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ජනගහනය පාලනෙය� “ �ස�කමට”  හා 
කර�න එපා.        

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

ජනගහනය හා සංව�ධනය යන මාතෘකාෙව� ෙලෝකෙය� රටව� 67 ක මහා 
�ශාරදය� පැ ණ ස"ෙයක ස#ම�තණය% & ලංකාෙ' පැවැ() බව ෙබොෙහෝ ෙදනාට 
මතක ඇතැ- .ත . 

ෙලෝක ජනගහනය ෙ�ගෙය� වැ� ෙව�. එෙහ�� ජනගහන පාලනය" අවශ� ය. 
එෙසේ පාලනය ෙනොකෙළො& ආහාරා) අත�වශ� දෑ සැප-ම .ෂක්ර ෙ� ය0 උග2�ෙ3 අදහස 
�. 

රෙ4 5� පමාණය හා ආ78කය අ0ව ජනගහනය 9.:ය ;2 ය. පමාණය ඉ"මවා යන 
:ට පාලනය කළ ;2 ය. එයට උග& ජනතාව :>?ධ ෙන ාව0 ඇත. එෙසේ ම :>?ධ ෙනො 
:ය ;2 ය. එෙහ& ඒ ජනගහන පාලනය කළ ;&ෙ& ම0ෂ�&වයට ෙහව& �Cස්කමට 
හාCය" ෙන ාවන පDE ය. 

ෙපරEග& අපරEග& පFව> �Cසා ::ධාකාරෙය� :ගහ ෙකොට ඇත. එ�� HI තැන 
Eය ;&ෙ& ‘E;J කළ ෙමොළය" ඇ&ෙ& �Cසා’ ය�නට ය. එෙහ& ෙබෞ?ධ පFව> 
‘E;Jවන මනස" ඇ&ෙ& �Cසා යැ’� :ගහ කළහ. හැම ස&&වයMට ම මනස" ඇත. 
එෙහ& �Cසා හැර අ� ස&&වය�ෙ3 මනස E;J NOම" නැත. 

�Dසනාට මනස" ඇත. එෙහ& E;J NOම" නැත. එෙහ�� ඔQ උප�දා& �Dසනා 
ම �. මැෙරනදා& �Dසනා ම �. ෙද:යනට E;J කළ මනස" ඇත. එෙහ& ඒ E;J කළ 
මනස Rකෙගන ඉ�නවා :නා E;J NOම" නැත. එෙහ�� ඔQ ද උප�දා& ෙද:යා ම �. 
මැෙරනදා& ෙද:යා ම �. බහ්මයනට වඩා E;J කළ මනස" ඇත. එෙහ& ඒ වඩා E;J 
කළ මනස Rකෙගන ඉ�නවා :නා E;J NOම" නැත. එෙහ�� ඔQ ද උප�දා& බහ්මයා 
ම �. මැෙරනදා& බහ්මයාම �. 

 0සා එෙසේ ෙනො ව උප� දා පට� 4ණ 5ව6� හා මන.� 789 ව�ෙන:. එෙසේ 
4ණ 5වණ හා මනස 789 කැර ග( තැනැ(ත ා ෙද�යා ද ෙව-. බහ්මයා ද ෙ'. 4ණ 5වණ 
හා මනස ඉහළ ම පමණට 789 කැරග( තැනැ(තා ?@ ෙ'. එෙහ-� ?@�ය හැ%ෙ% 
 0සාට පමණ යැ- ?@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙAශනා කළහ. ෙ# අ5ව උප�දා පට� 4ණ 
5ව6� හා මන.� 789 ෙව � කාමෙකෝපාC ආෙ'ග පාලනය :Eම  0ස්කම-. 

�Cස්කම E;Jව පැවැ� කාලය�� සංව7ධනය ද ෙහොV� 9. W අතර ජනගහනය ද 
ෙහොV� පාලනය :ය. ඈත අYතෙය� ෙමෙසේ Zව ද මෑත අYතෙය� මනස හා [ණ පැ&ත 
අමතක ෙකොට 0වණ පැ&ත ම2ෙකොට ග&හ. එෙහ�� ෙකෝෂ ග�ථවල ෙමොෙළේ E;J 
කැර ග&ෙ& �Cසා යැ� :ගහ කළහ. එ�� �Cස් [ණ ]Dෙහ�� �Cස් >ව වඩ�නට 
පට� ග�. 

