
ksoyfia w¾: Ydia;%h
Tfí wdpd¾hjreka Tng

lshd fkdfok mdvu

f*%vßla neiaáhdÜf.a f;dard.;a lD;ska

Y%S ,xld neiaáhdÜ ix.ufha m%ldYkhls



1 

 

�දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය 
 

ඔෙ� ආචා�යව��  

ඔබට �යා ෙන�ෙදන පාඩම 

 

ෙ�ඩ�� බැස්�යා�ෙ� ෙත�රාග� කෘ�� 

 

ඩ�. ඒ. �ෙ�ව�ධන �� ෙපරවදන 

එෆ්. ඒ. හෙය� �� ෙපරවදන 

ෙට�� �. පාම� �� සමාෙල�චන සටහන 

ඉෂාර ගමෙ� �� අෙ� කතාව 

 

 

 

� ලංකා බැස්�යා� සංගමෙ� �කාශනය� 
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�දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය 

 

“�ෂ්කර ගැට� ��බඳ පැහැ�� ��තනෙ� �ඟය� පව�. අෙ� �ශ්ව �ද�ාල ��� �ෂ්පාදනය ෙව�ෙ�             

පැහැ�� ��තනයට හැ�යාව ඇ� ස්ව�ප ෙදෙන�. එන�� ෙ�ඩ�� බැස්�යා� නැම� අ�ථ ශාස්�ඥයා            

�� වඩා�ම පැහැ�� � ද, වඩා�ම �� �ව�� �� � ද රචනා ව�� ඔබට ෙ� �ෂ්කර ගැට� ��බඳව                  

පැහැ�� ��තනයක ��ල සැප�ම� ලබාගත හැ��. ෙන�ෙබ� තෑ�ග� ල�ෙද�ට, ටැ�� �යැ�ෙර�ට,           

��ෙව�ට, ව�වසායකෙය�ට ... නැ�න� ෙ�ශපාලනඥෙය�ට පවා බැස්�යා�ව වටහා ගැ�මට හැ�යාව          

ඇත! ෙ� ෙප�ත �යවා ඔෙ� ��තය ෙවනස් කරන අ�දැ�මකට �දාන� ෙව�න." 

                            ෙට�� �. පාම�, ක�තෘ 

                         �දහස සා�ෂා� කරගැ�ම; 

          �බෙ��ය� න�ාය, ඉ�හාසය සහ භා�තය 
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�දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය 

ඔෙ� ආචා�යව�� ඔබට �යා ෙන�ෙදන පාඩම 

 

ඇ�ලස් ජාලෙ� (Atlas Network) අවසරය සහ අ��හය ස�තව � ලංකා බැස්�යා� සංගමය ��� 

�කාශනය කරන ල�. 

 

ප�ව�තනය:  අ��  ශ�ෙර� 

ප�ගණක �� සැක�ම: �ස්ස ච���� 

�ටකවරය: ��ෂා �යනෙ� 

ISBN: 978-955-7804-00-2 

��ණය: 2015 �� 

��ණාලය: ජය� ��� �ැ��ස්, 52 A/1, ගල��යාව, ගෙ���ල 

�කාශනය: � ලංකා බැස්�යා� සංගමය, 1438 ෙක��ෙ� පාර, රාජ��ය  

�ද�� තැපැ�: sri-lanka@bastiatsociety.com 
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ප�න 

�ංහල ප�ව�තනෙ� ෙපරවදන (ඩ�. ඒ. �ෙ�ව�ධන) 

හැ���ම  

ෙපරවදන (එෆ්. ඒ. හෙය�)  

ද��නට හැ� ෙ�ව� සහ ද��නට ෙන�හැ� ෙ�ව� (ෙ�ඩ�� බැස්�යා�)  

1. කැ�� ජෙ�ලය  

2. හ�දා ෙස�වෙය� �දවා හැ�ම 

3. බ� 

4. නාට� ශාලා සහ ල�ත කලා 

5. මහජන කට�� 

6. තැ��කාරය� 

7. ෙවළඳාම සංවර ��ම 

8. ය�� 

9. ණය 

10. ඇ���යාව 

11. සක��වම සහ �ෙඛ�පෙභ���වය 

12. ර�ෂාවක �යැ�ෙ� අ��ය සහ ලාබ ඉපැ�ෙ� අ��ය 

ෙප�සම (ෙ�ඩ�� බැස්�යා�) 
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ඍනා�මක ෙ�� පාර (ෙ�ඩ�� බැස්�යා�) 

ෙවළඳ ෙශ�ෂය (ෙ�ඩ�� බැස්�යා�) 

ෙවළඳෙප�ල ��බඳ �ථ�ා �ස්ස� (ෙට�� �. පාම�) 

 

ආචාර ධා��ක �ෙ�චන 

 

අ�ථ ශාස්�ය �ෙ�චන 

 

ආචාර ධා��ක සහ අ�ථ ශාස්�ය ��� �ෙ�චන 

 

පමණට වඩා උෙද���ම� � ���වචය� 

 

අෙ� කතාව (ඉෂාර ගමෙ�)  
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�ංහල ප�ව�තනෙ� ෙපරවදන 

ඩ� . ඒ . �ෙ�ව�ධන ��� 

 

දහනම වන ශත ව�ෂෙ� �ල භාගෙ� �� �ංශ ජා�ක දා�ශ�කය�, �දහස් මතධා�ය� සහ අ�ථ              

ශාස්�ඥය� වන ෙ�ඩ�� බැස්�යා� ප�කා�න මානව සමාජයට දායාද කර ඇ� දා�ශ�ක �ඥානය            

�ව ෙන�හැ� තරෙ� ව�නාකම�� ��ත ෙ�.  

ඔ� තම අදහස් ෙන�පැ�ළව සහ ��භයව ඉ��ප�කළ ��ලභ ගණෙ� ��වෙත� ෙ�. ආ��කය,            

ෙ�ශපාලනය සහ සමාජය ��බඳව සමකා�නව ��ග� ම�මතා�තර ෙබ�ෙහ�මය� පාෙහ� ඔ�ෙ� දැ�           

�ෙ�චනයට පා� ��. සැබ�� ම එම වකවා�ෙ� � ඔ�ව සලකන ල�ෙ� දා�ශ�ක ��ලවකාරෙය�             

ෙලස ය. ඔ�ෙ� �ය�ය��වල ��ෂ්ට ල�ෂණය �ෙ� ඔ�ෙ� එම �ෙ�චනය� ඉතා ��ඝ ��             

වශෙය� ෙන�ව �ඩා කතා ෙලස පාඨකයනට පහ�ෙව� ෙ��� ගත හැ� ෙලස ඉ��ප� කර ��ම�. 

‘�දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය’ වශෙය� ෙමෙස� �ංහලට ප�ව�තනය ව�ෙ� දහනම වන ශත ව�ෂෙ�            

මැදභාගෙ� � එවැ� �� මාලාව� ම�� ඔ� �ංශ ජා�කය�ට�, ප�ව සමස්ත ෙල�කවා��ට�            

ඉ��ප�කළ �ෙ�චනා�මක අදහස් ෙග��ව�. ශත ව�ෂ එකහමාරකට� වඩා කාලය� ගත� ෙහ� ෙ�            

��ලවකා� අදහස් �ංහල පාඨකය� අතට ප���ම ඉතා අගනා ක�තව�� ෙලස සැල�ය හැක.  

බැස්�යා�ෙ� ��ක ද�ශනය �ෙ� ��ස් �දහස �. ��ස� වශෙය� උ�ප��ය ලැ�ම �සාම ඔ�             

‘��ෙ� �දහස’ උප��ම �ෙගන ෙමෙල�වට ��ෙව�. එෙහ� සමාජය ��ධ ෙහ�� ද�වා එම �දහස             

�����ෙම� ඔ� වළ�ව�. ෙ� �සාම තම� �දහෙස� �තන දෑ �දහෙස� �කාශ ��ෙම� ද ඔ�ව              

වැළැ�ෙව�. එෙහ� අප �තන දෑ ��බඳව තහං� පැන�ය හැ� ද? අප �තන දෑ ෙක�� කර වහාම ෙහ�                 

ප�ව �ය�ය හැ� ෙමවලම� ��මාණය ෙකෙරන �� අපට ��ෙ� �දහස �����ය හැ� ෙ�.             

එ�සා අ� �දහෙස� �ත�. එෙහ� සමාජයට තම තහං� පැන�ෙ� සෘ� ෙහ� ව� බලය භා�තා කර එ�                

�දහෙස� �� ෙ� �කාශ ��ෙම� අපව වළ�වා�ය හැ�ෙ�. බැස්�යා� �ව�� �ගෙ� � ෙමම තහං�              
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ඉතා බලග� ෙලස සමාජය මත පැට� ��ණ. එෙහ� එම තහං� ��ව� ෙන�සලකා ඔ� තම අදහස්               

��භයව සමාජය ඉ��ෙ� තැ�ය. 

වසර එක�ය පනහකට ප�ව �ව ද බැස්�යා� අපට �� ආද�ශය අදට� අපට එෙලසටම ගැලෙ�.              

ව�ම� සමාජය අපව �දහෙස� ��ෙම� ෙහ� �දහෙස� එම ���� �කාශ ��ෙම� ෙහ� වළ�වා             

�ෙ�. � ලංකාෙ� ව�ම� පාස� අධ�ාපනය ��� �දහෙස� �ත�න� ෙන�ව සමාජය ��� ෙමෙස�             

��ම ෙය�ග�ය� බලකළ ප� එෙස� ��මම තම වග�ම වශෙය� අ�චාරෙය� ��ග�නා පර�ර�            

��කර�� ��. ෙමම පර�ර ප�කා�න ��තෙ� � පවා ඉත���ම �දහෙස� ��ෙම� වැල� ��ම             

���ෂණය කළ හැ�ක�. �දහෙස� ��ම යම� අ�හල ප� ෙහ� එ� ක�ත�වෙය� කාලය� වැළ�             

��ය ප�, නැවත �දහෙස� ��ම සඳහා අව��ණ �ම උගහට ෙ�. එ�ට ��ව�ෙ� ෙර�ෙබ�ව��             

ෙම� යා��ක පර�ර�. එවැ� සමාජයකට �ග�ය කරා යාම �ෂ්කර කට��ත� ෙ�. 

ෙ� සමාජ ව�සනය ෙමයට ෙබ�ෙහ� කලකට ෙපර ��ධ � ලාං�ක උග�� ��� ෙපර ද�නා ල�.               

�ද�න� ෙලස 1959 වැ� ඈත වකවා�වක �, අ��� ��ට� �ෙද��දය �ශ්ව �ද�ාලෙ� උප�ලප�             

පද�ය දැ� වැ���ෙ� � ෙස�රත නායක ��ය� තම �ෂ� �ජාවට උපෙදස් ��ෙ� “�ශ්ව �ද�ාල              

�ෂ�යා ගෙ�ෂණ�� �ය ��ය. �චාර�� �ය ��ය. ��ලවකා� �ය ��ය,” වශෙය�. බැස්�යා� ෙ�             

�දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය ෙප�ත �ංහෙල� ඉ��ප� ��ෙම� කර�ෙ� � ෙස�රත නා��ය�ෙ� එම            

මහ� ඔවදන ත�කාලෙ�� යා��කය� බවට ප�ෙව�� ��න � ලාං�කයනට ය�� ��ප� කර            

�ම�.  

�දහස ෙව�ෙව� සට� කරන ද�ශනෙ��ෙය� සහ ��න භාෂා ප�ව��කාව� � අ�� ශ�ෙර�            

��� ඉතා මනහර ෙලස �ංහලට නඟා ඇ� බැ�� �දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය න� ෙ� කෘ�ය              

ෙවෙහස�� ෙත�රව �යවා �ම කළ හැක. බැස්�යා� තම �ය�� ම�� ෙහ�කළ හාෙස���පාදනය            

එෙලසම සමකා�න �ංහලට ෙපරලා ��ම ඉතා වැදග� ෙ�. ෙමම කෘ�ෙය� ඇ�ත වශෙය�ම            

කර�ෙ� පාඨකයනට ��මට ෙපලඹ�ම�. තම� ෙබ�ෙහ��ට ��ෙගන �� ම�මතා�තරයකට         

ෙවනස් මතා�තරය� පව�නවාය යන ෙහ���මම පමණ� ����ට අ�� ආකාරයකට ��මට          

ෙපලඹ�ම� ෙ�. එය ඇතැ� �ටක අ�ථ ශාස්�ඥය�ෙ� �හනෙය� ස්වභාවෙය�ම ආ��ක ����           

� ‘�ඥාව�ත ��සා’ ගලවා ගැ�ම� �ය හැක. ���ම� ෙ���� අ�ථ ශාස්�ඥව�ය� වන ෙජ��             

ෙර���ස� වර� �කාශ කෙළ� “අප අ�ථ ශාස්�ය ඉෙගන ගත ��ෙ� ආ��ක ��ප�� සැක�ම             
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සඳහා දැ�ම ලබාගැ�මට ෙන�ෙ�. අ�ථ ශාස්�ඥය� ය� �යාග�නා ��ගලය�ෙග� ෙ�� ��මට           

ය,” ය�ෙව�.  

බැස්�යා� ෙ� ෙ� කෘ�ය අපව �දහෙස� �ත�න� බවට ප� කර� ඇත. 

 

ඩ�. ඒ. �ෙ�ව�ධන  

(waw1949@gmail.com ) 

මහබැං�ෙ� �ට� �ෙය�ජ� අ�ප� සහ ස්වා�න ආ��ක �ශ්ෙ�ෂක 

2015 මැ� මස 28 වන �න � ය. 
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හැ���ම 

�දහෙස� අ�ථ ශාස ්�ය ය� ඇ�ලස් ආ��ක ප�ෙ�ෂණ පදනෙ� සහ �දහස උෙදසා � �ෂ� ව�ාපාරෙ�              

(SFL) සම ව�ාපෘ�ය�. ඇ�ලස් පදනම ෙම�ම, SFL ව�ාපාරය ද �ශ්වාස කර�ෙ� අදහස් වලට �මා මා��               

ෙන�මැ� බව�. �දහස සහ ��� ග�ක සමාජය� �ව�ධනයට අප හා ස�බ�ධ �ව� ෙල�කය �රා              

ෙවෙහෙස�. �දහස ය� ��දර �ව� සහ ජවෙය� උ��පනය කර�න� පමණ� ෙන�ව එය �ාෙය��ක             

වශෙය� ද වැඩදායක �ව� යැ� ද�නා අප, ත�ණ පරමාද�ශවා�� ��ස�. �දහස, ���ය, සමෘ��ය සහ              

සාමය ��බඳ වැදග� වාදපදය� ගැන අෙ� සහ අෙ� සහචර �ෂ�ය�ෙ� දැ�ම ව�ධනය කරගැ�ෙ� කා�ය              

භාරය ත�ණ � අ�, අප අතට ප�කර ග�ෙන�. පර�පරා ගණනාවක ��තකය�, ව�වසායකය�,            

�යාකා�කය�, සහ �ද�ා��� ��� ඉ�කරන ලද පදන� ම�� අ� අෙ� දැ�ම ෙග�ඩනඟ�. 

ෙ� ව�ාපාරය නානා�කාර �ව�. අෙ� සාමා�කය� ��ධ භාෂාව� කතා කර�. ��ධ ආග� අදහ�. ��ධ              

ජා�� �ෙය�ජනය කර�. එෙහ� අ� �ය�ල�ම ෙප�� �ලධ�මය�� බැ� ඇ�ෙත�: තම තම�ෙ�            

��තෙ� බරපැන උ�ලන ෙත�රාගැ�� සඳහා ආ��ක �දහස ලැ�ය �� යැ� ��ග�නා අය ෙව�, තම              

තම�ෙ� ��ත ෙග�ය ��ෙ� ෙකෙස�දැ� ෙත�රාගැ�මට �දහස ලැ�ය �� යැ� ��ග�නා අය ෙව�,             

එෙස�ම ��ව� සහ අධ�ාප�ක �දහස ද අපට ලැ�ය �� යැ� ��ග�නා අය ෙව�. අ� �ශ්වාස කර�ෙ�                

�දහස ය�න කෑ� කෑ� ව�� අපට ලැෙබ�න� �යා ෙන�ව එය ඒ�ය � ද, හැම �ටම ආර�ෂා කළ �� �                   

ද, �ය� ඇසට ෙන�ෙපෙනන සංක�පය� බව�. 

ඇ� �දහෙස� අ�ථ ශාස ්�ය ? ඒ, ව�තමානෙ� � අෙ� �දහස ��� �ගටම ක�පා� ෙව�� ��ය � එය                

��� සහගත කර�නට ආ��ක ��මත ව�� �� ��තනය� භා�තා ෙවන �ස�. උදාහරණ එමටය: ණය              

මත ණය පටව�� ��නැෙමන "උ�ෙ�ජක වැඩ��ෙව�"; "ර�ෂා උ�පාදනෙ�" නාමෙය� වැ�ෙවන හ�දා           

වැය; බලග� ක�මා�ත වලට වා� ලැෙබන ප�� වස්� ස�ප� �නාශ කරන අ�වණ වැඩ සටහ� ("කබ�               

වාහන වලට කෑෂ්"); බ�තරය� සහ ජාත��තර සාමය පර�වට තබා අ�පයකට වා� ලැෙබන ෙස� සැක� ඇ�               

ෙවළඳ බාධක (සලාක �ම සහ �� බ�); ආ��කය� කඩාක�ප� ��ම සහ කැළ�� ඇ� ��මට ෙහ��               

ෙවනවා �ෙසක �� ආකාරය�� "�මව�" ෙන�කරන ෙබ� � "ෙර�ලා�"; රාජස�තකය, ජනස� ��ම, සහ            

මංෙක��ලය යනා� ෙ� �ය�ලම ෙ�ශපාලන පං�වල රජයන �ලා�තාව�. 

ෙමවැ� ��මතය� වලට ��ණ ෙද�නා � පළ� පර�පරාව අෙ� පර�පරාව ෙන�ෙ�. �ට පර�පරා             

ගණනාවකට ෙපර ෙමම ආ��ක ��මතය�ම ෙ�ඩ�� බැස්�යා� ��� �� කර දම�නට සම� �ය.             

බැස්�යා� ය� දහනම වැ� �යවෙස� �� �ංශ ෙ�ශපාලන අ�ථ ශාස්�ඥෙය�. එ� ෛනස��ක ස්වභාවය             

�සාම ආ��වකට අෙ� �දහසට මැ�හ� ෙව�නට ආචාර ධා��ක අ�කා� බලය� ෙන�ලැෙබන බව� සහ             
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මැ�හ��� ��� සමෘ��ය� ��මාණයට ආ��වකට �ාෙය��ක හැ�යාව� ද නැතැ� ඔ�� කර�නට           

බැස්�යා� �ය ෙක� ��තෙ� අවස� කාලය කැප කරන ල�.  

�දහෙස� අ�ථ ශාස්�ය ��නම�ෙ� බැස්�යා� �� ඉතාම� වැදග� රචනා එක�ව�. �ෑර පාලනයකට සහ             

�ච�ඩ�වයට හ� � ප�බැ� ආචාර ධා��ක හෘදය සා��ය ඉ��යට පැ�ණ, ��� මනස�� එ�� එක              

බැ�� �මා��ලව ෙගන ��මතය�� ෙබ�� ෙහ�දර� කරන ආකාරය ෙ� සටහ� ව�� අනාවරණය ෙ�.             

"ද��නට හැ� ෙ�ව� සහ ද��නට ෙන�හැ� ෙ�ව�" ය�න �යැ�ම සහ අවෙබ�ධ කරගැ�ම ය�             

ෙල�කය ගැන නව ආෙල�කය�� කරන �ම�ශනයක �යැ�ම�. ෙමය අ�ථ ශාස්�ය ගැන �යැ� ඇ�             

වඩා�ම වැදග� � රචනාව� අත�� එක�. බැස්�යා�ෙ� ��මාණ වලට අමතරව, බැස්�යා�ෙ� අදහස් වල             

වැදග�කම ද�වන සහ ඒවා �තන වාදපද වලට අ�ව න�කරණයට ල� කරන සහ ඒවාට අදාල ෙවන               

ආකාරය ෙප��� කරන රචනා ෙදක� ද ෙ� ෙප�ෙ� අඩං� ෙ�. 

ෙම� පළෙවන බැස්�යා�ෙ� රචනා සඳහා ෙපරවදන �යා ඇ�ෙ� 1974 � අ�ථ ශාස්�ය ෙව�ෙව�             

��නැෙමන ෙන�ෙබ� තෑ�ග �නාග� එෆ්. ඒ. හෙය� ���. හෙය� ය� සමාජවාදය අසා�ථක �ෙ� ම�දැ�              

ෙප�වන ලද ඔ�ෙ� දායක�වයට ����ය� ලැ� සහ පැ�ර ඇ� දැ�ම ෙවළඳෙප�ල ෙකෙස� �ෙය�ජනයට             

ග�නවා දැ� පැහැ�� කරන ලද අ�ථ ශාස්�ෙ� �ෙර�ගා�ෙය� පමණ� ෙන�ෙ�. The Use of Knowledge              

in Society ෙන�ෙහ�� “සමාජෙ� දැ�ම භා�තය” යන ඔ�ෙ� රචනාව දැ� අ�ත�ජාලෙ�           

www.econlib.org ෙව�� ලබාගත හැ��, ඔ�ෙ� ෙන�ෙබ� තෑ�ග ��ගැ�ෙ� � පව�වන ලද කතාව            

NobelPrize.org ෙව�� අහ�නට ��ව�. ඔ� �දහස ෙව�ෙව� කැප � �බල �රෙය�. The Road to              

Serfdom ෙන�ෙහ�� “දාස භාවයට යන පාර” �කාශනයට ප� �ෙ� එංගල�තෙ� 1944 � ය. එය ෙස� ම,                

The Constitution of Liberty and Law, Legislation, and Liberty ෙන�ෙහ�� “�දහෙස� ව�වස්ථාව සහ             

��ය, �� ස�පාදනය, සහ �දහස” ය�න ද ෙ�ශපාලන ��තනෙ� ස�භව� කෘ�� බවට ප� � ඇත. 

ආචා�ය ෙට�� �. පාම� ��� �� Twenty Myths about Markets ෙන�ෙහ�� "ෙවළඳෙප�ල �ථ�ාව�             

�ස්ස�" න� � සමාෙල�චන රචනාව ���ම ඉ��ප� කරන ල�ෙ� ෙක�යාෙ� න�ෙර�� නගරෙ� 2007             

වසෙ� පැව� ෙම�� ෙපල�� සමාජෙ� �ස්�මක � ය. ෙම�� ෙපල�� සමාජය (Mont Pelerin Society) ය�               

හෙය� ��� 1947 � ��ෂ්ඨා�ත කරන ල�ද�. ආචා�ය පාම�, ෙ�ෙට� ඉ�ස්���� ෙජ�ෂ්ඨ �ද�ා��ෙය�             

ෙවන අතර ෙල�කය �රා පැ�ර පව�න ��� ම�ඩල ජාලය� � ඇ�ලස් ආ��ක ප�ෙ�ෂණ පදනෙ� උප               

සභාප� �රය ෙහ�බව�. �ඥාව හැ�යට ෙප�ව�� ස�මත කරග�නා ලද �ථ�ාව�, ෙවළඳෙප�ල ස්වභාවය            

ගැන වැර�යට ද�ව�� "එ� පමණට වඩා � ���වචනය�" ඇ��ව, පාම� ��� �මව�ව ද�වා,             

සැල��ලට භාජනය කර අන��ව �ශ්�භා කර�. 

ඇකඩ�යාව ය� අ��ෙ� ��ත හ��ව�නට තම�ට �මාණව� දැ�ම� ඇතැ� �තන ස�හය�� � � �            

තැන�. එය ��මය� ෙන�ෙ�. ඔ�නට එවැ� හැ�යාව� නැත. ෙ� ෙව�ෙ� උප �රස්තලය එ�සා ෙමෙස�              
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දැ�ෙ�: "ඔෙ� ආචා�යව � � ඔබට �යා ෙන�ෙදන පාඩම." ඔෙ� ��ව�� �දහස අගය කරනවා �ව�,             

ඔ�� ෙබ�ෙහ� �ට ආ��ෙ� මැ�හ��� ��� ��ධ ෙවන ��� අ���ය�, �ෙශ�ෂෙය�ම ආ��ක            

සංද�භය �ල � ��ධ ෙවන බලපෑ� ද��නට ෙවෙහස� ෙන�ග��. තම�ෙ� ��ව� බලය පමණට වඩා              

වැ�ෙය� ත�ෙස�� කරන ෙහ�� ඔ�� ජනතාව අතර කැමැ�ෙත� එ�ෙනකා සමඟ කරන කට�� මැ�දට             

ප�න ආ��ෙ� මැ�හ��� ��� උ�පාදනය ෙවන "අෙ��ෂා ෙන�කළ ���පාක" ෙන�සලකා හ��.           

එෙස�ම ඔ�� ෙප� ��න න�ාය� ෙබ�ෙහ� අවස්ථාවල � �ෙශ�ෂ වා� ලබන ��ස් ��� භා�ත කරන බව�                

ඔ�� අවෙබ�ධ කර ෙන�ග��. �ශ්ව �ද�ාල ආචා�ව��ට� වැ�ෙය� බලය අපහරණයට සහ තමනට            

උවමනා ආකාරයට ෙමෙහය�මට ෙ� �ෙශ�ෂ ��ස් ගජ හප�� ෙව�. �දහස උෙදසා � �ෂ� ව�ාපාරය              

�දහෙස� �ය� ආකාරය� ෙව�ෙව� ෙප� ��ම තම කා�ය භාරය කරෙගන ඇ�ෙ� ඒ �ස�. අ� එෙස�               

ෙන�කෙළ�� එය කර�ෙ� ෙවන ක��� ද? 

�දහස් සමාජය� ය� ඔ�ට ෙහ� ඇයට �ය අර�� සා�ෂා� කරගැ�ම සඳහා සහ ස්ෙ��ඡාෙව� එකඟ �               

ෙක��ෙ�� යටෙ� අදහස්, භා�ඩ, ෙස�වා යනා�ය �වමා�වට �ය�ල�ටම ඉඩ ලැෙබන �දහසට ෙග�රවය            

ඉ�ලා ��නවා යැ� අ� �ශ්වාස කර�. �ය�ල�ම එක හා සමාන ෙල�� �දහස අ�ප� කරග���, අෙ�               

සබඳතා කැමැ�ෙත� ��ධ ෙව��, ��ඵලය අ��ජාලය� ෙන�ෙ�; එය සමාජ සර�ය�. එ� � ද��තාවය             

ඇ� ෙන�ෙ�, බ�ල�වය ඇ� ෙ�; අ��ද ෙව�වට සහෙය�ගය පව�. 

�වෘත මනස�� �� � ද, ��හලෙය� � ද, ��ෙව�ෙ� අතට ෙ� ෙප�ත ප� � ඇතැ� අ�                

බලාෙප�ෙර��� ෙව�. ෙම� අදහස් ඔබට �ය න�, �දහස් ඇකඩ�යාව� සහ �දහස් සමාජය� උෙදසා �              

සටනට එ� ෙව�නට�, �දහස උෙදසා � �ෂ� ව�ාපාරය ගැන තව දැනග�නට� ඔබට            

www.studentsforliberty.org ෙව� අඩ�ෙය� ��ව�. 
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ෙපරවදන 

එෆ්. ඒ . හෙය� ��� 

අ�ථ ශාස්�ඥෙය� හැ�යට ෙ�ඩ�� බැස්�යා�ට වැදග� ස්ථානය� �ම �ශ්න කරන අෙය� පවා ඔ� ���ධ              

බව �දහා පාන ල�ෙද� ය�නට එකඟ ෙව� ඇත. ෙජ�සෆ් ���ට� ඔ�ව හ��වන ල�ෙ� "වාසය කරන ලද                

ආ��ක මාධ�ෙ��� අතර අ�ශෙය�ම ද�ෂතම � අය" හැ�යට�. ඔ� මහජනතාව ෙව�ෙව� �යන ලද             

වැ�ෙය�ම සා�ථක �� ෙම� අඩං� බැ�� ෙමම ෙව�ම හ��වා�ම සඳහා එය එෙස� තැ�ම පමණ�              

�මාණව�ය. බැස්�යා� ��බඳව ���ට� ��� කරන ලද දැ� ත�ෙස��ව, "ඔ� න�ායවා�ෙය� ෙන�ෙ�,"            

ය�න අ� ��ග�ත ද එ�� ද ඔ�ෙ� ත�වයට හා�ය� ��ධ ෙන�ෙ�. රචකෙය� ෙල�� � ඔ�ෙ�               

ඉතාම� ෙක� කාල ප��ෙ�දය අවසානෙ� � ඔ�ෙ� ෙප�� සංක�පය� සඳහා ��� සහගත න�ාය�             

ඉ��ප� කර�නට ඔ� උ�සාහ ග�ත ද, වෘ��යෙ��� ඒවා ගැන තෘ��යට ප� ෙන��හ. මහජන කට��              

ගැන �තර පාෙහ� �යන රචකෙය� ෙල�� වසර පහ� කට�� කරන ල�ෙද�, මාරා��ක ෙර�ගය�� �ඩා              

���� ��ශ්ඨා�ත මතවාදය�� එන ක�� වලට පටහැ�ව තම� ෙවනස් ආකාරය සඳහා ෙප� ��මට             

මාස ��පයක � උ�සාහ කළා න�, එයට සම� �වා න�, එය සත�ෙය�ම ආශ්ච�යය�. වයස හත�ස්               

නමෙ� � ��ධ � ඔ�ෙ� අක� මරණය පමණ� �සා ෙන�ෙ�දැ� ඔ�ට ඊට ෙන�හැ� �ෙ� යැ� අෙය�                

අහ�නට ඉඩ ඇත. අපට දායද කර �ය වැදග�ම � ෙක�ටස � ඔ�ෙ� ව��ත �යැ�� ෙප��� කර�ෙ�                

වැදග� �ම�දැ� �යා�, සලකා බැ� සංක�පය�� අභ��තරයට ය�නට හැ� �සලතාවය� ඔ�ට ��ව            

�� �සා�, ඒවාෙය� �ද�ාවට සත� දායාදය� එක� කර�නට දැ�ම මහ� ස�භාරය� ඔ� ස�ව ���              

බව�. 

ෙමම ෙව�ෙ� පළ� රචනාෙ� උ�ක�ශව� ෙල�� ��ගැ�මට පා� � �ෙබන �රස්තලයට වැ�ෙය� ෙමය             

පැහැ�� කරත හැ� ෙවන� ආකාරය� නැත. "ෙ�ශපාලන ආ��කෙ� ද��නට හැ� ෙ�ව� සහ ද��නට             

ෙන�හැ� ෙ�ව�!" යථා�ථවා� ෙ�ශපාලන ��ප��යක පව�න �ධාන �ෂ්කරතාවය ත� වාක�ය�� ෙ�           

තර� පැහැ��ව ද�ව�නට ෙවන� ��ෙව� ���ෙටක සම� � නැත. ආ��ක �දහස උෙදසා �රණා�මක             

� ත�කය� යැ� එයට මම එක� කර�නට කැම��. ආර�භක වාක�ෙ� � මට "���ධ" යන වචනය               

ෙය�දව�නට �යා ෙප�ළඹවන ල�ෙ� ඔ� ෙ� වචන ��පය�� ඉ��ප� කරන ලද සංක�පය�. ෙ� වද�              

ඇ�ත වශෙය�ම ය� අෙය�ට සමස්ත � �බෙ��ය� ආ��ක ��ප�� ප�ධ�ය� ෙග�ඩනඟත හැ� වචන             

��පය�. ෙ� ෙව�ෙ� �ථම රචනාෙ� �රස්තලෙ� පව�නවා පමණ� �ව ද, එය �ය�ලටම ��ඛ �              

සංක�පය� ඉ��ප� කර�න�. එවක පැව� ��මතය� �ශ්�භා කර�නට එ� ෙ��ම නැවත නැවත�            

පැහැ�� කර�� භා�තයට බැස්�යා� ඉ��ප� �ය. ප�ව මම ෙප�වා ෙද�නට අදහස් කරන ප��, ඔ� එදා               

එෙර� � මතවාදය ව�තමානෙ� � මඳ� �ද�ධ ස්ව�පය�� ඉ��ප� කරන ල�දා �ව� පම�.             
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බැස්�යා�ෙ� කාලෙය� ප� තවම� ඒ මතවාදය� වැ� ෙවනසකට පා� � ෙන�මැත. එෙහ� ඊට ක��,              

ඔ�ෙ� �ධාන සංක�පය ගැන මට වචන ��පය� �ය�නට උවමනා�. 

ආ��ක ��ප��වල ��� අ� ��ශ්චය කර�ෙ� ඒවාෙ� �ෂ�ක සහ �ත��ෂ ෙල�� ද��නට හැ�             

��ඵල ��� පමණ� න�, එ�ට අපට පව�වාෙගන යෑමට හැ� � සමාජ අ��මය� ෙන�ලැෙබනවා             

පමණ� ෙන�ව, �ම �මෙය� �දහස සහ��� නැ� කරදම�නට�, එ�� අෙ� ��� ව�� සැලෙසනවා             

යැ� �� යහපතට වඩා වැ�ෙය� නරක � ත�වය� උදා �ම�, ��ධ ෙ�. ��ධ ��ගලය� �ය�ල�ටම ඒ                

ඒ �ෙශ�ෂ අවස්ථාවක � ඔ�� පමණ� ද�නා �ෙශ�ෂ දැ�ම ස���ණෙය�ම භා�තයට ගැ�ෙ� හැ�යාව             

ඇ� බැ�� ය� �යාප�පා�යක � �දහස වැදග� �ව�. ඔ�� �ය සෙහ�දර ජනතාවට ඔ�� කැම� ප��               

ස�කාර ��ෙ� �දහසට බාධා පැ�ණ �ම �සා යහප� �යාව� ෙක�පමණ� අ� නව�වා දමන ලද දැ�               

අ�ට දැනගත හැ�යාව� නැත. මැ�හ��ෙම� බාධා ප��වන සෑම �යාව�ම ඒ �සා යහප� �යාව�ට ද              

ඉඩ ෙන�ෙදන �යාව�. එවැ� සෑම �යාව�ම ය� �ෙශ�ෂ අර�ණ� සා�ෂා� කරග� ��ස ග�නා ල�ද�.              

ආ��ව ��� ග�නා ඍ�ව ��ඵල ෙපෙනන �යාව�ට එෙර�ව, අ� ��ගලය�ට ෙවන� ඒ�ය            

��ගලෙය�ෙ� �යාව� �සා ලැෙබ�නා � ෙන�ද�නා යහපත� මඟහැ� යාෙ� ස�භා�තාව ෙශ�ෂ කර�.            

ෙමවැ� �රණ ඒ ඒ අවස්ථාෙව� අවස්ථාවට ස�ලන ප�� ෙගන ඇ�න�, �දහස සාමාන� ��ධා�තය�             

හැ�යට සලකා එ� යටෙ� එ�ෙ� නැ�න�, එ�ට සෑම අවස්ථාවක � ම, ��ඵලය හැ�යට ලැෙබ�ෙ�              

�දහස පරාජයට ප��ම�. ෙත�රාගැ�ෙ� �දහස ආචාර ධා��ක ��ධා�තය� හැ�යට බැස්�යා� ඉ��ප�           

��ම ය�, ඒ �සා සත�ෙය�ම �වැ���. එය ඉ�ම�� යම� සා�ෂා� කළ �� යැ� සලකා පාවා �ය                

��ත� ෙන�ෙ�. �දහසට ෙග�රව ��මට ෙහ��ව, එ� අෙහ��ෙය� පැන නැෙඟන සං��ත �නාශය මඟ             

හරවා ගැ�ම සඳහා පමණ� කළ හැ� �ව� යැ� �ත�ෙ� ද, එ�ට ෙප�වා �ය ��ෙ� �දහෙස� ෙ�                

ආකාරයට පමණ� අ� ෙප� ��නවා යැ� �ය�� �දහෙස� �ය� ආකාරය�ෙ� අභාවයට මා�ගය පෑෙදන             

බව�. 

ඔ� �ව� � කාලෙ� ෙය�දාග�නා ලද නැවත නැවත� ද��නට ලැ�� ��මතය�ට එෙර�ව බැස්�යා� �ය              

ත�කය� එ�ල කෙළ�ය. එවක � භා�තා � තර� සරලම�ක ෙල�� අද ඒ ��මතය� ෙය�දා ග�නා අය                

ස්ව�පය�. එෙහ�, එවක ��මතය� �තන ආ��ක කතාබෙහ� � වැදග� ස්ථානය� ෙන�ග�නවා යැ� �යා             

පාඨකයා තම�ව රවටා ගත �� ෙන�ෙ�. අද ��ධ ෙව�ෙ� ඒ ��මතය� එදාට වඩා අ�ප��ත �               

ආකාරය�� ඉ��ප� ��ම�. ඒ �සාම ඒවා හ�නාගැ�ම වැ�ෙය� �ෂ්කර�. ෙ� හැමදාම ��නමන            

��මතය�, ඒවාෙ� සරල ඉ��ප� ��� ��� හ�නාග�නට සම� ෙවන පාඨකයාට, ඒවා �ද�ා�මක            

ත�කා��ල ස්ව�පය�� ෙප��� කර�� �ෙ�ශෙම� සැල��ලට ෙගන තම� එළෙඹන �ගමන වලටම           

��ෙස�නට හැ�යාව ලැෙ�. ෙ� ��මත ව�� එළෙඹන �යමය� පහ� ෙහ� ඉතා ස��දායක ෙල��             

���� ෙව�� ඒවා පැර� ��මත වල නව ත�ක යැ� දැක ඒවාෙ� අසත�තාවය� ෙහ� කර�නට නව ත�ක                

ෙගන ඒම මෑත කා�න අ�ථ ශාස්�ෙ� ල�ෂණය� බවට ප� � �ෙ�. �යද� ��ම ෙහ�ඳ�, තැ�ප�               

නරක�; �බසාධන නාස්�ය කර� සහ ආ��කය මහා ජනතාවකට �නාශය කැඳව�; ජනතාවෙ� අෙ�            
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ගැවෙසනවාට වඩා �ද� ආ��ව අතට ප�ෙව�� වැ�ෙය� ෙහ�ඳ� සැලෙස�; හැෙම�ටම ලැ�ය ��ත            

ලැෙබනවාදැ� ෙස�යා බැ�ම ආ��ෙ� වග�ම�; යනා� වශෙය� ෙමවැ� ��මතය� අද� අ�ට ද��නට            

ලැෙ�. 

ෙ� අදහස් ��වක බලය අෙ� කාලෙ� � �මන ආකාරය�� ෙහ� අ� � ��� නැත. එකම ෙවනස න�,                 

බැස්�යා� ඒ අදහස් වලට එෙර�ව ෙප� ��ය � ඔ� ��ෙ� ඒ ජන�ය �ශ්වාස ෙය�දවා තම�ට �ෙශ�ෂ                

වර�සාද ෙබදාග� ��ෙශ�� ��ස් වලට එෙර�ව �� වෘ��ය අ�ථ ශාස්�ඥය� සමඟ �ම�. එන��,             

එයාකාරෙය�ම බ�තර වශෙය� අ��ම�, අ�වණ, සාමාන� ��ගලෙය�ට ෙත�රා ෙ�රාග�නට ෙන�හැ�          

ෙය�ජනා අද ෙගෙන�ෙ� සහ ඒවා වැ�ෙය� ප��වා හ��ෙ� බලග� අ�ථ ශාස්� පාසැ� ව�� උග�              

අ�ථ ශාස්�ඥය�ම ෙව�. ෙ� ��මතය� අතර බැස්�යා� ��� සදහටම ය� ෙන�නැ��න ෙස� සහ���             

උ��ලා දම�නට සම� �ව� ඇ�දැ� සැක ස�තය. මම එක උදාහරණය� පමණ� ෙද�න�.            

බැස්�යා�ෙ� ��මාණ අතර වැ� ����ය� ලබාග� එය ��යයා ෙව�� එන තරඟයට එෙර�ව ඉ�ප�ද�             

හද�න� ඉ��ප� කළ ෙප�සම�. එ�� ජෙ�ල තහන� කරන ෙය�ජනාව� ඉ��ප� ෙව�ෙ�, ඉ�ප�ද�            

හද�න� ��� එ�� සමෘ��ය� සා�ෂා� කරෙගන අ�� �ය�ල�වම සමෘ��ය කරා ෙගන යෑම            

ද�ව��. අ�ථ ශාස්� ඉ�හාසය ගැන �� ����ධ �ංශ ෙපළෙප�තක, එ� නවතම ��ණයට ෙමම             

පාදසටහන �යා ඇත: "ෙ��ස් ද�වන ආකාරයට අ� සලකා බල�නට අවශ� �ව� - ඌන ෙස�වා����ය              

අභ�පගමනෙය� සහ �ණක න�ායට අ�ව - ෙ� ඉ�ප�ද� හද�න�ෙ� ත�කය වචනා�සාරෙය� සහ            

ස���ණෙය�ම වලං� �ව�." 

ආ��ක ගැට� �සඳත හැ� යැ� �ය�� ඉ��ප� කරන ලද ස�ව �ස�� ෙබ�ෙහ�මය� සමඟ බැස්�යා�              

ෙප�ර ඇ��ම අද අපට �� ��� �ව�, අෙ� කාලෙ� �ධාන අන��දායක ත�වය� ඔ�ෙ� සටහ� වල               

ෙක�තැනක ෙහ� ද��නට ෙන���ම සාවධාන පාඨකෙය�ෙ� ඇසට හ�ෙව� ඇත. ණය භා�තය සඳහා            

ඔ�ෙ� කාලෙ� ද අෙ�ක � �කාර ෙය�ජනා පැව� අතර ඒවා එ�ක හරඹෙ� ෙයෙද�නට ඔ�ට ��ධ �ය.                

න�� ඔ�ෙ� �ගෙ� පැව� රජෙ� ණය ඌනතා ම�� ��ධ � ඍ� උ�ධමනෙ� එතර� දැ� අවදානම�               

එවක � ඔ�නට ෙන�ෙප�ණ. �යද� ඉහළ යාම ය� ඔ�ට අ�ව අත�ාවශ� ෙල��ම සහ �ෂණෙය� බ�               

වැ��ම�. එයට ෙහ��ව �ෙ�, දැ� උ�ධමන �ගය� ප� කරන ලද �ය� ජනතාව අ�දැ�ෙම� ද�නා ප��,               

�දෙ� අගය �මෙය� �න �ම�. එය ඔ�ෙ� සමෙ� � �ව� ���� ��� ස��� බාරග�ත� ෙන��ය.               

ඉ��, බැස්�යා� �ර��වම සට� වැ�ෙ� ඒ සරල ��මතය� සමඟ යැ� �යා, එදාට වඩා ත� ද�නා අද                

පාඨකයා තම� ඊට වඩා දැ�මැ� �ෙව� යැ� �ත�ෙ� න�, පාඨකයා මතකෙ� තබාගත ��ෙ� අෙ�              

පර�පරාවට වඩා ෙබ�ෙහ�මය� වැ�ෙය� ���ම� � ජනතාව� වසර �යයකට ෙපර එදා බැස්�යා�ෙ�            

කාලෙ� �� බව�. 

 -එෆ්. ඒ. හෙය� 
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ද��නට හැ� ෙ�ව� සහ ද��නට ෙන�හැ� ෙ�ව� 

ෙ�ඩ�� බැස ්�යා� ��� 

 

ආ��ක ස�ද�භය �ල, ය� �යාව�, ය� හැ�යාව�, ය� ප�චාරය�, ය� ��ය� ��� �දානය කර�ෙ�              

එක ��ඵලය� පමණ� ෙන�ව ��ඵල මාලාව�. ඒ ��ඵල මාලාව �ල පළ�වැ�න පමණ� �ෂ�ක �ව�.              

එය එ� ෙහ��ව හා සමගා�ව ��ෙව�; එය ද��නට හැ� ෙදය�. අෙන� ��ඵල උප��ෙ� අන��වය;              

ඒවා ද��නට ෙන�හැ� ෙ�ව� ෙව�. ඒවා ෙම�නවාදැ� ��ධ ෙව�නට ක�� ද��නට හැ�යාව අපට             

ඇ�න� අ� වාසනාව�තය� ෙව�. 

නරක අ�ථ ශාස්�ඥෙය� සහ ෙහ�ඳ අ�ථ ශාස්�ඥෙය� අතර පව��ෙ� එක� ෙවනස� පමණ�: නරක             

අ�ථ ශාස්�ඥයා දැ�ය හැ� ��ඵල වලට පමණ� තම�ව �මා කරග��; ෙහ�ඳ අ�ථ ශාස්�ඥයා දැ�ය              

හැ� සහ අනාගතෙ� ��ධ �ය හැ� � ��ඵල ෙම�නවාදැ� යන ෙදෙක�ටසම සලකා බල�ෙන�. 

ෙ� ෙවනස අ� දැවැ�තය. ම�ද, සෑම අවස්ථාවක � ම පාෙහ� ��ධ ෙව�ෙ� �ෂ�ක ��ඵල වා�දායක               

ෙව��, ප�කා�න ��ඵල මහ� �නාශකා� �ම සහ එ� අෙන� පැ�ත ��ධ �ම�. එ�� අදහස් ෙව�ෙ�               

නරක අ�ථ ශාස්�ඥෙය� ව�තමානෙ� ලැෙබන �ඩා ෙහ�ඳ� ෙස�යා ය�� එ� ප�ප�� �ස� �ෂ්ට�වය�             

හඹා එන බව�. ෙහ�ඳ අ�ථ ශාස්�ඥෙය� ��ෂ්ට ෙහ�ඳ� ප�පස ය�� ඔ� ව�තමානෙ� � අවදානමට              

තබ�ෙ� �ඩා �ෂ්ට�වය�. 

ෙස�ඛ�යට� ආචාර ධ�ම වලට� ෙමය ෙමයාකාරෙය�ම අදාල ෙව�. ෙබ�ෙහ� �ට හැ�යාවක �ථම ඵලය             

ඉතා රසව�ය. එ� ප�ව එන ඵලදාව ��ත බැ�� වැ�ෙව�. ස�ලාලකම, ��තකම, නාස්�ය යනා�ය �ට              

උදාහරණය� ෙව�. ද��න හැ� දැෙය� ��ඵලෙය� ��සා �ස්මයට ප�ෙව�� ඔ� ද��නට ෙන�හැ�            

දැෙය� ��ඵල ෙව�කර හ�නා ග�නට තවම� ඉෙගන ෙගන ෙන�මැත. එ�ට ඔ� ���ත හැ�යාව� වල              

�යැෙළ�. ඒ ස්වභා�ක ෙල�� නැ���ම� පමණ� ෙන�ව ඕනෑක��ම ඒවාට ඇ� යාම�. 

ෙම�� පැහැ�� කර�ෙ� ��සාෙ� අත�ාවශ� ෙල��ම ��ධ ෙවන ෙ�දනාකා� � ප�නාමය�. උපෙ� �ට             

ඔ�ව වටකරග�ෙ� ��ධතාවය�. ඒ �සා ඔ� �ය අතද� කාලෙ� පට� �ය �යාව� තම� ද�න �ථම               

���පාකය� අ�ව හ��වා ග��. අෙන� ෙ�ව� ගැන ෙස�යා බල�නට ඔ� ඉෙගන ග�ෙ� ඉතා ��              

කාලය� ප� � �යාට ප�ව�. එ�ෙනකාට පැහැ��වම ෙවනස් � ��ව�� ෙදෙදෙන� ��� ඔ�ට ෙ�              

පාඩම උග�ව�: අ�දැ�ම සහ �රද��බව. අ�දැ�ම නැම� ��වරයා ඔ�ට උග�ව�ෙ� කා�ය�ෂම           

ෙල�� සහ සාහ�ක ෙලස��. �යාව�� ලැෙබන ���පාක �ය�ල ෙම�නවාදැ� අ�ට ඒවා අ����නට            
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සලස්වා පාඩම උග�ව�. අවසානෙ� එය ඉෙගන ෙන�ෙගන ��ය ෙන�හැ� ෙ�. හ�යට ��නට ��ස්�න             

ප�ව ��න ��� ��චන බව ඉෙගන ග�නවා වැ��. 

හැ� තරම�� ලැෙබන ��යකට ෙ� ප�ෂ ��වරයා ෙව�වට ���ච ��වරයා � '�රද��ව' ප�කර�නට             

මම කැම��. ඒ ෙහ��ව සඳහා ආ��ක �පංචය� ��පයක ���පාක, දැ�ය හැ� ෙ�ව� සහ දැ�ය              

ෙන�හැ� ෙ�ව� ��බඳව, �ම�ශනයට මම ඉ��ප� ෙව�. 

 

1. කැ��  ජෙ�ලය  

 

ජෙ�ලෙ� ��� �යන� ඔ�ෙ� ෙන����� �තා අ�� �� �ය �ට යහප� �රවැ�ෙය� වන, ෙ��ස්              

��ෙෆෙල� ��� �ස් � �ය�ව ඔබ දැ�කා ද? ඔබ එතැන ��යා න�, එ�ට අහළ පහ�� ගම� ග� අය,                  

එතැන � �ස් ගණනක පමණ ��ස, එකා හා සමානව අවාසනාව�ත කඩකාරයාට අවවාද ෙද�නට ඉ��ප� �               

හැ�� ��වා �සැක�: "කාට හ� ෙහ�ඳ� ෙවන ���ය�. ෙ� වෙ� හ�� අන�� �සා තම� ක�මා�ත               

පැවෙත�ෙන. හැම ෙදනාම ��කාව� උපය�න එපැ�. ජෙ�ල කැ�ෙව නැ�න� ජෙන� �ය� හදන අයට             

ෙම�කද ෙව�ෙන?"  

දැ�, ෙ� ෙශ�කය �කාශ කරන ස�කරණය �ල අ�ත�ගතව ඇ�ෙ� අප ��� ෙහ�දර� කළ �� ස���ණ               

න�ායය�. වරද කර��, ෙ� අදහ�� �� �ම, අෙ� අවාසනාවට, අෙ� ෙබ�ෙහ� ආ��ක ප�චාරය�� පදනම              

�ව�. 

ජෙ�ල �යන අ��වැ�යා කර�න පැ�ස හය� �යද� ෙ� යැ� අ� �ත�. ඔබ �ය�ෙ� ඒ �යන               

ක�මා�තයට පැ�ස හයක ��ම� ��ම� ෙ� හ�� අන�ර �සා ලැ�නා �යා න�, එ� � මම ඔබ සමඟ                 

එකඟ ෙව�. ඔෙ� �චාරය �වැර��. මම ඔබ හා ඒ ගැන වාද ෙන�කර�. ජෙ�ල �ය� අ��වැ�යා කර�නා                

ඇ��, ඔ�ෙ� වැෙ� �මකර, පැ�ස හය� ලබාෙගන, තම�ට �ශංසා කරෙගන, ���ම� නැ� ද�වාට             

��� ස්�� කර� ඇත. ඒ ද ��නට හැ� දැය� . 

ඒ�, �තර ��ධ ෙවන ප��, ජෙ�ල කැ�ම ෙහ�ඳ යැ� �යා�, එ�� �ද� සංසරණයට උද�ව� ලැෙබනවා               

යැ� �යා�, එ� ��ඵලය� හැ�යට ක�මා�තය ��ගැ�ෙවනවා �යා�, අෙප�හන ත�කෙය� ඔබ           

�ගමනය කළෙහ�� එය ��ෙස��ම �මාණව� නැතැ� මම හඬගා�ෙන�! ඔබෙ� න�ාය ඔබ ද�න දැෙය�             

නැව� ඇත. එ��  ද��නට බැ� ෙක�ටස  ගැන ෙස�යා බැ�ම� ��ධ ෙන�ෙ�. 

එ� � ෙන�ෙපෙනන ෙක�ටස න�, අෙ� �රවැ�යා එක දැයකට පැ�ස හය� �යද� කරන ලද බැ�� ඔ�ට                

ෙවන� දැයකට පැ�ස හය� �යද� කළ ෙන�හැ�යාව�. එ� � ෙන�ෙපෙනන ෙක�ටස න�, ඔ�ට ජෙ�ලෙ�              



17 

��� �යන අ��වැ�යා කර�නට ��ධ ෙන��නා න�, ඔ�ට ෙවන� දැය� ලබාග�නට, සමහර �ට ඔ�ෙ�              

�රා�ය සප�� ෙව�වට අ�� සප�� ෙහ� ඔ�ෙ� �ස්තකාලයට අ�� ෙප�ත� ෙහ� එක� කරග�නට             

හැ�යාව ලැ�ම�. ෙක�ෙය� ��ෙව�� ඔ� ඒ පැ�ස හය ඔ�ට �ෙය�ජනව� � ය� දැයකට භා�තා ��ම�. 

ඊ ළඟට අ� ඒ ක�මා�තය ගැන සාමාන�ෙය� සලකා බල�. ජෙ�ලය කැ�� �සා, ��� ක�මා�තයට              

පැ�ස හයක ��ය� ලැ�ණ;  එය ද��නට හැ� �ව� . 

���ව කැ�ෙ� නැ�න�, එ�ට සප�� ක�මා�තයට (ෙහ� ෙවන� ය� ක�මා�තයකට) පැ�ස හයක            

�මාණව� ��ය� ලැෙබ�නට හැ�යාව ��ම ය�  ද��නට ෙන�හැ� �ව� . 

අ� සැල��ලට පා� කළ ෙහ��, ද��නට ෙන�හැ� ෙක�ටස , එය ඍණ සාධකය� �සා, එෙස�ම ද��නට              

හැ� ෙක�ටස� , එය ධනා�මක සාධකය� �සා, අ� අවෙබ�ධ කරගත ��ෙ� ජෙ�ල කැ�ණ� නැත�             

සාමාන� වශෙය� ක�මා�තයට ෙහ� ස���ණ වශෙය� ජා�ක ෙස�වා ����යට ෙහ� ලැෙබන යහපත�            

නැ� බව�. 

දැ� අ� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ගැන ක�පනා කර බල�. 

පළ� උපන�ාසය අ�ව, කැ�� ජෙ�ලය ෙව�ෙව� ඔ� පැ�ස හය� �යද� කර�. එ�ට ඔ�ට ඊට ක��               

��නාට වඩා වැ�ෙය� ෙහ� අ�ෙව� යම� ලැ� නැත. ඔ�ට ඇ�ෙ� එක ජෙ�ලයක අ��ෙ� ��ඳනය�. 

ෙදවැ� උපන�ාසය අ�ව, එෙලස ජෙ�ලය කැ�ෙ� නැ� අවස්ථාෙ� �, එ�ට ඔ� පැ�ස හය� අ��              

සප�� සඳහා �යද� කර�. ඔ�ට එක ජෙ�ලයක අ��ෙ� ��ඳනය සමඟ අ�� සප�� ��ටමක             

��ඳනය� ලැෙ�. 

දැ�, ෙ� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� සමාජෙ� ෙක�ටස්ක�ෙව� න�, එ�ට අ� �ගමනය කළ �� ෙව�ෙ�             

සමාජය�, එ� �මය සහ ��ඳනය සලක��, කැ�� ජෙ�ලෙ� අගය අ�� කරෙගන ඇ� බව�. 

එවැ� සාමාන�කරණෙය� අ� එළෙඹ�ෙ� ෙමවැ� අනෙ���ත � �ගමනයකටය: "අනවශ� ෙල��          

�නාශ කරන ලද වස්��� අගය සමාජයට අ�� � ය�," සහ ආර�ෂණවා�ෙය�ෙ� ම�� ෙක�� කර�නා              

� ෙ� ආ�තවාක�ය ෙවතටය: "කැ�ම, �නාශ ��ම, සහ නාස්� ��ම ය� ජා�ක ��යා ����ය ��ම�               

��ම ෙන�ෙ�," එෙහම� නැ�න� ෙක�ෙය�: "�නාශය ලාබදායක ෙන�ෙ�." 

ෙ� ගැන ෙම��ට ඉ�ඩස්�ය� මහතා �ම� �ය� ද? එෙහම� නැ�න� පැ��ය ��ස්සා දැ�ව ප� නැවත               

�වාස ඉ� කළ �� �ම �සා �මන ක�මා�තයකට වා�දායක ෙවනවා දැ� ඉතාම� ��ෙව� ගණ� හදා               

ඇ� ෙග�රව�ය ඩ ෙස��-චාම�ස් මහතාෙ� අ�ගා�කය� �ම� �ය� ද? 



18 

ඔ�ෙ� �ච�ෂණ ගණ� හැ�� අ�� කර�නට ��ධ �ම ගැන මෙ� කණගා�ව �කාශ කර�. �ෙශ�ෂෙය�ම              

ඒවාෙ� උන��ව දැ� අෙ� �� ස�පාදනයට පවා ඇ�� � ඇ� බැ��. ඒ� මම ඔ�ෙග� ඉ�ලා ���ෙ�                

ෙලජරෙ� ද��නට හැ� ෙ�ව� අස�� ද��නට ෙන�හැ� ෙ�ව� ද ඇ�� කර�� නැවත� ගණ� හැ�ම              

පට� ග�නා ෙලස�. 

