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$ප&යාස කර ඇත! ඒ සම01 ෙපා34
බලය ද $ප&යාස කර ඇත! මා 8ය1ෙ1, !"ය,
එ; <= අර?ණ ඉB8Cම ෙවEවට හාHප=1ම
ඊට පටහැ< අර?ණ ෙවEෙව1 ෙයාදාෙගන ඇතැM
8යාය! සෑම කෑදරකමO සඳහාම ?Qෙවන අ$ය
බවට පHව ඇHෙH !"යM! අපරාධ $මSම
ෙවEවට, එය $=1 දTවU Vය WX Y
Z[ටHවයට දැ1 එය වරදකරැවා\ ඇත! ෙමය
සත]යO නU, එය අ"ශය වැදගH Yව8, මෙ_
ෙස` aරවැ=ය1ව ෙU ගැන දැEවH 8Cම මෙ_
ආචාර ධා&dක වගeමM.
Oෙලgh ෙෆjඩlO බැ4mයාn (1801-1850) පvංශ ජා"කෙය8. ෙහෙතම
සUභව] 3බරQ න]ායවාVෙයO, ෙzශපාලන අ&ථශා4ත|ඥෙයO, සහ
පvංශ රාජ] සUෙUලනෙ~ සාමා•කෙයO ද Yෙ~ය. ආව4€ක •lවැය
නU ආ&€ක සංකQපය සහ කැ‚ƒ ජෙ1ලෙ~ උපමාව යන සත]ය
ඔ† $=1 දායාද කරන ලzෙzය.
!"ය ගැන 3යා ඇ" ෙU ෙපාH •ංච ඔ†ෙ_ කෘ" අතර
වැˆෙය1ම `පv=zධ YවM. එ; පv4Xතය ෙලාව සදාත<ක සත]යO
<සා, ෙමය 8යැ\ම සෑම aරවැ=ෙයO $=1ම කළ WXY කා&යය8.
ද8න දැයH ෙනාද8න දැයH (ඔ†ෙ_ 3•යක Š&ෂය එයM) =යQල
සලකා බැŒම අ&ථශා4ත|ෙ~ කා&යය ෙ• යැM ඔ† 8යා =mෙ~ය.
එය අ&ථශා4ත|යට පමණO ෙනාව Ž$තය ජයග1නටද උපකාර
ෙවන සදාත<ක සත]ය8.
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Žවය ෙද$ය1ෙග1 ලැ•න තෑ_ග8
ෙද$ය1ෙග1 අපට ලැ• "ෙබන තෑ_ෙ_ අ<H =ය‘ම තෑ’
අඩං“M. අපට ලැ• "ෙබන ෙU තෑ_ග නU කාMක, •z”මය හා
ආචාර ධා&dක -Ž$තයM.
ŽවයO ලැ•ණ පම•1 ŽවH$ය ෙනාහැක. ඒ <සා Žවෙ~
<&මාතෘවරයා අපට එය ආරOෂා කරගැ!මට, ව&ධනයට, ස&ව
සU–&ණ කරගැ!මට වගeමO පවරා ඇත. ඒ සඳහා අ–&ව Y
හැ8යාව1 ගණනාවO ද අපට දායද කර ඇත. අ•ව අෙ1ක Y
4වභා$ක සUපH අතර උපදවා ඇත. අෙ— අ–&ව Y හැ8යාව1 ෙU
අෙ1ක Y 4වභා$ක සUපH උෙදසා භා$තා කළ $ට අ•ට ඒවාෙය1
<[පාදන ˜;කර අෙ— යහපත ••ස පා$™šයට ගත හැ8ය.
උප1දා =ට dය යනෙතO d<සා <රත ෙව1ෙ1 ෙමම 8›යාව3ෙ~ය.
Ž$තය, හැ8යාව1, <[පාදන - තවH $Vය81 8යනවා නU, ඒeය
azගලයා, <දහස, ෙzපල- යE d<සාය. උදාර ෙ™තනා ගැන පාරnB
බාන වා_ ෙකෟශල]ෙය1 WX Y ෙzශපාලනඥය1 ෙමානවා 8•වH,
ෙද$ය1ෙග1 ලැ• ඇ" ෙU ත]ාග Xන අ•බවා ෙවන4 මගක
ය1නට 8=ම d<4 ව]ව4ථාදාෙයžට ෙනාහැ8ය. ම1ද Ž$තය,
<දහස, ෙzපල පව"1ෙ1 d<සා !" හදන ලද <සා ෙනෙමM.
?31 Ž$තය, <දහස, හා ෙzපල පැව" <සා ?Qම !" සUපාදනය
8Cමට d<සාට හැ8$ය.

!"ය යE žමOද?
එෙහනU, එ$ට !"ය යE žමOද? එය, ඒeය azගලෙයžෙ_
අM"ය !"මය ෙල=1 ආරOෂා කරන සා ;ක සං$ධානය8.
අ• සෑම ෙකෙනžටම ෙද$ය1ෙග1 ලැෙබන ලද 4වභා$ක Y
අM"ය නU ඒeය azගලHවය, ෙපෟzග3ක <දහස, සහ ෙපෟzග3ක
ෙzපල ආරOෂා කරග1නට ඇ" අM"යM. ෙUවා Ž$තෙ~ 3ක
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අවශ]කතා 3 M. ඒවාෙය1 එකක පැවැHම සU–&ණෙය1ම රඳ1ෙ1
අ<O ෙදෙක; පැවැHම මතM. අෙ— ඉ1¢යය1 වEෙ~ අෙ— ඒeය
azග3කHවෙ~ ව]ා—"යO dස ෙවන žමOද? අෙ— ෙzපල නU
අෙ— ඉ1¢යය1; ව]ා—"යO dස ෙවන žමOද?
හැම අෙයžටම තමාව, තම <දහස, තම ෙzපල ආරOෂා
කරගැ!මට අM"යO ඇHනU - තම බලය පා$™šෙය1 £වදඑෙහම නU එM1 8යැෙව1ෙ1 d<4 ක¤ඩායමකට ෙU අM¥1
<"පතා ආරOෂා කරගැ!මට සං$ධානය \මට සහ එම සං$ධානය
පවHවාෙගන යෑමට අM"යOද ඇතැM 8යාය. ෙU අEව සා ;ක
අM"යක =zධා1තය ˜;ෙවz¦ -එ; පැවැHමට ෙ§Xව නU එ;
!ත]ාE¨ල බවM- සා ;ක අM"යක පදනම ෙව1ෙ1 ඒeය azගල
අM"යM.
සා ;ක බලය81 ෙU සා ;ක අM"ය ආරOෂා කරන කල, එ;
අර?ණ ෙවEෙව1 8යා ෙහg ෙවනH ෙමෙහයO ෙවEෙව1 8යා ෙහg
;ල•වට ෙවනH 8=ම ෙදයO ත&කාE¨ලව ආෙzශ කරගත
ෙනාහැ8ය.
ඉ"1, අෙයž $=1 තවH azගලෙයžට, ඒ azගලයාෙ_ <දහසට,
එයාෙ_ ෙපෟzග3ක ෙzපලට, එෙර;ව බලය පා$™š 8Cමට !"මය
අවසරයO නැ" ෙහM1, එ$ට -එම ෙ§Xව <සාෙව1ම- !"මය
වශෙය1 සා ;ක බලයO පා$™š කර ඒeය azගලෙයOව,
azගලෙයžෙ_ <දහස, azගලෙයžෙ_ ෙzපල $නාශ කර1නට යU
azගලය1ට ෙහg azගල ක¤ඩායමකට ෙනාහැ8M.
ඉහත අව4ථා ෙදෙOම, බලය පා$™šෙය1 ඊට පටහැ< Yව
කර1නට !ත]ාª¨ල බවO •;Bවා ග1ෙ1ද එය බලය «ෂ]
ෙල=1 ෙයාදාගැ!මO ෙවM. එ$ට එය අපෙ_ පv4Xතයට පටහැ<
Yව8. බලය අපට ලැ• ඇHෙH අපෙ_ ඒeය අM¥1 ආරOෂා
කරගැ!ම සඳහාය. අෙ— සෙහgදරය1ටද ලැ• ඇ" ඒ අM¥1ම
$නාශ කර1නට අපට බලය ලැ• ඇතැM සාහ=ක ෙව1ෙ1
ක£රැ1ද? ඉ"1 අ<H අයෙ_ අM¥1 $නාශ කර දම1නට !"මය
බලයO ඇ"ව, අප අතෙර1 ෙව1ව කටWX කර1නා Yෙවžට
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ෙනාහැ8 නU, එM1 ත&කාE¨ලව 8යැෙව1ෙ1 එම =zධා1තයම
සා ;ක Y බලයටH බලපාන බව ෙනාෙ•ද? එය ඒeය බලය
සා ;ක Y ෙල=1 සං$ධානයව ඇතැM 8යා පමණO ෙනාෙ•ද?
ෙමය සත]යO නU, ඊළඟට 8ය1නට වඩා පැහැV3 Y ෙවනH
ෙදයO නැත: !"ය යE 4වභා$ක අM"යකට !"මය ආරOෂාව
සපයන සං$ධානය8. ඒeය ශO"ය ෙවEවට සා ;ක ශO"ය
පමණO ෙයාදා ගැෙන1න8. ෙU සා ;ක බලය කළ WHෙH එකම
එක දැය8. එනU සා ;ක බලෙය1 Y අය $=1 කළ WHෙH ද
4වභාවෙය1 හා !"මය වශෙය1 අM"ය ඇ" ඒeය බලෙය1 WX
Yව1 ආරOෂා කරන දෑ පමණO ආරOෂා 8CමM. එනU
azගලය1ට, azග3ක <දහසට, azග3ක ෙzපලට ආරOෂාව
සැලSමM. ඔ£ෙනා£1ෙ_ අM¥1 පවHවාෙගන යෑමට උද• \මM.
අප =යQල1වම WO"ෙය1 පාලනය 8CමM.

WO" සහගත සහ šර4ථා® ආ¤‚වO
යU රටO ෙU පදනම අEව •;Bවා ඇHනU, මට ෙපෙනන $Vයට
එම රෙn ජනතාව අතර ද81නට ලැෙබන =X$3 Xල ෙම1ම
8›යාකාරකU Xල ද සාමය ර¯ෙකE ඇත. මට ෙපෙනන $Vයට, ෙමය
ආරOෂා කරන රටකට ඉතාමH සරල Y, පහ`ෙව1 •°ගත හැ8 Y,
අර•lමැ4ෙම1 WX Y, Sdත Y, ±ඩනයO ෙනාමැ" Y, WO"
සහගත Y, අෙයžට ;තාගත ෙනාහැ8 තරU šර4ථා® Y
ආ¤‚වO ලැෙබE ඇත. එ; ෙzශපාලන රා?ව žමOදැM එ$ට
වැදගUම81 WX ෙනාYව8.
එවැ< පාලනයO යටෙH, සෑම azගලෙයOම වටහා ග1ෙ1 තම
පැවැHම <සා තමාට බාරෙවන =ය‘ වරපvසාද සහ =ය‘ වගeU
තමාෙ_ බවM.
එ$ට 8=ෙවžට ආ¤‚ව හා වාද කර1නට අවශ]තාවයO නැත.
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ම1ද, එවැ< පාලනයක ¦ azගලයාට ෙගෟරවයO ලැෙබM. ඔ†ෙ_
ශ²මය කැම" ෙ4 පා$™šයට ග1නට ඔ†ට <දහස ලැෙබM. ඔ†ෙ_
ශ²මෙය1 ඔ† එකX කරන ඵලය ඔ† කැම" අ1දd1 පා$™š
කරන අM"යට ඉඩO ෙනා¦ බලාHකාරකමO කරන අයෙග1 රජය
azගලෙයOව ආරOෂා කරM.
ශ²dකයා සා&ථක ෙවz¦ ආ¤‚වට •1 ෙද1නට අවශ]තාවයO
නැත.
ශ²dකයා අසා&ථක ෙවz¦, ඔ†ෙ_ අභාග] හ?ෙ• ආ¤‚වට
බ<1නට අවශ]තාවයO ද නැත.
ඉෙඩgරයO ආවH, ගංවXරO ආවH, ෙගා$යා ආ¤‚වට බ<න
හැVයාව එ$ට නව"E ඇත.
අගය කළ ෙනාහැ8 ෙලස81, ෙමෙ4 අෙ— ශ²මයට ඇ" අෙ— අM"ය
ෙU සංකQපය අEව ආරOෂා කර¦ෙU ¦ පමණO, රජයO පව"න
බව අ• දැනග<?.
තව ZරටH පැහැV3 කරනවා නU, ෙපෟzග3ක කටWXවලට ආ¤‚ව
ඇ03 ගහ1ෙ1 නැ"$ට, උවමනාව1 සහ ඒවා සaරා ගැ!ම
තා&8ක Y ආකාරය81 ඉB\ම d<සා අ"1 4වභා$ක ෙල=1
=zධ ෙ•.
එ$ට Z—පH ප£Q බඩ aරවා ග1නට ෙපර සා;ත] ඉෙගන ග1නට
වෑයU කරන ආකාරය අ• ද81ෙ1 නැත. Z[කර පළාH ;ළ•වට
තබd1 නගරබද පළාH VWƒෙවනවා ද81ෙ1 නැත. !"
සUපාදකය1ෙ_ අEවණ සැල`U <සා ලධනය, ශ²මය, සහ
ජනගහණය $4ථාපනය \ "ෙබනවා ද81ෙ1 නැත.
අෙ— පැවැHමට අවශ] පදනම, රාජ] ඇ03 ගැSU <සා ඇ"ෙවන
$4ථාපනෙය1, අ$<´šත බවටH අවදානU බවටH පHකරවM.
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ෙU 8›යාකාරකU <සා ආ¤‚ෙ• වගeU මහH ෙල=1 වැˆ\
ආ¤‚වට ඉ=3ය ෙනාහැ8 තරමට කරදර වැˆෙ•.

!"ය සහ?31 අWX ෙල=1 ෙයාදා ගැෙනන
ෙ4 $ප&යාස \ම
න?H, අවාසනාවට, !"ය යE 8=ෙ4Hම එ; <= කා&යයට
පමණO Sdත YවO ෙනාෙ•. ඉ"1 එය එ; <= කා&යය ඉOමවා
යz¦, එය 8=H වැදගැUමO නැ"Y ෙහg වාද කරත හැ8
ආකාරය81 පමණ81 =zධ ෙනාව1ෙ1ය. !"ය සහ?31 අWX
ෙල=1 ෙයාදා ගැෙනන ෙ4 $ප&යාසයට පHකරz¦ එය ඊට වඩා
ඈතකට ෙගන ෙගා4 ඇත.
!"ෙ~ අර?ණම $නාශ කර1නට එ$ට !"ය භා$තා කරෙගන
ඇත: !"ය $=1 පවHවාෙගන යා WX WO"ය සහ?31 නැ"
කර1නට එ$ට !"ය ෙයාදාෙගන ඇත. !"ෙ~ පvධාන ඉලOකය Y,
!"ය $=1 ෙගෟරව කළ WX Y අM¥1 එ$ට !"ය $=1ම Sdත
කර $නාශ කර දමා ඇත.
එ$ට, !"ය $=1 සා ;ක බලය පවරා ඇHෙH azගලය1,
azගලය1ෙ_ <දහස, azගලය1ෙ_ ෙzපල ¶රාක1නට ඉVlයට එන
තමනට l=ෙ4 හැ=ෙරන, කරන 8›යාව1ට 8=H දTවමO
ෙනාලබන, හෘදය සාO·යO නැ" අයටM.
එ$ට, !"ය $=1ම ෙකාQලකෑම ආරOෂා කර1නට ෙකාQලකෑම
අM"යO ෙ4 තහ£රැ කර "ෙ¸. එ; ¦ !"ය !ත]ාE¨ල
ආරOෂාවට දTවU ¦ම සඳහා !ත]ාE¨ල ආරOෂාව අපරාධයO
බවට හරවා ඇත.
ෙකෙ4ද !"ය ෙමෙ4 $ප&යාසයට පHකර ඇHෙH? එ; පv"ඵල
ෙමානවාද?
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!"ය $ප&යාසයකට පHකර ඇHෙH සU–&ණෙය1ම පv"$රැzධ Y
ෙ§X ෙදකක බලපෑම <සාය: අමන ’¹බව සහ ව]ාජ
පරා&ථකාමයM.
අ• පළ?වැ1න ගැන ?31 කතා කර?.

d<4 4වභාවෙ~ මාරක ෙදgෂයO
ආHමාරOෂාව සහ 4ව-සංව&ධනය යන ෙදකටම ඇ" ඇQම =ය‘
d<`1 අතර ද81නට ඇ" පvවණතාවය8. =ය‘ ෙදනාම, තම1ට
ඇ" ඉ1¢යය1 8=H SමාවO ෙනාමැ"ව භා$තයට ග1නටH, තම
ශ²මෙය1 ලබාග1න ඵලය තමනට l=ෙ4 පා$™šයට <දහසH
ºO" $»1ෙ1 නU එ$ට සමාජෙ~ පvග"ය ෙනානැව¥, ෙනාකැ¼,
අසා&ථක ෙනා\ සැලෙසE ඇත.
එෙහH d<`1 අතර ද81නට හැ8 තවH පvවණතාවයO ඇත.
එනU, හැ8 Y $ෙටක ඔ£1 උHසාහ කර1ෙ1 අ<O අය
පා$™šයට ග<d1 තම1 ŽවHෙව1නට සහ තම ෙසෟභාග]ය
උදාකරග1නටM.
ෙමය =තා ෙනාබලා කරන හV= ෙදgෂාෙරgපණයO ෙනාෙ•. එෙ4ම
එය එ1ෙ1 ෙදාUන=1 ඉ1න, දානමාන යනාVයට අකමැ" අෙයO
ෙව"1 ද ෙනාෙ•. ෙම; සත]තාවයට ඉ"හාසය සාO· ෙප1වM.
<රXරැව ෙවන Wzධ, මහH ජන සංඛ]ාවO සංක›මණය\ම, ආගdක
දTවU පැන\ම, $´ව වහQක›මය, ෙවළඳාෙU ඇ" කපm ¶Hතර
සහ ෙමාෙනාෙපා3 ෙමයට උදාහරණ ෙල=1 දැO$ය හැ8M.
ඉහත ආශාෙ• සUභවය d<සHබෙ• 4වභා$ක ලOෂණය8.

ෙzපල සහ ෙකාQලකෑම
=ය •z”මය සහ ශාClක ඉ1¢යය1 4වභා$ක සUපH සඳහා
ෙනානැව¥ ෙයද\ෙම1, නැතෙහාH ෙනානැව¥ ෙවෙහසන ශ²මෙය1
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තම උවමනාව1 සaරාගැ!මට සහ ŽවH\මට d<සාට හැ8M.
ෙzපල ˜;ෙව1නට ෙ§X Yෙ~ ෙU 8›යාව3යM.
එෙහH, d<ෙසžට ŽවHෙව1නට සහ තම උවමනාව1
සaරාග1නට අE1ෙ_ ශ²මෙය1 ˜;Y <[පාදන උZරා ගැ!ෙම1
සහ ඒවා පා$™šෙය1 හැ8 බවH එවැ<ම සත]ය8. ෙකාQලකෑම
˜;ෙව1නට ෙ§X Yෙ~ ෙU 8›යාව3යM.
ඉ"1, දැ1 d<සා යE 4වභාවෙය1ම ෙ•දනාව මගහlන
හැVයාෙව1 WX Yෙව8. ශ²මය ෙවෙහSම යE එ; අ1ත&ගත
4වභාවෙය1ම ෙ•දනාකාC Yව8. ඒ <සා ෙකාQලකෑම, ශ²මය
ෙවෙහSමට වඩා පහ`ෙවz¦, d<සා <ර1තරෙය1ම ෙකාQලකෑමට
ඉVlපH ෙවE ඇත. ඉ"හාසය ෙමය මනාව පැහැV3 කර ඇත. ෙU
ෙකා1ෙz= යටෙH, ආගමකට ෙහg සදාචාරයකට එය නතර කරE
ෙනාහැ8M.
එෙහනU ඉ"1 ෙකාQලකෑම නතර ෙව1ෙ1 ෙකාතැනක¦ද?
එය නතර ෙව1ෙ1, ශ²මය ෙවෙහසනවාට වඩා ශ²මය ෙකාQලකෑම
වැˆෙය1 ෙ•දනාකාC සහ වැˆෙය1 අනXරැදායක ෙවz¦ය.
එෙහනU, එ; සා ;ක Y ශO"ෙය1 !"ෙ~ බලය පා$™šකර
ෙමම ෙකාQලකෑෙU මාරක පvවණතාවය නතර 8Cම !"ෙ~ <=
අර?ණ බව පvත]Oෂ ෙවM. !"ෙ~ බලය පා$™š කළ WHෙH ශ²මය
කැම" පlV ෙවෙහSම නතර 8Cමට ෙනාෙ•. !"ෙ~ සෑම
<&ෙzශයOම කළ WX ව1ෙ1 ෙzපල ආරOෂා කරd1
ෙකාQලකෑමට එෙර;ව දTවU ¦මටM.
එෙහH, සාමාන]ෙය1 !"ය සUපාදනය ෙව1ෙ1 එO d<ෙසž ෙහg
d<4 පං"යO ෙව"<. පv?ඛHවය ග1නා බලයක අවසරය සහ
අEබලය ෙනාමැ"ව !"යට කටWX කළ ෙනාහැ8M. ඒ <සා ෙU
බලය පැවෙර1ෙ1 !" සUපාදනය කරන අයටM.
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ෙU සාධකය සම01 අ‚ම ෙවෙහස81 තම උවමනාව1 •lමසා
ග1නට ඇ" මාරක පvවණතාවය d<සාෙ_ හදවෙH ඇ" <සා,
ෙලgක මnටෙම1 !"ය $ප&යාසයට පHෙවන ආකාරය පැහැV3
ෙවM. එෙහM1 !"ය $=1 අWO"ය $මසා බලනවා ෙවEවට එය
අWO"ෙ~ පරාජය කළ ෙනාහැ8 Y අ$යO ෙවන ආකාරය පහදාගත
හැ8M. එෙ4ම, ව]ව4ථාදායකයා $=1 ෙනාෙයžH මnටUව31
!"ය උQලංඝනය කරd1 <වහQව තම ෙපෟzග3ක 4වා¿නHවය
තහ£රැ කරග1නටH, පvජා ±ඩනෙය1 තම1ෙ_ <දහස ආරOෂා
කරග1නටH, ෙකාQලකd1 තම1ෙ_ ෙzපල වැˆ කරග1නටH
කටWX කරM. එෙම1ම ඔ† !"ෙ~ බල ම;මය ෙස` ජනතාව
අතර $නාශ ?ඛයට යව1නට ෙයාදාග1නා ආකාරයH දැ8ය හැ8ය.
ෙමය =zධ ෙව1ෙ1 ව]ව4ථාදායකයාෙ_ වා=ය ••සය. එය =zධ
ෙව1ෙ1 ව]ව4ථාදායකයා සX බලෙ~ අ‚වැˆ බව අEවය.

!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑෙU උපහටය1
තම1 උපහටෙයO [victim] ෙවz¦ එ; අWO"ය ගැන d<සා
4වභාවෙය1ම $ෙරgධතාවය දOවM. ඉ"1 ව]ව4ථාදායකය1ෙ_
ලාබය ••ස ෙකාQලකෑම !ත]ාE¨ල ෙල=1 සං$ධානය ෙවz¦,
ෙකාQලකෑමට ලOෙවන =ය‘ වැ=ය1 ෙමානයU ෙහg මා&ගය81
-සාමකාÂව ෙහg $—ලවකාCව- !" සUපාදන බලය අHකර ග1නට
උHසාහ කර". ඔ£1ෙ_ •z” මnටU අEව ෙමෙ4 ෙකාQලකෑමට
ලOෙවන ජනතාව $=1 ෙzශපාලන බලය අQලාගැ!ම සඳහා
අර?ƒ එකO ෙහg ෙදකO ෙයgජනා කරE ඇත.
එOෙකg, ඔ£1 !ත]ාE¨ල Y ෙකාQලකෑම නවHත1න යැM
ෙයgජනා කරE ඇත.
නැHනU, තම1ද එ; ලාÃ1ව1නට ඕනෑ යැM ෙයgජනා කරE ඇත.
!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑමට හ`වන බ†තර උපහටය1 අතර ෙU
ෙදවැ< අර?ණ ඇ" ෙකාටස, තම1ෙ_ වාරය ලැ• ව]ව4ථාදායක
බලය අQලගHතාම, ඒ රටට උදාෙව1ෙ1 අෙහg, ෙÅදය8!
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එය =zධෙවන ෙතO, `Æ •lසO $=1 බ†තරය !ත]ාE¨ල
ෙල=1 ෙකාQලක". එය ව]ව4ථාදායකය සඳහා 8;ප ෙදෙනžට
පමණO වරU ලැ• "ෙබන පlසරයක ¦ ද81නට ලැෙබන සාමාන]
හැVයාව8. එෙහH =යQල1ටම !" සUපාදනෙ~ ෙයෙද1නට
අව4ථාව ලැෙබz¦, d<`1 තම තම1ෙ_ $සදෘශ Y උවමනාව1
සaරාග1නට ෙසාය1ෙ1 =යQල1වම ෙකාQලකන ආකාරය8.
සමාජෙ~ ඇ" අWO" ෙමානවාදැM ගෙ•ෂණෙය1 ඒවා ?3Eaටා
දම1ෙ1 නැ"ව, ඔ£1 ෙU අWO" =යQලටම =zධෙවන අWO"යO
බවට පHකර". ෙකාQලකෑමට හ`Y පං"ය ෙzශපාලන බලය
අQලාගH සැ<1 ඔ£1 නව !" ෙගෙන".
අ‘"1 බලයට පHෙවන අය ෙගෙනන අ‘H !" යE එෙතO
පැව" !" ව31 තම1ව ෙකාQල කෑ අයෙග1 ප°ගැ!ම සඳහා Y
!" බවට පHෙව". ඔ£1 !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම ආෙලgපනය
[abolish] ෙනාකර". (ෙU අර?ණ ඔ£නට ෙනාමැ" Y •z”යO ඔ£1
ෙව"1 ඉQලා =m1න8.) ඉ"1 ඒ ෙවEවට, =ය 4වා&ථයට
පටහැ< Yවද, ඔ£1 උHසාහ කර1ෙ1ද තමනට ක°1 =m
ව]ව4ථාදායකය1 =zධ කළ !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑෙUම
ෙයෙද1නටය.
ඉ"1 එෙ4නU, WO" සහගත පාලනයO පැdෙණ1නට ෙපරXව
ෙමෙ4 =යQල1ම කෲර Y ප°ගැ!U ව31 ගැහැට $ඳ "•ම සමහරැ1ට තම1 Xල ඇ" Zදන ග" 4වභාවය <සා, අ<žH අයට
ෙව1ෙ1 žමOදැM පහදාගත ෙනාහැ8යාව <සා- =zධ ෙව1නටම
අත]ාවශ] YවO ෙල=1 අෙයžට ෙප! ය1නට හැ8M.

