවයි. ෙවනත් විදියකින් 
කිවෙහාත්, කර්මාන්තකරුවන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් යහපත පිණිස ෙගෙනන ලද ඒකාධිකාරයක් නිසා 
ෙව්තන, කුලිය සහ ලාබ යන සියල්ලටම හානි පැමිෙණ්. 
 
අස්වාභාවික වූ ඉහළ ලාබ මට්ටම්, ඒකාධිකාරයකින් ලැෙබන වැනි ලාබ මට්ටම් නිසා ෙවෙළන්ඳාෙග් 
ස්වභාවික අරපිරිමැස්ම විනාශ කර දමන ෙස්යාවක් ෙපනී යයි. ඉතිරි කිරීමට සහ යළි ආෙයෝජනයට 
ෙයාදවනවා ෙවනුවට, ඔවුන් එවිට අධික වැෙයන් යුතු සුෙඛෝපෙභෝගීත්වයට වියදම් කරනු ඇත.  එවිට රටක 
අගනගරයක් එකතුකරනවා ෙවනුවට පරිෙභෝජනයට පාත්ර ෙව්. නිදසුන් හැටියට කාඩිස් ෙහෝ ලිස්බන් හි 
ෙවෙළන්ඳන්ෙග් සීමාතික්රාන්ත ලාබ නිසා ස්පාඤ්ඤෙය් ෙහෝ පෘතුගාලෙය් අගනුවරවල් වර්ධනය වී නැත. 
එෙස්ම ඒ හිඟන රටවල් ෙදෙක් දරීද්රතාවයට සහනයක් ෙගෙනන්නට ෙහෝ කර්මාන්ත ප්රවර්ධනයට ද සමත් 
වී නැත. ලන්ඩනෙය් ෙවෙළන්ඳන් ලබන්ෙන් අඩු මට්ටම්වල ලාබ ෙවති. නමුත් ඔවුන්ෙග් තත්වය වඩා 
ෙහාඳයි. ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි ලාබ මට්ටම් ඊටත් අඩුයි. නමුත් එහි සිටින සාවධාන සහ මසුරු බර්ගර්වරුන් 
ලන්ඩනෙය් අයටත් වඩා ධනවත් ෙවති. 
 
යටත්විජිත ප්රතිපත්ති ගැන ස්මිත් දක්වන අවධානය හුදු ශාස්�ය නැඹුරුවක් පමණක්ම ෙනාවන්නකි. ඔහු 
ෙම් ලියන්ෙන් ඇෙමරිකන් යටත් විජිතවාසීන් �තාන්යෙයන් සිය ස්වාධීනත්වය ප්රකාශ කරන්නට ඉතා ළංව 
සිටිය දී. අර්බූදය මඟ හරවා ගන්නට නම් කළ යුත්ෙත් වැඩිෙයන් ෙවළඳ නිදහසක් ද වැඩිෙයන් ෙද්ශපාලන 
නිෙයෝජිත සමානුපාතිකයක් ද දීෙමන් යැයි �තාන්ය පාලකයන්ට අවවාද කරන්නට ඔහුට අවශ්ය විය. ඒත් 
අවාසනාවට ඔහුෙග් අවවාදය ප්රමාද විය. 
 
පුරාතන ෙරෝමය ආරක්ෂාව සඳහා වැය දැරූ මිත්ර රාජ්යයන්ට පුරවැසිභාවෙය් වරප්රසාදය ප්රදානය කිරීම 
ප්රතික්ෙෂ්ප විය. දැන්, �තාන්ය විසින් එහි ඇෙමරිකන් යටත්විජිත වාසීන්ට බද්දක් ෙගවන්නට යැයි තරෙය් 
කියති. එෙහත් ඔවුනට පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනය ප්රතික්ෙෂ්ප කරයි. ෙමයින් ඔවුන් අතර ෙනාසතුට වැඩි 
වර්ධනය වී, සාමකාමී ෙවළඳාෙම් ෙයදි ඇෙමරිකන් අයව මිලිටරි ෙද්ශපාලනඥයන් බවට හරවා ඇත. 
�තාන්යයට ඇති එකම විසඳුම යටත්විජිත වලට, ඔවුන් මහජන මුල්ය සඳහා ෙගවන ප්රමාණයට 
සාමානුපාතිකව තමන්ව නිෙයෝජනය කරගන්නට අවසර ලබා දීමයි. 
 
යටත්විජිතයන් ශක්තිමත්ව වර්ධනය ෙවද්දී, මාතෘ ජාතීන්ට ඔවුන් හා කරන සම්පූර්ණ ෙවළඳාෙමන් අර 
යුක්ති සහගත ෙනාවන සහනාධාර ෙවළඳාම මුලිනුපුටා දමන්නට තවත් අසීරු ෙවයි. ඔවුන්ට ඉතිරි 
ෙවන්ෙන් තම අධිකාරි බලය පවත්වා ගැනීෙම් වැය දැරීම පමණකි. මර්කන්ටයිල් ක්රමෙය් දී, 



නිෂ්පාදකයාෙග් වාසිය ප්රධානත්වයක් ගනියි. ඒත් නිෂ්පාදනෙය් මූලික අරමුණ සැබැවින්ම පරිෙභෝජනයයි. 
ඒ නිසා නියාමාකරෙයන් සිද්ධ විය යුත්ෙත් පාරිෙභෝගිකයාෙග් වාසිය ප්රධානත්වය ගැනීමයි. 
 

නිෂ්පාදනෙය් අරමුණ සහ එකම අන්තය වනුෙය් පරිෙභෝජනයයි; නිෂ්පාදකයාෙග් වාසියට යම් 
අවධානයක් දිය යුතුයි, ඒත් එය දිය යුත්ෙත් පාරිෙභෝගිකයාෙග් වාසිය ප්රවර්ධනය කරන්නට අවශ්ය 
තරමින් පමණකි.45
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කෘෂිකාර්මික ක්රමය 
 
ජාතියක ධනෙය් සහ ආදායෙම් එකම ප්රභවය වනුෙය් ඉඩම් යන නිෂ්පාදනය යැයි අර්ථ ශාස්ත්රෙය් ෙදවැනි 
න්යාය ක්රමය ඉදිරිපත් කරයි. එයින් සමාජයක් ෙකාටස් තුනකට ෙබදයි: පළමුව, ඉඩම් අයිතිකරුවන්; 
ෙදවනුව, ෙගාවියන් හා ෙගාවි ශ්රමිකයන්; ෙතවනුව, ශිල්ප ෙශ්්රණී වෘත්තීන්, කර්මාන්තකරුවන් සහ 
ෙවෙළන්ඳන් -ඵලදායී ෙනාවන පංතිය හැටියට ඔවුන් දකිති. 
 
අයිතිකරුවන් -ෙගාඩනැඟිලි, වතුර බැස යන මාර්ග, සහ ආවරණ වැනි දෑ ඉදිකරමින් ඉඩම් දියුණු කරන්නට 
වැය කිරීෙමන් ජාතික ආදායමට සහාය ෙවනවා යැයි ඔවුන් තර්ක කරති. සත්ව පාලනෙයන්, ධාන්ය, 
ගවපට්ටි සහ ෙගාවි ශ්රමිකයන් නඩත්තුෙවන් ෙගාවියන් ද ජාතික ආදායමට දායකත්වයක් සපයති. නමුත් 
ෙම් ක්රමය තුල, කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සමස්ත දායකත්වය බිංදුවකි. ඔවුන්ෙග් ශ්රමෙයන් ලැෙබන ප්රතිලාභය 
ඔවුන්ෙග් ෙව්තන, අමුද්රව්ය සහ උපකරණ වලින් හරියටම හරියන ෙලසින් කැපී යයි. ඉඩම් හිමියන් සහ 
ෙගාවියන් නිෂ්පාදනයට ෙයාදාගන්නා අංෙගෝපාංගයන්ට අගයක් එකතු වීෙමන් ෙමය සැබැවින්ම 
ප්රෙයෝජනවත් විය හැකියි. නමුත් ඔවුන් එම ප්රමාණයම ෙවනත් තැනකින් පරිෙභෝජනයට ගනිති. 
උදාහරණයක් හැටියට තිරිඟු වගාවට ෙහෝ ගවයන් ඇති කරන්නට අවශ්ය උපකරණ ඔවුන් සපයනු ලබයි. 
ඒත් ඔවුන් ගවයන් හා තිරිඟු අනුභවය ද කරනු ලබයි. 
 
ඵලදායී ෙනාවූවත්, එක අතකින් බලද්දී ඔවුන් කරනුෙය් ධනය නැවත හැඩගැස්වීම පමණකි. ෙම් පංතිය 
ඒත්, ෙවළඳෙපාල, උපකරණ සහ නිමි භාණ්ඩ සපයමින් නිෂ්පාදකයන්ට ඉතා ප්රෙයෝජනවත් අයයි. 
නිෂ්පාදකයන්ට ඔවුන්ව යටපත් කරන්නට කිසිත් ෙහ්තුවක් නැත: සැබැවින්ම ෙවන්ෙන් එහි අනිත් පැත්තයි. 
ඔවුන් වැඩිෙයන් නිදහසක් භුක්ති විඳින විට, ඔවුන් අතර තරඟය ද වැඩිෙව්. එවිට ඔවුන් සපයන්ෙනහි මිල 
ද අඩු ෙව්. එයාකාරෙයන්ම, අෙනක් පංති ෙදක විසින් වඩිෙයන් නිදහස භුක්ති විඳිද්දී, ඔවුන්ෙග් ඉඩම් 
නිෂ්පාදනය කරන අතිරික්තයන් වැඩිෙව්. එයින් ඵලදායී ෙනාවන පංතියට ගන්නට හැකි ෙද් ද වැඩිෙයන් 
පවතී. ඉතින් ඒ නිසා ෙම් ක්රමයට අනුව සමෘද්ධිය ප්රවර්ධනය කළ යුතු ෙහාඳම ප්රතිපත්තිය නම් පූර්ණ 
නිදහසට ඉඩ දීමයි. 
 
නිදහස පරිපූර්ණ විය යුතු අවශ්යතාවය ගැන ෙම් දැක්ම පමණට වැඩිෙයන් කියා තිෙබනවා විය හැකියි. 
විචල්ය වූ ද සහ සමහර අවස්ථාවල දී නුදුසුසු වූ ද ආහාර පිළිෙවතක් අනුගමනය කළ ද, මිනිස් සිරුරකට 
පූර්ණ නිෙරෝගී තත්වයකින් සිටිය හැකි යැයි ෙමයට සාදෘශ්යයක් හැටියට කියත හැකියි. ඒ හා සමානව, 
නිදහස් මහජන ප්රතිපත්ති නැතිව ද, ආර්ථිකයකට ෙනානැසී පවතින හැකියාව ඇතැයි ෙපනී යයි. එහි ෙව්ගය 
අඩු ෙවන්නට පුළුවනි. ඒත් එය නවත්වන්නට ෙනාහැකියි. 

                                                 
46ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, VIII පරිච්ෙඡ්දය. , 660 පිටුව, 49 වගන්තිය. 



 
ෙම් දැක්ම ෙවනුෙවන් ප්රධාන වශෙයන් ෙපනී සිටින්නා වූ ටියුර්ෙගෝ, පුෙරෝගාමී අර්ථ ශාස්ත්රඥෙයක් 
පමණක් ෙනාව මාරී ඇන්ෙටාෙනට්ෙග් ෛවද්යවරයා ද විය. අර්ථ ශාස්ත්ර ක්රමය හා මිනිස් සිරුරක් 
සංසන්දනය කිරීෙමන් ස්මිත් එහි දී ටියුර්ෙගෝෙග් දර්ශනය උපමර්දනය ඔහුට අවෙබෝධ කරගන්නට හැකි 
ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරයි. 
 
ෙකෙස්වුවද, කෘෂිකාර්මික ක්රමෙය් ප්රධාන ෙදෝෂය නම් ශිල්ප ෙශ්්රණී වෘත්තීන්, කර්මාන්තකරුවන් හා 
ෙවෙළන්ඳන් වඳ ෙහෝ ඵලදායී ෙනාවන පංතියක් හැටියට දැකීමයි. පළමුව, ෙම් පංතිය ඔවුන්ෙග් වැය පියවා 
ගන්ෙන් යැයි ෙම් න්යාය පිළිගනියි. ෙදවනුව, පසු කාලයක දී විකුණා ගත හැකි, කල්පවතින ෙද්වල් වලට 
අගයක් ඔවුන් සැබැවින්ම එකතු කරති: ෙමය පැහැදිලිවම ඵලදායී ශ්රමයයි. 
 
ෙම් අඩුපාඩු තිබිය ද, ෙමම න්යායවාදී ක්රමය පවතින අෙනක් ක්රම අතරින් ෙහාඳ එකකි. ධනය පවතින්ෙන් 
මුදල් තුල ෙනාෙව්, එය ඇත්ෙත් රෙට් නිෂ්පාදනය තුල යැයි ද, එය වැඩි කරනු සඳහා ඇති ෙහාඳම ක්රමය 
පූර්ණ නිදහස යැයි ද කියා එය හඳුනාෙගන ඇත. ෙවළඳ සීමා සහ මනාප නැතිෙවද්දී, ජනතාවට තමන්ෙග් 
වාසිය ෙසායා යන්නට නිදහස ලැෙබ්. එෙස්ම ඔවුන්ෙග් ප්රාග්ධනය සහ ශ්රමය අෙනකුත් අය සමඟ තරඟයට 
ෙගෙනන්නට අවස්ථාව පෑෙද්. ඔවුන් යටත් ෙවන්ෙන් යුක්තිෙය් රීති වලට පමණි. ප්රාග්ධනය සහ ශ්රමය 
ඒවාෙයන් වැඩිම වාසියක් ලැෙබන ප්රෙයෝජන ෙවත ගලා යයි. ආර්ථික ජීවිතය නියාමනය කිරීෙම් ෙහෝ 
මගෙපන්වීෙම් අවශ්යතාවෙයන් රජය නිදහස් ෙව්. සැබැවින්ම, පූර්ණ නිදහස ලැෙබන ක්රමයක රජයට 
පැවෙරන්ෙන් වගකීම් තුනක් ඉටුකරන්නටයි: ආරක්ෂාව, යුක්තිය සහ සමහර මහජන පහසුකම්. 
 