මම ඉ��ප� කළ ෙ� �ං� නාට�ෙ� ෙද�ෙන� පමණ� ෙන�ව �� ෙදෙන� ��න බව ද��නට පාඨකයා               

උ��ක �ය ���. පළ�වැ�නා, ෙ��ස් ��ෙෆෙල�, �ෙය�ජනය කර�ෙ� ෙදක� ෙව�වට එක� ���            

���නට ��ධ � පා�ෙභ��කයාය. ෙදවැ�නා, ජෙන� �ය� අ��වැ�යා කර�නා ෙව�� අ�ට           

ෙපෙන�ෙ� හ�� අන�ර� �සා ��ම� ��මට ල� � ක�මා�තෙ� �ෂ්පාදකයා�. ෙතවැ�නා ඒ ෙහ��ව             

�සාම අෛධ�යට ප� � සපෙ��වා� (නැ�න� අෙන� ෙවන� ක�මා�තක�ෙව�.) සෑම අවස්ථාවක � ම             

අ�ෙ� ���ෙ� ෙ� ෙතවැ�නා�. ඔ� ���ම� කර�ෙ� ගැට�ෙ� ආවශ�ක අංගය� � ද��නට            

ෙන�හැ� දැය� . �නාශය ��� ලාබය� දැ�ය හැ� යැ� �ම �මන �ල��තය� දැ� අ�ට අවෙබ�ධ              

කරග�නට සහාය ෙව�ෙ� ඔ��. එෙස�ම ඔ� ��� අ�ට ඉ�ම�� �යා ෙද�ෙ� �මා පැන�ෙ� � ලාබ               

දැ�ම ඒ හා සමාන � �ල��තය� බව�. ෙවළඳාමට බාධක පැන�ම ය� ෙවනක� ෙන�ව ෙක�ටස�              

�නාශයට ප� ��ම�. ඉ��, ඔබ ආර�ෂණවා��ෙ� ��ෙ�ශය� ෙව�ෙව� ෙප� ��න �ය� ත�ක වල             

අභ��තරයට �ෙය��, ඔබට ලැෙබ�ෙ� සාමාන�ෙය� භා�තා ෙවන හණ�� අදහස� තව� ආකාරය��           

ඉ��ප� ��ම� පම�: "��ෙව� ���ෙටක ජෙ�ල කැ�ෙ� නැ�න� ජෙ�ල අ��වැ�යා කර�න�ට           

�ම� ��ධ ෙ� ද? " 

 

2. �ද  හ�දා  ෙස�නාංක �දවා  හැ�ම  

 

��ෙස� ෙස� ම රට� ද එකම උදාහරණයට භාජනය ෙව�. තම�ට තෘ��ය� ෙද�නට ��ෙස�ට             

කැමැ�ත� පහළ � කල, ඔ� බල�ෙ� එ� වැයට ස�ලන අගය� ඇ�දැ� �යා�. ආර�ෂාව ය� රටකට               

ඇ� �ශාලතම ආ��වාදය�. එය ලබාග�නට ���� ල�ෂය� �ද හ�දාවට බඳවා ගැ�මට අවශ� න�, ඒ              

සඳහා �ෑ�� ෙක�� දහය� වැය ෙවනවා න�, ඒ ගැන මට �ය�න ��ව� නැත. එය අ� හ�න ලද �ලකට                  

�ල � ග�නා ලද ආස්වාදය�. 

එෙහම න�, ඒ අ�ව ෙ� �ෂය ��බඳව මම �ය�නට යන කාරණාව ගැන ��ම වරදවා වටහා ගැ�ම�                

ෙන�මැ� �ය ���. 
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�� ස�පාදකෙය� ��� ල�ෂය� හ�දා භටය� ෙස�වෙය� ���වා හ��නට ෙය�ජනාව� ෙගන ඒෙම�            

��ධ ෙව�ෙ� බ� ෙගවන අයෙ� බ�බර ෙක�� දහය�� අ� �ම�. 

ඔ�ට ෙමෙස� පමණ� උ�තර ෙද�නට අ� අපව �මා කරග�ෙ� න�: "ෙ� ල�ෂයක ���� සහ ෙ� ෙක��                

දහයක �ෑ�� ය� අෙ� රෙ� ආර�ෂාවට නැ�වම බැ� �ව�. එය කැප ��ම�. ෙ� කැප ��ම ෙන�මැ�ව                

�ංශය න� රට, ඇ�ලත ෙබ� �ය ෙක�ටස් ව�� ෙහ� නැ�න� ��� එන ආ�ම�කය�ට ෙග��� ෙව�               

ඇත." ෙමතැන � මම ෙ� ත�කයට එෙර� ෙන�ෙව�. එය ඒ ඒ අවස්ථාව අ�ව සත� ෙහ� අසත� �ය හැ��.                  

න�ාය� ෙල�� එ� ආ��ක �ථ�ා�ාහය� ගැ� � නැත. �ථ�ා�ාහය පට� ගැෙන�ෙ� කැප ��ම වා�ය�              

ෙලස �ෙය�ජනය ෙව��ය. එය ය� අෙය�ට ලාබය� ෙගෙනනවා යැ� �ය��ය. 

මට වැර�ලා නැ�න�, ඒ ෙය�ජනාව ෙගෙනන ල�දා ෙ��කාෙව� බැස ය�නට� ෙපර, ක�කෙය� ඉ��ප�             

� ෙමෙස� �ය�නට ඉඩ ඇත: 

"ල�ෂය� ���� �� � වා හ��න? ඔබ �ම� �තනවා ද? ඔ��ට ෙම�ක� ද ෙව�ෙන? ඔ�� ෙම�නවා              

කරලා ද �ව�ෙව�ෙන? ඔ�� උපයාග�ෙත� ද? ඔබ ද�ෙ� නැ�ද හැමතැනම ���යාව පව�න බව?             

හැම රස්සාවකට පමණට වඩා සැප�ම� �ෙයනවා �යල? ඔබ පත�ෙ� ඔ��ව ෙවළඳෙප�ළට �� කරලා             

තරඟය වැ� කරලා ෙ�තන ම�ට� තව� අවපාත කර�න ද? යා�ත�� ගැට ගහෙගන �ව�ෙවන             

හැ�යාව� �ෂ්කර � ෙම�ෙහ�ත� ළඟා ෙව�� ල�ෂය� ��ගලය� ��සකට රජෙය� පා� ෙබ�ම වාසනාව�             

ෙනෙම� ද? තව �ක� �ර ක�පනා කරල බල�න හ�දාව ව��, ඇ��, සහ අ� ආ�ධ භා�තා ��ම ගැන. ඒ                  

�සා ෙවළඳාම ක�මා�තශාලා වලට� ඔ��ෙ� කඳ�� ��ටන ග�මාන වලට� පැ�ර යන හැ�. ඒක,             

ගණ� කර�න බැ� තර� සැප��ක�ව�ට ෙද�ය� ෙදන ලද ආ��වාදයකට වඩා අ� නැහැ. ෙ� දැවැ�ත              

ක�මා�ත කට�� අවසානයකට ෙගෙනන අදහස අහලා ඔබ ෙව�ලා ය�ෙ� නැ�ද?" 

ෙ� කථාව අවස� ෙව�ෙ� ල�ෂය� ෙස��දා�ව� පව�වාගැ�මට පා��ක �ෙම� බව අ� ද��. ඒ රෙ�              

අවශ�තා සඳහා හ�දාෙව� ෙස�වා සැප�ම �සා ෙන�ෙ�. ආ��ක ෙහ�� �ස�. මම �ශ්�භාවට ෙය�ජනා             

කර�ෙ� ෙමවැ� සලකා බැ�� පමණ�. 

�ෑ�� ෙක�� දහයක වැය� බ� ෙගවන ජනතාව �ට පටව��, තම�ට බ� සපයන අයට �ෑ�� ෙක��               

දහය� පමණ�� �ය හැ� � ��ත ෙමෙස� ල�ෂයක ���� ��ස� ��� ෙගව�. ඒ ද��නට ලැෙබන               

දැය� . 

ඒ� �ෑ�� ෙක�� දහය�, බ� ෙගව�න�ෙ� ෙප�කැ�� ව�� එ��, �ෑ�� ෙක�� දහය� ද�වා වැය��              

��තය පව�වා ෙගන ය�නට හැ�යාව ඒ බ� ෙගව�න�ට සහ ඔ��ෙ� සැප��ක�ව�ට ෙන�ලැ� ය�. ඒ              

ද��නට ෙන�ලැෙබන දැය� . ගණ� හදා �මසා ෙප�� ජනතාවට ලාබය� ඇ�ෙ� ෙක�තැනක දැ� මට             

�ය�න. 
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මෙ� පැ�ෙත� මම අලාභය ඇ�ෙ� ෙක�තැනදැ� ඔබට �ය�න�. ෙමය සරලව �ය�නට, ල�ෂයක            

���� සහ �ෑ�� ෙක�� දහය� ගැන කතා කරනවා ෙව�වට අ� එක ��ෙස� සහ �ෑ�� දාහ� ගැන                

කතා කර�. 

ෙම�න අ� ඉ�නවා ‘අ’ න� ග�මානෙ�. හ�දාවට එක ��ෙස� බඳවා ග��� බ� එක� කරන අය� වෙ�                

��� �ෑ�� දහස� එක� කරගත ���. ��සා සහ �දල ෙම�ස් අගනගරය ෙවතට �වාහනය කරනව.              

එකක කා�ය භාරය අෙනක වසර� �රා ෙවන� ��ව� ෙන�කර�� �ව�� අතර තැ�ම�. ෙම�ස් අග�වර              

�හා පමණ� බැ�ෙව��, ඔ�, ඔබ �ය �ණය�� �වැර��. ඒ�, ඔෙ� ඇස් ‘අ’ න� ග�මානය ෙවත               

හැෙර�ෙව��, ඔබ අ�ධ නැ�න�, ෙවන ��යකට ��ශ්චය කරා�. ඔබ ද�� ග�මානයට ��කෙය� අ�� �              

බව. ඔ�ෙ� �මයට ෙගවන �ෑ�� දහස� ද අ�� � බව. ඔ�ට ඒ �ෑ�� දහෙස� තමා අවට ව�ාපාර වලට                  

�යද� ��ම� අ�� � බව. 

බැ� බැ�මට ෙපෙන�ෙ� පා�ව ෙගවා ඇතැ� �යා�. ග�මානෙ� ��ධ �ව දැ� ෙම�ස් අග�වර � ��ධ               

ෙවනවා �යා�. ඇ�ෙ� ඒ පමණ� �යා�. න�� ෙම�න පා�ව �ෙබන තැන. ගෙ� � ��සා වළව� කපා                

�මය ෙවෙහ�ය: ඔ� ක�ක�ෙව�. ෙම�ස් � � ඔ� ය�ෙ� "ද�� ක�ල!" සහ "ව� ක�ල!" අ�ව�: ඔ�                

ෙස��දා�ෙව�. ෙ� අවස්ථාව� ෙදෙක� � ම ව�වහාරෙ� පව��ෙ� එකම �ද� ෙව�. න�� එක             

අවස්ථාවක � දවස් ���යයක ඵලදා� �මය� ���. අෙන� අවස්ථාෙ� � දවස් ���යයක ෙවහසන             

�මෙ� ඵලදා��වය� ෙන�මැත. ෙමය, හ�දාෙ� ෙක�ටස� රෙ� ආර�ෂාවට නැ�වම බැ� �ව� ෙන�ෙ�            

යැ� කරන ලද �ශ්වාසමා�ය�. 

දැ� එ�ෙ� හ�දාව �දවා හැ�ම�. ල�ෂයක ක�ක�ව� අ���තය� ඇතැ�, රස්සා තරඟය ද � � � යැ�,              

ඉ� ෙ�තන ම�ට� මත �ඩනය� පැටෙ� යැ� ඔබ මට ෙප�ව�. ඒ ඔබ ද�න දැය�. 

න�� ෙම�න ඔබ ෙන�ද�න දැය. ල�ෂය� ෙස��දා�ව� ෙගදර යවනවා �ය�ෙ� �ෑ�� ෙක�� දහය�             

අ�හැර දානවා ෙන�ව ඒ �ද� බ� ෙගව�න�ට ආප� ලැ�ම බව ඔබ ෙන�ද��. ඔබ ෙන�ද��ෙ� ෙමෙස�               

ෙස��දා�ව� හැ�යට ���� ල�ෂය� ෙවළඳෙප�ලට ඇද දැ�මාම, ඒ හා සමගා�ව ඔ��ෙ� �මයට            

ෙගවන �ෑ�� ෙක�� දහය� එතැනටම ලැෙබන බව�. එ� �, ��ඵලය� ෙල��, ක�ක�ව�ෙ� සැප�ම             

වැ�කරන ලද වැඩ ��ෙවතම ඉ��ම ඉහළ යව�. එ�� �යැෙව�ෙ� ප� අ�ෙවනවා යැ� ඔබ �ත�න              

ය� මායාව� පමණ� බව�. 

ල�ෂය� ����ට අ��පව �ෑ�� ෙක�� දහය� පව�න බව හ�දාවට බඳවා ගැ�ෙම� ප�ව ද��නට             

පහ� �වාට ඔබට එය ඊට ක�� ද��නට ෙන�හැ��. ස���ණ ෙවනස පව��ෙ� ෙමතැන�: ක�� වැඩ              

ෙන�කරන ���� ල�ෂයකට රට ��� �ෑ�� ෙක�� දහයක �ද� ෙග�වාට හ�දාෙව� �දවා හැ�ෙම�             

අන��ව ��ධ ෙව�ෙ� වැඩ කරන ����ට �ෑ�� ෙක�� දහය� �ද� ෙග�ම�. අවසාන වශෙය� �ව              

��ෙ�, ෙස��දා�ෙව�ට ��ව� ෙන�කරන �සා �ද� ��නා ද, නැ�න� ��කෙය� කරන ලද            
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ෙවෙහසකට �ද� ��නා ද ය�ෙව� බ�ෙගව�නා තම �ද� බ� හැ�යට ෙගව�� ඔබට එය ද��නට              

ෙන�ලැෙ�. ෙ� �ද� වල �රස්තර ��ඵල �ය�ලම එකම ආකාරය�� අවස්ථා ෙදෙක� � ම ��ධ ෙ�.               

එෙහ� හ�දාෙව� �දවා හැ�ය ෙසබලා ෙව�� පමණ�, ඔ� සමාජෙ� රස්සාව� කර�� පමණ�, බ�             

ෙගව�නාට යම� ලැෙ�. ෙස��දා�ෙව� ෙව�� හ�දාෙ� ��ය � බ� ෙගව�නාට ��ව� ෙන�ලැෙ�.            

��ඵලය: රටට ස���ණ ආලාභය� ��ධ �ම�. 

�ය� න�ායවා� ��ධා�තය�� උරගල �, ��ඝ කා�න භා�තෙ� �භාගය සම� ෙව�නට ෙමතැන � මම              

පහර ෙදන �ත�ඩවාදයට ෙන�හැ��. �ය�ල සලකා බල��, හ�දාෙ� �මාණය ව�ධනය ෙවන තරමට            

ජා�ක ලාබය� ඇ�න�, එෙහම න� රෙ� ස���ණ ��� ජනගහණය හ�දාවට බඳවා ෙන�ග�ෙ� ඇ�? 

 

3. බ�  

 

"ෙහ�ඳම ආෙය�ජනය බ� තම�; ඒවා �වය ෙදන �����. බල�න බ� ව�� ප�� ෙක�ෙහ�ම ද �ව�               

කර�ෙ� �යා, ක�මා�ත වලට ඒවාෙය� ලැෙබන අ�ය� බලපෑ� ෙම�නවාදැ� �යා ��� ද��න; ඒවා             

අන�ත�, ��තය තර�ම ���," යැ� ක�� ෙහ� �යනවා ඔබ කවදා ෙහ� අසා ඇ�ද? 

ෙ� දහමට එෙර�ව සට� ��ම සඳහා, ක�� �� �ශ්�භා ��ම ය�� �ය�නට මට ��ධ ෙ�. නැවත                

නැවත� ��ෙම� ස�ට ඇ�ෙ� (Repetita placent) යැ� �යන තරමට එ� ත�කය වැදග� ෙන�වන බව              

ෙ�ශපාලන අ�ථ ශාස්�ය ෙහ�ඳට ද��. ඉ�� බ�� මහතා ෙස�, ෙ�ශපාලන ආ��කය එ� භා�තයටම �              

�ස්ථා � � ළ� "සකස්කර" ඇ� ෙස�, නැවත නැවත ��ෙම� පාඩම� ඉෙගන ග�නට හැ� යැ� (Repetita              

docent) එ��ම ෙහ�ඳ හැ�ෙය� ඉෙගන ෙගන ඇත. 

රජෙ� �ලධා�� ඔ��ෙ� වා�ය ෙ�තන හැ�යට ලබාගැ�ෙ� ආස්වාදය ය� ද��නට හැ� ෙදය� .            

ඔ��ෙ� සැප��ක � ව�ට ��ධ ෙවන යහපත ද  ද��නට හැ� ෙදය� . ඒවා ඔෙ� නැහැය ය��ම පව�. 

න��, බ�ෙගව�න� ��� �දහස් ෙව�නට දරන අවා�ය �ම�දැ� ය�න ද��න ෙන�හැ� ෙදය� .            

හ�දාවට භා�ඩ සපයන ෙවළ��ට එ�� ඇ�වන ��ඵලෙ� �ඩනා�මක �පාකය ද තව �රට� ද��නට             

ෙන�හැ� ෙදය� . එෙහ� ෙමය ඉතා පැහැ��ව ෙපෙනන, ���ෙය� �මසන ��ව� ඇස�� ද��නට හැ�             

�ව�. 

රජෙ� �ලධා�ෙය� ඔ� ෙව�ෙව� තව වැ�ෙය� � (�ංශ �ද�) �යය� �යද� කර��, ෙම��             

�යැෙව�ෙ� බ� ෙගව�ෙන� තම� ෙව�ෙව� � �යය� අ�ෙව� �යද� කරන බව�. එෙහ� රජෙ�             
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�ලධා�යාෙ� �යද� ��ම, එය ��ධ ෙවන �සා, ද��නට හැ� � ෙදය� . බ� ෙගව�නාෙ� කා�යය,              

-අෙහ�!- එ�� ඔ�ව වළ�වන ලද �සා, එය  ද��නට ෙන�හැ� �ව� . 

ඔබ රට සමාන කර�ෙ� මහෙප�ළව ක�කශ � ඉ�තලා �ය ෙ�ශයකට�. ඔබ බ� සමාන කර�ෙ� �වය               

උපදවන වැස්සකට�. එෙහම කර�න. ඒ� ඔෙබ�ම ඔබ ඇ�ය ��� ෙ� වැස්ස ලැෙබ�ෙ� ෙක�ෙහ�දැ�             

�යා. ෙප�ළෙව� ඉහළට ෙතතමනය උරාෙගන  පස �ය� කර�ෙ� බ� ���ම ෙන�ෙ� දැ� �යා අහ�න. 

මහෙප�ළවට වැ� ඇද හැ�ම �සා වාෂ්ප � අ�� ෙවනවාට වඩා වැ�ෙය� ෙ� මාහැ� ව�ර ලැෙබනවා දැ�                

�යා ඔබ ඔබ ෙව��ම ඇ�ය ���. 

ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� � �යය� ගණ� බලා බ� එක� කර�නාට ෙදන�ට ඒ ෙව�ෙව� ඔ�ට ආප�               

��ව� ලැෙබ�ෙ� නැ�බව අ�ට �ශ්�තවම �ව හැ��. ඉ��, එෙහන�, රජෙ� �ලධා�ෙය�, � �යය�             

�යද� කර�� එය ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට ආප� ��ෙන��, ඒ ෙද�ෙ� �මයට ෙහ� ��� වල අගයට සමාන               

ප���. අවස� ��ඵලය ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට �ෑ�� පහ� අ��ය�. 

�තරම, සෑම අවස්ථාවක � ම පාෙහ�, රජෙ� �ලධා�� ��� බ� වලට ස�ලන ෙස�වාව� ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට               

සපයන බව සත�ය�. එ� � ෙදපැ�තටම ��ධ ෙවන අලාභය� නැත. එය �වමා�ව� පම�. ඒ �සා, මෙ�                

ත�කය ��ම �ෙටක �ෙය�ජනව� කට�� ගැන ��� ෙලස�� �භාග කර�න� ෙන�ෙ�. මම �ය�ෙ�             

ෙමය�: ඔබ රජෙ� කා�යාලය� ��මාණය කර�නට පතනවා න�, එ� �ෙය�ජනව�කම ඔ�� කර�න.            

ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට එ� අගය� ඇතැ�, ඔ�ට ලැෙබන ෙස�වාව�� �ණයට හා සමානව ඔ�ට එ� වැය              

දර�නට ��ධ ෙවන බව ෙප�වා ෙද�න. ඒ ෛනස��ක �ෙය�ජනව�කමට අමතරව, රජෙ� කා�යාලය�            

�වෘත ��මට පා��ක �ෙ� ත�කය� හැ�යට, �ලධා�යාට, ඔ�ෙ� ප�ලට, ඔ�ෙ� උවමනා ��මසන අයට,             

යහපත� ��ධ ෙවනවා යැ� �ය�න එපා. එ�� ෙස�වා ����යට �� �ම� ��ධ ෙවනවා යැ� ෙගනහැර               

පා�න එපා. 

�ෙය�ජනව� ෙස�වාව� සඳහා ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� රජෙ� �ලධා�ෙය�ට � �යය� ෙදන�ට, එය ඔ�             

��� සපෙ��ෙව�ට සප�� ��ටම� හද�නට � �යය� ෙදනවා හා හ�යටම සමාන�. ග�-ෙද�            

කට��ත� ස�බ�ධෙය�, එ�ට එ��ය ��මසන ලදැ� සැලෙ�. න�� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� ඒ සඳහා             

��� ෙස�වාව� ෙන�ලබා රජෙ� �ලධා�ෙය�ට � �යය� බාර ෙදන�ට, සමහර අවස්ථාවල � එෙස�             

ෙද�ෙ� අපහ�තා වලට ��ණ ෙද��, එ� � එය ෙහ�ෙර�ට ස�� ෙද�නට ��ධ �ම� හා සමාන�. අෙ�                

ජා�ක ක�මා�තෙ� ෙ��ෂ්ඨ ලාභ සඳහා ෙ� � �යය රජෙ� �ලධා�යා ��� �යද� කරනවා යැ� �ෙම�               

��� අර�ණ� ඉෂ්ට ෙන�ෙ�. ෙහ�රාග� ස�� ව�� ජනතාවෙ� යහපත ��ස කර�න ඕනෑ ෙ�ව�             

ෙහ�රාට වැ�ෙය� �ෙබනවා යැ� �ම හා සමාන�. ඉ�� ඔ�ෙ� ගමෙ� � ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට             
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�ත�ා��ල ෙහ� �ත�ා��ල ෙන�වන පරෙප��තෙය� හ��ම �සා එ�� ඔ� කැම� � වැ��ර ෙ�ව�             

කර�නට හැ�යාව ෙන�ලැ� ය�. 

ඉ�� අ� �� ෙව� දැ�ය හැ� ෙ�ව� ව�� පමණ� යම� ��ශ්චය ෙන�කර�නට. ඒ ෙව�වට අ� දැ�ය                

ෙන�හැ� ෙ�ව� සලකා බල�නට ��ෙව�. 

ආ���ම ස�පාදන ම�ඩලෙ� � ���ධ ප�ෂෙ� අයව �ය� ක�� ව�� �මා��ලව ඉව� ෙන�කරන             

�සා ප��ය වසෙ� � මා �ල� ක��ෙ� සාමා�කෙය� ��. එ� � ව�වස්ථා ස�පාදකය� ���ම�ව කට��               

කළහ. �ය�ස් මහතා ෙමෙස� �යනවා අපට අහ�නට ලැ��: "�ජාතවා� ප�ෂෙ� සහ ��ක� ප�ෂෙ�             

���� සමඟ උ��ර ගැෙට�� මෙ� ��තය මා ෙගවා ඇත. ෙප�� අන�� හ�ෙ� එක�ව වැඩ කර�� ඉ��                

මම ඔ��ව හ�නාග� ප�ව අවෙබ�ධ කරග�ෙ� ඔ�� මා �� ප�� ර�ස� ෙන�වන බව�." 

එක�ව වැඩ ෙන�කර�� ප�ෂ අතර එ��වා�ක� අ�ශෙය���ෙය� දැ�ෙව�නට පට� ග��. �ෙ�ශය ��            

ෙව�. ක�� ඇ�ෙ� �ෙයන ක�ඩාය� වලට එ� ෙව�නට, �� ජා�කය� �ෙය�ජනය කරන සාමා�කය�             

�� ��සකට, බ�තරය ��� ඉඩ ��ෙන��, එෙහන� එ�ට ෙදපැ�තටම ඔ��ෙ� අදහස් එතර� �රස්තර             

ෙන�වන බව වටහා ග�නට පහ� ෙව� ඇත. ඊට� වැ�ෙය� අවෙබ�ධ ෙව�ෙ� ඔ�ෙන���ෙ� පරමා�ථ             

�� තර� �ල��ත නැතැ� �යා�. 

එය ෙකෙස� ෙවත�, ප��ය වසෙ� � මම �ල� ක��ෙ� ��ෙය�. ජනරජෙ� ජනා�ප�ෙ�, කැ�න�             

ඇම�ව � �ෙ�, සහ තානාප�ව � �ෙ�, ෙ�තන මධ�ම ම�ටම�� පව�ව�නට යැ� �යා සහායක ක��           

සාමා�කෙය� ෙය�ජනා කළ සෑම අවස්ථාවක � ම, ඔ�ට ලැ�ණ ��චාරය ෙමය�: "ෙස�වෙ� යහපත ��ස              

න��නාමය සහ උදාර�වය හැඟෙවන බ�ාම�භාව�� අ� සමහර �ලතල වටකර තැ�ය ���. �ණව�            

���� ආක�ෂණය කරග�ෙ� එෙහම�. හැම අවස්ථාවක � ම ලැෙබන උද� ���ෙෂ�ප කර�නට ඔ�ට ය�              

බලපෑම� ��ධ �වෙහ�� එවැ�ෙන� ෙ�දනාබ�ත ත�වයක ��� ඇත. ව�වස්ථාදායක ආ��ව න�           

යා��ණෙ� ෙක�ටස� තම� ඇම� කාමර සහ තානාප� කාමර යනා�ෙ� ය� තරමකට පව�න �රාෙ��ව." 

ෙමවැ� ත�ක වලට එෙර�ව වාද කරත හැ�යාව ෙහ� ෙන�හැ�යාව ෙකෙස� ෙවත�, ඒවා ඉතා මැන��              

ෙස���යට ල� ��ම අත�ාවශ� ෙ�. හ�යට ෙහ� වැර�යට ත�ෙස�� කරන ලද �ව�, ඒවා පදන� ෙව�ෙ�               

මහජන යහපත මත�. අෙ� ෙ�ෙට�ස්ලා ෙබ�ෙහ�මයකට වැ�ෙය� ෙහ��� ෙ� සඳහා ම�� � ෙහ�             

�ෙ�ශෙය� � හැ�ම�� �� ත�කය� ෙග�ඩනඟ�නට මට ��ව�.  

න�� මෙ� අ�ථ ශාස්�ය හෘදය සා��යට ක�පනය� එ�ල කර�ෙ�, මෙ� රෙ� ��ව� යැ� �යන              

ල�ද�� ගැන ලැ�ජාෙව� මෙ� ��ණ ර�ෙව�ෙ�, ඔ�� ෙ� ත�ක ව�� (එය කර�නට ඔ�� හැම �ටම               

ඉ��ප� ව) ��ෙස�ෙ� (හැම �ටම ස��දායක ෙල�� ��ගැෙනන) ��� සහගත ෙ� �ස්බස් වලට�: "ඒ              

හැෙර�නට, කලා, ක�මා�ත, සහ ෙස�වා ����ය �ල රජෙ� ඉහළ �ලධා��ෙ� �ෙඛ�පෙභ���වයට           
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ෛධ�යය� ලැෙබනවා. ෙ�ශපාලන �ෙෂ��ෙ� නහර වලට �වය ඇ�� ෙන�කර රෙ� �ධා�යාට ෙහ�            

ඔ�ෙ� ඇම�ව��ට සාද දම�නට ෙහ� ෙභ�ජන සං�හය� පව�ව�නට බැහැ. ඔ��ෙ� ප� අ� ��ම ය�              

පැ��ෙ� ක�මා�ත, එන� එකවරම අෙ� ෙ�ශය �රා �ය�ල�ව, හාමතෙ� තැ�ම�." 

ෙද�ය�ෙ� නාමෙය� මහ�ව��, අ�ගාෙ� අංක ග�තයට ෙග�රව කර�න. �යට, ලැ�ජාවට, ඔබට           

සහෙය�ගය ෙන�ලැෙ�ය �යා �තා ෙහ�, උඩ �ට යටට එක� කර��ට වඩා යට �ට උඩට එක� කර��                

ෙවනස් උ�තරය� ලැෙ� යැ� �ංශෙ� ජා�ක සභාව ඉ��යට පැ�ණ �ය�න එපා. 

� �යයක �දල� ෙගවා නා�ක හ�දාවට �යා මෙ� ෙග���ෙ� කා�ව� හාරවා ග�න මම කට�� කළා               

යැ� එෙහන� ඉ�� �තා බල�න. ෙ� ග�ෙද�ව මා �ම කළ �ග�� බ� එක� කර�නා මෙ� � �යය                 

ෙ��ය කට�� අමාත�ාංශයට බාර කරන ල�. එ�ට මෙ� ���ම කැ�ණ. ඒ� ඇම�වරයා තම රා�              

ෙභ�ජනයට තව� ආහාරය� එක� කර� ඇත. ෙමවැ� �ල වැය� ජා�ක ක�මා�තයට එක� ��ම� යැ�              

තහ�� කර�නට ඔබ �ත�ෙ� �මන පදනම�� ද? එය ප�ෙභ�ජනය සහ �මය අතර සරල මා�ව�              

පමණ� යැ� ඔබට ෙපෙන�ෙ� නැ�ද? කැ�න� ඇම�වරෙය� ඔ�ෙ� ෙ�සය �� ඉ�� යන ෙල��             

හදාෙගන ඇත, එය සත�ය�; එෙහ� ෙග��යාෙ� ෙග���ෙ� ව�ර දැ� අවශ� ෙල�� ගලා බ��ෙ� නැත,              

ෙමය� දැ� එවැ�ම සත�ය�. පැ��ෙ� කෑම සපය�ෙන�ට � �යය� ලැ� ඇත, මම එය ��ග�න�. ඒ               

වෙ�ම ගෙ� කා� කප�ෙන�ට �ෑ�� පහ� අ�� �වා යැ� මම �ය�� ඔබ� එය ��ග�න. ද��නට               

හැ�යාව ඇ�ෙ� �ල වශෙය� ආහාරය� එක� �ම� සහ කෑම සපය�නා තෘ��ම� �ම� පමණ�.             

ෙග�ෙහ�� ෙග���ම� සහ ���යාෙව� ඉ�න කා� කප�නා දැ�ය ෙන�හැ� ෙදය�. 

ෙද�යෙ�! ෙ�ශපාලන ආ��කයක ෙදක� ෙදක� හතර ෙවන බව ඔ�� ��ම ෙක�තර� කරදරය� ද; ඒක              

කර�නට ඔබ සම� �වෙහ��, ජනතාව හඬ නඟ�ෙ�, "එය ෙක�තර� පැහැ��� ද ��ෙව�� එය �රස�,"              

�යා�. අන��ව ඔ�� ච�දය �කාශ කර�ෙ� ඔබ ��ව�ම ඔ�� කර නැ� ආකාරයට�.  

 

4. රංග  �ඨ  සහ  ල�ත  කලා  

 

රජය ��� කලා කට�� වලට සහනාධාර ෙබ�ය �� ද? 

 ෙ� �ෂයයට ප�ෂව සහ එෙර�ව �ය�නට ඇ� දෑ ෙබ�ෙහ�ය. 

ජා�යක �ාණය ��� කර�නට, උ�දාමයට ප� කර�නට, සහ රසව� කර�නට කලා කට�� වලට             

හැ�යාව ඇතැ� සහනාධාර ප�ධ�යකට පා��ක අෙය�ට �ය�නට ��ව�. ෙභ��ක පැ�තට �ත ෙය�� �             

පැව�ෙම� ගලවා ෙගන, ෙස��ද�ය ගැන හැ�� උ�පාදනය කර��, ඒ �සා එ� හැ�යාව�, එ� චා��,              
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එ� ආචාර ධ�ම, සහ එ� ක�මා�තය �ල� ස��දායක ෙල�� කට�� ��ධ ෙ�. �ෙයට�-ඉටැ�ය� සහ ද               

ෙක��ස�ෙ�ට� ෙන�මැ� �වා න� �ංශෙ� සං�තය ෙක�තැනක �ෙ�දැ� �යා�, �යට�-ෙ���ෙස�          

ෙන�මැ�ව නාට� කලා ෙක�තැනක �ෙ�දැ� �යා�, කලා ෙක��කාගාර නැ� �වා න� ෙත� සාය� සහ              

��� ��මාණ ෙක�තැනක �ෙ�දැ� �යා�, අෙය�ට අහ�න ��ව�. තව� �රකට ෙග�ස් අෙය�ට අහ�න             

��ව�, මධ�ම සැල�� හැ�ම�, එ� ඵල�පාකය� ෙලස ෙස��ද�ය කලා වලට සහනාධාර ෙබ�ම�            

ෙන�මැ� �වා න�, එ�ට �ංශ �මෙ� ��න උ�මය හැ�යට සැලෙකන ඒ ඉතා ��ෙශ�� � රස��ඳනය               

ව�ධනය � ෙල�ව �රා හැම පැ�තකම එ� �ෂ්පාදන පැ�ර යාමට ඉඩ ��ණා ද �යා. අවසානයට කරන ලද                 

�ශ්ෙ�ෂණයට අ�ව �� �ෙර�පෙ� ��ගැ�මට පා� � ඔ��ෙ� ���ය සහ ඔ��ෙ� ��ෂ්ඨ�වය අ�කර             

ග�ෙ� කලාව ��� යැ� �යැෙව��, සහ එවැ� ��ඵල හ�ෙ� ෙ� �ය� �රවැ�ය�ෙ� ��ත ත�ෙස��ව              

��ෙන�ගැ�ම දැ� �ග�කම ෙප��ම� ෙන�ෙ� ද?  

ඒවාෙ� බලය ගැන මම ���ධ�වය� ෙන�දැ��ව�, ෙ� ෙහ�� වලට සහ තව� ෙහ�� වලට අ�ව, ඊට වඩා                

�බල ෙන�� ෙබ�ෙහ�මයකට අෙය�ට � � �ධ �ය හැ��. පළ�ෙව�ම පව��ෙ� ��� සහගත බව��            

ස�ප� ෙබ�ම ගැන � �ශ්නය� යැ� අෙය�ට �යත හැ��. කලාක�වාෙ� ලාබයට අමතර ෙක�ටස�             

එක� කර� ��ස යැ� �ය�� කලාක�වාෙ� ෙ�තන වලට අත ෙප�ව�නට හැ�යාව ලැ�ම තර� �රකට              

�� ස�පාදකෙය�ෙ� අ��ය පැ�ර ��� �ෙ� ද? ඩ ලැමා�� මහතා ෙමෙස� �ෙ�ය: "රංග �ඨ ව��               

සහනාධාර ඉව� කළෙහ��, ෙ� යන මා�ගෙ� ඔබ නව��ෙ� ෙක�තැනක ද? එ�ට ත�කා��ලව            

සැල�වෙහ�� �ශ්ව �ද�ාල අධ�යන �ඨ, ෙක��කාගාර, ආයතන, �ස්තකාල යනා�ෙ� අෙහ��යට� පාර           

කැෙපනවා ෙ�ද?" අෙය�ට ඊට ෙමෙස� ���� �ය හැ��: �ෙය�ජනව� සහ ෙහ�ඳ �ය�ලටම සහනාධාර             

සපය�නට ඔබ කැමැ�ෙ� න�, ඒ යන මා�ගෙ� ඔබ නව��ෙ� ෙක�තැනක ද? එ�ට, කෘ�ක�මයට,             

ක�මා�තයට, වා�ජ�යට, �බසාධනයට, සහ අධ�ාපනයට ��� ලැ�ස්�ව� ��මාණය කර�නට ඔබට          

ත�කා��ලව ��ධ ෙව�ෙ� නැ�ද? තව �රට�, සහනාධාර අ��හෙය� කලාෙ� �ග�ය ඉ� ෙවන බව             

සහ�ක ද? ෙමය ��ෙස��ම �රාකරණය කරන ලද �ශ්නය� ෙන�ෙ�. අෙ� ඇස් ව��ම අ� ද��ෙ�              

සමෘ��ම� ෙව�නට සම� � රංග �ඨ න� තම ලාබ ව��ම පව�වාෙගන ය�නට සම� � ඒවා බව�. 

අවසාන වශෙය�, ඉහළ ගණෙ� කාරණා සලකා බල�නට අ� ය��, අෙය� ���ෂණය කර�නට ��ව�             

අවශ�තා සහ ආශාව� එ�ෙනකට අ�වැ� සපය�� හැම පැ�තකටම පැ�ර යෑම, ජා�ක ධනෙය� එ�             

ස�ටට අවසර ෙදන �මාණයට අ�ව �ර�කෘත ෙලස�� ��ධ ෙවන හැ�. ආ��ව ��� ෙ� �වාහෙ� �               

ඇ�� ගැ�ය ෙන����. ම�ද, ජා�ක ධනෙ� �මාණය ව�තමානෙ� ෙක�පමණ� ද අ�ව, අත�ාවශ�            

ක�මා�ත වලට හා� ෙන�ප�ණවා එ�� �ෙඛ�පෙභ�� ක�මා�ත පණ ගැ��ය ෙන�හැ��. එ��           

සභ��වෙ� ස්වභා�ක ඉ�� ගමන ආප� හැරෙව�. උවමනා, ��ය�, �මය සහ ජනගහණය ��� ජා��ට             

ශ��ම� පදනම� ෙන�� ඔ��ව අවදාන� සහ අන�� සහගත � ත�වයකට ඇද දානවා යැ� අෙය�              

ෙප�වා ෙද�නට� ��ව�. 
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රාජ� මැ�හ��� වලට පා��ක �ව�, අවශ�තා සහ ආශාව� හ�ෙ� �රවැ�ය� ��� �මන ��ෙවලකට             

ඒවා තෘ��ම� කරගත �� යැ� ද �යා ෙහ�� ෙගනහැර පා�. එයාකාරෙය� ඔ�� ��� �රවැ�ය�ෙ�              

�යාව� වලට මඟ ෙප�වන බව �ය�. ෙත�රාගැ�ම, ෙපළඹ�ම, පහ�� හටගත ��ත�, එය �රවැ�ය�             

ෙව�� පැ��ය ��ත� �ෙසක එය ඉහ��, �� ස�පාදකය� ෙව�� ආ �� �ව� ෙන�ෙ� යැ� �තන               

��ස අතරට මම� අ�� යැ� මම පාෙප��චාරණය කර�. මට ෙපෙන�ෙ� එ�ෙනකට පරස්පර දහම �සා              

�දහස සහ ��ස් �තාපය ස���ණෙය� නැ�කර දම�නට පාර කැෙපන බව�.  

ඒ�, වැර� � ෙස� ම ��� සහගත ද ෙන�� අ�මානය� �සා ඔබ ද�නවා ද දැ� අ�ථ ශාස්�ඥය�ට එ�ල                  

� ඇ� ෙච�දනාව �ම�දැ� �යා? අ� සහනාධාර වලට එෙර� ෙව��, අ� වැර�ක�ව� බවට ප� � ඇ�ෙ�                

සහනාධාර ෙබ�මට ෙන�ව ඒ ක�මා�තයට අ� අකමැ� �ව� යැ� �යා�. ���� අතර කැමැ�ෙත� ��ධ              

ෙවන �යාව� වලට අ� ප�ෂපා� ෙව��, ඒ කට�� ව�� �වැර�ව ලබන තෑ� සඳහා අ� ෙප� ��ය �,                 

අෙ�ක �ධ කට�� වල හ�ර� හැ�යට අ�ව දැ�ෙ�. ඉ�� අ� රජෙය� ඉ�ලා ��ෙය�� ආග�ක කට��               

වල �, බ� මා�ගෙය�, අෙ� ��ත වලට මැ�හ� ෙව�න එපා �යා, එ�ට අ�ව �රාග�කය� යැ� හැ��ෙ�.                

අ� රජෙය� ඉ�ලා ��යෙහ�� අධ�ාපනයට, බ� මා�ගෙය�, මැ�හ� ෙව�න එපා �යා එ�ට අ� ���යට              

�ෙ�ශ කරන ��ස� යැ� හැ��ෙ�. ය� ක�මා�ත �ෙෂ��යකට ෙහ� ඉඩ� ෙක�ටසකට බ� මා�ගෙය�             

කෘ�ම අගය� ෙද�න එපා යැ� අ� රජෙය� ඉ�ලා ��යෙහ�� එ�ට අ� සමෘ��ෙ� සහ �මෙ� හ�ර�               

යැ� හැ��ෙ�. රජය ��� කලාක�ව�ට සහනාධාර �ය �� නැතැ� අ� �තන �ට, අ� කලාව �ෙය�ජන               

ර�ත හැ�යට සලකන �ෙ��ඡය� යැ� හැ��ෙ�. 

ෙමවැ� අ�මානය�ට එෙර�ව මෙ� �ය� ශ��ෙය� මම �ෙර�ධය පා�. ආගම, අධ�ාපනය, ෙ�පල, �මය             

සහ කලාව අෙහ�� කරන �ල��ත ����ල�� ෙන�වන අ� රජෙය� ඉ�ලා ���ෙ� ෙ� �ය�             

ආකාරය� වල ��ස් කට�� �දහෙස� ව�ධනයට ඉඩ ෙද�න යැ� �යා�. ඔ�� එ�ෙනකාෙ� �යදෙම�ම             

ඔ��ව ෙස�වක ප� ලැ�ස්�වක තබාග�න එපා �යා�. අද ��ධ � ඇ� ආකාරයට කරදර, �ෂණ, �ජා �ඩන,                

අ��කතා යනා�යට ෙහ��ව� ෙන��, �දහෙස� බලපෑම යටෙ� සමාජෙ� �ය� �ව ශ��� එක��ව            

ව�ධනය �ය �� යැ� �ට පටහැ� ආකාරෙය� ඇ� අෙ� �ශ්වාසය�. 

සහනාධාර ෙන�ෙබදන ෙහ� �යාමනය ෙන�වන කට��ත� සහ��� �ර� � යනවා යැ� අෙ� එ��වා��             

�ශ්වාස කර�. අෙ� �ශ්වාසය ඊට පටහැ� �ව�. ඔ��ෙ� �ශ්වාසය ඇ�ෙ� �� ස�පාදකයා ගැන�. ��ස්              

ව�ගයා ගැන ෙන�ෙ�. අෙ� �ශ්වාසය ඇ�ෙ� ��ස් ව�ගයා ගැන�, �� ස�පාදකයා ගැන ෙන�ෙ�. 

ඉ��, ඩ ලැමා��� මහතා ෙමෙස� �ය�: “ෙ� ��ධා�තය පදන� කරෙගන, අ�ට ��ධ ෙවනවා ෙ� රටට               

වස්� ස�ප� සහ ෙග�රවය ෙගෙනන මහජන �ද�ශන අෙහ�� කරදම�නට.” 

ඩ ලැමා��� මහතාට මම ෙමෙස� උ�තර ෙද�: ඔෙ� දැ�මට අ�ව, සහනාධාර ෙන�ෙබ�ම ය� අෙහ��ය�.              

රජය ��� කැමැ�ත පළ ෙන�කර�ෙ� න� ��ව� පව��ෙ� නැතැ� �යන �ස්�තෙය� එය ලැෙ�. බ�              
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ව�� ෙප�ෂණය ෙන�කරන ��ව� �ව� ෙව�ෙ� නැතැ� ඔබ �ගමනය කර�. ඒ� ඔබ ෙත�රාග�             

උදාහරණය මම ඔෙ�ම ත�කය �ඳෙහල�නට භා�තා කරග��. මම ඔබට ෙප�ව�ෙ� �ය� �ද�ශන            

අත�� ��ෂ්ටතම, උදාරතම � �ද�ශනය, වැ�ෙය�ම ��ගැ�මට පා� � සංක�පය සහ වැ�ම �දහස             

පදන� කරෙගන �� �ව, එයට මට "මානව�තවා�" යන වචනය පා��� කර�න� ��ව�, එය ෙමතැන �               

අ�ශෙය���ය� ෙනෙව�, ඒ තම� ල�ඩනෙ� දැනට �දාන� ෙකෙරන �ද�ශනය*. එය තම� ��ම රජයක             

මැ�හ��ම�� ෙත�රව, බ� ��ව�� අ��හය� ෙන�ලැබ ��ධ ෙවන එකම එක.  

ෙස��ද�ය කලාවට නැවත ��ෙස��, සහනාධාර ප�ධ�යකට ප�ෂපා�ව සහ එෙර�ව බලව� ෙහ��           

ද�ව�නට අෙය�ට ��ව� යැ� මම නැවත� �ය�. ෙ� රචනාෙ� �ෙශ�ෂ අර�ණට අ��ලව, ඒ ෙහ��              

ද�ව�නට ෙහ� ඒවා අත�� �ම� ෙත�රාග�නට දැ� �යා අවශ�තාවය� මට නැ� බව පාඨකයා වටහා              

ගත ���. 

ඒ� ඩ ලැමා��� මහතා ඉ��ප� කර ඇ� එක ත�කය� ගැන මට �හඬව ��ය ෙන�හැ��. ම�ද එය ෙ�                 

�ෙ�ශෙම� �මාව� ෙම�නවා දැ� පැහැ�� කර ඇ� ආ��ක අධ�යනයට පා� ව�න�. ඔ� ෙමෙස� �ය�:              

රංග �ඨ ස�බ�ධෙය� පව�න ආ��ක ගැට�ව එක වචනය�� ස���ඩනය කළ හැ��: ර�ෂා (ෙස�වා             

����ය). රස්සාෙ� ස්වභාවය �ම�දැ� වැ� වැදග�කම� නැත; එක රස්සාව� තව� රස්සාව� හා            

සමානව ඵලදා�තාවෙය� සහ ස� බැ�� ���. රංග �ඨය�ට, ඔබ ද�නා ප��, අ��හය ලැෙබ�ෙ� ��              

����, ෙ�ස� වැඩක�ව�, ස්ථාන අලංකාර කරන අය, රංගනයට ඇ�� මහන අය, ගෘහ ��මාණ ����              

යනා� අෙ�ක �ධ රස්සාව� කරන අ�දාහ� පමණකට ආස�න � ෙස�වකය�ෙ� ෙ�තන ව��. ඔ�� ෙ�              

අගනගරෙ� ෙබ�ෙහ� පැ�වල �ෙන�දෙය� �� ෙගවන කා�ය�� ��ගලය� ෙව�. ඒ �සා ඔ��ට ඔෙ�             

අ�ක�පාව ලැ�ය ���. 

ඔෙ� අ�ක�පාව? එ�� �යැෙව�ෙ�: ඔෙ� සහනාධාර 

ඔ� තව� �රට ෙමෙස� �ය�: 

පැ��ෙ� ��ඳනය� �ර පළා� වලට පා�ෙභ��ක භා�ඩ සහ ෙස�වා ����ය සපය�. ධනව� අයෙ�             

�ෙඛ�පෙභ���වය ය� අෙ�ක �ධ රස්සාව� කර�� ජනරජය �රා පව�න සං��ණ � රංග �ඨ ක�මා�ත              

ප�ධ�ෙ� අ��හෙය� �ව�ෙවන ල�ෂ ෙදකක ��කය�ෙ� �වෙන�පාය සහ ෙ�තන ෙව�. ෙ� උදාර            

��දනය� ��� �ංශය ���ම� ෙව�. ඔ��ට පමණ� ෙන�ව ඔ��ෙ� ප�� සහ ඔ��ෙ� ද�ව�ෙ� ද              

��තෙ� අවශ�තා ස�රාල�. ඔබ ෙ� �ෑ�� හැට දහස �දානය කර�ෙ� ඔ�� ෙව�ෙව�. [ඉතා ෙහ�ඳ�!              

ඉතා ෙහ�ඳ�! හ�ෙය� අ�ෙප�ලස� වැෙද�.] 

මෙ� ෙක�ටස හැ�යට, මට �ය�නට ��ධ ෙව�ෙ�: හ� නරක�! හ� නරක�! �යා�. ඒ ෙ� ��ශ්චෙ� බර                

අ� ෙම� � කතාබහට ල�කරන ආ��ක ත�කයට �මා කරෙගන�. 
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ඔ�, ෙ� �ෑ�� හැට දහෙස� �ද�� ෙක�ටස� ය�ෙ� ඒ රංග �ඨ වල ෙස�වය කරන අයට බව සැබෑව�.                 

�ංග� එෙහ� ෙමෙහ� අතරමග � මගහැෙර� ඇත. අෙය� ෙහ��� ප��ෂා කර බැ�ෙව��, එ��             

ෙබ�ෙහ�මය� ෙවන අතක ��� යැ� ෙහ�යාග�නට හැ�යාව ලැෙබ� ඇත. �ංග� ඉ�� � ��ණ ෙහ��              

ෙස�වකය� වාසනාව�තෙය� ෙව� ඇත! න�� ස���ණ සහනාධාරය �� ����ට, අලංකාරක�ව�ට,          

ඇ�� මහන අයට, ෙක��ඩා ෙම�ස්තර දාන අයට යනා� වශෙය� ඔ��ෙ� අතට �යා යැ� සලක�න මම               

කැම��. ඒ  ද��නට හැ� දැය� . 

ඒ� ඒ සහනාධාර එ�ෙ� ෙක�ෙහ�ද? කා�ෙ� අ�� පැ�ත ෙමය�. ��ණත ���සා බලනවා තර� එය ද               

වැදග�ය. ෙ� �ෑ�� හැටදාෙහ� �භවය ෙක�තැන ද? ��ස�පාදක ච�දය�� එය ���ම �ෙව�� ��යට�             

එතැ� �ට ෙ�ෙන� ��ය ද�වා යැ�ෙ� නැ�න� එය ෙක�ෙහ� යා� ද? ඒ  ද��නට ෙන�හැ� දැය� . 

�� ස�පාදකය� අතර ��ධ � ච�ද �කාශය�� අන��ව ෙ� �ද� �මාණය ච�ද ෙප��ය�� ��ත              

කරන ලදැ�; එය ජා�ක ධනයට කරන ලද ���� එක�ව� යැ�; ෙ� �ා�හා�ය පාන ච�දය නැ�ව ෙ�                

�ෑ�� හැටදාහ අදෘශ� සහ ස්ප�ශයට ෙන�දැෙනන ෙල�� පව� යැ�; �ය�නට සහ�කෙය�ම ��ෙව�            

එ�තර ෙව� නැත. බ�තරයට ඇ�ෙ� ය� තැන�� අරෙගන ෙවන� තැනකට යැ�මට �රණය කරන             

හැ�යාව පම�. ඒ �ද� වලට ය� ගමනා�තය� ඇ�ෙ� ෙවන� ගමනා�තය� අ�� ��ම �සා පමණ�. 

ෙම� �, බ� හැ�යට �ෑ�� එක� ෙග� ��සා අෙ� තව �රට� �යද� කළ හැ� ප�� ඒ �ෑ�� එක නැත.                   

�ෑ�� එකක ව�නාකමට ස�ලන ෙස� ලැෙබන තෘ��ය� ඔ�ට අ�� කර ඇත. ඉ�� ෙස�වකයා ක�� ෙහ�               

�ව�, ඔ�ට තෘ��ය උ�පාදනය කර�නාට�, ඒ �මාණෙය�ම ෙ�තනය� අ�� ෙව�. 

ඉ�� මැ� 16 වැ�දා කළ ච�ද �ම�ම �සා ජා�ක යහපත සහ ෙස�වා ����ය ෙව�ෙව� ��ව� එක�                

ෙ�� යැ� �යන ළද� මායාව �ශ්වාස කර�නට අ� ඉඩ ෙන�ෙද�. එ� � ��ධ ෙව�ෙ� වස්� ෙවන�                

තැනකට යැ�ම සහ ෙ�තන ෙවන� අෙය�ට යැ�ම පමණ�. 

එක ආකාරයක තෘ��ය� සඳහා සහ එක ආකාරයක රස්සාව� සඳහා එ� � වැ�ෙය� ඉ�ම�� අවශ� �,               

වැ�ෙය� ආචාර ධා��ක �, වැ�ෙය� �චාර ���ම� � තෘ��� සහ රස්සාව� ආෙ�ශනය කර�න යැ�              

�යැෙවනවා ද? ෙමතැන � මට සට� වැ�මට හැ��. බ� ෙගවන අය ෙව�� �ෑ�� හැටදාහ� ගැ�ම �සා,                

�සාන අයෙ�, කා� කපන අයෙ�, ව�ව�ෙ�, ක�මෙ� යකඩ තල�නාෙ� ෙ�තන ඔබ අ� කර�� ඒ              

�මාණෙය�ම ඔබ ගායකය�ෙ�, ෙක��ඩා ෙම�ස්තර දාන අයෙ�, රංග �ඨ අලංකාර කරන අයෙ�, නාට�             

ඇ�� මහන අයෙ� ෙ�තන වැ� කර�. ෙ� ෙදවන පං�ය අර ක�� ��සට වඩා වැ�ෙය� වැදග� යැ�                

��ව�� ඔ�� ෙන�ෙ�. ඩ ලමා��� මහතා එවැ� ෙච�දනාව� ෙන�කර�. රංග �ඨය�� කා�ය භාරය             

අෙන� ර�ෂාව� තර�ම ඵලදා��වෙය� ���, අෙන� ර�ෂාව� තර�ම ස� බැ�� ���, අෙන�            

ර�ෂාව�ට වඩා වැ�ෙය� අගය� නැහැ යැ� ඔ� �ය�. ඒ ගැන වාද කළ හැ��. ඒ� රංග �ඨය�ට අදාළ                 
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ර�ෂාව� අෙන� ඒවා තර� ඵලදා� ෙන�වන බව ෙප�වා ෙද�නට හැ� ෙහ�ඳම සා��ය න� ඒවාට              

සහනාධාර සපය�නට අෙන� ර�ෂාව� අවශ� �ම�. 

න�� මම ෙම� � �ම�ශනය ල� කරන �ෂයයට ෙමෙස� ��ධ ර�ෂා අතර ෙකෙරන ෙ� ෛනස��ක අගය                

සහ �ණය අතර සංස�දනය ��ෙස�� අදාල නැත. ෙම� � මට කර�නට ඇ�ෙ� එක කට��ත�.              

කලාක�ව�ෙ� අවශ�තා සඳහා තම� උපයාග� ෙ�තන ව�� සහනාධාර සපයන අයව, ඩ ලැමා���            

මහතා සහ ඔ�ෙ� ත�කයට අ�ෙප�ලස� �� අෙන� අයට ෙපෙනනවා න�, එෙහන� එ� � මා කළ ��                

එකම කට��ත ව�ෙ�, ඒ බ� ෙගවන අයෙ� අවශ�තා ස�රන අය ��� උපයන ෙ�තන ද අ�� � යන බව                  

බව ෙප�වා �ම�. බ� ෙගව�න�ෙ� අවශ�තා ��මසන අය ��� උපයන ව�කම අ� � යන බව ද��නට                

ෙන�හැ� න�, එ�ට එවැ�ෙන� ��ලාභය� �ය�ෙ� නැවත ෙබදා ෙව� ��ම� යැ� වරදවා වටහා ෙගන              

ඇතැ� �යා හාස�යට භාජනය ෙ�. ඔ��ෙ� දහම ගැන ඔ�� තා��ක �වා න�, ඔ�� අන�ත සහනාධාර               

ඉ�ලා ��� ඇත. ම�ද, එක �ෑ�� එක� ගැන සත�ය � ��ධා�තය� සහ �ෑ�� හැටදාහ� ගැන සත� �                 

��ධා�තය�, එවැ�ම හා සමාන � අවස්ථාවල � �ෑ�� ෙක�� �යය� ගැන� සත� � ��ධා�තය� ෙව�. 

මහ�ව��, එය බ� ගැන � �ශ්නය� න�, �චාර ���ය සහ ය� පදනම� මත ��ටා එ� �ෙය�ජනව�කම                

ෙප�ව�න. එෙහම නැ�ව, "මහජන �යද� වැඩ කරන පං�ය �ව� කරවනවා," යැ� සහ�ක කර�� �යන              

අෙඳ�නාව ෙන�කර�න. නැ�න�, වැදග� ෙල�� වටහාගත �� ප����ය� සඟවන වරද� එ� � ��ධ             

ෙව�. එය ෙමෙස��: මහජන �යද� ය� සෑම අවස්ථාවක � ම පාෙහ� ��ග�ක �යද� සඳහා කරන               

ආෙ�ශකය�. එ�� එක ��කෙය� ෙව�වට තව� ��කෙය�ට සහාය ලැෙබන බව සැබෑය. න�� එ��             

වැඩ කරන පං�යට සමස්තය� වශෙය� අ�� ��ව� එක� ෙව�ෙ� නැත. ඔෙ� ත�කය ෙ���වට             

ෙප�න� එය මහ� �ල��තය�� �� �ව�. ඒ එ� ��� �චාරය වැර� �ස�. 

*ල�ඩනෙ� හ�� පා�� � 1851 මැ� 1 �ට ඔ�ෙත�බ� 11 දා ෙත� '�ය� ජා��ෙ� ක�මා�ත කට�� 

වල ෙ��ෂ්ඨ �ද�ශනය' ෙන�ෙහ�� '�ස්ට� මා�ගාෙ� �ද�ශනය' ෙන�ෙහ�� 'මහා �ද�ශනය' (The Great 

Exhibition) යැ� සැලෙකන ල�ද මහජන බ� �ද� ෙයද�ම� ෙන�මැ�ව පැවැ�ෙවන ල�. 

