
 

දේශපාලන කාටූන් හරහා ඉදිරිපත් දකදරන 
ප්දේද ෝදේ ‘රාජ්ය දනෞකාව’ පිළිබඳ විමසුමක් 

කල්පනී දඹග ොල්ල 

 

හැඳින්ීම සහ අරමුණ 

කලොව, ගේශපොලනය හො න රය යන සොධක තුන විවිධ ගකෝණයන් හරහො 
එකිගනකට සම්බන්ධගකොට දැක්වවිය හැකි අතර එම සම්බන්ධතො දොර්ශනික 
මොනයකින් විශ්ගල්ෂණය ගකොට, අනො තගේ සිදුවිය හැකි ගේ කීමටත්, 
අතීතගේදී සිදු වූ දෑ තුළින් වර්තමොනය පිළිබඳ විගේචන ඉදිරිපත් කිරීමටත් 
ගයොදො ත හැකි ය. එවන් දොර්ශනික සම්බන්ධතොවක්ව ග ොඩනැගිය හැකි 
ගබොගහෝ කරුණු, ක්රිස්තතු පූර්ව 429-347 හි ජීවත් වූ ගසොක්රටීස්ත නම් 
දොර්ශනිකයො විසින් කියන ලදැයි සැලගකන දොර්ශනික මතයන් අළලො, 
ඔහුගේ අනු ොමික ප්ගල්ගටෝ විසින් ලියන ලද ජ්නරජ්ය කෘතිගයන් ග නහැර 
දැක්වවිය හැකි ය. එහි දැකිගවන මගනෝ රොජ්යගේ දොර්ශනික පොලකයකු පිළිබඳ 
සංකල්පය වඩොත් ප්රචලිත වී ඇති අතර, ගසොක්රටීස්ත විසින් ඇතැන්ස්ත ගපෞර 
රොජ්යය විස්තතර කිරීමට ගයොදො ත් ‘රොජ්ය ගනෞකොව’ උපමොව ද විවිධ පැතිකඩ 
ඔස්තගස්ත මතිමතොන්තර, නිර්මොණ හො සංවොද සඳහො ගයොදොග න ඇත. ගමම 
විශ්ගල්ෂණයට ගයොදොග න ඇති ගේශපොලන කොටූන් සඳහො ද එකී උපමොව 
බහුලව ගයොදොග න ඇති බව ගපගන්. එගහයින්, කලොව හො ගේශපොලනය 
නිරූපිත ගේශපොලන කොටූන් හරහො ඉදිරිපත් ගකගරන ගේශපොලනය හො 
න රය පිළිබඳ විග්රහ ගකගරන ප්ගල්ගටෝගේ ‘රොජ්ය ගනෞකොව’ උපමොව 
පිළිබඳ කරුණු ග නහැර දැක්වවීමක්ව ගමම පත්රිකොගවන් බලොගපොගරොත්තු ගේ.  
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ප්දේද ෝදේ  ‘ජ්නරජ්ය’ සහ ‘රාජ්ය දනෞකාව’  

ප්ගල්ගටෝගේ  ජ්නරජ්ය හි අන්තර් ත සංවොදගේ ප්රධොන ගත්මොව හො එය 
තහවුරු කිරීම අයත් වන පරිච්ගේදගේ (473E – 502C) ගප්ලි 488a – 
489d ගකොටගස්තදී  රොජ්ය ගනෞකොව පිළිබඳ උපමොව විස්තතර ගකගර්. ගමහිදී 
ප්ගල්ගටෝ විසින් නැවක්ව හො නැේපතියො, ගපෞර රොජ්යයට හො එහි පොලකයොට 
උපමො ගකොට පොලන තන්රයක යහපැවැත්ම උගදසො දොර්ශනික පොලකයොගේ 
වැද ත්කම ගකගරහි තම සංවොදය ගමගහයවනු ලබයි.1 ගමහිදී ප්රධොන 
වශගයන් දැක්වගවන පොර්ශවයන් තුන, එනම්, නැේ හිමිකරුවන්, නොවික පිරිස 
හො නැේපතියො පිළිගවලින් ගපෞර රොජ්යයක මහජ්නතොවට, 
ගේශපොලනඥයින්ට හො පොලකයන්ට සමොන ගකොට දැක්වවිය හැකි ය.  

නැගවහි හිමිකරුවන් වනොහි ඉතො ප්රබල කණ්ඩොයමක්ව ගලස ගමම උපමොව 
විශ්ගල්ෂණය කිරීම හරහො  ගතරුම්  ත හැකි ය. ජී. ගෙරොරි ගයෝජ්නො 
කරන්ගන් ‘ජ්නතොව‘ නැේ හිමිකරුට සමොන කළ යුතු බවයි. ගමම 
අර්ථකථනය සොර්ථක එකක්ව ගලස සැලකිය හැකි වන්ගන් ඔවුන් යම් 
ආකොරයකින් විශොලතම හො ශක්වතිමත්ම කණ්ඩොයම වන බැවිනි.2 ගමම 
කණ්ඩොයම විසින් සොමොනය අවස්තථොවලදී ගමන්ම තීරණොත්මක 
අවස්තථොවන්හිදී ද  න්නො තීරණයන්හි වොසි ගහෝ අවොසි විඳ දරො  ැනීමට සිදු 
වන්ගන් ඔවුන්ටම ය. එගහයින් ඔවුන් න රයක ඡන්ද අයිතිය හිමි විශොල 
කණ්ඩොයමක්ව වන මහජ්නතොවට සමොන කල හැකි ය. ප්රජ්ොතන්රවොදී පොලන 
ක්රමය තුළ මහජ්නතොවගේ බහු මතය වනොහි ඉතො ප්රබල සොධකයක්ව වන අතර 
ඔවුන්ගේ ඒකමතික තීරණය මත න රයක/රටක සොර්ථකත්වය ගහෝ 
විනොශය ළඟො වනු ඇත. නැව පදවන්නොට සමොන කල හැකි න ර 
පොලකයන්ගේ තීරණ වලින් ද ඍජු බලපෑමට ලක්වවන්ගන් නැේ හිමිකරුවන්ට 
සමොන මහජ්නතොව ය.  

 
1 “ගමම උපමොව හො ගපෞර රොජ්යයන් සැබෑ දොර්ශනිකයන් ගකගරහි දක්වවන ආකල්පය අතර 
සමොනත්වය දැකීමට ඔබ එය පරීක්වෂො කිරීමට අවශය ගනොවන අතර මො අදහස්ත කරන ගදය 
ඔබට වැටගහති යි මො හිතනවො” (ප්ගල්ගටෝ 2005: 489a). 
2 වර්ෂ 2000 දී ගක්වම්ිජ් විශ්වවිදයොලය විසින් මුද්රණය කරන ලද Plato: The Republic හි 
සංස්තකොරක වන ජී. ගෙරොරි උපුටො දක්වවමින් Digressions and Impressions ගවබ් 
අඩවිගේ  ඇති ‘On Plato's Ship of State Analogy’ ලිපිගේ ගමය සඳහන් ගේ. 
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අගනක්ව කොණ්ඩය වන්ගන් නොවිකයන්ට සමොන කළ හැකි ගේශපොලනඥයින් 
ය. ප්ගල්ගටෝ දක්වවන අන්දමට,  “තමො ම නැව ගමගහයවිය යුතු ය යි හැම 
නොවිකයකුම සිතන නමුත් ඔවුන් කිසිවකු එම ශොස්තරය ඉ නග න නැති 
අතර [...] එම ශොස්තරය ඉ ැන්විය ගනොහැකි ය යි කියන තැනැත්තො 
කෑලිවලට කැපීමට සූදොනම්ව සිටිනවො” (488b). එපමණක්ව ගනොව, එවන් 
නොවිකයන්,  

නිතර ම නැේපතියො වටො ගරොක්ව වී සිටින ඔවුන් සුක්වකොනම 
තමන් අතට පවරන ගලස ඉල්ලො සිටිමින් ඔහු ගවත සියලු 
ආකොර ගපළඹවීම් පිළි න්වනවො- ඔහු ගපළඹවීමට තමන් 
අසමත් වී ගවනත් අය වඩො සමත් වු ඇතැම් අවස්තථොවල 
එගස්ත සමත් වූ අය මරණයට පත් ගකොට ගහෝ නැගවන් 
පිටතට තල්ලු ගකොට උතුම් තැනැත්ගතකු වූ නැේපතියො 
මත් ද්රවය ගහෝ මත්පැන් ගහෝ ගවනත් උපක්රමයක්ව ගහෝ 
මගින් අවනත ගකොට ඔහුගේ අත් පො බැඳ නැගවහි බඩු 
ගතො ය රිසි ගස්ත භුක්වති විඳිමින් නැව පොලනය කරන්නට 
පටන්  න්නවො (488c). 