ෙපෟද්ගලික මිනිසුන්ෙග් කාර්යශූරත්වය අධීක්ෂණය කරන වගකීෙමන්, සමාජෙය් වාසිය පිණිස 
ෙහාඳම රැකියා වලට මගෙපන්වීමට යෑෙමන්, එනම්, මිනිස් ප්රඥාවට කිසි ෙස්ත් කළ ෙනාහැකි වූ 
ද, ඊට අවශ්ය දැනුම කිසිෙස්ත්ම ප්රමාණවත් ෙනාවූ ද වගකීෙමන් රජය සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කරනු 
ලබයි.46

47 
 
 
V ෙපාත: රජෙය් භූමිකාව 
 
ආරක්ෂණ වියදම් 
 
රජයක පළමු වගකීම, ආක්රමණිකයන්ෙග් ප්රචණ්ඩත්වෙයන් සමාජය ආරක්ෂා කිරීමයි. ඒ නිසා රජයකට 
අනිවාර්ෙයන්ම ඇති වැය ආරක්ෂාව ෙවනුෙවනි. 
 
දඩයම් ජාතීන් අතර, නිදසුන් හැටියට උතුරු ඇෙමරිකාෙව් ස්වෙද්ශී ෙගෝ�කයන් වැනි, ජනතාවට 
දඩයක්කාරයන් ෙමන්ම රණවිරුවන් ෙවන්නට ද සිද්ධ විය. ඔවුන් යුද වැෙදද්දී පවා ජීවිකාව ෙවනුෙවන් ද 
ශ්රමය ෙවෙහසන්නට සිද්ධ විණ. ඔවුන් නඩත්තු කරන සම්පත් දායකත්වයට රෙජක් ෙහෝ ෙපාදු ජන 
සංවිධානයක් ෙනාවීය. 
 

                                                 
47ජාතීන්ෙග් ධනය, IV ෙපාත, IX පරිච්ෙඡ්දය. , 687 පිටුව, 51 වගන්තිය. 



තැනින් තැන ගිය එෙඬ්ර ජාතීන්, ටාටාර් සහ අරාබි වැනි, සියල්ලන්ටම නායකෙයක් සිටිති. ඒත් 
රණවිරුවන් ඔවුන්ෙග් කණ්ඩයෙම් දායකත්වෙයන් ජීවත් විය යුතුයි. ෙම් අය සහ, සම්පූර්ණ ජාතියම ඔවුන් 
සමඟ යුද්ධයට එකතු ෙවති. එහි දී සමහර විට පරාජය කළ හතුරන්ෙග් ධනවස්තුව අල්ලා ගැනීෙම් හැකියාව 
ද පවතී. 
 
කෘෂිකාර්මික යුගෙය් දී, ජනතාව ස්ථිර වාසස්ථාන හදා ගත්හ. ෙගාවි ඉඩම් අත්හැර දමා යා ෙනාහැක. ඉතින් 
අෙනකුත් අය ෙගදර සිටිය දී මිලිටරි යුගෙය් මිනිසුන් යුද්ධයට ගියහ. ධාන්ය බීජ ෙපාළව යට පවතින තාක්, 
ඒ කාලෙය් දී ස්වභාව ධර්මය වැඩිම වැඩ ප්රමාණය ඉටු කරන නිසා, රණවිරුවන් නැතිව ඒ තාක් කල් 
සමාජයට පැවතිය හැකියි. 
 
කාර්මික යුගෙය් දී තත්වය ෙවනස් විය. යකඩ තලන්නන්, වඩුවැඩ කාර්මිකයන් ෙහෝ ෙරදි වියන්නන් 
හැටියට වැඩ කිරීම නැවැත්වූ සැණින් ඔවුන්ෙග් ආදායම ක්ෂණෙයන් නැතිවිණ. ජාතිය ආරක්ෂා කරන්නට 
යුද පිටියට යද්දී, ඔවුනට තමන්ව නඩත්තු කරගන්නට ෙනාහැකි විය. ඒ නිසා මහජන පසුම්බිෙයන් ඔවුන් 
නඩත්තු කිරීම අනිවාර්ෙයන් අවශ්ය වූෙය් නූතන මිලිටරි ෙමෙහයුම් මාස ගණන් පැවති නිසයි. එෙස්ම හමුදා 
උපකරණ ද තවත් සංකීර්ණ වී තවත් භීතිය උපදවන ආයුධ බවට පත්වූහ. ඒ සඳහා විෙශ්ෂ දැනුමක් සහිත වූ 
ශික්ෂණෙයන් යුතු හමුදාවක් ද අවශ්ය විය. ෙම් සියළු ෙහ්තු නිසා, දියුණු රටවල ආරක්ෂාව රජෙය් 
මුල්යෙයන් සිද්ධ විය යුතුයි. 
 
යුක්තිය 
 
විෙද්ශීය හතුරන්ෙගන් ජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීමට රජය කටයුතු කරන ෙස් ම, එය ෙද්ශීය හතුරන්ෙගන් 
ද ජනතාව ආරක්ෂා කළ යුතුයි. 
 
දඩයම් යුගෙය් ජාතීන් අතර සැලකිය යුතු තරම් ෙද්පල ෙනාතිබිණ. අනුන්ට කරන හානිෙයන් ලබාගත හැකි 
වැඩි යමක් ෙනාවීය. යුක්තිය ස්ථාපිතයට විධිමත් පරිපාලනයක අවශ්යතාවයක් ෙනාවීය. ඒත් ෙද්පල 
පවතින්ෙන් ද, තත්වය ෙවනස් ෙව්. ෙහාරකෙමන් ලබාගත හැකි වාසි ඇත. ධනවතුන්ෙග් ආශාවන් සහ 
ෙලෝබයන් ද, දුප්පතුන්ෙග් පහසුව සඳහා වූ කැමැත්ත සහ වින්ඳනය ද නිසා පුද්ගලික ෙද්පල ආක්රමණයට 
පාර හැදිය හැකියි. අගනා ෙද්පල එකතු කරගන්නට වසර ගණනාවක් යන නිසා, සමාජෙය් සාමය සහ 
යුක්තිය පවත්වා ගන්නට සිවිල් ආණ්ඩුවක් හා මෙහ්ස්ත්රාත් ක්රමයක් අනිවාර්ෙයන්ම අවශ්යයයි. 
 

ධනවතුන්ෙග් ඉසුරුමත් බව දුප්පතුන්ෙග් ෙහළා දකින ෙකෝපය අවුස්සයි, ඔහුෙග් ෙද්පල අල්ලා 
ගනු පිණිස ආක්රමණයට ෙපළෙඹන්ෙන් අවශ්යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ද්ෙව්ශය මුල් 
කරෙගනය. වසර ගණනාවක ශ්රමෙයන්, නැත්නම් පරම්පරා කිහිපයකින් පසුව, එකතු කරගත් 
වටිනා ෙද්පෙල් අයිතිකරුවාට එක රැයක් ආරක්ෂා සහිතව නිදන්නට ලැෙබන්ෙන් සිවිල් 
මෙහ්ස්ත්රාත්වරෙයක් යටෙත් පමණි.47
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යථාර්ථවාදී සාධකයක් හැටියට, සියල්ලන්ම ස්වාධීන විනිසුරුවන්ෙග් අධිකාරය පිළිගන්ෙන් නම් 
පැහැදිලිවම එය ප්රෙයෝජනවත්ය. ඒත්, මිනිසුන් අතර අධිකාරියට ස්වභාවික ෙගෟරවයක් තිබීම ද ෙම් 

                                                 
48ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, I ෙකාටස, 710 පිටුව, c2 වගන්තිය. 



පිළිගැනීම පහසුෙවන් සිද්ධ වීමට බලපායි. ශක්තිය, ප්රඥාව, විචක්ෂණශීලීත්වය, සහ සද්ගුණය වැනි 
ෙපෟද්ගලික ගුණාංග වලට ජනතාව ෙගෟරවයක් දක්වති. එෙස්ම පරිනතභාවයට සහ වයසට ද ෙගෟරවයක් 
දක්වති. විෙශ්ෂෙයන්ම, එෙඬ්ර යුගය වැනි, මහා ෙද්පල අයිතියකින් යුතු වූ අයට සිය ධනවස්තු තමන් 
නඩත්තු කළ අය හැර ගන්නට ෙවනකක් නැති වූ යුගයක දී, ධනය ද ෙගෟරවයට පාත්ර වන තවත් සාධකයකි.  
අරාබි ශාරීෆ් නායකෙයකුෙග් අධිකාරිය ඉතා දැඩි වූෙය් ද, එෙස්ම ටාටර් ඛාන් නායකෙයකුෙග් නායකත්වය 
මුළුමනින්ම ආඥාදායක වූෙය් ද ඒ නිසයි. 
 
මිනිසුන් ෙගෟරවය දක්වන හතරවැනි ෙහ්තුව නම් උප්පත්තිෙයන්ම අසමාන තත්වයන් ලැබීමයි: ෙමය 
අසමාන ධනවස්තූන් තිබීෙම් ප්රතිඵලයකි. දඩයම් යුගෙය් ප්රධාන වශෙයන් ධන අසමානත්වයක් ෙනාතිබිණ; 
ප්රඥාවන්ත ෙහෝ නිර්භීත මිනිෙසකුෙග් පුත්රයාට අෙනක් අයට වඩා ෙගෟරවයක් ලැෙබන්නට ඇත. ඒත් ඒ 
ෙවනස්කම් එතරම් වැඩි වූවා යැයි කිව ෙනාහැකියි. ඊට ෙවනස් ෙවමින් එෙඬ්ර යුගෙය්, ධනය පරම්පරා 
ගණනාවක් යනතුරු පවුල් අතර පැවතිණ. උප්පත්තිය නිසා විෙශ්ෂ ගරු බුහුමන් ලැබිණ. දැඩි ධන 
අසමානත්වය පටන් ගත්ෙත් ෙම් යුගෙය් දී ය. ෙම් ධනයත් සමඟ, ෙද්පල ඇති අයව ෙද්පල නැති අයෙගන් 
ආරක්ෂා කරන්නට පිහිටුවා ගත් ආයතන තුලින් සිවිල් ආණ්ඩු ක්රමය ද බිහිවිය. 
 

සිවිල් ආණ්ඩුව, ෙද්පල ආරක්ෂාව සඳහා පමණක් එය පිහිටුවා ඇත්නම්, එවිට එය සත්යෙයන්ම 
දුප්පත් අයෙගන් ධනවතුන්ව ආරක්ෂා කරගන්නට, නැතෙහාත් ෙද්පල කිසිත් නැති අයෙගන් යම් 
ෙද්පල සඳහා අයිතියක් ඇති අයව ආරක්ෂා කරන්නට පිහිටුවන ලද්දකි.48
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නීතිය සහ රජය යනු, ධනවතුන්ව මංෙකාල්ලන්නට එන දුප්පතුන්ෙගන් ආරක්ෂා කරගන්නට පිහිටුවා ගත් 
ආයතන යැයි ස්මිත් ෙගෙනන තර්කෙයන් එය නරක ක්රමයක් යැයි කියැෙවන්ෙන් නැත. ජනතාවට 
ප්රාග්ධනය එකතු කරගන්නට නම්, එය කරන්නට වසර ගණනාවක් යන නිසා, ඔවුන්ෙග් ෙද්පල ෙහාරකම් 
ෙනාකරාවි යන සහතිකයක් ඔවුනට තිබිය යුතු යැයි ෙම් ෙවද්දී ස්මිත් කියා තිබුණි. ෙම් ප්රාග්ධනය එකතු 
කිරීම යනු ආර්ථික වර්ධනයට අනිවාර්ෙයන්ම අත්යාවශ්ය වූවකි. 
 
මහජන පහසුකම් 
 
රජෙය් ෙතවැනි භූමිකාව වනුෙය්, ඒකීයපුද්ගලයන්ට කිසිත් ලාබයක් උත්පාදනය ෙනාකරන මහජන 
පහසුකම් ඉදිකර ඒවා නඩත්තු කිරීමයි: වානිජ්ය සඳහා ආයතන පිහිටුවීම, බාලයන්ට අධ්යාපනය සහ සියළු 
වියැති ජනතාවට දැනුම ලබාදීම. 
 
රටක වානිජ කටයුතු වැඩිෙවද්දී, එයට මහා මාර්ග, පාලම්, ජල මාර්ග, සහ වරායන් වැනි මහජන පහසුකම් 
ද අවශ්ය ෙව්. මහජන මුදල් මත බර පටවන්ෙන් නැතිව එවැනි ෙබාෙහෝ පහසුකම් ෙටාල් ගාස්තු වැනි අය 
කිරීම් වලින් මුල්යකරණය කළ හැකියි. ෙවළඳාම පහසු කරවන මුදල් ක්රමය ද එහි වියදම් පියවමින් සුළු 
ලාබයක් රජයට ලබාෙදයි. තැපැල් කන්ෙතෝරුව ෙලාකු ලාබයක් උපයා ෙදයි. 
 

                                                 
49ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 715 පිටුව, 12 වගන්තිය. 



එවැනි මහජන පහසුකම්වල වැඩි ෙකාටස, එයින් ඒවාෙය් වියදම් ද පියවා ගන්නට හැකි ෙලසින්, 
සමාජෙය් ෙපාදු අයභාරය ෙවත බර පටවන්ෙන් නැතිව, ඉතා පහසුෙවන් කළමනාකරණය කළ 
හැකියි.49

50 
 
එවැනි අය භාරයක් නිෂ්පාදනයට සමත් ෙනාවන මහජන පහසුකම්, ඒත් යම් පළාතකට විෙශ්ෂෙයන් 
යහපතක් සිද්ධ ෙවන්නක් නම්, එය වඩා ෙහාඳින් නඩත්තු ෙවන්ෙන් ඒ සඳහා ඒ පළාෙතන්ම මුදල් රැස් කර, 
බද්දක් මඟින් පරිපාලනය ෙවද්දී ය. නිදසුන් වශෙයන්, ආෙලෝකය සැපයීම සහ පාර හැදීෙම් වියදම් 
භාණ්ඩාගාරයට පැවරුෙන් නම් ලන්ඩනෙය් වීදි වලට ඔය තරම් ෙහාඳින් පහන් ආෙලෝකය ලැබී ඒවාෙය් 
පාරවල් මනාව අතුරා ෙනාතිෙබනු ඇත. ලන්ඩන් දිස්�ක්කයක ෙහෝ මීසමක යම් වීදියක් නඩත්තු ෙවන්ෙන් 
ඊට පැනවූ බද්දකිනි. එෙහම වූෙය් නැත්නම් වියදම සියළු පුරවැසියන්ට පැනෙවන බද්දක් වනු ඇත. එවිට 
බහුතරය එයින් කිසිත් යහපතක් ෙනාලබති. 
 