 

5. මහජන කට��  

 

ය� ��ෂ්ට ව�පාරය� සමාජෙය� ලාභය� ලබනවා යැ� �� කල, ඒ ව�ාපාරය ජනතාව ෙව�� එක� කරන               

ලද අර�ද� ව�� පව�වාෙගන යා �� යැ� �යනවා තර� ස්වභා�ක � හැ�යව� රටකට ෙවන නැත. "ඒ                

හැෙර�නට, ෙමය වැඩ කරන ජනතාවට ර�ෂා ��මාණය කරන �මය�," ය�ෙව� ෙමවැ� ආ��ක            
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��මතයකට සහාය ෙදනවා ඇෙහ�� මට �ෙබන ඉව�ම ස���ණෙය�ම නැ� � බව මම පාෙප��චාරණය             

කළ ���. 

රජය ��� මහා මා�ගය� �වෘත කර�, මා�ගාව� හද�, පාර� අ��වැ�යා කර�, ඇල�ය මා�ගය� කප�;              

ෙ� ව�ාපෘ� ��� ය� ��සකට රස්සාව� ��නම�. ඒ ඔබට දැ�ය හැ� දැය� . න�� එ� � තව� ��කය�                 

��සකට ෙස�වා ����ය රජය ��� අ�� කර�. එය ඔබට  දැ�ය ෙන�හැ� දැය� . 

පාර� හද�� පව�නවා යැ� අ� සැල��ලට ග��. දහස� ක�ක�ව� සෑම උදෑසනක � ම පැ�ණ සෑම               

හැ�දෑවක � ම ��ම � ය�. ඔ��ට ෙ�තන ලැෙ�. එය සහ�ක �ව�. පාර හැ�ම සඳහා බලය පවරා                 

නැ�න�, අර�ද� ෙව� කර නැ�න�, ෙ� යහප� ��ස්� ෙ� ර�ෂාව� ෙහ�යාග�ෙ� නැත, ෙ� ෙ�තන              

ලබ�ෙ� නැත. එය ද සහ�ක �ව�. 

එන�� ��ධ ෙව�ෙ� එය පමණ� ද? ස���ණෙය� සලකා බල��, ෙමෙහ�ෙ� තව� ෙදය� අඩං�             

නැ�ද? "ජා�ක සභාව ��� ස�මත කරග� ...." යන ��ධ වචන ��� මහතා ��� ද�වා ��න               

ෙම�ෙහ�ෙ� � ��� සහ �ෙන� මහ�ව��ෙ� ෙප�ටග� වලට ආශ්ච�යම� ෙලස�� ල�ෂ දස ගණ��             

�ෑ�� සඳ �රණ� හරහා පහ� ෙවනවා ද? එම �යාව�ය ස���ණ ව�නට න�, රජය ��� අර�ද� එක�                

��ම සහ ඒවාෙ� �යද� ��ම යන ෙදකම සං�ධානය කළ �� ෙන�ෙ� ද? ග� පළා� වලට බ� එක� කරන                  

අයව �ට�කර යවා බ� ෙගවන අය ලවා ඒවාට අර�ද� සැප�ම කළ �� ෙන�ෙ� ද? 

�ශ්නය �භාග කර බල�න. අන��ව එ� දෘශ්� ෙදක ��� බල�න. ෙබද�නට ස�මත කරග� ල�ෂ දස               

ගණ�� රජය කර�නට ය�ෙ� �ම�දැ� සැල��ලට ග���, එම ල�ෂ දස ගණ��ම බ� ෙගවන අය              

�ම� කර�නට යනවා ද -දැ� තව �රට� කරත ෙන�හැ� �ව- �ම�දැ� �යා සැල��ලට භාජනය              

��මට� අමතක ෙන�කර�න. මහජන ව�ාපාරය ය� එකම කා�යක ෙදපැ�ත� බව එ�ට ඔබට ෙප� යා�.              

එක පැ�තක පව��ෙ� කා�යබ�ල ��කයාෙ� �පය�, එ� ෙමය �යැෙ�: දැ�ය හැ� �ව . අෙන�             

පැ�ෙ� ඇ�ෙ� ���යාෙව� ��න ��කයාෙ� �පය�: එ� ෙමය �යැෙ�:  දැ�ය ෙන�හැ� �ව . 

ෙ� රචනාෙ� � මම පහර ෙදන �ත�ඩවාදය මහජන කට�� සඳහා ෙය�දා ග��� තව� දැ� ෙල��               

අන��දායක �ව�. ඒ, �ඪ නාස්�කාර ව�ාපාර ��� සහගත කර�නට එ�� සහාය ලැෙබන �ස�. ෙ��              

මා�ගය� ෙහ� පාලම� සත�ෙය�ම �ෙය�ජනව� ෙව��, ඒ ෙව�ෙව� ත�ක කර�නට ඒ ප����ය            

පමණ� �මාණව� ෙ�. ඒ� අෙය�ට එෙස� කර�නට ෙන�හැ� ෙව�� ඒ අය �ම� කර� ද? "අ� ��කය�ට                

ර�ෂා උ�පාදනය කළ ���," යන �ල��තයට ඔ� හැෙර�නට හැ��. 

ෙමවැ� ත�කෙය� අදහස් ෙව�ෙ�, ෂා��-ඩ-මා�ස්* � ෙ�සාව� ��� ඉ�කර�නට �යා අණ � අන��ව             

ඒවා කඩාදම�නට �යා අණ ෙද�නට හැ�යාව�. කා� කප�නට යැ� �යා අන��ව ඒවා �රවා දම�නට              

අණ කර��, ෙ��ෂ්ඨ නැෙප��ය� ��ෙ� ඔ� පර�තකා� කට�� වල ෙයෙදනවා �යා�. එෙස�ම, "��ඵල             
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�ම� �ව� ඇ� ෙවනස� �ෙයනවා ද? ක�ක� පං�ය අතර ධන ස�ප� ෙබ� යනවා ද��නට පමණ�               

අපට අවශ�," යැ� ඔ� �යන ල�.  

අ� ගැ��� �මසා බල�. �ද� අපට මායාව� මවා ද�ව�. අපට �ද� මා�ගෙය� සහෙය�ගය ෙප�ව�න              

යැ� ෙප�� ව�වසායක�වයක ෙය� ��න �ය� �රවැ�ය� ෙව�� ඉ��ම ය�, සත� වශෙය�ම ඔ��             

සැබැ��ම ශා��කව සහෙය�ගෙය� වැඩ කළ �� යැ� ඉ�ලා ��ම�. ඔ� ෙව�� අය කරග�නා බ�              

�මාණය තරමට �මාණය� ඔ� ��� �මය ෙවෙහසා ඔ�ටම සපයා ග�න යැ� සෑම ��ගලෙය� ෙව��ම              

ඉ�ලා ��ම�. ඉ��, අ� �ය� �රවැ�ය� එ�කා� කර, හැෙම�ටම �ෙය�ජනව� � දැය� කර�නට             

ඔ��ෙ� ෙස�වය ලබාග�ෙ� න�, එ� � එය ��ගත හැ� �ව�. ඔ��ට ලැෙබන පා�ෙත��කය ඔ��ෙ�              

කා�යය�� ��ඵලයම ෙව�. එෙහ� ඔ�� �ය�ල�වම එ�කා� කළාට ප�ව, ඔ�නට ර�ෂා සපයනවා            

�යන ව�ාජ දැ��ම මත ඔ�� ලවා ��ෙව� ගම� ෙන�ග�නා මා�ග හැ�ව ෙහ��, ��ෙව� �ව�              

ෙන�වන මා�ගා හැ�ව ෙහ��, ඒක �ල��තය� ෙස� ෙපෙන� ඇත. එෙස�ම එයට ඔ�� ��� ෙමෙස�              

�ෙර�ධය පෑම ��� සහගත ෙව� ඇත: අ� එවැ� වැඩ කර�ෙ� නැහැ. ඊට වැ�ෙය� අ� කැම� අ�                

ෙව�ෙව� වැඩ කරග�න. 

�මෙය� සහාය ෙදනවා ෙව�වට, �රවැ�ය� ලවා �ද�� සහාය ලබා ගැ�ෙ� � අවස� ��ඵල වලට              

��� ෙවනස� ��ධ ෙන�ෙ�. �මෙය� ආධාර කළා න� එ�ට එ� අලාභය �ය�ල� ���ම �ඳ දරා ග�                

ලැෙ�. �ද� ව�� ආධාර කර��, ෙ�ශෙ� අ�� අයට තව� බර පැට � ඔ�� �� ����, රජය ��� කා�ය                  

බ�ල ෙල�� තබ�නට ෙත�රාග� ��ස අලාභය ��ෙම� ගැල � ය�. 

ව�වස්ථාෙ� ෙමවැ� වග��ය� ඇත: 

"�ක� �යන අ� ෙස�වයට බඳවා ග��� ෙදපා�තෙ���, නගර සභා, සහ මහජන කට�� ����ම ම�� ...               

�මය ව�ධනයට සමාජය සහාය ෙද�, ��ම� කර�." 

තාවකා�ක ��ෙ�ශය� හැ�යට ද�� ෙහ�ම�තයක � වැ� අ��ද සමයක �, බ� ෙගව�නා ෙව�ෙව�             

කරන ෙ� මැ�හ��ම ෙහ�ඳ ��ඵල ලබාෙද� හැ��. එය ර�ෂණය �යා කරන ආකාරෙය� ��ඵල             

ෙගෙන�. එ�� පව�න ර�ෂා �මාණයට ෙහ� සමස්ත ෙ�තන වලට ��ව� එක� කර�ෙ� නැත. න��              

අ��ද ෙන�� කාලෙ� � එක� කරග� �මය සහ ෙ�තන, අ��දකා� ත�වයක � පා� ���� ඒවා ��තය                

පව�වා ගත හැ� පම�� �ක� බැ�� ෙබදා ෙද�. 

ඉ�� �රස්ථා�, සා�ව, �මා��ල වැඩ ��ෙවල� හැ�යට සලක��, එය ��ෙස��ම කළ ෙන�හැ� �,             

පරස්පර �ෙර�� �, �නාශකා� ෙ��ඩාව� �ස ෙවන� ��ව� ෙන�ෙ�. එ� � කරන ලද වැඩ අ�පය� ගැන                

මහ� �ද�ශනය� �වා ද�ව�නට හැ�යාව ලැෙ�. එය ද��නට හැ� ෙදය� . එය සඟව�ෙ� එ�� අව�ර              

කර දමන ලද ඊට වඩා මහා �ශාල � වැඩ �මාණය�. එය  ද��නට ෙන�හැ� ෙදය�. 
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* අ�ෆ� ��ණ අසල ��ටන �ශාල මහජන උද�ානය 

 

6. තැ��කාරය�  

 

බලා�කාරෙය� ෙහ� ස්ව-කැමැ�ෙත�, ���� ��� එ�ෙනකාට කරග�නා ෙස�වාව� �ය�ෙ�, එන�          

මහජන ෙස�වෙ�  සහ  ��ග�ක ෙස�වෙ� , �� එක�ව ය� සමාජය�. 

පළ�වැ�න, ��ෙය� ආ�ඪ කරන ලද සහ �යාමන කරන ල�ද�. එය අවශ� අවස්ථාවට අ�ව සෑම �ටම               

ෙලෙහ�ෙය� ෙවනස් කරත ෙන�හැ� �ව�. �ෙය�ජනව� බව ඉ�මවා �ය�, මහජන ක�ෙද�ස්��යාව�           

�ෙසක ෙවන ඵලය� ෙන���ණ� ඒවා මහජන ෙස�වා යන නාමෙය� ෙබ�ෙහ� කාලය� පැව�ය හැ� �ව�.              

ෙදවැ�න, ස්ෙ��ඡාව යන නාමෙය� පැවෙතන ඒ�ය ��ගලයාෙ� වග�ම�. සෑම අෙය�ම ෙද�ෙ� සහ            

ග�ෙ� තම කැමැ�ත�. ෙ�ව� කර අන��ව තම�ට හැ�යාව ඇ� පම�� පම�. ෙ� ෙස�වාව� සෑම              

�ටම ඒවාෙ� සංස�දනා�මක අගයට අ�ව මැන බැ�මකට ල�ෙවන �සා, සත� �ෙය�ජනව� බෙව� ��             

යැ� ��වා�මාන ෙව�. 

ඒ ෙහ��ෙව� පළ�වැ�න �තර පාෙහ� ෙවනස් ෙන�� පව�. ෙදවැ�න �ග�ෙ� �� වලට අවනත ෙව�. 

මහජන ෙස�වය අ�ශෙය���ෙය� ව�ධනය ෙව��, ඕජස නාස්� කර දැ�ම �තැතෙය�ම උ�පාදනය ෙවන            

�සා, සමාජෙ� �නාශකා� � පරෙප��තවාදය� ��මාණය කර� ලබ�. �තන අ�ථ ශාස්� පාසැ�            

ෙබ�ෙහ�මය� ෙ� හැ�යාව ��ධ ර�ෂාව�� ඉ� කරන කා�යය� ෙවනස් කර�නට හද��, ස්ෙ��ඡා            

කට�� වලට, ��ග�ක ෙස�වයට ආෙර�පණය කර� ද��නට ලැ�ම අ�මය�. 

තැ��කාරය� යැ� හ��වන අයට පහර ෙද�නට ෙ� ��තනෙ� එ�බග� පාසැ� දැ� ෙස� ෙප� ���.              

�ෂ්පාදකයා සහ පා�ෙභ��කයා අතරට බලහ�කාරෙය� මැ�හ� ෙව�� ෙදපැ�තටම අගය� ෙන��,          

ෙදපැ�තම �රාකනවා යැ� �ය��, ධනවා�යාව, බැං�ක�වාව, සමෙ��ෂකයාව, ව�වසායකයාව,        

ව�ාපා�කයාව සහ ෙවෙළ�ඳාව නැ�කර දම�නට ෙ� අය ස��� ඉ��ප� ෙව�. අෙන� අතට, ෙ� අයෙ�              

කා�ය භාරය� නැ�කර දම�නට ෙන�හැ� �සා, ��සංස්කරණවා�� කැමැ� ෙව�ෙ� ඒ තැ��කාරයාෙ�           

කට�� කරෙගන යෑම රජයට පවර�නට�. 

තම� ලබාග�නා ෙස�වාව� සඳහා තැ��කාරය�ට ෙගවන �ද� �මාණය ෙක�තර� දැ� ෙප�ව��, ඒ            

ෙස�වා සඳහා රජයට ෙග�ය �� �මාණය ෙක�තර� දැ� වස� කර��, මහජනතාවට ක�� දැ��ම ෙ�              

කාරණෙ� � සමාජවා��ෙ� �ත�ඩවාදෙ� අ�ත�ගතය�. නැවත වර� අප ඉ��ෙ� ඇ�ෙ� ඇහැට           
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ෙපෙනන දැය සහ මනසට පමණ� ෙපෙනන සා�� අතර අරගලය�. ද��නට හැ� ෙදය සහ ද��නට              

ෙන�හැ� ෙදය  අතර අ��දය�. 

1847 වසෙ� � �ෙශ�ෂෙය�ම සාගතය� පැ�ර යාම ෙහ��ෙව� සමාජවා� පාසැ� ඔ��ෙ� �නාශකා� න�ාය             

ජන�ය කර�නට සම� �හ. ��� ෙපෙළන ���� අතර වැ�ෙය�ම �ල��ත � ෙ��පගැ�ඩාවට �නත             

හැ� ය� අහ�ව� ඇතැ� ( malesuada fames) ඔ�� ෙහ��� දැන ��යහ. 

��සාව ��සා ��� �රා කෑම , �ස��න ගැන කරන සමෙ��ෂණය , ඒකා�කාරය යනා� උසස් යැ�             

සැලෙකන වචන ස�හය� සහාෙය� එ�ට ඔ�� ව�ාපාර නාමය ප�භවයට ප� කර�නට� ව�ාපාර ව��             

ඇ� යහපත ෙන�ෙප� යන ෙස� වසා දම�නට� පට� ග�හ. 

"ඇෙම�කාෙව� සහ ��යාෙව� ආහාරපානා�ය ෙග�වා ගැ�ෙ� කා�යය අ� ෙවළ�� අෙ� තැ�ය ��ෙ�            

ඇ�? රජය, ෙදපා�තෙ���, නගර සභා වලට සලාක �මයකට ෙබදා හ�න ෙස�වය� සං�ධානය කර�නට             

බැ� ඇ�? එ�ට ඔ�නට ��ව� ��ධ �යදමට ඒවා ��ණ�නට. එතෙක�ට �දහස් ෙවළඳාමට -එ��             

�යැෙව�ෙ� ආ�මා�ථාකා�, ඒ�ය ��ගල�වය අගයන, අ�� �ය�� ස�ත � ෙවළඳාමට- ෙගව�න ��ධ            

ෙවන ක�ප� ව�� ජනතාව, ��ප� ජනතාව �දහස් �ම�," යනා�ය ඔ�� �� වද� �හ. 

���� ��� ව�ාපාර සඳහා ෙගවන ක�ප� ය� දැ�ය හැ� ෙදය� . රජයට ෙහ� සමාජවා� ප�ධ�යක              

ඒජ�තව��ට, ජනතාව ��� ෙගව�නට ��ධ ෙවන ක�ප� ය�  දැ�ය ෙන�හැ� ෙදය� . 

���� ��� ව�ාපාර වලට ෙග�ය �� යැ� �යැෙවන ෙමෙස� ක�ප� න�� හැ��ෙව�ෙ� �ම� ද? එය               

ෙමය�: ස���ණ �දහස� ��� ����, ෙ�ව� කර�� එකඟෙවන �ලකට ය� ���� ෙදෙදෙන�            

තරඟකා��වය� මැද එ�ෙනකාට ෙස�වා සපයා ගැ�ම�. 

දැ� �ස��ෙ� ෙපෙළන ආමාශය පැ��ෙ� පව���, සහ එය තෘ��ම� කරත හැ� ��� ඔෙඩස්සා වල              

පව���, ��� බඩට වැෙටන ෙත� �ක සමනය ෙව�ෙ� නැත. එය ඉෂ්ට කරග�නට හැ� ආකාර �න�:               

�ස��ෙ� ෙපෙළන ����ට ��� ෙස�යාෙගන යා හැ��; එවැ� ව�ාපාරය�� �යැෙළන අය ගැන            

�ශ්වාසය තැ�ය හැ��; නැ�න� තම�ට බ� බර� පටවා ෙගන ඒ කට��ත කර�නට මහජන             

�ලධා�ෙය�ව ප�කර ගත හැ��. 

ෙ� �ම �ෙන� �ම� ද වැ�ෙය� වා� ලබාෙද�ෙ�? 

සෑම �ගයක � ම, �ය� රටවල, �දහස් ����, වැ�ෙය� ���ම� ����, වැ�ෙය� අ�දැ�� ල�ද��,              

�තර පාෙහ� ස්ෙ��ඡාෙව� ෙත�රාග�ෙ� ෙදවැ� �මය�. මෙ� �චාරෙය� සලක�� වැ� අගය� ෙද�නට            

ඒ �ස්තරය පමණ� �මාණව�. තම�ට ස�පෙය� බලපාන ෙමවැ� කාරණය� ස�බ�ධෙය� ��ස්           

ව�ගයා තම�ව ෙබ�ෙහ� �රට රවටා ග�� යැ� ��ගැ�ම මෙ� මනස ���ෙෂ�ප කර�. 
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ෙකෙස� ෙවත�, අ� ගැට�ව �මසා බල�. 

ල�ෂ 630 ක �රවැ�ය� ��� ෙස�යා ඔෙඩස්සා නගරය බලා �ට� � යෑම �ාෙය��ක ෙන�ෙ�. ඒ �සා                

පළ� �මෙය� ඵල� නැත. පා�ෙභ��කය�ට ත�වම �යා කළ ෙන�හැ��; ෙවෙළ�ෙඳ� ෙහ� රජෙ�            

�ලධා�ෙය� � තැ��කාරෙය� මා�ගෙය� යෑමට ඔ��ට ��ධ ෙ�. 

එෙහ� පළ� �මය වඩා�ම ස්වභා�ක �ව හැ�යට අ� ���ෂණය කර�. තම ��� ෙස�යා ගැ�ෙ� වග�ම               

��ක වශෙය� ඇ�ෙ� බඩ��න �ෙබන ��ගලයාට�. එය ඔ� ගැන � කා�යය� . එය ඔ� ��� ඔ�               

ෙව�ෙව� සපයා ගත �� ෙස�වය� . ෙවන� අෙය� ඔ� ෙව�ෙව� ඒ කා�යය ඉ�කර ෙද�නට බාර ග�ෙ�               

න�, එ� � ෙවෙහසට ස�ලන ය� �දල� ලබා ගැ�මට අෙනකාට අ��ය� ඇත. ෙම� � මම �ය�ෙ�                

තැ��කාරයාෙ�  ෙස�වාෙ� පා�ෙත��ක අ��ය� අඩං� � �ෙබන බව�. 

එය ෙකෙස� ෙවත�, සමාජවා�� ��� ඔ�� පරෙප��තය� යැ� �ය�න අ� සලකා බැ�ය ���. වැ�              

පරෙප��ත බව�� ඉ�ෙ� ෙ� ෙද�නාෙග� ක�ද? ෙවෙළ�ඳා ද? රජෙ� �ලධා�යා ද? 

ව�ාපාර (�දහෙස� කට�� කරනවා යැ� අභ�පගමනෙය�, නැ�න� ෙම� � මෙ� ත�කෙ� ෙවන අ��ාය             

�ම� ද?) වලට එ� ස්වා�ථෙය�ම ��ධ � ඇ�ෙ� ඍ� සැල��ලට ග�නට, වගාෙ� ත�වය� �ෙන�              

�නම �පර� කර බල�නට, ෙල�කෙ� හැම පැ�ෙත�ම වා�තා ෙග�වා ග�නට, ඇ� �ය හැ� උවමනා              

ක� ඇ�ව දැන ග�නට, �ෙ�ස� �මට �යවර ගැ�මට යනා�ෙ� �යැ�මට�. ව�ාපාර වලට අවශ� � �ෙටක               

ගම� ආර�භ කළ හැ� නැ� �දාන�� ඇත. ස�බ�ධතා පව�වන සමාග� හැම අතම ඇත. එ� ස්වා�ථය               

හැ� තර� අ�ම �ලකට �ල � ෙගන, එම වැඩ ��ෙවෙත� �ය� ක�� කාරණා අරපෙරස්ෙසෙම� ඉ�               

කර��, අ�ම වෑයම�� වැ�ම ��ඵලය� ලබාගැ�ම�. �ංශ ෙවෙළ�ඳ� පමණ� ෙන�ව ෙල�ව �රා ���             

��න �ය� ෙවෙළ�ඳ� ෙවෙහස ෙව�ෙ� �ංශයට �නපතා අවශ� ෙ�ව� සපය�නට�. එයට ෙහ�� පාදක             

ෙවන ස්වා�ථය ��� ඒ කා�යය අවම වැය�� කර�නට ෙප�ළඹවනවා න�, එ�ට එ� � ඔ�� අතර තරඟය                

බලකර�ෙ� ඒ සා�ෂා� කරග� �ය� අරපෙරස්ස� ව�� පා�ෙභ��කයාට ලාබය� අ�කර �මට�. ���            

පැ�� �ට, හැ� ඉ�ම�� ඒවා ��ණා දමා තම� ග� අවදාන� �යවා, ලාබය ලබාෙගන, අවස්ථාව              

තවම� �ෙ� න�, ය� ඒ ෙමෙහය ��ම නැවත පට� ග�නට ව�ාපා�කයාට උවමනාව� පව�. �ල              

සංස�දනය මා�ෙග�පෙ�ශකය� හැ�යට ෙගන, ��ග�ක ව�ාපාර ��� ෙල�කය �රා ආහාර ෙබදා හ��            

ලබ�. හැම �ටම එය පට� ගැෙන�ෙ� වැ�ෙය�ම �ඟය� පව�න පැ� ව��. එන� වැ�ෙය�ම             

අවශ�තාවය� ෙප�වන පැ� ව��. ඉ�� ඒ �සා �ස��ෙ� ��න අයෙ� සා�� �ව�නට හැ�යාව             

පව�න ෙවන� සං�ධානය� ගැන �ත�නටව� ෙන�හැ��. එ� ��දර�වය පව��ෙ�, එය �දහස් �සා,            

එන� එය ස්ෙ��ඡාෙව� කට�� කරන අය අතර පව��න� �සා යැ� සමාජවා�� ��� ද��ෙ� නැත.              

ගැ� කර�ත ව�� �වාහනයට, රටව� අතර නැ� ම�� �වාහනයට, ගබඩා කර�නට, ෙක��ස් ෙගව�නට             

යනා�යට පා�ෙභ��කයා ��� ව�ාපා�කයාට ෙගවන බව සැබෑව�. එෙහ� තම� ලබාග�නා ��� වල            
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�වාහන �යද� ෙන�ෙගවා ඒවා පා�ෙභ��කයා ප�ෙභ�ජනය කර�ෙ� ෙවන �මන �මය� යටෙ� ද? ඒ             

හැෙර�නට, ලබාෙදන ලද ෙස�වය සඳහා �ල� ෙගව�නට ද ��ධ ෙව�. ඒ� තැ��කාරයාෙ� ෙක�ටස ගැන              

�ය��, එය අවම ෙකෙර�ෙ� තරඟය �ස�. එ� ��� සහගත බව ගැන �ය��, මාෙස� නගරෙය�              

ෙවෙළ�ඳ� පැ��ෙ� ක�මා�ත ���� ෙව�ෙව� වැඩ කර��, පැ��ෙ� ක�මා�ත ���� මාෙස�           

නගරෙය� ෙවෙළ�ඳ� ෙව�ෙව� වැඩ ෙන���ම අ�ම ��මය� ව� ඇත.  

සමාජවා� සැල�මට අ�ව, ��ග�ක ව�ාපා�කයාෙ� ෙ� ග�ෙද� කා�ය භාරය රජය අතට බාර ෙව�ෙ�             

න�, එ�ට �ම� ��ධ ෙ� ද? මහජනතාවට වා�ය� ලැෙබ�ෙ� ෙක�තැනක � ද �යා ක�ණාකර මට               

ෙප�ව�න. එය ඇ�ෙ� ��ලර �ෙ� ද? හත�ස් දාහ� නගර සභා �ෙය��තය� ඔෙඩස්සා නගරයට ය�              

�නයක, ��� අවශ� � �නෙ� �, පැ��යා යැ� �තා බල�න. එ�ට �ලට �ම� ��ධ ෙ�දැ� �තා බල�න.                 

නැ� �යද� �සා ආ��කයට ය� බලපෑම� ��ධ ෙ� ද? අ�ෙව� නැ�, අ�ෙව� නැ� ක���ත�, අ�ෙව�               

නැ� අතර �වාහනය, අ�ෙව� ගබඩා ස්ථාන ��ධ ෙ� ද? එෙහම� නැ�න� ඒවාෙ� වැය ෙග�ෙ�              

අවශ�තාවෙය� අ�ව �දහස් ෙකෙ�� ද? ව�ාපා�කය�ෙ� ලාභ ව�� තැ�ප� හට ග�� ද? එෙහම             

නැ�න�, ඔෙ� �ෙය��ත මහජන �ලධා�යා ඔෙඩස්සා නගරය බලා �ෙ� ��� ඵලදා��වය� නැ�            

කාරණය� උෙදසා ද? ඔ�� ඒ ගමන ය�ෙ� සෙහ�දර�වෙ� ෙ��මෙය� පමණ� ද? ඔ�� ද �ව��ය ��               

ෙන�ෙ� ද? ඔ��ෙ� කාලයට ද ෙග�ය �� ෙන�ෙ� ද? ඉ�� �තා බල�න, ෙවෙළ�ෙඳ� සහ�ක කර               

�ය�නට ඉ��ප� ෙවන 2% � 3% ක ෙවළඳ ම�ටමට වඩා දහස් �ණය�� වැය ෙම� � වැ� � ෙන�ය�ෙ�                  

ද? 

ෙ� තර� ආහාර �මාණය� ෙබදා හ�� ��ස ෙක�තර� බ� �මාණය� පැන�ය ��දැ� �යා ඊ ළඟට �තා                

බල�න. එවැ� උ�සාහයක � අ�� කර�නට ෙන�හැ�වන අ��� සහගත අ��කතා සහ �ෂණ ෙක�තර�             

�මාණය� ඇ� ෙ� දැ� �තා බල�න. රජය ��� දැ�ය �� වග�ෙ� දැවැ�ත බර ෙක�පමණ තර� ෙ�දැ�                

�යා �තා බල�න. 

ෙමවැ� �ගඩ� ෙගෙනන සමාජවා��, ඒවා �ය�� කාලය� � � ����ෙ� �� �ල පැළ ප�ය� කර��,               

ඔ�� ��� ඔ��ටම "�රද��" ���� යැ� ප�ට� �ද කර ග��. ඒ භා�තෙ� සත� අන��දායක              

ත�වය� ඇත. වචනය සහ එ�� අ�ථ දැ�ෙවන ��ශ්චය යන ෙදකම ස�මත ��ම භාෂාෙ� පව�න              

�ජා�ඩක�වය�. "�රද��" ෙව�� �යැෙව�ෙ� ෙ� මහ�ව��ට සාමාන� ����ට වඩා ෙබෙහ�� �ර           

ද�නා �වණ� ��ටන බව� එ�ට �යැෙව�. ඔ�� �ව�ෙවන �යවසට වඩා වැ�ෙය� ඔ��ෙ�            

�සලතාවය ��� � ��ම ඔ��ෙ� එකම වරද හැ�යට දැ�ෙව�. 

පරෙප��ත යැ� සැකයට පා� � සමහර ��ග�ක ෙස�වාව� අ�� කර දැ�ය හැ� කාලය තවම� පැ�ණ               

නැ�න� එ� වරද මහජනතාව අෙ�ය, සමාජය තවම� සමාජවාදයට වඩා ��ප�� ���න�. මෙ� මනසට             
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සහ දැ�මට අ�ව ෙම� අෙන� පැ�ත සත�ය�. සමාජවාදෙ� ෙ� අවෙබ�ධය හා සංස�දනා�මක ම�ටම�             

ද��නට �මන �ෙ��ඡ �යවස කරා අප ආප� යා ��දැය මම ෙන�ද�ෙන�. 

�තන සමාජවා� ක�ඩාය� ෙන�නැව�ම �ෙර�ධය පා�ෙ� අද සමාජෙ� එ�ෙනකා අතර පැවෙතන �දහස්            

ස�බ�ධතා වලට�. ඔ��ෙ� ස� ක�පනා ��� ෙග�ත�නට හැ� �බ�ධය� �ය�ලටම වැ�ෙය� ���            

ම�ටම�� �� සත� ස�බ�ධතා පැව�ෙව�ෙ� �දහස් සමාජය� �ල බව එෙහ� ඔ�� අවෙබ�ධ කර             

ෙන�ග��. 

ෙ� කාරණය උදාහරණය� ��� අ� තව� පැහැ�� කර ග��: 

උදෑසන නැ��න ��ෙස�ට ඇ�� ක�ටලය� පැළැඳ ග�නට හැ�යාව ලැෙබ�නට න�, �� කඩ�            

ආර�ෂා � ��ය ���, ෙප�ෙහ�ර වැ� ��ය ���, ව�ර බැස ය�නට සකස් කර ��ය ���, ෙප�ළව සකස්                 

කර ය� �ෙශ��ත තණෙක�ල ව�ගය� වවා ��ය ���, බැට�ව� එ� ���� ��ය ���, උ� තම බැට�                

ෙල�� ලබා�ය ���, ඒ ෙල�� �� බවට අඹරා, �යා, පාට දමා, ෙර� බවට හැර�ය ���; ඒ ෙර� කපා, මසා,                   

ඇ�ම� ෙල�� ඉ��ප� �ය ���. ෙමවැ� සරල �යාව� ස�දාය� ෙප�ව�ෙ� තව� එවැ� �යාව�             

ෙව�. ම�ද එ� � ෙග��පල ය��, බැට� ෙක��, ක�හ�, ග� අ��, ක�හ� ය��, අශ්ව කර�ත යනා�ය                

ස�බ�ධ � තව� එවැ� �යාව� ස�දාය� පැවෙතන බව �යා පා�. 

සමාජය� සත� ස�බ�ධතා ව�� �� ෙන�ෙ� න�, එ�ට ඇ�� ක�ටලය� උවමනා ෙවන ඕනෑම අෙය�ට              

ත�වම වැඩ කර�නට ��ධ ෙ�. එන�, ෙ� මාලාෙ� හැම ක�තව�ය�ම, ග�ක�වකට ගහන පළ� පහෙ�              

�ට අවස� කරන අ��ම ඉ�ක� පාර ද�වා හැම �යවර�ම තම� ��� කරග�නට ��ධ ෙ�. 

ඒ� ස�බ�ධතා පව�ව�නට �දාන�� ��ම යන අෙ� මානව ව�ගයාෙ� ��ෙශ�� හැ�යාවට ස්��            

ෙව�න, ෙ� ක�තව�ය� අෙ�ක සංඛ�ාව� ��කය� අතර ��ර පව�. ප�ෙභ�ජනය ඉහළ ය��, එක             

��ෙශ��ත කා�යය� ��� නව ක�මා�තය� ස���ණෙය�ම ර�ෂණය කර�නට ��ව� ෙවන අ�ද��           

��සා ඒ කා�යය� තම� අතර තව තව� ෙබදා ග��� ඉ��යට ය�. අන��ව එ�ෙ� ස���ණ              

වැඩෙක�ටස සඳහා ඒ ඒ ��සා ��� දායක � �මාණෙ� අගය අ�ව ලාබ ෙබ�ම�. ෙමය අෙන��න�               

ස�බ�ධතා පැවැ��ම ෙන�ව�ෙ� න�, එය �ම�දැ� දැන ගැ�මට මම කැම��. 

එක� ��කෙය� ��� ෙහ� අ��ව�යක �ඩාම අං�ව පවා, ��� නැ� බව� ��� පට� ෙගන ත�වම               

�ෂ්පාදනය කර නැ� බව සැල��ලට පා� කර�න. ඔ�� එ�ෙනකාට ෙස�වා සපයා ග�නා ආකාරෙය�             

�මා � ���. ෙප�� අර�ණ� සඳහා එ�ෙනකාට උද� කරග��. එක ක�ඩායම� තව� ක�ඩායම� හා              

උද� ෙබදා ග��� ඔ�� තැ��කාරය� හැ�යට හැ���ය හැ��. ෙ� වැඩ ��ෙවෙ� � �වාහනය වැදග�              

�ෙව�� ඊට ��ගලෙය�ව වැඩට බඳවා ගැ�ම�, �� අඹර�න තව� ��ගලෙය�ව ගැ�ම�, ෙර� �ය�න             

තව� අෙය�ව� යනා� වශෙය�, උදාහරණය� ෙලසට ග�ෙත��, එ�ට පළ�වැ�නා අෙන� අයට           
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වැ�ෙය� පරෙප��ත යැ� සැල�ය ��ෙ� ම�ද? �වාහනය අවශ� නැ�ද? ඒ සඳහා අෙය� කාලය හා              

වෑයම ෙය�දව�ෙ� නැ�ද? ෙ� කාලය හා වෑයම ඔ� තමා සමඟ ස�බ�ධතා පව�වන අය ෙව�ෙව� ඉ��               

කර ෙද�ෙ� නැ�ද? ඔ�� ඔ�ට වැ�ෙය� යම� කරනවා ද? නැ�න� ඔ�� ඔ� කරනවාට වැ�ෙය�              

ෙවනස් � යම� කරනවා ද? ෙ�තනය අ�ව, ලාබය ෙබදා ගැ�ෙ� �, ෙ�ව� කර එකඟ ෙවන �ලකට �මා                 

වන ��ය� අ�ගමනයට ඔ�� �ය� ෙදනාම එකම ආකාරය�� පා� ෙන�ෙව�ෙ� ද? ස���ණ �දහස             

මත පදන� �, ෙ� �ම �භජනෙය� සහ ෙ� වැඩ ��ෙව� ව�� �රණය ෙව�ෙ� ෙප�� යහපත ෙව�ෙව�                

ෙස�වය ��ම ෙන�ෙ� ද? 

සෑම අෙය�ම කැමැ�ෙත� එයට එක� � කැමැ�ෙත� එ�� �ට � ය��, එය �ල තම�ෙ� ස්ථානය               

ෙත�රා ග���, ��ශ්චය සහ ෙ�ව� ��ම තම� ෙව�ෙව� තම� ��� කර��, තම වග�ම යටෙ� කර��,               

තම ස්වා�ථය ආර�ෂා ��ම හා ඒ සඳහා බලය පවර��, එ�ට මම ෙම� � �ස්තර කරන ස�බ�ධතා ඉ��                 

අ� ස�බ�ධතා බවට ප�ෙවනවා ද? ස�බ�ධතා යන නාමය ��ෙව�නට න�, ��ංස්කරණවා�ෙය� යැ�            

�යාග�ෙත� පැ�ණ ඔ�ෙ� ��ය සහ ඔ�ෙ� අ��ාය අප මත පටව��, �ය� ම�ෂ�ය� ගැන �ත ෙය��               

කර�� තම� එෙස� කරනවා යැ� ඔ� �යන �සා අ� ඔ� �යන ��යට කට�� කර�නට අවශ� ද? 

ෙ� "�රද��" යැ� �යාග� පාසැ� ��� ලැෙබන ��තනය තව තව� �මසා බල��, තම�ට වර��ෙ�              

නැතැ� �ය��, ඒ වැරෙද�ෙ� නැ�කම නාමෙය� අ�තෙන�ම�ක බලය ඉ�ලා ��න එ� ප�ෙ�            

ඇ�ෙ� ��ධතාවය �ෙසක ෙවනක� ෙන�වන බව වැ� වැ�ෙය� තහ�� ෙව�. 

කතාව ෙවනතක ෙගන යෑම ගැන පාඨකයා කමා කරා� යැ� මම පත�. ඒ�, ෙස���-�ෙම��ය�ස්ෙ� ෙප��              

ව�� ඍ�වම එන, ෆැලැ�ස්ෙට�* ෙග�ඩනැ�� ඉ� ��� ෙව�ෙව� ෙප� ��න, ඉකා�යාව** අගයන අය             

��� තැ��කාරයාට එෙර�ව �ව�ප� වල �� �ර�ම� ජා�ක සභා ග�භෙ� කතා පැවැ��ම� ���             

�දහසට සහ �ම �වමා�වට දැ� ෙස� අවදානම� එ�ල ෙව�� සමහර �ට ෙමම ක�කාව ෙ� අවස්ථාෙ� �                

සහ���ම �ෂ්ඵල �ව� ෙන��ය හැ��. 

* 19 වැ� �යවෙස� � �� සමාජවා�ෙය� ෙස� සැලෙකන චා�ස් ��ෙ�� ��� ප��යය� - ෙදදාහ� අතර                

��සකට එ�ෙනකාෙ� යහපත සලසා ග��� �ව�ව�නට හැ� ප�� �රාතන ඇතැ�ස් � �ාථ�ක හ�දාංක             

බැ��ක ආකෘ�ෙය� ��මාණය කරන ලද වාසස්ථානය�.  

**��ෙ� �පත�. 

 

7. ෙවළඳාමට ��බාධන 
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ආර�ෂණවා� මහතා (මම ෙනෙම� ඔ�ට ඒ නම ��ෙ�; එය දැ�ෙ� චා�ස් ��� මහ�මයා�) ඔ�ෙ�              

කාලය සහ ඔ�ෙ� �ලධනය වැය කර�ෙ� ඔ�ෙ� ඉඩ� ව�� ග�නා ෙල�පස් යකඩ බවට හරව�නට�.              

ෙබ��යෙ� අයට ස්වභාව ධ�මය වැ�ෙය� සලකන ලද �සා, ඔ�� ආර�ෂණවා� මහතාට වඩා වැ�ෙය�             

ෙහ�ඳ �ලකට �ංශ වැ�යනට යකඩ ���හ. ෙම� � ��ධ ෙව�ෙ�, �ය� �ංශ වැ�ය�, නැ�න� �ංශය,               

අ� �මය� ෙය�දව�� ෆ්ලෑ��ස්� වාසය කරන යහප� ජනතාව ෙව�� ය� යකඩ �මාණය� ලබා ග�නට              

සම� �ම�. ඉ�� ඔ��ෙ� ස්වා�ථය �� කරග� ෙ��රකය� �සා ඔ�� ෙමම අවස්ථාෙව� ස���ණ             

වා�ය� අ�ප� කරග��. ඇණ හදන, යකඩ තලන, කර�ත හදන, ය�� හ��වන, ක�ම� වැඩ කරන, �               

සාන අය ��� �නපතා, එ�ෙක� ඔ�� ��� ��� නැ�න� �ය තැ��ක�ව� ෙබ��යමට යවා, ඔ��ට              

අවශ� යකඩ ලබාග��. ආර�ෂණවා� මහතා ෙමයට ��ෙස��ම කැම� නැත. 

�ය�� කට�� කර ෙමයට තම�ම මැ�හ� � ෙ� �ෂණය නවතා දැ�ම ඔ�ෙ� පළ� අදහස �ය. ඔ�ට                

පමණ� හා�ය ��ධ � �සා, අ�ම වශෙය� ඔ�ට කර�නට හැ� �ව එය�. මෙ� ස්වයං�ය ර�ෆලය අර�                

ය�න�, ඔ� තම�ටම �යා ග�ෙ�ය: මෙ� බඳ ප�ෙ� �ස්ෙත�ල හතර� රඳවා ග�න�. මෙ� ��ස්ස�              

ෙප��ය �රවා ග�න�. මෙ� ක�ව පැළැඳ ග�න�. ෙමෙස� ආ�ධ ස�න�ධව මම �ත��ත ෙ�ශයට             

ය�න�. එ� � මම ���ම හ�වන මෙ� ලාබ ෙව�වට තම�ෙ� ලාබ ෙස�යා එන යකඩ තල�නාව, ඇණ                

හද�නාව, ක�ම�කාරයාව, ය�� හ�රව�නාව, නැ�න� ය�� හද�නාව මරා දම�න�. ඒක ඔ�ට ෙහ�ඳ            

පාඩම� උග�නා�! 

�ට� � යන ෙම�ෙහ�ෙ� �, ආර�ෂණවා� මහතා �ල ඒ රණකා� උෙද��ගය පහ � ��� ෙවන� ����                

��පය� පහල �ය. ඔ� තම�ට ෙමෙස� �යා ග�ෙ�ය: යකඩ �ල � ග�න අය, මෙ� රටවැ�ය� සහ මෙ�                 

හ�ර�, ෙ� ගැන ඔ�� ���ම අමනාප � මෙ� අ�� මැෙරනවාට වඩා මාව මරා දම�නට ඉ��ප�               

ෙව�නට ෙහ�ඳටම ඉඩ �ෙයනවා. මෙ� ෙස�වකය� ඔ�ෙක�ම එක� කරෙගන ඉ��යට �ය� අ�ට ��             

�ත��ත ෙ�ශයම �ර කර�න බැහැ. අ��මට ෙ� ඔ�ෙක�ම කට�� �සා මට ��ඵලෙ� ව�නාකමට             

වැ�ෙය� � අනවශ� තර� වැය� දර�නට ��ධ ෙ��. 

ආර�ෂණවා� මහතා කණගා�වට ප� � අ�� සෑම ෙදනා ��� ��න �දහ��ම තම� ද ඉ�නට �තා               

ග���, හ��ෙ� ම ඔ�ට ෙජ��ම� අදහස� පහළ �ය. 

පැ��ෙ� ��ෂ්ට �� ක�හල� ඇ� බව ඔ�ට ���ය. ��ය ය� �ම� ද? ෙහ� තමා ෙව�� �ම�ය. ෙහ�ඳ                 

�න� නරක �න� පැෙන�වාට ප�ව හැෙම�ටම අ�ගමනය කර�න ��ධ ෙවන ප�ධ�ය�. ෙ� ��ය             

�යා�මක කර�නට ෙප��ස් බලය සං�ධානය ෙවනවා. මහජන ෙප��ස් ෙස�වය හද�නට, ��ස්� සහ �ද�             

ලබාග�ෙ� රෙට�. 

ඉ��, එෙහන�, ඒ ��ෂ්ට පැ��ෙ� ක�හෙල� මට ලස්සන �ං� ��ය� ලබාග�න හැ�යාව ලැ�ෙන��,             

"ෙබ��යෙ� යකඩ තහන� කරන ල�," �යල, එතෙක�ට මට පහත ��ඵල ලබාග�න� හැ�ෙ��: මට             
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ඉ�න ෙස�වකය� �ක ෙදනා ෙව�වට, මා එ�ක �ෙර�ධතා ද�ව�නට යකඩ තලන, ය�� හදන, ඇණ හදන,               

ක�ම� වැඩක�ව�, ක�මා�තක�ව�, ය�� ෙමෙහයවන අය සහ � සාන අයෙ� ��� �� දහස�             

රජෙය� �ට� කරලා යැෙ��. ෙ� යකඩ තලන, ඇණ හදන, ක�මා�තක�ව�, සහ � සාන අයෙග�ම              

�ෑ�� ෙක�� ��පහ� එක� කරෙගන ඒවා අර ෙ�� �ලධා��ව ෙහ�ඳ ෙස�ඛ�ෙය� සහ ෙහ�ඳ මාන�ක              

ත�වය�� �ය�න ෙබදලා ෙ��. ෙ� ��යට සං�ධානය කර��, මට ආර�ෂාව ෙහ��� ලැෙබන එක             

සා�ථක�. ඒකට මට සතය� ව� ෙගව�න ෙව�ෙන� නැහැ. තැ��කාරය�ෙ� �ච�ඩ�වයට මට ��ණ            

ෙද�න ෙව�ෙන� නැහැ. මෙ� �ලට මට යකඩ ��ණන එක කරෙගන ය�න ��ව�. අෙ� ෙ��ෂ්ඨ ජනතාව               

ෙ� වෙ� ලැ�ජා සහගත � �ලාවකට හ�ෙවලා ඉ�නවා ද�න එෙක� මට රසව� ස�ට� අ����න              

��ව�. �ෙර�පෙ� �ය� �ග�ෙ� �ව�ධනය සඳහා ෙප� ��න �ෙර�ගා�� හැ�යට ��� �ගටම            

හඬගා�න ඒෙක� ෙ� අයට පාඩම� ඉෙගන ග�න ලැෙ��. උ�සාහ කරල බලන එෙ� ව�නාකම�             

�ෙයන එය �යම වැඩ�! 

ඉ�� ආර�ෂණවා� මහතා �� හදන ක�හලට �ෙ�ය. (ෙවන දවසක මම �ය�න� එ� � ඔ� කළ ජඩ වැඩ                 

ගැන. අද මම �ය�ෙ� එ� � ඔ� හැෙම�ටම ෙ��න �වෘතව ග�� �යවර ��පය ගැන පමණ�.) එ� ග�                 

කට�� � �� ස�පාදකය� ඉ��ෙ� ඔ� දැ��ෙ� ෙ� ත�කය�:  

"ෙබ��ය� යකඩ �ංශෙ� ��ණනවා �ෑ�� දහයකට. ඒක �සා මට� ��ධ ෙවනවා ඒ �ලටම ��ණ�න.              

මම කැම�� පහෙල�වකට ��ණ�න. ඒ� බැහැ කර�න ෙ� කාලක�� ෙබ��ය� යකඩ �සා.            

‘ෙබ��ය� යකඩ තව �රට� �ංශයට ෙගන ඒම තහන�’ �යන ��ය� හද�න. �ෂ�කව මම මෙ� �ල               

�ෑ�� පහ�� ඉහළ යව�න හැ�ෙ��. ඒෙක� ෙමෙහම ත�වය� එ�ට හට ග��: 

"මහජනයාට ෙබදාහ�න සෑම යකඩ �ෙල��ෑ� �යයකටම, �ෑ�� දහය� ෙව�වට මට පහෙල�ව� ලැෙ��.            

මට ඉ�ම�� ස� ෙව�න ලැෙ��. මට පත� හාරන එක වැ�ෙය� කර�න ලැෙ��. මට දැ� ඉ�නවාට               

වඩා වැ�ෙය� ��ස්� වැඩට බඳවා ග�න ඉඩ ලැෙ��. මෙ� ෙස�වකය� වැ�ෙය� �යද� කරා�. එ��              

සැත�� ගණ� අවට ඉ�න අෙ� සැප��ක�ව�ට මහ� වා� අ�ෙ��. ෙ� සැප��ක�ව�ට �ශාල            

ෙවළඳෙප�ල� ලැ�� �සා අෙ� ක�මා�තයට වැ�ෙය� ඉ��ම� ලබාෙ��. �මෙය� ෙ� කට�� රට �රා             

පැ��ලා යා�. මෙ� ෙප�ටගමට දාන ෙ� වාසනාව�ත � �යයක කා�ය හ�යට �ලකට �� කරන ගල�               

�සා හැම පැ�තකටම ���ලා පැ��ලා යන ව��� හැෙදන වට ර�� �� ගණ� කර�නට බැ� තර�               

සංඛ�ාව� වෙ� ආ��ක සමෘ��ය� උ�පාදනය කරා�."  

ෙ� සංවාදෙය� දපෙ� වැ�ලා, සරල ��ය�� පමණ� ජනතාවෙ� ධනය වැ� කර�න ෙක�තර� පහ�දැ�             

දැන ගැ�ෙම� ���ත ෙවලා, �� ��මාණය කරන�� ඒ ��බාධනයට ප�ෂව ඡ�දය ��හ. "ෙම�ක� ද              

ෙ� �මය සහ තැ�ප� ගැන �යන කතාව?" ඔ�� ඇ�හ. "ජා�ක ධනය වැ� කර�න ෙ� වෙ�               

�ෙය�ගය�� �තර� ��ව� න�, �ඩාකා� �ම වල ෙයෙදන එෙ� යහපත ෙම�ක� ද?" 
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ඉ�� ඇ�ෙත�ම ආර�ෂණවා� මහතා අනාවැ� �� ෙල��ම ��ෙ� �ය� ඵල�පාක එෙස�ම ��ධ ��.             

ඒ හැෙර�නට තව� ඵල�පාක ද ද��නට ලැ��. සාධාරණ ෙල�� ඔ�ව පැහැ�� කළ ෙහ��, අසත�              

ෙල�� ෙන�ව ඔ� �චාරෙ� ෙය� ��ෙ� අස���ණ ෙල��. වර�සාදය� ඉ�ල��, ඔ� ෙප�වා ��ෙ�             

ද��නට හැ� ඵල�පාක �හ. ද��නට ෙන�හැ� ෙ� ඔ� සැඟ� �ෙබ�නට හැ�ෙ�ය. ඔ� ෙප�වා ��ෙ�              

ෙදෙදෙන� පම�. එෙහ� ���ෙ� �ෙදෙන� ���. �තාමතාම කළා ෙහ� ���සාහය�� කළා ෙහ� ෙ�             

මගහැ�ම අප ��� �වැර� කළ ��ත�. 

ඔ�, ආර�ෂණවා� මහතාෙ� ෙප�ටගමට �ෑ�� පහක කා�ය� දැ� ��ය මා�ගෙය� නැවත ෙබදාහැර            

ඇත. ඔ�ට� ඔ� ෙව�� රස්සා ලබාග�නා අයට� එ�� වා�ය� අ�ප� � �ෙ�. ඒ ලැෙබන �ෑ�� පෙහ�                

කා�ය හෙඳ� ලැෙබන ෙස� �ෙය�ගය පැන�වා න�, එෙහන� ෙ� ෙහ�ඳ ඵල�පාක, අයපහ� ඵල�පාක             

ව�� ���ලනය ෙව�ෙ� නැත. අවාසනාවට, ඒ අ�රහස් � �යය හෙඳ� වැ�� ඒවා ෙන�ෙ�. ඒවා ආෙ�               

යකඩ තල�නාෙ�, ඇණ හද�නාෙ�, කර�ත හද�නාෙ�, ක�හ�ක�වාෙ�, � සා�නාෙ�, ෙග�ඩනැ��          

ඉ�කර�නාෙ�, සා�� ව��. තව� ��යකට ��ෙව��, අද �ද� ෙගව�� එදා �ෑ�� දහය� ෙගව��ට වඩා              

���ෑ� එක� ෙහ� වැ�ෙය� යකඩ ෙන�ලබන ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට ෙමය ෙගව�නට ��ධ � ඇත.             

ආර�ෂණවා� මහතා ලබන ලාභය ���ලනය � �ෙබ�ෙ� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� අ���න අලාභෙය� යැ�            

එ� � �ෂ�කව පැහැ�� ෙව�. ආර�ෂණවා� මහතා �ය �ෑ�� පෙහ� කා�ෙය�, ෙ��ය ක�මා�තය             

නංවාල�නට කරන ඕනෑම ෙදය� ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට ද ��මට හැ�යාව �� ෙ�ව� �හ. �ෙ� ය�              

තැනකට ගල ��කරන ල�ෙ� ��ෙය� �ෙ� ෙවන� තැනකට ගල ��කර�නට තහනම� පනවා �ෙබන             

�සා පමණ�. 

ඒ අ�ව, දැ�ය ෙන�හැ� ෙ�ව� ��� දැ�ය හැ� ෙ�ව� ���ලනය කර�. ෙ� ස���ණ �යාව�ෙ�              

��ඵලය අ���ය�. ��ය ෙය�දාෙගන වරද� කර�� එය අ�ශය ���ත �ව�. 

එපමණ� ෙන�ෙ�. ��වැ�ෙන� සැම�ටම අ�ෙ� ��නවා යැ� මම ��ෙව�. දැ� මම ඔ� එ�යට ෙගන ආ               

���. එ�ට අ�ට තව� �ෑ�� පහ� අ�� ෙවන ආකාරය ෙප�ව�නට ඔ�ට ��ව�. එ� � අපට ෙ�                

�යාව�ෙ� ස���ණ ��ඵල ද��නට ලැෙ�. 

ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට �ෑ�� පහෙල�ව� ��ණ. ඒවා ඔ�ෙ� �මෙ� ඵලදාව�. (අ� නැවත� ඔ� �දහෙස�             

වාසය කරන �ගයට ��ස ඇ�ෙත�.) ඔ� ෙ� �ෑ�� පහෙල�ෙව� �ම� කර�ෙ� ද? �ෑ�� දහය�� ඔ�               

කා�තා �ස් පැළ�� හා ස�බ�ධ දැය� �ල � ග��. �ෑ�� දහයකට වඩා ඒ ග�නා �ංශ �ලා�තාවක                

භා�ඩයට ඉ��ම� ෙබ��යෙ� ඇ� �සා ඔ� එම �ලා�තා භා�ඩය ෙබ��යමට යව�. එයට ලැෙබන             

�ද�� ඔ� (නැතෙහ�� ඔ�ෙ� තැ��ක�වා ඔ� ෙව�ෙව�) ෙබ��ය� යකඩ �ෙල��ෑ� �යය� ගැ�මට            

ෙය�දව�. දැ� �ෑ�� පහ� ඔ� ස�ව ඉ�� � �ෙ�. ඔ� එය ගඟකට �� කර�ෙ� නැත. එෙහ� (ෙමය                 

ද��නට ෙන�හැ� ෙ� �සා) ඔ� එය ෙවන� ක�මා�තක�ෙව� ��� ��මාණය කරන ලද ෙවන�             
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ෙදය�� ලබන තෘ��ය� සඳහා �වමා� කරග��. උදාහරණය� වශෙය� ෙබ��ඒ �යන ලද ‘�ශ්ව            

ඉ�හාසය ගැන සංවාදය�’ යන කෘ�ෙ� �කාශකයාට එම ෙප�ෙ� ෙක��ය� �ල � ගැ�ම ��ස ෙගව�. 

ෙ� අ�ව, ඔ� ෙ��ය ක�මා�තයට �� ෙද� සඳහා �ෑ�� පහක �දල� ෙමෙස� �යද� කර ඇත: 

�ෑ�� 10 � පැ��ෙ� කා�තා �ස් පැළ�� හද�නාට 

�ෑ�� 5 � ෙප�� �කාශකයාට 

 

ඔ� �යද� කළ �ෑ�� පහෙල�ව සඳහා ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ෙ� වස්� ලබාග�ෙ�ය: 

1. �ෙල��ෑ� �යයක ෙබ��ය� යකඩ 

2. ෙප�ත� 

 

��මය �ෙය�ගය පැනෙව�. 

ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට දැ� ��ධ ෙව�ෙ� �ම� ද? ෙ��ය ක�මා�තයට ��ධ ෙව�ෙ� �ම� ද? 

ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� යකඩ �ෙල��ෑ� �යය� ලබාග�නට තම �ෑ�� පහෙල�ෙ� අ��ම සතය            

ද�වාම ආර�ෂණවා� මහතාට ෙදන �ට, ඔ�ට දැ� යකඩ හැෙර�නට ෙවන� ��ව� නැත. ෙප�ෙ� ෙහ� ඒ               

හා සමාන � ෙවන� දැයක රස��ඳනය ඔ�ට අ�� �ය. ඔ�ට �ෑ�� පහ� අ�� �ය. ඔබ ෙ� සමඟ                 

එකඟෙව��, ෙවළඳාමට පනවන ��බාධන �සා �ල ඉහළ යන බවට එකඟ ෙව�නට ද ��ධ ෙ�. ෙවනස               

අ�� ෙව�ෙ� පා�ෙභ��කයාට�. 

එෙහ� ඔ�� �ය�ෙ� ෙ��ය ක�මා�තයට ෙවනස එක� ෙවනවා �යා�. 

නැත. එයට එක�ව� ��ධ ෙව�ෙ� නැත. �ෙය�ගය පැන�ෙම� ප�ව�, ෙ��ය ක�මා�තයට �� �ම�             

ලැෙබ�ෙ� ඊට ක�� �� තරමටම පමණ�, එන� �ෑ�� පහෙල�වකට පම�. 