ඉහත කරුණු මගින්න් දක්වවො ඇත්ගත් වර්තමොනගේ වුව ද දැකිය හැකි 
ගේශපොලනඥයින්ගේ ආකෘතික ස්තවභොවයයි. ගමහිදී විගශ්ෂගයන්ම 
ප්ගල්ගටෝ හො ගසොක්රටීස්තගේ සමකොලීන ඇතීනියොනු ගේශපොලනඥයින්ගේ 
ඍණොත්මක චරිත ලක්වෂණ දක්වවො ඇතිමුත් ඒවො සර්වකොලීන බව පැහැදිලි ය. 
නැේපතියොගේ ස්තථොනය ලබො  න්නො අටිගයන් ආරවුල් ඇති කරන නැවියන් 
එම ගනෞකොව තුළ හැසිගරන ආකොරගයන්ම ගේශපොලඥයින් විසින් ද තම 
ගපෞේ ලික නයොයපරයන් ඉටුකර ැනීම උගදසො විෂම සැලසුම් සකස්ත 
කරමින්, තම  න ර හො එහි වැසියන් සිවිල් විගරෝධතො හො ආරවුල් ගවත ඇද 
දමමින්, මුළුමහත් වැසියන්ගේ සංහිඳියොව විනොශ ගකොට, අර්ුදකොරී 
තත්ත්වයන් නිර්මොණය කරනු ලබයි.  

ප්ගල්ගටෝ විසින් ප්රමුඛතොව ලබො දී ඇති අගනක්ව වැද ත්ම පොර්ශ්වය වන්ගන් 
නැේපතියො ය. ගමම උපමොව විස්තතර කිරීම ආරම්භ වන්ගන් ප්ගල්ගටෝ විසින් 
තම සම ොමී ඇතීනියොනු පොලන තන්රය දුබල නැේපතියකු විසින් 
අරමුණකින් ගතොරව පදවන නැවකට සමොන කිරීමකිනි:  “නැේපතියො උස 
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මහතින් ද ශරීර ශක්වතිගයන් ද නැගවහි සිටින අන් සියලු ගදනො අභිබවො යන 
නමුත් ඔහුගේ ඇසීම හො ගපනීම දුර්වල යි. නොවික ශොස්තරය පිළිබඳ ඔහුගේ 
දැනුම ද ඔහුගේ ඇසීම වගේ ම දුර්වල යි” (488a) ගමවන් නැේපතියකු 
නැවක්ව සොර්ථකව පොලනය කිරීම ද,  මනොන්තය ගතක්ව සුරක්විතව නැව 
පදවොග න යොම ද අවිනිශ්ිත බව ප්ගල්ගටෝ දක්වවයි. එවන් නොයකත්වයක්ව 
යටගත්  මන් කරනො ගනෞකොවක සිටිනො ගසසු පිරිස ද “නියම නැේපතියො 
සැබැවින් ම නිකමකු, වොචොලයකු හො තමන්ට වැඩක්ව නැති පුේ ලගයකු ගලස 
සලකනු ලබනවො ගනො ගේ ද?” (489a) යයි ප්ගල්ගටෝ අවධොරණය කරන්ගන් 
නොයකයින් ගකොටස්ත ගදකක්ව ඇති බව ගපන්වො ගදමිනි. ඒ අනුව චරිත 
ලක්වෂණ හො කොර්යභොර්ය ඉටු කිරීමට ඇති හැකියොව හො දක්වෂතොව , 
නිපුණත්වය හො දැනුම පදනම් ගකොටග න සැබෑ සහ වයොජ් (ගහොඳ සහ 
නරක) ගලස නොවිකයොට සමොන ගකොට පොලකයින්/නොයකයින් වර්  ගදකක්ව 
ගමහිදී සොකච්ඡොවට ග න ඇත. ගමම උපමොව ආරම්භ කර ඇත්ගත් වයොජ් 
පොලකයකු සතු ඉහත් කී ලක්වෂණ පිලිබඳ  පැහැදිලි කිරීමකිනි. එගහත් ගමහිදී 
ප්ගල්ගටෝගේ අභිප්රොය වන්ගන් සැබෑ නොයකයගේ ලක්වෂණ හුවො දැක්වවීම ය. 

සතය හො යථොර්ථය දන්නො එකම පිරිස දොර්ශනිකයන් ය යන මතගයහි පිහිටො, 
ප්ගල්ගටෝ විසින් දොර්ශනික පොලකයො නොවික ශ්රොස්තරගයහි නිපුණ 
 මනොන්තය ගවත තම ගනෞකොව සුරක්විතව පැදවිය හැකි නැේපතිගයකුට 
සමොන කරයි:  “සැබෑ නැේපතිගයකු සතය වශගයන් ම නැවක පොලකයකු 
වන්නට නම් වර්ෂය හො ඍතු ද අහස හො තරු ද සුළං හො තම ශිල්පයට අයත් 
අන් කරුණු ද ගකගරහි සිය අවධොනය ගයොමු කළ යුතු බව” (488c) 
ප්ගල්ගටෝ දක්වවයි. ගමහිදී පොලකයොගේ නිපුණත්වය හො පොලන කටයුතු 
ගකගරහි ඇති සමර්ථතො පිළිබඳ ප්ගල්ගටෝ විගශ්ෂ අවධොනයක්ව ගයොමුකරයි. 
ඒ සඳහො නැේපතියොග න් පිළිිිබිඹු වියයුතු ශ්රොස්තරය හො පුහුණුව ගස්තම, 
පොලකයොග න් ද පොලන තන්රය හො බැඳි සියලූම අවශයතො ප්ගල්ගටෝ විසින් 
අගප්ක්වෂො කළ බව පැහැදිලි ය. එගස්තම, එවන් විශිෂ්ට නිපුණතොවකින් ගහබි 
නැේපතිගයකුග න් ප්රගයෝජ්න ගනො ැනීම වනොහි අගනක්ව පොර්ශ්වයන්ගේ 
ව කීමක්ව වන අතර ප්ගල්ගටෝ විසින් එය සමොන කර ඇත්ගත් “ගරෝගී 
තැනැත්තො ගපෝසත් වුවත් දුප්පත් වුවත් වවදයවරුන්ගේ ගදොරවල්  ගවත යො 
යුතු ” (489c) වන්නො ගස්තම “පොලනය අවශය සියලු ගදනො පොලනය කළ හැකි 
අයගේ ගදොරවල් ගවත යො යුතු” (489c) බව දැක්වගවන ක්රමගේදයකට ය.  
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දොර්ශනික විග්රහයක්ව තුළින් ඉස්තමතු කරන ලද න ර පොලනය උගදසො සැබෑ 
පොලකයකුගේ අවශයතොව දැක්වගවන රොජ්ය ගනෞකොව උපමොව, ප්ගල්ගටෝ 
විසින් ග න යන දොර්ශනිකයකුගේ වැද ත්කම හුවො දක්වවන සංවොදයට ඍජු 
දොයකත්වයක්ව දක්වවයි. ඔහු ගමම උපමොව ග නහැර පෑමට ගේතු වන්ගන් 
ඇගඩයිමැන්ටස්ත විසින් ප්රකොශ කරන ලද “දොර්ශනිකයො සිය පුරයන්ට වැඩක්ව 
නැති පිරිසකැයි” (487e) යන අදහස අළලො ය. එහිදී ප්ගල්ගටෝ තම ප්රධොන 
චරිතය වන ගසොක්රටීස්ත හරහො ග න එන්ගන්  “දොර්ශනිකයින් සිය පුරයන්ට 
වැඩක්ව නැති පිරිසකැයි අප පිළි ත් පසු දොර්ශනිකයන් එම පුරය පොලනය 
කරනො තුරු ඒවො දුක්ව  ැහැට වලින් මිගදන්ගන් නැත යි අප නිවැරදිව 
පවසගන් ගකගස්ත ද” (487e) යන ප්රස්තතුතය ගේ. එනිසො ගමම උපමොව 
ඍජුවම න ර පොලනය හො එහි පොලකයො පිළිබඳ විග්රහ කරන්නක්ව බව 
පැහැදිලි ය. එය අනු මනය කරමින් ගහෝ ගනොකරමින් ගේශපොලන කොටූන් 
ශිල්පියො ද න ර පොලනය හො පොලකයො පිළිබඳ තම ගේශපොලන පණිවුඩය 
නිර්මොණොත්මකව, වයං ොර්ථගයන් ප්රකොශ කිරීමට එය ගමවලමක්ව 
ගකොටග න ඇතිබව ගපගන්. එවැනි කොටූන් එක්වසත් ජ්නපදගේ , යුගරෝපීය 
හො ආසියොනු රටවල ගේශපොලන පසුබිම ඉලක්වක ගකොට එකගලස 
ගයොදොග න ඇති බවට උදොහරණ ද සපයො  ත හැකි ය. 