විසල් මහජන ව්යපෘති වැයට සහාය පළකරන සමහරු ස්මිත් ෙම් මහජන පහසුකම් ගැන කියන ෙකාටස 
සහ (පසුව පහළින්) අධ්යාපනය ගැන සඳහන් කරද්දී එයින් සැනසුමක් ලබති. එෙහත් එය වැරදි සැනසුමකි. 
මුලින්ම, ස්මිත් සිය අදහස් සීමා කරන්ෙන් ෙවළඳාමට අනිවාර්ෙයන්ම අවශ්ය, යටිතල පහසුකම් සහ 
අධ්යාපනය වැනි ව්යාපෘති සඳහා පමණි. පුද්ගලික ෙවළඳාමට ආෙද්ශකයක් වශෙයන් මහජන ව්යාපෘති 
සඳහා ඔහු සහාය පළ ෙනාකරයි. ඔහු සඳහන් කරන ෙම් සීමිත සහාය සහ නූතන රාජ්යය බාරගන්නා මහා 
ව්යාපෘති අතර යා කළ ෙනාහැකි තරම් දුරකින් වූ පරස්තරයක් පවතී. ෙදවනුව, ස්මිත් විසින් යටිතල 
පහසුකම් හදාගන්නට මහජන වියදම් අවශ්ය යැයි පිළිගන්නා අවස්ථාෙව් දී පවා, ඔහු හිතන්ෙන් එම වැය 
ඒවා පරිෙභෝජනය කරන අය ලවා ගාස්තු ෙගවා ගත යුතු බවයි. ඍජු බද්දක් පැනවීෙමන් ෙනාෙව්. එෙස් 
ගාස්තු අය කරගැනීම කළ ෙනාහැකිම ෙවන්ෙන් ද, එවිට පරිස්ථානීය පාරිෙභෝගිකයන් විසින්ම එම බද්ද 
ෙගවිය යුතුයි. ෙතවනුව, ස්මිත්ෙග් කාලෙය් විශාල පරිමාණයක යටිතල පහසුකම් සපයන්නට හැකි 
මුල්යයක් සතු ෙකාම්පැණි ස්වල්පයක් පමණක් තිබුණි. (ඒ හැෙරන්නට පැවති ප්රාග්ධන-එකතු වලින් සෑදුණු 
ෙකාම්පැණි ස්වල්පය ගැන විවිධ ෙහ්තු නිසා ඔහු ඉතා සැකෙයන් පසුවිය.) ෙම් තත්වය අද ෙවනස්ය. ෙටාල් 
හා ගාස්තු එකතු කරගන්නා ක්රම අද ඉතා දියුණුයි. මහජන යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති ෙපෟද්ගලික අංශෙයන් 
ඉදිවී ෙමෙහයවීම අද ස්මිත්ෙග් කාලයට වඩා ඉතා ප්රාෙයෝගිකව කළ හැකියි. 
 
ෙම් මහජන පහසුකම් වල අරමුණ ෙපාදුෙව් ෙවළඳාම පහසු කරවීමයි. ඒත් සමහර වානිජ්ය අංශ, 
විෙශ්ෂෙයන්ම ම්ෙල්ච්ඡ සහ අශිෂ්ට ජාතීන් හා ෙවළඳාෙම් ෙයදුන අංශ, සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදිය 
යුතුයි. බටහිර අ�කාව ෙහෝ හින්දුස්ථානය සමඟ ව්යාපාර කරන ෙවෙළන්ඳන්ට සාමාන්ය කඩයක් ෙහෝ 
ගණන්-නිවසක් තුලින් ඉතා සුළු ආරක්ෂාවක් පමණක් ලැෙබනු ඇත. වානිජ්ය අරභයා විෙද්ශ රටවලට 
තානාපතිවරු පත්කර යැවීම ෙබාෙහෝ දුරට අත්යවශ්ය වී ඇත: තුර්කි ෙකාම්පැණිය සමඟ වූ වානිජ කටයුතු 
නිසා ෙකාන්ස්තන්තිෙනෝපල් හි තානාපතිවරෙයක් පිහිටුවන ලදි; රැසියාවට යැවූ පළමු ඉං�සි තානාපති 
සම්බන්ධතා සම්පූර්ණෙයන් සිද්ධ වූෙය් වානිජ්ය කටයුතු ආරක්ෂා කරගන්නටයි. 
 
එවැනි සුවිෙශ්ෂී වියදම් සඳහා එයින් බලපෑම් අත්විඳින අයට යම් මධ්යස්ථ ප්රමාණයක බදු ෙගවන්නට සිද්ධ 
වීම ඔවුනට දැරිය හැකි වූවක් යැයි ෙපෙන්. එෙස්ම, ෙවෙළන්ඳන් දුර බැහැර ම්ෙල්ච්ඡ රටක් සමඟ කරන 
නව ෙවළඳාමක් පිහිටුවද්දී ඔවුනට තාවකාලික ඒකාධිකරයක් ද භුක්ති විඳින්නට ලැෙබන නිසා ද ෙමය 

                                                 
50ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, III ෙකාටස, I ඛන්ඩය, 724 පිටුව, d2 වගන්තිය. 



ඔවුනට දැරිය හැකි වූවක් යැයි ෙපෙන්. නව යන්ත්ර වලට ලැෙබන ෙප්ටන්ට් බලපත්ර ෙලසින්, ඔවුන් 
අනතුරුව ෙපාදු ජනතාව සඳහා සලසන යහපත ෙවනුෙවන් ඔවුන් ගන්නා අවදානමට ප්රතිලාභයක් ෙදන 
පහසුම ක්රමය ෙමයයි. 
 
එෙස් වුවත්, ජාතික ප්රතිපත්තිය හැම විටම ෙනාගැළෙපන පරිද්ෙදන් සිද්ධ ෙව්. සමහර අවස්ථාවල දී, ෙම් 
ෙවළඳාමට ආරක්ෂාව සැපයීම පුද්ගලික ෙකාම්පැණිවලට ෙකාන්ත්රාත්තු හැටියට පවරන ලදි. ඒ 
ෙකාම්පැණි ෙවළඳාම වැරදි ෙලසින් කළමනාකරණය කිරීෙම් සහ ෙවළඳාම සීමා කිරීෙම් ද නියැළුනහ. ෙම් 
සඳහනට අයිත් වන හැම්බර්ග්, රුසියා, ඊස්ට්ලන්ඩ්, තුර්කි සහ ඇෆි්රකන් කම්පනීස් යන ෙරගුලාසිකරණයට 
හසු වූ ෙකාම්පැණි, ඕනෑම අෙයකුට ගාස්තුවක් ෙගවා සාමාජිකත්වය ගත හැකි ඒවා ෙවති. තවත් විදියකින් 
කිවෙහාත්, ඒවා හරියට ශිල්ප ෙශ්්රණී සංවිධන වැනිය. එයාකාරෙයන්ම හැසිෙරති. රජය විසින් පිහිටුවන ලද 
සාමූහික ප්රාග්ධනෙයන් යුතු, විෙද්ශ ෙවළඳාම සඳහා සුවිෙශ්ෂී වරප්රසාද හිමි වී ඇති සවුත් සී, හඩ්සන්’ස් ෙබ්, 
සහ ෙරෝයල් ඇෆි්රකන් ෙකාම්පැණීස් යනාදී ෙකාම්පැණි ද ෙමයට අයිතියි. එෙහත් එවැනි වරප්රසාද ප්රදානය 
වූ පමණින් එවැනි ෙකාම්පැණි බංෙකාෙළාත්වී යාෙමන් වළක්වා ගන්නට හැකි වී නැත. ඉතින් එවැනි 
ඒකාධිකාරයන්ට දිගින් දිගටම අවසර දීම මහජනයා ෙවත පැනෙවන අභූත බද්දකි. 
 
බැංකු, රක්ෂණ, ෙහෝ ජල මාර්ග වැනි පහසුකම් ඉදි කරන වැනි නැවත නැවත කළ යුතු ෙවළඳාෙම් දී, එවැනි 
විෙශ්ෂ වරප්රසාද ෙනාමැතිව ද, සාමූහික ප්රාග්ධනෙයන් යුතු ෙකාම්පැණි සාර්ථක විය හැකියි. ෙකෙස්නමුත්, 
අෙනක් ආකාර ව්යාපාරයන් ඉතා ඉක්මණින් කටයුතු කරති. ඒ නිසා ඔවුන් අවදානම් ගත යුතුමයි. නිතර 
ෙවනස්ෙවන කාරණා ගැන අවධානය දැක්විය යුතුමයි. අධ්යක්ෂක මණ්ඩලයකින් පාලනය ෙවන 
ෙකාම්පැණියක් ෙමවැනි ක්ෙෂ්ත්රයක සාර්ථකත්වයක් ලබන්නට ෙනාහැකි තරමින් ෙසෙමන් කටයුතු කරන 
ඒවා ෙවති. 
 
සාමූහික ප්රාග්ධනෙයන් යුතු ෙකාම්පැණි ගැන -වර්තමානෙය් විසල් ව්යාපාර තුල පවතින ආකාරයට- 
විෙරෝධයක් පාන ආෙයක් ෙලසින් ස්මිත්ව දැක්වීම සාමාන්යෙයන් දැකිය හැකි වූවකි.  එනමුත් සැබැවින්ම, 
ඔහු මූලික වශෙයන් විෙරෝධය දක්වන්ෙන් සමහර ෙකාම්පැණි වලට සුවිෙශ්ෂී වරප්රසාද ප්රදානය කිරීම 
ගැනයි. එෙස්ම, අධ්යක්ෂක මණ්ඩලෙය් විශාල පිරිසක් සිටින ෙකාම්පැණියකට ෙබාෙහෝ ක්ෙෂ්ත්ර තුල 
සාර්ථකත්වයක් ලබාගත ෙනාහැකි යැයි ද ඔහු විශ්වාස කරයි. ෙකෙස් නමුදු, අද, ෙකාටස් අයිතිකරුවන් 
කුඩා පිරිසක් සිටින අධ්යක්ෂක මණ්ඩල ෙතෝරාපත් කරෙගන, කුඩා විධායක කණ්ඩයාමකට ෙකාම්පැණිය 
ෙමෙහයවන කාර්යයන් බාර ෙදති. ෙම් ක්රමෙයන් විශාල ෙකාම්පැණි වලට ඉතා යුහුසුලු ෙලසින් කටයුතු 
කරන්නට අවස්ථාව පෑෙද්. 
 
තරුණ අයට ඉගැන්වීම 
 
ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවෙයන් සමාජයට ලැෙබන පැහැදිලි ප්රතිලාභ පැවතිය ද, විෙශ්ෂ ප්රාගුණ්ය තුලින් 
ඒකීයපුද්ගලයාට සිද්ධ ෙවන හානිකර සාධක ද තිබිය හැකියි. වසර ගණනාවක් එකම සරල �යාවක 
ෙයෙදන පුද්ගලයාට නෙවෝත්පාදක වූ චින්තනයකට කිසිත් අවස්ථාවක් ෙනාලැෙබන්නට පුළුවනි. රජය 
මැදිහත් වූෙය් නැත්නම්, ඒකාකාර රක්ෂාවල නියුතු දුප්පත් ශ්රමිකයන් මානසික අලස බවට සහ පටු 
චින්තනයට පත්විය හැකියි, එෙස්ම ෙවනස සහ ෙනාදන්නා දෑ ගැන බියක් ඇති කරගන්නට ඉඩ තිෙබ්. 
 



ෙමහි දී ස්මිත් විසින්, නිමි භාණ්ඩය ගැන තැකීමක් ෙනාමැති, ඒකාකාරී කටයුතු වල ෙයෙදන ශ්රමිකයන් 
අතර පැන නැඟිය හැකි ‘පරාෙරෝපණය’ නම් කාල් මාක්ස්ෙග් අදහස කල් තියා බලාෙපාෙරාත්තුෙවන් සිටි 
ආකාරය දකින්නට හැකියි. 
 
දඩයම්කරුවන් හා එෙඬ්රුන් ෙවතින් හැෙදන ම්ෙල්ච්ඡ ජාතීන් අතර, ජනයාෙග් විවිධාකාර වූ වෘත්තීන් සහ 
ඔවුන් එදිෙනදා ජයගත යුතු ගැටළු ඔවුන්ෙග් මනස් සහ ඔවුන්ෙග් විනිශ්චයන් තියුණු කරවති. 
 

සරල කටයුතු ස්වල්පයක් පමණක් කරමින් මුළු ජීවිතයම ෙගවන මිනිෙසකුට, එයින් ලැෙබන 
ඵලවිපාක ද සමහර විට ඒකාකාරීම විය හැකියි, නැත්නම් ෙබාෙහෝ ආසන්න වශෙයන් ඒකාකාරී 
විය හැකියි. එහි දී කවදාවත් මුහුණ පාන්නට සිද්ධ ෙනාවන දුෂ්කරතා විසඳන ඉක්මන් 
නෙවෝත්පාදන ක්රම ෙසායාගැනීමට, ඔහුට තමන්ෙග් වැටහීමක් සඳහා ෙවෙහසක් ගන්නට කිසිත් 
අවස්ථාවක් පෑෙදන්ෙන් නැත.50

51 
 

ෙකෙස්වුවත්, ශිෂ්ට රටවල දී ෙපාදු ජනතාවෙග් අධ්යාපනය ගැන විෙශ්ෂ අවධානයක් ෙයාමුකළ යුතුෙව්. 
ධනවත් අය තම දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්නට වැඩිෙයන් කැමැත්ත දක්වති; එෙස්ම 
ඔවුන් විවිධ විෂම වූ රස්සාවන් හි ද නියැෙළන බැවින් ඔවුන්ෙග් මනස ද ව්යායාම් නැතිව අ�ය වූ මනසක් 
ෙනාෙවති. එෙහත් සාමාන්ය වැසියන් සතුව අධ්යාපනය සඳහා ඇත්ෙත් සුළු මුදලකි. එෙමන්ම සුළු කාලයකි. 
පවුෙල් පැවැත්ම ෙවනුෙවන් හැකි ඉක්මණින්ම ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට රැකියා පටන් ගන්නට සිද්ධ ෙව්. 
 
