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!"ය Cප+යාස කර ඇත! ඒ සමI6 ෙපාA< බලය ද
Cප+යාස කර ඇත! මා Jය6ෙ6 !"ය, එL M$
අරමුණ ඉටු JRම ෙවනුවට හාSප$6ම ඊට පටහැM
අරමුණ ෙවනුෙව6 ෙයාදෙගන ඇත! සෑම කෑදරකම9
සඳහාම මුXෙවන අCය Y ඇSෙS !"යZ! අපරාධ
Cම\ම ෙවනුවට, එය C$6 දඬුව^ _ය යුSතට
වරදක/ Y ඇSෙS !"යZ! ෙමය සSයය9 න^, එය
අ"ශය වැදගSය, මෙ` ෙසසු පුරවැ$ය6ව ෙ^ ගැන
දැනුවS JRම මෙ` ආචාර ධා+cක වගdමZ.

9ෙල6: ;ෙරඩ)9 බැ>?යාA (1801-1850) eරංශ ස^භgය
AබරX 6යායවා_ෙය9 ද, ෙhශපාලන අ+ථ ශා<Sරඥෙය9 ද, eරංශ
රාkය ස^ෙ^ලනෙl සාමාmකෙය9 ද Cය. ආව<nක o)වැය න^ වූ
ආ+nක සංකXපය ද, කැඩුණු ජෙ6ලෙl උපමාව ද ඔහු C$6 දායාද
කරන ල_. !"ය ගැන Aයා ඇ" ෙ^ ෙපාS oංච ඔහුෙ` කෘ"6 අතර
වඩාS ම සුeර$hධ වූවZ. එL eර<uතය ෙලාව සදාතMක සSය9
වන Mසා, ෙමය JයැYම සෑම පුරවැ$ෙයv C$6 ම කළ යුu වූ
කා+යයJ. දJන දැයS ෙනාදJන දැයS (ඔහුෙ` Aoයක x+yයය)
$යXල සලකා බැzම අ+ථ ශා<Sරෙl කා+යය ෙg යැZ ඔහු Jයා
$=ෙlය. එය අ+ථ ශා<Sරයට පමණ9 ෙනාව {Cතය ජයග6නට ද
උපකාර ෙව6නා වූ තවS සදාතMක වූ සSයයJ.

ම6ද mCතය, Mදහස, ෙhපල පව"6ෙ6 cMසා !" හැ† Mසා ෙනෙමZ. මුA6 {Cතය,
Mදහස හා ෙhපල පැව" Mසා මුXම !" ස^පාදනය cMසාට හැJCය.

J7ය යනු Kම9 ද?
එෙහන^, එCට, !"ය යනු vම9 ද? එය, ඒdය පුhගලෙයvෙ` අZ"ය !"මය ෙල$6
ආර9ෂා කරන සාමූLක සංCධානයJ.
අo සෑම ෙදෙනvටම -ෙදCය6ෙග6 [ෙල5ක <වභාවෙය6*]- ලැබුණු <වභාCක වූ අZ"ය න^
ඒdය පුhගලයා, පුhගAක Mදහස, සහ පුhගAක ෙhපල ආර9ෂා කර ග6නට ඇ" අZ"යZ.
ෙ^වා {Cතෙl මූAක අව‡යකතාවය6 uනJ. ඒවාෙය6 එකක පැවැSම ස^පූ+ණෙය6 ම
රඳ6ෙ6 අM9 ෙදෙකL පැවැSම මත. අෙe ඉ6h)යය6 න^ අෙe ඒdය පුhගAකSවෙl
gයාe"ය9 cස ෙවන vම9 ද? අෙe ෙhපල න^ අෙe ඉ6h)යය6L gයාe"ය9 cස ෙවන
vම9 ද?

Bවය ෙදDය8ෙග8 ලැබුන තෑHගI
ෙදCය6ෙග6 [ෙල5ක <වභාවෙය6*] අපට ලැ| "ෙබන තෑ`ෙ` අMS $ය}ම තෑ~ අඩං•
ෙවZ. අපට ලැ| "ෙබන ෙ^ තෑ`ග න^ කාZක, බුh€මය හා ආචාර ධා+cක-- {CතයZ.
{වය9 ලැබුණු පම06 {වSCය ෙනාහැක. ඒ Mසා {වෙl M+මාතෘවරයා අපට එය ආර9ෂා
කරගැ!මට, ව+ධනය කරගැ!මට, ස+ව ස^පු+ණ කරගැ!මට වගdම9 පවරා ඇත. ඒ
සඳහා අපූ+ව වූ හැJයාව6 ගණනාව9 අපට දායාද කර ඇත. අoව අෙ6ක වූ <වභාCක
ස^පS අතර උපදවා ඇත. අෙe අපූ+ව වූ හැJයාව6 ෙ^ අෙ6ක වූ <වභාCක ස^පS උෙදසා
භාCතා කළ Cට අoට ඒවාෙය6 Myපාදන ‚Lකර අෙe යහපත o0ස පාCƒ„යට ගත හැJය.
උප6 දා $ට cය යන ෙත9 cMසා Mරත ෙව6ෙ6 ෙමම 9)යාවAෙlය.
{Cතය, හැJයාව6, Myපාදන -තවS C_යJ6 Jයනවා න^, ඒdය පුhගලයා, Mදහස,
ෙhපල- යනු cMසාය. වා` vසලතාව6 සu උදාර ෙƒතනා ගැන පාර?ටු බාන ෙhශපාලනඥය6
ෙමානවා JgවS, ෙදCය6ෙග6 [ෙල5ක <වභාවෙය6*] ලැ| ඇ" ෙ^ Sයාගය6 uන අ…බවා
ෙවන< මගක ය6නට J$ම cM< gයව<ථාදාෙයකෙයvට ෙනාහැJය.

හැම අෙයvටම තමාව, තම Mදහස, තම ෙhපල ආර9ෂා කරගැ!මට අZ"ය9 ඇSන^ -බලය පාCƒ„ෙය6 වුවද-- එෙහම න^ එZ6 Jයැෙව6ෙ6 cM< කˆඩායමකට ෙ^ අZ‰6
M"පතා ආර9ෂා කරගැ!මට සංCධානය Yමට හා එම සංCධානය පවSවාෙගන යෑමට
අZ"ය9 ද ඇතැZ Jයාය. ෙ^ අනුව සාමුLක අZ"යක $hධා6තය ‚L ෙවh@ --එL
පැවැSමට ෙŠuව න^ එL !Sයානු‹ල බවZ-- සාමූLක අZ"යක පදන^ ෙව6ෙ6 ඒdය
පුhගල අZ"යZ.
සාමූLක බලයJ6 ෙ^ සාමූLක අZ"ය ආර9ෂා කරන කල, එL අරමුණ ෙවනුෙව6 Jයා ෙහ5
ෙවනS ෙමෙහය9 ෙවනුෙව6 Jයා ෙහ5 Lලgවට ෙවනS J$ම ෙදය9 ත+කානු‹ලව ආෙhශ
කරගත ෙනාහැJය.
ඉ"6, අෙයvට තවS පුhගලෙය9ට, ඒ පුhගලයාෙ` Mදහසට, එයාෙ` පුhගAක ෙhපලට,
එෙරLව බලය පාCƒ„ JRමට !"මය අවසරය9 නැ" ෙහZ6, එCට සාමූLක බලය9 --එම
ෙŠuව Mසාෙව6ම-- !"මය වශෙය6 පාCƒ„ කර ය^ පුhගලය6ට ෙහ5 පුhගල
කˆඩායමකට ඒdය පුhගලෙය9ව, පුhගලෙයvෙ` Mදහස, පුhගලෙයvෙ` ෙhපල Cනාශ
කර6නට ෙයාදා ගත ෙනාහැJය.
ඉහත අව<ථා ෙදෙ9ම, [එන^ එ9 පුhගලෙයvට තවS පුhගලෙයvෙ` {Cතයට, Mදහසට,
ෙhපලට අZ"ය9 නැSතා ෙ< පුhගලෙය9 ෙහ5 පුhගල කˆඩායමකට තවS පුhගලෙයvෙ`
{Cතයට, Mදහසට, ෙhපලට අZ"ය9 ද නැ"Yම*] බලය පාCƒ„ෙය6 ඊට පටහැM වූව
2

කර6නට !Sයානු‹ල බව9 oLටුවා ග6ෙ6 ද එය බලය †yය ෙල$6 ෙයාදා ගැ!ම9 ෙවZ.
එCට එය අපෙ` eර<uතයට පටහැM වූවJ. බලය අoට ලැ| ඇSෙS අපෙ` ඒdය අZ‰6
ආර9ෂා කර ගැ!ම සඳහාය. අෙe සෙහ5දරය6ට ද ලැ| ඇ" ඒ අZ‰6ම Cනාශ කර දම6නට
අපට බලය ලැ| ඇතැZ Jය6නට සාහ$ක ෙව6ෙ6 කවු/6 ද? ඉ"6 අM9 අයෙ` අZ‰6
Cනාශ කර දම6නට !"මය බලය9 ඇ"ව, අප අතෙර6 ෙව6ව කටයුu කර6නා වූෙවvට
ෙනාහැJ න^, එZ6 ත+කානු‹ලව Jයැෙව6ෙ6 එම $hධා6තයම සාමූLක වූ බලයටS
බලපා6නා වූව9 බව ෙනාෙg ද? එය ඒdය බලය සාමූLක වූ ෙල$6 සංCධානය Y ඇතැZ
Jයා පමණ9 ෙනාෙg ද?

කැම" අ6දc6 පාCƒ„ කරන අZ"යට ඉඩ9 ෙනා@ බලහSකාරකම9 කරන අයෙග6 රජය
ඔහුව ආර9ෂා කරZ.

ෙමය සSයය9 න^, ඊ ළඟට Jය6නට වඩා පැහැ_A වූ ෙවනS ෙදය9 නැත: !"ය යනු
<වභාCක අZ"යකට !"මය ආර9ෂාව සපයන සංCධානයJ. ඒdය ශ9"ය ෙවනුවට
සාමූLක ශ9"ය පමණ9 ෙයාදා ගැෙන6නJ. ෙ^ සාමූLක බලය කළ යුSෙS එකම එක
දැයJ. එන^ සාමූLක බලෙය6 වූ අය C$6 කළ යුSෙS ද <වභාවෙය6 හා !"මය වශෙය6
අZ"ය ඇ" ඒdය බලෙය6 යුu වූව6 ආර9ෂා කරන දෑ පමණ9 ආර9ෂා JRමZ. එන^
පුhගලය6ට, පුhගAක Mදහසට, පුhගAක ෙhපල වලට ආර9ෂාව සැල\මZ. ඔවුෙනාවු6ෙ`
අZ‰6 පවSවාෙගන යෑමට උදg YමZ. අප $යXල6වම යු9"ෙය6 පාලනය JRමZ.

[*\තල ප)සරෙl $hධ ෙවන ප)සර <වභාවය6 ෙමතැන @ ද, ෙවනS පදවහර "‚ ඉහත
සහ පසුව එන තවS අව<ථාව6L @ ද, $ංහෙල6 Jයව6නාට පහසුෙව6 වටහා ගැ!ම o0ස
ප)ව+තක C$6 ෙමෙ< වරහ6 ඇuලත C<තර JRම9 ෙයාදා ඇත.]

යු97 සහගත සහ Mර>ථාO ආQඩුව9
ය^ රට9 ෙ^ පදනම අනුව oLටුවා ඇSන^, මට ෙපනන C_යට එම රෙ? ජනතාව අතර
දJ6නට ලැෙබන $uCA L @ ෙම6ම 9)යාකාරක^ uල @ ද සාමය රැෙකනු ඇත. මට
ෙපෙනන C_යට, ෙමය ආර9ෂා කරන රටකට ඉතාමS සරල වූ, පහසුෙව6 o•ගත හැJ වූ,
අරo)මැ<ෙම6 යුu වූ, \cත වූ, 2ඩනය9 ෙනාමැ" වූ, යු9" සහගත වූ, අෙයvට Lතාගත
ෙනාහැJ තර^ „ර<ථාŽ වූ ආˆඩුව9 ලැෙබනු ඇත. එL ෙhශපාලන රාමුව vම9 දැZ එCට
වැදගැ^මJ6 යුu ෙනාවූවJ.
එවැM පාලනය9 යටෙS, සෑම පුhගලෙය9ම වටහා ග6ෙ6 තම පැවැSම Mසා තමාට
බාරෙවන $ය• වරeරසාද සහ $ය• වගd^ තමාෙ` බවZ.
එCට J$ෙවvට ආˆඩුව හා වාද කර6නට අව‡යතාවය9 නැත.
ම6ද එවැM පාලනයක @ පුhගලයාට ෙගෟරවය9 ලැෙබZ. ඔහුෙ` ‡රමය කැමැ" ෙ<
පාCƒ„යට ග6නට ඔහුට Mදහස ලැෙබZ. ඔහුෙ` ‡රමෙය6 ඔහු එකu කරනා ඵලය ඔහු

‡රcකයා සා+ථක ෙවh@ ආˆඩුවට o6 ෙද6නට අව‡යතාවය9 නැත.
‡රcකයා අසා+ථක ෙවh@ ද, $ය අභා`යය6 වලට ආˆඩුවට බM6නට අව‡යතාවය9
නැත.
[ඉෙඩ5රය9 ආවS ගංවuර9*] ආවS ෙගාCයා ආˆඩුවට බMන හැ_යාව එCට නව"නු ඇත.

රජය9 ඇතැZ Jයා අප දැනග6ෙ6 අගය කළ ෙනාහැJ තරc6 ෙමෙ< අෙe ‡රමයට ඇ"
අෙe අZ"ය ෙ^ සංකXපය අනුව ආර9ෂා කර @ෙ^ @ පම0.
තව ’රටS පැහැ_A කරනවා න^, පුhගAක කටයුu වලට ආˆඩුව ඇIA ගහ6ෙ6 නැ"Cට,
අෙe උවමනාව6 සහ ඒවා සපුරා ගැ!ම තා+Jක වූ ආකාරයJ6 ඉටු Yම cMසා අ"6
<වභාCකව $hධ ෙව6නJ.
එCට ’eපS පවුX බඩ පුරවා ග6නට ෙපර සාLSය ඉෙගන ග6නට වෑය^ ග6නවා අo
දJ6ෙ6 නැත. ’yකර පළාS Lලgවට තබc6 නගරබද පළාS _යුණු ෙවනවා දJ6ෙ6 නැත.
මූලධනය, ‡රමය, සහ ජනගහණය !" ස^පාදකය6ෙ` අනුවණ සැලසු^ Mසා C<ථාපනය Y
"ෙබනවා දJ6ෙ6 නැත.
රාkය ඇIA ගැ\^ Mසා ඇ"ෙවන C<ථාපනය6 අෙe පැවැSමට අව‡ය පදන^ අCM‡„ත
බවටS අවදාන^ බවටS පS කරවZ.
ෙ^ 9)යාකාරක^ Mසා ආˆඩුෙg වගd^ මහS ෙල$6 වැ“ Y ආˆඩුවට ඉ$Aය ෙනාහැJ
තරමට කරදර ද වැ“ෙg.

J7ය සහමුR8 අයුS ෙල!8 ෙයාදා ගැෙනන ෙ> Dප+යාසය
නමුS, අවාසනාවට, !"ය යනු J$ෙ<S ම එL M$ කා+යයට පමණ9 \cත වූව9 ෙනාෙg.
ඉ"6 එය එL M$ කා+යය ඉ9මවා යh@, එය J$S වැදගැ^ම9 නැ" වූ ෙහ5 වාද කරන හැJ
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ආකාරයJ6 පමණJ6 $hධ ෙනාව6ෙ6ය. !"ය සහමුA6 අයුu ෙල$6 ෙයාදා ගැෙනන ෙ<
Cප+යාසයට පS කරh@ එය ඊට වඩා ඈතකට ෙගන ෙගා< ඇත.
!"ෙl අරමුණ ම Cනාශ කර6නට එCට !"ය භාCතා කරෙගන ඇත: !"ය C$6 පවSවා
ෙගන යා යුu යු9"ය සහමුA6 නැ" කර6නට එCට !"ය ෙයාදා ෙගන ඇත. !"ෙl eරධාන
ඉල9කය වූ, !"ය C$6 ෙගෟරව කළ යුu වූ අZ‰6 එCට !"ය C$6ම \cත කර Cනාශ
කර දමා ඇත.
එCට, !"ය C$6 සාමූLක බලය පවරා ඇSෙS පුhගලය6, පුhගලය6ෙ` Mදහස,
පුhගලය6ෙ` ෙhපල සූරා ක6නට ඉ_)යට එන තමනට )$ ෙ< හැ$ෙරන, කරන 9)යාව6ට
J$S දඬුවම9 ෙනාලැෙබන, හෘදය සා9•ය9 නැ" අයට ය.
එCට !"ය C$6 ෙකාXලකෑම ආර9ෂා කර6නට ෙකාXලකෑම අZ"ය9 ෙ< තහවු/ කර
"ෙ–. එL @ !"ය !Sයානු‹ල ආර9ෂාවට දඬුව^ @ම සඳහා !Sයානු‹ල ආර9ෂාව
අපරාධය9 බවට හරවා ඇත.
ෙකෙ< ද !"ය ෙමෙ< Cප+යාසයකට පSකර ඇSෙS? එL eර"ඵල ෙමානවා ද?
!"ය Cප+යාසයකට පSකර ඇSෙS ස^පූ+ණෙය6 ම eර"C/hධ වූ ෙŠu ෙදකක බලපෑම
Mසාය: අමන ~ජුබව සහ gයාජ පරා+ථකාමයZ.
අo පළමුවැ6න ගැන මුA6 කතා කරමු.

TU> >වභාවෙW මාරක ෙද6ෂය9
ආSමාර9ෂාව සහ <ව-සංව+ධනය යන ෙදකට ඇ" ඇXම $ය• cMසු6 අතර දJ6නට
හැJ eරවණතාවයJ. $ය• ෙදනාම, තම6ට ඇ" ඉ6hRයය6 J$S \මාව6 ෙනාමැ"ව
භාCතයට ග6නටS, $ය ‡රමෙය6 ලබාග6නා ඵලය6 )$ ෙ< පාCƒ„යට MදහසS, —9"
C˜6ෙ6 න^ එCට සමාජෙl eරග"ය ෙනානැව‰, ෙනාකැ™, අසා+ථක ෙනාY සැලෙසනු ඇත.
එෙහS cMසු6 අතර දJ6නට හැJ තවS eරවණතාවය9 ඇත. එන^ හැJ වූ Cෙටක, ඔවු6
උSසාහ කර6ෙ6 අM9 අය පාCƒ„යට ගMc6 තම6 {වS ෙව6නටS, තම ෙසෟභා`යය
උදාකර ග6නටS ය.

ෙමය $තා ෙනාබලා කරන හ_$ ෙද5ෂාෙර5පණය9 ෙනාෙg. එෙ<ම එය එ6ෙ6 ෙදා^න$6
ඉ6නා දාන මාන වලට අකමැ" වූෙවJ ෙව"6 ද ෙනාෙg. ඉ"හාසෙl පට6 සා9•
ෙප6ව6ෙ6 ෙමL සSයතාවයZ. Mරu/ව $hධ ෙව6නා වූ යුhධ, මහS ජන සංšයාව9
සං9රමණය Yම, ආගcක දඬුව^ පැcණYම, C‡ව වහX9රමය, ෙවළඳාෙ^ කරන කප=
සූSතර සහ ෙමාෙනාෙපාAය6 උදාහරණ ෙල$6 දැ9Cය හැJZ.
ඉහත ආශාෙg ස^භවය cMසSබෙg <වභාCක ල9ෂණයJ.

ෙZපල සහ ෙකා[ලකෑම
cMසාට {වSCය හැ9ෙ9 සහ තම උවමනාව6 සපුරා ගත හැ9ෙ9 ෙනානැව‰ ෙවෙහසන
‡රමෙයM. $ය බුh€මය සහ ශාR)ක ඉ6h)යය6 <වභාCක ස^පS සඳහා ෙනානැව‰
ෙයාදවcM. ෙhපල ‚Lෙව6නට ෙŠu වූෙl ෙ^ 9)යාවAයZ.
එෙහS එෙ<ම සSයය9 වනුෙl cMෙසvට {වSෙව6නට සහ තම උවමනාව6 සපුරා ග6නට
අනු6ෙ` ‡රමෙය6 ‚L වූ Myපාදන උ’රා ගැ!ෙම6 සහ ඒවා පාCƒ„ෙය6 පු•වන ය6නZ.
ෙකාXලකෑම ‚Lෙව6නට ෙŠu වූෙl ෙ^ 9)යාවAයZ.
ඉ"6, දැ6 cMසා යනු <වභාවෙය6 ම ෙgදනාව මඟ හ)6නා වූ හැ_යාෙව6 යුu වූෙවJ.
‡රමය ෙවෙහ\ම යනු එL අ6ත+ගත <වභාවෙය6 ම ෙgදනාකාR වූවJ. ඒ Mසා ෙකාXලකෑම
‡රමය ෙවෙහ\මට වඩා පහසු ෙවh@ cMසා Mර6තරෙය6 ම ෙකාXලකෑමට ඉ_)පS ෙවනු
ඇත. ඉ"හාසය ෙමය මනාව පැහැ_A කර ඇත. ෙ^ ෙකා6ෙh$ යටෙS, ආගමකට ෙහ5
සදාචාරයකට එය නතර කරනු ෙනාහැJය.
එෙහන^ ඉ"6 ෙකාXලකෑම නතර ෙව6ෙ6 ෙකාතැනක @ ද?
එය නතර ෙව6ෙ6, ‡රමය ෙවෙහසනවාට වඩා ෙකාXලකෑම වැ“ෙය6 ෙgදනාකාR සහ
වැ“ෙය6 අනu/දායක ෙවh@ ය.
එZ6 eරSය9ෂ ව6ෙ6 එෙහන^ !"ෙl M$ අරමුණ වනුෙl, එL සාමූLක වූ ශ9"ෙය6
!"ෙl බලය පාCƒ„ කර ෙමම ෙකාXලකෑෙ^ මාරක eරවණතාවය නතර JRමය. !"ෙl
බලය පාCƒ„ කළ යුSෙS ‡රමය කැම" ප)_ ෙවෙහ\ම නතර JRමට ෙනාෙg. !"ෙl සෑම
M+ෙhශය9 ම කළ යුu ව6ෙ6 ෙhපල ආර9ෂා කරc6 ෙකාXලකෑමට එෙරLව දඬුව^ @මට
ය.
4

එෙහS, සාමා6යෙය6, !"ය ස^පාදනය ෙව6ෙ6 එ9 cMෙසv ෙහ5 cM< පං"ය9 C$M.
eරමුඛSවය9 ග6නා බලයක අවසරය සහ අනුබලය ෙනාමැ"ව !"යට කටයුu කළ
ෙනාහැJය. ඒ Mසා ෙ^ බලය පැවෙර6ෙ6 !" ස^පාදනය කරනා අයටZ.
ෙ^ සාධකය සමI6 අඩුම ෙවෙහසJ6 තම උවමනාව6 o)මසා ග6නට ඇ" මාරක
eරවණතාවය cMසාෙ` හදවෙS ඇ" Mසා, ෙල5ක ම?ටෙම6 !"ය Cප+යාසයට පS ෙවන
ආකාරය පැහැ_A ෙවZ. එෙහZ6 !"ය C$6 අයු9"ය Cමසා බලනවා ෙවනුවට එය
අයු9"ෙl පරාජය කළ ෙනාහැJ වූ අCය9 ෙවන ආකාරය පහදා ගත හැJය. එෙ<ම
gයව<ථාදායකයා C$6 ෙනාෙයvS ම?ට^ වA6 !"ය උXලංඝනය කරc6 MවහX Y තම
පුhගAක වූ <වා•නSවය තහවු/ කරග6නටS, eරජා 2ඩනෙය6 තම6ෙ` Mදහස
රැකග6නටS, ෙකාXලකc6 තම6ෙ` ෙhපල වැ“ කරග6නටS කටයුu කරc6 !"ෙl බල
මLමය ෙසසු ජනතාව අතර Cනාශ මුඛයට යව6නට ෙයාදා ග6නා ආකාරයS දැJය හැJය.
ෙමය $hධ ව6ෙ6 gයව<ථාදායකයාෙ` වා$ය o0සය. එය $hධ ව6ෙ6 gයව<ථාදායකයා
සu බලෙl අඩුවැ“ බව අනුව ය.

J\යානු]ල ෙකා[ලකෑෙ^ උපහටය8
තම6 උපහටෙය9 [victim] ෙවh@ එL අයු9"ය ගැන cMසා <වභාවෙය6 ම Cෙර5ධතාවය
ද9වZ. ඉ"6 gයව<ථාදායකය6ෙ` ලාබය o0ස ෙකාXලකෑම !Sයානු‹ල ෙල$6
සංCධානය ෙවh@, ෙකාXලකෑමට ල9ෙවන $ය• වැ$ය6 vමන ෙහ5 මා+ගයJ6 --සාමකාž
ව ෙහ5 CeලවකාR ෙල$6-- !" ස^පාදන බලය අSකර ග6නට උSසාහෙl ෙයෙද".
ඔවු6ෙ` බුh€මය ම?ට^ අනුව ෙමෙ< ෙකාXලකෑමට ල9ෙවන ජනතාව C$6 ෙhශපාලන
බලය අXලා ගැ!ම සඳහා අරමුණු එක9 ෙහ5 ෙදක9 ෙය5ජනා කරනු ඇත.
එ9ෙක5 ඔවු6 !Sයානු‹ල වූ ෙකාXලකෑම නවත6න යැZ ෙය5ජනා කරනු ඇත.
නැSන^ තම6 ද එL ලාŸ6 ව6නට ඕනෑ යැZ ෙය5ජනා කරනු ඇත.
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑමට හසුවන බහුතර උපහටය6 අතර ෙ^ ෙදවැM අරමුණ ඇ" ෙකාටස,
තම6ෙ` වාරය ලැ| gයව<ථාදායක බලය අXලා ගSතාම, අෙහ5 ෙšදයJ උදා ෙව6ෙ6 ඒ
රටට!
එය $hධ ෙවන ෙත9, සු• o)ස9 C$6 බහුතරය !Sයානු‹ල ෙල$6 ෙකාXලක". එය
gයව<ථාදායකය සඳහා JLප ෙදෙනvට පමණ9 වර^ ලැ| "ෙයන ප)සරයක @ දJ6නට
ලැෙබන සාමා6ය හැ_යාවJ. එෙහS $යXල6ට ම !" ස^පාදනෙl ෙයෙද6නට අව<ථාව

ලැෙබh@, cMසු6 තම තම6ෙ` Cසදෘශ වූ උවමනාව6 සපුරා ග6නට ෙසාය6ෙ6 $යXල6ව
ම ෙකාXලකන ආකාරයJ. සමාජෙl ඇ" අයු9"ය6 ෙමානවා දැZ ගෙgෂණෙය6 ඒවා
මුAනුපුටා දම6ෙ6 නැ"ව, ඔවු6 ෙ^ අයු9"ය6 $යXල6ටම $hධ ෙවන අයු9"ය6 බවට
පSකර". ෙකාXලකෑමට හසු වූ පං"ය ෙhශපාලන බලය අXලා ගS සැM6 ඔවු6 නව !"
ෙගෙන".
අ}"6 බලයට පSෙව6නා ෙගෙනන අ}S !" යනු එෙත9 පැව" !" වA6 තම6ව ෙකාXල
කෑ අයෙග6 ප•ගැ!ම සඳහා වූ !" ෙව". ඔවු6 !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම ආෙල5පනය
[abolish] ෙනාකර". (ෙ^ අරමුණ ඔවු6ට ෙනාමැ" වූ බුh€ය9 ඔවු6 ෙව"6 ඉXලා
$=6නJ.) ඉ"6 ඒ ෙවනුවට, $ය <වා+ථයට පටහැM වූවද, ඔවු6 උSසාහ කර6ෙ6 ද
තමනට ක•6 $= gයව<ථාදායකය6 $hධ කළ !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑෙ^ ම ෙයෙද6නට ය.
ඉ"6 එෙ<න^, යු9" සහගත පාලනය9 පැcෙණ6නට ෙපරuව ෙමෙ< $යXල6 ම කෲර වූ
ප•ගැ!^ වA6 ගැහැට Cඳ "|ම --සමහ/6ට තම6 uල ඇ" ’දන ග" <වභාවය Mසා,
අMvS අයට ෙව6ෙ6 vම9 දැZ පහදාගත ෙනාහැJයාව Mසා-- $hධ ෙව6නටම අSයාව‡ය
වූව9 ෙල$6 අෙයvට ෙපෙන6නට හැJය.