��ධ ෙවන එකම ෙ�, ��මය �ෙය�ගය පැන�ෙම� අන��ව ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ෙ� �ෑ�� පහෙල�ව            

ෙල�හ ක�මා�ත අංශයට යෑම�. ඊට ෙපර�ව ඒවා කා�තා �ස් පැළ�� සහ ෙප�� �කාශන යන ක�මා�ත               

ෙදක අතර ෙබ� �ෙ�ය. 
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ආර�ෂණවා� මහතාට �ත��ත ෙ�ශෙ� � ත�වම පා��� කර�නට ��ධ ෙවන බලා�කාරකෙ� බලය සහ             

ඔ� ෙව�ෙව� ��ය ��� ෙය�දවන බලය අතර පැහැ�� ෙවනස ආචාර ධා��ක දැ�ම ��� ��ශ්චය              

කරත හැ��. මංෙක��ලෙ� අඩං� අස��ණය එය ��ය� � �ග�� නැ� � යතැ� ෙබ�ෙහ� ��ස�              

�ශ්වාස කර�. ��ග�කව �ට වඩා අන��දායක � අවස්ථාව� ගැන මට �තාග�නට ෙන�හැ��. එය             

ෙකෙස� �ව�, එක දැය� ඒකා�ත�. එන�, ආ��ක ��ඵල එකම ෙලස�� පව�න බව�. 

ඔබ කැම� ඕනෑම දැ�ම�� ෙ� �ශ්නය ගැන �මසා බල�න. ආෙ�ග���වෙය� ෙත�රව �පර� කර��,             

��මය ෙහ� ���ෙර��ව ෙහ� කරන මංෙක��ලෙය� ��� ෙහ�ඳ ��ඵලය� ෙන�ලැෙබන බව ඔබට එ�ට             

ද��නට ලැෙ�. එ� � ආර�ෂණවා� මහතාට වා�ය� සහ ඔ�ෙ� ක�මා�තයට වා�ය� ��ධ ෙවන බව,              

එෙහම නැ�න� ඔබ කැම� ෙවන� ෙ��ය ක�මා�තයකට, �ෑ�� පහක ලාබය� ලැෙබන බව අප             

���ෙෂ�ප ෙන�කර�. ඒ� එයම අලාභ ෙදකකට පාර කපන බව� අ� සහ�ක කර�: එක අලාභය� ��ධ               

ෙව�ෙ� ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට�. ඔ� �ෑ�� දහයකට ග�නා ල�දකට දැ� ඔ� �ෑ�� පහෙල�ව� ෙගව�.             

අෙන� අලාභය ��ධ ෙව�ෙ� ෙවනස තව �රට� ෙන�ලබන ෙ��ය ක�මා�ත වලට�. ලැෙබනවා යැ�             

�යන ලාභය සඳහා �ල� කර�ෙ� ෙ� අලාභ ෙදෙක� �ම�දැ� ෙත�රාගැ�මට ඔබට ��ව�. ඔබ ෙත�රා              

ෙන�ග�න ස���ණ අලාභය� බව අමතක ෙන�කර�න. 

ආ�ෙත�පෙ�ශය: බලය පා��� ��ම ය� �ෂ්පාදනය ��ම ෙන�ෙ�. �නාශය�. ෙද�යෙ�! බලය පා���ය            

ය� �ෂ්පාදනය න�, �ංශය දැනට වඩා සෑෙහ�න ධනව� ෙ��. 

 

8. ය��   

 

"ය�� වලට සාපෙ�වා! සෑම වසරක � ම වැ�ෙවන ය�� බලය �සා ෙක�� ගණනක ��කය�ට ර�ෂා               

අ�� � ය�. ඒ ර�ෂා අ��ය� සමඟ ඔ�� ලබන වැ�� ද නැ� � ය�. වැ�� නැ��ෙම� ඔ��ෙ�                 

එදාෙ�ල ද අ�� ෙකෙර�. ඉ�� සෑම වසරක � ම වැ�ෙවන ය�� බලය ෙක�� ගණනක ��කය� ���                

බවට �යම කරව�. ය�� වලට සාපෙ�වා!" 

��ධතාවෙය� එළෙඹන ලද �ා� ��ශ්චය�� නැ� එන උ�ෙඝ�ෂණය� ඒ. ඔ��ෙ� ෙද�ංකාරය �ව�ප�            

ව�� ද පැ�ර ය�. 

ඒ�, ය�� වලට සාප ��ම ය� ��ස් මනසට සාප ��ම�! 

එවැ� දහම�� ස�ටට ප��ය හැ� අෙය� ෙස�යා ගැ�මට ��ව� �ම මාව ව�ා�ල�වයට ප� කර�න�. 



43 

ඒ අවස� �ශ්ෙ�ෂණය, එය සත�ය� න�, එ� ��ම�� එන ත�කා��ල ඵල�පාකය �ම� ද?  

ස�යතාවය, යහප� ��තය, ධන ස�ප� සහ ස�ට ය� �ඪ ජා��ට පමණ� �මා �ව� ද? ���ෂණයට,               

උපාය ෙස�ය�නට, නෙව��පාදනයට, අ�ම ෙවෙහස�� වැ�ම ��ඵල ෙහ�ය�නට, එන� �ත�නට          

හැ�යාව න� � ව�සනෙ� තෑ�ග ෙද�ය� වහ�ෙස� ��� අයට �මා �ව� ද? අෙන� පැ�ෙත�, යකඩ,               

��දර, වා�ව, �ද�� බලය, ආක�ශන ශ��ය යනා�ෙය� රසායන �ද�ාෙ� සහ යා��ක �ද�ාෙ� පව�න             

�� -එන�, ස්වභාව ධ�මෙ� බලය- ෙස�යාග�නා �ය�ම ජා�� අතර වැරහැ� හැඳ ��ම, අ�පැ�,             

ද��තාවය, එකතැන ලැග පව�න ආ��ක යනා�ය අ�වාරෙය�ම දැ�ය හැ� සාධක ෙවනවා ද? එෙහම න�,              

"�ත�නට හැ� සෑම ��ෙස�ම �රාචාරෙ� ස�වෙය�," යැ� �ෙස� සමඟ එකඟ � �ම ��� �ව�. 

එපමණ� ෙන�ෙ�. ෙ� දහම සත�ය� න�, එෙහන� �ය�ම ���� �ත�ෙ� සහ නෙව��පාදනය            

කර�ෙ�, පළ�වැ�නා �ට අ��මයා ද�වා ��ම��ම, ඔ�� කරන බරවැඩ, එෙහම� නැ�න� ඔ��            

ෙවන ෙකෙන�ට ෙගවා කරවා ග�නා බරවැඩ වල � අෙ��ෂා කර�ෙ� අ�ෙව� ෙවෙහ� වැ�ෙය� ඵලය�              

ලැ�මට�. ඔ��ෙ� පැවැ�ෙ� සෑම ����වක � ම, උ�සාහ කර�ෙ� ස්වභාව ධ�මෙ� බලය            

සහෙය�ගයට ගැ�මට�. එෙස� කර�� ය�� වලට සාප කර��, එෙහන� අ� �ව ��ෙ� ��සා ගම�              

කර�ෙ� ප�හා�ය කරා බව�. ම�ද ෙ� ���ම� අ�ලාෂෙය� ��සා �ග�ය කරා යෑම ඔ�ෙ� ව�ගයාෙ�              

සෑම සාමා�කෙය�ටම එය වද�ංසාව� ෙම� ෙපෙන�නට �ම�. 

ලැ�කැස්ට� නගරෙය� වැ�ය� තම ය�� බ�ලව පව�න රට හැර දා, ය��ා�සාරය ගැන ෙන�ද�නා             

අය�ල�තෙ� රස්සාව� ෙහ�යාෙගන පළා ය� ඇතැ� අපට එ� � සංඛ�ානමය වශෙය� තහ�� කරග�නට             

��ධ ෙ�. ෛඵ�හා�කමය වශෙය� �ෂ්ඨාචාරෙ� වැදග� කාලවකවා� �ෙ��ඡ�වෙ� අ�ෙර� වැ� �යා           

යැ� ද, ��ධ�වය සහ �ෙ��ඡ�වය වැ�ෙය� පැ�ර �ය කාලය� � � �ෂ්ඨ�වය වැජ�ෙ�ය ය�න�              

එෙහ�� ��ග�නට ��ධ ෙ�. 

ෙ� මහ� පරස්පර�ෙර��� �ල අපව �ය ග�වන යම�, අපට අන�� හඟවන යම� ඇතැ� ද, �ස�ම කරා                

යෑමට අවශ� වැදග� සාධකය� අපට �මාණව� අ�දම�� ඉ��ප� කර නැතැ� ද ෙප� ය�. 

ස���ණ අ�රහෙස� පව��ෙ� ෙමය�: දැ�ය හැ� �ව ��පස ඇ�ෙ� දැ�ය හැ� ෙන��ව �ම�. ඒ ගැන               

මම තව පැහැ�� කර�න�. ගැට�ව එයාකාරම � ෙහ�� මෙ� �ස්තරය ද ක�� කරන ල�ෙ�ම නැවත               

දැ��ම� ෙව�.  

බලහ�කාරය�� වළ�වා නැ�න�, යම� ලබාග�නට ෙ�ව� කර එළෙඹන ෙත�රාගැ�ම� බාරගැ�ම          

සඳහා ��සාට ස්වභා�ක � නම��ල�වය� ��ටා ඇත. ෙදයාකාරෙය�ම එක හා සමාන තෘ��ය�            

ලැෙබ�� සහ තම�ට වැ�ෙය� �මය ෙවෙහස�නට අවශ� ෙන�ෙව��, එ� � ෙ� ෙ�ව� ��ෙම� ලැෙබන              
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වා�ය ඔ�නට ලැෙබ�ෙ�, ද�ෂ �ෙ��ය �ෂ්පාදකෙය� ෙව�� ද නැ�න� ද�ෂ යා��ා�සාරෙය�           

�ෂ්පාදනය  කර�ෙන� ෙව�� ද ය�න, ඔ�� තැ�මකට පා� කර�ෙ� නැත. 

ෙ� ��ස් ස්වභාවෙ� නම�තාවයට එ�ල ෙවන න�ායවා� �ෙර�ධය �ෙ��ය �ෂ්පාදනයට�,          

යා��ා�සාරෙ� �ෂ්පාදනයට� යන ෙදයාකාරයටම එක ෙස� එ�ල ෙව�න�. ෙ� ෙදයාකාරෙය�ම ��යා           

�ඟය� ඇ�ෙවනවා ය�න ඊට එ�ල ෙවන අවලාදය�. න�� එ� සත�ය ඵල�පාකය ය� ��යා �ඟය�              

උ�පාදනය ෙන�ව, ��සාෙ� �මය ෙවන� ර�ෂා වලට  �දහස්  ��ම�. 

�ෙ��ක �ෂ්පාදන සහ යා��ා�සාර �ෂ්පාදන යන ෙදකටම ඉ�කරන බාධකය හැ�යට �ාෙය��ක වශෙය�,            

බලය භා�තයට ගැෙන�ෙ� ෙ� �ස�. �� ස�පාදකයා �ෙ��ය තරඟය තහන� කර�. යා��ා�සාර            

තරඟය තහන� කර�. ස්වභාවෙය�ම ��ටන නැ��ව�� �� ��සාෙ� �දහස ඔ� ෙව�� ඉව� කර�             

සඳහා ඒ හැෙර�නට ගතහැ� ෙවනය� මා�ගය� ඇ� ද? 

ෙබ�ෙහ� රටවල �� ස�පාදකය� ෙ� ආකාරෙ� තරඟවල � �ෙර�ධය පා�ෙ� ඉ� එකකට පම�. අෙන� 

එක ගැන ඔ�� තම�ටම ක�ෙක��ගා�� ප�ෙව�. එ�� ඔ�� ෙව�ෙ� ඒ රටවල �� ස�පාදකය� 

සංස්��ක ෙන�වන බව පමණ�. 

එ�� අ� ��මයට ප� ෙන�ෙව�. වැර� මා�ගය සෑම �ටම අසංස්��ක �ව�. එය එෙස� ෙන�ව�ෙ� ද ��ස්                

ව�ගයා �නාශ �ඛයට ය�. වැර� ��ධා�තය� එ� අවසානය ද�වා ප���ණ ෙලස�� ෙගන යෑම� අප              

��දා දැක නැ�ෙත�. මම ෙවන තැනක � ද ෙමය �යා ඇ�ෙත�: අ�ත�පතාව ය� අසංගතෙ� �මාව�.               

එයට මම ෙමය� එක� කර�නට කැම��: එය එ� සා��ය ද ෙව�. 

දැ� අ� ෙමය පැහැ�� කරන උදාහරණයට ��ෙස�; එය ��ඝ �ව� ෙන�ෙ�. 

තම� යටෙ� ෙස�වය කරන ෙද�ෙන�ට උපයා ග�නට හැ� � �ෑ�� ෙදක� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ස�ව              

���. 

දැ� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� කඹ සහ බර එ�ලා ක�තව� �ම ��මට එ� අෙය� ද�වා අවශ�තාවය අ�                

කරන ආ�ප�නය� හදාග�තා යැ� �ත�. 

එ�� ඔ�ට ක�� ලැ� තෘ��යම ලැෙ�. �ෑ�� එක� ඉ�� ෙ�. එක ෙස�වකෙය� ෙස�වෙය� �දවා හ��. 

ඔ� එක ෙස�වකෙය� �දවා හ��:  එය ද��නට හැ� ෙදය� . 

ෙමය පමණ� දැක ��ස්� ෙමෙස� �ය�: "බල�න ෙද��නස �ෂ්ඨ�වය ප�ප�� එන හැ�! බල�න             

සමානා�මතාවයට �දහස මාරා��ක ෙවන හැ�!  
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��ස් මනස ආ�මණය� කර ඇත, �ෂණෙය� තව� ��කෙය� ද��තාවෙ� අගාධයට සදහටම වැ� ඇත.             

සමහර �ට ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට තවම� හැ�යාව ඇ� ෙද�ෙන�ටම වැඩ කර�න ඉඩ ෙද�න, ඒ� �              

දහය� බැ�� ෙදනව �ෙසක ඊට වඩා ෙද�න බැ�ෙ�� ෙම�කද ඔ�� ෙද�න එ�ෙනකා හා තරඟ කරා�               

තම�ෙ� ෙස�වය ඊට වඩා අ� ම�ටමකට ෙද�න� �යල. ෙමෙහම තම� ධනව� අය තව� ධනව� ෙව�ෙ�               

සහ ��ප� අය තව� ��ප� ෙව�ෙන. අ� සමාජය නැවත හද�න ඕන." 

පළ� �ස්�තෙ� ව�නාකමටම ගැලෙපන අන� �ගමනය�! 

වාසනාවට �ස්�තය� සහ �ගමනය� යන ෙදකම වැර��. ම�ද, සං���ෙ� දැ�ය හැ� බාගය ��පස             

ඇ�ෙ�  දැ�ය ෙන�හැ�  බාගය �ම�. 

ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� ඉ�� කරන �ෑ�� එක සහ එම තැ�ප�ෙව� ඇ�වන ෙන�වැළැ��ය හැ�             

ඵල�පාක ෙමතැන � දැ�ය ෙන�හැ� �ව�. 

තම�ෙ�ම නෙව��පාදනෙ� ��ඵලය� හැ�යට, ෙ��ස් ��ෙෆෙල� හට තව �රට� එක �ෑ�� එකකට වඩා             

තම� ෙස�යන ��ඵලය ෙව�ෙව� බරවැඩ සඳහා ෙගව�නට ��ධ ෙන�ෙ�. එ�� තව� �ෑ�� එක� ඔ�ට              

ඉ�� � ඇත. 

එ�ට ඉ�� තව� තැනක වැඩ නැ�ව ��න ��කෙය� �ය �මය ෙවළඳෙප�ලට ඉ��ප� කර�. එෙස�ම තව�               

තැනක �ලධනය අ��ක�ෙව� ඔ�ෙ� වැඩකට ෙය�දවා නැ� �ෑ�� එක ඉ��ප� කර�. ෙ� සාධක ෙදක              

�ණගැ� එක� ෙව�. 

�මෙය� ඇ� සැප�ම සහ �මයට ඇ� ඉ��ම අතර සහ වැ�� ව�� ඇ� සැප�ම සහ වැ�� වලට ඇ�                 

ඉ��ම අතර ස�බ�ධතාවය ��� ෙලස�� ෙවනස් � නැ� බව ස� �ද� ෙස� පැහැ���. 

�ට ක�� ෙද�ෙන� ��� කරන ලද වැඩ, දැ� එක �ෑ�� එක�� වැ�� ෙග� නෙව��පාදනෙය� සහ               

එක ��කෙය� අ�� ඉෂ්ට ෙව�. 

ෙදවැ� ��කයා, ෙදවැ� �ෑ�� එෙක� වැ�� ලබ��, දැ� අ�� ෙවන� වැඩක ෙයෙද�. 

ෙල�කෙ� ෙවනස් � ඇ�ෙ� ඉ�� �ම� ද? නෙව��පාදනය ��ල � ආ�මණය�. ��ස් ව�ගයාට ��ල              

� ලාබය�. රටට තව� එක තෘ��ය� වැ�ෙය� ��ඳනයට අවස්ථාව ලැ�ම�. 

මෙ� �ස්තරයට අ��ලව අ�ට ෙ� �ගමනයට එළ�ය හැ��: 

"ය�� නෙව��පාදනෙය� ලැෙබන �ය� යහපත ගල�ෙ� �ලධනය ��ක�වා ෙවතට�. �මය ෙවෙහසන           

පං�ය, එ�� ඔ�� තාවකා�කව �� ��ඳ ද, එ�� ��ම �ෙටක ලාබය� ෙන�ලබ�. ඔබ ද�වන              
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ආකාරයට, ඔ�� කර�ෙ� රෙ� ක�මා�තෙය� ෙක�ටස� එ� අගය අ� කර�ෙ� නැ�ව ෙවනතකට            

යවනවා පම�. එය සත�ය�. එෙස�ම ඔ�� එ�  අගය වැ� කර�ෙ�  ද නැත." 

�ය� �ෙර�ධය�ට උ�තර �ම ෙ� රචනාව ��� ��මට අෙ��ෂාව� නැත. ෙම� එකම අර�ණ             

��ධ�වෙය� �� �, ඉතා අන��දායක �, හැම අත පැ�ර පව�න �ා���ශ්චය� සමඟ �වාදය�             

පැවැ��ම පම�. මට උවමනා �ෙ�, එක නව ය��ය� ෙහ��ෙව� ර�ෂා සඳහා ය� ��කය� ��ස�              

ඉ��ප� කර��, ඒ හා සමගා�ව ෙන�වැළැ��ය හැ� ෙල�� ඔ�නට ෙගවන වැ�� ද ඉ��ප� කරන බව�.               

ෙ� ��කය� සහ ෙ� �ද� එකට එක� �ම �සා අවසානෙ� � ඒ නෙව��පාදනය ��ෙව�නට ෙපර               

��ෙස��ම කළ ෙන�හැ� � �ෂ්පාදනය� �� � බව�. එ�� �යැෙව�ෙ�, නෙව��පාදනයක අවස�            

��ඵලය ය� එකම �මාණයක �මෙය� තෘ��ය තව� වැ� ��ම බව� . 

ෙ� වැ��ර ලැෙබන තෘ��ය ��� ���ෙ� ක�ද? 

ඔ�, ���ම එ�� තෘ��ම� ෙව�ෙ� �ලධනයට ��ක� �ය�නා තම�. එන� නෙව��පාදකයා�.           

ය��ය සා�ථකව භා�තයට ග�නට ���ම සම� �වා ඔ��. ඔ�ෙ� �ග�භ සහ ��යස් බවට ඔ�ට              

ලැෙබන තෑ�ග එය�. 

ෙ� අවස්ථාෙ� �, අ� දැ� �� ප��, ඔ�ට �ෂ්පාදන වැෙය� ඉ��ය� �� � �ෙ�. එය ඔ� ෙකෙස� වැය                  

කරනවා ද ය�න ��ම �ෙටක වැදග� නැත. ඔ� තම ඉ��ය වැය කරන සෑම අවස්ථාවක � ම, ඒ ය��ය                  

�සා �ක� ඉ�නට ��ධ � තර� ��සකට හා සමාන � ��සකටම ෙවන� ර�ෂා උ�පාදනය කර� ලබ�. 

ඒ� වැ�ක� ෙන�ෙග�ස්, තරඟය �සාම එ�ල ෙව�ෙ� ෙ� ඉ��ෙය� ලැ�නාට වඩා අ�ෙව� �ලකට             

ඔ�ෙ� ��ණන �ල ද අ� කර�නට ඔ�ට ��ධ �ම�. 

එ�ට තව �රට� ෙ� නෙව��පාදනෙ� වා� ��� ���ෙ� නෙව��පාදකයා පමණ� ෙන�ෙ�. එ�ට            

�ෂ්පාදනය �ල � ග�නා අය, එ� පා�ෙභ��කයා, ��කය� ඇ�� මහජනතාව, එන�, ��ස් ව�ගයාම එ�              

වා� ��� ���. 

�ය� පා�ෙභ��කය�ට ලබාගත හැ� ෙස� ඉඩ සලසන ලද, ය�� ��� උකහා ග� ෙ�තන ය� ලබාගත               

හැ� අර�දල� ���වන ලද, යනා� වශෙය�  ද��නට ෙන�හැ� �ව  න� ඒ ඉ��� ෙව�.  

ඉ��, ෙමෙත� අප භා�තා කරන ලද උදාහරණයම ග�ෙත��, ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ��� �ෂ්පාදනය�            

ලබාෙගන ඇ�ෙ� ෙ�තන සඳහා �ෑ�� ෙදක� ෙග�ෙම�. 

ඔ�ෙ� නෙව��පාදනය �සා, දැ� ඔ�ට බරවැඩ සඳහා වැය ෙව�ෙ� �ෑ�� එක� පම�. 



47 

�ෂ්පාදනය එම �දලටම ඔ� ��ණන තා� ක�, ෙ� �ෙශ�ෂ �ෂ්පාදනය හද�නට එක ��කෙය� අ�ෙව�              

ෙවෙහෙස��: එය� ද��නට හැ� �ව . ඒ� ෙ��ස් ��ෙෆෙල� එක �ෑ�� එක� ඉ�� කරග� බැ�� තව�               

��කෙය� එ�� තව� ර�ෂාව� ලබාග�නට සම� ෙ�: එය� ද��නට  ෙන�හැ� �ව . 

ඊ ළඟට පැන න�න ස්වභා�ක �යාදාමය අ�ව, ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට �ය �ෂ්පාදනෙ� �ල එක �ෑ��              

එක�� අ� කර�නට ��ධ ෙ�. ඔ�ට තව �රට� ඉ��ය� ��� ���නට ෙන�ලැෙ�. නව �ෂ්පාදනෙ�              

ජා�ක ෙස�වා ����ය ෙව�ෙව� ඔ� තව �රට� �ෑ�� එක� එක� ��ම එතැන � නැවෙත�. එෙහ� එය                

ලබාග� �මන ෙහ� අෙය� ���, එන� ��ස් ව�ගයා, ඔ�ෙ� ස්ථානය ග��. ඔ�ෙ� �ෂ්පාදනය �ල �               

ග� අය ��� දැ� �ෑ�� එක� අ�ෙව� වැය කරන ලද �සා, ඒ අය දැ� �ෑ�� එක� ඉ�� කරග��.                  

එ� �සැකෙය�ම ��ධ වන ��ඵලය� හැ�යට, ඒ අය ෙ� ඉ��� හැ�යට ලැ� �ෑ�� එක, ෙ�තන               

අර�දලට එක� කර�. ෙමය නැවත� දැ�ය  ෙන�හැ� �ව� . 

ෙ� ගැට�ව සඳහා ප���� මත �� � තව� �ස�ම� දැ� ඉ��ප� කර �ෙ�. 

��ස� ෙමෙස� �යන ල�: "ය�� ��� �ෂ්පාදනෙ� වැඩ අ� කර �ෂ්පා�තෙ� �ල අ� කර ඇත. �ල අ�                 

��ෙම� ප�ෙභ�ජනෙ� ඉහළ යාම� උ��පනය � ඒ �සා �ෂ්පාදනය වැ� කර�නට අවශ� ෙ�. අවසානෙ�              

�, එ� � නෙව��පාදනයට ෙපර � තරමට ෙහ� ඊට� වඩා ��කය� භා�තයට ��ධ ෙ�." ෙ� ත�කය සනාථ                 

කරව�නට ඔ�� ��ණය, �� කැ�ම සහ ඇ�� ම�න ය�� ද�ව�. 

එෙහ� ඒ පැහැ�� ��ම �ද�ා�මක ෙන��ව�. 

ෙම� � සලකා බලන �ෙශ�ෂ �ෂ්පාදනෙ� ප�ෙභ�ජනය ෙන�ෙවනස්ව පැවෙත�� ෙහ� ඒ හා ළ�� ය��,              

ය��ය ෙස�වා ����යට හා�කර �ව� බව එ�� අපට �ගමනය කර�නට ��ධ ෙ�. එය එෙස� ෙන�ෙ�. 

ය� රටක �ය� ��� ෙත��� පළ�නවා ඇතැ� �ත�. ය��ා�සාරෙය� ෙත��� �ල බාෙග�� අ�             

කර�නට හැ� න�, එ�� �යැෙව�ෙ� �සැකෙය�ම �ය�ල�ටම ෙත��� ෙද�ණය� ග�නට හැ�යාව           

ලැෙබතැ� �යා ෙන�ෙ� ද? 

එ�ට එ� � �යැෙව�ෙ� ජා�ක �ම ����ෙය� බාගයකට දැ� �ක� ඉ�නට ��ධ � ඇතැ� �යා               

ෙන�ෙ� ද? ඔ�, ��ධ�වෙය� �� �චාරෙය� එෙස� �යැෙ�. එෙහ� මෙ� �චාරයට අ�ව එෙස�             

�යැෙව�ෙ� නැත. ම�ද ඒ රෙ� ��ෙව� ෙහ� එක� අමතර ෙත���ය� �ල � ෙන�ග�ත ද, ස���ණ               

ෙ�තන අර�දල එෙල��ම ෙන�කැ� පව�� ඇත. ෙත��� ක�මා�තයට ෙන��ය ��ය� �ද� ෙක�ටස            

ඉ��� හැ�යට �ය� පා�ෙභ��කය� ��� ��� ��� ඇත. අන��ව එය ය�� ��� අනවශ� යැ� �යා               

අ�� කරන ලද ස���ණ �ම බලකායට ෙ�තන ෙගව� සඳහා ඉ��ප� � �ය� ක�මා�ත වල නව               

ව�ධනය� උ��පනය කර�නට සම� ෙව�. 
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ඉ�� ෙ� ��යට තම� ඇ�ෙත�ම එය ��ධ ෙව�ෙ�. �ව�ප� �ෑ�� 80 කට ��ෙණනවා මම දැක               

ඇ�ෙත�. දැ� ඒවා 48 කට ��ෙ�. ෙමය දායකය�ට �ෑ�� 32 ක ඉ��ය�. ඒ �ෑ�� 32               

�ව�ප�කලාෙ�දය සඳහා යා� යැ� �ශ්�තය� නැත. එය �ත��ෂෙය�ම ��ධ ව�න� ෙන�ෙ�. එෙහ�            

සත�ෙය�ම ��ධ ෙව�ෙ�, �ත��ෂෙය�ම ��ධ ෙව�ෙ�, එය ඒ මා�ගෙ� ෙන��ෙය�� ෙවන මා�ගය�            

ගැ�ම�. �ව�ප� �ල � ග�නට එක �ෑ�� එක� වැය ෙකෙර� ඇත. තව� �ෑ�� එක� ආහාර සඳහා                

වැය ෙව� ඇත. ෙතවැ�න �ට වඩා ෙහ�ඳ ඇ�ම� සඳහා වැය ෙව� ඇත. හතරවැ�න වැ�ෙය� ෙහ�ඳ ගෘහ                

භා�ඩ සඳහා වැය ෙකෙර� ඇත. 

ෙමයාකාරෙය� �ය� ක�මා�ත එ�ෙනක හා බැ� පව�. අ�� ෙන�ද� මා�ග ව�� එ�ෙනකා සමඟ             

ස�බ�ධතා පව�වන දැවැ�ත ජාලාව� ඔ�� හද�. එකක ඉ��� �සා �ය�ල�ම ලාබ උපය�. ර�ෂා             

සහ වැ�� වැය ෙමෙස� �රණය �ම ෙහ��ෙව� ��ම �ෙටක ආ��කයට අ�තකර බලපෑම� ��ධ ෙන�ෙවන              

බව පැහැ��වම වටහා ගැ�මට අවශ�ය�. 

 

9. ණයවර 

 

�ය� කාලය� � �, එෙහ� �ෙශ�ෂෙය�ම ප��ය වසර ��පය �ල �, ෙප�� ණයවර ��� ෙප�� ධන                

වස්�� සඳහා ජනතාව ��න මැ�හ. 

සමාජ �ශ්නයට �ස�ම� වශෙය� ෙමය ව�ණනා කර�� ෙපබරවා� ��ලවෙය� ප�ව පැ��ෙ� �ව�ප�            

ආයතන දස දහසකට වැ�ෙය� ප�කා ෙබදාහැර ඇතැ� ය�න මම අ�ශෙය���ෙය� �ය�න� ෙන�වන            

බව මට සහ�ක�.  

ෙ�දය�, යමක පදනම� ෙව�නට මායාවකට හැ�යාව ඇ� පමණ��, ෙ� �ස�ම පදන� � ඇ�ෙ� දෘෂ්�              

මායාව� මත�.  

ෙ� ජනතාව පට� ග�ෙ� ��ලභ �ල� සමඟ �ෂ්පාදන පටලවා ෙගන�; අන��ව ඔ�� ෙන��� �ද�              

සමඟ ��ලභ �ල� පටලවා ග��. ඉ�� ෙ� පටලැ�� ෙදක ��� ඔ�� සත�ය� ලබාග�නට සම� යැ�               

�යා ���. 

ෙ� �ශ්නෙ� � �ෂ්පා�තය� ෙම�නවාදැ� �යා ද��නට, ඒවා ණයවර � සත� ධනය අඩං� ෙවන              

�ෂ්පා�තය� හැ�යට ද��නට න�, ඒ සඳහා �ද�, කා�, බැං� ෙන��� සහ �ෂ්පා�තය� අ�� අතට              

මා�ෙවන අෙන� මා�ග අමතක කරදැ�ම උද�ම අත�ාවශ� �ව�. 
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න�ල� �ල � ග�නට ෙග��ෙය� �ෑ�� පනහ� ණයට ග���, එ� � �ෑ�� පනහ� ෙන�ව, ෙග��යාට               

��යට � ඇ�ෙ� න�ල�. 

�වාසය� ග�නට ෙවෙළ�ෙඳ� �ෑ�� ��දහස� ණයට ග���, එ� � ඔ� ණය ෙව�ෙ� �ෑ��             

��දහසකට ෙන�ව ෙගය� ෙව�ෙව�. 

��ප ෙදෙන� අතර ��ධ ෙවන ග�ෙද�ව� සඳහා �ද� ෙප� ���ෙ� පහ�ක� සපය�නට පමණ�. 

තම න�ල ��යට ෙද�නට �ට� ඉ��ප� ෙන�ෙව� ඇත. ඒ� ෙ��ස් �ය �ද� ණයට ෙද�නට ඉ��ප�               

ෙව� ඇත. එ�ට ��ය� �ම� කර�ෙ� ද? ඔ� ෙ��ස් ෙග� �ද� ණයට ෙගන, ඒ �ද� ව�� �ට�                 

ෙව�� න�ල �ල � ග��. 

ඒ�, ��ම ෙකෙන� �ද� �සා �ද� ණයට ග�ෙ� නැත. අ� �ද� ණයට ග�ෙ� ෙවන� �ෂ්පා�තය�               

ලබාග�නට�. 

ඉ��, පව�නවාට වඩා �ෂ්පා�තය� �මාණය� අත�� අතකට මා� කර�නට ��ම රටක � ෙන�හැ��. 

සංසරණෙ� පව�න ��ලභ �ල� සහ ෙන��� �මාණෙ� �මන එක�ව� ��ණ�, එ�� න��, �වාස,             

උපකරණ, ආහාර පාන, නැ�න� අ��ව� යනා�ෙ� පව�න �� �මාණයට එ��� තව �මාණය� ග�නට             

හැ�යාව� ණයවර ග�නා �ය�ල�ටම ෙන�මැත. 

ණයගැ�ෙය� ��නවා �යන සෑම අවස්ථාවක � ම ණය��ෙය� ද ��නවා යැ� ��වක�පනය ෙවන බව අ�               

ෙහ��� මතකෙ� තබාගත ��ත�. සෑම අතමා�ව�ම ණයට �� ෙදය�. 

ඉ�� ෙ� තර�� ��ග���, ණය ආයතන ව�� කරත හැ� යහපත �ම� ද? ණයගැ�යාට�             

ණය��යාට� එ�ෙනකාව ෙස�යාගැ�ම පහ� කරවා, ඔ�� අතර වැට�ම� ඇ� කරග�නට ඉඩ පාදා            

ෙද�නට ණය ආයතනයට හැ��. න��, ණයට ග�න සහ ණයට ෙදන ස���ණ වස්� සංඛ�ාව එකවර              

�ෂණෙය� ඉහළ දැ�ම ය� ඔ�නට කළ ෙන�හැ� �ව�. 

ෙකෙස� ෙවත�, සමාජ ��සංස්කරණ අර�ණ සා�ෂා� කරග�නට න�, එ�ට ණය ආයතන වලට ෙ� දැය              

ඉ� කර�නට ��ධ ෙ�. ම�ද, ෙ� මහ�ව��ට උවමනා න��, �වාස, උපකරණ, ආහාර පාන, සහ අ��ව�               

උවමනා සෑම අෙය�ටම ඒවා සැප�මට�. 

ඉ�� ඒ ඔ�ෙක�ම කර�නට ඔ�� �ත�ෙ� ෙකෙස�ද? 

අතමා�වට රජය ඇපක�ෙව� කර�ෙම�. 
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ෙ� කාරණෙ� ප�ලට අ� ��ස බල�. ම�ද එ� දැ�ය හැ� � ෙදය� සහ දැ�ය ෙන�හැ� � ෙදය� ද පව�.                   

ඒ ෙදකම ද��නට අ� උ�සාහ කර බල�. 

ෙල�ව ඇ�ෙ� එක න�ල� පමණ� යැ� �ත�න. ඒ න�ල අවශ� යැ� ද�න ෙග��ය� ෙදෙදෙන� ඇතැ�               

�ත�න. 

�ංශෙ� ඇ� එකම න�ෙ� අ��ක�වා �ට� ය. ෙජ�� සහ ෙ��ස්ට එය ණයට ගැ�මට අවශ�ය�. ෙජ��               

තම අවංක බව, තම ෙ�පල, සහ තම ෙහ�ඳ නාමය සහ�ක හැ�යට ඉ��ප� කර�. ��ස්� ඔ�ව �ශ්වාස                

කර�. ඔ� ණය ගැ�මට ��ස්ෙස�. ෙ��ස් ෙව�� එවැ� පැහැ�ම� ���� ෙව�ෙ� නැත. නැ�න� ඔ�              

අ�ෙව� �ශ්වාස කළ හැ� � අෙය�. ස්වභාවෙය�ම ��ධ ෙව�ෙ� �ට� ��� ඔ�ෙ� න�ල ෙජ��ට              

ණයට �ම�.  

ඒ� දැ�, සමාජවා� අ��ාණය අ�ව, රජය මැ�හ�ෙව�. රජය �ට�ට �ය�ෙ� ෙමෙස�ය: "ඔෙ� න�ල             

ෙ��ස්ට ෙද�න. ඔබට ���රණය ලැ�ම අ� සහ�ක කර�න�. ෙ� සහ�කය ෙජ��ෙ� සහ�කයට වඩා             

ව�නාකෙම� වැ��. ෙම�කද එයා වග�ම� ග�ෙ� එයා ගැන �තර�. රජය වන අප ස�ව ��ව� නැත               

ය�න සත�ය� �නාට, අ� බ� ෙගවන �ය�ල�ෙ� බ� ව�කම බාරව ඉ�න අය. අවශ� න� ඒ බ� ෙගවන                 

අයෙ� බ� ස�� ව�� අ� �� �දල ආප� ෙගවල ඒකට ෙප��ය�� ෙගව�න�." 

ඉ�� �ට� ��� ඔ�ෙ� න�ල ෙ��ස්ට ණයට ෙද�: එය�  ද��නට හැ� �ව . 

එ�ට සමාජවා�� තම�ට �ශංසා කරග��. "බල�න අෙ� සැල�ම සා�ථක ෙව�ච හැ�," යැ� �යා ග��.              

"රජෙ� නෙව��පාදනයට ස්�� ෙව�න, ��ප� ෙ��ස්ට දැ� න�ල� �ෙයනව. තව �රට� ඔ�ට අ��             

ග�� ඉස්ෙක��පය�� හාර�න ��ධ ෙව�ෙන නෑ. ඔ� තම ෙස�භාග�ය ෙස�යාෙගන ය�න පට� ෙගන.             

එය ඔ�ට යහපත� සහ �� රටට� ලාබය�." 

නැත, මහ�ව��, එය රටට ලාබය� ෙන�ෙ�. ම�ද ෙමතැන�  දැ�ය ෙන�හැ� �ව  ඇ�ෙ�. 

න�ල ෙ��ස්ට �ෙ� එය ෙජ��ට ෙන��ය �සා බව  දැ�ය ෙන�හැ� �ව� . 

ෙ��ස් ��� ඉස්ෙක��පය� ෙව�වට න�ල භා�තා කර��, ෙජ�� න�ල ෙව�වට ඉස්ෙක��පය භා�තා            

කරන බව  දැ�ය ෙන�හැ� �ව� . 

ඒ අ�ව, අෙය� අමතර ණය� හැ�යට �ත�න ඇ�ෙත�ම ණය� නැවත ෙබදා ෙව� ��ම� පමණ�. 

තව �රට�, දැ�ය ෙන�හැ� �ව න� ෙ� නැවත ෙබදා ෙව� ��ම ස�බ�ධෙය� පව�න දැ� අ���               

සහගත ත�වය� ෙදක�. තම අවංක බව සහ උෙද��ගය ෙප�වා ලැ�ය ��තා වශෙය� ණයවර             



51 

�නාග�නට ���ක� ��ණ ෙජ��ට එය ෙන�ලැ�ම එක අ���ය�. අෙන� අ���ය ��ධ �ෙ� බ�             

ෙගවන අයට�. ඔ�� ස�බ�ධ නැ� �වකට ණය� ෙගවන වග�ම� ඔ�� ෙවත පැව� ඇත. 

ආ��ව ��� ෙ��ස්ට �� අවස්ථාව�ම ෙජ��ට ��නම�ෙ� න� එ�ට� එෙස�ම �ව හැ�ද? ඒ�,             

ඇ�ෙ� එක න�ල� �සා ෙදෙදෙන�ට එය ණයට �ය ෙන�හැ��. ත�කය නැවත� එ�ෙ�, රජෙ�             

මැ�හ��මට ස්�� ෙව�න, එකම �කාශනයට�. එන�, ණයට �ය හැ� �මාණයට වඩා වැ�ෙය� �මාණය�             

ණයට ග�න බව�. ෙම� � න�ල ය�න �ෙබන ස���ණ �ලධනය �ෙය�ජනය කර�. 

ෙමෙහ�ම එ� ඉතාම� සරල ෙක��ෙ�� වලට මම ෙගනැ�� �ෙබන බව සත�ය�. න�� එකම උරගෙල�              

වැ�ෙය�ම සං��ණ � රාජ� ණය ආයතන �භාග කර බල�න. එ�ට ඔබට �ත��ෂ ෙ�� ඒ �ය�ලටම               

ඇ�ෙ� එකම ��ඵලය� බව. එන�, ඔ�නට කරත හැ�ෙ� ණයවර ව�ධනය ෙන�ව නැවත ෙබදා ෙවන              

තැනකට ෙගන යෑම පමණ�. ඕනෑම රටක, ඕනෑම ෙ�ලාවක, පව��ෙ� ය� �මාණයක උපෙය�ජ�            

�ලධනය� පමණ�. එය ය� තැනක තැ�ප�ව පව�. ණයෙගව�නට බැ� ණයක�ව�ට ණය සහ�ක �ම             

මා�ගෙය� රජයට ණය ග�නා අයෙ� සංඛ�ාව ඉහළ යව�නට ��ව�. ෙප�� ම�ටම ඉහළ යව�නට             

��ව�. ඒ �ය�ලම කර�ෙ� බ�ෙගවන අයට බර පටව��. ඒ� රජයට ණය ෙදන ��ස වැ� කර�නට ෙහ�                

ස���ණ ණය අගය ඉහළ යව�නට ෙන�හැ��. 

මම �ය�ෙ� ණය සඳහා කෘ�ම ��ම� ��ම� ��ෙය� කළ ෙන��� බව�. කෘ�ම ෙලස�� ණයට බාධා               

කර�න යැ� මම ��� ෙලස�� �ය�ෙ� නැත. ඒ �ගමනයට මාව ආ�ඪ කර�න එපා යැ� මම ෙද�ය�                

ය��. අෙ� උපන�ා� ප�ධ�යට අ�ව එෙස� නැ�න� ෙල�ව ෙවන� තැනක, �සරණයට සහ ණයවර             

ඉ��මට බාධක ��ය �� නැත. බාධක ඇ�න� ��ය ඒවා ඉව� කළ ���. ඊට වඩා යහප� �ව� ෙහ�                 

��� සහගත �ව� නැත. සමාජ ��සංස්කරණක�ව� ��� ��ෙ� නාමෙය� කළ �� එකම එක දැය              

එයට සහ �දහසට ඉඩ සැල�ම පමණ�. 

 

10. ඇ���යාව 

 

ක�කය� හතරෙදෙන� මහජන සභාව දැ�ව� කර�නට ෙවර දර�. පළ�ෙව� ඔ�� ඔ�ෙක�ම එකවර            

කතා කර�. ඊ ළඟට එ�� එකා කතා කර�. ඔ�� �යන ල�ෙ� �ම� ද? ඉතා මනර� ෙ�ව�: �ංශෙ�                 

ඓශ්ච�ය සහ � ���ය ගැන, ඵලදාව ෙනළ�නට න� වගා කළ �� බව, අෙ� පැ�ර පව�න යට���තෙ�                

���ම� අනාගතය, අෙ� අ���ත ජනගහණය නැවත ෙබදාහැ�ෙ� වා�, යනා�ය�. ඒ වා� ෙක�ශල�ෙ�            

අ� ��මාණය� සෑම �ෙටකම අවස� �ෙ� ෙ� �ගමනෙය� අලංකාරයට ප� ��ෙම�: 
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"ඇ���යාෙ� වරාය� සහ මහා මා�ග ඉ�කර�නට අ�ට ෙක�� පහක �ෑ�� (අ� වැ� වශෙය�) �මාණය�              

අ�මත කරන ඡ�දය ෙද�න. එ� � ඒවාට ජනපදවා�� �වාහනයට අපට අවස්ථාව පෑෙද� ඇත. ඔ��              

ෙව�ෙව� �වාස ඉ� කරත හැ��. ඔ�� ෙව�ෙව� ෙග���� එ�ෙපෙහ� කළ හැ��. ඔබ ෙමයට ප�ෂව              

ඡ�දය ��ෙන��, එ�ට අ�ට �ංශ ��කයාෙ� උර�ස් ව�� බර අ�� කර�නට හැ�යාව ලැෙ�. අ�කාෙ�              

ෙස�වා ����ය ��ම� කර�නට හැ�යාව ලැෙ�. මාෙස� නගරෙය� ෙවළඳාම ඉහළ යව�නට හැ�යාව            

ලැෙ�. ඒ �ය�ලම ලාබ උපදව� ඇත." 

ඔ�, ඒ �ය�ල සත�ය� ෙව�ෙ� ෙම� � �යන �ෑ�� ෙක�� පහ රජය ��� �යද� කරන තැන �ට සලකා                  

බල�ෙ� න� පමණ�. ඒ �ද� ය�ෙ� ෙක�හාට ද �යා බල�ෙ� න�, ඒවා ආෙ� ෙකෙස�දැ� �යා               

ෙන�බලා, ඒවා බ� එක� කර�නාෙ� ෙප�ටගමට පැ��ෙ� ෙකෙස�දැ� ෙන�බලා ඒවා එතැ�� �ට � ���              

කරන ලද යහපත �ම�දැ� �යා පමණ� බල��, ඒවා එක� කර�� ��ධ � හා�ය ෙන�සලකා හ���, එෙස�ම                

එ� � එ�� වළ�වන ලද යහපත �හා ෙන�බල��, එෙස�ම ඒවා ආ��ෙ� භා�ඩාගාරයට ���ම එ�නට              

ෙහ�� පාදක �ෙ� ම�දැ� ෙස�යා ෙන�බල��, ෙ� �යන ෙ�ව� සත� ෙල�� ��ගත හැ��. ඔ�, ඒ               

�මාස�ත � දැ�ෙම� බල��, �ය�ලම ලාබය�. බා�ෙබ� නගරෙය� ඉ�කරන ලද �වාස ය� ද��නට             

හැ� ෙදය� ; බා�ෙබ� නගරෙය� ඉ�කර ඇ� වරාය ද��නට හැ� ෙදය� ; බා�ෙබ� නගරෙය� ඇ�කරන ලද              

ර�ෂා �මාණය ද��නට හැ� ෙදය� ; �ංශෙ� ය� �මාණයකට අ� � �ය �ම බලකාය ද��නට හැ�               

ෙදය� ; මාෙස� නගරෙය� මහ� ව�ාපාර කට�� ද  ද��නට හැ� ෙදය� . 

ඒ� ද��නට ෙන�හැ� � ෙදය� ඇත. රජය ��� �යද� කරන ලද අර �ෑ�� ෙක�� පහ තව �රට� එය                  

බ�ෙගවන ලද ජනතාවට ඔ�� කැම� ප�� වැය කරත ෙන�හැ�යාව�. මහජන වැය �සා ඇ�වන යහපත              

ගැන �ය��, අ� සෑම අවස්ථාවක � ම, ��ග�ක වැය වැළැ��ම �සා ඇ�වන හා�ය අ� කරගත ���.                

සාධාරණ ෙල�� උපයා ග� �ෑ�� පහ ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ෙව�� බ� වශෙය� අ�� කරග�ෙ� නැ�න�              

ඔ� එ�� ��ව� ෙන�කර ���ෙ� නැතැ� ය�න අ�ම වශෙය� අ� අමතක ෙන�කළ ��ත�. ඒ �දල               

උපය�නට ඔ� ග� ෙවෙහස අ�ව එය වැය ��ෙ� තෘ��ය� ඔ� බලාෙප�ෙර��� ෙන��වා යැ� �ම              

ෙන�ෙහ�� ඔ� එ�� ��ව� ෙන�කර ��� ය�න �ල��ත �කාශය�. ඔ�ට ෙගව�ත වටකරන වැට� ගසා              

ග�නට ��ණ හැ�යාව අ�� �ය; එය දැ�ය ෙන�හැ� �ව� . ඔ�ෙ� ෙග���මට �ණමැ� (ෙප�ර හැ�යට)              

එක� කරගත හැ�යාව අ�� �ය; එය දැ�ය ෙන�හැ� �ව�. ඔ�ට තව උපකරණ එක� කරගත හැ�යාව               

අ�� �ය; එය දැ�ය ෙන�හැ� �ව� . ඔ�ට වඩා ෙහ��� ක�නට, අ��නට; ඔ�ෙ� ���ට ෙහ���              

උග�ව�නට; ඔ�ෙ� �ය�ය�ෙ� දෑවැ�ද වැ� කර�නට; ෙ� �ය�ල කරන හැ�යාව ඔ�ට අ�� �ය: ඒ              

දැ�ය ෙන�හැ� ෙදය� . එක අෙත��, ඔ� ලබාග�නට �� තෘ��ය� ඔ� ෙව�� ඉව� කරෙගන ඒවා තව               

�රට� කරන හැ�යාව ඔ� ෙව�� �නාශ කර ඇත. අෙන� පැ�ෙත� ඔ� තම තෘ��ය ෙස�ය�� උ�පාදනය               

ෙවන ��ගැ��ම දැ� කා� කප�නාට, ව� ���යාට, යකඩ තල�නාට, ස�නා�යාට, ගෙ� ��වරයාට            

යනා��ට� තව �රට� �දානය ෙව�ෙ� නැත: එය ද  ද��නට ෙන�හැ� ෙදය� . 
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අෙ� �රවැ�ය� ඇ���යාෙ� අනාගත සමෘ��ය ගැන මහ� අෙ��ෂාව�� ප�ෙවනවා යැ� ��ග��. ඒ�            

එෙස�ම ෙ� කාලය �ල � අනවරතෙය�ම �ංශෙ� පැ�ර යන අඝාතය ගැන� ගණ� හදා බල�න ඔ��ට ඉඩ                

ෙද�න. ජනතාව මට ෙප�ව�ෙ� මාෙස� නගරෙය� ව�ාපාර නැ� යන හැ��. ඒ� ඒ ත�වය ඇ� �               

�ෙබ�ෙ� බ� අයකර ගැ�ෙ� ��ඵලය� හැ�යට න�, එ� � ඒ තර� �මාණය�� රෙ� ෙස� ෙපෙදස් වල                

ව�ාපාරය�ට හා� � ඇ� සැ� මම ෙප�ව�න�. ඔ�� ෙමෙස� �ය�: "බා�ෙබ� වලට �වාහනය කරන එක               

ජනපදවැ�ෙය� �සා රෙ� ඉ�� ෙවන ජනගහණයට සහනය� ලැෙබනව." මම ෙමෙස� ���� ෙද�: "ෙ�             

ජනපදවැ�යාව �වාහනය කර��, ඔ�ව �ංශෙ� �ව� කරව�න ලැෙබන �ලධනෙය� ෙද�� �ණය� ඔ�            

සමඟ අ� �වාහනය කරල යැ�වම ඉ�� එෙහම ෙව�ෙන ෙක�ෙහ�ම ද?” 

ෙ� �ය� මහජන �යද� වල �, ෙපෙනන යහපත ��ප�� හ�නාගැ�මට �ෂ්කර � �ෂ්ට�වය� ඇතැ�              

අවෙබ�ධයට පාඨකයාව ෙය�� ��ම ෙම� � මෙ� එකම අර�ණ ෙව�. ඒ ෙදකම සැල��ලට ග�නට              

��ව� ඇ� කරග�නට මෙ� පාඨකයාව උන�� කර�ම මට හැ� පම�� ඉෂ්ට ��මට මම කැම��. 

මහජන �යදම� ෙය�ජනා ෙව��, එ�� ඇ�වන යහපත ගැන, එ�� ර�ෂාව� වැ� කර�ෙ�ය වැ�             

ලැෙබනවා �යන යහප� �පාක ව�� බැහැර �, එ� යහපත එ��ම පමණ� ��ධ ෙවන ෙක�ටස �ම�දැ�               

සලකා බැ�ය ���. ම�ද ෙමයාකාරෙය� ඇ�ෙවනවා �යන ���ව මායාව� පමණ� �ස�.           

ෙමවැ�නකට මහජන �යද� ව�� ��ධ ෙවන බලපෑම එයාකාරෙය�ම ��ග�ක �යද� ව�� ද ��ධ             

ෙව�න�. ඒ �සා ෙස�වා ����ය ය�න ඊට අදාල ෙන�ව�න�. 

ඇ���යාෙ� �යද� සඳහා මහජන �ද� වැය ��ෙ� ස්වාය�ත ව�නාකම ෙස�යා බැ�ම ෙ� රචනාෙ�             

පරමා�ථ අතර නැත. 

ඒ� එක සාමාන� ���ෂණය� ගැන සඳහ� ��ෙම� වැළ� ��මට මට ෙන�හැ��. බ� මා�ගෙය� කරන              

�යද� ව�� ආ��ක යහපත� ලැෙබනවා ය�න ���ෙටක ඔ�න කතාව� ෙන�ෙ�. ඇ�? ෙම�න ෙහ��ව. 

���ම, ය� තෘ��ය� අර�� කරෙගන තම�ෙ� � �ෙ� කා�ය උපයා ග�නට ෙ��ස් ��ෙෆෙල� ���              

දහ�ය ෙහ� �සා, බ� ඊට අතරමැ� � ඔ�ෙග� තෘ��ය ඉව� කර එය ෙවන ෙකෙන�ට පවරා �ම �සා,                 

එ�� සැම �ටකම ය� �රටකට ���යට අසාධාරණය� ��ධ ෙ�. තම�ෙ� තෘ��යට බාධා ප��වා එය              

ෙවන ෙකෙන�ට �ම ගැන ඔ� ද අස�ටට ප�ෙ�. දැ�, ඒ බ� අය ��ම ගැන ෙහ�ඳ ෙහ�� ඉ��ප� ��ම                  

පැව�ලා �ෙය�ෙන ඇ�ෙත�ම බ� පනවන අයට තම�. අ� ද�නවා රජය අ�ශ�� ���� සහගත             

ෙහ��ව� ඉ��ප� කරන හැ� ෙමෙහම �ය��: "ෙ� � �යෙය� මම ���� ��සකට රස්සා ෙදනවා." ෙම�ෙළ�               

පෑ�න �ගසම එ� � ෙ��ස් ��ෙෆෙල�ට අවෙබ�ධ ෙවලා උ�තර ෙදනවා ෙමෙහම: "ෙද�යෙ�! � �ෙය�              

මට ��ව�ෙන ඒ ��ස්��ට රස්සා ෙද�න." 
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රජෙ� ෙ� ත�කය �ශ්�භා කරල දැ�මට පස්ෙස, ඉ��ය එ� ��ව� බ��ම �ස් �ම ඇරෙ�. එ�ට මහජන                

භා�ඩාගාරය සහ ��ප� ෙ��ස් අතර �වාදය මහ� ෙස� සරල �ව�. "ඔෙබ� � �යය� අරෙගන මම               

ෙප��ස් �ලධා�යාට ෙගව�න�, ඔෙ� ආර�ෂාව සලසා ගැ�ම තව �රට� ඔෙ� කා�යය� ෙන�ව�නට, ඔබ             

�නපතා ගම� ග�නා මා�ගයට තාර දා�න, ඔෙ� �දහස සහ ඔෙ� ෙ�පල අ��යට ෙග�රවය දැ��මට මම               

මෙහ�ස්�ා�වරයාට ෙගව�න�, අෙ� �ත��ත ෙ�ශය� �ර කරන ෙස��දා�ව�ට ආහාර යව�න�," යැ�           

රජය ඔ�ට ��ෙව�� එ�ට මට මහ� ෙස� වැර� නැ�න�, ෙ��ස් ��ෙෆෙල� එය වචනය� ෙන��යා              

ෙගව�නට ඉ��ප� ෙව� ඇත. එෙහ� රජය ��� ෙමෙස� ඔ�ට ��ෙව��: "ඔෙ� � �යය අරෙගන මම ඔබට                

� එක� ෙද�න� ආ�ක�ය� හැ�යට ඔබ ඔෙ� ෙග���� ෙහ��� වගා කෙළ��, නැ�න� ඔබ ඔෙ� �තාට               

ඔ�ට උග�ව�නට අවශ� නැතැ� ඔබ �රණය කරන ලද ෙ�ව� උග�ව�නට, නැ�න� කැ�න�            

ඇම�වරෙය�ට ඔ�ෙ� රා� ආහාරයට අර �යය�� එක� මා�වා එක� කර�නට, මම ඒවා අර� ය�න�              

ඇ���යාෙ� පැල� හද�නට, උප�වාස වැ�ය�ට සහාය ෙද�නට තව � �යය�� එ�ක, ඒ උප�වාස             

වැ�ය� �රකර�නට ෙස��දා�ෙව�ට තව � �යය�� එ�ක, ඒ ෙස��දා�ව�ට අණ ෙද�න           

හ�දාප�වරෙය� නඩ�� කර�න," ෙ� සා ෙල�� �ය�� මට �ෙත�ෙ� ��ප� ෙ��ස් ෙමෙස�            

හඬනඟනවා �යා�: "ෙ� �� ප�ධ�ය ඉතා දැ� ෙල�� ���� කර�ෙ� කැලෑෙ� ��ය�!" ඒ �ෙර�ධය              

රජයට ඇෙහ�� රජය ��� �ම� කර� ද? රජය �ය�ල පටලව�. එය �ශ්නයට ��ම අදාල�වය� නැ�               

අ�ශ�� ���� සහගත ත�කය ෙගන එ�: � �යෙය� ෙස�වා ����යට ඇ�වන බලපෑම ඉ��ප� කර�.              

�ෑ�� පහ�� �ව�ෙවන ඇම�වරයාෙ� අවශ�තා ස�රන අර�කැ�යා සහ ෙවෙළ�ඳා ෙප�ව�.          

උප�වාස වැ�යා ෙප�ව�. ෙස��දා�වා ෙප�ව�. හ�දාප�යා ෙප�ව�. රජය අපට ෙප�ව�ෙ� ෙක�ෙය�           

��ෙව�� අ�ට දැ�ය හැ� ෙදය� . ඉ�� දැ�ය ෙන�හැ� දැය සලකා බල�නට ෙන�හැ� වන ෙස� ෙ��ස්               

��ෙෆෙල�ව රවටා ඇ�න� ඔ� තව �රට� ඊට �ව� ���. මට මහ� හ�� සහ ��ඝ ෙල�� නැවත නැවත                 

��ෙම� ඔ�ට උග�ව�නට ��ධ � ඇ�ෙ� ඒ �ස�. 