නමුත් අධ්යාපනයක ප්රධාන මූලිකාංග ඉතා ළාබාල විෙය් දී වර්ධනය කරගත හැකියි. එෙමන්ම ඉතා සුළු 
වැයකින්, ෙම් ප්රාථමික දැනුම සියල්ලන් විසින්ම ලබාගත යුතු වූවක් යැයි මහජනයාව ෛධර්යමත් කරත 
ෙහෝ ඔවුන්ට එය අනිවාර්ය කිරීම පවා කළ හැකියි. ෙමය කරන්නට, සාමාන්ය කම්කරුෙවකුට පවා දරාගත 
හැකි මධ්යස්ථ ගාස්තු ෙගවිය යුතු පරිස්ථානීය පාසැල් පිහිටුවිය හැකියි. ගුරුවරුන්ට කරන ෙගවීම් 
ෙකාටසක් මහජන පසුම්බිෙයන් කරත හැකියි (එෙහත් ඔවුන්ෙග් ෙව්තන සම්පූර්ණෙයන්ම එයින් ෙගවිය 
ෙනායුතුයි, මන්ද එවිට ඔවුන් සිය සිසුන් ෙනාසලකා හරින නිසයි). ස්ෙකාට්ලන්තෙය් ෙමවැනි මීසම් පාසැල් 
පිහිටුවීම තුලින් එහි සියළු ෙපාදු ජනතාවට කියවන්නට ද, එෙමන්ම ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුට ලියන්නට සහ 
ගණන් හදන්නට ද උගන්වා ඇත. එංගලන්තෙය් ද පුන්යාධාර වලින් පවත්වාෙගන යන පාසැල් ෙමයාකාර 
ඵලවිපාකයන්ම ලබා දී ඇත. 
 

ගුරුවරුන් සාර්ථක ෙලසින් ෙස්වය කිරීෙම් අවශ්යතාවය පාසැල් සහ විශ්ව විද්යාල අරමුදල් නිසා 
හීන කර ඇත. ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම ඔවුන්ෙග් විෙශ්ෂ වූ වෘත්තිෙය් සාර්ථකත්වෙයන් සහ ෙහාඳ 
නෙමන් ස්වාධීනව පවතී.51
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ස්මිත් අධ්යාපනය ලැබුෙව් ද ෙමවැනි පරිස්ථානීය වූ ද, මහජන අරමුදල් වලින් නඩත්තු වූ ද, 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් පාසැලක ය. නමුත් ඔහුෙග් ප්රතිපත්ති ෙරකමදාරුව, ත්යාගශීලීත්වය ෙපරමුණු ගත්තක් 
වුව ද, සම්පූර්ණෙයන් සංස්ථිතික ෙනාෙව්. රජෙය් මුල්යෙයන් පාසැල් ෙගාඩනැඟිලි හැදිය යුතු යැයි ද, 
එෙහත් ගුරුවරු නඩත්තුව සඳහා රජෙය් යම් ෙකාටසක් පමණක් ෙගවිය යුතු යැයි ද තර්ක කරමින්, ඔහු 

                                                 
51ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, 782 පිටුව, f50 වගන්තිය. 
52ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, III ෙකාටස, 760 පිටුව, f5 වගන්තිය. 



නර්තනය හා ෙවනත් කලා විෂයයන් උගන්වන ෙපෟද්ගලික පාසැල් ද එකවර ප්රශංසාවට පත් කරයි. ඔහු 
අදහස් කෙළ,් ෙබාෙහෝ රටවල ෙපාදුෙව් අද දකින්නට ලැෙබන රාජ්ය අධ්යාපන ක්රමය ගැන ෙනාවන බව 
නම් සහතිකෙයන්ම කිව හැකියි. 
 
පාසැල් ෙපළ ෙපාත් ද සැබැවින්ම මීට වඩා උපෙද්ශාත්මක විය හැකියි: ලතින් ෙවනුවට, මූලික ජ්යාමිතීය 
සහ යාන්�ක විද්යාව අධ්යයනය ෙපාදු ජනතාවට වඩා ප්රෙයෝජනවත් වනු ඇත. අධ්යාපන ජයග්රහණය 
ෙවනුෙවන් මහජන ත්යාග ප්රදානය ද සහාය විය හැකියි. එෙස්ම වෘත්තීයකට බැෙඳන්නට අවසර ෙදන්නට 
ෙපර විභාගයක් ද පැවැත්විය හැකියි. 
 
�ක සහ ෙරෝම ජනරජ ඔවුන්ෙග් පුරවැසියන්ෙග් සටන්කාමී ජවය නඩත්තු කෙළ් ෙමෙස්ය. ඔවුන්ෙග් 
කායික හා �ඩා අභ්යාස සඳහා ජිම්ෙන්සියා ශාලා ඉදි ෙකරිණ, (සිසුන් ෙවතින් ෙගවීම් ලබන) ගුරුවරුන් 
පත් ෙකරිණ, ඒ අභ්යාස විශිෂ්ට ෙලසින් කරන්නට සමත් වූවන්ට විශිෂ්ටත්වෙය් ලාංඡන ප්රදානය ෙකරිණ. 
බියගුලු ස්වභාවය සහ ස්ව-වටිනාකමක් ගැන සංෙව්දී ෙනාවීම නූගත්කම සහ ෙමෝඩකම වැනි ෙලාකු 
අවදානමක් හැටියට සලකන ස්විට්ස්සර්ලන්තෙය් හැෙරන්නට, ෙමවැනි සටන්කාමී ජවයක් සඳහා අද ඉතා 
සුළු පිරිසක් පමණක් පුහුණු ෙකෙර්.52

53 ස්ව-වටිනාකම වැෙඩන්නට ඉඩදීම සහ දැනුම ප්රවර්ධනය යනු ශිෂ්ට 
සම්පන්නත්වය සහ නීත්යානුකූලත්වය වැඩිකරවන, සමාජයට කරන යහපතකි. 
 
ආගමික අධ්යාපනය 
 
සියළු වයස්වල අයට ඉගැන්වීම සඳහා වූ ආයතන ප්රධාන වශෙයන් ෙම් ආගමික ඉගැන්වීම් ලබාෙදන 
ආයතන ෙවති. පිළිගත් ආගමික නිෙයෝජිතයන්, දහෙයන් එෙක් බද්ෙදන් ෙහෝ ෙද්ෙපාළ වලින් රැෙකද්දී, 
ඔවුන් තැකීමක් නැති අය ෙවති. අලුතින් පටන් ගන්නා අයෙග් කඩිසර සහ කැපවීම අස්ෙස් ෙනාෙපනී යති. 
ඔවුන්ෙග් තත්වය ආරක්ෂා කරගන්නට ඔවුන් නීතිෙය් පිහිට පතති: නිදසුන් වශෙයන් ෙරෝමානු කෙතෝලික 
පූජකවරු දුර්ලබ්ධිකයන්ව හිංසා කිරීමට නීතිය ෙයාදවා ගනිද්දී, ෙපරලා ඔවුන්ට හිංසා කිරීම එංගලන්ත 
පල්ලිෙයන් සිද්ධ විය. 
 
ආචාර ධර්ම පද්ධතීන් කර්කශ ෙහෝ ලිබරල් විය හැකියි. කාලයට හැඩගැෙසන ජනතාව ලිබරල් ක්රමයට 
හැෙරති, සුෙඛෝපෙභෝගීත්වෙය් ගැලී, ෙනාහික්මුණු සිනා හඬින්, සහ තරමක් සීමාව ඉක්මවා ෙබ්බදු ෙලසින් 
ද හැසිෙරති. නමුත් ඔවුනට එවැනි ෙනාසැලකිලිමත්කම දරාගන්නට පුළුවන්. ෙපාදු ජනතාව අතර 
ප්රඥාවන්ත පුද්ගලයන් ඊට පැහැදිලිවම ෙවනස් ෙවමින්, තමනට හානිකර විය හැකි යැයි ඔවුන් දන්නා 
අන්තගාමී හැසිරීම පිළිකුල් කරති. නගරෙය් සිටිය දී ඔවුන්ෙග් ආචාර ධර්මීය ගැටළුව විෙශ්ෂෙයන්ම  තීව්ර 
වූවකි. මන්ද, ඔවුන්ව යම් කුඩා, කර්කශ, ෙබාෙහෝවිට සමාජශීලිත්වෙයන් ෙතාර වූ ආගමික නිකායක් විසින් 
අහුලාගත්ෙත් නැත්නම්, ඔවුන්ට අනන්යතාවය සඟවා ගන්නට හැකිෙවද්දී මිනිසුන් ඉතා පහසුෙවන් 
නාස්තිකාර හැදියවට සහ ස්වයං ෙනාසැළකිල්ලකට වැෙටන්නට පුළුවන. 
 
ෙම් ප්රශ්නය සඳහා ඇති පළමු විසඳුම නම් විද්යාව සහ දර්ශනය හැදෑරීමයි. ගුරුවරුන්ට ෙව්තන දීෙමන් 
ෙනාව (එයින් ඔවුන් ෙනාසැලකිල්ලට සහ නිකම් ඉන්නට හුරුෙවන නිසා), ඒත් වෘත්තියකට යන්නට ෙපර 

                                                 
53ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, III ෙකාටස, II ඛන්ඩය, 787-8 පිටු, f60 වගන්තිය. 



ඉෙගන ගැනීම අනිවාර්ය කිරීෙමන්, ෙම් දැනුම පතුරුවන්නට රජයට හැකියි. අෙනක් විසඳුම නම් කලාව 
ප්රවර්ධනෙයන් මිනිසුන්ව විෙනෝදයට පත් කර ඒවාෙයන් ෙවනත් අතකට හැරවීමයි. 
 
රජෙය් වියදම් සඳහා අරමුදල් සැපයීම 
 
ප්රධාන මෙහ්ස්ත්රාත්වරයා හැටියට කටයුතු කරන, ඒ නිසා ෙපාදු ෙගෟරවයට පාත්ර විය යුතු රජුෙග් අභිමානය 
රැකීම සඳහා යම් වියදමක් අවශ්යයයි. එයාකාරෙයන්ම, අපරාධ යුක්ති පද්ධතිෙය් වැය ද මුළු මහත් සමාජය 
විසින්ම දැරිය යුත්තකි. එනමුත්, සිවිල් නඩු යනාදිෙය් වියදම් දැරිය යුතු වනුෙය් ඒවාෙයන් ප්රතිලාභ 
ලබාගන්නා අය විසිනි, එනම් ඒවා භාවිතා කරන්නන්ය. සැබැවින්ම, මහජන ෙස්වකයන්ට ඔවුන් ෙගෙනන 
ප්රතිඵල අනුව ෙගවිය යුතුයි. 
 

මහජන ෙස්වා ඉටුකරන විට ඒවාට ආනුෂංගිකව වාසි ලැෙබද්දී තරම් ෙහාඳින්, වාසිවලට 
සමානුපාතික ෙලසින් ඒවාට නිසි සැලකිල්ල දැක්වීම, ඒ ෙස්වා සැපෙයන ෙවනත් අවස්ථාවල දී 
සිද්ධ ෙනාෙව්.53

54 
 

සමස්ථ සමාජයටම බද්දක් පනවන්ෙන් නැතිව, පරිස්ථානීය ෙහෝ දිස්�ක්ක මට්ටෙමන් ලැෙබන යහපත 
සඳහා පරිස්ථානීය ෙහෝ දිස්�ක්ක මට්ටෙමන් සිද්ධ ෙවන වියදම් වලට පරිස්ථානීය ෙහෝ දිස්�ක්ක බදු වලින් 
ෙගවිය යුතුයි. ෙකෙස්වුවත්, ෙහාඳ මහා මාර්ග සහ සන්නිෙව්දන සඳහා වැය ෙපාදු බද්දක් ෙගවීෙම් 
මුල්යකරණය සාධාරණ විය හැකියි.  නමුත්, එංගලන්තෙය් අධිෙව්ගී ෙටාල් සහ අෙනක් රටවල මාර්ග 
ගාස්තු ෙමන්, වියදෙම් බහුතරය පරිහරණ ගාස්තු වලින් පියවා ගත හැකියි. 
 
අධ්යාපනෙය් වියදම ද යුක්ති සහගතව ෙපාදු බද්දකින් ෙගවිය හැකියි; නමුත් එහි දී සමානාත්මතාවෙයන් 
සරිලන පරිද්ෙදන් සහ සමහර විට වාසිදායක අන්දමින් එය ෙගවිය හැකිවන්ෙන් අනන්තර ප්රතිලාභ ලබන 
අය විසින් ෙගවන්ෙන් නම් පමණි. 
 
මහජන පහසුකම් සමස්ත සමාජයටම යහපතක් ෙගෙනන අෙනක් අවස්ථා වල දී ද, භාවිතා කරන අයට 
ඒවා ෙගවාගන්නට ෙනාහැකි ෙවද්දී, මදිපාඩුව පියවා ගැනීම ෙබාෙහෝ විට සිද්ධ ෙවනුෙය් ෙපාදු බද්දක් 
මාර්ගෙයනි. 
 