!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑෙU $පාකය
ෙකාQලකෑම ආWධයO කරගH !" පzධ"යකට වඩා දරැƒ Y
ෙවනසO සහ ඊට වඩා සා;ක Y $පාකයO සමාජයකට හÈ1වා
ෙද1නට 8=ෙ4H ෙනාහැ8ය.
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ෙමවැ< «ෂණයO ප`පස එන $පාක ෙමානවාද? ඒවා $4තර
කර1නට ෙවÆU ගණනාවO 3ය1නට =zධ ෙවE ඇත. ඉ"1 අ•ට
වඩාHම වැදගH 8;පය ගැන පමණO ෙප1වා ¦ෙම1 සැනෙස1නට
=zධ ෙ•.
පළ?ෙව1ම, එM1, WO"ය සහ අWO"ය අතර පැහැV3 Y ෙවනස
=ය‘ ෙදනාෙ_ම හෘදය සාO·ෙය1 මකා දමM.
යU තරමකට ෙහg !" •°පV1ෙ1 නැ" සමාජයකට පව"1නට
ෙනාහැ8M. !"වලට ෙගෟරවයO දOව1නට නU !"
ෙගෟරවා1$ත ඒවා $ය WX 8Cම වඩාH පහ` YවM.
!"ය හා ආචාර ධ&ම එ8ෙනකට පර4පර ෙවz¦, aරවැ=යා ?†ණ
ෙද1ෙ1 කෲර Y $කQප වලටM. එOෙකg ඔ† තම ආචාරධා&dක
හැVයාව පාවා ෙදM. නැHනU ඔ† !"යට ඇ" ෙගෟරවය බැහැරලM.
ෙU Z[ට අ1ත ෙදක එක හා සමාන $පාක ව31 WXය. ඒවාෙය1
වඩා බරපතල žමOදැM ෙතgරාග1නට අෙයžට අපහ` වE ඇත.
!"ෙ~ 4වභාවය ව1ෙ1 WO"ය නඩHX 8CමM. ෙමය ෙකාතරU
තV1 d<`1ෙ_ =Hවල ස<Bහ1\ ඇHදැM 8වෙහාH, බ†තරයO
;ත1ෙ1 !"ය සහ WO"ය යE එකම එක ෙදයO යැM 8යාM.
!ත]ාE¨ල Y ඕනෑම ෙදයO WO" සහගත යැM 8යා ඒ <සා අප
=යQල1 Xල දැˆ †රැවO පැළපVයUව ඇත. ෙU $´වාසය
ෙකාතරU සමාජය aරා පැ"ර ඇHදැM 8වෙහාH, ෙබාෙහg අය ෙදgෂ
සහගතව •°ෙගන =m1ෙ1 යU යU දෑ ‘WO" සහගත’ ෙව1ෙ1
ඒවා !" ම01 එෙ4 කරන ලද <සා 8යාM. එ$ට ඉ"1,
ෙකාQලකෑම WO" සහගත ෙ4 ෙප1වා ෙද1නට නU, එය බ†තර
හෘදය සාO·යට –ජ!ය YවO කරව1නට නU, එ$ට
අවශ] ෙව1ෙ1 !"යO පvකාශයට පHකර ඊට අවසරය ¦ම
පමණ8. වහQ ක›මය, සUබාධක, ෙමාෙනාෙපා3 සඳහා ෙප!
=mන£1 ඒවාෙය1 ලාබ ලබන අය පමණOම ෙනාෙව". ඔ£1
ඒවාෙය1 ZO $»න අයH ෙව".
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අනE¨ලය1ෙ_ (non-conformists) ඉරණම
ෙමම උHසාහවල ඇ" ආචාර ධ&ම ගැන ඔබ සැකයO ඉVlපH
කර1ෙ1 නU, එ; ¦ “ඔබ අනXරැදායක නෙවgHපාදකෙයO,
මෙනgරාජ]යක වාසය කර1ෙනO, න]ායවාVෙයO,
කඩාක—පQකාරෙයO; සමාජෙ~ අH"වාරම ˜ඳදම1නට හදන
අෙයO,” යැM පvගQභ ෙල=1 ඔබ ගැන 8යනවා ඔබට ඇෙසE ඇත.
ඔබ ආචාර ධ&ම ගැන ෙහg ෙzශපාලනය ගැන ෙzශනයO කර1ෙ1
නU, ෙU ආකාරෙ~ =X$3 ව31, ෙනාෙයžH <ලතල ඇ"
සං$ධාන $=1 ආ¤‚වට ෙපHසU යවE ඇත: “ෙමෙතO කාලයO
කළා ෙම1 <දහ4 ෙවළඳාම (<දහස, ෙzපල, WO"ය) •°බඳ
දැOෙම1 WXව පමණO $ද]ාව ඉගැ1$ය WX ෙනාෙ•. අනාගතෙ~
¦ පvංශ ක&මා1ත <යාමනය කරන !" සහ පl=z” (<දහසට,
ෙzපලට හා WO"යට පටහැ< Y පl=z” සහ !") ගැන දැOෙම1
WXව පමණOද $ද]ාව ඉගැ1$ය WXය. ආ¤‚ව $=1 •lනමන
ලද “රැ තනXරැවල ¦ යා1තෙම1 ෙහg දැනට පව"න !"වලට
අෙගෟරවයO =zධ කරන, එය අ1තරායට ප?ƒවන ඉගැ1\ෙම1
දැˆෙ4 වැළ8ය WXය.” -කෘ·කා&dක සහ වා<ජ] <[පාදකය1ෙ_
මහා සභාව, 1850 මැM 6 වැ<දා.
එෙ4 පlV, යU ආකාරය81 ෙකෙරන වහQ ක›මයකට සහ
ෙමාෙනාෙපා3යකට, පvජා ±ඩනයකට සහ ෙසාරකමකට අවසර ෙදන
!"යO පැව"ෙ~ නU, ඒ ගැන සඳහ1 8Cෙම1 පවා වැළ8ය
WXM. ම1ද, එ$ට එය $=1 උපදවන ෙගෟරවයට හා<යO ෙනාකර
ඒ ගැන සඳහ1 කර1ෙ1 ෙකෙ4ද? තවH Zරට යz¦, අචාර ධ&ම හා
ෙzශපාලන ආ&€කය ඉගැ1$ය WHෙH !"ෙ~ දැOම අEවය. එය
!"යO Y පම•1 එය WO" සහගත Y !"යO ෙව1ෙ1 යැM
eම =zධ ෙව1ෙ1 දැOම අEව පම•.
ෙමෙ4 !"ය $ප&යාසයට පH\ෙU තවH ෙÅද!ය $පාකයO නU
එM1 ෙපාZෙ• ෙzශපාලනයටH, ෙzශපාලන කාමයට හා අ&Ïද
වලටH අ"ශෙයgO"ෙය1 •l වැදගHකමO ලැ•මM.
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"රසාරව කරන ෙU පvකාශ දහ4 ආකාරය81 ඔ—a කර1නට මට
හැ8M. එෙහH ෙප1වා ¦මO හැmයට මම මෑතක ¦ හැෙමgෙ_ම
=H Xල රජයන ලද $ෂයයO උදාහරණයට ග1නU. එය ස&වජන
ච1දයM.

ක£ද $<´චය කර1ෙ1?
රෑෙසgෙ_ š1තනය අEගමනය කර1ෙනg -ඔ£1 ;ත1ෙ1 ඔ£1
ඉතා ඉVlෙය1 ඉ1නවා 8යාM. එෙහH මම ඔ£1ව සලක1ෙ1
අදටH වඩා ශතක $4සO ප`ප=1 ඔ£1 ඉ1නවා 8යාM- ෙU
ගැන ඔ£1 මා සමඟ එකඟ ෙනාවE ඇත. එෙහH ස&වජන ච1දය
-වචනෙ~ පlසමා—ත අ&ථෙය1 භා$තෙ~ ¦- –ජ!ය ආධානගÐාහයO
ෙනාෙ•.
එය $චාරයට භාජනය 8Cම <සා, සැකයට ලO 8Cම <සා,
අපරාධයO ෙනාව1න8. ඇHත වශෙය1ම, ස&වජන ච1දය ගැන
දැˆ $ෙරgධතාවය1 දැO$ය හැ8M.
?31ම ස&වජන ච1දය යන වචනය බරපතල Z&මතයO
සඟව1න8. උදාහරණයO ෙල=1 පvංශෙ~ d3යන 36 ක ජනතාවO
වාසය කර". ඉ"1 ච1දය ස&වජන ෙව1නට නU එ; ¦ d3යන
36 ක ච1ද ;dය1 =mය WXM. එෙහH ච1දය පvකාශ 8Cම සඳහා
අEමැ"ය ලැ• ඇ" වැˆම සංඛ]ාව d3යන 9 O පම•. හතෙර1
X1 ෙදෙනžට එය අ;dM. ÂටH වඩා සංඛ]ාවO හතරවැ1නා
$=1 පැHතකට දමා ඇත. ඒ හතරවැ1නා $=1 අ<žH අයට
වරU ෙනාෙදන ෙ§Xව ඔ£1ෙ_ අෙයgග]තාවය යැM =zධා1තයO
ඉVlපH කරන ෙහM<.
ස&වජන ච1දය යැM 8ය1ෙ1, එෙ4 නU, ෙයgග] Yව1ට පමණO
ලැෙබන ස&වජන ච1දය8. ඉ"1 ෙU ගැන ගැටÆවO ඇත. ක£ද
ෙයgග] Yව1? අෙයgග] අය යැM $<´චයO ලැ• ඇHෙH බාලය1,
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4¥|1, උ1මHතකය1, බරපතල අපරාධ කරන ලzද£1, යනා¦1ට
පමණOද?

ච1දයට Sමා පැන\ ඇ" ෙ§Xව žමOද?
ෙU $ෂය ගැන වඩාH `පCOෂාකාCව ෙසායා බලz¦ අ•ට ෙප!
ය1ෙ1, ච1දයට ඇ" අM"ය පදනUව ඇHෙH අෙයgග]තාවය නUY
අභÒපගතය මත බවM. ච1ද ;dයාෙ_ අ•පvාය වනාÓ ෙU අM"ය
තම1 ෙවEෙව1 පමණO පා$™š කරන අM"යO ෙනාව1ෙ1ය, එය
=යQල1 ෙවEෙව1 පා$™š කර1නා Y අM"යO ව1ෙ1ය හැmයට
එ;¦ සැලෙO.
වැˆම ජනගහණයකට ච1ද ;dකම ෙදන ක›මය සහ අ‚ම
•lසකට ච1ද ;dකම ෙදන සැලැ4ම ෙU ආකාරෙය1 බලz¦ එක
ආකාරෙ~ම ඒවා ෙව". ඒවා ෙවන4 ෙව1ෙ1 අෙයgග] Yව1 ක£දැM
8යා ¥රණය කරන ක›මය අEව පම•. එය ල ද&ඹය ගැන ඇ"
ෙවනසO ෙනාව ෙකාතරU පvමාණයකටදැM අEව ෙවන4 ෙව1නO
පම•.
අද =mන අෙ— ÕÐක සහ ෙරgම š1තනෙ~ ජනරජවා¦1 මවා පාන
ආකාරය අEව ස&වජන ච1දය නU උ—පH"ෙ~ ¦ ම ලැෙබ1නO
නU, එෙහනU එ$ට, වැˆ;m කා1තාව1ට හා දරැව1ට ච1දය
අ;d 8Cම අWO"ය8. ඇM ඔ£1ට ච1දය අ;d කර ඇHෙH? ඒ
ඔ£1 අෙයgග] යැM උපකQපනය කර ඇ" <සාM. ඇM අෙයgග] බව
එය ෙනාලැ•මට ෙ§XවO ෙව1ෙ1? ම1ද එ$ට, එ; $පාක ව31
±ඩාවට පHෙව1ෙ1 ච1ද ;dයා පමණO ත<වම ෙනාෙවM. ඒ හැම
ච1දයOම එම පvජාෙ• =mන සෑම අෙයžෙ_ම Ž$තයට බලපෑමO
කරන <සM. ම1ද, යU පvජාවක =mන සෑම අෙයžටම තම `බ
සාධනය හා පැවැHම ගැන ග1න ¥රණ වලට ආරOෂාව ඉQලා
=Öමට අM"යO ඇ" ෙහM<.
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$සÈම !"ය Sමා 8CමM
ෙමයට •°Xරැ වශෙය1 8යE ඇHෙH ෙමානවාදැM මම ද<d.
$ෙරgධතාවය1 වE ඇHෙH ෙමානවාදැM මම ද<d. එෙහH ෙමතැන
මතවාදයO $ම&ශනයට `Z` තැන ෙනාෙ•. මම ෙම; ¦ =Zකෙ×
ආ¤‚ ෙපරළන, උzෙඝgෂණ ඇ" කරන, කලබල ෙගෙනන, ස&වජන
ච1දය ගැන (අෙනO ෙzශපාලන පv´න ෙ4 ම) පැන නැØ ඇ"
මතවාදය Xල¦, !"ය හැමදාම 8›යා කළ ආකාරෙය1 8›යාවට
නැෙඟ1ෙ1 නU එ$ට එ; අ1ත&ගත ?Æ මහH වැදගHකම
නැ"\ යන බව ෙප1\ම පමණM.
ඇHත වශෙය1ම, !"ය සෑම azගලෙයOවම ආරOෂා කර1නට,
=ය‘ <දහස, =ය‘ ෙzපල ර81නට Sමා ෙව1ෙ1 නU, !"ය යE
ඒeය azගලය1 තම 4වයං ආරOෂාව සලසා ග1නවාට වඩා
වැˆෙය1 ඉOමවා ෙනාය1නO පමණO ෙව1ෙ1 නU, !"ය යE
ෙකාQලකෑමට සහ ±ඩනයට බාධකයO ෙල=1 පව"1නO නU,
එය =zධ ෙවනවාදැM ෙසායා බල1නO නU, ඊට එෙර;ව දTවU
ප?ƒව1නO නU, එෙ4 නU එ$ට එ; Sමාව1 ගැන aරවැ=ය1
වන අ• ෙමතරU V’1 Vගට වාද කරE ඇHද?
ෙU තHවය යටෙH, ච1දයට ඇ" අM"ය කාට පමණO
ලැෙබ1ෙ1දැM ¥රණය කර1නට යෑම <සා උපlම ෙහාඳ තHවය
වන සාමය අවදානමකට ඇද වැෙටMද?
ච1දය අ;dY පං"වල අය තම1ට ච1දයO ;dවන Xරා
සාමකාÂව බලා =mE ඇHද? ච1දය ;dY අය තම වරපvසාදය
ž‚ෙO‚ ෙලස81 ආරOෂා කර1නට ඉVlපHෙවE ඇHද?
!"ය එ; <= කා&යය ෙවEෙව1 Sමා කර1ෙ1 නU, එ$ට !"ය
ගැන සැමෙ_ම උන1Zව එක හා සමාන ෙවE ඇත. ඒ <සා ෙමවැ<
තHවයO යටෙH, ච1දය පvකාශ කළ අය ච1දය පvකාශ ෙනාකළ
අයව අපහ`තාවයට පH ෙනාකරා$ යැM පැහැV3වම 8යත හැ8ද?
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!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම නැම" මාරක අදහස
එෙහH තවH පැHත81 $මසz¦, කQපනා කර බල1න, ෙU මාරක
ල ධ&මය හÈ1වා ¦ ඇHෙH සං$ධානාHමක යැM 8යාපෑෙම1,
ෙර“ලා=කරණය, ආරOෂාව, Vlගැ1\ම යටෙH 8යා, එ$ට !"ය
$=1 අෙයžෙ_ ෙzපල ෙගන තවෙකžට •lනමනවාය 8යා, !"ය
$=1 =යQල1ෙ_ම ධනය අරෙගන `Æ •lසකට -ෙගා$ය1,
ක&මා1තකරැව1, නැ• ;dය1, කලාකරැව1, $කටය1 වැ<- අයට
පමණO ෙදනවාය 8යා. ඒ තHවය යටෙH එෙහනU, හැම පං"යOම
එ$ට !"ය žමOදැM 8යා වටහාග1නට ෙවෙහෙසE ඇතැM eම
ත&කාE¨ලය.
අ;d Y පං" ෙකgපා$[ටව එ$ට ච1දය පvකාශයට ;dකම ඉQලා
=mE ඇත. එය නැ"ව ŽවHෙවනවාට වඩා සමාජය ෙපරළා දමE
ඇත. ;ඟ1න1 සහ ර4"යාZකාරය1ද එ$ට ච1ද පvකාශ අM"ය
සඳහා අM"යO ඇතැM ඔ—a කර1නට 8›යා කරE ඇත. ඔ£1
ඔබට ෙමෙ4 8යE ඇත: “අ•ට බzද ෙනාෙගවා වM1, ZUෙකාළ ෙහg
‘ƒ dල ¦ ග1නට බැහැ. අ• ෙගවන බzද -වරපvසාද සහ
සහනාධාර යටෙH- අ•ට වැˆෙය1 ධනවH Y d<`1 ෙවEෙව1
!"ෙය1 4ථා•ත කරන ලzදO. අ<H අය !"ය පා$™š කරd1
පා1ෙගˆෙ~, ම4වල, යකඩ නැHනU ඇÈUවල dල වැˆ
කරග1නවා. ඉ"1 අ<H හැම ෙකෙනOම තම1ෙ_ වා=යට !"ය
පා$™š කරz¦, අ•H කැම"M අෙ— ලාබය ෙවEෙව1 !"ය පා$™š
කර1නට. අ• !"ෙය1 ඉQලා =mනවා අ•ට සහනාධාර අM"යO.
ඒක තමM Z—පH d<සාෙ_ ෙකාQලකෑම. ෙU අM"ය ලබාගැ!ම
••ස, අ•H ච1ද ;dය1, !" සUපාදකය1 $ය WXM. එ$ට
අ•ට පvÙල ෙලස81 ;ඟනකම අෙ— පං"ය ෙවEෙව1 සැල`U
කර1නට aÆව<. හlයට ඔෙ¸ පං"ය ෙවEෙව1, දැවැ1ත
ආකාරෙය1 ඔෙ¸ ආරOෂාව ඔබ සැල`U කර ඇ" අ1දමටම. දැ1
ෙU ;ඟ1න1 Y අ•ට 8ය1න එපා ඔබ අ• ෙවEෙව1
ෙවෙහෙසනවා 8යල. ඊට ප4ෙ4 dමෙරQ මහතා 8Ú පlV අ•ව
<හඬ කර1න අ•ට ෆjෑ1O ලOෂ හයO ¦ලා පැHතකට $=කරලා
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දා1න එපා. ඒක හlයට අ•ට ලෑm ගා1නට ම4 කBවO ෙදනව
වෙ_. අ•ට ෙවනH අM"වා=කU "යනව. ෙකෙ4 £වH අ• කැම"
අ<H පං" ඔ£1 ෙවEෙව1 ෙOවQ කල ෙල=1 අ• ෙවEෙව1 අ•
ෙOවQ කර1නට!”
ඉ"1 එවැ< ත&කයට •°XරO ෙල=1 ඔබ 8ය1ෙ1 žමOද!

$ප&යාසයට පHY !"ය ගැBU ඇ" කරM
!"ය එ; සත] Y අර?ෙණ1 ෙවනතක ෙගන යන බව •°ග1ෙ1
නU -ෙzපල ආරOෂාව ෙවEවට ෙzපලට හා< කරත හැ8 යැM eමඑෙහනU එ$ට, !" සUපාදනයට සහභාÕ\මට =යQල1ටම
උවමනා ෙවE ඇත. එOෙකg තම1ව ෙකාQලකෑෙම1 ආරOෂා
කරග1නට, නැHනU එය ෙකාQලකෑම ••ස ෙයාදාග1නට.
ෙzශපාලන පv´න හැම $ටම අග"ගාÂ වE ඇත. ඒවා වඩා වැදගH
බව81 <තර කතාබහට ලOවE ඇත. ව]ව4ථාදායක මා3ගාෙ•
ෙදාරBව අසල සට1 හටගE ඇත. එ; ඇXලත හටග1නා සට1
ඊට ෙනාෙදෙව< වE ඇත. ෙමය දැනග1නට නU, පvංශ සහ ඉංÕÐ=
ව]ව4ථාදායකෙ~ $ම&ශනයට භාජනය ෙව1ෙ1 ෙමානවාදැM ෙසායා
බැŒමට අවශ]තාවයO ඇ" ෙනාෙ•. වාද $ෂය පථය1 වටහා
ගැ!ම පමණ81 උHතරය දැන ගැ!මට හැ8වE ඇත.
!තයට කරන ලද ෙU <1Vත $ප&යාසය <සා zෙ•ෂය1,
අසම’ය1 <රXරැවම රජයන බවටH, ඒ <සා සමාජයO $නාශයට
යන බවටH සාධක ඉVlපH කර1නට අවශ]තාවයO ඇHද?
එවැ< සාධක අවශ] නU බල1න [1850 වසර] එOසH ජනපදය
Vහා. !"ය එ; <= $ෂය පථය යටෙH Sමාකර තබන; සෑම
azගලෙයžෙ_ම <දහස සහ ෙzපල ආරOෂා කරන රටO ෙලgකෙ~
ෙවන නැත. ෙම; පv"ඵලයO වශෙය1 සමාජ ක›මය දැˆ 4ථාවර
පදනමක "ෙබන බව ෙපෙ1. එෙහH එOසH ජනපදෙ~ £වH වාද
$ෂය1 එ; මහජන සාමය අවදානමට ෙගෙන1නට ¶දානd1 ඇත.
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වහQ ක›මය සහ ¥රැ බZ යE ෙකාQලකෑමM
ෙU වාද $ෂය1 ෙමානවාද? ඒවා නU වහQ ක›මය සහ ¥රැ බZ
ෙව". එOසH ජනපදෙ~ සාමාන] ජවයට පටහැ< Y !"ය $=1
ෙකාQලකෑෙU ෙයෙදන $ෂයය1 ෙදක ෙUවා ෙව".
වහQ ක›මය නU !"ය අEව <දහස උQලංඝනය8. ¥රැ බZ නU
!"ය අEව ෙzපල උQලංඝනය8.
ෙU !"මය අපරාධ z$Hවය -පරණ ෙලgකෙය1 ආ ZOබර උරැමයW<යනෙ~ පlහා<ය ඇ" කරවන එකම වාද $ෂයය1 වE ඇත.
!"ය අWO"ෙ~ ආWධයO බවට පHව "•ම, එය සමාජෙ~ හදවත
මැzෙz ෙමෙ4 ;ර\ "•ම තරU $4මයට පHකරවන ෙවනකO
නැත. ඉ"1 එOසH ජනපදයට දරැƒ $පාක ෙගෙන1නට ඇHෙH
වහQ ක›මය සහ ¥රැ බZ පමණO නU, එෙහම නU, !"ය
$ප&යාසයට පH 8Cම ල ධ&මයO Y, සැල`U පzධ"යO Y,
Wෙරgපයට ඇ" $පාක ෙමානවා ෙවMද?

ෙදයාකාරය81 ෙකෙරන ෙකාQලකෑම
ද ෙමා1ෙnලUබ&n මහතා (ෙzශපාලනඥයා සහ රචකයා) $=1
කා3ෙය& මහතා දැOY `පv=zධ =X$QලO සැල8Qලට ග<d1
ෙමෙ4 8යා ඇත: “අ• සමාජවාදයට එෙර;ව Wzධ පvකාශ කළ
WXM.” චාQ4 Ü•1 මහතා $=1 සමාජවාදය <&වචනය කර ඇ"
ආකාරය අEව, ෙමM1 ඔ† 8ය1ෙ1 “අ• ෙකාQලකෑමට $රැzධව
Wzධ පvකාශ කළ WXM,” 8යාM.
ඉ"1 ඔ† 8යන ෙකාQලකෑම žමOද? ෙකාQලකෑම !"මය සහ
!" $ෙරg¿ Y යන ෙදයාකාරය81 =zධ ෙ•.
ෙසාරකම, වංචාව -!" පනත $=1 !" $ෙරg¿ යැM සලකා දTවU
කරන- යන !" $ෙරg¿ Y ෙකාQලකෑම සමාජවාදය යැM 8යත
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හැ8 යැM මා =ත1ෙ1 නැත. සමාජ පදනමට $”මH ෙල=1
අනXරැ ෙගෙන1ෙ1 ෙමයාකාරෙය1 =zධ වන ෙකාQලකෑෙම1
ෙනාෙ•. ෙකෙ4 ෙවතH එවැ< ෙකාQලකෑමට එෙර; Wzධ, ෙU
මහHවරැ $=1 !" ම01 ෙගෙනන ෙතO aරවැ=ය1 බලාෙගන
=mයO ද ෙනාෙ•. ෙලgකෙ~ ආරUභෙ~ පට1ම !" $ෙරg¿ Y
ෙකාQලකෑමට එෙර; සට1 ෙමෙහය\ ඇත. 1848 ෙපබරවාl
අරගලයට ඉතා V“ කලකට ෙපර -සමාජවාදය යැM අදහ4 YවO
;ස ඔසව1නටH ෙපර කාලයක- පvංශය $=1 ෙපාŒ=ය,
$<`රැව1, ෙපා34 භටය1, =රෙගවQ, ඇ»lෙගවQ, දTකඳ
යනාVය ෙU !" $ෙරg¿ ෙකාQලකෑමට එෙර;ව සට1 වVE සඳහා
4ථා•ත කර "˜ණ. ෙU Wzධය ෙගනය1ෙ1 !"ය $=1මM. !"ය
සෑම $ටම ෙකාQලකෑමට එෙර;ව ෙU ගH 4වභාවය පවHවාෙගන
යා WX යැM මෙ_ මතය සහ පැXම ෙවM.

ෙකාQලකෑම !"ය $=1 ආරOෂා කරන කල
එෙහH !"ය හැම$ටම එෙ4 ෙනාකරM. සමහර$ට !"ය
ෙකාQලකෑම ආරOෂා කරd1 සහ එ; <යැෙළd1 =mM. එM1
එෙ4 ෙකාQලකන අයට ඇ"වන ලැÞජාෙව1, අනXරැව31, හෘද
සාO·යට ?†ණ Vය WX බෙව1 ඔ£1ව <දහ4 කරE ලබM.
සමහර$ට !"ය $=1 ෙකාQලකරැව1ට ෙපාŒ=ය, $<`රැව1,
=රෙගවQ යනාVෙ~ සහාය ද ලබාෙදM. තම1ෙ_ ආරOෂාව
ෙවEෙව1 කටWX කරන උපහටයාව එ$ට !"ය $=1
අපරාධකරැෙවO ෙලසට සලකM.
ෙකmෙය1 8යෙතාH, !"මය ෙකාQලකෑමO යැM 8යා ෙදයO ඇත.
ද ෙමාෙනnලUබ&n මහතා කතා කරEෙ~ ෙU ගැන බවට 8=Z
සැකයO නැත. !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම ජනතාවෙ_ !" සUපාදක
වෑයUවල එකŒ Y පැQලමO පමණO $ය හැ8ය.
එෙහම නU අවම ෙලස81 කතා සහ පvකට ෙචgදනා පවHවා -එM1
වා= ලබන අයෙ_ $ෙරgධය ෙනාතකා- එය මකා දැÂම කළ WXය.
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!"මය ෙකාQලකෑම හÈනාග1ෙ1 ෙකෙ4ද?
එෙහH ඉ"1 !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම හÈනාග1ෙ1 ෙකෙ4ද? ඉතා
පහ`M. බල1න යU !"යO අEව යU •lසකෙග1 ඔ£නට
;dYවO අරෙගන එයට ;dකමO නැ" තවH •lසකට ෙදනවාද
8යා. බල1න එය එO aරවැ=ෙයžෙ_ $යදෙම1 තවH
aරවැ=ෙයžට (අපරාධයක <රත\ෙම1 ලබාගත ෙනාහැ8) වා=යO
ෙගෙනනවාද 8යා.
එය ZBවාම ඒ !"ය කQ ෙනායවා ආෙලgපනය කර1න. ම1ද එය
4වභාවෙය1ම Z[ට YවO පමණO ෙනාව, එය $=1 තවH Z[ට Y
!" කැඳවාග1නට සරැ පසO හද1න8. එවැ< !"යO -එය එකŒ
YවO $ය හැ8M- Oෂ•කව ආෙලgපනය ෙනාකළ ෙහාH, එය පැ"ර
යE ඇත. වැˆ ව&ධනය ෙවE ඇත. සැල`U පzධ"යO බවට
හැෙරE ඇත.
තම1 $=1 ලබාගH අM¥1 ආරOෂා කරගැ!ම සඳහා ෙU
!"ෙය1 ලාබ ලබ1නා $=1 දැˆ පැd•3 ෙගෙනE ඇත. තමාෙ_
$ෙ´ෂ ක&මා1තෙ~ ආරOෂාව සහ Vlය සපය1නට රජය බැß
=mනවා යැM 8යE ඇත. Z—පH වැඩකරන ජනතාවට වැˆෙය1 පˆ
ෙගව1නට හැ8යාව ලැෙබන <සා ෙU ක›මෙය1 රජයටද වා=දායක
බව වැˆෙ• යැM 8යE ඇත.
ෙU ආකාරෙය1 ලාබ ෙසායන අයෙ_ වා_ෙකෟශල]යට ර¯වෙට1න
එපා. ෙU ත&ක •°ගැ!ම <සා !"මය ෙකාQලකෑමට ඉඩO
සU–&ණ සමාජෙ~ම $වෘත ෙවE ඇත. ඇHත වශෙය1ම ෙමය
දැනටමH පට1ෙගන ඇත. අද පව"න ?ලාව නU =යQල1ෙ_ම
$යදෙම1 =යQල1වම වැˆෙය1 ෙපg·ත කර1නට හැ8 යැMද,
ව]ව4ථාදායකය1 ග1ෙ1 එයට උHසාහයO යැMද eමM. එය
සං$ධානය කරනවා යැM ෙපvgඩාව81 අද ඇHෙH ෙකාQලකෑම ස&ව
!"යO 8Cමට ඇ" උHසාහයM.
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දැ1, ෙU <&වචනය අEව, සමාජවාදය නU මතවාදයට එෙර;ව
ෙගෙන1නට හැ8වEෙ~ එය Wධවා¦ මතවාදයO 8යා dෙසක ෙවන
žමOද?
ඔබ ෙU සමාජවා¦ මතය වැරV යැM, හාස]ජනක යැM, Z[ට යැM,
8යා ද81ෙ1 නU, සමාජවාදය පv"Oෙ[ප කර1න. වඩා වැරV
ෙවz¦, වඩා හාස]ජනක ෙවz¦, වඩා Z[ට ෙවz¦, එය <´පvභා 8Cම
පහ` ෙවE ඇත. =යQලටම ක°1, ඔබ ශO"මH ව1නට
කැමැHෙH නU, ඔෙ¸ ව]ව4ථාදායකයට lංගාෙගන ඇ"
සමාජවාදෙ~ සෑම අංàවOම ෙසායා උZරා දම1න. ෙUක පහ`
කා&යයO ෙනාවE ඇත.