J\යානු]ල ෙකා[ලකෑෙ^ Dපාකය
ෙකාXලකෑම ආයුධය9 කරගS !" පhධ"යකට වඩා ද/ණු වූ ෙවනස9 හා ඊට වඩා සාLක
වූ Cපාකය9 සමාජයකට හ¢6වා ෙද6නට J$ෙ<S ෙනාහැJය.
ෙමවැM †ෂණය9 පසුපස එන Cපාක ෙමානවා ද? ඒවා C<තර කර6නට ෙව•^ ගණන9
Aය6නට $hධ ෙවනු ඇත. ඉ"6 අoට වඩාSම වැදගS JLපය ගැන පමණ9 ෙප6වා @ෙම6
සැනෙස6නට $hධ ෙg.
පළමුෙව6 ම, එZ6, යු9"ය සහ අයු9"ය අතර පැහැ_A වූ ෙවනස $ය} ෙදනාෙ` ම හෘදය
සා9•ෙය6 මකා දමZ.
ය^ තරමකට ෙහ5 !" o•ප_6ෙ6 නැ" සමාජයකට පව"6නට ෙනාහැJය. !" වලට
ෙගෟරවය9 ද9ව6නට න^ !" ෙගෟරවා6Cත ඒවා Cය යුu JRම වඩාS පහසු වූවZ. !"ය
හා ආචාර ධ+ම එJෙනකට පර<පර ෙවh@, පුරවැ$යා මුහුණ ෙද6ෙ6 කෲර වූ CකXපය6ට
ය. එ9ෙක5 තම ආචාර ධ+ම හැ_යාව පවා ෙදZ. නැSන^ !"යට ඇ" ෙගෟරවය බැහැරලZ.
ෙ^ ’yට අ6ත ෙදක එක හා සමාන Cපාකය6 වA6 යුuය. ඒවාෙය6 වඩා බරපතල vම9
දැZ ෙත5රාග6නට අෙයvට අපහසු වනු ඇත.
5

!"ෙl <වභාවය ව6ෙ6 යු9"ය නඩSu JRමZ. ෙමය ෙකාතර^ ත_6 cMසු6ෙ` $Sවල
සMටුහ6 Y ඇSදැZ JවෙහාS, බහුතරය9 Lත6ෙ6 !"ය හා යු9"ය යනු එකම එක ෙදය
යැZ Jයාය.
!Sයානු‹ල වූ ඕනෑම ෙදය9 යු9" සහගත යැZ Jයා ද ඒ Mසා අප $යXල6 uල දැ“
හු/ව9 පැළප_ය^ Y ඇත. ෙ^ C‡වාසය ෙකාතර^ සමාජය පුරා පැ"ර ඇSදැZ JවෙහාS,
ෙබාෙහ5 අය ෙද5ෂ සහගතව o•ෙගන $=6ෙ6 ය^ ය^ දෑ ‘යු9" සහගත’ ෙව6ෙ6 ඒවා !"
මI6 එෙ< කරන ලද Mසා Jයාය. එCට ඉ"6, ෙකාXලකෑම යු9" සහගත ෙ< ෙප6වා
ෙද6නට න^, එය බහුතර හෘදය සා9•ය6ට පූජ!ය වූව9 කරව6නට න^, එCට අව‡ය
ෙව6ෙ6 !"ය9 eරකාශයට පSකර ඊට අවසරය @ම පමණJ. වහX9රමය, ස^බාධකය6,
ෙමාෙනාෙපාAය6 සඳහා ෙප! $=නවු6 ඒවාෙය6 ලාබ ලබන අය පමණ9 ම ෙනාෙව". ඔවු6
ඒවාෙය6 ’9 C˜න අයS ෙව".

අනනු]ලය8ෙH (non-conformists) ඉරණම
ෙමම උSසාහය6 වල ආචාර ධ+මය ගැන ඔබ සැකය9 ඉ_)පS කර6ෙ6 න^, එL @ “ඔබ
අනuරැදායක නෙව5Sපාදකෙය9, මෙන5රාkයයක වාසය කර6ෙන9, 6lයාවා_ෙය9,
කඩාකeපXකාරෙය9; සමාජෙl අS"වාරම ‚ඳ දම6නට හදන අෙය9,” යැZ
eරගXභ ෙල$6 ඔබ ගැන Jයනවා ඔබට ඇෙසනු ඇත.
ඔබ ආචාර ධ+ම ගැන ෙහ5 ෙhශපාලනය ගැන ෙhශනය9 කර6ෙ6 න^, ෙ^ ආකාරෙl $uCA
වA6, ෙනාෙයvS Mලතල ඇ" සංCධාන C$6 ආˆඩුවට ෙපSස^ යවනු ඇත: “ෙමෙත9
කාලය9 කළා ෙම6 Mදහ< ෙවළඳාම (Mදහස, ෙhපල, යු9"ය) o•බඳ දැ9ෙම6 යුuව
පමණ9 Chයාව ඉගැ6Cය යුu ෙනාෙg. අනාගතෙl @ eරංශ ක+මා6ත Mයාමනය කරන !"
සහ ප)$h€ (Mදහසට, ෙhපල හා යු9"යට පටහැM වූ ප)$h€ හා !") ගැන දැ9ෙම6
යුuව පමණ9 ද Chයාව ඉගැ6Cය යුuය. ආˆඩුව C$6 o)නමන ලද •/ තනu/ වල @
යා6තෙම6 ෙහ5 දැනට පව"න !" වලට අෙගෟරවය9 $hධ කරන, එය අ6තරායට
පමුණුවන ඉගැ6Yෙම6 දැ“ ෙ< වැළJය යුuය.”
-කෘ•කා+cක සහ වාMkය
Myපාදකය6ෙ` මහා සභාව, 1850 මැZ 6.
එෙ< ප)_, ය^ ආකාරයJ6 ෙකෙරන වහX9රමයකට සහ ෙමාෙනාෙපාAයකට, eරජා
2ඩනයකට සහ ෙසාරකමකට අවසර ෙදන !"ය9 පැව"ෙl න^, ඒ ගැන සඳහ6 JRෙම6
පවා වැළJය යුuZ. ම6ද, එCට එය C$6 උපදවන ෙගෟරවයට හාMය9 ෙනාකර ඒ ගැන
සඳහ6 කර6ෙ6 ෙකෙ< ද? තවS ’රට යh@, ආචාර ධ+ම හා ෙhශපාලන ආ+nකය ඉගැ6Cය

යුSෙS !"ෙl දැ9ම අනුවය. එය !"ය9 වූ පම06 එය යු9" සහගත වූ !"ය9 ෙව6ෙ6
යැZ දැ9ෙම6 පම0.
ෙමෙ< !"ය Cප+යාසයට පSYෙ^ තවS ෙšද!ය Cපාකය9 න^ එZ6 ෙපා’ෙg
ෙhශපාලනයටS, ෙhශපාලන කාමය6ට හා අ+බූදය6ටS අ"ශෙය59"ෙය6 o) වැදගSකම9
ලබා @මZ.
"රසාරව කරන ෙ^ eරකාශය දහ< ආකාරයJ6 ඔeපු කර6නට මට හැJය. එෙහS ෙප6වා
@ම9 හැ=යට මම මෑතක @ හැෙම5ෙ`ම $S uල රජයන ලද Cෂයය9 උදාහරණයට ග6න^.
එය ස+වජන ච6දයZ.

කවුද DUbචය කර8ෙ8?
£ෙස5ෙ` „6තනය අනුගමනය කර6ෙන5 --ඔවු6 Lත6ෙ6 ඔවු6 ඉතා ඉ_)ෙය6 ඉ6නවාය
Jයා. එෙහS මම ඔවු6 සලක6ෙ6 අදටS වඩා ශතක C<ස9 පසුප$6 ඉ6නවා Jයාය-- ෙ^
ගැන මා හා එකඟ ෙනාවනු ඇත. එෙහS ස+වජන ච6දය --වචනෙl ප)සමාeත අ+ථෙය6
භාCතෙl @-- පූජ!ය ආධාන`රාහය9 ෙනාෙg.
එය Cචාරයට භාජනය JRම Mසා, සැකයට ල9 JRම Mසා, අපරාධය9 ෙනාව6නJ. ඇSත
වශෙය6 ම, ස+වජන ච6දය ගැන දැ“ Cෙර5ධතාවය6 දැ9Cය හැJය.
මුA6 ම ස+වජන යන වචනය බරපතල ’+මතය9 සඟව6නJ. උදාහරණය9 ෙල$6
eරංශෙl cAයන 36 ක ජනතාව9 වාසය කර". ඉ"6 ච6දය ස+වජන ෙව6නට න^ එL @
cAයන 36 ක ච6ද Lcය6 $=ය යුuZ. එෙහS ච6දය eරකාශ JRම සඳහා අනුමතය ලැ|
ඇ" වැ“ම සංšයාව cAයන 9 9 පම0. හතෙර6 u6 ෙදෙන9ට එය අLcය. žටS වඩා
සංšයාව9 හතරවැ6නා C$6 පැSතකට දමා ඇත. ඒ හතරවැ6නා C$6 අMvS අයට වර^
ෙනාෙදන ෙŠuව ඔවු6ෙ` අෙය5`යතාවය යැZ $hධා6තය9 ඉ_)පS කරන Mසාය.
ස+වජන ච6දය යැZ Jය6ෙ6, එෙ< න^, ෙය5`ය වූව6ට පමණ9 ලැෙබන ස+වජන
ච6දයJ. ඉ"6 ෙ^ ගැන ගැට•ව9 ඇත. කවුද ෙය5`ය වූවා? අෙය5`ය අය යැZ CM‡චය9
ලැ| ඇSෙS බාලය6, <SR6, උ6මSතකය6, බරපතල අපරාධ කරන ලhදවු6, යනා@6ට
පමණ9 ද?

ච8දයට dමා පැන e ඇ7 ෙgSව Kම9 ද?
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ෙ^ Cෂය ගැන වඩාS සුපR9ෂාකාRව ෙසායා බලh@ අoට ෙප! ය6ෙ6, ච6දයට ඇ" අZ"ය
පදන^ Y ඇSෙS අෙය5`යතාවය න^ වූ අ¤යූපගතය මතZ. ච6ද Lcයාෙ` අ…eරාය වනා¥
ෙ^ අZ"ය තම6 ෙවනුෙව6 පමණ9 පාCƒ„ කරන අZ"ය9 ෙනාව6ෙ6ය, එය $යXල6
ෙවනුෙව6 පාCƒ„ කර6නා වූ අZ"ය9 ව6ෙ6ය, යැZ එL@ සැලෙ9.
වඩාSම ජනගහණයකට ච6ද Lcකම ෙදන 9රමය සහ අඩුම o)සකට ච6ද Lcකම ෙදන
සැල<ම ෙ^ ආකාරෙය6 බලh@ එක ආකාරෙl ම ෙව". ඒවා ෙවන< ෙව6ෙ6 අෙය5`ය වූව6
කවුදැZ Jයා ‰රණය කරන 9රමය අනුව පම0. එය මූල ධ+මය ගැන ඇ" ෙවනස9 ෙනාව
ෙකාතර^ eරමාණයකට දැZ අනුව ෙවනස9 ව6න9 පම0.
අද ඉ6නා අෙe `Rක සහ ෙර5ම „6තනෙl ජනරජවා@6 මවා පාන ආකාරය අනුව ස+වජන
ච6දය න^ උeපS"ෙl @ ම ලැෙබ6න9 න^, එෙහන^ එCට, වැ“L= කා6තාව6ට හා
ද/ව6ට ච6දය අLc JRම අයු9"යJ. ඇZ ඔවු6ට ච6දය අLc කර ඇSෙS? ඒ ඔවු6
අෙය5`ය යැZ උපකXපනය කර ඇ" Mසාය. ඇZ අෙය5`ය බව එය ෙනාලැ|මට ෙŠuව9
ෙව6ෙ6? ම6ද එCට ච6ද Lcයා පමණ9 තMවම ෙනාෙවZ එL Cපාක වA6 2ඩාවට
පSෙව6ෙ6. ඒ හැම ච6දය9ම එම eරජාෙg ඉ6නා සෑම අෙයvෙ`ම {Cතයට බලපෑම9
කරන Mසාය. ම6ද, ය^ eරජාවක ඉ6නා සෑම අෙයvටම තම සුභ සාධනය හා පැවැSම ගැන
ග6නා ‰රණ වලට ආර9ෂාව ඉXලා $¦මට අZ"ය9 ඇ" Mසාය.

Dසhම J7ය dමා Iiමj
ෙමයට උSතර වශෙය6 Jයනු ඇSෙS ෙමානවාදැZ මා දMc. Cෙර5ධතාවය6 වනු ඇSෙS
ෙමානවාදැZ මා දMc. එෙහS ෙමතැන ෙමවැM මතවාදය9 Cම+ශනයට සු’සු තැන
ෙනාව6ෙ6ය. මම ෙමL @ $’ කෙX ආˆඩු ෙපරළන, උhෙඝ5ෂණ ඇ" කරන, කලබල
ෙගෙනන, ස+වජන ච6දය ගැන (අෙන9 ෙhශපාලන eර‡න ෙ< ම) පැන නැ§ ඇ" මතවාදය
uල @, !"ය හැමදාම 9)යා කළ ආකාරෙය6 9)යාවට නැෙඟ6ෙ6 න^ එCට එL
අ6ත+ගත මු• මහS වැදගSකම නැ" Y යන බව ෙප6Yම පමණZ.
ඇSත වශෙය6ම, !"ය සෑම පුhගලෙය9වම ආර9ෂා කර6නට, $ය} Mදහස, $ය} ෙhපල
රJ6නට \මා ෙව6ෙ6 න^, !"ය යනු ඒdය පුhගලය6 තම <වයං ආර9ෂාව සලසා
ග6නවාට වඩා වැ“ෙය6 ඉ9මවා ෙනාය6න9 පමණ9 ෙව6ෙ6 න^, !"ය යනු
ෙකාXලකෑමට සහ 2ඩනයට බාධකය9 ෙල$6 පව"6න9 න^, එය $hධ ෙවනවා දැZ ෙසායා
බල6න9 න^, ඊට එෙරLව දඬුව^ පමුණුව6න9 න^, එෙ<න^ එCට එL \මාව6 ගැන
පුරවැ$ය6 වන අo ෙමතර^ _~6 _ගට වාද කරනු ඇS ද?

ෙ^ තSවය යටෙS, ච6දයට ඇ" අZ"ය කාට පමණ9 ලැෙබ6ෙ6 දැZ ‰රණය කර6නට
යෑම Mසා උප)ම ෙහාඳ තSවය වන සාමය අවදානමකට ඇද වැෙටZ ද?
ච6දය අLc වූ පං"වල අය තම6ට ච6දය9 Lcවනු uරා සාමකාcව බලා $=නු ඇS ද?
ච6දය Lc වූ අය තම වරeරසාදය vඩුෙ9ඩු ෙලසJ6 ආර9ෂා කර6නට ඉ_)පS ෙවනු ඇS
ද?
!"ය එL M$ කා+යය ෙවනුෙව6 \මා කර6ෙ6 න^, එCට !"ය ගැන සැමෙ`ම උන6’ව
එක හා සමාන ෙවනු ඇත. ඒ Mසා ෙමවැM තSවය9 යටෙS, ච6දය eරකාශ කළ අය ච6දය
eරකාශ ෙනාකළ අයව අපහසුතාවයට පS ෙනාකරාC යැZ පැහැ_Aව ම Jයත හැJ ද?

J\යානු]ල ෙකා[ලකෑම නැම7 මාරක අදහස
එෙහS තවS පැSතJ6 Cමසh@, කXපනා කර බල6න ෙ^ මාරක මූල ධ+මය හ¢6වා @
ඇSෙS සංCධානාSමක බව Jයාපෑෙම6, ෙර•ලා$කරණය, ආර9ෂාව, _) ගැ6Yම යටෙS
Jයා, එCට !"ය C$6 අෙයvෙ` ෙhපල ෙගන තවෙකvට o)නමනවාය Jයා, !"ය C$6
$යXල6ෙ` ම ධනය රැෙගන සු• o)සකට -ෙගාCය6, ක+මා6තක/ව6, නැg Lcය6,
කලාක/ව6, Cකටය6 වැM- පමණ9 ෙදනවාය Jයා. ඒ තSවය යටෙS එෙහන^, හැම
පං"ය9ම එCට !"ය vම9 දැZ වටහාග6නට ෙවෙහෙසනු ඇතැZ dම ත+කානු‹ලය.
අLc වූ පං" ෙක5පාCyටව එCට ච6දය eරකාශයට Lcකම ඉXලා $=නු ඇත. එය නැ"ව
{වSෙවනවාට වඩා සමාජය ෙපරලා දමනු ඇත. Lඟ6න6 සහ ර<"යා’කාරය6 ද එCට ච6ද
eරකාශ අZ"ය සඳහා අZ"ය9 ඇතැZ ඔeපු කර6නට 9)යා කරනු ඇත. ඔවු6 ඔබට ෙමෙ<
Jයනු ඇත: “අoට වZ6, ’^ෙකාළ ෙහ5 }ණු cල @ ග6නට බැහැ බhද ෙනාෙගවා. අo ෙගවන
බhද --වරeරසාද සහ සහනාධාර යටෙS-- අoට වඩා ධනවS වූ cMසු6 ෙවනුෙව6 !"ෙය6
<ථාoත කරන ලhද9. අMS අය !"ය පාCƒ„ කරc6 පා6ෙග“ෙl, ම< වල, යකඩ
නැSන^ ඇ¢^ වල cල වැ“කරග6නවා. ඉ"6 අMS හැම ෙකෙන9ම තම6ෙ` වා$යට !"ය
පාCƒ„ කරh@, අoS කැම"Z අෙe ලාබය ෙවනුෙව6 !"ය පාCƒ„ කර6නට. අo !"ෙය6
ඉXලා $=නවා අoට සහනාධාර අZ"ය9.
ඒක තමZ ’eපS cMසාෙ` ෙකාXලකෑම. ෙ^ අZ"ය ලබා ගැ!ම o0ස, අoS ච6ද Lcය6,
!" ස^පාදකය6 Cය යුuZ. එCට අoට eරථුල ෙලසJ6 Lඟනකම අෙe පං"ය ෙවනුෙව6
සැලසු^ කර6නට පු•වM. හ)යට ඔෙ– පං"ය ෙවනුෙව6 දැවැ6ත ආකාරෙය6 ඔෙ–
ආර9ෂාව ඔබ සැලසු^ කර ඇ" අ6දමට. දැ6 ෙ^ අo Lඟ6න6ට Jය6න එපා ඔබ අo
7

ෙවනුෙව6 ෙවෙහෙසනවා Jයල. ඊට ප<ෙස cමෙරX මහතා Jයූ ප)_ අoව Mහඬ කර6න
අoට 7රෑ69 ල9ෂ හය9 @ලා පැSතකට C$ කරලා දා6න එපා. ඒක හ)යට අoට ලෑ=
ගා6නට ම< කටුව9 ෙදනවා වෙ`. අoට ෙවනS අZ"වා$ක^ "ෙයනවා. ෙකෙ< වුවS අo
කැම" අMS පං" ඔවු6 ෙවනුෙව6 ෙ9වX කළ ෙල$6 අo ෙවනුෙව6 අo ෙ9වX කර6නට!”
ඉ"6 එවැM ත+කයට o•uර9 ෙල$6 ඔබ Jය6ෙ6 vම9 ද!

Dප+යාසයට ප\ වූ J7ය ගැටු^ ඇ7 කරj
!"ය එL සSය වූ අරමුෙණ6 ෙවනතක ෙගන යන බව o•ග6ෙ6 න^ -ෙhපල ආර9ෂාව
ෙවනුවට ෙhපලට හාM කරත හැJ යැZ dම- එෙහන^ එCට, !" ස^පාදනයට $යXල6ම
සහභා¨ Yමට උවමනා ෙවනු ඇත. එ9ෙක5 තම6ව ෙකාXලකෑෙම6 ආර9ෂා කරග6නට
නැSන^ එය ෙකාXලකනු o0ස ෙයාදාග6නට. ෙhශපාලන eර‡න හැම Cටම අග"ගාž වනු
ඇත. ඒවා වඩා වැදගS බවJ6 Mතර කතාබහට ල9වනු ඇත. gයව<ථාදායක මාAගාෙg
ෙදාරටුව අසල සට6 හටගනු ඇත. එL ඇuලත හටග6නා සට6 ඊට ෙනාෙදෙවM වනු ඇත.
ෙමය දැනග6නට න^, eරංශ හා ඉං`R$ gයව<ථාදායකෙl Cම+ශනයට භාජනය ව6ෙ6
ෙමානවා දැZ ෙසායා බැzමට අව‡යතාවය9 ඇ" ෙනාෙg. වාද Cෂය පථය6 වටහා ගැ!ම
පමණJ6 උSතරය දැන ගැ!මට හැJවනු ඇත.
!"යට කරන ලද ෙ^ M6_ත Cප+යාසය Mසා hෙgෂයS අසම~යS Mරu/වම රජයන
බවටS, ඒ Mසා සමාජය9 Cනාශයට යන බවටS සාධක ඉ_)පS කර6නට අව‡යතාවය9
ඇS ද?
එවැM සාධක අව‡ය න^ බල6න [1850 @] එ9සS ජනපදය _හා. !"ය එL M$
Cෂයපථයට යටෙS \මා කර තබන; සෑම පුhගලෙයvෙ` ම Mදහස හා ෙhපල ආර9ෂා කරන
රට9 ෙල5කෙl ෙවන නැත. ෙමL eර"ඵලය9 වශෙය6 සමාජ 9රමය දැ“ <ථාවර පදනමක
"ෙබන බව9 ෙපෙ6. එෙහS එ9සS ජනපදෙl වුවS වාද Cෂය6 එL මහජන සාමය
අවදානමට ෙගෙන6නට සූදානc6 ඇත.

වහ[ 9රමය සහ l0 බm යනු ෙකා[ලකෑමj
ෙ^ වාද Cෂය6 ෙමානවා ද? ඒවා න^ වහX 9රමය සහ ‰/ බ’ ෙව". එ9සS ජනපදෙl
සාමා6ය ජවයට පටහැM වූ !"ය C$6 ෙකාXලකෑෙ^ ෙයෙදන Cෂය6 ෙදක ෙ^වාය.

වහX 9රමය න^ !"ය අනුව Mදහස උXලංඝනයJ. ‰/ බ’ න^ !"ය අනුව ෙhපල
උXලංඝනයJ.
ෙ^ !"මය අපරාධ hCSවය -පරණ ෙල5කෙය6 ආ ’9බර උ/මය- යුMයනෙl ප)හාMය ඇ"
කරවන එකම වාද Cෂය6 වනු ඇත. !"ය අයු9"ෙl ආයුධය9 බවට පS Y "|ම, එය
සමාජෙl හදවත මැhෙh ෙමෙ< Lර Y "|ම තර^ C<මයට පS කරවන ෙවනක9 නැත. ඉ"6
එ9සS ජනපදයට ද/ණු වූ Cපාක ෙගෙන6නට ඇSෙS වහX 9රමය සහ ‰/ බ’ පමණ9
න^, එෙහම න^, !"ය Cප+යාසයට පS JRම මූල ධ+මය9 වූ, සැලසු^ පhධ"ය9 වූ
යුෙර5පයට ඇ" Cපාක ෙමානවා ෙවZ ද?

ෙදයාකාරයI8 ෙකෙරන ෙකා[ලකෑම
ද ෙමා6ෙ?ල^බ+? (ෙhශපාලනඥයා සහ රචකයා) මහතා C$6 කාAෙය+ මහතා දැ9වූ
සුeර$hධ $uCXල9 සැලJXලට ගMc6 ෙමෙ< Jයා ඇත: “අo සමාජවාදයට එෙරLව යුhධ
eරකාශ කළ යුuZ.” චාX< ඩූo6 මහතා C$6 සමාජවාදය M+වචනය කර ඇ" ආකාරය
අනුව, ෙමZ6 ඔහු Jය6ෙ6 “අo ෙකාXලකෑමට C/hධව යුhධ eරකාශ කළ යුuZ,” Jයාය.
ඉ"6 ඔහු Jයන ෙකාXලකෑම vම9 ද? ම6ද ෙකාXලකෑම !"මය හා !" Cෙර5• වූ යන
ෙදයාකාරයJ6 $hධ ෙg.
ෙසාරකම, වංචාව --!" පනත C$6 !" Cෙර5• යැZ සලකා දඬුව^ කරන-- යන !"
Cෙර5• වූ ෙකාXලකෑම සමාජවාදය යැZ Jයත හැJ යැZ මා $ත6ෙ6 නැත. සමාජ පදනමට
C€මS ෙල$6 අනu/ ෙගෙන6ෙ6 ෙමයාකාරෙය6 $hධ වන ෙකාXලකෑෙම6 ෙනාෙg. ෙකෙ<
ෙවතS එවැM ෙකාXලකෑමට එෙරL යුhධ, ෙ^ මහSව/6 C$6 !" මI6 ෙගෙනන ෙත9
පුරවැ$ය6 බලාෙගන $=ය9 ද ෙනාෙg. ෙල5කෙl ආර^භෙl පට6 ම !" Cෙර5• වූ
ෙකාXලකෑමට එෙරL සට6 ෙමෙහය Y ඇත. 1848 ෙපබරවා) අරගලයට ඉතා _• කලකට
ෙපර -- සමාජවාදය යැZ අදහ< වූව9 Lස ඔසව6නටS ෙපර කාලයක-- eරංශය C$6
ෙපාz$ය, CMසු/ව6, ෙපාA< භටය6, $රෙගවX, ඇ˜)ෙගවX, දඬුකඳ යනා_ය ෙ^ !"
Cෙර5• ෙකාXලකෑමට එෙරLව සට6 ව_නු සඳහා <ථාoත කර "‚ණ. ෙ^ යුhධය ෙගන
ය6ෙ6 !"ය C$6මZ. !"ය සැම Cටම ෙකාXලකෑමට එෙරLව ෙ^ ග" <වභාවය පවSවා
ෙගන යා යුu යැZ මෙ` මතය සහ පැuම ව6ෙ6ය.

ෙකා[ලකෑම J7ය D!8 ආර9ෂා කරන කල
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එෙහS !"ය හැම Cටම එෙ< ෙනාකරZ. සමහර Cට !"ය ෙකාXලකෑම ආර9ෂා කරc6 සහ
එL Mයැෙළc6 $=Z. එZ6 එෙ< ෙකාXලකන අයට ඇ"වන ලැkජාෙව6, අනu/ වA6, හෘද
සා9•යට මුහුණ _ය යුu බෙව6 ඔවු6ව Mදහ< කරනු ලබZ. සමහර Cට !"ය C$6
ෙකාXලක/ව6ට ෙපාz$ය, CMසු/ව6, $ර ෙගවX යනා_ෙl සහය ද ලබා ෙදZ. තම6ෙ`
ආර9ෂාව ෙවනුෙව6 කටයුu කරන උපහටයාව එCට !"ය C$6 අපරාධක/ෙව9 ෙලසට
සලකZ.

$යXල6වම වඩා ෙප5•ත කර6නට හැJ යැZ ද, gයව<ථාදාකය6 ග6ෙ6 එයට උSසාහය9
යැZ ද dමZ. එය සංCධානය කරනවා යැZ eෙර5ඩාවJ6 අද ඇSෙS ෙකාXලකෑම ස+ව
!"ය9 JRමට ඇ" උSසාහයZ.

ෙක=ෙය6 JයෙතාS !"මය ෙකාXලකෑම9 යැZ Jයා ෙදය9 ඇත. ද ෙමා6ෙ?ල^බ+?
මහතා කතා කරනුෙl ෙ^ ගැන බවට J$’ සැකය9 නැත. !Sයානු‹ල ෙකාXල කෑම
ජනතාවෙ` !" ස^පාදක වෑය^ වල එකz වූ පැXලම9 පමණ9 Cය හැJය.

ඔබ ෙ^ සමාජවා@ මතය වැර_ යැZ, හා<ය ජනක යැZ, ’yට යැZ, Jයා දJ6ෙ6 න^,
සමාජවාදය eර"9ෙyප කර6න. වඩා වැර_ ෙවh@, වඩා හා<ය ජනක ෙවh@, වඩා ’yට
ෙවh@, එය M‡eරභා JRම පහසු ෙවනු ඇත. $යXලටම ක•6, ඔබ ශ9"මS ව6නට
කැමැSෙS න^, ඔෙ– gයව<ථාදායකට )ංගා ෙගන ඇ" සමාජවාදෙl සෑම අංªව9 ම ෙසායා
උ’රා දම6න. ෙ^ක පහසු කා+යය9 ෙනාවනු ඇත.

එෙහම න^ අවම ෙලසJ6 කතා හා eරකට ෙච5දනා පවSවා --එZ6 වා$ ලබනා අයෙ`
Cෙර5ධය ෙනාතකා-- එය මකා දැžම කළ යුuය.

J7මය ෙකා[ලකෑම හhනාග8ෙ8 ෙකෙ> ද?
එෙහS ඉ"6 !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම හ¢නාග6ෙ6 ෙකෙ< ද? ඉතා පහසුය. බල6න ය^
!"ය9 ය^ o)සකෙග6 ඔවුනට Lc වූව9 අරෙගන එයට Lcකම9 ෙනාමැ" තවS o)සකට
ෙදනවා ද Jයා. බල6න එය එ9 පුරවැ$ෙය9ෙ` Cයදෙම6 තවS පුරවැ$ෙයvට (අපරාධයක
Mරත ෙනාYෙම6 ලබාගත ෙනාහැJ) වා$ය9 ෙගෙනනවා ද Jයා.
එය ’ටුවාම ඒ !"ය කX ෙනායවා ආෙල5පනය කර6න. ම6ද එය <වභාවෙය6 ම ’yට වූව9
පමණ9 ෙනාව, එය C$6 තවS †yට වූව6 කැඳවාග6නට ස/ පස9 හද6නJ. එවැM
!"ය9 --එය එකz වූව9 Cය හැJය-- 9ෂ0කව ආෙල5පනය ෙනාකළ ෙහාS, එය පැ"ර
යනු ඇත. වැ“ ව+ධනය ෙවනු ඇත. සැලසු^ පhධ"ය9 බවට හැරෙවනු ඇත.
තම6 C$6 ලබාගS අZ‰6 ආර9ෂා කර ගැ!ම සඳහා ෙ^ !"ෙය6 ලාබ ලබ6නා C$6
උ`ර ෙල$6 පැc0A ෙගෙනනු ඇත. තමාෙ` Cෙ‡ෂ ක+මා6තෙl ආර9ෂාව සහ _)ය
සපය6නට රජය බැ© $=නවා යැZ Jයනු ඇත. ’eපS වැඩ කරන ජනතාවට වැ“ෙය6 ප“
ෙගව6නට හැJයාව ලැෙබන Mසා ෙ^ 9රමෙය6 රජයට ද වා$දායක බව වැ“Z Jයා Jයනු
ඇත.
ෙ^ ආකාරෙය6 ලාබ ෙසායනවු6ෙ` වා` ෙකෟශXයට රැවෙට6නට එපා. ෙ^ ත+කය6
o•ගැ!ම Mසා ස^පූ+ණ සමාජෙl !"මය ෙකාXලකෑමට ඉඩ9 Cවෘත වනු ඇත. ඇSත
වශෙය6ම ෙමය දැනටමS පට6 ෙගනය. අද පව"න මුලාව න^ $යXල6ෙ` ම Cයදෙම6

දැ6, ෙ^ M+වචනය අනුව, සමාජවාදය න^ මතවාදයට එෙරLව ෙගෙන6නට හැ9ෙ9 එය
යුධවා@ මතවාදය9 Jයා cස ෙවන vම9 ද?