වානිජ්ය ව්යාපෘති වලින් මුදල් ෙසායාගන්නට ආණ්ඩු උත්සාහ කරනු ඇත, නමුත් ඔවුන් ආසර්ථක ෙවළඳුන් 
ෙවති. රජෙය් ෙස්වකයන් මහජන පසුම්බිය දකින්ෙන් නිමා ෙනාෙවන්නක් හැටියටයි. සාර්ථක 
ව්යාපාරිකයන් තම සීමිත සම්පත් ප්රෙව්සම් හා අරපෙරස්සම් ෙවද්දී, ඔවුන් අනවශ්ය ෙලසින් වියදම් කරමින් 
තමන්ට ෙහාඳින් ෙගවා ගනිති. එෙමන්ම, සමහර ආණ්ඩු රජෙය් ඉඩම් හිමිකම් වලින් වැයභාරය උපයති. 
එෙහත්, සාමාන්යෙයන් මහජන පසුම්බිෙයන් ෙගවන්නට යැයි ඉල්ලීම් සියල්ල සපුරාලන්නට ෙම්වා 
ප්රමාණවත් නැත. රජෙය් වත්කම් ෙපාදුෙව් කළමනාකරණය ෙවන්ෙන් ෙපෟද්ගලික වත්කම් තරම් ෙහාඳින් 
ෙනාෙව්. 
 

                                                 
54ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, I පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 719 පිටුව, 20 වගන්තිය. 



ඔටුන්නට හිමි ඉඩම් ෙපෟද්ගලික ෙද්පල බවට හැෙරද්දී, ඒවා වසර කිහිපයක් යද්දී, ෙහාඳින් දියුණු 
වී ෙහාඳින් වගා ෙකරීමට ලක් ෙව්   ෙර්ගු බදු හා ඇක්සයිස් බදු වලින් ඔටුන්නට ලැෙබන ආදයම, 
ජනතාවෙග් ආදායම් සහ පරිෙභෝජනය සමඟින් අනවරතෙයන්ම ඉහළ යයි.54
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බදු මූලධර්ම 
 
බදු සකස් කරන නීති සම්පාදකයන්ට මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් ෙගෙනන මූලධර්ම හතරකි. 
 

එක ආණ්ඩුවක් නිසා ජනතාවෙග් ෙපාකැට්ටුෙවන් මුදල් නිතිපතා හිඟ වී යාම ගැන අෙනක් 
ආණ්ඩුවක් ඉතා ඉක්මණින් දැනගැනීම තරම් වූ ෙවනත් කලාවක් ෙනාමැත.55
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පළමුව, ජනතාව විසින් හැකි පමණින් ඔවුන්ෙග් ආදායමට සමානුපාතිකව ඔවුන් රජෙයන් ලබන ආරක්ෂාව 
සඳහා ෙගවිය යුතුයි. 
 
ෙදවනුව, බදු නිශ්චිත විය යුතුයි, හිතුමතෙය් පැනෙවන්නක් ෙනාවිය යුතුයි. ෙගවීම කරන ආකාරය සහ 
ෙගවිය යුතු කාලය ගැන සියල්ලන්ටම පැහැදිලි විය යුතුයි. එෙස් ෙනාෙව් නම්, බදු එකතු කරන්නන්ට පමණ 
ඉක්මවා ගිය සහ හිතුමතෙය් ෙයාදාගත හැකි බලයක් පැවෙර්. එයින් වංචා දූෂණයට ඉඩ සහ තර්ජනාත්මකව 
ෙපාළඹවා ගන්නට හැකියාව ලැෙබ්. 
 
ෙතවනුව, බදු ෙගවීමට සිද්ධ විය යුත්ෙත් පහසු කාලයක දී ය. උදාහරණයක් හැටියට නිවාස ෙහෝ කුලී 
සඳහා වූ බදු ෙගවිය යුත්ෙත් කුලී ෙගවද්දී ය. පරිෙභෝජන භාණ්ඩ සඳහා ෙගවිය යුතු බදු ද පහසු විය යුතුයි. 
මන්ද ඒවා ෙගෙවන්ෙන් බඩු මිල දී ගන්නා විට ටිකින් ටික ය. 
 
හතරවනුව, බදු අනවශ්ය පමණින් යුතු වැයක් විය ෙනායුතුයි.  ඒවා එකතු කරන්නට වියදම් අධික නිලධාරීන් 
මහත් සංඛ්යාවක් අවශ්ය ෙනාෙව්. ඒවාෙයන් කර්මාන්ත අෛධර්යමත් කරවීම ද, ප්රාග්ධනය විනාශ කිරීම ද 
සිද්ධ ෙනාවිය යුතුයි. බදු ෙගවීම පැහැර හැරීම ෛධර්යමත් ෙනාවිය යුතුයි, (අධික ඇක්සයිස් බදු ෙහාරබඩු 
රටට ෙගන ඒම දිරිගන්වයි) එෙස්ම දඩ තුලින් බදු ෙගවීම් පැහැර හරින්නට සිද්ධ වූ අයව විනාශයට පත්කිරීම 
ද කළ ෙනායුතුයි.56
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ෙම් බදු මූලධර්මයන් අද ඉතා ස්වභාවික යැයි ෙපෙනනු ඇත. ඔහුට ඒවා සඳහන් කරන්නට සිද්ධ වීම තුලින් 
ෙපනී යන්ෙන් ඔහුෙග් කාලෙය් පැවති බදු ෙකාතරම් හිතුමතෙය් හා අයුක්ති සහගත ෙලසින් සිද්ධ ෙවන්නට 
ඇත්දැයි යන්නයි. ෙකෙස්ෙවතත්, ස්මිත්ෙග් ෙවනත් බදු ෙයෝජනාවල අසංස්ථිතිකයන් පවතී. ඔහු 
පිරිෙභෝජනය සඳහා පනවන බදු වලට විරුද්ධ ෙව්, ඒත් සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ වලට (වර්තමානෙය් අපි ඉතා 
ප්රාථමික ෙලසින් සලකන කුකුල් මස් වැනි ෙද්වල් වලට ද ඇතුළුව) පනවන බදු වලට සහාය පළ කරයි. 
ජනතාව සිය ආදායම් සමානුපාතිකයට අනුව බදු ෙගවිය යුතු යැයි ඔහු කියයි, ඒත් ධනවත් අය ‘ඒ 
සමානුපාතිකයට වඩා වැඩිෙයන්’ ෙගවිය යුතු යැයි ඉල්ලයි. 
 
                                                 
55ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, I ෙකාටස, 824 පිටුව, a18 වගන්තිය. 
56ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, I සහ II ඛන්ඩයන්ෙග් පරිශිෂ්ටය , 861 පිටුව, h12 වගන්තිය. 
57ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 827 පිටුව, b6 වගන්තිය. 



 
ඉඩම් බදු 
 
ඉඩම් කුලිය සඳහා බදු පැනෙවන්ෙන් නම්, කාලෙයන් කාලයට කුලිය ෙවනස් ෙවන බැවින්, එවිට ඒ සඳහා 
වාරික ඇස්තෙම්න්තු අවශ්යයයි. නැත්නම් බදු අසමාන සහ අසාධාරණ ෙවයි. ෙමයට යම් අධිකාරියක් 
අවශ්ය ෙව්. ඉඩම් හිමියන් සහ අඳෙගාවියන් අතර ෙප්රෝඩා සහගත දුස්සන්ධානය වැළැක්වීම සඳහා කුලී 
එකඟතා ප්රකාශයට පත් කර ලියාපදිංචි කරවීම අවශ්ය අතර (සැබැවින්ම අධීක්ෂණයකට ද ලක්විය 
යුතුයි).57

58 
 
ඉඩෙම් ඵලදාවට පනවන, දහෙයන් එෙක් බද්ද වැනි බදු, ඉතා අසාධාරණ ෙවති. අඩු ඵලදාවක් ෙගෙනන 
ෙගාවි බිම් අයිතිකරුවන්ට එයින් දැඩි පහරක් වැෙද්. එයින් ඉඩම් හිමියන්ව සිය ඉඩම් වැඩි දියුණු කරවීෙමන් 
ද, නැත්නම් ෙගාවියන්ව වඩා ෙහාඳ වගාවක් සඳහා ආෙයෝජන කිරිෙමන් ද, අෛධර්ය කරවති. ඒ ෙදකටම 
යන වියදම් බෙරන් ෙකාටසක් රජය ෙහෝ පල්ලිය ෙනාදරති. ඒත් ලාබෙයන් ෙකාටසක් ගනිති. ඒ නිසා 
ඒවාෙයන් ඉඩම් හිමියන් සහ ෙගාවියන් යන ෙදෙගාල්ලන්වම අෛධර්ය කරවති.58

59 
 
නිවසක් හදන්නට ෙයාදාගත් ප්රාග්ධනෙය් ලාබය -ෙගාඩනැඟිලි කුලිය- එය ඉදිකරන්නට ෙයාදාගත් ඉඩෙම් 
අයිතිෙයන් ලැෙබන කුලිය -භූමි කුලිය- යනාදී ෙලසින් නිවාස කුලී ෙබදිය හැකියි. නිවාස කුලී ෙබාෙහෝ විට 
දැඩිෙස් පැටෙවන්ෙන් ධනවතුන්ටය, එය සමහර විට අසාධාරණ ෙනාවිය හැකියි, එෙස්ම ඒ කුලී 
ෙමානවාදැයි කියා ඉතා පහසුෙවන් දැනගත හැකියි. භූමි කුලියට පනවන බදු ඉඩම් අයිතිය සඳහා වූ බද්දක් 
ෙවන ෙහයින් එයින් ෙගාඩනැඟීම සහ වැඩි දියුණුව අෛධර්යමත් ෙනාකරයි. ඒත් සම්පූර්ණ කුලිෙයන් 
ෙකාපමණ ප්රමාණයක් භූමි කුලිය හැටියට සැලකිය යුතු දැයි තීරණය එතරම් පහසු ෙනාෙව්.59

60 
 
ෙමවැනි දුෂක්රතා නිසා නීති සම්පාදකයන් කුලී ඇස්තෙම්න්තු හදන පහසු ක්රම ෙයාදාගන්නට ෙයාමු කර 
තිෙබ්. උදාහරණයක් හැටියට, දැන් බදු පැනෙවන්ෙන් නිවාසයක ඇති ජෙන්ල සංඛ්යාවට සමානුපාතිකවය. 
අවාසනාවට, නගරෙය් ධනවත් පවුලක් ජීවත්වන ඉහළ කුලිෙයන් යුතු නිවාසයකට වඩා  ජෙන්ල වැඩි 
සංඛ්යාවක් ගෙම් අඩු කුලිෙයන් යුතු දුප්පත් පවුලක් ජීවත්වන නිවසකට තබා ගත හැකියි. ඉතින් ෙම් 
බද්ෙදන් ඇතිවන බලපෑම අසාධාරණ සහ අසමාන ෙවයි.60

61 
 
ප්රාග්ධනයට සහ ලාබයට බදු 
 
ෙපාලිය සහ ලාබය නමින් ප්රාග්ධනෙයන් උත්පාදනය වන ආදායම් වර්ග ෙදකකි. ලාබය බදු වැදීමට සුදුසු 
යුත්තක් ෙනාෙව්, මන්ද එය ප්රාග්ධනය ෙයාදවන අපහසුවට සහ අවදානමට ලැෙබන ප්රතිලාභය වූ නිසයි. 
ඉතින් එයට බදු පැනෙවනවා නම්, ෙස්වාෙයෝජකයන්ට සිය ලාබ ආන්තිකයන් ඉහළ යවන්නට සිද්ධ ෙවද්දී  
(පාරිෙභෝගිකයන්ට බඩු මිල වැඩිකරමින්), නැත්නම් (තැන්පතු සතු අයට නරක තත්වයක් ෙගෙනමින්) ණය 
ෙදන්නන්ට ෙගවන ෙපාලී අඩු කරන්නට ඔවුනට සිද්ධ ෙවයි.61
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58ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 832-3 පිටු, c17 වගන්තිය. 
59ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 837-8 පිටු, d6 වගන්තිය. 
60ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 843-4 පිටු, e7-e11 වගන්ති. 
61ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 845-6 පිටු, e16-e20 වගන්ති. 
62ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, II ඛන්ඩය, 847 පිටුව, f1-f2 වගන්ති. 



 
කුලී වලට ෙමන්ම පහසුෙවන් ෙපාලියට ද බදු ගැසිය හැකි ෙස් ෙපනී ගියත්, එය එෙස් ෙනාෙව්. පළමුව, 
ඉඩම් හා කුලී වලට වඩා ණය සහ ණය ෙගවීම් සඟවන්නට වැඩිෙයන් පහසුයි. ඒවා අධීක්ෂණය කිරීමට 
පුද්ගලයන්ෙග් ජීවිත වලට එබී බලන බලාත්මක ප්රෙව්ශයකින් යුතු අධිකාරියක් අවශ්ය ෙව්. ෙදවනුව, 
ප්රාග්ධනය යනු ඉතා ජංගම වූවකි. එහි අයිතිකරුවන්ට බදු ෙගවීම මඟහරින්නට (බදු එකතුකරන්නන්ෙග් 
කරදර වලින් ගැලෙවන්නට ද) තමන්ෙග් ප්රාග්ධනය පිටරටට යැවිය හැකියි. එහි දී වර්ධනය සඳහා 
ප්රාග්ධනය අවශ්ය ෙද්ශීය කර්මාන්ත වලින් එය ෙහාරකම් ෙකෙරයි. 
 

