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සපය(නට අසමX වන බවG. කාලය සහ tථානය ගැන h තXවය( ගැන 

qරණ ග(නට “එතැන ඉ(නා ?Iසාට” ඉඩ =මට ,�යT ෙසායා ග(නට 

මධwම සැල-:කරැවාට OYධ ෙවන බවG. 

V 



සමාජයක ආ*+ක ගැට^ව යf පrධාන වශෙය( ඒ කාලය සහ tථානය අfව 

හටග(නා -,ෙ�� අවtථාවක = OYධ ෙවන ෙවනtක: අfව ෙ2ගවX 

ෙලO( කරන ගැලÇම යැG අEට එකඟ ,ය හැP න:, එn =, ය: qරණයක 

= ඉතා වැදගX ,ය හැP ආකාරයP( බලපාන අදාල ෙවනtක: ඍÆවම දX 

සහ ඒවා E&මසා ග(නට වහාම අවශw ස:පX ෙමානවාදැG දX අයටම 

එන: ෙ: තXවය( ගැන ෙහාZ( ද(නා අයට බාර =ම යැG එ,ට ෙප� යG. 

ෙ: ගැට^ව ,සඳ(නට හැPයාව ඇXෙX, පළ�ව ඒ Oය^ දැfම මධwම 

ම|ඩලයකට ද(වා යවා, ඒ Oය^ දැfම ඒකරා¸ කර, අන\රැව Iයම 

I_X P¨ෙම( යැG, අEට බලාෙපාෙරාX\ ,ය ෙනාහැPG. අE එය ,සZය 

[XෙX ,මධwගතකරණෙයI. න�X එn = අෙ8 ගැට^ෙ2 එක ෙකාටසකට 

පමණT ,සuමT අපට ලැෙ©. අEට ,මධwගතකරණය අවශw, කාලය සහ 

tථානය ගැන ය: -,ෙ�� අවtථාවක = වහාම ෙයාදාග(නා දැfම 

ලබාගැ�ම සඳහා හැPයාව ආරTෂාව වfෙ< එG( පමණT IසාG. ඒX, Oය 

ප&tථා�ය h තXවය ගැන ස£ප ෙලසP( පවkන ඔaෙª ¿?ත h දැfම 

\D( පමණT “එතැන ඉ(නා ?Iසාට” qරණය ගැ�මට ෙනාහැPG. ,ශාල 

ආ*+ක පYධkෙ< ස:l*ණ රටාව අfව ඔaෙª qරණ ගැලEය [\ අමතර 

ෙතාර\රැ ඔaට දැf: ෙද(ෙ( ෙකෙtදැG යන ගැට^ව තව cරටX අප 

ඉ�&ෙ< පවq. 

සා*ථකව තම කා*යය Iම කර(නට ඔaට දැfම ෙකාතර: පrමාණයT 

අවශwය ද? ඔaෙª අන(තර දැfම T�kජයට ඔ©ෙබ( Ocෙවන ෙYව� 

වD( ෙකාපමණT ඔaෙª අන(තර qරණයට අදාල ෙ2 ද, සහ ඔa 

ඒවාෙය( ෙකාපමණT ඔa දැන O{ය [\ද? 



ඔa ගත [\ h qරණය සඳහා POය: ෙහi බලපෑමT ෙනාකරන ෙදයT 

ෙලiකෙ< ෙකාෙ� ෙහi ෙවනX තැනක OYධ ෙවතැG Pය(නට ෙනාහැPG. 

එන�X, ඒ Ocx: ගැන සහ ඒවාෙ< Oය^ බලපෑ: ගැන ඔa දැන O{ය [\ 

අවශwතාවයT නැත. ය: -,ෙ�� ෙමාෙහාතක = ය: පrමාණයක -රැ|o 

අෙනකකට වැoෙය( අවශw ම(දැG Pයා ඔaට වැදගX ෙනාෙ2. කැ(වt 

ම^ වලට වැoෙය( කඩදාO ම^ ෙවළඳෙපාෙ� ෙනාමඳව ඇXෙX ම(දැG 

Pයා ෙහi, ba� ශÈමය ෙහi ය: -,ෙ�� යා(k·ක උපකරණයT ඒ 

අවtථාෙ2 = ලබාගැ�ම c¯කර ඇGදැG Pයා ෙහi ඔaට වැදගX ෙනාෙ2. 

ඔaට වැදගX වfෙ< ඔa ලබාගත [\ අෙනT ෙYව� හා සසඳY=, ඒවා 

ලබාගැ�ම ෙකාතර: c¯කර ද නැXන: ෙකාතර: පහ- ද ය(න පමණP. 

එෙt නැXන:, ඔa I¯පාදනය කරන දැය ෙහi භා,ත කරන දැය සඳහා 

,ක�ප උවමනාව( ෙකාතර: හ�O ද නැX ද පමණP. ඔa හැම ,ටම 

අවධානෙය( O{ය [XෙX -,ෙ�� ෙYව� Egබඳ සංස(දා(තමක 

වැදගXකම යන පr�නය ගැනG. ඔaෙªම h වාතාවරණෙ< ෙවනt ෙනාවන 

ෙYව� වD( එEට පවk(නා h සංස(දා(තමක වැදගXක: ෙවනt කරන 

ෙ�\ ෙමානවාදැG Pයා දැන O°ම ඔaට වැදගX ෙනාෙ2. 