ක>ණාකර ෙලෝකය ෙදස බල�න. �Cසා තම�ෙ3 ධනය&, කාලය&, ශමය& 
ෙයොද�ෙ� `පය අ ාරaා කර�නට& අලංකාර කර�නට& ෙනො ෙ� ද? මනස ආරaා 
කර�නට හා E;J කර�නට �C&2 cපය" ෙයොදවනවා ද? පංෙdeයය� ]නfමට 
උවමනා දෑ සපයනවා :නා පංෙdeයයනට වඩා උ2g මCeය ]නfමට උවමනා දෑ 
සපයනවා ද? ෙම�� 9. Wෙh කාමෙකෝපා) ආෙ�ග පාලනය NOෙg ශ"�ය iන f 
j:තෙh පරමාධ�ාශය පඤච්කාම ෙසේවනය බවට ප&fම �. 

ෙg ආකIපය Cසා තරගකාD&වය ව7ධනය :ය. එක රට" පරදවා යෑම ෙලොMකෙg 
පධාන&වය :ය. ආ&මා7ථකා�&වය හා ඊ7ෂ�ාව ද වැ� :ය. කm� කාමය E;J f �nJ 
ජනතාව අතර ෙකෝපය ද ව7ධනය :ය. එ�� ;?ධ NOම ෙනො කර බැD කට;&ත" :ය. 
oරාණෙය� ;?ධ පැවැ2ෙp �Cසා �Cසාට HQණ ) සට� NOෙමC. එයට �Cq� වඩා& 
අවශ� :ය. එෙහ�� ජනගහනය වැ� NOම අත�වශ� ක>ණ" :ය. 
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මෑත ;ගෙh ඉතා ෙ�ගෙය� E;J W රට ඇමDකාව යැ� Nව ;2 ය. පqrය අZ>. 
හාර9යයට ජනගහනය ෙකෝs �හN� වැ� f ඇත. E;J W අෙන" රටවI ද එෙසේ ම ය. 
දැ� E;J f �ෙබන භයානක ආ;ධවලට uෙය� කZ>& සාමයට කැම� f 9s�. ;?ධ 
අvවන :ට කm� ෙනොෙප0J ජනගහනය වැwම" ෙපෙන�නට :ය. කm� ජනගහන 
පාලනයට උපකාර W කාම ෙකෝපා) ආෙ�ග පාලන NOෙg ශ"�ය ද iන f ඇත. එෙහ�� 
ජනගහනය අv කැර ගැxමට කෘzම කම Zවමනා :ය. 

n?ධ ධ7මය අ0ව පZල නg භා7යාව �. එය o|I ෙකොට ග& කල ස්වා� o>ෂයා හා 
ද>ෙවෝ ද ඇ2ළ& ෙව�. සං:ධානය නg ]}ෙයළ NOම�. පZල" ]}ෙයල කැර ගැxම 
පZI සං:ධානය �. එ� අංශ රා~ෙයN. පZෙI ආ78කයට හා ෙස ෟඛ�යට අ0`ප ව ද>ව� 
ලැ�ම ඉ� එකN. එය භා7යාව හා ස්වා�o>ෂයා සාකdඡා ෙකොට ]}ෙයල කැර ගත 
;&ෙතN. ඒ සඳහා ස්වා� o>ෂයාට හා භා7යාවට උපෙදස් )ම අවශ� ය. 

H| ෙලෝකෙය� ම පZI සං:ධානය Nයා උ�ප&� පාලනයට කෘzම කම පචාරය 
කර�නට පට� ග&ෙ& ය. ස්වා� o>ෂයනට හා භා7යාවට Eය ;2 උපෙදස් ෙව0වට ෙg 
කෘzම කම පචාරය NOම Cසා ත>ණ ත>�ය� අතර 2nJ :} හා uය පහ:ය. ]පාසය" 
ඇ� W :ට ෙගදර යන2> ෙනො 9ට ෙකො� ෙහෝ �ෙබන අ ාපනශාලාවකට ෙගොස් ]පාසය 
සං9.වා ග�නා" ෙම� කාම ]පාසය" ආ:ට ෙගදර යන2> ෙනො 9ට අතරමඟ) කාම 
]පාසය ද සං9�වා ග�නට පහqකg ඇ� :ය. 