ෙකාටස් අයිතිකාරයා ෙලෝක පුරවැසිෙයකි, ඒ නිසා ඔහු අනවරතෙයන්ම යම් රටකට බැඳී සිටින 
අෙයක් ෙනාෙව්. දැඩි බරක් පැටෙවන බදු ගැසීම සඳහා ෙගෙනන ෙනාරිස්සුම් සහගත 
විමර්ශනයන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවද්දී, ඔහු තමනට පහසු ෙලසින් සිය වස්තුව භුක්ති 
විඳින්නට හැකි, නැත්නම් පහසුෙවන් ව්යාපාරෙය් ෙයදිය හැකියාව ලැෙබන ෙවනත් රටකට, සිය 
ෙකාටස් ද රැෙගන, ඉක්මණින් රට අත්හැර දමා යන්නට ෙපළෙඹනු ඇත.62

63 
 

සංචාරක ෙවෙළන්ඳන් සහ පදික ෙව්දිකා ෙවෙළන්ඳන්, කුලියට දුවන අශ්ව කරත්ත සහ ෙදෝලා පුටු වැනි  
විෙශ්ෂ ක්ෙෂත්්ර වලින් උපයන ලාබ සඳහා සමහර රටවල් බදු පනවති. මත්පැන් අෙලවියට අවසරපත්රයක් 
නිකුත් කිරීම තවත් ආකාරයක බද්දකි. ෙකෙස්වුවත්, අවසානෙය් දී එවැනි බදු නිතරම පැටෙවන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයාටයි. ෙවළඳාෙම් ෙයෙදන්නාට ෙනාෙව්. ෙවළඳාෙම් ෙයදනවුන් කරන්ෙන් බද්ද පියවා 
ගැනීමට හැකිෙවන ෙලසින් ලාබ ආන්තිකයන් ඉහළ යැවීමයි.63

64 
 
ෙද්පල ෙවනත් අෙයකුට පවරද්දී බද්දක් ගැසිය හැකියි.  මරාළ බද්ද සහ මුද්දර බද්ද ඒවාට නිදසුන් ෙවති. 
නමුත් එවැනි බදු ද ජාතියක ප්රාග්ධනය අවසන් කරති. මහජන වැයභාරෙය් සංවහන පරිෙභෝජනයට 
පැවරීෙමන් එහි දී ඵලදායී ව්යවසායකත්වෙය් ආෙයෝජනය සඳහා ඉතිරි ෙවන්ෙන් අඩු ප්රමාණයකි.64
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ෙව්තන සඳහා, ඒකීයපුද්ගලයන්ට සහ භාණ්ඩ වලට පැනෙවන බදු 
 
නිෂ්පාදකයන් හැටියට, ඔවුන්ෙග් ආන්තික පවත්වා ගැනීම සඳහා, ඔවුන් බදු පාරිෙභෝගිකයා මත පටවන 
ෙලසින්, ෙව්තන සඳහා පැනෙවන බදු ද අවසානෙය් දී ෙගවන්ෙන් ෙස්වාෙයෝජකයන් විසිනි. ඉතින් ඒ නිසා, 
නැවතත්, එය පැටෙවන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාටමයි. ෙමවැනි බදු අභූත සහ විනාශාකාරී වුව ද, ඒවා ෙබාෙහෝ 
රටවල තවමත් පවතී.65
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පුද්ගලෙයකුෙග් ධනය ෙමාෙහාෙතන් ෙමාෙහාතට ෙවනස් ෙවන නිසා, ධන බදු හිතුමතෙය් පැනෙවන සහ 
අසාධාරණ වූවකි.66

67 ප්රතිශීර්ෂ බද්ද (පුද්ගල බද්ද) අසාධාරණ වනුෙය් ඒවාෙයන් වැඩි බරක් දැෙනන්ෙන් 
දුප්පතුන්ට වීෙමනි. ආදායම් බදු ෙමන්, ඒවා නිසා ෙව්තන වැඩි වී ඒ නිසා අවසානෙය් පරිෙභෝජන මිල 

                                                 
63ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, 848-9 පිටු, f8 වගන්තිය. 
64ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, II ඛන්ඩය, 852-3 පිටු, g1-g4 වගන්ති. 
65ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, I සහ II ඛන්ඩයන්හි පරිශ්ටය, 862 පිටුව, h14 වගන්තිය. 
66ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, I ෙකාටස, I සහ II ඛන්ඩයන්හි පරිශ්ටය, 864-6 පිටු, 2 වගන්තිය. 
67ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, II ඛන්ඩය, 867 පිටුව, j2-j4 වගන්ති. 



ගණන් ද ඉහළ යයි.67

68 ජීවිතෙය් අවශ්යතා (ලුණු, හම් භාණ්ඩ, සබන් හා ඉටිපන්දම් වැනි) ෙද්වල් සඳහා 
පැනෙවන බදු ද එයාකාරෙයන්ම ෙවති.68

69 
 
සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ සඳහා පැනෙවන බදු නිසා ඒවාෙය් මිල පමණක් ඉහළ යයි.69

70 නමුත් ෙර්ගු ගාස්තු 
ෙමන් ඒවා එකතු කරගන්නට යන වැය ඉතා අධිකයි. එයින් සමහර ක්ෙෂත්්රය අෛධර්යමත් වන අතර, 
ෙමවැනි අධික බදු වලින් එය ෙගවීම මඟහරින්නට ජනතාව ෙපාළඹවනු ලබයි. එවිට ඔවුන් විමර්ශනයට 
බලාත්මක ප්රෙව්ශයකින් යුතු අධිකාරියක් අවශ්ය ෙව්.70
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මහජන (රාජ්ය) ණය 
 
මහජන (රාජ්ය) අංශය පවත්වාෙගන යෑෙම් වියදම් මුල්යකරණය වනුෙය් ණය ගැනීම් තුලින් ෙවද්දී, රට තුල 
ෙගාඩනඟා ගත් ප්රාග්ධනෙයන් ෙකාටසක් එවිට පරිෙභෝජනය ෙව්. ඵලදායී ශ්රමෙය් නඩත්තුව අරභයා වූ 
ෙපෟද්ගලික ප්රාග්ධනය එවිට ඵලදායී ෙනාවන ශ්රමය නඩත්තු කරන්නට හැරවී යයි.71
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ස්මිත් ෙමහි දී ‘ඵලදායී ෙනාවන’  රජෙය් ෙස්වකයන් යනුෙවන් තර්ක කරනුෙය්, (ෙපෟද්ගලික ව්යාපාර වලට 
වඩා අඩු කාර්යක්ෂමත්වෙයන් ද, අඩුෙවන් පවතින නිසි-කළමනාකාරත්වෙයන් ද මහජන ෙස්වා සිද්ධ 
ෙවතැයි ඔහු සිතුව ද),  ෙලෝකෙය් අද අපට ඇති වැටහීම අනුව යමින් ෙනාෙව්. බහුතර මහජන ෙස්වා 
පරිෙභෝජන ආකාරයක් යැයි කියන ඔහු දක්වන්ෙන් ඒවා ණෙයන් මුල්යකරණය ෙවද්දී, එයින් රටක 
ප්රාග්ධනය පරිෙභෝජනයට ලක්ෙවන බවයි. 
 
අෙනක් අතට, ණය ගැනීම වැඩිෙවද්දී, බදු වලින් උත්පාදනය කළ යුතු ප්රමාණය අඩු වී යයි. යුද්ධයක් වැනි 
විසාල, දීර්ඝ සහ අධික වැෙයන් යුතු වියදමක් යුක්ති සහගතව මුල්යකරණය කරන ක්රමයක් ණය ගැනීෙමන් 
කළ හැකියි. එකම අවස්ථාවක දී බදු මාර්ගෙයන් යුද්ධයක වැය පියවාගන්නට සිද්ධ වුවෙහාත් එවිට, (ෙකටි 
වූ ද, ජන�යත්වය අඩු වූ ද, යුද්ධ එතරම් හටගත්ෙත් ද නැති වුවත්), ෙපෟද්ගලික ප්රාග්ධනය ෙබාෙහෝ දුරට 
පීඩා විඳිනු ඇත. 
 
ඉතින් ඒත්, ණය ගැනීම රජෙය් මූලධර්මයක් හැටියට පැලපදියම් ෙවද්දී, ඒ හා එන බදු සංඛ්යාව 
මහජනතාවට ඔවුන්ෙග් ප්රාග්ධනය නඩත්තු කරගන්නට දුෂ්කර වන ෙලසින් ඒ මත බරක් පටවයි. ණය 
ගැනීෙම් ඵලවිපාකයක් හැටියට, සාමකාමී කාලෙය් දී �තාන්යෙය් අයවැය දැන් පවුම් මිලියන දහයකට වඩා 
වැඩියි -සාම්ප්රදායික බදු මත පදනම් වූ මුල්යකරණයක දී ෙමය යුද්ධයක් කරන්නට ප්රමාණවත් ය. 
 
මහජනතාව තර්ක කරනුෙය් මහජන ණය සරල ෙලසකින් එක ෙකාටසකෙග් ෙපාකැට්ටු වලින් ෙවනත් 
අයෙග් ෙපාකැට්ටු වලට හරවා යැෙවන බවයි; කිසිම මුදල් ප්රමාණයක් විෙද්ශයට ෙනායයි, රට සෙත්කින් 
වත් දුප්පත් ෙනාෙවයි කියායි. නමුත් එය සත්යයක් ෙනාෙව්. උදාහරණයකට, ඕලන්දයන් අෙප් මහජන 
ණෙයන් විශාල ප්රමාණයකට අයිතිය කියති. තව දුරටත් කිවෙහාත්, ණය නිසා ප්රාග්ධනය ඉඩම් හිමියන් 

                                                 
68ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, IV ඛන්ඩය, 869 පිටුව, j8 වගන්තිය. 
69ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, IV ඛන්ඩය, 874-5 පිටු, k10-k13 වගන්ති. 
70ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, IV ඛන්ඩය, 873 පිටුව, k9 වගන්තිය. 
71ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, II පරිච්ෙඡ්දය, II ෙකාටස, IV ඛන්ඩය, 896-9 පිටු, k60-65 වගන්ති. 
72ජාතීන්ෙග් ධනය, V ෙපාත, III පරිච්ෙඡ්දය. 



ෙවතින් සහ ෙස්වාෙයෝජකයන් ෙවතින් රජෙය් ණය අයිතිකරුවන් අතට හැරෙවයි. අඩු ප්රාග්ධනෙයන් 
යුතුෙවද්දී, ඉඩම් අඩුෙවන් වැඩි දියුණු ෙව්, කෘෂිකර්මය පරිහානියට යයි; කර්මාන්ත අංශයට ද එය එෙස්ම 
බලපායි. ඔවුන් තවත් පීඩාවට පත් වීෙමන්, බදු එකතුකරන්නන් ඔවුන්ව හමුවීෙම් අවශ්යතාවය ද වැඩි 
කරමින් එමඟින් එහි වියදම් ද වැඩි කරයි. ඉතින් ඵලදායී ෙලසින් ප්රාග්ධනය ෙයාදවන්නට දැඩි උවමනාවක් 
ඇති අය ෙවතින් එය ඉවත් කර, භූමිෙය් තත්වය දියුණු කරන්නට කිසිත් උවමනාවක් නැති එෙස්ම නිසි 
ප්රාග්ධන කළමනාකාරණය ගැන කිසිත් උවමනාවක් නැති, නිකම්ම පැත්තකට වී සිටින ණය අයිතිකරුවන් 
ෙවත ඒවා හැරවී යයි. 
 
ණය ගැනීම එෙස් ගත් සෑම රජයක්ම අඩපණ කර ඇත. ඉතාලි ජනරජ අතරින් ෙජෙනෝවා සහ වැනීසිය 
පමණක් ස්වාධීනව පවතියි. ස්පාඤ්ඤය හැදියාව ඉතාලිෙයන් ඉෙගන ෙගන ඇති හැඩයි. ඉතින්, 
එංගලන්තය සිලිමක් ෙහෝ ණය ෙවන්නට ෙපර, දාසය වැනි සියවස අගෙවද්දී ඔවුන් දැඩි ණය බෙරන් 
ෙපළුණි. ප්රංශය ද විශාල ණය බරකින් ෙපෙළති. සමහර විට එංගලන්තෙය් හමුදා වැය, සහ බදු බර, අඩු වූ 
නිසා ෙවන්නැති ඔවුනට සිය නාස්තිකාර හා පමණ ඉක්මවා වියදම් කළ ආණ්ඩුෙව් අලාභය පියවාගන්නට 
හැකියාව ලැබුෙණ්, නමුත් තවත් යුද්ධයක් නිසා එය නැති වී යා හැකියි. 
 
මහජන ණය ඉහළ යවද්දී, සාධාරණව සහ සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපරළා ෙගවීමක් සිදු වූ අවස්ථාවක් ගැන 
උදාහරණයක් ෙහායාගන්නට ඉතා දුෂ්කර බව අපි මතක තබාගත යුතුයි. 
 
තම යටත්විජිත නඩත්තුෙව් වැය �තාන්යයට ඉමහත් විය. අවසාන යුද්ධෙය් වැය පවුම් මිලියන 90 කට වඩා 
ඉහළ විය. 1739 වසෙර් ස්පාඤ්ඤ යුද්ධය, ප්රධාන වශෙයන් යටත්විජිත උෙදසාම ෙමෙහය වූෙව් වැය පවුම් 
මිලියන 40 ඉක්මවීය. ෙම් යුද්ධ ෙනාවන්නට, මහජන ණය ෙම් ෙවද්දී සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කර 
දමන්නට හැකිවනු ඇත. 
 