සමාජවාදය න^ J\යානු]ල ෙකා[ලකෑමj
ද ෙමා6ෙ?ල^බ+? මහතාට ෙද5ෂාෙර5පණ එXල Y ඇSෙS ඔහු සමාජවාදයට එෙරLව සට6
ව_6නට eරචˆඩSවය පාCƒ„ කර6නට කැමSෙSය Jයාය. ඔහුව ඒ අවලාදෙය6 මුදවා
හැ)ය යුuZ, ම6ද ඔහු පැහැ_Aවම Jයා ඇSෙS ෙමයZ: “සමාජවාදයට එෙරLව ව_න අෙe
සටන !"ය, ෙගෟරවය සහ යු9"ය සමඟ සුසංවාදයJ6 $hධ Cය යුuZ.”
එෙහS ඇZ ද ෙමා6ෙ?ල^බ+? මහතා තම6ව Cෂම ච9රයක <ථානගත කරෙගන ඇ" බව
ෙනාදJ6ෙ6? ඔහු සමාජවාදය පරදව6නට !"ය පාCƒ„ කරග6නට අදහ< කරc6 $=Z.
එෙහS සමාජවාදය එL පැවැSම සඳහා ෙයාදාෙගන ඇSෙS ද !"යZ. සමාජවා@6 කැමැSෙS
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑමටZ. !" Cෙර5• වූ ෙකාXලකෑමට ෙනෙමZ. සමාජවා@6, අMvS
$ය} ෙමානෙපාAය6 )$ වූව6 ෙ< ම, කැමැSෙS !"ය තම අCය කර ගැ!මටය. ඉ"6 එCට
!"ය තම සමාජවා@ පැSෙS වූ Cට, එCට ෙකෙ<ද එය සමාජවාදයට එෙරLව ෙයාදාග6ෙ6?
ෙකාXලකෑම සඳහා !Sයානු‹ල සහාය ලැෙබh@, එCට එය ඔෙ– උසාCයට ‚ය ෙව6ෙ6 නැත.
ඔෙ– ෙපාA< භටය6ට ‚ය ෙව6ෙ6 නැත. ඔෙ– $ර ෙගවX වලට ‚ය ෙව6ෙ6 නැත. එCට
$hධ ෙව6ෙ6 !"ය ඒවාෙl සහාය කැඳYමZ.
ෙමය වළ9වා ග6නට න^, ඔබ සමාජවාදයට gයව<ථාදායකයට ඇuX ෙව6නට ෙනාහැJ
අ6දc6 බාධා ෙගෙනනවා ද? සමාජවා@6ට gයව<ථාදායක මාAගාවට ඇuX ෙව6නට ඉඩ
ෙනාෙදනවා ද? ද ෙමා6ෙ?ල^බ+? මහතා, ඔබ සා+ථක වනුෙl නැතැZ මම අනාවැJ
Jය6න^. gයව<ථාදායකෙl eරධාන කා+යය හැ=යට !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම පව"න
9

uරා සමාජවාදය uර6 JRමට ඔබට ඉඩ9 ලැෙබ6ෙ6 නැත. එය එෙ< $’ ෙනාෙg යැZ ඔබ
$තනවා න^ එය ත+කානු‹ල නැත -එය සSයෙය6 ම හා<ය ජනක ය-.

ඉ"6 $ය• අවංක බC6 Cම$Xලට ගMh@, !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑෙම6 ඉවS ෙව6නට
වඩා වැ“ යම9 !"ෙය6 ඉXලා $=ය හැJ ද?

අo ඉp)ෙW ඇ7 ෙත6රා ගැJම

!"යට --බලය පාCƒ„ කර6නට අවසර "|ම අSයාව‡ය වූව9 ෙවh@-- හැJයාව ඇS ද
$යXල6ෙ` ම අZ‰6 ආර9ෂා කරනවාට වඩා යම9 $hධ කර6නට?

!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම ගැන වූ ගැට•ව සදහටම Mරාකරණය කරගත යුuය. එය
Mරාකරණයට හැJ ආකාර ඇSෙS 3 9 පම0:
1. සු• ෙකාටස9 C$6 බහුතරය9 ෙකාXලකෑම
2. $යXල6 C$6 $යXල6 ෙකාXලකෑම
3. J$ෙව9 J$ෙව9ව ෙකාXලකෑෙම6 වැළdම
\cත ෙකාXලකෑම, ස+ව ෙකාXලකෑම සහ J$S ෙකාXලකෑම9 $’ ෙනාYම යන ෙත5රා
ගැ!^ අප ඉ_)ෙl ඇත. !"යට ඔබව ආර9ෂා කළ හැ9ෙ9 ෙමZ6 එකක @ පම0.
\cත !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම: ච6දය Lcකම \cත කරh@ ෙ^ 9රමය පණ ෙ–රා ග".
සමාජවාදෙය6 $hධ ෙවන ආ9රමණෙය6 ගැලෙව6නට අෙය9 නැවත ෙ^ 9රමයට oCෙසනු
ඇත.
ස+ව !Sයානු‹ල ෙකාXලය: ස+වජන ච6ද වරම ලැ‚ _නෙl පට6 අoට ෙ^ 9රමෙය6
අනu/ හැඟYම ෙකෙරZ. ච6දය \cත වූ කාලෙl @ තම6ෙ` 2ඩකය6 C$6 කරන ලhදා වූ
!"මය ෙකාXලකෑෙ^ ෙයෙද6නට අද පාලන බලය අXලා ෙගන ඇ" අ}S බහුතරය !"
ස^පාදනය කරc6 $=".
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම9 ෙනාමැ" Yම: ෙමය තමZ යු9"ෙl, සාමෙl, සමාදානෙl,
„ර<ථාŽ බෙg, සුසංවාදෙl හා ත+කෙl මූල ධ+මය ව6ෙ6. මෙ` මරණය $hධ ෙවන _නය
ද9වා, මම ෙ^ මූල ධ+මය මට හැJ තර^ මෙ` ෙපනහ• වල ශ9"ෙය6 හඬ ගා Jය6ෙනc
(අෙහ5! එය eරමාණවS ෙනාg.) [ෙමය Aයh@, බැ<=යා? මහතා තමා 9ෂය ෙර5ගෙය6
ෙපෙළන බව දැන $=ෙlය. එම වසර uල @ ඔහු cය ~ෙlය.]

J7ෙW U! කා+ය භාරය

මම අ…ෙය5ග කරනවා ඕනෑම අෙයvට ඉහත අ…eරායට ඔ–ෙබ6 !"ය ෙගන ~L6 එය
බලය9 Y අZ‰6 අLc කර6න9 ෙනාවන හැJයාව ඇ" වූව9 යැZ මට ෙප6ව6නට.
අෙයvට $"ය හැJ වූ වඩාS ම අතා+Jක වූ ද, වඩාS ම මරා6"ක වූ ද සමාජ Cප+යාසය
න^ ෙමයZ. එයට සSය වූ Cස¢ම න^ --සමාජ සබඳතා අත)6 ෙසායා ග6නා ලhද-- ෙ^
සරල වද6 uල අඩං• Y "ෙබ6න යැZ o•ගත යුuය: !"ය යනු සංCධානය කරන ලද
යු9"යZ.
දැ6 ෙමය Jය6නට අව‡යය. යු9"ය යනු !"ය C$6 සංCධානය කරන ලhද9 ෙවh@ -බලය ෙයාදාෙගන-- ෙමL @ !"ය (බලය) J$ම cM< 9)යාවAය9, එන^ ‡රමය, පුˆය
කටයුu, කෘ•ක+මය, වාMkය, කා+cක, අ«යාපනය, කලා කටයුu ෙහ5 ආග^ යනා@
J$ව9 සංCධානය o0ස ෙයාදා ග6ෙ6 නැතැZ ග^ය Cය යුuZ.
!"මය ෙලසJ6 ෙ^ vමන කටයුSත9 ෙහ5 සංCධානය ෙවh@, එCට අMවා+ෙය6ම !"
පhධ"ෙl සාරය වූ යු9"ය Cනාශ මුඛයට ය6ෙ6ය. ඉ"6 සSයෙය6 ම, පුරවැ$ය6ෙ`
Mදහසට පටහැMව බලය ෙයාදා ගැ!ම යු9"ය සලසන අ…eරායට පටහැM වූව9 ෙනාවන
ආකාරෙය6 කරන ෙලස9 අoට ෙකෙ< $තාගත හැJ ද?

සමාජවාදෙW M\තාක+ෂණය
ෙමL @ මා ඉ_)ෙl ඇSෙS අෙe කාලෙl වඩාS ම ජනe)ය වූ ’+මතයZ. !" යු9ත සහගත
Yම පමණ9 eරමාණවS නැතැZ ය6න ෙ^ ’+මතයZ. !"ය පරා+ථකාž Cය යුu යැZ ද
ඉXලා $=Z. සෑම පුරවැ$යvටම Mදහ< බC6 හා අනු6ට බාධා ෙනාවන ෙල$6 තම
ඉ6h)යය6 කාZක, බුh€මය හා ආචාර ධා+cක <ව-සංව+ධනය o0ස හසුරව6නට
ආර9ෂාව සහ"ක JRම පමණ9 !"ය eරමාණවS නැතැZ ය6න ෙ^ ’+මතයZ. ඉ"6 ඒ
Mසා, !"ෙය6 ඉXලා $=නුෙl, සුබ සාධනය, අ«යාපනය, ජා"ෙl සදාචාරය පuරවනු සඳහා
ද eරසාරණය Yම අව‡ය යැZ Jයාය.
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ෙමය සමාජවාදෙl „Sතාක+ෂණයZ. මම නැවත Jයc: !"ෙl ෙ^ භාCතය6 ෙදක
එJෙනක හා සහමුA6 ම පර<පර Cෙර5• වූව6 ය. අoට ඒ ෙදක අත)6 එක9 ෙත5රා ගැ!ම
$’ කළ යුuව "ෙ–.

ඕනෑම ෙකෙනvට ෙද6ෙ6 න^, එL @ මම Jය6ෙ6 ෙhපල කඩාකeපX කර ඇතැZ Jයාය.
ෙකාXලකෑම9 $hධ Y ඇතැZ Jයාය.

බලහSකාරෙය6 <ථාoත කරන සෙහ5දරSවය Mදහස Cනාශ කර දමZ.

සෑම Cටම, සෑම තැනක @ ම !"ය C$6 යටපS කළ යුu වූ, M‡„ත ම වූ 9)යාව න^
ෙකාXලකෑමට ඉඩ ෙනා@මZ. !"ය C$6 තම6 යටපS කළ යුu වූෙg Mයැ-ම, මම Jය6ෙ6
ෙකාXලකෑම9 ෙවනවා ය Jයාය, එයට මා තවS එකu කර6ෙ6, එෙ< $hධYම එය සමාජෙl
ෙපා’ යහපත නාමෙය6 $hධ ෙවනවා යැZ JයාගSතට ඵල9 නැ" බවය.

ද ෙමා6ෙ?ල^බ+? මහතා මට වර9 ෙමෙ< Aයා එYය: “ඔෙ– ද+ශනය මෙ` සැලසුෙ^ එ9
ෙකාටස9 පම0. ඔබ Mදහස අසල නැව‰ $=Z. මා සෙහ5දරSවය කරා ය6නට අදහ<
කරc.” ඉ"6 මම ෙමෙ< o•u/ යැgෙවc: “ඔෙ– සැලසුෙ^ ෙදවැM ෙකාටස යනු පළමු
ෙකාටස Cනාශ කර දම6නJ.”

ම6ද එL @ අZ‰6 ෙකාXලකෑම Mසා එය ඊට වඩා ද/ණු වරද9 ෙවZ. ෙ^ !"මය
ෙකාXලකෑෙ^ @, ලාබය ලබන පුhගලයා ෙකාXලකන 9)යාෙg වගdම ෙනාගMZ. !Sයානු‹ල
ෙකාXලකෑෙ^ වගdම බාරෙව6ෙ6 !"යටZ. සමාජයටZ. ෙhශපාලන අනu/දායක බව
ඇSෙS අ6න එතැනZ.

සSයෙය6ම, මට සෙහ5දරSවය යන වචනය <ෙgƒචාව යන වචනෙය6 ෙව6 කළ ෙනාහැJය.
Mදහස ය6න !Sයානු‹ලව Cනාශ මුඛයට පS ෙනාකර, යු9"ය !Sයානු‹ල ෙල$6 පයට
පෑෙග6නට ෙනා@, !Sයානු‹ලව සෙහ5දරSවය <ථාoත කරනුෙl ෙකෙ<ද Jයා මට J$
ආකාරයJ6 පහදා ගත ෙනාහැJZ.

ෙකාXලකෑම යන වචනය o•vX වූව9 Yම කණගාටුදායක කාරණයJ. ඊට වඩා අeරස6න
බැC6 අඩු වචනය9 ෙසායා ග6නට මම අෙපාෙහාසS Yc. Cෙ‡ෂෙය6 දැ6 ෙමවැM
ෙනා)<සු^ සහගත වචනය9 අෙe අසංම"ය eරකාශයට එකu Y ඇත. එෙහZ6 ඔබ මාව
C‡වාස කළ ද, ෙනාකළ ද, මා eරකාශ කර $=6ෙ6, $යXල6ෙ` ම ආචාර ධ+මය6ට පහර
ෙද6නට මට අරමුණ9 නැතැZ Jයාය. මම පහර ෙද6ෙ6 අදහසකට ය. ෙද5ෂ සහගත යැZ
මම C‡වාස කරන අදහසකටය. අයු9" සහගත යැZ මා දJනා 9රමෙgදයකට ය. ෙ^
අයු9" සහගත වූ තSවය ෙකාතර^ ඒdය පුhගල අරමුණු වA6 <වා•නව පව"6ෙ6 දැZ
JවෙහාS අo සෑම අෙය9 ම එZ6 ලාබ ලබ6ෙ6 එZ6 ලාබ ලබන කැමැSත ඇ" Mසා
ෙනාෙg. අo සෑම ෙදෙන9 ම එZ6 ’9 C˜6ෙ6, ’කට ෙŠuව ෙනාදැනය.

පුරවැ$ෙය9ට එකම අව<ථාෙg @ Mදහ< බC6 ඉ6නටS වහX බC6 ඉ6නටS ෙනාහැJZ.

!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑෙ^ මූලය6 ෙදකJ. මම ක•6 පැහැ_A කර ඇ" ආකාරෙය6, එZ6
එක9 ඇSෙS cMසාෙ` කෑදරකම uලය. අෙනක gයාජ පරා+ථකාමය uල "ෙබ6නJ.
ෙ^ අව<ථාෙg @ මC$6 ෙකාXලකෑම යන වචනෙය6 අදහ< කර6ෙ6 vම9 දැZ C<තර කළ
යුu ෙg යැZ මම $තc. [බැ<=යා? මහතා ඊට ෙයාදන eරංශ වචනය වනාL spoliation
යැZ සඳහ6 වන අතර ඉං`R$ ප)ව+තනෙl ඇSෙS plunder ය6නZ.]

qTකම කඩාකrප[ කර8ෙ8 ෙකා[ලකෑමj
ෙබාෙහාමය9 කරන ආකාරෙය6, මම ෙ^ වචනය අපැහැ_A, අCM‡„ත, සžප ෙහ5
ඖපචා)ක අ6දමJ6 ෙයාදා ග6ෙ6 නැත. මම එය භාCතා කර6ෙ6 එL ChයාSමක
o•ගැ!ම අනුව ය. එන^, ෙhපලට (ෙgතන, ඉඩකඩ^, මුදX යනා@6 ඕනෑම ෙදයකට) එෙරL
වූ C/hධ වචනය හැ=යට ය.
අZ"ය ඇ" පුhගලයාෙ` ව<uෙව6 ෙකාටස9 --ඔහුෙ` කැමැSත නැ"ව සහ ඊට Lලgවට
යම9 ෙනා@, බලහSකාරෙය6 ෙහ5 eෙර5ඩාවJ6-- අරෙගන එයට අZ"ය9 ෙනාJයන ෙවන

ෙකා[ලකන 9රමෙsදය8 Sන
ආර9ෂාවාදය, සමාජවාදය, ෙකාcයුM<?වාදය ෙවනුෙව6 ෙප! $=නා අයෙ` අවංක බව
ෙමL @ eර‡න ෙකෙර6ෙ6 නැත. ය^ රචකෙය9 එය කර6නට ය6ෙ6 න^ ඔහු ෙhශපාලන
ජවය9 ෙහ5 ෙhශපාලන ‚යJ6 බලපෑමට ල9 Y ඇSෙතJ. ෙකෙ< වුව ද ෙප6වා _ය යුSත9
න^, ආර9ෂාවාදය, සමාජවාදය, ෙකාcයුM<?වාදය යනු හැ@ වැෙඩන අව<ථා uනක වූ එකම
පැලය9 බවZ.
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම සමාජවාදෙl @ පැහැ_Aව දැJය හැ9ෙ9 එය ස^පූ+ණ
ෙකාXලකෑම9 බැCM. ආර9ෂාවාදෙl @ ෙකෙරන !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම සමහර
o)සකෙග6 පමණ9 හා සමහර ක+මා6ත ෙකාටසJ6 පමණ9 කරන ෙකාXලකෑමට \මා Y
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"ෙබ6නJ.* එZ6 Jයැෙව6ෙ6, ෙ^ 9රමෙgදය6 uෙන6 සමාජවාදය තමZ ඉතාම
අපහැ_A වූව. වඩාSම අM‡„ත.
ඉ"6, ඒ Mසා එය තමZ වඩාSම අවංක ෙල$6 වැ“ ව+ධනය වන අව<ථාව.
*තරඟයට එෙරLව රජෙl ආර9ෂාවාදය ලැ|ම Cෙ‡ෂ වරeරසාදය9 න^,
--ෙමාෙනාෙපාAය-- eරංශෙl එ9 කXAයකට පමණ9 ලබාෙද6ෙ6 න^, ඔවු6 යකඩ
ක+මා6තක/ව6 යැZ උදාහරණයට Jයමු, එCට ෙ^ 9)යාව ඉතා පැහැ_A ෙල$6
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම o•‚ඹු කරන Mසා එCට එයට වැ“ කාලය9 පව"6නට
හැJයාව9 ලැෙබ6ෙ6 නැත. ඉ"6 ෙ^ ෙŠuව Mසා, අo දJ6ෙ6 ආර9ෂාවාදය ලැෙබන
$ය• ක+මා6ත එකට එකu කර ෙපා’ වෑයම9 ෙල$6 ඉ_)පS කර ඇ" ආකාරයZ. ඔවු6
එයාකාරෙය6 තම6ව සංCධානය කරෙගන ඇSෙS $ය• ‡රcකය6 Mෙය5ජනය ෙවන බව
ෙප6නු^ කර6නටZ. සහජ වූ ෙලසJ6 ඔවු6ට දැෙන6ෙ6 එය සාමා6යකරණය කරh@
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම සැඟ Y ඇතැZ Jයාය.
අවංක වූවා ෙහ5 ෙනාවූවාට, පුhගලයාෙ` අ…eරාය ෙමL @ eර‡න ෙකෙරනුෙl නැත. මා
දැනටමS Jයා ඇSෙS, පරා+ථකාමය යනු, එය ෙබා/ පරා+ථකාමය වුවද, එය !Sයානු‹ල
ෙකාXලකෑෙ^ එ9 පදනම9 බවZ.
ඉ"6 ෙ^ පැහැ_A JRම අනුව, අo ෙ^ ජනe)ය වූ අදහෙ<, ෙපා’ ජනතාවෙ` Lතසුව සලසනු
o0ස !"මය ෙකාXලකෑම අගය JRෙ^ --ස^භවය සහ eරවණතාවය-- Cභාග කරමු.

J7ය යනු බලයI
!"ෙය6 සංCධානය ෙව6ෙ6 යු9"ය Mසා, සමාජවා@6 අස6ෙ6 ඇZ ‡රමය, අ«යාපනය,
සහ ආගම සංCධානය o0සS !"ය ෙයාදා ග6ෙ6 නැSෙS Jයාය.
ඇZ ෙ^ අරමුණු සා9ෂාS කරගනු o0ස !"ය ෙයාදාගත ෙනායුSෙS?
ඒ, යු9"ය Cනාශ මුඛයට යා ෙනා@ !"යට ඒවා සංCධානය කළ ෙනාහැJ Mසාය.
අo මතකෙl තබාගත යුSෙS !"ය යනු බලය9 බවZ. ඉ"6 එL eර"ඵලය9 හැ=යට,
!"ෙl M$ 9)යාකාRSවය එL M$ 9)යාකාRSවයට ඔ–ෙබ6 යා ෙනාහැJ බවZ.

!"ය සහ බලය පුhගලෙය9ව යු9"ෙl \මාව6 ඇuලත රඳවh@, ඔවු6 Mයම කර6ෙ6
ෙනාකළ යුu වූ Mෙ‡ධනය6 පම0. !"ය එCට ඉXලා $=6ෙ6 අනු6ට උව’/ කර6නට
එපා Jයා පම0. !"ය එCට පුhගලයාෙ` ෙපෟ/ෂයට, ඔහුෙ` Mදහසට, ඔහුෙ` ෙhපල වලට
J$S කඩාකeපX 9)යාව9 ෙගනැCS නැත. !"ය ඒ $යXල ආර9ෂා කර @ ඇත. !"ය
යු9" සහගත ෙවh@, එය $යXල6ව එක හා සමාන ෙල$6 සලකා ඔවු6ෙ` අZ‰6 $යXල
ආර9ෂා කරෙදZ.

J7ය යනු ඍණා\මක සංක[පයI
!"ය සහ !"මය ආර9ෂාව සපයන අCLංසාවා@ වූ ක+තgයය <වයං eරSය9ෂ
ෙව6නJ. එL eරෙය5ජනවS බව පැහැ_Aය. එL !Sයානු‹ල බව eර"9ෙyප කළ
ෙනාහැJය.
මෙ` යහ•ෙව9 වර9 dෙg ෙ^ !"ය යනු ඍණාSමක සංකXපයJ ය6න ෙකාතර^
සSයය9 දැZ JයෙතාS, !"ෙl අරමුණ යු9"යට රජය6නට ඉඩ@ම යැZ Jයh@, එය දැ“
ෙ< Mරවhය වූ වා9යය9 ෙනාව6ෙ6 යැZ Jයාය. අo Jව යුSෙS, !"ෙl අරමුණ න^
අයු9"යට රජය6නට ඉඩ ෙනා@ම යැZ Jයාය. සSය වශෙය6 ම, අයු9"යZ, යු9"යට
වඩා, එLම වූ පැවැSම9 "ෙබ6න9 ව6ෙ6. යු9"ය පව"6නට හැJයාව ලැෙබ6ෙ6
අයු9"ය ෙනාමැ" කල පම0.
එෙහS !"ය, එL අSයාව‡ය වූ ඒජ6තවරයා වූ, බලය සමI6, cM< ‡රමයට ෙර•ලා$
ෙගෙනh@, අ«යාපන Cෂයකට ෙහ5 9රම ෙgදයකට ෙර•ලා$ ෙගන එh@, ආගcක භ9"යකට
ෙහ5 අදහසකට ෙර•ලා$ පනවh@ --එCට !"ය තව ’රටS ඍණාSමක ෙනාව6ෙ6ය. එය
ධනාSමක ෙල$6 ජනතාවට බලපාZ. එය ජනතා අ…eරාය ෙවනුවට ෙර•ලා$ක/වාෙ`
අ…eරාය <ථාoත කරවZ.
<ව උSසාහය6 ෙවනුවට ෙර•ලා$ක/වාෙ` උSසාහය <ථාoත කරවZ. ෙමය $hධ ෙවh@,
ජනතාවට තව ’රටS කතාබහට, සැස©මට, කX ඇ"ව සැලසු^ JRමට, උවමනාව9 ඇ"
ෙනාෙg. !"ය C$6 ෙ^ $යXලම ඉyට කර ෙදනු ලබZ. බුh€ය යනු ජනතාවට අව‡ය
ෙනාවන ෙg_කාවට අනව‡ය වූ පසු‚^ සැර$Xල9 පමණ9 ෙවZ. ඔවු6 cMසු6 Yම නැවෙS.
ඔවුනට ෙපෟ/ෂය අLc Y යZ. ඔවු6ට Mදහස අLc Y යZ. ඔවු6ට ෙhපල අLc Y යZ.
Mදහස උXලංඝනය ෙනාකර ‡රමයට ෙගෙනන ෙර•ලා$ය9 ගැන $ත6න හැJදැZ
උSසාහය9 ෙගන බල6න. ෙhපල උXලංඝනය ෙනාකර බලය පාCƒ„ කරc6 අෙයvෙ`
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ව<uව9 ෙවනS අෙයvට ෙද6නට හැJයාව ඇSදැZ $ත6න. ෙ^ පර<පර Cෙර5ධය6 ඔබට
සමාධානය කළ ෙනාහැJ න^, එCට ඔබ ‰6’ කළ යුSෙS අයු9"ය පැ"ෙරන ෙ< සංCධානය
ෙනාකර !"යට ‡රමය සහ ක+මා6ත ෙර•ලා$ කළ ෙනාහැJZ Jයාය.

ෙගෙනh@ එක පං"යක එක පුරවැ$ය9ෙ` යහපත o0ස අM9 පං"වල අM9
පුරවැ$ය6ෙග6 බලහSකාරෙය6 උ’රා ෙනාගSෙතාS මහජන භාˆඩාගාරයට J$ව9 ඇuX
ෙව6ෙ6 නැත.

ෙZශපාලන rරෙsශය

හැම පුරවැ$ය9ම තම6 ඊට දාපු eරමාණය භාˆඩාගාරෙය6 ගSෙතාS, ඔg, එCට !"ය
C$6 J$ෙව9 ෙකාXල කා නැSෙSය. එෙහS ෙ^ eර"පS"ය මුදX J$S නැ" cMෙසvට
J$S යහපත9 ඉටු ෙනාකරZ. එZ6 ආදාය^ සමානාSමතාවය9 ඉyට ෙනාෙg. !"යට
සමානාSමතාවෙl අCය9 Cය හැJයාව ඇSෙS o)සක ෙග6 අරෙගන තවS o)සකට ෙබදා
@ෙම6 පමණJ. එෙහS !"ය එය කරh@ එය ෙකාXලකෑෙ^ අCය9 ෙවZ.

ෙhශපාලනඥෙය9 තMවම තම කා+යාලෙl Lඳෙගන සමාජය _හා බලh@, එL දැ“ ෙ< පැ"ර
ඇ" අසමානතාවය6 දැක ඔහු පු’මයට පSෙවZ. අෙe සෙහ5දරය6ට ෙනාමැ" ෙබාෙහ5 ෙhවX
දැක ඔහු එය ෙහළා දJZ. ව<u හා සුෙඛ5පෙභ5¨ භාˆඩ සමඟ සසඳන කල සමාජෙl
දJ6නට ඇ" C¥නතාවය $ෙS කණගාටුව තවS වැ“ කරZ.
සමහර Cට ෙhශපාලනඥයා තමාෙග6 Cම$ය යුSෙS, ෙමවැM තSවය9 හටෙගන ඇSෙS
ම6ද JයාZ. එය ආ@ කාෙX කරපු ෙකාXලකෑම සහ ආ9රමණ Mසා ෙනාෙg ද Jයාය. මෑත
කාෙX කරන !"මය ෙකාXලකෑම Mසා ෙනාෙg ද Jයාය. සමහර Cට ඔහු ෙ^ ෙය5ජනාව
සලකා බැAය යුuZ: සෑම පුhගලෙය9 ම යහපත සහ ප)පූ+ණSවය බලාෙපාෙරාSu ෙවන
Mසා, eරග"යට වඩාS දැ“ම වූ උSසාහය ග6නට යු9"ය නැම" ෙකා6ෙh$ය පමණ9
eරමාණවS ෙනාෙg ද?

ෙමය මතකෙl තබාෙගන, ආර9•ත ‰/ බ’, සහනාධාර, සහ"ක ලාබ, සහ"ක රැJයා,
සුබසාධන ෙ<වා සැලසු^, මහජන අ«යාපනය, eරග"xz බ’, ණය හා මහජන පහසුක^ ගැන
කXපනා කර බල6න. ඔබට සෑම Cෙටකම ඒවාෙය6 දැJය හැ9ෙ9 ඒවා පදන^ Y ඇSෙS
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑම මත බවZ. එය සංCධානය කරන ලද අයු9"යJ.

J7ය සහ අvයාපනය

එෙහS ෙhශපාලනඥෙය9 J$ම Cෙටක ෙමය ගැන ෙනා$තZ. ඔහුෙ` මනස ’ව6ෙ6
--!Sයානු‹ල සහ !Sයානු‹ල ෙ< ෙපෙන6නා වූ සංCධානය o0සZ. සංකරණ o0සZ.
C€Cධාන සැක\මටZ. ’yට බවට o•ය^ o0ස ඔහු ෙගෙන6ෙ6 මුA6 ම ’yට බව ෙගෙනන
ලhදා වූ දැයමZ. එන^ !Sයානු‹ල ෙකාXලකෑමZ. අo දැ9කා දැනටමS යු9"ය යනු
ඍණාSමක වූ සංකXපය9 බව. ඉ"6 එෙහම න^ ෙකාXලකෑෙ^ මූල ධ+මය අඩං• ෙනාෙවන
ධනාSමක !"මය 9)යා එක9 ෙහ5 "ෙයනවා ද?

ඔබ Jයනු ඇත: “අ«යාපනය9 නැ" cM<සු ඉ6නවා,” ඉ"6 ඔබ එයට !"ය ෙගෙනනවා.
නමුS !"ය යනු ඉෙග!ෙ^ එ•ය ෙල5කයට ෙප6වන ප6දම9 ෙනාව6ෙ6ය. සමාජෙl ඥානය
ඇ" අය සහ නැ" අය ෙදෙගාXල6ම ෙවනුෙව6 ෙප! $=6නJ !"ය. සමහර පුරවැ$ය6ට
ඉෙගනුම9 ලබ6නට අව‡ය වූවාම අMS පුරවැ$ය6ට ඔවු6ට උග6වත හැJය. ෙමවැM
අ«යාපන 9රමයක @ !"යට ඇSෙS CකXප ෙදක9 පම0. එයට ෙ^ ගණුෙදනුවට
-ඉගැ6Yමට හා ඉෙගන ගැ!මට- Mදහෙ< සහ බලය පාCƒ„ෙය6 ෙතාරව ෙකෙර6නට ඉඩ _ය
හැJය. නැතෙහාS !"යට පු•ව6 cM< අ€yඨානයට බලපෑ^ ඇ" කරc6 සමහර
o)සකෙග6 අරෙගන ආˆඩුව C$6 තනu/ ’6 •/ව/6ට ෙgතන ෙගවා ඔවු6 ලවා J$S
ෙගYම9 ෙනාමැ"ව තවS ෙකාටසකට ඉෙගන ග6නට අව<ථාව ලබා ෙද6න. ෙ^ ෙදවැM
කටයුSෙS @ !"ය අ"6 $hධ ෙව6ෙ6 Mදහස හා ෙhපල කඩාකeපX කරc6 කරන
!Sයානු‹ල ෙකාXලකෑමZ.