තම පොලකයො ගතෝරො ැනීම සම්බන්ධ ගේශපොලනික කොරණය ගමහිදී 
ප්ගල්ගටෝ ගමන්ම ජ්නමොධය හරහො ද තම ග්රොහකයන්ට බලපෑම් ඇති කරන 
ආකොරගයන් අවධොරණය කර ඇති බව ගපොදුගේ නිරීක්වෂණය කළ හැකි ය. 

 

ජ්නමාධ්යදේදදේ හා ප්දේද ාදේ දර්ශනදේ දෘෂ්ටිවාදාත්මක 
බලපෑම 

ජ්නමොධයගේදය හො ප්ගල්ගටෝගේ දොර්ශනික සංවොද හරහො ඇතිවන 
දෘෂ්ටිවොදොත්මක බලපෑම පිළිබඳ විමසො බැලීම ඉතො වැද ත් ය. එයට ගේතුව 
වන්ගන් ගම්වො හරහො ඍජුව ගහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්ව වන්ගන් ගපොදු 
මහජ්නතොවගේ විඥොනයයි. රටක පොලකයො තීරණය කිරීමටත් තීරණය 
විගේචනය කිරීමටත් එකල ප්ගල්ගටෝගේ දර්ශනයත් ගමකල ජ්නමොධයත් 
බලපොන්ගන් නැතැයි කිව හැක්වගක්ව කොට ද? 
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වර්තමොනගේදී, යම් රටක පුරවැසියන්ට තම අවධොනය ගේශපොලන හො 
සමොජීය කතිකොවතක්ව ග ොඩනැගීම උගදසො ගයොමු කිරීගම්දී ජ්නමොධය 
භොවිතොව  ඉතො සුවිගශ්ෂී ගේ. ගපොදු මහජ්නතොවට ගේශපොලන ගහෝ සමොජ්යීය 
ඕනෑම කොරණයක්ව ගවත සෘජු සම්භන්ධතොවයක්ව ග ොඩ නැගීගම් හැකියොවක්ව 
ගනොමැති ගහයින්, එය ඉටුකර  ැනීම උගදසො ඔවුනට ගමගලස ජ්නමොධය 
භොවිතො කිරීමට සිදු ගේ. ගමහිදී මහජ්නතොව විසින් එම කරුණු අවගබෝධකර 
 න්ගන් ද යොවත්කොලීනකර  න්ගන්ද ජ්නමොධය ග න එන ගකෝණය 
හරහොය.  

ගමය තහවුරු කරමින් ගේශපොලන විදයො මහොචොර්ය ගජ්ෝන් ගක්රොස්තනික්ව 
දක්වවන අන්දමට මිනිසුන්ගේ තීරණ  ැනීගම් සවිඥොනික සිතුවිලි 
ක්රියොවලියට අවිඥොනික සිතුවිලි බලපෑමක්ව ඇති කරයි (ග ෝවට් 2015). ගමය 
මගනෝවිදයොඥ සිේමන් ගරොයිඩ් පවො තහවුරු කරයි. ඒ අනුව ජ්නමොධය හරහො 
විකොශය කරවන ගතොරතුරු ද මිනිස්ත ින්තනගේ අවිඥොනිකව තැන්පත් වන 
අතර එය තීරණ  ැනීගම්දී බලපෑමක්ව කිරීම සඳහො මතුගේ. එවන් අවස්තථොවන් 
පොලකයො ගතෝරො ැනීමකදී වුව ද බලපැවැත්විය හැකි ය. එගමන්ම 
ගේශපොලනික මතිමතොන්තර තීව්රකර මොධය හරහො ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ද 
මිනිස්ත විඥොනයට ගමන්ම සවිඥොනයට ද බලපෑමක්ව ඇති කරන බව ගපගන්. 
මගනෝවිදයො මහොචොර්යවරගයකු වන ගයොගවල් ඉන්බොර්ගේ තර්කය වන්ගන් 
අදහස්ත ගහෝ පිළිකුල් සහ ත හැඟීම් අවුස්තසන ගේවලට නිරොවරණය වීගමන් 
ඡන්දදොයකයින් ගනොදැනුවත්වම ගිලිහී යො හැකි බවයි  (‘Trending 
Science’, 2016). ගේශපොලන වයොපොර හො මොධය විස්තතර ප්රකොශ හැඩ ැසී 
ඇත්ගත් ද ගමය පදනම් කර නිමිනි. ගේශපොලන්ඥයින් විසින් තම ඡන්ද 
වයොපොරයන්න්හිදී ආකර්ෂණය දිනො  ැනීම උගදසො ඉතො සූක්වෂමව මොධය 
හරහො ගමම මගනෝවිදයොත්මක කොරණගයන් පැහැදිලි කළ විරුේධවොදියො 
ගකගරහි පිලිකුළක්ව ඇති කරවන ප්රකොශ මහජ්නතොවට ගයොමුකරන බව 
ගපගන්. ඒ අනුව ගේශපොලන වයොපොරයන්හිදී ගේශපොලන අදහස්ත ගහෝ 
පුේ ලයන් පිළිබඳ පිළිකුලක්ව ගහෝ උත්ගත්ජ්නයක්ව ජ්නතොවට සම්ගේෂණය 
කිරීම මොධය මගින් සිදුකරන බව පැහැදිලි ය. 

ප්ගල්ගටෝගේ දොර්ශනික මතවොදගයහි වයොප්තිගේ ප්රමොණය හො බලපෑම 
ජ්නමොධය තරම් ගනොවූව ද එවැනිම සන්දර්භයක්ව ප්ගල්ගටෝද නිර්මොණය 
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කිරීමට උත්සුක වී ඇති බව ඔහුගේ ජ්නරජ්ය හි දැක්වගවන කතිකොවත 
පරිශීලනගයන් අවගබෝධ කර ත හැකි ය. ප්ගල්ගටෝ අවධොරණය කරන්ගන් 
ජ්නරජ්ය පවත්වොග න යොම සඳහො පොලන තන්රය ගකගරහි දක්වවන 
නිපුණත්වය ඉතො වැද ත් ය යන අදහස පමණක්ව ගනොව, ක්රි.පූ. 420 දී 
ඇතන්ස්තහි දොර්ශනිකයන් ඇ යීමට ලක්ව ගනොවූ බවත්, ගලෝකය විසින් 
දොර්ශනිකයින් සහ ඔවුන්ගේ දැනුම භොවිත ගනොකරන නිසො ඔවුන් නිෂ්ඵල 
බවත් ය.  

ගමවන් දොර්ශනික මතයක්ව දැරූ ප්ගල්ගටෝගේ දර්ශනය වටො එකතු වූ 
සමකොලීන අනු ොමික ගමන්ම ශිෂය අනු ොමිකයන් පිරිසක්ව ද සිටි බව 
අනුමොන කළ හැකි වන්ගන් ක්රිස්තතු පූර්ව 387දී ප්ගල්ගටෝ විසින් පොසලක්ව 
ආරම්භ කිරීම ගේතුගවනි. එය ඇකඩමි (Academy) නමින් ඇතැන්ස්තහි 
පිහිටවූ අතර  ශතවර්ෂ  ණනොවක්ව පුරො නන් ගදසින් සිසුන් ආකර්ෂණය 
කර ැනීමට සමත් විය. ගමහි ඉ ැන්වූ ප්රධොන විෂයන් වූගේ විදයොව,  ණිතය 
හො දර්ශනයයි. ප්ගල්ගටෝ ද තම ජීවන  මන අවසොනය සනිටුහන් කළ කිස්තතු 
පූර්ව 347 ගතක්වම එහි ඉ ැන්වීම් කටයුතු කළ බව සඳහන් ගේ. 