ෙg ත&&වය ෙකොතරg .රට ෙගොස් ඇ?දැ� Nවෙහො& E;J යැ� Nයා ග�නා සමහර 
රටවල :}uය ඇ� ෙකෙනMට දවI කාලෙh ව& උය�වල සැD සර�නට බැD ත&&වය" 
උදාf ඇත. ෙමෙසේ හැ9ෙර�ෙනෝ ස්වා� o>ෂය� හා භා7යාෙවෝ ද? ත>ණ ත>�ෙයෝ ද? 
බQල වශෙය� ත>ණ ත>�ය� බව කZ>0& ]}ග�නවා ඇත. ෙමබ� ත>ණ 
ත>�ය�ෙ3 අනාගත පZI j:ත ෙකබ� ෙ� ද? ඔZ�ෙග� හට ග�නා ද>ෙවෝ ෙකබ� 
ෙව?ද? ෙgවාට වගNව ;&තාQ ෙg iන )න පZI සං:ධාන වැඩ ]}ෙවල පචාරය 
කර�නාQ ය. අෙ� රෙ4 ෙබොෙහෝ ත>ණ ත>�ය� ෙg ත&&වෙය� �) 9�ම ගැන 
පශංසා කළ ;2 අතර ඔZ� ෙg ත&&වයට ෙනො වැෙට�නට පDසරය හදා ගත ;2 ය. 

කm� වාසනාව�ත ද>ව� ලබා ගැxෙg පරමාධ�ාශෙය� පZI j:තයට බැස ග& 
ෙබොෙහෝ ෙදනා දැ� ඉeයය� ]නfම HI කැර ෙගන ඇත. එෙහ�� පZI j:තයට 
බැසග& ළඟ) ම ද>ව� ලැ�ම මහා අවාසනාව�ත ක>ණ" ෙකොට සලක�. එෙහ�� 
පZI සං:ධානය යන ව�ාජ නාමෙය� ඇ� උ�ප&� පාලන කම �යාෙව� ෙයොද�. එය 
ද>ෙවෝ ද දC�. දැ� E;J රටවල ෙබොෙහෝ ද>ව� Nය�ෙ� මZ]ය� අෙ� ඉප)ම& 
වළ"ව�න හැ.වා. අ] ක7ම ෙ�ගයට උප� අය�. මZ]ෙයෝ අපට ණය�. අපට ක�න 
අV�න Eය ;2 ය, ඉගැ�:ය ;2ය, අ] මZ]යනට උවමනා නැ� අය�. එෙහ�� අප ගැන 
කතා කර�නට අ��ය" නැත. අප අපට උවමනා පDE හැෙදනවා. දැ� ෙg ආකIපය 
සෑෙහන පමණට �ෙබනවා. ෙg ත&&වය තව E;J f rෙයො& අනාගත ෙලෝකය ෙකබ� 
ෙ� දැ� 9තා බල�න. ෙg iන )න පZI සං:ධාන වැඩ ]}ෙවළ නතර ෙකෙළේ නැ&නg 
ෙg ත&&වය අෙ� රටට& එ�නට ]}වන. 

E;J රටවල ජනගහන පාලනයට මාන9ක අංශය සg�7ණෙය� අමතක ෙකොට 
උ�ප&� පාලන උපකම පචාරය කළා. එ�� සමාජය �Cසක්gවm� ෙබොෙහෝ.රට ]DQණා 
:නා බලාෙපොෙරො&2 තරමට ජනගහනය පාලනය Wෙh නැත. එෙහ�� සමහර රටවල 
ග�සාවට x�ෙය� අවසර .�නා. එ�� තව& සමාජය ]DQණා. ඇෙමDකාව ද ග�සාවට 
අවසර .� රෙටN. n?ධ ධ7මය අ0ව ග�සාව ම0ෂ� ඝාතනයN. 1977 ) ඇෙමDකාෙ� 
ග�සා කOg 12,70,000 " 9. :ය. ෙgසා :ශාල සංඛ� ාව" ග�සාවට ෙගො.> WවාQ කවරQ 
ද? 9යයට හැ&තෑ පහ" W අ:වාහක ක ා�තාෙවෝ ය. වයස් අ0ව ග& :ට  9යයට 32 " 
අZ>. 13 9ට 19 ද"වා W ළම� ය. 9යයට 33 " අZ>. 20 හා 24 අතර ත>�ෙයෝ ය. 
ග�සාවට අවසර .� අ� රටවල& ත&&වය ද ෙමෙසේ ම ය. 

� ලංකාෙ� ග�සාවට x�ෙය� අවසර නැත& සංඛ� ාෙව0& වයස් අ0ව& 
ඇෙමDකාෙ� ත&&වයට ප& ෙ�ෙගන එනවා. ග�සා NOම සමහර ෛවද�ව>�ෙ3 පධාන 
jවෙනෝපාය කැරෙගන �ෙබනවා. ග�සාවට >]යI 2�9යෙh පට� එ"දහස් ප�9යය 
ද"වා අය කරනවා�. ෙපොෙහොස2�ෙ3 ද>ව�ෙග� ඊට& වඩා අය කරනවා�. එෙසේ 
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වැ�ෙය� අය කර�ෙ� වD� වර වටලන අයට ෙගව�නට �ෙබන Cසා�. රජය& Cහඬව 
9sනවා. ඉ�� කාට ද Nය�ෙ�? �Cහා& �Dස� ගණයට යනවා. බIල�ට& ෙනොකරන 
සැ&කg �Cසාට කර�නට 9.ෙවලා. අෙ� අෙ� �Cස්කම පහළට බැස්ස තරම!  