J7ය සහ පූQයාධාර

J7ය සහ සZwණය

ඔබ Jයනු ඇත: “මුදX නැ" cM<සු ඉ6නවා,” ඉ"6 ඔබ එයට !"ය ෙගෙනනවා. එෙහS
!"ය යනු oයයුර9 J) වA6 පුරව6න9 ෙනාෙg. සමාජෙය6 බැහැරක ඉ6නා වූ අය C$6 ඒ
J) නහර !"ෙය6 Jයූ Mසා පුරවා එව6න9 $hධ ෙනාෙg. එවැM පුˆයාධාරයකට !"ය9

ඔබ Jයනු ඇත: “ෙම6න ඉ6නවා සh•ණය9 නැ" ආගම9 නැ" cM<සු,” ඉ"6 ඔබ එයට
!"ය ෙගෙනනවා. එෙහS !"ය යනු බලය පාCƒ„යZ. සh•ණය හා ආගම ෙවනුෙව6 බලය
පාCƒ„ ෙවh@ ඇ"වන eරචˆඩSවය හා MyඵලSවය ගැන මම Jය6නට වS යා යුu ද?

ෙමය ඒdය පුhගල වගdම සමඟ එකට ය6නා වූ, ෙදCය6 [<වභාව ධ+මයා] C$6 cMසාට
ෙහාඳ හා නරක අත)6 කැමැSත9 ෙත5රාග6නට @ ඇ" හැJයාව අනුව ය6නා වූ, ªභඵලය
සහ දඬුවම අනුව ය6නා වූව9 ෙනාෙg ද?
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ෙකෙ<වුවද අoට ෙපෙන6ෙ6 සමාජවා@6ට, ඔවු6 ෙකාතර^ සෑ¥මකට පS Y $=යS, එවැM
වෑය^ වA6 සහ එවැM සැලසු^ වA6 ඇ" වූ ෙ^ v)/ වූ !Sයානු‹ල ෙකාXලෙl ඵල
Cපාකය6 දැdම මඟහ)6නට ෙනාහැJ යැZ Jයාය. ඒS ඒ ගැන ඔවු6 කර6ෙ6 vම9 ද?
ඔවු6 !Sයානු‹ල ෙකාXලය අනු6 ෙව"6 සඟව6නට --තම6 ෙව"6 ද සඟවා තබ6නට-ද9ෂ ‹ෙට5පාය6 L ෙයෙද". ඊට ඔවු6 ෙයාදාග6නා „Sතාක+ෂ±ය ආකාරය6 ව6ෙ6
ඒවා සෙහ5දරSවෙl නාමෙය6, එ9සS බෙg නාමෙය6, සංCධානාSමක බෙg නාමෙය6,
එJෙනකා හා ස^බ6ධතා පැවැSYෙ^ නාමෙය6 $hධ ෙවනවා Jයා ගැ!මZ.
අo !"ෙය6 ෙකාතර^ අXපය9 ඉXලා $=6ෙ6 දැZ JවෙහාS --යු9"ය පමණZ-- ඉ"6
සමාජවා@6 Jය6ෙ6 අo සෙහ5දරSවය, එ9සSබව, සංCධානය, සමාජ සබඳතා $යXල ම
eර"9ෙyප කරනවා Jයාය. එL @ සමාජවා@6 අoව හංවඩු ගස6ෙ6 අo ඒdය පුhගලය6
යැZ Jයන නාමෙයM.
නමුS අo සමාජවා@6ට තරෙl ම Jයා $=6ෙ6 අo eර"9ෙyප කර6ෙ6 බලය
පාCƒ„ෙය6 කරන සංCධානය බවZ. එෙහම නැ"ව <වභාCක සංCධානය ෙනාෙg.
බලහSකාරෙය6 අo ෙවනුෙව6 කරන සංCධාන eර"9ෙyප කරh@ අo Mදහ< ඇසු/ක^
පැවැSYම eර"9ෙyප කර6ෙ6 නැහැ. අo eර"9ෙyප කර6ෙ6 බලහSකාරෙය6 පමුණුවන
සෙහ5දරSවයZ. නැ"ව සSය සෙහ5දරSවය ෙනෙමZ. ඒdය පුhගලය6ෙ` වගd^ අLc
කරන කෘ"ම එ9සSබවZ අo eර"9ෙyප කර6ෙ6. <වභාව ධ+මයා C$6 eරදානය කර
ඇ" <වභාCක එ9සS බව අo eර"9ෙyප කර6ෙ6 නැහැ.

sයා]ල කරන ලද පද වහර
සමාජවාදය, එය ‚Lෙව6නා වූ එL පුරාතන අදහ< ෙ< ම, ආˆඩුව සහ සමාජය අතර ෙවනස
gයා‹ල කරZ.
ෙමL eර"ඵලය9 වශෙය6, ආˆඩුව C$6 කර6නට යන කටයුSතකට අo Cෙර5ධය පාන
හැම අව<ථාවක @ ම, සමාජවා@6 M‡චය කර6ෙ6 අo එම කටයුSත $hධ ෙවනවාට
J$ෙ<Sම අකැම" යැZ Jයාය.
අo රජය C$6 අ«යාපනය සපයනවාට C/hධය. එCට සමාජවා@6 Jය6ෙ6 අo
අ«යාපනයට C/hධ යැZ Jයාය. අo රජය C$6 ආගමට ඇIA ගැ\මට C/hධය. එCට
සමාජවා@6 Jය6ෙ6 අoට ආගම ඕනෑ නැතැZ Jයනවා Jයාය. අo රජය C$6
සමානාSමතාවය <ථාoත කර6න හදන උSසාහයට C/hධය. එCට සමාජවා@6 Jය6ෙ6

අo සමානාSමතාවට එෙරL යැZ Jයාය. ඉ"6 ෙමෙ< _~6 _ගට Jයත හැJය. එය හ)යට
රජය C$6 ධා6ය වගා කරනවාට අo අකමැ" ෙවh@ අo cM<සු6ට ක6න ලැෙබනවාට
අකමැ" ෙවනවා යැZ සමාජවා@6 Jය6නා ෙ< ය.

සමාජවාx රචකය8ෙH බලපෑම
ඊට අයS ෙනාවූව9 --ව<uව, Chයාව, ආගම, ධනාSමක ෙල$6 ෙhපල ය6නට අZ" වන
ෙකාටස-- Myපාදනයට !"යට හැJයාව ඇතැZ Jයන ෙ^ අ²ත අදහස ෙhශපාලනඥය6
C‡වාස කර6නට පට6 ගSෙS ෙකෙ<ද? මහජන කටයුu ස^බ6ධෙය6 අදහ< Aයන අෙe
ව+තමාන රචකය6 Mසා ද?
ව+තමාන රචකය6 --සමාජවා@ නැඹු/ෙg අය Cෙ‡ෂෙය6 ම-- ඔවු6ෙ` අෙ6ක වූ 6යායය6
එකම eර<uතය9 මත පදන^ කර ගM": ඔවු6 මනුyය සංහ"ය ෙදෙකා?ඨාශයකට ෙබද".
සාමා6ය මහජනතාව --ෙමL @ රචකයා සාමා6ය ජනතාවට අZ" නැත-- එක ෙකා?ඨාශයJ.
රචකයා පමණ9 ෙදවැM ෙනාෙහාS වඩාS ම වැදගS වු ෙකා?ඨාශය ෙවZ. සහ"කෙය6 ම,
cM< ෙමාළයකට ආ වඩාSම උඬ³ හා වඩාSම අ²ත සංකXපනය ෙමය Cය යුuය!
මහජන කටයුu ගැන Aයන ෙමම රචකය6 පට6 ග6ෙ6 cMසු6 වනා¥ තම6 uල වටහා
ගැ!ෙ^ ශ9"ය9 නැ", 9)යාව9 සඳහා අ…eරාය9 නැ" cMසු6 ෙ< සලකාය. රචකයා
අ¤යුපගමනය කර6ෙ6 ජනතාව ෙහ56’ මා6’ පදා+ථය6 ෙල$M. අක+මˆය අංª, M‡චල
පරමාණු, තම පැවැSම ගැන තැdම9 නැ" ය^ ව9ෂලාතා_ය වැM තමනට ස^පූ+ණෙය6 ම
ෙවන< ෙලසJ6 සෑ@ ඇතැZ Jයාය. ඔවු6 අ¤යුපගමනය කර6ෙ6 ෙ^ ජනතාව ෙවනෙකvෙ`
අ…මතය අනුව අෙ6ක වූ ආකාරය6ට සමc"ක බC6 අඩුව, කලාSමක ෙල$6 අනා තනා
ප)පූ+ණ කර6නට හැJයාව ඇ" ව<´6 ෙලසටය.
ඉ"6, රාkය ප)පාලන කටයුu ගැන Aයන ෙ^ රචකය6 අතර J$ම ෙකෙන9 ෙපාµඩ9
නැව‰, ෙමෙ< හැම අත C$R ඇ" ෙභෟ"ක ව<´ යැZ සලන පුරවැ$ය6ව තම6
බලාෙපාෙරාSu ෙවන සමාජයට ස)ලන o0ස අනා තනා හැඩගසා ඉ_)පS කර6නට යන
සංCධකයා, නෙව5Sපාදකයා, !" ස^පාදකයා, M+මාතෘවරයා යනා@ න^ වA6 ෙප! $=න
තම6 ම ෙ6ද යැZ $ත6නට කාලය9 cඩං• කර6ෙ6 නැත.
ෙ^ සමාජවා@ රචකය6 ජනතාව _හා බල6ෙ6 උය6පXලා තම ග< _හා බලනා ආකරෙයM.
තම ග< oරžඩ, vඩ, ඝනක, මX ෙප5ƒ„, අවා6 සහ අෙනvS හැඩය6 වA6 ෙපෙන6නට
කපා ෙකාටා හදන ෙල$6 සමාජවා@ රචකයා ද අණ•ණ නැ" ආකාරයJ6 cM< සSවය6ව
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කාˆඩ, ‡ෙ+0, ම«ය<ථාන, උප ම«ය<ථාන, ž මැ$ ෙබන, ‡රම හමුදා සහ ෙවනS ෙකාට<
වලට ෙබදZ. උය6පXලාට කැSත9, ෙපාරව9, Jයත9 අව‡ය ෙවනවා ෙ< සමාජවා_
රචකයා cMසු6 හැඩ ගස6නට පාCƒ„යට ග6ෙ6 !"යZ.
ඒ අරමුණ සා9ෂාS කරග6නට ඔහු ‰/ බ’ !" ෙගෙනZ. බ’ !" ෙගෙනZ. සහනාධාර !"
ෙගෙනZ. පාසැX සඳහා !" ෙගෙනZ.

සමාජවාx8 ෙදDය8ෙH කා+ය භාරය තමනට පවරා ග8නට
කැමැ\ෙ\ය
සමාජ සංකරණ සඳහා ෙයාදාගත හැJ අමුhරgය ෙල$6 සමාජවා_යා ජනතාව _හා බලZ. ය^
C_යJ6 ෙ^ තම6 හද6නට යන සංකරණය ගැන C„Jƒඡාව9 හට ගSෙS ද, අSහදා
බැzම9 කර6නට ය^ vඩා o)ස9 ඔහු ප+ෙයෂණය o0ස පැSතJ6 "යZ. හැම සැලසුම9
ද අSහදා බලන හැ_යාව ජනeරය වූවJ. එක සමාජවා_ නායකෙය9 gයව<ථා සභාෙව6
ඉXලා $=ෙl තම සමාජ ප+ෙlෂණ අSහදා බල6නට vඩා _<S)9කය9 හා එL වැ$ය6
$යXල6වම ය.
නෙවාSපාදකෙය9 ය^ මැ•6 එක9 හද6නට ෙපර එL ආකෘ"ය9 හදා බලන ෙල$6,
රසඥෙය9 රසායන අSහදා බලා =ක9 නා<" කරන ෙල$6, ෙගාCෙය9 ඉඩමක |ජ අSහදා
නා<" කරන ෙල$6 ෙමාහු ද කර6ෙ6 අදහස9 අSහදා බැzමZ.
එෙහS උය6පXලා හා ඔහුෙ` ග< අතර, නෙව5Sපාදකයා සහ ඔහුෙ` මැ•ම අතර, රසඥයා
සහ ඔහුෙ` රසායන අතර, ෙගාCයා හා ඔහුෙ` |ජ අතර යනා_යට වඩා ෙ^ උSසාහෙl
බරපතල ෙවනස9 ඇත! එෙහS $ය අවංක $"6 සමාජවා_යා Lත6ෙ6 ඔහු හා cM<
සංහ"ය අතර ඇSෙS ද ඉහත සඳහ6 කරනා අය අතර ඇ" ෙවනස ම ෙg යැZ Jයාය!
19 වැM $යවෙ< රචකය6 සමාජය _හා බල6ෙ6 ෙර•ලා$ හදන අයෙ` M+මාණxz
බුh€ෙය6 වූ කෘ‰ම M+මාණය9 _හා බලනා හැ=යටය. ෙ^ අදහස -- ස^භgය අ«යාපනෙl
eර"ඵලයJ-- අද අප රෙ? $ය}ම Chවu6 සහ $ය}ම eර$hධ රචකය6 C$6 දරන
මතය9 Y "ෙ–. ඉ"6 ෙ^ Chවu6ට සහ ෙ^ රචකය6ට අනුව ජනතාව හා !"
ස^පාදකය6 අතර ඇ" සබඳතාවය ෙපෙන6ෙ6 මැ= ෙගාඩ9 සහ vඹXක/වා අතර ඇ"
සබඳතාවය හා සමානව ය.

ඔවු6 C$6 cMෙසvෙ` හදවතJ6 පැන නැෙඟන 9)යාවක මූල ධ+මය9 ’ටූ කළ වුව ද,
සහ --cMෙසvෙ` ෙමාළයක ඇ" $යු^ නුවණක මූල ධ+මය9 දැ9ක ද,-- ඒවා ෙදCය6
ෙග6 [ෙල5ක <වභාවෙය6] ලැ| ඇ" මරා6"ක වූ තෑ~ ෙල$6 දJ". ෙ^ තෑ~ ෙදක Mසා,
පුhගලයා තමාව ප)හාMය කරා ෙගන යනු ඇතැZ ඔවු6 C‡වාස කර". තම $තැI පසුපස
හඹා ය6නට Mදහස9 !" ස^පාදකය6 C$6 ’6ෙනාS එCට ආගම ෙවනුවට අෙhවවාදයට
යනු ඇතැZ $ත". ඥානය ෙවනුවට නූගSකම ෙත5රාගනු ඇතැZ $ත". Myපාදනය සහ
හුවමා/ව ෙවනුවට දRhරතාවය ෙත5රාගනු ඇතැZ $ත".

සමාජවාx8 මනුyය සංහ7ය ozK[ කර8ෙන6ය
ෙ^ සමහර රචකය6ට අනුව, සමහර අය --ආˆඩුකාරය6 හා gයව<ථාදයකය6-- ෙවත
ෙදCය6 C$6 ඔවු6 ඉහත සඳහ6 කරන සාමා6ය cMසාෙ` $තැIයාව6 වලට
ස^පූ+ණෙය6 ම පටහැM වූ $තැIයාව6 o)නමා ඇත. එන^ තම ඕනෑ එපාක^ වලට ෙනාව
ෙපා’ ජනතාවෙ` Lතසුව o0ස කටයුu JRෙ^ $තැIයාව6 o)නමා ඇත! cM< සංහ"ය
’yට බව කරා යh@ gයව<ථාදායකය6 යහපත ෙසායා ය".
මනුyය සංහ"ය ෙම5හ6ධකාරය ෙවත යh@ gයව<ථාදායකය6 ගම6 කර6ෙ6 ආෙල5කනය
ෙවතටZ. cM< සංහ"ය ’$)ත ෙවතට ඇ@ යh@ gයව<ථාදායකය6 ඇ@ ය6ෙ6 සh•ණය
ෙවතටZ. ඉ"6 ෙ^ තSවය සSය තSවය යැZ ඔවු6 ‰රණය කර ඇ" Mසා ඔවු6 ඉXලා
$=නුෙl තම $තැIයාව6 cM< සංහ"ෙl $තැIයාව6 බවට හරව6නට බලය පාCƒ„යට
!"මය අවසර ෙද6න Jයාය.
ද+ශනය, ෙhශපාලනය, ඉ"හාසය යනා@ ඕනෑම ෙපාත9 හැර බල6න. ෙ^ අදහස එL පuෙX
Jඳා බැස ඇ" බව අෙe රෙ? ෙපාS වA6 ඔබට පැහැ_A වනු ඇත. ස^භgය අ«යයනෙl
ද/වා අද සමාජවාදෙl මෙව9 Y $=Z. ඒ $යXෙල6 ම ඔබට ෙප! යනු ඇSෙS cM<
සංහ"ය යනු M‡9Rය වූ අංª බවZ. රෙ? බලය සu වූව6 ෙව"6 {වය, සංCධානය,
සh•ණය සහ සමෘh€ය ලබාග6නා වූව6 ෙ< සැලෙකන බවZ. ඊටS වඩා ද/ණු සඳහන9 ද
ඒවාෙl දJ6නට ලැෙ–. එන^, cM< සංහ"ය ප)හාMය කරා ගම6 ග6නා $තැIයාෙව6
යුu බවZ. ඔවු6 ඒ පහළට වැ¦ෙම6 නැවෙතන එකම වෑයම ෙ^ gයව<ථාදායකය6ෙ` අ_$
හ<තෙය6 ෙකෙර6නා වූ කටයුu Mසා බවZ. පාර^ප)ක ස^භවය „6තනය හැම තැනක @ ම
Jය6ෙ6 අක+මˆය සමාජයක සැඟවුනු බලය න^ !"ය සහ gයව<ථාදායකය6
(නැතෙහාS තවS නමJ6 ෙහ5 පද වහරJ6 නම9 නැ" පුhගලෙයvෙ` ත+ක කළ ෙනාහැJ
වැදගSකම9 ගැන හා බලය9 ගැන Jයැෙවනු ඇත) C$6 හසුරවc6, පාලනය කරc6,
යහපත සලසc6 cM< සංහ"ය වැ“ _යුණු කරනවාය Jයාය.
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අUවා+ය bරම ෙවෙහdම උෙදසා
දහසය වැM }Y රජුෙ` •/වරයා වූ ෙබාසු? Jයූව9 ෙමෙ<ය: “ඊmeu වැ$ය6ෙ` මන< uල
වඩාS ත_6 රඳවන (කවු/ C$6 ද?) ලhද9 න^ ෙhශeෙ+žSවයZ... ඒ රෙ? J$ෙවvට
රටට eරෙය5ජනවS ෙනාවන ෙල$6 Mකෙම9 ෙ< ඉ6නට ඉඩ9 ෙනාලැබු0. !"ෙය6 හැම
පුhගලෙය9ටම කා+ය භාරය9 පැව)ණ. එය තාSතාෙග6 පුතාට ලැ‚ණ. J$ම අෙයvට
වෘS‰6 ෙදක9 කර6නට අවසර ෙනාලැබු0. අෙයvට වෘS‰ය ෙවන< JRමට ද අවසර
ෙනාලැබු0... එෙහS සැෙවාම C$6 අනුගමනය කළ යුu වූ එ9 කටයුSත9 Cය: ඒ !" සහ
eරඥාව අ«යයනයZ. ආගම ගැන ෙනාද6නාකෙම6 ෙහ5 රෙ? ෙhශපාලන ෙර•ලා$ ගැන
ෙනාද6නාකෙම6 පසුව6නට J$ම අෙයvට J$ම තSවය9 යටෙS අවසරය9 ලැබුෙ6 නැත.
තවS JයෙතාS, හැම ර<සාව9 ම ය^ _<S)9කයකට Mයcත (කවු/ C$6 ද?) කරන
ලhදJ... යහපS !" අත)6 eරධාන වූව9 න^ සෑම පුhගලෙය9 ම පුහුණුව9 (කවු/ C$6
ද?) ලබා "බුෙ6 Mෙය5ග o•ප_6නට ය. ෙමL eර"ඵලය9 හැ=යට ඊmeuව අපූ/
නෙවාSපාදන වA6 oR "බු0. {Cතය පහසු කරවන සහ සාමකාž කරවන J$ව9
ෙනාසලකා හැර "බුෙˆ නැත.” [වරහ6 uල ඇSෙS බැ<=යා? Aයන ලද සටහ6]
ඉ"6 ෙබාසූ? Jයන ප)_ cMසු6 තම6 ෙවනුෙව6 Jයා J$S ලබා ෙනාගM". ෙhශeෙ+මය,
සමෘh€ය, නෙව5Sපාදන, සSව ක+මා6තය, Chයාව යනා@ $යXලම !"ය මI6 පාලකය6
C$6 ජනතාවට ලබාෙදන ඒවා ෙව". ජනතාව C$6 කළ යුu එකම ෙh නායකSවයට කඳ
නවා ආචාර JRම පමණJ.

oතෘක ආQඩුව9 උෙදසා
ෙබාසූ? C$6 ෙ^ රාkය පාලනය $ය} eරග"ය6L මූලය යැZ Jයන අදහස ඉ_)යට ෙගන
යc6 පාලකය6 C$6 මXලව ෙපාර හා සං¨තය තහන^ JRමට එෙරLව එXල වූ ෙච5දනාව
ගැන ෙමෙ< JයZ: “එෙහම කළා යැZ Jය6ෙ6 ෙකාෙහාම ද? ෙ^ කලාව6 ෙසායා ගැනුෙ6
?)<ෙම~ට< (ඊmeu ෙදCය6 ඔ)$<ෙ` •/ උපෙhශකයා) C$6.”
ප+$යානුව6 අතර ද $යXලම ඉහළ අයෙග6 පහළ අයට ලැබුණාය ය6න ෙබාසූ? C$6
පහදZ: “vමාරයාෙ` පළමු වගdම9 වූෙl කෘ•ක+මය _)මS JRමZ... හමුදාව6 ෙර•ලා$
කර6නට කා+යාල "බුනා ෙ< ම, ෙගාCෙපාල කටයුu Mයාමනය කර6නට ද කා+යාල
"බුන... ප+$යානු ජනතාව uල $ය රාkය අ€කා)ය ගැන වූෙl M^L^ ෙනාමැ"
ෙගෟරවය9.”

ඉ"6 ෙබාසූ? Jයන ප)_, `Rක ජනතාව, අ" මහS eරාඥය6 වූව ද පුhගAක වගdම9
ගැන හැ§මJ6 ෙනායුu වූහ. බXල6 අ‡වය6 ෙ< ඔවුනට තම6 ෙවනුෙව6 ඉතා සරල
9Rඩාව9 ෙහ5 උSපාදනය කරගත ෙනාහැJ Cය. “<වභාවෙය6 ම බුh€මS හා M+Ÿත වූ,
`Rකය6, ඊmeuෙව6 ආ රජව/6 සහ ප_ං„ක/ව6 C$6 ඉතා ඈතක @ ·yඨාචාර කරන
ලhදවු6 ය. ෙ^ ඊmeu පාලකය6 ෙව"6 `Rක ජනතාව ශාR)ක 9)යාකාරක^ ගැන
උගSහ. _Yෙ^ තරඟ, අ‡ව සහ අ‡ව කරSත තරඟ ... ඒS ඊmeu අය `Rකය6ට ඉගැ6වූ
වඩාSම අන~ දැය න^ ¥ලෑ බවZ. ෙපා’ ජනතාවෙ` Lතසුව o0ස කරන !" ස^පාදනෙය6
තම6 ආˆඩු ව6නට ඉඩ @මZ.”

අක+මQය TU> සංහ7ය ozබඳ සංක[පය
ෙ^ ස^භgය 6යයාය6 (අ…නව •/ව/6, රචකය6, !" ස^පාදකය6, අ+ථ
ශා<Sරඥය6, සහ දා+ශMකය6 C$6 ෙගෙනන ලද) $යXල Jයා පෑෙg ජනතාවට $යXල
ලැබුෙ6 තම6ට oට"6 වූ මූලා‡රයJ6 Jයාය. තවS උදාහරණය9 ද9ව6ෙ6 න^,
ෙෆනල6 (බ+ග6“ෙl µයු9වරයාට උපෙhශකය9 වූ, කuවරෙය9 හා ‚ෙෂාeවරෙය9)
සලකා බල6න.
ඔහු දහසය වැන }Y රජුෙ` බලය අSදැJ අෙය9 වූෙlය. එයS, ස^භgය අ«යනෙය6
ෙප5•ත වූ අ«යාපනයS සමI6 ෙෆනල6 සැලvෙg cM< සංහ"ය අක+මˆය Jයාය.
සමෘh€ය6 සහ අභා`යය6 --සh•ණය හා ’$)ත-- යනු gයව<ථාදායකය6 හා !"ය C$6
ඔවු6ට බාLරව ගැෙනන ‰රණ Mසා $hධ ව6නා වූ •ණාංගය6 Jයාය. ඉ"6 ඔහුෙ`
සැෙල6ට^ න^ උෙත5oයාෙg ඔහු C$6 $ය} cMසු6ව ඔවු6ෙ` ආශය6, බලාෙපාෙරාSu,
ඉ6h)යය6, ව<u $යXලම o=6 gයව<ථාදායකෙl ස^පූ+ණ කැමැSත අනුව ප)හරණය
ෙව6නට ඉඩ ලබා @ ඇත.
vම9 $hධ වුවS පුhගලෙය9 තම6 ෙවනුෙව6 ‰රණය9 ග6ෙ6 නැත. ඔහු ෙවනුෙව6
‰රණය කර6ෙ6 vමාරයා C$M. රට9 ස^පූ+ණ කරන J$S හැඩය9 ෙනාමැ" මහS ජන
ෙසනෙ¹ <eRuව ෙල$6 vමාරයා හැ˜6ෙg. $uCA, අනාගත දැ9ම, $ය} eරග"ය, සහ
සංCධාන මූල ධ+ම $යXල vමාරයා සu වූවJ. ඒ Mසා $ය} වගdම ද ඔහු සu වූවJ.
ෙෆනල6ෙ` ෙටAමාක< නැම" 10 වැM ෙපාත ඉහත කතාව ඔeපු කර6නJ. පාඨකයාව මා ඒ
ෙපාත ෙවත ෙයාමු කරවc. ඒ ජන eරසාදයට ල9 වූ ෙපාෙත6, ෙ^ හැෙර6නට අM9 ක/ණු
ගැන eරසාදය9 මා uල "ෙබ6නා වූවJ. එZ6 මම අහඹු ෙල$6 ෙත5රා ග6නා ලද ෙකාටස9
උපුටා ද9වc.
16

සමාජවාx8 D!8 Dචාර බුZ}ය හා ප)!Z~8 ෙනාතැ•ම
ස^භgය ශා<Sරඥය6 uල දැJය හැJ අපූ/ ඉ9ම06 යම9 o•ගැ!ෙ^ හැ_යාව uල,
ෙෆනල6 ඊmeu වැ$ය6 uල පැ"ර ඇ" සuට ගැන Jයh@ ඔහු ඔවු6ෙ` බුh€යට ෙනාව
රජව/6ෙ` eරඥාවට ඒ සඳහා <´" කරh@ ඔහු ෙනාසලකා හ)6ෙ6 Cචාර බුh€ෙl සහ
ප)$h•6 වල අ€කා)යZ.
“අoට සෑම ෙවරළJ6ම ෙපනුෙ6 ධනවS නගරය6. ඉතා මනර^ ෙල$6 තැනුනු ග^බද
මාAගා. Mක^ ‚^ ෙකටූ ඉඩ^ ෙනෙමZ, හැම වසරකම රSතර6 අ<වැ6න9 ලබාෙදන ඉඩ^,
c=යාවS පුරා $= සSව ප?=, මහ ෙපාළව C$6 දායද කරන ලද ඵලදාෙg බ)6 නැY ගS
‡රcකය6, තම6ෙ` නලා වA6 සුමු’ නාද ගයනා එෙºර6. “සu=6,” ෙම6ට+
JයZ, “ඉ6ෙ6 eරඥාවS රෙජv අ"6 පාලනය වන cMසු6.” ...”
පසුව, ෙම6ට+ මෙග6 ඉXලා $=ෙl ඊmeuව පුරා පැ"ර ඇ" සuට සහ සමෘh€ය
නරඹ6නට Jයාය. එL නගර ෙදදහ< ෙද\යය9 ගණ6 කරනු හැJය. ඔහු නගර වල "‚
ෙහාඳ ෙපාA< ෙර•ලා$ අගය කෙ»ය. ධනවu6ට එෙරLව ’eපu6 ෙවනුෙව6 යු9"ය
සැලෙසන ෙලස !" හදා "‚ණ. ද/ව6ට ලබා’6 ස^පූ+ණ අ«යාපනෙl dක/ බවට,
‡රමය ෙවෙහ\මට, මSපැ6 වA6 ඈS Y $¦මට, කලාව6ට හා අv/කරණයට ලැ_යාවJ6
යුu Yම යනා_ය ඉ<මu Y ඉගැ6Cණ. $ය•ම ආගcක වතාවS $hධ ෙක/ෙ6 එකම
ආකාරයකට ය. පරා+ථකාමය ඉහ•6 ම අගය ෙක/0. cMසාට ප9ෂපා‰ ෙවc6 ෙදCය6ට
‚ය Y $=6න යැZ හැම oෙය9 ම තම ද/වාට ඉගැ6Yය. ඔහු රට අගය JRම නැවuෙg
නැත. “සu=6,” ඔහු dය, “ඉ6ෙ6 eරඥාවS රෙජv අ"6 පාලනය වන cMසු6.”