පස්තවන සියවගස්තදී, ඇකඩමිගේ  භූමිය ගමන්ම, ලයිසියම් (Lyceum) සහ 
සයිගනොසොර්ජ්ස්ත (Cynosarges) වැනි ඇතන්ස්ත න ර තොප්පගයන් පිටත 
ඇති තවත් විශොල වයොයොම ශොලො ගදක ුේිමය සොකච්ඡොවට ගමන්ම 
වයොයොම සහ ආ මික ක්රියොකොරකම් සඳහො ස්තථොනයක්ව බවට පත්විය. වයොයොම 
ශොලොගේ වයොයොම කිරීමට අමතරව ගමම එකතු කිරීම ඇතීනියොනු 
අධයොපනය, ගේශපොලනය හො සංස්තකෘතිගේ ගවනස්තවන ධොරොවන් ගපෝෂණය 
කළ අතර දොර්ශනිකගයෝ සහ ගසොෆිස්තට්වරු (Sophists) ගවනත් න රවලින් 
පැමිණ ඒ සඳහො සහභොගී වූහ. ජිම්නොසියො (Gymnasia) දොර්ශනිකයන්ට 
සොකච්ඡොවට එක්වවිය හැකි ගපොදු ස්තථොන බවට පත් වූ අතර ගපෞේ ලික 
උපගදස්ත සඳහො සිසුන් වැඩි වශගයන් ආකර්ෂණය කර  ැනීමට 
ගසොෆිස්තට්වරුන්ට ගමය කදිම අවස්තථොවක්ව විය (ගෙගලෝනි-කැසිටි 2019).  
ගම් අනුව පැහැදිලි වන්ගන්, එකල විවිධ දර්ශනයන් ප්රචලිත වී ඇති බවත්, 
එම දර්ශන මතවොදයන් හො එක්ව වීමට ගබොගහෝ පිරිසකගේ උනන්දුව තිබූ 
බවත් ය. 
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වර්තමොන ජ්නමොධය විසින් ගේක්වෂකයො තම ග්රහණයට නතු කර න්නො හො 
සමොන ක්රමගේදයක්ව එකල දර්ශන මතවොදයන් ප්රචලිත කිරීමට ගමවන් 
අවස්තථො හරහො ලැබී තිබූ බව පැහැදිලි ය. එහිදී අනු ොමිකයන්ට ඇතීනියොනු 
ගේශපොලන තන්රයට බලපෑමක්ව කිරීම සඳහො සවිඥොනික ින්තනයට තම 
දර්ශනය අවගබෝධ ගකොට ඒ හරහො අවිඥොනික ින්තනයට බලපෑමක්ව 
කිරීමත් ඔවුන් අනො ත ගේශපොලන නොයකයන් ගලස පුහුණු කිරීමත් සිදු වූ 
බව අනුමොන කළ හැකි ය. වර්තමොන ජ්නමොධයට සොගප්ක්වෂව එහි මුහුණට 
මුහුණලො ග ොඩනැග න සංවොදය ගේතුගවන් ප්රතිචොරයන් සජීවී ය.  

ගම් අයුරින් ගේශපොලනය හො පොලකයො ගතෝරො  ැනීම සඳහො ග්රොහකයොගේ 
දෘෂ්ටිගකෝණයට බලපෑම් කිරීමට ජ්නමොධය හො ප්ගල්ගටෝගේ යු ගේ 
දොර්ශනික සංවොද ඉවහල් වූ බව ගපගන්.  ගම් සඳහො ඒ ඒ කොලයන්ට අනුරූපී 
වූ ක්රමගේදයන් ගයොදොග න ඇත. 

 

දේශපාලන කාටූන්  

ප්ගල්ගටෝ ගමන්ම ගේශපොලන කොටූන් ශිල්පිහු ද ‘රොජ්ය ගනෞකොව‘ උපමොව 
රොජ්ය නොයකත්වය සහ තීරණ විගේචනය කිරීමට ගයොදො  නිති. ගමම 
සමකොලීන භොවිතය අර්ථ දක්වවන්ගන් ප්ගල්ගටෝ යු ගේ ගේශපොලන පසුබිම 
අද වන විටත් විශොල ගවනස්තකම් වලට භොජ්නය වී ගනොමැති බවයි. 
මක්වනිසොදයත්, උපමොගේ ප්රධොන පුේ ලයින් වන වයොජ් නොයකයන් සහ සැබෑ 
නොයකයන් ගේශපොලන කොටූන් මගින් දක්වවො ඇති පරිදි ගම් දක්වවො ඉතිහොසය 
පුරොම දක්වනට ලැගබ්. එබැවින් දොර්ශනික කතිකොගවන් උපුටො  ත් රොජ්ය 
ගනෞකොව උපමොව මිනිසුන්ට ගත්රුම්  ත හැකි පරිදි සංකීර්ණ ගේශපොලන 
කරුණු සරල ආකොරයකින් ඉදිරිපත් කිරීමට කොටූන් ශිල්පීන් විසින් භොවිතො 
කරනු ලැගබ්.  

ගේශපොලන කොටූන් යනු ගේශපොලන පුවත්පත් කලොගේ ඉතො වැද ත් 
අං යකි. ගමය ගේශපොලන සන්නිගේදනය සඳහො භොවිත ගකගර්. ඉන් සිදු 
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කරන ගේශපොලන සමොජ්කරණ ක්රියොවලිය හරහො ඉහත කී ආකොරගේ 
දෘෂ්ටිවොදොත්මක බලපෑමක්ව ඇති කරනො මොධයයක්ව ගලස ද හඳුන්වො දිය හැකි 
ය. ගමහිදී කොටූන් ශිල්පිහු විවිධ ශිල්පීය ක්රම ඔස්තගස්ත පොඨකයන්ට සමීප ගවති. 
කොටූන් නිර්මොණකරනගේදී ශිල්පීන් විසින්  ැඹුරු සංකල්ප ගහෝ අදහස්ත 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො සංගක්වතවොදය (symbolism), ගල්බල් කිරීම 
(labeling), අතිශගයෝක්වතිය (exaggeration), ප්රතිසමතොව (analogy) හො 
උත්ප්රොසය (irony) භොවිතො කරයි.  

ගේශපොලන කොටූන් විවිධ අයුරින් අර්ථකථනය කළ හැකි ය. එය  “ ැටුම්කොරී 
[confrontational] කලොවක්ව” (ඔලිෙන්ට් 2004: 25)  ගමන්ම  “අමුතු 
මොධයයකි. ඒවො විසින් ප්රවෘත්ති වොර්තොකරණයත් මතිමතොන්තරත් මිශ්ර කළ ද, 
සරලම මට්ටමකින්  ත් කල, එය කලොවකි. ගම් ආකොරයට කොටූන් 
ගේක්වෂකයන්ට සුවිගශ්ෂී හො ප්රබල බලපෑමක්ව ඇති කරයි” (ගඩොනලි 2013). ඒ 
අනුව ජ්නමොධයගේදගේදී  “ගේශපොලන කොටූනයක්ව යනු රූපක හො 
උපහොසොත්මක භොෂොගවන් සංලක්විත කලොත්මක වොහනයකි” (නීපර් 2018). 
ගම් අනුව ගේශපොලන කොටූන් ශිල්පියො ජ්නමොධයගේදිගයක්ව ගමන්ම 
කලොකරුගවක්ව සහ උපහොසය මතු කරන්ගනක්ව (satirist) බව ද සනොථ ගේ.  

ගේශපොලන කොටූන් ශිල්පීන්ගේ නිර්මොණකරණය සඳහො ගයොදො  න්නො 
ප්රස්තතුතයන් ගකගරහි සමකොලීන ගේශපොලන හො සමොජ් වොතොවරණ ඍජුවම 
බලපොයි. එගමන්ම, ඒ හරහො මහජ්නතොවගේ තීරණ ගකගරහි බලපෑමක්ව ඇති 
කිරීමට ද හැකියොවක්ව ඇති බව ගපගන්. 

උදොහරණ වශගයන් 1884 එක්වසත් ජ්නපද ජ්නොිපති තරඟය සඳහො 
ගේශපොලන කොටූන්වල මැදිහත්වීම ෆගලෝරො කූ (2020)  පහත පරිදි සඳහන් 
කරයි: 

1884 ජ්නොිපතිවරණ සමගේදී අගප්ක්වෂකයින් වන 
ගග්රෝවර් ක්වලීේලන්ඩ් සහ ගජ්ම්ස්ත බ්ගල්න් අතර සටන 
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ඓතිහොසික ගමොගහොතක්ව සනිටුහන් කගේ ගතෝමස්ත 
නොස්තට්, ගජ්ෝශප් ගකප්ලර් සහ බර්න්හොර්ඩ් ගිලම් වැනි 
කොටූන් ශිල්පීන් ජ්ොතිය විසින් ප්රධොනම තනතුරට ගතෝරො 
 ත යුත්ගත් කවුරුන් ද යන්න සන්නිගේදනය කිරීම සඳහො 
ගේශපොලන ගලෝකය ඔවුන්ගේ ිර ඇඳීගම් පුවරුවට ග න 
ඒගමනි (කූ 2020: 372). 