සමාජවාදය නU !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑමM
ද ෙමා1ෙnලUබ&n මහතාට ෙදgෂාෙරgපණ එQල\ ඇHෙH ඔ†
සමාජවාදයට එෙර;ව සට1වV1නට පvච¤ඩHවය පා$™š
කර1නට කැමැHෙHය 8යාM. ඔ†ව ඒ අවලාදෙය1 ?දවා හැlය
WXM. ම1ද, ඔ† පැහැV3වම 8යා ඇHෙH ෙමයM: “සමාජවාදයට
එෙර;ව වVන අෙ— සටන, !"ය, ෙගෟරවය සහ WO"ය සමඟ
`ංසවාදය81 =zධ $ය WXM.”
එෙහH ඇM, ද ෙමා1ෙnලUබ&n මහතා තම1ව $ෂම චක›යක
4ථානගත කරෙගන ඇ" බව ෙනාද81ෙ1? ඔ† සමාජවාදය
පරදව1නට !"ය පා$™š කරග1නට අදහ4 කරd1 =mM. එෙහH
සමාජවාදය එ; පැවැHම සඳහා ෙයාදාෙගන ඇHෙHද !"යM.
සමාජවා¦1 කැම" !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑමටM. !" $ෙරg¿
ෙකාQලකෑමට ෙනාෙ•. සමාජවා¦1, අ<žH =ය‘ ෙමාෙනාෙපා3
l=Yව1 ෙ4 ම, !"ය තම අ$ය කරගැ!මට කැම"M. ඉ"1 එ$ට
!"ය තම සමාජවා¦ පැHෙH Y $ට, එ$ට ෙකෙ4ද එය
සමාජවාදයට එෙර;ව ෙයාදාග1ෙ1? ෙකාQලකෑම සඳහා !ත]ාE¨ල
සහාය ලැෙබz¦, එ$ට ඔෙ¸ උසා$යට ˜ය ෙව1ෙ1 නැත. ඔෙ¸
ෙපා34 භටයාට ˜ය ෙව1ෙ1 නැත. ඔෙ¸ =රෙගවQවලට ˜ය
ෙව1ෙ1 නැත. එ$ට =zධ ෙව1ෙ1 !"ය ඒවාෙ~ සහාය කැඳ\මM.
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ෙමය වළOවාග1නට නU, ඔබ සමාජවාදයට ව]ව4ථාදායකයට
ඇXQෙව1නට ෙනාහැ8 අ1දd1 බාධා ෙගෙනනවාද? සමාජවා¦1ට
ව]ව4ථාදායක මා3ගාවට ඇXQෙව1නට ඉඩ ෙනාෙදනවාද? ද
ෙමා1ෙnලUබ&n මහතා, ඔබ සා&ථක වEෙ~ නැතැM මම අනාවැ8
8ය1නU. ව]ව4ථාදායකෙ~ පvධාන කා&යය හැmයට !ත]ාE¨ල
ෙකාQලකෑම පව"න Xරා සමාජවාදය Xර1 8Cමට ඔබට ඉඩO
ලැෙබ1ෙ1 නැත. එය එෙ4 =Zෙනාෙ• යැM ඔබ =තනවා නU එය
ත&කාE¨ල නැත -එය සත]ෙය1ම හාස]ජනකය-.

අප ඉVlෙ~ ඇ" ෙතgරාගැ!ම
!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම •°බඳ ගැටÆව සදහටම <රාකරණය
කරගත WHත8. එය <රාකරණයට හැ8 ආකාර ඇHෙH 3 O
පම•:
1.
`Æ ෙකාටසO $=1 බ†තරයO ෙකාQලකෑම
2.
=යQල1 $=1 =යQල1 ෙකාQලකෑම
3.
8=ෙවO 8=ෙවOව ෙකාQලකෑෙම1 වැළeම
Sdත ෙකාQලකෑම, ස&ව ෙකාQලකෑම සහ 8=H ෙකාQලකෑමO
=Zෙනා\ම යන ෙතgරාගැ!U අප ඉVlෙ~ ඇත. ඔබට !"මය
ආරOෂාව ෙද1නට aÆව1 ෙමM1 එකක ¦ පම•.
Sdත !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම: ච1දය ;dකම Sdත කරz¦ ෙU
ක›මය පණෙ¸රා ග". සමාජවාදෙය1 =zධෙවන ආක›මණෙය1
ගැලෙව1නට අෙයO නැවත ෙU ක›මයට •$ෙසE ඇත.
ස&ව !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම: ස&වජන ච1ද වරම ;dY Vනෙ~
පට1 අ•ට ෙU ක›මෙය1 අනXරැ ඇඟ\ම =ZෙවM. ච1දය Sdත Y
කාලෙ~ ¦ තම1ෙ_ ±ඩකය1 $=1 කරන ලzදා Y !"මය
ෙකාQලකෑෙU ෙයෙද1නට අද පාලන බලය අQලාෙගන ඇ" අ‘H
බ†තරය !" සUපාදනය කරd1 =m".
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!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑමO ෙනාමැ"\ම: ෙමය තමM WO"ෙ~,
සාමෙ~, සමාදානෙ~, šර4ථා® බෙ•, `සංවාදෙ~ හා ත&කෙ~ ල
ධ&මය වEෙ~. මෙග මරණය =zධ ෙවන Vනය දOවා, මම ෙU ල
ධ&මය, මට හැ8 තරU මෙ_ ෙපනහÆවල ශO"ෙය1 හඬ ගා
8ය1ෙනd (අෙහg! එය පvමාණවH ෙනාෙ•.) **ෙමය 3යz¦ ෙෆඩlO
බැ4mයාn තමා Oෂය ෙරgගෙය1 ෙපෙළන බව දැන =mෙ~ය. එම
වසර Xල¦ ඔ† dය යන ලV.

!"ෙ~ <= කා&ය භාරය
ඉ"1 =ය‘ අවංක බැ$1 $ම=Qලට ග<z¦, !ත]ාE¨ල
ෙකාQලකෑෙම1 ඉවH ව1නට වඩා වැˆ යමO !"ෙය1 ඉQලා
=mය හැ8ද?
!"යට -බලය පා$™š කර1නට අවසර "•ම අත]ාවශ] YවO
ෙවz¦- හැ8යාව ඇHද =යQල1ෙ_ම අM¥1 ආරOෂා කරනවාට
වඩා යමO =zධ කර1නට?
මම අ•ෙයgග කරනවා ඕනෑම අෙයžට ඉහත අ•පvායට ඔ¸ෙබ1
!"ය ෙගන ’;1 එය බලයO බවට පHව අM¥1 අ;d කර1නO
ෙනාවන හැ8යාෙව1 WX YවO යැM 8යා මට ෙප1ව1නට.
අෙයžට ="ය හැ8Y වඩාHම අතා&8ක Y ද, වඩාHම මාරා1"ක
Y ද, සමාජ $ප&යාසය නU ෙමයM. එයට සත] $සÈම නU -සමාජ
සබඳතා අතl1 ෙසායා ග1නා ලzද- ෙU සරල වද1 Xල අඩං“ව
"ෙබ1න යැM •°ගත WXය: !"ය යE සං$ධානය කරන ලද
WO"යM.
දැ1 ෙමය 8ය1නට අවශ]යය. WO"ය යE !"ය $=1 සං$ධානය
කරන ලzදO ෙවz¦ -බලය ෙයාදාෙගන- ෙම; ¦ !"ය (බලය) 8=ම
d<4 8›යාව3යO, එනU ශ²මය, aණ] කටWX, කෘ·ක&මය,
වා<ජ], කා&dක, අධ]ාපනය, කලා කටWX ෙහg ආගU යනා¦

25

8=වO සං$ධානය ••ස ෙයාදාග1ෙ1 නැතැM 8යා ගම] $ය
WXM.
!"මය ෙලස81 ෙU žමන කටWHතO ෙහg සං$ධානය ෙවz¦,
එ$ට අ<වා&ෙය1ම !" පzධ"ෙ~ සාරය Y WO"ය $නාශ ?ඛයට
ය1ෙ1ය. ඉ"1 සත]ෙය1ම, aරවැ=ය1ෙ_ <දහසට පටහැ<ව
බලය ෙයාදා ගැ!ම WO"ය සලසන අ•පvායට පටහැ< YවO
ෙනාවන ආකාරෙය1 කරන ෙලසO අ•ට ෙකෙ4 =තාගත හැ8ද?

සමාජවාදෙ~ šHතාක&ෂණය
ෙම; මා ඉVlෙ~ ඇHෙH අෙ— කාලෙ~ වඩාHම ජන•vය Y
Z&මතයM. !" WOත සහගත \ම පමණO පvමාණවH නැතැM
ය1න ෙU Z&මතයM. !"ය පරා&ථාකාÂ $ය WX යැMද ඉQලා
=mM. සෑම aරවැ=ෙයžටම <දහ4 බැ$1 සහ අE1ට බාධා
ෙනාවන ෙල=1 තම ඉ1¢යය1, කාMක, •z”මය හා ආචාර ධා&dක
4ව-සංව&ධනය ••ස හ`රව1නට ආරOෂාව සහ"ක 8Cම සඳහා
පමණO !"ය පvමාණවH නැතැM ය1න ෙU Z&මතයM. ඉ"1 ඒ
<සා, !"ෙය1 ඉQලා =mEෙ~, `බ සාධනය, අධ]ාපනය, ජා"ෙ~
සදාචාරය පැ"ර\ම සඳහාද එය පvසාරණය කර\ම අවශ] යැM
8යාය.
ෙමය සමාජවාදෙ~ šHතාක&ෂණයM. මම නැවත 8යd: !"ෙ~ ෙU
භා$තය1 ෙදක එ8ෙනක හා සහ?31ම පර4පර $ෙරg¿ ෙව". අ•
ඒ ෙදක අතl1 එකO ෙතgරාගැ!ම කළ WXM.
aරවැ=ෙයOට එකම අව4ථාෙ• ¦ <දහ4 බැ$1 ඉ1නටH වහQ
බැ$1 ඉ1නටH ෙනාහැ8M.
බලහHකාරෙය1 4ථා•ත කරන සෙහgදරHවය <දහස $නාශ කර
දමM.
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ද ෙමා1ෙnලUබ&n මහතා මට වරO ෙමෙ4 3යා එ\ය: “ඔෙ¸
ද&ශනය මෙ_ සැල`ෙU එO ෙකාටසO පම•. ඔබ <දහස අසල
නැව¥ =mM. මා සෙහgදරHවය කරා ය1නට අදහ4 කරd.” ඉ"1
මම ෙමෙ4 •°Xරැ 3යා යැ•ෙවd: “ඔෙ¸ සැල`ෙU ෙදවැ< ෙකාටස
යE පළ? ෙකාටස $නාශකර දම1න8.”
සත]ෙය1ම, මට සෙහgදරHවය යන වචනය 4ෙ•™ඡාව යන
වචනෙය1 ෙව1කළ ෙනාහැ8M. <දහස ය1න !ත]ාE¨ලව $නාශ
?ඛයට පH ෙනාකර, WO"ය !ත]ාE¨ල ෙල=1 පයට පෑෙග1නට
ෙනා¦, !ත]ාE¨ලව සෙහgදරHවය 4ථා•ත කරEෙ~ ෙකෙ4ද 8යා
මට 8= ආකාරය81 පහදාගත ෙනාහැ8M.
!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑෙU පvභව ෙදක8. මම ක°1 පැහැV3 කර
ඇ" ආකාරෙය1, එM1 එකO ඇHෙH d<සාෙ_ කෑදරකම Xලය.
අෙනක ව]ාජ පරා&ථාකමය Xල "ෙබ1න8.
ෙU අව4ථාෙ• ¦ ම$=1 ෙකාQලකෑම යන වචනෙය1 අදහ4
කර1ෙ1 žමOදැM $4තර කළ WX ෙ• යM මම =තd.
**බැ4mයාn ඊට ෙයාදන පvංශ වචනය spoliation යැM සඳහ1 අතර
ෙම; ඉංÕÐ= පlව&තනෙ~ ඇHෙH plunder ය1නM.

;dකම කඩාක—පQ කර1ෙ1 ෙකාQලකෑමM
ෙබාෙහාමයO කරන ආකාරෙය1, මම ෙU වචනය අපැහැV3,
අ$<´šත, සÂප ෙහg ඖපචාlක අ1දම81 ෙයාදාග1ෙ1 නැත.
මම එය භා$තා කර1ෙ1 එ; $ද]ාHමක •°ගැ!ම අEවM. එනU,
ෙzපලට (ෙ•තන, ඉඩකඩU, ?දQ යනා¦ ඕනෑම ෙදයකට) එෙර; Y
$රැzධ වචනය හැmයටM.
අM"ය ඇ" azගලයාෙ_ ව4Xෙව1 ෙකාටසO -ඔ†ෙ_ කැමැHත
නැ"ව සහ ඊට ;ල•වට යමO ෙනා¦, බලහHකාරෙය1 ෙහg
ෙපvgඩාව81- අරෙගන එයට අM"යO ෙනා8යන ෙවන ඕනෑම
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ෙකෙනžට ෙද1ෙ1 නU, එ; ¦ මම 8ය1ෙ1 ෙzපල
කඩාක—පQකර ඇතැM 8යාය. ෙකාQලකෑමO =zධ\ ඇතැM 8යාය.
සෑම $ටම, සෑම තැනක ¦ ම, !"ය $=1 යටපH කළ WX Y,
<´šතවම <වැරV 8›යාව නU ෙකාQලකෑමට ඉඩ ෙනා¦මM. තම1
යටපH කළ WX දැෙය; !"ය $=1 <යැåම, මම 8ය1ෙ1
ෙකාQලකෑමO 8යාය. එයට මා තවH එකX කරd1 ෙමෙ4 8යd,
එෙ4 8Cම සමාජෙ~ ෙපාZ යහපත නාමෙය1 යැM 8යාගHතාට
එM1 ඵලO නැ" බවM.
ම1ද, එ; ¦ අM¥1 ෙකාQලකෑම <සා එය ඊට වඩා දරැƒ වරදO
ෙවM. ෙU !"මය ෙකාQලකෑෙU ¦, ලාබය ලබන azගලයා
ෙකාQලකන 8›යාෙ• වගeම ෙනාග<M. !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑෙU
වගeම බාරෙව1ෙ1 !"යටM. සමාජයටM. ෙzශපාලන
අනXරැදායක බව ඇHෙH අ1න එතැනM.
ෙකාQලකෑම යන වචනය •°žQ YවO \ම කණගාBදායක
කරැණ8. ඊට වඩා අපvස1න බැ$1 අ‚ වචනයO ෙසායාග1නට මම
අෙපාෙහාසH \d. $ෙ´ෂෙය1 දැ1 ෙමවැ< ෙනාl4`U සහගත
වචනයO අෙ— අසංම"ය පvකාශයට එකXව ඇත. එෙහM1 ඔබ
මාව $´වාස කළ ද, ෙනාකළ ද, මා පvකාශ කර =m1ෙ1,
=යQල1ෙ_ම ආචාර ධ&මය1ට පහර ෙද1නට මට අර?ණO
නැතැM 8යාM. මම පහර ෙද1ෙ1 අදහසකටM. ෙදgෂ සහගත යැM
මම $´වාස කරන අදහසකටM. අWO" සහගත යැM මම ද8න
ක›මෙ•දයකටM. ෙU අWO" සහගත Y තHවය ෙකාතරU ඒeය
azගල අර?ƒව31 4වා¿නව පව"1ෙ1 දැM 8වෙහාH අ• සෑම
ෙකෙනOම එM1 ලාබ ලබ1ෙ1 එM1 ලාබ ලබන කැමැHත ඇ"
<සා ෙනාෙ•. අ• සෑම ෙදෙනOම එM1 ZO $»1ෙ1, Zකට ෙ§Xව
ෙනාදැනM.

ෙකාQලකන ක›මෙ•ද Xන
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ආරOෂාවදය, සමාජවාදය, ෙකාdW<4nවාදය ෙවEෙව1 ෙප! =mන
අයෙ_ අවංක බව ෙම;¦ පv´න ෙකෙර1ෙ1 නැත. යU රචකෙයO
එය කර1නට ය1ෙ1 නU ඔ† ෙzශපාලන ජවයO ෙහg ෙzශපාලන
˜ය81 බලපෑමට ලOව ඇHෙත8. ෙකෙ4 £වද ෙප1වා Vය
WHතO නU, ආරOෂාවාදය, සමාජවාදය, ෙකාdW<4nවාදය යE
හැ¦ වැෙඩන අව4ථා Xනක Y එකම පැලයO බවM.
!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම සමාජවාදෙ~ ¦ පැහැV3වම දැ8ය හැ8
වEෙ~ එය සU–&ණ ෙකාQලකෑමO බැ$<. ආරOෂාවාදෙ~ ¦
=Zවන !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම සමහර •lසකෙග1 පමණO හා
සමහර ක&මා1ත ෙකාටස81 පමණO කරන ෙකාQලකෑමට Sමා\
"ෙබ1න8.* එM1 8යැෙව1ෙ1, ෙU ක›මෙ•ද Xෙන1 සමාජවාදය
තමM ඉතාම අපැහැV3 Yව. වඩාHම අ$<´ත Yව.
ඉ"1 ඒ <සා එය තමM වඩාHම අවංක ෙල=1 වැˆව&ධනය වන
අව4ථාව.
* තරඟයට එෙර;ව රජෙ~ ආරOෂාවදය ලැ•ම $ෙ´ෂ
වරපvසාදයO නU, -ෙමාෙනාෙපා3ය- පvංශෙ~ එO කQ3යකට
පමණO ලබාෙද1ෙ1 නU, ඔ£1 යකඩ ක&මා1තකරැව1 යැM
උදාහරණයකට 8ය?, එ$ට ෙU 8›යාව ඉතා පැහැV3 ෙල=1
!ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම •°˜æ කරන <සා එ$ට එයට වැˆ
කාලයO පව"1නට හැ8යාවO ලැෙබ1ෙ1 නැත. ඉ"1 ෙU
ෙ§Xව <සා, අ• ද81ෙ1 ආරOෂාවාදය ලැෙබන =ය‘
ක&මා1ත එකට එකXකර ෙපාZ වෑයමO ෙල=1 ඉVlපH කර
ඇ" ආකාරයM. ඔ£1 එයාකාරෙය1 තම1ව සං$ධානය
කරෙගන ඇHෙH =ය‘ ශ²dකය1 <ෙයgජනය ෙවන බව
ෙප1EU කර1නටM. සහජ Y ෙලස81 ඔ£1ට දැෙන1ෙ1
එය සාමාන]කරණය කරz¦ !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම සැඟ\
ඇතැM 8යාM.
අවංක Yවා ෙහg ෙනාYවාට, azගලයාෙ_ අ•පvාය ෙම; ¦ පv´න
ෙකෙරEෙ~ නැත. මා දැනටමH 8යා ඇHෙH, පරා&ථකාමය යE, එය
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ෙබාරැ පරා&ථකාමය £වද, එය !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑෙU එO
පදනමO බවM.
ඉ"1 ෙU පැහැV3 8CU අEව, අ• ෙU ජන•vය Y අදහෙ4, ෙපාZ
ජනතාවෙ_ ;ත`ව සලසE ••ස !"මය ෙකාQලකෑම අගය
8CෙU -සUභවය සහ පvවණතාවය- $භාග කර?.

!"ය යE බලය8
!"ෙය1 සං$ධානය ෙව1ෙ1 WO"ය <සා, සමාජවා¦1 අස1ෙ1
ශ²මය, අධ]ාපනය, සහ ආගම සං$ධානය ••සH !"ය
ෙයාදාග1ෙ1 නැHෙH ඇM 8යාM.
ඇM ෙU අර?ƒ සාOෂාH කරගE ••ස !"ය ෙයාදාගත
ෙනාWHෙH?
ඒ, WO"ය $නාශ ?ඛයට යා ෙනා¦ !"යට ඒවා සං$ධානය කළ
ෙනාහැ8 <සM.
අ• මතකෙ~ තබාගත WHෙH !"ය යE බලයO බවM. ඉ"1 එ;
පv"ඵලයO හැmයට, !"ෙ~ <= 8›යාකාCHවය එ; <=
8›යාකාCHවයට ඔ¸ෙබ1 යා ෙනාහැ8 බවM.
!"ය සහ බලය azගලෙයOව WO"ෙ~ Sමාව ඇXලත රඳවz¦,
ඔ£1 <යම කර1ෙ1 ෙනාකළ WX Y <ෙ´ධන පම•. !"ය එ$ට
ඉQලා =m1ෙ1 අE1ට උවZරැ කර1නට එපා 8යා පම•. !"ය
එ$ට azගලයාෙ_ ෙපෟරැෂයට, ඔ†ෙ_ <දහසට, ඔ†ෙ_ ෙzපලවලට
8=H කඩාක—පQ 8›යාවO ෙගනැ$H නැත. !"ය ඒ =යQලට
ආරOෂාව ලබා ¦ ඇත. !"ය WO" සහගත ෙවz¦, එය =යQල1ව
එක හා සමාන ෙල=1 සලකා ඔ£1ෙ_ අM¥1 =යQල ආරOෂා කර
ෙදM.
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!"ය යE ඍණාHමක සංකQපය8
!"ය සහ !"මය ආරOෂාව සපයන අ$;ංසාවා¦ Y ක&තව]ය
4වයං පvත]Oෂ ෙව1න8. එ; පvෙයgජනවH බව පැහැV3ය. එ;
!ත]ාE¨ල බව පv"Oෙ[ප කළ ෙනාහැ8ය.
මෙ_ dත|ෙයO වරO eෙ• ෙU !"ය යE ඍණාHමක සංකQපය8
ය1න ෙකාතරU සත]යOදැM 8යෙතාH, !"ෙ~ අර?ණ WO"යට
රජය1නට ඉඩ¦ම යැM 8යz¦, එය දැˆ ෙ4 <රවද] Y වාක]යO
ෙනාව1ෙ1 යැM 8යාය. අ• 8ව WHෙH, !"ෙ~ අර?ණ නU
අWO"යට රජය1නට ඉඩO ෙනා¦ම යැM 8යාM. සත] වශෙය1ම,
අWO"යM, WO"යට වඩා, එ;ම Y පැවැHමO "ෙබ1නO වEෙ~.
WO"යට පව"න හැ8යාව ලැෙබ1ෙ1 අWO"ය ෙනාමැ" කල
පමණ8.
එෙහH !"ය, එ; අත]ාවශ] Y ඒජ1තවරයා Y, බලය සම01,
d<4 ශ²මයට ෙර“ලා= ෙගෙනz¦, අධ]ාපන $ෂයයකට ෙහg
ක›මෙ•දයකට ෙර“ලා= ෙගෙනz¦, ආගdක භO"යකට ෙහg
අදහසකට ෙර“ලා= ෙගෙනz¦, -එ$ට !"ය තව ZරටH ඍණාHමක
ෙනාව1ෙ1ය. එය ධනාHමක ෙල=1 ජනතාවට බලපාM. එය ජනතා
අ•පvාය ෙවEවට ෙර“ලා=කරැවාෙ_ අ•පvාය 4ථා•ත කරවM.
4ව උHසාහය ෙවEවට ෙර“ලා=කරැවාෙ_ උHසාහය 4ථා•ත
කරවM. ෙමය =zධ ෙවz¦, ජනතාවට තව ZරටH කතාබහට,
සැසßමට, කQ ඇ"ව සැල`U 8Cමට, උවමනාවO ඇ" ෙනාෙ•.
!"ය $=1 ෙU =යQලම ඉ[ට කරෙදE ලබM. •z”ය යE
ජනතාවට අවශ] ෙනාවන ෙ•Vකාවට අනවශ] Y ප`˜U සැර=QලO
පමණO බවට පHෙවM. ඔ£1 d<`1 \ම නැවෙH. ඔ£නට
ෙපෟරැෂය අ;d\ යM. ඔ£1ට <දහස අ;d\ යM. ඔ£1ට ෙzපල
අ;d\ යM.
<දහස උQලංඝනය ෙනාකර ශ²මයට ෙගෙනන ෙර“ලා=යO ගැන
=ත1න හැ8දැM උHසාහයO ෙගන බල1න. ෙzපල උQලංඝනය
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ෙනාකර බලය පා$™š කරd1 අෙයžෙ_ ව4XවO ෙවනH අෙයžට
ෙද1න හැ8යාව ඇHදැM =ත1න. ෙU පර4පර $ෙරgධ ඔබට
සමාධානය කළ ෙනාහැ8 නU, එ$ට ඔබ ¥1Z කළ WHෙH
අWO"ය පැ"ෙරන ෙ4 සං$ධානය ෙනාකර !"යට ශ²මය සහ
ක&මා1ත ෙර“ලා= කළ ෙනාහැ8 යැM 8යාM.

ෙzශපාලන පvෙ•ශය
ෙzශපාලනඥෙයO ත<වම තම කා&යාලෙ~ ;ඳෙගන සමාජය Vහා
බලz¦, එ; දැˆ ෙ4 පැ"ර ඇ" අසමානතා දැක ඔ† aZමයට
පHෙවM. අෙ— සෙහgදරය1ට ෙනාමැ" ෙබාෙහg ෙzවQ දැක ඔ† එය
ෙහළා ද8M. ව4X සහ `ෙඛgපෙභgÕ භා¤ඩ සමඟ සසඳන කල
සමාජෙ~ ද81නට ඇ" $Óනතාවය =ෙH කණගාBව තවH වැˆ
කරM.
සමහර $ට ෙzශපාලනඥයා තමාෙග1ම $ම=ය WHෙH ෙමයM,
ෙමවැ< තHවයO හටෙගන ඇHෙH ම1ද 8යාM. එය ආ¦ කාෙQ
කරa ෙකාQලකෑම සහ ආක›මණ <සා ෙනාෙ•ද 8යාය. මෑත කාෙQ
කරන !"මය ෙකාQලකෑම <සා ෙනාෙ•ද 8යාය. සමහර $ට ඔ†
ෙU ෙයgජනාව සලකා බැ3ය WXM: සෑම azගලෙයOම යහපත සහ
පl–&ණHවය බලාෙපාෙරාHX ෙවන <සා, පvග"යට වඩාH දැˆම Y
උHසාහය ග1නට WO"ය නැම" ෙකා1ෙzසය පමණO පvමාණවH
ෙනාෙ•ද?
ෙමය ඒeය azගල වගeම සමඟ එකට ය1නා Y, ෙද$ය1 $=1
d<සාට ෙහාඳ හා නරක අතl1 කැමැHතO ෙතgරාග1නට ¦ ඇ"
හැ8යාව අEව යන, àභඵලය සහ දTවම අEව YවO ෙනාෙ•ද?
එෙහH ෙzශපාලනඥෙයO 8=$ෙටක ෙU ගැන ෙනා=තM. ඔ†ෙ_
මනස Zව1ෙ1 -!ත]ාE¨ල සහ !ත]ාE¨ල ෙ4 ෙප1නා Y
සං$ධානය ••සM. සංකරණ ••සM. $” $ධාන සැකSමටM. Z[ට
බවට •°යU ••ස ඔ† ෙගෙන1ෙ1 ?31ම Z[ට බව ෙගෙනන
ලzදා Y දැයමM. එනU !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑමM. WO"ය යE
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ඍණාHමක සංකQපයO බව ෙU ෙවz¦ අ• ZBෙව?. ඉ"1 එෙහනU
ෙකාQලකෑෙU ලධ&මය අඩං“ ෙනාෙවන ධනාHමක !"මය 8›යා
එකO ෙහg "ෙයනවාද?

!"ය සහ aණ]ාධාර
“?දQ නැ" d<4` ඉ1නවා,” යැM ඔබ 8යE ඇත. ඉ"1 ඔබ
එයට !"ය ෙගෙනනවා. එෙහH !"ය යE •යWරO 8lව31
aරව1නO ෙනාෙ•. සමාජෙය1 බැහැරක ඉ1න අය $=1 ඒ 8l
නහර !"ෙය1 8Ú <සා aරවා එව1නO ෙනාෙ•. එවැ<
aණ]ාධාරයකට !"යO ෙගෙනz¦, එක පං"යක එක
aරවැ=ෙයžෙ_ යහපත ••ස අ<O පං"වල අ<O
aරවැ=ය1ෙග1 බලහHකාරෙය1 උZරා ෙනාගHෙතාH, මහජන
භා¤ඩාගාරයට 8=වO ඇXQෙව1ෙ1 නැත.
සෑම aරවැ=ෙයžම තම1 ඊට දාa පvමාණය භා¤ඩාගාරෙය1
ගHෙතාH, ඔ•, එ$ට !"ය $=1 8=ෙවO ෙකාQල කා නැHෙHය.
එෙහH ෙU පv"පH"ය ?දQ 8=H නැ" d<ෙසžට 8=ම
යහපතO ඉB ෙනාකරM. එM1 ආදායU සමානාHමතාවයO ඉ[ට
ෙනාෙ•. !"යට සමානාHමතාවෙ~ අ$යO $ය හැ8යාව ඇHෙH
•lසක ෙව"1 අරෙගන තවH •lසකට ෙබදා¦ෙම1 පමණ8.
එෙහH !"ය එය කරz¦ එය ෙකාQලකෑෙU අ$යO ෙවM.
ෙමය මතකෙ~ තබාෙගන, ආරO·ත ¥රැ බZ, සහානාධාර, සහ"ක
ලාබ, සහ"ක ර¯8යා, `බසාධන ෙ4වා සැල`U, මහජන අධ]ාපනය,
පvග"ŠŒ බZ, ණය හා මහජන පහ`කU ගැන කQපනා කර
බල1න. සෑම $ෙටකම ඒවාෙය1 ඔබට දැ8ය හැOෙO ඒවා
පදනUව ඇHෙH !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑම මත බවM. එය
සං$ධානය කරන ලද අWO"ය8.

!"ය සහ අධ]ාපනය
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“අධ]ාපනයO නැ" d<4` ඉ1නවා,” යැM ඔබ 8යE ඇත. ඉ"1
ඔබ එයට !" ෙගෙනනවා. න?H !"ය යE ඉෙග!ෙU එ°ය
ෙලgකයට ෙප1වන ප1දමO ෙනාව1ෙ1ය. !"ය යE සමාජෙ~
ඥානය ඇ" අය සහ නැ" අය ෙදෙගාQල1ම ෙවEෙව1 ෙප! =mය
WHත8. සමහර aරවැ=ය1ට ඉෙග!මO ලබ1නට අවශ] Yවාම
අ<H aරවැ=ය1ට ඔ£නට උග1වත හැ8ය. ෙමවැ< අධ]ාපන
ක›මයක ¦ !"යට ඇHෙH $කQප ෙදකO පම•. එයට ෙU
ගƒෙදEවට -ඉගැ1\මට හා ඉෙගන ගැ!මට- <දහෙ4 සහ බලය
පා$™šෙය1 ෙතාරව ෙකෙර1නට ඉඩ Vය හැ8ය. නැතෙහාH, d<4
අ”[ඨානයට බලපෑU ඇ" කරd1 සමහර •lසකෙග1 අරෙගන
ආ¤‚ව $=1 තනXරැ Z1 “රැවරැ1ට ෙ•තන ෙගවා ඔ£1 ලවා
8=H ෙග\මO ෙනාමැ"ව තවH ෙකාටසකට ඉෙගන ග1නට
අව4ථාව ලබාෙද1නට !"යට aÆව<. ෙU ෙදවැ< කටWHෙH ¦
!"ය අ"1 =zධ ෙව1ෙ1 <දහස සහ ෙzපල කඩාක—පQ කරd1
=Zෙවන !ත]ාE¨ල ෙකාQලකෑමM.