සමාජවාx8ට ඕනෑ ජනතාව ෙර•ෙ^8S කරව8නටය
9Rට ග^මානයක Cනය ගැන ෙෆනල6 Aයන ලද කCය žටS වඩා $S ග6නා සු•ය.
ෙම6ට+ ලවා ෙමෙ< JයවZ: “ෙ^ _වZෙ6 ඔබට දැJය හැJ $ය}ම සු6දර වූ දෑ ලැබුෙ6
žෙන5ෙ` !" වA6. ද/ව6 ෙවනුෙව6 ඔහු oLටුවන ලද !" Mසා ද/ව6ට හැ“දැ“ සහ
ශ9"මS ශRර ලැබු0. මුල පට6 ම ද/ෙව9ෙ` {Cතය අරo)මැ<මට සහ ‡රමයට හු/
කරන ල_. ම6ද අෙය9 අ¤යුපගමනය කරනවා ඉ6h)යය6 oනවන දෑ $යXල ශRරය හා
මනස යන ෙදකම ’+වල කරන බව. ඒ Mසා සh•ණෙය6 ප)පූ+ණ ෙවනවා හැෙර6නට
ඔවු6ට ෙවනS J$ම ඉ6h)යය6 oනවන කා+යයට අව<ථාව9 ලැෙබ6ෙ6 නැහැ. අMS
ජනතාව අතර දඬුව^ ෙනාලබා මඟ හැෙරන ’$)S uන9 සඳහා ෙමL @ දඬුව^ ලැෙබනවා.
•ණමvකම, vහකකම, සහ කෑදරකම ඒ uනZ. Cලා$තා JRෙම6 සහ ’රාචාරෙl හැ$Rම

ගැන 9Rටෙl අයට දඬුව^ කර6නට අව‡යතාවය9 නැහැ ෙමාකද ඒවා දJ6නට නැ" Mසා.
cෙල6 අ€ක බඩු මු?ටු නැහැ, මෙŠශා9ය වූ ව<Sර නැහැ, රසවS ආහාර උSසව නැහැ,
රSතර6 ගාපු මාAගා තහන^.”
ඉ"6 ෙම6ට+ ෙමෙ< තම $සුවා අනා තනා හද6ෙ6 --ඉතා ෙහාඳ උදාර වූ ෙƒතනාවJ6 බවට
J$’ සැකය9 නැත-- ඉතකාෙg ජනතාව Mයාමනය කර6නටය. ෙ^ අදහ< වල ඇ" eරඥාව
ගැන $සුවා uල පැහැ@ම9 ඇ" කර6නට ඔහු සැෙල6ට^ ගැන උදාහරණ ෙප6වZ.
ෙමවැM ද+ශනෙය6 තමZ අo අෙe මුX ෙhශපාලන අදහ< ලබා ග6ෙ6! අo පුhගලය6ට
සැලJය යුSෙS කෘ•කා+cක •/වරෙය9 ෙගාCය6ට ෙපාළව සක< කර වගා කර6නට Jයා
ෙදනවා හා සමාන ෙලසJM.

සුrර!Zධ නම9 සහ K)0 අදහස9
දැ6 අහ6න, ‡ෙ+yඨ ෙමා6ෙට<Jයූ ෙ^ Cෂය ගැන Jයූ අදහස9: “වාMkයෙl ජවය පවSවා
ග6නට !"ය එයට ප9ෂපා‰ Cය යුuZ. ෙ^ !", වාMkයෙය6 ‚Lවන ෙhපල
සාමානුපා"කව ෙබදා @ෙම6 සෑම ’eපS පුරවැ$ෙයvට ම අM9 අය වෙ` ‡රමය
ෙවෙහස6නට eරමාණවS තරමට ඉඩකඩ සලසZ. ෙ^ !", සෑම ධනවS පුරවැ$ෙයvවම
’eපS තSවයකට ෙගන එc6 ඔහුට ලාබය9 ෙසාය6නට න^ ‡රමය ෙවෙහස6නට $hධ
ෙවන ෙල$6 ඉඩ සැක\ ඇත.”
ඉ"6 $ය• !" ස^පාදනය Y ඇSෙS $ය• ව<u අLc කර6නටය!
සSය සමානාSමතාවය යනු eරජාත6Sරවා@ රජෙl {වය වුවS, එය ස^පූ+ණ ප)පූ+ණ
බවJ6 සලසා ගැ!මට හැJයාව "ෙබ6න9 දැZ ෙසායා බැ}ෙවාS එය එතර^ )$ වූව9 දැZ
ගැට•ව පැන න§. ධනය ඇSතවු6 හා නැ" අය අතර පරතරය ය^ තරමකට අඩු
කරගැ!මට ෙගෙනන වැඩ සටහ6 කම9 නැතැZ Jgව ද, එZ6 පසුව සමානාSමතාවය6
ඇ" JRමට ධනවu6ට කරදර පමුණුවා ’eපu6ට සහනය @ම Cෙ‡ෂ !" වA6 කළ
යුSත9 ද?
ඉ"6 ෙමL @ ද අo දJ6ෙ6 ව<u සමානාSමතාවෙය6 තබ6නට ග6නා උSසාහය !"ෙය6
හා බලය පාCƒ„ෙය6 $hධ ෙවන ආකාරයZ.
`R$ෙl ජනරජ වල ආකාරය6 ෙදක9 Cය. එක9 <පා+ටාවZ. එL යුද හමුදා පාලනය9
ඇත. අෙනක ඇතැ6< ය. එL වාMkය ෙ96hර කරගS පාලනය9 ඇත. පළමුවැ6ෙනL
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පුරවැ$ය6 Mක^ $¦ම අගය කළහ. ෙදවැ6ෙනL පුරවැ$ය6 ‡රමයට ෙවෙහ\ම අගය
කළහ.

සSයයJ. එෙහS හැම අව<ථාවක @ ම රෙ? පුරවැ$ය6 සuටු කරන අ6දc6 ආˆඩු JRම
යනු උu^ වූ පරමාද+ශයJ.

ෙ^ !" ස^පාදකය6ෙ` අපූ+ව බුh€ය Cමසා බල6න: සh•ණය o•බඳ "බුණු සා^eරදාZක
$)S කළතා ඔවු6 ඒවා පහS යැZ සැල‹හ. තම6ෙ` eරඥාව ෙල5කයා අගය කරනු ඇතැZ
ඔවු6 කX "යාම දැන $=යහ.

ෙ^ හා සමාන ආˆඩු oLටුවා ග6නට )$ වූව6ට කළ යුu වූ o•ෙවත9 ෙමෙ< M+ෙhශ කර
ඇත: ෙhපල ෙපා’ෙg පාCƒ„යට හැJවන ප)_ eෙලෙට5 ෙ` ජනරජෙl Jයා ඇ" C_යට
o•ෙවත9 හදා ගැ!ම; eෙXෙට5 Jයා ඇ" C_යට ජනතාව ලවා ෙදCය6ට ග/ J)ම;
ස^eරදාය6 ආර9ෂා කරගැ!ම උෙදසා Cෙh·කය6ට පුරවැ$ය6 අතර ගැව\මට ඉඩ9
ෙනාතැ|ම; වාMkය කටයුu පුරවැ$ය6 අ"6 ෙනාව ආˆඩුව C$6 කරෙගන යෑම.
සුෙඛ5පෙභ5¨ භාˆඩ ෙවනුවට !" ස^පාදකය6 C$6 කලා කටයුu වලට ඉඩකඩ සැපZය
යුuය. ඒවා ආශාව6 ෙනාව උවමනාව6 තෘe"මS කරනු නැත.

තම නගරය වූ <පා+ටාවට ලZකගර< <ථාවරSවය ෙගනාෙg යු9"ෙl නාමෙය6 vඩා
ෙසාරක^ වලට ඉඩ @ෙමM. වඩාSම අ6තවා@ වූ Mදහස සමඟ වඩාSම ස^පූ+ණ වූ බ6ධනය
එකu කරcM. $තාගත ෙනාහැJ තර^ Cකෘ" වූ C‡වාසය6 සමඟ ‡ෙ+yඨ වූ
මැදo•ෙවත9 එකu කරcM. කලා, වාMkය, මුදX හා ආර9ෂාව යනා@ $යXල9 ම තම
නගරයට අLc කරවන ආකාරෙය6 ඔහු ෙප! $=ෙlය. ෙභෟ"ක ªභඵලයක බලාෙපාෙරාSu
ෙනාමැ" Y <පා+ටාෙg අ…ලාෂය6 uර6 Y ~ෙlය. <වභාCක දයාවට ඉඩකඩ9 ෙනාලැබු0.
cMෙස9 පුෙත9 ෙනාYය, සැcෙය9 ෙනාYය. oෙය9 ෙනාYය. ප"වත ය6න ආර9ෂා කරගත
යුSත9 ෙනාYය. <පා+ටාව එL ‡ෙ+yඨSවයට හා d+"යට ලZකගර< C$6 ෙගන ~ෙl
ෙ^ මා+ගෙlය.
`R$ෙl දJ6නට ලැබුණු ෙ^ උhධƒච හැ_යාව නූතන අෙe සමාජෙl o)¥ම හා †ෂණය මැද
නැවත 9)යාවට නංවා ඇත.
එ9 අවංක වූ gයව<ථාදායකෙය9, අෙe ජනතාව අතර අවංකSවය නැවත oLටුවා ඇSෙS
<පා+ටාෙg ජනතාව අතර එ“තර බව oLටුවන ලද ආකාරෙයM.
උදාහරණය9 හැ=යට CAය^ ෙප6 මහතා සSය ලZකගර< ෙකෙනJ. ෙප6 මහතාෙ`
ඉල9කය සාමය ෙ< "බුණ ද, --ලZකගර<ෙ` ඉල9කය වූෙl යුhධයZ-- ඔවු6 එJෙනකා හා
සමාන වූහ. Mදහ< cMසු6ට වඩා ඉහළ ම?ටමJ6 සh•ණවS බව ඇතැZ Jයා, පුරවැ$ය6
C$6 තම6 වැර_ යැZ අXලාෙගන $= මතය6 අSහැර, ආශාව6 දමනය කරෙගන, ඔවු6
ෙදෙදනා C$6 ‰රණය කරන ලද මා+ගයක ඔවු6ෙ` ජනතා ෙකා?ඨාශය ෙගන ය6නට ඔවු6
ෙදෙදනා සමS වූහ.
ඔවු6ෙ` යහපත o0ස ඔවු6ෙ` !" ස^පාදකය6 C$6 අනා තනා හැඩග<වන ලද
ජනතාව9 ගැන පැර•ෙg රට අoට තවS ආද+ශය9 ෙගනැCS ෙදZ:

‚යක0 අදහස9
අස¤ය වූ ස^ෙම5හනයට අසුෙවන අය Jයනු ඇත: “ෙමා6ෙට<Jයූ ෙමය Jgවා! ඉ"6 ඒ Mසා
එය මෙŠශා9යZ! එය අ" උදාරZ!” ඒS මට, මට "ෙයනවා මෙ` මතය Jය6නට තර^
එ“තරකම9. මම අහනවා: ෙමාක9 Jgවා! ඔබට ලැkජාව9 නැhද එය සු’සු යැZ Jය6නට?
එය ‚යක/Z! එය uƒඡZ! ඉහත අහඹු ෙලසJ6 උපුටා දැ9 වූ ෙමා6ෙට<Jයූ Aයූ ෙ¼දය6
uA6 ෙපෙන6ෙ6 ඔහු පු h ගලය6, Mදහස, ෙhපල --මු • cM< සංහ"යම-gයව<ථාදායකය6ට තම eරඥාව Cමසා බලන වෑයමක ෙයෙදනු සඳහා o)නමන ලද ෙභෟ"ක
අමුhරgය සමූහය9 පමණ9 Jයාය.

rරජාත8\රවාx8ෙH නායකයා
ෙ^ Cෂය ගැන £ෙස5 Jයා ඇSෙS ෙමානවා දැZ Cමසා බලමු. මහජන කටයුu ගැන Aයා ඇ"
ඔහු eරජාත6Sරවාදය ගැන වැ“ෙය6 ම තu ද6නා පුhගලයා ද ව6ෙ6ය. සමාජ gයුහය
ජනතාවෙ` අ…මතය මත පදන^ කළ ද, ඔහු අෙන9 $යXල6ට ම වඩා, !" ස^පාදකය6
ඉ_)ෙl cM< සංහ"ෙl අක+මˆයSවය බව ස^පූ+ණෙය6ම o•ෙගන ඇSෙSය: “‡ෙ+yඨ
vමාරෙය9 ය6න ’ලභ වූ සSlය9 න^, එෙහන^ ඉ"6 ‡ෙ+yඨ gයව<ථාදායකෙය9 ය6න
ඊටS වඩා ’ලභ වූෙව9 ෙනාව6ෙ6 ද? vමාරෙය9ට අනුගමනය කර6නට $hධ ෙව6ෙ6 !"
ස^පාදකය6 C$6 සැලසු^ කරන ලද ආද+ශය9 පම0. මැ•ම M+මාණය කරනා
කා+cකයා වනා¥ gයව<ථාදායකයාය; vමාරයා යනු එය 9)යාවට නංවන ‡රcකයා පම0.

අණ ෙද6නට ඇ" කැමැSත {Cතෙl ‡ෙ+yඨතම සuට යැZ අෙය9 සලක6ෙ6 න^, එම
පුhගලයා C$6 සමාජයට එෙරLව අපරාධය9 කර6නට පසුබට ෙනාෙවනු ඇතැZ ය6න
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“ඉ"6 ෙ^ $යXෙX @ ජනතාව රඟ6ෙ6 vමන ච)තය9 ද? ඔවු6 9)යාවට නංවා ඇ"
මැ•ම පමණJ. ඇSත වශෙය6ම, ඔවු6 මැ•ම හද6නට ෙයාදා ගS අමුhරgය පමණ9
ෙව6ෙ6 ෙනාෙg ද?”
ෙ^ C_යට සලකh@ gයව<ථාදායකයා සහ vමාරයා අතර ඇ" සබඳතාවය හා සමාන වූව9
කෘ•කා+cක Cෙ‡ෂඥයා සහ ෙගාCයා අතර ඇත. එෙ<ම vමාරයා සහ ඔහුෙ` පුරවැ$ය6
අතර ඇSෙS ෙගාCයා සහ ඔහුෙ` ෙගාC‚ම අතර ඇ" ස^බ6ධය වැ6නJ. ඉ"6 ෙ^
රචකයා තමාව cM< සංහ"යට ඉතා ඉහළ උස< වූ <ථානයකට ෙගන ෙගා< එL තබා ඇත.
£ෙස5 gයව<ථාදායකය6ට ද ඉහ•6 ඉ6ෙනJ. ඔහු ඔවුනට උදාර^ වදM6 ෙමවැM !"
ස^පාදනය උග6වZ: “ඔබ ආˆඩුවට <ථාවර බව9 ෙගෙනනවා ද? එෙහම න^ අ6තවාදය6
හැJතරc6 අඩුකර6න උSසාහ කර6න. ධනවS අයව ෙහ5 Lඟ6න6ව ඉවසා $=6න එපා.”
“පස Mස/ ෙහ5 මුඩු න^, රට එL වැ$ය6ට vඩා න^, එෙහම න^ කලාවට සහ
ක+මා6තයට ෙයාමුෙව6න. ඔබට අව‡ය ආහාර සඳහා ෙමෙ< Myපාදනෙl සහ ෙවළඳාෙ^
ෙයෙද6න... ස/ පස9 ඇSන^ --වැ$ය6 ම_ න^-- ඔෙ– ස^පූ+ණ අවධානය කෘ•ක+මයට
ෙයාමු කර6න. ම6ද ෙමය ජනගහණය ව+ධනය කර6නJ. ඒ Mසා කලාව6 අu/දහ6 Y
යZ. කලාව6 ඉටු කර6ෙ6 රටක ජනගහණය9 අඩු JRම පමණZ.”
“ඔබට පහසුෙව6 ළඟා Cය හැJ ෙවරළබඩ ෙපෙද< වැ“ න^, එෙහම න^ මුහුද ෙවළඳ නැg
වA6 පුරව6න. ඔබට @e"මS එෙහS ෙක= වූ පැවැSම9 "ෙබනු ඇත. ඔෙ– මුහුද ව_6ෙ6
උස ක¢ වල න^ ජනතාවට ^ෙXƒඡය6 Y මා• ක6නට අවසර ෙද6න. ඔවු6 Mහඬව {වS
වනු ඇත. -- එය වඩා ෙහාඳ වනු ඇත-- සහ"කෙය6 ම ඔවු6 වඩා සu=6 {වSෙවනු ඇත.”
“ෙක=ෙය6 JgෙවාS, $යXල6ටම බලපාන ආeෙත5පෙhශය6ට අමතරව, සෑම ජනතාවකටම
තම6ට Cෙ‡ෂ වූ ඒ ඒ අව<ථාව6 [ප)ෙgෂණය6] ඇත. ෙ^ කාරණාව පමණ9 ඒ ඒ
අව<ථාව6ට ස)ලන ප)_ !" ස^පාදනය කර6නට ෙŠu ෙවZ.”
“ෙ^ ෙŠuව තමZ යුෙදgව6 මුA6 --මෑතක @ අරා‚ වැ$ය6-- තම eරධාන අරමුණ ෙල$6
ආගම තබාගSෙත. ඇ‰Mයානුව6ෙ` අරමුණ වූෙl සාLSයZ. කාෙSk සහ ටයෙ+ L
වාMkයZ. ෙර5µ< L නාවුක කටයුuZ. <පා+ටාෙg යුhධයZ. ෙර5මෙl සh•ණයZ. !"ෙl
ජවය න^ කෘ"ෙl රචකයා C$6 ෙප6වා @ ඇSෙS !" ස^පාදකය6 C$6 ෙ^වාෙය6
ෙමාන කටයුu වලට තම අවධානය ෙයාමු කර6ෙ6 ද ‰රණය කරන කලාවZ... ඒS !"
ස^පාදකෙයvට අරමුණ M$ ෙ< වටහා ගැ!මට බැ)ව වැරැhද9 $hධ වුවෙහාS, ෙමෙ<
<වභාවෙය6 පව"නවා යැZ ෙප6වන C_යට ෙවන< වූ $hධා6තය9 අනුගමනය කළෙහාS

vම9 ෙgද? එවැM Cෙ‡ෂ වූ $hධා6තය9 සමහර අව<ථාවක @ ෙත5රා ග6ෙ6 වහX9රමය,
සමහර අව<ථාවක @ Mදහස, සමහර අව<ථාවක @ ධනය, සමහර අව<ථාවක @ ජනගහණය,
සමහර අව<ථාවක @ සාමය, සමහර අව<ථාවක @ ආ9රමණය වුවෙහාS? අරමුණ vම9
දැZ ෙසායාගැ!ෙ^ @ ඇ"වන gයා‹ලතාවය Mසා 9රමෙය6 !"ය ’+වල Y gයව<ථාව
අඩපණ කරනු ඇත. අරමුණ ෙවන< කරන ෙත9 ෙහ5 ඉවS කර දමන ෙත9 ෙහ5 පරාජය කළ
ෙනාහැJ <වභාව ධ+මය නැවත රජයන ෙත9 ෙනානැව‰ ෙකෙරන Ceලවය6ට රටට මුහුණ
ෙද6නට $hධ ෙවZ.”
ඉ"6 <වභාව ධ+මය යනු පරාජය කළ ෙනාහැJ ෙලසJ6 රට අXලා ග6නට සමS ෙව6ෙ6
න^, gයව<ථාදායකයාෙ` අව‡යතාවය9 නැතැZ Jයා ඇZ £ෙස5 ඒක මුA6 ම Jය6ෙ6
නැSෙS? cMසු6 ස/ පස දැ9කාම $ය $Lබුh€යට අවනත Y වගා‚^ පට6 ග6නට
<වභාවෙය6 ම ෙපළෙඹZ Jයා ඇZ ඔහු දJ6ෙ6 නැSෙS? පහසුෙව6 oC$ය හැJ ෙවරළබඩ
ෙපෙද< වැ“ෙය6 ඇSන^ ඔවු6 වාMkයෙl Mරත ෙවනු ඇතැZ දJ6ෙ6 නැSෙS? පහසුෙව6
වැර@^ $hධ ෙවනු ඇතැZ Jයන £ෙස5, ෙසාෙලා6 ෙහ5 ලZකගර< වැ6ෙන9 නැ"ව ඇZ
cMසු6ට ඒ ‰රණ තMවම ග6නට ෙනාහැJ යැZ $ත6ෙ6?

සමාජවාx8ට අවbය බලහ\කාරෙය8 අනු]ලතාවය පැ7රeමටj
එය එෙ< "‚ය @, £ෙස5 C$6 M+මාණක/ව6ට, සංCධායකය6ට, අ«ය9ෂකව/6ට,
gයව<ථාදායකය6ට සහ Mයාමකය6ට බලවS වගdම9 පවරZ. ඒ Mසා ඔහු ඔවු6ට
අනුශාසනා කරh@ වඩා පැහැ_Aව AයZ:
“ෙhශපාලන M+මාණය9 ජනතාව ෙවනුෙව6 ‚Lකර6නට ඉ_)පS ෙව6නා, තම6 C$6
තමාට එය කළ හැJ යැZ C‡වාස කළ යුuය. එක C_යJ6 Jයh@ එය මනුyය <වභාවය
ෙවනසකට භාජනය කරන උSසාහයJ; සෑම ඒdය පුhගලෙය9ම කටයුu කරන ආකාරය
ෙවන< JRම; --ඔහු ඒකකය9 හැ=යට ගSතාම හුදකලා වූ ප)පූ+ණ වූ ස^පූ+ණයJ-ඔහුව වඩා Cශාල ස^පූ+ණයක එක ෙකාටස9 පමණ9 බවට හැරYම, එZ6 පමණ9 එතැ6
පට6 ඔහුට තම පැවැSම හා {Cතය ලැෙබන ප)_ සැක\ම. ඉ"6 ෙ^ ෙhශපාලන
M+මාණය9 ජනතාව ෙවනුෙව6 M+මාණය කරh@ එයට ඉ_)පS ෙව6නා cMසාෙ` හැ_යාව
ෙවන< JRමට තමනට හැJ යැZ C‡වාස කළ යුuZ. එය ශ9"මS කරත හැJ යැZ C‡වාස
කළ යුuZ. <වභාව ධ+මෙය6 ලැෙබන ෙභෟ"ක සහ <වා•න පැවැSම ෙවනුවට ෙකාටස9
පමණ9 වූ සදාචාර පැවැSම9 ආෙhශ කර6නට සූදානc6 $=ය යුuය. ෙක=ෙය6 JවෙහාS,
ෙhශපාලන cMසා M+මාණය කර6නට ය6නා cMසා uල වූ ඔහුෙ` බලය ඉවS කර ඔහුට
<වභාවෙය6 ම නුහු/ වූ ෙවනS ෙhවX eරදානයට හැJCය යුuය.”
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අෙහ5 cM< <වභාවය! £ෙස5ෙ` අනුගාcකය6ට බාර ’6ෙනාS cMසාෙ` උදාරSවයට vම9
ෙgද?

TU> සංහ7ය අනා තනා හැඩග>ව8නට sයව>ථාදායකයා
කැමැ\ෙ\ය
gයව<ථාදායකය6 C$6 cM< සංහ"ය අනා තනා හැඩග<වන Cෂය ගැන ෙරනාX Jයා
ඇSෙS ෙමානවාදැZ Cමසා බලමු:
“gයව<ථාදායකෙය9 පළමුව ප)සරය, වායුව සහ පස ගැන, $තා බැAය යුuය. ඔහු ඉ_)ෙl
ඇ" ස^පS ඔහුෙ` යුuක^ ෙමානවාදැZ ‰රණය කරZ. ඔහු පළමුෙව6ම තමා ඉ6නා
<ථානය ගැන Cම$ය යුuය. සාමුhRය ෙවරළබඩ {වSෙවන ජනගහණය9 සඳහා යාSරණ
!" ස^පාදනය කළ යුuය. රට ඇuලත ප_ං„ක/ව6 සඳහා ප< වල <වභාවය සහ ස/ බව
සැලJXලට ෙගන !" ස^පාදනය කළ යුuය ...”
“gයව<ථාදායකෙය9 eරාඥෙය9 දැZ ෙප6ව6ෙ6 ඔහු ෙගෙනන ෙhපල ෙබදා හැRෙ^
9රමෙgදය අනුවZ. සාමා6ය R"ය9 හැ=යට, ඕනෑම රටක නව උපMෙgෂය9 oLටුවh@,
හැම පු/ෂෙයvටම තම පවුලට ක6නට ෙද6න eරමාණවS ප)_ ඉඩ^ eරමාණය9 ලබා _ය
යුuය ...”
“වගා ෙනාකළ ‚මක ඔබ ද/ව6 ඇ" දැ“ කරන Cට, ඔබට ෙවනS J$ව9 ෙනාව අව‡ය
ව6ෙ6 සSයෙl |ජ සමඟ Cචාර බුh€ෙl ව+ධනයZ ... ඒS ඔබ අ‰තය9 ඇ" cMසු6 අ}S
²cයක නැවත ප_ං„ කරh@, එCට gයව<ථාදායකයා සu vසලතාවය න^ LංසාකාR වූ
මතය6 ෙහ5 චා)Sර වා)Sර වලට ඉඩ ෙනාෙදන, ඒවා හැJ තරc6 මුAනුපුටා දමන සහ
Mවැර_ කරන !" පනSය. ෙ^ LංසාකාR වූ අදහ< හා හැ$R^ වලට ඉඩ9 ෙනාෙද6නට ඔබ
සමS වුවෙහාS, එCට ෙදවැM පර^පරාව ෙවh@ ද/ව6ට ෙදන මහජන අ«යාපනයJ6 ඔබට
ඒ අඩුපාඩු මකා දම6නට හැJය. ත/ණ අයට උග6ව6නට හැJ eරඥාව6ත cMසු6 කැටුව
ෙනාය6ෙ6 න^ vමාරෙය9 ෙහ5 gයව<ථාදායකෙය9 J$ම අව<ථාවක උපMෙgෂය9
oLටුව6නට යා ෙනායුuය ...”
“නව උපMෙgෂයක සුපR9ෂාකාR !" ස^පාදකෙයvට තම ජනතාවෙ` චා)Sර හැ_යාව6
යහපතට ෙවන< කර6නට ඇ" තර^ අව<ථා Cවෘත ව ඇත. ඔහුට සh•ණය හා eරඥාව
ඇSන^, ²cය හා ජනතාව ඇSන^, සමාජය9 හද6න සැලැ<ම9 ඔහුෙ` $තට ගලා එනු
ඇත. රචකෙයvට ඒ සැලැ<ම ර• ආකාරෙය6 පම0 කA6 සූදාන^ කර_ය හැ9ෙ9. ම6ද

$ය• අව<ථාව6ට ස)ලන ෙ< Lත6නට අව<ථාව6 $යXල ෙමානවාදැZ පැහැ_A කරගත
ෙනාහැJ Mසාය. ගැට•වක CCධ පැ"කඩ ඇත. ඒ $යXල ක•6 දැනගත ෙනාහැJයාව Mසා
$යXලට උපෙද< _ය ෙනාහැJය.”

J7 ස^පාදකය8 Iයාm8ෙ8 TUසා කළමනාකරණය කර8ෙ8
ෙකෙ>ද Iයාය
cMසු6 කළමනාකාරණය කර6ෙ6 ෙකෙ<ද Jයා ’6 ෙරනාXෙ` උපෙද< කෘ•කා+cක
මහාචා+යවරෙය9 තම $සු6ට කරන ෙhශනය9 හා සම කළ හැJය: “ප)සරය තමZ
ෙගාCෙයvට බලපාන පළමු R"ය. ඔහුෙ` ස^පS ඔහුෙ` 9)යාවAය vම9දැZ ‰රණය
කරනු ඇත. ඔහු මුA6 ම තම ප)සරය ‰රණය කළ යුuය. ඔහුෙ` ප< මැ= ෙg න^, ඔහු ෙ^
ෙ^ C_යට කළ යුuය. ඔහුෙ` ප< වැXල න^ ඔහු තවS C_යකට කළ යුuය. තම ²cය සුhද
කර එL ප< •ණෙය6 වැ“ කරග6නට කැම" ෙගාCයාට හැම පහසුකම9ම ඔහු ඉ_)ෙl ඇත.
ඔහු vසලතාවෙය6 යුu වූෙl න^, ඔහුට ලබාගත ෙපාෙහාර ඔහුට සැලැ<ම9 ගැන ඉI කරනු
ඇත. මහාචා+යවරෙයvට ෙ^ සැලැ<ම ක•6 Jයා _ය හැ9ෙ9 ර• වශෙය6 පම0. $ය•
අව<ථාව6ට ස)ලන ෙ< Lත6නට ෙගාCයා ඉ_)ෙl ෙනාෙය9 ආකාරෙය6 මuෙවන ගැට•
ගැන ක•6 උපකXපනය කළ ෙනාහැJය.”
අෙහ5 ෙමවැM අ" උදාර රචකය6! ක/ණාකාරලා මතක "යාග6න, ෙ^ මැ=, ෙ^ වැXල, සහ
ෙ^ ෙපාෙහාර ඔබ ඉතා ඉ9ම06 Luමතෙl සැලසු^ වලට ෙයාදාග6නා වූ ෙhවX යනු cMසු6
බව! ඔවු6 ඔබ හා සමාන වූ අයම බව! ඔවු6 ඔබ හා සමාන වූ බුh€මS හා Mදහ< cMසු6
බව! ඔබට වෙ` ම ඔවු6ට ද ෙදCය6 [<වභාව ධ+මයා] ෙව"6 ලැ| "ෙයනවා
MR9ෂණයට, කA6 සැලසු^ කර6නට, Lත6නට, ‰රණය9 ග6නට උපකාර කරන
ඉ6h)යය6!