ඒවා �තාන්ය අධිරාජ්යෙය් පළාත් නිසා, යටත්විජිත ආරක්ෂා කරගත යුතු යැයි තර්ක ෙකෙර්. නමුත් 
ඒවාෙයන් අධිරාජ්යයට ආදායමක් ෙහෝ හමුදාවක් සපයන්ෙන් නැත. ඒවා අධිරාජ්යය ලස්සන කරන්නට 
එල්ලා ගත් අනුබද්ධයන් පමණකි. ෙම් අනුබද්ධයන් නඩත්තු කරන වියදම් තව දුරටත් දරාගන්නට 
අධිරාජ්යයට ෙනාහැකි නම්, එය ඒවා අත්හැර දැමිය යුතුයි, ඒවාට යන වියදම් ඉතිරි කරෙගන, තම හැකියාව 
පමණට ජීවත් විය යුතුයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ඉතාමත් අපූරු ෙලස සංක්ෂිප්ත කළ ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් 
න්යාය 

 
ස්වභාවික සභානුභූතිය සද්ගුණෙය් පදනම ෙලස 
 
මිනිස් සත්වයන් සියල්ලන්ටම අෙනකා ගැන සංෙව්දී දැනුමක් ස්වභාවෙයන්ම පිහිටා ඇත. අෙයක් 
ෙව්දනාෙවන් සිටිය දී අප අතර ඉන්න නරකම පුද්ගලයාටත් යම් දුකක් හිතට දැෙන්. ෙවනෙකකුට පහරක් 
වැෙදන්න යද්දී අපිත් ගැස්ෙසමු. කඹයක් මත හිටෙගන දස්කම් ෙපන්වන අෙයක් දකිද්දී අපිත් 
ෙනාසන්සුන්ව ඇඹෙරමු. එෙස්ම අපි අනුන්ෙග් සතුට ද ෙබදාගන්ෙනමු. ෙමයට අපි අනුකම්පාව යැයි 
කියමු.72

73 
 
මිනිසා ෙකාතරම් ආත්මාර්ථකාමී දැයි කියැෙවතත්, ඔහුෙග් ස්වභාවෙය් සමහර මූලධර්ම වලින් සාක්ෂි කියා 
පාන්ෙන් අනුන්ෙග් වාසනාව ගැන ඔහුට උනන්දුවක් ඇති බවයි. එය දකින සතුට හැෙරන්නට, එයින් 
කිසිවක් ආපසු ලැෙබන්ෙන් නැති වුවත්, අනුන්ෙග් සතුට පෑදීම ඔහුට අවශ්ය වූවකි.73

74 
 
ඒත් ෙමහි සීමාවන් ඇත. අපි අනිත් අය හා එකතුව දුක සහ සතුට ෙබදා ගන්ෙන් ඔවුන් කරන �යාවන් 
ඔවුන්ෙග් ඒ හැඟීම් හටගත් සිද්ධියට අදාල පරිදි සුදුසු යැයි අපි සිතනවා නම් පමණි. අෙයක් දුකින් හඬා 
වැලෙපද්දී, අපට ඒ පුද්ගලයා එෙස් වැලෙපන්ෙන් මන්දැයි දැන ගැනීමට උවමනාවක් ඇත. එනම්, අෙප් 
අනුකම්පාව ඇති කරන ලද්ෙද් ඔවුන්ෙග් දුක නම් ආෙව්ගය ෙනාෙව්. අපිව උනන්දු කරවන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
ආෙව්ගය ෙනාව, ඒ දුක ඇති වූෙය් කුමන තත්වයක් නිසාදැයි කියා දැනගැනීමටයි. එෙස්ම, දිෙමන්තියාව 
නිසා සමහරු ඉතා සතුටින් සිටිනු ඇත. මිය ගිය අෙයක්ට සංෙව්දී තත්වයක් නැති ෙවන්නට පුළුවනි. නමුත් 
ඔවුන් ගැනත් අපි සංෙව්දී ෙවමු. මන්ද, එවැනි අවසානාවන්ත තත්වයකට අපිත් පත්ෙවන ආකාරය අපිට 
හිතාගත හැකි නිසයි. ඒත් යම් අෙයක් අනවශ්ය තරම් දුකකින් වැලෙපනවා යැයි දකිද්දී, අනවශ්ය 
ෙකෝපයකින් ෙහෝ අනවශ්ය ඇල්මකින් බැඳී ඇතැයි දකිද්දී, අපි එය ඒ පුද්ගලයාට හා අනිත් අයට ද හානිකර 
වූ තත්වයක් යැයි සලකා ඒ අය ගැන අනුකම්පාවක් ඇති කරගන්ෙන් නැත. 
 
අෙනක් අතට, අෙප් මත සහ ආෙව්ග එයාකාරෙයන්ම ෙබදාගන්නා අය හමුෙවද්දී අව්යාජ සතුටකින් අෙප් 
සිත් පිරී යයි.74

75 අෙප් හිත්වල තිෙයන දෑ අනුන්ට කියද්දී ඔවුන් ෙවතින් ලැෙබන සභානුභූතිෙයන් අෙප් සිත් 
සැනෙස්. අප සමඟ එකඟ ෙවන අයෙග් අදහස් යුක්ති සහගත, සුදුසු හා ඔබින ඒවා හැටියට අපි සලකමු. 
නමුත් අනිත් අයෙග් ආෙව්ගයන් ෙබදා ෙනාගන්නා අවස්ථාවල දී, අපි ඔවුන්ෙග් �යාවන්ට හා මත වලට 
අප්රසාදය දක්වමු. ඔවුන් වැරදි කරනවා යැයි සිතමු. එය ඔවුන්ෙග් ෙමන්ම අෙප් ද සිත් කනස්සල්ලට පත් 
කරයි. 
 

                                                 
73ස්මිත් sympathy යනුෙවන් එය හැඳින්වීය. ඒ නිසා අපිත් එයම භාවිතා කරමු. ඒත් සහකම්පනය/සභානුභූතිය යන අර්ථ 
දැක්ෙවන empathy යන්න එය අද වඩා නිවැරදිව විස්තර කරන වචනයයි. 
74ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, I ෙකාටස, I ඛන්ඩය, I පරිච්ෙඡ්දය, 9 පිටුව, I වගන්තිය. 
 
75ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, I ෙකාටස, I ඛන්ඩය, II පරිච්ෙඡ්දය 



එය එෙස් වුවත්, ෙ�ක්ෂකෙයක් හැටියට පමණක්, අපිට තවත් අෙයකුෙග් ආෙව්ගයන් වල ෙරෟද්ර භාවය 
මුළුමනින්ම අත්දකින්නට ෙනාහැකියි. අකටයුත්තකට ලක්වූ අෙයකුෙග් දැඩි ෙකෝපය, ළඟක දී 
සමීපවන්තෙයක් මිය ගිය අෙයකුට දැෙනන අතිශය ෙශෝකය අපිට එයාකාරෙයන් දැනගන්නට හැකියාවක් 
නැත. අපට දැෙනන අනුකම්පිත හැඟීම්, සත්ය වූවත්, එවැන්නා තුල වූ ආෙව්ගයට වඩා ෙබෙහවින් දුර්වල 
වූවකි. 
 
අපි අෙනක් අයෙග් ආෙව්ග හඳුනා ගනිද්දී ෙම් අනික් අය ද අෙප් ආෙව්ග හඳුනා ගන්නා ෙ�ක්ෂකයන් ෙවති. 
ඔවුන්ට ෙලසින්ම තදින් අපිට දැෙනන්ෙන් නැතිබව ඔවුන් ද දකිති. ෙම් අසංගතය ඔවුන්ෙග් සිත් 
කනස්සල්ලට පත් කරයි. ඒ නිසා ඔවුන් වැටී සිටින අභාග්ය තත්වය අපි දකින ආකාරෙයන් හැඩගස්වා 
ගන්නට ඔවුන්ෙග් ආෙව්ග ෙමල්ල කරගන්නට ඔවුන් කටයුතු කරති. ටිෙකන් ටික අපි අනුන්ට 
ෙපෙනන්නට සුදුසු වූ යැයි සිෙතන ආෙව්ග හා �යා ෙමානවාදැයි හඳුනා ගන්ෙනමු. අපි ඒවා ෙකාතරම් 
දුරකට පාලනය කරගන්නවා ද කියෙතාත්, පැත්තක් ෙනාගන්නා ෙ�ක්ෂකෙයක් අෙප් මෙනෝභාවයන් 
සම්පූර්ණෙයන් ෙබදාගන්නට තරම් ඒවා සුදුසු යැයි සිතන තරමට අපි එන්ෙනමු. අපක්ෂපාතී ෙ�ක්ෂකයා 
අනුමත කරන බව අපි දන්නා බැවින්, එයින් සතුටක් ලබන අපි, අනුන් ගැන සැබෑ සැලකිලිමත් බවක් 
ෙපන්වන තරමට තවත් දුරට ෙපළෙඹමු. 
 
ඉතින් ඒ නිසා, අනුන්ට වැඩිෙයන් ද අප ෙවනුෙවන් ටිකක් ද සංෙව්දී වීෙම් දී, අපි අෙප් ආත්මාර්ථකාමය 
ෙමල්ල කරගැනීෙම් දී, අෙප් ගුණවත් ෙහාඳහිතට ඉඩදීෙම් දී, පරිපූර්ණ මිනිස් ස්වභාවය නිමැෙව්. ඉතින් 
එයින් පමණක් මිනිස් වර්ගයා අතර පූර්ණ ප්රසන්න භාවය සහ ශිෂ්ටත්වය පිහිටන්නා වූ මෙනෝභාවයන්හි 
සුසංවාදයක් සහ ලාලසයක් ඇති කළ හැකියි.75

76 
 
ෙමයාකාරෙයන් ස්මිත් විසින් මිනිස් සද්ගුණෙය් ප්රභවය පැහැදිලි කිරීම එවක දී සහමුලින් නව්ය උත්සාහයක් 
විය. සීෙනෝ වැනි පුරාතනයන් සිට ෙඩ්විඩ් හියුම් වැනි නූතනයන් දක්වා ෙබාෙහෝ දාර්ශනිකයන් උත්සාහ 
කරන ලද්ෙද් ආචාර ධර්මීය �යාවක් පුද්ගලෙයකුට නැත්නම් සමාජයට ප්රෙයෝජනවත් ෙදයක් හැටියට 
ෙපන්වන්නටයි. ආචාර ධර්මීය �යාවක් සැබැවින්ම ප්රෙයෝජනවත් ෙදයක් හැටියට දක්වන ස්මිත් ඒත් එය 
උවමනාෙවන් හිතාමතා කරන්නක් ෙනාවන බව කියයි. ඒ ෙවනුවට ඇත්ෙත් මිනිස් සත්වයාට එකිෙනකා 
සමඟ ස්වභාවික වූ සභානුභූතියකි. ඉතින්, අනිත් අය ඉවසන්ෙන් ෙකාතරම්දැයි හා ඉවසා ෙනාසිටින්ෙන් 
ෙකාතරම්දැයි කියා අපි ඉතා ඉක්මණින්ම ඉෙගන ගන්ෙනමු. 
 
ෙව්දනාව, කුසගින්න, නැත්නම් ආදරය වැනි අනුරාග ඒකීයපුද්ගලයාට ඉතා සුවිෙශ්ෂී ෙවති. එනමුත් 
අෙනකා ගැන හැඟීම වැනි සමාජ ලාලස ද ඇත. ද්ෙව්ෂය වැනි අනාෙශ්්රය වූ ලාලස ද ඇත. සභානුභූතිය 
ප්රධාන භූමිකාවක් රඟන්ෙන් ෙම්වාෙය් දී ය.76

77 
 
ෙකෙනක්ෙග් දුකට වඩා සතුට හමුෙව් සභානුභූතිය දක්වන්නට අපි වැඩිෙයන් කැමැත්ෙතමු. දුප්පත් අය තම 
දරීද්රතාවය සඟවා ගන්ෙන් සහ ධනවත් අය සිය ධනවස්තු හැමට ෙපන්වන්ෙන් ෙම් නිසයි. මුදල් වලින් 
ඇත්තටම සතුට මිල දී ගන්ෙන් නැත. එෙහත් එය එෙස් කරනවා යැයි අපි සිතමු. ඉතින් ධනවතුන්ට 

                                                 
76ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, I ෙකාටස, I ඛන්ඩය, V පරිච්ෙඡ්දය, 25 පිටුව, 5 වගන්තිය. 
77ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, I ෙකාටස, II ඛන්ඩය 



ඔවුන්ෙග් මුදල් වලින් ඇත්ෙතන්ම ලැෙබන අරුෙමෝසම් බඩු හා සුළු පහසුකම් වලට වඩා අෙප් සම්පූර්ණ 
අවධානය, සභානුභූතිය සහ බුහුමන් වැඩි වටිනාකෙමන් යුතුයි. 
 
සමාජ ලාලසය දිරිමත් කරනු සඳහා පාරිෙතෝෂිකය වැදගත් ෙවයි. අනාෙශ්්රය හැදියාව අෛධර්ය කරන්නට 
දඬුවම වැදගත් ෙවයි. ඉතින් ඒ නිසා, ප්රතිඵලයට වැඩිෙයන් පරමාර්ථයයි අෙප් කැමැත්ත හා අකමැත්ත 
උනන්දුවට පත්කරන්ෙන්.77

78 ධනාත්මක අභිප්රායකින් එන උදව්වක් පමණක් තෑග්ගක් ලැබීමට සුදුසු යැයි 
අපි විශ්වාස කරන්ෙන් ෙම් නිසයි. එෙස්ම, ඍනාත්මක අභිප්රායකින් එන හානිකර �යාවක් පමණක් දඬුවම් 
ලැබිය යුතු යැයි සිතන්ෙන් ද ෙම් නිසයි.78

79 
 
සමාජ ජීවින් හැටියට ඇති අෙප් පැවැත්ම නිසා, අපි දඬුවම තුලින් බලාෙපාෙරාත්තු ෙවන්ෙන් අපිට 
කිසිෙස්තම ෙනාලැබිය යුතු යැයි දකින සහ අපි 'ඉල්ලන් කන' අවස්ථාවල දී ෙනාවන ද්ෙව්ෂය මට්ටු කළ 
යුතු යැයි කියායි. ෙම් සඳහා ස්වභාව ධර්මෙයන් මාර්ෙගෝපෙද්ශය අපිට ලැබී ඇත.79

80 (ඒත් අපි උද්ධච්ච 
ෙවමින් එය අෙප් විචාරෙයන් ලැබුණ ෙලසින් හැසිෙරමු).80
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අනුන්ෙග් හදවත් තුලට එබී බලන්නට අපිට ෙනාහැකි බව අපි පිළිගනිමු. ඒ නිසා නරක අභිප්රායයන් ඇති 
සියල්ලන්වම සැක කරමින් ඔවුන්ට දඬුවම් කරනවා ෙවනුවට, අපි දඬුවම් කරන්ෙන් හානියක් කරන 
අරමුණක් ඇති ඔවුන්ෙග් �යාවන්ට පමණි.81

82 එකිෙනකාව මංෙකාල්ලය හා මිනීමැරීෙම් උත්ප්රාය මර්ධනය 
කරගන්නට හැකිනම් ෙහාරුන් සහ මිනීමරුවන්ට ද සාමෙයන් එකට ජීවත්විය හැකියි.82

83 ජනතාව 
එකිෙනකාට හානිකර ගැනීෙමන් වළක්වන්නට ෙගෙනන රීතීන්ට අපි යුක්තිය යැයි කියමු. යුක්තිය නැතිව 
කිසිම සමාජයකට පැවැත්මක් නැත. යුක්තිය ආරක්ෂා කරගන්නට ඇති අෙප් සහජ ආශය ඉතාමත් දැඩි 
ෙලසකින් පිහිටා ඇත්ෙත් ඒ නිසයි.83