��යා ව�ධනය� �� ෙන�කර ඒවා නැවත ෙබදා ෙව���ම පමණ� මහජන �යද� ව�� ��ධ �ම යන               

ප����ය ��බඳව එවැ� වැය ගැන ෙදවැ�යට ෙගෙනන සහ බැ��� � �ෙර�ධය� ඇත. ර�ෂා නැවත              

ෙබදා ෙව���ම ය� ෙස�වකය� අවතැ� ��ම�. එෙස�ම එ�� පෘ��ෙ� ජනගහණය ��ර �ෙබන            

ස්වභා�ක �යමය�ට බාධා පැ�ෙ�. බ� ෙගවන වැ�ය�ට ඒ ෙක�� පහක �ෑ�� තම� ළඟ �යාග�නට              

හැ�යාව ලැෙබ��, ඔ�� රට �රාම ��ර ��න බැ��, �ංශය �රා නගරසභා �ස්��ක හත�ස්දාහ� �රා ඒ               

�ද�� ර�ෂා ව�ධනය ඇ� කර�. ��සාව �ය උප� �ම හා බැ� තබන ��ණපත� හැ�යට එය කට��                

කර�. එය හැ� තර� ��කය� ��ස� අතර�, ��ය හැ� �ය� ර�ෂාව� අතර� ෙබදා හැෙර�. එෙහ�               

දැ� රජය ��� ෙ� ෙක�� පහ �රවැ�ය� ෙග� අරෙගන, තම� ළඟ ෙග�ඩගසා ෙගන, ය� තැනක � �යද�                 

කර��, ඒ තැනට අෙන� තැ� ව�� මා�ෙවන �මාණය හා සමාන �මාණයක �ම බලය�, සං�ම�ක              

��කය� සංඛ�ාව�, පාෙවන ජනගහණය�, ඒ �ද� වැය කර හමාර ෙව�� අන�රදායක � සමාජ පං�ය�              

නැ� ��ස්� ��කරන බව �ය�නට මම ප�බට ෙන�ෙව�! ෙ� උ�මාදා�මක කට�� �ං� තැනකට             
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�ෙර�වාම එයට �ය�ල�ෙ�ම ඇස් ඇ� ය�. එය� දැ�ය හැ� �ව. ජනතාව අ�ෙප�ළස� ෙද�.             

��දර�වය සහ �යාව�ෙ� පහ�ව දැක ම�ත ෙව�. එය නැවත නැවත� තව වැ� වැ�ෙය� කර�නට යැ�               

ඉ�ලා ���. ද��නට ෙන�හැ� ව�ෙ� ඒ හා සමාන �මාණය��ම ර�ෂා සංඛ�ාව�, සමහර �ට ඊට�              

වඩා �ෙය�ජනව� � ර�ෂාව� �ංශෙ� ෙස� ෙපෙදස් වල ���ම වළ�වා දමා ��ම�. 

 

11. සක��වම  සහ  �ෙඛ�පෙභ���වය  

 

දැ�ය ෙන�හැ� දැය අ�ෙ� තබ�� දැ�ය හැ� දෑ ඉස්ම� කර�ෙ� මහජන �යද� ස�බ�ධෙය� පමණ�              

ෙන�ෙ�. ෙ�ශපාලන ආ��කෙ� හ� අඩ� පමණ ආවරණෙය�, ෙ� දැ�ය හැ� සහ දැ�ය ෙන�හැ�             

සං���ය වැර� ආචාර ධා��ක ���ය� ෙග�ව�. ආචාර ධා��ක කැමැ�ත� සහ ෙභ��ක කැමැ�ත�            

ය� එ�ෙනකට එ��වා� � ෙල�� ද��නට එ�� ෙප�ළඹව�. �ට වඩා අෛධ�යම� කරවන �ට වඩා              

ෙ�ද�ය � ෙවනක� ඇ� ද? ���ෂණය කර�න: 

තම�ෙ� ද�ව�ට �� පාලනය, යහප� කළමනාකරණය, අර��මැස්ම, සක��වම, මඳ පම�� �යද�           

��ම යනා�ය ඉගැ��ම තම වග�ම යැ� ෙන�සලකන �ෙය� ��ම ප�ලක නැත. 

�රාෙ��ව සහ �ෙඛ�පෙභ���වය ගැන ෙද�ස් ෙන��යන ��ම ආගම� නැත. ඒ �ය�ල ෙහ�ඳ යහප�             

�න� අෙන� අතට බල�න ෙ� දවස්වල වැ�ෙය� ජන�ය අදහස් ෙම�නවා ද �යා: 

"ෙත�ග �� ��ම ජනතාවෙ� නහර �යළා දැ�ම�." 

"�ං� ම�ස්සයාෙ� �වපහ�ව නැ� කරල� ෙල�� අයෙ� �ෙඛ�පෙභ���වය හැෙද�ෙන." 

"නාස්�කාරය� තම�ව �නාශ කරග�නවා, ඒ� ඔ�� රට ස�සාර කරනවා." 

"ධනව��ෙ� අ���තෙය� තම� ��පතාෙ� පා� හැෙද�ෙන." 

ආචාර ධා��ක අදහස සහ ආ��ක අදහස අතර බරපතල පරස්පර �ෙර�ධය� පැහැ��වම ෙම� � ද��නට              

ලැෙ�. ෙ� අ��දය ෙප�වා �� ප� ස�භාව�ය ���� ෙක�තර� ෙදෙන� ඒ �හා උෙ��ෂාෙව� බැ�වා              

ද! මට ��ෙස��ම පහදා ග�නට ෙන�හැ� �ව ෙමය�; ��සාෙ� හදවෙ� එ�ෙනකට පරස්පර �             

�වණතාව� ෙදක� ගැ�ම �සා අ���න තර� �ක� ෙවන නැතැ� ය�න මට ෙපෙනන ��ය�. එක              

අ�තය�� වෙ�ම අෙන� අ�තෙය� ද ��ස්කමට අවම� ෙකෙර�! සක��ව� ස�ත �වෙහ�� එ��            
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වැෙටන අ�තය ද�� අවශ�තාවය�; නාස්�කාර �වෙහ�� එ�� ආචාර ධා��ක බංෙක�ෙළ�� බවකට ඇද            

වැෙට�! 

වාසනාවකට, ෙ� ජන�ය ආ�තය� සක��වම සහ නාස්�කාර යන ෙදකම වැර� එ�ය�� අ�ට ෙප�වා �              

ඇත. දැ�ය හැ� �ෂ�ක ඵල�පාක පමණ� සැල��ලට ග�නා, දැ�ය ෙන�හැ� � �රස්ථ ඵල�පාකය�             

සැල��ලට ෙන�ග�නා හැ�යාව� අපට �� කර ඇත. ෙ� අස���ණ දැ�ම �වැර� කරග�නට අ�             

උ�සාහ ග��. 

ෙම��ෙඩ� සහ ඔ�ෙ� සෙහ�දරයා � ඇ�ස්ෙට, ඔ��ෙ� ෙදම��ය�ෙ� උ�මය එ�ෙකෙන�ට වසරකට           

�ෑ�� පනස්දාහක ආදායම� ලැෙබන ෙස� ෙබදාග�හ. පරා�ථකා� කට�� වල ෙ��� �ලාසය�� ෙය�ම            

ෙම��ෙඩ�ෙ� හැ�යාව�. ඔ� අත �ග හැර �යද� කර�ෙන�. වසරක � ��ප සැරය� ඔ� තම ගෘහ භා�ඩ                

ෙවනස් කර�. සෑම මාසයක � ම කර�තය ෙවනස් කර�. ඔ�ෙ� �ද� ඉ�ම�� �යද� ��මට ඔ� ග�නා                

උපාය මා�ගය� ගැන ��ස්� කතාබහ කර�. ෙක�ෙය� ��ෙව��, ඔ� බ�සැ� සහ ඇෙල�සැ�ඩ�            

�මාෙ� ෙප��වල �යැෙවන ඉහළ පං�ෙ� ��ස්� ෙගවන නාස්�කාර �වන �ලාශයට වඩා අ�ශය            

වැ�ෙය� නාස්�කාර � ��තය� ගත කර�ෙන�. 

ඔ� අසල � සෑම අවස්ථාවකම �ශංසා �ඛෙය� �ටෙවන වද� ෙක�තර� ද! "අ�ට �ය�න ෙම��ෙඩ� ගැන!               

ෙම��ෙඩ� �� ක� �ෙ�වා! ඔ� වැඩකරන ��සාෙ� යහපත සලස�නා�. ඔ� ජනතාවෙ� යහප�            

ෙ�ව�තයා�! ඔ� �ෙඛ�පෙභ���වෙ� �� ප�ෙවන බව සැබෑ�; ඔ� ප�කෙ��කා වැ�ය�ව ම�� නහව�;            

ඔ�ෙ� �තාපයට� එ�� ��ස් �තාපයට� හා�ය� පැ�ෙණන බව සැබෑ� .. ඒ� ඒක ෙම�ක� ද? ඔ�ෙ�               

�මෙය� ඵලදා� වැඩ� කර�නට ඔ� ෙන��යාට, ඔ� එය තම ධනවස්�ෙව� කර�. ඔ� සංසරණයට �ද�              

එක� කර�. ඔ�ෙ� ෙග��ල හැම �ටම ෙවළ�� ෙග� �� ඇත. ඒ ��ෙව� �ස් අ�� ආප� ෙන�ය�. කා�                 

ර�මට �ෙය�ෙන ෙපරෙළ�න යැ� ��ස්� �යනවා අහලා නැ�ද?" 

අ�ස්ෙට �ට හා�ප��ම ෙවනස් ��තය� ෙගව�. ඔ� ස්වා�ථවා�ෙය� ෙන�ෙ� න� අ� ගාෙ� ඔ� ඒ�ය              

��ගලවා�ෙය� ෙව�. ම�ද ඔ� වැය කර�ෙ� �චාර ���ය ෙමෙහය�ෙම�. මඳ පම�� සහ සාධාරණ �              

��ඳනය� ලබ�ෙන�. තම ද�ව�ෙ� අනාගතය ගැන �ත�. ෙක�ෙය� ��ෙව�� ඔ� ඉ���           

කර�ෙන�. 

දැ� මට උවමනා ඔ� ගැන ���� �යන ෙ� ඔබට අහ�නට සලස්ව�නට�! 

"ෙ� ධනව� න�� ��සාෙග� �මන යහපත� ද, ෙ� ෙල�භයා! ඔ�ෙ� සරල ��තය ගැන චම�කා�              

��ග�නා �� �ම� හ� දැය� ඇ�වාට සැකය� නැහැ; ඔ� කා��ක�, යහප�, සහ ත�ාග���. ඒ� ඔ�               

ගණ� හද� . එයාෙග ආදායම ��ම�� �යද� කර�ෙන නැහැ.එයාෙග �වහෙ� හැම �ස්ෙසම ��ස්�            
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��ලා, පහ� ද�වා නැහැ. ව� ����ට, කර�ත හදන අයට, අශ්වය� ��ණන අයට, පැ�රස කෑම හදන               

අයට ඔ� ගැන ෙම�න කෘතඥතාවය� දැෙනනවා ද?” 

ආචාර ධා��ක�වයට හා�කර � ෙ� ��ශ්චය� �� � �ෙබ�ෙ� ඇසට ෙපෙනන ෙ� මත පමණ� පදන�               

�ෙම�. නාස්�කාර සෙහ�දරයාෙ� �යද� ��ම දැ�ෙම�. ඇසට ෙන�ෙපෙනන තව� දැය� න� ඒ හා             

සමාන ෙල�� ෙහ� ඊට� වඩා �යද�, අරපෙරස්ස�� ��ව කරන සෙහ�දරයා�. 

සමාජ �මය අගය කරත හැ� ෙලස�� ��මාණ කර ඇ� �ව� නෙව��පාදකයා ෙව�� අෙන� අවස්ථාවල              

� ෙම�ම ෙම� � ද, ෙ�ශපාලන ආ��කය සහ ආචාර ධා��ක�වය අතර ගැ�� ඇ� කරනවා ෙව�වට,               

�සංවාදෙය� වැඩ කරව�. එ� � ෙම��ෙඩ� ෙ� ෙම�ඩකමට වැ�ෙය� ඇ�ස්ෙට �ල ඇ� �ඥාව තව� වැ�               

අගය� ග�නා අතර, වැ�ෙය� ලාබදායක ද ෙව�.  

වැ�ෙය� ලාබදායක යැ� මම �ය��, එ�� මම අදහස් කර�ෙ� ඇ�ස්ෙට හට එය ලාබදායක ෙ�යැ� �යා               

ෙන�ෙ�. එෙහම� නැ�න� ෙප��ෙ� සමාජයට එය ලාබදායක ෙවන බව� ෙන�ෙ�. අද වැඩ කරන ජනතාවට              

වැ�ෙය� ලාබදායක බව�. �ගෙ� ක�මා�ත වලට එය ලාබදායක බව�. 

ෙමය ඔ�� කර�නට, අවශ� ෙව�ෙ� ඉ��ය ඇසට ෙන�ෙපෙන�නට සැඟ � පව�න ��ස් �යාව� �              

��ඵලය� මාන�ක ඇස ඉ��යට ෙගන ඒම�. 

ඔ�, ෙම��ෙඩ�ෙ� නාස්�කාර හැ�යාෙ� ඵල�පාක ද��නට �ය�ල�ටම හැ��. ඔ�ෙ� ��ධාකාර �           

අශ්ව කර�ත, ����වල ඇඳ ඇ� සං��ණ ��, �ල අ�ක �����, �ාසාදෙ� ���ය යනා�ය             

�ය�ල�ටම ද��නට හැ��. ඔ� �ය අන� ෙපළප�ව�� එන අශ්වය�ව ෙ�ස් වල �වවනවා යැ�             

�ය�ල� ද��. ඔ�ෙ� පැ��ෙ� �ාසාදෙ� ෙදන ෙභ�ජන සං�හ �ලවා� ෙපෙදෙස� ෙවෙසන ධනව��ෙ�            

�� ඇද ගැ�මට සම� � �ෙ�. ඔ�� එ�ෙනකාට ෙමෙස� �යාග��: "අර ඉ�ෙ� �යම ��ෙහ�, එයාෙ�               

ආදායම ඉ�� කර�ෙ� නැ�ව, ෙබ�ෙහ� �රට ඔ� තම �ලධනය භා�තා කර�� ���." එය� දැ�ය හැ�               

�ව . 

��කය�ට අ�ෙවන වා�ය පැ�ෙත�, ඇ�ස්ෙටෙ� අදායමට ��ධ ෙව�ෙ� �ම�දැ� ය�න පහ�ෙව�           

දැ�ය හැ� �ව� ෙන�ෙ�. ඒ� අ� ෙස�යා බැ�ෙව��, ඒ �ය�ලම, අ��ම සතය ද�වාම , ය�ෙ�              

��කය�ට ර�ෂා සපය�නට බව සහ�කෙය�ම දැ�ය හැ��. එය ෙම��ෙඩ�ෙ� ආදායම කරන ෙ� හා             

සමාන�. ඒ� ෙම�න ෙ�ක� එකම ෙවනස: අ�වණ අ�ද�� ෙම��ෙඩ� කරන �යද� ෙකෙම� අ� � එ�               

අනවරත අවසානය ෙවත ��ෙස�. ඇ�ස්ෙට කරන �වණැ� �යද� වසෙර� වසර ඉහළ ය�. 

එෙස� ��ධ ෙ� න�, මහජන �බසාධනය සමඟ ආචාර ධා��ක�වය බැ� පව�න තැන එය�. 



58 

අ�ස්ෙට ��� තමා ෙව�ෙව� සහ තම �වෙස� අය ෙව�ෙව� වසරකට �ෑ�� ��දහස� වැය කර�. එ��               

ඔ� ස�ටට ප�ෙව�ෙ� නැ�න� ඔ� �ඥාව�ත යැ� �ය�නට තර� ව��ෙ� නැත. ��ප�� ෙපළන             

ආපදාව� ඔ�ෙ� �ත ෙපළ�. ආචාර ධා��ක වග�ම� දැෙනන ඔ� ඔ��ට ය� සහනය� ෙගෙන�නට             

දානමය කට�� සඳහා �ෑ�� දස දහස� ෙව� කර�. ඔ�ෙ� යහ�ව� අතර ��න ව�ාපා�කය�,             

ක�මා�තක�ව�, ෙග��ය� ෙ� අවස්ථාෙ� � තම �ද� කට�� ගැන ලැ�ජාවට ප�ෙව�. ඒ ගැන ෙස�යා              

බලන ඔ� ඔ��ෙ� සහායට එ� ��ස ඥානා��ත සහ කා�ය�ෂම ෙල�� තව� �ෑ�� දස දහස� ෙව�               

කර�. අවසානෙ� � තම �ය�ය�ට දෑවැ�ද සපය�නට අවශ� යැ� ද, තම ���ට අනාගතය තහ��              

කර�නට අවශ� යැ� ද, ඔ�ට අමතක ෙව�ෙ� නැත. ඒ සඳහා �ය වග�ම හැ�යට ඔ� වසරකට �ෑ�� දස                 

දහස� බැ�� ඉ��� සහ ආෙය�ජන කර�නට කට�� කර�. 

ඉ�� එෙහන� ඔ�ෙ� ආදායම ඔ� �ෙය�ජනයට ග�ෙ� ෙමෙහම�: 

1. ��ග�ක �යද� සඳහා �ෑ�� 20,000 � 

2. දානමය කට�� සඳහා �ෑ�� 10,000 � 

3. �තව��ට උද� කර� සඳහා �ෑ�� 10,000 � 

4. ඉ��� සඳහා �ෑ�� 10,000 � 

ෙ� සෑම අංගය�ම �ම�ශනය කළෙහ�� අ�ට ෙප� ය�ෙ� එ� සෑම සතය�ම ජා�ක ක�මා�ත වලට              

සහෙය�ගය ෙද� ��ස වැය ෙවන බව�. 

1. ��ග�ක �යද� . ��කය�ට සහ කඩ සා��ක�ව�ට ෙම�� ඇ�වන යහපත ෙම��ෙඩ� ��� වැය             

කරන �දලටම සමාන �මාණය�� ��ධ ෙ�. ෙමය ස්වයං �ත��ෂ �ව�; එතැ�� එහාට අ� ඒ ගැන කතා                

ෙන�කර�. 

2. දානමය කට��. ඒ සඳහා වැය කරන �ෑ�� දහ දාෙහ� ක�මා�ත වලට ඒ හා සමාන � සහාය� ලැෙ�.                  

ඒවා ෙ�ක�යට, මස් කඩයට, ස�නා�යාට, ගෘහ භා�ඩ ��ණ�නාට �ය ද ඒවා ඍ�ව අ�ස්ෙටෙ� අවශ�තා              

ස�රාල�න� ෙන�ෙ�. ඔ� ෙව�වට ප�කර ඇ� ෙවන� අයෙ� අවශ�තා ස�රාල�. අ�ස්ෙට ��� තම�             

ප�ෙභ�ජනය කළා ද, නැ�න� � �ය� ෙවන ��පෙත�ට �යද� කර�න ��නා ද ය�න, එන� තම�               

ෙව�වට ෙවනෙක� ප���ම �සා ෙප��ෙ� ක�මා�ත වලට ෙවනස් අ�දම�� ඵල�පාක අ� ෙන�ෙ�. 

3. �තව��ට උද� ��ම . අ�ස්ෙට ��� �ය �තවෙත�ට �ෑ�� දස දහස� ෙද�ෙ� එය ��ද� කර�නට               

ෙන�ෙ�. එය අෙ� උපන�ාසයට පටහැ� �ව�. �තවතා එය පා��� කර�ෙ� ණය� ෙග�මට ෙහ� බ� �ල               

� ගැ�මට�. එතැන � ක�මා�ත ෛධ�යම� ෙකෙර�. අ�ස්ෙට ෙහ� ඔ�ෙ� යහ�ව� ��� �ෑ�� දස              

දහසක ෙර� �ල � ග��� ඊට වඩා වැ� වා�ය� ෙම��ෙඩ� ��� �ෑ�� දස දහසකට අශ්වය� �ල �                 
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ගැ�ෙ� � ආ��කයට ලැෙබනවා යැ� ��ෙව� �ය�නට ඉ��ප� ෙව� ද? ඒ �දල ණය� ෙගව�නට න�,               

එ� � එකම ��ඵලය ��වැ�ෙන� ඉ��ප� �ම�. ඒ ණය��යා�. ඔ� ඒ �ෑ�� දස දහස ඔ�ෙ�               

ව�ාපාරෙ�, ඔ�ෙ� ක�හෙ� නැ�න� ය� ස්වභා�ක ස�පත� සඳහා ෙය�දව� ඇත. ඔ� ඇ�ස්ෙට සහ             

ඇ�ස්ෙටෙ� ��කය� අතරට එන තව� අතරමැ�ෙය� පම�. නම ෙවනස් �ව� �යද� එෙල��ම පව�.             

ක�මා�ත වලට ලැෙබන ��ය� එෙල��ම පව�. 

4. ඉ��� . �ෑ�� දස දහස� ඉ��� හැ�යට පව�. ෙම� � කලා, ක�මා�ත, සහ ��කය�ට ර�ෂා               

යනා�ෙය� �� �ෙම� ඇ�ස්ෙටට වඩා ඉහළ ත�වයකට යන ෙම��ෙඩ� කැ� ෙපෙන�. ඒ� ආචාර ධා��කව              

ඇ�ස්ෙට ඉ�ෙ� ෙම��ෙඩ�ට වඩා ඉහළ ත�වයක�. 

ස්වභාව ධ�මෙ� ෙ��ෂ්ඨ �� අතර පරස්පර �ෙර�ධය� හටෙගන ඇතැ� ෙමෙස� මම ද��ෙ� ශා��ක             

ෙ�දනාව� නැ�වම ෙන�ෙ�. එක� තම අර�ණට හා�කර �, අෙනක තම හෘදය සා��යට හා�කර �,              

ෙදපැ�ත�� එක� ෙත�රාග�නට ��ස් ව�ගයාට ��ධ �වෙහ��, එ� අනාගතය ගැන අ�ට           

බලාෙප�ෙර��� ඇ�කරගත ෙන�හැ��. ඒ� වාසනාවට එය එෙස� ෙන�ෙ�. ඔ�ෙ� ආ��ක ෙස� ම ආචාර             

ධා��ක � ද ��� ත�වය ඇ�ස්ෙට ��� ය� අ�ප� කරග�නා බව ද��නට අ�ට අවශ� ෙ� �� සනසන                 

�ත��ෂ න�ාය පමණ�. එ� ���ධාභාස ෙප�ම� ��ණාට එ� සත�යතාවෙ� අ�ව� නැත: ඉ�� ��ම             

ය� �යද� ��ම�. 

�ෑ�� දස දහස� ඉ�� ��ෙ� � අ�ස්ෙටෙ� අර�ණ �ම� ද? ඔ�ෙ� අර�ණ ��ෙ� �හරය� යට ල�ෂ                

ෙදකක � කා� සඟවා තැ�ම ද? ��ෙස��ම නැත. ඔ�ෙ� �ල� සහ ආදායම වැ� ව�ධනය කරගැ�ම ඔ�ෙ�                

අර�ණ�. එම �ද�� තම� ෙව�ෙව� ��ග�ක තෘ��ය� �ල � ග�නට කට�� ෙන�කරන ඔ� එ��              

ඉඩ� කැබැ�ල�, �වස�, රජෙ� බැ��කර, ක�මා�ත ව�වසායක�වය� යනා�ය �ල � ග��. නැ�න�            

ඔ� තැ��කාරෙය� ෙහ� බැං�ක�ෙව� ළඟ ආෙය�ජනය කර�. ෙ� උපක��ත �ය� ආකාර ව�� ඒ �ද�              

ෙකෙස� �ෙය�ජනයට ගැෙ��දැ� �යා �මසා බැ�වෙහ��, ඔ�ෙ� සෙහ�දරයා �ද� ගෘහ භා�ඩ, ආභරණ,            

සහ අශ්වය� සඳහා �වමා� කරග� ෙල��ම අ�ස්ෙට ද, ඔ�ෙ� සෙහ�දරයාෙ� උදාහරණය           

අ�ගමනෙය�, ��ණන සහ ණයට ග�නා අතරමැ�ය� මා�ගෙය� �ය �ද� ��ධ ක�මා�ත ���            

කර�නට ෙය�දවා ඇ� බව ඔබට පැහැ�� ෙ��. 

�ෑ�� දස දහසක ඉඩම� ෙහ� බැ��කර අ�ස්ෙට ��� �ල � ග���, ඔ� එය කර�ෙ� ඒ �ද� �මාණය                 

ප�ෙභ�ජනයට �යද� කර�නට අවශ� නැතැ� හැෙඟන �ස�. ඔබ ඔ�ට එෙර� ෙව�නට භා�තා කර�ෙ�             

එය�. 

එන�� ඒ අදහෙස�ම, අ�ස්ෙටට ඉඩම ��ණන ල�ෙ� නැ�න� උකස ��ණන ලද අයට� ඊට ලබාග�              

�ෑ�� දස දහසක �දල �න� ෙහ� ආකාරෙය� �යද� කර�නට ��ධ ෙ�. 
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ඉ�� �යද� ��ම අ�ස්ෙට ��� කළ ද, ඔ� ��� ප�කරන ලද අෙය� කළ ද, ඒ අවස්ථා ෙදෙක� � ම                   

��ධ ෙව�න�. 

වැඩ කරන පං�ෙ� දැ�ෙම� සහ ක�මා�තවලට ��ය� සැප�ෙ� පැ�ෙත� ද එ�ට අ�ස්ෙට සහ             

ෙම��ෙඩ� අතර ඇ�ෙ� එක ෙවනස� පම�. ෙම��ෙඩ� ��� කරන �යදම ඔ� ��� පමණ� කර�න�.              

එය දැ�ය හැ� �ව� . අ�ස්ෙට කරන �යදෙම� ෙක�ටස� �රස්ථ ෙල�� හා ඔ�ෙ� අතරමැ�ය� ���              

කර�. එය දැ�ය ෙන�හැ� �ව� . එෙහ� ඵල�පාක ඒවාෙ� ෙහ�� සමඟ ස�බ�ධ කරග�නට ද�නා ඕනෑම              

අෙය�ට හැ� ප��, දැ�ය ෙන�හැ� �ව ය� දැ�ය හැ� �ව හා සමාන ෙල��ම සත�ය �ව�. අවස්ථාව�                

ෙදෙක� � ම �ද� සංසරණය �ම ඔ�� ෙ�. නාස්�කාර සෙහ�දරයාෙ� ෙප�ටගෙ� තව �රට� නැ�වා ෙස� ම,                

�ද� �ඥාව�ත සෙහ�දරයාෙ� ෙප�ටගෙ� ද පව��ෙ� නැත. 

ඒ �සා සක��වම ආ��කයට සත�ෙය� හා�කර යැ� �ම අසත�ය�. ෙ� ආකාරෙය� බල�� එය             

�ෙඛ�පෙභ���වය හා සමාන ෙල��ම යහපත� ෙගෙන�. 

අෙ� ��තනය ගතෙවන පැයට �මා� ��නවාට වඩා ��ඝ කාලය� පැ�ර යන ෙස� වැළඳ ග�ෙ� න� එ��                

ෙගෙනන යහපත ෙක�තර� ��� ත�වය�� ඇ�දැ� ඉස්ම� � ෙපෙ�! 

වසර දහය� ෙග� ඇත. ෙම��ෙඩ�ට �ම� ��ධ � ඇ� ද? ඔ�ෙ� වස්�වට, ඔ�ෙ� මහ� ජන�ය�වයට               

දැ� �ම� � ද? ඒ �ය�ල අ��දහ� � ඇත. ෙම��ෙඩ� බංෙක�ෙළ��බවට ප� � ���. සෑම වසරක � ම                  

�ෑ�� පනස් දාහ� ආ��කයට ඇද හැ� ෙම��ෙඩ� දැ� ෙබ�ෙහ� �ට මහජන �බසාධන ව��             

�ව�ෙව�ෙන�. කලාව සහ ක�මා�ත �ව�ධනය කර�ෙන� හැ�යට තව �රට� ඔ�ව සැලෙක�ෙ� නැත.            

��කය�ට ෙහ� ඔ�ෙ� උ�ම�කාරය�ට ඔ�ෙග� ��� යහපත� ��ධ ෙව�ෙ� නැත. ඔ� �සා ඔ��             

තාපයට ප� ව ���. 

ඒ වසර දහයම ෙග� �ය කල, �ය ස���ණ ආදායම සංසරණයට දම�නට තව �රට� ඇ�ස්ෙට කට��               

කර�. එපමණ� ෙන�ව වසෙර� වසර ඔ� ෙදන දායක�වය ඉහළ ය�. ඔ� ජා�ක �ා�ධනයට එක� කර�.               

එන�, ෙ� අර�ද� පව�න පම�� ��කය�ට ඉ��ම� ඇ� �සා, ෙ�තන ව�� ඔ� ��නමන අර�ද�              

ෙහ��ෙව� ඔ� වැඩකරන පං�ෙ� ෙ�තන �මෙය� ඉහළ යව�නට දායක�වය ලබාෙද�. ඔ� �ය            

�යෙහ��, ෙ� කට�� වල �ග�ය සහ �ෂ්ටාචාරය ඉ��යට ෙගන ය�නට ඔ�ෙ� ස්ථානය ඔ�ෙ� ද�ව�              

��� ලබ�. 

ආචාර ධා��කව බල��, �ෙඛ�පෙභ���වයට ඉහ�� සක��ව� බව ��� ය�න වාදය� ෙන�මැ�ව           

ජයග�න�. අ�ථ ශාස්�මය දැ�ම�� බල�� පවා, ය� අෙය� �ෂ�කව ද��නට හැ� ෙ�ව� අසල නතර              

ෙන�� තම �ම�ශනය එ� අවස� ඵල�පාක ද�වා ෙගන �ෙය��, ආචාර ධා��ක ෙල��ම � ��� ත�වය�               

අ�ථ ශාස්�මය දැ�ෙ� ද ඇතැ� ද��නට ලැෙබනවා ය�න අස්වැ��ල�. 
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12. ෙස�වා  ����යට අ��ය  සහ  ලාබයට අ��ය  

 

"සෙහ�දරව��, ඔබව ත�ෙස�� කරෙගන මට සපයන ක�තව�ය� සඳහා ඔෙ� �ල �යම කර�න." ෙමය             

තම� ෙස�වා ����ය සඳහා � අ��ය. �ාථ�ක නැතෙහ�� පළ�වැ� මා�ෙ� සමාජවාදය. 

"සෙහ�දරව��, මෙ� �ලට ක�තව�ය� සපය�නට ඔබව ත�ෙස�� කරග�න." ෙ� තම� ලාබයට අ��ය.            

ෙශ��ත නැතෙහ�� ෙදවැ� මා�ෙ� සමාජවාදය. 

ෙදකම පැවෙත�ෙ� ද��නට හැ� ඵල�පාකෙ� ම�මෙය�. දැ�ය ෙන�හැ� ඵල�පාකය� �සා ෙ� ෙදකම            

අභාවයට ය� ඇත. 

දැ�ය හැ� �ව න�, සමාජය �ල �� කරන ව�පන� ව�� ර�ෂා සහ ලාබයට උ�ෙ�ජනය� �ම�. දැ�ය                

ෙන�හැ� �ව න�, ඒ හා �මාණය�ම බ�ෙගවන ජනතාව අතම �ෙබ�නට හැ�යා න�, එ�� ලැෙබන ර�ෂා               

සහ ලාබය�. 

1848 � ෙස�වා ����යට අ��ය ෙම�ෙහ�තකට තම�ව ��� ෙදක�� ඉ��ප� කරන ල�. එය �නාශ              

�ඛයට ය�න එපමණ� �මාණව� �වා ය�න මහජන මතය �ය. 

එක ��ණ� හැ���ෙ� ෙමෙස�ය:  ජා�ක වැඩෙප�ල 

අෙනක ෙමෙස�ය:  ෙස��� කා� හත�ස් පහ 

ෙක�� ගණනක ජනතාව� �නපතා �ෙව�� ��ෙ� �ට ජා�ක වැඩෙප�ල ෙවත �යහ. ෙමය කා�ෙ� ��දර              

පැ�ත�. 

ඒ� එ� අ�� පැ�ෙ� ��ෙ� ෙමය�. ෙප�ටගෙම� ෙක�� ගණනක �ෑ�� එ�යට ග�න න� ඊට ක��               

ඒවා එයට ඇ�� � ��ය ���. 

ඒ �සා ෙස�වා ����ෙ� සං�ධායකය� බ�ෙගවන ජනතාව ඇම�හ. 

දැ� ෙග��යා �යා ��ෙ� ෙමෙස��: "මම ෙස��� හත�ස්-පහ� ෙගව�න අවශ�ය�. මට එතෙක�ට ඇ��             

නැ�ෙ��; මෙ� ෙග���මට මැ��� දා�න බැ�ෙ��; මෙ� �වහන අ��වැ�යා කරග�න බැ�ෙ��." 
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��යට වැඩකර�නා ෙමෙස� �ෙ�ය: "මෙ� ස්වා�යාට අ�� ඇ�� ග�න බැ�ෙවන �සා, ස�නා�යාට වැඩ             

අ�ෙ��; ඔ�ට ෙග���මට මැ��� එක� කර�න බැ�ෙවන �සා කා� කප�නාට වැඩ අ�ෙ��; ඔ� �වස              

අ��වැ�යා කර�ෙ� නැ� �සා ව� ���යාට� ෙපදෙ��වාට� වැඩ අ�ෙ��." 

එකම ග�ෙද�ෙව� ෙදවර� ලාබ ලබ�නට ෙන�හැ� බව එතැන � ඔ�� �ය. ආ��ව ��� ෙගවන ලද               

ර�ෂා ��මාණය � ඇ�ෙ� බ� ෙගව�නා ��� වැය බාරග�නට �ය�ත � ක�තව�ය� සඳහා �ය.              

මායාව� හැ�යට� අ���ය� ෙලසට� පැහැ�� � �ය, ෙස�වා ����යට අ��ය, එතැ�� �මා �ය. 

ෙකෙස� ෙවත�, ලාබයට අ��ය, එය ෙස�වා ����යට ඇ� අ��ෙ� අ�ශෙය���ෙය� � ත�වය� පම�,             

තවම� යහ�� වැ� ව�ධනය ෙව�� පව��. 

ආර�ෂණවා�ෙය� ��� සමාජය ලවා ෙගවා ග�නා � ��කාෙ� ය� ලැ�ජා සහගත ත�වය� නැ�ද?  

ඔ� සමාජයට ෙමෙස� �ය�: 

"ඔබ වැඩ කර�න අවශ�ය�. ඒ හැෙර�නට ඒ වැඩ ලාබ උපදවන වැඩ �ය ���. මම ෙම�ඩ ��යට                

ෙත�රාෙගන �යනවා ක�මා�තය�, ඒ �සා මට 10% ක පා�ව� ���නට ��ධ ෙවනවා. ඔබ ෙස�              

�රවැ�ය�ට �ෑ�� �ස්සක බ�ද� පැන �වෙහ��, එය ෙගව�න ��ධ �ෙම� මාව ගලවා ග�ෙත��, මෙ�              

පා�ව ලාබය� බවට හරවා ග�නට ��ව�. ලාබය� �ය�ෙන අ��ය�. මට එය ෙද�නට ඔබ බැ�              

��නවා." 

ෙ� �ත�ඩවා�යාට සව� ෙදන සමාජය, ඔ�ව �� කර�නට බ� පනවන සමාජය, එක ක�මා�තයක පා�ව              

මක�න යෑම ය�, එ�� අෙන� ක�මා�ත වලට ඒ පා�ව පැටෙවන �සා, පා�ව�ම ෙ� ය ය�න,               

ෙන�ද�න �ට, ඒ සමාජය මම �ය�ෙ� ෙමවැ� බර� පටව�නට ��� අය �යා�. 

ෙමයාකාරෙය�, මා සාක�ඡාවට ග� ෙබ�ෙහ� �ෂයය� ���, ෙ�ශපාන ආ��කය ෙන�දැන ��ම ය� ය�             

�පංචයක �ෂ�ක ��ඵල දැක තම�ව �ලාවට ප�කර ගැ�ම� යැ� අ� ද��. ෙ�ශපාලන ආ��කය             

හ�නාගැ�ම ය� �ය� ඵල�පාකය��, �ෂ�ක සහ අනාගතෙ� ඇ� �ය හැ�, �� එක�ව �භාග ��ම�. 

මට ෙමතැන ෙ� �භාගයටම ල� ��ම සඳහා තව� �ශ්න ගණනාව� එක� කරත හැ��. ඒ� මම එ��                

වැළෙක�. ම�ද එකම ෙ� නැවත නැවත� ��ෙම� එකම ��ඵලය ලැෙබන �ස�. ඉ�හාසය ගැන             

ශෙට��යැ�� �� ෙ� ෙ�ශපාලන ආ��කයට අදාල කර�� මම ෙමය �මා කර�. 

“ඉ�හාසෙ� ���පාක ෙදක�: එක� වහා ��වන �ෂණෙය� හ�නාගත හැ� �ව�. අෙනක �රස්ථ � ���              

ද��නට ෙන�ලැෙබ�න�. ෙ� ඵල�පාක �තර එ�ෙනකට පරස්පර �ෙර�� ෙව�. පළ�වැ�න එ�ෙ�           

අෙ� ෙක�කා�න �ඥාෙව�. ෙදවැ�න එ�ෙ� අෙ� ��ඝ කා�න �ඥාෙව�. ��ම වාසනාව�ත ���ය�            

පැන න��ෙ� ��ස් ���ෙය� අන��ව�. ��සා ��ප�� ෙද�ය� නැ� ���. ��� ඥානය නැතැ�             
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�යා කැම� ආකාරය�� ඔබ ���ෙෂ�ප කර�න. එ� �යාකා��වය �ශ්වාස ෙන�කර�න. "ඒ ඒ ත�වෙ� �              

පව�න බලය" නැ�න� "���මය �චාරය" �ය�� සාමාන� ��සා හ��වන ෙ�ව �ධානය ��බඳව ඇ�             

වචන එ�ක ආර�� ඇ�කරග�න. ඒ� �මා කළ ප����යක අ�තය �හා බල�න, එ� � ඔබට ෙපෙ��,               

එය ���ම ආචාර ධා��ක සහ ��� සහගත පදනම�� ආර�භ කර නැ�න� එ�ට බලාෙප�ෙර��� �              

��ඵලය ෙව�වට එ� ���ධ පැ�ත ��නමා ඇ� බව." 

(ශෙට��යැ��, ෙස�ෙහ�ෙන� ඔ�බට යන මතක සටහ�) 
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ෙප�සම 

 ෙ�ඩ�� බැස ්�යා� ��� 

 
ඉ�ප�ද�, ෙ�පර, ල�තෑ��, යෂ්�, �� ලා�� යනා�ය හදන අයෙ�, ඒවා �වා දමන උපකරණ හදන අයෙ�               

සහ ස�ව ෙත�, ෙත�, ලහ�, මධ�සාරය සහ එ�ය ලබා ෙදන ෙවන� �ය� ෙ�ව� හදන අයෙ� ෙප�සම 

�ෙය�ජ� ම��ණ සභාෙ�* ෙග�රව�ය සාමා�කය� ෙවතට�. 

මහ�ව��: 

ඔබ ය�ෙ� �වැර� මා�ගයක. භාවා�මක න�ාය ���ෙෂ�ප කරන ඔබට අ� �ල ගැන සහ �ලභතාව ගැන               

ඇ�ෙ� �� තැ�ම�. ඔබ ස���ණෙය� ම ක�පනා කර�ෙ� �ෂ්පාදකයාෙ� ඉරණම ගැන�. �ෙ��ය            

තරඟෙය� ඔ� �දහස් කර�නට ඔබට උවමනා�. තව� ��ය�� ��ෙව�� ෙ��ය ෙවළඳෙප�ල ඔබට            

අවශ�  ෙ��ය ක�මා�ත  සඳහා ෙව�කර තබා ගැ�මට�. 

අ� ඇ�� ඉ�ෙ� ඔබට අ��ම� අවස්ථාව� ��නම�නට ඔබෙ� — �ම� න�� ද අ� එය හ��ව�ෙ�?               

ඔෙ� න�ාය? නැහැ, න�ාය� යැ� හැ���ම තර� ෙවන� �ව�� සහගත �ව� නැහැ. ඔෙ� ධ�මය? ඔෙ�               

�මය? ඔෙ� ��ප��ය? එෙහ� ඔබ ධ�ම වලට අකමැ��. �ම ගැන ඔබට �හ�ස�ය� �ෙයනවා.             

��ප�� ගැන �ය��, ෙ�ශපාලන අ�ථ ශාස්�යක ��ප�� ඇතැ� ඔබ ���ෙෂ�ප කරනවා. ඉ�� ඒ �සා              

අ� �ය� ද ෙ�ක ඔෙ� ප�චය �යලා –��ප��ය� නැ�ව න�යාය� නැ�ව ෙයෙදන ඔෙ� ප�චය. 

අපට වැ�ෙය� ඉතා ��� � වැඩකරන වාතාවරණය� යටෙ� �ෂ්පාදනය කරන අෙය� �සා �තාගත             

ෙන�හැ� තර� ඉතා අ� �ල�� ෙ��ය ෙවළඳෙප�ල �රා ප��වා හ�න එ�ය, ෙහ��ෙව� ඇ� � �ෙබන               

�නාශකා� තරඟෙය� අප �����ෙන�. ඔ� ෙපෙන�නට ග� �ටම අෙ� අෙල�ය නතර ෙ�. �ය�             

පා�ෙභ��කය� ඔ� ෙවතට හැෙර�. ගණනය කළ ෙන�හැ� තර�� ��� පැ�ර �ය ෙ� �ංශ ක�මා�ත              

අංශය එ�ට එ� වරම ස���ණ �හ්චලනයකට ��ණ පා�. ෙ� ��වා�යා, ෙවන ��ෙව� ෙන�ව ��යයාය,              

ඔ� අප ෙවත අ�ක�පාව�� ෙත�රව �ද �කාශ කර ඇත. අ� සැක කර�ෙ� ඔ�ව අ� හා එෙර�                

කරව�නට කට�� කර ඇ�ෙ� ෙ��� ඇ��ය�** ��� යැ� �යාය. (ෙ� �නවල එය අන� රාජ�තා��ක              

�ව�!) �ෙශ�ෂෙය� ම ��යයා එෙස� කර�ෙ� අ�ට ෙන�ෙප�වන ෙග�රවය� ඔ� ඒ උ�ධ�ච �පතට ද�වන              

බැ��. 

�ය� ෙද�ර ජෙ�ල, ක��, එ�ෙ� හා ඇ�ලත � �ර හා ආවරණ –ෙක�ෙය� ��ෙව�� �ය� �වෘත               

ස්ථානය� සහ ���, ප��, සහ ආෙල�කයට අප �වසට ගලා එ�නට හැ� සෑම �වරය�ම වසා දම�නට               
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��ය� ස�මත කර�න යැ� එෙහ�� අප ඔෙබ� ඉ�ලා ��නවා. අ� ෙ� රටට කරන ලද මහ� ෙස�වය                

ගැන �තා ඒ කළ�ණක� පාවා ෙද�න එපා, අසාමාන� � සටන� ත�ෙය� කර�න යැ� අනාථ කර�න               

එපා. ෙ� යහප� ක�මා�තයට ��ධ ෙවන පා�ෙ� නාමෙය� ෙමම ��ය ස�මත කර�න. 

අෙ� ෙ� ඉ��ෙ� වැදග�කම �මසා බල�නට ෙග�රව�ය �ෙය�ජ� ම�ඩලය යහප� ෙ�� යැ� අෙ��ෂා             

කරනවා. ෙමය තහ�� කර� ��ස අ� ෙගෙනන ෙහ�� වලට සව� ෙන�� ඒවා බැහැරකර�නට එපා. 

��� ම, ඔබ හැ� තර�� ස්වභා�ක එ�යට ඉඩ� ලැෙබන �ය�ම තැ� වසා දැ�ය ���. එ�� කෘ�ම                

එ�යට අවශ�තාවය� ��මාණය කළ ���. එ�� �� ෙන�ලබ�ෙ� �ංශෙ� �මන ක�මා�තය� ද? 

�ංශය වැ�ෙය� ස�ව ෙත� ප�ෙභ�ජනයට පට� ග�තාම, වැ�ෙය� ගවය� සහ බැට�ව� හැෙ��. එ��             

අ�ට ��ද කරන ලද ඉඩ�, මස්, ��, හ�, සහ �ෙශ�ෂෙය� ම කෘ�කා��ක ධනෙ� පදනම � ෙප�ෙහ�ර                

වැ�ෙය� ලැෙ��. 

�ංශය වැ�ෙය� ෙත� ප�ෙභ�ජනය කර��, අ�ට ෙප��, ඔ�� හා ෙ���� වගාව� පැ�රය යන හැ�              

ද��නට හැ�ෙ��. ෙ� ස� එෙහ� පස්වල ස�බව �න� කරන පැලෑ� ලැෙබ�ෙ� ගවය� ෙබ� ��ෙම�              

වැ�වන ෙප�ෙහ�ර ඉඩ� වලට ලැෙබ�� ම �සා අෙ� ලාබ වැ�ෙ��. 

අෙ� මහා ෙද�ය� ලහ� ස�ත ගස් ව�� �� යා�. අෙ� ක�වැ� ව�� �යාඹා එන අෙ�ක � මැස්ස� ඒ                  

�වඳ වටා ෙර�� ෙ��. එ�ට දැනට නාස්� � යන ම� හා �වඳ වෙ� ෙනෙම� ඒවාෙය� ඵලය� ලැෙ��. ෙ�                  

��යට, කෘ�ක�මෙ� එකම අංශය� ව� �ස� �සාරණයකට හ� ෙන�� �ෙයන එක� නැහැ. 

නැ� කට�� වල � ද ෙමය සත�ය� ෙ��. ත�මස් මරන*** නැ� දහස් ගණ�� ��යාෙ� ෙයෙද� ඇත.                

�ංශෙ� ෙග�රවය ර�න ෙ� ෙප�සමට අ�ස� කරන අයෙ� ෙ�ශෙ��� අ�ලාෂය� ස�� කරවත හැ� නැ�              

රා�ය� අ�ට ෙක� කල�� ලැෙ��. 

න�� අ� පැ��ෙ� ක�මා�ත වල ��ෙශ���වය� ගැන �ම� �ය� ද? ෙමතැ� �ට ඔබට ර�තර� ගාන               

ලද, ෙල�හ, ප�� ඉ�ප�ද� රඳවන, ලා��, ෙප��� පහ� යනා�ය අද ද�න �ඩා කඩකෑ� වල � ෙන�ව                

ඉඩකඩ ඇ� ��ස� ෙවළඳ ස්ථාන වල � ද��නට ලැෙබ� ඇත. 

වැ� වැ�වල ලහ� එක� කරන අය ��ප� �ය �� නැත. අ�� පත� අ�යක ක�න පත�ක�වා ��ප� �ය                 

�� නැත. ඔ��ට ඉහළ ප� ලැ� වැ� � සමෘ��ෙය� ��� ඇත. 

අෙ� ෙප�සෙ� සා�ථක�වෙය� ත�වය වැ� ��� ෙව�ෙ� යටහ� පහ� ��� � ෙවෙළ�ඳා �ට            

අ��� ෙක��පැ�ෙ� ෙක�ටස් අ��ය ඇ� ධනවතා ද�වා ෙව�. ඉ�� ක�පනා කර බල�න මහ�ව��,             

ෙමය එක �ංශ වැ�ෙය� ගැන ෙන��ව�. 

අ� ඔෙ� �ෙර�ධතා බලාෙප�ෙර���ෙව� ���, මහ�ව��; එෙහ� ඒ එක� ව� ඔබ ෙගෙන�ෙ� �දහස්             

ෙවළඳාම �යාෙදන �ස් ගැ��ච ෙප�ත�� ෙනෙම�. අ� සටනට කැඳවනවා ආප� ඔබ ෙවත එ�ෙන නැ�,              
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ඔෙ� ��ප�� �ය�ල ��පස ඇ� �ලධ�මය ෙවතට එ�ෙ� නැ� � අපට ���ධව එක වචනය� ෙහ�               

�ය�න �යා. 

ඔබ අ�ට �යා� ද, අ� ෙ� ආර�ෂාෙව� වා�ය� ලැ�ව�, �ංශයට එ�� ��� වා�ය� ��ධ ෙන�ෙ� යැ�                

�යා, ෙම�කද පා�ෙභ��කයා �ය� වැය දරා ග���? 

අ� අෙ� ���ර ලැහැස්� කරෙගන ���: 

පා�ෙභ��කයා ගැන සැල��ල� දැ��මට ඔබට තව �රට� අ��ය� නැත. �ෂ්පාදකයාට වැ� කැමැ�ත            

ද�ව�� ඔබ පා�ෙභ��කයාෙ� කැමැ�තට ���ධ � ඔ�ව ��ලට ෙදන ල�. ඔබ එෙස� කෙළ� ක�මා�තය              

��ම� කර�  සඳහා ය.  ��යා වැ�කර�  සඳහා ය. ඒ ෙහ�� සඳහා ම ඔබ ෙමය ද කළ �� ෙ�. 

සහ�කෙය� ම ඔබ ෙ� ���ධතාවය බලාෙප�ෙර��� �වා. �දහස් ෙල�� යකඩ, ග� අ��, තල, ���,              

සහ ෙර��� ගැන පා�ෙභ��කයාට පර�ව� �ෙබනවා යැ� අ� �ය�� “ඔ�, එෙහ� තහනම �සා             

�ෂ්පාදකයාට පර� ඇතැ�,” ඔබ �ය� ඇත. ෙහ�ඳ� ඉ��, පා�ෙභ��කය�ට පර� ඇ�න� ස්වභා�ක            

එ�යට ඉඩ� ෙද�න එෙහන� �ෂ්පාදකය�ට� එය නව�ව�නට පර� ඇත. 

“එෙහ�,” යැ� ඔබ තව �රට� �ය� ඇත, “�ෂ්පාදකයා සහ පා�ෙභ��කයා ය� එකම එ�ෙකෙන�ෙන.             

ක�මා�තක�වා ආර�ෂණෙය� ලාබ ලබ�ෙ� න�, ඔ� ෙග��යාව සමෘ��ම� කර� ඇත. අ�� පැ�තට,            

කෘ�ක�මය සමෘ��ය� ලැ�ෙව��, එ�� ෙවන� �� භා�ඩ සඳහා ෙවළඳෙප�ල� �වෘත ව� ඇත.”            

ෙහ�ඳ� ඉ��, ඔබ අපට ෙම�ෙන�ෙප��ය� ෙදනවා න� දව� කාලය ඇතලත එ�ය �ෂ්පාදනයට, අ�             

එතෙක�ට �ශාල �මාණය�� ස�ව ෙත�, ග� අ��, ෙත�, ලහ�, ඉ�, මධ�සාරය, ��, යකඩ, ෙල�හ, හා               

ප�� යනා�ය අෙ� ක�මා�තය සඳහා �ල � ග��. ඊට අමතරව, අ� සහ අෙ� අෙන�� සැප��ක�ව�,               

දැ� ධනව� �සා, වැ�ෙය� ප�ෙභ�ජනය කර සමෘ��ය ෙ��ය ෙවළඳෙප�ෙ� හැම අත ප�රව�. 

��යයාෙල�කය ස්වභාව ධ�මය ��� ෙදන ලද පෙර�පකා� ත�ාගය� යැ� ඔබ �යනවා ද? එවැ� තෑ�              

���ෙෂ�ප ��ම ය� ඒවා ලබාග�නා මා�ගය ��ම� කර�නට යැ� �ය�� ධනවස්� ���ෙෂ�ප ��ම�             

ෙන�ෙ� ද? 

එෙහ� ඔබ ෙ� ස්ථාවරය ග�ෙ� න�, එ�ට ඔබට ඔෙ� ��ප��යට මාරක පහර� ගහ�නට ��ධ ෙ�;               

මතක ද, ෙමෙත� ඔබ �ෙ��ය භා�ඩ අ�හැ�ෙ� ඒවා පෙර�පකා� තෑ� හා සමාන � �සා ෙ�ද? අෙ�                

ෙප�සම ��ග�නවාට වඩා ෙවන� ෙම�ෙන�ෙප��ය� අ�� �ව�ෙ� ඉ��� ��ගැ�මට ඔබට ඇ�ෙ�           

බාගය� ෙහ�ඳ ෙහ��ව� පම�. එය ඔබ ���වා ග� ��ප��යට ස���ණෙය�ම එකඟ �ව�. ෙවන� අයට              

වඩා ෙහ��� හදාග� �සා පම�� අෙ� ඉ��� ���ෙෂ�ප ��ම ය� ෙ� ස�කරණය ��ගැ�ම ෙව�: + x                

+ = - ; තව� ��ය�� �යනවා න�, එය  �ල��තය�  මත  �ල��තය�  පදන� කරගැ�ම�. 
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භා�ඩ �ෂ්පාදනෙ� � �මය සහ ස්වභාව ධ�මය �චලන සමා�පාතය�ට අ�ව රට මත සහ ෙ�ශ�ණය මත               

සහෙය�ගෙය� කට�� කර�. ස්වභාව ධ�මෙය� ලැෙබන ෙ�ව� �තරම ෙන��ෙ� ලැෙබන ඒවා�. අගය�            

ඇ�ෙ� ��ස් �මෙය� ලැෙබන ඒවාට�. ෙග�ය ��ෙ� එයට�. 

�ස්බ� නගරෙය� ෙගෙනන ලද ෙද�ඩ� ෙග�ය� පැ��ෙය� ෙගෙනන ලද ෙද�ඩ� ෙග�යකට වඩා බාගය�             

අ� �ලට ��ණනවා න�, එෙහම ෙව�ෙ� �ස්බ� ෙද�ඩ� ෙග�යට ෙන��ෙ� ලැෙබන ස්වභා�ක ��             

එ�ය� ෙව�� පැ��ෙ� ෙද�ඩ� ෙග�යට ලැෙබ�ෙ� කෘ�ම එ�ය� �ස�. එයට ෙවළඳෙප�ෙ� � �ල�             

ෙගව�නට ��ධ ෙ�. 

ඉ��, අ�ට පෘ�ගාලෙය� ෙද�ඩ� ෙග�ය� එ��, අෙය� �ය�නට ��ව� එය අ�ට බාගය� ෙන��ෙ�             

ලැෙබනවා �යා, තව� ��ය�� ��ෙව�� පැ��ෙ� ෙද�ඩ� වලට වඩා  බාගය�  �ල අ� �යා. 

ඉ�� ෙම�න ෙ� පදනම, අඩ� ත�ාග�� ෙවන පදනම මත තම� ඔබ� �ය�ෙ� එයට ඉඩ ෙන�ෙද�න               

�යා. “පැ��ෙ� වැ�ය�ට �ය�ල කර�න ��ධ ෙව��, �ෙ��කය�ට අඩ� පමණ� කර�නට ��ධ ෙව��,             

ඉ��ය ඔ��ට ��යයා ��� කරෙදන �සා, �ෙ��ය ��කය�ෙ� තරඟයට ��� ෙද�න �ංශෙ�            

��කය�ට ෙක�ෙහ�ම ද ��ව�?” යැ� ඔබ අහ�නට ��ව�. එෙහ� �ෂ්පාදනය� �ෙල� බාගය�            

ෙන��ෙ� ලැ�ණ �සා තම� ඔබ එය තරඟෙය� ඉව� කෙළ�. ඉ�� එය ස���ණෙය� ෙන��ෙ� ෙව��              

ෙක�ෙහ�ම ද ඔබට එය තරඟයකට ඇ�� කර�න හැ�යාව ලැෙබ�ෙන? එ�ෙක� ඔබ සංගත ෙන�ෙ�.             

නැ�න� එෙස� බාගය� ෙන��ෙ� �ම අෙ� ෙ��ය ක�මා�තයට අ�තකර යැ� �යා ඉව� කරනවා න� ඔබ               

ස���ණෙය� ම ෙන��ෙ� ලැෙබ�න වැ� ෙහ�� ව�� ෙද�ණය�� �� � උන��ව�� ඉව� කර දැ�ය              

���. 

තව� උදාහරණය� ග�න: ය� �ෂ්පාදනය� –ග� අ��, ��� ෙහ� ෙර���– යනා�ය අ�ට �ෙ�ශ ව��              

ලැෙබ�ෙ� ඒවා අ� හදාග�නවාට වඩා අ� �මය�� ලබා ග�න ��ව� ගාණකට න� එ� ෙවනස ය�               

ප�ත�ාගය� . ෙමම තෑ�ෙ� �මාණය එ� ෙවනසට ස�ල�නා � සමා�පාතය�. �ෙ��කයා අෙප� හතෙර�            

�� කාල�, බාගය�, කාල� ඉ�ල�� අ�ට එය කාල�, බාගය� ෙහ� ��කාලක අගය�� �ය හැ��.              

��යයා දානය කරන �� එ�ය ෙම� එය ස���ණ �ව�. ෙවන� ෙදය� ඉ�ල�ෙ� නැ� �ව�. අ�               

ඖපචා�ක ෙල�� �ශ්නය ඉ��ප� කළෙහ��, අ� අහ�ෙ� ඔබට �� වැය� නැ� ප�ෙභ�ජනයක වා� ද,              

නැ�න� ඔබට �� කරදර ස�ත �ෂ්පාදනයක ඇතැ� �යන වා� ද? ඔබ ෙත�රා ගැ�ම� කළ ���. ඒ�                

ත�කා��ල ෙව�න; ඔබ ෙමෙස� අෙ� ඉ��ම තහන� කරන තා� ක�, �ෙ��ය ග� අ��, යකඩ, ���,               

සහ ෙර��� වල �ල �ං�ව කරා ය�� ඊට සමා�පා�කව �ං�වක �ෙල� � �� එ�ය දවස �රා ලබා�මට ඉඩ                  

�ම ෙක�තර� අසංස්��ක ෙ� ද!  

 

* �ංශෙ� �� ආ��ව 
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** ඇ��ය� ය�න මහා �තාන�ය ��ෙම� වැ�ණ �පත� යැ� �ය�නට ඉතා �රාතනෙ� භා�තා කරන              

ලද නම�.  