)7ඝ ඉ�හාසය" ඇ� n?ධ ධ7මෙය� ෙපෝෂණය W ~ෂට්ාචාරය" ඇ� � ලංකාවට ද 
1953 ) පZI සං:ධානය ෙගෙනන ල). පZI සං:ධානය ගැන උපෙදස් Eය ;&ෙ& ස්වා� 
o>ෂයනට හා භා7යාවනට ය. එෙහ& පZI සං:ධාන කාරය� ෙකෙළේ පචාරක පzකාව� 
Hදණය කරවා රට oරා පචාරය NOම �. එ�� එ" පzකාවක :ස්තර කැර ඇ&ෙ& උ�ප&� 
වළ"වන කම දහෙයN. ෛවද�වරයMෙ3 උපකාරය අවශ� ඉ� එකකට ය. අෙන" නවය 
ම තම� හට කැර ගත හැN ෙසේ පැහැE} කැර ඇත. 

ෙමෙල9� පචාරය NOම q.q දැ� 0වණැ�ය� :9� සලකා බැmය ;2 ය. 
]ටරටවm� ෙකෝs පෙකෝs ධනය ලබාෙගන කරන වැඩවm� :යදෙg පමණට 
ජනගහනෙය� අvව" Zණා දැ� 0ව�� සලකා බල�න. � ලංකාෙව� ජනගහනය 1953 ) 
80,98,000 N. 1971 ) 1, 48,50,001 N. අv fම" ඇ&නg එය 9ංහලය� අතර ය. පQrය 
අZ>. දහය 2ළ ජනගහන ව7ධනය W සැs 0වණැ9� සලකා බල�න. 9ංහලෙයෝ 9යයට 
20�, ද�ළෙයෝ32�, ෙයෝනකෙයෝ 28�, පQrයදා EDගැ�fමට .� >]යI ප�9යෙh 
.7:පාක අqව�ෙ� ලබන ජන සංගණනයට ය. 

උ�ප&� වළ"වන උපකරණය� ]ටරs� ෙග�වා කඩය" ගණෙ� :Mණ�නට 
තබා ඇත. ෙgවා පZI සං:ධානය යන වචනෙය� ෙ&>ම ව& ෙනොද�නා ෙමෝඩය� කරන 
මහාපරාධ වැඩ ය. ෙම�� 9. Wෙh හැෙදන පරoෙ7 :} uය නැ� fම& රට oරා .රාචාරය 
පැ�Oම& ය. එෙසේ ම පාසI ~ෂ� ~ෂ�ාව� හා ත>ණ ත>�ය� අතර ප9?�ෙh 
Nය�නට බැD තරg භයානක ෙලස සමාජ ෙරෝග පැ�Oම& ය. ෙg ක>ණ සමාජ ෙරෝග 
ෛවද� :ෙශේෂඥය� ද ෙප�වා ) ඇත. 

ජනගහන පාලනය අවශ� Zව& එය කළ ;&ෙ& �Cස්කමට හාCය" ෙනො වන පDE ය. 
9ංහලය� ෙබෞ?ධය� වඳ ෙනොවන පDE ය. එෙල9� ජනගහන පාලනය" NOමට, 
]}ග�නට කැම� නg මනා සැලැස්ම" ඉEDප& කර�නට �දානg බව :වෘත 
සංෙ?ශෙයN� Nයා 9sෙය�. එබ� සැලැස්ම" හදා ෙද�නැ� Cකමට ව& වග Nව 
;&ත�ෙග� කZ>� ව& ෙමෙත" cෙ� නැත. rය රජය කාලෙය�& ෙg ක>J ෙප�නා 
.�නා. සැලැNIල" දැ"Wෙh නැත. එෙසේ Zව& රජය ]}ග&ත& නැත& මහජනයාව& 
]}ග&ෙතො& මැනැවැ� යන අදහ9� �Cස්කම Rකෙගන ජනගහන පාලනය කරන 
සැලැස්ම" ඉEDප& NOමට බලාෙපොෙරො&2 ෙව�. 
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