ගම් අනුව කොටූන් ශිල්පීන් මැතිවරණ වයොපරයන්හි ප්රභල බලපෑමක්ව ඇති කළ 
හැකි ගකොට්ඨොශයක්ව වන බව දැක්වගවන තවත් උදොහරණ සපයො ත හැක.  
ගමම උදොහරණ මගින්  මයමොන වන ගපොදු කොරණය නම්, ලෑම්බ් දක්වවන 
අන්දමට “කතුවැකි කොටූන් ශිල්පීන් ඔවුන්ගේ උසස්තම මට්ටමට පැමිණිවිට, 
ඔවන්ගේ නිර්මොණ කුඩො පිහිතලයක්ව (switchblade) වැනිය – ඒවො සරල 
නමුත් කොරණය අවධොරණය කරයි. ඒවො  ැඹුරු කැපීමක්ව ඇති කරන අතර 
හැඟීමක්ව ඉතිරි කරයි... කොටූන් ශිල්පිහු  මැතිවරණ කොලසීමොවන්හිදී ඔවුන්ගේ 
උපරිම හැකියොවට ළඟො ගවති... මැතිවරණ වයොපොර වලදී සිදුවන ගමෝඩකම් 
සහ දුර්වලකම් තරම් අන් කිසිවක්ව කොටූන් ශිල්පීන්ගේ උපහොසයට ලක්ව 
ගනොගේ” (ලෑම්බ් 1996: 19). කලොවත් උපහොසයත් ජ්නමොධයගේදයත් 
ගයොදො නිමින් ගේශපොලන කොටූන් ශිල්පීන් විසින් රටක, න රයක  
තීරණොත්මක අවස්තථොවන්හිදී මහජ්න දෘෂ්ටියට බලපෑම් එල්ල කරන බව මින් 
පැහැදිලි ගේ. ගමයට අමතරව විවිධ ගේශපොලන විගේචනයන් උගදසො 
කොලීන අවශයතොව මත කොටූන් නිර්මොණය කර ඇති බව පැහැදිලි ගේ. 

 
දපාදු ප්රතිරූපය, රාජ්ය නායකයා සහ නැේපතියා 

ගපොදු ප්රතිරූපයක්ව (public image) යනු මහජ්නයොට ප්රක්වගෂ්පණය 
(project) කරන ලද චරිතයකි; විගශ්ෂගයන් ජ්නමොධය විසින් ගමය අර්ථ 
නිරූපණය කරනු ලැගබ්. විශ්ගල්ෂකයින් ගපන්වොගදන අන්දමට ඡන්ද 
දොයකයින් ගබොගහෝ විට ගේශපොලනඥයින්ට සහ ගේශපොලන ආයතනවලට 
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ඡන්දය ලබො ගදන්ගන් වඩොත්ම පිළි ත හැකි ප්රතිරූපයට මිස ගබොගහෝ විට 
ඔවුන්ට කියවිය ගනොහැකි ගේශපොලන වැඩසටහන් සඳහො ගනොගේ. ප්රතිරූපය 
ගේශපොලනඥයින්ගේ කීර්තියට ඉතො සමීප සම්බන්ධතොවක්ව දක්වවයි. බරොක්ව 
ඔබොමො, බිල් ක්වලින්ටන්, ගනල්සන් මැන්ගඩලො, ගටෝනි බ්ගලයොර් වැනි 
ගහොඳින් ග ොඩන න ලද ප්රතිරූපයක්ව ඇති ගේශපොලඥයින්ට ඉහළ කීර්තියක්ව 
ඇති අතර, එමගින් ඔවුන්ගේ මැතිවරණ වයොපොර සඳහො පහසුවක්ව සැලගස්ත 
(ඕර්ගජ්කවුස්තකොස්ත සහ ස්තමයිජිගේගන 2007). පොලකයොගේ ගපොදු ප්රතිරූපය 
ග ොඩනැගීම ඉතො වැද ත් වන්ගන් ජ්නොිපතිවරණ හො ඡන්ද වයොපොරවලට 
පමණක්ව ගනොව, එම පොලකයොගේ ජ්නප්රියත්වයත් කල් පවත්නො කීර්තියත් 
ආරක්වෂො කර ැනීමට ය.  

ප්ගල්ගටෝගේ රොජ්ය ගනෞකොව උපමොගේ සඳහන් කරන පොලකයො ද 
ගේශපොලන කොටූන් හරහො ඉදිරිපත් කරන පොලකයො ද පිළිබඳ 
සංසන්දනොත්මක විවරණයක්ව ග න ඒම ප්රොගයෝගික ගනොමැතිමුත්, උපමොගේ 
සඳහන් නැේපතියොට සමොන පොලකයො හො නැව යොරොකරවීම දැක්වගවන 
කොටූන හරහො කොටූන් ශිල්පියො සමකොලීන ගේශපොලන තන්රයත් පොලකයො 
ගකගරහි ඇති මහජ්න මතයත් ඉදිරිපත් කර ඇති බව නි මනය කළ හැකි ය. 
එගස්තම ගමහිදී විශ්ගල්ෂණය කළ හැකි ගපොදු ලක්වෂණය නම් පොලකයොගේ 
ගපොදු ප්රතිරූපය ග ොඩනැගීම උගදසො කොටූන් ශිල්පියො දක්වවන දොයකත්වයයි. 
තම පොලකයො ගකගරහි ඇති යහපත් ගහෝ අයහපත් මහජ්න මතය 
විගේචනොත්මකව කොටූන් ශිල්පියො විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට පහත 
සඳහන් කොටූන් නිදර්ශන සපයයි.  

ගේශපොලන කොටූන් හරහො නිරූපිත ප්ගල්ගටෝගේ රොජ්ය ගනෞකොව සම්බන්ධ 
කොටූනයක්ව 01 රූපගයන් දැක්වගේ. ගමය ‘නියමුවො අතහැරීම’ ගලස 
නම්ගකොට ඇති අතර එය ප්ගල්ගටෝගේ රොජ්ය ගනෞකොගවන් ආභොසය ලබො 
ඇති බව ප්රචලිත මතයකි. 
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01 රූපය: ‘නියමුවො අතහැරීම’ 

(මූලොශ්රය: Object Record, Dropping the Pilot, Billy Ireland Cartoon Library 
and Museum)3 

 
3 https://osucartoons.pastperfectonline.com/webobject/A9C2A65E-FCF3-
49BE-AC67-303999350787  

https://osucartoons.pastperfectonline.com/webobject/A9C2A65E-FCF3-49BE-AC67-303999350787
https://osucartoons.pastperfectonline.com/webobject/A9C2A65E-FCF3-49BE-AC67-303999350787


දඹග ොල්ල 

54 
 

 

ගමය, 1890 මොර්තු මොසගේදී ිතොනය සඟරොවක්ව වන පන්් හි පළ වූ ශ්රීමත් 
ගජ්ෝන් ගටනිගයල් විසින් රිත ගේශපොලන කොටූනයකි. චොන්සලර් ඔගටෝ 
ගවොන් බිස්තමොර්ක්ව නොවික නියමුවකු ගලස ගනෞකොගවන් ඉවත් වීම (සමහර 
විට ප්ගල්ගටෝගේ රොජ්ය ගනෞකොව පිළිබඳ සඳහනක්ව) ගදවන විල්ගහල්ම් 
අිරොජ්යයො විසින් නරඹන ලද ආකොරය එහි නිරූපිත ය. විල්ගහල්ම්ගේ බල 
කිරීම මත බිස්තමොක්ව චොන්සලර් ධුරගයන් ඉල්ලො අස්තවී තිුණි. බිස්තමොර්ක්ව 
‘නියමුගවකු’ ගලස සඳහන් කිරීගමන් ඔහුගේ ගපොදු ප්රතිරූපය පිළිබඳවත් 
ගනෞකොවකින් බැස යොම සංගක්වතොත්මකව ඉහත සඳහන් කළ ගේශපොලන 
කොරණය විස්තතර කිරීමටත් ගයොදොග න ඇති බව පැහැදිලිය. 01 රූපගේ 
දැක්වගවන කොටූනගේ කිසිදු ගල්බලයක්ව ගයොදො ගනොමැති වුව ද ‘නියමුවො 
අතහැරීම’ ශීර්ෂපොඨය හරහො ගමම කොටූන් ශිල්පියො තම ගේශපොලන 
මතවොදය ඉදිරිපත් කර ඇත. බිස්තමොක්ව චොන්සලර් ධුරගයන් ඉල්ලො අස්තවීම 
ගමම කොටූන් ශිල්පියො ගනොසතුටට පත් කර ඇති බව පැහැදිලි අතර එය 
නියමුවකු බැස ගිය නැවකට සමොන කර ඇත්ගත් එබැවිනි. 