“ආ*+ක ගණනය” යfෙව( මම හu(වා ඇk ෙ: ස:බ(ධෙය(, අ�ම 

වශෙය( සාදෘශwය ෙලO(, ෙ: ගැට^ව ,සZය හැTෙT ෙකෙtදැG ෙසායා 

බල(නට, සහ එය සතwෙය(ම ,සෙඳන ආකාරය දP(නට, අEට සහාය 

ෙව(ෙ( ?ල ගණ( කSමයG. ය: _ඩා, tවයංl*ණ h ආ*+ක පYධkයක, 

Oය^ ෙතාර\රැ අතැk h, ෙTවල පාලනෙය( [\ ෙමාළයකට �වද, -සෑම 

,ටකම කළ [\ h ස:පX ෙබදාහ&න _ඩා හැඩගැtx: ෙනාමැkව- අර�� 

හා කSමෙ2දය අතර Oය^ සබඳතා POX ආකාරයක බලපෑමT OYධ ෙනාx 



පැහැ�Dව ෙගන ය(නට ෙනාහැPG. එවැI ෙTවල ෙමාළයකට ෙමවැI 

ආකාරයක ගැට^වT ,සZය හැTෙT Iර(තරෙය( හදන සහ භා,තා කරන 

\ලw ම�ට: (නැXන: “අගැ[:”, ෙහi “ආ(kක ආෙYශක අfපාkකය(” 

අfසාරෙය( පමණT බව ඒකා(ත ෙලO( ෙප(වා =ම ෙතiරාගැ�: Egබඳ 

E,\රැ ත*ක ශාtත·ෙය( ලැÉ� ,¸¯ට දායාදයG. එන:, සෑම nඟ ස:පX 

ව*ගයකටම, ඒ දැෙයn h POම ÊණාංගයP( උකහා ගත ෙනාහැP h, 

එන�X ස:l*ණ අර��-කSමෙ2ද වËහෙ< වැදගXකම Eg«� කරන, 

නැXන: එය සංT�8ත කළ, එn සංඛwාXමක ද*ශකයT අf[Tත hවP. 

එn = ඕනෑම _ඩා ෙවනtකමක =, ඔaට සලකා බල(නට OYධ ෙව(ෙ( 

Oය^ අදාල ෙතාර\රැ සංT�8තව පවkන ෙ: පrමාණාXමක ද*ශකය( (ෙහi 

“අගැ[:”) පමy. එෙtම, පrමාණය( එP( එක ගැලÇම මා*ගෙය(, 

ස:l*ණ ගැට^ව ,සඳ(නට ෙනායා, එෙtම I¯පාදනෙ< ඕනෑම අවtථාවක 

= ඒ Iසා ඇkව(නා h Oය^ අනෙ8T�ත සං *ණ පrkඵල ගැන සලකා 

බල(ෙ( නැkව, තම( ඉ�&ෙ< ඇk තXවය( ෙයiගw ෙලO( ෙවනt කර?( 

ෙයාදාග(නට ඔaට හැPයාව ඇත. 

�Dක වශෙය(, අදාල ප&OY¦ Egබඳ දැfම ෙබාෙහi E&සT අතර ,Oර 

පවkන ,ට, ඒ ,,ධ E&ස අතර ෙව( ෙව(ව OYධ ෙවන PSයාකාරක: 

ස:බ(Ìකරණය කර(නට ?ල ගණ( වලට හැPG. එය OYධ ෙව(ෙ( ඒ ය 

bYගලෙය_ට ඔaෙª සැල-ෙ: ,,ධ ෙකාටt ස:බ(Ìකරණයට ,ෂය�Dක 

අගැ[: සහාය ෙවන ආකාරෙය(මG. ඉතා සරල සහ සාමානw PSයාවT 

හැ{යට ?ල ගණ( කSමය ,O( සැබෑවටම ඉÂ කර(ෙ( _මTදැG Pයා 

ෙමාෙහාතT ක�පනා කර බැvම අෙගG. ෙලiකෙ< ෙකාෙ� ෙහi තැනක ය: 

අ��වwයT සඳහා නව අවtථාවT පෑ= ඇතැG අභeපගමනය කර(න. ඒ 

අවtථාව {( සඳහා යැG අE nත�, නැXන: {( සැප[ෙ: ය: පrභවයT 



අG( කර දමන ලදැG Oත(න. {( nඟ h ෙ�\ව ෙ: ෙදෙක( _මTදැG 

ය(න අෙ8 අර�ණ සඳහා වැදගX ෙනාෙ2, එෙtම එය ෙනාවැදගXxම 

ඉතාමX වැදගX කාරණයP. {( භා,තා කරන Oය�ල(ටම දැන ග(නට 

අවශw ,ය [XෙX ඔ�( ෙමෙතT ප&ෙභiජනයට ගX {( දැ( ඊට වැo 

ලාබදායක ෙලසP( ෙවනX තැනක = ෙයාදා ගැෙනන බව පමණP. ඉk( ඒ 

Iසා, ඔ�( දැ( අරE&මැtෙම( [\ව {( ෙයාදාගත [\ බවG. ඔ�( 
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