*** පැෙ���ය� න�� ඛ�ජ ෙත� ෙස�යාග�නට ෙපර ලා�� ෙත� �ෙ� ත�මස් ෙත�. 
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ඍනා�මක ෙ�� මා�ගය� 

ෙ�ඩ�� බැස ්�යා� ��� 

 

�ෂ්පාදකයාෙ� පං�ව ෙක�පමණ� දැ� �යා පමණ� සැල��ලට පා� ෙවන තා� ක�, ෙමය අවාසනාවට             

හැම �ටම ��ධ ෙව�න�, ෙප�� පං�වට එෙර�ව යෑෙම� වැළ� ��ම කළ ෙන�හැ��. ම�ද,             

එයාකාරෙය� සැලෙක��, බාධක, උවමනා, සහ වෑය� වල වැ��ම� �ෂ්පාදකයා බලාෙප�ෙර��� ෙවන           

�ස�. 

ෙබ��ෙඩ� � �ව�පතක ෙමය පැහැ�� කරන අන�ඝ �ස්තරය� මට හ��ණ. 

��ෙය�� මහතා ෙ� �ශ්නය ම� කර�: 

පැ��ෙ� �ට ස්පාඤ්ඤයට �වන ෙ�� මා�ගය ෙබ��ෙඩ� � � නැව�ය �� ද? 

ඔ� ෙ� �ශ්නයට ���ර එෙස� �ය �� යැ� �යා ඊට ෙහ�� ��පය� ද�ව�. ඒවාෙය� මම �භාගයට                

ග�ෙ� ෙමය පම�: 

පැ��ෙ� �ට ෙබෙය�� ද�වා යන ෙ�� මා�ගෙ� නැව�ම� ෙබ��ෙඩ� � ��ය ���. එ�ට බ� සහ ම��ට                

එම නගරෙ� � බලහ�කාරෙය�ම නැවෙත�නට ��ධ �වෙහ��, එ�� ෙබ��� පදවන අයට, බ� ම�             

කරගහන අයට, ෙහ�ට� අ��ක � ව�ට යනා��ට ලාබදායක ව� ඇත. 

ෙම� � ද අපට පැහැ��ව ෙපෙන�ෙ� පා�ෙභ��කය�ෙ� අ� � �ය�ට වැ�ෙය�, ෙස�වාව� සපයන අයෙ�            

අ���ය� සඳහා වැ� වැදග�කම� �ම�.  

ඒ� ඉ�� ෙබ��ෙඩ� නගරෙ� � ෙ�� මා�ගය නැවෙතන �සා උප�න ලාබයකට අ��ය� ඇ�න�, ඒ              

ලාබය මහජන අ���ය හා සංගත න�, එ�ට ඇ��ෙ�ෙම, ෙප���ය�ස්, �ව�ස්, ඕ�ය�ස්, සහ ඇ�ත             

වශෙය� �යෙත��, �ය� අතරමැ� ල�ෂ�ය� වල �, �ෙෆ�, ශාෙට�ෙලෙර��� යනා�ය ඇ��ව, -ෙ��ය            

ක�මා�තෙ� නාමෙය�- ෙ�� මා�ගය කඩ�නට යැ� ඉ�ලා ��ය �� ෙව�. ම�ද, වැ�ෙය� නැවෙතන             

තැ� පව���, ඒ ෙ�� මා�ගය නව�න සෑම ස්ථානයක � ම ගබඩා සඳහා, බ� උ�ලන අයට, කර�ත ��                 

යනා�යට ෙගවන �ද� �මාණය ද වැ� ෙව� ඇත. ෙ� ආකාරෙය� අ�ට ඉ�� ෙව�ෙ� ෙ�� මා�ගෙ�               

තැ�� තැන ෙක���ය නැවෙතන ස්ථාන රා�ය�� �� ෙ�� ප�ධ�ය�. එන�,  ඍනා�මක ෙ�� මා�ගය�. 
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ආර�ෂණවා�� �ම� ��ව ද, ෙ�� මා�ගෙ� නැව�ම හදන ��ක ��ධා�තය ය� ��බාධන ෙගෙනන             

��ක ��ධා�තය සමඟ එක ෙල��ම සමාන �ව�. �ෂ්පාදකයාට පා�ෙභ��කයාව ��ෙද�. මා�ගය ���            

අ�තය පාවා ෙද�. 
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ෙවළඳ ෙශ�ෂය 

ෙ�ඩ�� බැස ්�යා� ��� 

 

ෙවළඳ ෙශ�ෂය ය� �ශ්වාසය ��බඳ ව�වස්ථාව�. 

එ� අඩං� ෙම�නවා දැ� අ� ද��: ය� රට� එය අපනයනය කරනවාට වැ�ෙය� ආනයනය කළෙහ��,              

ෙවනස ඔ�� අ�� කරග��. අෙන� අතට, ය� රට� ආනයන කරනවාට වැ�ෙය� අපනයන කළෙහ��,             

එ� අ�ෙ�කය ය� ලාබය�. ෙමය �ත��ෂ ෙල�� ��ෙගන ඒ අ�ව �� ස�මත කරෙගන ඇත. 

ෙ� උපන�ාසය පදන� කරෙගන ෙපෙ�දා ෙම���� මහතා අපට අන�� ඇඟ�ය. �ංශය ��� �ෙ�ශ රටව�              

සමඟ කරන ෙවළඳ ග�ෙද� වල � වසරකට ෙක�� �ස්ස� පා� ලබා ඇතැ� සංඛ�ාන ද�ව�� �ෙ� එෙහම                

කර�නට අවශ� නැ� �ෙටක � �ංශෙ� ෙහ�ඳ�ත �සා එෙස� ��ධ කර ඇ� බව�. 

"ඔෙ� ෙවළඳාෙම� ඔබ වසර 11 ක � �ෑ�� ෙක�� ෙද�යය� අ�� කරෙගන. ෙම�� �ය�ෙ� �ම� දැ�                

ඔබට වැටෙහනවා ද?" 

අන��ව ඔ�ෙ� වැර�ය ෙන�හැ� ��ය ප���� වලට අදාල කර��, ඔ� අ�ට ෙමෙස� �ෙ�ය: "1847 � ඔබ                

���වා �ෑ�� ෙක�� 60.5 ක ව�නාකෙම� �� �ෂ්පා�ත භා�ඩ �මාණය�. ඔබ �ල � ග�ෙ� ෙක��               

15.2 ක ව�නාකෙම� �� �මාණය� පමණ�. ඒ �සා, ඔබට ෙක�� 45 ක  ලාබය�  ලැ�ණ. 

"ඔබ ෙක�� 80.4 ක අ��ව� �ල � ග�ත. ඔබ ���ෙ� ෙක�� 11.4 ක ව�නාකම� ඇ� �මාණය�                

පමණ�. එ� � ඔබ ෙක�� 69 ක  පා�  ��ඳ." 

ෙමය ���ත ආකාරෙය� සරලම�ක ෙල�� පහත �ල��ත �ස්�තය එ� ත�කා��ල �ගමනය කරා යන             

ආකාරය ෙප�වන උදාහරණය�. ෙම���� මහතා ෙස�යාෙගන ඇ�ෙ� ෙවළඳ ෙශ�ෂෙ� වැය ගැන ඩා�ෙල            

සහ ලබෆ් මහ�ව�� පවා �නහ ග�ව�නට සම� රහස�. එය මහ� ජය�හණය�. ඊ�ෂ�යාව පහළ�ම මට              

වළ�වා ගත ෙන�හැ� තර�ය. 

ෙම���� මහතා ඇ�� �ය� ආර�ෂණවා�� ��� ලාබ සහ පා� ගණනය කරන ��ෙ� වලං� බාවය              

ත�ෙස�� කර�නට මට ඉඩ� ෙද�න. මම කරන ලද ග�ෙද� ෙදක� උදාහරණයට ෙගන ෙමය පැහැ��              

කර�ෙන�. 

මම ��ෙ� ෙබ��ෙඩ� නගරෙ��. �ෑ�� 50 � ව�න ව�� ෙ�ගරය� මා ස�ව ��ණ. මම එය �ව���                

ෙවත යැ�ෙව�. ෙ��ව සටහ� කෙළ� �ෑ�� 50 ක බ�  අපනයනය� . 
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�ව��� � � ව�� �ෑ�� 70 කට ���න. මෙ� �ෙය��තයා ඒ �ෑ�� 70 ග� අ�� වලට මා� කෙළ�ය.                  

එ� ව�නාකම ෙබ��ෙඩ� ෙවළඳෙප�ෙ� � �ෑ�� 90 � ෙව�. ෙ��ව ඉ�ම�� සටහ� කෙළ� �ෑ�� 90 ක                

බ�  ආනයනය  කළ බව�. 

අපනයන කරන ල�දාට වඩා ආනයනය කරන ලද �සා ෙවළඳ ෙශ�ෂය �ෑ�� 40 �. 

ෙ� �ෑ�� 40, මම සැම �ටම �ශ්වාස කෙළ�, මෙ� ෙප�� ව�� මම ලැ� දැ�ම අ�ව, මා ලාබය�                 

අ�කරග� හැ�යට�. ඒ� ෙම���� මහතා මට �ය�ෙ� මම පා�ව� ��ඳ බව�. මම �සා �ංශය� ඒ               

පා�ව �ඳ ඇ� බව�. 

ඇ� ෙම���� මහතා ෙමතැන � පා�ව� ද��ෙ�? අපනයන වලට වඩා ආනයන වැ�ෙවන සෑම             

අවස්ථාව�ම අත�ාවශ� ෙල��ම ෙන��� �ද� ව�� ෙශ�ෂය ෙගව�ෙ� යැ� එ� � ඔ� අභ�පගමනය             

කරන �සා එය පා�ව� හැ�යට ඔ� ද��. ඒ� මා ෙමතැන � ෙප�� ග�ෙද�ෙ� �, එ� � ��ධ � �ය�                   

ලාබදායක ග�ෙද� �ල �, ෙශ�ෂය� ෙගව�නට ��ධ � අවස්ථාව ෙක�තැන ද? �ෂම ෙවළඳෙප�ලව� �ල              

�ල ගණ� සංස�දනය කර, තම� අපනයනය කළ අගය තමනට වැ�ෙය� වැ� � ආප� ලැෙ�� යැ�               

�ශ්�ත ෙලස��, නැ�න� අ�ගාෙ� ස�භා�තාව ව� ෙස�යා බලා, අන��ව ෙවෙළ�ෙඳ� ග�ෙද�ව           

කර�නට �රණය කර� ඇතැ� ය�න වටහා ග�නට එතර� �ෂ්කර ද? ඉ��, ෙම���� මහතා පා�ව�              

යැ� �ය�න හැ���ය ��ෙ�  ලාබය�  හැ�යට�. 

මෙ� ග�ෙද�ව අවස� � ප�, මෙ� ෙබ�ළඳ �යාව ගැන කණගා�ව� දැ��. මඳ� පමා �ෙ� නැතැ�               

�යා මම ප�තැ�� �ෙය�. ම�ද, ෙබ��ෙඩ� නගරෙ� ව�� �ල පහත ෙග�ස් �ව��� � ව�� �ල ඉහළ                

�ෙ�ය. මම ඉ�ම� �ෙ� නැ�න�, මට �ෑ�� 40 කට �ල � ෙගන �ෑ�� 100 කට ��ණ�නට ඉඩ�                 

���. සත�ෙය�ම මම �ශ්වාස කර�ෙ�, අ�න එවැ� පදනමක �, මෙ� ලාබය තව� වැ� �ය හැ� බව�.                

ඒ� මම ෙම����� මහතා ෙව�� ඉෙගන ග�ෙ� වඩා හා�කර ත�වය අ��ය හැ�  පා�ව  යැ� �යා�. 

මෙ� ෙදවැ� ග�ෙද�ෙව� ඊට වැ�ෙය� ෙවනස් ��ඵලය� ලැ�ණ. 

ෙප�ෙග�� ව�� මට �ෑ�� 100 � වැය � �ෆ�ස් වගය� මා ෙග�වා ග�ෙත�. ඉං�� කැ�න�               

ඇම�ව�� ෙදෙදෙන� සඳහා යව�නට ඉතා ඉහළ �ල� �යම � ඒවා මට උවමනා �ෙ� ස්ට��� ප��               

වලට හරව�නට�. අෙහ�, මා කළ �� �ෙ� ඒවා මා ��� අ�භව ��ම�. (ඒ �ෆ�ස් කෑව න� ෙහ�ඳ�. මම                  

අදහස් කර�ෙ� ඉං�� ප�� ෙහ� ෙට�� අයව කෑම ෙන�ෙ�.) ඒවා �ග� නැව �ට� � ප� ��� බ� �ෙ�                  

නැ�න� ඔ�ෙක�ම අ�� � ය�ෙ� නැත. ෙ�� �ලධා�යා ෙ� අවස්ථාෙ� � �ෑ�� 100 � අපනයනය               

කරන ලදැ� සටහ� කළ අතර නැවත ��ව� ආනයනය �වා යැ� ඒ ස�බ�ධෙය� එක� කෙළ� නැත. 

ෙම� � ෙම����� මහතා �ය�ෙ� �ංශයට �ෑ�� 100 ක ලාබය� ලැ�ණ බව�. ම�ද නැව ��න �සා                

ෙ� �ද� �මාණය තම� ආනයනයට වඩා අපනයනෙය� වැ� �ෙ�. අෙන� අතට කත�දෙ� ��ධ �වා න�,               
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මට �ෑ�� 200-300 ක ව�නාකෙම� �� ඉං�� ප�� �මාණය� ලැ�නා න�, එ�ට ෙවළඳ ෙශ�ෂය අ�තකර               

යැ� සැලෙක� ඇත. එ�ට පා� ��ෙඳ� �ංශය යැ� �යැෙව� ඇත. 

ෙමයාකාර �ද�ාව�� බල��, කණගා�වට ක�ණ න�, �ය� වා�ජ� ග�ෙද� වල � අදාල ව�ාපා�කයාට             

පා�ව� ��ධ � ඇ� �ෙටක ඔ�ට ලාබය� ලැ� ඇතැ� �රණය ෙව�ෙ� න�ායට එෙර�ව සැම �ටම               

කට�� කරනවා යැ� �යන න�ායවා�� පං�යට අ�ව�.  

�ාෙය��ක පැ�තක දෘෂ්�ෙක�ණය�� බල��, ෙමය තව� ���ත ත�වය�. එ�ට ��ඵලය �ම� ද? 

ව�ාපා�කයාෙ� ගණ� හැ�� සහ අ���ය� ෙව�වට ඔ�ෙ� ගණ� හැ�� සහ අ���ය� ආෙ�ශ            

කර�නට ෙම���� මහතාට (ය� �රකට ඔ� ස��, ඔ�ට ලැෙබන ඡ�ද �සා) පැව� ඇ� බලෙය� කළ               

හැ� යැ� අ� �ත�. ෙම���� මහතාෙ� වචන ව��ම �යන, ඔ�ට අවශ� "රටට යහප� වා�ජ� සහ               

කා��ක සං�ධානය�, ෙ��ය ක�මා�තයට යහප� ත��ව�," ෙද�නට හැ� න� ඔ� කර�ෙ� �ම� ද? 

ෙ��ය වශෙය� අ� �ලකට අරෙගන ඉහළ �ලකට �ෙ�ශයක � ��ණා එ�� ලැෙබන �දල ෙ��ය              

වශෙය� ඉ��ම� ඇ� ෙවළඳ �ව� වලට හරවත හැ� ග�ෙද� �ය�ල ඔ� ��ෙය� යටප� කර� ඇත.               

ම�ද ආනයන අගය අපනයන අගයට වැ�ෙය� ඉහළ ය�ෙ� �ෙශ�ෂෙය�ම ෙමවැ� ග�ෙද�වක � ය.  

අෙන� අතට, �ංශය �ල අ�ක �ලකට ගතහැ� භා�ඩ �ටරට � අ� �ලට ���ම, අවශ� න� ඊට                

සහනාධාර (මහජනයාට බ� ගසා) ෙද�නට� ඔ� කැම� ෙ��, එය ඇ�තටම ඔ�ව ��ග�ව� ඇත. තව�              

��ය�� ��ෙව��, අපට �ශ්ඵල ෙ�ව� ආනයනය කර�� ඒ සඳහා අපට �ෙය�ජනව� ෙ�ව� අපනයනය             

��ම�. පැ��ෙය� ඇ�ස්ට�ඩෑ� ෙවතට �ස් යව�නට�, ඇ�ස්ට�ඩෑ� ව�� පැ��යට නවතම �ලා�තා           

ආනයනයට� ඔ� අපට ස���ණ �දහස ලබාෙද� ඇත. ෙමයාකාර ග�ෙද� වල � ෙවළඳ ෙශ�ෂය සැම�ටම              

අෙ� වා�යට ෙහ�� ෙ�. 

ෙමවැ� කට�� වල � ඒ සඳහා ��ය� ඇ� ��ස කැම� ආකාරයට, ඔ�� ග�නා අවදානම මත සහ ඔ��                 

��ණ ෙදන �නාශය අ�ව කට�� කර�නට ඔ�නට ඉඩ ෙන��ම සැබැ��ම ෙ�ද�ය ත�වය�. අ�             

වශෙය� එ� � �ය�ල�ම පාෙහ� තම තම� කරන �යාව� සඳහා තම තම� වග�ම ග��. වැ��ද�               

කර�නා ද�ව� ලැබ �වැර� මා�ගය ඉෙගන ග��. ඒ� �� ස�පාදකයා ��� ආෙර�පණය කර�� සහ              

තහන� ෙගෙන��, �� ස�පාදකයා ��� �රණා�මක ��ශ්චය� වර�දා ග� කළ, ඒ වැ��ද �� රෙ�ම              

හැ�යාව �රණය කරන ��ය බවට ප��ම ��ධ ෙ�. �ංශෙ� අප �දහසට ෙබෙහ�� ආදරය කර�. ඒ� එය                

අ� හ�නාෙගන ඇ�ෙ� යා�ත��. අෙහ�, එය වැ�ෙය� අවෙබ�ධයට අ� උ�සාහ කර�! ඒ �සා ඊට ඇ�               

ආදරය ��ෙස��ම අ� � ය�ෙ� නැත. 

ෙවළඳ ෙශ�ෂය ��බඳ �ලධ�මය ��ෙන�ග�නා රාජ� තා��කෙය� එංගල�තෙ� නැතැ� ෙම�����          

මහතා සං�� ආ�ම �ශ්වාසය�� සඳහ� කර�. ආනයන වැ� කරන ලද ෙහ��ෙව�, ඔ�ෙ� �මයට අ�ව,              

අලාභය ෙක�පමණ� දැ� ගණ� හදා බලා, ඔ� ෙමෙස� හඬ නඟ�: "ෙමවැ� ද�ශනය� එංගල�තයට             
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��නැ�ෙව��, ඔ�� ෙ�වල� ඇත. තම�ෙ� ආසනයට ත�ජනය� එ�ල � නැතැ� �යා �තන මහජන             

ම�� ම�ඩලෙ� ��ම සාමා�කෙය� ෙන�මැ� ව� ඇත." 

මෙ� ක�තව�ය හැ�යට, මම තහ�� කර�ෙ�, "රෙට� අපනයනය කරන ලද �� ව�නාකම රටට             

ආනයනය කරන ලද �� ව�නාකමට වැ�ෙය� වැය � ඇත," යැ� ක�� ෙහ� මහජන ම�� ම�ඩලයට               

��වා න� ඔ�� එ�ට තමනට ත�ජනය� එ�ල � ඇතැ� �ත� ඇත. "ෙවනස ෙප��� කර�ෙ�              

ලාබය�," �යා එක� කරන ක�කෙය� එ�ට ෙහ�යාග�නට ලැෙ�� යැ� සැක ස�ත�. 

ෙදනවාට වඩා �මාණය� ලබාගැ�ම වැදග� බව එංගල�තෙ� අයෙ� පැහැ�� �ශ්වාසය�. එයට අමතරව            

ඔ�� ���ෂණය කර ඇ�ෙ� ෙමය �ය� ව�ාපා�කය�ෙ� හැ�යාව බව�. එ�සා ඔ�� �දහස් ෙවළඳාම             

ය� ���ව�නට කැප � ��න ‘ අ�ට අෙ� පා�ෙ� ඉ�න ෙද�න ’ යැ� �යන��ෙ� පැ�ත ෙගන ���. 
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ෙවළඳෙප�ල ��බඳ �ථ�ා �ස්ස� 

ෙට�� � . පාම� ��� 

 

සමාජ ස�බ�ධතාවල ගැට� ෙවළඳෙප�ල යා��ණ ��� �ස�ෙ� � හ�වන ���ක� සහ �මාව� ගැන             

�ත��, ෙප��ෙ� පව�න �ථ�ාව� පැහැ�� කරගැ�ම �ෙය�ජනව�ය. �ථ�ාව� හැ�යට මම අදහස්           

කර�ෙ�, සත�ය� යැ� පැහැ�� �ව� ෙස�, ඒවා ත�කෙය� ෙහ� සා�� ව�� �මසා බැ�මට අවශ�              

ෙන�වන ෙස� ��ගැ�මට පා� � �යම� ෙව�. �ව����ෙය�, යහ� ��ා�� ෙව��, ෙ�ශපාලනඥය�            

ෙව�� ඇෙහ�ෙ� ෙ�වා�. ඒවා �වෙ� පව�න බව� ෙපෙ�. ය� ගැ�� �ඥා ස�ප��ය� ෙල�� ඒවා              

නැවත නැවත �චාරය ෙව�. එ� ඇ� අවදානම, හැම අත ෙබෙහ�� පැ�ර පැව�ම �සා ඒවා �චාරා�මක               

�භාගයකට පා� ෙන��ම�. මම ෙම� � ඒවා �භාග කර�නට ඉ��ප� ෙව�. 

බ�තරය, ඒ� ඔ�ෙක�ම ෙනෙම�, ෙමවැ� �ථ�ාව� �දහස් ෙවළඳෙප�ලට �ෙර�ධය ද�වන අය ���            

ප��වන අදහස් ෙව�. ඉ� ස්ව�පය� ප��වා හ��ෙ�, සමහර �ට �දහස් ෙවළඳෙප�ල ගැන පමණට වඩා              

උෙද��ගය� ද�වන �ඩා ��ස් ���. 

පහත දැ�ෙව�ෙ� එවැ� �ථ�ාව� �ස්ස�, එය ෙමෙස� �ව�ගය� හතරකට ඇ�� කර�: 

ආචාර ධා��ක �ෙ�චන; 

ආ��ක �ෙ�චන; 

ආචාර ධා��ක-ආ��ක ��� �ෙ�චන; සහ 

පමණට වඩා උෙද��ගය�� ෙකෙරන ���වචය� 

 

ආචාර ධා��ක �ෙ�චන 

 

1. ෙවළඳෙප�ල එ�ෙක� �රාචාරා�මක�  නැ�න� �රාචාරව� ෙව�න� 

සරල හා ෙක�ෙය� �ය�ෙ� ද, ෙවළඳෙප�ල ජනතාව ෙය�� කර�ෙ� වා�ෙ� ගණ� බැ�මට පමණ�.             

ෙවළඳෙප�ල ග�ෙද�වල ආචාර ධා��ක�වය� නැත. අප ���� යැ� පැහැ��ව ෙප�ව�නට කැප�ම�           
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නැත: අෙ� වා�යට පමණ� ෙන�ව, හ� වැර� ෙම�නවා දැ� �තන හැ�යාව, ආචාර ධා��ක සහ              

�රාචාරා�මක අතර ෙවනස �යන හැ�යාව� එයට නැත. 

 

�ට වඩා වැර� �යමන� �තාග�නට අ���. ම�ද ග�ෙද�ව� ��ධ ෙව�නට න� ���යට ෙග�රවය�             

��ය ���. ග�ෙද�වල ෙයෙදන ���� �ක�ම අරග�නා අයෙග� ෙවනස් ෙව�; ග�ෙද� කරන අය             

අෙන� අයෙ� හ� ආකාර අ��යට ෙග�රව කර�. ���� ග�ෙද� වලට ���ම ��ෙස�ෙ� ද අෙනකා              

ස�ව පව��න තම�ට ඕනෑ �සා�, එය �ක� ��� අරෙගන එ�ෙ� නැ� ආචාර ධා��ක හා ��ග�ක               

��ගලය� වන �සා�ය. ග�ෙද�ව� ය� ස�පත� එක තැනක �ට තව� තැනකට මා��ම�; එ��             

�යැෙව�ෙ� ඕනෑම ග�ෙද�ව� ය� පාද ෙ�ඛාවක �ට ම�� ලබන බව�. එ� � ග�ෙද�ව�             

ෙන�ව�ෙ� ද, ඔ�� තම� ස� දෑ තම� සමඟ තබාග�නා බව�. ග�ෙද� ��ෙ� රා�ව සඳහා              

සාධාරණ�වෙ� ස්�ර පදනම� අවශ�ය�. ආචාර ධා��ක සහ ��මය පදන� නැ�න� ග�ෙද�ව� ��ධ            

�ය ෙන�හැ��. 

එෙස� ෙවත�, ෙවළඳෙප�ල ය� සාධාරණ�වයට ඇ� ෙග�රවය මත ��ස්ථා�ත �ව� පමණ� ෙන�ෙ�.            

අෙන� අය ගැන සලකා බල�නට හැ� ��ස් හැ�යාව මත, තම�ෙ� අ���ය� පමණ� ෙන�ව, අ��ෙ�              

අ���ය� ද, අ��ෙ� තැෙන� තම�ව දමා බැ�ෙ� හැ�යාව මත ඒවා ��ස්ථා�ත �ය. තම�ෙ�             

අව�හෙ� කනෙබ�න අය ගැන ෙන�සැල��ම� අව�හ� අ��කාරයා ව�ාපාරෙ� වැ�ක� ඉ�ෙ� නැත.           

ඒ ආහාර කනෙබ�න අය ෙලඩ �වෙහ��, ඔ�� ආප� ෙන�එ�. ආහාර රස නැ�න�, ඔ�� ආප� ෙන�එ�.               

ඔ� බංෙක�ෙළ�� ෙව�. අ��ෙ� තැෙ� තම�ව දමා බල�නට, අ��ෙ� අ���ය� ෙම�නවාදැ� සලකා            

බල�නට, ඔ�� ද�න ��යට ද��නට යනා�යට ෙවළඳෙප�ල ��� එයට සහභා� ෙවන අයට �� �මනාව�              

�දානය කර�. 

ෙවළඳෙප�ල ය� �ච�ඩ�වයට ඇ� �ක�පය�. ෙවළඳෙප�ල අ�ව සමාජ ස�වය� කර�. අෙන� අය�            

වැදග� යැ� ෙවළඳෙප�ල අ�ට මත� කර�. 

 

2. ෙවළඳෙප�ල ��බව  සහ  ආ�මා�ථකාමය  �ව�ධනය  කර�  

 

ෙවළඳෙප�ෙ� � ��ස්� �තරම කර�ෙ� අ�ම �ල ෙහ�යාග�නට පමණ�. නැ�න� ඉහළ ලාබ            

උපය�නට පමණ�. ඒ �සා, ඔ��ෙ� අ�ෙ��රකය � ඇ�ෙ� ��බව සහ ආ�මා�ථකාමය පමණ�. අෙන�             

අය ගැන තැ�ම� කර�නට ෙන�ෙ�. 
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ආ�මා�ථකාමය ෙහ� ��බව �ව�ධනය කර�නට ෙහ� යටප� කර�නට ෙවළඳෙප�ල කට�� කර�ෙ�           

නැත. අ�ශය පරා�ථකා� � ද වඩා�ම ආ�මා�ථකා� � ද අයට තම අර�� සාමෙය� කරග�නට තැන�               

ෙවළඳෙප�ල ඉ��ප� කර�. අ��ට උපකාර ව� ��ස ��තය කැප කරන අය� ඒ අර�ණ සා�ෂා�              

කරග�නට ෙවළඳෙප�ල භා�තා කර�ෙ� �ය ව�ක� වැ� කරග�නට ෙවෙහෙස�නා ෙවළඳෙප�ල භා�තා           

කරන ආකාරෙය�ම�. ෙජ��� ෙස�ෙර�ස් සහ �� ෙ��ස් යන ෙදෙදනා ෙ� ෙදවැ� ෙක�ටස ෙප�වන             

�ද�� ෙව�. ඔ�� මහා ධනස්ක�ධය� උපයා ගැ�ෙ� තවම� �යැෙළ�ෙ� ඔ��ෙ� දානමය කට��            

ව�� අ��ට උපකාර ��මට හැ�යාව වැ� ව�ධනය කරග�නට�. 

ෙතෙ�සා ම���ය වැ��යකට අවශ� තම�ට ලැෙබන ධන ස�ප� ව�� හැ� තර� �ශාල ��සකට ආහාර              

පාන, ඇ�� සහ �වපහ�ව සැප�මට�. ඇය ෙව�� උද� පතා එන අය ෙව�ෙව�, හැ� තර� අ� �ල��                

�� ඇ���, ආහාර පාන සහ ඖෂධ ලබාග�නට ඇයට සහාය ෙව�ෙ� ෙවළඳෙප�ල�. අවාසනාව�තය�ට            

හැ� තර� උද� කරන දානමය කට�� සඳහා ගැ�මට හැ� ව�ක� ��මාණයට ෙවළඳෙප�ල ඉඩ ෙද�.              

දානප�ය�ට දානමය කට��වල ෙයෙද�නට හැ�යාව පාදා ෙද�ෙ� ෙවළඳෙප�ල�. 

සාමාන�ෙය� ��ධ ෙකෙරන වැ��ද� න�, ��ස්��ෙ� අර�� සමඟ ඔ��ෙ� "ස්වා�ථය" ඈඳාෙගන           

අන��ව එය "ආ�මා�ථකාමය" හා පටලවා ගැ�ම�. ෙවළඳෙප�ලක ග�ෙද� කරන ජනතාවෙ� අර��           

ඔ�� ගැනම �ව� බව සැබෑය. එෙහ� තම අර�ණ ගැන සලක�ෙන� හැ�යට අ� අ��ෙ� කැමැ�ත�              

සහ යහපත ගැන� -මෙ� ප�ෙ� සාමා�කය�, මෙ� යහ� ��ා��, මෙ� අස�වැ�ය�, සමහර �ට ��දා              

හ�ෙන�වන න� නා�නන අය ගැන�, තැ�ම� කරන අය�. 

�තර පාෙහ� ෙප�වා � ඇ� ප��, ��ස් සමාජෙ� ගැ��ම අ�තාලම ආදරය ෙන�ෙ�, නැ�න� ���වය ද               

ෙන�ෙ�. ආදරය සහ ���වය ය�, ෙල�� �ඩා සෑම ක��ය� ���ම, අෙන��න� යහපත ෙව�ෙව�             

සහෙය�ගෙය� කට�� කර�� ලැෙබන ඵලදාව�. එවැ� අෙන��න� ��ලාභය� ෙන�මැ� න�, ෙක�ෙය�           

��ෙව�� සමාජයකට පැවැ�ම� නැත. එ�ෙනකාට යහපත� ��ධ ෙවන වාතාවරණය� නැ�න�,          

ෙට��ෙ� යහපත ��ෙ� අයහපත ෙව�. එය ��ෙල�ම වශෙය� ද ෙව�. ඔ�නට ��දාක සහෙය�ගෙය�             

වැඩ කර�නට ෙන�හැ��. එකට ඉෙගන ග�නා අය ෙව�නට ෙන�හැ��. ��දා �ත ��ර� �ය             

ෙන�හැ��. සහෙය�ගෙය� වැඩකරන හැ�යාව �ශාල වශෙය� ඉවැ� කර�ෙ� ෙවළඳෙප�ල�. කවදාව�          

��ග�කව ෙන�ද�නා අය අතර පවා, එකම ආගම ෙන�අදහන ෙහ� භාෂාව කතා ෙන�කරන අය අතර, ��දා               

හ� ෙන�� අය අතර සහෙය�ගෙය� වැඩ කර�නට ෙවළඳෙප�ල හැ�යාව පාදා ෙද�. ෙවළඳාෙම�            

��ගලයාෙ� ��තයට වැ� වා�ය� ලැ�ම ෙම�ම, පැහැ��ව ��වචනය කරන ලද සහ �ත�ා��ලව            

ආර�ෂා ෙවන ෙ�පල අ��� �සා ෙවළඳාමට පහ� �ෙ�ශය� ලැ�ෙම� ද ��ධ ෙව�ෙ� න� නා�නන              

අය අතර පවා ප�ත�ාග���වයට අවස්ථාව පෑ�ම�. ආදාරය සහ ���වය මා�� වලට ඔ�ෙබ� �ටාර             

ගැ�ම�. 
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ආ��ක �ෙ�චන 

 

3. ෙවළඳෙප�ල මත �ශ්වාසය  තැ�ම �සා ඒකා�කාරය  ��ෙ�  

 

ආ��ෙ� මැ�හ��ම� නැ�ව, �දහස් ෙවළඳෙප�ල මත �ශ්වාසය තැ�ම ය� �ස� සමාග� ස්ව�පයකට            

�ය�ල ��ණ�නට අවස්ථාව පාදා �ම�. ආ��ක �ෂ්පාදකය� ත�� කර�� තම�ෙ� ලාබ පමණ�            

ෙස�යන ආයතන ��ෙවන �සා ෙවළඳෙප�ල ස්වභාවෙය�ම ��මාණය කර�ෙ� ඒකා�කාරය�. ආ��ෙ�          

අ�ෙ��රකය ජනතාවෙ� යහපත සා�ෂා� ��ම�. ඒ �සා ඒකා�කාරය� ෙම�ල කර�නට කට�� කර�. 

 

තම� �ය කරන ඒ�ය ��ගලය�ට සහ ක�� වලට ඒකා�කාරය� පවරා ෙද�නට -ෙබ�ෙහ� අවස්ථාවල �              

ඔ�� එය කර�- ආ��වලට හැ��; අ�� අයට ෙවළඳෙප�ලට ඇ�� ෙව�නට තහන� ��ම සහ             

පා�ෙභ��කයාෙ� හැ�යාවට තරඟ ��මට තහන� දැ�ම�. ඒකා�කාරය ය�ෙ� අ�ථය එය�.          

ඒකා�කාරයකට අවසර ��� කර�ෙ� ආ��ෙ� ආයතනය�ම �ය හැ�� (ෙබ�ෙහ� රටවල ද��නට           

ලැෙබන තැපැ� ෙස�වය වැ�) නැ�න� �ය කරන ආයතනයකට, ප�ලකට නැ�න� ��ගලෙය�ට පමණ�            

අවසරය� පවර�නට හැ�යාව ඇ�ෙ� ආ��වට�.  

�දහස් ෙවළඳෙප�ල ඒකා�කරණය �ව�ධනය කරනවා ද? එෙස� කරනවා යැ� ��ය හැ� ෙහ�ඳ ෙහ��ව�             

නැ� තර� ය. එෙස� ෙන�කරනවා යැ� ��ය හැ� ෙහ�� රා�ය�. �දහස් ෙවළඳෙප�ල රඳා පව��ෙ� ඕනෑම               

අෙය�ට ඊට එක� ෙව�නට�, එය අ�හැර ය�නට�, කැම� අෙය�ෙග� �ල � ග�නට�, කැම�             

අෙය�ට ��ණ�නට�, පව�න හැ�යාව මත�. එක� ෙව�නට �දහස ඇ� ය� ආයතනය�, අෙන��            

ආයතන වල සාමාන�යට වඩා වැ�ෙය� ලාබ උපය��, ඒ ලාබ ආක�ෂණය කරග�ෙ� ඒ ලාබ වලට තරඟ               

කරන තරඟක�ව� ෙව�. අ�ථ ශාස්�ය ගැන � සමහර �යැ��, ය� ෙවළඳෙප�ල ත�වය� ��� ���              

�ගටම "��ය" පව�වා ගැ�ම, (එන� ආවස්�ක ��වැයට වඩා ආදායම වැ� �ෙම�, ෙවන� භා�ත ��� ඒ               

ස�ප� වලට උපයා ගත හැ� �ව හැ�යට ��වචනය ෙව�ෙ� එය�) උපක��ත ත�වය� ෙගනහැර පා�.              

ඒ�, ��ෙශ�� ස�පතක අ��ය (උදාහරණය� වශෙය� ෙර��ෑ���ෙ� ෙත� සාය� ��ය� වැ�) එතර�            

වැදග�කම�� ෙන��� �ව� හැෙර�නට, �ට සං��ත උදාහරණ ෙස�යා ගැ�ම ඉතා �ෂ්කරය. එයට            

හා�පෙස� ෙවනස් අ�ද��, ෛඵ�හා�ක වා�තා ��ම�� �� ඇ�ෙ� ආ�� ��� ඔ��ෙ�           

උද�කාරය�ට �ෙශ�ෂ වර�සාද ලබා�ම ෙප�වන උදාහරණ ව��. 
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ෙවළඳෙප�ලට එක� ෙව�න �දහස�, කාෙග� �ල � ග�ෙ� ද ය�න ෙත�රාගැ�ෙ� �දහස� ���,             

පළ�ෙව�ම භා�ඩය� ෙහ� ෙස�වාව� ඉ��ප� කර�නා ��� �����න තාවකා�ක �� පළවා හැර,            

පා�ෙභ��කයාෙ� අ���ය� �ව�ධනය කර�. ඊට පටහැ�ව, ආ��වට �රණය කරත හැ� බලය පැව �            

�ට ��ධ ෙව�ෙ�, භා�ඩ හා ෙස�වා සපයන අය සහ සපය�ෙ� නැ� අය ක�දැ� ෙ��ෙම� ආ��ව               

��� ඒකා�කාරය� �� ��ම�. ��සාෙ� අ�වෘ��ය රඳා පව�න �ෂ්පාදන බලය� ෙම�ල කරන එම             

ආ��වට ඒකා�කාරය� ෙගෙන�නට හැ� බලය පා�ෙභ��කයාට හා�කර �ව�. ෙවළඳෙප�ල �ත�          

ෙල�� ඒකා�කාරය�ට මග පාදනවා න�, ඔ��ට වඩා අ� බලය� ඇ� තරඟක�ව� සහ            

පා�ෙභ��කය�ෙ� වැෙය� තමනට ඒකා�කරය� පවර�නට යැ� ආ�� පස්ෙස� ෙමතර� ��ස� යනවා           

ද��නට ��ධ ෙන�ෙ�. ඔ��ට එෙහන� ඒ ෙව�වට ෙවළඳෙප�ල ��� ඒකා�කරය� අ�ලාගත හැ��. 

ආ��ව ��� ඒකා�කරය� පතන බව�, එය ඒකා�කරය� ��� ��න බව� මතකෙ� තබා ගැ�ම             

වැදග�ය. ය� �ෙග��ය �ෙ�ශයක බලය පා���යට ඒකා�කරය� ��ම ආ��ව� යැ� පැහැ��වම           

��වචනය කරන ල�ෂණය�. තරඟ කර�නට �දහස� ඇතැ� �යා ��වචනය ෙවන ෙවළඳෙප�ල�           

ෙව�වට ආ��ව වැ� ඒකා�කාරය� වැ�ෙය� �තව� ෙ�� �යා අ� අෙ��ෂා කර�ෙ� ම�ද? 

 

4. ෙවළඳෙප�ල රඳාපව��ෙ� ස�ව ස���ණ ෙත�ර�� මත� , ෙත�ර�� ලබාගැ�ම සඳහා          

ආ��ෙ�  ෙර�ලා�  අවශ� යැ�  �ම 

 

ෙවළඳෙප�ල කා�ය�ෂම �මට න�, ෙවළඳෙප�ලට සහභා� ෙවන �ය� ෙදනාම තම තම�ෙ� �යාව� �සා             

ඇ�වන වැය �ම�දැ� ස���ණෙය� දැන ��ය ���. ය� ��සකට අෙන� ��සට වැ�ෙය� ෙත�ර��             

ඇ�න�, එ�ට ඒ අසස��ය� �සා අකා�ය�ෂම � ද, අ��� සහගත � ද, ��ඵල හට ග��. කා�ය�ෂම                

සහ ��� සහගත ඵල�පාක ��මාණය කර�නට සහ ෙවළඳෙප�ලට ෙන�මැ� ෙත�ර�� සැප�මට ආ��ව            

මැ�හ��ය ���. 

 

අපට උවමනා අෙන� හැම ෙදය�ම වෙ�ම ෙත�ර�� ද හැම �ටම �ල අ�ක බ�� �� �ව�. එන�, අ�ට                 

එ�� වැ�ෙය� ලබ�නට න� අ� ඒ ෙව�ෙව� යම� කැප කර�නට ��ධ ෙ�. ෙත�ර�� ය�න ද               

ෙවළඳෙප�ෙ� �වමා� වන �ෂ්පාදනය�. උදාහරණය� හැ�යට, අ� ෙත�ර�� ඇ�ල� ෙප�ත� �ල �            

ග��. එම ෙප�ෙ� අඩං� ෙත�ර�� වල අගය, අ� අ�හ�න �දෙ� අගයට වඩා වැ�ෙය� ඇතැ� සලකා අ�                

එෙස� කර�. �ජාත��ය� වැඩ කර�නට අවශ� ෙත�ර�� �මාණයට වඩා වැ�ෙය� ෙවළඳෙප�ලට වැඩ            

කර�නට ස�ව ස���ණ ෙත�ර�� අවශ� ෙන�ෙ�. ෙවළඳෙප�ලට සහභා� ෙවන අයට ෙත�ර�� සඳහා ඉහළ             

වැය� යනවා යැ� �ය��, ඒ අයම ��� ෙ�ශපාලනයට සහභා� ෙවන අයට ��� ගාස්�ව�� ෙත�රව              
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ෙත�ර�� ලැෙබ�ෙ� යැ� �ය�ෙ� ද, එය ඉතාම� �නාශකා� ෙලස�� අතා��ක�. ෙ�ශපාලනඥය�ට           

ෙස� ම, ඡ�දය �කාශ කර�නාට ද, ස�ව ස���ණ ෙත�ර�� ලබාගත හැ�යාව� නැත. �ෙශ�ෂෙය�ම,             

�වැර� �මාණයට ෙත�ර�� �ස් කර�න ෙ�ශපාලනඥය�ට සහ ච�දදායකය�ට ඇ� ��ගැ��ම          

ෙවළඳෙප�ලට සහභා� ෙව�ෙන�ට වඩා අ�ෙව� �ව�. ම�ද ඔ�� �යද� කර�ෙ� තම�ෙ� �ද�            

ෙන�වන බැ��. උදාහරණය� හැ�යට, ���� තම�ෙ� ප���ෙය� ෙගව�� �යැෙළනවා වැ� හැ�යාවක           

�යැෙළ�නට, හැ� තර� ෙත�ර�� එක� කරග�නට ෙහ� හැ� තර� �ෙ�ශ� ෙව�නට අවශ� ෙ��රකය�,             

මහජන ප���ෙය� �ද� ෙගවන ෙ�ශපාලනඥය�ට නැත. 

රාජ� මැ�හ��� සඳහා � ෙප�� ත�කය� රඳා පව��ෙ� පා�ෙභ��කය� සහ �ෙශ�ෂ ෙස�වා සපය�න�             

අතර පව�න ෙත�ර�� අසස��ය� මත�. ෙද�ස්තරව��ට හැම �ටම ෛවද� කට�� ගැන ෙර���ට වඩා             

වැ�ෙය� දැ�ම� ඇත. උදාහරණය� වශෙය�: අෙ� ෙර�ග අ� �ව කරග�නට ෙන�යා ෙද�ස්තරව��            

ෙවත ය�ෙ� ඒ �ස�. ෙ� ෙහ��ෙව� ෙක�� ෙද�ස්තරව��ද ෙලඩ �ව කර�නට වඩා සම� �ව�, �වැර�               

��කාර ලැෙබනවාදැ� ඔ�� දැනග�ෙ� ෙකෙස�ද, එෙහම� නැ�න� ඔ��ට වැ�ෙය� ෙගවනවා ද           

නැ�දැ� දැනග�ෙ� ෙකෙස�ද යනා�ය පා�ෙභ��කයාට දැනග�නට ��� �මය� නැතැ� ෙත�ර��          

මඳකම ගැන ෙමයාකාරෙය� එ�ල ෙවන ෙච�දනාව�. ඊට ��යම වශෙය� රජය ��� ෙද�ස්තරව��ට            

බලප�ය� �ම ��ෙ�ශ ෙකෙර�. බලප�ය� ��� ��ම �සා ෙද�ස්තරවරයා ���ක� ල�, ද�ෂ, සහ             

ෙක�� වැඩ කරන අෙය� හැ�යට ජනතාවට සහ�කය� ලැෙ� යැ� සමහර �ට �යැෙ�. න�� බලප�              

ගැන අධ�යන ���, ෛවද� වෘ��ය ෙස� ම, අෙන� වෘ��� ගැන� �පර� කර�� ද��නට ලැෙබන              

සා�� අ�ව එය එ� අෙන� පැ�ත ��ධ ෙවන බව ෙප� ය�. ෙවළඳෙප�ල හැ�යාව ෙ���ගතව සහ�ක               

��� ��ම�. රජය ��� බලප� ��� ��ම ��මය �ව�; එ�ෙක� බලප�ය� ඇත. නැ�න� බලප�ය�              

නැත. එපමණ� ෙන�ව, බලප� ��� ෙවන වෘ��� �ල ඒ බලප� �� වෘ��කයා "වෘ��යට             

ෙන�ගැලෙපන හැ�යාවක" �රත �වෙහ�� බලප�ය අවලං� ෙකෙර�. එය සාමාන�ෙය� පැහැ��          

ෙකෙර�ෙ� දැ���කරණය යන උදාහරණෙය�! ඒ� දැ���කරණය ය� ඉ��ප� කරන භා�ඩ සහ ෙස�වා            

ෙම�නවා ද, ඒවාෙ� ���ය �ම� ද, ඒවාෙ� �ල ගණ� ෙකෙස�ද යනා� ෙත�ර�� සපය�නට ෙවළඳෙප�ල              

ප�නාමය � ඇ� එක �මය�. බලප� ��� ��ම ය� ෙත�ර�� අසසම�යට ඇ� �ස�ම ෙන�ව එ� ෙහ��                

කාරකය�. 

 

5. ෙවළඳෙප�ල� වැඩ කර�ෙ� අප�ෙ�ය ��ස� ��� ප���ණ ෙත�ර� � ස�තව          

එ�ෙනකා අතර ෙවනස� ෙන�මැ� ෙවළඳ  �ව� ග�ෙද� කර�ෙ� න� පමණ� 
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�මැ�ම උප�ම කරන සහ ලාබ අවම කරන, ෙවළඳෙප�ල කා�ය�ෂමතාවයට, ��ෙව� ��� �ල �රණය             

ෙන���ම අවශ� �ව�. එන�, �ල � ග�නා ��ෙව� ��� ෙහ� ��ණන ��ෙව� ���, ෙවළඳෙප�ලට              

ඇ�� �ෙම� ෙහ� ඉ� �ට � යාෙම�, �ලට බලපෑම� එ�ල ෙන�කර�. ප���ණ තරඟකා��වෙය� ��              

ෙවළඳෙප�ලක, �ල � ග�නා ෙහ� ��ණන ඒ�ය ��ගලයා �ල ගණ� වලට බලපෑම� ෙන�කර�. �ය�              

�ෂ්පාදන ස්ව�ල ෙවන අතර �ෂ්පාදන ��බඳ ෙත�ර�� සහ ඒවාෙ� �ල ගණ� ��ම වැය�� ෙත�ර              

ෙව�. ඒ� සත� ෙවළඳෙප�ල ප���ණ තරඟකා��වෙය� �� නැත. ඒ �සා ආ��ව මැ�හ� � වරද �වරද               

කළ �� ෙ�. 

 

ආ��ක ග�ෙද� පැහැ�� කරගැ�මට �සං��ත ආද�ශය� උපකාර ෙවන අවස්ථා ඇත. ඒ� න�ායා�මක            

�සං��ත සඳහා "ප���ණ" වැ� අදහස් ගණනාව� හැඟෙවන වචනය� ෙය�දා ග���, ද�� හා�ය� ��ධ             

ෙව�නට ඉඩ ඇත. ෙවළඳෙප�ෙ� ය� ත�වය� "ප���ණ" තරඟකා��වෙය� �� ෙස� ��වචනය කර�නට            

ය��, එ�ට අෙන� �ය�ලම ය� ආකාරය�� "අස���ණ" ෙවන �සා, ඒවා වැ� ��� කළ �� යැ�               

හැඟෙ�. ඇ�ෙත�ම, "ප���ණ" තරඟය ය�න ප�ක�පන ආද�ශය� පමණ�. එ�� අපට වැදග� ද�ත            

අෙප�හනයට ඉඩ� පෑෙ�. ස�ප� ෙකෙස� ෙය�දා ගැෙනනවා ද ය�න �රණයට ලාබය ���ම ඒ ���              

ද��නට ලැෙ�. සාමාන�ෙය� පව�නවාට වඩා ය� ෙවළඳ �ව�යකට ලාබ වැ� ෙව�� තරඟක�ව� ���             

සැප�ම වැ� කර�නට එ� ෙර�� ෙව�. එ�ට �ල පහළ ය�. ලාබ අ� ෙ�. �ද� ස�� ෙක�පමණ� තබා                 

ග�නවා දැ� යන අ��ශ්�ත ත�වෙ� � අ�ට එය පහදා ගත හැ�යාව ලැෙබ�ෙ� �ද� කා� ��බඳ               

ෙත�ර�� අස���ණ බැ��. ෙත�ර�� සඳහා වැය� නැ�න� එ�ට හැෙම�ම තම �ද� �ය�ල ��ලාභ             

ලැෙබන අවස්ථාෙ� එ�යට ගත හැ�යාව ලැෙබන ප�� ආෙය�ජනය කර� ඇත. න�� �ද� ස�� �යා              

ෙදය� පව�න බැ�� ෙප��� කර�ෙ� ෙත�ර�� �ඟෙ� ඇ� ල�ෂණය�. 

ය� රජයකට "ප���ණ" ෙලස�� ෙවළඳෙප�ල හ��ව�නට හැ� ආයතනය� ෙව�නට න�, එම රජය ද             

"ප���ණ" �ජාත��වා� ��ප�� ව�� �� ෙ� යැ� අ� අෙ��ෂා කර�. එන� අප�ෙ�ය ච�දදායකය�             

සහ ච�ද අෙ��ෂය� ��� ��ම ��ප��ය� ඒ�ය ��ගල බලපෑම�� ෙත�රව කරනවා ය�න�. �ය�             

��ප�� ස්ව�ල බව�, ඒ ��ප�� වලට යන වැය හා ��ලාභ ගැන ෙත�ර�� ��ම වැය�� ෙන�වන               

බව� එ� � ගම� ෙ�. එවැ� ත�වය� ��ම �ෙටක �ද�ාමන ෙන�ව�න�. 

��ප�� ස�හය� අත�� ඒ ඒ ෙත�රාගැ�� කර�� ෙත�රා ගැෙන�ෙ� සැබැ��ම පව�න ෙත�රාගැ��            

අත�� බව ය�න �ද�ා�මක �මයට අ��ල �ව�. ඉහත �ස්තර කර ඇ� ප��, ෙ�ශපාලන ෙත�රාගැ��              

සහ ෙවළඳෙප�ල ෙත�රාගැ�� යන ෙදකම "අස���ණ" ෙව�. 

සැබෑ ෙවළඳෙප�ල ය� ෙත�ර�� සපය�නට සහ එ� ග�ෙද� කරන එ�ෙනකාෙ� යහපත ��ස කට��             

කර�නට අෙ�ක �� ව�� සහාය ෙව�න�. ����ට ෙත�ර�� ෙස�යාග�නට සහ සහෙය��තාවෙය�           

කට�� කරන �මෙ�ද සඳහා රා�ව� ෙවළඳෙප�ල සපයා ෙද�. දැ���, ණය සපයන ආයතන, ����ය,             
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ෙවළඳ �ව� �වමා�ව, ෙවළඳ ෙක�ටස් �වමා�ව, සහ�ක ��� කරන ම�ඩල, සහ ෙවන� ආයතන             

ෙබ�ෙහ�මය� ෙවළඳෙප�ල ���ම ��ෙව�ෙ� එ�ෙනකාෙ� යහපත සාධනය සහෙය��තාවෙය�        

කරග�නට�. ප���ණ නැතැ� �යා ෙවළඳෙප�ල එපා �ය�ෙ� නැ�ව අ� තව� ෙස�යා බැ�ය ��ෙ�             

��ස් �භ සාධනෙ� පව�න අස���ණතා �යවා ග�නට ෙවළඳෙප�ල ��� ෙප�ට පාදා ගැ�මට�. 

අවසාන වශෙය� �ව ��ව ඇ�ෙ�, තරඟය ය�න වැ�ෙය� ෙහ��� හ�නා ග�නට න�, එය ෙවළඳෙප�ල              

ත�වය� හැ�යට ෙන�ව ���ෙර�� ච�යා�මක �යාව�ය� ෙල�� දැ�ය ���. ව�වසායකය�ට          

අෙන�� ව�වසායකය� හා තරඟ කර�නට ෙවළඳෙප�ලට ඇ�� ෙව�නට �දහස ඇ�න�,          

පා�ෙභ��කය�ට තම� කැම� �ෂ්පාදකය�ව ෙත�රාගැ�මට �දහස ඇ�න�, එ�ට පා�ෙභ��කය�ෙ�         

හැ�යාවට තරඟ කරන �ෂ්පාදකය� අතර ඇ� ���ෙර�� ච�යාව �සා වැ�ෙය� වා� ලැෙබ�ෙ�            

පා�ෙභ��කයාට�.  

 

6. ෙවළඳෙප�ලට මහජන (සා��ක) භා�ඩ  සැප�මට හැ�යාව� ��ෙස�� නැතැ�  �ම 

 

මම ඇප� ෙග�ය� ක��, ඔබට ක�න ෙන�හැ� න�, ඇප� ෙග�ය� කෑම �ෙද�ම තරඟකා��වෙය� ��              

�යාව�. මම ��ප�ය� �ද�ශනය කර�� අෙන� අය එය ද�නවාට මම අකමැ� න�, මට තා�ප හදා               

ගාස්�ව� ෙන�ෙගවන අය එ�ෙ� �ය�නට ��ධ ෙ�. තරඟය� නැ� සහ අ�� අයට ප�ෙභ�ජනයට             

ෙන�ලැෙබ�නට හදන සමහර භා�ඩ අ�ක වැෙය� ���. ඒවා හද�නට ෙවළඳෙප�ලට ෙන�හැ��. ම�ද            

�ය�ල�ටම උවමනා ෙවන ෙකෙන� ඒවා හදන �� බලා ���නට�. මට එ� �ෂ්පාදනෙ� වැය අ�ක �සා               

එය ��මාණයට ��ම ෙ��රකය� ලැෙබ�ෙ� නැත. අෙනකා ද එය එෙස�ම ද��. එවැ� භා�ඩ ��මාණයට              

රජය ඉ��ප� �ය ���. එෙලස�� පමණ� ඒවා ��ෙ�. ආර�ෂාව, �� ප�ධ�ය පමණ� ෙන�ව             

අධ�ාපනය, �වාහන ෙස�වා, ෙස�ඛ� පහ�ක� සහ ෙවන� ෙබ�ෙහ� ෙ�ව� �ට අ���. ඒවා සපයන කා�ය              

භාරය ෙවළඳෙප�ල ඉ� කරා� යැ� �ශ්වාසය� තබ�නට ෙන�හැ��. ම�ද, ඒවාෙ� ගාස්� ෙන�ෙගවන අය             

ඒවා පා��� කර�. හැෙම�ම ෙගව�නට අකමැ� එෙහ� පා���යට කැම� අය �සා ෙමවැ� ෙ�ව�             

සපය�නට හැ�යාව ඇ�ෙ� ආ��වට පමණ�. 

 

මහජන භා�ඩ රජය ��� සැප�ය ��� ය�න බ�ල වශෙය�ම වැර�යට අ�ලා ග�තා � අ�ථ ශාස්�ෙ�               

ත�කය�. ප�ෙභ�ජනෙ� � භා�ඩ අතර තරඟය� ඇ� ද නැ� ද ය�න සෑම අවස්ථාවක � ම භා�ඩයක                

ෛනස��ක � ල�ෂණය� ෙන�ෙ�. ඒ� ප�ෙභ�ජනය කරන සංඛ�ාව ද�වන ල�ෂණය�. ����           

තටාකයක ෙද�ෙන�ට ��න�නට ලැෙබ��ට වඩා එ� ෙද�යය� ��න�නට එ�� එතැන දැ� තරඟය�            

ඇ�ෙ�. බ�ෂ්කරණය ෙන�ෙහ�� ��සකට පමණ� ඉඩ � අෙන�� අයට ඉඩ ෙන��ම හැම �ටම සෑම              
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භා�ඩයකටම, මහජන ෙහ� ��ග�ක, බලපාන ල�ෂණය�. මෙ� ඇප� ෙග� ඔබ කා දමා� යන �ය�              

ඇ�න� මම ඒවා, වැට� ගසා වැ�, ආර�ෂා කරගත ���. ප�ෙභ�ජනෙ� � තරඟය� නැ� භා�ඩ (ඔබ               

පාප�� තරඟය� නරඹනවා ය�න මට� එය නරඹ�නට හැ�යාව නැතැ� �ම ෙන�ෙ�) ��ෙව�ෙ�            

ව�වසායකය� ��� ගාස්�ව� ෙන�ෙගවන අයව ඉව� ��මට ආෙය�ජනය� කර ඇ� ෙහ��. 