!"ය සහ සz“ණය
“ෙම1න ඉ1නවා සz“ණයO නැ" ආගමO නැ" d<4`,” යැM ඔබ
8යE ඇත. ඉ"1 ඔබ එයට !"ය ෙගෙනනවා. එෙහH !"ය යE
බලය පා$™šයM. සz“ණය හා ආගම ෙවEෙව1 බලය පා$™š
ෙවz¦ ඇ"වන පvච¤ඩHවය හා <[ඵලHවය ගැන මම
8ය1නටවH යා WXද?
ෙකෙ4£වද අ•ට ෙපෙන1ෙ1 සමාජවා¦1ට, ඔ£1 ෙකාතරU
සෑÓමකට පH\ =mයH, එවැ< වෑයU ව31 සහ එවැ< සැල`U
ව31 ඇ"Y ෙU žlරැ Y !ත]ාE¨ල ෙකාQලෙ~ ඵල $පාක දැeම
මඟහl1නට ෙනාහැ8M 8යාM. ඒH ඒ ගැන ඔ£1 කර1ෙ1
žමOද? ඔ£1 ඒ !ත]ාE¨ල ෙකාQලය අE1 ෙව"1 සඟව1නට තම1 ෙව"1ද සඟවා තබ1නට- දOෂ ¨ෙටgපාය1; ෙයෙද". ඊට
ඔ£1 ෙයාදාග1නා šHතාක&ෂéය ආකාරය1 වEෙ~ ඒවා
සෙහgදරHවෙ~ නාමෙය1, එOසHබෙ• නාමෙය1, සං$ධානාHමක
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බෙ• නාමෙය1, එ8ෙනකා හා සUබ1ධතා පැවැH\ෙU නාමෙය1
=zධෙවනවා 8යා ගැ!මM.
අ• !"ෙය1 =zධ$ය WXM 8යා ෙකාතරU අQපයO ඉQලා
=m1ෙ1දැM 8වෙහාH -WO"ය පමණM- ඉ"1 සමාජවා¦1
8ය1ෙ1 අ• සෙහgදරHවය, එOසHබව, සං$ධානය, සමාජ සබඳතා
=යQලම පv"Oෙ[ප කරනවා 8යාය. එ;¦ සමාජවා¦1 අ•ව හංව‚
ගස1ෙ1 අ• ඒeය azගලය1 යැM 8යන නාමෙය<.
න?H අ• සමාජවා¦1ට තරෙ~ම 8යා =m1ෙ1 අ• පv"Oෙ[ප
කර1ෙ1 බලය පා$™šෙය1 කරන සං$ධානය බවM. එෙහම නැ"ව
4වභා$ක සං$ධානය ෙනාෙ•. බලහHකාරෙය1 අ• ෙවEෙව1
කරන සං$ධානය පv"Oෙ[ප කරz¦ අ• <දහ4 ඇ`රැකU පැවැH\ම
පv"Oෙ[ප කර1ෙ1 නැහැ. අ• පv"Oෙ[ප කර1ෙ1
බලහHකාරෙය1 ප?ƒවන සෙහgදරHවයM. නැ"ව සත]
සෙහgදරHවය ෙනෙමM. අ• පv"Oෙ[ප කර1ෙ1 ඒeය azගලයාෙ_
වගeU අ;d කරන කෘ"ම එOසHබවM. 4වභාව ධ&මය $=1
පvදානය කර ඇ" 4වභා$ක එOසHබව අ• පv"Oෙ[ප කර1ෙ1
නැහැ.

ව]ා¨ල කරන ලද පද වහර
සමාජවාදය, එය ˜;ෙවන ලද එ; aරාතන අදහස ෙ4 ම, ආ¤‚ව
සහ සමාජය අතර ෙවනස ව]ා¨ල කර දමM.
ෙම; පv"ඵලයO වශෙය1, ආ¤‚ව $=1 කර1නට යන
කටWHතකට අ• $ෙරgධය පාන හැම අව4ථාවක ¦ ම, සමාජවා¦1
<´චය කර1ෙ1 අ• එම කටWHත =zධ ෙවනවාට 8=ෙ4Hම
අකමැ" යැM 8යාය.
අ• රජය $=1 අධ]ාපනය සපයනවාට $රැzධM. එ$ට සමාජවා¦1
8ය1ෙ1 අ• අධ]ාපනයට $රැzධ යැM 8යාය. අ• රජය $=1
ආගමට ඇ03 ගැSමට $රැzධM. එ$ට සමාජවා¦1 8ය1ෙ1 අ•
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ආගම ඕනෑ නැතැM 8යනවා 8යාය. අ• රජය $=1
සමානාHමතාවය 4ථා•තය කර1න හදන වෑයමට $රැzධM. එ$ට
සමාජවා¦1 8ය1ෙ1 අ• සමානාHමතාවයට එෙර; යැM 8යාය.
ඉ"1 ෙමෙ4 V’1 Vගට 8යත හැ8ය. එය හlයට රජය $=1
ධාන] වගා කරනවාට අ• අකමැ" ෙවz¦ අ• d<`1ට ක1නට
ලැෙබනවාට අකැම" ෙවනවා යැM සමාජවා¦1 8ය1නා ෙ4 ය.

සමාජවා¦ රචකය1ෙ_ බලපෑම
ඊට අයH ෙනාYවO -ව4Xව, $ද]ාව, ආගම, ධනාHමක ෙල=1
ෙzපල ය1නට අM" වන ෙකාටස- <[පාදනය කර1නට !"යට
හැ8යාව ඇතැM 8යන ෙU අêත අදහස ෙzශපාලනඥය1 $´වාස
කර1නට පට1 ගHෙH ෙකෙ4දඝ මහජන කටWX සUබ1ධෙය1
අදහ4 3යන අෙ— ව&තමාන රචකය1 <සාද?
ව&තමාන රචකය1 -සමාජවා¦ නැæරැෙ• අය $ෙ´ෂෙය1මඔ£1ෙ_ අෙ1ක Y න]ායය1 එකම පv4XතයO මත පදනU
කරග<": ඔ£1 මEෂ] සංහ"ය ෙදෙකාnඨාශයකට ෙබද".
සාමාන] මහජනතාව -ෙම; ¦ රචකයා සාමාන] ජනතාවට අM"
නැත- එක ෙකාnඨාශය8. රචකයා පමණO ෙදවැ< ෙනාෙහාH
වඩාHම වැදගHY ෙකාnඨාශය ෙවM. සහ"කෙය1ම, d<4
ෙමාළයක පහළ Y වඩාHම උඬë සහ වඩාHම අêත සංකQපනය
ෙමය $ය WXය!
මහජන කටWX ගැන 3යන ෙමම රචකය1 පට1 ග1ෙ1 d<`1
වනාÓ තම1 Xල වටහා ගැ!ෙU ශO"යO නැ", 8›යාවO සඳහා
අ•පvායයO නැ" d<`1 ෙ4 සලකාය. රචකයා අභìපගමනය
කර1ෙ1 ජනතාව ෙහg1Z මා1Z පදා&ථය1 ෙල=<. අක&මන]
අංà, <´චල පරමාƒ, තම පැවැHම ගැන තැeමO නැ" යU
වෘOෂලතාVය වැ< තමනට සU–&ණෙය1ම ෙවන4 ෙලස81 සෑ¦
ඇතැM 8යාය. ඔ£1 අභìපගමනය කර1ෙ1 ෙU ජනතාව ෙවනH
අෙයžෙ_ අ•මතය අEව අෙ1ක Y ආකාරය1ට සමd"ක බැ$1
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අ‚ව, කලාHමක ෙල=1 අනා තනා පl–&ණ කර1නට හැ8යාව
ඇ" ව4í1 ෙලසටM.
ඉ"1, රාජ] පlපාලන කටWX ගැන 3යන ෙU රචකය1 අතර
8=ම ෙකෙනO මඳO නැව¥, ෙමෙ4 හැම අත $=C ඇ" ෙභෟ"ක
ව4X යැM සලකන aරවැ=ය1ව තම1 බලාෙපාෙරාHX ෙවන
සමාජයට සlලන ••ස අනා තනා හැඩගසා ඉVlපH කර1නට යන
සං$ධායකයා, නෙවgHපාදකයා, !" සUපාදකයා, <&මාතෘවරයා
යනා¦ නU ව31 ෙප! =mන තම1ම ෙ1ද යැM =ත1නට කාලයO
dඩං“ කර1ෙ1 නැත.
ෙU සමාජවා¦ රචකය1 ජනතාව Vහා බල1ෙ1 උය1පQලා තම ග4
Vහා බලන ආකාරෙය<. තම ග4 •රÂඩ, žඩ, ඝනක, මQෙපg™š,
අවා1 සහ ෙවනH හැඩ ව31 ෙපෙන1නට කපා ෙකාටා හදන
ෙල=1 සමාජවා¦ රචකයා ද අණ“ණ නැ" ආකාරය81 d<4
සHවය1ව කා¤ඩ, ෙ´²•, මධ]4ථාන, උප මධ]4ථාන, Â මැ=
ෙබන, ශ²ම හ?දා සහ ෙවනH ෙකාට4වලට ෙබදM. උය1පQලාට
කැHතO, ෙපාරවO, 8යතO අවශ] ෙවනවා ෙ4 සමාජවා¦ රචකයා
d<`1 හැඩග4ස1නට පා$™šයට ග1ෙ1 !"යM.
ඒ අර?ණ සාOෂාH කරග1නට ඔ† ¥රැ බZ !" ෙගෙනM. බZ
!" ෙගෙනM. සහනාධාර !" ෙගෙනM. පාසැQ සඳහා !" ෙගෙනM.

සමාජවා¦1 ෙද$ය1ෙ_ කා&ය භාරය තමනට
පවරාග1නට කැමැHෙතgය
සමාජ සංකරණ සඳහා ෙයාදාගත හැ8 අ?îව] ෙල=1 සමාජවාVයා
ජනතාව Vහා බලM. යU $Vය81 ෙU තම1 හද1නට යන
සංකරණය ගැන $š8™ඡාවO හටගHෙH ද, අHහදා බැŒමO
කර1නට යU žඩා •lසO ඔ† ප&ෙ~ෂණය ••ස පැHත81
"යM. හැම සැල`මOම අHහදා බලන හැVයාව ජන•vය Yව8. එක
සමාජවා¦ නායකෙයO ව]ව4ථා සභාෙව1 ඉQලා =mෙ~ තම සමාජ
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ප&ෙ~ෂණ අHහදා බල1නට žඩා V4"|OකයO හා එ; වැ=ය1
=යQල1වමය.
නෙවgHපාදකෙයO යU මැ·1 එකO හද1නට ෙපර එ; ආකෘ"යO
හදා බලන ෙල=1, රසඥෙයO රසායන අHහදා බලා mකO නා4"
කරන ෙල=1, ෙගා$ෙයO ඉඩමක •ජ අHහදා නා4" කරන ෙල=1
ෙමා† ද කර1ෙ1 අදහසO අHහදා බැŒමM.
එෙහH උය1පQලා හා ඔ†ෙ_ ග4 අතර, නෙවgHපාදකයා සහ
ඔ†ෙ_ මැ·ම අතර, රසඥයා සහ ඔ†ෙ_ රසායන අතර, ෙගා$යා
හා ඔ†ෙ_ •ජ අතර යනාVයට වඩා ෙU උHසාහෙ~ බරපතල
ෙවනසO ඇත! එෙහH =ය අවංක ="1 සමාජවාVයා =ත1ෙ1 ඔ†
හා d<4 සංහ"ය අතර ඇHෙHද ඉහත සඳහ1 කරන අය අතර
ඇ" ෙවනසම ෙ•යැM 8යාය!
19 වැ< =යවෙ4 රචකය1 සමාජය Vහා බල1ෙ1 ෙර“ලා= හදන
අයෙ_ <&මාණŠŒ •z”ෙය1 Y කෘ"ම <&මාණයO Vහා බලන
හැmයටය. ෙU අදහස -සUභව] අධ]ාපනෙ~ පv"ඵලය8- අද අප
රෙn =ය‘ම $zවX1 සහ =ය‘ම පv=zධ රචකය1 $=1 දරන
මතයO\ "ෙ¸. ඉ"1 ෙU $zවX1ට සහ ෙU රචකය1ට අEව
ජනතාව හා !" සUපාදකය1 අතර ඇ" සබඳතාවය ෙපෙන1ෙ1
මැm ෙගාඩO සහ žඹQකරැවා අතර ඇ" සබඳතාවය හා සමාන
ෙලස8<.
ඔ£1 $=1 d<ෙසžෙ_ හදවත81 පැන නැෙඟන 8›යාවක ල
ධ&මයO ZB කළ £වද, සහ -d<ෙසžෙ_ ෙමාළයක ඇ" =WU
Eවණක ල ධ&මයO දැOකද,- ඒවා ෙද$ය1 ෙග1 ලැ• ඇ"
මරා1"ක Y තෑ’ ෙල=1 ද8". ෙU තෑ’ ෙදක <සා, azගලයා
තමාව පlහා<ය කරා ෙගන යE ඇතැM ඔ£1 $´වාස කර". තම
=තැ0 ප`පස හඹා ය1නට <දහසO !" සUපාදකය1 $=1
Z1ෙනාH එ$ට ආගම ෙවEවට අෙzවවාදයට යE ඇතැM =ත".
ඥානය ෙවEවට ªගHකම ෙතgරාගE ඇතැM =ත". <[පාදනය සහ
†වමාරැව ෙවEවට දCîතාවය ෙතgරාගE ඇතැM =ත".
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සමාජවා¦1 මEෂ] සංහ"ය •°žQ කර1ෙනg
ෙව"
ෙU සමහර රචකය1ට අEව, සමහර අය ෙවත -ආ¤‚කාරය1 හා
ව]ව4ථාදායකය1- ෙද$ය1 $=1 ඔ£1 ඉහත සඳහ1 කරන ලද
සාමාන] d<සාෙ_ =තැ0යාව1 වලට සU–&ණෙය1ම පටහැ< Y
=තැ0යාව1 පvදානය කර ඇත. එනU තම ඕනෑ එපාකU වලට
ෙනාව ෙපාZ ජනතාවෙ_ ;ත`ව ••ස කටWX 8CෙU =තැ0යාව1
පvදානය කර ඇත. d<4 සංහ"ය Z[ට බව කරා යz¦
ව]ව4ථාදායකය1 යහපත ෙසායා ය".
මEෂ] සංහ"ය ෙමgහ1ධකාරය ෙවත යz¦ ව]ව4ථාදායකය1 ගම1
කර1ෙ1 ආෙලgකනය ෙවතටM. d<4 සංහ"ය Z=lත ෙවතට ඇ¦
යz¦ ව]ව4ථාදායකය1 ඇ¦ ය1ෙ1 සz“ණය ෙවතටM. ඉ"1 ෙU
තHවය සත] තHවය යැM ඔ£1 ¥රණය කර ඇ" <සා ඔ£1
ඉQලා =mEෙ~ තම =තැ0යාව1 d<4 සංහ"ෙ~ =තැ0යාව1
බවට හරවන බලය පා$™šයට !"මය අවසර ෙද1න 8යාM.
ද&ශනය, ෙzශපාලනය, ඉ"හාසය යනා¦ ඕනෑම ෙපාතO හැර
බල1න. ෙU අදහස එ; පXෙQ 8ඳා බැස ඇ" බව අෙ— රෙn
ෙපාHව31 ඔබට පැහැV3 වE ඇත. සUභව] අධ]යනෙ~ දරැවා අද
සමාජවාදෙ~ මවO බවට පHව =mM. ඒ =යQෙල1ම ඔබට ෙප!
යE ඇHෙH d<4 සංහ"ය යE <´e›ය Y අංà බවM. රෙn බලය
සX Yව1 ෙව"1 Žවය, සං$ධානය, සz“ණය සහ සමෘz”ය
ලබාග1නා බවO සැලෙකන බවM. ඊටH වඩා දරැƒ සඳහනO ද
ඒවාෙ~ ද81නට ලැෙ¸. එනU d<4 සංහ"ය පlහා<ය කරා ගම1
ග1නා =තැ0යාෙව1 WX බවM. ඔ£1 ඒ පහළට වැÖෙම1
නැවෙතන එකම වෑයම ෙU ව]ව4ථාදායකය1ෙ_ අV= හ4තෙය1
ෙකෙර1නා Y කටWX <සා =Zවන බවM. පාරUපlක සUභව]
š1තනය හැම තැනක ¦ ම 8ය1ෙ1 අක&මණ] සමාජයක
සැඟ£ƒ බලය නU !"ය සහ ව]ව4ථාදායකය1 (නැතෙහාH තවH
නම81 ෙහg පද වහර81 නමO නැ" azගලෙයžෙ_ ත&ක කළ
ෙනාහැ8 වැදගHකමO ගැන හා බලයO ගැන 8යැෙවE ඇත) $=1

39

හ`රවd1, පාලනය කරd1, යහපත සලසd1 d<4 සංහ"ය වැˆ
VWƒ කරනවාය 8යාය.

අ<වා&ය ශ²ම ෙවෙහSම උෙදසා
දහසය වැ< ‘\ ර¹ෙ_ “රැවරයා Y ෙබා¶n 8ÚවO ෙමෙ4ය:
“ඊ•—X වැ=ය1ෙ_ මන4 Xල වඩාH තV1 රඳවන (ක£රැ $=1ද?)
ලzදO නU ෙzශෙ—vÂHවයM … ඒ රෙn 8=ෙවžට රටට
පvෙයgජනවH ෙනාවන ෙල=1 <කෙමO ෙ4 ඉ1නට ඉඩO
ෙනාලැ••. !"ෙය1 හැම azගලෙයžටම කා&ය භාරයO පැවlණ.
එය තාHතාෙග1 aතාට ලැ˜ණ. 8=ම අෙයžට වෘH¥1 ෙදකO
කර1නට අවසර ෙනාලැ••. අෙයžට වෘH¥ය ෙවන4 8Cමට ද
අවසර ෙනාලැ••… එෙහH සැෙවාම $=1 අEගමනය කළ WX Y
එO කටWHතO $ය: ඒ !" සහ පvඥාව අධ]යනයM. ආගම ගැන
ෙනාද1නාකෙම1 ෙහg රෙn ෙzශපාලන ෙර“ලා= ගැන
ෙනාද1නාකෙම1 ප`ව1නට 8=ම අෙයžට 8=ම තHවයO යටෙH
අවසරයO ලැ•ෙ1 නැත. තවH 8යෙතාH, හැම ර4සාවOම යU
V4"|Oකයකට <යdත (ක£රැ $=1ද?) කරන ලzද8 … යහපH
!" අතl1 පvධාන YවO නU සෑම azගලෙයOම a†ƒවO (ක£රැ
$=1ද?) ලබා "•ෙ¤ <ෙයgග •°පV1නටය. ෙම; පv"ඵලයO
හැmයට ඊ•—Xව අ–රැ නෙවgHපාදන ව31 •C "••. Ž$තය
පහ` කරවන සහ සාමකාÂ කරවන 8=වO ෙනාසලකා හැර
"•ෙ¤ නැත.” [වහර1 Xල ඇHෙH බැ4mයාn 3Ú සටහ1]
ඉ"1 ෙබා¶n 8යන පlV d<`1 තම1 ෙවEෙව1 8යා 8=H
ලබා ෙනාග<". ෙzශෙ—vමය, සමෘz”ය, නෙවgHපාදන, සHව
ක&මා1තය, $ද]ාව යනා¦ =යQලම !"ය ම01 පාලකය1 $=1
ජනතාවට ලබාෙදන ඒවා ෙව". ජනතාව $=1 කළ WX එකම ෙz
නායකHවයට කඳ නවා ආචාර 8Cම පමණ8.

±තෘක ආ¤‚වO උෙදසා
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ෙබා¶n $=1 ෙU රාජ] පාලනය =ය‘ පvග"ය1; ලය යැM 8යන
අදහස ඉVlයට ෙගනයd1 පාලකය1 $=1 මQලවෙපාර හා
සංÕතය තහනU 8Cමට එෙර;ව එQල Y ෙචgදනාව ගැන ෙමෙ4
8යM: “එෙහම කළා යැM 8ය1ෙ1 ෙකාෙහාමද? ෙU කලා ෙසායා
ගැEෙ¤ mð4ෙම’ට4 (ඊ•—X ෙද$ය1 ඔl=4ෙ_ “රැ උපෙzශකයා)
$=1.”
ප&=යාEව1 අතරද =යQලම ඉහළ අයෙග1 පහළ අයට ලැ•ණාය
ය1න ෙබා¶n $=1 පහදM: “žමාරයාෙ_ පළ? වගeමO Yෙ~
කෘ·ක&මය VlමH 8CමM… හ?දාව ෙර“ලා= කර1නට කා&යාල
"•ණා ෙ4 ම, ෙගා$ෙපාල කටWX <යාමනය කර1නටද කා&යාල
"•ණ… ප&=යාE ජනතාව Xල =ය රාජ] අ”කාlය ගැන Yෙ~
<U;U ෙනාමැ" ෙගෟරවයO.”
ඉ"1 ෙබා¶n 8යන පlV, ÕÐක ජනතාව අ" මහH පvාඥය1 £වද,
ඔ£1 ෙපෟzග3ක වගeම ගැන හැØම81 ෙනාWX Yහ. බQල1
අ´වය1 ෙ4 ඔ£නට තම1 ෙවEෙව1 ඉතා සරල e›ඩාවO ෙහg
උHපාදනය කරගත ෙනාහැ8 $ය. “4වභාවෙය1ම •z”මH හා
<&Ãත Y ÕÐO වැ=ය1 යE ඊ•—Xෙව1 ආ රජවරැ1 සහ
පVංšකරැව1 $=1 ඉතා ඈත අ¥තයක ¦ ñ[ඨාචාර කරන
ලzද£1ය. ෙU ඊ•—X පාලකය1 ෙව"1 ÕÐක ජනතාව ශාClක
8›යාකාරකU ගැන උගHහ. V\ෙU තරඟ, අ´ව සහ අ´ව කරHත
තරඟ… ඒH ඊ•—X අය ÕÐO අයට ඉගැ1Y වඩාHම අන’ දැය නU
Óලෑ බවM. ෙපාZ ජනතාවෙ_ ;ත`ව ••ස කරන !"
සUපාදනෙය1 තම1 ආ¤‚ ව1නට ඉඩ¦මM.”

අක&මණ] d<4 සංහ"ය •°බඳ සංකQපය
ෙU සUභව] න]ාය (අ•නව “රැවරැ, රචකය1, !" සUපාදකය1,
අ&ථශා4ත|ඥය1, සහ දා&ශ<කය1 $=1 ෙගෙනන ලද) =යQල
8යා පෑෙ• ජනතාවට =යQල ලැ•ෙ¤ තම1ට •ට"1 Y
ලාශ²ය81 8යාය. තවH උදාහරණයO දOව1ෙ1 නU, ෙෆනල1
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(බ&ග1ˆෙ~ ඩÒOවරයාට උපෙzශකෙයO Y, කXවරෙයO හා
˜ෙෂා—වරෙය8) සලකා බල1න.
ඔ† දහසය වැ< ‘\ ර¹ෙ_ බලය අHදැ8 අෙයO Yෙ~ය. එය සහ
සUභව] අධ]යනෙය1 ෙපg·ත Y අධ]ාපනයO සම01 WX Y
ෙෆනල1 සැලžෙ• d<4 සංහ"ය අක&මණ] YවO 8යාM.
සමෘz”ය සහ අභාග] -සz“ණය හා Z=lත- යE ව]ව4ථාදායකය1
හා !"ය $=1 ඔ£1ට බා;රව ගැෙනන ¥රණ <සා =zධ ෙව1නා
Y “ණාංගය1 8යාය. ඉ"1 ඔ†ෙ_ සැෙල1ටU නU උෙතg•යාෙ•
ඔ† $=1 =ය‘ d<`1ව ඔ£1ෙ_ ආශය1, බලාෙපාෙරාHX,
ඉ1¢යය1, ව4X =යQලම •m1 ව]ව4ථාදායකෙ~ සU–&ණ
කැමැHත අEව පlහරණය ෙව1නට ඉඩ ලබා¦ ඇත.
žමO =zධ £වH azගලෙයO තම1 ෙවEෙව1 ¥රණයO ග1ෙ1
නැත. ඔ† ෙවEෙව1 ¥රණය කර1ෙ1 žමාරයා $=<. රටO
සU–&ණ කරන 8=H හැඩයO ෙනාමැ" මහH ජන ෙසනෙò
4±vXව ෙල=1 žමාරයා හැ»1ෙ•. =X$3, අනාගත දැOම, =ය‘
පvග"ය, සහ සං$ධාන ල ධ&ම =යQල žමාරයා සX ෙz ෙව". ඒ
<සා =ය‘ වගeම ද ඔ† සX YවM.
ෙෆනල1ෙ_ ෙට3මාක4 නැම" 10 වැ< ෙපාත ඉහත කතාව ඔ—a
කර1න8. පාඨකයාව මම ඒ ෙපාත ෙවත ෙයා? කරවd. ඒ ජන
පvසාදයට පාත| Y ෙපාෙH, ෙU හැෙර1නට එ; අ<O කරැƒ ගැන මා
Xල පvසාදයO පව¥. එM1 මම අහæ ෙල=1 ෙතgරා ග1නා ලද
ෙකාටසO උaටා දOවd.

සමාජවා¦1 $=1 $චාර •z”ය හා පl=z¿1
ෙනාතැeම
සUභව] ශා4ත|ඥය1 Xල දැ8ය හැ8 ඉOම•1 යමO •°ගැ!ෙU
අ–රැ හැVයාව Xල, ෙෆනල1 ඊ•—X වැ=ය1 Xල පැ"ර ඇ" සXට
ගැන 8යz¦ ඔ† ඔ£1ෙ_ •z”යට ෙනාව රජවරැ1ෙ_ පvඥාවට ඒ
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සඳහා 4í" කරz¦, ඔ† ෙනාසලකා හl1ෙ1 $චාර •z”ෙ~ සහ
පl=z¿1 වල අ”කාlයM.
“අ•ට සෑම ෙවරළ81ම ෙපEෙ1 ධනවH නගර. ඉතා මනරU
ෙල=1 ඉVකරන ලද ගUබද මා3ගා. <කU ˜U ෙකó ඉඩU
ෙනෙමM, හැම වසරකම රHතර1 අ4වැ1නO ලබාෙදන ඉඩU,
dmයාවH aරා පැ"ර =m සHව පnm, මහ ෙපාළව $=1 දායද
කරන ඵලදාෙ• බl1 නැ\ගH ශ²dකය1, තම1ෙ_ නලා ව31 `?Z
නාද ගයනා එෙôර1. “සXm1”, ෙම1ට& 8යM, “ඉ1ෙ1 පvඥාවH
රෙජž අ"1 පාලනය වන d<`1”…”
ප`ව, ෙම1ට& මෙග1 ඉQලා =mෙ~ ඊ•—Xව aරා පැ"ර ඇ"
සXට සහ සමෘz”ය නරඹ1නට 8යාය. එ; නගර ෙදදහ4
ෙදSයයO ගණ1 කරE හැ8ය. ඔ† නගරවල පැව" ෙහාඳ ෙපා34
ෙර“ලා= අගය කෙ×ය. ධනවX1ට එෙර;ව Z—පX1 ෙවEෙව1
WO"ය සැලෙසන ෙලස !"ය හදා "˜ණ. දරැව1ට ලබාZ1
සU–&ණ අධ]ාපනය Xල උ‘—පා උග1වන ලzෙz eකරැ බව, ශ²මය
ෙවෙහSෙU අගය, මHපැ1ව31 ඈH\ =Öම, කලා හා
අžරැකරණයට ලැVයාව81 WX\ම යනාVයM. =ය‘ම ආගdක
වතාවH =zධ කරන ලzෙz එකම ආකාරයකටM. පරා&ථකාමය
ඉහ°1ම අගය ෙකරැ•. d<සාට පOෂපා¥ ෙවd1 ෙද$ය1ට ˜ය\
=m1න යැM හැම •ෙයOම තම දරැවාට ඉගැ1\ය. ඔ† රට අගය
8Cම නැවXෙ• නැත. “සXm1, ඔ† eය, “ඉ1ෙ1 පvඥාවH රෙජž
අ"1 පාලනය වන d<`1.”