ගල්බලය හො සංගක්වත ගයොදො නිමින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඇගමරිකොනු 
ජ්නොිපති රෑන්ක්වලින් රූස්තගවල්ට් ගනෞකවක්ව රළු මුහුගේ පදවොග න යොම 
පිළිබඳ කොටූනයක්ව 02 රූපගේ දැක්වගේ. ගමහි ශීර්ෂපොඨය ගලස ‘අළුත් 
නියමුගවකු නැව යොරො කරවයි’ (‘A New Captain at the Wheel’) ගයොදො 
ඇති අතර නැගේ සුක්වකොනම මත ‘රොජ්ය ගනෞකොව‘ යන ගල්බලය ගයොදො 
ඇත.  
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02 රූපය: ‘අළුත් නියමුගවකු නැව යොරො කරවයි’ 
(මූලොශ්රය: Universal History Archive)4 

1930 මැද භො ගේදී ඇති වූ ආර්ික අවපොතය ඇමරිකොගේ විශොල 
ගේශපොලන ගවනස්තකම් ඇති කගේ ය. අවපොතගයන් වසර තුනකට පසු, 
අර්ුදයට එගරහිව සටන් කිරීමට ජ්නොිපති හර්බට් හුවර්ට ගනොහැකි බවට 

 
4 https://www.gettyimages.co.nz/detail/news-photo/cartoon-depicting-us-
president-franklin-roosevelt-steering-news-photo/113494990  

https://www.gettyimages.co.nz/detail/news-photo/cartoon-depicting-us-president-franklin-roosevelt-steering-news-photo/113494990
https://www.gettyimages.co.nz/detail/news-photo/cartoon-depicting-us-president-franklin-roosevelt-steering-news-photo/113494990
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ගදොස්ත පැවරූ අතර, 1932 මැතිවරණය රෑන්ක්වලින් රූස්තගවල්ට් හමුගේ 
පරොජ්යට පත්විය. ගමම කොටූනගයන් දැක්වගවන්ගන් එම පොලක මොරුව වන 
අතර කොටූන් ශිල්පියො නව නැේපතියො ගකගරහි ධනොත්මක ආකල්පයක්ව 
දක්වවන බව පැහැදිලි ය. රූස්තගවල්ට් ගකගරහි ග ොඩනැගුනු ගපොදු ප්රතිරූපය 
ගමහිදී දැක්වවිය හැක්වගක්ව ආර්ික අවපොතය නව ප්රතිසොධන සැලැස්තමක්ව 
ඔස්තගස්ත සොර්ථක මට්ටමකට ග න ආ හැකි නොයකයකු ගලස හුවො 
දැක්වවීගමනි. ගමහිදී කොටූන් ශිල්පියො ඉතො සංකීර්ණ ගේශපොලනික 
කොරණොවක්ව කුණොටුවකට හසු වූ නැවක්ව හො එය පදවන නැේපතියොට සමොන 
කර ඉතො සරල ආකොරගයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

03 රූපය 
(මූලොශ්රය: FDR Cartoon, c. 1934)5 

 
5 https://fineartamerica.com/featured/fdr-cartoon-c1934-granger.html  

https://fineartamerica.com/featured/fdr-cartoon-c1934-granger.html


ප්රවොද 37 (2021) 

57 
 

03 කොටූනය නිර්මොණය කර ඇත්ගත් ද 02 රූපගයන් දැක්වවූ සිදූවීම අළලො ය. 
02 රූපගයදී පොලකයො මොරුවීම පිළිබඳ ධනොත්මක සංකල්පයක්ව ද, ගමම 
රූපගේදී එම පොලකයොට  මන ආරම්භ කර ඇති ගමොගහොතක ඔහුට තම 
රොජ්යය තුළම ඇති අභිගයෝ යන් ද නිරූපණය කරයි. ගමය 02 රූපයට 
සොගප්ක්වෂව ඉතො විස්තතරොත්මකව නිර්මොණය කර ඇති බව ගපගන්. කොටූන් 
ශිල්පියො ගම් සඳහො ගයොදො ත් සංගක්වත ගල්බල් කිරීම හරහො ගමහි ප්රස්තතුතය 
මනොව ග්රහණය කර  ැනීගම් හැකියොවක්ව ඇත. ගමහිදී රූස්තගවල්ට් තම 
ප්රචොරකයින් ගනොසලකො හරිමින් ආර්ික ප්රකෘතිය කරො තම  මන ඉතො 
උගදයෝගිමත් ගලස යන බව නිරූපණය කරයි.  

 
04 රූපය: ‘නියමුවොගේ ගවනසක්ව සිදු ගනොවනු ඇත’ 

(මූලොශ්රය: Granger Historical Picture Archive)6 

 
6 https://www.granger.com/results.asp?image=0174608   

https://www.granger.com/results.asp?image=0174608
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1904 ජ්නොිපතිවරණ ඡන්ද වයොපොරය අළලො ඉහත කොටූනය නිර්මොණය වී 
ඇත. ‘සමෘේි මොලිමො යන්රය’ (Prosperity Compass) විසින් 
ගමගහයවනු ලබන ‘රොජ්ය ගනෞකොගේ’ ප්රධොනියො ගලස තියගඩෝර් 
රූස්තගවල්ට් නිරූපණය කරන ගමහි සෑම් මොමො (Uncle Sam) ඇල්ටන් බී. 
පොකර්ට පැහැදිලි කරන්ගන් ඔහු සුක්වකොනම  අතට ග න ගනෞකොව පැදවීම 
අවශය ගනොවන බව ය. මින්  මයමොන වන්ගන් තියගඩෝර් රූස්තගවල්ට් ගේ 
ගපොදු ප්රතිරූපයයි. ගමහි සෑම් මොමගේ ප්රකොශයක්ව ගලස යටින් දක්වවො ඇති 
අන්දමට රූස්තගවල්ට් විසින් තමන් ශක්වතිමත් හො  තොනු තික නියමුවකු ගලස 
ඔප්පු කර ඇති බව ය. 

ඉහත රූප රූප 1, 2, 3 හො 4 හරහො ඉදිරිපත් කර ඇති නොයකයන් කොටූන් 
ශිල්පීන් විසින් ‘සැබෑ නොයකයින්’ (true leaders) ගලස දක්වවො ඇති බව ිර 
ප්රකොශනය ඇසුරින් නි මනය කළ හැකි ය. ගමහිදී ප්ගල්ගටෝ විසින් ‘රොජ්ය 
ගනෞකොව‘ උපමොගේ දක්වවන ලද සැබෑ නැේපතියොගේ ලක්වෂණ7 ද දැක ත 
හැකි ය.  

උපහොසය හො විගේචනය ප්රිය කරනො කොටූන් ශිල්පීන් විසින් සැබෑ නොයකයන් 
ගමන්ම වයොජ් නොයකයින් (fake leaders / demagogues) හො ඔවුන්ගේ 
ගේශපොලන ක්රමගේදයන් විගේචනය කිරීම සුලබ බව ගපගන්.   

 

 
7 “සැබෑ නැේපතිගයකු සතය වශගයන් ම නැවක පොලකයකු වන්නට නම් වර්ෂය හො ඍතු ද 
අහස හො තරු ද සුළං හො තම ශිල්පයට අයත් අන් කරුණු ද ගකගරහි සිය අවධොනය ගයොමු 
කළ යුතු බව…” (488c). 
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05 රූපය 
 (මූලොශ්රය: Cartoon a Day)8 

ෙම්ප් සියලුම සතයයන් සහ කරුණු ගනොසලකො හරිමින් ඉතො විගනෝදගයන් 
රොජ්ය ගනෞකොව විනොශකොරී අඳුරු හො කුණොටු සහිත මුහුදකට යොරො කරයි. 
ගමහිදී, ගමම නොයකයො සමොන කළ හැක්වගක්ව සම්පූර්ණගයන්ම අන්ධ , කිසිත් 
ගනොදන්නො, නූ ත් සහ කිසිවකට එකඟ වීමට අකමැති නැේපතියකුට ය. 
කොටූන් ශිල්පියො තම අදහස වන රොජ්යයක්ව ගමවන් නොයකයින් අතින් 
පරිහොනියට පත් වන බව විගරෝධොත්මකව ප්රකොශ කර ඇත. ඔහු පිළිබඳව 
ගවනත් විග්රහයක්ව දැක්වගවන කොටූනයක්ව 06 රූපගයන් දක්වවො ඇත.  

 
8 http://www.cartoonaday.com/donald-trump-president-cartoon/  

http://www.cartoonaday.com/donald-trump-president-cartoon/
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06 රූපය 
(මූලොශ්රය: ගබන්  ැරිසන්, ‘The New Captain at the Helm’)9 

ගමම කොටූනගයන් දක්වගවන්ගන් බල මොරුගවන් පසු නව ජ්නොිපති ෙම්ප් 
විසින් රොජ්ය පොලනය ආරම්භ කල අවස්තථොවයි. ගමම කොටූනගේ නිර්මොණ 
ශිල්පියො වන ගබන්  ැරිසන් දක්වවන අන්දමට,  

ෙම්ප්ගේ කතොව ඉතො දිරි න්වන සුළු විය. ඇමරිකොව 
තවමත් පළමු තැනට පත්ව ඇති අතර ඔහුට එය නැවත 
ගේෂ්ඨ කිරීමට අවශයයි. ඇමරිකොනු ජ්නතොව නැවත 
ගනොසලකො හරින්ගන් නැති බවට ඔහු අප සැමට සහතික 

 
9 https://grrrgraphics.wordpress.com/2017/01/21/the-new-captain-at-the-
helm/  

https://grrrgraphics.wordpress.com/2017/01/21/the-new-captain-at-the-helm/
https://grrrgraphics.wordpress.com/2017/01/21/the-new-captain-at-the-helm/
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විය. ඔහු ජ්නතොවොදී හො ජ්ොතිකවොදී ජ්නොිපතිවරයකු වන 
අතර එය ගහොඳ ගදයකි. එය එගස්ත ගනොවන බව ඒත්තු 
 ැන්වීමට සී.එන්.එන් (CNN) ගවත ඉඩ ගනොගදන්න 
( ැරිසන් 2017). 