එයාකාරෙය� භා�ඩ වල ෛනස��ක ල�ෂණය� ෙන�ව�නා ෙස� ම, මහජන යැ� සැලෙකන ෙබ�ෙහ�            

භා�ඩවල ල�ෂණය න� ඒවා ෙ�ශපාලන �රණ මත �ල පදනම� ෙන�මැ�ව ��සකට පමණ� �මා             

ෙන�ෙවන ෙස� පැව�ම�. රජය ��� "මහා මා�ග" �ෂ්පාදනෙ� ෙයෙදන �ට, ��ග�ක ව�වසායකෙය�ට            

"මහා මා�ග" �ෂ්පාදනය කරත හැ�ෙ�, එන� ��� �ල� ෙන�යන �වාහනය හා තරඟ කර�ෙ�             

ෙකෙස�දැ� වටහා ගැ�ම අ�� �ව�. න�� සලකා බල�න, "මහා මා�ග" ඇ�ෙත�ම ෙන��ෙ�            

ලැෙබ�ෙ� නැත. ඒවා බ� ප�ධ�ෙය� ෙප�ෂණය ෙව�. (බ� ය� ෙන�ෙගවා ස�� �ෙ� � �රබ�ධනය න�               

ක�ක බ�ෂ්කරණය අ����නට ලැෙබ�න�) �ල ගණ� ද��නට ෙන�ලැ�ම ය� අකා�ය�ෂම බෙ�           

�ධාන ෙහ��ව ද ෙ�. වාහන තදබදය ය� අත�ාවශෙය�ම අගය� වැ� තැ�වලට �� ස�ප� ෙබදා              

ෙන�හැ�ම�. �ල ගණ� ගැන දැ�ම� ලැෙබ�ෙ� නැ��ට එය ��ධ කළ ෙන�හැ��. ඇ�ත වශෙය�ම,             

අ��� හටග� �වණතාවය � �ෙබ�ෙ� ෙල�කය �රාම මහා මා�ග වලට �ල ගණ� හැ�ම�. එෙහ��              

මහා මා�ග සඳහා රජය ��පාදන සැප�ය ��ය යන මහජන භා�ඩ ත�කයට දැ� පහර� එ�ල � ඇත. 

ෙවළඳෙප�ලට සැප�ය ෙන�හැ� යැ� අවලාද ලබා ඇ� මහජන භා�ඩ රා�ය අතරට ��පාගාර �ට             

අධ�ාපනය ද�වා� එෙස�ම මහජන �වාහන ��ප��� ද හඟව�ෙ� සාමාන�ෙය� ගැෙනන මහජන�වය           

ය� ��� සහගත ෙන��ව� නැ�න� අනවශ� පම�� වැදග�කම� ෙදන ල�ද� �යා�. 

රාජ� මැ�හ��ෙම� පමණ� සමහර භා�ඩ �පැද�මට හැ� යැ� �යන ත�කෙය�ම ලැෙබන තව�            

ත�කය� ෙව�ෙ� �ල ගණ� ව�� ��ධ ෙන�වන "බා�රව පව�න" ග�ෙද� ඇ� බව�. ෙ� �සා              

අධ�ාපනය ලබන අයට ඇ� යහපතට වඩා වැ�ෙය� පැ�ර පව�න යහපත� අධ�ාපනය �ය�ල�ටම �වෘත             

�ම පමණ�� ලැෙ� යැ� �ශ්වාසය� ද ඇත. ඒ �සා බ� ව�� අධ�ාපනයට වැය කරන �ද� සෑම �ටම                 

ඉහළ දම�නට අවශ� යැ� ෙප�� ජනමතය� �� � ඇත. එෙහ� අෙන� අයට යහපත පැව�යාට, එය               

වැ�ෙය� ෙහ� අ�ෙව� �ව�, අධ�ාපනය� ලබ�නා එ�� ලැෙබන යහපත ෙව�ෙව� ඒ සඳහා අවශ�             

පම�� ආෙය�ජනය� ඊට කර�ෙන�. ව�තමානෙ� � ද�ත ෙප�ව�ෙ� රජය ��� ඒකා�කාරය�           

���වාෙගන අධ�ාපනය සපය�� ඔ�� ලබා ෙදනවා �යන යහප� අධ�ාපනය ��ප�� අතර ඉ�නා            

ඉතාම� ��ප��ට ෙන�ලැෙබන බව�. ඒ� ඒ ��ප�� ද තම තම හැ�යාව පම�� ඔ��ෙ� ��� ව�ක�               

ව�� සෑෙහන ෙක�ටස� තම ද�ව�ෙ� අධ�ාපනය ��ස ආෙය�ජනය කර�. බා�රව පව�න සාධක            

ෙක�පමණ� ඔ��ෙ� ද�ව�ෙ� අධ�ාපනෙය� උ�පාදනය �ව ද, ඒ ගැන �ත�� ඔ�� තම ද�ව�ෙ�             

අධ�ාපනයට ඔ��ෙ� �ද� වැය ��ම නව�ව�ෙ� නැත. 
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මහජන භා�ඩ �ෂ්පාදනය කා�ය�ෂම ෙල�� කර�නට ෙවළඳෙප�ලට බැ� යැ� �යා ෙගෙනන ත�ක            

��ව� ආ��වට එය කා�ය�ෂම ෙල�� කර�නට හැ� යැ� ෙප��� කර�ෙ� නැ� බව�, ඒ ත�ක              

ව��ම වැ�ෙය� ෙප��� කර�ෙ� ආ��වට මහජන භා�ඩ කා�ය�ෂම ෙලස �ෂ්පාදනය ෙන�හැ� බව            

යැ� අවසානෙ� � මතක තබා ගත ���. සාධාරණ සහ අ�ෙව� පාලනය ෙවන රටක පැවැ�ම සහ               

ෙමෙහ�ම ය�, එයම මහජන භා�ඩය�. එ� භා�ඩ ��� ��ම, එන� එ� යහපත (අ� වශෙය�              

�රවැ�ය� අතර පමණ� ෙහ�) ප�ෙභ�ජනය ��ම තරඟකා��වෙය� �� ෙන�ෙ�. එ� යහපත           

ප�ෙභ�ජනෙය� එයට දායක�වය ෙන�ෙදන අයව (දැ�ම නැ� ච�දදායකය�) බැහැර ��ම වැය අ�ක            

��ඵල ෙගෙන� ඇත. ��� සහගත සහ කා�ය�ෂම ආ��ව� ෙගෙන�නට ච�දදායකය�ට සහ           

ෙ�ශපාලනඥය�ට ඇ� හැ�යාව �ශංසා කළ හැ� �ව� ෙන�ෙ�. �ෙශ�ෂෙය�ම ව�වසායකය� සහ           

පා�ෙභ��කය� සහෙය��තාවෙය� මහජන භා�ඩ ග�ෙද� කරන ෙවළඳෙප�ල හා සසඳා බල�� එය           

පැහැ��ව ද��නට ලැෙ�. ඉ� �යැෙව�ෙ� ආ��ව� මහජන භා�ඩ �ෂ්පාදනෙ� ��� ��කාව� ��            

�ෙනක ෙන�ගත �� යැ� �යා ෙන�ෙ�. න�� �රවැ�ය� හැ�යට ආ��වට වැ� වැ�ෙය�, ��� �ගටම,              

මහජන භා�ඩ �ෂ්පාදනෙ� වග�ම බාර �ෙම� වැළ�ය �� බව එ�� �යැෙ�. වැ�ෙය� වග�� රජයට              

බාර ෙදන�ට එයට එය හ� හැ�යට කරෙගන යෑමට හැ�යාව අ� � ය�. �ෙශ�ෂෙය�ම දැනටම� �ෙශ�ෂ               

වර�සාදය� �� කරග�තා � රෙ� �රවැ�ය�ෙ� ආර�ෂාව සැල�ම වැ� මහජන භා�ඩය� කා�ය�ෂමව            

�ෂ්පාදනය �� ෙස� කරෙගන යෑම එ� � රජයට අපහ� ෙව�.  

 

7. ඍනා�මක ෙහ� ධනා�මක බා�රතා* පව��� ෙවළඳෙප�ල �යා ෙන�කර� (නැ�න�          

අකා�ය�ෂම ෙ�) 

 

�රණ ග�නා අය ��� ඔ��ෙ� �යාව�� �ය�ම ඵල�පාක අ���නවා න� පමණ� ෙවළඳෙප�ල            

�යාකර�. තම�ෙ� �ෂ්පාදනයට දායක�වය� ෙන�� ජනතාව සහනාධාර ලබාග���, �වැර� �මාණය          

�ෂ්පාදනයට ෙවළඳෙප�ල අසම� ෙ�. එයාකාරෙය�ම, ජනතාව ��� "ඍනා�මක සහනාධාර" ලබාග���,          

එන�, ඔ��ට හා� ��ධ � න� සහ ඒ වැය භා�ඩ �ෂ්පාදනෙ� �රණ වල � සැල��ලට පා� �ෙ�                 

නැ�න�, ෙවළඳෙප�ල ��� ��සකට ලාබ සපය�ෙ� ෙවන� ��සකට අලාබ ප��ව��. හ�යට සාදයක            

වැය එක ��සකට� එ� �යාව�� යහපත තව� ��සකට� ලැෙබන ෙස� ය. 

 

බා�රතා පැව�ම පමණ�� රජය ��� ��ග�ක ෙත�රාගැ�� ෙවනතක යව�නට ෙහ� සමහර කට�� තම             

බාරයට ගැ�ම ෙහ� කළ �� යැ� ත�ක කළ ෙන�හැ��. ලස්සනට අ�න ෙහ� ����ව ��න අයව අෙන�                

අය ��� අගය කරන �සා, ����කෙම� ��න ෙහ� ෙ���වට හැඳ පැළැඳග� අයට�, ඕනෑ තර� බා�රතා               
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අවස්ථාව� පෑෙ�. එබැ�� ����වට ඉ�ෙ� ෙක�ෙහ�ම ද ෙහ� අ��ෙ� ෙම�න �ලා�තෙ� ඇ��දැ�            

�රණය රජයට පවරා �මට එය ෙහ��ව� ෙන�ෙ�. ෙගව� වගාව, වාස්� �ද�ාව, සහ ෙවන� ෙබ�ෙහ�              

�යාකාරක� අෙන� අය �ල ධනා�මක බා�රතා උ�පාදනය කර�, එය එෙස� �ව� ���� තම ෙගව�              

ෙහ� තම ෙග�ඩනැ�� ලස්සන කර�නට කට�� කර�. එවැ� අවස්ථා �ය�ෙ� � ම, �ෂ්පාදකයාට පමණ�              

ලැෙබන ��ලාභය� පමණ� -ඒ ධනා�මක බා�රතා අ���න ලද �ය�ල�ෙ�ම අ�ෙම�දනය සම��-           

ඔ�ට භා�ඩ �ෂ්පාදනය කර�නට �මාණව� ��ගැ��ම� කර�. අෙන� අවස්ථා වල �, � පවා��ය සහ             

�ව����ය වැ� ��පාදනය� සැප�ෙ� �, මහජන භා�ඩ "බැ�" පව��ෙ� ෙවන� භා�ඩවල ��පාදනය            

හා සමඟ�, උදාහරණය� හැ�යට ආයතන ගැන පළ කරන දැ��� ෙප�වා �ය හැ��. මහජන භා�ඩ              

�ෂ්පාදනය සඳහා ඇ� ��ධ �මෙ�දය� ඒවා �ෂ්පාදනය කරන ව�වසායකය�ෙ� ෙක�ශල�ය හා තර��ම            

ෙ��ෂ්ඨ �ව�. 

ඒ ෙකෙස� ෙවත�, සාමාන�ෙය� ��ධ ෙව�ෙ�, ඍනා�මක බා�රතා පැව�ම �සා ෙවළඳෙප�ල           

යා��ණෙ� කා�ය�ෂමතාවය සහ ���ග�ක බව ගැන කතා කර�නට ජනතාව ෙපළඹ�ම�. ෙමය           

ද�ව�නට බ�ල වශෙය� ෙය�දා ග�නා උදාහරණය ප�සර �ෂණය�. �ෂ්පාදනය �යාව�ෙ�          

ෙක�ටස්ක�ෙව� ෙව�නට එකඟ ෙන�� අෙය�ට, �ෂ්පාදනය වැෙ� බර පටවා, �ෂ්පාදකෙය�ට ලාබ           

ලැෙබන �ෂ්පාදනයක ෙයෙද�නට හැ�න�, -වා�වට �ම එක� කර�� ෙහ� ගංඟා වලට රසායන එක�             

කර��- එ�ට ඔ� එය කර� ඇත. ඒ �ෂණ වා�ව ආශ්වාස කරන අය නැ�න� �ෂ ව�ර පානය කරන අය                  

�ෂ්පාදන වැෙ� බර උ�ල�. එ� �ෂ්පාදකයා �ෂ්පාදනෙ� අෙල�ෙ� ලාබය ��� ���. ෙමවැ� ගැට�ව�             

ෙප�වන අවස්ථාෙ� �, එ�� �යැෙව�ෙ� ෙවළඳෙප�ල අසා�ථ � බව� ෙන�ෙ�. ෙවළඳෙප�ලට එ� ඉඩ�             

ලැ� නැ� බව�. ෙවළඳෙප�ෙ� අ�තාලම ය� ෙ�පල�. ෙ�පල අ��ය �ර�� නැ�න� ෙහ� ෙ�පල අ��ය              

��ෙක�ෙ� නැ�න� එ� � ෙවළඳෙප�ලට කට�� කළ ෙන�හැ��. ප�සර �ෂණ අවස්ථා ය�            

සහ�කෙය�ම ෙවළඳෙප�ල අසා�ථක�වය ���� කරන අවස්ථා ෙන�ෙ�. ��ත වා�ව ආ�ාණය කරන           

අය�, �ස �� ව�ර පානය කරන ලද අය� වැ� අය ��� ෙප��� කර�ෙ� ෙ�පල අ��ය �ර��                

��මට�, ෙ�පල ආර�ෂා ��මට�, රජය අසා�ථක �ම�. 

වා�ව හමන පැ�ෙ� වැ�ය�ට, ගඟ පහ�� �ව� වන අයට, තම�ෙ� අ��� ආර�ෂා කරග�නට             

හැ�යාව ලැෙබ��, ඔ��ට ඒ අ��� තහ�� කරගැ�ම ��� ප�සර �ෂණය කරන��ට �ෂණයට හැ�යාව             

අ�� ෙ�. �ෂණය නැ� කරන (නැ�න� එය ඉව�ය හැ� සහ හා�කර ෙන�වන ම�ට� වලට ෙගෙන�නට)               

තා�ෂණය ෙහ� උපකරණ තම�ෙ� �යද�� ස්ථා�තයට �ෂ්පාදකයාට හැ��. එෙහම නැ�න�, ඔ��ෙ�           

ස�ප� භා�තා කර� ��ස ඒ ��ගලය�ට ය� ෙග�ම� කර�නට (සමහර �ට ඔ��ට එයට වැ�ෙය�              

ෙහ�ඳ ප�සරය� අ�පණය කර�නට) හැ��. එෙස� නැ�න�, ස���ණ ��වැය ලැෙබන ��ලාබයට අ��            

�ය��, තම�ට ෙය�ජනා කරන ලද අ�පණ ��ව� අෙන� අය බාර ෙන�ග���, එ� � �ෂ්පාදකයා              

අ��ෙ� අ��යට හා� ප��වන �සා, ඔ� තම �ෂ්පාදනය නැව�ය ���. ෙමවැ� ගණනය� කළ හැ�              

ව�ෙ� ෙ�පල අ��යට ආර�ෂාව පව�න �ට � ය. තම�ෙ� �යාකාරක� සහ අ��ෙ� �යාකාරක�             
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��� හටග�නා ඵල�පාක සලකා බල�නට ෙ��රකය� ව�ෙ� එය�. ��ධ ��ස් වලට තම �යාකාරක�             

වල ��වැය ගණනය කර�නට ඉඩ ලැෙබන �දහස් ෙල�� �වමා�වට ඇ� අ��ෙ� �යැෙළ�නට අවස්ථා             

පාදා ෙද�ෙ� ෙවළඳෙප�ල ���. 

ප�සර �ෂණය සහ ව�ර අප�� �ම වැ� ඍනා�මක බා�රතා ය� ෙවළඳෙප�ල අසා�ථක�වෙ�            

ල�ෂණය� ෙන�ෙ�. ෙවළඳෙප�ෙ� පදනම � ෙ�පල අ��ය �ර�� කර�නට සහ ආර�ෂා කර�නට            

අසම� � රජෙ� අසා�ථක�වය�. 

* අ�ථ ශාස්�ෙ� � බා�රතා හැ�යට සැලෙක�ෙ� තම� ��� ෙත�රා ෙන�ග� ��වැය� ෙහ� ��ලාභය�              

තමනට අ� ���නට ��ධ �ම�.  

 

8. සමාජ �මය� ෙක�තර� සං��ණ ෙව�ෙ� ද, එයට ෙවළඳෙප�ල ගැන �ශ්වාසය� තබා            

ගැ�ෙ� හැ�යාව  අ�  ෙවන �සා එයට රාජ� මගෙප��ම� අවශ�ය�  

 

සරල සමාජ �මය� �ල �ව�ෙව�� ෙවළඳෙප�ල ගැන �ශ්වාසය තබා ගැ�ම ��� �ව� ආ��ක සහ සමාජ               

සබැ�යව� � දැවැ�ත ව�ධනෙ� � ෙ� හා �ශාල ජන ��සකෙ� �යාකාරක� ස�බ��කරණයට සහ මග              

ෙප�ව�නට ආ��ව අත�ාවශ�ය�. 

 

ෙම� අෙන� පැ�ත� ඇ�ත �යාපා�ෙ�. සරල සමාජය �මයක, එන� දඩයෙ� යන හා ඵල එක� කරන               

ක�ඩාය� වල ��ස�, තම අණ ��පැ�මට බලා�කාරෙය� න�මා ෙගන, කා�ය�ෂම ෙලස           

ස�බ��කරණයට එ� නායක�වයට ��ව� �ය හැ��. න�� සමාජ සබඳතා සං��ණ ෙව�නට පට�            

ග���, ස්වකැමැ�ෙත� කරන ෙවළඳෙප�ල ග�ෙද� ෙවත �ශ්වාසය තැ�ම වැ�ෙය� -අ�ෙව� ෙනෙම�-           

වැදග�. එක මනසකට නැ�න� ය� ක�ඩායම� ��� ෙමෙහයවන ඔ��ෙ� මනස් ��� ෙකළ පැ��ය             

ෙන�හැ� තර� ෙත�ර�� ස�භාරය� ස�බ��කරණය ��ම සං��ණ සමාජ �මය� සඳහා අවශ�ය�.           

ෙත�ර�� ෙබදාහැ�ම සාෙ��ෂකව අ� වැය� යන ආකාරෙය� කර�නට ෙවළඳෙප�ල ප�නාමය � ඇත.            

�ල ගණ� ��� ඉ��ම සහ සැප�ම ගැන ඒකක ආකාරය�� ෙත�ර�� එ�කා� කර�. රාජ� ආයතන              

ව�� ��� ෙකෙරන ෙව�� ගණ� �� වා�තා වලට කළ ෙන�හැ� අ�ද�� ඒ �ල ගණ� ��ධ භා�ඩ                

සහ ෙස�වා අතර සංස�දනය කර�. ඒ හැෙර�නට, �ල ගණ� ය� භාෂා, සමාජ චා��, වා��ක සහ ආග�ක                

ෙ�ද වලට �මා ෙන�� ප�ව�තනය ෙව�න�. සැත�� දහස් ගණන� ඈතක ��න තම� ෙන�ද�නා, ෙ�              

හැෙර�නට ��ම �ෙටක ෙවන� ��ම ස�බ�ධතාවය� පව�වා ෙන�ග�නා ���� ස� දැ�ෙම�           
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වා�ය� ග�නට එ�� ජනතාවට අවස්ථාව පෑෙ�. ආ��කය� හා සමාජය� තව තව� සං��ණ ෙව��,             

ෙවළඳෙප�ල යා��ණය ගැන �ශ්වාසය තබා ගැ�ම තව තව� වැදග� ෙව�. 

 

9. සංව�ධනය  ෙව�� පව�න රටවල ෙවළඳෙප�ල වැඩ  කර�ෙ� නැත. 

 

�� ප�ධ�ය සහ ය�තල පහ�ක� ෙහ��� ��� කරන ලද රටවල ෙවළඳෙප�ල වැඩ කළාට, ඒවා ෙන�මැ�               

සංව�ධනය ෙව�� පව�න රටවලට ය� ෙවළඳෙප�ලට ���ම දරාගත ෙන�හැ� පා�ව�. එවැ� අවස්ථා වල             

�, අ� වශෙය� ෙවළඳෙප�ලට කට�� කර�නට හැ�යාව ලැෙබන ඉඩ� පාදන �� ප�ධ�ය� සහ ය�තල              

පහ�ක� ඉහළ ම�ටමක ෙගෙනන ෙත� ෙහ� රජෙ� මගෙප��ම� අවශ�ය�. 

 

සාමාන�ෙය�, ය�තල පහ�ක� සංව�ධනය ය� ෙවළඳෙප�ල ��� වස්� ස�ප� ෙග�ඩගැ� ��ෙ�           

ල�ෂණය�. එය ෙවළඳෙප�ෙ� පැවැ�මට අවශ� ෙක��ෙ��ය� ෙන�ෙ�. ෙවළඳෙප�ල ඌන සංව��ත          

බව�� පැව�මට ෙහ��ව �� ප�ධ�ය අසා�ථක �ම�. ෙම� � ෙවළඳෙප�ල අසා�ථකව ��ම ය� ��              

ප�ධ�ය ��සංස්කරණය කළ �� යැ�, එන� �� ප�ධ�ය ��සංස්කරණය සහ ෙවළඳෙප�ල සංව�ධනය            

ක� දැ�ය ෙන��� යැ�, ෙප�වන වැදග� සාධකය�. එ�ට �� ප�ධ�යට ෙවළඳෙප�ල ව�ධනය සඳහා             

අවශ� පදනම සැක�ය හැ��. සංව��ත රටව� ස� ධන ස�ප� ත�වයට ���ය හැ� එකම මා�ගය              

��මය සහ සංස්ථා�ක අ��වාරම� ෙවළඳෙප�ල සඳහා ��මාණය�. එ�� ව�වසායකය�ට,         

පා�ෙභ��කය�ට, ආෙය�ජකය�ට සහ ��කය�ට ධනස�ප� ��මාණයට එ�ෙනකා සමඟ �දහෙස�         

සහෙය�ගෙය� වැඩ කර�නට හැ�යාව පෑෙ�. 

අද ධනව� යැ� සැලෙකන සෑම රට�ම ඉ�හාසෙ� ය� අවස්ථාවක � ��ප� යැ� සැලෙකන ලද රට� �ය.                

ඒ සමහර රටව� අද �ව�වන අයෙ� මතකෙ� පව�න ඒවා ෙව�. පැහැ�� කර�නට අවශ� ව�ෙ�              

ද��තාවය ගැන ෙන�ෙ�. ද��තාවය ය� ��ස් ව�ගයාෙ� ස්වභා�ක ත�වය�. අ� පැහැ�� කර�නට අවශ�             

ව�ෙ� ධනස�ප� ගැන�. ධනස�ප� ��මාණය කර�නට අවශ� �ව�. ධනස�ප� ��මාණයට ඉඩ පාද�            

��ස ගත �� ෙහ�ඳම �යාමා�ගය ඒ සඳහා ජනතාවට ��ගැ��� උ�පාදනය ��ම�. ෙහ��� �ර��             

කරන ලද සහ ��ෙය� ආර�ෂා ෙවන ෙ�පල අ��� සහ ග�ෙද� වලට ඉඩ පාදා ෙදන ��මය ආයතන                

මත පදන� � �දහස් ෙවළඳෙප�ල හැෙර�නට, ධනස�ප� ��මාණය ��ස ��ගැ��� උ�පාදනය කරන            

ෙවන� ��ම ප�ධ�ය� ���ෙටක ෙස�යාෙගන නැත. 

මධ�ම සැල��, රජෙ� අ��ය, වා�ජ�වාදය, ආර�ෂණවාදය, සහ �ෙශ�ෂ වර�සාද යනා�ය ෙව�ෙව�           

ෙවළඳෙප�ල ���ෙෂ�ප කරන ලද රටව� හ��ව�නට "සංව�ධනය ෙව�� පව�න රට�" යන වහර �තර             
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පාෙහ� වැර� ෙල�� ෙය�දා ගැෙ�. ඒ රටව� ��� ෙලස�� සංව�ධනය ෙවන රටව� ෙන�ෙ�. සංව�ධනය              

ෙවන රටව� ය�, එ�ෙක� සාෙ��ෂ ධනස�ප� ස�තව නැ�න� සාෙ��ෂව ඉතා �� ත�වය�� පට�             

ග�ත ද, ෙ�පල සහ ���� සඳහා �� සංස්ථා, �දහස් ෙවළඳෙප�ල, ���වා ග� බලතල, අයවැය, හා රාජ�                

බලෙ� අත ෙප�ම යනා�ය �මා කරග� රටව� ෙව�. 

 

10. මහා අවපාතය  වැ� මහා �නාශකා� ආ��ක ච�ය� කැඳව�ෙ� ෙවළඳෙප�ල�  

 

ෙවළඳෙප�ල මත �ශ්වාසය තබා ගැ�ම �සා, අ��ශ්වාසය තබාග� ආෙය�ජකයා එ�� ෙප�ෂණය ෙව��,            

"���ල සහ අවපාත" ච�ය� කැඳව�. එ� � ආෙය�ජනය�� දැවැ�ත ���ල හටග�නා �සා            

අනවරතෙය�ම ඒවා ප�පස �ෂ්පාදන සංවෘ� හඹා එ�. ���යාව� ෙප��ෙ� ආ��ක ත�වය� ��� �ගටම             

නරක අතරට හැෙ�. 

 

"���ල හා අවපාත" යන ආ��ක ච�ය� සමහර අවස්ථාවල � ෙවළඳෙප�ල ගැන �ශ්වාසය �සා හටග�              

ෙල�� ෙද�ෂාෙර�පණයට ල�ෙ�. එෙහ� සා�� ෙප�ව�ෙ�, ෙප��ෙ� වැ�ෙය� �ෂ්පාදනය ��ධ �ම           

ෙවළඳෙප�ල ල�ෂණය� ෙන�වන බව�. භා�ඩ සහ ෙස�වා වැ�ෙය� �ෂ්පාදනය ෙව��, �ල ගණ�            

��මා� ෙව�. එ�ට ��ඵලය ස�ක�වය �ෙසක "අවපාතය" ෙන�ෙ�. ෙවළඳෙප�ල ��� ලාබය� දර�නට            

ෙන�හැ� ප�� �ශාල �මාණයකට ෙ� ක�මා�තය ෙහ� අර ක�මා�තය �සාරණය ෙව��, ස්ව-�වැර�            

කරගැ�ෙ� �යාව�ය� හටග��. ලාබ ෙප��� කර�ෙ� ෙවන� අංශ වල �යාකාරක� වලට ස�ප�            

ෙය�� කර�නට අවශ� බව�. එවැ� �වැර� කරගැ�ම� �ය� ක�මා�ත වලට ආෙ�ශ කළ �� �              

ෛනස��ක ෙහ��ව� ෙවළඳෙප�ල �ල නැත. එවැ�න� පරස්පර �ෙර�� ෙව�. ආෙය�ජනය� �ය�ල�           

ෙව��ම අරෙගන ය� �ය�ල� ෙවතම ෙය�� කර�ෙ� න�, එ�ට හ�යට ක�� අවස්ථාෙ� �, ��ෙව�              

ෙව�� අරෙගන නැ� හා සමාන�. 

ඒ ෙකෙස� �ව�, ��ඝ කා�නව පැවෙතන ෙප�� ���යා �ගය� ඇ�ෙව�ෙ� ආ�� ��� �ල� �මයට              

ඇ�� ගැ�ෙම� �ල �මය �ය�� කරන ලද �ස�. ෙමය ��ප��ෙ� වැර�ද�. එය ෙබ�ෙහ� අවස්ථාවල �               

ෙ�තන සංෙක�චනය කළ �� ක�මා�ත වලට සහනාධාර �ෙම� සහ ෙවළඳෙප�ලට අ�ෙය�ජනය ව�නට            

ඉඩ ෙන�� �ල පාලනය ෙගන ඒෙම� හටෙගන ���යාව තව� �ගට පව�වා ග�න�. 1929 �ට ෙදවැ�               

ෙල�ක ��ධය අවසානය ද�වා පැව� මහා අවපාතය එවැ� අවස්ථාව�. ෙ�ශපාලන අර�� ප�පස ය��,             

එ�ස� ජනපදෙ� ෙෆඩර� සං�ත ප�ධ�ය ��� �ද� සැප�ම දැවැ�ත ෙල�� සහ හ��ෙ�ම            

සංෙක�චනය කරන ලද �සා හටග�ත� බව අ�ථ ශාස්�ඥය� (ෙන�ෙබ� තෑ�ග �� ��ට� �ී�ම� වැ�)              

ෙප�වා � ඇත. ආර�ෂණවාදය ඉහළ යෑම �සා ෙප�� හැ��ම එ� � තව� දැ� �ය. ෙග�� �ෂ්පාදන වල                 
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�ල ඉහළ ම�ට�� තබාග�නට (කෘ�කා��ක �ෂ්පාදන ෙත�ග �නාශය�, සැප�� �මා ��ම� ෙගන �ය)             

ජා�ක ගලවාගැ�ෙ� පනත වැ� වැඩ සටහ� �සා එය තව� ��ඝ කාලය� පැව�ණ. ආ��ෙ� ��ප��              

ව�� හටග� �නාශකා� වැර� �වැර� කරන ෙවළඳෙප�ල බලයට ඉඩ� ��� "�� ��" වැ� වැඩ සටහ�               

ෙහ��ෙව� ද අවපාතය තව� කාලය� �රා පැ��ණ. අෙය�ජකය�ට �ය�� සංඥා �� අ�වණ �ල� සහ              

��මය අ�පා�ක ම�ට� ��ප�� �සා හටග� 1997 ආ�යා� �ල� අ��දය එවැ� මෑත කා�න ���ය�.              

ආ��වල ��ප�� අසා�ථක ෙව�� ෙවළඳෙප�ල බලය ඒවා �වරද කළහ. එෙහ� ඒ �යාව�ය �ඩාකා�             

බැ�� ෙත�ර �ව� ෙන�ෙ�. �ඩාකා� බවට ෙහ��ව ෙර�ගය �ව කරන ලද ෙබෙහත ෙන�ෙ�. එය ���ම               

උපදවන ලද ආ��ෙ� නරක �ල� සහ ��මය අ�පා�ක ��ප���. 

රාජ� �ල� අ�කා�ය� ��� ෙමයට වඩා �රද�� �ල� ��ප�� ස�මත කරගැ�ෙම� ෙමවැ� ච�             

ෙකෙම� සමනය � ය�. �දහස් ෙවළඳම, අයවැය ෙම�ල කරගැ�ම, සහ ��ෙ� ��යට අදාල ��ප��              

අ�ගමනය කරන රටවල, ඒ හා සම�� ෙවළඳෙප�ල හැඩගැස්�� මත වැ�ෙය� �ශ්වාසය තබාගැ�ෙම�            

ද��නට ලැෙබන ��ඵලය ව�ෙ� ෙ� ආ��ක ච� වල ද�� බව සහ �සැ�ය අ� � යාම�. 

 

11. ෙවළඳෙප�ල ගැන පමණට වඩා �ශ්වාසය� තබා ගැ�ම ය� සමාජවාදය ගැන පමණට            

වැ�ෙය� �ශ්වාසය� තබා ගැ�ම හා සමාන ෙම�ඩකම�: ෙහ�ඳම �මය  �� ආ��කය�  

 

ඔ�ෙක�ම ��තර එක ව��යකට දැ�ම අ�වණ බව �ය� ෙදනාම අවෙබ�ධ කරග�ත�. �රද��            

ආෙය�ජකයා තම ආෙය�ජන කළඹ ��ධ�වෙය� ��ව පව�වා ග��. ��ධ�වෙය� �� "��ප�� කළඹ"            

එයාකාරෙය�ම �වණැ� යැ� �ය�� අදහස් ෙව�ෙ� සමාජවාදය සහ ෙවළඳෙප�ල ��ණය�. 

 

අභ��තර ෙත�ර�� ෙන�මැ� �රද�� ආෙය�ජකය� තම�ෙ� ආෙය�ජන කළඹ ඇ�ෙත�ම ��ධ�වෙය�          

පව�වාග�ෙ� අවදාන� ව�� ගැලෙව� ��ස�. එක ෙක�ටස් ආෙය�ජනය� පහළ �යෙහ��, අෙනක�           

ඉහළ ය� ඇත, එ� � ලාබෙය� අලාබය �යවා ග�නට හැ�යාව ලැෙ�. ��ඝ කාලය� ය��, ෙහ�ඳ               

��ධ�වෙය� �� ආෙය�ජන එක�වක ව�ධනය� ද��නට හැ��. ඒ� ��ප�� ය� එයාකාරෙය� �යා            

ෙන�කර�. සමහර ��ප�� සා�ථක ෙව�� අෙන� සමහර ��ප�� නැවත නැවත� අසා�ථක �ම ද��නට             

ලැ� ඇත. අසා�ථක ෙවන බව ද�නා ආයතන වල ෙක�ටස් සම�� සා�ථක ෙවනවා යැ� ද�නා ආයතන               

වල ෙක�ටස් එක� කර "��ධ�වෙය� �� ආෙය�ජන කළඹ�" හැ�ම ඒ �සා ���ම� ෙන��ව�.             

��ධ�වෙය� ආෙය�ජනය කර�නට ෙහ��ව ෙක�� ආයතන වැ�ෙය� ලාබ ෙහ� අලාබ උපය�ෙ� දැ�            

�යා �ෙශ�ෂ දැ�ම� නැ�කම�. 
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කැනඩාෙ� ෙ��ස� ඉ�ස්��� ෙව�� දශක ගණනාව� �ස්ෙස� කරෙගන යන ආ��ක ද�ත අධ�යන ���             

සහ ෙල�කය �රා පැ�ර පව�න ප�ෙ�ෂණ ආයතන ජාලය� ��� සංගත ෙල�� ෙප�ව�ෙ�            

ෙවළඳෙප�ල බලය ගැන වැ�ෙය� �ශ්වාසය තබාගැ�ම �සා ඒක ��ගල ආදායම ඉහළ යෑම, ආ��ක             

ව�ධනය ෙ�ගෙය� ��ධ �ම, අ� ���යාව, ආ�ෂ කාලය� ��ඝ �ම, ළද� ම�ත�තාව අ� �ම, ළමා �මය                

අ� �ම, ���� ව�ර වලට වැ�ෙය� පහ�ක� ��ම, ෙස�ඛ� පහ�ක� සහ අෙන�� �තන ��ෙ� අමතර               

අවශ�තාව� උදාහරණ හැ�යට ���� ප�සරයක �ව� ෙව�නට ලැ�ම�, �ල වශෙය� ෙකෙරන �ෂණ            

ම�ට� අ� �ම වැ� යහප� බවට හැෙරන පාලනය, සහ වැ�ෙය� �ජාතා��ක � වග�ම� ද��නට ලැ�ම               

යනා�ය�. �දහස් ෙවළඳෙප�ල යහප� ��ඵල උපදව�. 

තව �රට� �වෙහ��, "මනාව ගැලෙපන" මැද ��ෙවත� නැත. ෙවළඳෙප�ලට රජය මැ�හ��ෙම� හැම            

�ටම ��ධ ෙව�ෙ� �ය�� සහ සමහර �ට අ��ද පවා ඇ��ම�. එ�ට තව මැ�හ� �� අවශ� යැ�                

ෙප�වන ෙහ�� හැ�යට ඒ අ��ද භා�තා කර��, ��ප�� එක අෙතක ෙහ� තව� අෙතක හ��ව�.              

උදාහරණය� වශෙය�, ආ��ක ව�ධනෙ� ෙ�ගයට වැ�ෙය� �ද� සැප�ම ඉහළ දමන, අ�රද�� �ල�            

��ප��ය� ස�ත "��ප�� කළඹ�" ෙගන ය�ෙ� �ල ගණ� ඉහළ යෑම ෙවත�. ඔ��ම ෙගනා අ�රද��              

��ප�� වලට ෙද�ෂාෙර�පණය කරනවා ෙව�වට, ෙ�ශපාලනඥයනෙ� සාමාන� හැ�යාව "වැ�ෙය�         

උ��� � ආ��කයකට" නැ�න� "ෙ�ශ�ෙර�� සමෙ��ෂකය�ට" වරද පටව�� �ල පාලනය ��ම බව            

ඉ�හාසය නැවත නැවත� ෙප�ව�. ඉ��ම හා සැප�ම අ�ව (ෙ� ත�වෙ� �, වැ� කරන ලද �ද� සැප�ම,                

එ�� �දෙ� �ල, ෙවළඳ �ව� ��� ව��ත � පහළ වැ�ම) �ල ගණ� වලට වැර� හදාග�නට ඉඩ ෙන��ම                 

�සා ඇ�ෙවන ��ඵලය භා�ඩ සහ ෙස�වා �ඟය�. ��ත බ� සැප�ම ෙවළඳෙප�ල �ලට වඩා අ� �ලකට               

�ල � ග�නට ජනතාව ෙස�යන �සා�, ඒ ෙස�යන �ලට බ� සැප�මට �ෂ්පාදකය� අකමැ� �සා� එෙස�               

�ඟය� හට ග��. ඊට අමතරව, �දහස් ෙවළඳෙප�ල නැ�කෙම� ජනතාව හැරෙව�ෙ� ක�කඩකාරය�,           

අ�ලස් ග�නා රාජ� �ලධා��, සහ ��ෙ� ��ෙය� බැහැර යන ෙවන� කට�� ෙවතට�. ෙම� � ඇ�වන               

�ඟෙ� සහ �ෂණෙ� ��ණය �සා ඊ ළඟට හැම �ටම ඇ�ෙව�ෙ� ආඥාදායක�වෙය� තහ�� ෙවන             

බලය ෙස�යා යෑම�. ෙමවැ� නරක ��ප�� ව�� "��ප�� කළඹ�" ��මාණය ��ෙ� ��ඵලය ව�ෙ�             

ආ��කය� ෙන�තැ�ම�, �ෂණය ��මාණය�, සමහර අවස්ථාවල � ව�වස්ථාදායක �ජාත��වාදය ද          

ෙන�තැ�ම�. 

 

ආචාර ධා��ක/ආ��ක ��� �ෙ�චන 

 

12. ෙවළඳෙප�ල ෙන�වන �මයකට වඩා වැ�ෙය� අසමානතාවය� ඇ��මට ෙවළඳෙප�ල         

මගෙප�ව�  
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එ� ��වචනෙය�ම, ෙවළඳෙප�ල ��� ලාබ ෙගෙන�ෙ� පා�ෙභ��කයාෙ� ෙත�රාගැ�� තෘ��ම� කරත          

හැ�යාවට�. හැ�යාව� ෙවනස් ෙව�� ආදාය� ද ෙවනස් ෙව�. තව �රට� �වෙත��, එ� ��වචනෙය�ම,             

සමාජවාදය ය� සාමානා�මතාවෙ� ත�වය�. ඉ�� සමාජවාදය කරා ය�නට ග�නා සෑම �යවර�ම           

සමානා�මතාවය කරා තබන �යවර�. 

 

��ප�� වල සහ ඒවාෙ� ඵල�පාක ගැන අපට අවෙබ�ධ කරග�නට අවශ� න�, එ� � මතක තබා ගත                

��ෙ� ෙ�පල ය�න ��මය සංක�පය� බව සහ ධනස�ප� ය�න ආ��ක සංක�පය� බව�. ෙ� ෙදක              

ෙබ�ෙහ��ට පටලවා ගැෙන�. න�� ඒ ෙදක පැහැ��වම ෙවනස් ෙලස ගත ���. ෙවළඳෙප�ල �යාව�ය             

�ර�තරෙය� දැවැ�ත ප�මාණය�� ධනස�ප� නැවත ෙබදාහ��. ෙමයට පටහැ� ෙලස, ෙ�පල          

අ��ක�වාෙ� අකැම�ත �ට ඒවා නැවත ෙබදාහැ�ම (ඒ�ය ��ගලෙය� කළෙහ�� එය හැ��ෙව�ෙ�           

"ෙහ�රකම" හැ�යට�) �දහස් ෙවළඳෙප�ල පාලනය වන �� අ�ව, එන� ෙ�පල �ර�� සහ ��මය             

වශෙය� ආර�ෂාව ලබ��, තහන� �ව�. ෙ�පල ඔ�� එකම අෙ� ��ණ� ෙවළඳෙප�ලට ධනස�ප�            

නැවත ෙබදාහැ�ය හැ��. ව�කමක (අ��ක�වාට ෙ�පල අ��ය� ඇ�) අගය ෙවනස් ෙවන සෑම            

අවස්ථාවක � ම, එ� අ��ක�වාෙ� ව�කම ෙවනස් ෙව�. ඊෙ� �ෙර� 600 � ව�නාකෙම� �� ව�කම�               

අද �ෙර� 400 � පමණ� �ය හැ��. ෙ�පල නැවත ෙබදාහැ�ම� ��ධ ෙන��න ද, එය ෙවළඳෙප�ල ���                

�ෙර� 200 ක ව�කම� නැවත ෙබදාහැ�ම�. ඉ�� ෙවළඳෙප�ල ��� �තර පාෙහ� ධනස�ප� නැවත ෙබදා              

හ��. එම �යාව�ෙ� � ව�ක� අ��ක�ව�ට ඒවාෙ� අගය හැ� තර� වැ� කරග�නට ඉඩ ෙද�. එෙස�               

නැ�න�, ඒවා හැ� තර� වැ� කරග�නට කැම� අයට පවර�නට ඉඩෙද�. සමස්ත අගය හැ� තර�              

වැ�කරග�නට �� ලැෙබන පදනම මත ��ටන �ර��ව ෙකෙරන නැවත ෙබදාහැ�ම �ෙය�ජනය කරන            

�මාණය ෙක�තර�දැ� ෙබ�ෙහ� ෙ�ශපාලනඥය�ට �තාග�නව� ෙන�හැ��. ඊට ���ධ ෙල��,         

ෙවළඳෙප�ල ��� ධනස�ප� නැවත ෙබදාහ���, ෙ�ශපාලන �යාව�ය ෙ�පල නැවත ෙබදා හ��. එය            

��ස� ෙව�� අර� තව ��සකට ෙබද�. ෙ�පල �කවරණය තව� අ� කරන ෙ� �යාව�ෙ� �              

සාමාන�ෙය� ෙ�පල අගය ද අ� � ය�. එන� ධනස�ප� �නාශ ෙ�. නැවත ෙබදාහැ�ම ගැන ක�� �යත                

ෙන�හැ� ෙව�� ෙ�පල නැවත ෙබදාහැ�ෙ� ත�ජනය එ�ල �ෙ� ෙහ��ෙව� තව� වැ�ෙය� ධනස�ප�            

�නාශය� ��ධ ෙ�. 

සමානා�මතාවය ය� ��ධ මාන ��පය� අ�ව ය�� සා�ෂා� කරගත හැ� ල�ෂණය�. එෙහ� සැමටම             

එකෙස� සැල�ය ෙන�හැ��. උදාහරණය� වශෙය�, �ය�ම ජනතාවට ��ය ඉ��ෙ� එක හා සමාන �ය             

හැ��. න�� එෙහම න�, ඔ�� �ය�ල�ටම එක හා සමාන බලපෑම� ෙ�ශපාලනයට එ�ල කළහැ� �ම              

අස�භාව�ය �ව�. ම�ද, භාෂණෙ� �දහසට එකෙස� අ��ය �ය�� අතර වැ�ෙය� ජවා�මක හා වා���             

ෙල�� කට�� කර�නට සමහර ෙදෙන�ට පමණ� හැ�යාව ඇත. එ�� ඔ�නට වැ� බලපෑම� කරත             



92 

හැ��. එෙස�ම, �දහස් ෙවළඳෙප�ෙ� භා�ඩ සහ ෙස�වා සඳහා සම අ��ය� ��ම ය� �ය�ල�ටම එක හා               

සමාන ආදාය� ලැ�ම� ෙන�ව�න�. ම�ද, සමහ� �වා� පා�වට වඩා ආදායම �ය කරන බැ�� අෙන�              

අයට වැ�ෙය� වැ� ෙවෙහස� සහ වැ� කාලය� ෙය�දව�� වැඩ කර� ඇත. එෙහම� නැ�න� ඔ��ට              

�ෙශ�ෂ �සලතා �ෙබ�නට ��වන. ඒ �සලතාවය�ට අ�� කැමැ�ෙත�ම වැ�ෙය� ෙගව�නට ඉ��ප�           

ව� ද ඇත. බලපෑ� එ�ල කරත හැ� සමානා�මතාවය ෙහ� ආදාය� සමානා�මතාවයට ග�නා            

බලහ�කාරෙම� �� වෑය� වල �, ය� ��ස� තව� ��සකට වැ�ෙය� අ�කා�ය සහ ෙ�ශපාලනය බලය,              

එන� ඔ�� අෙ��ෂා කරන අර�� සා�ෂා� කරගැ�ම සඳහා ෙය�දාගැෙනන බලය, ස��ව� �ම ෙම�             

කණ�ට පැ�ත�. ය� අර�� සා�ෂා� කරගැ�ම සඳහා, ය� ��ගලෙය�ට ෙහ� ය� ක�ඩයාමකට,            

ෙමතැන අ�පා�ව� ඇතැ� සහ අතන අ���තය� ඇතැ� දැක අත�� ෙගන ෙමතැනට දම�නට හැ�,             

නැවත ෙබදාහැ�ෙ� අත�වශ� ඵල�පාකය� ෙම�නවාදැ� ගැන "�ව� ඇස්" ව�� �� දැ�ම� ��ය ���.             

සමානා�මතාවෙය� �� ඵල�පාක ෙගන ඒෙ� බලය ඒකරා� � �ෙබ�ෙ� ඒ සඳහා බලය පැවෙරන ලද              

අය අෙ� පමණ�. �ල වශෙය� සම��ක�වාදෙය� �� � ෙස��ය� ෙ�ශෙ� එෙස� �ය. අසමාන �              

ෙ�ශපාලන සහ ��මය බලය අතට ලැ�ණ අය, අසමාන ආදාය� සහ ස�ප� වලට අතෙප�ව�නට තම              

බලය අ�� ආකාරෙය� භා�තයට ෙපළ�නහ. ත�කය සහ අ�දැ�ම යන ෙදකම අ�ට ෙප�වා ෙද�ෙ�,             

ඕපපා�කව �යාකරන ෙවළඳෙප�ල සර�යට ඉඩ ෙන�� ෙවන� සමාන ෙහ� "සාධාරණ" යැ� �යැෙවන            

ආදාය� උවමනාෙව� ���ව�නට යන �ය� උ�සාහය� වල � ඒවා �ය�ලම ෙප��ෙ� එම අර�ණම             

අසා�ථක කරන වෑය� � බව�. නැවත ෙබදාහැ�ෙ� බලය අතැ� �ව� තම�ෙ� වා�යට ඒ බලය ෙය�දා               

ගැ�ම ඊට සරල ෙහ��ව�. එ� � ග� න�� නාමය�, ධන ස�ප� ෙහ� ෙවන� දැය�� ලැෙබන               

අසමානතාවය�, ෙ�ශපාලන බලයට� ෙවන� අසමානතාවය� බවට� ෙපරෙළ�. �ල වශෙය�         

ෙක����ස්� � රටව� වල අ�දැ�ම පැහැ��වම එෙස� �ය. ෙවෙන��ලාව වැ� තව� රටව� අද ය�ෙ� ඒ               

මා�ගෙ�ය. �රවැ�ය� අතර ධනස�ප� සඳහා සමානා�මතාවය සාධනය කර� ��ස �යා, මහ� ෙල��            

අසමාන බලය� ඉ�ලා ��න, උෙග� චැෙ�ස් වැ�, එක ��ෙස�ෙ� අතට ස���ණ බලය ඒකරා� � ඇත. 

2006 ෙල�ක ආ��ක �දහෙස� වා�තාෙ� සංඛ�ාන වලට අ�ව, ෙවළඳෙප�ල �ශ්වාසය ඉතා ��වල            

ත�වය�� ආදාය� අසමානතාවය සමඟ සහස�බ�ධය�� පව��. (ෙල�කය �රා අ�ෙව�ම �දහස්          

ආ��කය� �ට �දහස් වැ�ෙය�ම �දහස් ආ��කය� ද�වා, කා�� ෙල�� ෙව� කර��, ��ප�ම �යයට             

දහය ��� ලබාග� ආදාය� ��ශතය සාමාන�ය� හැ�යට �යයට 2.2 �ට �යයට 2.5 ක සාමාන�ය�              

ද�වා ��ධ ෙව�.) එෙහ� එය ඉතා දැ� ත�වය�� (ෙල�කය �රා අ�ෙව�ම �දහස් ආ��කය� �ට              

වැ�ෙය�ම �දහස් ආ��කය� ද�වා, කා�� ෙල�� ෙව� කර��, ��ප�ම �යයට දහය ��� ලබාග�             

සාමාන� ආදාය� ම�ට� $826, $1,186, $2,322, සහ $6,519) ��ප�ම �යයට දහෙ� ආදාය� ම�ට� සමඟ              

සහස�බ�ධය�� පව��. දැ� ෙවළඳෙප�ල �ශ්වාසෙය� ආදාය� �ෂමතාවයට ඇ� බලපෑම ඉතා අ� බව            

ෙප�න�, එ�� ��ප��ෙ� ආදායම සැල�ය �� ෙලස�� ඉහළට නංවන බව ෙප� ය�. ��ප��             

ෙබ�ෙහ�මය� එය ෙහ�ඳ ෙදය� හැ�යට සලකා බල�නට ෙය�� ෙවනවා �සැක�. 
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13. ෙවළඳෙප�ලට ��ස් අවශ�තා, ෙස�ඛ� පහ�ක�, අධ�ාපනය සහ ආහාර වැ�,          

ස�රාල�නට ෙන�හැ��  

 

භා�ඩ ෙබදාහැ�ය �� ව�ෙ� ඒවාෙය� ස්වභාවයට උ�ත ��ධා�තය�ට වලට අ��ල වන ආකාරෙය�.            

ෙවළඳෙප�ල ��� භා�ඩ ෙබදාහ��ෙ� �ල � ගත හැ�යාව අ�ව�. එෙහ� ෙස�ඛ� පහ�ක�, �වාස,             

අධ�ාපනය, ආහාර, සහ ෙවන� ��ක ��ස් අවශ�තාව�, ඒවා අවශ�තාව� වන �සාෙව�ම, ෙබදාහැ�ය            

��ෙ� �ල � ගැ�ෙ� හැ�යාව අ�ව ෙන�ව අවශ�තාවය ප��ය. 

 

��ස් අවශ�තා ස�රාල�නට ෙවළඳෙප�ල අෙන� �ලධ�මය�ට වඩා ෙහ��� සම� ෙව�ෙ� න�,           

සමාජවාදයට වැ�ෙය� ඉහළ �වන ම�ට� අ����නට ජනතාවට ෙවළඳෙප�ල ��� ලැෙ� න�,           

අවශ�තාවයට අ�ව ෙබදාහැ�ය ��� යන ��ණායකය� එ� � වැ�ෙය� ෙහ��� ඉ�ෙවන බව ෙප� ය�.              

ඉහත සඳහ� කළ ප�� ෙවළඳෙප�ල �දහස වැ� ෙව�� ��ප�� අතර ඉ�නා දැ� �ප���ෙ� ආදාය�              

ෙ�ගෙය� ඉහළ ය�. එ�� �යැෙව�ෙ� දැ� �ප���ට ඔ��ෙ� අවශ�තා තෘ��ම� කරග�නට           

වැ�ෙය� ස�ප� ලැ� ඇ� බව�. (ස්වභාවෙය�ම, සෑම අවශ�තාවය�ම ආදායමට ඍ�ව ස�බ�ධ � නැත;             

සත� ���වය සහ ආදරය පැහැ��වම එෙස� ෙන�ෙව�. එෙහ� ඒවා බලහ�කාරකෙ� යා��ණ ව�� වැ�             

"සාධාරණ�වය��" ෙබ� ඇතැ�, ෙහ� ඒවා එවැ� යා��ණ ව�� ෙබද�නට හැ� යැ� පවා �ත�නට             

හැ� ෙහ��ව� නැත. 

තව �රට� �වෙහ��, "අවශ�තා" ගැන � �කාශන එහාට ෙමහාට ඇෙදන �� �යම� ෙව�. "හැ�යාව" ගැන               

� �කාශන ද එෙස�මය. න�� �ල � ග�නට ඇ� කැමැ�ත පහ�ෙව� මැ�ය හැ� �ව�. භා�ඩ සහ ෙස�වා                 

සඳහා ජනතාව �ය �ද� ව�� ෙ�ව� කර��, ඔ�� අපට �ය�ෙ� අෙන� භා�ඩ සහ ෙස�වා වලට               

වැ�ෙය� ෙ� භා�ඩ සහ ෙස�වා වලට ඔ�� ෙක�තර� අගය� ෙදනවා ද ය�න�. අධ�ාපනය ෙහ� ෙස�ඛ�               

පහ�ක� වලට වඩා වැ�ෙය� සහ�කෙය�ම ��ක අවශ�තාවය� � ආහාර කා�ය�ෂම ෙස� සපය�නට            

ෙවළඳෙප�ලට හැ��. ඇ�ත වශෙය�ම, ��ග�ක ෙ�පල අ��ය අෙහ��ෙය� ප� ෙවළඳෙප�ල ෙබදාහැ�ම           

ෙව�වට රජය ��� ෙබදාහැ�ම අතට ග� රටවල සාගත පැ�ර යාම සහ සමහර අවස්ථාවල � ��මස් කෑම                

පවා ��ඵල �හ. ෙබ�ෙහ� භා�ඩ, ��ක ��ස් අවශ�තාවය� ස�රන ඒවා ඇ��ව, සපය�නට ෙවන�             

��ම යා��ණයකට වඩා ෙහ��� කර�නට ෙවළඳෙප�ලට ��ව�. 

අවශ�තා තෘ��ම� කර�නට �ඟ ස�ප� භා�තය අවශ� ෙ�. එ�� �යැෙව�ෙ� ඒවාෙ� ෙබදාහැ�ම            

��බඳ ෙත�රාගැ�� කර�නට ��ධ ෙවන බව�. ෙවළඳෙප�ලට �යාකර�නට ඉඩ ෙන�ෙදන �ට, �ඟ            

ස�ප� ෙව� කර�නට ෙවන� ප�ධ� සහ �යාදාම ෙය�දා ගැෙන� ලබ�. උදාහරණ වශෙය� රාජ�             
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ආයතන ම�� ෙබදාහැ�ම, ෙ�ශපාලන ත��ව, බලෙ� ��න ප�ෂෙ� සාමා�ක�වය, ජනා�ප�ට ෙහ�           

ඉහළම බලය ස� �වාට ඇ� ස�බ�ධකම, නැ�න� අ�ලස් සහ ෙවන� �ෂණ අ��කතා ෙප�වා �ය              

හැ��. ෙමවැ� �යාදාම, ෙවළඳෙප�ල ��� ප�නාමය � �යාදාම වලට වැ�ෙය� ෙහ�ඳ යැ� ��ෙස��ම             

�යත ෙන�හැ��. ෙ�වාෙය� වැ�ෙය� සාමානා�මතාවය උ�පාදනය � නැත. අ�දැ�ම ෙප�ව�ෙ�          

��ඵල ඊට හා�පෙස�ම ෙවනස් � බව�. 

 

14. ෙවළඳෙප�ල පව��ෙ� ෙය�ග�තමයාෙ� ජයගැ�ෙ� �ලධ�මය  මත�  

 

ද� සහ �ය ර�පා�� ඇ�, කැලෑෙ� ��ය වෙ�ම, ෙවළඳෙප�ල ��ය ය�ෙව� අදහස් ෙව�ෙ�             

ෙය�ග�තමයා ජයගැ�ම�. ෙවළඳෙප�ල ���ය�ට �ෂ්පාදනය කර�නට ෙන�හැ� �ව� පාර අ�නට වැ�           

පයට පෑ� ය�. 

 

�ව�ෙවන �ම අධ�යනෙ� � සහ ��ස් සමාජ සබඳතා අධ�යනෙ� �, ඒ ඒ අවස්ථාෙ� � ජයග�ෙ� ක�දැ�                

හ��වා ෙන��ෙම�, "ෙය�ග�තමයා ජයගැ�ම" වැ� ප�ණාමවාදෙ� �ලධ�මය� යැ�ෙම� ��ධෙව�ෙ�         

ව�ා�ල ත�වයකට ඇදවැ�ම�. �ව�ද�ාෙ� � ඒ ඒ�ය ස�වයා සහ උෙ� �ජනන හැ�යාව එ�� අදහස්              

ෙ�. පළා ය�නට බැ�ව ෙහ�� �ය, �ළාලෙය� ��� �දන ලද හාවාට, තව �රට� පැට� ගහ�නට               

හැ�යාව� නැත. ෙ�ගව�ම හා�� �ජනනයට සම� ෙව�. ෙමය සමාජ ප�ණාමයට අදාල කර��,            

ෙකෙස��වද, පැවැ�ම ආර�ෂා කරග�නට සම� ඒකකය පැහැ��වම ෙවනස් ෙව�. ප�ණාම ප��මෙ� �            

"ෙත�රා ග�නා ලද" ය�ෙව� අදහස් ෙව�ෙ� ඒ�ය ��ස් ස�වෙය� ෙන�ව චා��ය�, සංස්ථාව�,            

නැ�න� ව�ාපාරය� වැ� සමාජ ස�බ�ධතා ආකෘ�ය�. ය� ව�ාපා�ක ආයතනය� බංෙක�ෙළ�� �වාම,           

එය "නැ��නා", ය�ෙන� �යැෙව�ෙ� ඒ සමාජ සහෙය��තාවය "නැ��න" බව�. ඒ ආයතනෙ� ��            

���� -ආෙය�ජකය�, අ��ක�ව�, කළමනාක�ව�, ෙස�වකය�, යනා�� ද �ය �යා යැ� අදහස්           

ෙන�ෙව�. කා�ය�ෂම බැ�� අ� සහෙය��තාවයක ආකෘ�ය� ඊට වැ�ෙය� කා�ය�ෂම � අකෘ�ය��           

��ස්ථාපනය �ම�. �රණා�මක ෙල��ම ෙවළඳෙප�ල තරඟය කැලෑෙ� තරඟයට ෙවනස්. කැලෑෙ�          

ස�වය� එ�ෙනකා අ�භවයට තරඟ කර�. නැතෙහ�� අෙනකා නැ�කර දම�නට තරඟ කර�.           