84 
 
 
සවිඥානය 
 
ඒත් අරමුණ ෙවනුෙවන් ෙම් නීති සහ දඬුවම් වලටත් වඩා ඉතා වැඩිෙයන් කාර්යක්ෂම වූවක් ස්වභාව 
ධර්මෙයන් අපිට ලැබී ඇත. එය සවිඥානය නම් ෙව්. අපි අනිත් පුද්ගලයන්ෙග් �යාවන් විනිශ්චය කරමු. 
එෙස්ම අපි අෙප් �යාවන් ද විනිශ්චය කරමු.84

85 ඒ තමන් ගැන තීන්දු ෙදන විනිසුරුවා ඉතා දරුණු 
විෙව්චකෙයකි. අනිත් අය අපිව ප්රශංසා කළාට ප්රමාණවත් නැත: අප තුල ඒ ප්රශංසාව ලැබීමට සුදුස්ෙසක් 
යැයි සිතට දැනීෙම් අවශ්යතාවයක් පිහිටා තිෙබ්.85
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78ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, I ඛන්ඩය, III සහ IV පරිච්ෙඡ්ද 
79ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, I ඛන්ඩය, IV පරිච්ෙඡ්දය 
80ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, I ඛන්ඩය, V පරිච්ෙඡ්දය, 77 පිටුව, 10 වගන්තිය 
81ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, II ඛන්ඩය, III පරිච්ෙඡ්දය 
82ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, III ඛන්ඩය, I සහ II පරිච්ෙඡ්ද 
83ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, II ඛන්ඩය, III පරිච්ෙඡ්දය, 86 පිටුව, 3 වගන්තිය 
84ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, II ෙකාටස, II ඛන්ඩය, I පරිච්ෙඡ්දය 
85ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, III ෙකාටස, I පරිච්ෙඡ්දය 
86ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, III ෙකාටස, II පරිච්ෙඡ්දය 



සවිඥානය බලවත් සමාජ කාර්යයක් කරයි. අපි පමණට වඩා වැඩිෙයන් අප ගැනම ගැල්වීෙමන් සහ අෙනක් 
අය ගැන නිතර අමතකවීෙමන් අපව නවත්වයි. මුළු චීනයම ෙදදරවන ලද භූමිකම්පාවකට වඩා අපට අෙප් 
සුළැඟිල්ල අහිමි වීම වැඩිෙයන් දැෙනන්නකි. ඒත් අෙප් සුළැඟිල්ල අත්හැරිෙයාත් ඒ භූමිකම්පාව නවත්වා 
විශාල සංඛ්යාවක දුරස්ථ ජීවිත ගලවාගත හැකියාවක් ඇත්නම් එය කළ යුතු යැයි අෙප් සවිඥානය අපිට 
කියයි. ස්වභාව ධර්මයට සියළු ජනතාව වැදගත්. සවිඥානය අපිට ෙදන්ෙන් ඒ දැක්ෙමන් ෙකාටසකි. අෙප් 
පුද්ගලික වාසිය උෙදසා අනික් අයට හානි කිරීෙමන් වැළකීමට අපිව ෙපාළඹවන්ෙන් එයයි.86

87 
 
රීති හදමින් ඒවා අනුගමනයට අෙප් නැඹුරුවීම තවත් ප්රෙයෝජනවත් සහජ ආශයකි. අෙප් �යාවන් අෙනක් 
අයට බලපාන්ෙන් සහ ඔවුන්ෙග් �යාවන් අපිට බලපාන්ෙන් ෙකෙස්දැයි අපි දකිමු. ක්රම ක්රමෙයන් අපි 
අදහස් වර්ධනය කරගන්ෙන් සුදුසු හා නුසුදුසු �යාවන් ෙමානවාදැයි ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්නටයි. ෙම් ආචාර 
ධර්ම රීති අපිට ෙදන්ෙන් සෑම අවස්ථාවක දී ම අලුතින් හිතන්නට අවශ්ය ෙනාවී, සමාජෙය් හැසිරිය යුත්ෙත් 
ෙකෙස්දැයි ඉක්මණින් කරන්නට මගෙපන්වීමකි. විවිධ සමාජවල එකිෙනකට ටිකක් ෙවනස් සම්මුති 
තිෙයන්නට පුළුවනි. ඒත් ඒ හැම ක්රමයක්ම සමාජ සුබසාධනය සඳහා ෙපනී ෙනාසිටිෙය් නම් ඒ සම්මුති 
වැඩිකල් ෙනාගිහින් වඳ වී යනු ඇත. අපි ෙම් රීති පිළිපදින්ෙන් සෙදාස් යැයි ෙකානහන සවිඥානයකින් 
ගැලෙවන්නට වුවත්, ඒ තුලින් අපි සමාජෙය් ෙහාඳ යහපත්බව ප්රවර්ධනයට සහාය ෙවන්නන් බවට 
පත්ෙවමු.87

88 
 
ආචාර ධර්ම සමාජ මෙනෝවිද්යාවක් හැටියට ස්මිත් සැලකීය. �යාවන්හි සමහර රීති සමාජය ෙහාඳින් 
�යාකරවන්නට ෙයාමු කරවයි. ඒවා පිළිපදින විට සමාජයක් සමෘද්ධිමත් ෙව්. ඒවා පිළි ෙනාපදින විට, 
සමාජයක් විනාශ ෙව්. ස්මිත් ලියන්ෙන් ඩාවින්ට සියවසකට ෙපර ය. එෙහත් ඔහු පරිනාමීය දැක්මක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ කරයි: ස්වභාව ධර්මය අපිට සවිඥානය සහ ආචාර ධර්ම ලබා දී ඇත්ෙත් අෙප් 
පැවැත්ම ආරක්ෂා කරගන්නටයි. 
 
 
ආචාර ධර්ම සහ මුදල් 
 
ධනවතුන් ද, ඔවුන් අදහස් ෙනාකරම, ෙසසු අෙප් යහපත සාධනය කරති. ඔවුන් ඉල්ලන සමාජ තත්වයන් 
හා සුෙඛෝපෙභෝගීත්වයන් හදන්නට සියළු ජනතාවට ඔවුන් රස්සා නිර්මාණය කරති. එය විශිෂ්ට 
සාමානකරණයකි. ධනවත්කෙමන් ලැෙබනවා යැයි කියන යහපත මුලාවක් විය හැකියි, ඒත් ධනවස්තු 
ෙසායා යන පුද්ගලයන් ඒ අරමුණ සඳහා ඉමහත් ෙස් ෙවෙහෙසන්නට ෙපාළඹවයි. එයින් කර්මාන්තයන් 
පමණක් ෙනාව, විද්යාව, කලාව සහ විද්වත් ජීවිතය ද ඒ සමගින් දියුණු ෙව්.88

89 
 

පෘතුවිය එහි ජීවින් අතර එක හා සමාන ප්රමාණ වලින් ෙබදා තිබී ඇත්නම්, ජීවිතෙය් අවශ්යතාවන්ට 
එක හා සමාන ෙලසකින්ම ෙබදාහැරීම සඳහා අදිසි හස්තය විසින් [ධනවතුන්] ව ද එයාකාරෙයන්ම 
දක්කනු ලබයි.89

90 
 
                                                 
87ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, III ෙකාටස, III පරිච්ෙඡ්දය 
88ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, III ෙකාටස, IV පරිච්ෙඡ්දය, 159 පිටුව, 7-8 වගන්ති 
89ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, IV ෙකාටස, I පරිච්ෙඡ්දය 
90ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, IV ෙකාටස, I පරිච්ෙඡ්දය, 184-5 පිටු, 10 වගන්තිය 



සද්ගුණය සහ යහපත් සමාජය 
 
අව්යාජ සද්ගුණවත් පුද්ගලයා තුල විචක්ෂණය, යුක්තිය හා පෙරෝපකාරීත්වය පිළිබඳ බුද්ධිය ඇත. පමණට 
වඩා වැඩිෙයන් කරන �යා කටයුතු මැඬගන්නට ඒකීයපුද්ගලයාට විචක්ෂණ බුද්ධිය උපකාරී වීෙමන් 
සමාජයට යහපත් ෙව්.90

91 යුක්තිෙය් රීති අනුන්ට හානි පැමිණවීෙමන් අපිව වළක්වනු ලබයි. 
පෙරෝපකාරීත්වය අනුන්ෙග් සතුට ප්රවර්ධනය කරන නිසා එය ද සමාජයට හිතදායකයි. 
 
අෙප් උග්ර ලාලසය හමුෙව් ස්ව-පාලනයක් තිබීම ද සද්ගුණවත් ය. ඒත් එය හිතක් පපුවක් නැති අවියක් ගත් 
අන්තවාදිෙයකු බවට හැරවිය හැකි ෙදපැත්තකින් යුතු වූවක් ද විය හැකියි. සාමාන්යෙයන් අපි වැඩිෙයන් 
අවධානයක් ෙදන්ෙන් අපිටයි. ඊ ළඟ අෙප් පවුල ගැන. අනතුරුව පමණක් අපි අනිත් අය ගැන අවධානය 
ෙයාමු කරමු.91

92 ඒත් මිනිසත්බව යනු ඒකීයපුද්ගලයාට වඩා වැඩිෙයන් වැදගත් නිසා, සමහර අවස්ථාවල දී 
ආත්ම පරිත්යාග අවශ්ය ෙව්.92

93 ස්වභාව ධර්මෙයන් සමහර පුද්ගලයන්ට එවැනි පරිත්යාග කරන්නට ස්ව-
පාලනයක් ලබා දී ඇත. එය විනාශකාරී ෙනාව යහපත් අරමුණු සඳහා ෙයාදා ගනිද්දී පමණක් එය අපි 
අගයමු. 
 
අපි අෙප් රටට ආදරෙය් කියද්දී අපි අදහස් කරන්ෙන් එහි ආයතන වලට ඇති අෙප් ෙගෟරවයයි. එය 
ජනතාවට දක්වන අනුකම්පාව හා සමාන ෙනාවූවකි. අර්බූද කාලවල දී, රටක ආයතන එහි පුරවැසියන්ෙග් 
සතුට හා ගැෙටන්නට හැකියි.93

94 එවිට ෙද්ශපාලනඥයන් පවතින ආයතන පන්නා දමා ඒ ෙවනුවට 
'යථාර්ථවාදී' විකල්ප ආයතන ෙගෙනන්නට ෙයෝජනා කරති. ඒත් අපි මතක තබාගත යුත්ෙත්, ෙම් 
ප්රතිසංස්කරණවාදීන්ට පැහැදිලිව ෙනාෙපෙනන සැබෑ යහපතක් ඒ පැරණි ආයතන වලින් ලබාෙදනවා විය 
හැකි බවයි. එෙස්ම අපි මතක තබාගත යුත්ෙත්, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් විසල් සැලසුම් වලට ඉතා ෙල්සිෙයන් 
නතුෙවන සියළු ඒකීයපුද්ගලයන්ට ඔවුන්ෙග්ම වූ ඒකීය අභිමතාර්ථයන් ද ඇති බවයි. අනාගතය සැලසුම් 
කරන්නන්ට සහ අන්තගාමීන්ට වඩා නිදහස සහ මිනිස් ස්වභාවය යනු සුසංවාදී වූ, �යාකරන සමාජයක් 
සඳහා වැඩිෙයන් සහතික වූ මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් සපයයි. 
 

සැලසුම් ක්රමෙය් මිනිසා ... ෙචස් ලෑල්ලක විවිධ ඉත්තන්ව අතින් එහා ෙමහා යවනවා ෙස් 
පහසුෙවන්, ෙශ්්රෂ්ඨ සමාජයක විවිධ සාමාජිකයන්ව පිළිෙවලකට හැඩගසන්නට හැකි යැයි 
පරිකල්පනය කරන බවක් ෙපෙන්. මිනිස් සමාජය යන ෙශ්්රෂ්ඨ ෙචස් ලෑල්ෙල් සෑම ඒකීය 
ඉත්ෙතක්ටම ඔහුෙග්ම කියා එහා ෙමහා යන සිද්ධාන්තයක් ඇතැයි කියාත්, එය නීතිකාරකය තුලින් 
ඔහු ෙවත බලපෑම් කරන්නට සමත් වූවට වඩා ෙබෙහවින්ම ෙවනස් වූවක් යැයි ද සැලසුම් ක්රමෙය් 
මිනිසා සලකා බලන්ෙන් නැත.94

95 
 
ෙමහි දී ආචාර ධර්ම ගැන ස්මිත් කරන විශ්ෙල්ෂණය ඔහුෙග් ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණයට ෙබෙහවින් සමාන 
වූවකි. ආචාර ධර්ම හා ෙවළඳෙපාල යන ෙදකම �යාකාරීත්වෙයන් යුතු පද්ධති ෙදකකි. ඒවා සහජ 
ආශෙයන් යුතු සිද්ධාන්ත වලින් �යා කරති. ඒවාට එෙස් �යාකරන්නට ඉඩ හරිද්දී, මිනිස් සුබසිද්ධිය 

                                                 
91ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, VI ෙකාටස, I ඛන්ඩය, I පරිච්ෙඡ්දය. 
92ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, VI ෙකාටස, I ඛන්ඩය, I පරිච්ෙඡ්දය. 
93ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, VI ෙකාටස, III ඛන්ඩය, 235 පිටුව, 3 වගන්තිය. 
94ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, VI ෙකාටස, II පරිච්ෙඡ්දය, 229 පිටුව, 4 වගන්තිය. 
95ආචාර ධර්ම මෙනෝභාවෙය් න්යාය, VI ෙකාටස, II ඛන්ඩය, 233-4 පිටුව, 17 වගන්තිය. 



ප්රවර්ධනයට ඒවා ෙහාඳින් වැඩ කරයි. අපිට ෙවනත්, විනාශකාරී සහජ ආශයන් තිබුණා නම්, අපි ඒ ගැන 
කතා කරන්නට අද ෙමතැන සිටින්ෙන් නැත. ඒ නිසා අපි ෙම් පද්ධති අපිට හරි යැයි හිෙතන විදියකට නැවත 
හැඩ ගැසීම ගැන විපරම්කාරී විය යුතුයි. නැත්නම් සම්පූර්ණ �යාවලියම අපි අස්ථාවර කර දමනු ඇත. 
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