ගමහිදී අනොවරණය වන්ගන් ගේශපොලන වයොපොරයන්හිදී අගප්ක්වෂකයන්ගේ 
ප්රතිරූපය ග ොඩනැගීම සහ බිඳ දැමීම පිළිබඳ කොරණයයි.  ැරිසන් 
අවධොරණය කරන්ගන්  සී.එන්.එන් විසින් ග ොඩන ො ඇති ප්රතිරූපය 
ගවනුවට නව මොනයකින් ඔහු ගදස බැලිය යුතුය යන්නයි. ඒ අතරම ගමම 
කොටූන් ශිල්පියො අයත් වන්ගන් ඉතො සුළු පිරිසක්ව වන ෙම්ප්ට පක්වෂග්රොහීව තම 
නිර්මොණකරණය ඉදිරිපත් කළ ගකොටසට බව ඔහු ගමම කොටූනය විස්තතර 
කිරීගම්දී සඳහන් කර තිගබ්. ගකගස්ත නමුත් ගමහිදී වටහො ත හැකිවන්ගන් 
ප්රතිරූපය ග ොඩනැගීගම් ගහෝ බිඳදැමීගම් මොධය භොවිතො වර්  ගදකක්ව ඇති 
බවයි. 

අගනක්ව විගශ්ෂ කරුණ වන්ගන්, තමොගේ දෘෂ්ටිගකෝණය අනුව කොටූනගේ 
දැක්වගවන ගත්මොව ග්රහණය කර  ැනීම ද සොගප්ක්වෂ බවයි. රූප 5 සහ 6 හි 
දක්වවො ඇත්ගත් එකම නොයකයකු නැේපතිගයකු ගලස නිරූපණය කිරීම වුවත් 
එක්ව කොටූනයක්ව ඔහු වයොජ් නොයකයකු ගලසත් අගනක්ව කොටූනය ඔහු සැබෑ 
නොයකයකු  (‘සැබෑ නොයකයකු ගේවි’)10 ගලසත් දක්වවො ඇත. පහත 
කොටූනගයන් දැක්වගවන්ගන් ද වයොජ් පොලකගයකු ගේතුගවන් රොජ්යකට 
අත්විය හැකි ඉරණමයි. 

 
10 “We will now see if ‘Captain Trump’ can right the ship of state. He may be 
our last, best hope” ( ැරිසන් 2017). 
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07 රූපය 
(මූලොශ්රය: Progressive Post Daily)11 

සමහර විට කොටූන් ශිල්පීන් යම් කරුණක්ව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො මිනිසුන්ගේ 
ගහෝ ගභෞතික ගේවල ලක්වෂණ ඉක්වමවො ඉහත දැක්වගවන ආකොරයට 
අතිශගයෝක්වතියට නංවයි. තම අදහස වඩො තීව්ර කිරීම ගමහි අභිප්රොය ගේ. 
කොටූනගයන් දක්වවො ඇති පරිදි නැේපතියො සිය අවධොනය ගයොමු කරන්ගන් 
පසුවට විසඳිය හැකි  ැටළුවකට වන අතර ඒ අතරතුර ගනෞකොවට ගවනත් 
මොර්  ඔස්තගස්ත විශොල හොනියක්ව සිදු වී හමොර ය. ගමහි දක්වවො ඇති අන්දමට 
නොයකත්වගයහි අදූරදර්ශී දැක්වමත්  ැටළු නිරොකරණය කර ැනීමට ඇති 
ගනොහැකියොවත් ගේතුගවන් සමස්තථ රොජ්යයම අවුල් ජ්ොලොවකට පත් ගේ. එහි 

 
11 http://www.progressivepostdaily.com/2017/03/03/trumps-crackdown-
on-leaks-leads-to-more-leaks/trump-leaking-ship-political-cartoon-
politico/  

http://www.progressivepostdaily.com/2017/03/03/trumps-crackdown-on-leaks-leads-to-more-leaks/trump-leaking-ship-political-cartoon-politico/
http://www.progressivepostdaily.com/2017/03/03/trumps-crackdown-on-leaks-leads-to-more-leaks/trump-leaking-ship-political-cartoon-politico/
http://www.progressivepostdaily.com/2017/03/03/trumps-crackdown-on-leaks-leads-to-more-leaks/trump-leaking-ship-political-cartoon-politico/
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අවසොන ප්රතිඵලය වන්ගන් නැවක්ව මුහුදුබත් වන්නො ගස්ත රටක්ව අ ොධයට 
යොමයි.  

ප්ගල්ගටෝ දක්වවන අන්දමට දොර්ශනික පොලකගයකු ව කීම භොර  න්නො විට , 
එම ගනෞකොව ආරක්විත හො සොර්ථක  මනක්ව ග න යන්ගන් භූග ෝලය , 
කොලගුණ විදයොව, ජ්ල ධොරොවන්, නොවික තොරකො විදයොව, සැපයුම් 
කළමනොකරණය සහ යොරො කිරීගම් ගවනත් කරුණු දන්නො එම නැේපතියො 
නිසො ය. නූ ත් හො නුපුහුණු  නැේපතිගයකු නිසො ගනෞකොවට පමණක්ව ගනොව 
එහි කොර්ය මණ්ඩලයට සහ මගීන්ට ද විනොශය ග න එනු ඇත. 

ප්ගල්ගටෝ නැගේ අභයන්තරය සහ එහි කොර්ය මණ්ඩල සොමොජිකයින්ගේ 
ගතොරතුරු ගසොයො බැලුව ද, ගනෞකොගේ  මන ගවනස්ත කරන බොහිර බලගේ  
ඔහු විස්තතර කර නැත. ගනෞකොගේ සංචලනය රොජ්යයක පොලනයක්ව සම  
සංසන්දනය කිරීගම්දී ගනෞකොගේ රළ, සුළඟ, කුණොටු, රුවල්, ජ්ලය ඇපදීම 
සහ උවදුරට ලක්ව වූ පැති පිළිබඳ අවධොනය ගයොමු කර ගනොමැත. ගනෞකොවක 
 මන ගවනස්ත කරන ගමම බොහිර බලගේ  යුේධය, ආර්ික හො සමොජ්  ැටළු, 
විගේශීය ජ්නතොව, සංක්රමණිකයන්, ආක්රමණ යනොදිය සම  සැසඳිය හැකි ය 
(ගකොගරයො 2016).  05 සහ 07 රූපයන්හි දක්වවො ඇති අන්දමට බොහිර 
බලපෑම් ද ගනෞකොවට හොනියක්ව ගමන්ම නොයකත්වයට අභිගයෝ යක්ව විය 
හැකි ය. එනිසො පොලකයො නිරතුරුවම අභයන්තර ගමන්ම බොහිර  ැටළු සහ 
නිතර ගවනස්තවන අවස්තථොවන්/තත්ත්වයන් ගකගරහි අවධොනගයන් පසු වීම 
වැද ත් ය. එගස්තම එම  ැටළු නිරොකරණය කිරීගම් ක්රමගවදය හො 
අනුපිළිගවළ ද වැද ත් බව ඉහත කොටූන් මගින් පැහැදිලි ගේ. ගම් සියල්ල 
අවසොනගේ බලපොනු ලබන්ගන් නොයකයොගේ ප්රතිරූපයට ය. 

 
‘රාජ්ය දනෞකාව ’ උපමා කළ දේශපාලනික ගැ ළු 

ගේශපොලන වුහගේ ඇතිවන  ැටළු ප්රකොශ කීරීගම් මොධයයක්ව ගලස 
ගේශපොලන කොටූන් ගයොදොග න ඇති බව ගපගන්. ගමහිදී මහජ්නතොවට 
සම්ගේෂණය වන්ගන් කොටූන් ශිල්පියොගේ දෘෂ්ටිගකෝණයයි. එනමුත් එය 
ගතොරතුරු වොර්තොකරණයක්ව ද ගලස සැලකිය හැකි ය. ඉහත දැක්වවූ 01 සිට 
07 දක්වවො කොටූන් සියල්ලම ගේශපොලන  ැටළුවක්ව මුල්කර නිමින් 



දඹග ොල්ල 

64 
 

නිර්මොණය වූ ඒවො බව පැහැදිලි ගේ. 08 රූපගයන් දැක්වගවන්ගන් ද එවැනි 
ගේශපොලනික  ැටළුකොරීමය තත්ත්වයක්ව විස්තතර කරමින් නිර්මොණය වූ 
කොටූනයකි.  