සමාජවා¦1ට ඕනෑ ජනතාව ෙර•ෙU1X
කර1නටM
e›ට ගUමානයක $නය ගැන ෙෆනල1 3යන ලද ක$ය ÂටH වඩා
=H ග1නා `‘ Yව8. ෙම1ට& ලවා ඔ† ෙමෙ4 8යවM: “ෙU
VවMෙ1 ඔබට දැ8ය හැ8 =ය‘ම `1දර Y ෙzවQ ලැ•ෙ¤
Âෙනgෙ_ !" ව31. දරැව1 ෙවEෙව1 ඔ† •;Bවනන ලද !"
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<සා දරැව1ට හැˆදැˆ සහ ශO"මH ශCර ලැ••. ?ල පට1ම
දරැෙවžෙ_ Ž$තය අර•lමැ4මට සහ ශ²මයට †රැ කරවන ලV.
ම1ද අෙයO අභìපගමනය කරනවා ඉ1¢යය1 •නවන දෑ =යQල
ශCරය හා මනස යන ෙදකම Z&වල කරන බව. ඒ <සා සz“ණෙය1
පl–&ණ ෙවනවා හැෙර1නට ඔ£1ට ෙවනH 8=ම ඉ1¢යය1
•නවන කා&යයට අව4ථාවO ලැෙබ1ෙ1 නැහැ. අ<H ජනතාව
අතර දTවU ෙනාලබා මඟහැෙරන Z=lH XනO සඳහා ෙම;¦
දTවU ලැෙබනවා. “ණමžකම, žහකකම, සහ කෑදරකම ඒ XනM.
$ලා=තා 8Cෙම1 සහ Zරාචාරෙ~ හැ=Cම ගැන e›ටෙ~ අයට
දTවU කර1නට අවශ]තාවයO නැහැ. ෙමාකද ඒවා ද81නට නැ"
<සා. dෙල1 අ”ක බ‚ ?nB නැහැ, මෙ§ශාක] Y ව4ත| නැහැ,
රසවH ආහාර උHසව නැහැ, රHතර1 ගාa මා3ගා තහනU.”
ඉ"1 ෙම1ට& ෙමෙ4 තම =`වා අනා තනා හද1ෙ1 -ඉතා ෙහාඳ
උදාර Y ෙ™තනාවO බවට 8=Z සැකයO නැත- ඉතකාෙ• ජනතාව
<යාමනය කර1නටM. ෙU අදහ4වල ඇ" පvඥාව ගැන =`වා Xල
පැහැ¦මO ඇ" කර1නට ඔ† සැෙල1ටU ගැන උදාහරණ ෙප1වM.
ෙමවැ< ද&ශනෙය1 තමM අ• අෙ— ?Q ෙzශපාලන අදහ4
ලබාග1ෙ1! අ• azගලය1ට සැල8ය WHෙH කෘ·කා&dක
“රැවරෙයO ෙගා$ය1ට ෙපාළව සක4කර වගා කර1නට 8යා
ෙදනවා හා සමාන ෙලස8<.

`පv=zධ නමO සහ žරැl අදහසO
දැ1 අහ1න, ෙ´²[ඨ ෙමා1ෙට48W ෙU $ෂය ගැන 8Ú අදහසO:
“වා<ජ]ෙ~ ජවය පවHවා ග1නට !"ය එයට පOෂපා¥ $ය WXM.
ෙU !", වා<ජ]ෙය1 ˜;වන ෙzපල සමාEපා"කව ෙබදා ¦ෙම1
සෑම Z—පH aරවැ=ෙයžටම අ<O අය වෙ_ ශ²මය ෙවෙහස1නට
පvමාණවH තරමට ඉඩකඩ පාදා ෙදM. ෙU !", සෑම ධනවH
aරවැ=ෙයžවම Z—පH තHවයකට ෙගන එd1 ඔ†ට ලාබයO
ෙසාය1නට නU ශ²මය ෙවෙහස1නට =zධ ෙවන ෙල=1 ඉඩ සකසා
ඇත.”
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ඉ"1 =ය‘ !" සUපාදනය \ ඇHෙH =ය‘ ව4X අ;d
කර1නටM!
සත] සමානාHමතාවය යE පvජාත1ත|වා¦ රජෙ~ Žවය £වH, එය
සU–&ණ පl–&ණ බව81 සලසා ගැ!මට හැ8යාව "ෙබ1නOදැM
ෙසායා බැ‘ෙවාH එය එතරU l= YවOදැM ගැටÆවO පැන න0M.
ධනය ඇHත£1 හා නැHත£1 අතර පරතරය යU තරමකට අ‚
කරගැ!මට ෙගෙනන වැඩ සටහ1 කමO නැතැM 8•වද, එM1
ප`ව සමානාHමතාවය1 ඇ" 8Cමට ධනවX1ට කරදර ප?ƒවා
Z—පX1ට සහනය ¦ම $ෙ´ෂ !" ව31 කළ WHතOද?
ඉ"1 ෙම; ¦ ද අ• ද81ෙ1 ව4X සමානාHමතාවෙය1 තබ1නට
ග1නා උHසාහය !"ෙය1 හා බලය පා$™šෙය1 =zධ ෙවන
ආකාරයM.
ÕÐ=ෙ~ ජනරජවල ද81ට ලැ•ƒ ආකාර ෙදකO $ය. එකO
4පා&ටාවM. එ; Wද හ?දා පාලනයO "••. අෙනක ඇතැ14ය.
එ; වා<ජ]ය ෙO1î කරගH පාලනයO "••. පළ?වැ1ෙන;
aරවැ=ය1 <කU =Öම අගය කළහ. ෙදවැ1ෙන; aරවැ=ය1 ශ²මය
ෙවෙහSම අගය කළහ.
ෙU !" සUපාදකය1ෙ_ අ–&ව •z”ය $මසා බල1න: සz“ණය
•°බඳ "•ƒ සාUපvදාMක =lH කළතා ඔ£1 ඒවා පහH යැM
සැල¨හ. තම1ෙ_ පvඥාව ෙලgකයා අගය කරE ඇතැM ඔ£1 කQ
"යාම දැන =mයහ.
තම නගරය Y 4පා&ටාවට ලMකගර4 $=1 4ථාවරHවය ෙගනාෙ•
WO"ෙ~ නාමෙය1 žඩා ෙසාරකUවලට ඉඩ¦ෙම1. වඩාHම
අ1තවා¦ Y <දහස සමඟ වඩාHම සU–&ණ Y බ1ධනය එකX
කරd1. =තාගත ෙනාහැ8 තරU $කෘ" Y $´වාසය1 සමඟ
ෙ´²[ඨ Y මැද•°ෙවතO එකX කරd1. කලා, වා<ජ], ?දQ හා
ආරOෂාව යනා¦ =යQලOම තම නගරයට අ;d කරවන
ආකාරෙය1 ඔ† ෙප! =mෙ~ය. ෙභෟ"ක àභඵලයක
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බලාෙපාෙරාHX ෙනාමැ"\ 4පා&ටාෙ• අ•ලාෂය1 Xර1\ ’ෙ~ය.
4වභා$ක දයාවට ඉඩකඩO ෙනාලැ••. d<ෙසO aෙතO ෙනා\ය,
සැdෙයO ෙනා\ය, •ෙයO ෙනා\ය. ප"වත ය1න ආරOෂා කරගත
WHතO ෙනා\ය. 4පා&ටාව එ; ෙ´²[ඨHවයට හා e&"යට
ලMකගර4 $=1 ෙගන ’ෙ~ ෙU මා&ගෙ~ය.
ÕÐ=ෙ~ ද81නට ලැ•ƒ ෙU උzධ™ච හැVයාව ªතන අෙ— සමාජෙ~
•lÓම හා «ෂණය මැද නැවත 8›යාවට නංවා ඇත.
එO අවංක Y ව]ව4ථාදායෙකයO, අෙ— ජනතාව අතර අවංකHවය
නැවත •;Bවා ඇHෙH 4පා&ටාෙ• ජනතාව අතර එˆතර බව
•;Bවන ලද ආකාරෙය<.
උදාහරණයO හැmයට $3යU ෙප1 මහතා සත] ලMකගර4
ෙකෙන8. ෙප1 මහතාෙ_ ඉලOකය සාමය ෙ4 ෙප! =mයද,
-ලMකගර4ෙ_ ඉලOකය Yෙ~ WzධයM- ඔ£1 එක හා සමාන Yහ.
<දහ4 d<`1ට වඩා ඉහළ මnටම81 සz“ණවH බව ඇතැM
8යා, aරවැ=ය1 $=1 තම1 වැරV යැM අQලාෙගන =m මත
අHහැර, ආශාව දමනය කරෙගන, ඔ£1 ෙදෙදනා $=1 ¥රණය
කරන ලද මා&ගයක ඔ£1ෙ_ ජනතා ෙකාnඨාශය ෙගනය1නට
ඔ£1 ෙදෙදනා සමH Yහ.
ඔ£1ෙ_ යහපත ••ස ඔ£1ෙ_ !" සUපාදකය1 $=1 අනා
තනා හැඩග4වන ලද ජනතාවO ගැන පැර“ෙ• රට අ•ට තවH
ආද&ශයO ෙගනැ$H ෙදM: අණ ෙද1නට ඇ" කැමැHත Ž$තෙ~
ෙ´²[ඨතම සXට යැM අෙයO සලක1ෙ1 නU, එම azගලයා $=1
සමාජයට එෙර;ව අපරාධයO කර1නට ප`බට ෙනාෙවE ඇතැM
ය1න සත]ය8. එෙහH හැම අව4ථාවක ¦ ම රෙn aරවැ=ය1
සXB කරන අ1දd1 ආ¤‚ 8Cම යE උXU Y පරමාද&ශය8.
ෙU හා සමාන ආ¤‚ •;Bවා ග1නට l=Yව1ට කළ WX Y
•°ෙවතO ෙමෙ4 <&ෙzශ කර ඇත: ෙzපල ෙපාZෙ• පා$™šයට
හැ8වන පlV —ෙQෙටgෙ_ ජනරජෙ~ 8යා ඇ" $Vයට •°ෙවතO
හදා ගැ!ම; —ෙQෙටg 8යා ඇ" $Vයට ජනතාව ලවා ෙද$ය1ට ගරැ
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8Cම; සUපvදාය ආරOෂා කරගැ!ම උෙදසා $ෙzñකය1ට aරවැ=ය1
අතර ගැවSමට ඉඩO ෙනාතැ•ම; වා<ජ] කටWX aරවැ=ය1 අ"1
ෙනාව ආ¤‚ව $=1 කරෙගන යෑම. `ෙඛgපෙභgÕ භා¤ඩ ෙවEවට
!" සUපාදකය1 $=1 කලා කටWXවලට ඉඩකඩ සැපMය WXය.
ඒවා ආශාව1 ෙනාව උවමනාව1 තෘ—"මH කරE නැත.

˜යකරැ අදහසO
අසභ] Y සUෙමgහනයට අ`ෙවන අය ෙමෙ4 8යE ඇත:
“ෙමා1ෙට48W ෙමය 8•වා! ඉ"1 ඒ <සා එය මෙ§ශාක]යM! එය
අ" උදාරM!” ඒH මට, මට "ෙයනවා මෙ_ මතය 8ය1නට තරU
එˆතරකමO. මම අහනවා: ෙමාකO 8•වා! ඔබට ලැÞජාවO නැzද
එය `Z` යැM 8ය1නට? එය ˜යකරැM! එය X™ඡM! ඉහත අහæ
ෙලස81 උaටා දැOY ෙමා1ෙට48W 3Ú ෙõද X31 ෙපෙන1ෙ1
ඔ† azගලය1, <දහස, ෙzපල -?Æ d<4 සංහ"යමව]ව4ථාදායකය1ට තම පvඥාව $මසා බලන වෑයමක ෙයෙදE
සඳහා පlනමන ලද ෙභෟ"ක අ?îව] ස හයO පමණO 8යාය.

පvජාත1ත|වා¦1ෙ_ නායකයා
ෙU $ෂය ගැන රෑෙසg 8යා ඇHෙH ෙමානවාදැM $මසා බල?.
මහජන කටWX ගැන 3යා ඇ" ඔ† පvජාත1ත|වාදය ගැන
වැˆෙය1ම තX ද1නා azගලයාද ෙවM. සමාජ වÒහය ජනතාවෙ_
අ•මතය මත පදනU කළද, ඔ† අෙනO =යQල1ටම වඩා, !"
සUපාදකය1 ඉVlෙ~ d<4 සංහ"ෙ~ අක&මණ]Hවය
සU–&ණෙය1ම •°ෙගන ඇHෙHය: “ෙ´²[ඨ žමාරෙයO ය1න Zලභ
Y සත]යO නU, එෙහනU ඉ"1 ෙ´²[ඨ ව]ව4ථාදායකෙයO ය1න
ඊටH වඩා Zලභ YෙවO ෙනාව1ෙ1ද? žමාරෙයOට අEගමනය
කර1නට =zධ ෙව1ෙ1 !" සUපාදකය1 $=1 සැල`U කරන ලද
ආද&ශයO පම<. මැ·ම <&මාණය කරන කා&dකයා වනාÓ
ව]ව4ථාදායකයාය; žමාරයා යE එය 8›යාවට නංවන ශ²dකයා
පමණ8.
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“ඉ"1 ෙU =යQෙQ V ජනතාව රඟ1ෙ1 žමන චlතයOද? ඔ£1
8›යාවට නංවා ඇ" මැ·ම පම•. ඇHත වශෙය1ම, ඔ£1 මැ·ම
හද1නට ෙයාදාගH අ?îව] පමණO වනවා ෙනාෙ•ද?”
ෙU $Vයට සලකz¦ ව]ව4ථාදායකයා සහ žමාරයා අතර ඇ"
සබඳතාවය හා සමාන YවO කෘ·කා&dක $ෙ´ෂඥයා සහ ෙගා$යා
අතර ඇත. එෙ4ම žමාරයා සහ ඔ†ෙ_ aරවැ=ය1 අතර ඇHෙH
ෙගා$යා සහ ඔ†ෙ_ ෙගා$˜ම අතර ඇ" සUබ1ධය වැ1න8.
ඉ"1 ෙU රචකයා තමාව d<4 සංහ"යට ඉතා ඉහළ උස4Y
4ථානයකට ෙගන ෙගා4 එ; තබා ඇත. රෑෙසg
ව]ව4ථාදායකය1ටH ඉහ°1 =m1ෙන8. ඔ† ඔ£නට උදාරU
වද<1 ෙමවැ< !" සUපාදනය උග1වM: “ඔබ ආ¤‚වට 4ථාවර
බවO ෙගෙනනවාද? එෙහම නU අ1තවාදය1 හැ8 තරd1 අ‚
කරග1න උHසාහ කර1න. ධනවH අයව ෙහg ;ඟ1න1ව ඉවසා
=m1න එපා.”
“පස <සරැ ෙහg ?‚ නU, රට එ; වැ=ය1ට žඩා නU, එෙහම නU
කලාව සහ ක&මා1තයට ෙයා?ෙව1න. ඔබට අවශ] ආහාර සඳහා
ෙමෙ4 <[පාදනෙ~ සහ ෙවළඳාෙU ෙයෙද1න… සරැ පසO ඇHනU වැ=ය1 මV නU- ඔෙ¸ සU–&ණ අවධානය කෘ·ක&මයට ෙයා?
කර1න. ම1ද ෙමය ජනගහණය ව&ධනය කර1න8. ඒ <සා කලාව
අXරැදහ1\ යM. කලාව ඉBකර1ෙ1 රටක ජනගහණයO අ‚
8Cම පමණM.”
“ඔබට පහ`ෙව1 ළඟා$ය හැ8 ෙවරළබඩ ෙපෙද4 වැˆ නU, එෙහම
නU ?†ද ෙවළඳ නැ•ව31 aරව1න. ඔබට ¦—"මH එෙහH ෙකm
Y පැවැHමO "ෙබE ඇත. ඔෙ¸ ?†ද වV1ෙ1 උස කÈවැmවල නU
ජනතාවට UෙQ™ඡය1 \ මාÆ ක1නට අවසර ෙද1න. ඔ£1
<හඬව ŽවHවE ඇත. -එය වඩා ෙහාඳ ෙවE ඇත- සහ"කෙය1ම
ඔ£1 වඩා සXm1 ŽවHෙවE ඇත.”
“ෙකmෙය1 8•ෙවාH, =යQල1ටම බලපාන ආ—ෙතgපෙzශ වලට
අමතරව, සෑම ජනතාවකටම තම1ට $ෙ´ෂ Y ඒ ඒ අව4ථා ඇත.
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ෙU කාරණාව පමණO ඒ ඒ අව4ථා අEව සlලන පlV !"
සUපාදනය කර1නට ෙ§X ෙවM.”
“ෙU ෙ§Xව තමM Wෙද•ව1 ?31 -මෑතක ¦ අරා˜ වැ=ය1- තම
පvධාන අර?ණ ෙල=1 ආගම තබාගHෙත. ඇ¥<යාEව1ෙ_ අර?ණ
Yෙ~ සා;ත]යM. කාෙHÞ සහ ටෙයෙ& ; අර?ණ Yෙ~ වා<ජ]යM.
ෙරgh4 ; නා£ක කටWX අර?ණ $ය. 4පා&ටාෙ• අර?ණ WzධයM.
ෙරgමෙ~ අර?ණ Yෙ~ සz“ණයM. !"ෙ~ ජවය නU කෘ"ෙ~
රචකයා $=1 ෙප1වා ¦ ඇHෙH !" සUපාදකය1 $=1
ෙUවාෙය1 ෙමාන කටWXවලට තම අවධානය ෙයා? කර1ෙ1ද
ය1න ¥රණය කරEෙ~ කලාව $=< … ඒH !" සUපාදකෙයžට
අර?ණ <= ෙ4 වටහා ගැ!මට බැlව වැර¯zදO =zධ £වෙහාH,
ෙමෙ4 4වභාවෙය1 පව"නවා යැM ෙප1වන $Vයට ෙවන4 Y
=zධා1තයO අEගමනය කළෙහාH žමOෙ•ද? එවැ< $ෙ´ෂ Y
=zධා1තයO සමහර අව4ථාවක ¦ ෙතgරාග1ෙ1 වහQක›මය,
සමහර අව4ථාවක ¦ <දහස, සමහර අව4ථාවක ¦ ධනය, සමහර
අව4ථාවක ¦ ජනගහණය, සමහර අව4ථාවක ¦ සාමය, සමහර
අව4ථාවක ¦ ආක›මණය £වෙහාH? අර?ණ žමOදැM ෙසායා
ගැ!ෙU ¦ ඇ"වන ව]ා¨ලතාවය <සා ක›මෙය1 !"ය Z&වල \
ව]ව4ථාව අඩපණ කරE ඇත. අර?ණ ෙවන4 කරන ෙතO ෙහg
ඉවH කර දමන ෙතO ෙහg පරාජය කළ ෙනාහැ8 4වභාව ධ&මය
නැවත රජයන ෙතO ෙනානැව¥ ෙකෙරන $—ලව වලට රටට ?†ණ
ෙද1නට =zධ ෙවM.”
ඉ"1 4වභාව ධ&මය යE පරාජය කළ ෙනාහැ8 ෙලස81 රට
අQලා ග1නට සමH ෙව1ෙ1 නU, ව]ව4ථාදායකය1ෙ_
අවශ]තාවයO නැතැM 8යා ඇM රෑෙසg ඒක ?31ම 8ය1ෙ1
නැHෙH? d<`1 සරැ පස දැOකාම =ය =;•z”යට අවනත\
වගා˜U පට1 ග1නට 4වභාවෙය1ම ෙපළෙඹM 8යා ඇM ඔ†
ද81ෙ1 නැHෙH? පහ`ෙව1 •$=ය හැ8 ෙවරළබඩ ෙපෙද4
වැˆෙය1 ඇHනU ඔ£1 වා<ජ]ෙ~ <රත ෙවE ඇතැM ද81ෙ1
නැHෙH? පහ`ෙව1 වැර¦U =zධ ෙවE ඇතැM 8යන රෑෙසg,
ෙසාෙලා1 ෙහg ලMකගර4 වැ1ෙනO නැ"ව ඇM d<`1ට ඒ ¥රණ
ත<වම ග1නට ෙනාහැ8 යM =ත1ෙ1?
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සමාජවා¦1ට අවශ] බලහHකාරෙය1
අE¨ලතාවය පැ"ර\මටM
එය එෙ4 "˜ය¦, රෑෙසg $=1 <&මාණකරැව1ට, සං$ධායකය1ට,
අධ]Oෂකවරැ1ට, ව]ව4ථාදායකය1ට සහ <යාමකය1ට බලවH
වගeමO පවරM. ඒ <සා ඔ† ඔ£1ට අEශාසනා කරz¦ වඩා
පැහැV3ව 3යM:
“ෙzශපාලන <&මාණයO ජනතාව ෙවEෙව1 ˜;කර1නට ඉVlපH
ෙව1නා, තම1 $=1 තමාට එය කළහැ8 යැM $´වාස කළ WXය.
එක $Vය81 8යz¦, එය මEස] 4වභාවය ෙවනසකට භාජනය
කරන උHසාහය8; සෑම ඒeය azගලෙයOම කටWX කරන ආකාරය
ෙවන4 8Cම; -ඔ† ඒකකයO හැmයට ගHතාම †දකලා Y පl–&ණ
Y සU–&ණය8- ඔ†ව වඩා $ශාල සU–&ණයක එක ෙකාටසO
පමණO බවට හැර\ම, එM1 පමණO එතැ1 පට1 ඔ†ට තම
පැවැHම හා Ž$තය ලැෙබන පlV සැකSම. ඉ"1 ෙU ෙzශපාලන
<&මාණයO ජනතාව ෙවEෙව1 <&මාණය කරz¦ එයට ඉVlපH
ෙව1නා d<සාෙ_ හැVයාව ෙවන4 8Cම තමනට හැ8 යැM $´වාස
කළ WXM. එය ශO"මH කරත හැ8 යැM $´වාස කළ WXM.
4වභාව ධ&මෙය1 ලැෙබන ෙභෟ"ක සහ 4වා¿න පැවැHම ෙවEවට
ෙකාටසO පමණO Y සදාචාර පැවැHමO ආෙzශ කර1නට
¶දානd1 =mය WXය. ෙකmෙය1 8වෙහාH, ෙzශපාලන d<සා
<&මාණය කර1නට යන d<සා Xල Y ඔ†ෙ_ බලය ඉවHකර
ඔ†ට 4වභාවෙය1ම E†රැ Y ෙවනH ෙzවQ පvදානයට හැ8 $ය
WXය.”
අෙහg d<4 4වභාවය! රෑෙසgෙ_ අEගාdකය1ට බාරZ1ෙනාH
d<සාෙ_ උදාරHවයට žමOෙ•ද?

d<4 සංහ"ය අනා තනා හැඩග4ව1නට
ව]ව4ථාදායකයා කැමැHෙHය
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ව]ව4ථාදායකය1 $=1 d<4 සංහ"ය අනා තනා හැඩග4වන
$ෂය ගැන ෙරනාQ 8යා ඇHෙH ෙමානවාදැM $මසා බල?:
“ව]ව4ථාදායකෙයO පළ?ව පlසරය, වාWව සහ පස ගැන =තා
බැ3ය WXය. ඔ†ෙ_ WXකU ෙමානවාදැM ¥රණය කර1ෙ1 ඔ†
ඉVlෙ~ ඇ" සUපH ෙව". ඔ† පළ?ෙව1ම තමා =mන 4ථානය
ගැන $ම=ය WXය. සා?öය ෙවරළබඩ ŽවHෙවන ජනගහණයO
සඳහා යා1ත|ණ !" සUපාදනය කළ WXය. රට ඇXලත
පVංšකරැව1 සඳහා ප4වල 4වභාවය සහ සරැබව සැල8Qලට
ෙගන !" සUපාදනය කළ WXය…”
“ව]ව4ථාදායකෙයO පvාඥෙයO දැM ෙප1ව1ෙ1 ඔ† ෙගෙනන
ෙzපල ෙබදා හැCෙU ක›මෙ•දය අEවM. සාමාන] C"යO හැmයට,
ඕනෑම රටක නව උප<ෙ•ෂයO 4ථා•ත කරz¦, හැම aරැෂෙයžටම
තම ප£ලට ක1නට ෙද1න පvමාණවH පlV ඉඩU පvමාණයO
ලබාVය WXය…”
“වගා ෙනාකළ ˜මක ඔබ දරැව1 ඇ" දැˆ කරන $ට, ඔබට ෙවනH
8=වO ෙනාව අවශ] ව1ෙ1 සත]ෙ~ •ජ සමඟ $චාර •z”ෙ~
ව&ධනයM… ඒH ඔබ අ¥තයO ඇ" d<`1 අ‘"1 êdයක නැවත
පVංš කරz¦, එ$ට ව]ව4ථාදායකයා සX žසලතාවය නU
;ංසාකාC Y මතය1 ෙහg චාlත| වාlත| වලට ඉඩ ෙනාෙදන, ඒවා
හැ8 තරd1 ?3Eaටා දමන සහ <වැරV කරන !" පනHය. ෙU
;ංසාකාC Y අදහ4 හා හැ=CU වලට ඉඩO ෙනාෙද1නට ඔබ සමH
£වෙහාH, එ$ට ෙදවැ< පරUපරාව ෙවz¦ දරැව1ට ෙදන මහජන
අධ]ාපනය81 ඔබට ඒ අ‚පා‚ මකා දම1නට හැ8ය. තරැණ අයට
උග1ව1නට හැ8 පvඥාව1ත d<`1 කැBව ෙනාය1ෙ1 නU
žමාරෙයO ෙහg ව]ව4ථාදායකෙයO 8=ම අව4ථාවක
උප<ෙ•ෂයO •;Bව1නට යා ෙනාWXය…”
“නව උප<ෙ•ෂයක `පCOෂාකාC !" සUපාදකෙයžට තම
ජනතාවෙ_ චාlත| හැVයාව1 යහපතට ෙවන4 කර1නට ඇ" තරU
අව4ථා $වෘතව ඇත. ඔ†ට සz“ණය හා පvඥාව ඇHනU, êdය හා
ජනතාව ඇHනU, සමාජයO හද1න සැලැ4මO ඔ†ෙ_ =තට ගලා
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එE ඇත. රචකෙයžට ඒ සැලැ4ම ක31 ¶දානU කරVය හැOෙO
රÆ ආකාරෙය1 පම•. ම1ද =ය‘ අව4ථාව1ට සlලන ෙ4
;ත1නට අව4ථාව1 =යQල ෙමානවාදැM පැහැV3 කරග1නට
ෙනාහැ8 <සාය. ගැටÆවක $$ධ පැ"කඩ ඇත. ඒ =යQල ක°1
දැනගත ෙනාහැ8යාව <සා =යQලට උපෙද4 Vය ෙනාහැ8ය.”

!" සUපාදකය1 8යාZ1ෙ1 d<සා
කළමනාකරණය කර1ෙ1 ෙකෙ4ද 8යාය
d<`1 කළමනාකරණය කර1ෙ1 ෙකෙ4දැM 8යාZ1 ෙරනාQෙ_
උපෙද4 කෘ·කා&dක මහාචා&යවරෙයO තම =`1ට කරන
ෙzශනයO හා සම කළ හැ8ය: “පlසරය තමM ෙගා$ෙයžට
බලපාන පළ? C"ය. ඔ† සX සUපH ඔ†ෙ_ 8›යාව3ය žමOදැM
¥රණය කරE ඇත. ඔ† ?31ම තම පlසරය ¥රණය කළ WXය.
ඔ†ෙ_ ප4 මැm නU, ඔ† ෙU ෙU $Vයට කළ WXM. ඔ†ෙ_ ප4
වැ3 නU, ඔ† තවH $Vයකට කටWX කළ WXM. තම1 සX êdය
`zද කර එ; ප4 “ණාHමක බෙව1 වැˆකරග1නට කැම"
ෙගා$යාට හැම පහ`කමOම ඔ† ඉVlෙ~ ඇත. ඔ† žසලතාවෙය1
WX Yෙ~ නU, ඔ†ට ලබාගත හැ8 ෙපාෙහාර ව31 ඔ†ට
සැලැ4මO ඉ0කරE ඇත. මහාචා&යවරෙයžට ෙU සැලැ4ම ක°1
8යා Vය හැ8යාව ඇHෙH රÆ වශෙය1 පම•. =ය‘ අව4ථාවලට
සlලන ෙ4 =ත1නට ෙගා$යා ඉVlෙ~ ෙනාෙයO ආකාරෙය1
මXෙවන ගැටÆ ගැන ක°1 උපකQපනය කළ ෙනාහැ8ය.”
අෙහg ෙමවැ< අ" උදාර රචකය1! කරැණාකරලා මතක "යාග1න
ෙU මැm, ෙU වැ3, සහ ෙU ෙපාෙහාර ඔබ ඉතා ඉOම•1
;Xමතෙ~ සැල`Uවලට ෙයාදාග1නා Y ෙzවQ යE d<`1 බව!
ඔ£1 ඔබ හා සමාන Y අයම බව! ඔ£1 ඔබ හා සමාන Y •z”මH
හා <දහ4 d<`1 බව! ඔබ ෙවත වෙ_ම ඔ£1ට ද ෙද$ය1
ෙව"1 ලැ• "ෙයනවා <COෂණයට, ක31 සැල`U කර1නට,
;ත1නට, ¥රණයO ග1නට උපකාර කරන ඉ1¢යය1!
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තාවකා3ක ආඥාදායකය1
!"ය හා ව]ව4ථාදායකයා •°බඳව පහත උaටන වග1"යට ක°1
මැ¸3 3යා ඇHෙH, ආරOෂාව නැ"කෙම1 !" යQපැන ’;1
ඇතැM 8යාය. ඉ"1 ඔ† පාඨකයාව ෙමෙ4 අමතM:
“ෙU තHවය යටෙH, ආ¤‚ෙ• ZE කU˜ Z&වල ෙවලා. ඊට ඇ‘H
ඇ¦ෙU ශO"යO ලබාෙද1න, එ$ට =ය‘ Z[ටකU සමනය ෙ•$..
වරදට දTවU කරන එක ගැන අ‚ෙව1 ;ත1න, ඔබට අවශ] Yව
ව&ධනය කරගැ!ම සඳහා පාlෙතg·කය1 ¦මM වැˆෙය1 උවමනා.
ෙU ආකාරෙය1 ඔෙ¸ ජනරජෙ~ තරැණ ජවය නැවත 4ථා•ත
කර1නට ඔබට aÆව<. ෙU ක›මය ගැන <දහ4 d<`1 ෙනාද1නා
<සා, ඔ£නට ඔ£1ෙ_ <දහස නැ"ෙවලා! ඒH žlරැ 4වභාවය1
ෙකාතරU ;ස ඔසවලා ද 8යෙතාH සාමාන] ආ¤‚ පv"පH" ව31
ෙUක සමනය කර1නට බැහැ. ඉ"1 ෙකm කාලයකට පමණO වඩා
දරැƒ Y !" 8›යාHමක කළ හැ8 ම¤ඩල, වැˆ බලයO ¦ලා
පHකර1න. aරවැ=ය1ෙ_ =X$3 සහ කQපනාවලට දැˆ පහරO
Vය WXM.”
ෙU ආකාරෙය1 මැ¸3 ෙවÆU $4සO aරා පැහැV3 කරෙගන
ය1ෙ1ය.
-සUභව] අධ]ාපනෙය1 එන- ෙමවැ< ඉගැ1\Uවල බලපෑෙම1
එළෙඹ1ෙ1 =යQල1 $=1ම d<4 සංහ"යට ඉහ°1 තම1ව
තබාෙගන තම1ෙ_ $Vයට හැඩග4වන, සං$ධානය කරන, ෙර“ලා=
හද1නට ඇ" කැමැHත පැ"ෙරන කාලය8.