තාවකාRක ආඥාදායකය8
!"ය හා gයව<ථාදයකයා o•බඳව පහත උපුටන වග6"යට ක•6 මැ–A Aයා ඇSෙS,
ආර9ෂාව නැ"කෙම6 !" යXපැන ~L6 ඇතැZ Jයාය. ඉ"6 ඔහු පාඨකයාට ෙමෙ<
අමතZ:
“ෙ^ තSවය යටෙS, ආˆඩුෙg ’නු ක^‚ ’+වල ෙවලා. ඊට අ}S ඇ@ෙ^ ශ9"ය9 ලබා
ෙද6න, එCට $ය} ’yටක^ සමනය ෙgC... වරදට දඬුව^ කරන එක ගැන අඩුෙව6 Lත6න,
වැ“ෙය6 ඕනෑ ඔබට අව‡ය වූව ව+ධනය කර ගැ!ම සඳහා පා)ෙත5•කය6 @මZ. ෙ^
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ආකාරෙය6 ඔෙ– ජනරජෙl ත/ණ {වය නැවත <ථාoත කර6නට ඔබට පු•වM. ෙ^
9රමය ගැන Mදහ< cMසු6 ෙනාද6නා Mසා, ඔවුනට ඔවු6ෙ` Mදහස නැ"ෙවලා! ඒS v)/
<වභාවය6 ෙකාතර^ Lස ඔසවලා ද JයෙතාS සාමා6ය ආˆඩු eර"පS" වA6 ෙ^ක
සමනය කරග6නට බැහැ. ඉ"6 ෙක= කාලයකට පමණ9 වඩා ද/ණු වූ !" 9)යාSමක
කළ හැJ මˆඩල වැ“ බලය9 @ලා පS කර6න. පුරවැ$ය6ෙ` $S කXපනා වලට දැ“
පහර9 _ය යුuZ.”
ෙ^ ආකාරෙය6 මැ–A ෙව•^ C<ස9 පුරා පැහැ_A කරෙගන ය6ෙ6ය.
ෙමවැM ඉගැ6Yම වල බලපෑෙම6 --ස^භgය අධයාපනෙය6 එන-- පැcෙණ6ෙ6 $යXල6
C$6ම cM< සංහ"යට ඉහ•6 තම6ව තබාෙගන තම6ෙ` C_යට හැඩග<වන, සංCධානය
කරන, ෙර•ලා$ හද6නට ඇ" කැමැSත ඇ" කාලයJ.

සමාජවාx8ට අවbය ව>S සමානා\මතාවයj
gයව<ථාදායකය6 සහ cM< සංහ"ය o•බඳව ෙ^ Cෂය ගැන ෙකා6“ලැ9 Jය6ෙ6 vම9
දැZ ඊ ළඟට Cමසමු.
“මෙ` සාcවරයාෙණM, ෙසාෙලා6 ෙහ5 ලZකගර< ෙහ5 ච)තය අ¤යුපගමනය කර බල6න.
ෙ^ රචනාව Jයවා අවස6 කර6නට ෙපර, ඇෙම)කාෙg ෙහ5 අe)කාෙg වාසය කරනා
^ෙXƒඡය6ට !" eරදානය කර eR" ව6න. ෙ^ තැM6 තැන සැ) සරන අයව <nර
ප_ං„යකට \මා කරව6න. ඔවු6ට සSව පාලනය Jයා ෙද6න ... <වභාව ධ+මය C$6
ඔවු6ට @ ඇ" සමාජ $Lබුh€ය ව+ධනය කර6නට උSසාහ කර6න ... cM< සංහ"ය
ෙවනුෙව6 යුuක^ ඔවු6 ලවා බලහSකාරෙය6 ඉටු කරYම පට6 ග6න ... ඉ6hRයය
C6දනය6 අe)ය ෙවන ෙත9 ඔවු6ට දඬුව^ @ ඔවු6 ෙවන< කරග6න. එCට ඔබට ෙප!
ය6ෙ6 ඔෙ– gයව<ථා වල හැම අව<ථාවක @ ම ෙ^ ^ෙXƒඡය6ට ’$)ත9 නැ" කරග6නට
හැJ Y සh•ණය9 වඩවා ග6නට හැJෙවන බවZ.”
“සෑම ජනතාවකටම !" ඇත. එෙහS සු} o)ස9 පමණ9 සu=6 $=". ඇZ ෙ^? ෙමාකද
!" ස^පාදකය6 බහුතර හැම අව<ථාවක @ ම සමාජෙl අ_යස vම9 ද ය6න ගැන
ෙනාද6නාකc6 $= MසZ. සමාජෙl අ_යස න^ ෙපා’ යහපත සඳහා පවුX එකට එකu
JRමZ.”
“!"ෙl @ අප9ෂපා‰Sවය ගැ!ම කාරණා ෙදකJ6 යු9ත ෙවZ: ව<u සමානාSමතාවය
oLටුYම සහ පුරවැ$ය6ෙ` උදාරSවය සමානාSමතාවෙය6 oLටුYම ... !" වA6 වඩා

වැ“ෙය6 සමානාSමතාවය9 oLටු ව h@, ඒවා හැම පු ර වැ$ෙයvට වඩා වැ“ෙය6
අවදානමJ6 වූවා ෙවZ... ව<uෙව6 සහ උදාරSවෙය6 සෑම cMෙස9ම එක හා සමාන ෙවh@
--ෙ^ සමානාSමතාවය අවුX කර6නට J$ම ඉඩ9 ෙනාලැෙබන ෙ< !" හදා ඇ" Cට-- එCට
cMසු6 ෙකෙ<ද ~ජුබව, අ…eරාය, අකමැSත, v\ත, hෙgෂය, vහක කම යනා@6 මුX
කරෙගන උhෙඝ5ෂණ කර6ෙ6?”
“ඔබ <පා+ටා ජනරජය ගැන උගS දැZ6 ඉහත eර‡නය ගැන ඔබ දැනුම9 ලබා $=ය යුuය.
සාමා6ය <වභාවය ෙහවS සමානාSමතාවය <ථාoතය සඳහා ෙවනS J$ම රට9 එෙ< !"
පනවා නැත.”

සමාජවාx රචකය8ෙH …රමය [වැරxම]
සSෙය6ම, 17 වැM සහ 18 වැM $යව< වල @ ‡ෙ+yඨ vමාරෙය9 ෙහ5 ‡ෙ+yඨ !"
ස^පාදකෙය9 ෙහ5 ‡ෙ+yඨ eරඥාව6තෙය9 C$6 cM< සංහ"ය යනු --හැඩෙය6,
මුහු06, ජවෙය6, චලනෙය6, {වෙය6-- $යXලට මුහුණ ෙද6නට සූදානc6 $=
අක+මˆය අංª ෙල$6 සැලJXලට ගැ!ම අ/ම වූ කාරණය9 ෙනාෙg. ඒ ශතකය6
ෙප5ෂණය වූෙl පුරාතනය ගැන ඉෙග!ෙමM. ඉ"6 පුරාතනය ගැන වූ අ«යයනෙl -ඊmeuෙg,
ප+$යාෙg, `R$ෙl, ෙර5මෙl-- යන $යXල6ෙ` ම දJ6නට ලැබුෙ6 cMසු6 JLප
ෙදෙනvට eෙර5ඩාව සහ බලය පාCƒ„ෙය6 ලැබුන d+"යට o6 $hධ ව6නට, තම
Luමතයට අනුව cM< සංහ"ය අනා තනා හැඩග<ව6න හැJ වූ අපූ+ව ද+ශනයZ. එෙහS
එZ6 Jය6ෙ6 ෙ^ තSවය කැමැSෙත6 බාරගSතා වූව9 Jයා ෙනාෙg. එZ6 ඔeපු කර6ෙ6
cMසා සහ සමාජය යනු තම තSවය _යුණු කරගත හැJයාෙව6 වූ Mසා, ¤රමය,
ෙනාද6නාකම, ’yට පාලනය, වහX9රමය සහ c½යා ඇදLA යනා_ය <වභාවෙය6 ම cM<
ඉ"හාසෙl මුX කාලෙl @ වැ“ෙය6ම පැව" බවZ.
ඉහත Jයන රචකය6 ෙ^ පුරාතන සං<ථාව6 ඒ ආකාරෙය6 යැZ දැdම ¤රමය9 ෙනාෙg.
එෙහS ඔවුනට වැර’න තැන න^ ඔවු6 ඒවා අනාගත පර^පරා සඳහා o•පැ_ය යුu, අගය
කළ යුu ෙh හැ=යට o)නැžමZ. අතා+Jක වූ අඳ බාලය6 ෙල$6 හැ$/න ආකාරය ඔවු6
වටහා ගSෙS පුරාතන ෙල5කෙl ආ‡ච+යය Jයාය. ඔවු6ෙ` වැර@ම ඒ කෘ‰ම වූ සමාජය6
uල වූෙl සh•ණය, සuට සහ උදාරSවය යැZ වරදවා වටහා ගැ!මය. ඔවු6ට වටහා ගත
ෙනාහැJ වූෙl කාලයාෙ` ඇවෑෙම6 බුh€ය වැ“ ව+ධනය Y ~ය ආකාරයZ. ෙ^ බුh€මය
ව+ධනෙl eරමාණSවය අනුව, බලය C$6 අZ"ෙl පැSත ග6නා බවZ. සමාජයට බලෙl
අZ"ය ය• ලැෙබනා බවZ.
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Uදහස යනු Kම9 ද?
අo දJන ෙ^ ෙhශපාලන අරගලය vම9 ද? $ය}ම ජනතාව C$6 Mදහස ෙවනුෙව6
කර6නා වූ සහජ වූ අරගලයZ. නම ඇෙහh@ ම හදවත ෙgගෙය6 <ප6දනය කර6නට හැJ
වූ, ෙල5කය ෙහාලව6නට හැJ වූ ෙ^ Mදහස යනු vම9 ද? එය $ය} Mදහ< වල එකuව
ෙනාෙg ද? එන^ $L බුh€යට, අ«යාපනයට, සබඳතාව6, මා«ය, සංචාරයට, ‡රමයට,
ෙවළඳාමට, ෙක=ෙය6 JවෙහාS Mදහස යනු සෑම පුhගලෙයvටම, ෙවනS J$ෙවvට
උපhරවය9 ෙනාකර, තම ඉ6h)යය6 වA6 ස^පූ+ණ eරෙය5ජන ග6නට ලැෙබන Mදහස
ෙනාෙg ද? Mදහස යනු $ය} යටS භාවය6 Cනාශ කර දැžම ෙනාෙg ද? Mදහස uල
!"ෙය6 පැෙනන යටS භාවයS අඩං• ෙවනවා ෙනාෙg ද? අවසානෙl @, Mදහස යනු ඒdය
පුhගලය6ෙ` අZ‰6 ඔවු6ෙ` <ව ආර9ෂාව සඳහාS අයු9"යට දඬුව^ @ම සඳහාS
සංCධානය කර6නට පමණ9 හැJවන ෙල$6 !"ය \මා JRම ෙනාෙg ද?
ඉ"6 o•ග6න ෙවනවා, Mදහස කරා ’වන cMසාෙ` <වභාCක උSසාහය දැවැ6ත ෙල$6
මැ“Xල, Cෙ‡ෂය6ම eරංශෙl, $hධ ෙවන බව. පුරාතන අ«යයනෙය6 ඉෙගන ගSතා වූ
මාරක අ…eරාය9 ඇ" අෙe මහජන කටයුu ගැන Aයන රචකය6 MසාZ ෙමෙහම $hධ
ෙව6ෙ6. ඔවු6ට ඕනෑ තම6ව cM< සංහ"ෙය6 ඉහළ තැනක තබාෙගන තම Luමතය අනුව
අනු6 හැඩගසා, සංCධානය කර C€මS කර6නටZ.

පුQයාධාර නාමෙය8 කරන කෲර පාලනය
සමාජය Mදහස කරා යන අරගලෙl @, ෙ^ සුeර$hධ වූ පුhගලය6 තම6ව ඒ ගමෙ6
ඉ<සරL6 ම "යාෙගන L=යS ඔවු6ෙ` හදවS oR ඇSෙS 17 වැM සහ 18 වැM $යව< L
ජවෙයM. ඔවු6 Lත6ෙ6 ඔවු6ෙ` පුˆයාධාර නාමෙය6 කරන කෲර පාලනෙl @ ‚Lවන
සමාජ නෙව5Sපාදන වල cM< සංහ"ය යටS කර "ය6නට පම0. £ෙස5ට ෙම6, ඔවු6 ද
)$ ව6ෙ6, ඔවු6ෙ` අදහ< වA6 පමණ9 $Lන මවන ලද ෙ^ මහජන සුබ සාධනෙl බ)6,
Cෙර5ධතාවය9 ද9ව6නට ෙනාහැJ ෙලසJ6 බලය පාCƒ„ කර, cMසා Lරකර තබ6නටය.
1789 @ ෙමය Cෙ‡ෂය6 ම සSයය9 Cය. පරණ ආˆඩුව Cනාශ කර දැමූ Cග$6 සමාජයට
අS C˜6නට ලැබුෙ6 ඊටS වඩා කෘ"ම වූ සැලැසු^ අනුව හැඩගැෙස6නටය. ඒ $යXලම
පට6 ගSෙS එකම මූලයJM: !"ෙl ස+වබලධාRSවෙයM.
ඒ යුගෙl ෙhශපාලනඥය6 සහ රචකය6 JLප ෙදෙනvට සව6 @ බල6න:

සා6ත-ජ<?: “!" ස^පාදකයා අනාගතෙl MයමුෙවJ. cM< සංහ"ෙl යහපත ‰රණය
ඔහුෙ` කා+යZ. ඔහුෙ` කැමැSත vම9 ද, cMසු6 එෙ< හැඩ ගැ\ම ඔහුට අZ" වූ කා+ය
භාරයJ.”
ෙරාෙබ<oෙය+: “ආˆඩුෙg කා+ය භාරය න^ ජා"ෙl ශාR)ක හා මාන$ක බලය
සමූහාˆඩුෙg පරමා+ථය ෙවනුෙව6 ෙයාදා ගැ!මZ.”
‚ෙල5µ-වැෙර6<: “Mදහස ය• ලබාග6නා cM<සු අ}"6 හද6නට ඕනෑය. පරණ
ප9ෂපා‰ක^, පරණ $)S C)S, ෙනාලැෙබන ෙසෙනහස Mවරද කර6නට, අනව‡ය උවමනා
එපා කරව6නට, <වභාවෙය6 oLටන ’$)S යනා@6 Cනාශ කර දම6නට ශ9"මS බලය
සහ ජවෙය6 o) 9)යාව6 පාCƒ„යට ගැ!ම අSයාව‡යය ... පුරවැ$ෙයM, <පා+ටාෙg
ශ9"මS පදනම9 ෙගාඩනඟ6නට ලZකගර<ෙ` ෙවන< කර6නට ඉඩ9 ෙනාමැ" ක+කශ
eර"පS" සහාය Cය. ෙසාෙලා6ෙ` ’+වල සහ C‡වාස!ය වූ හැ_යාව Mසා ඇතැ6< නගරය
වහX9රමයට කඩා වැටු0. ෙමය සමව o•ගැ!ම ආˆඩුෙg ස^පු+ණ වූ ChයාවZ.”
ල ෙපෙල=ෙය+: “මනුyයා o)¥ ~L6 ඇ" සැ= බැ}වාම, මට C‡වාසZ ස^පූ+ණෙය6 ම
නැවත eර"සං<කරණය9 අව‡යZ Jයා. ඉ"6 මට Jය6නට ඉඩ ෙද6ෙ6 න^, නව
ජනතාව9 M+මාණය කළ යුuZ Jය6ෙනc.”

සමාජවාx8ට අවbය ඒකා}ප7ෙයI
නැවතS Jය6ෙ6 cMසා යනු අමු hරgයය9 පමණ9 බවZ. ඔවු6 තම තම අ…eරාය6
ෙසායා _යුණුව කරා යා යුu ෙනාෙg. ඔවුනට එය කරත ෙනාහැJය. සා6ත-ජ<ට අනුව, !"
ස^පාදකයා පම0 ෙමය කර6නට සමS ෙව6නා. පුhගලය6 යනු gයව<ථාදායකයා C$6
අ…eරාය6 ෙමාන ආකාරෙය6 "‚ය යුSත6 දැZ ‰රණය ෙවන අය පම0.
£ෙස5ව වචනානුසාරෙය6 ෙකාo කරන ෙරාෙබ<oෙය+ට අනුව, gයව<ථාදායකයා පට6
ග6ෙ6 සමූහාˆඩුෙg පරමා+ථය vම9 Cය යුu දැZ යන අ…eරාෙයM. සමූහාˆඩෙl
පරමා+ථය vම9 Y දැZ !+ණය කරගS පසුව, ජා"ෙl ශාR)ක හා මාන$ක බලය ෙයදCය
යුSෙS ඒ පරමා+ථය සා9ෂාS කරගැ!ම උෙදසා ය. ෙ^ අතර uර ජා"ෙl වැ$ය6 J$S
Cෙර5ධය9 ෙනාපා $=ය යුuය.
‚ෙල5µ-වැෙර6< ඉගැ6වූ ආකාරයට ජනතාවට J$’ ප9ෂපා‰කම9 ගැ!මට ෙනාහැJය.
ලැ_යාව9 ෙප6Cය ෙනාහැJය. gයව<ථාදායකයා M+ෙhශ ෙනාකරන ආශාව6 හැෙර6නට
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ෙවනS ආශාව6 වලට ඉඩ9 ෙනාමැත. ඔහු තවS ’රටS Jය6ෙ6 ගැලෙව6නට ෙනාහැJ
ක+කශ ෙල$6 {වSෙවන එක cMෙස9 Mසා ජනරජෙl පදනම ෙගාඩනැෙඟන බවZ.
සාමා6ය ආˆඩු 9)යාප=පා=ෙය6 Mවාරණය කරත ෙනාහැJ යැZ ෙච5දනා ලබා ඇ"
’yටක^ ෙකාතර^ දැවැ6ත දැZ Jයන මැ–A, ඒවා ඉ_)ෙl @ සh•ණය ෙවනුෙව6
ඒකා€ප"වාදය ෙගෙන6ට අව‡ය යැZ M+ෙhශ කරZ: “oCෙස6න,” ඔහු JයZ, “ෙක=
කල9 සඳහා පමණ9, සුCෙ‡¾ වූ බලතල ඇ" CM‡චය සභාව6 වලට. පුරවැ$ය6ට $"ය
හැJ අදහ< වලට දැ“ පහර9 ෙද6න ඕන.” ෙ^ දහම අමතක Y නැත.
අහ6න ෙරාෙබ<oෙය+ෙ` eරකාශය: “ජනරජ ආˆඩු 9රමයක මූල ධ+මය සh•ණයZ. ෙ^
සh•ණය <ථාoතය සඳහා අo යා යුu මග ŸෂණයZ. අෙe රෙ? අo කැමැSෙS <වා+ථකාමය
ෙවනුෙව6 අචාර ධ+ම; න^බුව ෙවනුෙව6 අවංකSවය; චා)Sර වා)Sර ෙවනුෙව6 මූල ධ+ම;
ආචාරxzSවය ෙවනුෙව6 යුuක^; Cලා$තා 2ඩනය ෙවනුෙව6 Cචාරෙl ආ€පSයය;
දRhරතාවයට ඇ" o•vල ෙවනුවට ’$)තට ඇ" o•vල; අහංකාර බව ෙවනුවට ආඩ^බරය;
ග+වය ෙවනුවට ආSමෙl ‡ෙ+yඨSවය; මුදX වලට ඇ" ආදරය ෙවනුවට d+"යට ඇ"
ආදරය; ෙහාඳ Lත cuර6 ෙවනුෙවට ෙහාඳ ජනතාව; vuහලය ෙවනුවට ෙය5`යතාවය; හු/
බුහු= ෙල$6 තැනට සු’සු වූව9 dමට හැJයාව ෙවනුවට eරඥාව; බැබෙළ6නට හැJYම
ෙවනුවට සSය; සu=6 පැSතකට Y බලා $¦ම ෙවනුවට $S ඇදග6නා බෙව6 ඇ"වන
සuට; cMසාෙ` ‡ෙ+yඨSවය ෙවනුවට ‡ෙ+yඨSවෙl vඩා බවට; සuටු <වභාවෙය6
ඉ6නා M<සාර අවම6 ජනතාව ෙවනුවට M+ෙල5Ÿ ශ9"මS සuටු ජනතාව යනා@ වශෙය6
ආෙhශ කරග6නටය. ෙක=ෙය6 JවෙහාS, රාජාˆඩුවක ඇ" $ය}ම ’$)S සහ
හා<යජනක වූ ෙhවX ෙවනුවට අoට ඕනෑ ජනරජෙl ආ‡ච+යය හා $ය} සh•ණය6 ආෙhශ
කරග6නටය.”

ආඥාදායක වූ අහංකාරය
ෙරාෙබ<oෙය+ තමාව තබාෙගන ඇSෙS ෙසසු cM< සංහ"ය ෙව"6 ඈS වූ අ"Cශාල වූ
ඉහළJ6 ද!
ඔහු කතා කරන අහංකාර <වරය _හා $S ෙයාමු කර6න. cM< <eRuෙg ‡ෙ+yඨ o‚@ම9
ෙවනුෙව6 යාඥා JRෙම6 ඔහු සෑ¥මකට පS ෙනාෙg. ෙහා˜6 වැඩ ෙකෙරන ආˆඩුවJ6 වුව
ද එවැM eර"ඵලය9 ඔහු බලාෙපාෙරාSu ෙනාෙවZ. නැත, ඔහු, තම6 C$6, cM< සංහ"ය
නැවත හදනු ඇත. එයට Ÿෂණය ෙයාදා ගනු ඇත.

ෙ^ පර<පර ෙල$6 ද9වන පX පච වග6"ය6 උපුටා ග6ෙ6 ෙරාෙබ<oෙය+ C$6
CeලවකාR ආˆඩුවකට මා+ෙග5පෙhශකය9 ෙල$6 පාCƒ„ කළ යුu ආචාර ධා+cක
$hධා6ත C<තර කරන ලද ෙhශනයJM. අවධානය ෙයාමු කර6න ෙ^ ෙරාෙබ<oෙය+ C$6
ආඥාදායකෙය9 ෙය5ජනා කරන අරමුණ වනා¥ Cෙhශ ආ9රමණයක උව’/ Mසා ෙහ5
C/hධ වූ කXAයක නැඟ ඒම Mසා ෙනාවන බව. ඔහුට අව‡ය ඔහු ආචාර ධ+ම $hධා6ත
යැZ o•ග6නා ඔහුෙ` අදහ< Ÿෂණෙය6 ෙහ5 රෙ? 9)යාSමක කර6නට හැJ ආඥාදායක
අවසරයZ. නව gයව<ථාවකට ෙපර ෙක= කාzන වූ සැලසුම9 හැ=යට ඔහු ෙමය ෙය5ජනා
කරZ. එෙහS යථා+ථය න^ eරංශෙl <වා+ථකාමය, න^බුව, චා)Sර වා)Sර,
ආචාරxzSවය, Cලා$තා, ග+වය, මුදලට ඇ" ආදරය, ෙහාඳ Lත cuර6, vuහලය, හු/
බුහු= තැනට සු’සු වූව9 dමට හැJයාව, $S ඇදග6නා බෙව6 ඇ"වන සuට, දRhරතාවය
යනා@ $යXල ම මුAනුපුටා දම6නට අවසරයZ. ඔහු, ෙරාෙබ<oෙය+ න^ වූවා, ෙ^ $ය}
ආ‡ච+යය6 අSපS කර ’6නාට පසු, ඔහු ඒවා හ¢6ව6ෙ6 Mවැර_ වූ සh•ණය6 ෙ<
එෙ<ය, එCට ඔහු නැවතS !"යට රජය6නට අවසර ෙදනු ඇත.
[ෙමL @ බැ<=යා? මහතා ෙල5කෙl ඉ6නා අනු6ෙ` යහපත ෙවනුෙව6 ෙප! $=න $යXල6
අමතZ.]
ආŠ .. ෙදා^න$6 ඉ6නා සSවෙයM! ඉතා ‡ෙ+yඨ යැZ $තාෙගන ඉ6නා ඔබටZ! cM<
සංහ"ය ඉතා පහS වූ ෙල$6 සලකන ඔබටZ! $යXල eර"සං<කරණය කර6නට දැ“
කැමැSත9 ඇ" ඔබටZ! ඇZ ඔබ ඔබව eර"සං<කරණය කරග6ෙ6 නැSෙS? ඒ වෑයම
පමණ9 සෑෙහ6නට eරමාණවSය.

පරම බලධාi පාලකයා ව8නට ග8නා අUය^ මා+ගය
සාමා6යෙය6, ෙ^ මහSව/6 -- eර"සං<කරණවා@6, !" ස^පාදකය6, මහජන කටයුu
ගැන Aයන රචකය6-- cM< සංහ"ෙl පරම ස+වබලධාR පාලකයා ව6නට ඍජු මා+ග
වA6 ය6න කැමැSත9 නැත. අෙපාZ නැහැ, එවැM ඍජු මා+ගයකට oCෙසනවාට වඩා ඔවු6
මැද o•ෙවත අනුගමනය කරන, පුˆය කටයුu අගයන අයZ. ඉ"6 ඔවු6 පරම වූ,
ස+වබලධාR වූ, ආඥාදායක පාලකයා ව6නට හැෙර6ෙ6 !"ය ෙවතටය. ඔවු6ට )$ෙl !"
හද6නට පම0.
eරංශෙl ෙ^ අ/ම අදහස ෙකාතර^ පැ"ර ඇSෙS දැZ ෙප6ව6නට, මට මැ–A, ෙරනාX,
£ෙස5 සහ ෙෆනල6ෙ` ස^පූ+ණ කෘ" ෙකාo කර6නට ෙවනවා පමණ9 ෙනාව ඒ අතරට
බූෙසා? සහ ෙමා6ෙට<Jයූ යනා@6ෙ` AයැCA වA6 ක/ණු උපුට6නට ද, සමු•ෙg
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ස^පූ+ණ ප=පා=කරය උපුටා ද9ව6නට ද $hධ ෙව6ෙ6ය. මම එෙ< ෙනාකරc. පාඨකයාව
ඒ ෙවත ෙයාමු JRම පමණ9 කරc.

නැෙප6Rය8ට අවbය වූෙW ද අක+මQය TU> සංහ7යI
ඉ"6, එය පු’මය9 ෙනාෙg. ෙ^ අදහස එෙල$6ම නැෙප5Aය6ෙ` $S ග6නා සු• Yම. ඔහු
එය උSසුක ෙල$6 බදාෙගන ඕජ$6 යුuව පාCƒ„යට ගSෙSය. රසඥෙය9 ෙම6
නැෙප5Aය6 ද කXපනා කර බැ}ෙg මු• මහS යුෙර5පයම තම අSහදා බැzමට සු’සු
අමුhරgය ෙල$M. එෙහS ඉ"6 කාලයාෙ` ඇවෑෙම6 ෙ^ අමුhරgය ඔහුට එෙරL ෙල$6
eර"9)යා කරන ල_.
සා6ත ෙහෙXනා L @ නැෙප5Aය6 ෙමය තම $ෙS පවSනා දැ“ $S මුලාව9 යැZ පස9
කරෙගන cM< සංහ"ෙl ය^ අ…ලාෂය6 ඇතැZ හ¢නාගS බව9 ෙපෙ6. ෙ^ වැට¥ම Mසා
ඔහු Mදහසට සu/ Yම මඳ9 අඩු කෙ»ය. එෙ< වුවS, ෙ^ පාඩම තම අ6"ම කැම"
පSරෙය6 තම පුuට Aයා තබා ය6නට ඔහු අමතක ෙනාකෙ»ය: “ආˆඩු කරනවාය Jය6ෙ6
සh•ණය, අ«යාපනය, සහ සuට වැ“කර හැම අත පu/වාzමය.”
ෙ^ $යXෙල6 ම අනu/ව, ඉ"6 ෙ^ අදහ< ම ය• ෙමාෙරA, බැබ7, ඔව6, සා6ත-සZම6,
සහ ෆු)ය+ ෙව"6 උපුටා දැ9Yම අනව‡යය වූවJ. එෙහS ෙම6න }C –ලා69 ෙ`
ෙපාතJ6 ‡රමය සංCධානය o•බඳව අදහස9: “අෙe සැලැ<ම අනුව සමාජය9 ඊට අව‡ය
තX}ව ලබ6ෙ6 බලය පාCƒ„ෙය6.”
ඉ"6 ෙ^ ගැන කXපනා කර6න: ෙ^ තX}වට oටුප$6 ඇ" ෙgගය සපය6ෙ6 }C –ලා69
හදන සැලැ<ෙම6. එන^ බලහSකාරෙය6 සමාජයට ෙගෙන6ෙ6 ඔහුෙ` සැලැ<මZ. සමාජය
යැZ ඔහු ෙප6ව6ෙ6 cM< සනුහරයZ. ඉ"6 cM< සනුහරය එL ෙgගය ලබාග6ෙ6 }C<
–ලා69 ෙව"6.
cMසු6ට }C –ලා69ෙ` සැලැ<ම o•ග6නට ෙහ5 eර"9ෙyපයට අවසර ඇතැZ Jයා ඉ"6
එL @ Jයනු ඇත. තම6 )$ ප)_ ඕනෑම අෙයvෙ` සැලැ<ම9 o•ග6නට ෙහ5 eර"9ෙyප
කර6නට cMසු6 Mදහ< ෙව". ඒS ඒ C_යට ෙනෙමZ }C –ලා69 මහතා ෙ^ කාරණය
වටහා ෙගන "ෙය6ෙ6. ඔහු අෙe9ෂා කර6ෙ6 ඔහුෙ` සැලැ<ම !"ගත ෙg යැZ Jයාය. ඒ
අනුව !"ෙl බලය පාCƒ„ෙය6 ෙමය බලහSකාරෙය6 ජනතාව ෙවත Mයම ෙවනු ඇත.
“අෙe සැලැ<ම අනුව, රජයට ඇSෙS ‡රමය ගැන !" (ෙවන !" නැSද?) ස^මත JRම
පම0. එමI6 ස^පූ+ණ Mදහස uල කා+cක _යුණුව ඉ_) ගම6 යනු ඇත. ආˆඩුව9

කර6ෙ6 සමාජය9 ක6ද9 ඉ_)යට ෙගන යෑම පමණZ. (එය පමණZ ද?) අනu/ව දැනට
oLටුවා ඇ" eර"පS" අනුව වැඩ කළෙහාS <වභාවෙය6 ම $hධ ෙවන 9)යාවAයක
බලෙය6 සමාජය ෙ^ ක6ෙද6 පහලට ඇද හැෙලනු ඇත.”
}C –ලා69 C$6 ඉIකරන ෙ^ ක6ද යනු vම9 ද? ඒ ක6ද උඩටම ~L6 අනu/ව
අගාධයකට වැෙට6න9 ද? (නැහැ එය සuට කරා ය6න9.) ඒS ෙමෙහම න^, ඇZ ජනතාවට
තම6ට ෙත5රා ග6නට බලය9 ෙද6ෙන නැSෙS? (සමාජය ද6ෙන නැහැ vම9 ෙසායා යා යුu
දැZ Jයා; ඒ Mසා තX}ව9 අව‡lZ.) vම9 C$6 ද තX}ව ෙද6ෙ6? (බලෙය6.) ෙ^ බලය
සපය6ෙ6 කවුද? (ඇZ, ඒ මැ•ෙ^ නෙව5Sපාදකයා cස ෙවන කවුද --ෙමL @ එයා තමZ }C
–ලා69.)