ෙවළඳෙප�ෙ� � ව�වසායකය� සහ ආයතන එ�ෙනකා සමඟ තරඟ කර�ෙ� පා�ෙභ��කය� සහ අෙන�            

ව�වසායකය� සහ ආයතන සමඟ සහෙය�ගෙය� වැඩ කරන අ��ය සඳහා�. ෙවළඳෙප�ල තරඟය ය�            

�ව� ෙව�නට අවස්ථාව පාදා ග�නට කරන තරඟය� ෙන�ෙ�. එය සහෙය�ගයට අවස්ථාව පාදා ග� ��ස              

කරන තරඟය�. 
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15. ෙවළඳෙප�ල ��� සංස ්කෘ�ය  සහ  කලාව  �වට කර�  

 

කලාව සහ සංස්කෘ�ය ය� ��ස් �වෙ� ඉහළ වස්�මා�ය�ට ද�වන ලද ��චාරය� ෙව�. ඉ�� ඒ �සා,               

ත�කා� සහ ක�ස ෙබ��ත� ෙස� �ල � ෙගන ��ණා දමත ෙන�හැ��. ෙවළඳෙප�ලට කලාව බාර �ම ය�                

ෙවළඳෙප�ලට ආගම බාර �ම හා සමාන�. එය ආගෙ� ෙස� ම, කලාෙ� ද ෛනස��ක උදාර�වය පාවා �ම�.                

තව �රට�, ෙග��ය ෙවළඳෙප�ෙ� තරඟයට තව තව� වැ�ෙය� කලාව සහ සංස්කෘ�ය �වෘත ෙව��, එ�              

��ඵලය ඒවා �වට �ම�. ස�වබලධා� ෙඩ�ලරය සහ �ෙර�ව හඹා ය�� ෙවළඳෙප�ල ��� සා��දා�ක             

ආකෘ�ය� අ�හැර දම�. 

 

බ�තර කලාව �ෂ්පාදනය � ඇ�ෙ� ෙවළඳෙප�ල සඳහා�. ඇ�ත වශෙය�ම, නව තා�ෂණය�ට, නව            

ද�ශනය�ට, නව ��ක�වය�ට, සහ අධ�ා��කතාවෙ� නව ආකෘ� වලට ��චාරය� ෙල�� ෙවළඳෙප�ල           

��� ලැෙබන කලාෙ� ඉ�හාසය ය� නෙව��පාදනෙ� ඉ�හාසය ද ෙව�. කලාව, සංස්කෘ�ය, සහ            

ෙවළඳෙප�ල ශතක ගණනාව� �රා ඉතා ෙළ�ග�ෙව� බැ� පව��. එළව� ෙවෙළ�ඳා ත�කා� වලට            

ගාස්�ව� අය කරනවා ෙස�, ස�නා�යා ක�ස ෙබ��තම� මහ�නට ගාස්�ව� අය කරනවා ෙස�,            

සං�තඥය� ද තම�ෙ� සංද�ශන සඳහා එන ජනතාව ෙව�� ගාස්� අය කර�. සං�තයට, �නමාවට, සහ              

ෙවන� කලා ��මාණය� �ෙක��, කැස�, ��, ��� සහ දැ� අ���� සහ එ��3 යනා�ෙය� වැ�              

වැ�ෙය� ජනතාව අතරට ෙගන ය�ෙ� වැ� වැ�ෙය� ��ධ�වෙය� �� කලා ��මාණය� ෙව�. එ��             

කලාක�ව�ට තම කලා�මක අ�දැ�� වැ�ෙය� ��මාණයට හැ�යාව පෑෙ�. �� ආකෘ� ව�� ��            

කලාව ��මාණයට වැ� හැ�යාව පෑෙ�. වැ�ෙය� ආදාය� උපයා ග�නට හැ�යාව පෑෙ�. ඇ�ත වශෙය�             

��ධ ෙව�ෙ� එය�. එ� � ය� වසරක � �ෂ්පාදනය ෙවන කලා කෘ� බ�තරය කාලෙ� �භාගයට ��ණ                

�මට සම� ෙන��ම ��මය� ෙන�ෙ�. ඒ ෙහ��ෙව� අ�ත ෙ��ෂ්ඨ ��මාණ හා සංස�දනය කර�� ව�තමාන              

කලා කෘ� "ජරාව" යැ� ප�භව කරන වැර� දෘශ්�ෙක�ණය� ස� ��ස� ��ෙ�. වසර �ය ගණනක              

�ෂ්පාදනෙය� ෙප�ළන ලද ෙහ�ඳම ��මාණ සමඟ ප��ය වසෙ� �පැදෙවන ලද සමස්ත ��මාණ ඔ��             

සංස�දනය කර�. මතකෙ� නැ�, කාලෙ� �භාගය අසම� � �ය� කලා ��මාණය� ඔ�� එ� � සලකා               

බල�නට උ�සාහ කළා න�, ඒ සංස�දනය හා�පෙස�ම ෙවනස් ෙව� ඇත. ෙහ�ඳම කෘ�� ජයගැ�ම             

�යාපා�ෙ� කලාව සඳහා ෙවළඳෙප�ල පව�න තරඟකා� �යාව�ය�. 

කලාවට ඇ� ෙවළඳෙප�ල ගැන අගැ�� ෙදන ජනතාව කරන එකම වැ��ද, කලාෙ� ව�තමාන �ෂ්පාදන             

සමස්තය �ෙගන එය ප��ය �යවස් ගණනාව�� පැවත එන ෙහ�ඳම ෙහ�ඳ ��මාණ සමඟ සංස�දනය ��ම              

පමණ� ෙන�ෙ�. ධනව� සමාජ ව�� ��ප� සමාජ ෙවත යන ���ෂකය� ෙප��ෙ� කරන තව� වැ��ද�              
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න�, ඔ�� ��ප� සමාජය�� පව�න ද��තාවය ඔ��ෙ� සංස්කෘ�ය හා �ය�� කරගැ�ම�. ධනව�            

රටව� ව�� යන ජනයා, ��ප�-එෙහ�-ව�ධනය ෙව�� පව�න-ආ��කය� ඇ� රටවල ජනතාව          

ෙම�බ�� �රකතන භා�තා කර��, ලැ� ෙට�� අ���, තම�ෙ� සංචාරය ක�� වතාෙ� තර� "තථ�" �ෙ�              

නැතැ� �යා අවලාද �ය�. ෙග��යකරණය ෙහ� ���කරණය වැ��ම ��� හටග� ෙවළඳෙප�ල �වමා�            

��� ජනතාව ධනව� ෙව�නට සම� ෙව��, ෙම�බ�� �රකතනය වැ�න� හ��වා �ෙ� �, ධනව�             

රටවල ෙග��යකරණයට �ෙර�� �යාක�ව� ��� ��ප��ෙ� සංස්කෘ�ය ඔ�� ෙව��         

"මංෙක��ලනවා" යැ� පැ��� කර�. එෙහ� ද��තාවය සමඟ සංස්කෘ�ය� සමාන කර�ෙ� ඇ�? ජප�            

ජනතාව ද��තාවෙ� �ට ධනව� බවට �යහ. එෙහ� ඒ �සා ඔ�� ජප� බැ�� අ� යැ� වාද ��ම �ෂ්කර�.                 

ඇ�ත වශෙය�ම ��ධ �ෙ� ඔ��ෙ� මහ� ධනස�ප� �සා ෙල�කය �රා ජප� සංස්කෘ�ය ගැන දැ�ව�              

කර�නට ඔ��ට හැ�යාව පෑ�ම�. ආදාය� ඉහළ ය�� ඉ��යාෙ� �ලා�තා ක�මා�තය ��චාර ද�ව�ෙ�            

සා�ය වැ� සා��දා�ක වස්� සඳහා ෙස��ද�ය උපමානය� ෙය�දා ග��� කලට ඔ�න ෙස� ෙය�ග�             

කරගැ�ෙම� සහ න�කරණය කරගැ�ෙම��ය. අ�ස්ල�තය න� ඉතා �ඩා රට, ඔ��ෙ� ඒක ��ගල            

ආදාය� ඉතා ඉහළ බැ��, තම ධනය තම සංස්කෘ�ය ��� කරග�නට සහ පව�වා ග�නට ෙය�දවත              

හැ�යාව ලැ�ෙම�, ඔ��ෙ�ම � නාට� සහ �නමා ක�මා�තය� ද ඉහළ සා�ත� සංස්කෘ�ය� ද පව�වා              

ග�නට සම� �ය. 

අවසානයට �ව ��ෙ�, ආග�ක �ශ්වාසය "���මට" ෙන�මැ� �වාට, �දහස් ෙවළඳෙප�ල පදනම හැ�යට            

තබාග�නා �දහස් සමාජ -සම අ��� සහ ෙත�රාගැ�ෙ� �දහස- යන �ලධ�ම වලට ආගම� බාර කරන              

බව�. ප��, �ස්�� ප��, �ෙද� ෙ�වස්ථාන, සහ ප�ස� එ�ෙනකා සමඟ තරඟ කර�ෙ� භ��යකය�             

සහ අ��ා�කය� තම�ට ලබාගැ�ම සඳහා�. රාජ� අ��හය සපයන �ෙර��ය රටවල ෙ�වස්ථාන ඉතා අ�             

සහභා��වෙය� �� �ම ඒ �සා ��මය� ෙන�ෙ�. රාජ� අ��හය� ෙන�මැ� ෙ�වස්ථාන ඇ� රටවල ඒ              

සඳහා ඉහළ සහභා��වෙය� �� �ම ද��නට හැ��. ඊට ෙහ��ව අවෙබ�ධය �ෂ්කර �ව� ෙන�ෙ�. ප��              

��� -�ජ�ය, අධ�ා��ක, සහ එ� �ජාවට අවශ�- ෙස�වා සපය�නට න� දායකය� සහ අ��හය             

වැ�කරග�නට තරඟ කළ ���. එ� � දායකය�ෙ� අවශ�තාව� සඳහා වැ�ෙය� අවධානය� ෙය�� ෙව��             

එ�� ආග�ක�වය සහ සහභා��වය තව වැ�ෙව�. ෙ� ෙහ��ව �සා ස්�ඩනෙ� �ල වශෙය� ���වන ලද              

රාජ� ප��ය, 2000 වසෙ� � තම�ව ���ෂ්ඨාපනය කර�න යැ� ඉ��� ව�ාපාරය� �ය� කළහ. රාජ�              

�ලධා�වාදෙ� ��චාර ෙන�ද�වන අංශය� හැ�යට ප��ය ප� � �සා ප��යට එ� දායකය� සහ             

අනාගත දායකය� �ය හැ� �ව� සමඟ සබඳතාවය� අ�� � ය�� ��ණ. එය ඒ �සා නැ� යන                

ත�වයකට ප� � ��ණ. 

 

16. ෙවළඳෙප�ල යහපත ලැෙබ�ෙ� ධනව� සහ  �සලාතවෙය� �� අය  පම� 
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ධනව� අය තව� ධනව� ෙව�. ��ප� අය තව� ��ප� ෙව�. ෙග�ඩ� ස�� උපයා ග�නට උවමනා න�,                

ඔබ පට� ගත ��ෙ� ෙල�� �මාණය� සමඟ�. ලාබය සඳහා ඇ� ෙවළඳෙප�ල තරඟය �සා, ඉ��ෙය� �ට               

පට� ග�නා අය ක�� ��� ක�ව කරා ය�නට සම� ෙව�. 

 

ෙවළඳෙප�ල �යාව�ය ධාවන තරඟය� හා සමාන ෙන��ව�. �ඩා තරඟයක �නන අය සහ පැරෙදන අය              

���. ෙදෙදෙන� ස්ෙ��ඡාෙව� එ�ෙනකා හා �වමා� කරග�නට එකඟ ෙව��, ඔ�� එෙස� එකඟ            

ෙව�ෙ� එ�� ෙදෙදනාම ය� යහපත� අෙ��ෂා කරන බැ��. තම� �නන සහ අෙනකා පර�න             

අෙ��ෂාෙව� ෙන�ෙ�. ධාවන තරඟයක � ෙම� ෙන�ව, �වමා�වක �, අෙය� ජය�ා� ෙව�� එ�� අෙනකා              

පරාජය ලැ�ය �� යැ� අදහස් ෙන�ෙ�. එ� � ෙදෙදනාම වා�ය� ලබ�. වැදග� ක�ණ න� අෙනකාව               

"පරාජය ��ම" ෙන�ව, කැමැ�ෙත� කරන සහෙය��තාවෙය� �� ග�ෙද�ෙව� වා�ය� ලබාගැ�ම�.          

අෙන� ��ගලයාව �වමා�වට කැමැ�ෙත�ම කැඳවා ග�නට න� ඔබ ඔ�ට ද යහපත� ෙවන යම�             

��නැ�ය ���. 

ධනස�ප� ස� ප�ලකට දාව ඉප�ම සත�ෙය�ම ෙහ�ඳ �ය හැ��. එය ��ප� රටව�� ධනව� රටව� කරා               

එන සං�ම�කය� තරමට ධනව� රටවල ��න �රවැ�ය�ෙ� ඇග�මට පා� ෙන�වන කාරණය� �ය            

හැ��. සාමාන�ෙය�, ��ප� රටව�� එන සං�ම�කය�ට ධනව� සමාජයක �ව��ෙ� වා� ෙම�නවාදැ�           

�යා ධනව� රටවල උප� අයට වඩා වැ� වැට�ම� ඇත. එෙහ� �දහස් ෙවළඳෙප�ලක, එන� ඊට ඇ��               

ෙව�නට �දහස සහ �ය� �ල � ග�න�නට සහ ��ණ�න�ට එක හා සමාන අ��� පව�න �ට,               

ෙවළඳෙප�ල ඉ��ම සපය�නට ඊෙ� ෙහ��� හැ�යාව �� අය එය සපය�නට ෙහට� ෙහ���ම හැ�යාව             

�ෙබන තැනැ�තා ෙන��ය හැ��. සමාජ�ද�ාඥය� "එ�� සංසරණය" යැ� ද�ව�ෙ� �දහස් සමාජ           

ල�ෂණ ෙව�. හ�දා බලය මත, �ලයකට අ�� �සා, ෙග��ය ෙහ� ප�� ස�බ�ධතා යනා�ෙය� ස්��ක              

එ�� අයෙ� පැවැ�මට වැ�ෙය�, �දහස් සමාජ වල එ�� යැ� සැලෙකන අයට අ�� ෙව�ෙ� කලාව,              

සංස්කෘ�ය, �ද�ාව, සහ ආ��කය යනා�ෙ� එ�� අය�. ෙ� ෙක��ඨාශෙ� සාමා�ක�වය ග�නට අ��            

අයට �තරම ෙද�ර �වෘතව �ෙ�. එෙස�ම ඒවාෙ� සාමා�ක�වය ඔ��ෙ� ද�ව�ට, ඉහළ පං�වල �ට මැද              

පං�වලට යන බ�තරයට, මා� ෙව�ෙ� කලා�ර��. 

ධනව� සමාජ සා�ථක ජනතාවෙග� �� ඇත. ඒ අය, දැ� ෙලස�� �මාස�ත කරන ලද ෙවළඳෙප�ල, බලය               

ඇ� අයෙ� �ෙශ�ෂ වර�සාද �සා අව�ර, ආර�ෂණවාදය, වා�ජවා� ඒකා�කාර සහ �යාමන යනා�ය �සා             

ෙවළඳෙප�ෙ� ඉහළට ය�නට අවස්ථා ��ත � තම රටව� හැර දමා ආ අය�. ඔ�� ඒ සමාජ අ�හැර ආෙ�                 

ෙස��චම� නැ�න� ��� නැ�ව�. ඔ�� �වෘත සහ ෙවළඳෙප�ල �මෙය� �� සමාජය��, උදාහරණ            

හැ�යට එ�ස� ජනපදය, එ�ස� රාජධා�ය සහ කැනඩාව යනා�ෙ� � සා�ථක�වය අ�ප� කරග�හ.            

ඔ�� හැර දා පැ�� රටව� සහ ඔ�� එක� � රටව� අතෙ� ඇ� ෙවනස �ම� ද? ෙවළඳෙප�ල �ල                 

තරඟෙ� ෙයෙද�නට හැ� �දහස�. වා�ජවාදය සහ �මාබාධක �සා ඔ��ව �ටරට ත�� �ණ. ඔ��ට             
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තම� උප� �ෙ� �ට තම අස�වැ�යා� සහ �ත ��ා��ෙ� ��ත ස�සාර කර�නට තම ව�වසායක�ව              

ජවය ෙය�දව�නට ෙන�හැ� �සා ඔ�� හැර දමා ආ  �ජ�� වලට ෙ�ද�ය ත�වය� උදා � ඇත.  

සාමාන�ෙය�, ෙවළඳෙප�ල �දහස වැ�ෙය� පව�න රටවල වැ�ෙය�ම මහ� වස්� ස�ප� ��ෙව�ෙ�           

ඒවාෙ� වාසය කරන ධනව��ෙ� ��ය� තෘ��ම� ��ෙම� ෙන�ව සාමාන� ජනතාවෙ� ��ය�           

තෘ��ම� ��ෙම�. ෙෆ��� ෙම�ට� ෙක��පැ�ෙ� �ට ෙස�� සමාගම� එතැ�� ෙව��-මා� ද�වා�,           

ෙ��ෂ්ඨ ෙක��පැ� �ස� වස්� ස�භාරය� උ�පාදනය කෙළ� ඔ�� ධනව�ම අයෙ� කැමැ�ත� ඉෂ්ට            

කර�නට යාෙම� ෙන�ව ��ප� සහ මැද පං�ෙ� අයෙ� උවමනා ස�රා�ෙම�. 

�දහස් ෙවළඳෙප�ල ල�ෂණය� යැ� දැ�ෙවන "එ�� සංසරණය" ය� උ�ප��ෙ� වරද� �සා ඊට ඇ��             

�ම තහන� ෙන��ම�, එෙස�ම ��ෙව�ට එ� තැන� සහ�ක ෙන��ම�. "ධනව�� ධනව� ෙව�� ��ප��             

��ප� ෙවනවා" යන වහර ඒ �සා අදාල ෙව�ෙ� �දහස් ෙවළඳෙප�ලට ෙන�ව වා�ජවාදය සහ ෙ�ශපාල�ය              

එ�දලවාදය�ට�. එන� බලයට ඇ� ස�පතාවය අ�ව ධනවස්� �රණය ෙවන �ම වලට�. ෙවළඳෙප�ල            

යටෙ�, ෙප��ෙ� ද��නට ලැෙබන ල�ෂණය න�, ධනව�� ෙහ��� ��ම� (එෙහ� ඔ�� තම සමාජෙ�             

ම�ටෙම� "ධනව�" ෙල�� ��� �ගටම ��� නැත). එෙස�ම ��ප�� ද ෙග�ඩ� ධනව� ෙව�. බ�තරය�              

මැද පං�යට සහ ඉහළ පං�යට මා� ෙව�නට සම� ෙව�. ඕනෑම අවස්ථාවක, ��වචනයට අ�ව,             

ජනගහණෙය� �යයට �ස්ස� අ�ම පංචමකය ආදායෙ� ��න අතර �යයට �ස්ස� ඉහළම පංචමකය            

ආදායෙ� ���. ෙ� පංචමකය� ෙදකම එකම අදායම මැන බලනවා (�සරණය ෙවන ආ��කෙ� �ය�             

ආදාය� ක�ඩාය� වල ආදාය� ඉහළ ය��) �යා ෙහ� ඒ ආදාය� �ව�ගය� එකම අය ෙව�� �ෙරනවා               

ය�න ද එෙහ� එ�� �යැෙව�ෙ� නැත. ෙ� �ව�ගය� හ�යට ෙහ�ටලයක කාමර නැ�න� බස් රථයක              

ආසන හා සමාන�. ඒවා අෙය� ෙව�� �රෙව�. ඒ� හැම �ටම එකම අය ��� ඒවා �ෙර�ෙ� නැත.                

ෙවළඳෙප�ල �මෙය� �ෙවන සමාජය�� ආදාය� ෙබ� යෑම ��ඝ කාලය� �රා අධ�යන කර��, ආදාය�             

ඉහළ යෑම වැ�ෙය� ද��නට ලැෙ�. එෙස�ම ආදාය� ෙබ� යාෙ� සංඛ�ාන ��� මහ� �ශාල ��ස�              

ඉහළට හා පහළට ගම� කර�� ��� ද��නට ලැෙ�. ෙකෙස� ෙවත�, වැ�ෙය�ම වැදග� �ව න�,              

සමෘ��ම� ෙවළඳෙප�ල ආ��කය� �ල පහ�ම ආදායෙ� �ට ඉහළම ආදායම ද�වා �ය� ආදාය� ඉහළ             

යෑම�. 

 

17. ���කරණයට සහ  ෙවළඳෙප�ල බලයට අ�න ෙව��, �ල ගණ� ඉහළ ය�  

 

ආ��ෙ� �යාමන නැ�ව ෙවළඳෙප�ල බලයට �ල ගණ� බාර ���ට, ඒවා �සැකව ඉහළ ය�. එ�ට              

ජනතාවට බ��ල දරාගත හැ�යාව තව තව� අ� � ය�. ෙවළඳෙප�ලට �ල �රණය කර�නට �ම ය� ඉහළ                

යන �ල ගණ� යැ� �යන තව� ��ය�. 
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ෙවළඳෙප�ල �ලට පහ�� පව�න ෙස� �ල පාලනය කරන ලද �ල ගණ�, ඒවා ��� කර��, ෙක�               

කාලයකට පමණ� ඉහළ ය�. න�� කතාව එතැ�� නතර ෙන�ෙ�. ම�ද අෙන� අතට, �ල පාලනයට හ�               

� ෙවළඳෙප�ල �ලට වඩා ඉහ�� තබන ලද �ල ගණ�, ඒවා ��� කර��, පහත වැෙ�. රාජ� බලෙය�                

පාලනය ෙවන �ද� �ල ගණ� සැල��ලට ග���, සා�ථක ෙලස භා�ඩ �ල � ග� ල�දා ��� ෙගවන                

ල�ෙ� ෙ�සය උ�� අෙත� අතට මා� � එම �දල පමණ� ෙන�ෙ� ය�න මතකෙ� තබා ගැ�ම වැදග�ය.                

සලාක �මයට භා�ඩ ෙබෙද�ෙ� ෙප��� ගැ� එන ජනතාවට න�, ෙප��ෙ� �ටෙගන ඉ�නා කාලය ය�              

ජනතාව ��� භා�ඩයට ෙගවන ෙක�ටෙස� �මාණය�. (ස�රාල�නට ෙන�හැ� � ඉ��ම සඳහා තව භා�ඩ             

�ෂ්පාදනයට උන�� කර�ම ඒ කාලය ය� ��ය�� �ෂ්පාදකය�ට පැවෙර�ෙ� නැ� �සා ෙමෙස�            

ෙප��ෙ� �ටෙගන ඉ�නා කාලය ස���ණ නාස්�ය� �ෙය�ජනය කරන බව ��කළ ���.) ��ත            

�ලධා�� තම අ� �ගහැරෙගන ��නවා න� එ�ට ෙ�සය උ�� කරන ලද ෙග�මට එක� කළ �� ෙ�සය                

ය�� ��ධෙවන ෙග�� ද පව�. �ත�ා��ල ෙග��, �� �ෙර�� ෙග��, ෙප��� වල ෙගවන ලද කාලය               

යනා�ෙ� එක�ෙව�, රජය ��� භා�ඩ සහ ෙස�වා සඳහා ෙග�ය හැ� වැ�ම �ල �යම කර��, ෙබ�ෙහ��ට               

එය ෙවළඳෙප�ල ��� ජනතාව එකඟ ෙවන භා�ඩ �ලට වඩා වැ��. අ�ලස් සහ ෙප��� වල ෙගවන               

කාලය නාස්�ය�. ඒ පා�ෙභ��ක වැය �ෂ්පාදකය�ට ලැෙබ�ෙ� නැත. ඒ �සා �ෂ්පාදකය�ට �ල            

පාලනෙය� ඇ� � �ඟ ත�වය�ට සහනස සලස� සඳහා තව �ෂ්පාදනය කර�නට ෙ��රකය� ෙන�ලැෙ�. 

�ල ගණ� �දහස් ෙව��, ෙක� කා�නව �ද� �ල ඉහළ �ය�, �ෂ්පාදනය ඉහළ යෑම� සහ ෙප��� කාලය                

සහ �ෂණය �සා හටග� නාස්�ය අ� � යෑම� ��� ලැෙබන ��ඵලය -��ක ෙවළඳ �ව�, ��ස් �ම                

කාලය යනා�ෙය� ෙප��� �- �� සත� �ල ගණ� පහළ යෑම�. 1800 ගණ� වල � පා� ෙග�යක �ල                 

දර�නට අෙය�ට දවසක �මෙය� මහ� ��ශතය� ඊට වැය කර�නට ��ධ �ය. ෙ�තන ඉහළට ඉහළට              

ඉහළට යෑම �සා පා� ෙග�ය� ග�නට වැඩ කළ �� කාලය ධනව� රටවල ���� ��පයක පහත වැ�                

�ෙ�. �මය අ�ව මැන බල��, අෙන� �ය� භා�ඩ වල �ල ගණ� ද �ස්�ත ෙලස�� පහත වැ� ඇත.                 

එෙහ� එක ව��ෙ�කය� පව�: එය �මය�. �ම ඵලදා�තාව සහ ෙ�තන ඉහළ ය��, ��ස් �මය ��යට               

ගැ�ම �ල අ�ක ෙව�. ෙ� �සා ��ප� රටවල ය� තරමකට ධනව� � අයට සාමාන�ෙය� ෙමෙහක�ව�               

���. එෙහ� ධනව� රටවල ඉතාම� ධනව� ��ගලය�ට පවා ඔ��ෙ� ෙර� සහ �ඟ� ෙහ�දාග�නට             

ය�� �ල � ගැ�ම අ� ��වැය�. �දහස් ෙවළඳෙප�ෙ� ��ඵලය ව�ෙ� �මයට අ�ව අෙන� �ය�ෙ�ම              

�ල ගණ� පහළ වැ�ම�. එෙස�ම අෙන� �ය�ලටම අ�ව �මෙ� �ල ඉහළ යෑම�. 

 

18. පශ්චා� - ෙක����ස්� සමාජය�� ��ග�කරණය සහ ෙවළඳෙප�ලකරණය ��ත �ය ,          

එය  ෙප�ව�ෙ� ෙවළඳෙප�ල �ෂණය  කැඳවන බව�  
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��ග�කරණ උ�සාහය� සෑම �ටම අසාධාරණ � වා� ය� ��සකට පමණ� ලැෙබන ෙස� සැකෙසන ලද              

ඒවා ෙව�. එය රෙ� ෙහ�ඳම ව�ක� වඩා�ම �ෑර සහ ��ත � අවස්ථාවා��ට �දානය කරන ෙස�ලම�.               

��ග�කරණය සහ ෙවළඳෙප�ලකරණය කරන ස���ණ ෙස�ලම අප�� අතර එය ජනතාව ෙව�� කරන            

ෙහ�රකම පමණ� �ෙය�ජනය කර�. 

 

සමාජවා� පාලන �මය� �� ��ධ රාජ�ය� ��ග�කරණ උ�සාහය� ��මාණය කර�� ඒවාෙය� ��ධ            

�පාකය� ද��නට හැ��ණ. සමහර රටව� ඉතා සා�ථක ෙවළඳෙප�ල �මය� උ�පාදනයට සම� �            

���. අෙන� ඒවා "��ග�කරණ" �යාව�ෙ� � රජය සහ ��ග�ක ව�ාපාරය� යන ෙදකම අ�ලාග� �සා,              

��යාෙ� ම�ෙවන "�ෙල���" �මය වැ�, එ� � නව එ�� පං�ය� පාලනය බලය අ�ලා ගැ�ෙම� ආප�               

ආඥාදායක ත�වය�ට ඇද වැ� ඇත. ෙ� ��ත අ�වල ��ත බෙව� තමනට වා� ෙව� ��ස හදාග�               

අසාධාරණ ��ග�කරණ ෙය�ජනා �ම ය� ෙවළඳෙප�ල ආයතන ඊට ෙපර ෙන�මැ� �ෙ� ��ඵලය�.            

�ෙශ�ෂෙය�ම ෙවළඳෙප�ලට අ��වාරම සපයන ��ෙ� ��ය ෙන�මැ� �ම�. එවැ� ආයතන ��මාණය           

පහ� ක�තව�ය� ෙන�ෙ�. සෑම අවස්ථාවක � ම සා�ථක ��ඵල ෙගන ෙදන ෙප��ෙ� භා�තා කරත හැ�               

����ධ �මය� නැත. එෙහ� ��ෙ� ��ය ස���ණෙය� ඇ� කරගැ�ම සමහර අවස්ථාවල � අසා�ථක             

�ම ය� එයට ��ෙස��ම උ�සාහ ෙන�කර ��ය �� ෙහ��ව� ෙන�ෙ�. ��යාෙ� �ව�, දැ� ෙස� ෙද�ෂ               

සහගත � ��ග�කරණ වැඩ සටහ� �ය� � ප�ව ඊට ෙපර ��ණ එක ෙ�ශපාලන ප�ෂයක �ෑර පාලන                

සමෙ� පැව�යාට වැ�ෙය� ���ව� ද��නට ලැ�ණ. එෙහ� ඒවාෙ�ම අසාධාරණ සහ අකා�ය�ෂම වැඩ            

��ෙව� �සා ඒවා කඩා වැ�ණ. 

�යා ෙන�කරන �� ප�ධ�ය� නැ� �ෙටක, "��ග�කරණය" නාමෙය� ෙගෙනන ෙමෙහ�� ය�           

ෙවළඳෙප�ල� ��මාණය ��ම ෙන�ෙ�. ෙවළඳෙප�ල රඳා පව��ෙ� ��ෙ� පදනම මත�. අසා�ථක           

��ග�කරණය ය� ෙවළඳෙප�ල අසා�ථක�වය ෙන�ව, ෙවළඳෙප�ල සඳහා ��මය පදන� ��මාණයට රජය           

අසා�ථක �ම�. 

 

පමණට වඩා උෙද��ගය�� ෙකෙරන ���වචය� 

 

19. ���� අතර �ය� සබඳතා ෙවළඳෙප�ල සබඳතා හැ�යට ඌනනය  කළ හැ��  
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�ය� �යාව� ��ධ ෙව�ෙ� �යාක�ව� ��� �ය උපෙය��තාවය උප�මානයට ෙවර දරන �ස�.            

අෙන� අයට උද� ��ම පවා තම�ට යහපත� ලබාගැ�ම�, නැ�න� එවැ�න� ඔබ ෙන�කර�. ���වය             

සහ ආදරය ය� එෙකෙනකාෙ� යහපත උෙදසා ෙස�වා �වමා� කරගැ�ම �ෙය�ජනය කර�. අ�තාප�            

ෙග��ය� �වමා�වට වඩා අ�වැ� ෙවනස� එ� ෙන�මැත. තව �රට� �යෙත��, �ය� ��ස් සබඳතා             

ආකාරය� ෙ�ශපාලනය ඇ��ව, ෙවළඳෙප�ල පද වහෙර� පැහැ�� කරත හැ��. ෙ�ශපාලනෙ� � යහපත            

සාධනෙ� ෙප�ෙර��� වලට ච�ද �වමා�ව ��ධ ෙ� යැ� �යත හැ��. සමහර �ට අපරාධ ද, එ� �                

අපරාධක�ව� සහ ���තය� ��� �ච�ත උදාහරණය� �, "ඔෙ� ස�� ෙහ� ඔෙ� ��තය" ට �වමා�ව              

��ධ ෙ� යැ� පහදා �ය හැ��. 

 

�ය� �යාව� එක ෙ��රකයකට ඌනනය කර�නට යෑම ��ස් අ�දැ�ම ව�ාජනය ��ම�. ද�ව�            

අවදානමකට වැෙට�� ඔ�� ෙ�රාග�නට �වන ෙදම��ය� ඔ�නට ලැෙබන ��ලාභ ගැන �ත�ෙ� නැත.            

ෙම�හ�ධකාරය ��කර ගැ�මට අධ�ා��ක ��ට පතන ජනතාවෙ� ෙ��රකය� ඇ�� �ල � ග�නට කෙ�             

යන තැනැ�තාෙ� ෙ��රකය� හා සමාන ෙන�ෙ�. ඔ�� අතර පව�න ෙප�� සාධකය න� ඔ��ෙ�             

�යාකාරක� අර�ණ�� ��ව ��ධ ෙවන ඒවා පමණ� �ම�. ඔ�� අ�ප� කරග�නට ප��මය� ග�නා             

අර�� �ය�ල එකම �ව�ය�� සමෙ�ය කළ හැ� ඒකකයකට ඌනනය ෙවනවා යැ� එෙහ� එ��             

ත�කා�කා��ලව �යැෙව�ෙ� නැත. අෙ� අර�� සහ අ�ෙ��රණ ��ධ �ය හැ��; ��ය� ග�නට අ�             

ෙවළඳෙප�ලට ය��, කලා ෙක��ගාරයකට ඇ��ෙව��, සහ අ�ත උප� ද�ෙව� නළව��, අ� සා�ෂා�            

කරග�ෙ� එ�ෙනකට හා�ප��ම �ෂම � අර�� ෙව�. ඒ �ය�ල ෙවළඳෙප�ලක � �ල � ග�නා සහ               

��ණන පද වහෙර� �ස්තර කළ ෙන�හැ��.  

�ෂමාකාර සබඳතා ��ධ�වය පැහැ�� කර�නට සහ අවෙබ�ධයට ��ව� �මෙ�ද ෙය�දාගත හැ� ය�න            

සත�ය�. උදාහරණය� හැ�යට, ෙවළඳෙප�ල �වමා�ව පහදා ෙද�නට ෙය�දා ගැෙනන අ�ථ ශාස්�ෙ�           

සංක�ප, ෙ�ශපාලන �ද�ාව සහ නැ�න� ආගම �ව� අවෙබ�ධයට ෙය�දාගත හැ��. ෙ�ශපාලන ��� �ල             

ගණනය කළ හැ� ��වැය� සහ ��ලාභය� ��ය හැ��. ෙ�ශපාලන ප�ෂ ෙහ� මා�යා කා�ෙත� යනා�ය              

ෙවළඳෙප�ෙ� පව�න ආයතන හා සමාන කළ හැ��. එවැ� සංක�ප අදාල කරගැ�ෙම� එෙහ�            

ෙත�රාගැ�� ��බඳ � ත�වය� ෙදක� ආචාර ධා��කව ෙහ� �ත�ා��ලව එක හා සමාන ෙ� යැ� එ��               

�යැෙව�ෙ� නැත. ඔෙ� ස�� ඔබ අත තබාගැ�මට ෙහ� ඔෙ� ��තය අ�� ෙවන යන ෙත�රාගැ��              

ෙදෙක� එක� ඔබට ෙදන අපරාධක�වා සහ ඔෙ� �ද� ඔබ අත තබාගැ�මට ෙහ� එ�� ෙවළඳ �ව�ය�               

�ල � ගැ�ම යන ෙත�රාගැ�� ඉ��ප� කරන ව�වසායකයා හා අ��ල කර� ෙන�හැ� සරල ෙහ��ව න�,               

අපරාධක�වා ඔබට ෙත�රාග�නට යැ� බලහ�කාරකම කර�ෙ� ඔබ ��ෙය� සහ ආචාර ධා��කව           

��ක� �යන ෙදකකට�. ව�වසායාකයා ඔබට ඉ��ප� කර ඇ�ෙ� ෙත�රාගැ�ම�. අපරාධක�වා ඔෙ�           

��ක� අ� කර�. ව�වසායකයා ඔෙ� ��ක� වැ�කර�. ව�වසායකයා ඔබ ස� සමහර �ට අ� අගය��              
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�� �ව� සඳහා ඔබට දැනට නැ� එෙහ� වැ�ෙය� අගය� ��ය හැ� �ව� ඉ��ප� කර�� ඔෙ� ��ක�                

වැ�කර�නට ෙය�ජනා කර�. ��ස් සබඳතා �ය�ල�ම ෙවළඳෙප�ල පදවහරට ඌනනය කළ ෙන�හැ��.           

අගය වැ�කරග�නට අවස්ථා පාදනවා ෙව�වට අගය සහ අවස්ථාව අ�� �ම �ෙය�ජනය ෙකෙර�නා �             

අකැම�ෙත� ��ධ ෙකෙරන "�වමා�" ය� හා�පෙස�ම ෙවනස් � �යාව� ෙව�. 

 

20. ආ��ව  ෙන�මැ�ව  �ය� �ශ්න �රාකරණය  ��මට ෙවළඳෙප�ලට හැ��  

 

ආ��ව ෙක�තර� අද�ෂ යැ� ද �වෙහ�� එයට ��ව� �වැර�ව කරගත ෙන�හැ��. ෙවළඳෙප�ෙ�            

���ධ පැ�ත ආ��ව �සා අ� හැම �ටම ආ��ව ��වල කළ ��� ෙවළඳෙප�ල �යාෙදන �ධාන              

පාඩම�. ආ��ව ෙක�තර� අ�ෙවනවා ද ඒ තර� �මාණය�� ඔබට ෙවළඳෙප�ල වැ�ෙ�. 

 

ෙවළඳෙප�ෙල� ලැෙබන යහපත හ�නාග�නා ෙබ�ෙහ�ම ��ස� ��� හ�නාගත �� තව� ෙදය� ඇත.            

බ�තර ෙල�කෙ�, සමහර �ට �� ෙල�කෙ�ම �ව� �ය හැ��, �ධාන ගැට�ව ආ��ව අනවශ� තර��              

කට�� ��ම පමණ�ම ෙන�ව සෑෙහන පමණකට කට�� ෙන���ම�ය. ආ�� ෙන�කළ �� ෙ�ව�            

හැ�යට ගැෙන�ෙ� අ) ��ෙව� ��� කළ ෙන��� කට���, එන� "ව�ගවා� ��ද ���", ඉඩ�             

ෙක��ලය, එ�� අය ෙව�ෙව� �ෙශ�ෂ ��මය වර�සාද ��මාණය, යනා�ය�. ආ) ෙවළඳෙප�ල ආයතන            

සහ ව�වසායක�වය ��� කැමැ�ෙත� කරන ග�ෙද� ��� කරත හැ� සහ කළ �� ෙ�ව� ආ��ව              

��� කළ ෙන����, එන� රථවාහන �ෂ්පාදනය, �ව�ප� �කාශනය, සහ අව�හ� පව�වාෙගන යෑම,            

යනා�ය�. ආ�� ��� ඒ ෙ�ව� �ය�ෙ� �යැ�ම නතර කළ ���. එෙස� ඔ�� කළ ෙන��� ෙ�ව�               

නතර කර��, ආ��ව ��� සාධාරණ�වය ව�ධනය කර�� ගැට� �සඳ�නට ස්ෙ��ඡාෙව� පව�වන           

සබඳතාවය�ට ඉඩ ලැෙබන පදනම� ව�ධනය කළ ���. ඇ�ත වශෙය�ම, ෙ� ෙදක අතර ස�බ�ධය�             

පව�. �ව�ප� �කාශනෙය� ෙහ� රථවාහන �ෂ්පාදනෙය� ආ��ව� තම ස�ප� �යද� කර�� -ඊට�            

දැ� වරද� ෙල��, ෙ�පල රාජස�තකය සහ �� ��සකට ��ෙ� වර�සාද ��මාණෙ� ෙය�ම-,            

ආ��වලට සත�ෙය�ම සපය�නට හැ� වැදග� ෙමෙහය� සැප�ෙ� හැ�යාව යටකැ� සහ අ� � ය�.             

උදාහරණය� වශෙය�, ��ප� රටවල ආ�� පැහැ�� ��මය ඔ��ව� ලබා�ෙ� ක�තව� ෙහ��� ඉ�            

කර�ෙ� ඉතා කලා�ර��. එෙස�ම ෙ�පල අ�� අය අ�ලා ගැ�ෙම� ආර�ෂා කරෙද�ෙ� ද ඉතා             

කලා�ර��. �� ප�ධ� �තරම ආක�ය�ෂම, �ඩා ස�ත, ස්ෙ��ඡාෙව� කරන ග�ෙද� ෙව�ෙව�           

පහ�ක� සලසත හැ� අපා��ක�වෙය� සහ ස්වා�න�වෙය� ෙන��� ඒවා ෙව�. 

සමාජ ස�බ��කරණ සඳහා රා�ව� හද�නට ෙවළඳෙප�ලට ඉඩ ලැ�මට න� ෙ�පල සහ ���� ���             

මනාව ���වාෙගන ��ය ���. ඒ මහජන යහපත රටවැ�ය� සඳහා සපය�නට අසා�ථක ෙවන ආ��             
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ෙවළඳෙප�ල ���ම වළ�ව�. ��ය සහ සාධාරණ�වය ���ව�නට තම බලඅ�කා�ය ෙයද�ෙම�          

ආ��වට මහජන යහපත සාධනය කළ හැ��. ��වල �ෙම� ෙන�ව, ��මය අ�කා�ය තහ��            

කරගැ�ෙම� සහ ඒ අවස්ථාෙ� � ම තම බලය �මාස�ත කරගැ�ෙම�. ��වල ආ��ව� ය� ��ත              

ආ��ව� ෙන�ෙ�. කළ ෙන��� ෙ�ව� කර��, එෙහ� ෙවළඳෙප�ල �වමා�වට ඉඩ ලැෙබන ��ත            

ආර�ෂාව, �දහස, සහ ෙ�පල අ��ය උෙදසා සාධාරණ �� බලා�මක කර�නට අ�කා�ය� ෙන�මැ�            

බැ��, ��වල �මාර�ත ආ��වකට දැව�ත �නාශය� කර�නට හැ��. �දහස් ෙවළඳෙප�ල ය�           

සහ���ම ආ��ව� ෙන�මැ� ත�වය� හා සමාන ෙන��ව�. �ය� අරා�ක�වය� ආක�ෂ�ය          

ෙන�ෙව�. �දහස් ෙවළඳෙප�ලට ඉඩ පෑෙද�ෙ� පැහැ��ව ��වචනය කරන ලද සහ අප�ෂපා�ව සාධාරණ            

හැ�යාෙ� ��� බලා�මක කරන ��ත ආ�� කා�ය�ෂමව ප�පාලනය �ෙම�. 

ස�ඥා�ක �යාව� ��� �සඳා ගත �� ගැට� ඕනෑ තර� ඇ� බව මතකෙ� තබාගැ�ම� වැදග�ය.              

අක�තෘක � ෙවළඳෙප�ල �යාව�ය� ��� �ය� ගැට� �ස� ය� ඇතැ� තරෙ� �ම ද �මාණව� නැත.               

ෙවළඳෙප�ල ගැන� සහ ආයතන ගැන� ස�බ�ධෙය� ඔ�ෙ� වැදග� කෘ� ව��, ෙන�ෙබ� ත�ාග ලා�             

අ�ථ ශාස්�ඥෙය� � ෙර�න�� ෙක�ස් ෙමෙස� පැහැ�� කරන ල�: ෙවළඳෙප�ල ෙවත යෑම වැය අ�ක              

බැ��, ෙවළඳෙප�ල �වමා�ව ෙවතට �තර ���ම ෙව�වට ආයතන සෑම අවස්ථාවක � ම පාෙහ� ෙප��              

අර�� සා�ෂා� කරගැ�ම සඳහා ස�ඥා�ක සැල�� සහ ස�බ��කරණය ගැන �ශ්වාසය තබ�.           

උදාහරණය� හැ�යට, ෙ�ව� ��ෙම� එළෙඹන සෑම ���ම�ම වැය අ�ක බැ�� ���. ඒ �සා ����              

වැය අ� කරගැ�මට ��ඝ කා�න ���� භා�තා ෙව�. ඒ ඒ ෙස�වාව සඳහා �ර�තරෙය� කැඳ�� කරනවා               

ෙව�වට, සහෙය�� සා��ක �ය�නෙ� ෙයෙදන ක�ඩාය�, සහ ස�ඥා�ක මඟ ෙප��� ��� ආයතන            

�ල එතැ�-�වමා� ෙව�වට ��ඝ කා�න ���� භා�තා ෙව�. සහෙය�� සා��ක �ය�නය�� ෙයෙදන            

ක�ඩාය� ෙව�� හැෙදන �ඩා �ප� ෙල�� ��ටන ආයතන සා�ථක ෙව�නට සම� ෙව�ෙ�            

ෙවළඳෙප�ල �වමා�ව ��� ඕපපා�කව පව�න මහා සාගරය� මැ�� ඔ�� ගම�ග�නා �ස�. (සමස්ත            

ආ��කය එක ��ෂ්ට ආයතනය� ෙල�� කළමනාකරණයට උ�සාහ ගැ�ම සමාජවා�� කරන මහ�           

වැ��ද�. ෙවළඳෙප�ල �ල පව�න ��� ඕපපා�ක ��ෙවත මැ�� යන ස�ඥා�ක මඟෙප��ෙ� සහ            

සහෙය�� සා��ක �ය�නය� � ��ත ��කාව හ�නා ෙන�ගැ�ම� එවැ�ම මහා වැ��ද�.) සාධාරණ            

හැ�යාව� ��බඳ �� ��මාණයට සහ බලා�මක ��මට ෙවළඳෙප�ලට ඇ� ඉඩකඩ �මාණය සලකා බලා ඒ              

පමණ� �ව�ධනය ��මට �දහස් ෙවළඳෙප�ල අගයන අය ��ම �මාණව�ය. රජෙ� ෙප��ස් ෙස�වයට වඩා             

��ග�ක ආර�ෂක ෙස�වා ආයතන වැ�ෙය� ෙහ�ඳ ෙව�. (රජයට පමණ� කළ හැ� �, �ච�ඩ�වෙ�             

��වැය පහ�ෙව� ෙතවන ප�ෂයකට අ��ත කර�නට ��ග�ක ආර�ෂාක ෙස�වා ආයතනයට ෙන�හැ�යාව           

ඒවා �ච�ඩ�වෙය� අ��මට පාදක � එ� ෙහ��ව�.) ස්ෙ��ඡාෙව� ��ධ වන සමථය� ෙබ�ෙහ��ට            

රජෙ� උසා� වලට වැ�ෙය� ෙහ��� �යා කර�. එෙහ� එය හ�නාගැ�ම ය� ෙවළඳෙප�ල ��මාණය             

ෙකෙරන �ධාන ��කාෙ� ��ය හ�නාගැ�ම�. එ� � �ෙද� "ආ�� �ෙර��" �ම ෙන�ව ආ��ෙව�             

��නැ�න ද නැ�න� ෙවළඳෙප�ල ඉ��ප� කළ ද, කා�ය�ෂම සහ සාධාරණ �� වලට ප�ෂපා� �ම�. 
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අවසානෙ� � මතක තබාගත ��ෙ�, ෙ�පල සහ ෙවළඳෙප�ල �වමා�ව එය ��� පමණ� �ය� ගැට�              

�සඳාල�ෙ� නැ� බව�. උදාහරණය� වශෙය�, ෙග��ය උ��� �ම ය� ඇ�ත වශෙය�ම �වය රඳවා             

ගැ�ම සඳහා ස���ණ පෘ��ෙ� හැ�යාවට එ�ල � �ෙබන ත�ජනය� න�, එෙහම� නැ�න� �වයට             

හා�කරන අ�ද�� ඕෙස�� �යන වැෙට�� පව��ෙ� ද, ආ��ෙ� ස�බ��කරණෙය� �� �ස��           

වැ�ෙය�ම ෙහ�ඳ ඒවා �ය හැ��. එය ව�සනය� වළ�වා ගැ�ෙ� එකම �මය ෙව�නට ද ��ව�. එෙහ�               

එ�� �යැෙව�ෙ� ස්වභාවෙය�ම ෙවළඳෙප�ල එ� ��� ��කාව� ගත �� නැතැ� �යා ෙන�ෙ�.            

උදාහරණය� හැ�යට කාබ� ඩෙය��ස�� �දාහැ�ෙ� අ��� සඳහා ෙවළඳෙප�ල ����ම යනා�ෙය�          

ෙවනස්ක� පහ� කර�නට උද� සපයත හැ��. එෙහ� එවැ� ෙවළඳෙප�ල� පළ�ෙව� ��ධ රටව� �             

ආ�� අතර ස�බ��කරණෙය� ���වාගත ��ෙ�. ෙකෙස� ෙවත�, මතකෙ� තබාගැ�ම වැදග� ��           

ෙව�ෙ�, �තාගත හැ� �ය� ගැට� සඳහා ය� උපකරණය� �මාණව� නැතැ� ෙහ� ��� නැතැ� �රණය              

��ම �සා එය ��ම ගැට�වකට �මාණව� ෙහ� ��� නැතැ� �යැෙව�ෙ� නැත. සමහර �ට ය�              

උපකරණය� සමහර ෙහ� ෙබ�ෙහ� ගැට� �රාකරණයට ෙහ��� උපකාර කරගත හැ��. ෙ�පල සහ            

ෙවළඳෙප�ල ෙබ�ෙහ� ගැට� �සඳ�නට සම� ෙව�. ඒවා ගැන �ශ්වාසය තබාගත ���. ඒවාෙය�            

කා�ය�ෂම සහ සාධාරණ ෙල�� �ස�� ලැෙබන අවස්ථාව� ෙබ�ෙහ�මය� ඇ� බැ�� ඒවාෙය� �ය�            

ගැට� �රාකරණය කරගත ෙන�හැ� යැ� �යා ඒවා සහ��� ���ෙෂ�ප ��මට ෙහ��ව� ෙන�ෙ�. 

��ස් ව�ගයා ��ණ �ය හැ� යැ� �තන සෑම ගැට�ව�ම �දහස් ෙවළඳෙප�ලට �සඳ�නට ෙන�හැ� �ය              

හැ��. එෙහ� එයට �දහස සහ සමෘ��ය ෙගෙන�නට හැ��. ඒ �සා ඊට වැ�ෙය� අවධානය� ලැ�ය              

���. 
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අෙ� කතාව 

ඉෂාර ගමෙ� ��� 

 

� ලංකා බැස්�යා� සංගමය ��� �කාශයට ප� කර� ලබන ��ම ප�ව�තන ��ථය ෙමය�.             

ස්වභාෂාව�ෙග� � ලංකාෙ� �ල� සා�ෂරතාවය �ව�ධනය ��ෙම�ලා අප �ය� කරන කට��වල           

සමාර�භක �යවර ෙලස ෙමම ��ථය හ��වා �ය හැක. 

ෙමම ��ථය ෙන�රටක �ට �ව �� ග�නා අ��� �ංහලයට ප�ව�තනය කර ෙද�� ඒ සඳහා දැ��               

ෙන�ම�� දායක�වය ෙව�ෙව� අප සංගමෙ� උපෙ��කා අ�� ශ�ෙර� මහ��යට අපෙ� ෙග�රව           

�ණාමය �ද කර�නට ෙමය අවස්ථාව� කර ග��. 

එෙස�ම, ෙමම ��ථෙ� �� ��ණෙ� �ය� �ය �යද� දර�� ඒ සඳහා බරපැණ කරට ග� ජාත��තර               

ඇ�ලස් ජාලයට� ඒ සඳහා අවශ� ස�බ��කරණ කට�� �� කළ බැස්�යා� ම� සංගමයට� ෙම� �              

කෘතෙ���වය �ද ��මට ද අවස්ථාව� කර ග�ෙන�. 

අ�� ශ�ෙර� මහ��ය ෙන����නට � ලංකා බැස්�යා� සංගමය �යා ��බාධවා�/සදාචාරා�මක ධන           

උ�පාදන මතවාදය� හා �මෙ�දය� �ච�ත කරන ජනතා ව�ායාමය� ෙමරට �� ෙන�ව�නට ද ඉඩ             

���. 

� ලංකා බැස්�යා� සංගමය ��ෙව�නට ��ක අ�තාලම වැෙට�ෙ� ඇය ෙන�රටක �ට 2009 කාලෙ�             

ඇර� �ංහල �ෙල�� අඩ�ය� හරහාය. එතැ�� ෙන�නැව�න ඇය, ර�ෙද�ර ෙඩ�� එ� ෙ� �ංහල             

ව�ාපා�ක ෙව� අඩ�ය හරහා දැනට වසර 02 කට අ�ක කාලය� ලංකාෙ� �� වරට ඔස්�ය� අ�ථ ශාස්�ය                

��ක කර ග� �� රචනා/ප�ව�තන ස්ෙ��ඡාෙව� �� කර�� ����ය. 

ෙ� ආකාරෙය� ස�බ� අවකාශය හරහා �ච�ත කළ බැස්�යා� මතවාදය� �� වරට ස�යව සං�ධානගත             

�මට ��ම ක�කාවත අප තබ�ෙ� ආ��ක ��ව��, ��ග�ක අංශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ �ධායක�� ��ඛ ආරා�ත             

30 කෙ� ��ස� සමඟ 2015 වසෙ� මා�� 06 �න ස�ධ�ා කාලෙ� ෙක�ළඹ � ය. 

එතැ� �ට ආර�භ � බැස්�යා� � ලංකා ව�ායාමය වඩා� උ�චස්වරයට නැෙඟ�ෙ� 2015 මා�� 31 �න               

ෙපරව�ෙ� ෙක�ළඹ 05 � ස���ධ�ව ජය�� ම��ර �වණාගාරෙ� � අපෙ� මංගල මහජන ෙද�ම ඉතා              

සා�ථකව සං�ධානය ��ෙම�. ජාත��තර ඇ�ලස් ජාලෙ� උප සභාප� ආචා�ය ෙට�� �. පාම� ���             

ධනවාදෙ� සදාචාරය මැෙය� පව�ව�නට ෙය�න ෙමම ෙද�ම ල� ඉ�හාසයට එ� �ෙ� ධනවාදය            

ස�බ�ධෙය� ෙමරට ����ෙ� පැව� මංගල ෙද�ම බවට ප�ෙව��. ෙමරට �ය� �ධාන �ංහල හා ඉං��              
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�ව�ප�වල හා � පවා�� ව�ාපා�ක �ව�වල ඉහළ ��ඛතාවය�� ��ව වා�තා කර �� ෙමම ෙද�ම             

ආ�ත �ව� හා �වරණ ල� ඉ�හාසෙ� �� වරට ෙ�ඩ�� බැස්�යා� මතවාදය� ��බඳ ජනතා ඇස් ඇර               

ව�න� � අතරම ෙමරට ��ඛ සමාජවා� ��තක��ෙ� �චාරයට බ�� � කාරණාව� ද �ය. 

� ලංකා බැස්�යා� සංගමය හරහා අපෙ� ගමනට අ�ශාසක�වෙය� දායක වන ෙජ�ෂ්ඨ අ�ථ ශාස්�ඥ��             

වන ඩ�. ඒ. �ෙ�ව�ධන, ආ�. එ�. �. ෙස�නානායක සහ ආචා�ය ර�� සා� යන මහ�ව��ට�, �ර��               

මා�ෙග�පෙ�ශක�වය ලබා ෙදන ෙක�ම�ෂ� බැං� සභාප� ධ�මා �ර�ංහ මහතාට�, පා� ෆ��ඩ�           

ආයතනෙ� �ධායක අධ��ෂක ල�ෂ්ම� ��ව�ධන මහතාට� ෙම� � �ෙශ�ෂ ස්��ය �ද කර�නට ෙමය             

අවස්ථාව කර ග��. 

ඒ සම�� අප සමඟ �ර�තරෙය� උෙර� උර ගැෙට�� සංගමෙ� �ය� කට�� වල � ෙපර�ණ ෙගන               

කට�� කරන �ෂ්ණ රාමනායක, ෙ�. �. �ශ්ව �මාර, සහ� බ��වැව සහ සඳ� හඳගම ��ඛ අපෙ� �                

ලංකා බැස්�යා� සංගමෙ� සෙහ�දර කැළ� ��ප� කර�ෙ� හද �� භ��ෙය�. 

� ලංකා බැස්�යා� සංගමය ය� ඇෙම�කා එ�ස� ජනපදය �ලස්ථානය කර ග� ජාත��තර බැස්�යා�             

සංගමෙ� ��ම ආ�යා�ක ශාඛාව ෙ�. 

 

ඉෂාර ගමෙ� 

සභාප� 

� ලංකා බැස්�යා� සංගමය 
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ksoyfia w¾: Ydia;%h
Tfí wdpd¾hjreka Tng
lshd fkdfok mdvu

“iEu mqoa.,fhlau wks;aa whf.a fjfyfika cSj;ajkakg ork
W;aidyh olajk uyd m%nkaOh kï wdKavqjhs”

f*%vßla neiaáhdÜ

ví. ta. úfcj¾Ok ,shQ fmrjok
t*a. ta. yfhla ,shQ fmrjok
fgdï cS. mdu¾ ,shQ iudf,dapk igyk
bIdr .uf.a ,shQ wfma l;dj