සමාජවා¦1ට අවශ] ව4X සමානාHමතාවයM
ව]ව4ථාදයකය1 සහ d<4 සංහ"ය •°බඳව ෙU $ෂය ගැන
ෙකා1ˆලැO 8ය1ෙ1 žමOදැM ඊළඟට $මස?.
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“මෙ_ සාdවරයාෙණ<, ෙසාෙලා1 ෙ_ ෙහg ලMකගර4 ෙ_ ෙහg
චlතය අභÒපගමනය කර බල1න. ෙU රචනාව 8යවා අවස1
කර1නට ෙපර, ඇෙමlකාෙ• ෙහg අ•vකාෙ• වාසය කරන
UෙQ™ඡය1ට !" පvදානය කර ±v" ව1න. ෙU තැ<1 තැන
සැlසරන අයව 4€ර පVංšයකට Sමා කරව1න. ඔ£නට සHව
පාලනය 8යා ෙද1න… 4වභාව ධ&මය $=1 ඔ£නට ¦ ඇ" සමාජ
•z”ය ව&ධනය කර1නට උHසාහ කර1න… d<4 සංහ"ය
ෙවEෙව1 WXකU ඔ£1 ලවා බලහHකාරෙය1 ඉB කර\ම පට1
ග1න… ඉ1öය $1ඳනය1 අ•vය ෙවන ෙතO ඔ£නට දTවU ¦
ඔ£1 ෙවන4 කරග1න. එ$ට ඔබට ෙප! ය1ෙ1 ඔෙ¸
ව]ව4ථාවල හැම අව4ථාවක ¦ ම ෙU UෙQ™ඡය1ට Z=lතO නැ"
කරග1නට හැ8\ සz“ණයO වඩවා ග1නට හැ8ෙවන බවM.”
“සෑම ජනතාවකටම !" ඇත. එෙහH `Æ •lසO පමණO සXm1
=m". ඇM ෙU? ෙමාකද !" සUපාදකය1 බ†තර සෑම අව4ථාවක
¦ ම සමාජෙ~ අVයස žමOද ය1න ගැන ෙනාද1නාකd1 =m
<සM. සමාජෙ~ අVයස නU ෙපාZ යහපත සඳහා ප£Q එකට එකX
8CමM.”
“!"ෙ~ ¦ අපOෂපා¥Hවය ගැ!ම කාරණා ෙදක81 WOත ෙවM:
සමානාHමතාවය •;B\ම සහ aරවැ=ය1ෙ_ උදාරHවය
සමානාHමතාවෙය1 •;B\ම… !" ව31 වඩා වැˆෙය1
සමානාHමතාවයO •;Bවz¦, ඒවා හැම aරවැ=ෙයžටම වඩා වැˆ
අවදානම81 WXෙවM… ව4Xෙව1 සහ උදාරHවෙය1 සෑම
d<ෙසOම එක හා සමාන ෙවz¦ -ෙU සමානාHමතාවය අ£Q
කර1නට 8=ම ඉඩO ෙනාලැෙබන ෙ4 !" හදා ඇ"$ට- එ$ට
’¹බව, අ•පvාය, අකමැHත, žSතකම, zෙ•ෂය, žහකකම යනා¦1
?Qකරෙගන d<`1 උzෙඝgෂණ කර1ෙ1 ෙකෙ4ද?”
“ඔබ 4පාටා ජනරජය ගැන උගH දැM1 ඉහත පv´නය ගැන දැEමO
ලබා =mය WXය. සාමාන] 4වභාවය ෙහවH සමානාHමතාවය
4ථා•තය සඳහා ෙවනH 8=ම රටO එෙ4 !" පනවා නැත.”
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සමාජවා¦ රචකය1ෙ_ භ÷මය (වැර¦ම)
සත]ෙය1ම, 17 වැ< සහ 18 වැ< =යව4වල ¦ ෙ´²[ඨ žමාරෙයO
ෙහg ෙ´²[ඨ !" සUපාදකෙයO ෙහg ෙ´²[ඨ පvඥාව1තෙයO $=1
d<4 සංහ"ය යE -හැඩෙය1, ?†•1, ජවෙය1, චලනෙය1.
Žවෙය1- =යQලට ?†ණ ෙද1නට ¶දානd1 =m අක&මන] අංà
ෙල=1 සැල8Qලට ගැ!ම අරැම Y කාරණයO ෙනාෙ•. ඒ ශතක
ෙපgෂණය Yෙ~ aරාතනය ගැන ඉෙග!ෙම<. ඉ"1 aරාතනය ගැන
Y අධ]යනෙ~ -ඊ•—Xෙ•, ප&=යාෙ•, ÕÐ=ෙ~, ෙරgමෙ~- යන
=යQල1ෙ_ම ද81නට ලැ•ෙ1 d<`1 8;ප ෙදෙනžට ෙපvgඩාව
සහ බලය පා$™šෙය1 ලැ•න e&"යට •1 =zධ ව1නට, තම
;Xමතයට අEව d<4 සංහ"ය අනා තනා හැඩග4සව1නට හැ8
Y අ–&ව ද&ශනයM. එෙහH එM1 8ය1ෙ1 ෙU තHවය
කැමැHෙත1 බාරග1නා YවO 8යා ෙනාෙ•. එM1 ඔ—a කර1ෙ1
d<සා සහ සමාජය යE තම තHවය VWƒ කරගත හැ8යාෙව1 Y
<සා, භ÷මය, ෙනාද1නාකම, Z[ට පාලනය, වහQ ක›මය සහ dථ]ා
ඇද;3 යනාVය 4වභාවෙය1ම d<4 ඉ"හාසෙ~ ?Q කාලෙ~ ¦
වැˆෙය1ම පැව" බවM.
ඉහත 8යන රචකය1 ෙU aරාතන සං4ථාව1 ඒ ආකාරෙය1 දැ8ම
භ÷මයO ෙනාෙ•. එෙහH ඔ£නට වැරZන තැන නU ඔ£1 ඒවා
අනාගත පරUපරා සඳහා •°පැVය WX, අගය කළ WX ෙz හැmයට
•lනැÂමM. අතා&8ක Y අඳබාලය1 ෙල=1 හැ=රැන ආකාරය
ඔ£1 වටහා ගHෙH aරාතන ෙලgකෙ~ ආ´ච&යය 8යාය. ඔ£1ෙ_
වැර¦ම ඒ කෘ"ම Y සමාජ Xල Yෙ~ සz“ණය, සXට, සහ
උදාරHවය යැM වරදවා වටහා ගැ!මය. ඔ£1ට වටහාගත ෙනාහැ8
Yෙ~ කාලයාෙ_ ඇවෑෙම1 •z”ය ව&ධනය \ ’ය ආකාරයM. ෙU
•z”මය ව&ධනෙ~ පvමාණHවය අEව, බලය $=1 අM"ෙ~ පැHත
ග1නා බවM. සමාජයට බලෙ~ අM"ය ය° ලැෙබන බවM.

<දහස යE žමOද?
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අ• ද8න ෙU ෙzශපාලන අරගලය žමOද? =ය‘ම ජනතාව $=1
<දහස උෙදසා කරන සහජ අරගලයM. නම ඇෙහz¦ම හදවත
ෙ•ගෙය1 4ප1දනය කර1නට හැ8 Y, ෙලgකය ෙහාලව1නට හැ8
Y, ෙU <දහස යE žමOද? එය =ය‘ <දහ4වල එකXව ෙනාෙ•ද?
එනU =;•z”යට, අධ]ාපනයට, සබඳතා, මාධ], සංචාරයට, ශ²මයට,
ෙවළඳාමට, ෙකmෙය1 8වෙහාH <දහස යE සෑම azගලෙයžටම,
ෙවනH 8=ෙවžට උපîවයO ෙනාකර, තම ඉ1¢යය1 ව31
සU–&ණ පvෙයgජන ග1නට ලැෙබන <දහස ෙනාෙ•ද? <දහස යE
=ය‘ යටHභාවය1 $නාශ කර දැÂම ෙනාෙ•ද? <දහස Xල
!"ෙය1 පැෙනන යටHභාව අඩං“ ෙවනවා ෙනාෙ•ද? අවසානෙ~ ¦,
<දහස යE ඒeය azගලය1ෙ_ අM¥1 ඔ£1ෙ_ 4ව ආරOෂාව
සඳහාH, අWO"යට දTවU ¦ම සඳහාH, සං$ධානය කර1නට
පමණO හැ8වන ෙල=1 !"ය Sමා 8Cම ෙනාෙ•ද?
ඉ"1 •°ග1න ෙවනවා, <දහස කරා Zවන d<සාෙ_ 4වභා$ක
උHසාහය දැවැ1ත ෙල=1 ම&ධනය, $ෙ´ෂෙය1ම පvංශෙ~, =zධ
ෙවන බව. ෙමෙ4 =zධ ෙවEෙ~ aරාතන අධ]යනෙය1 ඉෙගනගHතා
Y මාරක අ•පvායO ඇ" අෙ— මහජන කටWX ගැන 3යන රචකය1
<සාM. ඔ£නට ඕනෑ තම1ව d<4 සංහ"ෙය1 ඉහළ තැනක
තබාෙගන තම ;Xමතය අEව අE1 හැඩගසා, සං$ධානය කර
$”මH කර1නටM.

aණ]ාධාර නාමෙය1 කරන කෲර පාලනය
සමාජය <දහස කරා යන අරගලෙ~ ¦, ෙU `පv=zධ Y azගලය1
තම1ව ඒ ගමෙ1 ඉ4සර;1ම "යාෙගන ;mයH ඔ£1ෙ_ හදවH
•C ඇHෙH 17 වැ< 18 වැ< =යව4; ජවෙය<. ඔ£1 ;ත1ෙ1
ඔ£1ෙ_ aණ]ාධාර නාමෙය1 කරන කෲර පාලනෙ~ ¦ ˜;වන
සමාජ නෙවgHපාදන Xල d<4 සංහ"ය යටHකර "ය1නට පම•.
රෑෙසgට ෙම1, ඔ£1 ද l= ව1ෙ1, ඔ£1ෙ_ අදහ4 ව31 පමණO
=;න මවන ලද ෙU මහජන `බසාධනෙ~ බෙර1, $ෙරgධතාවයO
දOව1නට ෙනාහැ8 ෙලස81 බලය පා$™šකර, d<සා ;රකර
තබ1නටය.
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1789 ¦ ෙමය $ෙ´ෂෙය1ම සත]යO $ය. පරණ ආ¤‚ව $නාශකර
දැ $ග=1 සමාජයට අH$»1නට ලැ•ෙ1 ඊටH වඩා කෘ"ම Y
සැල`U අEව හැඩගැෙස1නටය. ඒ =යQලම පට1ගHෙH එකම
ලය8<: !"ෙ~ ස&වබලධාCHවෙය<.
ඒ Wගෙ~ ෙzශපාලනඥය1 සහ රචකය1 8;ප ෙදෙනžට සව1 ¦
බල1න:
සා1ත-ජ4n: “!" සUපාදකයා අනාගතෙ~ <ය?ෙව8. d<4
සංහ"ෙ~ යහපත ¥රණය 8Cම ඔ†ෙ_ කා&යM. ඔ†ෙ_ කැමැHත
žමOද, d<`1 එෙ4 හැඩගැSම ඔ†ට අM" Y කා&යභාරය8.”
ෙරාෙබ4•ෙය&: “ආ¤‚ෙ• කා&ය භාරය නU ජා"ෙ~ ශාClක හා
මාන=ක බලය ස හා¤‚ෙ• පරමා&ථය ෙවEෙව1 ෙයාදා ගැ!මM.”
¸ෙලgh-වැෙර14: “<දහස ය° ලබාග1නා d<4` අ‘"1 හද1නට
ඕනෑය. පරණ පOෂපා¥කU, පරණ =lH $lH, ෙනාලැෙබන
ෙසෙනහස <වරද කර1නට, අනවශ] උවමනා එපා කරව1නට,
4වභාවෙය1 •;ටන Z=lH $නාශ කරදම1නට, ශO"මH බලය
සහ ජවෙය1 •l 8›යා පා$™šයට ගැ!ම අත]ාවශ]යය…
aරවැ=ෙය<, 4පාටාෙ• ශO"මH පදනමO ෙගාඩනඟ1නට
ලMකගර4ෙ_ ෙවන4 කර1නට ඉඩO ෙනාමැ" ක&කශ පv"පH"
සහාය $ය. ෙසාෙලා1ෙ_ Z&වල සහ $´වාස!ය Y හැVයාව <සා
ඇතැ14 නගරය වහQක›මයට කඩා වැB•. ෙමය සමව •°ගැ<ම
ආ¤‚ෙ• සU–&ණ Y $ද]ාවM.”
ල ෙපෙලmෙය&: “මEෂ]යා •lÓ ’;1 ඇ" සැm බැ‘වාම, මට
$´වාසM සU–&ණෙය1ම නැවත පv"සං4කරණයO අවශ] යැM
8යා. ඉ"1 මට 8ය1නට ඉඩෙද1ෙ1 නU, නව ජනතාවO
<&මාණය කළ WXM 8ය1ෙනd.”
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සමාජවා¦1ට අවශ] ඒකා”ප"ෙය8
ඔ£1 නැවත නැවතH 8ය1ෙ1 d<සා යE අ?îව]යO පමණO
බවM. d<සා $=1 තම තම අ•පvායය1 ෙසායා VWƒව කරා යා
WX ෙනාෙ• 8යාM. d<`1ට එය කරත ෙනාහැ8 බවM. සා1තජ4ට අEව, ෙමය කර1නට සමHෙව1නා !" සUපාදකයා පම•.
azගලයා යE, අ•පvායය1 ෙමාන ආකාරෙය1 "˜ය WHත1දැM
8යා ව]ව4ථාදායකය $=1 ¥රණය ෙවන අය පමණ8.
රෑෙසgව වචනාEසාරෙය1 ෙකා•කරන ෙරාෙබ4•ෙය&ට අEව,
ව]ව4ථාදයකයා පට1ග1ෙ1 ස හා¤‚ෙ• පරමා&ථය žමO$ය
WXදැM යන අ•පvාෙය<. ස හා¤‚ෙ• පරමා&ථය žමO\දැM
!&ණය කරගH ප`ව, ජා"ෙ~ ශාClක හා මාන=ක බලය ෙයද$ය
WHෙH ඒ පරමා&ථය සාOෂාH කරගැ!ම උෙදසාය. ෙU අතරXර
ජා"ෙ~ වැ=ය1 8=H $ෙරgධයO ෙනාපා =mය WXය.
˜ෙලgh-වැෙර14 ඉගැ1Y ආකාරයට ජනතාවට 8=Z
පOෂපා¥කමO ගැ!මට ෙනාහැ8ය. ලැVයාවO ෙප1$ය ෙනාහැ8ය.
ව]ව4ථාදායකයා <&ෙzශ ෙනාකරන ආශාව1 හැෙර1නට ෙවනH
ආශා වලට ඉඩO ෙනාමැත. ඔ† තව ZරටH 8ය1ෙ1 ගැලෙව1නට
ෙනාහැ8 ක&කශ ෙල=1 ŽවHෙවන එක d<ෙසO <සා ජනරජෙ~
පදනම ෙගාඩනැෙඟන බවM.
සාමාන] ආ¤‚ 8›යාපmපාmෙය1 <වාරණය කරත ෙනාහැ8 යැM
ෙචgදනා ලබා ඇ" Z[ටකU ෙකාතරU දැවැ1තදැM 8යන මැ¸3,
ඒවා ඉVlෙ~ ¦ සz“ණය ෙවEෙව1 ඒකා”ප"වාදය ෙගෙන1නට
අවශ] යැM <&ෙzශ කරM: “•$ෙස1න,” ඔ† 8යM, “ෙකm කලO
සඳහා පමණO, `$ෙ´ù Y බලතල ඇ" $<´චය සභා වලට.
aරවැ=ය1ට ස"M හැ8 අදහ4වලට දැˆ පහරO ෙද1න ඕන.” ෙU
දහම අමතක \ නැත.
අහ1න ෙරාෙබ4•ෙය&ෙ_ පvකාශය: “ජනරජ ආ¤‚ ක›මයක ල
ධ&මය සz“ණයM. ෙU සz“ණය 4ථා•තය සඳහා අ• යා WX මග
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ÃෂණයM. අෙ— රෙn අ• කැමැHෙH 4වා&ථකාමය ෙවEෙව1 ආචාර
ධ&ම; නU•ව ෙවEෙව1 අවංකHවය; චාlත| වාlත| ෙවEෙව1 ල
ධ&ම; ආචාරŠŒHවය ෙවEෙව1 WXකU; $ලා=තා ±ඩනය
ෙවEෙව1 $චාරෙ~ ආ”පත]ය; දCîතාවයට ඇ" •°žල ෙවEවට
Z=lතට ඇ" •°žල; අහංකාරකම ෙවEවට ආඩUබරය; ග&වය
ෙවEවට ආHමෙ~ ෙ´²[ඨHවය; ?දQ වලට ඇ" ආදරය ෙවEවට
e&"යට ඇ" ආදරය; ෙහාඳ ;ත dXර1 ෙවEවට ෙහාඳ ජනතාව;
žXහලය ෙවEවට ෙයgග]තාවය; †රැ •†m ෙල=1 තැනට `Z`
YවO eමට හැ8යාව ෙවEවට පvඥාව; බැබෙළ1නට හැ8\ම
ෙවEවට සත]ය; සXm1 පැHතකට \ බලා=Öම ෙවEවට =H
ඇදග1නා බෙව1 ඇ"වන සXට; d<සාෙ_ ෙ´²[ඨHවය ෙවEවට
ෙ´²[ඨHවෙ~ žඩා බවට; සXB 4වභාවෙය1 ඉ1න <4සාර අවම1
ජනතාව ෙවEවට <&ෙලgÃ ශO"මH සXB ජනතාව යනා¦
වශෙය1 ආෙzශ කරග1නටය. ෙකmෙය1 8වෙහාH, රාජා¤‚වක
ඇ" =ය‘ම Z=lH සහ හාස]ජනක Y ෙzවQ ෙවEවට අ•ට ඕනෑ
ජනරජෙ~ ආ´ච&යය හා =ය‘ සz“ණය1 ආෙzශ කරග1නටය.”

ආඥාදායක Y අහංකාරය
ෙරාෙබ4•ෙය& තමාව තබාෙගන ඇHෙH ෙස` d<4 සංහ"ය
ෙව"1 ඈH Y ෙකාතරU අ" ඉහළ මnටම81ද!
ඔ† කතා කරන අහංකාර 4වරය Vහා =H ෙයා?කර1න. d<4
4±vXෙ• ෙ´²[ඨ •˜¦මO ෙවEෙව1 යාඥා 8Cෙම1 පමණO ඔ†
සෑÓමකට පH ෙනාෙවM. ෙහා»1 වැඩ ෙකෙරන ආ¤‚ව81 £වද
එවැ< පv"ඵලයO ඔ† බලාෙපාෙරාHX ෙනාෙවM. නැත, ඔ†, තම1
$=1, d<4 සංහ"ය නැවත හදE ඇත. එයට Ãෂණය ෙයාදාගE
ඇත.
ෙU පර4පර ෙල=1 දOවන පQ පච වග1" උaBගHෙH
ෙරාෙබ4•ෙය& $=1 $—ලවකාC ආ¤‚වකට මා&ෙගgපෙzශකයO
ෙල=1 පා$™š කළ WX ආචාර ධා&dක =zධා1ත $4තර කරන ලද
ෙzශනය8<. ෙU ෙරාෙබ4•ෙය& $=1 ආඥාදායකෙයO ෙයgජනා
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කරන අර?ණ වනාÓ $ෙzශ ආක›මණයක උවZරැ <සා ෙහg $රැzධ
Y කQ3යක නැØ ඒම <සා ෙනාවන බවට අවධානය ෙයා? කර1න.
ඔ†ට අවශ] ඔ† $=1 ආචාර ධ&ම =zධා1ත යැM සලකන ඔ†ෙ_
අදහ4 Ãෂණෙය1 ෙහg රෙn 8›යාHමක කර1නට හැ8 ආඥාදායක
අවසරයM. තව ව]ව4ථාවකට ෙපර ෙකm කාŒන Y සැල`මO
හැmයට ඔ† ෙමය ෙයgජනා කරM. එෙහH යථා&ථය නU පvංශෙ~
4වා&ථකාමය, නU•ව, චාlත| වාlත|, ආචාරŠŒHවය, $ලා=තා,
ග&වය, ?දලට ඇ" ආදරය, ෙහාඳ ;ත dXර1, žXහලය, †රැ
•†m තැනට `Z` YවO eමට හැ8යාව, =H ඇදග1නා බෙව1
ඇ" සXට, දCîතාවය යනා¦ =යQලම ?3Eaටා දම1නට අවසරය
ඉQලා =ÖමM. ඔ†, ෙරාෙබ4•ෙය& නd1 =m1නා, ෙU =ය‘
ආ´ච&යය1 අHපH කරZ1නාට ප`, ඔ† ඒවා හÈ1ව1ෙ1 <වැරV
Y සz“ණය1 ෙ4 එයාකාරෙය<, එ$ට ඔ† නැවතH !"යට
රජය1නට අවසර ෙදE ඇත.
**ෙම; ¦ බැ4mයාn ෙලgකෙ~ =mන අE1ෙ_ යහපත ෙවEෙව1
ෙප! =mන =යQල1වම අමතM.
ආ§.. ෙදාUන=1 ඉ1නා සHවෙය<! ඉතා ෙ´²[ඨ යැM =තාෙගන
ඉ1නා ඔබ! d<4 සංහ"ය ඉතා පහH Y ෙලස81 සලකන ඔබ!
ඇM ඔබ තම1වම පv"සං4කරණය කරග1ෙ1 නැHෙH? ඒ වෑයම
පමණO සෑෙහ1නට පvමාණවHය.

පරම බලධාC පාලකයා ව1නට ග1නා අ<යU
මා&ගය
සාමාන]ෙය1, ෙU මහHවරැ1 -පv"සං4කරණවා¦1, !"
සUපාදකය1, මහජන කටWX ගැන 3යන රචකය1- d<4
සංහ"ෙ~ පරම ස&වබලධාC පාලකයා ව1නට ඍ¹ මා&ග ව31
ය1නට කැමැHතO නැත. අෙපාM නැහැ, එවැ< ඍ¹ මා&ගයකට
•$ෙසනවාට වඩා ඔ£1 මැද •°ෙවත අEගමනය කරන, aණ]
කටWX අගයන අයM. ඉ"1 ඔ£1 පරම Y, ස&වබලධාC Y,
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ආඥාදායක පාලකයා \ම සඳහා හැෙර1ෙ1 !"ය ෙවතටM. ඔ£1ට
l= වEෙ~ !" හද1නට පම•.
පvංශෙ~ ෙU අරැම අදහස ෙකාතරU පැ"ර ඇHෙHදැM ෙප1ව1නට,
මට මැ¸3, ෙරනාQ, රෑෙසg සහ ෙෆනල1ෙ_ සU–&ණ කෘ" ෙකා•
කර1නට ෙවනවා පමණO ෙනාව ඒ අතරට Ïෙසාn සහ
ෙමා1ෙට4කì යනා¦1ෙ_ 3යැ$3 ව31 කරැƒ උaට1නට ද,
ස?Æෙ• සU–&ණ පmපාmකරය උaටා දOව1නට ද =zධ
ෙව1ෙ1ය. මම එෙ4 ෙනාකරd. පාඨකයාව ඒ ෙවත ෙයා? 8Cම
පමණO කරd.

නැෙපg3ය1ට අවශ] Yෙ~ද අක&මණ] d<4
සංහ"ය8
ඉ"1, එය aZමයO ෙනාෙ•. ෙU අදහස එෙල=1ම නැෙපg3ය1ෙ_
=H ඇදගHතO \ම. ඔ† එය උH`ක ෙල=1 බදාෙගන ඕජ=1
WXව පා$™šයට ගHෙHය. රසඥෙයO ෙම1 නැෙපg3ය1 ද
කQපනා කර බැ‘ෙ• ?Æ මහH Wෙරgපයම තම අHහදා බැŒමට
`Z` Y අ?îව]යO ෙල=<. එෙහH කාලයාෙ_ ඇවෑෙම1 ෙU
අ?îව] ඔ†ට එෙර; ෙල=1 පv"8›යා කරන ලV.
සා1ත ෙහෙQනා ; ¦ නැෙපg3ය1 ෙමය තම =ෙH පවHනා දැˆ =
?ලාවO යැM පසO කරෙගන d<4 සංහ"ෙ~ යU අ•ලාෂ ඇතැM
හÈනාගH බව ෙපෙ1. ෙU වැටÓම <සා ඔ† <දහසට සXරැ\ම
මඳO අ‚ කෙ×ය. එෙ4 £වH, ෙU පාඩම තම අ1"ම කැම"
පත|ෙය1 තම aXට 3යා තබා ය1නට ඔ† අමතක ෙනාකෙ×ය:
“ආ¤‚ කරනවා 8ය1ෙ1 සz“ණය, අධ]ාපනය, සහ සXට වැˆකර
හැම අත පXරැවාŒමය.”
ෙU =යQෙල1ම අනXරැව, ඉ"1 ෙU අදහ4ම ය° ෙමාෙර3, බැබú,
ඔව1, සා1ත-සMම1, සහ ûlය& ෙව"1 උaටා දැO\ම අනවශ]
Yව8. එෙහH ෙම1න ‘$ ¸ලා1 ෙ_ ෙපාත81 ශ²මය සං$ධානය
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•°බඳව අදහසO: “අෙ— සැලැ4ම අEව සමාජයO ඊට අවශ]
තQ‘ව ලබ1ෙ1 බලය පා$™šෙය1.”
ඉ"1 ෙU ගැන කQපනා කර1න: ෙU තQ‘වට •Bප=1 ඇ"
ෙ•ගය සපය1ෙ1 ‘$ ¸ලා1 හදන සැලැ4ෙම1. එනU
බලහHකාරෙය1 සමාජයට ෙගෙන1ෙ1 ඔ†ෙ_ සැලැ4මM. සමාජය
යැM ඔ† ෙප1ව1ෙ1 d<4 සහEහරයM. ඉ"1 d<4 සEහරය
එ; ෙ•ගය ලබාග1ෙ1 ‘$4 ¸ලා1 ෙව"1.
d<`1ට ‘$ ¸ලා1ෙ_ සැලැ4ම •°ග1නට ෙහg පv"Oෙ[පයට
අවසර ඇතැM 8යා ඉ"1 එ; ¦ 8යE ඇත. තම1 l= පරV ඕනෑම
අෙයžෙ_ සැලැ4මO •°ග1නට ෙහg පv"Oෙ[ප කර1නට d<`1
<දහ4 ෙව". ඒH ඒ $Vයට ෙනෙමM ‘$ ¸ලා1 මහතා ෙU
කාරණය වටහාෙගන "ෙය1ෙ1. ඔ† අෙ—Oෂා කර1ෙ1 ඔ†ෙ_
සැලැ4ම !"ගත ෙ•යැM 8යාය. ඒ අEව !"ෙ~ බලය
පා$™šෙය1 ෙමය බලහHකාරෙය1 ජනතාව ෙවත <යම ෙවE ඇත.
“අෙ— සැලැ4ම අEව, රජයට ඇHෙH ශ²මය ගැන !" (ෙවන !"
නැHද?) සUමත 8Cම පම•. එම01 සU–&ණ <දහස Xල
කා&dක VWƒව ඉVl ගම1 යE ඇත. ආ¤‚වO කර1ෙ1
සමාජයO ක1දO ඉVlයට ෙගන යෑම පමණM. (එය පමණM ද?)
අනXරැව දැනට •;Bවන ලද පv"පH" අEව වැඩ කළෙහාH
4වභාවෙය1ම =zධෙවන 8›යාව3යක බලෙය1 සමාජය ෙU
ක1ෙද1 පහලට ඇද හැෙලE ඇත.”
‘$ ¸ලා1 $=1 ඉ0කරන ෙU ක1ද යE žමOද? ඒ ක1ද උඩටම
’;1 අනXරැව අගාධයකට වැෙට1නO ද? (නැහැ එය සXට කරා
ය1නO). ඒH ෙමෙහම නU, ඇM ජනතාවට තම1ට ෙතgරා ග1නට
බලයO ෙද1ෙ1 නැHෙH? (සමාජය ද1ෙන නැහැ žමO ෙසායා යා
WXදැM 8යා; ඒ <සා තQ‘වO අවශ]යM.) žමO $=1 ද තQ‘ව
ෙද1ෙ1? (බලෙය1.) ෙU බලය සපය1ෙ1 ක£ද? (ඇM, ඒ මැ·ෙU
නෙවgHපාදකයා dස ෙවන ක£ද -ෙම; ¦ එයා තමM ‘$ ¸ලා1.)
**වරහ1 ඇXලත ඇHෙත බැ4mයාnෙ_ සටහ1.
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සමාජෙ~ $ෂම චක›ය
අ• ෙU $ෂම චක›ෙය1 කවරදාක වH ගැලෙව1ෙ1 නැත:
අක&මණ] d<සා නU Y අදහස සහ ෙ´²[ඨ d<ෙසž $=1 !"ෙ~
ඇ" බලය ෙයාදාෙගන ජනතාව තQ‘ කරෙගන යෑම.
ඉ"1 ෙU ක1ද න0z¦, සමාජය යU <දහසO ºO" $»නවා ද?
(සහ"කෙය1ම.) ඉ"1 8ය1න žමO ද ෙU <දහස, ‘$ ¸ලා1?
අ1"ම වතාවට නැවතH 8ය1නU, <දහස යE අෙයžට ලබාෙදන
අM"යO පමණO ෙනාෙවM; !"ෙය1 ලැෙබන ආරOෂාව යටෙH
තම ඉ1¢යය1 තමාට l= ෙ4 පා$™šයටH ව&ධනයටH හැ8යාව
යE <දහසM.
ෙමය 8=H වැදගැUමකට නැ" පැහැV3 8CමO ෙනාෙ•. එ;
අ&ථය ගැæරැM. එ; ඵල$පාක !&ණය 8Cම අපහ`M. එෙහH
හැෙමgම එකඟ\ ඇHෙH සත]ෙය1ම <දහ4 Y azගලෙයO
ව1නට නU azගලයාට තම ඉ1öයය1 පා$™šයටH ව&ධනයටH
තමනට l= ෙ4 හැ8යාව "•ම <දහස යැM 8යාය. එM1
8යැෙව1ෙ1 4වයං ව&ධනය සඳහා අධ]ාපනයO ලබා ¦ම
සමාජෙය1 අෙ—Oෂා කර1නට සෑම d<ෙසOටම අM"යO ඇතැM
8යාය. එතැ<1ම 8යැෙව1ෙ1 ද, සෑම azගලෙයOටම <[පාදන
උපකරණ ලබා¦ම සමාජෙය1 අෙ—Oෂා කර1නට සෑම d<ෙසOටම
අM"යO ඇතැM 8යාය. ම1ද ෙUවා නැ"ව d<4 8›යාකාරකU
ව31 සU–&ණෙය1 ඵලදාවO ලැ˜ය ෙනාහැ8M.
ඉ"1 ෙUවා ලබා ¦ම රජෙ~ •යවර ෙනාව1ෙ1 නU ෙවන žමන
8›යාමා&ග ව31 ද සමාජයක සෑම d<ෙසžටම අත]ාවශ] Y
අධ]ාපනය සහ <[පාදන උපකරණ ලබාVය හැ8යාව ඇHෙH?
නැවතH, <දහස යE බලයM. ෙU බලෙ~ අඩං“ දෑ ෙමානවාද?
(අධ]ාපනය ලබාගත හැ8යාව සහ <[පාදන උපකරණ ලබාගත
හැ8යාව.) ක£ද ෙU අධ]ාපනය සහ <[පාදන උපකරණ Vය
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WHෙH? (එය හැෙමgටම ලබාVය WHෙH සමාජයM.) ෙමාන
8›යාව81 ද සමාජය ෙU අධ]ාපනය නැ" Yව1නට සහ <[පාදන
උපකරණ නැ" Yව1ට එය ලබාෙද1ෙ1? (ඇM, රජෙ~
8›යාමා&ගය81.) ඉ"1 එෙහනU කාෙග1 ද රජය ෙUවා ග1ෙ1?
පාඨකයාට ඒ පv´නයට උHතර ෙද1න යැM 8ය?. එය අ•ව
ෙකාතැනට කැඳවාෙගන යනවාදැM එ$ට ෙසායා බල?.