ගමම කොටූනය නම්කර ඈත්ගත් ‘කපිතොන් සහ පළමු සහකරු එකිගනකො 
සම  කතො ගනොකළ ද රොජ්ය නැව යොරො කරයි’  යනුගවන් සඳහන් පොඨයකි. 
ගමහිදී කොටූන් ශිල්පියො ප්රතිසමතොව ශිල්පීය ක්රමයක්ව ගලස භොවිත කර ඇත. 
සංකීර්ණ ප්රශ්නයක්ව ගහෝ තත්ත්වයක්ව වඩොත් හුරුපුරුදු එකක්ව සම  
සංසන්දනය කිරීගමන් කොටූන් ශිල්පීන්ට ඔවුන්ගේ පොඨකයන්ට එය ගවනත් 
ආකොරයකින් බැලීමට උපකොර කළ හැකි ය. 

 

08 රූපය: ‘කපිතොන් සහ පළමු සහකරු එකිගනකො සමඟ කතො ගනොකළ ද 
රොජ්ය නැව යොරො කරයි’ 

(මූලොශ්රය: Danzinger Cartoons)12 

 
12 https://www.danzigercartoons.com/cartoons/ship-of-state  

https://www.danzigercartoons.com/cartoons/ship-of-state
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කොටූනගයන් දැක්වගවන ගනෞකොගේ තත්ත්වය 2013 දී ඇමරිකො එක්වසත් 
ජ්නපදගේ ගේශපොලන තත්ත්වයට සමොන ගේ. ජ්නොිපති ඔබොමො සහ ධවල 
මන්දිර කථොනොයක ගජ්ෝන් ගබොේනර් අතර ආරවුල් ගමයින් අවධොරණය 
ගකගර්. ජ්නොිපති ඔබොමො කපිතොන්ටත්, ගජ්ෝන් ගබොේනර් පළමු සහකරුටත් 
ගමහිදී සමොන කර දක්වවො ඇත. 

උත්ප්රොසය යනු ගේශපොලන කොටූන් සඳහො ගයොදො  න්නො ප්රභලම ගමවලමකි. 
කොටූන් ශිල්පීන් ගබොගහෝ විට උත්ප්රොසය භොවිතො කරන්ගන් ප්රශ්නයක්ව 
සම්බන්ධගයන් තම මතය ප්රකොශ කිරීමට ය. එවන් අවස්තථොවක්ව 09 රූපගයන් 
දැක්වගේ.  

 

09 රූපය: ‘රොජ්ය ගනෞකොව, නැතගහොත් නැගවහි තත්ත්වය’ 
(මූලොශ්රය: www.politicalirony.com)13  

 
13 http://www.politicalirony.com/2009/11/27/the-ship-of-state-or-the-state-
of-the-ship/  

http://www.politicalirony.com/2009/11/27/the-ship-of-state-or-the-state-of-the-ship/
http://www.politicalirony.com/2009/11/27/the-ship-of-state-or-the-state-of-the-ship/
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ගමම කොටූනගයන් නිරූපණය ගකගරන්ගන් කිසිගස්තත් ප්රොගයෝගික ගනොවන 
අවස්තථොවකි. ගබොගහෝ පිරිසක්ව නැගවහි සුක්වකොනම මත දෑත තබො සිටීම 
නැවක්ව පදවොග න යොම සඳහො කිසිගස්තත් ප්රොගයෝගික ක්රමයක්ව ගනොගේ. නමුත් 
කොටූන් ශිල්පියො ගමම රූපය හරහො ප්රජ්ොතන්රවොදය විගේචනය කරයි.  

ප්ගල්ගටෝ ද ප්රජ්තන්රවොදය ප්රිය කළ අයකු ගනොගේ. නිදහස හො 
සමොනොත්මතොවගේ අනතුරුදොයක බව ගමන්ම ප්රජ්ොතන්රවොදගේ 
අස්තවොභොවික බව ද ඔහුගේ දර්ශනය හරහො අවධොරණය කරයි. පරමොදර්ශී 
සමොජ්යක්ව පොලනය කළ යුත්ගත් දැනුගමන් හො තර්කොනුකූල ුේිගයන් ගහබි 
ප්රභූ පැලැන්තියක්ව බව ප්ගල්ගටෝ නි මනය කගේ ය. ගමම පරමොදර්ශී 
ගේශපොලනය දැක්වම හො එහි ධූරොවලි භූමිකොව ගේතුගවන් ප්ගල්ගටෝ 
විගේචනයට ලක්ව වුව ද ඔහු ගේශපොලනය මගින් තම පුරවැසියොගේ 
යහපැවැත්ම ප්රවර්ධනය කළ යුතු බව දැක්වවීය.  

ඒකොිපතියන් විසින් ගපෞර රොජ්යයන් පොලනය කරමින් ඒවොහි සම්පත් තම 
අවශයතො ගවනුගවන් රිසි ගස්ත ගයොදො  නු ලැබූ අවියක ප්ගල්ගටෝ විසින් 
දොර්ශනික පොලකයො පිළිබඳ මතය ග න හැර දක්වවන ලදි. ගහොඳ නොයකයකු 
වනොහි මනො අධයොපනයක්ව ලද අයකු විය යුතු බව ඔහුගේ මතවොදය විය. 
එගස්තම, තම යුගතෝපියොගේ පොලක පන්තිගේ අය සිය පවුල් සබඳතො සියල්ල 
අතහැරිය යුතු බවත් ඔවුන් සතු ගේපළ සියල්ල අගහෝසි කළ යුතු බවත් 
පැවසීම ගේතුගවන් ප්ගල්ගටෝ විගේචනයට ලක්ව වුව ද, එමගින් ඔහු 
බලොගපොගරොත්තු වූගේ සැබැවින්ම රොජ්යයක අභිවෘේිය උගදසො තීරණ  ත 
හැකි තර්කොනුකූල ුේියක්ව සතු ගේශපොලන නොයකයකු මිස හුගදක්ව තම 
ජ්යග්රහණය ගහෝ ආදරණීයයන්ගේ අවශයතො මත පදනම්ව ක්රියො කරන 
නොයකයකු ගනොගේ. එගස්ත ගහයින් ප්ගල්ගටෝ අනුමත කරන්ගන් මනො 
පුහුණුවක්ව ලද, දැනුගමන් අනූන දොර්ශනික පොලකයකු රොජ්යයන් පොලනය 
කළ යුතු බවයි. 

ප්ගල්ගටෝ විසින් හඳුන්වො ගදන ලද රොජ්ය ගනෞකොගේ දෘෂ්ටිවොදය යු  
 ණනොවක්ව පුරො පුනරොවර්තනය වී ඇත. කොටූන් ශිල්පීන් විසින් ගමම රොජ්ය 
ගනෞකො උපමොව ගයොදොග න ඇත්ගත් ගේශපොලන වුහය හො පොලකයො 
විගවචනය කිරීමට ය. ප්ගල්ගටෝගේ උපමොගවන් දැක්වගවන සැබෑ නොයකයො 
හො වයොජ් නොයකයො ඉතිහොසගේ සිට සියලුම පොලන තන්රයන්හි සිට ඇති 
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බව පැහැදිලි ය. අප ද ග්රහණය කරග න ඇති පොලකයන්ගේ ප්රතිරූපයන් 
ග ොඩනැංවීගමහිලො ගේශපොලන කොටූන් ද ඇතුළුව ජ්නමොධය ඉතො ප්රබල 
මැදිහත්වීමක්ව කර ඇති බව නි මනය කළ හැකි ය. නිර්මොණකරණගේදී 
කොටූන් ශිල්පීන් විසින්  ැඹුරු සංකල්ප ගහෝ අදහස්ත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො 
සංගක්වතවොදය, ගල්බල් කිරීම, අතිශගයෝක්වතිය, ප්රතිසමතොව හො උත්ප්රොසය 
වැනි ශිල්පීය ක්රම භොවිතො කර ඇති අතර එමගින් ඉතො  ැඹුරු සංකල්පයන් 
ඕනෑම ුේි මට්ටමකට ග්රහණය කර ත හැකි අයුරින් සකස්ත කර ඇත.  

රොජ්ය ගනෞකො උපමොව හරහො ගේශපොලනය හො න රයත්, ගේශපොලන කොටූන් 
හරහො කලොව, ගේශපොලනය හො න රයත් විවිධ ගකෝණයන් හරහො 
එකිගනකට සම්බන්ධගකොට ගමම විමසුගමහි දක්වවො ඇත. එගස්තම ගමම 
සොධක තුන ගකගරහිම ප්රබල බලපෑමක්ව කළ හැකි ‘පොලකයො‘ පිළිබඳ 
නිර්වචන හො විගේචන ගපොදුගේ දක්වනට ලැගබ්. 
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