සමාජවාදෙW Dෂම ච9රය
අo ෙ^ Cෂම ච9රෙය6 කවරදාක වS ගැලෙව6ෙ6 නැත: අක+මˆය cMසා න^ වූ අදහස
සහ ‡ෙ+yඨ cMෙසv C$6 !"ෙl ඇ" බලය ෙයාදාෙගන ජනතාව තX} කරෙගන යෑම.
ඉ"6 ෙ^ ක6ද නIh@, සමාජය ය^ Mදහස9 —9" C˜නවා ද? (සහ"කෙය6ම.) ඉ"6
Jය6න vම9 ද ෙ^ Mදහස, }C –ලා69?
අ6"ම වතාවට නැවතS Jය6න^, Mදහස යනු අෙයvට ලබාෙදන අZ"ය9 පමණ9
ෙනෙමZ; !"ෙය6 ලැෙබන ආර9ෂාව යටෙS තම ඉ6hRයය6 තමාට )$ ෙ< පාCƒ„යටS
ව+ධනයටS හැJයාව යනු MදහසZ.
ෙමය J$S වැදගැ^මකට නැ" පැහැ_A JRම9 ෙනාෙg. එL අ+ථය ගැඹු/ය. එL ඵල Cපාක
!+ණය අපහසුය. එෙහS හැෙම5ම එකඟ Y ඇSෙS, සSයෙය6 ම Mදහ< වූ පුhගලෙය9
ව6නට න^ පුhගලයාට තම ඉ6hRයය6 පාCƒ„යටS ව+ධනයටS තමනට )$ ෙ< හැJයාව
"|ම Mදහස යැZ Jයාය. එZ6 Jයැෙව6ෙ6 <වයං ව+ධනය සඳහා අ«යාපනය9 ලබා @ම
සමාජෙය6 අෙe9ෂා කර6නට සැම cMෙස9ටම අZ"ය9 ඇතැZ Jයාය. එතැM6ම
Jයැෙව6ෙ6 ද, සෑම පුhගලෙය9ටම Myපාදන උපකරණ ලබා @ම සමාජෙය6 අෙe9ෂා
කර6නට සෑම cMෙස9ටම අZ"ය9 ඇතැZ Jයාය. ම6ද ෙ^වා නැ"ව cM< 9)යාකාරක^
වA6 ස^පූ+ණෙය6 ඵලදාව9 ලැ‚ය ෙනාහැJZ.
ඉ"6 දැ6 ෙ^වා ලබා @ම රජෙl oයවර ෙනාෙව6ෙ6 න^ ෙවන vමන 9)යා මා+ග වA6 ද
සමාජයකට සෑම cMෙසvටම අSයාව‡ය වූ අ«යාපනය සහ Myපාදන උපකරණ ලබා _ය
හැJයාව ඇSෙS?
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ආෙයS, Mදහස යනු බලයZ. ෙ^ බලෙයL අඩං• දෑ ෙමානවා ද? (අ«යාපනය ලබාගත
හැJයාව සහ Myපාදන උපකරණ ලබාගත හැJයාව.) කවුද ෙ^ අ«යාපනය සහ Myපාදන
උපකරණ _ය යුSෙS? (එය හැෙම5ටම ලබා_ය යුSෙS සමාජයZ.) ෙමාන 9)යාවJ6 ද
සමාජය ෙ^ අ«යාපනය ෙනාමැ" වූව6ට සහ Myපාදන උපකරණ ෙනාමැ" වූව6ට එය
ලබාෙද6ෙ6? (ඇZ, රජෙl 9)යා මා+ගයJ6.) ඉ"6 එෙහන^ කාෙග6 ද රජය ෙ^වා
ග6ෙ6?
පාඨකයාට ඒ eර‡නය උSතර ෙද6න යැZ Jයමු. එය අoව ෙකාෙŠ කැ6ද6 යනවා දැZ එCට
ෙසායා බලමු.

rරජාත8\රවාx8ෙH ධ+මය
උප6යාස uන9 මත ෙගාඩනැෙඟන ෙ^ ධ+මය අෙe මුනුපු/ පර^පරාව සමහර Cට පු’මයට
පS කරන අෙe යුගෙl Chයාමාන වන අපූ/ eරපංචයJ: cM< සංහ"ෙl ස^පූ+ණ
අක+මˆය භාවය, !"ෙl ස+වබලධාRSවය, සහ J$Cෙටක ෙනාවැරෙදන ෙ< කටයුu
කර6නට ද6නා gයව<ථාදායකයා. ෙ^ අදහ< uෙන6 Mමැෙව6ෙ6 තම6 eරජාත6Sරවා@
යැZ Jයා ග6නා අයෙ` පූජ!ය සංෙ9තයJ.
ෙ^ අදහ< ෙවනුෙව6 ෙප! $=නා අය සමාජxzSවයට කැම" යැZ Jයන අය ද ෙව".
eරජාත6Sරවා@ ෙවන තරමට ඔවු6 cM< සංහ"ය ගැන \මාරLත C‡වාසය9 තබා ඇත.
සමාජxz ෙවන තරමට ඔවු6 cM< සංහ"ය යනු මඩ වලට වඩා වැ“ෙය6 ෙහාඳ ෙ< සලක".
ඉ"6 ෙ^ ෙවනස ගැන තව ’රටS Cභාග කරමු.
ෙhශපාලන අZ" ගැන කතා කරh@ ෙ^ eරජාත6Sරවා_යාෙ` ග" <වභාවය vම9 ද?
gයව<ථාදායකෙය9 ෙත5රා ගැ!ම ගැන කතාබෙŠ @ ඔහු ජනතාව සලක6ෙ6 vමන
ආකාරයකට ද? ආŠ, අ6න එතැන @ ජනතාවට සහජ බුh€ය9 ඇතැZ JයZ; ඔවු6 සුCෙ‡¾
වූ CMCද දJන නුවණJ6 යුS යැZ JයZ; ඔවු6ෙ` අ…eරාය6 Mතරම Mවැර_ යZ JයZ;
සාමා6ය අ…eරාය වරද Cය ෙනාහැJZ JයZ; ච6ද අZ"ෙl ස+වබලධාR <වභාවය පු•X
වැ“ යැZ Jයත ෙනාහැJ බව JයZ.
ඉ"6 ච6දය eරකාශ කරන කාලය පැc0යාම, ච6දය අZ"ක/වාට තමනට බුh€ය9
ඇතැZ සහ"ක කර ෙප6ව6නට Jයා ඉXල6ෙ6 නැත. බුh€මS ෙල$6 ෙත5රාගැ!මට ඔහුට
ඇ" අ…eරාය සහ හැJයාව Cම\මJ6 ෙතාරව බාරෙගන ඇත. ජනතාවට වැර@ම9 $hධ
ෙව6න පු•ව6 ද? ඇZ අo {වSෙව6ෙ6 බුh€මය Cචාරෙl යුගයක ෙනාෙg ද? vම9

Jgවා! ජනතාව ද^වැX වල බැඳලා "ය6න ඕනෑ Jයල හැම "<ෙසම? ඔවු6 $ය අZ‰6,
කැපY^ හා මහS උSසාහෙය6 _නාෙගන නැS ද? ඔවු6ෙ` බුh€ය සහ eරඥාව ගැන ඇ"
පද^ සා9J ෙප6වා නැ" ද? ඔවු6 ෙවනුෙව6 ‰6’ව9 ෙද6නට ඔවු6 සමS නැ" ද? ඔවු6
වැ“L=ය6 ෙනාෙg ද? තම6ට ෙහාඳ ෙමානවා දැZ ඔවු6 ද6ෙ6 නැ" ද? cMසු6ට වඩා
ඉහළJ6 තම6ව තබාෙගන ඔවු6 ෙවනුෙව6 CM‡චයක/ෙව9 සහ ‰රණ ග6නා අෙය9
ෙල$6 කටයුu කර6නට ය^ cMෙස9 ෙහ5 ය^ පං"ය9 ‚ය සැක නැ" ෙgC ද? නැහැ,
නැහැ, ජනතාව Mදහ<. ඔවු6 Mදහ< Cය යුuමZ. ඔවු6 කැමැ" ඔවු6ෙ` කටයුu ඔවු6
C$6 කරෙගන ය6නටZ. ඒක ඔවු6 කරෙගන යාC.
ඒS අනu/ව gයව<ථාදායකයාව ෙත5රා පSකර ගැනුනු පසුව? ආŠ! අ6න එCටZ ඔහුෙ`
<වරය රැ“කX Cප+යාසයකට පSෙව6ෙ6. ජනතාව නැවතS අක+මˆය, කරJයාගත
ෙනාහැJ, $L බුh€ෙය6 ෙනායුu වූව6 යැZ සැලෙකන ම?ටමට පSෙවනු ඇත.
gයව<ථාදායකයා ස+වබලධා)යා ෙවZ. දැ6 ඔහුට බාරZ මුල පුර6නට, මඟ ෙප6ව6නට,
තX} කර6නට, සංCධානයට. cM< සංහ"යට කර6න ඇSෙS යටSYම පමණZ. පරම
බලධාRSවෙl පැය උදා Y ඇත. අo දැ6 ෙ^ මාරක අදහස MR9ෂණය කරමු. ච6ද කාලෙl @
හ)ම ආචාර ධා+cකZ. හ)ම ස^පූ+ණZ, හ)ම බුh€මS යැZ සැලJXලට පාSර වූ
ජනතාවට දැ6 J$ම අ…eරාය9 නැත. එෙහම නැSන^ ඔවුනට ය^ අ…eරායය9 ඇSන^
එය ඔවු6ව අග"යට අවමානයට ඇදෙගන ය6නා වූ අ…eරායයJ.

Uදහස ය8ෙ8 සමාජවාx සංක[පය
ඒS ඉ"6 ජනතාවට =ක9 ෙහ5 Mදහස9 _ය යුu ෙනාෙg ද?
ඒS ක6$ඩර6? මහතා C$6 අoට සහ"ක වූෙl Mදහස අMවා+ෙය6ම ෙමාෙනාෙපාAය කරා
යාC JයලZ!
අoට වැටෙහ6ෙන Mදහස Jය6ෙන තරඟය Jයල. ඒS }C –ලා69 මහතාට අනුව, තරඟය
Jය6ෙන gයාපා)කය6 බංෙකාෙළාS කරන සහ ජනතාව වඳ කරන සැලසු^ පhධ"ය9. ඒ
ෙŠuව Mසා තමZ Mදහ< ජනතාව තමනට ඇ" Mදහෙ< eරමාණය අනුව බංෙකාෙළාS
භාවයට ~L6 වඳෙවලා ය6ෙන. (සමහර Cට }C –ලා69 මහතා තරඟෙl උදාහරණ හැ=යට
<C?ස+ල6තය, ඕල6දය, එංගල6තය සහ එ9සS ජනපදය යනා_ය MR9ෂණය කර බැAය
යුuZ.)
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තරඟය ය6ෙ6 ෙමාෙනාෙපාAය9 ෙවත යැZ }C –ලා69 මහතා අoට තව ’රටS JයZ. ඒ
ත+කෙය6 ම ඔහු අoට Jයා $=6ෙ6 අඩු cල Mසා cල ඉහළ යනවා Jයාය; තරඟය C$6
Myපාදනය CනාශකාR 9)යාව6 වලට ෙයාමු කරනවා Jයාය; තරඟය Mසා cල @ ගත
හැJයාව ඇ" මූලා‡ර L© යZ; තරඟය Mසා Myපාදන වැ“ ෙවන අතර ම එZ6 ප)ෙභ5ජනය
ද අඩු කරZ. ෙමZ6 Jයැෙව6ෙ6, Mදහ< ජනතාව Myපාදනය කළ යුSෙS ප)ෙභ5ජනයට
ෙනාෙg Jයාය. Mදහස Jය6ෙ6 2“ත බව Jයාය. Mදහස Jය6ෙ6 ජනතාව අතර පව"න
උ6මාදය9 Jයාය. ඒ Mසා වහාම }C –ලා69 මහතා මැ_හS Cය යුuය Jයාය.

සමාජවාx8 සෑම Uදහසකටම ‚ය ෙව7

පැහැ_Aව එෙහන^, සමාජ eරජාත6Sරවා@6ට හෘදය සා9•යට එකඟ ෙවලා ජනතාවට
J$ම Mදහස9 ෙද6න බැහැෙන. ෙමාකද එයාල C‡වාස කර6ෙන cM< සංහ"ෙl <වභාවය
Jය6ෙන හැම Cෙටක ම අග"ය සහ Cනාශය කරා ය6නා වූ හැ_යාව9 Jයලෙන. ඉ"6
අMවා+ෙය6ම !" ස^පාදකය6 ජනතාව ෙවනුෙව6 සැලසු^ හද6න අව‡යZ ඔවු6ව ඔවු6
ෙව"6ම ෙ–රා ග6නට.
ෙ^ ආකාරෙය6 කරන Cචාරය අoව ෙගන එ6ෙ6 ෙ^ අ…ෙය5ගාSමක eර‡නයටZ: ඉ"6
ජනතාව කරJයා ග6නට අෙපාෙහාසS වූ අය න^, ඔවු6 ’$)S වA6 යුu අය න^,
ෙhශපාලනඥය6 ෙප6වන තරමට නූගS වූව6 න^, එෙහන^ ඇZ ෙ^ අයෙ` ච6ද අZ"ය
ඔය තර^ දැ“ ෙ< තහවු/ කරc6 ආර9ෂා කර ෙද6ෙ6?

ඉ"6, ෙමාන Mදහස ද gයව<ථාදායකයා C$6 ජනතාවට "යාග6නට ඉඩ9 ෙද6ෙ6? හෘදය
සා9•යට ඇ" Mදහස? (ඒS ෙ^කට Mදහස ’6ෙනාS අoට දJ6න පු•ව6 cM<සු
ඔ9ෙකාම ඒ අව<ථාෙව6 eරෙය5ජන ෙගන අෙhවවා@6 ෙවZ Jයල.)

සුo) TUසා අදහස

එෙහන^, අ«යාපනයට Mදහස? (ඒS එතෙකාට ෙදමgoය6 ෙගවZ ආචා+යව/6ට තම
ද/ව6ට ’$)ත සහ ෙබා/ උග6ව6නට; අMක, "ෙය+< මහතාට අනුව, ජා"ක Mදහ<
අ«යාපනයට ඉඩ ’6ෙනාS එය තව ’රටS ජා"ක ෙනාෙgC. අo අෙe ද/ව6ට එතෙකාට
u+J සහ L6’ අයෙ` අදහ< Jයා ෙhC. ෙමාකද දැ6 අ«යාපනයට "ෙයන !"මය පරම
ස+වබලධාRSවයට <´" ෙව6නට අoට ෙහාඳ වාසනාව උදාෙgලා "ෙයනවා ද/ව6ට
ෙර5මානුව6ෙ` උu^ අදහ< Jයාෙද6නට.)

cM< සනුහරෙl <වභාCක අ…eරාය6 ඔය තර^ නරක ෙg න^, ඒ Mසා cMසාට Mදහෙ<
කටයුu කර6නට ඉඩ @ම Mසා ආර9ෂාව නැ" Y ය6ෙ6 න^, එෙහන^ ෙකාෙහාම ද ෙ^
සංCධායකය6ෙ` අ…eරාය6 හැම Cටම ෙහාඳ ෙව6ෙ6?

එෙහන^, ‡රමයට Mදහස? (ඒS ඒෙක6 ඇ" ෙව6ෙන තරඟයZ. එZ6 ය6ෙන ප)ෙභ5ජනය
ෙනාකරන ලද Myපාදනයට. බංෙකාෙළාS gයාපා)කය6. වඳ Y යන ජනතාව.)
සමහර Cට, ෙවළඳාමට Mදහස? (ඒS හැෙම5ම ද6නවා ෙවළඳාමට Mදහස9 ’6ෙනාS එL
Mයැෙළන හැම අෙය9 ම බංෙකාෙළාS ෙවනවා Jයල. ෙ^ක ආර9•ත ‰/ බ’ ෙවනුෙව6
ෙප! $=න අය නැවත නැවතS ෙකාZ තර^ වතාව9 ඔeපු කරලා "ෙයනවා ද? ඉ"6
ෙවළඳාමට ඇ" Mදහස යටපS කර6න අවශයZ ෙසෟභා`ය උදා කරග6නට න^.
සබඳතාවය6 පවSව6නට Mදහස හැJ ද ලබාග6නට එෙහන^? (ඒS සමාජවා@ දහමට
අනුව, සSය Mදහස සහ <ෙgƒඡාෙව6 පවSවන සබඳතාවය6 එJෙනකට පර<පර Cෙර5•
වූව6. ඉ"6 සමාජවා@6ෙ` අරමුණ තමZ සබඳතාවය6ට ඇ" Mදහස යටපS කරලා
බලහSකාරෙය6 ජනතාවට සබඳතාවය6 පවSව6න අණ @ලා සSය Mදහස ෙගන ඒම.)

ෙ^ cM< සනුහරය සංCධානය කරන අයෙ` සු’සුක^ ගැන මම Mතර තවS eර‡නය9 නඟා
ඇත. එයට මා ද6නා තරc6 තවමS J$ෙව9 උSතර න^ @ නැත.

gයව<ථාදායකය6 ද ඔවු6 C$6 පSකර ග6නා ඒජ6තව/6 ද cM< සනුහරයට අZ"
වූව6 ෙනාව6ෙ6 ද?
එෙහම නැSන^, ඔවු6 Lත6ෙ6 cM< සංහ"ය හැ† මැ= වලට වඩා අන~ මැ=ෙය6 ඔවු6
Mමැ Y ඇSදැZ Jයා ද?
සංCධායකය6 Jයා $=6ෙ6, මා+ගය Jයා ෙනා’6ෙනාS, ජනතාවෙ` සහජ ආශය6
අග"ෙය6 oR ඇ" Mසා සමාජය9 එL වැළැ9Cය ෙනාහැJ Cනාශය කරා යනවා JයලZ.
gයව<ථාදායකය6 Jය6ෙ6 ෙ^ $ය_Cනසා ග6නා මා+ගෙl යෑම නවතා ජනතාවට ඊට වඩා
යු 9 " සහගත වූ මා+ගය9 ඔවු 6 හදා ෙදනවා Jයාය. ඉ"6 එෙහම න^,
gයව<ථාදායකය6ට සහ සංCධායකය6ට ෙසසු cM< සංහ"යට වඩා වැ“ ඉහළ තැනක
ඉ6නට _gයෙල5කෙය6 බුh€ය9 හා සh•ණය9 ලැ| "ෙබනවා ෙව6නට පු•වන; එෙහම
න^, ෙ^ සුo) තSවය vම9 දැZ දැනග6නට අoට එL නම vම9 දැZ Jය6න.
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අo එCට බැට•ව6 ෙව". gයව<ථාදායකය6 අoව බලාග6නා එෙºර6 ෙව". එවැM
සැලැ<මJ6 Jයැෙව6ෙ6 ඔවු6 <වභාවෙය6 ම අoට වඩා සුo) වූව6 Jයාය. ඉ"6 එෙහම
න^ අoට gයව<ථාදායකය6 සහ සංCධායකය6 ෙග6 ඉXලා $=ය හැJZ ඔවු6ට පමණ9
ෙ^ <වභාවෙය6 ලැබුණු සුo) තSවය vම9 දැZ පැහැ_A කර ෙප6Cය යුuZ Jයා.

සමාජවාx8 Uදහ> ෙත6රා ගැJ^ rර79ෙyප කරj
සමාජ සංකරණ නෙවාSපාදනයට, ඒවාට දැ6Y^ දා6නට, ඒවා ෙවනුෙව6 ෙප! $=6නට,
ඒවා තම6 ෙවනුෙව6 අSහදා බල6නට, ඔවු6ෙ` Cයදෙම6 හා ඔවු6ෙ` අවදානෙම6,
ඔවුනට ඇ" අZ"ය නැතැZ Jයා මා වාද ෙනාකරන බව ක/ණාකර වටහා ග6න. ඒS මම
Cෙර5ධය පා6ෙ6 !"ය --සහ බලය පාCƒ„ෙය6-- ඒ සැලසු^ අප ෙවත Mයම කර6නට එන
CටZ. ඒවාට අෙe බ’ වA6 ෙගව6නට Jයනා CටZ.
පෲෙඩාM<?, කැෙබ=<?, ෆූ)ෙය)<?, යුMව$ටා)<?, eෙරාෙට9ෂM<? යනා@ ෙ^ අයෙ`
සහායකය6 ඒ අෙ6ක වූ අදහ< අSහ)6නට උවමනා යැZ Jයා මා ඉXලා $=6ෙ6 ද නැත.
මා ඉXලා $=6ෙ6 ඔවු6 uA6 දැJය හැJ ෙ^ ෙපා’ වූ අදහස පමණ9 අS හ)6නට Jයාය:
ඔවු6 අSහැ)ය යුSෙS අoව ඔවු6ෙ` කˆඩායමට බලහSකාරෙය6 බඳවා ග6නට "ෙයන
අදහසZ. ඔවු6ෙ` සමාජවා@ gයාපෘ" වලට අoව ඈඳා ගැ!මZ. ඔවු6ෙ` ණය-ෙපාz
ෙනාමැ" බැංv, `Rක-ෙර5ම සදාචාර සංකXපය, ඔවු6ෙ` ෙවළඳ ෙර•ලා$. මම ඉXලා
$=6ෙ6 අo ෙවනුෙව6 ෙ^ සැලසු^ හදන ‰රණ ග6නට ඔවුනට ඉඩ ෙද6න Jයාය. ඒවා
අනුගමනය කර6න යැZ ඍජුව ෙහ5 අMය^ ෙලසJ6 අoට බලහSකාරෙය6 Mයම කර6න
එපා Jයාය. ඒවා අෙe හෘදය සා9•ය අනුව අෙe යහපත o0ස ෙg ද ෙනාෙg ද ය6න
‰රණයට අවසරය අoට ෙද6න.
ඒS ෙ^ සංCධාන කැමැSෙS බ’ අරමුදලට අත දා6නටය. ඒ සැලසු^ 9)යාSමක කර6නට
අවසර ෙදන !"ෙl බලය අXලා ග6නටZ. 2ඩක සහ අයු9" සහගත බවට අමතරව ෙ^
කැමැSත ෙප6ව6ෙ6 සංCධායකයා ද වැරෙදන ග"ෙය6 වූෙව9 සහ cM< සංහ"ය කරJයා
ග6නට ෙනාහැJ වූව6 යන MයතයZ. ඉ"6 එෙහම න^, cMසු6ට තම6 ෙවනුෙව6 ෙහාඳ
නරක ෙත5රා ග6නට හැJයාව9 නැSන^, ඇZ අo ෙ^ ස+වජන ච6දය9 ගැන කතා
කර6ෙ6?

rරංශ Drලවය8 වලට ෙgSව

eරංශෙl වූ $’Y^ _හා බලh@ ත+කානූ‹ල වූවS අවසනාව6ත ෙල$6 ෙප! ය6ෙ6 ෙ^
අදහ< වල ඇ" පර<පර Cෙර5ධතාවය6ය. උදාහරණය9 ෙලස, eරංශ ජනතාව මුX තැන
ෙගන මු• මහS යුෙර5පයම ඔවු6ෙ` අZ‰6 ෙවනුෙව6 සට6 ව_6නට ෙගන ~ෙlය. එෙහS
එය අoව වඩාSම ආˆඩු ෙවන, වඩාSම ෙර•ලා$ වලට යටS වූ, වඩාSම 2ඩනයJ6 ඉ6නා
වූ, වඩාSම බැඳ තබා ලhදා වූ, වඩාSම සූරා කෑමට ල9 වූ යුෙර52ය ජනතාව බවට පS
Yෙම6 ගලවා ෙගන නැත. Mතරම Ceලවය9 ඇ" ෙg යැZ Jයත හැ= රට9 ෙල$6 eරංශය
අMS රටවX $යXල6ට ම ඉ_)ෙය6 $=Z. ෙ^ තSවය යටෙS එය එෙ< Yම <වභාCකය.
“සමාජය9 එL තX}ව ලබ6ෙ6 බලෙය6” යැZ ඉතා පැහැ_Aව }C –ලා69 මහතා Jයූ
අදහස අෙe ෙhශපාලනඥය6 o•ග6නා වූව9 ෙල$6 පව"න තා9 කX ඉහත තSවය
eරංශෙl ෙවන< ෙනාY ෙමෙ<ම පව"නු ඇත. හැ§^ ඇ" cMසු6 අක+මˆය ෙල$6 කX
ෙගවනා තා9 කාලය9 එය එෙ<ම පව"නු ඇත. $ය බුh€ෙය6 සහ $ය උන6’ෙව6 තම
අ…වෘh€ය සහ සuට සලසා ග6නට ෙනාහැJ යැZ cMසු6 $තන තා9 කX එය එෙ<ම
පව"නු ඇත. $ය} දැය9 ම !"ය C$6 කරෙදන ෙත9 බලා $=න තා9 කX එය එෙ<ම
පව"නු ඇත. ෙක=ෙය6 JවෙහාS, ඔවු6 සහ ආˆඩුව අතර ඇ" ස^බ6ධය බැට• රැල9
සහ එෙºෙර9 අතර ඇ" ස^බ6ධය වැM යැZ $තන තා9 කX එය එෙ<ම පව"නු ඇත.

ආQඩුෙs අdමා87ක බලය
ෙ^ අදහ< පව"න තා9 කX, ආˆඩුෙg වගd^ ඉතා දැවැ6ත බව පැහැ_Aය. වාසනාව
අවාසනාව, ව<uව හා Lඟනකම, සමාන අසමානතාවය, සh•ණය හා ’$)ත, යනා@
$යXලම ෙhශපාලන ප)පාලනය මත රඳා පව"6නJ. ආˆඩුව මත $ය• බර පැටY ඇත.
එය $යXල ඉටු කර6නට බාරෙගනය. එය $යXල කරc6 $=Z. ඒ Mසා එය $යXලට වගJය
යුuය.
අo වාසනාව6ත වූෙl න^, එෙහන^ අෙe <´"යට අZ"ය9 Jය6නට ආˆඩුවට ඉඩ ලැෙ–.
ඒS අo අවාසනාව6ත වූෙl න^, එෙහන^ එCට අoට ආˆඩුවට අවලාද Jය හැJය. $ය}
cMසු6 හා $ය} ෙhපල o•බඳව දැ6 ආˆඩුෙg Luමතය යටෙS කටයුu ෙකෙර6නට ඉඩ @
නැ" ද? !"ය දැ6 ස+ව බලධාR ෙනාෙg ද?
අ«යාපනයට ෙමාෙනාෙපාAය9 M+මාණය කරන ල_6, Mදහස ෙනාමැ" Y ~ය පවුX වල
oයව/6ට ආˆඩුව C$6 වගJව යුuය. ඔවු6ෙ` අ…eරාය6 ‚© ~ෙl න^ එය ෙවන කාෙ`
වැරැhද9 ද?
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ක+මා6ත වලට ෙර•ලා$ පැනYෙම6 ආˆඩුව dෙg ඒවා සමෘh€මS ෙවනවා Jයාය. එෙ<
ෙනාව6ෙ6 න^ ක+මා6ත වලට ඔවු6ෙ` Mදහස නැ" කර දැžම CL•ව9 ෙවZ. ඉ"6
ක+මා6ත දැ6 o)¥ ඇSන^ එය ෙවන කාෙ` වරද9 ද?
‰/ බ’ සමඟ ෙසXල^ කළ Mසා ෙවළඳාෙ^ අඩුපාඩු නැ" ෙg යැZ Jයූ ආˆඩුව ඒවාෙය6
සමෘh€ය ෙනාව Cනාශය දJ6ෙ6 න^, එය ෙවන කාෙ` වරද9 ද?
ක+මා6ත වලට Mදහස ෙනා@ ඒවාට ආර9ෂාව @ම Mසා ආˆඩුව dෙg ඒවා ලාබ උපයනවා
Jයාය. ඒවා බ’ ෙගවන ජනතාවට බර9 Y ඇSන^, එය ෙවන කාෙ` වරද9 ද?
ඉ"6 ෙමෙහම බලh@, ආˆඩුව <ෙgƒඡාෙව6 ම වගd^ බාරගS බැC6 ආˆඩුව ඍජුව
වගJව යුu වූ පැc0A හැෙර6නට රෙ? ෙවනS J$ම පැc0Xල9 නැත. ඉ"6 පු’මය9 ද
එෙහන^, හැම අසා+ථක වූ වෑයම9 ම දැ6 eරංශෙl තවS Ceලවය9 කැඳවන අවදානම9
ෙගෙනනවා යැZ dම.
ඉ"6 ෙමයට ෙය5ජනා කරන o•යම vම9 ද? !"ෙl රාජ Cෂය අ\මා6"ක ෙල$6
eරසරණය JRම ද? ඒS එය ද රජෙl වගdම ෙවZ.
ආˆඩුව ෙgතන පාලනය සහ ඉහළ දැžම බාරෙගන එය කරගත ෙනාහැJ Cට @, ’eපS
$යXල6වම බලා Jයා ගත ෙනාහැJ Cට @, $ය} රැJයා නැ" අයට රැJයා ෙද6නට
ෙනාහැJ Cට @, $ය} ණය ග6නා අයට ෙපාz නැ" ණය @ ගත ෙනාහැJ Cට @, අoට
Jය6නට කණගාටු $ෙතන ෙමව6 වද6 ද ලැමා=6 මහතාෙ` පෑෙන6 ~A ¥ ~ෙlය: “$ය•
වැ$ය6ෙ` <eRuව පූජ!ය කර, ආගcක ෙසෙනහස වඩවා, ශ9"මS කර, CසX කර,
ව+ධනය කර, බුh€ය ලබා @ෙ^ ෙමෙහය ආˆඩුව සලක6ෙ6 එL අරමුණ Jයාය.” ඉ"6
ආˆඩුවට ෙ^ $යXල කරගත ෙනාහැJ කල, එCට vම9 ෙg ද? සෑම අසා+ථක ආˆඩුව9
පසුප$6 ම --ෙමය ෙනාවැළැ9Cය හැJ Yම කණගාටුදායකය-- එCට ෙනාෙg ද එවැM ම
ෙනාවැළැ9Cය හැJ වූ Ceලවය9 හඹා එ6ෙ6?