පvජාත1ත|වා¦1ෙ_ ධ&මය
උපන]ාස XනO මත ෙගාඩනැෙඟන ෙU ධ&මය අෙ— ?Eaරැ
පරUපරාව සමහර $ට aZමයට පHකරන අෙ— Wගෙ~ $ද]ාමාන
වන අ–රැ පvපංචය8: d<4 සංහ"ෙ~ සU–&ණ අක&මන]භාවය,
!"ෙ~ ස&වබලධාCHවය, සහ 8=$ෙටක ෙනාවැරෙදන ෙ4 කටWX
කර1නට ද1නා ව]ව4ථාදායකයා. ෙU අදහ4 Xෙන1 <මැෙව1ෙ1
තම1 පvජාත1ත|වා¦ යැM 8යාග1නා අයෙ_ –ජ!ය සංෙOතය8.
ෙU අදහ4 ෙවEෙව1 ෙප! =mන අය සමාජŠŒHවයට කැම" යැM
8යන අය ද ෙව". පvජාත1ත|වා¦ ෙවන තරමට ඔ£1 d<4
සංහ"ය ගැන Sමාර;ත $´වාසයO තබා ඇත. සමාජŠŒ ෙවන
තරමට ඔ£1 d<4 සංහ"ය යE මඩ වලට වඩා වැˆෙය1 ෙහාඳ
ෙ4 සලක". ඉ"1 ෙU ෙවනස ගැන තව ZරටH $භාග කර?.
ෙzශපාලන අM" ගැන කතා කරz¦ ෙU පvජාත1ත|වාVයාෙ_ ග"
4වභාවය žමOද? ව]ව4ථාදායකෙයO ෙතgරා ගැ!ම ගැන
කතාබෙ§ ¦ ඔ† ජනතාව සලක1ෙ1 žමන ආකාරයකට ද? ආ§,
අ1න එතැන ¦ ජනතාවට සහජ •z”යO ඇතැM 8යM; ඔ£1
`$ෙ´ù Y $<$ද ද8න Eවණ81 WX යැM 8යM; ඔ£1ෙ_
අ•පvායය1 <තරම <වැරV යM 8යM; සාමාන] අ•පvාය වරද $ය
ෙනාහැ8 යැM 8යM; ච1ද අM"ෙ~ ස&වබලධාC 4වභාවය aÆQ
වැˆ යැM 8යත ෙනාහැ8 බව 8යM.
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ඉ"1 ච1දය පvකාශ කරන කාලය පැd•යාම, ච1දය අM"කරැවාට
තමනට •z”යO ඇතැM සහ"ක කර ෙප1ව1නට 8යා ඉQල1ෙ1
නැත. •z”මH ෙල=1 ෙතgරාගැ!මට ඔ†ට ඇ" අ•පvාය සහ
හැ8යාව $මSම81 ෙතාරව බාරෙගන ඇත. ජනතාවට වැර¦මO
=zධ ෙව1න aÆව1ද? ඇM අ• ŽවHෙව1ෙ1 •z”මය $චාරෙ~
Wගයක ෙනාෙ•ද? žමO 8•වා! ජනතාව දUවැQ දමා බැඳලා
"ය1න ඕනෑ 8යල හැම "4ෙසම? ඔ£1 =ය අM¥1, කැප\U හා
මහH උHසාහෙය1 Vනාෙගන නැHද? ඔ£1ෙ_ •z”ය සහ පvඥාව
ගැන ඇ" පදU සාO8 ෙප1වා නැ"ද? ඔ£1 ෙවEෙව1 ¥1ZවO
ෙද1නට ඔ£1 සමH නැ"ද? ඔ£1 වැˆ;mය1 ෙනාෙ•ද? තම1ට
ෙහාඳ ෙමානවාදැM ඔ£1 ද1ෙ1 නැ"ද? d<`1ට වඩා ඉහළ81
තම1ව තබාෙගන ඔ£1 ෙවEෙව1 $<´චයකරැෙවO සහ ¥රණ
ග1නා අෙයO ෙල=1 කටWX කර1නට යU d<ෙසO ෙහg යU
පං"යO ˜ය සැක නැ"ෙ•$ද? නැහැ, නැහැ, ජනතාව <දහ4. ඔ£1
<දහ4 $ය WXමM. ඔ£1 කැම" ඔ£1ෙ_ කටWX ඔ£1 $=1
කරෙගන ය1නටM. ඒක ඔ£1 කරෙගන යා$.
ඒH අනXරැව ව]ව4ථාදායකයාව ෙතgරා පHකර ගැEE ප`ව? ආ§!
අ1න එ$ටM ඔ†ෙ_ 4වරය ර¯ˆකQ $ප&යාසයකට පHෙව1ෙ1.
ජනතාව නැවතH අක&මණ], කර8යාගත ෙනාහැ8, =; •z”ෙය1
ෙනාWX Yව1 යැM සැලෙකන මnටමට පHෙවE ඇත.
ව]ව4ථාදායකයා ස&වබලධාlයා ෙවM. දැ1 ඔ†ට බාරM
?ලaර1නට, මඟෙප1ව1නට, තQ‘ කර1නට, සං$ධානයට. d<4
සංහ"යට කර1න ඇHෙH යටH\ම පමණM. පරම බලධාCHවෙ~
පැය උදා\ ඇත. අ• දැ1 ෙU මාරක අදහස <COෂණය කර?. ච1ද
කාලෙ~ ¦ හlම ආචාර ධා&dකM. හlම සU–&ණM, හlම
•z”මයH යැM සැල8Qලට පාත| Y ජනතාවට දැ1 8=ම අ•පvායO
නැත. එෙහම නැHනU ඔ£නට යU අ•පvායO ඇHනU එය ඔ£1ව
අග"යට අවමානයට ඇදෙගන ය1නා Y අ•පvායය8.

<දහස ය1ෙ1 සමාජවා¦ සංකQපය
ඒH ඉ"1 ජනතාවට mකO ෙහg <දහසO Vය WX ෙනාෙ•ද?
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ඒH ක1=ඩර1n මහතා $=1 අ•ට සහ"ක Yෙ~ <දහස
අ<වා&ෙය1ම ෙමාෙනාෙපා3ය කරා යා$ 8යාM!
අ•ට වැටෙහ1ෙන <දහස යE තරඟය 8යාM. ඒH ‘$ ¸ලා1
මහතාට අEව, තරඟය 8ය1ෙන ව]ාපාlකය1 බංෙකාෙළාH කරන
සහ ජනතාව වඳ කරන සැල`U පzධ"යO. ඒ ෙ§Xව <සා තමM
<දහ4 ජනතාව තමනට ඇ" <දහෙ4 පvමාණය අEව
බංෙකාෙළාHභාවයට ’;1 වඳෙවලා ය1ෙන. (සමහර $ට ‘$
¸ලා1 මහතා තරඟෙ~ උදාහරණ හැmයට 4$nස&ල1තය,
ඕල1දය, එංගල1තය සහ එOසH ජනපදය යනාVය <COෂණය
කර බැ3ය WXM.)
තරඟය ය1ෙ1 ෙමාෙනාෙපා3යO ෙවත යැM ‘$ ¸ලා1 මහතා අ•ට
තව ZරටH 8යM. ඒ ත&කෙය1ම ඔ† අ•ට 8යා =m1ෙ1 අ‚ dල
<සා dල ඉහළ යනවා 8යාය; තරඟය $=1 <[පාදනය $නාශකාC
8›යාව1ට ෙයා?කරනවා 8යාය; තරඟය <සා dල ¦ ගත හැ8යාව
ඇ" ලාශ² ;ß යනවා 8යාය; තරඟය <සා <[පාදන වැˆෙවන
අතර එM1ම පlෙභgජනය ද අ‚කරනවා 8යාය. ෙමM1
8යැෙව1ෙ1, <දහ4 ජනතාව <[පාදනය කළ WHෙH
පlෙභgජනයට ෙනාෙ•ය ය1නM. <දහස යE ±ˆත බව ය1නM.
<දහස යE ජනතාව අතර පව"න උ1මාදයO ය1නM. ඒ <සා
වහාම ‘$ ¸ලා1 මහතා මැVහH$ය WXය 8යාM.

සමාජවා¦1 සෑම <දහසකටම ˜ය ෙව"
ඉ"1, ව]ව4ථාදායකයා $=1 ජනතාවට "යාග1නට ඉඩO ෙද1ෙ1
ෙමාන <දහස ද? හෘදය සාO·යට ඇ" <දහස? (ඒH ෙUකට <දහස
Z1ෙනාH අ•ට ද81න aÆව1 d<4` ඔOෙකාම ඒ අව4ථාෙව1
පvෙයgජන ෙගන අෙzවවා¦1 ෙවM 8යාM.)
එෙහනU, අධ]ාපනයට <දහස? (ඒH එතෙකාට තම දරැව1ට Z=lත
සහ ෙබාරැ උග1ව1නට ෙදම••ය1 ආචා&යවරැ1ට ?දQ ෙගවM;
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අ<ක, "ෙය&4 මහතාට අEව, ජා"ක <දහ4 අධ]ාපනයට ඉඩ
Z1ෙනාH එය තව ZරටH ජා"ක ෙනාෙ•$. අ• අෙ— දරැව1ට
එතෙකාට X&8 සහ ;1Z අයෙ_ අදහ4 8යා ෙz$. ෙමාකද දැ1
අධ]ාපනයට "ෙයන !"මය පරම ස&වබලධාCHවයට 4í"
ෙව1නට අ•ට ෙහාඳ වාසනාව උදාෙවලා "ෙයනවා දරැව1ට
ෙරgමාEව1ෙ_ උXU අදහ4 8යාෙද1නට.)
එෙහනU, ශ²මයට <දහස? (ඒH ඒෙක1 ඇ"ෙව1ෙන තරඟයM.
එM1 ය1ෙන පlෙභgජනය ෙනාකරන ලද <[පාදනයට. බංෙකාෙළාH
ව]ාපාlකය1 ˜;\මට. වඳ\ යන ජනතාවට.)
සමහර $ට, ෙවළඳාමට <දහස? (ඒH හැෙමgම ද1නවා ෙවළඳාමට
<දහසO Z1ෙනාH එ; <යැෙළන හැම අෙයOම බංෙකාෙළාH ෙවන
බව. ෙUක ආරO·ත ¥රැ බZ ෙවEෙව1 ෙප! =mන අය නැවත
නැවතH ෙකාM තරU වතාවO ඔ—a කර ඇHද? ඉ"1 ෙවළඳාමට
ඇ" <දහස යටපH කර1න අවශ]යM ෙසෟභාග] උදාකරග1නට
නU.
එෙහනU, සබඳතාවය1 පවHව1නට <දහස ලබාග1නට හැ8ද?
(ඒH සමාජවා¦ දහමට අEව, සත] <දහස සහ 4ෙ•™ඡාෙව1
පවHවන සබඳතා යE එ8ෙනකට පර4පර $ෙරg¿ Yව1. ඉ"1
සමාජවා¦1ෙ_ අර?ණ තමM සබඳතා වලට ඇ" <දහස යටපH
කර බලහHකාරෙය1 ජනතාවට සබඳතා පවHව1න අණ ¦ සත]
<දහස ෙගන ඒම.)
පැහැV3ව එෙහනU, සමාජ පvජාත1ත|වා¦1ට හෘදය සාO·යට
එකඟෙවලා ජනතාවට 8=ම <දහසO ෙද1න ෙනාහැ8M. ම1ද,
ඔ£1 $´වාස කරEෙ~ d<4 සංහ"ෙ~ 4වභාවය යE සෑම
$ෙටකම අග"ය සහ $නාශය කරා යන හැVයවO යEෙව<. ඉ"1
ඔ£1ව ඔ£1 ෙව"1ම ෙ¸රාගැ!ම ••ස අ<වා&ෙය1ම !"
සUපාදකය1 ජනතාව ෙවEෙව1 සැල`U හැ¦ම අවශ]යM.
ෙU ආකාරෙය1 කරන $චාරය අ•ව ෙගන එ1ෙ1 ෙU
අ•ෙයgගාHමක පv´නයටM: ඉ"1 ජනතාව කර8යා ග1නට
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අෙපාෙහාසH Y අය නU, ඔ£1 Z=lH ව31 WX අය නU,
ෙzශපාලනඥය1 ෙප1වන තරමට ªගH Yව1 නU, එෙහනU ඇM
ෙU අයෙ_ ච1ද අM"ය ඔය තරU දැˆෙ4 තහ£රැ කරd1 ආරOෂා
කර ෙද1ෙ1?

`•l d<සා අදහස
ෙU d<4 සEහරය සං$ධානය කරන අයෙ_ `Z`කU ගැන මම
<තර තවH පv´නයO නඟා ඇත. එයට මා ද1නා තරd1 තවමH
8=ෙවO උHතර නU ¦ නැත.
d<4 සEහරෙ~ 4වභා$ක අ•පvායය1 ඔය තරU නරක ෙ• නU, ඒ
<සා d<සාට <දහෙ4 කටWX කර1නට ඉඩ ¦ම <සා ආරOෂාව
නැ" \ ය1ෙ1 නU, එෙහනU ෙකාෙහාමද ෙU සං$ධාකය1ෙ_
අ•පvායය1 හැම $ටම ෙහාඳ ෙව1ෙ1?
ව]ව4ථාදායකය1 ද, ඔ£1 $=1 පHකරග1නා ඒජ1තවරැ1 ද,
d<4 සEහරයට අM" Yව1 ෙනාව1ෙ1 ද?
එෙහම නැHනU, ඔ£1 ;ත1ෙ1 d<4 සංහ"ය හැ« මැm වලට
වඩා අන’ මැmෙය1 ඔ£1 <මැ\ ඇHදැM 8යාද?
සං$ධායකය1 8යා =m1ෙ1, මා&ගය 8යා ෙනාZ1ෙනාH,
ජනතාවෙ_ සහජ ආශය1 අග"ෙය1 •C ඇ" <සා සමාජයO එ;
වැළැO$ය ෙනාහැ8 $නාශය කරා යනවා 8යාM. ව]ව4ථාදායකය1
8ය1ෙ1 ෙU =යV$නසා ග1නා මා&ගෙ~ යෑම නවතා ජනතාවට
ඊට වඩා WO" සහගත Y මා&ගයO ඔ£1 හදා ෙදනවා 8යාය.
ඉ"1 එෙහම නU, ව]ව4ථාදායකය1ට සහ සං$ධායකය1ට ෙස`
d<4 සංහ"යට වඩා වැˆ ඉහළ තැනක ඉ1නට Vව]ෙලgකෙය1
•z”යO සහ සz“ණයO ලැ• "ෙබනවා ෙව1නට aÆවන; එෙහම
නU, ෙU `•l තHවය žමOදැM දැනග1නට අ•ට එ; නම
žමOදැM 8ය1න.
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අ• එ$ට බැටÆව1 ෙව". ව]ව4ථාදායකය1 අ•ව බලාග1නා
එෙôර1 ෙව". එවැ< සැලැ4ම81 8යැෙව1ෙ1 ඔ£1
4වභාවෙය1ම අ•ට වඩා `•l Yව1 8යාය. ඉ"1 එෙහම නU
අ•ට ව]ව4ථාදායකය1 සහ සං$ධායකය1 ෙව"1 ඉQලා =mය
හැ8M ඔ£නට පමණO ෙU 4වභාවෙය1 ලැ•ƒ `•l තHවය
žමOදැM පැහැV3 කර ෙප1$ය WXM 8යා.

සමාජවා¦1 <දහ4 ෙතgරාගැ!U පv"Oෙ[ප
කරM
සමාජ සංකරණ නෙවgHපාදනයට, ඒවාට දැ1\U දා1නට, ඒවා
ෙවEෙව1 ෙප! =m1නට, ඒවා තම1 ෙවEෙව1 අHහදා බල1නට,
ඔ£1ෙ_ $යදෙම1 හා ඔ£1ෙ_ අවදානෙම1, ඔ£නට ඇ" අM"ය
නැතැM 8යා මා වාද ෙනාකරන බව කරැණාකර වටහා ග1න. ඒH
මම $ෙරgධය පා1ෙ1 !"ය -සහ බලය පා$™šෙය1- ඒ සැල`U
අප ෙවත <යම කර1නට එන $ටM. ඒවාට අෙ— බZ ව31
ෙගව1නට යැM 8යන $ටM.
පෲෙඩා<4n, කැෙබm4n, ülෙයl4n, W<ව=ටාl4n,
ෙපvාෙටOෂ<4n යනා¦ ෙU අයෙ_ සහාකය1 ඒ අෙ1ක Y අදහ4
අHහl1නට උවමනා යැM 8යා මම ඉQලා =m1ෙ1 නැත. මා ඉQලා
=m1ෙ1 ඔ£1 X31 දැ8ය හැ8 ෙU ෙපාZ Y අදහස පමණO
අHහl1නට 8යාය: ඔ£1 අHහැlය WHෙH අ•ව ඔ£1ෙ_
ක¤ඩායටම බලහHකාරෙය1 බඳවාග1නට "ෙයන අදහසM.
ඔ£1ෙ_ සමාජවා¦ ව]ාපෘ"වලට අ•ව ඈඳා ගැ!මM. ඔ£1ෙ_
ණය-ෙපාŒ ෙනාමැ" බැංž, ÕÐක-ෙරgම සදාචාර සංකQප, ඔ£1ෙ_
ෙවළඳ ෙර“ලා=. මම ඉQලා =m1ෙ1 අ• ෙවEෙව1 ෙU සැල`U
හදන ¥රණ ග1නට ඔ£නට ඉඩෙද1න 8යාය. ඒවා අEගමනය
කර1න යැM ඍ¹ව ෙහg අ<යU ෙලස81 අපට බලහHකාරෙය1
<යම කර1න එපා 8යාM. ඒවා අෙ— හෘදය සාO·ය අEව අෙ—
යහපත ••ස ෙ• ද ෙනාෙ•ද ය1න ¥රණයට අවසරය අ•ට
ෙද1න.
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ඒH ෙU සං$ධාන කැමැHෙH බZ අර?දලට අත ෙපාව1නටM. ඒ
සැල`U 8›යාHමක කර1නට අවසර ෙදන !"ෙ~ බලය අQලා
ග1නටM. ±ඩක සහ අWO" සහගත බවට අමතරව ෙU කැමැHත
ෙප1ව1ෙ1 සං$ධායකයා ද වැරෙදන ග"ෙය1 YෙවO සහ d<4
සංහ"ය කර8යා ග1නට ෙනාහැ8 Yව1 යන <යතයM. ඉ"1
එෙහම නU, d<`1ට තම1 ෙවEෙව1 ෙහාඳ නරක ෙතgරාග1නට
හැ8යාවO නැHනU, ඇM අ• ෙU ස&වජන ච1දයO ගැන කතා
කර1ෙ1?

පvංශ $—ලව වලට ෙ§Xව
පvංශෙ~ Y =Z\U Vහා බලz¦ ත&කාE¨ල YවH අවාසනාව1ත
ෙල=1 ෙප! ය1ෙ1 ෙU අදහ4වල ඇ" පර4පර $ෙරgධතාවය1ය.
උදාහරණයO ෙලස, පvංශ ජනතාව ?Q තැන ෙගන ?Æ මහH
Wෙරgපයම ඔ£1ෙ_ අM¥1 ෙවEෙව1 සට1 වV1නට ෙගන ’යහ.
එෙහH එය අ•ව වඩාHම ආ¤‚ ෙවත, වඩාHම ෙර“ලා= වලට
යටH Y, වඩාHම ±ඩනය81 =mන, වඩාHම බැඳ තබා ලzදා Y,
වඩාHම ¶රාකෑමට ලOY Wෙරg±ය ජනතාවට බවට පH\ෙම1
ගලවාෙගන නැත. <තරම $—ලවයO ඇ"ෙ• යැM 8යත හැ8 රටO
ෙල=1 පvංශය අ<H රටවQ =යQල1ටම ඉVlෙය1 =mM. ෙU
තHවය යටෙH එය එෙ4 \ම 4වභා$කය.
“සමාජයO එ; තQ‘ව ලබ1ෙ1 බලෙය1” යැM ඉතා පැහැV3ව ‘$
¸ලා1 මහතා 8Ú අදහස අෙ— ෙzශපාලනඥය1 •°ග1නා YවO
හැmයට පව"න තාO කQ ඉහත තHවය පvංශෙ~ ෙවන4 ෙනා\
ෙමෙ4ම පව"E ඇත. හැØU ඇ" d<`1 අක&මණ] ෙල=1
කQෙගවනා තාO කාලයO එය එෙ4ම පව"E ඇත. =ය •z”ෙය1
සහ =ය උන1Zෙව1 තම අ•වෘz”ය සහ සXට සලසාග1නට
ෙනාහැ8 යැM d<`1 =තන තාO කQ එය එෙ4ම පව"E ඇත.
=ය‘ දැයOම !"ය $=1 කරෙදන ෙතO බලා =mන තාO කQ එය
එෙ4ම පව"E ඇත. ෙකmෙය1 8වෙහාH, ඔ£1 සහ ආ¤‚ව අතර
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ඇ" සUබ1ධය බැටÆ ර¯ලO සහ එෙôෙරO අතර ඇ" සUබ1ධය
වැ< යැM =තන තාO කාලයO එය එෙ4ම පව"E ඇත.

ආ¤‚ෙ• අSමා1"ක බලය
ෙU අදහ4 පව"න තාO කQ, ආ¤‚ෙ• වගeU ඉතා දැවැ1ත බව
පැහැV3ය. වාසනාව හා අවාසනාව, ව4Xව හා ;ඟනකම, සමාන හා
අසමානතාවය, සz“ණය හා Z=lත, යනා¦ =යQලම ෙzශපාලන
පlපාලනය මත රඳා පව"1න8. ආ¤‚ව මත =ය‘ බර පැට\
ඇත. එය =යQල ඉBකර1නට බාරෙගනය. එය =යQල කරd1
=mM. ඒ <සා එය =යQලට වග8ව WXය.
අ• වාසනාව1ත Yෙ~ නU, එෙහනU අෙ— 4í"යට අM"යO
8ය1නට ආ¤‚වට ඉඩ ලැෙ¸. ඒH අ• අවාසනාව1ත Yෙ~ නU,
එෙහනU එ$ට අ•ට ආ¤‚වට අවලාද 8ය හැ8ය. =ය‘ d<`1
හා =ය‘ ෙzපල •°බඳව දැ1 ආ¤‚ෙ• ;Xමතය යටෙH කටWX
ෙකෙර1නට ඉඩ ¦ නැ"ද? !"ය දැ1 ස&වබලධාC ෙනාෙ•ද?
අධ]ාපනයට ෙමාෙනාෙපා3යO <&මාණය කරන ලV1, <දහස
ෙනාමැ"\ ’ය ප£Qවල •යවරැ1ට ආ¤‚ව $=1 වග8ව WXය.
ඔ£1ෙ_ අ•පvායය1 ˜ß ’ෙ~ නU එය ෙවන කාෙ_ වැර¯zදOද?
ක&මා1තවලට ෙර“ලා= පැන\ෙම1 ආ¤‚ව eෙ• ඒවා
සමෘz”මH ෙවනවා 8යාය. එෙ4 ෙනාව1ෙ1 නU ක&මා1තවලට
ඔ£1ෙ_ <දහස නැ"කර දැÂම $;ÆවO ෙවM. ඉ"1 ක&මා1ත
දැ1 •lÓ ඇHනU එය ෙවන කාෙ_ වරදOද?
¥රැ බZ සමඟ ෙසQලU කළ <සා ෙවළඳාෙU අ‚පා‚ නැ"ෙ• යැM
8Ú ආ¤‚ව ඒවාෙය1 සමෘz”ය ෙනාව $නාශය ද81ෙ1 නU, එය
ෙවන කාෙ_ වරදOද?
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ක&මා1තවලට <දහස ෙනා¦ ඒවාට ආරOෂාව ¦ම <සා ආ¤‚ව
eෙ• ඒවා ලාබ උපයනවා 8යාය. ඒවා බZ ෙගවන ජනතාවට බරO\
ඇHනU, එය ෙවන කාෙ_ වරදOද?
ඉ"1 ෙමෙහම බලz¦, ආ¤‚ව 4ෙ•™ඡාෙව1ම වගeU බාරගH
බැ$1 ආ¤‚ව ඍ¹ව වග8ව WX Y පැd•3 හැෙර1නට රෙn
ෙවනH 8=ම පැd•QලO නැත. ඉ"1 aZමයO ද එෙහනU, හැම
අසා&ථක Y වෑයමOම දැ1 පvංශෙ~ තවH $—ලවයO කැඳවන
අවදානමO ෙගෙනනවා යැM eම.
ඉ"1 ෙමයට ෙයgජනා කරන •°යම žමOද? !"ෙ~ රාජ $ෂය
අSමා1"ක ෙල=1 පvසරණය 8Cමද? ඒH එය ද රජෙ~ වගeම
ෙවM.
ආ¤‚ව ෙ•තන පාලනය සහ ඉහළ දැÂම බාරෙගන එය කරගත
ෙනාහැ8 $ට ¦, Z—පH =යQල1වම බලා 8යාගත ෙනාහැ8 $ට ¦,
ර¯8යා නැ" =ය‘ අයට ර¯8යා ෙද1නට ෙනාහැ8 $ට ¦, =ය‘
ණයගHත£1ට ෙපාŒ නැ" ණය ¦ගත ෙනාහැ8 $ට ¦, අ•ට
8ය1නට කණගාB =ෙතන ෙමවැ< වද1 ද ලැමාm1 මහතාෙ_
පෑෙන1 ’3Ó ’ෙ~ය: “=ය‘ වැ=ය1ෙ_ 4±vXව –ජ!ය කර,
ආගdක ෙසෙනහස වඩවා, ශO"මH කර, $සQ කර, ව&ධනය කර,
•z”ය ලබා¦ෙU ෙමෙහය ආ¤‚ව සලක1ෙ1 එ; අර?ණ 8යාය.”
ඉ"1 ආ¤‚වට ෙU =යQල කරගත ෙනාහැ8 කල, එ$ට
žමOෙ•ද? සෑම අසා&ථක ආ¤‚වO ප`ප=1ම -ෙමය
ෙනාවැළැO$ය හැ8\ම කණගාBදායකය- එ$ට ෙනාෙ•ද එවැ<ම
ෙනාවැළැO$ය හැ8 Y $—ලවයO හඹා එ1ෙ1?

ෙzශපාලනය සහ අ&ථශා4ත|ය
දැ1 අ• හැෙර? ෙU <බ1ධනය ආරUභෙ~ ¦ ෙකmෙය1 සඳහ1
කරන ලzදා Y $ෂයයකට. ෙzශපාලනය සහ අ&ථශා4ත|ය -ෙනාෙහාH
ෙzශපාලන අ&ථශා4ත|යට.
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**බැ4mයාn $=1 පහත සඳහ1 ?Q වාක] Xෙ1 අදහ4 තව
පැහැV3 8Cම ••ස ෙපාH 3 O ද, 3යැ$3 ගණනාවO ද සපයා
ඇත.
ෙzශපාලන ශා4ත|යO හද1නට ෙපර අ&ථශා4ත|යO හදාගත WXM.
ඉÈරා 8යෙතාH, d<4 උවමනාව1 <සා සම’ය ඇ"ෙව1ෙ1 ද
නැHනU අසම’ය ඇ"ෙව1ෙ1 ද ය1න පැහැV3වම ¥රණය
කර1නා Yව අ&ථශා4ත|යM. ආ¤‚ෙ• <වැරV 8›යාකලාපය ¥රණය
කරE සඳහා ෙzශපාලන ශා4ත|යO ෙගාඩනඟ1නට ෙපර ඉහත
කාරණය ෙසායා පැහැV3 කරගත WXෙ•.
අ&ථශා4ත|යO හදාගH වහාම, ෙzශපාලන ශා4ත|යO ආරUභෙ~ ¦
ම, ෙU ඉතා වැදගH පv´නයට •°Xර ෙසායාගත WXෙ•: !"ය නU
žමOද? එය žමO $ය WXද? එ; $ෂය පvමාණය žමOද? එ;
Sමාව1 ෙමානවාද? ත&කාE¨ලව, !" සUපාදකය1ෙ_ WO"
සහගත බලය නව"1ෙ1 ෙකාතැනක ¦ ද?
Âට •°Xරැ ෙද1නට මම ප`බට නැත: !"ය නU අWO"යට
එෙර;ව පනවන බාධකයO ෙල=1 සං$ධානාHමක ෙල=1 පා$™š
කරන ෙපාZ බලය8. ෙකmෙය1 8වෙහාH !"ය නU WO"යM.

!" සUපාදනෙ~ <= කා&යය
අෙ— Ž$තයට සහ ෙzපලවලට බලපාන අ1දම81 පරම
ස&වබලධාCHවයO ව]ව4ථාදායකයාට ඇතැM eම සත]යO
ෙනාව1ෙ1ද? azගල Ž$තය සහ ෙzපල ; පැවැHම
ව]ව4ථාදායකයාට ක°1 පැව" ෙzවQ ෙව". ඔ†ෙ_ කා&යය Yෙ~
ෙUවාෙ~ ආරOෂාව සහ"ක 8Cම පම•.
අපෙ_ =;•z”යට, අෙ— අදහ4වලට, අෙ— අ•පvායය1ට, අෙ—
අධ]ාපනයට, අෙ— මතවාදය1ට, අෙ— ර¯8යාවලට, අෙ— ෙවළඳාමට,
අෙ— žසලතා වලට, අෙ— ±v"යට යනා¦1ට ෙර“ලා= පැන\ම
!"ෙ~ කා&යය යැM eම වැරVM. !"ෙ~ කා&යය නU ෙU අM¥1
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8›යාHමක කර1නට ඇ" <දහස ආරOෂා 8CමM. ෙU අM¥1
8›යාHමක කර1නට ඇ" <දහසට බාධා ප?ƒවන ඕනෑම අෙයžට
එයට ඉඩO ෙනා¦මM.
ඉ"1 බලය පා$™šය !"යට අත]ාවශ] YවO <සා, එ;
!ත]ාE¨ල $ෂය පථය ව1ෙ1 බලය පා$™šය අත]ාවශ] Y
පlශ²ය1; ¦ පම•. WO"ය යE එයM.
!ත]ාE¨ල ආHමාරOෂාව සඳහා සෑම azගලෙයžටම බලය
පා$™šයට අM"යO ඇත. ඉ"1 ෙU ෙ§Xව <සා පමණO සා ;ක
බලය -එනU ඒeය බලෙ~ සං$ධානාHමක Y සංෙයgජනය!ත]ාE¨ලව එම අර?ණ සඳහාම ෙයාදාගත හැ8ය; එෙ4ම එය
ෙවනH 8=ම අර?ණO සඳහා !ත]ාE¨ලව ෙයාදාගත ෙනාහැ8ය.

!"ය සහ aණ]ාධාර ය1න එකම ෙදය ෙනාෙ•
!"ෙ~ පරමා&ථය යE azගලය1 ±ඩනයට පHකරd1, එය
ත]ාගŠŒ ෙ™තනාව81 WXව කරන ලද 8›යාවO £වද, ඔ£1ෙ_
ෙzපල ෙකාQලකෑම ෙනාෙ•. !"ෙ~ පරමා&ථය නU azගලය1 සහ
ෙzපල ආරOෂා 8CමM.
තව ZරටH පැහැV3 කර1ෙ1 නU, azගලය1 ±ඩනයට පH
ෙනාකර1ෙ1 සහ ඔ£1ෙ_ ෙzපල ෙකාQලක1ෙ1 නැHනU !"ෙ~
aණ] ෙ™තනාවO ඇHෙH 8යා ද 8ව ෙනාWXM. එය එ$ට පර4පර
$ෙරg¿ Y 8යමනO ෙවM. azගලය1ට සහ ෙzපල වලට යU
බලපෑමO 8Cෙම1 වැළe =m1නට !"යට ෙනාහැ8ය. ඉ"1
!"ය ඒවා ආරOෂා කරනවා ෙවEවට ෙවනH ඕනෑම ෙලස81
කටWX කර1ෙ1 නU එ$ට එම 8›යා යE azගලය1ට සහ ෙzපල
වලට ඇ" ඔ£1ෙ_ අM"ය අත]ාවශ]ෙය1ම කඩාක—පQ 8Cම8.
!"ය යE WO"යM. එය සරල Y ද, පැහැV3 Y ද, <යත Y ද,
Sdත Y ද ෙවM.
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සෑම ඇසකටම එය දැ8ය හැ8M. සෑම මනසකටම එය වටහාගත
හැ8M. WO"ය යE මැන බැ3ය හැ8 Yව8. අ$කා&ය ෙහවH
ෙවන4කළ ෙනාහැ8 Yව8. ෙවන4වන `Æ ද ෙනාව1න8. WO"ය
යE Âට වඩා වැˆ Y ෙහg Âට වඩා අ‚ Y ෙහg ෙදයO ෙනාෙ•.
ඔබ එ; <= Sමාව ඉOමවා ’ෙයාH -!"ය ආගdක කර1නට,
සෙහgදරHවෙය1 YවO කර1නට, සමානාHමතාවෙය1 YවO
කර1නට, aණ] ආකාරය81 YවO කර1නට, කා&dක ෙහg සා;ත]
ෙහg කලාHමක බැ$1 ෙහg YවO කර1නට,- එ$ට ඔබ ෙනාdª
සංද&භයක, එනU අ$<´šත සහ අපැහැV3 Y, බලහHකාරෙය1
ෙදන උෙතg•යාවක, එෙහම නැHනU, තවH අයහපH Y, !"ය
අQලාෙගන එය ඔබ ෙවත පා$™š ක&නට වෑයU ග1නා බ†$ධ
උෙතg•යාව1;, අතරමං ෙවE ඇත. ෙමය සත]ය ව1ෙ1 WO"ය
ෙම1 ෙනාව සෙහgදරHවය සහ aණ] කටWX සඳහා <යත SමාවO
යැM 8යා ෙදයO ෙනාමැ" <සාය. පට1 ගH$ට, ඔබ නව"1ෙ1
ෙකාතැන81ද? එ$ට !"ය එ; නවHවාග1ෙ1 ෙකාතැනකද?

ෙකාdW<4nවාදයට ගම1 කරන ඉහළ පාර
ද සා1ත-8›O මහතා ඔ†ෙ_ aණ]ාධාර ඉVlපH කර1ෙ1 සමහර
ක&මා1ත •l4වලට පම•. ඔ† !"ෙය1 ඉQලා =mE ඇHෙH
<[පාදකය1ට වා= ලැෙබE ••ස පාlෙභg’කයා පාලනය කර1න
8යාය.
ක1=ඩර1n මහතා තම සහෙයgගය ෙදE ඇHෙH වෘH¥ය
සං$ධාන වලටය. ඔ† !"ය පා$™š කර1ෙ1 ඔ£1 ෙවEෙව1
අවම ඇÈU පැළÈU, <වාස, ආහාර සහ අෙනžH Žවන අවශ]තා
සහ"ක කරE ••සය.
‘$ ¸ලා1 මහතා 8යE ඇHෙH -ෙ§X ස;තව- සෙහgදරHවය
සU–&ණ කරE ••ස ෙUවා අවම සහ"කය1; ආරUභය පමණO
8යාය. තව ZරටH ඔ† 8යE ඇHෙH !"ය ම01 =ය‘ වැඩ
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කරන ජනතාවට ෙනාdෙQ අධ]ාපනය සහ <[පාදන උපකරණ
සපය1නට අවශ] යැM 8යාය.
තවH අෙයO ෙU සං$ධානය Vහා බලා, සමානාHමතාවය තවH වැˆ
8Cමට තවH ෙz කළ හැ8 යැM 8යE ඇත. !"ය ම01
=යQල1ටම -8=වžටH යා ෙනාහැ8 žඩා ගමටද- `ෙඛgපෙභgÕ
ෙzවQ, සා;ත], කලා යනාVය සැපMය WX යැM 8යE ඇත.
ෙU =ය‘ ෙයgජනා ෙකාdW<4nවාදයට යන ඉහළ පාරM.
ෙර“ලා=කරණය යE එ$ට -සත]ෙය1ම දැනටමH එෙ4 පැන\
ඇත- =යQල1 $=1ම ’¹කෙම1 හා =;න මවන අ1දම අEව
සට1 වVන Wද •mයO ෙවM.

4ථාවර ආ¤‚වක පදනම
!"ය යE WO"යM. ෙU පvෙUයය ඇXලත සරල Y සහ šර4ථා® Y
ආ¤‚වO •;Bවා ගත හැ8ය. අWO"ය යටපH කර1නට පමණO
SමාY සං$ධානාHමක බලයO පමණO ඇ" රටක, $—ලවයO,
කැර3 ෙකgලාහලයO, යා1තමකට ෙහg උzෙඝgෂණයO ඇ"ෙව1ෙ1
ෙකෙ4දැM ෙප1වා ෙද1නට මම ඕනෑම ෙකෙනžට අ•ෙයgග කරd.
එවැ< ආ¤‚වO යටෙH, වඩාHම ස•=lෙය1 •l තHවයOද
පව"E ඇත. එෙ4ම එය වඩාHම සමානාHමතාවය පැ"ෙරන ෙල=1
ෙබ¦ ෙගා4 "ෙබE ද දැ8ය හැ8ය. d<4 4වභාවෙය1 ෙව1කළ
ෙනාහැ8 Zක ගැන සලකz¦, 8=ම ෙකෙනO ඒ ගැන ආ¤‚වට
ෙදා4 8යE නැත. ෙමය සත]යO ව1ෙ1, ආ¤‚ෙ• බලය අWO"ය
යටපH කර1නට පමණO ෙයාදා ගැෙනන <සා, එ$ට ෙමවැ<
ෙශgච!ය අව4ථා ඉVlෙ~ ආ¤‚ව අ;ංසක ෙවM. හlයට
කාල“•ක ෙවන4කU වලට ආ¤‚වට ෙචgදනා කර1නට ෙනාහැ8
ෙල=1මM.
ෙමම පv4Xතෙ~ සත]තාවය ෙප1වන සාO8යO $Vයට ෙU පv´නය
$මස1න: වැˆ පˆ ඉQලා, ෙනාdෙQ ණය ඉQලා, <[පාදන
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උපකරණ ඉQලා, වා=දායක ¥රැ බZ ඉQලා, ආ¤‚ෙව1 ර4සාවQ
ඉQලා 8=ම අෙයO ඇපැQ උසා$ෙ~ ¦ උzෙඝgෂණ පවHවා
"ෙයනවාද? සාම $<`රැ කා&යාලයකට පහර ¦ "ෙයනවාද?
හැෙමgම ද1නවා ඉහත සඳහ1 කටWX සඳහා අ”කරණ බලයO
ඇHෙH ඇපැQ උසා$යකට ෙහg සාම $<`රැෙවžට ෙනාවන බව.
ඉ"1 ආ¤‚වO එ; <= කා&යයට Sමා £වෙහාH, =යQල1ම
වැˆ කලO ය1නට ෙපර, ඉහත සඳහ1 කටWX සඳහා !"ය Xල
පව"න අ”කරණ බලයO නැතැM 8යා ඉෙගන ග!$.
ඒH සෙහgදරHවෙ~ නාමෙය1 !" හද1න ’ෙයාH, -=ය‘ ෙහාඳ
සහ =ය‘ නරක ඉ[ට ෙව1ෙ1 !"ය අEව යැM 8යd1; අෙ—
ඒeය azගල Y ෙශgච!ය =Z\U වලට වග8ව WHතා !"ය යැM
8යා; අෙ— =ය‘ සමාජ අසමානාHමතා වලට වග8ව WHෙH !"ය
යැM 8යා- එෙහනU එතෙකාට ෙනානැව¥ ගලා එන පැd•3,
ෙනාl4`U, කරදර සහ $—ලවය1ට ෙදාර සදා $වෘතM.

WO"ය යE සම අM¥1 ෙව"
!"ය යE WO"යM. එයට වඩා ෙවන4 YවO ව1නට !"යට <=
ෙල=1 හැ8නU එය aZමයO වE ඇත! WO"ය නU <වැරV Yව
ෙනාව1ෙ1ද? අM¥1 යE සමානාHමතාවෙය1 WX YවO
ෙනාව1ෙ1ද? dමෙරQ මහතා, ද ෙම‘1 මහතා, "ෙය&4 මහතා
ෙහg ‘$ ¸ලා1 මහතා !"ෙය1 ලැෙබන ෙමාන අM"ය81ද මට
ඔ£1ෙ_ සමාජ සැල`Uවලට අE¨ල ව1නට 8ය1ෙ1? ෙමය
කර1නට ආචාර ධා&dක Y අM"යO !"යකට ඇHනU, එෙහනU
ඇM !"යට බැl ෙU මහHවරැ1ට මෙ_ සැලැ4මට අE¨ල ෙව1න
යැM 8යාH 8ය1නට? 4වභාව ධ&මයා $=1 උෙතg•යාවO ගැන
හැ8 පම•1 =;න මව1නට මටH ඇ" පම•1 හැ8යාවO ¦
නැතැM 8යා ත&කාE¨ලව 8යත හැ8ද? !"ය $=1 ෙබාෙහg
ෆැ1ට= අතl1 එකO පමණO ෙතgරාෙගන, එයට පමණO
ආ¤‚ෙ• සං$ධාන Y බලය ලබාVය WXද?
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!"ය යE WO"යM. ෙU සංකQපය යටෙH, -<තරම අහ1නට
ලැෙබන පlV- !"ය අෙzවවා¦ ෙ•යැM 8යා, 4වා&ථාවා¦ ෙ•යැM
8යා, හෘදය සාO·ය81 ෙතාරෙ• යැM 8යා, !"ය $=1 d<4
සංහ"ය එ; පv"˜Uබෙය1 තනE ඇතැM 8යා, 8ය1නට ඉඩ
ෙනාෙද1න. එය අêත Y ¥1Zව8. එය, !"ය නU d<4 සංහ"ය
යැM 8යd1 ආ¤‚වට ව1දනා මාන කරන අයට පමණO `Z`
Yව8.
$ලU•තය8! ආ¤‚වට ව1දනා මාන කරන අය $´වාස කරEෙ~
<දහ4 azගලය1 යE 8›යාව1 =යQල නවතා දමා ඇ" අය 8යාද?
!"ෙය1 8=H ජවයO ලැෙබ1ෙ1 නැHනU අ•ට 8=H ජවයO
ලැෙබ1ෙ1 නැතැM 8යා ගම] ෙවනවාද? අෙ— ඉ1¢යය1 <දහ4
ෙල=1 භා$තා කර1නට අපට අවසර ලැ•ණ පම•1 අපට අෙ—
ඉ1¢යය1 භා$තයට ෙනාහැ8 ෙවනවා 8යා ගම] ෙවනවාද? සමහර
ආගU, සමහර සබඳතා, සමහර අධ]ාපන ක›ම, සමහර ශ²ම
ෙර“ලා=, එෙහම නැHනU සමහර ෙවළඳ ෙර“ලා=, සමහර
aණ]ාධාර කටWX කර1නට !"ෙය1 අපට බලකර1ෙ1 නැHනU
එM1 අදහ4 ෙව1ෙ1 අ• ඉතා කැමැHෙත1 අෙzවවාදයට,
තප4බවට, ªගHකමට, ෙදාUනසට සහ ’¹ බවට පHෙවනවා
8යාද? අ• <දහ4 නU, ෙකාෙහ1ද 8යැෙව1ෙ1 අ•ට තව ZරටH
ෙද$ය1ෙ_ බලය ෙහg ෙහාඳ හÈනාග1නට හැ8යාව නැ"ෙවනවා
8යා? අ<O අය ඇ`රැ ෙනාකර, එ8ෙනකාට උද• ෙනාකර, අෙ—
අවාසනාව1ත සෙහgදරය1ට කරදරයක ¦ සහනයO ෙනා¦ =mනවා
ෙහg ආදරය ෙනාකර, 4වභාව ධ&මෙ~ රහ4 ඉෙගන ෙනාෙගන, අෙ—
හැ8යාව1 හැ8 පම•1 VWƒ කරග1නට උHසාහයO ෙනාෙගන
ඉ1නවා යැM එM1 8යැෙවනවාද?

උදාරHවයට සහ පvග"යට යන මා&ගය
!"ය යE WO"යM. සෑම මEෂ]ෙයOම තම1ෙ_ සත] අගය සහ
තම පැවැHෙU සත] උදාරHවය සාOෂාH කරග1ෙ1 WO" සහගත
Y !"ය -අM¥1 පv?ඛ Y පාලනය; <දහස, ආරOෂාව, šර4ථා®
බව, සහ වගeම- යටෙHය. WO"ය සාධනය කරන ෙU !"ය
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යටෙH පමණO -ෙහd1 =zධ YවH අ<වා&ෙය1ම =zධ ෙවනෙද$ය1ෙ_ සැලැ4ම Y ක›මවH බ$1 WX සාමකාÂ පvග"යO d<4
සංහ"යට සාOෂාH කරගත හැ8ය.
ෙමය සැල8Qලට ගැෙනන žමන $ෂය පථයක ¦ £වද, -එය
ආගdක, දා&ශ<ක, ෙzශපාල<ක, ෙහg ආ&€ක £වද; එය
ෙසෟභාග]ය, සz“ණය, සමානාHමතාවය, අM"ය, WO"ය, පvග"ය,
වගeම, එක?Xව, ෙzපල, ශ²මය, ෙවළඳාම, ලධනය, ෙ•තන, බZ,
ජනගහණය, ?දQ, ෙහg ආ¤‚ව යනා¦ ඕනෑම එකO- ෙමය
සැල8Qලට ගැෙනන මෙ_ $ද]ාHමක ගෙ•ෂණෙ~ žමන
අව4ථාවක ¦ £වද, මම එළෙඹන ෙU <ගමනය !ත]ාE¨ලව
<වැරV යැM මට ෙප! යM. ඒ <ගමනය ෙමයM: <දහස Xල d<4
සබඳතා අතර ගැටÆ සඳහා $සÈම ෙසායාගත හැ8යාව ඇත.

අදහස81 ෙප1වන සාO8
ඒ කතාව ෙමM1 ඔ—a කරනවා ෙනාෙ•ද? ?Æ ෙලgකය Vහා
බල1න. වැˆෙය1 සාමකාÂ, වැˆෙය1ම සz“ණවH, වැˆෙය1ම
සXm1 ජනතාව ඉ1ෙ1 ෙමාන රටවQවල ද? එවැ< ජනතාව
ෙසායාගත හැ8යාව ඇHෙH ෙපෟzග3ක කටWX වලට අ‚ෙව1ම
ඇ03 ගහන රටවQ ව31; ආ¤‚වO ඇතැM අ‚ෙව1ම දැෙනන
රටවQ ව31; ඒeය azගලෙයžට වැˆෙය1ම අවකාශයO ඇ" ඇ"
රටවQ ව31, <දහ4 මතයක ඉ1නට වැˆෙය1ම බලයO ලැෙබන
රටවQ ව31; වඩාHම සරල Y සහ රාජ] පlපාලන කටWX
අ‚ෙව1ම =zධ ෙවන රටවQ ව31, බZ ඉතාමH අ‚ සහ
හැෙමgෙග1ම එක හා සමාන ෙල=1 අය ෙකෙරන රටවQ ව31;
ෙපාZ අපvසාදය ගැන වැˆ උන1ZවO නැ" එය WO" සහගත යැM
ෙනා8යන රටවQ ව31; ඒeය azගලය1 සහ ක¤ඩායU තම
වගeU 8›යාŠŒ ෙලස බාරග1නා රටවQ ව31, ඉ"1 ඒ <සා,
අසU–&ණ යැM •°ග1නා d<`1ෙ_ සz“ණය1 <තරම ද81ෙ1
VWƒ රටවQ ව31; ෙවළඳාමට, ජනතාවට එකXව ගැවSමට, සහ
සං$ධාන ඇ" කරග1නට අවසරයට බාධා ඉතාමH අ‚ෙව1 ඇ"
රටවQ ව31; ශ²මය, ලධනය, සහ ජනගහණය $4ථාපනෙය1 ZO
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ගැහැට $ßම වඩාHම අ‚ෙව1 ඉඩකඩ ඇ" රටවQ ව31; d<සා
=ය සහජ අ•පvායය1 ෙසායා ය1නට වැˆෙය1ම උHසාහයO
ග1නා රටවQ ව31; d<සාෙ_ නෙවgHපාදන ෙද$ය1ෙ_ !"
සමඟ වඩාHම `සංවා¦ ෙලස81 =zධ ෙවන රටවQ ව31;
ෙකmෙය1 8යෙතාH, වඩාHම සXm1 ඉ1න, වඩාHම “ණ ගරැක
Y, වඩාHම සාමකාÂ Y ජනතාව නU ෙU =zධා1තය <තරම පාෙ§
අEගමනය කරන අයM: d<සා ස&ව සU–&ණ නැ" £වH, තවමH,
=ය‘ බලාෙපාෙරාHX රඳ1ෙ1 අM¥1 නU Y Sමාව Xල
azගලය1ට <දහෙ4 සහ =ය කැමැHත අEව 8›යාකර1නට ඉඩO
ලැෙබz¦ය. !"ය ෙහg බලය ෙයාදාගත WHෙH ෙවන 8=වකට
ෙනාෙ•. ස&ව WO"ය පlපාලනයට පමණ8.

අE1ව පාලනය කරෙගන =ÖෙU කැමැHත
ෙමය 8ව WXය: “ෙ´²[ඨ” d<`1 ෙලාව පමණට වඩා =m". !"
සUපාදකය1, සං$ධාකය1, ෙහාඳ ;තැ" අථ]ය යථාරෑ± ෙනාY
දානප"ය1, ජනතා නායකය1, ජා"ෙ~ •යවරැ1, ෙමෙහම ෙමෙහම
යැM 8යාග1නා අය. අවශ] පමණට වඩා වැˆ •lසO තම1ව
d<4 සංහ"යට වඩා ඉහ°1 තබා ග<". ඔ£1 ඒ සඳහා කරන
සං$ධානය, තම1ෙ_ හා වෑයෙU ෙලාžකU 8යා පෑම, අE1
පාලනය යනාVය තම වෘH"ය කරග<".
ඉ"1 අෙයO 8යE ඇත: “ඔබH කර1ෙ1 එයම ෙනාෙ•ද?”
සත]ය8. එෙහH මම 8›යාකර1ෙ1 සU–&ණෙය1ම ෙවනH
හැØම81 බව 8ව WXය. මම පv"සං4කරණවා¦1 යැM
8යාග1න£1 අතරටම එO\ ඇHෙතd. එෙහH ඒ එකම අර?ණO
සඳහා පම•. වැනෙකgස1 $=1 තම යා1¥|කරණය Vහා බැý
අ1දd1 මම ජනතාව Vහා බල1ෙ1 නැත. කාMක $ද]ාඥෙයO
d<4 =රැර ඇ" ආකාරෙය1 බාරග1නා $Vයට, මම බාරග1ෙ1ද
d<`1 ඔ£1 =mන ආකාරෙය1මය. මෙ_ කැමැHත ඔ£1
අධ]යනය කර1නට සහ ඔ£1 අගය කර1නට පම•.
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=ය‘ ජනතාව ගැන මෙ_ ග" 4වභාවය, පvශංසාවට පH\ ඇ"
ෙzශාටකෙයžෙ_ ෙU කත1දරය ෙගනහැර පා පහද1නU: ඔ†
දවසO •$=ෙ~ අ‘ත උප1 දරැෙවO ඉ1නා UෙQ™ඡ ෙගg"|ක
ක¤ඩායමO මැzදටය. අනාවැ8 8ය1ෙනg, මැ•O සංද&ශන
දOව1ෙනg, ෙහාර ෙවzZ: -වළ‘, ?Z, ෙකාž සහ ලƒ ඇ"ව- දරැවා
වටකරෙගන =mයහ.
“ෙU දරැවා 8=දා සාම-පM—පයක `වඳ ෙනාද!$, මම ඔ†ෙ_
නා4aT VOකෙ× නැHනU,” යැM අෙයO eය.
“ඔ†ෙ_ ක1 ඔ†ෙ_ උර;ස දOවා Vගට මම ඇzෙz නැHනU ඔ†ට
8=වO ඇෙහ1ෙ1 නැ"ෙ•$,” තවH අෙයO eය.
“මම ඔ†ෙ_ ඇ4 හැZෙ• නැHනU ඔ† 8=දාක ¶&යයාෙලgකය
ද81ෙ1 නැ"ෙ•$,” X1වැ1නා eය.
“මම ඔ†ෙ_ කžQ නැ•ෙ• නැHනU ඔ† 8=ම දවසක ෙක°1
;ටග1ෙ1 නැ"ෙ•$,” හතරවැ1නා eය.
“මම ඔ†ෙ_ ඔÆකnට සමතලා කෙ× නැHනU ඔ† 8=ම දවසක
;ත1න ද1ෙ1 නැ"ෙ•$,” ප4වැ<යා eය.
“නව"1න,” ෙzශාටකයා කෑ ගැSය. “ෙදMෙයා හදa mක ෙහාඳට
හදලා ඇHෙත. ඔ†ට වඩා ද1නවා යැM 8ය1න එපා. ෙU Z&වල
සHවයාට ෙදMෙයg $=1 ඉ1¢යය1 ¦ලා "ෙය1ෙන; ඒවාට ව]ායාම
ව31, පා$™šෙය1, අHදැeU ව31 සහ <දහෙස1 වැˆ ව&ධනය
ෙවලා ශO"මH ෙව1නට ඉඩෙද1න.”

ඉ"1 දැ1 අ• <දහසට උHසාහයO ග<?
ෙද$ය1 $=1 d<සාට තම ඉරණම සaරාග1නට අවශ] =යQල
ලබා ¦ ඇත. d<4 4වභාවයO ෙම1ම සමාජ 4වභාවයO ද දායාද
කර ඇත. <දහෙ4 •l=Z වාWෙව1 azගලයාෙ_ ෙU සමාජ
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ඉ1¢යය1 `සංෙයgÕව වැෙඩ1නට හැ8 පlzෙද1 ඒවා <&මාණය
\ ඇත. එෙහනU යව1න අහකට ෙU ෙහාර ෙවzZ සහ
සං$ධාකය1ව! දා1න අහකට ෙU අයෙ_ ?Z, මාල, ෙකාž සහ ඩැ;
අT! දා1න අහකට ඔ£1ෙ_ කෘ"ම සැල`U! දා1න අහකට රාජ]
පlපාලකය1ෙ_ ;Xමතයට කරන වැඩ, ඔ£1ෙ_ සමාජවා¦
ව]ාපෘ", ඔ£1ෙ_ මධ]ගත සැල`U, ඔ£1ෙ_ ¥රැ බZ, ඔ£1ෙ_
රජෙ~ පාසැQ, ඔ£1ෙ_ රජෙ~ ආගU, ඔ£1ෙ_ ෙනාdෙQ ෙදන ණය,
ඔ£1ෙ_ බැංž ෙමාෙනාෙපා3, ඔ£1ෙ_ ෙර“ලා=, ඔ£1ෙ_
Sමාබාධක, ඔ£1ෙ_ බZ ක›මෙය1 කරනවා යැM 8යන
සමානාHමතාවය, සහ ඔ£1ෙ_ උදාර ෙ™තනා ගැන පාරnB බෑම!
ඉ"1 දැ1 ව]ව4ථාදායකය1 සහ ෙහාඳ ;තැ" අතථ] යථාරෑ±
ෙනාY දානප"ය1 අසා&ථක ෙල=1 සමාජයට ෙකාතරU පvමාණයO
සැල`U හදා "•ණද, අවසානෙ~ ¦, ඔ£1 පට1 ගත WX තැ<1
ඔ£1 නැවෙHවා: =ය‘ සැල`U ඔ£1 අ"1 පv"Oෙ[ප \ <දහසට
අව4ථාවO ලැෙ¸වා; <දහස යE ෙද$ය1 සහ ෙද$ය1ෙ_ 8›යා
කලාපය •°දැEමM.
www.arunishapiro.wordpress.com