ෙZශපාලනය සහ අ+ථ ශා>\රය
දැ6 අo හැෙරමු ෙ^ Mබ6ධනය ආර^භෙl @ ෙක=ෙය6 සඳහ6 කරන ලhදා වූ Cෂයයකට.
ෙhශපාලනය සහ අ+ථ ශා<Sරය --ෙනාෙහාS ෙhශපාලන අ+ථ ශා<Sරයට.
[බැ<=යා? මහතා පහත සඳහ6 මුX වා9ය uෙ6 අදහ< පැහැ_A JRම o0ස ෙපාS uන9 ද
AයැCA ගණනාව9 ද සපයා ඇත.]

ෙhශපාලන ශා<Sරය9 හද6නට ෙපර අ+ථ ශා<Sරය9 හදාගත යුuZ. ඉ¢රා JයෙතාS,
cM< උවමනාව6 Mසා සම~ය ඇ"ෙව6ෙ6 ද නැSන^ අසම~ය ඇ"ෙව6ෙ6 ද ය6න
පැහැ_Aවම ‰රණය කර6නා වූව අ+ථ ශා<SරයZ. ආˆඩුෙg Mවැර_ 9)යා කලාපය
‰රණය කරනු සඳහා ෙhශපාලන ශා<Sරය9 ෙගාඩ නඟ6නට ෙපර ඉහත කාරණය ෙසායා
පැහැ_A කරගත යුu ෙg.
අ+ථ ශා<Sරය9 හදාගS වහාම, ෙhශපාලන ශා<Sරය9 ආර^භෙl @ ම, ෙ^ ඉතා වැදගS
eර‡නයට o•uර ෙසායා ගත යුu ෙg: !"ය න^ vම9 ද? එය vම9 Cය යුu ද? එL Cෂය
eරමාණය vම9 ද? එL \මාව6 ෙමානවා ද? ත+කානු‹ලව, !" ස^පාදකය6ෙ` යු9"
සහගත බලය නව"6ෙ6 ෙකාතැනක @ ද?
žට o•uර ෙද6නට මම පසුබට නැත: !"ය න^ අයු9"යට එෙරLව පනවන බාධකය9
ෙල$6 සංCධානාSමක ෙල$6 පාCƒ„ කරන ෙපා’ බලයJ. ෙක=ෙය6 JවෙහාS !"ය න^
යු9"යZ.

J7 ස^පාදනෙW U! කා+යය
අෙe {Cතයට සහ ෙhපල වලට බලපාන අ6දමJ6 පරම ස+වබලධාRSවය9
gයව<ථාදායකයාට ඇතැZ dම සSයය9 ෙනාව6ෙ6 ද? පුhගල {Cතය සහ ෙhපල L
පැවැSම gයව<ථාදායකයාට ක•6 පැව" ෙhවX ෙව". ඔහුෙ` කා+යය වූෙl ෙ^වාෙl
ආර9ෂාව සහ"ක JRම පම0.
අපෙ` $Lබුh€යට, අෙe අදහ< වලට, අෙe අ…eරාය6ට, අෙe අ«යාපනයට, අෙe
මතවාදය6ට, අෙe රැJයාව6ට, අෙe ෙවළඳාමට, අෙe vසලතා වලට, අෙe eR"යට
යනා@6ට ෙර•ලා$ පැනYම !"ෙl කා+යය යැZ dම වැර_ය. !"ෙl කා+යය න^ ෙ^
අZ‰6 9)යාSමක කර6නට ඇ" Mදහස ආර9ෂා JRමZ. ෙ^ අZ‰6 9)යාSමක
කර6නට ඇ" Mදහසට බාධා පමුණුවන ඕනෑම ෙවනS අෙයvට එයට ඉඩ9 ෙනා@මZ.
ඉ"6 බලය පාCƒ„ය !"යට අSයාව‡ය වූව9 Mසා, එL !Sයානු‹ල Cෂයපථය ව6ෙ6
බලය පාCƒ„ය අSයාව‡ය වූ ප)‡රය6 L @ පම0. යු9"ය යනු එයZ.
!Sයානු‹ල ආSමාර9ෂාව සඳහා සෑම පුhගලෙයvටම බලය පාCƒ„යට අZ"ය9 ඇත.
ඉ"6 ෙ^ ෙŠuව Mසා පමණ9 සාමූLක බලය --එන^ ඒdය බලෙl සංCධානාSමක වූ
සංෙය5ජනය -- !Sයානු‹ලව එම අරමුණ සඳහා ම ෙයාදා ගත හැJය; එෙ<ම එය ෙවනS
J$ම අරමුණ9 සඳහා !Sයානු‹ලව ෙයාදාගත ෙනාහැJය.
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J7ය සහ පුQයාධාර ය8න එකම ෙදය ෙනාෙs
!"ෙl පරමා+ථය යනු පුhගලය6 2ඩනයට පS කරc6, එය Sයාගxz ෙƒතනාවJ6 යුuව
කරන ලද 9)යාව9 වුව ද, ඔවු6ෙ` ෙhපල ෙකාXලකෑම ෙනාෙg. !"ෙl පරමා+ථය න^
පුhගලය6 සහ ෙhපල ආර9ෂා JRමZ.
තව ’රටS පැහැ_A කර6ෙ6 න^, පුhගලය6 2ඩනයට පS ෙනාකර6ෙ6 සහ ඔවු6ෙ` ෙhපල
ෙකාXලක6ෙ6 නැSන^ !"ෙl පුˆය ෙƒතනාව9 ඇSෙS Jයා ද Jව ෙනායුuය. එය එCට
පර<පර Cෙර5• වූ Jයමන9 ෙවZ. පුhගලය6ට හා ෙhපල වලට ය^ බලපෑම9 JRෙම6
වැළd $=6නට !"යට ෙනාහැJය. ඉ"6 !"ය ඒවා ආර9ෂා කරනවා ෙවනුවට ෙවනS
J$ම ෙලසJ6 කටයුu කර6ෙ6 න^ එCට එL 9)යාව6 පුhගලය6ෙ` සහ ෙhපල වලට
ඇ" ඔවු6ෙ` අZ"ය අSයාව‡ෙය6ම කඩාකeපX කර6නJ.
!"ය යනු යු9"යZ. එය සරල වූ ද පැහැ_A වූ ද, Mයත වූ ද, \cත වූ ද, ෙවZ.
සෑම ඇසකටම එය දැJය හැJZ. සෑම මනසකටම එය වටහා ගත හැJZ. යු9"ය යනු මැන
බලත හැ9කJ. අCකා+ය ෙහවS ෙවන< කළ ෙනාහැJZ. ෙවන< වන සු• ද ෙනාෙg. යු9"ය
යනු žට වඩා වැ“ වූ ෙහ5 žට වඩා අඩු වූ ෙදය9 ෙනාෙg.
ඔබ එL M$ \මාව ඉ9මවා ~ෙයාS --!"ය ආගcක කර6නට, සෙහ5දරSවෙය6 වූව9
කර6නට, සමානාSමතාවෙය6 වූව9 කර6නට, පුˆය ආකාරයJ6 වූව9 කර6නට,
කා+cක ෙහ5 සාLSය ෙහ5 කලාSමක ෙහ5 බC6 වූව9 කර6නට -- එCට ඔබ ෙනාcනූ
සංද+භයක, එන^ අCM‡„ත සහ අපැහැ_A වූ, බලහSකාරෙය6 ෙදන උෙත5oයාවක,
එෙහමS නැSන^, තවS අයහපS වූ, !"ය අXලාෙගන එය ඔබ ෙවත පාCƒ„ කර6නට
වෑය^ ග6නා බහුCධ උෙත5oයාව6L, අතරමං වනු ඇත. ෙමය සSයය ව6ෙ6 යු9"ය ෙම6
ෙනාව සෙහ5දරSවය සහ පුˆය කටයුu සඳහා Mයත \මාව9 යැZ Jයා ෙදය9 ෙනාමැ"
Mසාය. පට6 ගS Cට, ඔබ නව"6ෙ6 ෙකාතැනJ6 ද? එCට !"ය එL නවSවා ග6ෙ6
ෙකාතැනක ද?

ෙකාTයුU>Aවාදයට ගම8 කරන ඉහළ පාර
ද සා6ත-9)9 මහතා ඔහුෙ` පුˆයාධාර ඉ_)පS කර6ෙ6 සමහර ක+මා6ත o)< වලට
පම0. ඔහු !"ෙය6 ඉXලා $=නු ඇSෙS Myපාදකය6ට වා$ ලැෙබනු o0ස පා)ෙභ5~කයා
පාලනය කර6න Jයාය.

ක6$ඩර6? මහතා තම සහෙය5ගය ෙදනු ඇSෙS වෘS‰ය සංCධාන වලටය. ඔහු !"ය
පාCƒ„ කර6ෙ6 ඔවු6 ෙවනුෙව6 අවම ඇ¢^ පැළ¢^, Mවාස, ආහාර සහ අෙනvS {Cත
අව‡යතාවය6 සහ"ක කරනු o0සය.
}C –ලා69 මහතා Jයනු ඇSෙS --ෙŠu සLතව-- සෙහ5දරSවය ස^පූ+ණ කරනු o0ස
ෙ^වා අවම සහ"කය6 L ආර^භය පමණ9 Jයාය. තව ’රටS ඔහු Jයනු ඇSෙS !"ය
මI6 $ය• වැඩ කරන ජනතාවට ෙනාcෙX අ«යාපනය සහ Myපාදන උපකරණ සපය6නට
අව‡ය යැZ Jයාය.
තවS අෙය9 ෙ^ සංCධානය _හා බලා, සමානාSමතාවය තවS වැ“ J)මට තවS ෙh කළ
හැJ යැZ Jයනු ඇත. !"ය මI6 $යXල6ට ම --J$වvටS යා ෙනාහැJ vඩා ගමට ද-සුෙඛ5පෙභ5¨ දෑ, සාLSය, කලා සැපZය යුu යැZ Jයනු ඇත.
ෙ^ $ය• ෙය5ජනා ෙකාcයුM<?වාදයට යන ඉහළ පාරZ. ෙර•ලා$කරණය යනු එCට
--සSයෙය6ම දැනටමS එෙ< පැන Y ඇත-- $යXල6 C$6ම ~ජුකෙම6 හා $Lන මවන
අ6දම අනුව සට6 ව_න යුද o=ය9 ෙවZ.

>ථාවර ආQඩුවක පදනම
!"ය යනු යු9"යZ. ෙ^ eරෙ^යය ඇuලත සරල වූ සහ „ර<ථාŽ වූ ආˆඩුව9 oLටුවා ගත
හැJය. අයු9"ය යටපS කර6නට පමණ9 \මා වූ සංCධානාSමක බලය9 පමණ9 ඇ"
රටක, Ceලවය9, කැරA ෙක5ලාහලය9, යා6තමකට ෙහ5 උhෙඝ5ෂණය9 ඇ"ෙව6ෙ6
ෙකෙ<දැZ ෙප6වා ෙද6නට මා ඕනෑම ෙකෙනvට අ…ෙය5ග කරc.
එවැM ආˆඩුව9 යටෙS, වඩාSම සg$)ෙය6 o) තSවය9 ද පව"නු ඇත. එෙ<ම එය
වඩාSම සමානාSමතාවය පැ"ෙරන ෙල$6 ෙබ@ ෙගා< "ෙබනු ද දැJය හැJය. cM<
<වභාවෙය6 ෙව6කළ ෙනාහැJ ’ක ගැන සලකh@, J$ම ෙකෙන9 ඒ ගැන ආˆඩුවට ෙදා<
Jයනු නැත. ෙමය සSlය9 ව6ෙ6, ආˆඩුෙg බලය අයු9"ය යටපS කර6නට පමණ9
ෙයාදා ගැෙනන Mසා, එCට ෙමවැM ෙශ5ච!ය අව<ථා ඉ_)ෙl ආˆඩුව අLංසක ෙවZ. හ)යට
කාල•0ක ෙවන<ක^ වලට ආˆඩුවට ෙච5දනා කර6නට ෙනාහැJ ෙ< ම ය.
ෙමම eර<uතෙl සSයතාවය ෙප6වන සා9Jය9 C_යට ෙ^ eර‡න Cමස6න: වැ“ ප“
ඉXලා, ෙනාcෙX ණය ඉXලා, Myපාදන උපකරණ ඉXලා, වා$දායක ‰/ බ’ ඉXලා,
ආˆඩුෙව6 ර<සාවX ඉXලා J$ම අෙය9 ඇපැX උසාCෙl @ උhෙඝ5ෂණ පවSවා "ෙයනවා
ද? සාම CMසු/ කා+යාලයකට පහර @ "ෙයනවා ද?
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හැෙම5ම ද6නවා ඉහත සඳහ6 කටයුu සඳහා අ€කරණ බලය9 ඇSෙS ඇපැX උසාCයකට
ෙහ5 සාම CMසු/ෙවvට ෙනාවන බව. ඉ"6 ආˆඩුව9 ද එL M$ කා+යයට \මා වුවෙහාS,
$යXල6ම වැ“ කල9 ය6නට ෙපර ඉෙගන ග!C ඉහත සඳහ6 කටයුu සඳහා !"ය uල
පව"න අ€කරණ බලය9 නැතැZ Jයා.
එෙහS සෙහ5දරSවෙl නාමෙය6 !" හද6න ~ෙයාS, --$ය• ෙහාඳ සහ $ය• නරක ඉyට
ෙව6ෙ6 !"ය අනුව යැZ Jයc6; අෙe ඒdය පුhගල වූ ෙශ5ච!ය $’Y^ වලට වගJව
යුSතා !"ය යැZ Jයා; අෙe $ය• සමාජ අසමානාSමතා වලට වගJව යුSෙS !"ය යැZ
Jයා-- එෙහන^ එතෙකාට ෙනානැව‰ ගලා එන පැc0A, ෙනා)<සු^, කරදර සහ
Ceලවය6ට ෙදාර සදා CවෘතZ.

යු97ය යනු සම අjl8 ෙවj
!"ය යනු යු9"යZ. එයට වඩා ෙවන< වූව9 ව6නට !"යට M$ ෙල$6 හැJ න^ එය
පු’මය9 වනු ඇත! යු9"ය න^ Mවැර_ වූව ෙනාව6ෙ6 ද? අZ‰6 යනු සමානාSමතාවෙය6
යුu වූව9 ෙනාව6ෙ6 ද? cමෙරX මහතා, ද ෙම}6 මහතා, "ෙය+< මහතා ෙහ5 }C –ලා69
මහතා !"ෙය6 ලැෙබන ෙමාන අZ"යJ6 ද මට ඔවු6ෙ` සමාජ සැලසු^ වලට අනු‹ල
ව6නට Jය6ෙ6? !"යකට ඇSන^ ෙමය කර6නට ආචාර ධා+cක වූ අZ"ය9, එෙහන^
ඇZ !"යට බැ) ෙ^ මහSව/6ට මෙ` සැලැ<මට අනු‹ල ෙව6න යැZ Jය6නට? <වභාව
ධ+මයා C$6 උෙත5oයාව9 ගැන හැJ පම06 $Lන මව6නට මටS ඇ" පම06
හැJයාව9 @ නැතැZ Jයා ත+කානු‹ලව Jයත හැJ ද? !"ය C$6 ෙබාෙහ5 ෆැ6ට$ය6
අත)6 එක9 පමණ9 ෙත5රා ෙගන, එයට පමණ9 ආˆඩුෙg සංCධාන වූ බලය ලබා _ය යුu
ද?
!"ය යනු යු9"යZ. Jය6නට ඉඩ ෙනාෙද6න --Mතරම අහ6නට ලැෙබන ප)_-- ෙ^
සංකXපය යටෙS, !"ය අෙhවාවා@ ෙg යැZ Jයා, <වා+ථවා@ ෙg යැZ Jයා, හෘදය
සා9•යJ6 ෙතාර ෙg යැZ Jයා; !"ය C$6 cM< සංහ"ය එL eර"‚^බෙය6 තනනු
ඇතැZ Jයා. එය අ²ත වූ ‰6’වJ. !"ය න^ cM< සංහ"ය යැZ Jයාග6නා ආˆඩුවට
ව6දනා මාන කරන අයට පමණ9 සු’සු වූවJ.
Cල^|තයJ! ආˆඩුවට ව6දනා මාන කරන අය C‡වාස කර6ෙ6 Mදහ< පුhගලය6 යනු
9)යාව6 $යXල නවතා දමා ඇ" අය Jයා ද? !"ෙය6 J$S ජවය9 ලැෙබ6ෙ6 නැSන^
අoට J$S ජවය9 ලැෙබ6ෙ6 නැතැZ Jයා ග^ය ෙවනවා ද? අෙe ඉ6h)යය6 Mදහ<
ෙල$6 භාCතා කර6නට අපට අවසර ලැබුණු පම06 අපට අෙe ඉ6h)යය6 භාCතයට

ෙනාහැJ ෙවනවා Jයා ග^ය ෙවනවා ද? සමහර ආග^, සමහර සබඳතා, සමහර අධයාපන
9රම, සමහර ‡රම ෙර•ලා$, එෙහම නැSන^ සමහර ෙවළඳ ෙර•ලා$, සමහර පුˆයාධාර
කටයුu කර6නට !"ෙය6 අපට බල කර6ෙ6 නැSන^ එZ6 අදහ< ෙව6ෙ6 අo ඉතා
කැමැSෙත6 අෙhවවාදයට, තප<බවට, නූගSකමට, ෙදා^නසට සහ ~ජු බවට පSෙවනවා
Jයා ද? අo Mදහ< න^, ෙකාෙහ6 ද Jයැෙව6ෙන අoට තව ’රටS ෙදCය6ෙ` බලය ෙහ5
ෙහාඳ හ¢නාග6න හැJයාව නැ"ෙවනවා Jයල? අM9 අය ඇසු/ ෙනාකර, එJෙනකාට උදg
ෙනාකර, අෙe අවාසනාව6ත සෙහ5දරය6ට කරදරයක @ සහනය9 ෙනා@ $=නවා ෙහ5 ආදරය
ෙනාකර, <වභාව ධ+මෙl රහ< ඉෙගන ෙනාෙගන, අෙe හැJයාව6 හැJ පම06 _යුණු
කරග6නට උSසාහය9 ෙනාකර ඉ6නවා යැZ එZ6 Jයැෙවනවා ද?

උදාර\වයට සහ rරග7යට යන මා+ගය
!"ය යනු යු9"යZ. සෑම මනුyයෙය9ම තම6ෙ` සSය අගය සහ තම පැවැSෙ^ සSය
උදාරSවය සා9ෂාS කරග6ෙ6 යු9" සහගත වූ !"ය --අZ‰6 eරමුඛ වූ පාලනය;
Mදහස, ආර9ෂාව, „ර<ථාŽ බව, සහ වගdම-- යටෙS ය. යු9"ය සාධනය කරන ෙ^ !"ය
යටෙS පමණ9 --ෙහc6 $hධ වුවS අMවා+ෙය6 ම $hධ ෙවන-- ෙදCය6ෙ` (<වභාව
ධ+මෙl) සැලැ<ම වූ 9රමවS බC6 යුu සාමකාž eරග"ය9 cM< සංහ"යට සා9ෂාS
කරගත හැJය.
ෙමය සැලJXලට ගැෙනනා vමන Cෂය පථයක @ වුව ද, --එය ආගcක, දා+ශMක,
ෙhශපාලMක, ෙහ5 ආ+nක වූව ද; එය ෙසෟභා`යය, සh•ණය, සමානාSමතාවය, අZ"ය,
යු9"ය, eරග"ය, වගdම, එකමුuව, ෙhපල, ‡රමය, ෙවළඳාම, මූලධනය, ෙgතන, බ’,
ජනගහණය, මුදX, ෙහ5 ආˆඩුව යනා@ ඕනෑම එක9-- ෙමය සැලJXලට ගැෙනනා මෙ`
ChයාSමක ගෙgෂණෙl vමන අව<ථාවක @ වුව ද, මා එළෙඹන ෙ^ Mගමනය 6යයානු‹ලව
Mවැර_ යZ මට ෙපෙ6. ඒ Mගමනය ව6ෙ6 ෙමයZ: cM< සබඳතාවය6 අතර ගැට• සඳහා
Cස¢ම ෙසායාගත හැ9ෙ9 Mදහස uල.

අදහසI8 ෙප8වන සා9I
ඒ කතාව ෙමZ6 ඔeපු කරනවා ෙනාෙg ද? මු• ෙල5කය _හා බල6න. ෙමාන රටවX ද
වැ“ෙය6ම සාමකාž, වැ“ෙය6ම සh•ණවS වූ, වැ“ෙය6 ම සu=6 ඉ6නා ජනතාව ඉ6ෙ6?
එවැM ජනතාව ෙසායාගත හැJයාව ඇSෙS පුhගAක කටයුu වලට අඩුෙව6 ම ඇIA ගහන
රටවX වA6; ආˆඩුව9 ඇතැZ අඩුෙව6ම දැෙනන රටවX වA6; ඒdය පුhගලෙයvට
වැ“ෙය6 ම අවකාශය9 ඇ" රටවX වA6, Mදහ< මතයක ඉ6නට වැ“ෙය6 ම බලය9
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ලැෙබන රටවX වA6; වඩාS ම සරල වූ සහ අඩුෙව6 ම වූ රාkය ප)පාලන කටයුu $hධ
ෙවන රටවX වA6, බ’ ඉතාමS අඩු සහ හැෙම5ෙග6 ම එක හා සමාන ෙල$6 අය ෙකෙරන
රටවX වA6; ෙපා’ අeරසාදය ගැන වැ“ උන6’ව9 නැ" එය යු9" සහගත යැZ ෙනාJයන
රටවX වA6; ඒdය පුhගලය6 සහ කˆඩාය^ තම වගd^ 9)යාxz ෙලස බාරග6නා
රටවX වA6, ඉ"6 ඒ Mසා, අස^පූ+ණ යැZ o•ග6නා cMසු6ෙ` සh•ණය6 Mතර ම
_යුණු ෙවන රටවX වA6; ෙවළඳාමට, ජනතාවට එකu Y ගැව\මට, සහ සංCධාන ඇ"
කරග6නට අවසරයට බාධා ඉතාමS අඩුෙව6 ඇ" රටවX වA6; ‡රමය, මූලධනය, සහ
ජනගහණය C<ථාපනෙය6 ’9 ගැහැට C©ම වඩාS ම අඩුෙව6 ඉඩකඩ ඇ" රටවX වA6;
cMසා $ය සහජ අ…eරාය6 ෙසායා ය6නට වැ“ෙය6 ම උSසාහය9 ග6නා රටවX වA6;
cMසාෙ` නෙව5Sපාදකය6 ෙදCය6ෙ` [<වභාව ධ+මෙl] !" සමI6 වඩාSම සුසංවා@
ෙලසJ6 $hධ ෙවන රටවX වA6; ෙක=ෙය6 JයෙතාS, වඩාSම සu=6 ඉ6නා, වඩාSම
•ණ •/ක වූ, වඩාSම සාමකාž වූ ජනතාව න^ ෙ^ $hධා6තය Mතරම පාෙŠ අනුගමනය
කරනා අයZ: cMසා ස+ව ස^පූ+ණ නැ" වුවS, තවමS, $ය• බලාෙපාෙරාSu රඳ6ෙ6
අZ‰6 න^ වූ \මාව uල පුhගලය6ට Mදහෙ< සහ $ය කැමSත අනුව 9)යා කර6නට
ඉඩ9 ලැෙබh@ ය. !"ය ෙහ5 බලය ෙයාදා ගත යුSෙS ෙවන J$වකට ෙනාY ස+ව යු9"ය
ප)පාලනය o0සට පමණJ.

අනු8ව පාලනය කරෙගන !‰ෙ^ කැමැ\ත
ෙමය Jව යුuය: “‡ෙ+yඨ” cMසු6 ෙලාව පමණට වඩා $=". !" ස^පාදකය6,
සංCධායකය6, ෙහාඳ Lතැ" අත½ය යථා£2 ෙනාවූ දානප"ය6, ජනතා නායකය6, ජා"ෙl
oයව/6, ෙමෙහම ෙමෙහම JයාගSතා අය. අව‡ය පමණට වඩා වැ“ o)ස9 තම6ව cM<
සංහ"යට වඩා ඉහ•6 තබා ගM". ඔවු6 ඒ සඳහා කරන සංCධානය, තම6ෙ` හා වෑයෙ^
ෙලාvක^ Jයා පෑම, අනු6 පාලනය යනා_ය තම වෘS"ය කරගM".
ඉ"6 අෙය9 Jයනු ඇත: “ඔබS කර6ෙ6 එයම ෙනාෙg ද?”
සSයයJ. එෙහS මම 9)යා කර6ෙ6 ස^පූ+ණෙය6ම ෙවනS හැ§මJ6 බව Jව යුuය.
මම eර"සං<කරණවා@6 යැZ Jයාග6නවු6 අතරට ම එ9 Y ඇSෙතc. එෙහS ඒ එකම
අරමුණ9 සඳහා පම0. ජනතාවට Mදහෙ< ඉ6න ඉඩ ෙද6න යැZ Jයන එකම අරමු06
පම0. වැනෙක5ස6 C$6 තම යා6SRකරණය _හා බැ¿ අ6දc6 මම ජනතාව _හා බල6ෙ6
නැත. කාZක Chයාඥෙය9 cM< $/ර ඇ" ආකාරෙය6 බාරග6නා C_යට, මම බාරග6ෙ6
ද cMසු6 ඔවු6 $=නා ආකාරෙය6ම ය. මෙ` කැමැSත ඔවු6 අ«යයනය කර6නට සහ
ඔවු6 අගය කර6නට පම0.

$ය• ජනතාව ගැන මෙ` ග" <වභාවය, eරශංසාවට පS Y ඇ" ෙhශාටකෙයvෙ` ෙ^
කත6දරය ෙගන හැර පා පහද6න^: ඔහු දවස9 oC$ෙl අ}ත උප6 ද/ෙව9 ඉ6නා
^ෙXƒඡ ෙග5S)ක කˆඩායම9 මැhදටය. අනාවැJ Jය6ෙන5, මැm9 සංද+ශන ද9ව6ෙන5,
ෙහාර ෙවh’ --වළ}, මු’, ෙකාv සහ ලණු අතැ"ව-- ද/වා වටකරෙගන $=යහ.
“ෙ^ ද/වා J$දා සාම-පZeපයක සුවඳ ෙනාද!C මම ඔහුෙ` නා<පුඬු _9 කෙ» නැSන^,”
යැZ අෙය9 dය.
“ඔහුෙ` ක6 ඔහුෙ` උරLස ද9වා _ගට මම ඇhෙද නැSන^ ඔහුට J$ව9 ඇෙහ6ෙ6
නැ"ෙgC,” තවS අෙය9 dය.
“මම ඔහුෙ` ඇ< හැ’ෙg නැSන^ ඔහු J$දාක සූ+යයාෙල5කය දJ6ෙ6 නැ"ෙgC,”
u6වැ6නා dය.
“මම ඔහුෙ` කvX නැgෙg නැSන^ ඔහු J$ම දවසක ෙක•6 Lටග6ෙ6 නැ"ෙgC,”
හතරවැ6නා dය.
“මම ඔහුෙ` ඔ•ක?ට සමතලා කෙ» නැSන^ ඔහු J$ම දවසක Lත6න ද6ෙ6 නැ"ෙgC,”
ප<වැMයා dය.
“නව"6න,” ෙhශාටකයා කෑ ගැ\ය. “ෙදZෙයා හදපු =ක ෙහාඳට හදලා ඇSෙS. ඔහුට වඩා
ද6නවා යැZ Jය6න එපා. ෙ^ ’+වල සSවයාට ෙදZෙය5 C$6 ඉ6hRයය6 @ලා "ෙය6ෙන;
ඒවාට gයායාම වA6, පාCƒ„ෙය6, අSදැd^ වA6 සහ Mදහෙස6 වැ“ ව+ධනය ෙවලා
ශ9"මS ෙව6නට ඉඩ ෙද6න.”

ඉ78 දැ8 අo Uදහසට උ\සාහය9 ගUමු
ෙදCය6 [ෙල5ක <වභාවය] C$6 cMසාට තම ඉරණම සපුරා ග6නට අව‡ය $යXල ලබා @
ඇත. cM< <වභාවය9 ෙම6ම සමාජ <වභාවය9 ද දායාද කර ඇත. Mදහෙ< o)$’
වායුෙව6 පුhගලයාෙ` ෙ^ සමාජ ඉ6h)යය6 සුසංෙය5¨ව වැෙඩ6නට හැJ ප)hෙද6 ඒවා
M+මාණය Y ඇත. එෙහන^ යව6න අහකට ෙ^ ෙහාර ෙව’6 සහ සංCධාකය6ව! දා6න
අහකට ෙ^ අයෙ` මු’, මාල, ෙකාv සහ ඩැL අඬු! දා6න අහකට ඔවු6ෙ` කෘ‰ම සැලසු^!
දා6න අහකට රාkය ප)පාලකය6ෙ` Luමතයට කරන වැඩ, ඔවු6ෙ` සමාජවා@ gයාපෘ",
ඔවු6ෙ` ම«යගත සැලසු^, ඔවු6ෙ` ‰/ බ’, ඔවු6ෙ` රජෙl පාසැX, ඔවු6ෙ` රජෙl
ආග^, ඔවු6ෙ` ෙනාcෙX ෙදන ණය, ඔවු6ෙ` බැංv ෙමාෙනාෙපාA, ඔවු6ෙ` ෙර•ලා$,
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ඔවු6ෙ` \මා බාධක, ඔවු6ෙ` බ’ 9රමෙය6 කරනවා යැZ Jයන සමානාSමතාවය, සහ
ඔවු6ෙ` උදාර ෙƒතනා ගැන පාර?ටු බෑම!
ඉ"6 දැ6 gයව<ථාදායකය6 සහ ෙහාඳ Lතැ" අත½ය යථා£2 ෙනාවූ දානප"ය6 අසා+ථක
ෙල$6 සමාජයට ෙකාතර^ eරමාණය9 සැලසු^ හදා "බුණ ද, අවසානෙl @, ඔවු6 පට6
ගත යුu වූ තැM6 ඔවු6 නැවෙSවා: $ය• සැලසු^ ඔවු6 අ"6 eර"9ෙyප Y Mදහසට
අව<ථාව9 ලැෙ–වා; Mදහස යනු ෙදCය6 [ෙල5ක <වභාවය] සහ ෙදCය6ෙ` [ෙල5ක
<වභාවෙයL] 9)යා කලාපය o•දැනුමZ.
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